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ངྱོས་པར་རིས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་དེའི་ཡི་གེ་རྣམས་.Google.Drive.བརྒྱུད་ནས་ཡིག་རྐྱང་གི་ཡིག་

རིས་སུ་བཤེར་འབེབ་བྱས་ཏེ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།. དེབ་གཟུགས་སྒིག་སྦྱོར་སྐབས་སུ་མ་དཔེར་

གཤིབ་སྡུར་གང་ནུས་ཤིག་བྱས་ཡྱོད་ཀང་ཡིག་འབེབ་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དེའི་ཁྱོད་ནས་རྒྱུན་དུ་མ་

ཡིག་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་ཆད་ལྷག་ཅུང་ཙམ་རེ་འབྱུང་བཞིན་ཡྱོད་སྟབས་ནུས་པས་མ་ལྱོགས་

པར་ཡིག་ནྱོར་དང་ཆད་ལྷག་སྱོགས་བྱུང་ཡྱོད་སིད་པས་ཀླྱོག་པ་པྱོ་རྣམས་ལ་བཟྱོད་གསྱོལ་ཞུའྱོ།.།
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༄༅། །དམིགས་བརེ་མའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པྱོ་ཆེ།. །བདག་གི་སྤི་བྱོར་པད་ཟླའི་སྟེང་བཞུགས་

ལ༑. །བཀའ་དིན་ཆེན་པྱོའི་སྱོ་ནས་རེས་བཟུང་སྟེ།. །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིས་དངྱོས་

གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསྱོལ།.།

དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་གཟིགས། །དི་མེད་མཁེན་པའི་

དབང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་བའི་

བདག །གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙངོ་ཁ་པ། །བླ་ོབཟང་གྲགས་པའ་ིཞབས་ལ་

གསོལ་བ་འདབེས། །.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པྱོ་ཆེ།.།བདག་གི་སིང་ཁར་པད་ཟླའི་སྟེང་བཞུགས་

ལ༑. །བཀའ་དིན་ཆེན་པྱོའི་སྱོ་ནས་རེས་བཟུང་སྟེ།. །སྐུ་གསུང་ཐུཊ་ཀིས་གནང་བ་

བསྩལ་དུ་གསྱོལ།. །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས།. །ཐེག་མཆྱོག་བཤེས་

གཉེན་དངྱོས་སུ་མཛད་པའི་མཐུས།. །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའི་ལམ་བཟང་དེ་ཉིད་

ལས།.།སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལྡྱོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག.།

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

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེའི་ཤཱཀའི་རིགས་འཁྲུངས་ཤིང་།. །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་

བདུད་ཀི་དཔུང་འཇྱོམས་པ།. །གསེར་གི་ལྷུན་པྱོ་ལྟ་བུར་བརིད་པའི་སྐུ།. །ཤཱཀའི་

རྒྱལ་པྱོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།
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སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རགོས་པའ་ིསངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆདོ་ད་ོསྐྱབས་

སུ་མཆའི།ོ ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་

བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །. ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་

གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།. །དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་འདུས་པར།. །གསུངས་

ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་

བསྔྱོ།. །དེ་ལས་ཐྱོབ་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི།. །རིམ་པ་འདི་ཡིས་འགྱོ་བ་མ་

ལུས་ཀུན།. །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས།. །རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་

ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

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

མཚན་གི་མེ་ཏྱོག་རྒྱས་ཤིང་དག་པ་ལ།. །དཔེ་བྱད་བཟང་པྱོའི་འབྲུ་ཆགས་

མཛེས་པའི་སྐུ།. །གང་གིས་མཐྱོང་ཐྱོས་དན་པའི་དཔལ་གྱུར་པ།. །མཚན་ལེགས་

ཡྱོངས་བསྒགས་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

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

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

ལོ༑ །མཆདོ་ད་ོསྐྱབས་སུ་མཆའི།ོ །.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་
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པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་

བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །. ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་

གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།. །དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་འདུས་པར།. །གསུངས་

ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་

བསྔྱོ།. །དེ་ལས་ཐྱོབ་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི།. །རིམ་པ་འདི་ཡིས་འགྱོ་བ་མ་

ལུས་ཀུན།. །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས།. །རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་

ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

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

བསླུ་མེད་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད།.།ངན་སྱོང་འཇིགས་ལས་སྒྱོལ་བའི་

དཔའ་བྱོ་སྟེ།.།དག་པའི་ཞིང་དུ་བགྱོད་པའི་དེད་དཔྱོན་མཆྱོག.།མགྱོན་པྱོ་འྱོད་དཔག་

མེད་ལ་གསྱོལ་བ་འདེབས།.།

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

པར་རགོས་པའི་སངས་རྒྱས་མགནོ་པ་ོའདོ་དཔག་ཏུ་མདེ་པའ་ིཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །མཆདོ་ད་ོསྐྱབས་སུ་མཆའི།ོ །.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།འྱོད་དཔག་མེད་མགྱོན་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་

བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་

བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་

ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་ཤིས་

འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།
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༄༅། །སྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་པོའི་མཚན་བཞུགས་སོ། །

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

པ་རྒྱས།.།རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ་པའི་ཐུགས་མངའ་བ།.།སྒ་དབྱངས་རྒྱལ་པྱོའི་ཞབས་

ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

བཅམོ་ལྡན་འདས་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་དགྲ་བཅམོ་པ་ཡང་དག་པར་རགོས་པའ་ི

སངས་རྒྱས་རནི་པ་ོཆ་ེདང་ཟླ་བ་དང་པདསྨ་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་མཁས་པ་གཟི་བརདི་སྒྲ་

དབྱངས་ཀིྱ་རྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆདོ་ད་ོསྐྱབས་སུ་མཆའི།ོ ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།སྒ་དབྱངས་རྒྱལ་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་

དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་

བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

འཛམ་བུ་ཆུ་བྱོའི་གསེར་ལྟར་ལྷང་ངེ་བ།. །ཉི་མ་སྟྱོང་ལས་ལྷག་པའི་གཟི་བརིད་

འབར།. །དི་མེད་གསེར་གི་མཆྱོད་སྱོང་ལྟ་བུའི་སྐུ།. །གསེར་བཟང་དི་མེད་སྣང་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

བཅམོ་ལྡན་འདས་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་དགྲ་བཅམོ་པ་ཡང་དག་པར་རགོས་པའ་ི

སངས་རྒྱས་གསེར་བཟང་དི་མེད་རནི་ཆེན་སྣང་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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ལོ༑ །མཆདོ་ད་ོསྐྱབས་སུ་མཆའི།ོ །.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་

བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །. ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་

གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།. །དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་འདུས་པར།. །གསུངས་

ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་

བསྔྱོ།. །དེ་ལས་ཐྱོབ་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི།. །རིམ་པ་འདི་ཡིས་འགྱོ་བ་མ་

ལུས་ཀུན།. །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས།. །རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་

ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

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

མྱ་ངན་འདས་ཞི་བདེ་བའི་མཆྱོག་བརེས་པ།.།འགྱོ་བའི་དུག་གསུམ་སྡུག་བསྔལ་

ཞི་མཛད་ཅིང་།. །འགྱོ་དྲུག་མགྱོན་དང་དཔལ་དུ་གྱུར་པ་ཡི།. །མྱ་ངན་མེད་མཆྱོག་

དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

བཅམོ་ལྡན་འདས་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་དགྲ་བཅམོ་པ་ཡང་དག་པར་རགོས་པའ་ི

སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་མདེ་མཆགོ་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆདོ་ད་ོསྐྱབས་སུ་མཆའི།ོ །.

ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་

བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །. ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་
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གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།. །དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་འདུས་པར།. །གསུངས་

ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་

བསྔྱོ།. །དེ་ལས་ཐྱོབ་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི།. །རིམ་པ་འདི་ཡིས་འགྱོ་བ་མ་

ལུས་ཀུན།. །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས།. །རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་

ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

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

ཆྱོས་ཀི་བླྱོ་གྱོས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཐུགས།. །རྣམ་དག་ཆྱོས་ཀི་དབྱིངས་

ལ་རྱོལ་མཛད་ཅིང་།. །ཤེས་བྱ་མ་ལུས་མངྱོན་སུམ་གཟིགས་པ་པྱོ།. །མངྱོན་མཁེན་

རྒྱལ་པྱོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

བཅམོ་ལྡན་འདས་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་དགྲ་བཅམོ་པ་ཡང་དག་པར་རགོས་པའ་ི

སངས་རྒྱས་ཆསོ་རྒྱ་མཚའོ་ིམཆགོ་ག་ིབླསོ་རྣམ་པར་རལོ་པ་མངནོ་པར་མཁནེ་པའ་ིརྒྱལ་

པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།མངྱོན་མཁེན་རྒྱལ་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་

བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།.།དེ་ལས་ཐྱོབ་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི།.།རིམ་པ་འདི་

ཡིས་འགྱོ་བ་མ་ལུས་ཀུན།.།ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས།.།རྒྱལ་བ་

དགེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།
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༄༅། །སངས་རྒྱས་ཆོས་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་ཀྱི་མཚན་བཞུགས་སོ། །

ཆྱོས་སྒ་ཆེན་པྱོས་ཕ་རྱོལ་རྱོལ་བ་འཇྱོམས།. །རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ་པའི་གསུང་

མངའ་ཞིང་།.།འགྱོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་ཞི་མཛད་པ།.།ཆྱོས་བསྒགས་རྒྱ་མཚོའི་

དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

བཅམོ་ལྡན་འདས་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་དགྲ་བཅམོ་པ་ཡང་དག་པར་རགོས་པའ་ི

སངས་རྒྱས་ཆོས་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་

མཆའི།ོ །.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།.།དེ་ལས་ཐྱོབ་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི།.།རིམ་པ་འདི་

ཡིས་འགྱོ་བ་མ་ལུས་ཀུན།.།ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས།.།རྒྱལ་བ་

དགེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

༄༅། །སྨན་བླའི་མཚན་བཞུགས་སོ། །

ཐུགས་རེ་ཀུན་ལ་སྱོམས་པའི་བཅྱོམ་ལྡན་འདས།. །མཚན་ཙམ་ཐྱོས་པས་ངན་

འགྱོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ།. །དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སན་གི་བླ།. །བཻཌཱུརྱ་

ཡི་འྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

བཅམོ་ལྡན་འདས་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་དགྲ་བཅམོ་པ་ཡང་དག་པར་རགོས་པའ་ི
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སངས་རྒྱས་སྨན་གི་བླ་བཻཌཱུརྱ་འོད་ཀིྱ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་

མཆའི།ོ །.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སན་པའི་རྒྱལ་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།..ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་

དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་

བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པྱོ་ཆེ།. །བདག་གི་སྤི་བྱོར་པད་ཟླའི་སྟེང་བཞུགས་

ལ༑. །བཀའ་དིན་ཆེན་པྱོའི་སྱོ་ནས་རེས་བཟུང་སྟེ།. །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིས་དངྱོས་

གྲུབ་བསྩལ་ཏུ་གསྱོལ།.།

ༀ་ཨཱཿ གུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་སུ་མ་ཏི་ཀརི་ིསིདྡྷ་ིཧཱུ་ྃཧཱུ།ྃ.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པྱོ་ཆེ།. །བདག་གི་སིང་ཁར་པདྨའི་སྟེང་བཞུགས་

ལ༑. །བཀའ་དིན་ཆེན་པྱོའི་སྱོ་ནས་རེས་བཟུང་སྟེ།. །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིས་དངྱོས་

གྲུབ་བསྩལ་གསྱོལ།. །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས།. །ཐེག་མཆྱོག་བཤེས་

གཉེན་དངྱོས་སུ་མཛད་པའི་མཐུས།. །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའི་ལམ་བཟང་དེ་ཉིད་

ལས།.།སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལྡྱོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག.།

༄༅། །རེ་སག་ཆིབས་པའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
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རབ་འབྱམས་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད།. །ཁད་པར་བཅྱོམ་ལྡན་འཇམ་

དཔལ་གཤིན་རེའི་གཤེད།.།ངུར་སྨིག་འཆང་བའི་གར་མཛད་བླྱོ་བཟང་གགས།.།གྲུབ་

དབང་རྣམ་རྱོལ་གགས་པའི་མགྱོན་ལ་འདུད།.།

ༀ་ཨཱཿ གུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་ཀརི་ིནཱ་ཐཱ་སིདྡྷ་ིཧཱུ་ཾཧཱུ།ཾ.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

ཁྱོད་ནི་མཆྱོག་གསུམ་འདུས་པའི་ངྱོ་བྱོ་རུ།. །ཡིད་ཆེས་དད་པས་སིང་ནས་

གསྱོལ་འདེབས་ན།.།སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིས་དངྱོས་གྲུབ་སྩྱོལ་བ་དང་།. །གསང་ཆེན་

མཁའ་སྤྱོད་བགྱོད་པའི་དེད་དཔྱོན་མཛོད།.།

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།.།དེ་ལས་ཐྱོབ་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི།.།རིམ་པ་འདི་

ཡིས་འགྱོ་བ་མ་ལུས་ཀུན།.།ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་བཟུང་ནས།.།རྒྱལ་བ་

དགེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

༄༅། །རོ་རེ་སེམས་དཔའི་སོམ་བཟླས་བཞུགས་སོ། །

བདག་གི་སྤི་བྱོར་རྱོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གི།. །ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུཾ་ཡིག་

སྔགས་འཕེང་བཅས།. །བདུད་རྩི་རྒྱུན་བབས་ལུས་ཀི་ནང་བཀང་ཞིང་།. །སིག་སྒིབ་

ཉེས་ལྟུང་མ་ལུས་དག་པར་གྱུར།. །རྱོ་རེ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ།. །རྱོ་རེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན།. །རྱོ་རེ་དང་པྱོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་།. །ཕག་འཚལ་ཕག་ན་རྱོ་རེ་

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

ཥ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷ་ཝ། སརྦ་སིད་དྷ་ིམྨ་ེབྲ་ཡཙ།ྪ སརྦ་ཀར་སུ་

ཙ་མ།ེ ཙཏིྟཱ་ཾཤྲ་ིཡ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུ།ཾ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མ་མ་ེམུཥྩ། 

བཛྲ་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏཱ་ཨཱཿ ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

སྤི་བྱོར་རྱོ་སེམས་རང་ལ་ཐིམ་པ་ལས།. །རང་ལུས་དི་མེད་ཤེལ་ལྟར་དག་པར་

གྱུར།. །རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།. །དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་

ལམ་ནང་འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་

ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།. །དེ་ལས་ཐྱོབ་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་

ཀི།. །རིམ་པ་འདི་ཡིས་འགྱོ་བ་མ་ལུས་ཀུན།. །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད་

བཟུང་ནས།.།རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤྱོག.།

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

སིག་སྦྱོང་སྒིབ་སེལ་རྱོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་།.།གདེངས་ཅན་ས་གཉན་ཁ་གནྱོན་

ཀླུ་ཡི་དབང་།.།ཡམས་ནད་འཇྱོམས་ལ་དཔའ་བའི་ལྱོ་གྱོན་མ།.།ལྷག་པའི་ལྷ་མཆྱོག་

གསུམ་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།.།

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

ཥ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སུ་བ་ོཥ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟ་ོམ་ེབྷཱ་ཝ། སརྦ་སིད་དྷ་ིམྨ་ེབྲ་ཡཙ།ྪ སརྦ་ཀར་སུ་

ཙ་མ།ེ ཙཏིྟཱ་ཾཤྲ་ིཡ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུ།ྃ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མ་མ་ེམུཥྩ། 

བཛྲ་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏཱ་ཨཱཿ ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་རྱོ་རེ་སེམས་དཔའི་གཟུངས་དང་།.།

ཏདྱ་ཐཱ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ེབྷ་ག་ཝན་ནཱ་ག་ར་ཛ་ེཤྭ་ར་ཨ་ཏིཥ་ྛན་ཨ་ཏིཥྛ་ིཏ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཀླུའི་
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དབང་པྱོའི་གཟུངས།.

ༀ་བ་ིཤ་ཙ་ིཝར་ྞཤ་པ་ར་ིསརྦ་ཛ་ོར་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡ་ེས་ྲཧཱ།. ཞེས་ལྱོ་གྱོན་མའི་གཟུངས་ཅི་འགྲུབ་

བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ལྷག་ལྷ་མཆྱོག་གསུམ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་

བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་

བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་

ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་ཤིས་

འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །འགོ་བའི་མགོན་པོ་གསུམ་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ངན་སྱོང་སྦྱོང་རྒྱལ་ཀུན་རིག་རྣམ་སྣང་མཛད།. །བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་མགྱོན་པྱོ་འྱོད་

དཔག་མེད།. །དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སན་གི་བླ།. །འགྱོ་བའི་མགྱོན་པྱོ་

གསུམ་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།.།

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

སམྱཀྶ་ཾབུད་དྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤོ་དྷ་ནི་ཤ་ོདྷ་ནི། སརྦ་པཱ་པ་ཾབ་ིཤ་ོདྷ་ནི། ཤུད་དྷ་ེབ་ིཤུད་དྷ།ེ 

སརྦ་ཀརྨཱཿ ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བ་ིཤོ་དྷ་ནི་ས་ྲཧཱ། ༀ་སརྦ་བདི་སརྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བ་ིཤ་ོདྷ་ནི་ཧ་ན་

ཧཱུ་ྃཕཊ། ཅེས་དང་། 

ༀ་ཨ་མ་ྲྀཏ་པྲ་བྷ་ེཨ་མ་ྲྀཏ་ཧཱུ།ཾ.ཞེས་དང་།.

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

སམྱཀྶ་ཾབུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷ་ཻཥ་ཛྱཻ་བྷ་ཻཥ་ཛྱཻ་མ་ཧཱ་བྷ་ཻཥ་ཛྱཻ་བྷ་ཻཥ་ཛྱཻ་རཱ་ཛ་ས་མུང་ྒཏ་ེས་ྲ
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ཧཱ། ཞེས་གཟུངས་རིང་དང་།.

ཡང་ན།.ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷ་ཻཥ་ཛྱཻ་བྷ་ཻཥ་ཛ།ེ མ་ཧཱ་བྷ་ཻཥ་ཛྱཻ་བྷ་ཻཥ་ཛྱཻ་རཱ་ཛ་ས་མུང་ྒཏ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་

གཟུངས་ཐུང་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །འགྱོ་མགྱོན་མཆྱོག་གསུམ་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་པའི་

ས་ཕྱོགས་དེར།.།ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།.།ཆྱོས་དང་བཀྲ་ཤིས་

འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

ཐུགས་རེ་ཀུན་ལ་སྱོམས་པའི་བཅྱོམ་ལྡན་འདས།. །མཚན་ཙམ་ཐྱོས་པས་ངན་

འགྱོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ།. །དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སན་གི་བླ།. །བཻཌཱུརྱ་

ཡི་འྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏ།ེ བྷ་ཻཥ་ཛ་ེགུ་རུ་བཌཱཻུརྱ་བྲ་བྷ་རཱ་ཛ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨར་ྷཏ་ེ

སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷ་ཻཥ་ཛ་ེབྷ་ཻཥ་ཛ།ེ མ་ཧཱ་བྷ་ཻཥ་ཛ་ེབྷ་ཻཥ་ཛ་ེརཱ་ཛ་ས་མུང་ྒཏ་ེས་ྲ

ཧཱ། ཞེས་གཟུངས་རིང་ངམ།.

ཡང་ན།.ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷ་ཻཥ་ཛ་ེབིྷ་ཥ་ཛ།ེ མ་ཧཱ་བྷ་ཻཥ་ཛ་ེབྷ་ཻཥ་ཛ་ེརཱ་ཛ་ས་མུང་ྒཏ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་

གཟུངས་ཐུང་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་
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རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།. །. ཞེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

ལྷ་མིའི་རྣམ་འདེན་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད།. །གདྱོན་བགེགས་ནད་ཞི་གཙུག་ཏྱོར་

རྣམ་པར་རྒྱལ།. །ཚེ་དཔལ་རྒྱས་ཤིང་འཁྱོར་བ་ལས་སྒྱོལ་མ།. །ཚེ་ཡི་ལྷ་མཆྱོག་

གསུམ་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།.།

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏ།ེ ཨ་པ་ར་ིམི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བ་ིནིཤྩ་ིཏ་ཏ་ེཛ་ོརཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏ་ེསམྱཀྶ་ཾབུད་དྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་པུཎ་ེཔུཎ།ེ མ་ཧཱ་པུཎ།ེ ཨ་པ་ར་ིམི་ཏ་པུཎ།ེ ཨ་

པ་ར་ིམི་ཏ་པུཎ།ེ ཛྙཱ་ན་ས་ཾབྷ་ར་ོཔ་ཙ་ིཏ།ེ ༀ་སརྦ་ས་ཾསྐཱ་ར་པ་ར་ིཤུད་དྷ་དྷར་ཏ་ེག་ག་ན་

ས་མུང་ྒཏ་ེསྭ་བྷ་ཝ་བ་ིཤུད་དྷ་ེམ་ཧཱ་ན་ཡ་བ་ར་ིཝ་ར་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ཞེས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་གཟུངས་དང་།.

ༀ་བྷྲུ་ཾས་ྲཧཱ། ༀ་ཨ་མ་ྲྀཏ་ཨཱ་ཡུར་ད་ེས་ྲཧཱ། ཞེས་རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་དང་།.

ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེདྷ་ན་ཾམ་ེད་ེཧ་ིས་ྲཧཱ།.ཞེས་སྒྱོལ་མའི་གཟུངས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཚེ་ལྷ་མཆྱོག་གསུམ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་རེ་བཙུན་མཁེན་པའི་གཏེར།. །སིང་རེའི་རང་གཟུགས་

འཕགས་མཆྱོག་སྤན་རས་གཟིགས།.།མཐུ་སྟྱོབས་དབང་ཕྱུག་གསང་བའི་བདག་པྱོ་

སྟེ༑.།རིགས་གསུམ་མགྱོན་པྱོའི་ཞབས་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།.།
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ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ.ཞེས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་གཟུངས་དང་།.

ༀ་མ་ཎ་ིཔདྨ་ེཧཱུ།ྃ ཞེས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གཟུངས་དང་།.

ༀ་བཛྲ་པཱ་ནི་ཧཱུ་ཾཕཊ།.ཅེས་གསང་བདག་གི་གཟུངས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རིགས་གསུམ་མགྱོན་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

༄༅། །དྲག་པོ་གསུམ་སྒྲིལ་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས།. །བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པྱོ་རྟ་མགིན་

གསང་བའི་བདག. །རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ཉེར་བསྟན་ཁྱོ་བྱོའི་གཙོ།. །དན་པའི་

བགེགས་དཔུང་འཇྱོམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བཛྲ་པཱ་ནི་ཧ་ཡ་གྲ་ྲྀཝ་ག་རུ་ན་ཧཱུ་ྃཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།གཉན་པྱོ་ལྷ་གསུམ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།

༄༅། །འཕགས་པ་བྱམས་པས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས།

སྐུ་འབུམ་བཤད་སྒྲུབ་གིང་གི་ཞལ་འདྱོན་ལྟར་ན།. བྱམས་ཆེན་མེ་ཡིས་ཞེ་སང་བུད་ཤིང་

བསེགས།. །ཡེ་ཤེས་འྱོད་ཀིས་མ་རིག་མུན་པ་སེལ།. །ཆྱོས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་འགྱོ་བའི་

དྱོན་མཛད་པ།.།དགའ་ལྡན་བཞུགས་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།
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ན་མོ་རཏ་ྣཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏ།ེ ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡ།ེ ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏ་ེསམྱཀྶ་ཾ

བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ཛ་ིཏ་ེཨ་ཛ་ིཏ།ེ ཨཱ་པ་ར་ཛཱ་ིཏི། ཨ་ཛ་ིཏཉ་ྫཡ། ཧ་ར་ཧ་ར། མ་ཻཏྲ་ིཨ་

བ་ལོ་ཀ་ིཏ།ེ ཀ་ར་ཀ་ར། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སིདྡྷ།ི བྷ་ར་བྷ་ར། མ་ཧཱ་བ་ོདྷ་ིམཎ་ྜབ་ིཛ།ེ སྨ་ར་སྨ་

ར། ཨསྨ་ག་ཾས་མ་ཡ། བ་ོདྷ་ིབ་ོདྷ་ིམ་ཧཱ་བ་ོདྷ་ིས་ྲཧཱ། ༀ་མོ་ཧ་ིམོ་ཧ་ིམ་ཧཱ་མོ་ཧ་ིས་ྲཧཱ། ༀ་མུ་

ནི་མུ་ནི་སྨ་ར་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

འདི་ནས་ཤི་འཕྱོས་གྱུར་མ་ཐག.།དགའ་ལྡན་སྐེས་ནས་ཡིད་དགའ་བར།. །མྱུར་

དུ་བྱམས་མགྱོན་མཉེས་བྱས་ནས།.།བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐྱོབ་པར་ཤྱོག.།

༄༅། །མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཆྱོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་མདྱོག. །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ས་

གནྱོན་མཉམ་བཞག་མཛད།. །ལྷ་ཡི་གྱོས་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་མང་མཛེས།. །བཅྱོམ་

ལྡན་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ན་མོ་རཏ་ྣཏྲ་ཡཱ་ཡ།  ༀ་ཀ་ཾཀ་ནི་ཀ་ཾཀ་ནི།  ར་ོཙ་ནི་ར་ོཙ་ནི། ཏྲ་ོཊ་ནི་ཏྲ་ོཊ་ནི། ཏ་ྲས་

ནི་ཏ་ྲས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀར་པ་ར་ཾཔ་རཱ་ཎ་ིམ་ེསརྦ་ས་ཏྭ་ནཱཉ་ྩས་ྲཧཱ། ཞེས་

ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
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ཆྱོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག. །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བཅྱོམ་ལྡན་

འདས།.།ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྡན་ཕག་རྒྱ་ཅན།.།ཕག་འཚལ་བཅྱོམ་ལྡན་ཀུན་རིག་ལ།.།

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

སམྱཀྶ་ཾབུད་དྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤོ་དྷ་ནི་ཤ་ོདྷ་ནི། སརྦ་པཱ་པ་ཾབ་ིཤ་ོདྷ་ནི། ཤུད་དྷ་ེབ་ིཤུད་དྷ།ེ 

སརྦ་ཀརྨཱཿ ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བ་ིཤོ་དྷ་ནི་ས་ྲཧཱ། ༀ་སརྦ་བདི་སརྦ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་བ་ིཤ་ོདྷ་ནི་ཧ་ན་

ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།. །. ཞེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅྱོད་པན་གིས།.།ཞབས་ཀི་པདྨྱོ་ལ་བཏུད་དེ།.།ཕྱོངས་པ་ཀུན་ལས་

སྒྱོལ་མཛད་མ།.།སྒྱོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་པའམ།.ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེམ་མ་ཨ་ཡུར་པུཎ་ེཛྙཱ་ན་

པུཥྚི་ཾཀུ་རུ་ས་ྲཧཱ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྒྱོལ་མ་དཀར་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །བ་རི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གཟུངས་བཞུགས་ས།ོ །
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འཁྱོར་བ་ལས་སྒྱོལ་ཏཱ་རེ་མ།.།ཏུཏྟཱ་རེ་ཡིས་འཇིགས་བརྒྱད་སྒྱོལ།.།ཏུ་རེས་ན་བ་

ཀུན་ལས་སྐྱོབ།.།སྒྱོལ་མ་ལ་ནི་ཕག་འཚལ་བསྟྱོད།.།

ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེམ་མ་ཨཱ་ཡུར་པུཎ་ེཛྙཱ་ན་པུཥྚི་ཾཀུ་རུ་ས་ྲཧཱ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡིད་བཞིན་འཁྱོར་ལྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་

བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་

བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

དགེ་བ་ཅན་མ་གཟི་བརིད་ལྡན།.།དབྱངས་ཅན་མ་དང་ནྱོར་གི་བདག.།དཔལ་མྱོ་

ལ་སྱོགས་སྤྲུལ་པ་མཛད།.།ལྷ་མྱོ་སྒྱོལ་མ་ལ་ཕག་འཚལ།.།

ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་པ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་སྟེ་སིང་པྱོ་དང་།.

ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེམ་མ་ཨཱ་ཡུར་པུཎ་ེཛྙཱ་ན་པུཥྚི་ཾཀུ་རུ་ས་ྲཧཱ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡིད་བཞིན་འཁྱོར་ལྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་

བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་

བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

བཞུགས་སོ། །

འཁྱོར་བ་ལས་སྒྱོལ་ཏཱ་རེ་མ།.།ཏུཏྟཱ་རེ་ཡིས་འཇིགས་བརྒྱད་སྒྱོལ།.།ཏུ་རེས་ན་བ་

ཀུན་ལས་སྐྱོབ།.།སྒྱོལ་མ་ལ་ནི་ཕག་འཚལ་བསྟྱོད།.།
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ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེམ་མ་ཨཱ་ཡུར་པུཎ་ེཛྙཱ་ན་པུཥྚི་ཾཀུ་རུ་ས་ྲཧཱ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡིད་བཞིན་འཁྱོར་ལྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

བཞུགས་སོ། །

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅྱོད་པན་གིས།. །ཞབས་ཀི་པདྨྱོ་ལ་བཏུད་ནས།. །ཕྱོངས་པ་ཀུན་

ལས་སྒྱོལ་མཛད་མ།.།སྒྱོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རེ་བཙུན་སྒྱོལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །དབྱངས་ཅན་དཀར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྤན་རས་གཟིགས་དབང་མཆེ་བའི་རྩེ་མྱོ་ལས་ནི་མངྱོན་སྤྲུལ་ཅིང་།. །ཐྱོགས་

མེད་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་རྱོལ་པས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕིར།. །ཚངས་པའི་བུ་མྱོ་

ཁྱོད་སྐུ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན།. །བིཥྞུའི་གཟུགས་བརན་གཏུམ་པྱོ་རབ་

དགའ་བསྐེད་པའི་ཚུལ་འཛིན་མ།. །རེས་སུ་ཆགས་བཅས་རྱོལ་བའི་ལྱོ་ནི་བརྒྱད་

གཉིས་ལྱོན་པའི་ཉམས།.།ཆུ་གཏེར་འགམ་ངྱོགས་ཝུ་བའི་ཕེང་བས་རྩེ་བའི་དགའ་བ་
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ཅན།.།དི་ཟའི་བུ་མྱོ་མངྱོན་བསྟྱོད་ཉིད་ཀི་རྣམ་ཐར་ཕུལ་བྱུང་རྣམས།.།གང་གིས་ཡིད་

ལ་དན་བྱེད་དེ་ལ་ངག་གི་དངྱོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩྱོལ།. །དེ་ལྟར་ཁྱོད་བསྟྱོད་ལྷུར་ལེན་

གང་ཡིན་དེ་ཉིད་ཡྱོན་ཏན་གིས།. །དབུས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་རིག་པའི་གཞུང་ལས་

རབ་སྐེས་ཆྱོས་ཀི་དྱོན།. །མྱུར་རྟྱོགས་ས་གསུམ་སྐེ་རྒུའི་གཞུང་སྒྱོན་གཏི་མུག་མུན་

པ་རྣམས།. །རབ་གསལ་སྐེ་བྱོས་རྒྱལ་བའི་དབང་པྱོ་འྱོད་དཔག་མེད་འད་ཐྱོབ་པར་

ཤྱོག.།

ༀ་པྲ་ིཏི་ད་ེཝཱི་མ་ེཧྲི་ཾཥྚ་ིཏིཥ་ྛཧྲིཿ.ཞེས་ཤུབ་བུར་བརྱོད་ནས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།དབྱངས་ཅན་ལྷ་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅྱོད་པན་གི།.།ཞབས་ཀི་པདྨྱོ་ལ་བཏུད་ཅིང་།.།ཕྱོངས་པ་ཀུན་ལས་

སྒྱོལ་མཛད་མ།.།སྒྱོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་པའི་ཡི་གེ་བཅུ་པ་གཙོ་བྱོར་བཟླ།.

སྤྱོ་ན།.ན་མོ་རཏ་ྣཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀ་ིཏ་ེཤྭ་རཱ་ཡ། བ་ོདྷ་ིས་ཏ་ྲཡ།  མ་ཧཱ་ས་

ཏ་ྲཡ། མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎ་ིཀ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེམ་མ་ཀྲ་ིཏ་ེསརྦ་དུཥྚ།ཾ པྲ་དུཥྚ།ཾ 

ཛ་ཾབྷ་ཡ། ས་ཾབྷ་ཡ། མོ་ཧཱ་ཡ། བནྡ་ྷཡ། ཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སརྦ་དུཥྚ་ཾས་ཾབྷ་ནི་ཏཱ་ར་ེས་ྲ

ཧཱ།.ཞེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་
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འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།. །. ཞེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །དམར་པོ་སོར་གསུམ་དུ་གགས་པའི་ནང་ག་ིཀུ་རུ་ཀུལླའིེ་གཟུངས་བཞུགས་

སོ། །

བརྩེ་བས་རེས་ཆགས་པདྨ་རཱ་གའི་མདྱོག.།ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་ཞབས་གཉིས་

མཛེས་པའི་སྐུ།. །མདའ་གཞུ་ཨུཏྤལ་ལགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་འཛིན།. །བཅྱོམ་ལྡན་རིག་

བྱེད་མ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཀུ་རུ་ཀུལླ་ེཧྲིཿཾ ས་ྲཧཱ།.ཞེས་མ་ཡེངས་པར་ཙནྡན་དམར་པྱོའི་ཕེང་བ་མིང་མེད་ཀི་སྟེང་ནས་དངས་ཤིང་བགང་

བར་བྱ་ཞིང་།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།. །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རིག་བྱེད་ལྷ་མྱོ་འགྲུབ་

གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།

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

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས།. །དབང་བསྐུར་ཕྱོ་ཉའི་ལས་མཛད་

པ༑.།ཁྱོ་བྱོ་འདྱོད་པའི་རྒྱལ་པྱོ་ནི།.།ཁམས་གསུམ་འགུགས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད།.།

ཙན་དན་དམར་པྱོའམ་པདྨའི་ཕེང་བ་སིན་ལག་གི་སྟེང་ནས་དངས་ཏེ།.ༀ་ཝ་ཤ་ཾཀུ་རུ་ཧཿོ ༀ་ཀུ་སུ་མ། མཱ་ལི་
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བིྷ་ཧཱུ་ྃཛཿ ༀ་བཛྲ་ཀུ་ས་ཛ་ིཀ་ཾབྷེཿ ཋ་ཋ་ཋ། ༀ་གྲ་ོག་ེམ་ཀྲ་ིཏ།ེ འགྲ་ོབ་མང་པ་ོཝ་ཤ་ཾཀུ་རུ་

ཧོཿ ཀ་ཀ་དྷ་ཡ་ཀ་དྷ་ཡ། ཁ་ཁཱ་ཧ་ིཁཱ་ཧ།ི ག་གར་ཡ་གར་ཡ། གྷ་གྷ་ཏ་ཡ་གྷ་ཏ་ཡ། ཙ་ཙ་

ལ་ཡ་ཙ་ལ་ཡ། ཚ་ཚ་ཏ་ཡ་ཚ་ཏ་ཡ། ཛ་ཛ་ཾབྷ་ཡ་ཛ་ཾབྷ་ཡ། ཛྷ་ཛྷ་ཏ་ཡ་ཛྷ་ཏ་ཡ། ཊ་ཊ་ལ་

ཡ་ཊ་ལ་ཡ། ཋ་ཋ་ཀ་ཡ་ཋ་ཀ་ཡ། ཌ་ཌ་བྷ་ཡ་ཌ་བྷ་ཡ། ཌྷ་ཌྷ་ཀ་ཡ་ཌྷ་ཀ་ཡ། ཌ་ཎ་ཤ་ཡ་

ཎ་ཤ་ཡ། ཏ་ཏ་ཾབྷ་ཡ་ཏ་ཾབྷ་ཡ། ཐ་ཐོ་བྷ་ཡ་ཐོ་བྷ་ཡ། ད་ད་ར་ཡ་ད་ར་ཡ། དྷ་དྷ་ར་ཡ་དྷ་

ར་ཡ། ན་ནཱ་ཤ་ཡ་ནཱ་ཤ་ཡ། པ་པ་ཏ་ཡ་པ་ཏ་ཡ། ཕ་ཕ་ཏ་ཡ་ཕ་ཏ་ཡ། བ་བནྡ་ྷཡ་བནྡ་ྷཡ། 

བྷ་བྷ་ེཏ་ཡ་བྷ་ེཏ་ཡ། མ་མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ། ཡ་ཡ་ོཧ་ཡ་ཡ་ོཧ་ཡ། ར་ར་ོཧ་ཡ་ར་ོཧ་ཡ། ལ་

ལོ་བ་ཡ་ལོ་བ་ཡ། ཝ་ཝ་ཧ་ཡ་ཝ་ཧ་ཡ། ཤ་ཤོ་ཥ་ཡ་ཤོ་ཥ་ཡ། ཥ་ཥུཥྚ་ིཡ་ཥུཥྚ་ིཡ། ས་ས་དྷ་

ཡ་ས་དྷ་ཡ། ཧ་ཧ་ན་ཡ་ཧ་ན་ཡ། ཀྵ་ཀྵ་ོབྷ་ཡ་ཀྵ་ོབྷ་ཡ། འགྲ་ོབ་མང་པ་ོཝ་ཤ་ཾཀྲ་ིཏི། ཝ་ཤ་ཾ

ཀུ་རུ་ཧོཿ ཤཱནིྟ་ཾཀུ་རུ། པུཥྚི་ཾཀུ་རུ༑ ཀྵ་ཡ་ཾཀུ་རུ། ཀྵ་ོབྷ་ཾཀུ་རུ། མ་ར་ཾཀུ་རུ་ས་ྲཧཱ། ༀ་སིདྡྷ་ིསརྦ་

སིདྡྷ།ི མ་ཧཱ་སིདྡྷ།ི པཱུ་ཛ་ཨགྣ་ིཏ།ཾ བྷ་ན་ཏ་ེམ་ར་ཎ།ཾ འགྲ་ོབ་མང་པ་ོཝ་ཤ་ཾཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་ཅི་ནུས་

བཟླའྱོ།.།

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་ས་བསྔྱོ།.།.ཞེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྱོ་རེ།. །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ།. །ཚོགས་

རེ་ཚོགས་དབང་ཚོགས་ཀི་བདག.།བགེགས་ཀི་གཙོ་ལ་མཆྱོད་ཅིང་བསྟྱོད།.།
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ༀ་སུ་ཾབྷ་ནི་སུ་བྷ་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ། ༀ་གྲཧྲྀ་ྣགྲཧྲྀ་ྣཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ། ༀ་གྲཧྲྀ་ྣཔཱ་ཡ་གྲཧྲྀ་ྣཔཱ་ཡ་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃ

ཕཊ། ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧ་ོབྷ་ག་ཝན་བཛྲ་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་ནུས་དང་།.

ༀ་ཨཱཿ གཿ ཧཱུ་ྃས་ྲཧཱ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ། 

ༀ་ཝ་ར་ཀཱ་ཏཱ་ཡ་ས་ྲཧཱ། ༀ་ཝ་ཀ་ཏ་ེཀ་དཥཾ་ྚབནྡི་ྷཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། ༀ་བྷྲུ་ཾག་ན་པ་ཏི་ཡ་ེ

ས་ྲཧཱ༑ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།. །. ཞེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ཐུབ་པ་རོ་རེ་གདན་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེས་ཤཱཀའི་རིགས་འཁྲུངས་ཤིང་།. །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་

བདུད་ཀི་དཔུང་བཅྱོམ་པ།. །གསེར་གི་ལྷུན་པྱོ་ལྟ་བུར་བརིད་པའི་སྐུ།. །ཤཱཀའི་གཙོ་

བྱོ་དེ་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།.།

ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་ཧཱུ་ྃས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།
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༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མགྱོན་པྱོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ།. །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་སྟྱོན་པ་པྱོ།. །བསྱོད་

ནམས་ཡྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང་།. །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།. །གསང་

སྔགས་བདག་དང་གཟུངས་སྔགས་རྒྱལ།. །རིག་རྒྱལ་རིགས་ཀི་ལྷ་མྱོ་སྟེ།. །བཅྱོམ་

ལྡན་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྱོད་རྒྱལ།.།མཉེས་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ན་མཿ སྟ་ཻཡ་དྷ་ིཀཱ་ན།ཾ ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ན།ཾ སརྦ་ཏྲ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏཱ་བས།ི དྷར་ཏཱ་བ་ལི་ན།ཾ 

ཨ་ཾཨ་ས་མ། ས་མནྟ་ཏོ། ཨཱ་ནན་ྡབས་ིཤ་ས་ནཱ།ཾ ཧ་ར་ཧ་ར། སྨ་ར་སྨ་ར་ཎ། བ་ིག་ཏཱ་རཱ་ག་

བུདྡ་ྷདྷར་ཏ།ེ ས་ར་ས་ར། ས་མ་བ་ལ། ཧ་ས་ཧ་ས། ཏཱ་ཡ་ཏྲ་ཡ། ག་ག་ན་མ་ཧཱ་ཝ་ར་ཎ། 

ལཀྵ་ཎ༑ ཛ་ལ་ཛ་ལ། ནཱ་ས་ག་ར་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་པ་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེས་ཤཱཀའི་རིགས་འཁྲུངས་ཤིང་།. །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་

བདུད་ཀི་དཔུང་བཅྱོམ་པ།. །གསེར་གི་ལྷུན་པྱོ་ལྟ་བུར་བརིད་པའི་སྐུ།. །ཤཱཀའི་གཙོ་

བྱོ་དེ་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།.།

ༀ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།
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རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།. །. ཞེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས།.།.ཞེས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

མཚན་ལེགས་རིན་ཆེན་གསེར་བཟང་མྱ་ངན་མེད།. །ཆྱོས་བསྒགས་མངྱོན་

མཁེན་སངས་རྒྱས་སན་གི་བླ།. །རྒྱ་ཆེན་སྱོན་ལམ་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་ཡི།. །བདེ་

བར་གཤེགས་པ་བདུན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏ།ེ བྷ་ཻཥ་ཛ་ེགུ་རུ་བཌཱཻུརྱ་པྲ་བྷ་རཱ་ཛ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨར་ྷཏ་ེསམྱཀྶ་ཾ

བུདྡ་ྷཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷ་ཻཥ་ཛ་ེབྷ་ཻཥ་ཛ།ེ མ་ཧཱ་བྷ་ཻཥ་ཛ།ེ ས་མུངྒ་ཏ་ེས་ྲཧཱ། ཞེས་པ་དང་།.ༀ་མན་ཆད་

ཁྱོ་ན་བཟླ་བའི་ལུགས་ཀང་ཡྱོད།.

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

ཆྱོས་དབྱིངས་སྐེ་མེད་ངང་ལས་ཆྱོས་སྐུར་བཞེངས།. །གཟི་བརིད་རྒྱལ་པྱོ་ཉི་

མ་འབུམ་ཤར་འད།. །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་འབར་བ་དཔལ་གི་སྐུ།. །འགྱོ་བའི་སྡུག་
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བསྔལ་དུག་སེལ་མཆྱོག་ལ་འདུད།.།

ཏདྱ་ཐཱ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ེབྷ་ག་ཝན་ནཱ་ག་ར་ཛ་ེཤྭ་ར་ཨ་ཏིཥ་ྛན་ཨ་ཏིཥྛ་ིཏ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་མང་

བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །གསང་འདུས་འཇམ་པའི་རོ་རེའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མཆྱོག་སྦིན་རྱོ་རེ་མཆྱོག་ཁྱོད་འདུད།.ཅེས་སྱོགས་ཀིས་བསྟྱོད་པའམ།.

ཡང་ན།.མི་བསྐྱོད་རྱོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ།.།རྱོ་རེ་དབྱིངས་ནི་མཁས་པ་ཆེ།.།རྱོ་རེ་གསུམ་

མཆྱོག་དཀིལ་འཁྱོར་གསུམ།.།འཇམ་པའི་རྱོ་རེ་ལ་ཕག་འཚལ།.།

ༀ་ཨཱཿ མ་ཾཧཱུ།ཾ.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །འཇམ་པའི་རྱོ་རེ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པ་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །གསང་འདུས་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མི་བསྐྱོད་རྱོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ།. །རྱོ་རེ་དབྱིངས་ནི་མཁས་པ་ཆེ།. །རྱོ་རེ་གསུམ་

མཆྱོག་དཀིལ་འཁྱོར་གསུམ།.།གསང་བའི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷཀྲྀ་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃས་ྲཧཱ།.ཞེས་པ་གཙོ་བྱོར་བཟླ་ཞིང་།.དེའི་བཅུ་ཆ།.ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་དྷ་ཧཱ་ིཤྭ་ར་ིཧཱུ་ྃ
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ས་ྲཧཱ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

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

ཀུན་ཀང་གསང་འདུས་ཀི།. །གྱོ་འཕང་མཆྱོག་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

༄༅། །མ་ཧཱ་མ་ཡའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་འཇིགས་པ་ཆེ།. །སྔགས་ཀི་མེ་ཏྱོག་འཕེང་བས་

བརྒྱན།.།ཤ་ཆེན་རབ་ཏུ་གསྱོལ་མཛད་པའི།.།ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ ཧཱུ།ྃ ༀ་ཨཱཿ ཨ་ཾཧཱུ།ྃ ཞེས་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱའྱོ།.།

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

ཀང་ཧེ་རུ་ཀའི།.།གྱོ་འཕང་མཆྱོག་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཆྱོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་དབྱིངས་ལས་མ་གཡྱོས་ཀང་།. །ཐབས་ཀིས་ཁྱོ་བྱོའི་

སྐུར་སྟྱོན་གདུག་པ་འདུལ།.།ཆེ་བའི་ཆེ་མཆྱོག་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་པ།.།ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་

ཀ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཧྲིཿ ཧ་ཧ་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།མཐར་ཡིག་བརྒྱ་བརྱོད།.

རྣམ་དག་བསམ་པས་ཚུལ་འདིར་འབད་པ་ལས།. །བྱུང་བའི་དགེ་བས་མཐའ་
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ཡས་འགྱོ་བ་ཀུན།. །སྐེ་ཞིང་སྐེ་བར་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གིས།. །འབྲལ་བ་མེད་པར་

རེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག. །.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

རྱོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ. །སྣང་མཛད་རྱོ་རེ་ཉི་མ་དང་།. །གར་དབང་རྱོ་

རེ་རྟ་རྒྱལ་པྱོ།. །རིགས་དྲུག་འཁྱོར་ལྱོས་བསྒྱུར་བ་ནི།. །ཀུན་ཏུ་བསྲུང་དང་བྱིན་

རླབས་དང་།. །རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་རྣམས་ཀི།. །སྐུ་ལ་ཞུགས་ནས་འཕིན་ལས་

མཛད།.།གྱོ་ཆའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འདུད།.།

ༀ་ཧ། ན་མ་ཧ།ི སཱ་ཧཱ་ཧུ། བ་ཽཥཊ་ཧ།ེ ཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཧ།ོ ཕཊ་ཧ།ཾ.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

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

ཡས་འགྱོ་བ་ཀུན།. །སྐེ་ཞིང་སྐེ་བར་གྱོ་ཆའི་ལྷ་ཚོགས་ཀིས།. །འབྲལ་བ་མེད་པར་

རེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག.།

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

རིགས་དྲུག་གི་ནི་རྣལ་འབྱྱོར་མ།.།བར་ཆད་བསྲུང་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག.།འཕིན་

ལས་རྣམ་བཞི་ཐྱོགས་མེད་པས།.།དབང་བསྒྱུར་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བ།ཾ ཧ་ཾཡོ།ཾ ཧྲི་ཾམོ།ཾ ཧྲི་ཾཧྲི།ཾ ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

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

ཡས་འགྱོ་བ་ཀུན།. །སྐེ་ཞིང་སྐེ་བར་གྱོ་ཆའི་ལྷ་ཚོགས་ཀིས།. །འབྲལ་བ་མེད་པར་
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རེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག.།

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

སྟྱོང་ཉིད་སིང་རེའི ་བདག་ཉིད་ཅན།. །སིད་གསུམ་སྐེ་འཇིག་མེད་པའི ་

དངྱོས།.།ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་གཅིག་པའི་སྐུ།.།དཔལ་ལྡན་དུས་འཁྱོར་ལ་ཕག་འཚལ།.།

ༀ་�ཾ་ས་ྲཧཱ། ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་བསྐང་།

.......དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།དུས་ཀི་འཁྱོར་ལྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་

བ་ཀུན་ཀང་དུས་འཁྱོར་གི།. །གྱོ་འཕང་མཆྱོག་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

༄༅། །བདེ་མཆོག་དཀར་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཔའ་བྱོ་ཆེ།. །རྣམ་དག་རྱོ་རེ་དབང་ཕྱུག་དང་།. །རེས་ཆགས་

ཆགས་པ་ཆེ་རྣམས་ཀི།.།རྱོ་རེ་ཕག་མྱོ་དེ་ལ་འདུད།.།

ༀ་ཧིཿ ཧ་ཧ་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

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

ཀང་ཧེ་རུ་ཀའི།.།གྱོ་འཕང་མཆྱོག་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །བདེ་མཆོག་དཀར་པོ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
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ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཔའ་བྱོ་ཆེ།. །རྣམ་དག་རྱོ་རེ་དབང་ཕྱུག་དང་།. །རེས་ཆགས་

ཆགས་པ་ཆེ་རྣམས་ཀི།.།རྱོ་རེ་ཕག་མྱོ་དེ་ལ་འདུད།.།

ༀ་ཧིཿ ཧ་ཧ་ཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཕཊ་མ་མ་ཨཱ་ཡུར་པུཥྚི་ཾཀུ་རུ་ༀ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

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

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོ་བྱའྱོ།.།

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

དཔལ་ལྡན་རྱོ་རེ་མཁའ་འགྱོ་མ།.།མཁའ་འགྱོ་མ་ཡིས་འཁྱོར་ལྱོས་སྒྱུར།.།ཡེ་ཤེས་

ལྔ་ལྡན་སྐུ་གསུམ་བརེས།.།འགྱོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།ཇི་སེད་རྱོ་རེ་མཁའ་འགྱོ་

མ༑. །ཀུན་ཏུ་རྟྱོག་པའི་འཆིང་གཅྱོད་ཅིང་།. །འཇིག་རྟེན་བྱ་བར་རབ་འཇུག་མ།. །དེ་

སེད་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ༀ་ༀ་སརྦ་བུདྡ་ྷཌཱ་ཀ་ིནཱ་ིཡ།ེ བཛྲ་ཝརྞ་ྞནཱ་ིཡ།ེ བཛྲ་བ་ཻར་ོཙ་ནཱ་ིཡ།ེ ཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཕཊ་

ཕཊ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་བླ་མ་རེ་བཙུན་མས།. །འབྲལ་མེད་རེས་བཟུང་ཕི་ནང་གསང་

བ་ཡི༑. །རྱོ་རེ་བཙུན་མའི་ཞལ་བཟང་མངྱོན་གྱུར་ཏེ།. །ཟུང་འཇུག་མཁའ་སྤྱོད་དངྱོས་

གྲུབ་མྱུར་ཐྱོབ་ཤྱོག.།

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

སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་རང་བཞིན་ཁྱོད།. །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་
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པ༑. །སངས་རྒྱས་ཀུན་རབ་མཆྱོག་གི་མཆྱོག. །དཀིལ་འཁྱོར་གཙོ་ལ་ཕག་འཚལ་

བསྟྱོད།.།

ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ཝ་ིཀྲ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ་ཕཊ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།དམ་ཆྱོས་འཛིན་པའི་སྱོན་ལམ་ནང་

འདུས་པར།. །གསུངས་ཕིར་དགེ་རྩ་ཇི་སེད་བསགས་པ་ནི།. །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྱོ།. །. ཞེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

སྟྱོང་ཉིད་སིང་རེ་དབྱེར་མེད་པ།.།ཁམས་གསུམ་པ་ཡི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད།.།བསྐལ་བའི་མེ་

བཞིན་གཟི་བརིད་འབར།.།རྱོ་རེ་ཕག་མྱོ་ལ་འདུད་དྱོ།.།

ༀ་ཧྲིཿ ཧཱུ་ྃཧ། ༀ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱ་ིཨ་བ་ེཤ་ཡ་སརྦ་དུཥྚ་ཾཧྲིཿ ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།རྱོ་རེ་ཕག་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་

ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་

གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །བྲམ་ཟེ་དཔལ་འཛིན་ལུགས་ཀྱི་རོ་རེ་ཕག་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བདེ་ཆེན་དཀིལ་འཁྱོར་དབུས་མ་ཉིད།. །གཙོ་བྱོ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གི་

མགྱོན།.།སྟྱོང་ཉིད་སིང་རེའི་ཐིག་ལེ་མཆྱོག.།རྱོ་རེ་རྣལ་འབྱྱོར་མ་ལ་འདུད།.།

ༀ་ཀྲ་ོདྷ་བུདྡ་ྷཌཱ་ཀ་ིནཱ་ིཡ་ེཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཝརྞ་ྞནཱ་ིཡ་ེཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། ༀ་བཛྲ་བ་ཻ
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ར་ོཙ་ནཱ་ིཡ་ེཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།རྱོ་རེ་ཕག་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་

ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་

གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

བཅྱོམ་ལྡན་རྱོ་རེ་ཕག་མྱོ་ཆེན་མྱོ་ནི།. །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གསུམ་ཕྱོགས་གཞན་

རྱོལ་བ་འཇྱོམས།. །རྱོངས་བྱེད་སྐྲག་བྱེད་རེངས་པར་བྱེད་པ་མྱོ།. །རྱོ་རེ་རྣལ་འབྱྱོར་

མ་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ།.།

ༀ་ཤྲ་ིབཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱ་ིཀྲ་ོདྷཱ་ཀཱ་ལ་ིཨ་ཧ་ར་ིནི་ས་ཨ་བ་ེཤ་ཡ། སརྦ་ཀར་ཧི་ཾཧཱུ་ཾཕཊ་ས་ྲཧཱ། 

ཞེས་པ་ཉིད་ཅི་འགྲུབ་བཟླ་ཞིང་།.

འཁྱོར་རྣམས་ལ།.ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ིནཱ་ིཧཱུ་ཾཕཊ་ས་ྲཧཱ། བུདྡ་ྷཌཱ་ཀ་ིནཱ་ིཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། པད་ྨཌཱ་ཀ་ིནཱ་ི

ཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། ཀར་ཌཱ་ཀ་ིནཱ་ིཧཱུ་ཾཕཊ་ས་ྲཧཱ། ས་མ་ཡ་ཌཱ་ཀ་ིནི་ཧཱུ་ཾཕཊ་ས་ྲཧཱ། བ་ིཤྭ་ཌཱ་ཀ་ིནཱ་ི

ཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། སརྦ་ཌཱ་ཀ་ིནཱ་ིཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། ལོ་ཀ་ཌཱ་ཀ་ིནཱ་ིཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཀང་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།རྱོ་རེ་ཕག་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་

ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་

གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

དཔལ་ལྡན་རྱོ་རེ་མཁའ་འགྱོ་མ།. །མཁའ་འགྱོ་མ་ཡིས་འཁྱོར་ལྱོས་བསྒྱུར།. །ཡེ་
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ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྐུ་གསུམ་བརེས།.།འགྱོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ཧྲིཿ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།རྱོ་རེ་ཕག་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་

ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་

གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

སྐྱོན་གིས་མ་གྱོས་སྐུ་མདྱོག་དཀར།. །རྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན།. །ཐུགས་རེ་སྤན་གིས་འགྱོ་ལ་གཟིགས།.།སྤན་རས་གཟིགས་ལ་གསྱོལ་བ་

འདེབས།.།

ༀ་མ་ཎ་ིཔདྨ་ེཧཱུ།ཾ.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

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

སོ། །

དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆྱོས་ཀི་སྐུ།.།འགྱོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

སྤན་རས་གཟིགས།. །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁབ་པའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ།. །གཟི་བརིད་



མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

  33  

འྱོད་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།. །. ཞེས་སྱོགས་དང་།. སྐྱོན་གིས་མ་གྱོས་སྐུ་མདྱོག་

དཀར།. །རྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་བརྒྱན།. །ཐུགས་རེ་སྤན་གིས་འགྱོ་ལ་

གཟིགས།.།སྤན་རས་གཟིགས་ལ་གསྱོལ་བ་འདེབས།.།

ན་མོ་རཏ་ྣཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱརྱ་ཛྙཱ་ན་སཱ་ག་ར།ེ བ་ཻར་ོཙ་ནཱ། བྱུ་ཧ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་

ཡ༑ ཨརྷ་ཏ་ེསམྱཀྶ་ཾབུདྡ་ྷཡ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ེབྷྱཿ ཨརྷ་ཏ་ེབྷྱཿ སམྱཀྶ་ཾབུདྡྷ་ེབྷྱཿ ན་མ་

ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀ་ིཏ་ེཤྭ་རཱ་ཡ། བདོྡྷ་ིས་ཏ་ྲཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏ་ྲཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎ་ིཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། 

ༀ་དྷ་ར་དྷ་ར། དྷ་ིར་ིདྷ་ིར།ི དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། ཨིཊྚ་ེཝཊྚ།ེ ཙ་ལ་ེཙ་ལ།ེ པྲ་ཙ་ལ་ེཔྲ་ཙ་ལ།ེ ཀུ་སུ་མ་ེ

ཀུ་སུ་མ་ེཝ་ར།ེ ཨི་ལི་མི་ལི་ཙ་ིཏི་ཛ་ལ་ཨ་པ་ན་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་མ་ཎ་ིཔདྨ་ེཧཱུ།ཾ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

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

སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས།. །ཡྱོན་ཏན་དམ་པ་ཀུན་གིས་

བརྒྱན།.།སྤན་རས་གཟིགས་ཞེས་མཚན་གསྱོལ་བ།. །རྟག་པར་བརྩེ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྱོ༑. །མགྱོན་པྱོ་ཧྲིཿ.ཡིག་ལས་བྱུང་ཞིང་།. །ཐུགས་ནི་བདེ་བ་ཆེས་བརླན་པ།. །དྱོན་

ཡྱོན་ཞགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི།.།འཇིག་རྟེན་མགྱོན་ལ་བདག་ཕག་འཚལ།.།

ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡ་ྷནཱ།ཾ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀ་ིཏ་ེཀཱ་རུ་ཎ་མ་ཡ། མུར་ཡ་ེཧཱུ་ྃཛ་

ས་ྲཧཱ༑ སྤན་རས་གཟིགས་ཀིའྱོ།.།.
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ༀ་ཧྲིཿ ཏྲ་ཻལོཀྱ་བ་ིཛ་ཡ་ཨ་མོ་གྷ་པཱ་ཤ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཧིྲཿ ཧ་ཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ།. དྱོན་ཞགས་

ཀིའྱོ།.།.

ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡ་ྷནཱ་ཾཧ་ཁ་ཏ་བྷུཉ་ྫས་ཏ་ྲཡ་ེས་ྲཧཱ། རྟ་མགིན་གིའྱོ།.།.

ༀ་ཨ་ེཀ་ཛ་ཌཱི་མ་ཧཱ་ར་ོཥ་ཎ་ཏ་ྲས་ཡ་ཏ་ྲས་ཡ། ས་མ་ས་མ། པྲ་ཤ་མ་ཎ་ཡ་ས་ྲཧཱ།.རལ་

གཅིག་མའི་འྱོ།.།.

ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ སརྦ་བྷ་ཝ་པཎ་ྜར་ཎ་ིཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཕཊ་པ་ཏ་ཡ་ས་ྲཧཱ།.ཁྱོ་གཉེར་ཅན་མའི་

འྱོ།.།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

༄༅། །ཁ་ས�་ཎི་ལྷ་ལྔའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐྱོན་གིས་མ་གྱོས་སྐུ་མདྱོག་དཀར།. །རྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན།. །ཐུགས་རེ་སྤན་གིས་འགྱོ་ལ་གཟིགས།.།སྤན་རས་གཟིགས་ལ་གསྱོལ་བ་

འདེབས།.།

ༀ་ཧྲིཿ ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་
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བྱའྱོ།.།

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

སྐྱོན་གིས་མ་གྱོས་སྐུ་མདྱོག་དམར།. །རྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན།. །ཐུགས་རེ་སྤན་གིས་འགྱོ་ལ་གཟིགས།.།སྤན་རས་གཟིགས་ལ་གསྱོལ་བ་

འདེབས།.།

ན་མོ་རཏ་ྣཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་ཨཱརྱ་ཨ་བ་ལོ་ཀ་ིཏ་ེཤྭ་རཱ་ཡ། བ་ོདྷ་ིས་ཏ་ྲཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏ་ྲཡ། 

མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎ་ིཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཙཀྲ་ཝར་ིཙནྟི་མ་ཧཱ་པད་ྨརུ་ཏིཥ་ྛཛ་ལ། ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཧཱུ་ྃ

ཕཊ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་རྩ་སྔགས་དང་།.

ༀ་བྷ་ར་ཏ་པདྨ་ེཧཱུ།ཾ.ཞེས་ཉེ་སིང་གང་ནུས་བཟླ།.

སིང་པྱོ་བཟླ་ན།.ༀ་པད་ྨཙནྟི་མ་ཎ་ིཛ་ལ་ཧཱུ།ྃ ཞེས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

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

སྐྱོན་གིས་མ་གྱོས་སྐུ་མདྱོག་དཀར།. །རྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན།. །ཐུགས་རེ་སྤན་གིས་འགྱོ་ལ་གཟིགས།.།སྤན་རས་གཟིགས་ལ་གསྱོལ་བ་

འདེབས།.།
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ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ ཧཱུ།ྃ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

༄༅། །འཇགི་རནེ་དབང་ཕྱུག་གསང་སྒྲུབ་མི་ཏྲ་ཛ་ོཀིའི་ལུགས་ཀྱ་ིགཟུངས་བཞུགས་

སོ། །

སྐྱོན་གིས་མ་གྱོས་སྐུ་མདྱོག་དཀར།. །རྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན།. །ཐུགས་རེ་སྤན་གིས་འགྱོ་ལ་གཟིགས།.།སྤན་རས་གཟིགས་ལ་གསྱོལ་བ་

འདེབས།. །བདེ་སྟྱོང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཡི།. །གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ལ་འདུད་དྱོ།. །འཕིན་

ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབ་མཛད་པ།.།མཁའ་འགྱོའི་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་མ་ཎ་ིཔདྨ་ེཧཱུ།ཾ ཌཱ་ཀ་ིནི་ཧ་ར་ིནི་ས་ཧཱུ།ཾ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

༄༅། །འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གསང་སྒྲུབ་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་འཕགས་པ་བཅུ་

གཅིག་ཞལ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐོབ་ཀྱི་གཟུངས་རིང་བཞུགས་སོ། །
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དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆྱོས་ཀི་སྐུ།.།འགྱོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

སྤན་རས་གཟིགས།. །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁབ་པའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ།. །གཟི་བརིད་

འྱོད་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ ཧཱུ།ྃ.ཞེས་པ་དང་།.

ༀ་མ་ཎ་ིཔདྨ་ེཧཱུ།ཾ དང་།.

ན་མོ་རཏ་ྣཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏ།ེ མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎ་ིཀཱ་ཡ། བཛྲ་ས་ར་པྲ་མརྡ་ྷནི། ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏ།ེ སམྱཀྶ་ཾབུདྡ་ྷཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་དྷ་ར་དྷ་ར། དྷ་ིར་ིདྷ་ིར།ི དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། ཨིཊྚ་ེ

ཝཊྚ།ེ ཙ་ལ་ེཙ་ལ།ེ པྲ་ཙ་ལ་ེཔྲ་ཙ་ལ།ེ སརྦ་ཀ་ེཤ ། སརྦ་ཀར་ཨ་ཝ་ར་ཎ་ནི། ཤུདྡྷ་ེཤུདྡྷ།ེ བ་ི

ཤུདྡྷ་ེབ་ིཤུདྡྷ།ེ ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་བ་ིཤུདྡྷ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་པ་རྣམས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

༄༅། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སེངྒེ་སྒྲའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་རབ་ཏུ་བསྔགས།. །ཡྱོན་ཏན་དམ་པ་ཀུན་གི ་

གཞི།. །སྤན་རས་གཟིགས་ཞེས་མཚན་གསྱོལ་བ།. །རྟག་པར་བརྩེ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྱོ།.།མི་འཇིགས་ཐྱོགས་མེད་སེང་གེའི་ཁི་སྟེགས་སུ།.།རྣམ་དག་འྱོད་གསལ་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁྱོར་མཛེས།. །སྐུ་མདྱོག་དཀར་གསལ་གངས་རིའི་ཕུང་པྱོ་འད།. །རེ་བཙུན་
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སེངེ་སྒ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ སིང་ཧ་ན་ད་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་སིང་པྱོ་དང་།.

ན་མོ་རཏ་ྣཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿ ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀ་ིཏ་ེཤྭ་རཱ་ཡ། བ་ོདྷ་ིས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏ་ྲ

ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎ་ིཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ཀ་ཊ།ེ བ་ིཀ་ཊ།ེ ནི་ཀ་ཊ།ེ ཀ་ཊ་ཾཀ་ཊ།ེ ཀ་ར་ོཊ་ེཀ་

ར་ོཊ།ེ བིརྱ་ེས་ྲཧཱ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

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

མགྱོན་པྱོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྱོ་ནི།. །འྱོད་དཔག་མེད་པས་དབུ་ལ་བརྒྱན།.།ཁྱོ་བྱོས་

མཁའ་འགྱོ་ལས་ལ་བསྐུལ།.།ཕག་འཚལ་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསྱོལ།.།

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུ་ྃཧྲིཿ ༀ་མ་ཎ་ིཔདྨ་ེཧཱུ།ཾ ༀ་དྷུ་མ་གྷ་ཡ་ེན་མ་ཧ་ར་ིནི་ས། ར་ཙ་ཧྲིཿ ཡ། ཞེས་ཅི་མང་

བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

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

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅྱོད་པན་གིས།. །ཞབས་ཀི་པདྨྱོ་ལ་བཏུད་ཅིང་།. །ཕྱོངས་པ་ཀུན་

ལས་སྒྱོལ་མཛད་མ།.།སྒྱོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེས་ྲཧཱ། ཞེས་པ་དང་།.

ན་མོ་རཏ་ྣཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀ་ིཏ་ེཤྭ་ར་ཡ། བ་ོཏི་ས་ཏ་ྲཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏ་ྲཡ། 

མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎ་ིཀ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེསརྦ་དུཥྚ།ཾ པྲ་དུཥྚ།ཾ མ་མ་"ཀྲྲྀ
1
་ཏ།ེ ཛམྦ་ྷཡ། 

སམྦ་ྷཡ། མོ་ཧ་ཡ། བནྡ་ྷཡ། ཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཧཱུ།ཾ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། སརྦ་དུཥྚ་ཾས་ཾབྷ་ནི་ཏཱ་ར་ེས་ྲཧཱ། ཞེས་ཅི་

མང་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

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

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅྱོན་པན་གིས།. །ཞབས་ཀི་པདྨྱོ་ལ་བཏུད་ཅིང་།. །ཕྱོངས་པ་ཀུན་

ལས་སྒྱོལ་མཛད་མ།.།སྒྱོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཨ་མ་ར་ནི་ཛ་ིཝཱནྟཱ་ིཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

1 མ་དཔེར་ཀ�་ཞེས་འབྱུང་ཡང་དཔེ་གཞན་དུ་ཀྲྲྀ་ཞེས་འབྱུང་བ་དག་པར་སམ་ནས་བཅོས་སོ།།
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པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

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

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

རྣམས་ཀུན་ལ་དབང་མཛད་མ།.།གནས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་འདུད།.།

ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

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

གསུང་ཐུགས་ཀི་དངྱོས་གྲུབ་ཀུན།.།བདག་ལ་ཉེ་བར་སྩལ་ཏུ་གསྱོལ།.།ཡང་ན།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

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

སྣ་ཚོགས་ཆུ་སྐེས་བསིལ་ཟེར་ཅན་སྟེང་བྲིཾ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མྱོ་ནི།.།དཔག་མེད་

གཟི་ལྡན་གཞྱོན་སེག་ཉི་མའི་འྱོད་འད་རྒྱན་རྣམས་ཀིས་སྤས་པ།. །ཉེས་པའི་སྐྱོན་

སྤངས་སིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྱོ་བསྒྱོལ་ཞིང་དེའི་རེ་སྐྱོང་ཕིར།. །འཕགས་མ་སྒྱོལ་མ་

ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བུ་ཞེས་གགས་དེ་ཡིས་སྒྲུབ་པྱོ་བདག་སྐྱོངས་ཤིག.།
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ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེདྷ་ན་ཾམ་ེད་ེཧ་ིས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

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

འདྱོད་ཆགས་རྣམ་དག་ལྷ་མྱོ་ནི།. །དབང་གི་ལྷ་མྱོ་དཔག་ཆེན་མྱོ།. །འཇིག་རྟེན་

གསུམ་རྣམས་གཡྱོ་མཛད་མ།.།སྒྱོལ་མ་དེ་ལ་གུས་པས་འདུད།.།

ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེས་ཾཏ་ར་ཎ་ིཧྲིཿ ས་ྲཧཱ། ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

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

དཔལ་ཆེན་དི་མེད་ནམ་མཁའི་མདངས་དང་ལྡན།. །དུས་མཐའི་སྤིན་ལྟར་ཧཱུྃ་སྒ་

འབྲུག་སྟྱོང་ཆེ།. །འབར་བའི་རྱོ་རེས་བགེགས་ཀི་ཀླད་པ་འགེམས།. །ཕག་ན་རྱོ་རེ་

བསྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ཧཱུ་ྃབཛྲ་ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང་། 
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ༀ་བྷུ་ཏ་ཌཱ་མ་ར་བྷུ་ཏ་ཨཏ་ཾཔ་ཏི་ཨཀྵ་ོབྷྱཿ ཀ་ིར་ིཊ་ིན། སརྦ་བྷུ་ཏ་པྲ་ེཏ་པ་ིཤ་ཙ་ིས་

དྷཱ་ཡ་ས་ྲཧཱ།.ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་བསྐང་།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།གསང་བའི་བདག་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་

བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་

བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །གསང་བདག་ཕྱག་རོར་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལང་ལྱོ་ཅན་གི་གནས་མཆྱོག་དམ་པ་ན།.།གསང་སྔགས་རིགས་སྔགས་ཀུན་གི་

བདག་པྱོ་སྟེ།.།ལྱོག་འདེན་བགེགས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་འཇྱོམས་མཛད་པའི།.།བཅྱོམ་

ལྡན་རྱོ་རེ་བསྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བཛྲ་པཱ་ནི་ཧཱུ་ཾཕཊ།.ཅེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།གསང་བའི་བདག་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་

བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་

བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ར་མགིན་དཔའ་གཅིག་ལྷན་སྐེས་ཇོ་བོའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧྲིཿ.རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཆྱོས་སྐུ་པད་མའི་གསུང་།.།ཆྱོས་རེ་འྱོད་དཔག་མེད་པ་རྱོ་རེ་

ཆྱོས།.།སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཧྲིཿ.ལས་རྔམ་ཆེན་སྐུ།.།རྟ་མགིན་རྟ་སྐད་བཞད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བཛྲ་ཀྲ་ོདྷ་ཧ་ཡ་གྲ་ྲྀཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུ་ྃཕཊ། ཅེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རྟ་མཆྱོག་རྱོལ་བ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ར་མགིན་ཁྱུང་གཤོག་ཅན་ཇོ་བོའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐུ་མདྱོག་ཆགས་མེད་ནམ་མཁའི་དམར་ཐག་འད།. །འབར་བའི་དབུ་ལ་རལ་བ་

གེན་དུ་བརེས།. །མ་རིག་ཚངས་པ་ཁ་བུབ་གནྱོན་པའི་ལྷ།. །པདྨ་རིག་སྔགས་རྒྱལ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བཛྲ་ཀྲ་ོདྷ་ཧ་ཡ་གྲ་ྲྀཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རྟ་མཆྱོག་རྱོལ་བ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ར་མགིན་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི།.།མཁེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད།.།སྒྲུབ་

ལ་དངྱོས་གྲུབ་མཆྱོག་སྩྱོལ་བའི།.།ཁྱོ་རྒྱལ་རྟ་མགིན་ལ་ཕག་འཚལ།.།

ༀ་ཨཱཿཧཱུ་ཾཧ་ཡ་གྲ་ྲྀཝ་བཛྲ་ཀྲ་ོདྷ་ཧཱུ་ྃཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རྟ་མཆྱོག་རྱོལ་བ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

ཀུན་ཀང་རྟ་མགིན་གི།. །གྱོ་འཕང་མཆྱོག་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་

ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།
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༄༅། །ར་མགིན་སྐེར་སང་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཆྱོས་སྐུ་པདྨའི་གསུང་།. །ཆྱོས་རེ་འྱོད་དཔག་མེད་པ་རྱོ་རེ་

ཆྱོས།. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཧྲིཿ.ལས་དབང་ཆེན་སྐུ།. །རྟ་མགིན་རྟ་སྐད་བཞད་

ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཧྲིཿ པད་ྨཏ་ཀྲཏི་བཛྲ་ཀྲ་ོདྷ་ཧ་ཡ་གྲ་ྲྀཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུ་ྃཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་བཟླ།.མཇུག་ཏུ་སིང་

པྱོའི་མཐར།.

ཁ་ཾརཀྵ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿ ཁ་ཾརཀྵ་ས་མཱ་ཡ་བྷྱོཿ ཁ་ཾརཀྵ་ས་མཱ་ཡ་བཟོླག ཁ་ཾརཀྵ་ས་མཱ་ཡ་

གཏུབས། ཁ་ཾརཀྵ་ས་མཱ་ཡ་བྱརེ། ཁ་ཾརཀྵ་ས་མ་ཡ་རྦད། ཁ་ཾརཀྵ་ས་མ་ཡ་རྦུད། ཁ་ཾརཀྵ་ས་

མཱ་ཡ་རྦད་རྦུད་ཕཊ་ཡ་འབྱུང་པ་ོམཱ་ར་ཡ་ཛཿ ཛཿ ཞེས་པ་བཏགས་པ་དང་།.

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

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རྟ་མཆྱོག་རྱོལ་བ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

ཀུན་ཀང་རྟ་མགིན་གི།. །གྱོ་འཕང་མཆྱོག་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་

ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ར་མགིན་ལྕགས་རལ་ཅན་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །་

ཧཱུྃ་གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་སྐུ།. །སྐུ་མདྱོག་མཐིང་ནག་དབྱར་གི་

ཆར་སྤིན་འད།.།ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་རྟ་སྐད་འཚེར།.།ཡེ་ཤེས་རྱོལ་པའི་

སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ཧྲིཿ པད་ྨཏ་ཀྲཏི་བཛྲ་ཀྲ་ོདྷ་ཧ་ཡ་གྲ་ྲྀཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་སིང་པྱོ་དང་།.
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ཧྲིཿ བཛྲ་ཀྲ་ོདྷ་ཧ་ཡ་གྲ་ྲྀཝ་སརྦ་ཤ་ིཏ་ཀ་ལ་མ་ེདཔུང་གཏུབས། ཧ་ཧ་ནན་རྦད་རྦད་

གཏུབས། ཤག་ཧ་ཧ་ནན། རྦད་རྦད་གཏུབས། གྲ་ྲྀཎ་རཱ་ཛ་ཡ་རྦད། མཱ་ར་ཡ་རྦད།.ཅེས་དག་

སྔགས་དང་སྦར་བ་གང་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རྟ་མཆྱོག་རྱོལ་བ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

བཞུགས་སོ། །

ཀེ་ཀེ་མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་མ་གཡྱོས་ཀང་།. །སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་ཀིས་འགྱོ་

དྱོན་དཔག་མེད་མཛད།. །འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པྱོ་འགྱོ་བ་ཀུན་སྒྱོལ་ཞིང་།. །སིད་པ་

གསུམ་ན་དགེས་པར་གར་མཛད་པ།. །སིད་པའི་ཆུ་བྱོ་བསྐམས་ཤིང་བདུད་རྣམས་

བཅྱོམ།. །སིད་པའི་རླུང་གིས་མི་གཡྱོ་ཐུགས་རེའི་མགྱོན།. །རབ་བརིད་མི་གཡྱོ་

མགྱོན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཙཎ་ྜམ་ཧཱ་ར་ོཥ་ཎ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།
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༄༅། །མི་གཡོ་བ་སྔོན་པོ་བཀའ་གདམས་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཆྱོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་མདྱོག. །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཞབས་

ཟུང་བརིད་པའི་སྐུ།. །ཡེ་ཤེས་རལ་གི་རྱོ་རེ་ཞགས་པ་བསྣམས།. །ཁྱོ་རྒྱལ་མི་གཡྱོ་

མགྱོན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཙཎ་ྚམ་ཧཱ་ར་ོཥ་ཎ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

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

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལས།.།གདུག་པ་འདུལ་ཕིར་ཁྱོ་བྱོའི་སྐུར་བསྟན་

པ༑. །བདུད་བཞི་རླུང་གིས་མི་གཡྱོ་སྐེ་རྒུའི་དཔལ།. །བཅྱོམ་ལྡན་མི་གཡྱོ་མགྱོན་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ན་མཿ ས་མནྟ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙཏི་ྟབཛྲ་ཎ་ཾༀ་ཨ་ཙ་ལ་ཀ་ན་ཀ་ན་ཙཎ་ྚམ་ཧཱ་ར་ོཥ་ཎ་སོྤ་

ཊ་ཡ་ཧཱུ།ཾ ཏྲ་ཾམ་ཾཏ།ཾ.བསེན་པའི་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ།.

ༀ་ཙཎ་ྜམ་ཧཱ་ར་ོཥ་ཎ་མ་མ་ཤ་ཏྲུན་ཨ་མུ་ཀ་སྱ་ཤ་ིར།ཾ ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུ་ྃཕཊ། ཨ་ཏི་མུ་ཀ་

ས་ཾབྷ་ཡ་ཧ་ིད་ིཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ལས་ལ་སྦར་བའི་སྔགས་ཀང་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་
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པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

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

ཀེ་ཀེ་མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་མ་གཡྱོས་ཀང་།. །སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་ཀིས་འགྱོ་

དྱོན་དཔག་མེད་མཛད།. །འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པྱོ་འགྱོ་བ་ཀུན་སྒྱོལ་ཞིང་།. །སིད་པ་

གསུམ་ན་དགེས་པའི་གར་མཛད་པ།. །སིད་པའི་ཆུ་བྱོ་སྐེམ་ཞིང་བདུད་རྣམས་

འཇྱོམས།. །སིད་པའི་རླུང་གིས་མི་གཡྱོ་ཐུགས་རེའི་མགྱོན།. །རབ་བརིད་མི་གཡྱོ་

མགྱོན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཨ་ཙ་ལ་ཀ་ཎ་སརྦ་ར་ེགཱན། བིྷནྡ་ྷབིྷནྡ།ྷ ཚནྡི་ྷཚནྡི་ྷཧཱུ།ྃ.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

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

འཇིག་རྟེན་འདེན་པའི་གཙོ་བྱོ་ཚེ་དཔག་མེད།. །དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་

འཇྱོམས་པའི་དཔལ།. །མགྱོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས།. །སངས་

རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།
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ༀ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥ་ེས་ར་ཧ་ཀ་ར་ར་ེཤ་ར་ར་ེཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཉེར་གཅིག་བཟླ་ལ།.

ༀ་ཨ་མ་ར་ཎ་ིཛཱ་ིཝཱནིྟ་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ཞེས་པ་ཅི་ནུས་དང་། 

ༀ་པུཎ་ེཔུཎ་ེམ་ཧཱ་པུཎ་ེཨ་པ་ར་ིམི་ཏ་པུཎ་ེཨ་པ་ར་ིམི་ཏ་པུཎ་ེཛྙཱ་ན་ས་ཾབྷ་ར་ོཔ་ཙ་ི

ཏ།ེ ༀ་སརྦ་ས་ཾསྐཱ་ར་པ་ར་ིཤུདྡ་ྷདྷར་ཏ་ེག་ག་ན་ས་མུད་ག་ཏ་ེསྭ་བྷ་ཝ་བ་ིཤུདྡྷ་ེམ་ཧཱ་ན་

ཡ་པ་ར་ིཝཱ་ར་ེས་ྲཧཱ། ཞེས་ཀང་བཟླའྱོ།.།

དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་མཐྱོང་བ་ན།. །དེ་ཡི་མྱོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགྱོན་

སྐུ༑. །གསལ་བར་མཐྱོང་ནས་འཆི་བདག་དཔའ་བཅྱོམ་སྟེ།. །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་

མྱུར་དུ་ཐྱོབ་པར་ཤྱོག.།

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

འཇིག་རྟེན་འདེན་པའི་གཙོ་བྱོ་ཚེ་དཔག་མེད།. །དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་

འཇྱོམས་པའི་དཔལ།. །མགྱོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས།. །སངས་

རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་པུཎ་ེཔུཎ་ེམ་ཧཱ་པུཎ་ེཨ་པ་ར་ིམི་ཏ་པུཎ།ེ ཨ་པ་ར་ིམི་ཏ་པུཎ།ེ ཛྙཱ་ན་ས་ཾབྷ་ར་ོཔ་ཙ་ི

ཏ་ེཀ་ར་ིཎ་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་མཐྱོང་བ་ན།. །དེ་ཡི་མྱོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགྱོན་

སྐུ༑. །གསལ་བར་མཐྱོང་ནས་འཆི་བདག་དཔའ་བཅྱོམ་སྟེ།. །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་

མྱུར་དུ་ཐྱོབ་པར་ཤྱོག.།

༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོ་ཕྱག་བཞི་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
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ༀ་བཅྱོམ་ལྡན་མགྱོན་པྱོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་ཡི་བདག. །རྒྱལ་བ་ཀུན་གིས་རྟག་ཏུ་

དགྱོངས་གྱུར་པའི།. །འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀིས་སྐེ་ཤི་གཅྱོད་པ་པྱོ།. །སྐེ་དགུ་

རྣམས་ཀི་སྐབས་གྱུར་བཅྱོམ་ལྡན་འདས།. །དད་པས་བདག་ནི་རྟག་ཏུ་བསྟྱོད་ཕག་

འཚལ།. །བགེགས་དང་འཆི་ལས་རྣམ་གྱོལ་བའི།. །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུ་མཚོ་

དེ༑.།མཁའ་མཉམ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ།.།མྱུར་ཏུ་ཐྱོབ་པར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

ༀ་པུཎ་ེཔུཎ་ེམ་ཧཱ་པུཎ་ེཨ་པ་ར་ིམི་ཏ་པུཎ།ེ ཨ་པ་ར་ིམི་ཏ་པུཎ།ེ ཛྙཱ་ན་ས་ཾབྷ་ར་ོཔ་ཙ་ི

ཏ༑ེ ༀ་སརྦ་ས་ཾསྐཱ་ར་པ་ར་ིཤུདྡ་ྷདྷར་ཏ་ེག་ག་ན་ས་མུང་ྒཏ་ེསྭ་བྷཱ་ཝ་བ་ིཤུད་དྷ་ེམ་ཧཱ་ན་ཡ་

པ་ར་ིཝཱ་ར་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་མཐྱོང་བ་ན།. །དེ་ཡི་མྱོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགྱོན་

སྐུ༑. །གསལ་བར་མཐྱོང་ནས་འཆི་བདག་དཔའ་བཅྱོམ་སྟེ།. །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་

མྱུར་དུ་ཐྱོབ་པར་ཤྱོག.།

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

བཅྱོམ་ལྡན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ།. །ཡང་དག་རྱོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་སྐུ་ཚེ་དང་།. །ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་ངེས་པ།. །གཟི་བརིད་རྒྱལ་པྱོ་

ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏ།ེ ཨ་པ་ར་ིམི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བ་ིནིཤྩ་ིཏ་ཏ་ེཛ་ོརཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏ་ེསམྱཀྶ་ཾབུད་དྷཱ་ཡ། ཏ་དྱཐཱ། ༀ་པུཎ་ེཔུཎ།ེ མ་ཧཱ་པུཎ།ེ ཨ་པ་ར་ིམི་ཏ་པུཎ།ེ ཨ་

པ་ར་ིམི་ཏ་པུཎ།ེ ཛྙཱ་ན་ས་ཾབྷ་ར་ོཔ་ཙ་ིཏ།ེ ༀ་སརྦ་ས་ཾསྐཱ་ར་པ་ར་ིཤུད་དྷ་དྷར་ཏ་ེག་ག་ན་

ས་མུང་ྒཏ་ེསྭ་བྷཱ་ཝ་བ་ིཤུད་དྷ་ེམ་ཧཱ་ན་ཡ་བ་ར་ིཝཱ་ར་ཡ་ེསཱ་ཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།
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དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་མཐྱོང་བ་ན།. །དེ་ཡི་མྱོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགྱོན་

སྐུ༑. །གསལ་བར་མཐྱོང་ནས་འཆི་བདག་དཔའ་བཅྱོམ་སྟེ།. །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་

མྱུར་དུ་ཐྱོབ་པར་ཤྱོག.།

༄༅། །རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྱོ་སྟྱོན་ཀའི་ཟླ་བའི་མདྱོག.།ཞལ་གསུམ་ཕག་བརྒྱད་རབ་མཛེས་

ཞི་བའི་སྐུ།.།ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཚེ་ཡི་མཆྱོག་སྩྱོལ་མ།.།རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཞབས་

ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏ་ེསརྦ་ཏྲ་ཻལོཀྱ་པྲ་ཏི་བ་ིཤཥིྚཱ་ཡ། བུད་དྷཱ་ཡ་ད་ེན་མཿ ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷྲྲུ
་ཾ

བྷྲྲུ
་ཾབྷྲྲུ

།ཾ ཤ་ོདྷ་ཡ་ཤ་ོདྷ་ཡ། བ་ིཤོ་དྷ་ཡ་བ་ིཤ་ོདྷ་ཡ། ཨ་ས་མ་ས་མནྟ་ཨ་ཝ་བྷཱ་ས། སྤ་ར་ཎ་ག་

ཏི་ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་བ་ིཤུད་དྷ་ེཨ་བིྷ་ཥིཉ་ྩཏུ་མཱ།ཾ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱཿ སུ་ག་ཏ་ཝ་ར་ཝ་ཙ་ན་

ཨ་མ་ྲྀཏ་ཨ་བིྷ་ཥ་ེཀ་ཻར་མ་ཧཱ་མུ་ད་ྲམནྟ་པ་དཻཿ ཨཱ་ཧ་ར་ཨ་ཧ་ར། མ་མ་ཨཱ་ཡུཿ སནྡ་ྷར་ཎ།ི 

ཤ་ོདྷ་ཡ་ཤ་ོདྷ་ཡ་བ་ིཤ་ོདྷ་ཡ་བ་ིཤ་ོདྷ་ཡ། ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་བ་ིཤུད་དྷ།ེ ཨུཥྞ་ིཥ་བ་ིཛ་ཡ་

པ་ར་ིཤུདྡྷ།ེ ས་ཧ་སྲ་རསྨ་ིསཉྩ་ོད་ིཏ།ེ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀ་ིནི། ཥཊྤཱ་ར་མི་ཏ་པ་ར་ི

པཱུ་ར་ཎ་ིསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ།ེ ད་ཤ་བྷཱྲུ་མི་པྲ་ཏིཥྛ་ིཏ།ེ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧ་ྲྀད་ཡ། ཨ་དྷཱཥིྛཱ་

ན་ཨ་དྷཥིྛ་ིཏ།ེ མུ་ད་ེམུ་ད།ེ མ་ཧཱ་མུ་ད།ེ བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ས་ཾཧ་ཏ་ན་པ་ར་ིཤུད་དྷ།ེ སརྦ་ཀརྨཱ་ཨཱ་

བ་ར་ཎ་བ་ིཤུད་དྷ།ེ པྲ་ཏི་ནི་ཝར་ཡ། མ་མ་ཨ་ཡུར་བ་ིཤུད་དྷ།ེ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་མ་ཡ། 

ཨ་དྷཥིྛཱ་ན་ཨ་དྷཥིྛ་ིཏ།ེ ༀ་མུ་ནི་མུ་ནི། མ་ཧཱ་མུ་ནི། བ་ིམུ་ན་བ་ིམུ་ནི། མ་ཧཱ་བ་ིམུ་ནི། མ་ཏི་

མ་ཏི། མ་ཧཱ་མ་ཏི། མ་མ་ཏི། སུ་མ་ཏི་ཏ་ཐཱ་ཏཱ། བྷཱྲུ་ཏ་ཀ་ོཊི་པ་ར་ིཤུད་དྷ་ེབ་ིསྥ་ུཊ་བུད་དྷཱ་ི

ཤུད་དྷ།ེ ཧ་ེཧ་ེཛ་ཡ་ཛ་ཡ། བ་ིཛ་ཡ་བ་ིཛ་ཡ། སྨ་ར་སྨ་ར། ས་ྥར་ས་ྥར། སྥཱ་ར་ཡ་སྥཱ་ར་ཡ། 
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སརྦ་བུད་དྷ་ཨ་དྷཥིྛཱ་ན་ཨ་དྷཥིྛ་ིཏ།ེ ཤུད་དྷ་ེཤུད་དྷ།ེ བུད་དྷ་ེབུད་དྷ།ེ བཛྲ་ེབཛྲ།ེ མ་ཧཱ་བཛྲ།ེ 

སུ་བཛྲ།ེ བཛྲ་གརྦྷ།ེ ཛ་ཡ་གརྦྷ།ེ བ་ིཛ་ཡ་གརྦྷ།ེ བཛྲ་ཛ་ལ་གརྦྷ།ེ བཛྲདོ་བྷ་ཝ།ེ བཛྲ་ས་ཾབྷ་ཝ།ེ  

བཛྲ་ེབཛིྲ་ཎ་ིབཛྲམྦ་ྷཝནྟཱུ། མ་མ་ཤ་རཱི་ར།ཾ སརྦ་ས་ཏ་ྲནཱཉ།ྩ ཀཱ་ཡ་པ་ར་ིཤུད་དྷརི་བྷ་ཝནྟཱུ་

མ་ེས་དཱ། སརྦ་ག་ཏི་པ་ར་ིཤུད་དྷཥི།ྩ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱཤ་ྩམཱ།ཾ ས་མཱ་ཤ་ྲས་ཡནྟཱུ། བུ་དྷྱ་བུ་དྷྱ། 

སི་དྷྱ་སི་དྷྱ། བ་ོདྷྱ་བ་ོདྷྱ༑ བ་ིབ་ོདྷྱ་བ་ིབ་ོདྷྱ། མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ། བ་ིམོ་ཙ་ཡ་བ་ིམོ་ཙ་ཡ། ཤ་ོ

དྷ་ཡ་ཤ་ོདྷ་ཡ། བ་ིཤ་ོདྷ་ཡ་བ་ིཤོ་དྷ་ཡ། ས་མནྟ་མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ། ས་མནྟ་རསྨ་ིཔ་ར་ིཤུད་

དྷ་ེསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧ་ྲྀད་ཡ༑ ཨ་དྷཥིྛཱ་ན་ཨ་དྷཥིྛ་ིཏ།ེ མུ་ད་ེམུ་ད།ེ མ་ཧཱ་མུ་ད།ེ མ་ཧཱ་མུ་ད་

མནྟ་པ་དཻཿ སཱ་ཧཱ། ༀ་བྷྲྲུ
་ཾས་ྲཧཱ། ༀ་ཨ་མ་ྲྀཏ་ཨཱ་ཡུར་ད་ེས་ྲཧཱ།.ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

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

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །འཆི་མེད་རོ་རེའི་ལྷ་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧེ་རེ་ཀ་ཡི་རིགས་བྱུང་བ།. །རྱོ་རེ་གཙུག་ཏྱོར་ཆེན་མྱོ་ནི།. །འཆི་བདག་བཟླྱོག་

མཛད་བདུད་རྩིའི་ཞལ།.།ཕིར་བཟླྱོག་ཆེན་མྱོ་ཁྱོད་ལ་འདུད།.།

ༀ་ཨ་མ་ྲྀཏ་སན་ཛ་ཝ་ནི། མ་ཧཱ་ཨ་མ་ྲྀཏ་ས་མུ་ཁ་ེཛ་ིཝ་ཾཔྲ་བ་ེཤ་ཡ། པྲ་བ་ེཤ་ཡ། སརྦ་

བཛྲ་པད་ྨས་མ་ཡ་ོག་ིམ་ན་བ་ོདྷ་ིཙཏི།ྟ པ་ིཔ་ཐ་མུཏྟ་ེཧཱུ་ཾཧཱུ།ཾ ཨ་ཨ་ༀ་ཨཱཿ ས་ྲཧཱ། ཞེས་ཅི་ནུས་

བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།རྱོ་རེ་ལྷ་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་གཅིག་

ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་
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གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

ངྱོ་བྱོ་མ་ནྱོར་ཆྱོས་ཉིད་རབ་མཁེན་ཅིང་།. །རྣམ་པ་མ་ལུས་འཇའ་ཚོན་ལྷང་ངེར་

གཟིགས།.།ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་ཐབས་ཚུལ་དཔག་མེད་ཀིས།. །སིད་མཚོ་མཐའ་ཡས་

སྐྱོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཝཱ་ཀྱ་ཻད་ཾན་མ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།.

འཇམ་དབྱངས་མགྱོན་ཁྱོད་གུས་པས་རེས་དན་ཞིང་།. །བསྱོམ་བཟླས་ལེགས་

མཆྱོད་མངྱོན་པར་བསྟྱོད་པ་ཡིས།. །བླྱོ་ངན་མ་རིག་འཐིབས་པའི་ཚོགས་རྣམས་

ཀུན།. །སྤིན་མེད་ཉི་ཤར་ཇི་བཞིན་དྭངས་པར་མཛོད།. །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་

བདག. །རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་

པ༑. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་

བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

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

གཞྱོན་ནུ་སྐུ་ལུས་འཆང་བ་པྱོ།. །ཡེ་ཤེས་སྒྱོན་མེ་རབ་ཏུ་འབར།. །འཇིག་རྟེན་

གསུམ་གི་མུན་སེལ་བ།.།འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས་ཤིང་། 

ན་མོ་མཉྫ་ུཤྲ་ིཡ།ེ ཀུ་མ་ར་བྷུ་ཏཱ་ཡ། བ་ོདྷ་ིས་ཏ་ྲཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏ་ྲཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎ་ིཀཱ་

ཡ༑ ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ར་ཛ།ེ བ་ིར་ཛ།ེ ཤུད་དྷ་ེབ་ིཤུད་དྷ།ེ ཤ་ོདྷ་ཡ། བ་ིཤ་ོདྷ་ཡ། ཨ་མ་ལ།ེ བ་ིམ་
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ལ༑ེ ནིར་མ་ལ།ེ ཛ་ཡ་ཝ་ར།ེ རུ་རུ་ཙ་ལ།ེ ཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ས་ྲཧཱ། ཞེས་ཤེས་རབ་བླྱོ་འཕེལ་གི་

གཟུངས་ཉིད་ཅི་རིགས་པར་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་གང་བླ་ོམའི་བསདོ་སྒྲུབ་མར་གགས་པའི་གཟུངས་བཞུགས་

སོ། །

གང་གི ་བླྱོ ་གྱོས ་སྒིབ ་གཉིས ་སྤིན ་བྲལ་ཉི ་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་

བས།. །བདེན་གཉིས་དྱོན་ཀུན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཕིར་ཉིད་ཀི་ཐུགས་ཀར་གེགས་

བམ་འཛིན།.།གང་དག་སིད་པའི་བཙོན་རར་མ་རིག་མུན་འཐྱོམས་སྡུག་བསྔལ་གིས་

གཟིར་བའི།. །འགྱོ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་

ལྡན་གསུང་།. །འབྲུག་ལྟར་ཆེར་སྒྱོག་ཉྱོན་མྱོངས་གཉིད་སྱོང་ལས་ཀི་ལགས་སྒྱོག་

གྱོལ་མཛད་ཅིང་།. །མ་རིག་མུན་སེལ་སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་ཇི་སེད་གཅྱོད་མཛད་རལ་

གི་བསྣམས།. །གདྱོད་ནས་དག་ཅིང་ས་བཅུའི་མཐར་སྱོན་ཡྱོན་ཏན་ལུས་རྱོགས་

རྒྱལ་སས་ཐུ་བྱོའི་སྐུ།. །བཅུ་ཕག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉིས་རྒྱན་སྤས་བདག་བླྱོའི་མུན་

སེལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་འདུད།.།.ཅེས་ཉེར་གཅིག་ལ་སྱོགས་པས་བསྟྱོད་ཅིང་།.

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ.ཞེས་བརྒྱ་རྩ་ལ་སྱོགས་པ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་འགྲུབ་གྱུར་
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ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

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

གཞྱོན་ནུ་སྐུ་ལུས་འཆང་བ་པྱོ།. །ཡེ་ཤེས་སྒྱོན་མེ་རབ་ཏུ་འབར།. །འཇིག་རྟེན་

གསུམ་གི་མུན་སེལ་བ།.།འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ཧཱུ།ྃ.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

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

བྱམས་ཆེན་མེ་ཡིས་ཞེ་སང་བུད་ཤིང་བསེགས།. །ཡེ་ཤེས་འྱོད་ཀིས་མ་རིག་

མུན་པ་སེལ།.།ཆྱོས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་འགྱོ་བའི་དྱོན་མཛད་པ།.།དགའ་ལྡན་བཞུགས་པ་

དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་མཻ་ཾམ་ཻཏྲ་ིཡ་ེས་ྲཧཱ། ཞེས་དང་། 

ༀ་མ་ཏི་མ་ཏི་ས་ྲྀཏི་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་བཟླས་པས་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྐེད་པ་དང་། 

ༀ་མོ་ཧ་ིམོ་ཧ་ིམ་ཧཱ་མོ་ཧ་ིས་ྲཧཱ།.ཞེས་བཟླས་པས་འགྱོ་དྱོན་ཆེན་པྱོར་འགྱུར་རྱོ།.།
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འདི་ནས་ཤི་འཕྱོས་གྱུར་མ་ཐག.།དགའ་ལྡན་སྐེས་ནས་ཡིད་དགའ་བར།. །མྱུར་

དུ་བྱམས་མགྱོན་མཉེས་བྱས་ནས།.།བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐྱོབ་པར་ཤྱོག.།

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

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི།. །ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ཕ་རྱོལ་

ཕིན།.།འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྐེད་བྱེད་ཡུམ།.།དེ་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་པ་ིཙུ་པ་ིཙུ་པྲཛྙཱ་ཝརྡ་ྷནི། ཛ་ལ་ཛ་ལ། མ་ེདྷ་ཝརྡ་ྷནི། དྷ་ིར་ིདྷ་ིར།ི བུད་དྷ་ིཝརྡ་ྷནི་ས་ྲ

ཧཱ༑ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཡི།.།རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའི་དཔལ་ལས་ལེགས་

འྱོང་ཞིང་།.།སྒྲུབ་པ་པྱོ་ལ་དངྱོས་གྲུབ་མཆྱོག་སྟེར་བ།.།ལྷ་མྱོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བཛྲ་ད་ེཝཱི་པ་ིཙུ་པ་ིཙུ་པྲཛྙཱ་ཝརྡ་ྷཧྲ་ཾཧཱུ།ྃ.ཞེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །ངག་དབང་ལྷ་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

ཀུན་ཀང་དབྱངས་ཅན་མའི།. །གྱོ་འཕང་མཆྱོག་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་
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བྱའྱོ།.།

༄༅། །དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཡི།.།རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའི་དཔལ་ལས་ལེགས་

འྱོངས་ཤིང་།. །སྒྲུབ་པ་པྱོ་ལ་དངྱོས་གྲུབ་མཆྱོག་སྟེར་བ།. །ལྷ་མྱོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་སྭ་ར་སྭ་སྟ་ཻཧྲི་ཾཧྲི་ཾཧྲི་ཾས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།དབྱངས་ཅན་ལྷ་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་གི་མཚན་ཙམ་འཛིན་ཅིང་དན་པས་ཀང་།. །འཇིག་པ་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱོབ་

བྱེད་ཅིང་།.།དི་མེད་བདེ་ཆེན་ཉེ་བར་སྩྱོལ་བ་ཡི།.།ལྷ་མྱོ་འྱོད་ཟེར་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྱོ༑.།

ༀ་མཱ་ར་ིཙྱཻ་མ་ཾས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

རྒྱལ་ཀུན་འཕིན་ལས་ལྷ་མྱོའི་སྐུར་ཤར་མ།.།བཅྱོམ་ལྡན་འྱོད་ཟེར་ཅན་མའི་ནུས་

མཐུ་ཡིས།. །མི་ཁ་ཕ་མཆུ་འཐབ་རྩྱོད་འཁྲུག་ལྱོང་བཟླྱོག. །ནད་ཡམས་དལ་ཡམས་

དག་ཇག་ཆྱོམ་རྐུན་བཟླྱོག. །མདྱོར་ན་མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟླྱོག. །འདྱོད་

པའི་དྱོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་འཕིན་ལས་མཛོད།. །ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་

པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་
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ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།.།ཆྱོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡི་གེ་ཕྱེད་དང་བཞི་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐྱོན་གིས་མ་གྱོས་སྐུ་མདྱོག་དཀར།. །རྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན།.།ཐུགས་རེ་སྤན་གིས་འགྱོ་ལ་གཟིགས།.།སྤན་རས་གཟིགས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྱོ༑.།

ༀ་ཨ་ར་ོལིཀ །.ཞེས་ལན་གཅིག་བརྱོད་ལ།.

ཨ་ར་ོལིཀ །.ཞེས་པ་ཉིད་བརྒྱ་རྩ་བཟླའྱོ།. །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་སྔགས་ༀ་ཅན་གཅིག་གིས་མགྱོ་དངས་ནས།.གཞན་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླ་བ་ཉིད་ཅི་ནུས་སུ་བྱའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།. །འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

༄༅། །སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྤན་ནི་འཁྱོར་ལྱོ་མཛེས་མ་སྟེ།.།འཆི་བ་སྱོང་བར་བྱེད་པའི་མཆྱོག.།བདག་ཅག་

སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་ལ།.།ལྷ་མྱོ་ཁྱོད་ཀིས་བསྐབ་པར་མཛོད།.།.

ༀ་རུ་རུ་སྤུ་རུ། ཛ་ལ་ཏིཥ་ྛསིདྡྷ་ིལོ་ཙ་ན། སརྦ་ཨར་ྠས་དྷ་ནི་མ་མ་ཤཱནིྟ་ཾཀུ་རུ་ས་ྲཧཱ།.

ཞེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།སངས་རྒྱས་སྤན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་
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གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་གཙོ་རྐྱང་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བཅྱོམ་ལྡན་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྱོད་ནི།. །གསེར་མདྱོག་རྱོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་

བཞུགས།.།མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས།.།ཚངས་སྤྱོད་ཆ་བྱད་ཆྱོས་གྱོས་

བསྣམས།. །ཕག་གཡྱོན་ཆྱོས་གྱོས་གྲྭ་འཛིན་ཅིང་།. །གཉིས་ཀ་ཐུགས་ཀར་ཆྱོས་

འཆད་མཛད།.།ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྱོར་ལ།. །གསང་སྔགས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་

བཞུགས།.།

ན་མསྟ་ཻཡ་དྷཱ་ིཀཱ་ན།ཾ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཱ།ཾ སརྦ་ཏྲ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བས།ི དྷར་ཏཱ་བ་ལི་ནཱ།ཾ 

ༀ་ཨ་ས་མ་ས་མ་ས་མནོྟ་ཨཱ་ནནྡཱ་བས་ིཤ་ས་ནི་ཧ་ར་ཧ་ར་སྨ་ར་སྨ་ར་ཎ་བ་ིག་ཏ་ར་ག་

བུདྡ་ྷདྷར་ཏ་ེསཱ་ར་སཱ་ར། ས་མ་བ་ལ། ཧ་ས་ཧ་ས། ཏྲ་ཡ་ཏ་ྲཡ། ག་ག་ན་མ་ཧཱ་བ་ར་ལཀྵ་

ཎ།ེ ཛ་ལ་ཛ་ལ་ན་ས་ག་ར་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་བའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ཀུ་རུ་ཀུལླེ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བརྩེ་བས་རེས་ཆགས་པདྨ་རཱ་གའི་མདྱོག.།ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་ཞབས་གཉིས་
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མཛེས་པའི་སྐུ།. །མདའ་གཞུ་ཨུཏྤལ་ལགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་འཛིན།. །བཅྱོམ་ལྡན་རིག་

བྱེད་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཀུ་རུ་ཀུལླ་ེཧྲིཿ ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ་ཕཊ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུ་ཾཧ་ིཧ་ིཧ་ིཧ་ར་ིནི་ས་ཧི་ཛཿ ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཧཱུ་ཾ

ཛཿ བ་སུ་ཝ་ཤ་ཀུ་རུ་ཨངྐཱུ་ཤ་ཧ་ིཝ་ཤ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཛཿ ཛཿ ཞེས་དག་ཏུ་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རིག་བྱེད་ལྷ་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །དཔལ་མོ་སིང་གི་གསེར་ཐིག་ཅན་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རེ་བཙུན་རེས་ཆགས་རྣལ་འབྱྱོར་མ།. །ཐུགས་རེས་བདག་ཉིད་འགྱོ་བ་

སྐྱོབ།.།རིག་བྱེད་མ་ཡིས་བྱིན་བརླབས་པ།.།བདག་ལ་ཉེ་བར་བསྩལ་དུ་གསྱོལ།.།

ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེས་ྲཧཱ། ༀ་ཀུ་རུ་ཀུལླ་ེཧྲིཿ ས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།རིག་བྱེད་ལྷ་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་ཀུན་

ཀང་རིག་བྱེད་མའི།. །གྱོ་འཕང་མཆྱོག་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་

བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ནོར་རྒྱུན་མ་དམར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་སྔྱོན་སྦིན་པ་རྒྱུ་མཚོའི་དགེ་བསགས་པས།. །ཚེ་དང་ནྱོར་དང་མཐུ་ཡི་

དཔལ་བརེས.ཤིང་།. །སྒྲུབ་པ་པྱོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི།. །དཔལ་མྱོ་ནྱོར་

རྒྱུན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།
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ཨ་ཡ་བིྷ་བིྷ། བྷཊི་བྷུཊ།ྚ ཀ་མ་རཀྐ་ིམ། སཱ་མ་བ་ཏི། སརྦ་ཝ་ིསི་ཏི། ཀུ་རུ་ཎ་ིར།ེ ག་རུ།.

ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ལྷ་མོ་ཏི་ནུ་ལའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྱོ་རེ་མཁའ་འགྱོ་མ།. །མཁའ་འགྱོ་མ་ཡིས་འཁྱོར་ལྱོས་བསྒྱུར།. །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུམ་བརེས།.།འགྱོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ས་ཧ་ིཀ་ིལ་ཧྲིཿ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །རེ་བཙུན་མ་ཐོད་པ་རྒྱན་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྱོ་རེ་མཁའ་འགྱོ་མ།. །མཁའ་འགྱོ་མ་ཡིས་འཁྱོར་ལྱོས་བསྒྱུར།. །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུམ་བརེས།.།འགྱོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་དུ་ཁ་ཡ་ེན་མ།.ཞེས་བཟླ།.

དེ་ནས་དེ་ལ།.ༀ་ཧ་ར་ིཎ་ིས་ཨཱཿ ར་ིནི་ས་ཧ་ཧཱུ་ཾནི་ཧ་ས་ར།ི ཞེས་བཏགས་པའང་བཟླའྱོ།.།
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་

སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

༄༅། །མཁའ་འགོ་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྱོ་རེ་མི་འཆི་འདྱོད་ཆགས་ཆེ།.།མི་རྟྱོག་ནམ་མཁའི་རྱོ་རེ་འཛིན།.།འདྱོད་ཆགས་

ཕ་རྱོལ་ཕིན་པ་བརེས།.།པདྨ་མཁའ་འགྱོར་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་མ་ཎ་ིཔདྨ་ེཧཱུ།ཾ ༀ་དྷུ་མ་གྷ་ཡ་ེན་མ་ས་ྲཧཱ། ༀ་ཧ་ར་ིནི་ས་ར་ཙ་ཧི་ཡ།. ཞེས་ཅི་འགྲུབ་

བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ལྗང་སྔོན་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས།.།རྱོ་རེའི་རྭ་གུར་མེ་དཔུང་འབར་

བའི་མཐུས།.།བདུད་བཞིའི་སྟྱོབས་རྣམས་རྣམ་པར་འཇྱོམས་མཛད་པའི།.།རྱོ་རེ་རྣམ་

པར་འཇྱོམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ན་མོ་རཏ་ྣཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཤཎྩ་ྜབཛྲ་པཱ་ན་ཡ།ེ མ་ཧཱ་ཡཀྵ་ས་ེནཱ་པ་ཏ་ཡ།ེ ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཏྲུ་

ཊ་ཏྲུ་ཊ། ཏྲ་ོཊ་ཡ་ཏྲ་ོཊ་ཡ། སྥ་ུཊ་སྥ་ུཊ། སྥ་ོཊ་ཡ་སྥ་ོཊ་ཡ། གྷཱྲུར་ྞགྷཱྲུར།ྞ གྷཱྲུར་ྞཔ་ཡ་གྷཱྲུར་ྞཔ་ཡ། 

སརྦ་ས་ཏ་ྲནི། བ་ོདྷ་ཡ་བ་ོདྷ་ཡ། ས་ཾབ་ོདྷ་ཡ་ས་ཾབ་ོདྷ་ཡ། བ་ྷམ་བ་ྷམ། ས་ཾབ་ྷམ་ཡ་ས་ཾབ་ྷམ་
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ཡ༑ སརྦ་བྷཱྲུ་ཏ་བ་ོདྷ་ནི། ཀུ་ཊ་ཀུ་ཊ། ས་ཾཀུ་ཊ་ཡ་ས་ཾཀུ་ཊ་ཡ། སརྦ་ཤ་ཏྲྲུ་ན། གྷ་ཊ་གྷ་ཊ། ས་ཾ

གྷ་ཊ་ཡ། ས་ཾགྷ་ཊ་ཡ། སརྦ་བདི་ྲབཛྲ་བཛྲ། སྥ་ོཊ་ཡ་བཛྲ་བཛྲ། ཀ་ཊ་བཛྲ་བཛྲ། མ་ཊ་བཛྲ་

བཛྲ། མ་ཐ་བཛྲ་བཛྲ། ཨཊ་ྚཧཱ་ས་བཛྲ། ནཱ་ིལ་བཛྲ་སུ་བཛྲ་ཡ་ས་ྲཧཱ། ཧ་ེཕུ་ལུ་ནི་རུ་ཕུ་ལུ། 

གྲ་ྲྀཧ་ྣཀུ་ལུ། མི་ལི་ཙུ་ལུ། ཀུ་རུ་ཀུ་ལུ། བཛྲ་བ་ིཛ་ཡཱ་ཡ་ས་ྲཧཱ། ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་ྲཧཱ། ཀ་ཊ་ཀ་

ཊ། མ་ཊ་མ་ཊ། ར་ཊ་ར་ཊ། མོ་ཊ་ན་བྲ་མོ་ཊ་ནཱ་ཡ་ས་ྲཧཱ། ཙ་ར། ནི་ཙ་ར། ཧ་ར་ཧ་ར། ས་

ར་ས་ར༑ མཱ་ར་ཡ། མཱ་ར་ཡ། བཛྲ་བ་ིདཱ་ར་ནཱ་ཡ་སྲ་ཧཱ། ཙྪནི་ྡཙྪནི།ྡ བིྷན་ྡབིྷན།ྡ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཀཱི་

ལ་ཡ་ས་ྲཧཱ། བྷནྡ་ྷབྷནྡ།ྷ ཀྲ་ོདྷ་ཀྲ་ོདྷ། བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་ྲཧཱ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་ཙན་ྜཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་

ཡ་ས་ྲཧཱ༑ ཏ་ྲས་ཡ་ཏ་ྲས་ཡ། བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་ྲཧཱ། ཧ་ར་ཧ་ར་བཛྲ་དྷ་ར་ཡ་ས་ྲཧཱ། པྲ་

ཧ་ར་པྲ་ཧ་ར། བཛྲ་པྲ་བྷ་ཉ་ྫནཱ་ཡ་ས་ྲཧཱ། མ་ཏིསྠ་ིར་བཛྲ། ཤཱུ་ཏིསྠ་ིར་བཛྲ། པྲ་ཏིསྠ་ིར་བཛྲ། 

མ་ཧཱ་བཛྲ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ། ཨ་ེཧ་ེཧ་ིབཛྲ། ཤྲ་ིགྷ་ིབཛྲ་དྷ་ར་ཡ་ེས་ྲཧཱ། དྷ་

ར་དྷ་ར༑ དྷ་ིར་ིདྷ་ིར།ི དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། སརྦ་བཛྲ་ཀུ་ལ་མཱ་བར་ཡ་ས་ྲཧཱ། གནོད་བྱདེ་འབྱུང་པ་ོ

མཱ་ར་ཡ་ཕཊ། ན་མཿ ས་མནྟ་བཛྲ་ནཱ།ཾ སརྦ་བ་ལ་ཾཨཱ་བར་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལ།ེ ཀ་ཊ་བ་ེཏ་ཏ་ལ།ེ 

ཨ་ཙ་ལ་ེམཎ་ྜལ་ེམཱ་ཡ།ེ ཨ་ཏི་བཛྲ། མ་ཧཱ་བ་ལ་བ་ཻག་ར་ཎ། ཨ་ཛ་ིཏི། ཛ་ལ་ཛ་ལ། ཏི་ཊི་ཏི་

ཊི། བི་ཾག་ལ།ེ ད་ཧ་ད་ཧ་ད་ེཛ་ོབ་ཏི། ཏི་ལི་ཏི་ལི། བནྡ་ྷབནྡ།ྷ མ་ཧཱ་བ་ལ།ེ བཛྲ་ཨ་ཾཀུ་ཤ་ཛ་

ལ་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ན་མོ་རཏ་ྣཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཤནྩ་ྚབཛྲ་བ་ཎ་ཡ།ེ མ་ཧཱ་ཡཀྵ་ས་ེནཱ་བ་ཏ་ཡ།ེ ཏདྱ་

ཐཱ། ༀ་ཧ་ར་ཧ་ར་བཛྲ། མ་ཐ་མ་ཐ་བཛྲ། དྷུ་ན དྷུ་ན་བཛྲ། ད་ཧ་ད་ཧ་བཛྲ། པ་ཙ་པ་ཙ་

བཛྲ། དྷ་ར་དྷ་ར་བཛྲ། དྷཱ་ར་ཡ་དྷཱ་ར་ཡ་བཛྲ། དཱ་རུ་ཎ་དཱ་རུ་ཎ་བཛྲ། ཙྪནི་ྡཙྪནི་ྡབཛྲ། བིྷན་ྡ

བིྷན་ྡབཛྲ་ཧཱུ་ཾཕཊ། ན་མཤཎྩ་ྚབཛྲ་ཀྲ་ོདྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥ་ྛཏིཥ།ྛ བནྡ་ྷབནྡ།ྷ ཧ་ན་ཧ་ན། 

ཨ་མ་ྲྀཏ་ེཧཱུ་ཾཕཊ།.ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།རྱོ་རེ་རྣམ་འཇྱོམས་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་



མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

  63  

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དཀར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཕ་རབ་རྡུལ་གི་ཆྱོས་ཉིད་འདས།. །པྲ་ཕབ་པ་ཡི་རྣམ་པ་ཅན།. །རྣམ་པ་ཀུན་གི་

མཆྱོག་ལྡན་པ།.།ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྱོ་དེ་ལ་འདུད།.།

ༀ་ཕཻ་ཾབ་ིཤྭ་མཱ་ཏཿ བཛྲ་ཀཎ་ྜཀ ཾ། ནཱ་ཤ་ཡ་ཎཱ་ཡ། མ་མ་ཥཱནིྟ་ཾཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་

མང་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

གཞན་ཡང་།.བཅམོ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་ཤསེ་རབ་ཀིྱ་ཕ་རལོ་ཏུ་ཕིྱན་པ་མོས་པ་

ལ་བྱམས་མ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་དང་ལྡན་པ་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀིྱ་ཡེ་ཤེས་ཀིྱས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིྱས་ཕྱག་བཞསེ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། འད་ིལྟ་ས།ེ ༀ་པྲཛྙ།ེ པྲཛྙ།ེ མ་

ཧཱ་པྲཛྙ།ེ པྲཛྙ་ེཨ་ཝ་བྷཱ་ས།ེ པྲཛྙ་ེཨ་ཝ་ལོ་ཀ་ཀ་ར།ི ཨཱ་ཛ་ྙན་བ་ད་ིམ་ནི། སིདྷ་ིསུ་སིདྡྷ།ི སི་ཏ་

མ་ན་བྷ་ག་བ་ཏི། སརྦ་ག་སུ་ན་དྷ་ར།ི བྷ་ག་བ་ཏི། བ་ཏ་ས་ལི། པྲ་ས་ར་ིཧ་ཏ་ས།ེ ས་མ་ཤ་

ས་ཀ་ར།ི ཏིཥ་ྛཏིཥ།ྛ ཀམ་ྤཀམ།ྤ ཙ་ལ་ཙ་ལ། ར་བ་ར་བ། གར་གར། ཨཱ་གཙ་ྪཨཱ་གཙ།ྪ བྷ་ག་

བ་ཏི། མ་ན་མཱ་བ་ིལམ་ྦས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་
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གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །རོ་རེ་གུར་ལས་འབྱུང་བ་སོ་སོར་འབྲང་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྱོ་རེ་སེམས་དཔའི་རང་བཞིན་ཅན།. །ཆྱོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ངྱོ་བྱོ་ཉིད།. །དུང་

དང་ཀུནྡ་ཟླ་བའི་འྱོད།.།སྱོ་སྱོར་འབྲང་མ་ལ་ཕག་འཚལ།.།

ༀ་མ་ཎ་ིདྷ་ར་ིབཛྲ་ཎ་ིམ་ཧཱ་པྲ་ཏི་སཱ་ར་ེཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཕཊ་ཕཊ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

༄༅། །གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཕིར་བཟླྱོག་ཆེན་མྱོ་རིགས་སྔགས་རྒྱལ།. །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་སྟྱོབས་ཆེན་

མ༑.།གདུགས་དཀར་ཆེན་མྱོ་སངས་རྒྱས་དང་།.།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་

འདུད།.།

ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ན་ལ་ེཨ་ན་ལ།ེ ཁ་ས་མ་ེཁ་ས་མ།ེ བ་ཻར་ེབ་ཻར།ེ སོ་མ་ེསོ་མ།ེ སརྦ་བུདྡ་ྷཨ་

དྷཥི་ྛན་ཨ་དྷཥིྛ་ིཏ།ེ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨུཥྞ་ིཥ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏྲ་ིཧཱུ་ྃཕཊ། ཧཱུ་ཾམ་མ་ཧཱུ་ཾས་ྲཧཱ།.ཞེས་

སིང་པྱོ་གང་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།
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ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

༄༅། །རི་ཁོད་ལོ་གོན་མ་སེར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ཡི།. །ཆྱོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ལས་བྱུང་

བ།.།ལྷ་མྱོ་གང་གིས་བསྒྲུབ་པས་ནད་གདྱོན་བགེགས།.།ཀུན་ཏུ་ཞི་མཛད་མ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྱོ༑.།

ༀ་པ་ིཤ་ཙ་ིཔརྞ་ཤ་ཝ་ར་ིཧྲ་ིཧཿ ཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། སངི་པ་ོདང་། ༀ་པ་ིཤ་ཙ་ིཔརྞ་ཤ་ཝ་

ར་ིསརྦ་ཛ་ར་པྲ་ཤ་མ་ཎ་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ལས་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང་།.

ཤེས་ཤིང་སྤྱོ་ན་གཟུངས་ཀང་བཟླའྱོ།. །. ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།. རི་ཁྱོད་མ་ལྱོ་མ་གྱོན་མའི་གཟུངས་བཟླ་བར་འདྱོད་ན།.

ཏདྱ་ཐཱ༑ ༀ་ཨ་མ་ྲྀཏ།ེ ཨཱ་ཤྭསང་ག།ེ མཱ་མཱ་རཱ། མཱ་མཱ་རཱ། ཤ་མཱ་བ་རཱ། ཤ་མ་ཨུ་པ་ཤ་མཱ། ཏུ་ནུ་

པཱི། ནུ་ཏུ་ཏུ་ཏུ་ཏུ་མ་ལ་ེས་ྲཧཱ། ན་མ་ཤ་བར་ནན་ཎ། ༀ་པ་ིཤ་ཙ་ིཔར་ྞཤ་ཝ་ར་ིཔ་ིཤ་ཙ་ིས་ྲ

ཧཱ། ༀ་པར་ྞཤ་ཝ་ར་ིཧཱུ་ྃཕཊ། ༀ་ཨངྒཱུ་ར།ེ མངྒཱུ་ར་ེཔར་ྞཤ་ཝ་ར་ིཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་པ་ིཤ་ཙ་ིཔརྞ་

ཤ་ཝ་ར་ིས་ྲཧཱ། སརྦ་མ་ར་ིཔཱ་ཤ་མ་ནི། སརྦ་དུཥནྚ་ནི་བནྡ་ྷམུ་ག་ན་ཧཱུ་ཾཕཊ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་

ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ལྱོ་མ་གྱོན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་

ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་

གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།
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༄༅། །རི་ཁོད་ལོ་མ་གོན་མ་དམར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ཡི།. །ཆྱོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ལས་བྱུང་

བ།.།ལྷ་མྱོ་གང་གིས་བསྒྲུབ་པས་ནད་གདྱོན་བགེགས།.།ཀུན་ཏུ་ཞི་མཛད་མ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྱོ༑.།

ༀ་པ་ིཤ་ཙ་ིཔརྞ་ཤ་ཝ་ར་ིཧྲ་ིཧཿ ཧཱུ་ཾཕཊ་ས་ྲཧཱ།.སིང་པྱོ་དང་།.

ༀ་པ་ིཤ་ཙ་ིཔརྞ་ཤ་ཝ་ར་ིསརྦ་ཛ་ར་པྲ་ཤ་མ་ཎ་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ཞེས་ལས་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང་།.སྤྱོ་

ན་གཟུངས་ཀང་གྱོང་བཞིན་བཟླའྱོ།. །རི་ཁྱོད་ལྱོ་མ་གྱོན་མ་སྔྱོན་མྱོའི་སིང་པྱོ་དང་ལས་སྔགས་གཟུངས་ཀང་དཀར་དམར་གཉིས་

དང་འདའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ལྱོ་མ་གྱོན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་

ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་

གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །རི་ཁོད་ལོ་མ་གོན་མ་ནག་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ཡི།. །ཆྱོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ལས་བྱུང་

བ།.།ལྷ་མྱོ་གང་གིས་བསྒྲུབ་པས་ནད་གདྱོན་བགེགས།.།ཀུན་ཏུ་ཞི་མཛད་མ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྱོ༑.།

ༀ་པ་ིཤ་ཙ་ིཔརྞ་ཤ་ཝ་ར་ིཧྲ་ིཧཿ ཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་དང་།.

ༀ་པ་ིཤ་ཙ་ིཔརྞ་ཤ་ཝ་ར་ིསརྦ་ར་ོག་ཚ་ེད་ནི་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ལྱོ་མ་གྱོན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་
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ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་

གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །གཟའ་ཡུམ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་གི་མཚན་ཙམ་བཟུང་བས་ཀང་།. །གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་གདྱོན་རྣམས་

ཀི།.།ཉེར་འཚེ་མཐའ་དག་ཞི་མཛད་པ།.།རིག་པའི་རྒྱལ་མྱོ་ཁྱོད་ལ་འདུད།.།

ༀ་སརྦ་བདིྱ་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་སིང་པྱོ་དང་།.

ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཉེ་སིང་གང་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རིག་པའི་རྒྱལ་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ཁོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རེ་བརེགས་དུད་ཁའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རབ་ཞི་ཆྱོས་སྐུའི་ངང་ལས་མ་གཡྱོས་ཀང་།. །གདུག་པ་འདུལ་ཕིར་རབ་ཏུ་ཁྱོས་

པའི་སྐུ།.།རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་འཕིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་པ།.།ཁྱོ་རྒྱལ་རེ་བ་བརྩེགས་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བྷུ�ུཾ་མ་ཧཱ་པྲ་ན་ཡ་ེབྷུརྩ་ིབྷུ�ི་བ་ིམ་ན་ས་ེཨུ་ཙུཥ་ྨམ་ཧཱ་ཀྲ་ོདྷ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་པ་དང་།.

ༀ་བྷུ�ུཾ་ར་ིལི་ཤུ་ཐར་ཤ་ཧུར་ཤི་བ་ིམ་ལ་ེཨུ་ཙུཥ་ྨམ་ཧཱ་ཀྲ་ོདྷ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཁྱོ་རྒྱལ་རེ་བརྩེགས་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་
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ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ཁོ་བོ་རེ་བརེགས་ལྗང་ཁུའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རབ་ཞི་ཆྱོས་སྐུ་ངང་ལས་མ་གཡྱོས་ཀང་།. །གདུག་པ་འདུལ་ཕིར་རབ་ཏུ་ཁྱོས་

པའི་སྐུ༑. །རྒྱལ་བ་ཀུན་ཀི་འཕིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་པ།.།ཁྱོ་རྒྱལ་རེ་བ་བརྩེགས་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བྷ�ུཾ་མ་ཧཱ་པྲ་ན་ཡ་ེབྷུརྩ་ིབྷུ�ི་བ་ིམ་ན་ས་ེཨུ་ཙུཥ་ྨམ་ཧཱ་ཀྲ་ོདྷ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་དང་།.

ༀ་བྷུ�ུཾ་ར་ིལི་ཤུ་ཐར་ཤ་ཧུར་ཤི་བ་ིམ་ལ་ེཨུ་ཙུཥ་ྨམ་ཧཱ་ཀྲ་ོདྷ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

གིབ་སེལ་བའི་སྔགས།.ཨི་ཧ་ོཤུདྡྷ་ེཤུདྡྷ།ེ བ་ིཧ་ོཤུདྡྷ་ེཤུདྡྷ།ེ ར་ིཧ་ོཤུདྡྷ་ེཤུདྡྷ།ེ ཨི་བ་ིར་ཾཤུདྡྷ་ེཤུདྡྷ།ེ 

ཨ་ཨ་ཨ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་པའང་བཏགས་ཏེ་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཁྱོ་རྒྱལ་རེ་བརྩེགས་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ཁོ་མོ་རེ་བརེགས་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔའ་ལྡན་རྱོ་རེ་མཁའ་འགྱོ་མ།. །མཁའ་འགྱོ་མ་ཡིས་འཁྱོར་ལྱོས་བསྒྱུར།. །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུམ་བརེས།.།འགྱོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཨར་ཁ་ཾཙརི་ཁ་ཾབ་ིམ་ན་ས་ེཨུ་ཙུཥ་ྨམ་ཧཱ་ཀྲ་ོདྷ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །ཁྱོ་རྒྱལ་དབང་མྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་
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ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ཁོ་བོ་བདུད་རི་འཁིལ་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧཱུྃ་འཇིགས་པའི་ཧཱུཾ་སྒ་ངེས་སྒྱོག་ཅིང་།. །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇྱོམས་

མཛད་པ༑. །དངྱོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩྱོལ་བའི་ལྷ།. །བགེགས་ཀི་དག་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྱོ།.།

ༀ་བཛྲ་ཨ་མ་ྲྀཏ་ཀུཎ་ྚལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་ཅི་མང་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

༄༅། །བདེ་མཆོག་ཁོ་བོ་རེག་ཚིག་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཁྱོ་རྒྱལ་རེག་ཚིག་སྟྱོབས་པྱོ་ཆེ།. །མུན་ནག་ལྟ་བུའི་སྐུ་འཛིན་ཅིང་།. །ཕཊ་ཀི་སྒ་

འབྱིན་མེ་དཔུང་འབར།.།མགྱོན་དུ་གྱུར་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བྷ་ཡ་ནཱ་ཤ་ནི་ཏ་ྲས་ནི། སརྦ་མཱ་ར། པྲ་ཏེ་ཾག་ིར། བ་ིནཱ་ཤ་ཡ། ཡ་ེཀ་ེཙ་ིཏ། དུཥྚ་ཾས་

ཏྭ་བ་ད་ཀ ི། མ་མ་བ་ིརཱུ་པ། ཀུར་བྷནིྟ་ཏ་ནི། སརྦ་མཱ་ར། པྲ་ཏེ་ཾཀ་ར་ིཎ་ེཔ་ཏ་ཏུ་ཧཱུ་ྃཕཊ་

ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།བཅྱོམ་ལྡན་རེག་ཚིག་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་

བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།. .ཁེད་ལ་
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བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ས་སྐ་པའི་གསེར་ཆོས་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་གི་ཁྱུང་ཁ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་

གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བརྟན་དང་གཡྱོ་བའི་དུག་རྣམས་ཀུན།. །མེ་དང་ཆུ་བཞིན་འཇྱོམས་མཛད་

པའི།.།ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད།.།མཁའ་ལྡིང་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བཀྵ་ཾས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང་།.

བཛྲ་ག་རུ་ཌ་ཧཱུ་ྃཕཊ། རཏ་ྣག་རུ་ཊ་ཧཱུ་ྃཕཊ། པད་ྨག་རུ་ཌ་ཧཱུ་ཾཕཊ། ཁཌ་ྒག་རུ་ཌ་ཧཱུ་ཾ

ཕཊ། བུདྡ་ྷག་རུ་ཌ་ཧཱུ་ཾཕཊ།.ཅེས་པའང་ཅུང་ཟད་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་ཁ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཡང་ན།.འབྱུང་བ་ལྔ་དང་དུག་

ལྔ་འཇྱོམས།. །རིགས་ལྔ་ཁྱུང་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།. །བརྟན་གཡྱོའི་དུག་རྣམས་རབ་ཞི་

ནས།.།དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་མངྱོན་འགྱུར་ཤྱོག.།

༄༅། །བྱུང་སེར་བཀའ་གདམས་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དམིགས་མེད་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྱོའི་ངང་ཉིད་ནས།. །ཐབས་ལ་མཁས་པས་གདུག་

པ་འདུལ་བའི་ཕིར།. །ཕག་ན་རྱོ་རེའི་ལས་ཀི་ཕྱོ་ཉར་སྤྲུལ།. །བདེ་གཤེགས་མཁའ་

ལྡིང་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བཛྲ་བ་ཏི་ག་རུ་ཌ་བ་ེག་ེཏ་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཛ་ཛ་ར་ིཛ་པྲ་ིཛ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་སེར་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་
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ཀུན་ཀང་ཁྱུང་སེར་གི།. །གྱོ་འཕང་མཆྱོག་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་

ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་ནག་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐྱབས་འགྲ་ོསམེས་བསྐྱདེ་ཚད་མདེ་བཞ་ིབསྱོམ་པ་སྔྱོན་དུ་འགྱོ་བས།.སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟྱོང་པར་སྦངས།.

སངོ་པའ་ིངང་ལས་པ་ཾལས་པད།ྨ ཨ་ལས་ཟླ་བའ་ིསངེ་དུ་རང་སམེས་དྷཱིཿ མཐིང་ནག་ག་ི

འདོ་ཀིྱ་འཕ་ོའདུ་ལས། རང་ཉིད་འཇམ་དཔལ་ནག་པ་ོཞལ་གཅགི་ཕྱག་གཉིས་གཡས་

རལ་གྲ་ིའཕྱར་ཞངི་གཡནོ་ཨུཏལྤ་ཐུགས་ཀར་འཛནི་པ་སན་གི་ཐད་ཀར་ཁ་ཕྱ་ེབའ་ིསངེ་

ན་ཤརེ་ཕིྱན་ག་ིཔ་ོཏི་བཞུགས་པ། ཞབས་ར་ོརའིེ་སྐྱལི་ཀྲུང་ཅན་ཡདི་ཙམ་ཁ་ོཞངི་དར་

དང་རུས་པ་དང་རནི་པ་ོཆསེ་བརྒྱན་པ། མ་ེདཔུང་འབར་བའ་ིདབུས་ན་བཞུགས་པའ།ོ །

ༀ་པྲ་སོད། ཆུ་སོད། དུར་ཏ་སོད། སིང་མག་ོལ་ཆདོ། ཁ་ལ་ཛ། ཀ་ཾཤ་ཾཏྲ་ཾརྦད་ཕཊ་ས་ྲ

ཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།འཇམ་དབྱངས་ནག་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་

བ་ཀུན་ཀང་འཇམ་དབྱངས་ཀི།. །གྱོ་འཕང་མཆྱོག་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་

དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་

གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །སེང་གདོང་མ་སྔོན་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བཅྱོམ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྱོ་མ།. །འཇིགས་གཟུགས་དཔའ་བྱོ་ཆེན་མྱོ་

ནི།. །སེང་གེའི་གཟུགས་ཀིས་གདུག་པ་འདུལ།. །རྔམ་པའི་ཞལ་ལ་ཕག་འཚལ་
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བསྟྱོད།.།

ཨཿ ཀཿ སཿ མཿ རཿ ཙཿ ཤཿ དཿ རཿ སཿ མཿ རཿ ཡཿ ཕཊཿ ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁྱོ་མྱོ་འབར་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས།. །དག་བགེགས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་

ཀི༑. །ལུས་ངག་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རླྱོག. །རྣམ་ཤེས་ཆྱོས་ཀི་དབྱིངས་སུ་སྒྱོལ།. །.ལན་

གསུམ།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །སེང་གདོང་མ་དམར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐུ་མདྱོག་དམར་མྱོ་དགེས་པའི་ཉམས་ལྡན་མ།. །བདེ་བའི་ཉམས་ལྡན་དགེས་

པའི་མཛུམ་ལྡན་མ།. །ཐར་པའི་ལམ་སྟྱོན་མཆྱོག་གི་དངྱོས་གྲུབ་སྟེར།. །མུ་སྟེགས་

ཚར་གཅྱོད་དག་སྔགས་འབྲུག་ལྟར་སྒྱོག.།སྔགས་ཀི་ཡིག་འབྲུས་མཁའ་འགྱོ་དབང་

དུ་སྡུད།. །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་དག་པྱོའི་སྤྱོད་པ་མཛད།. །རྣལ་འབྱྱོར་བར་ཆད་

བཟླྱོག་ལ་རབ་བརྩྱོན་མ།.།ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྱོ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ཨཿ ཀཿ སཿ མཿ རཿ ཙཿ ཤཿ དཿ རཿ སཿ མཿ རཿ ཡཿ ཕཊ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་

བ་གཅིག་ས་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་

བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།
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༄༅། །འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྵའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀིས་སྐུ་ལ་བརྒྱན་པ་པྱོ།. །ཀླུ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཟས་སུ་ཟ་བ་

པྱོ༑. །གདྱོལ་བ་ནག་པྱོ་འྱོག་ཏུ་གནྱོན་པ་པྱོ།. །ན་ག་རཀྵའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་

འདུད།.།

ༀ་ཕ་ེལ་ཾཧཱུ།ཾ ཞེས་ཡིག་འབྲུ་བཞི་བ་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང་།

ན་ག་པ་ོཧ་ིཔ་ཙ་ནཱ་ག་རཀྵ་ༀ་ཕ་ེལ་ཾཧཱུ།ཾ.ཞེས་དག་སྔགས་ཀང་ཅུང་ཟད་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །ན་ག་རཀྵ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་གཅིག་

ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་

གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་བདུན་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་གཙུག་ཏྱོར་པདྨ་དཀར་པྱོའི་དྲུང་།. །ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་པ་ས་ལའི་དྲུང་ན་

གནས།.།བྲམ་ཟེ་འཁྱོར་བ་འཇིག་ནི་ཤིརྵའི་དྲུང་།.།སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ་ཨུ་དུམ་

ཝ་རའི་དྲུང་།. །འྱོད་སྲུང་ནྱ་གྱོ་དྷ་ཡི་དྲུང་ན་གནས།. །ཤཱཀ་ཐུབ་མཆྱོག་ཨ་ཤྭདྠཱ་དྲུང་

དུ༑. །ཕིས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐྱོབ་གྱུར་གཽ་ཏ་མ།. །སངས་རྒྱས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྱོ་དེ་དག་

ལ༑. །མངྱོན་པར་དད་པའི་ལྷ་གང་འཁྱོད་པ་དག.།ལྷ་རྣམས་དེ་དག་ཡིད་དགའ་མགུ་

གྱུར་ནས།.།རྟག་ཏུ་དགེ་ཞིང་ཞི་བར་འགྱུར་བར་མཛོད།.།

ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧི་ད་ཡ། ཨ་ནུ་ག་ཏ།ེ ༀ་ཀུ་རུ་ཾག་ིནི་ས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་རྣམས་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་
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གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་

དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་

གངྒཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

༄༅། །འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བསླུ་མེད་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་གི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད།.།ངན་སྱོང་འཇིགས་ལས་སྒྱོལ་བའི་

དཔའ་བྱོ་སྟེ།.།དག་པའི་ཞིང་དུ་བགྱོད་པའི་དེད་དཔྱོན་མཆྱོག.།མགྱོན་པྱོ་འྱོད་དཔག་

མེད་ལ་གསྱོལ་བ་འདེབས།.།

ༀ་ཨ་མ་ྲྀཏ་པྲ་བྷ་ེཨ་མ་ྲྀཏ་ཧཱུ།ཾ.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།འྱོད་དཔག་མེད་མགྱོན་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་

བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་

བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །བྱམས་པའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བྱམས་ཆེན་མེ་ཡིས་ཞེ་སང་བུད་ཤིང་བསེགས།. །ཡེ་ཤེས་འྱོད་ཀིས་མ་རིག་

མུན་པ་སེལ།.།ཆྱོས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་འགྱོ་བའི་དྱོན་མཛད་པ།.།དགའ་ལྡན་བཞུགས་པ་

དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཨ་ཛ་ིཏཉ་ྫཡ། སརྦ་ས་ཏ་ྲས་མཱ་ཡ། མ་ནུ་ག་ཏ་ས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།རེ་བཙུན་བྱམས་པ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་
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ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཆྱོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་པདྨ་རཱ་གའི་མདྱོག. །གཡས་གཡྱོན་པད་དཀར་བུམ་

པ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས།.།ལྷ་ཡི་གྱོས་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་མང་མཛེས།.།འཕགས་པ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་སྭ་ཧིཿ ཀ་ཡ་ས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ནམ་མཁའི་སིང་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྱོ་རེ་རིན་ཆེན་རྱོ་རེ་དྱོན།. །རྱོ་རེ་ནམ་མཁའ་ནྱོར་བུ་ཆེ།. །ནམ་མཁའི་སིང་པྱོ་རྱོ་

རེ་ཕྱུག.།ཕག་འཚལ་རྱོ་རེ་སིང་ཁྱོད་ལ།.།

ༀ་སྭ་ས་ིཀ་མ་ལཀྵ།ི བ་ིཔུ་ལ། ས་ཾབྷ་ཝ། དྷར་དྷཱ་ཏུ། ག་ོཙ་ར་ེས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ནམ་མཁའི་སིང་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །སའི་སིང་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
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རྱོ་རེ་རིན་ཆེན་རྱོ་རེ་དྱོན།.།རྱོ་རེ་ས་ཡི་ནྱོར་བུ་ཆེ།.།ས་ཡི་སིང་པྱོ་རྱོ་རེ་ཕྱུག.།ཕག་

འཚལ་རྱོ་རེ་སིང་ཁྱོད་ལ།.།

ༀ་སུ་ཾབྷ་ནི་སུ་བྷ། ཧ་ར་ཙ་ར། མ་ཧཱ་པ་ཤ ། མཱ་རུ་ཏ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་སནྟ་ས་ྲཧཱ། ཅི་ནུས་

བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ས་ཡི་སིང་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་

ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་

གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་སས་གཞྱོན་ནུ་སྟྱོན་ཁའི་ཟླ་བའི་མདྱོག. །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་རབ་

མཛེས་ཞི་བའི་སྐུ།. །ལྷ་ཡི་གྱོས་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་མང་མཛེས།. །སྒིབ་པ་རྣམ་པར་

སེལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཨ་མ་ྲྀཏ་བནིྡྷུ
་ཛཱ་ཝཱ། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྒིབ་པ་རྣམ་སེལ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །གསང་བའི་བདག་པོ་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྟྱོབས་པྱོ་ཆེ་ལ་དག་ཤུལ་ཆེ།. །རིགས་སྔགས་འཆང་བ་བདེ་བ་པྱོ།. །གདུལ་

དཀའ་མ་ལུས་འདུལ་མཛད་པའི།.།རྱོ་རེ་འཛིན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།
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ༀ་བཛྲ་ཙིཎྜ་སརྦ་དུཥྚཾ་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ༀ་ཀུ་ལནྡ་ྷརི་བནྡ་ྷབནྡ་ྷཧཱུྃ་

ཕཊ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།གསང་བའི་བདག་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་

བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་

བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ལྷ་མོ་མཱ་མ་ཀིའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རིག་སྔགས་ཀུན་གི ་རྒྱལ་མྱོ ་ནི།. །མཐའ་དག་བགེགས་ཀི ་གཤེད་མ་

མཆྱོག.།བཟྱོད་དཀའ་གཟི་བརིད་ཆེན་པྱོ་འཆང་།.།མཱ་མ་ཀི་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད།.།

ༀ་ཀུ་ལནྟ་ར་ིབནྡ་ྷབནྡ་ྷཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་དང་།.

ༀ་ཤང་ྐར་ིཤནིྟ་ཀ་ར།ི གྷུཊ་ྚགྷུཊ།ྚ གྷུཊྚ་ེནི་གྷུཊྚ་ེནི། གྷ་གྷ་གྷ་ཏ་ཡ་གྷ་ཏ་ཡ་ཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲ

ཧཱ།.ཞེས་དམིགས་པ་དང་བཅས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

༄༅། །གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་ཕྱག་གཉིས་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གགས་ཆེན་སན་གགས་ཆེན་པྱོ་པ།. །ཐུབ་ཆེན་དཔའ་བྱོ་ཆེན་པྱོ་པ།. །སིད་པའི་

མྱ་ངན་བརལ་བ་པྱོ།.།ཉྱོན་མྱོངས་བརལ་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད།.།བདག་ལ་འཆི་མེད་
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ཚེ་ཡི་དངྱོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསྱོལ།.

ༀ་ཨ་མ་ྲྀཏ་ཨ་མ་ྲྀཏོ་ཏ་བྷ་ཝ།ེ ཨ་མི་ཏ་བ་ིཀནྟྲ།ེ ཨ་མི་ཏ་ག་ཏ།ེ ཨ་མ་ྲྀཏ་ག་མི་ནི། ཨ་

མ་ྲྀཏ་ཨཱ་ཡུར་ད་ཏ།ེ ག་ག་ན་ཀྲཏིྟ་ིཀ་ར།ེ སརྦ་ཀ་ེཤ་ཀྵ་ཡ་ཾཀ་ར་ིཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

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

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།..ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ར་མགིན་དཀར་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི།.།མཁེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ངྱོ་བྱོ་ཉིད།.།སྒྲུབ་

ལ་དངྱོས་གྲུབ་མཆྱོག་སྩྱོལ་བའི།.།རྟ་མགིན་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ།.།

ༀ་བཛྲ་ཁུ་ར་ཝ་ིཀྲ་ིཏཱ་ན་ན་ཧཱུ་ཾཕཊ། ༀ་ཨ་ེཧ་ེཧ་ིབྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཡཀྵ་ིཎཱི་ཡ།ེ ཨ་ེཀ་ཛ་ཊ་ི

ཎ།ི རཀ་ྟས་ཧ་ིཏ།ེ ད་ེཝ་ིབགིྷནྣ་པྲ་ཤ་མ་ཎ་ིས་ྲཧཱ།.ཕིའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་སྔགས་སྱོ།.།

གསང་བའི་ལྷ་ལ་དམིགས་ནས།.ༀ་ཨ་མ་ྲྀཏ་བྷ་ཝདོྦ་ྷཝ་ས་ེས་ྲཧཱ། ༀ་ཨ་ེཧ་ེཧ།ི བཛྲ་ན་ཁཱི། བཛྲ་

མུ་ཁཱི༑ ཧ་ན་ཧ་ན། ཧ་ན་ཧ་ན། པ་ཙ་པ་ཙ། རང་ྒརང།ྒ ཨ་ཝ་ཨ་ཝ། ཨཱ་བ་ིཤ་ཨཱ་བ་ིཤ ། ཧ་

ཡ་གྲ་ྲྀཝཱ་པ་ཡ་ཏི་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རྟ་མཆྱོག་རྱོལ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །མི་གཡོ་བ་དམར་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
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རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལས།.།གདུག་པ་འདུལ་ཕིར་ཁྱོ་བྱོའི་སྐུར་བསྟན་

ནས།. །བདུད་བཞིའི་རླུང་གིས་མི་གཡྱོ་སྐེ་དགུའི་དཔལ།. །བཅྱོམ་ལྡན་མི་གཡྱོ་

མགྱོན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཀ་ནི་དྷུ་ནི་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་པ་ཉིད་གཙོ་བྱོར་བཟླ་ཞིང་།.

ༀ་ཨ་མོ་གྷ་ཙཎ་ྜམ་ཧཱ་ར་ོཥ་ཎ་ཡ་ཕཊ་ཡ་ཧཱུ།ྃ ཏྲ་ས་ཡ་ཧཱུ།ཾ ཏྲ་ཊ་ཧ་ཾམ།ཾ ཞེས་ཡབ་དང་།.

ༀ་བཛྲ་ཙཎྜ་ིཧ་ཧ་མ་ར་མ་ར། ཨ་ཀཱར་ྵཡ་ཨ་ཀཱར་ྵཡ་ཧཱུ་ྃཕཊ། ཅེས་ཡུམ་གི་འཕེང་སྔགས་ཀང་

ཅི་རིགས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཞེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

༄༅། །འོད་ཟེར་ཅན་མ་ར་ལྗང་ཅན་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་གི་མཚན་ཙམ་འཛིན་ཅིང་དན་པས་ཀང་།. །འཇིག་པ་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱོབ་

བྱེད་ཅིང་།. །དི་མེད་བདེ་ཆེན་མྱུར་བར་སྩྱོལ་བ་ཡི།. །ལྷ་མྱོ་འྱོད་ཟེར་ཅན་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་མཱ་རཱི་ཙྱཻ་ད་ེཝ་ཏ་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །འྱོད་ཟེར་ཅན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་བསྟྱོད་

ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།
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༄༅། །རྒྱལ་མཚན་རེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མྱོའི་དཔུང་རྒྱན་རྱོ་རེ་མཐིང་ནག་དག་མྱོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་

རྒྱུན་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ན་མོ་བྷ་ཝ་ཏ།ེ དྷྭ་ཛ་ཨ་གྲ་ཀ་ེཡཱུ་ར།ེ པ་ར་སྱ་ཻནྱ། བ་ིདྷྭ་ན་ས་ན་ཀྭ་སྭ་ས་ཻནྱ་བ་ར་ིལ་

ནི། ཨུ་མུ་ཀཱ་མུ་ཁ་ིཁ་ཁ་ཁཱ་ཧ་ིཁཱ་ཧ།ི པ་ར་མ་ས་ཻནྱ་མ། ཨ་ནན་ྡབྷུ་"ཇོ
2
། ཨ་མན་ྡམུ་ཁ།ེ པྲ་

ཧ་ར་པྲ་ཧ་ར་ཧཱུ་ྃཕཊ་ཕཊ་ས་ྲཧཱ། ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།. །.ཅེས་འདྱོད་གསྱོལ་དང་།.རྒྱལ་སས་སྱོན་ལམ་གངྒཱའི་

ཀླུང་རྣམས་ནི།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་བསྔྱོ་སྱོན་བྱའྱོ།.།

༄༅། །ཉེ་སྲས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གཞྱོན་ནུ་སྐུ་ལུས་འཆང་པ་པྱོ།. །ཤེས་རབ་སྒྱོན་མེ་རབ་ཏུ་གསལ།. །འཇིག་རྟེན་

གསུམ་གི་མུན་སེལ་བ།.།འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ན།ཾ ༀ་ར་ར་སྨ་ར་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ན།ཾ ཀུ་མཱ་ར་རཱུ་པ་དྷ་ར་ིཧཱུ་ྃ

ཕཊ་ས་ྲཧཱ། ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

2  འདི་ལ་དཔེ་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཛ་བྲིས་འདུག་པ་དག་གམ་སམ། 
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ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

༄༅། །ཉེ་སྲས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྐྱོན་གིས་མ་གྱོས་སྐུ་མདྱོག་དཀར།. །རྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན།. །ཐུགས་རེ་སྤན་གིས་འགྱོ་ལ་གཟིགས།.།སྤན་རས་གཟིགས་ལ་གསྱོལ་བ་

འདེབས།.།

ན་མོ་ཨཱརྱ་ཨ་བ་ལོ་ཀ་ིཏ་ེཤྭ་རཱ་ཡ། བ་ོདྷ་ིས་ཏ་ྲཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏ་ྲཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎ་ིཀཱ་ཡ། 

ཀཱ་རུ་ཎ་ེཀཱ་རུ་ཎ།ེ མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎ། པྲ་ཏིཥྛ་ེཏི་ཀཱ་རུ་ཎཱ་ཡ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག. །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས།.།འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།.ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་

བྱའྱོ།.།

༄༅། །ཉེ་སྲས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་ཕྱག་རོར་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལང་ལྱོ་ཅན་གི་གནས་མཆྱོག་དམ་པ་ན།.།གསང་སྔགས་རིགས་སྔགས་ཀུན་གི་

བདག་པྱོ་སྟེ།.།ལྱོག་འདེན་བགེགས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་འཇྱོམས་མཛད་པའི།.།བཅྱོམ་

ལྡན་རྱོ་རེ་བསྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ན་མོ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡ།ེ མ་ཧཱ་བཛྲ། པྲ་ཏིཥྛ་ིཏཱ་ཡ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤ་རཱི་རཱནྟ་རྒ་ཏཱ་ཡ། 

བཛྲ་ཤ་རཱི་ར།ཾ མ་ེཀུ་རུ་བཛྲ་ཨ་དྷཥི་ྛན་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་སིང་པྱོ་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།གསང་བའི་བདག་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་

བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག. །. ཅེས་བསྔྱོ་སྱོན་དང་།.ཁེད་ལ་

བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།.ཞེས་སྱོགས་ཤྱོ་ལྱོ་ཀ་གཅིག་གིས་འདྱོད་གསྱོལ་བྱའྱོ།.།

༄༅། །རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧཱུྃ།.མི་འཇིགས་སེངེའི་ཁི་སྟེང་ན།.།བཻ་ལས་བྱུང་བའི་མགྱོན་པྱོ་ནི།.།ངལ་བསྱོས་

དགེ་བ་སྟྱོབས་པྱོ་ཆེ།. །ས་བརྒྱད་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་བསྟྱོད།. །བཙུན་མྱོ་བཞི་དང་

སས་བཞི་དང་།. །ཁད་པར་ལས་བསྒྲུབ་གནྱོད་སྦིན་བརྒྱད།. །ནྱོར་མཆྱོག་སྟེར་བའི་

ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད།. །ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་འཁྱོར་དང་བཅས།. །མཆྱོད་ཅིང་བསྟྱོད་དེ་ཕག་

ཀང་འཚལ།. །དག་བགེགས་མ་ལུས་གཞྱོམ་པ་དང་།. །འབྱྱོར་བའི་ལྱོངས་སྤྱོད་ཕུན་

ཚོགས་ཤིང་།. །འདྱོད་རྒུ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་།. །གཞན་དྱོན་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་

པར་མཛོད།.།.ཅེས་པའམ།.

ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི།. གནྱོད་སྦིན་རྒྱལ་པྱོ་ཆེན་པྱོ་རྣམ་ཐྱོས་སས།. །ནྱོར་ལ་དབང་

བསྒྱུར་འདྱོད་ཡྱོན་ཆར་དུ་འབེབས།. །དབུལ་བའི་གདུང་སེལ་མགྱོན་པྱོ་ཐུགས་རེ་

ཅན།.།རྒྱལ་པྱོ་འཁྱོར་དང་བཅས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བ་ཻཤྲ་མ་ཎ་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.གཙོ་བྱོའི་སིང་པྱོ་དང་།.

ༀ་བ་ཻས་ྲཧཱ།.ཉེ་སིང་ངྱོ་།.།

ཏཏ་ཐཱ། ཧ་ིལི་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཧ་ིལི་ཧ་ིལི་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཀ་ིལི་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཀ་ིལི་ཀ་ིལི་མ་

ཎ་ིབྷ་ད།  ཀུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཏུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་མ་ཎ་ི

བྷ་ད། སུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། སུ་རུ་སུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཙུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། 
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ༀ་ཨ་ེཧ་ེཧ།ི ཏིཥ་ྛཏིཥ་ྛསརྦ་ཨརྠ་མ་ེས་ྲདྷ་ནི། ཏདྱ་ཐཱ། སུ་དྷ་ནི། སུ་ར་སྱ། སུ་མ་ཏི། སུ་པུ་ཥི། 

ཧ་ིལི་མི་ལི་ས་ྲཧཱ། གཙོ་འཁྱོར་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔགས་སྱོ།.།

ༀ་ཛམྦ་ྷལ་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་པུརྣ་བྷ་ད་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་མ་ཎ་ིབྷ་ད་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་ཀུ་ར་ེར་ཡ་ེས་ྲ

ཧཱ། ༀ་ས་ཾཔྲ་ཛ་ན་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་གུ་ཧ་ཐ་ན་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་པཉྩ་ིཀ་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་པ་ིཙ་ིཀུཎ་ྚལི་

ཡ་ེས་ྲཧཱ༑.འཁྱོར་གནྱོད་སྦིན་བརྒྱད་པྱོ་རྣམས་ཀི་སྔགས་སྱོ།.།ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

བང་མཛོད་འབྲུ་དང་འདྱོད་འཇྱོའི་བ།. །རྒྱལ་མཚན་འཁྱོར་ལྱོས་སྒྱུར་བ་

དང་།.།ཐྱོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གྲུབ་ནས་ནི།.།ལས་མཆྱོག་བདེ་ལ་གནས་པར་ཤྱོག.།

༄༅། །རྣམ་སྲས་མདུང་དམར་ར་སྔོན་ཅན་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཕྱོ་བྲང་ན།.།ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལྷ།.།རྒྱལ་པྱོ་

ཆེན་པྱོ་རྣམ་ཐྱོས་སས།.།མདུང་དམར་འཛིན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ཡཀྵ་ས་མ་ཡ།ེ བ་ཻཤྲ་མ་ཎ་ཡ་ེསརྦ་ཙཏི་ྟརཏ་ྣཧ་ིཧ་ིཛ་ཛཿ.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །རྣམ་སྲས་ལྗང་སེར་བེ་ཅོན་ཅན་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ནྱོར་བདག་གཏེར་ལ་མངའ་བརེས་པ།. །ཀླུ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་དབང་ཡང་

བསྒྱུར།. །རྒྱལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་འཁྱོར་བཅས་ལ།. །གུས་པས་བསྟྱོད་དེ་ཕག་ཀང་

འཚལ།.།
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ཏདྱ་ཐཱ། ཧ་ིལི་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཧ་ིལི་ཧ་ིལི་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཀ་ིལི་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཀ་ིལི་ཀ་ིལི་མ་

ཎ་ིབྷ་ད། ཀུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད།  ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཏུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་མ་ཎ་ི

བྷ་ད། སུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། སུ་རུ་སུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཙུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་མ་ཎ་ིབྷ་ད། 

ༀ་ཨ་ེཧ་ེཧ།ི ཏིཥ་ྛཏིཥ་ྛསརྦ་ཨརྠ་མ་ེས་ྲདྷ་ནི། ཏདྱ་ཐཱ། སུ་དྷ་ནི། སུ་ར་སྱ། སུ་མ་ཏི། སུ་པུ་ཥི། 

ཧ་ིལི་མི་ལི་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་དང་།.

ༀ་བ་ཻཤྲ་མ་ཎ་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཡབ་ཀི་སྔགས་དང་།.

ༀ་ནཱ་ག་ནི་བ་སུ་ཏ་ེཀུ་རུ་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཡུམ་གི་སྔགས་རྣམས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །རྣམ་སྲས་དམར་པོ་གར་མཁན་མཆོག་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པྱོ་རྣམ་ཐྱོས་སས།. །གར་མཁན་མཆྱོག་གི་གཟུགས་འཛིན་

པ༑.།བཙུན་མྱོ་སས་དང་བླྱོན་པྱོ་དང་།.།རྒྱལ་ཕན་འཁྱོར་དང་བཅས་ལ་བསྟྱོད།.།

ན་མོ་བ་ཻཤྲ་མ་ཎ་ཡ།ེ ན་ད་ཀུ་བ་ེར་མ་ཧཱ་བྷ་ག་བྷྱ་ཀྲཏི་ྟབིྷ་ན་དྷྱ་མ་ན་སིདྡྷ་ིས་ྲཧཱ།.ཅི་

ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།
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༄༅། །རྣམ་སྲས་གསུང་མཆོག་ལུས་ངན་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྱོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ལུས་ངན་པྱོ།. །དཔལ་དང་གགས་པ་རབ་འཕེལ་བ།. །གསུང་

མཆྱོག་རྒྱལ་པྱོ་རྣམ་ཐྱོས་སས།.།དེ་ལ་བསྟྱོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ།.།

ༀ་བ་ཻཤྲ་མ་ཎ་མ་མ་ཀཱིར་ིཔུཥྚི་ཾཀུ་རུ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །རྣམ་སྲས་དྲག་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྟྱོབས་ཆེན་མི་སྡུག་འཇིགས་པའི་གཟུགས།. །གཏུམ་པྱོ་མ་རུང་ཚར་གཅྱོད་

པ༑. །རྒྱལ་ཆེན་འཁྱོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ།. །མཆྱོད་ཅིང་བསྟྱོད་དེ་ཕག་ཀང་

འཚལ།.།

ༀ་ནཱ་ིལ་ཾབ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎ་ིམ་ཧཱ་ཡཀྵ་རཱ་ཛ་ཀུ་བ་ར། བ་ཻརུ་དྷ་ཀ་སིདྡྷ་ིམྨ་ེཔྲ་ཡཙ་ྪ

ཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཕཊ།.ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །རྣམ་སྲས་དཀར་པོ་ཚེ་འཛིན་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གདྱོང་ལྔ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་ན།. །བཻ་ལས་བྱུང་བའི་མགྱོན་པྱོ་ནི།. །ཀཻ་ལ་ཤ་ལྟར་
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སྐུ་མདྱོག་དཀར།.།གཡས་པ་ཚེ་འགུགས་ལགས་ཀྱུ་འཛིན།. །གཡྱོན་པ་ཚེ་ཡི་ཤེལ་

བུམ་བསྣམས།.།སྐུ་ལ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་སྤས།.།ལྷ་ཡི་ནྱོར་སྟེར་ཁྱོད་ལ་འདུད།.།ཚེ་

དང་ནྱོར་གི་དངྱོས་གྲུབ་སྩྱོལ།.།

ༀ་བྷྲུ་ཾཎ་ིཨཱ་ཡུ་ཥ་ེཧཱུ་ྃཛཿ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །ཛམྦ་ྷལ་སེར་པོ་གཙོ་རྐྱང་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ནྱོར་གི་དབང་ཕྱུག་རིན་ཆེན་གཏེར་མངའ་ཞིང་།.།གནྱོད་སྦིན་ནྱོར་འཆང་མང་པྱོ་

ཀུན་གི་རེ།.།བྱང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་མགྱོན་པྱོ་ཛམྦྷ་ལ།.།དངྱོས་གྲུབ་མཆྱོག་སྩྱོལ་ཁྱོད་

ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཛམྦ་ྷལ་ཛ་ལནྡྲ་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།.

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །གསང་འདུས་ལས་བྱུང་བའི་ཛམ་སེར་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སེར་སྣའི་ལས་ཀི་མེ་ཡིས་གདུང་བ་དག. །སྐེ་བ་སྐེ་བར་ཁྱོད་ལ་སྐབས་སུ་

མཆི།. །རིན་ཆེན་གཏེར་གི་བདུད་རྩིའི་ཆབ་རྒྱུན་གིས།. །སེམས་ཅན་དབུལ་བའི་
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སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་མཛོད།.།

ༀ་ཨཱཿ ཛ་ཧཱུ།ཾ ཞེས་པ་དང་།.

ༀ་ཛམྦ་ྷལ་ཛ་ལནེྡྲ་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་གས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །དཔའ་བོ་ཆིག་གྲུབ་ལས་བྱུང་བའི་ཛམྦ་ྷལ་ལྷ་མང་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

འགྱོ་ལ་དམིགས་མེད་ཐུགས་རེ་ཡི།. །ཐབས་མཁས་རང་བཞིན་སྐུ་སྤྲུལ་

པ།.།གནྱོད་སྦིན་ཕྱོ་མྱོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ།.།མཆྱོད་ཅིང་བསྟྱོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ།.།

ༀ་ཛམྦ་ྷལ་ཛ་ལནེྡྲ་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས་ཤིང་།.

ༀ་མ་ཎ་ིབྷ་ད་ྲཡ་ས་ྲཧཱ། ༀ་པུརྞ་བྷ་ད་ྲཡ་ས་ྲཧཱ། ༀ་དྷ་ན་ད་ཡ་ས་ྲཧཱ། ༀ་བ་ཻཤྲ་ཝ་ཎ་ཡ་

ས་ྲཧཱ། ༀ་ཀ་ིལི་མཱ་ལི་ནི་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་པ་ིཙ་ིཀུཎ་ྚལི་ནི་ས་ྲཧཱ། ༀ་མུ་ཁནྲྡེ་ཡ་ས་ྲཧཱ། ༀ་ཙ་རནེྡྲ་

ཡ་ས་ྲཧཱ། ༀ་བ་སུ་དྷ་ར་ིཎ་ིས་ྲཧཱ། ༀ་ཙཎ་ྜཀནྷྱ་ཻས་ྲཧཱ། ༀ་དཏ་ྟཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་སུ་དཏ་ྟཡ་ེས་ྲཧཱ། 

ༀ་ཨཱརྱ་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་སུ་བྷ་ད་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་སུ་གུཔ་ྟཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་ད་ིབྱ་ཻས་ྲཧཱ། ༀ་སྭ་ར་སྭསྟ་ཻས་ྲ

ཧཱ༑.ཞེས་ཀང་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །ཛམྦ་ྷལ་ནག་པོ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །
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དཔལ་གི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཆེན་གཙུག་ནས་རིན་ཆེན་རྣམ་པ་མང་ལྡན་

པ༑. །ཐབས་མང་སྟྱོབས་ཆེན་དི་མེད་ཐུགས་རེ་དང་སྱོང་ལྷ་མྱོའི་སས་གྱུར་

དེའི།. །སས་གཅིག་མཚུངས་མེད་མ་ལུས་སིད་དང་ཞི་བའི་ནྱོར་བདག་རིན་

ཆེན་ནི།. །མིའུ་ཐུང་ཆ་བྱད་ཐྱོད་ཁག་ནེའུ་ལེ་འཛིན་མཛད་ཁྱོད་ལ་བདག་ཕག་

འཚལ།. །མགྱོན་པྱོ་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཅན་ནྱོར་གི་ཆར་འབེབས་པ།. །མ་སྐེས་རང་

བཞིན་དག་པས་སྐུ་མདྱོག་སྔྱོན་པྱོར་བཞུགས།. །ཁྱོད་ནི་རྱོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཉིད་དུ་

བདག་མཆྱོད་ན།.།རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་རེ་བའི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད།.།

ༀ་ཛམྦ་ྷལ་ཛ་ལནེྡྲ་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །ཛམྦ་ྷལ་དཀར་པོ་ལྷ་ལྔ་ཇོ་བོའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

སྤན་རས་གཟིགས་དབང་སྐུ་ལས་མངྱོན་སྤྲུལ་པ།. །རིགས་ལྔས་བྱིན་རླབས་

བདུད་རྩི་ཆར་ལྟར་འབེབས།. །པདྨ་ཁ་བྱོ་ཨཱརྱ་ཛམྦྷ་ལ།. །རིགས་བཞི་མཁའ་འགྱོ་མ་

དང་བཅས་ལ་འདུད།.།

ༀ་པད་ྨཀྲ་ོཏ་ཨཱརྱ་ཛམྦ་ྷལ་ཧ་ིད་ཡ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དེ་ལྟར་བསྟྱོད་ཅིང་རབ་བསྔགས་པས།. །བདག་ཅག་འཁྱོར་བཅས་བསྲུང་བ་

དང་།. །འདྱོད་པའི་དྱོན་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་།. །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་མེད་པར་

མཛོད།. །ཚེ་དང་བསྱོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང་།. །འཁྱོར་དང་ལྱོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པ་
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དང་།. །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང་།. །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་

མཛོད།.།

༄༅། །ཛམྦ་ྷལ་དམར་པོ་སྲོག་སྒྲུབ་ས་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རེས་ཆགས་དཔའ་བྱོ་མཆྱོག་ཏུ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན།. །ཟག་པ་དང་བྲལ་

མཁའ་འགྱོའི་དབང་ཕྱུག་དཔའ་བྱོ་ཆེ།. །གཉིས་མེད་རྣམ་གྱོལ་དགྱོས་འདྱོད་ཀུན་

འབྱུང་མཆྱོག་གི་ལྷ།.།མགྱོན་པྱོ་ཁྱོད་ལ་མངྱོན་པར་འདུད་དྱོ་མངྱོན་ཕག་འཚལ།.།

ༀ་ཛམྦ་ྷལ་ཛ་ལནེྡྲ་ཡ་ེདྷ་ན་མི་དྷ་ིཧྲིཿ ཊ་ཀ་ིནཱ་ིཛ་ལ་སམྦ་ྷར་ཾས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །གྲྭ་བ་མངོན་ཤེས་ལུགས་ཀྱི་ཛམྦ་ྷལ་དམར་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་མང་གི་ཐུགས་རེ་ལས།. །མངྱོན་པར་སྤྲུལ་པ་ནྱོར་བདག་ཀུན་

གི་རེ།. །གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ཨཱརྱ་ཛམྦྷ་ལ།. །འདྱོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ཁྱོད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཛམྦ་ྷལ་ཛ་ལནེྡྲ་ཡ་ེདྷ་ན་མི་དྷ་ིཧྲིཿ ས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།
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༄༅། །ཛམྦ་ྷལ་ལྗང་གུ་དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྱོ་རེ་དབྱིངས་དབང་ཕྱུག. །སྒྱོན་མ་རེག་བྱ་རྱོ་རེ་མ།. །གྱོས་དཀར་

རྱོ་མ་མཱ་མ་ཀི།. །གཟུགས་མ་སྤན་མ་དི་རྱོ་རེ།. །གནྱོད་སྦིན་མྱོ་དགུའི་ཚུལ་བསྟན་

པས།. །རབ་བསྐྱོར་འཕགས་མ་རྨུགས་འཛིན་ནི།. །དཔལ་ལྡན་མི་བསྐྱོད་རྱོ་རེ་

སྟེ།. །ཐབས་མཁས་ཚུལ་གིས་ལྱོངས་སྤྱོད་སྟེར།. །དེ་དག་རྣམས་ལ་གུས་པས་

འདུད།.།

ༀ་ཛམྦ་ྷལ་ཛ་ལནེྡྲ་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ།.

ༀ་བ་སུ་དྷ་ར་ིཎ་ིས་ྲཧཱ། ༀ་ཙནྡྲ་ཀནྷྱ་ཻས་ྲཧཱ། ༀ་དཏ་ྟཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་སུ་དཏ་ྟཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་

ཨཱརྱ་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་སུ་བྷ་ད་ཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་སུ་གུཔ་ྟཡ་ེས་ྲཧཱ། ༀ་ད་ིབྱ་ཻས་ྲཧཱ། ༀ་སྭ་ར་སྭསྟ་ཻས་ྲ

ཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །གནོད་སྦིན་ནོར་བུ་བཟང་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ནྱོར་བུའི་རིགས་ཀི་གསང་སྔགས་ནི།.།ཀུན་གི་བདག་པྱོར་དབང་བསྐུར་བ།.།ལྷ་

རྣམས་ཀུན་གིའང་ནྱོར་གི་བདག.།ནྱོར་བུ་བཟང་པྱོ་ཁྱོད་ལ་བསྟྱོད།.།

ༀ་མ་ཎ་ིབྷ་ད་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།
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ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །གནོད་སྦིན་ནོར་བཟང་གི་སྲས་གར་མཁན་མཆོག་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ནྱོར་གི་དབང་ཕྱུག་རིན་ཆེན་གཏེར་མངའ་ཞིང་།. །གནྱོད་སྦིན་ནྱོར་འཆང་མང་

པྱོའི་འཁྱོར་དང་བཅས།. །བྱང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐྱོས་སས།. །དངྱོས་

གྲུབ་མཆྱོག་སྩྱོལ་ནྱོར་ལྷའི་ཚོགས་ལ་བསྟྱོད།.།

ན་མོ་བ་ཻཤྲ་མ་ཎ་ཡ།ེ ན་ད་ཀུ་བ་ེར་མ་ཧཱ་བྷ་ག་བྷྱ་ཀྲཏི་ྟབིྷ་ན་དྷྱ་མ་ན་སིདྡྷ་ིས་ྲཧཱ། ཞེས་

བཟླ། 

ན་མོ་རཏ་ྣཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བ་ཻཤྲ་མ་ཎ་ཡ། ན་ཊ་ཀུ་བ་ར་སྱ།ཻ གུ་ཧ་ཀཱ། ནར་པ་ཏ། མ་

བྷ་ར་ཏ་ཡ་ིཥ།ཾ ཨ་ནུ་རཱུ་པ་སུ་རཱུ་པ་ན་ཊ་ཀུ་པ་ར། ཙནྡྲ་ཁ།ཾ ན་ཙ་ཀ།ཾ ཧ་ེམ་ཧཱ་ཀ ཾ། ན་ཌ་

ཀུ་བ་ར་ཧ་ེམ་ཀ ། ཀུ་ཧ་ཀ ། ཙ་ལ་ཙ་ལ། པ་ཙ་པ་ཙ། ཕུ་ལུ་ཕུ་ལུ་ཀུ་པ་ར། ཞེས་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་

བའང་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །གནོད་སྦིན་ནོར་བཟང་གི་སྲས་རྒྱལ་བ་ཁྱུ་མཆོག་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་པྱོའི་སས་ནི་འཕྲུལ་ཆེ་བ།. །ནྱོར་གི་བདག་པྱོ་མཐུ་བྱོ་ཆེ།. །རྒྱལ་བ་ཁྱུ་
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མཆྱོག་འཁྱོར་བཅས་ལ།.།མཆྱོད་ཅིང་བསྟྱོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ།.།

ན་མོ་བ་ཻཤྲ་ཝ་ཎ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། སི་མི་སི་མི། སུ་མུ་སུ་མུ། ཙཎ་ྜཙཎཱ། ཙ་ར་ཙ་ར། ས་ར་ས་

ར༑ ཀ་ར་ཀ་ར། ཀ་ིར་ིཀ་ིར།ི ཀ་ིལི་ཀ་ིལི། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། མུ་རུ་མུ་རུ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། སན་ྡཡ། ཨད་ྨ

ན་ཾནིརྱནྟ། ཨན་ྡར་དྷཱ་དུ་ས་ྲཧཱ། ན་མོ་བ་ཻཤྲ་ཝ་ཎ་ཡ་ས་ྲཧཱ། དྷ་ན་ད་ཡ་ས་ྲཧཱ། མོ་ནོ་ར་ཐ་

པ་ར་ིཔུ་ར་ཡ་ས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །ལྷ་མོ་དཔལ་ཆེན་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཤེས་རབ་ཕ་རྱོལ་ཕིན་པ་མྱོ།. །ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་ཏིང་འཛིན་ལས།.།སྒྲུབ་ལ་

དངྱོས་གྲུབ་སྩྱོལ་པའི་ཚུལ།.།དཔལ་གི་ལྷ་མྱོ་དེ་ལ་བསྟྱོད།.།

ༀ་ཀ་མ་ལ་ཝ་སི་ནི། ཀ་མ་ལ།ེ མ་ཧཱ་ལཀྵྨ་ིར་ཛ་མ།ེ ད་ེཧ་ིད་ེཧ་ིབ་ར་ད་ེས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་

བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །གཟུངས་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་སྔྱོན་སྦིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་དགེ་བསགས་པས།. །ཚེ་དང་ནྱོར་དང་མཐུ་ཡི་
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དཔལ་བརེས་ཤིང་།. །སྒྲུབ་པ་པྱོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི།. །དཔལ་མྱོ་ནྱོར་

རྒྱུན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བ་སུ་དྷ་ར་ིནི་ས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །ནོར་རྒྱུན་མ་ཛ་མ་རིའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་སྔྱོན་སྦིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་དགེ་བསགས་པས།. །ཚེ་དང་ནྱོར་དང་མཐུ་ཡི་

དཔལ་བརེས་ཤིང་།. །སྒྲུབ་པ་པྱོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི།. །དཔལ་མྱོ་ནྱོར་

རྒྱུན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ན་མོ་རཏ་ྣཏྲ་ཡཱ་ཡ། ༀ་གྷ་ཏ་ཾཛིྷ་བྷ་ས་ཾརཀྵ་ཎ།ི ཕ་ལ་ཧཥྚ་ིབ་སུ་བྷ་ར་ིཏ།ེ ཤ་ིཝ་ཾཀ་ར་ི

ཤཱནིྟ་ཾཀུ་རུ་བུཥྚི་ཾཀུ་རུ། བྷ་ཡ་ནཱ་ས་ནི། སརྦ་དུཥྚ།ཾ བྷཉ་ྩབྷཉ།ྩ ཛམྦ་ྷཛམྦ།ྷ སམྦ་ྷསམྦ།ྷ ཨ་མ་ྲྀཏ།ེ 

ཨུཧྦ་ྷཝ།ེ ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། མ་མ་ཀ་ཛེ་ཾས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །ནོར་རྒྱུན་མ་བ་ལང་རིའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་སྔྱོན་སྦིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་དགེ་བསགས་པས།. །ཚེ་དང་ནྱོར་དང་མཐུ་ཡི་
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དཔལ་བརེས་ཤིང་།. །སྒྲུབ་པ་པྱོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི།. །དཔལ་མྱོ་ནྱོར་

རྒྱུན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་ཛ་ཾདྷ་ིཀ་ཐ་མ་ནོ་ཧ་ར་སརྦ་བྷ་ན་པཊ་ྚརཏྣ་ོཧཱུ་ཾཛཱུ་ཾཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །ཡིད་འཕོག་ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

གང་སྔྱོན་སྦིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་དགེ་བསགས་པས།. །ཚེ་དང་ནྱོར་དང་མཐུ་ཡི་

དཔལ་བརེས་ཤིང་།. །སྒྲུབ་པ་པྱོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི།. །དཔལ་མྱོ་ནྱོར་

རྒྱུན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་མ་ནོ་ཧ་ར་ཧ་ར། ༀ་ཨངྐཱུ་ཤ ། ཨངྐཱུ་ཤ ། ཧི་ཧ་ིཧ།ི ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །གནོད་སྦིན་རོ་རེ་བདུད་འདུལ་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལང་ལྱོ་ཅན་གི་གནས་མཆྱོག་དམ་པ་ན།. །གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་ཀུན་གི་

བདག་པྱོ་སྟེ།.།ལྱོག་འདེན་བགེགས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་འཇྱོམས་མཛད་པའི།.།བཅྱོམ་

ལྡན་རྱོ་རེ་བསྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།
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ༀ་ནཱ་ིལ་ཾབ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་བ་ནི་རཛ་ྙཔ་ཡ་ཏི་ས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །གནོད་སྦིན་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པྱོ་རྣམ་ཐྱོས་སས།. །དེ་ཡི་བང་མཛོད་ལྡེ་མིག་འཛིན།. །ནྱོར་

བདག་ཆེན་པྱོ་རིན་ཆེན་སྦིན།.།འབྱྱོར་པ་སྤེལ་བྱེད་ཁྱོད་བསྟྱོད།.།

ༀ་ཧི་ཾཛ་ཨ་པ་ར་ིཛ་ིཏ་ཛཿ ཛཿ ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །འཇུར་འགགེས་སེལ་བའི་ཚགོས་བདག་ཆགས་པ་ར་ོརེའི་གཟུངས་བཞུགས་

སོ། །

ཤེལ་གི་རི་བྱོ་ལྟ་བུའི་སྐུ།. །ཕྱོངས་སེལ་འབྱྱོར་པ་ཀུན་གི་བདག. །ཚོགས་རེ་

ཚོགས་བདག་བགེགས་ཀི་གཙོ།.།འཁྱོར་བཅས་རྣམས་ལ་བསྟྱོད་པ་འབུལ།.།

ༀ་ག་ག་ན་པ་ཏི་མ་མ་རཏ་ྣསིདྡྷ་ིག་ག་ག་ག་ག་ག་ག་ག ། ག་ན་པ་ཏི་ས་ྲཧཱ།. ཅི་ནུས་

བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་
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པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །ཚོགས་བདག་དཀར་པོ་ཕྱག་བཞི་བ་ཇོ་བོའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པྱོ་ལྷ་མིན་འཇྱོམས།. །མཐའ་དག་བགེགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བ།.།གངས་རིའི་མདྱོག་ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར།.།ཚོགས་རེ་གཟི་བརིད་འབར་ལ་བསྟྱོད།.།

ༀ་བྷྲུ་ཾག་ན་པ་ཏི་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་དང་།.

ༀ་བྷ་ར་ཀ་ཏ་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཞེས་པ་དང་།.

ༀ་ཝ་ཀ་ཏ་ེདཥཾྚ་ཾབིྷན་ྡཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་པ་རྣམས་གང་རུང་ཅི་ནུས་བཟླས་པའི་མཐར།.

ༀ་བྷྲུ་ཾག་ཎ་པ་ཏི་རཏ་ྣསིདྡྷ་ིས་ྲཧཱ།.ཞེས་པའང་ཅུང་ཟད་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཚོགས་བདག་དཀར་པྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་

བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།

༄༅། །ཚོགས་བདག་དམར་པོ་ཕྱག་བཞི་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པྱོ་ལྷ་མིན་འཇྱོམས།. །མཐའ་དག་བགེགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ།. །བྱི་

རུའི་མདྱོག་ལྟར་རབ་ཏུ་དམར།.།ཚོགས་རེ་གཟི་བརིད་འབར་ལ་བསྟྱོད།.།

ༀ་རཏ་ྣརཏ།ྣ རཏྣ་ོརཏྣ།ོ ག་ན་པ་ཏི། ག་ག་ག་ག་ག་ག་ག་ག ། ག་ན་བ་ཏི། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། 

མ་ནུ་བ་ཏྲ། རུ་རུ་རུ་རུ། ག་ག་ཏ་ཡ། ག་ན་པ་ཏི་ཡ་ེས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་
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པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །ཀླུ་རྒྱལ་སོག་མ་མེད་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པྱོ་སྱོག་མ་མེད།. །སངས་རྒྱས་སྟྱོང་གི་འཕིན་ལས་པ།. །གཞྱོན་ནུ་

གཏུམ་པྱོ་སྦྲུལ་མགྱོ་ཅན།.།སྔགས་བདག་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟྱོད།.།

ༀ་ཧ་ིལི་ཧ་ིལི་མ་ཧཱ་ཧ་ིལི་ཕྲུ་ཕུ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ལན་གསུམ།.

ༀ་ཕུཿ ཕུཿ ཕུ་ཏ་ཕུ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲ་ོཏ་ཧཱུ།ྃ སིདྡྷ་ིསིདྡྷ་ིསྥ་ོཊ་ཡ་ཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ།.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་ནག་པོ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གི་

གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཆྱོས་དབྱིངས་ངང་ལས་མ་གཡྱོས་ཀང་།. །གདུག་པ་འདུལ་ཕིར་ཁྱོས་པའི་

སྐུ༑.།བསྟན་པའི་རུ་དག་འཇྱོམས་མཛད་པའི།.།ནག་པྱོ་ཆེ་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟྱོད།.།

ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵི་ཾཀྵ་ེཏྲ་བགིྷནྣ་བ་ིནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཕཊ་ཕཊ་ས་ྲཧཱ། ཅི་འགྲུབ་བཟླའྱོ།.།

ༀ་ཤྲ་ིམ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤཱ་ས་ན་ཨུ་པ་ཧ་ར་ིཎ།ི "ཨ་ེཥོ྅་ཨ་པཉྩ་ིམ། ཀཱ་ལོ྅་ཨ་ཡཾ
3
་ཨི་ད་ཾ

3 འདི་ལ། མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་དུ། ཨེ་ཥ་ཨ་པཉྩི་མ་ཀཱ་ལོ། ཨ་ཡཾ་ ཞེས་འབྱུང་།



མཚན་གཟུངས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

  98  

རཏ་ྣཏྲ་ཡ། ཨ་པ་ཀ་རཱི་ཎཱ།ཾ ཡ་ཏི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ།ཾ སྨ་ར་སི། ཏ་ད་ཨི་དཥཾྚ།ཾ ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧ་ིཁཱ་ཧ།ི མཱ་ར་

མཱ་ར། གྲཧྲྀ་ྣགྲཧྲྀ།ྣ བནྡ་ྷབནྡ།ྷ ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། ད་ིན་མ་ེཀ་ེན་མཱ་ར་ཡ་

ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ་ཕཊ་ས་ྲཧཱ། ཞེས་པ་ནི་དག་སྔགས་ཏེ་རྱོད་རད་བསད་གསུམ་ཡང་འདི་ལ་ཚང་བར་བཞེད་དྱོ།.།

ༀ་ཤྲ་ིད་ེཝཱི་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ལྷ་མྱོའི་མཚན་སྔགས་སྱོ།.།

ༀ་ཀྵ་ེཏྲ་པཱ་ལ་བགིྷནྣ་ཧཱུ་ྃཕཊ། ༀ་ཛ་ིན་མི་ཏྲ་བ་ཤ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུ་ྃཕཊ། ༀ་ཊཀྐ་ིརཱ་ཛ་ས་མ་

ཡ་བྷྱོཿ དུ་ཛཿ ཧཱུ་ྃཕཊ། ༀ་དུ་ཡག་ཛ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏྲཀྵད་ཧཱུ་ྃཕཊ། ལས་མཁན་བཞི་ཡི་སིང་པྱོའ ྱོ།. །ཅི་

ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །མགོན་བཀའ་གཉིས་པ། མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཟུངས་

བཞུགས་སོ། །

མགྱོན་པྱོ་ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བུ་ཐུགས་རེ་ཅན།. །སྐུ་མདྱོག་གངས་རི་ལྟར་དཀར་

འྱོད་ཟེར་འཕྱོ།. །འགྱོ་བའི་དབུལ་ཕྱོངས་མ་ལུས་ཞི་མཛད་པ།. །འདྱོད་དགུའི་དངྱོས་

གྲུབ་སྩྱོལ་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟྱོད།.།

ༀ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་ར་ིནི་ས་སིདྡྷ་ིཛཿ ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།.།བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།
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༄༅། །མགོན་བཀའ་གསུམ་པ། མགོན་སེར་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཟུངས་

བཞུགས་སོ། །

བྱད་མ་ཟླྱོག་ཅིང་བསྲུང་བ་དང་།. །ཚེ་དང་བླྱོ་གྱོས་ཀུན་འཕེལ་ཞིང་།. །ཞི་དང་

རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་པ།.།བླ་མ་མགྱོན་པྱོ་ཁྱོད་ལ་འདུད།.།

གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵི་ཾཨུཥྞ་ིཥ་ཡ་ཡཀྵ་ཧཱུ།ཾ རཏ་ྣག་སིདྡ་ྷཧཱུ།ྃ པྲཛྙཱ་ཝརྡ་ྷནི་ས་ྲཧཱ།. ཅི་ནུས་

བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོད་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །མགོན་བཀའ་བཞི་བ། མགོན་དམར་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་གཟུངས་བཞུགས་

སོ། །

བླ་མ་མགྱོན་པྱོ་དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་གསུང་།. །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་འྱོད་

དཔག་མེད།. །ཆྱོས་རེ་འགྱོ་བའི་མགྱོན་མཛད་སྤན་རས་གཟིགས།. །དབང་གི་སྐུར་

སྟྱོན་ནག་པྱོ་ཆེ་ལ་བསྟྱོད།.།

ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵི་ཾཀྵ་ེཏྲ་བགིྷནྣ་བ་ིནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ། ཧཱུ་ྃམ་གུ་ཡ་ེས་ྲཧཱ།. ཅི་ནུས་

བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་
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ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །མགོན་བཀའ་ལྔ་བ། མགོན་ལྗང་ཚེ་བདག་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

བླ་མ་མགྱོན་པྱོ་དབྱེར་མེད་འཕིན་ལས་སྐུ།.།དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་

ཕག་མཛད་པ།. །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟྱོན་པ།. །ཕག་དྲུག་སྣ་ཚོགས་མཁའ་

འགྱོ་ལ་ཕག་འཚལ།.།

ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་ར་ིནི་ས་སརྦ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷ་ིཛཿ.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །ལུགས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་བའི་གཟུངས་

བཞུགས་སོ། །

ཧཱུྃ་གཟི་བརིད་སྐུ་ཡིས་སིད་གསུམ་ཟིལ་གིས་གནྱོན།. །གསུང་གི་བཞད་སྒས་སེ་

བརྒྱད་བྲན་དུ་འཁྱོལ།. །བརྩེ་བའི་ཐུགས་ཀིས་འགྱོ་དྲུག་དབང་དུ་བསྡུས།. །ལྷ་ཆེན་

དཔལ་འབར་འཁྱོར་དང་བཅས་ལ་བསྟྱོད།.།

ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ། ཅེས་པ་ཉེ་སིང་དང་།.

ༀ་བཛྲ་ཀ་ཝུ་བ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་སིང་པྱོ་དང་།.

ༀ་བཛྲ་ཀ་ཝུ་ཝ་ཝ་པ་ཤཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ། ཅེས་པ་ཁད་པར་གི་སིང་པྱོ་དང་།.ཤཱ་ས་ན།.

རྩ་སྔགས་ཡིན་ལ།.
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ༀ་ཀར་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཧཱུ་ྃཕཊ། ཅེས་ལས་མགྱོན་གི་སིང་པྱོ་དང་།.

ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གུ་ཎ་ཧ་ིད་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་གཙོ་བྱོ་ལས་མགྱོན་སྦྲགས་མའི་སིང་པྱོ་དང་།.

ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀ་ཀ་མུ་ཁ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ལས་མགྱོན་གི་མཚན་སྔགས་གང་རུང་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་གི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཅིང་།. །དེགས་པ་གསུམ་གི་ལྷ་དང་

བདུད།.།འདུལ་ཕིར་ལེགས་ལྡན་ནག་པྱོ་ཆེ།.།མཆེད་གསུམ་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤ་ར་ིབྷྱ།ོ ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དུ་ཏྲ་ིབྷྱ།ོ ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དུ་ཏྲཾ་བྷྱ།ོ ཞེས་ཅི་ནུས་

བཟླའྱོ།.།

ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་འཁྱོར་བཅས་ཀིས།. །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་

བ་དང་།. །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་།. །བཅྱོལ་བའི་འཕིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་

མཛོད།.།

༄༅། །མགོན་པོ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ཧཱུྃ།.མ་ལུས་འཇྱོམས་མཛད་དག་བགེགས་ཐལ་བར་རླྱོག. །མཐར་བྱེད་གཞྱོན་

ནུ་འཇིགས་པའི་གད་བརྒྱངས་ཅན།. །མཉམ་ཉིད་ཐུགས་མངའ་གཏུམ་ཆེན་མེ་ལྟར་

འབར།.།བདེ་གཤེགས་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཁྱོད་ལ་བསྟྱོད།.།
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ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲ་ེཎ་ཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་པ་ནི་སིང་པྱོའ ྱོ།.།.

ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གུ་ཎ་ཧྲིཿ.ད་ཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ།.ཅེས་པ་ནི་ལས་ཀི་སྔགས་སྱོ།.།.

ༀ་ཤྲ་ིད་ེཝཱི་ཧཱུ་ྃཕཊ།.འདྱོད་ཁམས་མའི་མཚན་སྔགས་སྱོ།.།.

ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རཀ་ྴདུ་བངེ་ཎ་ིཛཿ ཛཿ.ལས་མགྱོན་གི་སྔགས་སྱོ།.།.

ༀ་ར་ོརུ་ར་ོརུ་ཙ་པ་ལ་ཨ་ཤུག་མ་ེམ་ཧཱུ་ྃམ་བྷྱཽཿ ཛཿ ཛཿ ཨེ་ཀ་ཛ་ཏིའི་སྔགས་སྱོ།. །. ཅི་རིགས་

བཟླའྱོ།.།

ཁེད་ལ་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་གནས་

པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་དང་བཀྲ་

ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

དེད་དཔྱོན་ཆེན་པྱོ་གསེར་མདྱོག་ཅན།. །བེ་ཅྱོན་དང་ནི་ནེའུ་ལེ་འཛིན།. །གནྱོད་

སྦིན་ཚོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་པའི།. །རྣམ་ཐྱོས་སས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།. །རྒྱལ་

པྱོ་ཆེན་པྱོ་དཔལ་ལྡན་པ།. །མརད་མདྱོག་མཚུངས་པི་ཝཾ་འཛིན།. །དི་ཟའི་ཚོགས་

ལ་དབང་བསྒྱུར་པའི།. །ཡུལ་འཁྱོར་བསྲུང་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།. །དཔའ་བྱོ་ཆེན་པྱོ་

སྟྱོབས་པྱོ་ཆེ།. །ཁ་དྱོག་སྔྱོན་པྱོ་རལ་གི་འཛིན།. །གྲུལ་བུམ་ཚོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་

པའི།. །འཕགས་སྐེས་པྱོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།. །མངའ་བདག་ཆེན་པྱོ་མཐུ་བྱོ་ཆེ།. །ཁ་

དྱོག་དམར་སེར་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན།. །ཀླུ་ཡི་ཚོགས་ལ་མངའ་མཛད་པའི།. །མིག་མི་

བཟང་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བ་ཻས་ྲཧཱ། ༀ་དྷ་ིས་ྲཧཱ། ༀ་བ་ིས་ྲཧཱ། ༀ་ཀྵ་ས་ྲཧཱ། ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།
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ཁེད་རྣམས་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་

གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་འཐབ་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་

དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགོ་མའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་གནས་མཆྱོག་དམ་པ་ན།. །མངྱོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བའི་

མཐུ་སྟྱོབས་ཅན།. །སྒྲུབ་པ་པྱོ་ལ་མ་གཡེལ་བུ་བཞིན་གཟིགས།. །གནས་གསུམ་

མཁའ་འགྱོ་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ཨཿ ཀཿ སཿ མཿ རཿ ཙཿ ཤཿ དཿ རཿ སཿ མཿ རཿ ཡཿ ཕཊཿ.ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

གང་གི་སྱོ་ནས་མི་བསྲུན་སྐེ་བྱོ་ཡིས།. །བདག་ཅག་བདེ་ལེགས་འཕྱོག་པའི་རིག་

སྔགས་སྱོགས།.།མ་ལུས་བཟླྱོག་ཅིང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་པ་ཡིས།. །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་

པ་རྒྱས་པའི་འཕིན་ལས་མཛོད།. །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡེ་ཤེས་མཁའ་

འགྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།. །འགྱོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།. །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་

ཤྱོག.།འདི་སྐུ་འབུམ་དགྱོན་པའི་ཤིང་པར་ལས་བཤུས་པའྱོ།.།

༄༅། །མཁའ་འགོ་སེ་ལྔའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

ༀ་ཧཱུ་ྃཏྲ་ཾཧ་ིཨཿ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུ།ྃ

དཔལ་ལྡན་རྱོ་རེ་མཁའ་འགྱོ་མ།. །མཁའ་འགྱོ་མ་ཡིས་འཁྱོར་ལྱོས་བསྒྱུར།. །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྐུ་གསུམ་བརེས།.།འགྱོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།ཇི་སེད་རྱོ་རེ་མཁའ་

འགྱོ་མ།. །ཀུན་ཏུ་རྟྱོག་པའི་འཆིང་གཅྱོད་ཅིང་།. །འཇིག་རྟེན་བྱ་བར་རབ་འཇུག་
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མ།.།དེ་སེད་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ༀ་བུདྡ་ྷཌཱ་ཀ་ིནཱ་ིཨཱཿ ཧི་ༀ་ཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཌཱ་ཀ་ིནཱ་ིཨཱཿ ཧ་ིཧཱུ་ྃཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། ༀ་

རཏ་ྣཌཱ་ཀ་ིནཱ་ིཨཱཿ ཧི་ཏྲ་ཾཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། ༀ་པད་ྨཌཱ་ཀ་ིནཱ་ིཨཱཿ ཧི་ཧྲིཿ ཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། ༀ་ཀར་

ཌཱ་ཀ་ིཎཱི་ཨཱཿ ཧི་ཨཱཿ ཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། ཞེས་དང་།

སྤི་དིལ་གི་སྔགས་ནི།.ༀ་ཨཱཿ ༀ་ཧཱུ་ཾས་ྲཨཱ་ཧཱ་ཧཱུ་ྃཕཊ་ས་ྲཧཱ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག.།ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྱོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།.།འགྱོ་བ་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།.།དེ་ཡི་ས་ལ་འགྱོད་པར་ཤྱོག.།

༄༅། །ཙཀྲ་བཅུ་གསུམ་པའི་མདོ་བཞུགས་སོ། །

བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྱོ།.།

ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡ་ེསྲ་ཧཱ། བདག་འཁརོ་དང་བཅས་པ་ལ་བསྲུང་

བ་དང་སྐྱབས་པ་དང་སྦ་བ་དང་བིྱན་གིས་བརླབ་པ་དམ་པ་མཛད་དུ་གསོལ། སིྲ་ངན་

པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། དུ་རུ་དུ་རུ་ཙཀྲ། ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་ཙཀྲ། ཧ་

ན་ཧ་ན་ཙཀྲ། མ་ར་ཡ་མ་ར་ཡ་ཙཀྲ། གྷནི་དུ་མ་ལ་ེཨ་ེནན་ཙཀྲ། ཛ་ལ་ཛ་ལ་ཙཀྲ། ཧཱུ་ཾ

ཧཱུ་ཾཕཊ་ཕཊ་ཙཀྲ། སརྦ་ཤ་ག་ིནི་ཨ་བ་ར་ཎ་ཙཀྲ། བྷ་ལ་ཡ་བྷ་ལ་ཡ་ཙཀྲ། ན་ག་ཤ་ཡ་ན་

ག་ཤ་ཡ་ཙཀྲ། ཧཱུ་ཾཧཱུ་ཾཕཊ་ཕཊ་ཙཀྲ། བྷ་མ་བྷ་མ་ཙཀྲ། ས་མནྟ་ཀ་ར་ཙ་ཏྲ་ིཏི་ག་ན་ཙཀྲ། 

བདག་འཁརོ་དང་བཅས་པ་དང་། ཆསོ་མཛད་པ་དང་། དཀར་པའོ་ིཕོྱགས་མཐའ་ཡས་

པ་ལ་གནོད་པའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་བོ་མི་མ་ཡིན་པའི་ཕོྱགས་ཐམས་ཅད་བཟོླག་

ཅགི ། ཐུལ་ཅགི ། རྐྱནེ་དང་བར་དུ་གཅདོ་པ་ཐམས་ཅད་བཟོླག་ཅགི ། བྱརེ་ཅགི ། སྲུངས་
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ཤགི ། ནད་སིྲ་དང་། འཆ་ིསིྲ་དང་། གདོ་སིྲ་དང་། ར་སིྲ་དང་། ཡརེ་བའ་ིསིྲ་དང་། ལོའ་ིསིྲ་

དང་། ཟླ་བའ་ིསིྲ་དང་། ཞག་དུས་ཀིྱ་སིྲ་དང་། ཁ་སས་ཀིྱ་སིྲ་དང་། སིྲ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་

ཟོླག་ཅགི ། གཞན་ཡང་སིྲ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྲུངས་ཤགི ། ཟོླག་

ཅགི ། ཞ་ིབར་གྱུར་ཅགི ། བདག་ཅག་འཁརོ་དང་བཅས་པ་ལ་ནད་རམིས་དང་། གདནོ་

དང་། སྔགས་ཟོར་དང་། རྦད་འདེ་དང་། གོ་བུར་གི་ནད་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་

དང་། ཕོྱགས་ངན་པ་དང་། གནོད་པ་དང་། ནད་སིྲ་དང་། འཆ་ིསིྲ་དང་། དུར་སིྲ་དང་། 

རྒན་སིྲ་དང་། གཞནོ་སིྲ་དང་། དར་མའ་ིསིྲ་དང་། ལོའ་ིསིྲ་དང་། ཟླ་བའ་ིསིྲ་དང་། ཞག་

སིྲ་དང་། ཟ་མའ་ིསྲ་ིདང་། སག་བདུན་ཟུར་དང་། ཕིྱ་རྐྱནེ་དང་། གདནོ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་

དང་། རྐྱནེ་ཉི་ཁ་ིཆགི་སངོ་དང་། ལྟས་ངན་མི་མཐུན་པ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅགི་ག་ིགནོད་པ་

ཐམས་ཅད་དང་། མ་རུངས་པ་དང་། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇམོས་པར་གྱུར་ཅགི ། 

ཟོླག་པར་གྱུར་ཅགི ། སྒྱུར་བར་གྱུར་ཅགི ། སྲུང་བར་གྱུར་ཅགི ། ཐུབ་པར་གྱུར་ཅགི ། ད་ེ

ལྟར་བརོད་པའ་ིཡནོ་ཏན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅངི་། སིྲའ་ིགནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་

གྲལོ་བར་འགྱུར་ར།ོ །བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་ད་ེསད་ཅསེ་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཚ་ེདང་

ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བ་ོཡ་ིརངས་ཏ།ེ བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀིྱས་གསུངས་པ་ལ་མངནོ་པར་

བསདོ་ད།ོ །

༄༅། །བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

མཁའ་འགྱོ་ཆེན་མྱོ་ལྔ་བྱོ་ནི།. །རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སྟྱོན་མཛད་པ།. །ལས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་མཛད་མ།.།འཁྱོར་དང་བཅས་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟྱོད།.།

ༀ་མ་མ་རུ་རུ་ཙཏི་ྟདྷ་ར་མ་ེཛུ་ཏི་ཧཱུ་ྃབྷྱོཿ ཛ། ༀ་བཛྲ་བིྷ་ཀྱ་ཻམུ་ཏ་ཧཱུ་ྃབྷྱོཿ ཛ། ༀ་བཛྲ་ཡ་
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ཏྲ་སིང་སིང་ཧཱུ་ྃབྷྱོཿ ཛ། ༀ་ཨ་ཝ་ིར་ནི་ཧཱུ་ཾབྷྱོཿ ཛ། ༀ་ས་ར་ིཏིང་ཏིང་ཁ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཧཱུ་ཾབྷྱོཿ ཛ།.

ཅི་ནུས་བཟླའྱོ།.།

ཁེད་རྣམས་བསྟྱོད་ཅིང་གསྱོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།. །བདག་སྱོགས་གང་དུ་

གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།. །ནད་དང་དབུལ་ཕྱོངས་ཐབས་རྩྱོད་ཞི་བ་དང་།. །ཆྱོས་

དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྱོལ།.།

༄༅། །བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

ༀ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧ་ཝ་ད་ཏ། ཏེ་ཥཱཉ་ྩཡ་ོནི་ར་ོདྷ་ཨེ་

ཝ་ཾབ་ད་ིམ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ས་ྲཧཱ།.ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་སྱོགས་བཟླས་རེས་སུ།.ཡ་ེདྷརྨཱའ་ི

སྔགས་ཕངེ་རྣམས་འདོ་དུ་ཞ་ིནས་མ་ེཏོག་ག་ིཚམོ་བུ་ར་ེར་ེལ་གནས་པར་གྱུར། 

ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་སོན་པ་བླ་ན་མེད། །ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་རྒྱལ་བའི་བིྱན་རླབས་

ཀིྱས། །བདུད་དང་བགགེས་རགིས་གནོད་པའ་ིདགྲ་ཞ་ིསེ། །རག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་

མཚན་བཀྲ་ཤསི་ཤགོ །ཆསོ་ཉིད་བདནེ་པའ་ིཆསོ་མཆགོ་བླ་ན་མདེ། །དམ་ཆསོ་བདུད་

རྩ་ིབདནེ་པའ་ིབིྱན་རླབས་ཀིྱས། །ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་གདུང་བའ་ིདགྲ་ཞ་ིས།ེ །རག་ཏུ་

དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དག་ེའདུན་ཡནོ་ཏན་རནི་ཆནེ་དཔལ་འབར་

བ། །རྒྱལ་སྲས་ཕན་མཛད་བདནེ་པའ་ིབིྱན་རླབས་ཀིྱས། །ཉསེ་པའ་ིསྐྱནོ་བྲལ་དག་ེཚགོས་

རྣམ་པར་འཕལེ། །རག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤསི་ཤགོ ། ཅེས་པའམ།

གང་ལ་སེར་སྣ་རྣམ་ཆགས་པ། །རྣམ་འཇོམས་དི་མ་མེད་མཛད་ཅིང་། །ཐུགས་

ཞ་ིགནོད་པ་མི་མངའ་དེས། །ཁེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །འདེན་པ་གང་

ཞིག་འགྲོ་བ་རྣམས། །ཐར་བའ་ིལམ་དུ་འཛུད་མཛད་ཅངི་། །ཆསོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་
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སོན་པ་དེས། །ཁེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །སོན་པ་རྒྱུག་པ་རྣམས་ཀིྱ་

རནེ། །སམེས་ཅན་ཀུན་གི་དནོ་གི་ཕིྱར། །གང་གསི་བད་ེབ་མངའ་མཛད་དསེ། །ཁདེ་ལ་

བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །སྐྱབོ་པ་གང་ཞགི་བྱམས་པ་ཡ།ི །ཐུགས་ཀིྱས་འགྲ་ོབ་

འད་ིདག་ཀུན། །བུ་གཅགི་བཞནི་དུ་རག་བསྐྱངས་དསེ། །ཁདེ་ལ་བད་ེལགེས་མཛད་པར་

འགྱུར། །གང་ཞགི་འཁརོ་བར་འཁརོ་བ་ཡསི། །སམེས་ཅན་ཀུན་ག་ིརནེ་གྱུར་ཅངི་། །གངི་

དང་དཔུང་གཉནེ་གྱུར་པ་དསེ། །ཁདེ་ལ་བད་ེལགེས་མཛད་པར་འགྱུར། །གང་ཞགི་ཆསོ་

ཀུན་མངོན་སུམ་གྱུར། །གཙང་ཞིང་བསླུ་བ་མི་མངའ་ལ། །གསུང་གཙང་གཙང་མར་

མཛད་པ་དེས། །ཁདེ་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །དཔའ་བ་ོཆེན་པ་ོགང་སྐྱསེ་

པ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་དནོ་འབོྱར་གྱུར་ཅངི་། །དནོ་གྲུབ་ཚགོས་ཀྱང་གྲུབ་པ་དསེ། །ཁདེ་

ལ་བད་ེལགེས་མཛད་པར་འགྱུར། །གང་ཞགི་སྐྱསེ་པས་ས་རྣམས་ནི། །ནགས་ཚལ་བཅས་

པ་རབ་གཡསོ་ཤངི་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་དགའ་དེས། །ཁེད་ལ་བདེ་ལེགས་

མཛད་པར་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་སིང་པོར་གཤེགས་པ་ན། །ས་དག་རྣམ་དྲུག་གཡོས་

གྱུར་ཅིང་། །བདུད་ཡིད་མི་བདེར་གྱུར་པ་དེས། །ཁེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་

འགྱུར། །ཆསོ་ཀིྱ་འཁརོ་ལོ་བསརོ་བ་ན། །འཕགས་པའ་ིབདནེ་པ་རྣམས་གསུང་བ། །ཐུབ་

པའ་ིསན་པ་གང་བྱུང་དསེ། །ཁདེ་ལ་བད་ེལགེས་མཛད་པར་འགྱུར། །ཡདི་འཕགོ་གང་

གསི་མུ་སེགས་བྱེད། །ཐམས་ཅད་ཆསོ་ཀིྱས་ཕམ་མཛད་ཅངི་། །ཚགོས་ཀུན་དབང་དུ་

མཛད་པ་དེས། །ཁེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་ཁེད་ལ་བདེ་

ལགེས་མཛད། །བརྒྱ་བིྱན་ལྷར་བཅས་བད་ེལགེས་དང་། །འབྱུང་བ་ོཀུན་ག་ིབད་ེལགེས་

ནི། །ཁདེ་ལ་རག་ཏུ་སིྦན་གྱུར་ཅགི །སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་མཐུ་དག་དང་། །ལྷ་རྣམས་

ཀིྱ་ནི་བསམ་པ་ཡིས། །ཁེད་རྣམས་འདོད་དོན་གང་ཡིན་པ། །དོན་དེ་དེ་རིང་འགྲུབ་
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གྱུར་ཅིག །རྐང་གཉིས་ཁེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག །རྐང་བཞི་ཁེད་ཅག་བདེ་ལེགས་

ཤགོ །ཁདེ་ཅག་ལམ་འགྲ་ོབད་ེལགེས་ཤོག །ཕིྱར་འངོ་དག་ཀྱང་བད་ེལགེས་ཤགོ །ཉིན་

མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉིན་མོའི་གུང་ལ་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །ཁེད་ཅག་

ཀུན་ཏུ་བད་ེལགེས་ཤགོ །ཁདེ་ཅག་སགི་པར་མ་གྱུར་ཅགི །སངས་རྒྱས་ལྷ་རྣམས་སངོ་

དག་གསི། །ཡངོས་སུ་བསོར་ཏ་ེགཤགེས་མཛད་ཀིྱས། །སང་སམེས་ལྡན་པ་རྣམས་བྱརེ་

ཅིག །སིང་རེའི་བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་འཁོད། །སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་

དང་། །དགྲ་བཅམོ་སོབ་པའ་ིབདནེ་ཚགི་གསི། །འཇགི་རནེ་མི་ཕན་བྱདེ་པ་རྣམས། །གྲངོ་

ཁརེ་འདརི་ནི་སོང་གྱུར་ཅགི །སམེས་ཅན་ཀུན་དང་སོྲག་ཆགས་ཀུན། །འབྱུང་བ་ོཀུན་

དང་ཁདེ་ཅག་ཀུན། །བད་ེབ་འབའ་ཞགི་ལྡན་གྱུར་ཅགི །ཐམས་ཅད་ནད་རྣམས་མདེ་

པར་ཤོག །ཀུན་གིས་བཟང་རྣམས་མཐོང་གྱུར་ཅིག །གང་ཡང་སིག་པར་མ་གྱུར་

ཅགི །འབྱུང་བ་ོགང་དག་འདརི་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏ།ེ །ས་དང་བར་སྣང་དག་ན་གནས་པ་

རྣམས། །སྐྱ་ེདགུ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་བྱམས་བྱདེ་ཤགོ །ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆསོ་ཀྱང་སོྤད་

གྱུར་ཅགི །

དེབ་འདི་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བླྱོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལ་ཁུངས་བཅྱོལ་ཏེ་

བསྒིགས་པ་ཡིན་ནྱོ།.།
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པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གྱོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྱོ་གཅིག་ཏུ།.།.

གཞྱོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྱོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌།.།.

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི།.།.

དི་མ་ཡྱོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འདི།.།.

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྱོའི་མཐུས།.།.

ཡང་དག་ཆྱོས་ཀི་སྱོ་མྱོ་སྟྱོང་ཕག་བརྒྱ།.།.

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྱོ་བ་མ་ལུས་པ།.།.

ངེས་ལེགས་ནྱོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱྱོར་ཤྱོག.།.

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟྱོན་རྣམ་འདེན་ཤཱཀ་སེངེའི་

རིང་ལུགས་སྱོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྱོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས།.ནང་

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

ཆྱོག་པའི་དགེ་བསྔྱོའི་སྱོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆྱོས་སྨ་བ་ངག་དབང་བླྱོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའྱོ།.།.
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