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ནི། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡེ་དྷརྨཿ ཏེ་བཛྲ་སིདྡི་ཧཱུཾ། ཞེས་པའོ། ། ཚིག་འགེལ་ནི། ༀ་ནི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་གསུམ་མཚོན་བྱེད། སྔགས་ཀྱི་མགོ་འདེན་ཡང་ཡིན། སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་རང་བཞིན། བི་ནི་རྣམ་པ། ཤུདྡེ་ནི་དག་པ། 

དྷརྨ་ཏེ་ནི་ཆོས་ཉིད། བཛྲ་སིདྡི་ནི་རོ་རེའི་དངོས་གྲུབ། ཧཱུཾ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ས་བོན་དང་བྱིན་རླབ་བྱེད་ཡིན་ནོ། ། ཕག་རྒྱ་

ནི། ལག་གཡས་ཀྱི་མཐེ་བོང་གིས་མཐེའུ་ཆུང་མནན་ཏེ་མཛུབ་མོ་ལྷག་མ་གསུམ་སོ་སོར་གེན་དུ་བསྒེང་བའོ། ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། 

མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཀྱི་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཏེ་ཉེས་སྐོན་དང་བྲལ་བར་བསམ་མོ། །

སྔགས་གཉིས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་ནི། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷེ། སརྦ་

ཏད་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའོ། ། ཚིག་འགེལ་ནི། ན་མཿ ནི་ཕག་འཚལ་བ། 

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། བྷོ་བི་ཤྭ་ནི་སྣོད། མུ་ཁེ་བྷཿ ནི་སོ་ནས། སརྦ་ཏད་

ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད། ཁཾ་ནི་ནམ་མཁའ། ཨུཏྒ་ཏེ་ནི་འཕགས་པ། སྥ་ར་ཎ་ནི་ཁྱབ་པ། ཧི་མཾ་ནི་འདི། ག་ག་ན་ནི་

ནམ་མཁའ། ཁཾ་ནི་དབྱིངས་སུ། སྭཱ་ཧཱ་ནི་གཞི་ཚུགས་ཤིག་ཅེས་པའོ། ། ཕག་རྒྱ་ནི། ཐལ་མོ་བཀན་ལ་སིམ་པའི་ཚུལ་དུ་དཔྲལ་

བར་བཞག་པའོ། ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། མགོན་རང་རང་གི་མོས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་ནམ་མཁར་ཁྱབ་པར་བསམ་པའོ། །

སྔགས་གསུམ་པ་བདུད་རི་འཁྱིལ་བའི་སྔགས་ནི། ༀ་ཨ་མྲ་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པའོ། ། ཚིག་འགེལ་ནི། ༀ་ནི་རྒྱལ་

བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་མཚོན་བྱེད་དོ། ། ཨ་མྲ་ཏེ་ནི་བདུད་རིར་བསྒྱུར་བའོ། ། ཧཱུཾ་ཕཊ་ནི་དོན་བསྐུལ་ཞིང་གསལ་

བར་བྱེད་པའོ། ། ཕག་རྒྱ་ནི། ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་སོར་མོ་བསྣོལ་ལ་གུང་མོ་གཉིས་རེ་མོ་སྦྱར་ནས་བཅག་ཏེ་དཔྲལ་བར་བཅིང་བའོ། ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། མགོན་རང་རང་ཚིམ་བྱེད་ཀྱི་བདུད་རིར་བསྒྱུར་བར་བསམ་མོ། །
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

སྔགས་བཞི་བ་འདོད་དོན་འབྱུང་བའི་སྔགས་ནི། ༀ་ཨ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭ་ཏ། 

ཞེས་པའོ། ། ཚིག་འགེལ་ནི། ༀ་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། ཨ་ཀ་རོ་ནི་ཨ་ཞེས་བྱ་འོ། ། མུ་ཁཾ་ནི་སོའ།ོ ། སརྦ་དྷརྨ་ཎཱཾ་

ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣ་ནི་གདོད་མ་ནས་མ་སྐེས་པའི། ཏྭ་ཏ་ནི་ཕིར། མདོར་ན་ཨ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གདོད་མ་ནས་

མ་སྐེས་པའི་ཕིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོ་ཞེས་པའོ། ། ཕག་རྒྱ་ནི། ལག་གཡོན་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་སིང་གར་བཞག་པ་ནི་འདི་དང་ཕི་མ་

གཉིས་ལའང་མཚུངས་སོ། ། ལག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གི་ཕག་རྒྱ་བྱའོ། ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། མགོན་སོ་སོའི་འདོད་པ་གང་ཡོད་པ་

དེ་དག་སྒྲུབ་པར་བསམ་མོ། །

སྔགས་ལྔ་པ་རྒྱ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་གི་སྔགས། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་

བྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་པའོ། ། ཚིག་འགེལ་ནི། ན་མཿ ནི་ཕག་འཚལ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། ཨ་ཝ་

ལོ་ཀི་ཏེ་ནི་ཀུན་ནས་གཟིགས་པ། སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ནི་ཀུན་ནས་ཡང་དག་པར་རྒྱས་པ་གཉིས་སོ། ། ཕག་རྒྱ་ནི། ལག་

གཡས་ཀྱི་ཁོ་བོའི་ཁུ་ཚུར་ཏེ། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ལས་མཛུབ་མོ་བསྒེངས་ནས་རྫས་ལ་གཏད་དེ་སེ་གོལ་གདབ་བོ། ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། 

མཆོད་ཡུལ་རྣམས་མཉེས་ཤིང་མགོན་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་ཕམ་དང་རོད་པ་མེད་ཅིང་རང་རང་སོ་སོའི་མོས་པ་བཞིན་ཐོབ་པར་བསམ་

པའོ། །

སྔགས་དྲུག་པ་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོའི་སྔགས་ནི། ༀ་རུ་རུ་ཕུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་

ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའོ། ། ཚིག་འགེལ་ནི། ༀ་ནི་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །རུ་རུ་ནི་ལྷ་རྣམས་འབོད་པའི་སྔགས། ཕུ་

རུ་ནི་གསལ་བར་བྱེད་པ། ཛྭ་ལ་ནི་གཟི་བརིད་འབར་བ། ཏིཥྛ་ནི་གནས་པ། སིདྡ་ལོ་ཙ་ནི་ཐོགས་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་

སྤྱན། སརྦ་ཨརྠ་ནི་དོན་ཐམས་ཅད། ས་དྷ་ནི་གྲུབ་པའམ་འགྲུབ་པ། སྭཱཧཱ་ནི་གཞི་ཚུགས་པའོ། ། ཕག་རྒྱ་ནི། ལག་

གཡས་པས་མི་འཇིགས་པའི་ཕག་རྒྱ་བྱས་པའོ། ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། མགོན་དུ་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་གི་དབང་གིས་བདག་

ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་འཕིན་ལས་མ་ལུས་པ་བསྒྲུབ་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་སོང་བསམ་པའོ། ། 

འབྲས་སྤུངས་ལྷ་རམས་པ་ཕ་ར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མེ་སྤེལ་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༢༧ ཉིན་བྲིས་པ་དགེའོ། །
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༄༅། །ཤེས་རབ་སིང་པོའི་སོ་ནས་བདུད་བཟོག་བྱ་ཚུལ། 

༄༅། །སྨྲ་བསམ་བརོད་དང་བྲལ་བ་ཡི། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་མ་དང༌། །དབྱེར་

མེད་བླ་མ་ལ་བཏུད་ནས། །ཤེས་རབ་སིང་པོའི་བདུད་བཟློག་བྲི། །

དེ་ལ་དོན་གཉིས་ཏེ། ལོ་རྒྱུས་དང༌། ཉམས་ལེན་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། ཡིད་ཆེས་པའི་ལོ་

རྒྱུས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས། སྤྱན་རས་གཟིགས། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་བློ་གོས་རིན་ཆེན། གསེར་

གིང་པ། ཨ་ཏི་ཤ ། དགེ་བཤེས་སྟོན་པ། པོ་ཏོ་བ་རིན་ཆེན་གསལ། སྟེང་ལོ་འབྱུང་གནས་རོ་རེ། ཀྱི་ལྗང་དབུ་དཀར་བ། མཁས་པ་

ཆེན་པོ་ཀུ་མ་ར་བུད་དྷ་རྣམས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་བརྒྱུད་པ་ཀྱི་ལྗང་དབུ་དཀར་ལ་བབས། ཁོང་གིས་འདི་ལ་ཡི་དམ་བྱེད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པར་ཡོད་པ་ལ། 

ཡུལ་དེར་ཀྱི་ལྗང་དབུ་དཀར་བ་དང༌། ཀུ་ལོ་ཞེས་པ་གཉིས་ཡོད་པ་དེས། གཤིན་རེ་དམར་ནག་དང༌། མུན་པ་དམར་ནག་སོགས་

ཀྱི་མངོན་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་མི་མང་པོ་མཐུས་བསྒལ་བ་ན། ཉིན་གཅིག་ཀྱི་ལྗང་དབུ་དཀར་བས། ཀུ་ལོར་སྐེམས་

དངས། གོས་བཀོན། ཁ་ཏ་བྱས་ནས། ཁྱེད་ཀྱི་མཐུ་མྱུར་པོ་ཞིག་བདོག་ཀྱང༌། ཕི་མ་རྣམ་སིན་ཡོད་ཚུལ་སོགས་ཞུས་པས། ཁོང་

གི་འཚང་ལ་ཕོག་ནས་ཁོས་ཏེ། ཞག་བདུན་ལོན་དུ་མི་བཞག་ཟེར་མནའ་བསྐལ་ཏེ། ཀུ་ལོ་སོང་ངོ༌། །དེ་ནས་དབུ་དཀར་བས་འདི་

སྒྲུབ་པས་ཞག་བདུན་ན་ཀུ་ལོ་རང་མཐུ་རང་ལ་ལོག་སྟེ་ཤིའོ། །དེས་ན་བྱད་བཟློག་ལ་འདི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང༌། གཞན་ཡང་

རྒྱ་ནག་ཕ་ཚེ་བྱ་བ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་པོས་གནོད་པར། རིས་མཁན་གིས་རིས་བྱས་པས། བུ་ཆུང་གི་རོ་ལ་གཏོ་བྱས་ལ་ཇ་སིག་གཅིག་

གི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་དབུས་སུ་སྤྱུགས་ན་ཕན་ཟེར། དེ་ལྟར་བྱས་ནས་དབུས་སུ་སྤྱུགས་པས། འཕན་ཡུལ་དུ་དགེ་སེར་གིས་ཉོས་

པ་ལ། རྒྱལ་པོས་དགེ་སེར་ལ་གནོད་ནས་རྟ་བོང་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བྱས་སོ། །རྒྱལ་པོ་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པར་འདུག་པས་

དགེ་སེར་གིས་དིས་ནས། ཁྱོད་སུ་ལ་འཇིགས་བྱས་པས། ངེད་ཀྱི་ལྗང་དབུ་དཀར་བ་ལ་འཇིགས། དེ་མིན་སུ་ལ་ཡང་མི་འཇིགས་

ཟེར། དགེ་སེར་གིས་དེ་གར་ཡོད་ང་ལ་ཤོད་དང༌། ངས་དེ་བསད་ནས་ཁྱོད་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་བྱེད་ཅེས་ཁོ་བསླུས་པས། ཁོས་
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ལོ་རྒྱུས་དང་ས་ལམ་བཤད་པས། དགེ་སེར་གིས་དབུ་དཀར་བའི་རར་སོང་ནས་སྔར་གི་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་པས། འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་

ཐབས་གནང་བས། དགེ་སེར་གིས་བདུད་བཟློག་འདི་བྱས་པས། དེ་ཕིན་ཆད་རྒྱལ་པོའི་གནོད་པ་ཞི་ནས་བློ་ཆོས་སུ་བཀོལ་ཐུབ་

པ་བྱུང་ངོ༌། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སྔར་གི་རྒྱ་ནག་ཕ་ཚེའི་སར་ལོག་སོང་བས། ཕ་ཚེས་ཁྱེད་སུ་ལ་འཇིགས་ནས་ཡོང་དིས་པས། ངས་ཀྱི་

ལྗང་དབུ་དཀར་བ་དང་དགེ་སེར་གཉིས་ལ་འཇིགས་ནས་འོངས། ད་བར་དགེ་སེར་གི་རར་བསྡད་ཟེར། ཕ་ཚེས་ང་ཡང་ཡུལ་དབུས་

སུ་འགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ལམ་མཁན་གིས། དགེ་སེར་གི་ར་རུ་ངེད་རང་གཉིས་འགོ་ལ་དེར་འདུག་བྱས་ནས། དགེ་སེར་དང་ཕ་ཚེ་འཕད་

དེ་སྔར་གི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་དེ་འབུལ་བ་བཟང་པོ་བྱས་ནས། རྒྱལ་པོ་བསྐྲད་པའི་ཐབས་ཞུས་པས་འདི་གནང། བསྒྲུབས་པས་རྒྱལ་

པོའི་གནོད་པ་ལས་གོལ་ལོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདི་ལ་འབད་ན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སོགས་གང་ལ་དམིགས་པར་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་གི་ཉམས་ལེན་དངོས་ལ། སྔོན་འགོ་དང༌། དངོས་གཞི་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ། གཞི་དཀར་པོའི་དབུས་སུ་

ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་བྲིས་འབུར་གང་རུང་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེའི་མདུན་དུ་ཉེར་སྤྱོད་བཤམས། གཞི་དེའི་ཤར་དུ་ལྷའི་བདུད་མི་

དཀར་རྟ་དཀར་ཅན་གཡས་མེ་ཏོག་དང་གཡོན་ཞགས་པ་བསྣམས་པ་བདུན། ཁལ་མ་བདུན། ཁྱི་བདུན། ཆང་བུ་བདུན། ཤ་ཏིག་

བདུན། མཐེབ་ཀྱུ་བདུན། དེ་བཞིན་དུ་ལྷོར་ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་མི་སེར་རྟ་སེར་ཅན། གཡས་རལ་གི་གཡོན་ཞགས་པ་བསྣམས་

པ་བདུན། ནུབ་ཏུ་ཕུང་པོའི་བདུད་མི་དམར་རྟ་དམར། གཡས་མདུང༌། གཡོན་ཞགས་པ་བསྣམས་པ་བདུན། བྱང་དུ་འཆི་བདག་

གི་བདུད་མི་ནག་རྟ་ནག་གཡས་ཁམ་ཤིང་གཡོན་ཞགས་པ་བསྣམས་པ་བདུན་རྣམས་བཀོད། གཞན་ཁལ་མ་སོགས་ཀྱང་གོང་འད་

བཀོད། དེ་རྣམས་མས་གཞི་ནག་པོ་ཞིག་བཏིང་ལ་དེར་བཞག །ཡང་སྣོད་སོ་སོར་ཞལ་ཟས་གཅིག །གཏོར་མ་མེ་ཏོག་དབྱིབས་ཅན་

དམར་པོ་གཅིག །དཀར་གཏོར་གཅིག །དམར་གཏོར་གཅིག་དང་བཞི་བཤམས། །ངར་མི་རྒྱན་ཅན་གཅིག་ལ་གོས་སོགས་བཀོན་

ནས་ཁ་ཕར་བསྒྱུར་ལ་བཞག །ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་སོགས་རང་ལ་ཞལ་བསྟན་ལ་བཞག་གོ །

གཉིས་པ་ནི། སྐབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགོ་བས། དད་འདུན་ཆེན་པོས་ཐུབ་དབང་དང་ཐ་མི་དད་དུ་བསམ་ཞིང༌། ངག་ཏུ།

 བདག་མདུན་མི་དམིགས་པས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་

ཆེ་དང༌། པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གི་སྟེང་དུ་བསྟན་པའི་གཙོ་བོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་
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པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་གཡས་ས་

གནོན། གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། དབུ་ལ་གཙུག་ཏོར། ཞབས་ལ་འཁོར་ལོ་ལ་

སོགས་པ་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང༌། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་

སྤས་ཤིང༌། འོད་དང་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོ་བ། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་

གཉིས་སུ་མེད་པར་གསལ་བའི་འཁོར་དུ་གཡས་སུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་

དབང་ཕྱུག །གཡོན་དུ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་སྲས་

བརྒྱད། ཉན་ཐོས་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་འཁོར་གིས་བསོར་བ། གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་

པདྨ་དང་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཡུམ་ཆེན་མོ་ལ་སྲས་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྱིས་བསོར་བ། ཡུམ་ཆེན་མོའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཨཱཿ 

དེའི་མཐར་ཤེས་རབ་སིང་པོའི་མདོའི་ཡི་གེ་རྣམས་གསལ་བ་ལས། རང་སྒ་དང་

བཅས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་མཉེས་པའི་མཆོད་

པ་ཕུལ། བྱིན་རླབས་དང་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་རང་དང་བསྲུང་བྱ་

རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་

དག །ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་སྟོང་ཉིད་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དོན་རྒྱུད་ལ་

སྐེས་པར་གྱུར། སམ་པའི་ངང་ལ་ཤེས་རབ་སིང་པོ་ཅི་འགྲུབ་འདོན། 

མཆོད་པ་སྤྱི་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ�་ཏ། སོགས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ་པྲ་

ཏིཙྪ་པུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། སོགས་ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། 

གང་ཚེ་རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ཁྱོད་བལྟམས་ཚེ། །ས་ཆེན་འདི་ལ་གོམ་པ་བདུན་

བོར་ནས། །ང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་གསུངས། །དེ་ཚེ་མཁས་པ་ཁྱོད་ལ་
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ཕག་འཚལ་ལོ། །སོགས་དང༌། སྨྲ་བསམ་བརོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན། །སོགས་བསྟོད་པ་

རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་གིས་བསྟོད། འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སོགས་བྱ། 

དེ་ནས་མདུན་གི་གཟུགས་རྣམས་དང་ཡས་སོགས་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ལ་བདུད་བཞི་སྤྱན་དངས་ནས་རང་གཟུགས་ལ་བསྟིམ་

པ་ནི། བདག་མདུན་གསལ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འདི་སད་དོ། །ཀྱྱཻ་ལྷ་ཡི་བདུད་ནི་དཀར་པོ་སྟེ། །ལྷ་བདུད་

དཔུང་དང་བཅས་པ་རྣམས། །ཅི་ཡང་མེད་པའི་གནས་ནས་ནི། །ལྷ་བདུད་དཔུང་དང་

སྤྲུལ་པར་བཅས། །གདན་བཤམས་རང་གཟུགས་དམ་པ་འདིར། །སྔགས་འཆང་

བདག་གིས་སྤྱན་འདེན་ན། །ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་འདིར་གཤེགས་ལ། །རང་གཟུགས་

འདི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་མེད་ཐིམ། །

ཀྱྱཻ་ཉོན་མོངས་བདུད་ནི་སེར་པོ་སྟེ། །ཡོད་མིན་མེད་མིན་གནས་སུ་ནི། །སེམས་

ཅན་ཉོན་མོངས་འཁོར་བར་འཁྱམས། །ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་

རྣམས། །སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་བསལ་བའི་ཕིར། །སྔགས་འཆང་བདག་གིས་སྤྱན་

འདེན་ན། །ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་འདིར་གཤེགས་ལ། །རང་གཟུགས་འདི་ལ་བཞུགས་

སུ་གསོལ། །ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་མེད་ཐིམ། །

ཀྱྱཻ་ཕུང་པོའི་བདུད་ནི་དམར་པོ་སྟེ། །འདུས་པ་བཞི་ནི་བྱུང་བ་ཡི། །གིབ་ལྟར་

ལྷན་ཅིག་སྐེས་པ་ཡི། །རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་གནས་སུ་ནི། །ཕུང་པོའི་བདུད་ཀྱི་

དམག་ཚོགས་རྣམས། །སྔགས་འཆང་བདག་གིས་སྤྱན་འདེན་ན། །ཐང་ཅིག་ཡུད་

ཙམ་འདིར་གཤེགས་ལ། །རང་གཟུགས་འདི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ 

གཉིས་མེད་ཐིམ། །

ཀྱྱཻ་འཆི་བདག་བདུད་ནི་ནག་པོ་སྟེ། །སེམས་ཅན་སྐེ་བའི་ལམ་བྱེད་ན། །ནམ་
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མཁའ་མཐའ་ཡས་གནས་སུ་ནི། །འཆི་བདག་ནག་པོའི་བདུད་ཀྱི་ཚོགས། །དཔུང་

དང་འཁོར་གཡོག་བཅས་པ་རྣམས། །སྔགས་འཆང་བདག་གིས་སྤྱན་འདེན་ན། །ཐང་

ཅིག་ཡུད་ཙམ་འདིར་གཤེགས་ལ། །རང་གཟུགས་འདི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཛཿ 

ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་མེད་ཐིམ། །

ཀྱྱཻ་བདུད་བཞི་བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་རྣམས། །ཡོན་བདག་བདུད་བཞི་བསལ་

བའི་ཕིར། །ཡོན་མཆོག་དགེས་པའི་སླད་དུ་བཞུགས། །དེ་རིང་ཡོན་བདག་འདི་དག་

གི །མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ། །བདུད་བཞི་གཡོག་འཁོར་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། །

དེ་ནས་ཤེར་སིང་ནི། རྒྱ་གར་སད་དུ། བྷ་ག་ཝ་ཏི་པྲཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏ་ཧི་ད་ཡ། བོད་སད་

དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སིང་པོ། བམ་པོ་གཅིག་

གོ། །འདི་སད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་

བྱ་རོད་ཀྱི་ཕུང་པོའི་རི་ལ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཟབ་མོ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་

བཞུགས་སོ། །ཡང་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་

པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་

ཉིད་ལ་རྣམ་པར་བལྟ་ཞིང་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་

རྣམ་པར་བལྟའོ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་

ལ་འདི་སད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རིགས་ཀྱི་བུ། གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་
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པ་ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བྱ། དེ་སད་ཅེས་

སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་

གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ལ་འདི་སད་ཅེས་སྨྲས་

སོ། །ཤཱ་རིའི་བུ། རིགས་ཀྱི་བུ་འམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པ་ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་

སྟེ། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་

རེས་སུ་བལྟའོ། །གཟུགས་སྟོང་པའོ། །སྟོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སོ། །གཟུགས་ལས་

སྟོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན། སྟོང་པ་ཉིད་ལས་ཀྱང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་སྟོང་

པའོ། །ཤཱ་རིའི་བུ། དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དེ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། མ་

སྐེས་པ། མ་འགག་པ། དི་མ་མེད་པ། དི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ། བྲི་བ་མེད་པ། གང་

བ་མེད་པའོ། །ཤཱ་རིའི་བུ། དེ་ལྟ་བས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུགས་མེད། ཚོར་བ་མེད། 

འདུ་ཤེས་མེད། འདུ་བྱེད་རྣམས་མེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད། མིག་མེད། རྣ་བ་མེད། 

སྣ་མེད། ལེ་མེད། ལུས་མེད། ཡིད་མེད། གཟུགས་མེད། སྒ་མེད། དི་མེད། རོ་མེད། 

རེག་བྱ་མེད། ཆོས་མེད་དོ། །མིག་གི་ཁམས་མེད་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་མེད། ཡིད་

ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་

ཟད་པ་མེད་པ་ནས་ར་ཤི་མེད། ར་ཤི་ཟད་པའི་བར་དུའང་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་

བསྔལ་བ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་བ་དང༌། འགོག་པ་དང༌། ལམ་མེད། ཡེ་ཤེས་མེད། ཐོབ་

པ་མེད། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །ཤཱ་རིའི་བུ། དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
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རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་

ཏེ་སེམས་ལ་སྒིབ་པ་མེད་པས་སྐྲག་པ་མེད་དེ། ཕིན་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་

ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་ཕིན་ཏོ། །དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བླ་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་

རྒྱས་སོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྔགས། རིག་པ་ཆེན་པོའི་

སྔགས། བླ་ན་མེད་པའི་སྔགས། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སྔགས། སྡུག་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྔགས། མི་རྫུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་

སྟེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྔགས་སྨྲས་པ། ཏདྱ་ཐཱ། ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་

ཏེ་པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ་བོ་དྷི་སྭཱཧཱ། ཤཱ་རིའི་བུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལེགས་སོ། །ཞེས་བྱ་

བ་བྱིན་ནས། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །རིགས་ཀྱི་བུ། དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །རིགས་ཀྱི་བུ། 

དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རེས་སུ་ཡི་རང་

ངོ་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་

ཏིའི་བུ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་

གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང༌། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང༌། ལྷ་དང༌། 
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མི་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། དི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །

ཚར་དགུ་རེའི་མཐར་བཟློག་པ་བྱ་བ་ནི། ཤར་གི་གླུད་ཡས་ཆ་ཚང་བ་རེ་མས་གཞི་ནག་པོའི་སྟེང་དུ་ཕུལ་ཏེ་ཁ་ཕིར་བསྟན་ལ་

བཞག །དེ་ལྟར་ཤར་གི་བདུན་པོ་མ་རྫོགས་བར་དུ་བྱ། དེ་བཞིན་དུ་ལྷོ་དང་ནུབ་དང་བྱང་གསུམ་པོ་ཡང་གོང་དང་འད་བར། བཟློག་

པའི་དུས་ནད་གདོན་དག་བགེགས་གང་ལ་བྱ་བའི་ཚེ་ཚིག་དང་དམིགས་པ་ཁ་བསྒྱུར་བྱ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། ན་མོ་བླ་མ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དགེ་

འདུན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །དེ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་ཅག་གི་བདེན་པའི་ཚིག་དེ་

དག་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཇི་ལྟར་སྔོན་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་རྒྱན་གིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་བསམས་ཤིང་། ཚིག་ཁ་འདོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་བདུད་སྡིག་ཅན་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཕིར་

བཟློག་པ། དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་བསམས་ཤིང༌། ཚིག་ཁ་འདོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

བདུད་སྡིག་ཅན་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་པར། ནད་པ་

ཡིན་ན་མིང་ནས་བརོད་ལ། འདི་ཞེས་བྱ་བར་དང་པོར་ནད་ཀྱི་སྣ་འདེན་པ། བར་དུ་ཚང་བཅའ་བ། མཐའ་མ་མི་ཕན་པར་བྱེད་པའི་

གདོན་བགེགས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་སིང་པོའི་བདུད་བཟློག་བགིས་པ་འདི་དང༌། 

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བཀའི་བདེན་པས། ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཕིར་བཟློག་

པར་གྱུར་ཅིག །མེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །

བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང༌། །མི་མཐུན་གནོད་པའི་རྐེན་དང་
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བྲལ་བ་དང༌། །མཐུན་པར་འགྲུབ་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་པའི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་

ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་བརོད། 

གོང་དང་འད་བ་ལ་ཐན་ལྟས་ལ། ཉིན་གི་ལྟས་ངན་པ། མཚན་གི་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང༌། ཐན་

ལྟས་འདི་ཞེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། སོགས་གོང་དང་འད། མཐུ་བྱེད་ན། བདག་ཅག་གི་དག་བོ་འདི་ཞེས་བྱ་བ་

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བཀའི་བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཁུག་ཅིག །སྒོལ་ཅིག །ཤ་ཁག་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདེས་

ཟོ་ཞིག །རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དོངས་ཤིག །ཅེས་བརོད། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ཐམས་ཅད་རིགས་པས་དཔྱད་ཁ་བསྒྱུར་བྱ་

བ་གསུངས་སོ། །

ཤེར་སིང་འདོན་མི་གསུམ་ཡོད་ན་མི་རེས་ཚར་གསུམ་རེས་དགུ་འགོ་བས་ཤེར་སིང་དགུ་བཟློག་ཅེས་གགས་སོ། །

ལྷ་བཤོས་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་

ལོ་ཀེ་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་བདུན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་

མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབྱམས་ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརོད་ཅིང་ཕག་འཚལ་བའི་མཐར། ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་ནུས་པ་སྟོང་དང་ལྡན་པ་

འདི་ཉིད་ལྷའི་བུའི་བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །རང་རང་སོ་སོའི་

བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཐམས་

ཅད་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་ནས་བདུད་བཞིས་གཡོས་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་

བསྒྱུར་དུ་གསོལ། ཞེས་བརོད་ཅིང༌། ལྷའི་བུའི་བདུད་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཞལ་ཟས་ཕུལ་ནས། ཐམས་ཅད་

ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པ་དང༌། །རོད་པ་མེད་
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ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །བདག་གི་བསམ་པའི་

སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་

སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་

རིགས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བདེན་སྟོབས་བརོད་ཅིང་བསྔོའ།ོ །

དེ་བཞིན་དུ་གཏོར་མ་མེ་ཏོག་གི་དབྱིབས་ཅན་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། ན་

མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀེ་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་བདུན་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབྱམས་

ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་

བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། གཏོར་མ་མེ་ཏོག་དབྱིབས་ཅན་རོ་བརྒྱ་ནུས་པ་

སྟོང་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་

ལོ། །རང་རང་སོ་སོའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པ་འབྱུང་

བར་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་ནས་བདུད་བཞིས་གཡོས་པའི་

གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། ཞེས་བརོད་ཅིང༌། ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཞལ་

ཟས་ཕུལ་ནས། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པ་

དང༌། །རོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །བདག་

གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་

ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྔོ།
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ཡང་དཀར་གཏོར་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་

ཝ་ལོ་ཀེ་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་བདུན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་རིན་

ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབྱམས་ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། དཀར་

གཏོར་རོ་བརྒྱ་ནུས་པ་སྟོང་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་ཕུང་པོའི་བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་

རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །རང་རང་སོ་སོའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་

མི་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་ནས་བདུད་བཞིས་

གཡོས་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། ཞེས་བརོད་ཅིང༌། ཕུང་པོའི་བདུད་རྣམས་ཀྱི་མདུན་

དུ་ཞལ་ཟས་ཕུལ་ནས། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་

པ་དང༌། །རོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །བདག་

གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་

ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྔོ། 

ཡང་དམར་གཏོར་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀེ་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་བདུན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་

བ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་

པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབྱམས་ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞེས་དང་། དམར་གཏོར་རོ་བརྒྱ་ནུས་པ་སྟོང་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་འཆི་བདག་
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གི་བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །རང་རང་སོ་སོའི་བསམ་པ་

དང་མཐུན་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་

མཉེས་ཤིང་ཚིམས་ནས་བདུད་བཞིས་གཡོས་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྱུར་

དུ་གསོལ། ཞེས་བརོད་ཅིང་། འཆི་བདག་གི་བདུད་གཟུགས་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་དང༌། ཐམས་

ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པ་དང༌། །རོད་པ་

མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །བདག་གི་བསམ་པའི་

སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་

སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་

རིགས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །སོགས་བདེན་སྟོབས་བརོད་ཅིང་བསྔོ་བའི་བར་

སྔ་མ་ལྟར་བྱའོ། །

དེ་ནས་ངར་མིའི་སྟེང་དུ་ནད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁྲུས་བྱ། བུམ་ཆུ་སོགས་ཀྱིས་ངར་གླུད་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་

ལས་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ངར་མི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་

ཚང་བ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་ཅིང་དཀོར་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་

པའི་གཏེར་དང་བཅས་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་། 

ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཧོ། བཛྲ་སྤ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ། 

དེ་ནས་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ལ་ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་

ལོ་ཀེ་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་མམ་བདུན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་

རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབྱམས་ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བརོད་

པའི་མཐར། 

ཧཱུཾ། ངར་གི་མི་ཕོ་མཛེས་པ་འདི། །དེ་རིང་ཡོན་བདག་འདི་ཡི་གླུད། །རྒྱུ་ནི་རིན་

ཆེན་ལས་གྲུབ་བོ། །དར་ཚོན་རྣམས་ཀྱི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །རྒྱན་ཆ་དེ་ནི་ལྷུབས་སེ་

ལྷུབས། །ཁ་རུ་དེ་ནས་གཡུ་ཡང་བཅུག །ལག་ན་དེ་ནི་གསེར་བསྐུར་རོ། །བདུད་བཞི་

རྣམས་ཀྱི་ཕག་ཏུ་འབུལ། །ལ་འཕད་དེ་ནས་ལ་རུ་བཟློག །ཀླུང་འཕད་དེ་ནི་ཀླུང་དུ་

བཟློག །སྨྲ་མཁས་དེ་ནི་གསལ་ལ་ལ། །འགོ་མཁས་དེ་ནི་ལྡེམས་སེ་ལྡེམས། །མགོ་

ལ་ཐོད་བཅིངས་བཀྲག་རེ་ཆེ། །ལུས་བཟང་དེ་ནི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། །མི་བཟང་དེ་

ནི་སྟོབས་ཆེ་ལགས། །བཟུང་བའི་ཡུལ་ནི་མ་མཆིས་སོ། །ཡོན་གི་བདག་པོ་བླུ་

བའི་ཕིར། །དེ་རིང་བདག་གིས་གླུད་འདི་བཏང། །གླུད་བདག་ཆེན་པོ་གླུད་བཞེས་

ཤིག །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་འབྱུང་བ་ལྔ། །རྟེན་འབྲེལ་ངན་པར་འབྱུང་བའི་

གླུད། །ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཀྱི་གླུད། །དབང་པོ་ཚོགས་དྲུག་རྣམས་ཀྱི་

གླུད། །འབྲུ་ཚོམ་ངར་གི་མི་བོ་ཆེ། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་ན་བཟའ་ཅན། །འཁོར་བའི་

གཡུལ་བཟློག་དར་མདུང་གཡས། །གཡོན་ན་ཐ་གུ་ལམ་སེ་ལམ། །རྐང་པ་གཡས་

ནི་ཤེས་རབ་ཟངས། །རྐང་པ་གཡོན་ནི་ཐབས་ཆེན་ལགས། །དེ་འདའི་འབྲུ་ཚོམ་མི་

བོ་ཆེ། །བདུད་བཞིའི་དམག་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ། །ཡོན་བདག་འདི་ཡི་གླུད་དུ་

འབུལ། །མི་བས་གླུད་འདི་བཟང་བས་ན། །བདུད་བཞིའི་དམག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས། །གླུད་བཟང་མཛེས་པ་འདི་བཞེས་ལ། །ད་ནི་རང་རང་གནས་སུ་ཆོས། །དཀོན་

མཆོག་གསུམ་གི་བཀའ་མ་བཅག །ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་གིས་བསྐུལ་བས། །བཅོམ་
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ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡིས། །བདུད་བཞི་བཀུག་ནས་གླུད་ཡང་བྱིན། །བཀའ་བསོས་

དམ་བཞག་མཛད་པ་ཡི། །དམ་ཚིག་དེ་ནི་དན་གིས་ལ། །འཁོར་འདིར་གནོད་པ་མ་

བྱེད་ཅིག །བདུད་རྣམས་རང་རང་གནས་སུ་སོང༌། །བདུད་ཁ་གླུད་ཀྱིས་མཆོད་པར་

གིས། །བདུད་བཞིའི་གནོད་པ་ཞི་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་

དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པ་དང༌། །རོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་

དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

བྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་

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

ཅིག །ཞེས་བསྔོས་ལ་སྔ་མའི་བདུད་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཕུལ། སབས་འདིར་ནད་པ་ཡོད་ན་ནད་སྤོ་བྱེད་པའི་ཕག་ལེན་ཡང་

ཡོད་དོ། །

དེ་ནས་གཏོར་མ་བསྔོས་རྫོངས་ནི། བདེན་སྟོབས་བརོད་ནས། ཧཱུཾ། ང་ནི་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ། །ང་

ནི་དཔལ་ཆེན་གསང་བའི་བདག །ང་ནི་གདོན་བགེགས་གཉེན་པོ་སྟེ། །བདུད་ཆེན་

དེ་ནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །འབྱུང་པོ་ཡི་དྭགས་ཤ་ཟ་དང༌། །ནད་བདག་མ་མོ་ལ་སོགས་

པ། །ང་ཡི་བཀའ་ལས་མ་འདའ་ཞིག །ངར་གླུད་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་

དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གི །ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛོད། །བཟུང་བ་ཐོང་ལ་

བཅིང་བ་ཁོལ། །བསྡམས་པ་ལྷོད་ལ་མནན་པ་ཁྱོགས། །བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་མ་

བསྒྲུབས་ན། །སྔོན་གི་བདེ་གཤེགས་ཆད་པ་ཡིས། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་

སུ་ཡང༌། །ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐེ་འགྱུར་ཞིང༌། །ཤིན་ཏུ་ཡང་ནི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་། །དེ་

བས་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །བདུད་བཞི་རང་རང་གནས་སུ་ཆོས། །བདེན་ཅིང་བསླུ་
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མེད་སངས་རྒྱས་བཀའ། །དེ་བཞིན་སྒྲུབས་དང་བདེ་བ་ཐོབ། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་

ཡོན་བདག་རྣམས། །བདུད་ཆེན་བཞི་ལས་ཐར་བ་དང༌། །བར་ཆད་ནད་གདོན་མྱུར་

ཞི་ནས། །བསམ་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

དེ་ནས་བདུད་བཞི་རྫོངས་འདེབས་ནི། བདུད་བཞི་དམག་ཚོགས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཇི་

བཞིན་བསོ་བཞིན་བྱས་ནས་ནི། །སྐེ་མཆེད་མུ་བཞིའི་གནས་སུ་དེངས། །ལྷ་བུའི་

བདུད་ནི་དཀར་པོའི་ཚོགས། །ཅི་ཡང་མེད་པའི་གནས་སུ་དེངས། །ཉོན་མོངས་

བདུད་ནི་སེར་པོ་ཁྱོད། །རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་གནས་སུ་དེངས། །ཕུང་པོའི་བདུད་

ནི་དམར་པོ་ཁྱོད། །ཡོད་མིན་མེད་མིན་གནས་སུ་དེངས། །འཆི་བདག་བདུད་ནི་ནག་

པོ་ཚོགས། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་གནས་སུ་དེངས། །ཤེས་སྒིབ་ཉོན་སྒིབ་ལས་

བྱུང་བ། །ལྷ་བུའི་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་བདུད། །ཕུང་པོའི་བདུད་དང་འཆི་བདག་

བདུད། །བདུད་བཞི་བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་རྣམས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་

བཞེས་ལ། །རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་དེ་དག་ལ། །གནོད་འཚེའི་བསམ་པ་རབ་སྤོངས་

ལ། །རང་རང་མཛེས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །བདེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་མཛོད། །འཁོར་

འདིར་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །རང་རང་གནས་སུ་བདེ་བར་གཤེགས། །ས་མ་ཡ་པྲ་

བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། 

ཡུལ་ཕོགས་སུ་ཕིར་ཅུང་ཟད་འཁྱེར་དུ་བཅུག་ནས། ཁ་ཕིར་བསྟན་ལ་བཞག །ཡུལ་ཕོགས་ནད་པའི་དོན་བྱེད་ན་དུར་ཆེན་

ཐོག་ཏུ་ཕུལ། དེ་བཞིན་སྤར་ཁའི་བཅོས་ཡིན་ན། བཞི་གཤེད། བདུན་ཟུར་དག་ཐོག་གང་གནོད་ཕོགས་སུ་ཕུལ། བདེ་རིམ་ཡིན་ན། 

ལམ་མདོར་ཡས་མས་གང་བདེར་འབུལ། མཐུ་བཟློག་བྱེད་ན་བྱད་མའི་ཕོགས། མཐུ་བྱེད་ན་དག་ཕོགས། རྒྱལ་པོའི་གནོད་ན་ལྷ་

ཁང་ངམ་མཆོད་རྟེན་རར། འདེ་མོས་གནོད་ན་གོང་མདོའམ་ལུང་གསུམ་མདོར། ཆར་འབེབས་པ་དང་ཀླུས་གནོད་ན་མཚོའམ་ཆུ་
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མིག་ཏུ། ཡུལ་ལྷའི་གནོད་པར་དེ་ཕོགས་དང༌། མདོར་ན་གང་དང་གང་དུ་གནོད་ན་དེར་བསྐལ་བར་གསུངས་སོ། །

སབས་འདིར་གསེར་སྐེམས་འབུལ་བའི་ཕག་ལེན་ཡོད་དེ། བླ་མ་ཡི་དམ་བགང་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་

ལྷ། །ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་འོས་ཐམས་ཅད་ལ། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་གསེར་

སྐེམས་མཆོད་པ་འདི། །འབུལ་ལོ་འདོད་དོན་འཕིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །གནས་

གསུམ་མཁའ་འགོ་དཀར་ཕོགས་སྐོང་བ་ཡི། །སྲུང་མ་དམ་ཅན་དཔུང་དང་བཅས་

པ་ལ། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་གསེར་སྐེམས་མཆོད་པ་འདི། །འབུལ་ལོ་འདོད་

དོན་འཕིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་

སོགས། །ཕོགས་འདིར་གནས་པའི་སྡེ་བརྒྱད་མ་ལུས་ལ། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་

གསེར་སྐེམས་མཆོད་པ་འདི། །འབུལ་ལོ་འདོད་དོན་འཕིན་ལས་འགྲུབ་པར་

མཛོད། །དེ་ནས་མདོས་ལག་ཏུ་བཟུང༌། ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ནས། བདུད་དང་མ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གདུག་པ་བཟློག་བསྒྱུར་འདི་བཏོན་

ལ་ཁྱེར་བར་བྱ་སྟེ། 

བྷོཿ མ་གཅིག་ཡམས་བདག་འཁོར་དང་བཅས། །ཁྱེད་ཀྱི་ལག་པ་གཡས་

པ་ན། །བདུད་ཀྱི་ཁམ་བམ་རེ་རེ་ཡོད། །བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་

རྣམས། །གལ་ཏེ་ཁམ་ལ་བབ་སྲིད་ན། །ཁ མ་ཁ་ཕིས་དང་མ་གཅིག་མ། །ཁྱོད་

ཀྱི་ལག་པ་གཡོན་པ་ན། །བཙན་གི་ཤོ་རེའུ་དཀར་ནག་བཀྲམ། །བདག་དང་རྒྱུ་

སྦྱོར་ཡོན་བདག་རྣམས། །གལ་ཏེ་རིས་ལ་བཅུག་པ་ན། །ཤོ་རེའུ་དཀར་ནག་ད་

ཁྱེས་ཤིག །བྱང་དམར་དཀྱུས་ནས་ད་ཕྱུངས་ཤིག །ཁྱོད་ཀྱི་མཆན་ཁུང་གཡོན་པ་

ན། །ནད་ཀྱི་རྐལ་པ་ནག་པོ་ལ། །སྦྲུལ་ནག་ལྔ་བརྒྱའི་ཁ་ཆིངས་བྱས། །སྤྲུལ་པ་མང་

པོ་དེ་ནས་འགེད། །སྤྲུལ་པའི་དམག་དཔུང་ད་ཕྱུངས་ཤིག །ཡོན་བདག་བླུ་ཕིར་

བདུད་བཟློག་འབུལ། །འབུལ་བ་བདག་གིས་མ་ནོར་རོ། །བཞེས་ཤིག་ཀུན་གིས་
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དགེས་པར་རོལ། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བན་བོན་ཟོར་ཁ་ད་བཟློག་

ཅིག །ཀླུ་གཉན་གཏད་ཁམ་ད་བཟློག་ཅིག །དག་ཇག་ཆོམ་ཀུན་ད་བཟློག་ཅིག །མི་ཁ་

ངན་པ་ད་བཟློག་ཅིག །ནོར་ཕྱུགས་གོད་ཁ་ད་བཟློག་ཅིག །མི་ཡི་ཤི་འཕོ་ད་བཟློག་

ཅིག །ཡམས་ནད་རིམས་ནད་ད་བཟློག་ཅིག །མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་ད་བཟློག་ཅིག །མི་

མཐུན་གནོད་པའི་ཕོགས་རྣམས་ཀུན། །ཤེས་རབ་སིང་པོའི་ཡས་བཟློག་གིས། །ད་

ལྟ་ཉིད་དུ་བཟློག་གྱུར་ཅིག །ཤེར་སིང་བཟློག་བཅས་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ས་ཆུ་མེ་

རླུང་སལ་ངན་བཟློག །ངར་གླུད་ཡས་སོགས་གཟུགས་འགོས་ཀྱིས། །ལྟས་ངན་རང་

སར་ཞི་བར་མཛོད། །ནད་ཡམས་གོད་ཁ་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །དེ་བཞིན་གང་ལ་གང་

འཚེ་བ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཐུགས་རེ་དང༌། །ཤེས་རབ་སིང་པོའི་བྱིན་རླབས་

དང༌། །སྔགས་འཆང་བདག་གི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །བདུད་བཞིའི་གནོད་པ་མ་ལུས་

པ། །སོ་སོ་རང་རང་གནས་སུ་བཟློག །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཕིར་བཟློག་ཅིག །ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་

ཤ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་དག་ཏུ་བརོད་ལ་ཁྱེར་ཞིང༌། རོལ་མོ་དག་ཏུ་བྱའོ། །

རྒྱས་པར་བྱེད་ན། ཤེར་སིང་དགུ་བརོད། དེའི་མཐར་བཟློག་པ་རེ་བྱ། ལན་གསུམ་བདེན་སྟོབས་བརོད་པ་དང་བཅས་པས་

བྱ། མཐུ་བྱེད་པའམ་གལ་ཆེ་དུས་ཕུལ་ས་དེར་རང་འགོ །གོང་གི་མ་མོའི་བཟློག་པའི་མགོ་ནས་ཁྱེར་ལ་དེར་ཕིན་པ་དང༌། གསེར་

སྐེམས་གཏོང་ལ་མ་མོའི་བཟློག་པ་མན་དང༌། ཤེས་རབ་སིང་པོའི་བཟློག་པ་ལན་གསུམ་གི་བར་འདོན་ལ་འབུལ་ལོ། །གང་ལྟར་

ནའང་བཟློག་པ་གྲུབ་འཕལ་རང་དང་བསྲུང་བྱ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོའི་ནང་དུ་ཚུད་པ་ཡོད་པར་དམིགས་ལ། ནད་པ་སོགས་གལ་ཆེ་

བ་ཡོད་ན་གོས་དཀར་པོ་གོན་ལ། གདན་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་ཁ་ཤར་དུ་བལྟས་ལ་བཞག་ནས་རོལ་མོ་བྱེད། 

མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་ཤིས་པ་བརོད་པ་ནི། ཧཱུཾ། དབུས་ཀྱི་ཕོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་བཀྲ་ཤིས་ལགས། །སྐུ་ལུས་བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །ཛ་ཡ་དེ་རིང་
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སྦྱིན་བདག་འདི་ལ་སྩོལ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཧཱུཾ། ཤར་

གི་ཕོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའི་བཀྲ་ཤིས་ལགས། །མི་འགྱུར་

བརྟན་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །ཛ་ཡ་དེ་རིང་སྦྱིན་བདག་འདི་ལ་སྩོལ། །བཀྲ་

ཤིས་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཧཱུཾ། ལྷོ་ཡི་ཕོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །རིན་

ཆེན་འབྱུང་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ལགས། །འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་

པ། །ཛ་ཡ་དེ་རིང་སྦྱིན་བདག་འདི་ལ་སྩོལ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་

ཤོག །ཧཱུཾ། ནུབ་ཀྱི་ཕོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བཀྲ་ཤིས་

ལགས། །དབང་རླུང་སན་གགས་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །ཛ་ཡ་དེ་རིང་སྦྱིན་བདག་

འདི་ལ་སྩོལ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཧཱུཾ། བྱང་གི་ཕོགས་

ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལགས། །འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་

བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །ཛ་ཡ་དེ་རིང་སྦྱིན་བདག་འདི་ལ་སྩོལ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་

ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཧཱུཾ། འོག་གི་ཕོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །ས་ཡི་ལྷ་མོ་བསྟན་

མའི་བཀྲ་ཤིས་ལགས། །ཚེ་འཛིན་འབྲུ་སྣའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །ཛ་ཡ་དེ་རིང་

སྦྱིན་བདག་འདི་ལ་སྩོལ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཉིན་ཡང་

བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བ་ཡ་ལ་ལ། །མཚན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བ་བསྐིལ་ལི་ལི། །དུས་

གསུམ་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་

ཤོག །ཅེས་དང༌། 

བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཤེས་བརོད། རེས་སུ་ཐུབ་དབང་སྐུ་ལ་མཆོད་པར་བྱ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ལྷག་

ཆད་བསངས། བཟོད་གསོལ་བྱ། འཁོར་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གཙོ་བོ་ལ་བསྟིམ། དེ་ལ་བརྟན་བཞུགས་
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བྱ་ཞིང་མེ་ཏོག་འཐོར། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ། དགེ་ར་བསྔོ་བ་སོན་ལམ་གིས་རྒྱས་བཏབ་བོ། །བདག་ཉིད་བསྲུང་

བྱ་མི་དམིགས་པས་རྒྱས་བཏབ་བོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་བརོད་ཀྱིས་མི་ལང་ངོ༌། །

ཁྱད་པར་བན་བོན་གི་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང་བྱེད་པས་གནོད་པ། གཏད་ཁ་བཅུག་པ། ན་ཚ་གནོད་པའི་དག་བོ་གཅོད་པ། ཡུལ་

དུ་འབོད་འབོད་པའི་ཡས་རིམས་ཀྱི་ནད་དར་བ། ཕྱུགས་ནད་གོད་ཁ་ལངས་པ་དང༌། ཁྱིམ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཞུགས་པ་དང༌། སར་མ་ངན་

པ་ལ་ཤི་བ། མ་ཉེས་པའི་ཁ་ཡོག་འོང་བ། མི་ཁ་སྡང་བ། སྲིའུ་མི་སོས་པ་ནོར་ལ་ཉམས་འཕོག །ཐན་དང་རྨི་ལྟས་ངན་པ། ལོ་དང་

སྤར་ཁ་རྩུབ་པ། མཐུ་གཏད་བྱུང་བ་སོགས་ལ་འདིའི་བཟློག་པ་བྱས་པས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཐར་བར་འགྱུར། ཚེ་ཚད་མཐར་ཕིན་པ་མ་

གཏོགས། བར་ཆད་ཆེ་ཆུང་ལ་བསྟུན་ནས། ལན་གཅིག་གསུམ་དགུ་སོགས་བསྐར་ན་དེས་བར་ཆད་སེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། དེ་

ལྟར་རྒྱ་གར་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བཅུད། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་ཡི་དམ། དགེ་བཤེས་སྟོན་པ། པོ་ཏོ་བ་རིན་ཆེན་གསལ། 

རི་མོས་གསུང་རོ་རེ། ཀྱི་ལྗང་དབུ་དཀར་སོགས་ཀྱི་ཕག་ལེན་འཁྲུལ་མེད། 

ཤེས་རབ་སིང་པོའི་སོ་ནས་བདུད་བཟློག་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་འདི། ཀྱི་ལྗང་དབུ་དཀར་བས་མཛད་པའི་ཡིག་ཆ་

ལྟར། མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕག་ལེན་གིས་བརྒྱན་པ། མཁས་པ་ཀུ་མཱ་ར་བུད་དྷས་བྲིས་པས་འགོ་ཀུན་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་

རྒྱལ་ནས། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

བཀྲ་ཤིས་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་ཚུགས་པར་ཤོག །
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༄༅། །བདག་སོགས་འགོ་བ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་འཆིའོ། །སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཁྱད་པར་ཁམས་

གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་

ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །དཔལ་མགོན་དམ་པ་ཆོས་སྐོངས་སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་

དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །

སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་ཚད་མེད་བཞི། བླང་དོར་གནས་རྣམས་མ་རིག་འཐུག་པོས་

བསྒིབས། །ཁོང་ཁོའི་མཚོན་གིས་མཐོ་རིས་སྲོག་འཕོག་ཅིང་། །འདོད་སྲེད་ཞགས་

པས་འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བཅིངས། །ལས་ཀྱི་ཆུ་བོས་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོར་

ཁྱེར། །ན་རའི་སྡུག་བསྔལ་རྦ་རླབས་མང་པོས་གཡེངས། །མི་བཟད་འཆི་བདག་ཆུ་

སྲིན་ཁར་ཚུད་པའི། །མི་འདོད་སྡུག་བསྔལ་ཁུར་གིས་ནོན་གྱུར་པ། །མགོན་མེད་

བདག་གི་ཉམ་ཐག་ང་རོ་ཡིས། །ཡིད་ལ་སོན་པ་འགྲུབ་པའི་དབང་བོ་རུ། །ཕོངས་

པའི་གཉེན་གཅིག་འཇམ་མགོན་བློ་བཟང་གགས། །དར་མ་རིན་ཆེན་མཁས་གྲུབ་

དགེ་ལེགས་དཔལ། །ཡབ་སྲས་ཀུན་ལ་སིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ན། །དཔག་མེད་

བསལ་བར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ཕིར། །ཐུགས་མཆོག་བསྐེད་པའི་དམ་བཅའ་མ་
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བསེལ་བར། །འདབ་བཟང་གཙོ་བོ་ལྷ་ཡི་ལམ་ལ་བཞིན། །རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་བརེ་

བས་འདིར་གཤེགས་ཤིག །དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་མགོན་གི་ཐུགས་ཀ་ནས། །ཞེས་

པ་ནས་བསྟན་པའི་སིང་པོ་རིང་དུ་གསལ་བྱེད་ཤོག །དཔལ་ལྡན་ས་གསུམ་འགོ་བའི་

མིག་གཅིག་པུ། །ཐར་འདོད་ཡོངས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་མགོན། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་

ལྷག་པའི་ཐུགས་རེ་ཅན། །ཟླ་མེད་བླ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའི་

སྤྱན་སྔར་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་བླངས། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་འཇམ་དཔལ་སིང་པོར་

གགས། །ཁ་བ་ཅན་འདིར་བློ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ། །རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་ཁྱེད་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ་ཆེན་བསོད་ནམས་སིན་པའི་མཐུ་ལྡན་པས། །གསུང་རབ་

ཀློག་དང་ལེགས་སྦྱར་སྒ་ལ་སོགས། །བར་སྤོད་གཙུག་ལག་མ་བསླབས་ཐུགས་

སུ་ཆུད། །ཡོན་ཏན་ལྷུན་རྫོགས་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱོད་སྐུའི་ཉིན་བྱེད་

ཡུམ་གི་ཆུ་འཛིན་ལས། །གསལ་བར་བྱོན་ཚེ་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ལ། །ཀུན་

ནས་སྲེད་པའི་གོག་གི་རོལ་རེད་དང་། །ནམ་ཡང་འགོགས་པ་སྤངས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་རྒྱལ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀུན། །མ་སད་ཚུལ་ཁིམས་

མཆོག་གི་ལེགས་བསྡམས་ཤིང་། །སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་གཅིག་ཏུ་བག་ཡོད་ལ། །གོམས་

པའི་མཐུ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་ཚིག་དོན་

ལ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས། །རྟག་ཏུ་ལེགས་བཤད་འཚོལ་

བ་ལྷུར་བླངས་པས། །རྒྱ་ཆེན་མཁྱེན་པའི་གཏེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚིག་ཕེང་

ཝུ་བས་ངོམས་པ་མི་མངའ་ཞིང་། །མཁས་མཆོག་བྱེ་བས་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་

གནས། །ཞིབ་ཅིང་ཆེ་ཕ་དི་མེད་རིགས་པ་ཡིས། །མ་ལུས་ཆོས་ཀུན་གཟིགས་ལ་
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གསོལ་བ་འདེབས། །རྟོག་གེ་ལ་སྦྱངས་རོལ་བ་མཐའ་དག་གིས། །ལན་བརྒྱར་དཔྱད་

ཀྱང་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་། །ཆ་ཙམ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གཡོ་བ་སྤངས། །དག་པའི་

ཐུགས་མངའ་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་ཡུལ་ཤིང་རྟ་ཆེ་རྣམས་བཞེད་

པའི་གཞུང་། །ཇི་བཞིན་གཟིགས་པ་ཁྱོད་ལས་གཞན་ན་གང་། །གསུང་རབ་ཀུན་ཀྱང་

ཁྱོད་ཉིད་འབའ་ཞིག་ལ། །གདམས་པའི་མཆོག་ཏུ་ཤར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་

ཕིར་མཁས་མཆོག་ཀུན་གི་ཅོད་པན་ལ། །རྟག་ཏུ་ངལ་གསོ་མཛད་པའི་ཞབས་པད་

ཀྱིས། །རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་གང་ལ་བྲིས་པའི་རྡུལ། །འགོ་བའི་མཆོད་རྟེན་གྱུར་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་པས་ཇི་ཙམ་ལེགས་དཔྱད་ཀྱང་། །ཁྱོད་

ཀྱི་ཐུགས་ལ་རྣམ་དག་བསླབ་པའི་ཁིམས། །ལྷོད་པར་བགིས་པའི་ཉེས་པ་ཕ་མོ་

ནི། །ཆ་ཙམ་གཟིགས་པ་སྤངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཆུ་

ཡི་ཕུང་བོ་བཞིན། །ཁྱོད་ཐུགས་སིང་རེའི་གཏིང་མཐའ་ཇི་ཙམ་ཞེས། །ཡེ་ཤེས་

སྤྱན་ལྡན་ཀུན་གི་ཡུལ་ལས་འདས། །རེ་བཙུན་ཐུགས་རེའི་གཏེར་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཁྱོད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་ཁྱོགས་ལ་མ་བླངས་པའི། །ལུས་ཅན་ཕན་བདེའི་

ཁུར་ནི་ཅང་མ་མཆིས། །རླབས་ཆེན་སྤྱོད་པ་ཀུན་གི་མཐར་སོན་པ། །སིང་སྟོབས་

རྨད་དུ་བྱུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་གི་དབུགས་ཙམ་

ཡང་། །མཐའ་དག་འགོ་ལ་སིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ན། །ཚོགས་གཉིས་སྤྱོད་པ་གཞན་

ལྟ་སོས་ཅི་འཚལ། །ས་གསུམ་སྐེ་རྒུའི་གཉེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་པའི་

དབྱངས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་མངོན་སུམ་དུ། །ཉིན་རེ་བཞིན་ཡང་ལེགས་བཤད་བདུད་

རིའི་རྒྱུན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་པ། །རྒྱུན་མི་འཆད་
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པར་འདོམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་བསྟན་པདྨོའི་ཚལ་ལ་འཇིག་རྟེན་

འདིར། །ཁྱོད་ནི་རྒྱལ་བའི་ཉི་མ་ཇི་བཞིན་ཞེས། །མི་ཕམ་མགོན་པོས་ཁྱོད་ལ་མངོན་

སུམ་དུ། །དབུགས་དབྱུང་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གངས་མེད་

རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་གཟིགས། །ས་ར་ཧ་དང་ལཱུ་ཨི་པ་ལ་སོགས། །གྲུབ་

ཆེན་དུ་མས་མངོན་སུམ་བྱིན་གི་བརླབས། །ཡོངས་དག་སྐེས་བུ་མཆོག་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། །ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པ་ལྷ་དང་སངས་རྒྱས་བསྐངས། །ཟླ་བའི་ཞབས་

ཀྱིས་གང་ཚེ་བྱིན་བརླབས་པ། །དེ་ཡི་མོད་ལ་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཉིད་ལ། །འཁྲུལ་

བའི་དི་མ་སྤངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་

བུ། །མཉམ་བཞག་ཏིང་འཛིན་མཆོག་གིས་ལེགས་བསོམས་པས། །རེས་ཐོབ་ཏུ་

ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཐུགས། །སད་ཅིག་གཡོ་བ་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་

པའི་ལེགས་བཤད་ཀུན་གི་མཐར་ཐུག་པ། །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་དེ་ཉིད་འབྱེད་པ་

ལ། །རྒྱལ་བ་ཁྱབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་དབང་དང་། །དབྱེར་མེད་བླ་མ་མཆོག་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །ཕོགས་འདིར་སྔོན་ཆད་གཞན་གིས་མ་མྱངས་པའི། །ལམ་

གི་མཐར་ཐུག་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་གནད། །ཇི་བཞིན་གཟིགས་ནས་དེ་དོན་སྒྲུབ་

པ་ལ། །ཉམས་ལེན་སིང་བོར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕ་རགས་ལྷ་ཡི་རྣལ་

འབྱོར་མཐར་ཕིན་པས། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་རྟོག་རྒྱང་བསྲིངས་ཤིང་། །གང་ཤར་

དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་རྣམ་རོལ་ལས། །ཁྱོད་ཐུགས་གཡོ་བ་མེད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཀུན་རྟོག་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་དྷཱུ་ཏིར་དང་། །འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་སྟོང་བའི་

དེ་ཉིད་གཟིགས། །གང་ཤར་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་རྣམ་རོལ་ཅན། །རོ་རེའི་ཐུགས་
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དང་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཐའ་ཡས་སོན་ལམ་སྟོབས་མངའ་ཐབས་མཁས་

ཀྱིས། །འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་མཐའ་ཡས་བདུལ་བྱའི་ཚོགས། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་

ལམ་ལ་འཁིད་མཛད་པ། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་གི་སྐབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚིག་

སྤྱིའི་བཤད་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་དགེ་སྦྱོང་གིས། །ཐུབ་བསྟན་མིང་ཙམ་ལྷག་མར་གྱུར་

པའི་དུས། །བསླབ་གསུམ་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་ཀུན། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཉིན་

མོར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསམ་བཞིན་ཞིང་འདིར་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་ནི། །ཉེ་

བར་སྡུད་ལ་ཁྱོད་ཐུགས་གཞོལ་བའི་ཚེ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་

པ་ཡིས། །བསམ་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་

མངོན་དུ་མཛད་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་ཁྱོད་སྐུ་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་གྱུར། །བར་དོ་ལོངས་སྤྱོད་

རྫོགས་པ་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གདུང་

བའི་འོ་དོད་འབོད་དོ་བརེ་བས་དགོངས། །ཐུགས་བསྐེད་བདེན་པའི་དུས་ལ་བབ་

ལགས་ན། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཀུན། །དེང་འདིར་བདག་ལ་

མངོན་སུམ་བསྟན་དུ་གསོལ། །མི་ཤེས་དབང་གིས་བྱས་པའི་ཉེས་པ་དང་། །ཉིན་རེ་

བཞིན་དུ་མཆེད་པ་འཕེལ་ཁའི་འཕོ། །རྣམ་སིན་མི་བཟང་ལྟུང་བའི་ངོ་བོ་ཀུན། །ལྷག་

མེད་བྱང་ཞིང་དག་པར་བྱིན་གིས་རློབས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་དཀོར་དང་

ཁྱད་པར་དུ། །དགེ་འདུན་འདུ་སོ་གསོན་གཤིན་དད་ཟས་སོགས། །མེ་མདག་ལྟ་བུར་

སྤྱད་པའི་ཉེས་པ་ཀུན། །ལྷག་མེད་བྱང་ཞིང་དག་པར་བྱིན་གིས་རློབས། །བླ་མ་རོ་རེ་

སྤུན་དང་མཆོག་གསུམ་རྟེན། །ཕ་མ་ལ་སོགས་ཞིང་དང་བསམ་སྦྱོར་མཇུག །མཐུ་

ཆེན་ཤུགས་དག་ཉེས་པ་གང་བགིས་རྣམས། །ལྷག་མེད་བྱང་ཞིང་དག་པར་བྱིན་
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གིས་རློབས། །ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་། །བྱིན་རླབས་མཚུངས་མེད་བླ་

མ་རོ་རེ་འཆང་། །སྐབས་གནས་བསླུ་མེད་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་། །བཀའ་དིན་འཁོར་མེད་

བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་། །ལས་འབྲས་བླང་དོར་བསྟེན་ནས་ངན་སོང་གི །སོ་འཕར་གཅོད་

མཛད་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་། །བསླབ་གསུམ་བདེན་པ་བཞི་ཡི་འཇུག་ལྡོག་གིས། །ཐར་

བར་འཁིད་མཛད་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ལམ་བཟང་

གིས། །སྲིད་ཞིའི་འཇིག་སྒོལ་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་། །དབང་དང་དམ་ཚིག་རིམ་གཉིས་

རྣལ་འབྱོར་གིས། །ཚེ་འདིར་མཆོག་སྩོལ་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་

དངོས་གྲུབ་ཀུན་གི་གཏེར། །གནས་སབས་མཐར་ཐུག་ཡོངས་ཀྱི་སྐབས་གཅིག་

བུ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དིན་ཅན། །ཁྱོད་མིན་སྐབས་གཞན་ནམ་

ཡང་མི་འཚོལ་བས། །སྤྲུལ་བའི་གར་བརྒྱ་བདེ་ཆེན་རོ་གཅིག་ཏུ། །སྡུད་མཛད་རོ་

རེ་འཆང་ཆེན་བླ་མ་མཁྱེན། །དིན་ཅན་ཕ་མ་མནར་ཞིང་སྡུག་ཏུ་བཅུག །ཞོན་བཀལ་

བྱས་པའི་སེམས་ཅན་བསོད་ཅིང་བཙོང་། །ཚོང་དང་ཁེ་སྤོག་ལས་ལ་ཐམས་ཅད་

འབད། །ལྟ་བ་ལོག་པས་དགེ་ར་ཐམས་ཅད་བཅོམ། །དུས་ངན་སེམས་ཅན་དམྱལ་

བར་འགོ་ངེས་ལ། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་མྱུར་དུ་ཐུགས་རེས་གཟིགས། །ཁྱོད་ཀྱི་

བསྟན་པ་འདི་དང་མཇལ་ན་ཡང་། །བཤད་སྒྲུབ་གང་གི་སིང་བོ་མ་ལོན་པར། །ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུའི་གིང་ནས་སྟོང་ལོག་ཏུ། །འགོ་བ་རྣམས་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐུགས་རེས་

གཟིགས། །མདོར་ན་སྐེ་ཞིང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲལ་མེད་

རེས་བཟུང་ནས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ཀུན་འཛིན་པའི། །སྲས་ཀྱི་ཐུ་

བོར་འགྱུར་བར་བྱིན་གིས་རློབས། །འཇམ་མགོན་ཡབ་སྲས་གསུམ་གི་ཐུགས་ཀ་
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ནས། །ཐོན་པའི་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུའི་ལམ་བརྒྱུད་ནས། །བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབ་སྤྱི་གཙུག་

ནས་ཞུགས་ཏེ། །སྡིག་སྒིབ་ཉེས་ལྟུང་མ་ལུས་སྦྱངས་པར་གྱུར། །

དམིགས་བརེ་མ་གང་མང་། མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ་ལམ་རིམ་ཤར་སོམ་དང་། དེང་ནས་བརམས་ཏེ་ཚེ་རབས་

ཀུན་ཏུ་བདག །ཁྱོད་ཞབས་པདྨོ་གུས་པས་མཆོད་པ་དང་། །ཁྱོད་གསུང་ཉན་ཅིང་

སོ་གསུམ་བྱ་བ་ཀུན། །ཁྱོད་མཉེས་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས། །རེད་

བཀུར་དོན་གཉེར་ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་དང་། །རང་བདེ་འདོད་པའི་ཞི་བའི་སེམས་སྤངས་

ནས། །འགོ་བའི་དོན་སེམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དང་། །ནམ་ཡང་འབྲལ་བ་མེད་

པར་བྱིན་གིས་རློབས། །ཕ་ཞིང་མཛངས་ལ་ཞིབ་པའི་བློ་གོས་ཀྱིས། །རིགས་པའི་

རེས་འབྲང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དོན། །མ་ལུས་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་འགོ་བ་ཡི། །རྨོངས་

པའི་མུན་ཆེན་སེལ་བར་བྱིན་གིས་རློབས། །རྣམ་མང་རྒྱུད་སྡེའི་དོན་ལ་ངེས་རེད་

ནས། །ལམ་བཟང་མཐར་ཐུག་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་དོན། །ཕི་ནང་འགལ་རྐེན་ཀུན་

གིས་གཡོ་མེད་པར། །རེ་གཅིག་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱིན་གིས་རློབས། །མདོར་ན་

རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་མཐའ་དག་དང་། །ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བླ་མེད་རོ་རེའི་ཐེག །རྒྱལ་

བའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་ལེགས་བཟུང་ནས། །འགོ་བའི་འདེན་པ་བགིད་པར་བྱིན་

གིས་རློབས། །ཁྱོད་ནི་བླ་མ་ཁྱོད་ནི་ཡི་དམ་ཁྱོད་ནི་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་སྟེ། །དེང་

ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཁྱོད་མིན་སྐབས་གཞན་མི་འཚོལ་བས། །འདི་དང་

བར་དོ་ཕི་མའི་མཐར་ཡང་ཐུགས་རེའི་ལགས་ཀྱུས་བཟུང་མཛོད་ལ། །སྲིད་ཞིའི་

འཇིགས་སྒོལ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་གཏན་གི་གོགས་མཛོད་བར་གཅོད་སྲུངས། ལན་

གསུམ། དཔལ་ལྡན་ར་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སིང་ཁར་པདྨའི་སྟེང་བཞུགས་
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ལ། །བཀའ་དིན་ཆེན་པོའི་སོ་ནས་རེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་

བསྩལ་དུ་གསོལ། །ལན་གསུམ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །འདེན་མཆོག་བླ་

མ་ཁྱོད་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུང་བའི། །ལེགས་

བཤད་བདུད་རིའི་རོ་ཡིས་འཚོ་བར་ཤོག །གཞན་ཡང་བདག་གིས་བགིས་དང་

བགིད་འགྱུར་བའི། །ལེགས་པར་སྤྱད་པ་ཇི་སེད་མཆིས་པ་ཀུན། །ཁྱོད་ཀྱིས་བགེས་

བཞིན་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། །བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །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། །སད་ཅིག་ཙམ་

ལྡོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་

སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རོད་ཞི་བ་

དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

རྒྱལ་བ་མ་ལུས་སྐེད་པའི་ཡབ་གྱུར་ཀྱང་། །ཞེས་པ་ནས་ བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་

པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

ན་མོ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཁྱེན་བརེའི་བཅུད། །གཅིག་

ཏུ་བསྡུས་པ་རེ་བཙུནའཇམ་དཔལ་དབྱངས། །དམར་སེར་མདངས་འཁྱུད་གསལ་

རྫོགས་མཚན་དཔེའི་འབྲས། །རྒྱན་ལྡན་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །ཕུལ་

བྱུང་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་མཛོད་འཛིན་པར། །སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ཀུན་

གིས་མགིན་གཅིག་ཏུ། །རབ་བསྔགས་ངུར་སྨྲིག་ཚུལ་དུ་ལེགས་བྱོན་པ། །མཁས་

དབང་ཙོང་ཁ་པ་དེ་གཙུག་ན་རྒྱལ། །ཐར་འདོད་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་མིག་གཅིག་
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པུ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །འབྲལ་མེད་མཉེས་བཞིན་རེས་སུ་

ལེགས་བཟུང་སྟེ། །གསུང་གི་བདུད་རིས་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པར་ཤོག །གང་དེའི་

བཞེད་གཞུང་མདོ་སྔགས་གནད་འདུས་པ། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་

འདིའི། །སོ་རུ་བདག་སོགས་ཡིད་ཅན་ཀུན་ཞུགས་ཏེ། །ལམ་སྟོན་དགེ་བའི་བཤེས་

དང་རྟག་འགོགས་ཤོག །མདོར་ན་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པའི། །སྒྲུབ་

གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫོགས་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འབད་

མེད་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོ་མངོན་འགྱུར་ཤོག །འཇམ་དཔལ་

དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་

ཀུན་གི་རེས་སུ་བདག་སློབ་ཕིར། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །དུས་

གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་

དེས། །བདག་གཞན་དགེ་བའི་ར་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། །བཟང་བོ་སྤྱོད་ཕིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་

བར་བགི། །

རྒྱལ་བ་མ་ལུས་སྐེད་པའི་ཡབ་གྱུར་ཀྱང་། །རྒྱལ་སྲས་ཚུལ་གིས་ཞིང་

ཁམས་རབ་འབྱམས་སུ། །རྒྱལ་བའི་ཆོས་འཛིན་ཐུགས་བསྐེད་བདེན་པའི་

མཐུས། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །སྔོན་ཚེ་དབང་པོའི་ཏོག་

གི་སྤྱན་སྔ་རུ། །དམ་བཅས་ཚེ་ན་སིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཞེས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་

བས་བསྔགས་བརོད་བདེན་པའི་མཐུས། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་

ཅིག །ལྟ་སྤྱོད་གཙང་མའི་བརྒྱུད་པ་སྤེལ་བའི་ཕིར། །ཐུབ་པའི་དྲུང་དུ་ཤེལ་དཀར་

ཕེང་བ་ཕུལ། །ཆོས་དུང་གནང་ཞིང་ལུང་བསྟན་བདེན་པའི་མཐུས། །བློ་བཟང་རྒྱལ་
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བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ལྟ་བ་རྣམ་དག་རྟག་ཆད་མཐའ་ལས་གོལ། །སོམ་པ་

རྣམ་དག་བྱིང་རྨུགས་མུན་པ་སངས། །སྤྱོད་པ་རྣམ་དག་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་

བསྒྲུབས། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །མང་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེར་

བཙལ་བས་མཁས། །ཐོས་དོན་ཇི་བཞིན་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་བས་བཙུན། །ཀུན་ཀྱང་

བསྟན་འགོའི་དོན་དུ་བསྔོ་བས་བཟང་། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་

ཅིག །དང་ངེས་གསུང་རབ་མ་ལུས་འགལ་མེད་དུ། །གང་ཟག་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་

གདམས་པ་རུ། །ངེས་པ་རེད་པས་ཉེས་སྤྱོད་མཐའ་དག་འགགས། །བློ་བཟང་རྒྱལ་

བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ལུང་ཆོས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གི་འཆད་ཉན་དང་། །རྟོགས་

པའི་བསྟན་པ་བསླབ་གསུམ་ཉམས་ལེན་ཏེ། །མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་རྨད་དུ་

བྱུང་། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཕི་རུ་ཉན་ཐོས་སྤྱོད་པས་ཞི་

ཞིང་དུལ། །ནང་དུ་རིམ་གཉིས་རྣམ་འབྱོར་གདེང་དང་ལྡན། །མདོ་སྔགས་ལམ་བཟང་

འགལ་མེད་གོགས་སུ་འཁྱེར། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །རྒྱུ་

ཡི་ཐེག་པར་བཤད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད། །འབྲས་བུའི་ཐབས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའི་བདེ་ཆེན་

དང་། །མཉམ་སྦྱོར་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁིའི་སིང་པོའི་བཅུད། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་

བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །སྐེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་སྲུང་མའི་གཙོ། །མྱུར་མཛད་

མགོན་དང་རྣམ་སྲས་ལས་གཤིན་སོགས། །བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་མཐུ་

སྟོབས་ཀྱིས། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་དཔལ་ལྡན་བླ་

མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན། །མཁས་བཙུན་བསྟན་འཛིན་དམ་པས་ས་སྟེང་གང་། །བསྟན་པའི་

སྦྱིན་བདག་མངའ་ཐང་དར་བ་ཡིས། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 
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ཞེས་དགེ་ལྡན་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སོན་ལམ། རེའི་བསྟན་པ་དང་འཇལ་བའི་སོན་ལམ། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་

ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་བོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུན་གི་རེས་སུ་

བདག་སློབ་ཕིར། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །དུས་གསུམ་གཤེགས་

པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །བདག་

གི་དགེ་བའི་ར་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། །བཟང་བོ་སྤྱོད་ཕིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགི། །ཞེས་

བཀའ་དིན་འཁོར་མེད་ཞང་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་བོས་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་སབས་ཟླ་

བཞི་བའི་བཅོ་ལྔ་ལ་ཞལ་ཆེམས་ལྟ་བུར་གསུང་གི་ཐ་མར་གསུང་རོམ་འདི་བསྩལ་བའོ། །  

ཡི་གེ་བ་ནི་ཀརྨ་ས་རཿ བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། སརྦ་མངྒ་མཾ། །
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༄༅། །རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །མ་རུངས་འདུལ་ཕིར་དག་

པོའི་སྐུར། །མངོན་བསྟན་གཤིན་རེའི་གཤེད་ཉིད་ལ། །བཏུད་ནས་བཀའ་བསོའི་རྣམ་

གཞག་བཤད། །

འདི་ལ་གཉིས། བཀའ་བསོའི་དོན་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང༌། བྱ་ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། བཀའ་བསོ་ཞེས་པའི་དོན་ཇི་

ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་དཔེར་ན་བླ་དཔོན་སོགས་ཆེ་བས་གཡོག་ལྟ་བུ་ཆུང་བ་ལ་བྱ་བ་འདི་དང་འདི་གིས། འདི་དང་འདི་མ་བྱེད་

ཅེས་བསོས་ནས་དམ་བཅའ་ཁས་ལེན་དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ལ་བླ་མས་སློབ་མ་ལ་དམ་ཚིག་ཁས་ལེན་དུ་འཇུག་པའི་སོ་ནས་

བཀའ་བསོ་བ་དང༌། གསང་འདུས་ཀྱི་སྲུང་འཁོར་སབས་ཞེ་སྡང་རོ་རེས་གནོད་མཛེས་ལ་བགེགས་རྣམས་བཟུང་ལ་ཁུག་ཅིག་ཅེས་

བཀའ་བསོ་བ་དང༌། བདེ་མཆོག་གི་སྲུང་འཁོར་རྒྱས་པའི་སབས་གནོད་མཛེས་ཀྱིས་ཁོ་བཅུ་ལ་བཀའ་བསོས་ཏེ་འགེགས་ལ་ཕུར་

བུ་གདབ་པ་དང༌། འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཕོགས་སྐོང་དགུག་བསྐེད་ཀྱི་སབས་གཙོ་བོས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྤོས་པའི་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་

བགེགས་བཟུང་ནས་དགུག་པ་དང་ཕུར་བུ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་པ་དང༌། ལས་ཚོགས་དང་བསང་གསོ་དང་ཟོར་འཕེན་པ་ལྟ་བུའི་སབས་

འགའ་ཞིག་ཏུ་གཙོ་བོས་ལས་གཤིན་སོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོང་ལ་བཀའ་བསོ་བ་དང༌། གསང་འཇིགས་སོགས་ཀྱི་ས་ཆོག་གི་སབས་

སུ་གཙོ་བོའི་ང་རྒྱལ་གིས། ལུས་ངག་སེམས་ལ་གནས་པ་ཡི། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བགེགས་ལ་བཀའ་བསོ་བ་དང༌། རབ་གནས་

དང་ཀུན་རིག་གི་སྲུང་འཁོར་དང་ལྷོ་སོ་སོགས་ཀྱི་སྔོན་དུ་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ས་གཞི་ལ་གནས་

པའི། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བགེགས་ལ་བཀའ་བསོ་བ་དང། རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་གསུམ་གི་ས་ཆོག་གི་སབས་སུ་ཡང་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་

གིས་བགེགས་ལ་བཀའ་བསོ་བ་ལྟ་བུ་སོགས་མང་ངོ༌། །

ད་ལྟ་ནད་པ་ལ་བཀའ་བསོ་བྱེད་ཅེས་པ་ནི། ནད་པ་ཉིད་ལ་བཀའ་བསོ་བ་མིན་གི་ནད་པའི་ཆེད་དུ་ཆོས་སྐོང་སོགས་ལ་ནད་པ་
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འདིའི་གནོད་པ་ཟློག་པ་དང་ནད་ཞི་བ་དང་སྲུང་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་བསོ་བ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་ནད་པ་ལ་བཀའ་བསོ་བྱེད་པའི་ཚེ་བླ་

མ་ཡི་དམ་སོགས་སྤྱན་དངས་ནས་དེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ནད་གདོན་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་བྱིན་རླབས་ཞུ་བ་ནི། བཀའ་བསོར་བཏགས་

པ་ཙམ་དང་བཀའ་བསོའི་ཡན་ལག་ཡིན་གི། བཀའ་བསོ་དངོས་མིན་ཏེ། བཀའ་བསོ་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། དངོས་

པོའི་གནས་ཚོད་ལ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་མེད་གང་ཡིན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གགས་པ་དང་མཐུན་པར་ཆེ་བས་ཆུང་བ་ཞིག་ལ་འདི་ལྟར་གིས་

ཤིག་ཅེས་བཀའ་བསོ་བ་ཡིན་གི། ཆུང་བས་ཆེ་བ་ལ་བཀའ་བསོ་ཞེས་པ་ནི་གགས་པ་དོན་མཐུན་ལ་མི་འཐད་དོ། །འོན་ཀྱང་ཚུལ་

དེ་ལྟར་བྱར་རུང་བ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

སྤྱིར་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་སོགས་དང་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་བཟུང་ནས་ཆོས་

སྐོང་གང་འདོད་པ་དེ་སྤྱན་དངས་ཏེ། མདུན་གི་ནམ་མཁའ་འམ་ནད་པ་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཞུགས་པར་མོས་ནས་བཀའ་བསོ་བྱེད་

པ་འཐད་ཅིང༌། གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་བའི་ལྷའི་གཙོ་བོ་ཕན་ཚུན་དང༌། འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ལ་

གནས་ནས་རྟ་མགིན་དང་འཇིགས་བྱེད་ལྟ་བུ་ལ་གསོལ་གདབ་དང་བྱིན་འབེབ་བྱ་བར་རུང་ཡང༌། དེ་དག་ལ་བཀའ་བསོ་བྱེད་ན་ནི་

ཅུང་མི་འབྲེལ་ཞིང༌། ནད་པ་ཉིད་ལ་བཀའ་བསོ་བ་མིན་པ་ནི་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །འཇིགས་བྱེད་རྟ་མགིན་ཕག་རོར་གི་ང་རྒྱལ་བཟུང་

ནས་མགོན་ཆོས་ལྷ་མོ་རྣམ་སྲས་བེག་ཙེ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོང་སྤྱན་དངས་ནས་ནད་གདོན་ཞི་བའི་བཀའ་བསོ་བ་ནི་ཤིན་དུ་རུང་

ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱིས་ལས་གཤིན་སོགས་དང༌། རྟ་མགིན་གིས་མགོན་པོ། ལྷ་མོ། བེག་ཙེ། ཐ་འོག་པ་དང༌། ཕག་

རོར་གི་ང་རྒྱལ་གིས་རྣམ་སྲས་དང༌། ཕོགས་སྐོང་བཅུ་ལྟ་བུ་ལ་བཀའ་བསོ་བྱས་ན་སབས་དང་འབྲེལ་ལོ། །ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་

བོའི་ང་རྒྱལ་གིས་རང་གི་ལས་བྱེད་པའི་ལྷ་ལ་ནད་གདོན་སོགས་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་བཀའ་བསོ་བའང་རུང་སྟེ། མཚོན་ན་ཞེ་སྡང་རོ་རེའི་

ང་རྒྱལ་གིས་བགེགས་མཐར་བྱེད་དང༌། འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གིས་རལ་གི་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་བཀའ་བསོ་ན་ནི་འབྲེལ་ཞིང་

རུང་བར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་བྱ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷ་གང་ཡིན་པ་དེར་སད་ཅིག་གིས་

བསྐེད་ནས་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སོགས་སྤྱན་དངས་ཏེ། མདུན་གི་ནམ་མཁར་

བཞུགས་པར་མོས་ནས་བསྲུང་བྱའི་ནད་གདོན་ཞི་བའི་གསོལ་གདབ་ལན་གསུམ་བྱས་པའི་མཐར་ནད་པ་སོགས་ལ་བསྟིམས་ནས་
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བྱིན་གིས་རློབ་པ་དང༌། དེ་ནས་བསྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོར་ཆོས་སྐོང་བསྐེད་ནས་དགུག་གཞུག་བྱས་ཀྱང་རུང་ཡང༌། འཇུག་པ་བདེ་ཆེད་

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་ཆོས་སྐོང་གང་འདོད་པ་དེ་སྤྱན་དངས་ནས་བསྲུང་བྱའི་སྟེང་ཕོགས་སམ་མགོར་བཞུགས་

པར་བསམས་ཏེ། མངོན་རྟོགས་མདོར་བསྡུས་ཀྱིས་གསལ་གདབ་པའམ་བསྡུ་ན་མ་བྱས་ཀྱང་རུང༌། དེ་ནས་ཆོས་སྐོང་དེའི་སྔགས་

ལན་བདུན་ལ་སོགས་པ་ཅི་འགྲུབ་བརོད་དེ། བཀའ་བསོ་བ་དང་ཕེང་བ་བསྲུང་བྱའི་མགོ་དང་རྒྱབ་སོགས་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་

རེག་ཅིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་ལན་གསུམ་བྱས་ནས་ཆོས་སྐོང་དེའི་སྔགས་བརོད་པ་དང་དེའི་སྐུ་ལས་རང་འད་དུ་མ་བྱུང་ནས་བསྲུང་

བྱའི་ལུས་ལ་ཞུགས་པས་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་བསྐྲད་པ་དང་ཞི་བར་གྱུར་པར་བསམས་ཤིང༌། བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་ཕིར་སྔགས་

བརོད་ཅིང་ཆོས་སྐོང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བས་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་བསྲུང་བྱའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཞུགས་པས་

ལུས་ཀྱི་ཕི་ནང་བར་གསུམ་ཐམས་ཅད་གང༌། ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་རོ་རེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་

པ་དེ་ནས་ཕུ་བཏབ་པས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བསྲུང་བྱ་ལ་ཐིམ་པས་བསྲུང་བྱའི་སོ་གསུམ་དང་ཆོས་སྐོང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མི་

ཕེད་པའི་སྲུང་བར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅིང་བསམ། ཡང་ན། དང་པོར་ཆོས་སྐོང་སྤྱན་དངས་ནས་བསྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོར་བཞུགས་པར་

མོས་ནས་གནས་གསུམ་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ། དེ་ནས་བླ་མ་ཡི་དམ་སོགས་ནམ་མཁར་སྤྱན་དངས་ནས་གསོལ་གདབ་སོགས་

བྱས་རེས་ཆོས་སྐོང་བསྐེད་ནས་སིང་པོ་བཟླ་བ་སོགས་སྔར་བཞིན་བྱས་པའི་མཐར་བསྟིམ། དེ་ནས་སླར་འོད་ཟེར་གིས་ནམ་

མཁར་བཞུགས་པའི་སྐབས་གནས་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དངས་ནས་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྟིམ་ཡང་རུང་ངོ༌། །དེ་ནི་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་ཡིན་

ལ། བསྡུས་པ་ལ་ནི་ཆོས་སྐོང་སྤྱན་དངས་ནས་བཀའ་བསོ་ལན་གསུམ་བྱས་ནས་བསྟིམ་པས་ཀྱང་འཐུས་ཤིང༌། དེར་མ་ཟད་རང་

འཇིགས་བྱེད་དུ་བསྐེད་ནས་གཞན་སྤྱན་འདེན་གཞན་མེད་པར་བླ་མ་ཡི་དམ་སོགས་བྱིན་རླབས་ཞུ་ཞིང་གཏང་བ་ཙམ་ལ་བཀའ་

བསོའི་ཐ་སད་བྱས་པའང་འདུག་སྟེ་མི་འཐད་པ་མི་སྣང་ངོ་། །

མཐར་བགེགས་བསྐྲད་པར་འདོད་ན་ལས་སྔགས་གང་ཡིན་པ་དག་ཨ་མྲ�་ཏའམ་ཁོ་བོའི་སྔགས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་སུམྦྷ་ནིའི་སྔགས་

ལན་གསུམ་མམ་གཅིག་བརོད་དེ། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་མཐུ་བྱིན་

གིས། །ཞེས་སོགས་སམ། རྟ་མགིན་ཡིན་ན། རྟ་མགིན་དབང་གི་རྒྱལ་བོའི་མཐུ་བྱིན་གིས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡི་དམ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་

དེར་བསྒྱུར་ནས། གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིང༌། རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་བརོད་ཅིང་བསྲུང་བར་བྱའོ། །
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གཉིས་པ་ལ། འཇིགས་བྱེད་དང་ལས་གཤིན་ལ་བརྟེན་པའི་བཀའ་བསོ་རྒྱས་པའི་ཕོགས་གཅིག་ནི། རང་ཉིད་སད་

ཅིག་གིས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀྱིས་གི་གུག་དང་ཐོད་

པ་འཛིན་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པར་གྱུར། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་ལྷོ་ཕོགས་ས་རིམ་པ་བདུན་གི་

ས་འོག་ནས་ལས་ཀྱི་གཤིན་རེ་ཡབ་ཡུམ་སྤྱན་དངས། གིང་གི་མཆོག་གྱུར་འཛམ་

གིང་ལྷོ་ཡི་ཕོགས། །མཐར་བྱེད་ལགས་ཀྱི་ཐོད་མཁར་འབར་བ་ནས། །ལྷོ་སྤིན་ནག་

པོ་རླུང་གིས་བསྐོད་པ་བཞིན། །བརེ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཨཱ་ཀརཥ་ཡ་ཛ་ཛ་ཛཿ བསྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོར་བྱོན་ནས་བཞུགས་

པར་གྱུར། 

གསལ་འདེབས་ན། བསྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མ་དང་མ་ཧེའི་གདན་ལ་ལས་

ཀྱི་གཤིན་རེ་ནག་པོ་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་གདོང་པ་ཅན། གཡས་ཐོད་དབྱུགས་

འཕར་ཞིང༌། གཡོན་ཞགས་པ་དང་བཅས་ཏེ་བསྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ། དབུ་སྐྲ་ཁམ་

སེར་གེན་དུ་བརྫེས་ཤིང༌། ལིང་ག་དམར་པོ་གེན་དུ་བསྒེང་བ། དེའི་གཡོན་ཏུ་ཙ་མུ་

ཎྜི་ནག་མོ་གཡས་རེ་གསུམ་དང༌། གཡོན་ཐོད་ཁག་འཛིན་པ་ཟུང་གཅིག་ཏུ་གྱུར། 

དེའི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་

འོད་ཟེར་འཕོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་ལྷ་

ཚོགས་ལ་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་

སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དངས། ན་མོ་ཡ་

མཱནྟ་ཀ་སརྦ་གུ་རུ་བུདྡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བྷཿ མཆོད་དོ། །སྐབས་སུ་མཆིའོ། ། 

ན་མོ། ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་
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བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

྾྾། ཉན་རང་འཕགས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་྾྾། ཡི་དམ་རྒྱལ་པའི་དཀྱིལ་

འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་྾྾། དཔའ་བོ་དང་རྣལ་

འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་྾྾། ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་྾྾། 

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔའ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་྾྾། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་རྣམས་ཀྱིས་྾྾། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བསྲུང་བྱ་འདི་རྣམས་སམ། འདིའི་ནད་གདོན་བར་

ཆད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག ། ཅེས་ལན་གསུམ་མམ། སྤོ་ན་སྟེང་

གདོན་གཟའ་དང་དང་རྒྱུ་སར། འོག་གདོན་ཀླུ་དང་ས་བདག ། བར་གདོན་རྒྱལ་པོའི་

གནོད་པ་དང༌། ཐབ་འཁྱམས་གདོན་འཁྱམས་རྒྱལ་འགོང་ལ་སོགས་པའི་མི་མ་ཡིན་

གི་གནོད་པ་དང་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། 

གཞན་ཡང་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ། གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། 

ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི། བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་

པ་དང༌། ལོ་སེག ། ཟླ་སེག ། ཞག་སེག ། དུས་སེག ། ན་སེག ། འཆི་སེག་ལ་

སོགས་པའི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། དེ་དག་ལས་སྲུང་

དུ་གསོལ། བསྐབ་ཏུ་གསོལ། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་སོགས་རྒྱས་པར་

མཛོད་ཅིག ། ར་སྔགས་བརོད་དེ། རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་ལན་གསུམ་བྱ། 

དེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སྔགས་ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་རེ་བརོད་དེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་

ཡུམ་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྲུང་བྱ་འདི་དག་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་ནད་གདོན་
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བགེགས་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག ། དེ་

དག་ལས་སྲུང་དུ་གསོལ། བསྐབ་ཏུ་གསོལ། རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ལན་གསུམ་མམ༌། 

རྒྱས་པར་ནི་སྔར་ལྟར་བྱའོ། །

ཡང་སྔགས་གཉིས་བརོད་དེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་

ཡབ་ཡུམ་དུ་མ་བྱུང་སྟེ་བསྲུང་བྱའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཞུགས། ནད་གདོན་

ཐམས་ཅད་བསྐྲད་ཅིང་ཞི་བར་བྱས། སྔགས་བརོད་པས་ཆོས་རྒྱལ་ཡམ་ཡུམ་གི་

ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས། བསྲུང་བྱའི་ལུས་ལ་ཕོག་པས་ལུས་ཀྱི་ཕི་ནང་

ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གིས་གང༌། སྡིག་སྒིབ་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ལུས་

ཐམས་ཅད་རོ་རེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཕུ་བཏབ་པས་ཆོས་སྐོང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བསྲུང་

བྱའི་སྤྱི་བོ་ནས་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་བསྲུང་བྱའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ཆོས་རྒྱལ་

ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་སོ་ནས་སྲུང་ཞིང་བྱིན་གིས་

བརླབས་པར་གྱུར་ཅེས་བརོད་ཅིང་བསམ། 

དེ་ནས་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་སྲས་

བཅས་སྤྱན་དངས། འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས་བསྲུང་བྱའི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་

གིས་བརླབས། ལུས་ཐམས་ཅད་རོ་རེའི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་བསྲུང་བ་ཆེན་

པོར་གྱུར་ཅེས་བརོད་ཅིང༌། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། ། ཞེས་སོགས་

སྔར་ལྟར་བྱ། 

བགེགས་བསྐྲད་པར་འདོད་ན་ཐོག་མར་ཡང་རུང་ཞིང༌། འདིར་བྱེད་ན་ལས་སྔགས་སམ། ཁཏྒ་དྷྲ�ཀ་དང༌། བཛྲ་

ཨ་མྲ་ཏའི་མཇུག་ཏུ་སུམྦྷ་ནི་ལན་གསུམ་མམ་གཅིག་བརོད་ཅིང༌། ཡུངས་དཀར་གིས་བྲབ་ཅིང་གུ་གུལ་གིས་བདུག་ཀྱང་
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ལེགས་ཤིང༌། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང༌། །དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་འདི་དག་བདག་གིས་བསྲུང་ཟིན་གིས། །འདི་

ལ་སུས་ཀྱང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག ། རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སོགས་བརོད་དེ་བདེན་བྱིན་གིས་བསྲུང་

བ་བྱའོ། །

མགོན་པོའི་བཀའ་བསོ་བྱེད་ན། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་ཤར་ལྷོ་བསིལ་བའི་ཚལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་

སྦྱན་དངས་ནས་བསྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོའི་ནམ་མཁར་རམ་སྤྱི་བོར་བཞུགས་པར་བསམས་ནས་གསལ་འདེབས་པའམ་མིན་ཡང་རུང་

ཞིང༌། ཆོས་རྒྱལ་གི་དོད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་དང༌། རྒྱས་པར་ནི་མགོན་པོའི་བླ་བརྒྱུད་ཀྱི་

མཚན་དང༌། མགོན་པོའི་སྔགས་བརོད་ཅིང་ན་མོ་བུདྡ་ཡ། ན་མོ་གུ་རུ་ཧེ། ཞེས་པ་ནས། འདུག་ས་འདི་ཉིད་དུ་བྱིན་གིས་རློབས་

ཤིག ། ཅེས་པའི་བར་ལན་གསུམ་བརོད་ཅིང་གཞན་སྔར་ལྟར་ལ། འོན་ཀྱང་རྒྱས་པ་ལ་སྐབས་ཡུལ་དུ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་

སེམས་སོགས་སྤྱན་འདེན་ཅིང། བསྡུས་པ་ལ་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་དོ། ། དེ་བཞིན་དུ་ལྷ་མོ། རྣམ་སྲས། བེག་ཙེ་སོགས་ཆོས་

སྐོང་གང་འདོད་པ་དེ་སྤྱན་དངས་ནས། རང་རང་གི་སྔགས་དང་མཚན་བརོད་ཅིང་བྱིན་རླབས་བྱེད་པ་སོགས་རིགས་འགོས་ཀྱིས་

བསྒྱུར་རུང་ངོ་། །

གཞན་ཡང་དམ་པ་ཁ་ཅིག་གི་གསུང་འབུམ་ལས་འཇིགས་བྱེད། ཆོས་རྒྱལ། རྟ་མགིན་གསུམ་གི་སོ་ནས་བཀའ་བསོ་བྱེད་

ཚུལ་ཞིག་བཤད་པ་འདིར་བཀོད་ན། 

དང་པོ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་བསོ་ནི། རང་ཉིད་སད་ཅིག་གིས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་གི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པར་གྱུར། དེ་

ནས། ཧྲིཿ ཥྚིཿ ས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སློབ་མ་རྣམས་སམ་སློབ་མའི་སྤྱིར་

བོར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག ། 
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ཞལ་དགུ། ཕག་སོ་བཞི། ཞབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་མཚན་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་

སུ་རྫོགས་པར་གྱུར། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། བསོམ་པ་དང་འད་བའི་གཤིན་རེ་

གཤེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་

གིས་བསོར་བ་སྤྱན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་

གྱུར། ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཨཾ་ ནས། ཤབྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ་དག་

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

པ། །རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་ཕག་འཚལ། །སོགས་ཀྱིས་བསྟོད་ཅིང༌། རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་

ཆེན་པོས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁས་འགོ་མས་བྱིན་གིས་རློབས་

ཤིག ། ཅེས་པ་ནས། དིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག ། ཕོགས་བཅུ་དུས་

གསུམ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་྾྾། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་

རྣམས་྾྾། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་྾྾། དཔའ་བོ་དང་

དཔའ་མོ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྱིས་྾྾། ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གིས་

རློབས་ཤིག ། 

རོ་རེ་སློབ་མ་འདི་རྣམས་སམ་བསྲུང་བྱ་འདི་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་ལྷ་

ཚོགས་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ཡིན་པས། སློབ་མ་འདི་རྣམས་སམ་འདི་ལ་ཉིན་མཚན་

དུས་དྲུག་ཏུ་གཡེལ་བ་མེད་པར་གཟིགས་ནས་སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་རྒྱུ་སར། བར་

གདོན་བཙན་དང་རྒྱལ་འགོང༌། འོག་གདོན་ཀླུ་དང་ས་བདག་ལ་སོགས་པ་གདོན་

བགེགས་འབྱུང་པོ་མི་མ་ཡིན་གི་གནོད་པ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་འཁྲུགས་པ་སོགས་འབྱུང་



  41  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

བའི་གནོད་པ། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་འདུས་པ་སོགས་ནང་གི་འབྱུང་བའི་གནོད་པ་

ཐམས་ཅད་ལས་སྲུང་བར་མཛོད། སྐབས་པར་མཛོད། སྦ་བར་མཛོད། ཚེ་བསོད་

རྒྱས་ཤིང་ལུས་སེམས་བདེ་བར་མཛོད། ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ དང༌། ར་

སྔགས་བརོད། རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སློབ་མའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་པས་ཡི་དམ་

ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་བསྲུང་བྱའི་སོ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་སྤྱི་བོར་ༀ། 

མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་གྱུར་པའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། 

བསྲུང་བྱའི་ཤ་སྐི་ལྤགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ལས་གྲུབ་པའི་རོ་རེའི་རྡུལ་

ཕ་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གཏམས། ཕི་ནང་གི་གནོད་པ་གང་གིས་མི་ཚུགས་པའི་

སྲུང་བ་ཆེན་པོར་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བྱིན་

རླབས་དང༌། །འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་འདི་

དག་བདག་གིས་བསྲུང་ཟིན་གིས། །འདི་ལ་ས་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག ། རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་

སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད་པར་བཤད། 

སྤྱིར་འཇིགས་བྱེད་རང་གིས་རང་ལ་བཀའ་བསོ་བ་ཅུང་མི་འབྲེལ་བ་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ཡང༌། འདིར་ནི་འཇིགས་

བྱེད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གིས་བླ་མ་ཡི་དམ་སོགས་ལ་བྱིན་རླབས་ཞུ་བ་དང༌། འཇིགས་བྱེད་ཉིད་ལ་སློབ་མའམ་བསྲུང་བྱ་གཏད་ནས་སྲུང་

སྐོབ་བྱེད་པར་བསྐུལ་ལ་བཀའ་བསོ་བའི་ཐ་སད་མཛད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་མི་འགལ་བར་སེམས་སོ། །

གཉིས་པ་ཆོས་རྒྱལ་གི་བཀའ་བསོ་ནི། རང་འཇིགས་བྱེད་དུ་བསྐེད་ནས། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་

འོད་ཟེར་འཕོས། ལྷོ་ཕོགས་ས་རིམ་པ་བདུན་གི་ས་འོག་ནས་དམ་ཅན་གཤིན་རེའི་

རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སད་ཅིག་གིས་མདུན་གི་ནམ་མཁའ་སྦྱན་དངས། ༀ་

ཀྵ་ལ་རཱུ་པ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་ སོགས་ཀྱིས་མཆོད། འཇམ་དཔལ་བཀའ་ཉན་བསྟན་སྲུང་
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ནི། །དམ་ཅན་གཤིན་རེའི་རྒྱལ་བོ་སྟེ། །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་འཇིགས་གཟུགས་

ཅན། །མགོན་པོ་ལཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། ། 

དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཁྱེད་རྣམས་

ཀྱིས་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང༌། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། གྲུབ་ཆེན་དཔའ་བོ་རོ་རེ། 

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ལ་སོགས་པའི་ར་བ་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་དམ་

པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་བསོས། དམ་ཚིག་གཉེར་དུ་གཏད། རང་གིས་ཁས་བླངས་པ་

རྣམས་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་པར་མཛོད་ལ། བདག་གི་རོ་རེ་སློབ་མ་འདི་ཁྱོད་རྣམས་

ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ཡིན་པས། དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ལུས་དང་གིབ་

མ་བཞིན་དུ་མི་འབྲལ་བར་ཉིན་གསུམ་གི་བྱ་ར། མཚན་གསུམ་གི་མེལ་ཚེ་མཛད་

ནས་ཕི་ནང་གི་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་སྟེང་

གདོན་གཟའ་དང་རྒྱུ་སར། འོག་གདོན་ཀླུ་དང་ས་བདག །བར་གདོན་བཙན་དང་

རྒྱལ་འགོང་སོགས་མི་མ་ཡིན་གི་གནོད་པ་དང༌། འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་ནད་དང་

གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུང་བར་མཛོད། སྐོབ་བར་མཛོད། སྦ་བར་མཛོད། ཚེ་

དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་མཛོད་

ཅིག །ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ལན་གསུམ་སོགས་བརོད་པས། ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བས་ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས། བསྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་པས་ལུས་

ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། སྡིག་སྒིབ་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ཆོས་

སྐོང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བསྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་པར་གྱུར། འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འགའ་

ཞིག་ལུས་ལ་བསྟིམ་མི་རུང་བས་དཔྱད། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བྱིན་རླབས་དང༌། །དམ་
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ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་འདི་དག་བདག་གིས་བསྲུང་

ཟིན་གིས། །འདི་ལ་སུས་ཀྱང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག ། རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་

བྱའོ། །འདི་ལ་བཀའ་བསོའི་དོན་ཚང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་རྟ་མགིན་གི་བཀའ་བསོ་ནི། རང་ཉིད་རྟ་མགིན་གསང་སྒྲུབ་སོགས་རྟ་མགིན་གང་མོས་སུ་བསོམས་ནས། རང་

གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་དཔལ་རྟ་མགིན་

གི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དངས། ཕག་འཚལ་ཕི་ནང་མཆོད་ཚོགས་

འབུལ། །སྡིག་བཤགས་དགེ་ལ་རེས་ཡི་རངས། །ཆོས་འཁོར་བསོར་ཞིང་རྟག་

བཞུགས་གསོལ། །དགེ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕིར་བསྔོ། །ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་

པའི་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་

ཀྱིས་རློབས་ཤིག ། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་྾྾། སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་྾྾། དཔའ་པོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་

྾྾། །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་྾྾། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དཔལ་རྟ་མགིན་གི་ལྷ་

ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག ། ཁྱེད་རྣམས་ལ་མཁྱེན་བརེ་ནུས་

གསུམ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བས། སློབ་མའམ་བསྲུང་བྱ་འདི་རེས་སུ་བཟུང་

ནས་ཕི་ནང་གི་འགལ་རྐེན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུང་

བར་མཛོད། སྐོབ་བར་མཛོད། སྦ་བར་མཛོད། ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སན་གགས་

ལ་སོགས་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། 

རྟ་མགིན་གི་སྔགས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་བརོད། དཔལ་རྟ་མགིན་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་གི་

ཚོགས་འཕོས་ནས་བསྲུང་བྱ་ལ་ཕོག་པས་ལུས་ཀྱི་ཕི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། སྡིག་
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སྒིབ་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ཤ་སྐི་ལྤགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་

ལས་གྲུབ་པའི་རོ་རེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས། གདོན་བགེགས་

སོགས་གནོད་བྱེད་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་པའི་སྲུང་བ་ཆེན་པོར་བྱིན་གིས་

བརླབས། དཔལ་རྟ་མགིན་གི་ལྷ་ཚོགས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བསྲུང་བྱའི་ལུས་ལ་ཐིམ་

པར་གྱུར། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བྱིན་རླབས་དང་། །པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་

པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་འདི་དག་བདག་གིས་བསྲུང་ཟིན་གིས། །འདི་ལ་

སུས་ཀྱང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག ། རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །

འདི་ཡང་རྟ་མགིན་ལ་བྱིན་རླབས་ཞུ་ཞིང་གསོལ་གདབ་བྱེད་པ་ལ་བཀའ་བསོའི་ཐ་སད་བྱས་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་རྟ་མགིན་རང་

གིས་རང་ལ་བཀའ་བསོ་བ་མི་ལེགས་པ་ནི་སྔར་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་བཀའ་བསོ་ལ་དངོས་བཏགས་ཡོད་པས་ཤེས་པར་

བྱ་ཞིང༌། གཞན་ལ་ཕན་ན་ནི་དངོས་བཏགས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མི་སྣང་ངོ་། །ཆོས་སྐོང་ལ་བཀའ་བསོ་བ་ནི་རང་ཉིད་འཇིགས་

བྱེད་ལྟ་བུའི་ཡི་དམ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་བསེན་གངས་མཐར་ཕིན་པའམ། མིན་ཡང་བསེན་པ་དགའ་རབ་སོང་བ་དང༌། ལྷའི་ང་རྒྱལ་

བརྟན་པོ་མ་བྱུང་ཡང་ཅུང་ཟད་འཛིན་ཤེས་ན་ལེགས་ཀྱི། སྔོན་དུ་བསེན་པ་གང་ཡང་མ་བྱས་ཤིང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་མི་ཤེས་ན་ནི་

ཆོས་སྐོང་ལ་བཀའ་བསོས་ནས་བསྐུལ་དཀའ་བས། དེ་ལས་ནི་གསོལ་གདབ་བྱིན་རླབས་ཞུ་བའི་བཀའ་བསོ་བཏགས་པ་བ་བྱས་

ན་ལེགས་པར་སེམས་སོ། །གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གི་བཀའ་བསོས་ན་ནད་གདོན་ཆེན་པོ་ཡང་ཞི་ནུས་མོད། དེ་ལྟ་བུ་མིན་པས་

ནད་གདོན་ཕ་མོ་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས། ཆེན་པོ་ཞི་བར་བྱེད་ནུས་པ་དཀའ་ཡང་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །བཀའ་བསོ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་

ནི་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གི། ཆོས་སྐོང་སོགས་མཐུ་བོ་ཆེ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསོ་ན་ནི་སོམ་བཟླས་ཀྱི་ནུས་

པ་ཅུང་ཟད་ཐོན་དགོས་ལ། གསོལ་འདེབས་དང་བྱིན་རླབས་ཞུ་བའི་བཀའ་བསོ་བཏགས་པ་བ་ལ་ནི་དད་མོས་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་

ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ན་བཀའ་བསོ་ལ་བྱེད་ཚུལ་དང་རྒྱས་བསྡུས་མི་འད་བ་མང་དུ་འབྱུང་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

བཀའ་རམས་གསར་བུ་འགའ་ཞིག་དང༌། །ནད་པ་སོགས་ལའང་ཕན་གདགས་ཕིར། །བཀའ་བསོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི། །རྒྱས་
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བསྡུས་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བཤད། །

ཅེས་པ་འདི་ཡང༌། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བཤད་སྒྲུབ་མིང་ཅན་གིས་ལག་དལ་ལས་དོན་གཉེར་ཅན་འགའ་རེར་ཕན་འདོད་ཀྱི་

བསམ་པས་ཅོ་ནེའི་དགོན་ཉིད་དུ་སྦྱར་བ་སྟེ། པར་གི་ཡི་གེ་པ་ནི་རིག་གནས་དུ་མ་ལ་བློ་རྒྱས་པའི་དཀའ་ཆེན་བློ་བཟང་དབང་ཕྱུག་

གོ། ། 

 མངྒ་ལཾ། 
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༄༅། །དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་བཀའ་བསོ་བྱ་ཚུལ། 

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ། བཀའ་བསོ་བྱ་ཚུལ་ནི། རང་ཉིད་སད་ཅིག་གིས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་

བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀྱིས་གི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པར་

གྱུར། ༀ་ཧྲི་ཥྚིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སློབ་

མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་

གིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་

མཐིང་ནག་ཞལ་དགུ། ཕག་སོ་བཞི། ཞབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་མཚན་རྒྱན་ལ་སོགས་

པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར། རང་གི་ཐུགས་ཁའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། བསོམ་

པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་

ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་སྤྱན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་

པར་གྱུར། 

ༀ་ཨḒྷཾ་ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ་དག་པོ་ཆེ། །དཔའ་བོ་

མཆོག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་དོན་མཛད་པ། །རོ་རེ་འཇིགས་

བྱེད་ལ་ཕག་འཚལ། །ཞེས་པས་བསྟོད། 

རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་

བྱེད་ཆེན་པོས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགོ་མས་བྱིན་གིས་

རློབས་ཤིག །ལ་ལི་ཏ་བཛྲས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །ཨ་མོ་གྷ་བཛྲས་བྱིན་གིས་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

རློབས་ཤིག །ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་སྦས་པས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །པདྨ་

བཛྲས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །དི་པཾ་ཀཱ་ར་རཀྵི་ཏས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །རྭ་

ལོ་ཙཱ་བ་རོ་རེ་གགས་ཀྱིས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །རྭ་ཆོས་རབ་ཀྱིས་བྱིན་གིས་

རློབས་ཤིག །རྭ་ཡེ་ཤེས་སེངྒེས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །རྭ་འབུམ་སེངྒེས་བྱིན་

གིས་རློབས་ཤིག །རེ་བཙུན་ར་ལོས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །རོང་པ་ཤེས་རབ་

སེངྒེས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །བླ་མ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བས་བྱིན་གིས་རློབས་

ཤིག །ཆོས་རེ་དོན་འགྲུབ་རིན་ཆེན་གིས་རློབས་ཤིག །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་

པ་ཆེན་པོས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །དིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མས་བྱིན་གིས་རློབས་

ཤིག །གཞན་ཡང་ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་

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

རློབས་ཤིག །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གིས་

རློབས་ཤིག །དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གིས་རློབས་

ཤིག །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །

རོ་རེ་སློབ་མ་འདི་རྣམས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་

གཉེར་དུ་གཏད་པ་ཡིན་པས། སློབ་མ་འདི་རྣམས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་གཡེལ་བ་

མེད་པར་ཐུགས་རེས་གཟིགས་ནས། སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་རྒྱུ་སར། བར་གདོན་

བཙན་དང་རྒྱལ་འགོང་། འོག་གདོན་ཀླུ་དང་ས་བདག་ལ་སོགས་པ་གདོན་བགེགས་

འབྱུང་པོ་མི་མ་ཡིན་གི་གནོད་པ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་འཁྲུག་པ་སོགས་ཕིའི་འབྱུང་བའི་

གནོད་པ་དང་། རླུང་འཁིས་བད་ཀན་འདུས་པ་སོགས་ནང་གི་འབྱུང་བའི་གནོད་པ་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་བར་མཛོད། བསྐབ་པར་མཛོད། སྦ་བར་མཛོད། ཚེ་བསོད་

རྒྱས་ཤིང་ལུས་སེམས་བདེ་བ་དང་། ལོ་ཕྱུགས་འཕེལ་ཞིང་འབྱོར་བ་རྒྱས་པ་ལ་

སོགས་པ་མཐུན་རྐེན་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད། 

མདོར་ན་ཆོས་མཐུན་གི་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་

མཛད་དུ་གསོལ། ༀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཧྲི་ཥྚི། ༀ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་སོགས་བརོད། 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སློབ་མའི་

སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ། ཡི་དམ་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་སློབ་མའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཁར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་

པའི་ཐུགས་ཁའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། ཤ་སྐི་པགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་འོད་

ཟེར་ལས་གྲུབ་པའི་རོ་རེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གིས་གཏམས། ཕི་ནང་གི་

གནོད་པ་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུག་པའི་བསྲུང་བ་ཆེན་པོས་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་

གྱུར། 

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བྱིན་རླབས་དང་། །འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེའི་

གཤེད་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །སློབ་མ་འདི་རྣམས་ལེགས་པར་བསྲུངས་ཟིན་

གིས། །འདི་ལ་སུས་ཀྱང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ༀ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད། 

ཅེས་པ་འདི་ནི་ཀ་བཅུ་དགེ་ལེགས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་བན་རན་སོམ་ལས་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན་དཔལ་བཟང་

པོས་སྦྱར་བའོ། །

བཀྲ་ཤིས། །
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༄༅། །འཇིགས་བྱེད་ལ་བརེན་ནས་བགེགས་སྐོད་དང་བཀའ་བསོ་བྱ་ཚུལ།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་བྷེ་ར་ཝཱ་ཡ། རྒྱལ་ཀུན་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་

གཟུགས། །མི་བཟད་རལ་རྫོགས་ཁོ་བོའི་སྐུ། །བཞེངས་པའི་ས་གསུམ་འཇིགས་

མཛད་པའི། །རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བཏུད་ནས། །མགོན་དེའི་སོམ་བཟླས་ལ་བརོན་

མཐར་ཕིན་པའི། །རྣལ་འབྱོར་སིང་རེ་ཆེན་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། །ཉམ་ཐག་འགོ་བའི་

ལུས་སྲོག་ལ་འཚེ་བའི། །དེགས་པའི་ཚོགས་ཀུན་འཇོམས་པའི་གདམས་པ་བྲི། །

དེ་ཡང་བསྟན་པ་ཡང་དར་གི་དུས་སབས་འདི་ལ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཉམས་པ་སོར་ཆུད། གནས་པ་གོང་

འཕེལ་དུ་འགོ་བ་ནི་བསྟན་འཛིན་གི་སྐེས་བུ་དགེ་འདུན་གི་སྡེ་ལ་རག་ལས། དེ་ཡང་ཆོས་གྲྭའི་འགིང་གཟུགས་དང་། བཅོས་མའི་

མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་དང་། འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་ལ་གཞོལ་ཏེ། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་

ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཐབས་ལ་འབད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། དེ་ལ་ཡང་། དད་གཤིན་གི་དཀོར་རྫས་

དང་རེད་བཀུར་སོགས་ལ་མ་ཆགས་པར་མཚན་ལྡན་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གི་དྲུང་ནས་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་དམ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་དབང་བཞི་

རྣམ་པར་དག་པ་ཞུས་ཏེ་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བའི་སྟེང་ནས། ཡི་དམ་དེ་ཡི་རབ་བསེན་ཆེན་དང་། ཐ་ནའང་

ལས་རུང་གི་བསེན་པ་གངས་ཚང་ཁ་བསང་སྦྱིན་སྲེག་སོགས་བྱས་ན་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་གི་ལས་རབ་འབྱམས་གང་བྱས་ཀྱང་

ནུས་ལྡན་མཐུ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་མ་ཟད། དད་རྫས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའང་ཕི་མའི་བུ་ལོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་སོགས་དགོས་གལ་ཆེན་

པོ་ཡོད་པ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལན་གཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡང་ཡང་ནན་ཏན་གསུངས་པ་ལགས་པས། བདག་ལྟ་བུས་དམ་པ་

གོང་མའི་མཚན་སན་ཙམ་འཛིན་པ་ཁོ་ན་ལས་དོན་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་རེས་གང་ཡང་མེད་པར་འདས་གསོན་ཀུན་གི་དད་རྫས་

ལ་ངོམས་མེད་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ་མ་གཏོགས། བགེགས་བསྐྲད་འགོ་མཇུག་ཆ་ཚང་ཙམ་དང་། བསྔོ་བ་དང་སོན་ལམ་བཟང་པོ་བྱེད་
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ལུགས་མི་ཤེས་སྟབས། མཁོ་ཆོས་འགའ་འདི་ལྟར་ཕོགས་སྒིག་བྱས་ན་རང་དང་སལ་མཉམ་འགའ་ལ་ཕན་པ་རེ་སྲིད་སམ་པའི་ཀུན་

སློང་གིས་བསྒིགས་པ་བཅས་སྔོན་འགོའི་གཏམ་མོ། །

དེ་ནས་ནད་པ་ལ་བཀའ་བསོ་དང་བགེགས་བསྐྲད་བྱ་ཚུལ་ནི། རང་གི་ཡི་དམ་གི་བདག་བསྐེད་བཏོན་ཡོད་ན་རབ། མེད་ཚེ་

རང་ཉིད་ཡི་དམ་གི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོའི་སོ་ནས་གཞན་ལ་བཀའ་བསོ་བྱེད་ན། ཐོག་མར་སད་ཅིག་དཀྲོང་བསྐེད་བྱ་ཚུལ་ནི། རང་

ཉིད་སད་ཅིག་གིས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀྱིས་གི་གུག་

དང་ཐོད་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པར་གྱུར། ཅེས་སད་ཅིག་བཀྲོང་བསྐེད་བྱ། རང་གི་ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། ཁོ་བོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དངས། 

ཧཱུཾ། ཡེ་ཤེས་བསལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་འོད། །མ་རིག་འདོད་པའི་མུན་ཁམས་

ཐམས་ཅད་བསྲེག །ཞེ་སྡང་གཤིན་རེའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས། །དཔའ་བོ་

ཆེན་པོའི་དཔའ་མཚན་སྟག་ལྤགས་ཅན། །ལོག་འདེན་སྲིན་པོའི་མཐའ་གནོན་དག་

འདུལ་བ། །རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོ་བཞུགས་སོ་འཚལ། །ལོག་འདེན་འདུལ་བའི་

སླད་དུ་སྤྱན་འདེན་ན། །འགོ་བའི་དོན་དུ་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་བཛྲ་

ས་མཱ་ཛཿ 

ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛཱ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥེ། དྷུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ། གནྡེ། 

ནྱཻ་ཝིདྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛཱ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་

མཆོད་པ་དང་ནང་མཆོད་འབུལ། 

དེ་ནས་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུཾ། ཆོས་ཉིད་སྟོང་པ་གཉིས་མེད་ངང་ཉིད་ལས། །འཇིག་རྟེན་

སྤྱོད་པའི་ཚུལ་ཡང་མི་སྤོང་ཞིང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་འཇིགས་བྱེད་སྐུར་སྟོན་

པ། །ཁོ་ཆེན་འབར་བའི་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་ཞི་བའི་ངང་ལས་

མ་གཡོས་ཀྱང་། །སྐུ་ཡི་ཆ་ལུགས་ཟ་བྱེད་རྔམས་སྟབས་ཅན། །གསུང་གི་ང་རོ་
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འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་བའི་སྒས། །མ་ལུས་དབང་དུ་སྡུད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ལྷག་པའི་

ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །སྡིགས་པའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཕག་ན་

བསྣམས། །ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་རད་ནས་འཇོམས་མཛད་པ། །སྦྲུལ་གདུག་

རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བསལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་

ན། །དཔའ་བོའི་སྟངས་སྟབས་བརྐངས་བསྐུམས་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །ཉི་ཟླ་འབར་

བའི་སྤྱན་གིས་སྡང་མིག་གིས། །བགེགས་དཔུང་བསྲེག་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །གཏུམ་ཆེན་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་གཟི་བརིད་འབར། །གོག་སྟོང་འགྱུ་འདའི་ཁོ་

གཉེར་མཆེ་བ་གཙིགས། །རྔམས་པའི་ང་རོ་འབྲུག་སྒ་སྟོང་བཞིན་སྒོགས། །ཁོ་རྒྱལ་

བགེགས་ཚོགས་འདུལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། ཧཱུཾ། འཇིགས་པའི་ཧཱུཾ་སྒ་ངེས་སྒོག་

ཅིང་། །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པའི། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩོལ་

བའི་ལྷ། །བགེགས་ཀྱི་དག་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། ། ཧཱུཾ། དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་

ས་གཞི་ལ་གནས་པའི། །ལྷ་ལ་སོགས་པའི་བགེགས་ཚོགས་ཀུན་ཉོན་ཅིག །ང་ཡི་

གནས་འདིར་རབ་གནས་སབས་རྟེན་ལ་རབ་གནས་བྱ་ཞེས་དང་། སྦྱང་ཆོག་སབས་ཚེ་འདས་སྒིབ་པ་སྦྱོང་ཞེས་སོགས་

དང་། ནད་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཁ་བསྒྱུར་ཤེས་པར་བྱའོ། །སློབ་མའི་བར་ཆད་སེལ། །ཁྱེད་

རྣམས་འདི་ནས་གཞན་དུ་འགོ་བར་གིས། །གལ་ཏེ་ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་

ན། །ཡེ་ཤེས་ཅན་གི་རོ་རེ་འབར་བ་ཡིས། །མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་ནི་འགས་འགྱུར་

ཞིང་། །བགེགས་རྣམས་བརླག་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ། །

ན་མོ་རེ་བཙུན་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་

རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདེན་པ་
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དང་། དགེ་འདུན་གི་བདེན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། རོ་རེ་དང་། རིན་

པོ་ཆེ་དང་། པདྨ་དང་། ལས་ཀྱི་རིགས་སུ་ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། སིང་པོ་

དང་། ཕག་རྒྱ་དང་། གསང་སྔགས་དང་། རིག་སྔགས་ཀྱི་ལྷའི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་

དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེའི་གཤེད་ཀྱི་ལྷ་

ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གིས་བརླབས་ཀྱིས་རོ་རེ་

སློབ་མ་ཆེ་གེ་མོའམ། ཡང་ན། རོ་རེ་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ལ་ཞེས་དང་། རབ་གནས་བྱ་སབས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་

འདི་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི། ཞེས་སོགས་ཁ་བསྒྱུར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བར་དུ་གཅོད་པའི་

བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནོད་པ་དང་འཚེ་བའི་བསམ་པ་ངན་པ་ཐམས་

ཅད་སྤོངས་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པས་རང་རང་སོ་

སོའི་གནས་སུ་སོང་ཞིག །གལ་ཏེ་མི་འགོ་ན་ཁོ་བོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོ་རེ་མེ་རབ་ཏུ་

འབར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྲེག་ཅིང་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་གདོན་མི་ཟའོ། །ༀ་སུམྦྷ་ནི་

སུམྦྷ་ཧཱུཾ། ༀ་གིཧྞཱ་ན་གིཧྞཱ་ན་ཧཱུཾ། ༀ་གིཧྞཱ་པ་ཡ་གིཧྞཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧོཿ བྷ་ག་

ཝཱ་ན་བིདྱ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་ལན་གསུམ། ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ཝི་ཀྲ་ཏ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ལན་གསུམ་དག་ཏུ་

བརོད། གུ་གུལ་གིས་བདུགས། ཡུངས་ཀར་གིས་བྲབས། དིལ་བུ་དཀྲོལ་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་དིལ་སྟབས་དང་བཅས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བདུད་ལས་རྒྱལ། །ཆོས་ནི་ཆོས་མ་

ཡིན་ལས་རྒྱལ། །དགེ་འདུན་མུ་སྟེགས་རྣམས་ལས་རྒྱལ། །དབང་པོ་ལྷ་མིན་རྣམས་

ལས་རྒྱལ། །ལྷ་མིན་ཟླ་བ་རྣམས་ལས་རྒྱལ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་ནི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །མེ་

ནི་ཤིང་རྣམས་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །ཆུ་ནི་མེ་ལས་རྒྱལ་བ་སྟེ། །རླུང་ནི་སྤིན་ལས་རྒྱལ་

བར་གྱུར། །རོ་རེ་ཡིས་ནི་རིན་ཆེན་ཕུག །ལྷ་རྣམས་བདེན་པར་གནས་པ་ལ། །སངས་
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རྒྱས་དང་ནི་ཆོས་ཀྱང་བདེན། །བདེན་པ་རྒྱལ་གྱུར་བརྫུན་མ་ལགས། །

བདེན་པ་དང་བདེན་པའི་ཚིག་འདི་དག་གིས་བདུད་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་

ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ཝི་ཀྲ་ཏ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། 

སིདྡི་སིདྡི། ཕ་ལ་ཕ་ལ་ཧོ། ཞེས་བརོད། 

སློབ་མ་ལ་བྱབས་ཁྲུས་བྱ་དགོས་ཚེ་མཚམས་འདིར་རྒྱས་བསྡུས་གང་དགོས་བྱ། བྱབས་ཁྲུས་བྱ་ཚུལ་ཟུར་དུ་གསལ། རབ་

གནས་བྱ་དགོས་ཚེ་མཚམས་འདི་ནས་བྱ་དགོས་སོ། །

རོ་རེ་སློབ་མ་ལ་བཀའ་བསོ་སྟབས་གཅིག་ཏུ་བྱ་ཚེ། དེ་ནས། སྭ་བྷཱ་ཝས་བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་སྟོང་པར་

སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་གོ་སར་བཾ་ལས་པདྨ་དང་རཾ་ལས་ཉི་མའི་

དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཉིད་ཧཱུཾ་ལས་ཁོ་བོའི་རོ་རེ་རེ་

དགུ་པའི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། སྟེང་འོག་བར་གསུམ་

གི་གདོན་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་

བྱེད་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག །ཞལ་དགུ་ཕག་སོ་བཞི། ཞབས་བཅུ་དྲུག་པ། 

གཡས་བསྐུམས་ཤིང་། གཡོན་བརྐངས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། ཧ་ཧ་ཞེས་

སྒོགས་ཤིང་ལྗགས་འདིལ་བ། ཕག་མཚན། རྒྱན། ཞབས་འོག་གི་གདན་རྣམས་དང་

བཅས་པ་གསལ་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར། དེའི་མིག་ཏུ་ས་སིང་གི་རང་བཞིན་

ཀྵེ་ཀྵེ་དཀར་པོ། རྣ་བར་ཕག་རོར་གི་རང་བཞིན་ཛྲེ་ཛྲེ་ནག་པོ། སྣར་ནམ་སིང་གི་

རང་བཞིན་ཁཾ་སེར་པོ། ལེར་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རང་བཞིན་རཾ་དམར་པོ། དཔྲལ་

བར་སྒིབ་སེལ་གི་རང་བཞིན་ཀཾ་ལྗང་གུ། ལྟེ་བར་ཀུན་བཟང་གི་རང་བཞིན་སཾ་དཀར་
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པོ། སྤྱི་བོར་སྐུ་རོ་རེའི་རང་བཞིན་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་གསུང་རོ་རེའི་རང་

བཞིན་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རོ་རེའི་རང་བཞིན་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ཐུགས་ཀའི་

ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕོས་པས་རོ་རེའི་ས་གཞི། ལོགས་སུ་འཕོས་པས་རོ་རེའི་

རྭ་བ། སྟེང་དུ་འཕོས་པས་རོ་རེའི་གུར། གུར་གི་འོག་རྭ་བའི་སྟེང་དུ་རོ་རེའི་བླ་རེ་སྟེ། 

ཐམས་ཅད་ཀྱང་རོ་རེ་འབར་བའི་རང་བཞིན་བར་མཚམས་མེད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་

གྱུར་པའི་ཕི་རོལ་ཏུ་བསལ་པ་འཇིག་པའི་མེ་ལྟ་བུའི་ཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་མེ་དཔུང་ཕོགས་

བཅུར་འཕོ་བར་གྱུར་པར་བསམས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་རཀྵ་ཧཱུཾ། ལན་བཞི་བརོད། 

དེ་ནས་བྱིན་རླབས་རྒྱས་པ་བྱ་ཚེ་གནས་གསུམ་དང་ཕག་པ་སོགས་ལ་ཕེང་བའམ་གེགས་བམ་རོ་རེ་སོགས་ཀྱིས་གཏུགས་

ཏེ། རྒྱལ་བ་ཁྱབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

མཁའ་འགོ་མས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །ལ་ལི་ཏ་བཛྲས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །ཨ་

མོ་གྷ་བཛྲས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་སྦས་པས་བྱིན་གིས་

རློབས་ཤིག །པདྨ་བཛྲས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །དི་པཾ་ཀཱ་ར་རཀྵི་ཏས་བྱིན་གིས་

རློབས་ཤིག །རྭ་ལོ་ཙཱ་བ་རོ་རེ་གགས་ཀྱིས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །རྭ་ཆོས་རབ་

ཀྱིས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །རྭ་ཡེ་ཤེས་སེངྒེས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །རྭ་འབུམ་

སེངྒེས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །རེ་བཙུན་ར་ལོས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །རོང་པ་

ཤེས་རབ་སེངྒེས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །བླ་མ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བས་བྱིན་གིས་

རློབས་ཤིག །ཆོས་རེ་དོན་འགྲུབ་རིན་ཆེན་གིས་རློབས་ཤིག །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །དིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པོས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །གཞན་ཡང་ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ན་བཞུགས་པའི་
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དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གིས་རློབས་ཤིག །

ཁྱེད་རྣམས་ལ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས། བརེ་བའི་ཐུགས་རེ། མཛད་པའི་འཕིན་ལས། 

སྐོབ་པའི་ནུས་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་བརོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་མངའ་བ་ལགས་

པས། བསྒྲུབ་བྱ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐེན་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་

འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྱི་ན་ཚ། མྱ་ངན་སྨོ་འབོག་དངངས་སྐྲག་ལ་སོགས་པ་

སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། དག་ཇག་ཆོམ་རྐུན་གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་

ཅན་མི་དང་དུད་འགོའི་གནོད་པ། སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་རྒྱུ་སར། འོག་གདོན་ཀླུ་དང་

ས་བདག །བར་གདོན་བཙན་དང་རྒྱལ་འགོང་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་མེད་ལྷ་འདེའི་

གནོད་པ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་པ་སེམས་མེད་འབྱུང་བའི་གནོད་པ། 

ལོ་ཟླ་ཞག་སག །རྨི་ལྟས་མཚན་ངན། དུས་མིན་འཆི་བ་སོགས་འགལ་རྐེན་བར་ཆད་

མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་དུས་དང་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྲུང་

བར་མཛོད། སྐོབ་པར་མཛོད། སྦ་བར་མཛོད། མཐུན་རྐེན་ཚེ་དང་བསོད་ནམས། 

དཔུང་དང་བུ་ལྟ། ཁ་དག་དབང་ཆེ། དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད། དཀྲག་མདངས་གཟི་

བརིད། ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཡར་ངོ་ལྟར་གོང་

ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གདུང་ཤུགས་དག་པོའི་

སོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕོས། ཕོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ན་བཞུགས་པའི་ར་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ། ཡི་

དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས། ཉན་རང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ། ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་

ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་
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རྣམ་པར་སྤྱན་དངས་ཏེ། བླ་མ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་ལ་ཐིམས་ཤིང་། དེ་ཉིད་

དགེས་བཞིན་དུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་འདི་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་འདི་རྣམས་ཀྱི་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་སོ་ནས་བྱིན་གིས་བརླབ་པར་གྱུར། 

ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་དམིགས་པ་བརྟན་པོས་ཕེང་བ་སོགས་མགོ་ཐོག་ཏུ་བཞག །བྱིན་རླབས་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག །

བསྡུ་ན། སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས། ཕོགས་

བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གི་

རྣམ་པར་སྤྱན་དངས། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ཐིམ་པས། ཤ་སྐི་པགས་

མཚམས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ལས་གྲུབ་པའི་རོ་རེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་

གྱུར་ཏེ། ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནོད་པས་མི་ཚུགས་པའི་སྲུང་བ་ཆེན་

པོར་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་ༀ་ཧྲི་ཥིཿ བརོད་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྤྱི་བོ། སིང་ག་སོག་ཕག །དཔུང་མགོ་གཡས་གཡོན། དཔྱི་མགོ་

གཡས་གཡོན་ཏེ་གནས་བདུན་དུ་རོ་རེ་རྒྱ་གམ་གི་ཚུལ་དུ་བཞག །སླར་ཡང་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་རོ་རེ་རྒྱ་གམ་དུ་གཏུག་པའི་ཚུལ་

དང་བཅས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །འཇམ་དཔལ་གཤིན་

རེ་གཤེད་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་འདི་རྣམས་བདག་གིས་བསྲུངས་ཟིན་

གིས། །འདི་ལ་སུས་ཀྱང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ། ཞེས་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་

བཅས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མ་ལན་གསུམ་བརོད། 

དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་གསུམ་ཡན་ཆད་ཡོད་ན་གོང་བཞིན་བྱ་བས་འཐུས་ཤིང་། གཞན་དུ་རྣམས་ཞེས་པ་ཀུན། བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་

ཡོད་ན་དག་དང་། གཅིག་ཡོད་ན་ཉིད་ཅེས་པར་བསྒྱུར་ལ། ནད་པའི་དོན་དུ་ཚེ་འགུག་བྱ་དགོས་པ་དང་། སྦྱིན་བདག་གི་རེ་འདུན་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

གཡང་འགུག་བྱ་དགོས་ཚེ་ཡང་མཚམས་འདིར་བྱས་ཀྱང་ཆོག ། ཚེ་འགུག་དང་གཡང་འགུག་བྱ་ཚུལ་འོག་ཏུ་གསལ། 

དེ ་ནས་བཀྲ་ཤིས་སོགས་བྱ་ཚུལ་ནི །  བགེགས་རིགས་སྟོང ་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི ་བ ་

དང་། །མི་མཐུན་གནོད་པའི་བགེགས་དང་བྲལ་བ་དང་། །མཐུན་པར་གྱུར་ཅིང་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་གྱུར་པའི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །སེམས་

ཅན་ནད་པ་ཇི་སེད་པ། །མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །འགོ་བའི་ནད་ནི་མ་ལུས་

པ། །རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཤོག །ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ལྟར་ཡངས་པའི་ཕོ་བྲང་

མཆོག །ཉི་ཟླའི་འོད་དང་མཉམ་པའི་འོད་འཕོ་ཞིང་། །གངས་མེད་རིན་ཆེན་རྒྱན་གིས་

མཛེས་པ་ལ། །དགེ་མཚན་ཇི་སེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁྱེད་ཅག་གང་

དང་གང་དུ་གནས་པ་དེར། །མི་ཤིས་མཚན་མ་གང་ཡང་མི་འབྱུང་ཞིང་། །ཞིང་གི་

འབྱོར་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡི། །བདེ་ལེགས་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །འདི་ནི་

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་གང་གིས། །ཤིན་ཏུ་བདེན་པར་གསུངས་ཤིང་རྫུན་མིན་

པ། །བདེན་པ་དེ་ཡིས་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །འདི་དག་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་

ཐར་གྱུར་ཅིག །
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༄༅། །བཀའ་བསོ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བྱ་ཚུལ།

༄༅། །བཀའ་བསོ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བྱེད་ན་སྐབས་སེམས་སྔོན་དུ་བཏང་། རང་ཡི་དམ་གང་ཡང་རུང་བའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་

ནས་འདི་སད་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །དཔའ་བོ་མཁའ་

འགོ་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས། །དམིགས་ཡུལ་འདི་ཉིད་དམ། དག་གམ། རྣམས་སོགས་ཁ་

བསྒྱུར་ཤེས་པར་བྱ། ནད་གདོན་བར་ཆད་ལས། །སྲུང་སྐོབ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་

གསོལ། །ཡི་དམ་གི་ར་སྔགས་དང་། སིང་པོ། ཉེ་སིང་མང་ཉུང་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླས་ལ། ཕག་ནས་འཐོར་བ་དང་། ལྗགས་

ཕུར་སོགས་གནང་རེས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །བླ་མ་ཡི་དམ་

སྲུང་མའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་འདི་ཉིད་བདག་གིས་བསྲུངས་ཟིན་གི། །འདི་

ལ་སུས་ཀྱང་གནོད་འཚེ་མ་བྱེད་ཅིག །ༀ་བཛྲ་རཀྵཿ རཀྵཿ ཞེས་དང་། ཤེས་པ་བརོད་ཅིང་མེ་

ཏོག་འཐོར་བར་བྱའོ། །

འདི་ལང་ལུང་པཎྜི་ཏའི་གསུང་བྱིན་ཅན་ཡིན་པས་འདིར་བཀོད་དོ། །འོན་ཀྱང་སླ་ཆོས་སུ་འདི་ཁོ་ན་བྱ་མི་རུང་བའི་དུས་དང་

ས་གནས་ཁ་ཤས་སུ། དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་བཀའ་བསོ་ཞུ་བ་དང་། གནས་དེར་དགག་བྱ་དང་དགོས་པ་གཉིས་

ལས་དགག་བྱ་ཆེ་བའི་སབས་སུ་སྟབས་བདེ་ཞིག་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་སབས་ལས་རྒྱུན་དུ་མི་བྱའོ། །
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༄༅། །དྲག་པོ་གསུམ་སྒིལ་གི་སོ་ནས་བཀའ་བསོ་བྱ་ཚུལ། 

སྐབས་སེམས་དང་ཚད་མེད་བཞི་བསོམ། དིན་ཅན་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་

བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་

གིས་རློབས་ཤིག །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དཔའ་བོ་མཁའ་

འགོ་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དཔལ་

གསང་བའི་བདག་པོ་གཉེན་པོ་ལྷ་གསུམ་གི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་རོ་རེའི་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ལ་སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་དང་སྲོང་གི་གནོད་པ། 

འོག་གདོན་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གི་གནོད་པ། བར་གདོན་བདུད་བཙན་རྒྱལ་འགོང་

ཐེའུ་རང་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་དགའི་གནོད་པ། གཟུགས་

མེད་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ། ཕ་རོལ་གི་མནན་གཏད་གཟེར་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་

མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། མཐུན་

རྐེན་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། མཐར་ཐུག་ཟུང་མཇུག་རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་

གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ༀ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧ་ཡ་གྲི་ཝ་གཱ་རུ་ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བཟླས་པའི་མཇུག་

ཏུ། གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཞི་བ་དང་། །མི་མཐུན་གནོད་པའི་རྐེན་དང་བྲལ་

བ་དང་། །མཐུན་པ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ནས། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་

འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །
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 ༄༅། །ར་མགིན་བྱབས་ཁྲུས།

༄༅། །རང་ཉིད་སད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་བར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་

ནས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་དབང་གི་

རྒྱལ་བོ་ལ་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་

སྲུང་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་སྤྱན་དངས། དམིགས་ཡུལ་འདིའི་སྤྱི་བོར་བཞུགས་

པར་གྱུར། ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །ཁྱད་པར་རྟ་མཆོག་རོལ་

བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །སྦྱིན་བདག་དམིགས་ཡུལ་འདི་ལ་བྱིན་གིས་རློབས། །བར་

ཆད་ཀུན་སེལ་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་ཏུ་གསོལ། །ༀ་ཧྲི་པདྨ་ཏ་ཀྲིཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་

གྲ�་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅི་ནུས་བཟླ། འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །ཐུགས་

རེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི། །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་

ཏུ་གསོལ། །ༀ་ཧྲི་པདྨ་ཏ་ཀྲིཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲ�་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་བརོད་ནས། 

རྟ་མཆོག་རོལ་བས་སློབ་མ་འདིའི་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་

པའི་སྡིག་པ་དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ནད་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་

སྭཱ་ཧཱ། གདོན་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རིམས་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། འཁོན་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གིབ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱད་

ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱུར་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སལ་བ་ངན་པ་

ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བཀྲ་
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མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་

སྭཱ་ཧཱ། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་

གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།  རྒྱལ་བོ་དང་ཆོམ་རྐུན་གི་འཇིགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ཐམས་

ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་

སྭཱ་ཧཱ། སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་རྒྱལ་བོའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

བར་གདོན་བཙན་དང་མ་མོའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འོག་གདོན་

ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཟས་གིབ་གོས་གིབ། 

ཡུགས་གིབ། རོ་གིབ། མི་གཙང་བའི་གིབ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

སླར་ཡང་། ནད་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གདོན་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། རིམས་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། མཁོན་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གིབ་

ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱད་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱུར་ཐམས་ཅད་

ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་

ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཉེ་བར་འཚེ་བ་

ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་བོ་དང་ཆོམ་རྐུན་

གི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་

ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་
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ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་

སྭཱ་ཧཱ། སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་རྒྱལ་བོའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་

གདོན་བཙན་དང་མ་མོའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འོག་གདོན་ཀླུ་དང་

ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཟས་གིབ་གོས་གིབ། ཡུགས་

གིབ། རོ་གིབ། མི་གཙང་བའི་གིབ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

དེ་ནས་ཡང་། ནད་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གདོན་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་

སྭཱ་ཧཱ། རིམས་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། མཁོན་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། གིབ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱད་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱུར་

ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལྟས་

ངན་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་

ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། རྒྱལ་བོ་དང་ཆོམ་རྐུན་གི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བདུད་ཀྱི་

ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་

སྭཱ་ཧཱ། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་ཆད་མི་མཐུན་

པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་རྒྱལ་བོའི་གནོད་

པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་གདོན་བཙན་དང་མ་མོའི་གནོད་པ་ཐམས་

ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འོག་གདོན་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་

རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཟས་གིབ་གོས་གིབ། ཡུགས་གིབ། རོ་གིབ། མི་གཙང་བའི་གིབ་ངན་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད། 

རྟ་མགིན་དབང་གི་རྒྱལ་བོ་དམིགས་ཡུལ་འདི་ལ་ཐིམ་པས་ཡི་དམ་གི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་དང་དམིགས་ཡུལ་འདིའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་སྤྱི་

བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། ཤ་སྤྱི་པགས་

མཚམས་ཐམས་ཅད་ཁོ་རྒྱལ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱིས་བར་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་

པས་ཕི་ནང་གི་གནོད་པ་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་པའི་སྲུང་བ་ཆེན་པོར་བྱིན་གིས་

བརླབས་པར་གྱུར། 

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་བོའི་

མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་འདི་ལ་བདག་གིས་བསྲུང་ཟིན་གིས། །འདི་ལ་སུས་ཀྱང་

གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སློབ་མའི་སྐེ་བ་འདི་ཉིད་ལ། །མི་

མཐུན་ཕོགས་རྣམས་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །གཏན་དུ་

བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །མཐུ་སྟོབས་གཅིག་

ཏུ་བསྡུས་པ་ཡིས། །དབང་ཆེན་ཁོ་བོའི་སྐུར་བསྟན་པ། །རྟ་མཆོག་རོལ་བའི་བཀྲ་

ཤིས་ཤོག །
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༄༅། །ར་མགིན་གསང་སྒྲུབ་ཀི་སོ་ནས་དུག་དབྱུང་བྱ་ཚུལ།

༄༅། །ཁྱོད་མཚན་རི་མཆོག་མ་གི་ཏ་ཡི་དི། །ཚོར་བ་ཙམ་གིས་གནོད་འཚེའི་དུག་

རླངས་ཅན། །འབྱུང་པོ་ལྟོ་འགོའི་ཚོགས་རྣམས་འབྲོས་འགྱུར་བ། །བླ་མ་རྟ་མཆོག་

རོལ་པར་ཕག་འཚལ་ནས། །སྡེ་བརྒྱད་གནོད་པའི་ཚ་གདུང་དྲུང་འབྱིན་པའི། །ཟབ་

མོའི་གདམས་པ་ཆ་ཤས་རྫོགས་པའི་ཟླ། །བྱིན་རླབས་བདུད་རིའི་ཟེགས་མ་འབུམ་

འཕོ་བ། །སལ་བཟང་ཀུནྡ་བཞད་ཕིར་འདི་ན་ཤར། །

འདིར་རྟ་མགིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སོ་ནས་གཟའ་དང་ཀླུའི་གཙོ་བོ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གནོད་པའི་དུག་དབྱུང་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཟབ་

མོ་ལག་ཏུ་བླང་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། །བཅའ་ཤོམས་དང་། སྒྱུབ་ཐབས་སོ། །

དང་པོ་ནི། ཡིད་མཐུན་གི་གནས་སུ་སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་གི་ཁར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་མཉི་ལ་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་

ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་ཅན་དུང་ཆོས་གཟུངས་རོར་དང་བཅས་པའི་མདུན་དུ་ཕི་ནང་གི་མཆོད་པ་དང་། སྤོ་ན་བུམ་གཏོར་ཀྱང་

བཤམས། སྟེགས་བུའི་མདུན་རང་གི་ཉེ་ལོགས་སུ་རས་དཀར་པོའི་ཁར། ལགས་དང་རག་སོགས་མ་ཡིན་པའི་སྣོད་དུ་བག་ཟན་

གི་ཀླུ་གཟུགས་སྟོད་ལྷའི་ལུས་ཅན་སྦྲུལ་མགོ་དགུ་པ། སན་སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་ཀླུའི་དུག་དབྱུང་གཙོ་ཆེ་བའི་

དབང་དུ་བགིས་ཤིང་། གཟའ་གཙོ་བོར་བྱེད་ན་གཟའ་གཟུགས་སྟོད་སྲིན་པོ་མགོ་དགུ་བྱ་རོག་གི་མགོ་དང་བཅས་པ་སྦྲུལ་མཇུག་

ཅན་དུ་བྱེད། དེའི་མཐར་ཀླུ་ལ་བཤོས་བུ་ཟླུམ་པོ་དང་། གཟའ་ལ་གྲུ་གསུམ་གཡས་གཅུས། སྔ་མར་བརྒྱད་དང་ཕི་མར་དགུ། རིལ་

བུ་བརྒྱད། ཆང་བུ་བརྒྱད། སྤོ་ན་ཀླུ་ནོར་ཉེར་གཅིག་སོགས་བཤམས། དེ་ལ་གདོང་ཕོགས་པར་ཡོན་བདག་གི་འད་གླུད་རབས་དང་

མཐུན་པ། གོན་འཕོའི་གོས་ཟས། ལྷོ་བྱང་ལ་ཡས་ཀྱི་རྫས་སོགས་ཅི་འབྱོར་བས་བསོར། དེ་དང་ཉེ་བར་ཀླུ་བཤོས་རྒྱབ་ཡོལ་མ། 

ཏིང་ལོ། མཐེབ་ཀྱུ་ཆང་བུ་དང་བཅས་པ། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཀླུ་སན་གིས་བརྒྱན་པ། གཟའ་ལ་གདོན་གཟུགས་གཙོ་ཆེ་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

བའི་དབང་དུ་བགིས་ཏེ་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་གཡས་གཅུས་དགུ་ཚོམས་བཤམས། རང་གི་མདུན་དུ་རོར་དིལ། ནས་ཟེ། ཁྲུས་རས། 

ཁྲུས་གཞོང་བྱབས་རྫས་ཀྱི་རྨ་བྱའི་མདོངས། ཤིང་སྣའི་ཆུན་པོ། ས་རོག ། ཆུ། རླུང་གཡབ། དཔལ་འབར་གི་རས་ལྡེ། མེ་ལོང་། གུལ་

ཡུངས་སོགས་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་དང་། ལས་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྐབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགོ་བས། རྟ་མགིན་

གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་ལྟར་རིགས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་། བུམ་ལྷའི་མཆོད་པ་བྱིན་གིས་བརླབ། 

བུམ་པ་ཨམྲ�་ཏས་བསངས། ༀ་སཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨ་སཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅ཧཾ། བུམ་པ་

མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། །བཾ་ལས་བྱུང་བའི་བུམ་པ་ནི། །ཕི་ནི་བུམ་པའི་རྣམ་

པ་ལ། །ནང་དུ་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང་། །དེ་དབུས་པདྨ་ཉི་མའི་སྟེང་། །ཧྲིཿ ཡིག་

དམར་པོའི་འཕོ་འདུ་ལས། །རྟ་མཆོག་རོལ་པ་སྐུ་མདོག་དམར། །དམར་ལྗང་དཀར་

བའི་ཞལ་གསུམ་སྟེང་། །རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་རྟ་སད་འཚེར། །ཕག་དྲུག་རོ་རེ་ཁ་ཊྭཱཾ་

གི། །སྡིགས་མཛུབ་མདུང་ཐུང་རྒྱུ་ཞགས་འཛིན། །གར་དགུའི་ཉམས་རྫོགས་དུར་

ཁོད་ཀྱི། །ཆས་ཅན་ཞབས་བརྒྱད་གཡས་བཞི་བསྐུམ། །གཡོན་བཞི་བརྐང་བས་

སྤྲུལ་བརྒྱད་བརྫིས། །མེ་དཔུང་དབུས་བཞུགས་མགིན་པ་ནས། །ལོང་བུའི་བར་ཀུན་

ཁོ་ཆུས་གཏམས། །གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གིས་མཚན། །ཧཱུཾ་གི་འོད་ཀྱིས་ཡེ་

ཤེས་པ། །དབང་ལྷར་བཅས་པ་སྤྱན་དངས་ཐིམ། །དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར་རིགས་

ཀྱི་བདག །འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་གྱུར། །

ༀ་པདྨནྟ་ཀྲ�ཏ་ཨཾ་སོགས་ཀྱིས་ཕི་མཆོད་དང་། ར་སྔགས་ལ་འབྲུ་གསུམ་བཏགས་པས་ནང་མཆོད་ཕུལ། 

དུས་གསུམ་བདེར་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གསུང་གིས་རང་བཞིན་མཐུ་

སྟོབས་བདག །དབང་དག་ཁོས་པའི་གར་མཛད་པ། །པདྨ་དབང་ཆེན་ལ་ཕག་

འཚལ། །ཞེས་བསྟོད། 
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རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས། །འོད་འཕོས་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁིལ་

སོང་། །བུམ་པའི་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཕོག །ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་དེའི་སྐུ་

ལས། །བདུད་རིས་རྒྱུན་བབ་བུམ་ཆུ་དང་། །འདེས་ཏེ་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། །ཅེས་

བརོད་ཅིང་བསམ་ལ་གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ་རྟ་མགིན་གི་སྔགས་དང་། ༀ་ཨེ་ཧོ་ཤུདྡེ་ཤུདྡེ། ཡཾ་ཧོ་ཤུདྡེ་

ཤུདྡེ། རཾ་ཧོ་ཤུདྡེ་ཤུདྡེ། བཾ་ཧོ་ཤུདྡེ་ཤུདྡེ། ལཾ་ཧོ་ཤུདྡེ་ཤུདྡེ། ཨེ་ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་ཧོ་ཤུདྡེ་

ཤུདྡེ། ཙིཏྟ་རཾ་ཤུདྡེ་ཤུདྡེ། ཨ་ཨ་སྭཱཧཱ། ཞེས་གིབ་སེལ་གི་སྔགས་གང་མང་བཟླ། 

གཟའི་དུག་འབྱིན་གཙོ་བོར་བྱེད་ན། ཧཱུཾ་ཧི་མ་ཁི་ཨ་སུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་དང་། གཟའ་ཁ་ཏྲ་རུ་ཏྲ་ཨ་ཡ་

མ་བྲེ་དུ་ན་ཏེ་ཤ་ན་ལ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་མང་དུ་བཟླའོ། །བཟླས་པ་ཟིན་པ་ན། ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསང་། 

གཏོར་མ་འབུལ་བར་འདོད་ན། བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ་འབུལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བྱ། མཆོད་བསྟོད་བྱས་ལ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པས་དམིགས་ཡུལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ནད་གདོན་བར་

ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་

གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་དོན་ཞུ། 

ༀ་ཨཱ་ཧཱུཾ་གིས་དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས། བུམ་པའི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་བུམ་ཆུ་དང་རོ་

གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ། 

དེ་ནས་གཟའ་ཀླུ་གང་ཡིན་གི་གཟུགས་བརན་ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷྭ་ཝས་སྦྱངས། གཟུགས་བརན་མི་

དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། །ཏྲི་ཡིག་ལས་བྱུང་གཟའ་ཡི་གདོན། །ཞེས་སམ། ཕུཿ ཡིག་ལས་

བྱུང་ཀླུ་ཡི་གདོན། །ཞེས་སབས་བསྟུན་སྦྱར་ལ། གནོད་བྱེད་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས། །སོ་

སོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། །རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀ་ནས། །འོད་ཟེར་འཕོས་

པས་གནོད་བྱེད་ཀུན། །ཐོགས་མེད་བཀུག་སྟེ་གཟུགས་བརན་ལ། །ཐིམ་པས་དེ་དག་
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དངོས་སུ་གྱུར། །

ན་མོ་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །ཁྱད་པར་རྟ་མཆོག་རོལ་

པའི་ལྷ་ཚོགས་དང་། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས། །སྔགས་དང་

ཏིང་འཛིན་བསླུ་མེད་རྟེན་འབྱུང་གི། །བདེན་པའི་མཐུ་ཡིས་དམིགས་ཡུལ་འདི་ཉིད་

ལ། །སྔོན་ལས་འཕལ་རྐེན་དབང་གིས་གནོད་བྱེད་པའི། །དུག་གཟེར་དག་པོ་ཅན་

གི་སྟེང་གདོན་གཟའ། །ཞེས་སམ། གདུག་པའི་དུག་ཅན་འོག་གདོན་ཀླུ་ས་བདག །ཅེས་

སབས་སུ་གང་བབས་སྦྱར་ལ། བསྡོངས་ཟླ་སྣ་འདེན་རྒྱབ་རྟེན་བྱེད་པ་ཡི། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་

འབྱུང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །སྟེང་འོག་ཕོགས་མཚམས་གང་དུ་གནས་ཀྱང་

རུང་། །ཁུག་ཅིག་བཛྲ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛ། །ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར། །ཅེས་

ལན་གསུམ་བདུན་སོགས་ཀྱིས་བཀུག་བསྟིམ་བྱས་ལ་མོས་པ་བརྟན་པོ་བྱ། 

གླུད་ཡས་རྣམས་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་

རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོ་དང་། གླུད་དང་དཀོར་ཆ་རྣམས་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཚང་ཞིང་འདོད་པའི་ཡོན་

ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་གླུད་བཟང་མཁོ་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པའི་སྟོབས་དང་

ལྡན་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། འབྲུ་གསུམ་དང་ནམ་མཁའ་

མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་དང་། སྤོ་ན་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཅིང་

བདེན་སྟོབས་བརོད། ན་མཿ སརྦཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷར་སམྦྷར་ཧཱུཾ། ཚར་

བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་སེ་གོལ་གཏོག་པ་དང་བཅས་པས་བསྔོས། 
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ཀྱྱཻ་སྔོན་ལས་འཕལ་རྐེན་ངན་པས་བསྐུལ་བ་ལས། །དམིགས་ཡུལ་འདི་ལ་

གནོད་ཅིང་འཚེ་བྱེད་པའི། །གཟའ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ལ། །སྔགས་

དང་ཏིང་འཛིན་ཕག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི། །གཏོར་མ་འདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོ་དང་། །སོ་གསུམ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཚང་བའི་གླུད། །འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ། །འཛད་མེད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་རང་བཞིན་འདི། །འབུལ་

ལོ་བཞེས་ལ་མཐོང་དང་རེག་པ་དང་། །བསམ་དང་ཁ་རླངས་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་

བའི། །དུག་རྣམས་ཕྱུངས་ལ་ནད་དང་ཟུག་རྔུ་ཀུན། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཞི་བར་མཛད་དུ་

གསོལ། །ཞེས་བརོད་པས་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་བསམ་པ་ཞི་ནས་མགུ་ཞིང་ཚིམ་པར་བསམ། 

གཉིས་པ་ལས་ལ་སྦྱོར་བ་ནི། བསྒྲུབ་བྱ་བོས། རང་གི་མདུན་དུ་ཀླུ་གཟུགས་ལ་ཁ་ཕོགས་པར་བཞག ། རྐང་པ་གཡས་པའི་

སྲིན་མཛུབ་ལ་སྣལ་མ་ནག་པོའི་དི་ལམ་བཏགས་པའི་སྣེ་མོ་གླུད་ལ་དཀྲིས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཁ་བལྟ་ཕོགས་མཐུན་པས་ཀླུ་གཟུགས་

ཀྱི་མདུན་དུ་བཀོད། 

སློབ་དཔོན་གིས། འོ། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བླ་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་

བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་རེད་པར་དཀའ་བའི་དལ་འབྱོར་གི་ལུས་རྟེན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་

ཡུན་དུ་འཚོ་བའི་འགལ་རྐེན་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐེན་བསྒྲུབ་པ་སབས་སུ་བབས། དེ་

ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་བ་དེ་ཉིད་

ཀྱིས་རང་རང་གི་སལ་བ་དང་འཚམ་པར་ཐབས་ཚུལ་ཇི་སེད་ཅིག་གསུངས་པ་ལས། 

འདིར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོ་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སོ་ནས་

སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དུག་དབྱུང་བའི་ཆོ་ག་བྱེད་པ་སབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ལ་དང་
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པོ་འཕིན་ལས་འཆོལ་བ། གཉིས་པ་བཀྲུ་བ། གསུམ་པ་བྱབས་པ། བཞི་པ་གནད་

དབབ། ལྔ་པ་དུག་དབྱུང་། དྲུག་པ་ཡས་བསྐེལ་བ། བདུན་པ་བསྲུང་བ་སྟེ་དོན་ཚན་

བདུན་དུ་མཆིས་པས། དང་པོ་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ལ། དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་

མཛོད། 

གནས་ཁང་འདི་ཡང་ཨོ་རྒྱན་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཞིང་ཁམས་དངོས་ཡིན་སམ་

པ་དང་། ཁོ་བོ་ཡང་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཁོ་

རྒྱལ་རྟ་མགིན་མཁའ་འགོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གིས་བསོར་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ་

བཞུགས་ཡོད་སམ་པའི་མོས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་

ཅན་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་རེག་ཁ་རླངས་ཀྱི་དུག་གིས་བཏབ་པས་ལུས་ལི་ཞིང་འཐིབས་

ལ་ཟུག་གཟེར་དང་བཅས་ལ། ངག་སྨྲ་བརོད་ལྐུགས་ཤིང་བརོད་མི་བདེ་བ། ཡིད་

ཉོག་ཅིང་རྨོངས་ལ་འཐིབས་པ་ཞིག་ཏུ་བསམས་ཏེ་ངེད་ལ་སྐབས་སུ་གསོལ་བས། 

ངེད་ཀྱིས་ཁོ་རྒྱལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ཁོ་བོ་བཅུའི་འཁོར་གིས་བསོར་བ་མངོན་སུམ་

དུ་སྤྱན་དངས་ནས་དཔུང་གི་ར་མདར་སྦྲན་ཏེ། ཁྱེད་རང་གི་ནད་གདོན་ཆག་ཆེ་ཉམ་

ང་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་འཕིན་ལས་ཞུ་བ་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུའི་མོས་པ་མཛོད། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྟ་

མཆོག་རོལ་པ་ཁོ་བོ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོས་བསོར་

བ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་རོ་རེ་བསྡུ་བའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་སྦྱན་དངས། 

དིལ་བུ་གསིལ་ཞིང་གདངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུཾ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུར་གཤེགས་

ཚུར་སྤྱོན་ཁོ་བོའི་གཙོ། །ཤར་གི་ཕོགས་ཀྱི་ཕོགས་སྐོང་ནི། །ཁོ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་
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རྒྱལ། །སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་འགིང་བག་ཅན། །ཕག་ན་རང་རྟགས་རོ་རེ་གསོར། །ཁྱོད་

ལ་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། །དོ་ནུབ་ནམ་གི་གུང་ཐུན་ལ། །ཡོན་བདག་བསམ་

པ་རྫོགས་ཕིར་དུ། །གདོན་རྣམས་མ་ལུས་བསྲུང་བ་དང་། །བྱད་རྣམས་མ་ལུས་

འགོལ་བ་དང་། །དུག་རྣམས་མ་ལུས་དབྱུང་བ་དང་། །ནད་རྣམས་མ་ལུས་ཕན་བྱེད་

ཅིང་། །བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། །

ཧཱུཾ། ལྷོ་ཡི་ཕོགས་ཀྱི་ཕོགས་སྐོང་ནི། །ཁོ་བོ་ཆེན་པོ་གཤིན་རེའི་གཤེད། །སྐུ་

མདོག་སེར་པོ་བཞད་ཚུལ་ཅན། །ཕག་ན་རང་རྟགས་རིན་ཆེན་འཛིན། །ཁྱོད་ལ་འཕིན་

ལས་བཅོལ་བ་ནི། །དོ་ནུབ་ནམ་གི་གུང་ཐུན་ལ། །ཡོན་བདག་བསམ་པ་རྫོགས་ཕིར་

དུ། །གདོན་རྣམས་མ་ལུས་བསྲུང་བ་དང་། །བྱད་རྣམས་མ་ལུས་འགོལ་བ་དང་། །དུག་

རྣམས་མ་ལུས་དབྱུང་བ་དང་། །ནད་རྣམས་མ་ལུས་ཕན་བྱེད་ཅིང་། །བསྒྲུབ་པའི་

འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། །

ཧཱུཾ། ནུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཕོགས་སྐོང་ནི། །ཁོ་བོ་ཆེན་པོ་རྟ་མཆོག་དཔལ། །སྐུ་

མདོག་དམར་པོ་འོད་ཟེར་འཕོ། །ཕག་ན་རང་རྟགས་པདྨ་འཛིན། །ཁྱོད་ལ་འཕིན་ལས་

བཅོལ་བ་ནི། །དོ་ནུབ་ནམ་གི་གུང་ཐུན་ལ། །ཡོན་བདག་བསམ་པ་རྫོགས་ཕིར་

དུ། །གདོན་རྣམས་མ་ལུས་བསྲུང་བ་དང་། །བྱད་རྣམས་མ་ལུས་འགོལ་བ་དང་། །དུག་

རྣམས་མ་ལུས་དབྱུང་བ་དང་། །ནད་རྣམས་མ་ལུས་ཕན་བྱེད་ཅིང་། །བསྒྲུབ་པའི་

འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། །

ཧཱུཾ། བྱང་གི་ཕོགས་ཀྱི་ཕོགས་སྐོང་ནི། །ཁོ་བོ་ཆེན་པོ་བདུད་རི་འཁྱིལ། །སྐུ་

མདོག་ལྗང་གུ་གཏུམ་ལ་རྔམས། །ཕག་ན་རང་རྟགས་རལ་གི་བསྣམས། །ཁྱོད་ལ་
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འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། །དོ་ནུབ་ནམ་གི་གུང་ཐུན་ལ། །ཡོན་བདག་བསམ་པ་

རྫོགས་ཕིར་དུ། །གདོན་རྣམས་མ་ལུས་བསྲུང་བ་དང་། །བྱད་རྣམས་མ་ལུས་

འགོལ་བ་དང་། །དུག་རྣམས་མ་ལུས་དབྱུང་བ་དང་། །ནད་རྣམས་མ་ལུས་ཕན་བྱེད་

ཅིང་། །བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། །

ཧཱུཾ། སྟེང་འོག་ཕོགས་མཚམས་ཕོགས་སྐོང་དྲུག །དབྱུག་སྔོན་མི་གཡོ་འདོད་

པའི་རྒྱལ། །རྣམ་རྒྱལ་ཧཱུཾ་དཀར་སྟོབས་པོ་ཆེ། །རང་རང་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་

བསྣམས། །ཁྱོད་ལ་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། །དོ་ནུབ་ནམ་གི་གུང་ཐུན་ལ། །ཡོན་

བདག་བསམ་པ་རྫོགས་ཕིར་དུ། །གདོན་རྣམས་མ་ལུས་བསྲུང་བ་དང་། །བྱད་རྣམས་

མ་ལུས་འགོལ་བ་དང་། །དུག་རྣམས་མ་ལུས་དབྱུང་བ་དང་། །ནད་རྣམས་མ་ལུས་

ཕན་བྱེད་ཅིང་། །བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། །དེས་འཕིན་ལས་བཅོལ་

བ་སོང་། 

གཉིས་པ་བཀྲུ་བ་ལ། ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བར་ཆད་སེལ་བར་ཞལ་གིས་བཞེས་

ཤིང་། ཕོགས་མཚམས་སུ་བཞུགས་ནས་བསྲུང་བཟློག་གི་ལས་མཛད། ངེད་ཀྱི་

ཕག་ན་ཐོགས་པའི་བུམ་པ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས་ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་གཙུག་

ནས་ཁྲུས་གསོལ་བའི་རྐེན་གིས་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ཞུགས་པའི་

གདོན་ཐམས་ཅད་སྡོམ་སྡིག་སྦལ་ལོང་། རྟ་བཟེད་ལ་སོགས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་

རྣམ་པར་དི་ལམ་བརྒྱུད་དེ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་བརན་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ། ནད་

ཐམས་ཅད་རྣག་ཁག་ལྗན་ལྗིན་མོག་པའི་རྣམ་པར་འཐོན་ཏེ་གླུད་གཟུགས་ལ་ཐིམ་

པས། ཁྱེད་རང་གི་ལུས་ཡང་ཞིང་ཟོ་མདོག་བཟང་བ་ཤེལ་གོང་གཡའ་དག་པ་ལྟ་
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བུར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརོད་ལ། 

སློབ་དཔོན་གིས་བུམ་པ་ཐོགས་ཏེ། ཧཱུཾ། བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག །བྱེད་པ་སེམས་ཅན་

ཀུན་དོན་བྱེད། །ཕི་ནི་བུམ་པའི་རང་བཞིན་ལ། །ནང་ནི་ཁོ་བོའི་ཆུ་ཡིས་གང་། །སལ་

ལྡན་བུ་ཡི་ལུས་བཀྲུས་པས། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཞི་གྱུར་ཅིག །ཨེ་ཧོ་ཤུདྡེ་ཤུདྡེ་

སོགས་ཀྱི་མཐར། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ འདི་ ཞེས་བྱ་བའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་

ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཁྲུས་གསོལ། 

འོ། ངེད་ཀྱི་ཕག་ན་ཐོགས་པའི་བུམ་པ་དཀར་པོ་འདི་ཉིད་ལས་མེ་ལོང་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་བདུད་རིའི་རྒྱུན་སྐ་ནར་གིས་བབས་པས། ཞེ་སྡང་དང་དེའི་སོ་ནས་

བསགས་པའི་སྡིག་སྒིབ། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་དང་། བུམ་པ་ཤེལ་བུམ་དི་

མེད་ནང་། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་གང་། །སལ་ལྡན་བུ་ཡི་ལུས་བཀྲུས་པས། །ཞེ་

སྡང་དེ་ལས་བཤོས་པ་ཡིས། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཞི་གྱུར་ཅིག །ཨེ་ཧོ་སོགས་དང་། 

དེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕི་མ་རྣམས་ལ། ངེད་ཀྱི་ཕག་ན་ཐོགས་པའི་གསེར་གི་བུམ་པ་འདི་

ཉིད་ལས་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆུས་གང་བ་ལས་ཁྲུས་བགིས་

པས། ང་རྒྱལ་དང་དེའི་སོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒིབ། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་

གདོན་སོགས་བྱང་ཞིང་དག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་དང་། བུམ་པ་གསེར་བུམ་དི་མེད་

ནང་། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་གང་། །སལ་ལྡན་བུ་ཡི་ལུས་བཀྲུས་པས། །ང་

རྒྱལ་དེ་ལས་བཤོས་པ་ཡིས། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཞི་གྱུར་ཅིག །ཨེ་ཧོ་སོགས། 

ངེད་ཀྱི་ཕག་ན་ཐོགས་པའི་པདྨ་རཱ་གའི་བུམ་པ་འདི་ཉིད་ལས་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་
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ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆུས་གང་བ་ལས་ཁྲུས་བགིས་པས། འདོད་ཆགས་དང་དེའི་

སོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒིབ། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་གདོན་སོགས་བྱང་ཞིང་

དག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་དང་། བུམ་པ་པདྨ་རཱ་གའི་ནང་། །སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཆུ་

ཡིས་གང་། །སལ་ལྡན་བུ་ཡི་ལུས་བཀྲུས་པས། །འདོད་ཆགས་དེ་ལས་བཤོས་པ་

ཡིས། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཞི་གྱུར་ཅིག །ཨེ་ཧོ་སོགས། 

ངེད་ཀྱི་ཕག་ན་ཐོགས་པའི་ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་བུམ་པ་འདི་ཉིད་ལས་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆུས་གང་བ་ལས་ཁྲུས་བགིས་པས། ཕག་དོག་དང་དེའི་སོ་

ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒིབ། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་གདོན་སོགས་བྱང་ཞིང་དག་

པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་དང་། བུམ་པ་ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་ནང་། །བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་

གང་། །སལ་ལྡན་བུ་ཡི་ལུས་བཀྲུས་པས། །ཕག་དོག་དེ་ལས་བཤོས་པ་ཡིས། །ནད་

གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཞི་གྱུར་ཅིག །ཨེ་ཧོ་སོགས། 

ངེད་ཀྱི་ཕག་ན་ཐོགས་པའི་བྱཻཌཱུརྱའི་བུམ་པ་འདི་ཉིད་ལས་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བའི་ཆུས་གང་བ་ལས་ཁྲུས་བགིས་པས། གཏི་མུག་དང་དེའི་

སོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒིབ། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་གདོན་སོགས་བྱང་ཞིང་

དག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་དང་། བུམ་པ་མཐིང་ག་དི་མེད་ནང་། །ཆོས་དབྱིངས་

ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་གང་། །སལ་ལྡན་བུ་ཡི་ལུས་བཀྲུས་པས། །གཏི་མུག་དེ་ལས་

བཤོས་པ་ཡིས། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཞི་གྱུར་ཅིག །ཨེ་ཧོ་སོགས། བུམ་པ་རིན་ཆེན་

གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་ཆུ་ཡིས་གང་། །སལ་ལྡན་བུ་ཡི་ལུས་བཀྲུས་

པས། །རྒྱུད་དྲུག་བག་ཆགས་རྟེན་བྱེད་པའི། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཞི་གྱུར་ཅིག །ཨེ་
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ཧོ་སོགས་སྔར་བཞིན་བརོད། 

ཆུ་ཐིགས་གཅིག་མགིན་པར་བླུད། གཅིག་གིས་ཁ་བཤལ་དུ་བཅུག ། ཁྲུས་ཁུ་གདོན་གཟུགས་ཀྱི་སྣོད་དུ་བོར་བའམ་འཁིས་

སུ་འཇོག ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཉེས་སྐོན་དང་བྲལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། དེས་བཀྲུ་བ་

སོང་། 

ད་གསུམ་པ་བྱབས་པ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ངེད་ཀྱིས་ཕག་

གཡས་ན་ཐོགས་པའི་རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་རྨ་བྱའི་མདོངས་འདིའི་དབུས་སུ་ཟླ་

བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་མཐིང་ག་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་འོད་

ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དུ་འཕོ་བ་འདིས་ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་

བྱབས་པ་ཙམ་གིས་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་སྦུར་

མ་རླུང་གིས་དེད་པ་བཞིན་ནག་ཉིལ་གིས་ཕགས། དི་ལམ་ལས་བརྒྱུད་ནས་གདོན་

གཟུགས་དང་གླུད་ལ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརོད་ལ་རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་རྨ་བྱའི་མདོངས་

ཐོགས་ཏེ། 

ཧཱུཾ། གངས་རི་དཀར་བོའི་ཤར་ཕོགས་ན། །རེ་རིགས་ཀླུ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་

དང་། །ཕུར་བུ་ཤིང་གཟའ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །རེངས་ཤིང་འཁུམ་པའི་ནད་གཏོང་

བའི། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཐོང་བའི་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །ཁ་རླངས་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དོ་ནུབ་དུག་འདི་མི་འབྱིན་ན། །དོ་ནུབ་བྱད་འདི་མི་འགོལ་

ན། །དོ་ནུབ་མི་འདི་མི་གཏོང་ན། །དོ་ནུབ་ནད་འདིར་མ་ཕན་ན། །རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་

བཀའ་བྱུང་ནས། །ཁྱོད་རྣམས་སྲོག་སིང་གཅོད་པར་བྱེད། །དེ་བས་བཀའ་ལས་མ་
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འདའ་བར། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཐོང་བའི་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །རེག་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཁ་རླངས་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཛེ་དང་འབྲས་

དང་ཕོལ་མིག་དང་། །གཉན་དང་གཡན་པ་ལྷོག་སེམ་དང་། །སྐྲངས་པ་ཤུ་ཐོར་གཉན་

གཟེར་དང་། །རྒྱུ་གཟེར་བཤལ་ནད་རེངས་པ་དང་། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །ན་ག་ཤིག་ཤིག་ནག་ཁོལ་ཁོལ། །ན་ག་རྦུད་རྦུད། ས་བདག་ཀླུ་དང་སྡེ་

བརྒྱད་ཀྱི་ནད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ཧཱུཾ། ནགས་མ་སྟུག་པོའི ་ལྷོ ་ཕོགས་ན། །དམངས་རིག་ཀླུ་ཡི་ཚོགས་

རྣམས་དང་། །ཉི་མ་མིག་དམར་མེ་གཟའ་སྟེ། །ཚ་ཞིང་བསྲེག་པའི་དུག་གཏོང་

བའི། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཐོང་བའི་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །རེག་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཁ་རླངས་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དོ་ནུབ་དུག་འདི་

མི་འབྱིན་ན། །དོ་ནུབ་བྱད་འདི་མི་འགོལ་ན། །དོ་ནུབ་མི་འདི་མི་གཏོང་ན། །དོ་ནུབ་

ནད་འདིར་མ་ཕན་ན། །རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བཀའ་བྱུང་ནས། །ཁྱོད་རྣམས་སྲོག་སིང་

གཅོད་པར་བྱེད། །དེ་བས་བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །མཐོང་བའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །རེག་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །ཁ་རླངས་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཛེ་དང་འབྲས་དང་ཕོལ་མིག་དང་། །གཉན་དང་གཡན་

པ་ལྷོག་སེམ་དང་། །སྐྲངས་པ་ཤུ་ཐོར་གཉན་གཟེར་དང་། །རྒྱུ་གཟེར་བཤལ་ནད་
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རེངས་པ་དང་། གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ན་ག་ཤིག་ཤིག་ནག་ཁོལ་

ཁོལ། །ན་ག་རྦུད་རྦུད། ས་བདག་ཀླུ་དང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ནད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་

སྭཱཧཱ། 

ཧཱུཾ། རྒྱ་མཚོ་བརྟོལ་བའི་ནུབ་ཕོགས་སུ། །བྲམ་ཟེ་ཀླུ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་

དང་། །པ་ཝ་སངས་ལགས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །མཁེགས་ཤིང་སྲ་བའི་དུག་གཏོང་

བའི། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཐོང་བའི་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །རེག་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཁ་རླངས་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དོ་ནུབ་དུག་འདི་

མི་འབྱིན་ན། །དོ་ནུབ་བྱད་འདི་མི་འགོལ་ན། །དོ་ནུབ་མི་འདི་མི་གཏོང་ན། །དོ་ནུབ་

ནད་འདིར་མ་ཕན་ན། །རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བཀའ་བྱུང་ནས། །ཁྱོད་རྣམས་སྲོག་སིང་

གཅོད་པར་བྱེད། །དེ་བས་བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །མཐོང་བའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །རེག་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །ཁ་རླངས་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཛེ་དང་འབྲས་དང་ཕོལ་མིག་དང་། །གཉན་དང་གཡན་

པ་ལྷོག་སེམ་དང་། །སྐྲངས་པ་ཤུ་ཐོར་གཉན་གཟེར་དང་། །རྒྱུ་གཟེར་བཤལ་ནད་

རེངས་པ་དང་། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིང་། །ན་ག་ཤིག་ཤིག་ནག་

ཁོལ་ཁོལ། །ན་ག་རྦུད་རྦུད། ས་བདག་ཀླུ་དང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ནད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་

རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ཧཱུཾ། གཤའ་མ་དེ་བའི་བྱང་ཕོགས་སུ། །གདོལ་པ་ཀླུ་ཡི་རིགས་རྣམས་དང་། །ཟླ་
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བ་ལྷག་པ་ཆུ་གཟའ་སྟེ། །འཁྲུ་ཤིང་སྐྱུགས་པའི་ནད་གཏོང་བའི། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་

ཅད་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཐོང་བའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །རེག་པའི་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཁ་རླངས་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །བསམ་སྦྱོར་ངན་

པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དོ་ནུབ་དུག་འདི་མི་འབྱིན་ན། །དོ་ནུབ་བྱད་འདི་

མི་འགོལ་ན། །དོ་ནུབ་མི་འདི་མི་གཏོང་ན། །དོ་ནུབ་ནད་འདིར་མ་ཕན་ན། །རྟ་མཆོག་

རོལ་པའི་བཀའ་བྱུང་ནས། །ཁྱོད་རྣམས་སྲོག་སིང་གཅོད་པར་བྱེད། །དེ་བས་བཀའ་

ལས་མ་འདའ་བར་། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཐོང་བའི་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །རེག་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཁ་རླངས་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཛེ་

དང་འབྲས་དང་ཕོལ་མིག་དང་། །གཉན་དང་གཡན་པ་ལྷོག་སེམ་དང་། །སྐྲངས་པ་ཤུ་

ཐོར་གཉན་གཟེར་དང་། །རྒྱུ་གཟེར་བཤལ་ནད་རེངས་པ་དང་། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་

ཅད་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ན་ག་ཤིག་ཤིག་ནག་ཁོལ་ཁོལ། །ན་ག་རྦུད་རྦུད། ས་བདག་

ཀླུ་དང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ནད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ཧཱུཾ། མཚམས་བཞི་གདོལ་པའི་གིང་བཞི་ན། །དགའ་བོ་འཇོག་པོ་ཉེར་དགའ་

དང་། །པདྨ་དུང་སྐོང་ནོར་རྒྱས་དང་། །མཐའ་ཡས་རིགས་ལྡན་ཝ་རུ་ཎ། །སྤེན་པ་རཱ་

ཧུལ་ས་གཟའ་སྟེ། །ལི་ཞིང་འཐིབས་པའི་ནད་གཏོང་བའི། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་

ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཐོང་བའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །རེག་པའི་དུག་རྣམས་

ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཁ་རླངས་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་

དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དོ་ནུབ་དུག་འདི་མི་འབྱིན་ན། །དོ་ནུབ་བྱད་འདི་མི་
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འགོལ་ན། །དོ་ནུབ་མི་འདི་མི་གཏོང་ན། །དོ་ནུབ་ནད་འདིར་མ་ཕན་ན། །རྟ་མཆོག་

རོལ་པའི་བཀའ་བྱུང་ནས། །ཁྱོད་རྣམས་སྲོག་སིང་གཅོད་པར་བྱེད། །དེ་བས་བཀའ་

ལས་མ་འདའ་བར། །དུག་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཐོང་བའི་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །རེག་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཁ་རླངས་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཛེ་

དང་འབྲས་དང་ཕོལ་མིག་དང་། །གཉན་དང་གཡན་པ་ལྷོག་སེམ་དང་། །སྐྲངས་པ་ཤུ་

ཐོར་གཉན་གཟེར་དང་། །རྒྱུ་གཟེར་བཤལ་ནད་རེངས་པ་དང་། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་

ཅད་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ན་ག་ཤིག་ཤིག་ནག་ཁོལ་ཁོལ། །ན་ག་རྦུད་རྦུད། ས་བདག་

ཀླུ་དང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ནད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

སྟེང་ལྷའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །འོག་ཀླུའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་

ཤིག །བར་གཟའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དམུའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་

ཤིག །བཙན་གི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངསཤིག །མ་མོའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་

ཤིག །གནོད་སྦྱིན་གི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །བདུད་ཀྱི་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །ཡ་བདུད་ཀྱི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མ་འདུད་ཀྱི་དུག་རྣམས་

ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །རྒྱལ་པོའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དཀོར་བདག་གི་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །འགོང་པོའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཐེའུ་རང་གི་

དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །གཉན་གི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །སྲིན་པོའི་

དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །འབྱུང་པོའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དམ་སྲིའི་

དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །གཤིན་རེའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཀླུ་རེ་
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རིགས་ཀྱི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཀླུ་དམངས་རིགས་ཀྱི་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །གདོལ་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དགའ་བོའི་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །ཉེ་དགའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །མཐའ་ཡས་ཀྱི་དུག་རྣམས་

ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །པདྨའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དུང་སྐོང་གི་དུག་རྣམས་

ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ནོར་རྒྱས་ཀྱི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །རིགས་ལྡན་གི་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཝ་རུ་ཎའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ས་བདག་ས་སྲིན་

གི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །

འབྱུང་བ་སའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །འབྱུང་བ་ཆུའི་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །འབྱུང་བ་མེའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །འབྱུང་བ་རླུང་གི་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །འབྱུང་བ་ནམ་མཁའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །

དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །རེག་པའི་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཁ་རླངས་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །བསམ་སྦྱོར་

བསམ་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དོ་ནུབ་དུག་འདི་མི་འབྱིན་ན། །དོ་ནུབ་

བྱད་འདི་མི་འགོལ་ན། །དོ་ནུབ་ནད་འདིར་མ་ཕན་ན། །དོ་ནུབ་མི་འདི་མི་གཏོང་

ན། །ཁོ་རྒྱལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དང་། །མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་ག་རུ་ཌ། །རོ་རེ་འཛིན་

བྱེད་ཆེན་པོ་སྟེ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཁོས་ནས། །ཁྱོད་རྣམས་སྲོག་སིང་

གཅོད་པར་འགྱུར། །དེ་བས་བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །

གཟའ་ཉི་མའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །གཟའ་ཟླ་བའི་དུག་རྣམས་ཕིར་
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ཕྱུངས་ཤིག །གཟའ་མིག་དམར་གི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །གཟའ་ལྷག་པའི་

དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །གཟའ་ཕུར་བུའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །གཟའ་

པ་སངས་ཀྱི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །གཟའ་སྤེན་པའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་

ཤིག །གཟའ་རཱ་ཧུ་ལའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །གདོང་མོ་མཆེད་བཞིའི་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །སར་ཆེན་ཕོད་དཀར་གི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དུ་

བ་མཇུག་རིང་གི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །སྒ་གཅན་འཛིན་གི་དུག་རྣམས་ཕིར་

ཕྱུངས་ཤིག །མ་རུ་ཙེའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །རྒྱུ་སར་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀྱི་

དུག་ཐམས་ཅད་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཅེས་པའི་བར་གིས་བྱབས་ནས་དི་ལམ་བསྒྲུབ་བྱའི་རྐང་པ་ནས་བཀྲོལ་ཏེ་

གླུད་ལ་དཀྲི། 

འོ། ངེད་ཀྱི་རྨ་བྱའི་མདོངས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་གི་ལུས་ལ་བྱབས་ནས་སྟེང་གི་ནམ་

མཁའ་བླ་གབ་མེད་པ་ལ་འཕར་བ་ཙམ་གིས། སྟེང་གདོན་གཟའི་དུག་ཐམས་ཅད་

སྤིན་དང་ཁ་རླངས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཁྱེད་རང་གི་ལུས་ནས་འཐོན་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཡལ་

བའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརོད། 

གཟའི་དུག་དབྱུང་གཙོ་བོར་བྱེད་ན། མདུན་གི་གཟའི་སྦྲུལ་མཇུག་གིས་ཁྱེད་རང་ལ་བྱབས་པ་

ཙམ་གིས་ཁོ་རང་གིས་བཏང་བའི་བྱད་གིབ་དང་། གདོན་ཐམས་ཅད་བླངས་ཏེ་ལུས་

ཀྱི་དབྱིབས་བརྒྱུད་བྱ་རོག་གི་མགོའི་སྤྱི་གཙུག་ནས་དུ་ཁུང་ལས་དུ་བ་འཐོན་པ་ལྟར་

ཤར་ཤར་འཐོན་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འདེས་པའི་མོས་པ་མཛོད། །ཅེས་ངོ་སྤོད། 

རྨ་བྱའི་མདོངས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་བྱབས་ནས་བླ་གབ་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་བ་དང་བཅས་ཏེ། གཟའ་ཉི་མ་

ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་སྭཱཧཱ། །གཟའ་ཟླ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་སྭཱཧཱ། །གཟའ་
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མིག་དམར་ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་སྭཱཧཱ། །གཟའ་ལྷག་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་

སྭཱཧཱ། །གཟའ་ཕུར་བུ་ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་སྭཱཧཱ། །གཟའ་པ་སངས་ནམ་མཁའ་

ལ་སྦྲ་ཤར་ར་སྭཱཧཱ། །གཟའ་སྤེན་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་སྭཱཧཱ། །གཟའ་རཱ་ཧུ་ལ་

ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་སྭཱཧཱ། །གདོང་མོ་མཆེད་བཞི་ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་

སྭཱཧཱ། །སར་ཆེན་ཕོད་དཀར་ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་སྭཱཧཱ། །དུ་བ་མཇུག་རིང་ནམ་

མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་སྭཱཧཱ། །སྒ་གཅན་འཛིན་ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་སྭཱཧཱ། །མ་རུ་

ཙེ་ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་སྭཱཧཱ། །རྒྱུ་སར་ཉེར་བརྒྱད་ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་

སྭཱཧཱ། །འཁོར་གི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ནམ་མཁའ་ལ་སྦྲ་ཤར་ར་སྭཱཧཱ། དུག་ཐམས་ཅད་

དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ཤིག །འོ། དེས་བྱབས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་སོང་། 

ད་བཞི་པ་གནད་ལ་དབབ་པ་ལ། ངེད་ཁོ་རྒྱལ་རྟ་མགིན་ཁོ་གཏུམ་འཇིགས་

གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞེངས་པས་མདུན་གི་གཟའ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད་མཐུ་བོ་ཆེ་སྲིད་

གསུམ་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསོས་པ་ཙམ་གིས་

འཇིགས་ཤིང་ཞུམ་པས་ཇི་ལྟར་བསོ་བ་བཞིན་དང་དུ་བླངས་ཏེ་བཅོལ་བའི་ནོར་

བདག་པོས་ལེན་པ་བཞིན་དུ་དུག་དང་ནད་ཐམས་ཅད་བླངས་ཏེ་ཕིན་ཆད་མི་གནོད་

པར་དམ་བཅས་པའི་མོས་པ་མཛོད། 

གཡས་རོ་རེ་གསོར་ཞིང་གདེང་། གཡོན་དིལ་བུ་གསིལ་ཞིང་མིག་བལྟ་སྟངས་དག་པོ་དང་བཅས་ཏེ། སྟེང་གདོན་

གཟའ་དང་འོག་གདོན་ཀླུ། །སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །རྟ་མགིན་བཀའ་

ལས་འདའ་མ་བྱེད། །གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདས་སྲིད་ན། །རོ་རེ་གསོར་བའི་རྭ་ལ་

བསྐོན། །ཕུར་བུ་འགིལ་བའི་དབལ་ལ་བསྐོན། །གི་གུ་རྣོན་པོའི་རེ་ལ་བསྐོན། །རལ་
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གི་འབར་བའི་སོ་ལ་བསྐོན། །འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རིབས་ལ་བསྐོན། །མེ་འོབས་

ཆེན་པོའི་ནང་དུ་བསྲེགས། །དུག་ཆུ་ཁོལ་མའི་ནང་དུ་བསྐྱུར། །ཁོ་ཆུ་ཁོལ་མའི་

ནང་དུ་འཚོད། །རི་རབ་ཆེན་པོའི་རྨང་དུ་མནན། །ཆུ་སྲིན་གདུག་པའི་མགིན་པར་

གཟུག །མགོ་ཡང་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་ཤིང་། །ལུས་ནི་དུམ་བུ་སྟོང་དུ་འགོ། །སིང་

ཡང་ཚལ་པ་གཉིས་སུ་འགས། །ལུས་སེམས་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག །དེ་བས་བཀའ་

ལས་མ་འདའ་བར། །རྒྱུ་འབྲས་ཆོས་བཤད་འདི་ལ་ཉོན། །

ས་བོན་མངར་བ་བཏབ་གྱུར་ན། །འབྲས་བུ་མངར་བ་དག་ཏུ་འབྱུང་། །ས་བོན་

ཁ་བ་བཏབ་གྱུར་ན། །འབྲས་བུ་ཁ་བ་ཉིད་དུ་སིན། །ལེགས་པའི་འབྲས་བུ་བདེ་བ་

ཆེ། །ཉེས་པའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་འཚེ་ན། །དེ་

ཡི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡིས། །འཁོར་བ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་

ཕན་པ་ན། །དེ་ཡི་དགེ་བའི་ར་བ་ཡིས། །མཐོ་རིས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །

རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་བླངས་ནས། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཞི་བ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་བསོམ་ཞིང་། །བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་ཁོལ། །བསྡམས་པ་

གོད་ལ་མནན་པ་ཐེག །ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཞི་བར་མཛོད། །ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་མི་གཏོང་

ན། །ཁྱེད་རྣམས་ཤི་ས་བསྟན་པ་ནི། །དཔྱིད་ཟླ་གསུམ་ལ་ས་ཡང་འཆི། །འབྱུང་བ་

ས་ལ་འཆི་བའི་དཔེ་མེད་དེ། །ཁྱེད་ཀྱི་ཤ་དང་ས་ཡི་ཁམས། །དབྱེར་མེད་གཅིག་

གི་རང་བཞིན་ལ། །ཁྱེད་རྣམས་འཆི་བའི་ཉེན་དུ་ཆེ། །འཆི་བའི་ཉེན་དང་མ་བསྡོ་

བར། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དབྱར་ཟླ་གསུམ་ལ་ནམ་

མཁའ་འཆི། །འབྱུང་བ་ནམ་མཁའ་འཆི་བའི་དཔེ་མེད་དེ། །ཁྱེད་རྣམས་སེམས་
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དང་ནམ་མཁའ་ཁམས། །དབྱེར་མེད་གཅིག་གི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཁྱེད་རྣམས་འཆི་

བའི་ཉེན་དུ་ཆེ། །འཆི་བའི་ཉེན་དང་མ་བསྡོ་བར། །གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་རྣམས་

ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །དགུན་ཟླ་གསུམ་ལ་ཆུ་ཡང་འཆི། །འབྱུང་བ་ཆུ་ལ་འཆི་བའི་དཔེ་

མེད་དེ། །ཁྱེད་རྣམས་ཁག་དང་ཆུ་ཡི་ཁམས། །དབྱེར་མེད་གཅིག་གི་རང་བཞིན་

ཏེ། །ཁྱེད་རྣམས་འཆི་བའི་ཉེན་དུ་ཆེ། །འཆི་བའི་ཉེན་དང་དང་མ་བསྡོ་བར། །གདུག་

རྩུབ་ཐམས་ཅད་རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཅེས་བརོད། རྣམས་ཕིར་ཕྱུངས་ཤིག །ཅེས་པ་བྱུང་རེས་ཀྱིས། 

རས་དཀར་དི་མ་མེད་པས་ཕི་བའི་སྲོལ་ཡང་ཡོད། མ་བྱས་ཀྱང་ཆད་པར་མི་འགྱུར། འོ། དེས་གནད་དབབ་སོང་། 

ལྔ་པ་འབྱུང་བའི་དུག་བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱུང་བ་ལ། འབྱུང་བ་ཤིང་གི་དུག་ར་རྒྱུས་ལ་

ཞུགས་པས་རེངས་ཤིང་འཁུམ་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་ལྗང་ལ་མོག་པའི་རྣམ་

པར་ཐོན་ཏེ་མདུན་གི་ཤིང་སྣ་འདི་ཉིད་ལ་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་

བརོད་ལ་ཤིང་སྣའི་ཆུན་པོས་ལུས་ལ་ཤེད་འཐོན་པར་བྲབ་ཅིང་། ༀ་མ་མ་སྔོ་ཏ་སྔོ་ཏ་ཀེ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་མང་དུ་

བརོད། 

འབྱུང་བ་སའི་དུག་ཤ་དང་རུས་པར་ཞུགས་པས་ལི་ཞིང་འཐིབས་པའི་ནད་

ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་སེར་ལ་མོག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཐོན་ཏེ་མདུན་གི་ས་འོག་ལ་སིབ་

ཀྱིས་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་ས་རོག་གིས་བྱབས་ཤིང་། ༀ་བཛྲ་སུ་སུ་ཏང་ཏང་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་བརོད། 

འབྱུང་བ་ཆུའི་དུག་ཁག་དང་ཆུ་སེར་ལ་ཞུགས་པས་འཁྲུ་སྐྱུག་ལ་སོགས་པ་གང་

བའི་ནད་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་དཀར་ལ་མོག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཐོན་ནས་མདུན་གི་

ཆུ་འདི་ཉིད་ལ་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་ཆུས་བྲབ་ཅིང་། ༀ་བཛྲ་ཁཾ་ཁཾ་ཡེ་
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སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད། 

འབྱུང་བ་མེའི་དུག་དོད་ལ་ཞུགས་པས་ཚ་ཞིང་བསྲེག་པ་ལ་སོགས་པ་ཚ་བའི་

ནད་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་དམར་ལ་མོག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཐོན་ནས་དཔལ་འབར་གི་

མེ་འདི་ཉིད་ལ་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། དཔལ་འབར་སྦར་བའི་མེས་བྱབས་ཤིང་། ༀ་

བཛྲ་རཾ་རཾ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད། 

འབྱུང་བ་རླུང་གི་དུག་དབུགས་ལ་ཞུགས་པས་སྨོ་འབོག་དང་རླུང་ནད་ཐམས་

ཅད་ཁ་དོག་ལྗང་སྔོན་མོག་པའི་རྣམ་པར་ཐོན་ནས་རླུང་གཡབ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་

འདི་ཉིད་ལ་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ༀ་བཛྲ་ཡཾ་ཡཾ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ལ་

རླུང་གཡས་ཀྱིས་གཡབ། 

འབྱུང་བ་ནམ་མཁའི་དུག་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་རང་སྣང་འཁྲུལ་བའི་རྣམ་རྟོག་

གི་ནད་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་མཐིང་ལ་མོག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཐོན་ནས། མེ་ལོང་དང་

བར་གི་ནམ་མཁའ་འདི་ཉིད་ལ་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ༀ་བཛྲ་ཁ་ཞུང་ཁ་ཞུང་

ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ལ་མེ་ལོང་གིས་བྱབས། འོ། དེས་འབྱུང་བའི་དུག་དབྱུང་བའི་རིམ་པ་རྣམས་

སོང་ནས། 

དྲུག་པ་ཡས་བསྐལ་བ་སབས་སུ་བབ་པས། །མདུན་གི་གཏོར་མ་འདི་ཉིད་ཁྱེད་

རང་ལ་གནོད་བྱེད་རྣམས་ལ་བསྔོ་རྒྱུ་ཡིན་པས་ངེད་ཀྱི་ཚིག་རིས་དང་མཐུན་པར་

དམིགས་པར་མཛོད། ཅེས་བརོད་ལ། 

གཏོར་མ་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་

ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་
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ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། འབྲུ་གསུམ་ལན་གསུམ་བརོད། སམྦྷ་ར་ལན་གསུམ་

མམ་བདུན་གིས་བསྔོས་ཏེ་གདོན་གཟུགས་ཀྱི་སྣོད་ཀྱི་ཡས་ནང་དུ་དོར་ལ། ཀླུད་གཏོར་དུག་དབྱུང་བའི་ཤིང་སྣ་སོགས་ཁྱོན་གཅིག་

ཏུ་བསྲེག་སྣོད་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་མདོས་ལམ་འཐེན། 

རོ་རེ་གསོར་བ་དང་བཅས། ཧཱུཾ། དང་པོ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཀའ། །བར་དུ་རིག་འཛིན་

རྒྱལ་བའི་བཀའ། །ད་ལྟ་སྔགས་འཆང་བདག་གི་བཀའ། །བནྡེས་རྦད་པའི་བཀའ་མ་

གཅོག །བོན་པོས་རྦད་པའི་ངག་མ་གཅོག །རྒྱུ་སྦྱོར་དིན་ལན་ཆུད་མ་གསོན། །འཁོར་

འདིར་གནོད་པ་མ་མཛད་པར། །གླུད་གཏོར་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ། །རང་རང་སོ་

སོའི་གནས་སུ་གཤེགས། །

ན་མོ། ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །ཁྱད་པར་རྟ་མཆོག་རོལ་

པའི་ལྷ་ཚོགས་དང་། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས། །སྔགས་

དང་ཏིང་འཛིན་བསླུ་མེད་རྟེན་འབྱུང་གི། །བདེན་པའི་མཐུ་ཡིས་དམིགས་ཡུལ་འདི་

ཉིད་ལ། །གནོད་བྱེད་ནད་བདག་འདེ་གདོན་བགེགས་ཀྱི་རིགས། །ལན་ཆགས་ཤ་

འཁོན་གཉེར་བ་ཇི་སེད་པ། །གཏོར་མ་དི་གླུད་ཁྲུས་ཁུ་དཀོར་ཆ་བཅས། །ནམ་མཁའ་

མཛོད་དུ་སྤེལ་འདིས་ཚིམ་བྱོས་ལ། །གནོད་འཚེའི་སེམས་སྤོང་ཕན་པའི་སེམས་

ལྡན་པས། །གཞན་དུ་དེངས་ཤིག་གལ་ཏེ་མི་འགོ་ན། །ཡེ་ཤེས་རོ་རེས་འཇོམས་

པར་འགྱུར་བ་རེ། །སུམྦྷ་ནི་དང་། ༀ་ཧྲིཿཔདྨནྟ་ཀྲ�ཏ་བཛྲ་ཀྲོདྷ་ཧ་ཡ་གྷྲ�་ཝ། གནོད་

བྱེད་ཐམས་ཅད་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་དག་སྔགས་རོལ་མོའི་ཚམས་རྔམས་ཡུང་

ཐུན་གུ་གུལ་གི་དུད་པ་དང་བཅས་པས་གདོན་གཟུགས་གླུད་གཏོར་དི་ཁུ་དང་བཅས་པ་གནོད་ཕོགས་སམ། ཕོགས་ངན་གི་སར་

སྐེལ་དུ་གཞུག །
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རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས་པས། །རོ་རེའི་ས་གཞི་ར་གུར་མེ་དཔུང་

གིས། །ཡོངས་སུ་བསོར་བའི་བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་རུ། །བདག་དང་བསྲུང་བྱ་ཐམས་

ཅད་ཚུད་པར་གྱུར། །ༀ་བཛྲ་རཀྵཿ ཧཱུཾ། ཞེས་བསྲུང་འཁོར་བསོམ། དེས་ཡས་སྐེལ་བའི་རིམ་

པ་སོང་ནས། 

ད་བདུན་པ་བསྲུང་ཞིང་བཀའ་བསོ་བ་ལ། ཁྱེད་རང་ངེད་ཀྱི་ཚིག་རིས་དང་མཐུན་

པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མགིན་གི་སྐུར་ལམ་གིས་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་

བརོད་ལ། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པ་ངང་ལས་པཾ་ལས་པདྨ་དང་རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་

འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཧྲིཿ ཡིག་དམར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། བསྒྲུབ་བྱ་དཔལ་རྟ་

མཆོག་རོལ་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་ཞབས་བརྒྱད་པ། ཕག་

མཚན་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། རྒྱས་པ་བྱ་བར་སྤོ་ན་

སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བསྐེད། དེའི་གནས་གསུམ་དུ་རོ་རེ་གསུམ་གིས་མཚན་པའི་ཐུགས་ཀའི་

ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་

གྱུར། 

འོ། ངེད་ཀྱི་ཕག་གཡས་ན་ཐོགས་པའི་རོ་རེས་ཁྱེད་རང་གི་གནས་རྣམས་སུ་རེག་

པའི་ཚེ། ངེད་རང་རྟ་མགིན་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས། ཕོགས་

བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གི་

རྣམ་པར་སྤྱན་དངས། ཁྱེད་རང་གི་དབང་པོའི་སོ་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་ཐིམ་

པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤ་སྐི་པགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་རོ་རེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་

ཀྱིས་བར་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་ནས་ཕི་ནང་གི་གནོད་པ་གང་གིས་ཀྱང་མི་
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ཚུགས་པའི་བསྲུང་བ་ཆེན་པོར་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ར་སྔགས་

ཀྱི་མཐར། ཀ་ཡ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ། ཝཱ་ཀ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ། ཙིཏྟ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ། ཞེས་གནས་

གསུམ་དུ་རོ་རེ་རྒྱ་གམ་དུ་འཇོག །

རོ་རེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །པདྨ་

དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་འདི་ལ་བདག་གིས་བསྲུངས་ཟིན་

གིས། །འདི་ལ་སུས་ཀྱང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཅེས་བཀའ་བསོ། 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གི་རི་བོ་འད། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གི་

མགོན་པོ་དི་མ་གསུམ་སྤངས་པ། །སངས་རྒྱས་པདྨའི་འདབ་མ་རྒྱས་འདའི་སྤྱན་

མངའ་བ། །འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་དང་པོའོ། །དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྟན་

པའི་མཆོག་རབ་མི་གཡོ་བར། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གགས་ཤིང་ལྷ་དང་མིས་

མཆོད་པ། །ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་སྐེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་པ། །འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་

བའི་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་པའོ། །དགེ་འདུན་དམ་པ་ཆོས་ལྡན་ཐོས་པའི་ནོར་གིས་

ཕྱུག །ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གི་མཆོད་པའི་གནས། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་

ཤེས་དང་དཔལ་གི་གཞི། །འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གསུམ་པའོ། །ཞེས་

སོགས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་རོ། །

དུག་དབྱུང་གི་གདམས་པ་འདི་ནི་གསང་བདག་གཏུམ་པོའི་ལས་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ། བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྟ་མགིན་ན་

ག་རཀྵ་སོགས་ཀླུ་སོགས་ཀླུ་གཤེད་གཞན་ལའང་སྦྱར་རུང་བར་གསུངས་པ་བཞིན། འདིར་རྟ་མགིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་

ཚུལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཐུགས་གསང་བུམ་པ་ལས། །འོངས་པའི་དུག་དབྱུང་ལས་རིམ་

བདུད་རིའི་ཆུ། །ཆོག་བསྒིགས་རིན་ཆེན་གཞོང་པར་སྦྲེང་འདི་ཡིས། །འགོ་བའི་དུག་གསུམ་དི་མ་འཁྲུད་པར་ཤོག །
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ཅེས་རྟ་མགིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སོ་ནས་གཟའ་ཀླུ་གཙོ་བོའི་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དུག་དབྱུང་བྱ་ཚུལ་གདུང་སེལ་ཟླ་འོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་

ནི་སིགས་དུས་ཀྱི་སྐེ་བོ་དུ་མ་ལ་ཕན་པར་མཐོང་ནས། ཡིག་ཆ་འད་མིན་འགའ་ཞིག་སྣང་ཡང་། གསང་བདག་སྤྲུལ་སྐུས་མཛད་པའི་

ཆོག་བསྒིགས་རོ་རེའི་སིང་པོ་འཁྱེར་བདེ་བར་འདུག་པས། དེ་ཉིད་སྒ་སོར་བཞག་ལ་ལྷ་སྔགས་རྟ་མགིན་དུ་ཁ་བསྒྱུར་ཞིང་། ཚིག་

འགའ་ཞིག་ངག་ཏུ་འདོན་བདེ་བར་བཅོས་ཏེ། ཀུ་སཱ་ལི་༸དྷརྨ་བཛྲ་ཡིས་བསྡེབས་པའི་ཡི་གེ་བ་ནི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཀུན་དགས་

བགིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །
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༄༅། །རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་ཀི་སོ་ནས་གིབ་སེལ་བྱ་ཚུལ།

༄༅། །འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སོ་ནས་དཀར་ཕོགས་སྐོང་བའི་སྲུང་མ་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་རྣམས་དང་

རི་ཀླུང་གནས་ཁང་སོགས་ལ་ཉམས་གིབ་སེལ་ཕིར་རམ། ནད་པ་སོགས་ལ་གིབ་སེལ་བྱབས་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱེད་པར་འདོད་པས། 

ཐོག་མར་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་འདི་ཉིད་ཀྱི་རེས་སུ་གནང་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་སྟེ། མ་མཐར་བསེན་པ་འབུམ་ཕག་ལོང་བ་སྔོན་སོང་

གལ་ཆེ་བ། དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལན་གཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལན་དུ་མར་གསུངས་ཀྱང་། དེ་དག་ལ་ནན་ཏན་མི་བྱེད་པར་

མ་ཟད། ཆོ་ག་འགོ་མཇུག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འདོན་རྒྱུ་མེད་པར་ཁྲུས་བྱ་ཁུལ་བྱེད་པ་ཧ་ཅང་མང་བས། དེ་དག་ལ་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བ་

ཞིག་ནག་འགོས་སུ་བཀོད་པ་ལ། མེ་ལོང་དང་ཁྲུས་གཞོང་། བུམ་པ་དི་བཟང་གི་ཆུས་བཀང་བ་ལ་ཁ་རྒྱན་རྨ་བྱའི་སྒོ་དང་ཀུ་ཤས་

བརྒྱན་པ། རོ་རེ་དིལ་བུ། སྣོད་གཞན་ཞིག་ནང་ཁྲུས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དི་གླུད་དབང་པོ་སྐེ་མཆེད་ཚང་བ་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། ནད་

པ་ཡིན་ཚེ་ཆང་བུ་སོགས་བྱ། 

དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ངང་ནས། སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ཚད་མེད་བཞི་སྔོན་དུ་བཏང་། ཐོག་མ་རང་ཉིད་ལྷར་བསྐེད་

པ་ནི། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡཿསརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་

ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མའི་སྟེང་དུ། རང་གི་སེམས་ཉིད་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་

ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དོན་གཉིས་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་སྐུ་མདོག་ལྗང་སྔོན་ཞལ་གཅིག་

ཕག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ་ཕག་གཡས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་། 

ཕག་གཡོན་པས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་པ། དབུ་སྐྲ་

རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ཅིང་། དར་གི་ན་བཟའ་
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གསོལ་བ། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་དབུས་ན་རོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་

སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་བཞིན་

གི་གནས་ནས་བསོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་

དངས། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དབང་གི་ལྷས་དབང་བསྐུར། མི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་

གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ། གནྡེ། ནྱཻ་ཝིདྱཱ། ཤཔྟ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཁྱེན་བརེའི་ལྷ་ལམ་ལས། །མཐུ་ཆེན་སྟོབས་ཀྱི་དབྱར་

སྐེས་ཕེང་བ་ཅན། །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་གྲུ་ཆར་འབེབས་མཁས་པ། །དཔལ་ལྡན་

ཁོ་བོའི་དབང་པོ་ལ་ཕག་འཚལ། །

རང་རྣམ་འཇོམས་སུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་གི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་

མཐར་སྔགས་འཕེང་གིས་བསོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་གཞན་གི་ནད་གདོན་

སྡིག་སྒིབ་དང་། མི་གཙང་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། སངས་རྒྱས་སྲས་

བཅས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་རང་གི་ལུས་ལ་

ཐིམ་པར་གྱུར་བསམ་ལ། 

གཟུངས་རིང་ནི། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཤྩཎྜ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ན་པ་ཏ་

ཡེ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཏྲུ་ཊ་ཏྲུ་ཊ། ཏྲོ་ཊ་ཡ་ཏྲོ་ཊ་ཡ། སྥུ་ཊ་སྤུ་ཊ། སྥོ་ཊ་ཡ་སྥོ་ཊ་ཡ། གྷཱུརྞན་

གྷཱུརྞན། གྷཱུརྞ་པ་ཡ་གྷཱུརྞ་པ་ཡ། སརྦ་ས་ཏྭཱ་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་བུདྡ་བོ་དྷ་ནི། ཀུ་ཊ་ཀུ་ཊ། སཾ་ཀུ་ཊ་ཡ་

སཾ་ཀུ་ཊ་ཡ། སརྦ་ཤ་ཏྲཱུཾ། གྷ་ཊ་གྷ་ཊ། སཾ་གྷ་ཊ་ཡ་སཾ་གྷ་ཊ་ཡ། སརྦ་བིདྱཾ་བཛྲ་བཛྲ། 

སྥོ་ཊ་ཡ་བཛྲ་བཛྲ། ཀ་ཊ་ཡ་བཛྲ་བཛྲ། མ་ཊ་ཡ་བཛྲ་བཛྲ། མ་ཐ་བཛྲ་བཛྲ། ཨཊྚ་ཧཱ་
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ས་བཛྲ་བཛྲ། ནི་ལ་བཛྲ་སུ་བཛྲ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཧེ་ཕུ་ལུ་ནི་རུ་ཕུ་ལུ་ནི་གི་ཧྣ་ཀུ་ལི་མི་ལི་

ཙུ་ལུ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། བཛྲ་བི་ཛ་ཡཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཀི་ལི་ཀི་ལཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཀ་ཊ་ཀ་ཊ། མ་ཊ་མ་

ཊ། ར་ཊ་ར་ཊ། མོ་ཊ་ན་པྲ་མོ་ཊ་ན་ཡ་སྭཱཧཱ། ཙ་ར་ནི་ཤྩ་ར། ཧ་ར་ཧ་ར། ས་ར་ས་ར། 

མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ། བཛྲ་བི་ད་རཱ་ཎ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཙྪིནྡ་ཙྪིནྡ། གྷིནྡ་བྷནྡ། མ་ཧཱ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་

ཡ་སྭཱཧཱ། བྷནྡ་བྷནྡ། ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷ། ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་ཙཎྜ་ལི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་

ཡ་སྭཱཧཱ། ཏྲཱ་ས་ཡ་ཏྲཱ་ས་ཡ། བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀི་ལཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཧ་ར་ཧ་ར་བཛྲ་དྷཱ་རཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། 

པྲ་ཧ་ར་པྲ་ཧ་ར། བཛྲ་པྲ་བྷཉ་ན་ཡ་སྭཱཧཱ། མ་ཏི་སི་ར་བཛྲ། ཤྲུ་ཏི་སི་ར་བཛྲ། པྲ་ཏི་

སི་ར་བཛྲ། མ་ཧཱ་བཛྲ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ། ཨེ་ཧེ་ཧི་བཛྲ། ཤཱི་གྷྲཾ་བཛྲཱ་

དྷ་ར་ཡེ་སྭཱཧཱ། དྷ་ར་དྷ་ར། དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། སརྦ་བཛྲ་ཀུ་ལཾ་ཨཱ་བརྟ་ཡ་སྭཱཧཱ། 

ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ། ན་མཿས་མནྟ་བཛྲ་ཎཾ་སརྦ་བ་ལཾ་ཨཱ་བརྟ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལེ། ཀ་ཏ་

བེ་ཏ་ཏ་ལེ་ཨ་ཙ་ལེ་མཎྜ་ལ་མཱ་ཡེ། ཨ་ཏི་བཛྲ། མ་ཧཱ་བ་ལེ་བི་ག་ར་ཎ། ཨ་ཛི་ཏི་ཛྭ་ལ་

ཛྭ་ལ། ཏི་ཊི་ཏི་ཊི། པ�་ག་ལེ་ད་ཧ་ད་ཧ་ཏེ་ཛོ་བ་ཏི། ཏི་ལི་ཏི་ལི། བནྡ་བནྡ། མ་ཧཱ་བ་ལེ་

བཛྲཱི་ཀུ་ཤ་ཛྭ་ལ་ཡ་སྭཱཧཱ། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཤྩཎྜ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་

ཎཱ་པ་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། ད་རུ་ཎ་ད་རུ་ཎ་བཛྲ། 

ཙྪིཎྜ་ཙྪིཎྜ་བཛྲ། བྷིནྡ་བྷིནྡ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ན་མ་ཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་

ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

གཟུངས་ཐུང་ནི། ན་མ་ཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་

ན། ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་གང་མང་བཟླའོ། །
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མཇུག་ཏུ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག ། རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་འགྲུབ་གྱུར་

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

དེ་ནས་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭབྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བཾ་

ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་དཀར་པོ་ལྟོ་བ་ཆེ་བ། མགིན་པ་རིང་བ། མཆུ་

འཕང་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་

ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་དེ་ལས་འོད་འཕོས། དོན་

གཉིས་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་སྐུ་

མདོག་ལྗང་སྔོན་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ་ཕག་གཡས་སྣ་ཚོགས་རོ་

རེས་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་། ཕག་གཡོན་སྣ་ཚོགས་རོ་རེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དིལ་བུ་

དཀུར་བརྟེན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་བའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་

ཅིང་། དར་གི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་དབུས་ན་རོ་རེའི་སྐིལ་

ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། དེ་ལས་འོད་

འཕོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བསོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་། དབང་

གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དངས། ཛཿཧཱུཾབཾ་ཧོཿ དབང་གི་ལྷས་དབང་བསྐུར། མི་བསྐོད་པས་

དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར།

 ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ་ ནས། ཤཔྟ འི་བར་གི་མཆོད། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཁྱེན་བརེའི་ལྷ་

ལམ་ལས། །མཐུ་ཆེན་སྟོབས་ཀྱི་དབྱར་སྐེས་ཕེང་བ་ཅན། །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་

གྲུ་ཆར་འབེབས་མཁས་པ། །དཔལ་ལྡན་ཁོ་བོའི་དབང་པོ་ལ་ཕག་འཚལ། །ཞེས་པས་

བསྟོད། 

མདུན་བསྐེད་རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་སུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་གི་དབུས་
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སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་འཕེང་གིས་བསོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་གཞན་

གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ཕོགས་བཅུའི་སངས་

རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་བདུད་རི་

འོད་ཟེར་གི་རྣམ་པར་སྤྱན་དངས། སྔགས་འཕེང་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་བདུད་རའི་རྒྱུན་

བབས་བུམ་པ་གང་བར་བསམ་ལ། གཟུངས་རིང་དང་། གཟུངས་ཐུང་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། བུམ་ལྷ་ཉི་མའི་

དཀྱིལ་འཁོར་སྔགས་འཕེང་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ལ། 

རྟེན་ཁྲུས་ཡུལ་ཁྲུས་སབས་སུ། རྟེན་གསུམ་ཡུལ་ལྗོངས་དགོན་གནས་ལྷ་ཁང་ཀླུ་རྟེན་གཞི་བདག་སོགས་ལ་མེ་ལོང་བསྟན་

ནས་དེ་ལ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལ་བུམ་ཆུས་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་རྣམས་

ལ་ཁྲུས་གསོལ་རྒྱས་བསྡུས་སབས་དང་སྦྱར་ནས་ཁྲུས་གསོལ་བྱ། འདིའི་སབས་དམིགས་པ་ནི་རང་ཉིད་རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་སུ་

གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཕོགས་བཅུར་འཕོས་པས། ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་རྣམ་པར་

འཇོམས་པ་སྐུ་ཆེ་ཆུང་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དངས་པ་ཡུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལས་

བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་མ་དག་པའི་དི་མ་ཐམས་ཅད་དག་པའི་མོས་པ་བྱ་བ་དང་། ནད་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་

ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སོགས་ནད་པ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པར་མོས་པ་སོགས་ཁ་བསྒྱུར་

ཤེས་པར་བྱའོ། །

བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་བདུན་དུ་བཀུག་ནས་ཁྲུས་བྱ་བ་ནི། དཔལ་རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞུ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་བུམ་པའི་ཆུས་རོ་རེ་སློབ་མའི་སྤྱི་བོ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་ཕི་ནང་ཐམས་

ཅད་ཁྱབ་པར་བཀྲུས་པས། ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དབང་པོའི་སོ་དང་བ་

སྤུའི་བུ་ག་སོགས་ནས་ཐོན་ཏེ་བྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར། ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་
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ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། རོ་རེ་སློབ་མ་འདི་རྣམས་

ཀྱི་སྡིག་པ་དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ནད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 

གདོན་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། རིམས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། འཁོན་

ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། གིབ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། བྱད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ

�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། བྱུར་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། སལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་

སྭཱཧཱ། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་

སྭཱཧཱ། མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ

�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། མཚན་མོའི་ནག་མོའི་གདོན་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཉེ་བར་འཚེ་

བ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། དུས་མ་ཡིན་པ་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 

གཟའ་དང་རྒྱ་སར་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་

གི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་

རུ་སྭཱཧཱ། གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་

ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། བར་གཅོད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་

རུ་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ་བྱ། བར་དུ། ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། 

བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ལན་གང་མང་བརོད། 

བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་རང་རང་གི་ཁ་ནང་བུམ་ཆུ་ཅུང་ཟད་རེ་བཟུང་དུ་བཅུག་ནས། རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་རྨ་

བྱའི་སྒོའི་ཆུན་པོའི་སྟེང་དུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔགས་ཕེང་

དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་འཕོ་བའི་བསྒྲུབ་བྱ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་བྱབས་

པ་ཙམ་གིས་བཀྲུས་པས་མ་དག་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་སྤུར་མ་རླུང་
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གིས་དེད་པ་བཞིན་དུ་ནག་ཉིལ་ཉིལ་གིས་ཕགས་ནས་ཁ་ནང་གི་ཆུ་ལ་ཐིམ་པར་

གྱུར། ཅེས་བརོད་ལ། ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན།  

ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བཟླ་བཞིན་དུ་རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་རྨ་བྱའི་སྒོས་བསྒྲུབ་བྱའི་གཡས་གཡོན་མདུན་རྒྱབ་ཀྱི་མས་ནས་

ཡར་ཕགས་ཏེ་ཁ་ནང་གི་ཆུ་སྟེང་དུ་སྤྲུག་པའི་ཚུལ་ཁ་ཤས་དང་སླར་ཡང་བྱབས་པའི་ཚུལ་དང་བཅས། སལ་ལྡན་རིགས་

ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པ་དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ནད་ཐམས་

ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། གདོན་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། རིམས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་

ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། འཁོན་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། གིབ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

བྱད་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། བྱུར་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སལ་བ་ངན་པ་

ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། རྨི་ལམ་ངན་

པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཉེ་བར་

འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། དུས་མ་ཡིན་པ་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་

སྭཱཧཱ། མཚན་མོ་ནག་མོའི་གདོན་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་གི་

གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་གི་འཇིགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། གཤིན་རེའི་

ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་

སྭཱཧཱ། བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའི་བར་སྔགས་དང་

སྤེལ་ཚིག་ལན་གསུམ་བརོད་ལ། བསྒྲུབ་བྱའི་ཁར་བཟུང་བའི་དི་ཆུ་དི་གླུད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འདོར་དུ་གཞུག །

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་འདི་རྣམས་ལ་གནོད་

ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་མདུན་དུ་བཀུག་པར་གྱུར། ན་
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མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་བསྔོས། 

གུ་གུལ་བསྲེགས་ཤིང་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་དང་བྱས་ལ། ན་མོ་རེ་བཙུན་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་

བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་བཀའ་བདེན་པ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། རོ་རེ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། པདྨ་དང་། ལས་ཀྱི་

རིགས་སུ་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་

རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་བླ་ན་མེད་

པའི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་

དག་ཅིང་ཀུན་རྫོབ་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་

བྱ་འདི་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གནོད་སྦྱིན་དང་། ཤ་ཟ་དང་། འབྱུང་

པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དི་ཆུ་དང་དི་གླུད་འདིས་ཚིམས་པར་གིས་ལ། རང་རང་

སོ་སོའི་གནས་སུ་སོངས་ཤིག ། ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུཾ། ༀ་ག�ཧྞཱ་ན་ག�ཧྞཱ་ན་ཧཱུཾ། ༀ་ག

�ཧྞཱ་པ་ཡ་ག�ཧྞཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱ་ན་བིདྱ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བརོད་ལ་གུ་གུལ་གིས་

བདུག ། ཡུངས་ཀར་གིས་བྲབས། བསང་ཆུས་གཏོར། རོལ་མོའི་སྒ་དང་བཅས་དི་ཆུ་དང་དི་གླུད་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གཡོན་སོར་ལན་

གཅིག་བྱས་ཏེ་ཕིར་དོར། 

དེ་ནས་དིལ་སྟབས་དང་བཅས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བདུད་ལས་རྒྱལ། །ཆོས་ནི་ཆོས་

མ་ཡིན་ལས་རྒྱལ། །དགེ་འདུན་མུ་སྟེགས་རྣམས་ལས་རྒྱལ། །དབང་པོ་ལྷ་མིན་

རྣམས་ལས་རྒྱལ། །ལྷ་མིན་ཟླ་བ་རྣམས་ལས་རྒྱལ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་ནི་རྒྱ་མཚོ་

ལས། །མེ་ནི་ཤིང་རྣམས་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །ཆུ་ནི་མེ་ལས་རྒྱལ་བ་སྟེ། །རླུང་ནི་
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སྤིན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར། །རོ་རེ་ཡིས་ནི་རིན་ཆེན་ཕུག ། ལྷ་རྣམས་བདེན་པར་

གནས་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་དང་ནི་ཆོས་ཀྱང་བདེན། །བདེན་པ་རྒྱལ་གྱུར་བརྫུན་མ་

ལགས། །བདེན་པ་དང་བདེན་པའི་ཚིག་འདི་དག་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདི་

རྣམས་བདུད་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག ། ཛ་

ཡ་ཛ་ཡ། སིདྡི་སིདྡི། ཕ་ལ་ཕ་ལ་ཧོ། བསྒྲུབ་བྱའི་སྤྱི་བོ། སོག་ཕག ། དཔུང་མགོ་གཡས་གཡོན། དཔྱི་མགོ་

གཡས་གཡོན་ཏེ་གནས་བདུན་དུ་རོ་རེ་རྒྱ་གམ་གི་ཚུལ་དུ་བཞག ། 

སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས། ཕོགས་བཅུའི་

རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གི་རྣམ་

པར་སྤྱན་དངས། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ཐིམ་པས། ཤ་སྐི་པགས་

མཚམས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ལས་གྲུབ་པའི་རོ་རེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་

གྱུར་ཏེ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནོད་པས་མི་ཚུགས་པའི་སྲུང་བ་ཆེན་

པོར་བྱིན་གིས་བརླབ་པར་གྱུར། ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། 

བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས་སྡིག་པ་

དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ། ནད་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། གདོན་ཐམས་

ཅད་རཀྵ་རཀྵ། རིམས་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། འཁོན་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། གིབ་

ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། བྱད་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། བྱུར་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། སལ་

བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། རྨི་ལམ་ངན་

པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་

ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། མཚན་མོ་ནག་མོའི་གདོན་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། ཉེ་བར་འཚེ་
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བ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། དུས་མ་ཡིན་པ་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། གཟའ་དང་

རྒྱུ་སར་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་གི་འཇིགས་པ་

ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་

ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། བར་གཅོད་

མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ། ཞེས་ཚར་གསུམ་མམ་བདུན་བརོད། 

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་མཐུ་སྟོབས་དང་། །རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་

བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་འདི་རྣམས་བདག་གི་བསྲུངས་ཟིན་གིས། །འདི་ལ་སུས་

ཀྱང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག ། བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ། ཞེས་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་ལན་གསུམ་བརོད། 

སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སེད་པ། །མྱུར་དུ་ནད་ལས་གྱུར་ཅིག ། འགོ་བའི་ནད་ནི་མ་

ལུས་པ། །རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཤོག ། ཅེས་སོགས་སོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་སོགས་བྱའོ། །
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༄༅། །རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་ཀི་སོ་ནས་རི་ཁྲུས་ཀླུང་ཁྲུས་བྱ་ཚུལ།

༄༅། །ལྷག་པའི་ལྷ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སོ་ནས་དཀར་ཕོགས་སྐོང་བའི་སྲུང་མ་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་རྣམས་དང་རི་ཀླུང་གནས་ཁང་

སོགས་ལ་ཉམས་གིབ་སེལ་ཕིར་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱེད་པར་འདོད་པས་ཡོ་བྱད་རྣམས་གོང་ལྟར་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། 

སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ཚད་མེད་བཞི་སྔོན་དུ་བཏང་། ཐོག་མ་རང་ཉིད་ལྷར་བསྐེད་པ་ནི། ༀ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡཿ སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་

སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མའི་སྟེང་དུ། རང་གི་སེམས་ཉིད་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་

གིས་མཚན་པ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དོན་གཉིས་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་སྐུ་མདོག་ལྗང་སྔོན་ཞལ་གཅིག་

ཕག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ་ཕག་གཡས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་། 

ཕག་གཡོན་པས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་པ། དབུ་སྐྲ་

རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ཅིང་། དར་གི་ན་བཟའ་

གསོལ་བ། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་དབུས་ན་རོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་

སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་བཞིན་

གི་གནས་ནས་བསོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་

དངས། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དབང་གི་ལྷས་དབང་བསྐུར། མི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་

གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ། གནྡེ། ནྱཻ་ཝིདྱཱ། ཤཔྟ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཁྱེན་བརེའི་ལྷ་ལམ་ལས། །མཐུ་ཆེན་སྟོབས་ཀྱི་དབྱར་
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སྐེས་ཕེང་བ་ཅན། །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་གྲུ་ཆར་འབེབས་མཁས་པ། །དཔལ་ལྡན་

ཁོ་བོའི་དབང་པོ་ལ་ཕག་འཚལ། །

རང་རྣམ་འཇོམས་སུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་གི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་

མཐར་སྔགས་འཕེང་གིས་བསོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་གཞན་གི་ནད་གདོན་

སྡིག་སྒིབ་དང་། མི་གཙང་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། སངས་རྒྱས་སྲས་

བཅས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་རང་གི་ལུས་ལ་

ཐིམ་པར་གྱུར་བསམ་ལ། 

གཟུངས་རིང་ནི། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཤྩཎྜ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ན་པ་ཏ་

ཡེ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཏྲུ་ཊ་ཏྲུ་ཊ། ཏྲོ་ཊ་ཡ་ཏྲོ་ཊ་ཡ། སྥུ་ཊ་སྤུ་ཊ། སྥོ་ཊ་ཡ་སྥོ་ཊ་ཡ། གྷཱུརྞན་

གྷཱུརྞན། གྷཱུརྞ་པ་ཡ་གྷཱུརྞ་པ་ཡ། སརྦ་ས་ཏྭཱ་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་བུདྡ་བོ་དྷ་ནི། ཀུ་ཊ་ཀུ་ཊ། སཾ་ཀུ་ཊ་ཡ་

སཾ་ཀུ་ཊ་ཡ། སརྦ་ཤ་ཏྲཱུཾ། གྷ་ཊ་གྷ་ཊ། སཾ་གྷ་ཊ་ཡ་སཾ་གྷ་ཊ་ཡ། སརྦ་བིདྱཾ་བཛྲ་བཛྲ། 

སྥོ་ཊ་ཡ་བཛྲ་བཛྲ། ཀ་ཊ་ཡ་བཛྲ་བཛྲ། མ་ཊ་ཡ་བཛྲ་བཛྲ། མ་ཐ་བཛྲ་བཛྲ། ཨཊྚ་ཧཱ་

ས་བཛྲ་བཛྲ། ནི་ལ་བཛྲ་སུ་བཛྲ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཧེ་ཕུ་ལུ་ནི་རུ་ཕུ་ལུ་ནི་གི་ཧྣ་ཀུ་ལི་མི་ལི་

ཙུ་ལུ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། བཛྲ་བི་ཛ་ཡཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཀི་ལི་ཀི་ལཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཀ་ཊ་ཀ་ཊ། མ་ཊ་མ་

ཊ། ར་ཊ་ར་ཊ། མོ་ཊ་ན་པྲ་མོ་ཊ་ན་ཡ་སྭཱཧཱ། ཙ་ར་ནི་ཤྩ་ར། ཧ་ར་ཧ་ར། ས་ར་ས་ར། 

མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ། བཛྲ་བི་ད་རཱ་ཎ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཙྪིནྡ་ཙྪིནྡ། གྷིནྡ་བྷནྡ། མ་ཧཱ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་

ཡ་སྭཱཧཱ། བྷནྡ་བྷནྡ། ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷ། ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་ཙཎྜ་ལི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་

ཡ་སྭཱཧཱ། ཏྲཱ་ས་ཡ་ཏྲཱ་ས་ཡ། བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀི་ལཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཧ་ར་ཧ་ར་བཛྲ་དྷཱ་རཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། 
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པྲ་ཧ་ར་པྲ་ཧ་ར། བཛྲ་པྲ་བྷཉ་ན་ཡ་སྭཱཧཱ། མ་ཏི་སི་ར་བཛྲ། ཤྲུ་ཏི་སི་ར་བཛྲ། པྲ་ཏི་

སི་ར་བཛྲ། མ་ཧཱ་བཛྲ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ། ཨེ་ཧེ་ཧི་བཛྲ། ཤཱི་གྷྲཾ་བཛྲཱ་

དྷ་ར་ཡེ་སྭཱཧཱ། དྷ་ར་དྷ་ར། དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། སརྦ་བཛྲ་ཀུ་ལཾ་ཨཱ་བརྟ་ཡ་སྭཱཧཱ། 

ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ། ན་མཿས་མནྟ་བཛྲ་ཎཾ་སརྦ་བ་ལཾ་ཨཱ་བརྟ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལེ། ཀ་ཏ་

བེ་ཏ་ཏ་ལེ་ཨ་ཙ་ལེ་མཎྜ་ལ་མཱ་ཡེ། ཨ་ཏི་བཛྲ། མ་ཧཱ་བ་ལེ་བི་ག་ར་ཎ། ཨ་ཛི་ཏི་ཛྭ་ལ་

ཛྭ་ལ། ཏི་ཊི་ཏི་ཊི། པ�་ག་ལེ་ད་ཧ་ད་ཧ་ཏེ་ཛོ་བ་ཏི། ཏི་ལི་ཏི་ལི། བནྡ་བནྡ། མ་ཧཱ་བ་ལེ་

བཛྲཱི་ཀུ་ཤ་ཛྭ་ལ་ཡ་སྭཱཧཱ། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཤྩཎྜ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་

ཎཱ་པ་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། ད་རུ་ཎ་ད་རུ་ཎ་བཛྲ། 

ཙྪིཎྜ་ཙྪིཎྜ་བཛྲ། བྷིནྡ་བྷིནྡ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ན་མ་ཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་

ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

གཟུངས་ཐུང་ནི། ན་མ་ཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་

ན། ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་གང་མང་བཟླའོ། །

མཇུག་ཏུ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག ། རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་འགྲུབ་གྱུར་

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

དེ་ནས་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭབྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བཾ་

ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་དཀར་པོ་ལྟོ་བ་ཆེ་བ། མགིན་པ་རིང་བ། མཆུ་

འཕང་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་

ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་དེ་ལས་འོད་འཕོས། དོན་
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གཉིས་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་སྐུ་

མདོག་ལྗང་སྔོན་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ་ཕག་གཡས་སྣ་ཚོགས་རོ་

རེས་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་། ཕག་གཡོན་སྣ་ཚོགས་རོ་རེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དིལ་བུ་

དཀུར་བརྟེན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་བའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་

ཅིང་། དར་གི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་དབུས་ན་རོ་རེའི་སྐིལ་

ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། དེ་ལས་འོད་

འཕོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བསོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་། དབང་

གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དངས། ཛཿ་ཧཱུཾབཾ་ཧོཿ དབང་གི་ལྷས་དབང་བསྐུར། མི་བསྐོད་པས་

དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར།

 ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ་ ནས། ཤཔྟ འི་བར་གི་མཆོད། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཁྱེན་བརེའི་ལྷ་

ལམ་ལས། །མཐུ་ཆེན་སྟོབས་ཀྱི་དབྱར་སྐེས་ཕེང་བ་ཅན། །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་

གྲུ་ཆར་འབེབས་མཁས་པ། །དཔལ་ལྡན་ཁོ་བོའི་དབང་པོ་ལ་ཕག་འཚལ། །ཞེས་པས་

བསྟོད། 

མདུན་བསྐེད་རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་སུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་གི་དབུས་

སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་འཕེང་གིས་བསོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་གཞན་

གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ཕོགས་བཅུའི་སངས་

རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་བདུད་རི་

འོད་ཟེར་གི་རྣམ་པར་སྤྱན་དངས། སྔགས་འཕེང་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་བདུད་རའི་རྒྱུན་

བབས་བུམ་པ་གང་བར་བསམ་ལ། གཟུངས་རིང་དང་། གཟུངས་ཐུང་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། བུམ་ལྷ་ཉི་མའི་
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དཀྱིལ་འཁོར་སྔགས་འཕེང་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་པར་མོས།

ཡུལ་ལྗོངས་དགོན་གནས་རི་ཀླུང་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་མེ་ལོང་བསྟན་ནས་དེ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་

རྒྱས་བསྡུས་སབས་དང་བསྟུན་ནས་ཁྲུས་གསོལ་བྱ་ཞིང་། ཁྲུས་ཆུ་ཡང་བུམ་པ་ནང་ཕར་བླུག ། དམིགས་པ་ནི་རང་རྣམ་

འཇོམས་སུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་

ཅད་རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་སྐུ་ཆེ་ཆུང་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དངས་

པ་ཡུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་

བབས་པས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་མ་དག་པའི་དི་མ་ཐམས་ཅད་དག་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ། 

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་

ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྲུས་བགིའོ། །ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། 

ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨམྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཡུལ་ཕོགས་འདིར་

གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་བླ་དཔོན་འབངས་འཁོར་སྡེ་བཅས་གནས་དགོན་

ཡུལ་ལྗོངས་རྣམས་ལ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འཁོན་གིབ་བཙོག་གིབ་ཕོག་པ་སོགས་

སངས་ཀྱིས་དག་ཅིང་། བསམ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་སོགས་ཞི་ནས་དགའ་བདེ་རྒྱ་ཆེན་

པོས་འཚོ་བར་གྱུར་ཅིག ། 

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བསྟན་སྐོང་བཅས། །གངས་ན་གནས་པའི་གཞི་བདག་

དང་། །ཁྱད་པར་ཡུལ་ཕོགས་འདིར་གནས་པའི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་

ཁྲུས་བགིའོ། །ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། 

ཨམྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྤེལ་ཚིག་གོང་བཞིན་སྦྱར། 
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རི་བྲག་ཆུ་ཀླུང་ནགས་ཚལ་སྤང་གི་ལྗོངས། །ཁང་ཞིང་ཟས་ནོར་ཡོ་བྱད་བསྲུང་

བ་དང་། །སྐོང་ཞིང་སྤེལ་བའི་ལྷ་ཀླུའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །གཙང་མ་ཆབ་ཀྱི་ཁྲུས་འདི་

འབུལ་ལོ་བཞེས། །ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་

ཧ་ན། ཨམྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྔགས་མཐར་སྤེལ་ཚིག་བཟླས། 

སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་ཀླུ་འབྱུང་ཚོགས་ལ། །དག་བྱེད་ཡེ་ཤེས་ཁྲུས་ཆབ་འདི་

འབུལ་བས། །ཁྱེད་རྣམས་ཀུན་གི་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒིབ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་ཉམས་

གིབ་ལ་སོགས་དག་གྱུར་ཅིག །ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་

བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨམྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྔགས་མཐར་སྤེལ་ཚིག་བཟླས། 

ལྷ་ཀླུ་ཀུན་ལ་ཁྲུས་ཆབ་འདི་འབུལ་བས། །གཞན་ལ་གནོད་པའི་ནད་གདོན་

གཏོང་བ་སོགས། །བསམ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་མ་ལུས་ཞི་གྱུར་ཏེ། །ཕན་པའི་སེམས་དང་

ལྡན་པས་འཚོ་གྱུར་ཅིག །ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། 

ཧ་ན་ཧ་ན། ཨམྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྔགས་མཐར་སྤེལ་ཚིག་བཟླས། 

རི་ཀླུང་གནས་ཁང་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས། རྒྱལ་བ་ལྔ་ཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་བདུད་རིའི་ཆུས། །ཉོན་

མོངས་ལྔ་ཡིས་བསྐེད་པའི་རྒུད་པའི་ཚོགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྱུར་རྣམས་ལེགས་

བཀྲུས་པས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རོལ་པར་དག་གྱུར་ཅིག །ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་

ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨམྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྔགས་མཐར། ཕོགས་འདིའི་

བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་རི་ཀླུང་ཁང་ཞིང་སོགས་མཁོ་དགུའི་ཡོ་བྱད་བརྟན་གཡོའི་

ཚོགས་ཇི་སེད་མཆིས་པར། ཕ་རོལ་པོའི་བྱད་སྟེམས་ཕོག་པ། ཉམས་གིབ་སོགས་

མི་གཙང་ཉེས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀྱིས་དག་ནས་འདོད་
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དགུ་ཡིད་བཞིན་དུ་འཇོ་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། 

སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་གནས་ཁང་ས་ཞིང་དང་། །ཕི་ནང་ནོར་རྫས་ཇི་སེད་མཆིས་

པ་ལ། །བྱད་སྟེམས་ཉམས་གིབ་ཕོག་སོགས་ཉེས་པའི་ཚོགས། །བདུད་རིའི་ཆབ་

འདིས་ཡོངས་སུ་དག་གྱུར་ཅིག །ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། 

བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨམྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྔགས་མཐར་སྤེལ་ཚིག་གོང་བཞིན་བཟླས། 

ཕུན་ཚོགས་གཡང་གིས་ཕྱུག་པའི་ནོར་འཛིན་གཞིར། །ཆུ་ཀླུང་ལྗོན་ཤིང་

རི་བཅུད་ལོ་ཐོག་སོགས། །འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་ལ་གནོད་པའི་བགེགས་ཚོགས་

རྣམས། །ཁྲུས་འདིས་སྦྱངས་པས་འདོད་པ་འཇོར་གྱུར་ཅིག །ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་

ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨམྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྔགས་མཐར་སྤེལ་ཚིག་

ནི། ཡུལ་ཕོགས་འདིར་གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་བླ་དཔོན་འབངས་འཁོར་

སྡེ་བཅས་གནས་དགོན་ཡུལ་ལྗོངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འཁོན་

གིབ་བཙོག་གིབ་སོགས་དང་། དེས་བསྐེད་པའི་ནད་རིགས་གདོན་བགེགས་བཀྲ་

མི་ཤིས་པ་སོགས་སྡིག་པ་དང་སྒིབ་པ་བར་གཅོད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་

ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ནད་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། གདོན་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་

སྭཱཧཱ། རིམས་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། འཁོན་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། གིབ་

ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། བྱད་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། བྱུར་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་

ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། སལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ

�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་

ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། གཟའ་དང་རྒྱུ་
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སར་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་གི་འཇིགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། གཤིན་

རེའི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་

རུ་སྭཱཧཱ། བར་གཅོད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཚར་གསུམ་

མམ་བདུན་གིས་བཀྲུ། 

བྱབས་པ་ནི། འདིའི་སབས་དམིགས་པར་སྟེང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། བཀྲུས་པས་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་

འོད་ཟེར་གིས་བྱབས་ཤིང་ཕ་རོལ་ཏུ་དེད་པའི་མོས་པ་དང་བཅས། དི་ཆུའི་སྣོད་དུ་དི་གླུད་བཞག་ལ། རྨ་བྱའི་སྒོའི་ཆུན་

པོའི་སྟེང་དུ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔགས་འཕེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕོས་པས། བཀྲུས་པས་མ་དག་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་སོགས་ཐམས་ཅད་འོད་

ཟེར་གིས་བྱབས་ཤིང་དེད་པས་མདུན་གི་དི་གླུད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་

ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། གཟུངས་ཚར་

གསུམ་མམ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་སོགས་བརོད། 

ཡུལ་ཕོགས་འདིར་གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་བླ་དཔོན་འབངས་འཁོར་

སྡེ་བཅས་གནས་དགོན་ཡུལ་ལྗོངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འཁོན་

གིབ་གཙོག་གིབ་སོགས་དང་། དེས་བསྐེད་པའི་ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་བཀྲ་མི་

ཤིས་པ་སོགས་སྡིག་པ་དང་སྒིབ་པ་བར་གཅོད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཨ་

པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ནད་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། གདོན་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

རིམས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། འཁོན་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། གིབ་ཐམས་

ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། བྱད་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། བྱུར་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་
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སྭཱཧཱ། སལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་

ཡེ་སྭཱཧཱ། རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་

པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་

ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། མཚན་མོ་ནག་མོའི་གདོན་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་

གི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་

ཡེ་སྭཱཧཱ། གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་

ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་ལ་སོགས་པ་བརོད། 

དེ་ནས། ན་མོ་རེ་བཙུན་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་

པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་

བཀའ་བདེན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་

རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་བ་བླ་ན་མེད་

པའི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་

ཕོགས་འདིར་གནས་ཀྱི་ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་ངན་པ་

ཐམས་ཅད་དི་ཆུ་དང་དི་གླུད་འདིས་ཚིམས་པར་གིས་ལ། རང་རང་སོ་སོའི་གནས་

སུ་སོང་ཞིག ། ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུཾ། ༀ་གིཧྞཱ་ན་གིཧྞཱ་ན་ཧཱུཾ། ༀ་གིཧྞཱ་པ་ཡ་གིཧྞཱ་པ་ཡ་

ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱ་ན་བིདྱ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་ལ་སོགས་པ་བརོད་དེ་

ཡུངས་ཀར་གིས་བྲབ་ཅིང་བགེགས་བསྐྲད་དེ། 
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སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བདུད་ལས་རྒྱལ། །ཆོས་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ལས་རྒྱལ། །དགེ་

འདུན་མུ་སྟེགས་རྣམས་ལས་རྒྱལ། །དབང་པོ་ལྷ་མིན་རྣམས་ལས་རྒྱལ། །ལྷ་མིན་ཟླ་

བ་རྣམས་ལས་རྒྱལ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་ནི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །མེ་ནི་ཤིང་རྣམས་ཀུན་

ལས་རྒྱལ། །ཆུ་ནི་མེ་ལས་རྒྱལ་བ་སྟེ། །རླུང་ནི་སྤིན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར། །རོ་རེ་

ཡིས་ནི་རིན་ཆེན་ཕུག །ལྷ་རྣམས་བདེན་པར་རབ་ཏུ་གནས། །ས་ཡང་བདེན་པར་

གནས་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་དང་ནི་ཆོས་ཀྱང་བདེན། །བདེན་པ་རྒྱལ་གྱུར་བརྫུན་

མ་ལགས། །བདེན་པ་དང་བདེན་པའི་ཚིག་འདི་དག་གིས་ཡུལ་ཕོགས་འདི་རྣམས་

བདུད་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག ། ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། 

སིདྡི་སིདྡི་སྭཱཧཱ། 

དེ་རེས་བསྲུང་བའི་སབས་དམིགས་པ་དང་བཅས་འདི་ལྟར། སྟེང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྣོད་བཅུད་

ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐིམ་པས་སྣོད་ཐམས་ཅད་དག་པ་ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་

དང་། བཅུད་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་སུ་གྱུར་པའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་

པས་ཡུལ་ཁམས་རྣམས་ཀྱི་ཕི་རོལ་ཏུ་རོ་རེའི་ས་གཞིའི་གུར་བླ་རེ་མེ་རིས་ཡོངས་

སུ་བསོར་བའི་བསྲུང་བ་ཆེན་པོར་གྱུར། རང་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་

འོད་ཟེར་འཕོས། ཡུལ་ཕོགས་འདི་དག་གི་སྟེང་འོག་ཕོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་རོ་

རེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏེ། ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནོད་

པས་མི་ཚུགས་པའི་བསྲུང་པ་ཆེན་པོར་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར། ན་མཤྩཎྜ་

བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡ་བནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨམྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྔགས་

ལན་གསུམ་མམ་བདུན་སོགས་བརོད། 



  109  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཡུལ་ཕོགས་འདིར་གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་བླ་དཔོན་འབངས་འཁོར་

སྡེ་བཅས་གནས་དགོན་ཡུལ་ལྗོངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འཁོན་

གིབ་བཙོག་གིབ་སོགས་དང་། དེས་བསྐེད་པའི་ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་བཀྲ་མི་

ཤིས་པ་སོགས་སྡིག་པ་དང་སྒིབ་པ་བར་གཅོད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་

ལས་རཀྵ་རཀྵ། ནད་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། གདོན་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། རིམས་

ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། འཁོན་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། གིབ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། བྱད་

ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། བྱུར་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། སལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་

རཀྵ། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། ཉེ་

བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། 

གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་གི་

འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། གཤིན་

རེའི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ། 

བར་གཅོད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ། ཞེས་ཚར་གསུམ་

མམ་བདུན་བརོད། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་མཐུ་སྟོབས་དང་། །རོ་རེ་རྣམ་

པར་འཇོམས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཡུལ་ཕོགས་འདི་རྣམས་བདག་གིས་བསྲུངས་

ཟིན་གི། །འདི་ལ་སུས་ཀྱང་གནོད་པར་མ་བྱེད་ཅིག །བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ། ཞེས་བརོད། 

འདོད་གསོལ་སོན་ཚིག་ནི། འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་རྒྱས་

ཤིང་ཆོས་འཕེལ་དང་། །བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་

པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །ཀླུ་རྒྱལ་དགའ་བོ་ཉེར་དགའ་བོ། །བསྟན་ལ་དད་པའི་ལྷ་
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རྣམས་དང་། །རྒྱལ་པོ་སྦྱིན་བདག་ཉིད་དང་ནི། །སེམས་ཅན་ཕོངས་པ་གཞན་དག་

ཀྱང་། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །གཏན་དུ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །ལྷས་

ཀྱང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །རྒྱལ་པོ་

ཆོས་བཞིན་བྱེད་གྱུར་ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་དག་ཀྱང་དར་བར་ཤོག །དཀར་ཕོགས་

ལྷ་ཀླུ་དར་བའི་མཐུས། །མི་ཤིས་མཚན་མ་མི་འབྱུང་ཞིང་། །འདོད་དགུ་ཡིད་

བཞིན་འཇོ་བ་ཡིས། །ཡུལ་འདི་བདེ་ཞིང་སྐིད་གྱུར་ཅིག །ལེགས་བྱས་འདབ་བརྒྱ་

བཞད་པ་ལས། །ཚེ་བསོད་གེ་སར་རྟག་བཀྲ་ཞིང་། །བདེ་སྐིད་དགའ་གླུ་བུང་བའི་

དབྱངས། །དར་དིར་སྒོགས་པས་འཚོ་གྱུར་ཅིག །མངའ་ཐང་ལོངས་སྤྱོད་རིགས་

བརྒྱུད་འཕེལ་བ་དང་། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་ཞིང་སྐིད་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་འཚོ་

བའི་དགེ་མཚན་འབར་གྱུར་ཅིག །བདེ་སྐིད་འབྲས་བུ་འཛོམས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་

འདིར། །འབྱུང་ལྔའི་བཅུད་ཀྱིས་ཐིག་ལེ་ཆེས་སིན་པས། །ཕུན་ཚོགས་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག་

པའི་ངོ་མཚར་དཔྱིད། །ཤིས་པའི་དགའ་སྟོན་ཡུལ་དུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་

ལྗོངས་འདིར་ནད་མཚོན་མུ་གེ་སོགས། །མི་མཐུན་རྒུད་པའི་མིང་ཡང་མི་གགས་

ཤིང་། །བློ་བཟང་གགས་བསྟན་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །འགོ་ཀུན་བདེ་སྐིད་

ལྡན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཚངས་དང་ལྷ་དབང་སྲུང་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཕན་

མཛད་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གནས་གྱུར་པ། །བདེ་ལེགས་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་

དང་། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐིད་ལྡན་པར་ཤོག །ཅེས་ཤིས་བརོད་བྱས།

དཀར་ཕོགས་སྐོང་བའི་སྲུང་མ་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་རྣམས་དང་རི་ཀླུང་གནས་ཁང་སོགས་ལ་ཉམས་གིབ་སེལ་ཕིར་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་

ག་འདི་ནི་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་བྲིས་པ་ཡིན་ཅིང་། ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཚེ་སིང་ནས་བཤགས་སོ། །
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༄༅། །ལང་ལོ་ཅན་གི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས། །གསང་སྔགས་རིགས་སྔགས་

ཀུན་གི་བདག་པོ་སྟེ། །ལོགས་འདེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་

པ། །བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་བསྣམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཟུངས་འདོན་དགོས། 

དེ་ནས། འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །ཐུགས་རེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །བྱིན་

རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི། །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །

ན་མཿ ཙཎྚ་བཛྲ་ཀྲོ་ངྷ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བྷནྡ་བྷནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྲྀ་

ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བསྲུང་བྱ་འདིའི་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་

པ་དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ནད་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། གདོན་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རིམས་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

འཁོན་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གིབ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱད་

ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱུར་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སལ་བ་ངན་

པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བཀྲ་

མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་

སྭཱ་ཧཱ། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་

གིས་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་བོ་དང་ཆོམ་རྐུན་ཀྱི་འཇིགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་
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ཧཱ། གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བགེགས་དང་ལོགས་འདེན་

ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་

ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་རྒྱལ་བོའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་

རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་གདོན་བཙན་དང་མ་མོའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

འོག་གདོན་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཆུང་སྲི་

མི་ལ་སྤུན་དགུ་བྱས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་

སྭཱ་ཧཱ། ཟས་གིབ་གོས་གིབ་རོ་གིབ་མི་གཙང་བའི་གིབ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་

ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

ན་མཿ ཙཎྚ་བཛྲ་ཀྲོ་ངྷ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བྷནྡ་བྷནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྲྀ་

ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བསྲུང་བྱ་འདིའི་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་པ་

དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ནད་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གདོན་

ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རིམས་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འཁོན་ཐམས་

ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གིབ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱད་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་

ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱུར་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་

སྭཱ་ཧཱ། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་

ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་

ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་གིས་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་

ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་བོ་དང་ཆོམ་རྐུན་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བདུད་

ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་
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ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བགེགས་དང་ལོགས་འདེན་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་ཆད་མི་

མཐུན་པའི་ཕོགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་རྒྱལ་

བོའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་གདོན་བཙན་དང་མ་མོའི་གནོད་

པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འོག་གདོན་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་

ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཆུང་སྲི་མི་ལ་སྤུན་དགུ་བྱས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་གནོད་

པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཟས་གིབ་གོས་གིབ་རོ་གིབ་མི་གཙང་བའི་གིབ་དང་

མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་བ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

ན་མཿ ཙཎྚ་བཛྲ་ཀྲོ་ངྷ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བྷནྡ་བྷནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྲྀ་

ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བསྲུང་བྱ་འདིའི་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་

པ་དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ནད་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

གདོན་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། རིམས་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འཁོན་

ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གིབ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱད་ཐམས་

ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བྱུར་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སལ་བ་ངན་པ་ཐམས་

ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་

ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དུས་

མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་གིས་གནོད་

པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་བོ་དང་ཆོམ་རྐུན་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་

རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གཤིན་རེའི་

ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བགེགས་དང་ལོགས་འདེན་ཐམས་ཅད་རཀྵ་
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རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་རྒྱལ་བོའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བར་

གདོན་བཙན་དང་མ་མོའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འོག་གདོན་ཀླུ་

གཉན་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཆུང་སྲི་མི་ལ་སྤུན་དགུ་

བྱས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཟས་གིབ་

གོས་གིབ་རོ་གིབ་མི་གཙང་བའི་གིབ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་

རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་

མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་འདི་དག་བདག་གིས་བསྲུངས་ཟིན་གིས། །འདི་ལ་སུས་

ཀྱང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །སྲུངས་ཤིག་སྐོབས་ཤིག་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སློབ་

མའི་སྐེ་བ་འདི་ཉིད་ལ། །མི་མཐུན་རྐེན་རྣམས་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས། །གཏན་དུ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སེད་པ། །མྱུར་

དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །འགོ་བའི་ནད་ནི་མ་ལུས་པ། །རྟག་དུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་

ཤོག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མཐུ་སྟོབས་གཅིག་དུ་བསྡུས་པ་

ཡིས། །རོ་རེ་ཁོ་བོའི་སྐུར་བསྟན་པ། །རྣམ་པར་འཇོམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
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༄༅། །དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བུམ་པའི་ཆུས་

རོ་རེ་སློབ་མའི་སྤྱི་བོ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་ཕི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བཀྲུས་

པས། ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དབང་པོའི་སོ་དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་སོགས་ནས་

ཐོན་ཏེ་བྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར། ན་མཿ ཙཎྚ་བཛྲ་ཀྲོ་ངྷ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། 

བྷནྡ་བྷནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྲྀ་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ།  རོ་རེ་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པ་དང་སྒིབ་

པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ནད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། གདོན་ཐམས་ཅད་

ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། རིམས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། འཁོན་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་

རུ་སྭཱ་ཧཱ། གིབ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བྱད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བྱུར་

ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། སལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ལྟས་ངན་

པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། མཚན་

མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། 

མཚན་མོ་ནག་མོའི་གདོན་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་

ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། དུས་མ་ཡིན་པ་འཆི་བ་ཐམས་ཅད༌ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། གཟའ་དང་རྒྱུ་

སར་གི་གནོད་པ་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་གི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།  གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་

ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། 
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བར་གཅོད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་བྱ། 

བར་དུ་ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ལན་གང་མང་བརོད། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་རང་རང་གི་ཁ་ནང་དུ་བུམ་ཆུ་ཅུང་ཟད་རེ་བཟུང་

དུ་བཅུག་ནས། རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་རྨ་བྱའི་སྒོའི་ཆུན་པོའི་སྟེང་དུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་

ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔགས་ཕེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་འཕོས་པའི་

བསྒྲུབ་བྱ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་བྱབས་པ་ཙམ་གིས་བཀྲུས་པས་མ་དག་པའི་ནད་

གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་སྤུར་མ་རླུང་གིས་དེད་པ་བཞིན་དུ་ནག་ཉིལ་ཉིལ་གིས་

ཕགས་ནས་ཁ་ནང་གི་ཆུ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ལ། ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་༝༝ བཟླ་བཞིན་དུ་

རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་རྨ་བྱའི་སྒོས་བསྒྲུབ་བྱའི་གཡས་གཡོན་མདུན་རྒྱབ་ཀྱི་མས་ནས་ཡར་ཕགས་ཏེ་ཁ་ནང་གི་ཆུ་སྟེང་དུ་སྤྲུག་པའི་

ཚུལ་ཁ་ཤས་དང་སླར་ཡང་བྱབས་པའི་ཚུལ་དང་བཅས། སལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པ་

དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ནད་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གདོན་

ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རིམས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འཁོན་ཐམས་

ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གིབ་ཐམས་ཅད་༝༝། བྱད་ཐམས་ཅད་༝༝། བྱུར་ཐམས་ཅད་

༝༝། སལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་༝༝། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་༝༝། རྨི་ལམ་ངན་པ་

ཐམས་ཅད་༝༝། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་༝༝། ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་༝༝། 

དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་༝༝། མཚན་མོ་ནག་མོའི་གདོན་ཐམས་ཅད་༝༝། 

གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་༝༝། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་གི་འཇིགས་

པ་ཐམས་ཅད་༝༝། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་༝༝། གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་ཐམས་

ཅད་༝༝། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ཐམས་ཅད་༝༝། བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་

ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་བར་སྔགས་དང་སྤེལ་ཚིགས་ལན་གསུམ་བརོད་ལ། 
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བསྒྲུབ་བྱའི་ཁར་བཟུང་བའི་ཆུ་དི་ཆུ་དི་གླུད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འདོར་དུ་གཞུག རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་འདི་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གདོན་

བགེགས་ཐམས་ཅད་མདུན་དུ་བཀུག་པར་གྱུར། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་

ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་བསྔོས། གུ་གུལ་བསྲེགས་ཤིང་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ལ། 

ན་མོ་རེ་བཙུན་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་

བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བཀའ་

བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང༌། 

རོ་རེ་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་དང༌། པདྨ་དང༌། ལས་ཀྱི་རིགས་སུ་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་

དང༌། སིང་པོ་དང༌། ཕག་རྒྱ་དང༌། གསང་སྔགས་དང༌། རིགས་སྔགས་ཀྱི་ལྷའི་ཁྱད་

པར་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རེ་རྣམ་པར་

འཇོམས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་བདེན་པ་

དང༌། ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཀུན་

རྫོབ་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་འདི་རྣམས་

ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གནོད་སྦྱིན་དང༌། ཤ་ཟ་དང༌། འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་

པ་ཐམས་ཅད་དི་ཆུ་དང་དི་གླུད་འདིས་ཚིམས་པར་གིས་ལ་རང་རང་སོ་སོའི་གནས་

སུ་སོངས་ཤིག །ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ནི་བརོད་ལ་གུ་གུལ་གིས་བདུགས། ཡུངས་ཀར་གིས་བྲབས། གསང་ཆུས་

གཏོར། རོལ་མོའི་སྒ་དང་བཅས་དི་ཆུ་དང་དི་གླུད་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གཡོན་སོར་ལན་གཅིག་བྱས་སྟེ་ཕིར་དོར། 

དེ་ནས་དིལ་སྟབས་དང་བཅས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བདུད་ལས་རྒྱལ། །ཆོས་ནི་ཆོས་མ་

ཡིན་ལས་རྒྱལ། །དགེ་འདུན་མུ་སྟེགས་རྣམས་ལས་རྒྱལ། །དབང་པོ་ལྷ་མིན་རྣམས་

ལས་རྒྱལ། །ལྷ་མིན་ཟླ་བ་རྣམས་ལས་རྒྱལ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་ནི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །མེ་
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ནི་ཤིང་རྣམས་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །ཆུ་ནི་མེ་ལས་རྒྱལ་བ་སྟེ། །རླུང་ནི་སྤིན་ལས་རྒྱལ་

བར་གྱུར། །རོ་རེ་ཡིས་ནི་རིན་ཆེན་ཕུག །ལྷ་རྣམས་བདེན་པར་གནས་པ་ལ། །སངས་

རྒྱས་དང་ནི་ཆོས་ཀྱང་བདེན། །བདེན་པ་རྒྱལ་གྱུར་བརྫུན་མ་ལགས། །བདེན་པ་དང་

བདེན་པའི་ཚིག་འདི་དག་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདི་རྣམས་བདུད་དང་མི་

མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། སིདྡི་སིདྡི། ཕ་

ལ་ཕ་ལ་ཧོ། 

བསྒྲུབ་བྱའི་སྤྱི་བོ། སོག་ཕག །དཔུང་མགོ་གཡས་གཡོན། དཔྱི་མགོ་གཡས་གཡོན་ཏེ་གནས་བདུན་དུ་རོ་རེ་རྒྱ་གམ་གི་ཚུལ་

དུ་བཞག །སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས། ཕོགས་བཅུའི་

རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གི་རྣམ་

པར་སྤྱན་དངས། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ཐིམ་པས། ཤ་སྐི་པགས་

མཚམས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ལས་གྲུབ་པའི་རོ་རེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་

གྱུར་ཏེ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནོད་པས་མི་ཚུགས་པའི་སྲུང་བ་ཆེན་

པོར་བྱིན་གིས་བརླབ་པར་གྱུར། ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་༝༝། སལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་

རྣམས་སྡིག་པ་དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ། ནད་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་

རཀྵ། གདོན་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ། རིམས་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ། འཁོན་

ཐམས་ཅད་༝༝། གིབ་ཐམས་ཅད་༝༝། བྱད་ཐམས་ཅད་༝༝། བྱུར་ཐམས་ཅད་༝༝། 

སལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་༝༝། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་༝༝། རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་

ཅད་༝༝། མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་༝༝། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་༝༝། མཚན་

མོ་ནག་མོའི་གདོན་ཐམས་ཅད་༝༝། ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་༝༝། དུས་མ་ཡིན་པ་
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འཆི་བ་ཐམས་ཅད་༝༝། གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་༝༝། རྒྱལ་པོ་

དང་ཆོམ་རྐུན་གི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་༝༝། བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་༝༝། 

གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་༝༝། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་

རཀྵ། བར་གཅོད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ། ཞེས་ཚར་གསུམ་མམ་

བདུན་བརོད། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་

པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་འདི་རྣམས་བདག་གི་བསྲུངས་ཟིན་གིས། །འདི་ལ་

སུས་ཀྱང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ། ཞེས་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་ལན་གསུམ་བརོད། 

སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སེད་པ། །མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །འགོ་བའི་ནད་ནི་མ་

ལུས་པ། །རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་སོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་སོགས་བྱའོ། །
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༄༅། །བཟང་སྤྱོད་འཆི་བསླུ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད། 

བཟང་སྤྱོད་འཆི་བསླུ་བྱེད་ཚུལ་ནི། གནས་ཁང་བྱི་དོར། མཆོད་པ་སྣ་རེ་ནས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། མཐར་ཉེར་གཅིག་གི་ཉུང་མཐའ་

འཛུགས་གཏོར་དཀར་པོ་གཉིས། ཁྲུས་གསོལ་རྫས། མཎྡྲལ། ཐོར་ནས་རྣམས་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ནས། དང་པོར་དགེ་སློང་

གི་ཕིར་བཅོས་གཉིས་དང༌། 

ཨུ་ཧུ་ལགས། བླ་མ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། དགེ་འདུན་བཙུན་པ་

རྣམས་བདག་ལ་དགོས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་ཚེ་རབས་

འཁོར་བ་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ། ཉོན་མོངས་པ་འདོད་

ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་གཏི་མུག་གི་དབང་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སོ་ནས་

སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་བཅུ་བགིས་པ་དང༌། མཚམས་མ་མཆིས་པ་ལྔ་བགིས་པ་དང༌། 

དེ་དང་ཉེ་བ་ལྔ་བགིས་པ་དང༌། སོ་སོར་ཐར་བའི་སྡོམ་པ་དང་འགལ་བ་དང༌། གསང་

སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བ་དང༌། ཕ་དང་མ་ལ་མ་གུས་པ་དང༌། མཁན་པོ་དང་

སློབ་དཔོན་ལ་མ་གུས་པ་དང༌། གོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་མ་

གུས་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གནོད་པའི་ལས་བགིས་པ་དང༌། དམ་པའི་

ཆོས་སྤངས་པ་དང༌། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་དང༌། སེམས་ཅན་

ལ་གནོད་པའི་ལས་བགིས་པ་ལ་སོགས་པ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཚོགས་བདག་གིས་

བགིས་པ་དང༌། བགིད་དུ་བསྩལ་བ་དང༌། གཞན་གིས་བགིས་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་
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བ་ལ་སོགས་པ། མདོར་ན་མཐོ་རིས་དང་ཐར་བའི་གེགས་སུ་གྱུར་ཅིང་འཁོར་བ་

དང་ངན་སོང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཉེས་ལྟུང་གི་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་

མཐོལ་ལོ། །མི་འཆབ་བོ། །འཆགས་སོ། །ཕིན་ཆད་ཀྱང་སྡོམ་པར་བགིད་ལགས་

སོ། །མཐོལ་ཞིང་བཤགས་ན་བདག་བདེ་བར་ལ་རེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་གི། མ་

མཐོལ་མ་བཤགས་ན་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །ལྟུང་བ་སྤྱི་བཤགས་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་བཏང༌། 

སྐབས་སེམས་གང་རྒྱས་མཛད། ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

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

བོར་གྱུར་པ། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའི་འབྱུང་གནས། འཕགས་

པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངའ་བདག ། དིན་ཅན་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་

པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །

བླ་མ་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་ལ་སྐབས་

སུ་མཆིའོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ལན་གསུམ། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་

གི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །དཔལ་མགོན་

དམ་པ་ཆོས་སྐོང་བའི་སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །ལན་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་

བར་དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་

རྣམས་ཀྱིས། །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག ། ལན་གསུམ། དཀོན་
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མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགོ་

བའི་དགེ་ལ་རེས་ཡི་རང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀྱིས་གཟུང༌། །སངས་རྒྱས་

ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐབས་མཆི། །རང་གཞན་

དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐེད་པར་བགི། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་

གི་སེམས་ནི་བསྐེད་བགི་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགོན་དུ་

གཉེར། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤྱད་པར་བགི། །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་

རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག ། ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་

དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་

རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་

དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་

དང་བྲལ་བའི་བཏང་སོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག ། ལན་གསུམ། 

གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང༌། །འགག་པ་མེད་པ་སྐེ་མེད་པ། །ཆད་པ་

མེད་པ་རྟག་མེད་པ། །འོང་བ་མེད་པ་འགོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་

མིན། །སྤོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བསྟན་པ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། །དམ་

པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཉན་ཐོས་ཞི་བ་འཚོལ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་ཉེར་

ཞིར་འཁིད་མཛད་གང་ཡིན་དང༌། །འགོ་ལ་ཕན་པར་བྱེད་རྣམས་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་

འཇིག་རྟེན་དོན་སྒྲུབ་མཛད་པ་གང༌། །གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པའི་ཐུབ་རྣམས་རྣམ་

པ་ཀུན་ལྡན་སྣ་ཚོགས་འདི་གསུངས་པ། །ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་

བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྟོག་པའི་ད་བ་རྣམ་བསལ་
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ཅིང༌། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྐུ་མངའ་བ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་འོད་ཟེར་དག །ཀུན་ནས་

འཕོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

མཆོད་གཏོར་རྣམས་སྔགས་དྲུག་ཕག་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡེ་དྷརྨཱ་ཏེ་བཛྲ་

སིདྡི་ཧཱུཾ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷ། སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སཕ་ར་ཎ་

ཧི་མཾ་ག་ག་ཁཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨ་མྲ་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཿ ཎཾ་ཨ་དྱ་ནུད་

པནྣ་ཏྭདྟ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀེ་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ༀ་རུ་རུ་སཕུ་

རུ་ཛྭ་ལཱ་ཏིཥྠ་སིདྡི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱཧཱ། 

བདག་གི་བསམ་པ་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་སྟོབས་

དང༌། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །འཕགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་

དང༌། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕིར། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་

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

ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང༌། །ལག་མཐིལ་

ལྟར་མཉམ་བྱཻཌཱུརྱའི། །རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅིག །ལྷ་དང་མི་ཡི་མཆོད་

པའི་རྫས། །དངོས་སུ་བཤམས་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ། །ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤིན་བླ་ན་

མེད། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་

གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་

ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་

སུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་བསལ་པ་གངས་མེད་དུ་མ་རུ། །འགོ་ལ་བརེ་ཕིར་ཐུགས་

རེ་རྣམས་སྦྱངས་ཤིང༌། །སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཁྱེད་
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བཞེད་འགོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །དེ་ཕིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་

ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་

ཚོགས་རྣམས་བསྒལ་བྱའི་ཕིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གི་དབང་ཕྱུག་གཙོ། །བཙོ་མའི་གསེར་གི་མདོག་འད་

ཞིང༌། །ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་བརིད་ཆེ། །དད་པས་སྤྱན་ནི་དངས་པར་བགི། །ཞི་ཞིང་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །དུལ་ཞིང་བསམ་གཏན་ས་ལ་བཞུགས། །ཆོས་རྣམས་ཡེ་

ཤེས་ཆགས་བྲལ་བ། །ཀུན་ཏུ་མི་ཟད་ནུས་པར་ལྡན། །ཚུར་བྱོན་ཚུར་བྱོན་ཞི་བདག་

ལྷ། །ཐུབ་པའི་སྐེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །ཤིན་ཏུ་ལེགས་བྱས་གཟུགས་

བརན་ནི། །མཆོད་པས་འདིར་ནི་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འདིར་ནི་གཟུགས་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་

དང༌། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་

ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སལ་བར་ལྡན། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་

ནས་ཀྱང༌། །ཐུགས་ལ་དགོངས་ཤིང་གནང་བར་མཛོད། །བདེ་བར་གཤེགས་སོ་

བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཚུར་བྱོན་འདིར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་

བཞེས་ནས་ཀྱང༌། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་དང་འགོ་ལ་ཐུགས་

བརེའི་ཕིར། །ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་དག་བགིད་ན། །དེ་

སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

ལམ་རིམ་གསོལ་འདེབས་ནི། དཔལ་ལྡན་ར་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་སྤྱི་བོར་པད་

ཟླའི་སྟེང་བཞུགས་ལ། །བཀའ་དིན་ཆེན་པོའི་སོ་ནས་རེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་
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ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་

པའི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་འགོ་བའི་རེ་བ་སོང་བའི་གསུང༌། །མ་ལུས་ཤེས་བྱ་ཇི་བཞིན་

གཟིགས་པའི་ཐུགས། །ཤཱཀྱའི་གཙོ་བོ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱམས་པ་

ཐོགས་མེད་དབྱིག་གཉེན་རྣམ་གོལ་སྡེ། །མཆོག་སྡེ་དུལ་བའི་སྡེ་དང་གགས་པའི་

དཔལ། །སེང་བཟང་ཀུ་ས་ལི་གཉིས་གསེར་གིང་པ། །རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པའི་བརྒྱུད་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་དབྱངས་ཡོད་མེད་ཕོགས་འཇིག་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། །ཟླ་བ་

གགས་པ་རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་ཆེ། །སངས་རྒྱས་དགོངས་སྐོང་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་

སོགས། །ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་བརྒྱུད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་བདེ་

གཤེགས་རོ་རེ་འཆང༌། །མཆོག་གཟིགས་ཏེ་ལོ་པ་དང་ན་རོ་པ། །དཔལ་མཆོག་ཌ�་

བི་པ་དང་ཨ་ཏི་ཤ །ཉམས་ལེན་བྱིན་བརླབས་བརྒྱུད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཤད་

སྒྲུབ་གདམས་པའི་མཆོག་མངའ་ཨ་ཏི་ཤ །བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་མེས་པོ་

འབྲོམ་སྟོན་རེ། །རྣལ་འབྱོར་རྣམ་བཞི་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ལ་སོགས། །བཀའ་གདམས་

བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ལ་མངའ་བརེས་གསེར་གིང་

པ། །ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་སྲོལ་འཛིན་མར་མེ་མཛད། །ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་སྟོན་

པ་རིན་པོ་ཆེ། །བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གངས་ཅན་

ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ཙོང་ཁ་པ། །དངོས་སྟོབས་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་

རེ། །མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་མཁས་གྲུབ་རེ། །རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གསུམ་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་ཡིད་འོང་མཛེས་པའི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་

ཆོས་སྒ་སན་པར་སྒོག་པའི་གསུང༌། །གསུང་རབ་མ་ལུས་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་མངའ་
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བ། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱམས་པ་ཆེན་པོས་

འགོ་ཀུན་བདེ་ལ་འགོད། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐོབ། །ཡོན་

ཏན་ཆེན་པོས་གཤེས་གཉེན་མཆོག་གྱུར་པ། །བྱམས་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རེ་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། །གྲུ་འཛིན་མགོན་དང་འཕགས་བོད་ས་སྐོང་ཆེ། །མཁས་གྲུབ་ལོ་པཎ་

རྣམ་གོལ་ཇི་སེད་དང༌། །ཁྱད་པར་བཀྲ་ཤིས་གངས་ལྡན་ངུར་སྨྲིག་འཆང༌། །རྒྱལ་

དབང་རིམ་བྱོན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་མགོན་པོ་འོད་

དཔག་མེད། །སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དིན་ཅན་ར་བའི་

བླ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་

གི་དབང་ཕྱུག་བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །འཛིན་མཁས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་གངས་

རིའི་མགོན། །སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་ཕན་བདེ་བདུད་རིའི་མཛོད། །མཚུངས་

པ་མེད་པའི་སྡེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་

མིག །སལ་བཟང་ཐར་པར་བགོད་པའི་འཇུག་ངོགས་མཆོག །བརེ་བས་བསྐོད་པའི་

ཐབས་མཁས་མཛད་པ་ཡིས། །གསལ་མཛད་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌། །འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་

སྤྱོད་ཅིང༌། །ས་དང་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་

མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

ཕག་འཚལ་ཡན་ལག་བདུན་པ། ཇི་སེད་སུ་དག་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །དུས་གསུམ་

གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ལ། །ལུས་

དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕག་བགིའོ། །བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སོན་ལམ་སྟོབས་དག་
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གིས། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ། །ཞིང་གི་རྡུལ་སེད་ལུས་རབ་

བཏུད་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་

སེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །དེ་

ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་

མོས། །དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་

སྒ་ཀུན་གིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡོན་ཏན་རབ་བརོད་ཅིང༌། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སིལ་སན་

རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང༌། །མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་

པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགི། །ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དི་

མཆོག་དང༌། །ཕེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་འཕགས་

པའི་མཆོག་ཀུན་གིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགི། །མཆོད་པ་གང་

རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་

དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་མཆོད་པར་བགི། །འདོད་

ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་

ཀྱང༌། །སྡིག་པ་བདག་གིས་བགིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་

སོ་སོར་བཤགས། །ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །རང་རྒྱལ་

རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང༌། །འགོ་བ་ཀུན་གི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་

དག་ཀུན་གི་རེས་སུ་བདག་ཡི་རང༌། །གང་རྣམས་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒོན་མ་

དག །བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརེས། །མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་
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གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པ་བསོར་བར་བསྐུལ། །མྱ་ངན་འདའ་

སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕིར། །བསལ་པ་

ཞིང་གི་རྡུལ་སེད་བཞུགས་པར་ཡང༌། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་

བགི། །ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །རེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་

ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་

གིས་བྱང་ཆུབ་ཕིར་བསྔོ་འོ། ། 

མཎྡྲལ་རྒྱས་པ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་

དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་

ཀྱིས། །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག ། ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་ཡན་ལག་བདུན་

པའི་ཕན་ཡོན་ལམ་རིམ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་དང་བཟང་སྤྱོད་ཡ་མ་བྲལ་བར་ཚར་རེ་རྫོགས་མཚམས་སུ། བླ་མ་

དང་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་བདེན་པས་སྒྲུབ་བྱའི་མིང་འདི་ཞེས་

བགི་བའི་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་རྐེན་ཐམས་ཅད་ཟློག་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་

དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། ལན་གསུམ་ནས། བཟང་སྤྱོད་བརྒྱ་ར་བྱ། 

གཏོར་མ་དང་པོ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་ལ་འབུལ། ༀ་གུ་རུ་བུདྡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་

ཨི་དཾ་བ་ལཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་བདུན་དང༌། བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །བླ་

མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི། །དངོས་

གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ། །

གཏོར་མ་གཉིས་པ་ནི། རང་ཉིད་སད་གཅིག་གིས་ཧེ་རུ་ཀ་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་ཀྱིས་རོ་རེ་དང་དིལ་བུ་འཛིན་པར་གྱུར། ཧ་ཧོ་ཧྲིཿ ཁ་དོག་དི་རོ་ནུས་པའི་
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སྐོན་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ཞིང་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། རྒྱ་

ཆེར་སྤེལ་ཞིང་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར། ཞེས་བརོད་པས་ཀྱང་རུང༌། 

སྔོན་འགོ་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ༀ་ཁཎྡྲ་རོ་ཧིས་བསངས། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་

དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཀཾ་ལས་བྱུང་བའི་

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

བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། མར་མེ། དི། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་རང་བཞིན་

སྟོང་ཉིད། རྣམ་པ་མཆོད་རྫས་སོ་སོའི་རྣམ་པ་ཅན། བྱེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤྱོད་

ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྟེར་བར་གྱུར། ༀ་ཨḒྷཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་

པཱདྱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་པུཥེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་དྷུ་པེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་དི་པེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ༀ་བཛྲ་གནྡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ནྱཻཝིདྱ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དེ་ནས་འབར་བའི་

ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། ཕ�་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འཕོས་

པའི་འོད་ཟེར་གིས། དུར་ཁོད་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་ཕོགས་སྐོང་དང་ཞིང་སྐོང་ཀླུ་

ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དངས་ཏེ་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་འཁོད་པ་སད་

ཅིག་གིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་བཞེངས་

པའི་མགོན་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུཾ་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེ་རེ་གསུམ་པ་དཀར་

པོ་ནས་འབྲུ་ཙམ་འཁོད་པའི་འོད་ཟེར་གི་སྦུ་གུས་དངས་ནས་གསོལ་བར་གྱུར། ༀ་

ཁ་ཁ། ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། སརྦ་ཡཀྴ་རཀྴ་ས། བྷུ་ཏ། པྲེ་ཏ། པི་ཤ་ཙ། ཨུནྨ་ད། ཨུ་པསྨཱ་ར། 

བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ཌཱ་ཀི་ཎྱཱ་ད་ཡ། ཨི་མཾ་བ་ལ�་གི་ཧྣ་ཏུ། ས་མ་ཡ་རཀྴནྟུ། མ་མ་སརྦ་སིདྡི་མེ་

པྲ་ཡཙྪནྟུ། ཡ་ཐེ་བཾ། ཡ་ཐེ་Ḍཾྟ། བྷུ་ཛ་ཐ། བི་བ་ཐ། ཛིགྷྲ་ཐ། མ་ཏི་ཀྲ་མ་ཐ། མ་མ་སརྦ་
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ཀཱརྟ་ཡ། སད་སུ་ཁཾ། བི་ཤུདྡ་ཡེ། ས་ཧ་ཡེ་ཀ། བྷ་ཝནྟུ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཚར་

གཉིས་དང༌། ༀ་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། པཱདྱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། པུཥེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

དྷུ་པེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དི་པེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གནྡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ནྱཻཝིདྱ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་ཤྲི་ཧེ་

རུ་ཀ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཕོགས་སྐོང་དང་ཞིང་སྐོང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་

ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །ཀླུ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །གནོད་

སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །སྲིན་པོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །འབྱུང་

པོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །ཡི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །ཤ་

ཟའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །ཡི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །ཤ་ཟའི་

ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །སྨོ་བྱེད་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །བརེད་བྱེད་

ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །མཁའ་འགོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །མ་མོའི་

ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །མ་ལུས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དག །འདིར་གཤེགས་བདག་

ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་དང་འགོ་བའི་དོན་མཛད་ཕིར། །ཐུགས་

དམ་བཅས་ཤིང་ཞལ་གིས་འཆེས་པ་རྣམས། །དཔལ་ཆེན་བཀའ་སྡོད་ཡིད་ལྟར་

མགོགས་པ་ཡི། །འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་དག་གཏུམ་མི་བཟད་པ། །གདུག་

པ་འདུལ་མཛད་ནག་པོའི་ཕོགས་རྣམས་འཇོམས། །རྣལ་འབྱོར་ལས་ལ་འབྲས་བུ་

སྟེར་མཛད་ཅིང༌། །མཐུ་སྟོབས་བྱིན་རླབས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི། །གནོད་སྦྱིན་

ཚོགས་སོགས་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྡེ་བརྒྱད་བཙུན་མོ་སྲས་དང་གཡོག་

བཅས་པས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གི་བཀའ་དིན་བདག་ལ་སྩོལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཅག་འཁོར་བཅས། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །དཔལ་དང་གགས་དང་

སལ་པ་བཟང༌། །ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང༌། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་

ཡི། །ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །སྲུང་མས་རྟག་ཏུ་གོགས་མཛོད་ཅིག །དུས་

མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང༌། །གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་ཞི་བ་དང༌། །རྨི་ལམ་

ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བྱ་བྱེད་ངན་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་

ལོ་ལེགས་དང༌། །འབྲུ་རྣམས་རྒྱས་ཤིང་ཆོས་འཕེལ་དང༌། །བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་བ་དང༌། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག ། ཡིག་བརྒྱ་བཟླས། 

ༀ་བཛྲ་མུཿ འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ༀ་ཨ་

མོ་གྷ་ཤཱི་ལ་སཾ་བྷ་ར། བྷ་ར་བྷ་ར། མ་ཧཱ་ཤུདྡ་སཏྭ་པདྨ་བི་བྷཱ་ཥི་ཏ་བྷུ་ཛ། དྷ་ར་དྷ་ར། 

ས་མནྟ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཁིམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁིམས་སྐོན་མེད་ཅིང༌། །ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་པ་དག་དང་ལྡན། །རློམ་སེམས་མེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱིས། །ཚུལ་

ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕིན་རྫོགས་ཤོག ། ཅེས་བཟང་སྤྱོད་འཆི་བསླུ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་སྣང་མཐའི་ཞལ་བཟང་

མཐོང་གོལ་འདི་ནི་རེ་བཙུན་ངག་དབང་བྱམས་པའི་གསུང་འབུམ་བཞིན་པར་དུ་བཞེངས་པའི་མཐུས། འགོ་ཀུན་ཚེ་བསྲིངས་ཤིང་

བདེ་སྐིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག ། 

པར་འདི་ལྷ་ལྡན་པར་པ་སྤྱི་སོར་བཞུགས། །
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༄༅། །བཟང་སྤྱོད་ཀི་སོ་ནས་འཆི་བླུ་བྱེད་ཚུལ།

བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འཆི་བླུ་བྱེད་ཚུལ་ནི། གནས་ཁང་བྱི་དོར། མཆོད་པ་སྣ་རེ་ནས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དམ། ཉེར་གཅིག་རེ། འཛུགས་གཏོར་

དཀར་པོ་གཉིས། ཁྲུས་གསོལ་ཆས་མཎྜལ་འཐོར་ནས་རྣམས་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ནས། 

དགེ་སློང་གི་ཕིར་བཅོས་གཉིས། མ་མཐའ་ཡང་ལྟུང་བ་སྤྱི་བཤགས་ཚར་གསུམ་སྔོན་དུ་བཏང་། སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་

གང་རྒྱས་བྱས་ནས་མཆོད་གཏོར་རྣམས་སྔགས་དྲུག་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས། དེ་ནས་ས་གཞི་བྱིན་རླབས། སྤྱན་

འདེན་ཁྲུས་གསོལ། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་ནས། 

ལམ་རིམ་གསོལ་འདེབས་དང་བཅས་ཕག་འཚལ་ཡན་ལག་བདུན་པ། མཎྜལ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་ཚར་གསུམ་

སྔོན་དུ་བཏང་ནས། ཚིག་ཆད་ལྷག་མེད་པར་བཟང་སྤྱོད་ཚར་རེ་རྫོགས་མཚམས་སུ། བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་རིན་

པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་བདེན་པས་གུང་ཕུན་ཚོགས་དབང་པོ་ཞེས་བགི་བའི་དུས་མ་ཡིན་

པའི་འཆི་རྐེན་ཐམས་ཅད་བཟློག་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་

གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་རེ་བྱས་ནས་བཟང་སྤྱོད་བརྒྱ་ར་སོང་ནས། གཏོར་མ་དང་པོ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་ལ། ༀ་གུ་རུ་

བུད་དྷ་བོ་དྷི་སཏ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སོགས་ཀྱིས་ལན་བདུན་ཕུལ། བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་

གཏོར་མ་འདི། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འབུལ། །ཞེས་སོགས། འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ཧ་ཧོ་ཧི་

སོགས་བརོད་ནས། བདེ་མཆོག་གི་སྔོན་འགོ་ལྟར། ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། །

དེ་ནས་ཤིས་བརོད་བྱ། གཏོར་མ་བརྒྱ་ར་དང་འབྱུང་བཞི་གླུད་རྫོངས་རེ་འགྲུབ་ན་ལེགས་སམ་སམ་པས། ད་ལམ་སྟབས་བདེ་

འདི་འད་ཞིག་མཛད་ན་ཡོང་བ་འད་ལགས། འདིའི་དགའ་བཞི་གུང་བསྟུན་སབས་དགེ་སློང་བརྒྱད་གྲུས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འཆི་བླུ་གཏོང་

སབས་ར་བའི་བླ་མ་ལ་གཏོང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞུས་པའི་ཕིར་ཕེབས་བཀོད་པའོ། །
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༄༅། །ཇོ་བོ་རེའི་རེན་འབྲེལ་འཆི་བསླུ།

༄༅། །ཇོ་བོ་རེའི་རྟེན་འབྲེལ་འཆི་བསླུ་བྱ་བ་ལ། སྦྱོར་དངོས་རེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦྱོར་བ་ནི། གང་གི་ས་རོག་མཐེ་

བོང་ཙམ་ཉེར་གཅིག ། འཇག་མ་སོར་བཞི་ཉེར་གཅིག ། མར་མེ་ཆུང་ངུ་ཉེར་གཅིག ། མཐེབ་ཀྱུ་རིལ་བུ་ཆང་བུ་གླུད་ཀྱིས་བརྒྱན་

པ་ཉེར་གཅིག ། ཀ་ཏོ་ར་སོགས་སྣོད་ཆེ་བ་གཅིག་ཏུ་ཡོན་བདག་གི་ཕོར་པ་ཆུས་བཀང་སྟེ་བཞག ། གཞན་ཡང་དཀོན་མཆོག་ལ་

མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་ཕུལ་ལོ། །

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། མདུན་གི་ནམ་མཁར་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་བྱང་

སེམས་ཉན་རང་ཆོས་སྐོང་སོགས་སྐབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱིས་བསོར་བར་གསལ་བཏབ། 

སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སོགས་སྐབས་སེམས་ལན་གསུམ། ༀ་

པོ་ཏ་ལ་སོགས་སྒོལ་མའི་མཆོད་འབུལ་བསྟོད་པ་སོགས་ཚར་གང་མང་ཐོན་རེས། སྐབས་ཡུལ་རྣམས་རང་

དང་བསྲུང་བྱར་བསྟིམ། 

གླུད་ཡས་རྣམས་ལ་ཡོན་བདག་གི་ཧས་བཏབ། དེ་ནས་འདི་སད་དུ། ༀ་ཐ་གུ་ན་གུ་ད་གུ་སྭཱཧཱ། ཉེར་གཅིག་འདོན་

ལ། ན་མོ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། དགེ་

འདུན་གི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། གསང་སྔགས་དང་། རིག་སྔགས་དང་། གཟུངས་

སྔགས། སིང་པོ་དང་ཕག་རྒྱ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་དེ་

བཞིན་ཉིད་དང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་རྐེན་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་། བདེན་

པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྒྱུ་སྦྱོར་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ཚེ་སྲོག་ལ་

གནོད་པར་བྱེད་པའི་ལོ་སྲི། ཟླ་སྲི། ཞག་སྲི། དུས་སྲི། དུར་སྲི། ཆེ་སྲི། ཆུང་སྲི། 
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རན་སྲི། གཞོན་སྲི། དར་སྲི། རྒུད་སྲི། ལོ་རྒྱལ་པོའི་ཀེག ། ཟླ་བ་བློན་པོའི་ཀེག ། 

ཞག་དམག་མིའི་ཀེག ། དུས་ཚོད་མཚོན་ཆའི་ཀེག ། ཀེག་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུ། གདོན་རིགས་སྟོང་ཕག་བཅོ་བརྒྱད། རྐེན་ངན་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་། ཡེ་འབྲོག་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི། རྨི་ལྟས་མཚན་མ་ངན་པ། ལྷ་ཡི་བཀའ་

གཏོང་བ། ཀླུ་ཡི་མཛེ་ནད་གཏོང་བ། བདུད་ཀྱི་ཁམ་ལ་བཏབ་པ། བཙན་གི་ཞགས་པ་

འཕེན་པ། གཟའི་གཟེར་མདའ་ཟུག་པ། ཐེའུ་རང་སྲི་ལ་རྐུ་བ། བན་བྱད། བོན་བྱད། 

དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་མར་མེ་བཞིན་དུ་ཆུས་སོད་ཆིག ། ས་བོན་

བཞིན་དུ་ཆུས་ཤིག་ཅིག ། འཇག་མ་བཞིན་དུ་ཆུས་ཁྱེར་ཅིག ། ཆག་ཆེ་བ་དང་ཉམ་

ང་བ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་གྱུར་ཅིག ། སྟོང་པར་གྱུར་ཅིག ། བརླག་པར་གྱུར་ཅིག ། 

ཞི་བར་གྱུར་ཅིག ། རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག ། ཅེས་པ་ཉེར་གཅིག་མ་སོང་བར་དུ་མར་མེ་ས་རོག་འཇག་

མ་བཅས་ཡོན་བདག་ལ་བསོར་བའི་ཚུལ་གིས་ཕོར་བའི་ནང་དུ་དོར་ལ། མཇུག་ཏུ་ཐལ་མོ་ལན་རེ་བརེབ། 

རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་བྱིན་བརླབས། ཧཱུཾ། དངོས་པོ་གཏོང་བའི་གླུད་འདི་གཏོང་། །མི་

འདིའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི། །ནད་གདོན་མ་ལུས་ཞི་གྱུར་ཅིག །མི་ལས་དགའ་

བའི་གླུད་གཏོར་འདི། །བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །འདེ་ངན་ཕ་མོ་ཡན་ཆད་

ཀྱི། །ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ། །ནད་པའི་ཚབས་སུ་གླུད་འདི་བསྔོ། །མི་

འདི་ནད་ལས་གོལ་གྱུར་ཅིག །སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་རྣམས། །པདྨའི་བཀའ་

ལས་མ་འདའ་བར། །མི་འདི་ནད་ལས་གོལ་གྱུར་ཅིག །ཁྱོད་རྣམས་གླུད་འདིས་ཚིམ་

གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྔོ། 

གླུད་ལག་ཏུ་ཐོགས་ཏེ། ཁྱེར་ཅིག་ཁྱེར་ཅིག་སྟོབས་ལྡན་རྣམས། །སྲེད་དང་ཆགས་དང་
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ཞེན་པ་དང་། །དན་དང་བཟུང་དང་བསམ་དང་རེག །གོད་དང་ཞི་དང་གོལ་བར་

མཛོད། །ཕག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས། །ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་

ལྡན་མ། །གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས། །འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་

མཆོག་ཉིད་མ། །སོགས་ནས། རབ་མཆོག་ཉིད་མ། །ཞེས་བརོད་ལ་ཐལ་མོ་བརེབ།

གསུམ་པ་རེས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི། དེ་ནས་ཕོར་པ་བཀྲུས་ལ་བསྡུ། གླུད་ཡས་རྣམས་ཆུ་བོ་ཆེན་པོར་དོར་རོ། །མཇུག་ཏུ་

གདུགས་ཤེར་སེང་གསུམ་གི་བཟློག་པ་བྱ། སྲུང་འཁོར་སོམ། སྒོལ་མ་དཀར་སྔོན་

གི་བསྟོད་པ་འདོན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སོགས་ཀྱིས་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ། ཚེ་

གཟུངས་རིགས་འདོན། བཀྲ་ཤིས་སོན་ལམ་སོགས་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ།། །།

འབྲས་ཉག་རེ་དགེ་སློང་ཟླ་བ་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པས་འགོ་ཀུན་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
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༄༅། །ཐུའུ་ཀྭན་ཆོས་ཀི་ཉི་མའི་གསུང་བླ་འགུགས་ཚེ་འགུགས་ཀི་ཆོ་ག

༄༅། །བླ་མ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ཡི། །ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་ཕག་བགིས་ཏེ། །བླ་སྲོག་

འཁྱམས་དང་དུར་དུ་ཞུགས། །འབྱུང་པོས་ཁྱེར་སོགས་བླུ་ཐབས་འབྲི། །

འདི་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་དང་། དངོས་གཞི་དང་། འཇུག་གི་ཆོ་གའོ། ། དང་པོ་ནི། ཟངས་གཞོང་སོགས་སྣོད་གཙང་མ་ཆེན་

པོའམ། མ་འབྱོར་ན་ཤིང་ལེབ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ། དབུས་སུ་སྒྲུབ་བྱའི་ལུས་ཀྱི་དི་མ་བསྲེས་ཤིང་། ཁྲུས་ཆུས་སྤྲུས་པའི་ཟན་ལ། འབྱོར་

ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་སན་སྣ་ཚོགས་བསྲེས་པས། གླུད་སྐེ་མཆེད་དོད་པ་མཐོ་གང་ལས་མི་ཆུང་བ་ལ། གོན་འཕོའི་གོས་ཚང་མའམ། 

དུམ་བུ་བསོན། བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་རིགས་དང་། གསེར་དངུལ་གོས་དར་སོགས་དཀོར་ཆ་སྣ་ཚོགས་པས་མཐའ་བསོར། 

རྒྱབ་ཏུ་ནམ་མཁའ་ཁོད་ཁམས་མཐུན་འཇའ་རིས་ཅན་ལྟས་ངན་གི་བྱ་སྤུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང་། རྒྱང་བུ། ཕོ་ལ་མདའ། 

མོ་ལ་འཕང་། ཕོ་ལ་ཕག་པ་གཡས་སུ་སྟག་པ་དང་། མོ་ལ་ཕག་པ་གཡོན་དུ་ཚེར་མ་ཅན་ནམ་གང་མའི་བྱང་བུར་ལོ་གངས་ཀྱི་ཁམ་

རིས་ཅན་ཕོ་མོ་གང་ཡིན་གི་གདོང་བརན་བྲིས་པ་གཟུགས། དེའི་མཐའ་བསོར་དུ་བླ་གཤེད་རྣམས་ལ། ངར་མི། བཤོས་བུ། ཆང་

བུ། མཐེབ་ཀྱུ། རེ་ངར་གི་ཤ་དུམ། ཆང་ཕུད་བླུག་པའི་ཕོར་པའམ་ཨུ་གྱུ་རྣམས་བཅུ་གསུམ་རེ་བཤམས། དེའི་ཕི་རོལ་དུ། སྤར་ཁ་

བརྒྱད་ལ། ངར་མི། བཤོས་བུ། ཆང་བུ། མཐེབ་ཀྱུ་རྣམས་བརྒྱད་རེ་དང་། དེའི་མཐའ་ཕོགས་བཅུའི་གདོན་ལ། ངར་མི་སོགས་བཅུ་

རེ་བགོད། གྲུབ་ན་གླུད་རྣམས་ལ་ནམ་རྒྱང་མདའ་འཕང་སོགས་སྔར་བཞིན་འཛུག ། ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བསད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕོ་

མོའི་བབས་བསྟུན་གི་ལུག་གི་བསད་ཤ་རུལ་སུངས་མེད་པ། ཕོ་ལ་རྐང་པ་གཡས་པ། མོ་ལ་གཡོན་པ། དེའི་ཁུང་དུ་བླ་གཡུ་བཟང་

པོ་དང་། ནས་དཀར་སྒྲུབ་བྱའི་ལོ་གངས་དང་མཐུན་པ་རས་དཀར་གིས་བཏུམ་ལ་བླུག ། དེའི་ཕི་བལ་དཀར་གིས་བཏུམ་པ་རས་

དཀར་དི་མ་མེད་པས་དིལ་ཏེ་སྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་ཡོད་ན་མིག་ལ་བསྟར་ཏེ་ཡིད་ཆེས་བསྐེད་ཕིར་ཐེའུས་མནན་པ། ཕོ་ཡིན་ན་ངར་

གླུད་གི་གཡས་དང་། མོ་ཡིན་ན་གཡོན་དུ་འཇོག ། བླ་རྐང་དང་གཡུ་སོགས་མ་འཛོམ་ན། སྒྲུབ་བྱའི་གོས་ཚང་མ་ཞིག་ལི་ཡང་
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གི་ཚད་རྒྱ་སྲང་ལ་གཞལ་ཏེ་འཇོག་པའང་སྣང་། སྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་ཡོད་པའམ། མེད་ཀྱང་བླ་རྟེན་གི་གོས་དི་མ་ཅན་རས་དཀར་ལྟ་

བུའི་གདན་གི་སྟེང་དུ་བཞག ། དེའི་མདུན་དུ། ཁུག་རྟགས་བརྟག་པའི་སྣོད་ཀ་ཊོ་ར་ལྟ་བུ། གས་ཆག་བུག་རོལ་མེད་པའི་ནང་དུ་ཆུ་

སྣ་འཛོམ་གང་ཆེས་བཀང་བའི་ཁར། ཁ་དོག་ཁམས་མཐུན་གི་ཕོར་བའང་སྡེར་མའི་ནང་དུ་ཟན་བཟང་པོར་རིན་པོ་ཆེ་དང་དི་བཟང་

བསྲེས་པའི་བླ་ལུག་ཕོ་མོ་གང་ཡིན་གི་སྐེ་མཆེད་དོད་པ་ཕོ་ཡིན་ན་དཀར་པོ་དང་། མོ་ཡིན་ན་ནག་པོར་བགིས་པ་བཀོད། སྟེགས་

གཞན་ཞིག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་མཆོད་གཏོར་བཤམས། གཞན་ཡང་། ཡི་དམ་དང་ཆོས་སྐོང་གི་མཆོད་གཏོར་དང་

དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱའོ། །

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི་ཡི་དམ་ལྷའི་བསོམས་བཟླས་དང་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བྱས་ཏེ་གསོལ་བ་རེ་

གཅིག་ཏུ་བཏབ། ཆོས་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ་འཕིན་ལས་དག་ཏུ་བཅོལ་ལོ། །

བླ་བླུའི་ཆོ་ག་དངོས་ལ། ཡས་རྣམས་བྱིན་གིས་བརླབ་པ། མགོན་སྤྱན་དང་བ། དཀོན་མཆོག་མཆོད་དེ་གསོལ་བ་གདབ་

པ། འབྱུང་བ་དང་སྦྱར་ཏེ་གདོན་སྤྱིར་བསྔོ་བ། སྤར་ཁའི་གདོན་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྔོ་བ། ཕོགས་བཅུའི་གདོན་ལ་སོས་སུ་བསྔོ་བ། བླ་

གཤེད་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་བསྔོ་བ། བཟླས་པ་ལ་འཇུག་པ། གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་དང་དགུ་ལས། 

དང་པོ་ནི། གླུད་གཏོར་རྣམས་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གླུད་གཏོར་མཐུན་རྫས་རྣམས་ༀ་དང་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་

དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ། ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། མགོན་སོ་སོའི་མོས་པ་དང་མཐུན་པའི་མཁོ་རྒུའི་ཡོ་བྱད་ཟད་མི་ཤེས་པ་ནམ་

མཁའ་མཛོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། སྔགས་དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབ། 

གཉིས་པ་ནི། གསུར་དུད་གཡབ་དར་དབྱངས་རོལ་དང་བཅས་པས། ཧཱུཾ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་

འགོ་དང་། །བཀའ་དང་དམ་ལ་གནས་པ་ཡི། །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་འཁོར་བཅས་

དང་། །བཙང་མགོན་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་རྣམས། །གླུད་ལ་སྤྱན་འདེན་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གླུད་ལ་སྤྱན་འདེན་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །སྤར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གླུད་ལ་སྤྱན་འདེན་གཤེགས་

སུ་གསོལ། །སེ་བ་དགུ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གླུད་ལ་སྤྱན་འདེན་གཤེགས་སུ་
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གསོལ། །གཙུག་ལག་སྤྱི་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གླུད་ལ་སྤྱན་འདེན་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །སྡེ་བརྒྱད་དེགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གླུད་ལ་སྤྱན་འདེན་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་རྣམས། །གླུད་ལ་སྤྱན་འདེན་གཤེགས་

སུ་གསོལ། །ང་རྒྱལ་གདུག་པའི་སེམས་ཀྱིས་མ་འབྱོན་པར། །བྱམས་དང་ཞི་བའི་

སེམས་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སརྦ་གུ་རུ་སརྦ་དེ་ཝ་སརྦ་ཌཱ་ཀི་སརྦ་པྲེ་ཏ་ས་

མ་ཡ་ཛཿ ཛཿ  ཞེས་སྤྱན་དངས། 

གསུམ་པ་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགོ་དང་། །ཆོས་སྐོངས་བསྲུང་མ་འཁོར་བཅས་

ལ། །གུས་པས་ཕག་འཚལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ། །བྱིན་བརླབས་ཐུཊ་རེས་བསྐབ་

ཏུ་གསོལ། །

བཞི་པ་འབྱུང་བ་དང་སྦྱར་ཏེ་གདོན་སྤྱིར་བསྔོ་བ་ནི།  ཧཱུཾ། རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གི་བདག་པོ་ཡི། །རྣམ་ཤེས་

གླུད་དང་རུས་པའི་གླུད། །ཤ་ཡི་གླུད་དང་ཁག་གི་བླུད། །དོད་ཀྱི་གླུད་དང་དབུགས་

ཀྱི་གླུད། །མཁའ་ལ་གནས་དང་བྲག་ལ་གནས། །ས་ལ་གནས་དང་ཆུ་ལ་གནས། །མེ་

དང་རླུང་ལ་གནས་པ་ཡི། །གནོད་བྱེད་ལྷ་འདེ་ཡོངས་ལ་བསྔོ། །དེང་གི་རྒྱུ་སྦྱོར་

ཡོན་བདག་ལ། །སྔོན་གི་ལན་ཆགས་འབྲེལ་བ་ཡིས། །བླ་ལ་བརྐུས་སམ་གཞམས་

སྲིད་ན། །བླ་གླུད་གསེར་སྐེམས་འདི་བཞེས་ལ། །བཟུང་བ་ཐོང་ལ་བཅིངས་པ་

ཁོལ། །བསྡམས་པ་གོད་ལ་མནན་པ་ཐེག །ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་བཞུགས། །བཀྲག་

མདངས་དབང་བའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །བླ་གླུད་གཉེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ། །བུ་ལོན་ལན་

ཆགས་བྲལ་བར་མཛོད། །

ལྔ་པ་སྤར་ཁའི་གདོན་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྔོ་བ་ནི། ཧཱུཾ། ལྷོ་ཕོགས་སྤར་ཁ་ལི་ཐོག་ན། །བཙན་དང་གེ་
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བོ་བསྡོངས་པའི་གདོན། །ལྷོ་ནུབ་སྤར་ཁ་ཁོན་ཐོག་ན། །ས་བདག་ཕུ་བདག་བསྡོངས་

པའི་གདོན། །ནུབ་ཕོཊ་སྤར་ཁ་དྭ་ཐོག་ན། །བདུད་དང་སྐེས་བུ་བསྡོངས་པའི་

གདོན། །ནུབ་བྱང་སྤར་ཁ་ཁེན་ཐོག་ན། །རྒྱལ་པོ་ཐེ་བྲང་བསྡོངས་པའི་གདོན། །བྱང་

ཕོགས་སྤར་ཁ་ཁམ་ཐོག་ན། །ཀླུ་དང་མ་མོ་བསྡོངས་པའི་གདོན། །བྱང་ཤར་སྤར་ཁ་

ཁོན་ཐོག་ན། །རྦད་འདེ་དཀོར་འདེ་བསྡོངས་པའི་གདོན། །ཤར་ཕོགས་སྤར་ཁ་ཟིན་

ཐོག་ན། །ཀླུ་དང་རྒྱལ་པོ་བསྡོངས་པའི་གདོན། །ཤར་ལྷོ་སྤར་ཁ་ཟོན་ཐོག་ན། །རྒྱལ་

འགོང་སྨོ་འདེ་བསྡོངས་པའི་གདོན། །སྤར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་གདོན་རྣམས་ཀྱིས། །རྒྱུ་སྦྱོར་

མིའུ་རིན་ཆེན་འདིའི། །བླ་ལ་བརྐུས་སམ་གཞམས་སྲིད་ན། །ནམ་མཁའ་ཁམས་ཀྱི་

མདངས་དང་ལྡན། །རྒྱང་བུ་དེ་ནི་འཕན་བཟང་དང་། །ཕོ་གདོང་མོ་གདོང་འགོ་ཤེས་

དང་། །ངར་མི་ལུས་ལ་རྒྱན་ཆ་ཅན། །བླ་གླུད་གསེར་སྐེམས་འདི་བཞེས་ལ། །བཟུང་

བ་ཐོང་ལ་བཅིངས་པ་ཁོལ། །བསྡམ་པ་གོད་ལ་མནན་པ་ཐེག །ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་

བཞུགས། །

དྲུག་པ་ཕོགས་བཅུའི་གདོན་ལ་སོས་སུ་བསྔོ་བ་ནི། ཧཱུཾ། སྟེང་ཕོགས་ལྷ་ཡི་གདོན་ཚོགས་

དང་། །ཤར་ཕོགས་རྒྱལ་པོ་དི་ཟའི་གདོན། །ལྷོ་ཕོགས་གྲུལ་བུམ་གཤིན་རེའི་

གདོན། །ནུབ་ཕོགས་ཀླུ་ཡི་གདོན་གི་ཚོགས། །བྱང་ཕོགས་གནོད་སྦྱིན་གདོན་

རྣམས་དང་། །མཚམས་བཞི་མེ་ལྷ་སྲིན་པོ་རླུང་། །དབང་ལྡན་འོག་ཕོགས་ས་བདག་

གདོན། །ཕོགས་བཅུའི་གདོན་ཚོགས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །རྒྱུ་སྦྱོར་མིའུ་རིན་ཆེན་

འདིའི། །བླ་ལ་བརྐུས་སམ་གཞམས་སྲིད་ན། །བླ་བླུད་གསེར་སྐེམས་འདི་བཞེས་

ལ། །བཟུང་བ་ཐོང་ལ་བཅིངས་པ་ཁོལ། །བསྡམས་པ་གོད་ལ་མནན་པ་ཐེག །ཞི་བ་
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ཆེན་པོའི་ངང་ལ་བཞུགས། །

བདུན་པ་བླ་གཤེད་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་བསྔོ་བ་ནི། ཀྱྱཻ། ཉི་མ་ནུབ་ཕོགས་ཕ་ཀི་ན། །བདུད་མཁར་

ནག་པོའི་ནང་ཤེད་ན། །བདུད་རེ་རེ་ཏི་འགོང་ཡག་བཞུགས། །སྤྲུལ་པ་ཕོ་བདུད་བཅུ་

གསུམ་འགེད། །སྐེས་པ་ཀུན་གི་སྲོག་གཅོད་བྱེད། །ཟ་མ་མོ་ཡི་སྲི་ལ་བརྐུ། །བྱིས་པ་

ཆུང་གི་ཚེ་ལ་བརྐུ། །བདུད་པོ་བླ་རྐུ་བཅུ་གསུམ་གིས། །དེང་གི་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་

གི། །བླ་སྲོག་བརྐུས་སམ་གཞམས་སྲིད་ན། །བླ་བླུད་གསེར་སྐེམས་འདི་བཞེས་

ལ། །བཟུང་བ་ཐོང་ལ་བཅིངས་པ་ཁོལ། །བསྡམ་པ་གོད་ལ་མནན་པ་ཐེག །ཞི་བ་ཆེན་

པོའི་ངང་ལ་བཞུགས། ། 

ཀྱྱཻ། ཉི་མ་བྱང་ཤར་མཚམས་ཤེས་ན། །སྲོག་བདག་རྒྱལ་པོ་པེ་ཧར་ཁྱོད། །གཙུག་

ལག་ཁང་གི་སྲུང་མ་ཡིན། །སྤྲུལ་པ་འཛམ་གིང་ཀུན་ལ་འགེད། །ས་བདག་འགོང་

པོ་ཕོ་ཉར་གཏོང་། །ཐེ་བྲང་སྟོང་སྡེའི་རྒྱབ་རྟེན་བྱེད། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་

དབུགས་ལེན། །དམ་སྲི་སྤུན་དགུའི་ཁ་འཛིན་བྱེད། །བླ་རྐུན་པེ་ཧར་འཁོར་བཅས་

ཀྱིས། །རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གི་བདག་པོ་འདིའི། །བླ་སྲོག་བརྐུས་སམ་གཞམས་སྲིད་ན། །བླ་

གླུད་གསེར་སྐེམས་འདི་བཞེས་ལ། །བཟུང་བ་ཐོང་ལ་བཅིངས་པ་ཁོལ། །བསྡམས་

པ་གོད་ལ་མནན་པ་ཐེག །ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་བཞུགས། །ཁྱད་པར་བླ་གཤེད་སྡེ་

གཉིས་ལ། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐེམས་དམ་པ་དང་། །རིན་ཆེན་ནམ་མཁའ་སྣ་ཚོགས་

དང་། །རིན་ཆེན་རྒྱང་བུ་འཕན་བཟང་སྤས། །ངར་མི་ཕོ་མོ་ཆུང་གསུམ་ཕྱུགས། །རང་

རང་མཛེས་པའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། །ཕོ་གདོང་དང་ནི་མོ་གདོང་དང་། །བཤོས་བུ་

དང་ནི་མཐེབ་ཀྱུ་དང་། །ཤ་སྣ་དེ་ནི་བཅུ་གསུམ་དང་། །བླ་ཡི་གླུད་ནི་བཅུ་གསུམ་
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རྣམས། །དེང་འདིར་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གི །བླུད་དང་བབ་ཏུ་འབུལ་ལགས་ན། །ལྷུ་

མོ་དེ་ནི་བཅུ་གཉིས་དང་། །མགོ་བོ་དང་ནི་བཅུ་གསུམ་གི། །ཚབ་ཏུ་དེ་ནི་འབུལ་

ལགས་ཀྱིས། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གླུད་དུ་འབུལ། །བླ་གླུད་གསེར་སྐེམས་འདི་

བཞེས་ཤིག །ཡ་ཐགས་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ཤིག །རྔོན་ཆ་དར་ཟབ་གསེར་དང་

གཡུ། །ལྷོ་བྱང་ལ་ལུང་རྫས་དུ་མ། །གཏོར་མ་གསེར་སྐེམས་བཅས་པ་བཞེས། །རྒྱུ་

སྦྱོར་མིའུ་རིན་ཆེན་འདིའི། །བླ་ལ་བརྐུས་སམ་གཞམས་སྲིད་ན། །བཟུང་བ་ཐོང་

ལ་བཅིངས་པ་ཁོལ། །བསྡམས་པ་གོད་ལ་མནན་པ་ཐེག །གནོད་པ་བསྡུས་ལ་བླ་ཚེ་

གཏོང་། །ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་བཞུགས། །མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ཁི་ལ་བཞུགས། །ཕན་

པ་བྱང་སེམས་བསྐེད་དུ་གསོལ། །

བརྒྱད་པ་བཟླས་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས། །འོད་

དང་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན། །ཉི་མའི་ཟེར་ལྟར་ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་

འཕོས། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་ལས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ། །ལྷ་སྔགས་ཕག་མཚན་འོད་ཟེར་བདུད་རིའི་རྒྱུན། །ཅིར་

ཡང་འཆར་བའི་རྣམ་པར་ཐོགས་མེད་བཀུག །སྒྲུབ་བྱར་བསྟིམ་པས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་

གཉིས་ཐོབ། །སླར་ཡང་འོད་ཟེར་བ་ཐག་འཛིངས་པ་ལྟར། །གནམ་ས་བར་སྣང་ནམ་

མཁའི་ཁམས་གང་བ། །ཕོགས་བཅུར་སྤོས་པས་བསྒྲུབ་བྱའི་བླ་སྲོག་ཚེ། །སྡེ་བརྒྱད་

འབྱུང་པོ་སྤར་ཁ་སེ་བའི་གདོན། །ལས་དང་ཡེ་ཤེས་བསྲུང་མ་ཇི་སེད་པས། །བརྐུས་

ཕོགས་གཞམས་དང་ཡང་འཁྱམས་འཐོར་བ་སོགས། །བླ་རྟགས་ཨ་ནི་བྷྲུཾ་དང་ཐིག་

ལེ་སོགས། །འོད་དུ་འདིལ་བའི་རྣམ་པར་བཀུག་པ་ཀུན། །སྒྲུབ་བྱར་བསྟིམ་པས་
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ཉམས་གསོས་ཆད་པ་མཐུད། །ཡོ་བ་བསྲངས་ཏེ་བླ་ཚེ་སྲོག་གསུམ་རྒྱས། །ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་གཟི་བརིད་ལྡན་པར་གྱུར། །ༀ་རྫབ་རྫབ་རྫུབ་རྫུབ་བྷི་ད་ཀློང་ནི་

ཁུག་ཛཿ ཞེས་བརྒྱ་སྟོང་ཁི་འབུམ་སོགས་རྟག་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཟླའོ། །

བཟླས་པའི་བར་མཚམས་སོགས་ཅི་རིགས་པར། རྒྱལ་པོའམ་ཡུལ་དཔོན་གི་ཕོ་བྲང་དང་མཁར། དགེ་འདུན་གི་འདུ་ཁང་། 

ཆོས་ར། གིང་གསེབ། གོང་ཁྱེར་གི་སྲང་མདོ། རྒྱ་ལམ་ཁོམ་སོགས་སྐེ་བོ་འདུ་ལོང་ཆེ་ས་དང་། ལྷ་སྲིན་གདུགས་པ་ཅན་གནས་

པའི་སར་ཕིན། ཡུལ་གོང་ཆེ་གེ་མོར་སྐེས་པ། རུས་དང་ལོ་བདག་དང་མིང་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་

བླ་ཚེ་འཁྱམས་པ་དང་ཡར་བ་དང་། འཐོར་བ་དང་། འཕོགས་པ་དང་། འབྱམས་པ་

ཐམས་ཅད་གནས་སུ་ཁུག་ཅིག །ཅེས་སད་གསང་མཐོན་པོས་སྒ་དག་པར་འབོད་དུ་བཅུག ། དེ་དང་བསྟུན་ནས་

རང་ཉིད་ཀྱིས་ཏིང་འཛིན་གསལ་ཞིང་། བླ་ཚེ་ཁུག་པའི་མོས་པ་བརྟན་པོ་བྱའོ། ། འབོད་མཁན་བསྒྲུབ་བྱ་དེའི་ཕ་མ་ཉེ་དུའམ། གོགས་

མཆེད་ཡིད་དང་མཐུན་པ་དགོས་ཤིང་། འགའ་ཞིག་གིས། བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་རང་བཟའ་བཏུང་དང་རེད་མོ་སོགས་བྱ་བྱེད་གང་ལ་དགའ་

བ་རྣམས་བརོད་དེ། དེ་དང་དེ་བཟའ་རུ་ཤོག ། འཐུང་དུ་ཤོག ། བྱེད་དུ་ཤོག ། ཅེས་བོས་ན་ཁྱད་ཆེ་ཟེར་ཤིང་། སྐྲག་དངངས་སོགས་

ལ་བརྟེན་ནས་བླ་ཡར་བ་ཡིན་ན། གནས་དེ་ནས་ས་སྤར་བ་གང་སོགས་ཁྱེར་ཡོད་ན་བཟང་ཟེར་རོ། ། 

བླ་ཁུགས་མ་ཁུགས་བརྟག་པ་ནི། མདུན་གི་ཆུ་སྣོད་ལ་འཁོད་པའི་བླ་ལུག་གི་ཕོར་བ་ཆུ་སྟེང་དུ་བསོར་ལ། བླ་ཁུགས་མ་

ཁུགས་ཀྱི་རྟགས་གང་ཡིན་ཀྱང་གསལ་བོར་ཤོག་ཅིག་སམ་པའི་མོས་པ་དག་པོ་བགིས་པས་མཐར་བླ་ལུག་བསྒྲུབ་བྱར་ཁ་བལྟས་

ན་ཁུགས་པའི་རྟགས་དང་། ཕིར་ལོག་ཏུ་བལྟས་ན་ད་དུང་མ་ཁུགས་པའི་རྟགས་ཡིན་པས་ཆོ་ག་བསྐར་ཞིང་། བཟླས་པར་འབུངས་

ཏེ་བླ་འགུགས་པར་བྱའོ། ། ཡང་བླ་འགུགས་པའི་རྟེན་དུ་གོས་སོགས་རྒྱ་སྲང་ལ་བཏེགས་ནས་བཞག་ཡོད་ན། སྔར་ལས་ལི་རུ་སོང་

ན་ཁུགས་རྟགས་དང་། མ་སོང་ན་ད་དུང་མ་ཁུགས་པའི་རྟགས་ཡིན་ཟེར། 

དགུ་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཀྱྱཻ། སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་འདེ་དང་། །བཀྲག་དང་

མདངས་ལ་དབང་བ་རྣམས། །རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གི་བདག་པོ་ཡིས། །དཀའ་བ་བཙལ་
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ཞིང་དཀོན་པ་བསྡུས། །ལེགས་དགུ་བསགས་ཤིང་ཞིམ་དགུ་སྤུངས། །བདག་

གིས་བསམ་པ་རྣམ་དག་ཅིང་། །སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་ཏེ། །སྣང་

སྲིད་ལྷ་འདེ་དགེས་བྱེད་པའི། །འདོད་ཡོན་དྲུག་ལྡན་མཆོད་གཏོར་དང་། །དབུལ་

བའི་གླུད་ཆེན་འདི་བཞེས་ལ། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་ལ་ཉོན། །ཆོས་ཉིད་

བདེན་པའི་དོན་ལ་སོམས། །དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་མ་གཅོག །རིག་འཛིན་

རྒྱལ་པོའི་ངག་ལ་ཉོན། །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་ལ། །ཕ་རོལ་གཞན་ལ་གནོད་མ་

བྱེད། །འཁོར་བའི་རྒྱུ་འབྲས་དན་པར་གིས། །ལུང་པ་ཡི་ནི་སུམ་མདོ་ན། །ལམ་སྲང་

དེ་ནི་བཞི་མདོ་ན། །ལྷ་སྲིན་སྐོང་བའི་གནས་ཤིག་མཆིས། །མདོས་གླུད་དམ་པ་འདི་

ལོང་ལ། །འཁོར་འདིར་གནོད་འཚེ་མ་མཛད་པར། །བསྐོད་ཅིག་གཤེགས་ཤིག་ད་

གཤེགས་ཤིག །རང་རང་སོ་སོའི་གནས་སུ་གཤེགས། །སུམྦྷ་ནི་སོགས་དག་ཏུ་བརོད། གུ་

གུལ་གིས་བདུག ། ཡུངས་དཀར་གིས་བྲབས། རོལ་མོའི་ཚམས་ངམ་བཤུགས་སྒ་སོགས་དང་བཅས། གླུད་གཏོར་རྣམས་གནོད་

ཕོགས་སོགས་ལམ་ཀྱི་བཞི་མདོར་སྐེལ་དུ་འཇུག ། 

བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཚེ་དབང་བསྐུར་བའམ། བཀའ་བསོ་སོགས་བྱ། བསྲུང་བ་གདགས། ནད་པ་སོགས་ཉེན་ཆེ་བ་ཡིན་ན་སྡོད་གནས་

སྤོ་ཤིང་མིང་ཡང་བསྒྱུར། བླ་རྐང་གི་རྒྱ་བཤིགས་ལ་བླ་གཡུ་ལུས་ལ་གདགས། བླ་རྐང་གི་ཤ་སྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ནས་ལོངས་སྤྱོད་པར་སྟེར། 

གཡུ་སོགས་མེད་པར་གོས་ལྟ་བུ་བཞག་པ་ཡིན་ན་གོན་དུ་གཞུག ། ཤིས་པ་བརོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་རོ། ། 

ཞག་སྦྲེལ་དུ་ཐུན་བཞི་ལྟ་བུར་བྱེད་ན། ཐུན་དང་པོ་ལ་ཡི་དམ་གི་བདག་བསྐེད་སོགས་བཏང་། གཉིས་པར་ཆོ་ག་དང་སྔགས་

བཟླས། ཕི་མ་གཉིས་ལ་བཟླས་དམིགས་གསལ་བཏབ་ནས་སྔགས་ཁོ་ན་བཟླས། ཐུན་མཐར་འགོན་གཤེགས་གསོལ་མི་བྱེད། སང་

ཉིན་ཀྱང་རིམ་པ་དེ་ལྟར་ལ། སྤྱན་དངས་པའི་འགོན་སྔར་གི་འགོན་ལ་བསྟིམས། ཞག་གངས་རྫོགས་པའི་འཇུག་ཏུ་གཤེགས་གསོལ་

མན་ཆད་སྔར་བཞིན་བྱའོ། ། 
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རྟགས་མཚན་དཔྱད་པར་འདོད་ན། བླ་རྐང་ལ་ལེགས་པར་བརྟགས་པས། རུས་པ་སྣུམས་ལ་འཁིལ་བ་དང་། འཇམ་ལ་ལི་ན་

བཟང་། སྐ་ལ་སོབ་པ། རྩུབ་ལ་དཀར་བ། ཡང་ལ་ཆུང་ན་ངན། རྐང་ལ་བུག་རོལ་སེར་ག་སོགས་སྐོན་བྱུང་ན་ངན། མ་བྱུང་ན་བཟང་། 

ཆུ་སེར་བུ་གུ་སྟོད་དུ་འདུག་ན་བཟང་། སད་དུ་འདུག་ན་ངན། བར་དུ་འདུག་ན་འབྲིང་། མདོག་ནག་ན་ངན། དམར་ན་བཟང་། སེར་ན་

འབྲིང་། དི་ཞིམ་པོ་འདུག་ན་བཟང་། རུལ་དི་ཤི་དི་སྲོགས་ངན་པ་བྱུང་ན་མི་ལེགས། ནས་རྣམས་གངས་རིས་པས་སྔར་ལས་ལྷག་

ན་བཟང་། ཉུང་ན་ངན། འཕེལ་འགིབ་མེད་པ་འབྲིང་། མདོག་དཀར་སེར་བཟང་། ནག་མོག་ཏུ་བྱུང་ན་ངན། རང་དང་ཡོན་བདག་ལ་

སོགས་པའི་རྨི་ལམ་དུ། བླ་འཁྱམས་པའི་རྟགས་དང་། མུན་ནག་ཆར་གཏིབས། ཉི་མ་ནུབ་པ་སོགས་བྱུང་ན་ངན། བླ་གཡུ་བཏགས་

པ། ཉི་མ་ཤར་བ། གོས་གསར་པ་གོན་པ། ཚེ་རྫས། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས། རོ་རེ། གཡུང་དྲུང་སོགས་རེད་པ་རྨིས་ན་བཟང་། ངན་

པ་ཤེས་ཆེ་ན་ཆོ་ག་ལན་གསུམ་གི་བར་བསྐར། བཟང་ངན་འདེས་མར་བྱུང་ན་མ་བསྐར་ཀྱང་ཆོག ། བཟང་པོ་འབའ་ཞིག་བྱུང་ན་ཚེ་

སྲོག་བརྟན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། ། 

བླ་འགུགས་ཆོ་ག་ཚད་ལྡན་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །སྔོན་འགོ་བཅའ་ཤོམས་ལག་ལེན་རྒྱས་པ་དང་། །དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་

སྔོན་བྱོན་དམ་པའི་གསུང་། །བྱིན་ཅན་བསྒྱུར་བཀོད་མེད་པ་ལེགས་མོད་ཀྱང་། །ཡོ་བྱད་སྣ་མང་མི་འཛོམས་སྦྱིན་བདག་

དང་། །ཆོ་ག་རྒྱས་པ་མི་ལོགས་སྒྲུབ་པ་པོས། །ལོང་སབས་མེད་པར་ཕལ་དུ་སྒྲུབ་དགོས་ཚེ། འདི་ཙམ་གིས་ཀྱང་ཕན་པར་འགྱུར་

སམ་སེམས། །རྟོག་གེས་དེགས་པ་རྣམས་ལ་འདིས་ཅི་བྱ། །སིང་བརེས་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པ་སྲིད་མཐའ་ཙམ། །གཏོ་ཆོག་རིམ་གོས་

རེད་པ་ཚོལ་རྣམས་དང་། །རྐེན་གིས་གཙེས་པ་འགའ་ལ་ཕན་ཐོག་ཤོག །བླ་བླུའི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་སྲོག་གི་ཆད་མཐུད་ཞེས་བྱ་བ་འདི་

བླ་འགུགས་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་གི་སབས། ལག་ཏུ་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་ཤིག་ཐོགས་ཏེ། མིང་ནས་ཁྱི་འབོད་པ་བཞིན་བྱེད་པ་

ལས། བྱ་ཐབས་གཞན་མི་ཤེས་པ་མང་པོ་མཐོང་བས་རྐེན་བྱས་ཏེ། མདོས་གཏོ་གླུད་ཀྱི་ཆོ་ག་འདི་རིགས་སྡེ་སྣོད་ལ་སྦྱངས་པའི་

དགེ་བཤེས་རྣམས་འགལ་རྐེན་མེད་ཅིང་ལྟོ་འགངས་ཉི་མས་དོས་པའི་སབས་སྤང་བྱ་དང་། ནད་གདོན་སོགས་ཀྱིས་གཙེས་དུས་

བླང་བྱར་མཛད་པས། སྤང་བླང་གང་གི་ཕོགས་ཡིན་པ་མ་ཤེས་ཀྱང་། རྨ་ཁར་ཕན་ན་ཁྱི་ཚིལ་གི་དཔེ་བཞིན། ཉེ་བར་མཁོ་བའི་

སབས་ཀྱང་སྲིད་སམ་སྟེ་བཙུན་གཟུགས་དྷརྨ་བཛྲ་གིས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་བྲིས་པའོ། །
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༄༅། །ནད་པ་ཉམ་ཐག་ལ་ཚེ་འགུག་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། 

༄༅། །འཇིག་རྟེན་འདེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་

འཇོམས་མཛད་པ། །མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐབས། །སངས་

རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཟུངས་རིང་ནི། ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཨ་པ་རི་

མི་ཏ། ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནིཤྩིཏ་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱཡ། 

ཏདྱཐཱ། ༀ་པུཎེ་པུཎེ། མཧཱ་པུཎེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎེ་ཛྙཱ་ན་སཾ་

བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ༀ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡ་དྷརྨ་ཏེ། ག་ག་ན་ས་མུད་ག་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

བི་ཤུདྡེ། མཧཱ་ན་ཡ་པཱ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱཧཱ། གཟུངས་ཐུང་ནི། ༀ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

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

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

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཟུངས་རིང་ངམ་ཡང་གཟུངས་ཐུང་ནི། ༀ་བྷྲཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨམྲ�་ཏ་ཨཱ་ཡུར་དེ་

སྭཱཧཱ། ༀ་འཁོར་བ་ལས་སྒོལ་ཏ་རེ་མ། །ཏུཏྟཱ་རེ་ཡིས་འཇིགས་བརྒྱད་སྒོལ། །ཏུ་རེས་

ན་བ་རྣམས་ལས་སྒོལ། །སྒོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ༀ་ཏ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་

མ་ཨཱ་ཡུཿ པུཎེ་ཛྙཱ་ན་པུཥ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ལན་ཉེར་གཅིག་གམ་བདུན་སོགས་ལོང་དང་བསྟུན་ནས་བཟླས་

རེས། ཚེ་མདའ་ཡོད་ཚེ་ལག་གཡས་པའི་གཡས་སོར་བྱ་བཞིན་གདངས་སན་པོའི་སོ་ནས་ཚེ་འགུག་བྱ་ཚུལ་ནི། སྦྱིན་པའི་

སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེངྒེ་སྦྱིན་པའི་སྟོབས་རྟོགས་

ནས། །སིང་རེ་ཅན་གི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །སྦྱིན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྒ་ནི་གགས་

པར་གྱུར། །སྦྱིན་པ་མཐར་ཕིན་ཚེ་ཡང་འཕེལ་བར་ཤོག །ཚུལ་ཁིམས་སྟོབས་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གེ་ཚུལ་ཁིམས་སྟོབས་རྟོགས་

ནས། །སིང་རེ་ཅན་གི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །ཚུལ་ཁིམས་སྟོབས་ཀྱི་སྒ་ནི་གགས་

པར་གྱུར། །ཚུལ་ཁིམས་མཐར་ཕིན་ཚེ་ཡང་འཕེལ་བར་ཤོག །བཟོད་པའི་སྟོབས་

ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གེ་བཟོད་པའི་སྟོབས་རྟོགས་

ནས། །སིང་རེ་ཅན་གི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྒ་ནི་གགས་

པར་གྱུར། །བཟོད་པ་མཐར་ཕིན་ཚེ་ཡང་འཕེལ་བར་ཤོག །བརོན་འགྲུས་སྟོབས་

ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གེ་བརོན་འགྲུས་སྟོབས་རྟོགས་

ནས། །སིང་རེ་ཅན་གི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །བརོན་འགྲུས་སྟོབས་ཀྱི་སྒ་ནི་གགས་

པར་གྱུར། །བརོན་འགྲུས་མཐར་ཕིན་ཚེ་ཡང་འཕེལ་བར་ཤོག །བསམ་གཏན་

སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གེ་བསམ་གཏན་སྟོབས་

རྟོགས་ནས། །སིང་རེ་ཅན་གི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །བསམ་གཏན་སྟོབས་ཀྱི་སྒ་

ནི་གགས་པར་གྱུར། །བསམ་གཏན་མཐར་ཕིན་ཚེ་ཡང་འཕེལ་བར་ཤོག །ཤེས་

རབ་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གེ་ཤེས་རབ་སྟོབས་

རྟོགས་ནས། །སིང་རེ་ཅན་གི་གོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །ཤེས་རབ་སྟོབས་ཀྱི་སྒ་ནི་

གགས་པར་གྱུར། །ཤེས་རབ་མཐར་ཕིན་ཚེ་ཡང་འཕེལ་བར་ཤོག །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 །རེད་དཀའི་རྟེན་བཟང་ལོ་བརྒྱར་འཚོ་བ་དང་། །ཉེས་སྤྱོད་སྡིག་པའི་སྣོད་དུ་

མི་འགྱུར་བར། །རྣམ་དཀར་ལེགས་བྱས་ཁོ་ནར་བཀོལ་བ་ཡིས། །རང་གཞན་དོན་

གཉིས་མཐར་ཕིན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བརོད་པར་བྱའོ། །
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༄༅། །ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་ཀིས་དག་བཟོག

ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ལྷ་མོ་འོད་ཟེེར་ཅན་མ་སོམ་པར་འདོད་པས། སྐབས་སེམས་སྔོན་དུ་བཏང་། སྭ་བྷ་

ཝས་སྟོང་བར་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ཕག་བདུན་གིས་དངས་པའི་ཤིང་རྟའི་སྟེང་དུ་པདྨ་

དང་སྣང་བྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རང་གི་སེམས་ཉིད་མཾ་ཡིག་སེར་པོ། དེ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འོད་ཟེར་

ཅན་མ་སྐུ་མདོག་སེར་མོ་ཞལ་ཅིག་ཕག་ཉིས། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་དང་གཡོན་མྱ་

ངན་མེད་པའི་ཤིང་གི་ཡལ་ཀ་བརྣམས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་

ཅིང་། དར་དཀར་པོའི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། ཞབས་གཉིས་རོལ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་

བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས། ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔེའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་སྤྱན་དངས། གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

མཆོད་པ་བྱ་རྒྱུད་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། ༀ་བཛྲ་ཨམྲྀྲ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་

སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ་྅་ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་

ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། མར་མེ། དི་

ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པར་གྱུར། ༀ་ཨḒྷཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 
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ༀ་མ་རི་ཙྱཻ་ཨḒྷཾ་ ནས་ཤཔྟ་བྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གིས་འབུལ། གང་གི་མཚན་ཙམ་དན་

པས་ཀྱང་། །ཕི་ནང་ཉེར་འཚེ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་མཛད་

པ། །འོད་ཟེར་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

སིང་གར་མཾ་ཡིག་ལ་སྔགས་ཕེང་གིས་བསོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། བར་ཆད་

ཉེར་འཚེ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཞིང་། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་པར་བསམ་སྟེ། ༀ་མ་རི་ཙྱཻ་མཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། 

ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་བསངས་ཤིང་། ༀ་མ་རི་ཙྱཻ་ཨḒྷཾ་ སོགས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དང་། གང་གི་མཚན་

ཙམ་དན་པས་ཀྱང་། །ཕི་ནང་ཉེར་འཚེ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་

མཛད་པ། །འོད་ཟེར་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད་པ་བྱ། 

བཟློག་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་ན་སྤྱན་དངས་ཞེས་པའི་མཚམས་སུ། སྟེང་གི་ནམ་མཁར་རང་ཉིད་ལ་མགོན་

སྐབས་དཔུང་གཉེན་གི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཤིང། སྐུ་ལས་རང་འདའི་ལྷ་མོ་ཁབ་སྐུད་

ཐོགས་པ་དང་ཕག་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་ཏེ་གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཁ་མིག་བཙེམས་ཤིང་ཡན་ལག་བཅིངས་ཏེ་རྭ་བའི་ཕི་རོལ་གི་ནང་དུ་འཕངས་ཤིང་

ཕག་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་མེད་དུ་ཟོས་པར་བསམ་ལ་བཟླས་པ་བྱ། 

མཇུག་ཏུ། མཆོག་གསུམ་མཐུ་དང་ཁྱད་པར་དུ། །བཅོམ་ལྡན་འོད་ཟེར་མ་

ཡི། །ཐུགས་རེ་བདེན་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་

ལ། །གནོད་ཅིང་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་བཟློག །བར་ཆད་ཆག་སོ་ཉམ་ང་བཟློག །མི་

དང་ཕྱུགས་ཀྱི་ནད་ཡམས་བཟློག །སད་སེར་འབྱུང་བའི་གནོད་པ་བཟློག །ཕ་རོལ་

བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་བཟློག །དག་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ཉེར་འཚེ་བཟློག །ནང་འཁྲུག་དབྱེན་
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དང་འཁོན་པ་བཟློག །མཚན་རྟགས་རྟེན་འབྲེལ་ངན་པ་བཟློག །གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་

གནོད་པ་བཟློག །ཀླུ་གཉན་གདུག་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བཟློག །མདོར་ན་ནད་མུག་ཁྲུག་

རོད་བཟློག །བཟློག་གོ་སྡང་བའི་དག་ལ་བཟློག །བསྒྱུར་རོ་གནོད་པའི་བགེགས་

ལ་བསྒྱུར། །ཞེས་བཟློག་པ་བྱ། དེ་ནས་སྤོས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཚུར་བསྡུས་ཏེ་རང་ལ་བསྟིམ་

ཞིང་། ཕག་རྣམས་གདོང་ཕིར་བསྟན་ཏེ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འཁོད་པས་ཉེར་འཚེ་ཐམས་

ཅད་བསྲུང་བར་བསམ། 

བཅོམ་ལྡན་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ཡིས། །ཕི་རོལ་ཉེར་འཚེ་ཀུན་བསྲུང་ཞིང་། །མཆོག་

དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །དུས་འདིར་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ། །བགེགས་

རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང་། །ཞེས་སོགས་བྱ། 

ཞེས་པ་འདི་ནི་མཛོད་དགེ་དགོན་གསར་དགའ་ལྡན་རབ་རྒྱས་གིང་གི་བླ་མ་དབུ་མཛད་དཀོན་མཆོག་བདེ་ཆེན་གིས་བསྐུལ་

ངོར་བཙུན་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒོན་མེས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

སརྦ་མངྒ་ལཾ།
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༄༅། །སེང་གདོང་བཟོག་པ།

༄༅། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་

བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགིས་པ་འདི་དག་གིས། །འགོ་

ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག ། ལན་གསུམ་བརོད། ༀ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡཿ སརྦ་

དྷརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ་྅་ཧཾ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་

པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མ་དང༌། རོའི་གདན་ལ་རང་

ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགོ་མ་སེངྒེའི་གདོང་པ་ཅན། གཡས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་

འགོ་མ་སྟག་གི་གདོང་པ་ཅན། གཡོན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགོ་མ་དོམ་གི་གདོང་པ་

ཅན། གསུམ་ཀའང་མགིན་པ་མན་ཆད་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་

ཕག་གཡས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། གཡོན་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཞབས་གཡས་

བསྐུམ་ཞིང་གཡོན་བརྐང་བའི་གར་སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་

དབུས་ན་བཞུགས་པ། 

དེའི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕོས་པས། མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགོ་མ་སེངྒེའི་གདོང་

པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་མཁའ་འགོ་མ་བྱེ་བ་འབུམ་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ། གཞན་

ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་མདུན་གི་ནམ་

མཁར་སྤྱན་དངས། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ 
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཛཿ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་བསྐེད་མཛད་མ། །དམ་ཉམ་དག་བགེགས་ཐལ་

བར་རློག་མཛད་མ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན། །བསྟན་སྲུང་ཆེན་

མོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལན་གསུམ་བརོད། 

སྤྱན་དངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཉིད་ལ་མགོན་སྐབས་དང་

དཔུང་གཉེན་གི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མཐར་བཟླས་

བྱའི་སྔགས་ཀྱིས་གཡས་བསོར་དུ་བསོར་བར་གྱུར། ཨཿ ཀཿ སཿ མཿ རཿ ཙཿ ཤཿ དཿ 

རཿ སཿ མཿ རཿ ཡཿ ཕཊཿ ལན་གང་མང་བརོད།

ན་མོ་བླ་མ་ཡང་དག་པའི་ཡོངས་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་བདེན་

པ་དང༌། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་

པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། དཔལ་

མགོན་དམ་པ་ཆོས་སྐོང་བའི་སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་

པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ལ་

སོགས་པ་མཁའ་འགོ་མ་བྱེ་བ་འབུམ་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་

དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་

ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྡང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ། 

གདུག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ། བསམ་པ་ངན་པ། སྦྱོར་བ་རྩུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཕིར་

བཟློག་ཅིང་ཐལ་བའི་རྡུལ་ཕན་བཞིན་དུ་བརླག་པའི་འཕིན་ལས་མཛོད་ཅིག །

མཁའ་འགོ་བྱེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །དག་བགེགས་བྱད་མ་ཐམས་ཅད་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཀྱི། །ལུས་ངག་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློགས། །རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྒོལ། །

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་འགོའི་གཙོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་སོ་ནས་མི་བསྲུན་སྐེ་བོ་ཡི། །བདག་

ཅག་བདེ་ལེགས་འཕོག་པའི་རིགས་སྔགས་སོགས། །མ་ལུས་བཟློག་ཅིང་གཞན་དུ་

བསྒྱུར་བ་ཡིས། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་འཕིན་ལས་མཛོད། །དགེ་བ་འདི་

ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགོ་བ་གཅིག་ཀྱང་

མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །སྡེ་འདིར་བྱིན་རླབས་དཔལ་འབྱོར་མི་

ཉམས་ཤིང༌། །བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཞི་བ་དང༌། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་

དག་པའི་ཁུར་འཛིན་པའི། །དགེ་འདུན་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
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༄༅། །མནོལ་བསང་ལྷ་ཆབ་སྔོན་མོ། 

༄༅། །པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་ལ་ན་མོ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་

ཏུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་ཚེ། རྒྱལ་པོ་ཁི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་སྐུ་ཁམས་ཡུན་རིང་མ་བདེ་ཞིང་། དེའི་ཡུལ་དུ་བཙའ་སད་སེར་གསུམ། ནད་

ཡམས་མུ་གེ་ལ་སོགས་པ་མི་བདེའི་མཚན་ལྟས་མང་དུ་བྱུང་བས། དེར་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་གོས་བྱས་ནས། སན་པ་རིས་པ་

སོགས་གང་ལས་གང་ཟབ་བོས་ནས་ཕག་ར་བརྟག་པར། སན་པའི་ཞལ་ནས། ནད་འདུ་བ་རྣམ་བཞིའི་ར་ན་མི་འཇུག་ཅིང་འཐིབ་ཀྱི་

ར་གཅིག་འདུག་པས། མི་གཙང་བའི་མནོལ་གིབ་བསྙུང་ནད་ཡིན་པ་འད་ཟེར། དེ་ནས་མོ་བས་མོ་བཏབ། རིས་པས་རིས་བྱས་པས་

ཐམས་ཅད་ཁ་འཆམ་པར་མི་གཙང་བའི་མནོལ་གིབ་ཀྱིས། རྒྱལ་པོ་དང་ཡུལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་འཁྲུགས་པར་འདུག་ཟེར་བ་ལ། དེར་

སན་པ་རིས་པ་སོགས་ཀྱིས་གང་འདས་མནོལ་བ་མ་ཤེས་པར། རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་མང་བཟའ་ཁི་ལམ་བྱ་བ་ཞིག་ལ་རོག་མནོལ་

གི་བུ་གཅིག་བྱུང་བས། བཙུན་མོས་གསང་ནས་ཁོལ་མོ་ཞིག་ལ་གཏད་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་སུས་ཀྱང་མ་མཐོང་བར་སྦས་པ་གལ་ཆེ་

ཟེར་བས། ཁོལ་མོས་ཕུག་གཅིག་ཏུ་སྦས་པའི་རྐེན་གིས་ས་བདག་གི་ལྟོ་བར་ཕད་པས་ས་བདག་ཡུལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་གཙང་

བའི་གིབ་ཕོག་ནས་འཁྲུགས་པས་རྒྱལ་པོ་དང་ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བདེ་བ་བྱུང་། དེར་ཁོལ་མོ་ལ་ཡང་མི་གཙང་བའི་

གིབ་ཕོག་ནས་ན་བས། མགོ་དང་ཡན་ལག་ཞ་གྲུམ་དུ་སོང་། སླར་ཡང་སན་པ་བོས་ནས་བསྟན་པས་འདུ་བ་རྣམ་བཞིའི་ནད་ནི་མི་

འདུག ། མི་གཙང་བའི་མནོལ་སྒྲུབ་ཕོག་འདུག་པས། གང་གིས་མནོལ་བ་མ་ཤེས་ནའང་ཁྱོད་ཀྱི་ནད་དེ་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ང་རང་

ལ་མེད་ཟེར་བས། དེར་ཁོལ་མོས་ཁི་ལམ་གི་བུ་སྦས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་དུ་བཤད་པས། དེར་གཅིག་སྨྲ་གཉིས་སྨྲ་བས་རྒྱལ་པོའི་སན་

དུ་གསན་པས། རྒྱལ་པོས་མང་བཟའ་ཁི་ལམ་ལ་བོས་དིས་པས་ཁི་ལམ་གིས་དང་བོར་མ་བཤད་ན་ཁོལ་མོ་ལ་སྲོག་ཉེན་འདུག་པ་

དགོངས་ནས་དང་པོར་ཞུས་པས་རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་ཁེལ་དགོངས་ནས། ཁི་ལམ་ལ་ཆད་པ་གཅད་པར་འོས་པས། ཁི་ལམ་ཨོ་

རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་སྐབས་འཚོལ་དུ་བྲོས་པས། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་མདུད་ཡི་གེ་བཅས་བསྐུར་ནས། བཙུན་
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མོ་ཁི་ལམ་ལ་ཆད་པ་བཅད་པ་མི་འོས་འད། གང་ཡིན་ཀྱང་ང་སྣང་སྲིད་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡིན། སྣ་ཚོགས་

ཀྱི་སྣང་བ་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བསྒྱུར་ཤེས་པ་ཡིན་པས། མི་གཙང་བའི་མནོལ་གིབ་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་གིབ་སེལ་བར་

བྱེད་པ་ལ་སླ་བ་ཚེགས་ཆུང་བ་དོན་ཆེ་བའི་ཐབས་ཡོད་པས། རྫས་དང་ཡོ་བྱད་འདི་ལྟ་བུ་དགོས་པས་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་གིས་

ལ། རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཁེལ་མ་གནང་བར་སང་རྒྱལ་བློན་འཁོར་བཅས་བསམ་ཡས་ཧེ་པོ་རིའི་རེ་མོར་བྱོན་ཅིག ། ཅེས་གསུངས་པས། 

རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་རྫས་དང་ཡོ་བྱད་བསགས་ནས། སང་ཧེ་པོ་རིའི་རེར་བྱོན་པ་ལ། དེར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་གཞུང་ནས་

བྱུང་བའི་རྫས་རྣམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་བསགས་ལ། 

རཾ་ཡཾ་ཁཾ་ཡི་གེ་གསུམ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་འབྱུང་བ་ལྷའི་རོ་བཅུད་ཐམས་ཅད་

བསྡུས། བསང་རྫས་ཁ་དོག་དི་རོ་རེག་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། མི་གཙང་བའི་དི་མ་

ཉེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་པས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ། བར་སྣང་ནམ་

མཁའ་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་དུད་སྤིན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་

བཀང་བར་སྤོས་ཏེ། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡེ་དྷརྨཱཿ ཏེ་བཛྲསིདྡི་ཧཱུཾ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐ་ག་

ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ཏངྑཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྤ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨ་མྲྲྀ་

ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཿ ཎཱཾ་ཨ་དྱ་ནུད་པན་ན་ཏྭད། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ༀ་རུ་རུ་སྤུ་རུ་ཛྭ་ལཱ་ཏིཥྠ་སིདྡི་ལོ་ཙ་ནི་

སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་བྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་རྣམས་གང་

དག་བསམས་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་

འབྱུང་གྱུར་ཅིག །

སྔགས་དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཤིང་། དང་པོ་མནོལ་བསང་བྱ་བ་ནི། འདི་སད་དོ། ཀྱྱཻཿ 

སེམས་ཅན་ཀུན་ཀྱང་མ་རིག་འཐིབ་བོས་མནོལ། །ཉོན་མོངས་དུག་ལྔས་ཡེ་ཤེས་
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ལྷ་ལྔ་མནོལ། །སོ་གསུམ་མི་དགེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མནོལ། །འདུལ་ཁིམས་

ཉམས་པས་ལུས་ལྷ་མཁའ་འགོ་མནོལ། །དམ་ཚིག་ཉམས་པས་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་

མནོལ། །ཚོགས་གཏོར་ཆུང་ངུས་མ་དང་མཁའ་འགོ་མནོལ། །ཕུད་ཉམས་ལྷག་མས་

ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་མནོལ། །སེར་སྣ་བསགས་པས་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་མནོལ། །ཏིང་

འཛིན་འཁྲུགས་པས་སྲིད་པའི་མ་མོ་མནོལ། །བརེ་གདུང་འཁྲུགས་པས་མཆེད་

དང་ལམ་དལ་མནོལ། །ཞེ་སྣང་འཁྲུགས་པས་ཞི་བའི་ལྷ་རྣམས་མནོལ། །ང་རྒྱལ་

འཁྲུགས་པས་རྒྱས་པའི་ལྷ་རྣམས་མནོལ། །འདོད་ཆགས་འཁྲུགས་པས་དབང་གི་

ལྷ་རྣམས་མནོལ། །ཕག་དོག་འཁྲུགས་པས་དག་པོའི་ལྷ་རྣམས་མནོལ། །གཏི་མུག་

འཁྲུགས་པས་གསལ་བྱེད་ལྷ་རྣམས་མནོལ། །དཀར་དམར་ཐབ་གཞོབ་ཡུལ་ལྷ་

གཉན་པོ་མནོལ། །ཐབ་འཁོན་འཁྲུགས་པས་བྱེས་ལྷ་གཉན་པོ་མནོལ། །མི་གཙང་

ཐབ་ཀྱིས་ཁྱིམ་ལྷ་ཁྱིམ་བདག་མནོལ། །མི་གཙང་དི་ཡིས་མགོན་སྐབས་ལྷ་རྣམས་

མནོལ། །ཁྱད་པར་མི་གཙང་བུད་མེད་པང་སེ་མནོལ། །སྟེང་འོག་བར་གསུམ་ལྷ་ཀླུ་

གཉན་རྣམས་མནོལ། །ཕུག་ལྷ་སོ་ནོར་ཁྱིམ་ལྷ་ཁྱིམ་བདག་མནོལ། །ལུས་ངག་ཡིད་

དང་དག་ལྷ་ཕག་ལྷ་མནོལ། །

ཀྱེཿ ལུས་མནོལ་ལུས་ཀྱི་མདངས་ཉམས་ལུས་སྟོབས་ཤོར། །མགོ་མཇིང་རོ་

སྟོད་ན་ཞིང་མིག་མི་གསལ། །ངག་མནོལ་སད་འགག་ལྐུག་ཅིང་སྨྲ་མི་བདེ། །མཆིལ་

སྣབས་མང་ཞིང་སྣ་འཚུབ་ལེ་ཐོག་བརྣངས། །ཡིད་མནོལ་ཡིད་མི་བདེ་ཞིང་ཚིག་པ་

ཟ། །བརེད་ངས་གཉིད་འཐིབ་བྱིང་ཞིང་མཚན་མོ་ཡེར། །མགོ་མནོལ་མགོ་འཁོར་

མིག་གིབ་རྣ་བ་འོན། །ཡན་ལག་མནོལ་བས་ཞ་གྲུམ་སྦྲིད་ཅིང་ན། །ཕོ་མཚན་མནོལ་
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བས་མི་འགེང་ར་དཀར་མང་། །མོ་མཚན་མནོལ་བས་སྲིད་ཀྱི་སྐེ་སོ་ཆད། །རྒྱབ་རྟེན་

ལྷ་མནོལ་གཞི་ཡི་ལས་མི་འགྲུབ། །དག་ལྷ་མནོལ་ན་དག་སྲི་ཐང་དཀར་ལ། །བྱེས་

ལྷ་མནོལ་ན་མགོན་འཐོམས་གོགས་དང་འབྲལ། །མགོན་ལྷ་མནོལ་ན་མགོན་རྣམས་

དོན་མི་འགྲུབ། །གཞི་ལྷ་མནོལ་བས་གཞི་ལྷ་སྡོད་མི་ཚུགས། །ཡུལ་ལྷ་མནོལ་བས་

ནད་འཁྲུགས་མུ་གེ་འབྱུང་། །ཁང་ལྷ་མནོལ་བས་ཟག་ཅིང་ཙག་སྒ་འབྱུང་། །རྦ་ལྷ་

མནོལ་བས་རུལ་ཞིང་ལྡོག་འགྱུར་མང་། །ནོར་ལྷ་མནོལ་བས་སྟོང་ཤིང་འབྱོར་མི་

རྒྱས། །ཕྱུགས་ལྷ་མནོལ་བས་སྤུ་འབྱི་ལྟས་ངན་འབྱུང་། །ཞིང་ལྷ་མནོལ་བས་ཞིང་ས་

ཁོལ་བུར་སྟོང་། །ཐབ་ལྷ་མནོལ་བས་བཅུད་མེད་སྟོང་ཞིང་འགོང་། །གོགས་ལྷ་མནོལ་

བས་ཟས་ཁར་འགོང་བོ་འཇུག །གོ་མཚོན་མནོལ་བས་གོ་ལོག་རྣོ་མཚོན་རྡུགས། །རྟ་

ཕོ་མནོལ་བས་རལ་རོ་འགོམ་ལམ་ཉམས། །སོ་ཁྱི་མནོལ་བས་སད་འགག་བཙན་རྫི་

ཞན། །ཁ་རེས་མནོལ་བས་མི་རབས་ལད་མོ་ཤོར། །དབང་ཐང་མནོལ་བས་བརེད་

ངས་དབང་བོ་ཉམས། །རླུང་རྟ་མནོལ་བས་སེམས་སྟོར་དོན་མི་འགྲུབ། །ལུས་ཀྱི་ལྷ་

མནོལ་གཉིད་འཐིབ་དན་པ་ཉམས། །ལུས་ཀྱི་ཀླུ་མནོལ་ཤ་འགུལ་ཤ་རོ་ལྡང་། །ཕག་

ལྷ་མནོལ་བས་བཀྲག་དང་གཟི་མདངས་ཉམས། །ལུས་ཀྱི་ལྷ་སྲུང་མནོལ་བས་ལུས་

མི་བདེ། །སྲུང་སྐོབ་ལྷ་རྣམས་མནོལ་བས་སེམས་མི་བདེ། །ལུས་ཀྱི་ཤ་མནོལ་ཤ་

འཆོར་ཉམས་སྟོབས་ཆུང་། །རུས་མནོལ་རུས་ཀུན་ཟུག་ཅིང་སྲིན་བུ་ལྡང་། །ཁག་

མནོལ་ཐིག་ལེ་སད་ལྷུང་ཁག་རྣམས་འཛག །པགས་མནོལ་ཆུ་བུར་བརོལ་ཞིང་ཟ་

འཕྲུག་བྱེད། །ཆུ་རྒྱུས་ར་མནོལ་ཞ་གྲུམ་སྦྲིད་ཅིང་སྐྲང་། །སྤུ་མནོལ་སྤུ་རྣམས་འབྱི་

ཞིང་སློག་ཀྱིན་ཐུལ། །གཞན་ཡང་སེ་མནོལ་རོག་མནོལ་རྨུག་གི་མནོལ། །ཡུགས་
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སའི་མནོལ་དང་རབས་ཆད་ཕོ་མོའི་མནོལ། །ནལ་བུ་མོ་མཚན་ཟླ་མཚན་ཟག་པའི་

མནོལ། །ཟས་མནོལ་གོས་མནོལ་ཐབ་གཞོབ་འཁོན་གི་མནོལ། །ཤི་བའི་དུར་སྲི་

གསོན་པོའི་ནང་དམེའི་མནོལ། །སྡིག་ཅན་བཤན་པ་མནའ་ཟན་དི་བོའི་མནོལ། །དེ་

ལ་སོགས་པའི་མནོལ་གིབ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

ཀྱེཿ འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །ས་ལ་བརྟེན་པའི་ཆུ་ཡིས་རབ་ཏུ་

བརླན། །མེ་ཡིས་དོད་སྐེད་རླུང་གིས་རབ་བསྐོད་པའི། །ར་བ་ཀླུ་ཡི་གནས་ནས་སྐེ་

བའི་ཤིང་། །རེ་མོ་ལྷ་གནས་རབ་ཏུ་སིན་པའི་ཤིང་། །ལོ་འདབ་མི་ཡི་གནས་སུ་ཁྱབ་

པའི་ཤིང་། །དི་ཡིས་ཕོགས་ཀུན་མ་ལུས་ཁྱབ་པའི་ཤིང་། །ཁ་དོག་དི་རོ་ནུས་དང་

ལྡན་པའི་ཤིང་། །ཤིང་མཆོག་ཙནྡན་དཀར་དམར་ཨ་ཀ་རུ། །གསེར་ཤིང་མཁན་པ་

གཡུ་ཤིང་ཤུག་པ་དང་། །དུང་ཤིང་བ་ལུ་སྟག་པ་སྤེན་དཀར་དང་། །འོན་བུ་སྤ་སྙུག་ཉ་

རུབ་གསེར་མགོ་ཅན། །ཕོ་ཤིང་མོ་ཤིང་བུ་ཤིང་ཤིང་སྣའི་ཚོགས། །འབྲས་བུ་གསུམ་

དང་བཟང་དྲུག་སན་སྣའི་ཚོགས། །དི་ལྡན་རོ་ནུས་ཁ་དང་ས་བའི་རིགས། །ནས་

འབྲས་གོ་དང་སོ་བ་ཡུངས་མ་དང་། །འབྲས་སྣ་དཀར་ནག་འབྲུ་ཡི་རིགས་རྣམས་

དང་། །དར་ཟབ་རིན་ཆེན་ཤིང་འབྲུ་ཕེ་མར་དང་། །གསེར་སྐེམས་ཆང་དང་ཤིང་

མཆོག་ཁུ་བའི་བཅུད། །དཀར་གསུམ་ཕུད་དང་མངར་གསུམ་དྭངས་མ་དང་། །ཤ་

ཁག་སྣ་ཚོགས་དབང་བོ་རྣམ་ལྔའི་གསུར། །བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་དམ་རྫས་དཀར་

དམར་དང་། །གུ་གུལ་དཀར་དག་དི་སྤོས་སྣ་ཚོགས་སོགས། །ཕི་ནང་གསང་གསུམ་

མནོལ་གིབ་སེལ་བའི་རྫས། །མེས་བསྲེག་ཆུས་བཀྲུས་རླུང་གིས་རབ་གཏོར་

བས། །ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་སྟོང་བར་གྱུར་བའི་ངང་། །རཾ་ལས་སྐེས་པའི་མེ་ལ་
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བསྲེག་པ་ཡིས། །དི་མཆོག་དི་གསུར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་གིབ་མེད་

ངང་དུ་སངས་གྱུར་ཅིག །

ཀྱྱཻཿ མ་རིག་དབང་གིས་མནོལ་ན་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བསང་། །དུག་ལྔའི་དབང་

གིས་མནོལ་ན་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་བསང་། །སོ་གསུམ་མི་དགེས་མནོལ་ན་སྐུ་

གསུམ་ལྷ་རྣམས་བསང་། །འདུལ་ཁིམས་ཉམས་པས་མནོལ་ན་ལུས་ཀྱི་མཁའ་འགོ་

བསང་། །དམ་ཚིག་ཉམས་པས་མནོལ་ན་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་བསང་། །བརེ་གདུང་

འཁྲུགས་པས་མནོལ་ན་མཆེད་དང་ལམ་དལ་བསང་། །ཚོགས་གཏོར་ཆུང་བས་

མནོལ་ན་མ་དང་མཁའ་འགོ་བསང་། །ཕུད་ཉམས་ལྷག་མས་མནོལ་ན་ཆོས་སྐོང་

སྲུང་མ་བསང་། །དམ་རྫས་ནང་འདེས་མནོལ་ན་གཙང་རིས་མགོན་པོ་བསང་། །སེར་

སྣ་བསགས་པས་མནོལ་ན་ནོར་ལྷ་གཡང་ལྷ་བསང་། །འཁོན་གིབ་མི་གཙང་མནོལ་

ན་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་བསང་། །ཏིང་འཛིན་འཁྲུགས་པས་མནོལ་ན་སྲིད་པའི་མ་མོ་

བསང་། །བརེ་གདུང་འཁྲུགས་པས་མནོལ་ན་སིང་རེའི་མགོན་རྣམས་བསང་། །ཞེ་

སྣང་འཁྲུགས་པས་མནོལ་ན་ཞི་བའི་ལྷ་རྣམས་བསང་། །ང་རྒྱལ་འཁྲུགས་པས་མནོལ་

ན་རྒྱས་པའི་ལྷ་རྣམས་བསང་། །འདོད་ཆགས་འཁྲུགས་པས་མནོལ་ན་དབང་གི་ལྷ་

རྣམས་བསང་། །ཕག་དོག་འཁྲུགས་པས་མནོལ་ན་དག་པོའི་ལྷ་རྣམས་བསང་། །གཏི་

མུག་འཁྲུགས་པས་མནོལ་ན་ལོངས་སྤྱོད་ལྷ་རྣམས་བསང་། །གནོད་གིབ་འཁྲུགས་

པས་མནོལ་ན་ཡུལ་ལྷ་གཉན་པོ་བསང་། །ཐབ་གཞོབ་འཁྲུགས་པས་མནོལ་ན་བྱེས་

ལྷ་གཉན་པོ་བསང་། །མི་གཙང་ཐབ་ཀྱིས་མནོལ་ན་ཁྱིམ་ལྷ་གཉན་པོ་བསང་། །ཉམས་

ཆག་སྒིབ་པས་མནོལ་ན་སྲུང་བྱེད་ལྷ་རྣམས་བསང་། །མི་གཙང་དི་ཡིས་མནོལ་ན་



  159  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

མགོན་སྐབས་ལྷ་རྣམས་བསང་། །རབས་ཆད་དུར་སྲིས་མནོལ་ན་སྲིད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་

བསང་། །མནའ་ཟན་དི་བོས་མནོལ་ན་ཕོ་ལྷ་དག་ལྷ་བསང་། །སྡིག་ཅན་བཤན་པས་

མནོལ་ན་ལྷག་པའི་ལྷ་རྣམས་བསང་། །དམེ་ཡུགས་མི་གཙང་མནོལ་ན་བསང་བྱེད་

ལྷ་རྣམས་བསང་། །གཤིན་པོའི་རོ་གིབ་མནོལ་ན་ཕག་ལྷ་གཉན་པོ་བསང་། །གསོན་

པོའི་ནང་དམེས་མནོལ་ན་འགོ་བའི་ལྷ་རྣམས་བསང་། །ཐབ་ཀྱིས་མནོལ་ན་ཁང་ལྷ་

རྦ་ལྷ་བསང་། །གཞོབ་ཀྱིས་མནོལ་ན་ཕ་ལྷ་མ་ལྷ་བསང་། །ཡུགས་ས་མནོལ་ན་མ་ལྷ་

བུ་རྫི་བསང་། །ལུས་འདི་མནོལ་ན་ལྷན་ཅིག་སྐེས་ལྷ་བསང་། །ངག་མནོལ་གསུང་

སན་གགས་སྟོང་ལྷ་རྣམས་བསང་། །ཡིད་མནོལ་དན་བྱེད་གསལ་བྱེད་ལྷ་རྣམས་

བསང་། །ཡན་ལག་མནོལ་ན་བྱེས་ལྷ་མགོན་ལྷ་བསང་། །

ཀྱྱཻཿ རྨུགས་པ་དྭངས་པར་བྱེད་པའི་ལྷ་རྣམས་བསང་། །འཐིབ་པ་བསང་བར་བྱེད་

པའི་ལྷ་རྣམས་བསང་། །གཙང་རོག་དབྱེ་བར་བྱེད་པའི་ལྷ་རྣམས་བསང་། །མནོལ་

བ་བསང་བར་བྱེད་པའི་ལྷ་རྣམས་བསང་། །ཁྱད་པར་མི་གཙང་བུད་མེད་པང་སེ་

བས། །སྟེང་འོག་བར་གསུམ་ལྷ་ཀླུ་གཉན་ལ་སོགས། །ཕུག་ལྷ་སོ་ནོར་ཁྱིམ་ལྷ་ཁྱིམ་

བདག་དང་། །ལུས་ངག་ཡིད་དང་དག་ལྷ་ཕག་ལྷ་དང་། །ནོར་ལྷ་གཡང་ལྷ་གོས་ནོར་

ལོངས་སྤྱོད་དཔལ། །མནོལ་གིབ་མི་གཙང་དི་མས་གོས་པ་ཡི། །རི་ཤིང་སན་མཆོག་

དི་གསུར་སྣ་ཚོགས་དང་། །ཕི་ནང་གསང་གསུམ་འདོད་ཡོན་དཔག་མེད་ཀྱིས། །མི་

གཙང་མནོལ་སྒྲུབ་དི་མ་བསང་གྱུར་ཅིག །

དེ་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསང་བ་ནི། འདི་སད་དོ། ། ཀྱྱཻཿ ཤིང་རི་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །བླ་

མ་ཡི་དམ་མནོལ་བ་བསང་གྱུར་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ལྷ་རྣམས་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་



  160  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ན། །སན་སྣ་ཙནྡན་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟེན་ལྷ་རྣམས་རོག་གིས་མནོལ་

གྱུར་ན། །སྤོས་དཀར་ཤིང་སྣའི་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །མ་སྲིང་མཁའ་འགོ་རོག་

གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །བྷ་ལ་བྷ་དའི་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་

རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །ཤ་ཁག་སྣ་ཚོགས་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །གཙང་རིས་

མགོན་པོ་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་དི་ཡིས་བསང་

གྱུར་ཅིག །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །ཤིང་རི་སན་མཆོག་དི་

ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །བྱེ་མར་འོ་

སོལ་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ལྷ་རྣམས་མི་གཙང་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །སྤོས་

དཀར་གཡུ་ཤུག་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཀླུ་རྣམས་མི་གཙང་རོག་གིས་མནོལ་

གྱུར་ན། །ཀླུ་སན་སྣ་ཚོགས་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །གཉན་རྣམས་མི་གཙང་རོག་

གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །དར་ཚོན་སྟག་གཟིག་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ས་བདག་

མི་གཙང་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །ཉ་རུབ་གསེར་མགོ་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །གནས་བདག་མི་གཙང་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །སྟག་པ་སུར་དཀར་དི་

ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །གཞི་བདག་མི་གཙང་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །མཁན་པ་

ཉ་རུབ་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཡུལ་ལྷ་མི་གཙང་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །སྦ་

སྙུག་དཀར་གསུམ་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ནོར་ལྷ་མི་གཙང་རོག་གིས་མནོལ་

གྱུར་ན། །ཕེ་མར་ཟས་ཕུད་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །གཡང་ལྷ་མི་གཙང་རོག་གིས་

མནོལ་གྱུར་ན། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཁང་ལྷ་མི་གཙང་

རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །དར་ཟབ་སྣ་ཚོགས་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཐབ་ལྷ་མི་
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གཅིག་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །ཤ་ཕུད་ཆང་ཕུད་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཞིང་

ལྷ་མི་གཙང་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །འབྲུ་རྣམས་སྣ་ཚོགས་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །ཕོ་ལྷ་མི་གཙང་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །དར་ཚོན་སྟག་གཟིག་དི་ཡིས་

བསང་གྱུར་ཅིག །དག་ལྷ་མི་གཙང་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །ཕེ་མར་གསེར་

སྐེམས་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །བྱེས་ལྷ་མི་གཙང་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་

ན། །འབྲས་དཀར་རི་བཅུད་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །མགོན་ལྷ་མི་གཙང་རོག་གིས་

མནོལ་གྱུར་ན། །ཤ་ཆང་གསེར་སྐེམས་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །སྐེ་ལྷ་མི་གཙང་

རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །ལྷ་ཤིང་སུར་དཀར་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ལུས་

ལྷ་མི་གཙང་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །གུ་གུལ་དཀར་ནག་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །སྲུང་སྐོབ་ལྷ་རྣམས་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །ཤིང་འབྲས་མེ་ཏོག་དི་ཡིས་

བསང་གྱུར་ཅིག །རིག་བྱེད་ལྷ་རྣམས་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །གཡུ་ཤུག་བ་

ལུའི་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །རྒྱབ་རྟེན་ལྷ་རྣམས་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་ན། །སྤོས་

སྣ་ཤིང་སྣའི་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ལུས་ཀྱི་གོ་མཚོན་རོག་གིས་མནོལ་གྱུར་

ན། །ལྷ་ཆབ་སན་སྣའི་དི་ཡིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་རོག་གིས་

མནོལ་གྱུར་ན། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །མནོལ་གིབ་མི་

གཙང་ཐམས་ཅད་དག་བསངས་ནས། །ཤེལ་བཞིན་གསལ་ལ་དུང་ལྟར་དཀར་གྱུར་

ཅིག །ཤེལ་སོང་བཞིན་དུ་ཕི་ནང་གསལ་གྱུར་ཅིག །

དེ་ནས་བསང་དུད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ལྷ་དང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་འདི་སད་དོ། །ཧཱུཾ་བླ་མ་ཡི་དམ་མནོལ་

བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །དཔའ་བོ་
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མཁའ་འགོ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་

བསང་གྱུར་ཅིག །ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་

སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །གཙང་རིས་ལྷ་རྣམས་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་མནོལ་བ་ཡོད་ན་

ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་མནོལ་

བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །སྟེང་གི་ལྷ་

རྣམས་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །བར་གི་ལྷ་རྣམས་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་

བསང་གྱུར་ཅིག །ས་གཞིའི་ཀླུ་རྣམས་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་

སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །གཞི་བདག་གནས་བདག་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །མཆེད་དང་ལམ་དལ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་

ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟེན་ལྷ་སྲུང་མནོལ་

བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །བརྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་

སྲུང་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །འགོ་

བའི་ལྷ་ལྔ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །མ་ལྷ་བུ་རྫི་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་

གྱུར་ཅིག །རྟ་ལྷ་འཕན་པོ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་

བསང་གྱུར་ཅིག །ནོར་ལྷ་ཕྱུག་མོ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་
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སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ལུག་ལྷ་རྨིན་པོ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་

དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ར་ལྷ་ཙི་མོ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཞིང་ལྷ་ཚངས་པ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་

ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཕུག་ལྷ་གེ་ཐུང་མནོལ་བ་

ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །སོ་ལྷ་སྟག་གཡག་

མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཐབ་

ལྷ་ཡོད་མོ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །ཕོ་ལྷ་དག་ལྷ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་

གྱུར་ཅིག །ནོར་ལྷ་གཡང་ལྷ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་

གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །བྱེས་ལྷ་མགོན་ལྷ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་

བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །

དེ་ནས་སྲུང་མའི་ཕི་ནང་གི་རྟེན་རྫས་རྣམས་བདུགས་ནས་འདི་སད་དོ། །ཀྱྱཻཿ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་དཔོན་

སློབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ལྷ་དང་སྲུང་མ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་

སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ལྷ་ཁང་དི་མེད་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་

བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ལྷ་གོས་བསེ་ཁབ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ལྷ་རྒྱན་ལྷབ་ལྷུབ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་

ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ལྷ་མཚོན་རྣོ་ངར་མནོལ་

བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ལྷ་རྫས་རོ་བརྒྱ་

མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ལྷ་བཏུང་
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གསེར་སྐེམས་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །ལྷ་རྟ་བཙན་པོ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་

གྱུར་ཅིག །ལྷ་ལུག་དོན་པོ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་

བསང་གྱུར་ཅིག །ལྷ་གཡག་ཞོལ་མོ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་

སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ལྷ་ར་ཁོམ་པོ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་

བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །སྲུང་མའི་དམ་རྫས་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །སྲུང་མའི་སྤྱན་གཟིགས་མནོལ་བ་ཡོད་

ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །སྲུང་མའི་མཆོད་རྫས་

མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །སྲུང་

མའི་སྒྲུབ་རྫས་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །སྲུང་མའི་རྟེན་རྫས་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་

བསང་གྱུར་ཅིག །སྲུང་མའི་ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་

བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །

དེ་ནས་སྦྱིན་བདག་གི་མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལ་བདུགས་ནས་འདི་སད་དོ། །ཀྱྱཻཿ བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་

མི་ནོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །སྲིད་ཀྱི་དབང་ཐང་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་

དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །མཁས་པའི་བཙུན་གཡང་མནོལ་བ་ཡོད་ན་

ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །བཙན་པོའི་བློ་གཡང་

མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །གཞོན་

ནུའི་དཔལ་གཡང་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་
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གྱུར་ཅིག །སྐེན་པོའི་མཐེབ་གཡང་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་

སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །མང་བོའི་ཚོགས་གཡང་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །རྟ་ཕོའི་མགོགས་གཡང་མནོལ་བ་ཡོད་

ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཕྱུགས་ཀྱི་འཕེལ་གཡང་

མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཟས་ཀྱི་

བཅུད་གཡང་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །བཙན་པོའི་སྟོབས་གཡང་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་

གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཕྱུག་པོའི་ནོར་གཡང་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་

དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །འཕན་པོའི་དར་གཡང་མནོལ་བ་ཡོད་ན་

ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །བཙན་ཕྱུག་འཕན་གསུམ་

མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །གཞན་

ཡང་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །གོན་པའི་བེར་གོས་མནོལ་བ་ཡོད་

ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །བཏགས་པའི་རྣོ་མཚོན་

མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །བཏུང་

བའི་ཟས་སོམ་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །གཞི་ཡི་གནས་ས་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་

བསང་གྱུར་ཅིག །འདུག་པའི་མལ་ས་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་

སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །མི་ནོར་རིགས་རྒྱུད་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །བྲན་དང་གཡོག་འཁོར་མནོལ་བ་
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ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཕྱུགས་དང་སོ་

ཁྱི་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཟས་

ནོར་ལོངས་སྤྱོད་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་

གྱུར་ཅིག །སྟོབས་དང་མངའ་ཐང་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་

སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །བཀྲག་དང་གཟི་མདངས་མནོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་མནོལ་བ་ཡོད་ན་

ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཁ་རེ་དབང་ཐང་མནོལ་བ་

ཡོད་ན་ཡང་། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །

གཞི་བསང་ཡིན་ན་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཞེས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་དཀྱུས་ལྟར་བྱ། 

ནད་སོགས་ཀྱི་དོན་ཡིན་ན་སླར་ཡང་བསང་དུད་གིབ་རྐེན་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བདུགས་ནས་འདི་སད་དོ། །ཀྱྱཻཿ ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་འཁོར་

བཅས་ཀྱི། །ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་གདུང་བ་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་

སན་གི་དུད་པ་འདིས། །འདོད་ཆགས་ལས་གྱུར་རླུང་ནད་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །ཞེ་སྣང་ལས་གྱུར་མཁིས་ནད་བསང་གྱུར་

ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །གཏི་མུག་ལས་གྱུར་བད་ཀན་

བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །འདུ་བ་རྣམ་བཞིའི་

ནད་རྣམས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །སིང་

རླུང་རྒྱལ་འགོང་ནད་རྣམས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་

པ་འདིས། །གོ་གཟེར་ཀླུ་བཙན་ནད་རྣམས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་
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སན་གི་དུད་པ་འདིས། །མཆིན་རྒུད་ས་བདག་ནད་རྣམས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །མཚེར་སྦོས་དི་བོའི་ནད་རྣམས་བསང་

གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །མཁལ་གྲུམ་ཀླུ་བསེན་

ནད་རྣམས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །ཕོ་

གཅོང་ཡེ་འགོང་ནད་རྣམས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་

པ་འདིས། །མགོ་དང་ཡན་ལག་ནད་རྣམས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་

སན་གི་དུད་པ་འདིས། །ཤ་དང་པགས་པའི་ནད་རྣམས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །ཁག་དང་ཆུ་སེར་ནད་རྣམས་བསང་གྱུར་

ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །རུས་དང་སྲིན་བུའི་ནད་རྣམས་

བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །ར་དང་ཆུ་རྒྱུས་ནད་

རྣམས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །མདངས་

དང་དབང་བོ་ཉམས་པ་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་

འདིས། །དབུགས་དང་རྣམ་ཤེས་ཉམས་པ་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་

སན་གི་དུད་པ་འདིས། །དཔལ་དང་མཐུ་སྟོབས་ཉམས་པ་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤིང་

མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དུད་པ་འདིས། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཉམས་པ་བསང་

གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ལ། །དམེ་མནོལ་རོག་

གིས་མནོལ་དང་གིབ་ཀྱི་མནོལ། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །ཐབ་དང་གཞོབ་ཀྱི་མནོལ་དང་ཡུགས་སའི་མནོལ། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་

སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཕོ་བྱི་རབས་ཆད་ཟླ་མཚན་ནལ་བུའི་མནོལ། །ཤིང་
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མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །མཛེ་ཅན་གཅོང་བོ་དམ་ཉམས་གིབ་

ཀྱི་མནོལ། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །དི་བཟང་དི་ངད་ཅན་

དང་མུག་དིའི་མནོལ། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཤི་བོའི་

དུར་སྲི་གསོན་གི་ནང་དམེའི་མནོལ། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་

ཅིག །སྡིག་ཅན་བཤན་པ་མནའ་ཟན་དི་བོའི་མནོལ། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་

གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །ཕུད་ཉམས་མི་གཙང་ཡས་དང་གླུད་ཀྱི་མནོལ། །ཤིང་མཆོག་

དི་བཟང་སན་གིས་བསང་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་མི་གཙང་མནོལ་གིབ་མ་ལུས་

ཀུན། །ཤིང་མཆོག་དི་བཟང་སན་གི་དི་གསུར་གིས། །ནམ་མཁའ་སྤིན་བྲལ་བཞིན་

དུ་དྭངས་གྱུར་ཅིག །ཉི་ཟླ་གཟའ་སར་ཇི་བཞིན་གསལ་གྱུར་ཅིག །མེ་ལོང་ཕིས་པ་

ལྟ་བུར་གསལ་གྱུར་ཅིག །ཟླ་བ་ཡར་ངོ་ཇི་བཞིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །མེ་ཏོག་འདབ་

སྟོང་ལྟ་བུར་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །སྟོན་ལྡན་འབྲས་དུས་བཞིན་དུ་སིན་གྱུར་ཅིག །ཆབ་

སྲིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དགོས་འདོད་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་འབྱུང་གྱུར་

ཅིག །རྒྱལ་པོ་ནད་མེད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་སྲིད་རི་བོ་བཞིན་དུ་བརྟན་

གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་རྒྱུད་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ་གྱུར་ཅིག །གཡོག་འཁོར་སར་ཚོགས་

བཞིན་དུ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །ནོར་ཕྱུགས་རི་ཤིང་བཞིན་དུ་བསྟར་གྱུར་ཅིག །སན་

གགས་ཕོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་

ཅིག །ལོ་བརྒྱ་འཚོ་ཞིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་གསུངས་ནས་རྒྱལ་བློན་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་མ་བྱས་པར། འདི་ལྟ་བུ་ཉམས་ལེན་བྱས་ན་དོན་དང་ལྡན་

པ་ཡོད་གསུངས་ཏེ། དེ་ནས་རྒྱལ་བློན་འཁོར་དང་བཅས་དགའ་ཞིང་གུས་པས་ཡི་རངས་ཏེ། གསེར་གི་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་ཕག་
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དང་བསོར་བ་བྱས་ནས་འདི་སད་ཅེས་ཞུས་སོ། །ཀྱེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས། རྒྱུན་དུ་ཉམས་ལེན་ཇི་ལྟར་བགི་དོན་ཇི་བཞིན་

དང་ལྡན་པ་ལགས། ཞེས་ཞུས་པས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལགས། ཁི་སྲོང་ལྡེ་བཙན། སྤྱིར་དལ་

འབྱོར་རྟེན་ཐོབ་པ་ལ་དོན་ལྡན་དུ་བྱེད་དགོས་པས། དེའི་ཐབས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུ་གྲུབ་པ་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་ལྷ་དང་སྲུང་མར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། བྱང་ཆུབ་གྲུབ་པའི་འགལ་རྐེན་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་

གྲུབ་མཐུན་རྐེན་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཆེད་དུ་ལྷ་དང་སྲུང་མ་བསྟེན་དགོས་པ་ཡིན་ལ་བསང་བྱ་བ་ནི། སླར་ཡང་འདི་བཞིན་ཉོན་

མོངས་དུག་ལྔའི་གིབ་མནོལ་སྦྱང་ཞིང་། ལྷ་དང་སྲུང་མ་མི་འབྲལ་བར་འཁོར་བའི་ཐབས་ཡིན་པས། རྒྱུན་དུ་བསང་བྱ་བ་ནི་དོན་དེ་

དང་ལྡན་པའོ། །མནོལ་བསང་བྱ་བ་ནི་དོན་དེ་དང་མཚུངས་པ་ལ། ལྷག་པར་མནོལ་གིབ་མི་གཙང་བ་མྱུར་དུ་སེལ་བ་ལ་མཁོ་བས། 

སྔ་དོ་ལྷ་བསང་དང་ཕི་དོ་མནོལ་ཁྲུས་བྱས་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་གིབ་པ་སྦྱོང་བའོ། །ལྷ་དང་སྲུང་མ་འཁོར། ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་

བྱིན་ཆགས། ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཆ་སོམས། གགས་དང་གཟི་མདངས་བསྐེད། ཁམས་དང་དབང་བོ་གསལ། ཀུན་གི་ཡིད་དུ་འོང་། 

སྣང་སྲིད་ཀྱི་ལྷ་འདེ་དང་འགལ་རྐེན་བར་ཆད་ཀྱི་དི་མས་མི་གོས་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་མང་པོ་ལྡན་པ་ཡིན་གསུངས་སོ། །རྒྱལ་པོའི་

ཞལ་ནས། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས། མནོལ་ཁྲུས་བྱ་བ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡིན་ལགས། སློབ་དཔོན་གི་ཞལ་ནས། 

མནོལ་ཁྲུས་བྱ་བ་ནི། སྤྱིར་མདོ་སྔགས་སོ་སོ་འདི་ལུགས་དང་འད་བས་རྫས་སྦྱོར་བ་སོགས་བྱེད་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད་པས་འདིའི་

སབས་སུ་གོང་གི་སན་རྫས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་དི་བཟང་སྣ་ཚོགས་ཆུ་གཙང་དང་སྦྱར་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བླུགས་ལ་

ཡུལ་ཕོགས་ཆབ་གཏོར་བྲན་ན་ཡུལ་ཁྲུས་དང་། སླར་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་ལ་ཁྲུས་གསོལ་བ་ནི་རྟེན་ཁྲུས་དང་། དེ་

ནས་མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ནོར་རྫས་སོགས་ལ་རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའམ་ཁོ་བོ་སེ་བརེགས་པ་བདུད་རི་འཁྱིལ་བ་སོགས་གང་

རུང་གཅིག་གི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་བསོམས་བཟླས་བྱས་པས་གིབ་ཁྲུས་དང་། ནོར་རྫས་རྟ་སོགས་ལ་གིབ་ཕོག་ན་ཆབ་གཏོར་

བྲན་ན་ཆོག་པ་ཡིན་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བློན་འཁོར་བཅས་དགའ་ཞིང་གུས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་ཕག་དང་བསོར་བ་མང་

དུ་བྱས་ནས་སླར་ཡུལ་དུ་གཤེགས་སོ། །ཕིན་ཆད་རིང་བོ་མ་ལོན་པར་རྒྱལ་པོ་སྙུང་ནད་ལས་གོལ་ནས་ཡུལ་ཁམས་སུ་བཀྲ་ཤིས་

དགེ་ལྟས་མང་པོ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་མནོལ་བསང་ལྷ་ཆབ་སྔོན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །
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༄༅། །མནོལ་བསང་བསྡུས་པ།

༄༅། །མནོལ་བསང་ནི། ༀ་བཛྲ་ཨམྲྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་

སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་

པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། ཙནྡན་ཨ་ཀ་རུ་དུ་རུ་ཀ་ལ་སོགས་པ་

མནོལ་བ་སེལ་བྱེད་ཀྱི་རྫས་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་

ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད། 

ཀྱྱཻཿ ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་ཀུན་བྲལ་ཡང་། །རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་ནོངས་པ་

གང་། །བསང་དང་བསང་བྱ་བསང་ཡུལ་སོགས། །རང་བཞིན་དག་པའི་དབྱིངས་

སུ་བསང་། །མི་གཙང་ཟོས་ཤིང་གོན་པ་བསང་། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་བསངས་

གྱུར་ཅིག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བགིས་བསང་། །དམ་གིབ་འཁོན་གིབ་

བཙོག་གིབ་དང་། །བཤན་གིབ་ཡུག་གིབ་བག་གིབ་བསང་། །མཛེ་གིབ་ཐབ་

གཤོབ་མནོལ་ཤོར་སོགས། །ལྷ་མི་ཡོངས་ལ་གིབ་ཕོག་པ། །མ་ལུས་བསང་གི་

མཆོད་པས་བསང་། །བསང་གིས་མི་བསང་གང་ཡང་མེད། །མི་གཙང་བ་ནི་ཐམས་

ཅད་བསངས། །མི་མཐུན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པར་

མཛོད། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། །ཅི་བསམ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་

མཛོད། །

ཅེས་པ་འདི་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྦྱར་བའོ། །
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༄༅། །གིབ་བསངས།

༄༅། །གིབ་བསང་ནི། ཀྱྱཻཿ དེ་རིང་དམ་གིབ་ཐམས་ཅད་བསང་། །དེ་རིང་འཁོན་གིབ་

ཐམས་ཅད་བསང་། །དེ་རིང་རོ་གིབ་ཐམས་ཅད་བསང་། །ཟས་ངན་ཁ་རུ་ཟོས་པ་

བསང་། །གོས་བཙོག་ལུས་ལ་གོན་པ་བསང་། །གསོན་པོའི་འགོམ་ཡུག་འཕོག་

པ་བསང་། །ཤི་བའི་རོ་གིབ་འཕོག་པ་བསང་། །མི་གཙང་ཡུག་གིབ་འཕོག་པ་

བསང་། །བྱད་ཁ་ངན་གིབ་འཕོག་པ་བསང་། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་

ལ། །ཆོས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །མི་མིན་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་

ཟློག །བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

ཅེས་པ་འདི་ནི་ཆུ་བཟང་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའོ། །
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༄༅། །བསང་གསུར་མདོར་བསྡུས།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཝེ། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་

དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །ལན་གསུམ། 

ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ། བསང་དང་གསུར་གི་མཆོད་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་

གྱུར། འདོན་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བསང་གསུར་མཆོད་པ་འདི། །བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་

བྱང་སེམས་དང་། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས། །ལྷ་ཀླུ་གཞི་

བདག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་དང༌། །ཕ་མ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་

འབུལ། །འདོད་རྒུའི་ཆར་གིས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་གྱུར་ནས། །ལས་ངན་སྡིག་སྒིབ་

ཐམས་ཅད་དག་པ་དང༌། །རྐེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ནས། །བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་ཕོགས་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་

ཅིག །

ཅེས་བསང་གསུར་མདོར་བསྡུས་འདི་དཔོན་སའི་དྲུང་ལགས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་སུ་དྷརྨ་བྷ་དས་བྲིས། །
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༄༅། །གཏོར་མ་བརྒྱ་ར། 

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། གཏོར་མ་བརྒྱ་ར་གཏོང་བར་འདོད་པས། སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་

སྔོན་དུ་བཏང་ནས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། 

སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་དཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་རང་གི་སེམས་ཉིད་

ཧྲིཿ དཀར་པོ་དེ་ལས་འོད་འཕོས་དོན་གཉིས་བྱས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

རང་ཉིད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་

པ། དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ། གཡས་འོག་མས་ཤེལ་འཕེང་དང༌། 

གཡོན་འོག་མས་པདྨ་འཛིན་པ། མཚན་དཔེའི་འོད་འབར་ཞིང༌། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་

དང་དར་གི་ན་བཟས་བཀླུབས་པ། རོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ༀ། 

མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧྲིཿ ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པོ་ཏ་ལ་

ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དངས། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ རང་དང་གཉིས་སུ་

མེད་པར་གྱུར། དབང་གི་ལྷས་དབང་བསྐུར། འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་

གྱུར། 

ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ�་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་མདུན་དུ་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་

ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། ༀ་ལས་མཆོད་རྫས་སམ་གཏོར་མ་དྭངས་

ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ 
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ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབ། ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥེ། དྷཱུ་པཱེ། 

ཨཱ་ལོ་ཀེ། གནྡེ། ནྱཻཝིདྱེ། ཤབྡ། པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

སྐོན་གིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་འགོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགོན། །མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་

རིགས་དྲུག་སིང་རེའི་མགོན། །གདོན་བགེགས་ལན་ཆགས་མགོན་རྣམས་མ་ལུས་

པ། །མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་གཤེགས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས། །ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། 

བདེ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡིད་བཞིན་ནོར། །ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་

མཆོག་གསུམ། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་ལ། །སོ་གསུམ་གུས་པས་སོ་

སོར་ཕག་འཚལ་ལོ། །ༀ་ཨཱཿ གུ་རུ་བཛྲ་སརྦ་བུདྡ་བོ་དྷི་སཏྟྟྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་

ཨḒྷཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞེས་པ་ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་མཆོད། 

ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཡིད་འཕོག་པ། །ལེགས་སྦྱར་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་

བཅས་ལ། །དད་པས་ཕུལ་བས་འགོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །འབྱོར་ལྡན་ཏིང་འཛིན་ཟས་

ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དང༌། །སྣང་

གསལ་དི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་སོགས། །དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་པ་མ་

ལུས་འབུལ། །ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །སྐེ་འཕགས་

དགེ་བ་རྣམས་ལ་རེས་ཡི་རང༌། །འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར་དུ་ལེགས་བཞུགས་

ནས། །འགོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་དང༌། །བདག་གཞན་དགེ་རྣམས་བྱང་

ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །



  175  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

འགོ་བའི་སྒོན་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །དི་ཞིམ་བདུད་རིའི་ཁྲུས་ཆབ་འདི་

གསོལ་བས། །འགོ་བའི་སྒིབ་གཉིས་དི་མ་ཀུན་བྱང་ནས། །དི་བྲལ་སྐུ་གསུམ་

ཐོབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི། །ཕག་ནས་འབབ་པའི་འོ་

རྒྱུན་གིས། །ཡི་དྭགས་རྣམས་ནི་ཚིམ་བྱས་ཤིང༌། །ཁྲུས་བྱས་རྟག་ཏུ་བསིལ་བར་

ཤོག །ༀ་ཨཱཿཧ་ཧཱུཾ། ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། ༀ་ཛྭ་ལ་མི་དཾ་སརྦ་པྲེ་ཏེ་བྷཿསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཛྙན་

ཨ་ཝ་ལོ་ཀེ་ཏེ་ས་མནྟ་སྥར་ཎཱ་རསི་བྷ་ཝ་ས་མ་ཡ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་དུ་རུ་དུ་རུ་ཧི་ད་ཡ་ཛཱ་

ལ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། སྲིད་པ་བར་དོའི་འགོ་ཀུན་ལ། །ཆུ་ཡི་སྦྱིན་པ་འདི་སྦྱིན་པས། །འཇིགས་

སྐྲག་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་ཏེ། །དག་པའི་ཞིང་དུ་བགོད་པར་ཤོག །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། ཏྲ་ས་ནི་ཏྲཱ་ས་ནི། པྲཱ་ཏི་

ཧ་ན། པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨཿཔ་རཾ་བ་རཱ་ཎི་མེ་སརྦ་སཏྟྟྭ་ནན་སྭཱཧཱ། གཞན་ཡང་ཆུ་ཡི་

སྦྱིན་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོ་དང་ཉེར་དགའ་ལ་སོགས་པ་སྲིད་

པ་ཆུ་ཀླུང་གི་བདག་པོ་དང༌། གཞི་བདག་གཉུག་མར་གནས་པ་དང༌། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྦྱིན་པ་དམ་པ་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཅིག ། སྦྱིན་པ་དམ་

པ་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་ནས་དོན་གི་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་གི་ཡོ་བྱད་དམ་པ་མྱུར་

དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་

ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་

སོགས་བགིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་

ཤོག ། ཅེས་ལན་གསུམ་དང༌། 
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དེ་ནས། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ�་ཏ་ཞེས་པ་ནས་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཞེས་པའི་བར་གོང་

ལྟར་བྱས་ནས། ལན་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ། མགོན་སོ་སོ་བདུད་རི་གསོལ་བས་ཚིམ་ཤིང་

དགེས་པར་གྱུར། 

དེ་ནས། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་བཅུ་རེ་བརོད་པ་

རྣམས་སོ་སོར་སབས་སུ་འད་བར་བྱས་ནས། ༀ་བཛྲ་ཨḒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། 

ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །དིན་

ཅན་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་འབྲེལ་ལྷ་ཚོགས་དང༌། །དུས་གསུམ་བདེ་

གཤེེགས་དམ་པའི་ཆོས། །ཚོགས་བཅས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འབུལ། །ཚད་

མེད་ཐུགས་རེས་ལེགས་བཞེས་ནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང༌། །བདག་

དང་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་རྣམས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །ཆོས་

དང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས། །

ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །མྱུར་

མཛད་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་དང༌། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས། །གུར་མགོན་

ཞལ་དང་ཕག་བཞི་པ། །དམག་ཟོར་དེགས་པ་ལམ་སྲིང་དང༌། །གཙང་མའི་རིས་ཀྱི་

མགོན་པོ་སོགས། །ཆོས་བཞིན་སྐོང་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། །གནས་གསུམ་དག་ན་

བཞུགས་པ་ཡི། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །འགོ་ལ་ཕན་བདེ་འབྱུང་

བའི་གཞི། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཞིང་སྐོང་བ་དང༌། །འཕིན་ལས་བཞི་ཡིས་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ། །

ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །དང་

སྲོང་ཆེན་པོ་མཆོག་བརྒྱད་དང༌། །གཞན་ཡང་ལྷ་མིའི་ནང་གནས་པའི། །བདེན་ཚིག་
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གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །ཕོགས་དུས་ཀུན་

ཏུ་རྒྱས་པ་དང༌། །འགོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་སྐིད་པ་དང༌། །ཁྱད་པར་བདག་དང་སེམས་

ཅན་རྣམས། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འགྱུར་བའི། །མཐུན་རྐེན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་

བཞིན། །ཐོགས་མེད་འགྲུབ་པའི་སོན་ལམ་མཛོད། །

ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་

འདི། །ཛམ་བྷ་ལ་དང་ནོར་རྒྱུན་མ། །ཨ་པ་ར་ནི་ཙི་ཏ་སོགས། །ནོར་ལྷ་གནོད་སྦྱིན་

ཚོགས་རྣམས་དང༌། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ལྷན་ཅིག་སྐེས་

ཤིང་འཚོ་བའི་ལྷ། །བསྲུང་ཞིང་སྐོབ་པ་རྣམས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་རྣལ་འབྱོར་

བདག་ཅག་རྣམས། །ལོག་པའི་འཚོ་བས་མི་འཚོ་བར། །ཆོས་མཐུན་འཚོ་བས་འཚོ་

བ་དང༌། །བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་འཕག་འཚ་ལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབྱམས་

ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ས་

ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མ་སོགས། །སྟོང་གསུམ་གཞི་བདག་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །ཚེ་རིང་

མཆེད་ལྔ་བསྟན་སྐོང་བཅས། །གངས་ཅན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཁྱད་པར་

ཡུལ་ཕོགས་འདི་ཉིད་ཀྱི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་འབུལ། །གཞེས་ནས་

བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་རྣམས། །ལས་དང་བྱ་བ་ཅི་བྱེད་ཀྱང༌། །ཀོ་སློང་ཕག་དོག་མ་
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མཛད་པར། །མཐུན་རྐེན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །རྟ་

བདག་བརྒྱད་སོགས་གནོད་སྦྱིན་གི། །སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་མ་ལུས་དང༌། །འཕོག་མ་བུ་

དང་བཅས་ལ་སོགས། །སངས་རྒྱས་མཐོང་དང་མ་མཐོང་བའི། །མི་མིན་མཐུ་ཆེན་

རྣམས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང༌། །མར་གྱུར་བྱམས་པས་སྐོང་

བ་དང༌། །ཁྱད་པར་བདག་ཅག་ཆོས་སྒྲུབ་པའི། །འགལ་རྐེན་སོལ་ལ་མཐུན་རྐེན་

སྒྲུབས༌། །

ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་

འདི། །བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་དང༌། །གདོན་རིགས་གསུམ་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུ་དང༌། །བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་སོགས། །སྟེང་འོག་བར་གསུམ་དབྱེ་བ་

ཡི། །གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ་བསྔོ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མས་ཚིམས་

གྱུར་ནས། །ནད་ཡམས་འཁྲུག་པ་མུ་གེ་དང༌། །སད་སེར་ཐན་པ་མ་གཏོང་བར། །ཕ་

མར་གྱུར་པའི་འགོ་ཀུན་ལ། །ཕན་བདེའི་བསམ་སྦྱོར་བསྟེན་པར་ཤོག །

ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །འགོ་

བ་རིགས་དྲུག་ལམ་རྒྱུད་ལྔ། །སྐེ་གནས་རྣམ་པ་བཞིས་བསྡུས་པའི། །དིན་ཅན་ཕ་

མར་གྱུར་པ་ཡི། །མཁའ་མཉམ་འགོ་བའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་

མས་ཚིམས་གྱུར་ནས། །རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་ཏེ། །ངེས་འབྱུང་བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཉིད་དང༌། །ཡང་དག་ལྟ་བས་རྒྱུད་ཕྱུག་ཅིང༌། །ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་ཡོངས་

རྫོགས་ནས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །
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ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ཡི་

དྭགས་རྒྱལ་མོས་གཙོ་བྱས་པའི། །ཕི་ནང་ཟས་སོམ་སྒིབ་པ་ཅན། །བྱིངས་ན་གནས་

དང་ཁ་འཐོར་བའི། །ཡི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་ཀུན་ལ་བསྔོ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་

མས་ཚིམས་གྱུར་ནས། །བཀྲེས་སོམ་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་ཏེ། །སེར་སྣ་ལ་སོགས་

སྒིབ་པ་གཉིས། །བག་ཆགས་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་དག །སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཡོངས་

རྫོགས་ནས། །ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ཐོག་

མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར། །བསད་དང་བཅིངས་དང་བརེག་པ་དང༌། །ཕོགས་དང་

བརྐུས་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་གཉེར་བ་དང༌། །བུ་ལོན་ཆགས་

པ་རྣམས་ལ་བསྔོ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མས་ཚིམས་གྱུར་ནས། །ལན་ཆགས་ཤ་

འཁོན་མ་ལུས་དང༌། །བུ་ལོན་རྣམས་ཀྱང་ཁྱེར་གྱུར་ནས། །མྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི། །གོ་འཕང་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །

ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་

འདི། །མདངས་ནངས་བསད་པ་ཤི་བ་དང༌། །ལེབས་ཤིང་ཤི་བ་སྐེ་སྲིད་དུ། །ལུས་

མ་ཐོབ་ཅིང་བར་དོ་རུ། །རིག་པ་བརྟན་མེད་འཁྱམས་པ་ཡི། །བར་དོའི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་བསྔོ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མས་ཚིམས་གྱུར་ནས། །བླ་མ་ཡི་དམ་དན་པ་

དང༌། །བར་དོ་བར་དོར་ངོ་ཤེས་ནས། །འཇིགས་པའི་སྒ་བཞི་ཡ་ང་བའི། །གཡང་ས་

གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཡི། །འཇིགས་སྐྲག་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་ཏེ། །ལོངས་སྤྱོད་

རྫོགས་སྐུ་ཐོབ་པར་ཤོག །
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ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །གོ་

བུར་ལྷགས་ཤིང་སལ་བ་ཆད། །ཁས་ཞན་དབང་ཆུང་གྱུར་པ་དང༌། །ལྷག་ལ་རེ་བར་

གྱུར་པའི་མགོན། །ཇི་སེད་མཆིས་པ་རྣམས་ལ་བསྔོ། །རང་རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་

ཡི། །འདོད་དགུའི་ཆར་གིས་ཚིམས་གྱུར་ནས། །མི་བཟད་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའི་

སོ། །ཆགས་སྡང་མི་དགེའི་སེམས་ཞི་ཞིང༌། །རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་

དང༌། །སྲིད་པའི་ར་བ་དྲུང་འབྱིན་པའི། །ཤེས་རབ་མཆོག་གིས་རྒྱུད་གང་ནས། །སྐུ་

གསུམ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་སྟོབས་

དང༌། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །འཕགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་

དང༌། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕིར། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམས་པ་

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

བདེན་སྟོབས་དང༌། 

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

གསུངས། །རྒྱུ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སད་

གསུངས། །ཞེས་མདོར་བསྡུས་སམ། རྒྱས་པ་ནི་དེའི་མཇུག་ཏུ། སར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང༌། །སྒྱུ་མ་

ཟིལ་པ་ཆུ་བུར་དང༌། །རྨི་ལམ་གོག་དང་སྤིན་ལྟ་བུ། །འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་

བལྟ། །ལུས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་སྟེ། །ངག་གི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་ཡིན། །དེ་བཞིན་

ཡིད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེགས། །ཐམས་ཅད་བསྲུངས་པའི་དགེ་སློང་དག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་

ལས་གོལ་བར་འགྱུར། །ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་སྟེ། །གསལ་ཞིང་དག་
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ལ་རོག་པ་མེད། །གཟུང་དུ་མེད་ཅིང་བརོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་དང་ལས་ལས་ཡང་དག་

འབྱུང༌། །ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་གིས། །

དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་པ་བདག་ཉིད་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཟང་ཟིང་གི་

སྦྱིན་པས་རྒྱུད་སིན། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པས་རྒྱུད་གོལ་ནས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་

པར་གྱུར། 

དེ་ནས། སོན་ལམ་ནི། འདི་ལྟར་བགིས་པའི་བསོད་ནམས་དང༌། །བདག་གི་དུས་

གསུམ་དགེ་བའི་མཐུས། །ཉམ་ཐག་འགོ་བ་མཐའ་དག་གི། །མགོན་སྐབས་དམ་

པར་བདག་གྱུར་ཅིག །ཚ་གདུང་དམྱལ་བའི་འཇིགས་པ་རྣམས། །སྐོབ་བྱེད་བསིལ་

བའི་ཆར་དང་ནི། །གང་བའི་དམྱལ་བ་མཐའ་དག་གི། །གདུང་སེལ་ཉི་མའི་མཆོག་

གྱུར་ཅིག །རོ་བརྒྱའི་ཟས་སོམ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །ཡི་དྭགས་མ་ལུས་དབུགས་འབྱིན་

ཅིང༌། །བཀོལ་སྤྱོད་རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་བའི། །སྒོན་མའི་མཆོག་ཏུ་བདག་གྱུར་

ཅིག །ཕག་དོག་འཐབ་རོད་སྡུག་བསྔལ་གི། །མདའ་ཆར་འབབ་ལ་གོ་ཆ་དང༌། །འཆི་

འཕོ་ལྟུང་བའི་ཆུ་འཁྲུག་པར། །སྒོལ་བྱེད་བརྟན་པོའི་གཟིངས་གྱུར་ཅིག །འཇིགས་

རུང་སྐེ་ར་ན་འཆི་ཡི། །རིམས་ནད་དག་པོས་གཙེས་པ་ལ། །ཉོན་མོངས་ནད་ཀུན་

སེལ་བྱེད་པའི། །སན་པའི་མཆོག་ཏུ་བདག་གྱུར་ཅིག །བདག་ནི་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་

རྣམས་ལ། །འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་གཏེར་ཆེན་དང༌། །གཉེན་དང་བྲལ་བས་གདུངས་

རྣམས་ཀྱི། །གཉེན་དང་བཤེས་སུ་ངེས་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀྱང་ཚེ་རབས་ཐམས་

ཅད་དུ། །དལ་འབྱོར་རྟེན་བཟང་དགེ་བའི་བཤེས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྤྱི་བོར་

འཛིན། །ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་གྲུར་ཞུགས་ནས། །སྐུ་གསུམ་གིང་དུ་ཕིན་གྱུར་ཅིག ། 

འདི་རེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའོ། །
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༄༅། །ཆབ་གཏོར་གཏོང་ཚུལ།

༄༅། །ཆབ་གཏོར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མ་གཏོང་བར་འདོད་པས། སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་བྱས་ཏེ། རང་ཉིད་སད་ཅིག་

གིས་པད་ཟླའི་གདན་ལ། དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ས་གནོན་དང་མཉམ་གཞག་གི་ཕག་རྒྱ་ཅན། མཚན་བཟང་

པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་སྤས་པ་འོད་འདོམ་གང་བ། 

འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པ་འཕོ་བ། ན་བཟའ་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཐུགས་

ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ། ཏདྱ་ཐཱ་ༀ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་

པའི་སྔགས་ཕེང་ལ་དམིགས་པ་གཏད་དེ། ཅི་རིགས་པ་བཟླས་ནས། ཨḒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ལ། ཁམས་གསུམ་པ་

ཡི་འགོ་ཀུན་གི། །ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་མཛད་ཅིང༌། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་

མཛད་པ། །ཤཱཀྱ་སེང་གེ་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་བསྟོད། 

ལག་པ་གཡས་རེ་གསུམ་གི་ཕག་རྒྱ་བྱས་པ་གཏོར་མ་ལ་གཏད་ནས། ༀ་སརྦྦ་ཀ་རི་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ལན་གསུམ་

བརོད་ནས། སྣོད་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་སྟོང་གསུམ་དང་

མཉམ་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད། ཕག་རྒྱ་དེ་ཉིད་གཏད་དེ། ༀ་སརྦྦ་སིདྡི་ཧཱུཾ། གསུམ་བྱ། བཅུད་ཐམས་

ཅད་ལྷ་རྫས་ཀྱི་བདུད་རིས། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁེངས་པར་གྱུར། ཅེས་

བརོད། 

འཁོར་འདས་ཀྱི་མགོན་རྣམས་ཀྱིས་གཏོར་མ་གསོལ་བས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་

པར་བསམས་ལ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ། ༀ་སམྦྷ་ར། སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

སྔགས་བདུན་བརོད་ནས། མགོན་འཕགས་པ་རྣམས་མཆོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག ། དམ་

ཅན་རྣམས་ཐུགས་དམ་སོངས་གྱུར་ཅིག ། རིགས་དྲུག་རྣམས་གཏོར་མས་ཚིམ་

གྱུར་ཅིག ། ལན་ཆགས་རྣམས་བུ་ལོན་ཁྱེར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའི་རེས་སུ། ཏིང་འཛིན་

སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ལྔ་

ལྡན་གི། །ར་བརྒྱུད་བླ་མ་དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ལ། །མཆོད་པ་ཕུལ་བས་སྡིག་

སྒིབ་བྱང་བར་ཤོག །ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་དུས་གསུམ་ཕ་མ་ལ། །མཆོད་པ་ཕུལ་བས་

བསོད་ནམས་ཐོབ་པར་ཤོག །བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་ལ། །གཏོར་མ་

ཕུལ་བས་སྡོངས་གོགས་བྱེད་པར་ཤོག །རིགས་དྲུག་ལས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་སེམས་

ཅན་ལ། །སྦྱིན་པ་བཏང་བས་བདེ་སྐིད་ལྡན་པར་ཤོག །ཚེ་རབས་བགངས་པའི་ལན་

ཆགས་གདོན་བགེགས་ལ། །བུ་ལོན་བཅལ་བས་ལན་ཆགས་ཁྱེར་བར་ཤོག །ཡུལ་

ཕོགས་གནས་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ལ། །བསྔོས་ཤིང་བཤམས་པས་འཁོན་

འགས་མེད་པར་ཤོག །རྫས་ཀྱི་དངོས་པོ་འདི་དག་བྱིན་པ་ཡིས། །འདོད་པའི་ལོངས་

སྤྱོད་ཆར་བཞིན་འབབ་པར་ཤོག །ཅེས་བསྔོས་ལ་ཆོས་སྦྱིན་ཀྱང་བྱ། མགོན་རྣམས་མི་དམིགས་

པར་བསམས་ལ། གཏོར་མ་ས་གཙང་སར་དོར་ཞིང་བསྔོ་བ་དང་སོན་ལམ་བྱའོ། །

ཞེས་པ་འདི་ཡང་བཙུན་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྦྱར་བའོ། །
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 ༄༅། །ལན་ཆགས་གཏོར་མ་གཏོང་ཚུལ།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ། འདིར་ལན་ཆགས་གཏོར་མ་གཏོང་བར་འདོད་པས། གནས་དབེན་ཞིང་གཙང་བའི་ཕོགས་སུ། 

གཏོར་མའི་རྒྱུ་བག་ཟན་གི་རིལ་བུའམ་དཀར་གསུམ་མམ་འབྲས་ཆན་ལྟ་བུ་ཤ་ཆང་སོག་ཙོང་སོགས་ཀྱིས་མ་སྦགས་པ། གཏོར་ཆུ་

ཆུ་གཙང་། གཏོར་སྣོད་གསེར་དངུལ་ཟངས་སོགས་ཀྱི་གཏོར་ཐེབ་གས་ཆག་མེད་པའི་གཙང་མ། གཏོར་སྟེགས་ཏིང་ཤག་སོགས་

ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ཏེ། གཏོར་མ་ཚར་གཅིག་གཏོང་ན་གཏོར་སྣོད་གཅིག་ཏུ་གཏོར་རྫས་རིལ་བུ་སོགས་

གང་ཡིན་པ་བླུགས་པའི་སྟེང་དུ་ཆུ་གཙང་བླུག་སྟེ་བཤམས་ལ། སྐབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་སོམ་པ་སྔོན་དུ་

བཏང་། བདག་བསྐེད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་རྒྱས་པ་སོམ་པར་འདོད་ན་བརྒྱ་རའི་

ཆོ་ག་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བསོམ་པར་བྱ་ཞིང་། བསྡུས་པ་ལ་སྤོ་ན། རང་ཉིད་སད་ཅིག་གིས་འཕགས་པ་

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ཡིག་གི་འོད་ཟེར་གིས་

བསོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་དབང་ལྷ་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་

ཧོཿ ཡེ་ཤེས་པ་རང་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར་འོད་

དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རེ་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲ་ཏི་

ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། སྐོན་གིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་

ལ་བརྒྱན། །ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་འགོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་སྦྱིན་བདག་ལ། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་ལན་ཆགས་

དང་། །ཤ་འཁོན་ཡོད་པའི་མགོན་ཐམས་ཅད། །འདིར་འདུས་མདུན་དུ་འཁོད་པར་

གྱུར། །ཅེས་མགོན་རྣམས་བཀུག །
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ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲྲྀ་ཏ་ཀུནྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཿ སྭ་བྷཱ་

ཝ་ཤུདྡོ་྅་ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་

དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད་དེ་གཏོར་མ་བྱིན་གིས་རླབས། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་

ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་

མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབྱམས་ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདུད་བརི་རྒྱ་

མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ལན་ཆགས་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་ལན་

ཆགས་བུ་ལོན་ཁྱེར། །ཤ་འཁོན་སྒིབ་གཉིས་དག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརོད་དེ་བསྔོ། 

གཏོར་མ་ཚར་མང་པོ་གཏོང་ན་སྔ་མ་གཤེགས་ཏེ་ཕི་མ་བཤམས་ལ། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲྲྀ་ཏ་ཀུནྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་

ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ་྅་ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་

པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་

ཞུ་བ་ལས་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟག་པ་

མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད་

དེ་གཏོར་མ་བྱིན་གིས་རླབས། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀེ་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་

བདུན་ནམ་གསུམ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་
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འབྱམས་ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་

དང་བྲལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདུད་བརི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ལན་ཆགས་

གཉེར་བ་རྣམས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་ལན་ཆགས་བུ་ལོན་ཁྱེར། །ཤ་འཁོན་སྒིབ་

གཉིས་དག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའི་བར་སྔ་མ་ལྟར་བརོད་དེ་བསྔོ། 

དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་ཚར་གསུམ། བདུན་ཉེར་གཅིག་ལྔ་བཅུ། བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སོགས་ཅི་ཙམ་བསྔོ་བར་འདོད་པ་བསྔོས་མཐར། 

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས། །རྒྱུ་

ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་དེ་སད་གསུངས། །སར་མ་རབ་རིབ་

མར་མེད་དང་། །སྒྱུ་མ་ཟིལ་བ་ཆུ་བུར་དང་། །རྨི་ལམ་གོག་དང་སྤིན་ལྟ་བུ། །འདུས་

བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་ལྟ། །སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པར་སྤྱད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་

ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་བརོད་དེ་ཆོས་སྦྱིན་བྱ། བཛྲ་མུཿ ཞེས་བརོད་དེ་མགོན་རྣམས་རང་གནས་སུ་

སོང་བར་བསམ། སྦྱིན་པ་སྟོབས་ཆེན་འདི་ཡི་མཐུས། །སྦྱིན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་

རྣམས་ལ། །ཚེ་འདིར་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་ཅིང་། །བར་ཆད་ཞི་ནས་བཀྲ་ཤིས་

པ། །བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐེ་བོ་ཀུན། །བསོད་

ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསག་ཅིང་། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །དམ་པ་

སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་བསྔོ་སོན་བྱ། 

ཅེས་པ་འདི་ཡང་དོན་གཉེར་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་པའི་ངོར་སོམ་ལས་བ་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན་གིས་མཚོ་བདུན་གི་ལྷ་

ཁང་ཆེན་པོར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དཔྱོད་ལྡན་དགེ་ཚུལ་དཔལ་བཟང་ངོ་། །སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དུ་དཔར་དུ་བསྒྲུབས་པའོ། །
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༄༅། །སུ་རཱུ་པའི་གཏོར་མ་གཏོང་ཚུལ།

སུ་རཱུ་པ་གཏོང་བར་འདོད་པས། སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་སྔོན་དུ་བཏང༌། རང་ཉིད་སད་ཅིག་གིས་གཟུགས་

མཛེས་སུ་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ�་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡཿ སརྦ་

དྷརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ་྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷཱུཾ་ལས་རིན་པོ་

ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་ལས་གཏོར་མ་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་

མེད་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས། ཡི་དྭགས་ཐམས་ཅད་བཀུག་སྟེ་བདུད་

རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་སྤྱད་པས་ཚིམས་ཤིང་བདེ་བས་རྒྱུད་གང་བར་གྱུར། 

ན་མཿ སུ་རཱུ་པཱ་ཡ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ་ཨརྷ་ཏེ་སམྱ་ཀ་སཾ་བུདྡ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་སུ་རུ་སུ་རུ། 

པྲ་སུ་རུ་པྲ་སུ་རུ། ཏ་ར་ཏ་ར། བྷ་ར་བྷ་ར། སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར། ས་ར་ས་ར། སནྟ་རྤཱ་ཡ། 

སནྟ་པཱ་ཡ་སརྦ་བྲེ་ཏ་ནཾ་སྭཱཧཱ། ལན་བདུན་སོགས་བརོད། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབྱམས་

ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའི་ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་བདག་

བཟའ་བ་འདི་སྟེར་གི་གགས་ལྟ་བ་རྣམས་ཕིར་དེངས་ཤིག ། ཡི་དྭགས་ཐམས་ཅད་
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བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པའི་འབྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་

པར་གྱུར་ཅིག ། བཀྲེས་པ་དང་སོམ་པ་དང་ཕོངས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་

མཐའ་དག་ལས་གོལ་བར་གྱུར་ཅིག ། མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་བདེ་བ་རྣམ་པར་དག་

པ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག ། 

སྦྱིན་པ་འདི་ཡི་བསོད་ནམས་གང༌། །དེ་དག་ཡི་དྭགས་རེས་འགོ་ཞིང༌། །ཡི་

དྭགས་འཇིག་རྟེན་རབ་འཇིག་ནས། །དེ་ཀུན་གནས་ནས་ཐར་བར་ཤོག ། ཅེས་སོགས་

བསྔོ་བ་སོན་ལམ་བྱའོ། །

ཞེས་པ་འདི་ཡང་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཀོད་པའོ། །

ༀ་སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན། །རབ་རྒྱས་འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤྱོད་

ཕིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །ཆོས་སྦྱིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སྤེལ། །

སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།
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༄༅། །ཕི་ནང་བདུད་དཔུང་མཐར་བྱེད་པ། །བླ་མ་ལྷ་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །སྐེ་བོ་

རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། །གླུད་རྫོང་ཆོ་ག་འཁྱེར་བདེ་དགོད། །

འདིར་གོ་བུར་གི་བར་ཆད་སོགས་བཟློག་པའི་ཆེད་གླུད་བསྔོ་བར་འདོད་པས། བསྒྲུབ་བྱའི་ཟན་ལྷག་ཁ་སྣའི་དབུགས་ཀྱིས་

བདུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེ་མ་བསྲེས་པ་ལས་བྱས་པའི་གླུད་གཟུགས་སྐེ་མཆེད་དོད་པ། གཞན་ཡང་སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་

གཟུགས་འགོས། མཐེབ་ཀྱུ་ཆང་བུ། རིལ་བུ། དར་སྣ་འབྲུ་སྣ། དཀརགསུམ། མངར་གསུམ། ཤ་སྣ། སྤོས་སྣ་སོགས་དཀོར་ཆ་ཅི་

འབྱོར་པས་བསོར་བ་བཤམས། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་འཁོད་དུ་བཅུག་ལ། 

ཐོག་མར་སྐབས་སེམས་དང་ཡི་དམ་གང་ཡང་རུང་བའི་བདག་བསྐེད་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་སྔོན་དུ་བཏང་ལ། གླུད་ཡས་

བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་

འཕོས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུ་གསུམ་བྱུང་སྟེ་རྫས་རྣམས་ཀྱི་མ་དག་པའི་

ཉེས་སྐོན་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས། སླར་ཡང་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་འཕོས་པས་རོ་

རེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་གླུད་རྣམས་ཕུང་བོ་ཁམས་དང་

སྐེ་མཆེད་དབང་བོ་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ། གཞན་ཡང་རོ་

བརྒྱའི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་དཀར་དམར་གི་བཟའ་བཏུང་དར་ཟབ། འབྲུ་སྣའི་བང་

མཛོད། སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས། གནས་ཁང་། མལ་ཆ་སོགས་གང་ལ་གང་འདོད་ཀྱི་

མཁོ་དགུའི་དངོས་པོ་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་དུ་ཟད་མི་ཤེས་པ་འབྱུང་བས་མགོན་རྣམས་

ཀྱི་དབང་བོ་དྲུག་ལ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་བདེ་བ་བསྐེད་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་
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བསམ་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། 

ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་དང་། སྔགས་དྲུག་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས། བདག་གི་བསམ་པའི་

ཞེས་སོགས་ཀྱི་བདེན་སྟོབས་བརོད། 

མགོན་འགུགས་པ་ནི། ན་མོ་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །ཞི་ཁོ་རབ་འབྱམས་མཁའ་འགོ་

ཆོས་སྐོང་ཚོགས། །ཆོས་དབྱིངས་རྟེན་འབྲེལ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་པའི། །བདེན་པ་

ཆེན་པོའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ཡིས། །སྟེང་འོག་བར་གསུམ་མི་མིན་འབྱུང་བོ་སྤྱི། །ཁྱད་

པར་ནད་རིམས་ཡམས་དང་གིབ་ཀྱི་བདག །གདོན་བགེགས་ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་

གཉེར་བའི་ཚོགས། །སྡོང་ཟླ་ཕིར་འབྲང་འབྱུང་བོ་ཇི་སེད་པ། རང་དབང་མེད་པར་

སད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ། །མཆོད་སྦྱིན་གླུད་ཀྱི་མགོན་དུ་མཆིས་པར་གྱུར། །སརྦ་བྷུ་ཏ་

ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་བརོད། 

གླུད་ཡས་བསྔོ་བ་ནི། ཀྱྱཻ། བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་བྱིན་རླབས་དང་། །ཏིང་འཛིན་སྔགས་

རྒྱའི་ནུས་པ་དང་། །ཆོས་ཉིད་རྟེན་འབྲེལ་བདེན་པའི་མཐུས། །ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་

བྱིན་བརླབས་པའི། །རྫས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་འདི་དག་རྣམས། །གདོན་བགེགས་འབྱུང་བོ་

ཁྱེད་རྣམས་ལ། །རྫོང་དུ་བསྔོ་ཞིང་འབུལ་ལགས་ན། །ཅི་བདེར་རོལ་ཅིང་ཚིམ་གྱུར་

ཅིག །འབྲུ་མཆོག་ངར་གི་མི་བོ་ཆེ། །ཕུང་བོ་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་དང་། །འབྱུང་

བ་དབང་བོ་ཡོངས་སུ་ཚང་། །བཀྲག་མདངས་གཟི་བརིད་ཡ་ལ་ལ། །ངག་ནི་སྨྲ་

སད་སི་ལི་ལི། །དར་ཟབ་གོ་ཟུ་ཤིགས་སེ་ཤིགས། །མི་བས་གླུད་བཟང་རིན་ཆེན་

འདི། །བསྲུང་བྱ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཡི། །ཚེ་དང་སྲོག་གི་གླུད་དུ་འབུལ། །བཟུང་བ་

ཐོང་ལ་བཅིང་བ་གོལ། །བཏང་བའི་ནད་དང་བར་ཆད་ལོངས། །བྱམས་པའི་སེམས་
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དང་ལྡན་པར་མཛོད། །གཞན་ཡང་འདོད་དགུའི་རང་བཞིན་གི། །རིན་ཆེན་དར་

ཟབ་འབྲུ་ཡི་མཛོད། །གདུང་སེལ་རོ་བརྒྱའི་བཅུད་བདའ་བའི། །དཀར་དམར་བཟའ་

བཅའ་བཏུང་བའི་གཏེར། །མཛེས་བརིད་སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་དང་། །ཁང་བཟང་

མལ་ཆ་བཞོན་པ་སོགས། །རང་རང་འདོད་དགུའི་དངོས་པོ་ནི། །སྲིད་མཐའི་བར་

དུ་འཛད་མེད་པས། །དབང་བོ་རྣམ་དྲུག་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །ལན་ཆགས་བུ་ལོན་བྱང་

གྱུར་ཅིག །གདུག་པའི་བསམ་སྦྱོར་ཞི་གྱུར་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་པར་

ཤོག །ལན་གསུམ། 

ཀྱྱཻ། རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་མ་ལུས་དང་། །ཁྱད་པར་གནོད་བྱེད་གདོན་

བགེགས་རྣམས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕན་ཚུན་དུ། །དིན་གིས་སྐོངས་པའི་ཕ་དང་

མ། །ད་ལྟ་མཐའ་མེད་སྲིད་པའི་མཚོ། །སྐེ་ཤིའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པའི་སྦུབས། །དངོས་

འཛིན་མ་རིག་མུན་པས་ཡོགས། །ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་དབང་གྱུར་པས། །བདག་

གཞན་སོ་སོར་རིས་སུ་བཅད། །རང་བདེ་འདོད་པས་དེ་ཡི་ཕིར། །སྐེ་བོ་གཞན་ལ་

གནོད་ཅིང་འཚེ། །ནད་རིགས་གཏོང་ཞིང་བཀྲག་མདངས་འཕོག །འབྲས་བུ་ངན་

སོང་མི་བཟད་པར། །བསལ་པར་སྲེག་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི། །ངང་ཚུལ་མི་མཐོང་ཀྱེ་མ་

ཧུད། །ད་ནི་རང་ལ་དཔེ་ལོང་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པའི་ལས་མ་བྱེད། །ཅི་བདེ་བར་

ནི་གཞན་དུ་དེངས། །གླུད་རྣམས་ཁ་སོ་ཕོགས་སུ་བསྒྱུར། 

ལྟ་བའི་གདེངས་དང་། ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས། ཧཱུཾ། ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཁོ་བོའི་རྒྱལ། །དུས་གསུམ་

རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་དངོས། །སྐུ་ནི་བཟོད་དཀའི་གཟི་བརིད་འབར། །གསུང་ནི་དག་

སྔགས་ང་རོ་ལྡིར། །ཐུགས་ནི་དམིགས་མེད་བདེ་སྟོང་ཀློང་། །སྲིད་པའི་ཆེ་བཙན་
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ཟིལ་གིས་གནོན། །འཇིགས་རུང་ཁོ་བོ་སར་ལྟར་འཁྲུགས། །ཧཱུཾ་ཕཊ་འབྲུག་སྒ་དི་

རི་རི། །བསལ་པའི་མེ་དཔུང་འུ་རུ་རུ། །མཚོན་ཆའི་ཆར་བ་ཤ་ར་ར། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་

ཡང་འཇིགས་བྱེད་ན། །ནག་ཕོགས་འབྱུང་བོ་སོས་ཅི་དགོས། །འཁྲུལ་བའི་དབང་

གྱུར་གདོན་བགེགས་རྣམས། །གླུད་གཏོར་དཀོར་ཆས་ཚིམ་བྱོས་ལ། །རང་རང་

སོ་སོའི་གནས་སུ་དེངས། །གལ་ཏེ་མི་འགོ་འདུག་བྱེད་ན། །ཡེ་ཤེས་མེ་མཚོན་

ཆར་བ་ཡིས། །མགོ་བོ་འགེམས་ཤིང་སིང་ར་སྲེག །དུས་མཐའི་མེ་ཡིས་རྩྭ་སྦུར་

བཞིན། །རྡུལ་དུ་རློག་པར་གདོན་མི་ཟ། །ཡི་དམ་གང་བྱས་ཀྱི་སྔགས་དང་སུམ་བྷ་ནི་དག་ཏུ་བརོད་ཅིང་། 

གླུད་རྣམས་གནོད་པའི་ཕོགས་སུ་བསྐལ། རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམས་བྱ་ཞིང་ཐུན་གིས་བྲབ། 

ཧཱུཾ། རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་ལས། །ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་རོ་རེ་

མེ་ཡི་གུར། །བསལ་པའི་རླུང་གིས་གཞོམ་མེད་མི་ཤིགས་པས། །བསྲུང་བྱ་མ་ལུས་

བགེགས་དང་བྲལ་བར་གྱུར། །ༀ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུཾ། 

མི་འགྱུར་ལྷུན་པོ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཤིས་པར་བརོད་ཅིང་བསྔོ་སོན་གི་རྒྱས་གདབ་པོ། །

ཞེས་གླུད་རྫོང་མདོར་བསྡུས་འདི་ནི། སིགས་དུས་ཀྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས། ༧ རོལ་པོ་ཆོས་རེའི་སྤྲུལ་མིང་

བས་བྲིས་པ་ཛ་ཡནྟུ།
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༄༅། །ནད་པའི་ཆེད་གླུད་གཏོང་ཚུལ།

༄༅། །ནད་པའི་ཆེད་གླུད་གཏོང་བར་འདོད་ན། ཀྱྱཻ། འབྱུང་བ་དང་པོ་རུས་པའི་གླུད། །རུས་

པའི་གླུད་འདི་རོ་ལ་གཏོང་། །རོ་ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །གླུད་དང་གཏོར་

མ་འདི་ལོང་ལ། །འཁོན་དང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཤ་ཡི་གླུད་འདི་ས་ལ་

གཏོང་། །ས་ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །གླུད་དང་གཏོར་མ་འདི་ལོང་ལ། །འཁོན་

དང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཁག་གི་གླུད་འདི་ཆུ་ལ་གཏོང་། །ཆུ་ལ་གནས་པའི་

ལྷ་འདེ་རྣམས། །གླུད་དང་གཏོར་མ་འདི་ལོང་ལ། །འཁོན་དང་གནོད་པ་མ་བྱེད་

ཅིག །དོད་ཀྱི་གླུད་འདི་མེ་ལ་གཏོང་། །མེ་ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །གླུད་དང་

གཏོར་མ་འདི་ལོང་ལ། །འཁོན་དང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །དབུགས་ཀྱི་གླུད་འདི་

རླུང་ལ་གཏོང་། །རླུང་ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །གླུད་དང་གཏོར་མ་འདི་ལོང་

ལ། །འཁོན་དང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །སེམས་ཀྱི་གླུད་འདི་མཁའ་ལ་གཏོང་། །མཁའ་

ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །གླུད་དང་གཏོར་མ་འདི་ལོང་ལ། །འཁོན་དང་གནོད་པ་

མ་བྱེད་ཅིག །ཕི་ལྟར་བལྟས་ན་དི་སན་ལྔ། །ནང་ལྟར་བལྟས་ན་རིན་ཆེན་ལྔ། །གསང་

བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགོ་ལྔ། །རྒྱུ་སྦྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །གླུད་དང་གཏོར་

མ་འདི་ལོང་ལ། །འཁོན་གནོད་མ་བྱེད་རང་གནས་སོང་། །ཞེས་གླུད་གཏོང་། 

གཞི་བདག་གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་སྔོན་དུ་གཏོང་དགོས། གཏོར་མ་ཨམྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་

པའི་ངང་ལས་རང་གི་མདུན་དུ་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་
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ནང་དུ་ༀ་ལས་གཏོར་མ་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིའི་

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་

མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབྱམས་ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ས་ཡི་

ལྷ་མོ་བརྟན་མ་དང་། །སྟོང་གསུམ་གཞི་བདག་ཚོགས་རྣམས་དང་། །ཚེ་རིང་མཆེད་

ལྔ་བསྟན་སྐོང་བཅས། །གངས་ཅན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། །ཁྱད་པར་ཡུལ་

ཕོགས་འདི་ཉིད་ཀྱི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་

ཅག་ཡོན་མཆོད་རྣམས། །ལས་དང་བྱ་བ་ཅི་བྱེད་ཀྱང་། །ཀོ་ལོང་ཕག་དོག་མ་མཛད་

པར། །མཐུན་རྐེན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་

དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་

རྣམས་ཀྱིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་

པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་འདོད་དོན་འཕིན་ལས་བཅོལ། ༀ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་

ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེཥཱནྟཐཱ་ག་ཏོ་ཧ་ཝ་དཏ། ཏེཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་ཝཱ་དི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་

ཡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དགེ་ལེགས་འཕེལ།
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༄༅། །ན་མོ་གུ་ར་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། འབྱུང་བཞི་གཏོར་མ་གཏོང་བར་འདོད་པས། གཏོར་སྣོད་རྣམས་སུ་རིམ་པ་

བཞིན། གཏོར་མ་ཟན་ལེབ་བྱས་པའི་ཟླ་གམ། གྲུ་གསུམ། ཟླུམ་པོ། གྲུ་བཞིའི་དབྱིབས་ཅན་དང་། ཟན་རིལ་རྣམས་བཤམས། སྣོད་

གཅིག་ཏུ་བྱེད་ན་ཟླུམ་གཏོར་དབུས་སུ་བྱས་པའི་མདུན་ནས་གཡས་བསོར་དུ་འགོད་ཅིང་ནད་པའི་ཕིར་ཡིན་ན་གླུད་ཀྱི་གཟུགས་

ཀྱང་བྱའོ། །

དེ་ནས་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ཚད་མེད་བཞི་སྔོན་དུ་བཏང་། སྭབྷཱ་ཝས་སྟོང་བར་སྦྱངས། 

འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕིར་འདི་ལྟར་བརོད་ཅིང་བསམ་མོ། །བདག་དང་རང་གི་མདུན་གི་མཁའ་དབྱིངས་

སུ། །རིན་ཆེན་ཁི་སྟེང་པདྨ་ཉི་ཟླ་དང་། །ཀྲ�ཥྞ་སཱ་རའི་པགས་སྟེང་དུས་གསུམ་

གི། །རྒྱལ་བའི་ངོ་བོ་དམ་པ་རྒྱ་གར་ལ། །བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ་སྐབས་གསུམ་

བཀའ་སྡོད་བཅས། །འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་བསོར་ནས་བཞུགས་པར་གྱུར། །རང་

བཞིན་གནས་ནས་བསོམས་པ་དང་འད་བའི། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དངས་བདག་མདུན་

གཉིས་ཀར་ཐིམ། །གང་ཞིག་བསོད་ནམས་མཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ། །ཡོན་ཏན་དུ་

མའི་ཚོགས་ཀྱིས་རབ་བརྒྱན་ཅིང་། །བལྟ་བས་མི་ངོམས་མཚན་དཔེའི་དཔལ་

འབར་བ། །རོད་མེད་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་ཡིད་

སྤྲུལ་མཆོད་པ་མ་ལུས་འབུལ། །ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་

བཤགས། །སྐེ་འཕགས་དགེ་བ་རྣམས་ལ་རེས་ཡི་རངས། །འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར་

དུ་ལེགས་བཞུགས་ནས། །འགོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་དང་། །བདག་གཞན་
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དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཕིར་བསྔོའ།ོ །རེ་བཙུན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཉི་ཟླ་ལྟར། །ཡོངས་

གགས་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་མི་ཕམ་མགོན། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་དང་

སེམས་ཅན་རྣམས། །སྲུང་སྐོབ་མཛད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། །

གཏོར་མ་རྣམས་ཨ་མྲྀྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་

ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་ལས་བྱུང་བའི་འབྱུང་

བཞི་སོ་སོའི་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དི་རོ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་རྒྱ་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པ། དུས་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་དུ་གནས་པ། འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་

བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ལན་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས། 

དེ་ནས་ཐོག་མར་ཟླ་གམ་གཟུགས་ཀྱི་གཏོར་མ་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ན་ཡཾ། ཨོ་ཨཽ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་

གསུམ་མམ་བདུན་གིས་བསྔོ། ཨḒྷཾ་ ནས་ཤཔྟ འི་བར་གིས་མཆོད། ཡཾ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་རྫས་བྱཻ་

ཌཱུརྱའི། །མདོག་ཅན་ཡང་ཞིང་གཡོ་བའི་གཏོར་མའི་ཚོགས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་

བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་འདི། །བླ་མ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འགོ་ཆོས་

སྐོང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་དང་། །ཁྱད་པར་ཤར་ཕོགས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

ཡི། །ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་ཅག་

འབྱུང་བཞི་སོམས་པ་དང་། །སྣང་བ་རྟེན་འབྲེལ་འཆར་ཞིང་རྟེན་འབྲེལ་གི། །སོ་ནས་

འགོ་དོན་མཐའ་ཡས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཁྱད་པར་བདག་དང་མར་གྱུར་སེམས་

ཅན་གི། །ཞེས་པའམ། འགོ་བ་ཆེ་གེ་མོའི་སོགས་སབས་དང་སྦྱར། ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ཞི་བ་

དང་། །རླུང་ནད་རྒྱལ་འགོང་ལྷ་ཡི་གདོན་རྣམས་དང་། །ཤར་ཕོགས་དི་ཟའི་གདོན་

རྣམས་ཞི་བར་མཛོད། །ཅེས་འཕིན་ལས་བཅོལ། དེ་ནས་གྲུ་གསུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ་རཾ། 
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ཨེ་ཨྱཻ་ར�་རཱ�་སྭཱ་ཧཱ། གསུམ་མམ་བདུན་གིས་བསྔོ། ཨḒྷཾ་ ནས་ཤཔྟ འི་བར་གིས་མཆོད། རཾ་ལས་བྱུང་བའི་

མེ་རྫས་ལི་ཁི་ཡི། །མདོག་ཅན་ཚ་ཞིང་འབར་བའི་གཏོར་མའི་ཚོགས། །འདོད་ཡོན་

ལྔ་ལྡན་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་འདི། །བླ་མ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འགོ་

ཆོས་སྐོང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་དང་། །ཁྱད་པར་ལྷོ་ཕོགས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་

གི། །ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་ཅག་

འབྱུང་བཞི་སོམས་པ་དང་། །སྣང་བ་རྟེན་འབྲེལ་འཆར་ཞིང་རྟེན་འབྲེལ་གི། །སོ་ནས་

འགོ་དོན་མཐའ་ཡས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཁྱད་པར་བདག་དང་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་

གི། །ཉོན་མོངས་ང་རྒྱལ་སེར་སྣ་ཞི་བ་དང་། །མཁིས་ནད་བདུད་བཙན་ཕོ་ཡི་གདོན་

རྣམས་དང་། །ལྷོ་ཕོགས་གཤིན་རེའི་གནོད་པ་ཞི་བར་མཛོད། །ཅེས་འཕིན་ལས་བཅོལ། དེ་ནས་

ཟླུམ་པོ་ལ་དམིགས་ནས། ༀ་པ་ཕ་བ་བྷ་མ་བཾ། ཨུ་ཨཱུ་སྭཱ་ཧཱ། གསུམ་མམ་བདུན་གིས་བསྔོ། ཨḒྷཾ་ ནས་ 

ཤཔྟ འི་བར་གིས་མཆོད། བཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་རྫས་ཟླ་ཤེལ་གི། །མདོག་ཅན་བརླན་ཞིང་

གཤེར་བའི་གཏོར་མའི་ཚོགས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་འདི། །བླ་

མ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་

དང་། །ཁྱད་པར་ནུབ་ཕོགས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི། །ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་

ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་ཅག་འབྱུང་བཞི་སོམས་པ་དང་། །སྣང་

བ་རྟེན་འབྲེལ་འཆར་ཞིང་རྟེན་འབྲེལ་གི། །སོ་ནས་འགོ་དོན་མཐའ་ཡས་འགྲུབ་པར་

མཛོད། །ཁྱད་པར་བདག་དང་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་གི། །ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་

མ་ལུས་ཞི་བ་དང་། །གང་ནད་དམ་སྲི་མོ་གདོན་གནོད་པ་དང་། །ནུབ་ཕོགས་ཀླུ་

གདོན་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་འཕིན་ལས་བཅོལ། དེ་ནས་གྲུ་བཞི་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་ཏ་ཐ་ད་
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དྷ་ན་ལཾ། ལ�་ལཱ�་ཨི་ཨཱི་སྭཱ་ཧཱ། གསུམ་མམ་བདུན་གིས་བསྔོ། ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ འི་བར་གིས་མཆོད། ལཾ་

ལས་བྱུང་བའི་ས་རྫས་གསེར་སྦྱངས་ཀྱི། །མདོག་ཅན་སྲ་ཞིང་མཐས་པའི་གཏོར་

མའི་ཚོགས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་འདི། །བླ་མ་དོན་ཡོད་གྲུབ་

པ་ཡི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་དང་། །ཁྱད་པར་

བྱང་ཕོགས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡི། །ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་མཆོད་པར་

འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་ཅག་འབྱུང་བཞི་སོམས་པ་དང་། །སྣང་བ་རྟེན་འབྲེལ་

འཆར་ཞིང་རྟེན་འབྲེལ་གི། །སོ་ནས་འགོ་དོན་མཐའ་ཡས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཁྱད་

པར་བདག་དང་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་གི། །ཉོན་མོངས་ཕག་དོག་མ་ལུས་ཞི་བ་

དང་། །བད་ཀན་ནད་དང་ལྟོ་འཕེའི་གདོན་རྣམས་དང་། །བྱང་ཕོགས་གནོད་སྦྱིན་

གདོན་རྣམས་ཞི་བར་མཛོད། །

དེ་ལྟར་བཞི་བོ་སོ་སོར་བསྔོས་ནས། གཏོར་མ་ལྔ་བ་དེ་མགོན་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ལན་ཆགས་པ། ཨ་ཀཱ་རོ། ལན་

གསུམ་གིས་བསྔོ། ཨḒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རི་

རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །བསད་དང་བཅིངས་

དང་བརེག་པ་དང་། །ཕོགས་དང་བརྐུས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་

གཉེར་བ་དང་། །བུ་ལོན་ཆགས་པ་རྣམས་ལ་བསྔོ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མས་ཚིམ་

གྱུར་ནས། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་མ་ལུས་བྱང་། །བུ་ལོན་རྣམས་ཀྱང་ཁྱེར་གྱུར་

ནས། །མྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །གོ་འཕང་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །རྒྱུན་

པར་ཆོས་སྦྱིན་དང་བསྔོ་བ་སོན་ལམ་བྱ། 

ནད་པ་ལ་ཕན་ཕིར་གླུད་གཟུགས་དང་བཅས་པ་བྱེད་ན་ལན་ཆགས་ཀྱི་མཇུག་དེར། ཀྱྱཻ་འབྱུང་བ་དང་པོ་རུས་
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པའི་གླུད། །རུས་པའི་གླུད་འདི་རོ་ལ་གཏོང་། །རོ་ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །གླུད་

དང་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ། །འཁོན་དང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཤ་ཡི་གླུད་འདི་

ས་ལ་གཏོང་། །ས་ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །གླུད་དང་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་

ལ། །འཁོན་དང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཁག་གི་གླུད་འདི་ཆུ་ལ་གཏོང་། །ཆུ་ལ་གནས་

པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །གླུད་དང་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ། །འཁོན་དང་གནོད་པ་མ་བྱེད་

ཅིག །དོད་ཀྱི་གླུད་འདི་མེ་ལ་གཏོང་། །མེ་ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །གླུད་དང་

གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ། །འཁོན་དང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །དབུགས་ཀྱི་གླུད་འདི་

རླུང་ལ་གཏོང་། རླུང་ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །གླུད་དང་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་

ལ། །འཁོན་དང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །སེམས་ཀྱི་གླུད་འདི་མཁའ་ལ་གཏོང་། །མཁའ་

ལ་གནས་པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །གླུད་དང་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ། །འཁོན་དང་

གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཕི་ལྟར་བལྟས་ན་དི་སན་ལྔ། །ནང་ལྟར་བལྟས་ན་རིན་ཆེན་

ལྔ། །གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགོ་ལྔ། །རྒྱུ་སྦྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །གླུད་

དང་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ། །འཁོན་གནོད་མ་བྱེད་རང་གནས་སོངས། །ཅེས་ཟླུམ་གཏོར་

གླུད་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁར་འཐོར་བའམ། ས་གཙང་སར། གྲུ་བཞི་བྱང་། ཟླུམ་པོ་ནུབ། གྲུ་གསུམ་ལྷོ། ཟླ་གམ་ཤར་ཕོགས་སུ་

བསྐལ་ལོ། །

སྨྲས་པ། སྤྲུལ་བའི་སྐེས་མཆོག་དམ་པ་རྒྱ་གར་གི། །འབྱུང་བཞི་གཏོར་མའི་རྟེན་འབྲེལ་ཐམས་མཁས་ཀྱིས། །འབྱུང་བཞི་

འཁྲུགས་པའི་ཉམ་ཐག་འགོ་བ་ལ། །བདེ་མཛད་བདུད་རིའི་ཆར་རྒྱུན་ཕབ་པ་བཞིན། །ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་མདའ་ཆར་

མི་བཟད་པ། །སྐོབ་བྱེད་རོ་རེའི་གོ་ཆ་དག་དང་མཚུངས། །དོན་བསྡུས་སྤེལ་ལེགས་སིང་བོར་དིལ་བ་ཡི། །ཆོག་བསྒིགས་མེ་

ཏོག་གསར་བའི་ཕེང་མཛེས་འདི། །བསླབ་གསུམ་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་རི་ཁོད་པས། །ལྷག་བསམ་དག་པས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་

ངོར། །མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་འཛིན་པའི་སྤོང་བ་པ། །བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱས་བཀོད། །
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༄༅། །འབྱུང་བཞིའི་གཏོར་མ་གཏོང་ཚུལ།

 ༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོཥཱ་ཡ། འབྱུང་བཞིའི་གཏོར་མ་གཏོང་པར་འདོད་པས། ཟན་ལེབ་ལ་ཟླ་གམ། གྲུ་

གསུམ། ཟླུམ་པོ། གྲུ་བཞིའི་དབྱིབས་ཅན་བྱས་པ་དང་། ངར་གླུད། འཐེབ་ཀྱུའམ་རིལ་བུ། ཆང་བུ་རྣམས་གངས་ཅི་ཙམ་དགོས་པ་

བྱས་ལ་བཤམས་པའི་ཚེ། གཏོར་སྣོད་ལྔར་བཤམས་ན་རང་གི་མདུན་དུ་རང་གི་གཡོན་ཕོགས་ནས་མགོ་བརམས་ཏེ། གཏོར་སྣོད་

དང་པོར་ཟླ་གམ། གཉིས་པར་གྲུ་གསུམ། གསུམ་པར་ཟླུམ་པོ། བཞི་པར་གྲུ་བཞིའི་དབྱིབས་ཅན་དང་། ལྔ་བར་ངར་མི་རྣམས་འཐེབ་

ཀྱུའམ་རིལ་བུ་ཆང་བུ་དང་བཅས་པ་བཤམས། སྣོད་གཅིག་ཏུ་བཤམས་ན་དབུས་སུ་ངར་མི། དེའི་མཐར་མདུན་ནས་གཡས་སོར་

དུ། ཟླ་གམ་སོགས་རིམ་པ་བཞིན་འཐེབ་ཀྱུའམ་རིལ་བུ་ཆང་བུ་དང་བཅས་པ་བཤམས། ཆུ་གཙང་གིས་བྲན་ཏེ། སྐབས་སེམས་སྤྱི་

འགོ་ལྟར་རྒྱས་པའམ། བསྡུ་ན་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མས་བྱ། བདག་དང་མཆོད་ཡུལ་བསྐེད་པ་ནི། འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕིར་

འདི་ལྟར། 

སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡོ་྅་ཧཾ། བདག་དང་ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་

སྟོང་པར་གྱུར། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་བདག་དང་མདུན་གི་མཁར། །ཁི་པད་ཉི་ཟླ་

ཀྲིཥྞའི་པགས་པའི་སྟེང་། །རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་དམ་པ་རྒྱ་གར་ལ། །བདེ་གཤེགས་

རིགས་ལྔ་སྐབས་གསུམ་སྲུང་མས་བསོར། །རང་རང་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ཐིམ་

པར་གྱུར། །མཆོད་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ། །སྡིག་ལྟུང་ཀུན་

བཤགས་དགེ་ལ་རེས་ཡི་རངས། །སྲིད་མཐའི་བར་བཞུགས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

བསོར། །འདིས་མཚོན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །

སྦྱིན་ཡུལ་དགུགས་པ་ནི། ཕོགས་བཞིའི་འབྱུང་བོ་ནད་ཡམས་རིམས་ཀྱི་བདག །གདོན་
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བགེགས་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་འདིར་འདུས་ཤིག །གཏོར་མ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། བཛྲ་

ཨམྲྲྀ་ཏས་བསང་། སྭ་བྷ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་

ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་ལས་བྱུང་བའི་འབྱུང་བཞི་སོ་སོའི་གཏོར་མ་

དང་ངར་མི་སོགས་ཁ་དོག་དི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་གི་

བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང་མཁོ་དགུའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་སུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་

གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབ། 

གཏོར་མ་བསྔོ་བ་ནི། ཐོག་མར་ཟླ་གམ་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ་ཡཾ་ཨོ་ཨཽ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་

མམ་བདུན། ༀ་ཨḒྷཾ་པྲཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ནས་ ༀ་ཤཔྟ་པྲཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་བར་རམ་བསྡུ་ན། ༀ་

ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གིས་མཆོད། ཡཾ་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་

འདི། །མཆོག་གསུམ་སྤྱི་དང་རོ་རེའི་རིགས་ལ་འབུལ། །རླུང་ནད་ཤར་ཕོགས་གདོན་

གི་གནོད་པ་དང་། །ཞེ་སྡང་སོགས་ཞི་འབྱུང་བཞི་སོམས་པར་མཛོད། །

དེ་ནས་གྲུ་གསུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ་རཾ་ར�་རཱ�་ཨེ་ཨྱཻ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་གསུམ་མམ་བདུན། 

སྔར་བཞིན་མཆོད། རཾ་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་འདི། །མཆོག་གསུམ་སྤྱི་དང་རིན་

ཆེན་རིགས་ལ་འབུལ། །མཁིས་ནད་ལྷོ་ཕོགས་གདོན་གི་གནོད་པ་དང་། །ང་རྒྱལ་

སོགས་ཞི་འབྱུང་བཞི་སོམས་པར་མཛོད། །

ཟླུམ་པོ་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་པ་ཕ་བ་བྷ་མ་བཾ་ཨུ་ཨཱུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན། སྔར་བཞིན་

མཆོད། བཾ་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་འདི། །མཆོག་གསུམ་སྤྱི་དང་པདྨའི་

རིགས་ལ་འབུལ། །གང་ནད་ནུབ་ཕོགས་གདོན་གི་གནོད་པ་དང་། །འདོད་ཆགས་

སོགས་ཞི་འབྱུང་བཞི་སོམས་པར་མཛོད། །

གྲུ་བཞི་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན་ལཾ་ལ�་ལཱ�་ཨི་ཨཱི་སྭཱ་ཧཱ། གསུམ་མམ་བདུན། སྔར་བཞིན་མཆོད། 
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ལཾ་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་འདི། །མཆོག་གསུམ་སྤྱི་དང་ལས་ཀྱི་རིགས་

ལ་འབུལ། །བད་ཀན་བྱང་ཕོགས་གདོན་གི་གནོད་པ་དང་། །ཕག་དོག་སོགས་ཞི་

འབྱུང་བཞི་སོམས་པར་མཛོད། །ཅེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འབྱུང་བཞིའི་གཏོར་མ་སོ་སོར་བསྔོ་ཞིང་སོ་སོའི་ལས་

བཅོལ། 

དེ་ལྟར་མཆོག་གསུམ་སྤྱི་དང་རིགས་སོ་སོའི། །ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་

གཏོར་ལེགས་བཞེས་ནས། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ནད་

གདོན་ཉོན་མོངས་ཀུན་ཞི་འབྱུང་བཞི་སོམས། །སྣང་བ་རྟེན་འབྲེལ་འཆར་ཞིང་རྟེན་

འབྲེལ་གི། །སོ་ནས་འགོ་དོན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རློབ། །ཅེས་སྤྱིར་འདོད་དོན་ཞུ། 

དེ་ནས་ངར་མི་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨ་ཀ་རོ་ལན་གསུམ་མམ་བདུན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་

ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབྱམས་ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདོད་

ཡོན་ལྔ་ལྡན་ངར་མི་གཏོར་མ་འདི། །གདོན་བགེགས་ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་གཉེར་

བ་ཡི། །གནོད་བྱེད་རྣམས་དང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སོགས། །སྟེང་འོག་བར་

གསུམ་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ལ་བསྔོ། །བདག་དང་དམིགས་ཡུལ་རྒྱུ་སྦྱོར་སྦྱིན་པའི་

བདག །འཁོར་དང་བཅས་པའི་མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་དང་། །ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་སེག་

སོགས་གནོད་པ་དང་། །ལན་ཆགས་ཀུན་ཞི་བདེ་སྐིད་ལྡན་པར་མཛོད། །ཆོས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུངས། །རྒྱུ་

ལས་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སད་གསུངས། །སྡིག་པ་ཅི་

ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་
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འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞེས་ཆོས་སྦྱིན་བྱས་ལ། 

མཆོད་ཡུལ་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རྣམས་

རང་ལ་ཐིམ། མགོན་གཞན་རྣམས་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པས་རྒྱུད་སིན། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་

པས་རྒྱུད་གོལ་ནས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། 

བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང་། །མི་མཐུན་གནོད་པའི་

བགེགས་དང་བྲལ་བ་དང་། །མཐུན་པར་གྱུར་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་

པའི། །བཀྲ་ཤིག་དེས་ཀྱང་བགེགས་རྣམས་ཞི་བར་ཤོག །གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་ཞི་བ་དང་། །མི་མཐུན་གནོད་པའི་བགེགས་དང་བྲལ་བ་དང་། །མཐུན་པར་

གྱུར་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་པའི། །བཀྲ་ཤིག་དེས་ཀྱང་བགེགས་རྣམས་ཞི་བར་

ཤོག །ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་ཞི་བ་དང་། །མི་མཐུན་གནོད་པའི་བགེགས་

དང་བྲལ་བ་དང་། །མཐུན་པར་གྱུར་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་པའི། །བཀྲ་ཤིག་

དེས་ཀྱང་བགེགས་རྣམས་ཞི་བར་ཤོག །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་

རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་འཕེལ་དང་། །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །ཡིད་

ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉི་མའི་གུང་

ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པའི། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་

གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་སོགས་བསྔོ་བ་སོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །

འབྱུང་བཞིའི་གཏོར་མ་ལོ་གངས་གཏོང་བར་འདོད་ན། སྔར་བཞིན་བཤམས་ཐེབས་རེ་དང་བསྔོ་ཐེབས་རེ་སྦྲགས་པ་ལོ་

གངས་རེ་ཐུབ་ན་ལེགས་མོད་ཀྱི། གལ་ཏེ་མ་ཐུབ་ན། གཏོར་མ་ཟླ་གམ་སོགས་རེ་རེ་ནས་ལོ་གངས་རེ། རང་རང་གི་དབྱིབས་ཅན་

དུ་བརེགས་ནས་བཤམས་ཏེ། བསྔོ་བའི་སྔགས་དང་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀ་ལོ་གངས་རེ་བརོད་པས་བསྔོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཡང་མ་
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ལོགས་ན་སྔགས་ལོ་གངས་རེ་བརོད་དེ་ཚིགས་བཅད་ལན་རེ་བརོད་པས་བསྔོ། དེས་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་མཚོ་ཞེས་ཡིག་ཆ་ཁ་ཅིག་

ལས་བཤད། འདིར་གོང་དུ་བཀོད་པའི་འབྱུང་བཞིའི་གཏོ་མ་བསྔོ་བའི་སྔགས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡིག་ཆ་ལྟར་བཀོད་

པ་ཡིན་ལ། མཁས་བཙུན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་ཆོག་ལས་ཟླ་གམ་ལ། ༀ་ཙ་ཚ་ཛ་ཛྙ་ཉ་ཡཾ་ཨོ་ཨཽ་སྭཱ་ཧཱ། གྲུ་གསུམ་ལ། ༀ་ཊ་

ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ་རཾ་ར�་རཱ�་ཨེ་ཨྱཻ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྔགས་གཉིས་གོ་བཟློག་སྟེ་བྱུང་། སྔགས་ཀློག་རྣམས་ལས་དབྱངས་གསལ་

འབྱུང་བ་ལྔར་སྡུད་པའི་ཚེ། ཨི་ཙུ་ཡ་ཤ་རླུང་གི་ཁམས། །རི་ཊུ་ར་ཥ་མེ་ཡི་ཁམས། །ཞེས་ཙ་སྡེ་རླུང་ཁམས་དང་། ཊ་སྡེ་མེ་ཁམས་

སུ་བཤད་པ་ལྟར་ན་སྔ་མ་ཡི་གེ་ནོར་བ་ཡིན་ནམ་སམ་པས། བློ་གོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་པར་བྱའོ། །ཅེས་པ་འདི་ནི་

འབྱུང་བཞིའི་གཏོར་མ་གངས་མང་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཚེ། འདོན་ཆ་ཉུང་བའི་འཁྱེར་བདེ་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་དོན་གཉེར་

ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་༧སོམ་ལས་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན་གིས་འབྱུང་བཞིའི་གཏོར་ཆོག་འགའ་ཞིག་

མཐོང་བ་ལས། ༼/༽ཆར་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཏོར་ཆོག་དང་མཐུན་པར་རྒྱལ་༼ཁབ་༽བེའི་ཅིང་གི་བོད་ཆོས་ལྷ་

ཁང་དུ་གགས་པར་བསྒིགས་པའི་ཡི་གེ་བ་ནི་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་བློ་བཟང་ཉི་མའོ། །བཀྲ་ཤིས། །

སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དུ་དཔར་དུ་བསྒྲུབས་པའོ། །
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༄༅། །འདིར་ཆ་གསུམ་གཏོང་བར་འདོད་པས་གཏོར་མ་ཉེར་སྤྱོད་དང་བཅས་པ་ཕག་ལེན་བཞིན་བཤམ་ལ། མཆོད་པ་བྱིན་

གིས་བརླབ་པ་ནི། ༀ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་ཨ་ན་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་མ་ཐ་བྷཉ་ར་

ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡཿ སརྦ་དྷ་རྨཱཿ སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅་ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་

པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་

འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོད། ཞབས་བསིལ། མེ་

ཏོག ། བདུག་སྤོས། མར་མེ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་

པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨḒྷཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་པཱ་དྱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་

བཛྲ་པུཥེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་དྷུ་པེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་གནྡེ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ནྱཻ་ཝི་དྱེཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

དེ་ནས་གཏོར་མ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ༀ་སྭབྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡེ་དྷརྨཱཿ ཏེ་བཛྲསིདྡི་ཧཱུཾ། ན་མཿ སརྦ་

ཏ་ཐ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ཏངྑཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྤ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་

ཨ་མྲྲྀ་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་ངྷརྨཿ ཎཱཾ་ཨ་དྱ་ནུད་པན་ན་ཏྭད། ན་མཿ སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ༀ་རུ་རུ་སྤུ་རུ་ཛྭ་ལཱ་ཏིཥྠ་སིདྡི་

ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་ངྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་བྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་

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

དེ་ནས་སྤྱན་དང་བ་ནི། མགོན་པོ་ཀུན་གཤེགས་གདན་ལ་བཞུགས། །ད་ལྟ་སིགས་མ་ལྔ་

ཡི་དུས། །གཤེགས་ཤིང་བཞུགས་པའི་གནས་ངན་ཡང་། །ཤཱཀྱའི་བསྟན་པ་སྲུང་བ་

དང་། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕིར། །གནས་འདི་ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །ཕོགས་སྐོང་འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་དབང་དང་ལྡན། །སིང་རེ་ཐབས་མཁས་

ཐུགས་དམ་དཀྱེལ་པོ་ཆེ། །ལྷ་དང་དང་སྲོང་ཡི་དྭགས་སྲིན་པོ་ཀླུ། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་

པོ་དང་ནི་གདོན་གི་བདག །དེ་དག་སོ་སོའི་དབང་པོའི་སྐུར་སྟོན་པ། །ཕོགས་བཅུའི་

འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་བཞུགས་སོ་འཚལ། །བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདེན་

ན། །འགོ་བའི་དོན་ཕིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཨེ་ཧེ་ཧི་ད་ཤ་དི་ལོ་

ཀ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར། ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲ། ཨཀྵི་ཡེ། 

ༀ་ཨགེ་ཡེ། ༀ་ཡ་མ་ཡེ། ༀ་ནྱཻ་རི་ཏེ་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡ་བྱཻ་ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་

ར་ཡེ། ༀ་ཨུརྡྷཾ་པྲཧྨ་ཎ་ཡེ། སུརྱ་ག་ཧ་ཨ་ངྷི་བ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་བ་ཏ་ཡེ། ༀ་

ཨརྡྷཱ་པྲི་ཐི་ཝཱི་བྷཿ ཨ་སུ་རེ་བྷ། ན་གེ་བྷཿ ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏིཙྪ་

སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་དང་། ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་དབུལ། དེ་ནས། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་

སྲ། ཨཀྵི་ཡེ། ༀ་ཨགེ་ཡེ། ༀ་ཡ་མ་ཡེ། ༀ་ནྱཻ་རི་ཏེ་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡ་བྱཻ་

ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ༀ་ཨུརྡྷཾ་པྲཧྨ་ཎ་ཡེ། སུརྱ་ག་ཧ་ཨ་དྷི་བ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་

བ་ཏ་ཡེ། ༀ་ཨརྡྷ་པྲི་ཐི་ཝཱི་བྷཿ ཨ་སུ་རེ་བྷཿ ན་གེ་བྷཿ ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་

ཨḒྷཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་པཱ་དྱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་པུཥེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་དྷུ་པེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་

ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་གནྡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ནྱཻ་ཝི་དྱེཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 
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དེ་ནས། དབང་པོ་རོ་རེ་འཆང་བའི་ལྷ། །ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གི་བདག །ཤར་ཕོགས་

གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀྱང་འཚལ། །མེ་སྟེ་བསྲེག་

བྱ་ཟ་བའི་ལྷ། །དང་སྲོང་རྒྱལ་པོ་གདོན་གི་བདག །ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷའི་ཚོགས་བཅས་

ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀྱང་འཚལ། །གཤིན་རེ་ལག་ན་བེ་ཅོན་འཆང་། །མ་

མོའི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གི་བདག །ལྷོ་ཕོགས་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་

བསྟོད་དེ་ཕག་ཀྱང་འཚལ། །བདེན་དང་བྲལ་བ་ལེགས་ལྡན་ལྷ། །སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་

གདོན་གི་བདག །ལྷོ་ནུབ་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་

ཀྱང་འཚལ། །ཞགས་པ་ཐོགས་པ་ཆུ་ཡི་ལྷ། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གི་བདག །ནུབ་

ཕོགས་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀྱང་འཚལ། །རླུང་

དེ་སྲོག་ཀྱང་འཛིན་པའི་ལྷ། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་གདོན་གི་བདག །ནུབ་བྱང་གདོན་

གི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀྱང་འཚལ། །གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་

དབྱུག་པ་ཐོགས། །ནོར་སྐོང་གདོན་གི་བདག་པོ་སྟེ། །བྱང་ཕོགས་གདོན་གི་ཚོགས་

བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀྱང་འཚལ། །དབང་དང་ལྡན་པ་འདེན་པའི་

ལྷ། །འབྱུང་པོའི་རྒྱལ་པོ་གདོན་གི་བདག །བྱང་ཤར་གདོན་གི་ཚོགས་བཅས་

ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀྱང་འཚལ། །སྟེང་གི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་། །ཉི་མ་

ཟླ་བ་གཟའ་ཆེན་པོ། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་བཅས་པ་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་

ཀྱང་འཚལ། །འོག་གི་ཀླུ་སྟེ་ས་ཡི་ལྷ། །ས་འཛིན་ལག་པ་ཆེན་པོ་དང་། །དམ་ཚིག་

ཤེས་པའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕག་ཀྱང་འཚལ། །ཞེས་པས་བསྟོད་དོ། །

གཏོར་མ་སྦྱིན་པ་ནི། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲ། ཨཀྵི་ཡེ། ༀ་ཨགེ་ཡེ། ༀ་ཡ་མ་
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ཡེ། ༀ་ནྱཻ་རི་ཏེ་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡ་བྱཻ་ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ༀ་ཨུརྡྷཾ་པྲཧྨ་

ཎ་ཡེ། སུརྱ་ག་ཧ་ཨ་དྷི་བ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་བ་ཏ་ཡེ། ༀ་ཨརྡྷ་པྲི་ཐི་ཝཱི་བྷཿ སུ་

རེ་བྷ། ན་གེ་བྷཿ ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁཾ་བྷཿ སརྦ་ཏད་ཁཾ་

ཨུད་ག་ཏེ་སྤ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གིཧྣ་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞེས་སོགས་གསུམ་དང་། 

ཤར་ཕོགས་རོ་རེ་ཅན་གི་ལྷ་ཚོགས་བཅས། །གཏོར་མ་ཕུལ་བ་འདི་དག་བཞེས་

སུ་གསོལ། །མེ་དང་གཤིན་རེ་བདེན་བྲལ་སྲིན་པོའི་བདག །ཆུ་བདག་རླུང་བདག་

ནོར་གི་བདག་པོ་སྟེ། །དབང་ལྡན་ལྷ་སྟེ་འབྱུང་པོའི་བདག་པོ་དང་། །སྟེང་གི་ཉི་ཟླ་

ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་དང་ས་ཡི་ཀླུ་རྣམས་དང་། །རི་ཡི་ལྷ་དང་

གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས་ལ། །སོ་སོ་སོ་སོར་གཏོར་མ་ཕུལ་བ་རྣམས། །རབ་ཏུ་

དགེས་པ་ཡིས་ནི་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །རང་རང་ཕོགས་སུ་ལེགས་པར་བཞུགས་

ནས་སུ། །རང་གི་བུ་སད་མཛའ་བཤེས་གཉེན་འདུན་དང་། །ནང་མི་དམག་དང་

དཔུང་བཅས་ཐབས་ཅིག་ཏུ། །མེ་ཏོག་དི་དང་བདུག་པ་གཏོར་མར་བཅས། །འདི་

རྣམས་བཏུང་ཤིང་ལེགས་པར་གསོལ་ནས་ཀྱང་། །བདག་གི་ལས་འདིའི་འབྲས་བུ་

མཆིས་པར་མཛོད། །ཅེས་པས་བསྔོ། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་སྣོམས་ལ། །རྣལ་

འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །དཔལ་

དང་གགས་དང་སལ་བ་བཟང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་། །ཞི་དང་རྒྱས་

ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གིས་བདག་

ལ་སྲུངས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གི་སྡོངས་གོགས་མཛོད། །དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་

རྣམས་དང་། །གདོད་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་

མ་ངན། །བྱ་བྱེད་ངན་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་
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དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་འཕེལ་དང་། །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་འཕིན་ལས་བཅོལ། 

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གནོད་སྦྱིན་ལྟོ་འཕེ་གྲུལ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་འདབ་བཟང་

ལུས་སྲུལ་པོ། །དི་ཟ་སྲིན་པོ་གདོན་གི་རིགས་རྣམས་དང་། །གང་དག་ས་ལ་གནས་

པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བུ་སད་བཅས་ཤིང་གཡོག་འཁོར་ཚོགས་བཅས་ལ། །བདག་

གིས་པུས་མོ་ས་ལ་གཙུགས་ནས་ནི། །ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཁྱེད་ལ་གསོལ་འདེབས་

ཀྱིས། །གསན་ནས་ཕན་གདགས་སླད་དུ་འདིར་སྦྱོན་ཅིག །ༀ་ཨེ་ཧེ་ཧི་ལོ་ཀ་ཀཱ་ར་

ཡ། དེ་བ། ན་ག ། ཡཀྵ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཌ། ཀིནྣ་ར། མ་ཧཱོ་ར་ག །མ་ནུ་ཥ། 

ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་དེ་བ། ན་ག ། ཡཀྵ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་

ར། ག་རུ་ཌ། ཀིནྣ་ར། མ་ཧཱོ་ར་ག །མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝཱ་ར་སད་

ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་དང་། ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་ཕུལ། ༀ་དེ་བ། ན་

ག །ཡཀྵ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཌ། ཀིནྣ་ར། མ་ཧཱོ་ར་ག །མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། 

ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝཱ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་ནས་ཤཔྟའི་བར་ཉེར་སྤྱོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད། ༀ་

དེ་བ། ན་ག །ཡཀྵ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཌ། ཀིནྣ་ར། མ་ཧཱོ་ར་ག །མ་ནུ་ཥ། ཨ་

མ་ནུ་ཥ། ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁཾ་བྷཿ སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་

ཏེ་སྤ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གིཧྣ་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་གསུམ་གིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས། 

འབྱུང་པོ་གང་དག་རི་རབ་སྟེང་གནས་དང་། །དགའ་བའི་ཚལ་དང་ལྷ་ཡི་གནས་

རྣམས་དང་། །ཤར་ནུབ་རི་དང་ཉི་ཟླའི་ཁྱིམ་རྣམས་དང་། །རི་བོ་ཀུན་ལ་གང་དག་

གནས་པ་དང་། །རིན་ཆེན་གིང་ན་ལྷག་པར་གང་གནས་དང་། །ཆུ་བོ་ཀུན་དང་ཆུ་
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བོའི་མདོ་རྣམས་དང་། །མཚོ་དང་རྫིང་བུ་ལྟེང་ཀ་ཆུ་ངོགས་དང་། །གཡའ་ཆུ་བསིལ་

མ་ཅན་ན་གང་གནས་དང་། །གོང་དང་ཕྱུགས་ལྷས་གོང་ཁྱེར་སྟོང་པ་དང་། །ཁང་

སྟོང་དག་དང་ལྷ་ཡི་ཁང་པ་དང་། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་གནས་རྣམས་

དང་། །དཀའ་ཐུབ་གནས་དང་གང་ཆེན་བྲེས་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་པོའི་དཀོར་ཁང་

དག་ན་གང་གནས་དང་། །ལམ་སྲང་སུམ་མདོ་དང་ནི་བཞི་མདོ་དང་། །གང་དག་ལམ་

ཆེན་དང་ནི་ཤིང་གཅིག་དྲུང་། །དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་ནགས་ཚལ་ཆེན་པོ་དང་། །སེང་

གེ་དེད་དང་གཅན་གཟན་གནས་དག་དང་། །འབྲོག་ཆེན་འཇིགས་སུ་རུང་བར་གང་

གནས་དང་། །གང་དག་གིང་མཆོག་དག་ན་གནས་པ་དང་། །ལྷུན་པོ་དུར་ཁོད་དག་

ན་གནས་པ་རྣམས། །རབ་ཏུ་དགེས་ཤིང་མགུ་བར་གྱུར་ནས་སུ། །ཕེང་བ་མེ་ཏོག་

དི་དང་བདུག་པར་བཅས། །བསྟོད་དང་གཏོར་མ་མར་མེ་གུས་འབུལ་ན། །འདི་དག་

བཏུང་ཞིང་ལེགས་པར་གསོལ་ནས་ཀྱང་། །བདག་གི་ལས་ཀྱི་འབྲུས་བུ་མཆིས་པར་

མཛོད། །ཅེས་འཕིན་ལས་བཅོལ་ལ། 

རང་ཉིད་སད་ཅིག་གིས་ཧཱུཾ་མཛད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཁོ་བོ་འདོད་རྒྱལ་གི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ཏེ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་གི་བདེན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་བདེན་པ་དང་། 

གསང་སྔགས་དང་། རིགས་སྔགས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གིས་བརླབས་ཀྱིས་བགེགས་ཀྱི་

རིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་མཆོད་སྦྱིན་

གི་གཏོར་མ་འདི་སྟེར་བའི་མགོན་དུ་མཆིས་པར་གྱུར། ༀ་ཊཀི་ཧཱུཾ་ཛཿ ཞེས་བགེགས་

འཁོར་བཅས་མདུན་དུ་བཀུག་པར་བསམ། ༀ་གུང་ཀ་རི་གུང་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པི་ཙི་པི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། 

ༀ་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝཱ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་ཡོན་
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དང་། ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་འབུལ། ༀ་གུང་ཀ་རི་གུང་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པི་ཙི་པི་ཙི་སྭཱ་

ཧཱ། ༀ་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་པུཥེ་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་

གོང་བཞིན་འབུལ། ༀ་གུང་ཀ་རི་གུང་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པི་ཙི་པི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་གུང་

གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁཾ་བྷཿ སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་

ག་ཏེ་སྤ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གིཧྣ་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་གསུམ་གིས་གཏོར་མ་འབུལ། 

གང་ཞིག་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ཡི། །འབྱུང་པོ་རྣམས་དང་ཤ་ཟ་དང་། །སྲིན་པོ་ཤ་

རེན་ཟ་བ་དང་། །སེམས་ཅན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །ལྗོན་ཤིང་གེལ་པ་སོགས་

གནས་པ། །དེ་དང་དེ་ལ་གཏོར་མ་ནི། །བཟའ་བ་ཤ་ཆང་ལ་ཕུག་བཅས། །འབྲས་

ཆེན་འབྲས་བུ་མང་པོ་དང་། །མཆོད་པ་འདི་ཡིས་མགུ་བྱོས་ལ། །གནོད་པའི་བསམ་

པ་ཞི་བ་དང་། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཡིད། །དེ་རིང་ཕན་ཆད་བསྐེད་པར་

གིས། །རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པར་བྱས་ཀྱང་ཆོས་སྤྱོད་ཅིང་། །དུལ་ཞིང་ཡང་དག་སྡོམ་

ལ་ཚངས་པར་སྤྱོད། །འབྱུང་པོ་ཀུན་ལ་ཆད་པ་སྤངས་པ་སྟེ། །དགེ་སློང་དགེ་སྦྱོང་དེ་

ཡིན་བྲམ་ཟེ་དེ། །མཚོན་ཆས་མི་འཇིགས་གང་ཡང་མེད། །འཚོ་བའི་སྲོག་ལ་ཀུན་

ཀྱང་འཛེམ། །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ༀ་

ཆེན་པོའམ་ཆུང་ངུ་གང་དག་གི། །ལུས་ལ་མངོན་པར་གནོད་གྱུར་པའི། །ནད་དེ་

ཉེ་བར་ཕྱུང་ནས་སུ། །གདོན་དེ་རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཅི་

ནུས་ཀྱིས། །མཆོད་དང་བརེན་བསྐུར་བྱས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་གནས་ལ་གནས་

ནས་སུ། །བདག་གི་འདོད་པ་བསོང་བར་མཛོད། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་

ཤིང་། །འདིར་ནི་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བར་ཆད་ཉེ་བར་སོལ་མཛོད་
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ལ། །གདོན་རྣམས་རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །སརྦ་བིགྷྣ་ན་གཙྪ། ཞེས་བགེགས་

འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ༀ་དེ་བ། ན་ག ། ཡཀྵ། 

གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཌ། ཀིནྣ་ར། མ་ཧཱོ་ར་ག །མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པཱ་

རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝཱ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། གཙྪ། ཞེས་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་

གཤེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲ། ཨཀྵི་ཡེ། ༀ་ཨགེ་ཡེ། ༀ་

ཡ་མ་ཡེ། ༀ་ནྱཻ་རི་ཏེ་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡ་བྱཻ་ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ༀ་ཨུརྡྷཾ་

པྲཧྨ་ཎ་ཡེ། སུརྱ་ག་ཧ་ཨ་ངྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་བ་ཏ་ཡེ། ༀ་ཨརྡྷ་པྲི་ཐི་ཝཱི་

བྷཿ ཨ་སུ་རེ་བྷཿ ན་གེ་བྷཿ ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝཱ་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། གཙྪ། 

ཕོགས་སྐོང་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡ་ནཾ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་

ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བྱིན། བྲེ་ཏ་

བྷཿ ཡི་དྭགས་རྣམས་གཏོར་མས་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་ནས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་

པར་གྱུར་པར་བསམ། སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡིས་མཐུས། །འགོ་བའི་དོན་དུ་རང་

བྱུང་སངས་རྒྱས་ཤོག །སྔོན་གི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་གོལ་བའི། །སྐེ་བོའི་ཚོགས་

རྣམས་སྦྱིན་པས་གོལ་གྱུར་ཅིག །
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 ༄༅། །དྲུག་ཅུ་བ་ཞི་དྲག་གི་འདོན་སྒིག

༄༅། །དྲུག་ཅུ་བའི་གཏོར་མ་བསྔོ་ཚུལ་ནི། འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བདག་བསྐེད་གཏོར་འབུལ་བཅས་རྫོགས་མཐར་སྟེགས་

ཀྱི་ཁར་གཏོར་ཆེན་ལིང་ཚེ་བཅས་དང་། དཀར་གཏོར་དང་མཆོད་པ་བསངས་བྱེད་ཆང་ཆུ་སོགས་ཕག་ལེན་བཞིན་བཤམས་

ལ། བསང་བདུག་སོགས་གཙང་སྦྲ་ཐོན་པ་བྱས་ཏེ། ནང་མཆོད་དང་མཆོད་པ་གཞུང་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས། ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་

བཅས་བསྐེད་པ་ནི། ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ཝི་ཀྲི་ཏ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝཱ་ཤུདྡཿ སརྦ་ངྷརྨཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡོ྅ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་མདུན་དུ་པདྨ་དང་ཉི་མ་དང་དག་

བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སིང་ག་ནས་བརྫིས་པའི་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་གདན་གི་སྟེང་

དུ། ཡ་ལས་ཐོད་དབྱུག་ཡས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་འཕོས། དག་བགེགས་གདུག་

པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། ཚུར་འདུས་དབྱུག་ཏོ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་གཤིན་རེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་

པ། མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་གདོང་བ་ཅན། རྭ་རྣོན་པོ་གཉིས་དང་ལྡན་པ། བསལ་བ་

འཇིག་པའི་དུས་ཀྱི་མེའི་ཕུང་བོ་དང་མཚུངས་པའི་སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་ཏུ་བལྟ་བ། 

ཞལ་རབ་ཏུ་གདངས་ཤིང་འབར་བའི་མཆེ་བ་རྣོན་པོ་བཞི་གཙིགས་ནས་ལྗགས་རྣམ་

པར་བསྐོད་པ། སིན་མ་དང་ས་ར་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་སྐྲ་ཁམ་པ་གེན་དུ་འཛིངས་ལ་

འཕར་བ། ཕག་གཡས་ཐོད་དབྱུག་འཕར་ཞིང་། གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་རབ་ཏུ་བསྒེང་

བས་དུས་ཀྱི་ཞགས་པ་ནག་པོ་འཛིན་པ། ཞབས་གཡས་བསྐུམས་པས་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་

ཁོས་པའི་རྭ་ཕག་ནས་བརྫིས་ཤིང་། གཡོན་བརྐངས་པས་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་
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ཚང་སྟེང་ནས་བརྫིས་པ། མི་རུས་ཀྱི་རྒྱན་གིས་སྤས་པ། སྦོམ་ཞིང་ཐུང་ལ་གསུས་

པ་འཕང་བ། གཅེར་བུ་ལིངྒ་དམར་བོ་གེན་དུ་ལངས་པའོ། །

དེའི་གཡོན་དུ་ཙཾ་དང་རེ་གསུམ་ལས་སྐེས་པའི་ཙ་མུཎྜི་ནག་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་པ། ཁ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། རལ་བ་ནག་པོ་གཡེངས་ཤིང་ནུ་

མ་འཕང་བ། ཤིན་ཏུ་འཇིིགས་ཤིང་མི་སྡུག་པའི་གཟུགས་ཅན། དུད་འགོའི་པགས་

པ་རློན་པ་གོས་སུ་གོན་པ། གཡས་རེ་གསུམ་དང་གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པ། 

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

འཁོར་ལོ་འཛིན་པ། རྨིག་པ་གསལ་ཤིང་འཛིན་པ། རལ་བ་ཚར་དགུ་ཅན་མདུང་

འཛིན་པ་རྣམས་རྒྱལ་བོའི་ཚུལ་དང་། བློན་པོའི་ཚུལ་དང་། སྡེ་དཔོན་གི་ཚུལ་དང་། 

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

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

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

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

ཀྱུ་ཐོགས་པ། དུས་ཀྱི་ཞགས་པ་མོ་ནག་མོ་ཞགས་པ་ཐོགས་པ། གཤིན་རེ་དམ་སྲི་

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

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

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

ལ་ལགས་ཀྱི་དེའུ་རྟ་རྐང་གསུམ་ལ་ཞོན་པ། ལ་ལ་བོང་བུ་གྭ་བ་ལ་ཞོན་པ། ལ་ལ་

རླུང་ནག་འཚུབ་མ་ལ་ཞོན་པ། ལ་ལ་ཆུ་བྱ་ནག་མོ་ལ་ཞོན་པ། ལ་ལ་ལས་ཀྱི་མེ་ལོང་
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དང་། ལ་ལ་ནད་ཀྱི་རྐལ་བ་དང་། ལ་ལ་མཚོན་གི་གྲུ་གུ་དང་། ལ་ལ་བདུད་ཀྱི་ཁམ་

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

མོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསོར་བ། 

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། རང་གི་

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ནག་པོའི་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་ལྷོ་ཕོགས་རིམ་པ་

བདུན་གི་ས་འོག་གཤིན་རེའི་གོང་ཁྱེར་སོ་མེད་ལགས་མཁར་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ནས། 

ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དངས་པར་བསམས་ལ། 

ལག་པ་གཡས་བེ་ཅོན་གི་ཕག་རྒྱ། སྦོས་རོལ་དང་བཅས་ཏེ། ཛཿ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེའི་གཤེད་

ཀྱི་བཀའ་སྡོད་མཆོག །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཡ་བ་ཏི། །ཕོ་ཉ་མོ་ལ་སོགས་

པའི་འཁོར་དང་བཅས། །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ལས་ལ་སྤྱན་འདེན་ན། །གིང་གི་

མཆོག་གྱུར་འཛམ་གིང་ལྷོ་ཡི་ཕོགས། །མཐར་བྱེད་ལགས་ཀྱི་ཐོད་མཁར་འབར་བ་

ནས། །ལྷོ་སྤིན་ནག་པོ་རླུང་གིས་བསྐོད་པ་བཞིན། །བརེ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་གནས་

འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ཝི་ཀྲི་ཏ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་

ཝཱ་ར་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། གཤིན་རེ་གཤེད་རིགས་ལྔ་

མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དངས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་

དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ༀ་བཛྲི་བྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥཱིཉྩ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་

ཤིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། དི་མ་ཐམས་

ཅད་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་རེ་ནག་པོ་
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རེ་ལྔ་བ་རེ་རེས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

རོ་རེ་བསྡམས་པ་ལས་སྲིན་ལག་གཉིས་གཤིབས་ཏེ་བརྐངས་པ་དམ་བསྒག་གི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས། ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ཝི་

ཀྲི་ཏ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་བརོད། གཤིན་རེའི་རྒྱལ་

བོ་འཁོར་དང་བཅས། །དམ་ཚིག་དབང་གིས་འདིར་བརྟན་བཞུགས། །མཆོད་པ་

ཚུལ་བཞིན་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །འཕིན་ལས་མཛད་ཕིར་ཇི་སྲིད་དུ། །ལས་གྲུབ་བར་

དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། 

ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ། པུཥེ། དྷཱུ་བཾ། དི་བཾ། གནྡེ། ནྱཻ་ཝི་དྱ། ཤཔྟ་བྲ་

ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཀཱ་ལ་རཱུ་པའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཙཱ་མུཎྜིའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཡ་བ་

ཏི་ལ་སོགས་པ་གཤིན་རེ་ཕོ་བརྒྱད་མོ་བརྒྱད་སྲིད་པ་གསུམ་གི་འབྱུང་བོའི་ཚོགས་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། འཇམ་དཔལ་བཀའ་ཉན་བསྟན་སྲུང་

ནི། །དམ་ཅན་གཤིན་རེའི་རྒྱལ་བོ་སྟེ། །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་འཇིགས་གཟུགས་

ཅན། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །

མདུན་གི་དྲུག་ཅུ་བ་ལ་ཆང་གི་ཆབ་བྲན། ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ས་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་

རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་྾྾ སྤེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ལན་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། 

ཕོགས་སྐོང་སྤྱན་འདེན་རྒྱས་པའམ། བསྡུ་ན། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔོན་པོའི་འོད་ཟེར་ལགས་

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

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

རེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀྱིས་གི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་
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བཞེངས་པའི་མགོན་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་དཀར་

པོ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། 

ༀ་ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་ས་དོ་མེ་ཡ། ཡ་མེ་དོ་རུ་ཎ་ཡོ་ད་ཡ། ཡ་ད་ཡོ་ནི་ར་ཡ་ཀྵེ་ཡ། 

ཡཀྵེ་ཡ་ཙྪ་ནི་རཱ་མ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད། ༀ་བྷུ་ཙ་ར་ནཾ། ཡ་བཱ་ཏ་ལ་ཙ་

ར་ཡ། མན་ཁེ་ཙ་ར་ཡ། ཏ་པཱུར་བ་ནི་གཱ་ནཾ། ཀ་དཀྵི་ཎ་ཏི་གཱ་ཡ། ཧཱུཾ་བཤྩི་མ་ནཾ། ཕཊ་

ཨུད་ཏ་ར་ཏི་གཱ་ཡ། ༀ་ཨི། ཧྲིཿ ཡ། ཥྚིཿ བ། ཝི་ཀྵི། ཀྲི་ཀོ ཏ་ཨེ། ན་ཨ། ན་དེ། ཧཱུཾ་བྷོཿ 

ཕཊ་སརྦ་བྷུ་ཏེ་བྷཿ ལན་བཞི། ༀ་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་བཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་ནས་ཤཔྟ་པྲ་

ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་བཱ་ལ་ས་བ་རི་ཝཱ་ར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཅོམ་ལྡན་ཆོས་

རེ་འཇམ་དབྱངས་སྤྱན་ལམ་དུ། །བདུད་འདུལ་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་

པ། །ལས་ཀྱི་གཤིན་རེ་མ་མོ་མཁའ་འགོ་མ། །འབྱུང་བོ་རོ་ལངས་ཅི་བགི་བཀའ་

ཉན་ཚོགས། །ཕི་ནང་སྐོང་བའི་དམ་ཅན་མ་ལུས་ལ། །བདག་ནི་རེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་

འདུད་ཅིང་མཆིས། །ཕོགས་སྐོང་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་རྫས་བདུད་

རི་འབར་བའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཕི་ནང་གི་འགལ་རྐེན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་

བའི་འཕིན་ལས་མཛོད་ཅིག །ཐལ་མོ་སྦྱོར། 

ཡང་། ༀ་ཧྲཾཿ ཥྚིཿ ྾྾ ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། གཏོར་མ་ལ་ཆབ་བྲན། ༀ་ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་

྾྾ མཛོད་ཅིག །སླར་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཚར་གཉིས་བྱས་རེས། གཞན་གི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་དང་། །ཞེས་

སོགས་བཟློག་པ་བྱ། 

དེ་ནས་གཏོར་མ་ཆེ་བ་ནང་མཆོད་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་



  218  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀྱི་

སྦུ་གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར་པས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དངས་ཏེ་གསོལ་བར་

གྱུར། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་བ་རི་ཝཱ་ར་྾྾ ཁཱ་ཧི། ལན་བདུན། ཙ་མུཎྜི་྾྾ ཁ་

ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་བདུན། ཡ་བ་ཏི་ལ་སོགས་པ་྾྾ ཁཱ་ཧི། ལན་ལྔ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡ་

མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཀཱ་ལ་རཱུ་པའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ཙ་མུཎྜིའི་྾྾ ། ཡ་བ་ཏི་ལ་སོགས་པ་྾྾ ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་

དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ཧོཿ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་བཀའ་སྡོད། ཡི་དྭགས་ཀུན་གི་སྡེ་དཔོན། 

སྣང་སྲིད་ཀྱི་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བྲན་དུ་འཁོར་བ། མ་མོ་ཀུན་གི་ཚོགས་རེ། སྐེ་

འགོ་ཡོངས་ཀྱི་དབུགས་ལེན། མཐུ་དང་སྟོབས་ཀྱི་བདག་པོ། སངས་རྒྱས་བསྟན་

པའི་སྲུང་མ། འཕིན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ། ལས་ཀྱི་གཤིན་རེ་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ། ཡུམ་མཆོག་ཙ་མུཎྜི། ཡ་བ་ཏི་ལ་སོགས་པའི་ཕོ་བརྒྱད། ཕོ་ཉ་མོ་

ལ་སོགས་པའི་མོ་བརྒྱད། བཀའ་ཉན་ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་

གང་བ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་དམ་རྫས་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་གཏོར་མ་འདི་འབུལ་ལོ། །བཞེས་

ལ་སྔོན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེའི་གཤེད་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཡབ་སྲས་

ཀྱིས་བཀའ་བསོས། དམ་ཚིག་གཉེར་དུ་གཏད། རང་གིས་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་པ་

རྣམས་དན་པར་མཛོད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས་ཤིག ། སྤེལ་ཞིག ། དར་

ཞིང་རྒྱས་བར་མཛོད་ཅིག ། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕངས་སྟོད། བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་

སྲིངས། འཕིན་ལས་སྤེལ། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་མི་ནོར་དགོན་

གནས་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ཡིན་པས། ཕི་ནང་གི་བར་ཆད་ཉེར་



  219  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

འཚེ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་བར་མཛོད། བསྐབ་པར་མཛོད། སྦ་བར་མཛོད། ཚེ་དང་

བསོད་ནམས། དགེ་འདུན་གི་སྡེ། བསླབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་

བྱ་བ་རྣམས་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ལྟར་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག ། བསྟན་པ་དང་། བསྟན་པ་

འཛིན་པ་དང་། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་

སེམས་པའི་དག་བགེགས་བདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཐམས་

ཅད་ཞི་བར་མཛོད་ལ། མྱུར་དུ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་འཕིན་ལས་མཛོད་ཅིག ། གལ་ཏེ་

ཞི་བས་འདུལ་དུ་མ་འཚལ་ན། འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ལགས་ཀྱུས་ཟུངས། འཆིང་བྱེད་ཀྱི་

ཞགས་པས་ཆིངས། འབར་བའི་མཚོན་ཆས་སད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཐལ་བར་རློགས་ལ། 

སིང་ཁག་དོན་མོ་ཞལ་དུ་གསོལ་ཞིག ། མདོར་ན་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་གི་འཕིན་ལས་

གང་བཅོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག ། ཅེས་གཏོར་རྫོང་བྱ། 

ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་ལ། །བདག་གིས་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་པ་

ཡིས། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕངས་སོད་པ་དང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སུན་འབྱིན་

དང་། །བསྟན་པ་འཇིག་དང་དབྱེན་བྱེད་དང་། །བླ་མའི་སྐུ་ལ་བསྡོ་བ་དང་། །རྣལ་

འབྱོར་བདག་ལ་སྡང་བ་རྣམས། །དེ་དག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོས་སྒོལ། །ཨ་མུ་ཀཱ་མཱ་ར་

ཡ་ཕཊ། 

ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲྲྀ་ཏ་྾྾། སྟོང་བའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་

རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་དཀར་གསུམ་

མངར་གསུམ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ཧཱུཾ། ལན་བདུན། 
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དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་྾྾འཚལ་ལོ། །

ཀྱེ། ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ས་

ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མ་སོགས། །སྟོང་གསུམ་གཞི་བདག་ཚོགས་རྣམས་དང་། །ཚེ་རིང་

མཆེད་ལྔ་བསྟན་སྐོང་བཅས། །གངས་ཅན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། །ཁྱད་པར་

ཡུལ་ཕོགས་འདིར་གནས་པའི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་འབུལ། །བཞེས་

ནས་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་རྣམས། །ལས་དང་བྱ་བ་ཅི་བྱེད་ཅིང་། །ཀོ་ལོང་ཕག་

དོག་མ་མཛད་པར། །མཐུན་རྐེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབ་བར་མཛོད། །བདག་གི་བསམ་

པའི་྾྾འབྱུང་གྱུར་ཅིག །བསྐུལ་རིང་འདོན་པའམ། མ་བཏོན་ཀྱང་ཆོག 

ཧཱུཾ་འཆི་བདག་ནག་པོ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི། །རིན་པ་བདུན་གི་ས་འོག་ན། །སྲོག་ལ་

རྔམ་པའི་གཤིན་རེ་ནི། །ནག་པོ་མ་ཧེའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཡ་ལས་བྱུང་བའི་དབྱུག་

པ་ནི། །ཐོད་པས་མཚན་པ་ལས་བྱུང་བ། །གཏིང་ནས་ཁོས་པ་མ་ཧེའི་གདོང་། །ཟ་

བྱེད་ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས། །ཁོས་པའི་སྤྱན་ར་དམར་པོ་འཁྲུག །སྐྲ་སེར་

ས་ར་གེན་དུ་བརྫེས། །ལག་གཡོན་ཞགས་པས་དག་བགེགས་འཆིང་། །གཡས་

པས་དབྱུག་པས་རྡུལ་དུ་རློག །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་གཤིན་རེའི་ཚོགས། །མ་མོ་ཆེན་

མོ་ཙཱ་མུཎྜི། །རེ་གསུམ་ཐོད་ཁག་འཛིན་མཛད་པ། །བྲན་དང་བཅས་བའི་དུས་ལ་

བབས། །ཤ་ཆེན་ཁག་ཞག་ཆེན་པོ་ཡི། །གཏོར་མ་རྒྱ་མཚོ་མཆོད་པར་བཞེས། །རྒྱལ་

བས་བསོས་པའི་དམ་ཚིག་དང་། །སིང་རེས་དག་བགེགས་མྱུར་དུ་སྒོལ། །སྡང་བའི་

དག་དང་གནོད་པའི་བགེགས། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་རྣམས། །ཟུངས་ཤིག་

ཆིངས་ཤིག་རྣམ་པར་སྡོམས། །ཁུག་གཅིག་དོངས་ཤིག་དབང་དུ་སྡུས། །སོད་
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ཅིག་སྐྲོད་ཅིག་རེངས་པར་གིས། །ཕེ་ཞིག་ནོན་ཅིག་རྨུགས་པར་གིས། །ཐུལ་ཞིག་

ཆོམས་ཤིག་རྣམ་པར་ཤིག །རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མཛོད། །ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བ་

ཧཱུཾ་ཕཊ། བྷོཿ ཙ་མུཎྜི་ཧཱུཾ་ཕཊ། གཏོར་མ་རྒྱ་མཚོ་མཆོད་པར་བཞེས། ཞེས་པའི་སབས་སུ་

གཏོར་མ་ཕི་རོལ་ཏུ་འཁྱེར། 

ཧཱུཾ་ཆོས་སྐུ་ཡངས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་

ཀྱིས། །མཐུན་པའི་དམ་རྫས་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་

ལ། །གཞན་གི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་དང་། །ཚེ་ཟོར་ཡུངས་ཟོར་འཕེན་པ་ཟློག །འབྱུང་

བོའི་ཐོད་ཟོར་འཕེན་པ་྾྾ ། གཤིན་རེའི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་྾྾ ། བདུད་ཀྱི་ཁམ་

ཁ་བསྟན་པ་྾྾ ། མ་མོ་ཁག་ཟོར་འཕེན་པ་྾྾ ། ཞང་ཞུང་བཙོ་དམར་འཕེན་པ་྾྾། 

སུམ་པ་གང་ཟོར་འཕེན་པ་྾྾ ། བནྡེ་སྔགས་ཟོར་འཕེན་པ་྾྾ ། བོན་པོ་རྟ་ཟོར་

འཕེན་པ་྾྾ ། སྔགས་པ་སོང་ཟོར་འཕེན་པ་྾྾ ། སྐེས་པ་མདའ་ཟོར་འཕེན་པ་྾྾ 

། བུད་མེད་དམོད་ཟོར་འཕེན་པ་྾྾ ། མུ་སྟེགས་བར་ཆད་བྱེད་པ་྾྾ ། ངན་སྔགས་

གདུག་པའི་རྦོད་གཏོང་྾྾ ། ཀླུ་ཡི་བྱད་དུ་བཙུག་པ་྾྾ ། ཐེའུ་རང་སྲིས་ལ་རྐུ་བ་

྾྾ ། རྒྱལ་བོ་སྨོ་འབོག་གཏོང་བ་྾྾ ། དང་སྲོང་གཟའ་ཡི་ཀི་ཀཾ་྾྾ ། ལྟས་ངན་

བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི་྾྾ ། ཡེ་འབྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་྾྾ ། རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་

མ་ངན། །ལོ་སེགས་ཟླ་སེགས་ཞག་སེགས་དང་། །ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་྾྾ 

། མཁའ་འགོ་མ་དང་རོ་ལངས་དང་། །རྒྱལ་བསེན་བར་ཆད་བྱེད་པ་བཟློག །དེ་ལ་

སོགས་པའི་གདུག་སེམས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་སྡང་བའི་དག་ལ་བྷོཿ ། །ཐམས་ཅད་

གནོད་པའི་བགེགས་ལ་བྷོཿ ། །ཞེས་བཟློག་པ་དང་། 



  222  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཤེར་སིང་འདོན་ཅིང་བཟློག་པ་བྱ། བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་྾྾། དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱི་

ཆོས་དང་མཐུན་པའི་དོན། །ཇི་ལྟར་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །ནད་

གདོན་བགེགས་སོགས་པར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས། །ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་གིས་

བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཧཱུཾ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་྾྾ སོགས་བྱ། 

གཏང་རག་གི་མཆོད་པའི་སབས། མགོན་པོའི་མཆོད་པའི་རེས་སུ། ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་བ་སོགས་མཆོད་པ། ནང་མཆོད་

འཕོར་ནང་མཆོད། བསྟོད་པའི་མཇུག་ཏུ། འཇམ་དཔལ་བཀའ་ཉན་མས་བསྟོད་པ་བྱ། གཞན་དཀྱུས་ལྟར་རོ། །

དག་བསྔོས་བྱེད་ན། མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་དཀྱུས་ལྟར་ལ། དེ་ནས་ཞྭ་གོན་

ཅིང་། ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ། ན་མོ་རེ་བཙུན་ར་བ་དང་བརྒྱུད་

པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། སངས་

རྒྱས་ཀྱིབདེན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་྾྾ ། དགེ་འདུན་ཀྱི་྾྾ ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་

དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། 

ཆོས་སྐོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་྾྾ ། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཆོས་ཅན་

རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསྟན་དག། དགེ་འདུན་ཡོངས་ཀྱི་དག་བོ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་དག་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་བླ་སྲོག་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་མཐོ་སྲིད་པའི་རེ་མོ་ནས་དམའ་དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་གི་

སྟེང་འོག་ཕོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་གང་ན་གནས་ཀྱང་སད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་

ཙམ་ལ་མདུན་གི་གཏོར་མ་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག་བསྟིམ་ཅིག ། ཎི་ཡཾ་ཛཿ ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ དུད་

ཡཾ་ཛཿ ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ྾྾ ཕཊ། གནོད་བྱེད་དག་བགེགས་ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཐལ་

མོ་བརབ། དགུག་གཞུག །ལན་གསུམ། 
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གཏོར་མ་བྱིན་རླབས་མན་སྔར་ལྟར་ལ། འདོད་གསོལ་སབས། ཕོགས་སྐོང་འཁོར་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ཤ་ཁག་དམར་གི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་བསྟན་འཛིན་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་དང་བཅས་

བ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་དག་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཐལ་བའི་རྡུལ་ཕན་

བཞིན་དུ་རློག་པའི་འཕིན་ལས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་བརོད་ཅིང་ཐལ་མོ་བརབ་པོ། །གཏོར་རྫོང་སབས་སུ། 

ཤ་ཁག་དམར་གི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། ཞེས་སྦྱོར། དཀར་གཏོར་བསྔོས་རེས། 

ཧཱུཾ་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རེའི་གཤེད་པོའི་བཀའ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་དགོངས་སུ་

གསོལ། །དེ་རིང་དག་པོའི་འཕིན་ལས་འདི། །ཁྱོད་ཀྱི་ལས་སུ་འོས་པ་ཡིན། །ལྷ་

དང་བཅས་བའི་འཇིག་རྟེན་ན། །ལེགས་ཉེས་ཆོས་བཞིན་གཅོད་པ་ཁྱོད། །གཤིན་

རེའི་གཤེད་ཀྱི་བཀའ་འཁོར་ན། །བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་སྲུང་བ་ཁྱོད། །ལས་དང་རྐེན་

གིས་འཆི་བ་ཡི། །སྲོག་ལ་དབང་བྱེད་བདག་པོ་ཁྱོད། །དེ་ཕིར་ལས་འདི་ཁྱོད་ལ་

གཏད། །ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་ནི་མི་བསྲུན་ཏེ། །ཐ་མལ་སེམས་ཅན་ཉེས་མེད་ཅིང་། །གཞན་

གིས་བསྐུལ་བར་མ་བྱས་པར། །གོ་བུར་ཕད་པའང་འཛིན་བྱེད་ན། །ང་ཡིས་གཏད་

པའི་ལས་འདི་རྣམས། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །དམ་ཚིག་

ཕག་རྒྱ་མིག་ལ་བསྟན། །དམ་ཚིག་སིང་བོ་རྣ་བར་བསྒགས། །རོ་རེའི་ཐ་ཚིག་སིང་

ལ་བཞག །དམ་རྫས་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །དམ་ཚིག་འཕིན་ལས་གཉེར་དུ་

གཏད། །ལས་འདི་སྔོན་དུ་བསྒྲུབ་བར་རིགས། །ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་འདི་མ་བསྒྲུབས་

ན། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བཀའ་ཡང་བཅག །གཤིན་རེའི་གཤེད་ཀྱི་དམ་ཡང་

དལ། །རང་གི་ཐ་ཚིག་རང་གིས་བསླུས། །དམ་ཚིག་གོགས་པོ་བདག་ཅག་གི །རེ་
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བའི་བསམ་པ་གཏིང་ནས་བཅད། །དེ་བས་ལས་འདི་བསྒྲུབ་པར་གིས། ཁྱོད་ཀྱི་

འཁོར་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །ཡ་མ་དཱུ་ཏི་ཞེས་བྱ་བ། །ལག་ན་ལགས་ཀྱུ་ནག་པོ་

ཐོགས། །གང་ཞིག་བཟུང་བར་འདོད་པ་དེ། །དབྱུགས་པ་ཙམ་གིས་འཛིན་པར་

བྱེད། །ཁྱོད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ནི། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་། །བསྟན་

འཛིན་དགེ་འདུན་སྡེ་བཅས་ལ། །སྡང་བའི་དག་དང་གནོད་པའི་བགེགས། །བདུད་

དང་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས། །འདི་དག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན། །ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་

རིང་བཟུང་བར་གིས། །གཞན་ཡང་འཁོར་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །ཀཱ་ལ་བཱ་ཤ་ཞེས་བྱ་

བ། །ལག་ན་དུས་ཀྱི་ཞགས་པ་ཐོགས། །གང་ཞིག་བཅིང་བར་འདོད་པ་དེ། །བཏབ་

པ་ཙམ་གིས་འཆིང་བར་བྱེད། །ཁྱོད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ནི། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་

བསྟན་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་དགེ་འདུན་སྡེ་བཅས་ལ། །སྡང་བའི་དག་དང་གནོད་

པའི་བགེགས། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས། །འདི་དག་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ཀུན། །ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་རིང་བཅིང་བར་གིས། །གཞན་ཡང་འཁོར་གི་དཀྱིལ་འཁོར་

ན། །ཡ་མ་དཎྜི་ཞེས་བྱ་བ། །ལག་ན་པེ་ཅོན་ནག་པོ་ཐོགས། །གང་ཞིག་བསད་པར་

འདོད་པ་དེ། །ཕར་བ་ཙམ་གིས་འཆི་བར་བྱེད། །ཁྱོད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ནི། །བློ་

བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་དགེ་འདུན་སྡེ་བཅས་ལ། །སྡང་བའི་

དག་དང་གནོད་པའི་བགེགས། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས། །འདི་དག་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན། །ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་རིང་བསད་པར་གིས། །གཞན་ཡང་

འཁོར་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །ཡ་མ་དཾཥྚི་ཞེས་བྱ་བ། །ཟ་བྱེད་མཆེ་བ་འབར་བ་

ཅན། །གང་ཞིག་ཟ་བར་འདོད་པ་དེ། །གཙིགས་པ་ཙམ་གིས་ཟ་བར་བྱེད། །ཁྱོད་
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ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ནི། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་དགེ་

འདུན་སྡེ་བཅས་ལ། །སྡང་བའི་དག་དང་གནོད་པའི་བགེགས། །བདུད་དང་བར་དུ་

གཅོད་པའི་ཚོགས། །འདི་དག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན། །ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་རིང་ཟ་བར་

གིས། །གཞན་ཡང་འཁོར་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །ཀཱ་ལ་ར་ཏྲི་ལ་སོགས་པ། །གསོད་

པ་མོ་དང་ནག་མོ་དང་། །ནཾ་གྲུ་ཤ་ཀ་ལི་ལ་སོགས། །བུད་མེད་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་

བ་ནི། །ལ་ལ་ལས་ཀྱི་མེ་ལོང་ཅན། །ལ་ལ་ནད་ཀྱི་རྐལ་བ་ཅན། །ལ་ལ་ཚོན་གི་གྲུ་གུ་

ཅན། །ལ་ལ་བདུད་ཀྱི་ཁམ་བམ་ཅན། །ལ་ལ་ཤོ་རེའུ་དཀར་ནག་ཅན། །ལ་ལ་ལགས་

ཀྱི་དེའུ་རྟ་ཅན། །ལ་ལ་བོང་བུ་གྭ་བ་ཞོན། །ལ་ལ་རླུང་ནག་འཚུབ་མ་ཞོན། །ལ་ལ་

ཆུ་བྱ་ནག་མོ་ཞོན། །ལ་ལ་ནམ་གི་གུང་ལ་རྒྱུག །ལ་ལ་ཆུ་བོའི་གཞུང་ལ་རྒྱུག །ལ་

ལ་ཉི་མའི་ཟེར་ལ་རྒྱུག །ཀུན་ཀྱང་གཞན་སྲོག་འཕོག་པར་བྱེད། །ཁྱོད་ལ་གཉེར་དུ་

གཏད་པ་ནི། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་དགེ་འདུན་སྡེ་བཅས་

ལ། །སྡང་བའི་དག་དང་གནོད་པའི་བགེགས། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པའི་

ཚོགས། །འདི་དག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན། །ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་རིང་བརླག་པར་

གིས། །གཞན་ཡང་ནང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །ཡ་བ་ཏི་དང་ཕ་བསང་དང་། །རྨིག་པ་

རལ་བ་ཚར་དགུ་སོགས། །ལ་ལ་རྒྱལ་བོའི་ཚུལ་དུ་གནས། །ལ་ལ་བློན་པོའི་ཚུལ་

དུ་གནས། །ཁ་ཅིག་དག་ནི་སྡེ་དཔོན་ཚུལ། །ལ་ལ་ཕོ་ཉའི་ཚུལ་དུ་གནས། །ལག་

ན་བེ་ཅོན་འཁོར་ལོ་དང་། །གསལ་ཤིང་མདུང་སོགས་མཚོན་ཆ་ཐོགས། །སོ་སོའི་

སྡེ་དཔོན་མངགས་པ་དང་། །ཕོ་ཉ་ཕག་བརན་བཅས་པ་ལ། །འཕིན་ལས་གཉེར་

དུ་གཏད་པ་ནི། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་དགེ་འདུན་སྡེ་
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བཅས་ལ། །སྡང་བའི་དག་དང་གནོད་པའི་བགེགས། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པའི་

ཚོགས། །འདི་དག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན། །ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་རིང་ཚར་ཆོད་ཅིག །ཅེས་

དང་། འཆི་བདག་མའི་སྡང་བའི་དག་དང་གནོད་པའི་བགེགས། །ཞེས་པའི་སབས་སུ་གཏོར་མ་ཕི་རོལ་ཏུ་

འཁྱེར། གཞན་རྣམས་ཞི་བསྔོས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བྱའོ། །

བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་བཛྲ་བྷྱཻ་ར་ཝ། །བཀའ་སྡོད་ལས་གཤིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཡི། །ཕི་ནང་གསང་གསུམ་དེགས་པ་ཕོ་

མོའི་ཚོགས། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་སིང་ནས་ཕག་བགིད་དོ། །དབྱུག་གུའི་གཏོར་སྔོས་གསར་བསྐྲུན་ཏུ་སྦྱོར་བ། །ཐེབས་བརྒྱ་

བུ་མང་སན་པ་བློ་བཟང་ནས། །ལྷག་བསམ་དག་པས་ཡོན་སྦྱར་དགེ་ཚོགས་མཐུས། །ཕི་ནང་ཉེར་འཚེའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་

ཏེ། །འཕལ་ཡུན་འདོད་དོན་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་དང་། །ཆོས་འབྱོར་བདེ་སྐིད་དཔལ་ལ་རྟག་རོལ་ཅིང་། །བླ་མེད་བདེ་བ་མཆོག་གི་

ལམ་བཟང་དེར། །བགོད་པའི་སལ་བཟང་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་དྲུག་ཅུ་བ་ཞི་དག་གི་འདོན་སྒིག་འདི་ནི་ཀུན་སྤངས་རི་

ཁོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་འདོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དགེ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྡིངས་སུ་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའོ། །
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༄༅། །ན་མོ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ །གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུ། །ས་བཅུའི་

དབང་ཕྱུག་པད་དཀར་འཛིན་པའི། །ཞབས་ཟུང་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་བསྟེན་ནས། །གཏན་པ་མེད་པའི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱ་མཚོས། །རང་

གཞན་རྒུད་པ་མིང་ཙམ་བྱས་ཏེ། །གནས་སབས་མཐར་ཐུག་དགོས་འདོད་མ་ལུས། །སྩོལ་བའི་ནོར་བུའི་ཕེང་བ་སྤེལ་ལོ། །

འདིར་ཀླུ་གཏོར་གཏོང་བར་འདོད་པས། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་དར་སྣ་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་དང་འབྲུ་སྣ་ཀླུ་སན་སོགས་

གཏོར་སྣོད་དུ་ཆུ་གཙང་དང་སྦྱར་བ་ལག་ལེན་བཞིན་བཤམས། 

སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་སྔོན་དུ་བཏང༌། རང་ཆོ་ག་གསུམ་སྐེད་ཀྱི་སོ་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་བསྐེད། ཡེ་

ཤེས་པ་བཅུག ། དབང་བསྐུར་རྒྱས་བཏབ་སོགས་བརྒྱ་རའི་ཐོག་མར་བྱ་བ་ཇི་བཞིན་དུ་བྱེད། 

དེ་ནས་ཀླུ་གཏོར་གི་རྫས་དེ་དག ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷཱུཾ་

ལས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་མཆོད་

གཏོར་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་དང་བཅས་པ་རྣམས། ༀ་དང་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་

ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རི་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་

ཅད་སེལ་བའི་སན་དང༌། དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུའི་ཚོགས་

དང༌། ཡིད་དུ་འོང་བའི་གནས་དང་ཕོ་བྲང་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན། ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ལ་གང་ལ་གང་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། 

སྔགས་དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་དང༌། ༀ་ཨḒྷཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པའི་བར་གིས་བྱིན་གིས་

བརླབས། 
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དེ་ནས་མགོན་བསྐེད་ཅིང་སྤྱན་དང་བ་ནི། རང་གི་མདུན་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་བྲག་

གསེར་གི་བྱ་སྐིབས་ཅན་གི་འོག་ཏུ། མཚོ་དང༌། རྫིང་བུ་དང༌། ལྟེང་ཀ་དང༌། ནེའུ་

སིང་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ་དང༌། ཆུ་མིག་དང༌། ཁོན་པ་དང༌། འབབ་ཆུ་དང༌། ལུ་མ་

དང༌། སྤང་ལྗོངས་དང༌། སྐེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ཀླུའི་གནས་དང༌། ཕོ་བྲང་རིན་

པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། ཀླུ་རྒྱལ་ཝ་རུ་ཎས་གཙོ་བྱས། 

ཀླུ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་ཀླུ་དང་ས་བདག་མ་ལུས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་གིས་བསོར་

བ་འཁོད་པར་གྱུར། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ཡི་འོད་ཟེར་གིས། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནས་

ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དངས་པར་བསམས་ལ་ངག་ཏུ། 

གདེངས་ཀ་ནོར་བུ་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གིས། །ས་འོག་མུན་པ་མ་ལུས་སེལ་

མཛད་པའི། །བསྟན་ལ་རབ་དགའ་མཐུ་སྟོབས་བསམ་མི་ཁྱབ། ། ཀླུ་རྒྱལ་མ་ལུས་

འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས། །ༀ་ན་ག་རཱ་ཛ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧི་ས་མ་

ཡ་ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། དེ་ནས་ རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་

གསལ་བའི་ཕག་གི་མཐིལ་ལས་བདུད་རི་འོ་མའི་རྒྱུན་ལྟ་བུ་བབས་པ་དང་འདེས་

པའི་མདུན་གི་མཆོད་གཏོར་དམ་རྫས་རིན་པོ་ཆེ་དང་སན་སྣ་སོགས་ཡེ་ཤེས་ལས་

གྲུབ་པའི་འདོད་དགུའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་མགོན་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས་སྤྱད་པས་ལུས་

དང་ཡན་ལག་དང་དབང་པོ་ཉམས་པ་སོས། སྡུག་བསྔལ་དང་སྡིག་སྒིབ་དག ། ཟག་

མེད་ཀྱི་བདེ་བས་རྒྱུད་གང་བར་བསམས་ལ། ལག་པ་གཡས་པས་མཆོད་གཏོར་ནང་དུ་ཆུ་རྒྱུན་སྦྲེང༌། གཡོན་

པས་སེ་གོལ་གདབ། ༀ་བཱ་སུ་ཀི་མཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརྒྱ་ར་བཟླ་བ་ནི་ཀླུ་གཏོར་གི་དངོས་གཞིའོ། །

དེ་ནས། ཀླུ་ཚོགས་ཀུན་གི་རེར་གྱུར་ཅིང༌། །གདེངས་ཀ་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་

གིས། །འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བའི། །ཝ་རུ་ཎ་ལ་ཕག་འཚལ་
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ལོ། །མཐའ་ཡས་དང་ནི་འཇོག་པོ་དང༌། །སྟོབས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་རིགས་ལྡན་དང༌། །ནོར་

རྒྱས་དང་ནི་དུང་སྐོང་དང༌། །པདྨ་དང་ནི་ཆུ་ལྷ་དང༌། །དགའ་བོ་དང་ནི་ཉེ་དགའ་

བོ། །རྒྱ་མཚོ་དང་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །དཔལ་གི་འོད་དང་འོད་ཆེན་དང༌། །གཟུགས་

ཆེན་སྦྲུལ་བཟང་སྟོབས་པོ་ཆེ། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་

བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་བཞེས། །མཛེས་པའི་དཀར་གསུམ་མཆོད་པ་དང༌། །མངར་

གསུམ་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཐེམ་སས་ཅན། །ཀླུ་ཡི་སྡུག་

བསྔལ་སྐོབ་བྱེད་པའི། །མཐུན་པའི་རྫས་སུ་འདི་གྱུར་ཅིག །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་

འདི་བཞེས་ལ། །བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ལ། །བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིའི་

ནད་རྣམས་དང་། །ཀླུ་ལས་གྱུར་པའི་ནད་ཀྱི་རིགས། །མཐོང་བའི་དུག་དང་རེག་པའི་

དུག །བསམ་ངན་དུག་དང་ཁ་རླངས་དུག །སྦྱོར་བའི་དུག་ལ་སོགས་པ་ཀུན། །མ་

ལུས་མྱུར་དུ་ཞི་གྱུར་ཅིག །བདག་ལས་གཅེས་པའི་རྫས་ཁྱེར་ལ། །ཀླུ་ཡི་ནད་རྣམས་

ཞི་བར་མཛོད། །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་དང༌། །དཔལ་འབྱོར་ལོངས་

སྤྱོད་རྒྱས་པར་མཛོད། །རྒྱུན་པར་ཡིན་ན་ཆོས་སྦྱིན་བྱེད། 

ནད་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་ཡིན་ན། ཇི་སད་བརོད་པའི་སན་གི་བདུད་རི་རྒྱ་མཚོས། ཀླུ་གཉན་ས་བདག་རྣམས་ཀྱི་ནད་དང་

སྡུག་བསྔལ་སོས་པར་བསམས་ལ། འདི་ལྟར། སན་གི་རྒྱལ་པོ་བཟང་དྲུག་གིས། །དོན་སྣོད་ཉམས་

པ་སོས་གྱུར་ཅིག །ཛཱ་ཏི་གུར་གུམ་བཟང་པོ་ཡིས། །ཤ་ཁག་མཆིན་པ་ཉམས་

པ་སོས། །མགོན་བུ་དུང་དང་དར་དམར་གིས། །སོ་རུས་ལེ་ཉམས་སོས་གྱུར་

ཅིག །རྨ་བྱའི་མདོངས་དང་དར་ཚོན་ལྔས། །གཟི་མདངས་རྒྱས་ཤིང་སིང་ཞོ་ཤ 

།མཁལ་མ་ཞོ་ཤ་ག་གོར་ཤས། །སིང་མཁལ་གོ་བའི་ནད་སོས་གྱུར། །དབང་ལག་
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ཆུ་སྲིན་སྡེར་མོ་ཡིས། །ཡན་ལག་ཉམས་པ་སོས་གྱུར་ཅིག །པུ་ཤེལ་རེ་དང་རོ་རྒྱུས་

ཀྱིས། ། ར་རྒྱུས་ཉམས་པ་སོས་གྱུར་ཅིག །སྤང་སྤོས་སླེ་ཏྲེས་བྱི་ཐང་ཀ །རྒྱ་མཚོ་

ལྦུ་བ་འབྲས་བུ་གསུམ། །སན་གི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་

ཉམས་པ་སོས། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་འབྲུ་ཚོགས་ཀྱིས། །བང་མཛོད་ཉམས་པ་སོས་

གྱུར་ཅིག །དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཁ་ཟས་ཀྱིས། །ཁ་དོག་ཉམས་པ་སོས་གྱུར་

ཅིག །མདོར་ན་མཐུན་པའི་རྫས་རྣམས་ཀྱིས། །ཀླུ་དང་ས་བདག་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ནད་

དང་སྡུག་བསྔལ་སོས་གྱུར་ཏེ། །དབང་པོ་གསལ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས། །བྱམས་

པའི་སེམས་ཀྱིས་རྒྱུད་གང་ནས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །ལོ་

ཕྱུགས་ལེགས་ཤིང་ཆར་ཆུ་སོམས། །རི་བཅུད་འབྲས་བུ་རྒྱས་པར་མཛོད། །

དེ་ནས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་སྒིབ་སྦྱང་བའི་ཕིར། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཞེས་སོགས་མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་

ལན་བདུན་སོགས་ཅི་རིགས་བཟླས་ནས། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །ཞེས་སོགས་ཆོས་

སྦྱིན་ཅི་རིགས་བྱ་སྟེ། ཀླུ་དང་ས་བདག་འཁོར་བཅས་རྣམས། །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་

ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཕན་པའི་འབྲས་བུ་བདེ་བ་དང༌། །གནོད་པའི་

འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང༌། །ས་བོན་ཚ་བ་རྣམས་ལས་ནི། །འབྲས་བུ་ཚ་བ་འབྱུང་

འགྱུར་ཞིང༌། །ས་བོན་མངར་བ་རྣམས་ལས་ནི། །འབྲས་བུ་མངར་བ་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །དེ་བཞིན་དམ་ཚིག་དན་གིས་ལ། །ཞེ་སྡང་ཁོ་བའི་སེམས་བོར་ཏེ། །བྱམས་

པའི་སེམས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་མཛོད། །དབང་པོ་ལྔ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ། །འདོད་དགུའི་

ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཀླུ་ཡི་ནད་རྣམས་སོས་གྱུར་ནས། །སྡུག་བསྔལ་

ཀུན་ལས་གོལ་གྱུར་ཅིག །ཕག་ན་རོ་རེའི་ཞལ་མཐོང་སྟེ། །མཁའ་ལྡིང་བྱེ་ཚན་



  231  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

འཇིགས་པ་དང༌། །ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་ནས། །རོ་རེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་

ཐོབ་ཤོག །སརྦ་ན་ག་རཱ་ཛ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་རཱ་གཙྪ། ཞེས་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཞིང༌། 

གཞན་ཡང་བསྔོ་བ་སོན་ལམ་ཅི་རིགས་པ་དང༌། ཤིས་པ་བརོད་པར་བྱའོ། །

ཀླུ་གཏོར་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་དུ་མ། །རྣམ་དཔྱོད་ས་འཛིན་དབང་པོས་བསྲུབས་ལས། །ལེགས་འོངས་བདུད་རིའི་ཀྱཻ་ལ་ཤ་

འདི། །སལ་བཟང་མཁར་ཉལ་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད། །དེ་ཕིར་འདིར་འབད་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོ། །དུང་ལྟར་དཀར་བ་ཇི་སེད་

བསགས་དེས། །མཁའ་མཉམ་འགོ་ལ་བདག་ཉིད་གཅིག་པུས། །འདོད་དགུ་སྩོལ་བའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་གྱུར། །ཚུལ་འདི་དོན་དུ་

གཉེར་བའི་སྐེས་བུ། །དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བར་གྱུར་ཚེ། །ཕོགས་བྲལ་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བཙུན་པ། །བློ་བཟང་ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྡེབས། །

མངྒ་ལཾ།
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༄༅། །ཀླུ་གཏོར་བདུད་རིའི་ཆུ་རྒྱུན།

༄༅། །ན་མོ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡ། རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རེ་གཅིག་བསྡུས་པ། །སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཞེས་རབ་ཏུ་གགས། །གང་དེའི་ཞབས་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །ཀླུ་གཏོར་ཆོ་

ག་བྱ་ཚུལ་བཤད། །

དེ་ཡང་གླུ་གཏོར་གི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་མཁས་པ་དག་གིས་མཛད་པ་རེ་གཉིས་སྣང་ཡང༌། འདིར་གཞན་དག་གིས་

བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔོན་ལ་དེ་དག་གི་བཞེད་པ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་ནས་འཆད་པ་ལ་གསུམ། སྔོན་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། 

དངོས་གཞིའི་སོར་དང༌། མཇུག་གི་རིམ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རས་ཤོག་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་པའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ལྟེ་བ་དང་བཅས་

པ་ལ་ཡི་གེ་ཕུ་བྲིས་ཏེ་མཐར་ཆུ་རིས་བྱས་ལ་མདུན་དུ་སྟེགས་ཀྱི་ཁར་དགོད། མཆོད་པ་གཞན་དང་སྣོད་དུ་དཀར་གསུམ་མངར་

གསུམ་དང་ཀླུ་སན་སྣ་ཚོགས་བསྲེས་པའི་རིལ་བུ་དང་ཆང་བུ་གང་རུང་བྱ་ཞིང་ཟླུམ་གཏོར་མཛད་པའང་སྣང༌། ཆུ་གཙང་དང་འོ་མ་

བསྲེས་པ་ལ་ཀླུ་སན་བཏབ་དང༌། གྲུབ་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲུ་སྣ་དང་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་དང་ཀླུ་སན་རྣམས་སྣོད་སོ་སོར་

བཤམས་ཤིང༌། སྙུགས་ལྡེམ་ལ་དར་དང་ཚོན་སྐུད་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་རང་ཉིད་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པས་ཤ་ཆང་སོག་བཙོང་སོགས་སྤངས་ཏེ། ཁ་བྱང་ཤར་རམ་གཞན་དུ་ཕོགས་

པར་ཡང་རུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བདག་བསྐེད། མདུན་བསྐེད། བསྔོ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྱན་རས་གཟིགས་གང་

ཡང་རུང་བས་བྱ་བར་བཤད་ལ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས་ཁ་སར་པཱ་ཎིའི་བདག་བསྐེད་མཛད་ཅིང༌། གཞན་དུ་སེང་གེའི་སྒའི་སོ་ནས་བྱ་

བར་བཤད་པས་འདིར་ཕི་མ་ལྟར་བྱས་ན་ཁྱད་ཆེ་བར་བསམས་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་བྱ་བའི་སྔོན་དུ་སྐབས་འགོ་སེམས་
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བསྐེད་སོགས་བྱས་ལ། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བཾ་ལས་པདྨ་དམར་པོའི་

ལྟེ་བར་ས�་ལས་སེང་གེ་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་སྟེང་དུ་

ཧྲ�ཿ ཡིག་དཀར་པོ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དེ་གཉིས་བྱས་ཚུར་འདུས། ཧྲ�ཿ ཡིག་

ལ་ཐིམ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་རེ་བཙུན་སེང་གེའི་སྒ་སྐུ་མདོག་དཀར་

པོ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ་གཞོན་ནུ་དཀའ་ཐུབ་པའི་ཚུལ་འཛིན་

ཅིང༌། རལ་བའི་ཅོད་པཎ་ཅན། ཕག་གཡས་ས་གནོན་དང་གཡོན་ཟླ་གདན་ལ་བརྟེན་

པའི་མཐེབ་མཛུབ་གཉིས་ཀྱིས་པད་མའི་ར་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་རེ་མོ་གཉིས་སུ་གེས་

པའི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རལ་གི་དང༌། དི་ཞིམ་པོའི་མེ་ཏོག་གིས་བཀང་བའི་ཐོད་པ་

བསྣམས་པ། སྐུའི་གཡས་སུ་སྦྲུལ་དཀར་པོ་ཁ་ནས་ཁག་འཛག་པས་དཀྲིས་པའི་རེ་

གསུམ་ཟླ་བ་ལ་བཙུགས་པ། རས་སྐུད་དམར་པོའི་ཚངས་སྐུད་དང༌། རས་བཟང་

པོའི་ཤམ་ཐབས་གསོལ་ཞིང༌། སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

ཚོགས་འཕོ་བ། ཞབས་དཀྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་

པར་ཨཱ་དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོས་མཚན་པ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས་པས་རང་གཞིན་གི་གནས་ནས་བསོམས་པ་དང་འད་བའི་སེང་གེའི་སྒའི་

ཡེ་ཤེས་པ་དང༌། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དངས། ཡེ་ཤེས་པ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་

པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་

དུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ༀ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ། ཞེས་

གསུངས་ཤིང་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་གང༌། དི་མ་དག ། ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་

ལུད་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 
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མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་བྱ་བ་ནི། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་

རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། མར་མེ། དི་ཆབ། ཞལ་

ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུར། 

ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། 

ༀ་སིང་ཧ་ན་ད་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། 

སྐོན་གིས་མ་གོས་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ཡིག་སྔགས་ཕེང་

དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་དང་སྡིག་སྒིབ་

ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ནས་ཧྲིཿ ཡིག་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ སིདྷ་ན་

ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པ་ཅི་འགྲུབ་དང༌། གཟུངས་རིང་བཟླས་ནའང་ལེགས། མཐར་ཡིག་བརྒྱ་དང་མཆོད་བསྟོད་སྔར་བཞིན་བྱའོ། །

དེ་ནས་ཀླུ་གཏོར་གི་རྫས་རྣམས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭབྷཱུ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་

པའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་རྫས་

རྣམས་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིས་ཀླུ་ནད་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བྱེད་ཅིང༌། འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་

གཏེར་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱ་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་དང༌། རྒྱས་པར་ན་སྔགས་དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་

བརླབ་བྱ་ཞིང༌། 

བསྡུ་ན། ༀ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་ཨཱརྟཱ་ཡ་ཨཱརྟཱ་ཡ་ཧོཿ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། 

ལན་གསུམ། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གི་བར་གིས་བྱིན་བརླབ་ཅིང༌། བདག་གི་བསམ་པའི་ཞེས་

སོགས་ཀྱིས་བདེན་སྟོབས་བརོད་དོ། །

གཉིས་པ་མདུན་བསྐེད་ནི༌། ཨམྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་
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མདུན་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་བྲག་གསེར་གི་བྱ་སྐིབས་ཅན་གི་འོག་ཏུ། མཚོ་དང་རྫིང་བུ། 

ལྡེང་ཀ ། ཆུ་མིག ། ཁོན་པ། འབབ་ཆུ། ནེའུ་གསིང༌། སྤང་ལྗོངས་སྐེད་ཚལ་སོགས་

དང་བཅས་པའི་ཕོ་བྲང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་ནང་དུ། ཕུཿ ལས་ཀླུ་རྒྱལ་ཝ་རུ་

ཎས་གཙོ་བྱས་པའི་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་སྟོད་མིའི་རྣམ་པ་དང་སད་སྦྲུལ་མཇུག་ཅན། རིན་

པོ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་སྤས་པ། འཁོར་དུ་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་མ་ལུས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་

བསོར་བར་གྱུར། 

ལགས་ཀྱུའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པོ་ནས་ཝ་རུ་ཎ་སོགས་ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ཁམས་

ཀྱི་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ཐམས་ཅད་སད་ཅིག་གིས་སྤྱན་དངས། གདེངས་ཀ་ནོར་བུ་

འབར་བའི་འོད་ཟེར་གིས། །ས་འོག་མུན་པ་མ་ལུས་སེལ་མཛད་པའི། །བསྟན་ལ་

རབ་དཀའ་མཐུ་སྟོབས་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཀླུ་རྒྱལ་མ་ལུས་འཁོར་བཅས་གནས་

འདིར་གཤེགས། །རྒྱལ་རིགས་རེ་རིགས་དམངས་རིགས་དང༌། །བྲམ་ཟེ་གདོལ་

པ་ལ་སོགས་པ། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་འཁོར་དང་བཅས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདེན་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ན་ག་རཱ་ཛ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧི་བཛྲ་ས་མ་

ཡ་ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོ། རང་རང་དགེས་པའི་པད་གདན་ལ། །བཞུགས་ནས་མཆོད་

ཚོགས་བཞེས་སུ་གསོལ། །པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡ་སྟྭཾ། 

གསུམ་པ་བསྔོ་ཚུལ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། སོན་ལམ་མོ། །དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་

གསལ་བ་ཡི། །ཕག་སོར་རེ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པ། །མཆོད་པའི་ཚོགས་

དང་ལྷན་ཅིག་འདེས་པ་དེ། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ཀུན་ཚིམ་ལོངས་སྤྱོད་གྱུར། །ཞེས་

བརོད། དེ་ནས་ལག་པ་གཡས་ཀྱིས་མཆོད་གཏོར་གི་སྣོད་དུ་ཆུ་རྒྱུན་སྦྲེང་ཞིང༌། གཡོན་པས་སེ་གོལ་གདབ་ལ། ༀ་བ་སུ་
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ཀི་མཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརྒྱ་ར་བརོད་པ་ནི་ཀླུ་གཏོར་ཀྱི་དངོས་གཞིར་བཤད། 

སབས་འདིར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་སྔགས་གཞན་མ་བཤད་ལ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་ཀླུ་གཏོར་ཆོ་ག་དེ་

ནས། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ཏཏྑཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ཎ་ཁཾ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་དང༌། ན་ག་རཱ་ཛཱ་ས་པཱ་ཝཱ་ར་ཨ་མྲ་ཏ་ཨུ་ད་ག་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ལན་མང་

དུ་བརོད་པར་བཤད་དེ་རྒྱས་བསྡུས་སོ། །

དཔེ་གཞན་ཞིག་ན་འདིར་ཀླུ་དགའ་བར་བྱེད་པའི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ཏེ། ༀ་ཧི་ལི་ཧི་ལི་མ་ཧཱ་ཧི་ལི་ཕྲུམ་ཕུ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་དང་སེ་གོལ་གདབ་ཅིང༌། ༀ་བྷཀྵ་ཡ་བྷཀྵ་ཡ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ཕྲུམ་སུ་སྭཱཧཱ། 

ལན་གསུམ་གིས་ཀླུ་ལ་གཏོར་མ་ཟུར་དུ་བསྔོས་ན་ལེགས་པར་བཤད་དོ། །

རྒྱལ་དབང་གིས་སབས་འདི་ནས་སོན་ལམ་གདབ་པ་མ་གཏོགས་གཞན་མ་བཤད་ཅིང༌། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་འདི་

ལྟར་བཤད་དེ། ཀླུ་ཚོགས་ཀུན་གི་རེར་གྱུར་པའི། །གདེངས་ཀ་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་

གིས། །འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བའི། །ཝ་རུ་ཎ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །མཐའ་ཡས་དང་ནི་འཇོག་པོ་དང༌། །སྟོབས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་རིགས་ལྡན་དང༌། །ནོར་

རྒྱས་དང་ནི་དུང་སྐོང་དང༌། །པད་མ་དང་ནི་ཆུ་ལྷ་དང༌། །དགའ་བོ་དང་ནི་ཉེ་དགའ་

བོ། །རྒྱ་མཚོ་དང་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །དཔལ་གི་འོད་དང་འོད་ཆེན་དང༌། །གཟུགས་

ཆེན་སྤྲུལ་བཟང་སྟོབས་པོ་ཆེ། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་

རྒྱན་གི་གཏོར་མ་བཞེས། །མཛེས་པའི་དཀར་གསུམ་མཆོད་པ་དང༌། །མངར་

གསུམ་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཐེམ་སས་ཅན། །ཀླུ་ཡི་སྡུག་

བསྔལ་སྐོབ་བྱེད་པའི། །མཐུན་པའི་རྫས་སུ་འདི་གྱུར་ཅིག །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་

འདི་བཞེས་ལ། །བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ལ། །བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིའི་
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ནད་རྣམས་དང༌། །ཀླུ་ལས་གྱུར་པའི་ནད་ཀྱི་རིགས། །མཐོང་བའི་དུག་དང་རེག་པའི་

དུག །བསམ་ངན་དུག་དང་ཁ་བླངས་དུག །སྦྱོར་བའི་དུག་ལ་སོགས་པ་ཀུན། །མ་

ལུས་མྱུར་དུ་ཞི་གྱུར་ཅིག །བདག་བས་གཅེས་པའི་རྫས་ཁྱེར་ལ། །ཀླུ་ཡི་ནད་རྣམས་

ཞི་བར་མཛོད། །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་དང༌། །དཔལ་འབྱོར་ལོངས་

སྤྱོད་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཅེས་བརོད་ཅིང་འཕིན་ལས་བཅོལ་བར་བཤད་པ་ལྟར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་སོན་ལམ་ནི། ཀྱྱཻ། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་འཁོར་བཅས་སོགས། །ས་བདག་ཀླུ་གཉན་

ཐམས་ཅད་ལ། །བདུད་རི་སན་མཆོད་ཕུལ་བྱས་པས། །ཚིམ་ཞིང་དགའ་བས་རྒྱས་

གྱུར་ཅིག །སན་གི་རྒྱལ་པོ་བཟང་དྲུག་གིས། །དོན་སྣོད་ཉམས་པ་སོས་གྱུར་ཅིག །ཛཱ་

ཏི་གུར་གུམ་བཟང་པོ་ཡིས། །ཤ་ཁག་མཚན་ཉམས་སོས་གྱུར་ཅིག །མགོན་བུ་དུང་

དང་དར་དམར་གིས། །སོ་རུས་ལེ་ཉམས་སོས་྾྾། །རྨ་བྱའི་མདོངས་དང་དར་ཚོན་

ལྔས། །གཟི་མདངས་ཉམས་པ་སོས་྾྾། །སིང་མཁལ་ག་གོར་ཤོ་ཤ་ཡིས། །སིང་

མཁལ་གོ་ནད་སོས་྾྾། །དབང་ལག་ཆུ་སྲིན་སྡེར་མོ་ཡིས། །ཡན་ལག་ཉམས་པ་

སོས་྾྾། །པུ་ཤས་རེ་དང་རོ་རྒྱུས་ཀྱིས། །ར་རྒྱུས་ཉམས་པ་སོས་྾྾། །དཀར་

དམར་ཚལ་དང་རིན་ཆེན་གཟིས། །ཁག་མིག་ཉམས་པ་སོས་྾྾། །ཟིན་ཧུན་རས་

སྐུད་སྦྲུལ་ཤུན་གིས། །ར་ལྤགས་ཉམས་པ་སོས་྾྾། །གཞན་ཡང་སྤང་སྤོས་བྱི་ཐང་

ཀ །སླེ་ཏྲེས་ཐང་ལོ་སྙུག་ལོ་དང༌། །ཨུཏྤལ་རིན་ཆེན་འབྲས་བུ་གསུམ། །ཐལ་ཀར་རོ་

རེ་ཏིལ་དཀར་ནག །རྒྱ་མཚོའི་ཝུ་བ་རྒུན་འབྲུམ་དང༌། །དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་

འབྲུ་སན་དིས། །ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཉམས་

པ་སོགས། །ནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་སོས་གྱུར་ཅིག །བང་མཛོད་ཉམས་པ་གང་གྱུར་
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ཅིག །སོ་སོའི་རེ་བ་སོང་གྱུར་ཅིག །འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །ཚེ་དཔལ་

བསོད་ནམས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དགོས་རྒུའི་ཡོ་བྱད་འབྱོར་གྱུར་ཅིག །བྱམས་པའི་

སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །རྣལ་འབྱོར་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་པ། །གནོད་འཚེའི་

བསམ་སྦྱོར་ཞི་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང༌། །ལོ་ཏོག་རི་

བཅུད་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །རང་གཞན་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད། །ཡིད་བཞིན་དུ་ནི་

འགྲུབ་གྱུར་ཅིག ། 

ཅེས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་

འཕེལ་དང༌། །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་

འགྲུབ་མཛོད། །ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་སྟེ། །གསལ་ཞིང་དག་ལ་རོག་པ་

མེད། །གཟུང་དུ་མེད་ཅིང་བརོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་དང་ལས་ལས་ཡང་དག་འབྱུང༌། །ཆོས་

རྣམས་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་གིས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །དེ་རྒྱུ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས། །རྒྱུ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་

འདི་སད་གསུངས། །སར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང༌། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ། 

རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཕན་པའི་འབྲས་

བུ་བདེ་བ་འབྱུང༌། །གནོད་པའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང༌། །ས་བོན་ཚ་བ་རྣམ་པ་

བཞིས། །འབྲས་བུ་ཚ་བ་སྐེད་པར་འགྱུར། །ས་བོན་མངར་བ་བཏབ་པ་ལས། །འབྲས་

བུ་མངར་བ་སྐེ་བར་འགྱུར། །དཔེ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བཤད་པ། །ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་

ནི་ཤེས་པར་གིས། ། ཞེས་བརོད། 

དེ་ནས་ཀླུའི་སྡིག་པ་སྦྱོང་བའི་ཆེད་དུ་མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་བརོད་དེ། འདི་ལྟར་བགིས་
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པའི་དགེ་བའི་མཐུས། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་

འཇིགས་ཞི་ནས། །བདེ་སྐིད་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཤོག །ངན་སོང་གནས་ལས་

ཐར་གྱུར་ཏེ། །ལྷ་མིའི་ལུས་རྟེན་མཆོག་ཐོབ་ནས། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སལ་ལྡན་

ཅིང༌། །སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག ། 

དེ་ནས། རྨད་བྱུང་སྲས་བཅས་སོགས་བསྔོ་སོན་ཅི་རིགས་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་དངོས་སུ་བཤམས་པ་དང༌། །ཡིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལས་བྱུང་

བའི། །མཆོད་གཏོར་ཀླུ་སན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ཁྱེད་རྣམས་

ལ། །མཆོད་པའི་སབས་འདིར་མ་འབྱོར་ཞིང༌། །ཉམས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁྱེད་རྣམས་

ནི། །དགེས་པ་བསྐེད་པར་མ་གྱུར་དང༌། །ཕོག་ཐུག་ནོངས་པའི་ཉེས་པ་ཀུན། །བཟོད་

པར་བཞེས་ནས་དགེས་བཞིན་དུ། །རང་རང་སོ་སོའི་གནས་གཤེགས་མཛོད། །བཛྲ་

མུཿ ན་ག་རཱ་ཛཱ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་སརྦ་གཙྪ། ཁྱུང་གི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ཏེ། གལ་ཏེ་མི་འགོ་བ་ཡོང་ན། 

ༀ་ག་རུ་ཊ་ཧཾ་ས་ཧེ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་སྭཱཧཱ། ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ཐམས་ཅད་རང་གནས་སུ་

གཤེགས་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད། 

ཚར་མང་དུ་གཏོང་བར་འདོད་ན། རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གསལ་བ་ཡི། །ཞེས་པ་ནས། 

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཤེས་པར་གིས། །ཞེས་པའི་བར་ཟློས་ནས་བྱའོ། །

གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་སྤྱི་བཅོས་གཙོ་ཆེ་ལ། གལ་ཏེ་སེར་བཅོས་ཟུར་དུ་བྱེད་ན། ཀླུ་གཉན་གི་གཟུགས་བཅོས་ནས་སྣོད་དང་

ཤིང་ལེབ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བཞག་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། སྦྱིན་པའི་

བདག་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གང་

ཡིན་པ་གང་ན་གནས་ཀྱང་འདིར་བཀུག་ཏེ། གཟུགས་བརན་འདི་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་
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གྱུར། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དེ་དངོས་གནས་སུ་མོས་ནས་ཀླུ་དབང་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་སེངྒེའི་སྒའི་གཟུངས་རིང་ཐུང་

གཉིས་ཀ་མང་དུ་བཟླས་པའི་བུམ་ཆུ་སོགས་དང༌། ཀླུ་སན་འོ་མ་སོགས་གཟུགས་བརན་དེ་ལ་གཏོར་བཞིན་པར་ཀླུ་གཉན་ས་

བདག་ལ་གནོད་པར་གྱུར་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག ། ཅེས་མང་དུ་བརོད། གྲུབ་

ན་དེ་དག་གཏོར་བཞིན་པར། ༀ་རུ་རུ་སྤུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡ་ལོ་ཙཱ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱཧཱ། 

དང༌། ༀ་དེ་བྱ་ཨ་མྲ་ཏ་ནན་ཏར་བྷི་ཤ་ལི་ཏེ་པྲ་ཏིཙྪ་བ་ས་ནན་ན་མ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་གཉིས་ཅི་

འགྲུབ་དང༌། ༀ་སརྦ་ན་ག་བྷུ་མི་པ་ཏི་བྱཱ་དྷི་དུཿ ཁ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་རྣམས་བརོད་ཅིང༌། 

མཐར་གཤེགས་ཏེ་གཟུགས་བརན་དེ་ཆུ་བོར་འདོར་བའམ། བྱ་ཁྱི་སོགས་ཀྱིས་མི་ཟ་བའི་གནས་ཞིག་ཏུ་བསྐེལ་ལོ། །

ཀླུ་གཏོར་གཏོང་བའི་ཚེ། ཀླུ་ཐེབས་ཡོད་མེད་ལྟ་བའི་སྲོལ་འདུག་པ་ལྟར་ལྟ་ན། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་ཟེར་བ་ཞིག་

ལས། ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བརྒྱད། ཚེས་དགུ། བཅུ་བཞི། བཅུ་དྲུག ། ཉེར་ལྔ་རྣམས་ཀླུ་ཐེབས། དེ་བཞིན་དུ་ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་

ཚེས་བདུན། ཚེས་བཅུ། བཅུ་གསུམ། ཉེར་གཅིག་རྣམས་དང༌། གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ། བཅུ་བཞི། ཉེར་གཉིས། ཉེར་ལྔ་རྣམས་དང༌། 

བཞི་པའི་བཅུ་བཞི། བཅུ་དྲུག ། ཉེར་གསུམ། ཉེར་ལྔ། གནམ་གང་རྣམས་དང༌། ལྔ་པའི་ཚེས་གཅིག ། ཚེས་བདུན། བཅུ་དགུ། ཉེར་

གསུམ། ཉེར་ལྔ་རྣམས་དང༌། དྲུག་པའི་བཅོ་བརྒྱད། ཉེར་ལྔ། ཉེར་དགུ། གནམ་གང་རྣམས་དང༌། བདུན་པའི་ཚེས་གཅིག ། བཅུ་

གཅིག ། བཅུ་དྲུག ། ཉེར་གཅིག ། ཉེར་གསུམ། ཉེར་དགུ་རྣམས་དང༌། བརྒྱད་པའི་ཚེས་གཉིས། ཚེས་བརྒྱད། བཅུ་གཉིས། ཉེར་

བདུན། ཉེར་དགུ་རྣམས་དང༌། དགུ་པའི་ཚེས་གཉིས། བཅུ་གཉིས། བཅུ་བདུན་རྣམས་དང༌། བཅུ་པའི་ནང་དུ་ཀླུ་ཉལ་བས་ཐེབས་

ལྡོག་གཉིས་ཀ་མེད། བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་གཅིག ། ཚེས་དགུ། བཅུ་བཞི། ཉེར་གཅིག་རྣམས་དང༌། བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཉིས། 

ཚེས་བརྒྱད། བཅུ་དྲུག ། བཅུ་བདུན། བཅུ་དགུ་རྣམས་ལ་ཀླུ་ཐེབས་པས། ཀླུ་གཏོར་བཏང་ན་ལེགས་པར་བཤད་ཅིང༌། ཀླུ་ལྡོག་པའི་

དུས་སུ་མི་གཏོང་བར་བཤད་ཀྱང་ནད་པའི་ཆེད་ཡིན་ན་ནམ་བཏང་ཡང་ཆོག་གོ ། 

ཅེས་པ་འདི་ནི། དད་ལྡན་གཞན་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། ཤཱཀྱའི་བཙུན་བཤད་སྒྲུབ་མིང་ཅན་གིས་བགིས་ཤིང༌། བར་དུ་རྐོ་བ་

པོ་ནི་འཁྱིལ་ཆེན་སྔགས་འཆང་དད་ལྡན་བསལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སྟེ་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག ། པར་གི་ཡི་གེ་པ་ནི་འཁྱིལ་

ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོའོ། །
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༄༅། །འདིར་ཚ་གསུར་གཏོང་བར་འདོད་པས། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་

ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགིས་པ་

འདི་དག་གིས། །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ལན་གསུམ་གིས་སྐབས་འགོ་

སེམས་བསྐེད་བྱ། རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གསལ་བ་ཡི། །ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་སྲི་

ཞུ་ཡོན་ཏན་དང༌། །སིང་རེ་ལན་ཆགས་མགོན་རྣམས་མ་ལུས་པ། །སྤྱན་དངས་འདོད་

པའི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། །སྐོན་གིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྫོགས་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་འགོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་

རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་

བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་

པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ྲྀཏ་ཀུནྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡོ྅ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་

ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་འདོད་ཡོན་ལྔ་

ལྡན་གི་དི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ས་དང་བར་སྣང་གི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་གང་བར་གྱུར། 

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད། 

ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ༀ་སམྦྷར་སམྦྷར་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་བདུན་དང༌། ༀ་



  242  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

གནྡེ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པུ་ཛ་ཨི་དཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པ་བདུན་གིས་བསྔོས། ༀ་ཨḒྷཾ། པཱདྱཾ། 

པུཥེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ གནྡེ། ནྱཻ་ཝི་ཏྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་

དམ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབྱམས་ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཀྱེ་དི་མཆོག་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །ཟག་མེད་གསུར་གི་མཆོད་པ་འདི། །བླ་

མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་ཐམས་ཅད་དང༌། །དི་ཟའི་

རྒྱལ་བོ་རབ་དགའ་སོགས། །དི་ཟའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །མར་གྱུར་

རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་དང༌། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །ལན་

ཆགས་ཤ་འཁོན་གཉེར་བ་དང༌། །ཁྱད་པར་ཁ་སང་དེ་རིང་བར། །བསད་ལེབས་ཤི་

ནས་སྔ་ལུས་བོར། །ཕི་ལུས་མ་རེད་བར་དོ་ཡི། །ཇི་སེད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ། །འབུལ་ཞིང་བསྔོ་བས་མགོན་རྣམས་ཀུན། །འདོད་དགུའི་ཆར་གིས་ཚིམས་གྱུར་

ནས། །བདག་གི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་འབྱོར་བ་རྒྱས། །ཁམས་

གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་དང༌། །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བར་

དོའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །འཇིགས་སྐྲག་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་ཏེ། །བླ་

མའི་གདམས་ངག་དན་གྱུར་ནས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་ཤོག །ལན་ཆགས་བུ་

ལོན་དག་གྱུར་ནས། །འགོ་ཀུན་བདེ་སྐིད་ལྡན་པ་དང༌། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་

ཀྱིས་ཀྱང༌། །རྟག་ཏུ་གཡེལ་མེད་གོགས་བྱེད་ཤོག །བདག་ཀྱང་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་

ཚེ། །གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ཏེ། །དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐེས་ནས་ཀྱང༌། །འགོ་
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ཀུན་ཕན་བདེ་སྩོལ་བར་ཤོག །བར་དོའི་སྣང་བ་ཤར་བར་གྱུར་མ་ཐག །རྒྱལ་སྲས་

བརྒྱད་ཀྱིས་མ་ནོར་ལམ་བསྟན་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེས་ནས་སྤྲུལ་བ་ཡིས། །མ་དག་

ཞིང་གི་འགོ་བ་འདེན་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་དུ། །ལོངས་

སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པར་ཤོག །རོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནི་

སྤྱོད་པར་ཤོག །འདི་ནས་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ཐག །དག་པའི་ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་

ཅན། །པདྨའི་སིང་པོ་ཟེའུ་འབྲུ་ལས། །རྫུས་ཏེ་སྐེ་ལེན་པར་ཤོག །ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་པཉྩི་

གི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། 

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་དང༌། །ནོར་ལྷ་དང་སྲོང་

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་དང༌། །རིགས་དྲུག་གདོན་བགེགས་ལན་ཆགས་གཉེར་བའི་

ཚོགས། །ཁྱད་པར་ཉམ་ཐག་བར་དོའི་སེམས་ཅན་ལ། །ཟག་མེད་གསུར་མཆོད་ཕུལ་

བའི་དགེ་འབྲས་གིས། །ཕ་མས་གཙོ་བྱས་འབྲེལ་ཐོགས་འགོ་བ་ཀུན། །ཉམ་ཐག་

བར་དོར་འཁྱམས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །འཇིགས་སྐྲག་འཁྲུལ་སྣང་ངན་འགོའི་

སྡུག་བསྔལ་ལས། །གོལ་ཏེ་དལ་འབྱོར་རྟེན་བཟང་ལེགས་ཐོབ་ནས། །ས་ལམ་རིམ་

བགོད་རྫོགས་བྱང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

སར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང་། །སྒྱུ་མ་ཟིལ་བ་ཆུ་བུར་དང་། །རྨི་ལམ་གོག་དང་

སྤིན་ལྟ་བུ། །འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་བལྟ། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་

ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུན་གི་རེས་

སུ་བདག་སློབ་ཕིར། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་

སྐེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གསོག་ཅིང་། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ལས་བྱུང་བའི། །དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སན་

གཅིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །བསྟན་པ་རེད་དང་བཀུར་སྟི་

དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །རྨད་བྱུང་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བྱིན་

རླབས་དང་། །རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་

དག་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །རྣམ་དག་སོན་པའི་གནས་ཀུན་འགྲུབ་པར་ཤོག །འདི་

དང་དུས་གསུམ་འབྲེལ་བ་ཡི། །དགེ་ར་ཇི་སེད་བསགས་པ་ཀུན། །མར་གྱུར་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། །

འདི་ལྟར་བགིས་པའི་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་མཐུས། །བདག་ལ་དིན་གིས་

བསྐངས་པའི་ཕ་མ་དང་། །སེམས་བསྐེད་ཞུས་པའི་བླ་མ་སློབ་དཔོན་སོགས། །དམ་

ཚིག་གཅིག་པའི་རོ་རེ་སྤུན་རྣམས་དང་། །རྒྱུ་ཟས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་

དང་། །བཞོན་ཁལ་སྲོག་གཅོད་འོ་ཞོ་འཐུང་བ་དང་། །ཤ་ཁག་ཟོས་པའི་དུད་འགོ་མ་

ལུས་པ། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་ཇོ་བོ་རེ་ཨ་ཏི་ཤའི་གསུང་

ངོ་། །
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༄༅། །ཚ་བསུར།

༄༅། །ན་མོ་ཨུཥྞི་ཥ་བི་ཛ་ཡེ། བསུར་གཏོང་བར་འདོད་ན། དི་བསུར་སྟ་གོན་བྱས་ལ། སྐབས་འགོ་སེམས་

བསྐེད་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་གདན་

ལ་རང་ཉིད་སད་ཅིག་གིས་རེ་བཙུན་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་གཅིག་ཕག་

བཞི་པར་གསལ་བར་གྱུར། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ལས་འོད་འཕོས་པས། །བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་སྲིད་

ཞུའི་མགོན། །གདོན་བགེགས་ལན་ཆགས་རིགས་དྲུག་སིང་རེའི་མགོན། །མ་ལུས་སྤྱན་

དངས་འདོད་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། །

ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་

སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་གི་

དི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་གང་བར་གྱུར། ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། 

ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་པ་ལོ་ཀེ་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་བདུན་གིས་བསྔོ། ༀ་བཛྲ་

ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརོད། 

དི་མཆོག་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །ཟག་མེད་བསུར་གི་མཆོད་པ་འདི། །བླ་མ་ཡི་

དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་ཐམས་ཅད་དང༌། །དི་ཟའི་ཚོགས་

དང་རིགས་དྲུག་མགོན། །ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་དང༌། །ལན་ཆགས་ཤ་ཁོན་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

གཉེར་བའི་གདོན། །ཁྱད་པར་བར་དོའི་འགོ་བ་ལ། །འབུལ་ལོ་བཞེས་ཤིང་ཚིམ་གྱུར་

ཏེ། །གནས་སབས་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་འབྱོར་པ་རྒྱས། །མཐར་

ཡང་བདེ་བ་ཅན་ལ་སོགས། །དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐེས་ནས་ཀྱང༌། །འགོ་དོན་རིས་མེད་བྱེད་

གྱུར་ཅིག །བཛྲ་མུཿ མགོན་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ལ་བསྔོ་སོན་

བྱའོ། ། 

དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཕན་ཡོན་མང་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། ། དགེའོ། །   

ཅོ་ནེ་གགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་ལགས།
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༄༅། །ཚ་གསུར་གཏོང་ཚུལ་བསྡུས་པ།

༄༅། །གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདིར་ཚ་གསུར་གཏོང་བར་འདོད་པས། 

བག་ཕེ་མར་ཁུས་ཕུར་ལ། འབྱོར་ན་མེ་ཏོག་དང་དི་བཟང་དཀར་གསུམ་མངར་ཟས་སོགས་ཀྱང་བསྲེས་ཏེ། དུ་བ་མེད་པའི་མེ་ལ་

བསྲེགས་ནས། 

སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་སོ་ནས། བདག་དང་འགོ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་

སིང་པོའི་བར། །སྐབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་མཆི། །སེམས་བསྐེད། 

མར་གྱུར་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ལ། །འགོད་ཕིར་སོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་

སེམས་མཆོག་བསྐེད། །རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་སྲི་ཞུ་

ཡོན་ཏན་སིང་རེ་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགོན་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དངས་ནས་རང་རང་དགེས་

པའི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ༀ་སམྦྷར་སམྦྷར་ཧཱུཾ། ལན་བདུན་གིས་བསྔོས་ལ། བཛྲ་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ འི་

བར་གིས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརོད། 

ཟག་མེད་གསུར་གི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཐའ་ཡས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་དུས་

འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་དུ་གནས་པ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་བསླུ་མེད་

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཐོད་ཕེང་རིགས་ལྔ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་རིག་འཛིན་

བརྒྱད་རེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་ར་སོགས་སྐུ་གསུམ་བརྒྱུད་པ་དྲུག་ལྡན་

གི་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་
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བགིའོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བ་དང་ལོག་རྟོགས་འཁྲུལ་བའི་དབང་དུ་གྱུར་

པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 

རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་དྲུག་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་དབང་

ཐོབ་མེ་ཏོག་ཕོག་པ་བསླུ་བ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་

འབུལ་ལོ། །སོ་ཐར་བྱང་སེམས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཕམ་པ་དང་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་

ཐུགས་རེའི་ཤུགས་ཀྱིས་བྱང་ཞིང་དག་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་

ལུས་པར་བསྩལ་ཏུ་གསོལ། 

རིགས་ལྔ་གནས་གསུམ་འདས་དང་མ་འདས་པའི་མ་མོ་མཁའ་འགོ་ཡེ་ཤེས་

དང་ལས་ལ་གྲུབ་པའི་ཆོས་སྐོང་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་མ་ནིང་གི་རྒྱུད་དང་བཅས་ནོར་ལྷ་

བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་དབང་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །མ་རིག་པ་དང་

མ་གུས་པའི་དབང་གིས་གསང་བ་བསྒགས་ཤིང་མཆོད་གཏོར་ཐུགས་དམ་བསང་

བ་གཏང་རག་མ་ཐོངས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱི་དགོས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལས་འདས་པ་

ཐམས་ཅད་བཟོད་པར་བཞེས་ལ་ལས་བཞི་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་འཕིན་ལས་

མཛོད་ཅིག །

འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ལ་དབང་བའི་སྲུང་མ་དཀར་ཕོགས་སྐོང་བ་

རྣམས་དང་། སྡེ་བརྒྱད་རྒྱལ་བློན་འབངས་འཁོར་སྡེ་རིགས་ཕོགས་གཏོགས་གཞི་

བདག་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །ཐབ་གཞོབ་ཤིང་བཅད་ཆུ་དཀྲུག་

སོགས་ཕོག་ཐུག་འཁྲུག་པའི་ལས་རྣམས་ལ་ཀོ་ལོང་མ་མཛད་པར་མཐུན་རྐེན་ཡིད་

བཞིན་དུ་སྒྲུབས་ཤིག །
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གཞན་ཡང་དི་ཟའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་མར་གྱུར་རིགས་དྲུག་གདོན་

བགེགས་ལན་ཆགས་སྲིད་པ་བར་དོའི་སེམས་ཅན་ལྷག་མགོན་གོ་བུར་བ་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ལ་བསྔོའ།ོ །ཚིམ་ཞིང་དགེས་པར་གྱུར་ཅིགདེའི་མཐུས་བདག་

གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་སྒིབ་པ་བྱང་ནས། མཐོ་རིས་དང་ཐར་བ་རྣམ་མཁྱེན་

རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་དམ་པ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་

དང་ནི། །ཞེས་པ་ནས་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པ་འདི་ནི་ཆོས་དབྱིངས་སྟོབས་ལྡན་རོ་རེས་སྦྱར་བའོ། །སྐུ་ཚེ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་པར་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས། །
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༄༅། །མ་མོའི་འཁྲུག་བསོང་བྱ་ཚུལ།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཡེ། བླ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་དབྱངས་ཅན་ལྷ། །རུ་ཏྲའི་གཤེད་དུ་རབ་

ཁོས་དམག་ཟོར་ལྷ། །རོ་རེ་དབྱིངས་ཕྱུག་སྒྱུ་མའི་གར་མཁན་ལ། །གུས་པས་འདུད་དོ་བརེ་བའི་ལགས་ཀྱུས་ཟུངས། །དེང་དུས་

ཉོན་མོངས་བདུད་ཚོགས་དཔུང་ཆེས་པས། །བསྟན་པའི་སོར་ཞུགས་བསྟན་དང་འགལ་བའི་སྤྱོད། །རབ་བྱུང་ཧོར་འདའི་ལས་བྱེད་

ཁྱིམ་པ་རྣམས། །རྐུ་འཕོག་གསོད་དང་གཙུག་ལག་ཆོས་འཁོར་བཤིག །བགང་འདས་སྤྱོད་ངན་དར་བས་མ་མོ་འཁྲུགས། །རིམས་

ནད་སད་སེར་ར་འཐན་ལ་སོགས་པ། །མི་འདོད་ཐོག་ཏུ་བབ་ཚར་ཉེས་བརྒྱའི་སན། །མ་མོའི་འཁྲུག་བསོང་འདི་ཀོ་སྐེ་འགོའི་

གཉེན། །ལྷག་བསམ་དག་པས་ནན་གིས་བསྐུལ་ཕིར་དང༌། །ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས་མེ་ལེ་འབར་བརྒྱུད་སོགས། །སྔོན་བྱོན་མཁས་

གྲུབ་གཞུང་གི་ལེགས་བཤད་ལ། །ཚིག་སྦྱོར་པད་མོའི་འཕེང་བ་འདི་ན་མཚར། །

དེ་ལ་འདིར་རྣལ་འབྱོར་པ་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམ་པར་དག་ཅིང༌། ཡི་དམ་གི་བསེན་པ་སྔོན་དུ་སོང་བས་ལས་ལ་འཇུག་

པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང༌། སྔོན་འགོ། དངོས་གཞི། རེས་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་པར་ཡི་དམ་ཆོས་སྐོང་གི་བྲིས་འབུར་

སོགས་རྟེན་དྲུང་དུ་ཡི་དམ་གི་མཆོད་གཏོར། ལྷ་མོའི་མཆོད་གཏོར། སན་རག །བསང་རྫས་སོགས་བཀོད་པས་མཛེས་པར་

བཤམས། ཁྱད་པར་ཐོད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་པའམ། གང་ཡང་རུང་བ་མ་ད་ནས་བཀང་བར་དམ་རྫས་ཆོས་སན། བྱེ་བྲག་ནད་གང་

གི་གཉེན་པོར་བསྔགས་པའི་སན་སོགས་བཏབ་པ་སྟེགས་ཀྱི་ཁར་བཞུགས། རང་ཉིད་སྟན་བདེ་བར་འདུག་སྟེ། སྐབས་སེམས་ཡི་

དམ་གི་བདག་བསྐེད་བཟླས་པ་གཏོར་འབུལ་ལྷ་མོའི་བསང་བཤགས་བཟླས་པ་གཏོར་འབུལ་གཞི་བདག་གཏོར་མ་བཅས་གཞུང་

བཞིན་བསྒྲུབ། 

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། བསང་རྫས་ནང་མཆོད་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ་འདི་སད་དོ། །བྷོཿ སྔོན་གི་བསལ་

པ་དང་པོའི་དུས། །ལྷ་ཡི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གིས། །གསང་བདག་ཕག་ན་རོ་རེ་
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ལ། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ནག་མོ་ཡི། །གིང་གཞི་སློབ་དཔོན་སློབ་མ་དང༌། །དཀྱིལ་

འཁོར་ལྷ་རྟེན་དམ་རྫས་སོགས། །ཞུས་ཏེ་གསུངས་པའི་རྒྱུད་ཆེན་ལས། །ལྷ་དང་

ལྷ་མིན་འཁྲུག་པ་ལས། །ལྷ་མིན་རྒྱལ་ཞིང་ལྷ་རྣམས་ཕམ། །དཔལ་ལྡན་ཕག་ནག་

རོ་རེ་ཡིས། །ལྷ་རྣམས་རྒྱལ་ཕིར་ཧཱུཾ་མཐིང་ལས། །ལྷ་མོ་ཨུ་མ་དེ་བར་སྤྲུལ། །ལུང་

བསྟན་ཇི་བཞིན་དབང་ཕྱུག་གི །ཆུང་མར་བྱིན་པས་མིང་སྲིང་སྐེས། །མིང་པོ་མ་

ཧཱ་ཀཱ་ལ་དང༌། །སྲིང་མོ་མ་མོ་ཙ་མུཎྜི། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་འཐབ་པ་ལས། །མིང་པོས་

གསལ་ཤིང་དིལ་བས་བཟློག །སྲིང་མོས་ཁག་བཅུས་ཞལ་དུ་གསོལ། །ལྷ་དམག་

རྒྱལ་ཞིང་ལྷ་མིན་ཕམ། །ལོ་མ་གོན་ནས་མི་ཕམ་གཟུངས། །བཟླས་པས་པརྞ་ཤ་

ཝ་རི། །རི་ཁོད་ལོ་མ་ཅན་ཞེས་གགས། །ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང༌། །སྲིན་

པོ་ལང་ཀ་མགིན་བཅུ་ཡི། །སྲིང་མོ་རྣལ་རེ་གཉིས་ཚོགས་པར། །བུ་མོ་འཁྲུངས་

པར་མིང་བཏགས་པ། །སྦས་པ་ཐལ་མདོག་མ་རུ་གགས། །ཕག་ན་རོ་རེས་མཚན་

གསོལ་བ། །ནག་མོ་རེ་མ་ཏི་རུ་གསོལ། །མ་གཅིག་དཀར་མོ་དུང་སྐོང་དང༌། །རེ་

ཁོལ་ཚུལ་གིས་བཞུགས་པ་ལས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བྱོན། །བྱང་ཆུབ་

མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་ནས། །བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་མཆོག་སྲེད་དང༌། །ལྷན་དུ་ཨེ་ཀ་ཛ་

ཊི་འགྲུབ། །རྟ་མགིན་ཕག་རོར་སོགས་གྲུབ་ནས། །འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་

གྱུར། །ཚངས་པས་ཉི་མ་ཁྱབ་འཇུག་ཟླ། །རྣམ་སྲས་སེང་གེ་ལྷ་བྲན་དིལ། །སྲིན་པོ་ཤ་

ཟས་ཐོད་འཕེང་དང༌། །ཁག་ཞག་ཐིག་ལེ་ཀླུ་དགའ་བོས། །སྦྲུལ་གི་གདེངས་ཀ་ཕུལ་

བ་སོགས། །སྲིད་གསུམ་འགན་ཟླ་མེད་གྱུར་པའི། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཁྱོད་བསོང་

ན། །ཉམས་ཆགས་དི་མ་དག་གྱུར་ཅིག ། 
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ཧཱུཾ། མ་འོངས་རྩུབ་འགྱུར་རབ་ཏུ་འཁྲུག །སིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དུས་བྱུང་

ཚེ། །བཀའ་བཞིན་མི་བྱེད་བཀའ་འཆལ་དཀྲུག །གསང་སྔགས་མི་གསང་ནོར་

ལ་འཚོང༌། །བོན་དུ་གེར་ཞིང་གོང་བསེན་བྱེད། །མངོན་དུ་གེར་ཞིང་མངོན་སྤྱོད་

བྱེད། །དོན་མ་རྟོགས་ཤིང་ཟོག་ཆོས་བྱེད། །ནང་འཐབ་བྱེད་ཅིང་འདུལ་ཁིམས་

ཉམས། །སློབ་དཔོན་ཕ་མའི་བཀའ་ཡང་བཅག །སྐེ་བོ་རང་དགར་སྡིག་སྤྱོད་

བྱེད། །དེ་ཚེ་སྲིད་པའི་མ་མོ་འཁྲུག །འཁྲུག་པའི་མ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསང༌། །བསང་

ངོ་བསལ་པར་ཐུགས་དམ་བསང༌། །གཞན་ཡང་མ་མོ་འཁྲུག་པའི་རྒྱུ། །མཆོད་པ་

ལོ་ཟླར་འདས་པ་དང༌། །ཁས་བླངས་དགེ་བ་ཆག་པ་དང༌། །ཡོ་བྱད་དམ་རྫས་མ་

ཚང་དང༌། །བཟླས་བརོད་བར་ཆོད་བྱས་པ་དང༌། །ཕུད་ཉམས་ལྷག་མའི་གཏོར་མ་

དང༌། །ཐེ་ཚོམ་ཡིད་གཉིས་ཤོར་བ་དང༌། །སྲིད་པའི་མ་མོ་འཁྲུག་པའི་རྒྱུ། །འཁྲུགས་

པའི་མ་མོ་བསང་བར་བྱ། །བསང་ངོ་བསལ་པར་ཐུགས་དམ་བསང༌། །གཞན་ཡང་

དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་རྒྱུ། །སྐུ་ཡི་ཕག་རྒྱ་རིང་དུ་སྤངས། །རོ་རེ་སློབ་དཔོན་སྐུ་ལ་

བརས། །རོ་རེ་སྤུན་དང་དམ་ཚིག་ཉམས། །སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་གྱུར་པ། །ཡེ་

ཤེས་སྐུ་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསང༌། །གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་རྒྱུ། །གསུང་གི་

ཕག་རྒྱ་རྒྱུན་བཅད་པས། །གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་གྱུར་པ། །རྣམ་གོལ་གསུང་གི་

ཐུགས་དམ་བསང༌། །ལྷ་མོའི་ཐུགས་དང་འགལ་བ་སོགས། །ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་

ཉམས་པ་བསང༌། །ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས། །བསང་ངོ་བསལ་པར་

ཐུགས་དམ་བསང༌། །

ཧཱུཾ། གཙོ་བོ་ཕག་ནག་རོ་རེ་ཡི། །སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ན། །མཐོ་རིས་གོ་
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འཕང་རྒྱུ་ལམ་ཆད། །གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ན། །བསྒྲུབ་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་མི་

འཐོབ་ཅིང༌། །སྔགས་བཟླས་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར། །ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་

པ་ན། །དངོས་གྲུབ་མི་འཐོབ་བར་གཅོད་འབྱུང༌། །མཁའ་འགོའི་ཆད་པས་རབ་

བཅད་ནས། །ངེས་པར་རོ་རེ་དམྱལ་བར་སྐེ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཐོལ་བཤགས་

ན། །བསང་ངོ་བསལ་པར་ཐུགས་དམ་བསང༌། །རེ་མོའི་སྐུ་ཡི་དམ་ཉམས་ན། །རྒྱལ་

པོའི་ཆད་དང་སྦྲུལ་གདུག་དང༌། །མེ་དང་ཆུ་ཡིས་བར་དུ་གཅོད། །གསུང་གི་དམ་

ཚིག་ཉམས་པ་ན། །བསྒྲུབ་ལ་གཡེལ་ཞིང་བར་གཅོད་འབྱུང༌། །ཐུགས་ཀྱི་དམ་

ཚིག་ཉམས་པ་ན། །ཉམས་ལེན་དོར་ཞིང་རིམས་ནད་འོང༌། །ཉམས་པ་བཤགས་

སོ་ཐུགས་དམ་བསང༌། །ཁོལ་མོའི་སྐུ་ཡི་དམ་ཉམས་ན། །འཁོར་ལ་རིམས་ནད་སྨོ་

འབོག་འོང༌། །དག་རྣམས་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ། །གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་

པ་ན། །བུ་དང་ཆུང་མ་འཆི་བ་དང༌། །སིང་མི་དགའ་ཞིང་ཁ་ཡང་ཡོ། །ནོར་དང་

ལོངས་སྤྱོད་ཟད་པར་འགྱུར། །ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ན། །རང་གི་ཚེ་ལ་བར་

ཆད་འོང༌། །མཛེ་དང་རྒྱུ་གཟེར་ན་ཞིང་འབོག །ཉམས་པ་བཤགས་སོ་ཐུགས་དམ་

བསང༌། །མ་མོ་སྤྱི་ཡི་དམ་ཉམས་ན། །རྟག་པར་བསྒྲུབ་ཀྱང་འགྲུབ་དུས་མེད། །ཉམས་

པ་བཤགས་སོ་ཐུགས་དམ་བསང༌། །

ཧཱུཾ། གཙོ་བོ་ཕག་ན་རོ་རེ་ཡི། །སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་ན། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་གོ་

འཕང་ཐོབ། །གསུང་གི་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་ན། །ཕག་ན་རོ་རེའི་ཞལ་མཐོང་ནས། །རོ་

རེའི་ངག་ལ་དབང་ཐོབ་འགྱུར། །ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་ན། །འཕིན་ལས་རྣམ་

བཞི་མྱུར་དུ་འགྲུབ། །མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་མངོན་དུ་ཁོལ། །བསང་ངོ་བསལ་པར་
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ཐུགས་དམ་བསང༌། །ལྷ་མོའི་སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ནི། །མ་ཉམས་ལྷ་སྲིན་ཕག་བྱེད་

དེ། །འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ། །གསུང་གི་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་ན། །སྔགས་

བཟླས་མཁའ་འགོ་མངོན་དུ་འོང༌། །བར་ཆད་མེད་པར་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །ཐུགས་ཀྱི་

དམ་ཚིག་མ་ཉམས་ན། །བདུད་དང་དག་ཡིས་མི་ཚུགས་ཤིང༌། །རྟག་ཏུ་རིམས་ནད་

མི་འབྱུང་ཞིང༌། །དག་རྣམས་འཆི་ཞིང་ལྷ་མིས་བཀུར། །ཚེ་རིང་ནོར་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར། །བསང་ངོ་བསལ་པར་ཐུགས་དམ་བསང༌། །

བྷོཿ ཁོལ་མོའི་སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་དག །མ་ཉམས་འཁོར་ནི་བཀྲ་ཤིས་དར། །དག་

བགེགས་འཕུང་ཞིང་གསུང་གི་དམ། །མ་ཉམས་བུ་དང་ཆུང་མ་དང༌། །ནོར་དང་

ལོངས་སྤྱོད་རབ་རྒྱས་ཤིང༌། །མིག་རྣོ་རྐང་མགོགས་རོ་ལངས་འགྲུབ། །ཐུགས་

ཀྱི་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་ན། །ཚེ་རིང་གགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ལུས་ལ་ནད་ཀྱིས་

མི་ཐེབས་ཤིང༌། །སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་བར། །མཐུ་རལ་ཆེན་པོ་ཐོབ་

པར་འགྱུར། །བསང་ངོ་བསལ་པར་ཐུགས་དམ་བསང༌། །སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་

ན། །གཙོ་བོ་ཕག་ན་རོ་རེ་དང༌། །ལྷ་མོ་ནག་མོ་དཔོན་གཡོགས་ཀུན། །རྟག་ཏུ་བདག་

དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དོན་རྣམས་ཀུན། །གང་ལྟར་བཅོལ་བའི་

ལས་ཀུན་འགྲུབ། །བསང་ངོ་བསལ་པར་ཐུགས་དམ་བསང༌། །

ཧཱུཾ་བྷོཿ མ་མོ་འཁྲུགས་པའི་སྤྱོད་པ་ནི། །ཡུགས་ས་མོ་ལ་སྡང་བ་དང༌། །ནལ་བུ་

ཡོད་པའི་སྦྲུམ་མ་ལ། །མི་དགའ་བཅུག་དང་བོང་བུ་བརྡུང༌། །ཁྱི་སྤྱང་དག་ལ་དག་

བྱས་དང༌། །རལ་གི་དག་ལ་མ་དགའ་དང༌། །རྨ་བྱ་རིང་དུ་སྤངས་པ་དང༌། །ཁུ་བ་

དཀར་དམར་མ་བསྟེན་སྤངས། །མ་ལ་མ་དད་བྱ་བ་ལོག །འཚུབ་མ་འཐོན་ཚེ་མ་གུས་
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པ། །མ་སིན་སེམས་ཅན་དག་ལ་ནི། །ལྷ་ཡི་ཁ་དོག་མཚན་ཉིད་བསྟན། །སིང་པོ་མ་

བཟླས་གེར་བ་དང༌། །ཕག་རྒྱ་གཞན་ལ་སྟོན་པ་དང༌། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་གཞན་ལ་

བཤད། །མཚན་བལྟས་བཤད་དང་དུས་མཆོད་ཆགས། །གངས་བསེན་མ་ཐེམས་སྐུ་

མ་བྲིས། །བྲམ་ཟེ་མཆོག་སྲེད་སྤངས་པ་དང༌། །དམ་ཚིག་ཕག་རྒྱ་མ་བསྟེན་དང༌། །བྱ་

ལུག་གཡག་ཁྱི་ནག་པོ་དང༌། །འཕར་དར་མ་བསྟེན་མཆེད་ལམ་དག །ཞེ་བཅད་ཆོས་

སྤོང་ལས་བྱས་པས། །མ་མོ་དཔོན་གཡོགས་འཁྲུགས་པར་འགྱུར། །འཁྲུགས་པའི་

མ་མོ་ཐུགས་དམ་བསང༌། །

བྷོཿ གཞན་ཡང་མ་མོ་འཁྲུགས་པའི་རྒྱུ། །མ་ཉེས་བགེགས་ཆེན་དམ་ལ་

བཏགས། །ས་བདག་ཀླུ་གཉན་རྒྱུད་དཀྲུགས་དང༌། །དམ་བཅའ་ཉམས་ཤིང་ལྷ་

འདེ་ལ། །དོ་བསྡོས་མ་མོ་འཁྲུགས་པར་འགྱུར། །འཁྲུགས་པའི་མ་མོ་བསང་ཞིང་

བཤགས། །གཞན་ཡང་མ་མོ་འཁྲུགས་པའི་རྒྱུ། །བཀའ་དིན་ཅན་གི་སློབ་དཔོན་

ལ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཞབས་ཏོག་མེད། །སྒྱུ་མའི་ནོར་གིས་མ་མཉེས་པ། །རིན་

ཆེན་གདམས་ངག་གནང་གྱུར་ཀྱང༌། །དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཡང་མེད། །ཤེས་རབ་

དམན་པས་དོན་ལོག་དཀྲུགས། །སྲིད་པའི་མ་མོ་འཁྲུགས་པར་འགྱུར། །འཁྲུགས་

པའི་མ་མོ་བསངས་ཤིང་བཤགས། །

བྷོཿ གཞན་ཡང་མ་མོ་འཁྲུགས་པའི་རྒྱུ། །མ་མོའི་རྟགས་མཚན་བུལ་བའི་

ཚེ། །གནད་ལ་བོར་དང་མི་མཐུན་པའི། །འཁོར་ལོ་སྔགས་བཟློག་དཀྲུགས་གཅུན་

དང༌། །གནད་འབེབས་བྱས་དང་སིང་རྟོགས་བྱེད། །སེམས་འཁྲུགས་ང་རོ་མི་སན་

པས། །དམ་དུ་བདར་ཞིང་གཡབ་མོ་གདབ། །དེ་ཚེ་སྲིད་པའི་མ་མོ་འཁྲུགས། །མ་
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མོ་འཁྲུགས་པས་འཇིག་རྟེན་དུ། །མི་མཐུན་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །འཁྲུགས་

པའི་མ་མོ་བསང་ཞིང་བཤགས། །

བྷོཿ མ་མོ་ནང་འཐབ་མཚོན་ཆར་འབེབས། །གཅན་གཟན་འཁྲུགས་ཤིང་

འཐབ་པ་དང༌། །བྱ་ནག་ནང་འཐབ་ཐོག་སེར་འབེབས། །མེ་ཡི་ལུས་ཚིག་ཆུ་ཡི་

བྱིངས། །བུད་མེད་སྨྲ་བ་མང་པོ་བྱེད། །ངོ་འཛུམ་གནག་ཅིང་ཁ་དོག་ངན། །ངུ་

འབོད་བྱེད་ཅིང་ཐལ་མོ་བརབ། །གོས་ནག་མི་སྡུག་མཚན་མ་སྟོན། །དག་བྱུང་ཟེར་

ཞིང་ཕུ་མདར་རྒྱུག །གཅིག་ལ་གཅིག་རོལ་ནང་འཐབ་བྱེད། །འཁོར་ཡང་མི་མཐུན་

ནང་དམེ་བྱེད། །བདག་ཀྱང་མི་དགའ་སེམས་ཡིད་འཕོ། །ཡིད་ལ་མི་འདོད་སྣ་

ཚོགས་འབྱུང༌། །བཟའ་མི་འཁྲུགས་ཤིང་ནང་འཐབ་བྱེད། །སར་མདའ་ལྟུང་དང་

ས་གཡོས་བྱེད། །རི་ཉིལ་བྲག་རལ་རིབ་ཤོམ་འབྱུང༌། །ཁག་ཆར་རོ་འུར་སེར་

དམར་སྔོ། །སྐ་བོར་འཁིག་དང་ཁག་ཐལ་ཆར། །འབེབས་ཤིང་དུས་མིན་ཁ་

ཆར་དག །ཐོག་སེར་དག་དང་རླུང་དམར་འཚུབ། །འཚུབ་མ་དམར་ནག་རི་ཀླུང་

ཁེབས། །གཤིན་རེ་ཨ་ཝ་གང་མགོ་ཡང༌། །ས་རིམ་དགུ་ཡི་འོག་ནས་ལྡང༌། །ནད་

ཡམས་སྣ་ཚོགས་ཕྱུར་གིས་གཏོང༌། །མ་མོའི་ནད་རྐལ་ཁ་ཕེ་ནས། །འགོ་ཡམས་

རིམས་ནད་སྣ་ཚོགས་དང༌། །གདོན་དང་མི་མཐུན་མང་བར་བྱེད། །འཁྲུགས་པའི་

མ་མོ་བསང་བར་བྱ། །བསང་ངོ་བསལ་པར་ཐུགས་དམ་བསངས། །གཞན་ཡང་མ་

མོ་འཁྲུགས་པའི་རྟགས། །ཚད་འབྲུམ་རིམ་ནད་སྣ་ཚོགས་འབྱུང༌། །གོ་བུར་ན་ཚ་སྣ་

ཚོགས་དང༌། །ཕྱུགས་ནད་སྣ་ཚོགས་གོད་ཁ་འབྱུང༌། །དེ་ཡང་མ་མོ་འཁྲུགས་པའི་

རྟགས། །བསང་ངོ་བསལ་པར་ཐུགས་དམ་བསངས། །
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ཧཱུཾ་བྷོཿ གཞན་ཡང་མ་མོ་འཁྲུགས་པའི་རྟགས། །ཉམས་དང་རྨི་ལམ་ཐམས་ཅད་

དུ། །ཁོ་ཞིང་མི་སྡུག་སྣ་ཚོགས་སྟོན། །རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོགས་ཤིང་ཚུར་ལ་ལྡང༌། །འཁང་

ར་བྱེད་ཅིང་བྲང་མང་བརྡུང༌། །རོ་སད་སྟོན་པ་འཁྲུག་པའི་རྟགས། །འཁྲུག་པའི་མ་མོ་

བསང་ཞིང་བཤགས། །གཞན་ཡང་མ་མོ་འཁྲུགས་པའི་ལྟས། །རལ་གི་ཆག་དང་བོང་

བུ་མཐོང༌། །དུང་སད་མི་ཐོན་རྨ་བྱ་ནག །ཉི་ཟླ་རལ་ཞིང་མེ་ཆུས་འཇིག །དེ་ཡང་མ་

མོ་འཁྲུགས་པའི་རྟགས། །འཁྲུགས་པའི་མ་མོ་བསང་ཞིང་བཤགས། །གཞན་ཡང་མ་

མོ་འཁྲུགས་པའི་རྟགས། །བྱ་ནག་མང་པོ་འདུས་གྱུར་ནས། །གཏོར་མ་མི་ཟ་ཕར་ལ་

འགོ། །དེ་ཡང་མ་མོ་འཁྲུགས་པའི་རྟགས། །

ཧཱུཾ་བྷོཿ ལྟེ་ཕུར་ནག་མོ་ལ་སོགས་པའི། །དམ་སྲིས་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་ན། །བྲད་

ལ་འཁིགས་ཤིང་ཁྱིམ་འགོ་འདོད། །སྒ་འདོད་ཁོ་ཞིང་ཚིག་པ་ཟ། །བུད་མེད་འཕོང་

དང་མཚན་སྟོན་རྨི། །མཁའ་འགོ་བསང་བས་དམ་སྲི་ཡི། །བར་གཅོད་མཐའ་དག་

ཞི་གྱུར་ཅིག །མོ་མཚན་དང་ནི་དབང་རྟགས་སྟོན། །བུད་མེད་གལ་ཞིང་དུ་བ་

འཁིགས། །གཏོར་མ་དུས་ལས་ཡོལ་བའི་རྟགས། །བུད་མེད་ངུ་མཐོང་ཉམས་པ་

གནོད། །མིག་བཙུམས་ཏིང་འཛིན་གཡེལ་བའི་རྟགས། །ཐལ་རེབ་དམ་ཚིག་མ་

ཚང་ཟེར། །ལེ་རེ་སྟོན་ན་སིང་པོ་ཆད། །སོ་སྒ་གཞན་དང་འཐབ་མོ་འོང༌། །ཁོ་ན་བར་

ཆད་འོང་བ་སྦྲོན། །རྒྱང་གླུ་ལེན་མཐོང་བསྒྲུབ་ཐག་རིང༌། །ཁ་རོག་འདུག་ན་སིང་པོ་

དང༌། །ཕག་རྒྱ་ནོར་བས་བསོང་ཞིང་བཤགས། །བྷོཿ ཕི་རྟེན་རྨ་བྱས་ཐུགས་དམ་

བསངས། །དེ་མོ་ནག་མོས་ཐུགས་དམ་བསངས། །ནང་རྟེན་སྐུ་དང་གསང་མཚན་

དང༌། །གསང་བ་ག་བུར་རྒྱུན་གིས་བསང༌། །
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བྷོཿ མ་མོ་བཞད་ན་དག་བགེགས་སྒོལ། །སྦྱོར་ན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་བའི་རྟགས། །བྲོ་

གར་བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་རྟགས། །འཛུམ་མཐོང་བདག་ཉིད་ཚེ་རིང་རྟགས། །ཤ་བ་

ཞོན་ན་ནོར་འཕེལ་རྟགས། །ལི་ཤིང་བསྡུད་ན་ལོངས་སྤྱོད་རྟགས། །བདེ་སྐོང་ཐོགས་

ན་རྟོགས་པ་བསྐེད། །སྔགས་བཟླས་ནུས་པ་འབྱུང་བའི་རྟགས། །དེ་ཚེ་མ་མོ་བསང་

བར་བྱ། །བསང་ངོ་བསལ་པར་ཐུགས་དམ་བསངས། །

ཧཱུཾ་བྷོཿ སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་ནུས་བསྐེད་ཚེ། །རོ་རེའི་དབུས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་

ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དགའ་བ་སྐེས། །མཁའ་འགོ་རང་ལ་ཤར་བའི་རྟགས། །བུད་

མེད་དཀར་མོ་བཞད་ཅིང་བྱུང༌། །ཞི་བའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པའི་རྟགས། །ནག་མོ་རལ་

ཅན་བྱུང་བ་ན། །འདོད་ཁམས་འདུལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །དམར་མོ་བསེ་ཡི་རལ་

ཅན་བྱུང༌། །འཇིག་རྟེན་དབང་བསྡུད་དངོས་གྲུབ་གཏེར། །སེར་མོ་ཐོད་ཕེང་ཅན་བྱུང་

ན། །ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པའི་རྟགས། །དེ་ཚེ་མ་མོ་བསང་བར་བྱ། །བསང་ངོ་

བསལ་པར་ཐུགས་དམ་བསངས། །རྫས་རྣམས་ལུད་དང་མུན་པ་ནག །མེ་ཏོག་ཆར་

འབེབས་རླུང་དམར་དང༌། །བུད་མེད་གཟུགས་དང་འཇའ་ཚོན་སྟོན། །ཉི་མ་ཤར་དང་

སྤིན་དཀར་ལྡིང༌། །དེ་ཚེ་མ་མོ་བསང་བར་བྱ། །བསང་ངོ་བསལ་པར་ཐུགས་དམ་

བསངས། །

ཧཱུཾ། ད་ནི་མ་མོ་བརྟེན་པའི་རྫས། །དང་པོ་འབོད་པའི་རྫས་ལྔ་ནི། །གཡབ་དར་

ཧསྟ་མི་ཚིལ་དང༌། །ཅོག་ཞུན་བདུག་སྤོས་རྫས་ཀྱིས་བསང༌། །མ་མོ་མཆོད་ཅིང་

བསང་བའི་རྫས། །ཐོད་པ་ལྟག་སྤོད་སྐུ་མཁར་དང༌། །བྱ་ནག་ཤེལ་ནག་བཤོས་

ཀྱི་ནི། །མཆོད་ལྔ་སྤྱན་གཟིགས་དུ་མས་བསང༌། །མ་མོ་བསང་བའི་རྫས་མཆོག་
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ནི། །ཀིའུ་རི་ཤ་དང་དེ་མོའི་ཤ །གི་ཤ་དབང་པོ་སྣ་ལྔ་དང༌། །བྱི་ལའི་མཚལ་ཏིག་

མི་སིང་དང༌། །ཤ་ཁག་ཚོགས་ཀྱི་བདུད་རི་དང༌། །གུར་གུམ་མངལ་ཁག་ཨ་མྲ་

ཏ། །ཛ་གད་ཤེལ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །མ་མོ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསང༌། །མུ་

མཐར་ཁྱབ་པའི་ཐུགས་དམ་བསང༌། །མ་ལྟར་འཁྲུག་པ་བསང་བ་ནི། །ན་ཆུང་མཚལ་

དང་མི་དབང་ཤ །རཀྟ་བདུད་རི་ཤ་མེད་དང༌། །དབུགས་མེད་སྲོག་མེད་ཁག་མེད་

དང༌། །རུས་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །

བྷོཿ སྲིང་ལྟར་འཁྲུག་པ་བསང་བ་ནི། །ཁྭ་ཏའི་ཤ་དང་བཞད་ཀྱི་ཤ །དཀར་མངར་

ཟས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང༌། །ཤིང་ཏོག་མེ་ཏོག་རྣམས་ཀྱིས་བསང༌། །བྲན་ལྟར་འཁྲུག་པ་

བསང་བ་ནི། །དེ་འུའི་ཤ་དང་རྐང་མོའི་ཤ །རྟ་ནག་ཤ་དང་རཀྟ་ཁག །དེ་དག་ཡོངས་

ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །མཛའ་ལྟར་འཁྲུག་པ་བསང་བ་ནི། །ངང་པ་དང་ནི་སྲོག་

བྱ་དང༌། །བྱ་ནག་དང་ནི་ལུག་ནག་དང༌། །ཨ་མྲྲྀ་ཏ་ཡིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །རེ་མོ་

འཁྲུག་པ་བསང་བ་ནི། །རཀྟ་སན་དང་ཀླད་པ་དང༌། །དམ་བདར་འབོད་ཅིང་ཟིལ་གིས་

གནོན། །བདུད་རི་དངས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ། །གནད་དུ་དབབ་པའི་ཐུགས་དམ་

བསང༌། །

ཧཱུཾ། གཞན་ཡང་ཐུགས་དམ་བསང་བ་ནི། །དི་ཆུས་ཕག་རྒྱ་ཉམས་པ་

བསང༌། །ཁ་ཊྭཾ་ཏྲི་ཤུལ་ལུས་བཟླས་བསང༌། །འབྲུ་ཟན་ངར་མིའི་རྒྱལ་པོ་

དང༌། །བྱ་རིགས་སྣ་དགུའི་གཟུགས་ཀྱིས་བསང༌། །གོམ་པའི་སྟང་སྟབས་གར་གིས་

བསང༌། །བྷནྡ་རཀྟས་བསང་བ་དང༌། །བདུད་རི་སན་དང་བཅས་པས་བསང༌། །སྦྱིན་

སྲེག་ལས་བཞིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །ཤ་ཆེན་སིང་དང་དམ་རྫས་དང༌། །གིང་པོ་ཆེ་
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ཡི་སྣ་མཆུ་དང༌། །བྱ་རོག་ཤ་དང་དེ་མོའི་ཤ །དེ་མོའི་སོ་ང་ལ་སོགས་པའི། །སོ་ངའི་

ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །

བྷོཿ ཞིང་ཆེན་ཁོག་པ་དངོས་གྲུབ་དང༌། །ཤ་ཁག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །འཇིག་

རྟེན་འདས་དང་མ་འདས་པའི། །མ་མོ་མཁའ་འགོའི་ཐུགས་དམ་བསང༌། །རས་ཀྱིས་

མི་མགོ་བཏུམས་པ་ལ། །སན་མོ་རྣམས་ཀྱི་མིང་བྲིས་ནས། །བོང་བུ་ཞོན་ནས་སྔགས་

ཀྱི་འགུག །འབྲུ་ཟན་ཤ་ཆེན་ཨ་མྲ་ཏ། །ཤ་ཁག་སིང་དང་མགོ་བཅས་ཀྱིས། །མ་མོ་

མཁའ་འགོའི་ཐུགས་དམ་བསང༌། །རིན་ཆེན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །སྣ་ཚོགས་

སྦྱར་བའི་བདུག་སྤོས་དང༌། །ན་ཆུང་སིང་དང་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །

བྷོཿ ཙིཏྟ་ར་སྦུགས་མ་ཉམས་པ། །བུམ་ནང་བུ་གུ་མ་ཉམས་ནང༌། །ན་ཆུང་བྱུང་

བའི་མཚལ་དང་ནི། །བྱང་སེམས་སྦྱར་བའི་སྲོག་འཁོར་གཞུག །བྷནྡ་མཚན་ལྡན་

ནང་དུ་ནི། །སན་དང་མཚལ་ཆེན་རཀྟས་བཀང༌། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་རྫས་བཅས་

ཀྱིས། །མ་མོ་མཁའ་འགོའི་ཐུགས་དམ་བསང༌། །

བྷོཿ གང་ཆེན་ཀླད་དང་མི་དབང་ཤ །ནེ་འུ་ལེ་དང་རྨ་བྱ་དང༌། །བུ་མོ་གཙང་མར་

སྦྱར་བ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །བྱ་མོ་དམར་མོའི་སིང་

དང་ནི། །རྒྱལ་མཚན་གཡབ་དར་དམར་པོ་དང༌། །སན་དང་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་

བསང༌། །ཤིང་འབྲས་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་དང༌། །འབྲུ་སྣ་སན་སྣ་དར་ཟབ་དང༌། །རིན་

ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཤ་ཁག་དང༌། །རོ་སོལ་ར་མོའི་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །

ཧཱུཾ་བྷོཿ ཡང་ཅིག་ཐུགས་དམ་བསང་བ་ནི། །སྲོག་མེད་སྲོག་གིས་ཐུགས་དམ་

བསང༌། །དབུགས་མེད་དབུགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །ཤ་མེད་ཤ་ཡིས་ཐུགས་
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དམ་བསང༌། །ཁག་མེད་ཁག་གིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །རུས་མེད་རུས་པས་ཐུགས་

དམ་བསང༌། །དོད་མེད་དོད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །

བྷོཿ གཞན་ཡང་ཐུགས་དམ་བསང་བ་ནི། །བྱ་ནག་ལུག་ནག་གཡག་ནག་

དང༌། །སྤྱང་ཁའི་དབུགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །མི་དབང་བྱ་ལུག་སིང་གིས་

བསང༌། །མི་རུས་ཀེང་རུས་དཀར་པོ་ནི། །རྒྱུས་པས་འབྲེལ་བས་ཐུགས་དམ་

བསང༌། །པདྨའི་ཁག་སྣ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །ན་ཆུང་མངལ་ཁག་མྱུར་ཁག་དང༌། །མི་

དབང་སིང་ཁག་དག་གིས་བསང༌། །

བྷོཿ ཡང་གཅིག་ཐུགས་དམ་བསང་བ་ནི། །བདག་གི་སྤྱི་བོའི་ཁག་དང་ནི། །ཁྱི་

དང་བྱ་ཡི་སིང་ཁག་དང༌། །ཁག་སྣ་མང་པོས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །སིང་སྣ་ཤ་སྣ་རུས་

སྣ་དང༌། །ཤེལ་ནག་སྤྱི་དཀར་མོ་ཡི་རིགས། །མིད་པ་རྐང་དང་རྐང་མར་བཅས། །བ་

དང་རྟ་དང་ཀུ་ཀུ་གང༌། །ཀླད་པའི་ར་ཆེན་འུག་པའི་ཁག །སྲིན་ལག་ཁག་དང་གསང་

བའི་ཁག །དེ་དག་ཀུན་གིས་ཐུགས་དམ་བསང༌། །

བྷོཿ ཆོས་སྐུ་ཡངས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །མ་མོ་མཁའ་འགོའི་ལྷ་ཚོགས་

ཀྱིས། །མཐུན་པའི་དམ་རྫས་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་འཁོར་

བཅས་ལ། །གཞན་གི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་དང་། །ཚེ་ཟོར་ཡུངས་ཟོར་འཕེན་པ་

བཟློག །འབྱུང་པོའི་ཐོད་ཟོར་འཕེན་པ་བཟློག །གཤིན་རེའི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་

བཟློག །བདུད་ཀྱི་ཁམ་ཁ་བསྟན་པ་བཟློག །མ་མོའི་ཁག་ཟོར་འཕེན་པ་བཟློག །ཞང་

ཞུང་བཙོ་དམར་འཕེན་པ་བཟློག །སུམ་པ་གང་ཟོར་འཕེན་པ་བཟློག །བནྡེ་སྔགས་

ཟོར་འཕེན་པ་བཟློག །བོན་པོ་རྟ་ཟོར་འཕེན་པ་བཟློག །སྔགས་པ་སོང་ཟོར་འཕེན་
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པ་བཟློག །སྐེས་པ་མདའ་ཟོར་འཕེན་པ་བཟློག །བུད་མེད་དམོད་ཟོར་འཕེན་པ་

བཟློག །མུ་སྟེགས་བར་ཆད་བྱེད་པ་བཟློག །ངན་སྔགས་གདུག་པའི་སྦོད་སྟོང་

བཟློག །ཀླུ་ཡི་བྱད་དུ་བཅུག་པ་བཟློག །ཐེའུ་རང་སྲི་ལ་བརྐུ་བ་བཟློག །རྒྱལ་བོའི་སྨོ་

འབོག་གཏོང་བ་བཟློག །དང་སྲོང་གཟའ་ཡི་ཀི་ཀཾ་བཟློག །ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི་

བཟློག །ཡེ་འབྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བཟློག །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །ལོ་

སེག་ཟླ་སེག་ཞག་སེག་དང་། །ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་བཟློག །མཁའ་འགོ་མ་

དང་རོ་ལངས་དང་། །རྒྱྱྱལ་བསེན་བར་ཆད་བྱེད་པ་བཟློག །དེ་ལ་སོགས་པའི་གདུག་

སེམས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་སྡང་བའི་དག་ལ་བྷོཿ  ཐམས་ཅད་གནོདན་པའི་བགེགས་

ལ་བྷོཿ སོགས་བཟློག་པ་བྱས་ཏེ་བདུད་རི་གཙང་སར་གཤེགས། 

དེ་ནས་ཚོས་སྣ་ལྔའི་མདའ་དར་གཡབ་སྟེ། བྷོཿ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཚེ་ལ་

བར་ཆད་མ་བྱེད་ཅིག །སྲོག་ལ་ཧུར་ཐུམ་མ་བྱེད་ཅིག །དབུས་ཀྱི་གཙོ་མོ་མ་གཡོ་

ཞིག །ཕི་ཡི་བསྟན་མ་མ་འཁྲུག་ཅིག །འཁོར་གི་མཁའ་འགོ་མ་འཁྲུག་ཅིག །ནང་གི་རེ་

མོ་མ་སྡུག་ཅིག །ཕི་ཡི་མ་མོ་མ་འཁུ་ཞིག །མ་མོ་ཆེན་མོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །བདག་

གི་བསྟེན་པའི་མ་སྲིང་མཛོད། །སིང་དུ་ཉེ་བའི་མཛའ་མོ་མཛོད། །བསམ་པ་འགྲུབ་

པའི་ཕན་མོ་མཛོད། །བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བདག་གི་བསམ་

པའི་དོན་ཀུན་བསྒྲུབ། །ཉམས་ཆག་ཅི་མཆིས་བསང་དུ་གསོལ། །འགལ་འཁྲུལ་

ཐམས་ཅད་བཟོད་པར་གསོལ། །དེ་ནས་ལྷ་མོའི་བསྟོད་པ་གཏོར་སྐོང་མངའ་གསོལ་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་

ཡིག་བརྒྱ་བཟོད་གསོལ་བརྟན་བཞུགས་ཤིས་བརོད་རྣམས་གཞུང་བཞིན་བསྒྲུབས་ནས་ལས་ཀྱི་རེས་མི་མངོན་པར་བྱའོ། །

སྨྲས་པ། སིགས་དུས་སྤྱོད་ངན་རླུང་ནག་འཚུབ་མ་ཡིས། །རྐེན་ངན་ཞུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཆེར་སྦར་བ། །འཇོམས་བྱེད་ཕན་བདེའི་



  263  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཆར་གི་རྒྱུན་ཆེན་པོ། །འབེབས་པའི་བསང་བཤགས་ཆུ་འཛིན་འཁིགས་པ་འདི། །བློ་གོས་ས་འཛིན་རེ་ལས་འཐོན་པ་འདིས། །བདེ་

སྐིད་པད་ཚལ་རྒྱས་པས་བསལ་བཟང་ཚོགས། །ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་དགའ་སྟོན་རབ་མྱོང་བས། །བླ་མའི་རོ་བདེའི་འབྲས་བཟང་

སིན་པར་མཚར། །དགེ་འདིས་བདག་གཞན་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །མ་མོའི་འཁྲུག་རྐེན་མ་ལུས་བྱང་གྱུར་ནས། །བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་གོ་

འཕང་དམ་པ་དེར། །མྱུར་དུ་རེག་ནས་སྒིབ་པ་བྱང་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་མ་མོའི་འཁྲུག་བསོང་བྱ་ཚུལ་མཁས་གྲུབ་དམ་པའི་ཞལ་ལུང་ཉེས་བརྒྱའི་ཚ་གདུང་སེལ་བའི་ཆུ་ཤེལ་དབང་པོ་ཞེས་

བྱ་བ་འདི་ནི། དད་གཏོང་ལྷག་བསམ་བཟང་པོའི་ནོར་ལྡན་འབྲས་བློ་གིང་གཉེར་ཟུར་གོ་བོ་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ་

ནས་སད་སེར་ར་འཐན་སོགས་མི་འདོད་ཉེར་འཚེ་ཞི་ཞིང་བདེ་སྐིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་དུ་བཞད་ཕིར་རང་ཅག་རི་བོ་དགའ་ལྡན་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་མོའི་བསང་བཤགས་སོགས་དང་འབྲེལ་བར་བཏང་ཆོག་པ་དགོས་ཞེས་ནན་བསྐུལ་ངོ་མ་བཟློག་པར། མཁའ་འགོ་

མེ་ལེ་འབར་བའི་རྒྱུད་འདི་ཉིད་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཁུངས་སུ་མཛད་པས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་གནས་སུ་བཟུང༌། གཞན་མ་མོའི་འཁྲུགས་

བསོང་ཁུངས་བཙུན་པ་དག་གིས་ཁ་བཀང་སྟེ། སྤོས་དཀར་སྤྲུལ་མིང་པ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་དབེན་གནས་

བསམ་གཏན་འཕེལ་རྒྱས་གིང་གི་རང་ཤག་ཉི་འོད་དུ་སྦྱར་བའོ། །

མངྒ་ལཾ།
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༄༅། །བཙན་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱེད་ན་ཟོར་ཆུང་གཅིག་ལ་ཆང་བུ་ཉེར་གཅིག་གིས་བསོར། 

ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་

བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་འདི་ཉིད་བཙན་རྣམས་བགེས་པར་བྱེད་པའི་འདོད་པའི་ཡོན་

ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་བཙན་སྐ་རོལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དངས། 

ཀྱྱཻ་ཕོགས་ཕོགས་དེ་ནི་ཕ་གི་ན། །ཉི་མ་ནུབ་ཕོགས་ཕ་གི་ན། །བཙན་ཡུལ་

ཟངས་ཐངས་དམར་པོ་ནས། །ཡུལ་བཙན་རྒྱལ་བོ་མཐུ་པོ་ཆེ། །ཕལ་ཆེར་སྐུ་མདོག་

དམར་པོ་ལ། །སྐུ་ལ་ཟངས་ཁབ་དམར་བོ་གསོལ། །དབུ་ལ་ཟངས་ཀྱི་རྨོག་ཞིག་

གསོལ། །ཕག་ན་བ་དན་ཞགས་པ་བསྣམས། །སྟག་རལ་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབ་

གཡོན། །ཅིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པོ་ཆིབས། །བཙན་དམག་འབུམ་གི་འཁོར་གིས་

བསོར། །

ཀྱྱཻ་ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་གི་ཕོ་ཉ་ནི། །ལྷ་བཙན་དང་ནི་ཀླུ་བཙན་དང་། །བྲག་བཙན་དང་

ནི་ཆུ་བཙན་དང་། །མེ་བཙན་དང་ནི་རླུང་བཙན་དང་། །འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་

ཀུན། །ཚུར་བྱོན་ཚུར་བྱོན་གནས་འདིར་བྱོན། །ཤུ་ལ་བྲིས་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ། 

ཀྱྱཻ ་ཁྱེད་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། །བཙན་བཤོས་ཤ་ཁག་དམར་གི ་
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མཆོད། །དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་འབྲུ་སྣ་དང་། །ཇ་ཕུད་ཆང་ཕུད་གསེར་སྐེམས་

སོགས། །དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ། །གསོལ་ལོ་མཆོད་

དོ་བཙན་རོད་འཁོར་བཅས་གསོལ། །བསྟེན་ནོ་བསང་ངོ་བཙན་རོད་འཁོར་བཅས་

མཆོད། །

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཀྱེཿ བཙན་སྐ་རོལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་ཧཱུཾ་

ལས་སྐེ་བའི་རོ་རེ་རེ་གཅིག་པ་དམར་བོ་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་གིས་གཏོར་མའི་བཅུད་

ཐམས་ཅད་དངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ༀ་

སམྦྷར་སམྦྷར་ཧཱུཾ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ འི་བར། བདག་གི་བསམ་པའི་

སྟོབས་དང་ནི། །ནས་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །

 ཀྱྱཻཿ བརྒྱན་གི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་གཞན་གཉིས་ཀྱི་ཕི་ནང་གི 

།བར་ཆད་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་བཟློག །གནས་ས་འདི་ཉིད་བྱིན་གིས་རློབས། །བཙན་

དང་སྡེ་བརྒྱད་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

ཀྱྱཻ་སློབ་དཔོན་པདྨའི་སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་ལྟར། །ཁྱོད་ལ་འཕིན་ལས་བཅོལ་

བ་ནི། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་ཁྱོད་

ཀྱི་སྟོད། །རྣལ་འབྱོར་འགལ་རྐེན་ཁྱོད་ཀྱི་ཟློག །མི་མཐུན་རྐེན་དང་བར་ཆད་

སོལ། །བཙན་གི་གོ་བུར་གཟེར་ནད་ཟློག །མི་མཐུན་རྐེན་ངན་ཞི་བར་མཛོད། །རྟ་

བོང་གནོད་པ་ཞི་བར་མཛོད། །མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཞི་བར་མཛོད། །བདག་དང་ཡོན་

མཆོད་འཁོར་བཅས་ལ། །བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅང་བ་ཁོལ། །མནན་པ་ཁྱོགས་ལ་

བསྡམས་པ་ལྷོད། །གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་མ་བྱེད་ཅིག །འབྱུང་བཞིའི་ནད་རྣམས་ཞི་
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བར་མཛོད། །བཙན་གི་ཞགས་པ་མ་འདེབས་ཤིག །སོ་སོའི་རང་རང་གནས་སུ་

གཤེགས། །འཁོར་འདིར་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཕོག་ཐུག་འགམས་འཁྲུག་ཞི་བར་

མཛོད། །བཅོལ་བའི་འཕིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བདག་གི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་དུ་

གསོལ། །སོ་སོར་རང་རང་གནས་སུ་གཤེགས། །

སརྦ་མངྒ་ལཾ། །
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 ༄༅། །སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ལན་གསུམ། ཚད་མེད་བཞི་ལན་གཅིག །རང་ཉིད་སད་

ཅིག་གིས་ཁོ་བོ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་དུ་གྱུར། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་ཁོ་བོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དངས་

བཛྲ་ས་མ་ཛ། ཧཱུཾ་ཡེ་ཤེས་བསལ་བའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་འོད། །མ་རིག་འདོད་

པའི་མུན་ཁམས་ཐམས་ཅད་བསྲེག །ཞེ་སྡང་གཤིན་རེའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་

འཇོམས། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་དཔའ་མཚན་སྟག་ལྤགས་ཅན། །ལོག་འདེན་སྲིན་པོའི་

མཐའ་གནོན་དག་འདུལ་བ། །རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོ་བཞུགས་སོ་འཚལ། །ལོག་

འདེན་འདུལ་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདེན་ན། །འགོ་བའི་དོན་ཕིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་

སུ་གསོལ། །ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧ་ཧི། བྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་

པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟཾ། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་

རཾ་ཨḒྷཾ་པྲཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། པཱ་ཏྱཾ་ནས་ཤབྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཨཱ་ཧཱུཾ། གིས་མཆོད། 

བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུཾ་ཆོས་ཉིད་སྟོང་བ་གཉིས་མེད་ངང་ཉིད་ལས། །འཇིག་རྟེན་སྤྱོད་པའི་

ཚལ་ཡང་མི་སྤོང་ཞིང་། །ཐམས་ལ་མཁས་པས་འཇིགས་བྱེད་སྐུར་སྟོན་པ། །ཁོ་

ཆེན་འབར་བའི་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་

ཀྱང་། །སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཟ་བྱེད་རྔམས་སྟབས་ཅན། །གསང་གི་ང་རོ་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་

བའི་སྒས། །མ་ལུས་དབང་དུ་སྡུད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ལྷག་པའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་བ་སྟོན་
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མཛད་ཅིང་། །བསྡིགས་པའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཕག་ན་བསྣམས། །ཉོན་མོངས་དུག་

ཆེན་རད་ནས་འཇོམས་མཛད་པའི། །སྦྲུལ་གདུག་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །བསལ་བའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན། །དཔའ་བོའི་སྟངས་སྟབས་བརྐང་

བསྐུམ་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །ཉི་ཟླ་འབར་བའི་སྤྱན་གི་སྡང་མིག་གིས། །བགེགས་

དཔུང་བསྲེག་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཏུམ་ཆེན་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་གཟི་

བརིད་འབར། །གོག་སྟོང་འགྱུ་འདའི་ཁོ་གཉེར་མཆེ་བ་གཙིགས། །རྔམས་པའི་ང་རོ་

འབྲུག་སྒ་སྟོང་བཞིན་སྒོགས། །ཁོ་རྒྱལ་བགེགས་ཚོགས་འདུལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཧཱུཾ་འཇིགས་པའི་ཧཱུཾ་སྒ་ངེས་སྒོག་ཅིང་། །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་

མཛད་པའི། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩོལ་བའི་ལྷ། །བགེགས་ཀྱི་དག་ལ་ཕག་འཚལ་

བསྟོད། །

གཏོར་མ་གསུམ་བཤམས་ཏེ་བསང་སྦྱངས་དང། སྭ་བྷྭ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་

པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་

རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་དགེགས་ཀྱི་གཏོར་མ་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟག་པ་མེད་

པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་༝༝ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཞེས་ལན་གསུམ། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་བསེན་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་བྱེད་པ་ལ་བར་

ཆད་རོམ་པར་བྱེད་པའི་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་སད་ཅིག་གིས་འདིར་བཀུགས་

པར་གྱུར། 

ༀ་སརྦ་བིགྷྣན་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་
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ཏེ་སྤ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་བ་ལ�་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་གཏོར་མ་གཡས་སུ་བསོར་ཞིང་

བགེགས་ལ་བསྔོ་བ་ནི་ཞི་བས་སྦྱངས་པ། 

ཏིང་མར་མེ་དང་ཆང་བུ་སྦྲགས་ནས། རྟེན་ལ་ཕིར་བསོར་ཞིང་། ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ནི་ཧཱུཾ། ག�་ཧྣ་ག�་ཧྣ་ཧཱུཾ། 

ག�་ཧྣ་བ་ཡ་ག�ཧྣ་བ་ཡ་ཧཱུཾ།  ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ་བྷ་ག་ཝན་བིདྱཱ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ལན་གསུམ་བརོད་པ་ནི་

ཞི་དག་ཕེད་མས་སྦྱངས་པ། 

ཧཱུཾ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ས་གཞི་ལ་གནས་པའི། །ལྷ་ལ་སོགས་པའི་

བགེགས་ཚོགས་ཀུན་ཉོན་ཅིག།ང་ནི་གནས་འདིར་བསེན་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་བྱེད། །ཁྱེད་

རྣམས་འདི་ནས་གཞན་དུ་འགོ་བར་གིས། །གལ་ཏེ་ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདས་བྱེད་

ན། །ཡེ་ཤེས་ཅན་གི་རོ་རེ་འབར་བ་ཡིས། །མགོ་བོ་ཚལ་བ་བརྒྱར་ནི་འགས་འགྱུར་

ཞིང་། །བགེགས་རྣམས་བརླག་པར་འགར་བ་གདོན་མི་ཟ། །ན་མོ་རེ་བཙུན་ར་བ་

དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་

བཀའ་བདེན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། རོ་རེ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། པདྨ་

དང་། ལས་ཀྱི་རིགས་སུ་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། སིང་བོ་དང་། ཕག་རྒྱ་དང་། 

གསང་སྔགས་དང་། རིགས་སྔགས་ཀྱི་ལྷའི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་

ཡང་ཁོ་བོའི་རྒྱལ་བོ་རྟ་མཆོག་རོལ་བའི་ འཇིག་བྱེད་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེའི་གཤེད་

ཀྱི་ ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོས་བྱིན་

གིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསེན་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་བྱེད་པ་ལ་བར་ཆད་རོམ་པར་

བྱེད་པའི་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་མཆོད་སྦྱིན་གི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདིས་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཚིམ་པར་གིས་ལ་གནོད་པ་དང་། འཚེ་བའི་བསམ་པ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་སྤོངས་ལ། 

ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བྱང་ཆུབ་གི་སེམས་དང་ལྡན་པས་འདིར་མི་གནས་པར་རང་རང་

སོ་སོའི་གནས་སུ་སོང་ཤིག །གལ་ཏེ་མི་འགོ་ན་ཁོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོ་རེ་མེ་རབ་ཏུ་

འབར་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྲེག་ཅིང་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །ༀ་བཛྲ་ཨ་

མྲྲྀ་ཏ་༝༝། འཇིག་བྱེད་ལ་ༀ་ཧྲི་ཀྲི་ཝི་༝༝། ཞེས་བརོད་ཅིང་ ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ནི་ཧཱུཾ། ག�་ཧྣ་ག�་ཧྣ་ཧཱུཾ། ག�་

ཧྣ་བ་ཡ་ག�་ཧྣ་བ་ཡ་ཧཱུཾ། ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ་བྷ་ག་ཝན་བིདྱཱ་རཱ་ཛ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་སྔགས་དག་ཏུ་བཟླ། 

སྲུང་འཁོར་ནི་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་འོག་ཐམས་ཅད་རོ་རེའི་ས་

གཞི། ཕོགས་ཐམས་ཅད་རོ་རེའི་རྭ་བ། སྟེང་ཐམས་ཅད་རོ་རེའི་གུར། ཕི་རོལ་གི་

སྟེང་འོག་ཕོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བསལ་བའི་མེ་ལྟ་བུས་

བསོར་བར་གྱུར།

རིགས་གཉིས་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། །རོ་རེ་ས་གཞི་རྭ་

གུར་མེ་དཔུང་གིས། །ཡོངས་སུ་བསོར་བའི་བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་རུ། །བདག་དང་

བསྲུང་བྱ་ཐམས་ཅད་ཚུད་པར་གྱུར། །ༀ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧུཾ། གདན་ལ་རེག་ཏེ་ༀ་བཛྲ་ཨ་

ས་ན་ཧཱུཾ། 

འཇིག་བྱེད་སྲུང་འཁོར་ནི་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕོས་པས་རོ་རེའི་

ས་གཞི་ཞེས་པ་ནས། ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བར་གྱུར།
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༄༅། །ཁ་འབར་མའི་མདོས་ཆེན་གནོད་པ་ཀུན་སེལ།

༄༅། །ན་མོ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། དང་པོར་ཐུགས་བསྐེད་བར་དུ་ཚོགས་བསགས་

མཐར། །མངོན་སངས་རྒྱས་ནས་ཐེག་གསུམ་གདུལ་བྱ་ལ། །ཆོས་འཁོར་བསོར་

མཛད་ཐུབ་དབང་ལ་བཏུད་ནས། །དེ་གསུང་ཁ་འབར་མ་ཡི་མདོས་ཆོག་བྲི། །

འདི་ལ་གཉིས། བཅའ་ཐབས་དང༌། ཆོ་གའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ས་སྟེགས་སམ། རས་ཤོག་ལྟ་བུ་ཡང་རུང་སྟེ། དབུས་ནས་

སོར་བཞིས་ཟླུམ་བསོར་ལྟེ་བ་དང༌། དེའི་ཕིར་སོར་བཞིས་ཟླུམ་པོར་བསོར་བ་ལ་པད་འདབ་བརྒྱད། དེའི་ཕིར་སོར་བཞིས་བསོ ར་

བ་ལ་པད་འདབ་བཅུ་དྲུག དེའི་ཕིར་སོར་བཞིས་བསོར་བ་ལ་པད་འདབ་སོ་གཉིས། དེའི་ཕི་རོལ་ཏུ་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི། ནང་གི་ཤར་

དཀར། ལྷོ་སེར། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང༌། དབུས་སུ་མཉི་སོགས་ཀྱི་སྟེར་དུ་སྟོན་པའི་སྐུ། ནང་གི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་སེམས་དཔའ་

བརྒྱད། བར་གི་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཉན་ཐོས་བཅུ་དྲུག་དང༌། ཕིའི་འདབ་མ་སོ་གཉིས་ལ་རང་རྒྱལ་སོ་གཉིས་ཀྱི་ཚོན་སྤུངས་

རྣམས་དགོད། ཁྱམས་སུ་ཕོགས་སྐོང་བཅུ་དང་སོ་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ཚོན་སྤུངས་འགོད་ཅིང༌། དེ་རྣམས་ཁ་དོག་ལྗང་བསྒྱུར་

བྱ། མདུན་དུ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སོགས་དང་འབུལ་གཏོར། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དུ་མས་མཐའ་བསོར་

བའམ་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ཤིང་ཡང་ན་གདུགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པའང་བྱའོ། །དེའི་མདུན་གི་ཤར་ངོས་སུ་ཆོས་འབྱུང་ཕི་ནག་ལ་ནང་

དམར་བ། རེ་མོ་ཕིར་བསྟན་པ་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་ལགས་ཐབ་སམ། དཀར་གོང་གི་སྒེད་པུའི་ཁར་ཟངས་གཞོང་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་

རམ་ཕེ་སོགས་ལས་ཁ་འབར་མའི་གཟུགས་ཁྲུ་གང་ལས་མི་ཆུང་བ་མདོག་མི་སྡུག་ཅིང་འཇིགས་སུ་རུང་བ། ལྟོ་བ་ཆེ་བ། ཡན་ལག་

ཕ་བ། ལག་པ་གཉིས་སྦར་མོ་གདངས་པ། ལུང་ཐང་གི་མིག ། མགོན་བུའི་སོ། ཟེར་མོ་དང་བལ་ནག་གི་སྐྲ། མུ་ཏིག་གི་ཀླད་པ། དུང་

གི་རུས་པ། ཤ་ཞོ་ཤའི་སིང་བྱ་ཞིང་མ་འཛོམས་ན་དེའི་དོད་ཙམ་བྱ། རྐང་པ་གཉིས་ཙོག་པུའི་ཚུལ་གིས་རེ་ལྡེའི་སྒེ་ཆུང་ནས་ཆན་

གིས་རྒྱངས་པའི་འབོལ་ལ་གནས་པ། དཔྲལ་པར་གཡུ། སེ ད་པར་བྱང་མིག་དགུ་དང་ཤོ་དཀར་ནག་གི་རྒྱན་འདོགས། དེའི་ཕག་པ་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

གཡས་པར་ཕོ་ཤིང་སྟག་པ་ལ་ལོ་གངས་ཀྱི་ཁམ་བྱས་པ་འཛུག་ཅིང༌། གཡོན་པར་མོ་ཤིང་གང་མ་ལ་གོས་དར་གི་རས་མ་བཏགས་

པ་འཛུག །ལུས་ལ་གོས་དང་དར་ཚོན་སྣ་ལྔས་བརྒྱན། མདུན་དུ་ཡོན་བདག་གམ་ནད་པའི་གླུད་རང་གི་ཆ་བྱད་ཅན་དང་མཐར་ངར་

མི་བརྒྱ་ར། གཏོར་ཆུང་བརྒྱ་ར། སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་འགོས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སོགས་ཀྱིས་བསོར། གཞན་ཡང་ཆངས་བུ། མཐེབ་

ཀྱུ། ཟན་རིལ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་རེ་དང༌། འོ་མའི་མཆོད་ཡོན་དང༌། ནས་ཆན་རྣམས་ཀྱང་སྟ་གོན་བྱ། བདུན་དུ་ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག་

ལ་སོགས་པའི་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་རྣམས་དང༌། གཞི་བདག་གི་གཏོར་མ་དང་ཆ་གསུམ་གི་གཏོར་མ། བརྒྱ་རའི་ཟན་རིལ་རྣམས་ཀྱང་

བཤམས། གླུད་རྫོངས་ཀྱི་ཆས་འབྲུ་སྣ། དར་སྣ། ས ན་སྣ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་སམ་ཅི་འགྲུབ། གྲུབ་ན་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་བུམ་ཆོག་

དང་གཏོར་མ་བརྒྱ་ར་གཏོང་མཁན་ལོགས་སུ་བྱ། མདུན་དུ་གཏོར་མཐེབ་ལྔར་རིམ་པར་ནས་ཆན། འོ་མ། ཆངས་བུ། མཐེབ་ཀྱུ་

ཟན་རིལ་རྣམས་བཤམས་ལ་ཆབ་བྲན་ནས་བསྔོ། གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་བདེན་སྟོབས་བརོད་པ་དང་མཉམ་དུ་གཏོར་མ་དེ་རྣམས་

ཟངས་གཞོང་སོགས་ཀྱི་སྣོད་དུ་བླུག་ཅིང་རོལ་མོའི་སྒ་བྱ། ཡང་གཏོར་མཐེབ་རྣམས་ཆུས་བཤལ་ཏེ་གཏོར་རྫས་རྣམས་གོང་ལྟར་

བཤམས་ནས་སྔར་བཞིན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བསྔོ། དེ་ཡང་ང་བཞིའི་བར་ཁ་འབར་མ་ཁ་ཚུར་བལྟ་བ་ལ་མགོན་གི་ཚུལ་དུ་བསྔོ་ཞིང༌། 

ང་བཞི་སོང་བ་དང་ཁ་ཕར་བསྒྱུར་ཏེ་ལག་པ་གཉིས་སུ་ཆང་བུ་རེ་འཇོག་ཅིང༌། ང་ལྔ་མན་ང་བཞིས་རྫོངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱས་ནས་སྟེར། 

ཕིར་སྐེ་བའི་དུས་སུ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་བུམ་ཆུ་མཐོར་བས་སྣ་དངས། སྤོས་ཕོར་གསེར་སྐེམས་རོལ་མོ་སོགས་དང་བཅས་པ་ཆོ་གའི་

གཞུང་ལྟར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། བདག་བསྐེད་དང༌། མདུན་བསྐེད་དོ། །དང་པོ་ནི། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོ་ག་སོགས་

ལས་བདག་མདུན་གཉིས་འཇུག་པ་གཅིག་གིས་མཛད་འདུག་ཀྱང༌། བློ་ཆུང་བདག་གིས་དེ་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་བློས་འཆུན་དཀའ་

བར་མཐོང་བས་འདིར་བདག་མདུན་སོ་སོར་བྱ་བའི་རིམ་པ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་བདག་བསྐེད་ལ་གཙོ་རྐང་གིས་ཆོག་

ཅིང༌། ལྷ་དྲུག་བསྐེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ཚད་མེད་བཞི་སོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་

ནས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། དེ་ལྟར་བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་དམ་པར་སྤོས་པ་ཐམས་

ཅད་དང་བྲལ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཡིན་

པས། དེ་གཉིས་ཆུ་དང་འོ་མ་འདེས་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་སྣང་བའི་སོ་དེ་
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ཉིད་དུ་བདག་དང་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབྱེར་མི་ཕེད་པར་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ༀ་

མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ་ཞེས་པའི་སྔགས་ཀྱི་གདངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནམ་མཁའ་

ལ་གགས་པར་གྱུར། བདག་དང་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབྱེར་མི་ཕེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་

གི་རང་གི་སེམས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་སྟེང་དུ། སྔགས་ཀྱི་གདངས་ཀྱི་

རྣམ་པ་ནམ་མཁའ་ལ་གགས་པ་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་དངུལ་ཆུ་གསེར་

གི་བྱེ་མ་ལ་ཞེན་པ་ལྟར་ཡིག་འབྲུ་བྲིས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཁོད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་བདུད་རིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་གི་སྟེང་དུ་ༀ་མུ་ནེ་ནས། སྭཱཧཱ་ཞེས་པས་

མཚན་པར་གྱུར། ཟླ་བ་ཕག་མཚན་སྔགས་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་

བྱུང་བའི་རེ་མོ་ལས་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་ལྷའི་གཟུགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ནས་ནམ་

མཁའི་དབྱི ངས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བྱས། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པའི་སྤིན་

ཆེན་པོ་སྤྲུལ་པས་ལེགས་པར་མཆོད། གཞན་ཡང་སྤིན་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་པ་ལས་བདུད་

རིའི་ཆར་རྒྱུན་བབས་པས་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་

བསྔལ་གི་མེ་རྣམས་ཞི་ཞིང་དེ་རྣམས་ཚིམ་པར་བྱས་ནས། ལྷའི་སྐུ་དང་བཅས་པའི་

འོད་ཟེར་སླར་ལོག ། རང་གི་སེམས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕག་མཚན་སྔགས་དང་

བཅས་པ་ལ་བཞུགས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་

ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། གཡས་ས་གནོན་

དང་གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་ཕག་རྒྱས་བདུད་རིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ། 

ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན། ན་བཟའ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་ཞིང་

མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། 
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འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་འཕོ་བའི་དབུས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་ལ་སྐུ་རྒྱབ་བརྟེན་པས་སེངྒེའི་

ཁིའི་སྟེང་དུ་པདྨ་དངཟླ་བའི་གདན་ལ་ཞབས་རོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་

སྤྱི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་དཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོས་མཚན་

པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཏ ྦྷཝ་ཡེ་སྭཱཧཱ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་

དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་སྤྱན་དངས། 

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཞེས་སོགས་གཅིག་གི་མཐར། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

མཆོད་པ་ཨམྲ་ཏས་བསངས། སྭབྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། 

ནས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་མེད་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་

སྟེར་བའི་ནུས་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ།

 ༀ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་ཨཾ་ ནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱའི་བར་གིས་མཆོད་དེ། ཐབས་མཁས་

ཐུགས་རེ་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད། དེ་ནས། ༀ་མུ་ནེ་སོགས་ཀྱི་སྔགས་ཅི་འགྲུབ་བཟླ་ཞིང་ཡིག་བརྒྱ་བརོད་

དེ་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱའོ། །

གཉིས་པ་མདུན་བསྐེད་ལ་གཉིས། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་མགོན་བསྐེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། མཆོད་

པ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། སྒྲུབ་གཞི་ཨམྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་

མདུན་གི་གནས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་པ་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ། 

ལྟེ་བའི་སྟེང་ཁར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར། དེ་ལྟར་བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་དམ་པར་

སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ ཞེས་པ་ནས། ཡོངས་སུ་གྱུར་
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པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ ནས། རོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། ཡང་

ན། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ ཞེས་

སོགས་བྱས་ཀྱང་ཆོག་ཅིང༌། གང་བྱེད་ཀྱང༌། རིམ་པ་དང་པོ་ལ་མདུན་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། ཕག་

ན་རོ་རེ། སྤྱན་རས་གཟིགས། འཇམ་དཔལ། ནམ་མཁའི་སིང་པོ། སའི་སིང་པོ། སྒིབ་

སེལ། ཀུན་བཟང༌། བྱམས་པ་སྟེ་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་དང༌། རིམ་པ་གཉིས་པ་

ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རབ་འབྱོ ར། ཀོའུ་དེ་ནྱ། འོད་སྲུང་ཆེན་པོ། ཤཱ་རིའི་བུ། མོའུ་

འགལ་གི་བུ། མ་འགགས་པ། ཀུན་དགའ་བོ། ཉེ་བར་འཁོར། ཀ་ཏ་ཡ་ན། བ་ཀུ་ལ། 

རྟ་ཐུལ། མིང་ཆེན། དགའ་བོ། སྒ་གཅན་འཛིན། གང་བོ། འཆར་ཀ་སྟེ་ཉན་ཐོས་ཆེན་

པོ་བཅུ་དྲུག་དང༌། རིམ་པ་གསུམ་པ་ལ་གདུང་བ་སེལ་བ་ལ་སོགས་པ་རང་རྒྱལ་སོ་

གཉིས། དེའི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཕོགས་སྐོང་བཅུ། སོ་བཞིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་བཅས་

པར་གྱུར། 

དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ༀ་དཀར་པོ་ ནས། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོས་མཚན་

པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ སོགས་ཀྱི་སྔགས་ལན་དྲུག་གམ་གཅིག ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། ཉེ་བའི་

སྲས་ཆེན་བརྒྱད་དང༌། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག ། རང་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སོ་གཉིས་ལ་

སོགས་པ་རྒྱལ་སྲས་ཉན་རང་འཕགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང༌། ཕོགས་སྐོང་བཅུ་

དང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་

ཅད་གནས་འདིར་སྤྱན་དངས། 

སྤོས་སོགས་དང་བཅས། མ་ལུས་སེམས་ཅན་ སོགས་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་འཕོར། ཧཱུཾ། ཕོགས་



  276  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་བཞུགས་པའི། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དང༌། །འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་རྣམས། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་

སུ་གསོལ། །ཚངས་པ་དང་ནི་བརྒྱ་བྱིན་དང༌། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞི་དང༌། །འཇིག་

རྟེན་སྐོང་བ་རྣམ་པ་བཅུ། །འཁོར་བཅས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་བྱོན། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་

སྦྱིན་འབྱུང་པོ་དང༌། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་དི་ཟ་དང༌། །རླུང་ལྷ་དང་ནི་ལུས་སྲུལ་

པོ། །གཤིན་རེ་དང་ནི་སྲིན་པོ་དང༌། །མཁའ་འགོ་དང་ནི་རོ་ལངས་དང༌། །ལྟོ་འཕེ་ཆེ་

དང་གྲུལ་བུམ་དང༌། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་མཁའ་རྒྱུ་དང༌། །གདོན་རིགས་སྟོང་ཕག་

བརྒྱད་ཅུ་རྣམས། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་ཉན་ཕིར། །མཆོད་པའི་གནས་

འདིར་མྱུར་དུ་བྱོན། །བདག་གིས་དགའ་སྟོན་ཆེར་བགིད་ཀྱི། །ཞི་བའི་སེམས་ཀྱིས་

འཁོད་པར་གིས། །ཨེ་ཧེ་ཧི། ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་སོ་སོ་དང་གཉིས་སུ་

མེད་པར་གྱུར། པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟཱཾ། འདིར་ཆོ་ག་སྔ་མ་དག་ལས་མགོན་རྣམས་སྤྱན་དངས་ནས་བསྐེད་པའི་

དམ་ཚིག་པ་ལ་བསྟིམ་ཚུལ་མི་གསལ་ཡང༌། བསྟིམས་ན་ལེགས་པར་སེམས་ཏེ་གཞན་དུ་ན་དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་པ་ལ་དགོས་པ་མི་

སྣང་བས་སོ། །སྤྱན་དངས་ནས་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་བྱེད་པའང་མི་འཐད་དེ། དམ་ཚིག་བསྐེད་པའི་ཕིར་རོ། ། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་སྔར་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་ན་འདིར་བྱིན་བརླབས་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་སྔར་ལྟར་ལ་འདོད་ཡོན་སོགས་ཀྱང་བྱིན་

བརླབ་བྱའོ། ། 

དེ་ནས། རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མེད་ན། །མཆོད་ཡོན་ཇི་སེད་ཡོད་པ་

རྣམས། །ཐུབ་དབང་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་

གསོལ། །ༀ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ་ ནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ དང༌། 

སྤརྴ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

འཁོར་ལོ ་ནོར་བུ་བཙུན་མོ ་སོགས། །རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་
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དང༌། །གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བེའུ་སོགས། །བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་

དག་ཀྱང་འབུལ། །གིང་བཞི་ཉི་ཟླ་རི་རབ་དང༌། །བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་

སོགས། །ཇི་སེད་མཆོད་པའི་ཚོགས་མཆིས་པ། །ཀུན་ཀྱང་ཁྱེད་ལ་དབུལ་བར་

བགི། །

སྤོ་ན། མེ་ཏོག་དམ་པ་ ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། དེ་ནས། གང་ཚེ་རྐང་

གཉིས་སོགས་སམ། མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཞེས་སོགས་ཅི་རིགས་ཀྱིས་བསྟོད་ལ། ཐུབ་པའི་སིང་

པོ་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ནས་ཡིག་བརྒྱ་བརོད། 

འདས་གཏོར་ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷཱུཾ་ལས་རིན་

པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་

བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། 

མགོན་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་

དངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིང་ཏ་ཁ་

ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་བདུན་གིས་ཕུལ་ལ། སྔགས་ཀྱི་མཐར་ཨཾ་སོགས་སྦྱར་ནས་མཆོད་དེ། ཐབས་མཁས་

ཐུགས་རེ་ མ་དང༌། ཕག་བྱར་འོས་པ་ ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། ཁྱོད་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་

བཏབ་པའི་མཐུས། །ཞེས་སོགས་ཀྱང་བརོད། བསང་གསོ་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་ཀྱང་བྱེད་ན་ཆོ་

ག་འདིའི་སྔོན་དུ་བྱས་ནས་གཏོར་འབུལ་སབས་འདིར་རུང་ཙམ་སྟེ། བསྐུལ་བཞག་ནས་བསྟོད་པ་ཡན་རྫོགས་པར་བྱའོ། །ཆ་གསུམ་

ཡང་གཏོང༌། 

གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་མགོན་ལ་གསུམ། བསྐེད་ཅིང་སྤྱན་དངས་ནས་མཆོད་པ། འཕིན་ལས་བཅོལ་བ། རྫོངས་པའི་ཚུལ་
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ལོ། །དང་པོ་ནི། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ ས་ ཁ་འབར་མའི་གཟུགས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་

ལས་པྲ�་ལས་ཡི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཁ་ལ་མེ་འབར་མ་མདོག་ནག་མོ། མི་སྡུག་ཅིང་

འཇིགས་སུ་རུང་བ། ཁ་ཆེར་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། ཁ་རླངས་ཀྱིས་ནད་

དང་དལ་ཡམས་སྤིན་ལྟར་འཐིབས་པ། མིག་དམར་ཞིང་སྐྲ་འཛིངས་པ། ལྟོ་བ་རྫིང་བུ་

ལྟར་ཆེ་ཞིང་ཡན་ལག་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ། སྦར་མོ་གདངས་ནས་སྐེ་འགོའི་སྲོག་ལ་རྔམས་

པའི་ཚུལ་ཅན། ནད་བདག་རིམས་བདག་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་པོ་བྱེ་བའི་འཁོར་དང་

བཅས་པར་གྱུར། 

སྤྱན་འདེན་པ་ནི། བྷོ་འདི་ནས་བྱང་ཕོགས་ཕ་རོལ་ན། །རི་རབ་ཆེན་པོའི་བྱང་ཕོགས་

ཀྱི། །གིང་བར་མུན་པའི་འཇིག་རྟེན་ན། །བ་ཚ་ཚ་སོའི་འགམ་ཕུག་གི །བགེགས་ཀྱི་

རྒྱལ་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སྔོན་ཚེ་ཐུབ་པའི་སྦྱན་སྔར་དམ་བཅས་བཞིན། །དམ་

ལས་མ་འདའ་མཆོད་གཏོར་འདི་རྣམས་ནི། །ཇི་སྲིད་གྲུབ་པར་བདག་གིས་ཁྱེད་

མཆོད་པས། །དེ་སྲིད་བཅོལ་པའི་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །པྲ�་ཡཾ་ཛཿ ཨངྐུ་ཛཤཿ 

ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ རང་གི་གཟུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ༀ་པྲེ་ཏ་རཱ་ཛེ་ས་པཱ་རི་

ཝ་ར་པུཥེ་ ནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱའི་བར་གིས་མཆོད། རཾ་ལས་སྐེས་པའི་མེ་འབར་བའི་

གུར་གི་ནང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་ཆངས་བུ་སོགས་ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་

ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་གཏོར་རྫས་རྣམས་ཁ་དོག་དི་རོ་རེག་བྱའི་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱ་

ནམ་མཁའི་ཁྱོན་དང་མཉམ་པའི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་

གསུམ། 
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ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡ་ནཾ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་

ཧཱུཾ། ཞེས་པ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་རེས་བསྔོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྐུ་འབྱམས་ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཐུགས་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

སབས་འདིར་ཆོ་ག་སྔ་མ་ལས་བདེན་སྟོབས་བརོད་ཚུལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་གསུངས་ཤིང་དེ་གཉིས་གདམ་ཁ་ཅན་དུ་

བཤད་ཀྱང༌། འདིར་དེ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་འཇུག་པ་བདེ་བར་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང༌། འདི་ལྟར་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་ཆོས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་བརེས་པ་

མཐར་ཕིན་ཅིང༌། སྟོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང༌། སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་བསེངས་པ་མི་

མངའ་བས་བདུད་དང་ཕས་ཀྱི་རོལ་བ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་

ཐོགས་པ་མེད་པ་ལྡན་ཅིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགོན་སྐབས་དམ་པར་

གྱུར་བའི་བདེན་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་ཐ་བར་དགེ་ཞིང་མི་མཐུན་ཕོགས་

ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་འཇོམས་པའི་བདེན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་རིག་

སྔགས་གཟུངས་སྔགས་སོགས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། དཔལ་ཕག་ན་རོ་རེ་ལ་སོགས་

པ་འཕགས་པ་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། འཕགས་པ་རབ་འབྱོར་ལ་

སོགས་པ་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་གི་བདེན་པ་དང༌། འཕགས་པ་གདུང་བ་སེལ་

བ་ལ་སོགས་པ་རང་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སོ་གཉིས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། མདོར་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང༌། རྟེན་འབྲེལ་

བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། བདག་གི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། 
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བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པའི་ནད་

རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི། བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་གདོན་རིགས་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ། རྨི་ལྟས་མཚན་མ་ངན་པ་དང་བཀྲ་མི་

ཤིས་པ་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་

ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག ། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སྦྱིན་བདག་གི་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་

ཅིག ། ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་གྱུར་

ཅིག ། རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། 

དེ་ལྟར་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བྱ་ཞིང༌། བསྔོ་ཐེངས་རེ་ལ་བདེན་སྟོབས་རྒྱས་པ་ལ་མ་ལོགས་ན། ཐོག་ཐ་བར་གསུམ་ལ་རྒྱས་པ་དང༌། 

གཞན་རྣམས་ལ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང༌། འདི་ལྟར་མཆོད་སྦྱིན་བགིས་

པའི་མཐུས་སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་

གྱུར་ཅིག ། ཅེས་སམ། ཡང་ན། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་ཞེས་སོགས་བརོད། བསང་གསོ་དང་འབྲེལ་

ན་ཆོས་སྐོང་གི་བསྐུལ་བ་སབས་འདིར་བྱའོ། ། 

དེ་ནས་རོལ་མོའི་དབྱངས་དང་བཅས་པས་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུཾ་ཉོན་ཅིག་མ་ལུས་

བགེགས་ཀྱི་ཚོགས། །བདག་གིས་དེ་རིང་ཁྱོད་མཆོད་ཀྱིས། །སོང་ཞིག་མ་འདུག་

བགེགས་ཀྱི་ཚོགས། །ཕིན་ཆད་འདི་ལྟར་མ་བྱེད་ཅིག །ཁྱོད་ཀྱི་སྟོབས་དང་རལ་

མཐོང་ན། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཕན་གནོད་བྱེད་པར་ནུས། །ཁྱོད་ནི་ལྷ་ཡི་སྤྲུལ་པ་སྟེ། །ཁྱོད་

ཀྱིས་ཕན་གནོད་མི་ནུས་མེད། །སྔོན་ཆད་མཆོད་སྦྱིན་མ་ཐོབ་པས། །དེ་རིང་བདག་

གིས་ཁྱོད་མཆོད་ཀྱིས། །མེ་ཏོག་སྤོས་དང་མར་མེ་དང༌། །དི་ཆབ་ཞལ་ཟས་འདི་

བསྣམས་ལ། །བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་འགོ་བར་གིས། །སྔོན་ཆད་ལན་ཆགས་ཡོད་
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ན་ཡང༌། །མཆོད་སྦྱིན་འདི་ཡིས་བྲལ་བར་གིས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བཀའ་

བཅག་དང༌། །དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་ཉེས་པ་ཡིས། །གནོད་པར་གྱུར་ན་མ་ལེགས་

ཀྱིས། །བགེགས་ཆེན་ཁྱོད་ནི་ད་སོང་ཞིག །རོ་རེ་ཆེན་པོ་མཆོག་འཛིན་པའི། །མགོན་

པོ་ཆེན་པོས་བྱིན་རློབས་ལ། །བློ་ངན་གང་ཞིག་འདའ་བྱེད་པ། །རོ་རེ་འཛིན་པས་

མྱུར་དུ་སྤོང༌། །སྤངས་པའི་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་དེ། །ཇི་སྲིད་འཁོར་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་

དུ། །ངན་སོང་གསུམ་དུ་ཡང་དང་ཡང༌། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ཆོ་ངེ་འདེབས། །བདག་

ཉིད་ཆེན་པོའི་སངས་རྒྱས་བཀའ། །ཚིག་ལས་འདས་ན་རྡུལ་བཞིན་བརླག །དེ་བས་

དམ་ཚིག་འདའ་མ་བྱེད། ། 

དེ་ནས་རང་ཉིད་འཇིགས་བྱེད་དམ། ཧཱུཾ་མཛད་དུ་བསྒྱུར་ནས། ཧཱུཾ། མཚོན་ཆས་མི་འཇིགས་གང་ཡང་

མེད། །འཚོ་བའི་སྲོག་ལ་ཀུན་ཀྱང་འཛེམ། །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་ལ། །གཞན་ལ་

གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག ། ཅེས་བརོད་དེ་རོ་རེ་སོགས་ཀྱིས་གཟུགས་བརན་དེ་ལ་ཚད་ཚད་བྱ། 

དེ་ནས་ལག་ཏུ་རོ་རེ་བཟུང་ནས། ཧཱུཾ། དམ་ཚིག་འདི་ལས་འདའ་མ་བྱེད། །གལ་ཏེ་དམ་ཚིག་

འདས་གྱུར་ན། །ཨ་ཛ་ཀ་ཡི་དོག་པ་ལྟར། །མགོ་བོ་ཚལ་པ་བདུན་དུ་འགས། །ཞེས་བརོད་

དེ་དི་ཆུས་གནས་གསུམ་དུ་ཐིག་ལེ་བྱ། 

ཡང་རོ་རེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། དེ་ནས་ཡང་གཟུགས་དེ་ཁ་ཕིར་བསྟན་ནས། ཧཱུཾ། བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་

རྣམས་ད་ཆོས་ཤིག །འཇིག་རྟེན་གཙོ་མོ་ཆས་ཙམ་ན། །རི་རབ་ཆེན་པོ་ལྡེམས་སེ་

ལྡེམས། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དཀྱིལ་ལི་ལི། །འགོ་དྲུག་ཀུན་ཀྱང་ཤ་ར་ར། །དར་ཚོན་

སྣ་ལྔ་པུ་རུ་རུ། །གླུད་བདག་ཆེན་པོ་ཆས་ཙམ་ན། །འཇིག་རྟེན་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་

ཀྱང༌། །ཕི་ཡི་སྐེལ་མ་ཉིལ་ལི་ལི། །མུན་པའི་ན་བུན་འཐིབས་སེ་འཐིབས། །མདོས་
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བདག་ཆེན་མོ་ཆས་ཙམ་ན། །བརེད་བྱེད་ཡི་དྭགས་དི་ཟའི་ཚོགས། །གཏོར་ལེན་

མང་པོ་ཧྲུགས་སེ་ཧྲུགས། །དམག་དཔོན་ཆེན་མོ་ཆས་ཙམ་ན། །པི་ཝང་གིང་

བུ་སེངས་སེ་སེངས། །བདུད་བཙན་དག་བྱེད་འཁོར་བཅས་ཀུན། །གླུ་གར་བྲོ་

བརྡུང་ཆེམས་སེ་ཆེམས། །འབྱུང་བོ་འབུམ་གི་ཡུམ་གཅིག་མོ། །ཡི་དྭགས་བྱེ་

བའི་འཁོར་གིས་བསོར། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་ཁྱེར་ལ། །རང་རང་གནས་

སུ་ད་སོང་ཞིག །སྔོན་ཚེ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་

བཞིན། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བཀའ་མ་བཅག །དམ་པའི་བདེན་ཚིག་བསུན་

མ་འབྱིན། །ཡོན་བདག་རྒྱུ་སྦྱོར་ཆུད་མ་སོན། །རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཐབས་མ་

བསླུ། །གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདས་གྱུར་ན། །སིང་ལ་ནད་གསོ་མེ་བཞིན་འབར། །མགོ་

ལུས་དུམ་བུ་སྟོང་དུ་འགོ། །དེ་ནས་དམ་ཚིག་ཐུབ་པར་སྲུངས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་

གི་བཀའ་མ་བཅག །རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གི་བདག་པོ་ལ། །བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་

ཁོལ། །བསྡམས་པ་གོད་ལ་མནན་པ་ཐེག །གནོད་པ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་སོལ། །གལ་

ཏེ་དེ་ལྟར་མི་བྱེད་ན། །གཏོར་མ་འདི་ནི་གཉེན་པོ་ཡིན། །ནད་དང་མཚོན་གིས་བརླག་

པར་བྱེད། །

དེ་ནས་ཕི་རོལ་ཏུ་སྐེལ་སར་སླེབས་པ་ན་གསེར་སྐེམས་མཆོད་ཅིང༌། གཟུགས་དེ་ཁ་བུག་གམ་ཁ་ཕིར་བསྟན་ནས་བཞག་ལ། 

ཧཱུཾ་སྐྱུར་རོ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དུ་བསྐྱུར། །མནན་ནོ་རི་རབ་འོག་ཏུ་མནན། །འདི་ནས་

དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ན། །གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་ཆོས་འཆད་ཀྱི། །དེ་ཡི་དྲུང་དུ་ཆོས་ཉོན་

ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་མ་སྐེས་བར། །སྟེང་གི་ཕོགས་སུ་མ་འབྱུང་ཞིག །ནམ་ཞིག་

བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐེས་ན། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་བསྟེན་མཛོད་དང༌། །ཐུགས་རེ་
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ཆེན་པོས་གཟུང་བར་འགྱུར། །ཅེས་བརོད་ཅིང་ཁ་བུག་ཏུ་བཞག་ལ། བཟློག་པ་བྱ། འགའ་ཞིག་ནི་གོང་དུ་བཤད་

ཟིན་ཏོ། །

དེ་ནས་ནང་དུ་འོངས་ཏེ་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་སྔར་བཞིན་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་ཀྱིས་ཕུལ་ནས་བསྟོད་པ་བྱ། ཡིག་བརྒྱ་བརོད་

ཅིང༌། མ་རེད་ཅེས་སོགས་བཟོད་གསོལ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་དང༌། གཙོ་བོ་ལ་འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་དང༌། འཁོར་རྣམས་ལ་ནི། ༀ་ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་

མཛད། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་འཇུག་ཏུ། མགོན་གཞན་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། 

ཞེས་བརོད་དེ་བཀྲ་ཤིས་བྱའོ། །

སིགས་དུས་མ་རུང་སྐེ་བོ་རྣམས། །རྐུ་འཕོག་སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་པ། །ངན་སོང་དུ་མ་ལ་ཞུགས་པས། །མ་མོ་མཁའ་

འགོ་ཁོ ས་ཤིང་འཁྲུགས། །དེ་ཚེ་ནད་ཡམས་དལ་ཡམས་ཀྱི། །གནོད་པ་རང་གཞན་དུ་མ་ལ། །ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་མི་འདོད་

པའི། །སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་སྟེར་བར་བྱེད། །དེ་ཕིར་སྟོན་པས་ཆོས་ཚུལ་འདི། །གནོད་པ་ཀུན་དང་མ་མོ་ཡི། །གདོན་ཀུན་

བཟློག་ཕིར་གསུངས་པས་ན། །ཆོ་ག་འདི་ཉིད་བསྟན་པར་རིགས། །འདིར་འབད་དགེ་བ་ཀུནྡའི་གཉེན། །གང་ཞིག་ཐོབ་དེས་འགོ་བ་

ཀུན། །ནད་གདོན་སྡུག་བསྔལ་མུན་སྟུག་ལས། །རྒྱལ་ནས་ཕན་བདེའི་ལམ་གསལ་ཤོག །

ཅེས་ཁ་འབར་མའི་མདོས་ཀྱི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་འདི་ནི། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བཤད་སྒྲུབ་མིང་ཅན་གིས་དམ་པ་སྔ་མ་

དག་གི་ཕག་སྲོལ་ལ་ཅུང་ཟད་རེ་ཁ་བསང་བའི་སོ་ནས་གཞན་རེ་གཉིས་ལ་ཕན་ཐོགས་སྲིད་སམ་ནས་ཅོ་ནེའི་དགོན་ཉིད་དུ་སྦྱར་བ་

སྟེ། པར་གི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཏ་ཡི་ལ་ལུང་གི་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་བོ། །

སརྦ་མངྒ་ལཾ
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༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ། དཔག་མེད་བསལ་པར་ཚོགས་གཉིས་མ་ལུས་རྫོགས་མཛད་འགོ་བ་

ཡོངས་ཀྱི་མགོན། །དན་ཙམ་ཉིད་ལ་སྟོང་གསུམ་སྟོང་ཆེན་ལ་གནས་སྐེ་བོ་རེ་རེའི་མདུན། །དེ་དག་གངས་ཀྱིས་ཐོགས་མེད་བྱོན་

ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐབས་སྟོན་པའི། །ལྷར་བཅས་སྐེ་རྒུའི་འདེན་མཆོག་ཉི་མའི་གཉེན་གིས་ཤིས་པ་སྩོལ། །རླབས་ཆེན་བསོད་

ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་འཁྲུངས་ཤིང༌། །རབ་མང་འགོ་བ་འདེན་པའི་ཁུར་ཁྱེར་ནས། །རྣམ་དག་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརིད་ཆགས་པའི། །རོ་

རེ་འཆང་དངོས་ར་བརྒྱུད་བླ་མར་འདུད། །བྱང་ཕོགས་འཛིན་མའི་ཁྱོན་གི་འགོ་ཀུན་ལ། །ལྷག་པར་བརེ་མཛད་བློ་བཟང་གགས་པ་

ཡི། །མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་འཕིན་ལས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ། །ཉིན་མོར་བྱེད་མཁས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྒྱལ། །དེ་དག་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་

བོས་རེག་གནས་ནི། །བདག་དང་བདག་འད་ལ་ཡང་ཕན་རེ་དང༌། །འགོ་ཀུན་མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཕིར་དུ། །འབར་མའི་ཕག་

ལེན་མདོར་བསྡུས་ཚུལ་གིས་བྲི། །

དེ་ལ་འདིར་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ས་གསུམ་གི་སྒོན་མེ་གཅིག་པུ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་འདེས་པའི་མཛའ་བཤེས་

མཉམ་མེད་བུ་རམ་ཤིང་པ་དེ་ཉིད་ཐབས་མཁས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་སིན་གོལ་ལ་འགོད་པའི་ཕིར་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་

བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལ་ཡང་འགོ་བ་རྣམས་དམ་པས་སད་པའི་ལས་སྣ་ཚོགས་སྤྱད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་སྣ་

ཚོགས། འཁྲུག་པ་འཐབ་རོད་མུ་གེ་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་སད་ཅིག་ཉིད་ལ་བརླག་པར་བྱེད་པའི་ཆེད་

དུ་འོད་ཟེར་དི་མ་མེད་པའི་གཟི་བརིད་ཀྱི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་ནས་མ་གཅིག་ཁ་འབར་མའི་མན་ངག་འདི་ཡང་གསུངས་

སོ། །དེས་ན་མགོན་དེའི་རེས་འཇུག་གི་མིང་ཙམ་བཏགས་པ་བདག་འད་འགའ་ཞིག་གིས་ཕག་ལེན་འདི་གས་འགོ་བ་རྣམས་ད་ལྟ་

ཉིད་དུ། སྒོལ་བར་འདོད་ཀྱང་ལྟར་སྣང་ལ། ལ་ལས་འདོན་ཆ་དང་ཡིག་ཆུང་གི་ཁྱད་ཀྱང་མི་ཤེས། ཁ་ཅིག་གིས་མི་ཤེས་ཟེར་བའི་

མིང་སོས་པ་ཙམ་ལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ངོ་ཚ། འགའ་ཞིག་གིས་ཤེས་བཞིན་དུ་སླ་ཆོས་སུ་བཏང་ནས་ཟངས་གཞོང་ཆག་དུམ་ཞིག་དང༌། 
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འཇིམ་པ་རོག་པ་ཞིག་རེད་ཚེ་རེ་ཕུལ་དུ་བྱས་ཏེ་ཕག་ལེན་མཛད་པར་བརྟེན། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པས་རང་གི་བརེད་བྱང་དང་

སལ་མཉམ་གཞན་ལའང་ཕན་པས་ཕག་ལེན་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པ་ལྟར་གི་གོ་བདེ་བ་ཞིག་སྒིགས་ཤིག་ཅེས། མི་འགྱུར་བའི་རོ་རེའི་

བཀའ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་བཞིན་དུ་རང་ལ་འཆད་རོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གང་གིས་ཀྱང་དི་མ་ཙམ་ཞིག་མ་གོས་ནའང༌། མཁས་པའི་བསྟན་

བཅོས་གོང་འོག་བརེ་བའི་ཕིར། །གཙང་ནག་བདག་གིས་འདི་ལྟར་བརམ་པར་བྱ། །ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟ་བུ་དང༌། བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་

པའི་མཆོད་པས་མཉེས་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ན་བསྔོས་ནས། ཁ་འབར་མའི་ཕག་ལེན་རིགས་མི་འད་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་འདིར་ལས་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཏང་བའི་ཕག་ལེན་གཙོ་བོར་བརྟེན་ནས་འབྲི་བར་བྱའོ། །

འདི་འཆད་པ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགོ། དངོས་གཞི། རེས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྔོན་བསལ་པ་དང་པོའི་ཚེ་འཇིག་རྟེན་གི་

མགོན་པོ་དེགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་དུ་གྱུར་པའི་མ་གཅིག་ཁ་འབར་མ་ཞེས་བྱ་བ། སྲིད་པ་གསུམ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང༌། སྐེ་

འགོ་ཡོངས་ཀྱི་དབུགས་འཕོག་པ། ཉིན་ཞག་རེ་ལ་སྲོག་ཆགས་མང་པོའི་ཤ་ཁག་ལ་སྤྱོད་པ་དེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་འགོ་བ་སེམས་ཅན་གི་དོན་དང༌། བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཕིར་དུ། མོ་ལ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་བུ་ཐུ་བོ་དེ། ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་

ནང་དུ་སྦས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕག་རྒྱས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་བཞག་པས། མོས་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་སད་ཅིག་ཉིད་ལ་བཙལ་

ཀྱང་མ་རེད་པར་ངུ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཟེར་བ་ལ། སྟོན་པས་ཁྱོད་སེམས་ཅན་གི་བུ་བུ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསོད་པར་བྱེད་པ་ལ། 

ཁྱོད་ལ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ལ་གཅིག་མ་ཚང་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཅི་དགོས་ཞེས་གསུངས་པས་མོ་ན་རེ། བདག་གི་བུ་དང་གཞན་མི་

འད། །སྲིད་གསུམ་བདག་པོ་འཇིག་རྟེན་གཙོ། །ལྷ་ཡི་མགོན་པོ་ཆེན་པོ་ལགས། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་ཞུས་

པས། སྟོན་པའི་གསུང་ནས་འདི་སད་དོ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་སྡིག་ལས་ལྡོག །སེམས་ཅན་འཚེ་བར་མི་བྱེད་ཅིང༌། །ང་ཡི་བསྟན་

པ་སྲུང་བྱེད་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་བུ་དེ་ང་ཡིས་སྦྱིན། །ཞེས་གསུངས་པས། མོ་དགའ་ནས་སྐོ་བའི་མཆི་མ་ཁག་ཏུ་ཟག་ཅིང་ངུ་ནས། སྡིག་

ལས་ལྡོག་པར་སྤོ་མོད་ཀྱང༌། །བདག་ཁག་མ་མཆིས་ཇི་ལྟར་བགི། །འོན་ཀྱང་བདག་གི་བུ་ཐོན་ན། །སྟོན་པའི་བཀའ་ལུང་ནོད་པར་

བགི། །ཞེས་ཞུས་ཤིང་རང་གི་སྲོག་སིང་ཕུལ་ཏེ། བསྟན་པ་དང་འཁོར་རྣམས་བཞི་སྐོང་བར་ཁས་བླངས་སོ། །དེ་ནས་སྟོན་པས་མོའི་

བུ་བཏོན་ནས་གནང་སྟེ། འཁོར་རྣམ་བཞི་ལ་མེ་འབར་མ་འཁོར་བཅས་ལ་གཏོར་མ་སྟེར་བར་བཀའ་བསོའ།ོ །ཞེས་བསྒག་གོ །དེ་

ལྟར་བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་འཁོར་རྣམ་བཞི་སྐོང་བར་ཁས་བླངས་པ་བཞིན་དུ་བཀའ་ཉན་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་ནས་ཕོགས་མཚམས་སུ་
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རྒྱུ་ཞིང་བསྟན་པ་གཅེས་སྤས་སུ་བྱེད་པ་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་མི་དགེ་བ་ལ་སྤྱོད་པ་སྟོབས་ཆེ་བས་མ་མོ་འཁྲུགས་པས་ནད་སྣ་

ཚོགས་དང༌། ལོ་ཉེས་དང་འཁྲུགས་པ་དང༌། མུ་གེ་ལ་སོགས་པའི་ལྟས་ངན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བླ་མ་རོ་རེ་གདན་པས་

སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་དགོངས་ནས། མ་མོ་འཁོར་བཅས་ལ་གཏོར་མ་བྱིན་ཏེ་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་རྒྱ་ཆེ་བ་མཛད་

པའི་གདམས་པ་རྣམས། བ་རི་ལོ་ཙཱ་བས་རྒྱ་གར་དང་བལ་བོར་བྱོན་ནས་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་དང༌། ཁྱད་པར་འདིའི་

ལས་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་སྤྱན་དངས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི། ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་ཙམ་བརོད་ཟིན་ཏོ། །

དེ་ནས་ཆོ་ག་དངོས་ལ་འཇུག་པའང་རྟེན་གི་མཎྜལ་བཅའ་བ་དང༌། བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྡུལ་

ཚོན་ལ་བརྟེན་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང༌། རས་བྲིས་ལ་བརྟེན་པ་བསྡུས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཆོ་ག་རྒྱས་པ་རྣམས་སུ་ཤེས་པར་

བྱ། གཉིས་པ་ནི། མ་མཐའ་ཁྲུ་གང་ལས་མི་ཆུང་བའི་ས་གཞི་གཙང་མ་ཕག་དར་བྱས་ལ། ནང་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ལྟེ་བ་དང་བཅས་

པད་འདབ་བརྒྱད། བཅུ་དྲུག །སོ་གཉིས་རྣམས་རིམ་བཞིན་བྲི། པད་འདབ་རྣམས་མཛེས་ཚོན་བྱས་ནས་ཚོམ་བུ་དགོད་པའམ། ལྷའི་

སྐུ་མདོག་དང་མཚུངས་པའི་ཚོན་གིས་བྱུག །དེ་ནས་དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས། དེའི་ཕི་རིམ་ལ་ཉེ་སྲས་བརྒྱད། དེའི་ཕི་རིམ་ལ་

ཉན་ཐོས་བཅུ་དྲུག །དེ་ཡི་ཕི་རིམ་ལ་རང་རྒྱལ་སོ་གཉིས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་སམ་ཚོམ་བུ་དགོད། དེ་དག་གི་མདུན་དུ་ཆོས་འབྱུང་

ཁྲུ་གང་བ་ཕི་ནག་ལ་དམར་བའི་ནང་དཀར་གོང་གི་སྒེད་པུ་གསུམ་བཞག་ལ། དེའི་སྟེང་དུ་ཟངས་གཞོང་གས་ཆག་མེད་པའི་ནང་

དུ་རིན་པོ་ཆེ་བརར་བའི་འཇིམ་པས་ཁ་འབར་མའི་གཟུགས་ཁྲུ་གང་ལས་མི་ཆུང་བ། སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཁོ་མོའི་དབྱིབས་ཅན་ཕག་

གཉིས་སྦར་མོ་གདང་བ། མཐེ་བོང་གིས་མཐེབ་ཀྱུ་ཆང་བུ་བཟུང་བ། ཞབས་གཉིས་ཕེད་སྟེགས་བྱས་ཤིང་ད་ལྟ་འགོ་ཁ་མའི་རྣམ་པ་

ཅན་བྱས་ལ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ལེགས་པར་བརྒྱན་ཏེ། གོས་ནག་པོ་སོགས་ཀྱི་ཞལ་ཁེབས་དང་བཅས་སྟོན་པ་འཁོར་བཅས་ལ་གུས་

ཤིང་བཀའ་ཉན་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་གང་གི་གླུད་བཅའ་བ་དེ་ཡང༌། འབྲུ་ངར་བཏགས་བྱས་པའམ། དི་ཞིམ་པོའི་འབྲས་བུ་དང་རིན་པོ་ཆེ་བསྲེས་པའི་འཇིམ་

པ་ལ། གླུད་ཡིད་དུ་འོང་བ། དངོས་འད་བ་རྐང་པ་ཕེད་སྟེགས་བྱས་ཤིང༌། ལག་པ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའམ། གར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡང༌། ཞོ་

ཤའི་སིང༌། དུང་གི་རུས་པ། མུ་ཏིག་གི་ཀླད་པ། ཟེ་མོའི་སྒོ། ལུང་ཐང་གི་མིག །མགོན་བུ་སོ། རྐང་པ་གཡས་ལ་ཟངས། གཡོན་ལ་

ལགས། ལག་པ་གཡས་གསེར། གཡོན་དངུལ་ལས་བྱས་པ། དེའི་ཕག་པ་གཡས་པར་ཕོ་ཤིང་སྟག་པ་ལ་ལོ་གངས་ཀྱི་ཁམ་བྱས་
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པ། གཡོན་པར་མོ་ཤིང་གང་མ་ལ་དར་གོས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་བཏགས་ལ་གཟུགས། ལུས་ལ་གོས་དར་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་

པ། མཐའ་སོར་དུ་འབྲུ་སྣ། དར་སྣ། རིན་པོ་ཆེ་ནོར་རྫས་སོགས་ཅི་འབྱོར་བས་བསོར་ནས་འབར་མའི་མདུན་དུ་བཞག །ཆུ་སྲོག་

ཆགས་མེད་པའི་ནང་དུ་དཀར་གསུམ་ཀླུ་སན་རྣམས་བླུག་ལ་གཡོན་དུ་དང༌། འོ་མའི་ཨḒྷཾ་གཡས་སུ་བཞག །རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་བུམ་

ཆུ་ཡང་སྟ་གོན་བྱ། གཞན་ཡང་ལྷ་བཤོས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། མར་མེ། ངར་མི། ཆངས་བུ་རིལ་བུ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་རྣམས་ཚང་བར་

བྱས་ལ། ནང་ནས་རིམ་བཞིན་ལྷ་བཤོས། མར་མེ། ངར་མི་རྣམས་འབར་མའི་མདུན་དུ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་དང༌། རྒྱབ་ཏུ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞི་

བཤམ་པར་པཎ་ཆེན་བཟའ་པས་གསུངས་པ་བཞིན་བྱའོ། །དེ་ནས་ཆ་གསུམ། བརྒྱ་ར། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་

མཆོད་གཏོར་གང་འབྱོར་ག་ནོམ་པ་བཤམ། འབར་མ་ཕིར་མི་ལྟ་བའི་རྒྱབ་གཏོར་དག་པོའི་དམར་གཏོར་ཀྱང་ཕག་ལེན་བཞིན་དུ་སྟ་

གོན་བྱ། དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་དཀར་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པས་ཡི་དམ་གང་བསྐེད་བཟླས་པ་མཆོད་གཏོར་

སོགས་གཞུང་བཞིན་བྱ། གནང་བ་ནོད། སོས་ཀྱི་ཆོས་སྐོང་ལའང་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གཏོར་མ་ཕུལ། འཕིན་

ལས་བཅོལ་བས་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་བསམ་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་མདུན་ཐ་མི་དད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། མདུན་བསྐེད་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པ་གཉིས་ལས། འདིར་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་

ཡང་སྤོ་མི་དགོས་པར་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བའི་ཕིར་དུ་རེས་མའི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་བདག་བསྐེད་གང་ཡིན་

གི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་དང་ལྡན་པས། 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐབས་སུ་

མཆི། །བདག་དང་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་སླད་དུ། །བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་

དོ། །ཕོགས་བཅུ་དག་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གསོན། །བདག་གིས་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཕིར། །དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་

དོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་སྐབས་སུ་འགོ་ཞིང་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་དེ། 

དེ་ནས་རྟེན་བསྐེད་པ་ནི། མདུན་གི་མཎྜལ། ཨ་མྲྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་

རང་གི་མདུན་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ལྟེ་བའི་ཐད་
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དུ། ༀ་མུ་ནི་མུ་ནི་མཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀྱི་གདངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནམ་

མཁའ་ལ་གགས་པར་གྱུར། ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབྱེར་མི་ཕེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཟླ་

བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་སྟེང་དུ། སྔགས་ཀྱི་གདངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནམ་མཁའ་

ལ་གགས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་དངུལ་ཆུ་གསེར་གི་བྱེ་མ་ལ་ཞེན་པ་ལྟར། ཡིག་

འབྲུ་བྲིས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཁོད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། བདུད་རིས་གང་

བའི་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་སྟེང་དུ། ༀ་མུ་ནི་མུ་ནི་མཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་མཚན་

པར་གྱུར། ཟླ་བ་ཕག་མཚན་སྔགས་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་བྱུང་

བའི་རེ་མོ་ལ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་ལྷའི་གཟུགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ནས་ནམ་མཁའི་

དབྱིངས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བྱས། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པའི་སྤིན་ཆེན་པོ་

སྤྲུལ་པས་ལེགས་པར་མཆོད། གཞན་ཡང་སྤིན་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་པ་ལས། བདུད་རིའི་

ཆར་རྒྱུན་བབས་པས། དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་

གི་མེ་རྣམས་ཞི་ཞིང་བདེ་བས་ཚིམ་པར་བྱས་ནས། ལྷའི་སྐུ་དང་བཅས་པའི་འོད་

ཟེར་སླར་ལོག །ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕག་མཚན་སྔགས་དང་བཅས་པ་ལ་ཞུགས་

པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་

གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་གཡས་ས་གནོན་དང༌། གཡོན་མཉམ་

བཞག་གི་སྟེང་དུ་བདུད་རིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་ངུར་

སྨྲིག་གསོལ་ཞིང༌། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་

བཞུགས་པ། 

དེའི་མཐའ་སོར་དུ་རིམ་པ་དང་པོ་ལ་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད། གཉིས་པ་ལ་
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ཉན་ཐོས་བཅུ་དྲུག །གསུམ་པ་ལ་རང་རྒྱལ་སོ་གཉིས། ཕི་རོལ་ཏུ་འཇིག་རྟེན་སྐོང་

བ་བཞི། ཕོགས་སྐོང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའི་མགོན་དུ་འོས་པ་ཇི་སེད་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསོར་བའི་སྤྱི་

བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོས་མཚན་པར་

གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུད་བྷ་ཝ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་རྒྱས་གནས་

དྲུག་བྱིན་གིས་བརླབ། 

དེ་ནས་རོལ་མོ་དབྱངས་དང་བཅས་པས་སྤྱན་འདེན་པ་ནི། ཧཱུཾ། ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་

བཞུགས་པའི། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་

རང་རྒྱལ་རྣམས། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཚངས་པ་

དང་ནི་བརྒྱ་བྱིན་དང༌། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞི་དང༌། །འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་རྣམ་པ་

བཅུ། །འཁོར་བཅས་མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་བྱོན། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་འབྱུང་པོ་

དང༌། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་དི་ཟ་དང༌། །རླུང་ལྷ་དང་ནི་ལུས་སྲུལ་པོ། །གཤིན་རེ་

འཇིགས་དང་སྲིན་པོ་དང༌། །མཁའ་འགོ་དང་ནི་རོ་ལངས་དང༌། །ལྟོ་འཕེ་ཆེ་དང་གྲུལ་

བུམ་དང༌། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་མཁའ་རྒྱུ་དང༌། །གདོན་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་

རྣམས། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་ཉོན་ལ། །མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་མྱུར་

དུ་བྱོན། །བདག་གིས་དགའ་སྟོན་ཆེར་བགིད་ཀྱི། །ཞི་བའི་སེམས་ཀྱིས་འཁོད་པར་

གིས། །ༀ་གུ་རུ་བུདྡ་བོ་དྷི་སཏྭ་ཤྲ་ཝ་ཀ་པྲ་ཏི་ཀ་སརྦ་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་

ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་

པར་གྱུར། པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་ཕུལ། 
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ཡན་ལག་བདུན་ནི། ཇི་སེད་སུ་དག་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །ཞེས་པ་ནས། རྒྱལ་བ་

ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་མཆོད་པར་བགི། །ཞེས་པའི་བར་དང༌། 

མཆོད་པ་རྣམས། ཨ་མྲྀྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་

པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་

ཟས་རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། 

ༀ་ཨḒྷཾ་ནས་ཤཔྟའི་བར་དང༌། རཱུ་པ་ནས་སྤརྴའི་བར་གིས་བྱིན་གིས་བརླབ། 

ༀ་གུ་རུ་བུདྡ་བོ་དྷི་སཏྭ་ཤྲ་ཝ་ཀ་པྲ་ཏི་ཀ་སརྦ་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་

ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟའི་བར་དང༌། རཱུ་པ་ནས། སྤརྴའི་བར་འདོད་

ཡོན་ལྔ་རྣམས་དབུལ། 

ཞིང་འདི་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གིས། །མཁས་པ་དག་གིས་ཡོངས་བཀང་

ལ། །དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་སྦྱིན་པའི་ཕིར། །ཉིན་རེ་ཤེས་རབ་ཅན་གིས་དབུལ། །ༀ་

གུ་རུ་བུདྡ་བོ་དྷི་སཏྭ་ཤྲ་ཝ་ཀ་པྲ་ཏི་ཀ་སརྦ་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་

ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་སཔྟ་རཏྣ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཚིགས་བཅད་དང་སྔགས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དབུལ། 

དེ་ནས་བསྟོད་པ་ནི། གང་ཚེ་རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ཁྱོད་བལྟམས་ཚེ། །ས་ཆེན་འདི་ལ་

གོམ་པ་བདུན་བོར་ནས། །ང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་གསུངས། །དེ་ཚེ་

མཁས་པ་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །འཇམ་དབྱངས་ཕག་ན་རོ་རེ་སྤྱན་རས་

གཟིགས། །ས་ཡི་སིང་པོ་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་སེལ། །ནམ་མཁའི་སིང་པོ་བྱམས་པ་ཀུན་

ཏུ་བཟང༌། །ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །བདེ་གཤེགས་བཀའ་

ལུང་གཙོར་མཛད་བསྟན་པ་སྲུང༌། །རང་དོན་དོར་ནས་འཁོར་བའི་ནགས་ཚལ་
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དུ། །གཞན་དོན་ལྷུར་མཛད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་ལ། །སོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་

པོས་ཕག་བགི་འོ། །རྟེན་འབྲེལ་དོན་གཟིགས་འབྱུང་དང་ལྡོག་ལ་ཞུགས། །རྫུ་འཕྲུལ་

སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་འགོ་བ་འདུལ། །འཕགས་པ་རང་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་

ལ། །དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་མ་ལུས་བསྟོད་པར་བགི། །རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་ནམ་མཁའི་

མཐའ་ཀླས་པར། །དེ་སེད་རྡུལ་ཕན་དང་མཉམ་ལུས་སྤྲུལ་ནས། །གང་གི་གངས་ལྡན་

བྱང་སེམས་འཕགས་ཚོགས་ལ། །དད་ཅིང་མོས་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བསྟོད་པར་

བགི། །སྟེང་འོག་ཕོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་ལེགས་བཞུགས་ནས། །བདེ་གཤེགས་

བཀའ་སྲུང་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་པའི། །དཀར་ཕོགས་དགའ་བའི་མཐུ་རལ་ཅན་

རྣམས་ཀུན། །མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བསྟོད་པར་བགི། །ཞེས་བསྟོད། 

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་

ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །སྡིག་པ་བདག་གིས་བགིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་

ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་

རྒྱས་སྲས། །རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང༌། །འགོ་བ་ཀུན་གི་བསོད་

ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་དག་ཀུན་གི་རེས་སུ་བདག་ཡི་རང༌། །གང་རྣམས་

ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒོན་མ་དག །བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་

བརེས། །མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པ་

བསོར་བར་བསྐུལ། །མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་

ཞིང་བདེ་བའི་ཕིར། །བསལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སེད་བཞུགས་པར་ཡང༌། །བདག་གིས་

ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགི། །ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་
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དང༌། །རེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་

བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕིར་བསྔོ་འོ། །ཞེས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་

དབུལ། 

བཟླས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཨཱཿ སེར་པོའི་མཐར་

སྔགས་ཀྱིས་བསོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ༀ་མུ་ནི་

མུ་ནི་མཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་བསང༌། 

གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ཨ་མྲྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་

པོ་ཆེའི་ཞེས་པ་ནས། མཆོད་གཏོར་རྣམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་སུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ལན་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབ། 

ༀ་གུ་རུ་བུདྡ་བོ་དྷི་སཏྭ་ཤྲ་ཝ་ཀ་པྲ་ཏི་ཀ་སརྦ་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་

ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་བདུན་དང༌། ༀ་གུ་རུ་བུདྡ་བོ་དྷི་སཏྭ་ཤྲ་ཝ་ཀ་པྲ་ཏི་ཀ་སརྦ་

དྷརྨཱ་པཱ་ལ་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟའི་བར་གིས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་

རོལ་མོ་རྣམས་དབུལ། 

སྟོན་པ་བླ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །སྐོབ་པ་བླ་མེད་དམ་ཆོས་རིན་པོ་

ཆེ། །འདེན་པ་བླ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ། །བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕག་བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གི་གངས་སེད་

ཀྱི། །ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད།

སབས་འདིར་ཆ་གསུམ་གཏོང་བའི་ཕག་སྲོལ་འདུག་ཀྱང༌། ཡིག་ཆ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་གོང་དུ་སྤྱན་དངས་ཟིན་པ་ལ་མཆོད་གཏོར་
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ཕུལ་ནས་འཕིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཚུལ་མང་ཞིང་བླ་མ་དམ་པ་སྐིད་ཤོད་སྤྲུལ་སྐུས་ཀྱང་སབས་འདིར་ཟློག་ཆེན་གི་ཕག་ལེན་ལྟར་

བསྔོས་ན་བདེ་ཞིང༌རུང་ཡང་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས་མཛད་ཀྱིན་ཡོད་པས་དེའི་ཚུལ་ནི། འཁོར་དུ་སྤྱན་དངས་པའི་ཕོགས་སྐོང་སྡེ་

བརྒྱད་བགེགས་སོགས་མགོན་རྣམས་ལ་ཆ་གསུམ་ལྟར་བཤམས་པའི་གཏོར་མ་ཐུན་མོང་དུ་སྔགས་དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་

བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་དབུལ་བ་ནི། ༀ་རུ་ཊ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲ་ཨཀྵ་ཡེ། ༀ་ཨགེ་ཡེ། ༀ་

ཡ་མ་ཡེ། ༀ་ནི་རེ་ཏེ་ཡེ། ༀ་བ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡ་བྱཻ་ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ༀ་ཨུརྡྷ་

བྲ་ཧ་མ་ན་ཡེ། སཱུརྱ་ག་ཧ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ༀ་ཨརྠི་པྲི་ཐི་

བྷཿ ༀ་ཨ་སུ་ར་བྷཿ ༀ་ན་གེ་བྷཿ ༀ་དེ་བ། ན་ག ། ཡཀྵ། གནྡར་བ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་

ཊ། ཀིན་ན་ར། མ་ཧོ་ར་ག ། མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ༀ་གུང་ཀ་རི་གུང་ཀ་རི་སྭཱཧཱ། 

ༀ་པི་ཙི་པི་ཙི་སྭཱཧཱ། ༀ་གུང་གུང་སྭཱཧཱ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་

ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷ་སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ན་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྷྲ་ཧ་ན་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཡེ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་བདུན་ནམ་གསུམ་གང་རིགས་ཀྱིས་བསྔོ། 

ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ནས་ གུང་གུང་སྭཱཧཱ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱའི་

བར་གིས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་དབུལ། 

ཕི་རོལ་ཁོར་ཡུག་ལ་གནས་པའི། །འཇིགས་བྱེད་ལྷ་ཀླུ་གཟའ་སར་དང༌། །ཕོགས་

སྐོང་རྒྱལ་ཆེན་ཕག་འཚལ་ཞིང༌། །འཇིག་རྟེན་པ་ཀུན་བསྟོད་པར་བགི། །མཆོད་

སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་སྣོམས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་

མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །དཔལ་དང་གགས་དང་སལ་བ་བཟང༌། །ལོངས་

སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང༌། །ཞི་དང་རྒྱས་དང་སོགས་པ་ཡི། །ལས་ཀྱི་དངོས་

གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གིས་བདག་ལ་སྲུངས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གི་

སྡོངས་གོགས་མཛོད། །དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང༌། གདོན་དང་བགེགས་
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རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བྱ་བྱེད་ངན་རྣམས་མེད་

པར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་

འཕེལ་དང༌། །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་

ཤོག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་འཕིན་ལས་བཅོལ་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་སྒྲུབ་གོགས་གཅིག་གིས་འདས་དང་མ་འདས་ཀྱི་མགོན་རྣམས་ལ་བརྒྱ་ར་དཀྱུས་བཞིན་བཏང་ལ། ཁྱད་པར་བགེགས་

དང་ལན་ཆགས་ལ་གཏོར་མ་གང་མང་སྟེར་བར་བྱས་ལ་གཤེགས་གསོལ་མི་བྱ་བར་བཞག་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་འབར་མ་བསྐེད་པ་ནི། གཟུགས་བརན། ཨ་མྲྀྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་

ལས་བྲ�་ལས་ཡི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཁ་ལ་མེ་འབར་མ་མདོག་མི་སྡུག་ཅིང་འཇིགས་

སུ་རུང་བ། ཁ་ཆེར་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་ནས། ཁ་རླངས་ཀྱི་ནད་དལ་

ཡམས་སྤིན་ལྟར་གཏིབས་པ། མིག་དམར་ཞིང་སྐྲ་འཛིངས་པ། ལྟོ་བ་རྫིང་བུ་ལྟར་ཆེ་

བ། ཡན་ལག་ཤིན་ཏུ་ཕ་ཞིང་སྦར་མོ་རབ་ཏུ་གདངས་ནས་སྐེ་འགོའི་སྲོག་ལ་རྔམས་

པའི་ཚུལ་གིས། ནད་བདག་རིམས་བདག་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་པོ་བྱེ་བའི་འཁོར་

དང་བཅས་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ་རོལ་མོ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། བྷོཿ འདི་ནས་བྱང་གི་ཕོགས་

རོལ་ན། །རི་རབ་ཆེན་པོའི་བྱང་ཕོགས་ཀྱི། །གིང་བར་མུན་པའི་འཇིག་རྟེན་ན། །བ་

ཚྭ་ཚ་སོའི་འགམ་ཕུག་གི། །བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སྔོན་ཚེ་

ཐུབ་པའི་སྤྱན་སྔར་དམ་བཅས་པའི། །དམ་ལས་མ་འདས་མཆོད་གཏོར་འདི་སྣོམས་

ལ། །ཇི་སྲིད་གྲུབ་པར་བདག་གིས་ཁྱེད་མཆོད་པས། །དེ་སྲིད་བཅོལ་བའི་འཕིན་

ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །

ཧཱུཾ། ང་ནི་ཁོ་རྒྱལ་ཡེ་ནས་ངང་གིས་ནི། །རྒྱལ་བས་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་
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ནུས་པར་ལྡན། །བདེན་པའི་ཚིག་སྒ་ཕན་པའི་བསམ་པ་ཅན། །མ་ལུས་ཟིལ་གནོན་

འཇིགས་བྱེད་འབར་བ་སྟེ། །ཁོས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་རི་དབང་ཐལ་བར་རློག །

ཧཱུཾ། སྒ་ཡི་དབྱངས་ཀྱིས་ས་གསུམ་འདར་བར་བྱེད། །རླུང་དང་རི་རབ་གིང་

བཞི་འགུགས་བྱེད་ན། །གཟུགས་ཅན་སེམས་དང་ལྡན་པ་སོས་ཅི་དགོས། །དེ་བས་

གདུག་ཅན་གནོད་བྱེད་མ་ལུས་པ། །མཐོ་བ་སྲིད་པའི་རེ་མོ་མན་ཆད་ནས། །ནཿ རག་

རོ་རེའི་དམྱལ་བ་ཡན་ཆད་དུ། །གང་ན་སུ་མཆིས་ལོག་པར་འདེན་པ་རྣམས། སད་

ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་འདི་ཉིད་ལ། །འགུགས་སོ་ཁུག་ཅིག་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ །བཅིང་

ངོ་ཆིངས་ཤིག་བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུཾ། །བསྡམ་མོ་སྡོམས་ཤིག་བཛྲ་སྥོ་ཊ་བཾ། །བསྡུ་འོ་སྡུས་

ཤིག་བཛྲ་གཎྜ་ཧོཿ བྲ�་ཡཾ་ཛཿ ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཨḒྷཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་

སུ་མེད་པར་གྱུར། རཾ་ལས་མེ་འབར་བའི་རྭ་གུར་གི་ནང་དུ་ཚུད་པར་གྱུར༌པར་བསམ། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་དབུལ་བ་ནི། ཧཱུཾ། རང་བཞིན་རྣམ་དག་སྤོས་པ་ཀུན་བྲལ་ཡང༌། །སྣ་

ཚོགས་སེམས་ཀྱི་རི་མོ་ལས་གྲུབ་པའི། དགེས་པ་བསྐེད་བྱེད་མཆོད་པའི་སྤིན་ཕུང་

འདི། །བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་

མཆོད་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེན་འདིས། །འཁོར་བཅས་བདེ་བས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་གྱུར་

ནས། །སྔོན་དུ་རྒྱལ་བས་ཇི་ལྟར་བཀའ་བསོས་དང༌། །རང་གི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའི་

ཁུར་ཆེན་བཞིན། །སྔོན་ལས་འཕལ་རྐེན་ངན་པས་བསྐེད་པ་ཡི། །མི་འདོད་རྐེན་ངན་

སྣ་ཚོགས་བཟློག་པ་དང༌། །ཞི་ཞིང་བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ནས། །བདེན་

པ་གང་གིས་འདོད་པའི་དོན་ཀུན་སྒྲུབས། །ཞེས་བརོད་པས་གང་བསོ་བ་བཞིན་སྒྲུབ་

པར་ཁས་བླངས་པར་བསམ་མོ། །
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དེ་ནས་བཤམས་ཟིན་པའི་མཆོད་རྫས་རྣམས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་འབུལ་ཚུལ་ལ། མགོན་གི་ཚུལ་དུ་བསྔོ་བ་དང༌། རྫོང་

གི་ཚུལ་དུ་བསྔོ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། འབར་མ་ཞལ་ཁེབས་དང་བཅས་སྟོན་པ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་ཞལ་གཟིགས་པ་ལ་

མཆོད་རྫས་རྣམས་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བའི་ཕིར་ཐུན་མོང་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། ཆུ་གཙང་གིས་བྲན། ཨ་མྲྲྀ་ཏས་བསངས། 

སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་

རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་གཏོར་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་

རི་རབ་ཙམ་རྐོང་བུ་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ནང་དུ་འབྲུ་མར་གི་སྒོན་མེ་འོད་

གསལ་བ། ཆངས་བུ་བདུད་རིའི་གཏེར་ཆེན་པོ། གླུད་རྣམས་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་

གྲུབ་པ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས། ཁམས་

བཅོ་བརྒྱད་སོགས་མ་ལུས་པར་ཚང་བ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ཁ་འབར་མ་

འཁོར་བཅས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་མོས་ལ། ན་མཿ ས་མནྟ་

བུདྡ་ནཾ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་གཏོར་མ་མར་མེ་

ཆངས་བུ་གླུད་རེ་སྤེལ་བ་ལ་སྔགས་རེ་བཟླས་ནས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་དམིགས་པ་དང༌། 

རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ལྔ་བཅུ་ང་བཞིར་མགོན་གི་ཚུལ་དུ་བསྔོ་བ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འཇམ་ཀླས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐུགས་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོངས་སུ་བྲལ་བ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །

འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི། རང་བཞིན་གཉིས་སུ་མེད་

ཅིང༌། ཐ་མི་དད་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་དང༌། སེམས་པ་

དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དང༌། བདུད་དང་ཕས་ཀྱི་རོལ་བ་ཐམས་ཅད་རབ་
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ཏུ་ཕམ་པར་བྱས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒོལ་བའི་གྲུ་

དང་གཟིངས་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་བདེན་པ་དང༌། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་ནི། ཐོག་མར་དགེ་བ། 

བར་དུ་དགེ་བ། ཐ་མར་དགེ་ཞིང༌། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཇོམས་

པའི་བདེན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་དང༌། རིགས་སྔགས་དང༌། གཟུངས་

སྔགས་དང༌། སིང་པོ་དང་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བདེན་པ་དང༌། 

ཕ་རོལ་གི་དཔུང་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལག་ན་རོ་རེའི་བདེན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་

ལ་བརེ་བ་དང་ལྡན་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། མ་རིག་པའི་ལིང་ཐོག་

ཐམས་ཅད་སེལ་བ་འཇམ་དཔལ་གི་བདེན་པ་དང༌། དངོས་པོར་འཛིན་པའི་ར་བ་

ཐམས་ཅད་གཅོད་པ་ནམ་མཁའི་སིང་པོའི་བདེན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་དབུལ་བ་སེལ་བ་སའི་སིང་པོའི་བདེན་པ་དང༌། འགོ་བ་མཐའ་དག་རབ་རིབ་དང་

བྲལ་བར་བྱེད་པ་སྒིབ་པ་རྣམ་སེལ་གི་བདེན་པ་དང༌། འདི་བ་དང་ལན་ལྡོན་པ་ལ་

མཁས་ཤིང་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་རབ་འབྱོར་གི་བདེན་པ་དང༌། 

ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། སྐོབ་པའི་མཆོག་ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་

དི་ནྱའི་བདེན་པ་དང༌། སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཆོག་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་འོད་

སྲུང་གི་བདེན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་ཞིང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཤཱ་

རིའི་བུའི་བདེན་པ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་མོའུ་འགལ་གི་བུའི་

བདེན་པ་དང༌། ལྷའི་མིག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་མ་འགག་པའི་བདེན་པ་དང། 

མང་དུ་ཐོས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཀུན་དགའ་བོའི་བདེན་པ་དང༌། འདུལ་བ་འཛིན་པ་
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རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཉེ་བར་འཁོར་གི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་སྨྲ་བའི་གཏམ་ལ་འཇིགས་

པ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཀ་ཏྱཱ་ཡ་ནའི་བདེན་པ་དང༌། འདོད་པ་ཉུང་བ་དང་ཆོག་

ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་བ་ཀུ་ལའི་བདེན་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་དད་པ་བྱེད་པ་རྣམས་

ཀྱི་མཆོག་རྟ་ཐུལ་གི་བདེན་པ་དང༌། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པའི་མཆོག་མིང་

ཅན་གི་བདེན་པ་དང༌། 

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། གནོད་བྱེད་ལ་སོགས་པ་

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་

པ་ཅི་ཡང་མ་བྱེད་ཅིག །གལ་ཏེ་གནོད་པར་གྱུར་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་

ལས་འདས་པས་ངན་སོང་སུ་སྐེ་བར་གྱུར་རོ། །ཞེས་བདེན་སྟོབས་རྒྱས་པའམ། 

ཡང་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་

བདེན་པ་དང་། བདག་གི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བདག་

ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་སིང་པོ་ལ་མཆིས་

ཀྱི་བར་དུ་ནད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་དང༌། གདོན་གི་

རིགས་སུ་གྱུར་པ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་དང༌། གཞན་ཡང་ཁ་སྨྲས་ཁ་མཆུ་དང༌། གོ་

བུར་གི་ཡེ་འབྲོག་རྣམས་དང༌། རྨི་ལམ་ངན་པ་དང༌། ལྟས་ངན་པ་དང༌། མཚན་མ་

ངན་པ། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ལ་སོགས་པ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་

བར་མཛད་དུ་གསོལ། དགེ་བའི་ཕོགས་ནད་མེད་ཅིང་ཚེ་རིང་བ་དང༌། དཔལ་དང་

གཟི་བརིད་དང༌། འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་

སོགས་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་
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འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་དང་གདོན་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་

ཅད་ཞི་བ་དང༌། ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་ཅིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང༌། ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་ཞིང་རྒྱས་

པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་བདེན་སྟོབས་འབྲིང་པོ་འདི་བརོད་ནས་ཟངས་གཞོང་དུ་བླུགས་པ་ལ་རོལ་མོའི་སྒ་བྱའོ། །

བདེན་སྟོབས་རྒྱས་འབྲིང་འདི་གཉིས་མ་ཐུབ་ན་ཐོག་མཐའ་སྦྱར་ཞིང་གཞན་རྣམས་ལ། བདག་གི་བསམ་པའི་

སྟོབས་དང་ནི། །ཞེས་སོགས་བྱ་བར་གསུངས་པ་བཞིན་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། འབར་མ་ཁ་ཕིར་བསྟན་ཏེ་ཞལ་ཁེབས་བསལ་ནས་ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་རྣམས་རྫོང་གི་ཚུལ་དུ་གོང་དུ་བཤད་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་བསྔོས་ནས་བདེན་སྟོབས་ཀྱང་སྔར་བཞིན་དུ་བརོད་ཅིང་བརྒྱ་ཚན་རྣམས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྔོ་

བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་རོལ་མོ་དབྱངས་དང་བཅས་པས་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུཾ། ཉོན་ཅིག་མ་ལུས་བགེགས་ཀྱི་

ཚོགས། །བདག་གིས་དེ་རིང་ཁྱོད་མཆོད་ཀྱིས། །སོང་ཞིག་བགེགས་ཆེན་འགོ་

བར་བགི། །ཕིན་ཆད་འདི་ལྟར་མ་བྱེད་ཅིག །ཁྱོད་ཀྱི་སྟོབས་དང་རལ་མཐོང་

ན། །ཁྱོད་ཀྱིས་བགེགས་ཀྱང་བྱེད་པར་ནུས། །ཁྱོད་ནི་ལྷ་ཡི་སྤྲུལ་པ་སྟེ། །ཁྱོད་

ཀྱིས་བགེགས་བྱེད་མི་ནུས་མེད། །སྔོན་ཆད་མཆོད་སྦྱིན་མ་ཐོབ་པས། །དེ་རིང་

བདག་གིས་ཁྱོད་མཆོད་ཀྱིས། །མེ་ཏོག་སྤོས་དང་མར་མེ་དང༌། །དི་དང་ཞལ་ཟས་

འདི་བསྣོམས་ལ། །བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགོ་བར་བགི། །སྔོན་གི་ལན་ཆགས་ཡོད་

ན་ཡང༌། །མཆོད་སྦྱིན་འདི་ཡིས་བྲལ་བར་བགི། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བཀའ་

དག་དང༌། །དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་ཉེས་པ་ཡིས། །གནོད་པར་གྱུར་ན་མ་ལེགས་

ཀྱི། །བགེགས་ཆེན་ཁྱོད་ནི་ད་སོང་ཞིག །རོ་རེ་ཆེན་མོ་མཆོག་འཛིན་པའི། །མགོན་

པོ་ཆེན་པོ་བྱིན་རློབས་ལ། །བློ་ངན་གང་ཞིག་འདའ་བྱེད་པ། །རོ་རེ་འཛིན་པ་མྱུར་དུ་
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སྤོང༌། །སྤངས་པའི་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་དེ། །ཇི་སྲིད་འཁོར་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ། །ངན་

སོང་གསུམ་དུ་ཡང་དང་ཡང༌། །ཤིན་ཏུ་མི་ཟད་ཆོ་ངེ་འདེབས། །བདག་ཉིད་ཆེན་

པོས་སངས་རྒྱས་བཀའ། །ཚིག་ལས་འདས་ན་རྡུལ་བཞིན་བརླག །དེ་བས་དམ་

ཚིག་འདའ་མ་བྱེད། །

དེ་ནས་དམ་ལ་བཞག་པ་ནི། ཡི་དམ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས་རལ་གི་བཟུང་ལ། ཧཱུཾ། མཚོན་ཆས་མི་འཇིགས་

གང་ཡང་མེད། །འཚོ་བས་སྲོག་ལ་ཀུན་ཀྱང་འཛེམ། །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོངས་

ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཅེས་བརོད་ཅིང་གཟུགས་བརན་ལ་ཚད་ཚད་བྱེད། 

དེ་ནས་རོ་རེ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། ཧཱུཾ། དམ་ཚིག་འདི་ལས་འདའ་མ་བྱེད། །གལ་ཏེ་དམ་ཚིག་

འདས་གྱུར་ན། །ཨརྫ་ཀ་ཡི་དོག་པ་ལྟར། །མགོ་བོ་ཚལ་པ་བདུན་དུ་འགས། །ཞེས་བརོད། 

དེ་ནས་ནང་མཆོད་ཁ་ནང་དུ་གཏོར་སྟེ། ཧཱུཾ། འདི་ཁྱོད་དམ་རྫས་བདུད་རི་སྟེ། །འདས་ན་རོ་རེ་

དམྱལ་བར་ལྟུང༌། །བསྲུང་ན་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་ནི། །བདུད་རིའི་ཆུ་འདིས་འགྲུབ་

པར་བྱེད། །ཅེས་དམ་ལ་བཞག་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་ངར་གླུད་ཆེ་བ་ལ་དམིགས་ཏེ། ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡ་ནཾ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཞེས་སོགས་

བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞེས་སོགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརོད་ལ། 

ཧོཿ མ་གཅིག་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོས་གཙོ་བྱས་གནོད་བྱེད་རྣམས་གསན་དུ་

གསོལ། ཁྱེད་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་ནི། གླུད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ། ཕི་

འབྱུང་བ་ལྔ། ནང་དབང་པོ་ལྔ། གསང་བ་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་འདི་

ཉིད། མ་གཅིག་ཁ་ལ་མེ་འབར་མས་གཙོ་བྱས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་གི་
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ལན་ཆགས་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པའི་

སྟོབས་ཀྱིས་ཐོགས་མེད་དུ་བཞེས་ཤིང་ཚིམ་ནས། རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་

སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་

འབྱུང་པོ་གླུད་ལ་དབང་བའི་མགོན་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་འདིར་མ་འདུག་པར་རང་རང་

གི་གནས་སུ་སོང་ཞིག །གལ་ཏེ་བདེན་པའི་ཚིག་འདི་དག་ལས་འདས་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེ་མེ་རབ་ཏུ་

འབར་བས་མགོ་བོ་ཚལ་པ་སྟོང་དུ་འགས་པ་གདོན་མི་ཟའོ། །ཞེས་བརོད་ཅིང་རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམ་

དང༌། 

བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །ཞེས་སོགས་བདེན་སྟོབས་བརོད། སར་མ་རབ་རིབ་

མར་མེ་དང༌། །སྒྱུ་མ་ཟིལ་པ་ཆུ་བུར་དང༌། །རྨི་ལམ་གོག་དང་སྤིན་ལྟ་བུ། །འདུས་

བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་བལྟ། །ཞེས་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པའང་བྱེད། གླུད་ཁ་ཕིར་བསྟན་ལ་བཞག་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་སླར་ཡང༌། ཧཱུཾ། བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ད་ཆོས་ཤིག །འཇིག་རྟེན་གཙོ་མོ་

ཆས་ཙ་ན། །རི་རབ་ཆེན་པོ་ལྡེམས་སེ་ལྡེམས། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དཀྱིལ་ལི་ལི། །འགོ་

དྲུག་ཀུན་ཀྱང་ཤ་ར་ར། །དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་སུ་རུ་རུ། །གླུད་བདག་ཆེན་པོ་ཆས་ཙ་

ན། །འཇིག་རྟེན་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །ཕི་ཡི་སྐིལ་མ་ཉི་ལི་ལི། །མུན་པའི་ན་བུན་

ཐིབས་སེ་ཐིབས། །མདོས་བདག་ཆེན་མོ་ཆས་ཙ་ན། །བརེད་བྱེད་ཡི་དྭགས་དི་ཟའི་

ཚོགས། །གཏོར་ལེན་མང་པོ་ཧྲུག་སེ་ཧྲུག །དམག་དཔོན་ཆེན་མོ་ཆས་ཙ་ན། །པི་

ཝང་གིང་བུ་སེངས་སེ་སེངས། །བདུད་བཙན་དག་བྱེད་འཁོར་བཅས་ཀུན། །གླུ་གར་

བྲོ་བརྡུང་ཆེམས་སེ་ཆེམས། །འབྱུང་པོ་འབུམ་གི་ཡུམ་གཅིག་མོ། །ཡི་དྭགས་བྱེ་
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བའི་འཁོར་གིས་བསོར། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་ཁྱེར་ལ། །རང་རང་གནས་

སུ་ད་སོང་ཞིག །སྔོན་ཚེ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡིས། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་

བཞིན། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བཀའ་མ་བཅག །དམ་པའི་བདེན་ཚིག་སུན་

མ་འབྱིན། །ཡོན་བདག་རྒྱུ་སྦྱོར་ཆུད་མ་སོན། །རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཐབས་མ་

བསླུ། །གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདས་གྱུར་ན། །སིང་ལ་ན་ཟུག་མེ་བཞིན་འབར། །མགོ་

ལུས་དུམ་བུ་སྟོང་དུ་འགོ། །དེ་བས་དམ་ཚིག་ཐུབ་པར་སྲུངས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་

གི་བཀའ་མ་བཅག །རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གི་བདག་པོ་ལ། །བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་

ཁོལ། །བསྡམས་པ་གོད་ལ་མནན་པ་ཐེག །གནོད་པ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་སོལ། །གལ་

ཏེ་དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན། །གཏོར་མ་འདི་ནི་གཉན་པོ་ཡིན། །ནད་དང་མཚོན་གིས་བརླག་

པར་བྱེད། །དེ་བས་དམ་ལས་མ་འདའ་ཞིག །ཅེས་བརོད་ལ་བསྐུལ་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཞྭ་ལྷམ་གོན་ཏེ། གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་སོ་དབྱེ་བ་སོགས་གཞུང་ལྟར་བྱས་ལ། སྔོན་དུ་ལམ་གཏོར། 

དེའི་རེས་སུ་གླུད། དེའི་རེས་སུ་འབར་མའི་མདུན་དུ་རྣམ་འཇོམས་བུམ་ཆུ་ཐོགས་ནས་གཟུངས་སྔགས་བཟླ་ཞིང་འཐོར། དེའི་རེས་

སུ་ཁ་འབར་མ། དེའི་རེས་སུ་རྒྱབ་གཏོར་སོགས། སྒྲུབ་པ་པོ་དག་མཐའ་བསོར་དུ་སྒྲུབ་གོགས་རྣམས་དང༌། དག་པོའི་འཕར་དར་

རྔ་རོལ་སོགས་གཏོར་རྒྱབ་པ་ཚར་དུ་དངར་བས། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕི་རོལ་དུ་ཐོན་ནས། ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁོ་རྣམས་ལ་གསེར་

སྐེམས་འབུལ་བ་དང༌། འཕིན་ལས་འཆོལ་བ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། དེ་ནས་གང་དུ་བསྐེལ་བའི་ཕོགས་དེར་གོམ་པ་ཞེ་

དགུ་ལ་སོགས་པའི་སར་ཁྱེར་ནས་ལམ་རྒྱ་གམ་མམ་གཞན་ཡང་རུང་སྟེ། རིམ་བཞིན་སྟེགས་བུ་སོགས་ཀྱི་ཁར་བཞག་ནས། སྒྲུབ་

པ་པོས་ལམ་གཏོར་དང་གསེར་སྐེམས་དྲུག་ཅུ་པའི་སབས་ལྟར་ཕུལ་ནས་འབར་མ་དང་རྒྱབ་གཏོར་སོགས་ཀྱི་འཕིན་ལས་བཅོལ། 

སྒྲུབ་གོགས་རྣམས་ཀྱིས། ཧཱུཾ། བསྐྱུར་རོ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དུ་བསྐྱུར། །གནོན་ནོ་རི་རབ་འོག་ཏུ་

གནོན། །འདི་ནས་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ན། །གཤིན་རེ་རྒྱལ་པོ་ཆོས་འཆད་ཀྱིས། །དེ་
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ཡི་དྲུང་དུ་ཆོས་ཉོན་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་མ་སྐེས་པར། །སྟེང་གི་ཕོགས་སུ་མ་

འབྱུང་ཞིག །ནམ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐེས་ན། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་བདེན་

མཛོད་དང༌། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་གཟུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་བརོད་ལ་འབར་མ་དལ་བུས་ཁ་སྦུབ་

ལ་བཞག་ནས་བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་འཁོར་བཅས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ། མུན་པ་ལགས་རིའི་

ཕི་རོལ་དུ་སོང་སྟེ་བགེགས་རྣམས་བསྐལ། འབར་མ་རང་ཉིད་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་བྱང་ཕོགས་

གིང་བར་མུན་པའི་སྟོང་རུམ་བ་ཚྭ་ཅན་གི་གིང་དུ་གཤེགས་པར་བསམས་ལ། 

སློབ་དཔོན་གིས་ཕིར་ཕོགས་ཏེ། སླར་མི་འབྱུང་བའི་མཚམས་གཅོད་པའི་ཕིར་དག་གཏོར་བཟློག་པ་དང་

བཅས་མན་ངག་བཞིན་འཕངས། སབས་འདིར་འོས་པའི་དམིགས་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་ནའང་བཀའ་མ་ཁོལ་བས་བྲི་མ་ནུས་ཤིང་

ཞལ་ལས་ཤེས་པའི་གནས་སོ། །

དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གིས་མཇུག་བསྡུས་ཤིང་འོངས་ཏེ། སྲུང་འཁོར་བསོམ། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕི་རོལ་དུ་མངའ་

གསོལ་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྒྲུབ་ཁང་དུ་ཞུགས་ནས་ཆོས་སྐོང་གི་གཤེགས་གཏོར། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་བཟོད་

གསོལ། ཉེར་བསྡུ་སོགས་བདག་མདུན་གི་མཇུག་ཆོག་རྣམས་ཆོ་ག་སོ་སོའི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བྱའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། མི་བཟད་སིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དུས་མཐའ་འདིར། །ཕལ་ཆེར་དམ་པས་སད་པའི་ལས་སྤྱད་པས། །སོ་གསུམ་

མི་དགེའི་འབྲས་བུ་ལ་བརྟེན་ནས། །ནད་ཡམས་འཐབ་རོད་མུག་གེ་སྣ་ཚོགས་འཆར། །འདི་འདའི་དུས་ཀྱི་མགོན་མེད་འགོ་རྣམས་

ལ། །ཆེ་ཆེར་བརེ་བའི་ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་དེས། །མི་འདོད་རྐེན་ངན་གཡུལ་ལས་རབ་རྒྱལ་བའི། །གཟུངས་མཆོག་རོ་རེའི་གོ་ཆ་འདི་

གསུངས་སོ། །མགོན་དེའི་རེས་འབྲང་མིང་ཙམ་བཏགས་པ་ཡི། །བདག་འད་འགའ་ཡིས་རྒྱུ་འབྲས་རྒྱང་བསྲིངས་ནས། །མི་ཤེས་

ཟེར་བ་ཙམ་ལའང་ངོ་མཚར་མཁན། །མཐོང་ཐོས་དི་མས་མ་གོས་ཕག་ལེན་གིས། །རྣམ་པར་མཛེས་བྱེད་ཚར་གཅོད་རེས་འཛིན་

ཀུན། །མཆོད་ཡོན་ཟུང་འབྲེལ་ལོང་མེད་སུན་འབྱིན་ཕིར། །རོ་རེ་འཆང་དབང་བླ་མའི་བཀའ་དག་དང༌། །བདག་འད་ཁོ་ན་ལ་ཡང་
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ཕན་སྲིད་ཀྱིས། །དམ་པ་དུ་མའི་གསུང་དོན་ཇི་ལྟ་བར། །ལེགས་པར་བསྒིགས་ཏེ་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། །འདིས་མཚོན་རྣམ་

དཀར་ཇི་སེད་མཆིས་ཀུན་གིས། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་དེ་འཛིན་སྐེས་བུ་རྣམས། །ཟླ་བ་ཡར་གི་ངོ་བཞིན་འཕེལ་གྱུར་ནས། །འགོ་

ཀུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀྱང་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །རེ་བཙུན་བླ་མས་དགེས་བཞིན་རེས་བཟུང་

སྟེ། །དེ་ཚེ་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཀུན་ལས། །སྲོག་ཕིར་མི་འདའ་བ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག །

ཅེས་ཁ་འབར་མའི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ཤིང་གོ་བདེ་བར་བརོད་པ་མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་རོ་རེའི་གོ་ཆ་

ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དོན་གི་གནས་ལྔ་རིག་པ་ཛ་ཡ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོའི་གསུང་གི་བདུད་རིས་ཡུན་རིང་དུ་

འཚོ་བའི་བཀའ་འབངས་སོམས་ལས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གིས། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ཆོ་ག་གཞི་

བྱས། དེར་མ་གསལ་བ་རྣམས་པཎ་ཆེན་ན་བཟའ་བ་དང༌། བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དབང་པོས་མཛད་པའི་འབར་མའི་གཏོར་ཆོག་

དང༌། གཞན་ཡང་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་དང་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ། རང་གི་བརེད་བྱང་དུ་བཀོད་པ་འདིས་

ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ཁམས་གསུམ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་ཕོགས་དུས་གནས་སབས་

ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག །

སྨྲས་པ། འདིར་འབད་བསོད་ནམས་དི་མེད་ཡིད་འོང་ཟླ་བ་བདུད་རིའི་རེས་འགོ་བས། །ཐུབ་པ་མཆོག་གི་གསང་གསུམ་

ཚོམ་བུ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་རྟག་པར་གཞེས། །ནམ་མཁའི་མཐས་ཀྱང་མཚོན་ནུས་མ་ཡིན་མ་རྣམས་མ་ལུས་བདེ་དགེས་

འཚོ། །འཕགས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཟག་མེད་དགོངས་པ་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པ་འདི་ནི། ཁ་འབར་མའི་ཆོ་ག་རོ་རེའི་གོ་ཆ་འདི་ཉིད་མདོར་བསྡུས་ཤིང་འཁྱེར་བདེ་བས། ཚུལ་འདིའི་ལག་ལེན་བྱེད་པ་

རྣམས་ལ་མཁོ་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་སྟེ་སྐུ་ཞབས་རེ་གཟིམ་བློ་བཟང་བརོན་འགྲུས་ནས་པར་གཞིའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སོ་འཕར་ཕེ་བའི་

ཚེ། དགེ་བ་བསྔོ་བའི་སོན་ཚིག་ཏུ་པྲཛྙཱས་སྨྲས་པ་སིདྡིརསྟུ། །
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༄༅། །བརྒྱ་བཞིའི་ཆོ་ག

༄༅། །མི་འཇིགས་བཞི་ལྡན་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་དང༌། །སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་བླ་མ་ལ་

བཏུད་ནས། །བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕིར། །རྒྱ་ཕག་བཞི་ཡི་

ཆོ་ག་བཤད་པར་བྱ། །

དེ་ལ་འདིར་བརྒྱ་བཞིའི་ཆོ་ག་གཏོང་བ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགོ་དངོས་གཞི་རེས་དང་གསུམ་ལས་དང་པོ་མཎྜལ་བྲི་ཞིང་རྫས་

ལ་སོགས་པ། ས་ཕོགས་གཙང་མར་དཀྱིལ་འཁོར་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། ཕོགས་བཞི་དམར་ལ་མེ་རླུང་སེར། བདེན་བྲལ་ལྗང་

ཁུ་དབང་ལྡན་ནག་པོ་ལྟེ་བ་ལྗང་གེ་སར་སེར་པོ་ལྟེ་བར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གི་ཕག་རྒྱ་ཕག་མཐིལ་

དང་ཕག་སོར་གི་ནང་དམར་པོ་དེའི་མུ་ཁྱུད་སེར་པོ་བྱས་པ་རྡུལ་ཚོན་གིས་བྲིས་པའམ་རས་བྲིས་བྱས་པ་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ་མཉི་

ཆེན་པོ་བཞག་པའི་སྟེང་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་འད་བཞུགས་ཤིང༌། དབུ་ཐོག་ཏུ་གདུགས་ཕུབ་པའམ། མདའ་དར་འཛུགས་

པ། མཐེའུ་ཆུང་ལ་ལྷ་བདུད་དཀར་པོ། སྲིན་ལག་ལ་ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་དམར་པོ། མཛུབ་མོ་ལ་ཕུང་པོའི་བདུད་སེར་པོ། གུང་མོ་

ལ་འཆི་བདག་གི་བདུད་ནག་པོ། གཟུགས་བརན་བྲིས་པའམ། འཇིམ་པ་ལས་བྱས་པ་མདུན་ཕག་མཐིལ་ཕོགས་སུ་བསྟན་པ་བཀོད། 

ཕག་མཐིལ་དུ་འབྲས་ཟན་ནམ་ངར་ཕེ་ལས་བྱས་པའི་སྦྱིན་བདག་གི་གླུད་སྐེ་མཆེད་དོད་པ་ཟེ་མོའི་སྐྲ། ལུང་ཐང་གི་མིག ། མུ་ཏིག་

གི་ཀླད་པ། དར་དམར་གི་ལེ། མགོན་བུའི་སོ། ལག་པ་གཡས་པ་གསེར། གཡོན་པ་དངུལ། རྐང་པ་གཡས་ཟངས་གཡོན་པ་ལགས་

ལས་བྱས་པ་རྒྱན་བཏགས་ཞིང་གོས་དང་བཅས་བཞག ། པད་འདབ་ཀྱི་མཐར་རས་སྣམ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཕོགས་རེ་རེ་ཉེར་ལྔ་

རེ་བྱས་ནས་སཱཙྪ་བརྒྱ་གྲུ་བཞིར་བཀོད། དེའི་ཕིར་མར་མེ་བརྒྱ། དེའི་ཕི་ལ་འབྲས་ཟན་གི་ངར་མི་བརྒྱ། དེའི་ཕི་ལ་འབྲུ་ཟན་གི་ལྷ་

བཤོས་བརྒྱ། དེའི་ཕིར་ཕོགས་བཞིར་བདུད་བཞི་ལ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་ཚང་བ་ཚར་རེ་བཤམས། མདུན་དུ་བདུད་བཞིའི་འབུལ་

གཏོར་ཟུར་གསུམ་ཤ་ཁག་གིས་བརྒྱན་པ་མཐེབ་ཀྱུ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀྱིས་བསོར་བ། གླུད་རྫོང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་གོས་དར་འབྲུ་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཟན་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཆང་ཕུད་གསེར་སྐེམས་དང༌། གཞན་ཡང་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་དཀར་གཏོར་རྒྱན་ཅན་གཏོར་

ཆུང་གིས་བསོར་བ་དང༌། ཡི་དམ་དང་ཆོས་སྐོང་གི་གཏོར་མ་སྨུག་རི་བྱུག་པ་རྒྱན་ཅན། གཞི་བདག་གཏོར་མ། དཀོན་མཆོག་སྲིད་

ཞུའི་མགོན་སྤྱི་དང་ཡི་དམ་ཆོས་སྐོང་རྣམས་ལ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་ཚང་བ་གཅིག ། སཱཙྪ་རབ་གནས་ལ་དགོས་པའི་ལྔ་ཚར་

གཅིག ། བགེགས་གཏོར་ཏིང་ལོ་ཆང་བུ་དང་བཅས་པ་ཉུངས་དཀར་མེ་ཏོག་རྣམས་སྟ་གོན་བྱ། 

གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པ་ནི། འཇིགས་བྱེད་སོགས་ཡི་དམ་གང་རུང་བཟླས་བརོད་གཏོར་འབུལ་ཡན་

རྫོགས་པར་བྱས། དེ་ནས་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། རང་ཡི་དམ་གི་ལྷར་གསལ་བའི་ངང་ནས་

གནས་དང་ཡོ་བྱད་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ནི།

ན་མོ་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས་དང༌། སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་དང༌། 

བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྟོབས་དང༌། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང༌། 

ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་སྟོབས་དང་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བླ་མ་ཡི་དམ་

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་

ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མཆོད་པའི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་བཀོད་པ་

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་

པའི་སྤིན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་འབྱུང་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །ༀ་སརྦ་བིད་པཱུ་

ར་པཱུ་ར་སཱུ་ར་སཱུ་ར། ཨ་ཝརྟ་ཡ་ཨ་ཝརྟ་ཡ་ཧོ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་པ་ལན་གསུམ་གི་བྱིན་གིས་

བརླབས་ནས། 

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་གསལ་འདེབས་པ་ནི། བྲིས་པའི་མཎྜལ་ལ། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲྀྲ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་

ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་
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པའི་ངང་ལས་སད་ཅིག་གིས་རོ་རེའི་ས་གཞི་རྭ་བ་གུར་བླ་རེ་མེ་རི་དང་བཅས་པའི་

དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་སེངྒེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་

བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྟེང་དུ་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་

ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་གཡས་

མཆོག་སྦྱིན་དང༌། གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་བདུད་རིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་

བསྣམས་པ་སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་དམར་པོ་གསོལ་བ། མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་

དང༌། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་

བཞུགས་པ། 

སྐུའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མོའུ་འགལ་གི་བུ་ལ་ཚངས་པ་དང༌། བརྒྱ་

བྱིན་ལ་སོགས་པས་གདུགས་དང་རྔ་ཡབ་ཐོགས་ནས་མཆོད་པ་བྱེད་པ། སྟེང་དུ་

དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང༌། མཐའ་སོར་དུ་ས་གནས་

ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་རང་འཕགས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དེ་དག་གི་

མཐའ་སོར་དུ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། དམ་པའི་

ཆོས་སྐོང་བའི་བསྟན་སྲུང་ཡེ་ཤེས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྟེ། མདོར་ན་དཀོན་

མཆོག་སྲིད་ཞུའི་མགོན་དང་མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གི་མགོན་རྣམས་གནམ་ས་བར་

སྣང་གི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གང་སྟེ་བཞུགས་པར་གྱུར།

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །ཞེས་པ་ནས། ཡོངས་དག་འཁོར་དང་

བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཕོགས་དུས་ཀུན་གནས་སྐབས་གསུམ་བཀའ་སྡོད་

བཅས། །ཉོན་མོངས་འགོ་ལ་མཁྱེན་བརེས་རབ་དགོངས་ནས། །དཔགས་མེད་ཞིང་
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ནས་ཐོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གིས། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་སྤིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་

སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་དང་འགོ་ལ་ཐུགས་བརེའི་ཕིར། །ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་

མཐུ་ཡིས་ནི། །ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགིད་ན། །དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་

གསོལ། །ༀ་པདྨ་ཀརྨ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་ཕུལ། 

དེ་ནས། ཇི་སེད་སུ་དག་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །ཞེས་པ་ནས། རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་

ཕག་འཚལ་མཆོད་པར་བགི། །ཞེས་པའི་བར་བརོད། 

དེ་ནས། མཆོད་པ་རྣམས། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་

ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་མཆོད་རྫས་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པར་གྱུར། ༀ་ཨḒྷཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དེ་བཞིན་དུ། པཱ་དྱཾ། པུཥེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ། གནྡེ། ནྱཻ་ཝི་དྱེ ། 

ཤཔྟ། རཱུ་པ། ཤཔྟ།གནྡེ། ར་ས། སྤརྴ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་པའི་བར་བྱིན་གིས་བརླབ། 

རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མེད་ན། །མཆོད་ཡོན་ཇི་སེད་ཡོད་པ་དང༌། །བདག་

གི་གུས་པས་བཤམས་པ་འདི། །རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་རོལ་མོའི་བར་བརོད། དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་

ཚོགས། །རོལ་མོ་དབྱངས་སན་ཡིད་འོང་ལྡན། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སིམ་བྱེད་

པའི། །སྤིན་རྣམས་སོ་སོར་གནས་གྱུར་ཅིག །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་

སྭཱཧཱ། རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བྱཻ་ཌཱུ་རྱ། །ཞེས་པ་ནས། བླ་མ་ལྷ་ཡི་སྤྱན་ལ་དབུལ་བར་

བྱ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཱུ་པ་ཞེས་པ་ནས། སྤརྴའི་བར་གིས་མཆོད། ཞིང་འདིར་འཁོར་ལོ་རིན་

ཆེན་གིས། །ཞེས་སོགས་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་འབུལ། 



  309  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི། གང་ཚེ་རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ཁྱོན་བལྟམས་ཚེ། །ས་ཆེན་འདི་ལ་གོམ་

པ་བདུན་བོར་ནས། །ང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་གསུངས། །དེ་ཚེ་མཁས་

ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྣམ་དག་སྐུ་མངའ་མཆོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ། །ཡེ་ཤེས་

རྒྱ་མཚོ་གསེར་གི་ལྷུན་པོ་འད། །གགས་པ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ལྷམ་མེ་བ། །མགོན་

པོ་མཆོག་བརེས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པའི་སྟོན་པ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང་། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དག་པས་འདོད་ཆགས་བྲལ་བར་གྱུར། །དགེ་

བས་ངན་སོང་ལས་གོལ་བ། །གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པ། །ཞི་གྱུར་ཆོས་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གོལ་ནས་གོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟོན། །བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་

ཏུ་གནས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ལྡན། །ཚོགས་མཆོག་དགེ་འདུན་ལ་ཕག་

འཚལ། །ཕག་བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གི་གངས་སེད་ཀྱི། །ལུས་

བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདོད་ཆགས་ཞེ་

སྡང་ཞེས་པ་ནས། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །ཞེས་པའི་བར་བྱ། 

དེ་ནས་གཏོར་མ། ཨ་མྲྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་

ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་སུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབ། 

ༀ་གུ་རུ་བུད་དྷ་བོ་དྷི་སཏྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་

ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གིས་འབུལ། ༀ་གུ་རུ་བུད་དྷ་བོ་དྷི་སཏྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་

མཆོད། ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཡིད་འཕོག་པ། །ལེགས་སྦྱར་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་

བཅས་ལ། །དད་པས་ཕུལ་བས་འགོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །འབྱོར་ལྡན་ཏིང་འཛིན་ཟས་
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ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །རྒྱལ་བས་བདུད་བཅོམ་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་

སྐུ་ལ་བསྒེབས་སྐེམས་མི་མངའ་ཡང༌། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་འགྱུར་

སླད་དུ། །བཤོས་དང་ཞལ་ཟས་སྦྱར་བ་འདི་ཕུལ་བས། །དུས་ཀུན་དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་

འཕེལ་རྒྱས་ནས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་པདྨོ་ལས་སྐེས་ཏེ། །ཏིང་འཛིན་ཟས་དང་ཆོས་ལ་

སྤྱོད་པར་ཤོག །

དེ་ནས་སཱཙྪ་རབ་གནས་ནི། བཛྲ་ཨ་མྲྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་

ཞེས་པ་ནས། ལྷ་རྫས་སུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གི་བྱིན་གིས་བརླབ། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རབ་ཏུ་གནས་པ་ལ་བར་དུ་

གཅོད་པའི་བགེགས་རྣམས་བཀུག་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་བིགྷནྣཱ་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷ་སརྦ་ཏངྑཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་

སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུཾ། གྷི་ཧ་ཎ་གྷི་ཎ་ཧཱུཾ། གྷི་ཧ་ཎ་པ་ཡ་གྷི་ཧ་ཎ་པ་ཡ་ཧཱུཾ། ཨ་ན་ཡ་ཧོཿ བྷ་ག་

ཝན་བི་དྱ་རཱ་ཛཱ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། དགེ་

འདུན་གི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གི་རླབས་ཀྱིས་བདེ་བར་གཤེགས་

པའི་ཆོས་སྐུའི་རྟེན་རབ་ཏུ་གནས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ཀྱི་རིགས་གང་

ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་རང་སོ་སོའི་གནས་སུ་སོང་ཞིག ། ༀ་སུམྦྷ་ནི་ཞེས་

སོགས་བརོད་དེ། རོལ་མོ་བྱའོ། །

དེ་ནས་རྟེན་རྣམས། བཛྲ་ཨ་མྲྀྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་

ཁི་པད་ཟླའི་གདན་ལ་ༀ་བྷྲུཾ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་སྣང་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་

མཆོད་རྟེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་བུམ་པའི་ནང་དུ་སེངྒེ་གང་ཆེན་རྟ་རྨ་བྱ་མཁའ་ལྡིང་
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རྣམས་ཀྱིས་བཏེགས་པའི་ཁི་པད་ཟླའི་གདན་ལ་ༀ་ཧཱུཾ་ཏྲཾ་ཧྲིཿ ཨཱ་རྣམས་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་དབུས་སུ་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕག་རྒྱ་ཅན། ཤར་

དུ་མི་བསྐོད་པ་སྔོན་པོ་གཡས་ས་གནོན། གཡོན་མཉམ་བཞག་ཅན། ལྷོར་རིན་

འབྱུང་སེར་པོ་གཡས་མཆོག་སྦྱིན། གཡོན་མཉམ་བཞག་ཅན། ནུབ་ཏུ་འོད་དཔག་

མེད་དམར་པོ་ཕག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། བྱང་དུ་དོན་གྲུབ་ལྗང་ཁུ་གཡས་

སྐབས་སྦྱིན་གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་

སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན། རོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་

ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་གྱུར། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕོ ས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བསོམ་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་ལ་སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་སྤྱན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ 

གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོ ས། དབང་

གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དངས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་དབང་

བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ༀ་བཛྲི་བྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ། ཞེས་

དབང་བསྐུར། རོ་རེ་སེམས་དཔས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

མཆོད་པ་རྣམས། ཨ་མྲྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་

སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པ་

རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར།ༀ་ཨḒྷཾ་ནས། 

ཤཔྟའི་བར་གི་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨḒྷཾ་ནས་ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། ཆོས་སྐུ་

ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་ཀྱང༌། །གཟུགས་སྐུ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་སོ་སོར་
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གསལ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརེས་པའི། །རིགས་ལྔ་བདེ་བར་

གཤེགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་བསྟོད། 

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་

ཆུ་ནི་དག་པ་ཡི། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་

ཥེ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ཁྲུས་གསོལ། ༀ་ཙཀྵུ་ཙཀྵུ་ས་མནྟ་ཙཀྵུ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་ཡེ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་སྤྱན་དབྱེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བསྐེད་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། མཆོད་རྟེན་སོ་སོའི་རྣམ་པར་གྱུར། ༀ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་

ག་ཏོ་ཧ་བ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿ སྭཱཧཱ། ༀ་སུ་པྲ་ཏིཥྛཱ་

བཛྲ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་ལ་མ་བཞག་གི་

བར་དུ་རྒྱལ་བ་རྣམས་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡང་རྟེན་འདི་ལ་

སྤྱན་དངས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རྟེན་འདི་འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པས་མ་ཞིག་

གི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་དུ་

གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གི་རི་བོ་འད། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གི་

མགོན་པོ་དི་མ་གསུམ་སྤངས་པ། །སངས་རྒྱས་པདྨ་འདབ་མ་རྒྱས་འདའི་སྤྱན་

མངའ་བ། །འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་དང་པོ་འོ། །དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྟན་

པའི་མཆོག་རབ་མི་གཡོ་བ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གགས་ཤིང་ལྷ་དང་མིས་མཆོད་
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པ། །ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་སྐེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཞི་བྱེད་པ། །འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་

ཤིས་གཉིས་པ་འོ། །དགེ་འདུན་དམ་པ་ཆོས་ལྡན་ཐོས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཕྱུག །མི་དང་

ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གི་མཆོད་པའི་གནས། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་

དཔལ་གི་གཞི། །འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གསུམ་པ་འོ། །ཞེས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་

ཕབ་བོ། །

དེ་ནས་མཚམས་འདིར་མགོན་ཆོས་ལྷ་གསུམ་མམ་གང་རུང་གཅིག་གི་མཆོད་རྫས་སྤྱན་གཟིགས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ་

མངོན་རྟོགས་ནས་གཏོར་རྫོང་གི་བར་བཏང༌། 

དེ་ནས་མར་མེ་རྣམས་སྦར། མཆོད་པ་རྣམས་ཆབ་ཀྱིས་བྲན། རང་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། བདུད་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་

སྤྱན་དངས། མདུན་དུ་ཐིབ་ཀྱིས་བྱོན་པར་གྱུར། ཞེས་རོལ་མོ་དབྱངས་དང་བཅས་པས་སྤྱན་འདེན་པ་

ལས། 

སྔོན་རབས་ནི། ཀྱྱཻ། སྔོན་ཚེ་ཐུབ་དབང་ཞལ་བཞུགས་དུས། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལྷ་

ཡི་གནས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་ན། །རིན་ཆེན་ཁི་ལ་ལྷའི་དབང་པོ། །དགའ་

མགུར་འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཚེ། །སྔོན་ལས་འཕལ་རྐེན་གིས་བསྐུལ་ཏེ། །འཆི་

བདག་བདུད་དང་ཕུང་པོའི་བདུད། །ཉོན་མོངས་བདུད་དང་ལྷ་བུའི་བདུད། །བདུད་

བཞི་བདུད་ཀྱི་དམག་དཔུང་ཚོགས། །ལྷ་རྒྱལ་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ལ། །གོ་བུར་

བདུད་བཞིས་ཐིབས་ཀྱིས་ནོན། །འཆི་བདག་ནག་པོ་བདུད་ཀྱིས་ཟིན། །བདེ་མེད་

སྡུག་བསྔལ་དག་གཟིར་བས། །བདུད་བཞི་སེལ་བའི་དོན་སླད་དུ། །ཤཱཀྱའི་གཙོ་

ལ་སྐབས་སོང་ནས། །བཅོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་ཀྱིས། །འགོ་ལ་ཕན་པའི་ཏིང་
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འཛིན་གིས། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ལེགས་སྤྲུལ་ནས། །མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བཞིའི་

རྫས་བསགས་ཏེ། །སྐེ་མཆེད་རིགས་བཞིར་གནས་པའི་བདུད། །ཐུགས་རེའི་ལགས་

ཀྱུས་བཀུག་མཛད་ནས། །བརྒྱ་བཞི་སྦྱིན་པར་བཏང་བ་ཡིས། །ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་

བསྙུན་ལས་ཐར། །ད་ལྟ་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གི། །མོ་ངན་རྨི་ལམ་ངན་པ་དང༌། །འབྱུང་

པོ་བདུད་ཀྱིས་མྱོས་པ་དང༌། །རིས་དཔྱད་ངན་པ་བཟློག་སླད་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་

བཞིའི་རྫས་བསགས་ཏེ། །འབྱུང་པོ་བདུད་བཞི་སྤྱན་འདེན་ནོ། །

སྤྱན་འདེན་ནི། ཀྱྱཻ། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་གནས་མཆོག་ནས། །མྱང་འདས་ཐོབ་ལ་

གེགས་བྱེད་པའི། །ཕུང་པོའི་བདུད་ཚོགས་འཁོར་བཅས་རྣམས། །གནས་འདིར་སྤྱན་

འདེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་གནས་མཆོག་ནས། །གནས་

ལུགས་རྟོགས་ལ་གེགས་བྱེད་པའི། །ཉོན་མོངས་བདུད་ཚོགས་འཁོར་བཅས་

རྣམས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཅི་ཡང་མེད་པའི་གནས་

མཆོག་ནས། །འདོད་ཡོན་སྤྱོད་ལ་གེགས་བྱེད་པའི། །ལྷ་བུའི་བདུད་ཚོགས་འཁོར་

བཅས་རྣམས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འདུ་ཤེས་མེད་

མིན་གནས་མཆོག་ནས། །ཚེ་མཐར་ཕིན་ལ་གེགས་བྱེད་པའི། །འཆི་བདག་བདུད་

ཚོགས་འཁོར་བཅས་རྣམས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཀྱྱཻ། ལྷ་བདུད་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་འཛིན། །ཕུང་པོའི་བདུད་སེར་

ནོར་བུ་འཛིན། །ཉོན་མོངས་བདུད་དམར་པདྨ་འཛིན། །འཆི་བདག་བདུད་ནག་རལ་

གི་འཛིན། །བདུད་དམག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །ཡུད་ཙམ་གིས་ནི་འདིར་

གཤེགས་ལ། །ཕག་སོར་བཞི་ཡི་རེ་ལ་བཞུགས། །རང་རང་གཟུགས་དང་དབྱེར་
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མེད་གྱུར། །ཞེས་བརོད།

དེ་ནས་མཆོད་པ་ཆུ་གཉིར་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་བཅས་དང༌། བརྒྱ་བཞིའི་མཆོད་པ་དང་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་གོང་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་རྣམས་འབུལ་བ་ནི། ཀྱྱཻ། རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་འཁྱིལ་བའི་མཆོད་ཡོན་

དང༌། །གང་གཱའི་རྒྱུན་ལྟར་འབབས་པའི་ཞབས་བསིལ་དང༌། །ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་

བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་དང༌། །དུད་སྤིན་ནམ་མཁའ་གང་བའི་བདུད་སྤོས་དང༌། །རབ་འབར་

ཚར་དུ་དངར་བའི་མར་མེ་དང༌། །གཅིག་ཅར་དི་བཟང་འགེད་པའི་དི་ཆབ་དང༌། །རོ་

ནུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞལ་ཟས་དང༌། །རྣར་སན་རོལ་མོའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་

པ། །བདུད་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །མིག་གི་དགའ་སྟོན་

སྤུངས་པའི་གཟུགས་མཆོག་དང༌། །བརོད་བྲལ་རྣ་བར་སན་པའི་སྒ་སན་དང༌། །དི་

བསུང་ཕོགས་བཅུར་འཕོ ས་པའི་དི་ཆབ་དང༌། །ཁ་དོག་རོ་ནུས་ལྡན་པའི་ཞལ་ཟས་

དང༌། །རེག་ན་བདེ་བ་བསྐེད་པའི་གོས་མཆོག་ཀྱང༌། །བདུད་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་

པའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །འཁོར་ལོ་ནོར་བུ་བཙུན་མོ་བློན་པོ་དང༌། །གང་པོ་རྟ་མཆོག་

དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་བདུན། །བཀྲ་ཤིས་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་གཡས་འཁྱིལ་

དང༌། །གསེར་ཉ་དཔལ་བེའུ་བུམ་པ་པདྨ་དཀར། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་བཀྲ་ཤིས་

རྟགས་དང་རྫས། །བདུད་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །ཞེས་པ་གཞན་

རྣམས་ཕུལ།

དེ་ནས་བརྒྱ་བཞིའི་མཆོད་རྫས་རྣམས་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུད་དྷེ་དྷརྨཱཿ ཏེ་བཛྲ་

སིདྡི་ཧཱུཾ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ཏངྑཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མ་

ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨ་མྲ་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨ་དྱ་ནུཏྤནྣ་
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ཏྭདྟ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་

རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛཱ་སིདྡི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱཧཱ། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་

དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་སྟོབས་དང༌། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་

རྣམས་ཀྱིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམས་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་

པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཞེས་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབ། ཁྱད་

པར་ལྷ་བཤོས་བརྒྱ་པོ་དེ། ན་མཿ ས་མནྟ་བུད་དྷ་ནཾ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་

སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་པའི་སྔགས་ལན་ཉེར་གཅིག་གིས་འདོད་དགུའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། 

ལྷ་བདུད་ལ་བྱིན་ནས། བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ། གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། གོ་བུར་ཡེ་འབྲོག་བདུན་

བརྒྱ་ཉི་ཤུ། ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིར་བསྔོས་ནས། ཨḒྷཾ་ སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ནས་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི།ཀྱྱཻ། ལྷ་

བདུད་དཀར་པོ་བྱ་བ་ཁྱོད། །ཤེས་བྱའི་སྒིབ་པ་དག་ལས་བྱུང༌། །བདུད་བཞིའི་

གནོད་པ་སེལ་བའི་ཐབས། །བདག་ཅག་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གི། །རོ་བརྒྱ་ལྡན་

པའི་འབྲུ་ཟན་གི། །ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས་བརྒྱ་ར་སོགས། །བརྒྱ་བཞི་མཆོད་ཚོགས་

འདིས་མཚོན་པའི། །དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །མཐུན་རྫས་རེ་བ་

སོང་བྱེད་འདི། །སྔགས་རྒྱས་མང་པོར་རབ་སྤེལ་ཏེ། །ལྷ་བདུད་དཀར་པོ་འཁོར་

བཅས་ལ། །འབུལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཐུབ་དབང་རྒྱལ་བའི་བྱིན་

རླབས་དང༌། །བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །དེ་རིང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་

གི། །མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བཞིའི་གླུད་འདི་ལོངས། །གླུད་འདི་ལོངས་ལ་ནད་འདི་

ཕོལ། །ནད་འདི་ཕོལ་ལ་གདོན་འདི་ཟློག །གདོན་འདི་ཟློག་ལ་ཚེ་འདི་སྲིངས། །ཚེ་

འདི་བསྲིང་ལ་གླུད་འདི་ལོངས། །ནད་ཕོལ་གདོན་བཟློག་ཚེ་སྲིངས་ཤིག །
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ཀྱྱཻ། རབ་ཡངས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྣོད་རྣམས་སུ། །འཆི་མེད་བདུད་རིའི་བཏུང་

བ་མཚོ་ལྟར་བསྐིལ། །བཟའ་དང་བཅའ་བ་རི་རབ་ལྟ་བུར་སྤུངས། །བཀོད་མཛེས་

ཤ་ཁག་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་བརྒྱ། །ལྷ་བུའི་བདུད་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་

འབུལ། །སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །བཅོམ་ལྡན་འོད་དཔག་མེད་

པའི་སྐུ་ཐོབ་ནས། །འགོ་ཀུན་ལྷ་བུའི་བདུད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརོད། 

དེ་ནས་མར་མེ་བརྒྱ་པོ་དེ་དག་གོང་གི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་གིས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོར་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་ཉོན་

མོངས་པའི་བདུད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བྱིན་ཏེ་མ་རིག་པའི་མུན་པ་སེལ་ཞིང་ཉོན་མོངས་པའི་གདུག་རྩུབ་ཞི་བར་བསྔོས་ནས་ 

ཨḒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ལ་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཀྱྱཻ། ཉོན་མོངས་བདུད་ནི་དམར་པོ་ཁྱོད། །དུག་

ལྔའི་སྒིབ་པ་དག་ལས་བྱུང༌། །བདུད་བཞིའི་གནོད་པ་སེལ་བའི་ཐབས། །བདག་

ཅག་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གི། །འབྲུ་མར་དང་ནི་རི་མར་གི། །སྣང་གསལ་སྒོན་མེ་

བརྒྱ་ར་སོགས། །བརྒྱ་བཞིའི་མཆོད་ཚོགས་འདིས་མཚོན་པའི། །དངོས་བཤམས་

ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །མཐུན་རྫས་རེ་བ་སོང་བྱེད་པའི། །སྔགས་རྒྱས་མང་

པོར་རབ་སྤེལ་ཏེ། །ཉོན་མོངས་བདུད་ཆེན་འཁོར་བཅས་ལ། །འབུལ་ལོ་མཆོད་དོ་

བཞེས་སུ་གསོལ། །ཐུབ་དབང་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །བདེན་པ་ཆེན་པོའི་

མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །དེ་རིང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གི། །མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བཞིའི་

གླུད་འདི་ལོངས། །གླུད་འདི་ལོངས་ལ་ནད་འདི་ཕོལ། །ནད་འདི་ཕོལ་ལ་གདོན་འདི་

ཟློག །གདོན་འདི་ཟློག་ལ་ཚེ་འདི་སྲིངས། །ཚེ་འདི་བསྲིང་ལ་གླུད་འདི་ལོངས། །ནད་

ཕོལ་གདོན་བཟློག་ཚེ་སྲིངས་ཤིག །

ཀྱྱཻ། སྟོང་གསུམ་ཚར་དུ་དངར་བའི་སྣོད་རྣམས་སུ། །འབྲུ་མར་རི་མར་རྒྱ་
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མཚོར་འཁྱིལ་བའི་དབུས། །རི་རབ་ལྟ་བུའི་མར་མེའི་སྡོང་བུ་ལ། །ཉི་ཟླ་ལྟ་བུའི་

འོད་འབར་སྣང་གསལ་བརྒྱ། །ཉོན་མོངས་བདུད་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་

འབུལ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །བཅོམ་ལྡན་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་

སྐུ་ཐོབ་ནས། །འགོ་ཀུན་ཉོན་མོངས་བདུད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརོད་དེ། 

ནས་ངར་གླུད་བརྒྱ་པོ་དེ་གོང་གི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་གིས་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཅན་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ། 

འཆི་བདག་གི་བདུད་ལ་བྱིན་ནས་ནད་པ་དང་གླུད་བརེད་པར་བསམས་ལ། ཨḒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ལ་འཕིན་ལས་བཅོལ་

བ་ནི། ཀྱྱཻ། འཆི་བདག་བདུད་ནི་ནག་པོ་ཁྱོད། །ལས་ཀྱི་སྒིབ་པ་དག་ལས་བྱུང༌། །བདུད་

བཞིའི་གནོད་པ་སེལ་བའི་ཐབས། །བདག་ཅག་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གི །འབྲུ་ཟན་

རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ཡི། །སྲོག་གླུད་ངར་མི་བརྒྱ་ར་སོགས། །བརྒྱ་བཞིའི་མཆོད་ཚོགས་

འདིས་མཚོན་པའི། །དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །མཐུན་རྫས་རེ་བ་

སོང་བྱེད་འདི། །སྔགས་རྒྱས་མང་པོར་རབ་སྤེལ་ཏེ། །འཆི་བདག་བདུད་ཆེན་འཁོར་

བཅས་ལ། །འབུལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཐུབ་དབང་རྒྱལ་བའི་བྱིན་

རླབས་དང༌། །བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །དེ་རིང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གི 

།མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བཞིའི་གླུད་འདི་ལོངས། །གླུད་འདི་ལོངས་ལ་ནད་འདི་ཕོལ། །ནད་

འདི་ཕོལ་ལ་གདོན་འདི་ཟློག །གདོན་འདི་ཟློག་ལ་ཚེ་འདི་སྲིངས། །ཚེ་འདི་བསྲིང་ལ་

གླུད་འདི་ལོངས། །ནད་ཕོལ་གདོན་བཟློག་ཚེ་སྲིངས་ཤིག ། 

ཀྱྱཻ། འབྲུ་ཟན་རིན་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་བྱུང༌། །གཟུགས་མཛེས་དབྱངས་སན་

ཡིད་དང་དབང་ལ་སོགས། །མཛེས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནོར་མང་ལྡན། །ཡོན་ཏན་

བརྒྱ་ཕག་ལྡན་པའི་ངར་གླུད་བརྒྱ། །འཆི་བདག་བདུད་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་
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འབུལ། །བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །བཅོམ་ལྡན་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་སྐུ་

ཐོབ་ནས། །འགོ་ཀུན་འཆི་བདག་བདུད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརོད། 

དེ་ནས་སཱཙྪ་བརྒྱ་པོ་དེ་སྔགས་ཉེར་གཅིག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ། གོ་བུར་དུ་འཆི་བའི་བར་ཆད་ཞི་

བར་བསྔོས་ནས། ཨḒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ལ་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཀྱྱཻ། ཕུང་པོའི་བདུད་ནི་སེར་

པོ་ཁྱོད། །བག་ཆགས་སྒིབ་པ་དག་ལས་བྱུང༌། །བདུད་བཞིའི་གནོད་པ་སེལ་

བའི་ཐབས། །བདག་ཅག་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གི །རིན་ཆེན་རྡུལ་མང་ལས་

གྲུབ་པའི། །མཆོད་རྟེན་སཱཙྪ་བརྒྱ་ཕག་སོགས། །བརྒྱ་བཞིའི་མཆོད་པ་འདིས་

མཚོན་པའི། །དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །མཐུན་རྫས་རེ་བ་སོང་

བྱེད་འདི། །སྔགས་རྒྱས་མང་པོར་རབ་སྤེལ་ཏེ། །ཕུང་པོའི་བདུད་ཚོགས་འཁོར་

བཅས་ལ། །འབུལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཐུབ་དབང་རྒྱལ་བའི་བྱིན་

རླབས་དང༌། །བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །དེ་རིང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་

གི། །མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བཞིའི་གླུད་འདི་ལོངས། །གླུད་འདི་ལོངས་ལ་ནད་འདི་

ཕོལ། །ནད་འདི་ཕོལ་ལ་གདོན་འདི་ཟློག །གདོན་འདི་ཟློག་ལ་ཚེ་འདི་སྲིངས། །ཚེ་

འདི་བསྲིང་ལ་གླུད་འདི་ལོངས། །ནད་ཕོལ་གདོན་བཟློག་ཚེ་སྲིངས་ཤིག །

ཀྱྱཻ། རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་རྡུལ་ཚོན་ལས་གྲུབ་པའི། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །བསོད་ནམས་ཞིང་གི་མཆོག་གྱུར་ཆོས་སྐུའི་རྟེན། །རི་རབ་ཚར་

དུ་དངར་བའི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ། །ཕུང་པོའི་བདུད་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་

འབུལ། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །བཅོམ་ལྡན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

སྐུ་ཐོབ་ནས། །འགོ་ཀུན་ཕུང་པོའི་བདུད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག །རང་བཞིན་རྣམ་དག་
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ངང་དུ་རོ་གཅིག་ཀྱང༌། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བདུད་བཞིའི་དམག་ཚོགས་ལ། །མིག་འཁྲུལ་

ལྟ་བུའི་བརྒྱ་བཞིའི་མཆོད་པ་འདི། །བྲག་ཆ་ལྟ་བུའི་དབྱངས་ཀྱིས་མཆོད་པར་

བགི། །སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་

ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །བཅོམ་ལྡན་མི་བསྐོད་རོ་རེའི་སྐུ་ཐོབ་ནས། །འགོ་ཀུན་བདུད་བཞིའི་དག་

ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

དེ་ནས་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཀྱྱཻ། འཆི་བདག་བདུད་དང་ཕུང་པོའི་བདུད། །ཉོན་མོངས་

བདུད་དང་ལྷ་བུའི་བདུད། །སྒིབ་པ་རྣམ་བཞི་ལས་བྱུང་བའི། །བདུད་བཞི་བདུད་ཀྱི་

དམག་དཔུང་ཚོགས། །ད་ལྟ་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གི། །སྒིབ་པ་རྣམ་བཞི་སྦྱང་བའི་

ཕིར། །ཆོས་དང་སྦྱིན་པའི་ལས་བགིས་ནས། །མཆོད་པ་བཞི་ནི་དཀོན་མཆོག་

གསུམ། །མཆོད་ཡོན་མར་མེ་ཞལ་ཟས་སོགས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་

བསགས་ཏེ། །ཉོན་མོངས་སྒིབ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒིབ། །སྒིབ་པ་རྣམ་གཉིས་སྦྱངས་

པ་ཡིས། །ལྷ་བདུད་ཉོན་མོངས་བདུད་ལས་ཐར། །ལན་ཆགས་སྲོག་གླུད་འདི་

བསྔོས་པས། །ལན་ཆགས་རྣམ་སིན་བདུད་ལས་ཐར། །སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བའི་བྱིན་

རླབས་དང༌། །མཆོད་སྦྱིན་གླུད་གཏོར་འདི་བསྔོས་པས། །ད་ལྟ་ཡོན་བདག་འཁོར་

བཅས་ཀྱི། །བར་ཆད་མི་མཐུན་རྐེན་རྣམས་ཟློག །གིབ་དང་མི་གཙང་དི་མའི་

ཚོགས། །ཚོགས་གཉིས་བསགས་པས་དག་པར་བྱེད། །བདུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་བདུད་

ཆེན་བཞིའི། །བར་ཆད་སེལ་བྱེད་བརྒྱ་བཞི་སྟེ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་སྦྱིན་

པས། །བདུད་ཆེན་བཞི་བོ་རབ་ཏུ་སེལ། །ནད་ཀྱི་གཙོ་བོ་འདུས་པ་བཞི། །འབྱུང་

བ་རྣམ་བཞི་འཁྲུག་པ་ཡིས། །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འཇིག་པར་བྱེད། །དང་པོ་ཚངས་
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པའི་གནས་ཀྱིས་སོ། །བགེགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བདུད་ཆེན་བཞི། །བར་ཆད་རྐེན་

རྣམས་གོ་བུར་བྱེད། །དེ་དག་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བཞི་ཡི། །ཆོ་གས་གནོད་བྱེད་སེལ་

བར་བྱེད། །འགོ་བ་རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་བློས། །གཏོར་མའི་གཟུགས་ཅན་ཏིང་འཛིན་

གིས། །བསངས་ཤིང་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་སུ། །བདུད་ཆེན་བཞི་ལ་བསྔོས་ནས་

ནི། །མགུ་བའི་ཚུལ་གིས་དགེས་མཛོད་ལ། །གནོད་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་རྒྱུན་བཅད་

ནས། །འདོད་དོན་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

དེ་ནས་ཤ་ཁག་གིས་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ། ཨ་མྲྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་

བྷྲུཾ་ལས་ཞེས་པ་ནས། ལྷ་རྫས་སུ་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད་པ་སོགས་གོང་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབ། 

ཁ་འབར་མའི་སྔགས་ནི། ན་མཿ ས་མནྟ་བུད་དྷཱ་ནཾ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སཾ་

བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀྱིས་བདུད་བཞི་གནོད་བྱེད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བསྔོས་ནས། ཀྱྱཻ། བཀོད་

མཛེས་རི་རབ་ལྟ་བུའི་གཏོར་མ་འདི། །ཤ་དང་ཁག་གིས་བརྒྱན་ཅིང་བྱིན་རླབས་

ཏེ། །བདུད་བཞི་གནོད་བྱེད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ལ་ཕི་ནང་འགལ་

རྐེན་ཞི་བར་མཛོད། །གཟུགས་སྒ་དི་རོ་རེག་བྱ་ལྡན་པའི་རྫས། །དབང་པོ་དྲུག་ལ་

རྨད་བྱུང་བདེ་ཆེན་སྐེད། །རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི། །བདུད་བཞི་

བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ། །ལུས་སེམས་ཏིང་འཛིན་ཟས་ཀྱིས་ཚིམ་

གྱུར་ནས། །ཟག་མེད་ཏིང་འཛིན་ཟས་ལ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །

ཀྱྱཻ། བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་

པའི་བདེན་པ་དང༌། །མཆོད་སྦྱིན་རྣམ་པར་དག་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་ལ་

བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སེལ་གྱུར་ཅིག །བདུད་བཞིའི་དམག་ཚོགས་འཁོར་བཅས་
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རྣམས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་

ལ། །བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་པ་དང༌། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །དཔལ་

དང་གགས་དང་སལ་བ་བཟང༌། །ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་མཛོད། །ཞི་དང་རྒྱས་

ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་

ངན། །ལོ་སག་ཟླ་སག་ཞག་སག་དང༌། །བདུད་བཞིའི་དམག་ཚོགས་དག་ལ་བསྒྱུར། །

བསྟོད་པ་ནི། ཀྱྱཻ། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ལ་གནས་ཤིང༌། །འགོ་བ་ཀུན་

གི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ། །དབང་བསྒྱུར་སྟོབས་ལྡན་ཕུང་པོའི་བདུད་ཚོགས་

ལ། །ཕག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་བདག་གིས་བསྟོད་པར་བགི། །རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་

སྐེ་མཆེད་ལ་གནས་ཤིང༌། །འགོ་བ་ཀུན་གི་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་ལ། །དབང་བསྒྱུར་

སྟོབས་ལྡན་ཉོན་མོངས་བདུད་ཚོགས་ལ། །ཕག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་བདག་གིས་

བསྟོད་པར་བགི། །ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐེ་མཆེད་ལ་གནས་ཤིང༌། །འགོ་བ་ཀུན་གི་འདུ་

ཤེས་ཕུང་པོ་ལ། །དབང་བསྒྱུར་སྟོབས་ལྡན་ལྷ་བུའི་བདུད་ཚོགས་ལ། །ཕག་འཚལ་

མཆོད་ཅིང་བདག་གིས་བསྟོད་པར་བགི། །ཡོད་མིན་མེད་མིན་སྐེ་མཆེད་ལ་གནས་

ཤིང༌། །འགོ་བ་ཀུན་གི་འདུ་བྱེད་ཕུང་པོ་ལ། །དབང་བསྒྱུར་སྟོབས་ལྡན་འཆི་བདག་

བདུད་ཚོགས་ལ། །ཕག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་བདག་གིས་བསྟོད་པར་བགི། །བདུད་

བཞིའི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་

འདི་ཕུལ་བས། །གནོད་དང་གདུག་པའི་འཚེ་བ་ཀུན་ཞི་ནས། །བདུད་བཞིའི་དག་

ལས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

གོང་དུ་ཆོས་སྐོང་གི་བསྟོད་པ་མ་སོང་ན་འདིར་གཏོང་ཞིང༌། བསྐུལ་འཇོག་སབས་འདིར་གཞི་བདག་གཏོར་མ་
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ཕུལ། 

དེ་ནས་གླུད་གཏོང་བ་ནི། གླུད་རྫོང་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། འབྲུ་སྣ། ཟས་སྣ། གོས་སྣ། གསེར་སྐེམས་སོགས་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ལ། ཨ་

མྲྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་གླུད་དུ་གྱུར་

པའི་ཕུང་པོ་ཁམས་སྐེ་མཆེད་དབང་པོ་ཡུལ་དང་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་ཤིང་གསལ་བར་གྱུར། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ༀ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་

བྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་བདུན་ནམ་གསུམ་གིས་བསྔོས།

ཧཱུཾ། ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །ང་ནི་ཁོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ། །ང་ནི་ལོག་འདེན་

བགེགས་ཚོགས་འདུལ། །ང་ནི་གསང་ཆེན་ཀུན་གི་བདག །ལྷ་ཀླུ་གཤིན་རེ་མ་མོ་

དང༌། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་གནོད་སྦྱིན་དང༌། །སྲིན་པོ་ཤ་ཟ་ལ་སོགས་པ། །གང་དག་

བགེགས་བྱེད་སུ་ཡང་རུང༌། །ཁྱད་པར་བདུད་བཞིའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །རིན་ཆེན་

མཛེས་པའི་ངར་གླུད་འདི། །འབྲུ་ཟན་རིན་ཆེན་སིང་པོ་ཅན། །སྐེ་མཆེད་ཁམས་དང་

དབང་པོ་ལྔ། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གིས་སྤས་པ་འདི། །སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་ཕག་རྒྱ་

ཡིས། །ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བྱིན་རླབས་ནས། །བདག་ཅག་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་

གི། །གླུད་དུ་བདུད་བཞིའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །

ཀྱྱཻ། མཛེས་པའི་ངར་གླུད་རྒྱན་ལྡན་འདི། །རྣམ་ཐོས་བུར་འགན་ནོར་མང་

ལྡན། །སབས་གསུམ་ཕུན་ཚོགས་ལ་འཁུ་ཞིང༌། །ནག་པོའི་སྡེ་ལས་རྒྱལ་བྱེད་

པ། །རིག་འཛིན་སྔགས་འཆང་བདག་ཅག་དང༌། །རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གླུད་དུ་

འབུལ། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ངར་གླུད་འདི། །ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་དང་ལྡན་

ཞིང༌། །གླུད་འདི་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཡོན་ཏན་འབྲུ་སྣའི་སིང་པོ་ཅན། །མགོ་

ལ་ཟེ་མོ་འཕན་བཟང་སྐྲ། །མུ་ཏིག་དག་ལས་ཀླད་པ་བྱས། །ལུང་ཐང་མིག་ལ་མར་
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གི་མདངས། །འགོན་བུའི་སོ་ལ་དར་དམར་ལྗགས། །བཀྲག་མདངས་དུང་སོ་ཡ་ལ་

ལ། །གསུང་སད་ངག་སན་ཙེ་རེ་རེ། །ལག་པ་གཡས་པ་གསེར་ལས་བྱས། །གཡོན་

པ་དག་ནི་དངུལ་ལས་བྱས། །རྐང་པ་ཟངས་དང་ལགས་ལས་བྱས། །གོས་བཟང་ན་

བཟའ་ལྷུབས་སེ་ལྷུབས། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། །འགོ་མཁས་དེ་

ནི་ཁྱུང་གི་འགོས། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཡན་ལག་ལྡན། །ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་འདི་ལ་

ཡོད། །ཚེ་སྲོག་དབུགས་གསུམ་འདི་ལ་ཡོད། །དབང་པོ་སྣ་ལྔ་འདི་ལ་ཡོད། །ཁམས་

ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་འདི་ལ་ཡོད། །སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་འདི་ལ་ཚང༌། །སྨྲ་བ་མཁས་

དང་འཛུམ་མདངས་ཅན། །འཁོར་གཡོག་ངར་མི་བརྒྱ་ཕག་རྣམས། །བདག་ཅག་རྒྱུ་

སྦྱོར་ཡོན་བདག་གི། །གླུད་དུ་བདུད་བཞིའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །ནོར་ལྡན་མཛེས་

པའི་ངར་གླུད་བཞེས། །མཚར་སྡུག་ལྡན་པའི་ངར་གླུད་བཞེས། །ལྟ་ན་སྡུག་པའི་

ངར་གླུད་བཞེས། །བརྒྱ་ཕག་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི། །མི་ལས་མཆོག་གྱུར་ངར་

གླུད་འདི། །རིགས་སྔགས་འཆང་བ་བདག་ཅག་དང༌། །རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གླུད་

དུ་འབུལ། །མི་ལས་གླུད་དགའ་གླུད་བཞེས་ལ། །བདུད་བཞིའི་གནོད་པ་ཞི་བར་

མཛོད། །བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིང་པ་ཁོལ། །ཁམ་ལ་བཏབ་ན་ཁམ་དེ་ཕིས། །ཤོ་

ལ་བབས་ན་ཤོ་རེའུ་སྒྱུར། །བྱད་དུ་ཚུད་ན་བྱད་ཁ་གཅོད། །བདུད་བཞིའི་དམག་

ཚོགས་དག་ལ་སྒྱུར། །བདུད་ཀྱི་ཁམ་ཁ་དག་ལ་སྒྱུར། །རྒྱལ་པོའི་སྨོ་འབོགས་དག་

ལ་སྒྱུར། །ཐེའུ་རང་སྲི་རྐུ་དག་ལ་སྒྱུར། །གོ་བུར་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་ཟློག །ཡེ་འབྲོག་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིའི་ནད་རྣམས་ཟློག །སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུའི་

བགེགས་རྣམས་ཟློག །སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གདོན་རྣམས་ཟློག །ཡས་བདུད་གཡོས་
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དང་མས་སྲི་ལངས། །ཕ་ཚན་རྒྱ་འདེ་ཐམས་ཅད་ཟློག །མ་སྲུའི་བྱུར་འདེ་ཐམས་ཅད་

ཟློག །ལོ་ཟླའི་སག་རྣམས་དག་ལ་སྒྱུར། །ཞག་དང་གཟའ་སར་དག་ལ་སྒྱུར། །རྨི་ལམ་

མཚན་མ་ངན་པ་དང༌། །འབྱུང་པོའི་དལ་ཡམས་དག་ལ་སྒྱུར། །

དེ་ནས་བསང་གསོ་དང་མ་འབྲེལ་ན། དཀྱུས་ལྟར་བཏང་ལ། འབྲེལ་ན་བསྐུལ་རྣམས་བཏང་བ་ནི། ཧཱུཾ། ཁྱེད་ལ་ཞུ་

ཞིང་གསོལ་བ་ནི། །ཞེས་སོགས་དང༌། འཆི་བདག་ནག་པོ་སོགས་དང༌། རི་རབ་ལྷུན་པོ་སོགས་

བསྐུལ་གཞན་རྣམས་འདིར་བཏང༌། 

དེ་ནས་མགོན་རྣམས་རང་གནས་སུ་བྱོན་པར་གསོལ་བ་ནི། ཀྱྱཻ། སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་ཤཱཀ་ཐུབ་ཀྱི། །མཆོག་

སྦྱིན་ཕག་རྒྱ་གཡས་པ་རུ། །མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བཞིའི་རྫས་བསགས་ཏེ། །ཕག་སོར་

རེ་མོར་མགོན་བཀུག་ནས། །བདུད་བཞི་མཆོད་དེ་མདངས་དང་ལྡན། །སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་

བའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །ད་ལྟ་བདག་དང་ཡོན་བདག་གི། །མཆོད་སྦྱིན་གླུད་གཏོར་

འདི་ཁྱེ ར་ལ། །རང་རང་འདུག་པའི་གནས་སུ་དེངས། །ལྷ་བདུད་དཀར་པོ་བྱ་བ་

ཁྱོད། །ཅི་ཡང་མེད་པའི་གནས་སུ་དེངས། །འཆི་བདག་བདུད་ནི་ནག་པོ་ཁྱོད། །ནམ་

མཁའ་མཐའ་ཡས་གནས་སུ་དེངས། །ཉོན་མོངས་བདུད་ནི་དམར་པོ་ཁྱོད། །རྣམ་

ཤེས་མཐའ་ཡས་གནས་སུ་དེངས། །ཕུང་པོའི་བདུད་ནི་སེར་པོ་ཁྱོད། །ཡོད་མིན་

མེད་མིན་གནས་སུ་དེངས། །ཉོན་མོངས་སྒིབ་དང་བག་ཆགས་སྒིབ། །ལས་ཀྱི་སྒིབ་

དང་ཤེས་བྱའི་སྒིབ། །སྒིབ་པ་རྣམ་བཞི་ལས་བྱུང་བའི། །ལྷ་བུའི་བདུད་དང་ཉོན་

མོངས་བདུད། །འཆི་བདག་བདུད་དང་ཕུང་པོའི་བདུད། །བདུད་བཞི་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་

པོ་བཞི། །སྐེ་མཆེད་རིགས་བཞིའི་གནས་སུ་དེངས། །ཞེས་བརོད་ཅིང་གཤེགས་སུ་གསོལ་ནས། 

ལྷ་བདུད་དཀར་པོ་ངར་གླུད་ཉི་ཤུ། ལྷ་བཤོས་ཉི་ཤུ་དང་བཅས་པ་ཤར་དུ་གཏོང༌། ཕུང་བདུད་སེར་པོ་ངར་གླུད་ཉི་ཤུ་ལྷ་
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བཤོས་ཉི་ཤུ་དང་བཅས་པ་ལྷོར་གཏོང༌། འཆི་བདུད་ནག་པོ་ངར་གླུད་ཉི་ཤུ་ལྷ་བཤོས་ཉི་ཤུ་དང་བཅས་པ་ནུབ་ཏུ་གཏོང༌། ཉོན་

མོངས་བདུད་དམར་པོ་ངར་གླུད་ཉི་ཤུ་ལྷ་བཤོས་ཉི་ཤུ་དང་བཅས་པ་བྱང་དུ་གཏོང༌། ཡོན་བདག་གི་གླུད་ངར་གླུད་ཉི་ཤུ་ལྷ་བཤོས་

ཉི་ཤུ་དང་བཅས་པ་གདོན་གནོད་པའི་སའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕོགས་སུ་བཏང་ནས། 

རང་ཉིད་ཁོ་བོའི་ང་རྒྱལ་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་བདུད་བཞི་ལ་སོགས་པའི་གནོད་བྱེད་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་བསོ་བ་ནི། འདི་

ལྟར་རོལ་མོའི་ཚམས་རྔམས་དང་བཅས་ཏེ། ཀྱྱཻ། སྲིད་གསུམ་འདི་ན་ཅི་ཡང་རུང༌། །འདི་ལ་གནས་

པའི་ལྷ་འདེ་རྣམས། །ཚུར་ཤོག་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་ཉོན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་

ལྡན་པར་མཛོད། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་ལྷ་འདེ་ལ། །ས་གཞི་གང་བའི་གླུད་འབུལ་

ལོ། །ངེད་ཀྱི་འབུལ་བ་མ་ནོར་རོ། །ཁྱེ ད་ཀྱིས་བཞེས་པ་མ་ནོར་ཅིག །བདུད་བཞི་

འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། །གནོད་པར་བྱེད་པའི་གདོན་བགེགས་རྣམས། །རང་རང་

སོ་སོའི་གནས་སོང་སྟེ། །བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་མཛོད། །ཅེས་གླུད་གཏོར་ཁྱེར། 

ཆོས་སྐུ་ཡངས་པའི་ཞེས་སོགས་བཟློག་པ་གང་མང་དང་བཅས་གླུད་གཏོར་རྣམས་ཕོགས་བཞིར་བསྐལ་ལོ། །ཧཱུཾ་

མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞེས་སོགས་བཏང༌། 

དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པའི་མགོན་རྣམས་གཤེགས་ནས་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་རྣམས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། དང་པོ་དཀྱིལ་

འཁོར་དུ་སྤྱན་དངས་པ་རྣམས་ལ། ༀ་གུ་རུ་སརྦ་བུད་དྷ་བོ་དྷི་སཏྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟའི་བར་གི་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རྣམས་ཕུལ། ཡ་མཱནྟ་ཀ་སོགས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རྣམས་ཡི་དམ་

གང་བྱས་པ་དེའི་འབུལ་སྔགས་ཀྱིས་ཕུལ་བ་དང༌། 

དེ་ནས་བསང་གསོ་དང་འབྲེལ་ན་སོ་སོའི་སྔགས་སམ་ཡང་ན། ༀ་ཤྲི་དྷརྨཱ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སོགས་ཀྱིས་

འབུལ། ཡི་དམ་ཆོས་སྐོང་ལ་ནང་མཆོད་ཕུལ། མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་

གསུམ། གཟུགས་མཆོག་ ཞེས་སོགས་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། 

སོན་ལམ་བྱ། ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་བསང་། གང་ཡང་བདག་བློ་ཞེས་སོགས་དང༌། མ་རེད་ཡོངས་སུ་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཞེས་སོགས་དང༌། ལྷག་པ་དང་ནི་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་གསོལ། སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་

པོ་ལ་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་རང་འཕགས་པའི་

ཚོགས་དང་བཅས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་

དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་

གསོལ། ཁྱེད་རྣམས་ལ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་བརེ་བའི་ཐུགས་རེ་སྐོབ་པའི་ནུས་མཐུ་

བསམ་གི་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བ་ལགས་པས་བདག་སོགས་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་

མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྒིབ་གཉིས་བྱང་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས། 

མྱུར་དུ་འཇམ་དཔའ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་མཛད་

དུ་གསོལ། དགེ་བ་འདི་ཡི་སོགས་དང༌། རྣམ་དག་བསམ་པས་སོགས་དང༌། བླ་མ་མགོན་

པོ་སོགས་དང༌། དགེ་བ་འདི་ཡི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །སོགས་དང༌། ཕག་འཚལ་བ་དང་

སོགས་དང༌། ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་སོགས་དང༌། བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་སོགས་དང༌། འགོ་བའི་

སྡུག་བསྔལ་སན་གཅིག་པུ། །ཞེས་པ་ནས། ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །སྤྱན་དངས་པའི་

ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་ཅེས་གཤེགས་སུ་གསོལ། དམ་ཚིག་པ་

རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ༀ་སུ་པྲ་ཏིཥྛཱ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དུར་ཁོད་བསྲུང་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ཞེས་པ་ནས། མཚན་པར་གྱུར། 

འདི་ནི་འཇིགས་བྱེད་ཡི་དམ་དུ་བྱས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི། གཞན་དུ་སབས་སོ་སོར་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་

བསྡུས་ཤིང་ཤིས་བརོད་བྱའོ། །རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། །ཅེས་བརྒྱ་བཞིའི་ཆོ་ག་བྱ་ཚུལ་ལེགས་ཚོགས་ཀུན་བསྡུས་

བགེགས་སེལ་ཀུན་ཕན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །པར་འདི་དབུས་གཙང་

ཀུན་བདེ་གིང་དུ་བཞུགས། །

དགེ་ལེགས་འཕེལ། བཀྲ་ཤིས།
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༄༅། །ཀླུ་བརྒྱད་ཀི་ཆོ་ག་ལ་བརེན་པའི་གདོན་འགོལ་བྱ་ཚུལ།

༄༅། །མཚན་ཙམ་བཟུང་བས་ཀླུ་ནད་མ་ལུས་པ། །སེལ་མཛད་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་བོ་

ལ་བཏུད་ནས། །གདེངས་ཅན་དབང་བོ་རྣམ་བརྒྱད་མཆོད་བྱེད་པའི། །ཆོ་ག་མདོར་

བསྡུས་འཇུག་པ་བདེ་བར་བྲི། །

དེ་ཡང་ས་སྟེགས་སམ་ཤིང་སྟེགས་གྲུ་བཞི་བ་ཇི་ལྟར་འཚམ་པའི་སྟེང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་བ་ཤར་དཀར། 

ལྷོ་ལྗང༌། ནུབ་དམར། བྱང་སེར། ཤར་ལྷོར་དཀར། ལྷོ་ནུབ་ལྗང༌། ནུབ་བྱང་དམར། བྱང་ཤར་སེར། ལྟེ་བ་ལྗང་ནག ། ཤར་གི་

ཁམས་དཀར། ལྷོ་སེར། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང༌། རིག་པ་སྔོ། ཕ་གུ་སེར། མདའ་ཡབ་དཀར། སོ་བཞིའམ་གཅིག ། འདོད་སྣམ་

དང་ད་བ་ད་བྱེད་དམ་ཡིན་ཀྱང་རུང༌། དེའི་ཕི་རོལ་ཏུ་མཚོ་དང་ཆུ་མིག ། དེ་ཕིར་ནེའུ་སེང་སྔོན་པོ་གྲུ་བཞིར་བྱས་ཏེ་བྲི་ཞིང་དེ་ཡང་

རྡུལ་མཚོན་ནམ། རས་ཤོག་ལའང་འབྲིར་རུང་། མཐར་ཤིང་བ་ལུ་སུ་ལུ། ཤུག་པ། སྟག་མ། གང་མ། ལག་མ། སྙུག་མ། དམར་ཤད། 

འབྲས་བུ་ཅན་གི་ཤིང་རྣམས་མཐོ་རེའམ། གྲུ་གང་རེ་བཙུགས་ཏེ། དར་སྣ་ཚོགས་དང༌། ཚོན་སྐུད་དམར་བོ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ནོ། །

དེ་ནས་གསེར་སྐེམ་གི་ཆུ་དང་བསྲེས་པའི་ཟན་གི་གོང་བུ་མདུན་དུ་བཞག་སྟེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད། ཟན་གོང་སྟོང་

བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ཨ་དཀར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། ཀླུ་ཆེན་སྤྱན་དངས་ནས་དེ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ལས་ཀླུ་རྣམས་བར་དུ་འདེབས་པའམ་བཟོ། ཀླུ་རྣམས་སྟོད་མི་ལྟ་བུ་ལ་སད་

སྦྲུལ་མཇུག་ཅན། ལག་པ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ། སྦྲུལ་གི་གདེངས་ཀ་བདུན་དང་ལྡན་པ་ཡབ་བརྒྱད་དམ། ཡབ་ཡུམ་གང་འགིག་བྱས་

ནས་པད་འདབ་བརྒྱད་གི་སྟེང་དང༌། ལྟེ་བར་ཕག་རོར་གི་ཙ་ཀ་ལི་འཇུག་ཅིང་ཀླུ་རྣམས་ཀྱང་སྔར་ལྟར་མ་གྲུབ་ན་ཙ་ཀ་ལི་རུང་བར་

སེམས་ཤིང༌། དེ་ཡང་མ་གྲུབ་ན་པད་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས་དང་ཕོགས་མཚམས་སུ་དུཿབྲིས་པ་ལ་ཚོམ་བུ་དཀོད་པར་བྱའོ། །སྐུ་

ནི་ཕག་རོར་གི་མདུན་དུ་ཀླུ་རྒྱལ་ཝ་རུ་ཎ་དཀར་པོ། ཤར་དུ་ནོར་རྒྱས་དཀར་པོ། ལྷོར་པདྨ། ནུབ་ཏུ་འཇོག་པོ། བྱང་དུ་པདྨ་ཆེན་པོ། 
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ཤར་ལྷོར་དུང་སྐོང༌། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རིགས་ལྡན། ནུབ་བྱང་དུ་མཐའ་ཡས། བྱང་ཤར་སྟོབས་རྒྱུ་སྟེ་སྐུ་མདོག་འཆད་བ་ལྟར་དང༌། ཀླུའི་

མདོག་དང་འགོད་ཚུལ་ལ་ནི་གོ་རིམ་མི་འད་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ། །ཤར་གི་ཁྱམས་ལ་སྦྲུལ་བརྒྱད། ལོང་དང་སྦལ་བ་བརྒྱད་ལྷོར། 

རང་པ་དང་སྤེའུ་ནུབ་ཏུ། བ་གང་བརྒྱད་བྱང་གི་ཁྱམས་སུ་དགོད། བརྒྱད་རེ་མ་གྲུབ་ན་ཅི་ཐུབ། དེ་དག་གི་འཁོར་དུ་ཁྱུང་དང་། ག་

བ་དང༌། ཕག ། རྨ་བྱ་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་གང་འགྲུབ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཆུར་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་བྱས་

ཏེ་རྒྱ་མཚོར་འགོད། 

མཐར་རམ། མདུན་དུ་དཀར་གསུམ། མངར་གསུམ། ཀླུ་སན་སྣ་ཚོགས་དང་། བ་དཀར་དང་ར་དཀར་གི་འོ་མ་སོགས་དང༌། 

མཆོད་གཏོར་རྣམས་ཅི་འབྱོར་བཤམ། གྲུབ་ན་ཤར་དུ་སྟག་མགོ་དཀར་པོ་ཤར་ལྟ། ལྷོར་སྦྲུལ་མགོ་སེར་པོ་ནང་ལྟ། ནུབ་ཏུ་བྱ་མགོ་

དམར་པོ་ཕིར་ལྟ། བྱང་དུ་ཕག་མགོ་ལྗང་ཁུ་ནང་ལྟ་བྱ་བར་བཤད་དེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་མགོ་ཅན་ཡིན་པ་འདའོ། །

བུམ་རྫས་ཀླུ་སན་དང་ལྡན་པའི་བུམ་པ་མགུལ་འཆིང་སྔོན་པོ་ཅན་ཤུག་པ་སོགས་འབྲས་བུ་ཅན་གི་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་པ་

དང་རྨ་བྱའི་མདོངས་རྣམས་སྟ་གོན་བྱའོ། །

དེ་ནས་སྐབས་སེམས་སོགས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས། རྟ་མགིན། ཕག་རོར་སོགས་ལྷ་གང་ཡང་

རུང་བའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་བྱེད་པར་རུང་ཡང༌། འདིར་ཕག་རོར་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ༀ་སྭ་བྷཱ་

ཝས་སྟོང་བར་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས། པཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་བར། རཾ་ལས་ཉི་

མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། འདུས་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་དཔལ་ཕག་ན་རོ་རེ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ། ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་པ། གཡས་རོ་རེ་འཕར་ཞིང༌། གཡོན་ཐུགས་ཀར་སྡིབས་མཛུབ་མཛད་པ། 

ཞལ་གདངས་ནས་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང༌། སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། དབུ་སྐྲ་ཁམ་

སེར་གེན་དུ་བརྫེས་ཤིང༌། སྦྲུལ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་སྔོན་པོས་བརྒྱན་པ། 

ཞབས་གཡས་བསྐུམས་ཤིང་གཡོན་བརྐངས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་

ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་
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ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་གསང་བའི་

བདག་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་ༀ་

བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ སྤྱན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་

ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དངས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་

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

ཀྱི་བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས་ༀ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་

ཤིང༌། སྤྱི་བོས་ནས་དབང་བསྐུར། ལུས་གང༌། དི་མ་དག ། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་

ཏུ་གནས་པ་ལས་མི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

མཆོད་པ། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་

སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་

ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། མར་མེ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་

དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར། 

ༀ་ཨཾ་ ཨཿ ཧཱུཾ། དེ་བཞིན་དུ། པཱ་དྱཾ། པུཥེ། དྷཱུ་པེ། ཨ་ལོ་ཀེ། གནྡེ། ནྱཻ་ཝི་ཏྱེ། ཤཔྟ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ་གིས་བྱིན་གིས་སླབས། 

ༀ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཨཾ་ ནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱཧཱའི་བར་གིས་མཆོད་ལ། ལང་ལོ་ཅན་གི་གནས་

མཆོག་དམ་པ་ན། །གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་ཀུན་གི་བདག་པོ་སྟེ། །ལོག་འདེན་

བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པ། །བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་བསྣམས་ལ་ཕག་

འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་པས་བསྟོད། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་འཕེང་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱས་ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐུ་

ནུས་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བཀུག་ནས་སྔགས་འཕེང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པར་

བསམས་ཏེ་ ༀ་བཛྲ་པ་ཎི་ཧཱུཾ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། མཐར་ཡིག་བརྒྱ་བརོད་ཅིང༌། མཆོད་བསྟོད་བྱ་བའམ་མ་

ཡིན་ཡང་རུང་ངོ༌། །

མདུན་བསྐེད་ནི། ཀླུ་མ་བསྐེད་པར་སྤྱན་དངས་ནས་བསྟིམ་པའི་ལུགས་སྣང་བ་ལྟར་ཡང་རུང་མོད་བསྐེད་ན་ལེགས་ཤིང་དེའི་

ཚུལ་ནི། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་ཀླུའི་ཕོ་བྲང་གྲུ་

བཞི་པ། ཕ་གུ་དང༌། རྒྱ་ཕིབ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་བས་སྤས་ཤིང༌། ཆུ་

མཚོ་སོགས་ཀྱིས་བསོར་བ། དེའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་དཔལ་

ཕག་ན་རོ་རེའི་མདུན་དུ་ཕུཿ ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཀླུ་རྒྱལ་ཝ་རུ་ཎ་དཀར་བོ་གཙོ་

བོ་ལ་འདུད་པ། ཕོགས་མཚམས་སུ་ཕུཿ བརྒྱད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤར་དུ་ནོར་

རྒྱས་དཀར་བོ། ལྷོར་པདྨ་སྔོན་པོ། ནུབ་ཏུ་འཇོག་པོ་དམར་བོ། བྱང་དུ་པདྨ་ཆེན་པོ་

དཀར་སེར། ཤར་ལྷོར་དུང་སྐོང་དཀར་སྔོ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རིགས་ལྡན་སྔོ་དམར། ནུབ་

བྱང་དུ་མཐའ་ཡས་དམར་སེར། བྱང་ཤར་དུ་སྟོབས་རྒྱུ་ལྗང་ཁུ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་

སྟོད་མི་ལ་སད་སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་འཁྱིལ་པ། ཕག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་གཙོ་བོ་ལ་

འདུད་ཅིང༌། སྦྲུལ་གི་གདེངས་ཀ་བདུན་བདུན་དང་ལྡན་པ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་

བརྒྱན་ཅིང༌། དར་གི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། དེ་དག་གི་འཁོར་དུ་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་

རིགས་སྣ་ཚོགས་པས་བསོར་བ། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་

ཀར་ཧཱུཾ། རང་གི་ཐུགས་ཁའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་

རེ་བཙུན་ཕག་ན་རོ་རེ་དང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཀློང་ནས་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་འཁོར་དང་
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བཅས་པ་སད་ཅིག་གིས་སྤྱན་དངས། 

ཧཱུཾ ་བཅོམ་ལྡན་ཕག་ན་རོ ་རེ ་དང༌ །  །ནོར ་རྒྱས་དུང་སྐོང ་འཇོག་པོ ་

སོགས། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་འདིར་

གཤེགས་ཤིག །གདེངས་ཀ་ནོར་བུ་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་ནི། །ས་འོག་མུན་པ་མ་

ལུས་འཇོམས་མཛད་ཅིང༌། །བསྟན་ཡ་རབ་དགའ་མཐུ་སྟོབས་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཀླུ་

རྒྱལ་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གཞན་ཡང་རྒྱལ་རིགས་རེ་

རིགས་བྲམ་ཟེའི་རིགས། །དམངས་རིགས་གདོལ་བའི་རིགས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ཀླུ་

གཉན་ས་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་མྱུར་དུ་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཨེ་ཧེ་ཧི་བཛྲ་པ་ཎི་ན་ག་རཱ་ཛ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ས་མ་ཡ་ཛཿ 

ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཀཱ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་བདག་བསྐེད་ཀྱི་མཇུག་ཏུའམ། འདིར་བྱིན་གིས་རློབས་ན། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་

སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་

ནང་དུ་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་

པའི་ཚོགས་ས་དང་བར་སྣང་གི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་གང་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། 

ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ ནས་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

རྒྱས་པར་ན་སྔགས་དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་བརླབ་བྱ་ཞིང༌། བསྡུ་ན། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་

མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ཏཏྑཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས། 

དེ་ནས་འབུལ་བ་ནི། གཙང་ཞིང་གཙང་མར་སྦྱར་བ་ཡི། །ལྷ་རྫས་བཟང་པོའི་མཆོད་ཡོན་

འདི། །བཅོམ་ལྡན་ཕག་ན་རོ་རེ་དང༌། །ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བཞེས་
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ནས་ཀླུ་ཡི་གནོད་པ་དང༌། །ནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད། །ༀ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ན་

ག་རཱ་ཛ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས་ ཤཔྟ འི་བར་གིས་མཆོད། 

གཞན་ཡང་གཟུགས་འགོས་སྣ་ཚོགས་དང༌། །འབྲུ་སན་དར་དང་རི་ཤིང་

སོགས། །འདོད་རྒུའི་ཡོ་བྱད་མ་ལུས་དང༌། །དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་བདུད་རིའི་

སན། །ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་ཀླུ་ཡི་གནོད་པ་དང་། །ནད་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད། །སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ་གནོད་ཅིང༌། །འཚེ་

བའི་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ལ། །ཀླུ་སན་རིན་ཆེན་ཀླུ་གཏེར་དང༌། །འབྲུ་བཅུད་དར་

ཟབ་ཚོན་སྐུད་སོགས། །མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འབུལ། །བཞེས་ནས་ཀླུ་ཡི་

྾྾། །ནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་྾྾། །ༀ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཧཱུཾ།

 དེ་ནས། གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་འཆང་བའི་རེ། །བཅོམ་ལྡན་ཕག་ན་རོ་

རེ་དང༌། །མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་མངའ་བའི། །ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་

བསྟོད། །ཞེས་པ་འམ། རྒྱས་པར་ན། ཀླུ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཝ་རུ་ཎ། །སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་གངས་

རི་བཞིན། །ཀླུ་རྣམས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ། །མཐུ་སྟོབས་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་

བསྟོད། །ཀླུ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ནོར་རྒྱས་ནི། །སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཟླ་བ་བཞིན། །ཀླུ་

རྣམས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་྾྾། །མཐུ་སྟོབས་ཅན་ལ་྾྾། །ཀླུ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་པདྨ་

ནི། །སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་དབང་སྔོན་བཞིན། །ཀླུ་རྣམས་ཀུན་ལ་྾྾། །མཐུ་སྟོབས་

྾྾། །ཀླུ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་འཇོག་པོ་ནི། །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་པད་རག་བཞིན། །ཀླུ་རྣམས་

྾྾། །མཐུ་སྟོབས་྾྾། །ཀླུ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཆེ། །སྐུ་མདོག་དཀར་སེར་འོད་ཟེར་

འཕོ། །ཀླུ་྾྾། །མཐུ་྾྾། །ཀླུ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དུང་སྐོང་ནི། །སྐུ་མདོག་དཀར་སྔོ་གཟི་



  334  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

བརིད་ཅན། །ཀླུ་྾྾། །མཐུ་྾྾། །ཀླུ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་རིགས་ལྡན་ནི། །སྐུ་མདོག་སྔོ་

དམར་གཟི་བརིད་འབར། །ཀླུ་྾྾། །མཐུ་྾྾། །ཀླུ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་མཐའ་ཡས་ནི། །སྐུ་

མདོག་དམར་སེར་སྣ་ཚོགས་འོད། །ཀླུ་྾྾། །མཐུ་྾྾། །ཀླུ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སྟོབས་རྒྱུ་

ནི། །སྐུ་མདོག་ལྗང་སྔོན་འོད་ཟེར་འབར། །ཀླུ་྾྾། །མཐུ་྾྾། །ཁྱེད་རྣམས་མཆོད་

ཅིང་བསྟོད་པའི་མཐུས། །སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པའི་ས་

བདག་ཀླུ་གཉན་ལས། །བྱུང་བའི་ནད་རྣམས་ཞི་གྱུར་ཅིག ། 

དེ་ནས་བཟླས་པ་ལ་སྔགས་མི་འད་བ་གཞན་ཞིག་ཀྱང་སྣང་མོད། འདི་ལྟར་ལེགས་ཏེ། བཛྲ་པ་ཎི་ཅི་འགྲུབ་དང༌། ༀ་

ན་ག་རཱ་ཛཱ་ཝ་རུ་ཎ་ཡ་ཕུཿ སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་བ་སུ་ཀི་ཡ་ཕུཿ སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ན་ག་རཱ་

ཛཱ་པདྨ་ཡ་ཕུཿ སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་ཏཀྵ་ཀཱ་ཡ་ཕུཿ སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་མ་ཧཱ་པདྨ་

ཡ་ཕུཿ སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་ཤངྑ་པཱ་ལ་ཡ་ཕུཿ སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་ཀུ་ལི་ཀཱ་ཡ་ཕུཿ 

སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་ཨཱ་ནནྟ་ཡ་ཕུཿ སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་ཀརྐོ་ཊ་ཡ་ཕུཿ སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་

རྣམས་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ནས་ཡིག་བརྒྱ་བརོད་ཅིང་། མཆོད་བསྟོད་བསྡུས་པ་བྱའོ། །

ཆུ་རྒྱུན་གི་ཀླུ་གཏོར་བྱེད་ན། ལག་པ་གཡས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་སྦྲེང་བ་དང་གཡོན་པས་སེ་གོལ་གདབ་སྟེ། ༀ་བ་སུ་ཀི་མཾ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ཅི་འགྲུབ་བརོད། །

དེ་ནས་གཏོར་མ་ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་བྱུང་བའི་

རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་

རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། 

ༀ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ན་ག་རཱ་ཛཱ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨི་མཾ་བ་ལིང་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་
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གསུམ་དང་། ༀ་ཧི་ལི་ཧི་ལི་གྲུཾ་ཕུཿ སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ། ༀ་བྷཀྵ་ཡ་བྷཀྵ་ཡ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་

ཕྲུཾ་ཕུཿ སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ་གིས་བསྔོ། བཅོམ་ལྡན་ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །མཆོད་སྦྱིན་

གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ཏེ། །རྣལ་འབྱོར་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཀླུ་ཡི་གནོད་པ་

ཞི་བར་མཛོད། །ཅེས་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ། 

དེ་ནས། བུམ་པ་ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་བུམ་པའི་

ནང་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཀླུ་ནད་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་

དང་ལྡན་པའི་བདུད་རིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཏུ་གྱུར། 

ཀླུ་སན་དང་ཐུན་མོང་དུ། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཅི་འགྲུབ་དང༌། ༀ་ན་ག་རཱ་ཛེ་ཤྭ་ར་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་

སྭཱཧཱ། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡ་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱཧཱ། རི་སན་བདུད་རིར་

བསྒྱུར་བར་བྱེད་པའི་སྔགས་དང་། ༀ་དེ་བྱ་ཨ་མྲ་ཏ་ནན་ཏ་ར་བྷི་ཤ་མ་ཏི་བྲ་ཏི་ཙྪ་བ་ས་ནན་ན་མ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་དང་གྲུབ་པ་ན། སེངྒེའི་སྒའི་གཟུངས་རིང་དམ། ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། རྣམས་ཅི་འགྲུབ་

བཟླའོ། །

སྦྱིན་བདག་ལ་གནོད་པའི་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ལོགས་སུ་སྤྱན་འདེན་ན་དེའི་གཟུགས་བཅོས་ལ། རང་གི་ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཕན་གནོད་

བྱེད་པའི་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གི་རིགས་རྣམས་སྤྱན་དངས་མདུན་གི་གཟུགས་

འགོས་དག་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཀླུ་སན་གཟུགས་འགོས་རྣམས་ལ་གཏོར་ཏེ། ༀ་རུ་

རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡ་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅིང༌། འདོད་ཆགས་

ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་རྣམས། །དེ་དག་འཇིག་རྟེན་དུག་གསུམ་སྟེ། །བཅོམ་ལྡན་སངས་

རྒྱས་དུག་མི་མངའ། །སངས་རྒྱས་བདེན་པས་དུག་བཅོམ་མོ། །འདོད་ཆགས་གཏི་
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མུག་྾྾། །དེ་དག་འཇིག་རྟེན་྾྾། །བཅོམ་ལྡན་དམ་ཆོས་྾྾། །དམ་ཆོས་བདེན་

པས་྾྾། །འདོད་ཆགས་྾྾། །དེ་དག་྾྾། །བཅོམ་ལྡན་དགེ་འདུན་྾྾། །དགེ་

འདུན་྾྾། །ས་ནི་དུག་གི་མ་ཡིན་ཏེ། །ས་ནི་དུག་གི་ཕ་ཡང་ཡིན། །བདེན་པའི་

བདེན་ཚིག་འདི་ཡི་མཐུས། །དུག་ནི་ས་ཡི་ནང་དུ་སོང༌། །གང་བའི་ནང་དུ་དུག་

སོང་ཞིག །ཆུ་ནི་དུག་གི་མ་ཡིན་ཏེ། །ཆུ་ནི་དུག་གི་ཕ་྾྾། །བདེན་པའི་྾྾། །དུག་

ནི་ཆུ་ཡི་ནང་྾྾། །གཤེར་བའི་ནང་དུ་྾྾། །མེ་ནི་དུག་གི་མ་྾྾། །མེ་ནི་དུག་གི་ཕ་

྾྾། །བདེན་པའི་྾྾། །དུག་ནི་མེ་ཡི་྾྾། །ཚ་བའི་ནང་྾྾། །རླུང་ནི་྾྾། །རླུང་ནི་

྾྾། །བདེན་པའི་྾྾། །དུག་ནི་རླུང་གི་྾྾། །གཡོ་བའི་ནང་དུ་྾྾། །

ཧཱུཾ་ང་ནི་ཕག་ན་རོ་རེ་སྟེ། །གསོ་བྱེད་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བྱིན་པས། །ས་བདག་ཀླུ་

གཉན་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཁྱད་པར་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པའི་ཀླུ་

གཉན་ས་བདག་གི། །ནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞི་གྱུར་ཅིག །ལུས་དབང་སྐེ་མཆེད་

རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཚེ་དཔལ་བསོད་ནམས་ལྡན་གྱུར་ཅིག །བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཞི་

གྱུར་ཅིག །བཅིངས་པ་ཁོལ་ལ་བསྡམས་པ་ལྷོད། །སྦྱིན་བདག་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་

ཅིག །ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

རྒྱས་པར་ན། བཟང་དྲུག་སན་གི་ནུས་པ་ཡིས། །ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ཐམས་ཅད་

ཀྱི། །ནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞི་གྱུར་ཅིག །རྨ་བྱའི་སྒོ་ཡི་ནུས་པ་ཡིས། །གིབ་དང་

སྐྲ་བྱི་སོས་གྱུར་ཅིག །ཕག་ཚང་ཀུ་བའི་བདུད་རི་ཡིས། །མགོ་བོ་ཉམས་པ་སོས་

྾྾། །རྒྱ་མཚོ་ལྦུ་བའི་ནུས་པ་ཡིས། །ཀླད་པ་ཉམས་པ་྾྾། །ནོར་བུ་གཟི་ཡི་ནུས་

྾྾། །མིག་འབྲས་ཉམས་྾྾། །ལེབ་རན་དམར་བོའི་ནུས་྾྾། །ལེ་དབང་ཉམས་
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྾྾། །པདྨ་གེ་སར་ནུས་྾྾། །མགིན་པ་ཉམས་྾྾། །སིང་བོ་ཞོ་ཤའི་ནུས་྾྾། །དོན་

སིང་ཉམས་྾྾། །མཁལ་མ་ཞོ་ཤའི་ནུས་྾྾། །མཁལ་མ་ཉམས་྾྾། །གུར་གུམ་

དཀར་བོའི་ནུས་྾྾། །མགིན་པ་ཉམས་྾྾། །དབང་བོ་ལག་པའི་ནུས་྾྾། །ལག་

པ་ཉམས་྾྾། །ཆུ་སྲིན་སྡེར་མོའི་ནུས་྾྾། །རྐང་བ་ཉམས་྾྾། །དུང་དང་མགོན་

བུའི་ནུས་྾྾། །རུས་སོ་ཉམས་྾྾། །མཚལ་ཆེན་དམར་པོའི་ནུས་྾྾། །ཁག་ནི་

ཉམས་྾྾། །ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔའི་ནུས་྾྾། །ཚེ་སྲོག་ཉམས་྾྾། །སྤུ་ཤེལ་རེ་ཡི་ནུས་

྾྾། །ར་རྣམས་ཉམས་྾྾། །ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའི་ནུས་྾྾། །ཁ་དོག་ཉམས་྾྾། །རིན་

ཆེན་སྣ་ལྔའི་ནུས་྾྾། །ནོར་རྫས་ཉམས་྾྾། །དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ནུས་

྾྾། །ཁ་དོག་ཉམས་པ་྾྾། །མདོར་ན་རི་སན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་

ཐམས་ཅད་ལ། །གནོད་འགལ་བྱས་པ་ཀུན་ཞི་སྟེ། །བདེ་བའི་དཔལ་དང་ལྡན་གྱུར་

ཅིག །དེ་དག་ལན་གསུམ་མམ་གཅིག །

སླར་ཡང་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཀྱེ་ང་ནི་ཕག་ན་རོ་རེ་སྟེ། །ང་ཡི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་

མེད། །གཙོ་བོ་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་དང༌། །རྒྱལ་རིགས་རེ་རིགས་དམངས་རིགས་

དང༌། །བྲམ་ཟེ་གདོལ་བའི་རིགས་རྣམས་དང༌། །ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ཐམས་ཅད་

ལ། །རྣལ་འབྱོར་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །གནོད་འགལ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་

དུ། །ས་བརྐོས་བྲག་གཤིགས་ཆུ་དཀྲུགས་དང༌། །ཤིང་བཅད་ཐབ་གཞོབ་བགིས་

པ་ཡིས། །གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སོས་གྱུར་ཏེ། །མཐོང་དུག་ལ་སོགས་དུག་རྣམས་

དང༌། །མཛེ་འབྲས་ཤུ་བ་ཕོལ་མིག་སོགས། །གནོད་པ་ཐམས་ཅད་མི་འབྱུང་

ཞིང༌། །ཕན་དང་བདེ་བའི་འཕིན་ལས་མཛོད། །
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ནད་པ་ཡོད་ན་གླུད་གཅིག་བྱས་ཏེ་མདུན་དུ་བཞག་ལ། སེང་གེའི་སྒའི་གཟུངས་དང༌། རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་གཟུངས་རིང་ཐུང་

གང་རུང་བརོད་ཅིང༌། བསྲུང་བྱའི་སྡིག་པ་དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ནད་

ཐམས་ཅད་྾྾། རིམས་ཐམས་ཅད་྾྾། གདོན་྾྾། ཉེ་པར་འཚེ་བ་྾྾། དུས་མ་

ཡིན་པར་འཆི་བ་྾྾། འཁོན་྾྾། གིབ་྾྾། བྱད་དང་བྱུར་྾྾། སལ་བ་ངན་པ་྾྾། 

ལྟས་དང་མཚན་མ་ངན་པ་྾྾། མཚན་མོ་ནག་མོའི་གདོན་྾྾། བདུད་ཀྱི་ཞགས་

པ་྾྾། གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་྾྾། བགེགས་དང་ལོག་འདེན་྾྾། ལོ་སེག་ཟླ་སེག་ཞག་

སེག་དུས་སེག་྾྾། བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཀླུ་རྒྱལ་རིགས་

ལས་བྱུང་བའི་ནད་དང་དུག་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། རེ་རིགས་྾྾། བྲམ་

ཟེའི་རིགས་྾྾། དམངས་རིགས་྾྾། གདོལ་བའི་རིགས་྾྾། ཀླུ་གཉན་ས་བདག་

ཐམས་ཅད་ལས་བྱུང་བའི་྾྾སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ལན་གསུམ་སོགས་བྱ། 

སབས་འདིར་བདེན་བརོད་བྱས་ནས་ཁྲུས་ཆུ་ཕིར་འདོར་བའམ། རྒྱས་པར་ན་བྱབས་ཁྲུས་ཀྱི་སབས་ལྟར་ཡང་རུང་ངོ༌། །

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །བཅོམ་ལྡན་ཕག་ན་རོ་རེའི་

མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་དག་བདག་གིས་བསྲུང་ཟིན་གིས། །འདི་ལ་སུས་ཀྱང་

གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག ། རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཏ། 

བགེགས་གཏོར་གཏོང་བར་འདོད་ན། ཆ་གསུམ་ནས་འབྱུང་བའི་བགེགས་གཏོར་ཟུར་དུ་བྱས་ནས་གཏོང༌། 

དེ་ནས་གཤེགས་པ་ལ་ནི། ཀྱེ་ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཕོག་ཐུག་གནོད་

གྱུར་བཟོད་བཞེས་ལས། །རང་རང་སོ་སོའི་གནས་སུ་གཤེགས། །རྒྱལ་རིགས་

ཤར་དང་རེ་རིགས་ནུབ། །བྲམ་ཟེ་ལྷོ་དང་དམངས་རིགས་བྱང༌། །གདོལ་བའི་རིགས་

རྣམས་མཚམས་སུ་གཤེགས། །ས་ཆུ་ཤིང་དང་རོ་རྣམས་ལ། །གནས་རྣམས་དེ་དང་

དེ་རུ་གཤེགས། །བཛྲ་མུཿ ན་ག་རཱ་ཛཱ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་གཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 
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དེ་ནས་གཟུགས་འགོས་རྣམས་སྣོད་ཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་གཙང་སར་བསྐལ་བ་དང༌། ཁྱད་པར་ཀླུ་གཟུགས་རྣམས་ཆུ་བོ་ཆེན་

པོར་སྐེལ་བ་སོགས་བྱ་སྟེ། བྱ་ཁྱི་སོགས་ཀྱིས་མི་ཟ་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་ཤིས་པ་བརོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་བོ། །

ཀླུ་བརྒྱད་གི་ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་པའི་གདོན་འགོལ་བྱེད་ཚུལ་འདི་ཡང༌། གནས་བརྟན་གགས་དཔལ་འབྱོར་གིས་བསྐུལ་བའི་

ངོར། ཀླུ་བརྒྱད་གི་ཆོ་གའི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་དུ་མ་ནས་བཤད་ཅིང་། འདིར་ཡང་གཞན་གིས་མཛད་པའི་ཆོ་ག་སྔོན་མ་གཉིས་ཙམ་

མཐོང་བ་དག་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ནའང་མ་ཚང་བ་སོགས་ཀྱིས་འཇུག་པ་མི་བདེ་བས། པཎ་ཆེན་དང་རྒྱལ་དབང་གིས་མཛད་པའི་ཀླུ་

གཏོར་སོགས་གཞུང་གཞན་འགའ་ཞིག་དང་ཡང་བསྟུན་ཏེ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བཤད་སྒྲུབ་མིང་ཅན་གིས་གཞན་ཕན་གི་བསམ་པས་

སྦྱར་པའོ། །

བཀྲ་ཤིས། །



  340  

༄༅། །ས་བདག་གདོན་དགོལ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ། 

༄༅། །ན་མོ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཡེ། གང་གི་མཚན་བརོད་གཟུངས་བསྔགས་བཟླས་པ་

ཡིས། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ལས་བྱུང་སྡུག་བསྔལ་ནད། །གཏན་ནས་སེལ་མཛད་རེ་

བཙུན་སེང་གེའི་སྒའི། །ཞབས་སེན་གུས་མཆོད་གདོན་དགོལ་ཆོ་ག་བྲི། །

དེ་ལ་འདིར་ས་བདག་གདོན་དགོལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འཆད་པ་ལ། སྦྱོར་བ་དང༌། 

དངོས་གཞི་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། གནས་ཡིད་དང་མཐུན་པ་གང་ཡང་རུང་བར། རས་ཤོག་སོགས་ལ་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་བའི་ནང་

དུ་ཆུ་རིས་སྔོན་པོ་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ་བྲིས་ས་སྟེགས་ཀྱི་ཁར་བཀྲམས་ཏེ། དབུས་སུ་སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཀྱི་སྐུའམ་ཚོམ་བུ་དགོད། དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཟངས་གཞོང་རེ་རེའམ། མ་འབྱོར་ན་ཤིང་སྣོད་གཙང་མའི་ནང་དུ་བག་ཕེ་

བསྲེས་པའི་ཟན་ནས། མ་གྲུབ་ན་ཟན་ཙམ་ལས་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་གཟུགས་བཅོས་མའམ། བར་དུ་བཏབ་པ་འོག་ནས་འཆད་པའི་

རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་གཡས་ངོས་ཀྱི་ཟངས་གཞོང་ནང་དང༌། གཡོན་དུ་སྣོད་ཀྱི་ནང་དུ་ས་བདག་རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་རི་རབ་གྲུ་

བཞི་བ་སེད་པར་བཅད་པ་ལྟ་བུའི་སྟེང་གི་ཟུར་བཞིར་གང་གི་མགོ་བོ་བཞི་བྱ། དེའི་མཐར་ཁྱུང་ག་བ་རྨ་བྱ་ཕག་མ་གཏོགས་པའི་

སེམས་ཅན་གི་གཟུགས་འགོས་སྣ་ཚོགས་པ་བྱས་ཏེ་བསོར། གཞོངས་པ་གཉིས་ཀའི་ཕོགས་བཞིར་སྙུག་ལྡེག་བཙུགས་པ་དང་

རས་དམར་པོའི་འཕན་དང་ཅོད་པན་དང༌། དེ་དག་གི་བར་བར་དུ་རས་སྐུད་དམར་པོ་སོགས་ཀྱི་ལྡ་ལྡི་བྱའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་

ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རྣམས་ཅི་འབྱོར་དང༌། འབུལ་གཏོར་པད་འདབ་ཅན་ལྔ་བཤམས་པ། གྲུབ་ན་ཐོག་མར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གསོ་

སྦྱོང་ལེན་ཅིང༌། མ་གྲུབ་ནའང་ཆད་ལྷག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །

དེ་ནས་སྐབས་འགོ་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ། རང་ཉིད་སད་ཅིག་གིས་རེ་བཙུན་སེངྒེའི་སྒར་

གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། བླ་མ་དང་རེ་བཙུན་སེངྒེའི་
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སྒ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསོར་བ་མདུན་

གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དངས། ༀ་གུ་རུ་སིངྷ་ན་ད་སརྦ་བོ་དྷི་སཏྭ་བྷཿ ༀ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས་ ཤཔྟའི་བར་མཆོད་དེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་

སྐབས་མཆི། ། ནས་ འགྲུབ་པར་ཤོག་ཅེས་པའི་བར་གིས་སེམས་བསྐེད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། སོགས་ཀྱིས་ཚད་མེད་བཞི་བསོམས་ལ། བཛྲ་མུཿ ཚོགས་ཞིང་

རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། 

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། པཎ་ཆེན་གི་དེར་བདག་མདུན་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྷ་དྲུག་བསྐེད་མཛད་དེ་བློས་འཆུན་དཀའ་

བས་ལྔ་ཕིར་བྱས་ན་ལེགས་ལ། ལྷ་དྲུག་བསྐེད་ནི་བྱ་བ་སྤྱིའི་ལུགས་སྔགས་རིམ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་འདུག་པས་ལེགས་ཤིང༌། 

བདག་གིས་ཀྱང་སྔར་དེ་བཞིན་དུ་བཀོད་ཟིན་ལ། རྒྱ་གཞུང་དུ་མ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ་བརྒྱ་ར་བོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐོར་བུ་རྣམས་

ལས་ནི་ས་བོན་ལས་བསྐེད་པ་དང༌། ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ཤིང༌། ཁྱད་པར་སེངྒེའི་སྒའི་སྒྲུབ་ཐབས་དུ་མ་ལས་

དེ་ལྟར་འབྱུང་བས་འདིར་འཇུག་པ་བདེ་ཆེད་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་བྱ་སྟེ་དེ་ནི་འདི་ལྟར། 

ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ ནས་ ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་སྣ་ཚོགས་

པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར། པཾ་ལས་པདྨ་དམར་པོའི་ལྟེ་བར་སིང་ལས་སེངྒེ་

དཀར་པོ་མགོ་བོ་གཡས་ཕོགས་སུ་བསྟན་པའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་

དཀར་བསིལ་ཉ་གང་བ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧྲིཿ ཡིག་དཀར་བོ་ལས་པདྨ་དཀར་བོ་འདབ་མ་

བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བ་ལ་ཧྲིཿ ཡིག་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་སེམས་ཅན་

གི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་རེ་བཙུན་སེངྒེའི་སྒ་སྐུ་

མདོག་དཀར་བོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། སྦྱན་གསུམ་པ། གཞོན་ནུ་དཀའ་ཐུབ་

པའི་ཚུལ་འཛིན་ཅིང༌། རལ་བའི་ཅོད་པན་ཅན། ཕག་གཡས་ས་གནོན་དང་གཡོན་
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པུས་མོའི་རྒྱབ་ངོས་ནས་ཟླ་གདན་ལ་བརྟེན་པའི་མཐེབ་མཛུབ་གཉིས་ཀྱིས་པདྨའི་

ར་བ་ནས་བཟུང་བའི་རེ་མོ་གཉིས་སུ་གེས་པའི་སྟེང་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རལ་གི་དང༌། དི་

ཞིམ་པོ་སྣ་ཚོགས་པས་བཀང་བའི་ཐོད་པ་བསྣམས་པ། སྐུའི་གཡས་སུ་སྦྲུལ་དཀར་

པོ་ཁ་ནས་ཁག་འཛག་པས་དཀྲིས་པའི་རེ་གསུམ་ཟླ་གདན་ལ་བཙུགས་པ། རས་

སྐུད་དམར་པོའི་ཚངས་སྐུད་དང༌། རས་བཟང་བོའི་ཤམ་ཐམས་གསོལ་ཞིང༌། ཀྲཥྞ་

ས་རའི་ལྤགས་པ་ནུ་མ་གཡོན་པ་ལ་བཀབ་པ། སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་དང་བཅས་པའི་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས་འཕོ་བ། རྒྱལ་བོ་རོལ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་

པའི་སྤྱི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། 

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པོ་ཏ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་

རེ་བདུན་སེངྒེའི་སྒ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་

བ་སྤྱན་དངས། 

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་

འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་

འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ། ༀ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་མ་རཾ་ཝ་

ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿ ཛཿ  ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་སྤྱན་དངས། ༀ་པཉྩ་ཀཱུ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས་ༀ་
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སརྦ་ཏ་ཏ་ག་ཏ་ནས་ཤྲིཿ ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་སྤྱི་བོས་ནས་དབང་བསྐུར་

བས་ལུས་གང༌། དི་མ་དག ། ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་རྣམས། ༀ་པདྨནྟ་ཀྲཏ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀྱིས་བསངས། སྭ་བྷ་ཝས་སྟོང་བར་སྦྱངས། སྟོང་བའི་

ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་

དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ་ ནས་ རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་

ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཿ ཧཱུཾ་ ནས་ ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། 

ༀ་ཨཱརྱ་སིངྷ་ན་ད་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས་ ཤཔྟ འི་བར་གིས་མཆོད་

ལ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་རབ་བསྔགས་ཤིང༌། །ཡོན་ཏན་དམ་པ་ཀུན་བསགས་

པ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞེས་མཚན་གསོལ་བའི། །རྟག་པར་བརེ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞེས་བསྟོད་ལ། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་འཕེང་གིས་བསོར་བ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

སྦྱངས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་

སྔགས་འཕེང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ སིང་ཧ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། དང༌། ན་མོ་རད་ཎ་

ཏྲཱ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་ཨཱ་རྱ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་སྭ་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀ་

རུ་ཎི་ཀ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ཀ་ཊེ། བི་ཀ་ཊེ། ནི་ཀ་ཊེ། ཀ་ཊེ་ཀ་ཊེ། ཀ་རོ་ཊེ་ཀ་རོ་ཊེ། 

བིདྱ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་གཉིས། ཅི་འགྲུབ་བཟླ། མཐར་ཡིག་བརྒྱ་བརོད་ལ་སྔར་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་དང་དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཞེས་
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སོགས་བསྔོ་སོན་བྱའོ། །

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་ནི། བསྒྲུབ་གཞི་པདྨཏྣ་ཀྲ་ཏ་ཀྱིས་བསངས། ཤཱུ་ནྱ་ཏས་སྟོང་བར་སྦྱངས། སྟོང་བའི་

ངང་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་པཾ་ལས་པདྨ་དམར་པོའི་ལྟེ་

བར་སིང་ལས་སེངྒེ་དཀར་པོ་མགོ་བོ་གཡས་ཕོགས་སུ་བསྟན་པའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་

ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་བསིལ་ཉ་གང་བ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧྲིཿ ཡིག་དཀར་བོ་ལས་

པདྨ་དཀར་བོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བ་ལ་ཧྲིཿ ཡིག་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རེ་བཙུན་

སེངྒེའི་སྒ་སྐུ་མདོག་དཀར་བོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། སྤྱན་གསུམ་པ། གཞོན་ནུ་

དཀའ་ཐུབ་པའི་ཚུལ་འཛིན་ཅིང༌། རལ་བའི་ཅོད་པན་ཅན། ཕག་གཡས་ས་གནོན་

དང་གཡོན་པུས་མོའི་རྒྱབ་ངོས་ནས་ཟླ་གདན་ལ་བརྟེན་པའི་མཐེབ་མཛུབ་གཉིས་

ཀྱིས་པདྨའི་ར་བ་ནས་བཟུང་བའི་རེ་མོ་གཉིས་སུ་གེས་པའི་སྟེང་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རལ་

གི་དང༌། དི་ཞིམ་པོ་སྣ་ཚོགས་པས་བཀང་བའི་ཐོད་པ་བསྣམས་པ། སྐུའི་གཡས་སུ་

སྦྲུལ་དཀར་པོ་ཁ་ནས་ཁག་འཛག་པས་དཀྲིས་པའི་རེ་གསུམ་ཟླ་གདན་ལ་བཙུགས་

པ། རས་སྐུད་དམར་པོའི་ཚངས་སྐུད་དང༌། རས་བཟང་བོའི་ཤམ་ཐམས་གསོལ་

ཞིང༌། ཀྲཥྞ་ས་རའི་ལྤགས་པ་ནུ་མ་གཡོན་པ་ལ་བཀབ་པ། སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་དང་

བཅས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས་འཕོ་བ། རྒྱལ་པོ་རོལ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་

བཞུགས་པ། 

དེའི་མདུན་དུ་བཾ་ལས་ཀླུ་རྒྱལ་ཝ་རུ་ཎ་དཀར་བོ་གཙོ་བོ་ལ་གུས་བས་འདུད་ཅིང་

བཀའ་ནོད་པ། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཕུཿ བརྒྱད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤར་དུ་མཐའ་
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ཡས་སྔོན་པོ། ལྷོར་ནོར་རྒྱས་སེར་བོ། ནུབ་ཏུ་འཇོག་པོ་དམར་བོ། བྱང་དུ་སྟོབས་རྒྱུ་

ནག་པོ། མེར་པདྨ་དཀར་བོ། བདེན་བྲལ་དུ་པདྨ་ཆེན་པོ་དཀར་བོ། རླུང་དུ་དུང་སྐོང་

དམར་བོ། དབང་ལྡན་དུ་རིགས་ལྡན་ལྗང་ཁུ་སྟེ། ཐམས་ཅད་སྟོད་ལྷའི་ལུས་ཅན་དང༌། 

སད་སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་འཁྱིལ་བ། དབུ་ལ་གདེངས་ཀ་བདུན་བདུན་དང་ལྡན་ཅིང༌། ཕག་

གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་གཙོ་བོ་ལ་འདུད་པའོ། །དེ་དག་གི་འཁོར་ཀླུ་རྒྱལ་རིགས། 

རེ་རིགས། བྲམ་ཟེའི་རིགས། དམངས་རིགས། གདོལ་བའི་རིགས་རྣམས་དང༌། ས་

བདག་ཀླུ་གཉན་ས་སྲིན་གི་རིགས་དང་ཞ་བོ་འཐེང་བོ་དོན་སིང་ཡན་ལག་གནས་

མལ་ལོངས་སྤྱོད་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ལན་ཆགས་བུ་ལོན་ཤ་འཁོན་ཅན་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསོར་བ་དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་འོད་ཀྱི་ར་བས་བསོར་བར་གྱུར། 

དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ༀ་དཀར་བོ། མགིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་

ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པོ་ཏ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་གི་

གནས་ནས་རེ་བདུན་སེངྒེའི་སྒ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་

ཀྱིས་བསོར་བ་སྤྱན་དངས། 

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་

འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་

འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ། ༀ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་མ་རཾ་ཝ་

ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿ ཛཿ  ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་ལག་པ་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་དང་མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་བརྐང་གཞན་སུམ་ཁུ་ཚུར་བཅིངས་པའི་མཐེ་བོང་གི་རྒྱབ་ཏུ་

གཡས་པའི་སོར་མོ་ལྔ་ཕལ་ཏེ་བཞག་པ་གདེངས་ཀའི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ལས་འོད་
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ཟེར་འཕོས་ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དངས། གདེངས་ཀ་ནོར་བུ་འབར་

བའི་འོད་ཀྱིས་ནི། །ས་འོག་མུན་པ་མ་ལུས་སེལ་མཛད་ཅིང༌། །བསྟན་ལ་རབ་དགའ་

མཐུ་སྟོབས་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས། །གཙུག་ན་རིན་ཆེན་ཀླུ་ཡི་རེ། །མཐའ་

ཡས་ནོར་རྒྱས་དུང་སྐོང་དང༌། །དགའ་བོ་འཇོག་པོ་པདྨ་དང༌། །པདྨ་ཆེན་པོ་ཆུ་ལྷ་

དང༌། །སྟོབས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་མ་དོས་དང༌། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །གནས་

འདིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཨེ་ཧེ་ཧི། སརྦ་ན་ག་རཱ་ཛ་ས་པཱ་རི་ཝ་

ར་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ཀླུ་དང༌། ༀ་ཨེ་ཧེ་ཧི། སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ས་མ་ཡེ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ས་བདག་སྤྱན་དངས་ ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ རང་རང་གི་དམ་ཚིག་པ་སོ་སོ་དང་

གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དངས། ༀ་པཉྩ་ཀཱུ་ལ་ས་པཱ་རི་

ཝ་ར་ཨཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མངོན་པར་དབང་

བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིས་

གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས་ༀ་སརྦ་ཏ་ཏ་ག་ཏ་ནས་ཤྲིཿ ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་

ཤིང་སྤྱི་བོས་ནས་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་གང༌། དི་མ་དག ། ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་

ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཙོ་བོ་ལ་འོད་དཔག་མེད་དང༌། ཀླུ་རྒྱལ་རྣམས་

ལ་གཙོ་བོས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣམས་ཐུན་མོང་དུ་སྔར་ལྟར་བསངས་སྦྱངས་བསྐེད་དེ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་འབུལ་བ་

ནི། མཆོད་པ་རྣམས། ༀ་པདྨནྟ་ཀྲཏ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀྱིས་བསངས། སྭ་བྷ་ཝས་སྟོང་བར་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་
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ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ་ ནས་ རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་

པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཿ ཧཱུཾ་ ནས་ ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་བྱིན་

གིས་བརླབས་ལ། རབ་འབྱམས་ཞིང་ན་ཡོད་པའི་མཆོད་ཚོགས་དང༌། །བདག་གིས་གུས་

པས་སྦྱར་བའི་མཆོད་ཡོན་འདི། །རེ་བཙུན་སེངྒེའི་སྒ་དང་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། །འཁོར་

དང་བཅས་ལ་འབུལ་གིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཨཱརྱ་སིངྷ་ན་ད་སརྦ་ན་ག་ར་ཛ་

ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས་ ཤཔྟ འི་བར་སྦྱར་ནས་མཆོད་ལ། 

སྐོན་གིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཐུགས་རེའི་སྤྱན་གིས་འགོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཁྱད་པར་ཀླུ་གཉན་ས་

བདག་གི། །ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་བའི། །སེངྒེའི་སྒ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཅེས་

པས་བསྟོད། 

དེ་ནས་ས་བདག་ལ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་ སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ལ། ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ལ་

ཐུན་མོང་དུ་ཀླུ་སན་རྣམས་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་སྔགས་སམ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་བདུན་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ་འདི་ལྟར། 

ན་ག་གེ་སེར་སན་གི་མཆོག །སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པས། །ཏིང་

འཛིན་འཕོ་འདུའི་བརས་བཀྲོལ་ཏེ། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །སྔོན་གི་

དམ་ཚིག་དན་དགོངས་ལ། །ཞེ་སྡང་གདུག་ལས་སླར་འཐུལ་ཅིག །ཀ་ཎཱ་ཀ་རི་ན་ག་

པུལ་པ་དང༌། །རྒྱ་མཚོའི་ལྦུ་བ་ཆུ་སྲིན་སྡེར་མོ་དང༌། །དབང་བོ་ལག་པ་བལ་པོ་སེའུ་

དང༌། །སྤུ་ཤེལ་རེ་དང་དམར་བཤད་ལག་མ་དང༌། །གུར་གུམ་ཨུཏྤལ་འདམ་བུའི་
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ནགས་ཚལ་དང༌། །དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་རས་སྐུད་དམར་བོ་དང༌། །ལི་ཁི་དམར་བོ་ག་ཕུར་

ཤོལ་དང་ནི། །ཤུ་ཐག་དཀར་བོ་སིང་པོ་ཞོ་ཤ་དང༌། །མཁལ་མ་ཞོ་ཤ་སྟག་གི་ཤུན་

པ་དང༌། །ཙནྡན་དཀར་དམར་ཀླུ་སན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་རྣམས་ལ་

མཆོད་པར་བགི། །བཞེས་ནས་ཡོན་བདག་ནད་འདི་བསལ་དུ་གསོལ། །ཅེས་མཆོད་དེ། 

ཀླུ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་ནི། མཐའ་ཡས་ནོར་རྒྱས་ལ་སོགས་ཀླུ་དབང་རྣམས། །ཡིད་

བཞིན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཡངས་པ་ན། །ཡིད་འོང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་

པའི། །ཕོ་བྲང་འབྱོར་བ་ཆེན་པོའི་དབུས་ན་བཞུགས། །དབུ་ལ་སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་

ཀས་མཛེས་པའི་དབུས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་པ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང༌། །བདག་

གཞན་དོན་རྣམས་ཕུན་ཚོགས་འགྲུབ་པའི་གཏེར། །དབུལ་བའི་མུན་སེལ་འོད་

འབར་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱན། །གདེངས་ཅན་འབྱོར་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

རྫོགས། །མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ལ་མངའ་བརེས་པའི། །ཀླུ་དབང་འཁོར་དང་

བཅས་ལ་གུས་པས་འདུད། །ཅེས་བསྟོད། 

གྲུབ་ན་སབས་འདིར་གཙོ་བོ་དང་ཀླུ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ནས་ཡིག་བརྒྱ་བརོད། 

དེ་ནས་གཏོར་མ་རྣམས་སོ་སོའི་ཐུན་མོང་དུ་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་

སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་

ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡ་ཞེས་སོགས་སྔགས་དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། 

མགོན་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གིས་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དངས་ཏེ་

གསོལ་བར་གྱུར། 
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གཏོར་མ་དང་པོ། ༀ་ཨཱརྱ་སིངྷ་ན་ད་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གཙོ་

བོ་དང༌། 

གཉིས་པ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ། ཨ་ནནྟ། བ་སུ་ཀ ། ཏཀྵ་ཀ ། ཨ་ཀོ་ཊ། པདྨ། མ་ཧཱ་པདྨ། 

ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ། ཀཱུ་ལི་ཀ་ས་པ་རི་ཝ་རི་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གིས་ཀླུ་ཆེན་

བརྒྱད་དང༌། ཡང་ན་ཨཥྛ་མ་ཧཱ་ན་ག་ས་པཱ་རི་ཝ་རས་ཐུན་མོང་དུ་འབུལ་རུང་ངོ༌། །

གསུམ་པ། ༀ་ན་ག་ཀཱུ་ལ་པཉྩ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཀླུ་

རིགས་ལྔ་དང༌། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཡིས་གཉན་དང་

ས་བདག་ལ་ཕུལ་ནས། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་འཁོར་བཅས་སོགས། །རིགས་ལྔའི་ཀླུ་ཚོགས་

མ་ལུས་དང༌། །ཁྱད་པར་སྦྱིན་བདག་ལ་འཚེ་བའི། །ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ཐམས་ཅད་

ལ། །དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་བདུད་རིའི་ཆུ། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ཀླུ་ཡི་གཏེར། །ཀླུ་

སན་དར་ཟབ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །རང་རང་དགེས་པའི་དམ་རྫས་རྣམས། །ཏིང་འཛིན་

སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཡིས། །བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ་འབུལ་ལགས་ན། །ཕོགས་བཅུའི་

ཀླུ་ཡི་ཕོ་བྲང་དུ། །བདུད་རིའི་ཆར་རྒྱུན་འབབ་གྱུར་ཅིག ། 

བཞི་བ་བགེགས་ལ་བསྔོ་བ་ནི། ༀ་གུང་ཀ་རི་གུང་ཀ་རི་སྭཱཧཱ། ༀ་བི་ཙི་བི་ཙི་སྭཱཧཱ། ༀ་

གུང་གུང་སྭཱཧཱ། ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨ་ཀ་རོའམ་ ན་མཿ སོགས་ལན་གསུམ་གིས་ཕུལ་ཏེ། བགེགས་

རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་དང༌། །གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང༌། །བྱིས་པའི་

གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་དང༌། །ཁྱད་པར་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་ཅིང་འཚེ་

བའི་གདོན་བགེགས་ལ། །འབུལ་གིས་བཞེས་ལ་དེང་ཕན་ཆད། །རང་གི་ལུས་ལ་

དཔེ་ལོང་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་ཅིང༌། །གནོད་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་གཏན་

བོར་ཏེ། །བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་མཛོད། །
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ལྔ་བ་གཞི་བདག་ལ་བསྔོ་བ་ནི། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་

ༀ་ལན་གསུམ། ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་

འདི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་བསྔོ། །བཞེས་ནས་ལས་དང་བྱ་བ་གང༌། །བྱས་

ལ་ཕག་དོག་མི་མཛད་པར། །མཐུན་རྐེན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་བར་མཛོད། །བདག་གི་

བསམ་པའི་ཞེས་སོགས་ཀྱང་བརོད་དོ། །

དེ་ནས་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ། དབང་བསྐུར་བའི་བུམ་པ་དང༌། རི་སན་གི་བུམ་པ་གཉིས་ཁ་རྒྱན་མགུལ་འཆིང་གཟུངས་ཐག་དང་

བཅས་པ་སྟ་གོན་བྱས་ཏེ་ག་རི་མ་འདེས་པའི་བུམ་རྫས་དི་བཟང་བོའི་ཆུ་དང་བཅས་པས་དགང༌། རི་སན་གི་བུམ་པར་འོག་ནས་

འབྱུང་བའི་གསོ་བའི་སན་རྣམས་ལས་ཅུང་ཟད་རེ་བླུག་སྟེ་ར་དཀར་དང་བ་དམར་གི་འོ་མ་དི་ཆུ་དང་བཅས་པ་བཀང་དབང་བསྐུར་

བའི་བུམ་པ་སྔར་ལྟར་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་བའི་དང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་

པ་ཕི་བུམ་པ་ལ་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་

བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ ཞེས་པ་ནས་ རོལ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། གཙོ་བོའི་མདུན་

དུ་བཾ་ལས་ཀླུ་རྒྱལ་ཝ་རུ་ཎ་དཀར་བོ་ ཞེས་པ་ནས། གཙོ་བོ་ལ་འོད་དཔག་མེད་དང༌། ཀླུ་

རྒྱལ་རྣམས་ལ་གཙོ་བོས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་ཅེས་པའི་བར་མདུན་བསྐེད་ལྟར་བྱ། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། ༀ་ཨཱརྱ་སིངྷ་ན་ད་སརྦ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་

པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱའི་བར་གིས་མཆོད་ལ། ཐུགས་རེའི་གཏེར་གྱུར་རེ་

བཙུན་སེངྒེའི་སྒ། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་དང་ས་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །གུས་པས་འདུད་

དོ་རྣལ་འབྱོར་སྦྱིན་བདག་གི། །འགལ་རྐེན་ཀུན་ཞི་མཐུན་རྐེན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་བུམ་ལྷའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་

བས་སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། 

གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ། ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་གང་མང་དང༌། གྲུབ་ན་བཟུངས་རིང་ཡང་
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འདོན། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ནཾ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨ་ནནྟ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ནཾ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

ཐོག་མཐའ་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། བ་སུ་ཀི། ཏཀྵ་ཀ ། ཨ་ཀོ་ཊ། པདྨ། མ་ཧཱ་པདྨ། ཤངྑ་པཱ་ལ། ཀཱུ་

ལི་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་ཧཱུཾ་ནཾ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་རྣམས་ཀླུ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་དང༌། ༀ་ན་ག་ཀཱུ་ལ་པཉྩ་

ཤནྟི་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་པྲ་ཏི་བོ་ཡ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་པྲ་བྷཉྩ་པུ་ཉེ་པ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏི་

ཧྲིཿ ཏ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ཀླུ་རིགས་བཞིའམ་ལྔའི་སྔགས་རྣམས་བརྒྱ་ར་རེ་བཟླའོ། །

དེ་ནས་གཟུངས་ཐག་རི་སན་གི་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་སྤོས་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་བདུན་དང་། གཙོ་བོའི་སྔགས་དང༌། ༀ་

རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡ་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སདྡ་ནི་སྭཱཧཱ། ཤི་སོས་པར་བྱེད་པའི་སྔགས་དང༌། 

ༀ་དེ་བྱ་ཨ་མྲ་ཏ་ནན་ཏ་ར་བྷི་ཤ་མེ་ཏ་པྲ་ཏི་ཙྪ་བ་ས་ནན་ན་མ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་སན་བདུད་རིར་

བསྒྱུར་བའི་སྔགས་རྣམས་བརྒྱ་ར་རེ་བཟླའོ། །སྔོན་ཚེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །སན་རྣམས་

འགོ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། །བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་བདེན་པ་དེས། །ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་

ནད་གསོས་ཤིང༌། །སན་རྣམས་བདུན་རིར་འགྱུར་པར་ཤོག ། ཅེས་བདེན་པའི་བྱིན་བརླབ་བྱ། 

ནད་པའི་མདུན་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གཟུགས་འགོས་བཅུག་པའི་སྣོད་དེ་བཞག་ལ། དེའི་མདུན་དུ་དཀར་གསུམ་མངར་

གསུམ་དང་ཀླུ་སན་དང་མཆོད་པ་གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་ཚར་གཉིས་བཤམ། བགེགས་གཏོར་ཤ་ཆང་ལ་ཕུག་དང་བཅས་པས་

བརྒྱན་པ་བཤམས་ཏེ་འདི་སད་ཅེས། ཁྱེད་རང་གི་མདུན་གི་གཟུགས་འགོས་འདི་རྣམས་ཀླུ་གཉན་

ས་བདག་དེ་དང་དེ་དངོས་ཡིན་སམ་པ་དང༌། གང་མགོ་ཅན་འདི་ས་བདག་ནག་པོ་

དངོས་ཡིན་སམ་པ་དང༌། ཀླུ་དང་ས་བདག་དེ་དག་གི་འཁོར་དུ་ཁྱེད་ཅག་ལ་གནོད་

པའི་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་བསོར་བའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག ། ཅེས་

བར་སྤད།

སྔར་ལྟར་གདེངས་ཀའི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ཏེ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་ཀླུ་རྒྱལ་



  352  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དངས། གདེངས་ཀ་ནོར་བུ་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་ནི། །ས་

འོག་མུན་པ་མ་ལུས་སེལ་མཛད་ཅིང༌། །བསྟན་ལ་རབ་དགའ་མཐུ་སྟོབས་བསམ་

མི་ཁྱབ། །ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས། །གཙུག་ན་རིན་ཆེན་ཀླུ་ཡི་རེ། །མཐའ་ཡས་ནོར་རྒྱས་དུང་

སྐོང་དང༌། །དགའ་བོ་འཇོག་པོ་པདྨ་དང༌། །པདྨ་ཆེན་པོ་ཆུ་ལྷ་དང༌། །སྟོབས་ཀྱི་རྒྱུ་

དང་མ་དོས་དང༌། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །གནས་འདིར་མཆོད་ཀྱིས་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཨེ་ཧེ་ཧི། སརྦ་ན་ག་རཱ་ཛ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཞེས་པས་ཀླུ་དང༌། ༀ་ཨེ་ཧེ་ཧི། སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ས་མ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ས་བདག་

སྤྱན་དངས་ ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ རང་རང་གི་དམ་ཚིག་པ་སོ་སོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་

གྱུར། ཅེས་བྱ་ཞིང་དབང་བསྐུར་རྒྱས་འདེབས་སོགས་བྱས་ཀྱང་མི་འགལ། 

གཏོར་མ་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ། སྔར་ལྟར་རམ་བསྡུ་ན། ༀ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨི་

དཾ་ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གིས་འབུལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་མཐར་ཨཾ་སོགས་སྦྱར་ནས་མཆོད། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་

དབང་བསྒྱུར་པའི། །གཙོ་བོ་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་དང༌། །ས་ཆེན་འདི་ལ་གནས་བཅས་

པའི། །ས་བདག་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །ཁྱེད་རྣམས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་བྱས་

པས། །གནོད་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་

པས། །སྦྱིན་བདག་སྲུང་ཞིང་སྐོབ་གྱུར་ཅིག ། ཅེས་བརོད། 

དེ་ནས་རི་སན་གི་བུམ་པ་ལག་ཏུ་ཐོགས་ནས་འདི་སད་ཅེས། རི་སན་གི་ཆུ་འདི་ཉིད་གཟུགས་འགོས་

རྣམས་ལ་གཏོར་བས་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ལས་བྱུང་བའི་གནོད་པ་དང་ནད་རྣམས་

སོས། དེ་སོས་པའི་མཐུས་ཁྱེད་ཅག་གི་ནད་རྣམས་སོས་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག ། 
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ཅེས་བར་སྤད་ནས་གཙོ་བོའི་སྔགས་དང༌། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་སོགས་བརོད་ཅིང་བུམ་ཆུ་གཟུགས་འགོས་རྣམས་ལན་ཁ་ཡར་

གཏོར་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས། ཧྲིཿ ང་ནི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་སྟེ། །བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས། །གསོ་

བའི་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས། །ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཟབ་

མོ་སྔགས་ཀྱི་གཟི་བརིད་ཀྱིས། །བསྲེག་དང་བཙོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། །མཚོན་

ཆ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །བསྣུན་ཅིང་བཏུབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་སོགས། །སྡུག་

བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་བ་རྣམས། །འཆི་མེད་འཚོ་བའི་སན་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་

ཅིང་བཙོ་བ་སོས་གྱུར་ཅིག །ལུས་དང་དབང་བོ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །མཐུ་སྟོབས་ལྡན་

ཞིང་བདེ་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་ཐར་བར་ཤོག །དགའ་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ལྡན་ཞིང༌། །དབང་བོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ། །འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་

ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཉམས་པའི་ལུས་སོགས་སོས་ཤིང་རྒྱས། །ཡན་ལག་ཚང་ཞིང་

བདེ་གྱུར་ཅིག །ཀླུ་ནད་ཐམས་ཅད་སོས་གྱུར་ནས། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་ཐར་

བར་ཤོག །ངན་སོང་གསུམ་ལས་ཡོངས་བྲལ་ཏེ། །ཚངས་པའི་ཚེ་དང་ལྡན་གྱུར་

ཅིག །ཆོས་སྤྱོད་དབང་བོ་དུལ་གནས་ཀྱང༌། །སེངྒེའི་སྒ་ཡི་ཞལ་མཐོང་ཤོག །སྔགས་

དང་སན་སོགས་བྱིན་བརླབས་གིས། །བསམ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་ཞི་གྱུར་ནས། །བཅིངས་

པའི་ནད་ལས་གོལ་བར་མཛོད། །ན་ག་རཱ་ཛཱ་ཕུཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བསྡུ་ན་དེས་ཆོག་ལ། 

རྒྱས་པར་འདོད་ན། ཆག་ཚང་ཀུ་བའི་བདུད་རི་ཡིས། །མགོ་བོ་ཉམས་པ་སོས་གྱུར་

ཅིག །གཟེ་མ་འཕང་ཆེན་བདུད་རི་ཡིས། །སྐྲ་ལོ་ཉམས་པ་྾྾། །མུ་ཏིག་ཤེལ་གོ་

བདུད་྾྾། །ཀླད་པ་ཉམས་པ་྾྾། །སྤུ་ཤེལ་རེ་ཡི་྾྾། །རྣ་བ་ཉམས་྾྾། །ཁ་བོ་
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གཟི་ཡི་྾྾། །སྤྱན་ཆག་྾྾། །རྒྱ་སྤོས་དི་ཡི་྾྾། །སྣ་ནི་྾྾། །མགོན་བུ་དཀར་

པོའི་྾྾། །སོ་ནི་྾྾། །ལེབ་རན་དར་གི་྾྾། །ལྗགས་ནི་྾྾། །བུ་རམ་བཟང་པོའི་

྾྾། །ཤ་ནི་྾྾། །སིང་པོ་ཞོ་ཤའི་྾྾། །དོན་སིང་྾྾། །རྒྱ་མཚོ་ལྦུ་བ་྾྾། །གོ་བ་

྾྾། །གུར་གུམ་དཀར་པོའི་྾྾། །མཆིན་པ་྾྾། །མཁལ་མ་ཞོ་ཤའི་྾྾། །མཁལ་

མ་྾྾། །བཙོད་མདུད་དམར་པོའི་྾྾། །རྒྱུ་མ་྾྾། །དབང་བོ་ལག་པའི་྾྾། །ལག་

པ་྾྾། །ཆུ་སྲིན་སྡེར་མོའི་྾྾། །རྐང་བ་྾྾། །དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་྾྾། །རུས་

པ་྾྾། །མཚལ་ཆེན་ད་ཆུའི་྾྾། །ཁག་ནི་྾྾། །རས་སྐུད་དམར་པོའི་྾྾། །ཚེ་སྲོག་

྾྾། །རྨ་བྱའི་མདོངས་ཀྱི་྾྾། །བཀྲག་མདངས་྾྾། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་྾྾། །ནོར་

ནི་྾྾། །འབྲུ་སྣ་ལྔ་ཡི་བདུད་རི་ཡིས། །ཡུལ་ཁམས་ཉམས་པ་སོས་གྱུར་ཅིག ། ཅེས་

དང་སྔགས་བརོད་ཅིང་རི་སན་གི་བུམ་ཆུ་གཟུགས་འགོས་རྣམས་ལ་གཏོར། 

དེ་ནས་འཕིན་ལས་བཅོལ་ཞིང་འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། ཀྱྱཻ། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་དང་ཀླུ་རིགས་བཞི། །ཀླུ་

བདུད་ཀླུ་བཙན་ཐམས་ཅད་དང༌། །ས་བདག་ས་སྲིན་ལ་སོགས་པ། །ཁྱེད་རྣམས་ལ་

ནི་མཆོད་གཏོར་ཚོགས། །ཕུལ་ནས་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ལ། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་

ཡོན་བདག་ཀུན། །བྱ་བ་མང་ཞིང་སྤྱོད་རིང་བས། །ས་བརྐོས་བྲག་བཤིག་ན་སློག་

ཅིང༌། །རོ་བཅག་ཆུ་དཀྲུགས་ཤིང་རྣམས་བཅད། །མི་གཙང་ཐབ་གཞོབ་བྱས་གྱུར་

པས། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི། །ལུས་དང་ཡན་ལག་དོན་སིང་དང༌། །དབང་

བོ་ལོངས་སྤྱོད་ཉམས་པ་དང༌། །ཐུགས་དང་སྤྱན་ཟུར་ལ་ཕོག་པའི། །ཉེས་པ་ཐམས་

ཅད་སོས་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་གསོས་པས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི། །མཐོང་དུག་རེག་དུག་

མཆེ་བའི་དུག །ཁ་རླངས་དུག་དང་སྦྱར་དུག་གིས། །བསྐེད་པའི་མཛེ་འབྲས་ཤུ་
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བ་དང༌། །ཕོལ་མིག་བས་ལྡག་གཡན་པ་དང༌། །མེ་དབལ་དེག་གྲུམ་རྐང་འབམ་

དང་། །དམུ་ཆུ་ལ་སོགས་ནད་རྣམས་ཀུན། །མི་འབྱུང་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་

དང༌། 

གདེངས་ཀའི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ཏེ་དམ་ཚིག་བསྒག་པ་ནི། ཧཱུཾ། ང་ནི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྟེ། །ཀླུ་རྒྱལ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན། །ཆོས་བཤད་བདེན་ཚིག་ཉན་པར་གིས། །གལ་ཏེ་བདེན་

ཚིག་མི་ཉན་ན། །རིག་སྔགས་རྒྱལ་བོའི་བཀའ་བཅག་པས། །གསོ་བའི་སན་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ཀུན། །མཚོན་ཆའི་ཆར་དུ་གྱུར་ནས་ནི། །ལུས་ཀྱི་གནད་ལ་གཟེར་བར་

བྱེད། །བཅད་ཅིང་བཅད་ཅིང་དུམ་བུར་འགྱུར། །མངར་གསུམ་ལ་སོགས་གཏོར་མ་

ཡང༌། །དུག་ཆེན་ཧ་ལ་ཧ་ལར་གྱུར། །སྨོ་དང་རྨོངས་པར་གྱུར་ནས་ནི། །ཚ་བ་ཆེན་

པོས་གཟིར་བར་བྱེད། །དེས་ན་དུས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །དམ་ཚིག་འདི་ནི་རྟག་ཏུ་

སྲུངས། །ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ སིངྷ་ཧ་ན་ད་ས་མ་ཡ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བརོད་དེ་དམ་ལ་བཞག་གོ ། 

དེ་ནས་དབང་བུམ་གི་ནང་གི་གཙོ་བོས་དབང་བསྐུར་བར་བསམས་ལ་གཟུངས་རིང་ཐུང་གི་རེས་སུ། སརྦ་ན་ག་

དུཿ ཁ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གིས་ཀླུ་ལ་དབང་བསྐུར། ཡང་གཟུངས་ཀྱི་མཇུག་

ཏུ། སརྦ་ན་ཀཱུ་ལ་པཉྩ་དུཿ ཁ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྪ། ཞེས་པས་ཀླུ་རིགས་བཞིའམ་ལྔ་དང༌། ཡང་

དེའི་འཕོར། སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་དུཿ ཁ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩས་བདག་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བས་དགེས་

ནས་སྲུང་སྐོབ་བྱེད་པར་བསམ་མོ། །

དེ་ནས་དབང་བུམ་གི་ཆུས་ལྷ་ལ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ཚིགས་བཅད་ཅི་རིགས་གིས་

ཁྲུས་གསོལ་བྱས་ཏེ་ཆུ་བུམ་པ་ཉིད་དུ་བླུགས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཁྲུས་བྱ་བ་དང༌། གཙུག་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་

ཅན། །མིག་ནི་གདེང་བ་ལྟོ་འཕེའི་རིགས། །བཟོད་དཀའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུང་ཞིག ། 
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གཙོ་བོའི་སྔགས་དང་རུ་རུ་སྤུ་རུའི་སྔགས་བརོད་པའི་རེས་ལ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་སྡིག་པ་དང་སྒིབ་པ་

ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ནད་ཐམས་ཅད་྾྾། །རིམས་ཐམས་ཅད་

྾྾། །གདོན་྾྾། །ཉེ་བར་འཚེ་བ་྾྾། །དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་྾྾། །འཁོན་

྾྾། །གིབ་྾྾། །བྱད་དང་བྱུར་ཐམས་ཅད་྾྾། །སལ་བ་ངན་པ་྾྾། །རྨི་ལྟས་དང་

མཚན་མ་ངན་པ་྾྾། །མཚན་མོ་ནག་མོའི་གདོན་྾྾། །བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་྾྾། 

གཤིན་རེའི་ཕོ་྾྾། །བགེགས་དང་ལོག་འདེན་྾྾། །ལོ་སག་ཟླ་སག་ཞག་སག་དུས་

སག་སོགས་མདོར་ན་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 

ལུས་ཅན་མགོ་བོ་ཐ་དད་ལ། །ཞེ་སྡང་དག་པོ་རྒྱལ་པོའི་རིགས། །རིགས་

བཞི་ཀླུ་བརྒྱད་ཡིད་ཀྱི་དུག །བཟོད་དཀའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུང་ཞིག །གཤེད་ལ་

གནས་པ་འཛངས་པའི་རིགས། །གཙང་མ་ཕལ་ལ་གནོད་མི་བྱེད། །ཀླུ་བྲན་འབུམ་

སྡེ་རེག་པའི་དུག །བཟོད་དཀའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུང་ཞིག །ཞེ་སྡང་གནག་པ་

བྱོལ་སོང་རིགས། །རྨིག་བཞི་ལགས་ལ་ན་བུན་འཐབ། །གཉན་ཆེན་འབུམ་སྡེ་ཁ་

རླངས་དུག །བཟོད་དཀའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུང་ཞིག །དམན་པའི་ཆ་འཛིན་ཞེ་སྡང་

ཅན། །བདེན་པ་མི་ཉན་ཀུན་ལ་གནོད། །ས་བདག་སྡིག་བཞི་མཆེ་བའི་དུག །བཟོད་

དཀའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུང་ཞིག །དེག་པ་སྡེ་བརྒྱད་འབར་བ་ཡི། །གེན་པ་ང་རྒྱལ་

མཐུ་བོ་ཆེ། །འགོ་བ་འདི་ལ་གང་གནོད་པ། །བཟོད་དཀའི་དུག་རྣམས་ཕིར་ཕྱུང་

ཞིག །སྦྱོར་གཞན་རབ་ཏུ་འཕོས་པའི་ཕོ་ཉ་ནི། །སྤྲུལ་བ་འབུམ་སྡེས་འགོ་ལ་གནོད་པ་

སྐེལ། །སན་དང་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཏིང་འཛིན་གིས། །བཟོད་དཀའ་མི་བཟད་དུག་

རྣམས་ཕིར་ཕྱུང་ཞིག ། ཅེས་བརོད་ཅིང་བཀྲུའོ། །
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བྱབ་པ་ནི་ཁར་ཆུ་ཅུང་ཟད་བཟུང་སྟེ། རྨ་བྱའི་མདོངས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ༀ་

ཨཱཿ ཧྲིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་སྔགས་མེ་ལྟར་འབར་བའི་འོད་ཟེར་ཀྱིས་སྔར་བཀྲུས་

པས་མ་དག་པའི་ནད་གདོན་རྣམས་བྱབས་ཤིང་དེད་ནས་ཁ་ནང་གི་ཆུ་ལ་ཐིམ་པར་

གྱུར། དེ་ནས་གོང་ལྟར་ཤནྟ�་ཀུ་རུའི་ གནས་སུ་ ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ་ཞེས་སྦྱར་བས་བྱབས་ཏེ་མཐར་ཁའི་ཆུ་བཀྲུས་

པའི་ཆུ་ནང་དུ་འདོར་རོ། །

སྲུང་བ་ནི། ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་རོ་རེ་རྒྱ་འགམ་དུ་བཞག་

པས་རོ་རེ་གོ་བསོན་ཏེ་ཕིན་ཆད་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པར་གྱུར་ཅེས་

བར་སྤད་ནས་རོ་རེ་དེ་བཞིན་དུ་བཞག་ལ་ངག་ཏུ་སྔགས་དང་སྡིག་པ་དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུང་

ཞིག་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་སྦྱར་ནས་བརོད་ཅིང༌། 

སེངྒེའི་སྒའི་སྔགས་བཟླས་པའི་སྲུང་སྐུད་དཀར་བོ་བཏགས་ཏེ། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་བྱིན་

བརླབས་དང༌། །རེ་བཙུན་སེངྒེའི་སྒ་ཡི་ཐུགས་རེ་ཡིས། །འགོ་བ་འདི་ལ་བདག་གིས་

བསྲུངས་ཟིན་གིས། །འདི་ལ་སུས་ཀྱང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག ། རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

དེ་ནས་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་

དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་྾྾། ཆོས་ཀྱི་྾྾། དགེ་འདུན་གི་྾྾། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་

གི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་྾྾། ཁྱད་པར་དུའང་རེ་བཙུན་སེང་གེའི་སྒའི་ཐུགས་རེ་དང༌། ཆོས་

སྐོང་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་དང་ཀླུའི་རྒྱལ་བོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་དང་བདེན་པའི་བྱིན་གིས་

བརླབས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གི་གནོད་

པ་དང་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་

ཅིག ། ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། སིདྡི་སིདྡི། ཕ་ལ་ཕ་ལ་ཧོཿ  བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་
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སོགས་དང༌། ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་སོགས་ཀྱིས་ཤིས་བརོད་བྱའོ། །

དེ་ནས་བགེགས་གཏོར་ཁ་གསོས་ཏེ་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། གོང་ལྟར་ༀ་གུང་ཀ་རི་ ནས། ས་པ་རི་ཝ་རི་

ཨ་ཀཱ་རོ འམ་ ན་མཿ སོགས་ཀྱིས་ཕུལ་ཏེ། སྔར་ལྟར་རམ་སྤོ་ན། གང་ཞིག་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ཡི། །ཞེས་

སོགས་བརོད་ཅིང༌། དེའི་ཚེའི་ས་བདག་གདོན་ཀུན་རང་གནས་དེངས། །ཞེས་བསྒྱུར། 

ཡང་ན་སྔ་མ་ལྟར་བྱས་ཏེ། མ་རེད་ཅེས་སོགས་ཀྱིས་བཟོད་གསོལ་གི་མཇུག་ཏུ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་

ཝ་ར་བཛྲ་མུཿ ས་བདག་འཁོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་ཅེས་བརོད་ཅིང་

སེ་གོལ་གདབ་བོ། ། དེ་ནས། ད་ནི་ཀླུ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྒྱལ་རིགས་དཀར་བོ་

ཤར་དུ་གཤེགས། །བྲམ་ཟེ་སེར་པོ་ལྷོ་རུ་གཤེགས། །རེ་རིགས་དམར་པོ་ནུབ་ཏུ་

གཤེགས། །དམངས་རིགས་སྔོན་པོ་བྱང་དུ་གཤེགས། །གདོལ་བ་ནག་པོ་མཚམས་

སུ་གཤེགས། །ས་ཡི་བདག་པོ་ས་ལ་གཤེགས། །རོ་ཡི་བདག་པོ་རོ་ལ་གཤེགས། །ཆུ་

ཡི་བདག་པོ་ཆུ་ལ་གཤེགས། །ཤིང་གི་བདག་པོ་ཤིང་ལ་གཤེགས། །རང་རང་སོ་

སོའི་གནས་སུ་གཤེགས། །སརྦ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་བཛྲ་མུཿ ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་

བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅིང་གཤེགས། 

དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གིས་བུམ་ཆུ་འཐོར་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒ་དང་བཅས་བགེགས་གཏོར་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གཟུགས་གཏོར་མ་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྲུས་ནས་བརྫངས་ཏེ། གཟུགས་བརན་རྣམས་ནི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོར་དོར་ཏེ་བྱ་ཁྱིས་མི་ཟ་བར་བྱའོ། །

མཐར་འགོ་བའི་ཚེ་འོད་ཀྱི་ར་བ་དགོལ་བར་བསམས་ཤིང༌། ནང་དུ་སླེབས་པ་དང་མདུན་བསྐེད་ལ་བཏང་རག་གི་

མཆོད་བསྟོད་བཟོད་གསོལ་དང༌། རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང་མེད་ན་གཤེགས་གསོལ་

གསོལ་གདབ་བསྔོ་སོན་ཤིས་བརོད་རྣམས་བྱའོ། །

ཞེས་ས་བདག་གདོན་དགོལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་འདི་ནི། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གི་རེས་སུ་འབྲངས་པ་ཡིན་ཡང༌། 
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དེར་བདག་མདུན་མཉམ་དུ་མཛད་པ་ནི་གཞན་གིས་བློས་འཆུན་དཀའ་བར་མ་ཟད། དེའི་རྐེན་གིས་འཁྲུགས་བསྡེབས་དགོས་པ་

མང་དུ་སྣང་ཞིང༌། དེ་བློ་ཆུང་གཞན་གིས་བྱེད་དཀའ་བས་ཕག་ལེན་དངོས་གཙང་ཞིག་འོང་དཀའ་བར་མཐོང་ནས་བདག་གིས་

འདིའི་ཆོ་ག་ཞིག་སྔར་བྲིས་ཟིན་ཀྱང་འདིར་སླར་ཡང་པར་དུ་བརྐོ་ཆེད་འཁྲུགས་བསྡེབས་དང་ཁ་སོང་དགོས་པ་འགའ་རེ་སྣང་བ་

རྣམས་བྱས་ཏེ་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་མ་གཏོགས། གཞན་དེ་བཞིན་དུ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བཤད་སྒྲུབ་མིང་ཅན་ཀྱིས་རེ་བཙུན་གི་འཕིན་

ལས་སྤེལ་བ་དང་སིགས་དུས་ཀྱི་མི་རྣམས་སྤྱོད་པ་ངན་པའི་དབང་གིས་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གི་གནོད་པ་མང་དུ་འབྱུང་བར་བཤད་

པས། དེ་དག་ལ་ཡང་ཕན་ན་སམ་པའི་བསམ་པས་ཅོ་ནེའི་དགོན་ཉིད་དུ་བསྒིགས་པའི་པར་ཡིག་པ་དགེ་སློང་བཀྲ་ཤིས་སོ། །མངྒ་

ལཾ། །
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༄༅། །རྒྱ་གར་སད་དུ། ཤྲི་ཝན་སངྒུ་རུ་བཛྲ་ཨཱ་ཙརྻ་མཧཱ་དྷརྨཱ་སྭ་མི་ཡེ་ན་མ། 

བོད་སད་དུ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རེ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །

ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་རང་རྒྱུད་ལ། །སྦྱོར་བར་མཛད་པའི་མཚན་ལྡན་བླ་མ་དང་། །རེ་བཙུན་སེང་གེ་སྒ་ལ་གུས་

བཏུད་ནས། །གདོན་སྒོལ་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་ཇི་སེད་པ། །བློ་གོས་མཆོག་དམན་ཀུན་གི་གོ་བདེ་བར། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་

པའི་ལེགས་བཤད་མཆོག །སྔོན་མེད་ཡི་གེ་ཕུན་ཚོགས་བསམ་འཕེལ་འདི། །བསྟན་དང་འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་འཆད་ལ་སྤོ། །ས་སྐའི་

བླ་ཆེན་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་དང་། །སིགས་དུས་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་སྔགས་འཆང་རེ། །ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་རེས་འཇུག་

བློ་གསལ་ཚོགས། །ཚུར་བྱོན་ཐོག་མར་ལུགས་འདིའི་ཆོས་ཚུལ་རྣམས། །བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་དྲུང་དུ་ལེགས་མནོས་ཏེ། །དེ་རེས་

བསེན་པ་ལས་རུང་སྔོན་འགོ་བས། །ཁོ་བོས་སྦྱར་བའི་བསྟན་བཅོས་འདི་བསླབ་ན། །གདོན་སྒོལ་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་སྤྱི་བྱེ་བྲག །ཀུན་

ལ་འཇིགས་མེད་བློ་ཡི་གདེང་ཐོབ་འགྱུར། །དེ་ལྟར་མཁྱེན་པར་མཛད་ལ་སལ་བཟང་རྣམས། །སྦྱོར་བ་གཙང་སྦྲ་ལྡན་ཞིང་ཡོ་བྱད་

ཚང་། །དངོས་གཞི་ཆོ་ག་དག་ཅིང་ཏིང་འཛིན་གསལ། །ཀུན་ཀྱང་ལྷག་བསམ་དག་པས་བསྟན་འགོ་ལ། །ཕན་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་

པའི་དག་སྣང་དང་། །བཅས་པས་ཆོ་གའི་ཕག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་འདི། །ཉམས་སུ་བླངས་ན་རང་དང་ཡོན་བདག་སོགས། །འགོ་ཀུན་

བདེ་བའི་ར་བར་འགྱུར་རོ་ཀྱེ། །

ཞེས་མཆོད་པར་བརོད་ཅིང་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། སལ་བཟང་རེས་འཇུག་རྣམས་ལ་གདམས་པའི་ཚིག་སྔོན་དུ་བརོད་

ནས། འདིར་གདོན་སྒོལ་གི་ཆོ་ག་ལག་ལེན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཡི་གེ་ཕུན་ཚོགས་བསམ་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་འཆད་

པ་ལ་དོན་གཉིས་ཏེ། བསེན་པ་དང་ལས་སྦྱོར་རོ། །དང་པོ་ལ་འདིའི་རེས་གནང་དང་ལུང་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གིས། བུམ་པ་ལ་བརྟེན་
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པ་ནི་གོང་མའི་གསུང་རབ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདིར་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་རབ་མཚན་མའི་བསེན་པ་

དངོས་སམ་རྨི་ལམ་དུ་སྐུ་མཐོང་བ་སོགས་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་དང་། འབྲིང་དུས་ཀྱི་བསེན་པ་ཟླ་བ་དྲུག །ཐ་མ་གངས་ཀྱི་བསེན་

པ་འབུམ་ཕག་བརྒྱད་དམ་བཞི་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པས་བྱ་བའོ། །

གཉིས་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ལ། སྦྱོར་དངོས་རེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་ལྔ། དཀྱིལ་འཁོར། རྟེན། བུམ་པ། མཆོད་པ། གཏོར་

མ་བཤམ་པའོ། །

དང་པོ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་བཞེངས་པའི་ས་ཕོགས་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། ཐེབས་ཟློག་བརིས་པའི་གཟའ་སར་

བཟང་པོ་འཛོམས་པའི་ཉིན། ས་སྟེགས་ཁོད་སོམས་པ་ལ་བའི་གཅི་བ་གཙང་མ་དང་དི་ཞིམ་པོའི་ཆུས་ལེགས་པར་བྱུགས་ལ། སློབ་

དཔོན་ཞལ་ནུབ་ཏུ་ཕོགས་པའི་མདུན་དུ། བྱང་ནས་རིམ་པ་ལྟར་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་གང་བ་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བར། 

སེང་སྒའི་ཚོན་སྤུང་དཀར་པོ།   རིགས་ལྔའི་མཚན་མ་གཙོ་བོའི་སྟེང་དུ་དཀར་པོ། ཤར་སྔོན་པོ། ལྷོ་སེར། ནུབ་དམར། བྱང་དུ་ལྗང་

ཁུ་རྣམས་ཚོན་སྤུང་ངམ། ཡང་ན་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་སོགས་གང་རུང་བཀོད་དོ། །

དེའི་གཡས་ཕོགས་སུ་ཀླུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཐིག་གིས་བྲི་བ་དང་། ཚོན་གིས་བྲི་བ་ལས། ཐིག་ལ་ཚངས་ཐིག་གདབ་པ་

ནས། །གཞལ་ཡས་ཁང་པ་གྲུ་བཞི་པ། །རིག་པ་འདོད་སྣམ་ཕ་གུ་དང་། །ད་ཕེད་ཤར་བུ་མདའ་ཡབ་སོགས། །དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་དང་

མཐུན་པ་ལས། །ཅུང་ཟད་མི་འདའི་ཁྱད་པར་ནི། །སོ་བཞིའི་གཡས་གཡོན་དུ། ཚངས་པའི་ཐིག་ནས་ཆ་ཆེན་རེའི། །རྟགས་བྱ་ཕ་

གུའི་ནང་ཐིག་དང་། །མདའ་ཡབ་ནང་ཐིག་གཉིས་པོ་ལ། །ཆ་ཕན་གཉིས་ཀྱི་རྟགས་རེ་བྱ། །ནང་གི་ཆ་ཆེན་ཕེད་དུ་གདབ། །དེའི་ཕི་

མའང་ཕེད་དུ་གདབ། །ཕི་མའི་ཆ་ཕན་ཕེད་དུ་གདབ། །མུན་པ་ཀ་བ་ཀ་རྒྱན་དང་། །རྟ་བབས་ལ་སོགས་འདིར་མི་དགོས། །རིག་

པ་འགོ་ལུགས་སྤྱི་དང་མཐུན། །མདའ་ཡབ་རིག་སྟེང་ཏལ་མར་འགོ། །དབུས་ནས་ཟུར་བཞིར་རེག་པར་བསོར། །དེ་ཡི་ཕི་རུ་ཆ་

ཕན་བསོར། །དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ཐིག་ནི། །དབུས་ཀྱི་འདབ་བརྒྱད་བཞག་དང་མཚུངས། །བསྡུ་ན་ཀླུ་ལའང་འདབ་བརྒྱད་

ཏེ། །གཞལ་ཡས་ཁང་པ་མི་དགོས་ཞེས། །ཕག་ལེན་ཟོར་ཡང་དབང་དུ་མཛད། །དེ་ནས་ཚོན་གིས་བྲི་བ་ནི། །དབུས་ཀྱི་འདབ་བརྒྱད་

དཀར་པོའམ། །ཡང་ན་སྣ་ཚོགས་མདོག་ཏུ་བྱ། །ཕོགས་མདོག་ཤར་དཀར་ལྷོ་སེར་པོ། །ནུབ་དམར་བྱང་ལྗང་རིག་པ་ནི། །ནང་ནས་

དམར་སྔོ་དཀར་རིམ་གསུམ། །གཞན་རྣམས་སྤྱི་དང་འད་བ་ལས། །འཁྱམ་རྣམས་སྔོ་སྐ་ཆུ་རིས་ཀྱིས། །མཛེས་པར་བྱས་ལ་དེའི་
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གཡས་གཡོན། །ཕོགས་ཀྱི་མདོག་ཅན་སྦྲུལ་གཉིས་གཉིས། །ཕོགས་བཞིར་བྲང་སྤོད་མཚམས་བཞི་རུ། །མཇུག་མ་མདུད་ཅིང་

ལགས་རི་སྔོ། །པདྨའི་ལྟེ་བ་འདབ་བརྒྱད་ལ། །ཀླུ་ཆེན་སོ་སོའི་ཁ་དོག་དང་། །མཐུན་པའི་ཚོན་ཕུང་སམ་ནམ་དགུ་བཀོད། །དེའི་

གཡས་ཕོགས་སུ་ས་བདག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཁྲུ་གང་པ་དཀར་པོ་བྲིས་སོ། །

གཉིས་པ་རྟེན་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་མཆོད་པའི་རྟེན་ནི། ཞིབ་ཟན་ནམ། བག་ཟན་ལ། ཀླུའི་གཟུགས་སྟོད་མི་ལ་སྦྲུལ་མགོའི་

གདེང་ཀ་བདུན་བདུན་པ། སིང་ཁར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ། སད་སྦྲུལ་མཇུག་འཁྱིལ་བ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་དགུ་བྱས་ཏེ། 

དབུས་ཀྱི་དེ་ཆེ་བ། སྣོད་ཟངས་གཞོང་གཙང་མ་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ་ཟན་ལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་གཟུགས་བྱས་པའི་གདན་གི་

སྟེང་དུ་བཞག་པ། ཀླུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཟངས་ཀྱི་མནྫུའི་སྟེང་དུ་བཞག ། ཟངས་ཀྱི་མནྫུ་མ་འབྱོར་ན་དཀར་གོང་སུམ་

འཛོམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བཞག་གོ ། 

གཉིས་པ་གསོ་བའི་རྟེན་ནི། ཡང་ཟངས་གཞོང་གི་ནང་དུ་ས་བདག་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཟན་ར་བ་གྲུ་བཞི་ལ། དབུས་དང་ཕོགས་

གང་གི་མགོ་བོ་ལྔ་ཡོད་པ་བྱས་ལ། དེའི་མཐའ་སོར་དུ་ཀླུ་ཕལ་བ་རིགས་བཞིའི་རྟེན་ནི། ཤར་དུ་སྦྲུལ། ལྷོར་རུས་སྦལ། ནུབ་ཏུ་འཇོང་

མོ། བྱང་དུ་ཉ། ས་བདག་ཕལ་པའི་རིགས་བཞིའི་རྟེན་ནི། ཤར་དུ་སྡིག་པ། ལྷོར་སྡོམ། ནུབ་ཏུ་ཁ་བརྒྱད། བྱང་དུ་གོག་མོ། གཞན་ཡང་

བྱ་ཁྱུང་། རྨ་བྱ། ག་བ། འོལ་པ། ཕག་རྣམས་མ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་བརན་ཕོགས་རེ་རེར་གཉིས་བྱ་

བའམ། དེ་ཙམ་མ་འགྲུབ་ན་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་བཀོད། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་མ་སྦྲུལ་བརྒྱད་ཀྱི་ར་བས་བསོར་བ། ས་བདག་གི་དཀྱིལ་

འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཟངས་ཀྱི་མནྫུ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བཞག་གོ ། 

གསུམ་པ་བུམ་པ་ལ་གསུམ། ལྷ་དང་། དབང་དང་། རི་སན་གི་བུམ་པ། ཟངས་སམ་རྫ་སོགས་ལ་བྱས་པ་མགུལ་འཆིང་

དར་བཅས་པ་གསུམ་བགེགས་བསལ། དང་པོ་གཉིས་སུ་སན་ལྔ། འབྲུ་ལྔ། ཏྲི་ལྔ། སིང་པོ་ལྔ། རིན་པོ་ཆེ་ལྔ་སྟེ་བུམ་རྫས་ཉེར་

ལྔ་གཞུག ། གསུམ་པ་རི་སན་གི་བུམ་པར་གཞི་སྤང་སྤོས་གཙང་མ་ལ་བྱས་ལ། བཟང་དྲུག ། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་དང་། 

འབྲས་བུ་གསུམ་དང་རྒྱ་མཚོ་ལྦུ། །ཀོན་ཏོ་ཀ་རི་ཆུ་སྲིན་སྡེར། །དབང་པོ་ལག་པ་གེ་སར་གསུམ། །སེ་མའི་མེ་ཏོག་ཨུཏྤལ་སྔོན། །ག་

མའི་མེ་ཏོག་ཟེར་བའང་སྣང་། མཚལ་དཀར་སྤོས་ཤེལ་རི་དང་ནི། །ཞོ་ཤ་གསུམ་དང་རྨ་བྱའི་མདོངས། །ནོར་བུ་མྱུ་གུ་ལེབ་རན་

དམར། །ལྷང་མ་ལྷང་འཚེར་མཁལ་སྲན་བྲེ། །ཕག་ཚངས་ཀུ་བ་གསེར་མེ་ཏོག ། བྲ�་ཡང་ཀུ་དང་སྤང་རྒྱན་གཉིས། །སླེ་ཏྲེ་ག་མ་མོན་
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བུ་དང་། །དུང་དང་རོ་རྒྱུས་ཏིལ་དཀར་པོ། །ཚ་བ་གསུམ་དང་དུག་རིགས་དང་། །ག་རི་དམར་སྐྱུར་དག་པོའི་རྫས། །སྤངས་ལ་ར་

དཀར་འོ་མའམ། །སེར་སྐའི་བ་ཡི་འོ་མ་དང་། །དི་བཟང་ཆུ་ཡིས་གསུམ་གཉིས་དགང་། །ཀུ་ཤས་ཁ་བརྒྱན་བུམ་གདན་བཞག ། 

བཞི་པ་མཆོད་པ་ལ། འདི་རྣམས་གང་འབྱོར་རི་སན་གི་བུམ་པར་བཏབ། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལས། དང་

པོ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་སོ་སོའི་མཐར་དབང་ལྡན་དུ་མཚམས་འཛིན་གི་མེ་ཏོག་དང་། ཆུ་གཉིས་སྔོན་འགོའི་ཉེར་སྤྱོད་ཚན་པ་གསུམ་

བཤམས། དེ་ཙམ་མ་གྲུབ་ན་སྤྱི་མཐུན་དུ་ཚར་གཅིག་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་བཤམ་མོ། །

གཉིས་པ་ནི་དར་རམ། རས་སམ། ཤོག་བུ་དམར་པོ་ལ་བྱས་པ་གདུག་དང་། བ་དན་དང་། རས་སྐུད་དམར་པོ་ཁྲུ་གང་པ་དང་

བཅས་པ། ཀླུ་ཆེན་པོ་དགུ། ས་བདག་ཕལ་པ་རིགས་བཞི་དང་། ཀླུ་ཕལ་པ་རིགས་བཞི་སྟེ་བརྒྱད། ཤ་གཉེར་བ་གཉིས་ཏེ་ཚན་པ་

བཅུ་དགུ་བཤམ། དེ་ཙམ་མ་འབྱོར་ན་ཀླུ་དགུ་ལ་རེ་རེ། ཀླུ་དང་ས་བདག་ཕལ་པ་གཉིས་ལ་རེ་རེ། ཤ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་རེ་རེ་སྟེ་

ཚན་པ་བཅུ་གསུམ་སོ་སོའི་ཐད་ཀར་ཟན་ལ་འཛུགས། གཟུགས་ལ་བཙུགས་ན་ཀླུ་དང་ས་བདག་སོགས་གནོད་པར་འགྱུར་བས་

འཛུགས་མི་ཉན་ནོ། །

ལྔ་པ་གཏོར་མ་ནི། ལྷའི་གཏོར་མ། ཀླུའི་གཏོར་མ། ས་བདག་གི་གཏོར་མ་རྣམས་ཟླུམ་གཏོར་པད་འདབ་ཅན་རེ་རེ་སོ་སོའི་

ཤར་དུ་བཤམ། དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་གཡས་ཕོགས་སུ། ལྷོ་ནུབ་ནས་ཤར་ལྷོའི་བར་ལ་ཕོགས་སྐོང་དང་། འབྱུང་པོ་དང་། 

བགེགས་གཏོར་རྣམས་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕག་ལེན་ལྟར་བཤམས་ལ། དེ་རྣམས་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ཁ་ཟས་

འབྱོར་པ་སོགས་ཀྱང་བཞག་ཅིང་། དམར་སྐྱུར་མ་འདེས་པ་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པ་བྱ་ཞིང་། གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་གི་མདུན་དུ་

སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་རོ་རེ་དིལ་བུ་འཐོར་ནས། བུམ་པ་གསུམ། གཟུངས་རོར། དུང་ཆོས། གོས་ཟུང་། རྨ་བྱའི་སྒོ་ལྔ་དང་། གཞན་ཡང་

བསྒྲུབ་བྱར་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རོལ་མོ་སོགས་སྟ་གོན་བྱའོ། །

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་ལྔ་སྟེ། བདག་བསྐེད། ལྷ་བུམ། ཀླུ། གདོན། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བདག་ལྷར་

བསྐེད་པ། བཟླས་པ་བྱ་བ། མཆོད་པ། བསྟོད་པ་བྱ་བ་དང་བཞི་ལས། 

དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་ཁྲུས་བྱས་གོས་གསར་བ་གོན། སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་ཅིང་། ཞལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མངོན་པར་ཕོགས་ཏེ། 

ཐོག་མར་མཆོད་རྫས་རྣམས། ༀ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅ཧཾ། གིས་སྦྱངས། འོག་ཏུ་བསང་
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སྦྱངས་ཞེས་པའི་སབས་སུ་འདི་ལྟར་དན་པར་བྱའོ། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེ་

ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། མར་

མེ། དི་མཆོག ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་

མཐའ་ཀླས་པར་གྱུར། ཅེས་དང་། སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། ༀ་བཛྲ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་པཱ་

དྱཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་པུཥེ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་དྷུ་པེ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་

གནྡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ནེ་ཝི་ཏེ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤཔྟ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་དྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏ། པྲ་ར་ཎི་

ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ། སརྦ་བུདྡ་ཀྵེ་ཏྲ་པྲ་ཙཱ་ལི་ནི། པྲ་ཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏ་ན་ད་སྭ་བྷཱ་ཝེ་ན། བཛྲ་

དྷརྨ་ཧི་ད་ཡ། སནྟོ་ཥ་ཎི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་ཨ་ཁཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་བྱིན་

དབབ་ཅིང་། འོག་ཏུ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་དགོས་པ་རྣམས་ལ་དྷརྨཱ་ར་ཎི་མི་བརོད་པ་ཁྱད་པར་རོ། །

བདག་དང་འགོ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདི་

ནས་བཟུང་སྟེ། ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་

དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་རྣམས་ལ་

སྐབས་སུ་མཆིའོ། །དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །འཕགས་པའི་དགེ་

འདུན་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ། ། ཞེས་པ་ལན་ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་ཅི་ནུས་བྱས་ལ། 

བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་རྒྱུད་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་

དུ་རེ་བཙུན་སེང་གེ་སྒའི་སོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགིའོ། །ཞེས་པ་ལན་གསུམ་གིས་
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སེམས་བསྐེད། 

རང་སད་ཅིག་གིས་འཕགས་པ་སེང་གེ་སྒར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་

དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ཧིཿ དཀར་པོ་ཚེག་དག་དང་བཅས་པ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕོས་པས་རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་འཕགས་པ་

སེང་གེ་སྒ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་མདུན་

གི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ  ཞེས་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་སྤྱན་དངས། 

ན་མོ་གུ་རུ་བྷཿ ན་མོ་ཨཱ་ཧྲིཿ སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝ་ར་བྷཿ ཞེས་པས་ཕག་བྱ། ༀ་ཨཱ་ཧྲིཿ 

སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ། པཱ་དྱཾ། པུཥེ། དྷུ་པཾ། དི་པཾ། གནྡཾ། ནྱཻ་ཝི་དྱཾ། ཤཔྟ་པྲ་

ཏིཙྪ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་

བཤགས། །འགོ་བའི་དགེ་ལ་རེས་ཡིད་རང་། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀྱིས་

བཟུང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐབས་

སུ་མཆི། །རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐེད་པར་

བགི། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བསྐེད་བགིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདག་གི་མགོན་དུ་གཉེར། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་ཡིད་འོངས་སྤྱད་པར་བགི། །འགོ་

ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག ། སོགས་ལན་གསུམ་གིས་རྒྱུན་བཤགས་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་

བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་

བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སོམས་ལ་
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གནས་པར་གྱུར་ཅིག །སོགས་ཚད་མེད་བཞི་བསོམ་ལ། 

ༀ་ཤུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་པདྨ་

དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ས་ལས་སེང་གེ་དཀར་མོ་མགོ་བོ་གཡས་

སུ་བསྟན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཧྲིཿ དཀར་

པོ་ཚེག་དག་དང་བཅས་པ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ། ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་

བཅོམ། འཕགས་པ་སེང་གེ་སྒའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། ཚུར་འདུས་ཧྲིཿ ཡིག་ལ་ཐིམ། 

དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་འཕགས་པ་སེང་གེ་སྒ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་

གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀྱིས་གཡས་མཆོག་སྦྱིན། གཡོན་པདྨ་དཀར་པོའི་ཡུ་བ་བཟུང་

ནས་དཀུ་གཡོན་གི་ཕོགས་སུ་གདན་ལ་བརྟེན་ཅིང་སན་གི་ཐད་སོར་ཁ་ཕེ་བའི་

སྟེང་ན་རལ་གི་མེ་འབར་བ་དང་། ཐོད་པ་དཀར་པོ་མེ་ཏོག་དང་འབྲུ་བཅུད་སན་སྣ་རི་

སོགས་ཀྱིས་གང་བ་འཛིན་པ། ཞལ་འཛུམ་བག་དང་ལྡན་ཞིང་། རལ་པའི་ཐོར་ཅོག་

སྤྱི་བོར་བཅིངས། སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་། དབུའི་གཙུག་ཏོར་དང་བཅས་པ། སྐུ་

གཡས་ཕོགས་སུ་ཅུང་ཟད་མ་རེག་པའི་ཏྲི་ཤུ་ལ་ལྗང་ཁུའི་ཡུ་བར་སྦྲུལ་དཀར་སྔོན་

གཉིས་མགོ་གེན་དུ་བསྟན་ནས་དཀྲིས་པ། ཀྲ�ཥྞ་ས་རའི་ལྤགས་པས་ནུ་མ་གཡོན་

བཀབ་ཅིང་། དར་དམར་པོའི་ཤམ་ཐབས་དང་ཚངས་སྐུད་མ་གཏོགས་པའི་རྒྱན་

གཞན་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ། དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ཆ་ལུགས་ཅན། ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་

རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་དཔྲལ་བར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ 1ཧྲིཿ སིངྷ་ན་

1 འདིར་ཅུང་ཙམ་ཆད་པར་སྙམ་ཡང་དཔེ་གཅིག་ལས་ལག་སོན་མ་བྱུང་སྟབས་རང་འཇགས་སུ་བཞག་ཡོད།
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ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ། པཱ་དྱཾ། ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ རང་ལ་གཉིས་སུ་

མེད་པར་ཐིམ། 

སླར་ཡང་ཐུགས་ཁའི་ཧྲིཿ ལས་འོད་འཕོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ  ༀ་པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ། སོགས་གོང་བཞིན་མཆོད། 

ༀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་

ཀྱིས། ༀ་བཛྲི་བྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་

དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དི་མ་དག ། ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་

པས་དབུ་བརྒྱན། རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། དཔུང་པ་གཡས་ནས་མི་

བསྐོད་པ། གཡོན་ནས་འོད་དཔག་མེད། སྐུ་སྟ་ཟུར་གཡས་ནས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། 

གཡོན་ནས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་རྣམས་འཕོས་ནས་གནས་དེ་དང་དེ་ཉིད་དུ་བཞུགས་

པར་གྱུར། 

གཉིས་པ་ནི། རང་ཉིད་ལྷ་སྐུ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཐུགས་ཁའི་ཧིཿ ཡིག་གི་

མཐའ་མར་སྔགས་འཕེང་ཁ་དོག་དཀར་པོས་བསོར་བ་ལས་འོད་འཕོས། འཕགས་

པ་མཆོད། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

བསགས་པའི་སྡིག་སྒིབ་སྦྱངས། ཁྱད་པར་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ནད་དང་

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བྱིན་གིས་བརླབ་པར་གྱུར། ཅེས་བརོད་ཅིང་བསམ་ལ་ངག་ཏུ། ༀ་ཨཱཿ 

ཧིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་དང་། ཐུན་ཞབས་སུ། གཟུངས་རིང་འདི་བཟླ་སྟེ། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡ་ཡ། ན་

མོ་ཨརྻ་ཨཱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་རེ་ཤྭ་ར་ཡ། བོ་དྷི་སཏྭ་ཡ། མཧཱ་སྭཏྭ་ཡ། མཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། 

ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨཱ་ཀ་ཊེ་བི་ཀ་ཊེ། ནི་ཀ་ཊེ། ཀ་ཊཾ་ཀ་ཊེ། ཀ་རོ་ཊེ། ཀ་རོ་ཊ། བཱིརྻ་ཡེ་སྭཱཧཱ། 



  368  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཞེས་པ་ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་བཟླས་མཐར་བདག་བསྐེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་མདུན་དུ་བྱོན་པར་བསམ་ལ། 

གསུམ་པ་ནི། ༀ་ཨཱཿ ཧིཿ སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ། པཱ་དྱཾ། ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། 

དེ་ནས་བཞི་པ་ནི་རོ་རེ་དིལ་བུ་འཛིན་པས། བརེ་བའི་ཐུགས་རེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ། །དང་

སྲོང་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དུ་བསྟན་ནས་ཀྱང་། །འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་སེལ་མཛད་

པའི། །བཅོམ་ལྡན་སེང་གེ་སྒ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སབས་ཀྱི་འགལ་རྐེན། ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གནོད་

པ། ནད་གདོན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། མཐར་ཐུག་སེང་གེ་སྒའི་གོ་འཕང་

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སྟེ་

བདག་བསྐེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལྷའི་བྱ་བ་ལ་གཉིས། མདུན་བསྐེད་བསྒྲུབ་པ་དང་མཆོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། མདུན་བསྐེད་ཀྱི་ལྷ་བསྐེད་པ། 

གནས་གསུམ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་དགུག་གཞུག་བྱ་བ། དབང་བསྐུར་ཞིང་རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་རྒྱས་

གདབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི་བྲིས་སྐུའམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དམིགས་ཏེ་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་པདྨ་

དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་སེང་གེ་དཀར་པོ་མགོ་བོ་གཡས་སུ་བསྟན་

པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཧྲིཿ དཀར་པོ་ཚེག་དག་

དང་བཅས་པ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒིབ་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ། འཕགས་

པ་སེང་གེ་སྒའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། ཚུར་འདུས་ཧིཿ ཡིག་ལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་འཕགས་པ་སེང་གེ་སྒ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་
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ཀྱིས་གཡས་མཆོག་སྦྱིན། གཡོན་པདྨ་དཀར་པོའི་ཡུ་བ་བཟུང་ནས་དཀུ་གཡོན་

གི་ཕོགས་སུ་གདན་ལ་བརྟེན་ཅིང་། སན་གི་ཐད་སོར་ཁ་བྱེ་བའི་སྟེང་ན་རལ་གི་མེ་

འབར་བ་དང་། ཐོད་པ་དཀར་པོ་མེ་ཏོག་དང་འབྲུ་བཅུད་སན་རི་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་

བ་འཛིན། ཞལ་འཛུམ་བག་དང་ལྡན་ཞིང་། རལ་པའི་ཐོར་ཅོག་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ། 

སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་དབུ་གཙུག་ཏོར་དང་བཅས་པ། སྐུ་གཡས་སུ་ཅུང་ཟད་མ་

རེག་པའི་ཏྲི་ཤུ་ལ་ལྗང་ཁུའི་ཡུ་བར་སྦྲུལ་དཀར་སྔོན་གཉིས་མགོ་གེན་དུ་བསྟན་ནས་

དཀྲིས་པ། ཀྲ�ཥྞ་ས་རའི་ལྤགས་པས་ནུ་མ་གཡོན་བཀབ་ཅིང་། དར་དམར་པོའི་ཤམ་

ཐབས་དང་། ཚངས་སྐུད་མ་གཏོགས་པའི་རྒྱན་གཞན་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ། དཀའ་

ཐུབ་ཀྱི་ཆ་ལུགས་ཅན། ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། 

དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕག་རྒྱ་ཅན། འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྱི་ཤར་དུ་ཧཱུཾ་ལས་མི་

བསྐོད་པ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། གཡས་ས་གནོན། གཡོན་

མཉམ་གཞག་གི་ཕག་རྒྱ་ཅན། ལྷོར་ཏྲཾ་ལས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་གཡས་མཆོག་སྦྱིན། གཡོན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕག་རྒྱ་

ཅན། ནུབ་ཏུ་ཧིཿ ལས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕག་རྒྱ་ཅན། བྱང་དུ་ཨ་ལས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་སྐུ་མདོག་

ལྗང་ཁུ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་གཡས་སྐབས་སྦྱིན། གཡོན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

ཕག་རྒྱ་ཅན། ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་། དར་

གི་ན་བཟའ་ཅན། སེམས་དཔའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའོ། །
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གཉིས་པ་ནི། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། 

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་འཕོས་པས་རེ་བཙུན་སེང་གེ་སྒ་རིགས་ལྔའི་ཚོགས་པ་

ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་ༀ་བཛྲ་

ས་མཱ་ཛཿ སྤོས་དང་བཅས་པས་རོ་རེ་དིལ་བུ་འཛིན་པས། མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་

ཅིང་། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་ཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་

ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་བསལ་པ་གངས་མེད་དུ་མ་རུ། །འགོ་ལ་བརེ་ཕིར་ཐུགས་

རེས་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང་། །སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །ཁྱེད་

བཞེད་འགོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །དེ་ཕིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་

ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་

ཚོགས་རྣམས་བསྒལ་བའི་ཕིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་གཤེགས་

སུ་གསོལ། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གི་དབང་ཕྱུག་གཙོ། །བཙོ་མ་གསེར་གི་མདོག་འད་

ཞིང་། །ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་བརིད་ཆེ། །དད་པས་སྤྱན་ནི་དང་བར་བགི། །ཞི་ཞིང་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །དུལ་ཞིང་བསམ་གཏན་ས་ལ་བཞུགས། །ཆོས་དང་ཡེ་ཤེས་

ཆགས་བྲལ་བ། །ཀུན་ཏུ་མི་ཟད་ནུས་པར་ལྡན། །ཚུར་སྤྱོན་ཚུར་སྤྱོན་གཞི་བདག་

ལྷ། །ཐུབ་པའི་སྐེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །ཤིན་ཏུ་ལེགས་བྱས་གཟུགས་

བརན་གི། །མཆོད་པས་འདིར་ནི་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འདིར་ནི་གཟུགས་དང་

ལྷན་གཅིག་ཏུ། །འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །ནད་མེད་ཚ་དང་དབང་ཕྱུག་

དང་། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་དང་། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིངྷ་

ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧི། ཞེས་པས་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དངས། བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་
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བྱོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སལ་བར་ལྡན། །བདག་ལ་མཆོད་ཡོན་

བཞེས་ནས་ཀྱང་། །ཐུགས་ལ་དགོངས་ཤིང་གནང་བར་མཛད། །བདེ་བར་གཤེགས་

སོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཚུར་གཤེགས་འདིར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་གི་

མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །སོགས་མཆོད་

ཡོན་གི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ག་ག་ན་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། མཆོད་

ཡོན་ཕུལ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་

ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ཁྲུས་གསོལ་བའི་སྟེང་ཀ་བྱེད་

ཅིང་། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་ཁྲུས་གསོལ། བདག་དང་

འགོ་ལ་ཐུགས་རེའི་ཕིར། །ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་

བགིད་ན། །དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །པདྨའི་ཕག་རྒྱ་དང་། ༀ་པདྨ་ཀ་མ་

ལ་ཡ་སྟཾ། ཞེས་པས་གདན་ཕུལ་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧིཿ སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨཾ། ནས། ཤཔྟའི་བར་

ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་མཆོད་ལ། 

གསུམ་པ་ནི། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པར་བསམ། 

བཞི་པ་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་ཁའི་ཧིཿ ལས་འོད་འཕོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ༀ་པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་ ནས་ ཤཔྟའི་བར་

གི་མཆོད་ལ། ༀ་ཨ་བྷཱི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དབང་

གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། ༀ་བཛྲི་བྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་བུམ་པའི་ཆུས་

སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་དི་མ་དག ། ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རེ་བཙུན་

སེང་གེ་སྒ་ལ་འོད་དཔག་མེད་དང་། རིགས་གཞན་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་རིགས་ཀྱི་
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བདག་པོས་དབུ་བརྒྱན། 

གཉིས་པ་མཆོད་པ་ལ་ལྔ། ཉེར་སྤྱོད། རིན་ཆེན་སྣ་བདུན། འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ། གཏོར་མ་བཏང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མཆོད་པ་

རྣམས་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་

གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། མར་མེ། དི་མཆོག ། 

ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་

གྱུར། ཅེས་དང་། སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པ། ༀ་བཛྲ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། ནས། ཤཔྟ འི་བར་གི་བྱིན་གིས་བརླབས་

ལ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། མཆོད་ཡོན་ཕལ་ཆེར་མཆོད་ཡོན་བླ་བྲེ་དང་། །མཆོད་ཡོན་བཀོད་

པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེས་ཤིང་། །མཆོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བསྒེངས་བྱས་

ནས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིངྷ་

ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་པུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ཏྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། 

ཞེས་སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། ཞབས་བསིལ་ཕལ་ཆེར་ཞབས་བསིལ་བླ་རེ་

དང་། །ཞབས་བསིལ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེས་ཤིང་། །ཞབས་བསིལ་སྣ་

ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བསྒེངས་བྱས་ནས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་

མཆོད། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཱདྱཾ་པྲ་ཏིཙྪ་པུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་

ཏྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། སོགས་འདོན་པ་བསྒྱུར་ལ། མེ་ཏོག་ཕལ་ཆེར་མེ་ཏོག་བླ་རེ་དང་། །མེ་

ཏོག་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བཀྱེས་ཤིང་། །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམས་

བྱས་ནས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥེ་པུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ཏྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། བདུག་སྤོས་
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ཕལ་ཆེར་བདུག་སྤོས་བླ་རེ་དང་། །བདུག་སྤོས་༞། །བདུག་སྤོས་༞། །བདག་ཉིད་

༞། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷུ་པཾ་༞། སྣང་གསལ་༞། །སྣང་

གསལ་༞། །སྣང་གསལ་༞། །བདག་ཉིད་༞། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིངྷ་ན་ད་ས་པ་

རི་ཝཱ་ར་ཨ་ལོ་ཀེ་༞། དི་མཆོག་༞ དི་མཆོག་༞ དི་མཆོག་༞ བདག་ཉིད་༞ གནྡེ་

༞། ཞལ་ཟས་༞ ཞལ་ཟས་༞ ཞལ་ཟས་༞ བདག་ཉིད་༞ ནྱཻ་ཝི་ཏེ༞། རོལ་མོ་

༞ རོལ་མོ་༞ རོལ་མོ་༞ བདག་ཉིད་༞ ཤཔྟ་༞། ༀ་བཛྲ་དྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏ། པྲ་ར་ཎི་

ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ། སརྦ་བུདྡ་ཀྵེ་ཏྲ་པྲ་ཙཱ་ལི་ནི། པྲ་ཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏ་ན་ད་སྭ་བྷཱ་ཝེ་ན། བཛྲ་

དྷརྨ་ཧི་ད་ཡ། སནྟོ་ཥ་ཎི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་ཨ་ཁཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་དྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏས་རོལ་མོ་སོགས་དབུལ། 

གཉིས་པ་ནི། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། ༀ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར་སུ་ར་སུ་

ར་། ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཧོ། ཞེས་བརོད་ཅིང་ཐལ་མོ་སིང་ཁར་སྦྱར་ལ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་བཅད་

དེ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་ཤོག ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་

ར་ཙཀྲ་རཏྣ་པུ་ཛི་ཏེ་ཧཱུཾ། ཞེས་སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་

ལ། །ནོར་བུ་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །བཀྲེན་ཞིང་ཕོངས་པ་རྒྱུན་བཅད་དེ། །འབྱོར་

པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །གོང་བཞིན་ཐོག་མཐའ་འད་བ་ལས་སོ། །ཙཀྲའི་གནས་

སུ། མ་ཎི་རཏྣ། སོགས་སྦྱར་ལ། བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །མ་རིག་མུན་པ་རྒྱུན་

བཅད་དེ། །ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ནས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་

བར་ཤོག ། ཝསྟི་རཏྣ། བློན་པོ་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །ཕི་ནང་གསང་གསུམ་ཐེག་

གསུམ་ལྡན། །བསམ་ཡས་བསྟན་པ་རབ་འཛིན་ཅིང་། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལྡན་
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པར་ཤོག །མཧཱ་རཏྣ། རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །སྲིད་པའི་གཟེབ་ལས་

ངེས་གོལ་ཏེ། །རྫུ་འཕྲུལ་མཆོག་གི་ཤུགས་ཐོབ་ནས། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་འགོ་བར་

ཤོག ། ཏུ་རངྒ་ཨ་ཤྭ་རཏྣ། དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །ཉོན་མོངས་དག་

ལས་རྒྱལ་གྱུར་ནས། །ཕས་ཀྱི་རོལ་བ་ཚར་བཅད་དེ། །སེམ་བྲལ་མཆོག་ནི་ཐོབ་

པར་ཤོག ། ཁཏཥ་རཏྣ། ཅེས་དང་། 

གསུམ་པ་ནི། ཁ་དོག་དབྱིབས་ལེགས་ཡིད་འོངས་རྒྱན་འཕེང་ལྡན། །ཕོགས་དུས་

ཀུན་ནས་གཟུགས་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་

འབུལ་གིས། །བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཀཱ་མ་གུ་ན་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཧཱུཾ། དེ་བཞིན་དུ་སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། 

ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་ཟིན་དང་མ་ཟིན་པའི། །ཡོན་ཏན་ཚིམ་མཆོག་སྒ་སན་ཅི་མཆིས་

རྣམས། །མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་༞། བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་༞། གོང་བཞིན་ཐོག་མཐའ་འད་བ་

ལས། རཱུ་པའི་གནས་སུ། ཤཔྟ་སོགས་སྦྱར་ལ། ཕོགས་དུས་ཀུན་ནས་ཙནྡན་སྦྲུལ་སིང་དང་། །ཨ་

ཀར་ནག་སོགས་དབང་པོ་ཚིམ་བྱེད་རྣམས། །མོས་བློས་དཀྱིལ་༞། བཞེས་ཤིག་བ་

མེད་༞།  གནྡེ་༞། ཕོགས་དུས་ཀུན་ནས་རོ་དང་བཅུད་ལྡན་པའི། །ལུས་སེམས་

བརྟས་བྱེད་རོ་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་༞། བཞེས་ཤིག་༞། ར་ས༞། 

ཕོགས་དུས་ཀུན་ནས་འཇམ་མཉེན་འཁིལ་ཆགས་པའི། །རེག་བྱའི་ཁྱད་པར་ལུས་

སེམས་ཚིམ་བྱེད་རྣམས། །མོས་བློས་༞། བཞེས་ཤིག་༞། པརྵེ། ཞེས་པས་གོས་ཟུང་ཕུལ། 

བཞི་པ་ནི། འཁོར་བ་འཛིན་རྒྱུ་ཆགས་བྲལ་ཞིང་། །འགོ་བའི་དོན་ལ་ཆགས་པ་

ཡི། །པདྨ་དམར་པོའི་གདན་ལ་བཞུགས། །སེང་གེ་སྒ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འཇིགས་
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དང་བག་ཚ་མི་མངའ་བ། །ཀུན་ཏུ་ཐོགས་མེད་སྟོབས་བརེས་པས། །སེང་གེ་དཀར་

པོའི་ཁི་ལ་བཞུགས། །སེང་གེ་སྒ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཐབས་དང་སིང་རེའི་ངོ་བོ་

ཉིད། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རབ་རྫོགས་པ། །ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་གདན་དང་ལྡན། །སེང་

གེ་སྒ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱ་ཡི། །དི་མ་གཉིས་སྤངས་སྐུ་

མདོག་དཀར། །འོད་ཟེར་དཔག་མེད་ཕོགས་བཅུར་སྤོ། །སེང་གེ་སྒ་ལ་ཕག་༞། །དབུ་

ལ་རལ་བའི་ཐོར་གཙུག་ཅན། །འོད་དཔག་མེད་པས་རབ་ཏུ་མཛེས། །ཚོགས་གཉིས་

མ་ལུས་རྫོགས་པ་པོ། །སེང་གེ་སྒ་ལ་༞། །སྤྱན་གསུམ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

ཡིས། །ཁམས་གསུམ་དུས་གསུམ་གཟིགས་པ་པོ། །ཕག་གཉིས་ཐབས་དང་ཤེས་

རབ་ཉིད། །སེང་གེ་སྒ་ལ་༞། །ཕི་རོལ་པ་རྣམས་འདུལ་བའི་ཕིར། །རྒྱན་སྤངས་

མཆོད་ཕིར་ཐོགས་པ་འཛིན། །གངས་རི་ལྟར་དཀར་དང་སྲོང་ཚུལ། །སེང་གེ་

སྒ་ལ་༞། །དགེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །མངའ་བརེས་རོལ་པའི་འདུག་སྟངས་

ཀྱིས། །སེམས་ཅན་དོན་བཞུགས་ཕེད་ཀྲུང་མཛད། །སེང་གེ་སྒ་ལ་༞། །ཟག་བཅས་

ཉེས་སྐོན་མ་གོས་པས། །པདྨ་ལས་སྐེས་པདྨ་འཛིན། །པདྨའི་རིགས་མཆོག་པདྨ་

བསྣམས། །སེང་གེ་སྒ་ལ་༞། །འགོ་བའི་གནོད་པ་སེལ་མཛད་པ། །དི་མེད་མེ་ཏོག་

གིས་བཀང་བའི། །ཐོད་པ་དཀར་པོ་གཡོན་ན་འཛིན། །སེང་གེ་སྒ་ལ་༞། །ཤེས་

རབ་རལ་གི་ཡེ་ཤེས་འབར། །མ་རིག་མུན་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས། །གཏི་མུག་

ལ་སོགས་རད་ནས་གཅོད། །སེང་གེ་སྒ་ལ་༞། །ཏྲི་ཤུ་ལ་ནི་གཡས་ན་འཛིན། །སྣ་

ཚོགས་དོན་མཛད་ལྗང་ཁུ་སྟེ། །ཁམས་གསུམ་ཉེས་པས་མི་གོས་ཕིར། །རེ་གསུམ་

འཛིན་ལ་༞། །གདུག་པ་ཅན་རྣམས་རབ་འདུལ་ཞིང་། །ཆུ་བདག་དམ་ལས་མི་
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འདའི་ཕིར། །བྲང་འགོ་དཀར་པོས་རབ་ཏུ་བརྒྱན། །ཀླུ་རྣམས་འདུལ་ལ་༞། །ཡེ་

ཤེས་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཅན། །དབང་བསྐུར་བ་ནི་རབ་སྩོལ་ཞིང་། །སྐུ་གསུམ་

བྱིན་རླབས་ཐུགས་རེ་ཅན། །སེང་གེ་སྒ་ལ་༞། །སྤོས་པའི་མཐའ་བརྒྱད་ལས་གོལ་

ཞིང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་རྣམ་པར་མཛེས། །སྤྲུལ་པའི་རིགས་ལྔས་དབུ་

ལ་བརྒྱན། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཁྱོད་ཕག་འཚལ། །ཤིན་ཏུ་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་

ནི། །ཚིག་གི་ཕེང་བས་ཁྱོད་བསྟོད་པས། །བདག་སོགས་འགོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །ཁྱེད་

ཀྱི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པས་གཙོ་བོ་ལ་བསྟོད། 

རིགས་ལྔ་ལ། སྣང་སྟོང་རོ་རེ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས། །ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་རོ་

རེའི་སྐུ། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕག་རྒྱ་ཅན། །ཕག་འཚལ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

ལ། །གཟུང་འཛིན་རོ་རེ་བསྟན་པའི་ས། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའི་སྐུ། །བདུད་འདུལ་

ཆེན་པོའི་ཕག་རྒྱ་ཅན། །ཕག་འཚལ་མི་བསྐོད་རོ་རེ་ལ། །རིན་ཆེན་རོ་རེ་འབར་བའི་

མེ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའི་སྐུ། །མཆོག་སྦྱིན་ཆེན་པོའི་ཕག་རྒྱ་ཅན། །ཕག་

འཚལ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ལ། །འདོད་ཆགས་རོ་རེ་ཆོས་ཀྱི་ཆུ། །ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་

རོ་རེའི་སྐུ། །ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཕག་རྒྱ་ཅན། །ཕག་འཚལ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་

ལ། །ཕག་དོག་རོ་རེ་བསྐོད་པའི་རླུང་། །བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའི་སྐུ། །སྐབས་སྦྱིན་

ཆེན་པོའི་ཕག་རྒྱ་ཅན། །ཕག་འཚལ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལའོ། །ཞེས་པས་བསྟོད་དོ། །

ཡང་མཆོད་བསྟོད་བསྡུས་པ་བྱེད་པར་སྤོ་ན། མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་རྣམས་དོར་ལ་སྔགས་ཙམ་གིས་མཆོད་

ཅིང་། བསྟོད་པ་ནི་གཙོ་བོ་ལ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྤྱན་རས་ཀྱིས། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་

གཟིགས་མཛད་པ། །སྟོབས་དང་མི་འཇིགས་མངའ་བརེས་པའི། །སེང་གེ་སྒ་ལ་
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ཕག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་དང་། རིགས་ལྔ་ལ། ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་

ཀྱང་། །གཟུགས་སྐུ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་སོ་སོར་གསལ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

མཆོག་ལ་མངའ་བརེས་པའི། །རིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་

བརོད། 

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་ལ་དམིགས་པའི་སེང་གེ་སྒའི་སིང་པོ་བརྒྱ་ར་བཟླས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སབས་ཀྱི་འགལ་རྐེན་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གནོད་

པ། ནད་གདོན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། མཐར་ཐུག་སེང་གེ་སྒའི་གོ་འཕང་

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཅེས་བརོད། 

ལྔ་པ་གཏོར་མ་བཏང་བ་ལ་གཉིས། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་གཏོར་མ་འབུལ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་གཏོར་མ་བཏང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏོར་མ་རྣམས་ཆུ་གཙང་མས་སྦྱངས་ལ། བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་

གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་བྱིན་

གིས་བརླབས་ལ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་དང་། ༀ་ཨཱཿ ཧིཿ སངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར། ༀ་ཨ་ཀ་

རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾ་ཨདྱ་ནུརྤན་ན་ཏྭད། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་གསུམ་མམ་ལྔས་ཕུལ་ལ། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ། ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་སྤྱན་རས་ཀྱིས། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་གཟིགས་མཛད་པ། །སྟོབས་དང་

མི་འཇིགས་མངའ་བརེས་པའི། །སེང་གེ་སྒ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་བསྟོད་ལ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སབས་ཀྱི་འགལ་རྐེན་ཀླུ་

དང་ས་བདག་གི་གནོད་པ། ནད་གདོན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། མཐར་
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ཐུག་སེང་གེ་སྒའི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་

པས་གསོལ་བ་བཏབ། 

གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ཆ་གསུམ་གི་ཆོ་གས་བཏང་། 

གསུམ་པ་བུམ་པ་བསྐེད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལྷའི་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་དུང་ཆོས་རོར་གཟུངས་དང་བཅས་པ་བཤམས་

ནས། བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་

རེའི་སྟེང་དུ་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་གསུམ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞབས་ཞུམ་

པ་ལྟོ་བ་ལྡིར་བ། མགིན་པ་ཕ་བ། ཁ་གཡེལ་བ། མཆུ་འཕང་བ། ལྷའི་གོས་ཀྱིས་

མགུལ་པ་བཅིངས་པ། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་པ། ནང་ཆུ་དང་བཅུད་

སྣ་ཚོགས་དང་། རི་སན་གི་བུམ་པར་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སན་

སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བ། ལྷའི་བུམ་པའི་ནང་དུ་པཾ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་

པའི་ལྟེ་བར། སིང་ལས་སེངྒེ་དཀར་པོ་མགོ་བོ་གཡས་སུ་བསྟན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་

ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་ཧྲིཿ དཀར་པོ་ཚེག་དག་དང་བཅས་པ་དེ་ལས་

འོད་ཟེར་འཕོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་

སྒིབ། ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ། འཕགས་པ་སེང་གེ་སྒའི་གོ་

འཕང་ལ་བཀོད། ཚུར་འདུས་ཧྲིཿ ཡིག་ལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། འཕགས་

པ་སེང་གེ་སྒ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀྱིས་གཡས་མཆོག་

སྦྱིན། གཡོན་པདྨ་དཀར་པོའི་ཡུ་བ་བཟུང་ནས་སྐུ་གཡོན་གི་ཕོགས་སུ་གདན་ལ་

བསྟེན་ཅིང་། སན་གི་ཐད་སོར་ཁ་ཕེ་བའི་སྟེང་ན་རལ་གི་མེ་འབར་བ་དང་། ཐོད་པ་

དཀར་པོ་མེ་ཏོག་དང་འབྲུ་བཅུད་སན་རི་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བ་འཛིན་པ། ཞལ་
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འཛུམ་བག་དང་ལྡན་ཞིང་རལ་པའི་ཐོར་ཅོག་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ། སྤྱན་གསུམ་དང་

ལྡན་ཞིང་། དབུ་གཙུག་ཏོར་དང་བཅས་པ། སྐུ་གཡས་ཕོགས་སུ་ཅུང་ཟད་མ་རེག་

པའི་ཏྲི་ཤུ་ལ་ལྗང་ཁུའི་ཡུ་བ་སྦྲུལ་དཀར་སྔོན་གཉིས་མགོ་བོ་གེན་དུ་བསྟན་ནས་

དཀྲིས་པ། ཀྲ�ཥྞ་ས་རིའི་ལྤགས་པས་ནུ་མ་གཡོན་བཀབ་ཅིང་། དར་དམར་པོའི་ཤམ་

ཐབས་དང་། ཚངས་སྐུད་མ་གཏོགས་པ་རྒྱན་གཞན་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ། དཀའ་

ཐུབ་ཀྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། 

དེའི་མདུན་དུ་ནམ་ལས་ཆུ་བདག་ཝ་རུ་ཎ་དཀར་པོ་བཀའ་ནོད་པའི་ཚུལ་དུ་

གནས་པ། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ནམ་བརྒྱད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤར་དུ་མཐའ་

ཡས་སྔོན་པོ། ལྷོར་ནོར་རྒྱས་སེར་པོ། ནུབ་ཏུ་འཇོག་པ་དམར་པོ། བྱང་དུ་སྟོབས་རྒྱུ་

ལྗང་ཁུ། མེར་པདྨ་དམར་པོ། སྲིན་པོར་པདྨ་ཆེན་པོ་སྔོན་པོ། རླུང་དུ་དུང་སྐོང་སེར་

པོ། དབང་ལྡན་དུ་རིགས་ལྡན་དཀར་པོ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་

ཀ་བདུན་བདུན་དང་ལྡན་པའི་སྤྱི་བོར་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་

རྒྱལ་པོས་མཛེས་ཤིང་། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་སྤས་པ། སད་སྦྲུལ་མཇུག་

འཁྱིལ་བ། སྟོད་ལྷའི་གཟུགས་ཅན་སིང་ཁར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའོ། །

དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་སོར་དུ་སད་ཅིག་གིས་ཤར་དུ་བརྒྱ་བྱིན། ལྷོར་གཤིན་རེ། 

ནུབ་ཏུ་ཆུ་ལྷ། བྱང་དུ་གནོད་སྦྱིན། ཤར་ལྷོར་མེ་ལྷ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྲིན་པོ། ནུབ་བྱང་དུ་

རླུང་ལྷ། བྱང་ཤར་དུ་དབང་ལྡན། སྟེང་དུ་ཚངས་པ། འོག་ཏུ་ས་ལྷ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་

རང་རང་གི་སྐུ་མདོག་དང་། རྒྱན་ཆ་ལུགས་སོ་སོའི་གཡོག་དང་བཅས་པར་གྱུར། 

ལྷ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་
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ཁའི་ནང་དུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧྲིཿ ལས་འོད་འཕོས་རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་

འཕགས་པ་སེང་གེ་སྒའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

བསོར་བ་ༀ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ རོ་རེ་དིལ་བུ་འཛིན་པས། མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་

གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་

ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་

སུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་བསལ་པ་གངས་མེད་དུ་མ་རུ། །འགོ་ལ་བརེ་ཕིར་ཐུགས་

རེ་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང་། །སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །ཁྱེད་

བཞེད་འགོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །དེ་ཕིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་

ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་

ཚོགས་རྣམས་བསྒལ་བའི་ཕིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་གཤེགས་

སུ་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧི། ཞེས་པས་སྤྱན་དངས། 

ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཨཾ། པཱ་དཾ། ནས། ཤཔྟ འི་བར་གིས་མཆོད། ཛཿ ཧཱུཾ་

བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ལས་འོད་འཕོས་པས་

དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ༀ་པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རི་

ཝཱ་ར་ཨཾ། སོགས་གོང་བཞིན་མཆོད། ༀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། ༀ་བཛྲི་བྷ་ཝཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་

ཤིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དི་མ་དག ། ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་

ལུད་པ་ལས་སེང་གེ་སྒ་ཀླུ་ཆེན་དགུ་དང་བཅས་པ་ལ་འོད་དཔག་མེད། ཕོགས་སྐོང་

བཅུ་ལ་མི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར། རེ་
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རེའི་མགོར་སྦྱར་བའི། ཨཾ་ ནས། ཤཔྟ། དྷརྨཱ་ར་ཎི་རོལ་ཆེན་དང་བཅས་པས་མཆོད། རོ་རེ་དིལ་བུ་འཛིན་པས། 

བརེ་བའི་ཐུགས་རེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ། །དང་སྲོང་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་

ནས་ཀྱང་། །འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་སེལ་མཛད་པའི། །བཅོམ་ལྡན་སེང་གེ་སྒ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་སེང་གེ་སྒ་དང་། གདེངས་ཀ་ནོར་བུ་འབར་བའི་འོད་

ཀྱིས་ནི། །ས་འོག་མུན་པའི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པ། །བསྟན་ལ་རབ་དགའ་

མཐུ་སྟོབས་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་

པས་ཀླུ་ཆེན་དགུ་དང་། ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་

དབྱེར་མེད་ཀྱང་། །རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མས་བསྟན་པ་སྐོང་། །ཕོགས་སྐོང་བཅུ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་ཕོགས་སྐོང་བཅུ་ལ་བསྟོད་པའོ། །

དེ་ནས་གཟུངས་ཐག་བླངས་ཏེ། རང་གི་སིང་ག་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕེང་བ་གཟུངས་ཐག་ལ་

བརྟེན་ནས་སོང་བས་བུམ་ནང་གི་ལྷའི་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས། ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར།  ཅེས་བརོད་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧིཿ སིངྷ་ན་

ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་བརྒྱ་ར་དང་། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་ཨརྻ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ།  བོ་

དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ཀ་ཊེ། བི་ཀ་ཊེ། ནི་ཀ་

ཊེ། ཀ་ཊཾ་ཀ་ཊེ། ཀ་རོ་ཊ། བཱིརྻ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླས་ལ། 

དེ་ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དགུའི་སྔགས་ནི། ༀ་ཕུ་ཝ་རུ་ར་ཡེ། ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ 

ཨཱ་ནནྡ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ བ་སུ་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་

སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ རཀྵ་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀར་ཀོ་ཊ་ཡེ་ན་ག་རཱ་

ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ པདྨ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ མཱ་ཧཱ་པདྨ་ཡེ་
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ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་

ཕུཿ ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཟླས་པ་ལ། 

དེ་ནས་ཕོགས་སྐོང་བཅུའི་སྔགས་བཟླས་ཏེ། ༀ་ཤ་ཀྲ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཏ་ཀྵ་ཡེ། ཨགེ་ཡེ། ཡ་མ་ཡེ། ནི་

རི་ཏི་ཡེ། བ་རུ་ཎ་ཡེ། བ་ར་བི་རི། ཀུ་བཱེ་ར་ཡེ། རུ་ཏྲ་ཡེ། ཨུརྡྷཾ་བྲ་ཧ་མ་ན་ཡེ། སུརྻ་

བྲ་ན། ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙཎྜ་ནཀྵ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ་དྷི་པྲི་ཐི་ཝི་བྷཿ ཨ་སུ་ར་བྷཿ ན་གེ་

བྷཿ སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཟླས་ལ། 

གཉིས་པ་དབང་གི་བུམ་པ་ལ་རོ་རེར་གཟུངས་སྤོས་ལ། རང་གི་སིང་ཁ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕེང་བ་

གཟུངས་ཐག་ལ་བརྟེན་ནས་སོང་བས་བུམ་པའི་ཆུ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ༀ་

ཨཱཿ ཧིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་དང་། 

ཡུམ་གི་སྔགས་ནི། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡ་ལོ་ཙཱ་ནེ་སརྦ་ཨརྠཱ་པཱ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་བཞིའི་ཡུམ་དང་། ༀ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ་བྷུ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ་བྷུརྦུ་ཝ་སྭ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ། 

པྲ་ཝ་དྷྱ། སརྦ་ན་ག་དུཿ ཁོ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཀླུའི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་སྟེ། ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སྔགས་ཉེར་

གཅིག་བཟླས། 

ཡང་། ༀ་ཕུཿ ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཨ་ནནྡ་ཡེ་བྷུ་མི་པ་ཏི་

ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ བ་སུ་ཀ་ཡེ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་

བྷུ་མི་པ་ཏི་ཕུཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀརྐོ་ཊ་ཡེ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ པདྨ་

ཡེ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ མཧཱ་པདྨ་ཡེ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་

ཕུཿ ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ཡེ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ཕུཿ ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ཉེར་གཅིག་བཟླས་སོ། །
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གསུམ་པ་ཡང་གཟུངས་ཐག་རི་སན་གི་བུམ་པར་སྤོས་ལ། བདུད་རིར་བསྒྱུར་བའི་སྔགས་ནི། ༀ་དི་བྱ་ཨ་མྲ�་ཏེ། 

ས་མནྟརྤ་ཤ་མི་ཏ། པྲ་ཏྲིཙྪ། ཐ་པ་ས་ནན་ན་མ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཉེར་གཅིག་བཟླས་པས་བདུད་རིར་བསྒྱུར་

བར་བསམ་ལ། 

ལྷའི་བུམ་པ་ལ་སྔར་བཞིན། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར། རེ་རེ་མགོར་སྦྱར་བའི། 

ཨཾ་ ནས། ཤཔྟ། དྷརྨ་ར་ཎི་རོལ་ཆེན་དང་བཅས་པས་མཆོད། 

རོ་རེ་དིལ་བུ་འཛིན་པས། བརེ་བའི་ཐུགས་རེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ། །དང་སྲོང་ཆེན་པོའི་

ཚུལ་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་སེལ་མཛད་པའི། །བཅོམ་

ལྡན་སེང་གེ་སྒ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། གདེངས་ཀ་ནོར་བུ་འབར་བའི་

འོད་ཀྱིས་ནི། །ས་འོག་མུན་པའི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པ། །བསྟན་ལ་རབ་

དགའ་མཐུ་སྟོབས་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞེས་དང་། ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་དབྱེར་

མེད་ཀྱང་། །རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མས་བསྟན་པ་སྐོང་། །ཕོགས་སྐོང་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད་ནས། དུང་ཆོས་ཀྱི་མཆོད་ཡོན་བུམ་པར་བླུག་ལ། ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་

ཚིག་པ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བུམ་པའི་ཆུ་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། པར་

བསམ་ལ་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་གིས་བརྟན་པར་བསམ་མོ། ། ཡང་བུམ་བསྐེད་བདག་བསྐེད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་མཛད་པའི་ཕག་ལེན་

ཡང་ཡོད་པས་གང་བདེ་བྱའོ། །

བཞི་པ་ཀླུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོ་ག་ལ་དྲུག ། ཀླུ་བསྐེད་པ། སྤྱན་དངས་པ། དགུག་གཞུག་བྱ་བ། དབང་བསྐུར་བ། མཆོད་པ་

འབུལ་བ། སྟོད་པ་བྱ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། ཀླུའི་གཟུགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་ཆུའི་དཀྱིལ་

འཁོར་གི་དབུས་སུ་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་པ་
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གྲུ་བཞི་པ། སོ་བཞི་པ། ནང་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དམར་སྔོ་དཀར་བའི་རིག་པ་གསུམ་

དང་ལྡན་པའི་སྟེང་དུ། རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་གུ་སེར་པོ་ལ་ད་བ་དང་ད་བ་ཕེད་པ་འཕང་

བ། མདའ་ཡབ་དང་པུ་ཤུས་མཛེས་པར་བྱས་པ། རིག་པའི་ཕི་རོལ་འདོད་ཡོན་གི་

སྣམ་བུ་དམར་པོ་ལ་གནས་པའི་ལྷ་མོ་སྣ་ཚོགས་པས་མཆོད་རྫས་དུ་མ་ཐོགས་ནས་

འཁོད་པ། དེའི་ཕི་རོལ་སོ་བཞིའི་ཐད་སོར། ཤར་དུ་སྦྲུལ་དཀར་པོ་གཉིས། ལྷོར་

སྦྲུལ་སེར་པོ་གཉིས། ནུབ་ཏུ་སྦྲུལ་དམར་པོ་གཉིས། བྱང་དུ་སྦྲུལ་ལྗང་ཁུ་གཉིས་

རྣམས་བྲང་སྤད་ཅིང་། མཚམས་བཞིར་མཇུག་མ་མདུད་པ། དེའི་ཕི་རོལ་ལགས་རི་

སྔོན་པོས་བསོར་བ། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་ཕྱུར་བུར་

གྱུར་པའི་རེ་མོར་རོ་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ། ནང་གི་ཕོགས་མདོག་ཤར་

དཀར། ལྷོར་སེར། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང་བའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་

ལྟེ་བ་དང་འདབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་སྟེང་དུ། ནམ་དགུ་

ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། འདུས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས། དབུས་སུ་ཆུ་བདག་ཝ་རུ་ཎ་

དཀར་པོ། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཤར་དུ་མཐའ་ཡས་སྔོན་པོ། ལྷོར་ནོར་རྒྱས་སེར་པོ། 

ནུབ་ཏུ་འཇོག་པོ་དམར་པོ། བྱང་དུ་སྟོབས་རྒྱུ་ལྗང་ཁུ། མེར་པདྨ་དམར་པོ། སྲིན་

པོར་པདྨ་ཆེན་པོ་སྔོན་པོ། རླུང་དུ་དུང་སྐོང་སེར་པོ། དབང་ལྡན་དུ་རིགས་ལྡན་དཀར་

པོ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་ཀ་བདུན་བདུན་དང་ལྡན་པའི་སྤྱི་བོར་ཡིད་

བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་མཛེས་ཤིང་། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་

རྒྱན་གིས་སྤས་པ། སད་སྦྲུལ་མཇུག་འཁྱིལ་བ། སྟོད་ལྷའི་གཟུགས་ཅན་སིང་ཁར་

ཐལ་མོ་སྦྱར་བའོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཁར་ཧཱུཾ། 
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གཉིས་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས་ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཀླུ་དང་ས་བདག་དཔག་ཏུ་

མེད་པས་བསོར་བ། ༀ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གདེངས་ཀ་ནོར་བུ་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་

ནི། །ས་འོག་མུན་པའི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་ཅིང་། །བསྟན་ལ་རབ་དགའ་

མཐུ་སྟོབས་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །ཞེས་དང་མཐེ་བོང་གཤིབས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་མཛུབ་མོ་གཉིས་རེ་སྤད། སོར་མོ་ལྷག་མ་རྣམས་བརྐངས་པ་གདེངས་

ཀའི་ཚུལ་དུ་བྱས་ལ། མཐེ་བོས་ནང་གཡབ་ཅིང་། ༀ་ཨེ་ཧེ་ཧི་ན་ག་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་དང་། ༀ་སྭ་ཝི་ཏི། པྲ་ཝི་ཏེ། ཨ་གཙྪ་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ་གིས་སྤྱིར་དགུག ། དེ་ནས། ༀ་ཝ་རུ་

ཎ་ཡེ་ཨེ་ཧེ་ཧི། ༀ་ཨ་ནནྡ་ཡེ། ༀ་བ་སུ་ཀ་ཡེ་ཨེ་ཧེ་ཧི། ༀ་རཀྵ་ཀ་ཨེ་ཧེ་ཧི། ༀ་

ཀརྐོ་ཊ་ཡེ་ཨེ་ཧེ་ཧི། ༀ་པདྨ་ཨེ་ཧེ་ཧི། ༀ་མཧཱ་པདྨ་ཡེ་ཨེ་ཧེ་ཧི། ༀ་ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་

ཡེ་ཨེ་ཧེ་ཧི། ༀ་ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ཨེ་ཧེ་ཧི། ཞེས་མགོར་ ༀ་ དང་མཐར་ ཨེ་ཧེ་ཧི་ ཞེས་པ་ཀུན་ལ་སྦྱར་

ཏེ་སྤྱན་དངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྟིམ། 

བཞི་པ་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧིཿ ལས་འོད་འཕོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རིགས་

ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ༀ་པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ། སོགས་ནས། 

ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། ༀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། 

དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། ༀ་བཛྲི་བྷཱ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་བུམ་

ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དི་མ་དག ། ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་

འོད་དཔག་མེད་པ་རེ་རེས་དབུ་བརྒྱན། ཞེས་བསམ་ཞིང་། 

ལྔ་པ་ནི། མཆོད་པ་རྣམས་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེ་
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ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། 

མར་མེ། དི་མཆོག ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་

མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་གྱུར། ཅེས་དང་། སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། ༀ་བཛྲ་ཨཾ། ནས། ཤཔྟ 

འི་བར་གི་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། 

ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ༀ་ཨ་ནནྡ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་

བ་སུ་ཀ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཀརྐོ་ཊ་ཡེ་ག�ཧེ་

དཾ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་པདྨ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་མཧཱ་པདྨ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་

ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ག�ཧ་དཾ་ཨཾ་སྭཱཧཱས་མཆོད་ཡོན་དང་། 

ཡང་། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ག�ཧ་དཾ་པཱ་དྱཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ༀ་ཨ་ནནྡ་ཡེ་ག�ཧ་དཾ་པཱ་དྱཾ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་བ་སུ་ཀ་ཡེ་ཡེ་ག�ཧ་དཾ་པཱ་དྱཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་༞། ༀ་ཀརྐོ་ཊ་ཡེ་༞། ༀ་པདྨ་

ཡེ་༞། ༀ་མཧཱ་པདྨ་ཡེ་༞། ༀ་ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ཡེ་༞། ༀ་ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་༞སྭཱཧཱ། 

ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ག�ཧ་དཾ་པུཥཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ༀ་ཨ་ནནྡ་ཡེ་༞། ༀ་བ་སུ་ཀ་ཡེ་༞ 

། ༀ་ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་༞། ༀ་ཀརྐོ་ཊ་ཡེ་༞། ༀ་པདྨ་ཡེ་༞། ༀ་མཧཱ་པདྨ་ཡེ་༞། ༀ་ཤཾ་

ཁ་པཱ་ལ་ཡེ་༞། ༀ་ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་༞། 

ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ག�ཧ་དཾ་དྷུ་པཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ༀ་ཨ་ནནྡ་ཡེ་༞། ༀ་བ་སུ་ཀ་ཡེ་༞། 

ༀ་ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་༞། ༀ་ཀརྐོ་ཊ་ཡེ་༞། ༀ་པདྨ་ཡེ་༞། ༀ་མཧཱ་པདྨ་ཡེ་༞། ༀ་ཤཾ་ཁ་

པཱ་ལ་ཡེ་༞། ༀ་ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་༞ །

ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ག�ཧ་དཾ་ཨ་ལོ་ཀེ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ༀ་ཨ་ནནྡ་ཡེ་༞། ༀ་བ་སུ་ཀ་ཡེ་

༞། ༀ་ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་༞། ༀ་ཀརྐོ་ཊ་ཡེ་༞། ༀ་པདྨ་ཡེ་༞། ༀ་མཧཱ་པདྨ་ཡེ་༞། ༀ་
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ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ཡེ་༞། ༀ་ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་༞། 

ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ག�ཧ་དཾ་གནྡཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ༀ་ཨ་ནནྡ་ཡེ་༞། ༀ་བ་སུ་ཀ་ཡེ་༞། 

ༀ་ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་༞། ༀ་ཀརྐོ་ཊ་ཡེ་༞། ༀ་པདྨ་ཡེ་༞། ༀ་མཧཱ་པདྨ་ཡེ་༞། ༀ་ཤཾ་ཁ་

པཱ་ལ་ཡེ་༞། ༀ་ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་༞། 

ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ག�ཧ་དཾ་ནྱཻ་ཝི་ཏེ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ༀ་ཨ་ནནྡ་ཡེ་༞ ༀ་བ་སུ་ཀ་

ཡེ༞ ༀ་ཏཀྵ་ཀ་ཡེ༞ ༀ་ཀརྐོ་ཊ་ཡེ༞ ༀ་པདྨ་ཡེ༞ ༀ་མཧཱ་པདྨ་ཡེ༞ ༀ་ཤཾ་

ཁ་པཱ་ལ་ཡེ༞ ༀ་ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ༞།

ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ག�ཧ་དཾ་ཤཔྟ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ༀ་ཨ་ནནྡ་ཡེ་༞ ༀ་བ་སུ་ཀ་ཡེ༞ 

ༀ་ཏཀྵ་ཀ་ཡེ༞ ༀ་ཀརྐོ་ཊ་ཡེ༞ ༀ་པདྨ་ཡེ༞ ༀ་མཧཱ་པདྨ་ཡེ༞ ༀ་ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་

ཡེ༞ ༀ་ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ༞ འདི་ལ་ཤཔྟ་མི་བྱ་བའི་ལུགས་ཀྱང་འདུག་ཅིང་དཔྱད་པར་བྱའོ། །

ཞལ་ཟས་ཀྱི་སབས། འབྲས་ཆན་འོ་མ་དང་སྦྱར་བ་དང་། སྣུམ་ཁུར། མངར་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཟང་པོ་སྐུ་གཟུགས་རེ་

རེ་ལ་འབུལ་བའམ། ཡང་ན་གཏོར་མ་ལ་བཞག་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་གཏོར་མ་ལ་ཆུ་བྲན་ལ། བསང་སྦྱངས་བྱས་ལ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ལ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། 

ༀ་ནནྡ་ཡེ། བ་སུ་ཀ་ཡེ། ཏཀྵ་ཀ་ཡེ། ཀརྐོ་ཊ་ཡེ། པདྨ་ཡེ། མཧཱ་པདྨ་ཡེ། ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་

ཡེ། ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷོཿ བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ན་ག་ལྱཻ་ར་ཏི་ན་ཕུཿ 

ཊ་ཊ་ར་ཙི་ཏེ་ཧེ་ཧེ་ག�ཧེ་དཾ་བ་ལ་ཏ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་ཕུལ། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཆོད་པ་ནི། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཚ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། དེ་

བཞིན་དུ། ༀ་ཨ་ནནྡ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཚ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་བ་སུ་ཀ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་

ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཚ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཚ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཀརྐོ་
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ཊ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཚ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་པདྨ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཚ་ཏྲཾ་ཀ་

སྭཱཧཱ། ༀ་མཧཱ་པདྨ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཚ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་

པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཚ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཚ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་གདུགས་དམར་པོ་དང་། 

ཡང་དེ་བཞིན་དུ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དམ་པ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ༀ་

ཨ་ནནྡ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དམ་པ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་བ་སུ་ཀ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་

དམ་པ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དམ་པ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཀརྐོ་ཊ་

ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དམ་པ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་པདྨ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དམ་པ་ཏྲཾ་ཀ་

སྭཱཧཱ། ༀ་མཧཱ་པདྨ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དམ་པ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ཡེ་ག�ཧེ་

དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དམ་པ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དམ་པ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། 

སོགས་ཀྱིས་བ་དན་དང་། 

ཡང་། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཡ་ཛྙ་པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ༀ་ཨ་ནནྡ་

ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཡ་ཛྙ་པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བ་སུ་ཀ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཡ་

ཛྙ་པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཡ་ཛྙ་པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཀརྐོ་ཊ་

ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཡ་ཛྙ་པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་པདྨ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཡ་ཛྙ་

པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་མཧཱ་པདྨ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཡ་ཛྙ་པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཤཾ་ཁ་པཱ་

ལ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་ཡ་ཛྙ་པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ག�ཧེ་དཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨི་དཾ་

ཡ་ཛྙ་པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རས་སྐུད་དམར་པོ་རྣམས་འབུལ་ལོ། །

དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། རོ་རེ་དིལ་བུ་འཛིན་པས། མཐའ་ཡས་ནོར་རྒྱས་ལ་སོགས་ཀླུ་དབང་
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རྣམས། །ཆུ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་མཐའ་རབ་ཟབ་ནས། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་

ཀྱིས་སྤས་ཡིད་འོང་བའི། །ཕོ་བྲང་འབྱོར་བ་ཆེ་ལྡན་གནས་ན་བཞུགས། །དབུ་ལ་

གདེངས་ཀའི་ནོར་བུ་ཚོགས་དབུས་ནས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་ཀུན་རྫོགས་

བྱེད་ཅིང་། །བདག་གཞན་དོན་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་བའི་གནས། །འོད་འབར་ལ་

སོགས་མུན་སེལ་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱན། །ཚེ་རབས་དུ་མར་ཡོན་ཏན་ལེགས་སྦྱངས་

མཐུས། །ཀླུ་དབང་འབྱོར་པ་མཐའ་ཡས་ཡང་དག་རྫོགས། །རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་སྟོབས་

ཆེ་ལ་མངའ་བརེས་པའི། །ཡོན་ཏན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །དད་ལྡན་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཐོས་ཞལ་མཐོང་ཞིང་། །བསྒྲུབ་ལ་བརོན་པ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་སུ་

ཆུད། །ཐབས་དང་སིང་རེས་གཞན་དོན་རྫོགས་མཛད་པ། །བདག་དང་གཞན་དོན་

འབྱོར་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སྔོན་ཚེ་བདེ་གཤེགས་སྤྱན་སྔར་བཀའ་བསོས་ཏེ། །བསྟན་

པ་བསྲུང་དང་འགོ་ལ་ཕན་གདགས་ཕིར། །དམ་ལས་མི་འདའ་དམ་ཚིག་རེས་

དགོངས་ལ། །གསོལ་གདབ་ལས་མཛད་བདག་དོན་ཡོངས་རྫོགས་མཛད། །ཀླུ་ཡི་

(དཔེ་ཁ་ཅིག་ལ་འདིའི་འཕིན་བཅོལ་འདི་མི་སྣང་།)རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་

མ་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་

ཕྱུག་དང་། །དཔལ་དང་གགས་དང་སལ་བ་བཟང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་

ཅིང་། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དངོས་

གྲུབ་ཀུན་གི་སྟོང་གོགས་མཛོད། །དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང་། །གདོན་དང་

བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བྱ་བྱེད་ངན་

པ་མེད་པར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་
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ཆོས་འཕེལ་བ། །དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་

འགྲུབ་ཤོག ། ཅེས་པས་བསྟོད་པ་དང་འཕིན་ལས་བཅོལ་ལོ། །

ལྔ་པ་གདོན་གི་བྱ་བ་ལ་བཞི། མཆོད་པ། གསོ་བ། དབང་བསྐུར་བ། དམ་ལ་བཞག་པའོ། །དང་པོ་མཆོད་པའི་ཡུལ་སྤྱན་དང་

བར་བྱ་སྟེ། གདེངས་ཀའི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ལ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་

ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། ཨ་གཙྪ་ཡ། ཨ་གཙྪ་ཡ། ལན་གསུམ་གིས་ཀླུ་ཕལ་བ་རིགས་བཞི་དང་། ཡང་། ༀ་བྷུ་

མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། ཨ་གཙྪ་ཡ། ཨ་གཙྪ་ཡ། 

ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་ས་བདག་ཕལ་པ་རིགས་བཞི་དགུག ། 

དེ་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཤ་གཉེར་བ་དགུག་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཤ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་བའི་

བསམ་པས། འདོད་རྒྱལ་གི་ཕག་རྒྱས་བཅིང་ལ་བདེན་པའི་སྟོབས་བརོད་ཅིང་དགུག་སྟེ། ན་མོ་རེ་བཙུན་ར་བ་དང་

བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། 

སངས་རྒྱས་གི་༞། ཆོས་ཀྱི་༞། དགེ་འདུན་གི་༞། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེང་

གེ་སྒའི་༞། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དགུའི་༞། ཕོགས་སྐོང་བཅུའི་༞། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་

བྱིན་རླབས་དང་། བདག་ཅག་གི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང་། བདེན་

པ་དེའི་མཐུས་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ། ཆེ་གེ་མོ། ལ་གནོད་ཅིང་ཤ་གཉེར་བའི་ཀླུ་དང་ས་

བདག་གི་རིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

ནས། སད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་མཆིས་པར་གྱུར་

ཅིག ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། ན་མཿ 

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷོཿ སརྦ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ན་ག་ལེ་ལེ། རེ་རེ་ར་ཙི་ན་ཕུཿ ཊ་ཊ་ར་ཙི་ཏེ། 

ཧེ་ཧེ་ཨ་གཙྪ་ཨ་གཙྪ། ཞེས་དང་། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་
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ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷོཿ སརྦ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་བྷུ་

མི་པ་ཏི་ལེ་ལེ་རེ་རེ་ར་ཙི་ན་ཕུཿ ཊ་ཊ་ར་ཙི་ཏེ། ཧེ་ཧེ་ཨ་གཙྪ་ཨཙྪ། ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་

དགུག ། 

དེས་ཀྱང་མ་ཁུགས་སམ་པའི་ཐེ་ཚམ་ཡོད་ན། རོ་རེ་ལགས་ཀྱུ་མས་ཀྱང་དགུག་པར་བྱ་སྟེ། གཡོན་པའི་གུང་མཛུབ་སྟེ། སྟ་

ཟུར་ཕོགས་སུ་བཞག ། གཡས་པའི་མཛུབ་མོ་གུང་མོའི་སྟེང་དུ་བཀུག་ལ་གཞུག ། མཐེ་བོས་སྲིན་ལག་དང་མཐེའུ་ཆུང་མནན་

ལ། ༀ་ཙུ་རུ་ཀུནྡ། ཙུ་རུ་ཀུནྡ། སརྦ་ན་ག་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཧཱུཾ་ཛཿ ཞེས་དང་། ༀ་ཙུ་རུ་ཀུནྡ། 

སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཧཱུཾ་ཛཿ ཞེས་པས་ལན་གསུམ་གིས་བཀུག་ནས་རིམ་པ་བཞིན་མཆོད་པར་བྱ་སྟེ། 

ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་རི་ནི་ནན། ག�ཧ་དཾ་ཨཾ་

སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག�ཧེ་དཾ་

པཱ་དྱཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག

�ཧེ་དཾ་པུཥེ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་

ནན་ག�ཧེ་དཾ་དྷུ་པེ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་

ར་ནི་ནན་ག�ཧ་དཾ་དི་པཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་

ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག�ཧེ་དཾ་གནྡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་

ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག�ཧེ་དཾ་ནྱཻ་ཝི་ཏེ་སྭཱཧཱ།    ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་

ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག�ཧེ་དཾ་ཤཔྟ་སྭཱཧཱ། ཞེས་དང་། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། 

ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག�ཧེ་དཾ་ཙ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་

ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག�ཧ་དཾ་པ་ཏཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། 

ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག�ཧེ་དཾ་ཡད་ཛྙོ་པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། 
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ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ནས། 

བྱེ་བྲག་ཏུ། ཆེ་གེ་མོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་གནོད་ཅིང་ཤ་གཉེར་བའི་རིགས་ཐམས་ཅད། ༀ་

ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག�ཧེ་དཾ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག�ཧེ་དཾ་པ་དྱཾ་

སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག�ཧེ་དཾ་

པུཥེ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག

�ཧེ་དཾ་དྷུ་པཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་

ནན་ག�ཧེ་དཾ་དི་པཾ་སྭཱཧཱ།   ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་ག�ཧེ་དཾ་

གནྡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་

དཾ་ནྱཻ་ཝི་ཏེ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་

ནན་གཧེ་དཾ་ཤཔྟ་སྭཱཧཱ། ཞེས་དང་། 

ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་ཚ་

ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་

གཧེ་དཾ་པ་ཏཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་

ནི་ནན་གཧེ་དཾ་ཡད་ཛྙོ་པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། 

དེ་བཞིན་དུ་ས་བདག་རྣམས་ལ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་

ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་

ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་པདྱཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་

མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་
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གཧེ་དཾ་པུཥེ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། 

བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་དྷུ་པེ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། 

བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་དྱི་པཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་

ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་

དཾ་གནྡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་

པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་ནྱཻ་ཝི་ཏེ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་

མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་ཤཔྟ་སྭཱཧཱ། ཞེས་དང་། 

ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་

མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་ཚ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་

ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་པ་དཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། 

བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་ཡད་

ཛྙོ་པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། 

བྱེ་བྲག་ཏུ། ཆེ་གེ་མོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་གནོད་ཅིང་ཤ་གཉེར་བའི་རིགས་ཐམས་ཅད། ༀ་བྷུ་

མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་

གཧེ་དཾ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། 

བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་པཱ་དྱཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། 

བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་པུཥེ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་

ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་

དཾ་དྷུ་པེ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་
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པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་དི་པཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་

པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་གནྡཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། 

བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་ནྱཻ་ཝི་

ཏེ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་

ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་ཤཔྟ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་

ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་ཚ་ཏྲཾ་ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། 

བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་པ་ཏཾ་

ཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ནི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་

ཀུ་མ་ར་ནི་ནན་གཧེ་དཾ་ཡད་ཛྙོ་པ་ཝི་ཏྲཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། 

གཏོར་མ་ཆུས་བྲན་ལ། བསང་སྦྱངས་བྱིན་རླབས་སྔར་བཞིན་དང་། ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། ༀ་ན་ག་ནན། ན་

ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷོཿ བི་ཤྭ་

མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ན་ག་ལེ་ར་ཏི་ན་ཕུཿ ཊ་ཊ་ར་ཙི་ཏེ་ཧེ་ཧེ་གཧེ་དཾ་བ་ལ་ཏ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་

པས་ཀླུ་ཕལ་པ་དང་། ༀ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། 

ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷོཿ བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ན་ག་ལེ་ར་ཏི་ན་ཕུཿ ཊ་ཊ་ར་ཙི་ཏེ་ཧེ་

ཧེ་གཧེ་དཾ་བ་ལ་ཏ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ཀླུ་ཤ་གཉེར་བ་རྣམས་དང་། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་

ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་

བྷོཿ བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ན་ག་ལེ་ར་ཏི་ན་ཕུཿ ཊ་ཊ་ར་ཙི་ཏེ་ཧེ་ཧེ་གཧ་དཾ་བ་ལ་ཏ་ཡེ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ས་བདག་ཕལ་པ་དང་། ༀ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་

ར་ནན། བྷུ་མ་པ་ཏི་ཀ་མ་ར་ནི་ནན། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷོཿ བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་
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ན་ག་ལྱཻ་ར་ཏི་ན་ཕུཿ ཊ་ཊ་ར་ཙི་ཏེ་ཧེ་ཧེ་གཧ་དཾ་བ་ལ་ཏ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ས་བདག་ཤ་གཉེར་

བ་སོགས་ལ་ལན་གསུམ་གིས་ཕུལ། 

དེ་ནས་ཀླུའི་དམ་ཚིག་བསྐུལ་བའི་ཕིར་གདེངས་ཀའི་ཕག་རྒྱ་བཅིངས་ལ། ཨ་བྷུ་ཤྭ་ར་བྷོཿ ན་གེ་བྷོཿ ན་མཿ 

ཨ་པྲ་ཤྭ་རེ་བྷོཿ ན་གེ་བྷཿ ན་མཿ ༀ་བྷུརྦྷུ་ཝ་སྭ་ཤ་རེ་བྷོཿ ན་གེ་བྷོཿ ན་མཿ ༀ་མཧཱ་ན་

ག་ཡ་བིད་མ་ཧེ་ན་ག་རུ་པ་ཡ་ཏི། མ་ཧེ་དནྟོ། ན་ག་པྲ་བྷེ་ཏ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ་དང་། ༀ་

བྷུ་ཤྭ་རེ་བྷོཿ བྷུ་མི་པ་ཏི་བྷོཿ ན་མཿ ༀ་པྲ་ཤྭ་རེ་བྷོཿ བྷུ་མི་པ་ཏི་བྷོཿ ན་མཿ ༀ་བྷུརྦྷུ་ཝ་

སྭཱ་ཤ་རེ་བྷོཿ བྷུ་མི་པ་ཏི་བྷོཿ ན་མཿ ཨ་མཧཱ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ཡ། བིད་མ་ཧེ་བྷུ་མི་པ་ཏི་རུ་པ་

ཡ་ཏི། མ་ཧེ་དནྟོ། བྷི་མི་པ་ཏི་པྲ་བྷེ་ཏ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ་གིས་ས་བདག་གི་དམ་ཚིག་བསྐུལ་ལོ། །དེ་ནི་

ཀླུ་དང་ས་བདག་མཆོད་པའི་ཆོ་གའོ། །

བསྣད་པ་མེད་ན་དེ་ཙམ་གིས་ཆོག་པས། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་རེས་ཆོག་རྣམས་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་རྣམས་བསྣད་ཅིང་ཉམས་པར་གྱུར་ན། མི་དག་ན་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གི་ནད་མ་གསོས་ན་མིའི་ནད་

མི་གསོས་པས། ནད་པ་ཁྲུས་བྱས་པའི་ཆུ་ཀླུང་དང་ས་བདག་ཕལ་བའི་གཟུགས་བརན་གི་སྟེང་དུ་བླུག་སྟེ། འདོད་རྒྱལ་གི་ཕག་

རྒྱ་བཅས་ལ། ན་མོ་རེ་བཙུན་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་

པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་༞ ཆོས་ཀྱི་༞ དགེ་འདུན་གི་༞ 

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒའི་༞ ཕོགས་སྐོང་བཅུའི་༞ བདེན་པ་ཆེན་པོའི་

བྱིན་རླབས་དང་། བདག་ཅག་གི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང་། བདེན་

པ་དེའི་མཐུས་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོ། ལ་གནོད་ཅིང་ཤ་གཉེར་བའི་ཀླུ་དང་ས་

བདག་གི་རིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

ནས། སད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་སའི་གནས་འདིར་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག ། 
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ན་ག་ཨརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་ཅིང་སེམས་ཀྱིས། རང་གི་སིང་ཁའི་ཧིཿ ལས་འོད་ཟེར་

ལགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕོས་པས། ཐབས་དང་། མི་གཙང་བ་དང་། ས་བརྐོས་པ་དང་། མེ་

བཏང་བ་དང་། ཁང་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པ་བརིགས་པས་དེ་དག་བསྣད་ཅིང་ཉམས་པ་

དང་། ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པ་དང་། སྐེ་བ་སྔ་མའི་ཤ་འཁོན་ལས་འདིར་གནོད་པ་སྲིད་

པས། དེ་དག་གི་ནད་མ་གསོས་ན། མིའི་ནད་མི་སོས་པས་བསྣད་ཅིང་ཉམས་པའི་ཀླུ་

དང་ས་བདག་རྣམས་བཀུག་སྟེ་གཟུགས་བརན་ལ་ཐིམ། ཞེས་བརོད་ཅིང་བསྟིམས། 

དེ་ནས་རི་སན་གི་བུམ་པ་ནས་གཟུགས་བརན་ལ་ཀུ་ཤས་གཏོར་ཅིང་། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡ་

ལོ་ཙ་ནེ་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ་བྷུ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ་བྷུརྦྷུ་ཝ་སྭ་པྲ་བྷ་ཝ་

དྷྱ། ས་བིད་པྲ། པྲ་ཝ་དྷྱ། སརྦ་ན་ག་དུཿ ཁོ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སྔགས་

དང་། ༀ་དི་བྱ་ཨ་མྲ�་ཏེ་སནྟ་ར་པ་ཤ་མི་ཏེ། པྲ་ཏིཙྪ། ཐ་པ་པ་ནན་ན་མ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་བདུད་

རིར་བསྒྱུར་བའི་སྔགས་དང་བཅས་པ་བརོད། 

གསུམ་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་གསོས་ཀྱང་ཕིར་ལྡོག་པ་སྲིད་པས། ཕིར་མི་ལྡོག་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དབང་བསྐུར་ཏེ། ཀླུའི་བུམ་པ་

ནས་ཀུ་ཤས་གཏོར་ཞིང་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གཟུགས་བརན་ལ་བླུག་ཅིང་གཏོར་བར་བསམ་ལ། 

ༀ་ཨཱཿ ཧིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། སེང་གེ་སྒའི་སིང་པོའ།ོ །ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ། སིདྡི་

ལོ་ཙཱ་ནེ་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ་བྷུ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ་བྷུརྦྷུ་ཝ་སྭ་པྲ་བྷ་ཝ་

དྷྱ། ས་བིད་ཏྲ། པྲ་ཝ་དྷྱ་སརྦ་ན་ག་དུཿ ཁོ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཡུམ་གི་སྔགས་སོ། །

ༀ་ཕུཿ ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཨ་ནནྡ་ཡ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ 

ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ བ་སུ་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཏཀྵ་ཀ་ཡ་ན་

ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀརྐོ་ཊ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ པདྨ་
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ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ མཧཱ་པདྨ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་

ཕུཿ ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ན་ག་ར་ཛཿ ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཀླུ་རྒྱལ་དགུའི་སྔགས་སོ། །

ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ཤྲ་ཨཀྵི་ཡེ། ཨགི་ཡེ། ཡ་མ་ཡེ། ནི་རི་ཏི་ཡེ། ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ཝ་ཡ་

ཝེ་ཡེ། ཀུ་བེ་ར་ཡེ། རུ་ཊ་ཡེ། ཨུརྡྷི་བྲ་ཧ་མ་ན་ཡེ། སུརྻ་ག་ཧ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙིཎྜ་

ནཀྵ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ་དྷི་པྲ་ཐི་བྷཿ ཨ་སུ་རེ་བྷཿ ན་གེ་བྷཿ སྭཱཧཱ། ཕོགས་སྐོང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་

སྔགས་སོ། །

དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐར། སརྦ་ན་ག་དུཿ ཁོ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཾ་ཞེས་དང་། སརྦ་བྷུ་མི་པ་

ཏི་དུཿ ཁོ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཾ། ཞེས་པས་དབང་བསྐུར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། གཡས་རོ་རེ་གསོར་ཞིང་བདེན་པ་བརར་ཏེ་དམ་ལ་བཞག་པ་ནི། རོ་རེ་འདི་ནི་རོ་རེ་ཆེ། །སངས་

རྒྱས་ཀུན་གིས་རབ་ཏུ་བསྔགས། །དམ་ཚིག་འདི་ལས་འདས་ན་ནི། །མྱུར་དུ་རིགས་

རྣམས་བརླག་པར་འགྱུར། །ༀ་ཨཱཿ ཧིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། སརྦ་ན་ག་ས་མཱ་ཡ་ཧ་ན་

ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་དང་། སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་མཱ་ཡ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་པས་དམ་ལ་བཞག་གོ ། 

དྲུག་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ། བཀྲུ་བ་དང་། བྱབ་པ་དང་། བསྲུང་བ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྦྱིན་བདག་སོགས་

མདུན་དུ་གནས་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གིས། བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིའི་ཆུས་ཁྱེད་རང་གི་ཚེ་ཐོག་

མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒིབ་ནད་གདོན། ཁྱད་པར་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་

གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བུམ་པའི་ཆུས་བཀྲུས་ཏེ་སངས་ཀྱིས་སྡིག་སྒིབ་སོགས་དག་

པར་མོས་པ་མཛད། ལྷའི་བུམ་པས། འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །ཐུགས་རེའི་ཆུ་

ནི་བླ་ན་མེད། །བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི། །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་
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མཛོད། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡེ་ཤྲི་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ལ་ཁྲུས་བྱའོ། །

དེ་ནས། གང་ལ་སེར་སྣ་རྣམས་ཆགས་པ། །རྣམ་བཅོམ་དི་མ་མེད་མཛད་

ཅིང་། །ཐུགས་ཞི་གནོད་པ་མི་མངའ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་

འགྱུར། །འདེན་པ་གང་ཞིག་འགོ་བ་རྣམས། །ཐར་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་མཛད་

ཅིང་། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་

འགྱུར། །སྟོན་པ་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་ཕིར། །གང་ལ་

བདེ་བ་མངའ་མཛད་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །སྐོབས་པ་གང་

ཞིག་བྱམས་པ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱིས་འགོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །བུ་གཅིག་བཞིན་དུ་རྟག་

བསྐངས་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །ཞེས་བརོད་པའི་རེས་ལ། 

ༀ་ཨཱཿ ཧིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ ཆེ་གེ་མོ འི་ནད་ཐམས་ཅད་

སརྦ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་

བྷཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ།   སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་

ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱཱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ་ཏཡུ་༞། 

སརྦ་དུར་སྭ་བ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 

དེ་བཞིན་དུ་ཡུམ་གཉིས་ལའང་། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡི་ལོ་ཙཱ་ནེ་སརྦ་ཨརྠ་སྭ་དྷ་ན་

ཡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ་བྷུ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ་བྷུརྦྷུ་ཝ་སྭ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ། ས་བིད་ཏྲ་པྲ་ཝ་དྷྱ་༞། 

སརྦ་ན་ག་དུཿ ཁོ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོ འི་ནད་ཐམས་ཅད་

སརྦ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་

བྷཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ཁ་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་
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༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲྀྲ་ཏཡུ་༞། 

སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུར་མྲི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙཏྟི་ཀུ་ལེ་བྷཿ ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་ཀླུ་རྒྱལ་དགུ་ལའང་། ༀ་ཕུཿ ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཨ་

ནནྡ་ཡ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ བ་སུ་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་ཕུཿ ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀརྐོ་ཊ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ པདྨ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ མཧཱ་པདྨ་ཡེ་ན་ག་

རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀུ་

ལི་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོ འི་ནད་ཐམས་ཅད་

སརྦ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་རཱ་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་

བྷཿ ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་ནན་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་

ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ཏྲ་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུ་སྭབ་

ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 

ཡང་ཕོགས་སྐོང་བཅུ་ལའང་། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ཤྲ་ཨཀྵི་ཡེ། ཨགེ་ཡེ། ཡ་མ་ཡེ། ནི་རི་ཏི་ཡེ། 

ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ཝ་ཡ་ཝེ་ཡེ། ཀུ་བེ་ར་ཡེ། རུ་ཊ་ཡེ། ཨུརྡྷཾ་བྲ་ཧ་མ་ན་ཡེ། སརྻ་ག་ཧ་ཨ་དྷི་

པ་ཏ་ཡེ། ཙཎྜ་ནཀྵ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ་དྷི་པྲ་ཐི་བྷཿ ཨ་སུ་རེ་བྷཿ ན་གེ་བྷཿ སྭཱཧཱ། སྦྱིན་

པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོ འི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་

ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་

རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་

ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏཡུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུར་མྲི་ཏེ་༞། སརྦ་
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ཙཏྟི་ཀུ་ལེ་བྷཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ཀླུའི་གནོད་དང་། 

ཡང་། ༀ་ཨཱཿ ཧིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོ འི་ནད་ཐམས་ཅད་

སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་

ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་

དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་

ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ཤནྟ�་

ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ།

ཡུམ་གཉིས་ལའང་། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡ་ལོ་ཙཱ་ནེ་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ་བྷུརྦྷུ་ཝ་སྭ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ་པ་བིད་ཏྲ། པྲ་ཝ་དྷྱ། སརྦ་ན་ག་དུཿ ཁོ་པྲ་ཤ་མ་ན་

ཡེ་སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོ འི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་

ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿཤནྟ་ཀུ་

རུ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་

རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་

ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ།

ཀླུ་ཆེན་དགུ་ལའང་། ༀ་ཕུཿ ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཨ་ནནྡ་ཡ་

ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ བ་སུ་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ 

ཏཀྵ་ཀ་ཡ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀརྐོ་ཊ་ཡེ་ན་ག་ར་ཛཱ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་ཕུཿ པདྨ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ མཧཱ་པདྨ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ན་ག་
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རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོ འི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་

ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་

པཾ་བྷཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་

ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། 

སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ།

ཕོགས་སྐོང་བཅུ་ལའང་། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ཤྲ་ཨཀྵི་ཡེ། ཨགེ་ཡེ། ཡ་མ་ཡེ། ནི་རི་ཏི་ཡེ། ཝ་

རུ་ཎ་ཡེ། ཝ་ཡ་ཝེ་ཡེ། ཀུ་བེ་ར་ཡེ། རུ་ཊ་ཡེ། ཨུརྡྷཾ་བྲ་ཧ་མ་ན་ཡེ། སརྻ་ག་ཧ་ཨ་དྷི་

པ་ཏ་ཡེ། ཙཎྜ་ནཀྵ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ་དྷི་པྲ་ཐི་བྷཿ ཨ་སུ་རེ་བྷཿ ན་གེ་བྷཿ སྭཱཧཱ། སྦྱིན་

པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི། ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། 

བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། 

སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། 

སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། 

སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ཤནྟ�་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་

ཅད་བཀྲུ་བར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤོག་བུ་ལ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་གཟུགས་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་ཧྲིཿ དཀར་པོའི་མཐར་སེང་གེ་སྒའི་སིང་པོ་

ཆུ་བདག་གི་སྔགས་བྲིས་ལ། ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས། དེའི་མཐར་ཕོགས་སྐོང་སྔགས་ཀྱིས་བསོར་བ་ལ་རྨ་བྱའི་སྒོས་

བརྒྱན་པའམ། མ་གྲུབ་ན་རྨ་བྱའི་(རེ་མུས་ཆེན་གི་ཕག་ལེན་ལ་ཀུ་ཤས་བྱབ་པར་མཛད།) མདོངས་རྐང་པས་ཀྱང་རུང་སྟེ། ཁར་

ཆུ་བཟུང་དུ་བཅུག་ལ། བསྒྲུབ་བྱའི་ནད་ཐམས་ཅད་བྱབ་པའི་ཚུལ་བྱ་ཞིང་། བྱབ་པའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གིས། རྨ་བྱའི་སྒོ་

མདོངས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཧིཿ ཡིག་སྔགས་ཕེང་དང་བཅས་པས་བསོར་བ་དེས་སློབ་
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དཔོན་གི་རོ་རེ་དང་བཅས་པས་སྦྱིན་བདག་གི་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་

པའི་སྡིག་སྒིབ་ནད་གདོན། ཁྱད་པར་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རོ་

ཁབ་ལེན་གིས་ཁབ་ལེན་པའམ། ཤེལ་སྦུར་ལེན་གིས་སྦུར་ལེན་པ་ལྟར་བཙན་གིས་

བླངས་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་དོར་བར་མོས་པ་མཛད། 

གང་ཞིག་འཁོར་བར་འགོ་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་ཕིར། །གིང་དང་

དཔུང་གཉེན་གྱུར་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །གང་ཞིག་ཆོས་

རྣམས་མངོན་སུམ་གྱུར། །གཙང་ཞིང་བཀྲུ་བར་མི་མངའ་ལ། །གསུམ་གཙང་གཙང་

མར་དག་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་གང་

སྐེས་པ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་དོན་གང་འབྱོར་ཞིང་། །དོན་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱང་གྲུབ་

པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །གང་ཞིག་སྐེས་པས་ས་རྣམས་

ནི། །ནགས་ཚལ་བཅས་པ་རབ་གཡོ་ཞིང་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་དགའ་

དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །ཅེས་པའི་རེས་སུ། 

ༀ་ཨཱཿ ཧིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་

ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ ཨ་

པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བིགྷཱ་ནན། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་

ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་

སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ནི་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡི་ལོ་ཙཱ་ནེ་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་པྲ་བྷ་ཝ་

དྷྱ། བྷུ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ་བྷུརྦྷུ་ཝ་སྭ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ། ས་བིད་ཏྲ་པྲ་ཝ་དྷྱ། སརྦ་ན་ག་དུཿ ཁོ་པྲ་ཤ་
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མ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་

ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་

བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ། སརྦ་བྱ་དྷི་

༞། སརྦ་ཨ་པུ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་

ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་ཕུཿ ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཨ་ནནྡ་ཡ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ 

ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ བ་སུ་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་

ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀརྐོ་ཊ་ཡ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ 

པདྨ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ མཧཱ་པདྨ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་ཕུཿ ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། 

ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་

ནན། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། 

སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ནི་༞། 

སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ཤྲ་ཨཀྵི་ཡེ། ཨགེ་ཡེ། ཡ་མ་ཡེ། ནི་རི་ཏི་ཡེ། ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ཝ་ཡ་

ཝེ་ཡེ། ཀུ་བེ་ར་ཡེ། རུ་ཊ་ཡེ། ཨུརྡྷཾ་བྲ་ཧ་མ་ན་ཡེ། སརྻ་ག་ཧ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙཎྜ་

ནཀྵ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ་དྷི་པྲ་ཐི་བྷཿ ཨ་སུ་རེ་བྷཿ ན་གེ་བྷཿསྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་

གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་
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ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་

དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་

ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ནི་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ཨ་པ་

ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ཀླུའི་གནོད་པ་དང་། 

ཡང་། ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་

སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན།   སརྦ་

པཱ་པཾ་བྷཿ ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་

ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། 

སརྦ་དུར་སྭབ་ནི། སརྦ་དུརྨི་ཏེ། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡ་ལོ་ཙཱ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་པྲ་བྷ་ཝ་

དྷྱ། བྷུ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ། བྷུརྦྷུ་ཝ་སྭ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ། ས་བིད་ཏྲ། པྲ་ཝ་དྷྱ། སརྦ་ན་ག་དུཿ ཁོ་པྲ་

ཤ་མ་ནེ་ཡེ་སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། 

བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་རི་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་

བྷཿ ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། 

སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་

དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ༞།

ༀ་ཕུཿ ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཨ་ནནྡ་ཡ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ 

ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ བ་སུ་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཕུཿ ཏཀྵ་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་

ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཕུཿ ཀརྐོ་ཊ་ཡ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ པདྨ་ཡེ་ན་ག་
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རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ མཧཱ་པདྨ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཤཾ་

ཁ་པཱ་ལ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། 

སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། 

སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་

ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ༞།

ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ཤྲ་ཨཀྵི་ཡེ། ཨགེ་ཡེ། ཡ་མ་ཡེ། ནི་རི་ཏི་ཡེ། ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ཝ་ཡ་

ཝེ་ཡེ། ཀུ་བེ་ར་ཡེ། རུ་ཊ་ཡེ། ཨུརྡྷཾ་བྲ་ཧ་མ་ན་ཡེ། སུརྻ་ག་ཧ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙཎྜ་

ནཀྵ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ་དྷི་པྲ་ཐི་བྷཿ ཨ་སུ་རེ་བྷཿ ན་ག་བྷཿ སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་

ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷི་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་

ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་རི་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། 

སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་

ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་

ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ༞། ཞེས་པ་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བྱབ་ལ་ཁའི་ཆུ་ཁྲུས་རོར་དུ་ཕོ་ཞེས་པའི་བར་སྦྱར་ནས་ཆུ་

ས་བདག་གི་གཟུགས་འགོས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བླུག་གོ ། 

གསུམ་པ་ནི། བསྲུང་བར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་གིས་སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་བདུན་དུ་རོ་

རེས་རེག་པས་རོ་རེ་དེ་ལས་དེ་འད་བའི་རིགས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་སྟེ་ལུས་ལ་རོ་རེའི་གོ་གོན་ཏེ་ཕིན་ཆད་ནད་གདོན་

ཉེར་འཚེ་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་ཤིང་བསྲུང་བ་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛད། སྤྱི་བོ། སིང་ཁ། རྒྱབ། དཔུང་པ་གཡས་གཡོན། པུས་

མོ་གཡས་གཡོན་གཉིས་རྣམས་སུ་རོ་རེ་རྒྱ་གམ་རེག་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སིང་པོར་གཤེགས་པ་ན། །ས་དག་



  406  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

རྣམ་དྲུག་གཡོས་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་ཡིད་མི་བདེ་གྱུར་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་

མཛད་པར་གྱུར། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་ན། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམས་

གསུངས་ཤིང་། །ཐུབ་པའི་སན་པ་གང་བྱུང་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་

པར་འགྱུར། །ཡིད་འཕོག་གང་ཞིག་མུ་སྟེགས་བྱེད། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱིས་ཕམ་

མཛད་ཅིང་། །ཆོས་ཀུན་དབང་དུ་མཛད་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་

འགྱུར། །སངས་རྒྱས་ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད། །བརྒྱ་བྱིན་ཚངས་པའི་ལྷ་རྣམས་

དང་། །འབྱུང་པོ་ཀུན་གིས་བདེ་ལེགས་ནི། །ཁྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག ། ཅེས་པའི་

རེས་སུ། 

ༀ་ཨཱཿ ཧིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་

ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ 

རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ཀ་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། 

སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུ་

སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡ་ལོ་ཙཱ་ནེ། སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་པྲ་བྷ་

ཝ་དྷྱ་བྷུ་པྲ་ཝ་བྷུརྦུ་ཝ་སྭ་པྲ་ཝ་དྷྱ། ས་བིད་ཏྲ་པྲ་ཝ་དྷྱ། ས་བིད་ཏྲ་པྲ་ཝ་དྷྱ། སརྦ་ན་

ག་དུཿ ཁོ་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་ན་ག་

ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ རཀྵ་

རཀྵ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་

ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱཱ་དྷ་༞། སརྦ་ཨ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུ་སྭབ་ནི་
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༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་ཕུཿ ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཨ་ནནྡ་ཡ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ 

ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ བ་སུ་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཕུཿ ཏཀྵ་ཀ་ན་ག་རཱ་ཛ་

ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀརྐོ་ཊ་ཡ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ པདྨ་ཡེ་ན་ག་

རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ མཧཱ་པདྨ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཤཾ་

ཁ་པཱ་ལ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷ་

ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱཱ་དྷ་

༞། སརྦ་ཨ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་

༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ཤྲ་ཨཀྵི་ཡེ། ཨགེ་ཡེ། ཡ་མ་ཡེ། ནི་རི་ཏི་ཡེ། ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ཝ་ཡ་

ཝེ་ཡེ། ཀུ་བེ་ར་ཡེ། རུ་ཊ་ཡེ། ཨུརྡྷཾ་བྲ་ཧ་མ་ན་ཡེ། སུརྻ་ག་ཧ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙཎྜ་

ནཀྵ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ་དྷི་པྲ་ཐི་བྷཿ ཨ་སུ་རེ་བྷཿ ན་གེ་བྷཿསྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་

གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་

ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་

དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱཱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་

ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ རཀྵ་

རཀྵ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ཀླུའི་གནོད་པ་དང་། 

ཡང་། ༀ་ཨཱཿ ཧིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་
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སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མ་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷི་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་

རི་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་

དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱཱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་

ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ ༞།

ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡ་ལོ་ཙཱ་ནེ་སརྦ་ཨརྠ་ས་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ༀ་པྲ་བྷ་ཝ་

དྷྱ་བྷུ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ་བྷུརྦྷུ་ཝ་སྭ་པྲ་བྷ་ཝ་དྷྱ། ས་བིད་ཏྲ། པྲ་ཝ་དྷྱ། སརྦ་ན་ག་དུཿ ཁོ་པྲ་ཤ་

མ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་

མ་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷི་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་རི་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ 

རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། 

སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱཱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་

དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ།

ༀ་ཕུཿ ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཨ་ནནྡ་ཡ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ 

ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ བ་སུ་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་ཕུ་ཏཀྵ་ཀ་ན་ག་རཱ་

ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀརྐོ་ཊ་ཡ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ པདྨ་ཡེ་

ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ མཧཱ་པདྨ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ 

ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཕུཿ ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ་ན་ག་རཱ་ཛ་ཕུཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་

སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མ་པ་ཏི་ནི་

ནན། བྷི་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་རི་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ རཀྵ་རཀྵ་

སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་ནན་༞། ཡ་མ་ཡེ་༞། སརྦ་དུཥན་༞། སརྦ་ག་
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ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱཱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། 

སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ།

ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ཤྲ་ཨཀྵེ་ཡེ་༞། ཨགེ་ཡེ་༞། ཡ་མ་ཡེ༞། ནི་རི་ཏི་ཡེ་༞། ཝ་

རུ་ཎ་ཡེ་༞། ཝ་ཡ་ཝེ་ཡེ་༞། ཀུ་བེ་ར་ཡེ་༞། རུ་ཊ་ཡེ་༞། ཨུརྡྷཾ་བྲ་ཧ་མ་ན་ཡེ་༞། 

སུརྻ་ག་ཧ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་༞། ཙཎྜ་ནཀྵ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་༞། ཨ་དྷི་པྲ་ཐི་བྷཿ ༞། ཨ་སུ་

རེ་བྷཿ ༞། ན་གེ་བྷཿ རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་

སརྦ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མ་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷི་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་

ར་ནི་ནན། སརྦ་པཱ་པཾ་བྷཿ རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། སརྦ་བི་གྷཱ་ནན་༞། སརྦ་རོ་ག་༞། སརྦ་

དུཥན་༞། སརྦ་ག་ཧེ་༞། སརྦ་ཛྭ་རེ་༞། སརྦ་བྱཱ་དྷི་༞། སརྦ་ཨུ་པ་ད་ཝེ་༞། སརྦ་

ཨ་ཀ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་༞། སརྦ་དུར་སྭབ་ནི་༞། སརྦ་དུརྨི་ཏེ་༞། སརྦ་ཙིཏྟ་ཀུ་ལེ་བྷཿ རཀྵ་

རཀྵ་སྭཱཧཱ། སོགས་ཀྱིས་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྲུང་ངོ་། །

དེ་ནས། སློབ་དཔོན་ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མགིན་གཅིག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་

ཀྱིས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་པ་མཛད། མེ་ཏོག་གཏོར་རོ་རེ་དིལ་བུ་འཛིན་པས། སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་

མཐུ་དག་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་གི་བསམ་པ་ཡིས། །ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་དོན་གང་ཡིན་

པ། །དོན་དེ་དེ་རིང་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །རྐང་གཉིས་ཁྱེད་ཅག་བདེ་ལེགས་འགྱུར། །རྐང་

བཞི་ཁྱེད་ཅག་བདེ་ལེགས་འགྱུར། །ཁྱེད་ཅག་ལམ་འགོ་བདེ་གྱུར་ཅིག །ཉིན་མོ་བདེ་

ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉི་མའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །ཉིན་མཚན་རྟག་

ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག ། ཁྱེད་ཅག་སྡིག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་བརོད་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་གོས་རིང་པ་སྤངས་ཏེ། གསར་པ་བསོན་ནས། ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་རོ་རེ་འཛིན་དུ་བཅུག་ལ། 



  410  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བདུད་ལས་རྒྱལ། །ཆོས་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ལས་རྒྱལ། །དགེ་

འདུན་མུ་སྟེགས་པ་ལས་རྒྱལ། །ལྷ་དབང་ལྷ་མིན་དག་ལས་རྒྱལ། །ཟླ་བ་སྒ་གཅན་

དག་ལས་རྒྱལ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་ནི་ཀླུ་ལས་རྒྱལ། །མེ་ནི་ཤིང་རྣམས་ཀུན་ལས་

རྒྱལ། །ཆུ་ནི་མེ་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར། །རླུང་ནི་སྤིན་རྣམས་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །རོ་རེ་

ཡིས་ནི་རིན་ཆེན་ཕུག །ལྷ་རྣམས་བདེན་པར་རབ་ཏུ་གནས། །ས་ཡང་བདེན་པར་

གནས་པ་ལགས། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་བདེན། །བདེན་པར་རྒྱལ་གྱུར་

རྫུན་མ་མཆིས། །

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

ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་༞། ཆོས་ཀྱི་༞། དགེ་འདུན་གི་༞། འཇིག་

རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒའི་༞། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དགུའི་༞། ཕོགས་སྐོང་བཅུའི་༞། 

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གིས་རླབས་ཀྱིས། ཆེ་གེ་མོ། འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་ཀྱི་

རིགས་སུ་གྱུར་པ་རླུང་ལས་གྱུར་པ་དང་། མཁིས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། བད་ཀན་

ལས་གྱུར་པ་དང་། འདུས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། ནད་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་ཉེ་བར་ཞི་

བར་གྱུར་ཅིག ། གདོན་གི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་སྟེང་ལྷའི་གདོན་དང་། འོག་ཀླུའི་གདོན། 

བར་མི་མ་ཡིན་གི་གདོན་ལ་སོགས་པ་གདོན་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུའི་གནོད་པ་ཐམས་

ཅད་མེད་པར་གྱུར་ཅིག ། ཚེ་དང་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་དང་གགས་

པ་ལ་སོགས་པའི་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཡར་ངོ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་

གྱུར་ཅིག །

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཕིན་རླབས་དང་། །གསང་སྔགས་རིགས་
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སྔགས་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །འགོ་བ་འདི་དག་བདག་གིས་བསྲུངས་ཟིན་

གིས། །འདི་ལ་སུས་ཀྱང་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་ཅིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་

བ་དང་། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང་། །ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ངེས་པར་

འབྱུང་བ་ཡིས། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དིང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཆེ་གེ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་སྒ་གཅན་ལས་

གོལ་བ་བཞིན་དུ་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་ཞིང་། མི་མཐུན་

པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག ། ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་བི་ཡ། ཞེས་བརོད་ནས། 

ལངས་ཏེ་ཁི་ལ་སོགས་པའི་སྟེང་དུ་བཞག་གོ ། 

ནད་པ་ལ་དཀར་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ཟས་བཟང་པོ་སན་དུ་བསམ་ལ་དངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་མངོན་པར་

སངས་རྒྱས་ཚེ། །འཇིག་རྟེན་སྐོང་བཞིས་ཕོགས་བཞི་ནས། །སྣོད་བཞི་དག་ནི་

བླངས་ནས་ཀྱང་། །བདེ་བར་གཤེགས་ལ་ཕུལ་བ་དང་། །མཐུ་ཡིས་གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་

མཛད་ནས། །ལྷ་ཡི་སྣོད་མཆོད་དེ་དག་ཏུ། །བདུད་རི་འད་བའི་སན་རྣམས་ནི། །སྟོན་

པའི་ཕག་ན་བསྣམས་པ་ཡི། །བདེན་པའི་བདེན་ཚིག་འདི་དག་གིས། །ས་བདག་

ཀླུ་གཉན་ནད་སེལ་ཞིང་། །ཉེས་པ་དེ་དག་འདེན་བྱེད་པའི། །སན་རྣམས་བདུད་

རིར་འགྱུར་བར་ཤོག །དེ་བཞིན་ལྷ་མོ་འཕོག་མ་ཡིས། །ལྷ་རྫས་དགེ་བ་ཨ་རུ་

ར། །བླངས་ནས་སྟོན་ལ་རབ་ཕུལ་བ། །བདག་ཉིད་འད་བའི་སན་རྣམས་ནི། །སྟོན་

པའི་ཕག་ན་བསྣམས་པ་ཡི། །བདེན་པའི་བདེན་ཚིག་འདི་དག་གིས། །ས་བདག་ཀླུ་

གཉན་ནད་སེལ་ཞིང་། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འཕོག་བྱེད་པ། །སན་རྣམས་བདུད་རིར་

འགྱུར་བར་ཤོག །སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་གཟི་བརིད་དང་། །གཙུག་ཏོར་ཅན་གི་
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སྟོབས་མཆོག་དང་། །ཐམས་ཅད་སྐོབས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་དང་། །ལོག་དད་སེལ་གི་

ཏིང་འཛིན་དང་། །གསེར་ཐུབ་ཅེས་བྱའི་ཡེ་ཤེས་དང་། །འོད་སྲུང་གི་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་

དང་། །ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་མཐུ་སྟོབས་དང་། །སེང་གེ་སྒ་ཡི་སོན་ལམ་གི། །བདེན་པའི་

བདེན་ཚིག་འདི་དག་གིས། །ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ནད་སེལ་ཞིང་། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་

འཕོག་བྱེད་པའི། །སན་རྣམས་བདུད་རིར་འགྱུར་བར་ཤོག །སདྱ་ཐེ་དན་ཁ་རེ་ཁ་རེ་

ཝ་ཝ་རེ། ཙ་ལེ་བི་ཙ་ལེ། བྷི་ལཾ་བྷི་མ་ལེ། པ་མ་པ་ཏི། ཙཎྜེ་ཙཎྜེ་ཎི། ཨ་མྲ�་ཏེ། ནོ་ཤེ་

སྭཱཧཱ། དེ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ སིངྷ་ན་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

རོ་རེ་དིལ་བུ་འཛིན་པས་མེ་ཏོག་གཏོར་ཞིང་། ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་སྟོན་མཆོག་བླ་ན་མེད། །ཆོས་

རེ་ཉི་མ་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདུད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་དག་

ཞི་སྟེ། །རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ཆོས་

མཆོག་བླ་ན་མེད། །དམ་ཆོས་བདུད་རི་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཉོན་མོངས་

སྡུག་བསྔལ་གདུང་བའི་དག་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་སྐོན་བྲལ་དགེ་ཚོགས་རྣམ་པར་འཕེལ། །རྟག་

ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཚངས་དང་ལྷ་དབང་སྲུང་མའི་བྱིན་

རླབས་དང་། །ཕན་མཛད་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གནས་གྱུར་ཏེ། །དགེ་ལེགས་བསམ་པ་

ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །ཚ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐིད་ལྡན་པར་ཤོག །ཉིན་མོ་བདེ་

ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉི་མའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །ཉིན་མཚན་རྟག་

ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གིས་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་
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པས་བཀྲ་ཤིས་བརོད། 

ཟས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ལྷག་མ་ས་བདག་གི་གཟུགས་འགོས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བཞག་གོ །ཞེས་པ་འདི་ཕག་ལེན་ལྟར་བྲིས་པ་ཡིན་

ཞིང་། མཛད་མི་སྤོ་ན། སྔར་བཤད་པའི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བདུད་ལས་རྒྱལ། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་

བཅད་ཟས་སན་དུ་བསྒྱུར་བའི་བར་རྣམས་ལ་བརོད་ཀྱང་ཉེས་པ་མེད་ཅིང་། རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུདྡའི་མཚན་དེ་ལྟར་མཛད་

དོ། །ཡང་ནད་པ་སོགས་མེད་ན་བཀྲུ་བྱབ་བསྲུང་གསུམ་སོགས་བྱ་མི་དགོས་པས་རེས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱས་པས་ཆོག་གོ ། 

གསུམ་པ་རེས་ལ་ལྔ། དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པ། བཟོད་པར་གསོལ་བ། གཤེགས་སུ་གསོལ་བ།  བདག་ཉིད་བསྲུང་བ། དགེ་

བ་བསྔོ་བའོ། །དང་པོ་ནི། མཆོད་པ་རྣམས་ཁ་གསོས་ལ། ༀ་ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཀྱིས་བསང་། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ་

སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ་྅་ཧཾ། ཞེས་པས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་

པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་

ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་

སྤོས། མར་མེ། དི་མཆོག ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་

ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་གྱུར། ཅེས་དང་། སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། ༀ་བཛྲ་ཨཾ་སྭཱཧཱ། 

ༀ་བཛྲ་པཱ་དྱཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་པུཥེ་སོགས་ནས། ཤཔྟའི་བར་བྱས་ལ། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་པུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་

ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིངྷ་ན་ད་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཱ་དྱཾ་པྲ་ཏིཙྪ་པུ་ཛ་མེ་

གྷ་ས་མུ་ད་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་སོགས་ཐོག་མཐའ་གཉིས་འད་བ་ལས་པཱ་དྱཾ་གི་གནས་སུ། པུཥེ། 

དྷུ་པེ། དི་པཾ། གནྡཾ། ནྱཻ་ཝི་ཏེ། ཤཔྟ། རྣམས་བཅུག་ལ་སོ་སོའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ཤིང་། རོལ་མོ་དང་བཅས། 

དྷརྨ་ར་ཎི། བརོད་པས་མཆོད་ལ། 

བརེ་བའི་ཐུགས་རེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ། །དང་སྲོང་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་
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ནས་ཀྱང་། །འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དག་པོ་སེལ་མཛད་པའི། །བཅོམ་ལྡན་སེང་གེ་

སྒ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གདེངས་ཀ་ནོར་བུ་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་ནི། །ས་འོག་མུན་

པའི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པ། །བསྟན་ལ་རབ་དགའ་མཐུ་སྟོབས་བསམ་

མི་ཁྱབ། །ཀླུ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་

སོགས་པ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་དབྱེར་མེད་ཀྱང་། །རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མས་བསྟན་པ་

སྐོང་། །ཕོགས་སྐོང་བཅུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་རོ་རེ་དིལ་བུ་འཛིན་པས་བསྟོད། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་

དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་

ཞི་བ་དང་། རེ་བཙུན་སེང་གེ་སྒའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 

ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ་བ་གདབ། 

གཉིས་པ་ནི། ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། ཌི་ཌདྷོ་

མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡི་མེ་པྲ་

ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ། བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ། བཛྲི་བྷ་ཝ། མཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་པའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་བ་ཚར་གསུམ་

དང་། མ་འབྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང་། །གང་ཡང་བདག་རྨོངས་བློ་ཡིས་ནི། །བགིས་

པ་དང་ནི་བགིད་སྩལ་བ། །དེ་ཀུན་མགོན་པོས་བཟོད་པར་གསོལ། །སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་

བཟོད་པར་གསོལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཆོད་པ་ཡས་ནས་མཆོད། གཤེགས་པ་མས་ནས་གཤེགས་པས། གདེངས་ཀའི་ཕག་རྒྱ་བཀྲོལ་ལ། 

ༀ་ཆེན་ནམ་ཆུང་ངུ་གང་དག་གི །ལུས་ལ་མངོན་པར་གནོད་གྱུར་པའི། །ནད་དེ་
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ཉེ་བར་ཕྱུང་ནས་སུ། །ཀླུ་རྣམས་རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཅི་

ནུས་ཀྱིས། །མཆོད་དང་བསེན་བཀུར་བྱས་པ་ཡི། །དམ་ཚིག་གནས་ལ་གནས་

ཀྱིས་ལ། །བདག་གི་བསམ་པ་བསང་བར་མཛད། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་

ཤིང་། །འདིར་ནི་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཡི། །ནད་དེ་རབ་ཏུ་བསྲུང་མཛད་ལ། །ཀླུ་རྣམས་

རང་གི་གནས་སུ་སོང་། །ན་ག་ནན། ན་ག་ནི་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་ནན། ན་ག་ཀུ་མ་ར་

ནི་ནན། ཨ་ཧི་གཙྪ། ཞེས་པས་ཀླུ་ཕལ་པའི་རིགས་དང་། 

ཡང་། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ནི་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་མ་ར་ནན། བྷུ་མི་པ་ཏི་ཀུ་

མ་ར་ནི་ནན། ཨ་ཧི་གཙྪ། ཞེས་པས་ས་བདག་ཕལ་པ་བཞི་དང་། 

ཡང་། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ཨ་ནནྡ་ཡེ། བ་སུ་ཀ་ཡེ། ཏཀྵ་ཀ་ཡེ། ཀརྐོ་ཊ་ཡེ། པདྨ་ཡེ། 

མཧཱ་པདྨ་ཡེ། ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ་ཡེ། ཀུ་ལི་ཀ་ཡེ། ཨ་ཧི་གཙྪ། ཞེས་པས་ཀླུ་ཆེན་དགུ་གཤེགས་སུ་གསོལ་

བ་དང་། 

ཡང་། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ཤྲ་ཨཀྵི་ཡེ། ཨགེ་ཡེ། ཡ་མ་ཡེ། ནི་རི་ཏི་ཡེ། ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ཝ་

ཡ་ཝེ་ཡེ། ཀུ་བེ་ར་ཡེ། རུ་ཊ་ཡེ། ཨུརྡྷཾ་བྲ་ཧ་མ་ན་ཡེ། སུརྻ་ག་ཧ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙཎྜ་

ནཀྵ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨ་དྷི་པྲི་ཐི་བྷཿ ཨ་སུ་རེ་བྷཿ ན་གེ་བྷཿ སྭཱཧཱ། ཨ་ཧི་གཙྪ། ཞེས་པས་

མཐེབ་སྲིན་གི་སེ་གོལ་དང་བཅས་པས་གཤེགས་སུ་གསོལ། 

རྒྱས་པར་ན། ན་ག་ནན་ཨ་ཧི་གཙྪ་ཞེས་སྔགས་སོ་སོའི་མཐར་ཨ་ཧི་གཙྪ་བཏགས་པས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་བྱའོ། །

ༀ་ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །རེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །སླར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། །ༀ་བཛྲ་མུཿ རྡུལ་ཚོན་གི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་བཞིན་གི་གནས་སུ་
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གཤེགས་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་རང་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། ༀ་ཨཱཿ ཧིཿ སིངྷ་ན་

ད་ཧཱུཾ་ཕཊ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། 

ཞེས་བརོད་ལ་ལག་པ་གཡོན་གི་མཐེབ་སྲིན་གིས་ལྷའི་མཚན་མ་ནས་བླངས་ལ་བདག་དང་བསྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོར་བཞག ། རྡུལ་ཚོན་

སོ་སོ་རང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། ལྷའི་རྡུལ་ཚོན་ཀླུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་བཞག་པ་རྣམས་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕག་ལེན་ལས་

ཤེས་པར་བྱའོ། །

བཞི་པ་ནི། ནད་པའི་གདོན་རང་ལ་ཕོག་སྲིད་པས། རང་གི་དཔྲལ་བར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་

ཨཱཿ དམར་པོ། སིང་ཁར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཅིང་། བསྲུང་བའི་བྱེ་བྲག་

གཞན་ཡང་བྱའོ། །

ལྔ་པ་ནི། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་འགྲུབ་གྱུར་

ནས། །འགོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་བརོད་ཅིང་དགེ་

བ་བསྔོས་ལ། དེ་ནས་ཐོག་མར་དར། དུང་། རྔ་། སིལ་སན། སྤོས་སྣ་སོགས་བྱ་ཞིང་། སློབ་དཔོན་སེང་གེ་སྒའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས་

སིང་པོ་ཟློས་བཞིན་པས། ལག་གཡས་རོ་རེ་དང་བཅས་པའི་དབང་བསྐུར་བའི་བུམ་པའི་ཆུ་བསྒེང་ཞིང་། གཡོན་དིལ་བུ་རྒྱུན་ཆགས་

སུ་དཀྲོལ་ཞིང་འགོ་བའི་རེས་སུ། ཀླུ་ཕལ་པའི་གཟུགས་འགོས་དང་དེའི་གཏོར་མ། དེའི་རེས་སུ་ཀླུའི་གཟུགས་དང་། ཀླུ་དང་རི་སན་

གི་བུམ་པ། གཏོར་མ་ཕོགས་སྐོང་དང་འབྱུང་པོའི་གཏོར་མ། ལྷའི་གཏོར་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དགེ་སློང་ངམ། རབ་བྱུང་། མ་

འབྱོར་ན་ཁྱེའུ་གཙང་མས་ཁྱེར་ནས་འགོ་ལ། ཡང་གོང་གི་རོལ་མོ་རྣམས་མ་འབྱོར་ན་སློབ་དཔོན་གིས་དིལ་བུ་གསིལ་བས་ཀྱང་

ཆོག་པར་མཛད་དོ། །གོང་གི་གཟུགས་འགོས་གཏོར་མ་སོགས་ཀླུ་གནས་པའི་མཚོའམ་ཆུ་མིག་གམ། འབབ་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་

གནས་སུ་བསྐལ་ལོ། །ཆུར་སྐེལ་ས་མེད་ཚེ། ས་ལ་དོང་བྲུས་པའི་ནང་དུ་བཅུག་ལ་ཁ་གཡམ་པ་ལ་སོགས་པས་བཅད་དེ་བྱ་ཁྱིས་མི་

བཟའ་བར་བྱའོ། །ཆུ་བོར་བསྐལ་བའི་ཆུ་དེ་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་བུམ་པར་ཆུ་ཁྱེར་ལ་སློབ་དཔོན་གིས་རྟིང་མནན་ནས་རཀྵ་བརོད་

ཅིང་ནང་དུ་ལོག་ནས་ཐིག་རེས་རྣམས་དབྱིའོ། །སློབ་དཔོན་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐོང་ནོར་ལྷ་སོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་
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རྒྱས་པར་བྱ་ཞིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་བོ། །

འཁོར་གསུམ་མི་རྟོག་པའི་ངང་ནས་དགེ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བསྔོ་ཞིང་རེས་ཀྱི་བྱ་བ་མི་མངོན་པར་བྱས་ལ་དགའ་དོན་

ལོངས་སྤྱད་ཅིང་སློབ་དཔོན་འཁོར་བཅས་ཡོན་གིས་མཉེས་པར་བྱའོ། །

ཡང་ཞག་སྦྲེལ་ནས་བྱེད་ན། ཕོགས་སྐོང་གཤེགས་གསོལ་ཡན་གོང་ལྟར་བྱས་རེས། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ། །འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །སོགས་

ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བྱས་ལ། གནས་གསུམ་བསྲུང་བ། དགེ་བ་བསྔོ་བ་སོགས་གོང་བཞིན་བྱ། དེ་འཕལ་སྔར་ལྟར་གཟུགས་འགོས་

སོགས་བསྐེལ། ཡང་སང་ཉིན་གི་གབ་ཀྱི་གཟུགས་ (ཡང་བླ་མ་གོང་མ་འགའ་རེ། ཕག་ལེན་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕིར་ཞག་ཏུ་བྱེད་

ཀྱང་གཟུགས་འགོས་ཀྱང་སྔར་བཤམ་པ་དེ་ཁས་ཆོག་པར་མཛད་པས་འགལ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནམ་སམ་མོ། །) གཟུགས་འགོས་

རྣམས་བཅོས་བུམ་པ་རྣམས་ཁ་གསོ་སོགས་ཉིན་རེ་བཞིན་བྱ། ནུབ་ཐ་མ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་གསོལ་ལ་སོགས་པ་སྔར་ལྟར་

བྱ་བ་སྟེ། ཞིབ་ཏུ་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕག་ལེན་ལས་ཤེས་པར་བྱ་བ་སྟེ། གདོན་སྒོལ་གི་ཆོ་ག་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་

བཤད་པའི་ཡི་གེ་ཕུན་ཚོགས་བསམ་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། ས་སྐའི་རེ་བཙུན་ལས་འོངས་མན་ངག་མཆོག །ཕན་ཡོན་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི། །གདོན་སྒོལ་

ཆོ་གའི་ལག་ལེན་འདི་བཀོད་པའི། །དགེ་བས་བདག་གཞན་སྒིབ་ཀུན་བྱང་གྱུར་ཅིག །འདིར་འབད་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མཚན་

ལེགས་བཤད་མཐུས། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ཡིས། །བོད་ཡུལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་སོགས་འཛམ་གིང་གི། །སྐེ་

འགོ་ལྷ་མི་ཐམས་ཅད་དབང་འདུས་ཤོག །སྔོན་ཚེ་ཆོས་རེ་ཁུ་དབོན་ཅི་འད་བའི། །འཕིན་ལས་དེ་འདར་གྱུར་ནས་གངས་ལྗོངས་

འདིའི། །འགོ་ཀུན་ས་སྐའི་རེ་བཙུན་བཞེད་གཞུང་གི། །རེས་ཞུགས་དེ་རྒྱུན་སྲིད་མཐར་ཉམས་མེད་ཤོག །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔགས་

འཆང་ཡབ་སྲས་ཀྱི། །རེས་འབྲང་བསྟན་འཛིན་སྐེས་བུ་བགང་ཡས་པ། །ཁ་བ་རི་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཁྱབ་སྟེ། །ཀུན་ཀྱང་རྫོགས་ལྡན་

བདེ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱང་ཚེ་མཐར་ཕིན། །བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་བསྟན་པ་ཆེར་རྒྱས་ཤིང་། །ཕི་

མ་ལྷན་ཅིག་བདེ་བ་ཅན་སྐེས་ནས། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པས་འགོ་བའི་དོན་བྱེད་ཤོག །

ཅེས་གདོན་སྒོལ་གི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཡི་གེ་ཕུན་ཚོགས་བསམ་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་



  418  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

སིགས་དུས་ཀྱི་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གི་ཐུགས་སྲས་

དམ་པ་གཅེན་གྲུབ་མཆོག་བསོད་ནམས་དབང་པོ་དང་། གཅུང་ཡབ་རེ་སྦས་པའི་སངས་རྒྱས་གགས་པ་བློ་གོས་ཏེ་རིགས་ལྡན་

འཇམ་པའི་དབྱངས་སྐུ་མཆེད་ཞལ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་རིགས་བདག་དྲུག་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་གཉིས་སུ་

མ་མཆིས་པ་རེ་བཙུན་མུས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་གཙོ་བོར་སོས་པའི་ཡོངས་འཛིན་བསླུ་མེད་ཀྱི་བླ་མ་དུ་མའི་

ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་བཀོད་པའི་སལ་བ་བཟང་པོ་ཅན་ས་སྐ་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་བསེན་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྔགས་

འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། གདན་ས་ཆེན་པོའི་བརྒྱ་ཚོ་དཔོན་གི་བླ་མ་

ཆོས་རེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྐུལ་ཞིང་ཡི་གེའི་བྱ་བ་ཡང་ཐོར་བུར་བགིས་པའི་རྐེན་བྱས་ཏེ། ལུགས་འདི་ལ་དགོས་

པའི་ཡིག་ཆ། སྒྲུབ་ཐབས་སློབ་དཔོན་ཙནྟྲ་གོ་མིས་མཛད་པ་དང་། གདོན་སྒོལ་ཤྲི་རི་ཀུ་མ་ར་སེ་ནས་མཛད་པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་པའི་

ཕག་ལེན་མལ་ལོ་ཙཱ་བ་ནས་རེ་བཙུན་ས་སྐ་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ལ་བཀའ་བབ་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཏེ། ཡིག་ཆ་མཛད་པ་

ཡང་། ས་ཆེན་གི་ཉེ་གནས་གཉན་ཕུལ་ཆུང་བ་བསོད་ནམས་རོ་རེས་གདོན་སྒོལ་གི་ཆོ་ག་རྐང་པ་དང་། རེ་བཙུན་རེ་མོས་གདོན་

སྒོལ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཞིབ་པ་དང་། གདོན་སྒོལ་ཡང་ས་བཅད་ཙམ་མཛད་ཅིང་རེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་དངོས་སློབ་

དཀར་ཤཱཀྱ་གགས་དང་། ནུབ་པ་རིག་འཛིན་གགས་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པའི་ཡི་གེ་མཛད་ཅིང་། ཆོས་རེ་ས་སྐ་པཎ་ཆེན་

གིས་ཧོར་གི་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གི་དོན་དུ་འདིའི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ཕག་ལེན་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ། ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་ཇི་

ལྟར་མཛད་པ་བཞིན་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཆོས་རེ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་པས་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་རྒྱས་པ། གཞན་ཡང་དམར་ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ། སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་བསམ་འགྲུབ་བཟང་པོ། ཆོས་རེ་སྲད་པ་ཀུན་དགའ་བློ་གོས་སོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གསུང་རབ་དེ་

རྣམས་ལ་བརྟེན་ཞིང་། ལྷག་པར་ངོར་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་གི་དངོས་སློབ་ཆོས་རེ་བསམ་འགྲུབ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ཡིག་ཆ་ལ། 

བདག་ཅག་གི་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རེ་བཙུན་འཁྲུལ་བའི་དི་མ་མ་ལུས་པ་ཟད་པར་སྤངས་པ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོ་རོ་རེ་འཆང་

སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕག་ལེན་གི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་གསལ་བྱེད་མཆན་བུའི་བརེད་

བྱང་ཞིབ་ཏུ་བཏབ་པའི་ཡིག་ཆ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཉིད་ལ་གཙོ་བོར་གཞི་བྱས། ཅུང་ཟད་མི་གསལ་བ་སོགས་ཁ་སོང་དགོས་པ་རྣམས་

གོང་གི་གསུང་རབ་དེ་དག་དང་། རེ་ཐར་རེ་ནས་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་པས་མཛད་པའི་གདོན་སྒོལ་གི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་ཕེང་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

མཛེས་སོགས་ནས་ཀྱང་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཆ་བླངས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་འདི་ནི། རྒྱ་གར་ལུགས་ལ་བྲི་ཥཿཞེས་པ་ཁྱུ་

མཆོག་ཅེས་བྱ་ཞིང་། རྒྱ་ནག་ལུགས་ལ་ལགས་མོ་སྦྲུལ་གི་ལོ་ཆུ་སྟོད་ཀྱི་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་ཕོགས་ཀྱི་ཚེས་ལ། གཟའ་སར་བཟང་

པོ་འཛོམས་པའི་ཉིན། བོད་ཀྱི་རོ་རེ་གདན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོའི་བཞི་ཐོག་བླ་བྲང་གི་འོད་གསལ་སྣང་བར་སྦྱར་བའི་

ཡི་གེ་པ་ནི་རང་གི་མཆོད་གཡོག་པ་དགེ་སློང་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཝ་གིནྟྲ་ཤྲི་བྷ་ད་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་དཔྱོད་བློ་གོས་ཀྱི་འདེན་བྱེད་རབ་ཏུ་

གསལ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དད་གུས་དང་སྤོ་བ་ཆེན་པོའི་སོ་ནས་ལེགས་པར་བགིས་སོ། །འདིས་ཀྱང་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱི་

འདི་དང་ཕི་མའི་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ནས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་བསྟན་པ་དཀར་འབྱམས་

སུ་བྱ་ནུས་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ་ཤུ་བྷ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། དྷརྨཱ་ཨུ་ད་ཡ་མསྟུ། །

མཁན་ཆེན་ཨ་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་གུ་རུས་ཞབས་ཞུ་བགིས་པའོ། །
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༄༅། །གདུགས་དཀར་བཟོག་ཆེན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།

༄༅། །ན་མོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་ཡེ། རྒྱལ་བའི་མཚན་མཆོག་གཙུག་ཏོར་ལས། །ལེགས་

འཁྲུངས་རྨད་བྱུང་ལྷ་མོ་ཆེ། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་གདུགས་དཀར་ཞེས། །ཡོངས་སུ་

གགས་པ་དེ་ལ་འདུད། །
འདིར་གདུགས་དཀར་གི་བཟློག་ཆེན་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་པ་ཞིག་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེས་མགོན་མཚན་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་བསྡེབས་པའི་བསྡུས་པ་དང༌། སྡེ་ཚན་དུ་བྱས་པའི་འབྲིང་པོ་ཞིག་བཤད་ནས། 

ཡང་སྡེ་ཚན་རྣམས་ཀྱང་སོ་སོར་ཕེ་བའི་རྒྱས་པ་བྱ་ཚུལ་ཞིག་ཁ་འཕངས་པ་རྣམས་ལས། འདིར་འབྲིང་པོའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་

འཆད་པ་ལ་སྔོན་འགོ་དང༌། དངོས་གཞི་གཉིས་ལས། དང་པོ་ས་གཞི་བྱི་དོར་བྱས་པའི་སྟེང་དུ་ཐིག་གསར་དུ་འདེབས་པའི་སྟེགས་

ཇི་ལྟར་འཚམ་པའི་སྟེང་དུ་འཇོག་རྒྱུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་སོར་བཞིས་བསོར་བའི་ཟླུམ་པོ། དེ་ཡང་ཕེད་ནས་བགོས་ཏེ་ལྟེ་

བ་ལྗང་ཁུ་དང༌། ཕེད་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། དེའི་ཕིར་སོར་བཞི་བསྣན་པས་བསོར་བ་ལ་འཁོར་ལོ་རིབས་བཅུ་དྲུག་པ་

རིབས་ཀྱི་བར་རྣམས་སེར་པོ། དེའི་ཕིར་སོར་བཞིས་བསོར་བ་ལ་རོ་རེ་རྒྱ་གམ། ཤར་རྭ་སོགས་བཞི་དཀར་སེར་དམར་ལྗང༌། 

དེའི་ཕིར་སོར་བཞིས་བསོར་བ་ལ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། དེའི་ཕིར་སོར་བཞིས་བསོར་བ་ལ་འཁོར་ལོ་རིབས་བརྒྱད་སེར་

པོ། དེའི་ཕིར་ཕི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་སྔོ་སེར་དམར་ལྗང་དཀར་བའི་རིག་པ་རིམ་པ་ལྔས་གྲུ་བཞིར་བསོར་བ། འཁོར་ལོའི་རིབས་ཀྱི་

བར་དང་བཅས་པ་ཤར་སྔོ། ལྷོ་སེར་ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང་ཁུ། རིག་པའི་ཕི་རོལ་དུ་འདོད་སྣམ་དམར་པོར་སོ་དང་སོ་ཁྱུད་སོགས་

ཀྱི་བར་རྣམས་ཕོགས་མདོག ། དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བར་ཚོན་སྤུངས་དཀར་པོ་ཅུང་ཆེ་བ། འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕོགས་བཞིར་དཀར་སེར་

དམར་ལྗང་བའི་ཚོན་སྤུངས། དེ་ནས་འཁོར་ལོ་རིབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བྱང་ཤར་ནས་བརམས་ཏེ་ཤར་དུ་སེར་སྔོ་ལྗང་དམར། ལྷོར་

དཀར་སེར་ནག་ལྗང༌། ནུབ་ཏུ་དམར་སེར་དཀར་ལྗང༌། བྱང་དུ་དམར་དཀར་ལྗང་སེར་བའི་ཚོན་སྤུངས། འཁོར་ལོ་འདིའི་ཤར་གི་

ཤར་དང་ནུབ་ཀྱི་ནུབ་ཏུ་ཚོན་སྤུངས་དཀར་པོ་རེ་བྱ། འོན་ཀྱང་ཙནྜ་གོ་མིའི་གཞུང་དང་པཎ་ཆེན་གི་དེར་འཁོར་ལོ་རིབས་བཅུ་དྲུག་

པ་མི་གསལ་ཡང༌། རྒྱ་གཞུང་འགའ་ཞིག་ནས་བཤད་པས་རྒྱས་བསྡུས་སུ་མངོན། སྣ་ཚོགས་རོ་རེའི་རྭ་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་
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ཚོན་སྤུངས་ཤར་དཀར། ལྷོ་སྔོ། ནུབ་དམར། བྱང་སེར་བ། ཤར་རྭའི་གཡས་གཡོན་གི་རྭ་སོ་སོ་ལ་ཚངས་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཚོན་

སྤུངས་སེར་པོ། པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཤར་དུ་བརྒྱ་བྱིན་ནས་བྱང་ཤར་དུ་ལྷ་ཆེན་བར་ཤར་སེར་ལྷོ་སྔོ་ནུབ་དམར་བྱང་ལྗང༌། 

ཤར་ལྷོར་དམར། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྔོ། ནུབ་བྱང་དུ་ལྗང༌། བྱང་ཤར་དུ་དཀར་བ། འཁོར་ལོ་རིབས་བརྒྱད་པའི་ཤར་དུ་འབྱུང་པོ། ལྷོར་

གཟའ། ནུབ་ཏུ་ས་བདག ། བྱང་དུ་ལྷ་མིན། ཤར་ལྷོར་མིའམ་ཅི། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མཁའ་འགོ་མ། ནུབ་བྱང་དུ་མ་མོ། བྱང་ཤར་དུ་མཁའ་

ལྡིང་གི་ཚོན་སྤུངས་ཕོགས་མདོག ། ཁ་ཅིག་སོ་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ཚོན་སྤུངས་བྱ་བར་བཤད་པ་ནི་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ། གོང་དུ་

སྣ་ཚོགས་རོ་རེའི་རྭ་བཞིན་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ཚོན་སྤུངས་བྱ་བར་བཤད་ཟིན་ཅིང༌། པཎ་ཆེན་གི་དེར་སོ་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་

ཚོན་སྤུངས་མེད་པར་ཤར་སོའི་ཕིའི་ཤར་དུ་ལྟོ་འཕེ། ལྷོར་རྣལ་འབྱོར་མ། ནུབ་ཏུ་ཀླུ། བྱང་དུ་འབྱུང་པོ་དང༌། གཞན་གདོན་སྤྱིའི་

ཚོན་སྤུངས་བྱ་བར་བཤད་ལ། སློང་དཔོན་ཙནྜ་གོ་མིའི་གཞུང་དུ་སོ་བཞིར་ལྟོ་འཕེ་སོགས་བཞི་དགོད་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །མི་

གསལ་ཡང་འཁོར་ལོ་རིབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚོན་སྤུངས་སྔར་ལྟར་མ་ལོགས་ནའང་ཕོགས་མདོག་བྱས་ཆོག་པར་སེམས། དེ་ནི་ཅུང་

ཟད་རྒྱས་བའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་ལ་གོ་བུར་དུ་བྱ་བའི་ཚེ་སྔར་ལྟར་མ་གྲུབ་ན། པཎ་ཆེན་གི་གསུང་ལྟར། པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་

དུ་ཚོན་སྤུངས་དགོད་པ་ནི་བསྡུས་པའམ། དམིགས་བསལ་ཡིན་པས་ཤེས་པར་བྱའོ། །མཐའི་གཡས་གཡོན་རྒྱབ་གསུམ་དུ་ཆོས་

འབྱུང་མེ་རི་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་གི་ཚོན་སྤུངས་ནག་པོ་དགོད། གཏོར་མ་ཡང་སོ་གསུམ་གི་དང་

པོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཁོར་བཅས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དཀར་གཏོར་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པའི་སྤུངས་གཏོར། གཉིས་པ་ཆོས་སྐོང་ལ་

འབུལ་གཏོར་ཟུར་གསུམ། གསུམ་པ་ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་ལ་ཡང་དམར་གཏོར་གསུམ། བཞི་པ་གཞི་བདག་ལ་པད་འདབ་

ཅན། ལྔ་པ་འཕེང་བ་ཟ་བའི་ཚངས་གདོན་ལ་བོ་དེ་ཙེ་དང་རག་ཤ ། དྲུག་པ་དི་ཟ་བའི་གདོན་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་བཅས་ལ་ཞོ་

འོ་མ་མར་སོགས་མངར་གསུམ། བདུན་པ་འབྲས་བུ་ཟ་བ་འཕགས་སྐེས་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་ཤིང་ཐོག་སྣ་ཚོགས། བརྒྱད་པ་སྐྱུག་

པ་ཟ་བ་མིག་མི་བཟང་འཁོར་བཅས་ལ་སྦྲང་རི། དགུ་པ་བདུག་པ་ཟ་བ་རྣམ་སྲས་འཁོར་བཅས་ལ་སྦྱར་སྤོས། ཚངས་པ་དང་རྒྱལ་

ཆེན་བཞི་ལ་གྲུབ་ན་དམར་གཏོར་རང་རང་གི་མགོ་བརན་ཡོད་པ་བྱ་བར་བཤད། བཅུ་པ་མངལ་ཟ་བ་བརྒྱ་བྱིན་འཁོར་བཅས་སྦྲང་

བུ་རམ་ཀ་ར་སྟེ་མངར་གསུམ། བཅུ་གཅིག་པ་བསྲེག་བྱ་ཟ་བ་མེ་ལྷ་ལ་འབྲས་ཡོས་འབྲས་ཟན། བཅུ་གཉིས་པ་ཤ་ཟ་བ་གཤིན་རེ་ལ་

ར་ལུག་སོགས་ཀྱི་རླིག་པ་བཏོན་པ་ཤ་བརེན་དང་བཙོས་པ། བཅུ་གསུམ་པ་རྐང་ཟ་བ་སྲིན་པོ་ལ་རྐང་མར། བཅུ་བཞི་པ་མེ་ཏོག་ཟ་

བ་དབང་ཕྱུག་ལ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་དང་རི་བཅུད། བཅོ་ལྔ་པ་མཆིལ་མ་ཟ་བ་ཀླུ་ལ་སྦྲང་རི། བཅུ་དྲུག་པ་མེ་ཏོག་ཟ་བ་རླུང་ལྷ་ལ་སེ་

མ་དང་འབྲུ་སྣ་ཚོགས། བཅུ་བདུན་པ་གཏོར་མ་ཟ་བ་གནོད་སྦྱིན་ལ་འཁུར་བ། བཅོ་བརྒྱད་པ་མི་གཙང་བ་ཟ་བ་འབྱུང་པོ་ལ་ལ་ཕུག་



  422  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

སོག་བཙོང༌། བཅུ་དགུ་པ་ཚིལ་ཟ་བ་གཟའ་ལ་ཕི་ཚིལ་ནང་ཚིལ། ཉི་ཤུ་པ་འབྲས་ཡོས་ཟ་བ་རྒྱུ་སར་ལ་དཀར་གསུམ། ཉེར་གཅིག་

པ་སྣབས་ཟ་བ་ས་བདག་ལ་བྱ་མོའི་སོ་ང༌། ཉེར་གཉིས་པ་རྣག་ཟ་བ་ལྷ་མིན་ལ་ཤ་རུལ། ཉེར་གསུམ་པ་ངར་སྣབས་ཟ་བ་མིའམ་ཅི་ལ་

བྱ་ཕོའི་སོ་ང༌། ཉེར་བཞི་པ་ཞག་ཟ་བ་མ་མོ་ལ་ཞག ། ཉེར་ལྔ་པ་ཁག་སྣ་འཐུང་བ་མཁའ་འགོ་ལ་ཁག་སྣ། ཉེར་དྲུག་པ་སྟོར་ཁུང་ནས་

འབབ་པ་འཐུང་བ་ཆུ་ལྷ་ལ་ཆུ་སྣ་སྣ་ཚོགས། ཉེར་བདུན་པ་བཙས་པ་ཟ་བ་མཁའ་ལྡིང་ལ་བུ་རམ་དང་ཤིང་ཀུན། ཉེར་བརྒྱད་པ་གཅིན་

འཐུང་བ་སྲེན་མོ་བཞི་ལ་རྒུན་ཆང་འབྲས། ཉེར་དགུ་པ་ལྷག་མ་ཟ་བ་སྲིན་མོ་ལ་ལྷག་མ་ཀུན་བསགས་པ། སུམ་ཅུ་པ་དི་ཟ་བ་ལྟོ་འཕེ་

ལ་བཟང་དྲུག་སོགས་སན་སྣ། སོ་གཅིག་པ་འབྱུང་པོ་སྤྱི་ལ་དཀར་གཏོར། སོ་གཉིས་པ་རིགས་དྲུག་དང་གོ་བུར་དུ་ལྷག་པ་རྣམས་

ལ་ཡང་དཀར་གཏོར། སོ་གསུམ་པ་ཕོགས་བཞིའི་བགེགས་རྣམས་ལ་བགེགས་གཏོར་ཏིང་ལོ་འཆང་བུ་བཅས་དམར་པོ། གཞན་

ཡང་མི་མོ་སོགས་ཀྱི་གླུད་དུ་མ་དང༌། ཟོར་འཕེན་ན་ཙནྜ་གོ་མིའི་སབས་འདིའི་གཞུང་ལས་མ་བཤད་ཀྱང༌། དེས་བཟློག་པའི་ཟོར་བྱ་

བའི་ཆོ་ག་ལས་སོ་ང་དང་མདའ་འུག་པ་མ་སྐེར་བའི་མདེའུ་ཅན་བཞི་དང༌། ཁག་ཕོར་བཞིར་དུག་དང་ཟོར་གི་སྣ་དུ་མ་བླུགས་པའི་

སྣོད་བཞི་དང༌། དམར་གཏོར་ཆ་བཞི་དང་ཞེས་བཤད་ཅིང༌། ཕག་ལེན་དུ་མདའ་འུག་སྒོ་མ་མདེའུ་ཅན་བཞི་དང༌། སྐེར་བའི་གཞུ་

གཅིག ། བྱ་སོང་ཁག་བླུགས་པ་བཞི། རོར་ཟུར་གསུམ་ཆུང་བ་བཞི། དམར་གཏོར་ཟུར་གསུམ་ལ་ཚེར་མ་བཙུགས་པ་བཞི། ཡུངས་

ཀར་སང་བུ་རྐེན་བཞི་རྣམས་བྱས་ནས་ཟོར་དུ་འཕེན་པ་ལྟར་ཡང་རུང་ངོ༌། །གཞན་ཡང་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་མཆོད་པ་རྒྱས་

པའམ། ཚར་གསུམ་དང༌། རོར་དིལ་དུང་རྔ་སྦུབ་སོགས་ཀྱང་སྟ་གོན་བྱའོ། །

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བདག་མདུན་གཉིས་ལས། དང་པོ་བདག་བསྐེད་ལ་གདུགས་དཀར་ཕག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་མ་དང༌། 

ཕག་བརྒྱད་མ། ཕག་དྲུག་མ། ཕག་བཞི་མ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་རྣམས་ལས་འདིར་དང་པོའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརོད་པར་བྱ་

སྟེ། བསྐེད་ཚུལ་ལ་ལྷ་དྲུག་བསྐེད་དང༌། ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་གཉིས་ལས་པཎ་ཆེན་དང་དེའི་རེས་འབྲང་གི་ཆོ་ག་དག་ལས་ལྷ་དྲུག་

བསྐེད་མཛད་ཅིང༌། དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་སབས་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་ལེགས་མོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གཞན་དང་འདིའི་རྒྱ་གཞུང་

རྣམས་དང་བོད་གཞུང་དག་ལས་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་མཛད་འདུག་པ་ལྟར་འདི་ཡང་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཆེད་དེ་བཞིན་དུ་བཤད་

པར་བྱའོ། །

དེ་ཡང་སྔོན་དུ་ཚོགས་ཞིང་བྱས་ན་ལེགས་པས་དེའི་ཚུལ་ནི་སྐབས་འགོ་སེམས་སྐེད་ཚད་མེད་བཞི་

སྔོན་དུ་བཏང་ནས། རང་ཉིད་འཕགས་མ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་

ཀའི་ༀ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གི་



  423  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ལྷ་ཚོགས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་མདུན་

གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དངས། 

བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཐམས་ཅད་དང༌། །བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་

ཚོགས་ལ། །བྱང་ཆུབ་སིང་པོའི་བར་དུ་ཡང༌། །གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐབས་སུ་

མཆི། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་ནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་

སྭཱཧཱའི་བར་གིས་མཆོད། བདག་གིས་བགིས་དང་བགིད་འགྱུར་གི། །སྡིག་ལྟུང་ཐམས་

ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །སྐེ་འཕགས་ཀུན་གིས་དུས་གསུམ་དུ། །བསགས་པའི་

དགེ་ལ་རེས་ཡི་རང༌། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

བསོར་བར་བསྐུལ། །འགོ་བའི་དོན་ཕིར་སྲིད་མཐའི་བར། །མྱ་ངན་མི་འདའ་རྟག་

བཞུགས་གསོལ། །དགེ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་ཕིར། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་

བསྔོ། །ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམས་པས་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར། 

ༀ་སྭཱ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་

བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ༀ་ལས་གདུགས་དཀར་པོའི་ཏོག་ལ་ༀ་ཡིག་གིས་མཚན་པ། 

དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱས། 

ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་རོ་རེ་གཙུག་

ཏོར་ཕིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ། སྤྲུལ་པའི་དབུ་སྟོང་དང་ཕག་སྟོང་མངའ་བ། སྤྱན་བྱེ་བ་

བརྒྱ་སྟོང་མངའ་བ། མི་ཕེད་འབར་བའི་མཚན་རྟགས་ཅན། རོ་རེ་ཡངས་པ་ཆེན་མོ་

ས་གསུམ་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མངའ་མཛད་པ། སྐུ་མདོག་དཀར་པོ། སེག་ཅིང་དཔའ་

བའི་ཉམས་ཅན་གི་ར་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་དཀར་པོ། འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་རོད་པའི་
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ཉམས་ཅན་གི་གཡས་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་སེར་པོ། གཤེ་བ་དང་རྔམས་པའི་ཉམས་ཅན་

གི་རྒྱབ་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་དམར་པོ། སིང་རེ་བ་དང་ཞི་བའི་ཉམས་ཅན་གི་གཡོན་ཞལ་

ཉིས་བརྒྱ་ལྗང་ཁུ། ངོ་མཚར་བ་དང་དག་པོའི་ཉམས་ཅན་གི་སྟེང་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་སྔོན་

པོ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང༌། དབུ་རེ་རེ་ལ་ཁོ་བོའི་རོ་རེ་

འབར་བས་མཚན་པ། དབུའི་སྟེང་དུ་གདུང་བདུན་དང་བདེ་གཤེགས་བཅུ་ལ་སོགས་

པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕག་བདུན་གི་ཅོད་པན་འཆང་བ། 

ཕག་གཡས་གཡོན་གི་དང་པོས་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་སྦྱིན་དང། མདའ་

དང་བཅས་པའི་གདུགས་དཀར་བོའི་ཡུ་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང༌། གཡས་གཡོན་

གི་ལྷག་མ་དགུ་བཅུ་ར་དགུ་ན་འཁོར་ལོ་དང་མདའ། གཡས་ཀྱི་ཕག་ལྷག་མ་བཞི་

བརྒྱས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རོ་རེ་རིན་ཆེན་པདྨ་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་རྣམས་བརྒྱ་ཕག་རེ་

རེ་འཛིན་ཞིང༌། གཡོན་གི་ཕག་ལྷག་མ་བཞི་བརྒྱས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཞུ་རལ་གི་

ཞགས་པ་ལགས་ཀྱུ་རྣམས་བརྒྱ་ཕག་རེ་རེ་འཛིན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་

ཀྱིས་བརྒྱན་ཞིང༌། དར་གི་སྟོད་གཡོགས་དང་སད་གཡོགས་མཛེས་པར་གསོལ་

བ། ཞབས་གཡས་ལྔ་བརྒྱ་བརྐངས་པས་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པའི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་

པ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་གནོན་པར་མཛད་ཅིང༌། གཡོན་ལྔ་བརྒྱ་བསྐུམས་

པས་མདངས་འཕོག་པ་ལ་སོགས་པའི་གདོན་ཐམས་ཅད་འཇོམ་པར་མཛད་པ། སྐུའི་

ཆ་ཐམས་ཅད་ན་ཟུར་གིས་ལྟ་བ་དང༌། ཆེར་བགད་པ་དང༌། གོག་ལྟར་འགྱུ་བ་དང༌། 

དག་ཏུ་གཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་མངའ་བ། གར་དགུའི་ཉམས་

དག་ལྡན་ཅིང༌། བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་བསལ་བའི་མེ་ལྟ་བུའི་རོ་རེ་མེ་རབ་ཏུ་
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འབར་བས་ས་གསུམ་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པར་འགེངས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་འཇིགས་པ་མ་ལུས་པ་ལས་སྐོབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར། 

དེའི་གཡས་གཡོན་རྒྱབ་གསུམ་དུ་པདྨ་ཉི་མ་རོའི་གདན་ལ་ཧཱུཾ་ནག་པོ་ལས་

ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ཆེན་པོ། ལེགས་ལྡན་དག་པོ། ལེགས་ལྡན་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་སྟེ་

ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། གཡས་

གི་གུག་དང༌། གཡོན་ཐོད་ཁག་ཐུགས་དཀར་འཛིན་ཞིང༌། མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ཙན་

དན་གི་བེ་ཆེན་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་དར་ནག་གི་འཇོལ་བེར་དང༌། ཞབས་ལ་སག་

ལྷམ་ནག་ཁ་གསོལ་བ། ཁོས་ཤིང་གཏུམ་པ། ཐོད་པ་སམ་རློན་གིས་བརྒྱན་ཞིང་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་གཡས་བསྐུམས་གཡོན་བརྐངས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་

བཞུགས་པར་གྱུར། 

གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྦྱི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་

ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། ལགས་ཀྱུའི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། 

རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གི་ཡེ་ཤེས་

པ་དང་ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དངས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏོ་ཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧི། བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ཛཿ ཛཿ 

ཧཱུཾ་བཾ་ཧོ། དམ་ཚིག་པ་སོ་སོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དངས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཏུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་

ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས་ༀ་སརྦ་ནས། ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་
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ཞེས་གསུངས་ཤིང་དབང་བསྐུར་པས་ལུས་གང་དི་མ་དག་ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་

འཁྱིལ་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་སྣང་གིས་དབུ་

བརྒྱན་ཅིང༌། དབང་གི་ལྷ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་

པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ་ནས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞི་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་

དུ་ཤཔྟའི་བར་སྦྱར་ནས་མཆོད་ལ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཚན་མཆོག་གཙུག་ཏོར་ནས། །ལེགས་

པར་འཁྲུངས་པའི་རྨད་བྱུང་ལྷ་མོ་ནི། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་གཙུག་ཏོར་གདུགས་

དཀར་ཞེས། །ཡོངས་སུ་གགས་པའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །སྤྲུལ་པའི་དབུ་

དང་ཕག་ནི་སྟོང་མངའ་ཞིང༌། །བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་ལྡན་པའི་དཔའ་མོ་གང༌། །ཕས་རོལ་

འཇོམས་ལ་ཐོགས་མེད་མཐུ་ལྡན་ཞིང༌། །མི་ཕེད་འབར་བའི་རྟགས་འཆང་དེ་ལ་

འདུད། །སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཀྱིས་གདུག་པ་ཅན། །ཚར་གཅོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སྟེ། །གོང་ཁྱེར་སུམ་བརེགས་འཇིགས་བྱེད་པའི། །གཏུམ་པོ་རྣམས་ལ་ཕག་

འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད། 

ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གི་མཐར་བཟླས་བྱའི་སྔགས་ཀྱིས་བསོར་བ་

ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་

བྱས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་སྔགས་
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འཕེང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་མ་མ་ཧཱུཾ་

ནི་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཉེ་སིང་དང་སིང་པོ་གང་མང་ངམ་ཅི་འགྲུབ་དང༌། ༀ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་བེང་དུ་ཛཿ བྷོ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་

མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དུ་ཏྲི་བྷོ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཥ་ག་ན་བྷོ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་རྣམས་ཅི་འགྲུབ་

བཟླ། པཎ་ཆེན་གི་དེར་སྔགས་དང་པོ་མི་འབྱུང་བ་ནི་ཆད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་གཞུང་གཞན་ན་གསུམ་ཀ་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ནས་

ཡིག་བརྒྱ་བརོད་ཅིང༌། སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་བསྡུས་པ་བྱས་ནས། དགེ་བ་འདི་ཡི་ཞེས་སོགས་ཀྱང་བརོད་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་བསྒྲུབ་པ་ལ། དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་དེ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དངས་ནས་བསྟིམ་པ་དང༌། དམ་ཚིག་པ་མ་བསྐེད་

པར་ཡེ་ཤེས་པ་སྦྱན་དངས་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་གང་བྱས་ཀྱང་མི་འགལ་ཡང༌། འདིར་པཎ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་བཞེད་པ་ལྟར་

དམ་ཚིག་པ་མི་བསྐེད་པར་ཡེ་ཤེས་པ་ཉིད་སྤྱན་དངས་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་བཞིན་བྱ་སྟེ། བསྒྲུབ་གཞི་སྔགས་ཀྱིས་བསངས། 

སྭ་བྷཱས་སྟོངས་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་མདུན་དུ་གསེར་གི་ས་གཞིའི་སྟེང་གི་

དབུས་སུ་རི་རབ་གྲུ་བཞི་པ། དེའི་སྟེང་དུ་བྷྲུཾ་དཀར་པོ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་

སོ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གདན་དང་བཅས་པ་རྫོགས་

པར་གྲུབ་པར་གྱུར། ལགས་ཀྱུའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་

འཕོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གི་

ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དངས། རོལ་མོའི་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། 

ཧཱུཾ། མ་ལུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཐུགས་རེ་ཡི། །མཚན་མཆོག་གཙུག་ཏོར་

ལས་འཁྲུངས་བཅོམ་ལྡན་མ། །རྒྱལ་ཡུམ་གདུགས་དཀར་འཁོར་དང་བཅས་པ་

རྣམས། །སྤྱན་འདེན་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལེགས་ལྡན་

ནག་པོ་མཆེད་གསུམ་དང༌། །གཞན་ཡང་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས། །བསྟན་དང་

བདག་ཅག་དོན་གི་ཕིར། །འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས། །ལྷ་ཆེན་
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ཚངས་པ་འཁོར་བཅས་དང༌། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་ལྷ་ཆེན་བརྒྱད། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་

དང་གཟའ་ཆེན་བརྒྱད། །རྒྱུ་སར་ཉེར་བརྒྱད་འཇིགས་བྱེད་དགུ། གནོད་སྦྱིན་སྲིན་

པོ་འབྱུང་པོ་དང༌། །ས་བདག་ལྷ་མིན་ཤ་ཟ་དང༌། །མིའམ་ཅི་དང་མཁའ་འགོ་མ། །རྣལ་

འབྱོར་མ་དང་མ་མོའི་ཚོགས། །དི་ཟ་མཁའ་ལྡིང་ལྟོ་འཕེ་ཆེ། །གདོན་བགེགས་བུ་

ལོན་ཆགས་པ་སོགས། །སྲིད་གསུམ་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །མཆོད་སྦྱིན་

གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཤྲི་

མཧཱ་ཀཱ་ལ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧི་བཛྲ་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿ 

ཛཿ ༀ་བཛྲ་ཨཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གི་ལྷ་

ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རང་རང་སོ་སོའི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར་པ་ནི། 

དབུས་ཀྱི་གདན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་

ཕིར་བཟློགས་པ་ཆེན་མོ། ཞེས་པ་ནས་འཇིགས་པ་མ་ལུས་པ་ལས་སྐོབ་པའི་བདག་ཉིད་

ཅན་དང༌། ཕོགས་བཞིའི་པད་འདབ་དང༌། འཁོར་ལོ་རིབས་བཅུ་དྲུག་པའི་རིབས་

རྣམས་སུ་དག་ཤུལ་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་པའི་ཉེར་གཉིས་ཕག་རྒྱའི་ཚོགས་རྣམས་

དང༌། སྣ་ཚོགས་རོ་རེའི་ཤར་རྭའི་གཡས་གཡོན་ལ་ཚངས་པ་ཡབ་ཡུམ། ཕོགས་

བཞིའི་རྭ་རྣམས་སུ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི། པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པའི་

ལྷ་ཆེན་བརྒྱད། འཁོར་ལོ་རིབས་བརྒྱད་ལ་འབྱུང་པོ་དང་གཟའ་ལ་སོགས་པའི་སྡེ་

བརྒྱད། སོ་དང་སོའི་ཕི་རོལ་ཏུ་ལྟོ་འཕེ་ལ་སོགས་པའི་སྡེ་བཞི་སྟེ། གཙང་རིགས་

ཀྱི་དཔལ་མགོན་དོན་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། ཕི་རོལ་ཏུ་

ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་
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ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསོར་ནས་བཞུགས་པའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་

ༀ་དཀར་པོ་ནས་ཧཱུཾ་སྔོན་པོས་མཚན་པར་གྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་རྒྱ་བྱས་ལ། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུད་བྷ་ཝ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་དེ་གནས་གསུམ་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། པདྨ་ཀ་མ་ལ་

ཡ་སྟྭཾ། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་རྣམས་སྔགས་ཀྱིས་བསངས། སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་ཞེས་པ་ནས་ཤཔྟ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་ༀ་རཱུ་པ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ནས། སྤརྴ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་དང༌། ༀ་མ་ཧཱ་སཔྟ་རཏྣ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་བྱིན་གིས་

བརླབས་ལ། 

མ་ལུས་ཞིང་གི་མཆོད་ཚོགས་དང༌། །བདག་གིས་འབུལ་བའི་མཆོད་ཡོན་

འདི། །བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་དང༌། །གཙང་རིགས་དཔལ་མགོན་

དོན་ལྔ་སོགས། །སྲིད་ཞིའི་མགོན་རྣམས་ཀུན་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བར་ཆད་ཞི་

བར་མཛོད། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཤྲི་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་སརྦ་དྷརྨ་པཱ་

ལ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་ཞབས་བསིལ་སོགས་དང་པཱདྱཾ་

སོགས་སྦྱར་ནས་ཤཔྟའི་བར་དང༌། བདག་གིས་འབུལ་བའི་གཟུགས་མཆོག་འདི། །ཞེས་དང་སྒ་

དི་རོ་རེག་མཆོག་དང༌། རཱུ་པ་སོགས་སྦྱར་ནས་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང༌། ལྷ་རྫས་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་

འདི། །བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་དང༌། །སྲིད་ཞིའི་མགོན་རྣམས་ཀུན་

ལ་འབུལ། །བར་ཆད་བཟློག་ཕིར་བཞེས་སུ་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནས། ཙཀྲ་

རཏྣ་ཞེས་སོགས་སྦྱར་བའམ། བསྡུ་ན། ལྷ་རྫས་རྒྱལ་སྲིན་སྣ་བདུན་འདི། །བཅོམ་ལྡན་ནས། མ་ཧཱ་

སཔྟ་རཏྣ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་དེ་འབུལ་ལོ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་འདུན་དང་འཕགས་པའི་འཁོར། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་རྒྱས་པ་དང༌། 
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བདེ་མཆོག་གདུགས་དཀར་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཁོས་

པའི་སྐུར་བསྟན་ནས། །བསྟན་དག་དམ་ཉམས་གདོན་བགེགས་འཇོམས་མཛད་

པ། །མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི། །གཏུམ་ཆེན་ལེགས་ལྡན་

མཆེད་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །སྲིད་པ་འདི་ན་གནས་དང་རྒྱུ་བའི་གཙོ། །རྒྱལ་ཆེན་

ཕོགས་སྐོང་ལྷ་ཆེན་ཀླུ་ཆེན་དང༌། །འཇིགས་བྱེད་གཟའ་སར་གདོན་བགེགས་འབྱུང་

པོའི་ཚོགས། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕག་འཚལ་གུས་པས་བསྟོད། །

དེ་ནས་གཏོར་མ་དང་པོ་བསངས་སྦྱངས་སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་

ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་

བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་

འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་

དངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ས་པ་རི་ཝ་ར་

ཨི་དཾ་བ་ལིང་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་བདུན་གི་འབུལ་ལ། ༀ་ཨཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་དེ། རྒྱལ་བ་

ཀུན་གི་མཚན་མཆོག་གཙུག་ཏོར་ནས། །ལེགས་པར་འཁྲུངས་པའི་རྨད་བྱུང་ལྷ་མོ་

ནི། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་ཞེས། །ཡོངས་སུ་གགས་པ་

དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྤྲུལ་པའི་དབུ་དང་ཕག་ནི་སྟོང་མངའ་ཞིང༌། །བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་

སྤྱན་ལྡན་དཔའ་མོ་གང༌། །ཕས་རོལ་འཇོམས་ལ་ཐོགས་མེད་མཐུ་ལྡན་པའི། །མི་

ཕེད་འབར་བའི་རྟགས་འཆང་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་བསྟོད། 

གཉིས་པ་ཆོས་སྐོང་སྤྱི་སོས་ཀྱི་གཏོར་མ་བླ་མེད་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ་འབུལ་བའམ། ཡང་ན་གོང་ལྟར་བྱིན་གིས་

བརླབས་ཏེ། ཆོས་སྐོང་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་ནས་གསོལ་བར་གྱུར། ༀ་ཤྲི་དྷརྨཱ་

པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ནས་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་དང་ཨཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང༌། ནང་མཆོད་ཡོད་ན་
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འབུལ། སྔོན་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཛད་པའི་

གང་ཟག་ལ། །བར་གཅོད་སྲུང་ཞིང་སྐོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་

ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་པའམ། རྒྱས་པར་ན་རང་རང་གི་གཞུང་ལྟར་བྱ། 

དེ་ནས་ལེགས་ལྡན་གི་གཏོར་མ་བརླབས་ཏེ། ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་

ལྗགས་འོད་ཟེར་གི་ནས་གསོལ་བར་གྱུར། ཤྲི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བ་

ལིང་ཏ་སོགས་ལན་བདུན་དང༌། ཨཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང༌། ནང་མཆོད་ཀྱང་ཕུལ། སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཀྱི་

གདུག་པ་ཅན། །ཚར་གཅོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ། །གོང་ཁྱེར་གསུམ་བརེགས་

འཇིགས་བྱེད་པ། །གཏུམ་པོ་རྣམས་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ཞེས་བསྟོད། 

དེ་ནས་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཧཱུཾ། ཕས་རོལ་འཇོམས་ལ་མཐུ་ལྡན་ལྷ་མོ་དང༌། །དག་

ཤུལ་ཆེ་སོགས་འཇིགས་རུང་ཕག་རྒྱའི་ཚོགས། །བདུད་འདུལ་ལེགས་ལྡན་ནག་

པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །མཐུན་པའི་མཆོད་གཏོར་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ནས། །རྣལ་

འབྱོར་བདག་ཅག་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །གདོན་དང་རྒྱུ་སར་གཟའ་ཡི་

གནོད་པ་དང༌། །དུས་མིན་འཆི་དང་སྡིག་པའི་རྨི་ལམ་དང། །དུག་མཚོན་མེ་དང་ཆུ་

དགའི་འཇིགས་པ་སོགས། །ཁྱོད་ཞབས་དན་པ་ཙམ་གིས་བཟློག་པར་མཛོད། །རླུང་

མཁིས་བན་ཀན་འདུས་པའི་ནད་རྣམས་དང༌། །མཛེ་དང་ཕོལ་མིག་གཡན་པ་ལྷོག་

པ་དང༌། །གཞོགས་ཕེད་ན་སོགས་རིམས་ནད་མཐའ་དག་དང༌། །ལྷ་ཀླུ་ལྷ་མིན་ལ་

སོགས་གདོན་ཆེན་རྣམས། །ཁྱོད་ཞབས་དན་པ་ཙམ་གིས་྾། སྲོག་དང་གཟི་བརིད་

མདངས་རྣམས་འཕོག་པ་དང༌། །མངལ་དང་ཤ་ཁག་ལ་སོགས་ཟ་བ་དང༌། །ཉིན་

རེ་བ་སོགས་རིམ་གི་གནོད་པ་དང༌། །དམག་དང་ཆོམ་རྐུན་རྒྱལ་པོའི་འཇིགས་
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པ་སོགས། །ཁྱོད་ཞབས་དན་པ་ཙམ་གིས་྾། སེང་གེ་སྟག་སོགས་གཅན་གཟན་

གནོད་པ་དང༌། །གཞན་ཡང་གདོན་ཆེན་རིགས་རྣམས་མཐའ་དག་དང༌། །ཀུན་ཏུ་

རྒྱུ་དང་ཚངས་པ་སྲེད་མེད་བུ། །དང་སྲོང་དམོད་པ་གྲུབ་པའི་ངན་སྔགས་སོགས། 

ཁྱོད་ཞབས་དན་པ་ཙམ་གིས་྾། མདོར་ན་རྣལ་འབྱོར་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་

ཀྱི། །སྔོན་ལས་འཕལ་རྐེན་ངན་པས་བསྐེད་པ་རྣམས། །གཞན་གིས་བསམ་ངན་སྦྱོར་

བ་རྩུབ་པ་དང༌། །ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཚེ་ཡི་བར་གཅོད་རྣམས། ཁྱོད་ཞབས་དན་

པ་ཙམ་གིས་྾། གང་གིས་སོ་ནས་མི་བསྲུན་སྐེ་བོ་ཡིས། །བདག་ཅག་བདེ་ལེགས་

འཕོག་པའི་རིག་སྔགས་སོགས། །མ་ལུས་གཅད་དང་འབར་བའི་ཕུར་བུ་ཡིས། །དེ་

དག་རྣམས་ལ་གདབ་པའི་འཕིན་ལས་མཛོད། །བསྟན་པ་བཤིག་ཅིང་དཀོན་མཆོག་

དམོད་པ་དང༌། །རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་ཅིང་

འཚེ་བའི་དག་བགེགས་མ་ལུས་པ། །འབར་བའི་ཕུར་བུས་ཐལ་བར་བརླག་པར་

མཛོད། །

དེ་ནས་གཞི་བདག་གཏོར་མ་སྔར་ལྟར་བརླབས་ནས། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་

ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་གིས་བསྔོས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་

བ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརོད་དེ། ཕུན་

ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །ཟག་མེད་བདུད་རིའི་གཏོར་མ་འདི། །ས་ཡི་ལྷ་མོ་

བརྟན་མ་སོགས། །སྟོང་གསུམ་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་པར་ཡུལ་ཕོགས་

འདི་ཉིད་དང༌། །གནས་ཁང་འདི་རུ་གནས་བཅས་པའི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་

ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །ལས་དང་བྱ་བ་ཅི་བྱས་
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ཀྱང༌། །ཀོ་ལོང་ཕག་དོག་མི་མཛད་པར། །མཐུན་རྐེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །

དེ་ནས་མི་ཟ་དགུ་ཟ་སྣ་ཚོགས་པའི་གཏོར་མ་ཉེར་དགུ་པོ་ལྔ་ཚན་གཅིག ། བརྒྱད་ཚན་གཉིས། ཡང་ལྔ་ཚན་གཅིག ། གསུམ་

ཚན་གཅིག ། ལན་ཆགས་གཏོར་མ་བཅས་བཤམས་ལ། བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་

པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

མཆོད་གཏོར་ཐམས་ཅད་མགོན་རྣམས་རང་རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་འདོད་རྒུའི་ཡོ་

བྱད་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། ༀ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡེ་དྷརྨ་ཏེ་བཛྲ་སིདྡི་ཧཱུཾ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷ། སརྦ་

ཏཏྑཾ་ཨུཏྒ་ཏ་སྤ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨ་མྲ་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་

སརྦ་དྷརྨཱཿ ན་ཨདྱ་ནུཏྤན་ན་ཏོད་ཏ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སཾ་བྷ་

ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡ་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱཧཱ། ཞེས་

སྔགས་དྲུག་དང་ཕག་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། 

དང་པོ་ལྔ་ཚན་དང་པོ་ལ། ༀ་པྲཧྨ་ཎ་ཡེ། ༀ་ཙ་ཏུར་མཧཱ་རཱ་ཛཱ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ན་མཿ སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤཱ་མུ་ཁེ་བྷ་སརྦ་ཏཏྑཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མི་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་

ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་གིས་བསྔོས་ལ། ༀ་བཛྲ་ཨཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཚངས་པ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་

བཅས་དང༌། །ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སྐེས་པོ། །སྤྱན་མི་བཟང་དང་རྣམ་

མཐོས་སྲས། །རང་རང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །ཕག་འཚལ་བསྟོད་དེ་མཆོད་

གཏོར་འབུལ། །ཟས་སུ་འཕེང་བ་སྲོག་འབྲས་བུ། །སྐྱུག་པ་བདུག་པ་ཟ་བ་ཡི། །གདོན་

ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །རང་རང་དགེས་པའི་གཏོར་མ་ནི། །འབྲུ་བཅུད་

སྦྱར་བ་འདི་འབུལ་བས། །སོ་སོའི་གདོན་བགེགས་ནད་རིམས་དང༌། །ཚེ་སྲོག་བར་
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ཆད་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །

གཉིས་པ་བརྒྱད་ཚན་དང་པོ་ལ། ༀ་ཨིནྡྲ་ཡེ། ༀ་ཨག་ཡེ། ༀ་ཡ་མ་ཡེ། ༀ་ནི་རི་ཏེ་ཡེ། 

ༀ་མ་ཧཱ་ཤྭ་རི། ༀ་ན་ག་རཱ་ཛ། ༀ་བ་ཡུ་བེ་ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ན་

མཿ ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་བསྔོས་ནས། ཧཱུཾ། དབང་པོ་མེ་ལྷ་གཤིན་རེ་སྲིན། །ལྷ་ཀླུ་རླུང་ལྷ་གནོད་

སྦྱིན་ནི། །ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་གཡོག་རྣམས་ལ། །ཕག་འཚལ་བསྟོད་དེ་མཆོད་

གཏོར་འབུལ། །ཟས་སུ་མངལ་བསྲེག་ཤ་རྐང་དང༌། །མེ་ཏོག་འཆིལ་མ་ལོ་ཏོག་

དང༌། །འཁུར་བ་ཟ་བའི་གདོན་རྣམས་ལ། །རང་རང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །འབྲུ་

བཅུད་སྦྱར་བ་འདི་འབུལ་བས། །སོ་སོའི་གདོན་བགེགས་ནད་རིམས་དང༌། །ལོ་

ཉེས་ངན་སྔགས་གནོད་པ་དང༌། །ཚེ་སྲོག་བར་ཆད་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །

གསུམ་པ་བརྒྱད་ཚན་གཉིས་པ་ཡང༌། ༀ་བྷུ་ཏ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ༀ་སརྦ་ག་ཧ་བྷཿ ༀ་སརྦཱ་ནཀྵ་

མི་ཏྲ། ༀ་བྷུ་མི་བ་ཏི། ༀ་ཨ་སུ་ར་བྷཿ ༀ་གི་ན་རེ་བྷཿ ༀ་མ་ཏྲི་ན་ཡེ་བྷཿ ༀ་ཌཱ་ཀི་ནི་

བྷ་ས་པ་རི་ཝ་ར་སོགས་ཀྱིས་སྔར་བཞིན་ཕུལ་ནས། འབྱུང་པོ་གཟའ་ཚོགས་རྒྱུ་སར་དང༌། །ས་

བདག་ལྷ་མིན་མིའམ་ཅི། །མ་མོ་མཁའ་འགོའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །ཕག་འཚལ་བསྟོད་

དེ་མཆོད་གཏོར་འབུལ། །ཟས་སུ་མི་གཙང་ཚིལ་དཀར་གསུམ། །སྣབས་རྣག་ངར་

སྣབས་ཞག་དང་ནི། ཁག་འཐུང་བ་ཡི་གདོན་རྣམས་ལ། །རང་རང་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ལ། །འབྲུ་བཅུད་སྦྱར་བ་འདི་འབུལ་བས། །སོ་སོའི་གདོན་བགེགས་ནད་རིམས་

དང༌། །གཟའ་གདོན་མཚན་མ་ངན་པ་དང༌། །ཚེ་སྲོག་བར་ཆད་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །

བཞི་པ་ལྔ་ཚན་གཉིས་པ་ཡང༌། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ་བྷཿ ༀ་ག་རུ་ཌ་བྷཿ ༀ་ཙ་ཏུར་བྷོ་བྷཿ ༀ་

རཀྵ་སེ་བྷཿ ༀ་མ་ཧོ་ར་གེ་བྷ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ན་མཿ སོགས་ཀྱིས་ལན་གསུམ་ཕུལ་ནས། ཀླུ་
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ཚོགས་མཁའ་ལྡིང་སྲིང་མོ་བཞི། །རྣལ་འབྱོར་མ་དང་སྲིན་མོ་རྣམས། །ལྟོ་འཕེའི་

ཚོགས་རྣམས་འཁོར་བཅས་ལ། །ཕག་འཚལ་བསྟོད་དེ་མཆོད་གཏོར་འབུལ། །ཟས་

སུ་སྟོང་ཁུང་འབབ་འཐུང་དང༌། །བཙས་ཟ་གཅིན་འཐུང་ལྷག་མ་དང༌། །དི་ཉིད་ཟ་བའི་

གདོན་རྣམས་ལ། །རང་རང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། འབྲུ་བཅུད་སྦྱར་བ་འདི་འབུལ་

བས། །སོ་སོའི་གདོན་བགེགས་ནད་རིམས་དང༌། །འོག་གདོན་མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་

དང༌། །ཚེ་སྲོག་བར་ཆད་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །

ལྔ་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པོ་སྔར་གི་དེ་དག་ཏུ་མ་འདུས་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་

གཉེར་བ་ལ། ༀ་གུང་ཀ་རི་གུང་ཀ་རི་སྭཱཧཱ། ༀ་པི་ཙི་པི་ཙི་སྭཱཧཱ། ༀ་གུང་གུང་སྭཱཧཱ། ས་

པ་རི་ཝ་ར་ན་མཿ ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གིས་ཕུལ་ནས། ཨཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་དེ། སྔོན་ཆད་མཆོད་

སྦྱིན་མ་ཐོབ་པའི། །གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ལན་ཆགས་ཤ་

འཁོན་གཉེར་རྣམས་ལ། །ཕག་འཚལ་བསྟོད་དེ་མཆོད་གཏོར་འབུལ། །བགེགས་

རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་དང༌། །གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང༌། །བྱིས་པའི་

གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་དང༌། །སྟེང་འོག་བར་གསུམ་དབྱེ་བ་ཡི། །གདོན་བགེགས་འབྱུང་

པོའི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །བསད་དང་བཅིངས་དང་

བརེག་པ་དང༌། །ཕོགས་དང་རྐུ་བ་ལ་སོགས་པའི། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་གཉེར་

བ་དང༌། །བུ་ལོན་ཆགས་པ་རྣམས་ལ་བསྔོ། །གནོད་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་རྒྱུན་ཆོད་

ལ། །བུ་ལོན་ཤ་འཁོན་དག་པར་གིས། །

གཉིས་པ་རིགས་དྲུག་ཐམས་ཅད་དང་གོ་བུར་དུ་ལྷག་པ་རྣམས་ལ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་

ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་བསྔོས་ལ་ཨཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་དེ། གཞན་ཡང་དིན་
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གིས་བསྐངས་པ་ཡི། །རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། །སལ་ཆད་གོ་བུར་

ལྷག་རྣམས་ལ། །བསྔོ་ཞིང་སྦྱིན་པས་ཚིམས་གྱུར་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་

རྒྱུད་གང་ཞིང༌། །ཉོན་མོངས་གཡུལ་ངོ་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །

གསུམ་པ་ཕོགས་བཞིའི་བགེགས་འཁོར་བཅས་ལ། ༀ་སརྦ་བིགྷཱན་བྷ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ན་མཿ 

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གིས་ཕུལ་ནས་ཨཾ་སོགས་གིས་མཆོད་དེ། འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་

ནི། ཧཱུཾ། ཁམས་གསུམ་བདག་པོ་སྤིན་སྒོན་མ། །རོ་རེ་བི་ན་ཡ་ཀ་སོགས། །ཕོགས་

བཞིའི་བགེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕག་འཚལ་བསྟོད་དེ་མཆོད་གཏོར་

འབུལ། །གང་ཞིག་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ཡི། །འབྱུང་པོ་རྣམས་དང་ཤ་ཟ་དང༌། །སྲིན་པོ་ཤ་

བརེན་ཟ་བ་དང༌། །སེམས་ཅན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །ལྗོན་ཤིང་གེལ་བ་སོགས་

གནས་པར། །དེ་དང་དེ་ལ་གཏོར་མ་ནི། །བཟའ་བ་ཤ་ཆང་ལ་ཕུག་བཅས། །འབྲས་

ཆན་འབྲས་བུ་མང་པོ་དང༌། །མཆོད་པ་འདི་ཡིས་མགུ་བྱོས་ལ། །གནོད་པའི་བསམ་

པ་ཞི་བ་དང༌། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། །དེ་རིང་ཕན་ཆད་བསྐེད་པར་

གིས། །རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་བྱས་ཀྱང་ཆོས་སྤྱོད་ཅིང༌། །དུལ་ཞིང་ཡང་དག་སྡོམས་

ལ་ཚངས་པར་སྤྱོད། །འབྱུང་པོ་ཀུན་ལ་ཆད་པ་སྤངས་པ་སྟེ། །དགེ་སློང་དགེ་སྦྱོང་དེ་

ཡིན་བྲམ་ཟེའང་དེ། །མཚོན་ཆས་མི་འཇིགས་གང་ཡང་མེད། །འཚོ་བའི་སྲོག་ལ་ཀུན་

ཀྱང་འཛེམ། །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོངས་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ༀ་

ཆེན་པོའམ་ཆུང་དུ་གང་དག་གི། །ལུས་མ་མངོན་པར་གནོད་གྱུར་པའི། །ནད་དེ་ཉེ་

བར་སོལ་མཛོད་ལ། །གདོན་ཁྱོད་རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཅི་

ནུས་ཀྱི། །མཆོད་དང་བསེན་བཀུར་བྱས་པ་ཡི། །དམ་ཚིག་མནོས་ལ་གནས་ནས་
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སུ། །བདག་གི་འདོད་པ་སོང་བར་མཛོད། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ཤིང༌། །འདིར་

ནི་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བར་གཅོད་ཉེ་བར་སོལ་མཛོད་ལ། །གདོན་ཁྱོད་

རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །ཞེས་བསྒགས། 

དེ་ནས། ཧཱུཾ། བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་འཁོར་བཅས་དང༌། །དེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་

འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །མཐུན་པའི་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ནས། །རྣལ་འབྱོར་སྦྱིན་

བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །གཞན་གི་བསམ་སྤྱོད་ངན་པ་དང༌། །ཚེ་ཟོར་ཡུངས་ཟོར་

འཕེན་པ་ཟློག །ཞེས་པ་ནས་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །ཞེས་སོགས་ཀྱང་བརོད། 

བསྡུ་ན། ཧཱུཾ། བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །མཐུན་པའི་དམ་

རྫས་འདི་བཞེས་ལ། །བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་བཟློག །གདོན་རིགས་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བཟློག །ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་བཟློག །བྱིས་པའི་གདོན་

ཆེན་བཅོ་ལྔ་བཟློག །ཡེ་འབྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བཟློག །རྐེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་

ཅད་྾། ལོ་སེག་ཟླ་སེག་ཞག་སེག་྾། རྨི་ལྟས་མཚན་མ་ངན་པ་྾། གོད་ཁ་གོད་འདེ་

ཐམས་ཅད་྾། རྦད་འདེ་རྦོད་གཏོང་ཐམས་ཅད་྾། མི་འདོད་མི་ཤིས་ཐམས་ཅད་྾། 

མདོར་ན་རྣལ་འབྱོར་སྦྱིན་བདག་ལ། །གནོད་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཞི་ཞིང༌། །ཚེ་

དཔལ་སྟོབས་འབྱོར་སན་གགས་སོགས། །ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་རྒྱས་པར་མཛོད། །

དེ་ནས་སླར་སྔར་གི་གཏོར་མ་རྣམས་ཁ་གསོས་ཏེ་གདུགས་དཀར་འཁོར་བཅས་ལ་གོང་ལྟར་འབུལ་བའམ། མ་གྲུབ་ཀྱང་

ཆོག་ལ། ཞག་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ལ་བྱེད་ན་དེ་བསྟུན་གིས་བཟོད་གསོལ་དང་བརྟན་བཞུགས་སོགས་བྱ་ཚུལ་ཤེས་དགོས་ཤིང༌། 

གཞན་འདི་ཡན་གིས་གྲུབ་ཀྱང་མཇུག་ཏུ་ཟོར་འཕེན་ན། སྔར་ཀྱི་ཟོར་དག་མདུན་དུ་བཞག་ནས་བསྐེད་པ་ནི། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་

པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་ཟོར་རྣམས་ཐོག་དང་མཚོན་ཆ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་
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བ་དག་བགེགས་བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་བཟློག་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་

བསམས་ལ། ཧཱུཾ། བདེ་གཤེགས་གཙུག་ཏོར་ལེགས་འཁྲུངས་ཤིང༌། །ས་གསུམ་སྐྲག་

མཛད་བཅོམ་ལྡན་མ། །འཇིགས་རུང་ཕག་རྒྱའི་ཚོགས་བཅས་པས། །ཟོར་ཆེན་རྫས་

ཀྱི་སྟོབས་བསྐེད་ཅིག །ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་ཚངས་པ་དང༌། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་

དང་ཕོགས་སྐོང་བཅུ། །དེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་བཅས་པས་ཀྱང༌། །ཟོར་ཆེན་རྫས་ཀྱི་྾། 

དེ་ནས། ད་ནི་ཟོར་འཕེན་དག་ལ་འཕེན། །ད་ནི་ཟོར་འཕེན་གདོན་ལ་འཕེན། །ད་ནི་ཟོ་

འཕེན་བགེགས་ལ་འཕེན། །ད་ནི་ཟོར་ཁ་དག་ལ་བསྒྱུར། །ད་ནི་ཟོར་ཁ་གདོན་ལ་྾། 

ད་ནི་ཟོར་ཁ་བགེགས་ལ་྾། བྷོ་བྷོ་དེ་ནི་དག་ལ་བྷོ། །བྷོ་བྷོ་དེ་ནི་བགེགས་ལ་བྷོཿ ཞེས་

བརོད་ཅིང་ཟོར་བསྒྱུར་བྱས་ནས། ཟོར་རྣམས་སོ་ཕོགས་སུ་ཁ་ཕིར་བསྟན་ཏེ། དེ་ནས་ལེགས་ལྡན་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། རྒྱལ་ཆེན་

གི་གཏོར་མ་རྣམས་ཀྱང་བསྒིགས་ཤིང༌། མི་ཟ་དགུ་ཟའི་གཏོར་རོ་སོགས་ཕིར་བསྐལ་བའི་སྟ་གོན་བྱས་ནས་བསྒིགས། 

གསེར་སྐེམས་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། ཧཱུཾ། བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་

འཁོར་བཅས་སོགས། །རྒྱལ་བ་ཞི་ཁོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །གསེར་སྐེམས་མཆོད་པ་

འདི་བཞེས་ལ། །བདག་གི་མགོན་སྐོབས་དཔུང་གཉེན་མཛོད། །ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་

ལ་སོགས་པ། །འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་ཀུན་གིས་ཀྱང༌། གསེར་སྐེམས་མཆོད་པ་྾། 

བདག་གི་མགོན་སྐབས་྾། ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཡུལ་འདིའི་གནས་

བདག་ཀུན་གིས་ཀྱང༌། །གསེར་སྐེམས་྾། བདག་གི་྾། 

དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་བ་བཞེངས་ནས། ཧཱུཾ། ཉི་ཟླ་གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །ཚངས་

པ་ལ་སོགས་སྟེང་ན་གནས་པ་ཡི། །མཐོ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞབས་བསྐུམས་

ལ། །དེ་རིང་རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་ཟོར་ལམ་དབྱེ། །ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མ་འཁོར་
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བཅས་དང༌། །གདེངས་ཅན་དབང་པོ་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་སོགས། །འོག་ན་གནས་པ་

ཀུན་ཀྱང་དབུ་འཆུམས་ལ། །དེ་རིང་རྣལ་འབྱོར་྾། དབང་བོ་མེ་ལྷ་གཤིན་རེ་སྲིན་པོ་

སོགས། །ཕོགས་དང་མཚམས་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །དི་ཟ་ལ་སོགས་བར་

སྣང་གནས་པ་རྣམས། །གཡས་དང་གཡོན་དུ་ཅུང་ཟད་གཟུར་མཛོད་ལ། དེ་རིང་

རྣལ་འབྱོར་྾། དེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཡུལ་འདིའི་གཞི་

བདག་གཉན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །ཀོ་ལོང་རུང་ང་ཕག་དོག་མ་མཛད་པར། །དེ་

རིང་རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་ཟོར་ལམ་དབྱེ། །ཞེས་བརོད་ནས་ཟོར་འཕེན་སར་འགོ་བ་ན། ཀུན་གིས་གདུགས་

དཀར་གི་སྔགས་བརོད་ཅིང་འགོ། དེ་ནས་ཟོར་འཕེན་སར་སླེབས་པ་ན་གསེར་སྐེམས་མཆོད་ཅིང་སྔར་གི་བཅོམ་ལྡན་གདུགས་

དཀར་ལྷ་ཚོགས་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཟློག་པ་དེ་གཉིས་གང་རུང་བརོད་ཅིང་ཟོར་རྣམས་འཕེན་པ་ལས་གཞན་མ་བཤད་ཅིང༌། 

འཕེན་ཚུལ་པཎ་ཆེན་གི་བཞེད་པ་ལྟར་ན་དེས་ཆོག་པར་སྣང་ལ། འཕེན་པའི་ཚེ་སྔགས་གང་བརོད་པ་མི་གསལ་ཡང་གདུགས་

དཀར་གིས་སྔགས་དང༌། ཕག་རོར་གི་སྔགས་ༀ་བཛྲ་པ་ཎི་ཧཱུཾ་ཕཊ་གདོན་བགེགས་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ། 

ཅེས་སྦྲེལ་ནས་བརོད་ཅིང་འཕངས་ན་ལེགས་པར་སེམས། སློབ་དཔོན་ཙཎྜཱ་གོ་མིའི་གདུགས་དཀར་གི་སྔགས་རིང་བཟླས་ནས་

ཚེ་དང་ཡུངས་དཀར་བསྔགས་ནས་འཕེན་པར་ཡང་བཤད། དམ་པ་ཁ་ཅིག་རྒྱལ་དབང་གི་རིང་མའི་ཕོགས་སུ་མཛད་པའི་མདོས་

ཟོར་འཕེན་ཚུལ་དེ་འདིར་ཁ་བསང་ནས་ཕག་ལེན་མཛད་ཅིང་འདོད་ན་དེ་ལྟར་རུང་ཙམ་སྟེ། ངེས་པར་དགོས་པར་མི་སྣང་བས་མ་

བྲིས། ཟོར་འཕངས་ཟིན་ནས་སློབ་དཔོན་གིས་རྟིང་མནན་པས་ནང་དུ་འོངས་ཏེ་སླར་མཆོད་བསྟོད་དང་ཡིག་བརྒྱ་བཟོད་གསོལ་དང་

གཤེགས་གསོལ་རྣམས་བྱ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་མཆོད་འབུལ་དང་བསྟོད་པ་གོང་དུ་བརོད་པ་དེ་དག་ལས་བསྡུས་ཏེ་བྱ་ལ། 

བཟོད་གསོལ་བསྡུས་པ་ནི། མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང༌། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བྱ་ཞིང༌། རྒྱས་པ་ནི་

རང་གིས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་བྱས་ཆོག །གཤེགས་གསོལ་ནི་ༀ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ཅག་དོན་མཛད་

ཅིང༌། །འདོད་དོན་སྒྲུབ་པ་ཀུན་ནས་ལེགས། །ད་ནི་མི་དགེས་མེད་པར་ནི། །རང་



  440  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

གི་གནས་སུ་བཛྲ་མུཿ མགོན་རྣམས་རང་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་ཅེས་བརོད། 

བཀྲིས་ནི་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། ། 

འཕོས་ལ་བསྡུས་པ་བྱ་ཚུལ་ཞིག་བརོད་པར་སྟེ། དེ་སྔ་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་བསྡུ་ན་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཚོམ་བུ་བཀོད་

ཆོག་པར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོ་ག་ལས་བཤད་ཅིང༌། བསྡུས་པ་ནི་དེ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་དང་བསྟུན་གཞན་གཞུང་ལྟར་ལ། 

མདུན་བསྐེད་སྤྱན་འདེན་གི་ཚེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་

དང་བཅས་པ་རྣམས་རང་རང་སོ་སོའི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར་པ་ནི། དབུས་

ཀྱི་གདན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་ཕིར་

བཟློག་པ་ཆེན་མོ། ཞེས་པ་ནས་འཇིགས་པ་མ་ལུས་པ་ལས་སྐོབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་

ཉེར་གཉིས་ཕག་རྒྱའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། རྒྱལ་ཆེན་བཞི། 

ཕོགས་སྐོང་བཅུ། ལྷ་ཆེན་བརྒྱད། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། གཟའ་ཆེན་བརྒྱད། རྒྱུ་སར་ཉེར་

བརྒྱད། འཇིགས་བྱེད་དགུ། བགེགས་དང༌། གདོན་གི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་སྲིད་པ་

གསུམ་གི་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་པར་གྱུར། ཀ་མ་ལ་

ཡེ་སྟཾ། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་ཚུལ་སྔར་ལྟར་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་དང་བསྟོད་པའི་བར་བྱས་ནས། །གཏོར་མ་གཞན་འབུལ་ཚུལ་

གོང་ལྟར་ལ། མི་ཟ་དགུ་ཟའི་གཏོར་མ་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་འབུལ་ཚུལ་བསྡུས་ནས་འདི་ལྟར་བཤད་དེ། བྱིན་བརླབས་སྔར་ལྟར་བྱས་

ནས། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲ། ཞེས་པ་ནས་ཨ་སུ་ར་བྷ་ན་ག་བྷ་དེ་བ་ན་ག་ནས། ཨ་

མ་ནུ་ཥ་ས་པ་རི་ཝ་ར་བྷོ་བི་ཤྭ་ནས། ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཆ་གསུམ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཕོགས་སྐོང་

དང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་གཉིས་ཀྱིས་ལན་བདུན་ཅིག་ཅར་དུ་བསྔོས་ནས་ༀ་བཛྲ་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་དེ། 

ཧཱུཾ། ཕས་རོལ་འཇོམས་ལ་མཐུ་ལྡན་གཙོ་མོ་དང༌། །ཞེས་པ་ནས། འབར་བའི་ཕུར་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

བུས་ཐོབ་ལ་བརླག་པར་མཛོད། །ཅེས་འཕིན་ལས་བཅོལ་ནས། ཧཱུཾ་ཁམས་གསུམ་བདག་པོ་

སྤིན་སྒོན་མ། །ཞེས་པ་ནས། གདོན་ཁྱོད་རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །ཞེས་པའི་བར་དང༌། ཧཱུཾ། 

བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་འཁོར་བཅས་དང༌། །ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ནི་རྒྱས་པ་ལྟར་བྱའོ། །

རྒྱལ་བའི་གཙུག་ཏོར་ས་འཛིན་རེ་མོ་ནས། །ལེགས་འཁྲུངས་རིག་སྔགས་ཆེན་མོ་གདུགས་དཀར་གི། །བཟློག་ཆེན་ཇི་

ལྟར་བྱ་ཚུལ་འོད་དཀར་ཅན། །གདོན་བགེགས་གནོད་མུན་སེལ་ཕིར་དེང་འདིར་ཤར། །གང་འདི་གཞན་གིས་དད་པས་བསྐུལ་བ་

དང༌། །རང་ཉིད་ལྷག་བསམ་དག་པའི་ཀུན་སློང་གིས། །རྒྱ་བོད་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་དགོངས་དོན་ལྟར། །ལག་ལེན་གསལ་བར་

ཕེ་ནས་བཀོད་པ་ཉིད། །ཚུལ་བཞིན་བྱས་ན་གདོན་བགེགས་བར་ཆད་རྣམས། །ཉེ་བར་ཞི་འགྱུར་སོམ་ཉི་མི་འཚལ་ཡང༌། །འདི་

ལ་ཡོ་བྱད་སྣ་མང་དགོས་པའི་ཕིར། །མི་འབྱོར་ལག་ལེན་ཇི་བཞིན་འཁྱེར་བ་དཀའ། །འོན་ཀྱང་གང་གིས་འདི་ལྟར་ཕོགས་ཙམ་

ཞིག །སྒྲུབས་ཤིང་དད་པས་ལག་ཏུ་བླངས་བྱས་ན། །གནོད་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཕན་ཚེགས་རིགས། །ཞི་བར་འགྱུར་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཙཎྜ་གོ་མི་བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས་དང༌། །པཎ་ཆེན་གོང་མ་ནས་བརྒྱུད་བཟློག་ཆེན་འདི། །སྦྱར་བའི་དགེ་དེས་

བདག་གཞན་འགོ་བ་ཀུན། །གདོན་བགེགས་བར་ཆད་རིགས་ལས་གོལ་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་གདུགས་དཀར་གི་བཟློག་ཆེན་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་འདི་ཡང༌། ལ་མར་ནང་གི་སྔགས་བོན་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་

ངོ་བོར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བཤད་སྒྲུབ་མིང་ཅན་གིས་ཅོ་ནེའི་དགོན་ཉིད་དུ་སྦྱར་བ་སྟེ། དད་དང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་སྦིས་མགུའི་དགེ་

སློང་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རྒྱུད་གྲྭར་སྔགས་རམ་པའི་མཚན་གདགས་མཛད་པའི་སབས་སུ། དཔོན་སློབ་ཀྱི་གསུང་ཙམ་ཞིག་

པར་དུ་བརྐོ་བར་བྱ་ཞེས་བསྐུལ་བའི་ཚེ་གཞན་ལ་ཕན་ཆེད་དཔེ་འདི་པར་དུ་བརྐོ་རྒྱུར་བྱིན་པ་ལྟར་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་བས་

བརྐོ་བ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་རྣམས་ཉེ་བར་ཞི་ནས་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་

ཅིག ། པར་གི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྦིས་མགུའི་འཕགས་པ་སྐབས་ཀྱིས་སོ། །

མངྒ་ལཾ། 
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༄༅། །གདུགས་དཀར་གི་གདོན་བཟོག་གེགས་སེལ།

༄༅། །ན་མོ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ། བདེ་གཤེགས་གཙུག་ཏོར་ལས་འཁྲུངས་

ཤིང༌། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་བདུད་བགེགས་ཚོགས། །ཚར་གཅོད་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་

ཡུམ། །གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་ཞབས་ལ་འདུད། །

དེ་ལ་གདུགས་དཀར་གི་སོ་ནས་གཞན་གི་འགལ་རྐེན་སེལ་བའི་ཐབས་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་འདིའི་བཟློག་

ཆེན་བྱ་ཚུལ་ཞིག་ནི་ལོགས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། འདིར་གཞུང་འགའ་ཞིག་ནས་བྱད་བཟློག་ཅེས་གགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིག་འབྱུང་

ཞིང༌། དེ་ལ་ཡང་མི་འད་བ་འགའ་རེ་སྣང་བ་ལས། གདོན་ཟློག་གི་སོར་དགོས་པས་ཁ་བསངས་ནས་འཇུག་པ་བདེ་ཁུལ་དུ་བྱས་ནས་

འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་འདོད་ཀྱི་བསམ་པས་བརོད་པར་བྱའོ། །

བཅའ་ཐབས་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་པ། དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ། དེའི་ཕི་རོལ་ཏུ་པད་

འདབ་གི་དབྱིབས་ལྟ་བུའི་འཁོར་ལོ་རིབས་བཅུ་དྲུག་པ། དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བར་ཞལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྐུ་དཀར་བ། ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་མ་གཡས་སྐབས་སྦྱིན་དང་གཡོན་གདུགས་དཀར་འཛིན་པ་བཀོད་ཀྱང་མི་འགལ་ཡང༌། མ་གྲུབ་ན་དབུས་ནས་བཟུང་སྟེ་

ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐིག་ལེ་དང༌། དེའི་སྟེང་དུ་ཚོམས་བུ་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པ་བཀོད་ན་ལེགས་ཤིང༌། གཙོ་མོའི་

གནས་སུ་ཙ་ཀ་ལི་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ཡོད་ན་དེའི་སྟེང་དུ་དར་རམ་ཤོག་རས་དཀར་པོའི་གདུགས་བྱ། གནས་ཀྱི་མདོག་ནི་ཤར་ནས་

ཕོགས་བཞིའི་རིམ་པ་བཞིན་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཁུར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་དེ་ཉིད་མདུན་དུ་སྟེགས་ཀྱི་ཁར་བཞག་སྟེ། མཐར་

དར་རམ་རས་ཤོག་སོགས་ཀྱིས་བསོར་ནས་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། མདུན་དུ་མཆོད་པ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་འདོད་ཡོན་དང་

བཅས་པ་དང༌། གཙོ་མོའི་ཟླུམ་གཏོར་གི་མཐར་གཏོར་ཆུང་ཉེར་གཉིས་སམ་ཅི་འགྲུབ་དང༌། གཞི་བདག་གི་གཏོར་མ་ཡང་བྱའོ། །

དེ་ནས་བདག་མདུན་གཉིས་ལས། བདག་བསྐེད་ལ་ལྷ་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ཡང་རུང་མོད། འདིར་གདུགས་དཀར་ཉིད་ཀྱི་
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བདག་བསྐེད་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་ཕག་སྟོང་མ་དང༌། ཞལ་གསུམ་ཕག་བརྒྱད་མ་དང༌། ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་མ་དང༌། ཞལ་གཅིག་

ཕག་གཉིས་རྣམས་ལས། འདིར་ཕག་སྟོང་མའི་དབང་དུ་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་བསྐེད་ཚུལ་ལྷ་དྲུག་བསྐེད་དང༌། ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་

དང༌། སད་ཅིག་དཀྲོང་བསྐེད་རྣམས་ལས་གང་བྱས་ཀྱང་མི་རུང་བ་མི་སྣང་ཡང༌། འདིའི་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ནས་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་

བྱས་པ་མང་དུ་སྣང་བ་ལྟར་བྱ་སྟེ། 

ཐོག་མར་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་སོགས་བྱས་ནས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་

ལས་པཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང༌། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ༀ་ལས་

གདུགས་དཀར་པོའི་ཏོག་ལ་ༀ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། སེམས་

ཅན་གི་དོན་བྱས་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་

མ་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན། དབུ་སྟོང་དང་ཕག་སྟོང་མངའ་བ། སྤྱན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་

མངའ་བ། མི་ཕེད་འབར་བའི་མཚན་རྟགས་ཅན། སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་སེག་ཅིང་

དཔའ་བའི་ཉམས་ལྡན། ར་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་དཀར། གཡས་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་སེར། རྒྱབ་

ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་དམར། གཡོན་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་ལྗང༌། སྟེང་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ་སྔོ། ཞལ་

རེ་རེ་ལ་ཡང་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་ལྡན་ཞིང༌། དབུ་རེ་རེ་ལ་ཁོ་བོའི་རོ་རེས་མཚན་

པ། དབུའི་སྟེང་དུ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕག་བདུན་གི་ཅོད་པན་འཆང་བ། ཕག་གཡས་

ཀྱི་དང་པོས་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་སྦྱིན། གཡོན་གི་དང་པོས་གདུགས་

དཀར་པོའི་ཡུ་བ་ཐུགས་དཀར་འཛིན་ཅིང༌། གཡས་གཡོན་གི་ལྷག་མ་དགུ་བཅུ་ར་

དགུ་ན་འཁོར་ལོ་དང་མདའ། གཡས་ཀྱི་ལྷག་མ་བཞི་བརྒྱས་རོ་རེ་དང་རིན་པོ་ཆེ་

དང་པདྨ་དང་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་རྣམས་བརྒྱ་ཕག་རེ་རེ་འཛིན་ཅིང༌། གཡོན་གི་ལྷག་མ་

བཞི་བརྒྱས་མདའ་གཞུ་དང་རལ་གི་དང་ཞགས་པ་དང་ལགས་ཀྱུ་རྣམས་བརྒྱ་ཕག་

རེ་རེ་འཛིན་པ། དར་གི་ན་བཟའ་དང༌། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་སྤས་པ། 
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ཞབས་གཡས་ལྔ་བརྒྱ་བརྐངས་པས་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་

དང༌། གཡོན་ལྔ་བརྒྱ་བསྐུམས་པས་མདངས་འཕོག་མ་ལ་སོགས་པའི་གདོན་ཐམས་

ཅད་འཇོམས་པར་མཛད་པ། སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ན་ཟུར་གིས་ལྟ་བ་དང༌། ཆེར་བགད་

པ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་མངའ་བ། ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ། སྐུའི་བ་

སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོ་རེའི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་ས་གསུམ་གི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འགེངས་པ། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐོབ་ནུས་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར། 

དེའི་སྤྱི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། 

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་

བསོར་བ་སྤྱན་དངས། ཨེ་ཧེ་ཧི་བཛྲ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་

གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། 

དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དངས། ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་དབང་

བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ༀ་སརྦ་ ནས་ ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ་

ཞེས་གསུངས་ཤིང་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། དི་

མ་ཐམས་ཅད་དག ། ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་

སྣང་གིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་

རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་
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བའི་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་ ནས་ ཤབྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ་ ནས་ ཤཔྟ འི་བར་གིས་མཆོད་ལ། 

རྒྱལ་ཀུན་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་དཔུང༌། །གཅིག་བསྡུས་ལྷ་མོའི་སྐུར་ཤར་བ། །དན་

པ་ཡིས་ཀྱང་གདོན་བགེགས་ཚོགས། །འཇོམས་མཛད་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ༀ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་འཕེང་གིས་བསོར་བ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱས། སླར་

འདུས་ནས་སྔགས་འཕེང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་

ཏྲེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་མ་མ་ཧཱུཾ་ནི་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའི་ཉེ་སིང་དང་སིང་པོ་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ནས། ཡིག་བརྒྱ་བརོད་དེ། སླར་

ཡང་མཆོད་བསྟོད་བྱེད་དམ་མིན་ཡང་རུང་ངོ༌། །

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་བསྒྲུབ་པ་ནི། བསྒྲུབ་གཞི་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་མདུན་དུ་

བྷྲུཾ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་

པའི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་འཁོར་ལོ་རིབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཟླ་བའི་གདན་དང་

བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། 

རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་རིག་སྔགས་

ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དངས། རྒྱལ་བའི་མཚན་མཆོག་གཙུག་ཏོར་

ལས་འཁྲུངས་པའི། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་ཞེས། །ཡོངས་

སུ་གགས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཉིད། །རིག་སྔགས་ལྷ་མོའི་ཚོགས་བཅས་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨེ་ཧེ་ཧི། ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་

ཡ་ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། དབུས་
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ཀྱི་གདན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན། དབུ་སྟོང་དང་ཕག་སྟོང་

མངའ་བ། སྤྱན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་མངའ་བ། ཞེས་པ་ནས། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་

སྐོབ་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར། འཁོར་གི་ལྷ་རྣམས་ལ་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་མི་འད་བ་གཞན་

ཡོད་ཀྱང་འདིར། དེའི་ཤར་གི་འདབ་མ་ལ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་དག་ཤུལ་ཆེ་གཡས་རོ་རེ། 

ལྷོར་གཏུམ་པ་ཆེན་མོ་སྟོབས་ཆེན་མོ་གཡས་ནོར་བུ། ནུབ་ཏུ་འབར་བ་ཆེན་མོ་གཟི་

བརིད་ཆེ་གཡས་པདྨ། བྱང་དུ་དཀར་མོ་ཆེན་མོ་སྟོབས་ཆེན་མོ་གཡས་སྣ་ཚོགས་

རོ་རེ། བཞི་ཀའི་གཡོན་པས་འཕེང་བ་འཛིན་ཅིང༌། སྐུ་མདོག་དཀར་སེར་དམར་

ལྗང་ཁུའོ། །མཚམས་སུ་བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་པ་བཞི། ཤར་གི་རིབས་དང་པོ་

ལ་འབར་བའི་འཕེང་བ་གོས་དཀར་མ། གཉིས་པ་ལ་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་ཁོ་གཉེར་

ཅན། གསུམ་པ་ལ་རྒྱལ་བའི་རོ་རེ་འཕེང་ཞེས་གགས་མ། བཞི་པ་ལ་པདྨའི་མངོན་

མཚན་རོ་རེའི་མཚན་མ་སྟེ་བཞི་ཀའང་གཡས་རོ་རེ་དང་གཡོན་འཕེང་བ་འཛིན་ཅིང༌། 

ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་དཀར་པོའ།ོ །ལྷོའི་རིབས་དང་པོ་ལ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་

འཕེང་བ་ཅན། གཉིས་པ་ལ་རོ་རེ་མཁར་བསྣམས་འཇོམས་པ་མོ། །གསུམ་པ་ལ་

ཞི་བ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་མ། བཞི་པ་ལ་གཟུགས་བཞི་གཟི་བརིད་ཆེན་མོ་ཅན་

རྣམས་གཡས་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཡོན་ཨུཏྤ་ལ་འཛིན་ཅིང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་

སེར་པོའ།ོ །ནུབ་ཀྱི་རིབས་དང་པོ་ལ་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་སྟོབས་མོ་ཆེ། གཉིས་པ་

ལ་རོ་རེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་གཞན་མ། གསུམ་པ་ལ་རོ་རེ་གཞོན་ནུ་རིག་འཛིན་མ། བཞི་པ་

ལ་ལག་ན་རོ་རེ་རིགས་གསེར་འཕེང་རྣམས་གཡས་ཨུཏྤ་ལ་དམར་པོ་དང་གཡོན་

འཕེང་བ་འཛིན་ཅིང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་དམར་པོའ།ོ །བྱང་གི་རིབས་དང་པོ་
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ལ་ལེབ་རན་རི་དང་རིན་ཆེན་མ། གཉིས་པ་ལ་སྣང་མཛད་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་གགས་

མ། གསུམ་པ་ལ་རྣམ་པར་བསྒིངས་མ་རོ་རེ་ཅན། བཞི་པ་ལ་གསེར་འོད་ལྟ་བུའི་

སྤྱན་མངའ་མ་རྣམས་གཡས་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་དང་གཡོན་ཨུཏྤ་ལའི་འཕེང་བ་འཛིན་

ཅིང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་ལྗང་ཁུའོ། །དེའི་ཕི་རོལ་གི་ཕོགས་མཚམས་སུ། རོ་

རེ་འགོས་དང་དཀར་མོ་དང༌། པདྨའི་སྤྱན་དང་ཟླ་འོད་དང༌། སངས་རྒྱས་དཔལ་དང་

དེ་བཞིན་སྤྱན། རོ་རེ་ཉི་མའི་འོད་དང་ནི། དེ་བཞིན་ཟླ་བ་རོ་རེ་འཛིན་རྣམས་རང་རང་

གི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་དང་བཅས་པ་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞབས་

རོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་ཟླ་གདན་ལ་བཞུགས་པའོ། །ཤར་སོར་རོ་རེ་ལགས་ཀྱུ། ལྷོ་

སོར་རོ་རེ་ཞགས་པ། ནུབ་སོར་རོ་རེ་ལགས་སྒོགས། བྱང་སོར་རོ་རེ་དིལ་བུ་མ་སྟེ། 

ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་རང་གི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་དང་བཅས་པ། དེ་

རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་གྱུར། 

མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི་གོང་དུའམ། འདིར་བྱེད་ན་སྔར་ལྟར་བསངས་སྦྱངས་བསྐེད་དེ་བྱིན་གིས་བརླབ། འོན་ཀྱང་འདིར་

འདོད་ཡོན་ལྔ་སོགས་ཀྱང་བྱིན་བརླབ་བྱ། ༀ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་། ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཨཱ་ཝརྟ་

ཡ་ཧོ། བཛྲ་སྤ་ར་ཎ་ཁཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ལན་གསུམ། ཕོགས་བཅུའི་མཆོད་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

དང༌། །བདག་གིས་བཤམས་པའི་མཆོད་ཡོན་འདི། །བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་

ཚོགས་ལ། །འབུལ་ལོ་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སི་ཏ་ཏ་པ་

ཏྲེ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ཕོགས་བཅུའི་མཆོད་ཚོགས་ཐམས་

ཅད་དང༌། །བདག་གིས་བཤམས་པའི་ཞབས་བསིལ་འདི། །བཅོམ་ལྡན་གདུགས་

དཀར་ལྷ་ཚོགས་ལ། །འབུལ་ལོ་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་
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སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་པདྱཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས་ཤཔྟའི་བར་དང༌། 

གཟུགས་མཆོག་སོགས་སྦྱར་ནས་རཱུ་པ་ནས་སྤར་ཤའི་བར་འབུལ། གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་སྣ་

བདུན་དང༌། །གིང་བཞི་ཉི་ཟླ་རི་རབ་བཅས། །བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་

ལ། །འབུལ་ལོ་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ས་པཱ་

རི་ཝ་ར་མ་ཧཱ་སཔྟ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་མཆོད། 

དེ་ནས་བསྟོད་པ་ནི། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཚན་མཆོག་གཙུག་ཏོར་ནས། །ལེགས་པར་

འཁྲུངས་པའི་རྨད་བྱུང་ལྷ་མོ་ནི། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་

ཞེས། །ཡོངས་སུ་གགས་པའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །སྤྲུལ་པའི་དབུ་དང་

ཕག་ནི་སྟོང་ལྡན་ཅིང༌། །བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་སྤྱན་མངའ་སེག་དཔའ་སོགས། །གར་དགུའི་

ཉམས་ལྡན་མི་ཕེད་མཚན་རྟགས་ཅན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཁྱོད་ལ་གུས་པས་

བསྟོད། །མ་ལུས་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཀུན་དང༌། །ཕི་ནང་བར་ཆད་

མི་མཐུན་ཕོགས་ཐམས་ཅད། །ཞི་མཛད་དག་ཤུལ་ཆེ་སོགས་རིག་སྔགས་ཀྱི། །ལྷ་

མོའི་ཚོགས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་པའམ། 

རྒྱས་པར་ན། རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་བདུན་དང་འཕགས་པའི་འཁོར། །དང་སྲོང་རིགས་སྔགས་

་འཆ་ང་དང་ ཞེས་སོགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་རྒྱས་པ་བརོད། 

དེ་ནས་བཟླས་པ་ནི། གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀའི་ༀ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་འཕེང་གིས་

བསོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་

ཞི་བར་བྱས། སླར་འདུས་ནས་སྔགས་འཕེང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ན་ལེ་

ཨ་ན་ལེ། ཁ་ས་མེ་ཁ་ས་མེ། བྱཻ་ར་བྱཻ་ར། སཽ་མེ་སཽ་མེ། སརྦ་བུདྡ་ཨཱ་དྷིཥྛ་ན་ཨཱ་དྷིཥྛི་
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ཏེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་མ་མ་ཧཱུཾ་ནི་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ཅི་

འགྲུབ་དང༌། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་མ་མ་ཧཱུཾ་ནི་སྭཱཧཱ། གང་མང་

བཟླས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བརོད། 

དེ་ནས་ཟླུམ་གཏོར་བཟང་པོ་རྒྱན་ལྡན་བཤམས་པ་ལ་ཆབ་བྲན་ཏེ་བསངས། སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་

ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་

གིས་བྱིན་བརླབས་བྱས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གི་

སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་བདུན་གིས་

བསྔོས་ནས་གཞི་བདག་གཏོར་མ་ཡང་འབུལ་ཞིང༌། ལེགས་ལྡན་སོགས་ལ་མཆོད་ཚུལ་ཞིག་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་བསྟོད་ཅིང་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཧཱུཾ། བཅོམ་ལྡན་མཐུ་རལ་ཐོགས་པ་མེད། །བདུད་

དང་གདོན་བགེགས་མ་ལུས་པ། །འདུལ་མཛད་གར་དགུའི་ཉམས་ལྡན་པ། །གདུགས་

དཀར་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །བདེ་གཤེགས་གཙུག་ཏོར་ལས་འཁྲུངས་

ཤིང༌། །སྤྲུལ་པའི་ཞལ་ཕག་སྟོང་ཕག་དང༌། །སྤྱན་ནི་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་ཅན། །གཙོ་

མོ་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །གང་གི་མཚན་བརོད་དན་པས་ཀྱང༌། །གདོན་དང་

བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཟློག་མཛད་མཐུ་རལ་སྟོབས་ལྡན་པའི། །རིགས་

སྔགས་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད། ། 

བྷོ། གཙོ་མོ་བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་མོ། །གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུ་ཟློག །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་དག་ཤུལ་ཆེ། །ལྷ་ཡི་གདོན་ཚོགས་བཟློག་ཏུ་
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གསོལ། །གཏུམ་པ་ཆེན་མོ་སྟོབས་ཆེན་མོ། །ཀླུ་ཡི་གདོན་ཚོགས་ཟློག་྾྾། འབར་

བ་ཆེན་མོ་གཟི་བརིད་ཅན། །ལྷ་མིན་གདོན་྾྾། འཕགས་མ་སྒོལ་མ་སྟོབས་ཆེན་

མོ། །རླུང་ལྷའི་྾྾། འབར་བའི་འཕེང་བ་གོས་དཀར་མོ། །མཁའ་ལྡིང་྾྾། འཕགས་

མ་སྒོལ་མ་ཁོ་གཉེར་ཅན། །དི་ཟའི་྾྾། རྒྱལ་བའི་རོ་རེ་འཕེང་ཞེས་གགས། །མི་འམ་

ཅིའི་གདོན་ཟློག་྾྾། པདྨའི་མངོན་མཚན་རོ་རེའི་མཚན། །ལྟོ་འཕེའི་གདོན་ཚོགས་

྾྾། གཞན་གིས་མི་ཐུབ་འཕེང་བ་ཅན། །གནོད་སྦྱིན་྾྾། རོ་རེ་མཁར་བསྣམས་

འཇོམས་པ་མོ། །སྲིན་པོའི་྾྾། ཞི་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་མ། ཡི་དྭགས་྾྾། 

གཟུགས་བཞི་གཟི་བརིད་ཆེན་མོ་ཅན། །ཤ་ཟའི་྾྾། འཕགས་མ་སྒོལ་མ་སྟོབས་

མོ་ཆེ། །འབྱུང་པོའི་྾྾། རོ་རེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་གཞན་མ། །གྲུལ་བུམ་྾྾། རོ་རེ་གཞོན་

ནུ་རིག་འཛིན་མ། །སྲུལ་པོའི་྾྾། ལག་ན་རོ་རེའི་རིགས་གསེར་འཕེང༌། །ལུས་

སྲུལ་གདོན་྾྾། ལེབ་རན་རི་དང་རིན་ཆེན་མ། །སེམ་བྱེད་྾྾། སྣང་མཛད་རོ་རེ་

གཙུག་ཏོར་གགས། །བརེད་བྱེད་྾྾། རྣམ་པར་བསྒིངས་མ་རོ་རེ་ཅན། སྨོ་བྱེད་

྾྾། གསེར་འོད་ལྟ་བུའི་སྤྱན་མངའ་བ། །གིབ་གནོན་྾྾། རོ་རེ་འགོས་དང་དཀར་

མོ་ཅན། །གནོན་པོའི་གདོན་྾྾། པདྨའི་སྤྱན་དང་ཟླ་འོད་མ། །ནམ་གྲུའི་྾྾། སངས་

རྒྱས་དཔལ་དང་དེ་བཞིན་སྤྱན། །རོ་རེ་ཉི་མའི་འོད་དང་ནི། །དེ་བཞིན་ཟླ་བ་རོ་རེ་

འཛིན། །གདོན་རིགས་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །

གོད་ཁ་བཟློག་པའི་ཆེད་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། གོད་ཁ་གོད་འདེ་ངན་པ་དང༌། །ལྷ་ཡི་གདོན་ཚོགས་

བཟློག་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་སྦྱར་ཞིང༌། གཞན་ལ་ཡང་འགེའོ། །

བྷོ། བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་
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བརྒྱད་ཅུ་ཟློག །གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་

ར་བཞི་ཟློག །བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་ཟློག །གོ་བུར་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་

ཟློག །ཡི་འབྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །རྦོད་གཏོང་བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ཟློག །རྨི་ལྟས་

མཚན་མ་ངན་པ་ཟློག །དུས་མིན་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཟློག །གོད་ཁ་གོད་འདེ་ཐམས་

ཅད་ཟློག །ཟ་འདེ་ཕུང་འདེ་ཐམས་ཅད་ཟློག །མི་ཁ་བྲམ་མཆུ་ཐམས་ཅད་ཟློག །བྱུར་

འདེ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཟློག །ལོ་ཟླ་ཞག་སེག་ཐམས་ཅད་ཟློག །མདོར་ན་མི་མཐུན་

མི་ཤིས་པའི། །གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་ལོངས་སྤྱོད་

སོགས། །ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཅེས་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ལན་གཅིག་

གམ་གསུམ་བྱ། 

དེ་ནས་ཡུངས་ཀར་དང་བྱེ་མ་སོགས་ལ། གདུག་དཀར་གི་སྔགས་དང༌། རྟ་མགིན་ཕག་རོར་སོགས་ཀྱི་དག་སྔགས་བཏབ་ཏེ་

བཞག །

བགེགས་གཏོར་ཏིང་ལོ་འཆང་བུ་བཅས་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་

སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཁ་

དོག་དི་རོ་རེག་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མགོན་རྣམས་

མཉེས་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། རང་གི་

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་གནོད་བྱེད་གདོན་བགེགས་ལན་ཆགས་ཀྱི་

མགོན་རིགས་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དངས། ཨེ་ཧྱཻ་ཧི། པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡ་སྟཾ། ༀ་ཨ་ཀ་རོ་

ནས་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ་ལན་བདུན་རྣམ་གསུམ་གིས་བསྔོས་ནས། 

ཀྱེ། སྟེང་འོག་བར་གསུམ་དབྱེ་བ་ཡི། །གདོན་བགེག་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་
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རྣམས་དང༌། །ཟས་སུ་མངལ་ཟ་ཁག་འཐུང་སོགས། །གདོན་གི་རིགས་གྱུར་

ཐམས་ཅད་དང༌། །ལན་ཆགས་བུ་ལོན་གྱུར་པ་ཡི། །གནོད་བྱེད་ཀུན་དང་ཁྱད་

པར་དུ། །རྣལ་འབྱོར་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པར་བྱེད་པའི་གདོན་

བགེགས་ལ། །མར་མེ་འཆང་བུ་སོགས་བཅས་པའི། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་གཏོར་མ་

འདི། །འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་བདག་ཅག་ལ། །ཕིན་ཆད་གནོད་པ་མི་བྱེད་པར། །རང་

རང་སོ་སོའི་གནས་སུ་སོང༌། །གལ་ཏེ་གནོད་སེམས་དང་བཅས་ཏེ། །མི་འགོ་གནས་

འདིར་འདུག་བྱེད་ན། །གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཁོས་ནས། །སྐུ་ལས་སྤོས་

པའི་ཁོ་བོ་དང༌། །མི་བཟད་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཕབ་སྟེ། །བརླག་པར་འགྱུར་བར་གདོན་

མི་ཟ། །ཞེས་དང༌། སུམྦྷ་ནིའི་སྔགས་བརོད་ཅིང༌། ཡུངས་ཀར་སོགས་ཀྱིས་བྲབ་ལ། གུ་གུལ་གིས་བདུག་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་བུམ་པའི་ནང་དུ་དི་བཟང་གི་ཆུ་བླུགས་ལ་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བཾ་ལས་བུམ་པ་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ནང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ། ༀ་ཡིག་

གི་མཐར་བཟླས་བྱའི་སྔགས་ཀྱིས་བསོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་རྒྱལ་བ་ཞི་

ཁོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་སྔགས་འཕེང་ལ་ཐིམ་པས་དེ་

ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབ་པས་བུམ་པའི་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། 

གདུགས་དཀར་གི་སྔགས་ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། ཁ་ས་མེ་ཁ་ས་མེ། བྱཻ་ར་བྱཻ་ར། སཽ་

མེ་སཽ་མེ། སརྦ་བུདྡ་ཨཱ་དྷིཥྛ་ན་ཨཱ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་

ཏྲེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་མ་མ་ཧཱུཾ་ནི་སྭཱཧཱ། དང༌། རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་སྔགས་དང་སྔགས་གཞན་ཅི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླ་ཞིང༌། 

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་བདུན་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། 

བསྒྲུབ་བྱ་མདུན་དུ་འཁོད་པ་ལ་བུམ་ཆུ་བླུད་དེ་བཀྲུ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་གདུགས་དཀར་དང་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་སྔགས་ཚར་རེ་
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སྔོན་དུ་བཏང་ནས། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་

ཡེ་སཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་གདོན་ཐམས་ཅད་དང༌། རིམས་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་ར་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ཁོན་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། བྱད་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། གིབ་ཐམས་

ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། བཀྲ་མི་ཤིས་

པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། རྨི་ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཉེ་

བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། བར་གཅོད་མི་མཐུན་པའི་ཕོས་ཐམས་

ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་བདེན་བརོད་བྱས་ནས་ཁྲུས་ཆུ་ཕིར་འདོར། 

འདོད་ན་སྔགས་སྔ་མ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། ཁ་ས་མེ་ཁ་ས་མེ། བྱཻ་ར་བྱཻ་ར། སཽ་མེ་སཽ་མེ། སརྦ་བུདྡ་ཨཱ་དྷིཥྛ་ན་ཨཱ་

དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་མ་མ་ཧཱུཾ་ནི་སྭཱཧཱ། བརོད་ཅིང༌། རྨ་བྱའི་སྒོས་བྱབས་ཏེ་སྔར་གི་ཚིག་

སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་ཤནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ་ཞེས་སོགས་ལ་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ་སྦྱར་བ་དང༌། 

ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། ཁ་ས་མེ་ཁ་ས་མེ། བྱཻ་ར་བྱཻ་ར། སཽ་མེ་སཽ་མེ། སརྦ་བུདྡ་ཨཱ་དྷིཥྛ་ན་ཨཱ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱཧཱ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་མ་མ་ཧཱུཾ་ནི་སྭཱཧཱ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནད་ཐམས་ཅད་ལས་རཀྵ་རཀྵ་

ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སྦྱར་ནས་སྲུང་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བདུད་ལས་རྒྱལ། །ཆོས་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ལས་རྒྱལ། །དགེ་

འདུན་མུ་སྟེགས་པ་ལས་རྒྱལ། །ལྷ་དབང་ལྷ་མིན་དག་ལས་རྒྱལ། །ཟླ་བ་སྒ་གཅན་དག་ལས་རྒྱལ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་ནི་ཀླུ་ལས་

རྒྱལ། །མེ་ནི་ཤིང་རྣམས་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །ཆུ་ནི་མེ་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར། །རླུང་ནི་སྤིན་རྣམས་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །རོ་རེ་ཡིས་ནི་

རིན་ཆེན་ཕུག །ལྷ་རྣམས་བདེན་པར་རབ་ཏུ་གནས། །ས་ཡང་བདེན་པར་གནས་པ་ལགས། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་

བདེན། །བདེན་པར་རྒྱལ་གྱུར་རྫུན་མ་མཆིས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་ཀྱང་བརོད་པར་བྱའོ། །བསྡུ་ན། རྒྱལ་བ་སྲས་

བཅས་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །ཞེས་སོགས་བརོད་པས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །

དེ་ནས་མཇུག་ཏུ། སླར་མཆོད་བསྟོད་དང་བཟོད་གསོལ་བཀྲ་ཤིས་བཅས་བྱའོ། །དངོས་གཞི་ནི་དེས་གྲུབ་ཅིང༌། གནོད་པ་

ཟློག་པ་ལ་ནི་ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་དང༌། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ལ་གཏོར་འབུལ་དང་བཅས་པའི་འཕིན་ལས་བཅོལ་བར་བྱས་ན་
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ཡང་ལེགས་པས། དེའི་ཚུལ་ནི། སྔར་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བྲིས་པ་དེའི་སོའི་ཕི་རོལ་ནས་སོར་གསུམ་མམ་བཞི་ནས་གྲུ་བཞིའི་རྣམ་པ་

བྱས་ལ། ཤར་སོའི་མདུན་ཐད་དབུས་དང་གཡས་གཡོན་གསུམ་དུ་ཚོམ་བུ་དང༌། ཕོགས་མཚམས་གཞན་རྣམས་སུ་གོ་ནས་སོགས་

ཀྱི་མེ་ཏོག་བཀྲམ། ལེགས་ལྡན་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་གསུམ་མམ་གཅིག ། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བརྒྱད་དམ་ཐུན་མོང་

དུ་གཅིག་དང༌། མཆོད་པ་རྣམས་སྔར་བཞིན་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། མགོན་རྣམས་སྤྱན་འདེན་པ་ནི། སྔོན་མའི་གཏང་རག་སོགས་

མ་བྱས་པའི་བར་དེར། རང་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ༀ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས་སོ་སོའི་རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་བཀའ་སྲུང་

ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་དང༌། རྒྱལ་ཆེན་བཞི། ཕོགས་སྐོང་བཅུ། ལྷ་ཆེན་བརྒྱད། 

ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། གཟའ་ཆེན་བརྒྱད། རྒྱུ་སར་ཉེར་བརྒྱད། སྡེ་དཔོན་དགུ་ལ་སོགས་

པའི་འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་རྣམས་སྤྱན་དངས། ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་

ཨེ་ཧ་ཧི་བཛྲ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿ ཛཿ ཛཿ ། ཞེས་དང་། 

རྒྱས་པར་ན། ཀྱྱཻ། རྒྱལ་ཡུམ་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོའི། །བཀའ་སྒྲུབ་བསྟན་

སྲུང་མཐུ་རལ་ཅན། །ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་མཆེད་གསུམ་དང༌། །རྒྱལ་ཆེན་ཕོགས་

སྐོང་ལྷ་ཆེན་དང༌། །ཀླུ་ཆེན་གཟའ་ཆེན་རྒྱུ་སར་དང༌། །འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་དགུ་

ལ་སོགས། །འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་སྤྱན་

འདེན་གིས། །བརེ་བས་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཤར་སོའི་ཕི་རོལ་ཏུ་

ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་དང༌། གཞན་རྣམས་སོ་སོའི་གནས་སུ་བཞུགས་པར་

གྱུར། ཀ་མ་ལ་ཡ་སྟྭཾ། ༀ་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་ནི། ལྷ་མིའི་མཆོད་ཡོན་དམ་པ་དང༌། བདག་གིས་འབུལ་བའི་མཆོད་

ཡོན་འདི། །ལེགས་ལྡན་འཇིག་རྟེན་སྐོང་རྣམས་ལ། །འབུལ་གིས་བཞེས་ནས་བདག་

ཅག་དང༌། །སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །འགལ་རྐེན་ཟློག་ལ་མཐུན་རྐེན་
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སྒྲུབས། །ༀ་ཤྲི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་

ཞབས་བསིལ་སོགས་སྦྱར་ནས་ཤཔྟའི་བར་དང༌། གཟུགས་མཆོག་དང་རཱུ་པ་སོགས་སྦྱར་ནས་འདོད་ཡོན་

ཀྱང་འབུལ། བསྟོད་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་བཀའ་སྒྲུབ་ཅིང༌། །གདོན་བགེགས་འབྱུང་

པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཚར་གཅོད་ལེགས་ལྡན་དག་པོ་སོགས། །ལེགས་ལྡན་

མཆེད་གསུམ་ཉིད་ལ་བསྟོད། །ས་འོག་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་དུ། །རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་

དབང་བསྒྱུར་ཞིང༌། །ལེགས་ཉེས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་བྱེད་པའི། །དཔལ་མགོན་རྣམས་ལ་

ཕག་འཚལ་བསྟོད། །

དེ་ནས་གཏོར་མ་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ། ལེགས་ལྡན་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་འོད་ཟེར་

གི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར། ༀ་ཤྲི་མ་ཧཱ་

ཀཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨི་དམ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་བདུན་དང༌། ཨཾ་སོགས་ཀྱིས་

མཆོད། སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཀྱི་ཚུལ་བསྟན་ནས། །གདུག་པ་ཅན་ཀུན་འདུལ་མཛད་

ཀྱང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་སྟེ། །གཏུམ་པོ་མཆེད་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །

དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་པའི་གཏོར་མ་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྗགས་ནས་

གསོལ་བར་གྱུར། ༀ་མ་ཧཱ་ར་ཛྭ་དིཀ་པཱ་ལ་མ་ཧཱ་དེ་བ་ན་ག་རཱ་ཛཱ་ག་ཧ་ནཀྵཾ་ཏྲ་བྱཻ་ར་

ཝ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་གིས་དབུལ་ལ། ཕི་

རོལ་ཁོར་ཡུག་ལ་གནས་པའི། །རྒྱལ་ཆེན་ལྷ་ཀླུ་གཟའ་སར་དང༌། །འཇིགས་བྱེད་ལ་

སོགས་མཐུ་ལྡན་པའི། འཇིག་རྟེན་སྐོང་བ་རྣམས་ལ་བསྟོད། །

དེ་ནས་འཕིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཀྱེ། བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །ཞི་རྒྱས་

དབང་དག་འཕིན་ལས་རྣམས། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་མཛད་བསྟན་སྲུང་གཙོ། །ལེགས་
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ལྡན་མཆེད་གསུམ་འཁོར་བཅས་དང༌། །སྲིད་པ་གསུམ་ན་གནས་པ་དང༌། །རྒྱུ་བའི་

དེགས་ལྡན་ཀུན་གི་རེ། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་ཕོགས་སྐོང་བཅུ། །ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་དང་

ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། །གཟའ་ཆེན་བརྒྱད་དང་རྒྱུ་སར་ཚོགས། །འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་

འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ནས། །རྣལ་བྱོར་སྦྱིན་བདག་

འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པ་ཡི། །ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་

ཟློག །གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་

ཟློག །ཡེ་འབྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་ཟློག །གདོན་

ཆེན་ཕལ་པ་བཅུ་བཞི་ཟློག །བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ཐམས་ཅད་ཟློག །རྨི་ལྟས་མཚན་མ་ངན་

པ་ཟློག །བསམ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་ཐམ་ཅད་ཟློག །གོད་ཁ་གོད་འདེ་ཐམས་ཅད་ཟློག །ཟ་

འདེ་ཕུང་འདེ་ཐམས་ཅད་ཟློག །མི་ཁ་གམ་མཆུ་ཐམས་ཅད་ཟློག །གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་

གནོད་པ་ཟློག །བཙན་དང་རྒྱལ་པོའི་གནོད་པ་ཟློག །ཀླུ་དང་ས་བདག་གནོད་པ་

ཟློག །བདུད་དང་འགོང་པོའི་གནོད་པ་ཟློག །མི་མཐུན་ཕོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང༌། །ཚེ་

རིང་ནད་མེད་ལོངས་སྤྱོད་སོགས། །ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པ་དང༌། །སྲུང་

སྐོབ་བྱེད་པའི་འཕིན་ལས་མཛོད། །བསྡུ་ན་དེས་ཆོག་ཅིང༌། 

དངོས་གྲུབ་ཞུ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བྱེད་ན། ཀྱྱཻ། ལེགས་ལྡན་འཇིག་རྟེན་སྐོང་རྣམས་ཀྱིས། །རྣལ་

འབྱོར་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ལུས་སྲོག་

བརྟན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དབང་ཐང་དར་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཀླུང་རྟ་དར་

བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གསེར་དངུལ་

རིན་ཆེན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དར་ཟབ་གོས་བཟང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མྱུར་མགོགས་
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རྟ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འདོད་འཇོ་བཞོན་མའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྣ་ཚོགས་འབྲུ་ཡི་

དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རོ་བརྒྱའི་ཟས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྨྲ་མཁས་གཏམ་གི་དངོས་

གྲུབ་སྩོལ། །དཔའ་ར་མཐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སན་གགས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ། །རིགས་བརྒྱུད་འཕེལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཕུན་ཚོགས་འཁོར་གི་དངོས་

གྲུབ་སྩོལ། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དེ་ལ་སོགས་པ་སྲིད་གསུམ་

ན། །ལེགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཅི་མཆིས་པ། །ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་སྦྱིན་བདག་

ལ། །ཐོགས་མེད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་གཞན་ཡང་བརོད་པར་བྱའོ། །ཟོར་འཕེན་

འདོད་ནའང་འུག་སྒོ་ཅན་གི་སྐེར་མདའ་དང་ཁག་ཟོར་དུག་ཟོར་གཏོར་ཟོར་རྣམས་འཕེན་པར་བཤད་པ་ལྟར་བྱའོ། ། ལོ་ཏོག་གི་

རིམ་གོའི་དུས་སུ་ཟློག་པ་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་སྤེལ་ཚིག་སྦྱོར་ཚུལ་ཤེས་དགོས་ལ། དེར་མ་ཟད་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་དོན་

དང༌། བདེ་སྲུང་གི་ཆེད་དུ་བྱེད་ནའང་སྔར་ལྟར་འཕིན་ལས་བཅོལ་ན་ལེགས་སོ། ། 

མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། མཆོད་པ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། དང་པོ་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཚིགས་བཅད་སྔགས་

དང་བཅས་པས་སམ་སྔགས་རྐང་གིས་མཆོད་ནས། བསྟོད་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་བྱ། 

དེ་ནས་ལེགས་ལྡན་སོགས་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་གིས་མཆོད་ཅིང༌། བསྟོད་ལ། ཡིག་བརྒྱ་བརོད་དེ། མ་

རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བཟོད་གསོལ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཁོར་

དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །རྣལ་འབྱོར་སྦྱིན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །དངོས་

གྲུབ་སྩོལ་ཅིང་འཕིན་ལས་མཛད་པ་ལེགས། །ད་ནི་སོ་སོའི་རང་བཞིན་གནས་སུ་

གཤེགས། །བཛྲ་མུཿ འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མགོན་རྣམས་

རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། བདེ་གཤེགས་ཐུགས་རེས་གཙུག་ཏོར་ལས་

འཁྲུངས་ཤིང༌། །ཞེས་པ་ནས། བདེ་མཆོག་གདུགས་དཀར་ཅན་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཞེས་
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དང༌། བསྔᨕ་སོན་བྱའོ། །

ཞེས་པ་འདི་ཡང་ལ་མར་ནང་གི་སྔགས་བོན་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། ཤཱཀྱའི་བཙུན་བཤད་སྒྲུབ་མིང་ཅན་གིས་

རྒྱ་བོད་ཀྱི་གཞུང་འགའ་ཞིག་དང་བསྟུན་ཏེ་གཞན་ལ་ཡང་ཕན་སྲིད་སམ་ནས་ཅོ་ནེའི་དགོན་ཉིད་དུ་སྦྱར་བ་སྟེ། དད་སྟོབས་ལྡན་

པའི་སྔགས་འཆང་སྣ་ལམ་རོ་རེ་དབང་ཕྱུག་གིས་པར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། ཡི་གེ་པ་ནི་ཐོ་ལོའི་སྔགས་འཆང་ཚེ་དབང་མགོན་པོའ།ོ ། 

མངྒལཾ། །
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༄༅། །གཙུག་ཏོར་དཀར་མོའི་བཟོག་བསྒྱུར།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བུད་དྷ་སིད་དྷ་ཡ། རེ་བཙུན་བླ་མ་འཕགས་མ་གདུགས་དཀར་

མོའི། །ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་གུས་བས་ཕག་བྱས་ཏེ། །དེ་ཡི་སོ་ནས་ནད་རིམས་གདོན་

བགེགས་སོགས། །མ་ལུས་བཟློག་པའི་རིམ་པ་བྲི་བར་བྱ། །

འདིར་རེ་བཙུན་གདུགས་དཀར་གི་བཟློག་བསྒྱུར་བྱེད་པར་འདོད་པས། ཡིད་དང་མཐུན་པའི་གནས་སུ་གཏོར་མ་གཅིག་ལ་

གདུགས་དཀར་མོའི་ཙ་ཀ་ལི་གདུགས་དང་བཅས་པ་འཛུགས། དེའི་མཐར་གཏོར་ཆུང་ཉེར་གཅིག་ཅི་མཛེས་སུ་བཤམས། སོས་

ཀྱི་ཆོས་སྐོང་གི་གཏོར་མ་དང་གཞི་བདག་གཏོར་མ་དང་། གཞན་ཡང་སྦྱིན་བདག་ཕོ་མོའི་གླུད་གཟུགས་དུ་མ་དང་མི་ཟ་དགུ་ཟའི་

གཏོར་མ་རྣམས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ལེགས་པར་བཤམས་ན་རབ། མ་འབྱོར་ན་ཆ་གསུམ་ཡང་ཆོག ། དེའི་མདུན་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་

སྤྱོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པ་བཤམས་པར་བྱས་ལ། 

དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་བོས་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ཚད་མེད་བཞི་བསོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། སྭབྷཱ་ཝས་སྟོང་བར་

སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་

ༀ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གདོན་

ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱས། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་

རླབས་རྣམས་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་འཕགས་མ་གདུགས་

དཀར་མོ་ཅན་སྐུ་མདོག་གངས་རིའི་ལྷུན་པོ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་

ཞལ་གསུམ་གཡས་སྔོ་གཡོན་དམར་བ། ཕག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་འཁོར་ལོ་དང་

སྡིགས་མཛུབ། བར་བ་གཉིས་མདའ་དང་གཞུ། འོག་མ་གཉིས་ལགས་ཀྱུ་དང་རལ་
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གི་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་བའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། ཞལ་རེ་རེ་ལའང་སྤྱན་གསུམ་

གསུམ་དང་ལྡན་པ། ལྷ་རྫས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེ་དང་དར་གིས་ན་བཟའ་མཛེས་པར་བྱས་

པ། སེམས་དཔའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། 

དེའི་གཡས་གཡོན་རྒྱབ་གསུམ་དུ་པད་ཉི་རོའི་གདན་ལ་ཧཱུཾ་ལས་ལེགས་ལྡན་

མཆེད་གསུམ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། གཡས་གི་གུག་

དང་། གཡོན་ཐོད་ཁག་ཐུགས་ཁར་འཛིན་པའི་མཆན་ཁུང་ན་ཙན་དན་ཀྱི་བེང་ཆེན་

བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་དར་ནག་གི་འཇོལ་བེར་དང་། ཞབས་ལ་སག་ལྷམ་ནག་ཁ་གསོལ་

བ། ཁོས་ཤིང་གཏུམ་པ་ཐོད་པ་སམ་རློན་གིས་བརྒྱན་ཅིང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་

བའི་དབུས་ན་གཡས་བསྐུམས་གཡོམ་བརྐངས་ཀྱི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པར་གྱུར། 

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་བར་ཨཱ་དམར་པོ། ཐུགས་

ཁར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོས་མཚན་པར་གྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་བའི་དམ་བཅའ་བྱས་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་ཨུཏྦྷ་ཝ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅིང་། ཐུགས་ཀ ། སིན་མཚམས། མགིན་པ། དཔུང་མགོ་གཉིས་སུ་རེག་ལ་བྱིན་གིས་

བརླབས་པའོ། ། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་གིས་རླབས་པ་ནི། ཨ་མྲ�་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་བར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་

ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་རྫས་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་

མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ ནས་ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་

ཏ་པ་ཏྲི་ཤྲི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། 

པཱདྱ་ནས་ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། 
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རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཚན་མཆོག་གཙུག་ཏོར་ནས། །ལེགས་པར་འཁྲུངས་པའི་

རྨད་བྱུང་ལྷ་མོ་ནི། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་ཞེས། །ཡོངས་

སུ་གགས་པ་དེ་ལ་ཕགས་འཚལ་ལོ། །སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཀྱིས་གདུགས་པ་

ཅན། །ཚར་གཅོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ། །གོང་ཁྱེར་སུམ་བརེགས་འཇིགས་

བྱེད་པ། །གཏུམ་མོ་རྣམས་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ཞེས་པས་བསྟོད། 

དེ་ནས། བཟླས་པ་ནི། ༀ་སརྦཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུ་ཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་མ་མ་ཧཱུཾ་ནི་

སྭཱཧཱ། ལེགས་ལྡན་རྣམས་ལ། ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དུ་ཏྲི་བྷོཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤྲི་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དུཥཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་དམིགས་པ་དང་བཅས་པས་བཟླས། ཡི་གེ་བརྒྱ་བས༌ལྷག་ཆད་ཁ་བསང་། 

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་ནི། ཨ་མྲ�་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་

ངང་ལས་རང་གི་མདུན་དུ་བཾ་ལས་པདྨ་དང་ཨཱ་ལས་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ༀ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གདོན་ཐམས་ཅད་

ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱས། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྣམས་

ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། འཕགས་མ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་སྐུ་མདོག་

གངས་རིའི་ལྷུན་པོ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་ཞལ་གསུམ་གཡས་སྔོ་

གཡོན་དམར་པ། ཕག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་འཁོར་ལོ་དང་སྡིགས་མཛུབ། བར་

བ་གཉིས་མདའ་དང་གཞུ། འོག་མ་གཉིས་ལགས་ཀྱུ་དང་རལ་གི་འཛིན་པ། དབུ་

སྐྲ་རལ་བའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན་ཞལ་རེ་རེ་ལའང་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ལྷ་

རྫས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེ་དང་དར་གི་ན་བཟའ་མཛེས་བར་བྱས་པ་སེམས་དཔའི་སྐིལ་ཀྲུང་

གིས་བཞུགས་པ། དེའི་གཡས་གཡོན་རྒྱབ་གསུམ་དུ་པད་ཉི་རོའི་གདན་ལ་ཧཱུཾ་ལས་
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ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། གཡས་

གི་གུག་དང་། གཡོན་ཐོད་ཁག་ཐུགས་ཁར་འཛིན་པའི་མཆན་ཁུང་ན་ཙན་དན་གི་

བེང་ཆེན་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་དར་ནག་གི་འཇོལ་བེར་དང་། ཞབས་ལ་སག་ལྷམ་

ནག་ཁ་གསོལ་བ། ཁོས་ཤིང་གཏུམ་པ་ཐོད་པ་སམ་རློན་གིས་བརྒྱན་ཅིང་། ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་གཡས་བསྐུམས་གཡོན་བརྐང་གི་སྟབས་ཀྱི་བཞུགས་

པ། དེའི་ཕི་རོལ་དུ་སྲིད་པ་གསུམ་གི་འབྱུང་བོའི་ཚོགས་མ་ལུས་བའི་འཁོར་གིས་

བསོར་བའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ༀ་དཀར་བོ། མགིན་པར་ཨཱཿ དམར་

བོ། ཐུགས་ཁར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོས་མཚན་པར་གྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་བཅས་སྔར་བཞིན་བྱིན་

གིས་རླབས། ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟཾ། ཞེས་གདན་ཕུལ། 

དེ་ནས་སྤྱན་འདེན་པ་ནི། རོལ་མོ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུཾ་བྷོཿ ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་དཀྱིལ་

འཁོར་ནས། །བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀ་ཐུབ་སྐུ་ཡི་སྲས། །དག་བགེགས་བཟློག་པའི་མཐུ་མོ་

ཆེ། །གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དེ་བཞིན་རིགས་ཀྱི་གདུགས་

དཀར་མོ། །ལྷ་གདོན་བཟློག་ཕིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རོ་རེའི་རིགས་ཀྱི་གདུགས་

དཀར་མོ། །ཀླུ་གདོན་བཟློག་ཕིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་

གདུགས་དཀར་མོ། །དབང་ལྡན་བཟློག་ཕིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །པདྨའི་རིགས་

ཀྱི་གདུགས་དཀར་མོ། །རྒྱལ་གདོན་བཟློག་ཕིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལས་ཀྱི་

རིགས་ཀྱི་གདུགས་དཀར་མོ། །རྦོད་གདོང་བཟློག་ཕིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ། ༀ་

ཨ་ཧ་ཧེ། ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཤྲི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་དྷརྨཱཔཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ཀཱ་

རུ་ཎི་ཀ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿ ཞེས་མདུན་བསྐེད་དང་དབྱེར་མེད་པར་བསམ། 
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དེ་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། ཇོ་མོ་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་

ལ། །མེ་ཏོག་དམ་པ་ཡིད་འོང་དམ་པ་དང་། །བདུག་སྤོས་དམ་པ་ན་བུན་ཤིན་ཏུ་

འཐུལ། །སྣང་གསལ་དམ་པ་འོད་འབར་ལྷབ་སེ་ལྷབ། །དི་ཆབ་དམ་པ་ཡི་རངས་

སངས་སེ་སངས། །ཞལ་ཟས་དམ་པ་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པ་དང་། །རོལ་མོ་སིལ་སན་རྒྱུན་

དུ་མི་འཆད་པ། །འགོ་བའི་དོན་ཕིར་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་ཨཥྞི་ཥ་སི་ཏ་པ་ཏྲེ་ཤྲི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་ས་བཱ་རི་ཝ་ར་པུ་ཥེ་ ནས་ ཤཔྟ་པཱུ་

ཛ་མེ་གྷ་ས་མུད་ཏྲ་སྤ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

དེ་ནས་གཏོར་མ་བྱིན་གིས་རླབས་པ་ནི། ༀ་ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་བའི་

ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་

ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་སུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ལམ་གསུམ་བརོད། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞི་ཥ་སི་ཏ་ཏ་བ་ཏྲེ་ཤྲི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་

ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལ�་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཨཾ་

སོགས་ཀྱིས་མཆོད། རྒྱལ་བ་ཀུན་ཀྱི་དང་། སྲིན་པོ་གཟུགས་ཅན་གཉིས་ཀས་བསྟོད། དེ་ནས། བཅོམ་

ལྡན་དེགས་རལ་ཐོགས་པ་མེད། །བདུད་འདུལ་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་གི་གཙོ། །འཇིགས་

མཛད་མ་མོ་བཞད་པའི་ཞལ། །དག་དཔུང་བཟློག་པའི་མཐུ་མོ་ཆེ། །གཞན་གིས་

མི་ཐུབ་ལ་སོགས་པའི། །ལྷ་མོ་ཉེར་གཅིག་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དག་བགེགས་

བཟློག་ཕིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཇོ་མོ་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་ལ། །མཛེས་

པའི་བ་ལིང་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། །བ་ལིང་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་ཅག་ཡོན་

མཆོད་འཁོར་བཅས་ལ། །བྱིན་གིས་རློབས་ལ་བར་ཆད་སོལ། །ཇོ་མོ་གཙུག་ཏོར་

གདུགས་དཀར་ཅན། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། །སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་
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འོད་ཟེར་འཕོ། །སྐུ་ཆེན་རྫོགས་པས་ས་གསུམ་གནོན། །ཇོ་མོ་ཁྱེད་ལ་ཕག་འཚལ་

བསྟོད། །ཞེས་བསྟོད། གཞི་བདག་གཏོར་མ་བཏང་། 

དེ་ནས་མི་ཟ་དགུ་ཟའི་གཏོར་མ་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ལ། ཨ་མྲ�་ཏས་བསང་། སྭ་བྷ་ཝས་སྟོང་བར་སྦྱངས། སྟོང་བའི་

ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་

ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་གཏོར་རྣམས་རང་རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་འདོད་དགུའི་

ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་

གསུམ་བརོད། སྔགས་དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ཞེས་པ་ནས། ན་གེ་བྷཿ དེ་

བ་ན་ག་ཞེས་པ་ནས། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ཀུང་ཀ་རི། ཞེས་པ་ནས། ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ན་མ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ཏངྑཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ན་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་

གིས་གཅིག་ཅར་དུ་བསྔོ། 

དེ་ནས་འཕགས་མ་གཙོ་འཁོར་ལ་འཕིན་ལས་ཞུ་བ་ནི། བྷོཿ གཞན་གིས་མི་ཐུབ་དག་ཤུལ་ཆེ། །ལྷ་

ཡི་གདོན་ཚོགས་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །གཏུམ་པ་ཆེན་མོ་སྟོབས་ཆེན་མོ། །ཀླུ་ཡི་གདོན་

ཚོགས་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །འབར་བ་ཆེན་མོ་སྟོབས་ཆེན་མོ། །ལྷ་མིན་གདོན་ཚོགས་

བཟློག་ཏུ་གསོལ། །དཀར་མོ་ཆེན་མོ་སྟོབས་ཆེན་མོ། །རླུང་ལྷའི་གདོན་ཚོགས་

྾྾། །འབར་བའི་ཕེང་བ་གོས་དཀར་མོ། །མཁའ་ལྡིང་གདོན་ཚོགས་྾྾། །འཕགས་

མ་སྒོལ་མ་ཁོ་གཉེར་ཅན། །དི་ཟའི་གདོན་ཚོགས་྾྾། །རྒྱལ་བའི་རོ་རེ་ཕེང་ཞེས་

གགས། །མི་འམ་གདོན་ཚོགས་྾྾། །པདྨའི་མངོན་མཚན་རོ་རེ་མཚན། །ལྟོ་འཕེའི་

གདོན་ཚོགས་྾྾། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་ཕེང་བ་ཅན། །གནོད་སྦྱིན་གདོན་ཚོགས་

྾྾། །རོ་རེ་མཁར་རྣམས་འཇོམས་པ་མོ། །སྲིན་པོའི་གདོན་ཚོགས་྾྾། །ཞི་བའི་ལྷ་
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རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་མ། །ཡི་དྭགས་གདོན་ཚོགས་྾྾། །གཟུགས་ཞི་གཟི་བརིད་ཆེན་

མོ་ཅན། །ཤ་ཟའི་གདོན་ཚོགས་྾྾། །འཕགས་མ་སྒོལ་མ་སྟོབས་ཆེན་མོ། །འབྱུང་

བོའི་གདོན་ཚོགས་྾྾། །རོ་རེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་གཞན་དང་། །གྲུལ་བུམ་གདོན་ཚོགས་

྾྾། །རོ་རེ་གཞོན་ནུ་རིག་འཛིན་མ། །སྲུལ་བོའི་གདོན་ཚོགས་྾྾། །ལག་ན་རོ་རེ་

རིགས་གསེར་ཕེང་། །ལུས་སྲུལ་གདོན་ཚོགས་྾྾། ལེབ་རན་རི་དང་རིན་ཆེན་

མ། །སེམ་བྱེད་གདོན་ཚོགས་྾྾། །སྣང་མཛད་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་གགས། །བརེད་

བྱེད་གདོན་ཚོགས་྾྾། །རྣམ་པར་འགིངས་མ་རོ་རེ་དང་། །སྨོ་བྱེད་གདོན་ཚོགས་

྾྾། །གསེར་འོད་ལྟ་བུའི་སྤྱན་མངའ་མ། །གིབ་གནོན་གདོན་ཚོགས་྾྾། །རོ་རེ་

འགོས་དང་དཀར་མོ་དང་། །གནོན་པོའི་གདོན་ཚོགས་྾྾། །པདྨའི་སྤྱན་དང་ཟླ་

འོད་དང་། །ནམ་གྲུའི་གདོན་ཚོགས་བཟློགས་ཏུ་གསོལ། །ཏདྱ་ཐཱ།  ༀ་ཨ་ན་ལེ་

ཨ་ན་ལེ། བི་ཤུདྷེ་བི་ཤུདྷེ། སཽ་མེ་སཽ་མེ། བཛྲ་དྷ་ར་ཎི། བན་དྷ་བན་དྷ། བཛྲ་པཱ་ནི་

ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧཱུཾ་དྲུཾ་བནྡ་ཕཊ། མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། ནད་རིགས་བཞི་

བརྒྱ་ར་བཞི་བཟློག །བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་བཟློག །ཡེ་འབྲོག་གསུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་྾྾། །གོ་བུར་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་྾྾། །དག་འདེའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་

པ་྾྾། །དུས་མིན་འཆི་བ་རྣམ་བརྒྱད་྾྾། །དཔྲལ་བའི་གཤེད་དུ་གོས་པ་྾྾། །ཕ་

མེས་དུར་སྲི་ལངས་པ་྾྾། །མི་ལ་ནད་དུ་གཏོང་བ་྾྾། །ཕྱུགས་ལ་གོད་ཁ་བྱེད་

པ་྾྾། །གནམ་གི་དལ་ཁ་ཐེབས་པ་྾྾། །རྦད་འདེ་རྦོད་གཏོང་ཕུར་ཁ་྾྾། །རྨི་

ལམ་མཚན་མ་ངན་པ་྾྾། །ཟ་ཁ་སྲི་ཁ་ཞུགས་པ་྾྾། །ཟ་འདེ་ཕུང་འདེ་ལངས་པ་

྾྾། །མི་མཐུན་མི་ཤིས་ཐམས་ཅད་བཟློག །ཧཱུཾ་བྷོཿ ཟས་སུ་མངལ་ཟ་ཁག་མཐུང་
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བ། །ཟས་སུ་ཤ་ཚིལ་ཟ་ལ་སོགས། །རང་རང་བ་ལིང་འདི་བཞེས་ལ། །བཟུང་བ་ཐོང་

ལ་བཅིངས་བ་ཁོལ། །ཕིན་ཆད་འཁོར་འདིར་གནོད་མ་བྱེད། །ཧཱུཾ་བྷོཿ སྲིད་པའི་ལྷ་

འདེ་གཉན་པོ་ཀུན། །གླུད་དང་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ། །བཞུད་ཅིག་བཞུད་ཅིག་ད་

བཞུད་ཅིག །གཤེགས་ཤིག་གཤིགས་ཤིག་ད་གཤིག་ཤིག །སོང་ཅིག་སོང་ཞིག་ད་

སོང་ཞིག །མི་དང་གདོན་གཉིས་ཕེ་ལ་སོང་། །གལ་ཏེ་མི་འགོ་མི་ཉན་ན། གདུགས་

དཀར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཁོས་ནས། །མགོ་བོ་ཚལ་བ་བརྒྱ་རུ་འགས། །ལུས་ནི་དུམ་

བུ་སྟོང་དུ་འགོ། །དེ་བས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས། །འདི་ཡི་བཀའ་ལས་མ་འདའ་

ཞིག །གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདས་པ་ན། །མ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་ཁག་ཟོར་རྒྱོབ། །ཆོས་སྐོང་

མགོན་པོའི་མདའ་ཟོར་རྒྱོབ། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་སོང་ཟོར་རྒྱོབ། །ཕོགས་སྐོང་བཅུ་

ཡི་ཧོམ་ཟོར་རྒྱོབ། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ཡི་རོ་ཟོར་རྒྱོབ། །

བཟློག་བསྒྱུར་ནི། ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་བཟློག །ཡས་ཀྱི་བདུད་དུ་གཡོས་

པ་བཟློག །མས་ཀྱི་སྲི་ནི་ལངས་པ་྾྾། །རྦད་འདེ་རྦོད་གཏོང་ཐམས་ཅད་྾྾། །ཕ་

མེས་བྱུར་འདེ་ལངས་པ་྾྾། །ཡུལ་ན་ཡུལ་ཆགས་ཆེ་བ་྾྾། །གོང་ན་གེང་ཆགས་

ཆེ་བ་྾྾། །སོ་བ་སོ་ཆགས་ཆེ་བ་྾྾། །ཁྱིམ་ཆ་ཁྱིམ་ཆགས་ཆེ་བ་྾྾། །རྨི་ལམ་

མཚན་མ་ངན་པ་྾྾། །མོ་ངན་ལྟས་ངན་ཐམས་ཅད་྾྾། །སྲིན་བྱ་ཕྱུང་ཕྱུང་ཟེར་བ་

྾྾། །འུག་པ་ཧ་ཧ་ཟེར་བ་྾྾། །དུར་སར་ཝ་མོ་བརྒྱལ་བ་྾྾། །དུར་ཁོད་སྤྱང་ཁུ་ངུ་

བ་྾྾། །ཕུ་རུ་ཤ་བོའི་རྭ་འཛིངས་྾྾། །མདའ་ཡི་ཉ་མོ་གཤོག་འཛིངས་྾྾། །བར་

གི་ཕོ་རོག་སྡེར་འཛིངས་྾྾། །གོང་གི་ནག་མོ་བྱ་འཛིངས་྾྾། །སྲོད་ལ་བྱ་ཕོ་

འཚེར་བ་྾྾། །ནམ་ཕེད་རྟ་ཕོ་འཚེར་བ་྾྾། །ཐོ་རངས་སོ་ཁྱི་ངུ་བ་྾྾། ལོ་སག་
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ཟླ་སག་ཐམས་ཅད་྾྾། །ཕོ་བརྒྱ་མདའ་ལྟར་སོར་བ་྾྾། །མོ་བརྒྱ་བ་ལྟར་གཡེང་

བ་྾྾། །ཧཱུཾ་བྷོཿ ཟ་བྱེད་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་྾྾། །ལྷ་ཡི་གདོན་ལ་སོགས་པ་ཡི། །གདོན་

རིགས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་བཟློག །གནོད་བྱེད་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་྾྾། །གདོན་ཆེན་

ཕལ་བ་བཅུ་བཞི་྾྾། །གནོད་བྱེད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་྾྾། །བགེགས་རིགས་སྟོང་

ཕག་བརྒྱད་ཅུ་྾྾། །བདག་ལ་གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་྾྾། །བྱམས་པ་གཉེན་གིས་

བགིས་པ་྾྾། །རྒྱལ་ཁམས་མི་ཡིས་གེང་བ་྾྾། །མི་ཁ་བྲམ་ཆུ་ཟ་བ་྾྾། །སྡང་

དག་གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་྾྾། །བསམ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་ཐམས་ཅད་྾྾། །ལེགས་ན་

མི་དགའ་ཐམས་ཅད་྾྾། །ཉེས་ན་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་བཟློག །གང་གི་སོ་ནས་མི་

བསྲུན་སྐེ་བོ་ཡིས། །བདག་ཅག་བདེ་ལེགས་འཕོག་པའི་རིགས་སྔགས་སོགས། །མ་

ལུས་བཅད་དང་འབར་བའི་ཕུར་བུ་ཡིས། །དེ་དག་རྣམས་ལ་གདབ་པའི་འཕིན་ལས་

མཛོད། །བསྟན་པ་བཤིག་ཅིང་བླ་མ་སོད་པ་དང་། །བདག་སོགས་ཡོན་མཆོད་དམ་

ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ། །གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དག་བགེགས་མ་ལུས་པ། །འབར་བའི་ཕུར་

བུ་ཐོབ་ལ་བརླག་པར་མཛོད། །

དེ་ནས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱས་པའི་རིགས་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་

གདབ་བོ། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུས་བྱས་བའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་྾྾། མཁའ་

འགོ་དང་མཁའ་འགོ་མས་བྱས་པའི་རིག་྾྾། ཕུར་བུས་྾྾། ཚངས་པས་བྱས་པའི་

རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་྾྾། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་

྾྾། སྲེད་མེད་ཀྱི་བུས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་྾྾། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་

ལྷན་ཅིག་པས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་྾྾། ནག་པོ་ཆེན་པོས་བྱས་པའི་
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རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་྾྾། མ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་

྾྾། མིའི་ཐོད་པ་ཅན་གིས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་྾྾། རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་

དང་། སྦྲང་རིར་བྱེད་པ་དང་། དོན་ཀུན་གྲུབ་པས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་

྾྾། སྲིང་མོ་བཞིས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་྾྾། བྷྲང་གི་རི་ཏི་དང་། དགའ་

བྱེད་དབང་ཕྱུག་དང་། ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་པས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། 

ཕུར་བུས་྾྾། དགེ་སྦྱོང་གཅེར་བུས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་྾྾། དགེ་

སྦྱོང་མགོ་རེག་གིས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་྾྾། དག་བཅོམ་པས་བྱས་

པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་྾྾། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། 

ཕུར་བུས་྾྾། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་འཁོར་དང་བཅས་པས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། 

ཕུར་བུས་྾྾། ལག་ན་རོ་རེ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་

྾྾། ཕོ་ཉ་དང་། ཕོ་ཉ་མོ་དང་། བྲན་ཕོ་དང་། བྲན་མོས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་

བུས་྾྾། དང་སྲོང་གི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་྾྾། 

ལྷའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱས་པའི་རིགས་྾྾། ཕུར་བུས་྾྾། མི་འཕོད་པ་ཟ་

བའི་བདག་པོས་བྱས་པའི་རིགས་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

དེ་ནས། བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །མཐུ་སྟོབས་ཐོགས་པ་མི་

མངའ་ཞིང་། །ཐུགས་རེ་སོན་ལམ་མཐུ་བཙན་པས། །བདག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་

པ་བཞིན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བ་དང་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་གྱུར་

ཅིག །རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཆགས་ཆེ་ཉམ་ང་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །རྨི་

ལམ་མཚན་ལྟས་ངན་པ་བཟློག །རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ངན་པ་བཟློག །དག་འདེའི་
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བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་བཟློག །ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་྾྾། །ཡེ་འཕོག་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་྾྾། །ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་྾྾། །བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་

ཅུ་྾྾། །དུས་མིན་འཆི་བ་རྣམ་བརྒྱད་྾྾། །ཡེས་ཀྱི་བདུད་དུ་གཡོས་པ་྾྾། །མས་

ཀྱི་སྲི་རུ་ལངས་པ་྾྾། དཔྲལ་བའི་གཤེད་དུ་དགོས་པ་྾྾། །ཕ་མེས་དུར་སྲི་ལངས་

པ་྾྾། །མི་ལ་ནད་དུ་གཏོང་བ་྾྾། །ཕྱུགས་ལ་གོད་ཁ་བྱེད་པ་྾྾། །གནམ་གི་དལ་

ཁ་ཐེབས་པ་྾྾། ས་ཡི་དུག་མངལ་གཡོས་པ་྾྾། །སེ་བ་སྤར་ཁ་ངན་པ་྾྾། །སེག་

དང་ཕུང་སྲི་ལངས་པ་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །

ཞེས་བཟློག་པ་བྱ། ཡོན་མཆོད་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་དོན། །ཇི་ལྟར་བསམ་

པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་དུ་གཅོད་པའི་

ཚོགས། །ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སྦྱིན་བདག་འཁོར་དང་

བཅས་རྣམས་ལ། །ཚེ་འདིར་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་ཅིང་། །བར་ཆད་ཞི་ནས་བཀྲ་

ཤིས་པ། །བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །
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༄༅། །སྒོལ་མ་གཡུལ་བཟོག་གི་ཆོ་ག་ཕྱོགས་བསྒིགས།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྱ་ཏ་རེ་ཡ། གང་གི་མཚན་ཙམ་དན་པའི་ནོར་བུས་ཀྱང༌། །ལྷ་

མིའི་རིན་ཆེན་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡིས། །སྟོང་གསུམ་བྱུར་བུར་བཀང་བའང་ཟིལ་གནོན་

པ། །བླ་མ་མཆོག་དང་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་ནི། །དབྱེར་མེད་ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་ཕག་བྱས་

ཏེ། །ཕི་ནང་འགལ་རྐེན་བདུད་བཞིའི་ཆུ་ཀླུང་འབུམ། །མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟློག་

བྱེད་སྒོལ་མདོས་ཀྱི། །ཆུ་ལོན་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ་བྲི། །

འདིར་སྒོལ་མ་གཡུལ་བཟློག་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ། ཡིད་ཆེས་ཤིང་དད་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོ་ག་དངོས་ལས། 

དང་པོ་ནི། སིགས་དུས་ཀྱི་འགོ་བ་ལ་ཐུགས་བརེ་བར་དགོངས་ཏེ། བྱད་ཁ་དང༌། མཐུ་བཟློག་པ་དང༌། མནའ་ཟོས་པ་དང༌། གཟའ་

སར་ངན་པ་དང༌། རྫས་ངན་པ་དང༌། ལྷ་འདེ་དག་པོ་དང་འགས་པའི་གནོད་པ་བཟློག་པ་དང༌། རིམས་ནད་དང༌། གོད་ཁ་གཅོད་པ་

དང༌། མདོར་ན་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཅིང༌། བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་སྤེལ་བའི་ཕིར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པར་གགས་

སོ། །དེ་ཡང་སྔོན་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཞིག་གིས་མུ་སྟེགས་སད་ཆེན་གི་བུ་བསད་པས། མུ་སྟེགས་དེས་རྒྱལ་པོ་འཁོར་

བཅས་ཀླུ་ལ་བཏད་པས་དེའི་སང་ནུབ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྦྲུལ་ཆེན་པོ་ཧ་ཧ་ཞེས་ཟེར་བ་བྱུང་བས། རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་བརྒྱལ་

ཞིང་འཆི་བར་ཐུག་པའི་ཚེ། མཆོད་གནས་ནང་པའི་པཎྜི་ཏ་ཞིག་གིས་ཆོ་ག་འདི་བྱས་པས། སྦྲུལ་དེས་རྒྱལ་པོའི་ལིངྒ་ཆུ་མིག་ནས་

བཏོན། མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་མཆུས་བཞིབས་ཏེ་ཤི། ཡང་ཟ་ཧོར་གི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་དྷྲི་གྷཾ་ཞེས་པས་སྡེ་བརྒྱད་དག་ཤུལ་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཁྱད་དུ་བསད། མི་དགེ་བའི་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས་པས་སྣང་སྲིད་ཀྱི་ལྷ་འདེ་ཐམས་ཅད་ཁོས་ཏེ་ཐབས་གང་གིས་ཀྱང་མ་ཕན་

པར། གུ་རུ་ཐར་བྱེད་ཅེས་པས། ཆོ་ག་འདི་བྱས་པས་མི་ནོར་རྒྱས་ཤིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་པ་སོགས་བྱིན་བརླབས་ཆེ་

བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། མཁས་གྲུབ་མང་པོས་ཕག་ལེན་མཛད། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་བསྣམས་ཏེ། སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གནང་

ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའོ། །
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གཉིས་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང༌། དངོས་གཞི་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ནང་དུ་སྟེགས་

མཐོ་བ་ལ་དི་བཟང་དང་སྤང་རྒྱན་སྔོན་པོས་བྱུགས་པ་བྱས་ཏེ། རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་ཀྱི་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བྲིས་པའི་སྟེང་

དུ། མཉི་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་རེ་བཙུན་མའི་སྐུ་ན་བཟའ་སྔོན་པོ་རྒྱན་ཅན་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེ་ཉིད་ཀྱི་དབུ་ཐོག་ཏུ་དར་དཀར་པོའི་

གུར་ཕུབ། དེའི་མཐའ་ནས་མཆོད་པ་ཉེར་སྤྱོད་ཚར་ཉེར་བཞིས་ཉུང་མཐར་བྱས་པས་བསོར། གཏོར་མ་པད་འདབ་མ་བཞི་སོ་སོར་

བཤམས། དེའི་གཡས་གཡོན་གང་རིགས་ལ་མདོས་གདན་གི་སྟེང་དུ་རིན་ཆེན་བརར་བ་བསྲེས་པའི་འཇིམ་པ་ལ་སྤེའུ་སྤེལ་ཞོལ་

ལགས་རི་དང་བཅས་པ་ཇི་ལྟར་འཚམས་པའི་ནང་དུ། ཟན་ལས་བྱས་པའི་ངར་མི་མཐོ་གང་ལ་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་གིས་སྤས་པ་

རྟ་ལ་བསྐོན། གཡས་གཡོན་རྒྱབ་མདུན་རྣམས་སུ་ནམ་མཁའ་རྒྱང་བུ། ཕོ་གདོང་མོ་གདོང་མདའ་ཁ་འཕང་ཁ་རྣམས་ཀྱང་གསུམ་

གསུམ་ལས་མི་ཉུང་བར་འཛུགས། རིན་པོ་ཆེ་བརར་ཕེ་བསྲེས་པའི་ཟན་གི་ངར་མི་སུམ་ཅུ། མཛོ་རྟ་གནག་ལུག་རི་དྭགས་སོགས་

ས་ལ་འཛུལ་དགུ། གནམ་ལ་འཕུར་དགུ། འབྲུ་སྣ། ཟས་སྣ། སན་སྣ། རིན་པོ་ཆེའི་རིགས། ཇ་མར་གོས་དར་སོགས་མདོར་ན་འདོད་

དགུ་སྣ་ཚོགས་པས་ལགས་རིའི་ནང་འགེངས། ལ་དགུ་ལུང་དགུའི་ས་སྣ་ཆུ་སྣ་སྣ་ཚོགས་པ་བྱའོ། །དེའི་མདུན་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་

སྤྱོད་ཚར་གསུམ་གི་མཐར། གཏོར་མ་པད་འདབ་མ་དྲུག་བཤམས། ངར་མིའི་སྟེང་དུ་དར་དཀར་གི་གུར་ཕུབ། སྤེའུའི་སྟེང་མདའ་

དར་འཛུགས་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ཚད་མེད་བཞི་བསོམ་པ་སྔོན་དུ་བྱ་བ་ནི་འདི་སད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་

ཚོགས་མཆོག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་དང་གཞན་དོན་སྒྲུབ་སླད་དུ། །བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་

དོ། །ཕོགས་བཅུ་དག་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསོན། །བདག་གིས་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་

ཕིར། །དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་དོ། །

རང་ཉིད་སད་ཅིག་གི་སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒོལ་མ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མའི་

སྐུར་བཞེངས་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ�་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་

རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་
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ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། 

ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་པཱདྱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་པུཥེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ནས། ༀ་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

གི་བར་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས། རང་ཉིད་རེ་བཙུན་མར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་

འོད་ཟེར་འཕོས་རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་རེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལ་སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་སྤྱན་དངས། འོད་ཟེར་རང་གི་

སིང་ཁར་ཐིམ། གང་གི་དིན་གིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། ། ཅེས་པ་ནས། པད་ལ་འདུད། ། ཅེས་

པའི་བར་དང༌། ལྷ་དང་ལྷ་མིན། ཞེས་པ་ནས། ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། ༀ་ཨཱརྱ་ཏ་རེ་མཎྜ་

ལེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ལ་བདག་སྐབས་མཆི། ། ཞེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའི་བར་ཡིད་གཞན་དུ་

མ་ཡེངས་པར་རྒྱུན་བཤགས་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང༌། ནས། གནས་པར་གྱུར་

ཅིག །ཅེས་ཚད་མེད་བཞི་བསོམ། 

དེ་ནས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། དེ་ལྟར་བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་དམ་པར་སྤོས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱང་དེ་ལྟར་

ཡིན་པས། དེ་གཉིས་ཆུ་དང་འོ་མ་འདེས་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་སྣང་

བའི་སོ་དེ་ཉིད་དུ། བདག་དང་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབྱེར་མི་ཕེད་པར་གྱུར་པར་བསམ་པ་ནི་

དོན་དམ་པའི་ལྷའོ། །སྟོང་པའི་ངང་ལས། ༀ་ཏ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀྱི་

གདངས་ཀྱི་རྣམ་པར་ནམ་མཁའ་ལ་གགས་པར་བསམ་པ་ནི་སྒའི་ལྷའོ། །གྱུར། བདག་དང་ལྷ་

ཡི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབྱེར་མི་ཕེད་པ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་སྟེང་དུ། སྔགས་

ཀྱི་གདངས་ཀྱི་རྣམ་པར་ནམ་མཁའ་ལ་གགས་པ་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་དངུལ་ཆུ་
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གསེར་གི་བྱེ་མ་ལ་ཞེན་པ་ལྟར་ཡིག་འབྲུ་བྲིས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཁོད་པར་བསམ་པ་

ནི་ཡི་གེའི་ལྷའོ། །ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཨུཏྤལ་ཏཾ་ཡིག་གིས་མཚན་པའི་མཐའ་བསོར་

དུ་ༀ་ཏ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་བསོར་བར་གྱུར། ཟླ་བ་ཕག་མཚན་སྔགས་

དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བའི་རེ་མོ་ནས། རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་

སྒོལ་མའི་ལྷའི་གཟུགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང༌། དེས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་

ཁྱབ་པར་བྱས། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པའི་སྤིན་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་པས་ལེགས་

པར་མཆོད། གཞན་ཡང་སྤིན་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་པ་ལས་བདུད་རིའི་ཆར་རྒྱུན་བབས་

པས་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གི་མེ་རྣམས་ཞི་

ཞིང༌། དེ་རྣམས་བདེ་བས་ཚིམ་པར་བྱས་ནས་ལྷའི་སྐུ་དང་བཅས་པའི་འོད་ཟེར་སླར་

ལོག ། རང་གི་སེམས་ཟླ་བ་ཕག་མཚན་སྔགས་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པ་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ། རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་

སྐུ་མདོག་ལྗང་སྔོན་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀྱི་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གི་ཕག་རྒྱ་དང༌། 

གཡོན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པའི་ཕག་གཉིས་ཨུཏྤལ་སྔོན་

པོས་མཚན་པ། ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་འཕོག་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཕེད་

བཅིངས་སུ་བྱས་པའི་ལྷག་མས་སྐུ་སྟོད་ཁེབས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་ལ་སོགས་

པ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་རྒྱན་ཅིང༌། ལྷ་རྫས་ཀྱི་དར་གི་ན་བཟའ་ཀླུབས་པ། མཚན་

བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང༌། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་མཛེས་ཤིང༌། ཟླ་

བའི་འོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཡོལ་ཅན། ཞབས་གཡས་བརྐངས་ཞིང་གཡོན་བསྐུམ་པའི་ཚུལ་

གིས་བཞུགས་པའི་བསམ་པ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ལྷའོ། །སྤྱི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་ཨཱཿ དམར་



  474  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོས་མཚན་པར་གྱུར་པར་བསམ་པ་ནི་མཚན་མའི་ལྷའོ། །ༀ་པདྨ་ཨུཏ་

བྷ་ཝཱ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ལྔས་པདྨའི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་གནས་ལྔར་གཏུགས་ཏེ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་ཕག་རྒྱའི་

ལྷའོ། །རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་པོ་ཏ་ལ་དང་གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་

ཁམས་ནས་རེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་སྤྱན་དངས། འགོ་ཀུན་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །རྨད་

བྱུང་ཐུགས་རེའི་གྲུ་རྫིངས་ཀྱིས། །སྒོལ་བའི་ཐུགས་དམ་བཅས་པ་བཞིན། །དམ་

བཅས་བཞིན་དུ་འདིར་གཤེགས་ཤིག །ༀ་ཨརྱ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཧེ་ཧི་ཛཿ ཛཿ 

ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དངས། ༀ་པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་

ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་

རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་

ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་གསུངས་ཞིང་དབང་བསྐུར་བས་དབང་གི་ཆུས་

ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། དི་མ་ཐམས་ཅད་དག ། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རལ་པའི་ཐོར་ཅོག་གི་རེར་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་དབུ་བརྒྱན་

པར་གྱུར། ༀ་ཨརྱ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། 

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པཎ་གིས། །ཞེས་ཤཽ་ཀ་གཅིག་ཇོ་བོས་མཛད་པས་བསྟོད། 

དེ་ནས་རང་འཕགས་མའི་སྐུར་གསལ་བར་དམིགས་ཏེ། རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མའོ་སམ་དུ་ཡུན་ཅི་ནུས་ཀྱི་བར་བསོམ་

ནས། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཏཾ་ཡིག་སྔགས་ཕེང་དང་བཅས་པ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་
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བབས་པས་ལུས་གང༌། འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་འཕོས་པས་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་

གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར། པར་བསམ་ༀ་ཏ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའི་ཡི་གེ་བཅུ་པ་གང་

མང་འདོན། བཛྲ་ཨ་མྲ�་ཏས་བུམ་པ་སྒྲུབ། ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསང། ༀ་ཨརྱ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་

ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། བདག་གི་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས། ཞེས་སོགས་

ཀྱིས་བསྟོད། 

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་བསྒྲུབ་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་སྲིད་ཞུའི་མགོན་གི་མཆོད་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ།  ༀ་བཛྲ་ཨ་

མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

གི་བར་གིས་གོང་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབ། ༀ་རཱུ་པ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སོགས་ཀྱིས་འདོད་ཡོན་རྣམས་བྱིན་གིས་བརླབས། 

དེ་ནས་རྟེན་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་

པའི་ངང་ལས་མདུན་དུ་བྷྲུཾ་ལས་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་

རྒྱན་རྟ་བབས་སོགས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ་པདྨ་

འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་བསིལ་ཉ་གང་བའི་གདན་

གི་སྟེང་དུ་ཏཾ་ཡིག་ལྗང་ཁུ་ལས་ཨུཏྤལ་ཏཾ་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། 

འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གི་དོན་བྱས་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་སྐུ་མདོག་ལྗང་སྔོན་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་གཡས་

མཆོག་སྦྱིན་གི་ཕག་རྒྱ་དང༌། གཡོན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་གི་ཕག་རྒྱ་

མཛད་པའི་ཕག་གཉིས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོས་མཚན་པ། ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་མཛེས་ཤིང་

ཡིད་འཕོག་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཕེད་བཅིངས་སུ་བྱས་པའི་ལྷག་མས་སྐུ་སྟོད་ཁེབས་

པ། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་ཅིང༌། ལྷ་རྫས་ཀྱི་
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དར་གི་ན་བཟའ་ཀླུབས་པ། མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང༌། དཔེ་བྱད་བཟང་

པོ་བརྒྱད་ཅུས་མཛེས་ཤིང་ཟླ་བའི་འོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཡོལ་ཅན། ཞབས་གཡས་བསྐངས་

ཤིང་གཡོན་བསྐུམས་པའི་ཚུལ་གིས་བཞུགས་པ། 

དེའི་མཐའ་བསོར་དུ་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་བཀའ་སྡོད་ཆོས་

སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས། སྤིན་གི་ཕུང་པོ་སྟིབས་པ་ལྟར་བསོར་བའི་སྤྱི་བོར་ༀ་དཀར་

པོ། མགིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོས་མཚན་པར་གྱུར། ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་རང་བཞིན་གི་གནས་དང༌། པོ་ཏ་ལ་དང་གཡུ་ལོ་

བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་

དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་བཀའ་སྡོད་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་སྤྱན་

དངས། 

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །ཞེས་པ་ནས། ཡོང་དག་འཁོར་དང་

བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་པ་དང༌། པོ་ཏ་ལ་ཡི་གནས་མཆོག་ནས། །ཏཾ་ཡིག་

ལྗང་ཁུ་ལས་འཁྲུངས་ཤིང༌། །འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །དུས་གསུམ་

སངས་རྒྱས་འཕིན་ལས་མ། །འགོ་བའི་དོན་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བླ་མ་རྒྱལ་

བ་སྲས་བཅས་དང༌། །བཀའ་སྡོད་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་ཚོགས། །དཀར་ཕོགས་སྐོང་

བ་མ་ལུས་པ། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རིགས་དྲུག་རྒྱུད་

ལྔའི་འགོ་ཀུན་དང༌། །སྡེ་བརྒྱད་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། །རྦད་འདེ་ལན་

ཆགས་མགོན་རྣམས་ཀྱང༌། །མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་

ཨཱརྱ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧི་ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་
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མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དབང་གི་ལྷ་

རྣམས་སྤྱན་དངས་ༀ་པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་ ནས། ཤཔྟའི་བར་བརོད། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་

གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་

ནས་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཿ ཧཱུཾ། ཞེས་གསུང་ཞིང་

དབང་བསྐུར་བས། སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིས་གང་། ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གནས་

པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཙོ་བོར་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

དེ་ནས་མཆོད་པ་ནི། རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མེད་ན། །ཞེས་སོགས་སམ། ཡང་ན། ལྷ་ཡི་

མཆོད་ཡོན་དམ་པ་འདི། ཞེས་སོགས་གང་རིགས་ལ། ༀ་ཨཱརྱ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་

ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས། ཤཔྟའི་བར་འབུལ། ཁ་དོག་དབྱིབས་ལེགས་སམ། ཡང་ན། ཨེ་མ་མཆོད་པ་

བླ་ན་མེད། ཅེས་སོགས་གང་རིགས་ཀྱིས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ཕུལ། 

དེ་ནས། རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། འབད་མེད་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་

པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཕུལ་ནས་མཆོད་པ་གོང་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས་བྱས་ཏེ། དེ་

ནས། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པཎ་གིས། །ཞེས་པ་ནས། སྒོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་

པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། ༀ་རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་ནས། 

ཕག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག །ཅེས་པའི་བར་ཉེར་གཅིག་བརོད་པའི་མཐར་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ། ༀ་

ཨཱརྱ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། དེ་ནས། རེ་

བཙུན་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། འབད་མེད་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་མཛད་

དུ་གསོལ། །
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དེ་ནས་གཏོར་མ་ཆ་བཞི་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། ༀ་

ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རི་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད། གཏོར་མ་དང་པོ་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་མུ་ལ་མཱ་ལ་

ཤྲི་མངྒུ་ཨ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་སོགས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་བརོད་ནས་བླ་མ་ལ་འབུལ། གཏོར་མ་གཉིས་པ་

ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་ཏྲི་རཏྣ་ཨ་ཀཱ་རོ་ ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གིས་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་ལ་འབུལ། གཏོར་མ་

གསུམ་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་ཏ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་ཞེས་སོགས་གསུམ་མམ་

བདུན་གིས་འབུལ། གཏོར་མ་བཞི་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཕག་དྲུག་པ་དང་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་དམག་ཟོར་མ་སོགས་གང་མོས་ལ་

སེར་དུ་འབུལ་བའམ། ཡང་ན། ༀ་ཤྲི་དྷརྨཱ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་ཞེས་སོགས་གསུམ་མམ་

བདུན་གིས་འབུལ། 

དེ་ནས། ༀ་ཨརྱ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་ ནས། ཤཔྟའི་བར་དང་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རོལ་མོ་

དང་བཅས་ཏེ་མཆོད། དེ་ནས་རོལ་མོ་དང་བཅས་ཏེ་འདི་ལྟར། བདག་གི་ཚེ་རབ་སྔོན་ནས་སྒྲུབ་པའི་

ལྷ། །ཞེས་པ་ནས། ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །འཇིགས་ཆེན་

སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་དང་འབྱུང་པོའི་གདོན། །ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒིབ་པའི་

འཇིགས་པ་རྣམས། །ཁྱོད་ཞབས་དན་པའི་མོད་ལ་སྐོབས་མཛད་མ། །ནུས་པ་མཐར་

ཕིན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་སྐབས་འོས་ཁྱོད་ཀྱིས་ལུས་ཅན་རྣམས། །ནད་

རིམས་གདོན་བགེགས་དུས་མིན་འཆི་བ་དང༌། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་

དང༌། །འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་མྱུར་དུ་སྐབ་ཏུ་གསོལ། །སྒྲུབ་ལ་བརོན་ཞིང་དམ་ཆོས་

འཕེལ་བ་དང༌། །ཞེས་པ་ནས། ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཅེས་པའི་བར་
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དང༌། 

དེ་ནས། ལྷ་མོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི། །ཞེས་པ་ནས། བགེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སོ་

སོར་འཇོམས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའི་བར་དང༌། 

དེ་ནས་མདོས་ཡས་སོགས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཅིང༌། མཆོད་གཏོར་དང་བཅས་

པ་འབུལ་བ་ནི། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ�་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་

མདུན་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁང་བཟང་ལགས་རིས་བསོར་བ་རེ་ཞོལ་དུ་ཡོན་

བདག་རྣམས་ཀྱི་གླུད་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མཛེས་

ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ། ནམ་མཁའ། རྒྱང་བུ། མདའ་ཁ། འཕང་ཁ། ཕོ་གདོང་། མོ་

གདོང༌། གཏོར་མ་རིན་པོ་ཆེ། འབྲུ་སན་སོགས་མཐུན་པའི་རྫས་དང་མཆོད་པའི་བྱེ་

བྲག་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐམས་ཅད་བཟང་ཞིང་ག་ནོམ་པ་ས་དང་བར་སྣང་ནམ་

མཁའི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གང་བ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། 

ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གི་བར་བརོད། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡེ་དྷརྨཱ་ཞེས་སོགས་སྔགས་

དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། ཞེས་པ་ནས། 

འབྱུང་གྱུར་ཅིག །བར་དང༌། 

དེ་ནས་མཆོད་གཏོར་དང་པོ་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ་ཞེས་པ་ནས། ན་གེ་བྷཿ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་

པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས། ཤཔྟའི་བར་བརོད། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ་ནས། ན་གེ་བྷ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿ སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོཿ ནས། བ་ལ�་ཏ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་གསུམ་གིས་ཕོགས་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས། ཤར་ཕོགས་

རོ་རེ་ཅན་གི་ལྷ་ཚོགས་བཅས། །ཞེས་པ་ནས། མཆིས་པར་མཛོད། །ཅེས་པའི་བར་བརོད༌། 

མཆོད་གཏོར་གཉིས་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་སཾ་བྷ་

ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གིས་བསྔོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་
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པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརོད་ནས། ཕུན་

ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ས་ཡི་ལྷ་མོ་

བསྟན་མ་སོགས། །སྟོང་གསུམ་གཞི་བདག་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །ཚེ་རིང་མཆེད་

ལྔ་བསྟན་སྐོང་བཅས། །གངས་ཅན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཁྱད་པར་ཡུལ་

ཕོགས་འདི་ཉིད་ཀྱི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་རྣལ་འབྱོར་

ཡོན་མཆོད་རྣམས། །ལས་དང་བྱ་བ་ཅི་བྱེད་ཀྱང༌། །ཀོ་ལོང་ཕག་དོག་མ་མཛད་

པར། །མཐུན་རྐེན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་གཞི་བདག་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། བདག་

གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །ཞེས་སོགས་བརོད་ནས་འཕིན་ལས་བཅོལ། 

དེ་ནས་མཆོད་གཏོར་གསུམ་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་དེ་ཝ་ན་ག་ཡཀྵ། ཞེས་པ་ནས། ཨ་མ་ནུ་ཥ་ས་པ་

རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ནས། ཤཔྟའི་བར་བརོད། ༀ་དེ་ཝ་ན་ག་ནས། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོཿ 

ཞེས་པ་ནས། བ་ལ�་ཏ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་གསུམ་མམ་བདུན་གིས་བསྔོས། 

དེ་ནས། ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་མཐུ་དང༌། གསང་སྔགས་དང༌། རིགས་

སྔགས་དང༌། གཟུངས་སྔགས་དང༌། སིང་པོ་དང༌། ཕག་རྒྱ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

མཐུ་དང༌། བདེན་པའི་བྱིན་གིས་བརླབས་ཀྱི་མཐུས། ལྷ་དང༌། ཀླུ་དང༌། དི་ཟ་དང༌། 

གྲུལ་བུམ་དང༌། སྲུལ་བོ་དང༌། བརེད་བྱེད་དང༌། སྨོ་བྱེད་དང༌། རན་པོ་དང༌། རན་

མོ་དང༌། བུ་ཕོ་དང༌། བུ་མོ་དང༌། འཁོར་གཡོག་དང༌། མ་མོ་དང༌། མཁའ་འགོ་དང༌། 

ལོག་འདེན་དང༌། གཤིན་རེ་དང༌། རྒྱལ་པོ་དང༌། འགོང་པོ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡིང་

དང༌། གཉན་དང༌། ས་བདག་དང༌། ཀླུ་སྲིན་དང༌། གནོད་སྦྱིན་དང༌། འབྱུང་པོ་དང༌། 

བཙན་དང༌། བདུད་དང་། ཡི་དྭགས་དང༌། ཤ་ཟ་དང༌། གཟའ་དང༌། རྒྱུ་སར་དང༌། ལོ་
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དང་། ཟླ་བ་དང༌། ཞག་དང་ཟ་མ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པའི་སྦྱོར་བ་བྱེད་པ་རྣམས་ཞི་

བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརོད། 

དེ་ནས་གཏོར་མ་བཞི་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་གུང་ཀ་རི་ནས། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་ནས། ཤ་པྟའི་བར་

དང་། ༀ་གུང་ཀ་རི་ནས། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོཿ ཞེས་སོགས་གསུམ་མམ་བདུན་གིས་བསྔོས། 

དེ་ནས་རོལ་མོ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་འདི་སད་དོ། ། ན་མོ། བླ་མ་ཡི་དམ་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་

དང༌། །མཆོག་གསུམ་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའི་བྱིན་བརླབས་དང༌། །གསང་སྔགས་

རིགས་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་བདེན་པ་དང༌། །འདི་ལྟར་མཆོད་སྦྱིན་བགིས་པའི་

མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་སྦྱིན་བདག་བཅས་པ་ལ། །ལྷ་ཀླུ་དི་ཟ་

གྲུལ་བུམ་ཤ་ཟ་དང༌། །སྲུལ་བོ་བརེད་བྱེད་སྨོ་བྱེད་དེ་དག་ནི། །རན་རོན་བུ་དང་

བུ་མོ་གཡོག་འཁོར་བཅས། །མ་མོ་མཁའ་འགོ་ལོག་འདེན་གཤིན་རེ་དང༌། །རྒྱལ་

འགོང་མཁའ་ལྡིང་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ཚོགས། །གནོད་སྦྱིན་འབྱུང་པོ་བཙན་བདུད་

ཡི་དྭགས་དང༌། །དང་སྲོང་གཟའ་སར་ལོ་ཟླ་ཞག་དང་ནི། །ཟ་མ་སོགས་ལ་རྒྱུ་

བའི་གདོན་བགེགས་ཀྱི། །གནོད་པའི་བསམ་སྦྱོར་མ་ལུས་ཞི་གྱུར་ཅིག །སོ་སོར་

འདོད་དགུའི་དམ་རྫས་འདི་སྟེར་ཞིང༌། །བསླུ་མེད་བདེན་པ་དམ་པའི་ཆོས་བཤད་

ཅིང༌། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་གདོན་

བགེགས་གནོད་པ་དང༌། །མི་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བའི་འགལ་རྐེན་དང༌། །དུས་

མིན་འཆི་དང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི། །གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བཟློག་པར་

མཛོད། །ཅེས་འཕིན་ལས་བཅོལ། 

དེ་ནས་གཏོར་མ་ལྔ་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝཱ་ལོ་ཀི ། ཞེས་སོགས་གསུམ་མམ་
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བདུན་གིས་རིགས་དྲུག་ལ་བསྔོས་ཏེ། འདི་ལྟར། ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རི་

རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །འགོ་བ་རིགས་དྲུག་ལམ་རྒྱུད་ལྔ། །སྐེ་གནས་རྣམ་པ་

བཞིས་བསྡུས་པའི། །དིན་ཅན་ཕ་མར་གྱུར་པ་ཡི། །མཁའ་མཉམ་འགོ་བའི་ཚོགས་

ལ་འབུལ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མས་ཚིམ་གྱུར་ནས། །རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་

ལས་གོལ་ཏེ། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉིད་དང༌། །ཡང་ད་ལྟ་བས་རྒྱུད་ཕྱུག་

ཅིང༌། །ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་ཡོངས་རྫོགས་ནས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་

བརོད། 

དེ་ནས། གཏོར་མ་དྲུག་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སོགས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་

བརོད། ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ཐོག་

མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར། །བསད་དང་བཅིངས་དང་བརེག་པ་དང༌། །འཕོག་དང་

བརྐུས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་གཉེར་བ་དང༌། །བུ་ལོན་ཆགས་པ་

རྣམས་ལ་བསྔོ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མས་ཚིམ་གྱུར་ནས། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་

མ་ལུས་དག །བུ་ལོན་རྣམས་ཀྱང་ཁྱེར་གྱུར་ནས། །མྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི། །གོ་འཕང་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །ཞེས་

སོགས་བརོད་ནས་རང་ཉིད་རེ་བཙུན་མར་གསལ་བ་ཁོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མགིན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ། ཧཱུཾ། དམ་ཆོས་སྐོང་བའི་

སྲུང་མ་རྣམས། །འདིར་ནི་བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་མཛོད། །མཆོད་སྦྱིན་ཆེན་པོ་

གླུད་དང་བཅས། །ཡོན་བདག་གླུད་དུ་ཁྱེད་ལ་འབུལ། །འདི་ལ་གནོད་པར་མ་མཛད་

ཅིག །སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་པོ། །སྔགས་འཆང་ང་ཡི་བཀའ་ཉོན་ལ། །གཞན་

གི་རྦད་པར་མ་ཉན་ཅིག །གདོན་བགེགས་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །བསམ་སྦྱོར་
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ངན་པ་ཞི་བར་གིས། །ཁྱེད་རྣམས་དགེས་པའི་གཏོར་མ་དང༌། །སྲོག་ཆགས་ནོར་

གླུད་མང་པོ་དང༌། །ལ་རྫས་ལུང་རྫས་འདོད་དགུ་བཅས། །ཡིད་འོང་ཁང་པ་སྤེའུ་

ཞོལ་དང༌། །དར་གི་གུར་ཕུབ་དི་རི་རི། །འབྲུ་ཚོམ་དགུ་ཡི་ཁི་ལ་བཞུགས། །ངར་

གླུ་རྒྱན་ཅན་སྣ་ཚོགས་དང༌། །ཡིད་འོང་རྟ་ཡི་ཚོགས་མགོགས་ལ། །འབྲུ་ཡི་ངར་

མི་ཆེན་པོ་སྐོན། །ལུས་ལ་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་ཆ་བཏགས། །རྒྱན་ཆ་ཡིད་འོང་

སེ་ལི་ལི། །དར་གི་གོས་གོན་ལྷུབ་སེ་ལྷུབ། །སྨྲ་བ་མཁས་དང་འཛུམ་མདངས་

ཅན། །འོག་ན་རྟ་ཞོན་ཞུང་སེ་ཞུང། །མགོ་ལ་ཐོད་བཅིངས་པུ་རུ་རུ། །རེད་འཇོ་

སྣ་ཚོགས་བསྒྱུར་ལ་མཁས། །གཡུ་ཡི་ལྷམ་ཆུང་ཟུ་ལུ་ལུ། །གསེར་གི་ས་རགས་

ཁྱུགས་སེ་ཁྱུགས༌། །ནམ་རྒྱང་ལྡེམ་པས་སྐུ་ལ་བརྒྱན། །ཕོ་གདོང་མོ་གདོང་མི་སད་

སྨྲ། །མངའ་རིས་འདོད་དགུ་ཚང་བ་རྣམས། །ཡོན་བདག་གླུད་དུ་ཁྱེར་ལ་འབུལ། །ཡིད་

འོང་ནོར་ནི་མང་པོ་དང༌། །ཞལ་ཟས་ཞིམ་དགུ་མངར་དགུ་དང༌། །འཁོར་གཡོག་ངར་

མི་སུམ་ཅུ་དང༌། །སན་སྤོས་སྒོན་མེ་གསལ་བ་རྣམས། །ཁྱེད་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་

ལགས་ཀྱི། །སྔགས་པ་ཕུར་བུ་བསྒིལ་བ་དང༌། །ཡུངས་དཀར་ཐུན་གིས་བྲབས་པ་

དང༌། །ཟོར་ཁ་སྣ་ཚོགས་འཕེན་པ་དང༌། །གཏད་གནོན་སྦྱོར་བ་བྱེད་པ་རྣམས། །དེ་

དག་ནུས་པ་ཕིར་བཟློག་ཅིག །བོན་པོ་རྔ་གཤང་བརྡུང་བ་དང༌། །སྔོ་དམར་འུར་

རོ་འཕེན་པ་དང༌། །བཙོ་དམར་འཕེན་པར་བྱེད་པ་བཟློག །དག་སྔགས་ཕ་མེན་

གནོད་པ་དང༌། །སྡེ་བརྒྱད་དག་པོ་བསྐུལ་བ་རྣམས། །དེ་དག་ནུས་པ་ཕིར་བཟློག་

ཅིག །ཚེས་སྐེད་ལྷ་འདེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །ལ་ལ་དཀོར་ཆེའི་ཤུལ་དུ་འབྲང༌། །ལ་ལ་

གནའ་ཟན་གཤེད་དུ་འོངས། །ལ་ལ་སྔགས་པས་དག་པོར་རྦད། །ལ་ལ་བདེན་པའི་
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རྒྱུ་འབྲས་སྟོན། །ལ་ལ་རིམས་ནད་དལ་ཡམ་གཏོང༌། །འགའ་ཞིག་སད་དང་སེར་བ་

གཏོང༌། །ཆར་མི་འབབ་དང་ལོ་ཉེས་བྱེད། །ལན་ཆགས་བུ་ལོན་འདོད་པ་དང༌། །ཉེ་

འབྲེལ་གོགས་ཀྱི་ཤུལ་དུ་འབྲང༌། །མཛེ་ནད་གཏོང་བའི་ཀླུ་རྣམས་དང༌། །གནོད་བྱེད་

འོག་གདོན་ཀླུ་རྣམས་དང༌། །ཤ་ཁག་སྲོག་དབུགས་ཟ་བ་དང༌། །འབྲས་བུ་ལོ་ཏོག་ཟ་

བ་དང༌། །ངར་སྣབས་མི་གཙང་ཟ་བ་དང༌། །འབྱུང་བའི་ལྷ་དང་ས་བདག་དང༌། །ལོ་

དང་སྤར་ཁ་སེ་བ་བཅས། །ཀུན་ཀྱང་གླུད་ཀྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །གནོད་འགལ་ངན་

པ་ཞི་བར་གིས། །བུ་ལོན་ལན་ཆགས་ད་གཞལ་ལོ། །བདག་ཅག་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་

བར་མཛོད། །རྐེན་ངན་བར་བཅོད་ཕིར་བཟློག་ཅིག །རྦོད་གཏོང་ནུས་པ་བཟློག་ཏུ་

གསོལ། །བསམ་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་

མཆོད་སྦྱིན་བགིས། །སིང་རེའི་སེམས་ཀྱིས་དམ་ཆོས་བཤད། །ཁྱོད་ཀྱང་མ་རིག་

འཁོར་བར་འཁྱམས། །ད་ནི་བྱང་སེམས་ལྡན་པར་གིས། །རང་རང་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་

ལ། །གཞན་གི་ལུས་ལ་གནོད་མ་བྱེད། །སྡིག་སྦྱོངས་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་སོགས། །ནད་

ཡམ་དལ་ཡམ་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །ཚེ་དང་དབང་ཐང་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། །ལོ་ཏོག་

ཆར་ཆུ་རྒྱས་པར་མཛོད། །གོ་བུར་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་བཟློག །ཡེ་འབྲོག་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་བཟློག །བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིའི་ནད་རྣམས་བཟློག །སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུའི་གདོན་

རྣམས་བཟློག །ཡས་བདུད་གཡོས་དང་མས་སྲི་ལངས། །ཕ་མཚན་རྒྱ་འདེ་ཐམས་

ཅད་དང༌། །མ་སྲུའི་བྱུར་འདེ་ཐམས་ཅད་བཟློག །ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ངན་པ་བཟློག །ཕུང་

འདེ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །སྲིད་ལ་རྐུ་བ་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །བྱིས་པའི་

གདོན་རྣམས་ཞི་བར་མཛོད། །མི་ཁ་ཁ་མཆུ་མ་གཏོང་ཞིག །གཞན་གི་གཡུལ་ངོ་
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ཞི་བར་གིས། །བདག་གི་དམག་ཐབས་ལེགས་པར་མཛོད། །མྱོས་ཤིང་འཐིབ་པ་

གསལ་བ་དང༌། །ཉིན་གཅིག་ཉིན་གཉིས་ཉིན་གསུམ་པ། །རིམས་ནད་ཐམས་ཅད་

ཞི་བར་མཛོད། །ཉམས་ང་འཚེ་བ་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །ཡུལ་ཕོགས་དགེ་བར་མཛད་

དུ་གསོལ། །དམ་ཆོས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །འཐབ་རོད་ཞི་བར་མཛད་དུ་

གསོལ། །ལོ་བརྒྱ་འཚོ་ཞིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བ་དང༌། །བཀྲ་ཤིས་རི་བོ་བཞིན་དུ་

བརྟན་པ་དང༌། །བསོད་ནམས་ཉི་འོད་བཞིན་དུ་འབར་བར་མཛོད། །མི་ཕེད་མི་ཤིང་

ཀུན་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཤཽ་ཀ་གཅིག་པོ་འདི་མན་གསུམ་བརོད། 

དེ་ནས་ལན་ཁ་ཡར་གཏོང་ཚེ། མཆོད་གཏོར་དང་ཡས་རྣམས་གསོས་ཏེ་བྱིན་གིས་བརླབས། རེ་བཙུན་འཕགས་

མ་སྒོལ་མ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ཕག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག །ཞེས་པ་དང༌། འབད་མེད་

ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་པའི་བར་སྔར་ལྟར་བཏང༌། མཐར་འཇིག་

རྟེན་པའི་གཏོར་མ་རྣམས་མདོས་ཀྱི་ནང་དུ་སྒིལ། མདོས་ལམ་བསྟན། སོ་དབྱེ་ནས་མདོས་ཁ་བསྒྱུར་ལ། ཀྱྱཻ། སྐོད་དོ་

གཤེགས་སོ་བགེགས་དང་མ་སྲིན་ཚོགས། །ཕོ་བྲང་དེ་ནི་ད་སྐོད་འཚལ། །ཆིབས་ཁ་

དེ་ནི་ད་བསྒྱུར་འཚལ། །ཤར་གི་སོ་བས་སོ་ཕེ་འཚལ། །ཤར་ཕོགས་དུང་སོ་དཀར་

པོ་ཕེ། །ཤར་གི་འཕང་བས་འཕང་སོལ་འཚལ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་འཕང་སོལ་

འཚལ། །མདོས་འགོ་དེ་ནི་ཤར་དུ་འགོ། །གླུད་འགིམ་དེ་ནི་ཤར་དུ་འགིམ། །ཤར་

ཕོགས་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༌། །དི་ཟ་འབུམ་གི་འཁོར་གིས་བསོར། །ཁྱོད་

ཀྱང་མདོས་ཀྱི་བདག་པོ་སྟེ། །མདོས་བདག་ལ་སོགས་མདོས་བཞེས་ཤིག །གླུད་

བདག་ལ་སོགས་གླུད་བཞེས་ཤིག །ད་གཤེགས་དེ་ནི་ད་རེ་རན། །ཕོ་བྲང་དེ་ནི་

ད་སྐོད་འཚལ། །འཆིབས་ཁ་དེ་ནི་ད་བསྒྱུར་འཚལ། ། ཧཱུཾ། བསྐོད་དོ་གཤེགས་སོ་
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བགེགས་དང་དམ་སྲིན་ཚོགས། །ཕོ་བྲང་དེ་ནི་ད་སྐོད་འཚལ། །ཆིབས་ཁ་དེ་ནི་

ད་བསྒྱུར་འཚལ། །ལྷོ་ཡི་སོ་བས་སོ་ཕེ་འཚལ། །ལྷོ་ཕོགས་གསེར་སོ་སེར་པོ་

ཕེ། །ལྷོ་ཡི་འཕང་བས་འཕང་སོལ་འཚལ། །གཤིན་རེ་གཤེད་པོས་འཕང་སོལ་

འཚལ། །མདོས་འགོ་དེ་ནི་ལྷོ་རུ་འགོ། །གླུད་འགིམས་དེ་ནི་ལྷོ་རུ་འགིམ། །ལྷོ་ཕོགས་

རྒྱལ་པོ་འཕགས་སྐེས་པོ། །གཤིན་རེ་འབུམ་གིས་འཁོར་གིས་བསོར། །ཁྱེད་ཀྱང་

མདོས་ཀྱི་བདག་པོ་སྟེ། །མདོས་བདག་ལ་སོགས་མདོས་བཞེས་ཤིག །གླུད་བདག་

ལ་སོགས་གླུད་བཞེས་ཤིག །ད་གཤེགས་དེ་ནི་ད་རེ་རན། །ཕོ་བྲང་དེ་ནི་ད་བསྐོད་

འཚལ། །ཆིབས་ཁ་དེ་ནི་ད་བསྒྱུར་རོ། ། ཧཱུཾ། སྐོད་དོ་གཤེགས་སོ་བགེགས་དང་མ་

སྲིན་ཚོགས། །ཕོ་བྲང་དེ་ནི་ད་སྐོད་འཚལ། །ཆིབས་ཁ་དེ་ནི་ད་བསྒྱུར་འཚལ། །ནུབ་

ཀྱི་སོ་བས་སོ་ཕེ་འཚལ། །ནུབ་ཕོགས་ཟང་སོ་དམར་པོ་ཕེ། །ནུབ་ཀྱི་འཕང་བས་

འཕང་སོལ་འཚལ། །རྟ་མགིན་རྒྱལ་པོས་འཕང་སོལ་འཚལ། །མདོས་འགོ་དེ་ནི་ནུབ་

ཏུ་འགོ། །གླུད་འགིམ་དེ་ནི་ནུབ་ཏུ་འགིམ། །ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་པོ་སྤྱན་མི་བཟང༌། །གྲུལ་

བུམ་འབུམ་གི་འཁོར་གིས་བསོར། །ཁྱེད་ཀྱང་མདོས་ཀྱི་བདག་པོ་སྟེ། །མདོས་

བདག་ལ་སོགས་མདོས་བཞེས་ཤིག །གླུད་བདག་ལ་སོགས་གླུད་བཞེས་ཤིག །ད་

གཤེགས་དེ་ནི་ད་རེ་རན། །ཕོ་བྲང་དེ་ནི་ད་བསྐོད་འཚལ། །ཆིབས་ཁ་དེ་ནི་ད་བསྒྱུར་

རོ། ། ཧཱུཾ། སྐོད་དོ་གཤེགས་སོ་བགེགས་དང་མ་སྲིན་ཚོགས། །ཕོ་བྲང་དེ་ནི་ད་སྐོད་

འཚལ། །ཆིབས་ཁ་དེ་ནི་ད་བསྒྱུར་འཚལ། །བྱང་གི་སོ་བས་སོ་ཕེ་འཚལ། །བྱང་

ཕོགས་གཡུ་སོ་སྔོན་པོ་ཕེ། །བྱང་གིས་འཕང་བས་འཕང་སོལ་འཚལ། །བདུད་བརི་

འཁྱིལ་པས་འཕང་སོལ་འཚལ། །མདོས་འགོ་དེ་ནི་བྱང་དུ་འགོ། གླུད་འགིམས་དེ་
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ནི་བྱང་དུ་འགིམ། །བྱང་ཕོགས་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཐོས་སྲས། །གནོད་སྦྱིན་འབུམ་གི་

འཁོར་གིས་བསོར། །ཁྱེད་ཀྱང་མདོས་ཀྱི་བདག་པོ་སྟེ། །མདོས་བདག་ལ་སོགས་

མདོས་བཞེས་ཤིག །གླུད་བདག་ལ་སོགས་གླུད་བཞེས་ཤིག །ད་གཤེགས་དེ་ནི་

ད་རེ་རན། །ཕོ་བྲང་དེ་ནི་ད་བསྐོད་འཚལ། །ཆིབས་ཁ་དེ་ནི་ད་བསྒྱུར་རོ། །དེ་ནས་

མདོས་ལམ་བསྟན་པ་ནི། ཧཱུཾ། སྲིད་པའི་མདོས་བདག་ཆེན་མོ་རྣམས། །ལམ་བསྟན་

ཤར་གི་ཕོགས་སུ་བསྟན། །ཤར་གི་ཕོགས་སུ་མ་བསྟན་ན། །དི་ཟ་ཕོ་མོ་མདོས་ལ་

དགེས། །དི་ཟ་ཕོ་མོ་འབོད་ལྷང་ལྷང༌། །སྲིད་པའི་མདོས་ཆེན་ཁྱོད་སོང་ལ། །བདག་

ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པའི་རྐེན་ཆེན་མ་གཏང་ཞིག །ཆགས་ཆེ་

ཉམས་ང་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། ། ཧཱུཾ། སྲིད་པའི་མདོས་བདག་ཆེན་མོ་རྣམས། །ལམ་

བསྟན་ཤར་ལྷོ་མཚམས་སུ་བསྟན། །ཤར་ལྷོ་མཚམས་སུ་མ་བསྟན་ན། །མེ་ལྷ་ཕོ་

མོ་མདོས་ལ་དགེས། །མེ་ལྷ་ཕོ་མོ་འབོད་ལྷང་ལྷང༌། །སྲིད་པའི་མདོས་ཆེན་ཁྱོད་

སོང་ལ། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པའི་རྐེན་ཆེན་མ་གཏང་

ཞིག །ཆགས་ཆེ་ཉམས་ང་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། ། ཧཱུཾ། སྲིད་པའི་མདོས་བདག་ཆེན་མོ་

རྣམས། །ལམ་བསྟན་ལྷོ་ཡི་ཕོགས་སུ་བསྟན། །ལྷོ་ཡི་ཕོགས་སུ་མ་བསྟན་ན། །གྲུལ་

བུམ་ཕོ་མོ་མདོས་ལ་དགེས། །གྲུལ་བུམ་ཕོ་མོ་འབོད་ལྷང་ལྷང༌། །སྲིད་པའི་མདོས་

ཆེན་ཁྱོད་སོང་ལ། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པའི་རྐེན་ཆེན་

མ་གཏང་ཞིག །ཆགས་ཆེན་ཉམས་ང་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། ། ཧཱུཾ། སྲིད་པའི་མདོས་བདག་

ཆེན་མོ་རྣམས། །ལམ་བསྟན་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་བསྟན། །ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་མ་

བསྟན་ན། །སྲིན་པོ་ཕོ་མོ་མདོས་ལ་དགེས། །སྲིན་པོ་ཕོ་མོ་འབོད་ལྷང་ལྷང༌། །སྲིད་
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པའི་མདོས་ཆེན་ཁྱོད་སོང་ལ། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་

པའི་རྐེན་ཆེན་མ་གཏང་ཞིག །ཆགས་ཆེ་ཉམས་ང་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། ། ཧཱུཾ། སྲིད་

པའི་མདོས་བདག་ཆེན་མོ་རྣམས། །ལམ་བསྟན་ནུབ་ཀྱི་ཕོགས་སུ་བསྟན། །ནུབ་

ཀྱི་ཕོགས་སུ་མ་བསྟན་ན། །ཀླུ་ལམ་དཀར་པོ་མདོས་ལ་དགེས། །ཀླུ་ལམ་དཀར་

པོ་འབོད་ལྷང་ལྷང༌། །སྲིད་པའི་མདོས་ཆེན་ཁྱོད་སོང་ལ། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་

འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པའི་རྐེན་ངན་མ་གཏང་ཞིག །ཆགས་ཆེ་ཉམས་ང་བསྒྱུར་

དུ་གསོལ། ། ཧཱུཾ། སྲིད་པའི་མདོས་བདག་ཆེན་མོ་རྣམས། །ལམ་བསྟན་ནུབ་བྱང་

མཚམས་སུ་བསྟན། །ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ་མ་བསྟན་ན། །རླུང་ལྷ་ཕོ་མོ་མདོས་ལ་

དགེས། །རླུང་ལྷ་ཕོ་མོ་འབོད་ལྷང་ལྷང༌། །སྲིད་པའི་མདོས་ཆེན་ཁྱོད་སོང་ལ། །བདག་

ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པའི་རྐེན་ཆེན་མ་གཏང་ཅིག །ཆགས་ཆེ་

ཉམས་ང་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། ། ཧཱུཾ། སྲིད་པའི་མདོས་བདག་ཆེན་མོ་རྣམས། །ལམ་

བསྟན་བྱང་གི་ཕོགས་སུ་བསྟན། །བྱང་གི་ཕོགས་སུ་མ་བསྟན་ན། །གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་

མདོས་ལ་དགེས། །གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་འབོད་ལྷང་ལྷང༌། །སྲིད་པའི་མདོས་ཆེན་ཁྱོད་

སོང་ལ། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པའི་རྐེན་ཆེན་མ་གཏང་

ཞིག །ཆགས་ཆེ་ཉམས་ང་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། ། ཧཱུཾ། སྲིད་པའི་མདོས་བདག་ཆེན་མོ་

རྣམས། །ལམ་བསྟན་བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་བསྟན། །བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་མ་བསྟན་

ན། །དབང་ལྡན་ཕོ་མོ་མདོས་ལ་དགེས། །དབང་ལྡན་ཕོ་མོ་འབོད་ལྷང་ལྷང༌། །སྲིད་

པའི་མདོས་ཆེན་ཁྱོད་སོང་ལ། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་

པའི་རྐེན་ཆེན་མ་གཏང་ཞིག །ཆགས་ཆེ་ཉམས་ང་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། ། ཧཱུཾ། སྲིད་
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པའི་མདོས་བདག་ཆེན་མོ་རྣམས། །ལམ་བསྟན་སྟེང་གི་ཕོགས་སུ་བསྟན། །སྟེང་གི་

ཕོགས་སུ་མ་བསྟན་ན། །ཚངས་པ་ཕོ་མོ་མདོས་ལ་དགེས། །ཚངས་པ་ཕོ་མོ་འབོད་

ལྷང་ལྷང༌། །སྲིད་པའི་མདོས་ཆེན་ཁྱོད་སོང་ལ། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་

བཅས་ལ། །གནོད་པའི་རྐེན་ཆེན་མ་གཏང་ཞིག །ཆགས་ཆེ་ཉམས་ང་བསྒྱུར་དུ་

གསོལ། ། ཧཱུཾ། སྲིད་པའི་མདོས་བདག་ཆེན་མོ་རྣམས། །ལམ་བསྟན་འོག་གི་ཕོགས་

སུ་བསྟན། །འོག་གི་ཕོགས་སུ་མ་བསྟན་ན། །ས་བདག་ཕོ་མོ་མདོས་ལ་དགེས། །ས་

བདག་ཕོ་མོ་འབོད་ལྷང་ལྷང༌། །སྲིད་པའི་མདོས་ཆེན་ཁྱོད་སོང་ལ། །བདག་ཅག་

དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པའི་རྐེན་ཆེན་མ་གཏང་ཞིག །ཆགས་ཆེ་

ཉམས་ང་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། །ད་ནི་མདོས་ལམ་ཁ་སྒྱུར་འཚལ། །

དེ་ནས་གསེར་སྐེམས་གཏོང༌། དེ་ནས། ཧཱུཾ། ཕོགས་ཕོགས་ཉི་མའི་ཤར་ཕོགས་ན། །དུང་

ལུང་དཀར་པོའི་ནང་ཤེད་ན། །དུང་གི་རྟ་ཕོ་སོ་བ་ཙམ། །བང་རེ་མགོགས་ལ་རྒྱ་

མ་རྒྱུག །དུང་གི་མི་ཕོ་མཆེ་བ་ཙམ། །སྨྲ་རེ་མཁས་ལ་ལྡ་མ་ལྡིབ། །དེ་ནི་མི་བཟང་

རྟ་རེ་བཟང༌། །དེ་ན་འགོ་མཁས་གཏམ་རེ་སྡུག །དེ་ན་འཁོར་མང་གཡོག་རེ་

ཧགས། །དེ་ན་གསེར་བཟང་གཡུ་རེ་ཆེ། །དེ་ན་སྟག་གཟིགས་རི་མོ་བཀྲ། །ཡ་བདུད་

ཕོ་བྲང་དེ་རུ་བསྐོད། །མ་བདུད་ཕོ་བྲང་དེ་བསྐོད་འཚལ། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དེར་

བསྐོད་འཚལ། །བཙན་གི་ཤོ་རེ་དེར་འགེམས་འཚལ། །མ་མོའི་འདུས་ས་དེ་རུ་

འཚལ། །ཐེའུ་རང་བསྐས་ས་དེ་རུ་འཚལ། །སྲིན་པོའི་མཚེར་ས་དེ་རུ་མཛོད། །ཕག་

གི་སོར་རེར་དེ་རུ་མཛོད། །ཀུ་རེ་སྐལ་ཀ་དེ་རུ་མཛོད། །འདི་ན་སྡོད་པའི་ཡུལ་མ་

མཆིས། །མདོས་འདི་འབུལ་ལོ་སླར་མ་ལོག །གླུད་འདི་འབུལ་ལོ་སབ་མ་ངན། །ཚེ་
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འདིར་འགུགས་སོ་སན་མ་བསྲ། ། ཧཱུཾ། ཕོགས་ཕོགས་ཉི་མའི་ལྷོ་ཕོགས་ན། །གསེར་

ལུང་སེར་པོའི་ནང་ཤེད་ན། །གསེར་གི་རྟ་ཕོ་སོ་བ་ཙམ། །བང་རེ་མགོགས་ལ་རྒྱ་

མ་རྒྱུག །གསེར་གི་མི་ཕོ་མཆེ་བ་ཙམ། །སྨྲ་རེ་མཁས་ལ་ལྡ་མ་ལྡིབ། །དེ་ན་མི་

བཟང་རྟ་རེ་བཟང༌། །དེ་ན་འགོ་མཁས་གཏམ་རེ་སྡུག །དེ་ན་འཁོར་མང་གཡོག་རེ་

ཧགས། །དེ་ན་གསེར་བཟང་གཡུ་རེ་ཆེ། །དེ་ན་སྟག་ཟིགས་རི་མོ་བཀྲ། །ཡ་བདུད་ཕོ་

བྲང་དེ་རུ་བསྐོད། །མ་བདུད་ཕོ་བྲང་དེ་བསྐོད་འཚལ། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དེར་བསྐོད་

འཚལ། །བཙན་གི་ཤོ་རེ་དེར་འགེམས་འཚལ། །མ་མོའི་འདུས་ས་དེ་རུ་འཚལ། །ཐེའུ་

རང་བསྐས་ས་དེ་རུ་འཚལ། །སྲིན་པོའི་མཚེར་ས་དེ་རུ་མཛོད། །ཕག་གི་སོར་རེར་

དེ་རུ་མཛོད། །ཀུ་རེ་སྐལ་ཀ་དེ་རུ་མཛོད། །འདི་ན་སྡོད་པའི་ཡུལ་མ་མཆིས། །མདོས་

འདི་འབུལ་ལོ་སླར་མ་ལོག །གླུད་འདི་འབུལ་ལོ་སབ་མ་ངན། །ཚེ་འདིར་འགུགས་སོ་

སན་མ་བསྲ། ། ཀྱྱཻ། ཕོགས་ཕོགས་ཉི་མའི་ནུབ་ཕོགས་ན། །ཟངས་ལུང་དམར་པོའི་

ནང་ཤེད་ན། །ཟངས་ཀྱི་རྟ་ཕོ་སོ་བ་རམ། །བང་རེ་མགོགས་ལ་རྒྱ་མ་རྒྱུག །ཟངས་ཀྱི་

མི་ཕོ་མཆེ་བ་ཙམ། །སྨྲ་རེ་མཁས་ལ་ལྡ་མ་ལྡིབ། །དེ་ན་མི་བཟང་རྟ་རེ་བཟང༌། །དེ་ན་

འགོ་མཁས་གཏམ་རེ་སྡུག །དེ་ན་འཁོར་མང་གཡོག་རེ་ཧགས། །དེ་ན་གསེར་བཟང་

གཡུ་རེ་ཆེ། །དེ་ན་སྟག་ཟིགས་རི་མོ་བཀྲ། །ཡ་བདུད་ཕོ་བྲང་དེ་རུ་བསྐོད། །མ་བདུད་

ཕོ་བྲང་དེ་བསྐོད་འཚལ། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དེར་བསྐོད་འཚལ། །བཙན་གི་ཤོ་རེ་

དེར་འགེམས་འཚལ། །མ་མོའི་འདུས་ས་དེ་རུ་འཚལ། །ཐེའུ་རང་བསྐས་ས་དེ་རུ་

འཚལ། །སྲིན་པོའི་མཚེར་ས་དེ་རུ་མཛོད། །ཕག་གི་སོར་རེར་དེ་རུ་མཛོད། །ཀུ་རེ་

སྐལ་ཀ་དེ་རུ་མཛོད། །འདི་ན་སྡོད་པའི་ཡུལ་མ་མཆིས། །མདོས་འདི་འབུལ་ལོ་སླར་
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མ་ལོག །གླུད་འདི་འབུལ་ལོ་སབ་མ་ངན། །ཚེ་འདིར་འགུགས་སོ་སན་མ་བསྲ། ། ཀྱྱཻ། 

ཕོགས་ཕོགས་ཉི་མའི་བྱང་ཕོགས་ན། །གཡུ་ལུང་སྔོན་པོའི་ནང་ཤེད་ན། །གཡུ་ཡི་

རྟ་ཕོ་སོ་བ་ཙམ། །བང་རེ་མགོགས་ལ་རྒྱ་མ་རྒྱུག །གཡུ་ཡི་མི་ཕོ་མཆེ་བ་ཙམ། །སྨྲ་

རེ་མཁས་ལ་ལྡ་མ་ལྡིབ། །དེ་ན་མི་བཟང་རྟ་རེ་བཟང༌། །དེ་ན་འགོ་མཁས་གཏམ་རེ་

སྡུག །དེ་ན་འཁོར་མང་གཡོག་རེ་ཧགས། །དེ་ན་གསེར་བཟང་གཡུ་རེ་ཆེ། །དེ་ན་

སྟག་ཟིགས་རི་མོ་བཀྲ། །ཡ་བདུད་ཕོ་བྲང་དེ་རུ་བསྐོད། །མ་བདུད་ཕོ་བྲང་དེ་བསྐོད་

འཚལ། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དེར་བསྐོད་འཚལ། །བཙན་གི་ཤོ་རེ་དེར་འགེམས་

འཚལ། །མ་མོའི་འདུས་ས་དེ་རུ་འཚལ། །ཐེའུ་རང་བསྐས་ས་དེ་རུ་འཚལ། །སྲིན་

པོའི་མཚེར་ས་དེ་རུ་མཛོད། །ཕག་གི་སོར་རེར་དེ་རུ་མཛོད། །ཀུ་རེ་སྐལ་ཀ་དེ་རུ་

མཛོད། །འདི་ན་སྡོད་པའི་ཡུལ་མ་མཆིས། །མདོས་འདི་འབུལ་ལོ་སླར་མ་ལོག །གླུད་

འདི་འབུལ་ལོ་སབ་མ་ངན། །ཚེ་འདིར་འགུགས་སོ་སན་མ་བསྲ། །ཞེས་པ་གསེར་སྐེམས་

གཏོང༌། 

དེ་ནས་མདོས་ཟོར་རྣམས་བསྒིགས། རྣལ་འབྱོར་པ་བཞེངས་ཏེ། རོལ་མོ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་ཟོར་ལམ་བསྟན་པ་ནི། འདི་

སད་དོ། ། བྷོཿ ཤར་ལྷོ་ནུབ་དང་བྱང་ཕོགས་སུ། །སྟེང་འོག་ཕོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་

དུ། །འཕེན་ནོ་འཕེན་ནོ་ཟོར་འཕེན་ནོ། །མཐོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་སྐུམས་ཤིག །དམའ་

བ་རྣམས་ཀྱི་དབུ་སོད་ཅིག །ཀླུ་གཉན་རྣམས་ནི་དབུ་ཆུམས་ཤིག །བར་བ་རྣམས་ནི་

སྐུ་གཟུར་ཅིག །ཡུལ་ལྷ་ཡུལ་བཙན་སྐུ་གཟུར་ཅིག །འཕང་བ་རྣམས་ནི་འཕང་སོལ་

ཞིག །སོ་བ་རྣམས་ནི་སོ་ཕེ་ཞིག །ཁག་གི་དེ་ནི་ཟོར་འཕངས་པས། །སྐུ་ལ་དེ་ནི་ཕོག་

ཀ་རེ། །ཡུངས་དཀར་དེ་ནི་ཟོར་འཕངས་པས། །སྐུ་ལ་དེ་ནི་ཕོག་ཀ་རེ། །ཚེ་ཡིས་དེ་
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ནི་ཟོར་འཕངས་པས། །སྐུ་ལ་དེ་ནི་ཕོག་སྲིད་པས། །གཏོར་མའི་དེ་ནི་ཟོར་འཕངས་

པས། །སྐུ་ལ་དེ་ནི་ཕོག་ཀ་རེ། །ཁག་ཟོར་དེ་ནི་མདའ་ལས་ཚ། །ཡུངས་ཟོར་དེ་ནི་རྦབ་

ལས་དག །ཚེ་ཟོར་འདི་ནི་མདུང་ལས་རྣོ། །སོང་ཟོར་འདི་ནི་ཐོག་ལས་དག །དོ་ནུབ་

ཟོར་ལམ་སོ་ཕེ་ཞིག །

དེ་ནས་མདོས་སྣ་ཁིད་མཁན་སྤོས་སྣ་དང་མངར་སྐྱུར་གི་གསེར་སྐེམས་པ། རོལ་མོ་མདོས་རྒྱབ་པ་སོགས་མཚར་དུ་དངར་

བ་བདག་ཉིད་ཁོ་བོའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས། ༀ་ཧྲི་པདྨནྟ་ཀྲ�ཏ་ཞེས་སོགས་བརོད་བཞིན་པས་མདོས་འཕེན་པར་ཕིན་

ཏེ། ཐོག་མར་ནང་ནས་ཕིར་ཐོན་ཏེ། འཁྱམས་སུ་མདོས་ཡས་རྣམས་བཞག །ཨན་རར་སོགས་ཀྱི་སྟེང་ཟོར་ཀོང་བཞི། ཚེ་ཟོར་

བཞི། ཡུངས་ཟོར་བཞི། རོ་ཟོར་བཞི། སོང་ཟོར་བཞི། ཁག་ཟོར་བཞི། མདའ་ཟོར་བཞི་རྣམས་བཞག །རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཁ་

མདོས་ཕོགས་སུ་བསྟན་ཏེ་ལངས། རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གིས་མདོས་གཏོར་གི་རྒྱབ་ངོས་སུ་བཞེངས་ནས། རོལ་མོ་དག་བརྡུང་ཀྱི་

མཐར། བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། ཞེས་སོགས་གསེར་སྐེམས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུཾ། གསོན་

ཅིག་དགོངས་ཤིག་རྒྱལ་ཆེན་བཞི། །སྐུ་གཟུར་སོ་ཕེ་ཕོགས་སྐོང་བཅུ། །རུ་ང་ཕག་

དོག་མ་མཛད་པར། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་གདོང་གོགས་མཛོད། ། བྷོཿ རྣལ་འབྱོར་

གིང་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །སྟག་སྲིན་དེ་ནི་ཟོར་བའི་གདོངས། །དབུ་དགུ་ཕག་

ནི་བཞི་པ་སྟེ། །དོ་ནུབ་ཟོར་གི་དཔུང་མཛོད་ཅིག །ཟོར་བདག་ཆེན་མོ་གཤེགས་སུ་

གསོལ། ། བྷོཿ ཟོར་ལམ་ཤར་གི་ཕོགས་སུ་བསྟན། །ཤར་གི་ཕོགས་སུ་ཟོར་འཕངས་

ནས། །མ་མོའི་ཁག་ཟོར་གཉན་ཆེས་སོ། །དག་པོའི་དཔལ་ཟོར་ལྟོ་ཆེས་སོ། །ཤར་

གི་དི་ཟ་ཕོ་མོ་རྣམས། །དི་ཟ་ཕོ་ནི་བུབ་ཅིང་རྒྱལ། །དི་ཟ་མོ་ནི་ཁག་ཏུ་སྐྱུགས། །དི་ཟ་

སྤུན་དགུ་ཉམས་ཐག་བཅད། །སྡང་བའི་དག་ལ་འཕངས་པའི་ཚེ། །ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་

བརླག་པར་བྱ། །གནོད་པའི་བགེགས་ལ་འཕངས་པའི་ཚེ། །གནམ་ལྷ་དཀར་པོ་ཁག་
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ཏུ་སྐྱུག །ཞེས་ཟོར་ལམ་བསྟན་ནས། རྒྱས་པར་བྱེད་ན་ཕོགས་གཞན་གསུམ་ལའང་བྱའོ། །

དེ་ནས་ཟོར་འཕེན་པ་ནི། བྷོཿ ཤར་གི་ཕོགས་ཀྱི་ཟོར་བདག་མོ། །བུད་མེད་དཀར་མོ་

གཡུ་རལ་ཅན། །ཚེ་ཟོར་གཡས་ལ་ཡུངས་ཟོར་གཡོན། །དེ་རིང་དག་དང་བགེགས་

ལ་འཕེན། །ཚེ་ཟོར་འདི་ནི་མདའ་ལས་ཚ། །ཡུངས་ཟོར་འདི་ནི་མཚོན་ལས་རྣོ། །རོ་

ཟོར་འདི་ནི་རི་ལས་ལྗི། །སོང་ཟོར་འདི་ནི་རྦབ་ལས་དག །དོ་ནུབ་ཟོར་འཕེན་ཤར་དུ་

འཕེན། །མ་མོའི་ཟོར་འཕེན་ཤ་ར་ར། །ཁག་ཟོར་ན་བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །ཤར་དུ་ནད་ཡམས་

དུས་ཁྲུགས་བཟློག །བྷོཿ བྷོཿ ཟོར་ཟོར་དག་ལ་ཟོར། །བྷོཿ ལྷོ་ཡི་ཕོགས་ཀྱི་ཟོར་བདག་

མོ། །བུད་མེད་སེར་མོ་ལགས་རལ་ཅན། །ཚེ་ཟོར་གཡས་ལ་ཡུངས་ཟོར་གཡོན། །དེ་

རིང་དག་དང་བགེགས་ལ་འཕེན། །ཚེ་ཟོར་འདི་ནི་མདའ་ལས་ཚ། །ཡུངས་ཟོར་འདི་

ནི་མཚོན་ལས་རྣོ། །རོ་ཟོར་འདི་ནི་རི་ལས་ལྗི། །སོང་ཟོར་འདི་ནི་རྦབ་ལས་དག །དོ་

ནུབ་ཟོར་འཕེན་ལྷོ་རུ་འཕེན། །མ་མོའི་ཟོར་འཕེན་ཤ་ར་ར། །ཁག་ཟོར་ན་བུན་ཐུ་ལུ་

ལུ། །ལྷོ་རུ་ཡམས་ནད་དུས་འཁྲུག་བཟློག །བྷོཿ བྷོཿ ཟོར་ཟོར་དག་ལ་ཟོར། །བྷོཿ ནུབ་

ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཟོར་བདག་མོ། །བུད་མེད་དམར་མོ་དུང་རལ་ཅན། །ཚེ་ཟོར་གཡས་

ལ་ཡུངས་ཟོར་གཡོན། །དེ་རིང་དག་དང་བགེགས་ལ་འཕེན། །ཚེ་ཟོར་འདི་ནི་མདའ་

ལས་ཚ། །ཡུངས་ཟོར་འདི་ནི་མཚོན་ལས་རྣོ། །རོ་ཟོར་འདི་ནི་རི་ལས་ལྗི། །སོང་ཟོར་

འདི་ནི་རྦབ་ལས་དག །དོ་ནུབ་ཟོར་འཕེན་ནུབ་ཏུ་འཕེན། །མ་མོའི་ཟོར་འཕེན་ཤ་ར་

ར། །ཁག་ཟོར་ན་བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །ནུབ་ཕོགས་ནད་ཡམས་དུས་འཁྲུག་བཟློག །བྷོཿ 

བྷོཿ ཟོར་ཟོར་དག་ལ་ཟོར། །བྷོཿ བྱང་གི་ཕོགས་ཀྱི་ཟོར་བདག་མོ། །བུད་མེད་ནག་

མོ་རོ་རལ་ཅན། །ཚེ་ཟོར་གཡས་ལ་ཡུངས་ཟོར་གཡོན། །དེ་རིང་དག་དང་བགེགས་
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ལ་འཕེན། །ཚེ་ཟོར་འདི་ནི་མདའ་ལས་ཚ། །ཡུངས་ཟོར་འདི་ནི་མཚོན་ལས་རྣོ། །རོ་

ཟོར་འདི་ནི་རི་ལས་ལྗི། །སོང་ཟོར་འདི་ནི་རྦབ་ལས་དག །དོ་ནུབ་ཟོར་འཕེན་བྱང་དུ་

འཕེན། །མ་མོའི་ཟོར་འཕེན་ཤ་ར་ར། །ཁག་ཟོར་ན་བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །བྱང་དུ་ཡམས་

ནད་དུས་འཁྲུག་བཟློག །བྷོཿ བྷོཿ ཟོར་ཟོར་དག་ལ་ཟོར། །བྷོཿ མཁའ་འགོའི་ཟོར་

འཕེན་ཤ་ར་ར། །དག་པོའི་མདའ་འཕེན་ཤུད་དེ་ཤུད། །སྡེ་བརྒྱད་དམག་ཚོགས་ཉེ་རེ་

རེ། །ཡུངས་དཀར་ཟོར་འཕེན་སི་ལི་ལི། །རོ་ཟོར་ནག་པོ་འུ་རུ་རུ། །སོང་ཟོར་དམར་

པོ་སི་ལི་ལི། །སོང་ཟོར་སྐ་མོ་ཧི་ལི་ལི། །ཁག་ཟོར་ན་བུན་ལུ་ལུ། །བྷོཿ བྷོཿ དག་དང་

བགེགས་ལ་བྷོཿ བཟློག་ཅིག་རྐེན་དང་བར་གཅོད་བཟློག །དུས་འཁྲུག་ཡམས་ནད་

ལངས་པ་བཟློག །མུ་གེ་ལོ་ཉེས་ལྟས་ངན་བཟློག །ཟོར་བྷོཿ སྡང་བའི་དག་ལ་བྷོཿ ཟོར་

བྷོཿ གནོད་པའི་བགེགས་ལ་བྷོཿ ཞེས་པའི་བར་རྣམས་བརོད་ནས། རོ་རེ་སློབ་དཔོན་

གིས་ཟོར་རྣམས་འཕང་ངོ༌། །

དེ་ནས་གཏོར་ཟོར་འཕེན་པར་ཕིན་ཏེ། འཕེན་གཏོར་ཡོད་ཚེ། མདོས་མདུན། འཕེན་གཏོར་རྒྱབ་ཏུ་སྟེགས་ཀྱི་ཁར་བཞག་

ཏེ། དེ་ནས་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གིས་གསེར་སྐེམས་ཕུལ། །གཞན་མ་རྣམས་ཀྱིས། ཧཱུཾ། ང་ནི་ཁག་འཐུང་རྟ་མཆོག་

དཔལ། །སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་ཟིལ་གིས་གནོན། །ཉོན་ཅིག་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་

ཚོགས། །འདོད་དགུའི་ཆར་གིས་ཚིམ་གིས་ནས། །རང་རང་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་

ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །བདག་དང་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་པའི། །རྣལ་འབྱོར་

དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་ལ། །བཅིངས་པ་ཁོལ་ལ་བསྡམས་པ་ལྷོད། །གནོད་འཚེའི་

བསམ་སྦྱོར་རྒྱུན་ཆོད་ལ། །འདོད་པའི་དོན་རྣམས་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབ། །མཆོད་སྦྱིན་

རྟེན་འབྲེལ་ཐབས་མ་བསླུ། །གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདས་བྱེད་ན། །རབ་འཇིགས་ཁོ་
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བོའི་ཚོགས་སྤོས་ཏེ། །མི་བཟད་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཆེན་གིས། །བརླག་པར་འགྱུར་བ་

གདོན་མི་ཟ། །ཞེས་པའི་བར་བརོད། 

དེ་ནས། ཧཱུཾ། ཆོས་སྐུ་ཡངས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཆོས་སྐོང་བསྲུང་མ་འཁོར་བཅས་

ཀྱིས། །མདོས་ཟོར་འདི་ཡི་སྣ་དོངས་ལ། །གཞན་གིས་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་བཟློག ། 

ཅེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་བྷོཿ ཞེས་མདོས་བསྐལ་བའི་རེས་སུ་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གིས་

དམིགས་པ་དང་བཅས་ཟོར་འཕངས་སོ། །མཚམས་བཅད་ནས་ཚུར་འོངས། དེ་ནས་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་ནི། ༀ་བཛྲ་ཨ་

མྲ�་ཏས་བསངས། ༀ་ཨཾ་ ནས། ཤཔྟ འི་བར་བརོད། ༀ་ཨཱརྱ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་ ནས། 

ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱའི་བར་བརོད། བདག་གི་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས། ཞེས་སོགས་དང༌། སྐུ་ཡི་སྐོན་

སྤངས་ཞེས་སོགས་དང༌། མཇུག་ཏུ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ལྷག་ཆད་བསངས་ནས། གང་ཡང་བདག་བློ་རྨོངས་པ་

ཞེས་སོགས་དང་། མ་རེད་ཡོངས་ཞེས་སོགས་དང་། ལྷག་པ་དང་ནི་ཞེས་སོགས་དང་། དགེ་བ་འདི་ཡིས་

མྱུར་དུ་བདག །རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་འགྲུབ་ཅེས་སོགས་དང་། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ། ཞེས་སོགས་བརོད། མཇུག་ཏུ་བསྔོ་བ་སོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། །ཡེ་

ཤེས་ལྷ་དང་འཇིག་རྟེན་པ། །དེ་ཡི་ནུས་པ་འདི་ཡིས་བཟློག །ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་བཞིན། །འདོད་དགུ་ཐམས་ཅད་འདི་ཡིས་

འབྱུང༌། །ངན་དགུ་ཐམས་ཅད་འདི་ཡིས་བཟློག །ཅེས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསུངས་པར་གགས། སྔོན་རྒྱ་གར་ན་བྱིན་རླབས་ཆེ་

བའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང༌། །ལྷག་པར་ཕན་ཡུལ་དུ་སྔགས་པ་མཐུ་ཆེན་ཞིག་དང་མི་དཔོན་འགས་པ་ལས། སྔགས་པས་མཐུ་

བྱས་པ་ལ། མི་དཔོན་གིས་ཆོ་ག་འདི་བྱས་པས་མཐུ་ཁོ་རང་ལ་ལོག་སྟེ་སྔགས་པ་ཤིའོ། །ཡང་བསམ་ཡས་སུ་ཁྱིམས་བཙུན་དབང་

ཕྱུག་གིས་ཟངས་རྐུས་པས། སྤྱང་ཀི་ལ་ཞོན་པའི་བནྡེ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་སྤེའུ་རོལ་དུ་འཁིད་ཅིང༌། ཛྭ་ཉི་མང་པོས་སོར་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། 

དེའི་ཟངས་ཐོད་ཟེར་བ་ལ། ཆོ་ག་འདི་བྱས་པས་འཚེ་བར་མ་ནུས་སོ། །གཞན་ཡང་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་ངོ༌། །

ཅེས་སྒོལ་མདོས་ཀྱི་རིམས་པ་འདི་ནི་ཇོ་བོས་བསྣམས་བྱོན་ཏེ་འབྲོམ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ལ་གནང་སྟེ། རིམ་པར་བོད་དུ་
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དར་བ་བཞིན། བཀའ་གདམས་ལུགས་ལྟར་སྒོལ་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་འདི་ནི། ༸པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་

པའི་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་ཁིགས་སུ་བྱས་ཤིང་ངག་འདོན་གོ་བདེ་བར་བཀོད་པའོ། །

རྒྱལ་ཡུམ་སྒོལ་མའི་འཕིན་ལས་གཡུལ་བཟློག་འདི། །སིགས་མའི་རྒུད་མུན་སེལ་བའི་ཉིན་བྱེད་དབང༌། །ཆོས་རྒྱན་ཤར་རིའི་

ཕག་པ་ལས་ཐོན་པས། །འཕིན་ལས་ཚ་ཟེར་འགེད་ཅིང་དགེ་མཚན་བཞད། །འཛད་མེད་སྤར་གི་ཉ་གང་ཟླ་བ་གང༌། །དད་ལྡན་དབང་

ཕོགས་ས་འཛིན་ལས་འཁྲུངས་ཚེ། །བརྒྱ་ཕག་རྫིང་བུར་ཡིག་གཟུགས་གཅིག་ཆར་གསལ། །འདི་ལྟའི་མཆོད་སྦྱིན་བྱེ་བའི་སྦྱིན་

པའི་བདག །དད་ལྡན་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ་ནས། །སྒྱུ་མའི་ནོར་ལས་སིང་པོ་ལེན་པའི་ཕིར། །འཆི་མེད་གོང་འད་ར་

ཆེའི་སྤྱི་ཁང་དུ། །བསྒྲུབ་འདིའི་དགེ་བའི་ཕུང་པོ་གཏེར་དང་མཚུངས། །འདིར་འབད་དགེ་བ་དུང་དང་ཀུནྡ་ལྟར། །གང་ཞིག་བསགས་

དེས་འགོ་ཀུན་ཉེར་འཚེ་ཀུན། །ཞི་ཞིང་དམ་པའི་མགོན་གིས་རེས་གཟུངས་ནས། །གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་དུ་སྐེ་བར་ཤོག །

སརྦ་མངྒ་ལཾ། ཛ་ཡནྟུ། 
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༄༅། །སྒོལ་མདོས་བར་གཅོད་ཀུན་སེལ།

༄༅། །གང་གིས་ཞབས་པད་གུས་བསྟེན་ཅིང༌། །མཆོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ཀུན་

ཀྱང༌། །ཕོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས། །མངོན་སྐོབ་སྒོལ་མའི་ཞབས་ལ་

འདུད། །

འདིར་སྒོལ་མདོས་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་རྒྱས་བསྡུས་མི་འད་བ་འགའ་རེ་སྣང་བ་ལས་འབྲིང་བོའི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་འཆད་དོ། །འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ལ། དགོས་པ་ནི་བྱད་ཁ་དང་གོད་ཁ་གཅོད་པ་དང་གདོན་

བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་བཟློག་པ་དང་རིམས་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པ་སོགས་མདོར་ན་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ་

དང༌། འདོད་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའོ། །བརྒྱུད་པ་ནི་ཇོ་བོ་རེ་ནས་བཀའ་གདམས་གོང་མ་རྣམས་དང་ད་ལྟའི་བར་གི་ས་

དགེའི་བླ་ཆེན་དག་གིས་ཕག་ལེན་དུ་མཛད་དེ་དར་རོ། །

ཆོ་ག་ལ་སྦྱོར་བ་དང༌། དངོས་བཞི་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། གནས་ཁང་ཡིད་དུ་འོང་བ་གང་རུང་དུ་སྟེགས་ཇི་ལྟར་འཚམ་པ་ལ་

དི་བཟང་བྱུགས་ཏེ་རྡུལ་ཚོན་ནམ། ཤོག་རས་སོགས་ལ་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་པའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་བྲིས་པའི་ལྟེ་བར་མཉི་

སོགས་སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་རེ་བཙུན་མའི་སྐུ་བྱིན་ཅན་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལ། དེ་ཉིད་ཀྱི་དབུ་ཐོག་ཏུ་དར་དཀར་གི་གུར་ཕུབ། མཐར་

ཆུ་གཅིག་ཉེར་སྤྱོད་ཚང་བ་ཉེར་གཅིག་གམ་ཅི་འབྱོར་གཙང་མར་བཤམ། པད་འདབ་ཅན་ནམ་སེད་དཀྲིས་ཅན་གི་གཏོར་མ་བཞི། 

རེ་བཙུན་མའི་གཡས་གཡོན་གང་རུང་དུ་མདོས་གདན་གི་སྟེང་དུ་གསེར་སྐེམས་བརར་ནས་བསྲེས་པའི་འཇིམ་པ་ལ། སྤེའུ་སྤེ་ཞོལ་

ལགས་རི་དང་བཅས་པ་ཇི་ལྟར་འཚམ་པ་ཞེས་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་ཕག་ལེན་ཅུང་མི་འད་བ་རེ་མཛད་པ་མཐོང་ཞིང༌། ཁ་ཅིག་སྤེའུ་སྤེ་

ཞོལ་ཞེས་པ་ནི་གཙང་སད་དེ་རྒྱ་མཁར་ལན་ཀན་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུའི་ཞེས་འདོད་པ་ནི་འཐད་པར་མངོན་ནོ། ། ཇི་ལྟར་འཚམ་པ་ནི་

མཁར་གི་དཔངས་སོར་བཞི་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱས་པའི་ནང་གི་དབུས་ཅུང་ཟད་མཐོ་བར་ཟན་ལས་བྱས་པའི་ངར་མི་མཐོ་

གང་བ་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་གིས་སྤས་པ་རྟ་ལ་ཞོན་པ་བྱའོ། །ཁ་ཅིག་འདི་ནི་ཐོག་ཁང་དུ་བྱེད་དོ། །པཎ་ཆེན་གི་དེར་གཡོན་དུ་ནམ་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

མཁའ་དང་རྒྱང་བུ་གསུམ་གསུམ་ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། གཞུང་གཞན་གསུམ་ན་གཡས་གཡོན་མདུན་རྒྱབ་རྣམས་ལ་ནམ་མཁའ་དང་

རྒྱང་བུ་གསུམ་རེ་བྱ་བར་བཤད་པ་ལྟར་འཐད་ཅིང༌། ཕོ་གདོང་མོ་གདོང༌། མདའ་ཁ་ཕང་ཁ་རྣམས་ཀྱང་གསུམ་གསུམ་ལས་མི་ཉུང་

བ་འཛུག ། འཛུག་ཚུལ་ལ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ཀྱང༌། ལགས་རིའི་ནང་ངོས་ཟུར་བཞི་ནས་ཀ་བ་ལྟ་བུ་དཔངས་ཁྲུ་གང་བ་བཞི་བཙུགས་

པའི་སྟེང་དུ་སོ་འདེབས་གི་གདུང་བྱས་པ་ལ་ཕོགས་བཞིར་ནམ་མཁའ་དང་རྒྱང་བུ་སོགས་བཙུགས་ན་ལེགས་ཤིང་མདོས་སྤྱི་དང་

ཡང་མཐུན་ལ་འོག་ཏུ་ཡིད་འོང་ཁང་བ་སྤེའུ་ཞོལ་དང་ཞེས་དང་མཐུན་སམ་མོ། །དབུས་ཀྱི་ངར་མིའི་ལུས་ཀྱི་གཡོན་དུ་ནམ་མཁའ་

དང་རྒྱང་བུ་ཆུང་ངུ་རེ་གཉིས་འཛུག་དགོས་པ་ནི་འོག་ཏུ་ནམ་རྒྱང་ལྡེམ་པས་སྐུ་ལ་བརྒྱན། ཞེས་པས་ཀྱང་བསྟན་ནོ། །གསེར་

སྐེམས་བཀྲེས་པའི་ཟན་གི་ངར་མི་སུམ་ཅུ། མཛོ་རྟ་གནག་ལུག་རི་དྭགས་བྱི་བ་སོགས་ས་ལ་འཛུལ་དགུ་དང༌། བྱ་བྱིའུ་སོགས་

གནམ་ལ་འཕུར་དགུའི་གཟུགས་དང༌། འབྲུ་སན་རིན་ཆེན་ཟས་གོས་དར་སྣ་སོགས་མཁོ་དགུའི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་ལགས་རིའི་ནང་

འགེངས། ལ་དགུ་ལུང་དགུའི་ཆུ་སྣ་ཡང་འཚོགས་པར་བྱས་ལ། མདུན་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཏོར་མ་རྣམས་ཅི་འབྱོར་དང༌། པད་

འདབ་ཅན་གི་གཏོར་མ་དྲུག་རྣམས་བཤམ། ཕོགས་བཞིར་མཁའ་དང་རེ་རེ་འཛུག་པའམ་མིན་ཀྱང་ནམ་མཁའ་འཐུས་ལ། གཞན་

ངར་མིའི་སྟེང་དུ་དར་དཀར་གི་ཕུབ་འབུབས་པར་བཤད་པའི་དོན་འབུབས་ཚུལ་མི་འད་བ་མཐོང་སྟེ། ཁ་ཅིག་ལགས་རིའི་ནང་ངོས་

ནས་བཟུང་སྟེ་ཤོ་གུ་ལ་ལྟ་བུའི་ཁང་པ་གྲུ་བཞི་བ་གཅིག་གིས་གོ་ཆོད་པ་བྱས་ནས་དབུས་སུ་སྲོག་ཤིང་དང་བཅས་པའི་མདའ་དར་

རམ་ནམ་མཁའ་འཛུག་ལ། ཁ་ཅིག་ཕི་ནང་གཉིས་བྱས་པའི་ནང་མ་མཐོ་བ་ཁང་བརེགས་གི་ཚུལ་དུ་བྱས་ནས་སྔར་ལྟར་འཛུག་པ་

དང༌། ལ་ལ་ནི་སྐུད་པ་ལས་གུར་དང་ཁང་བརེགས་ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་དག་ནང་གི་ངར་མིའི་སྟེང་དུ་དར་དཀར་དང་ཤོ་གུ་ལས་གུར་

ཆུང་བྱེད་པ་སོགས་དུ་མ་མཐོང་ངོ༌། ། དེ་དག་གང་བྱས་ཀྱང་འགལ་བ་ཆེར་མེད་མོད་འོན་ཀྱང་དབུས་ཀྱི་ངར་མིའི་མཐའ་ནས་སོར་

བཞི་རེ་ཙམ་སོང་བཞི་ཕོགས་བཞིར་སྙུག་མ་སོགས་ཕི་མ་ལས་མཐོ་བར་བཙུགས་ཏེ། ཕོགས་བཞི་ནས་བརྟན་པའི་ཐབས་བྱས་

པའི་སྟེང་དུ་དར་དཀར་དང་ཤོག་དཀར་གི་གུར་གྲུ་བཞི་དབུས་མཐོ་བ་ལ་སྔར་ལྟར་མདའ་དར་སོགས་བཙུགས་ན་ལེགས་སམ་

སམ་སྟེ་ལག་ལེན་མི་འད་བས་རང་གིས་ཀྱང་དཔྱད་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐེད་ཚད་མེད་བཞི་བསོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། 

ཚོགས་ཞིང་ནི། རང་ཉིད་སད་ཅིག་གིས་སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒོལ་མ་ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པར་གྱུར། 
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ཚོགས་ཞིང་དང་བདག་བསྐེད་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏ་ནས། ཧཱུཾ་

ཕཊ་ཀྱིས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་བར་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། 

ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག ། བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དི་ཆབ། ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་

རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ་ནས་ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ་གི་བར་སྦྱར་ཏེ་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། 

རང་ཉིད་རེ་བཙུན་མར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཏཾ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་

རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དངས། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་

པཎ་གིས། ། ནས་ སྒོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ན་མོ་ཨཱརྱ་ཏ་རེ་མཎྜལ་བྷཿ ༀ་

ཨཱརྱ་ཏ་རེ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས་ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་

བཤགས། །འགོ་བའི་དགེ་ལ་རེས་ཡི་རངས། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀྱིས་

གཟུང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཚོག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་

སྐབས་མཆི། །རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐེད་པར་

བགི། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བསྐེད་བགིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདག་གིས་མགོན་དུ་གཉེར། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤྱད་པར་བགི། །འགོ་

ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག ། ཅེས་པ་ལན་གསུམ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིག ། སོགས་ཚད་མེད་
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བཞི་བསོམ་མོ། །

དེ་ནས་བདག་མདུན་གཉིས་ལ་ལྷ་དྲུག་བསྐེད་དང་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་གང་བྱས་ཀྱང་རུང་ཞིང༌། མདོས་ཆོ་ག་སྔ་མ་དག་

ལས་ལྷ་དྲུག་བསྐེད་མཛད་དོ། །འདིར་འཇུག་པ་བདེ་ཆེད་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐེད་བྱ་སྟེ། དེ་ནི། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་

བའི་དང་ལས་པཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་བར་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་

བ་དེའི་སྟེང་དུ་ཏཾ་ཡིག་ལྗང་སྔོན་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ཏ་ཡིག་གིས་

མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གི་དོན་བྱས། 

ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་སྐུ་མདོག་ལྗང་སྔོན་

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མ། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་དང་གཡོན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

མཚོན་གི་ཕག་རྒྱ་མཛད་པའི་ཕག་གཉིས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོས་མཚན་པ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་

ལ་སེག་པའི་ཉམས་ཅན། མཛེས་ཤིང་ཡིད་འཕོག་པར་བྱེད་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་བ་ཕེད་

ཐོར་ཅོག་གི་ཚུལ་དུ་བཅིངས་ཤིང༌། ལྷག་མ་ལན་བུར་འཕང་བ། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་

རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། སན་རྒྱན། དོ་ཤལ་ལ་སོགས་པ་རིན་ཆེན་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་

སྤས་ཤིང༌། དར་གི་སྟོད་གཡོགས་དང་སད་གཡོགས་མཛེས་པར་གསོལ་བ། ཟླ་

བའི་འོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཡོལ་ཅན། ཞབས་གཡས་བརྐངས་ཤིང་གཡོན་བསྐུམས་པའི་ཕེད་

སྐིལ་གི་ཚུལ་དུ་གཞུགས་པ། འདིའི་ཆོ་ག་སྔ་མ་རྣམས་ལས་མཚན་སོ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུས་སྤས་པ་

ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། གསང་འདུས་སོགས་གཞུང་གཞན་ནས་ལྷ་མོ་ལ་དབུའི་གཙུག་ཏོར་དང་འདོམས་ཀྱི་སྦ་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པའི་

མཚན་སོགས་འགའ་རེ་མེད་པར་བཤད་པས་བརྟག་དགོས་པར་སྣང་ངོ༌། །

རང་གི་སྤྱི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། མགིན་པར་ཨཱཿ དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་

པོས་མཚན་པར་གྱུར། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པོ་ཏ་ལ་དང་
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གཡུ་ལོ་བཀོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་

དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་སྤྱན་དངས། པོ་ཏ་ལ་ཡི་གནས་

མཆོག་ནས། ། ཞེས་པ་ནས། འགོ་བའི་དོན་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཨཱརྱ་ཏ་རེ་ས་པཱ་

རི་ཝ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་

པར་གྱུར། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་

དངས། ༀ་པཉྩ་སཱུ་ལ་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱའི་བར་གིས་མཆོད། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ནས། ཤྲི་ཨེ་ཧཱུཾ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་གང༌། དི་

མ་དག ། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འོད་དཔག་

མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། དེ་ནས་ༀ་ཨཱརྱ་ཏ་རེ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་ནས་ཤཔྟའི་བར་

གིས་མཆོད་ལ། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པན་གིས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཏཾ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་འཕེང་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་གདོན་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བྱས། རྒྱལ་བ་སྲས་

བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བཀུག་ནས་

སྔགས་འཕེང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ༀ་ཏ་རེ་ཏུཏྟ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཡི་གེ་བཅུ་བ་གང་མང་བཟླ། 

མཐར་ཡིག་བརྒྱ་བརོད་དེ། སྔར་བཞིན་མཆོད་ལ། བདག་གི་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། དགེ་

བ་འདི་ཡི་མྱུར་དུ་བདག ། ཅེས་སོགས་ཀྱིས་སོན་ལམ་གདབ་བོ། །

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣམས་སྔར་བཞིན་བསངས་སྦྱངས། བསྐེད་ཅིང་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱང་
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འདིར་ཤཔྟའི་རེས་སུ་རཱུ་བ་སོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡང་བསྐེད་ཅིང་བྱིན་བརླབ་བྱའོ། །དེ་ནས་མདུན་གི་རྟེན་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨ་

མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་རང་གི་མདུན་དུ་བྷྲུཾ་ལས་གཞལ་

ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པའི་དབུས་སུ་བཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་བར་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་

བ། ཞེས་པ་ནས། མཚན་པར་གྱུར། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས་པོ་ཏ་ལ་ལ་

སོགས་པའི་རང་གཞིན་གི་གནས་ནས་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་ལ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་

བྱང་སེམས་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་ཕོགས་སྐོང་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་བོའི་ཚོགས་དང་བཅས་

པས་བསོར་བ་སྤྱན་དངས། 

འགོ་ཀུན་སྲིད་པའི ་རྒྱ་མཚོ་ལས། །རྨད་བྱུང་ཐུགས་རེའི ་གྲུ་གཟིངས་

ཀྱིས། །སྒོལ་བའི་ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅས་པ། །སྒོལ་མ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །པོ་ཏ་ལ་ཡི་གནས་ ནས་ དོན་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཆོག་

གསུམ་དང༌། །བསྟན་སྲུང་སྡེ་བརྒྱད་རིགས་དྲུག་མགོན། །གདོན་བགེགས་འབྱུང་བོ་

རྦད་འདེ་སོགས། །མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཨཱརྱ་ཏ་རེ་

ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧི་ནས་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

སླར་ཡང་ནས་རེ་བཙུན་མ་ལ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་པར་བསམས། 

མཆོད་པ་ནི། རབ་འབྱམས་ཞིང་ན་ཡོད་པའི་མཆོད་ཚོགས་དང༌། །བདག་གིས་

གུས་པས་བཤམས་པའི་མཆོད་ཡོན་འདི། །རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ལ། །འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། །ༀ་ཨཱརྱ་ཏ་རེ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་

ཨཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ནས་དེ་བཞིན་སྦྱར་ཏེ་ ཤཔྟ འི་བར་དང་། གཟུགས་མཆོག་སོགས་དང་། རཱུ་བ་ 
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ནས་ སྤརྴའི་བར་གིས་མཆོད་ལ། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ སོགས་དང༌། ༀ་རེ་བཙུན་མ། ནས་ ཕག་འཚལ་

པ་ནི་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག ། ཅེས་ཉེར་གཅིག་བརོད་དེ་སྔགས་ཅི་འགྲུབ་དང་། གྲུབ་ན་སྒོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ་

ཡང་འདོན་ཞིང་སླར་སྔར་བཞིན་སྔགས་ཙམ་གིས་མཆོད་པའམ། ཡང་རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་དང༌། 

ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ཞེས་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱས་ཀྱང་རུང༌། 

དེ་ནས་གཏོར་མ་ཆ་བཞི་ལ་ཆབ་བྲན་ཏེ། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་

ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རིའི་

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། གཏོར་མ་དང་པོ་ༀ་གུ་རུ་མཱུཿ ལ་མཱུ་

ལ་ཨ་ཀཱ་རོ་ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གིས་བླ་མ་དང༌། གཉིས་པ། ༀ་ཏྲི་རཏྣ་ཨ་ཀཱ་རོ་གསུམ་གིས་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་དང༌། གསུམ་པ། ༀ་ཨཱརྱ་ཏ་རེ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་གསུམ་གིས་སྒོལ་མ་འཁོར་བཅས་དང༌། བཞི་

བ། ༀ་ཤྲི་དྷརྨཱཿ པཱ་ལ་ས་བཱ་རི་ཝ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་གསུམ་གིས་ཆོས་སྐོང་སྤྱི་ལ་འབུལ། ཡང་ན་རང་རང་གི་གཏོར་

འབུལ་བཞིན་བྱས་ཀྱང་ཆོག་གོ །

དེ་ནས་ༀ་ཨཱརྱ་ཏ་རེ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་དེ། འདི་ལྟར། ༀ་འཁོར་

བ་ལས་སྒོལ་ཏ་རེ་མ། །ཏུཏྟཱ་རེ་ཡིས་འཇིགས་བརྒྱད་སྒོལ། །ཏུ་རེས་ན་བ་རྣམས་

ལས་སྒོལ། །སྒོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒོལ་མ་

དང༌། ། ནས། ཀུན་ནས་དང་བས་ཕག་བགིའོ། །ཁྱེད་ཀྱིས་བར་ཆད་རིམས་ནད་འབྱུང་

བོའི་གདོན། །དུས་མིན་འཆི་དང་རྨི་ལྟས་མཚན་མ་ངན། །འཇིགས་ཆེན་སྡུག་བསྔལ་

བརྒྱད་སོགས་ཉེར་འཚེ་ཀུན། །མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་སྲུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །འཇིག་

རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་ནི་འདས་པ་ཡི། ། ནས། འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ལྷ་མོ་ལ་
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གུས་ཡང་དག་ལྡན་པས། ། ནས། སོ་སོར་འཇོམས་གྱུར་ཅིག ། ཅེས་གསོལ་བ་གདབ་བྱའོ། །

དེ་ནས་མདོས་གཏོར་མཆོད་པ་སོགས་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་

པའི་ངང་ལས་གྲུབ་བའི་ཁང་བཟང་ལགས་རིས་བསོར་བ། དབུས་སུ་ཡོན་བདག་

འཁོར་བཅས་རྣམས་ཀྱི་གླུད་ངར་མི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། 

མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་རྒྱང་བུ་མདའ་ཁ་ཕང་ཁ་ཕོ་གདོང་མོ་

གདོང་གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབྲུ་སན་སོགས་འདོད་རྒུའི་ཡོ་བྱད་བཟང་ཞིང་ག་ནོམ་

པ་ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་གང་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། 

ༀ་ཨཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ནས་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡེ་དྷརྨཱཿ ཞེས་སོགས་སྔགས་དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་

དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་ ནས་ འབྱུང་གྱུར་ཅིག ། 

དེ་ནས་གཏོར་མ་ཆ་དྲུག་གི་དང་པོ་ཕོགས་སྐོང་ལ་འབུལ་བ་ནི། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲ་ཨཀྵི་

ཡེ། ༀ་ཨཀི་ཡེ། ༀ་ཡ་མ་ཡེ། ༀ་ནི་རེ་ཏེ་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡེ་བྱཻ་ཡེ། 

ཨུརྡྷཾ་བྲཧྨ་ཎ་ཡེ། སུརྱ་ག་ཧ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ༀ་ཨདྷ་བྲི་ཐི་

ཝི་བྷཿ ཨ་སུ་རེ་བྷཿ ན་གེ་བྷཿ ས་བཱ་རི་ཝ་ར་བྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ནས། 

ཤཔྟའི་བར་དང། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ་ནས་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོཿ བི་ཤྭ་ནས་བ་

ལ�་ཏ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ་བསྡུ་ན། ༀ་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འབུལ།  

ཤར་ཕོགས་རོ་རེ་ཅན་ཏེ་ལྷ་ཚོགས་བཅས། །གཏོར་མ་འབུལ་བ་འདི་དག་བཞེས་

སུ་གསོལ། །མེ་དང་གཤིན་རེ་བདེན་བྲལ་སྲིན་པོའི་བདག །ཆུ་བདག་རླུང་བདག་

ནོར་གི་བདག་པོ་སྟེ། །དབང་ལྡན་ལྷ་སྟེ་འབྱུང་བོའི་བདག་པོ་དང༌། །སྟེང་གི་ཉི་ཟླ་

ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང༌། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་དང་ས་ཡི་ཀླུ་རྣམས་དང༌། །རི་ཡི་ལྷ་དང་
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གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་བཅས་ལ། །སོ་སོ་སོ་སོར་གཏོར་མ་འབུལ་བ་རྣམས། །རབ་

ཏུ་དགེས་པ་ཡིས་ནི་བཞེས་ནས་ཀྱང༌། །རང་དང་ཕོགས་སུ་ལེགས་པར་བཞུགས་

ནས་སུ། །རང་གི་བུ་སད་མཛའ་བཤེས་གཉེན་འདུན་དང༌། །ནང་མི་དམག་དང་དཔུང་

བཅས་ཐབས་ཅིག་ཏུ། །མེ་ཏོག་དི་དང་བདུག་པ་གཏོར་མར་བཅས། །འདི་རྣམས་

བཏུང་ཞིང་ལེགས་པར་གསོལ་ནས་ཀྱང༌། །བདག་གི་ལས་འདི་འབྲས་བུ་མཆིས་

པར་མཛད། །

གཏོར་མ་གཉིས་པ་གཞི་བདག་ལ་འབུལ་བ་ནི། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་

སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརོད་དེ། ཕུན་ཚོགས་འདོད་

ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི། །བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མ་

སོགས། །སྟོང་གསུམ་གཞི་བདག་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་བསྟན་

མར་བཅས། །གངས་ཅན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཁྱད་པར་ཡུལ་ཕོགས་འདིར་

གནས་པའི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་འབུལ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མས་ཚིམ་

གྱུར་ནས། །ལས་དང་བྱ་བ་ཅི་བྱས་ཀྱང༌། །ཀོ་ལོང་ཕག་དོག་མ་མཛད་པར། །མཐུན་

རྐེན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བདག་གི་བསམ་པའི་ཞེས་སོགས་བརོད། 

གཏོར་མ་གསུམ་པ་སྡེ་བརྒྱད་སྤྱི་ལ་འབུལ་བ་ནི། ༀ་དེ་བ། ན་ག ། ཡཀྵ། གནྡརྦ། ཨ་སུ་ར། ག་

རུ་ཌ། ཀིནྣ་ར། མ་ཧོ་ར་ག ། མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་ སོགས་དང༌། ༀ་

དེ་བ། ན་ག་ནས་ཝ་ར་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོཿ ནས་བ་ལ�་ཏ་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ། དཀོན་

མཆོག་གསུམ་དང་ཡི་དམ་ལྷ། །ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱའི་མཐུས། །ལྷ་ཀླུ་ལྷ་

མིན་དི་ཟ་དང༌། །མཁའ་ལྡིང་སྲུལ་པོ་ལུས་སྲུལ་པོ། །གྲུལ་བུམ་སྨོ་བྱེད་བརེད་བྱེད་
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དང༌། །གནོད་སྦྱིན་གཤིན་རེ་སྲིན་པོ་དང༌། །མིའམ་ཅི་དང་ལྟོ་འཕེ་ཆེ། །གཟའ་དང་

རྒྱུ་སར་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གནོད་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །འདོད་པའི་དོན་

རྣམས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། ། 

གཏོར་མ་བཞི་པ་སོས་སུ་གདོན་བགེགས་ལ་བསྔོ་བ་ནི། ༀ་གུང་ཀ་རི་གུང་ཀ་རི་སྭཱཧཱ། ༀ་པི་ཙི་བི་

ཙི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ་ ནས་ ཤཔྟའི་བར་དང༌། 

ༀ་གུང་ཀ་རི་ ནས་ ཝ་ར་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནས་བ་ལ�་ཏ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ། 

ན་མོ། བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །རེ་བཙུན་སྒོལ་མའི་བྱིན་རླབས་

དང༌། །གསང་སྔགས་རིགས་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་དང༌། །རྟེན་འབྲེལ་སླུ་མེད་

བདེན་བྱིན་གིས། །གང་ཞིག་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པའི་གདོན་

བགེགས་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །འབྱུང་བོ་ཡི་དྭགས་ཤ་ཟ་དང༌། །ཀླུ་གཉན་ས་

བདག་རྒྱལ་པོ་དང༌། མ་མོ་བདུད་བཙན་འགོང་བོ་སོགས། །ཇི་སེད་མཆིས་ཤིང་

རྒྱུ་བ་ཡི། །གནོད་བྱེད་གདོན་གི་རིགས་རྣམས་ལ། །འདོད་རྒུའི་དམ་རྫས་འདི་

སྟེར་ཞིང༌། །བསླུ་མེད་བདེན་པའི་ཆོས་འཆད་ཀྱིས། །རྦད་འདེ་རྦོད་གཏོར་ཕུར་

ཁ་དང༌། །མིག་ནད་ཕྱུགས་ནད་གོད་ཁ་ངན། གདོན་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་

དང༌། །དུས་མིན་འཆི་དང་སོ་གསུམ་གི། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་གྱུར་ཅིག ། 

གཏོར་མ་ལྔ་པ་རིགས་དྲུག་གི་མགོན་ལ་བསྔོ་བ་ནི། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནས་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་

གསུམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརོད་དེ། ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་

པའི། །བདུད་རི་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་མ་འདི། །འགོ་བ་རིགས་དྲུག་ལམ་བརྒྱུད་ལྔ། །སྐེ་

གནས་རྣམ་པ་བཞིས་བསྡུས་པའི། །རིགས་དྲུག་འགོ་བའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །མཆོད་
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སྦྱིན་གཏོར་མས་ཚིམ་གྱུར་ནས། །རིག་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་ཞིང༌། །ངེས་

འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉིད་དང༌། །ཡང་དག་ལྟ་བས་རྒྱུད་ཕྱུག་སྟེ། །ཕ་རོལ་ཕིན་

དྲུག་ཡོངས་རྫོགས་ནས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

གཏོར་མ་དྲུག་པ་ལན་ཆགས་གི་མགོན་ལ་བསྔོ་བ་ནི། ན་མཿ སརྦ་ནས་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། ཕུན་

ཚོགས་྾྾། བདུད་རི་྾྾། ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །བསད་དང་བཅིངས་

དང་བརེག་པ་དང༌། །འཕོག་དང་བརྐུས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་

གཉེར་བ་དང༌། །བུ་ལོན་ཆགས་པ་རྣམས་ལ་བསྔོ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མས་ཚིམ་

གྱུར་ནས། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་མ་ལུས་དག །བུ་ལོན་རྣམས་ཀྱང་འཁྱེར་གྱུར་

ནས། །རྒྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །གོ་འཕང་དམ་པ་ཐོབ་བར་ཤོག །བདག་

གི་བསམ་པའི་ཞེས་སོགས་ཀྱང་བརོད་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་རང་ཉིད་སྒོལ་མ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁོ་བོའི་རྒྱལ་བོ་རྟ་མགིན་དམར་པོ་གཡས་དབྱུག་པ་དང་གཡོན་སྡིགས་

མཛུབ་མཛད་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཧཱུཾ་ང་ནི་ཁོ་རྒྱལ་རྟ་མགིན་ཏེ། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་བདག་

ཉིད་ཆེ། །དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །འདིར་ནི་བཅོལ་བའི་འཕིན་

ལས་མཛོད། །མཆོད་སྦྱིན་ཆེན་པོ་གླུད་དང་བཅས། །ཡོན་བདག་གླུད་དུ་ཁྱོད་ལ་

འབུལ། །འདི་ལ་གནོད་པ་མ་མཛད་ཅིག །སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་པོ། །སྔགས་

འཆང་བདག་གི་བཀའ་ཉོན་ལ། །གཞན་གིས་རྦད་པར་མ་ཉན་ཅིག །གདོན་བགེགས་

ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཞི་བར་གིས། །ཁྱེད་རྣམས་དགེས་

པའི་གཏོར་མ་དང༌། །སྲོག་ཆགས་ནོར་གླུད་མང་པོ་དང༌། །ལ་རྫས་ལུང་རྫས་འདོད་

རྒུར་བཅས། །ཡིད་འོང་ཁང་བ་སྤེའུ་ཞོལ་དང༌། །དར་གི་གུར་ཕུབ་ལྡི་རི་རི། །འབྲུ་
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ཚོམ་དགུ་ཡི་ཁི་ལ་བཞག །ངར་གླུད་རྒྱུན་ཅན་སྣ་ཚོགས་དང༌། །ཡིད་འོང་རྟ་ཡི་

ཚོགས་མགོགས་ལ། །འབྲུ་ཡི་ངར་མི་ཆེན་པོ་བསྐོན། །ལུས་ལ་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་

ཆ་བཏགས། །རྒྱན་ཆ་ཡིད་འོང་སི་ལི་ལི། །དར་གི་གོས་གོན་ལྷུབས་སེ་ལྷུབས། །སྨྲ་

བ་མཁས་དང་འཛུམ་མདངས་ཅན། །འོག་ན་རྟ་ཞོན་ཞུངས་སེ་ཞུངས། །མགོ་ལ་ཐོད་

བཅིངས་པུ་རུ་རུ། །རེད་འཇོ་སྣ་ཚོགས་བསྒྱུར་ལ་མཁས། །གཡུ་ཡི་ལྷམ་ཆུང་ཟུ་

ལུ་ལུ། །གསེར་གི་ས་རགས་ཁྱུག་སེ་ཁྱུག །ནམ་རྒྱང་ལྡེམ་པ་སྐུ་ལ་བརྒྱན། །ཕོ་

གདོང་མོ་གདོང་མི་སད་སྨྲ། །མངའ་རིགས་འདོད་རྒུར་ཚར་བ་རྣམས། །ཡོན་བདག་

གླུད་དུ་ཁྱེད་ལ་བུལ། །ཡིད་འོང་ནོར་ནི་མང་པོ་དང༌། །ཞལ་ཟས་ཞིམ་དགུ་མངར་

དགུ་དང༌། །འཁོར་གཡོག་ངར་མི་སུམ་ཅུ་དང༌། །སན་སྤོས་སྒོན་མེ་གསལ་

བ་རྣམས། །ཁྱེད་ལ་མཆོད་པར་འབུལ་ལགས་ཀྱི། །སྟག་པ་ཕུར་བུ་བསྒིལ་བ་

དང༌། །ཡུངས་ཀར་ཐུན་གིས་བྲབ་པ་དང༌། །ཟོར་ཁ་སྣ་ཚོགས་འཕེན་པ་དང༌། །གཏད་

གནོན་སྦྱོར་བ་བྱེད་པ་རྣམས། །དེ་དག་ནུས་པ་ཕིར་ཟློག་ཅིག །བོན་པོ་རྔ་གཤང་

བརྡུང་བ་དང༌། །སྔོ་དམར་འུར་རོ་འཕེན་པ་དང༌། །བཙོ་དམར་འཕེན་པར་བྱེད་པ་

ཟློག །དག་སྔགས་ཕ་མེན་གནོད་པ་དང༌། །སྡེ་བརྒྱད་དག་པོ་བསྐུལ་བ་རྣམས། །དེ་

དག་ནུས་པ་ཕིར་ཟློག་ཅིག །ཆོས་སྐོང་ལྷ་འདེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །ལ་ལ་དཀོར་ཆའི་

ཤུལ་དུ་འབྲང༌། །ལ་ལ་མནའ་ཟན་གཤེད་དུ་འོང༌། །ལ་ལ་སྔགས་པས་དག་པོར་

རྦད། །ལ་ལ་བདེན་པའི་རྒྱུ་འབྲས་སྟོན། །ལ་ལ་རིམ་ནད་དལ་ཡམས་གཏོང༌། །འགའ་

ཞིག་སད་དང་སེར་བ་གཏོང༌། །ཆར་མི་འབབ་དང་ལོ་ཉེས་བྱེད། །ལན་ཆགས་བུ་

ལོན་འདེད་པ་དང༌། །ཉེ་འབྲེལ་གོགས་ཀྱི་ཤུལ་དུ་འབྲང༌། །མཛེ་ནད་གཏོང་བའི་
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ཀླུ་རྣམས་དང༌། །གནོད་བྱས་ལན་ལྡོན་ཀླུ་རྣམས་དང༌། །ཤ་ཁག་སྲོག་དབུགས་ཟ་

བ་དང༌། །འབྲས་བུ་ལོ་ཏོག་ཟ་བ་དང༌། །ངར་སྣབས་མི་གཙང་ཟ་བ་དང༌། །འབྱུང་

བའི་ལྷ་དང་ས་བདག་དང༌། །ལོ་དང་སྦར་ཁར་སེ་བར་བཅས། །ཀུན་ཀྱང་གླུད་ཀྱིས་

མཉེས་གྱུར་ཅིག །གནོད་འགལ་ན་བ་ཞི་བར་མཛོད། །བུ་ལོན་ལན་ཆགས་ད་གཞལ་

ལོ། །བདག་ཅག་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བར་མཛོད། །རྐེན་ངན་བར་གཅོད་ཕིར་ཟློག་

ཅིག །རྦོད་གཏོང་ནུས་པ་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །བསམ་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་

མཛོད། །བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་བགི། །སིང་རེའི་སྟོབས་ཀྱིས་དམ་

ཆོས་བཤད། །ཁྱོད་ཀྱང་མ་རིག་འཁོར་བར་འཁྱམས། །ད་ནི་བྱམས་སེམས་ལྡན་

པར་གིས། །རང་རང་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་ལ། །གཞན་གི་ལུས་ལ་གནོད་མ་བྱེད། །སྡིག་

སྦྱོང་ཐར་བའི་ལམ་ལ་སེགས། །ནད་དང་དལ་ཡམས་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །ཚེ་དང་

དབང་ཐང་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། །ལོ་ཏོག་ཆར་ཆུ་རྒྱས་པར་མཛོད། །གོ་བུར་བརྒྱད་ཅུ་

ར་གཅིག་ཟློག །ཡེ་འགོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་྾྾། བཞི་བརྒྱ་ར་བཞི་ནད་རྣམས་

ཟློག །སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུའི་གདོན་རྣམས་྾྾། ཡས་བདུད་གཡོས་དང་མས་སྲི་

ལངས། །ཕ་ཚན་རྒྱ་འདེ་ཐམས་ཅད་དང༌། །མ་སྲུའི་བྱུར་འདེ་ཐམས་ཅད་྾྾། ལོ་

ཟླ་ཞག་དུས་ངན་པ་ཟློག །ཕུང་འདེ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །སྲིད་ལ་བརྐུ་བ་

བཟློག་ཏུ་གསོལ། །བྱིས་པའི་གདོན་རྣམས་ཞི་བར་མཛོད། །མི་ཁ་ཁ་མཆུ་མ་གཏོང་

ཞིག །གཞན་གི་གཡུལ་ངོ་ཞི་བར་གིས། །བདག་གི་དམག་ཐབས་ལེགས་པར་

མཛད། །མྱོས་ཤིང་འཐིབས་པ་བསལ་བ་དང༌། །ཉིན་གཅིག་ཉིན་གཉིས་ཉིན་གསུམ་

པ། །རིམས་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད། །ཉམ་ང་འཚེ་བ་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །ཡུལ་
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ཕོགས་དགེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །དམ་ཆོས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །འཐབ་

རོད་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ལོ་བརྒྱ་འཚོ་ཞིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བ་དང༌། །བཀྲ་

ཤིས་རི་བོ་བཞིན་དུ་བརྟན་པ་དང༌། །བསོད་ནམས་ཉི་འོད་བཞིན་དུ་འབར་བར་

ཤོག །མི་ཕེད་མི་གཞིག་ཀུན་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཚར་ལན་འགའ་གཏོང་ན་མཆོད་པ་ཁ་གསོལ་ཏེ་

བྱིན་གིས་བརླབས་ལ་ཕག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ནས་འདིའི་བར་སྔར་ལྟར་བྱའོ། །

དེ་ནས་མདོས་འཕེན་པ་ལ། པཎ་ཆེན་ཀྱི་མདོས་ཆོག་ལས་ཟོར་འཕེན་པའི་ཚུལ་མ་བཤད་ཅིང༌། འདིའི་མདོས་ཆོག་ཁ་ཅིག་

ཏུ་གཏོར་ཟོར་འཕེན་པར་བཤད་ཀྱང་འཕེན་ཚུལ་མི་གསལ། འདིའི་མདོས་ཆོག་ལ་ལར་རིང་ལུགས་གི་རྒྱས་བཀབ་སྟེ། གཏོར་

ཟོར། ཚེ་ཟོར། ཡུངས་ཟོར། ཀོང་ཟོར། ཁག་ཟོར། མདའ་ཟོར་རྣམས་ཀྱང་འཕེན་པར་བཤད་དེ། རྐེན་སེལ་ཙམ་ལ་དེ་དག་མི་རུང་

བ་མི་སྣང་སྟེ་བརྟག་། འདི་ལུགས་ཀྱི་ཟོར་འཕེན་ན་གཏོར་ཟོར་ཆེ་ཆུང་ཅི་འདོད་པ་བཞིན་བྱས་ཏེ། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭབྷཱ་

ཝས་སྦྱངས་སྟོང་བའི་ངང་ལས་ཟོར་གནམ་ལགས་ཀྱི་ཐོག་ཟོར་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་

གྱུར། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རྒྱལ་བ་ཞི་ཁོ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་

ཀྱི་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་ཟོར་གི་རྣམ་པར་བཀུག་ནས་གཏོར་ཟོར་བ་ཐིམ་པར་གྱུར། 

ཞེས་པ་ལན་གསུམ་མམ་གཅིག་བྱའོ། །

དེ་ནས་མདོས་སྣ་འཁིད་མཁན་དང༌། གསེར་སྐེམས། རོལ་མོ་མདོས་རྒྱབ་པ་དང་བཅས་ཏེ་མདོས་འཕེན་པའི་སར་ཕིན་

ཏེ་རང་རྟ་མགིན་གི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས་འདི་ལྟར། ཧིཿ ང་ནི་ཁག་འཐུང་རྟ་མཆོག་དཔལ། །སྲིད་

གསུམ་མ་ལུས་ཟིལ་གིས་གནོན། །ཉོན་ཅིག་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས། །འདོད་

དགུའི་ཆར་གིས་ཚིམ་གིས་ཏེ། །རང་རང་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་

པ་མ་བྱེད་ཅིག །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་རྣམས། །བཟུང་བ་ཐོང་ལ་བཅིངས་

པ་ཁོལ། །མནན་པ་ཁྱོགས་ལ་བསྡམས་པ་ལྷོད། །གནོད་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་རྒྱུན་
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ཆོད་ལ། །འདོད་པའི་དོན་རྣམས་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །མཆོད་སྦྱིན་རྟེན་འབྲེལ་

ཐབས་མ་བསླུ། །གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདས་བྱེད་ན། །རབ་འཇིགས་ཁོ་བོའི་ཚོགས་

སྤོས་ཏེ། །མི་བཟད་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཆེན་གིས། །བརླག་པར་འགྱུར་བར་གདོན་མི་

ཟ། །ཞེས་དང་། 

ཡང་ན། ཆོས་སྐུ་ཡངས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཆོས་སྐོང་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་

ཀྱིས། །མདོས་ཟོར་འདི་ཡི་སྣ་དོངས་ལ། །གཞན་གི་བསམ་སྦྱོར་ཞེས་པ་ནས། ཐམས་

ཅད་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་བྷོ། །ཞེས་པའི་མཇུག་ཏུ་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གིས་རྟ་མགིན་གི་སྔགས། ༀ་ཧྲིཿ 

པདྨནྟ་གིད་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་ག་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བརོད་དེ། གཏོར་ཟོར་འཕེན་ལ། ཟོར་

གཞན་རྣམས་ཀྱང་འདོད་ན་དེ་བཞིན་བྱས་ནས་འཕེན་དུ་རུང་རོ། །

དེ་ནས་རྟ་མགིན་གི་སྔགས་ དང་ སུམྦྷ་ནིའི་སྔགས་བརོད་ནས་མཚམས་བཅད་ལ། རོ་རེའི་གུར་བསོམས་ཤིང་ནང་དུ་འོངས་

ནས། བཏང་རག་གི་མཆོད་པ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་སྔར་བཞིན་བྱས་ཏེ། བསྟོད་ནས་ཡིག་བརྒྱའི་མཐར་མ་རེད་ཅེས་སོགས་

ཀྱིས་བཟོད་གསོལ་བྱས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་པ་ལ་འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་དང༌། བཛྲ་མུཿ འཇིག་

རྟེན་པ་རྣམས་རང་རང་སོ་སོའི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། །ཅེས་བརོད་ལ་བསྔོ་སོན་དང་ཤིས་བརོད་བྱའོ། །

གལ་ཏེ་རྟེན་མ་རེད་ན་ཚོམ་བུ་བཀོད་དེ་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་ཤིང་དམ་ཚིག་པ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །

དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། འདོད་དགུ་ཐམས་ཅད་འདི་ཡིས་འབྱུང༌། །ངན་དགུ་ཐམས་ཅད་འདི་ཡིས་བཟློག ། ཅེས་མགོན་

པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསུངས་ཞེས་གགས་པ་ལྟར་རོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བཤད་སྒྲུབ་མིང་ཅན་གིས་རེ་བཙུན་མའི་འཕིན་

ལས་སྤེལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཕན་སྲིད་སམ་པའི་དུན་པས་དམ་པ་སྔ་མ་འགས་མཛད་པའི་མདོས་ཆོག་རྣམས་ལ་བརྟགས་ཏེ་

མཐོང་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕག་ལེན་བཞིན་དོགས་གཅོད་དང་བཅས་ཅོ་ནེའི་དགོན་ཉིད་དུ་བསྒིགས་པའི་པར་གི་ཡི་གེ་བ་ནི་དགེ་སློང་ངག་

དབང་བཀྲ་ཤིས་སོ། །་
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༄༅། །ༀ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། གིས་བསངས་ལ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭབྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། 

རྟེན་སྣང་བ་མི་དམིགས་པ་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས། ཚེ་འདས་ཀྱི་

མིང་ཡིག་དང་བོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཚེ་ལས་འདས་པ་

ཐ་མལ་པའི་ཆ་བྱད་ཅན་ཕུང་བོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་གསལ་ཞིང་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར། 

ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུཾ་ཛཿ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདེན་པ་

དང་། དགེ་འདུན་གི་བདེན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། རོ་རེ་དང་། རིན་

པོ་ཆེ་དང་། པདྨ་དང་། ལས་ཀྱི་རིགས་སུ་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་གི། སིང་བོ་དང་། 

ཕག་རྒྱ་དང་། གསང་སྔགས་དང་། རིགས་སྔགས་ཀྱི་ལྷའི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་དང་

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་

པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འཇིག་རྟེན་འདི་

ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་སོང་ཞིང་ཚེ་ལས་འདས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྲིད་པ་བར་

དོ། ཁམས་གསུམ། འགོ་བ་རིགས་དྲུག །སྐེ་གནས་བཞིས་བསྡུས་པའི་འཇིག་རྟེན་

ཀྱི་ཁམས་གང་ན་གནས་ཀྱང་། སད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་འདིར་མཆིས་པར་

གྱུར། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། 

ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕོས་པས། ཚེ་འདས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་
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ཁ་དོག་དམར་ཞིང་གསལ་བ་ཨ་ཐུང་གི་གཟུགས་ཅན་དུ་བཀུག་སྟེ། སྤྱི་གཙུག་

ནས་ཞུགས་སིང་གར་ཐིམ་པར་གྱུར། ཁ་ཅིག་སོ་བ་བཞིའི་སྔགས་རྒྱས་དགུག་གཞུག་སོགས་བྱ་ཞེས་

གསུང་ངོ་། །ༀ་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ། སརྦ་པཱ་པཾཨཱ་ན་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་ཚེ་འདས་ཀྱི་སྡིག་སྒིབ་

ཐམས་ཅད་ཀྱང་བཀུག་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་ཨ་བཱ་ཡ་ཨཱ་ཀརྵ་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛྲ་ས་

མ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ངན་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གི་ཕི་རོལ་ཏུ་བཀུག་པར་

གྱུར། དེ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་སྡུག་བསྔལ་གིས་གཟིར་བ་འདི་

ལས་བསྐབ་ཏུ་གསོལ། བདག་ཅག་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་ཁྱེད་

རྣམས་ལ་ཡང་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ༀ་བཛྲ་པཱ་ཎི་བི་སྤོ་ཊ་ཡ་སརྦ་ཨ་པཱ་ཡ་བན་དྷཱ་ན་

ནི་པྲ་མོཀྵ་ཡ་སརྦ་ཨ་བཱ་ཡ་ག་ཏེ་བྷཿ སརྦ་སཏྭཱ་ནཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏྲཊ། 

ཀྱིས་སྡིག་པ་དང་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམས་ཤིང་ཤི་ནས་རྣམ་སྣང་གི་ཞབས་དྲུང་དུ་

སྐེས། རྟེན་རྣམས་བ་ཚྭ་ཅན་གི་རྒྱ་མཚོར་དོར་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་བིད་སརྦ་ཨ་བཱ་ཡ་

བི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། བཛྲ་བན་དྷ་ཏྲཊ། ཚེ་འདས་ཀྱི་སྡིག་སྒིབ་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་སྦྱངས་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་བིད་ༀ། ༀ་སརྦ་བིད་ཨཱཿ ༀ་སརྦ་བིད་ཧཱུཾ། ༀ་

བཛྲ་ཨདྷི་ཏིཥྛ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། 

རང་ཉིད་སད་ཅིག་གིས་ཁོ་བོ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྒྱལ་དུ་གྱུར། ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་

ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཧཱུཾ་ཡེ་ཤེས་བསལ་བའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་

འོད། །མ་རིག་འདོད་པའི་མུན་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྲེག །ཞེ་སྡང་གཤིན་རེའི་འཇིགས་

པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་དཔའ་མཚན་སྟག་ལྤགས་ཅན། །ལོག་

འདེན་སྲིན་པོའི་མཐའ་གནོན་དག་འདུལ་བ། །རིག་པའི་རྒྱལ་བོ་ཁོ་བོ་བཞུགས་སོ་
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འཚལ། །ལོག་འདེན་འདུལ་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདེན་ན། །འགོ་བའི་དོན་ཕིར་མཆོད་

ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛཱ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧི། པྲ་ཝ་

ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛཱ་ས་བཱ་རི་

ཝ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཧཱུཾ་ཆོས་ཉིད་སྟོང་བ་གཉིས་མེད་ངང་ཉིད་ལས། །འཇིག་རྟེན་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་

ཡང་མི་སྤོང་ཞིང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་འཇིགས་བྱེད་སྐུར་སྟོན་པ། །ཁོ་ཆེན་

འབར་བའི་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་

ཀྱང་། །སྐུ་ཡི་ཆ་ལུགས་ཟ་བྱེད་རྔམ་སྟབས་ཅན། །གསུང་གི་ང་རོ་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་

བའི་སྒས། །མ་ལུས་དབང་དུ་སྡུད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ལྷག་པའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་བ་སྟོན་

མཛད་ཅིང་། །བསྡིགས་པའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཕག་ན་བསྣམས། །ཉོན་མོངས་དུག་

ཆེན་རད་ནས་འཇོམས་མཛད་པ། །སྦྲུལ་གདུག་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །བསལ་བའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན། །དཔའ་བོའི་སྟང་སྟབས་བརྐང་

བསྐུམ་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །ཉི་ཟླ་འབར་བའི་སྤྱན་གི་སྡང་མིག་གིས། །བགེགས་དཔུང་

བསྲེག་བར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཏུམ་ཆེན་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་གཟི་བརིད་

འབར། །གོག་སྟོང་འགྱུ་འདའི་ཁོ་གཉེར་མཆེ་བ་གཙིགས། །རྔམ་པའི་ང་རོ་འབྲུག་སྒ་

སྟོང་བཞིན་སྒོག །ཁོ་རྒྱལ་བགེགས་ཚོགས་འདུལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཧཱུཾ་འཇིགས་

པའི་ཧཱུཾ་སྒ་ངེས་སྒོག་ཅིང་། །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པ། །དངོས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩོལ་བའི་ལྷ། །བགེགས་ཀྱི་དག་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །

དེ་ནས་གཏོར་མ་གསུམ་བཤམས་ལ། ༀ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། ཧཱུཾ་བཛྲ་ཨ་ན་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་མ་
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ཐ་བྷཉ་ར་ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྷཱཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ ས་བྷཱ་ཝ་ཤུདྷོ྅ཧཾ། སྟོང་བ་ཉིད་དུ་

གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་

ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་བགེགས་ཀྱི་གཏོར་མ་དྭངས་

ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར། ༀ་

ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱཿ ཎཾ་ཨཏྱཱ་ནུད་པན་ན་དྭཏྟ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གིས་

བྱིན་གིས་བརླབས་ཏེ། 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས། ཚེ་འདས་ཀྱི་མཐོ་རིས་དང་

ཐར་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་སད་ཅིག་གིས་འདིར་

བཀུག་པར་གྱུར་པར་བསམ། གཏོར་མ་གཡས་སུ་བསོར་ཞིང་། ༀ་སརྦ་བིགྷྣཾ་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿ སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གིཧྣ་དཾ་བ་

ལ�་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གསུམ་གིས་བགེགས་ལ་བསྔོ་བ་ནི་ཞི་བས་སྦྱངས་པ། 

ཏིང་ལོའི་མར་མེ་དང་། ཆང་བུ་སྦྲགས་ནས། རྟེན་ལ་ཕིར་བསོར་ཞིང་། ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུཾ། ག�་ཧྣ་ག�་ཧྣ་

ཧཱུཾ། ག�་ཧྣཱ་པ་ཡ་ག�་ཧྣཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ། ཨ་ན་ཡ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝན་བིདྱ་རཱ་ཛཱ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཏིང་ལོ་དང་ཆང་

བུ་གསུམ་གིས་བསོར་བ་ནི་ཞི་དག་ཕེད་མས་སྦྱང་བ། 

ཧཱུཾ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ས་གཞི་ལ་གནས་པའི། །ལྷ་ལ་སོགས་པའི་

བགེགས་ཚོགས་ཀུན་ཉོན་ཅིག །ང་ནི་གནས་འདིར་སྡིག་སྦྱོང་ཆོ་ག་བྱེད། །ཁྱེད་

རྣམས་འདི་ནས་གཞན་དུ་འགོ་བར་གིས། །གལ་ཏེ་ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་

ན། །ཡེ་ཤེས་ཅན་གི་རོ་རེ་འབར་བ་ཡིས། །མགོ་བོ་ཚལ་བ་བརྒྱར་ནི་འགས་འགྱུར་

ཞིང་། །བགེགས་རྣམས་བརླག་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ། །ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུཾ་ཛཿ 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་བདེན་པ་
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དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། རོ་རེ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། པདྨ་དང་། ལས་ཀྱི་

རིགས་སུ་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་གི་སིང་བོ་དང་། ཕག་རྒྱ་དང་། གསང་སྔགས་

དང་། རིགས་སྔགས་ཀྱི་ལྷའི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོས་

བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་སོང་ཞིང་ཚེ་

ལས་འདས་པ་དེ་ཉིད་གསོན་གི་དུས་ན་ཚེ་གནས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ཚེ་འཕོས་

ནས་གང་དུ་གནས་པའི་ལུས་སྲོག་དང་། མཐོ་རིས་དང་ཐར་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་

བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་། ཚེ་ལས་འདས་པའི་ཆ་བྱད་བཟུང་ནས། དེའི་

ཉེ་འབྲེལ་དང་། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ལ་བསླུ་ཞིང་གནོད་པར་བྱེད་པའི་གནོད་སྦྱིན་

དང་ཤ་ཟ་དང་འབྱུང་བོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམ་པར་གིས་ལ་

གནོད་པ་དང་འཚེ་བའི་བསམ་པ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་སྤོངས་ལ། ཕན་པ་དང་བདེ་བ་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པས་རང་རང་སོ་སོའི་གནས་སུ་སོངས་ཤིག །གལ་

ཏེ་མི་འགོ་ན་ཁོ་བོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོ་རེ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྲེག་ཅིང་རྣམ་

པར་འཇོམས་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །ཞེས་བརོད་ཅིང་། ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུཾ། ག�་ཧྣ་ག�་ཧྣ་ཧཱུཾ། ག

�ཧྣ་པ་ཡ་ག�་ཧྣ་པ་ཡ་ཧཱུཾ། ཨ་ན་ཡ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝན་བིདྱ་རཱ་ཛཱ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྔགས་དག་ཏུ་བཟླ། གུ་གུལ་

གིས་བདུག ། ཡུངས་ཀར་གིས་བྲབ། རོལ་མོའི་སྒ་དག་ཏུ་བྱ་བ་ནི་དག་པོས་སྦྱང་བའོ། །

དེ་ནས་མེ། ༀ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། གིས་བསང་ཞིང་། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭབྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། 

ཐབ་སྣང་བ་མི་དམིགས་པ་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་ལས་རཾ་ལས་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་མེ་འབར་བའི་ནང་དུ་ཁོ་བོ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་
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ཕག་གཉིས་ཀྱིས་རོ་རེ་དང་དིལ་བུ་འཛིན་པ། སད་ཅིག་གིས་ཞལ་རབ་ཏུ་གདངས་

པ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་བོའི་ཉམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར། དེའི་སྤྱི་

བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། 

བསོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་

གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཌཱཀ་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། མི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རོ་

རེ་དབྱིངས་ནི་མཁས་པ་ཆེ། །རོ་རེ་གསུམ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ། །ཟ་བྱེད་

མཁའ་འགོར་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །

ཚེ་ལས་འདས་པའི་རྐང་མཐིལ་གཉིས་སུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར། ལྟེ་བར་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ། སིང་གར་སྡིག་པའི་ས་བོན་བཾ་ནག་པོ་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་གི་སྡིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་གྱུར། ལྟེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་

འོད་ཟེར་གིས་སིང་ཀའི་བཾ་དེད་ནས་སྣ་སོ་ནས་ཐོན། སྡིག་པ་རྭ་ཅན་གི་རྣམ་པར་

གྱུར་ནས་རང་གི་ལག་པར་བཟུང་བའི་ཏིལ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། 

ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་སརྦ་པཱ་བཾ་ད་ཧ་ན་བྷསི་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་བདུན་ནམ་

ཅི་རིགས་བརོད་དེ། ཁོ་བོའི་ཞལ་དུ་ཕུལ་བས་གསོལ་བར་བསམ། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་

སྭཱ་ཧཱ། མི་བསྐོད་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རོ་རེ་དབྱིངས་ནི་མཁས་པ་ཆེ། །རོ་རེ་གསུམ་

མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོར་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །བཛྲ་མུཿ ཡེ་

ཤེས་པ་རང་བཞིན་གི་གནས་སུ་གཤེགས། །དམ་ཚིག་པ་བདག་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་

གྱུར་པར་བསམ་པ་ནི་སྦྱིན་སྲེག་གིས་སྦྱང་བའོ། །

དེ་ནས་ཕེ་མའམ་ཡུངས་དཀར་ལ། ༀ་སརྦ་བིད་སརྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཞེས་པ་ནས། བི་ཤོ་དྷ་ནེ་སྭཱ་ཧཱ། 
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བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུག་པ་ལ་ཕག་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། ཏྲཱ་ས་ནི་ཏྲཱ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་

ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་བ་རཾ་བ་རཱ་ཎི་མེ་སརྦ་སཏྭ་ནཉྩ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མི་འཁྲུག་པའི་གཟུངས་དང་། གཙུག་

ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གཟུངས་རང་ངམ་ཡང་ན། ༀ་བྷྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨ་མྲྲྀ་ཏེ་ཨཱ་ཡུར་དེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། གཙུག་

ཏོར་དི་མེད་ཀྱི་གཟུངས་དང་། ༀ་པདྨོ་ཥྞི་ཥ་བི་མ་ལེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་རྣམས་ཉེར་གཅིག་རེ་ར་རིག་དང་ལྷ་

རྣམས་ཀྱི་སྔགས་མིང་སྤེལ་དང་བཅས་པ་བཟླས་ནས། ༀ་སརྦ་པཱ་བཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སརྦ་པཱ་

པཾ་བི་ཤོདྷ་ན་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སརྦ་ཀརྨཱ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་ནི་བྷསི་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བྷྲཱུཾ་བི་

ན་ཤ་ཡ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་ནི་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་དྲུཾ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཛྭ་

ལ་ཛྭ་ལ་དྷ་ཀ་དྷ་ཀ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྲུཾ་ས་ར་ས་ར་བྲ་ས་ར་བྲ་

ས་ར་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཧཱུཾ་ཧ་ར་ཧ་ར་སརྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཧཱུཾ་ཕཊ་

སརྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་ནི་སྤོ་ཊ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བྲི་ཏ་བྲི་ཏ་སརྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཏྲ་

ཊ་ཏྲ་ཊ་སརྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཚིནྡ་ཚིནྡ་སརྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ད་ཧ་

ད་ཧ་སརྦ་ན་ར་ཀ་ག་ཏི་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་པ་ཙ་པ་ཙ་སརྦ་པྲེ་ཏ་ཀ་ག་ཏི་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ༀ་མ་ཐ་མ་ཐ་སརྦ་ཏིརྱ་ཀ་ག་ཏི་ཧེ་ཏུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་

ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་བ་ཏིཥྛ། དི་ཌྷོ་མེ་བྷཱ་བ། སུ་ཏོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་བ། སུ་པོ་ཥོ་མེ་བྷཱ་བ། ཨ་

ནུ་རཀྵོ་མེ་བྷཱ་བ། སརྦ་སིདྡི་མེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙ་མེ། ཙི་ཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་

ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མ་མེ་མུཉྩ། བཛྲ་བྷ་བ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་

ས་ཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བཟླ་ཞིང་རྟེན་ལ་བྲབ། སྔགས་དོན་དང་མཐུན་པའི་དམིགས་པ་དང་སྤེལ་ཚིག་བྱའོ། །

དེ་ནས་ཁྲུས་བུམ་མམ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་རས་བྲིས་སོགས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་མེ་ལོང་དུ་ཤར་བ་ལ། ཁྲུས་

ཀྱི་ཁང་བ་ཤིན་ཏུ་དི་ཞིམ་པ། །ཤེལ་གི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། །རིན་
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ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན། །མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་བྲེ་བྲེས་པ་དེར། །ཇི་

ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་

དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བཅོམ་ལྡན་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་

ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སྐབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་། །གང་

ལ་གང་འདུལ་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཟུང་ནས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ་མཛད་པའི། །དིན་ཅན་བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་

བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གསང་བ་འདུས་པ་བདེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །དཔའ་

ཆེན་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་སོགས་པའི། །གངས་མེད་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་འཁོར་ལོའི་

ཚོགས། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་

བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། མཐུན་པའི་དགེ་ཚོགས་སོན་ལམ་རྨད་བྱུང་

ཞིང་། །སྤྱོད་པ་སྤྱོད་ཚེ་ནམ་ཡང་མཆེད་གྱུར་པ། །སལ་བཟང་གཅིག་ལ་མཛད་

པ་མཐར་ཕིན་པའི། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། མཚན་ལེགས་རིན་ཆེན་གསེར་

བཟང་མྱ་ངན་མེད། །ཆོས་བསྒགས་མངོན་མཁྱེན་སན་བླ་ཤཱཀྱ་ཐུབ། །སོན་ལམ་

རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་བརྒྱད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་

གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སངས་རྒྱས་

རྣམས་གཟིགས་གཙུག་ཏོར་ཐམས་ཅད་སྐོབ། །འཁོར་བ་འཇིག་དང་གསེར་ཐུབ་

འོད་སྲུང་དང་། །ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གོའུ་ཏཾ་ལྷ་ཡི་ལྷ། །སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་བདུན་ལ་སྐུ་

ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། མཁའ་ལ་
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སྤྱོད་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ན། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བའི་མཐུ་སྟོབས་

ཅན། །སྒྲུབ་པ་བོ་ལ་མ་ཡིས་བུ་བཞིན་གཟིགས། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགོ་ཚོགས་

ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཡེ་

ཤེས་མགོན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་དང་། །དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་

སྲས། །ལྷ་ཆེན་གུར་དང་དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་སོགས། །བཀའ་སྡོད་ཆོས་སྐོང་

རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཉོན་མོངས་མི་མངའ་ཡང་། །ཚེ་འདས་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་སྒིབ་པ་སྦྱང་སླད་དུ། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཁྲུས་ཆབ་འདི་གསོལ་

བས། །ཚེ་འདས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྒིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་དི་རབ་བསོས་པས་སྐུ་

ཕིའོ། །ༀ་ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲིཿ ཨཱཿ ཀ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སྣ་ཚོགས་དབང་བོའི་གཞུ་ལྟར་

རབ་བཀྲ་ཞིང་། །གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི། །གོས་བཟང་རིན་ཆེན་

བདག་བློ་སྦྱངས་ཕིར་འབུལ། །བཟོད་པ་དམ་བའི་གོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །ༀ་

བཛྲ་ཝ་ས་སྱ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

འདི་ནི་སྦྱིན་པའི་རང་བཞིན་ཆུ། །སེར་སྣའི་དི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་། །གཏོང་

བ་དི་ཡིས་ལེགས་བསོས་ཆུས། ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ཀྱིས་ཁྲུས་བགིའོ། །འདི་ནི་

ཚུལ་ཁིམས་རང་བཞིན་ཆུ། །ཚུལ་འཆལ་དི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་། །སྲུང་བ་དི་ཡིས་

ལེགས་བསོས་ཆུས། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ཀྱིས་ཁྲུས་བགིའོ། །འདི་ནི་བཟོད་པའི་
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རང་བཞིན་ཆུ། །ཁོང་ཁོའི་དི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་། །བྱམས་པ་དི་ཡིས་ལེགས་བསོས་

ཆུས། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ཀྱིས་ཁྲུས་བགིའོ། །འདི་ནི་བརོན་འགྲུས་རང་བཞིན་

ཆུ། །ལེ་ལོའི་དི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་། །བརོན་པ་དི་ཡིས་ལེགས་བསོས་ཆུས། །ཁྲུས་

ལེགས་མཛད་ཀྱིས་ཁྲུས་བགིའོ། །འདི་ནི་བསམ་གཏན་རང་བཞིན་ཆུ། །རྣམ་གཡེང་

དི་མ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་། །ཏིང་འཛིན་དི་ཡིས་ལེགས་བསོས་ཆུས། །ཁྲུས་ལེགས་

མཛད་ཀྱིས་ཁྲུས་བགིའོ། །འདི་ནི་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ཆུ། །ཤེས་འཆལ་དི་མ་སྦྱོང་

མཛད་ཅིང་། །ཡེ་ཤེས་དི་ཡིས་ལེགས་བསོས་ཆུས། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཁྲུས་

བྱའོ། །ཆུ་བོ་དྲུག་གིས་ཁྲུས་བྱས་པས། །བག་ཆགས་རྣམ་དྲུག་སྦྱངས་ནས་ནི། །གང་

ལ་ཉེས་པ་མི་མངའ་ཞིང་། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །དི་ཆུ་དྲུག་

གི་ཁྲུས་བྱས་པས། །དི་མ་རྣམ་དྲུག་སྦྱོང་མཛད་པ། །རྒྱ་ཆེན་ཡོན་ཏན་དྲུག་ལྡན་

པ། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཉེས་མི་མངའ། །དི་མ་རྣམ་དྲུག་དག་པ་ཡིས། །ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོད་དོན་དུ། །དད་པས་བདག་

གིས་ཁྲུས་བགིའོ། །

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ། །དེ་དག་འཇིག་རྟེན་དུག་གསུམ་

སྟེ། །བཅོམ་ལྡན་སངས་རྒྱས་དུག་མི་མངའ། །སངས་རྒྱས་གཟི་ཡིས་དུག་བཅོམ་

མོ། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མིག་གསུམ། །དེ་དག་འཇིག་རྟེན་དུག་གསུམ་

སྟེ། །བཅོམ་ལྡན་དམ་ཆོས་དུག་མི་མངའ། །དམ་ཆོས་གཟི་ཡིས་དུག་བཅོམ་

མོ། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ། །དེ་དག་འཇིག་རྟེན་དུག་གསུམ་

སྟེ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དུག་མི་མངའ། །དགེ་འདུན་གཟི་ཡིས་དུག་བཅོམ་
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མོ། །

ས་ནི་དུག་གི་མ་ཡིན་ཏེ། །ས་ནི་དུག་གི་ཕ་ཡང་ཡིན། །བདེན་པའི་བདེན་ཚིག་

འདི་དག་གིས། །ཚེ་འདས་དུག་ནི་དུག་མེད་ཤོག །དུག་ནི་ས་ཡི་ནང་དུ་སོང་། །གང་

བའི་སྣོད་དུ་དུག་སོང་ཤིག་སྭཱ་ཧཱ། །ཆུ་ནི་དུག་གི་མ་ཡིན་ཏེ། །ཆུ་ནི་དུག་གི་ཕ་ཡང་

ཡིན། །བདེན་པའི་བདེན་ཚིག་འདི་དག་གིས། །ཚེ་འདས་དུག་ནི་དུག་མེད་ཤོག །དུག་

ནི་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་སོང་། །གཤེར་བའི་སྣོད་དུ་དུག་སོང་ཤིག་སྭཱ་ཧཱ། །མེ་ནི་དུག་གི་མ་

ཡིན་ཏེ། །མེ་ནི་དུག་གི་ཕ་ཡང་ཡིན། །བདེན་པའི་བདེན་ཚིག་འདི་དག་གིས། །ཚེ་

འདས་དུག་ནི་དུག་མེད་ཤོག །དུག་ནི་མེ་ཡི་ནང་དུ་སོང་། །ཚ་བའི་སྣོད་དུ་དུག་སོང་

ཤིག་སྭཱ་ཧཱ། །རླུང་ནི་དུག་གི་མ་ཡིན་ཏེ། །རླུང་ནི་དུག་གི་ཕ་ཡང་ཡིན། །བདེན་པའི་

བདེན་ཚིག་འདི་དག་གིས། །ཚེ་འདས་དུག་ནི་དུག་མེད་ཤོག །དུག་ནི་རླུང་གི་ནང་

དུ་སོང་། །གཡོ་བའི་སྣོད་དུ་དུག་སོངས་ཤིག་སྭཱ་ཧཱ། །

གང་ལ་སེར་སྣ་རྣམ་ཆགས་པ། །རྣམ་འཇོམས་དི་མ་མེད་མཛད་ཅིང་། །ཐུགས་ཞི་

གནོད་པ་མི་མངའ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །འདེན་པ་གང་ཞིག་

འགོ་བ་རྣམས། །ཐར་བའི་ལམ་དུ་འཛུད་མཛད་ཅིང་། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་

དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །སྟོན་པ་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན། །སེམས་

ཅན་ཀུན་གི་དོན་གི་ཕིར། །གང་ཞིག་བདེ་བར་མངའ་མཛད་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་

ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །སྐོབ་པ་གང་ཞིག་བྱམས་པ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱིས་འགོ་བ་འདི་

དག་ཀུན། །བུ་གཅིག་བཞིན་དུ་རྟག་བསྐངས་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་

གྱུར། །གང་ཞིག་འཁོར་བར་འགོ་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་རྟེན་གྱུར་ཅིང་། །གིང་
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དང་དཔུང་གཉེན་གྱུར་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །གང་ཞིག་

ཆོས་རྣམས་མངོན་སུམ་གྱུར། །གཙང་ཞིང་བསླུ་བ་མི་མངའ་བ། །གསུང་གཙང་

གཙང་མར་མཛད་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །དཔའ་བོ་ཆེན་

པོ་གང་སྐེས་པས། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་དོན་འབྱོར་གྱུར་ཅིང་། །དོན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱང་

གྲུབ་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །གང་ཞིག་སྐེས་པས་ས་རྣམས་

ནི། །ནགས་ཚལ་བཅས་པ་རབ་གཡོས་ཤིང་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་དགའ་

དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །བྱང་ཆུབ་སིང་བོར་གཤེགས་པ་

ན། །ས་དག་རྣམ་དྲུག་གཡོས་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་ཡིད་མི་བདེར་གྱུར་པ་དེས། །ཁྱེད་

ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་ན། །འཕགས་པའི་

བདེན་པ་རྣམས་གསུངས་ཤིང་། །ཐུབ་པའི་སན་པ་གང་བྱུང་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་

ལེགས་མཛད་པར་གྱུར། །ཡིད་འཕོག་གང་གིས་མུ་སྟེགས་བྱེད། །ཐམས་ཅད་ཆོས་

ཀྱིས་ཕམ་མཛད་དེ། །ཚོགས་ཀུན་དབང་དུ་མཛད་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་

མཛད་པར་གྱུར། །སངས་རྒྱས་ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད། །བརྒྱ་བྱིན་ཚངས་

པའི་ལྷ་རྣམས་དང་། །འབྱུང་བོ་ཀུན་གི་བདེ་ལེགས་ནི། །ཁྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་སྦྱིན་གྱུར་

ཅིག །སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་མཐུ་དག་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་གི་བསམ་པ་

ཡིས། །ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་དོན་གང་ཡིན་པ། །དོན་དེ་དེ་རིང་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །རྐང་གཉིས་

ཁྱེད་ཅག་བདེ་ལེགས་གྱུར། །རྐང་བཞི་ཁྱེད་ཅག་བདེ་ལེགས་གྱུར། །ཁྱེད་ཅག་ལམ་

བགོད་བདེ་གྱུར་ཅིག །ཕིར་འོང་དག་ཀྱང་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་

མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉིན་མོའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །ཁྱེད་ཅག་ཀུན་ཏུ་བདེ་
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ལེགས་གྱུར། །ཁྱེད་ཅག་སྡིག་པ་མ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དིལ་བུ་གསིལ་ཞིང་མེ་ཏོག་གཏོར་ལ། ཚེ་ལས་

འདས་པ་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་འཇིགས་སྐྲག་ལས་གོལ་ཏེ་མྱུར་དུ་མངོན་པར་

རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའམ་ཡང་ན། 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རོ་རེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཀོན་

མཆོག་གསུམ་གི་ར་བ་སྟེ། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་

བླ་མ་ཆོས། །དེ་བཞིན་བླ་མ་དགེ་འདུན་ཏེ། །ཀུན་གི་སྐབས་གནས་བླ་མ་ཡིན། །བླ་

མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་གཙོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྐོབ་པ་ཆོས་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དགེ་འདུན་སྡེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གསུམ་ལ་རྟག་ཏུ་གུས་

ཕག་འཚལ། །ཀུན་རིག་རིགས་ལྔ་ཡུམ་བཞི་དང་། །སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་ལྷ་

མོ་བརྒྱད། །སོ་བ་བཞི་སྟེ་ར་བའི་ལྷ། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕག་

བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གི་གངས་སེད་ཀྱི། །ལུས་བཏུད་པ་

ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཙོ་བོ་རྒྱལ་བ་འགོ་

བའི་མགོན། །འགོ་བ་སྐོབ་པའི་དོན་བརོན་པ། །སྟོབས་ཆེན་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་

ལ། །དེ་རིང་ཉིད་ནས་སྐབས་སུ་མཆི། །དེ་ཡི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཆོས། །འཁོར་

བའི་འཇིགས་པ་སེལ་བ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་ཡང་། །དེ་བཞིན་

ཡང་དག་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་ནི་འཇིགས་པས་རྣམ་སྐྲག་ནས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་

ལ་བདག་ཉིད་འབུལ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བདག་ཉིད་ཀྱིས། །བདག་གི་ལུས་

འདི་དབུལ་བར་བགི། །ཐུགས་རེའི་སྤྱོད་པ་མ་འཁྲུལ་བའི། །སྤྱན་རས་གཟིགས་

མགོན་དེ་ལ་ཡང་། །ཉམ་ཐག་ང་རོས་འོ་དོད་འབོད། །སྡིག་ཅན་བདག་ལ་བསྐབ་ཏུ་
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གསོལ། །འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སིང་བོ་དང་། །ས་ཡི་སིང་བོ་དག་དང་ནི། །ཐུགས་

རེ་ཆེ་མགོན་ཐམས་ཅད་ལ། །སྐབས་འཚོལ་སིང་ནས་འོ་དོད་འབོད། །གང་ཞིག་

མཐོང་ནས་གཤིན་རེ་ཡི། །ཕོ་ཉ་ལ་སོགས་སྡང་བ་རྣམས། །སྐྲག་ནས་ཕོགས་

བཞིར་འབྱེར་བྱེད་པའི། །རོ་རེ་ཅན་ལ་སྐབས་སུ་མཆི། །སྔོན་ཆད་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་

ལས་འདས། །ད་ནི་འཇིགས་པ་ཆེ་མཐོང་ནས། །ཁྱེད་ལ་སྐབས་སུ་མཆི་ལགས་

ཀྱི། །འཇིགས་པ་མྱུར་དུ་བསལ་དུ་གསོལ། །ཅེས་བརོད་པར་བསམ། དེ་རྣམས་ནི་ཕིར་བཟློག་གིས་སྦྱང་

བའོ། །

དེ་ནས། ༀ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ་གིས་བསངས། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭབྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། 

རྟེན་སྣང་བ་མི་དམིགས་པ་སྟོང་བར་སྦྱངས། སྟོང་བའི་ངང་ལས་རྟེན་པདྨ་དང་ཟླ་

བའི་གདན་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀྱིས་རོ་རེ་དང་དིལ་བུ་

འཛིན་པར་གྱུར། དེའི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། བསོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་

ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤབྟ་པྲཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །རོ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན། །རོ་རེ་དང་པོ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་། །ཕག་འཚལ་ཕག་ན་རོ་རེ་ལ། །ཞེས་པས་བསྟོད། 

དེ་ནས་ཟས་གཏད་བྱེད་འདོད་ན། ༀ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ་གིས་བསངས། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭབྷཱ་ཝ་

ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། འདོད་ཡོན་སྣང་བ་མི་དམིགས་པ་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་བའི་ངང་

ལས་ༀ་ཡིག་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་འདོད་ཡོན་གི་མཆོད་པ་གཟུགས་སྒ་དི་རོ་
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རེག་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་

གང་བར་གྱུར། ༀ་སརྦ་བིད་བཱུ་ར་བཱུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་། ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཧོ། བཛྲ་

སྤ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་སྔར་གི་ནམ་མཁའ་མཛོད་གི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་བ་ལ་སོགས་པར་སྤྲུལ་ཏེ། ༀ་རཱུ་

བ་ཤཔྟ་གནྡེ་ར་ས་སྤརྴ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གིས་བྱིན་གིས་བརླབས། 

ཨེ་མ་མཆོད་པ་བླ་ན་མེད། །རང་བྱུང་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། །གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་

མེ་ལོང་འཛིན། །གཟུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སྤྱན་ལ་འབུལ། །ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་རཱུ་བ་ཀཱ་མ་

གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཨེ་མ་མཆོད་པ་བླ་ན་མེད། །རང་བྱུང་མཆོད་པ་ཆེན་

པོ་སྟེ། །སྒ་ཡི་ལྷ་མོ་པི་ཝང་འཛིན། །སྒ་ཡི་མཆོད་པ་སན་ལ་འབུལ། །ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་

ཤཔྟ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཨེ་མ་མཆོད་པ་བླ་ན་མེད། །རང་བྱུང་མཆོད་

པ་ཆེན་པོ་སྟེ། །དི་ཡི་ལྷ་མོ་དུང་ཆོས་འཛིན། །དི་ཡི་མཆོད་པ་ཤངས་ལ་འབུལ། །ༀ་

བཛྲ་ས་ཏྭ་གནྡེ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཨེ་མ་མཆོད་པ་བླ་ན་མེད། །རང་

བྱུང་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། །རོ་ཡི་ལྷ་མོ་ཞལ་ཟས་འཛིན། །རོ་ཡི་མཆོད་པ་ལྗགས་ལ་

འབུལ། །ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ར་ས་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །ཨེ་མ་མཆོད་པ་བླ་ན་

མེད། །རང་བྱུང་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། །རེག་བྱའི་ལྷ་མོ་ན་བཟའ་འཛིན། །རེག་བྱའི་

མཆོད་པ་སྐུ་ལ་འབུལ། །ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་སྤརྴ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་བཛྲ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཐམས་

ཅད་ནམ་མཁའི་མཛོད་བཞིན་དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པར་ཤོག །རོད་པ་མེད་

ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །

དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་དཔལ་ཞིང་དུ། །དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ལས་བྱུང་

བ། །དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་གིས། །རིན་ཆེན་ཕེང་བ་རྣམ་དག་པ། །ཚོགས་
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ཀྱི་ལམ་དང་སྦྱོར་བའི་ལམ། །མཐོང་བའི་ལམ་དང་སོམ་པའི་ལམ། །བླ་ན་མེད་པའི་

ཁྱད་པར་ལམ། །བྱང་ཆུབ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ། །རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་དག་

ལ། །བརྟེན་ནས་སྡིག་པ་ཀུན་སྦྱངས་ནས། །འཕགས་པའི་ལམ་དེར་བགོད་པར་

ཤོག །ༀ་རཏྣེ་རཏྣེ། མ་ཧཱ་རཏྣེ། རཏྣ་སམྦྷ་ཝེ། རཏྣ་ཀི་ར་ཎེ། རཏྣ་མཱ་ལ་བི་ཤུདྡེ། ཤོ་

དྷ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་ལམ་བསྟན་ལ། 

པདྨ་འདམ་གིས་མ་གོས་ལྟར། །སྲིད་གསུམ་དི་མས་མ་གོས་པའི། །སྲིད་པའི་

པདྨ་ལས་བྱུང་བ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་ཤོག །ༀ་པདྨེ་པདྨེ་བདྨ་སནྦྷ་བ། མ་

ཧཱ་སུ་ཁ་ཝ་ཏི་གཙྪན་ཏུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གཏོར། ལམ་སྦྱངས་པས། འདི་ནས་ནུབ་ཀྱི་

ཕོགས་རོལ་ན། །འོད་དཔག་མེད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད། །སུ་ཞིག་དེ་ཡི་མཚན་

བརོད་ན། །ཚེ་འདས་དེ་རུ་སྐེ་བར་ཤོག །འདི་ནས་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་མ་ཐག །དག་

པའི་ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན། །པདྨའི་སིང་བོ་ཟེའུ་འབྲུ་ལ། །རྫུས་ཏེ་སྐེ་བ་ལེན་པར་

ཤོག །བཛྲ་སཏྭ་བཛྲ་མུཿ ཚེ་འདས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་

འདེས་པ་སྤྱི་གཙུག་ནས་ཐོན། བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས། དེར་པདྨ་ལས་བརྫུས་ཏེ་

སྐེས་ནས་དེ་ན་གནས་པའི་བྱང་སེམས་རིང་བ་རྣམས་ཀྱིས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་

ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞལ་

མཐོང་། སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཞེས་སོགས་སྔར་བཞིན་མཆོད་ནས། གདམ་

ངག་ཐོབ་ཏེ་གདམས་པ་དང་རེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ཉིད་ལ། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་མཆོད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་འད་བའི་སྟོན་པ་མེད། །ཆོས་

དང་འད་བའི་དགེ་བ་མེད། །དགེ་འདུན་འད་བའི་སྣོད་མེད་དེ། །སྔགས་དང་འད་བའི་
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འདེན་པ་མེད། །ཅེས་ཆེད་དུ་བརོད་པ་ཆེད་དུ་བརོད་ནས་དེས་ཀྱང་དེར་སྐེ་བའི་རྒྱུ་

བརྟག་པས་བདག་གི་ཆོ་ག་བྱས་པའི་ནུས་མཐུར་ཤེས་ནས་སད་ཅིག་གིས་འོང་

ནས། ཨེ་མ་ཤཱཀྱ་མགོན་པོ་ཡི། །སངས་རྒྱས་མཛད་པ་ཡ་མཚན་ཆེ། །གང་ཕིར་ངན་

སོང་ལྷུང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་གོག་བཞིན་མྱུར་དུ་གོལ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

ཆོས་ནི་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྔགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ། །བྱང་ཆུབ་

བསྟེན་པ་རྣམས་ཀྱང་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཚངས་སྤྱོད་ཚུལ་ཁིམས་དི་མེད་སྐེས་བསམ་

ཡས། །ཨེ་མ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ནི། །སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡ་མཚན་ཆེ། །གང་

ཕིར་མཚམས་མེད་ལྟུང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་ལྷ་གནས་མྱུར་དུ་སྐེས། །ཞེས་ཆེད་དུ་

བརོད་པ་ཆེད་དུ་བརོད་ནས་བདག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་བའི་ལྷ་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨḒྷཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། སླར་ཡང་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་

པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་བུདྡ་ཀྵེ་ཏྲ་གཙྪནྡུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གཏོར། 

འདིའི་སབས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལན་བཞི་བོ་ཚེ་འདས་དང་བདེ་བ་ཅན་གི་བྱང་སེམས་དང་ལྷ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་པར་

བསམས་ནས་རང་གིས་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། པདྨེ་སོགས་ཀྱི་སབས་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་ནི། ཚེ་འདས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སླེབས་པའི་

སྐེས་ལྟ་བུར། རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་བདེ་བ་ཅན་དུ་འཐོར་བའི་མོས་པ་བྱས་ཏེ་འཐོར་བ་ཡིན་གི་རྟེན་དང་ཆུ་ལ་འཐོར་བ་སོགས་

མིན་པར་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གསུངས། 

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་

ལས་སྐེས། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བའི་མངོན་སུམ་དུ། །ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་

གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །དེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །སྤྲུལ་པ་མང་པོ་

བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡིས། །བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་བྱེད་ཤོག །
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༄༅། །འདོན་ཡོན་མཆོད་པ་རྣམས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ཞུ། ༀ་བཛྲ་ཨམྲ�་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་

ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། ༀ་འོད་

དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་འདོད་ཡོན་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་

པ་མེད་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་

སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ། ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭ་ད་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ། 

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་འདོད་ཡོན་རྣམས་གཟུགས་མཛེས་

པ། སྒ་སན་པ། དི་ཞིམ་པ། རོ་མངར་བ། རེག་བྱ་འཇམ་པ། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་

དང་ལྡན་པར་གྱུར། ༀ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་ཨ་ཝརྟ་ཡ་ཨ་ཝརྟ་ཡ་ཧོ། 

བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་ལན་གསུམ། ༀ་རཱུ་པ་བཛྲ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཤཔྟ་བཛྲ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གནྡེ་བཛྲ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ར་ས་བཛྲ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སྤརྴ་བཛྲ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ཁ་དོག་དབྱིབས་ལེགས་ཡིད་འོང་རྒྱན་འཕེང་ལྡན། །ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་

གཟུགས་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་རྟེན་གི་ཤི་ཕམ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་

ཡིན་ཚེ་ཚེ་འདས་ཞེས་ཁ་བསྒྱུར། ལྷ་ལ་གཟུགས་འབུལ་གི། །བཞེས་ཤིང་བླ་

མེད་ཚེ་འདས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་གུ་རུ་བིདྡ་སཏྭ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་

ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཀཱརྨ་གུ་ཎ་བཛྲ་པུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་ཟིན་དང་མ་ཟིན་
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པའི། །ཡོན་ཏན་ཡིད་འོང་སྒ་སན་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་རྟེན་གི་ལྷ་ལ་སྒ་འབུལ་

གི། །བཞེས་ཤིང་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་གུ་རུ་བིདྡ་སཏྭ་དྷརྨ་པཱ་ལ་

ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཤཔྟ་ཀཱརྨ་གུ་ཎ་བཛྲ་པུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་ཙནྡན་སྦྲུལ་

སིང་དང་། །ཨ་གར་ལ་སོགས་དབང་པོ་ཚིམ་བྱེད་རྣམས། །མོས་བློས་རྟེན་གི་ལྷ་ལ་

དི་འབུལ་གི། །བཞེས་ཤིང་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་གུ་རུ་བིདྡ་སཏྭ་དྷརྨ་

པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་གནྡེ་ཀཱརྨ་གུ་ཎ་བཛྲ་པུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཕོགས་དུས་ཀུན་ན་རོ་དང་

བཅུད་ལྡན་པའི། །ལུས་སེམས་བརྟས་བྱེད་རོ་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་རྟེན་

གི་ལྷ་ལ་ཟས་འབུལ་གི། །བཞེས་ཤིང་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་གུ་རུ་

བིདྡ་སཏྭ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ར་ས་ཀཱརྨ་གུ་ཎ་བཛྲ་པུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཕོགས་དུས་

ཀུན་ན་འཇམ་མཉེན་འཁིལ་ཆགས་པའི། །རེག་བྱའི་ཁྱད་པར་ལུས་སེམས་ཚིམ་

བྱེད་རྣམས། །མོས་བློས་རྟེན་གི་ལྷ་ལ་གོས་འབུལ་གི། །བཞེས་ཤིང་བླ་མེད་བྱང་

ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་གུ་རུ་བིདྡ་སཏྭ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་སྤརྴ་བཛྲ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མཛོད་བཞིན་དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པར་

ཤོག །རོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །

བདག་ཅག་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པའི་སེམས་ཅན་ཚེ་ལས་འདས་པ་རྣམས་ཀྱི་མིག་གི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ། རྣ་བའི་ཡུལ་དུ་སྒ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སྣའི་ཡུལ་དུ་དི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། ལེའི་ཡུལ་དུ་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ལུས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་རེག་བྱ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། ཟག་བཅས་ཀྱི་འདོད་ཡོན་རྣམ་པར་ལྔ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཞེན་པའི་སོ་ནས་



  531  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཟག་མེད་ཀྱི་འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སལ་བ་དམ་པ་དང་ལྡན་པར་

གྱུར་ཅིག ། 

སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེར་གྱུར་པ་འདི་ཡི་མཐུས། །འགོ་བའི་དོན་དུ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་

ནས། །སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་བསྒལ་བའི། །སྐེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་སྦྱིན་

པས་གོལ་གྱུར་ཅིག ། 

ཚེ་འདས་ཀྱི་དོན་དུ། ཚེ་འདས་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་མི་མྱོང་ཞིང་། །དཀའ་བ་སྤྱད་པ་

མེད་པར་ཡང་། །ལྷ་བས་ལྷག་པའི་ལུས་ཀྱིས་ནི། །ཚེ་འདས་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་

ཤོག །པདྨ་འདམ་གིས་མ་གོས་པ། །སྲིད་གསུམ་དི་མས་མ་གོས་པའི། །སྲིད་པའི་

པདྨོ་ལས་བྱུང་བ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་ཤོག །
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༄༅། །གཤིན་པོའི་ཆེད་དུ་བསྔོ་བའི་འདོད་ཡོན་གི་ཆོ་ག

༄༅། །ༀ་བཛྲ་ཡ་ཀྵ་ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭབྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། རྟེན་སྣང་

བ་མི་དམིགས་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྟེན་པདྨ་དང་ཟླ་བ་

དང་གདན་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཚེ་

འདས་རོ་རེ་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀྱིས་རོ་རེ་དང་དིལ་

བུ་འཛིན་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། 

རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །རོ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན། །རོ་རེ་དང་

པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །ཕག་འཚལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ། །

ༀ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུཾ། ཧཱུཾ་བཛྲ་ཨཱ་ན་ལེ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡཿསརྦ་དྷརྨཱ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅ཧཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ༀ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལ་གྲུབ་

པའི་འདོད་ཡོན་གི་ངོ་བོ་གཟུགས་བཟང་བ། སྒ་སན་པ། དི་ཞིམ་པ། རོ་མངར་བ། 

རེག་བྱ་འཇམ་པ། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་

ཁྱོན་ཐམས་ཅད་གང་བར་གྱུར། ༀ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་ཨ་ཝརྟ་ཡ་ཨ་

ཝརྟ་ཡ་ཧོ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། རཱུ་པ་བཛྲ། ཤཔྟ་བཛྲ། གནྡེ་བཛྲ། ར་ས་བཛྲ། སྥརྵ་

བཛྲ་ཨཱ་ཧཱུཾ། 

ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཡིད་འཕོག་པ། །ལེགས་སྦྱར་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་
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བཅས་ལ། །དད་པས་ཕུལ་བས་འགོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །འབྱོར་ལྡན་ཏིང་འཛིན་ཟས་

ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །བཛྲ་ནྱཻ་ཝིདྱཱེ་ཨཱ་ཧཱུཾ། 

ཁ་དོག་དབྱིབས་ལེགས་ཡིད་འོང་རྒྱན་ཕེང་ལྡན། །ཕོགས་དུས་ཀུན་ནས་

གཟིགས་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་ཚེ་འདས་ལྷ་ལ་གཟུགས་འབུལ་

ན། །བཞེས་ཤིག་ཚེ་འདས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་བཛྲ་སཏྭ་རཱུ་པ་ཀརྨ་ཀུ་ཎ་

བཛྲ་པུ་ཙི་དི་ཧཱུཾ། 

ཕོགས་དུས་ཀུན་ནས་ཟིན་དང་མ་ཟིན་པའི། །ཡོན་ཏན་ཡིད་འོང་སྒ་སན་ཅི་

མཆིས་པ། །མོས་བློས་ཚེ་འདས་ལྷ་ལ་སྒ་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤིག་ཚེ་འདས་བྱང་

ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཤཔྟ་ཀརྨ་ཀུ་ཎ་བཛྲ་པུ་ཙི་དི་ཧཱུཾ། 

ཕོགས་དུས་ཀུན་ནས་ཙནྡན་སྦྲུལ་སིང་དང་། །ཨ་ཀར་ལ་སོགས་དབང་པོ་ཚིམ་

བྱེད་དི། །མོས་བློས་ཚེ་འདས་ལྷ་ལ་དི་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤིག་ཚེ་འདས་བྱང་ཆུབ་

ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་བཛྲ་སཏྭ་གནྡེ་ཀརྨ་ཀུ་ཎ་བཛྲ་པུ་ཙི་དི་ཧཱུཾ། 

ཕོགས་དུས་ཀུན་ནས་རོ་དང་བཅུད་ལྡན་པའི། །ལུས་སེམས་ལྟས་བྱེད་རོ་

མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་ཚེ་འདས་ལྷ་ལ་ཟས་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤིག་ཚེ་

འདས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ར་ས་ཀརྨ་ཀུ་ཎ་བཛྲ་པུ་ཙི་དི་ཧཱུཾ། 

ཕོགས་དུས་ཀུན་ནས་འཇམ་མཉེན་འཁིལ་ཆགས་པའི། །རེག་བྱ་ཁྱད་པར་ལུས་

དབང་ཚིམ་བྱེད་རྣམས། །མོས་བློས་ཚེ་འདས་ལྷ་ལ་གོས་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤིག་

ཚེ་འདས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་བཛྲ་སཏྭ་སྤརྵ་ཀརྨ་ཀུ་ཎ་བཛྲ་པུ་ཙི་དི་ཧཱུཾ། 

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མཛོད་བཞིན་དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པ་དང་། །རོད་
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པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པ། །རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །

ཚེ་ལས་འདས་པའམ་འདས་མ་ཁྱོད་རང་གི་མིག་གི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། རྣ་བའི་ཡུལ་དུ་སྒ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སྣའི་ཡུལ་དུ་དི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ། ལེའི་ཡུལ་དུ་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ལུས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་རེག་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་མ་ཆགས་མ་ཞེན་པའི་སོ་ནས་ཟད་མེད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སལ་བ་

དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། 

དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་དཔལ་ཞིང་དུ། །དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ལས་བྱུང་

བ། །དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་གི། །རིན་ཆེན་ཕེང་བ་རྣམ་དག་པ། །ཚོགས་

ཀྱི་ལམ་དང་སྦྱོར་བའི་ལམ། །མཐོང་བའི་ལམ་དང་སོམ་པའི་ལམ། །བླ་ན་མེད་པ་

ཁྱད་པར་ལམ། །བྱང་ཆུབ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ། །རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་དག་

ལ། །བརྟེན་ནས་སྡིག་པ་ཀུན་སྦྱངས་ནས། །འཕགས་པའི་ལམ་དེར་བགོད་པར་

ཤོག །ༀ་རཏྣེ་རཏྣེ་མཧཱ་རཏྣེ། རཏྣེ་སམྦྷ་ཝ། རཏྣེ་ཀི་ར་ནེ་རཏྣ་མ་ལ་བི་ཤུདྷེ། ཤོ་དྷ་

ཡ་སརྦ་པ་པཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། པདྨ་འདམ་གིས་མ་གོས་ལྟར། །སྲིད་གསུམ་དི་མས་མ་གོས་

པའི། །སྲིད་པའི་པདྨ་ལས་བྱུང་བ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་ཤོག །ༀ་པདྨེ་པདྨེ་པདྨ་

སམྦྷ་ཝ། མཧཱ་སུ་ཁ་ཝ་ཏི་གཙྪནྟུ་སྭཱཧཱ། ཚེ་འདས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དང་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་

དབྱེར་མེད་དུ་འདེས་པའི་སྤྱི་གཙུག་ནས་ཐོན་ཏེ། བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས། དེར་

པདྨ་ལས་བརྫུས་ཏེ་སྐེས། 

དེ་ན་གནས་པའི་བྱང་སེམས་རིང་པ་རྣམས་ཀྱིས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་ ནས་ 

ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞལ་མཐོང། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་
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ཨཾ་ ནས་ ཤཔྟའི་བར་གིས་མཆོད། གདམས་པ་དང་རེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་

དེ་བདག་གི་ནུས་མཐུར་ཤེས་ནས་བདག་ཉིད་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་ ནས་ 

ཤཔྟའི་བར། སངས་རྒྱས་འད་བའི་སྟོན་པ་མེད། །ཆོས་དང་འད་བའི་དགེ་བ་མེད། །དགེ་

འདུན་འད་བའི་སྣོད་མེད་དེ། །སྔགས་དང་འད་བའི་འདེན་པ་མེད། །

དེས་ཀྱང་དེར་སྐེ་བའི་རྒྱུ་བརྟག་པས། བདག་གིས་ཆོ་ག་བྱས་པའི་ནུས་མཐུར་

ཤེས་ནས་སད་ཅིག་འདི་ཉིད་ལ་འོངས་ནས། ཨེ་མ་ཤཱཀྱ་མགོན་པོ་ཡིས། །སངས་

རྒྱས་མཛད་པ་ཡ་མཚན་ཆེ། །གང་ཕིར་ངན་སོང་ལྟུང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་གོག་

བཞིན་མྱུར་དུ་གོལ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ནི་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྔགས་

ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ། །བྱང་ཆུབ་བསྟེན་པ་རྣམས་ཀྱང་བསམ་མི་

ཁྱབ། །ཚངས་སྤྱོད་ཚུལ་ཁིམས་དི་མེད་སྐེས་བསམ་ཡས། །ཨེ་མ་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱིས་ནི། །སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡ་མཚན་ཆེ། །གང་ཕིར་མཚམས་མེད་ལྟུང་

བ་ཡི། །སེམས་ཅན་ལྷ་གནས་མྱུར་དུ་སྐེས། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་ ནས་ ཤཔྟའི་བར། 

ཚེ་འདས་སླར་ཡང་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་པར་གྱུར། སརྦ་བུདྡ་ཀྵེཏྲ་གཙྪནྟུ་སྭཱཧཱ། 

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་

ལས་སྐེས། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བའི་མངོན་སུམ་དུ། །ལུང་བསྟན་པར་ཡང་ཚེ་

འདས་དེར་ཐོབ་ཤོག །
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༄༅། །དམ་ཚིག་རོ་རེའི་སོམ་བཟས།

༄༅། །ན་མོ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོ་གཅིག་བསྡུས་ནས། །ངུར་

སྨྲིག་གར་གིས་རྣམ་རོལ་བླ་མ་མཆོག །རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་

པའི། །ཞབས་པད་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སིང་དབུས་བསྟེན། །གང་དེའི་མན་ངག་ཡིག་

ཆུང་ཟུར་གསལ་ནས། །འབྱུང་བའི་སྡིག་སྒིབ་སྦྱོང་ཐབས་ཟླ་མེད་པ། །དམ་ཚིག་རོ་

རེའི་སོམ་བཟླས་མཚོན་ཙམ་དང༌། །ཟ་བྱེད་མཁའ་འགོའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་འཆད། །

དེ་ལ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེའི་སོམ་བཟླས་ནི། སྐབས་སེམས་མདོར་བསྡུས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། གསང་འདུས་ཀྱི་

རྣལ་འབྱོར་བས་ནི་དེའི་ངང་ནས་བྱ་ལ། གཞན་རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། ཡི་དམ་གང་བྱེད་པ་

དེའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་བཞིན་པའི་ཐུགས་ཀར་བསྐེད་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་སད་ཅིག་གིས་ལྷ་དེར་བསྐེད་ཀྱང་ཆོག་གོ། །

འདིར་རང་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་སིང་ཀར་བསྐེད་ཀྱང་མི་འགལ་ཞིང་ཁྱད་ཆེ་བར་མངོན་ཏེ་དཔྱད། གང་ལྟར་ནའང༌། རང་

གི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ། ཧ་ལས་རལ་

གིའི་འཆང་བཟུང་ལ་ཧས་མཚན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དམ་ཚིག་རོ་རེ་སྐུ་

མདོག་ལྗང་ཁུ་ལྗང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་

རང་འདའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང༌། གཡས་འོག་མ་གཉིས་རོ་རེ་དང་རལ་གི། གཡོན་

འོག་མ་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ་འཛིན་པ། མཚན་དཔེས་སྤས་ཤིང༌། རིན་པོ་

ཆེའི་དབུ་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་སྤས་པ་དར་གི་སྟོད་

གཡོགས་དང་སད་གཡོགས་གསོལ་ཞིང༌། འོད་ཀྱི་ཕུང་པོའི་དབུས་ན་ཞབས་རོ་
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རེའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། 

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་དམ་ཚིག་རོ་རེ་ཡེ་

ཤེས་པ་སྤྱན་དངས། 

ༀ་བཛྲ་ཨཾ་ ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱའི་བར་གིས་མཆོད་ཅིང༌། བསྟོད་པ་མེད་ཀྱང་ཆོག་པར་སྣང་

ཡང༌། སྤོ་ན། དོན་ཡོད་རོ་རེ་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་མཛད་

པ། །དག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་བྱུང་། །རོ་རེ་སེམས་དཔར་ཕག་འཚལ་ལོ། ། ཞེས་ཚིགས་

བཅད་གཅིག་གིས་བསྟོད། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་

ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་སྤྱན་དངས། པཉྩ་ཀཱུ་ལས་མཆོད་དམ་མིན་ཡང་རུང་སྟེ། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་

པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་པ་ནས། ཡབ་ལ་མི་བསྐོད་པ་དང་ཡུམ་ལ་དོན་གྲུབ་

ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་པར་བསམ། དམ་ཚིག་རོ་རེའི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་རོ་

རེའི་ལྟེ་བར་ཧ་ཡིག་སྔགས་འཕེང་དང་བཅས་པ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བྱུང་སྟེ། སྣ་

ཚོགས་རོ་རེའི་རྭའི་བུ་ག་རྣམས་ནས་ཞུགས་ཤིང་ཐོན། ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། སྡིག་

ལྟུང་ཐམས་ཅད་དེད་ནས་དབང་པོའི་སོ་དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ནག་ཉིལ་གིས་ཕིར་

ཐོན་པས་ལུས་ཤེལ་གོང་ལྟར་དག་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། 

དེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་ཏེ། ༀ་ཨཱཿ པྲཛྙཱ་དྷྲིཀ་ཧ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརྒྱ་སོགས་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་པའི་མཐར། 

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

པོས་སྐབས་མཛོད་ཅིག །གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྟེ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན། །འགོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐབས་

མཆི། །ཞེས་སོགས་ཐམས་ཅད་དམ། བླ་མ་མགོན་པོས་སྐབས་མཛོད་ཅིག །དམ་ཚིག་རོ་རེའི་



  538  

གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཞལ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་སྡིག་སྒིབ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་གོ་

ཞེས་གསུངས་ནས། རང་གི་སིང་ཀར་ཐིམ་པས་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར་ཅེས་

བྱའོ། །འབབ་པའི་བདུད་རི་དེ་ཉིད་ངོ་བོ་དམ་ཚིག་རོ་རེའི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་མོས་པ་ནི་གནད་ཆེ། 

འདི་ནི་རེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་གསེར་ཆོས་སུ་གསུངས་ཏེ། སྡིག་ལྟུང་སྦྱོང་བའི་ཐབས་བླ་ན་མེད་པའོ། །
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༄༅། །ཟ་བྱེད་མཁའ་འགོའི་སྦིན་སེག

༄༅། །གཉིས་པ་ཟ་བྱེད་མཁའ་འགོའི་སྦྱིན་སྲེག་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་སྣང་ཡང༌། གཅིག་ནི། ཏིང་ལོའམ་མེ་མདག་གི་

ཕུང་པོ་མདུན་དུ་བཞག་སྟེ། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐབ་ཏུ་

བསྐེད་ཀྱང་རུང་བས། ཐབ་ཀྱི་ནང་དུ་རཾ་ལས་སྐེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་

བའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཁོ་བོ་རོ་

རེ་མཁའ་འགོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྱི་ཕག་རྒྱས་

རོ་རེ་དང་དིལ་བུ་འཛིན་པ། སྤྱན་གསུམ་པ། དབུ་སྐྲ་ཁམ་སེར་གེན་དུ་བརྫེས་ཤིང༌། 

ཐོད་སམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང༌། ཐོད་རློན་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་དང༌། སྟག་གི་པགས་པའི་

ཤམ་ཐབས་ཅན། སྡིག་སྒིབ་འཇོམས་པ་ལ་དཔའ་བོའི་ཚུལ་གིས་ཞབས་གཉིས་

ཟླུམ་པོར་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའི་

ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པས། རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་

སྤྱན་དངས། ཡེ་ཤེས་པ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ནས། ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་

མི་བསྐོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། 

ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཨཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ འི་བར་གིས་མཆོད་དེ། མི་བསྐོད་རོ་རེ་

ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རོ་རེ་དབྱིངས་ནི་མཁའ་ཆེན་པོ། །རོ་རེ་གསུམ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་

གསུམ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལ་ཕག་འཚལ། ། ཞེས་བསྟོད། 
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རང་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་སིང་གར་སྡིག་པའི་ས་བོན་པཾ་ནག་པོ། ལྟེ་བར་རཾ་

ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ། རྐང་པའི་འོག་ཏུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་

སྔོན་པོ། སིང་གའི་པཾ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། སོ་གསུམ་གི་སྡིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་

འོད་ཟེར་ནག་པོའི་རྣམ་པར་བཀུག་ནས་པཾ་ཡིག་ལ་ཐིམ། འོག་གི་རླུང་གཡོས། རྐང་

མཐིལ་ནས་ཞུགས། ལྟེ་བའི་མེ་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གིས། སིང་གའི་སྡིག་པའི་ས་

བོན་པཾ་ཡིག་དེད་ནས་རང་གི་སྣ་སོ་ནས་ཐོན། སྡིག་པ་རྭ་ཅན་གི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས་

རང་གི་ལག་པར་བཟུང་བའི་ཏིལ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་ཅེས་བརོད་ཅིང་བསམས་ལ། 

ཏིལ་ལམ་དེའི་དོད་མེར་འདོར་བ་དང་མཉམ་དུ། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་

བྷསི་ཀུ་རུ་སཱཧཱ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བརོད། 

བར་བར་དུ། སྡིག་ལྟུང་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟ�་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་བྱས་ན་ལེགས། 

མཐར་ ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ཨཾ་ ནས་ ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ འི་བར་གིས་མཆོད། མི་བསྐོད་རོ་རེ་

ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རོ་རེ་དབྱིངས་ནི་མཁའ་ཆེན་པོ། །རོ་རེ་གསུམ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་

གསུམ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལ་ཕག་འཚལ། ། ཞེས་བསྟོད་པ་བྱ་ཞིང༌། 

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

བྱ་བ་གང་བགིས་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །ལྷག་པ་དང་ནི་ཆད་

པ་དང་། །ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་དང་། །བདག་གི་བརེད་ངས་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་

ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །རེས་སུ་

མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །སླར་ཡང་
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གཏོར་ཆོག་ཕོགས་བསྒྲིགས།

ཐུགས་རེས་འབྱོན་པར་མཛོད། ། ༀ་བཛྲ་མུཿ ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གི་གནས་སུ་

གཤེགས་ཤིང༌། དམ་ཚིག་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་མེ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ཅེས་

བརོད་པར་བྱ་ཞིང༌། བར་གཅོད་ཟློག་པ་ལ་ཡང་བསྔགས་སོ། །

ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་ཀུན། །རོ་རེ་མཁའ་འགོའི་ཞལ་བཏབ་སྟེ། །ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་སྲེག་སྦྱོང་བའི། །ཐབས་ཚུལ་

འདི་ཀོ་ཨེ་མ་ཕུལ། ། 

ཞེས་དམ་ཚིག་རོ་རེའི་སོམ་བཟླས་དང༌། ཟ་བྱེད་མཁའ་འགོའི་སྦྱིན་སྲེག་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་འདི་གཉིས་ཀའང༌། དད་དང་

རྣམ་དཔྱོད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་རྒྱན་མཛེས་སྔགས་རམས་པ་གགས་པ་འོད་ཟེར་གིས་རང་གི་ཉམས་ལེན་དང༌། གཞན་རེ་གཉིས་

ལའང་ཕན་འདོད་ཀྱི་འདུན་པས་བསྐུལ་བ་ལྟར། ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་བཤད་སྒྲུབ་མིང་ཅན་གིས་དམ་པའི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་བྲིས་སོ། །

མངྒལཾ། །
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པར་བྱང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། ། 

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། ། 

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་གི། ། 

དི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། ། 

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

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སོ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག ། 

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདེན་ཤཱཀྱ་སེངྒེའི་

རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །
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