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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

འཕྲུལ་དེབ་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་འཇིགས་བེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་ཆོ་ག་སྒིག་སྐབས་

འབྱུང་ཁུངས་མི་འདྲ་བའི་དཔེ་ཆ་འགའ་བསྡུར་བར་ནང་དོན་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀྱང་ཚིག་ལ་མི་འདྲ་

བ་འགའ་ཤས་འབྱུང་བ་རྣམས་རེའི་གསུང་གི་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གི་ཚིག་རིས་ལ་བསྟུན་ཐབས་

བས་ཡོད།.

བསྐང་གསོའི་ཆོ་ག་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་བས་པའི་བསྐང་གསོའི་དཔེ་

ཐུང་གཞིར་བཟུང་ནས་ངག་འདོན་གི་རིམ་པ་ལྟར་བསྒིགས་ཡོད།.སྤིར་དགོན་སེ་དང་ས་གནས་མི་

འདྲ་བ།.བླ་སོབ་བརྒྱུད་པ་མི་འདྲ་བ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱག་ལེན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པས་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་གཅིག་མཐུན་དུ་འདོན་ཆོག་པ་ཞིག་སྒིག་ཐབས་བྲལ་སྟབས་སོ་སོའི་ཐུན་མིན་གི་སོས་

ཆོས་འགའ་རེ་ལྷན་ཐབས་སུ་བསྣན་ནས་འདོན་དགོས་པ་ཡིན།.

འདིར་སྒིག་པ་པོའི་ནུས་པས་མ་ལོགས་པར་ཆད་ལྷག་ནོར་གསུམ་གང་མང་བྱུང་ཡོད་ངེས་

པས་ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཁྱེན་སྤན་ཡངས་པ་རྣམས་ནས་ལམ་སྟོན་

མཛད་གནང་ཡོད་པ་མཁྱེན་མཁྱེན།.
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འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་ཆོ་ག

༄༅།. །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་བྷཻ་ར་ཝཱ་ཡ།. ཁྱབ་བདག་འཇམ་པའི་རོ་རེ་གཤིན་རེའི་

གཤེད།. །མགོན་དེ་དགེས་པ་ཀུན་བསྐེད་མཁའ་འགོའི་གཙོ།. །ཟུང་འཇུག་གོ་

འཕང་མངོན་གྱུར་ལཱ་ལི་ཏ།. །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་

སོལ།. །གྲུབ་མཆོག་དོན་ཡོད་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་སྦས།. །རླུང་སེམས་དབང་བསྒྱུར་པདྨ་

བཛྲ་དང་།.།མདོ་རྒྱུད་མངའ་བདག་མར་མེ་མཛད་པའི་ཞབས།.།གསོལ་བ་འདེབས་

སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སོལ།.།མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་རྭ་ལོ་རོ་རེ་གགས།.།འཇིག་

རེན་མིག་གྱུར་ཆོས་རབ་དེ་སྲས་མཆོག. །དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སེངེ་འབུམ་སེང་

ཞབས།.།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སོལ།.།བདུད་བཞིའི་གཡུལ་

བཟོག་རེ་བཙུན་རྒ་ལོ་དང་།. །ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་སེངེ་ཡེ་ཤེས་དཔལ།. །དོན་

གཉིས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་རིན་པོ་ཆེ།. །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་

གཉིས་སོལ།. །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་བློ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ།. །མཁས་གྲུབ་དམ་པ་.

མཚམས་འདི་ནས་སོ་སོའི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་རྣམས་བཅུག.།.༼ཤེས་རབ་སེངེ་དང་།.།ཟུང་འཇུག་མཆོག་བརེས་

དཔལ་ལྡན་བཟང་པོའི་ཞབས།. །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སོལ།. །མདོ་རྒྱུད་བསྟན་

པའི་མངའ་བདག་དགེ་འདུན་འཕེལ།. །རྒྱུད་དོན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པ་བཀྲ་ཤིས་འཕགས།. །དོན་གཉིས་
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ལྷུན་གྲུབ་བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས།. །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སོལ།. །ཡོངས་

རོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་བརོན་འགྲུས་འཕགས།. །ལེགས་བཤད་འབོར་བའི་མཛོད་འཛིན་རོ་རེ་

བཟང་།. །གདམས་པའི་གཏེར་མཛོད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས།. །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་

རྣམ་གཉིས་སོལ།. །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་དང་།. །རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་

མཚན་ཞབས།.།སྣང་མཐའི་ཟོས་གར་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ།.།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་

སོལ།.།རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་།.།རྒྱུད་དོན་འཛིན་པ་རོལ་བའི་རོ་རེའི་ཞབས།.།བསྟན་

པའི་མངའ་བདག་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་ལ།. །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སོལ།. །མདོ་

སྔགས་ཡོངས་རོགས་བང་ཆུབ་ཆོས་འཕེལ་དང་།. །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་བྲག་རི་རོ་རེ་འཆང་།. །བློ་བཟང་

ཆོས་འབོར་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ།.།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སོལ།.།ཡོངས་འཛིན་

ཆེན་པོ་གིང་སྤྲུལ་རོ་རེ་འཆང་།.།བློ་བཟང་ལུང་རོགས་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་ཞབས།.།མཁན་ཆེན་བསྟན་

པ་ཆོས་འཕེལ་དཔལ་བབཟང་པོ།. །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སོལ།. །རབ་འབམས་

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་ནི།. །འཇིགས་མཛད་ཁོ་བོར་མངོན་བཞེངས་མི་ཡི་གར།. །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་

བདེ་ཆེན་སིང་པོ་ལ།.།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སོལ།.།༽

དེ་ལྟར་བསྟོད་པས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག.།ཐེག་མཆོག་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱིས་

རེས་བཟུང་ནས།. །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་གིས་འཚོ་ཞིང་།. །མ་རྣམས་དོན་

དུ་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ།. །འགལ་རྐེན་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ།. །ཞི་

རྒྱས་དབང་དྲག་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་སོགས།. །དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཀྱི་འབོར་པ་རབ་

རྒྱས་ཤིང་།.།ཐུབ་བསྟན་སིང་པོ་འཛིན་པའི་མཆོག་གྱུར་ཅིག.།.

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་
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གི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པར་གྱུར།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་

ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ.སརྦ་དྷརྨཱཿ.སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷོ྅ཧཾ།.སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་

པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའི་དབིབས་ལྟ་བུ་བ་དན་

གིས་མཚན་པ།.དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པ།.དེའི་

སྟེང་དུ་ཨཱཿ. ལས་མི་མགོའི་སྒེད་བུ་གསུམ་གི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ. ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་

དཀར་པོ།.དེའི་ནང་གི་ཤར་དུ་བྷྲཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་བ་ལང་གི་ཤ་གོས་མཚན་པ།.ལྷོར་

ཨཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱིའི་ཤ་ཀུས་མཚན་པ།.ནུབ་ཏུ་ཛྲ�་ལས་བྱུང་བའི་གང་བོ་ཆེའི་ཤ་

དས་མཚན་པ།.བང་དུ་ཁཾ་ལས་བྱུང་བའི་རའི་ཤ་ཧས་མཚན་པ།.དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་

བྱུང་བའི་མིའི་ཤ་ནས་མཚན་པ།. ཤར་ལྷོར་ལཾ་ལས་བྱུང་བའི་དྲི་ཆེན་བིས་མཚན་

པ།.ལྷོ་ནུབ་དུ་མཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རཀྟ་རས་མཚན་པ།.ནུབ་བང་དུ་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་

བང་སེམས་དཀར་པོ་ཤུས་མཚན་པ།.བང་ཤར་དུ་ཏཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྐང་མར་མས་

མཚན་པ།.དབུས་སུ་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་དྲི་ཆུ་མཱུས་མཚན་པ།.དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ༀ་

དཀར་པོ།.ཨཱཿ.དམར་པོ།.ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་གསུམ་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་བརེགས་པར་གྱུར།.

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་རླུང་ལ་ཕོག་པས་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་

ཐོད་པའི་རས་རྣམས་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བར་གྱུར།. ཡི་གེ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་འཕོས་པས།.སྐུ་རོ་རེ།.གསུང་རོ་རེ།.ཐུགས་རོ་རེ་རྣམས་བཀུག་ནས་ཡི་

གེ་གསུམ་ལ་རིམ་གིས་ཐིམ་པ་རྣམས་ཐོད་པར་ལྷུང་ནས་ཞུ་བས་ཧཱུཾ་གིས་ཁ་དོག་དྲི་

ནུས་ཀྱི་སྐོན་སྦྱངས།.ཨཱཿས་བདུད་རིར་རོགས་པར་བས།.ༀ་གིས་མང་པོ་སྦར་ཞིང་

སེལ་བར་གྱུར།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ལན་གསུམ་བརོད་དེ་ནང་མཆོད་བིན་གིས་བརླབ།
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ཕྱོགས་སྐོང་གི་མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ.

སརྦ་དྷརྨཱཿ.སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷོ྅ཧཾ།.སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱཿ.ལས་

བྱུང་བའི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

མཆོད་ཡོན།.ཞབས་བསིལ།.དྲི།.མེ་ཏོག.།.བདུག་སོས།.མར་མེ།.ཞས་ཟས།.རོལ་

མོ་རྣམས་རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་།. རྣམ་པ་མཆོད་རས།.བེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གི་

སྤོད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར།.ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ.

ཧཱུཾ།.ༀ་བཱདྱཾ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་གནྡེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་པུཥེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་དྷུ་བེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཨཱ་ལོ་

ཀེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ནྷཻ་ཝཱི་དྱ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཤཔྟ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

དེ་ནས་ཕྱོགས་སྐོང་གི་གཏོར་མ།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ.སརྦ་དྷརྨཱཿ.

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷོ྅ཧཾ།.སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་

འཁོར་སྔོན་པོ།.ཞེས་པ་ནས་.ༀ་གིས་མང་པོ་སྦར་ཞིང་སེལ་བར་གྱུར།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ལན་

གསུམ་བརོད་དེ་ནང་མཆོད་ལྟར་བིན་གིས་བརླབ།

སྔོན་འགོའི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་ནི།. རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའི་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱུའི་

རྣམ་པ་ཅན་གིས་ཕྱོགས་སྐོང་བཅོ་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཀུག་ནས་ཕྱོགས་

མཚམས་རྣམས་སུ་འཁོད་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་དཔལ་རོ་

རེ་འཇིགས་བེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་གི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་

བཞེངས་པའི་མགོན་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་དཀར་

པོ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར།.ༀ་ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་ས་དོ་མེ་ཡ།.ཡ་མེ་དོ་རུ་ཎ་ཡོ་ད་

ཡ།.ཡ་ད་ཡོ་ནི་ར་ཡ་ཀེ་ཡ།.ཡ་ཀེ་ཡཙྪ་ནི་རཱ་མ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞེས་ར་སྔགས་
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ལན་གཅིག་བརོད།.ༀ་བྷུ་ཙ་ར་ནཾ།.ཡ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙ་ར་ཡ།.མཱན་ཁེ་ཙ་ར་ཡ།.ཏ་པཱུར་བ་ནི་གཱ་ནཾ།.

ཀ་དཀི་ན་དི་ག་ཡ།.ཧཱུཾ་པཤི་མ་ནཾ།.ཕཊ་ཨུད་ཏ་ར་ཏི་གཱ་ཡ།.ༀ་ཨི།.ཧྲིཿ.ཡ།.ཥྚིཿ.ཝ།.

ཝི་ཀི།.ཀྲི་ཀོ།.ཏཱ་ཨེ།.ན་ཨ།.ན་དེ།.ཧཱུཾ་བྷོཿ..ཕཊ་སརྦ་བྷུ་ཏེ་བྷཿ.ཞེས་པ་གསུམ་གིས་བསྔོ།.ༀ་ད་

ཤ་དི་ཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ།.པཱ་དྱཾ།.གནྡེ།.པུཥེ།.དྷུ་པེ།.ཨ་ལོ་ཀེ།.ནྷཻ་ཝི་

དྱཱ།.ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་ད་ཤ་དི་ཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་ཕྱི་

ནང་གི་མཆོད་པས་མཆོད།

བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རེ་འཇམ་དབངས་སྤན་ལམ་དུ།.།བདུད་འདུལ་བསྟན་པ་བསྲུང་

བར་ཞལ་བཞེས་པ།. །ལས་ཀྱི་གཤིན་རེ་མ་མོ་མཁའ་འགོ་མ།. །འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་

ཅི་བགི་བཀའ་ཉན་ཚོགས།.།ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དམ་ཅན་མ་ལུས་ལ།.།བདག་ནི་རེ་

བའི་སེམས་ཀྱིས་འདུད་ཅིང་མཆིས།. །. ཞེས་བསྟོད།.ཕྱོགས་སྐོང་འཁོར་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་དགེ་བའི་བ་བ་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་།. དེའི་བར་ཆད་ཞི་

བའི་འཕིན་ལས་མཛོད་ཅིག.།.ཅེས་འཕིན་ལས་བཅོལ།

ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ས་མ་ཡ།.མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ།.ཡ་མནྟ་ཏ་ཀ་ཏེ་ནོ་བ་ཏིཥྛ།.དྲི་ཌོ་མེ་བྷཱ་བ།.

སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་བ།.ཨ་ནུ་རཀོ་མེ་བྷཱ་བ།.སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་བ།.སརྦ་སིད་དྷི་མེ་པྲ་ཡཙྪ།.

སརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙ་མེ།.ཙི་ཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ།.ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ.བ་ག་ཝན།.སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ།.ཡ་མནྟ་ཀ་མ་མེ་མུཉྩ་ཡ་མནྟ་ཀ་བ་བ།.མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ།.མ་རེད་

ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་།. །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས།. །འདིར་ནི་བ་བ་གང་

བགིས་པ།. །དེ་ཀུན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོད་མཛོད་རིགས།. །.ཞེས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ།.ༀ་ཨཱཿ.

བཛྲ་མུཿ.ཕྱོགས་སྐོང་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར།.ཅེས་གཤེགས་པར་བ།.  
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བདག་བསྐེད་ཀྱི་མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ.

སརྦ་དྷརྨཱཿ.སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷོ྅ཧཾ།.སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱཿ.ལས་

བྱུང་བའི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

མཆོད་ཡོན།.ཞབས་བསིལ།.དྲི།.མེ་ཏོག.།.བདུག་སོས།.མར་མེ།.ཞས་ཟས།.རོལ་

མོ་རྣམས་རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་རྣམ་པ་མཆོད་རས་བེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤོད་

ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར།.ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ. ཧཱུཾ།.

ༀ་བཱདྱཾ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་གནྡེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་པུཥེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་དྷཱུ་བེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་

ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ནྷཻ་ཝཱི་དྱ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཤཔྟ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།. 
རོ་རེ་སེམས་དཔའི་བསོམ་བཟས་ནི།. དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ།. །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་དགོལ།. །བང་ཆུབ་གནས་ལ་འགོད་པར་བགི།. །བང་ཆུབ་

སེམས་ནི་ཡང་དག་བསྐེད།.།.ལན་གསུམ་བརོད།.རང་གི་སྤི་བོར་པཾ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་

ཟ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ།. ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་དཀར་པོ་རེ་ལྔ་བ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་

མཚན་པ་དེ་ལས་འོད་འཕོས།.འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས།.རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ།.ཡུམ་

རོ་རེ་སེམས་མ་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་གི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་

པས་འཁྱུད་པ།.གཉིས་ཀའང་དར་གི་ན་བཟའ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་

བརྒྱན་པ།. ཡབ་རོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ།. དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟ་བའི་སྟེང་

དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་དཀར་པོ།. དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས།.རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དྲངས།.

གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར།.སར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས།.དབང་གི་
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ལྷ་རྣམས་སྤན་དྲངས།.དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་

དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ།. ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས།. དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས།.ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་

ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ།.ཞེས་དབང་བསྐུར་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིས་གང་།.མི་བསྐོད་པས་དབུ་

བརྒྱན་པར་གྱུར།. བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ།. བདག་དང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་སིག་སྒིབ་དང་།.དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་དག་པར་

མཛད་དུ་གསོལ།.ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས།.ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས།.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སིག་སྒིབ་སྦྱངས།. སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ལ་མཉེས་

པའི་མཆོད་པ་ཕུལ།.དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བརིད་དང་མཐུ་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར།.

ༀ་བཛྲ་ས་ཏ་ས་མ་ཡ།.མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ།.བཛྲ་ས་ཏ་ཏེ་ནོ་བ་ཏིཥྛ།.དྲི་ཌོ་མེ་བྷཱ་བ།.སུ་ཏོ་

ཥོ་མེ་བྷཱ་བ།.སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་བ།.ཨ་ནུ་རཀོ་མེ་བྷཱ་བ།.སརྦ་སིདྡྷི་མེ་པྲ་ཡཙྪ།.སརྦ་ཀརྨཱ་

སུ་ཙ་མེ།.ཙི་ཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ།.ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ.བ་ག་ཝན།.སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ།.བཛྲ་མ་

མེ་མུཉྩ།.བཛྲ་བ་བ།.མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཅེས་ཉེར་གཅིག་བཟས་པའི་མཐར།.བདག་

ནི་མི་ཤེས་རོངས་པ་ཡིས།. །དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས།. །བླ་མ་མགོན་

པོས་སྐབས་མཛོད་ཅིག. །གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྟེ།. །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་བདག་

ཉིད་ཅན།. །འགོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི།. །. རོ་རེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་ནས་

རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་སིག་སྒིབ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་དག་

གོ.།.ཞེས་གསུངས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་གི་སོ་གསུམ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་
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སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབེར་མི་ཕྱེད་པར་གྱུར།. 
ཐུན་དངོས་གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ལ།. ཐོག་མར་ཚོགས་ཞིང་མཆོད་པ་ནི།.རང་ཉིད་འཇིགས་བེད་ཞལ་གཅིག་

ཕྱག་གཉིས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་དང་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་

ཟེར་གིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མུ་མེད་པ་གསལ་བར་བས་ནས།. དེ་ན་བཞུགས་

པའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཁོ་བོ་དང་རིག་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་

བསྐོར་བའི་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་བླ་མ་དང་བཅས་པ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤན་དྲངས།.

འོད་ཟེར་རང་གི་སིང་གར་ཐིམ་པར་གྱུར།.

གང་གི་དྲིན་གིས་བདེ་ཆེན་གནས།. །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་ཐོབ་འགྱུར་བ།. །བླ་མ་

རིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡི།. །རོ་རེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད།. །གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ་

དྲག་པོ་ཆེ།. །དཔའ་བོ་མཆོག་གི་སྤོད་ཡུལ་ཅན།. །གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་དོན་

མཛད་པ།. །རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལ་ཕྱག་འཚལ།.།.ཞེས་པས་བླ་མ་དང་ལྷ་ལ་ཕྱག་བ།.རང་གི་སིང་

གའི་ས་བོན་གི་འོད་ཟེར་ལས་བྱུང་བའི་ཙརི་ཀ་དཀར་མོ།.ཕག་མོ་སྔོན་མོ།.དབངས་

ཅན་མ་དམར་མོ།.གཽ་རཱི་ལྗང་གུ་ཕྱག་ན་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་པ་ཐོགས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་མཆོད་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཧ།.ཞེས་པས་མཆོད་ཡོན་དང་།.ༀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀྱིས་

ཞབས་བསིལ།.ༀ་ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ས་ཏ་ད་མ་ཀ་གཿ.གཿ.ཡིས་དྲི།.ༀ་ཀུ་མཱ་ར་རཱུ་པི་ཎེ་ཛཿ.

ཛཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀྱིས་མེ་ཏོག. །.ༀ་ཧྲིཿ.ཧཱ་ཧེ་ཕཊ་ཀྱིས་བདུག་སོས།.ༀ་དིཔྟཱ་ལོ་ཙ་ན་ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་མ་

ཧཱ་ཨཊྚཊྚ་ཧཱ་ས་ན་དི་ནི་དིཔྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱས་མར་མེ།.ༀ་བཛྲ་ནྷཻ་ཝིདྱ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱས་ལྷ་བཤོས།.ༀ་

བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ་གིས་རོལ་མོ་རྣམས་དབུལ།.ལྷ་མོ་རྣམས་སར་བསྡུའོ།.།.

སིག་པ་རྣམས་ནི་བཤག་པར་བ།.།སྐེས་ཤིང་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་བསལ།.།མི་བེད་
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པར་ཡང་སྤན་སྔར་བརོད།. །དེ་བཞིན་བསོད་ནམས་རེས་ཡི་རང་།. །བདག་གིས་

བདེ་འགོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ།. །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ།. །སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སྒོལ།.།བང་ཆུབ་གནས་ལ་དགོད་པར་བགི།.།བང་ཆུབ་

སེམས་ནི་ཡང་དག་བསྐེད།. །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཁྱེད་རྣམས་ལ།. །བདག་གིས་ལུས་

ནི་དབུལ་བར་བགི།. །ཡང་དག་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་།. །དེ་སྲས་ལམ་གྱུར་

སྦྱིན་སོགས་ཚུལ།.།སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་བའི་ཕྱིར།.།རབ་ཏུ་དང་བས་བསྟེན་པར་

བགི།.།.ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བ།.

སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན།. །བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་

གསོལ།.།བདག་.མིང་འདི་.ཞེས་བགི་བ་ནི།.།དུས་འདི་ནས་ནི་བཟུང་ནས་ནི།.།བང་ཆུབ་

སིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར།. །ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས།. །བང་ཆུབ་ཏུ་ནི་

ངེས་མཛད་པའི།. །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད།. །དམ་པ་བདག་གིས་བསྐེད་པར་

བགི།. །རིགས་ལྔ་སྤི་དང་སོ་སོ་ཡི།. །དམ་ཚིག་སོམ་པ་མ་ལུས་བཟུང་།. །མ་བསྒལ་

བ་རྣམས་བདག་གིས་བསྒལ།.།མ་གོལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་དགོལ།. །དབུགས་མ་

ཕྱིན་པ་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་།.།སེམས་ཅན་མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད།.།.ཅེས་སྔགས་སོམ་གཟུང་།.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག.།.སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག.།.སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་

བར་གྱུར་ཅིག. །. སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིག་རེན་གི་ཆོས་བརྒྱད་དང་གཟུང་

འཛིན་གི་རྣམ་རོག་གིས་མི་བསྐོད་པའི་བཏང་སོམས་ལ་གནས་པར་བའོ།.།.

སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱེར་ནི།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།.ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་
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བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱདྨ་ཀོ྅ཧཾ།.རང་དང་ཚོགས་ཞིང་གི་ལྷ་དང་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།. རག་ཆད་ལ་སོགས་པའི་

མཐའ་བཞི་དང་བྲལ་བ་བདག་མེད་པའི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།. ཅེས་འཆི་བ་ཆོས་

སྐུའི་ལམ་འཁྱེར་བསོམ།.

སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བའི་མདོག་ཅན་གཞུ་ལྟ་བུ་

རྒྱལ་མཚན་གིས་མཚན་པ།. དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་

གསུམ་འབར་བའི་ཕེང་བས་འཁིགས་པའི་རོ་རེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ།. དེའི་སྟེང་

དུ་པཾ་ལས་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ་བུམ་པས་མཚན་པ།. དེའི་སྟེང་དུ་

ལཾ་ལས་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་སེར་པོ་གྲུ་བཞིར་རོ་རེས་མཚན་པའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་

ཚོགས་རོ་རེ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ།.དེ་ལས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕོས་པས་རོ་རེའི་

ས་གཞི།.ལོགས་སུ་འཕོས་པས་རོ་རེའི་རྭ་བ།.སྟེང་དུ་འཕོས་པས་རོ་རེའི་གུར།.གུར་

གི་འོག་རྭ་བའི་སྟེང་དུ་རོ་རེའི་བླ་རེ་སྟེ།.ཐམས་ཅད་ཀྱང་རོ་རེ་འབར་བའི་རང་བཞིན་

བར་མཚམས་མེད་པར་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་

མེ་ལྟ་བུའི་ཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་མེ་དཔུང་ཕྱོགས་བཅུར་འཕོ་བར་གྱུར།.ཅེས་ཐུན་མོང་བའི་བསྲུང་འཁོར་

བསོམ།

རྭ་བའི་དབུས་སུ་བྷྲཱུཾ་ལས་བཀའི་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རབ་ཏུ་འབར་བ་གཡས་སྐོར་

དུ་འཁོར་བ།.རིབས་བཅུ་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ།.ལྟེ་བའི་ནང་དང་རིབས་ལ་ཅུང་ཟད་

མ་རེག་པའི་གནས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟ་བ་དང་ཉི་མའི་གདན་གསུམ་གསུམ།.

གདན་དབུས་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་གནོད་མཛེས་
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རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ག་མི་བསྐོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན།.མཐིང་དཀར་དམར་བའི་

ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་།.ལྷག་

མ་གཡས་གཉིས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལགས་ཀྱུ།. གཡོན་གཉིས་ཀྱིས་པདྨ་དང་

ཞགས་པ་འཛིན་པ།.ཞབས་གཡས་བསྐུམས་ཤིང་གཡོན་བརྐངས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་

བཞུགས་པ།.ཡབ་ཡུམ་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་

བཀུག་པའི་ཁོ་བོ་བཅུ་ཞལ་དུ་བཅུག་ནས་ཞུ་བ་རོ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་

ཐིག་ལེ་བཅུ་དང་དེ་ལས་ཧཱུཾ་བཅུ་དང་།. དེ་ལས་ཁོ་བོ་བཅུར་གྱུར་པའི་གཤིན་རེ་

གཤེད་སྔོན་པོ་རྣམ་སྣང་གི་ཅོད་པན།.སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་

གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་།.ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་རིན་

པོ་ཆེ་དང་རོ་རེ་ཐོ་བ།.གཡོན་གཉིས་པདྨ་དང་རལ་གི་འཛིན་པ།.ཧཱུཾ་པདྨ་ལས་སྤོས་

ཏེ།.ཤར་རིབས་ཀྱི་སྟེང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐངས་ཀྱི་སྟབས་ཀྱིས་འཁོད།.གཞན་

གིས་མི་ཐུབ་པ་དཀར་པོ་མི་བསྐོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན།. དཀར་མཐིང་དམར་བའི་

ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་།.ལྷག་

མ་གཡས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་བེ་ཅོན།. གཡོན་གཉིས་པདྨ་དང་རལ་གི་འཛིན་

པ།.ཧཱུཾ་པདྨ་ལས་སྤོས་ཏེ།.ལྷོ་རིབས་ཀྱི་སྟེང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐངས་ཀྱི་སྟབས་

ཀྱིས་འཁོད།. ར་མགིན་དམར་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཅོད་པན་ཅན།. དམར་མཐིང་

དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་

ཅིང་།.ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ།.གཡོན་གཉིས་འཁོར་ལོ་དང་རལ་

གི་འཛིན་པ།.ཧཱུཾ་པདྨ་ལས་སྤོས་ཏེ།.ནུབ་རིབས་ཀྱི་སྟེང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐངས་
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ཀྱི་སྟབས་ཀྱིས་འཁོད།.བདུད་རི་འཁྱིལ་བ་སྔོན་པོ་མི་བསྐོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན།.སྔོ་

དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་

འཁྱུད་ཅིང་།. ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་རོ་རེ།. གཡོན་གཉིས་པདྨ་དང་

རལ་གི་འཛིན་པ།. ཧཱུཾ་པདྨ་ལས་སྤོས་ཏེ།. བང་རིབས་ཀྱི་སྟེང་གི་གདན་ལ་གཡོན་

བརྐངས་ཀྱི་སྟབས་ཀྱིས་འཁོད།.འདོད་རྒྱལ་མཐིང་ག་མི་བསྐོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན།.

མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་

ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་།. ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལགས་ཀྱུ།. གཡོན་

གཉིས་པདྨ་དང་རལ་གི་འཛིན་པ།.ཧཱུཾ་པདྨ་ལས་སྤོས་ཏེ།.མེ་མཚམས་ཀྱི་རིབས་ཀྱི་

སྟེང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐངས་ཀྱི་སྟབས་ཀྱིས་འཁོད།. དབྱུག་སྔོན་ཅན་སྔོན་པོ་

མི་བསྐོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན།.སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་

གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་།.ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་

དབྱུག་པ།.གཡོན་གཉིས་པདྨ་དང་རལ་གི་འཛིན་པ།.ཧཱུཾ་པདྨ་ལས་སྤོས་ཏེ།.བདེན་

བྲལ་གི་རིབས་ཀྱི་སྟེང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐངས་ཀྱི་སྟབས་ཀྱིས་འཁོད།.སྟོབས་

པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་མི་བསྐོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན།.སྔོ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་

དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་།.ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་

རིན་པོ་ཆེ་དང་རེ་གསུམ།.གཡོན་གཉིས་པདྨ་དང་རལ་གི་འཛིན་པ།.ཧཱུཾ་པདྨ་ལས་

སྤོས་ཏེ།. རླུང་མཚམས་ཀྱི་རིབས་ཀྱི་སྟེང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐངས་ཀྱི་སྟབས་

ཀྱིས་འཁོད།.མི་གཡོ་བ་མཐིང་ག་མི་བསྐོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན།.མཐིང་དཀར་དམར་

བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་།.



འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་ཆོ་ག

  13  

ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་རལ་གི།.གཡོན་གཉིས་པདྨ་དང་རོ་རེ་འཛིན་

པ།.ཧཱུཾ་པདྨ་ལས་སྤོས་ཏེ།.དབང་ལྡན་གི་རིབས་ཀྱི་སྟེང་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐངས་

ཀྱི་སྟབས་ཀྱིས་འཁོད།.གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ལྗང་སེར་མི་བསྐོད་པའི་ཅོད་

པན་ཅན།.ལྗང་སེར་དཀར་དང་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་

ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་།.ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་འཁོར་

ལོ།.གཡོན་གཉིས་པདྨ་དང་རལ་གི་འཛིན་པ།.ཧཱུཾ་པདྨ་ལས་སྤོས་ཏེ།.གཙོ་བོའི་སྟེང་

གི་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་མདུན་གི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐངས་ཀྱི་སྟབས་ཀྱིས་འཁོད།.རོ་

རེ་ས་འོག་མཐིང་ག་མི་བསྐོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན།. མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་

གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་།. ལྷག་མ་

གཡས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་རོ་རེ།.གཡོན་གཉིས་པདྨ་དང་རལ་གི་འཛིན་པ།.ཧཱུཾ་

པདྨ་ལས་སྤོས་ཏེ།.གཙོ་བོའི་འོག་ལས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་རྒྱབ་ཀྱི་གདན་གི་སྟེང་དུ་

གཡོན་བརྐངས་ཀྱི་སྟབས་ཀྱིས་འཁོད་པར་གྱུར།. བཅུ་གཅིག་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་

མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་ཞལ་སོ་སོ་ལ་དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་སྤན་གསུམ་པ།.དབུ་སྐྲ་དང་

སྨ་ར་དམར་སེར་འབར་ཞིང་གེན་དུ་འཁྱིལ་བ།.འཁོར་ལོ་དང་རྣ་ཆ་ལ་སོགས་པས་

བརྒྱན་ཅིང་སྣ་ཚོགས་པའི་སྦྲུལ་གི་རྒྱན་ཅན།.བདུད་དང་བགེགས་ཐམས་ཅད་རད་

ནས་འབིན་པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པ།.སྐུ་ལས་སྐེས་པའི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་དབུས་

ན་བཞུགས་ཤིང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རོ་རེ་འབར་བ་སྤིན་ལྟར་འཁིགས་པ་ཕྱོགས་

བཅུར་འཕོས་པས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པར་གྱུར།. ཅེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་སྲུང་འཁོར་བསོམ།.བསྡུས་པ་བེད་ན་གོང་གི་དེ་ལས་ཁོ་བོ་བཅུར་གྱུར།.ཧཱུཾ་ཡུམ་གི་པདྨ་ལས་སྤོས་
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རིབས་བཅུར་རང་རང་གི་གདན་ལ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་ཚུལ་

གིས་འཁོད་པར་གྱུར།.

དེ་ནས་.རང་ཉིད་གནོད་མཛེས་སུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་དཀར་མཐིང་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་

པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་།. ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་རོ་རེ་དང་

རལ་གི།.གཡོན་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས།.ཆོས་

འབྱུང་དཀར་པོ་གྲུ་གསུམ་པ་གེན་དུ་འགེང་བ་འོག་ཏུ་ཕ་ཞིང་སྟོད་ཡངས་པ།. འོག་

ཟུར་ནས་པཾ་ལས་བྱུང་བའི་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ།.ཤར་

གི་རྭ་དཀར།. ལྷོའི་རྭ་སེར།. ནུབ་ཀྱི་རྭ་དམར།. བང་གི་རྭ་ལྗང་།. དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བ་

སྔོན་པོས་བརྒྱན་པ།.དེའི་དབུས་སུ་བྷྲུཾ་ལས་འཁོར་ལོ་བྷྲུཾ་གིས་མཚན་པ་ལས་བྱུང་

བའི་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ།.དཀར་མཐིང་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་

གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་།.ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་རོ་རེ་ལ་གནས་

པའི་འཁོར་ལོ་དང་རལ་གི།.གཡོན་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་པ།. ཕྱི་རོལ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དཀར་

སེར་དམར་ལྗང་སྔོ་བའི་རིག་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ།. རིག་པའི་སྟེང་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་

ཚོགས་པས་མཛེས་པར་བས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་གུ་སེར་པོས་བསྐོར་བའི་གཞལ་

ཡས་ཁང་གི་ཕྱེད་ཀྱི་ཚད་དུ་རོ་རེའི་ཕེང་བས་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་བརེན་པའི་ཀ་བ་

བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེག་པའི་རོ་རེའི་གདུང་བཞིས་མཛེས་པར་ཕུབ་པ།.རེ་མོ་རོ་རེ་ནོར་

བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་མཛེས་པའི་ནང་གི་ཤར་དཀར།.ལྷོ་སེར།.ནུབ་དམར།.བང་
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ལྗང་།.དབུས་སྔོ་བ།.ཕ་གུའི་སྟེང་ན་གསེར་གི་སྐ་རགས་བཞིའི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཆུ་སྲིན་

གི་ཁ་ནས་འཕྱང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་དྲ་བ་དང་།. དྲ་བ་ཕྱེད་པ་ལ་དྲིལ་བུ་དང་རྔ་ཡབ་

ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པ།. དེའི་ཕྱི་ངོས་སུ་བ་འདབ་ལས་འཕྱང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་

ཤར་བུ།.དེའི་སྟེང་དུ་མདའ་ཡབ་པདྨ་འདབ་མ་ཕྱེད་པའི་དབིབས་ཅན་ལ་བ་དན་དང་

རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པས་མཛེས་པར་བས་པ།.རིག་པའི་མཐའ་ནས་འདོད་ཡོན་

གི་སྣམ་བུ་དམར་པོས་འགམ་སྟེགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྐོར་བ་ལ་ལྷ་མོ་མཆོད་རས་

ཐོགས་པ་རྣམས་འཁོད་ནས་མཆོད་པ་བེད་པ།. སོ་དང་སོ་ཁྱུད་ཀྱི་མཚམས་དང་།.

གྲྭ་བཞིར་ཟ་ཕྱེད་རོ་རེ་རིན་ཆེན་གིས་སྤས་པ།.སོ་བཞི་སོ་སོའི་མདུན་དུ་ཀ་བ་བཞི་

བཞིས་བཏེག་པའི་ར་བབས་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་སྟེང་དུ་ཆོས་འཁོར།.

དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཡི་དྭགས་ཕོ་མོ་དང་བཅས་པ།. རོ་རེ་རྭ་བ་མེ་རི་དང་བཅས་

པའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གཏུམ་དྲག་ལ་སོགས་པའི་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ན་ནཱ་ག་གེ་སར་གི་ཤིང་

ལ་སོགས་པའི་ཤིང་བརྒྱད།.དེ་ལ་གནས་པའི་བརྒྱ་བིན་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་སྐོང་

རྣམས་དང་།. རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བ་གང་པོ་ཆེའི་གདོང་པ་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ཞིང་

སྐོང་བརྒྱད།.ཐུགས་རེའི་ཆུ་བརྒྱད།.དེ་ལ་གནས་པའི་ནོར་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་ཀླུ་

བརྒྱད།.སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་སྒོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤིན་བརྒྱད།.ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

མེ་བརྒྱད།.མཆོད་རེན་བརྒྱད།.གཞན་ཡང་ཀེང་རུས་དང་།.གསལ་ཤིང་གིས་ཕུག་

པའི་རོ་དང་།.ཤིང་ལ་དཔྱངས་པ་དང་།.སྐེས་བུ་ཟ་བ་དང་།.མཚོན་གིས་ཕུག་པ་ལ་

སོགས་པ་དང་།.བ་རོག་དང་བ་རྒོད་དང་ཁྱི་དང་ཅེ་སྤང་དང་།.སེང་གེ་དང་སྟག་ལ་

སོགས་པ་དང་།.ཅ་ཅོ་སྒོག་པའི་རོ་ལངས་དང་།.གནོད་སྦྱིན་དང་སྲིན་པོ་ལ་སོགས་
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པ་རྣམས་ཀྱིས་འཇིགས་སུ་རུང་བ།.གྲུབ་པ་དང་རིག་པ་འཛིན་པ་དང་དམ་ཚིག་སྤོད་

པའི་རྣལ་འབོར་པ།.བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བལྟ་བ་གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤིག་པ།.

ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ།.ཅང་ཏེའུ་དང་ཐོད་པ་དང་ཁྭ་ཊྲཱཾ་ག་འཛིན་པ།.ཐོད་པས་སྤི་

བོར་བརྒྱན་པ།.རྒོད་ཅིང་དུར་ཁོད་དུ་འཇུག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བར་

བེད་པའི་དུད་ཁོད་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ།.

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནག་ལ་ཅུང་ཟད་

དམར་བའི་མདོག་ཅན་གི་སྟེང་དུ་ཨ་ཡིག་དང་པོ་ལས་བྱུང་བའི་ཟ་བའི་དཀྱིལ་

འཁོར།.དེའི་དབུས་སུ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་གི་ཚུལ་དུ་དྷིཿ.སེར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་རལ་

གི་དབུས་སུ་དྷིཿས་མཚན་པ་ལས་འོད་འཕོས་པས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་སྤན་དྲངས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་སྐེས་པའི་རང་ཉིད་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་

གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཕྱག་གཡས་རལ་གི་འཕྱར་ཞིང་།. གཡོན་

གིས་གེགས་བམ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པ།.ཞབས་རོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་

པ།.མཚན་སོ་གཉིས་དང་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ།.རལ་བའི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་

ལྡན་ཞིང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ།.ཞེས་བར་དོ་ལོངས་སྐུའི་ལམ་འཁྱེར་བསོམ།.

དེའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿ.ལས་བྱུང་བའི་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་འོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་

བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་།.རོ་རེ་

རྣོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་།.རོ་རེ་ལགས་ཀྱུ་ལ་སོགས་པའི་

ཁོ་བོ་དང་སེམས་མ་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པའི་རིག་པ་རྣམས་སྤན་དྲངས་ཏེ་འཇམ་

དཔལ་དང་བཅས་པ་ཉི་མ་ལ་ཞུགས་པས།. འོད་ཟེར་གིས་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕག་
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བརྒྱར་ཁྱབ་པའི་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པ་དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་མཐིང་ག་འོད་

ཟེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དང་ཁོ་བོ་དང་རིག་པའི་ཚོགས་རྣམས་སྤན་དྲངས་ནས་ཧཱུཾ་ལ་ཞུགས་པ་ལས་

ཁོ་བོའི་རོ་རེ་ཁ་དོག་ནག་པོ་རེ་དགུ་བ་རྭ་ཤིན་ཏུ་གདེངས་པ་འོད་ཟེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ།.

ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་མཚན་པ།. དེ་ལས་རོ་རེ་ཕ་མོའི་གཟུགས་སྤོས་པས་སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཁོ་བོ་དང་རིག་པའི་ཚོགས་རྣམས་སྤོས་ཏེ་

ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཏིལ་གི་གང་བུ་བཞིན་དུ་གང་བ་ཉི་མ་ལ་གནས་པས་

སེམས་ཅན་རྣམས་སྨིན་པར་བས་ནས་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཐོབ་པར་བས་པ་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་རོ་རེ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར།.ཟ་བ་ཉི་མ་རོ་རེ་ས་བོན་དང་བཅས་

པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟ་བ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་འབྲས་བུ་རོ་

རེ་འཛིན་པ་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་དགུ་ཕྱག་

སོ་བཞི་ཞབས་བཅུ་དྲུག་པ་གཡས་བསྐུམས་ཤིང་གཡོན་བརྐངས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་

བཞུགས་པ།.ཞེས་སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་འཁྱེར་བསོམ།.

ཁམས་གསུམ་པོ་ཟ་བར་ནུས་པ་ཧ་ཧ་ཞེས་སྒོག་ཅིང་ལྗགས་འདྲིལ་བ།.མཆེ་བ་

རྣམ་པར་གཙིགས་པ།.ཁོ་གཉེར་ཅན་ཁོ་གཉེར་གི་འགམ་དུ་སྨིན་མ་དང་སྤན་འཇིག་

པའི་དུས་ལྟར་འབར་བ།.སྐྲ་ཁམ་སེར་གེན་དུ་བརེས་པ།.འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་

ལས་འདས་པའི་ལྷ་ལ་སིགས་མཛུབ་བེད་པ།.འཇིགས་པ་རྣམས་ཀྱང་འཇིགས་པར་

མཛད་པ།.ཕ້་ཀ་རའི་སྒ་ཆེན་པོ་འབྲུག་ལྟར་སྒོགས་པ།.མིའི་ཁག་དང་ཞག་དང་རྐང་

དང་ཚིལ་བུ་ཟ་བ།. འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཐོད་པ་ལྔས་ཐོད་བས་ཤིང་།. མགོ་བོ་ལྔ་
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བཅུའི་ཐོད་པའི་ཕེང་བས་བརྒྱན་པ།.སྦྲུལ་ནག་པོའི་མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས་དང་མི་རུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་རྣ་ཆ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་ཅིང་གསུས་

པ་ཆེ་བ་གཅེར་བུའི་གཟུགས་ཅན་མཚན་མ་གེན་དུ་འགེང་བ།.སྨིན་མ་དང་རི་མ་དང་

སྨ་ར་དང་བ་སྤུ་རྣམས་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་ཞིང་།.ར་ཞལ་ནག་པོ་མ་ཧེའི་གདོང་

ཅན་ཤིན་ཏུ་ཁོས་པ་རྭ་རྣོན་པོ་ཅན།.དེའི་སྟེང་མ་རྭ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་ཀྱི་ཞལ་དམར་

པོ་རབ་ཏུ་འཇིགས་པ་ཞལ་ནས་ཁག་འཛག་པ།. དེའི་སྟེང་དུ་འཇམ་དཔལ་གི་ཞལ་

སེར་པོ་ཡིད་ཙམ་ཁོས་པ་གཞོན་ནུའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་སྤི་བོར་རལ་བ་ལྔ་དང་

ལྡན་པ།. རྭའི་ར་བའི་གཡས་ཀྱི་ཞལ་དང་པོ་སྔོན་པོ།. དེའི་གཡས་ཞལ་དམར་པོ།.

གཡོན་ཞལ་སེར་པོ།.རྭའི་ར་བའི་གཡོན་ཞལ་དང་པོ་དཀར་པོ།. དེའི་གཡས་ཞལ་

དུད་ཁ།.གཡོན་ཞལ་ནག་པོ་ཞལ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཁོས་པ།.ཞལ་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་

ཀྱང་སྤན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ།. ཕྱག་གཡས་གཡོན་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་

གང་པོ་ཆེའི་པགས་པ་རློན་པ་མགོ་གཡས་དང་སྤུ་ཕྱིར་བསྟན་ཏེ་ལག་པ་དང་རྐང་

པའི་པགས་པ་གཡོན་པ་ནས་བརྐངས་ཏེ་འཛིན་པ།.ལྷག་མ་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན་གི་

གུག.།.གཉིས་པ་ན་བི་དྷི་པཱ་ལ།.གསུམ་པ་ན་གཏུན་ཤིང་།.བཞི་པ་ན་ཆུ་གི།.ལྔ་པ་

ན་ཀ་ཎ་ཡ།.དྲུག་པ་ན་དག་སྟ།.བདུན་པ་ན་མདུང་།.བརྒྱད་པ་ན་མདའ།.དགུ་པ་ན་

ལགས་ཀྱུ།.བཅུ་པ་ན་དབྱུག་ཏོ།.བཅུ་གཅིག་པ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག.།.བཅུ་གཉིས་པ་ན་འཁོར་

ལོ།.བཅུ་གསུམ་པ་ན་རོ་རེ་རེ་ལྔ་པ།.བཅུ་བཞི་པ་ན་རོ་རེའི་ཐོ་བ།.བཅོ་ལྔ་པ་ན་རལ་

གི།. བཅུ་དྲུག་པ་ན་ཅང་ཏེའུ་བསྣམས་ཤིང་།. ལྷག་མ་གཡོན་དང་པོ་ན་ཁག་གིས་

བཀང་བའི་ཐོད་པ།.གཉིས་པ་ན་ཚངས་པའི་མགོ་བོ།.གསུམ་པ་ན་ཕུབ།.བཞི་པ་ན་



འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་ཆོ་ག

  19  

རྐང་པ།.ལྔ་པ་ན་ཞགས་པ།.དྲུག་པ་ན་གཞུ།.བདུན་པ་ན་རྒྱུ་མ།.བརྒྱད་པ་ན་དྲིལ་བུ།.

དགུ་པ་ན་ལག་པ།.བཅུ་པ་ན་དུར་ཁོད་ཀྱི་རས།.བཅུ་གཅིག་པ་ན་སྐེས་བུ་གསལ་

ཤིང་ལ་བཙུགས་པ།.བཅུ་གཉིས་པ་ན་མེ་ཐབ།.བཅུ་གསུམ་པ་ན་ཐོད་ཚལ།.བཅུ་

བཞི་པ་ན་སིགས་མཛུབ།.བཅོ་ལྔ་པ་ན་འཕན་རེ་གསུམ་པ།.བཅུ་དྲུག་པ་ན་རླུང་རས་

བསྣམས་པའོ།. །.ཞབས་གཡས་ཀྱི་དང་པོས་མི།.གཉིས་པས་མ་ཧེ།.གསུམ་པས་

གང་།.བཞི་པས་བོང་བུ།.ལྔ་པས་རྔ་མོང་།.དྲུག་པས་ཁྱི།.བདུན་པས་ལུག.བརྒྱད་

པས་ཝ་དང་།. གཡོན་གི་དང་པོས་བ་རྒོད།. གཉིས་པས་འུག་པ།. གསུམ་པས་བ་

རོག. །. བཞི་པས་ནེ་ཙོ།. ལྔ་པས་ཁ།. དྲུག་པས་བ་ཆེན་པོ།. བདུན་པས་ཁྱིམ་བ།.

བརྒྱད་པས་བཞད་མནན་པ།.ཚངས་པ་དང་།.དབང་པོ་དང་།.ཁྱབ་འཇུག་དང་།.དྲག་

པོ་དང་།.གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་དང་།.ལོག་འདྲེན་དང་།.ཟ་བ་དང་།.ཉི་མ་རྣམས་ཁ་

སྦུབ་ཏུ་བས་ཏེ།.ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་ནས་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཀོང་དཀྱིལ་

ན་བཞུགས་པ།.

དེའི་མིག་ཏུ་ས་སིང་གི་རང་བཞིན་ཀ�་དཀར་པོ།.རྣ་བར་ཕྱག་རོར་གི་རང་བཞིན་

ཛྲ�་ནག་པོ།. སྣར་ནམ་སིང་གི་རང་བཞིན་ཁཾ་སེར་པོ།. ལེར་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་

རང་བཞིན་རཾ་དམར་པོ།. དཔྲལ་བར་སྒིབ་སེལ་གི་རང་བཞིན་ཀཾ་ལྗང་གུ།.ལྟེ་བར་

ཀུན་བཟང་གི་རང་བཞིན་སཾ་དཀར་པོ།.སྤི་བོར་སྐུ་རོ་རེའི་རང་བཞིན་ༀ་དཀར་པོ།.

མགིན་པར་གསུང་རོ་རེའི་རང་བཞིན་ཨཱཿ.དམར་པོ།.ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རོ་རེའི་རང་

བཞིན་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ།.ཞེས་སྐེ་མཆེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས།

དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་ཟ་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་
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གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཕྱག་གཡས་རལ་གི་འཕྱར་ཞིང་།. གཡོན་

གིས་གེགས་བམ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པ།.ཞབས་རོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་

པ།. མཚན་སོ་གཉིས་དང་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ།. རལ་བའི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་

དང་ལྡན་ཞིང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ།.དེའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿ.ལས་བྱུང་བའི་

ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་མཐིང་ག་འོད་

ཟེར་ལྔ་འཕོ་བ།.ཞེས་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་བསོམ།.

ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་འདྲེན་པ་ནི།.ༀ་ཧྲིཿ. ཧཱ་བོ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱ་གཙྪ་ཨཱ་གཙྪ་ཨསྨད་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏི་

གིཧྞནྟུ་པྲ་སཱ་ད་མེ་དྷིཿ.མན་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།.རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས།.

རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བསོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་

དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤན་

དྲངས།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཅེས་ཕྱི་འབྲང་གི་བགེགས་བསྐྲད།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཧ།.ༀ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ས་ཏ་ད་མ་ཀ་གཿ.གཿ..ༀ་ཀུ་མཱ་ར་རཱུ་པི་ཎེ་ཛཿ.ཛཿ.ཧཱུཾ་

ཕཊ།.ༀ་ཧྲིཿ.ཧཱ་ཧེ་ཕཊ།.ༀ་དིཔྟཱ་ལོ་ཙ་ན་ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་མ་ཧཱ་ཨཊྚཊྚ་ཧཱ་ས་ན་དི་ནི་དིཔྟ་

ཡ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་བཛྲ་ནྷཻ་ཝིདྱ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.གིས་མཆོད།.ༀ་མུད་ག་ར་

ཛཿ..ༀ་དཎྜ་ཧཱུཾ།.ༀ་པདྨ་བཾ།.ༀ་ཁཌྒ་ཧོཿ.

དེ་ནས།.ༀ་ཧྲིཿ. ཧཱ་བོ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱ་གཙྪ་ཨཱ་གཙྪ་ཨསྨད་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏི་གིཧྞནྟུ་པྲ་སཱ་

ད་མེ་དྷིཿ. མན་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།.སར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས།.

ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་

སྤན་དྲངས།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཧ།.ༀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ས་ཏ་ད་མ་ཀ་གཿ.
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གཿ..ༀ་ཀུ་མཱ་ར་རཱུ་པི་ཎེ་ཛཿ.ཛཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་ཧྲིཿ.ཧཱ་ཧེ་ཕཊ།.ༀ་དིཔྟཱ་ལོ་ཙ་ན་ཝི་

ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་མ་ཧཱ་ཨཊྚཊྚ་ཧཱ་ས་ན་དི་ནི་དིཔྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་བཛྲ་ནྷཻ་ཝིདྱ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་

བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་མཆོད།.དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་

དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ།.ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས།.དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྤོས་པའི་ལྷ་མོ་

ཙརི་ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས།.ཟ་བ་ལྟ་བུའི་

བུམ་པ་དཀར་པོ་བདུད་རི་ལྔས་བཀང་བ་བཟུང་ནས།.སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས།. །སྐེས་པས་ཐོབ་པས་དབང་བསྐུར་བ།. །ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་བདག་གིས་

ནི།.།དག་པ་ལྷ་ཡིས་ཆུས་དབང་བསྐུར།.།.ཞེས་གསུང་ཞིང་སྤི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་

བས་དབང་གི་ཆུས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་དྲི་མ་ཐམས་དག.།.ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་

པས་ར་ཞལ་གི་དབུ་ལ་མི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་རང་ལ་

ཐིམ་པར་གྱུར་པར་བསམས་སྟེ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་རྣམས་བའོ།.།

མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་པཱདྱཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་

སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་གནྡེ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་པུཥེ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་

ཡ་མཱནྟ་ཀ་དྷཱུ་པེ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་ཡ་

མཱནྟ་ཀ་ནྷཻ་ཝིདྱ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.

ནང་མཆོད་ནི།.ༀ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངོ་བོ་ཆོས་

ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའི་འབྱུང་གནས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངའ་བདག.།.དྲིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.
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བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་མཁའ་འགོ་མའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ལཱ་ལི་ཏ་བཛྲའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཨ་མོ་གྷ་

བཛྲའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་སྦས་པའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.པདྨ་

བཛྲའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.དི་བཾ་ཀ་ར་རཀི་ཏའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རྭ་ལོ་ཙཱ་བ་རོ་རེ་

གགས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རྭ་ཆོས་རབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རྭ་ཡེ་ཤེས་སེང་

གེའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རྭ་འབུམ་སེང་གི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རེ་བཙུན་རྒ་ལོའི་ཞལ་

དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རོང་བ་ཤེས་རབ་སེང་གེའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.བླ་མ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་

བའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཆོས་རེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.མཁས་གྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གི་མཐར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ་བཅུག་ལ་

མཆོད།

༼རེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེངེའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.འདུལ་འཛིན་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.འཇམ་དབངས་དགེ་འདུན་འཕེལ་

བའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།. .རྒྱུད་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འཕགས་པའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རྒྱུད་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རྒྱུད་ཆེན་

བརོན་འགྲུས་འཕགས་པའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རྒྱུད་ཆེན་རོ་རེ་བཟང་པོའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རྒྱུད་ཆེན་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རོ་རེ་འཛིན་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རོལ་

པའི་རོ་རེའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཁི་ཆེན་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཁི་ཆེན་བང་ཆུབ་ཆོས་འཕེལ་གི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.བྲག་

རི་བློ་བཟང་ཆོས་འབོར་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཡོངས་འཛིན་གིང་སྤྲུལ་བློ་བཟང་ལུང་རོགས་བསྟན་འཛིན་འཕིན་ལས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

མཁན་ཆེན་མཁྱེན་རབ་བསྟན་པ་ཆོས་འཕེལ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.དྲིན་ཆེན་ར་བའི་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་བདེ་ཆེན་སིང་པོ་དཔལ་བཟང་
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པོའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.༽

གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤད་མན་ངག་གནང་བའི་བླ་མ་དམ་པ་བརྒྱུད་པ་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.གཞན་

ཡང་རྒྱུད་སེ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་

ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ. ཧཱུཾ།. ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་

ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.གཞན་ཡང་སྔོན་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ།.དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་པ།.

འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་བརེན་པ།.བསྟན་པ་དང་འཁོར་རྣམ་བཞི་སྐོང་བར་ཞལ་

གིས་བཞེས་པ།. བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟེན་ཅིང་བསྒྲུབས་པའི་སྲུང་མ་དམ་

ཚིག་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཡུལ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི།.གནས་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས།.

དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་དཔའ་བོ་དང་།.རྣལ་འབོར་མ་དང་།.ཕྱོགས་

སྐོང་དང་།.ཞིང་སྐོང་དང་།.ཀླུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.གཞི་བདག་

གཉུག་མར་གནས་པ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་

ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།. ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྤན་དྲངས་ཏེ་རང་གི་ལུས་ལ་

ཞུགས་པར་གྱུར།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཨ་མྲ�་ཏ་སྭཱ་ད་

ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ།.མགོན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིས་མཉེས་ཤིང་

ཚིམ་པར་གྱུར།.བསྡུས་པ་བེད་ན།.ར་བའི་བླ་མའི་རེས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་

ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་མན་གོང་དང་འདྲ།.

བསྟོད་པ་ནི།.གཉིས་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཁྱབ་པའི་སྐུ།. །ཀུན་ལ་སོམས་མཛད་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གི་ཡབ།. །ཆོས་ཀྱི་དབིངས་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡུམ།. །ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་སྲས།. །ཕྱག་འཚལ་འཇམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རོགས་པ་
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ཁྱོད།. །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བམས་སང་མི་མངའ་ཡང་།. །སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུས་

འདུལ་བའི་ཕྱིར།. །ཐུགས་རེས་ཐབས་ཀྱིས་ཁོ་རྒྱལ་སྐུར་བསྟན་པ།. །འཇིགས་བེད་

གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།

མཚམས་འདིར་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་སྒྲུབ་པ་སོགས་བསྐེད་རིམ་ཕ་རགས་ལ་དཔྱད་བསོམ་དང་འཇོག་བསོམ་གནད་དུ་བསྣུན་ཅིང་ཟབ་པ་

དང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་སོབ་པའི་ཚུལ་རྣམས་སན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཁིད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བསོམ་མོ།.།

དག་པ་དྲན་པ་ནི།.ཞལ་དགུ་ནི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ་རྭ་གཉིས་ནི་བདེན་པ་གཉིས།.

ཕྱག་སོ་བཞི་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཏེ་སོ་བདུན་ནི་བང་ཕྱོགས་སོ་བདུན།. ཞབས་

བཅུ་དྲུག་ནི་སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག.།.མཚན་མ་འགེང་བ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པ།.མི་

ལ་སོགས་པ་ནི་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་དང་།.བ་རྒོད་ལ་སོགས་པ་ནི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་

དག་པ་ཡིན་ལ།.གཅེར་བུ་ནི་སྒིབ་གཡོགས་མེད་པ་དང་སྐྲ་གེན་དུ་བརེས་པ་ནི་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་སྟོན་པའོ།. །. དེ་དག་གི་དོན་མདོར་བསྡུ་ན།. གཏན་

ལ་དབབ་པའི་གཞི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུའི་བརོད་བ་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་དང་དོན་

དམ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ལམ་བང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་ཡིན་ལ།. ལམ་

དེའི་གཙོ་བོ་དོན་དམ་རོགས་པ་ལ་ནི་སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་རོགས་པ་ཡོད་དེ།.དེའང་

ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་དབེར་མེད་པར་ཞུགས་པའོ།. །. ལམ་དེས་བགོད་པའི་

འབྲས་བུ་དངོས་གྲུབ་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ནི་སྒིབ་

པ་ཟད་པའི་མྱང་འདས་སོ།.།.ཞེས་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་སྐུས་དེ་

ལྟར་མཚོན་པ་གོ་བར་བེད་པའོ།.།.

ཕེང་བ་བིན་རླབས་ནི།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ.སརྦ་དྷརྨཱཿ.སྭ་
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བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷོ྅ཧཾ།.ཕེང་བ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཕེང་རོག་རྣམས་རེ་

རེ་ནས་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་གི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་གཡོན་བརྐངས་ཀྱིས་

བཞུགས་པའི་སྤི་བོར་ༀ་མགིན་པར་ཨཱཿ. ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་གྱུར།.

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་བསོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབང་

ལྷ་སྤན་དྲངས།.ཛཿ.ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ.གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར།.དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར་མི་

བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཨཾ།.པཱདྱཱཾ།.གནྡེ།.པུཥེ།.དྷཱུ་བེ།.ཨཱ་

ལོ་ཀེ།.ནྷཻ་ཝི་དྱཱ།.ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.གཟུགས་

མཆོག་མཆོག་ཏུ་དྲག་པོ་ཆེ།. །དཔའ་བོ་མཆོག་གི་སྤོད་ཡུལ་ཅན།. །གདུལ་དཀའ་

འདུལ་བའི་དོན་མཛད་པ།.།རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལ་ཕྱག་འཚལ།.།.ཅེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད།.ༀ་

ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ།. ཅི་འགྲུབ་བཟ།.རོ་རེ་འཇིགས་བེད་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཁག་འཛག་པའི་

མི་མགོའི་ཕེང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར།.

བཟས་པ་བ་བ་ནི།.ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷིཿ.ཞི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་དང་།.ༀ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་དོ་མེ་ཡ།.ཡ་མེ་

དོ་རུ་ཎ་ཡོ་ད་ཡ།.ཡ་ད་ཡོ་ནི་ར་ཡ་ཀེ་ཡ།.ཡ་ཀེ་ཡ་ཙྪ་ནི་རཱ་མ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་

ཧཱ།.ཞེས་པའི་ར་སྔགས།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲ�་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཅེས་པའི་ལས་སྔགས།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་

ཕཊ།.ཅེས་པའི་སིང་པོ་རྣམས་ཅི་འགྲུབ་རེ་བཟ།.

མཐར།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ས་མ་ཡ།.མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ།.ཡ་མནྟ་ཏ་ཀ་ཏེ་ནོ་བ་ཏིཥྛ།.དྲི་ཌོ་མེ་

བྷཱ་བ།.སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་བ།.ཨ་ནུ་རཀོ་མེ་བྷཱ་བ།.སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་བ།.སརྦ་སིད་དྷི་མེ་པྲ་

ཡཙྪ།.སརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙ་མེ།.ཙི་ཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ།.ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ.བ་ག་ཝན།.སརྦ་ཏ་
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ཐཱ་ག་ཏ།.ཡ་མནྟ་ཀ་མ་མེ་མུཉྩ་ཡ་མནྟ་ཀ་བ་བ།.མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཅེས་

གཤིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་ཡིག་བརྒྱ་བཟ།.

ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཨཾ།.པཱདྱཱཾ།.གནྡེ།.པུཥེ།. དྷཱུ་བེ།.ཨཱ་ལོ་ཀེ།. ནྷཻ་ཝི་དྱཱ།.ཤཔྟ་པྲ་

ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ་དྲག་

པོ་ཆེ།. །དཔའ་བོ་མཆོག་གི་སྤོད་ཡུལ་ཅན།. །གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་དོན་མཛད་

པ།.།རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལ་ཕྱག་འཚལ།.།.ཞེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད།

དེ་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ལ།.འདས་མ་འདས་ཀྱི་ལྷ་དང་ལས་གཤིན་བཅས་ཀྱི་གཏོར་མ་སྟབས་གཅིག་ཏུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི།.ༀ་

ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ.སརྦ་དྷརྨཱཿ.སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་དྷོ྅ཧཾ།.

སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའི་

དབིབས་ལྟ་བུ་བ་དན་གིས་མཚན་པ།.དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་

པོ་གྲུ་གསུམ་པ།.དེའི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ.ལས་མི་མགོའི་སྒེད་བུ་གསུམ་གི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ.ལས་

བྱུང་བའི་ཐོད་པ་དཀར་པོ།.དེའི་ནང་གི་ཤར་དུ་བྷྲུཾ་ལས་བྱུང་བའི་བ་ལང་གི་ཤ་གོས་

མཚན་པ།. ལྷོར་ཨཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱིའི་ཤ་ཀུས་མཚན་པ།. ནུབ་ཏུ་ཛྲ�་ལས་བྱུང་

བའི་གང་བོ་ཆེའི་ཤ་དས་མཚན་པ།.བང་དུ་ཁཾ་ལས་བྱུང་བའི་རའི་ཤ་ཧས་མཚན་པ།.

དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་མིའི་ཤ་ནས་མཚན་པ།.ཤར་ལྷོར་ལཾ་ལས་བྱུང་བའི་དྲི་

ཆེན་བིས་མཚན་པ།.ལྷོ་ནུབ་དུ་མཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རཀྟ་རས་མཚན་པ།.ནུབ་བང་དུ་

བཾ་ལས་བྱུང་བའི་བང་སེམས་དཀར་པོ་ཤུས་མཚན་པ།. བང་ཤར་དུ་ཏཱཾ་ལས་བྱུང་

བའི་རྐང་མར་མས་མཚན་པ།.དབུས་སུ་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་དྲི་ཆུ་མཱུས་མཚན་པ།.དེ་

དག་གི་སྟེང་དུ་ༀ་དཀར་པོ།. ཨཱཿ. དམར་པོ།. ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་གསུམ་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་
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བརེགས་པར་གྱུར།.རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་རླུང་ལ་ཕོག་པས་

རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཐོད་པའི་རས་རྣམས་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བར་གྱུར།.ཡི་གེ་གསུམ་ལས་

འོད་ཟེར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཕོས་པས།.སྐུ་རོ་རེ་གསུང་རོ་རེ།.ཐུགས་རོ་རེ་རྣམས་

བཀུག་ནས་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་རིམ་གིས་ཐིམ་པ་རྣམས་ཐོད་པར་ལྷུང་ནས་ཞུ་བས་ཧཱུཾ་

གིས་ཁ་དོག་དྲི་ནུས་ཀྱི་སྐོན་སྦྱངས།.ཨཱཿ.ས་བདུད་རིར་རོགས་པར་བས།.ༀ་གིས་

མང་པོ་སྦར་ཞིང་སེལ་བར་གྱུར།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ལན་གསུམ་བརོད་དེ་བིན་གིས་བརླབས།.

གཏོར་མགོན་བསྐེད་པ་ནི།.མདུན་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་

བེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

གྱུར།.རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས།.དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དཔའ་

བོ་གཅིག་པའི་ཡེ་ཤེས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱོགས་སྐོང་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲངས།.ཛཿ.

ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ. .ཡེ་ཤེས་པ་དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར།.མགོན་རྣམས་ཀྱི་

ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་གིས་གཏོར་མའི་

བཅུད་ཐམས་ཅད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར།.

ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲ�་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.བཛྲ་བྷཻ་ར་ཝ་ཡ་ཨ་དྷི་བ་ཏི་ཨི་མཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁཱ་ཁཱ་

ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞེས་ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་གིས་འབུལ།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཧ།.ༀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་

ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་དུཥྚཾ་ས་ཏ་ད་མ་ཀ་གཿ.གཿ..ༀ་ཀུ་མཱ་ར་རཱུ་པི་ཎེ་ཛཿ.ཛཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་ཧྲིཿ.

ཧཱ་ཧེ་ཕཊ།.ༀ་དིཔྟཱ་ལོ་ཙ་ན་ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་མ་ཧཱ་ཨཊྚཊྚ་ཧཱ་ས་ན་དི་ནི་དིཔྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་

བཛྲ་ནྷཻ་ཝིདྱ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ༀ་

ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པས་མཆོད།.
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གཉིས་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཁྱབ་པའི་སྐུ།. །ཀུན་ལ་སོམས་མཛད་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གི་ཡབ།. །ཆོས་ཀྱི་དབིངས་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡུམ།. །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་སྲས།.།ཕྱག་འཚལ་འཇམ་དཔལ་དཔལ་གྱུར་རོགས་པ་ཁྱོད།.།ཆོས་

ཀྱི་སྐུ་ལ་བམས་སང་མི་མངའ་ཡང་།. །སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུས་འདུལ་བའི་

ཕྱིར།. །ཐུགས་རེས་ཐབས་ཀྱིས་ཁོ་རྒྱལ་སྐུར་བསྟན་པ།. །འཇིགས་བེད་གཤིན་རེ་

གཤེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།.ཞེས་བསྟོད།

དེ་ནས་ཕྱོགས་སྐོང་གི་གཏོར་མ།.ༀ་ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་ས་དོ་མེ་ཡ།.ཡ་མེ་དོ་རུ་ཎ་ཡོ་ད་ཡ།.ཡ་ད་ཡོ་

ནི་ར་ཡ་ཀེ་ཡ།.ཡ་ཀེ་ཡཙྪ་ནི་རཱ་མ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞེས་ར་བའི་སྔགས་བརོད་པས་ཀྱང་བིན་

གིས་བརླབས་ལ།.ༀ་བྷུ་ཙ་ར་ནཾ།.ཡ་པཱ་ཏཱ་ལ་ཙ་ར་ཡ།.མཱན་ཁེ་ཙ་ར་ཡ།.ཏ་པཱུར་བ་ནི་ག་ནཾ།.

ཀ་དཀི་ན་དི་གཱ་ཡ།.ཧཱུཾ་བཤི་མ་ནཾ།.ཕཊ་ཨུད་ཏ་ར་ཏི་གཱ་ཡ།.ༀ་ཨི།.ཧྲིཿ.ཡ།.ཥྚིཿ.ཝ།.

ཝི་ཀི།.ཀྲི་གོ།.ཏཱ་ཨེ།.ན་ཨ།.ན་དེ།.ཧཱུཾ་བྷོ།.ཕཊ་སརྦ་བྷུ་ཏེ་བྷཿ..ཞེས་གསུམ་གིས་བསྔོ།

ༀ་ད་ཤ་དི་ཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ།.པཱ་དྱཾ།.གནྡེ།.པུཥེ།.དྷཱུ་པེ།.ཨ་ལོ་

ཀེ།.ནྷཻ་ཝི་དྱ།.ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞེས་པས་ཕྱི་མཆོད་དང་།.ༀ་ད་ཤ་དི་ཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་

པ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་ནང་མཆོད་འབུལ།.བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རེ་འཇམ་དབངས་སྤན་ལམ་

དུ།. །བདུད་འདུལ་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ།. །ལས་ཀྱི་གཤིན་རེ་མ་མོ་

མཁའ་འགོ་མ།. །འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་ཅི་བགི་བཀའ་ཉན་ཚོགས།. །ཕྱི་ནང་སྐོང་བའི་

དམ་ཅན་མ་ལུས་ལ།. །བདག་ནི་རེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་འདུད་ཅིང་མཆིས།. །ཕྱོགས་

སྐོང་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གིས་དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་

ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་མཛོད་ཅིག.།.ཅེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་འཕིན་ལས་བཅོལ།
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ལས་གཤིན་གི་གཏོར་འབུལ་ནི།.རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས།.ལྷོ་ཕྱོགས་རིམ་

པ་བདུན་གི་ས་འོག་ནས་ལས་ཀྱི་གཤིན་རེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་སྤན་

དྲངས།.ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པུཥེ།.དྷཱུ་པེ།.ཨ་ལོ་ཀེ།.ནྷཻ་ཝི་དྱ།.ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་

ཧཱ།.ཞེས་མཆོད་ཅིང་།.གཏོར་མ་གསོལ་བར་བསམ་ཞིང་།.ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་སརྦ་བིགྷནཱན་ཤ་ཏྲཱུཾ་མཱ་ར་ཡ་ཨི་དཾ་

བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཅེས་གསུམ་མམ་བདུན་གིས་ཕུལ་ལ་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི།.སྟོབས་ཆེན་

གཤིན་རེ་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས།.།ཨ་ཏི་ཤ་དང་བློ་བཟང་གགས་པ་ཡི།.།བསྟན་

ལ་གནོད་བེད་དག་བགེགས་ཚར་ཆོད་ལ།. །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་བུ་བཞིན་སྐོང་

བར་མཛོད།.།.ཅེས་བརོད།

དེ་ནས།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ས་མ་ཡ།.མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ།.ཡ་མཱནྟ་ཏ་ཀ་ཏེ་ནོ་བ་ཏིཥྛ།.དྲི་ཌོ་མེ་

བ་ཝ།.སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བ་ཝ།.སུ་པོ་ཥོ་མེ་བ་ཝ།.ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བ་ཝ།.སརྦ་སིདྡྷི་མེ་པྲ་

ཡཙྪ།.སརྦ་ཀར་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾཿ.ཀུ་རུ་ཧཱུཾ།.ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ.བ་ག་ཝཱན།.སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་མེ་མུཉྩ།.བཛྲི་བ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ།.མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་

ཤེས་དང་།. །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས།.།འདིར་ནི་བ་བ་གང་བགིས་པ།. །དེ་

ཀུན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོད་མཛོད་རིགས།.།.ཞེས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ་མུཿ..འཇིག་

རེན་ལས་འདས་པའི་མགོན་གི་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས།. དམ་ཚིག་པ་བདག་ཉིད་ལ་

ཐིམ།.མགོན་གཞན་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར།.
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བསྐང་གསོ།

བསྐང་རྫས་བྱིན་རླབས།

མཆོད་པ་བིན་རླབས་ནི།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ.སརྦ་དྷརྨཱཿ.སྭ་
བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།.སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱཿ.ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན།.ཞབས་

བསིལ།.མེ་ཏོག.།.བདུག་སོས།.མར་མེ།.དྲི་ཆབ།.ཞལ་ཟས།.རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་།.རྣམ་པ་མཆོད་རས།.བེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤོད་

ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར།.ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ. ཧཱུཾ།.

ༀ་པཱདྱཾ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་པུཥེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་གནྡེ་ཨཱཿ.

ཧཱུཾ།.ༀ་ནྷཻ་ཝི་དྱ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཤཔྟ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་རཱུ་པ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཤཔྟ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་གནྡེ་

ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ར་ས་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་སརྴ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

གཏོར་མ་ནང་མཆོད་ལྟར་བིན་རླབས་བ་བ་ནི།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ.
སརྦ་དྷརྨཱཿ.སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།.སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་

གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའི་དབིབས་ལྟ་བུ་བ་དན་གིས་མཚན་པ།.དེའི་སྟེང་དུ་

རཾ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པ།.དེའི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ.ལས་མི་མགོའི་

སྒེད་བུ་གསུམ་གི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ.ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་དཀར་པོ།.དེའི་ནང་གི་ཤར་དུ་
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བྷྲཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་བ་ལང་གི་ཤ་གོས་མཚན་པ།.ལྷོར་ཨཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱིའི་ཤ་ཀུས་

མཚན་པ།.ནུབ་ཏུ་ཛྲ�་ལས་བྱུང་བའི་གང་བོ་ཆེའི་ཤ་དས་མཚན་པ།.བང་དུ་ཁཾ་ལས་

བྱུང་བའི་རའི་ཤ་ཧས་མཚན་པ།.དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་མིའི་ཤ་ནས་མཚན་པ།.

ཤར་ལྷོར་ལཾ་ལས་བྱུང་བའི་དྲི་ཆེན་བིས་མཚན་པ།.ལྷོ་ནུབ་དུ་མཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རཀྟ་

རས་མཚན་པ།.ནུབ་བང་དུ་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་བང་སེམས་དཀར་པོ་ཤུས་མཚན་པ།.

བང་ཤར་དུ་ཏཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྐང་མར་མས་མཚན་པ།.དབུས་སུ་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་

དྲི་ཆུ་མཱུས་མཚན་པ།. དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ༀ་དཀར་པོ།.ཨཱཿ. དམར་པོ།. ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་

གསུམ་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་བརེགས་པར་གྱུར།.རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕོས་རླུང་ལ་ཕོག་པས་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཐོད་པའི་རས་རྣམས་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བར་

གྱུར།.ཡི་གེ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཕོས་པས།.སྐུ་རོ་རེ།.གསུང་

རོ་རེ།. ཐུགས་རོ་རེ་རྣམས་བཀུག་ནས་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་རིམ་གིས་ཐིམ་པ་རྣམས་

ཐོད་པར་ལྷུང་ནས་ཞུ་བས་ཧཱུཾ་གིས་ཁ་དོག་དྲི་ནུས་ཀྱི་སྐོན་སྦྱངས།.ཨཱཿ.ས་བདུད་

རིར་རོགས་པར་བས།.ༀ་གིས་མང་པོ་སྦར་ཞིང་སེལ་བར་གྱུར།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ལན་གསུམ།.

བསྐང་རས་བིན་རླབས་ནི།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ.སརྦ་དྷརྨཱཿ.
སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།.སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས།.བསྐང་རས་རྣམས་ཀྱི་

རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི།. བླ་མ་ཡི་

དམ་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཉེས་པར་བེད་པའི་དམ་རས་སྤན་

གཟིགས།.མཆོད་པའི་བེ་བྲག་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག. །. བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་

སྐོང་སྲུང་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤན་ལམ་དུ་འབྱུང་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར།.
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ༀ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར།.སུ་ར་སུ་ར།.ཨཱ་ཝར་ཡ་ཨཱ་ཝར་ཡ་ཧོ།.བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ།.

ཅེས་ལན་གསུམ་བརོད།.ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ།.པཱདྱཾ།.པུཥེ།.དྷཱུ་པེ།.ཨཱ་ལོ་ཀེ།.གནྡེ།.ནྷཻ་

ཝིདྱཱ།.ཤཔྟ།.རཱུ་པ།.ཤཔྟ།.གནྡེ།.ར་ས།.སརྴ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་དྷརཿ. ཏེ་བཛྲ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ།. ན་མཿ.སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་

ཁེ་བྷེ།.སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་

ཨ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏ་ཏ།.ན་མཿ.སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་

ༀ་སཾ་བ་ར་སཾ་བ་ར་ཧཱུཾ།.ༀ་རུ་རུ་ཕུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་

སྭཱཧཱ།.བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི།. །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བིན་སྟོབས་

དང་།. །ཆོས་ཀྱི་དབིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས།. །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་

ཀུན།.།དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ།.།ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག.།.

མགོན་པོའི་བསྐེད་པ་སྤྱན་འདྲེན།

ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ.སརྦ་དྷརྨཱཿ.སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།.
ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་

ངང་ལས།. པཾ་ལས་པདྨ་དང་།. རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ།. གཾ་ལས་

ཚོགས་བདག་དཀར་པོ་གང་པོ་ཆེའི་གདོང་པ་ཅན།.ཕྱག་གཡས་ཐོད་པ་དང་།.གཡོན་

ལ་ཕུག་འཛིན་པ།.མགོ་བོ་གཡས་སུ་བསྟན་ནས་གན་རྐལ་དུ་བསྒེལ་བ།.དེའི་སྟེང་

དུ་ཧཱུཾ་ལས་གི་གུག་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ།. དེ་ལས་འོད་འཕོས།. གདུག་པ་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཚར་བཅད།.ཚུར་འདུས་གི་གུག་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས།.

མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་དྲུག་པ།.
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ཆེར་འབར་བ་རབ་ཏུ་ཁོས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་རྔམས་པ།.ཞལ་རྣམ་པར་འགྱུར་ཞིང་མཆེ་

བ་རྣོན་པོ་བཞི་གཙིགས་པ།.སྤན་གསུམ་དམར་ཞིང་ཟླུམ་པ་གོག་ལྟར་འཁྱུག་ཅིང་།.

ཁོ་གཉེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།.དབུ་སྐྲ་ཁམ་སེར་གེན་དུ་བརེས་ཤིང་སྨ་ར་དང་སྨིན་མ་

དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་འབར་བ།.ལྗགས་རྣམ་པར་འདྲིལ་ཞིང་ཧ་ཧའི་གད་རྒྱངས་

འབྲུག་ལྟར་སྒོག་པ།.ཕྱག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན་གི་གུག.།.གཉིས་པ་ན་ཐོད་པའི་འཕེང་

བ།.གསུམ་པ་ན་ཐོད་པའི་ཌཱ་མ་རུ་དྲག་ཏུ་འཁོལ་བ།.ཕྱག་གཡོན་གི་དང་པོ་ན་ཐོད་

ཁག. །.གཉིས་པ་ན་རེ་གསུམ།.གསུམ་པ་ན་རོ་རེ་ཞགས་པ་འཛིན་པ།.སྦྲུལ་སྔོན་

པོས་དབུ་སྐྲ་བཅིངས་ཤིང་།.དམར་པོས་སན་རྒྱན།.ཁ་བོས་དཔུང་རྒྱན།.དཀར་པོས་

མགུལ་རྒྱན།.སེར་པོས་ལག་གདུབ།.ལྗང་གུས་དོ་ཤལ།.དཀར་པོས་སྐེ་རགས་དང་

རྐང་གདུབ་བས་པ།.སྟག་གིས་པགས་པ་རློན་པའི་ཤམ་ཐབས་ལ་དར་ལྗང་གུའི་སྐེ་

རགས་བཅིངས་པ།.ལྟོ་བ་རབ་ཏུ་འཕྱང་ཞིང་ཡན་ལག་རགས་ལ་བཟོད་པར་དཀའ་

བའི་གཟི་བརིད་ཅན།.མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་།.ཁག་འཛག་པའི་མགོ་

བོ་རློན་པ་ལྔ་བཅུས་དོ་ཤལ་བས་པ།.དཔྲལ་བར་སིནྡྷུ་རས་ལེགས་པར་བྱུགས་ཤིང་

སྤི་བོར་མི་བསྐོད་པའི་རྒྱས་བཏབ་པ།.ཕྱག་ཞབས་ཐམས་ཅད་ལ་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁ་

སྒ་དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་ཅིང་།.གང་པོ་ཆེའི་པགས་པ་རློན་པ་གོས་སུ་གོན་

པ།.ཞབས་གཡས་བསྐུམས་ཤིང་གཡོན་བརྐང་བའི་གར་སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་

རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ།.

དེའི་གཡོན་དུ་བྷོཿ. ལས་མ་གཅིག་འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ།. སྐུ་

མདོག་ནག་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ།. ཕྱག་གཡས་རལ་གི་རབ་ཏུ་འབར་བ་
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ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་ཞིང་།.གཡོན་པ་སྐྲ་དང་བཅས་པའི་ཐོད་རློན་ཁག་གིས་བཀང་

བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ།.ཞལ་གདངས་ནས་མཆེ་བ་རབ་ཏུ་གཙིགས་ཤིང་།.སྤན་

གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཁོ་གཉེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།.རལ་པ་ནག་པོ་གེན་དུ་གཟིངས་

པའི་སྤི་བོར་ར་བའི་སྒོ་མདོངས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ།.གང་པོ་ཆེའི་ཀོ་བ་རློན་པས་སྟོད་

གཡོགས་ཤིང་།. རེ་ལྡེའི་ཤམ་ཐབས་ལ་སྦྲུལ་ནག་པོ་སྟོང་གི་ཆུན་པོས་སྐ་རགས་

བས་པ།. སྐུ་ལ་ཁག་གི་ཐིག་ལེ་དང་།. ཞག་གི་སོར་རིས་དང་།. ཐལ་ཆེན་གི་ཚོམ་

བུས་བརྒྱན་ཅིང་།.ལྟེ་བའི་དབུས་ནས་ཉི་མ་འཆར་བ།.དྲེའུ་གྭ་པ་ལ་ཞོན་པ།.ཤ་ཟ་

མཁའ་འགོ་བེ་བའི་འཁོར་དང་བཅས་པ།.

མགོན་པོའི་མདུན་དུ་གནོད་སྦྱིན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དབུས་སུ།.ཀ�་ལས་ཀེ་ཏྲ་

པཱ་ལ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།. ཁ་གདངས་ཤིང་།. མཆེ་

བ་གཙིགས་ནས་དག་ལ་འོ་དོད་འབོད་པ།. སྤན་གསུམ་དམར་པོ་ལྡོག་ཅིང་དག་

བགེགས་ལ་སང་མིག་བལྟ་བ།.ཕྱག་གཡས་གི་གུག་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་བས་དག་

བགེགས་ཀྱི་སྲོག་ར་གཅོད་ཅིང་།.ཕྱག་གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པས་དག་བགེགས་ཀྱི་

སིང་ཁག་གཙོ་བོའི་ཞལ་དུ་སྟོབ་པ།. རལ་པ་ཁམ་སེར་གེན་དུ་གཟིངས་ཤིང་།. མི་

མགོ་སྐམ་པོས་ཐོད་བས་པ།.ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་མི་སྡུག་པའི་གཟུགས་ཅན།.དོམ་

ནག་སྨོན་པ་ལ་ཆིབས་ཤིང་།.མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ།.

མགོན་པོའི་གཡས་སུ་པདྨ་དང་ཉི་མ་དང་རོའི་གདན་ལ།.ཛ�་ལས་དབང་ཕྱུག་ཛི་

ན་མི་ཏྲ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཅན།.ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།.

ཕྱག་གཡས་ཐོད་པའི་ཌཱ་མ་རུ་འཁོལ་ཞིང་།.གཡོན་ཐོད་ཁག་འཛིན་པ།.མགོན་པོའི་
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རྒྱབ་ཏུ་པདྨ་དང་ཉི་མ་དང་རོའི་གདན་ལ།. ཊཾ་ལས་གཤིན་རེ་ཊཀི་རཱ་ཛ་སྐུ་མདོག་

མཐིང་ནག. །. བལྟས་པ་ཙམ་གིས་དག་བགེགས་ཀྱི་སྲོག་འཕོག་པ།. ཞལ་གཅིག་

ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་གཡས་ཐོད་པའི་ཅང་ཏེའུ་འཁོལ་ཞིང་།.གཡོན་སིགས་མཛུབ་རབ་

ཏུ་བརྐངས་པ།.ལྷ་མོའི་གཡོན་དུ་ཏྲག་ལས་བདུད་མགོན་ཏྲཀྴད་ནག་པོ་ཞལ་གཅིག་

ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་གཡས་རུ་མཚོན་དམར་པོ་འཕྱར་ཞིང་།. གཡོན་ཐོད་ཁག་ཐུགས་

ཀར་འཛིན་པ།. ཟ་འོག་སྔོ་ཁའི་བེར་གསོལ་ཞིང་།. ར་ནག་རིང་དཀར་ལ་ཆིབས་པ།.

གསུམ་ཀའང་ཤིན་ཏུ་ཁོས་ཤིང་འཇིགས་པ།.མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་

བཞུགས་ཤིང་།.གནོད་སྦྱིན་གདུག་པ་ཅན་འབུམ་འབུམ་གི་འཁོར་གིས་བསྐོར་བ།.

དེ་དག་གི་ཕྱི་རོལ་གི་ཕྱོགས་བཅུར་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་སྐོང་བ་

བཅུ།.གཞན་ཡང་ལྷ་ཆེན་པོ་བརྒྱད།.ཀླུ་ཆེན་པོ་བརྒྱད།.གཟའ་ཆེན་པོ་བརྒྱད།.འཇིག་

རེན་སྐོང་བ་བཞི།.རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད།.འཇིགས་བེད་ཆེན་པོ་དགུ་སྟེ་གཙང་རིས་

ཀྱི་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་དུ་སྲིད་པ་གསུམ་གི་འབྱུང་པོའི་

ཚོགས་རྣམས་དང་བཅས་པ།.

དེ་དག་གི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དམག་ཚོགས་ཤ་ལ་དགའ་བ།. ཁག་

ལ་རོལ་བ།.སིང་རེ་མེད་པ།.ཁོ་ཞིང་གཏུམ་པ།.མདོག་མི་སྡུག་པ།.བཞིན་བསྡུས་

པ།.མིག་ར་དམར་བ།.ཁ་གདངས་པ།.མཆེ་བ་གཙིགས་པ།.མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་

ཐོགས་པ།.སྐད་ཅིག་གིས་སྐེ་འགོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་དབུགས་སྡུད་ནུས་པ།.བར་

སྣང་ནམ་མཁའ་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་གང་བ།.

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤི་བོར་ༀ་དཀར་པོ།. མགིན་པར་ཨཱཿ. དམར་པོ།.
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ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ།.བདག་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའི་འོད་ཟེར་གིས་ཤར་

ལྷོ་བསིལ་བའི་ཚལ་གི་དུར་ཁོད་ཤིང་ཙནྡན་རྐང་གཅིག་པའི་དྲུང་ནས།. དཔལ་

ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་གནས་འདིར་སྤན་

དྲངས།.

ཧཱུཾ་བཞེངས་ཤིག་བཞེངས་ཤིག་ཆོས་ཀྱི་དབིངས་ནས་བཞེངས།.།ཆོས་དབིངས་

རྣམ་དག་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་།.།གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་ཁོ་བོའི་སྐུར་བསྟན་པ།.།ལྷ་

ཆེན་མཧཱ་ཀཱ་ལ་སྤན་འདྲེན་ནོ།. །ནག་པོ་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ།. །ལེགས་ལྡན་

ནག་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ།.།རྣལ་འབོར་དག་ལྷ་གཤེགས་སུ་གསོལ།.།རིག་འཛིན་

སྲུང་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ།. །ཞིང་སྐོང་ནག་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ།. །འཁོར་གི་

དམག་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ།.།འཁོར་གི་བཀའ་ཉན་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས།.།ཀེ་

ཏྲ་པཱ་ལ་གཤེགས་སུ་གསོལ།. །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ།. །མཧཱ་ཀཱ་ལ་

མཐུ་བོ་ཆེ།.།སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཆེན་པོ་ལ།.།དབུ་སྐྲ་ཁམ་སེར་རལ་པ་ཅན།.།རལ་

པའི་ཐོར་ཅོག་གེན་དུ་འགེང་།. །རལ་པའི་གསེབ་ནས་མེ་སྟག་འཕོ།. །མེ་སྟག་འཕོས་

པས་བགེགས་རྣམས་བསྲེག. །ཀལྤའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀོང་དཀྱིལ་ན།. །དམ་

ཉམས་དག་བོའི་གདན་སྟེང་ན།. །བརྐངས་བསྐུམ་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་སྟེ།. །སྤན་

གསུམ་སང་མིག་གོག་ལྟར་འཁྱུག. །རྣོ་སྟུག་མཆེ་བ་བགེགས་ལ་གཙིགས།. །སྐུ་

སྟོད་གང་ཆེན་ཀོ་རློན་གསོལ།. །སྐུ་སྨད་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན།. །ཐོད་རློན་འབར་

བའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་།. །ཡན་ལག་ལྷུ་ཚིགས་སྦྲུལ་གིས་བརྒྱན།. །ནག་པོ་ཀླུ་འདུལ་

ཆེན་པོ་ཁྱོད།.།བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས།.།སོམ་དང་སིག་པའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕོ།.།དམ་
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ཉམས་དག་ལ་སྤྲུལ་པ་འགེད།. །རལ་པ་སྤྲུགས་པས་ཁམས་གསུམ་འགེངས།. །སྟོང་

གསུམ་འབྱུང་པོ་རྡུལ་དུ་རློག.།ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན།. །གནམ་ལག་འབར་

བའི་གི་གུག་གིས།. །དག་བགེགས་འབྱུང་པོའི་སྲོག་ར་གཅོད།. །ཕྱག་དྲུག་གཡོན་

གི་དང་པོ་ན།. །བན་དྷ་ཁག་གིས་གང་བ་བསྣམས།.།དག་བགེགས་ཀད་ཁག་ཞལ་དུ་

གསོལ།.།ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་བར་བ་ན།.།ཐོད་སྐམ་འབར་བའི་ཕེང་བ་འདྲེན།.།འགོ་

དྲུག་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་རགས།. །ཕྱག་དྲུག་གཡོན་གི་བར་བ་ན།. །ཁ་ཊྭཱཾ་རེ་

གསུམ་བསྣམས་པ་ནི།. །འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་བརེས་པའི་རགས།.།ཕྱག་དྲུག་གཡས་

ཀྱི་ཐ་མ་ན།. །ཌཱ་མ་རུ་ནི་དྲག་ཏུ་འཁོལ།. །མ་མོ་མཁའ་འགོ་དབང་དུ་བསྡུས།. །མ་

མོ་མཁའ་འགོ་གཤེགས་སུ་གསོལ།. །འདིར་སྤོན་ཤ་ཁག་གཏོར་མ་བཞེས།. །དག་

བགེགས་སྒོལ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག. །ཕྱག་དྲུག་གཡོན་གི་ཐ་མ་ན།. །བདུད་ཞགས་

ནག་པོ་བསྣམས་པ་ནི།. །བསྟན་པ་བཤིག་པའི་སྐེ་ལ་ཐོབ།. །ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་གི་ཕོ་

ཉའི་ཚོགས།. །མཁའ་འགོ་མ་དང་ཤུགས་འགོ་མ།. །གནོད་སྦྱིན་ཕོ་དང་གནོད་སྦྱིན་

མོ།.།གནོད་སྦྱིན་ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལའི་ཚོགས།.།བྲན་གི་ཚུལ་དུ་ཁས་བླངས་པ།.།དམ་བཅས་

བཞིན་དུ་འདིར་གཤེགས་ཤིག. །འབྲུ་བཅུད་ཆང་དང་རཀྟ་ཁག.།མཾ་ས་ཤ་དང་རུས་

པའི་ཚོགས།. །དམ་རས་གཏོར་མ་འདིར་མཆིས་ཀྱིས།. །འཕིན་ལས་བསྒྲུབ་ཕྱིར་

གཤེགས་སུ་གསོལ།. །དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བའི་ཚལ།. །འཇིགས་སུ་རུང་བའི་

བསྐལ་པ་ཡི།. །མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀོང་དཀྱིལ་ན།. །མཧཱ་ཀཱ་ལ་མཐུ་བོ་ཆེ།. །སེ་

བརྒྱད་མ་མོ་མཁའ་འགོས་བསྐོར།. །ནག་པོ་མི་བཟད་བསམ་ལས་འདས།. །ལྷ་མོ་

དཀར་ནག་བགང་དུ་མེད།. །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱི་བྲན།. །སྲིད་གསུམ་ཐམས་
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ཅད་ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར།. །དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ལས་མཁན་ཏེ།. །སྟོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་

གོག་ལྟར་ཉུལ།. །སང་དག་གནོད་བགེགས་ཐལ་བར་རློག. །བདག་ཅག་དམ་ཚིག་

སྒྲུབ་པ་པོ།. །འདས་དང་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི།. །སྤན་སྔར་ཞལ་བཞེས་དྲན་

དགོངས་ལ།.།གཏོར་མ་རི་ལ་རཀྟ་མཚོ།.།བདུད་རི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་འཁྱིལ།.།ཕྱི་ནང་

གསང་བའི་རེན་རྣམས་ཚང་།. །དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས།. །དད་པ་

དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས།.།ཚུར་གཤེགས་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཆེ།.།དཀྱིལ་འཁོར་གནས་འདིར་

གཤེགས་སུ་གསོལ།. །ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ལ་སོགས་པའི།. །འཁོར་གི་བཀའ་ཉན་གནོད་

སྦྱིན་ཚོགས།.།བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི།. །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་

སུ་གསོལ།. །.ༀ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧི།.ཁྲཱ�།. རིང་པོ་ཉེར་གཅིག་བརོད་ཅིང་རྔ་

ལ་སོགས་པའམ།.ཌཱ་མ་རུ་དང་དྲིལ་བུའི་སྒ་དང་བཅས་པས་སྤན་དྲངས།.མགོན་པོ་འདིའི་སོས་སྦྱོར་བསྲེག.།.ཌཱ་མ་རུ་དང་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་སྒ་

དྲག་ཏུ་སྒོག་ཅིང་།.ཧ་ཧའི་གད་རྒྱངས་དང་བཅས་པས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འཁོར་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཤར་ལྷོ་ནས་བོན་ཏེ་མདུན་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གར་

མཛད་ཅིང་བཞུགས་པར་བསམ།.ཛཿ.ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ.དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར།.པདྨ་

ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ།.ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བེད་ན།.དམ་ཚིག་པ་མི་བསྐེད་པར་སྤན་དྲངས་པས་ཆོག་པ་ཁྱུང་པོའི་ཡིག་ཆུང་ན་ཡོད།.ཆོས་

དབིངས་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་།.།མ་རུངས་ཀུན་འདུལ་ཁོས་པའི་སྐུ།.།བསྟན་པའི་

རུ་ཏྲ་འཇོམས་མཛད་པའི།.།ནག་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།.།

བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཆོད་རས་ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད་པར་བསམས་ལ། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བ་ཡི།. །ལྷ་རས་བཟང་པོའི་མཆོད་ཡོན་འདི།. །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་

འབུལ།. །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ།. །.ༀ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡེ་ས་པ་རི་

ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།. དེ་བཞིན་དུ་ཚིག་གཞན་འདྲ་བ་ལ་མཆོད་ཡོན་དང་ཨཾ་གི་གནས་སུ་རིམ་བཞིན།.ཞབས་
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བསིལ་དང་པཱདྱཾ།.མེ་ཏོག་དང་པུཥེ།.བདུག་སོས་དང་དྷཱུ་པཾ།.སྣང་གསལ་དང་ཨཱ་ལོ་ཀེ.།.དྲི་

ཆབ་དང་གནྡེ།.ཞལ་ཟས་དང་ནྷཻ་ཝིདྱཱ།.སིལ་སན་དང་ཤཔྟ།.ཞེས་པ་རྣམས་བཅུག་སྟེ།.རང་རང་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་

བཅས་པས་མཆོད།.ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བེད་ན།.ཚིགས་བཅད་མེད་པའི་སྔགས་རྐང་པས་མཆོད།.

དེ་བཞིན་དུ།.གཟུགས་མཆོག་དང་རཱུ་པ།.སྒ་སན་དང་ཤཔྟ།.དྲི་མཆོག་དང་གནྡེ།.རོ་མཆོག་

དང་ར་ས།.རེག་བ་དང་པརྴ།.ཞེས་པ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཅུག་ཅིང་།.རང་རང་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་འདོད་ཡོན་དབུལ།.

ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བེད་ན་སྔགས་ཙམ་གིས་དབུལ།.

ནང་མཆོད་དབུལ་བ་ནི།. བླ་མ་རྣམས་ལ་ལག་གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གིས་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་ཐད་ནས་གེན་དུ་གཏོར་ལ་དབུལ་

ཞིང་།. ༀ་མཆོད་དོ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ།.ཆོས་ཀྱི་

ཕུང་པོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའི་འབྱུང་གནས།.འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་མངའ་བདག.།.དྲིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རྒྱལ་

བ་ཁྱབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.དཔལ་ལྡན་ཤ་བ་རི་དབང་

ཕྱུག་གི་༝༝༝།.རེ་བཙུན་མྷཻ་ཏྲི་པ་ཆེན་པོའི་༝༝༝།.གྲུབ་ཆེན་རཱ་ཧུ་ལ་ཆེན་པོའི་༝༝༝།.

མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར་གི་༝༝༝།. མཉམ་མེད་རིན་ཆེན་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་

༝༝༝།. དབོན་སྟོན་སྐེར་སང་པ་ཆེན་པོའི་༝༝༝།. གཉན་སྟོན་སྦས་པའི་རྣལ་འབོར་

གི་༝༝༝།.ཆོས་རེ་སངས་རྒྱས་སྟོན་པའི་༝༝༝།.མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟོན་ཆེན་པོའི་

༝༝༝།.མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་༝༝༝།.སྔགས་འཆང་རོ་རེ་གཞོན་

ནུའི་༝༝༝།. མཉམ་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབོར་པ་ཆེན་པོའི་༝༝༝།. ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་༝༝༝།.མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་
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བཟང་པོའི་༝༝༝།. གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤད་ངན་ངག་གནང་བའི་བླ་མ་

དམ་པ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཡི་དམ་ལ་སིང་ག་ནས་ཐད་ཀར་གཏོར་

ཏེ་འབུལ་བ་ནི།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.མགོན་པོ་དང་ལྷ་མོ་དང་གནོད་སྦྱིན་བཞི་ལ།.རང་ཡི་

དམ་དུ་གསལ་བའི་ལྟེ་བའི་ཐད་ནས་འབུལ་བ་ནི།.ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀ�་ཀེ་ཏྲ་བིགྷྣན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.བྷོཿ.མ་མོ་ནག་མོ་བེཏྟ་ལི་སེན་དྷ་ཀུ་ལུ་ཀུ་ལུ་མཧཱ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་

ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་༝༝༝།..ༀ་ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལ་བིགྷྣན་ཧཱུཾ་ཕཊ་༝༝༝།.ༀ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་

ཧཱུཾ་ཕཊ་༝༝༝།.ༀ་ཊཀི་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་བྷོཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ་༝༝༝།.ༀ་དུ་ཡཀ་ཛཿ.མཧཱ་ཀཱ་ལ་

ཏྲཀྴད་ཧཱུཾ་ཕཊ་༝༝༝།. འཁོར་གཞན་རྣམས་ལ་པུས་མོའི་ཐད་ནས་མཆོག་སྦྱིན་གི་ཕྱག་རྒྱའི་མཐེབ་སྲིན་གིས་ནང་མཆོད་གཏོར་ལ།.

ༀ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤཱ་ས་ན་ཨུ་པ་ཧ་རི་ཎེ།.ཨེ་ཥ་ཨ་པཥི་མ་ཀ་ལོ།.ཨ་ཡཾ་ཨི་དཾ་རཏྣ་

ཏྲ་ཡ།.ཨ་པ་ཀ་རཱི་ཎཱཾ།.ཡ་ཏི་པྲ་ཏིཛྙཱཾ།.སྨ་ར་སི།.ཏ་ད་ཨི་དཾ་དུཥྚཾ།.ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.མཱ་

ར་མཱ་ར།.ག�ཧ་ག�ཧ།.བནྡ་བནྡ།.ཧ་ན་ཧ་ན།.ད་ཧ་ད་ཧ།.པ་ཙ་པ་ཙ།.དི་ན་མེ་ཀེ་ན་མཱ་

ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་འབུལ་ཞིང་།.གནས་གསུམ་མཁའ་འགོ་དང་།.གཞི་བདག་དང་།.རིགས་དྲུག་

རྣམས་ཀྱང་ལྷར་བསམ་ལ་འབུལ་བ་ནི།.གཞན་ཡང་གནས་གསུམ་གི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་

སྲུང་མ་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།. དེ་ནས་རང་གི་ལེ་རེ་

ལ་བཞག་ལ་མྱང་།.

དེ་ནས་བླ་མ་དང་མགོན་པོ་དབེར་མེད་ཀྱི་མན་ངག་བཞིན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བ་སྟེ།. དེ་ཡང་འདི་ལྟར།.མགོན་པོའི་སྤི་

གཙུག་ཏུ་དྲིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཉི་མ་འབུམ་གི་མདངས་དང་ལྡན་

པ།.ཕྱག་གཡས་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་།.ཕྱག་གཡོན་གསེར་

གི་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པ།.ཞབས་རོ་རེ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་ཤིང་།.རིན་པོ་ཆེའི་
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རྒྱན་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྤས་པ།.རོ་རེ་འཆང་དང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་

བོར་གྱུར་པའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས།.མགོན་པོ་ལ་ཕོག་པས་མགོན་པོ་འོད་དང་

བདེ་བའི་རང་བཞིན་དུ་འབར།.འུར་འུར་སིལ་སིལ་གར་མཛད་ཅིང་།.མགོན་པོའི་

སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་བླ་མ་ལ་ཕོག་པས།. བླ་མ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་མེར་མེར་

དྲིལ་བུའི་སྒ་སྒོག.།.བླ་མ་ཉིད་མགོན་པོ།.མགོན་པོ་ཉིད་བླ་མ།.བླ་མ་དང་མགོན་པོ་

དབེར་མི་ཕྱེད་པར་གྱུར།.བདག་སོགས་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་དྲིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས་སོ།. །.རྒྱལ་བ་ཁྱབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་༝༝༝།.དཔལ་ལྡན་ཤ་བ་

རི་དབང་ཕྱུག་ལ་༝༝༝།.རེ་བཙུན་མྷཻ་ཏྲི་པ་ཆེན་པོ་ལ་༝༝༝།.གྲུབ་ཆེན་རཱ་ཧུ་ལ་ཆེན་

པོ་ལ་༝༝༝།.མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར་ལ་༝༝༝།.མཉམ་མེད་རིན་ཆེན་བརོན་

འགྲུས་ལ་༝༝༝།. དབོན་སྟོན་སྐེར་སང་པ་ཆེན་པོ་ལ་༝༝༝།. གཉན་སྟོན་སྦས་པའི་

རྣལ་འབོར་ལ་༝༝༝།.ཆོས་རེ་སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་ལ་༝༝༝།.མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟོན་

ཆེན་པོ་ལ་༝༝༝།.མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་༝༝༝།.སྔགས་འཆང་རོ་

རེ་གཞོན་ནུ་ལ་༝༝༝།.མཉམ་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབོར་པ་ཆེན་པོ་ལ་༝༝༝།.ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་༝༝༝།.མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་

༝༝༝།.ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལ་༝༝༝།.མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་༝༝༝།.

མགོན་པོ་མྱུར་མཛད་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་༝༝༝།.བླ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་ལ་༝༝༝།.

མགོན་པོ་བླ་མ་དབེར་མེད་ལ་༝༝༝།.བླ་མ་དང་མགོན་པོ་དབེར་མི་ཕྱེད་པའི་ཐུགས་

རེའི་བདག་ཉིད་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།.། དེ་ལྟར་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མགོན་
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པོའི་ཞལ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ངས་སེལ།.མཐུན་རྐེན་ཐམས་ཅད་ངས་བསྒྲུབ་བོ་ཞེས་གསུང་ལྷང་ལྷང་བཞུགས་པར་བསམ་ལ།.ན་

མོ་བུདྡྷཱ་ཡ།.ན་མོ་གུ་རུ་ཧེ།.བཛྲ་བཱི་ར་བཱི་རེ་ན་ཤི་ཡེ།.ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནི།.ཛོ་ཀ་ཛོ་ཀི་ནི།.
སརྦ་བུདྡྷཱ་ཡ།.བོ་དྷི་སཏ་ཤ་ར་ཎ་གཙྪ་མི་ཀྱྷཻ།. ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས།.བླ་མའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ཞིང་།.མགོན་པོའི་སྐུ་ལས་མགོན་པོ་སྐུ་ཆུང་ལ་ཡན་ལག་རགས་པ་ཌཱ་མ་རུ་དང་གཡེར་ཁའི་སྒ་དང་།.ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཀྱི་སྒ་སྒོག་

པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བོན་ཏེ།.འོད་ཟེར་དང་མགོན་པོ་དེ་རྣམས་རང་གི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས།.རང་གི་ལུས་སེམས་བདེ་བས་གང་།.ལུས་ཀྱི་ནང་ན་མགོན་

པོ་དེ་རྣམས་གར་མཛད་ཅིང་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་ཞལ་དུ་དམར་ཙིར་ཙིར་གསོལ་བར་བསམས་ལ།.ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་

ན་བཞུགས་པའི་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་

ཀྱིས་བིན་གིས་རློབས་ཤིག.།.སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་བིན་གིས་རློབས་ཤིག.།.ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བིན་

གིས་རློབས་ཤིག. །. དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀྱིས་བིན་གིས་

རློབས་ཤིག. །. དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་ལ་

སྒིབ་པ་མི་མངའ་བ།.མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བ།.ཐུགས་རེ་ལ་ཕྱི་

བཤོལ་མི་མངའ་བ།. བིན་རླབས་ལ་རྒྱང་རིང་ཐུང་མི་མངའ་བ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་མི་ཟད་པའི་སོ་ནས་བིན་གིས་རློབས་ཤིག. །.

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བིན་གིས་༝༝༝།.མྱུར་བ་ཉིད་དུ་བིན་གིས་༝༝༝།.འདུག་ས་འདི་ཉིད་དུ་

བིན་གིས་རློབས་ཤིག.།.ཅེས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་བརོད་ལ།.དྲིལ་བུ་སོགས་རོལ་མོའི་སྒ་དྲག་ཏུ་བའོ།.།

ཆོས་རྒྱལ་བསྐེད་པ་སྤྱན་འདྲེན།

ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ.སརྦ་དྷརྨཱཿ.སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།.
སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།. སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མ་གནོད་བེད་ཀྱི་
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གདན་ལ་གཡས་བརྐངས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།. ཁོ་

བོའི་ཞལ་ཅན་སྲིན་པོ་ཁོས་པ་ལྟ་བུ་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་ཀྱི་མེའི་ཕུང་པོ་དང་

མཚུངས་པའི་སྤན་གསུམ་སང་མིག་ཏུ་བལྟ་བ།. ཞལ་རབ་ཏུ་གདངས་ཤིང་འབར་

བའི་མཆེ་བ་རྣོན་པོ་བཞི་གཙིགས་ནས་ལྗགས་རྣམ་པར་བསྐོད་པ།.སྨིན་མ་དང་སྨ་

ར་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་།.སྐྲ་ཁམ་སེར་གེན་དུ་འཛིངས་ལ་འཕྱར་བ།.ཕྱག་གཡས་གི་

གུག་འཕྱར་ཞིང་།.གཡོན་པས་ཁག་གིས་གང་བའི་ཐོད་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ།.མི་

རུས་ཀྱི་རྒྱན་གིས་སྤས་ཤིང་།.སྟག་གི་པགས་པ་རློན་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན།.སྦོམ་

ཞིང་ཐུང་ལ་གསུས་པ་འཕྱང་བའོ།.།

དེའི་ཕྱོགས་བཞིར་ཤར་དུ་གཤིན་རེ་དཀར་པོ་གཡས་ཌཱ་མ་རུ་དང་།. གཡོན་

མདའ་དར་མེ་ལོང་གིས་བརྒྱན་པ་འཛིན་པ།. ལྷོར་གཤིན་རེ་སེར་པོ་གཡས་རལ་

གི་དང་།. གཡོན་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ།. ནུབ་ཏུ་གཤིན་རེ་དམར་པོ་གཡས་ཡིད་

བཞིན་གི་ནོར་བུ་དང་།.གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་རིས་གང་བ་འཛིན་པ།.བང་དུ་གཤིན་

རེ་སྔོན་པོ་གཡས་དབྱུག་པ་དང་གཡོན་ཞགས་པ་འཛིན་པ།.བཞི་གའང་མ་ཧེ་རབ་

ཏུ་ཁོས་པའི་གདོང་པ་ཅན།.སྤན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ།. མཆེ་བ་རྣོན་པོ་བཞི་

བཞི་གཙིགས་པ།.དབུ་སྐྲ་སེར་པོ་གེན་དུ་བརེས་ཤིང་།.མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔའི་དབུ་

རྒྱན་དང་།.མགོ་བོ་རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན།.རུས་པའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ།.

ཞབས་གཡས་བསྐུམས་ཤིང་གཡོན་བརྐངས་པས་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་གདན་ལ་

བཞུགས་ཤིང་།.ལིང་དམར་པོ་གེན་དུ་ལངས་པའོ།.།

གཞན་ཡང་པདྨ་དང་ཉི་མ་དང་དག་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སིང་ག་ནས་བརིས་པའི་
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མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་གདན་གི་སྟེང་དུ།. ཡ་ལས་ཐོད་དབྱུག་ཡས་མཚན་པ།. དེ་

ལས་འོད་འཕོས།.དག་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད།.ཚུར་འདུས་

དབྱུག་ཏོ་ལ་ཐིམ།.དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས།.གཤིན་རེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་

མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།. མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་གདོང་པ་ཅན།. རྭ་

རྣོན་པོ་གཉིས་དང་ལྡན་པ།.བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་ཀྱི་མེའི་ཕུང་པོ་དང་མཚུངས་

པའི་སྤན་གསུམ་སང་མིག་ཏུ་བལྟ་བ།. ཞལ་རབ་ཏུ་གདངས་ཤིང་འབར་བའི་མཆེ་

བ་རྣོན་པོ་བཞི་གཙིགས་ནས་ལྗགས་རྣམ་པར་བསྐོད་པ།.སྨིན་མ་དང་སྨ་ར་རབ་ཏུ་

འབར་ཞིང་།.སྐྲ་ཁམ་པ་གེན་དུ་འཛིངས་ལ་འཕྱར་བ།.ཕྱག་གཡས་ཐོད་དབྱུག་འཕྱར་

ཞིང་གཡོན་སིགས་མཛུབ་རབ་ཏུ་བསྒེངས་པས་དུས་ཀྱི་ཞགས་པ་ནག་པོ་འཛིན་

པ།.ཞབས་གཡས་བསྐུམས་པས་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་རྭ་ཕག་ནས་བརིས་ཤིང་།.

གཡོན་བརྐངས་པས་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་ཚང་སྟེང་ནས་བརིས་པ།.མི་རུས་ཀྱི་

རྒྱན་གིས་སྤས་པ་སྦོམ་ཞིང་ཐུང་ལ་གསུས་པ་འཕྱང་བ།.གཅེར་བུ་ལིང་དམར་པོ་

གེན་དུ་ལངས་པའོ།. །.དེའི་གཡོན་དུ་ཙཾ་དང་རེ་གསུམ་ལས་སྐེས་པའི་ཙཱ་མུཎྜི་ནག་

མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།.ཁ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ།.རལ་པ་ནག་

པོ་གཡེངས་ཤིང་།. ནུ་མ་འཕྱང་བ།. ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་མི་སྡུག་པའི་གཟུགས་

ཅན།.དུད་འགོའི་པགས་པ་རློན་པ་གོས་སུ་གོན་པ།.གཡས་རེ་གསུམ་དང་གཡོན་

ཐོད་པ་འཛིན་པ།.

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་འཁོར་དུ་གཤིན་རེ་ཡ་བ་ཏི་བེ་ཅོན་འཛིན་པ།. ཕྱ་བསང་

འཁོར་ལོ་འཛིན་པ།. རིག་པ་གསལ་ཤིང་འཛིན་པ།. རལ་པ་ཚར་དགུ་ཅན་མདུང་
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འཛིན་པ་རྣམས་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དང་།.བློན་པོའི་ཚུལ་དང་།.སེ་དཔོན་གི་ཚུལ་དང་།.

ཕོ་ཉའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ།.གཞན་ཡང་གཤིན་རེ་མིག་དམར་དང་།.ཏེལ་པ་དང་།.གང་

མགོ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལག་ན་གསལ་ཤིང་དང་།. འཁོར་ལོ་དང་མདུང་ལ་སོགས་

པའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་ཐོགས་པ།.རེ་རེའང་དག་བོའི་སྲོག་ལེན་ཅིང་།.གཤིན་

རེ་ཕོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ།. གཤིན་རེ་ཕོ་ཉ་མོ་ནག་མོ་

ལགས་ཀྱུ་ཐོགས་པ།.དུས་ཀྱི་ཞགས་པ་ནག་པོ་ཞགས་པ་ཐོགས་པ།.གཤིན་རེ་དམ་

སྲི་མ་ནག་མོ་བེ་ཅོན་ཐོགས་པ།.གཤིན་རེ་སྲེག་མ་ནག་མོ་མཆེ་བ་འབར་བ་ཐོགས་

པ།.གཞན་ཡང་དུས་མཚན་མ་དང་།.གསོད་མ་དང་།.ནག་མོ་དང་།.ནམ་གྲུ་དང་།.ཤ་

ཀ་ལི་དང་།.གཤིན་རེ་འབེབས་མ་དང་།.གཤིན་རེ་མཚན་མོ་ནག་མོ་ལ་སོགས་པ་

ལ་ལ་ལགས་ཀྱི་དྲེའུ་ར་རྐང་གསུམ་ལ་ཞོན་པ།.ལ་ལ་བོང་བུ་གྭ་པ་ལ་ཞོན་པ།.ལ་ལ་

རླུང་ནག་འཚུབ་མ་ལ་ཞོན་པ།.ལ་ལ་ཆུ་བ་ནག་མོ་ལ་ཞོན་པ།.ལ་ལ་ལས་ཀྱི་མེ་ལོང་

དང་།.ལ་ལ་ནད་ཀྱི་རྐལ་པ་དང་།.ལ་ལ་མཚོན་གི་དྲུ་གུ་དང་།.ལ་ལ་བདུད་ཀྱི་ཁམ་

ཤིང་དང་།.ལ་ལ་ཤོ་རེའུ་དཀར་ནག་ཐོགས་པ།.རེ་རེའང་ནད་བདག་མ་མོ་གཤིན་རེ་

མོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ།.གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤི་བོར་

ༀ།.མགིན་པར་ཨཱཿ.ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ།.

དེ་ནས་ཁ་ལྷོར་བལྟས་ཏེ་རྐང་པ་གཡོན་པའི་སྟེང་དུ་གཡས་ཀྱི་མཐིལ་བཞག་ནས་ལངས་པ་རུས་སྦལ་གི་འདུག་སྟངས་སམ།.ཡང་ན་འདུག་

པས་ཀྱང་རུང་སྟེ།.ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་ནང་དུ་བཅུག་ནས།.ཁུ་ཚུར་བཅིངས་མཛུབ་མོ་བསྒེངས་ཏེ་ཅུང་ཟད་བཀུག་ནས།.ལག་པ་འཕངས་

བསྟོད་དེ་ཕྱར་བ་བེ་ཅོན་གི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ཏེ།.བདག་ཉིད་གཤིན་རེའི་གཤེད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཤིན་ཏུ་བརན་པོ་ལ་གནས་པས།.ཤ་ཆེན་གི་དུད་པ་དང་།.

ཐོད་རྔའི་སྒ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་ནས།.དབངས་དང་བཅས་པའམ།.མེད་ཀྱང་རུང་སྟེ།.རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ནག་པོའི་
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འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གིས།.ལྷོ་ཕྱོགས་རིམ་པ་བདུན་གི་ས་འོག་གཤིན་

རེའི་གོང་ཁྱེར་སོ་མེད་ལགས་མཁར་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ནས་དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲངས།.

ཛཿ. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེའི་གཤེད་ཀྱི་བཀའ་སོད་མཆོག. །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

པོ་ཡབ་ཡུམ་ཡ་བ་ཏི།. །ཕོ་ཉ་མོ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་དང་བཅས།. །འཕིན་

ལས་རྣམ་བཞིའི་ལས་ལ་སྤན་འདྲེན་ན།. །གིང་གི་མཆོག་གྱུར་འཛམ་གིང་ལྷོ་ཡི་

ཕྱོགས།.།མཐར་བེད་ལགས་ཀྱི་ཐོད་མཁར་འབར་བ་ནས།.།ལྷོ་སྤིན་ནག་པོ་རླུང་གིས་

བསྐོད་པ་བཞིན།. །བརེ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།. །.ༀ་

ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ.ཞེས་བརོད་པས་ཆོས་

རྒྱལ་འཁོར་བཅས་ཐོགས་པ་མེད་པར་མདུན་དུ་བོན་པར་བསམས་ལ།.ཛཿ.ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ.དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་

མེད་པར་གྱུར།. སར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་གཤིན་རེ་གཤེད་

རིགས་ལྔ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤན་དྲངས།. ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་མངོན་པར་

དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ།.ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས།.ༀ་བཛྲི་བ་ཝ་ཨབི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ།.

ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར།.ལུས་ཐམས་ཅད་གང་།.དྲི་

མ་ཐམས་ཅད་དག.།.ཆུའི་ལྷག་མ་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས།.རོ་རེ་

ནག་པོ་རེ་ལྔ་པ་རེ་རེས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར།.

དེ་ནས་ལག་པ་རོ་རེ་བསམས་པ་ལས།. སྲིན་ལག་གཉིས་གཤིབས་ཏེ་བརྐངས་པ་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་སིང་གར་བཞག་སྟེ་བསྟན་

ནས།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ།.ཞེས་བརོད་

དེ་དེའི་འཁོར་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལ་གགས་བལྟ་མི་ནུས་པར་བསམ་ཞིང་།.གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་
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བཅས།. །དམ་ཚིག་དབང་གིས་འདིར་བརན་བཞུགས།. །མཆོད་པ་ཚུལ་བཞིན་

བཞེས་ནས་ཀྱང་།. །འཕིན་ལས་མཛད་ཕྱིར་ཇི་སྲིད་དུ།. །ལས་གྲུབ་བར་དུ་བཞུགས་

སུ་གསོལ།.།.ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ།.ཞེས་བརོད་པར་བའོ།.།.

དེ་ནས་ལག་གཡས་བེ་ཅོན་གི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས།. གཡོན་པས་ཁག་ཆང་བསྲེས་པས་བཀང་བའི་ཐོད་པ་བཟུང་ལ།.གཤིན་རེའི་

རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ།.ཨཾ་གསོལ་བས་དམར་གི་ཨཾ།.ཞག་གི་མེ་ཏོག་

རྒྱ་མཚོ་ལྟར་མི་ཟད་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག.།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡ་

མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ།.ཞེས་པས་མཆོད་ཡོན་འབུལ།.ལག་པ་གཡས་སྔར་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

གནས་ཤིང་།.གཡོན་པས་མེ་ཏོག་བླངས་ཏེ།.གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ།.མེ་ཏོག་ཕུལ་

བས་མེ་ཏོག་གི་ཁང་པ་བརེགས་པ་ཏོག་ཁ་བད་དང་ལྡན་པ།.ཀ་བ་བརྒྱད་ཟུག་པ།.བླ་

རེ་དང་།.གདུགས་དང་ཕེང་བས་བརྒྱན་པ།.རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཅན་འབྱུང་བར་

གྱུར་ཅིག. །.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥེ་པཱུ་ཛ་

ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ།. ཞེས་པས་མེ་ཏོག. །.ཡང་ལག་པ་གཡས་པ་སྔར་ལྟར་དང་།.གཡོན་པས་ཤ་ཆེན་གི་སོས་བཟུང་ལ།.གཤིན་རེའི་

རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཤ་ཆེན་གི་བདུག་པ་ཕུལ་བས།.གཞལ་ཡས་ཁང་གི་

མགུལ་དུ་བདུག་པའི་སྤིན་བྷཻཌཱུའི་མདོག་ལྟ་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བརེགས་པ་འདྲ་བ་འབྱུང་

བར་གྱུར་ཅིག.།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷཱུ་པེ་པཱུ་

ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ།. ཞེས་པས་བདུག་སོས།.ཡང་གཡས་སྔར་ལྟར་ལ།.གཡོན་པས་ཞུན་ཆེན་གི་མར་མེ་བཟུང་སྟེ།.གཤིན་རེའི་

རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཞུན་ཆེན་གི་མར་མེ་ཕུལ་བས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་

ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་མུན་པ་འཇོམས་པ་ལྟ་བུའི་འོད་གསལ་བ་འབྱུང་བར་

གྱུར་ཅིག. །.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དི་པཾ་པཱུ་ཛ་
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ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ།.ཞེས་པས་སྣང་གསལ།.ཡང་གཡས་སྔར་ལྟར་ལ།.གཡོན་དྲི་བཟུང་སྟེ།.གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ལ་བྱུག་པ་ཕུལ་བས།.ལུས་དང་གནས་ཀྱི་དྲི་མ་དག་སྟེ།.རེག་ན་བདེ་བའི་

རེག་བ་དང་།.དྲི་སྣོམ་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པས་ཚིམ་པར་གྱུར་ཅིག.།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་

ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གྷནྡེ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ།.ཞེས་པས་དྲི་ཆབ།.ཡང་གཡས་སྔར་

ལྟར་ལ།.གཡོན་ལྷ་བཤོས་བཟུང་སྟེ།.གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བཤོས་ཕུལ་བས་

ཁ་ཟས་དྲི་དང་རོ་དང་ཁ་དོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་བདུད་རི་དཀར་པོ་

དང་།.སེར་པོ་དང་།.དམར་པོ་དང་།.སྔོན་པོ་དང་བཅས་པ་ཁམ་གི་ཟས་ལ་གནས་པ་

རྣམས་ཚིམ་པར་བེད་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག.།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་

ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ནྷཻ་ཝི་དྱཱ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ།.ཞེས་པས་ཞལ་ཟས་

དང་།.གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་སིལ་སན་ཕུལ་བས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྒ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་རྒྱས་པར་བེད་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་འབྱུང་

བར་གྱུར་ཅིག.།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤཔྟ་པཱུ་

ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ།.ༀ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར་སཱུ་ར་སཱུ་ར་ཨཱ་ཝར་ཡ་ཨཱ་ཝར་ཡ་ཧོ་བཛྲ་སྥ་

ར་ཎ་ཁཾ།.ཞེས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་བརོད་ཅིང་།.ཐོད་རྔ་ལ་སོགས་པ་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་དབུལ་བར་བའོ།.།.

དེ་ནས་ནང་མཆོད་དབུལ་བ་ནི།.ༀ་མཆོད་དོ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་པའི་ངོ་བོ།. ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའི་འབྱུང་གནས།.

འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངའ་བདག་དྲིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་

ཆེའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་ཞལ་
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དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀྱི་ཞལ་དུ་༝༝༝།.སོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་

རོ་རེའི་ཞལ་དུ་༝༝༝།. ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་༝༝༝།. རོགས་

ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་དུ་༝༝༝།.མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོའི་ཞལ་དུ་༝༝༝།. ཞ་ལུ་བ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཞལ་དུ་༝༝༝།. པཎ་ཆེན་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གི་ཞལ་དུ་༝༝༝།.གྲུབ་ཆེན་ཆོས་རོ་རེའི་ཞལ་དུ་༝༝༝།.རྒྱལ་

བ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་༝༝༝།.མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་དུ་

༝༝༝།.རེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གི་ཞལ་དུ་༝༝༝།.ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་དུ་༝༝༝།.ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡ་མ་རཱ་ཛའི་ཞལ་དུ་༝༝༝།.ཀཱ་ལ་རཱུ་

པ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཙ་མུནི་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཡ་བ་ཏི་ལ་སོགས་པ་གཤིན་རེ་ཕོ་མོའི་ཚོགས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

འཇམ་དཔལ་བཀའ་ཉན་བསྟན་སྲུང་ནི།.།དམ་ཅན་གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ།.།ཞལ་

གཅིག་ཕྱག་གཉིས་འཇིགས་གཟུགས་ཅན།.།མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ།.།

ལྷ་མོའི་བསྐེད་པ་སྤྱན་འདྲེན།

བྷོཿ.རཀོ་བྷོ་རཀོ་བྷོ་བྷོ་རཀོ་ཐུན་བྷོ་ཁ་ལ་རཀ་ཆེན་མོ།.རཀོ་ཨ་བ་ཏ་བ་ཐུན་བྷོ།.

རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུཾ་བྷོ་ཧཱུཾ།.ཞེས་ལན་གསུམ་བཟས་པའི་རེས་སུ།.

ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ.སརྦ་དྷརྨཱཿ.སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།.
སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས།.རང་གི་མདུན་དུ་ཁག་ཞག་འཁྲུག་པའི་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ།. རླུང་ནག་འཚུབ་མའི་གུར་གི་ནང་དུ།. དྲེའུ་རྐང་སེར་

གྭ་པ་སྲིན་པོའི་ཐོད་པའི་ས་དང་པགས་པས་གཡོགས་ཤིང་།. གོང་རེད་དང་སྲབ་
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མཐུར་གདུག་པའི་སྦྲུལ་ལས་བས་པ།. དེའི་སྟེང་དུ་བྷོཿ. ལས་དཔལ་ལྡན་དམར་

ཟོར་གི་རྒྱལ་མོ་རེ་མ་ཏཱི།. སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ།. ཕྱག་

གཡས་རོ་རེས་མཚན་པའི་བེ་ཅོན་དམ་ཉམས་ཀྱི་ཀད་ལ་འཕྱར་ཞིང་།.གཡོན་ཐུན་

དང་ཁག་གིས་གང་བའི་ནལ་ཐོད་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ།.ཞལ་རབ་ཏུ་གདངས་ཤིང་

མཆེ་བ་རྣོན་པོ་བཞི་གཙིགས་ནས་མི་རོ་རངས་པོ་ཟ་ཞིང་ཨ་ལ་ལའི་གད་མོ་འབྲུག་

ལྟར་སྒོག་པ།.སྤན་གསུམ་དམར་ཞིང་ཟླུམ་པ་གོག་ལྟར་འཁྱུག་ཅིང་ཁོ་གཉེར་ཤིན་

ཏུ་བསྡུས་པ།. དབུ་སྐྲ་ཁམ་སེར་གེན་དུ་བརེས་ཤིང་སྨིན་མ་དང་སྨ་ར་དུས་མཐའི་

མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་འབར་བ།.སན་གཡས་ལ་སེང་གེ་དང་།.གཡོན་ལ་སྦྲུལ་གིས་བརྒྱན་

པ།.མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་ལ་བརྒྱན་ཅིང་།.ཁག་འཛག་པའི་མགོ་བོ་རློན་པ་ལྔ་

བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན།.སྐུ་ལ་ཁག་གི་ཐིག་ལེ་དང་ཞག་གི་སོར་རིས་དང།.ཐལ་ཆེན་གི་

ཚོམ་བུས་བྱུགས་ཤིང་།. སྤི་བོར་ཟ་བ་དང་།. ལྟེ་བར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཆར་

བ།.དར་ནག་གི་ལྷབ་ལྷུབ་དང་།.མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི་དང་།.རེ་བ་ནག་པོས་སྟོད་

གཡོགས་ཤིང་།.སྟག་གི་པགས་པ་རློན་པའི་ཤམ་ཐབས་ལ་སྦྲུལ་ཉིས་བཤིབས་ཀྱི་

སྐ་རགས་བས་པ།.སའི་སྔ་ཤ་ལ་ནད་རྐལ་དང་།.ཚོན་གི་དྲུ་གུ་ཕྱི་ཤ་ལ་འཕྱང་ཞིང་།.

ཁམ་ཤིང་སྐེད་ལ་གཟེར་བ།.བང་དམར་གི་ཁེས་པོ་དང་།.ཤོ་རེའུ་དཀར་ནག་སྔ་ཤ་

ལ་འཕྱང་ཞིང་།. དབུ་ལ་ར་བའི་གདུགས་ཕུབ་པ།.དེའི་འཁོར་དུ་དུས་བཞིའི་ལྷ་མོ་

དང་།.མ་མོ་དང་།.བདུད་དང་།.གཤིན་རེ་དང་།.སྲིན་པོ་དང་།.ཞིང་སྐོང་ལ་སོགས་

པའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་།.གཞན་ཡང་ལྷ་དང་།.ཀླུ་དང་།.གནོད་སྦྱིན་དང་།.

དྲི་ཟ་དང་།.གྲུལ་བུམ་དང་།.མིའམ་ཅི་དང་།.ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་
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དཔག་ཏུ་མེད་པ།.ཕྱག་གཡས་ན་རོ་རེ་དང་།.གི་གུག་དང་།.རལ་གི་དང་།.དག་སྟ་

དང།.མདུང་དང་།.ལགས་ཀྱུ་དང་།.ལགས་ཀྱི་གསལ་ཤིང་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལ་

སོགས་པ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་འཕྱར་ཞིང་།. གཡོན་ཐམས་ཅད་ཐོད་པ་གདུག་

པའི་ཁག་གིས་གང་བ་འཛིན་པའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མིག་ཏུ་ཀ�།.རྣ་བར་ཛྲ�།.

སྣར་ཁཾ།.ལེར་རཾ།.དཔྲལ་བར་ཀཾ. །.ལྟེ་བར་སཾ།.སྤི་བོར་ༀ།.མགིན་པ་ཨཱཿ.ཐུགས་

ཀར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་གྱུར།.བདག་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་

པས་བང་ཤར་མུ་ལེ་དིང་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནས།.དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་གི་རྒྱལ་

མོ་རེ་མ་ཏཱི་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་སྤན་དྲངས།.

སོས་སྦྱོར་བསྲེག.།.རོལ་མོ་དབངས་དང་བཅས་པས།.བྷོཿ.དཔལ་ལྡན་གཉན་གི་རེ་མ་ཏཱི།. །དམག་ཟོར་

བསྟན་པའི་བ་ར་མ།. །རོ་རེ་འཆང་གི་སྤན་སྔ་རུ།. །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་

མ།. །སྔོན་གི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ།. །ཁྱོད་ཀྱིས་བརེན་པའི་གནས་བཅས་པ།. །འདི་

ནས་བང་ཤར་མཚམས་ཤེད་ན།. །རྩྭ་ཆུ་ཤིང་སོགས་མེད་པ་ཡི།. །ལུང་མང་བརྒལ་

བའི་ཕ་རོལ་ན།.།བང་ཐང་དམར་པོ་སྐོ་ཕྱེད་པ།.།བང་ལམ་དམར་པོ་ག་མ་གྱུ།.།བང་

རི་དམར་པོ་རྔམས་ཤིང་འཇིགས།.།གཅན་གཟན་མང་པོ་འདུར་རྒྱུག་བེད།. །འདྲེ་བ་

སྣ་ཚོགས་སྐད་སྒོག་ཅིང་།. །གནམ་ལགས་སེར་ཆེན་ཤར་ར་ར།. །དུང་གི་བུ་ཡུག་

ཁྱིལ་ལི་ལི།.།མུ་ལེ་དིང་གི་མཚོ་ནང་ན།.།བསེ་མཁར་སྨུག་པོ་གྲུ་བཞི་པ།.།ཟུར་བཞི་

སྨུག་པོའི་མཆོང་ལས་བས།.།ཁ་བད་སྔོན་པོའི་གཡུ་ལས་བས།.།རང་གཞི་ནག་པོའི་

ལགས་ལས་བས།.།མི་རོ་ར་རོ་གཅལ་དུ་བཀྲམ།.།མི་ཁག་ར་ཁག་མཚོ་རུ་མེར།.།མ་

མོ་འབུམ་དང་ཤ་ཟ་སྟོང་།.།ཁག་འཐུང་བེ་བའི་ཚོགས་འཁོར་རྒྱས།.།གཞལ་ཡས་དེ་
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ཡི་ནང་ཤེད་ན།.།མ་མོ་ཀུན་གི་བདག་མོ་བཞུགས།.།

བྷོཿ.སྔོན་གི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས།.།སྤན་འདྲེན་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་

གསོལ།. །འདིར་གཤེགས་རེན་ལ་བརན་པར་བཞུགས།.།དམ་ཉམས་དག་བགེགས་

བསྒལ་དུ་གསོལ།. །རོ་རེ་འཆང་གིས་མཚན་བཏགས་པ།. །དམག་དང་ཟོར་གི་ལས་

ལ་དགེས།.།དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ།.།འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.དམ་

ཉམས་༝༝༝།. ཕྱག་ན་རོ་རེས་མཚན་བཏགས་པ།. །གནོད་སྦྱིན་བཤན་ནག་རེ་མ་

ཏཱི།. །སྤན་འདྲེན་༝༝༝།.འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.དམ་ཉམས་༝༝༝།. ར་མགིན་རྒྱལ་

པོས་མཚན་བཏགས་པ།. །གོག་མ་སྤིན་སེ་གཤེགས་སུ་གསོལ།. །འདིར་གཤེགས་

༝༝༝།.དམ་ཉམས་༝༝༝།.དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས་མཚན་བཏགས་པ།. །སྦས་པ་ཐལ་

མདོག་གཤེགས་སུ་གསོལ།. །འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.དམ་ཉམས་༝༝༝།.ན་ལ་རེ་

ཡིས་མཚན་བཏགས་པ།.།མི་ཕམ་ཁོ་གཉེར་གཤེགས་སུ་གསོལ།.།འདིར་གཤེགས་

༝༝༝།. དམ་ཉམས་༝༝༝།. བདུད་མོ་དབང་མེད་མཚན་བཏགས་པ།. །ཡ་མཚན་

འཕྲུལ་གི་གཤོག་པ་ཅན།. །སྤན་འདྲེན་༝༝༝།.འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.དམ་ཉམས་

༝༝༝།.རེ་ལྡེ་འགོང་ཡག་མཚན་བཏགས་པ།. །སྲིད་གསུམ་བློ་འཕོག་གཤེགས་སུ་

གསོལ།. །འདིར་གཤེགས་༝༝༝།. དམ་ཉམས་༝༝༝།. དུང་སྐོང་རྒྱལ་མོས་མཚན་

བཏགས་པ།. །གཤིན་རེ་དམར་འདབ་ཕུར་པའི་ལྷ།. །སྤན་འདྲེན་༝༝༝།. འདིར་

གཤེགས་༝༝༝།.དམ་ཉམས་༝༝༝།.ཨེ་ཀ་ཛ་ཊིས་མཚན་བཏགས་པ།. །ཡཀ་ནག་

མོ་རེ་མ་ཏཱི།. །སྤན་འདྲེན་༝༝༝།.འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.དམ་ཉམས་དག་བགེགས་

བསྒལ་དུ་གསོལ།.།.
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བྷོཿ.རྒྱ་གར་ཡུལ་ན་བཞུགས་ཙ་ན།. །མ་མོ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་མ།. །སྤན་འདྲེན་གནས་

འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།. །འདིར་གཤེགས་རེན་ལ་བརན་པར་བཞུགས།. །དམ་

ཉམས་དག་བགེགས་བསྒལ་དུ་གསོལ།. །ཧོར་གི་ཡུལ་ན་བཞུགས་ཙ་ན།. །ཧོར་

མོ་གཉན་གི་སྤུན་དགུའི་གཙོ།. །སྤན་འདྲེན་༝༝༝།. འདིར་གཤེགས་༝༝༝།. དམ་

ཉམས་༝༝༝།.མོན་གི་ཡུལ་དུ་བཞུགས་ཙ་ན།. །མོན་མོ་སྤི་རིང་ལན་བྲན་མ།. །སྤན་

འདྲེན་༝༝༝།.འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.དམ་ཉམས་༝༝༝།.རྒྱ་ནག་ཡུལ་ན་བཞུགས་

ཙ་ན།. །རྒྱལ་མོ་སྔོན་མོ་མགིན་བཟང་མ།. །སྤན་འདྲེན་༝༝༝།. འདིར་གཤེགས་

༝༝༝།. དམ་ཉམས་༝༝༝།. བོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་བཞུགས་ཙ་ན།. །མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་

ཨ་ཕྱི་མ།. །སྤན་འདྲེན་༝༝༝།.འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.དམ་ཉམས་༝༝༝།.བར་སྣང་

ཁམས་ན་བཞུགས་ཙ་ན།. །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་དཔལ་མོ་བཙན།. །སྤན་འདྲེན་

༝༝༝།.འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.དམ་ཉམས་༝༝༝།.སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་ཙ་

ན།.།དཔལ་ལྡན་གཉན་གི་རེ་མ་ཏཱི།.།སྤན་འདྲེན་༝༝༝།.འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.དམ་

ཉམས་༝༝༝།.བདུད་ཀྱི་ཡུམ་ལ་གཤིན་རེའི་ལམ།.།བསྟན་སྐོང་རྒྱལ་མོ་གཤེགས་སུ་

གསོལ།.།འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.དམ་ཉམས་༝༝༝།.

བྷོཿ.ལྷ་ཡི་གཙོ་མོ་མཛད་ཙ་ན།. །བརྒྱ་བིན་སྲས་མོ་ཨུ་མ་དེ།. །ལྷ་བྲན་མང་པོའི་

འཁོར་དང་བཅས།. །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གནས་ནས་གཤེགས།. །འདིར་གཤེགས་

༝༝༝།. དམ་ཉམས་༝༝༝།. ཀླུ་ཡི་གཙོ་མོ་མཛད་ཙ་ན།. །གཙུག་ནའི་བུ་མོ་ནོར་

འཛིན་མ།. །ཀླུ་ཕན་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས།. །རོལ་མཚོ་བདུན་གི་གནས་ནས་

གཤེགས།.།འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.དམ་ཉམས་༝༝༝།.གནོད་སྦྱིན་གཙོ་མོ་མཛད་ཙ་
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ན།.།གང་བཟང་བུ་མོ་གཟི་ལེགས་མ།.།གནོད་སྦྱིན་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས།.།བ་

དཀར་ཅན་གི་གནས་ནས་གཤེགས།. །འདིར་གཤེགས་༝༝༝།. དམ་ཉམས་༝༝༝།.

བདུད་ཀྱི་གཙོ་མོ་མཛད་ཙ་ན།. །འགོང་ཡག་སྲས་མོ་དྲི་ལྡན་མ།. །བདུད་ཕྲུག་མང་

པོའི་འཁོར་དང་བཅས།. །བདུད་མཁར་རེ་དགུའི་གནས་ནས་གཤེགས།. །འདིར་

གཤེགས་༝༝༝།. དམ་ཉམས་༝༝༝།. སྲིན་པོའི་གཙོ་མོ་མཛད་ཙ་ན།. །ཞབས་ལ་

ལགས་སྒོགས་རྒྱན་དུ་བས།. །སྲིན་པོ་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས།. །ལངྐ་མགིན་

བཅུའི་གནས་ནས་གཤེགས།. །འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.དམ་ཉམས་༝༝༝།.གཤིན་

རེའི་གཙོ་མོ་མཛད་ཙ་ན།. །མི་བཟད་ནག་མོ་དྲག་ཤུལ་ཅན།. །གཤིན་རེ་མང་པོའི་

འཁོར་དང་བཅས།.།ལགས་མཁར་སོ་མེད་གནས་ནས་གཤེགས།.།འདིར་གཤེགས་

༝༝༝།.དམ་ཉམས་༝༝༝།..

བྷོཿ. མིང་བརྒྱ་མ་ལ་མཚན་སྟོང་མ།. །མཚན་ནས་འབོད་ཀྱི་གཤེགས་སུ་

གསོལ།. །རོ་རེ་འཆང་སོགས་བླ་མ་ཡིས།. །ཇི་ལྟར་བཀའ་བསོས་དམ་བཅས་

བཞིན།. །ད་ལྟ་རྣལ་འབོར་བདག་བསྐུལ་གིས།. །བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་མྱུར་དུ་

སྒྲུབས།.།དཔོན་སོབ་སེ་དང་བཅས་པ་རྣམས།.།ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད།.།བཅོལ་

ལོ་བལྟོས་སོ་མཐུ་མ་ཆུང་།. །ཉིན་གསུམ་བ་ར་མ་གཡེལ་ཞིག. །མཚན་གསུམ་

མེལ་ཚེ་མ་གཡེལ་ཞིག. །རྒྱུན་དུ་ལྷ་མོ་ཁྱོད་བསྟེན་ནོ།. །བསྟེན་པའི་ཚེ་ན་སིང་མ་

རིང་།.།རྒྱུན་དུ་ལྷ་མོ་ཁྱོད་འབོད་དོ།.།བོས་པའི་ཚེ་ན་སན་མ་སྲ།.།རྒྱུན་ཏུ་ལྷ་མོ་ཁྱོད་

གཡབ་བོ།.།གཡབས་པའི་ཚེ་ན་སྤན་མ་རྟུལ།.།རྒྱུན་དུ་ལྷ་མོ་ཁྱོད་བསྐུལ་ལོ།.།བསྐུལ་

བའི་ཚེ་ན་བང་མ་བུལ།.།རྒྱུན་དུ་ལྷ་མོ་ཁྱོད་རྦད་དོ།.།རྦད་པའི་ཚེ་ན་མཐུ་མ་ཆུང་།.།.
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བྷོཿ. དཔལ་ལྡན་གཉན་གི་རེ་མ་ཏཱི།. །ཁྱོད་ཀྱི་སྤི་བོའི་གཙུག་རུམ་ནས།. །ཉི་ཟ་

འབར་བའི་འོད་ཟེར་འཕོ།. །ནག་མོ་མི་བཟད་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན།. །འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་

དབང་ཕྱུག་མ།.།ཐུགས་དམ་དུས་བབ་ད་ཚུར་སྤོན།.།.ཨེ་ཨ་ར་ལི་ཧྲ�་ཧྲ�་ཛཿ.ཛཿ..ནག་

མོ་གདུག་ཅན་དྲེགས་པ་ཅན།. །ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་གཟུགས་སྟོན་མ།. །ནག་མོའི་གཙོ་

མོ་དྲེ་ར་ཆིབས།. །འདིར་སྤོན་དྲེ་རའི་གདན་ལ་བཞུགས།. །. ཛཿ. ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ. ཟ་བེད་

ནག་མོ་མཆེ་བ་ཅན།. །རྒོད་བེད་ཧ་ཧ་ནག་མོ་ཁྱོད།. །གསོད་ལ་དགའ་བར་བེད་པ་

མོ།.།བདག་ནི་བར་ཡི་ཕྱག་བགིད་དོ།.།.དཀྱུས་མ་ལ་ནི་གོང་གི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་པོ་བཞག་ནས།.སྐུ་གསུམ་

ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རེ་མཐར་ཕྱིན་ཡང་།. །སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་ཁོས་པའི་

སྐུ།. །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཆེན་མོ་ལ།. །སོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་

ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།.ཞེས་ཕྱག་བ།.

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དྲངས།.

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ།.ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་

པས།.དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིས་གང་པའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས།.ༀ་སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་གསུང་ཞིང་དབང་བསྐུར་བས།.

ལུས་གང་དྲི་མ་དག.།.ཆུ་ལྷག་མ་སྤི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས།.རོ་

རེ་འཇིགས་བེད་ཡུམ་དང་བཅས་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར།.

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་བལ་བོད་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་

གངས་རྒྱལ་མོ་མཐོན་མཐིང་གི་ཕོ་བྲང་ནས།.ཇོ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བོད་

ཁམས་སྐོང་བའི་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲངས།. ༀ་སྔོན་
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གི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་མ་བསེལ་བར།. །ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་

བཅས།. །རྣམ་མང་འཁོར་ཚོགས་དང་བཅས་གནས་འདི་རུ།. །ཚུར་སྤོན་ཚུར་སྤོན་

མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ།.།.ཨེ་ཨཱ་ར་ལི་ཧཱུཾ།.མ་མ་མེ་མེ་ལ་ལ།.ལེ་ལེ།.ཏ་ཏ།.ཏེ་

ཏེ།.སྲིང་འགོ་མ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ.དར་དཀར་གི་གུར་འཇའ་འོད་འཁྱིལ་པའི་དབུས་ན་

བཞུགས་པར་གྱུར།.

དེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི།. བྷོཿ. བདག་གིས་དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་

ལས།. །ལེགས་པར་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན་མཐའ་ཡས་པ།. །དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་

འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ།.།བཞེས་ནས་བསྟན་དག་མ་ལུས་བརླག་པར་མཛོད།. །.

ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.དེ་བཞིན་དུ་མཆོད་ཕེང་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གོང་བཞིན་

ལ།.མཆོད་ཡོན་དང་ཨཾ་གི་གནས་གཉིས་སུ་རིམ་བཞིན།.ཞབས་བསིལ་དང་པཱདྱཾ།.མེ་ཏོག་དང་པུཥེ།.བདུག་

སོས་དང་དྷཱུ་པཾ།.སྣང་གསལ་དང་ཨཱ་ལོ་ཀེ།.དྲི་ཆབ་དང་གནྡེ།.ཞལ་ཟས་དང་ནྷཻ་ཝི་དྱཱ།.རོལ་

མོ་དང་ཤཔྟ།.རྣམས་བཅུག.།.དེ་བཞིན་དུ།.གཟུགས་མཆོག་དང་རཱུ་པ།.སྒ་སན་དང་ཤཔྟ།.དྲི་མཆོག་དང་

གནྡེ།.རོ་མཆོག་དང་ར་ས།.རེག་བ་དང་སརྴ།.རྣམས་བཅུག་ལ་ཕུལ།.

ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི།. མཆོད་དོ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་

པ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའི་འབྱུང་གནས།. འཕགས་པའི་དགེ་

འདུན་ཐམས་ཀྱི་མངའ་བདག་དྲིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.

ཧཱུཾ།.རྒྱལ་བ་ཁྱབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའི་༝༝༝།.ཨཱ་ཙརྱ་དམར་པོའི་༝༝༝།.ལེ་

འབྱུང་གནས་བཟང་པོའི་༝༝༝།. སྣུབས་རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་༝༝༝།. ཞང་པྲཛྙཱ་གུ་
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རུའི་༝༝༝།.སྲས་སཾ་གྷ་བ་དྲའི་༝༝༝།.སྲས་འོད་པོ་ཆེའི་ཞལ་དུ་༝༝༝།.སྲས་རོ་རེ་

རེ་མོའི་ཞལ་༝༝༝།. ཞང་དིང་རི་བ་ཉི་མ་འོད་ཀྱི་༝༝༝།. བསྟན་བཟང་པ་རིན་ཆེན་

རྣམ་རྒྱལ་གི་༝༝༝།.བསམ་གིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའི་༝༝༝།.འཇམ་

དབངས་འཁོན་སྟོན་གི་༝༝༝།. བང་སེམས་རིན་ཆེན་མགོན་གི་༝༝༝།. བླ་མ་ཉི་

མ་བཤེས་གཉེན་གི་༝༝༝།. རོག་གེ་པ་ནམ་མཁའི་རོ་རེའི་༝༝༝།. འཇམ་དབངས་

དཀར་པོ་དཔལ་ལྡན་རོ་རེའི་༝༝༝།.རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་བཟང་པོའི་༝༝༝།.ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོའི་༝༝༝།.རོ་རེ་འཆང་ཀུན་དཀའ་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་༝༝༝།. ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་༝༝༝།.

གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤད་མན་ངག་གནང་བའི་བླ་མ་དམ་པ་བརྒྱུད་པ་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་༝༝༝།.རྒྱུད་སེ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་དཀྱིལ་

འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་༝༝༝།.

བྷོཿ. ཕ་མོ་སྦོམ་པོ་ལས་བྱུང་བའི།. །བིན་གིས་བརླབས་པའི་ནང་མཆོད་

འདི།. །དམག་ཟོར་ལྷ་མོ་ལ་འབུལ་གི།. །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ།. །.

ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.ཆུ་དང་མ་འདྲེས་

དྭངས་མའི་ཁག. །དྭངས་མ་ཡིན་ནི་ཁག་ཆེན་པོ།. །དམར་ཟོར་ལྷ་མོ་ལ་འབུལ་

གི།. །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ།. །.ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཧཱ་

རཀྟ་ཨ་མྲ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.

ཤ་ཁག་ལ་སོགས་བདུད་རི་ལྔ་དང་བཅས།. །འབྲུ་སྣ་ལྔ་དང་སྦྱར་བའི་གཏོར་མ་

འདི།.།དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་ལ་འབུལ་གི།.།རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་
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བཞེས་སུ་གསོལ།. །.དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་

པའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་གིས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་

གསོལ་བར་གྱུར།.ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་བིགྷྣན་ཤཱ་ཏྲུཾ་མཱ་ར་ཡ་ཨི་དཾ་བ་

ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།. ཞེས་པ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་གིས་དབུལ།.སྐབས་འདིར་མ་གཅིག་དཔལ་ལྷ་དང་།.ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་

བསྟན་མ་དང་བཅས་པ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བར་འདོད་ན།.ༀ་ཤྲི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་

ཧི་ཁཱ་ཧི།. གསུམ་གིས་དཔལ་ལྷ་དང་།.ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཌཱ་ཀི་ནི་མ་མ་པཉྩ་སིདྡྷི་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་

ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།. ཞེས་པ་གསུམ་གིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་།.ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་

དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨདྱ་ནུད་པནྣ་ཏད་ན་མཿ.སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ.སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་

ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།. ཞེས་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དང་འཁོར་

སྤི་ལ་འབུལ།. དེ་ནས་།.ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.དེ་བཞིན་དུ་.ཤཔྟའི་བར་

གིས་མཆོད།.ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཤྲི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

༼དུས་བཞིའི་རྒྱལ་མོ།༽.ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ།.བོད་ཁམས་སྐོང་བའི་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཡུལ་

ལྷ་གཞི་བདག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་ནང་མཆོད་དབུལ།

དེ་ནས།.བྷོཿ.དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཁྱོད།. །ཐབས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ནམ་

མཁའི་མཐའ་ལ་སྤོད།. །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་ཁྱོད་ཉིད་ལ།. །ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །ཁྱོད་ནི་བདག་ནི་མཆོད་པས་མ་བསྒིབས་

ཀྱང་།. །དཔལ་ལྡན་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་ཐོབ་བའི་ཕྱིར།. །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་མཁའ་

ལ་ཆར་ཕབ་ནས།.།མཆོད་པའི་ཚོགས་འདིས་དབང་པོ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག.།དཔལ་ལྡན་

ཁྱོད་ནི་དགེ་སིག་དཔང་པོ་སྟེ།.།བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་ཉེས་པའི་ཚོགས།.།ཁྱོད་
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ཀྱི་ཐད་དུ་འགོད་པས་རབ་བཤགས་ན།. །ཐུགས་རེའི་ཤུགས་ཀྱིས་སྒིབ་པ་བང་བར་

མཛོད།. །ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་འཕགས་པ་ནི།. །འགོ་བའི་དོན་མཛད་བདག་

དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས།. །དགའ་མཐུན་ཕག་དོག་མེད་པའི་སྤོ་བ་ནི།. །རེས་སུ་ཡི་

རང་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་འབུལ།. །ཡང་དག་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་སྐུ་མཆོག་ནི།. །ནག་

དང་བཟང་མོ་འཇིགས་པའི་ཆ་བད་ཅན།. །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་འགོ་

དོན་ལ།. །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་ཚུལ་སྟོན་བསྟན་དུ་གསོལ།. །དེ་ལྟར་ཡང་དག་ལྡན་པའི་

སྐུ་མཆོག་ནི།. །འགོ་བའི་དོན་དང་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར།. །ནམ་མཁའ་ཟད་པ་

མ་གྱུར་བར་དུ་ཡང་།. །མྱ་ངན་མི་འདའ་རག་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ།. །དེ་ལྟར་

ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་།. །རེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་

ཡི།.།དགེ་བ་འདི་ཡིས་ངན་སོང་སྟོངས་གྱུར་ནས།.།ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བང་ཆུབ་

ཕྱིར་བསྔོའ།ོ.།

རྣམ་སྲས་བསྐེད་པ་སྤྱན་འདྲེན།

ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ.སརྦ་དྷརྨཱཿ.སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།.
སྟོང་པ་ཉི་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་མདུན་དུ་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་

ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི།.སོ་བཞི་ར་བབས་བཞི་དང་བཅས་པ།.འཁོར་ས་རིམ་པ་གསུམ་

དང་ལྡན་པའི་དབུས་ན་ཁང་བུ་བརེགས་པ་དགུ་ཡོད་པའི་དབུས་མའི་ཕོ་བྲང་སུམ་

བརེགས་སུ་གནས་པའི་རེ་མོར་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་སྤས་པ།. ལོགས་

རྣམས་སུ་དྲ་བ་དང་དྲ་བ་ཕྱེད་པ་འཕྱང་ཞིང་མདའ་ཡབ་དང་པུ་ཤུ་དང་ལྡན་པ།.ཤར་

ཤེལ།.ལྷོ་བྷཻ་ཌཱུརྱ།.ནུབ་པདྨ་རཱ་ག.།.བང་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཀ་བ་ཉིས་སྟོང་ལྔ་
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བརྒྱས་ཕྱོགས་རེ་ནས་བརྒྱན་པ།.གཏེར་གི་ཁང་པ་བཅོ་ལྔ་དག་གིས་སྤས་པ།.དེའི་

ཕྱི་རོལ་གི་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ།.བུམ་པ་བཟང་པོ་བརྒྱད།.དཔག་བསམ་གི་

ཤིང་བརྒྱད།.རིན་པོ་ཆེའི་ལྗོན་ཤིང་བརྒྱད།.རིང་བུ་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ལྗོན་ཤིང་

མེ་ཏོག་དང་ལྡན་པ་བརྒྱད།.འདོད་འཇོའི་བ་བརྒྱད་རྣམས་སེལ་མར་གནས་པའི་ཕྱི་

རོལ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་རྭ་བ་གྲུ་བཞི་པས་བསྐོར་བ།. ཕོ་བྲང་དབུས་མའི་ནང་དུ་ཧྲིཿ.

ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ།.དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཟ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར།.

དེའི་སྟེང་དུ་བྷཻ་སེར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་མཚན་བྷཻས་མཚན་པ།. དེ་ལས་འོད་

འཕོས།. འཕགས་པ་མཆོད།. སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་

བསལ།.འཇིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་

ཏེ་བྷཻ་ལ་ཐིམ།.དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས།.རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ངལ་བསོས་པོ་སྐུ་མདོག་

གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ།.ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།.གཡས་པས་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་

མཚན་འཛིན་ཅིང་།.གཡོན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་སྐྱུག་པའི་གཏེར་གི་ནེའུ་ལེ་འཛིན་

པ།.སེང་གེ་ཉལ་བ་ཁ་དེ་ཉིད་ལ་བལྟ་བའི་སྟེང་ན་སེམས་དཔའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་

བཞུགས་པ།.ཞལ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབེབས་པས་སྐེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཕོངས་པ་

ལས་སྒོལ་ཞིང་།.དབུ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་གསོལ་བ།.རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དཔག་

ཏུ་མེད་པས་སྤས་ཤིང་།.ཕག་གོང་གཉིས་ན་ཉི་མ་དང་ཟ་བས་བརྒྱན་པ།.ནམ་མཁའ་

མཛོད་ལ་མངའ་བརེས་ཤིང་ཉི་མ་འབུམ་གི་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ།.

ཤར་གི་ཁང་བརེགས་ཀྱི་ནང་དུ་པདྨའི་གདན་ལ་ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོ་གཡས་རིན་པོ་

ཆེ་བསྣམས་པ།.ལྷོར་གང་བ་བཟང་པོ་སེར་པོ་གཡས་བུམ་བཟང་བསྣམས་པ།.ནུབ་
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ཏུ་ནོར་བུ་བཟང་པོ་དཀར་པོ་གཡས་ནོར་བུ་བསྣམས་པ།. བང་དུ་ཀུ་བེ་ར་ནག་པོ་

གཡས་རལ་གི་བསྣམས་པ།. ཤར་ལྷོར་ཡང་དག་ཤེས་སེར་པོ་གཡས་གསེར་གི་

བསྣམས་པ།.ལྷོ་ནུབ་ཏུ་འབྲོག་གནས་ནག་པོ་གཡས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུང་བསྣམས་

པ།. ནུབ་བང་དུ་ལྔ་རེན་སེར་སྐ་གཡས་ཁང་བརེགས་བསྣམས་པ།. བང་ཤར་དུ་

འཇམ་པོ་འཁྱིལ་པ་དཀར་པོ་གཡས་གི་ཕུབ་བསྣམས་པ།. ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཡོན་

པས་གཏེར་གི་ནེའུ་ལེ་བསྣམས་པ།.རང་རང་གི་སྐུ་མདོག་དང་མཚུངས་པའི་ར་ལ་

ཆིབས་ཤིང་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤས་པ།.དཔའ་ཞིང་བརིད་ལ་རྔམས་པ།.མི་སྡུག་

པའི་ཆ་བད་ཅན།.འཁོར་ས་བར་པ་ལ་གནོད་སྦྱིན་བེ་བའི་ཚོགས་དང་།.འཁོར་ས་

ཐ་མ་ལ་ལྷ་མ་སྲིན་སེ་བརྒྱད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཅན་དྲག་ཏུ་ཁོས་

ཤིང་རྔམས་པ།.ཕྱག་གཡས་ན་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་འཛིན་ཅིང་།.གཡོན་ཐམས་

ཅད་ནེའུ་ལེ་འཛིན་པ།.གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤི་བོར་ༀ་དཀར་པོ།.མགིན་པར་

ཨཱཿ.དམར་པོ།.ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ།.བདག་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕོས་པའི་སྣེ་ལ་ཁོ་བོ་འདོད་རྒྱལ་དམར་པོ་ལགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་སྤོས་

པས།. བང་ཕྱོགས་ལང་ལོ་ཅན་གི་ཕོ་བྲང་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་ཀྱི་སྲས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་སྤན་དྲངས་པར་བསམས་ལ།.

སྦྱར་སོས་བསྲེག. །.རོལ་མོ་དབངས་དང་བཅས་པས།.བྷཻ་ས་འཛིན་དབང་པོའི་བང་གི་ཕྱོགས།. །རིག་

སྔགས་འཆང་བ་ཀུན་གི་གནས།. །ལང་ལོ་ཅན་གི་ཕོ་བྲང་ནས།. །ནོར་གི་བདག་

པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས།. །འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤན་འདྲེན་ན།. །རྣལ་འབོར་བདག་ལ་

བརེར་དགོངས་ལ།. །ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས།. །གནས་འདི་ཉིད་དུ་
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གཤེགས་སུ་གསོལ།. །མགོན་པོ་ཀུན་གཤེགས་གདན་ལ་བཞུགས།. །ད་ལྟ་སིགས་

མ་ལྔ་ཡི་དུས།. །ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་འདམ་བིང་བས།. །མཚམས་མེད་ལྔ་ནི་

ཀུན་སྤོད་ཅིང་།. །གཟིགས་ཤིང་གཤེགས་པའི་གནས་ངན་ཡང་།. །ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་

སྤན་སྔར་ཁྱོད།. །ཐུགས་དམ་གང་བཞེས་དེ་དགོངས་ལ།. །འདྲེན་པའི་བསྟན་པ་

བསྲུང་བ་དང་།. །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྨན་སད་དུ།. །བང་གི་ཕྱོགས་ན་བཞུགས་པ་

རྣམས།.།སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།.།.

ༀ་བྷཻ་ཤ་ཝ་ཎ་ཡེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཡ་ཛཿ.ཛཿ.ཛཿ. .ཛཿ.ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ.ༀ་བྷཻ་སྭཱཧཱ།.ༀ་

བྷཻ་ཤ་ཝ་ཎ་ཡེ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ.ཞེས་བརོད་ཅིང་།.བྷཻ་རིང་པོ་བརིད་བག་དང་བཅས་པ་མིག་འཛུམ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཀྱི་བར་

དུ་བརོད་པས་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་འདབ་མ་རེ་རེར།.བྷཻ་བཞི་བཞི་བསམས་ཞིང་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པའི་ཐུགས་ཀར་

འོད་ཟེར་ཀྱི་ལགས་ཀྱུས་སྦྲེལ་བར་བསམ་མོ།. །.དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་གིས་དབང་བསྐུར་བར་བསམ་ཞིང་།.ༀ་རཏྣ་མུ་ཀུ་ཏྲ་

ཨ་བི་ཥིཉྩ་མཾ།.ཞེས་བརོད།.

དེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི།.དྲི་མེད་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡི།. །ལྷ་རས་བཟང་པོའི་བསང་གཏོར་

འདི།. །རྒྱལ་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ།. །བཞེས་ནས་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་

གསོལ།. །.ༀ་བྷཻ་ཤ་ཝ་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲོཀ་ཎཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཡེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།. དེ་བཞིན་དུ་བསང་གཏོར་

གི་གནས་དང་པྲོཀ་ཎཾ་གི་གནས་གཉིས་སུ་རིམ་བཞིན།.མཆོད་ཡོན་དང་ཨཾ།.ཞབས་བསིལ་དང་པཱདྱཾ།.ཞལ་

བསིལ་དང་ཨཱཉྩ་མ་ཎཾ།.མེ་ཏོག་དང་པུཥེ།. དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཡེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.གི་བར་དུ་

དབུལ།.

རིན་ཆེན་གདུགས་དང་གསེར་ཉ་དང་།. །གཏེར་ཆེན་བུམ་པ་པདྨ་བཟང་།. །དུང་

དཀར་གཡས་འཁྱིལ་དཔལ་བེའུ།.།མཆོག་གི་རྒྱལ་མཚན་འཁོར་ལོ་སོགས།.།དངོས་
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གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སོལ་བའི་ཕྱིར།. །རྒྱལ་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ།. །.ༀ་བྷཻ་

ཤ་ཝ་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཥྚ་མཾ་ག་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ།. ཞེས་པས་

བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་དང་།.ཕུན་ཚོགས་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ།. །དྲི་མེད་བཙུན་མོ་ཁྱིམ་བདག་

དང་།. །ཅང་ཤེས་ར་དང་ཐེག་ཆེན་གང་།. །ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཚར་གཅོད་པའི།. །དམག་

དཔོན་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་རྣམས།.།བདག་གི་བསམ་པ་རོགས་པའི་ཕྱིར།.།རྒྱལ་ཆེན་

སྲས་དང་བཙུན་མོར་བཅས།.།འཁོར་དང་བཅས་པ་བཞེས་སུ་གསོལ།. །.ༀ་བྷཻ་ཤ་

ཝ་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཧཱ་སཔྟ་རཏྣ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ།. ཞེས་རིན་

ཆེན་བདུན་འབུལ།.རབ་འབམས་ཞིང་ན་ཡིད་འོང་གཟུགས་མཛེས་མཆོག.།རྣར་སན་ཡིད་

འབབ་སྒ་སན་གང་ཡོད་དང་།. །དྲི་ཞིམ་ངད་ཀྱིས་སྟོང་གསུམ་ཡོངས་གང་ཞིང་།. །རོ་

བརྒྱ་ལྡན་པའི་ལྷ་ཡི་ཞལ་ཟས་དང་།. །འཇམ་མཉེན་འཁིལ་ཆགས་ལྷ་རས་ན་བཟའི་

ཚོགས།. །ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤིན་ལ་འགན་པ་བཞིན།. །རྒྱལ་ཆེན་འཁོར་དང་

བཅས་ལ་ཕུལ་བ་ཡིས།. །འགོ་ཀུན་མི་ཟད་གཏེར་ལ་ལོངས་སྤོད་ཤོག.།.ༀ་བྷཻ་ཤ་

ཝ་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ།. ཞེས་འདོད་

ཡོན་ལྔ་འབུལ།.

དེ་ནས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བ་བ་ནི།.རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་ནོར་མང་ལྡན།. །གསེར་གི་

ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརིད་ཆགས་ཤིང་།. །སྤིན་བྲལ་ཉི་མ་སྟོང་གི་གཟི་ལྡན་པ།. །འདོད་

དགུའི་ཆར་འབེབས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་འོང་ལྷ་རས་དངོས་

ཀུན་དང་།. །བཀའ་འབངས་བྲན་སད་རང་ལུས་ཉེར་བསོགས་བཅས།. །མ་ཆགས་

མི་ཞུམ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཕྱིར།. །དགོངས་ཆེན་བསྒྲུབ་ཕྱིར་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་
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མཆོད།. །རང་གིས་རྒྱུ་སྔོན་མ་བསགས་འབྲས་འདོད་དང་།. །དོན་མེད་དོན་ལོག་

ཅུང་ཟད་དོན་གི་ཕྱིར།. །ཧ་ཅང་འདོད་ཆེན་བསྐེད་དང་ཆོག་མི་ཤེས།. །བསམ་སྦྱོར་

ནོངས་པ་གང་བགིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས།. །ལྷ་ཀླུ་མི་རྣམས་འཇིགས་དང་ཕོངས་

པ་ལས།. །མྱུར་སྐོབ་འཇིགས་རེན་སྐོང་རྒྱལ་འཇིག་རེན་ལས།. །ཀུན་སྒོལ་ཀུན་ལ་

ཕན་དང་བདེ་སྟེར་བ།. །འཕིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་མེད་ལ་རེས་ཡི་རང་།. །སྣ་ཚོགས་ཡ་

ང་འཇིགས་དང་མགོན་མེད་དང།. །སིག་སྡུག་བྲེལ་ཕོངས་བརྒྱས་གཟིར་སྐལ་ངན་

རྣམས།. །དབུགས་དབྱུང་སད་དུ་ཐུགས་གསུང་སྐུ་དང་འོད།. །ཉི་ཟ་ནེའུ་ལེ་རྒྱལ་

མཚན་རྣམ་རོལ་བསྐུལ།. །ཁྱོད་སྐུ་ཁོ་དང་འཛུམ་དང་བརིད་མཛེས་འགིང་།. །སེག་

དུལ་བརན་འཇིགས་དཔའ་བོའི་གར་དགུ་ཡིས།. །མི་བསྲུན་ཚར་གཅོད་སྐལ་ལྡན་

རེས་བཟུང་ཕྱིར།. །བསྐལ་བརྒྱར་མྱ་ངན་མི་འདའ་བདག་གསོལ་འདེབས།. །དེ་ལྟར་

འགོ་སྐབས་ཁྱེད་ལ་འགོ་བདེའི་སད།. །ལྷ་མཆོག་ལྷག་པའི་ལྷར་བཟུང་བསེན་བཀུར་

བས།. །བདག་སོགས་མགོན་མེད་མགོན་མཛོད་རག་ཏུ་ཡང་།. །ཤེས་རབ་ཐུགས་

རེས་མི་བསེལ་མི་བཏོང་ཤོག.།

ཆོས་སྐོང་སྤྱིའི་བསྐེད་པ་སྤྱན་འདྲེན།

རང་གི་མདུན་དུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ནི།. །ཁག་ཞག་རྒྱ་མཚོ་རྦ་ཀོང་འཁྲུག་

པའི་དབུས།. །འདབ་སྟོང་པདྨའི་ལྟེ་བར་ཉི་མའི་སྟེང་།. །བསྟེན་ཅིང་མཆོད་པའི་སྲུང་

མ་མ་ལུས་པ།. །འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་གྱུར་པའི།. །ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་ཡིག་འོད་ཟེར་འབར་བ་ཡིས།.།གར་བཞུགས་རོ་རེའི་ཕོ་བྲང་སོ་སོ་ནས།.།ཡེ་

ཤེས་པ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་སྤན་དྲངས།.།
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ཧཱུཾ་འཇིགས་རུང་བསིལ་བའི་ཚལ་གི་དུར་ཁོད་ནས།. །དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་

མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ།. །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཚེ་བདག་དབང་གི་རྒྱལ།. །འདོད་

ཁམས་དབང་ཕྱུག་སྲོག་གཅོད་གནོད་སྦྱིན་བཞི།. །ཕྱོགས་སྐོང་དཔལ་མགོན་

བདུན་ཅུའི་དམག་ཚོགས་བཅས།. །རྣལ་འབོར་འཕིན་ལས་བསྒྲུབ་ཕྱིར་གཤེགས་

སུ་གསོལ།. །སྐེ་འགོའི་སྲོག་ལེན་གཤིན་རེའི་གོང་ཁྱེར་ནས།. །འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་

གཤིན་རེ་ཙཱ་མུཎྜི།.།ཕོ་བརྒྱད་མོ་བརྒྱད་བཤན་པའི་ཚོགས་དང་བཅས།.།བསྟན་དག་

རད་ནས་གཅོད་ཕྱིར་མྱུར་དུ་གཤེགས།. །འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་གནས་གསུམ་

མཁའ་འགོའི་གཙོ།. །དམག་དང་ཟོར་གི་ལས་དགེས་དཔལ་ལྷ་མོ།. །མ་གཅིག་ཚེ་

རིང་མཆེད་ལྔ་བསྟན་མའི་ཚོགས།. །མ་རྒྱུད་སྲུང་མ་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་

གཤེགས།.།འོག་མིན་ཏེ་སེ་ནཱ་ལེནྡྲ་སོགས་ནས།.།གུར་མགོན་ཞལ་བཞི་དྲག་པོ་བ་

རོག་མཚན།.།རང་རང་བཀའ་སོད་དྲེགས་པ་སེ་བརྒྱད་ཀྱི།.།དམག་དཔུང་དང་བཅས་

གནས་འདིར་མྱུར་དུ་སྤོན།. །བང་ཕྱོགས་ལང་ལོ་ཅན་གི་དགའ་ཚལ་ནས།. །འདོད་

དགུའི་ཆར་འབེབས་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས།. །སེ་དཔོན་བརྒྱད་སོགས་གནོད་

སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་ཚོགས།.།ཁིམས་ལྡན་སེལ་ཞིང་ཕོངས་པ་སེལ་ཕྱིར་སྤོན།.།བང་ཤར་

མ་རུ་ཙེ་ཡི་དུར་ཁོད་ནས།.།ཆོས་སྐོང་དྲེགས་པ་ལམ་སྲིང་སྲོག་བདག་དམར།.།དམ་

ཉམས་སྲོག་གཅོད་བཤན་པའི་ཚོགས་དང་བཅས།.།དག་བགེགས་སྒོལ་ཕྱིར་མྱུར་དུ་

གཤེགས་སུ་གསོལ།.།.༼ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལྔའི།.།རང་མདངས་མ་འགག་དྲེགས་པའི་སེ་དཔོན་དུ།.།དབང་

སྒྱུར་སྐུ་ལྔ་ཁྱད་པར་པེ་ཧར་རྒྱལ།. །རོ་རེ་གགས་ལྡན་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།. །དྲེག་པའི་སེ་དཔོན་གནོད་སྦྱིན་ཤིང་བ་ཅན།. །མཐུ་

སྟོབས་དབང་ཕྱུག་དམ་ཅན་རོ་རེ་ལེགས།. །གཞི་བདག་ལྷ་ཡི་དགེ་བསེན་ཐོག་བཙན་སོགས།. །འབར་བ་སྤུན་བདུན་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་
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གསོལ།.།བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་སྐོང་བའི་གཡར་དམ་ཅན།.།ལྷ་མཆོག་གཉན་ཆེན་རོ་རེ་འབར་བ་དང་།. །ཕྱིང་དཀར་ཇོ་བོ་མགུལ་རིང་ལ་སོགས་

པའི།. །ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས།.།༽.ཨེ་ཧེ་ཧི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ.ཛཿ.. .ཛཿ.ཧཱུཾ་བཾ་

ཧོཿ. .ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ།.ཧཱུཾ་ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲག་པོའི་འཕིན་ལས་ཀྱིས།. །བསྟན་པ་

བསྲུང་ཞིང་རྣལ་འབོར་བུ་བཞིན་དུ།.།སྐོང་མཛད་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་

ལ།.།ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།

མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་སྲིད་ཞི་ལས་གྲུབ་པའི།.།ཆུ་གཉིས་ཉེར་

སྤོད་རོལ་མོ་འདོད་ཡོན་ལྔ།. །ནང་མཆོད་གསང་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡི།. །མཆོད་པའི་

སྤིན་གིས་རྒྱས་པར་བཀང་སྟེ་འབུལ།.།.ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའམ།.ཡང་ན།.ༀ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་

ས་ཏ་ཤི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀ་ལ་རཱུ་པ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝི་བྷཻ་ཤ་མ་ཎ་༼རཀོ་པྲ་ཎ་མཧཱ་རཱ་ཛ་ཨུ་པ་སི་ཀ་༽སརྦ་དྷར་

པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་.ནས་.ཤཔྟ།.རཱུ་པ་.ནས་.པརྴ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་དང་།.ༀ་གུ་རུ་

བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏ་ཤི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀ་ལ་རཱུ་པ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝི་བྷཻ་ཤ་མ་ཎ་༼རཀོ་པྲ་ཎ་མཧཱ་རཱ་ཛ་ཨུ་པ་སི་ཀ་

༽སརྦ་དྷར་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་ནང་མཆོད་ཕུལ།

བཤགས་པ།

མགོན་པོའི་སྤི་གཙུག་ཏུ་དྲིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕྱག་གཡས་

ཤེལ་གི་རོ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པ།.ཕྱག་གཡོན་བདུད་རིས་གང་བའི་

ཐོད་པ་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་མཛིན་པ།.ཞབས་རོ་རེའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་

པ།.སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་

གི་ཚོགས་འཕོས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གི་

ནམ་མཁར་སྤན་དྲངས།. ༈.དེ་ནས་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་མཐིང་
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གསུམ་རྣམས་ལས་རིམ་བཞིན་ཡིེ་གེ་བརྒྱ་པ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕོས།.མགོན་པོའི་སྤི་གཙུག་གི་བླ་མའི་གནས་གསུམ་གི་ཡི་གེ་ལ་ཐིམ།.

བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་སྐོངས་པར་བསམས་ལ།.ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་བདུན་བཟས།..༈.ཡང་བླ་མའི་གནས་

གསུམ་ལས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་རིམ་བཞིན་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བོན།.མགོན་པོའི་གནས་གསུམ་གི་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་ཐིམ།.མགོན་པོའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ལ་གིབ་ཀྱིས་ཕོག་པ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམས་ལ།.ཡིག་བརྒྱ་པ་ལན་བདུན་བཟས།..༈.ཡང་མགོན་པོའི་

གནས་གསུམ་གི་ཡི་གེ་གསུམ་ལས་ཡིག་བརྒྱ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་རིམ་གིས་བོན།.འཁོར་རྣམས་དང་བདག་གི་གནས་གསུམ་གི་ཡི་གེ་

གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་འཁོར་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་གིབ་ཀྱིས་ཕོག་པ་དང་།.དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དག.།.བདག་གི་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་

ཅད་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གིས་གང་།.སིག་སྒིབ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམས་ལ།.ཡིག་བརྒྱ་ལན་བདུན་

བཟས།.

ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ནི།.ༀ་བཛྲ་ས་ཏ་ས་མ་ཡ།.མ་ནུ་པ་ལ་ཡ།.བཛྲ་ས་ཏ་ཏེ་ནོ་བ་ཏིཥྛ།.དྲ�་ཌོ་

མེ་བ་ཝ།.སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བ་ཝ།.སུ་པོ་ཥོ་མེ་བ་ཝ།.ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བ་ཝ།.སརྦ་སིདྡྷི་མེ་པྲ་

ཡ་ཙྪ།.སརྦ་ཀར་སུ་ཙ་མེ།.ཙི་ཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾཿ.ཀུ་རུ།.ཧཱུཾ།.ཧ་ཧ་ཧ་ཧ།.ཧོ།.བ་ག་ཝན།.སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ།.བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ།.བཛྲི་བ་ཝ།.མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏ།.ཨཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ།.དེ་ལྟར་ཡིག་

བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་སོང་ནས།.

༈. ཧཱུཾ་རོ་རེ་འཆང་དང་དཔལ་ལྡ་ཤ་བ་རི།. །མྷཻ་ཏྲི་རཱ་ཧུ་ཛོ་ཀི་རཏྣ་དང་།. །དྷར་

སིངྷ་དྷར་པྲཛྙཱ་སོགས།. །རིན་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དགོངས་སུ་གསོལ།. །འགོ་

བའི་རེ་སྐོང་ཡོན་ཏན་རབ་རོགས་པའི།. །བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་

རྣམས།. །དག་པ་གཉིས་ལྡན་ཆོས་སྐུར་མ་རོགས་པར།. །འཇིག་རེན་རོགས་བཅས་

དབང་གྱུར་མཐོལ་ལོ་བཤགས།. །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་

བཅས།. །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ།. །བདག་ཅག་ཐེག་
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མཆོག་སྔགས་ཀྱི་སོར་ཞུགས་ནས།. །ར་བ་ཡན་ལག་འགལ་ཉམས་མཐོལ་ལོ་

བཤགས།. །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་ཤིང་།. །སྐད་ཅིག་དྲན་

པས་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ།. །འདུ་འབྲལ་མེད་པར་དངོས་གྲུབ་སྟེར་མཛད་

པའི།. །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་དགོངས་སུ་གསོལ།.།དུར་ཁོད་ནགས་འདབས་

ཆུ་གིང་བས་མཐའ་རུ།.།ཕྱི་ནང་རེན་དང་དམ་རས་ཚོགས་གྱུར་པས།.།བསེན་བསྒྲུབ་

བསྐང་བཤགས་ཚུལ་བཞིན་མ་གྲུབ་པར།. །ལེ་ལོ་གཡེང་བའི་དབང་གྱུར་མཐོལ་ལོ་

བཤགས།.།ཁྱད་པར་གསང་བའི་རེན་མཆོག་བླ་ན་མེད།.།བླ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་

བདེ་ཆེན་སྐུ།. །ཁྱེད་ལ་ཡིད་ཆེས་མོས་གུས་འབྲལ་མེད་ཀྱིས།. །རྣམ་དག་ཆོས་སྐུར་

མ་རོགས་མཐོལ་ལོ་བཤགས།.།བདག་ནི་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་དབང་གྱུར་ཏེ།. །བླ་མ་

མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི།. །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཅི་མཆིས་

པ།. །གནོང་ཞིང་འགོད་པའི་སེམས་དང་བཅས་ནས་ཀྱང་།. །ལྷ་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་སྤན་

སྔར་མཐོལ་ལོ་བཤགས།. །ཡེ་ཤེས་བཀའ་བསྒྲུབ་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་མཛད།. །ཀེ་ཏྲ་པཱ་

ལ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།. །ཊཀི་རཱ་ཛ་ཏྲཀྴད་རེ་མ་ཏཱི།. །ཕྱོགས་སྐོང་བཅུ་དང་གཙང་རིས་

དགོངས་སུ་གསོལ།. །ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བཞིན།. །བདག་གི་

འཕིན་ལས་ཡེངས་མེད་བསྒྲུབས་པ་ལ།. །ཡིད་ཆད་བགིས་ཤིང་ཤ་ཁག་གཏོར་

ཚོགས་ཀྱིས།. །གཏང་རག་དུས་སུ་མ་ཐོངས་མཐོལ་ལོ་བཤགས།. །མངོན་ཤེས་

མེད་པས་ཉེས་སྐོན་མ་རོགས་པར།. །བསྟན་པ་བཤིག་དང་བླ་མའི་སྐུ་དག་ལ།. །དྲག་

པོའི་ལས་ཀྱིས་ཚར་བཅད་མ་བགིས་པར།.།གསང་བ་བསྒགས་ཤིང་བམས་བགིས་

མཐོལ་ལོ་བཤགས།.།དམ་ཉམས་གིབ་ཕོག་གཏམ་འདྲེས་ཟས་ཟོས་དང་།. །རྒྱུ་ཆུང་
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ཕུད་ཉམས་སོམ་བཟས་ནོར་བ་སོགས།. །ཉེས་སྐོན་འཁྲུལ་པའི་ཚོགས་རྣམས་

ཅི་མཆིས་པ།. །གནོང་ཞིང་འགོད་པའི་སོ་ནས་མཐོལ་ལོ་བཤགས།. །ཉམས་སྒིབ་

དག་ཕྱིར་བཤགས་པ་འདི་བས་པས།. །བླ་མ་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་

ཀྱིས།. །ཕ་མ་བུ་ཚ་བཞིན་དུ་བཟོད་བཞེས་ལ།. །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དུས་འདིར་

བདག་ལ་སོལ།. །བཤགས་དང་བཤགས་པར་བ་བ་མི་དམིགས་ཀྱང་།. །རྣམ་པར་

རོགས་པའི་བག་ཆགས་དག་བའི་ཕྱིར།. །རེ་བཙུན་དམ་པ་ཡུལ་གི་མཆོག་རྣམས་

ལ།.།རབ་ཏུ་བཤགས་པས་བདེ་ཆེན་ཐོབ་གྱུར་ཅིག.།

༈. ཧཱུཾ་བླ་མ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དང་།. །བཀའ་སོད་སྲུང་

མར་བཅས་པ་དགོངས་སུ་གསོལ།. །ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཆོས་སྐུར་མ་རོགས་

པར།. །ཉོན་མོངས་དབང་གིས་ལོག་ལྟ་བགིས་པ་དང་།. །ར་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་

མ་བསྲུང་དང་།. །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི།. །དམ་ཚིག་ལས་

འདས་བསེན་བསྒྲུབ་གཡེལ་བ་དང་།. །མཆོད་གཏོར་དམན་དང་དམ་རས་སྦགས་

པ་སོགས།. །མདོར་ན་སོ་གསུམ་སོ་ནས་ཉེས་པའི་ཚོགས།. །ཐུགས་དང་འགལ་

བར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་པ།. །བླ་མ་ཡི་དམ་སྲུང་མར་བཅས་པ་ལ།. །སྤོས་བྲལ་ཆོས་

དབིངས་ངང་དུ་བཤགས་པར་བགི།.།

༈.བྷོཿ.རོ་རེ་འཆང་དང་ལྭ་བ་དམར་པོ་སོགས།.།ར་བ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དགོངས་

སུ་གསོལ།. །སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་བླ་མ་ཁྱེད་རྣམས་ལ།. །མ་རིག་དབང་གིས་

ལོག་ལྟ་བགིས་རྣམས་བཤགས།. །བདག་ཅག་གསང་སྔགས་ཐེག་པའི་རྒྱ་མཚོ་

ཆེར།. །བཤེས་གཉེན་དེད་དཔོན་བཀའ་དྲིན་ལ་བརེན་ནས།. །སྐུ་གསུམ་ནོར་བུ་
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ལེན་ལ་རབ་ཞུགས་ཏེ།. །དེ་ཡི་བགེགས་གྱུར་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས།.།མ་

ཉམས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་དམ་རས་དང་།. །རེ་གཅིག་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་

དྲག་པོ་ཡིས།. །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ།. །བཟས་སྒྲུབ་ཚུལ་

བཞིན་མ་བས་མཐོལ་ལོ་བཤགས།. །བདག་ནི་སྔོན་ཆད་མ་རིག་དབང་གྱུར་

པས།. །སོ་གསུམ་སོ་ནས་ཉེས་ཚོགས་ཅི་བགིས་པ།. །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཁྱེད་ཀྱི་

སྤན་སྔ་རུ།. །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བསམ་པ་ཐག་པས་བཤགས།. །ཐུགས་རེའི་

གཏེར་གྱུར་ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས།.།སྡུག་པའི་བུ་ལ་བརེ་བའི་མ་བཞིན་དུ།.།རྣལ་

འབོར་བདག་ཅག་གཡེལ་མེད་བསྐངས་པ་ལ།.།གཏང་རག་དུས་སུ་མ་ཐོངས་མཐོལ་

ལོ་བཤགས།. །བླ་མའི་སྐུ་དག་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་དག།. །བསྟན་འཛིན་རྣམས་

དང་སྐེ་འགོ་ཡོངས་ལ་འཚེ།.།དམ་ཉམས་སིག་ཅན་དག་བགེགས་དེ་དག་ལ།.།དབང་

བསྐུར་བམས་ཀྱིས་བསྐངས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས།. །མདོར་ན་བདག་ཅག་མ་རིག་

དབང་གྱུར་པས།. །མཆོད་རས་དམ་ཉམས་རས་ཀྱིས་སྦགས་པ་སོགས།. །ཁྱེད་ཀྱི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བགིས་པ།. །ཐམས་ཅད་བསམ་པ་ཐག་པས་མཐོལ་

ལོ་བཤགས།. །བཤགས་དང་བཤགས་བ་བདེན་པར་མི་དམིགས་ཀྱང་།. །བདེན་

འཛིན་རྣམ་རོག་དྲི་མ་དག་བའི་ཕྱིར།. །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་

ལ།.།བཤགས་པས་ཉམས་སྒིབ་མ་ལུས་བང་གྱུར་ཅིག.།

༈.ཧཱུཾ་བང་ཕྱོགས་སྐོང་བ་གསེར་ལྟར་མཛེས་པའི་སྐུ།. །དྲི་མེད་ཉི་ཟ་ལྟ་བུའི་འོད་

ཟེར་འཕོ།. །སྒྲུབ་མཆོག་སྐོང་ཕྱིར་རྒྱལ་མཚན་ནེའུ་ལེ་འཛིན།. །བསྟན་སྲུང་གནོད་

སྦྱིན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འདུད།. །རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ནི།. །སང་
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ཞིང་བླང་བའི་དམ་ཚིག་བསྲུང་མཚམས་ལས།. །རྣལ་འབོར་མི་བརོན་དབང་གིས་

འདས་སྲིད་ན།.།བཟོད་པར་བཞེས་ཤིང་བུ་བཞིན་སྐོང་བར་མཛོད།.།དང་པོ་སང་བར་

བ་བའི་དམ་ཚིག་ལས།.།རོ་ལ་འཇུས་ཤིང་རོ་གོས་གོན་པ་དང་།.།ར་ནག་ཞོན་ཅིང་རེ་

ནག་བཏིང་བ་དང་།.།ཞྭ་ནག་གོས་ནག་གོན་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས།.།ར་བོང་ཤ་ཁག་

ཟོས་ཤིང་འཐུངས་པ་དང་།.།ཡུག་མོས་བཅོས་པའི་ཁ་ཟས་ཟོས་པ་དང་།.།གས་ཤིང་

ཆག་པའི་སྣོད་དུ་ཟོས་པ་རྣམས།.།རྒྱལ་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ།.།དང་དུ་

བླང་བའི་དམ་ཚིག་ལས་འདས་ཏེ།.།བསེན་པ་མ་ཐེངས་གནད་ལ་བོར་བ་དང་།.།སྦྱིན་

པ་མ་བཏང་འདོད་ཆེན་ནོར་བླངས་དང་།. །དུས་སུ་མཆོད་གཏོར་མ་བས་བཟོད་པར་

གསོལ།.།ཁྱོད་ཀྱི་རེན་མཆོག་འཆང་བར་དམ་བཅས་ནས།.།ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རེན་

གསུམ་མ་རེད་དང་།.།རེད་ཀྱང་ལུས་ལ་མ་བཅངས་བྲལ་བ་དང་།.།ལུང་ཐང་ཕེང་བ་མ་

བགངས་བཟོད་པར་གསོལ།. །མདོར་ན་ཆོས་སྐོང་ཁྱོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལས།.།འགལ་

ཞིང་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་པ།. །གནོད་སྦྱིན་ཁྱེད་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་

ལགས་ཀྱི།.།ཚངས་པར་སལ་ནས་གྲུབ་མཆོག་སལ་དུ་གསོལ།.།

༈.ཧཱུཾ་ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་མཁའ་ལྟར་རྣམ་དག་ཀྱང་།. །མ་རིག་དབང་གིས་རི་

ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟར།. །ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ།. །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་འཁོར་

བཅས་སྤན་སྔར་བཤགས།.།

མགོན་པོའི་བསྐང་བ།

ཧཱུཾ་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཀའ།. །གསང་སྔགས་རིག་

སྔགས་ཏིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱའི་མཐུ།. །རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཆོས་དབིངས་བདེན་
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པ་ཡིས།. །མཐུན་པའི་དམ་རས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས།. །ས་དང་བར་སྣང་

ནམ་མཁའི་ཁྱོན་གང་ཞིང་།. །ཟག་མེད་བདེ་སྟེར་རེ་བ་རོགས་བེད་པ།. །ཡེ་ཤེས་

མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་སྤན་ལམ་དུ།. །འབྱུང་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐོང་གྱུར་

ཅིག. །གདུག་པའི་དག་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སིང་གི་ཁག. །དམར་ཆེན་རཀྟའི་རྒྱ་

མཚོ་རབ་འཁྱིལ་བ།. །དམར་སེར་ལྦུ་བ་འཁིགས་པའི་མཆོད་ཡོན་འདིས།. །མྱུར་

མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་

ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །སྲོག་གཅོད་གནོད་སྦྱིན་བཞི་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །གཙང་

རིས་དཔལ་མགོན་དོན་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །བཀའ་སོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་

ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་སྐོངས་གྱུར་ནས།. །རྣལ་

འབོར་དཔོན་སོབ་ཉམས་ཆག་སོས་གྱུར་ཅིག.།མི་མཐུན་རྐེན་དང་བར་ཆད་བཟོག་

པ་དང་།. །མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སལ་དུ་གསོལ།. །. གདུག་པའི་དག་

བགེགས་རྣམས་ཀྱི་མིག་དང་ནི།. །རྣ་བ་སྣ་དང་ལེ་དང་དེ་བཞིན་སིང་།. །རི་ལྟར་

སྤུངས་པའི་དབང་པོའི་མེ་ཏོག་འདིས།. །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་༝༝༝།.མ་

གཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་༝༝༝།. སྲོག་གཅོད་གནོད་སྦྱིན་བཞི་ཡི་༝༝༝།. གཙང་

རིས་དཔལ་མགོན་དོན་ལྔའི་༝༝༝།. བཀའ་སོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་༝༝༝།. འཁོར་

དང་འཁོར་དང་བཅས་པའི་༝༝༝།. རྣལ་འབོར་དཔོན་སོབ་༝༝༝།. མི་མཐུན་རྐེན་

དང་༝༝༝།. མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་༝༝༝།. དུག་ཁག་ཡུངས་ཀར་གུ་གུལ་ནག་པོ་

སོགས།. །དྲག་པོའི་རས་མཆོག་སྦྱར་བའི་མཐུན་པའི་སོས།. །རོ་སོལ་མེ་ཡིས་

བསྲེགས་པའི་དུད་སྤིན་འདིས།. །མྱུར་མཛད་༝༝༝༝༝།.གདུག་པའི་དག་བགེགས་
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རྣམས་ཀྱི་ཞུན་ཆེན་པོ།. །སྐྲ་ཡི་རས་ཀྱི་སོང་བུར་བཅས་པ་ལ།. །ཡི་དྭགས་མེ་ཡིས་

སྦར་བའི་སྒོན་མེ་འདིས།. །མྱུར་མཛད་༝༝༝༝༝།.གསར་སིང་ཁག་དང་ག་པུར་སྦྱར་

བ་ལ།. །བདུད་རི་ལྔ་ཡིས་སྦགས་ཤིང་བིན་བརླབས་པ།. །ཞག་ཆེན་སྤིས་མ་ཆགས་

པའི་དྲི་ཆབ་འདིས།. །མྱུར་མཛད་༝༝༝༝༝།.འབྲུ་ནག་ཟན་དང་འབྲས་ཆན་འཁུར་བ་

དང་།.།ལ་ཕུག་ལ་དུ་ཤ་ཁག་རུས་པར་བཅས།.།རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཞལ་ཟས་རྒྱ་མཚོ་

འདིས།. །མྱུར་མཛད་༝༝༝༝༝།.མི་རྐང་གིང་བུ་གསང་བའི་རྔ་ཆུང་དང་།. །ར་རྔ་རྔ་

ཟླུམ་ཐོད་པའི་ཅང་ཏེའུ།.།བརིད་པའི་སྒ་ལྡན་སྣ་ཚོགས་རོལ་མོ་འདིས།.།མྱུར་མཛད་

༝༝༝༝༝།.དག་བགེགས་གཡང་གཞིའི་བླ་རེ་མཁའ་ལ་བྲེས།. །གདུག་པའི་རྒྱུ་རློན་

ལྡ་ལྡིས་བར་སྣང་གང་།.།ཀེང་རུས་ས་གཞི་ཁྱབ་པར་གཅལ་དུ་བཀྲམ།.།མྱུར་མཛད་

༝༝༝༝༝།.གང་ཆེན་ཀོ་རློན་སྟག་གི་ལྤགས་པ་དང་།.།མི་མགོའི་འཕེང་བ་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་

པ་དྲུག. །མཁའ་འགོའི་རས་མཆོག་ལི་ཁིའི་བྱུག་པ་འདིས།. །མྱུར་མཛད་༝༝༝༝༝།.

མྱོས་བེད་སྟོང་གི་བཅུད་བསྡུས་བདུད་རི་མཆོག. །སྦྱངས་ཤིང་བསྐེད་དེ་སྦར་བའི་

བང་ཆུབ་སེམས།. །རད་བྱུང་དགེས་པ་བསྐེད་པའི་བཏུང་བ་འདིས།. །མྱུར་མཛད་

༝༝༝༝༝།.སྤིན་གི་ཤུགས་འཆང་གིང་བཞི་ཡུད་ཀྱིས་འཁོར།. །ཤ་རྒྱས་སྤུ་སྡུག་དར་

གི་ཅོད་པན་ཅན།. །ཟ་བའི་མདོངས་མཛེས་ར་ནག་བཅུ་གསུམ་གིས།. །མྱུར་མཛད་

༝༝༝༝༝།.གཡག་རོག་ཞོལ་ཆེན་སྤིན་ལྟར་འཐིབས་པ་ལ།. །རྣོ་ཞིང་མཐོ་བའི་རོ་རེའི་

རྭ་རེ་ཅན།.།དྲག་པོའི་ངར་སྒ་སྒོག་པ་བཅུ་གསུམ་གིས།.།མྱུར་མཛད་༝༝༝༝༝།.ལུག་

ནག་སྤི་དཀར་དབང་པོ་མ་ཉམས་ཤིང་།. །འཁྱིལ་ལེགས་ཆུ་གཉེར་མཛེས་པའི་རྭ་

བཞི་བ།. །འཇམ་ལེགས་སྤུ་ཡི་གོས་གོན་བཅུ་གསུམ་གིས།. །མྱུར་མཛད་༝༝༝༝༝།.
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དག་བོའི་སིང་འབིན་རོ་རེའི་མཆུ་སེར་ཅན།. །དྲག་པོའི་སྒ་སྒོག་ཁ་ནས་གོག་འཁྱུག་

ཅིང་།. །ཁྱུང་ལྟར་ལྡིང་བའི་བ་ནག་བཅུ་གསུམ་གིས།. །མྱུར་མཛད་༝༝༝༝༝།. ཁྱི་

ནག་སིང་དཀར་དོམ་ལྟར་འཕྱོ་བ་ལ།. །ཁ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་འཇིགས་པའི་ང་

རོ་ཅན།. །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གིས་མཛེས་པ་བཅུ་གསུམ་གིས།. །མྱུར་མཛད་༝༝༝༝༝།.

གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་བདུན་དང་འདོད་ཡོན་ལྔ།. །ཕྱི་ནང་ཉེར་སྤོད་གིང་བཞི་རི་རབ་

སོགས།. །དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་སྤིན་འདིས།. །མྱུར་མཛད་

༝༝༝༝༝།.དམར་ཆེན་གཏོར་མ་རི་ལྟར་སྤུངས་པ་ལ།. །དམར་ནག་དར་གི་ཅོད་པན་

དུ་མས་བརྒྱན།.།ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བིན་བརླབས་པས།.།མྱུར་མཛད་

༝༝༝༝༝།.གཉེན་ལྕུག་དྲང་ཞིང་རྒོད་ཆེན་སྒོ་ཡིས་བརྒྱན།.།སྲོག་གི་སྔགས་བྲིས་དར་

ནག་མགུལ་པར་འཕྱང་།.།གནམ་ལགས་མདེའུ་དག་བགེགས་སིང་དཀྱིལ་དུ།.།ཐོག་

ལྟར་རྒྱུག་པའི་ནང་རེན་དམ་པ་འདིས།. །མྱུར་མཛད་༝༝༝༝༝།.དཔའ་བོ་གཡུལ་དུ་

མཚོན་གིས་བསད་པའི་སིང་།. །ར་གསུམ་མ་ཉམས་རིན་ཆེན་ཕྱེ་མ་དང་།. །བཟང་

པོའི་སྨན་དང་སྔགས་ཀྱིས་རབ་བཀང་ནས།. །བསྐེད་ཅིང་བིན་བརླབས་གསང་

བའི་རེན་རས་འདིས།. །མྱུར་མཛད་༝༝༝༝༝།.ཁམས་གསུམ་ཟ་བེད་དྲག་པོའི་སྐུར་

བསྟན་ཀྱང་།. །ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཀུན་དང་དབེར་མེད་པའི།. །སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་

སྐུར་བལྟས་ནས།. །གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་བླ་མེད་རེན་མཆོག་འདིས།. །མྱུར་

མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་

ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །སྲོག་གཅོད་གནོད་སྦྱིན་བཞི་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །གཙང་

རིས་དཔལ་མགོན་དོན་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །བཀའ་སོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་
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ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་སྐོངས་གྱུར་ནས།. །རྣལ་

འབོར་དཔོན་སོབ་ཉམས་ཆག་སོས་གྱུར་ཅིག.།མི་མཐུན་རྐེན་དང་བར་ཆད་བཟོག་

པ་དང་།.།མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སལ་དུ་གསོལ།.།

ཧཱུཾ ་ས་བཅུའི ་དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ ་ནི །. །གནས་ལ་ངེས་པ་མ་མཆིས་

ཀྱང་།.།སེམས་ཅན་སོ་སོའི་སྣང་ངོ་ལ།.།རོ་རེའི་གདན་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ངོས།.།དུར་ཁོད་

ཆེན་པོ་བསིལ་བའི་ཚལ།. །འཇིགས་སུ་རུང་བའི་གནས་མཆོག་ན།. །གཤིན་རེའི་

ངར་སྐད་དི་རི་རི།.།མ་མོའི་ཤུག་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ།.།རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་ལི་ལི།.།ཚིལ་

ཆེན་ཞུན་མར་ལྷབས་སེ་ལྷབས།. །གསུར་ཆེན་དུད་པ་ཆིལ་ལི་ལི།. །ཕོ་བདུད་བྲོ་

བརྡུང་ཆེམས་སེ་ཆེམས།. །མོ་བདུད་ཤོན་སྐོར་སོར་རོ་རོ།. །མི་རྐང་གིང་བུ་ཀྱུ་རུ་

རུ།.།གཅན་གཟན་ངར་སྐད་འུ་རུ་རུ།.།གོག་ཆེན་འབར་བ་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུགས།.།འབྲུག་

སྒ་དྲག་པོ་ཆེམས་སེ་ཆེམས།. །གནམ་ལགས་སེར་ཆེན་ཤ་ར་ར།. །བདུད་དང་སྲིན་

པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི།. །འཇིགས་པའི་གད་མོས་ས་གཞི་གཡོ།. །དེ་ལྟའི་གནས་

མཆོག་དམ་པ་ན།. །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་དྲུག་འཇིགས་པའི་སྐུ།. །ཞལ་གདངས་ལྗགས་

འདྲིལ་སྐན་རེབ་ཅིང་།. །སྤན་གསུམ་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར།. །རྔམས་ཤིང་བརིད་

ལ་ཡན་ལག་རགས།.།དྲག་པོའི་ཧཱུཾ་སྒ་འབྲུག་ལྟར་སྒོག.།ལྷུན་པོ་ལྟར་བརིད་མིག་སྨན་

མདོག.།ཀ�་ཀ�་འཇིགས་པའི་བཞད་སྒ་ཅན།.།གི་གུག་ཐོད་ཕེང་ཅང་ཏེའུ་འཁོལ།.།ཐོད་

ཁག་རེ་གསུམ་ཞགས་པ་འཕེན།.།གར་མཛད་དྲིལ་བུའི་སྒ་སྒོག་པ།.།ཡུམ་གཅིག་མ་

མོ་ཀུན་གི་བདག. །སྲོག་གཅོད་བཤན་པ་གནོད་སྦྱིན་བཞི།. །ཕྱོགས་སྐོང་དཔལ་

མགོན་དོན་ལྔའི་ཚོགས།. །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་དང་བཅས།.།འདིར་སྤོན་མཐུན་
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པའི་དམ་རས་བཞེས།.།

ཧཱུཾ་འཇམ་པའི་དབངས་ཀྱིས་མཚན་བཏགས་པ།. །མཐུ་ཆེན་ལོག་འདྲེན་རྣམས་

ཀྱི་གཤེད།.།ཕྱག་ན་རོ་རེས་མཚན་བཏགས་པ།.།ནག་པོ་ཀླུ་འདུལ་ཆེན་པོ་སྟེ།.།གཤིན་

རེའི་གཤེད་པོས་མཚན་བཏགས་པ།. །རོ་རེ་རོ་ལངས་དུར་ཁོད་བདག.།གསང་བའི་

མཚན་ནས་འབོད་ཀྱིས་སྤོན།.།བོས་པའི་ཚེ་ན་སན་མ་སྲ།.།གཡབས་པའི་ཚེ་ན་སྤན་

མ་རྟུལ།.།བསྐུལ་བའི་ཚེ་ན་བང་མ་བུལ།.།རྦད་པའི་ཚེ་ན་མཐུ་མ་ཆུང་།.།བསྐང་བའི་

ཚེ་ན་ཐུགས་མ་གཡེལ།. །གསོལ་བཏབ་ཚེ་ན་སིང་མ་རིང་།. །གཙང་ཞིང་ཚང་ལ་མ་

ཉམས་པ།. །དགེས་པའི་དམ་རས་རྒྱ་མཚོ་འདིས།. །དོ་ནུབ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་

དམ་བསྐངས།. །ཉམས་ཆག་ཅི་འཆིས་བཤགས་པར་བགི།. །སྔར་བཅོལ་ལེགས་

པའི་གཏང་རག་གཏོང་།. །ད་འཆོལ་ལས་ཀྱི་རེན་དུ་འབུལ།.།བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་

བསྒྲུབ་པར་མཛོད།.།.

ཧཱུཾ་ཁྱེད་ལ་ཞུ་ཞིང་གསོལ་བ་ནི།. །བླ་མ་དམ་པའི་སྐུ་ཡི་དག།. །བསྟན་བཤིག་

དམ་ཉམས་དག་བོ་དང་།. །བདུད་ཀྱི་རིགས་གྱུར་ནག་པོའི་ཕྱོགས།. །བར་དུ་གཅོད་

པའི་འགེགས་རྣམས་ཀྱིས།. །དཀྱིལ་འཁོར་གཉན་པོ་བྲལ་བ་རེ།. །ཐུབ་པའི་བསྟན་

པ་བཤིག་པ་རེ།. །རྣལ་འབོར་བཤད་སྒྲུབ་བགེགས་བེད་ཅིང་།. །ཆོས་འཁོར་གཉན་

པོ་བཤིག་པ་རེ།. །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས།. །མི་ནོར་དགེ་འདུན་

བཅས་པ་རྣམས།.།བཅོལ་ལོ་བལྟོས་སོ་མཐུ་མ་ཆུང་།. །ཉིན་གསུམ་བ་ར་མ་གཡེལ་

ཞིག. །མཚན་གསུམ་མེལ་ཚེ་མ་གཡེལ་ཞིག. །འགལ་རྐེན་ཟོག་ལ་མཐུན་རྐེན་

སྒྲུབས།.།
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ཧཱུཾ་དམ་ཉམས་དག་དང་བགེགས་རྣམས་ཀྱི།. །མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཉམས་པར་

གིས།. །རྒྱབ་རེན་ལྷ་དང་མྱུར་དུ་ཕོལ།. །མཛའ་བ་ཀུན་དང་རྣམ་པར་ཕྱེ།. །ཁོང་ནས་

སིང་ཕྱུངས་སྲོག་ར་ཆོད།. །རིགས་བརྒྱུད་རད་ནས་ཆོད་ལ་ཤོག. །ཉེས་ཅན་སྟེས་

ལ་ཤོར་ར་རེ།. །རགས་ཕྱུང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན།. །གདུག་ཅིང་སང་བའི་དག་བོ་

འདིས།.།བླ་མ་དམ་པའི་སྐུ་དག་བས།.།རོ་རེའི་ཐེག་པ་སུན་འབིན་ཅིང་།.།དགེ་འདུན་

སེ་རྣམས་དཀྲུག་ཅིང་འཇོམས།.།སོམ་བརོན་ཀུན་ལ་བརས་ཤིང་སྨོད།.།སྐེ་བོ་ཡོངས་

ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ།. །རྣལ་འབོར་ལྷ་མེད་ཟེར་ནས་བརས།. །ལྷ་ཁྱོད་མཐུ་མེད་ཟེར་

ནས་སྨོད།. །བསྟན་པའི་དག་བོར་གྱུར་པ་འདི།. །ལོ་དང་ཟ་བར་མ་བཞག་པར།. །ཡ་

མ་རཱ་ཛའི་ཞལ་དུ་ཐོབ།.།གཤོག་པ་ཅན་གིས་མཐའ་ནས་ཆུམས།.།སེར་མོ་ཅན་གིས་

སིང་ནས་དྲོངས།. །མཆེ་བ་ཅན་གིས་ཀད་ནས་ཕུག. །ལས་ཀྱི་རླུང་གིས་རྒྱབ་ནས་

དེད།.།མུན་པ་ནག་པོས་མདུན་ནས་བསུས།.།ཊཀི་ར་ཛས་གཡས་ནས་ཆུམས།.།ཚོགས་བདག་གང་སྣས་གཡོན་

ནས་ཆུམས།. །གནམ་གི་འཇུ་ཐག་ཆོད་ལ་ཤོག. །ས་ཡི་ལྟེ་ཕུར་ཐོན་ལ་ཤོག. །དོན་སིང་

ལྔ་པོ་ཕྱུངས་ལ་ཤོག. །ཁ་ནས་ཁོང་ཁག་སྐྱུག་ཏུ་ཆུག. །ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི་

ཐོངས།. །བདུད་ཀྱི་སོ་བྲོ་བརྡུང་དུ་ཆུག.།བཙན་གི་ཞགས་པ་འདེབས་སུ་ཆུག.།མ་

མོའི་དལ་ཡམས་དག་ལ་ཐོངས།.།བསྟན་པའི་དག་བོར་གྱུར་པ་འདི།.།ཁམ་ལ་བབ་ཀྱི་

ཁམ་ལ་ཐོབ།.།ཤོ་ལ་བབ་ཀྱིས་ཤོ་ཁྱེ་ཞིག.།དམ་ཉམས་ལས་ངན་སིག་ཅན་འདི།.།ལོ་

དང་ཟ་བར་མ་བཞག་པར།. །རགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན།. །བཅོལ་བའི་ལས་

འདི་མ་བས་ནས།. །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཡང་བཅག. །ཕྱི་རབས་གསང་

སྔགས་སུན་ཡང་ཕྱུང་།. །རིག་འཛིན་བདག་གི་རེ་བ་བཅད།. །སྔོན་གི་ཐུགས་དམ་
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གཉན་པོ་ཉམས།.།ར་བརྒྱུད་བླ་མའི་དམ་ཚིག་འགལ།.།ཐུབ་པའི་བསྟན་བསྲུང་མིང་

ཙམ་གྱུར།. །དེ་བས་དམ་ལས་མ་འདའ་བར།. །མཐུན་པའི་དམ་རས་འདིས་བཞེས་

ལ།.།བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད།.།

ཆོས་རྒྱལ་བསྐང་བ།

ཧཱུཾ་བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་གདོད་མའི་རང་བཞིན་ལས།. །སྣ་ཚོགས་མཆོད་པའི་བེ་

བྲག་མཐའ་ཡས་པ།. །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སྤན་ལམ་དུ།. །ལེགས་པར་འབྱུང་

བས་དགེས་པ་བསྐེད་གྱུར་ཅིག. །དམར་ཆེན་ཁག་གི་མཆོད་ཡོན་དག་བགེགས་

ཀྱི།. །དབང་པོའི་མེ་ཏོག་ཤ་སྣའི་དུད་སྤིན་དང་།. །ཚིལ་ཆེན་མར་མེ་ཞག་ཆེན་དྲི་

ཆབ་དང་།. །ཤ་རུས་ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་རོལ་མོ་འདིས།. །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་

ཡུམ་ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །དྲེགས་པ་ཕོ་བརྒྱད་མོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི།. །བཀའ་

སོད་ལས་བེད་ཐུགས་དམ་སྐོངས་བྱུང་ནས།. །རྣལ་འབོར་བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་

བསྒྲུབ་པར་མཛོད།.།རླུང་ལྟར་མྱུར་མགོགས་ར་ནག་ཚོགས་རྣམས་དང་།.།མིག་སྨན་

མདངས་ཆགས་སྟོབས་ལྡན་ར་དང་ལུག.།རྔམས་བརིད་གཡག་རྒོད་དག་འཇོམས་

གཅན་གཟན་དང་།. །འཕུར་ལྡིང་རོལ་པའི་བ་ནག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།. །ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་༝༝༝།. དྲེགས་པ་༝༝༝།. བཀའ་སོད་༝༝༝།. རྣལ་འབོར་༝༝༝།. ཆར་སྤིན་

ལྟར་ནག་དྲག་པོའི་ང་རོ་ཅན།. །རྔམས་པའི་ཁ་རླངས་དུས་ཀྱི་སྤིན་ལྟར་གཡོ།. །རོ་

རེའི་རྭ་ལྡན་དག་བགེགས་སྲོག་ལ་རོལ།. །རབ་བརིད་མཛེས་པའི་མ་ཧེའི་ཚོགས་

རྣམས་ཀྱིས།.།ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་༝༝༝༝༝།.དམ་ཉམས་ཀད་ལ་རྔམས་པའི་ཐོད་དབྱུག་

དང་།. །དག་བགེགས་འཆིང་བེད་དུས་ཀྱི་ཞགས་པ་དང་།. །སྲོག་འཕོག་མཚོན་ཆ་
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ཁམ་བམ་ཐོད་ཁག་སོགས།.།བསྟན་དག་འཇོམས་པའི་ཆ་རྐེན་དམ་པ་འདིས།.།ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་༝༝༝༝༝།. ཞིང་ཆེན་གཡང་གཞི་མགོ་འཕེང་དོ་ཤལ་དང་།. །རོ་རེའི་

གོ་མཚོན་དམར་ཆེན་གཏོར་མའི་ཚོགས།. །འདོད་ཡོན་སྣ་ལྔ་ལྷུན་པོ་གིང་བཞི་

བཅས།. །ཕྱི་ནང་གསང་རེན་མ་ཚང་མེད་པ་འདིས།. །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་༝༝༝༝༝།.

སྟོབས་ཆེན་གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས།. །ཨ་ཏི་ཤ་དང་བློ་བཟང་གགས་

པ་ཡི།. །བསྟན་ལ་གནོད་པའི་དག་དགེགས་ཚར་ཆོད་ལ།. །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་

བུ་བཞིན་སྐོང་བར་མཛོད།.།

ལྷ་མོའི་བསྐང་བ།

བྷོཿ. གང་ཤར་བདེ་སྟོང་མཆོག་གི་རོལ་པར་ནི།. །འཆར་བའི་ཏིང་འཛིན་པིར་

གི་མཆོད་པའི་སྤིན།. །ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་བཀང་སྟེ།. །འདོད་ཁམས་

དབང་ཕྱུག་འཁོར་བཅས་མཆོད་པར་བགི།. །གདུག་ཅན་སིང་གི་ཁུ་བ་ལས་བྱུང་

བའི།. །ཁག་གི་རྒྱ་མཚོ་སྟོང་གསུམ་ཁྱོན་གང་བ།. །ཆལ་ཆིལ་རླབས་ཀྱི་ཕེང་བ་

མཁའ་ལ་འཕྱོ།.།དམར་སེར་ལྦུ་བས་གཡོགས་པའི་མཆོད་ཡོན་འདིས།.།དཔལ་ལྡན་

དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས།. །གདུག་པའི་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་

ཐུགས་དམ་བསྐངས།.།ཐུགས་དམ་སྐོངས་ཤིང་ཉམས་ཆག་སོས་གྱུར་ནས།. །བར་

ཆད་སེལ་ཞིང་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསོལ།. །.རྐང་པ་ཕྱི་མ་བཞི་པོ་ཀུན་ལ་སྦྱར་རོ།.ལྷ་རས་མེ་ཏོག་

ཚོགས་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་གང་།.།ཡིད་འོང་ཆུ་སྐེས་སྣ་ཚོགས་འཛིན་མའི་རྒྱན།.།དག་

བགེགས་མིག་དང་རྣ་བ་ལེ་ལ་སོགས།. །དབང་པོའི་མེ་ཏོག་ཕང་ཕུང་ཆགས་པ་

འདིས།. །དཔལ་ལྡན་༝༝༝།.གདུག་པའི་༝༝༝།.ཐུགས་དམ་༝༝༝།.བར་ཆད་༝༝༝།.



བསྐང་གསོ།

  80  

དུས་མཐའི་བསྲེག་ཟ་དང་མཚུངས་རོ་སོལ་མེར།.།ཚིལ་ཆེན་གུ་གུལ་བསྲེགས་པའི་

དུ་བའི་ཚོགས།.།དབར་སྐེས་ཆུ་འཛིན་སྔོན་པོའི་ཕེང་བ་བཞིན།.།ནམ་མཁའི་ཁམས་

ཀུན་ཡོངས་སུ་གང་བ་འདིས།.།དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།.ཚིལ་ཆེན་ཞུན་མར་རྒྱ་མཚོར་

འཁྱིལ་བའི་དབུས།.།རི་རབ་ལ་འགན་སྐྲ་ཡི་སོང་བུ་ལ།. །སྦར་བའི་མེ་ལེ་གསེར་གི་

མཆོད་སོང་བཞིན།.།རབ་འབར་ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་སེག་པ་འདིས།.།དཔལ་ལྡན་

༝༝༝༝༝།. ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགེངས་པའི་དྲི་བཟང་ཅན།. །ག་པུར་ཐིགས་པས་

ལེགས་བྲན་དག་བགེགས་ཀྱི།. །ཁག་དང་ཞག་གི་རྒྱ་མཚོ་རླབས་ཀྱི་ཕེང་།. །ཆལ་

ཆིལ་གཡོ་བས་ཆུ་མཐོངས་འགོག་པ་འདིས།.།དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།.འབྲས་ཆང་རྒུན་

ཆང་བཏུང་བ་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ།. །དག་བགེགས་ཤ་ཁག་ཕུང་པོ་རི་ལྟར་སྤུངས།.།སྣ་

ཚོགས་བཟའ་དང་བཅའ་བ་རོ་བརྒྱར་ལྡན།. །ཟག་མེད་བདེ་སྟེར་ཞལ་ཟས་དམ་པ་

འདིས།. །དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།.ལྷ་རས་རོལ་མོའི་བེ་བྲག་མཐའ་ཡས་པ།. །སན་པའི་

སྒ་དབངས་ས་ཆེན་གཡོ་བ་བཞིན།. །ཕྱོགས་ཀུན་དལ་གིས་རྒོད་པའི་འབྲུག་སྒ་

དང་།.།རབ་མཚུངས་ས་དང་བར་སྣང་ཁྱོན་གང་བས།.།དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།.

བྷོཿ.རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་རླུང་ལྟར་མགོགས་པའི་བང་།.།ལམ་ལམ་འགོས་ཀྱིས་

སྟོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་བསྐོར།.།སྣ་ཚོགས་དར་དང་རིན་ཆེན་ས་སྲབ་མཛེས།.།འཛིན་

མའི་རྒྱན་གྱུར་ར་ནག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།. །དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།. རབ་བརིད་

ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་རི་བོ་བཞིན།. །དྲག་པོའི་ངར་སྒ་བསྒགས་པས་རི་རབ་ཀྱང་།. །ལིང་

ལིང་འདར་བེད་རྣོ་བའི་རྭ་རེ་ཅན།. །སྟོབས་ཀྱིས་དག་འཇོམས་གཡག་རོག་ཞོལ་

ཆེན་འདིས།. །དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།. འཇམ་པའི་སྤུ་ཚོགས་ཆར་སྤིན་གཏིབས་པ་
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བཞིན།. །ཤ་རྒྱས་ཟ་ཚེས་ལྟར་དཀར་མདོངས་ཀྱིས་བརྒྱན།. །བྷཻ་ཌཱུརྱ་ཡི་རྭ་བཞི་

འཁྱིལ་བ་ཅན།. །མཛེས་པའི་རྒྱན་ལྡན་ལུག་ནག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།. །དཔལ་ལྡན་

༝༝༝༝༝།. འགའ་ཞིག་ནམ་མཁའི་དབིངས་སུ་ཁྱུང་ལྟར་ལྡིང་།. །ལ་ལ་ལང་ལིང་

གར་གིས་བར་སྣང་འགེངས།. །གཞན་དག་དག་བགེགས་མགོ་བོར་ཐོག་ལྟར་

འབབ།. །ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་བ་ནག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།. །དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།.

དག་བགེགས་སྲོག་ལ་རྔམས་པའི་ཁྱི་ནག་ནི།.།འཇིགས་པའི་ཁ་གདངས་ལེ་རེ་གོག་

ལྟར་གཡོ།. །དྲག་པོའི་ང་རོ་སྲིད་གསུམ་ཟ་བ་བཞིན།. །སྣ་ཚོགས་དར་གི་རྒྱན་ལྡན་

མང་པོ་འདིས།.།དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།.འཇིགས་རུང་བདུད་སེའི་དམག་དཔུང་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས།. །མི་བཟད་རོ་རེའི་མཚོན་ཆར་བརྒྱ་ཕབ་ཀྱང་།. །འབིགས་པར་མི་ནུས་

ལུས་ལ་བགོས་ཙམ་གིས།.།གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གོ་ཁབ་འདིས།.།དཔལ་

ལྡན་༝༝༝༝༝།.གང་ཞིག་བཏབ་པས་དག་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས།.།དུས་མཐའི་

མེ་དང་ཕད་པའི་བུད་ཤིང་བཞིན།. །སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་ཐལ་བར་བརླག་འགྱུར་

བའི།.།མི་བཟད་རོ་རེའི་མཚོན་ཆ་འབར་བ་འདིས།.།དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།.

བྷོཿ. སྤིན་གི་ཤུགས་འཆང་དྲེའུ་རྐང་སེར་འདི།. །སྲིན་པོའི་ཐོད་ས་པགས་

པས་རབ་གཡོགས་ཤིང་།. །གོང་རེད་སྲབ་མཐུར་གདུག་པའི ་སྦྲུལ་གིས་

བརྒྱན།.།སྟོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་བཞོན་པ་འདིས།.།དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།.

དམ་ཉམས་དག་བགེགས་ཕྱེ་མར་འཐག་བེད་པའི།. །མི་བཟད་རོ་རེས་མཚན་པའི་

བེ་ཅོན་དང་།. །ཐུན་དང་གདུག་པའི་ཁག་གིས་རབ་བཀང་བའི།. །མཚན་ལྡན་ཡངས་

ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནལ་ཐོད་འདིས།. །དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།. ནད་ཀྱི་རྐལ་བ་ཚོན་གི་དྲུ་
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གུ་དང་།. །རེ་ནག་གོས་དང་ར་བའི་གདུགས་མཛེས་དང་།. །བདུད་ཀྱི་ཁམ་ཤིང་ཤོ་

རེ་དཀར་ནག་སོགས།. །བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཆ་རྐེན་དམ་པ་འདིས།. །དཔལ་ལྡན་

༝༝༝༝༝།.ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་མི་མགོའི་ཕེང་བ་དང་།.།གང་ཆེན་ཀོ་རློན་ཞིང་ལྤགས་

གཡང་གཞི་དང་།. །སྟག་ལྤགས་ཤམ་ཐབས་ཁག་ཞག་ཐིག་ལེ་དང་།. །ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་

དྲུག་ལི་ཁིའི་བྱུག་པ་འདིས།.།དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།.

བྷོཿ. རི་ལྟར་སྤུངས་པའི་ཤ་ཁག་གཏོར་ཚོགས་ནི།. །སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་

ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།. །རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་བདུད་རིར་བིན་བརླབས་

ཤིང་།. །དར་ནག་ཅོད་པན་དུ་མས་བརྒྱན་པ་འདིས།.།དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།.རོ་རེའི་

ཐོག་དང་མཚུངས་པའི་མདའ་བོ་ཆེ།. །བ་རོག་སྒོས་བརྒྱན་དར་ནག་མགུལ་པར་

བཅིངས།. །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་སྐུ་དང་སྔགས་ཀྱིས་བརྒྱན།. །དམ་ཉམས་སིང་ལ་

བསྣུན་པའི་མཚོན་ཆ་འདིས།.།དཔལ་ལྡན་༝༝༝༝༝།.ཉི་ཟ་རི་རབ་གིང་བཞི་གིང་ཕན་

བརྒྱད།.།སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རེན།.།འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རིན་ཆེན་

བདུན་ལ་སོགས།.།དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་སྤིན་འདིས།.།དཔལ་

ལྡན་༝༝༝༝༝།. དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གཅིག་དབངས་ཅན་མ།. །གདུག་པ་

འདུལ་ཕྱིར་དྲག་མོའི་སྐུར་བསྟན་ཀྱང་།. །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མཁྱེན་བརེའི་གཏེར་

ཆེན་དུ།.།ཡིད་ཆེས་གསོལ་འདེབས་བླ་མེད་རེན་མཆོག་འདིས།.།དཔལ་ལྡན་དམག་

ཟོར་རྒྱལ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས།. །གདུག་པའི་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་

དམ་བསྐངས།. །ཐུགས་དམ་སྐོངས་ཤིང་ཉམས་ཆག་སོས་གྱུར་ནས།. །བར་ཆད་

སེལ་ཞིང་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསོལ།.།
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བྷོཿ.གཤིན་རེ་རླུང་གི་འཁོར་ལོ་ཡིས།. །རླུང་ནག་འཚུབ་མ་ཕུལ་བ་ན།. །དེ་ལ་

ཞོན་ནས་སྤྲུལ་པ་འགེད།. །བདག་ཀྱང་རླུང་ནག་འཚུབ་མ་འབུལ།. །དག་བགེགས་

སྒོལ་བའི་སྤྲུལ་པ་ཁྱེ།. །མ་གཅིག་དཀར་མོ་དུང་སྐོང་གིས།. །སྲིན་བུའི་བོང་བུ་གྭ་

དམར་དང་།.།རྒོད་མ་རླུང་གི་གཤོག་པ་ཅན།.།སྤད་པའི་དྲེ་ར་འཕུར་ཤེས་དེ།.།དཔལ་

ལྡན་ལྷ་མོའི་བཞོན་པར་ཕུལ།. །སྲིན་པོ་ཡཀ་གོ་ར་ཡི།. །མགོ་དང་པགས་པ་དྲེ་འུ་

ཡི།. །ས་དང་དེ་ཡི་ཁེབས་སུ་ཕུལ།. །དྲེ་ར་ཞོན་ནས་སྟོང་གསུམ་བསྐོར།. །བདག་

ཀྱང་དྲེ་ར་འཕུར་ཤེས་དང་།. །སྲིན་པོའི་མགོ་ལྤགས་འབུལ་ལགས་ཀྱིས།. །འདི་ལ་

ཞོན་ནས་སྟོང་གསུམ་སྐོར།. །དག་དང་བགེགས་རྣམས་ཐལ་བར་རློག.།ཡབ་གཅིག་

རེ་ལྡེ་འགོང་ཡག་གིས།. །བདུད་ཀྱི་ཁམ་བམ་ནག་པོ་ཕུལ།. །སྲིན་པོའི་ཡ་མཁལ་

སྔ་རུ་ལ།. །བཏགས་ཏེ་དམ་ཉམས་ཁམ་ལ་འདེབས།. །བདག་ཀྱང་བདུད་ཀྱི་ཁམ་

ཤིང་འབུལ།. །དམ་ཉམས་དག་བོ་ཁམ་ལ་ཐོབ།. །མ་གཅིག་བདུད་མོ་དབང་མེད་

ཀྱིས།. །ཚོན་གི་དྲུ་གུ་སྔོ་དམར་ཕུལ།. །སྲིན་པོའི་མ་མཁའ་ཕྱི་རུ་ལ།. །བཏགས་ཏེ་

དམ་ཉམས་དག་ལ་འགེད།.།བདག་ཀྱང་མཚོན་དྲུ་སྔོ་དམར་འབུལ།.།དམ་ཉམས་དག་

དང་བགེགས་ལ་ཁྱོངས།. །བཙན་སྐ་རོ་རེ་ཟ་བ་ཡིས།. །ཕུང་བེད་ཤོ་རེ་དཀར་ནག་

ཕུལ།.།བླངས་ཏེ་ས་ཡི་སྔ་ཤ་ལ།. །བཏགས་ཏེ་དམ་ཉམས་ཕུང་ལ་འདེབས།. །བདག་

ཀྱང་ཤོ་རེ་དཀར་ནག་འབུལ།. །དམ་ཉམས་དག་བགེགས་ཕུང་ལ་ཐོབ།. །སྲིན་

པོ་བུམ་སྣ་ཤི་བ་ཡི།. །ལྷུ་ཕག་བར་ན་ནད་མཚོ་ཡོད།. །ལྷ་མོས་འཐུངས་པའི་ཁ་

རླངས་ཀྱིས།. །ནད་ཡམས་དལ་ཡམས་དག་ལ་གཏོང་།. །བདག་ཀྱང་ནད་ཀྱི་རིང་བུ་

འབུལ།. །ནད་ཡམས་དལ་ཡམས་དག་ལ་ཐོངས།. །གསལ་བའི་ཁོལ་མོའི་རླིད་བུ་
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བཤུས།. །ནད་རིང་ནང་ནས་བཅུས་ཏེ་བཀང་།. །སྦྲུལ་གི་ཞགས་པས་ཁ་བཅིངས་

ནས།.།དྲེའུ་མོའི་ས་ཡི་སྔ་ཤ་ལ།.།བཏགས་ཏེ་ནད་རྐལ་དག་ལ་བྷོ།.།བདག་ཀྱང་ནད་

ཀྱི་རྐལ་བ་འབུལ།. །ནད་ཡམས་དལ་ཡམས་དག་ལ་ཐོངས།. །ཁོལ་མོའི་གོས་ཀྱི་རེ་

ནག་དེ།. །བཤུས་ཏེ་ལྷ་མོའི་སྐུ་ལ་གསོལ།. །གདུག་པའི་དག་བགེགས་ཚར་གཅོད་

མཛད།. །བདག་ཀྱང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ལ།. །རེ་བ་ནག་པོའི་གོས་འབུལ་གི།. །གོན་

ལ་དམ་ཉམས་རད་ནས་ཆོད།. །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་སྲས་ཀྱིས།. །སེངེ་ཕུལ་བ་

སན་གཡས་ཀྱི།. །རྒྱན་དུ་བས་ནས་དག་བགེགས་སྒོལ།. །བདག་ཀྱང་སེངེ་དཀར་

མོ་འབུལ།. །དྲག་སྔགས་སེངེའི་ང་རོ་ཡིས།. །གདུག་པའི་དག་བགེགས་ཐལ་བར་

རློག.།ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་ཡིས།.།སྦྲུལ་གི་གདེངས་ཀ་ཕུལ་བ་ན།. །སན་གཡོན་

དག་ལ་རྒྱན་བས་ཤིང་།. །དྲེའུ་མོའི་ས་ཡི་གོང་རེད་བས།. །ཁ་རླངས་སང་བའི་དག་

ལ་གཏོང་།. །བདག་ཀྱང་སྦྲུལ་ནག་ཆུན་པོ་འབུལ།. །ཁ་རླངས་དུག་གིས་དག་དང་

བགེགས།.།སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བརླག་པར་མཛོད།.།ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས།.།ར་

བའི་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བ་ན།.།དབུ་ལ་གདུགས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་བས།.།ཐམས་ཅད་དུས་སུ་

སྐོབ་པར་མཛད།.།བདག་ཀྱང་ར་བའི་གདུགས་འབུལ་གིས།.།སྟེང་གདོན་ནད་ལས་

ཐར་བར་མཛོད།. །ཁྱབ་འཇུག་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཡིས།. །ཉི་མ་ཟ་བ་ཕུལ་བ་ན།. །ལྟེ་བ་

དབུ་ལ་རྒྱན་དུ་བས།. །དཀར་ནག་ལས་འབྲས་སོ་སོར་གཟིགས།. །བདག་ཀྱང་ཉི་

མ་ཟ་བ་འབུལ།. །ལེགས་ཉེས་སོ་སོར་གཟིགས་ནས་ཀྱང་།. །ཉེས་བེད་དམ་ཉམས་

རད་ནས་ཆོད།. །གསང་བདག་ཕྱག་ན་རོ་རེ་ཡིས།. །འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དབང་

ཕྱུག་མར།. །དབང་བསྐུར་ཕྱག་ཏུ་བེ་ཅོན་གཏད།. །དམ་ཉམས་དག་བགེགས་ཀད་
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ལ་བསྣུན།. །བདག་ཀྱང་རོ་རེའི་བེ་ཅོན་འབུལ།. །དམ་ཉམས་དག་བགེགས་ཐལ་

བར་རློག. །སྲིན་གི་རི་བོ་དང་འགོགས་པའི།. །རང་གི་ནལ་བུའི་ཐོད་པ་དེ།. །ཐུན་

དང་ཁག་གིས་བཀང་ནས་སུ།. །ལྷ་མོ་མཉེས་པའི་རེན་དུ་འཛིན།. །བདག་ཀྱང་ནལ་

ཐོད་འབུལ་ལགས་ཀྱི།. །ལྷ་མོ་མཉེས་པའི་རེན་དུ་བཞེས།. །སྲིན་པོ་ཤ་ཟའི་ཚོགས་

རྣམས་ཀྱིས།. །དག་བགེགས་མགོ་དང་ཁག་ཞག་ཕུལ།. །ཐོད་པ་སྐམ་རློན་རྒྱན་

བས་ཤིང་།. །ཁག་ཞག་ཐིག་ལེས་སྐུ་ལ་བརྒྱན།. །དུར་ཁོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་བས་

ནས།. །གདུག་པའི་དག་བགེགས་ཐལ་བར་རློག. །བདག་ཀྱང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་

ལ།. །དམ་ཉམས་མགོ་དང་ཁག་ཞག་འབུལ།.།ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡི་དབུ་རྒྱན་དང་།. །ཁག་

འཛག་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་དང།. །སྐུ་ལ་ཁག་གི་ཐིག་ལེ་དང་།. །ཞག་གི་སོར་རིས་ཐལ་

ཆེན་གི།. །ཚོམ་བུས་བྱུགས་ལ་དམ་ཉམས་ཀྱི།. །སྲོག་དབུགས་ལེན་ལ་རིངས་པར་

བོན།. །གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ལ།. །བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཆ་རྐེན་དུ།. །དགོས་

པའི་ཡོ་བད་ཐམས་ཅད་འབུལ།. །བསྟན་པ་བསྲུང་ལ་མ་གཡེལ་ཞིག. །དམ་ཉམས་

སིག་ཅན་སྒོལ་བ་དང་།. །དགོན་གནས་བསྲུང་བའི་ཆ་རྐེན་དུ།. །དགོས་པའི་ཡོ་བད་

ཐམས་ཅད་འབུལ།. །དགོན་གནས་འདི་ལ་གནོད་པ་ཡི།. །སེམས་འཆང་དག་དང་

བགེགས་རྣམས་ཀུན།. །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བརླག་པར་མཛོད།. །དཔོན་སོབ་དགོན་

གནས་བཅས་པ་ལ།. །དགོས་པའི་ཡོ་བད་ཅི་བྱུང་ཡང་།. །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་འཕིན་

ལས་ཀྱིས།.།འབད་མེད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་མཛོད།.།

དེ་ནས་བསྐང་གཏོར་འབུལ་བ་ནི།.ཤ་ཁག་ལ་སོགས་བདུད་རི་ལྔ་དང་བཅས།.།འབྲུ་སྣ་ལྔ་དང་

སྦྱར་བའི་གཏོར་མ་འདི།. །དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་ལ་འབུལ་གི།. །རྒྱལ་བའི་



བསྐང་གསོ།

  86  

བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ།. །.དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་

ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་གིས་གཏོར་

མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར།.ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་བིགྷྣན་ཤཱ་

ཏྲུཾ་མཱ་ར་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།. ཞེས་པ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་གིས་དབུལ།.སྐབས་འདིར་མ་གཅིག་

དཔལ་ལྷ་དང་།.ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བསྟན་མ་དང་བཅས་པ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བར་འདོད་ན།.ༀ་ཤྲི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་

དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།. གསུམ་གིས་དཔལ་ལྷ་དང་།.ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཌཱ་ཀི་ནི་མ་མ་པཉྩ་

སིདྡྷི་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།. ཞེས་པ་གསུམ་གིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་།.ༀ་

ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨདྱ་ནུད་པནྣ་ཏད་ན་མཿ.སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་

བྷཿ.སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།. ཞེས་པ་གསུམ་ལ་སོགས་

པས་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དང་འཁོར་སྤི་ལ་འབུལ།.དེ་ནས་།.ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་

ཧཱ།.དེ་བཞིན་དུ་.ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད།.ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཤྲི་དེ་ཝཱི་ས་པ་

རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.༼དུས་བཞིའི་རྒྱལ་མོ།༽.ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ།.བོད་ཁམས་སྐོང་བའི་བསྟན་

མ་བཅུ་གཉིས་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་ནང་

མཆོད་དབུལ།

བྷོཿ. སེམས་ཉིད་འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ཁྱད་པར་ནི།. །སེམས་ཉིད་གུད་ན་

མེད་ཅིང་སེམས་ཀྱང་མེད།. །དོན་དམ་དབེར་མེད་ཁ་དོག་གཟུགས་ཀྱང་མེད།. །རྫུ་

འཕྲུལ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་རང་གི་སེམས།.།མཐུན་པར་བསྟན་པ་ཞི་བའི་དཔལ་ལྷ་མོ།.།ཞི་

མཛད་ཞི་འགྱུར་ཞི་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན།. །ཞི་བའི་འཁོར་གིས་བསྐོར་བའི་གཙོ་མོ་

ནི།. །རགས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཤིན་ཏུ་དྭངས།. །ཀུན་ཏུ་ཞི་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་
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འཚལ་ལོ།.།བདག་གི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛོད།.།.བྷོཿ.སེམས་ཉིད་༝༝༝།.

སེམས་ཉིད་༝༝༝།.དོན་དམ་༝༝༝།.རྫུ་འཕྲུལ་༝༝༝།.མཐུན་པར་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་

དཔལ་ལྷ་མོ།. །རྒྱས་མཛད་རྒྱས་འགྱུར་རྒྱས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན།. །རྒྱས་པའི་འཁོར་

གིས་བསྐོར་བའི་གཙོ་མོ་ནི།. །རགས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་སེར་མོ་ཤིན་ཏུ་བརིད།. །ཀུན་

ཏུ་རྒྱས་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །བདག་གི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པར་

མཛོད།.།.བྷོཿ.སེམས་ཉིད་༝༝༝།.སེམས་ཉིད་༝༝༝།.དོན་དམ་༝༝༝།.རྫུ་འཕྲུལ་༝༝༝།.

མཐུན་པར་བསྟན་པ་དབང་གི་དཔལ་ལྷ་མོ།. །དབང་མཛད་དབང་བསྒྱུར་དབང་གི་

ངང་ཚུལ་ཅན།. །དབང་གི་འཁོར་གིས་བསྐོར་བའི་གཙོ་མོ་ནི།. །རགས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་

དམར་མོ་ཤིན་ཏུ་ཆགས།. །ཀུན་ཏུ་དབང་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །ཁམས་

གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུས།. །.བྷོཿ.སེམས་ཉིད་༝༝༝།.སེམས་

ཉིད་༝༝༝།.དོན་དམ་༝༝༝།.རྫུ་འཕྲུལ་༝༝༝།.མཐུན་པ་བསྟན་པ་དྲག་པོའི་དཔལ་ལྷ་

མོ།. །དྲག་མཛད་དྲག་འགྱུར་དྲག་པོའི་ངང་ཚུལ་ཅན།. །དྲག་པོའི་འཁོར་གིས་བསྐོར་

བའི་གཙོ་མོ་ནི།. །རགས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཤིན་ཏུ་རྔམས།. །ཀུན་ཏུ་དྲག་མཛད་

མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །བདག་གི་ནད་གདོན་དག་བགེགས་དྲག་པོས་སྒོལ།. །. བྷོཿ.

ཁྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་ཀྱང་།. །འདི་ལྟར་མཚན་ཉིད་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་

ཡིས།. །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འགོ་དོན་མཛད་པ་ལ།. །བདག་གིས་བསྒིམས་ཏེ་

རབ་ཏུ་བསྟོད་བགིད་ན།. །བདག་ཀྱང་ལས་བཞིའི་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེ།. །ཁྱོད་

ལྟར་འགོ་བའི་དོན་ལ་བརོན་པར་ཤོག.།

རྣམ་སྲས་བསྐང་བ།
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ཧཱུཾ་རིན་ཆེན་མང་སྤྲུལ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྟེ།. །བདེ་མཛད་སྲིད་གསུམ་ཕོངས་

དང་རྒུད་པ་ལས།. །མྱུར་སྐོབ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་བདེ་སྟེར་བ།. །མགོན་

པོ་སིདྡྷིའི་གཏེར་མཆོག་ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་དབིངས་

སུ་སྐོངས་གྱུར་ནས།. །བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སོལ།. །གོས་སྔོན་

ལུང་ཐང་ཕེང་བ་ཅང་ཤེས་ར།. །འདོད་འཇོའི་བ་དང་གཏེར་བུམ་དཔག་བསམ་

ཤིང་།. །ཁྲུས་ཀྱི་རིང་བུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་དང་།. །གསང་ཆེན་བྲིས་སྐུ་དམ་

པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་༝༝༝།. བདག་ཅག་༝༝༝།. དོན་

དམ་སྤོས་བྲལ་སྐེ་འགག་གནས་གསུམ་བྲལ།. །རོ་རེ་འཛིན་དང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

ཡང་།. །ཏིང་འཛིན་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་དུས་ཀུན་སྤོད།. །ལྟ་སོམ་སྤོད་པ་ཟབ་མོས་

ཐུགས་དམ་བསྐང་།.།ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་༝༝༝༝༝༝༝།.གསང་སྔགས་བསེན་སྒྲུབ་

ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་དང་།. །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་བེ་བྲག་སྤི་རྣམས་ཀྱི།. །དམ་ཚིག་

གཙང་མའི་དགེ་བ་ཅི་མཆིས་པས།. །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་

བསྐང་།. །ཐུགས་དམ་༝༝༝༝༝༝༝།. རག་གཏོར་རྒྱུན་གཏོར་དུས་གཏོར་གཉན་པོ་

དང་།. །མཆོད་པ་ལྔ་དང་འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་དང་།. །རིན་ཆེན་བདུན་དང་བཀྲ་ཤིས་

རས་བརྒྱད་ཀྱིས།. །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །ཐུགས་

དམ་༝༝༝༝༝༝༝།. ནས་འབྲས་གོ་སྲན་ཏིལ་དང་འབྲུ་ཡི་ཚོགས།. །ཛཱ་ཏི་གུར་ཀུམ་

ཙནྡན་ག་པུར་དང་།. །ག་རི་དྲི་ལྔ་འབྲུ་སྣ་ལྔ་དང་ནི།. །བི་དྲི་སིང་དྲི་ཧ་སི་དེ་བ་

དང་།. །ཀར་ནི་ཀ་དང་སྨན་མཆོག་རྣམ་ལྔ་དང་།. །ཆུ་ཡི་སིང་པོ་ལན་ཚྭ་རི་ཐོག་

དང་།. །ཤིང་ཏོག་བུ་རམ་སྦྲང་རི་ཏིལ་མར་དང་།. །སྨན་ལྔ་སིང་པོ་ལྔ་ཡིས་ཐུགས་
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དམ་བསྐང་།. །ཐུགས་དམ་༝༝༝༝༝༝༝།.ལུས་འཕགས་པོ་དང་འཛམ་གིང་བ་གང་

སྤོད།. །སྒ་མི་སན་དང་གིང་ཕན་བརྒྱད་པོ་དང་།. །ཉི་ཟ་རི་རབ་ཀུན་བཟང་མཆོད་

པའི་སྤིན།. །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་།. །ཐུགས་དམ་

༝༝༝༝༝༝༝།.

ཧཱུཾ་མི་འཇིག་སེངེའི་གདན་སྟེང་ན།. །བྷཻ་ལས་བྱུང་བའི་མགོན་པོ་ནི།. །ངལ་

བསོས་དགེ་བ་སྟོབས་པོ་ཆེ།. །ས་བརྒྱད་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་འདུད།. །བཙུན་མོ་

བཞི་དང་སྲས་བཞི་དང་།. །ཁྱད་པར་ལས་སྒྲུབ་གནོད་སྦྱིན་བརྒྱད།. །ནོར་སྟེར་བ་

ཡི་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད།. །ལྷ་སྲིན་སེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་ལ།. །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་

ཀྱང་འཚལ།. །དག་བགེགས་མ་ལུས་གཞོམ་པ་དང་།. །འབོར་པའི་ལོངས་སྤོད་ཕུན་

ཚོགས་ཤིང་།. །འདོད་དགུ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་།. །གཞན་དོན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་

པར་མཛོད།.།

ཆོས་སྐོང་སྤྱིའི་བསྐང་བ།

ཧཱུཾ་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ལྷ་ཡི་ལམ་འགེངས་པའི།. །དམ་རས་སྤན་གཟིགས་

མཆོད་པའི་སྤིན་སྤོས་ཏེ།. །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་བའི།. །བསྟན་སྲུང་

འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ་བ་ནི།. །དག་བགེགས་སིང་ཁག་མཆོད་ཡོན་མཚོ་ལྟར་

འཁྱིལ།.།མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་ས་དང་བར་སྣང་གང་།.།ཤ་ཆེན་གུ་གུལ་དུད་པའི་སྤིན་

ཕུང་འཁིགས།. །ཉི་ལྟར་གསལ་བའི་ཞུན་ཆེན་སྒོན་མེ་འདིས།. །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་

འགོ་ཆོས་སྐོང་བའི།.།བསྟན་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་།.།ཐུགས་

དམ་བསྐོང་ཞིང་བར་ཆད་བཟོག་པ་དང་།. །ཉམས་ཆག་གསོས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་མ་
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ལུས་སོལ།. །ག་བུར་བཟང་པོའི་ངད་ལྡན་དྲི་ཆབ་དང་།. །རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཞལ་ཟས་

ལྷུན་པོར་སྤུངས།. །སན་བརིད་རོལ་མོའི་སྒ་དབངས་འབྲུག་ལྟར་སྒོག. །འདོད་ཡོན་

ལྔ་དང་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གིས།. །བླ་མ་ཡི་དམ་༝༝༝༝༝།.རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་ར་

མཆོག་རླུང་ལྟར་འཕྱོ།.།གཡག་རོག་ཞོལ་ཆེན་འཇིགས་པའི་ངར་འཇོ་འདོན།.།ལུག་

ནག་སྤི་དཀར་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིན་མ་ཁྱབ།. །ཁྱུང་ཆེན་བ་ནག་གར་གིས་བར་སྣང་

གང་།. །དོམ་ལྟར་འཕྱོ་བའི་ཁྱི་ནག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།. །བླ་མ་༝༝༝༝༝།.ཤ་ཁག་

གཏོར་མ་རི་ལྟར་སྤུངས་པ་དང་།.།གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་སྲ་བའི་གོ་ཁབ་དང་།.།དག་

འཇོམས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་དང་།.།ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་རེན་རྣམས་

ཀྱིས།.།བླ་མ་༝༝༝༝༝དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སོལ།.།.

བཟོག་པ།

ཆོས་སྐུ་ཡངས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས།.།ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས།.།མཐུན་

པའི་དམ་རས་འདི་བཞེས་ལ།.།རྣལ་འབོར་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ལ།.།གཞན་གི་

བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་དང་།.།ཚེ་ཟོར་ཡུངས་ཟོར་འཕེན་པ་བཟོག.།འབྱུང་པོའི་ཐོད་ཟོར་

འཕེན་པ་༝༝༝.།.གཤིན་རེའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་༝༝༝.།.བདུད་ཀྱི་ཁམ་ཁ་བསྟན་པ་

༝༝༝. །.མ་མོའི་ཁམ་ཟོར་འཕེན་པ་༝༝༝. །.ཞང་ཞུང་བཙོ་དམར་འཕེན་པ་༝༝༝. །.

སུམ་པ་གང་ཟོར་འཕེན་པ་༝༝༝.།.བནྡེ་སྔགས་ཟོར་འཕེན་པ་༝༝༝.།.བོན་པོ་ར་ཟོར་

འཕེན་པ་༝༝༝.།.སྔགས་པ་སོང་ཟོར་འཕེན་པ་༝༝༝.།.སྐེས་པ་མདའ་ཟོར་འཕེན་པ་

༝༝༝.།.བུད་མེད་དམོད་ཟོར་འཕེན་པ་༝༝༝.།.མུ་སྟེགས་བར་ཆད་བེད་པ་༝༝༝.།.

ངན་སྔགས་གདུག་པའི་རྦོད་སྟོང་༝༝༝.།.ཀླུ་ཡི་བད་དུ་བཅུག་པ་༝༝༝.།.ཐེའུ་རང་
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སྲི་ལ་བརྐུ་བ་༝༝༝.།.རྒྱལ་པོའི་སྨོ་འབོག་གཏོང་བ་༝༝༝.།.དྲང་སྲོང་གཟའ་ཡི་ཀི་ཀཾ་

༝༝༝།.ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི་༝༝༝.།.ཡེ་འབྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་༝༝༝.།.རི་

ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན།. །ལོ་སྐེག་ཟ་སྐེག་ཞག་སྐེག་དང་།. །ནད་རིགས་བཞི་

བརྒྱ་ར་བཞི་བཟོག.།མཁའ་འགོ་མ་དང་རོ་ལངས་དང་།.།རྒྱལ་བསེན་བར་ཆད་བེད་

པ་བཟོག.།དེ་ལ་སོགས་པའི་གདུག་སེམས་རྣམས།.།ཐམས་ཅད་སང་བའི་དག་ལ་བྷོཿ.

ཐམས་ཅད་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་བྷོཿ.

མཐུན་པའི ་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ།. །དུས་འདིར་བདག་ལ་སལ་དུ་

གསོལ།.།འཁོར་དང་བསྟན་པ་ལོངས་སྤོད་རྣམས།.།རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག་སྲུང་མའི་

ཚོགས།.།

བཟས་པ།

དེ་ནས་བཟས་པ་ནི།. མགོན་པོའི་སྤི་གཙུག་ཏུ་དྲིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ་དེ་ཉིད་སྐུ་མདོག་

དམར་པོ ་ཕྱག་གཡས་ཐོད་པའི ་ཅང་ཏེའུ་ནམ་མཁའ་ལ་ཁོལ་ལོ ་ལོ ་འཁོལ་

ཞིང་།.ཕྱག་གཡོན་བདུད་རིས་གང་བའི་ཐོད་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ།.བཟོད་པར་

དཀའ་བའི་གཟི་བརིད་ཅན།.སྤན་གཟིགས་པ་ཙམ་གིས་མཁའ་འགོ་དང་སྲིད་གསུམ་

ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུད་ནུས་པ་ཞིག་བཞུགས།.མགོན་པོའི་དཔྲལ་བའི་སིནྡྷུ་རའི་

སྟེང་དུ་ཡི་གེ་ཧྲིཿ. དམར་པོ་རིང་ཆ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པ་བཅུ་གསུམ་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས།. གསང་བའི་མཁའ་འགོ་མ་དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་

གཡས་ཌཱ་མ་རུ་འཁོལ་ཤིང་།.གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་རིས་གང་བ་འཛིན་པ།.ཞབས་

གཡས་བསྐུམས་ཤིང་གཡོན་བརྐང་བའི་གར་སྟབས་ཀྱིས་དམར་སོར་སོར་གར་
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མཛད་པ་བཅུ་གསུམ་དུ་གྱུར།. བླ་མའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་ལ་སྨུག་པ་འཕོས།.

མགོན་པོ་དང་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ལ་ཕོག་པས།. མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཌཱ་མ་རུ་

དྲག་ཏུ་འཁོལ་ཞིང་།.སྤན་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལ་ཧྲིག་ཧྲིག་གཟིགས་པ་དང་།.མགོན་

པོ་ཡང་ཌཱ་མ་རུ་དང་གཡེར་ཁའི་སྒ་སྒོག་ཅིང་།.སྤན་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལ་ཧྲིག་ཧྲིག་

གཟིགས།.ཞལ་ནས་ཧ་ཧའི་གད་རྒྱངས་སྒོག་ཅིང་གར་མཛད་པས།.མགོན་པོ་དང་

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་

ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་འཕོས་པས།.སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་

འདུས།.དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་ཆར་བཞིན་དུ་འབབ་པར་གྱུར།.ༀ་བཛྲ་ན་ར་ཀྲ�་ཀྲ

�་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།.ཞེས་བརྒྱད་ར་བརྒྱད་ཡན་བཟ།.

རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕེང་བ་སྔགས་མདོག་ནག་པོ་ལ་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕོ་བའི་འོད་ཟེར་ཕེང་ཐག་གི་

རྣམ་པ་སྔགས་ཕེང་རོག་གི་རྣམ་པར་རང་གི་ཞལ་ནས་མགོན་པོའི་ཞལ་དུ་ཞུགས།.ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ།.ལྟེ་བ་ནས་འཐོན་རང་གི་ལྟེ་བར་ཞུགས་

ཏེ་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ།.དེ་ལྟར་འགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་ལྟར་འཁོར་བར་བསམས་ལ།.ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁྲཱ�་ཁེ་ཏ་བིགྷྣན་

བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།.ཞེས་མགོན་པོའི་སིང་པོ་ལ་བསེན་པ་བ།.ཁྲཱ�་དང་ཀ�།.སྒ་པའི་འདོན་ལུགས་མ་གཏོགས་ཁྱད་

མེད་ཅེས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པས་གསུང་ངོ་།. །ཁ�་ཁེ་ཏ་དང་ཀ�་ཀེ་ཏྲ་གདམ་ང་།.རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་མེ་འོད་

ལྟ་བུ་འཕོས་ཏེ།.མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་ཕོག་པས།.མགོན་པོ་ཁོས་འཁྲུགས་རྔམས་པས་ཞབས་ས་ལ་བརབ་ཞལ་ནས་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཀྱི་སྒ་

འབྲུག་ལྟར་སྒོག.།.ཌཱ་མ་རུ་དྲག་ཏུ་འཁོལ་ཞིང་འཁོར་རྣམས་ལ་སྤན་ཧྲིག་ཧྲིག་གཟིགས་པས།.འཁོར་རྣམས་རང་དབང་མེད་པར་ཁོས་འཁྲུགས་ཏེ་

རང་རང་དང་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕྱོགས་བཅུར་སོང་བས།.བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་

བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་བསམས་ལ།.ༀ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤཱ་ས་ན་ཨུ་པ་ཧ་རི་ཎེ།.ཨེ་ཥ་ཨ་

པཥི་མ་ཀ་ལོ།.ཨ་ཡཾ་ཨི་དཾ་རཏྣ་ཏྲ་ཡ།.ཨ་པ་ཀ་རཱི་ཎཱཾ།.ཡ་ཏི་པྲ་ཏིཛྙཱཾ།.སྨ་ར་སི།.ཏ་ད་
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ཨི་དཾ་དུཥྚཾ།.ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.མཱ་ར་མཱ་ར།.ག�ཧ་ག�ཧ།.བནྡ་བནྡ།.ཧ་ན་ཧ་ན།.ད་ཧ་ད་

ཧ།.པ་ཙ་པ་ཙ།.དི་ན་མེ་ཀེ་ན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།.ཞེས་ར་སྔགས་མང་དུ་བཟས་ནས།.དེ་ནས་

འཁོར་རྣམས་ཀྱི་རང་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་རང་རང་གི་ས་བོན་བསོམ།.བདག་ཉིད་ཡིད་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་

འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕོས་ཏེ།.དེ་དག་ལ་ཕོག་པས།.དེ་དང་དེའི་ཐུགས་བརྒྱུད་བསྐུལ་བར་བསམས་ལ།.བྷོཿ.མ་མོ་ནག་མོ་བེཏྟ་ལི་

སེན་དྷ་ཀུ་ལུ་ཀུ་ལུ་མཧཱ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།. ཞེས་པ་ལྷ་མོའི་སྔགས་དང་།.ༀ་ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལ་

བིགྷྣན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཅེས་པ་ཀེ་ཏྲ་པ་ལའི་སྔགས་དང་།.ༀ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཅེས་པ་ཛི་ན་མི་ཏྲའི་

སྔགས་དང་།.ༀ་ཊཀི་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་བྷོཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཅེས་པ་ཊཀི་རཱ་ཛའི་སྔགས་དང་།.ༀ་དུ་ཡཀ་ཛཿ.མཧཱ་

ཀཱ་ལ་ཏྲཀྴད་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཅེས་ཏྲཀྴད་ཀྱི་སྔགས་ཅི་རིགས་པར་བཟའོ།.།.

༈.དེ་ནས་བཟས་པ་བ་བ་ནི།.མ་ཧེའི་ཞལ་ཅན་ལ།.ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཡ་ལས་ཐོག་དབྱུག་ཡས་མཚན་པའི་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་

བསྐོར་བ་དང་།.ཁོ་ཞལ་ཅན་ལ་ཧཱུཾ་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལ་དམིགས་ཏེ།.རང་ཉིད་ཡི་དམ་གི་ང་རྒྱལ་བརན་པོས།.ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་

པ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུཾ་ཕཊ།.དེ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་དང་བཅས།.ༀ་ཙཱ་མུཎྜི་ཧཱུཾ་

ཕཊ།.

༈. དེ་ནས་བཟས་པ་བ་བ་ནི།. རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕོས།. ལྷ་མོའི་ཐུགས་ཀའི་བྷོཿ. ལ་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་

བསྐུལ་བས་ཅི་འདོད་པའི་ལས་རབ་འབམས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བསམས་ལ།. བྷོཿ.

རཀོ་བྷོ།.རཀོ་བྷོ།.བྷོ།.རཀོ་ཐུན་བྷོ།.ཁ་ལ་རཀ་ཆེན་མོ།.རཀོ་ཨ་བ་ཏ་བ་ཐུན་བྷོ་རུ་

ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུཾ་བྷོ་ཧཱུཾ།.ཞེས་བཟས་པ་ཅི་མང་བ།.

༈. དེ་ནས་བཟས་པ་བ་བ་ནི།. རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཀའི་པདྨའི་ལྟེ་བར་ཟ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་རེ་ལྔ་པ།. དེའི་སྟེང་དུ་བྷཻ་ཡིག་

གསེར་གི་མདོག་ཅན་གིས་མཚན་པ།.མཐའ་སྐོར་དུ་སིང་པོ་དང་གཟུངས་རིང་གིས་བསྐོར་པ་ལ་དམིགས་ཏེ།.ལེ་རོ་རེའི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་
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སྔགས་བཟས་པས།.རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གི་རེ་ལས་མཆོད་པའི་ཚོགས་སྤོས།.

རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་མཆོད་པས་ཐུགས་དགེས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་

བཅས་པའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་འཕེང་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕོས་ཏེ་འཇིག་རེན་

ཁམས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་དང་།.དབང་ཕྱུག་དང་།.དཔལ་འབོར་དང་།.གཟི་བརིད་དང་།.

ལོངས་སྤོད་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བེ་བྲག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་རང་

གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་སྔགས་བཟའོ།. །.གཟུངས་རིང་ནི།.ཏདྱ་ཐཱ།.ཧི་ལི་མ་ཎི་བ་དྲ།.ཧི་

ལི་ཧི་ལི་མ་ཎི་བ་དྲ།.ཀི་ལི་མ་ཎི་བ་དྲ།.ཀི་ལི་ཀི་ལི་མ་ཎི་བ་དྲ།.ཀུ་རུ་མ་ཎི་བ་དྲ།.ཀུ་

རུ་ཀུ་རུ་མ་ཎི་བ་དྲ།.ཏུ་རུ་མ་ཎི་བ་དྲ།.ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་མ་ཎི་བ་དྲ།.སུ་རུ་མ་ཎི་བ་དྲ།.སུ་རུ་

སུ་རུ་མ་ཎི་བ་དྲ།.ཙུ་རུ་མ་ཎི་བ་དྲ།.ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་མ་ཎི་བ་དྲ།.ༀ་ཨེ་ཧེ་ཧི།.ཏིཥྛ་ཏིཥྛ།.

སརྦ་ཨརྠ་མེ་སཱ་དྷ་ཡ།.ཏདྱ་ཐཱ།.སུ་དྷ་ནི།.སུ་ར་གེ།.སུ་མ་ཏི།.སུ་སུ་ཁ།.ཧི་ལི་མི་ལི་

སྭཱཧཱ།.སིང་པོ་ནི།.ༀ་བྷཻ་ཤ་ཝ་ཎ་ཡེ་སྭཱཧཱ།.འཁོར་གི་སིང་པོ་ནི།.ༀ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡེ་སྭཱཧཱ།.ༀ་

པུརྞ་བ་དྲ་ཡེ་སྭཱཧཱ།.ༀ་མ་ཎི་བ་དྲ་ཡེ་སྭཱཧཱ།.ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ་སྭཱཧཱ།.ༀ་སམྦྷ་ཛ་ན་ཡེ་

སྭཱཧཱ།.ༀ་གུ་ཧེ་ཏ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ།.ༀ་པཉྩི་ཀ་ཡེ་སྭཱཧཱ།.ༀ་པི་ཙི་ཀུཎྜ་ལི་ཡེ་སྭཱཧཱ།.ཞེས་པ་

རྣམས་སོ།.།

དེ་ལྟར་བཟས་པ་ཚར་ནས།.ༀ་བཛྲ་ས་ཏ་ས་མ་ཡ།.མ་ནུ་པ་ལ་ཡ།.བཛྲ་ས་ཏ་ཏེ་ནོ་བ་ཏིཥྛ།.

དྲ�་ཌོ་མེ་བ་ཝ།.སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བ་ཝ།.སུ་པོ་ཥོ་མེ་བ་ཝ།.ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བ་ཝ།.སརྦ་སིདྡྷི་

མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།.སརྦ་ཀར་སུ་ཙ་མེ།.ཙི་ཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾཿ.ཀུ་རུ།.ཧཱུཾ།.ཧ་ཧ་ཧ་ཧ།.ཧོ།.བ་ག་ཝན།.

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ།.བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ།.བཛྲི་བ་ཝ།.མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏ།.ཨཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཡི་གེ་

བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ།
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གཏོར་འབུལ།

བཟས་པ་ཚར་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི།.གཏོར་མ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ. སརྦ་དྷརྨཱཿ. སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།. སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།. སྟོང་པའི་
ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའི་དབིབས་ལྟ་བུ་བ་དན་གིས་

མཚན་པ།.དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པ།.དེའི་སྟེང་

དུ་ཨཱཿ.ལས་མི་མགོའི་སྒེད་བུ་གསུམ་གི་སྟེང་དུ་ཨཱཿ.ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་དཀར་

པོ།. དེའི་ནང་གི་ཤར་དུ་བྷྲཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་བ་ལང་གི་ཤ་གོས་མཚན་པ།. ལྷོར་ཨཾ་

ལས་བྱུང་བའི་ཁྱིའི་ཤ་ཀུས་མཚན་པ།. ནུབ་ཏུ་ཛྲ�་ལས་བྱུང་བའི་གང་བོ་ཆེའི་ཤ་

དས་མཚན་པ།.བང་དུ་ཁཾ་ལས་བྱུང་བའི་རའི་ཤ་ཧས་མཚན་པ།.དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་

བྱུང་བའི་མིའི་ཤ་ནས་མཚན་པ།. ཤར་ལྷོར་ལཾ་ལས་བྱུང་བའི་དྲི་ཆེན་བིས་མཚན་

པ།.ལྷོ་ནུབ་དུ་མཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རཀྟ་རས་མཚན་པ།.ནུབ་བང་དུ་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་

བང་སེམས་དཀར་པོ་ཤུས་མཚན་པ།.བང་ཤར་དུ་ཏཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྐང་མར་མས་

མཚན་པ།.དབུས་སུ་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་དྲི་ཆུ་མཱུས་མཚན་པ།.དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ༀ་

དཀར་པོ།.ཨཱཿ.དམར་པོ།.ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་གསུམ་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་བརེགས་པར་གྱུར།.

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་རླུང་ལ་ཕོག་པས་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་

ཐོད་པའི་རས་རྣམས་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བར་གྱུར།. ཡི་གེ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་འཕོས་པས།.སྐུ་རོ་རེ།.གསུང་རོ་རེ།.ཐུགས་རོ་རེ་རྣམས་བཀུག་ནས་ཡི་

གེ་གསུམ་ལ་རིམ་གིས་ཐིམ་པ་རྣམས་ཐོད་པར་ལྷུང་ནས་ཞུ་བས་ཧཱུཾ་གིས་ཁ་དོག་

དྲི་ནུས་ཀྱི་སྐོན་སྦྱངས།.ཨཱཿ.ས་བདུད་རིར་རོགས་པར་བས།.ༀ་གིས་མང་པོ་སྦར་
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ཞིང་སེལ་བར་གྱུར།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ལན་གསུམ་བརོད་དེ་གཏོར་མ་ནང་མཆོད་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས།.

ན་མོ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་མ་གཡེལ་ཞིག.།.མ་གཅིག་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི་མ་གཡེལ་ཞིག.།.གནོད་སྦྱིན་ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལ་མ་གཡེལ་ཞིག.།.

དབང་ཕྱུག་ཛི་ན་མི་ཏྲ་༝༝༝།.གཤིན་རེ་ཊཀི་རཱ་ཛ་༝༝༝།.བདུད་མགོན་ཏྲཀྴད་ནག་པོ་

༝༝༝།.གཙང་རིས་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་༝༝༝།.བཀའ་སོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་

དམག་ཚོགས་༝༝༝།.བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་བསྟེན་བསྟེན་པ་རྣམས་༝༝༝།.སོབ་དཔོན་

བརྒྱུད་པའི་སྲུང་མ་༝༝༝།.བར་ཆད་བསྲུང་བའི་དུས་ལ་བབ་ཀྱི་༝༝༝།.དག་བགེགས་

སྒོལ་བའི་དུས་ལ་བབ་ཀྱི་༝༝༝།. དངོས་གྲུབ་སོལ་བའི་དུས་ལ་བབ་ཀྱི་མ་གཡེལ་

ཞིག.།

མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་

དམར་པོ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མ་རྔུབས་ཏེ་གསོལ་

བས་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་ཐུགས་རྒྱུད་ཚིམ་པར་གྱུར།.དམིགས་པ་དང་བཅས་པས།.ཧཱུཾ་རིང་པོ་དྲུག་

བརོད་དེ།.ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀ�་ཀེ་ཏྲ་བིགྷྣན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་

ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.ཞེས་པ་བདུན་གིས་མགོན་པོ་དང་།.ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀ�་ཀེ་ཏྲ་བིགྷྣན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ.།.

བྷོཿ.ཏྲཀ་རཀོ་བ་ལ�་ཏ་མཾ་ས་རཀྟ་རུ་ཏི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.ཞེས་པ་གསུམ་གིས་ལྷ་མོ་དང་།.ༀ་ཀེ་

ཏྲ་པཱ་ལ་བིགྷྣན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཨི་དཾ་༝༝༝།.ༀ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཕཊ་༝༝༝།.ༀ་ཊཀི་

རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་བྷོཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ་༝༝༝།.ༀ་དུ་ཡཀ་ཛཿ.མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏྲཀྴད་ཧཱུཾ་ཕཊ་༝༝༝།.ཞེས་

གསུམ་གསུམ་གིས་གནོད་སྦྱིན་བཞི་ལ་འབུལ་ཞིང་།.ༀ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤཱ་ས་ན་ཨུ་པ་ཧ་རི་ཎེ།.ཨེ་ཥ་ཨ་

པཥི་མ་ཀ་ལོ།.ཨ་ཡཾ་ཨི་དཾ་རཏྣ་ཏྲ་ཡ།.ཨ་པ་ཀ་རཱི་ཎཱཾ།.ཡ་ཏི་པྲ་ཏིཛྙཱཾ།.སྨ་ར་སི།.ཏ་ད་
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ཨི་དཾ་དུཥྚཾ།.ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.མཱ་ར་མཱ་ར།.ག�ཧ་ག�ཧ།.བནྡ་བནྡ།.ཧ་ན་ཧ་ན།.ད་ཧ་

ད་ཧ།.པ་ཙ་པ་ཙ།.དི་ན་མེ་ཀེ་ན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།.ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་

ཧི་ཁཱ་ཧི།.ཞེས་པ་ལན་གསུམ་གིས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་གཞན་སྤི་ལ་འབུལ།.ༀ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་

ཨཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ།.ཤཔྟ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱའི་བར་གིས་མཆོད།.ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་

ཀ�་ཀེ་ཏྲ་བིགྷྣན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.བྷོཿ.མ་མོ་ནག་མོ་བེཏྟ་

ལི་སེན་དྷ་ཀུ་ལུ་ཀུ་ལུ་མཧཱ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་༝༝༝།.ༀ་ཀེ་ཏྲ་པ་ལ་བིགྷྣན་ཧཱུཾ་

ཕཊ་༝༝༝།.ༀ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཕཊ་༝༝༝།.ༀ་ཊཀི་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་བྷོཿ.ཧཱུཾ་

ཕཊ་༝༝༝།.ༀ་དུ་ཡཀ་ཛཿ.མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏྲཀྴད་ཧཱུཾ་ཕཊ་༝༝༝།.ༀ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤཱ་ས་

ན་ཨུ་པ་ཧ་རི་ཎེ།.ཨེ་ཥ་ཨ་པཥི་མ་ཀ་ལོ།.ཨ་ཡཾ་ཨི་དཾ་རཏྣ་ཏྲ་ཡ།.ཨ་པ་ཀ་རཱི་ཎཱཾ།.ཡ་

ཏི་པྲ་ཏིཛྙཱཾ།.སྨ་ར་སི།.ཏ་ད་ཨི་དཾ་དུཥྚཾ།.ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.མཱ་ར་མཱ་ར།.ག�ཧ་ག�ཧ།.བནྡ་

བནྡ།.ཧ་ན་ཧ་ན།.ད་ཧ་ད་ཧ།.པ་ཙ་པ་ཙ།.དི་ན་མེ་ཀེ་ན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ་

ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པས་མཆོད།

༈. ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་

སྐེས་པའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་གིས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་

དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར།.བར་བསམས་ལ།.ཧཱུཾ་ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་

སརྦ་བིགྷྣན་ཤ་ཏྲུན་མཱ་ར་ཡ་ཨི་དཾ་བཱ་ལ�་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཧཱུཾ་ཕཊ།. ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་

སརྦ་བིགྷྣན་ཤ་ཏྲུན་མཱ་ར་ཡ་ཨི་དཾ་བཱ་ལ�་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.ༀ་ཙཱ་མུཎྜི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་

སརྦ་བིགྷྣན་ཤ་ཏྲུན་མཱ་ར་ཡ་ཨི་དཾ་བཱ་ལ�་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.ཞེས་པ་བདུན་བདུན་བརོད་དེ།.གཏོར་མ་ཕུལ་

བས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསོལ་བས་དགེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བསམ།.ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་
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པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ།.པུཥེ།.དྷཱུ་པེ།.ཨཱ་ལོ་ཀེ།.གནྡེ།.ནྷཻ་ཝིདྱཱ།.ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་

སྭཱཧཱ།.ཞེས་པས་མཆོད།.གཏོར་མ་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ནང་མཆོད།.ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཙ་མུཎྜི་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཡ་བ་ཏི་ལ་སོགས་པ་གཤིན་རེ་ཕོ་

མོའི་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་པས་དབུལ།.

༈.གཏོར་འབུལ་བ་ནི།.ཤ་ཁག་ལ་སོགས་བདུད་རི་ལྔ་དང་བཅས།.།འབྲུ་སྣ་ལྔ་དང་སྦྱར་

བའི་གཏོར་མ་འདི།.།དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་ལ་འབུལ་གི།.།རྒྱལ་བའི་བསྟན་

པ་བསྲུང་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ།. །.དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་

ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་གིས་གཏོར་མའི་

བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར།.ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་བིགྷྣན་ཤཱ་ཏྲུཾ་

མཱ་ར་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.ཞེས་པ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་གིས་དབུལ།.སྐབས་འདིར་མ་གཅིག་དཔལ་

ལྷ་དང་།.ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བསྟན་མ་དང་བཅས་པ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བར་འདོད་ན།.ༀ་ཤྲི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་

ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.གསུམ་གིས་དཔལ་ལྷ་དང་།.ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཌཱ་ཀི་ནི་མ་མ་པཉྩ་སིདྡྷི་ཛྙཱ་

ན་ས་མ་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།. ཞེས་པ་གསུམ་གིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་།.ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་

མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨདྱ་ནུད་པནྣ་ཏད་ན་མཿ.སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ.སརྦ་

ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.ཞེས་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་མ་བཅུ་

གཉིས་དང་འཁོར་སྤི་ལ་འབུལ།. དེ་ནས་།.ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།. དེ་བཞིན་

དུ་.ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད།.ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཤྲི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་

ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.༼དུས་བཞིའི་རྒྱལ་མོ།༽.ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ།.བོད་ཁམས་སྐོང་བའི་བསྟན་མ་བཅུ་

གཉིས་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་ནང་མཆོད་འབུལ།.
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གཏོར་རོངས་བ་བ་ནི།. བྷོཿ. ཤ་ཆེན་ཚོགས་ནི་རི་ལྟར་སྤུངས།. །རཀྟའི་ཚོགས་ནི་མཚོ་

ལྟར་བསྐིལ།. །དམ་རས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ།. །དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་དག་དང་

བགེགས།. །གནོད་བེད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ།. །བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་

དག་ལ་དྲོངས།. །དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོས་དམག་སྣ་དྲོངས།. །དམག་དཔུང་བསྐེད་ལ་

རུ་མཚོན་ཕྱོར།. །བདག་ཅག་དུས་འདིར་ཚེ་རིང་ཞིང་།. །འཁོར་དང་བསྟན་པ་རྒྱས་

པ་དང་།.།ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་།.།བཤད་སྒྲུབ་ལོངས་སྤོད་འཕེལ་བར་

མཛོད།.།

༈.གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི།.རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་ཀྱི་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་

ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་དམར་སེར་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ།.

རོ་རེ་ཐལ་མོ་ཁ་ཕྱེ་བས།.ༀ་བྷཻ་ཤ་ཝ་ཎ་ཡེ།.ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.ཞེས་ལན་གསུམ་ལ་སོགས་

པས་འབུལ།.ཨི་དཾ་གི་གོང་དུ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཞེས་པ་བཅུག་ཀྱང་ཉེས་པ་མེད།.འཁོར་རྣམས་ལ།.ༀ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡེ།.བུརྞ་

བ་དྲ་ཡེ།.མ་ཎི་བ་དྲ་ཡེ།.ཀུ་བེ་ར་ཡེ།.སམྦྷ་ཛ་ན་ཡེ།.གུ་ཧེ་ཏ་ན་ཡེ།.པཉྩི་ཀ་ཡེ།.པི་ཙི་

ཀུཎྜ་ལི་ཡེ་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.ལན་གསུམ་གིས་འབུལ།.ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷ་

རྨཱ་ཎཱཾ་ཨདྱ་ནུད་པནྣ་ཏ་ད་ན་མཿ.སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ.སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་

ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.ལན་གསུམ་གིས་ཀླུ་བརྒྱད་དང་།.གནོད་སྦྱིན་དང་།.སྲིན་པོ་བེ་བའི་

ཚོགས་ལ་འབུལ།.ༀ་བྷཻ་ཤ་ཝ་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་.ནས་.ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཡེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.གི་བར་གིས་མཆོད་

པ་དབུལ།.

འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི།. ཧཱུཾ་བང་ཕྱོགས་སྐོང་བའི་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས།. །གཏོར་

མ་ཕུལ་བ་འདི་དག་བཞེས་སུ་གསོལ།. །གཏོར་མ་ཕུལ་བ་འདི་དག་བཞེས་ནས་

ཀྱང་།. །བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ།. །བུ་སྡུག་བཞིན་དུ་རག་ཏུ་
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བསྐང་བར་མཛོད།. །བདག་ལ་གནོད་པར་སེམས་པ་ཡི།. །ལོག་པར་ཞུགས་པའི་

སེམས་ཅན་རྣམས།. །དེ་ཡི་ཕྲུ་མ་གཞོམ་པ་དང་།. །གཏན་ནས་བརླག་པའི་འཕིན་

ལས་མཛོད།. །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤོད་ཀྱི།. །ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་

ལ་སོལ།. །མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་མངའ་བའི།. །གནོད་སྦྱིན་བདག་པོ་ཁྱེད་རྣམས་

ཀྱིས།.།བདག་གི་བསམ་པ་མ་ལུས་པ།.།མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།.།.

༈. གཏོར་འབུལ་མདོར་བསྡུས་ནི།.དམ་ཉམས་བསྒལ་བའི་ཤ་ཁག་གཏོར་ཚོགས་དང་།. །ལྷ་

མིའི་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་བཅུད་རྣམས་ཀུན།. །སྦྱངས་རོགས་སྦར་བའི་མཆོད་གཏོར་

རྒྱ་མཚོ་འདི།. །བསྟན་སྲུང་འཁོར་བཅས་དགེས་པ་བསྐེད་ཕྱིར་འབུལ།.།.ༀ་གུ་རུ་

བདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝི་བྷཻ་ཤ་མ་ཎ་༼རཀོ་པྲ་ཎ་མཧཱ་རཱ་ཛ་ཨུ་པ་སི་

ཀ་༽སརྦ་དྷར་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།. ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གིས་

འབུལ།.ༀ་གུ་རུ་བདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝི་བྷཻ་ཤ་མ་ཎ་སརྦ་

དྷར་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ།.པདྱཾ།.པུཥེ།.ནས་..ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.ཞེས་མཆོད་ཅིང་།.ༀ་

གུ་རུ་བདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝི་སརྦ་དྷར་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་

ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།. ཞེས་ནང་མཆོད་དབུལ།.བསྟན་སྲུང་འཁོར་བཅས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས།. །གཏོར་

ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ལ།. །བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ལ།. །ཉིན་

གསུམ་རྒྱང་ནས་བ་ར་དང་།. །མཚན་གསུམ་དྲུང་ནས་མེལ་ཚེ་མཛོད།. །ནད་གདོན་

བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་།. །ཚེ་དཔལ་ལོངས་སྤོད་རྒྱས་པར་མཛོད།. །ཁམས་གསུམ་

དབང་དུ་འདུ་བ་དང་།. །དག་བགེགས་མ་ལུས་ཚར་ཆོད་ལ།. །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་

དངོས་གྲུབ་སོལ།. །མདོར་ན་བདག་ཅག་བསམ་པའི་དོན།. །མ་ལུས་ཡིད་བཞིན་
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འགྲུབ་པར་མཛོད།.།.ཅེས་གཏོར་རོང་དང་འཕིན་ལས་བཅོལ།.

གཙང་ཞིང་གཙང་མར་སྦྱར་བའི་མཆོད་སྦྱིན་གི་གཏོར་མ་རྒྱན་དམ་པ་དང་ལྡན་

པ།.དྲི་དམ་པ་དང་ལྡན་པ།.རོ་དམ་པ་དང་ལྡན་པ།.རེག་བ་དམ་པ་དང་ལྡན་པ་འདི་

ཉིད་དབུལ་ཞིང་བསྔོ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ།. དཔལ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་མགོན་པོ་ལེགས་

ལྡན་ནག་པོ།.བདུད་གཅོད་ཀྱི་སྐེས་བུ།.བདུད་འདུལ་གི་དམག་དཔོན།.སྲིན་པོ་ལངྐ་

པུ་རིའི་གོང་ཁྱེར་སུམ་བརེགས་བརླག་པར་བེད་པ།.རྣལ་འབོར་གི་དག་ལྷ།.རིག་

འཛིན་གི་སྲུང་མ།. བླ་མའི་བཀའ་སྲུང་།. བསྟན་པའི་བ་ར་མཁན།.ལེགས་ཉེས་ཀྱི་

སྟང་འཛིན།.ཁོ་བོའི་གཟུགས་ཅན།.ཟ་བེད་ཀྱི་གདོང་ཅན།.ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤན་ལྡན།.ཤ་

ཟན་གི་གཙོ་བོ།.ཁག་འཐུང་གི་རྒྱལ་པོ།.དམ་ཉམས་གི་སྲོག་གཅོད།.མནའ་ཟན་གི་

གཤེད་མ།.ནག་པོ་འབུམ་གི་འཁོར་གིས་བསྐོར་བ།.ཤ་ཟ་བེ་བའི་འཁོར་གི་བསྐོར་

བ།.གཡས་ནས་ཕོ་རྒྱུད་སྟོང་གི་འཁོར་གི་བསྐོར་བ།.གཡོན་ནས་མོ་རྒྱུད་སྟོང་གི་

འཁོར་གིས་བསྐོར་བ།.བཀའ་སོད་ལྷ་མོ་ནག་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ།.གནོད་སྦྱིན་

ཀེ་ཏྲ་པ་ལ་༝༝༝།.དབང་ཕྱུག་ཛི་ན་མི་ཏྲ་༝༝༝།.གཤིན་རེ་ཊཀི་རཱ་ཛ་༝༝༝།.བདུད་

མགོན་ཏྲཀྴད་ནག་པོ་༝༝༝།.གཙང་རིས་ཀྱི་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་༝༝༝།.བཀའ་

སོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དམག་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དམ་

རས་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ།.སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས་

ཤིག.།.དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་སྟོད་ཅིག.།.དགེ་འདུན་གི་ཆོས་འཁོར་སྐོངས་

ཤིག. །.ཆོས་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཚུགས་ཤིག. །.ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་

མ་དམ་པའི་སྐུ་ལ་བསོ་བ།.རོ་རེའི་ཐེག་པའི་གསང་བ་སུན་འབིན་པ།.སངས་རྒྱས་
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བསྟན་པའི་དག་བོར་གྱུར་པ།. དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་སྨོད་པ།. དགེ་འདུན་

གི་ཆོས་འཁོར་བཤིག་པ།. བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་

པ་རྣམས་ལ་སང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང་།. གདུག་པའི་སེམས་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་དང་།. དྲག་ཤུལ་གི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང་།. སྦྱོར་བ་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་བེད་པའི་འབྱུང་པོ་ལས་ངན་སིག་ཅན་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

བསམ་པ་ངན་པ་དང་སྦྱོར་བ་རྩུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་མཛོད་

ཅིག.།.གལ་ཏེ་དེ་དག་ཞི་བས་འདུལ་དུ་མ་འཚལ་བ་ལྟར་ན།.བསད་པ་དང་།.གཟིར་

བ་དང་།.བསྐྲད་པ་དང་།.རེངས་པ་དང་།.རྨུགས་ཤིང་ལྐུགས་པ་དང་།.བསིགས་ཤིང་

ས་བཀོང་ལ་སོགས་པ་དྲག་པོའི་ལས་ཀྱིས་ཚར་བཅད་དེ།.ཐལ་བའི་རྡུལ་ཕན་བཞིན་

དུ་བརླག་པར་མཛོད་ཅིག.།.

ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་འཁོར་བཅས་ལ།. །བདག་གིས་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་བ་

ཡིས།. །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སྨོད་པ་དང་།. །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སུན་འབིན་

དང་།. །བསྟན་པ་འཇིག་དང་དབེན་བེད་དང་།. །བླ་མའི་སྐུ་ལ་བསོ་བ་དང་།. །རྣལ་

འབོར་བདག་ལ་སང་བ་རྣམས།.།དེ་དག་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མས་སྒོལ།. །དག་བགེགས་

ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ།.།.ཅེས་ཐལ་མོ་བརབ་བོ།.།.

མཁའ་འགོའི་སྤྱི་གཏོར།

ནང་མཆོད་གཏོར་མ་ལྟར་བིན་གིས་བརླབ་པའམ།.ཡང་ན་.ཧ་ཧོ་ཧྲིཿ. ཞེས་བརོད་པས་རིམ་བཞིན།.ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པའི་སྐོན་

བཅོམ་ཞིང་བདུད་རིར་གྱུར།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་པས།.རྒྱ་ཆེར་སེལ་ཞིང་བིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར་པར་བསམ།.གཏོར་

མ་མངོན་རོགས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས།.ཕ�།.ཞེས་བརོད།.རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་
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གདན་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འཕོས་པའི་འོད་ཟེར་གིས།.དུར་ཁོད་བརྒྱད་ན་

གནས་པའི་ཕྱོགས་སྐོང་དང་།. ཞིང་སྐོང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤན་དྲངས་ཏེ།.

ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་འཁོད་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས།.

"བདེ་མཆོག་གི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་1སྐུར་བཞེངས་པའི་མགོན་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ལ་

ཧཱུཾ་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེ་རེ་གསུམ་པ་དཀར་པོ་ནས་འབྲུ་ཙམ་འཁོད་པའི་

རོ་རེའི་འོད་ཟེར་གི་སྦུ་གུས་དྲངས་ནས་གསོལ་བར་གྱུར།. རོ་རེ་ཐལ་མོ་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ལ།.

ༀ་ཁ་ཁ།.ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.སརྦ་ཡཀ།.རཱཀ་ས།.བྷཱུ་ཏ།.པྲེ་ཏ།.པི་ཤཱ་ཙ།.ཨུནྨཱ་ད།.ཨ་

པསྨཱ་ར།.བཛྲ་ཌཱ་ཀ.།.ཌ་ཀི་ནྱཱ་ད་ཡ།.ཨི་མཾ་བ་ལ�་ག�ཧནྟུ་ས་མ་ཡ་རཀནྟུ།.མ་མ་སརྦ་

སིདྡྷི་མེ་པྲ་ཡཙྪནྟུ།.ཡ་ཐྷཻ་བཾ།.ཡ་ཐེཥྚཾ།.བྷུཉྫ་ཐ།.པི་བ་ཐ།.ཛི་གྷྲ་ཐ།.མཱ་ཏི་མ་ཀྲ་མ་

ཐ།.མ་མ་སརྦྦ་ཀརཾ་ཡ།.སད་སུ་ཁཾ་བི་ཤུདྡྷ་ཡེ།.ས་ཧ་ཡི་ཀ་བ་ཝནྟུ།.ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་

སྭཱ་ཧཱ།.ལན་གཉིས་བརོད་ལ།.ཕྱོགས་གཡོན་དང་མཚམས་གཡས་སྐོར་དུ་གནས་པ་ལ་དབུལ་ལོ།. །.ༀ་ཨཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱཧཱ།.

དེ་བཞིན་དུ་གི་གནས་སུ་པཱ་དྱཾ་གིས་ཞབས་བསིལ་དང་།.ༀ་བཛྲ་པུཥེ་ཨཱཿ. ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།. དེ་བཞིན་དུ་པུཥེའི་གནས་སུ་

དྷཱུ་པེ།.དི་པེ།.གནྡེ།.ནྷཻ་ཝི་དྱ།.ཤཔྟ་རྣམས་བཅུག་ལ་་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་དབུལ།.ཕྱོགས་

སྐོང་དང་ཞིང་སྐོང་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།. ཞེས་ནང་མཆོད་དབུལ་

ལ།.ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་།. །ཀླུ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་།. །གནོད་

སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་།. །སྲིན་པོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་།. །འབྱུང་

པོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་།. །ཡི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་།. །ཤ་ཟའི་

ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་།. །སྨོ་བེད་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་།. །བརེད་བེད་

1 "དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་" ཞེས་གསུང་བའི་ཕྱག་ལེན་ཀྱང་ཡོད།
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ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་།. །མཁའ་འགོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་།. །མ་མོའི་

ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་།.།མ་ལུས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དག.།འདིར་གཤེགས་བདག་

ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།. །བསྟན་པ་བསྲུང་དང་འགོ་བའི་དོན་མཛད་ཕྱིར།. །ཐུགས་

དམ་བཅས་ཤིང་ཞལ་གིས་འཆེས་པ་རྣམས།. །དཔལ་ཆེན་བཀའ་སོད་ཡིད་ལྟར་

མགོགས་པ་ཡི།. །འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་དྲག་གཏུམ་མི་བཟད་པ།. །གདུག་

པ་འདུལ་མཛད་ནག་པོའི་ཕྱོགས་རྣམས་འཇོམས།. །རྣལ་འབོར་ལས་ལ་འབྲས་བུ་

སྟེར་མཛད་ཅིང་།.།མཐུ་སྟོབས་བིན་རླབས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི།.།གནོད་སྦྱིན་

ཚོགས་སོགས་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །སེ་བརྒྱད་བཙུན་མོ་སྲས་དང་གཡོགས་

བཅས་པས།.།དངོས་གྲུབ་ཀུན་གི་བཀའ་དྲིན་བདག་ལ་སོལ།. །རྣལ་འབོར་འདི་ཞེས་བ་བ་

འཁོར་བཅས་ལ།.།ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་།.།དཔལ་དང་གགས་དང་སྐལ་བ་

བཟང་།.།ལོངས་སྤོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་།.།ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི།.།ལས་

ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སོལ།.།སྲུང་མས་རག་ཏུ་གོགས་མཛོད་ཅིག.།དུས་མིན་འཆི་

དང་ནད་རྣམས་དང་།. །གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་ཞི་བ་དང་།. །རི་ལམ་ངན་དང་

མཚན་མ་ངན།. །བ་བེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད།. །འཇིག་རེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་

དང་།. །འབྲུ་རྣམས་རྒྱས་ཤིང་ཆོས་འཕེལ་དང་།. །བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་

དང་།.།ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་གྲུབ་ཤོག.།.ཅེས་དང་།.ཡི་གེ་བརྒྱ་བ་བརོད་ལ་མཐེབ་སྲིན་གིས་སེ་གོལ་བཏོགས་ལ།.

ༀ་བཛྲ་མུཿ.འཇིག་རེན་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ།.2

2 * རེའི་གསུང་པདོ་༼ཏ༽པ། ལ་ཱུཨི་པའ་ིལུགས་ཀིྱ་འཁརོ་ལོ་སམོ་པའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ་དང་། མངནོ་རགོས་ངག་འདནོ་ག་ིཆ་ོ

གའི་ནང་གི་མཁའ་འགྲོའི་སྤྱི་གཏོར་ལྟར་བཀོད་ཡོད། 
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གཞི་བདག་གཏོར་མ།

གཞི་བདག་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི།. ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ�་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།. ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷར་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།.སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་

རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་གཏོར་མ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིའི་

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ལན་གསུམ།.ན་མཿ.སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་

ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ།. ལན་གསུམ།. བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་

རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །.དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །.དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འཇམ་ཀས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །.དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།.

ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི།.།བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི།.།ས་ཡི་

ལྷ་མོ་བརན་མ་དང་།. །སྟོང་གསུམ་གཞི་བདག་ཚོགས་རྣམས་དང་།. །ཚེ་རིང་མཆེད་

ལྔ་བསྟན་སྐོང་བཅས།. །གངས་ཅན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང་།. །ཁྱད་པར་ཡུལ་

ཕྱོགས་འདིར་གནས་པའི།. །ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་བསྔོ།. །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་

མས་ཚིམས་གྱུར་ཅིག.།རྣལ་འབོར་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས།.།ལས་དང་བ་ཅི་

བེད་ཀྱང་།. །ཀོ་ལོང་ཕག་དོག་མ་མཛད་པར།. །མཐུན་རྐེན་ཡིད་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་

མཛོད།.།བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི།.།དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བིན་སྟོབས་

དང་།. །ཆོས་ཀྱི་དབིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས།. །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་

ཀུན།.།དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར།.།ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག.།
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མགོན་པོའི་བསོད་པ།

ཧཱུཾ་མྱུར་མཛད་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།ཞབས་གདུབ་དང་བཅས་

བི་ནཱ་ཡ་ཀ་མནན།.།ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན།.།ཕྱག་དྲུག་སྦྲུལ་གི་རྒྱན་

གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན།.།གཡས་པ་གི་གུག་བར་པ་འཕེང་བ་འཛིན།.།ཐ་མ་ཌ་མ་རུ་ནི་

དྲག་ཏུ་འཁོལ།.།གཡོན་པ་ཐོད་པ་དང་ནི་མདུང་རེ་གསུམ།.།དེ་བཞིན་ཞགས་པ་བཟུང་

ནས་འཆིང་བར་བེད།. །དྲག་པོའི་ཞལ་ནི་མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས།. །སྤན་གསུམ་

དྲག་པོ་དབུ་སྐྲ་གེན་དུ་འབར།. །དཔྲལ་བར་སིནྡྷུ་ར་ཡིས་ལེགས་པར་བྱུགས།. །སྤི་

བོར་མི་བསྐོད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱས་བཏབ་བརན།. །ཁག་འཛག་མི་མགོ་ལྔ་བཅུའི་དོལ་

ཤལ་ཅན།.།རིན་ཆེན་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་བརྒྱན།.།ཤིང་ལས་བོན་ནས་གཏོར་

མ་ལེན་མཛད་པའི།. །དཔལ་ལྡན་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།. །སངས་རྒྱས་

བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བ་དང་།. །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་གཉན་པོ་བསྟོད་པ་

དང་།. །བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི།. །རྐེན་ངན་བར་ཆད་

ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་།.།ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སལ་དུ་གསོལ།.།.དཔལ་ཤ་ཝ་རི་དབང་

ཕྱུག་གིས་མགོན་པོ་ཞལ་གཟིགས་དུས་མཛད་པའོ།.།.

ༀ་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག. །. དུར་ཁོད་ཆེན་པོ ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི ་

ནང་།. །ཚང་ཚིང་འཁིགས་པ་ཙནྡན་ཆེན་པོའི་ཚལ།. །བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་

པའི་ཀོང་དཀྱིལ་ན།. །བགེགས་ཆེན་བསྣོལ་བའི་གདན་ལ་རབ་ཏུ་བཞེངས།. །མཧཱ་

ཀཱ་ལ་ཕྱག་དྲུག་བརིད་པའི་སྐུ།. །སྐུ་ཡི་ཆ་ལུགས་མི་བཟད་འབར་བ་ལ།. །དུར་ཁོད་

ཆས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་པོ།. །གསུང་གི་ང་རོ་མི་བཟད་འབར་བ་ལ།. །ཧཱུཾ་དང་
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ཕཊ་ཀྱི་སྒ་ཡིས་སྟོང་གསུམ་འགེངས།. །རྣམ་དག་ཐུགས་ནི་མི་བཟད་འབར་བ་

ལ།. །སྤོས་དང་བྲལ་ཡང་མཚན་མ་ཅིར་ཡང་སྟོན།. །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སོ་ནས་

ཁྱོད་ལ་བསྟོད།. །ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་དང་པོའི་གི་གུག་ནི།. །ཉོན་མོངས་རད་ནས་

གཅོད་ཅིང་དག་ལ་འཕྱར།. །ཕེང་བ་འཛིན་པས་སྐེ་འགོ་རིས་ལ་འདེབས།. །ཌཱ་མ་

རུ་ཡིས་མཁའ་འགོ་དབང་དུ་སྡུད།. །འཇིག་རེན་འདས་པའི་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ།.།གཡོན་གི་དང་པོ་ཐོད་ཁག་བསྣམས་པ་ཡིས།.།དག་བགེགས་ཀད་ཁག་ཞལ་དུ་

གསོལ་བར་མཛད།. །མདུང་རེ་གསུམ་པས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད།. །ཞགས་

པས་དམ་ཉམས་མ་ལུས་འཆིང་བར་བེད།. །བིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྟེར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ།. །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་རགས་སུ།. །སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་རབ་ཏུ་

འབར་བ་ལ།. །ཁག་འཛག་ལྔ་བཅུ་ར་ལྔས་བརྒྱན་པ་པོ།. །སྟག་གི་པགས་པ་སྦྲུལ་གི་

ཆུན་པོས་མཛེས།. །མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ།. །བི་ནཱ་ཡ་ཀ་བསྣོལ་བའི་

གདན་སྟེང་ན།. །བརྐངས་བརྐུམས་སམ་ཀྲིག་ཀྲིག་ཞབས་ཀྱིས་བགེགས་ཆེན་ཐལ་བར་

རློག. །ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་རྔམས་པ་ཡིས།. །དམ་ཉམས་ཁོང་ཁག་

འདྲེན་ཅིང་ཞལ་དུ་གསོལ།.།མཐུ་ཆེན་བགེགས་ཀྱི་གཤེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།སྤན་

གསུམ་མེ་ལྟར་འབར་ཞིང་བགད་པ་ཡིས།. །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་ཅིང་རིས་

ལ་འདེབས།. །དབུ་སྐྲ་འབར་བ་བརེས་པའི་སྤི་བོ་ན།. །མི་བསྐོད་རྒྱལ་པོས་རབ་ཏུ་

བརྒྱན་པ་པོ།.།དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།.

ཧཱུཾ་བཞེངས་ཤིག་བཞེངས་ཤིག་ཆོས་ཀྱི་དབིངས་ནས་བཞེངས།. །བསྐུལ་ལོ་

བསྐུལ་ལོ་འགོ་བའི་དོན་ལ་བསྐུལ།.།ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བཅོལ་པའི་འཕིན་ལས་
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མཛོད།. །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་དཔལ་ལྡན་ནག་པོ་ཆེ།. །སྐོབ་པ་ཤཱཀྱ་སེངེའི་སྤན་སྔ་

རུ།.།བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་པའི།.།ལས་འདི་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་

བུ་མཆིས་པར་མཛོད།. །སྐེས་བུ་དམ་པ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡིས།. །བསྟོད་པ་འདི་ཡིས་

ལན་ཅིག་བསྟོད་བས་ན།. །ཕ་མ་བུ་ཚ་རྣམས་ལ་བརེ་བ་བཞིན།. །ནག་པོ་ཆེན་པོས་

རག་ཏུ་གོགས་མཛོད་ཅིག.།.ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་རྔམས་པའི་སྒ་སྒོག་ཅེས་བ་བ་སོབ་དཔོན་བྲམ་ཟེ་མཆོག་སྲེད་

ཀྱིས་མཛད་པའོ།.།.

བྷོཿ. ཀལྤའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀོང་དཀྱིལ་ན།. །རླུང་ནག་འཚུབ་མར་འཚུབས་

པའི་ཕོ་བྲང་ན།. །མ་ཅིག་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་རེ་མ་ཏཱི།. །སྐུ་མདོག་ནག་མོ་

ཆར་སྤིན་ལྟ་བུ་ལ།. །ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་སན་གཡས་སེང་གེ་འཕྱོ།. །གཡོན་པ་སྦྲུལ་

འཁྱིལ་སྦྲུལ་གི་གདེངས་ཀ་ཅན།.།སྤན་གསུམ་དམར་འཁྲུགས་ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་

གཙིགས།.།འཇིགས་བེད་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ།. །གཡས་པ་རལ་གི་འབར་

བས་དག་སྲོག་གཅོད།. །གཡོན་པ་ཐོད་རློན་རྒྱལ་མཚན་སིང་ཁག་གསོལ།. །སྐུ་

སྟོད་ཞིང་ལྤགས་སྦྲུལ་ནག་སྐ་རགས་བཅིངས།. །སྐུ་སྨད་གང་ཆེན་ཀོ་རློན་རེ་ལྡེས་

དཀྲིས།. །སྟོང་གསུམ་བགོད་ཕྱིར་དྲེའུ་ར་རྐང་གསུམ་ཆིབས།.།སྲིན་པོའི་ཡ་མཁལ་

སྔ་རུ་ཁམ་བམ་བཏགས།. །གོང་རེད་སྦྲུལ་ནག་ནད་རྐལ་དག་ལ་བྷོ།. །མཆོད་གཏོར་

འདི་བཞེས་དག་བགེགས་སྒོལ་ལ་ཤོག. །བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་མ་ལུས་སྒྲུབ་པར་

མཛོད།.།.

བྷོཿ. དཀའ་བ་དང་དུ་བླངས་ནས་ཁྱོད་བསྒྲུབས་ན།. །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་མ་

གཅིག་རེ་མ་ཏཱི།. །ལུས་སྲོག་འབེམ་དུ་བཙུགས་ནས་ཁྱོད་བསྒྲུབས་ན།. །བསྟེན་པའི་
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ཚེ་ན་མ་གཅིག་སིང་མ་རིང་།.།རཀྟ་མཚོ་ལྟར་བསྐིལ་ནས་ཁྱོད་བསྒྲུབས་ན།.།བསྐུལ་

བའི་ཚེ་ན་མ་གཅིག་བང་མ་བུལ།. །གཏོར་མ་རི་ལྟར་སྤུངས་ནས་ཁྱོད་བསྒྲུབས་

ན།. །རྦད་པའི་ཚེ་ན་མ་གཅིག་མཐུ་མ་ཆུང་།. །ཁྱོད་ཀྱི་གཡོག་ནི་མི་སྲུན་གདུག་པ་

ཅན།.།ཆུ་སྲིན་གདོང་ཅན་དག་བགེགས་སྒོལ་ལ་ཤོག.།སད་ཀྱི་རེས་འབྲང་སེང་གེའི་

གདོང་པ་ཅན།.།དམ་ཉམས་དག་བོའི་སྲོག་ར་ཆོད་ལ་ཤོག.།མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་

མོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས།.།ཤ་ཁག་དམར་གི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ།.།མི་མཐུན་རྐེན་

དང་བར་ཆད་བཟོག་པ་དང་།. །མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སལ་དུ་གསོལ།. །.མྷཻ་

ཏྲི་པས་མཛད་པའོ།.།.

ཆོས་རྒྱལ་བསོད་པ།

ན་མཿ.ཤྲི་བཛྲ་བྷཻ་ར་ཝཱ་ཡ།.བརྐངས་བསྐུམས་ཞབས་ནི་ཅུང་ཟད་བརབས་པ་ཙམ་

གིས་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིར་བཅས་རི་དབང་ཤིག་ཤིག་པོར་འགྱུར་ཞིང་།.།གཏུམ་དྲག་

མ་ཧེའི་ཞལ་ནི་རབ་ཏུ་གདངས་པས་བསྒགས་པའི་གད་རྒྱངས་ཆེན་པོས་ས་གསུམ་

ཀུན་འགེངས་པ།. །རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་འཇམ་པའི་དབངས་གང་མ་རུངས་འདུལ་

ཕྱིར་དྲག་པོའི་སྐུར་བསྟན་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རེའི་གཤེད།. །གང་དེར་གུས་པས་

བཏུད་ནས་གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་བསྟོད་ཀྱིས་ད་ནི་བགེགས་རྣམས་བག་ཡོད་དུས་ལ་

བབ།.།རི་བོ་རལ་ཞིང་ཆུ་གཏེར་འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུར་འུར་འུར་ཞེས་པའི་སྒ་ཆེན་རྒྱུད་

མར་རབ་སྒོག་པ།. །དྲག་པོའི་མེ་ལེ་གནག་པའི་དུ་བས་འཁྱུད་པའི་ཚོགས་རྣམས་

འབུམ་ཕག་གོག་ཕེང་ཆར་སྤིན་ནང་འཁྱུགས་བཞིན།. །ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའི་རེག་བ་
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ཚ་བའི་ངར་ལྡན་ཁ་དོག་ལྔ་ཡི་ཕེང་བས་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བའི་དབུས།. །མུན་པ་བེ་

བས་བྱུགས་ལྟར་གནག་པའི་ཆོས་འབྱུང་ཆལ་ཆིལ་གཡོ་བའི་ཁག་ཞག་རྒྱ་མཚོས་

གང་བའི་སྟེང་།.།ར་བདུད་བདག་པོའི་གདན་ལ་གནོད་བེད་ནག་པོ་གན་རྐལ་བསྒེལ་

བའི་སྟེང་ན་གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་ནི།. །མིག་སྨན་ལྟར་ནག་ཐུང་ལ་སྦོམ་པའི་ལུས་

ཅན་གཡས་བརྐངས་གཡོན་བསྐུམས་ས་ཆེན་གཡོ་བའི་གོམ་སྟབས་ཅན།. །སེར་

སྐའི་རལ་པ་གེན་དུ་འཛིངས་པའི་དབུ་ལ་ཐོད་སྐམ་ལྔས་བརྒྱན་དྲག་པོའི་རོ་རེ་སྤི་

བོར་འཛིན།. །ཁག་གིས་སྦགས་པའི་མགོ་རློན་ཕེང་བ་མགིན་པར་འཕྱང་ཞིང་སྤན་

གསུམ་བགད་པའི་ལྡང་མིག་གཡོ་བ་ཅན།. །མཆེ་བ་རྣོན་པོ་གཙིགས་པའི་བགད་

པའི་ཞལ་ནས་དབུགས་ཕེང་གཡོ་བ་གདུག་པའི་སྦྲུལ་གི་ཁ་རླངས་བཞིན།. །གཡས་

པས་འབར་བའི་གི་གུག་བདུད་དཔུང་ཀད་ལ་འཕྱར་ཞིང་ཁག་ལྡན་ཐོད་པ་གཡོན་

གིས་བཟུང་ལ་རོལ།. །སྟག་ལྤགས་སྨད་གཡོགས་བགོས་པའི་གཏུམ་ཆེན་ཁྱོད་

ཀྱིས་གཤིན་རེའི་གཤེད་ལ་ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་དེ་བཞིན་དུ།. །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་

མྱུར་དུ་དྲན་པར་མཛོད་ལ་རྣལ་འབོར་བདག་གིས་གང་ཞིག་བསོ་བ་ཐམས་ཅད་

སྒྲུབས།. །གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞིར་རྭ་དང་རིག་པ་རབ་ཏུ་རྣོ་བའི་མ་ཧེ་

དྲག་པོའི་གདན་སྟེང་ན།. །དཀར་དང་སེར་དང་དམར་དང་གནག་པའི་གཤིན་རེ་

ཆེན་པོ་དྲག་ཏུ་ཁོས་པའི་མ་ཧེའི་གདོང་པ་ཅན།. །བརྐངས་བསྐུམས་སྟབས་ཀྱིས་

རབ་ཏུ་འགིང་ཞིང་དུར་ཁོད་ཆས་ཀྱིས་ལེགས་བརྒྱན་ཞལ་གདངས་མིག་ར་ཀུན་ཏུ་

དམར།.།བགེགས་དཔུང་འཇོམས་ལ་རོ་རེའི་ཐོག་ལྟར་བསྔགས་པ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ཀུན་སྒྲུབས།. །མདོར་ན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གིས་ཡང་དང་ཡང་
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བསྔགས་འཇམ་པའི་དབངས་ཞེས་ས་སྟེང་ཀུན་ཏུ་གགས་པ་དེའི།. །ཕུན་ཚོགས་

གོ་འཕང་མཆོག་དེ་མཁའ་མཉམ་ལུས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་དུ་ཇི་སྲིད་བདག་གིས་མ་

མནན་པ།. །དེ་སྲིད་གཤིན་རེའི་གཤེད་ཀྱི་བཀའ་ནི་གུས་པས་ལྷུར་ལེན་ཆོས་རྒྱལ་

གཤིན་རེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡིས།. །ཡང་དག་ལམ་གི་ནོར་མཆོག་འཕོག་ལ་

བརོན་པའི་ནག་པོའི་ར་ལག་སེ་དང་བཅས་པ་གཞོམ་པར་མཛོད།.།.

ཧཱུཾ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་རབ་བརིད་དྲག་པོའི་སྐུ།. །ཁ་ནས་ཁག་འཛག་མི་མགོའི་ཕེང་བ་

ཡི།. །ག་ཤལ་རབ་འཕྱང་མི་བཟད་བདུད་དཔུང་གི. །ང་རྒྱལ་དྲེགས་པ་འཇོམས་པ་

ཁྱོད་ལ་བསྟོད།. །ཅ་ཅོ་ཆེ་ལྡན་རོ་རེའི་གླུ་དབངས་དང་།. །ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རོགས་

པའི་གཏོར་མ་ནི།. །ཇ་ཆང་ཕུད་དང་དག་བགེགས་བསྒལ་བའི་ཤ. །ཉ་ཤ་ཁག་ཞག་

རྒྱ་མཚོས་བརྒྱན་ལ་འབུལ།. །ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་བསྟན་ལ་གནོད་བེད་པའི།. །ཐ་ཆད་དག་

བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག་པ་དང་།. །ད་ནས་བཟུང་སྟེ་རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་གི. །ན་

རྒ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་འཇོམས་ལ་བསྟོད།. །པ་བ་སངས་ལྟར་རབ་དཀར་མཆེ་བ་

གཙིགས།. །ཕ་རོལ་འཇོམས་པའི་སྤན་ར་གོག་ལྟར་འཁྱུག. །བ་སྤུ་དུས་མཐའི་མེ་

ཆེན་འབར་བ་ཡིས།. །མ་ལུས་བགེགས་དཔུང་བསྲེག་པ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།. །ཙཱ་མུཎྜི་

སོགས་མ་མོ་ཀུན་གི་བདག. །ཚ་ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་གཟི་བརིད་ཅན།. །ཛ་ཞེས་

འཕིན་ལས་བསྒྲུབ་ལ་བོས་པའི་ཚེ།. །ཝ་སྐེས་ལྟ་བུའི་བགེགས་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་

བསྟོད།. །ཞྭ་ལྟར་འབྱུང་པོ་ཀུན་གིས་སྤི་བོས་བསྟེན།. །ཟ་བེད་མ་ཧེ་ཁོས་པའི་ཞལ་

གདངས་ཤིང་།. །འ་འུར་དར་དིར་སྒོག་པས་ས་ཆེན་གཡོ།. །ཡ་ལས་སྐེས་པའི་ཐོད་

དབྱུག་འཛིན་ལ་བསྟོད།. །རྭ་དང་རིག་པ་རྣོ་བའི་མ་ཧེ་དང་།. །ལ་ལ་རླུང་ནག་འཚུབ་
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མ་ཞོན་པའི་འཁོར།.།ཤ་ཀ་ལི་དང་གཤིན་རེ་འབེབས་མ་སོགས།.།ས་གསུམ་འབྱུང་

པོའི་འཁོར་གིས་བསྐོར་ལ་བསྟོད།.།ཧ་ཧ་དྲག་ཏུ་བཞད་པའི་དཔལ་ཡོན་ཅན།.།ཨཾ་

ལ་སོགས་མཆོད་པ་བཞེས་ནས་ཀྱང་།. །དཔལ་ལྡན་གཤིན་རེའི་གཤེད་ཀྱི་སྤན་སྔ་

རུ།.།ཞལ་བཞེས་དམ་བཅའ་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛོད།.།

བྷོཿ.མ་སྐེས་མི་འགག་ཆོས་དབིངས་ཀོང་ཡངས་ནས།.།མཧཱ་ཀཱ་ལི་སྲིན་མོ་ཁོས་

པའི་སྐུ།. །མ་རུངས་འདུལ་ཕྱིར་རེ་གསུམ་ཐོད་ཁག་འཛིན།. །མ་མོ་ཆེན་མོ་ཙཱ་མུཎྜི་

ལ་བསྟོད།. །མ་ཧེའི་གདོང་ཅན་གཤིན་རེའི་དགའ་མ་ཁྱོད།. །མ་རུངས་དག་ལ་ཁ་

གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས།.།མ་ལུས་བདུད་ཀྱི་སྲོག་གཅོད་བཤན་པ་མོ།.།མ་ཡེངས་

བསྟན་པའི་སྲུང་མ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།. །མ་གཅིག་འདོད་པའི་ཁམས་ལ་དབང་སྒྱུར་

མ།.།མ་མོ་མཁའ་འགོ་སེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས།.།མ་མོའི་དལ་ཡམས་ལ་སོགས་

ཆོ་འཕྲུལ་གིས།. །མ་དུལ་གདུལ་དཀའ་འཇོམས་པ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།. །མ་བཅོས་རང་

བཞིན་དག་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབིངས།.།མ་རོགས་བདུད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅི་བྱུང་ཡང་།. །མ་

ཆེན་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ནས་བོས་པའི་ཚེ།.།མ་གཡེལ་མྱུར་དུ་བོན་ལ་མཐུ་རལ་སྐེད།.།མ་

རུངས་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་ཁོས་གྱུར་ཀྱང་།. །མ་ལྟར་བརེ་བས་བསྟན་འཛིན་སྐོང་བ་

ཁྱོད།. །མ་སྲིང་ཆུང་མ་བྲན་མོའི་ཚུལ་བཟུང་ནས།. །མ་བསྐུལ་བར་ཡང་མཐུན་པའི་

ལས་ཀུན་སྒྲུབས།. །མ་ནོར་ལམ་མཆོག་སྟོན་པའི་བླ་མ་དང་།. །མ་རིག་མུན་སེལ་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ།. །མ་དད་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པའི་གདོན་དང་བགེགས།. །མ་

བསྒལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཀྱི་དབིངས་སུ་སྒོལ།. །མ་ལུས་འགོ་བའི་དོན་དུ་རྣལ་འབོར་

བས།. །མཉྫུ་གྷོ་ཥའི་གོ་འཕང་དམ་པ་དེ།. །མ་ཐོབ་དེ་སྲིད་ནག་མོ་ཆེན་མོ་ཁྱོད།. །མ་
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གཡེལ་མ་གཡེལ་འཕིན་ལས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབས།.།མ་མོ་ཆེན་མོ་བསྟོད་ཅིང་བསྐུལ་

བས་བདག.།མ་རིག་འཁྲུལ་པས་བསྐེད་པའི་འཁོར་བ་འདི།.།མ་སྟོངས་བར་དུ་བསྟན་

པ་འཛིན་པ་ལ།.།མཧཱ་ཀཱ་ལིས་རག་ཏུ་གོགས་བེད་ཤོག.།.

མགོན་པའི་འཁོར་གི་བསོད་པ།

ཧཱུཾ་མགོན་པོའི་བཀའ་ཉན་ཀུན་གི་གཙོ་བོ་ཁྱོད།. །མུན་པའི་མདོག་ཅན་སྲིན་

པོ་ཁོས་པའི་ཞལ།. །མེ་ལེ་བསྐོད་ལྟའི་སྐྲ་བརེས་མཆེ་བ་གཙིགས།. །ཕྱག་གཡས་

དག་བགེགས་སྲོག་གཅོད་གི་གུག་གདེངས།. །གཡོན་པ་གདུག་པའི་སིང་ཁག་

གཙོ་ལ་སྟོབ།. །སྟོང་གསུམ་བགོད་ཕྱིར་དོམ་ནག་སྨོན་པ་ཆིབས།. །བལྟས་པ་ཙམ་

གིས་ས་གསུམ་སྔངས་བེད་པ།. །བདུད་འདུལ་ཆེན་པོ་ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ཁྱོད།. །དམ་རས་

བིན་གིས་བརླབས་པའི་གཏོར་མ་དང་།. །བདུད་རི་ལྔ་ལྡན་བཏུང་བ་འདི་བཞེས་

ལ།. །རོ་རེ་འཆང་དབང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང་།. །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་

བཀའ་བཞིན་དུ།. །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་ལ་མ་གཡེལ་བར།.།ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་

པའི་རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་སྐོངས།. །བཤད་སྒྲུབ་མཐུན་རྐེན་ཡིད་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་

དང་།. །གདུག་པའི་དག་བགེགས་མ་ལུས་ཚར་གཅོད་མཛོད།. །.མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་

བཟང་པོའི་གསུང་ངོ་།.།.

དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ཤར་གི་བཀའ་ཉན་པ།. །གནོད་སྦྱིན་ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ལས་

མཛོད་ཅིག. །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ལྷོ་ཡི་བཀའ་ཉན་པ།. །དབང་ཕྱུག་ཛི་ན་མི་ཏྲ་

ལས་མཛོད་ཅིག.།དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ནུབ་ཀྱི་བཀའ་ཉན་པ།.།གཤིན་རེ་ཊཀི་རཱ་

ཛ་ལས་མཛོད་ཅིག. །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་བང་གི་བཀའ་ཉན་པ།. །བདུད་མགོན་
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ཏྲཀྴད་ནག་པོ་ལས་མཛོད་ཅིག.།.

ཧཱུཾ་དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས།. །ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་

དང་།. །ཊཀི་རཱ་ཛ་ཏྲཀྴད་རེ་མ་ཏཱི།. །ཕྱོགས་སྐོང་བཅུ་དང་གཙང་རིས་མགོན་པོའི་

ཚོགས།. །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་སྲུང་མ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས།. །བིན་གིས་བརླབས་པའི་

གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ།. །བླ་མ་མགོན་པོའི་དམ་ལས་མ་འདའ་བར།. །སངས་

རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་ཞིང་སྐོང་བ་དང་།. །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་

བཅས་ལ།. །སང་ཞིང་གདུག་པའི་སེམས་འཆང་དག་བགེགས་ཀུན།. །མ་ལུས་

རྡུལ་ཕན་བཞིན་དུ་ཚར་ཆོད་ལ།. །འཁོར་དང་ལོངས་སྤོད་བཤད་སྒྲུབ་མཐུན་པའི་

རྐེན།.།ཐམས་ཅད་ཡར་ངོའི་ཟ་བཞིན་འཕེལ་བར་མཛོད།.།

ཧཱུཾ ་སྟེང་གི ་ཚངས་པ་ངང་ཞུར་ཆིབས།. །ཕྱག་ན་གསེར་གི ་འཁོར་ལོ ་

བསྣམས།. །ཚངས་པ་འབུམ་གི་འཁོར་དང་བཅས།. །དག་བགེགས་སྒོལ་བའི་

ལས་མཛོད་ཅིག. །ཤར་ཕྱོགས་བརྒྱ་བིན་གང་པོ་ཆིབས།. །ཕྱག་ན་གསེར་གི་རོ་

རེ་བསྣམས།. །བརྒྱ་བིན་འབུམ་གི་འཁོར་དང་བཅས།. །དག་བགེགས་སྒོལ་བའི་

ལས་མཛོད་ཅིག. །ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷ་ར་སྐེས་ཆིབས།. །ཕྱག་ན་བགང་ཕེང་རིལ་བ་

བསྣམས།. །མེ་ལྷ་འབུམ་གི་འཁོར་དང་བཅས།. །དག་བགེགས་སྒོལ་བའི་ལས་

མཛོད་ཅིག. །ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རེ་མ་ཧེ་ཆིབས།. །ཕྱག་ན་ཞིང་ཆེན་དབྱུག་པ་

བསྣམས།. །གཤིན་རེ་འབུམ་གི་འཁོར་དང་བཅས།. །དག་བགེགས་སྒོལ་བའི་

ལས་མཛོད་ཅིག. །ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོ་རོ་ལངས་ཆིབས།. །ཕྱག་ན་རལ་གི་འབར་

བ་བསྣམས།. །སྲིན་པོ་འབུམ་གི་འཁོར་དང་བཅས།. །དག་བགེགས་སྒོལ་བའི་
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ལས་མཛོད་ཅིག. །ནུབ་ཕྱོགས་ཆུ་ལྷ་ཆུ་སྲིན་ཆིབས།. །ཕྱག་ན་སྦྲུལ་གི་ཞགས་པ་

བསྣམས།.།ཆུ་ལྷ་འབུམ་གི་འཁོར་དང་བཅས།.།དག་བགེགས་སྒོལ་བའི་ལས་མཛོད་

ཅིག. །ནུབ་བང་རླུང་ལྷ་ཤ་བ་ཆིབས།. །ཕྱག་ན་རླུང་གི་བ་དན་བསྣམས།. །རླུང་ལྷ་

འབུམ་གི་འཁོར་དང་བཅས།. །དག་བགེགས་སྒོལ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག. །བང་

ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་ར་ལ་ཆིབས།. །ཕྱག་ན་རིན་ཆེན་ནེའུ་ལེ་བསྣམས།. །གནོད་

སྦྱིན་འབུམ་གི་འཁོར་དང་བཅས།.།དག་བགེགས་སྒོལ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག.།བང་

ཤར་དབང་ལྡན་གང་ལ་ཆིབས།. །ཕྱག་ན་ཏྲི་ཤུལ་རེ་གསུམ་བསྣམས།. །འབྱུང་པོ་

འབུམ་གི་འཁོར་དང་བཅས།. །དག་བགེགས་སྒོལ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག. །འོག་གི་

ས་བདག་ཕག་ལ་ཆིབས།. །ཕྱག་ན་གསེར་གི་བུམ་པ་བསྣམས།. །ས་བདག་འབུམ་

གི་འཁོར་དང་བཅས།. །དག་བགེགས་སྒོལ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག. །ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་

པོ་འཁོར་དང་བཅས།. །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་འཁོར་དང་བཅས།. །གཟའ་ཆེན་བརྒྱད་

པོ་འཁོར་དང་བཅས།. །རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས།. །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་པོ་

འཁོར་དང་བཅས།. །དེད་དཔོན་དགུ་པོ་འཁོར་དང་བཅས།. །ཤ་ཁག་གཏོར་མ་འདི་

བཞེས།. །བསྟན་ལ་གནོད་པའི་དག་བགེགས་སྒོལ།. །བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་

པར་མཛོད།.།

ཧཱུཾ་བྷོཿ.དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དམག་ཚོགས་ཀྱིས།.།སྔར་དག་ཐམས་ཅད་རད་ནས་

ཆོད།.།ཕྱི་དག་སེམས་པ་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་།.།ད་ལྟའི་དག་བོ་རྡུལ་དུ་རློག.།གདོན་དང་

བགེགས་ཀྱི་དཔུང་ཚོགས་ཆོམས།.།བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི།. །མི་

མཐུན་རྐེན་དང་བར་ཆད་སོལ།.།མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སོལ།.།འཁོར་དང་
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བསྟན་པ་ལོངས་སྤོད་རྣམས།.།རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག་དམ་ཅན་ཚོགས།.།.

ལྷ་མོའི་བསོད་པ།

བྷོཿ. ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཁོ་བ་ཉེར་ཞི་ཡང་།. །གདུལ་བའི་དོན་དུ་འཕིན་ལས་

རྣམ་བཞི་སྟོན།. །མཛད་པ་དུས་ལས་མི་གཡོ་བདེ་སྟེར་མ།.།བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རེའི་

གཤེད་ཀྱི་ལམ་ལ་བསྟོད།. །སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤན་སྔ་རུ།. །ཞལ་བཞེས་

དམ་བཅས་བསེལ་བ་མི་མངའ་བར།. །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་འཕིན་ལས་

ལ།. །གཡེལ་མེད་བསྟན་སྲུང་ཆེན་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།. །ཁག་ཞག་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་

འཁྱིལ་བའི་ནང་།. །རླུང་ནག་འཚུབ་མར་འཚུབ་པའི་དབུས་ཉིད་ན།.།སྲོག་ལ་རྔམས་

ཤིང་མི་ཤ་དྲོན་མོ་གསོལ།. །སྲོག་བདག་སེ་བརྒྱད་གཙོ་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།. །ཞབས་

གཉིས་བརབས་པས་ས་གསུམ་ཆེམ་ཆེམ་གཡོ།.།ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་གད་རྒྱངས་དྲག་པོས་རི་རབ་

བསིལ།. །ཁོས་པའི་མོད་ལ་བསྟན་དག་བརླག་བེད་མ།. །བདུད་འདུལ་དམག་དཔོན་

ཆེན་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།. །ཕྱི་རོལ་ཉིད་དུ་དག་བགེགས་གདུག་པའི་གཤེད།. །ནང་

དུ་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རེའི་གཤེད་ཉིད་ལ།. །ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེར་མཛད་

མ།. །རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་ཁྱོད་ལ་གུས་པས་བསྟོད།. །ཁྱོད་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་

པའི་སྲོག་ཤིང་སྟེ།. །མཁས་གྲུབ་བསྟན་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་སྲིང་གཅིག་མ།. །བསྟན་

པའི་རེས་འཇུག་སྐེ་འགོ་ཡོངས་ཀྱི་མ།. །བསྟན་པའི་གཉེན་གྱུར་ཁྱོད་ལ་རེ་གཅིག་

བསྟོད།.།འཇིག་རེན་འདས་ཀྱང་འཇིག་རེན་ཚུལ་བཟུང་ནས།.།གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་

ཁོ་ལ་ཁོ་སྟོན་མ།. །ཞི་བ་རྣམས་ལ་ཞི་བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས།.།འཇིག་རེན་འདྲེན་པའི་

ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།. །བསྟན་དང་འགོ་བའི་དོན་ལ་བརོན་པ་དང་།. །དེང་ནས་སྐེ་
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ཞིང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ།. །ཁྱོད་ལ་སྐབས་སོང་རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་ལ།.།མ་ལྟར་

བམས་ཤིང་སྲིང་ལྟར་བརེ་བར་མཛོད།.།.

བྷོཿ. ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དབིངས་ཕོ་བྲང་དམ་པ་ནས།. །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་དྲག་

མོའི་སྐུར་བསྟན་ཡང་།.།དངོས་གྲུབ་རིན་ཆེན་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་མ།.།དམག་

ཟོར་རྒྱལ་མོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །འཐོར་བེད་དྲག་པོའི་རླུང་དང་རབ་

འདྲེས་པའི།. །དུས་མཐའི་མེ་ལེའི་ཕེང་བས་བསྐོར་བའི་དབུས།. །ཁག་ཞག་རྒྱ་མཚོ་

ཆལ་ཆིལ་གཡོ་བའི་སྟེང་།. །སྤིན་གི་ཤུགས་འཆང་དྲེའུ་རྐང་སེར་ཆིབས།. །ཆར་

སྤིན་མདོག་ཅན་འཇིགས་རུང་སྲིན་མོའི་གཟུགས།. །བཟོད་དཀའ་དུས་མཐའི་མེ་

འོད་རྣམ་པར་འཕོ།. །ཞལ་གདངས་རྐན་སྒ་དྲག་པོས་ས་གསུམ་གཡོ།. །གངས་རི་

གཙིགས་འདྲའི་མཆེ་བའི་སྤིན་གསེབ་ནས།. །དམ་ཉམས་ཁག་གི་ལྦུ་བའི་གོས་གོན་

པའི།. །ལྗགས་ཀྱི་གོག་འཕེང་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་གཡོ།. །ཧ་ཧའི་གད་རྒྱངས་དབར་

སྐེས་སྤིན་གི་སྒས།. །ནག་པོའི་ར་ལག་ཕྱེ་མར་འཐག་ལ་བསྟོད།. །འཇིགས་རུང་

ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་པའི།. །རབ་འཛིངས་དབུ་སྐྲའི་མཚམས་སྤིན་ཕུང་

པོའི་རེར།. །རི་བོང་འཛིན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་མཛེས་པ།. །ར་བའི་གདུགས་ཀྱི་

གིབ་བསིལ་ཅན་དེར་འདུད།. །རོ་རེས་མཚན་པའི་བེ་ཅོན་ཕྱག་གཡས་ཀྱིས།. །ནམ་

མཁའི་ངོས་ལ་ལན་ཅིག་གཟས་པ་ལས།. །བདུད་དང་འབྱུང་པོའི་མགོན་པོ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི།. །ཐོད་པ་ཅིག་ཅར་དྲལ་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།. །གདུག་པའི་ཁག་གིས་

གང་བའི་ནལ་ཐོད་ནི།. །གཡོན་པའི་ཕྱག་གིས་རོལ་པས་རྣམ་པར་དགེས།. །ཁ་

ནས་ཁག་གི་ལྦུ་བ་རབ་མཆིལ་བའི།. །དམ་ཉམས་མགོ་ཕེང་མགུལ་བར་འཛིན་ལ་
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བསྟོད།. །གདོང་ལྔ་པ་དང་བྲང་འགོའི་དབང་པོ་ཡིས།. །གཡས་གཡོན་རྣ་བའི་བུ་གར་

རབ་བརྒྱན་ཅིང་།. །རེ་ནག་གོས་དང་མི་ལྤགས་གཡང་གཞི་དང་།. །དར་ནག་ལྷབ་

ལྷུབ་གཡོ་བ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།. །ཁག་ཞག་ཐིག་ལེ་ཐལ་བས་ལུས་བྱུགས་ཤིང་།. །ལྟེ་

བར་ར་བདུན་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས།. །སེར་ཕེང་གཡོ་བའི་སྟག་ལྤགས་ཤམ་

ཐབས་ནི།. །གདུག་པའི་སྦྲུལ་གི་སྐ་རགས་ཅན་དེར་འདུད།. །གཞན་ཡང་ནད་རྐལ་

མཚོན་གི་དྲུ་གུ་དང་།. །བདུད་ཀྱི་ཁམ་ཤིང་ཤོ་རེ་དཀར་ནག་སོགས།. །བདུད་སེ་

འཇོམས་པའི་ཆ་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས།. །ནག་པོའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལ་

བསྟོད།. །རེ་གཅིག་གུས་པས་ཁྱོད་ལ་མཆོད་བསྟོད་དང་།. །བཟས་བརོད་ལྷུར་ལེན་

རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་གི. །འགལ་རྐེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་།. །ཇི་ལྟར་

འདོད་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད།. །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་བུ་བཞིན་སྐོང་བ་

དང་།. །བསྟན་དག་དམ་ཉམས་དག་བགེགས་མ་ལུས་པ།. །དྲག་པོའི་ཆད་པས་ཐལ་

བར་བརླག་པ་དང་།. །ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པར་མཛོད།. །ཁྱད་

པར་རྣལ་འབོར་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ལ།. །གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་མི་དང་འབྱུང་

པོའི་ཚོགས།. །ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཕན་བཞིན་དུ་བརླག་པ་དང་།. །འདོད་དགུའི་ཡོ་

བད་མ་ལུས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབས།. །ནད་ཡམས་དམ་ཡམས་དག་དང་བགེགས་ལ་

ཐོངས།. །ཚོན་གི་དྲུ་གུ་དག་དང་བགེགས་ལ་ཁྱོངས།. །ཤོ་རེ་དཀར་ནག་དག་དང་

བགེགས་ལ་ཁྱེ།.།བདུད་ཀྱི་ཁམ་ཤིང་དག་དང་བགེགས་ལ་ཐོབས།.།བདུད་ཀྱི་དམག་

ཚོགས་དག་དང་བགེགས་ལ་དྲོངས།.།རི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང་།.།ལྟས་

ངན་ཐམས་ཅད་དག་དང་བགེགས་ལ་ཐོངས།.།མདོར་ན་གནོད་བེད་འབྱུང་པོ་གདུག་
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ཅན་འདི།.།ལོ་དང་ཟ་བ་ཞག་ཏུ་མ་བཞག་པར།.།སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་ཐལ་བར་བརླག་

པར་མཛོད།.།བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་དགོན་གནས་བཅས་པ་ལ།.།ཉིན་གསུམ་བ་ར་

རྒྱང་ནས་མ་གཡེལ་ཞིག.།མཚན་གསུམ་མེལ་ཚེ་དྲུང་ནས་མ་གཡེལ་ཞིག.།འགལ་

རྐེན་སོལ་ལ་མཐུན་རྐེན་མ་ལུས་སྒྲུབས།.།

བྷོཿ.དཔལ་ལྡན་གཉན་གི་རེ་མ་ཏཱི།.།ནམ་མཁའི་ཁམས་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ།.།ནམ་

མཁའི་ཁམས་ཀྱི་དཔལ་མོ་བཙན།. །དེ་ཡང་བང་ཤར་རེ་མ་ཏཱི།. །འདིར་སྤོན་མཐུན་

པའི་མཆོད་གཏོར་བཞེས།. །བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད།. །རི་རབ་ཟོམ་

ན་བཞུགས་པའི་ཚེ།.།འབར་བ་མེ་ཁྱེར་གོག་ཕེང་འཛིན།.།ལྷ་སྲིན་དགུ་བརྒྱའི་ལིངས་

པ་མོ།.།དེ་ཡང་༝༝༝།.འདིར་སྤོན་༝༝༝།.བཅོལ་༝༝༝།.རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ན་བཞུགས་

པའི་ཚེ།. །མི་ཟད་དྲག་གོན་རལ་གཅིག་མ།. །ཀླུ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དབང་སྡུད་མ།. །དེ་

ཡང་༝༝༝༝༝༝།.དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀྱི།. །གཙོ་མོ་མཛད་པ་དེ་ཡི་ཚེ།. །མི་

བསྲུན་གཡག་མགོ་ཐོད་རློན་འཕྱང་།. །དེ་ཡང་༝༝༝༝༝༝།.མ་བདུན་གཙོ་མོ་མཛད་

པའི་ཚེ།. །ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི་རལ་གཅིག་མ།. །རྣལ་འབོར་ཚེ་འཛིན་དྲོད་ཉུལ་མ།. །དེ་ཡང་

༝༝༝༝༝༝།.མ་བདུད་གཙོ་མོ་མཛད་པའི་ཚེ།. །རོ་རེ་ཤཱིནྟཾ་ཀུན་གགས་མ།. །ཤུགས་

པ་ཀུན་གི་བཀའ་ཉན་མ།. །དེ་ཡང་༝༝༝༝༝༝།. སྲིང་བཞིའི་གཙོ་མོ་མཛད་པའི་

ཚེ།. །གིང་བཞི་མགོགས་མ་ལྷ་ཡི་སྲིང་།. །ཉི་མའི་ཟེར་ལ་ཞོན་བེད་མ།. །དེ་ཡང་

༝༝༝༝༝༝།.ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཡུལ་འཐབ་ཚེ།.།ལྷ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ལ།.།ལྷ་རྣམས་ཀུན་

གིས་རོང་བཅས་ནས།.།ལྷ་མིན་རྣམས་ཀྱི་གཡུལ་ངོ་བཟོག.།དེ་ཕྱིར་དུང་དཀར་རོང་

མར་གགས།. །དེ་ཡང་༝༝༝༝༝༝།.བསྟན་མའི་གཙོ་མོ་མཛད་པའི་ཚེ།. །བདག་ཉིད་
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རོ་རེ་ཀུན་གགས་མ།. །འཁོར་རྣམས་སྐོང་ཞིང་འདྲེ་སྲིན་འདུལ།. །དེ་ཡང་༝༝༝༝༝༝།.

དམ་ཚིག་མཐའ་གནས་གཙོ་མོ་མཛད་པའི་ཚེ།. །མོ་བཙུན་ཆེན་མོ་རོ་རེ་གཡར་མོ་

གསིལ།. །རྣལ་འབོར་གོགས་བེད་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་སྐོང་།. །དེ་ཡང་བང་

ཤར་རེ་མ་ཏཱི།. །འདིར་སྤོན་མཐུན་པའི་མཆོད་གཏོར་བཞེས།. །བཅོལ་བའི་འཕིན་

ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད།.།.

བྷོཿ. འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ནི།. །ཆུ་སྲིན་གདོང་ཅན་

འཇིགས་རུང་སྲིན་མོའི་གཟུགས།.།སྲིད་གསུམ་དག་བགེགས་སིང་ཁག་ཧུབ་གཅིག་

གིས།. །འདྲེན་མཛད་མུན་པའི་མདོག་ཅན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།. །སད་ཀྱི་རེས་འབྲང་

དམར་ནག་སེང་གེའི་གདོང་།. །གནས་གསུམ་མཁའ་འགོའི་ཚོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་

ཞིང་།. །ཁོས་པའི་ཞབས་བརབས་ས་གསུམ་སྐད་ཅིག་གིས།. །ཆེམས་ཆེམས་གཡོ་

མཛད་སྲིན་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།.།.

བྷོཿ.ཆར་སྤིན་ལྟར་སྔོ་གསེར་གི་སྤུ་གི་གཡས།.།གཡོན་པ་དམ་ཉམས་སིང་ཁག་

དཀྲུག་ཅིང་རོལ།. །མི་ལྤགས་གོས་གོན་དྲེའུ་ལ་ཆིབས་མ།. །དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོས་

བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་མཛོད།.།པདྨ་རཱ་གའི་མདོག་ཅན་ལགས་ཀྱུ་གཡས།.།གཡོན་

པ་འབར་བའི་ཐོད་པ་ཁག་བཀང་བསྣམས།. །ཆུ་དར་གོན་ཅིང་ཆུ་གང་སྔོན་པོ་

ཆིབས།. །དབར་གི་རྒྱལ་མོས་བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་མཛོད།. །འཛམ་བུ་ཆུ་བོའི་

གསེར་མདོག་གསེར་ཟོར་གཡས།. །གཡོན་པ་དག་བགེགས་སིང་ཁག་ཞལ་དུ་

གསོལ།. །ར་བའི་སྒོ་ཐུལ་གོན་ཅིང་ཤ་བ་ཆིབས།. །སྟོན་གི་རྒྱལ་མོས་བཅོལ་བའི་

འཕིན་ལས་མཛོད།. །མིག་སྨན་ལྟར་གནག་བདུད་ཀྱི་ཁམ་ཤིང་གཡས།. །གཡོན་པ་
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ཁག་གིས་བཀང་བའི་ཐོད་པ་འཛིན།.།རེ་ལྡེ་གོན་ཅིང་རྔ་མོང་ཁམ་པ་ཆིབས།.།དགུན་

གི་རྒྱལ་མོས་བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་མཛོད།.།.

ༀ་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་མཆོག་སོལ་ཚེ་རིང་མ།. །སྣང་གསལ་པྲ་སྟོན་མཐིང་གི་ཞལ་

བཟང་མ།.།ཟས་ཀྱི་དཔལ་སྟེར་མི་གཡོ་བློ་བཟང་མ།.།ནོར་གི་མཆོག་སོལ་ཅོད་པན་

མགིན་བཟང་མ།. །རྐང་བཞི་འཕེལ་མཛད་གཏད་དཀར་འགོ་བཟང་མ།. །མཁའ་འགོ་

ཆེན་མོ་ཁྱེད་ལྔ་ཡང་།. །སྔོན་གི་ཐུགས་དམ་རེས་དགོངས་ལ།. །བྲན་གཡོག་མང་

པོའི་འཁོར་དང་བཅས།.།ལྷབ་ལྷུབ་མང་པོའི་རྒྱན་དང་བཅས།.།སིལ་སན་རོལ་མོའི་

སྒ་དང་བཅས།.།འདིར་གཤེགས་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས།. །བཅོལ་བའི་འཕིན་

ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད།.།.

བདག་ཉིད་ཆེན་མོ་རོ་རེ་ཀུན་གགས་མ།. །དཔལ་ལྡན་ལྷ་རི་རོ་རེ་གཡའ་མ་

སྐོང་།. །གངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་རོ་རེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་།. །འབྲོག་ཆེན་འཁོར་འདུལ་རོ་རེ་

བགེགས་ཀྱི་གཙོ།. །བདུད་མོ་ཆེན་མོ་ཁྱེད་བཞི་ཡང་།. །སྔོན་གི་༝༝༝།.བྲན་གཡོག་

༝༝༝།.ལྷབ་ལྷུབ་༝༝༝།.སིལ་སན་༝༝༝།.འདིར་གཤེགས་༝༝༝།.བཅོལ་བའི་༝༝༝།.

གངས་དཀར་ཤ་མེད་རོ་རེ་སྤན་གཅིག་མ།. །མཁའ་རག་ཁྱུང་བཙུན་རོ་རེ་དཔལ་གི་

ཡུམ།. །གསེར་ཆེན་མཁའ་ལྡིང་རོ་རེ་ཀླུ་མོ་དང་།. །ར་རི་རབ་འབམས་རོ་རེ་དྲག་མོ་

རྒྱལ།.།གནོད་སྦྱིན་ཆེན་མོ་ཁྱེད་བཞི་ཡང་།. །སྔོན་གི་༝༝༝༝༝༝།.ཀོང་བཙུན་དེ་མོ་

རོ་རེ་བོད་ཁམས་སྐོང་།. །བཙན་ལ་ལོ་རོ་རོ་རེ་སྨན་གཅིག་མ།. །སྨན་བཙུན་ཨུག་

ཆོས་རོ་རེ་གཡར་མོ་བསིལ།. །གཡུ་ཡི་དྲིལ་བུ་རོ་རེ་གཟུགས་ལེགས་མ།. །སྨན་

མོ་ཆེན་མོ་ཁྱེད་བཞི་ཡང་།. །སྔོན་གི་༝༝༝༝༝༝།.ཆོས་དབིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་



བསྐང་གསོ།

  122  

ཕོ་བྲང་ནས།. །ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྱི།. །ཆོས་ལྡན་འཕིན་

ལས་མཐའ་དག་སྒྲུབ་མཛད་པའི།. །ཆོས་སྐོང་ལས་བེད་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་

ཀྱང་།.།སྔོན་གི་༝༝༝༝༝༝།.

རྣམ་སྲས་བསོད་པ།

བྷཻཿ.རིན་ཆེན་དམ་པའི་ཕོ་བྲང་ནས།.།མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ཁི་སྟེང་ན།.།བྷཻ་ལས་

བྱུང་བའི་མགོན་པོ་ནི།. །ངལ་བསོས་དགེ་བ་སྟོབས་པོ་ཆེ།. །སེམས་དཔའི་སྐིལ་

ཀྲུང་དག་གིས་བཞུགས།. །གཡས་ན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་འཛིན།. །གཡོན་ན་

གཏེར་གི་ནེའུ་བསྣམས།. །སྐུ་མདོག་གསེར་གི་འོད་ལས་མཛེས།. །ཞལ་ནས་

རིན་ཆེན་ཆར་བ་འབེབས།. །ཐུགས་རེས་ཕོངས་པ་ལས་སྒོལ་མཛད།. །སྐུ་ལ་རིན་

ཆེན་རྒྱན་གིས་བརྒྱན།. །བང་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོར་སྐུ་ཡང་སྤྲུལ།. །རྣམ་ཐོས་སྲས་སུ་

མཚན་ཡང་གགས།. །གཏེར་བདག་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །དབུ་ལ་རིན་ཆེན་ཅོད་

པན་གསོལ།. །ཡོན་ཏན་རོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །གནོད་སྦྱིན་བེ་བའི་འཁོར་

གིས་བསྐོར།. །སེ་བོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།. །གཞན་གི་དཔུང་རྣམས་འཇོམས་

པར་མཛད།. །སྟོབས་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །བུམ་པ་བཟང་པོས་རྣམ་པར་

བརྒྱན།. །དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རིན་ཆེན་ཤིང་།. །རིང་བུ་བཟང་དང་འདོད་འཇོའི་

བ།.།གཏེར་བདག་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།

ཛམྦྷ་ལ་ནི་གསེར་གི་མདོག. །རྫུ་འཕྲུལ་ར་ཡི་སྟེང་ན་བཞུགས།. །གཡོན་པ་

ནེའུ་ལེ་གཡས་པ་ན།. །རིན་ཆེན་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །གང་བ་བཟང་པོ་སྐུ་

མདོག་སེར།.།རྫུ་འཕྲུལ་༝༝༝།.གཡོན་པ་༝༝༝།.བུམ་བཟང་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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ལོ།. །ནོར་བུ་བཟང་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར།. །རྫུ་འཕྲུལ་༝༝༝།.གཡོན་པ་༝༝༝།.ནོར་བུ་

བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།ཀུ་བྷཻ་ར་ནི་སྐུ་མདོག་ནག.།རྫུ་འཕྲུལ་༝༝༝།.གཡོན་པ་

༝༝༝།.རལ་གི་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །ཡང་དག་ཤེས་ནི་སྐུ་མདོག་སེར།.།རྫུ་

འཕྲུལ་༝༝༝།.གཡོན་པ་༝༝༝།.གསེར་གི་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།འབྲོག་གནས་

སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ལ།. །རྫུ་འཕྲུལ་༝༝༝།.གཡོན་པ་༝༝༝།.མདུང་དམར་བསྣམས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །ལྔ་རེན་སྐུ་མདོག་སེར་སྐ་ལ།. །རྫུ་འཕྲུལ་༝༝༝།.གཡོན་པ་༝༝༝།.

ཁང་བརེགས་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །པི་ཙི་ཀུཎྜ་ལི་ནི་དཀར།. །རྫུ་འཕྲུལ་

༝༝༝།. གཡོན་པ་༝༝༝།. གི་ཕུབ་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །གནོད་སྦྱིན་བེ་བའི་

འཁོར་གིས་བསྐོར།.།མདོག་མི་སྡུག་པ་སྣ་ཚོགས་ཏེ།.།གཡོན་པ་ཐམས་ཅད་ནེའུ་ལེ་

དང་།. །གཡས་ན་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཛིན།. །གཞན་གི་དཔུང་རྣམས་འཇོམ་པར་

བེད།. །གཏེར་བདག་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཁྱེད་རྣམས་

ཀྱིས།. །ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས།. །ཁྱོད་ནི་ནོར་བདག་ཆེན་པོ་

སྟེ།.།ནོར་བདག་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།

ཆོས་སྐོང་སྤྱིའི་བསོད་པ།

ཧཱུཾ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཐུ་སྟོབས་གཅིག་བསྡུས་ནས།. །བསྟན་དག་འཇོམས་ཤིང་

རྣལ་འབོར་བུ་བཞིན་དུ།. །སྐོང་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ།. །འཁོར་

ཚོགས་རྒྱ་མཚོར་བཅས་ལ་བདག་བསྟོད་དོ།. །འདོད་དགུའི་འབོར་བ་ཚེ་དང་དབང་

གི་ལས།.།ཅི་འདོད་སོལ་མཛད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་།.།ཚེ་མགོན་དབང་གི་རྒྱལ་

པོ་གནས་གསུམ་གི།. །དཔའ་བོ་མཁའ་འགོའི་ཚོགས་དང་བཅས་ལ་བསྟོད།. །སིག་
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ཅན་ཆད་པས་གཅོད་ཅིང་ཆོས་ལྡན་རྣམས།. །བསྲུང་བ་དགེ་སིག་ཤན་འབེད་ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ།. །ཙཱ་མུནི་དང་ཕོ་བརྒྱད་མོ་བརྒྱད་སོགས།. །འཇིགས་རུང་གཤིན་རེའི་

ཚོགས་ལ་བསྟོད་པར་བགི།. །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡུམ་གཅིག་དམ་ཉམས་ལ།. །དམག་

དང་ཟོར་གི་ལས་དགེས་དཔལ་ལྷ་མོ།. །མ་གཅིག་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བསྟན་སྐོང་

སོགས།. །མོ་བརྒྱུད་སྲུང་མའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད་པར་བགི།. །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཁོས་

པའི་ཟོས་གར་མཁན།. །དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ།. །ལམ་དྲལ་

ལེགས་ལྡན་སེང་གདོང་བ་གདོང་གསུམ།. །མ་མོ་སེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་

བསྟོད།. །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་ལས།. །ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཞི་བསྟན་

དག་ཡོངས་ཀྱི་གཤེད།. །ཡུམ་བཞི་བཤན་པ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་སོགས།. །དྲེགས་པ་

སེ་བརྒྱད་ཚོགས་བཅས་བསྟོད་པར་བགི།. །བུ་རམ་ཤིང་པའི་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་

གཙོ།. །གུར་མགོན་ལམ་དྲལ་གནོད་སྦྱིན་གནོད་སྦྱིན་མོ།. །བ་དྲ་པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་

ལ་སོགས་པའི།. །འཁོར་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་བཅས་ལ་བསྟོད།. །མཆོག་

དང་ཐུན་མོང་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་ཀུན།. །ཁྱོད་ཞབས་དྲན་པ་ཙམ་གིས་སོལ་

བའི་ལྷ།. །རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་ར་བདག་བརྒྱད།. །ནོར་བདག་གནོད་སྦྱིན་

འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད།.།རྣལ་འབོར་དག་ལྷ་ཆེན་པོ་མཐུ་རལ་ཅན།.།ཆོས་སྐོང་

ལམ་སྲིང་སྲོག་བདག་དམར་པོ་དང་།. །གི་ཐོགས་བརྒྱད་དང་བཤན་པ་ཉེར་གཅིག་

སོགས།. །རྣམ་མང་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ལ་བསྟོད།. །.༼ཆོས་ཀྱི་དབིངས་ལས་ཁོས་པའི་

རྣམ་འགྱུར་སྟོང་།.།རྔམ་བརིད་དྲག་པའི་ཆོ་ག་མངོན་རོགས་པའི།.།སྣང་སྲིད་ཀུན་གི་མགོན་པོ་ཧར་རྒྱལ།.།སྐུ་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བདག་བསྟོད་

དོ།. །སྣང་སྲིད་དག་ལྷའི་གཙོ་བོ་ཡོན་ཏན་རྒྱལ།. །སྐེས་བུ་དམ་ཅན་རོ་རེ་ལེགས་པ་དང་།. །ཐོག་བཙན་ལྷ་ཡི་དགེ་བསེན་ཆེན་པོའི་གཙོས།. །འབར་
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བ་སྤུན་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད།. །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་སྐོང་བའི་གཡར་དམ་ཅན།. །དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པོ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་དང་།. །ཕྱིང་དཀར་

ཇོ་བོ་ནོར་སྐོང་རྒྱལ་པོ་སོགས།. །གཞི་བདག་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བདག་བསྟོད་དོ།. །སྟག་བྲག་བསམ་གཏན་གིང་གི་དགོན་གནས་འདི།. །རག་ཏུ་

བསྲུང་སྐོབ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་།.།བདག་ཅག་གཞིས་བེས་གང་དུ་ཅི་བས་ཀྱང་།.།གཡེལ་མེད་གོགས་མཛོད་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་སྒྲུབས།.།༽

ཧཱུཾ་བདག་གིས་རིང་ནས་བསྟེན་ཅིང་མཆོད་པ་ཡི།. །མཐུ་ལྡན་ཆོས་སྐོང་སྲུང་

མ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས།. །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བང་ཆུབ་སིང་པོའི་བར།. །འབྲལ་མེད་

བདག་གི་མགོན་དང་སྐབས་མཛོད་ལ།. །འགལ་རྐེན་བར་ཆད་མ་ལུས་སེལ་བ་

དང་།. །དམ་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐེན་མ་ལུས་པ།. །འབད་སོལ་མེད་པར་ལྷུན་

གིས་གྲུབ་པ་དང་།. །གནོད་བེད་དག་བགེགས་མ་ལུས་ཚར་གཅོད་མཛོད།. །དག་ལྷ་

ཆེན་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀུན།.།བསྟེན་པའི་ཚེ་ན་སིང་མ་རིང་།.།བསྐུལ་བའི་ཚེ་ན་བང་མ་

བུལ།. །རྦད་པའི་ཚེ་ན་མཐུ་མ་ཆུང་།. །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་ལ།. །སང་

ཞིང་གདུག་པའི་སེམས་ལྡན་པའི།. །གནོད་བེད་དག་བགེགས་མ་ལུས་པ།. །ལོ་དང་

ཟ་བར་མ་བཞག་པར།. །ལྟས་དང་མཚན་མ་སྣ་ཚོགས་པས།. །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐལ་

བར་རློག. །བདག་གི་བཅོལ་བའི་ལས་འདི་རྣམས།. །མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་

མཛོད།.།

དྲུག་ཅུ་མ།

མདུན་གི་དྲུག་ཅུ་བ་ལ་ཆང་གི་ཆབ་བྲན།. ༀ་ཧྲིཿ. ཥྚིཿ. ས་བསངས་སྦྱངས།.སྟོང་བའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་

རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའི་དབིབས་ཅན་྾྾྾྾྾. སེལ་བར་གྱུར།. ༀ་

ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ལན་གསུམ་གིས་བིན་གིས་བརླབས་ལ།.རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའི་འོད་ཟེར་ལགས་

ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་ཕྱོགས་སྐོང་བཅོ་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཀུག་ནས་ཕྱོགས་
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མཚམས་རྣམས་སུ་འཁོད་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་དཔལ་རོ་

རེ་འཇིགས་བེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་གི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་

བཞེངས་པའི་མགོན་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་དཀར་

པོ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ།.ༀ་ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་ས་དོ་མེ་ཡ།.ཡ་མེ་དོ་

རུ་ཎ་ཡོ་ད་ཡ།.ཡ་ད་ཡོ་ནི་ར་ཡ་ཀེ་ཡ།.ཡཀེ་ཡ་ཙྪ་ནི་རཱ་མ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།.

ཞེས་བརོད།.ༀ་བྷུ་ཙ་ར་ནཾ།.ཡ་བཱ་ཏཱ་ལ་ཙ་ར་ཡ།.མནཱ་ཁེ་ཙ་ར་ཡ།.ཏ་པཱུར་བ་ནི་གཱ་ནཾ།.ཀ་

དཀི་ཎ་ཏི་གཱ་ཡ།.ཧཱུཾ་བཤི་མ་ནཾ།.ཕཊ་ཨུད་ཏ་ར་ཏི་གཱ་ཡ།.ༀ་ཨི།.ཧྲིཿ.ཡ།.ཥྚིཿ.བ།.

ཝི་ཀི།.ཀྲི་ཀོ།.ཏཱ་ཨེ།.ན་ཨ།.ན་དེ།.ཧཱུཾ་བྷོཿ.ཕཊ་སརྦ་བྷུ་ཏེ་བྷཿ.ལན་བཞི།.ༀ་ད་ཤ་དིཀ་

ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་. ནས་.ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ༀ་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་

ས་བ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རེ་འཇམ་དབངས་སྤན་ལམ་དུ།. །བདུད་

འདུལ་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ།. །ལས་ཀྱི་གཤིན་རེ་མ་མོ་མཁའ་འགོ་

མ།. །འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་ཅི་བགི་བཀའ་ཉན་ཚོགས།. །ཕྱི་ནང་སྐོང་བའི་དམ་ཅན་མ་

ལུས་ལ།. །བདག་ནི་རེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་འདུད་ཅིང་མཆིས།. །ཕྱོགས་སྐོང་འཁོར་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་རས་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ་

བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་

ནང་གི་འགལ་རྐེན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་མཛོད་ཅིག.།ཐལ་མོ་སྦྱོར།.

ཡང་།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.྾྾྾.ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ལན་གསུམ།.གཏོར་མ་ལ་ཆབ་བྲན།.ༀ་ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་

྾྾྾.མཛོད་ཅིག. །.སར་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཚར་གཉིས་བས་རེས།.གཞན་གི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་དང་།. །.

ཞེས་སོགས་བཟོག་པ་བ།.
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དེ་ནས་གཏོར་མ་ཆེ་བ་ནང་མཆོད་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་ལ།. ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀྱི་

སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར་པས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་

གྱུར།.ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་བ་རི་ཝཱ་ར་྾྾྾.ཁཱ་ཧི།.ལན་བདུན།.ཙ་མུཎྜི་྾྾྾.ཁ་

ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.ལན་བདུན།.ཡ་བ་ཏི་ལ་སོགས་པ་྾྾྾.ཁཱ་ཧི།.ལན་ལྔ།.ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡ་མ་

རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ཀཱ་ལ་རཱུ་པའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

ཙ་མུཎྜིའི་྾྾྾.།.ཡ་བ་ཏི་ལ་སོགས་པ་྾྾྾.ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་

དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

ཧཱུཾ་འཆི་བདག་ནག་པོ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི།. །རིམ་པ་བདུན་གི་ས་འོག་ན།. །སྲོག་ལ་

རྔམ་པའི་གཤིན་རེ་ནི།. །ནག་པོ་མ་ཧེའི་གདན་སྟེང་དུ།. །ཡ་ལས་བྱུང་བའི་དབྱུག་

པ་ནི།. །ཐོད་པས་མཚན་པ་ལས་བྱུང་བ།. །གཏིང་ནས་ཁོས་པ་མ་ཧེའི་གདོང་།. །ཟ་

བེད་ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས།.།ཁོས་པའི་སྤན་ར་དམར་པོ་འཁྲུག.།སྐྲ་སེར་

སྨ་ར་གེན་དུ་བརེས།. །ལག་གཡོན་ཞགས་པས་དག་བགེགས་འཆིང་།. །གཡས་

པས་དབྱུག་པས་རྡུལ་དུ་རློག. །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཤིན་རེའི་ཚོགས།. །མ་མོ་ཆེན་

མོ་ཙཱ་མུཎྜི།. །རེ་གསུམ་ཐོད་ཁག་འཛིན་མཛད་མ།. །བྲན་དང་བཅས་པའི་དུས་ལ་

བབས།.།ཤ་ཆེན་ཁག་ཞག་ཆེན་པོ་ཡི།.།གཏོར་མ་རྒྱ་མཚོ་མཆོད་པར་བཞེས།.།རྒྱལ་

བས་བསོས་པའི་དམ་ཚིག་དང་།. །སིང་རེས་དག་བགེགས་མྱུར་དུ་སྒོལ།. །སང་

བའི་དག་དང་གནོད་པའི་བགེགས།. །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་རྣམས།. །ཟུངས་

ཤིག་ཆིངས་ཤིག་རྣམ་པར་སོམས།. །ཁུག་ཅིག་དྲོངས་ཤིག་དབང་དུ་སྡུས།. །སོད་

ཅིག་སྐྲོད་ཅིག་རེངས་པར་གིས།. །ཕྱེ་ཞིག་ནོན་ཅིག་རྨུགས་པར་གིས།. །ཐུལ་ཞིག་
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ཆོམས་ཤིག་རྣམ་པར་ཤིག.།རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མཛོད།. །ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་

ཧཱུཾ་ཕཊ།.བྷོཿ.ཙ་མུཎྜི་ཧཱུཾ་ཕཊ།.

སྟོབས་ཆེན་གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས།. །ཨ་ཏི་ཤ་དང་བློ་བཟང་

གགས་པ་ཡི།.།བསྟན་ལ་གནོད་བེད་དག་བགེགས་ཚར་ཆོད་ལ།.།བསྟན་དང་བསྟན་

འཛིན་བུ་བཞིན་སྐོང་བར་མཛོད།.།

མངའ་གསོལ།

མགོན་པོའི་མངའ་གསོལ་ནི།. ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཐུགས་རེ་ནི།. །སིགས་དུས་

མ་རུངས་གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་ཕྱིར།. །གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱིས་ཁོ་བོའི་གར་

མཛད་པ།. །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་བོར་མངའ་གསོལ་ལོ།. །རང་བཞིན་རྣམ་

དག་སྒིབ་གཉིས་འཆིང་ལས་གོལ།. །མཁའ་ལྟར་ཀུན་ཁྱབ་སྨྲ་བསམ་བརོད་ལས་

འདས།. །བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་དམ་ཆོས་མ་ལུས་པའི།. །འབྱུང་གནས་མྱུར་མཛད་

མགོན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ།. །རབ་འབམས་ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡབ།. །ས་

བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་གི་གཙོ།. །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་འཕགས་ཚོགས་

ཀུན་གི་རེ།. །ཚོགས་མཆོག་ཞིང་གི་དམ་པར་མངའ་གསོལ་ལོ།. །གདུག་པ་འདུལ་

ཕྱིར་ཁོས་པའི་གར་མཛད་ཀྱང་།. །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འདོད་དགུའི་ཆར་

འབེབས་ཤིང་།. །ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཀུན་དང་དབེར་མེད་པའི།. །བླ་མ་མགོན་པོ་དབེར་

མེད་མངའ་གསོལ་ལོ།. །དངོས་གྲུབ་ར་བ་བླ་མ་མཆོག་རྣམས་དང་།. །དམིགས་མེད་

ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་རོ་གཅིག་ཀྱང་།. །དྲག་པོའི་ཐབས་ཀྱིས་དག་བགེགས་ཚར་གཅོད་

པའི།.།མགོན་པོ་བླ་མ་དབེར་མེད་མངའ་གསོལ་ལོ།.།མ་ལུས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་



བསྐང་གསོ།

  129  

ཀུན་གི་གཙོ།.།ཁྱོད་ནི་རྣལ་འབོར་ཡོངས་ཀྱི་དག་ལྷ་དང་།.།རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པོ་ཀུན་

གི་སྲུང་མ་སྟེ།.།འདུད་འདུལ་དམག་དཔོན་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ།.།མྱུར་མཛད་

སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཐུགས་རེའི་གཏེར།. །དྲན་པ་ཙམ་གིས་མི་མཐུན་མཐའ་

དག་སེལ།.།བར་དོའི་འཇིགས་སྐོབ་མཁའ་སྤོད་གནས་སུ་འདྲེན།.།བསླུ་མེད་སྐབས་

ཀྱི་དམ་པར་མངའ་གསོལ་ལོ།. །རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་ཐམས་ཅད་

དང་།. །ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པའི།. །བསྟན་པ་བསྟན་འཛིན་དགེ་འདུན་

སེ་དང་བཅས།. །རྣལ་འབོར་དཔོན་སོབ་མི་ནོར་མགོན་གནས་རྣམས།. །མཐུ་ལྡན་

སྲུང་མ་ཁྱོད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད།. །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བང་ཆུབ་སིང་པོའི་བར།. །ཕྱི་

ནང་འགལ་རྐེན་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱི་སོལ།.།མ་རུངས་དག་བགེགས་མཐའ་དག་ཁྱོད་

ཀྱིས་ཐུལ།.།མཐུན་རྐེན་བསམ་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་པ།. །འབད་མེད་ལྷུན་གིས་

འགྲུབ་པའི་འཕིན་ལས་མཛོད།.།

ཆོས་རྒྱལ་མངའ་གསོལ་ནི།. ཧཱུཾ་འཇམ་དབངས་བཀའ་སོད་སྟོབས་ཆེན་གཤིན་རེའི་གཙོ།.

ཁྱོད་ནི་དྲིན་ཅན་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་།.།རབ་འབམས་རྒྱུད་སེ་བཞི་དང་ཡོངས་འབྲེལ་

བའི།.།ཡིད་དམ་ལྷ་ཚོགས་ངོ་བོར་མངའ་གསོལ་ལོ།.།དྲན་པ་ཙམ་གིས་མཆོག་དང་

ཐུན་མོང་གི. །འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་དང་།. །གནས་

གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་སྐོང་བའི།. །བསྟན་སྲུང་ཀུན་གི་གཙོ་བོར་མངའ་གསོལ་

ལོ།. །སྲིད་གསུམ་སྐེ་འགོའི་སྲོག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་།. །དགེ་སིག་ཤན་འབེད་

བསྟན་དག་ཀུན་གི་གཤེད།. །བསྟན་འཛིན་བུ་བཞིན་སྐོང་བའི་དམ་ཚིག་ཅན།. །རྣལ་

འབོར་དག་ལྷ་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ།. །ཁྱད་པར་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཙོང་ཁ་
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པའི།. །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་ཡོན་མཆོད་མ་ལུས་པ།. །བུ་ལྟར་བརེ་བས་བསྲུང་

ཞིང་སྐོང་མཛད་པའི།. །བསྟན་སྲོག་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་མངའ་གསོལ་ལོ།. །མདོར་ན་

རྣལ་འབོར་མི་ནོར་དགོན་གནས་བཅས།. །ལྷ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་

ལ།.།བཅོལ་ལོ་ལྟོས་སོ་རག་ཏུ་གཉེར་མཛོད་ལ།.།འགལ་རྐེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐེན་

མ་ལུས་སྒྲུབས།.།.

ལྷ་མོའི་མངའ་གསོལ་ནི།.བྷོཿ.རོ་རེ་འཆང་སོགས་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་།.།བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུའི་

ངང་དུ་རོ་གཅིག་ཀྱང་།. །རབ་འབམས་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་ལྷ་མོ་ཁྱོད།. །བཀའ་

བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས་སུ་མངའ་གསོལ་ལོ།. །ལྷན་ཅིག་སྐེས་དངོས་བདེ་ཆེན་ནམ་

མཁའི་ངང་།. །གངས་མེད་གཟུགས་སྐུའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ཅན།. །མ་ལུས་རྒྱལ་བའི་

ཡུམ་ཁྱོད་རྒྱུད་སེ་བཞིའི།. །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ངོ་བོར་མངའ་གསོལ་ལོ།. །སྐུ་

གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཏེ།. །སངས་རོགས་དབེར་མེད་ཞི་གྱུར་

དམ་པའི་ཆོས།. །རིག་གོལ་མཐར་ཕྱིན་འཕགས་ཚོགས་ཀུན་གི་གཙོ།. །སྐབས་

གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དུ་མངའ་གསོལ་ལོ།.།འོད་སྲུང་བསྟན་པའི་མཇུག་ཏུ་ལྷ་

མོ་ཁྱོད།.།ཉི་མའི་གཉེན་དང་སྨོན་ལམ་ལྷན་ཅིག་པས།.།ཞིང་འདིར་ཐུབ་བསྟན་བསྲུང་

དང་སེལ་མཛད་པའི།. །བཀའ་སྲུང་ཀུན་གི་གཙོ་མོར་མངའ་གསོལ་ལོ།. །ཞིང་སྐེས་

ལྷན་ཅིག་སྐེས་དང་སྔགས་སྐེས་ཀྱི།. །གནས་གསུམ་མཁའ་འགོའི་ཚོགས་ལ་དབང་

བསྒྱུར་ཞིང་།. །ཐོགས་མེད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ལྷ་མོ་ཁྱོད།. །མཁའ་འགོ་ཀུན་

གི་གཙོ་མོར་མངའ་གསོལ་ལོ།.།ཁྱོད་ནི་སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་ཀུན་གི་བདག.།འདོད་

ཁམས་དབང་བསྒྱུར་སེ་བརྒྱད་བྲན་དུ་འཁོལ།. །འཇིག་རེན་འཇིག་རེན་འདས་པའི་
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སྲུང་མའི་གཙོ།.།སྣང་སྲིད་ཀུན་གི་བདག་མོར་མངའ་གསོལ་ལོ།.།བདག་ཅག་དཔོན་

སོབ་མི་ནོར་དགོན་གནས་བཅས།. །ཀུན་གི་སྲུང་མར་མངའ་གསོལ་གཉེར་གཏད་

ཀྱི།. །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བང་ཆུབ་སིང་པོའི་བར།.།རབ་འབམས་འཕིན་ལས་བསྒྲུབ་

ལ་མ་གཡེལ་ཞིག.།.

གཏང་རག

གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ.
སརྦ་དྷརྨཱཿ.སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།.སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱཿ.ལས་བྱུང་

བའི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་

ཡོན།.ཞབས་བསིལ།.མེ་ཏོག.།.བདུག་སོས།.མར་མེ།.དྲི་ཆབ།.ཞལ་ཟས།.རོལ་

མོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་།.རྣམ་པ་མཆོད་རས།.བེད་ལས་དབང་

པོ་དྲུག་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར།.ༀ་

ཨཾ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་པཱདྱཾ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་པུཥེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

ༀ་གནྡེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ནྷཻ་ཝི་དྱ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཤཔྟ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་རཱུ་པ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཤཔྟ་ཨཱཿ.

ཧཱུཾ།.ༀ་གནྡེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ར་ས་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་སརྴ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི།.ཡི་དམ་ལ།.ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ།.པཱདྱཾ།.གནྡེ།.པུཥེ།.དྷཱུ་པེ།.

ཨ་ལོ་ཀེ.།.ནྷཻ་ཝི་དྱ།.ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.མགོན་པོ་ལ།.ༀ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་

ཨཾ།.པཱདྱཾ།.པུཥེ།.དྷཱུ་པེ།.ཨ་ལོ་ཀེ.།.གནྡེ།.ནྷཻ་ཝི་དྱ།.ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.ཆོས་རྒྱལ་ལ།.

ༀ་ཀ་ལ་རཱུ་པ་ཡ་མ་ར་ཛ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ།.པཱདྱཾ།.པུཥེ།.དྷཱུ་པེ།.ཨ་ལོ་ཀེ.།.གནྡེ།.

ནྷཻ་ཝི་དྱ།.ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།. ལྷ་མོ་ལ།.ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝི་ཤི་དེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ།.
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པཱདྱཾ།.པུཥེ།.དྷཱུ་པེ།.ཨ་ལོ་ཀེ.།.གནྡེ།.ནྷཻ་ཝི་དྱ།.ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.རྣམ་སྲས་ལ།.ༀ་

བྷཻ་ཤ་ཝ་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པྲོཀ་ཎཾ།.ཨཾ།.པཱདྱཾ།.ཨཱཉྩ་མ་ཎཾ།.པུཥེ།.དྷཱུ་པེ།.ཨ་ལོ་ཀེ.།.

གནྡེ།.ནྷཻ་ཝི་དྱ།.ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.ཆོས་སྐོང་སྤི་ལ།.ༀ་གུ་རུ་བདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་

ལ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝི་བྷཻ་ཤ་མ་ཎ་སརྦ་དྷར་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ།.པཱདྱཾ།.པུཥེ།.

དྷཱུ་པེ།.ཨ་ལོ་ཀེ.།.གནྡེ།.ནྷཻ་ཝི་དྱ།.ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.

ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི།.ཡི་དམ་ལ།.ༀ་ཧྲིཿ.ཥྚིཿ.ཝི་ཀྲི་ཏ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་

ལ།.ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀ�་ཀེ་ཏྲ་བིགྷྣན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.བྷོཿ.མ་

མོ་ནག་མོ་བེཏྟཱ་ལི་སིན་དྷ་ཀུ་ལུ་ཀུ་ལུ་མཧཱ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་

ཀེ་ཏྲ་པ་ལ་བིགྷྣན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་ཝཾ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

ༀ་ཊཀི་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་བྷོ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་དུ་ཡཀ་ཛཿ.མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏྲཀྴད་ཧཱུཾ་ཕཊ་

ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤཱ་ས་ན་ཨུ་པ་ཧ་རི་ཎེ།.ཨེ་ཥ་ཨ་པཥི་མ་ཀ་ལོ།.ཨ་ཡཾ་

ཨི་དཾ་རཏྣ་ཏྲ་ཡ།.ཨ་པ་ཀ་རཱི་ཎཱཾ།.ཡ་ཏི་པྲ་ཏི་ཛྙཾ།.སྨ་ར་སི།.ཏ་ད་ཨི་དཾ་དུ་ཥྚཾ།.ཁ་ཁ་ཁཱ་

ཧི་ཁཱ་ཧི།.མཱ་ར་མཱ་ར།.ག�ཧྞ་ག�ཧྞ།.བནྡ་བནྡ།.ཧ་ན་ཧ་ན།.ད་ཧ་ད་ཧ།.པ་ཙ་པ་ཙ།.ད་ནི་

མེ་ཀེ་ན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ་ༀ་ཨཱ་ཧཱུཾ།.ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་ལ།.ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡ་མ་

ར་ཛའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ༀ་ཙ་མུཎིའི་ཞལ་

དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཡ་བ་ཏི་ལ་སོགས་པ་གཤིན་རེ་ཕོ་མོའི་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་ལ།.ༀ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.

ཤྲི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.དུས་བཞིའི་རྒྱལ་མོ།.ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ།.བོད་

ཁམས་སྐོང་བའི་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་
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ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཆོས་སྐོང་སྤི་ལ།.ༀ་གུ་རུ་བདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀཱ་

ལི་དེ་ཝི་སརྦ་དྷར་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།

བསྟོད་པ་ནི།. གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ་དྲག་པོ་ཆེ།. །དཔའ་བོ་མཆོག་གི་སྤོད་

ཡུལ་ཅན།. །འདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་དོན་མཛད་པ།. །རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལ་

ཕྱག་འཚལ།. །ཆོས་དབིངས་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་།. །མ་རུངས་ཀུན་འདུལ་

ཁོས་པའི་སྐུ།. །བསྟན་པའི་རུ་ཏྲ་འཇོམས་མཛད་པའི།. །ནག་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

བསྟོད།. །འཇམ་དཔལ་བཀའ་ཉན་བསྟན་སྲུང་ནི།. །དམ་ཅན་གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་

སྟེ།. །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་འཇིགས་གཟུགས་ཅན།. །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་

བསྟོད་དོ།. །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རེ་མཐར་ཕྱིན་ཡང།. །སྲིད་གསུམ་གདུག་

པ་འདུལ་ཕྱིར་ཁོས་པའི་སྐུ།. །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་བསྲུང་ཆེན་མོ་ལ།. །སོ་

གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་ནོར་མང་

ལྡན།. །གསེར་གི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརིད་ཆགས་ཤིང་།. །སྤིན་བྲལ་ཉི་མ་སྟོང་གི་གཟི་

ལྡན་པ།. །འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་

དྲག་པོའི་འཕིན་ལས་ཀྱིས།. །བསྟན་པ་སྐོང་ཞིང་རྣལ་འབོར་བུ་བཞིན་དུ།. །སྐོང་

མཛད་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ལ།. །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་

ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ།.།ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གི་གངས་སེད་

ཀྱི།.།ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ།.།མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།.།

འཇིགས་བྱེད་སོན་ལམ།

དེ་ལྟར་ཁོ་བོའི་དབང་པོ་གཤིན་རེའི་གཤེད།. །དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དྲི་མེད་
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མེ་ལོང་ངོས།. །དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་རབ་གསལ་བདེ་སྟོང་གི. །རྣམ་པར་རོལ་

པའི་ཏིང་འཛིན་བཟས་སོགས་ལ།. །འབད་པས་བསགས་པའི་དགེ་བ་གངྒཱའི་

རྒྱུན།. །འགོ་ཀུན་ལེགས་སྤད་ཉལ་འགོའི་རྒྱུན་ཚོགས་དང༌།. །གཅིག་ཏུ་བགིས་པ་

འདི་ཡིས་ཐར་པའི་ལམ།. །རྒྱལ་སྲས་སོམ་པ་སྤོད་དང་བཅས་པ་ལ།. །བསབས་

པས་ཐུན་མོང་ལམ་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་པའི།. །བདུད་རིའི་གཏེར་གིས་བདག་

རྒྱུད་གང་བར་ཤོག. །བུམ་དབང་ལྷ་ཡི་ཆུ་བོས་ཐ་མལ་གི།. །སྣང་ཞེན་ཀུན་དག་

གོང་མའི་དབང་མཆོག་གིས།. །རྒྱལ་བའི་གསུང་དང་འོད་གསལ་དབིངས་དང་

ནི།. །ཟུང་འཇུག་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག. །དེ་ཚེ་བླ་མ་ལྷར་བཅས་

སྤན་སྔ་རུ།. །ཁས་བླངས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གི་ར་བ་མཆོག. །རྣམ་དག་དམ་ཚིག་

སོམ་པ་མ་ལུས་པ།. །སྲོག་དང་བསོས་ཏེ་རག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཤོག. །རོགས་རིམ་

ཡོངས་རོགས་སྐེ་བའི་སྨིན་བེད་ལམ།. །རིམ་པ་དང་པོའི་ཕ་རགས་རྣལ་འབོར་

ལ།. །ཐུན་བཞིར་བརོན་པ་ཆུ་བོའི་གཞུང་བཞིན་དུ།. །བསྟེན་པས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་

ཚར་གཅོད་ཤོག. །དཔའ་བོ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཕུང་གིས།. །དབང་བསྒྱུར་

ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང༌།. །མཆོད་བསྟོད་སྒྲུབ་པ་མཆོག་གིས་མཉེས་

བས་པས།. །བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཤོག. །དྲི་མེད་

རིགས་པས་དཔྱད་ནས་སྔགས་ཀྱི་དོན།. །སྟོང་ཉིད་ཟབ་མོ་ངེས་པའི་ཤེས་རབ་

ཀྱིས།. །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་ལེགས་བཞག་ནས།. །ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་གོམས་པར་

བེད་པར་ཤོག. །རབ་འབར་དྲག་པོའི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པའི།. །གཏུམ་ཆེན་ཁོ་བོ་

བཅུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་གིས།.།ནག་པོའི་ར་ལག་སེ་དང་བཅས་པ་ཀུན།.།རད་ནས་འབིན་
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ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པར་ཤོག. །ཤུགས་དྲག་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི།. །རང་

བཞིན་ནོར་བུའི་འོད་ཆགས་གཞལ་ཡས་ཁང༌།. །མཛེས་ཀུན་གཅིག་བསྡུས་མིག་

གི་བདུད་རི་གང༌།. །བསོམས་པས་རྒྱལ་བའི་ཞིང་མཆོག་འགྲུབ་པར་ཤོག.།ཕོ་བྲང་

དབུས་སུ་གཡོ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ།. །རབ་གནས་ཟ་བར་ཞབས་སེན་འོད་ཆགས་

པ།.།འཇམ་དཔལ་དབངས་གང་རག་ཏུ་གོམས་བས་པས།.།བར་དོའི་དྲི་བྲལ་ལོངས་

སྐུ་ཐོབ་པར་ཤོག.།རྣམ་རོག་ཕུང་པོ་བསྲེག་པའི་ཉིན་མོར་བེད།. །རྣམ་པར་གྱུར་པའི་

ས་བོན་ཁོ་བོ་ཡི།. །རོ་རེ་ལས་གྲུབ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་སྐུ།. །ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་

ཕ་རགས་རྣལ་འབོར་གིས།. །ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་དྲི་མ་ཀུན་སངས་པའི།. །སྤྲུལ་

སྐུ་མཆོག་གི་གར་གིས་རོལ་བར་ཤོག. །ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་མ་ལུས་བསྡུས་པ་

ནི།.།ཡན་ལག་དགུ་སྟེ་དེ་དག་གཙོ་བོའི་དོན།.།བང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཆོས་སོ་བདུན་དང་

འབྲེལ་བའི།. །རོགས་རིམ་རོ.གས་པ་མཆོག་རྣམས་སྐེ་བར་ཤོག.།རོ་རེའི་ལུས་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡི།. །དཀར་དམར་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འདུ་འཕོད་ལས།. །ལྷན་

སྐེས་བདེ་ཆེན་སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་དང༌།. །མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་ཏིང་འཛིན་རོགས་

པར་ཤོག. །དེ་ཡི་ཐབས་མཆོག་དཔལ་ལྡན་སྒྱུ་མའི་སྐུ།. །གང་ལས་བསྒྲུབ་པའི་

སྟོང་པ་རྣམ་པ་གསུམ།. །འདྲེན་བེད་རླུང་རྣམས་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་ཡིས།. །འཁྲུལ་མེད་

སྨིག་རྒྱུའི་རགས་སོགས་འཆར་བར་ཤོག. །ཆུ་གཏེར་དབུས་ན་ཆུ་བུར་རོལ་བ་

བཞིན།. །རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབོར་རེས་མཐུན་པས།. །དབིབས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་

རེས་མཐུན་ལྷ་ཡི་སྐུ།. །མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་མཛེས་པར་ལྡང་བར་ཤོག. །སྒྱུ་

མའི་ལུས་མཛེས་ཡང་ཡང་འོད་གསལ་དུ།. །ཀུན་ཏུ་ཞུགས་ལས་དོན་གི་ལྷན་ཅིག་
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སྐེས།.།མངོན་དུ་བས་ཏེ་ཉོན་སྒིབ་སངས་པ་ཡི།.།རྣམ་དག་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་

པར་ཤོག. །ལྷན་སྐེས་མཆོག་དེ་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས།. །རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གིས་ནི།. །འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་སངས་པ་ཡི།. །རོ་རེ་འཆང་དབང་

ཚེ་འདིར་ཐོབ་པར་ཤོག. །རད་བྱུང་ལམ་འདི་རང་ཉིད་གཅིག་པུས་ཀྱང༌།. །ཕྱོགས་

དུས་ཀུན་ཏུ་མི་ནུབ་རྒྱས་བེད་ཅིང༌།.།ལམ་འདིས་རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ལ།.།འགོ་

བ་མ་ལུས་བདེ་ལ་འགོད་པར་ཤོག.།.ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ།.བསྡུས་པ་བེད་ན།.རྣམ་དག་བསམ་པས་

ཚུལ་འདིར་འབད་པ་ལས།.།བྱུང་བའི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་འགོ་བ་ཀུན།.།སྐེ་ཞིང་སྐེ་

བར་འཇམ་དབངས་ཞི་ཁོ་ཡིས།.།འབྲལ་བ་མེད་པར་རེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག.།ནམ་

མཁའ་ཇི་སྲིད་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན།. །ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་

ནས།. །མཐའ་དག་འགོ་འདི་གོ་འཕང་དེ་ཉིད་ལ།. །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བདེ་བླག་འགོད་

པར་ཤོག.།.

ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ས་མ་ཡ།.མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ།.ཡ་མཱནྟ་ཏ་ཀ་ཏེ་ནོ་བ་ཏིཥྛ།.དྲི་ཌོ་མེ་བ་

ཝ།.སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བ་ཝ།.སུ་པོ་ཥོ་མེ་བ་ཝ།.ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བ་ཝ།.སརྦ་སིདྡྷི་མེ་པྲ་ཡཙྪ།.

སརྦ་ཀར་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾཿ.ཀུ་རུ་ཧཱུཾ།.ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ.བ་ག་ཝཱན།.སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

མཱ་མེ་མུཉྩ།.བཛྲི་བ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ་ཕཊ།.ལན་གསུམ།

གང་ཡང་བདག་བློ་རོངས་པ་ཡིས།. །ཉེས་བས་ཅུང་ཟད་གང་བགིས་པ།. །གང་

ཕྱིར་ལུས་ཅན་སྐབས་ཡིན་ཕྱིར།. །མགོན་ཁྱོད་དེ་ཀུན་བཟོད་པར་མཛོད།. །མ་རེད་

ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་།. །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས།. །འདིར་ནི་བ་བ་གང་

བགིས་པ།.།དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛོད་རིགས།.།ལྷག་པ་དང་ནི་ཆད་པ་དང་།.།ཆོ་
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གའི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་དང་།. །བདག་གི་བརེད་ངས་ཅི་མཆིས་པ།. །དེ་ཡང་བཟོད་

པར་མཛད་དུ་གསོལ།.།བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སོལ་ལགས།.།ཏིང་འཛིན་ཀུན་

གི་འབྲས་བུ་སོལ།. །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཅི་འདོད་པའི།. །དངོས་གྲུབ་བླ་ན་མེད་པ་

སོལ།.།

དུར་ཁོད་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ།. གཞལ་ཡས་ཁང་རང་ལ་ཐིམ།. རང་དམ་

ཚིག་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ།.ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ།.ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་ཞབས་ཀྱུ་ཨུ་ནི་ཧ་ལ།.ཧ་

ཧའི་མགོ་བོ་ལ།.དེ་ཟ་ཚེས་ལ།.དེ་ཐིག་ལེ་ལ།.དེ་ནཱ་ད་ལ་ཐིམ།.དེ་ཡང་མི་དམིགས་

པ་སྟོང་པར་གྱུར།. སྟོང་པའི་ངང་ལས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་

གཉིས་པའི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་སྤི་བོར་ༀ།.མགིན་པར་ཨཱཿ. .ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་གིས་

མཚན་པར་གྱུར།.

ཤིས་བརོད།

དེ་ནས་ཤིས་བརོད་ནི།.ཡོན་ཏན་རབ་རོགས་གངས་ཀྱི་རི་བོ་བཞིན།.།བིན་རླབས་ཆུ་བོས་

སྐལ་ལྡན་ཚིམ་མཛད་ཅིང་།. །རང་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པ་སྟོན་མཛད་པའི།. །ཆོས་

རེ་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག.།སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་བུ་ལྟར་གཟིགས་མཛད་ཅིང་།. །མི་

འབྲལ་ལུས་དང་གིབ་མ་ཇི་བཞིན་དུ།. །དམ་ཚིག་ཅན་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སོལ་

བའི།. །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག. །དམ་ཅན་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་རེས་

འབྲང་ཞིང་།. །ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་མངོན་སྤོད་སོགས།. །སྣ་ཚོགས་འཕིན་

ལས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་མཛད་པའི།. །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་
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ཤོག.།སྣང་སྲིད་རང་གོལ་སྒྱུ་མ་རི་ལམ་བཞིན།.།བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་

ཉམས།. །ཡིད་ལ་བར་མེད་སྟོང་གསལ་ནམ་མཁའི་ངང་།. །བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

པོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག. །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་བརེན་ཅིང་མཆོད་པ་དང་།. །སྐུར་བ་འདེབས་

པའི་སྐེ་འགོ་གང་ཡིན་པ།.།ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་པའི།. །མཉམ་

ཉིད་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག. །འཁོར་བ་མྱང་ངན་འདས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྱི།. །བཀྲ་ཤིས་སོ་མང་ཇི་སེད་ཡོད་པ་ཀུན།. །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་

བཞིན་དུ།. །སྐེ་འགོ་ཡོངས་ལ་རག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག. །བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་རི་

རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བཞིན།.།སན་གགས་ཆེན་པོས་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཁྱབ།.།ཚེ་རིང་ནད་

མེད་གཞན་དོན་ལྷུན་གིས་གྲུབ།. །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག.།.གྲུབ་

ཆེན་ཁྱུང་པོས་མཛད་པའི་བཀྲ་ཤིས་བཀའ་རྒྱ་མའོ།.།
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རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ།.།.

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌།.།.

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་གི།.།.

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི།.།.

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས།.།.

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སོ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ།.།.

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ།.།.

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག.།.

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱ་སེངེའི་

རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས།.ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ།.།.
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