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བཅུད་དང་། བསམ་བློའི་རྒྱགས་ཕྱེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་གླེགས་བམ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་

བྱུང་ཡོད་ཅིང་། རང་རིགས་ཀྱི་ཡབ་མེས་གོང་མ་དག་གི་མཛད་རྗེས་ལས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལག་བྲིས་
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བའི་ཉེས་སྐྱོན་སོགས་ཀྱིས་དེ་རིང་གི་དུས་སུ་མང་པོ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕྱིན་ཚར་བ་དང་།

གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གྱི་ཁྲོད་དུ་ཆེས་མཐའ་མཇུག་གི་གཟིམས་མལ་བསྟེན་ཉེ་བ་སོགས་ཀྱིས་དེ་
དག་མྱུར་སྐྱོབ་དང་། གཅེས་ཉར་བྱེད་རྒྱུར་བརྩོན་དགོས་ངེས་ཡིན།

ལྷག་པར་དུ་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་དུས་རབས་འདིར་སྔོན་ཐོན་གྱི་མི་རིགས་དག་གིས་སོ་སོའི་སྐད་

དང་ཡི་གེ་སོགས་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དག་ཚན་རྩལ་དང་འོད་རླབས་ཀྱི་འགྲོས་དང་བསྡེབས་ཏེ།

ཡངས་པའི་ས་ཆེན་གྱི་ཁྱོན་ལ་བསྐྱལ་ནས་དར་སྤེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ན། ང་ཚོ་ཡང་
དུས་རབས་ཀྱི་རྗེས་ཟིན་པར་བྱས་ཏེ། རང་རེའི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དེ་དག་ཚན་རྩལ་གྱི་འགྲོས་

དང་བསྡེབས་ཏེ་དར་སྤེལ་དང་། སྲུང་སྐྱོབ། ཟླུམ་གཟུགས་ཡངས་པའི་གོ་ལའི་ཁྱོན་ལས་བརྒལ་བར་
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དེ་བས་འདི་ག་སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་ཀྱང་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་

བཅུད་དུ་གྱུར་པའི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་གླེགས་བམ་དེ་དག་དང་།
ཞོར་དུ་དེང་རབས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་རྒན་གཞོན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་སོགས་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་

རྩོམ་སྒྲིག་གིས་དྲ་ངོས་སུ་བཞག་སྟེ་ཉར་ཚགས་དང་དར་སྤེལ། སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་གཞི་འདི་གཉེར་

གྱིན་ཡོད།

གཉིས་པ། གླེང་གཞི།

རང་རིགས་ལྷག་བསམ་ཅན་གང་མང་ཞིག་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་

ཀྱང་གང་མང་ཞིག་ཐོན་དང་འཐོན་མུས་སུ་ཡོད་ལ། དེ་དང་ལྷན་དུ་གསུང་རབ་པར་བསྐྲུན་གྱིས་ཤོག་

སྟེང་གི་དཔེ་ཆའང་གང་མང་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་གྱིས་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

ཡིན་ན་ཡང་དེ་དག་ལས་ཉུང་ཤས་ཕུད་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་ཞུས་ཆེན་པ་དག་ལ་རང་སྐྱ་ཕེར་

བའི་རིག་གནས་ཀྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་མེད་པར་མ་ཕྱིའི་ཡི་གེ་གང་བྱུང་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་པ་
དང་། ཆད་ལྷག་དང་ནོར་བ་ཧ་ཅང་མང་བས་གསུང་རབ་ཀྱི་གླེགས་བམ་མ་དག་པ་མང་པོ་ཞིག་

འབྱུང་གིན་ཡོད་ལ། མཁས་པ་སྔ་མས་ཞུས་དག་བཏང་བའི་གསུང་རབ་དག་གི་ཚད་ལྡན་གྱི་ཡིག་

སྦྱོར་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ནུབ་ཀྱིན་ཡོད།

སྤྱིར་གསུང་རབ་ཀྱི་པར་གཞི་རྙིང་པ་དག་ནི་ཤིང་པར་དང་ལག་བྲིས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་

དག་ཀྱང་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་དམ། རིག་གནས་ལ་ནང་བྱན་ཆུད་པའི་མཁས་དབང་དང་དམ་པའི་
སྐྱེས་བུ་གང་མང་ཞིག་གིས་ཞུས་དག་བཏང་བ་དང་། ཕྱག་བྲིས་ཡིན་པས་གང་བྱུང་བཟོ་བཅོས་བྱ་

རྒྱུ་མེད་ལ། གསུང་རབ་ལས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ནོར་ནའང་ནང་དོན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཚབས་ཆེ་
བའི་སྐྱོན་འབྱུང་ངེས་ན། གསུང་རབ་ལ་བསྲེས་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས། གསུང་རབ་ལས་ཡིག་འབྲུ་

གཅིག་ལའང་བཅོས་ལྷད་མེད་པར་སོར་བཞག་བྱ་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་གསུང་རབ་ལས་ཐ་ན་ཡིག་རྡོག་

གཅིག་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་དགོས་བྱུང་ནའང་དེ་ཉིད་ཁ་གསལ་དང་མ་ཕྱིའི་ཡི་གེ་ཉིད་གསར་
བསྐྲུན་གྱི་དཔེ་ཆར་མཆན་སོགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།
iii

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།
གསུམ་པ། པར་གཞི་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས།

དེ་ཡང་འདི་ག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་དཔེ་ཆ་གང་ཞིག་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས།

ཐོག་མར་བུ་ཡིག་དེ་ཉིད་ལ་ཞིབ་བསྡུར་བྱེད་སའམ་མ་ཕྱི་པར་གཞི་རྙིང་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་འདེམ་
གྱིན་ཡོད་ལ། པར་གཞི་གཞན་ཡང་ཡོད་ཚེ་པར་གཞི་ཚད་ལྡན་གཅིག་མ་ཕྱིར་བཟུང་ཞིང་གཞན་
དག་མ་ཕྱི་དེ་དང་གཤིབ་བསྡུར་གྱི་གཞི་རུ་བཟུང་གིན་ཡོད།

བཞི་པ། ཞུ་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས།

ཞུས་དག་གི་ལས་རིམ་ནི་ཧ་ཅང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་ལ། གནད་འགག་ཅན་ཞིག་དང་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆེ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཞུས་དག་གཏོང་མཁན་རང་ཉིད་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་ཡོངས་ལ་ནང་བྱན་

ཆུད་པ་ཞིག་མེད་ན་ཡང་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ལ། ལྷག་པར་དུ་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་ཕྱོགས་

ལ་རང་སྐྱ་ཕེར་བ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཤིང་། ཞུས་དག་གཏོང་སའི་གཞུང་གི་གོ་བའང་ཅུང་ཟད་

ལེན་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་དང་། དེ་ལ་དུས་ཡུན་ཡང་གང་མང་ཞིག་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན།

འདི་ག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། མ་ཕྱིའི་ཡིག་འགྲོས་སོར་བཞག་བྱ་རྒྱུའི་རྩ་དོན་རྒྱུན་

འཁྱོངས་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་དང་། དགེ་མཚན་ཆེ་བར་མཐོང་སྟེ། གཞི་བཅོལ་སའི་པར་གཞི་དེ་ཉིད་

དང་བུ་ཡིག་གཉིས་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་ཏེ། མ་ཕྱི་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་དང་། མ་ཕྱི་དེར་པར་

གཞི་མི་འདྲ་བ་གཞན་ཡོད་ཚེ་པར་གཞི་གཞན་རྣམས་ལ་གཤིབ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་མི་འདྲ་བ་གང་ཡོད་
ལ་འོག་མཆན་བཀོད་པ་ལས་ཞུས་དག་མི་གཏོང་རྒྱུ་འདེམ་པ་ཡིན།

པར་གཞི་རྙིང་པ་དག་གི་ནང་དུ་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་བ་དང་། པར་ཤིང་གི་ཡིག་འབྲུ་ལ་གས་

ཆག་དང་། པར་ཡིག་པས་བྲིས་ནོར་ཤོར་བ། བརྐོས་ནོར་དང་། སྣག་ཚ་ཆ་མ་སྙོམས་པ་སོགས་

ཀྱིས་ཡིག་ནོར་སོགས་རེ་ཟུང་ཡོད་པ་དག་དང་། གཞི་བཅོལ་སའི་པར་གཞི་ཨ་མ་ལས་མ་བཅོས་
ཐབས་མེད་ཀྱི་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་དག་ནི་གཤིབ་སྡུར་བྱེད་སའི་པར་གཞི་གཞན་ལ་ཁུངས་

གཏུགས་ཏེ་ནོར་བཅོས་དང་འོག་མཆན་འགོད་པ་ལས་འོལ་ཚོད་དམ་རང་དགར་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་
མེད་ལ། གཤིབ་བསྡུར་བྱེད་སའི་པར་གཞི་གཞན་དེའི་ཡི་གེ་དག་པ་དེ་ཉིད་པར་གཞིའི་གཞུང་
iv

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

དངོས་སུ་མཚམས་རྟགས་བཅས་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། གཞུང་དངོས་ཀྱི་ཡིག་ནོར་དེ་ཉིད་དང་པར་

གཞི་གཞན་དེའི་ཡི་གེ་དག་པ་དེ་གཉིས་ཀ་ཤོག་གྲངས་སོགས་མཉམ་སྦྱར་གྱིས་འོག་མཆན་དུ་
བཀོད་ཡོད།

གཤིབ་སྡུར་བྱེད་སའི་པར་གཞི་གཞན་མེད་པའམ་པར་གཞི་གཞན་དེར་ཡང་ནོར་ཡོད་ཚེ་

གཤིབ་སྡུར་བྱེད་མཁན་རང་ཉིད་གྱིས་ནོར་བཅོས་བྱས་ཏེ་ནོར་བཅོས་ཀྱི་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་པར་གཞིའི་
གཞུང་དངོས་སམ་གཞུང་དཀྱུས་ཀྱི་ཡི་གེ་དང་མི་ནོར་བའི་ཆེད་སྔོན་དུ་མཚམས་རྟགས་༼”༽དང་

རྗེས་སུ་མཆན་གྲངས་སྦྱར་ཞིང་། མ་ཕྱིའི་ཡིག་ནོར་དེ་ཉིད་མ་ཕྱིའི་ཤོག་གྲངས་དང་ཡིག་ཕྲེང་གར་

ཡོད་ཁ་གསལ་མཉམ་སྦྱར་དང་། པར་གཞི་གཞན་ཡང་ཡོད་ཚེ་པར་གཞི་གཞན་གྱི་ཡིག་ནོར་དེ་
ཡང་པར་གཞི་གཞན་དེའི་མིང་༼མཚོན་རྟགས༽དང་། ཤོག་གྲངས། ཡིག་ཕྲེང་བཅས་གར་ཡོད་ཁ་

གསལ་མཉམ་སྦྱར་གྱིས་འོག་མཆན་དུ་བཀོད་ཡོད།

གལ་ཏེ་གཞུང་ཡིག་གཅིག་ལ་ལག་ལེན་དང་མི་མཐུན་པའམ་མཐོང་དཀོན་པའི་ཡི་གེ་བྲིས་

ཡོད་ནའང་དེ་ཉིད་མ་ཕྱི་དང་གཤིབ་སྡུར་བྱེད་སའི་པར་གཞི་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་ཚེ་
རང་སོར་འཇོག་རྒྱུ་ལས་བཅོས་མེད་ལ་འོག་མཆན་སོགས་ཀྱང་བཀོད་མེད།

ཚི ག ་ཕྲད་སྦྱོ ར ་སྟངས་ལས་པར་གཞི ་ རྙི ང ་པ་དག་གི ་ ནང་དུ་ཚི ག ་ཕྲད་ཞི ང ་སོ ག ས་སྦྱོ ར ་

སྟངས་ལ་གཅིག་གྱུར་མེད་པ་དང་། བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གཞུང་མང་ཆེ་བར་གསལ་བའི་ཐོབ་ཚུལ་ལྟར་སྦྱར་
མེད་པ་དག་ནི་ཚིག་ཕྲད་དེ་དག་གི་ཐོབ་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་སྦྱར་ཏེ་གཅིག་གྱུར་འོང་ཐབས་བྱས་

ཡོད་ལ། པར་གཞིའི་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་འོག་མཆན་དུ་བཀོད་ཡོད། གཞན་ད་དྲག་འདོད་མིན་
སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཚིག་ཕྲད་སྦྱོར་སྟངས་མི་འདྲ་བར་འབྱུང་བ། དཔེར་ན། ཡིན་ཀྱང་། ཡིན་

ཡང་ལྟ་བུའི་རིགས་ནི་མ་ཕྱིའི་པར་གཞིར་གང་ཡོད་སོར་བཞག་བྱས་ཏེ་པར་གཞི་གཞན་གྱི་སྦྱོར་
སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཚེ་དེ་ཉིད་འོག་མཆན་དུ་བཀོད་ཡོད། བདག་སྒྲའི་པ་བ་དང་མིང་མཐའི་པ་བའི་

སྦྱོར་སྟངས་ནི་པར་རྙིང་དག་ལས་འབྱུང་བའི་སྦྱོར་ཚུལ་དེ་ལ་གོ་རྒྱུ་ཆེ་བས། མ་ཕྱིའི་པར་གཞིར་

པར་རྙིང་དག་ལྟར་སྦྱར་ཡོད་ཚེ་རང་སོར་བཞག་ཡོད་ལ། པར་གཞི་ཁ་ཤས་ལས་གཞན་དང་མི་
v

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

མཐུན་པའམ་ངེས་བརྟན་མེད་པར་ཅི་རིགས་སུ་སྦྱར་ཡོད་པ་དག་ནི་པར་གཞི་གཞན་དང་གཤིབ་
བསྡུར་དང་། པར་གཞི་གཞན་མེད་ཚེ་གཞུང་ཡིག་པ་བ་དག་འོག་མཆན་དུ་བཞག་སྟེ་གཞུང་དཀྱུས་

སུ་པར་རྙིང་དག་གི་སྦྱོར་ཚུལ་ལམ་ཚིག་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཚུལ་དེ་ཉིད་ལག་བསྟར་གྱིས་

གཞུང་དཀྱུས་སུ་མཚམས་རྟགས་དང་མཆན་གྲངས་བཅས་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ཡོད། དམིགས་
བསལ། རྩོམ་པ་པོ་བདག་སྒྲའི་པ་བ་དང་མིང་མཐའི་པ་བའི་སྦྱོར་སྟངས་ཚིག་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་

ལྟར་འདོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྦྱོར་ཚུལ་དེ་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་ལས་བཟོ་བཅོས་
བརྒྱབ་མེད།

ཡང་བྱ་ཚིག་སོགས་སྤྱོད་སྟངས་ལ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་གཞུང་གི་སྒྲིག་སྲོལ་དང་། ལག་ལེན་སོགས་

ཀྱི་དབང་གིས་བྱ་ཚིག་སྦྱོར་སྟངས་མི་འདྲ་བར་འབྱུང་བ་དག་ཀྱང་མ་ཕྱིར་གང་ཡོད་རང་སོར་བཞག་
པ་ལས་ཕྱོགས་གཅིག་དང་མི་མཐུན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་མེད།

འོག་མཆན་འགོད་སྐབས། ཡིག་གཟུགས་གཅིག་ཉིད་ལ་པར་གཞི་དག་ལས་མི་མཐུན་པའམ་

མི་འདྲ་བ་བསྐྱར་མར་འབྱུང་བ་དང་། ཤོག་ངོས་གཅིག་གི་ནང་དུ་དེ་འདྲ་མང་དུ་འབྱུང་བ་དག་ལ་པར་
ངོས་གཙང་མ་འོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དང་པོ་དེར་འོག་མཆན་བཀོད་ཅིང་གུག་རྟགས་སུ་གསལ་
བཤད་མཉམ་སྦྱར་བྱས་ཏེ་གཞན་རྣམས་ལ་གཞུང་དཀྱུས་སུ་མི་མཐུན་པའམ་མི་འདྲ་བའི་ཡི་གེ་དེ་
ཉིད་ཀྱི་གོང་དུ་མཚམས་རྟགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།

ལུང་འདྲེན་གྱི་གཞུང་ཚིག་དག་ཀྱང་གཞུང་དཀྱུས་ལྟར་གཤིབ་བསྡུར་དང་འོག་མཆན་བཀོད་

ཡོད་པ་ལས་ལུང་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་གི་པར་གཞི་དག་དང་གཤིབ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་དེ་དག་དང་གཅིག་
མཚུངས་འོང་ཐབས་བྱས་མེད།

ཤད་འཇོག་སྟངས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། མ་ཕྱིའི་པར་གཞི་ཁ་ཤས་སུ་རྩ་བ་ལུང་འདྲེན་དང་།

གཞུང་འགྲེལ་ལྟ་བུར་གང་འགྲེལ་སའི་གཞུང་དྲངས་པ། ཡང་ན་གཞུང་གཞན་ལས་དྲངས་པ་ལྟ་བུའི་
མཇུག་ཏུ་དང་ཚིག་བརྗོད་དེ་ཉིད་རྫོགས་མེད་པ་མཚོན་ཕྱིར་དུ་ཤད་གཉིས་ཐོབ་པ་དག་ལའང་དེ་

ཉིད་གཞན་ལས་དྲངས་པ་སོགས་ཤེས་ཆེད་ཤད་གཅིག་ལས་བཞག་མེད་པ་དག་ཀྱང་མ་ཕྱི་ལྟར་
vi

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

རང་སོར་བཞག་ཡོད་ལ། སྤྱིར་ཀ་ག་ཤ་གསུམ་ལ་ཆིག་ཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤད་མི་སྦྱོར་བ་དང་ཉིས་

ཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཤད་གཅིག་ལས་སྦྱོར་མི་དགོས་པའི་སྲོལ་ཡོད་ནའང་། ཤིང་པར་རྣམས་སུ་ཤད་

ཐོབ་སའི་ཡི་གེ་དེ་གསུམ་རྗེས་ཀྱི་ཡི་གེ་དང་ཚེག་ཁྱིམ་གཅིག་ཏུ་མི་ནོར་བའི་ཆེད་ཤད་བཞག་ཡོད་
པ་ལྟར་འདིར་ཡང་ལག་ལེན་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཡོད། ཡིག་ཕྲེང་གཅིག་གི་འགོ་བཟུང་སྐབས་
རྗེས་སུ་ཤད་ཐོབ་པའི་ཡིག་རྡོག་གཅིག་༼ཡིག་རྡོག་གཅིག་ནི། སྔོན་རྗེས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའི་མིང་གཞི་རྐྱང་པ་

དང་བརྩེགས་འདོགས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཡིག་རྡོག་གཅིག་ལ་བརྩིས་དགོས། དཔེར་ན། [ ཀ ] [ ཀོ ] [ སྐ ] [ སྐྲ ]
[ སྐྲོ ] ལྟ་བུ། ༽ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་ཤད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད་སྦྱར་ཡོད།

དེ་ཡང་རིན་ཆེན་

སྤུངས་ཤད་ཀྱི་དགོས་དོན་ནི་ཐིག་འགོའི་ཡིག་རྡོག་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཚུགས་ཐུབ་ཆེད་དུ་ཡིན་པས་

སྤུངས་ཤད་གཉིས་སྦྱོར་སྲོལ་མེད་པ་དང་། སྤྱིར་ཀ་ག་ཤ་གསུམ་གྱི་རྐང་པས་ཆིག་ཤད་ཀྱི་གོ་ཆོད་

ནའང་རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད་ཀྱི་གོ་མི་ཆོད་པས་དེ་དག་གི་རྗེས་སུའང་སྤུངས་ཤད་བཅར་པའི་ཚུལ་དུ་

སྦྱར་ཡོད། དམིགས་བསལ་འཕྲུལ་དེབ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ནང་དུ་ཡིག་སྙོམས་བཟོས་ཡོད་
པས་ཡིག་རྡོག་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྤུངས་ཤད་སྦྱར་ཚེ་ཡིག་ཕྲེང་གོང་མའི་རྗེས་སུ་ཤོར་འགྲོ་བའི་
རིགས་ལ་སྤུངས་ཤད་སྦྱར་མེད།

EPUB

རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྐབས་སུ་འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཆེ་ཆུང་

སོགས་འགུལ་སྐྱོད་རང་དབང་བ་ཡིན་པས་སྤུངས་ཤད་ཀྱི་དགོས་དོན་སྟོར་འགྲོ་བས་
སྒྲིག་གི་སྐབས་སུ་སྤུངས་ཤད་སྦྱར་མེད།

EPUB

རྩོམ་

དཀར་ཆག་འཇོག་སྟངས་ལ་མཚོན་ན། གཞུང་གི་ས་བཅད་དམ་གཞུང་ཚན་ཆེ་ཆུང་གཞིར་

བཟུང་གིས་མང་ཉུང་འཚམ་པར་དཀར་ཆག་བསྒྲིགས་ཡོད་ལ། གཞུང་དཀྱུས་སུ་ཡིག་ལྷད་མི་འབྱུང་
བའི་ཆེད་དུ་ས་བཅད་དེ་ཉིད་རང་སོར་དཀར་ཆག་ཏུ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད། དཀར་ཆག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་

ས་བཅད་ལ་དང་པོ་ནི་ལྟ་བུ་ལས་མེད་ཚེ། དང་པོ་གང་ཡིན་རྩད་བཅོད་བྱས་ཏེ་དེ་ཉིད་གུག་རྟགས་

ནང་དུ་བཞག་ཅིང་གཞུང་དཀྱུས་དང་མི་ནོར་བའི་ཆེད་དེ་ཉིད་ཡིག་ཆུང་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན། དང་པོ་

༼མཚན་དོན༽ནི། ལྟ་བུ། གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་སྐབས། ཤོག་གྲངས་ཇེ་མང་དུ་མི་འགྲོ་བ་དང་།

རྩོམ་སྒྲིག་དང་འཕྲུལ་དེབ་ཁ་ཕྱེ་སླ་བར་དམིགས་ཏེ་གཞུང་ཚན་གང་ཡོད་ཀྱི་མཚན་བྱང་དེ་ཉིད་
vii

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

དཀར་ཆག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ལས་ནང་གསེས་ཀྱི་དཀར་ཆག་བསྒྲིགས་མེད།

རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་གཞུང་དཀྱུས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཏུ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་པ་དེའི་

སྟེང་དུ་མཛུབ་ནོན་བྱས་ཚེ་སྔོན་གྱི་དཀར་ཆག་ཏུ་ཕྱིར་སློག་བྱེད་པ་དང་། དཀར་ཆག་གང་རུང་ཞིག་

གི་སྟེང་དུ་མཛུབ་ནོན་བྱས་ཚེ་དེའི་དོན་གསལ་བའི་གཞུང་དཀྱུས་སུ་འགྲོ་བ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཤོག་

གི་སྨད་ཀྱི་སུམ་ཆ་གཅིག་ཙམ་གྱི་ས་ཁོངས་གང་རུང་ཞིག་ལ་མཛུབ་ནོན་བྱས་ཚེ་དཀར་ཆག་ཏུ་
འགྲོ་བ་དང་། མཇུག་གི་ཤོག་ངོས་ཀྱི་འོག་ཏུ་དབུ་གཟིགས་ལ་ཕེབས་པར་ཞུ་ཞེས་པར་མཛུབ་ནོན་

བྱས་ཚེ་མདུན་ངོས་ལ་འགྲོ་བ་སྟེ་ཀློག་པ་པོར་སྟབས་བདེ་འོང་ཆེན་ཡར་མར་ཕན་ཚུན་ཕྱིར་སློག་

བྱས་ཆོག་པར་བཟོས་ཡོད་ཅིང་། གོང་གི་འདི་གའི་དྲ་ཚིགས་དང་ཡིག་སྒམ་གྱི་དབྱིན་ཡིག་གི་ཁ་
བྱང་གང་ཞིག་ལ་མཛུབ་ནོན་བྱས་ཀྱང་དེ་གཉིས་སོ་སོ་ནས་ཁ་ཕྱེ་འོང་བར་བྱས་ཡོད།
རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་སའི་མཉེན་ཆས་

ID

ནང་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་དང་། འཕྲུལ་དེབ་ཁ་ཕྱེ་སླ་བ། ཀློག་པ་

པོས་ཀློག་སྤྲོ་བ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་རེ་རེར་དོན་ཚན་ཆེ་ཆུང་ལ་དཔགས་ཏེ་

ཡིག་ཕྲེང་མར་ཕབ་ཡོད་ལ། ཤོག་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་བའི་གཞུང་དག་ལ་ཡིག་ཕྲེང་མར་ཕབ་པ་དེས་

འོག་གི་ཡིག་ཕྲེང་དང་ཤོག་གྲངས་ཇེ་མང་དུ་མི་འགྲོ་བར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པས་དོན་ཚན་ཆེ་

འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གང་རུང་ཞིག་གི་མཇུག་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་གཞུང་མཚམས་གང་རུང་
ཞིག་ནས་མར་ཕབ་ཡོད།

ནོར་བཅོས་སོགས་མ་ཕྱིའི་གཞུང་དཀྱུས་སམ་གཞུང་ཡིག་ལ་འགྱུར་བ་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞིག་

བཏང་ནའང་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྔོན་དུ་མཚམས་རྟགས་༼”༽དང་། རྗེས་སུ་མཆན་གྲངས་སྦྱར་ཏེ་དེ་

ཉིད་མ་ཕྱིའི་གཞུང་ཡིག་དང་མི་ནོར་བར་བྱས་ཡོད་ལ། མ་ཕྱིའི་གཞུང་ཡིག་ཉིད་མ་ཕྱིའི་ཤོག་གྲངས་

དང་ཡིག་ཕྲེང་མཉམ་སྦྱར་གྱིས་འོག་མཆན་དུ་བཀོད་པ་དང་། གཞུང་དཀྱུས་སུ་མཚམས་རྟགས་དང་
མཆན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བཞག་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་པར་གཞི་གཞན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཚེ་

འོག་མཆན་དུ་པར་གཞི་གང་ཡིན་གྱི་མཚོན་རྟགས་མཉམ་སྦྱོར་བྱས་ཡོད། གཞུང་ཡིག་མཆན་
རྟགས་ཅན་གང་ཞིག་ལ་འོག་མཆན་དུ་མ་ཕྱིའི་ནོར་བཅོས་སོགས་ཀྱི་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་དང་། མཆན་
viii

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

རྟགས་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་པར་གཞི་གཞན་གྱི་ཡིན་ཚེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་ཡིག་ཕྲེང་མཉམ་

སྦྱར་བྱས་ཏེ་འོག་མཆན་དུའང་བཀོད་ཡོད་ལ། གཞུང་དཀྱུས་ཀྱི་མཆན་རྟགས་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་གང་
ཞིག་འོག་མཆན་དུ་རང་རྟགས་སྦྱར་ཡོད་པ་དག་ནི་གཤིབ་སྡུར་བྱེད་མཁན་གྱི་ཡིན།

གཞན་ཞུ་སྒྲིག་པས་ནོར་བཅོས་ཀྱི་ཡི་གེ་དང་། མཚམས་རྟགས། མཆན་གྲངས་རྣམས་བླངས་

ཏེ་མཆན་གྲངས་ལྟར་གྱི་འོག་མཆན་གྱི་གཞུང་ཡིག་དག་ཚུར་དྲངས་ཏེ་གཞུང་དཀྱུས་དང་སྦྱར་ན།

གཞུང་དེ་དང་དེའི་མ་ཕྱིའམ་གཞི་བཅོལ་སའི་པར་གཞི་དངོས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འབྱུང་ངོ་། །
ཀ༽
ཁ༽
ག༽

( “ )

ལྔ་པ། རྟགས་རེ་ཟུང་།

རྟགས་འདི་ནོར་ཆད་ཀྱི་མཚམས་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་སུ་སྤྱད་ཡོད། མཚམས་གང་

ནས་ནོ ར ་བ་དང་ཆད་པའི ་ མཚམས་དེ ར ། རྟགས་འདི ་ དང་གང་གི ་ བར་དུ་ནོ ར ་ཆད་ཀྱི ་

མཚམས་དེར་མཆན་གྲངས་སྦྱར་ཡོད།

(- )

རྟགས་འདི་ཆད་རྟགས་སུ་སྤྱད་ཡོད། མ་ཕྱི་དང་པར་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ལས་ཆད་པ་དག་

ལ་འོག་མཆན་དུ་ཆད་ཡིག་དེའི་གོང་དུ་རྟགས་འདི་འབྱུང་ཞིང་། རྟགས་འདིས་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་མ་

ཕྱིའམ་པར་གཞི་དེར་ཆད་ཡོད་པ་སྟོན།
(+)

རྟགས་འདི་ལྷག་རྟགས་སུ་སྤྱད་ཡོད། མ་ཕྱི་དང་པར་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ལས་ལྷག་པ་

དག་ལ་འོག་མཆན་དུ་ལྷག་ཡིག་དེའི་གོང་དུ་རྟགས་འདི་འབྱུང་ཞིང་། རྟགས་འདིས་ཡི་གེ་དེ་

ཉིད་མ་ཕྱིའམ་པར་གཞི་དེར་ལྷག་ཡོད་པ་སྟོན། འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་པར་གཞིའི་གཞུང་ཡིག་གི་ནང་
དུ་འདི་ལ་མཆན་གྲངས་མ་གཏོགས་མཚམས་རྟགས་མེད།

ང༽ ( ་་་་་ ) ཚེག་རྟགས་འདི་ནི་མ་ཕྱིའི་པར་གཞིར་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་བ་དང་། པར་གཞིའི་གཞུང་
དཀྱུས་སུ་ཡིག་ཕྲེང་གི་མཐའ་མ་ཡིན་པའི་༼ཤིང་པར་རྣམས་སུ་བརྗོད་པ་དེ་རྫོགས་མེད་པ་གང་ཞིག་

ཡིག་ཕྲེང་དེའི་མཐར་བར་སྟོང་ཅུང་ཡོད་ཚེ་རྗེས་སུ་ཚིག་བརྗོད་ལྷག་པའི་རྟགས་ལ་ཚེག་ཁ་ཤས་འཇོག་སྲོལ་
ཡོ ད ་པ་དེ ་ མ་ཡི ན ་པའི ་ ༽ཡི ག ་མཚམས་གང་རུང་ཞི ག ་ཏུ་པར་ཞུ་པས་ཡི ་ གེ ་ གང་ཞི ག ་ནོ ར ་
ix

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

བཅོས་སོགས་བྱས་པའི་ཚབ་ཏུ་པར་གཞིའི་ཡིག་མཚམས་གང་ཞིག་ལ་བར་སྟོང་ངམ་ཚེག་

ཁ་ཤས་བཞག་ཡོད་པ་དག་གམ། དེར་ཡི་གེ་ཆད་པ་སོགས་གང་ཡིན་གསལ་པོར་མ་ཤེས་པ་

དག་ལ་དེའི་ཚབ་ཏུ་ཚེག་རྟགས་འདི་གྲངས་ཀ་ལྔ་ཅན་ཞིག་སྦྱར་ཡོད། གཞུང་ཡིག་ཏུ་རྟགས་

འདི་གྲངས་ལྔ་ཅན་ཡོད་ས་དེར་མ་ཕྱིའི་པར་གཞིའི་ནང་དུ་མཚམས་དེར་ཡི་གེ་མི་གསལ་
བའམ་ཡི་གེ་ཆད་པ་སོགས་མཚོན། ཡང་རྟགས་འདི་གཞན་ཞིག་ལའང་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད།

དེ་ནི་གཞུང་མཆན་གྱི་སྐབས་སུ་རྩོམ་པ་པོས་མཆན་རྗེས་སུ་གཞུང་ཡིག་གང་ཀློག་དགོས་པ་

སོགས་སྟོན་སྐབས་མཆན་ཚེག་གམ་ཚེག་མང་གི་སྣེས་ལམ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་

ཚབ་ཏུ་ཚེག་སྣེའི་གཉིས་སུ་རྟགས་འདི་ཉིད་གྲངས་ཀ་གསུམ་རེ་སྦྱར་ཡོད། དཔེར་ན། མི་
བསྐྱོད་པ འི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ་་་ འོ་་་། །ཆོས་རྣམས་ནི་པདྨའི་རིགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་གཞུང་མཆན་

མཉམ་སྦྱར་གྱིས་ཀློག་སྐབས། མི་བསྐྱོད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །ཆོས་རྣམས་ནི་པདྨའི་རིགས་
སོ། །ཞེས་བཀླག་དགོས་པར་སྟོན་ཕྱིར་ཚེག་མང་གི་སྣེས་ལམ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་དེའི་མཚོན་

ཅ༽

ཕྱིར་དུ་གོང་ལྟར་ཚེག་གསུམ་བེད་སྤྱོད་བཏང་བ་ཡིན།

(*)

རྟགས་འདི་ནི་ཞུ་སྒྲིག་པའི་རང་རྟགས་སུ་སྤྱད་ཡོད། ཞུ་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་སྒྲིག་

པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་གསལ་བཤད་དང་། ཞུ་སྒྲིག་པས་མ་ཕྱིའི་གཞུང་ཡིག་གི་ནང་དུ་ནོར་བཅོས་
བྱས་ཏེ་པར་གཞིའི་གཞུང་དཀྱུས་སུ་བཞག་པའི་ཞུ་སྒྲིག་པའི་ནོར་བཅོས་ཀྱི་ཡི་གེ་དེ་འོག་

མཆན་དུའང་བཞག་ཡོད་ལ། དེ་ཉིད་ཞུ་སྒྲིག་པའི་ཡིན་པ་མཚོན་བྱེད་དུའང་རྟགས་འདི་སྤྱད་

ཆ༽
ཇ༽

ཡོད།

([ ])

རྟགས་འདི་ནི་འོག་མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་མཆན་ཚེག་ཅན་དག་གི་མཚོན་བྱེད་དུ་

སྤྱད་ཡོད།
(::)

རྟགས་འདི་ནི་སྟེང་ཡིག་གམ་གཞུང་ཡིག་གི་ཀླད་དུ་ཡོད་པའི་ཚེག་ཁྱིམ་ཅན་གྱི་ཡི་

གེའམ་ཡི་གེ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དག་རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྐབས་སུ་ཀླད་དུ་འཇོག་མ་བདེ་བས་གཞུང་
x

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

དཀྱུས་སུ་བཞག་སྟེ་དེ་ཉིད་གཞུང་ཡིག་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཀླད་དུ་ཡོད་པ་མཚོན་བྱེད་དུ་སྤྱད་ཡོད།

ཉ༽ ( ༼ ༽ ) མ་ཕྱིའི་ཡིག་ཆུང་གུག་རྟགས་ཅན་ནམ་མ་ཕྱིར་གུག་རྟགས་སུ་བཞག་ཡོད་པ་དག་
གུག་རྟགས་འདིའི་ནང་དུ་བཞག་ཡོད།

ཏ༽ མཆན་གྲངས་ནི་གསར་བསྒྲིགས་ཀྱི་པར་རྩའི་གཞུང་ཡིག་མཆན་ཅན་དེ་དང་འོག་མཆན་ཕན་
ཚུན་ཐོ་གཏུག་བྱེད་ཡིན། འདིས་ནོར་བ་སོགས་ཀྱི་མ་མཐའི་ས་མཚམས་ཀྱང་སྟོན།

ཐ༽ པར་གཞིའི་མཚོན་རྟགས་ལ་པར་གཞི་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་བྱང་དང་པོ་སྤྱད་ཡོད།
དཔེར་ན། སྡེ་དགེ་ཤིང་པར་ལས་བྱུང་ཚེ། དེའི་མཚོན་བྱེད་དུ། སྡེ། བྲིས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ།

ད༽ འོག་མཆན་གྱི་ཤོག་གྲངས་སྐབས། དཔེ་རིང་གི་ཉིན་ཤོག་མཚོན་བྱེད་དུ་ན་དང་། སྲིབ་ཤོག་

མཚོན་བྱེད་དུ་བ། དེ་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་དུ་ཤོག་གྲངས་གར་ཡོད་ཀྱི་ཨང་གྲངས་དང་། རྗེས་སུ་

ཡིག་ཕྲེང་གར་ཡོད་ཀྱི་ཨང་གྲངས་སྦྱར་ཡོད་ལ། རྗེས་ཀྱི་ན་ནི་ཡིག་ཕྲེང་འདི་ན་ཞེས་པའི་དོན་
ནོ། །དེབ་གཟུགས་ལ་ཡིག་ཕྲེང་གོང་ནས་བརྩིས་ཚེ་ག་དང་། འོག་ནས་བརྩིས་ཡོད་ཚེ་མཚོན་

བྱེད་དུ་འ་བྲིས་ཡོད།

དྲུག་པ། གསལ་འདེབས་དང་ཞུ་བསྐུལ།

འདིར་ཞོར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། འདི་ག་སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་དྲ་ཚིགས་ནི་བོད་མི་

རིགས་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་
དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་ཆེད་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དགའ་མོས་དང་དུང་བ་ཟབ་
པའི་དོན་གཉེར་ཅན་དག་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་གསར་བཟོ་དང་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་

པས། དྲ་ངོས་ཀྱི་འཕྲུལ་དེབ་དང་། གཞུང་ཆེན་སོགས་ཀྱི་དཔེ་ཁྲིད་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རྣམས་

རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་དང་གསན་གཟིགས་བྱ་ཆོག་ལ། གཞན་བརྙན་པར་དང་། གསར་འཕྲིན་

སོགས་སྣ་འཛོམས་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན།

གལ་ཏེ་འཕྲུལ་དེབ་སོགས་སུ་ནོར་འཁྲུལ་སོགས་གཟིགས་ཚེ་འདི་གར་འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱིས་
xi

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

ཁ་གསལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ན། འདི་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལེན་གྱིས་ཡོ་བསྲང་དང་། པར་གཞིར་བསྐྱར་

ཞིབ་དང་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་ངེས་ཡིན་ལ། ང་ཚོ་ཚང་མས་དཔུང་པ་མཉམ་འདེགས་དང་ཁུར་མཉམ་
ལེན་བྱས་ཚེ་མ་འོངས་པར་འཕྲུལ་དེ བ ་སོ གས་ཀྱི་སྤུས་ཀ་ཇེ་བཟང་ནས་ཇེ་བཟང་དུ་འགྲོ་ངེས ་
ལགས་ན་དགོངས་འཆར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་མང་གནང་རྒྱུ་མཁྱེན་མཁྱེན།

ཞེས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༡་ལ་སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།
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༄༅། །དམིགས་བརྩེ་མའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་བཞུགས་

ལ༑ །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་
བསྩལ་དུ་གསོལ། །

དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་

པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །གངས་
ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ། །བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས། ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སྙིང་ཁར་པད་ཟླའི་སྟེང་བཞུགས་

ལ༑ །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་ཐུཊ་ཀྱིས་གནང་བ་
བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས། །ཐེག་མཆོག་བཤེས་

གཉེན་དངོས་སུ་མཛད་པའི་མཐུས། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའི་ལམ་བཟང་དེ་ཉིད་
ལས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལྡོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །

༄༅། །སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མཚན་བཞུགས་སོ། །

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་ཤཱཀྱའི་རིགས་འཁྲུངས་ཤིང་། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་
1

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ། །གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ། །ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་
པོ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རག
ྫོ ས་

པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་
མཆིའ།ོ ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་།

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་

རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །དེ་ལས་ཐོབ་

པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །རིམ་པ་འདི་ཡིས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །ཐུབ་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །སངས་རྒྱས་མཚན་ལེགས་ཀྱི་མཚན་བཞུགས་སོ། །

མཚན་གྱི་མེ་ཏོག་རྒྱས་ཤིང་དག་པ་ལ། །དཔེ་བྱད་བཟང་པོའི་འབྲུ་ཆགས་མཛེས་

པའི་སྐུ། །གང་གིས་མཐོང་ཐོས་དྲན་པའི་དཔལ་གྱུར་པ། །མཚན་ལེགས་ཡོངས་
བསྒྲགས་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བཅོ མ ་ལྡན་འདས་དེ ་ བཞི ན ་གཤེ ག ས་པ་དགྲ་བཅོ མ ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོ ག ས་

པའི་སངས་རྒྱས་མཚན་ལེགས་པར་ཡོངས་བསྒྲགས་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
2

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ལོ༑ །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའ།ོ ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་།

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་

རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །དེ་ལས་ཐོབ་

པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །རིམ་པ་འདི་ཡིས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །ཐུབ་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་མཚན་བཞུགས་སོ། །

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །ངན་སོང་འཇིགས་ལས་སྒྲོལ་བའི་

དཔའ་བོ་སྟེ། །དག་པའི་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག །མགོན་པོ་འོད་དཔག་
མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

བླ་མ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་རག
ྫོ ས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའ།ོ ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །འོད་དཔག་མེད་མགོན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་

བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་
3

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་
འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །སྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་པོའི་མཚན་བཞུགས་སོ། །

རིན་ཆེན་ཟླ་དང་པདྨས་རབ་བརྒྱན་ཅིང་། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཁས་ཤིང་མཁྱེན་པ་

རྒྱས། །རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ་པའི་ཐུགས་མངའ་བ། །སྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཟླ་བ་དང་པདྨས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་མཁས་པ་གཟི་བརད
ྗི ་སྒྲ་
དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའ།ོ ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་
དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་
མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །སངས་རྒྱས་གསེར་བཟང་དྲི་མེད་ཀྱི་མཚན་བཞུགས་སོ། །

འཛམ་བུ་ཆུ་བོའི་གསེར་ལྟར་ལྷང་ངེ་བ། །ཉི་མ་སྟོང་ལས་ལྷག་པའི་གཟི་བརྗིད་

འབར། །དྲི་མེད་གསེར་གྱི་མཆོད་སྡོང་ལྟ་བུའི་སྐུ། །གསེར་བཟང་དྲི་མེད་སྣང་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །

4

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་གསེར་བཟང་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་སྣང་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ༑ །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའ།ོ ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་།

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་

རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །དེ་ལས་ཐོབ་

པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །རིམ་པ་འདི་ཡིས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །ཐུབ་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་མཚན་བཞུགས་སོ། །

མྱ་ངན་འདས་ཞི་བདེ་བའི་མཆོག་བརྙེས་པ། །འགྲོ་བའི་དུག་གསུམ་སྡུག་བསྔལ་

ཞི་མཛད་ཅིང་། །འགྲོ་དྲུག་མགོན་དང་དཔལ་དུ་གྱུར་པ་ཡི། །མྱ་ངན་མེད་མཆོག་

དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའ།ོ །
ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་
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པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་།

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་

རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །དེ་ལས་ཐོབ་

པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །རིམ་པ་འདི་ཡིས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །ཐུབ་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །སངས་རྒྱས་མངོན་མཁྱེན་རྒྱལ་པོའི་མཚན་བཞུགས་སོ། །

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཐུགས། །རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་

རོལ་མཛད་ཅིང་། །ཤེས་བྱ་མ་ལུས་མངོན་སུམ་གཟིགས་པ་པོ། །མངོན་མཁྱེན་རྒྱལ་
པོ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཆོས་རྒྱ་མཚོའ་ི མཆོག་གི་བློས་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པའི་རྒྱལ་
པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །མངོན་མཁྱེན་རྒྱལ་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་འདོད་གསོལ་དང་།

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །དེ་ལས་ཐོབ་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །རིམ་པ་འདི་
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ཡིས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་
དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །སངས་རྒྱས་ཆོས་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་ཀྱི་མཚན་བཞུགས་སོ། །

ཆོས་སྒྲ་ཆེན་པོས་ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་འཇོམས། །རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ་པའི་གསུང་

མངའ་ཞིང་། །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་ཞི་མཛད་པ། །ཆོས་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚོའི་
དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཆོས་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་
མཆིའ།ོ ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་།

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །དེ་ལས་ཐོབ་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །རིམ་པ་འདི་

ཡིས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་
དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །སྨན་བླའི་མཚན་བཞུགས་སོ། །

ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་
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འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ། །དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །བཻཌཱུརྱ་ཡི་
འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻཌཱུརྱ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་
མཆིའ།ོ ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་
ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་
དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་
མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་སྔགས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་བཞུགས་

ལ༑ །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་
བསྩལ་ཏུ་གསོལ། །

ༀ་ཨཱཿ གུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་སུ་མ་ཏི་ཀིར་ྟི སིད་ྡིྷ ཧ་ཱུྃ ཧ།ཱུྃ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སྙིང་ཁར་པདྨའི་སྟེང་བཞུགས་

ལ༑ །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་

བསྩལ་གསོལ། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས། །ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་
དངོས་སུ་མཛད་པའི་མཐུས། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའི་ལམ་བཟང་དེ་ཉིད་ལས། །སྐད་
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ཅིག་ཙམ་ཡང་ལྡོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །

༄༅། །རྗེ་སྟག་ཆིབས་པའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རབ་འབྱམས་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །ཁྱད་པར་བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་

གཤིན་རྗེའི་གཤེད། །ངུར་སྨྲིག་འཆང་བའི་གར་མཛད་བློ་བཟང་གྲགས། །གྲུབ་དབང་

རྣམ་རོལ་གྲགས་པའི་མགོན་ལ་འདུད། །

ༀ་ཨཱཿ གུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་ཀིར་ྟི ནཱ་ཐཱ་སིད་ྡིྷ ཧ་ཾཱུ ཧ།ཾཱུ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

ཁྱོད་ནི་མཆོག་གསུམ་འདུས་པའི་ངོ་བོ་རུ། །ཡིད་ཆེས་དད་པས་སྙིང་ནས་གསོལ་

འདེབས་ན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་དང་། །གསང་ཆེན་མཁའ་
སྤྱོད་བགྲོད་པའི་དེད་དཔོན་མཛོད། །

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །དེ་ལས་ཐོབ་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །རིམ་པ་འདི་
ཡིས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་
དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་བཞུགས་སོ། །

བདག་གི་སྤྱི་བོར་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གྱི། །ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔགས་

འཕྲེང་བཅས། །བདུད་རྩི་རྒྱུན་བབས་ལུས་ཀྱི་ནང་བཀང་ཞིང་། །སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་
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ལྟུང་མ་ལུས་དག་པར་གྱུར། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ཀུན། །རྡོ་རྗེ་དང་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །ཕྱག་འཚལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ། །

ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་དེ་ནོ་པ་ཏིཥ།ྛ ད་ྲི ཌོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥ་ྱོ

མེ་བྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོ མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིད་དྷི་མྨ་ེ བྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ།
ཙིཏ་ྟཱཾ ཤ་ྲཱི ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧ།ཾཱུ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མ་མེ་མུཥྩ། བཛྲ་བྷ་ཝ།
མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏཱ་ཨཱཿ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

སྤྱི་བོར་རྡོ་སེམས་རང་ལ་ཐིམ་པ་ལས། །རང་ལུས་དྲི་མེད་ཤེལ་ལྟར་དག་པར་

གྱུར། །རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་

ནང་འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །དེ་ལས་ཐོབ་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །རིམ་པ་འདི་
ཡིས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་
དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

༄༅། །ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་གསུམ་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྡིག་སྦྱོང་སྒྲིབ་སེལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་། །གདེངས་ཅན་ས་གཉན་ཁ་གནོན་

ཀླུ་ཡི་དབང་། །ཡམས་ནད་འཇོམས་ལ་དཔའ་བའི་ལོ་གྱོན་མ། །ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་
གསུམ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་དེ་ནོ་པ་ཏིཥ།ྛ ད་ྲི ཌོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥ་ྱོ

མེ་བྷཱ་ཝ། སུ་བོ་ཥྱོ་མེ་བྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོ མེ་བྷཱ་ཝ། སརྦ་སིད་དྷི་མྨ་ེ བྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ།
ཙིཏ་ྟཱཾ ཤ་ྲཱི ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧ།ཱུྃ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མ་མེ་མུཥྩ། བཛྲ་བྷ་ཝ།
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མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏཱ་ཨཱཿ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གཟུངས་དང་། །

ཞེས་ཀླུའི་
ཏདྱ་ཐཱ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷ་ག་ཝན་ནཱ་ག་ར་ཛེ་ཤྭ་ར་ཨ་ཏིཥ་ྛ ན་ཨ་ཏིཥ་ྛི ཏེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ

དབང་པོའི་གཟུངས།

ྞ
ༀ་བི་ཤ་ཙི་ཝར་ཤ་པ་རི
་སརྦ་ཛ་ྭོ ར་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལོ་གྱོན་མའི་གཟུངས་ཅི་འགྲུབ་

བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ལྷག་ལྷ་མཆོག་གསུམ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་
དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་
མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གསུམ་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ངན་སོང་སྦྱོང་རྒྱལ་ཀུན་རིག་རྣམ་སྣང་མཛད། །བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་མགོན་པོ་འོད་

དཔག་མེད། །དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་
གསུམ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། སརྦ་དུརྒ་ཏི་བ་རི་ཤོ་དྷ་ནི་རཱ་ཛ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་

སམྱཀྶ་ཾ བུད་དྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤོ་དྷ་ནི་ཤོ་དྷ་ནི། སརྦ་པཱ་པཾ་བི་ཤོ་དྷ་ནི། ཤུད་དྷེ་བི་ཤུད་དྷེ།
སརྦ་ཀརྨཱཿ ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་སརྦ་བིད་སརྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ཧ་ན་ཧ་ཱུྃ
ཕཊ། ཅེས་དང་།

ༀ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བྷེ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧ།ཾཱུ ཞེས་དང་།
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ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་གུ་རུ་བཻཌཱུརྱ་བྲ་བྷ་རཱ་ཛ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་
སམྱཀྶ་ཾ བུདྡ་ཡ།
ྭཱ
ྷཱ ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་རཱ་ཛ་ས་མུངྒ་ཏེ་ས་ཧཱ།
ཞེས་གཟུངས་རིང་དང་།
ཡང་ན།

ཞེས་
ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛ་ཻ བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་རཱ་ཛ་ས་མུངྒ་ཏེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ

གཟུངས་ཐུང་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ ་ བ་འདི ་ ཡི ས ་མྱུར་དུ་བདག །འགྲོ ་ མགོ ན ་མཆོ ག ་གསུམ་འགྲུབ་གྱུར་

ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་

ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་

འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །སྨན་བླ་གཙོ་རྐྱང་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་

འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ། །དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །བཻཌཱུརྱ་ཡི་
འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་གུ་རུ་བཻཌཱུརྱ་བྲ་བྷ་རཱ་ཛ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་

སམྱཀྶ་ཾ བུདྡ་ཡ།
ྭཱ
ྷཱ ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་མུངྒ་ཏེ་ས་ཧཱ།
ཞེས་གཟུངས་རིང་ངམ།
ཡང་ན།

ཞེས་
ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷི་ཥ་ཛྱེ། མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་མུངྒ་ཏེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ

གཟུངས་ཐུང་ཅི་མང་བཟླའོ། །
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རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་
རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །

ཞེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད། །གདོན་བགེགས་ནད་ཞི་གཙུག་ཏོར་

རྣམ་པར་རྒྱལ། །ཚེ་དཔལ་རྒྱས་ཤིང་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་མ། །ཚེ་ཡི་ལྷ་མཆོག་

གསུམ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

ྫྙཱ
་ནིཤ་ྩི ཏ་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་
ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུར་ན་སུ་བི

ྷ ་སམྱཀྶ་ཾ བུད་དྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་པུཎྱེ་པུཎྱེ། མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ། ཨ་
ཏ་ཡ། ཨར་ཏེ
པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ། ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ༀ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུད་དྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་
མུངྒ་ཏེ་སྭ་བྷ་ཝ་བི་ཤུད་དྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་བ་རི་ཝ་ར་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གཟུངས་དང་།
ༀ་བྷ་ཾྲུ ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་དེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་དང་།

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་དྷ་ནཾ་མེ་དེ་ཧི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་སྒྲོལ་མའི་གཟུངས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཚེ་ལྷ་མཆོག་གསུམ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་
13

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་གསང་བའི་བདག་པོ་

སྟེ༑ །རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཞབས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །
ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ཞེས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་གཟུངས་དང་།
ༀ་མ་ཎི་པདྨ་ེ ཧ།ཱུྃ ཞེས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་དང་།

ༀ་བཛྲ་པཱ་ནི་ཧ་ཾཱུ ཕཊ། ཅེས་གསང་བདག་གི་གཟུངས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །དྲག་པོ་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པོ་རྟ་མགྲིན་

གསང་བའི་བདག །རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ཉེར་བསྟན་ཁྲོ་བོའི་གཙོ། །དྲན་པའི་བགེགས་
དཔུང་འཇོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་བཛྲ་པཱ་ནི་ཧ་ཡ་ག་ཝ་ག་རུ་ན་ཧ
་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །
�ཷ

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །གཉན་པོ་ལྷ་གསུམ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

༄༅། །འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས།

སྐུ་འབུམ་བཤད་སྒྲུབ་གླི ང ་གི་ཞལ་འདོན་ལྟར་ན།

བྱམས་ཆེན་མེ་ཡིས་ཞེ་སྡང་བུད་ཤིང་

བསྲེགས། །ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་མ་རིག་མུན་པ་སེལ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་འགྲོ་བའི་
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དོན་མཛད་པ། །དགའ་ལྡན་བཞུགས་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ྷ ་སམྱཀྶ་ཾ
ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨར་ཏེ

བུདྡ་ཡ།
ྷཱ ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ཛི་ཏེ་ཨ་ཛི་ཏེ། ཨཱ་པ་ར་ཛཱི་ཏི། ཨ་ཛི་ཏཉྫ་ཡ། ཧ་ར་ཧ་ར། མཻ་ཏྲི་ཨ་
བ་ལོ་ཀི་ཏེ། ཀ་ར་ཀ་ར། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སིད།ྡིྷ བྷ་ར་བྷ་ར། མ་ཧཱ་བོ་དྷི་མཎྜ་བཱི་ཛེ། སྨ་ར་སྨ་ར།
ཨསྨ་གཾ་ས་མ་ཡ། བོ་དྷི་བོ་དྷི་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་མོ་ཧི་མོ་ཧི་མ་ཧཱ་མོ་ཧི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་མུ་ནི་མུ་
ནི་སྨ་ར་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

འདི་ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག །དགའ་ལྡན་སྐྱེས་ནས་ཡིད་དགའ་བར། །མྱུར་དུ་

བྱམས་མགོན་མཉེས་བྱས་ནས། །བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག །
༄༅། །མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཆོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་མདོག །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ས་གནོན་

མཉམ་བཞག་མཛད། །ལྷ་ཡི་གོས་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་མང་མཛེས། །བཅོམ་ལྡན་མི་

འཁྲུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ༀ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི། ཏ་ས་
ྲཱ

ནི་ཏ་ས་ནི
། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་རཱ་ཎི་མེ་སརྦ་ས་ཏྭ་ནཱཉྩ་ས་ཧཱ།
ྲཱ
ྭཱ ཞེས་

ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
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༄༅། །ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཆོ ས ་དབྱིངས་ཡེ ་ ཤེ ས ་རྣམ་པར་དག །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བཅོ མ ་ལྡན་

འདས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །ཕྱག་འཚལ་བཅོམ་ལྡན་ཀུན་རིག་ལ། །

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། སརྦ་དུརྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ནི་རཱ་ཛ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་

སམྱཀྶ་ཾ བུད་དྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤོ་དྷ་ནི་ཤོ་དྷ་ནི། སརྦ་པཱ་པཾ་བི་ཤོ་དྷ་ནི། ཤུད་དྷེ་བི་ཤུད་དྷེ།
སརྦ་ཀརྨཱཿ ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་སརྦ་བིད་སརྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ཧ་ན་ཧ་ཱུྃ
ཕཊ། ཅེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་
རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །

ཞེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ཇོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པན་གྱིས། །ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་དེ། །ཕོངས་པ་ཀུན་ལས་

སྒྲོལ་མཛད་མ། །སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པའམ། ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་ཨ་ཡུར་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་
ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ

པུཥྚ་ཀུ་རུ་ས
ིཾ
་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
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༄༅། །བ་རི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཏཱ་རེ་མ། །ཏུཏྟཱ་རེ་ཡིས་འཇིགས་བརྒྱད་སྒྲོལ། །ཏུ་རེས་ན་བ་

ཀུན་ལས་སྐྱོབ། །སྒྲོལ་མ་ལ་ནི་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་པུཥྚ་ཀུ་རུ་ས
ིཾ
་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །གཉན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དགེ་བ་ཅན་མ་གཟི་བརྗིད་ལྡན། །དབྱངས་ཅན་མ་དང་ནོར་གྱི་བདག །དཔལ་མོ་ལ་

སོགས་སྤྲུལ་པ་མཛད། །ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །
ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་པ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་སྟེ་སྙིང་པོ་དང་།

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་པུཥྚ་ཀུ་རུ་ས
ིཾ
་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །པཎ་ཆེན་ནགས་རིན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གཟུངས་
བཞུགས་སོ། །

འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཏཱ་རེ་མ། །ཏུཏྟཱ་རེ་ཡིས་འཇིགས་བརྒྱད་སྒྲོལ། །ཏུ་རེས་ན་བ་
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མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཀུན་ལས་སྐྱོབ། །སྒྲོལ་མ་ལ་ནི་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་པུཥྚ་ཀུ་རུ་ས
ིཾ
་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ཉི་མ་སྦས་པའི་ལུགས་ཀྱི་དང་པོ་རབ་ཏུ་དཔའ་བའི་སྒྲོལ་མའི་གཟུངས་
བཞུགས་སོ། །

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པན་གྱིས། །ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་ནས། །ཕོངས་པ་ཀུན་

ལས་སྒྲོལ་མཛད་མ། །སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །དབྱངས་ཅན་དཀར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཆེ་བའི་རྩེ་མོ་ལས་ནི་མངོན་སྤྲུལ་ཅིང་། །ཐོགས་མེད་

རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་རོལ་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར། །ཚངས་པའི་བུ་མོ་ཁྱོད་

སྐུ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན། །བིཥྞུའི་གཟུགས་བརྙན་གཏུམ་པོ་རབ་དགའ་

བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་འཛིན་མ། །རྗེས་སུ་ཆགས་བཅས་རོལ་བའི་ལོ་ནི་བརྒྱད་གཉིས་ལོན་
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མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པའི་ཉམས། །ཆུ་གཏེར་འགྲམ་ངོགས་ཝུ་བའི་ཕྲེང་བས་རྩེ་བའི་དགའ་བ་ཅན། །དྲི་ཟའི་

བུ་མོ་མངོན་བསྟོད་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཕུལ་བྱུང་རྣམས། །གང་གིས་ཡིད་ལ་དྲན་བྱེད་

དེ་ལ་ངག་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩོལ། །དེ་ལྟར་ཁྱོད་བསྟོད་ལྷུར་ལེན་གང་ཡིན་དེ་
ཉིད་ཡོན་ཏན་གྱིས། །དབུས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་རིག་པའི་གཞུང་ལས་རབ་སྐྱེས་ཆོས་

ཀྱི་དོན། །མྱུར་རྟོགས་ས་གསུམ་སྐྱེ་རྒུའི་གཞུང་སྒྲོན་གཏི་མུག་མུན་པ་རྣམས། །རབ་
གསལ་སྐྱེ་བོས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་འོད་དཔག་མེད་འདྲ་ཐོབ་པར་ཤོག །
ཾ
ༀ་པྲི་ཏི་དེ་ཝཱི་མེ་ཧ་ཥྚ
ྲཱི ་ི ཏིཥ་ྛ ཧྲཱིཿ ཞེས་ཤུབ་བུར་བརྗོད་ནས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །གཉན་སྒྲོལ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པན་གྱི། །ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་ཅིང་། །ཕོངས་པ་ཀུན་ལས་

སྒྲོལ་མཛད་མ། །སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་པའི་ཡི་གེ་བཅུ་པ་གཙོ་བོར་བཟླ།
སྤྲོ་ན།

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏ་ཡ།
མ་ཧཱ་ས་
ྭཱ

ཏ་ཡ།
ྭཱ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་ཀྲི་ཏེ་སརྦ་དུཥྚ།ཾ པྲ་དུཥྚ།ཾ
ཛཾ་བྷ་ཡ། སྟཾ་བྷ་ཡ། མོ་ཧཱ་ཡ། བནྡ་ཡ།
ྭཱ
ྷ ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སརྦ་དུཥྚ་ཾ སྟཾ་བྷ་ནི་ཏཱ་རེ་ས་ཧཱ།
ཞེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་
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འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་
རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །

ཞེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །དམར་པོ་སྐོར་གསུམ་དུ་གྲགས་པའ་ི ནང་ག་ི ཀུ་རུ་ཀུལླའ
ེ ་ི གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བརྩེ་བས་རྗེས་ཆགས་པདྨ་རཱ་གའི་མདོག །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཞབས་གཉིས་

མཛེས་པའི་སྐུ། །མདའ་གཞུ་ཨུཏྤལ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་འཛིན། །བཅོམ་ལྡན་རིག་
བྱེད་མ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་མ་ཡེངས་པར་ཙནྡན་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་མིང་མེད་ཀྱི་སྟེང་ནས་དྲངས་ཤིང་བགྲང་བར་
ༀ་ཀུ་རུ་ཀུལླ་ེ ཧྲཱིཿཾ ས་ཧཱ།
ྭཱ

བྱ་ཞིང་། ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རིག་བྱེད་ལྷ་མོ་འགྲུབ་གྱུར་
ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

༄༅། །དཔལ་འདོད་རྒྱལ་དམར་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །དབང་བསྐུར་ཕོ་ཉའི་ལས་མཛད་

པ༑ །ཁྲོ་བོ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ནི། །ཁམས་གསུམ་འགུགས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

ཙན་དན་དམར་པོའམ་པདྨའི་ཕྲེང་བ་སྲིན་ལག་གི་སྟེང་ནས་དྲངས་ཏེ། ༀ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ༀ་ཀུ་སུ་མ། མཱ་ལི་བྷི་

ཧ་ཱུྃ ཛཿ ༀ་བཛྲ་ཀུ་ས་ཛི་ཀཾ་བྷེཿ ཋ་ཋ་ཋ། ༀ་ག་ྲོ གེ་མ་ཀྲི་ཏེ། འག་ྲོ བ་མང་པོ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཀ་
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ཀ་དྷ་ཡ་ཀ་དྷ་ཡ། ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ག་གརྫ་ཡ་གརྫ་ཡ། གྷ་གྷ་ཏ་ཡ་གྷ་ཏ་ཡ། ཙ་ཙ་ལ་ཡ་ཙ་
ལ་ཡ། ཚ་ཚ་ཏ་ཡ་ཚ་ཏ་ཡ། ཛ་ཛཾ་བྷ་ཡ་ཛཾ་བྷ་ཡ། ཛྷ་ཛྷ་ཏ་ཡ་ཛྷ་ཏ་ཡ། ཊ་ཊ་ལ་ཡ་ཊ་ལ་ཡ།
ཋ་ཋ་ཀ་ཡ་ཋ་ཀ་ཡ། ཌ་ཌ་བྷ་ཡ་ཌ་བྷ་ཡ། ཌྷ་ཌྷ་ཀ་ཡ་ཌྷ་ཀ་ཡ། ཌ་ཎ་ཤ་ཡ་ཎ་ཤ་ཡ། ཏ་ཏཾ་
བྷ་ཡ་ཏཾ་བྷ་ཡ། ཐ་ཐོ་བྷ་ཡ་ཐོ་བྷ་ཡ། ད་ད་ར་ཡ་ད་ར་ཡ། དྷ་དྷ་ར་ཡ་དྷ་ར་ཡ། ན་ནཱ་ཤ་ཡ་
ནཱ་ཤ་ཡ། པ་པ་ཏ་ཡ་པ་ཏ་ཡ། ཕ་ཕ་ཏ་ཡ་ཕ་ཏ་ཡ། བ་བནྡ་ཡ་བནྡ
་ཡ།
ྷ
ྷ བྷ་བྷེ་ཏ་ཡ་བྷེ་ཏ་ཡ།
མ་མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ། ཡ་ཡོ་ཧ་ཡ་ཡོ་ཧ་ཡ། ར་རོ་ཧ་ཡ་རོ་ཧ་ཡ། ལ་ལོ་བ་ཡ་ལོ་བ་ཡ། ཝ་ཝ་
ཧ་ཡ་ཝ་ཧ་ཡ། ཤ་ཤོ་ཥ་ཡ་ཤོ་ཥ་ཡ། ཥ་ཥུཥྚ་ི ཡ་ཥུཥྚ་ི ཡ། ས་ས་དྷ་ཡ་ས་དྷ་ཡ། ཧ་ཧ་ན་ཡ་ཧ་
ན་ཡ། ཀྵ་ཀྵོ་བྷ་ཡ་ཀྵོ་བྷ་ཡ། འག་ྲོ བ་མང་པོ་ཝ་ཤཾ་ཀྲི་ཏི། ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཤཱནྟ་ཀུ་རུ།
ིཾ
པུཥྚ་ཀུ་
ིཾ
རུ༑ ཀྵ་ཡཾ་ཀུ་རུ། ཀྵོ་བྷཾ་ཀུ་རུ། མ་རཾ་ཀུ་རུ་ས་ཧཱ།
་ི ཏཾ།
ྭཱ ༀ་སིད་ྡིྷ སརྦ་སིད།ྡིྷ མ་ཧཱ་སིད།ྡིྷ པ་ཛ་ཨགྣ
ཱུ
བྷ་ན་ཏེ་མ་ར་ཎཾ། འག་ྲོ བ་མང་པོ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་
རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་ས་བསྔོ། །

ཞེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །དཔལ་ཚོགས་བདག་དམར་ཆེན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །ཚོགས་རྗེ་

ཚོགས་དབང་ཚོགས་ཀྱི་བདག །བགེགས་ཀྱི་གཙོ་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། །

ༀ་སུཾ་བྷ་ནི་སུ་བྷ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ༀ་གྲྀཧ་ྣ གྲྀཧ་ྣ ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ༀ་གྲྀཧ་ྣ པཱ་ཡ་གྲྀཧ་ྣ པཱ་ཡ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ

ཕཊ། ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ་བྷ་ག་ཝན་བཛྲ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་དང་།
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ༀ་ཨཱཿ གཿ ཧ་ཱུྃ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ།

ༀ་ཝ་ར་ཀཱ་ཏཱ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྡྷ ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་ཝ་ཀ་ཏེ་ཀ་དཾཥ་ྚ བིན་ཧ
ྭཱ ༀ་བྷ་ཾྲུ ག་ན་པ་ཏི་ཡེ་ས་ྭཱ

ཧཱ༑ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་
རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །

ཞེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ཐུབ་པ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེས་ཤཱཀྱའི་རིགས་འཁྲུངས་ཤིང་། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་

བདུད་ཀྱི་དཔུང་བཅོམ་པ། །གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ། །ཤཱཀྱའི་གཙོ་བོ་
དེ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་ཧ་ཱུྃ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་
རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྟོན་པ་པོ། །བསོད་
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ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསང་
སྔགས་བདག་དང་གཟུངས་སྔགས་རྒྱལ། །རིག་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་སྟེ། །བཅོམ་
ལྡན་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་རྒྱལ། །མཉེས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ན་མཿ སྟ་ྲཻ ཡ་དྷི་ཀཱ་ནཾ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ནཾ། སརྦ་ཏྲ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏཱ་བཱསྟི། དྷརྨ་ཏཱ་བཱ་ལི་ནཾ།

ཨཾ་ཨ་ས་མ། ས་མནྟ་ཏོ། ཨཱ་ནནྡ་བཱས་ྟི ཤ་ས་ནཱཾ། ཧ་ར་ཧ་ར། སྨ་ར་སྨ་ར་ཎ། བི་ག་ཏཱ་རཱ་ག་
བུདྡ་དྷརྨ་ཏེ
། ས་ར་ས་ར། ས་མ་བཱ་ལ། ཧ་ས་ཧ་ས། ཏཱ་ཡ་ཏྲ་ཡ། ག་ག་ན་མ་ཧཱ་ཝ་ར་ཎ། ལཀྵ་
ྷ
ཎ༑ ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། ནཱ་ས་ག་རེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་པ་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་
རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ནང་གི་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེས་ཤཱཀྱའི་རིགས་འཁྲུངས་ཤིང་། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་

བདུད་ཀྱི་དཔུང་བཅོམ་པ། །གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ། །ཤཱཀྱའི་གཙོ་བོ་
དེ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

ༀ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་
རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །

ཞེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་
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མཐུས། ། ཞེས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །སྨན་བླ་མཆེད་བདུན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མཚན་ལེགས་རིན་ཆེན་གསེར་བཟང་མྱ་ངན་མེད། །ཆོས་བསྒྲགས་མངོན་མཁྱེན་

སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །རྒྱ་ཆེན་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །བདེ་བར་
གཤེགས་པ་བདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ྷ ་སམྱཀྶ་ཾ
ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་གུ་རུ་བཻཌརྱ་པྲ་བྷ་རཱ་ཛ་ཡ།
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨར་ཏེ
ཱུ

བུདྡ་ཡ།
ྭཱ ཞེས་པ་དང་། ༀ་མན་ཆད་ཁོ་
ྷ ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། ས་མུངྒ་ཏེ་ས་ཧཱ།

ན་བཟླ་བའི་ལུགས་ཀྱང་ཡོད།

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་
རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་མེད་ངང་ལས་ཆོས་སྐུར་བཞེངས། །གཟི་བརྗིད་རྒྱལ་པོ་ཉི་མ་

འབུམ་ཤར་འདྲ། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་འབར་བ་དཔལ་གྱི་སྐུ། །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་
དུག་སེལ་མཆོག་ལ་འདུད། །

ཞེས་ཅི་མང་
ཏདྱ་ཐཱ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷ་ག་ཝན་ནཱ་ག་ར་ཛེ་ཤྭ་ར་ཨ་ཏིཥ་ྛ ན་ཨ་ཏིཥ་ྛི ཏེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ

བཟླའོ། །
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །གསང་འདུས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མཆོག་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཁྱོད་འདུད། ཅེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད་པའམ།

ཡང་ན།

མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ནི་མཁས་པ་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་

མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ། །འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །
ༀ་ཨཱཿ མཾ་ཧ།ཾཱུ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པ་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །གསང་འདུས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ནི་མཁས་པ་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་མཆོག་

དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ། །གསང་བའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་པ་གཙོ་བོར་བཟླ་ཞིང་། དེའི་བཅུ་ཆ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷ་ཧཱི་ཤྭ་རི་ཧ་ྃ
ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷཀ
ྲྀ ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ས་ཧཱ།
ྭཱ
ཱུ

ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །གསང་བ་འདུས་པ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

ཀུན་ཀྱང་གསང་འདུས་ཀྱི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་
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ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །མ་ཧཱ་མ་ཡའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་འཇིགས་པ་ཆེ། །སྔགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཕྲེང་བས་བརྒྱན། །ཤ་

ཆེན་རབ་ཏུ་གསོལ་མཛད་པའི། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱིཿ ཧ།ཱུྃ ༀ་ཨཱཿ ཨཾ་ཧ།ཱུྃ ཞེས་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་ཀུན་

ཀྱང་ཧེ་རུ་ཀའི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །ཐབས་ཀྱིས་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་

སྟོན་གདུག་པ་འདུལ། །ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་པ། །ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཧྲཱིཿ ཧ་ཧ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །མཐར་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད།

རྣམ་དག་བསམ་པས་ཚུལ་འདིར་འབད་པ་ལས། །བྱུང་བའི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་

འགྲོ་བ་ཀུན། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྱིས། །འབྲལ་བ་མེད་པར་རྗེས་སུ་
འཛིན་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
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༄༅། །གོ་ཆའི་དཔའ་བོ་དྲུག་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ །སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་དང་། །གར་དབང་རྡོ་རྗེ་རྟ་

རྒྱལ་པོ། །རིགས་དྲུག་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ནི། །ཀུན་ཏུ་བསྲུང་དང་བྱིན་རླབས་

དང་། །རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །སྐུ་ལ་ཞུགས་ནས་འཕྲིན་ལས་མཛད། །གོ་

ཆའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འདུད། །

ༀ་ཧ། ན་མ་ཧི། སཱ་ཧཱ་ཧུ། བཽ་ཥཊ་ཧེ། ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཧོ། ཕཊ་ཧཾ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

རྣམ་དག་བསམ་པས་ཚུལ་འདིར་འབད་པ་ལས། །བྱུང་བའི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་

འགྲོ་བ་ཀུན། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་གོ་ཆའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །འབྲལ་བ་མེད་པར་རྗེས་སུ་
འཛིན་གྱུར་ཅིག །

༄༅། །གོ་ཆའི་དཔའ་མོ་དྲུག་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རིགས་དྲུག་གི་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ། །བར་ཆད་བསྲུང་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག །འཕྲིན་

ལས་རྣམ་བཞི་ཐོགས་མེད་པས། །དབང་བསྒྱུར་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ཾ ཾ ཱི ཾ །ཱི ཾ ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ༀ་བཾ། ཧཾ་ཡོ།ཾ ཧ་མོ
ྲཱི ། ཧ་ཧ
ྲ ྲ

རྣམ་དག་བསམ་པས་ཚུལ་འདིར་འབད་པ་ལས། །བྱུང་བའི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་

འགྲོ་བ་ཀུན། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་གོ་ཆའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །འབྲལ་བ་མེད་པར་རྗེས་སུ་
འཛིན་གྱུར་ཅིག །

༄༅། །དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སྲིད་གསུམ་སྐྱེ་འཇིག་མེད་པའི་དངོས། །ཤེས་
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དང་ཤེས་བྱ་གཅིག་པའི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །
ༀ་ཾ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་བསྐང་།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་ཀུན་ཀྱང་དུས་འཁོར་གྱི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་

ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཆེ། །རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་དང་། །རྗེས་ཆགས་

ཆགས་པ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དེ་ལ་འདུད། །
ༀ་ཧྲིཿ ཧ་ཧ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་ཀུན་

ཀྱང་ཧེ་རུ་ཀའི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །བདེ་མཆོག་དཀར་པོ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཆེ། །རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་དང་། །རྗེས་ཆགས་

ཆགས་པ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དེ་ལ་འདུད། །

ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ༀ་ཧྲིཿ ཧ་ཧ་ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཕཊ་མ་མ་ཨཱ་ཡུར་པུཥྚ་ཀུ་རུ་ༀ།
ིཾ

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་

ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
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ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོ་བྱའོ། །

༄༅། །ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡིས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །ཡེ་ཤེས་

ལྔ་ལྡན་སྐུ་གསུམ་བརྙེས། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཇི་སྙེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་

མ༑ །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་འཆིང་གཅོད་ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་བྱ་བར་རབ་འཇུག་མ། །དེ་སྙེད་
རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ྞྞ
ༀ་ༀ་ༀ་སརྦ་བུདྡ་ཌཱ་ཀི
་ནཱི་ཡེ། བཛྲ་ཝར་ནཱི་ཡེ
། བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ། ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཕཊ་ཕཊ་
ྷ

ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་མས། །འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ཕྱི་ནང་གསང་བ་

ཡི༑ །རྡོ་རྗེ་བཙུན་མའི་ཞལ་བཟང་མངོན་གྱུར་ཏེ། །ཟུང་འཇུག་མཁའ་སྤྱོད་དངོས་གྲུབ་
མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

༄༅། །གཤེད་དམར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ཁྱོད། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་

པ༑ །སངས་རྒྱས་ཀུན་རབ་མཆོག་གི་མཆོག །དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

བསྟོད། །

ༀ་ཧྲཱིཿ ཥྚིཿ ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་བསྟན་
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རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ། །

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
ཞེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པ། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །བསྐལ་བའི་མེ་

བཞིན་གཟི་བརྗིད་འབར། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་འདུད་དོ། །

ༀ་ཧྲཱིཿ ཧ་ཱུྃ ཧ། ༀ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་སརྦ་དུཥྚ་ཾ ཧྲཱིཿ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་

ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །བྲམ་ཟེ་དཔལ་འཛིན་ལུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བདེ ་ ཆེ ན ་དཀྱི ལ ་འཁོར་དབུས་མ་ཉི ད ། །གཙོ ་ བོ ་ འཇི ག ་རྟེ ན ་གསུམ་གྱི ་

མགོན། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་ཐིག་ལེ་མཆོག །རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་འདུད། །

ྞྞ
ༀ་ཀྲོ་དྷ་བུདྡ་ཌཱ་ཀི
་ནཱི་ཡེ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་བཛྲ་ཝར་ནཱི་ཡེ
ྭཱ ༀ་བཛྲ་བཻ་རོ་
ྷ

ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་

ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
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མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༄༅། །ཕག་མོ་ཁྲོས་ནག་ལྷ་དགུ་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཆེན་མོ་ནི། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གསུམ་ཕྱོགས་གཞན་

རྒོལ་བ་འཇོམས། །རྨོངས་བྱེད་སྐྲག་བྱེད་རེངས་པར་བྱེད་པ་མོ། །རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་
ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

ཾ ་ཾ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ༀ་ཤ་ྲཱི བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་ཀྲོ་དྷཱ་ཀཱ་ལ་ཱི ཨ་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བེ་ཤ་ཡ། སརྦ་ཀརྨ་ཧྲི་ཧ
ཱུ
ྭཱ

ཞེས་པ་ཉིད་ཅི་འགྲུབ་བཟླ་ཞིང་།
འཁོར་རྣམས་ལ།

ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧ་ཾཱུ ཕཊ་ས་ཧཱ།
་ནཱི་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ བུདྡ་ཌཱ་ཀི
ྭཱ པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་
ྷ

ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧ་ཾཱུ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ས་མ་ཡ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཧ་ཾཱུ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ བི་ཤྭ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧ་ཱུྃ
ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ལོ་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཀྱང་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་

ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ཕག་དཀར་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྐུ་གསུམ་བརྙེས། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ཧྲཱིཿ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་

ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
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ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡི་གེ་དྲུག་པ་ཇོ་བོའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐྱོ ན ་གྱི ས ་མ་གོ ས ་སྐུ་མདོ ག ་དཀར། །རྫོ ག ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ས ་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །

ༀ་མ་ཎི་པདྨ་ེ ཧ།ཾཱུ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །སྤྱན་རས་གཟིགས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

སྤྱན་རས་གཟིགས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁྱབ་པའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ། །གཟི་བརྗིད་

འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་སོགས་དང་།

སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་

དཀར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་
གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱརྱ་ཛྙཱ་ན་སཱ་ག་རེ། བཻ་རོ་ཙ་ནཱ། བྱུ་ཧ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་

ྷ ་སམྱཀྶ་ཾ བུདྡ་ཡ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱཿ ཨར་ཏེ
ྷ ་བྷྱཿ སམྱཀྶ་ཾ བུདྡ་ེ བྷྱཿ ན་མ་
ཡ༑ ཨར་ཏེ
ྷ
ྷ
ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། བོད་ྡིྷ ས་ཏ་ཡ།
ྭཱ མ་ཧཱ་ས་ཏ་ཡ།
ྭཱ མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ།
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ༀ་དྷ་ར་དྷ་ར། དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། ཨིཊ་ྚེ ཝཊྚ།ེ ཙ་ལེ་ཙ་ལེ། པྲ་ཙ་ལེ་པྲ་ཙ་ལེ། ཀུ་སུ་མེ་
ཀུ་སུ་མེ་ཝ་རེ། ཨི་ལི་མི་ལི་ཙི་ཏི་ཛྭ་ལ་ཨ་པ་ན་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་མ་ཎི་པདྨ་ེ ཧ།ཾཱུ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི ས ་བྱིན་གྱི ས ་བརླབས། །ཡོ ན ་ཏན་དམ་པ་ཀུན་གྱི ས ་

བརྒྱན། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞེས་མཚན་གསོལ་བ། །རྟག་པར་བརྩེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ༑ །མགོན་པོ་ཧྲཱིཿ ཡིག་ལས་བྱུང་ཞིང་། །ཐུགས་ནི་བདེ་བ་ཆེས་བརླན་པ། །དོན་ཡོན་
ཞགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི། །འཇིག་རྟེན་མགོན་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །

ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡ་ནཱཾ
ྷ ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཀཱ་རུ་ཎ་མ་ཡ། མུརྟ་ཡེ་ཧ་ཱུྃ ཛ་ས་ྭཱ

ཧཱ༑ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིའོ། །

ༀ་ཧྲཱིཿ ཏྲཻ་ལོཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཨ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཧྲཱིཿ ཧ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ དོན་ཞགས་ཀྱིའོ། །
ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡ་ནཱཾ
ྭཱ ་ས་ཧཱ།
ྭཱ རྟ་མགྲིན་གྱིའོ། །
ྷ ་ཧ་ཁ་ཏ་བྷུཉྫ་ས་ཏ་ཡེ

རལ་
ༀ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཌཱི་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཏ་ས་ཡ་ཏ
་ས་ཡ།
ས་མ་ས་མ། པྲ་ཤ་མ་ཎ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྲཱ
ྲཱ
ྭཱ

གཅིག་མའི་འོ། །

ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡ་ནཱཾ
ྭཱ ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མའི་འོ། །
ྷཱ ། སརྦ་བྷ་ཝ་པཎྜ་ར་ཎི་ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཕཊ་པ་ཏ་ཡ་ས་ཧཱ།

ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་
33

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །ཁ་ས་ཎི་ལྷ་ལྔའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐྱོ ན ་གྱི ས ་མ་གོ ས ་སྐུ་མདོ ག ་དཀར། །རྫོ ག ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ས ་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །

ༀ་ཧྲཱིཿ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྷ་ལྔའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐྱོ ན ་གྱི ས ་མ་གོ ས ་སྐུ་མདོ ག ་དམར། །རྫོ ག ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ས ་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་ཨཱརྱ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏ་ཡ།
ྭཱ མ་ཧཱ་ས་ཏ་ཡ།
ྭཱ

ྵ
མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཙཀྲ་ཝར་ྟི ཙིན་ྟ མ་ཧཱ་པདྨ་རུ་ཏིཥ་ྛ ཛྭ་ལ། ཨ་ཀར་ཡ་ཧ
་ཱུྃ
ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་རྩ་སྔགས་དང་།

ༀ་བྷ་ར་ཏ་པདྨ་ེ ཧ།ཾཱུ ཞེས་ཉེ་སྙིང་གང་ནུས་བཟླ།
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སྙིང་པོ་བཟླ་ན། ༀ་པདྨ་ཙིན་ྟ མ་ཎི་ཛྭ་ལ་ཧ།ྃ ཞེས་བཟླའོ། །

ཱུ

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ཁ་ས་ཎི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐྱོ ན ་གྱི ས ་མ་གོ ས ་སྐུ་མདོ ག ་དཀར། །རྫོ ག ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ས ་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །

ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱིཿ ཧ།ཱུྃ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གསང་སྒྲུབ་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའ་ི ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐྱོ ན ་གྱི ས ་མ་གོ ས ་སྐུ་མདོ ག ་དཀར། །རྫོ ག ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ས ་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཡི། །གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ལ་འདུད་དོ། །འཕྲིན་
ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབ་མཛད་པ། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ༀ་མ་ཎི་པདྨ་ེ ཧ།ཾཱུ ཌཱ་ཀི་ནི་ཧ་རི་ནི་ས་ཧ།ཾཱུ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གསང་སྒྲུབ་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་འཕགས་པ་བཅུ་
གཅིག་ཞལ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཀྱི་གཟུངས་རིང་བཞུགས་སོ། །

དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

སྤྱན་རས་གཟིགས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁྱབ་པའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ། །གཟི་བརྗིད་འོད་
དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱིཿ ཧ།ཱུྃ ཞེས་པ་དང་།
ༀ་མ་ཎི་པདྨ་ེ ཧ།ཾཱུ དང་།

ྡྷ ། ཏ་ཐཱ་
ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། བཛྲ་ས་ར་པྲ་མར་ནི
ྷ ། སམྱཀྶ་ཾ བུདྡ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་དྷ་ར་དྷ་ར། དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། ཨིཊ་ྚེ ཝཊྚ།ེ
ག་ཏ་ཡ། ཨར་ཏེ
ྷ
ཙ་ལེ་ཙ་ལེ། པྲ་ཙ་ལེ་པྲ་ཙ་ལེ། སརྦ་ཀླེ་ཤ ། སརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་ནི། ཤུདྡ་ེྷ ཤུདྡ།ེྷ བི་ཤུདྡ་ེྷ བི་
ཤུདྡ།ེྷ ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡ་ེྷ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་པ་རྣམས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
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༄༅། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སེངྒེ་སྒྲའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་རབ་ཏུ་བསྔགས། །ཡོན་ཏན་དམ་པ་ཀུན་གྱི་གཞི། །སྤྱན་

རས་གཟིགས་ཞེས་མཚན་གསོལ་བ། །རྟག་པར་བརྩེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མི་འཇིགས་
ཐོགས་མེད་སེང་གེའི་ཁྲི་སྟེགས་སུ། །རྣམ་དག་འོད་གསལ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་
མཛེས། །སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་གངས་རིའི་ཕུང་པོ་འདྲ། །རྗེ་བཙུན་སེངྒེ་སྒྲ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཨཱཿ ཧྲཱིཿ སིང་ཧ་ན་ད་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་སྙིང་པོ་དང་།

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿ ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏ་ཡ།
ྭཱ
མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ཀ་ཊེ། བི་ཀ་ཊེ། ནི་ཀ་ཊེ། ཀ་ཊཾ་ཀ་ཊེ། ཀ་རོ་ཊེ་ཀ་རོ་ཊེ།
བཱིརྱེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི། །འོད་དཔག་མེད་པས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །ཁྲོ་བོས་

མཁའ་འགྲོ་ལས་ལ་བསྐུལ། །ཕྱག་འཚལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

ༀ་ཨཱཿ ཧ་ཱུྃ ཧྲཱིཿ ༀ་མ་ཎི་པདྨ་ེ ཧ།ཾཱུ ༀ་དྷུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་ཧ་རི་ནི་ས། ར་ཙ་ཧྲཱིཿ ཡ། ཞེས་ཅི་མང་

བཟླའོ། །
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ནང་གི་སྒྲོལ་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པན་གྱིས། །ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་ཅིང་། །ཕོངས་པ་ཀུན་

ལས་སྒྲོལ་མཛད་མ། །སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་པ་དང་།

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ། བོ་ཏི་ས་ཏ་ཡ།
ྭཱ མ་ཧཱ་ས་ཏ་ཡ།
ྭཱ
1

མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་སརྦ་དུཥྚ།ཾ པྲ་དུཥྚ།ཾ མ་མ་"ཀྲྀ ་ཏེ། ཛམྦ་ཡ།
ྷ

སྟམྦ་ཡ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་མང་
ྷ མོ་ཧ་ཡ། བནྡ་ཡ།
ྷ ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཧ།ཾཱུ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། སརྦ་དུཥྚ་ཾ སྟཾ་བྷ་ནི་ཏཱ་རེ་ས་ཧཱ།
བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །སྒྲོལ་དཀར་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོན་པན་གྱིས། །ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་ཅིང་། །ཕོངས་པ་ཀུན་
1 མ་དཔེར་ཀ་ཞེས་འབྱུང་ཡང་དཔེ་གཞན་དུ་ཀྲྀ་ཞེས་འབྱུང་བ་དག་པར་སྙམ་ནས་བཅོས་སོ།།
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ལས་སྒྲོལ་མཛད་མ། །སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ༀ་ཨ་མ་ར་ནི་ཛི་ཝཱནྟཱི་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །ཨུ་རྒྱན་སྒྲོལ་མ་གནས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཨོ་ཌི་ཡ་ནར་རྣམ་འཕྲུལ་ཞིང་། །རབ་འཕྲུལ་གཞན་དུའང་ཀུན་འཕྲུལ་ལ། །གནས་

རྣམས་ཀུན་ལ་དབང་མཛད་མ། །གནས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་འདུད། །
ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་། །དོན་ཀུན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །བདག་ལ་ཉེ་བར་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཡང་ན།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྣ་ཚོགས་ཆུ་སྐྱེས་བསིལ་ཟེར་ཅན་སྟེང་བྲིཾ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མོ་ནི། །དཔག་མེད་
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གཟི་ལྡན་གཞོན་སྒེག་ཉི་མའི་འོད་འདྲ་རྒྱན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲས་པ། །ཉེས་པའི་སྐྱོན་

སྤངས་སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བསྒྲོལ་ཞིང་དེའི་རེ་སྐོང་ཕྱིར། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་གྲགས་དེ་ཡིས་སྒྲུབ་པོ་བདག་སྐྱོངས་ཤིག །
ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་དྷ་ནཾ་མེ་དེ་ཧི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །ས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་ལྷ་མོ་ནི། །དབང་གི་ལྷ་མོ་དཔག་ཆེན་མོ། །འཇིག་རྟེན་

གསུམ་རྣམས་གཡོ་མཛད་མ། །སྒྲོལ་མ་དེ་ལ་གུས་པས་འདུད། །
ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་སཾ་ཏ་ར་ཎི་ཧྲཱིཿ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །ཕྱག་རྡོར་འབྱུང་བོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ཆེན་དྲི་མེད་ནམ་མཁའི་མདངས་དང་ལྡན། །དུས་མཐའི་སྤྲིན་ལྟར་ཧཱུྃ་སྒྲ་
40
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འབྲུག་སྟོང་ཆེ། །འབར་བའི་རྡོ་རྗེས་བགེགས་ཀྱི་ཀླད་པ་འགེམས། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་
བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཧ་ཱུྃ བཛྲ་ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང་།

ༀ་བྷུ་ཏ་ཌཱ་མ་ར་བྷུ་ཏ་ཨཏཾ་པ་ཏི་ཨཀྵོ་བྷྱཿ ཀི་རི་ཊ་ཱི ན། སརྦ་བྷུ་ཏ་པྲེ་ཏ་པི་ཤ་ཙི་ས་དྷཱ་
ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་བསྐང་།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །གསང་བའི་བདག་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །གསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ན། །གསང་སྔགས་རིགས་སྔགས་ཀུན་གྱི་

བདག་པོ་སྟེ། །ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པའི། །བཅོམ་
ལྡན་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ༀ་བཛྲ་པཱ་ནི་ཧ་ཾཱུ ཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །གསང་བའི་བདག་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །རྟ་མགྲིན་དཔའ་གཅིག་ལྷན་སྐྱེས་ཇོ་བོའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧྲཱིཿ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཆོས་སྐུ་པད་མའི་གསུང་། །ཆོས་རྗེ་འོད་དཔག་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་
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ཆོས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཧྲཱིཿ ལས་རྔམ་ཆེན་སྐུ། །རྟ་མགྲིན་རྟ་སྐད་བཞད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྟ་མཆོག་རོལ་བ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །རྟ་མགྲིན་ཁྱུང་གཤོག་ཅན་ཇོ་བོའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐུ་མདོག་ཆགས་མེད་ནམ་མཁའི་དམར་ཐག་འདྲ། །འབར་བའི་དབུ་ལ་རལ་བ་

གྱེན་དུ་བརྗེས། །མ་རིག་ཚངས་པ་ཁ་བུབ་གནོན་པའི་ལྷ། །པདྨ་རིག་སྔགས་རྒྱལ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྟ་མཆོག་རོལ་བ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །རྟ་མགྲིན་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །སྒྲུབ་

ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བའི། །ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

ༀ་ཨཱཿཧ་ཾཱུ ཧ་ཡ་གྲྀ་ཝ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཱུྃ ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྟ་མཆོག་རོལ་བ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་ཀུན་

ཀྱང་རྟ་མགྲིན་གྱི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །རྟ་མགྲིན་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི ་ ཆོ ས ་སྐུ་པདྨའི ་ གསུང་། །ཆོ ས ་རྗེ ་ འོ ད ་དཔག་མེ ད ་པ་རྡོ་རྗེ ་

ཆོས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཧྲཱིཿ ལས་དབང་ཆེན་སྐུ། །རྟ་མགྲིན་རྟ་སྐད་བཞད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཧྲཱིཿ པདྨ་ཏ་ཀྲིཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་ག་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧ
་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་བཟླ། མཇུག་ཏུ་སྙིང་
�ཷ

པོའི་མཐར།

ཁཾ་རཀྵ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿ ཁཾ་རཀྵ་ས་མཱ་ཡ་བྷྱོཿ ཁཾ་རཀྵ་ས་མཱ་ཡ་བཟློག ཁཾ་རཀྵ་ས་མཱ་ཡ་

གཏུབས། ཁཾ་རཀྵ་ས་མཱ་ཡ་བྱེར། ཁཾ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་རྦད། ཁཾ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་རྦུད། ཁཾ་རཀྵ་ས་མཱ་
ཡ་རྦད་རྦུད་ཕཊ་ཡ་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཛཿ ཛཿ ཞེས་པ་བཏགས་པ་དང་།

ༀ་བཛྲ་དུན་བྷྱོཿ ཏིག་ནན་ཛཿ ཛཿ ས་མ་ཡ་སྟཾ། ཞེས་པའང་བཏགས་ལ་ལན་ལྔ་ཙམ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྟ་མཆོག་རོལ་བ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་ཀུན་

ཀྱང་རྟ་མགྲིན་གྱི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །་

ཧཱུྃ་གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་སྐུ། །སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་དབྱར་གྱི་ཆར་
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སྤྲིན་འདྲ། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་རྟ་སྐད་འཚེར། །ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྐུ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཧྲཱིཿ པདྨ་ཏ་ཀྲིཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་སྙིང་པོ་དང་།

ཧྲཱིཿ བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲྀ་ཝ་སརྦ་ཤི་ཏ་ཀ་ལ་མེ་དཔུང་གཏུབས། ཧ་ཧ་ནན་རྦད་རྦད་
གཏུབས། ཤག་ཧ་ཧ་ནན། རྦད་རྦད་གཏུབས། གྲྀ་ཎ་རཱ་ཛ་ཡ་རྦད། མཱ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་དྲག་

སྔགས་དང་སྦྱར་བ་གང་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྟ་མཆོག་རོལ་བ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་མི་གཡོ་བ་སྔོན་པོ་པུས་བཙུགས་མའི་གཟུངས་
བཞུགས་སོ། །

ཀྱེ་ཀྱེ་མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་མ་གཡོས་ཀྱང་། །སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་

དཔག་མེད་མཛད། །འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་ཞིང་། །སྲིད་པ་གསུམ་ན་

དགྱེས་པར་གར་མཛད་པ། །སྲིད་པའི་ཆུ་བོ་བསྐམས་ཤིང་བདུད་རྣམས་བཅོམ། །སྲིད་

པའི་རླུང་གིས་མི་གཡོ་ཐུགས་རྗེའི་མགོན། །རབ་བརྗིད་མི་གཡོ་མགོན་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
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ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །མི་གཡོ་བ་སྔོན་པོ་བཀའ་གདམས་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཆོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་མདོག །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞབས་

ཟུང་བརྗིད་པའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་རྡོ་རྗེ་ཞགས་པ་བསྣམས། །ཁྲོ་རྒྱལ་མི་གཡོ་
མགོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཙཎྚ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་།

ཀླུང་རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་

༄༅། །མི་གཡོ་བ་ཕྱག་བཞི་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །་

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལས། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བསྟན་

པ༑ །བདུད་བཞི་རླུང་གིས་མི་གཡོ་སྐྱེ་རྒུའི་དཔལ། །བཅོམ་ལྡན་མི་གཡོ་མགོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ན་མཿ ས་མནྟ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏ་ྟ བཛྲ་ཎཾ་ༀ་ཨ་ཙ་ལ་ཀ་ན་ཀ་ན་ཙཎྚ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ས་ྤོ

ཊ་ཡ་ཧ།ཾཱུ ཏྲཾ་མཾ་ཏཾ། བསྙེན་པའི་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ།

ༀ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་མ་མ་ཤ་ཏྲུན་ཨ་མུ་ཀ་སྱ་ཤི་རཾ། ཀཱི་ལ་ཡ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཨ་ཏི་མུ་ཀ་སྟཾ་
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བྷ་ཡ་ཧྲི་དི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ལས་ལ་སྦྱར་བའི་སྔགས་ཀྱང་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །མི་གཡོ་སྤྲེའུ་བརྒྱད་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཀྱེ་ཀྱེ་མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་མ་གཡོས་ཀྱང་། །སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་

དཔག་མེད་མཛད། །འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་ཞིང་། །སྲིད་པ་གསུམ་ན་

དགྱེས་པའི་གར་མཛད་པ། །སྲིད་པའི་ཆུ་བོ་སྐེམ་ཞིང་བདུད་རྣམས་འཇོམས། །སྲིད་

པའི་རླུང་གིས་མི་གཡོ་ཐུགས་རྗེའི་མགོན། །རབ་བརྗིད་མི་གཡོ་མགོན་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཨ་ཙ་ལ་ཀ་ཎ་སརྦ་རེ་གཱན། བྷིནྡ་བྷིནྡ
།ྷ ཚིན་ཚི
ྡྷ ན་ཧ
ྡྷ །ཱུྃ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །
ྷ

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་འཇོམས་
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པའི་དཔལ། །མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། །སངས་རྒྱས་ཚེ་
དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ས་ར་ཧ་ཀ་ར་རེ་ཤ་ར་རེ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཉེར་གཅིག་བཟླ་ལ།
ༀ་ཨ་མ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝཱནྟ་ི ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་པ་ཅི་ནུས་དང་།

ༀ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷ་རོ་པ་ཙི་ཏེ།
ༀ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡ་དྷརྨ་ཏེ
་ག་ག་ན་ས་མུད་ག་ཏེ་སྭ་བྷ་ཝ་བི་ཤུདྡ་ེྷ མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་
ྷ
རི་ཝཱ་རེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཀྱང་བཟླའོ། །

དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་ན། །དེ་ཡི་མོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་

སྐུ༑ །གསལ་བར་མཐོང་ནས་འཆི་བདག་དཔའ་བཅོམ་སྟེ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མྱུར་
དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །

༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་བ་རིའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་འཇོམས་

པའི་དཔལ། །མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། །སངས་རྒྱས་ཚེ་
དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ། ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷ་རོ་པ་ཙི་ཏེ་

ཀ་རི་ཎ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་ན། །དེ་ཡི་མོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་

སྐུ༑ །གསལ་བར་མཐོང་ནས་འཆི་བདག་དཔའ་བཅོམ་སྟེ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མྱུར་
དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །
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༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོ་ཕྱག་བཞི་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ༀ་བཅོ མ ་ལྡན་མགོ ན ་པོ ་ ཡེ ་ ཤེ ས ་ཚེ ་ ཡི ་ བདག །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི ས ་རྟག་ཏུ་

དགོ ང ས་གྱུར་པའི ། །འཕགས་པའི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་སྐྱེ ་ ཤི ་ གཅོ ད ་པ་པོ ། །སྐྱེ ་ དགུ་
རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་གྱུར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དད་པས་བདག་ནི་རྟག་ཏུ་བསྟོད་ཕྱག་

འཚལ། །བགེགས་དང་འཆི་ལས་རྣམ་གྲོལ་བའི། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུ་མཚོ་
དེ༑ །མཁའ་མཉམ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ༀ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ། ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷ་རོ་པ་ཙི་

ཏེ༑ ༀ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡ་དྷརྨ་ཏེ
་ག་ག་ན་ས་མུངྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུད་དྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་
ྷ
པ་རི་ཝཱ་རེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་ན། །དེ་ཡི་མོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་

སྐུ༑ །གསལ་བར་མཐོང་ནས་འཆི་བདག་དཔའ་བཅོམ་སྟེ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མྱུར་
དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །

༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་མི་ཏྲའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ། །ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་སྐུ་ཚེ་དང་། །ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་ངེས་པ། །གཟི་བརྗིད་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ྫྙཱ
་ནིཤ་ྩི ཏ་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་
ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུར་ན་སུ་བི

ྷ ་སམྱཀྶ་ཾ བུད་དྷཱ་ཡ། ཏ་དྱཐཱ། ༀ་པུཎྱེ་པུཎྱེ། མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ། ཨ་
ཏ་ཡ། ཨར་ཏེ
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པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ། ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ༀ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུད་དྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་
མུངྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུད་དྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་བ་རི་ཝཱ་ར་ཡེ་སཱ་ཧཱ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་ན། །དེ་ཡི་མོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་

སྐུ༑ །གསལ་བར་མཐོང་ནས་འཆི་བདག་དཔའ་བཅོམ་སྟེ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མྱུར་
དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །

༄༅། །རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བའི་མདོག །ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྒྱད་རབ་མཛེས་ཞི་

བའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྩོལ་མ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཞབས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦ་ཏྲཻ་ལོཀྱ་པྲ་ཏི་བི་ཤིཥ་ྚཱ ཡ། བུད་དྷཱ་ཡ་དེ་ན་མཿ ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷ་ཾྲ
ཱུ
བྷ་ཾྲ བྷ།ཾྲ ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ཨ་ས་མ་ས་མནྟ་ཨ་ཝ་བྷཱ་ས། སྤ་ར་ཎ་ག་
ཱུ ཱུ
ཏི་ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུད་དྷེ་ཨ་བྷི་ཥིཉ་ྩ ཏུ་མཱཾ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱཿ སུ་ག་ཏ་ཝ་ར་ཝ་ཙ་ན་
ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀཻ་ར་མ་ཧཱ་མུ་ད་མནྟ
་པ་དཻཿ ཨཱ་ཧ་ར་ཨ་ཧ་ར། མ་མ་ཨཱ་ཡུཿ སནྡ་ར་ཎི
།
ྲཱ
ྷ

ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུད་དྷེ། ཨུཥྞ་ཱི ཥ་བི་ཛ་ཡ་པ་
རི་ཤུདྡ།ེྷ ས་ཧ་སྲ་རསྨི་སཉྩ་ོ དི་ཏེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ནི། ཥཊྤཱ་ར་མི་ཏ་པ་རི་པ་ར་
ཱུ
ྷཱི ་ྛཱ ན་ཨ་
ཎི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏེ། ད་ཤ་བྷཱུ་མི་པྲ་ཏིཥ་ྛི ཏེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྀ་ད་ཡ། ཨ་དཥ
ྨཱ
དྷིཥྛ་ི ཏེ། མུ་དྲེ་མུ་དྲེ། མ་ཧཱ་མུ་དྲེ། བཛྲ་ཀཱ་ཡ་སཾ་ཧ་ཏ་ན་པ་རི་ཤུད་དྷེ། སརྦ་ཀར་ཨཱ་བ་ར་ཎ་
བི་ཤུད་དྷེ། པྲ་ཏི་ནི་ཝརྟ་ཡ། མ་མ་ཨ་ཡུར་བི་ཤུད་དྷེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་མ་ཡ། ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་
ཨ་དྷིཥྛ་ི ཏེ། ༀ་མུ་ནི་མུ་ནི། མ་ཧཱ་མུ་ནི། བི་མུ་ན་བི་མུ་ནི། མ་ཧཱ་བི་མུ་ནི། མ་ཏི་མ་ཏི། མ་ཧཱ་
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་ྷཱི ཤུད་དྷེ། ཧེ་ཧེ་
མ་ཏི། མ་མ་ཏི། སུ་མ་ཏི་ཏ་ཐཱ་ཏཱ། བྷཱུ་ཏ་ཀོ་ཊི་པ་རི་ཤུད་དྷེ་བི་སྥ་ཊ་བུད་ད
ུ
ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། བི་ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡ། སྨ་ར་སྨ་ར། སྥ་ར་སྥ་ར། སྥཱ་ར་ཡ་སྥཱ་ར་ཡ། སརྦ་བུད་དྷ་ཨ་
དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛ་ི ཏེ། ཤུད་དྷེ་ཤུད་དྷེ། བུད་དྷེ་བུད་དྷེ། བཛྲེ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བཛྲེ། སུ་བཛྲེ། བཛྲ་
གར།ེྦྷ ཛ་ཡ་གར།ེྦྷ བི་ཛ་ཡ་གར།ེྦྷ བཛྲ་ཛྭ་ལ་གར།ེྦྷ བཛྲོད་བྷ་ཝེ། བཛྲ་སཾ་བྷ་ཝེ། བཛྲེ་བཛྲི་ཎི་
བཛྲམྦ་ཝནྟ
།ུ མ་མ་ཤ་རཱི་རཾ། སརྦ་ས་ཏ་ནཱཉྩ
། ཀཱ་ཡ་པ་རི་ཤུད་དྷིར་བྷ་ཝནྟ་མེ
ྭཱ
ྷ
ུ ་ས་དཱ། སརྦ་ག་
ཏི་པ་རི་ཤུད་དྷིཥྩ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱཤྩ་མཱཾ། ས་མཱ་ཤ་ས་ཡནྟ
།ུ བུ་དྷྱ་བུ་དྷྱ། སི་དྷྱ་སི་དྷྱ། བོ་དྷྱ་བོ་
ྭཱ
དྷྱ༑ བི་བོ་དྷྱ་བི་བོ་དྷྱ། མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ། བི་མོ་ཙ་ཡ་བི་མོ་ཙ་ཡ། ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་
ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ས་མནྟ་མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ། ས་མནྟ་རསྨི་པ་རི་ཤུད་དྷེ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྀ་ད་
ཡ༑ ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛ་ི ཏེ། མུ་དྲེ་མུ་དྲེ། མ་ཧཱ་མུ་དྲེ། མ་ཧཱ་མུ་དྲ་མན་ྟྲ པ་དཻཿ སཱ་ཧཱ། ༀ་བྷ་ཾྲ ས་ཧཱ།
ྭཱ
ཱུ
ༀ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་དེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་མང་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧེ་རེ་ཀ་ཡི་རིགས་བྱུང་བ། །རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཆེན་མོ་ནི། །འཆི་བདག་བཟློག་

མཛད་བདུད་རྩིའི་ཞལ། །ཕྱིར་བཟློག་ཆེན་མོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

ༀ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སན་ཛ་ཝ་ནི། མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མུ་ཁེ་ཛི་ཝཾ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ། པྲ་བེ་ཤ་ཡ། སརྦ་

བཛྲ་པདྨ་ས་མ་ཡོ་གི་མ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏ།ྟ པི་པ་ཐ་མུཏྟ་ེ ཧ་ཾཱུ ཧ།ཾཱུ ཨ་ཨ་ༀ་ཨཱཿ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་
བཟླའོ། །
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་

མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་

བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །འཇམ་དཀར་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ངོ་བོ་མ་ནོར་ཆོས་ཉིད་རབ་མཁྱེན་ཅིང་། །རྣམ་པ་མ་ལུས་འཇའ་ཚོན་ལྷང་ངེར་

གཟིགས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་དང་ཐབས་ཚུལ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །སྲིད་མཚོ་མཐའ་ཡས་
སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཝཱ་ཀྱཻ་དཾ་ན་མ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

འཇམ་དབྱངས་མགོན་ཁྱོད་གུས་པས་རྗེས་དྲན་ཞིང་། །བསྒོམ་བཟླས་ལེགས་

མཆོད་མངོན་པར་བསྟོད་པ་ཡིས། །བློ་ངན་མ་རིག་འཐིབས་པའི་ཚོགས་རྣམས་

ཀུན། །སྤྲིན་མེད་ཉི་ཤར་ཇི་བཞིན་དྭངས་པར་མཛོད། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་
བདག །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་
པ༑ །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་
པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དམར་སེར་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གཞོན་ནུ་སྐུ་ལུས་འཆང་བ་པོ། །ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་རབ་ཏུ་འབར། །འཇིག་རྟེན་

གསུམ་གྱི་མུན་སེལ་བ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས་ཤིང་།
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ན་མོ་མཉྫ་ཤ
མ་ཧཱ་ས་ཏ་ཡ།
མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་
ྭཱ
ྭཱ
ུ ་ྲཱི ཡེ། ཀུ་མ་ར་བྷུ་ཏཱ་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏ་ཡ།
ཡ༑ ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ར་ཛེ། བི་ར་ཛེ། ཤུད་དྷེ་བི་ཤུད་དྷེ། ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ཨ་མ་ལེ། བི་མ་
ལེ༑ ནིར་མ་ལེ། ཛ་ཡ་ཝ་རེ། རུ་རུ་ཙ་ལེ། ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་གྱི་
གཟུངས་ཉིད་ཅི་རིགས་པར་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་གང་བློ་མའ་ི བསྟོད་སྒྲུབ་མར་གྲགས་པའ་ི གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་གི་བློ་གྲོས་སྒྲིབ་གཉིས་སྤྲིན་བྲལ་ཉི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །བདེན་

གཉིས་དོན་ཀུན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཕྱིར་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གླེགས་བམ་འཛིན། །གང་

དག་སྲིད་པའི་བཙོན་རར་མ་རིག་མུན་འཐོམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའི། །འགྲོ་

ཚོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་ལྡན་གསུང་། །འབྲུག་
ལྟར་ཆེར་སྒྲོག་ཉོན་མོངས་གཉིད་སློང་ལས་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོག་གྲོལ་མཛད་ཅིང་། །མ་རིག་

མུན་སེལ་སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་ཇི་སྙེད་གཅོད་མཛད་རལ་གྲི་བསྣམས། །གདོད་ནས་དག་

ཅིང་ས་བཅུའི་མཐར་སོན་ཡོན་ཏན་ལུས་རྫོགས་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོའི་སྐུ། །བཅུ་ཕྲག་
བཅུ་དང་བཅུ་གཉིས་རྒྱན་སྤྲས་བདག་བློའི་མུན་སེལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་འདུད། །

ཅེས་ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་པས་བསྟོད་ཅིང་།

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་པ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་
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བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གཞོན་ནུ་སྐུ་ལུས་འཆང་བ་པོ། །ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་རབ་ཏུ་འབར། །འཇིག་རྟེན་

གསུམ་གྱི་མུན་སེལ་བ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ཧ།ཱུྃ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་རི་ཏི་བའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བྱམས་ཆེན་མེ་ཡིས་ཞེ་སྡང་བུད་ཤིང་བསྲེགས། །ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་མ་རིག་མུན་

པ་སེལ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །དགའ་ལྡན་བཞུགས་པ་དེ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཾ ་ཏྲི་ཡེ་ས་ཧཱ། ཞེས་དང་།
ༀ་མཻ་མཻ
ྭཱ

ༀ་མ་ཏི་མ་ཏི་སྨྲྀ་ཏི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་བཟླས་པས་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་།
ༀ་མོ་ཧི་མོ་ཧི་མ་ཧཱ་མོ་ཧི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་བཟླས་པས་འགྲོ་དོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །

འདི་ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག །དགའ་ལྡན་སྐྱེས་ནས་ཡིད་དགའ་བར། །མྱུར་དུ་

བྱམས་མགོན་མཉེས་བྱས་ནས། །བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག །
53

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༄༅། །ཤེར་ཕྱིན་མ་དཀར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི །

།ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་

ཕྱིན། །འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་བྱེད་ཡུམ། །དེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ྡྷ ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། མེ་དྷ་ཝར་ནི
ྡྷ ། དྷི་རི་དྷི་རི། བུད་དྷི་ཝར་ནི
ྡྷ ་ས་ྭཱ
ༀ་པི་ཙུ་པི་ཙུ་པྲཛྙཱ་ཝར་ནི

ཧཱ༑ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའི་དཔལ་ལས་ལེགས་

འོང་ཞིང་། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྟེར་བ། །ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །

ྡྷ ་ྲཱཾ ཧ།ཱུྃ ཞེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །
ༀ་བཛྲ་དེ་ཝཱི་པི་ཙུ་པི་ཙུ་པྲཛྙཱ་ཝར་ཧ

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ངག་དབང་ལྷ་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་ཀུན་

ཀྱང་དབྱངས་ཅན་མའི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་

བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའི་དཔལ་ལས་ལེགས་
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འོངས་ཤིང་། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྟེར་བ། །ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཾ ཱི ཾ ་ས
ཾ
ༀ་སྭ་ར་སྭ་སྟ་ྱཻ ཧ་ཧ
ྲཱི ་ཧ
ྲ ྲཱི ་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་གི་མཚན་ཙམ་འཛིན་ཅིང་དྲན་པས་ཀྱང་། །འཇིག་པ་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱོབ་

བྱེད་ཅིང་། །དྲི་མེད་བདེ་ཆེན་ཉེ་བར་སྩོལ་བ་ཡི། །ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ༑ །

ༀ་མཱ་རི་ཙྱཻ་མཾ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

རྒྱལ་ཀུན་འཕྲིན་ལས་ལྷ་མོའི་སྐུར་ཤར་མ། །བཅོམ་ལྡན་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་ནུས་

མཐུ་ཡིས། །མི་ཁ་ཕྲ་མཆུ་འཐབ་རྩོད་འཁྲུག་ལོང་བཟློག །ནད་ཡམས་དལ་ཡམས་

དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་བཟློག །མདོར་ན་མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟློག །འདོད་པའི་

དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་
མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་

འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡི་གེ་ཕྱེད་དང་བཞི་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐྱོ ན ་གྱི ས ་མ་གོ ས ་སྐུ་མདོ ག ་དཀར། །རྫོ ག ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ས ་དབུ་ལ་
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བརྒྱན། །ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ༑ །

ༀ་ཨ་རོ་ལིཀ ། ཞེས་ལན་གཅིག་བརྗོད་ལ།

ཨ་རོ་ལིཀ ། ཞེས་པ་ཉིད་བརྒྱ་རྩ་བཟླའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་སྔགས་ༀ་ཅན་གཅིག་གིས་མགོ་དྲངས་ནས། གཞན་བརྒྱ་

རྩ་བརྒྱད་བཟླ་བ་ཉིད་ཅི་ནུས་སུ་བྱའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྤྱན་ནི་འཁོར་ལོ་མཛེས་མ་སྟེ། །འཆི་བ་སློང་བར་བྱེད་པའི་མཆོག །བདག་ཅག་

སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་ལ། །ལྷ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྐྱབ་པར་མཛོད། །

ྠ
ཞེས་
ༀ་རུ་རུ་སྤུ་རུ། ཛྭ་ལ་ཏིཥ་ྛ སིད་ྡིྷ ལོ་ཙ་ན། སརྦ་ཨར་ས་དྷ་ནི
་མ་མ་ཤཱནྟ་ཀུ་རུ་ས
ིཾ
་ཧཱ།
ྭཱ

ཅི་མང་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་གཙོ་རྐྱང་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བཅོ མ ་ལྡན་དམ་ཚི ག ་གསུམ་བཀོ ད ་ནི ། །གསེ ར ་མདོ ག ་རྡོ་རྗེ འི ་ སྐྱི ལ ་ཀྲུང་
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བཞུགས། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །ཚངས་སྤྱོད་ཆ་བྱད་ཆོས་གོས་

བསྣམས། །ཕྱག་གཡོན་ཆོས་གོས་གྲྭ་འཛིན་ཅིང་། །གཉིས་ཀ་ཐུགས་ཀར་ཆོས་

འཆད་མཛད། །ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །གསང་སྔགས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་
བཞུགས། །

ན་མསྟ་ྲཻ ཡ་དྷཱི་ཀཱ་ནཾ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཱཾ། སརྦ་ཏྲ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བསྟི། དྷརྨ་ཏཱ་བཱ་ལི་ནཱཾ།

ༀ་ཨ་ས་མ་ས་མ་ས་མནྟོ་ཨཱ་ནནྡཱ་བསྟི་ཤ་ས་ནི་ཧ་ར་ཧ་ར་སྨ་ར་སྨ་ར་ཎ་བི་ག་ཏ་ར་ག་
བུདྡ་དྷརྨ་ཏེ
་སཱ་ར་སཱ་ར། ས་མ་བ་ལ། ཧ་ས་ཧ་ས། ཏ་ཡ་ཏ
་ཡ།
ྲཱ
ྲཱ ག་ག་ན་མ་ཧཱ་བ་ར་ལཀྵ་ཎེ།
ྷ
ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ན་ས་ག་རེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་བའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །ཀུ་རུ་ཀུལླེ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བརྩེ་བས་རྗེས་ཆགས་པདྨ་རཱ་གའི་མདོག །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཞབས་གཉིས་

མཛེས་པའི་སྐུ། །མདའ་གཞུ་ཨུཏྤལ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་འཛིན། །བཅོམ་ལྡན་རིག་
བྱེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ྵ
ༀ་ཀུ་རུ་ཀུལླ་ེ ཧྲཱིཿ ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ཕཊ་ༀ་ཨཱཿ ཧ་ཾཱུ ཧ་ྲི ཧ་ྲི ཧ་ྲི ཧ་རི་ནི་ས་ཧྲི་ཛཿ ཨ་ཀར་ཡ་ཧ
་ཾཱུ

ཛཿ བ་སུ་ཝ་ཤ་ཀུ་རུ་ཨངྐ་ཤ་ཧ
་ྲི ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཛཿ ཛཿ ཞེས་དྲག་ཏུ་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ུ

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རིག་བྱེད་ལྷ་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་
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ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །དཔལ་མོ་སྙིང་གི་གསེར་ཐིག་ཅན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྗེ་བཙུན་རྗེས་ཆགས་རྣལ་འབྱོར་མ། །ཐུགས་རྗེས་བདག་ཉིད་འགྲོ་བ་སྐྱོབ། །རིག་

བྱེད་མ་ཡིས་བྱིན་བརླབས་པ། །བདག་ལ་ཉེ་བར་བསྩལ་དུ་གསོལ། །
ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་ཀུ་རུ་ཀུལླ་ེ ཧྲཱིཿ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རིག་བྱེད་ལྷ་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་ཀུན་

ཀྱང་རིག་བྱེད་མའི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་

བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །ནོར་རྒྱུན་མ་དམར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་སྔོན་སྦྱིན་པ་རྒྱུ་མཚོའི་དགེ་བསགས་པས། །ཚེ་དང་ནོར་དང་མཐུ་ཡི་དཔལ་

བརྙེས ཤིང་། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི། །དཔལ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཨ་ཡ་བྷི་བྷི། བྷཊི་བྷུཊྚ། ཀ་མ་རཀྐ་ི མ། སཱ་མ་བ་ཏི། སརྦ་ཝི་སི་ཏི། ཀུ་རུ་ཎི་རེ། ག་རུ། ཞེས་

ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
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རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །ལྷ་མོ་ཏི་ནུ་ལའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུམ་བརྙེས། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ས་ཧི་ཀི་ལ་ཧྲཱིཿ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །རྗེ་བཙུན་མ་ཐོད་པ་རྒྱན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུམ་བརྙེས། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ༀ་དུ་ཁ་ཡེ་ན་མ། ཞེས་བཟླ།
དེ་ནས་དེ་ལ།

ༀ་ཧ་རི་ཎི་ས་ཨཱཿ རི་ནི་ས་ཧ་ཧ་ཾཱུ ནི་ཧ་ས་རི། ཞེས་བཏགས་པའང་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་འདོད་གསོལ་དང་།

སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

རྒྱལ་སྲས་

༄༅། །མཁའ་འགྲོ་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྡོ་རྗེ་མི་འཆི་འདོད་ཆགས་ཆེ། །མི་རྟོག་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །འདོད་ཆགས་ཕ་
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རོལ་ཕྱིན་པ་བརྙེས། །པདྨ་མཁའ་འགྲོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་མ་ཎི་པདྨ་ེ ཧ།ཾཱུ ༀ་དྷུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ལྗང་སྔོན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས། །རྡོ་རྗེའི་རྭ་གུར་མེ་དཔུང་འབར་

བའི་མཐུས། །བདུད་བཞིའི་སྟོབས་རྣམས་རྣམ་པར་འཇོམས་མཛད་པའི། །རྡོ་རྗེ་རྣམ་

པར་འཇོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཤྩཎ་ྜ བཛྲ་པཱ་ན་ཡེ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ནཱ་པ་ཏ་ཡེ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཏྲུ་

ྞ
ྞ
ྞ
ྞ
ཊ་ཏྲུ་ཊ། ཏྲོ་ཊ་ཡ་ཏྲོ་ཊ་ཡ། སྥ་ཊ་སྥ
་ཊ།
ུ
ུ སྥ་ོ ཊ་ཡ་སྥ་ོ ཊ་ཡ། གྷཱུར་གྷཱུར། གྷཱུར་པ་ཡ་གྷཱུར་པ་ཡ།
སརྦ་ས་ཏ་ནི
ྭཱ ། བོ་དྷ་ཡ་བོ་དྷ་ཡ། སཾ་བོ་དྷ་ཡ་སཾ་བོ་དྷ་ཡ། བྷྲ་མ་བྷྲ་མ། སཾ་བྷྲ་མ་ཡ་སཾ་བྷྲ་མ་
ཡ༑ སརྦ་བྷཱུ་ཏ་བོ་དྷ་ནི། ཀུ་ཊ་ཀུ་ཊ། སཾ་ཀུ་ཊ་ཡ་སཾ་ཀུ་ཊ་ཡ། སརྦ་ཤ་ཏྲ་ན།
ཱུ གྷ་ཊ་གྷ་ཊ། སཾ་
གྷ་ཊ་ཡ། སཾ་གྷ་ཊ་ཡ། སརྦ་བིད་བཛྲ་བཛྲ།
སྥ་ོ ཊ་ཡ་བཛྲ་བཛྲ། ཀ་ཊ་བཛྲ་བཛྲ། མ་ཊ་བཛྲ་
ྱཱ
བཛྲ། མ་ཐ་བཛྲ་བཛྲ། ཨཊྚ་ཧཱ་ས་བཛྲ། ནཱི་ལ་བཛྲ་སུ་བཛྲ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཧེ་ཕུ་ལུ་ནི་རུ་ཕུ་ལུ། གྲྀ་
ཧྣ་ཀུ་ལུ། མི་ལི་ཙུ་ལུ། ཀུ་རུ་ཀུ་ལུ། བཛྲ་བི་ཛ་ཡཱ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཀ་ཊ་ཀ་ཊ།
མ་ཊ་མ་ཊ། ར་ཊ་ར་ཊ། མོ་ཊ་ན་བྲ་མོ་ཊ་ནཱ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཙ་ར། ནི་ཙ་ར། ཧ་ར་ཧ་ར། ས་ར་ས་
ར༑ མཱ་ར་ཡ། མཱ་ར་ཡ། བཛྲ་བི་དཱ་ར་ནཱ་ཡ་ས་ཧཱ།
ི ་ྡ ཙྪན
ི །ྡ བྷིནྡ་བྷིནྡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་
ྭཱ ཙྪན
ས་ཧཱ།
།ྷ ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷ། བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ བྷནྡ་བྷནྡ
ྭཱ ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་ཙནྜ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ས་ྭཱ
ྷ
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ཧཱ༑ ཏ་ས་ཡ་ཏ
་ས་ཡ།
བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྲཱ
ྲཱ
ྭཱ ཧ་ར་ཧ་ར་བཛྲ་དྷ་ར་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ པྲ་ཧ་ར་
པྲ་ཧ་ར། བཛྲ་པྲ་བྷ་ཉྫ་ནཱ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ མ་ཏིས་ྠི ར་བཛྲ། ཤ་ཏི
ྲུ ས་ྠི ར་བཛྲ། པྲ་ཏིས་ྠི ར་བཛྲ། མ་ཧཱ་
བཛྲ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ། ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བཛྲ། ཤ་ྲཱི གྷ་ྲི བཛྲ་དྷ་ར་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ དྷ་ར་དྷ་
ར༑ དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། སརྦ་བཛྲ་ཀུ་ལ་མཱ་བརྟ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་
ཡ་ཕཊ། ན་མཿ ས་མནྟ་བཛྲ་ནཱཾ། སརྦ་བ་ལཾ་ཨཱ་བརྟ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལེ། ཀ་ཊ་བེ་ཏ་ཏ་ལེ། ཨ་ཙ་
ལེ་མཎྜ་ལེ་མཱ་ཡེ། ཨ་ཏི་བཛྲ། མ་ཧཱ་བ་ལ་བཻ་ག་ར་ཎ། ཨ་ཛི་ཏི། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། ཏི་ཊི་ཏི་ཊི། བི་ཾ
ག་ལེ། ད་ཧ་ད་ཧ་དེ་ཛོ་བ་ཏི། ཏི་ལི་ཏི་ལི། བནྡ་བནྡ
།ྷ མ་ཧཱ་བ་ལེ། བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛྭ་ལཱ་ཡེ་
ྷ
ས་ཧཱ།
ྭཱ ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཤྩན་ྚ བཛྲ་བཱ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ནཱ་བ་ཏ་ཡེ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་
ཧ་ར་ཧ་ར་བཛྲ། མ་ཐ་མ་ཐ་བཛྲ། དྷུ་ན དྷུ་ན་བཛྲ། ད་ཧ་ད་ཧ་བཛྲ། པ་ཙ་པ་ཙ་བཛྲ། དྷ་
ར་དྷ་ར་བཛྲ། དྷཱ་ར་ཡ་དྷཱ་ར་ཡ་བཛྲ། དཱ་རུ་ཎ་དཱ་རུ་ཎ་བཛྲ། ཙྪན
ི ་ྡ ཙྪན
ི ་ྡ བཛྲ། བྷིནྡ་བྷིནྡ་བཛྲ་
ཧ་ཾཱུ ཕཊ། ན་མཤྩཎ་ྚ བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥ་ྛ ཏིཥ།ྛ བནྡ་བནྡ
།ྷ ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧ་ཾཱུ
ྷ
ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དཀར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་འདས། །པྲ་ཕབ་པ་ཡི་རྣམ་པ་ཅན། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་

མཆོག་ལྡན་པ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་འདུད། །

ཾ ་ཤྭ་མཱ་ཏཿ བཛྲ་ཀཎྜ་ཀཾ ། ནཱ་ཤ་ཡ་ཎཱ་ཡ། མ་མ་ཥཱནྟ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ས
ཞེས་ཅི་མང་
ༀ་ཕྲཻ་བི
ིཾ
་ཧཱ།
ྭཱ
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བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
གཞན་ཡང་།

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མོས་པ་ལ་

བྱམས་མ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱག་བཞེས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། འདི་ལྟ་སྟེ། ༀ་པྲཛྙ།ེ པྲཛྙ།ེ མ་ཧཱ་པྲཛྙ།ེ
པྲཛྙ་ེ ཨ་ཝ་བྷཱ་སེ། པྲཛྙ་ེ ཨ་ཝ་ལོ་ཀ་ཀ་རི། ཨཱ་ཛྙ་ན་བ་དི་མ་ནི། སིདྷི་སུ་སིད།ིྡྷ སི་ཏ་མ་ན་བྷ་
ག་བ་ཏི། སརྦ་ག་སུ་ན་དྷ་རི། བྷ་ག་བ་ཏི། བ་ཏ་ས་ལི། པྲ་ས་རི་ཧ་ཏ་སེ། ས་མ་ཤ་ས་ཀ་རི།
ཏིཥ་ྛ ཏིཥ།ྛ ཀམྤ་ཀམྤ། ཙ་ལ་ཙ་ལ། ར་བ་ར་བ། གརྫ་གརྫ། ཨཱ་གཙྪ་ཨཱ་གཙྪ། བྷ་ག་བ་ཏི། མ་ན་
མཱ་བི་ལམྦ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །རྡོ་རྗེ་གུར་ལས་འབྱུང་བ་སོ་སོར་འབྲང་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རང་བཞིན་ཅན། །ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཉིད། །དུང་དང་

ཀུནྡ་ཟླ་བའི་འོད། །སོ་སོར་འབྲང་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

ༀ་མ་ཎི་དྷ་རི་བཛྲ་ཎི་མ་ཧཱ་པྲ་ཏི་སཱ་རེ་ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཕཊ་ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
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ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཕྱི ར ་བཟློག་ཆེ ན་མོ་རིགས་སྔགས་རྒྱལ། །གཞན་གྱིས ་མི ་ ཐུབ་སྟོབས་ཆེ ན་

མ༑ །གདུགས་དཀར་ཆེན་མོ་སངས་རྒྱས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་
འདུད། །

ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། ཁ་ས་མེ་ཁ་ས་མེ། བཻ་རེ་བཻ་རེ། སོ་མེ་སོ་མེ། སརྦ་བུདྡ་ཨ་
ྷ

ཞེས་
དྷིཥྛ་ན་ཨ་དྷིཥྛ་ི ཏེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞ་ི ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲི་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཧ་ཾཱུ མ་མ་ཧ་ཾཱུ ས་ཧཱ།
ྭཱ
སྙིང་པོ་གང་འགྲུབ་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །རི་ཁྲོད་ལོ་གྱོན་མ་སེར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ཡི། །ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ལས་བྱུང་བ། །ལྷ་
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མོ་གང་གིས་བསྒྲུབ་པས་ནད་གདོན་བགེགས། །ཀུན་ཏུ་ཞི་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ༑ །

ྞ
ྞ
ༀ་པི་ཤ་ཙཱི་པར་ཤ་ཝ་རི
་ཧ་ྲཱི ཧཿ ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྙི ་པོ་དང་། ༀ་པི་ཤ་ཙཱི་པར་ཤ་ཝ་རི
་
ྭཱ སང

སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤ་མ་ཎ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ལས་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང་།

ཤེས་ཤིང་སྤྲོ་ན་གཟུངས་ཀྱང་བཟླའོ། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རི་ཁྲོད་མ་ལོ་མ་གྱོན་མའི་གཟུངས་བཟླ་བར་འདོད་ན།

ཏདྱ་

ཐཱ༑ ༀ་ཨ་མྲྀ་ཏེ། ཨཱ་ཤྭསྟང་གེ། མཱ་མཱ་རཱ། མཱ་མཱ་རཱ། ཤ་མཱ་བཱ་རཱ། ཤ་མ་ཨུ་པ་ཤ་མཱ། ཏུ་ནུ་པཱི། ནུ་
ྞ
ཏུ་ཏུ་ཏུ་ཏུ་མ་ལེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ན་མ་ཤ་བར་ནན་ཎ། ༀ་པི་ཤ་ཙ་ཱི པར་ཤ་ཝ་རི་པི་ཤ་ཙ་ཱི ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་

ྞ
ྞ
ྞ
པར་ཤ་ཝ་རི
་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ༀ་ཨངྒ་རེ
ྭཱ ༀ་པི་ཤ་ཙ་ཱི པར་ཤ་ཝ་རི་
ུ ། མངྒ་རེ
ུ ་པར་ཤ་ཝ་རི་ཡེ་ས་ཧཱ།
ས་ཧཱ།
་ཾཱུ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ སརྦ་མ་རི་པཱ་ཤ་མ་ནི། སརྦ་དུཥྚན་ནི་བནྡ་མུ་ག་ན་ཧ
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ྷ

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ལོ་མ་གྱོན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་

ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མ་དམར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ཡི། །ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ལས་བྱུང་བ། །ལྷ་

མོ་གང་གིས་བསྒྲུབ་པས་ནད་གདོན་བགེགས། །ཀུན་ཏུ་ཞི་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ༑ །

ྞ
ༀ་པི་ཤ་ཙཱི་པར་ཤ་ཝ་རི
་ཧ་ྲཱི ཧཿ ཧ་ཾཱུ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ སྙིང་པོ་དང་།

ྞ
ༀ་པི་ཤ་ཙ་ཱི པར་ཤ་ཝ་རི
་སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤ་མ་ཎ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ལས་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང་། སྤྲོ་
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ན་གཟུངས་ཀྱང་གོང་བཞིན་བཟླའོ། །རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མ་སྔོན་མོའི་སྙིང་པོ་དང་ལས་སྔགས་གཟུངས་ཀྱང་དཀར་དམར་གཉིས་དང་
འདྲའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ལོ་མ་གྱོན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་

ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མ་ནག་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ཡི། །ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ལས་བྱུང་བ། །ལྷ་

མོ་གང་གིས་བསྒྲུབ་པས་ནད་གདོན་བགེགས། །ཀུན་ཏུ་ཞི་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ༑ །

ྞ
ༀ་པི་ཤ་ཙཱི་པར་ཤ་ཝ་རི
་ཧ་ྲཱི ཧཿ ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་དང་།

ྞ
ༀ་པི་ཤ་ཙཱི་པར་ཤ་ཝ་རི
་སརྦ་རོ་ག་ཚེ་ད་ནི་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ལོ་མ་གྱོན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་

ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །གཟའ་ཡུམ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་གི་མཚན་ཙམ་བཟུང་བས་ཀྱང་། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་གདོན་རྣམས་ཀྱི། །ཉེར་

འཚེ་མཐའ་དག་ཞི་མཛད་པ། །རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །
ༀ་སརྦ་བིདྱ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་སྙིང་པོ་དང་།
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ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཉེ་སྙིང་གང་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྨེ་བརྩེགས་དུད་ཁའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རབ་ཞི་ཆོས་སྐུའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་རབ་ཏུ་ཁྲོས་

པའི་སྐུ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་འཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་པ། །ཁྲོ་རྒྱལ་རྨེ་བ་བརྩེགས་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་བྷུུཾ་མ་ཧཱ་པྲ་ན་ཡེ་བྷུར་ྩི བྷིུ་བི་མ་ན་སེ་ཨུ་ཙུཥྨ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་པ་དང་།

ༀ་བྷུུཾ་རི་ལི་ཤུ་ཐར་ཤ་ཧུར་ཤི་བི་མ་ལེ་ཨུ་ཙུཥྨ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཁྲོ་རྒྱལ་རྨེ་བརྩེགས་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །ཁྲོ་བོ་རྨེ་བརྩེགས་ལྗང་ཁུའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རབ་ཞི་ཆོས་སྐུ་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་རབ་ཏུ་ཁྲོས་པའི་

སྐུ༑ །རྒྱལ་བ་ཀུན་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་པ། །ཁྲོ་རྒྱལ་རྨེ་བ་བརྩེགས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །

ༀ་བྷུཾ་མ་ཧཱ་པྲ་ན་ཡེ་བྷུར་ྩི བྷིུ་བི་མ་ན་སེ་ཨུ་ཙུཥྨ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་དང་།
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ༀ་བྷུུཾ་རི་ལི་ཤུ་ཐར་ཤ་ཧུར་ཤི་བི་མ་ལེ་ཨུ་ཙུཥྨ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

གྲིབ་སེལ་བའི་སྔགས།

ཨི་ཧོ་ཤུདྡ་ེྷ ཤུདྡ།ེྷ བི་ཧོ་ཤུདྡ་ེྷ ཤུདྡ།ེྷ རི་ཧོ་ཤུདྡ་ེྷ ཤུདྡ།ེྷ ཨི་བི་རཾ་ཤུདྡ་ེྷ ཤུདྡ།ེྷ

ཨ་ཨ་ཨ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་པའང་བཏགས་ཏེ་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཁྲོ་རྒྱལ་རྨེ་བརྩེགས་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །ཁྲོ་མོ་རྨེ་བརྩེགས་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔའ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུམ་བརྙེས། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཨར་ཁཾ་ཙིར་ཁཾ་བི་མ་ན་སེ་ཨུ་ཙུཥྨ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཁྲོ་རྒྱལ་དབང་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧཱུྃ་འཇིགས་པའི་ཧཱུཾ་སྒྲ་ངེས་སྒྲོག་ཅིང་། །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་

པ༑ །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩོལ་བའི་ལྷ། །བགེགས་ཀྱི་དགྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྚ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་
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པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །བདེ་མཆོག་ཁྲོ་བོ་རེག་ཚིག་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཁྲོ་རྒྱལ་རེག་ཚིག་སྟོབས་པོ་ཆེ། །མུན་ནག་ལྟ་བུའི་སྐུ་འཛིན་ཅིང་། །ཕཊ་ཀྱི་སྒྲ་

འབྱིན་མེ་དཔུང་འབར། །མགོན་དུ་གྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཾ ་ར། བི་ནཱ་ཤ་ཡ། ཡེ་ཀེ་ཙི་ཏ། དུཥྚ་ཾ ས་ཏྭ་
ༀ་བྷ་ཡ་ནཱ་ཤ་ནི་ཏ་ས་ནི
། སརྦ་མཱ་ར། པྲ་ཏྱེ་གི
ྲཱ

ཾ
བ་ད་ཀི ། མ་མ་བི་ར་པ།
ཱུ ཀུར་བྷནྟ་ི ཏ་ནི། སརྦ་མཱ་ར། པྲ་ཏྱེ་ཀ་རི་ཎེ་པ་ཏ་ཏུ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ
ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །བཅོམ་ལྡན་རེག་ཚིག་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ས་སྐྱ་པའི་གསེར་ཆོས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་གི་ཁྱུང་ཁྲ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་
གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བརྟན་དང་གཡོ་བའི་དུག་རྣམས་ཀུན། །མེ་དང་ཆུ་བཞིན་འཇོམས་མཛད་པའི། །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །མཁའ་ལྡིང་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ༀ་བཀྵཾ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང་།

བཛྲ་ག་རུ་ཌ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། རཏྣ་ག་རུ་ཊ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། པདྨ་ག་རུ་ཌ་ཧ་ཾཱུ ཕཊ། ཁཌྒ་ག་རུ་ཌ་ཧ་ཾཱུ
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ཕཊ། བུདྡ་ག་རུ་ཌ་ཧ
་ཾཱུ ཕཊ། ཅེས་པའང་ཅུང་ཟད་བཟླའོ། །
ྷ

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཁྲ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཡང་ན། འབྱུང་བ་ལྔ་དང་དུག་
ལྔ་འཇོམས། །རིགས་ལྔ་ཁྱུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བརྟན་གཡོའི་དུག་རྣམས་རབ་ཞི་

ནས། །དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག །

༄༅། །བྱུང་སེར་བཀའ་གདམས་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་ནས། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་གདུག་

པ་འདུལ་བའི་ཕྱིར། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉར་སྤྲུལ། །བདེ་གཤེགས་མཁའ་ལྡིང་
ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་བཛྲ་བ་ཏི་ག་རུ་ཌ་བེ་གེ་ཏ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཛ་ཛ་རི་ཛ་པྲི་ཛ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་སེར་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

ཀུན་ཀྱང་ཁྱུང་སེར་གྱི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་

བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །འཇམ་དབྱངས་ནག་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས།

སང
ྟོ ་པའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་པདྨ། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་རང་སེམས་དྷཱིཿ མཐིང་ནག་གི་

འོད་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ལས། རང་ཉིད་འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་
རལ་གྲི་འཕྱར་ཞིང་གཡོན་ཨུཏྤལ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་ཁ་ཕྱེ་བའི་སྟེང་
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ན་ཤེར་ཕྱིན་ག་ྱི པོ་ཏི་བཞུགས་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའ་ི སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅན་ཡིད་ཙམ་ཁ་ྲོ ཞིང་དར་
དང་རུས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། མེ་དཔུང་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའོ། །
ༀ་པྲ་སོད། ཆུ་སོད། དུར་ཏ་སོད། སང
ྙི ་མགོ་ལ་ཆོད། ཁ་ལ་ཛྭ། ཀཾ་ཤཾ་ཏྲཾ་རྦད་ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ
ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །འཇམ་དབྱངས་ནག་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་ཀུན་ཀྱང་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

གསོལ་བྱའོ། །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་

ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་

༄༅། །སེང་གདོང་མ་སྔོན་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །འཇིགས་གཟུགས་དཔའ་བོ་ཆེན་མོ་ནི། །སེང་

གེའི་གཟུགས་ཀྱིས་གདུག་པ་འདུལ། །རྔམ་པའི་ཞལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
ཨཿ ཀཿ སཿ མཿ རཿ ཙཿ ཤཿ དཿ རཿ སཿ མཿ རཿ ཡཿ ཕཊཿ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྲོ ་ མོ ་ འབར་བའི ་ ཚོ ག ས་རྣམས་ཀྱི ས ། །དགྲ་བགེ ག ས་རྣམས་ནི ་ ཐམས་ཅད་

ཀྱི༑ །ལུས་ངག་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག །རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། ། ལན་གསུམ།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །སེང་གདོང་མ་དམར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
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སྐུ་མདོག་དམར་མོ་དགྱེས་པའི་ཉམས་ལྡན་མ། །བདེ་བའི་ཉམས་ལྡན་དགྱེས་

པའི་མཛུམ་ལྡན་མ། །ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །མུ་སྟེགས་
ཚར་གཅོད་དྲག་སྔགས་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོག །སྔགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུས་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་
སྡུད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་དྲག་པོའི་སྤྱོད་པ་མཛད། །རྣལ་འབྱོར་བར་ཆད་བཟློག་
ལ་རབ་བརྩོན་མ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཨཿ ཀཿ སཿ མཿ རཿ ཙཿ ཤཿ དཿ རཿ སཿ མཿ རཿ ཡཿ ཕཊ། ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ས་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་

བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྵའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་སྐུ་ལ་བརྒྱན་པ་པོ། །ཀླུ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཟས་སུ་ཟ་བ་

པོ༑ །གདོལ་བ་ནག་པོ་འོག་ཏུ་གནོན་པ་པོ། །ནཱ་ག་རཀྵའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འདུད། །
ༀ་ཕེ་ལཾ་ཧ།ཾཱུ ཞེས་ཡིག་འབྲུ་བཞི་བ་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང་།

ན་ག་པོ་ཧི་པ་ཙ་ནཱ་ག་རཀྵ་ༀ་ཕེ་ལཾ་ཧ།ཾཱུ ཞེས་དྲག་སྔགས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ནཱ་ག་རཀྵ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་

མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་

བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་བདུན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
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རྒྱལ་བ་གཙུག་ཏོར་པདྨ་དཀར་པོའི་དྲུང་། །ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་པ་ས་ལའི་དྲུང་ན་

གནས། །བྲམ་ཟེ་འཁོར་བ་འཇིག་ནི་ཤིརྵའི་དྲུང་། །སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ་ཨུ་དུམ་

ཝ་རའི་དྲུང་། །འོད་སྲུང་ནྱ་གྲོ་དྷ་ཡི་དྲུང་ན་གནས། །ཤཱཀྱ་ཐུབ་མཆོག་ཨ་ཤྭདྠཱ་དྲུང་

དུ༑ །ཕྱིས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་གྱུར་གཽ་ཏ་མ། །སངས་རྒྱས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དེ་དག་
ལ༑ །མངོན་པར་དད་པའི་ལྷ་གང་འཁོད་པ་དག །ལྷ་རྣམས་དེ་དག་ཡིད་དགའ་མགུ་
གྱུར་ནས། །རྟག་ཏུ་དགེ་ཞིང་ཞི་བར་འགྱུར་བར་མཛོད། །

ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧ་ྲི ད་ཡ། ཨ་ནུ་ག་ཏེ། ༀ་ཀུ་རུཾ་གི་ནི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་རྣམས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་

གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་
དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་།

གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་

༄༅། །འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །ངན་སོང་འཇིགས་ལས་སྒྲོལ་བའི་

དཔའ་བོ་སྟེ། །དག་པའི་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག །མགོན་པོ་འོད་དཔག་
མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ༀ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བྷེ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧ།ཾཱུ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །འོད་དཔག་མེད་མགོན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་

བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
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༄༅། །བྱམས་པའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བྱམས་ཆེན་མེ་ཡིས་ཞེ་སྡང་བུད་ཤིང་བསྲེགས། །ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་མ་རིག་མུན་

པ་སེལ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །དགའ་ལྡན་བཞུགས་པ་དེ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཨ་ཛི་ཏཉྫ་ཡ། སརྦ་ས་ཏ་ས་མཱ་ཡ།
མ་ནུ་ག་ཏ་ས་ཧཱ།
ྭཱ
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཆོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་པདྨ་རཱ་གའི་མདོག །གཡས་གཡོན་པད་དཀར་བུམ་པ་

ཐུགས་ཀར་བསྣམས། །ལྷ་ཡི་གོས་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་མང་མཛེས། །འཕགས་པ་ཀུན་
ཏུ་བཟང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་སྭ་ཧྲིཿ ཀ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དོན། །རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའ་ནོར་བུ་ཆེ། །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེ་
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ཕྱུག །ཕྱག་འཚལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་ཁྱོད་ལ། །

ༀ་སྭ་སྟི་ཀ་མ་ལཱཀྵི། བི་པུ་ལ། སཾ་བྷ་ཝ། དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ། གོ་ཙ་རེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །སའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དོན། །རྡོ་རྗེ་ས་ཡི་ནོར་བུ་ཆེ། །ས་ཡི་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེ་ཕྱུག །ཕྱག་

འཚལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་ཁྱོད་ལ། །

ༀ་སུཾ་བྷ་ནི་སུ་བྷ། ཧ་ར་ཙ་ར། མ་ཧཱ་པ་ཤ ། མཱ་རུ་ཏ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་སནྟ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་

བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ས་ཡི་སྙིང་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་

ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་སྲས་གཞོ ན ་ནུ་སྟོན་ཁའི ་ ཟླ་བའི ་ མདོ ག །ཞལ་གཅི ག ་ཕྱག་གཉི ས ་རབ་

མཛེས་ཞི་བའི་སྐུ། །ལྷ་ཡི་གོས་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་མང་མཛེས། །སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་
སེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་ཧཱ།
ༀ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བིན་ཛཱ་ཝཱ།
ྡྷ
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ུ
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །གསང་བའི་བདག་པོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྟོབས་པོ་ཆེ་ལ་དྲག་ཤུལ་ཆེ། །རིགས་སྔགས་འཆང་བ་བདེ་བ་པོ། །གདུལ་དཀའ་

མ་ལུས་འདུལ་མཛད་པའི། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་བཛྲ་ཙིཎ་ྜ སརྦ་དུཥྚ་ཾ ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ༀ་ཀུ་ལཱནྡ་རི
་ཧ
ྷ ་བནྡ་བནྡ
ྷ
ྷ ་ཱུྃ ཕཊ།

ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །གསང་བའི་བདག་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །ལྷ་མོ་མཱ་མ་ཀིའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རིག་སྔགས་ཀུན་གྱི ་ རྒྱལ་མོ་ནི།

།མཐའ་དག་བགེགས་ཀྱི ་ གཤེད་མ་

མཆོག །བཟོད་དཀའ་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་འཆང་། །མཱ་མ་ཀི་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །
ཅེས་དང་།
ༀ་ཀུ་ལཱནྟ་རི་བནྡ་བནྡ
་ཧ
ྷ
ྷ ་ཱུྃ ཕཊ།

ༀ་ཤངྐ་རི་ཤནྟ་ི ཀ་རི། གྷུཊྚ་གྷུཊྚ། གྷུཊྚ་ེ ནི་གྷུཊྚ་ེ ནི། གྷ་གྷ་གྷ་ཏ་ཡ་གྷ་ཏ་ཡ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ
ཞེས་དམིགས་པ་དང་བཅས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་
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པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་ཕྱག་གཉིས་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གྲགས་ཆེན་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་པ། །ཐུབ་ཆེན་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་པ། །སྲིད་པའི་མྱ་

ངན་བརྒལ་བ་པོ། །ཉོན་མོངས་བརྒལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །བདག་ལ་འཆི་མེད་ཚེ་

ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ།

ༀ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་མྲྀ་ཏོ་ཏ་བྷ་ཝེ། ཨ་མི་ཏ་བི་ཀནྟ
ྲཱ །ེ ཨ་མི་ཏ་ག་ཏེ། ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་མི་ནི། ཨ་མྲྀ་

ཏ་ཨཱ་ཡུར་ད་ཏེ། ག་ག་ན་ཀཏ
ྲཱི ་ྟི ཀ་རེ། སརྦ་ཀླེ་ཤ་ཀྵ་ཡཾ་ཀ་རི་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །རྟ་མགྲིན་དཀར་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །སྒྲུབ་

ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བའི། །རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

ༀ་བཛྲ་ཁུ་ར་ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧ་ཾཱུ ཕཊ། ༀ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཡཀྵི་ཎཱི་ཡེ། ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱི་ཎི།

རཀྟ་ས་ཧི་ཏེ། དེ་ཝི་བིགན་པྲ་ཤ་མ་ཎི
ྷྣ
་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཕྱིའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སྔགས་སོ། །
གསང་བའི་ལྷ་ལ་དམིགས་ནས།

ༀ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བྷ་ཝོད་ཝ་སེ
ྦྷ
་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། བཛྲ་ན་ཁཱི། བཛྲ་མུ་
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ཁཱི༑ ཧ་ན་ཧ་ན། ཧ་ན་ཧ་ན། པ་ཙ་པ་ཙ། རངྒ་རངྒ། ཨ་ཝ་ཨ་ཝ། ཨཱ་བི་ཤ་ཨཱ་བི་ཤ ། ཧ་ཡ་ག་�ཷ
ཝཱ་པ་ཡ་ཏི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྟ་མཆོག་རོལ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །མི་གཡོ་བ་དམར་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལས། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བསྟན་

ནས། །བདུད་བཞིའི་རླུང་གིས་མི་གཡོ་སྐྱེ་དགུའི་དཔལ། །བཅོམ་ལྡན་མི་གཡོ་མགོན་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཀ་ནི་དྷུ་ནི་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་པ་ཉིད་གཙོ་བོར་བཟླ་ཞིང་།

ༀ་ཨ་མོ་གྷ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཡ་ཕཊ་ཡ་ཧ།ཱུྃ ཏྲ་ས་ཡ་ཧ།ཾཱུ ཏྲ་ཊ་ཧཾ་མཾ། ཞེས་ཡབ་དང་།

ྵ
ྵ
ༀ་བཛྲ་ཙཎྜ་ི ཧ་ཧ་མ་ར་མ་ར། ཨ་ཀཱར་ཡ་ཨ་ཀཱར
་ཡ་ཧ
་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ཡུམ་གྱི་འཕྲེང་སྔགས་ཀྱང་ཅི་

རིགས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཞེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

༄༅། །འོད་ཟེར་ཅན་མ་རྟ་ལྗང་ཅན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
77

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གང་གི་མཚན་ཙམ་འཛིན་ཅིང་དྲན་པས་ཀྱང་། །འཇིག་པ་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱོབ་

བྱེད་ཅིང་། །དྲི་མེད་བདེ་ཆེན་མྱུར་བར་སྩོལ་བ་ཡི། །ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །

ༀ་མཱ་རཱི་ཙྱཻ་དེ་ཝ་ཏ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །འོད་ཟེར་ཅན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་མཐིང་ནག་དྲག་མོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱུན་

ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ན་མོ་བྷ་ཝ་ཏེ། དྷྭ་ཛ་ཨ་གྲ་ཀེ་ཡ་རེ
ཱུ ། པ་ར་སྱཻ་ནྱ། བི་དྷྭ་ན་ས་ན་ཀྭ་སྭ་སཻ་ནྱ་བ་རི་ལ་ནི།
2

ཨུ་མུ་ཀཱ་མུ་ཁི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། པ་ར་མ་སཻ་ནྱ་མ། ཨ་ནནྡ་བྷུ་"ཇོ ། ཨ་མནྡ་མུ་ཁེ། པྲ་ཧ་ར་
པྲ་ཧ་ར་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། ཅེས་འདོད་གསོལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

2 འདི་ལ་དཔེ་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཛ་བྲིས་འདུག་པ་དག་གམ་སྙམ།
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༄༅། །ཉེ་སྲས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གཞོན་ནུ་སྐུ་ལུས་འཆང་པ་པོ། །ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་རབ་ཏུ་གསལ། །འཇིག་རྟེན་

གསུམ་གྱི་མུན་སེལ་བ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

་ཧ་ཱུྃ
ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡ་ནཾ
ཱུ
ྷཱ ། ༀ་ར་ར་སྨ་ར་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཾ། ཀུ་མཱ་ར་ར་པ་དྷ་རི

ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ཉེ་སྲས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐྱོ ན ་གྱི ས ་མ་གོ ས ་སྐུ་མདོ ག ་དཀར། །རྫོ ག ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ས ་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །

ན་མོ་ཨཱརྱ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏ་ཡ།
ྭཱ མ་ཧཱ་ས་ཏ་ཡ།
ྭཱ མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ།

ཀཱ་རུ་ཎེ་ཀཱ་རུ་ཎེ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎ། པྲ་ཏིཥ་ྛེ ཏི་ཀཱ་རུ་ཎཱ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །

༄༅། །ཉེ་སྲས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་ཕྱག་རྡོར་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
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ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ན། །གསང་སྔགས་རིགས་སྔགས་ཀུན་གྱི་

བདག་པོ་སྟེ། །ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པའི། །བཅོམ་
ལྡན་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ན་མོ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ་བཛྲ། པྲ་ཏིཥ་ྛི ཏཱ་ཡ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤ་རཱི་རཱནྟ་རྒ་ཏཱ་ཡ།

བཛྲ་ཤ་རཱི་རཾ། མེ་ཀུ་རུ་བཛྲ་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་སྙིང་པོ་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །གསང་བའི་བདག་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་

ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། ། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདོད་གསོལ་བྱའོ། །
༄༅། །རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧཱུྃ། མི་འཇིགས་སེངྒེའི་ཁྲི་སྟེང་ན། །བཻ་ལས་བྱུང་བའི་མགོན་པོ་ནི། །ངལ་བསོས་

དགེ་བ་སྟོབས་པོ་ཆེ། །ས་བརྒྱད་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །བཙུན་མོ་བཞི་དང་
སྲས་བཞི་དང་། །ཁྱད་པར་ལས་བསྒྲུབ་གནོད་སྦྱིན་བརྒྱད། །ནོར་མཆོག་སྟེར་བའི་

ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་
ཀྱང་འཚལ། །དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་གཞོམ་པ་དང་། །འབྱོར་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་
ཚོགས་ཤིང་། །འདོད་རྒུ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །གཞན་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་
མཛོད། ། ཅེས་པའམ།
ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི།

གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས། །ནོར་ལ་དབང་བསྒྱུར་

འདོད་ཡོན་ཆར་དུ་འབེབས། །དབུལ་བའི་གདུང་སེལ་མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །རྒྱལ་

པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
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ༀ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ གཙོ་བོའི་སྙིང་པོ་དང་།
ༀ་བཻ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཉེ་སྙིང་ངོ་། །

ཏཏྱ་ཐཱ། ཧི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཧི་ལི་ཧི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀི་ལི་ཀི་ལི་མ་ཎི་
བྷ་དྲ། ཀུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཏུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ།
སུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། སུ་རུ་སུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཙུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ༀ་ཨེ་
ྠ ་ས་དྷ་ནི། ཏདྱ་ཐཱ། སུ་དྷ་ནི། སུ་ར་སྱ། སུ་མ་ཏི། སུ་པུ་ཥི། ཧི་ལི་
ཧྱེ་ཧི། ཏིཥ་ྛ ཏིཥ་ྛ སརྦ་ཨར་མེ
ྭཱ
མི་ལི་ས་ཧཱ།
ྭཱ གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔགས་སོ། །

ༀ་ཛམྦ་ལ་ཡེ
་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་པུརྣ་བྷ་དྲ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་མ་ཎི་བྷ་དྲ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་ཀུ་རེ་ར་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ
ྷ

ༀ་སཾ་པྲ་ཛ་ན་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་གུ་ཧྱ་ཐ་ན་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་པཉྩ་ི ཀ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་པི་ཙི་ཀུཎྚ་ལི་ཡེ་ས་ྭཱ
ཧཱ༑ འཁོར་གནོད་སྦྱིན་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་སོ། །ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

བང་མཛོ ད ་འབྲུ་དང་འདོ ད ་འཇོ འི ་ བ། །རྒྱལ་མཚན་འཁོ ར ་ལོ ས ་སྒྱུར་བ་

དང་། །ཐོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གྲུབ་ནས་ནི། །ལས་མཆོག་བདེ་ལ་གནས་པར་ཤོག །
༄༅། །རྣམ་སྲས་མདུང་དམར་རྟ་སྔོན་ཅན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཕོ་བྲང་ན། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལྷ། །རྒྱལ་པོ་

ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས། །མདུང་དམར་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ཡཀྵ་ས་མ་ཡེ། བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སརྦ་ཙིཏ་ྟ རཏྣ་ཧྲི་ཧྲི་ཛ་ཛཿ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །
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༄༅། །རྣམ་སྲས་ལྗང་སེར་བེ་ཅོན་ཅན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ནོར་བདག་གཏེ ར ་ལ་མངའ་བརྙེ ས ་པ། །ཀླུ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་དབང་ཡང་

བསྒྱུར། །རྒྱལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་ལ། །གུས་པས་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་
འཚལ། །

ཏདྱ་ཐཱ། ཧི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཧི་ལི་ཧི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀི་ལི་ཀི་ལི་མ་ཎི་

བྷ་དྲ། ཀུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཏུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ།
སུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། སུ་རུ་སུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཙུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ། ༀ་ཨེ་
ྠ ་ས་དྷ་ནི། ཏདྱ་ཐཱ། སུ་དྷ་ནི། སུ་ར་སྱ། སུ་མ་ཏི། སུ་པུ་ཥི། ཧི་ལི་
ཧྱེ་ཧི། ཏིཥ་ྛ ཏིཥ་ྛ སརྦ་ཨར་མེ
ྭཱ
མི་ལི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་དང་།

ༀ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཡབ་ཀྱི་སྔགས་དང་།

ༀ་ནཱ་ག་ནི་བ་སུ་ཏེ་ཀུ་རུ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཡུམ་གྱི་སྔགས་རྣམས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །རྣམ་སྲས་དམར་པོ་གར་མཁན་མཆོག་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས། །གར་མཁན་མཆོག་གི་གཟུགས་འཛིན་

པ༑ །བཙུན་མོ་སྲས་དང་བློན་པོ་དང་། །རྒྱལ་ཕྲན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །

ན་མོ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ། ན་ད་ཀུ་བེ་ར་མ་ཧཱ་བྷ་ག་བྷྱ་ཀྲིཏྟ་བྷི་ན་དྷྱ་མ་ན་སིད་ྡིྷ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་
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བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །རྣམ་སྲས་གསུང་མཆོག་ལུས་ངན་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལུས་ངན་པོ། །དཔལ་དང་གྲགས་པ་རབ་འཕེལ་བ། །གསུང་

མཆོག་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །
ༀ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་མ་མ་ཀཱིར་ྟི པུཥྚ་ཀུ་རུ་ས
ིཾ
་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །རྣམ་སྲས་དྲག་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྟོབས་ཆེན་མི་སྡུག་འཇིགས་པའི་གཟུགས། །གཏུམ་པོ་མ་རུང་ཚར་གཅོད་

པ༑ །རྒྱལ་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །
ༀ་ནཱི་ལཾ་བ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་རཱ་ཛ་ཀུ་བ་ར། བཻ་རུ་དྷ་ཀ་སིདྡ་ིྷ མྨ་ེ པྲ་ཡཙྪ་

ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
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ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །རྣམ་སྲས་དཀར་པོ་ཚེ་འཛིན་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གདོང་ལྔ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་ན། །བཻ་ལས་བྱུང་བའི་མགོན་པོ་ནི། །ཀཻ་ལ་ཤ་ལྟར་སྐུ་

མདོག་དཀར། །གཡས་པ་ཚེ་འགུགས་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན། །གཡོན་པ་ཚེ་ཡི་ཤེལ་བུམ་
བསྣམས། །སྐུ་ལ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་སྤྲས། །ལྷ་ཡི་ནོར་སྟེར་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཚེ་དང་
ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

ༀ་བྷ་ཾྲུ ཎི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧ་ཱུྃ ཛཿ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །ཛམྦ་ལ་སེ
ར་པོ་གཙོ་རྐྱང་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
ྷ

ནོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རིན་ཆེན་གཏེར་མངའ་ཞིང་། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་འཆང་མང་པོ་

ཀུན་གྱི་རྗེ། །བྱང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཁྱོད་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཛམྦ་ལ་ཛ་ལནྡྲ
་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ྷ

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །
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༄༅། །གསང་འདུས་ལས་བྱུང་བའི་ཛམ་སེར་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སེ ར ་སྣའི ་ ལས་ཀྱི ་ མེ ་ ཡི ས ་གདུང་བ་དག །སྐྱེ ་ བ་སྐྱེ ་ བར་ཁྱོ ད ་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆི། །རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཆབ་རྒྱུན་གྱིས། །སེམས་ཅན་དབུལ་བའི་སྡུག་
བསྔལ་ཞི་བར་མཛོད། །

ༀ་ཨཱཿ ཛ་ཧ།ཾཱུ ཞེས་པ་དང་།

ༀ་ཛམྦ་ལ་ཛ་ལེ
ན་ྡྲ ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ྷ

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་གས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་

འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །དཔའ་བོ་ཆིག་གྲུབ་ལས་བྱུང་བའི་ཛམྦ་ལ་ལྷ་མང་གི
་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
ྷ

འགྲོ་ལ་དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཡི། །ཐབས་མཁས་རང་བཞིན་སྐུ་སྤྲུལ་པ། །གནོད་

སྦྱིན་ཕོ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །
ༀ་ཛམྦ་ལ་ཛ་ལེ
ན་ྡྲ ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས་ཤིང་།
ྷ

ྞ
ༀ་མ་ཎི་བྷ་ད་ཡ་ས
་ཧཱ།
་ཧཱ།
ྲཱ
ྭཱ ༀ་པུར་བྷ་ད་ཡ་ས
ྲཱ
ྭཱ ༀ་དྷ་ན་ད་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་བཻ་ཤྲ་ཝ་ཎ་ཡ་
ས་ཧཱ།
་ཧཱ།
ྡྲཱ
ྭཱ ༀ་ཀི་ལི་མཱ་ལི་ནི་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་པི་ཙི་ཀུཎྚ་ལི་ནི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་མུ་ཁེན་ཡ་ས
ྭཱ ༀ་ཙ་རེན་ྡྲ

ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་བ་སུ་དྷ་རི་ཎི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་ཙཎྜ་ཀནྷྱཻ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་དཏྟ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་སུ་དཏྟ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ
ༀ་ཨཱརྱ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་སུ་བྷ་དྲ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་སུ་གུཔྟ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་དི་བྱཻ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་སྭ་ར་སྭསྟ་ྱཻ ས་ྭཱ
ཧཱ༑ ཞེས་ཀྱང་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་
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པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །ཛམྦ་ལ་ནག་པོ
་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
ྷ

དཔལ་གྱི ་ དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཆེན་གཙུག་ནས་རིན་ཆེན་རྣམ་པ་མང་ལྡན་

པ༑ །ཐབས་མང་སྟོབས་ཆེན་དྲི་མེད་ཐུགས་རྗེ་དྲང་སྲོང་ལྷ་མོའི་སྲས་གྱུར་དེའི། །སྲས་
གཅིག་མཚུངས་མེད་མ་ལུས་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ནོར་བདག་རིན་ཆེན་ནི། །མིའུ་ཐུང་

ཆ་བྱད་ཐོད་ཁྲག་ནེའུ་ལེ་འཛིན་མཛད་ཁྱོད་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །མགོན་པོ་ནམ་

མཁའི་མཛོད་ཅན་ནོར་གྱི་ཆར་འབེབས་པ། །མ་སྐྱེས་རང་བཞིན་དག་པས་སྐུ་མདོག་

སྔོན་པོར་བཞུགས། །ཁྱོད་ནི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཉིད་དུ་བདག་མཆོད་ན། །རྟག་ཏུ་ཡིད་
ལ་རེ་བའི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། །

ༀ་ཛམྦ་ལ་ཛ་ལེ
ན་ྡྲ ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ྷ

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །ཛམྦ་ལ་དཀར་པོ
་ལྷ་ལྔ་ཇོ་བོའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
ྷ

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྐུ་ལས་མངོན་སྤྲུལ་པ། །རིགས་ལྔས་བྱིན་རླབས་བདུད་

རྩི་ཆར་ལྟར་འབེབས། །པདྨ་ཁྲ་བོ་ཨཱརྱ་ཛམྦྷ་ལ། །རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་
བཅས་ལ་འདུད། །
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ༀ་པདྨ་ཀྲོ་ཏ་ཨཱརྱ་ཛམྦ་ལ་ཧ
་ྲི ད་ཡ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ྷ

དེ ་ ལྟར་བསྟོད་ཅི ང ་རབ་བསྔགས་པས། །བདག་ཅག་འཁོ ར ་བཅས་བསྲུང་བ་

དང་། །འདོད་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་། །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་མེད་པར་
མཛོད། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང་། །འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པ་

དང་། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང་། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛོད། །
༄༅། །ཛམྦ་ལ་དམར་པོ
་སྲོག་སྒྲུབ་ས་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
ྷ

རྗེས་ཆགས་དཔའ་བོ་མཆོག་ཏུ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན། །ཟག་པ་དང་བྲལ་

མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་དཔའ་བོ་ཆེ། །གཉིས་མེད་རྣམ་གྲོལ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་
མཆོག་གི་ལྷ། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་མངོན་པར་འདུད་དོ་མངོན་ཕྱག་འཚལ། །

ༀ་ཛམྦ་ལ་ཛ་ལེ
ན་ྡྲ ཡེ་དྷ་ན་མི་དྷི་ཧྲཱིཿ ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཛ་ལ་སམྦ་རཾ
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ྷ
ྷ ་ས་ཧཱ།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །གྲྭ་བ་མངོན་ཤེས་ལུགས་ཀྱི་ཛམྦ་ལ་དམར་པོ
འི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
ྷ

རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་མང་གི་ཐུགས་རྗེ་ལས། །མངོན་པར་སྤྲུལ་པ་ནོར་བདག་ཀུན་

གྱི་རྗེ། །གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ཨཱརྱ་ཛམྦྷ་ལ། །འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཛམྦ་ལ་ཛ་ལེ
ན་ྡྲ ཡེ་དྷ་ན་མི་དྷི་ཧྲཱིཿ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ྷ
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ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །ཛམྦ་ལ་ལྗང་གུ་དུས་འཁོ
ར་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
ྷ

དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དབང་ཕྱུག །སྒྲོན་མ་རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་མ། །གོས་དཀར་རོ་མ་

མཱ་མ་ཀི། །གཟུགས་མ་སྤྱན་མ་དྲི་རྡོ་རྗེ། །གནོད་སྦྱིན་མོ་དགུའི་ཚུལ་བསྟན་པས། །རབ་

བསྐོར་འཕགས་མ་རྨུགས་འཛིན་ནི། །དཔལ་ལྡན་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་སྟེ། །ཐབས་མཁས་
ཚུལ་གྱིས་ལོངས་སྤྱོད་སྟེར། །དེ་དག་རྣམས་ལ་གུས་པས་འདུད། །
ༀ་ཛམྦ་ལ་ཛ་ལེ
ན་ྡྲ ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ།
ྷ

ༀ་བ་སུ་དྷ་རི་ཎི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་ཙནྡྲ་ཀནྷྱཻ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་དཏྟ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་སུ་དཏྟ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་
ཨཱརྱ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་སུ་བྷ་དྲ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་སུ་གུཔྟ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་དི་བྱཻ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་སྭ་ར་སྭསྟ་ྱཻ ས་ཧཱ།
ྭཱ
ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་བུ་བཟང་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ནོར་བུའི་རིགས་ཀྱི་གསང་སྔགས་ནི། །ཀུན་གྱི་བདག་པོར་དབང་བསྐུར་བ། །ལྷ་
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རྣམས་ཀུན་གྱིའང་ནོར་གྱི་བདག །ནོར་བུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །
ༀ་མ་ཎི་བྷ་དྲ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་བཟང་གི་སྲས་གར་མཁན་མཆོག་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ནོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རིན་ཆེན་གཏེར་མངའ་ཞིང་། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་འཆང་མང་

པོའི་འཁོར་དང་བཅས། །བྱང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས། །དངོས་གྲུབ་

མཆོག་སྩོལ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད། །
བཟླ།

ན་མོ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ། ན་ད་ཀུ་བེ་ར་མ་ཧཱ་བྷ་ག་བྷྱ་ཀྲིཏྟ་བྷི་ན་དྷྱ་མ་ན་སིད་ྡིྷ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་
ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡ། ན་ཊ་ཀུ་བ་ར་སྱཻ། གུ་ཧྱ་ཀཱ། ནརྟ་པ་ཏ། མ་བྷ་

ར་ཏ་ཡི་ཥྱཾ། ཨ་ནུ་ར་པ་སུ་ར
་པ་ན་ཊ་ཀུ་པ་ར།
ཙནྡྲ་ཁཾ། ན་ཙ་ཀཾ། ཧེ་མ་ཧཱ་ཀཾ ། ན་ཌ་ཀུ་བ་
ཱུ
ཱུ
ར་ཧེ་མ་ཀ ། ཀུ་ཧ་ཀ ། ཙ་ལ་ཙ་ལ། པ་ཙ་པ་ཙ། ཕུ་ལུ་ཕུ་ལུ་ཀུ་པ་ར། ཞེས་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བའང་

བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །
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༄༅། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་བཟང་གི་སྲས་རྒྱལ་བ་ཁྱུ་མཆོག་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་པོའི་སྲས་ནི་འཕྲུལ་ཆེ་བ། །ནོར་གྱི་བདག་པོ་མཐུ་བོ་ཆེ། །རྒྱལ་བ་ཁྱུ་མཆོག་

འཁོར་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །

ན་མོ་བཻ་ཤྲ་ཝ་ཎ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། སི་མི་སི་མི། སུ་མུ་སུ་མུ། ཙཎྜ་ཙཎཱ། ཙ་ར་ཙ་ར། ས་ར་ས་

ར༑ ཀ་ར་ཀ་ར། ཀི་རི་ཀི་རི། ཀི་ལི་ཀི་ལི། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། མུ་རུ་མུ་རུ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། སནྡ་ཡ། ཨདྨ་
ནཾ་ནིརྱནྟ། ཨནྡ་ར་དྷཱ་དུ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ན་མོ་བཻ་ཤྲ་ཝ་ཎ་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ དྷ་ན་ད་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ མོ་ནོ་ར་ཐ་པ་
རི་པུ་ར་ཡ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །ལྷ་མོ་དཔལ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་མོ། །ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ལས། །སྒྲུབ་ལ་

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་པའི་ཚུལ། །དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་དེ་ལ་བསྟོད། །

ཅི་ནུས་
ༀ་ཀ་མ་ལ་ཝ་སི་ནི། ཀ་མ་ལེ། མ་ཧཱ་ལཀྵ་ིྨ ར་ཛྱ་མེ། དེ་ཧི་དེ་ཧི་བ་ར་དེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ

བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །
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༄༅། །གཟུངས་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་སྔོན་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་དགེ་བསགས་པས། །ཚེ་དང་ནོར་དང་མཐུ་ཡི་དཔལ་

བརྙེས་ཤིང་། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི། །དཔལ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་བཱ་སུ་དྷ་རི་ནི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །ནོར་རྒྱུན་མ་ཛ་མ་རིའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་སྔོན་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་དགེ་བསགས་པས། །ཚེ་དང་ནོར་དང་མཐུ་ཡི་དཔལ་

བརྙེས་ཤིང་། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི། །དཔལ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ༀ་གྷ་ཏཾ་ཛྷི་བྷ་སཾ་རཀྵ་ཎི། ཕ་ལ་ཧཥྚ་ི བཱ་སུ་བྷ་རི་ཏེ། ཤི་ཝཾ་ཀ་རི་

ཤཱནྟ་ཀུ་རུ་བུཥྚ
ིཾ
་ཀུ་རུ།
ིཾ
བྷ་ཡ་ནཱ་ས་ནི། སརྦ་དུཥྚ།ཾ བྷཉྩ་བྷཉྩ། ཛམྦ་ཛམྦ
།ྷ སྟམྦ་སྟམྦ
།ྷ ཨ་མྲྀ་ཏེ།
ྷ
ྷ
ཾ
ཨུཧྦ་ཝེ
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ྷ ། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། མ་མ་ཀ་ཛྱེ་ས་ཧཱ།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །
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༄༅། །ནོར་རྒྱུན་མ་བ་ལང་རྫིའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་སྔོན་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་དགེ་བསགས་པས། །ཚེ་དང་ནོར་དང་མཐུ་ཡི་དཔལ་

བརྙེས་ཤིང་། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི། །དཔལ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ཛཾ་དྷི་ཀ་ཐ་མ་ནོ་ཧ་ར་སརྦ་བྷ་ན་པཊྚ་རཏྣ་ོ ཧ་ཾཱུ ཛ་ཾྲུ ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །ཡིད་འཕྲོག་ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་སྔོན་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་དགེ་བསགས་པས། །ཚེ་དང་ནོར་དང་མཐུ་ཡི་དཔལ་

བརྙེས་ཤིང་། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི། །དཔལ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་མ་ནོ་ཧ་ར་ཧ་ར། ༀ་ཨངྐ་ཤ
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
ུ ། ཨངྐ་ཤ
ུ ། ཧ་ྲི ཧ་ྲི ཧ།ྲི ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །གནོད་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ན། །གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་ཀུན་གྱི་
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བདག་པོ་སྟེ། །ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པའི། །བཅོམ་
ལྡན་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་ནཱི་ལཾ་བ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་བ་ནི་རཛྙ་པ་ཡ་ཏི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །གནོད་སྦྱིན་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས། །དེ་ཡི་བང་མཛོད་ལྡེ་མིག་འཛིན། །ནོར་བདག་

ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་སྦྱིན། །འབྱོར་པ་སྤེལ་བྱེད་ཁྱོད་བསྟོད། །
ཾ
ༀ་ཧྲི་ཛ་ཨ་པ་རི
་ཛི་ཏ་ཛཿ ཛཿ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །འཇུར་འགེགས་སལ
ེ ་བའ་ི ཚོགས་བདག་ཆགས་པ་ར་ྡོ རའ
ྗེ ་ི གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཤེལ་གྱི་རི་བོ་ལྟ་བུའི་སྐུ། །ཕོངས་སེལ་འབྱོར་པ་ཀུན་གྱི་བདག །ཚོགས་རྗེ་

ཚོགས་བདག་བགེགས་ཀྱི་གཙོ། །འཁོར་བཅས་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་འབུལ། །

ༀ་ག་ག་ན་པ་ཏི་མ་མ་རཏྣ་སིད་ྡིྷ ག་ག་ག་ག་ག་ག་ག་ག ། ག་ན་པ་ཏི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་
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པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །ཚོགས་བདག་དཀར་པོ་ཕྱག་བཞི་བ་ཇོ་བོའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་མིན་འཇོམས། །མཐའ་དག་བགེགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ། །གངས་

རིའི་མདོག་ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར། །ཚོགས་རྗེ་གཟི་བརྗིད་འབར་ལ་བསྟོད། །
ༀ་བྷ་ཾྲུ ག་ན་པ་ཏི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་དང་།

ༀ་བྷ་ར་ཀ་ཏ་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་པ་དང་།

ༀ་ཝ་ཀ་ཏེ་དཾཥ་ྚཾ བྷིནྡ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་པ་རྣམས་གང་རུང་ཅི་ནུས་བཟླས་པའི་མཐར།
ༀ་བྷ་ཾྲུ ག་ཎ་པ་ཏི་རཏྣ་སིད་ྡིྷ ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་པའང་ཅུང་ཟད་བཟླའོ། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཚོགས་བདག་དཀར་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་

བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

༄༅། །ཚོགས་བདག་དམར་པོ་ཕྱག་བཞི་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་མིན་འཇོམས། །མཐའ་དག་བགེགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ། །བྱི་

རུའི་མདོག་ལྟར་རབ་ཏུ་དམར། །ཚོགས་རྗེ་གཟི་བརྗིད་འབར་ལ་བསྟོད། །

ༀ་རཏྣ་རཏྣ། རཏྣ་ོ རཏྣ།ོ ག་ན་པ་ཏི། ག་ག་ག་ག་ག་ག་ག་ག ། ག་ན་བ་ཏི། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། མ་

ནུ་བ་ཏྲ། རུ་རུ་རུ་རུ། ག་ག་ཏ་ཡ། ག་ན་པ་ཏི་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་
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པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །ཀླུ་རྒྱལ་སོག་མ་མེད་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་སོག་མ་མེད། །སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་འཕྲིན་ལས་པ། །གཞོན་ནུ་

གཏུམ་པོ་སྦྲུལ་མགོ་ཅན། །སྔགས་བདག་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
ༀ་ཧི་ལི་ཧི་ལི་མ་ཧཱ་ཧི་ལི་ཕྲུ་ཕུ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་ལན་གསུམ།

ༀ་ཕུཿ ཕུཿ ཕུ་ཏ་ཕུ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཧ།ཱུྃ སིད་ིྡྷ སིད་ྡིྷ སྥ་ོ ཊ་ཡ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་ནག་པོ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་
གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཆོ ས ་དབྱིངས་ངང་ལས་མ་གཡོ ས ་ཀྱང་། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱི ར ་ཁྲོ ས ་པའི ་

སྐུ༑ །བསྟན་པའི་རུ་དགྲ་འཇོམས་མཛད་པའི། །ནག་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །
ཾ
ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵི་ཀྵེ་ཏྲ་བི
གན་བི
ྷྣ
་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཕཊ་ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །
3

ༀ་ཤ་ྲཱི མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤཱ་ས་ན་ཨུ་པ་ཧ་རི་ཎི། "ཨེ་ཥོ྅་ཨ་པཉྩ་ི མ། ཀཱ་ལོ྅་ཨ་ཡཾ ་ཨི་དཾ་རཏྣ་

3 འདི་ལ། མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་དུ། ཨེ་ཥ་ཨ་པཉྩི་མ་ཀཱ་ལོ། ཨ་ཡཾ་ ཞེས་འབྱུང་།

95

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཏྲ་ཡ། ཨ་པ་ཀ་རཱི་ཎཱཾ། ཡ་ཏི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ།ཾ སྨ་ར་སི། ཏ་ད་ཨི་དཾཥ།ྚཾ ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། མཱ་ར་མཱ་ར།
གྲྀཧ་ྣ གྲྀཧ།ྣ བནྡ་བནྡ
།ྷ ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། དི་ན་མེ་ཀེ་ན་མཱ་ར་ཡ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ
ྷ
ཕཊ་ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་པ་ནི་དྲག་སྔགས་ཏེ་རྦོད་རྦད་བསད་གསུམ་ཡང་འདི་ལ་ཚང་བར་བཞེད་དོ། །
ༀ་ཤ་ྲཱི དེ་ཝཱི་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ལྷ་མོའི་མཚན་སྔགས་སོ། །

ༀ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་བིགན་ཧ
ྷྣ
་ཱུྃ ཕཊ། ༀ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་བཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ༀ་ཊཀྐ་ི རཱ་ཛ་ས་མ་
ཡ་བྷྱོཿ དུ་ཛཿ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ༀ་དུ་ཡག་ཛ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏྲཀྵད་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ལས་མཁན་བཞི་ཡི་སྙིང་པོའ །ོ །ཅི་ནུས་

བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །མགོན་བཀའ་གཉིས་པ། མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཟུངས་བཞུགས་
སོ། །

མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །སྐུ་མདོག་གངས་རི་ལྟར་དཀར་འོད་

ཟེར་འཕྲོ། །འགྲོ་བའི་དབུལ་ཕོངས་མ་ལུས་ཞི་མཛད་པ། །འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ༀ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་རི་ནི་ས་སིད་ྡིྷ ཛཿ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །
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༄༅། །མགོན་བཀའ་གསུམ་པ། མགོན་སེར་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཟུངས་
བཞུགས་སོ། །

བྱད་མ་ཟློག་ཅིང་བསྲུང་བ་དང་། །ཚེ་དང་བློ་གྲོས་ཀུན་འཕེལ་ཞིང་། །ཞི་དང་རྒྱས་

པའི་ལས་མཛད་པ། །བླ་མ་མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །

ཾ ་ི ཥ་ཡ་ཡཀྵ་ཧ།ཾ རཏྣ་ག་སིད་ཧ
ྡྷ ་ས་ཧཱ།
གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵི་ཨུཥྞ
ྡྷ །ཱུྃ པྲཛྙཱ་ཝར་ནི
ཱུ
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོད་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །མགོན་བཀའ་བཞི་བ། མགོན་དམར་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་གསུང་། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་འོད་

དཔག་མེད། །ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དབང་གི་སྐུར་སྟོན་

ནག་པོ་ཆེ་ལ་བསྟོད། །

ཾ
ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵི་ཀྵེ་ཏྲ་བི
གན་བི
ྷྣ
་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཧ་ཱུྃ མ་གུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཅི་ནུས་

བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །མགོན་བཀའ་ལྔ་བ། མགོན་ལྗང་ཚེ་བདག་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
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བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་འཕྲིན་ལས་སྐུ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་

ཕྱག་མཛད་པ། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པ། །ཕྱག་དྲུག་སྣ་ཚོགས་མཁའ་
འགྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་སིད་ྡིྷ ཛཿ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །ལུགས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་བའི་གཟུངས་
བཞུགས་སོ། །

ཧཱུྃ་གཟི་བརྗིད་སྐུ་ཡིས་སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་སྡེ་

བརྒྱད་བྲན་དུ་འཁོལ། །བརྩེ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་དྲུག་དབང་དུ་བསྡུས། །ལྷ་ཆེན་
དཔལ་འབར་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །

ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་པ་ཉེ་སྙིང་དང་།

ༀ་བཛྲ་ཀ་ཝུ་བ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་སྙིང་པོ་དང་།

ༀ་བཛྲ་ཀ་ཝུ་ཝ་ཝ་པ་ཤཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་སྙིང་པོ་དང་། ཤཱ་ས་ན། རྩ་

སྔགས་ཡིན་ལ།

ༀ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་ལས་མགོན་གྱི་སྙིང་པོ་དང་།

ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གུ་ཎ་ཧ་ྲི ད་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་གཙོ་བོ་ལས་མགོན་སྦྲགས་མའི་སྙིང་པོ་དང་།
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ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀ་ཀ་མུ་ཁ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ལས་མགོན་གྱི་མཚན་སྔགས་གང་རུང་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

འཇི ག ་རྟེ ན ་གསུམ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཅི ང ་། །དྲེགས་པ་གསུམ་གྱི ་ ལྷ་དང་

བདུད། །འདུལ་ཕྱིར་ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ཆེ། །མཆེད་གསུམ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤ་རི་བ།ྷྱོ ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དུ་ཏྲི་བ།ྷྱོ ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དུ་ཏྲཾ་བྷྱོ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་

དང་། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །
༄༅། །མགོན་པོ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧཱུྃ། མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་རློག །མཐར་བྱེད་གཞོན་

ནུ་འཇིགས་པའི་གད་བརྒྱངས་ཅན། །མཉམ་ཉིད་ཐུགས་མངའ་གཏུམ་ཆེན་མེ་ལྟར་
འབར། །བདེ་གཤེགས་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲེ་ཎ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་པ་ནི་སྙིང་པོའ །ོ །

ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གུ་ཎ་ཧྲཱིཿ ད་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ། ཅེས་པ་ནི་ལས་ཀྱི་སྔགས་སོ། །
ༀ་ཤ་ྲཱི དེ་ཝཱི་ཧ་ཱུྃ ཕཊ། འདོད་ཁམས་མའི་མཚན་སྔགས་སོ། །

ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རཀྴ་དུ་བེང་ཎི་ཛཿ ཛཿ ལས་མགོན་གྱི་སྔགས་སོ། །
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ༀ་རོ་རུ་རོ་རུ་ཙ་པ་ལ་ཨ་ཤུག་མེ་མ་ཧ་ཱུྃ མ་བྷྱཽཿ ཛཿ ཛཿ ཨེ་ཀ་ཛ་ཏྲིའི་སྔགས་སོ། ། ཅི་རིགས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་
ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་གསེར་མདོག་ཅན། །བེ་ཅོན་དང་ནི་ནེའུ་ལེ་འཛིན། །གནོད་

སྦྱི ན ་ཚོ ག ས་ལ་དབང་བསྒྱུར་པའི ། །རྣམ་ཐོ ས ་སྲས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ ། །རྒྱལ་
པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་པ། །མརྒད་མདོག་མཚུངས་པི་ཝཾ་འཛིན། །དྲི་ཟའི་ཚོགས་

ལ་དབང་བསྒྱུར་པའི། །ཡུལ་འཁོར་བསྲུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་

སྟོབས་པོ་ཆེ། །ཁ་དོག་སྔོན་པོ་རལ་གྲི་འཛིན། །གྲུལ་བུམ་ཚོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་

པའི། །འཕགས་སྐྱེས་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མངའ་བདག་ཆེན་པོ་མཐུ་བོ་ཆེ། །ཁ་

དོག་དམར་སེར་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན། །ཀླུ་ཡི་ཚོགས་ལ་མངའ་མཛད་པའི། །མིག་མི་
བཟང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་བཻ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་དྷ་ྲི ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་བི་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་ཀྵ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་རྣམས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་

གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་
བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

༄༅། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
100

མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ན། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བའི་

མཐུ་སྟོབས་ཅན། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་མ་གཡེལ་བུ་བཞིན་གཟིགས། །གནས་གསུམ་མཁའ་
འགྲོ་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཨཿ ཀཿ སཿ མཿ རཿ ཙཿ ཤཿ དཿ རཿ སཿ མཿ རཿ ཡཿ ཕཊཿ ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

གང་གི་སྒོ་ནས་མི་བསྲུན་སྐྱེ་བོ་ཡིས། །བདག་ཅག་བདེ་ལེགས་འཕྲོག་པའི་རིག་

སྔགས་སོགས། །མ་ལུས་བཟློག་ཅིང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་པ་ཡིས། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་
རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་

འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །འདི་
སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་ཤིང་པར་ལས་བཤུས་པའོ། །

༄༅། །མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ༀ་ཧ་ཱུྃ ཏྲཾ་ཧྲི་ཨཿ ༀ་ཨཱཿ ཧ།ཱུྃ

དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྐུ་གསུམ་བརྙེས། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཇི་སྙེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་
འགྲོ་མ། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་འཆིང་གཅོད་ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་བྱ་བར་རབ་འཇུག་མ། །དེ་
སྙེད་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ༀ་བུདྡ་ཌཱ་ཀི
་ནཱི་ཨཱཿ ཧྲི་ༀ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱཿ ཧྲི་ཧ་ཱུྃ ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་
ྷ

རཏྣ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱཿ ཧྲི་ཏྲཾ་ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱཿ ཧྲི་ཧྲཱིཿ ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ༀ་ཀརྨ་ཌཱ་
ཀི་ཎཱི་ཨཱཿ ཧྲི་ཨཱཿ ཧ་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ ཞེས་དང་།
སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྔགས་ནི།

ༀ་ཨཱཿ ༀ་ཧ་ཾཱུ ས་ཨཱ་ཧཱ་ཧ
་ཱུྃ ཕཊ་ས་ཧཱ།
ྭཱ
ྭཱ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་

གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

༄༅། །ཙཀྲ་བཅུ་གསུམ་པའི་མདོ་བཞུགས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་ས་ཧཱ།
ྭཱ བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བསྲུང་བ་

དང་སྐྱབས་པ་དང་སྦ་བ་དང་བྱིན་གས
ྱི ་བརླབ་པ་དམ་པ་མཛད་དུ་གསོལ། སྲི་ངན་པ་
ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། དུ་རུ་དུ་རུ་ཙཀྲ། ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་ཙཀྲ། ཧ་ན་ཧ་ན་
ཙཀྲ། མ་ར་ཡ་མ་ར་ཡ་ཙཀྲ། གྷིན་དུ་མ་ལེ་ཨེ་ནན་ཙཀྲ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཙཀྲ། ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཕཊ་ཕཊ་
ཙཀྲ། སརྦ་ཤ་གི་ནི་ཨ་བ་ར་ཎ་ཙཀྲ། བྷ་ལ་ཡ་བྷ་ལ་ཡ་ཙཀྲ། ན་ག་ཤ་ཡ་ན་ག་ཤ་ཡ་ཙཀྲ།
ཧ་ཾཱུ ཧ་ཾཱུ ཕཊ་ཕཊ་ཙཀྲ། བྷ་མ་བྷ་མ་ཙཀྲ། ས་མནྟ་ཀ་ར་ཙ་ཏྲི་ཏི་ག་ན་ཙཀྲ། བདག་འཁོར་
དང་བཅས་པ་དང་། ཆོས་མཛད་པ་དང་། དཀར་པོའ་ི ཕྱོགས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་གནོད་
པའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་བོ་མི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཅིག ། ཐུལ་ཅིག །
རྐྱེན་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཅིག ། བྱེར་ཅིག ། སྲུངས་ཤིག ། ནད་སྲི་དང་།
འཆི་སྲི་དང་། གོད་སྲི་དང་། རྟ་སྲི་དང་། ཡེར་བའི་སྲི་དང་། ལོའ་ི སྲི་དང་། ཟླ་བའི་སྲི་དང་།
ཞག་དུས་ཀྱི་སྲི་དང་། ཁ་སྨྲས་ཀྱི་སྲི་དང་། སྲི་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཟློག་ཅིག ། གཞན་ཡང་སྲི་
ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྲུངས་ཤིག ། ཟློག་ཅིག ། ཞི་བར་གྱུར་ཅིག ། བདག་
ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ནད་རིམས་དང་། གདོན་དང་། སྔགས་ཟོར་དང་། རྦད་
འདྲེ་དང་། གློ་བུར་ག་ྱི ནད་དང་། རྒྱལ་པོའ་ི ཆད་པ་དང་། ཕྱོགས་ངན་པ་དང་། གནོད་
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པ་དང་། ནད་སྲི་དང་། འཆི་སྲི་དང་། དུར་སྲི་དང་། རྒན་སྲི་དང་། གཞོན་སྲི་དང་། དར་
མའི་སྲི་དང་། ལོའ་ི སྲི་དང་། ཟླ་བའི་སྲི་དང་། ཞག་སྲི་དང་། ཟ་མའི་སྲི་དང་། སྐག་བདུན་
ཟུར་དང་། ཕྱི་རྐྱེན་དང་། གདོན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་། རྐྱེན་ཉི་ཁ་ྲི ཆིག་སང
ྟོ ་དང་། ལྟས་
ངན་མི་མཐུན་པ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། མ་རུངས་པ་དང་།
གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་གྱུར་ཅིག ། ཟློག་པར་གྱུར་ཅིག ། སྒྱུར་བར་གྱུར་
ཅིག ། སྲུང་བར་གྱུར་ཅིག ། ཐུབ་པར་གྱུར་ཅིག ། དེ་ལྟར་བརྗོད་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་
མི་ཁྱབ་ཅིང་། སྲིའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གལ
ྲོ ་བར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསད
ྟོ ་དོ། །
༄༅། །བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོ་ལྔ་བོ་ནི། །རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་པ། །ལས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་མཛད་མ། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

ༀ་མ་མ་རུ་རུ་ཙིཏ་ྟ དྷ་ར་མེ་ཛུ་ཏི་ཧ་ཱུྃ བྷྱོཿ ཛ། ༀ་བཛྲ་བྷི་ཀྱཻ་མུ་ཏ་ཧ་ཱུྃ བྷྱོཿ ཛ། ༀ་བཛྲ་ཡ་

ཏྲ་སིང་སིང་ཧ་ཱུྃ བྷྱོཿ ཛ། ༀ་ཨ་ཝི་ར་ནི་ཧ་ཾཱུ བྷྱོཿ ཛ། ༀ་ས་རི་ཏིང་ཏིང་ཁ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཧ་ཾཱུ བྷྱོཿ ཛ།
ཅི་ནུས་བཟླའོ། །

ཁྱེད་རྣམས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་

གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་ཐབས་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་

བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །
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༄༅། །བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
ༀ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་ད་ཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་
ྨཱ ་
ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་སོགས་བཟླས་རྗེས་སུ། ཡེ་དྷརའི
ཝཾ་བ་དི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ས་ཧཱ།
ྭཱ

སྔགས་ཕྲེང་རྣམས་འོད་དུ་ཞི་ནས་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་རེ་རེ་ལ་གནས་པར་གྱུར།

ཆེ ་ བའི ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་སྟོ ན ་པ་བླ་ན་མེ ད ། །ཆོ ས ་རྒྱལ་ཉི ་ མ་རྒྱལ་བའི ་ བྱིན་རླབས་
ཀྱིས། །བདུད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་དགྲ་ཞི་སྟེ། །རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་
མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ཆོས་མཆོག་བླ་ན་མེད། །དམ་ཆོས་བདུད་རྩི་
བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་གདུང་བའི་དགྲ་ཞི་སྟེ། །རྟག་ཏུ་དཔལ་
གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དགེ་འདུན་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དཔལ་འབར་བ། །རྒྱལ་
སྲས་ཕན་མཛད་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཉེས་པའི་སྐན
ྱོ ་བྲལ་དགེ་ཚོགས་རྣམ་པར་
འཕེལ། །རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། ཅེས་པའམ།

གང་ལ་སེར་སྣ་རྣམ་ཆགས་པ། །རྣམ་འཇོམས་དྲི་མ་མེད་མཛད་ཅིང་། །ཐུགས་ཞི་

གནོད་པ་མི་མངའ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །འདྲེན་པ་གང་ཞིག་
འགྲོ་བ་རྣམས། །ཐར་བའི་ལམ་དུ་འཛུད་མཛད་ཅིང་། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་
དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །སྟོན་པ་རྒྱུག་པ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན། །སེམས་ཅན་
ཀུན་ག་ྱི དོན་ག་ྱི ཕྱིར། །གང་གིས་བདེ་བ་མངའ་མཛད་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་
པར་འགྱུར། །སྐྱོབ་པ་གང་ཞིག་བྱམས་པ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །བུ་
གཅིག་བཞིན་དུ་རྟག་བསྐྱངས་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་
འཁོར་བར་འཁོར་བ་ཡིས། །སེམས་ཅན་ཀུན་ག་ྱི རྟེན་གྱུར་ཅིང་། །གླིང་དང་དཔུང་གཉེན་
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གྱུར་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཆོས་ཀུན་མངོན་སུམ་
གྱུར། །གཙང་ཞིང་བསླུ་བ་མི་མངའ་ལ། །གསུང་གཙང་གཙང་མར་མཛད་པ་དེས། །ཁྱེད་
ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་གང་སྐྱེས་པ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་དོན་
འབྱོར་གྱུར་ཅིང་། །དོན་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱང་གྲུབ་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་
འགྱུར། །གང་ཞིག་སྐྱེས་པས་ས་རྣམས་ནི། །ནགས་ཚལ་བཅས་པ་རབ་གཡོས་ཤིང་། །སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་དགའ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་སང
ྙི ་
པོར་གཤེགས་པ་ན། །ས་དག་རྣམ་དྲུག་གཡོས་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་ཡིད་མི་བདེར་གྱུར་པ་
དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསར
ྐོ ་བ་ན། །འཕགས་
པའི་བདེན་པ་རྣམས་གསུང་བ། །ཐུབ་པའི་སྙན་པ་གང་བྱུང་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་
མཛད་པར་འགྱུར། །ཡིད་འཕྲོག་གང་གིས་མུ་སྟེགས་བྱེད། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱིས་ཕམ་
མཛད་ཅིང་། །ཚོགས་ཀུན་དབང་དུ་མཛད་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་
འགྱུར། །སངས་རྒྱས་ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད། །བརྒྱ་བྱིན་ལྷར་བཅས་བདེ་ལེགས་
དང་། །འབྱུང་བོ་ཀུན་གྱི་བདེ་ལེགས་ནི། །ཁྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །སངས་རྒྱས་བསོད་
ནམས་མཐུ་དག་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནི་བསམ་པ་ཡིས། །ཁྱེད་རྣམས་འདོད་དོན་གང་
ཡིན་པ། །དོན་དེ་དེ་རིང་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །རྐང་གཉིས་ཁྱེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག །རྐང་
བཞི་ཁྱེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཁྱེད་ཅག་ལམ་འག་ྲོ བདེ་ལེགས་ཤོག །ཕྱིར་འོང་དག་ཀྱང་
བདེ་ལེགས་ཤོག །ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉིན་མོའ་ི གུང་ལ་བདེ་ལེགས་
ཤིང་། །ཁྱེད་ཅག་ཀུན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཁྱེད་ཅག་སག
ྡི ་པར་མ་གྱུར་ཅིག །སངས་རྒྱས་
ལྷ་རྣམས་སང
ྟོ ་དག་གིས། །ཡོངས་སུ་བསར
ྐོ ་ཏེ་གཤེགས་མཛད་ཀྱིས། །སྡང་སེམས་ལྡན་
པ་རྣམས་བྱེར་ཅིག །སང
ྙི ་རྗེའ་ི བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་འཁོད། །སངས་རྒྱས་རང་སངས་
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རྒྱས་རྣམས་དང་། །དགྲ་བཅོམ་སློབ་པའི་བདེན་ཚིག་གིས། །འཇིག་རྟེན་མི་ཕན་བྱེད་པ་
རྣམས། །གྲོང་ཁྱེར་འདིར་ནི་སྟོང་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཀུན་དང་སྲོག་ཆགས་ཀུན། །འབྱུང་
བོ་ཀུན་དང་ཁྱེད་ཅག་ཀུན། །བདེ་བ་འབའ་ཞིག་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་ནད་རྣམས་
མེད་པར་ཤོག །ཀུན་གྱིས་བཟང་རྣམས་མཐོང་གྱུར་ཅིག །གང་ཡང་སྡིག་པར་མ་གྱུར་
ཅིག །འབྱུང་བོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏེ། །ས་དང་བར་སྣང་དག་ན་གནས་པ་
རྣམས། །སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཤོག །ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ཀྱང་སྤད
ྱོ ་
གྱུར་ཅིག །
དེབ་འདི་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ཏེ་

བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །
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རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །
ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་གྱི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །
ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱ་སེངྒེའི་

རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་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། །

༄༅། ། ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །

དཀར་ཆག་ལ་ཕེབས་པར་ཞུ།

