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མི་འཁྲུ  གས།
༄༅། །མགོན་པོ་མི་འཁྲུ  གས་པའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་ཆོ་ག་ལས་སྒྲ  ིབ་རྒྱུ   ན་

གཅོད་མངོན་དགའི་ཞིང་གི་དཔལ་སྟ ེར་
ཞེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་སོ། 
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༄༅། །བཅོམ་ལྡ ན་མི་འཁྲུ  གས་པའི་བླ ་མ་བརྒྱུ   ད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱ ིན་རླ བས་མྱུ  ར་སྩ ོལ་ཞེས་བྱ ་བ། སྟ ོན་མཆོག་ཐུ བ་པའི་དབང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། །ཛྙཱ  ་ན་གརྦྷ  ་ཡེ་ཤེས་ཞི་བའི་ཞབས། །བུ དྡྷ  ་ཤནྟ ི་ཀུ ་སུ ་ལུ ་ཆེ་ཆུ ང༌། །བྱ ང་སེམས་གསེར་གླ ིང་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་རྗ ེ་དང་འབྲ ོམ་སྟ ོན་པ། །སྤྱ  ན་སྔ ་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་འབར་དང་བྱ ་ཡུ ལ་བ། །འབའ་རོམ་པ་དང་སངས་རྒྱ  ས་སྒ ོམ་པའི་ཞབས། །འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲ ི་རས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤེས་རབ་བྱ ང་ཆུ བ་བྱ ང་ཆུ བ་དཔལ་བ་དང༌། ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་སེང་གེ་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་ཡེ་ཤེས་རྗ ེ། །ཤྲཱ  ི་ལ་དྷྭ  ་ཛ་ཚུ ལ་གྲ གས་སངས་རྒྱ  ས་གྲ གས། །ཀུ ན་དགའ་སེངྒ ེ་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤཱ ཀྱ ་རྒྱ  ལ་མཚན་ཀུ ན་དགའ་རྒྱ  ལ་མཚན་དང༌། །བཀྲ ་ཤིས་རྒྱ  ལ་མཚན་ཀརྨ ་སྙ ན་གྲ གས་དཔལ། །ཀརྨ ་རབ་གསལ་ཀརྨ ་དཔལ་འབྱ ོར་བ། །རིན་ཆེན་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་གི་དབང་པོ་དྷ རྨ ་ཙཀྲ ་དང༌། །ཀརྨ ་བསྟ ན་འཛིན་ཆོས་དབྱ ིངས་
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རང་གྲ ོལ་ཞབས། །ཆོས་ཀྱ ི་དབང་པོ་ཡེ་ཤེས་སྙ ིང་པོ་སོགས། །རྩ ་བརྒྱུ   ད་དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །ངེས་འབྱུ  ང་རྩ ་བརྟ ན་གཞན་ཕན་ཡལ་འདབ་རྒྱ  ས། ཚགས་གཉིས་མེ་ཏོག་རྣ མ་བཀྲ ་དོན་གཉིས་ཀྱ ི། །འབྲ ས་བུ ་གཡུ ར་ཟ་འགྲ ོ་མང་སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ། །བཅོམ་ལྡ ན་མི་འཁྲུ  གས་གོ་འཕང་མཆོག་བརྙ ེས་ཤོག །ཅེས་འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་ཆེན་གྱ ིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །། །གང་མཚན་ཐོས་པའི་མོད་ལ་ལས་ཉོན་གྱ ི། །སྒྲ  ིབ་པ་ཀུ ན་བྱ ང་ས་ལམ་ཡོན་ཏན་རྫ ོགས། །མངོན་དགའི་ཞིང་དུ ་དབུ གས་ཆེན་འབྱ ིན་འགྱུ  ར་བའི། །བཅོམ་ལྡ ན་མི་འཁྲུ  གས་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། འདིར་གྲུ  བ་པ་གོང་མའི་གཞུ ང་གི་རྗ ེས་སུ ་འབྲ ང་སྟ ེ་རང་གཞན་ལས་ཀྱ ི་སྒྲ  ིབ་པ་སྦྱ  ོང་ཞིང་རྣ མ་པར་
གྲ ོལ་བའི་གོ་འཕང་ལ་གཞོལ་བའི་ཆེད་དུ ། མགོན་པོ་མི་འཁྲུ  གས་པའི་ཆོ་ག་བསྡུ  ས་ཏེ་བྱ ་བའི་ཚུ ལ་
གྱ ིས་འཆད་པ་ལ་ལྔ ། སྦྱ  ོར་བ། སྔ ོན་འགྲ ོ། དངོས་གཞི། རྗ ེས་རིམ། ཞར་བྱུ  ང་དུ ་བསྟ ན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
གང་དུ ་བྱ ་བའི་གཞི་དེ་ཉིད་མ་དུ ལ་བ་ཡིན་ན། ས་དེར་བདག་ཏུ ་བཟུ ང་བའི་འབྱུ  ང་པོ་རྣ མས་ལ་
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གཏོར་མ་འབུ ལ་ཞིང་འདོད་དོན་གསོལ་ལ་གནས་སྤ ོར། ཁྲ ོ་བོ་བདུ ད་རྩ ི་ཐལ་སྦྱ  ོར་གྱ ི་སྔ གས་རྒྱ  ས་
བཟུ ང་ལ་དབང་དུ ་བྱ ། དེར་དྲ ི་བཟང་གི་ཆུ ས་སྐྱ  ང་ནུ ལ་བྱ ས་པའི་སྟ ེགས་བུ ་གྲུ  ་བཞི་ཡངས་པའི་དབུ ས། 
བསྙ ེན་པའི་སྐ བས་སུ ་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་རྟ ེན་མདུ ན་ཉེར་སྤྱ  ོད་སོགས་མཆོད་རྫ ས་ཅི་རིགས་བཀྲ མ་ཞིང༌། 
འདས་གཏོར། དྲ ི་ཡི་དུ ང་ཕོར་ཙམ་དང༌། སྒྲུ   བ་པའི་སྐ བས་ཚན་དཀྱ ིལ་གཉིས་གང་རུ ང་བཞེངས་ལ་
ཡོལ་བ་ས་རྒྱ  ན་གནམ་རྒྱ  ན་འཕན་གདུ གས་རྒྱ  ལ་མཚན་གྱ ིས་སྤྲ  ས་པར་བྱ ། འཕྲུ  ལ་སྟ ེགས་ཀྱ ི་ཁར་
རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་བའི་བུ མ་པ་དབུ ས་དང་ལས་བུ མ་གཡོན་ཏེ་གཉིས་ཀ་ཉེར་ལྔ འི་བཅུ ད་ལྡ ན་ཁ་རྒྱ  ན་
གཟུ ངས་རྡ ོར་དུ ང་ཞལ་བཅས་བཀོད། མཐའ་སྐ ོར་དབང་རྫ ས་རྣ མས་དང་ཉེར་སྤྱ  ོད་བསྐ ོར་བཤམས་བྱ ། 
མདུ ན་ཕྱ ོགས་སུ ་འདས་གཏོར་ལྕ ོགས་ཟླུ  མ་ལེགས་པ། མཆོད་པ་རྣ མ་བདུ ན་ཕྲ ེང་ཚར་སོགས་མཆོད་
རྫ ས་ཅི་རིགས་ཀྱ ིས་རྒྱ  ས་སྤྲ  ོས་བྱ ། དེ་དག་སྦྱ  ོར་བའི་རིམ་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་དྲུ  ག་ལས། །དང་པོ་བསང་
ཆུ ་བྱ ིན་བརླ བ་པ་ནི། ཁྲ ་ོབོ་བདུ ད་རྩ ི་ཐབས་སྦྱ  ོར་གྱ ི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་བཅིངས་ལ། ཨ ་བཛྲ ་ཨ་མྲ ་ྀཏ་ཀུ ཎྜ ་ལཱ ི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཅེས་ལན་ཉེར་གཅིག་བཟླ ། སླ ར་སྔ གས་ལན་གསུ མ་གྱ ིས་བདག་གནས་ཡོ་
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བྱ ད་ཐམས་ཅད་བསངས། །གཉིས་པ་སྔ ོན་གཏོར་འབུ ལ་བ་ནི། དཀར་ཟླུ  མ་བཤམས་ལ། ཨ་མྲ ྀ་ཏས་བསངས། སྭ ་བྷཱ  ་ཝས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཨ ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣ ོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ  ་ཆེ་བའི་ནང་དུ ་ཨ ་འོད་དུ ་ཞུ ་བ་ལས་ལྷ ་རྫ ས་ལས་གྲུ  བ་པའི་གཏོར་མ་དྭ ངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་བསྐྱ  ེད་པར་གྱུ  ར། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ལན་གསུ མ་གྱ ིས་བརླ བ། བྷཱུ   ་མི་པཱ ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཨ་ཀཱ ་རོ་སོགས་རལ་གྲ ི་འདེབས་རྒྱ  ་བཅས་ལན་གསུ མ་གྱ ིས་འབུ ལ། རྡ ོར་དྲ ིལ་བཅས། གང་ཡང་འདིར་གནས་ལྷ ་དང་ཀླུ  ། །གནོད་སྦྱ  ིན་སྲ ིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། སྔ གས་སྤྱ  ོད་དོན་དུ ་གཏོར་མ་འདི། །འབུ ལ་གྱ ིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ ་གསོལ། ལན་གསུ མ་བརྗ ོད་ལ་ཕྱ ིར་འབུ ལ། །གསུ མ་པ་མཆོད་རྫ ས་བརླ བ་པ་ནི། བསངས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཨ ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣ ོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ  ་ཆེ་བ་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་དུ ་ཨ ་ཡིག་འོད་དུ ་ཞུ ་བ་ལས་བྱུ  ང་བའི་རྡ ོ་རྗ ེའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག བདུ ག་སྤ ོས། མར་མེ། དྲ ི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་
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མཆོད་རྫ ས་དྭ ངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་འཕགས་པ་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་པོའ་ིརྣ མ་ཐར་ལས་བྱུ  ང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲ  ིན་རབ་འབྱ མས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུ  ར། ཨ ་བཛྲ ་ཨརྒྷ  ཾ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། དེ་བཞིན་དུ ། པཱ དྱ ཾ། པུ ཥྤ ེ། དྷཱུ   ་པེ། ཨཱ ་ལོ་ཀེ། གནྡྷ  ེ། ནཻ་ཝི་དྱ ། ཤབྡ འི་བར་བརྗ ོད། །བཞི་པ་སྐྱ  བས་སེམས་ནི། འགྲ ོ་རྣ མས་བསྒྲ  ལ་འདོད་བསམ་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱ  ས་ཆོས་དང་དགེ་འདུ ན་ལ། བྱ ང་ཆུ བ་སྙ ིང་པོར་མཆིས་ཀྱ ི་བར། །རྟ ག་པར་བདག་ནི་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི། །ཤེས་རབ་སྙ ིང་བརྩ ེ་དང་བཅས་པས། །བརྩ ོན་པས་སེམས་ཅན་ཀུ ན་དོན་བདག །སངས་རྒྱ  ས་མདུ ན་དུ ་གནས་བྱ ས་ནས། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པར་བྱ ། ལན་གསུ མ། །ལྔ ་པ་ཚགས་བསགས་པ་ནི། རང་གི་སྙ ིང་གར་པདྨ ་དང་ཟླ ་བའི་གདན་གྱ ི་སྟ ེང་དུ ་ཧཱུ  ྃ་སྔ ོན་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲ ོས་པས་བླ ་མ་དང་བཅོམ་ལྡ ན་མི་འཁྲུ  གས་པ་སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་དང་བཅས་པ་མདུ ན་གྱ ི་ནམ་མཁར་སྤྱ  ན་དྲ ངས། རྡ ོ་རྗ ེ་བསྡུ  ་རྒྱ  ་བཅས། བཛྲ ་ས་མཱ ་ཛཿ 



7

ཅེས་དང༌། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཀཱ ་ཡ་ཝཱ ཀྐ ་ཙིཏྟ ་པྲ ་ཎ་མེ་ན་བཛྲ ་པ་དཱ ་ནཾ་ཀ་རོ་མི། ཞེས་ཕྱ ག་བྱ ། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཨརྒྷ  ཾ་པཱ དྱ ཾ་ནས། ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་མཆོད། དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་བདག་སྐྱ  བས་མཆི། སོགས་བདུ ན་རྣ མ་དག་བརྗ ོད། ཚགས་ཞིང་རྣ མས་རང་བཞིན་གྱ ི་གནས་སུ ་གཤེགས་པར་གྱུ  ར། བཛྲ ་མུ ཿ ཞེས་བརྗ ོད། །དྲུ  ག་པ་ཚད་མེད་བཞི་བསྒ ོམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ   ་དང་ལྡ ན་པར་གྱུ  ར་ཅིག སོགས་བརྗ ོད། དེ་དག་གི་སྔ ོན་འགྲ ོའ ་ིརིམ་པ་རྣ མས་གྲུ  བ་བོ། །གསུ མ་པ་དངོས་གཞི་ལ་རྣ མ་གྲ ངས་བཞིར་འབྱུ  ང་བ་ལས། བདག་དོན་དུ ་བསྙ ེན་པ་བྱ ་བ། གཞན་དོན་
དུ ་དཀྱ ིལ་འཁོར་སྒྲུ   བ་མཆོད། གཉིས་དོན་དུ ་བུ མ་པའི་ཆོ་ག རྗ ེས་འབྲ ེལ་བདག་འཇུ ག་དབང་བླ ང་བྱ ་
བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ ་ལས། ཐོག་མར་རང་ལྷ འི་ཏིང་འཛིན་བསྒ ོམ་པ་ལ་སེམས་བསྐྱ  ེད་ཁྱ ད་པར་བ་ནི། བདག་གིས་རིགས་དྲུ  ག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་མ་ལུ ས་པ་སྦྱ  ངས་ཏེ་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱ ། དེའི་
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ཆེད་དུ ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་མགོན་པོ་མི་འཁྲུ  གས་པའི་ཆོ་ག་ཉམས་སུ ་བླ ང་བར་བགྱ ིའོ། །ཞེས་དང༌། ཨ ་ཤུ ་ནྱ ་ཏཱ ་ཛྙཱ  ་ན་བཛྲ ་སྭ ་བྷཱ  ་ཝ་ཨཱ ཏྨ ་ཀོ྅ཧཾ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟ ངོ་ཞིང་བདག་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ ་བུ ་རང་བཞིན་གྱ ིས་རྣ མ་པར་དག་པ་ཉིད་དུ ་གྱུ  ར། དེའི་ངང་ལས་སྐ ད་ཅིག་གིས་ཆུ ་ལས་ཉ་ལྡ ང་བའི་ཚུ ལ་གྱ ིས་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཟླ ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ཉ་གང་བའི་དབུ ས་སུ ་ཡི་གེ་ཧཱུ  ྃ་གིས་མཚན་པ་ཉིད་དུ ་གསལ་བར་གྱུ  ར། དེ་ལས་འོད་ཟེར་སྔ ོན་པོ་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་འཕྲ ོས། རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་དང་བཅས་པ་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུ ལ། ཁམས་གསུ མ་གྱ ི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག་པས་སྒྲ  ིབ་པ་སྦྱ  ངས། དེ་ཐམས་ཅད་མི་འཁྲུ  གས་པའི་སྐུ  ར་བྱ ས་ཏེ་འདུ ས་ཤིང་ཐིམ་པ་ལས་ཟླ ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་རྡ ོ་རྗ ེ་སྔ ོན་པོ་རྩ ེ་ལྔ ་པ་ཧཱུ  ྃ་གིས་མཚན་པར་གྱུ  ར། རྡ ོར་ཐལ་མཛུ བ་མོ་གུ ང་མོའ་ིཕྱ ིར་བསྐྱ  ེད་པའི་དམ་རྒྱ  ་སྙ ིང་གར་བཅིངས་ལ། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏོརྦྷ  ་ཝ་སྭཱ  ་ཧཱ ། དེ་ཡོངས་སུ ་གྱུ  ར་པ་ལས་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡ ན་མི་འཁྲུ  གས་པའི་
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སྐུ  ར་གྱུ  ར་པ་ནི། སྣ ་ཚགས་པདྨ ་ཟླ ་བའི་གདན་ལ་ཞབས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐྱ  ིལ་ཀྲུ  ང་དུ ་བཞུ གས་པ། ཕྱ ག་གཡས་ས་གནོན་གཡོན་མཉམ་གཞག སྐུ  ་མདོག་སྔ ོན་པོ་མཚན་དང་དཔེ་བྱ ད་ཀྱ ིས་བརྒྱ  ན་པ། འོད་དང་འོད་ཟེར་འཕྲ ོ་བ། ཆོས་གོས་གསུ མ་གྱ ིས་བཀླུ  བས་པ། སངས་རྒྱ  ས་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  འི་རྣ མ་པར་གྱུ  ར། དེའི་ཐུ གས་ཀར་པདྨ ་དང་ཟླ ་བའི་གདན་ལྔ འི་སྟ ེང་དུ ་ཧཱུ  ྃ་ཨ ་ཏྲཱ  ྃ་ཧྲཱ  ིཿཨཱ ཿརྣ མས་མཐིང་དཀར་སེར་དམར་ལྗ ང་བའི་རང་བཞིན་དུ ་གྱུ  ར། དེ་དག་ལས་འོད་འཕྲ ོས་སྤྱ  ིར་ཁམས་གསུ མ་གྱ ི་སེམས་ཅན། སྒ ོས་ངན་སོང་རྣ མ་པ་གསུ མ། ཁྱ ད་པར་གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུ ལ་ལ་ཕོག་པས་སོ་སོའ ་ིསྡུ  ག་བསྔ ལ་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་སྦྱ  ངས་ནས་མི་འཁྲུ  གས་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། འོད་ཟེར་ཚུ ར་འདུ ས་ཡོངས་སུ ་གྱུ  ར་པ་ལས་དབུ ས་སུ ་ཧཱུ  ྃ་ལས་མི་བསྐྱ  ོད་པ་སྔ ོན་པོ་གཡས་ས་གནོན་གཡོན་མཉམ་བཞག་རྡ ོ་རྗ ེ། ཤར་དུ ་ཨ ་ལས་རྣ མ་སྣ ང་དཀར་པོ་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་གི་ཕྱ ག་རྒྱ  ས་འཁོར་ལོ། ལྷ ོར་ཏྲཱ  ྃ་ལས་རིན་འབྱུ  ང་སེར་
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པོ་གཡས་མཆོག་སྦྱ  ིན་གཡོན་མཉམ་བཞག་རིན་ཆེན། ནུ བ་ཏུ ་ཧྲཱ  ིཿལས་སྣ ང་མཐའ་དམར་པོ་ཕྱ ག་གཉིས་མཉམ་བཞག་པདྨ ། བྱ ང་དུ ་ཨཱ ཿལས་དོན་གྲུ  བ་ལྗ ང་གུ ་གཡས་སྐྱ  བས་སྦྱ  ིན་གཡོན་མཉམ་བཞག་རྒྱ  ་གྲ མ། ཀུ ན་ཀྱ ང་ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་པའི་ཆ་ལུ གས་ཅན་མཚན་དཔེའི་གཟི་འོད་འབར་ཞིང་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐྱ  ིལ་ཀྲུ  ང་གིས་བཞུ གས་པ། དེ་ལྟ ར་གསལ་བའི་ལྷ ་ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ི་དཔྲ ལ་བར་ཨ ་དཀར་པོ། མགྲ ིན་པར་ཨཱ ཿདམར་པོ། ཐུ གས་ཀར་ཧཱུ  ྃ་སྔ ོན་པོ། གཙ་བོའ་ིཐུ གས་ཀར་ཟླ ་བའི་གདན་ལ་ཧཱུ  ྃ་གི་མཐར་ཀཾ་ཀ་ནིའི་སྔ གས་ཀྱ ི་ཕྲ ེང་བ་དཀར་རམ་མེ་འབུ ར་དུ ་དོད་པ་གཡས་བསྐ ོར་དུ ་འཁོད་པ་གསལ་བར་གྱུ  ར། ཅེས་བརྗ ོད། །གཉིས་པ་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་པ་ནི། འོག་མིན་གྱ ི་གནས་ནས་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་དང་བཅས་པ་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་འཁོར་ལོའ་ིརྣ མ་པས་མདུ ན་གྱ ི་ནམ་མཁར་གཤེགས་པར་གྱུ  ར། དྲ ིལ་སྤ ོས་བཅས། ཧཱུ  ྃ། མ་ལུ ས་སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་མགོན་གྱུ  ར་ཅིང༌། །བདུ ད་སྡ ེ་དཔུ ང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་
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མཛད་ལྷ ། །དངོས་རྣ མས་མ་ལུ ས་ཇི་བཞིན་མཁྱ ེན་གྱུ  ར་པའི། །བཅོམ་ལྡ ན་སངས་རྒྱ  ས་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། ཨ ་ཨེ་ཧྱ ་ཧི་བྷ ་ག་ཝན་མ་ཧཱ ་ཀ་རུ ་ཎི་ཀ་བཛྲ ་དྷཱ  ་ཏུ ་མཎྜ ལ་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཛཿཧཱུ  ྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་སྤྱ  ན་དྲ ངས། བཛྲ ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། ས་མ་ཡེ་སྟྭ  ྃ། དམ་ཚིག་པ་དང་དབྱ ེར་མེད་དུ ་གྱུ  ར་པར་བལྟ འོ། །གསུ མ་པ་མཆོད་བསྟ ོད་ནི། རང་གི་ཐུ གས་ལས་སྤྲུ   ལ་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ ་མོ་སྣ ་ཚགས་པ་དག་གིས་མངོན་པར་མཆོད་ཅིང་བསྟ ོད་པ། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨཀྵ ོ་བྷྱ  ཿས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཨརྒྷ  ཾ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། དེ་བཞིན་དུ ། པཱ དྱ ཾ། ནས། ཤབྡ ་ཞེས་སྦྱ  ར་བས་མཆོད། མཉམ་མེད་མི་གཡོ་མཉམ་མེད་མཆོག་གི་ཆོས་ཉིད་ཅན། ཐུ གས་རྗ ེའི་བདག་ཉིད་འགྲ ོ་བའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་སེལ་བར་མཛད། །ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་དངོས་གྲུ  བ་ཐམས་ཅད་སྦྱ  ིན་མཛད་པ། །དྲ ི་མེད་མི་གཡོ་མཉམ་མེད་དམ་པའི་མཆོག་ཆོས་ཅན། །ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ ་ཕྲ ་བའི་ཆ་ལའང་ཚད་མེད་དེ། །དཔེ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་ཡང་བསྒྲུ   ན་དུ ་ཡོད་མ་ཡིན། །དངོས་གྲུ  བ་
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མཐའ་ཡས་མཉམ་མེད་དཔེ་དང་བྲ ལ་བ་རྣ མས། །སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་དངོས་གྲུ  བ་མཆོག་རྣ མས་ངེས་པར་སྩ ོལ། །རྟ ག་ཏུ ་དྲ ི་མ་མེད་པ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ཤུ གས་ལས་བྱུ  ང༌། །སྨ ོན་ལམ་གྲུ  བ་པ་འགག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅན། །འགྲ ོ་བའི་དོན་སྒྲུ   བ་རབ་ཏུ ་བརྩ ོན་པ་མཐའ་ཡས་པ། །ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོའ་ིབདག་ཉིད་རྟ ག་ཏུ ་རྣ མ་པར་སྣ ང༌། །ཚད་མེད་ཚད་དང་བྲ ལ་བ་ཤིན་ཏུ ་རྫ ོགས་པ་ཡི། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གོ་འཕང་དམ་པ་མཆོག་བརྙ ེས་ནས། །ཁམས་གསུ མ་ཀུ ན་ལ་དངོས་གྲུ  བ་མཆོག་སྩ ོལ་མཛད་པ་ཡི། ཐུ གས་རྗ ེའི་སྤྱ  ོད་པ་མི་གཡོ་འགགས་པར་ཡོངས་མི་འགྱུ  ར། །ཨེ་མ་ཧོ་ཤིན་ཏུ ་བཟང་པོའ་ིཆོས་ཉིད་མཆོག་དང་ལྡ ན། །མཆོག་སྦྱ  ིན་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་ནས་གོ་འཕང་མཆོག་བརྙ ེས་པ། །ཁམས་གསུ མ་ཀུ ན་ལ་རྟ ག་ཏུ ་དངོས་གྲུ  བ་མཆོག་སྩ ོལ་མཛད། །མགོན་པོ་དུ ས་གསུ མ་སྒྲ  ིབ་པ་མེད་པར་རབ་མཁྱ ེན་པ། །དམ་ཚིག་མཆོག་གསུ མ་དངོས་གྲུ  བ་དམ་པ་བདག་ལ་སྩ ོལ། །འདི་དེ་སངས་རྒྱ  ས་
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ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། ཡང་དག་ཡོན་ཏན་རྒྱ  ་ཆེན་ཏེ། །ལན་གཅིག་ཙམ་ཞིག་བརྗ ོད་པས་ཀྱ ང༌། །གསང་སྔ གས་ཐམས་ཅད་འགྲུ  བ་པར་འགྱུ  ར། ཞེས་བསྟ ོད། །བཞི་པ་བསྙ ེན་བཟླ ས་ནི། གཞི་ནི་སངས་རྒྱ  ས་ཐུ གས་ཀ་རུ ། །སེམས་ནི་ཟླ ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ལ། །སྒྲ  ་ནི་སྔ གས་ཀྱ ི་ཕྲ ེང་བ་རྣ མས། །མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུ གས་བཞིན་གསལ། ཞེས་ཏིང་འཛིན་རྩ ེ་གཅིག་པས། ན་མོ་བྷ ་ག་ཝ་ཏེ་ཨཀྵ ོ་བྷྱ  ་ཡ། ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ ་ཏེ་སམྱ ཀྶ ཾ་བུ དྡྷཱ   ་ཡ། ཏདྱ ་ཐཱ ། ཨ ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲ ་ོཏྲ ་ནི་ཏྲ ོ་ཏྲ ་ནི། ཏྲཱ  ་ས་ནི་ཏྲཱ  ་ས་ནི། པྲ ་ཏི་ཧ་ན་པྲ ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ ་ཀརྨ ་པ་རཾ་པ་ར། ཎི་མེ་སརྦ ་སཏྭ ་ནཱ ཉྩ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། དེ་ལྟ ར་གཞི་སེམས་སྒྲ  ་གསུ མ་ལ་གཞོལ་བའི་ངང་ནས་བཟླ ་བ་འགོག་བཟླ ས་དང༌། ཐུ གས་ཀའི་གཟུ ངས་སྔ གས་
འཁོར་བའི་བཟླ ས་པ་ནི་འཁོར་ལོའ་ིབཟླ ས་པ། འོད་ཟེར་སྤྲ  ོ་བསྡུ  འི་སྦྱ  ོར་བས་དོན་གཉིས་མཛད་པ་
འཕྲ ིན་ལས་ཀྱ ི་བཟླ ས་པ་སྟ ེ། །གང་རུ ང་ལ་བསླ བ་ནས་རིམ་པར་བཟླ ་ཞིང༌། འདི་ཉིད་ཆེད་དུ ་བསྙ ེན་
སྐ བས་གྲ ངས་ཚད་ནི་འབུ མ་ཕྲ ག་གཅིག་ཁ་སྐ ོང་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། །ཁྲ ི་ཕྲ ག་བཞི་ཡིས་ཀྱ ང་ལས་
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རུ ང་དུ ་འགྱུ  ར་བར་བཞེད་དོ། །ལྔ ་པ་ཐུ ན་བསྡུ  ་བ་ནི། བཟླ ས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ནི་དགེ་བ་གང༌། །འགྲ ོ་ཀུ ན་བྱ ང་ཆུ བ་ཆེ་ཐོབ་པའི། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུ  བ་རྒྱུ   ་རུ ་ནི། །བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ལ་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། ཞེས་དགེ་ཚགས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ལ་དབུ ལ་ཞིང་སྤྱ  ོད་ལམ་ཅི་བདེར་བྱ འོ། །རྩ ་བའི་གཉིས་པ་གཞན་དོན་སྒྲུ   བ་མཆོད་ཀྱ ི་རིམ་པ་ལ་དྲུ  ག་ལས། །དང་པོ་མཆོད་པ་བྱ ིན་བརླ བ་པ་ནི། ཨ་མྲ ྀ་ཏས་བསངས། སྭ ་བྷཱ  ་ཝས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཨ ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣ ོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ  ་ཆེ་བ་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་དུ ་ཨ ་ཡིག་འོད་དུ ་ཞུ ་བ་ལས་བྱུ  ང་བའི་རྡ ོ་རྗ ེའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག བདུ ག་སྤ ོས། མར་མེ། དྲ ི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་རྫ ས་དྭ ངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་འཕགས་པ་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་པོའ་ིརྣ མ་ཐར་ལས་བྱུ  ང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲ  ིན་རབ་འབྱ མས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུ  ར། ཨ ་བཛྲ ་ཨརྒྷ  ཾ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། དེ་བཞིན་དུ ། པཱ དྱ ཾ། ནས། ཤབྡ འི་བར་བརྗ ོད། གཉིས་པ་མདུ ན་གྱ ི་དཀྱ ིལ་འཁོར་བསྐྱ  ེད་པ་ནི། ཨ ་ཤུ ་ནྱ ་ཏཱ ་ཛྙཱ  ་ན་བཛྲ ་སྭ ་བྷཱ  ་ཝ་ཨཱ ཏྨ ་ཀོ྅ཧཾ། 
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མདུ ན་གྱ ི་དཀྱ ིལ་འཁོར་མི་དམིགས་པ་སྟ ོང་པ་ཉིད་དུ ་གྱུ  ར། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུ    ྃ་ཡོངས་སུ ་གྱུ  ར་པ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ  ་བཞི་སྒ ོ་བཞི་རྟ ་བབས་སྣ མ་བུ ་བཞི་དང་བཅས་པ། རྒྱ  ན་དང་ཡོ་བྱ ད་བཀོད་པའི་ཁྱ ད་པར་དུ ་མས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བཀླུ  བས་པ། ཐེམ་སྐ ས་རིམ་པ་བཞི་བཞི་དང་ལྡ ན་པའི་ཕྱ ི་ཁྱ མས་སུ ་ཡན་ལག་བརྒྱ  ད་དང་ལྡ ན་པའི་མཚ་དང༌། ཁྲུ  ས་ཀྱ ི་རྫ ིང་བུ ར་ཆུ ་བྱ ་སྣ ་ཚགས་རྐྱ  ལ་དུ ་འཕྱ ོ་བ། དཔག་བསམ་གྱ ི་ཤིང་ལྗ ོན་པ། བུ མ་པ་བཟང་པོ་རྣ མས་དང༌། སྐྱ  ེད་མོའ་ིཚལ་ཆེན་པོར་ལྷ ་ཡི་བྱ ་རྣ མ་པ་མང་པོས་སྐ ད་སྙ ན་བསྒྲ  ོགས་པས་ཡིད་དུ ་འོང་བ། ཕྱ ི་རོལ་དུ ་དྲ ི་མེད་པདྨ འི་ཕྲ ེང་བ། འགྱུ  ར་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་རྭ ་གུ ར། ཡེ་ཤེས་ལྔ ་ཡི་འོད་ཟེར་འབར་བས་བསྐ ོར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར་གྱུ  ར། དེའི་དབུ ས་སུ ་སྣ ་ཚགས་པདྨ ་འདབ་མ་བརྒྱ  ད་པའི་དབུ ས་དང་ཕྱ ོགས་མཚམས་རྣ མས་སུ ་ཟླ ་བའི་གདན་རེ་རེ། དེ་དག་གི་སྟ ེང་དུ ་ཧཱུ  ྃ་ཨ ་ཏྲཱ  ྃ་ཧྲཱ  ིཿཨཱ ཿ མཱུ  ྃ་ལཱ ྃ་མཱ ྃ་པཱ ྃ་ཏཱ ྃ་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་
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གྱུ  ར་པ་ལས་དབུ ས་སུ ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་རྡ ོ ་རྗ ེ ་མི་འཁྲུ  གས་པ་སྔ ོན་པོ་རྡ ོ ་རྗ ེ ་འཛིན་པ། ཤར་དུ ་རྣ མ་སྣ ང་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ། ལྷ ོར་རིན་འབྱུ  ང་སེར་པོ་རིན་ཆེན་འཛིན་པ། ནུ བ་ཏུ ་སྣ ང་མཐའ་དམར་པོ་པདྨ ་འཛིན་པ། བྱ ང་དུ ་དོན་གྲུ  བ་ལྗ ང་གུ ་རྒྱ  ་གྲ མ་འཛིན་པ། ཤར་ལྷ ོར་ནམ་མཁའི་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་མ་དཀར་མོ་གཡས་འཁོར་ལོ། ལྷ ོ་ནུ བ་ཏུ ་སངས་རྒྱ  ས་སྤྱ  ན་མ་སེར་མོ་གཡས་རིན་པོ་ཆེ། ནུ བ་བྱ ང་དུ ་གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ་གཡས་པདྨ ། བྱ ང་ཤར་དུ ་དམ་ཚིག་སྒྲ  ོལ་མ་ལྗ ང་མོ་གཡས་ཨུ ཏྤ ་ལ། དབུ ས་མདུ ན་དུ ་མཱ ་མ་ཀི་སྔ ོན་མོ་གཡས་རྡ ོ་རྗ ེ་སྟ ེ་ཡུ མ་རྣ མས་གཡོན་གདན་ལ་བརྟ ེན་པ། ཡབ་ཡུ མ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ང་ཞི་བའི་ཚུ ལ་དགུ ས་མཛས་ཤིང༌། དར་གྱ ི་ཆས་གོས་ལྔ ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ  ན་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས་སྤྲ  ས་པ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱ ིན་འོད་དུ ་འབར་བའོ། །ཞེས་གསལ་གདབ། །གསུ མ་པ་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་པ་ནི། རང་གི་ཐུ གས་ཀ་དང་མདུ ན་གྱ ི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་ཐུ གས་སྲ ོག་ལས་འོད་
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ཟེར་འཕྲ ོས། འོག་མིན་ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ནས་སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་མི་འཁྲུ  གས་པའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་རྣ མ་པར་སྤྱ  ན་དྲ ངས། རྡ ོ་རྗ ེ་བསྡུ  ་རྒྱ  ་བཅས། བཛྲ ་ས་མཱ ་ཡ་ཛཿ དྲ ིལ་སྤ ོས་བཅས། ཧཱུ  ྃ། ཕྱ ོགས་བཅུ འི་འཇིག་རྟ ེན་མ་ལུ ས་རབ་འབྱ མས་ན། །ཐུ གས་རྗ ེའི་དབང་གིས་གདུ ལ་བྱ འི་སྐུ  ར་སྟ ོན་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་དགོངས་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུ མ། །རྒྱུ   ད་དྲུ  ག་ཁ་ལོ་སྒྱུ   ར་བར་གཤེགས་སུ ་གསལོ། ཧཱུ  ྃ། ཐབས་མཁས་སྤྱ  ོད་པའི་འགྲ ོ་བ་འདུ ལ་མཛད་པས། །སྐུ  ་ཡི་ཆ་ལུ གས་སྣ ་ཚགས་ཚུ ལ་འཛིན་པའི། །ཞི་ཁྲ ོ་ལྷ ་དང་ལྷ ་མོའ་ིཕྱ ག་རྒྱ  འི་ཚགས། །འགྲ ོ་བའི་དོན་ཕྱ ིར་མཆོད་ཀྱ ིས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། ཧཱུ  ྃ། རྒྱ  ལ་སྲ ས་དཔའ་བོ་ཤེས་རབ་མཚན་བསྣ མས་ཤིང༌། །ཉོན་མོངས་ལྟ ་བ་ཉམས་པའི་དགྲ ་འདུ ལ་བ། །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་འཕགས་པའི་ཚགས་རྣ མས་བཞུ གས་སོ་འཚལ། །ཕྱ ག་འཚལ་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ ་གསོལ། ཨ ་ཨེ་ཧྱ ་
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ཧི་བྷ ་ག་ཝན་མ་ཧཱ ་ཀ་རུ ་ཎི་ཀ་བཛྲ ་དྷཱ  ་ཏུ ་མཎྜ ལ་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཛཿཧཱུ  ྃ་བྃ་ཧོ ཿ ཞེས་སྤྱ  ན་དྲ ངས། །བཞི་པ་བཞུ གས་སུ ་གསོལ་བའི་ཐོག་མར་ཆུ ་གསུ མ་འབུ ལ་བ་ནི། བཅོམ་ལྡ ན་འདིར་ནི་བྱ ོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐ ལ་པར་ལྡ ན། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀྱ ང༌། །ཐུ གས་ལ་དགོངས་ཤིང་གནང་བར་མཛད། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨརྒྷ  ཾ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། དེ་བཞིན་དུ ། པྲ ་ཝ་ར་སརྐ ་ར། པཱ དྱ ཾ་ཞེས་སྦྱ  ར། ཧཱུ  ྃ། ཆོས་དབྱ ིངས་རྒྱ  ་ཆེན་ནམ་མཁའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་འདིར། རིན་ཆེན་བཀྲ ་ཤིས་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ན། །རིན་ཆེན་རྒྱ  ན་དང་པད་ཟླ འི་གདན་བཤམས་པར། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་དོན་ལ་བཞུ གས་སུ ་གསོལ། བཛྲ ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། ས་མ་ཡེ་སྟྭ  ྃ། དམ་ཚིག་པ་དང་དབྱ ེར་མེད་དུ ་གྱུ  ར། རྒྱ  ས་གདབ་པ་ནི། སྤྱ  ི་བོར་ཨ ་དཀར་པོ། མགྲ ིན་པར་ཨཱ ཿདམར་པོ། སྙ ིང་གར་ཧཱུ  ྃ་སྔ ོན་པོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཚན་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་རྡ ོ་རྗ ེ་གསུ མ་གྱ ི་ངོ་བོར་གྱུ  ར་པར་བལྟ འོ། །ལྔ ་པ་བསགས་
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སྦྱ  ངས་བགྱ ི་བའི་ཐོག་མར་ཕྱ ག་འཚལ་བ་ནི། སངས་རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་འདུ ས་པའི་སྐུ  ། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་རྩ ་བ་སྟ ེ། །བླ ་མ་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མགོན་པོ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ལྡ ན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་སྟ ོན་པ་པོ། བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ  ་མཚའི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། དག་པ་འདོད་ཆགས་བྲ ལ་བའི་རྒྱུ   ། །དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་སྒྲ  ོལ་ཞིང༌། །གཅིག་ཏུ ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུ  ར་པའི། །ཞི་གྱུ  ར་ཆོས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གྲ ོལ་ནས་གྲ ོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟ ོན། །བསླ བ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ ་གུ ས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ཞིང༌། །དགེ་འདུ ན་སྡ ེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཕུ ང་པོ་ལྔ ་པོ་རྣ མ་དག་ཅིང༌། །ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་ལྔ ་རུ ་སྨ ིན། །རྣ མ་གྲ ོལ་དབུ གས་འབྱ ིན་ཞིང་གི ་དཔལ། །རིགས་ལྔ འི་རྒྱ  ལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འབྱུ  ང་བ་ཁམས་ལྔ ་དག་པའི་སྐུ  ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་དགྱ ེས་མཛད་ཡུ མ། །ཟག་མེད་བདེ་བའི་མྱུ  ་གུ ་མ། །རིགས་ཀྱ ི་ཡུ མ་ལྔ ར་ཕྱ ག་
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མཚལ་ལོ། །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་རྒྱ  ལ་དང་རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཚགས། །དཀྱ ིལ་འཁོར་མཆོག་ཏུ ་ཉེར་བཞུ གས་པའི། །ཞིང་རྡུ  ལ་གྲ ངས་མཉམ་མ་ལུ ས་པར། །དེ་སྙ ེད་ལུ ས་སྤྲུ   ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། ཞེས་བརྗ ོད་པས་ཕྱ ག་བྱ ། མཆོད་པ་འབུ ལ་བ་ནི། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་དྲ ི་མ་དག་ཕྱ ིར་དང༌། །ཟག་མེད་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ་མཆོག་འཐོབ་བྱ འི་ཕྱ ིར། །བདག་གིས་ཁྱ ེད་ལ་ཁྲུ  ས་ཆབ་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་བཞེས་སུ ་གསོལ། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་པྲ ་བ་ར་སརྐ ་ར་པཱུ  ་ཛ་མེ་གྷ ་ས་མུ ་དྲ ་སྥ ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །ཁ་དོག་མདངས་དང་མི་ལྡ ན་སྤ ངས་ཕྱ ིར་དང༌། །མཚན་དང་དཔེ་བྱ ད་མ་ལུ ས་འཐོབ་བྱ འི་ཕྱ ིར། །བདག་གིས་ཁྱ ེད་ལ་མེ་ཏོག་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། །ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ོ ་བའི་དོན་དུ ་བཞེས་སུ ་གསོལ། པུ ཥྤ ེ་ཞེས་སྔ གས་ཐོག་མཐའ་སྦྱ  ར་བ་རིགས་འགྲ ེ། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་འཆལ་བའི་དྲ ི་མ་
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སྤ ངས་ཕྱ ིར་དང༌། །ཟག་མེད་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་རྣ མ་དག་འཐོབ་བྱ འི་ཕྱ ིར། །བདག་གིས་ཁྱ ེད་ལ་བདུ ག་སྤ ོས་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། །ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་བཞེས་སུ ་གསོལ། དྷཱུ   ་པེ། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །མ་རིག་མུ ན་པ་ཐམས་ཅད་སྤ ངས་ཕྱ ིར་དང༌། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སྣ ང་བ་འཐོབ་བྱ འི་ཕྱ ིར། །བདག་གིས་ཁྱ ེད་ལ་སྣ ང་གསལ་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། །ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་བཞེས་སུ ་གསལོ། ཨཱ ་ལ་ོཀེ། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །གཡེང་བའི་དྲ ི་མ་ཐམས་ཅད་སྤ ངས་ཕྱ ིར་དང༌། །ཟག་མེད་ཏིང་འཛིན་དམ་པ་འཐབོ་བྱ འི་ཕྱ ིར། བདག་གིས་ཁྱ ེད་ལ་དྲ ི་མཆོག་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། །ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་བཞེས་སུ ་གསོལ། གྷ ནྡྷ  ེ། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །ཡུ ན་རིང་ལོག་པའི་འཚ་བ་སྤ ངས་ཕྱ ིར་དང༌། །ཆོས་ཀྱ ི་སྣ ང་བའི་ཟས་མཆོག་འཐོབ་བྱ འི་ཕྱ ིར། །བདག་གིས་ཁྱ ེད་ལ་ཞལ་ཟས་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། །ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ོ་བའི་
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དོན་དུ ་བཞེས་སུ ་གསོལ། ནཻ་ཝི་དྱ ། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །ངན་འགྲ ོར་ལོག་པའི་དགྲ ་རྣ མས་སྤ ངས་ཕྱ ིར་དང༌། །ཚངས་པའི་གསུ ང་དབྱ ངས་སྙ ན་པ་འཐོབ་བྱ འི་ཕྱ ིར། །བདག་གིས་ཁྱ ེད་ལ་སིལ་སྙ ན་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ་ོབའི་དནོ་དུ ་བཞེས་སུ ་གསོལ། ཤབྡ ། ཞེས་དང༌། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །ངན་སོང་གཡང་ས་མ་ལུ ས་སྤ ངས་ཕྱ ིར་དང༌། །ཞིང་ཁམས་རྣ མ་པར་དག་པ་འཐོབ་བྱ འི་ཕྱ ིར། །བདག་གིས་ཁྱ ེད་ལ་མཎྜ ལ་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། །ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་བཞེས་སུ ་གསོལ། རཏྣ ་མཎྜ ལ། ཞེས་མཆོད། རྡ ོ་རྗ ེ་དྲ ིལ་སྟ བས་བཅས། སྣ ང་སྟ ངོ་རྡ ་ོརྗ ེ་ནམ་མཁའི་བདག །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྡ ་ོརྗ ེའི་སྐུ  ། །རྡ ་ོརྗ ེ ་བདུ ད་འདུ ལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་འཛིན། །ཕྱ ག་འཚལ་རྡ ོ ་རྗ ེ ་མི་བསྐྱ  ོད་ལའོ། །གཟུ ང་འཛིན་རྡ ོ་རྗ ེ་བརྟ ན་པའི་ས། །ཆོས་དབྱ ིངས་ཡེ་ཤེས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། །བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་གིས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་འཛིན། །ཕྱ ག་འཚལ་རྣ མ་པར་སྣ ང་མཛད་ལའོ། །རིན་ཆེན་རྡ ོ་རྗ ེ་
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འབར་བའི་མེ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། །རྡ ོ་རྗ ེ་མཆོག་སྦྱ  ིན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་འཛིན། ཕྱ ག་འཚལ་རྡ ོ་རྗ ེ་རིན་འབྱུ  ང་ལའོ། །མཐའ་ཡས་རྡ ོ་རྗ ེ་ཆོས་ཀྱ ི་གསུ ང༌། །ཀུ ན་རྟ ོག་ཡེ་ཤེས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། །རྡ ོ་རྗ ེ་ཏིང་འཛིན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་འཛིན། །ཕྱ ག་འཚལ་རྡ ོ་རྗ ེ་མཐའ་ཡས་ལའོ། །དོན་གྲུ  བ་རྡ ོ་རྗ ེ་སྤྱ  ོད་པའི་རླུ  ང༌། །ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། །རྡ ོ་རྗ ེ་སྐྱ  བས་སྦྱ  ིན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་འཛིན། །ཕྱ ག་འཚལ་རྡ ོ་རྗ ེ་དོན་གྲུ  བ་ལའོ། །འབྱུ  ང་བ་ཁམས་ལྔ ་གནས་དག་པའི། །དབྱ ིངས་ཕྱུ  ག་མཱ ་ཀི་སངས་རྒྱ  ས་སྤྱ  ན། །གོས་དཀར་དམ་ཚིག་སྒྲ  ོལ་མ་སྟ ེ། །ཕྱ ག་འཚལ་རིགས་ཀྱ ི་ཡུ མ་ལྔ ་ལའོ། ཞེས་བསྟ ོད། ཡན་ལག་ལྷ ག་མ་རྣ མས་ནི། གང་ཚ་མ་རིག་དབང་གི་སྡ ིག་པའི་ལས། །རང་གིས་བགྱ ིས་དང་གཞན་ལ་བགྱ ིད་དུ ་སྩ ལ། །དེ་ལ་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་གྱུ  ར་པ་སོགས། །ཉེས་སྟ ོང་སྡ ིག་པའི་ལས་རྣ མས་འགྱ ོད་པས་བཤགས། །འཕགས་དང་སོ་སོའ་ིསྐྱ  ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས། །རྣ མ་དག་དགེ་བའི་བསམ་འབྱ ོར་བསོད་ནམས་ཚགས། །བསགས་དང་བསག་འགྱུ  ར་མཐོང་
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ཐོས་གྱུ  ར་པ་ལ། །ཚད་མེད་དགའ་ཞིང་གུ ས་པས་ཡི་རང་འབུ ལ། །འགྲ ོ་ལ་ཕན་བགྱ ིད་གཟུ གས་སྐུ  ་མཚན་དཔེ་ཅན། །སངས་རྒྱ  ས་བྱ ང་སེམས་ཉན་རང་དགྲ ་བཅོམ་པ། །མྱ ་ངན་འདའ་བར་བཞེད་ཀུ ན་བསྐ ལ་པ་བརྒྱ  ར། །མི་འདའ་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་བཞུ གས་གསོལ་འདེབས། །གང་ཞིག་སངས་རྒྱ  ས་བྱ ང་སེམས་འགྲ ོ་བའི་མགོན། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཟབ་མོ་ཞི་དང་སྤྲ  ོས་པ་བྲ ལ་བ་ཡི། །འོད་གསལ་འདུ ས་མ་བྱ ས་པའི་ཆོས་གསུ ང་བསྐུ  ལ། །དགེ་ཚགས་རྒྱ  ་མཚ་འགྲ ོ་བ་མ་ལུ ས་པ། །རྣ མ་མཁྱ ེན་བྱ ང་ཆུ བ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུ   ར་བསྔ ོའ།ོ །དྲུ  ག་པ་བཟླ ས་དམིགས་ནི། རང་གི་ཐུ གས་ཀའི་ཧཱུ  ྃ་དང་གཟུ ངས་སྔ གས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲ ོས། མདུ ན་བསྐྱ  ེད་ཀྱ ི་ལྷ ་ཚགས་ཐུ གས་ཀར་ཕོག་པས་རྒྱུ   ད་བསྐུ  ལ། སྐུ  ་དང་སྔ གས་ཕྲ ེང་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲ ོས་པས་རྒྱ  ལ་བ་མཆོད་ཅིང་བྱ ིན་རླ བས་བསྡུ  ས། རིགས་དྲུ  ག་གི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག་པས་ལས་ཉོན་གྱ ི་སྒྲ  ིབ་པ་སྦྱ  ངས། ཁྱ ད་པར་ངན་སོང་
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གི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་བསལ་ནས་མི་བསྐྱ  ོད་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པར་གྱུ  ར་པར་དམིགས་ལ། ལས་སྒྲ  ིབ་རྣ མ་པར་སྦྱ  ོང་བའི་གཟུ ངས་སྔ གས་གང་འགྲུ  བ་བཟླ ་ཞིང་བྱ ེ་ཡུ ངས་སོགས་ལ་
གདབ་པར་བྱ ། མཐར་ནི། བཟླ ས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་ནི་དགེ་བ་གང༌། །འགྲ ོ་ཀུ ན་བྱ ང་ཆུ བ་ཆེ་ཐོབ་པའི། །མཆོག་གི་དངསོ་གྲུ  བ་རྒྱུ   ་རུ ་ནི། །བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ལ་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། ཞེས་བཟླ ས་བརྗ ོད་ཀྱ ི་དགེ་བ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ལ་ཕུ ལ་ནས་ཐུ ན་མཚམས་ཀྱ ི་གཏོར་འབུ ལ་ལ་
འཇུ ག་པར་བཞེད་ཀྱ ང་འདིར་ནི་འོག་ནས་འབྱུ  ང་བས་སོ། །རྩ ་བའི་གསུ མ་པ་རང་གཞན་གཉིས་ཀྱ ི་
དོན་བསྒྲུ   བ་པ་བུ མ་པའི་ཆོ་ག་ལ་དྲུ  ག་ལས། །དང་པོ་བུ མ་པའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་བསྐྱ  ེད་པ་ནི། ཨ ་ཤུ ་ནྱ ་ཏཱ ་ཛྙཱ  ་ན་བཛྲ ་སྭ ་བྷཱ  ་ཝ་ཨཱ ཏྨ ་ཀོ྅ཧཾ། བུ མ་པ་མི་དམིགས་པ་སྟ ོང་པ་ཉིད་དུ ་གྱུ  ར། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུ    ྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་བུ མ་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་ཤིང་ནང་བཅུ ད་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུ ད་རྩ ིས་གང་བ། མགུ ལ་ཆིངས་ལས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ ་དང༌། ཁ་རྒྱ  ན་དཔག་བསམ་གྱ ི་ཤིང་ལས་མཆོད་པའི་བྱ ེ་



26

བྲ ག་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་འབྱུ  ང་བ་དེའི་ནང་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རང་བཞིན་དུ ་གྱུ  ར་པའི་ལྟ ེ ་བར་སྣ ་ཚགས་པདྨ ་འདབ་མ་བརྒྱ  ད་པའི་དབུ ས་དང་ཕྱ ོགས་མཚམས་རྣ མས་སུ ་ཟླ ་བའི་གདན་རེ་རེ། དེ་དག་གི་སྟ ེང་དུ ་ཧཱུ  ྃ་ཨ ་ཏྲཱ  ྃ་ཧྲཱ  ིཿཨཱ ཿ མཱུ  ྃ་ལཱ ྃ་མཱ ྃ་པཱ ྃ་ཏཱ ྃ་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་གྱུ  ར་པ་ལས་དབུ ས་སུ ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་རྡ ོ་རྗ ེ་མི་འཁྲུ  གས་པ་སྔ ནོ་པ་ོརྡ ་ོརྗ ེ་འཛིན་པ། ཤར་དུ ་རྣ མ་སྣ ང་དཀར་པ་ོའཁརོ་ལ་ོའཛིན་པ། ལྷ ོར་རིན་འབྱུ  ང་སེར་པོ་རིན་ཆེན་འཛིན་པ། ནུ བ་ཏུ ་སྣ ང་མཐའ་དམར་པོ་པདྨ ་འཛིན་པ། བྱ ང་དུ ་དོན་གྲུ  བ་ལྗ ང་གུ ་རྒྱ  ་གྲ མ་འཛིན་པ། ཤར་ལྷ ོར་ནམ་མཁའི་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་མ་དཀར་མོ་གཡས་འཁོར་ལོ། ལྷ ོ་ནུ བ་ཏུ ་སངས་རྒྱ  ས་སྤྱ  ན་མ་སེར་མོ་གཡས་རིན་པོ་ཆེ། ནུ བ་བྱ ང་དུ ་གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ་གཡས་པདྨ ། བྱ ང་ཤར་དུ ་དམ་ཚིག་སྒྲ  ོལ་མ་ལྗ ང་མོ་གཡས་ཨུ ཏྤ ་ལ། དབུ ས་མདུ ན་དུ ་མཱ ་མ་ཀི་སྔ ོན་མོ་གཡས་རྡ ོ་རྗ ེ་སྟ ེ་ཡུ མ་རྣ མས་གཡོན་གདན་ལ་བརྟ ེན་པ། ཡབ་ཡུ མ་ཐམས་
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ཅད་ཀྱ ང་ཞི་བའི་ཚུ ལ་དགུ ས་མཛས་ཤིང༌། དར་གྱ ི་ཆས་གོས་ལྔ ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ  ན་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས་སྤྲ  ས་པ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱ ིན་འོད་དུ ་འབར་བའོ། །ཅེས་བརྗ ོད། ལས་བུ མ་དུ ་པདྨ ་ཟླ ་བའི་གདན་ལ་ཁྲ ོ ་བོ་བདུ ད་རྩ ི ་འཁྱ ིལ་པ་ལྗ ང་སེར་ཞལ་གཅིག་ཕྱ ག་གཉིས་ཅུ ང་ཟད་ཁྲ ོས་པ། ཕྱ ག་གཡས་རྡ ོ་རྗ ེའི་བེ་ཅོན་ནམ་མཁར་ཕྱ ར་ཞིང་གཡོན་ཐུ གས་ཀར་སྡ ིགས་མཛུ བ་མཛད་པ། སྟ ག་སྦྲུ   ལ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པས་བརྒྱ  ན་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་མེ་འབར་བའི་ཀླ ོང་ན་ཞབས་གཡས་བསྐུ  མ་གཡོན་བརྐྱ  ང་གིས་བཞེངས་པ་གསལ་བར་གྱུ  ར། །གཉིས་པ་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་པ་ནི། རང་གི་ཐུ གས་ཀ་དང་བུ མ་ལྷ ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་ཐུ གས་སྲ ོག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲ ོས། འོག་མིན་ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ནས་སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་མི་འཁྲུ  གས་པའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་རྣ མ་པར་སྤྱ  ན་དྲ ངས།  བཛྲ ་ས་མཱ ་ཛཿ ཞེས་བརྗ ོད། དྲ ིལ་སྤ ོས་བཅས། ཧཱུ  ྃ། དམིགས་མེད་
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མཁའ་ལྟ ར་དག་ཅིང་ཁྱ བ་པའི་སྐུ  ། །སྤྱ  ན་འདྲ ེན་གཤེགས་སུ ་གསོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱ ང༌། །ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་སྐུ  ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཡེ་ཤེས་སྒྱུ   ་མར་རོལ་ཅིང་གཤེགས་སུ ་གསོལ། ཨ ་ཨེ་ཧྱ ་ཧི་བྷ ་ག་ཝན་མ་ཧཱ ་ཀ་རུ ་ཎི་ཀ་བཛྲ ་དྷཱ  ་ཏུ ་མཎྜ ལ་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཛཿཧཱུ  ྃ་བྃ་ཧོ ཿ ཞེས་སྤྱ  ན་དྲ ངས་ལ། བཛྲ ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། ས་མ་ཡེ་སྟྭ  ྃ། དམ་ཚིག་པ་དང་དབྱ ེར་མེད་དུ ་གྱུ  ར། །གསུ མ་པ་རྒྱ  ས་གདབ་པ་ནི། སྤྱ  ི་བོར་ཨ ་དཀར་པོ། མགྲ ིན་པར་ཨཱ ཿདམར་པོ། སྙ ིང་གར་ཧཱུ  ྃ་སྔ ོན་པོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཚན་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་རྡ ོ་རྗ ེ་གསུ མ་གྱ ི་ངོ་བོར་གྱུ  ར་པར་བལྟ འོ། །བཞི་པ་མཆོད་བསྟ ོད་ནི། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨརྒྷ  ཾ་ནས། ཤབྡ ་པཱུ  ་ཛ་མེ་གྷ ་ས་མུ ་དྲ ་སྥ ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། ཆོས་སྐུ  ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ ་དབྱ ེར་མེད་ཀྱ ང༌། །གཟུ གས་སྐུ  ་འཇའ་ཚན་བཞིན་དུ ་སོ་སོར་གསལ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙ ེས་པའི། རིགས་ལྔ ་བདེ་བར་གཤེགས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །བཅོམ་ལྡ ན་བདུ ད་རྩ ིའི་ཐལ་



29

མོ་ལེགས་སྦྱ  ར་བས། །བྱ ང་སེམས་སྤྱ  ི་བོར་གཤེགས་པའི་མཐུ ་སྟ ོབས་ཀྱ ིས། །བདུ ད་བཞི་རྩ ད་ནས་གཅོད་པའི་དགྲ ་ཐབས་མཁན། །བཅོམ་ལྡ ན་ཁྲ ོ་བོ་ཆེན་པོར་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། ཅེས་བརྗ ོད། །ལྔ ་པ་བཟླ ས་དམིགས་ནི། གཟུ ངས་ཐག་ལ་འཇུ ས་ཏེ། རང་གི་ཐུ གས་ཀའི་ཧཱུ  ྃ་དང་སྔ གས་འཁོར་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲ ོས་པ་གཟུ ངས་ཐག་ལ་འཁྲ ིལ་ཏེ་སོང༌། བུ མ་ལྷ འི་ལྷ ་ཚགས་ཐུ གས་ཀར་ཕོག་པས་རྒྱུ   ད་བསྐུ  ལ། འོད་ཟེར་སྤྲ  ོ་བསྡུ  འི་སྦྱ  ོར་བས་དོན་གཉིས་མཛད། སྐུ  ་དང་སྔ གས་ཕྲ ེང་ལས་ལས་སྒྲ  ིབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་ཀྱ ི་བདུ ད་རྩ ིའི་རྒྱུ   ན་བབས་པས་བུ མ་པ་ཡོངས་སུ ་གང་བར་གྱུ  ར་པར་བསམ་ལ། ལས་སྒྲ  ིབ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་ཀྱ ི་གཟུ ངས་བརྒྱ  ་སྟ ོང་སོགས་གང་འགྲུ  བ་བཟླ ། དེ་རྗ ེས་ལས་སྔ གས་བརྒྱ  ་རྩ འམ་
ཉེར་གཅིག་བརྗ ོད། མཐར་དུ ང་ཆུ ་མེ་ཏོག་བཅས་མཆོད་ཡོན་ཕུ ལ་ལ། ཨ ་བཛྲ ་ཨུ ་ད་ཀ་ཧཱུ  ྃ། ལྷ ་རྣ མས་བདེ་སྟ ོང་གི་ངོ་བོར་ཞུ ་བ་བུ མ་པའི་ཆུ ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ ་གྱུ  ར། ཁྲ ོ་བོ་བདུ ད་རྩ ི་འཁྱ ིལ་བ་ཉིད་རྡ ོ་རྗ ེའི་རྡུ  ལ་ཕྲ ་རབ་ཀྱ ི་གྲ ངས་མཉམ་ཁྲ ོ་བོའ་ིསྤྲ  ིན་དུ ་གྱུ  ར། ཞེས་
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བརྗ ོད། །དྲུ  ག་པ་གཏོར་མ་འབུ ལ་བ་ལ་གཉིས། འཇིག་རྟ ེན་ལས་འདས་པ་དང༌། མ་འདས་པའོ། །དང་
པོ་ནི། འདས་གཏརོ་བསངས་སྦྱ  ངས། སྟ ངོ་པའི་ངང་ལས་ཨ ་ལས་རིན་པ་ོཆེའི་སྣ དོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ  ་ཆེ་བའི་ནང་དུ ་ཨ ་འོད་དུ ་ཞུ ་བ་ལས་ལྷ ་རྫ ས་ལས་གྲུ  བ་པའི་གཏོར་མ་དྭ ངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་བསྐྱ  ེད་པར་གྱུ  ར། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ལན་གསུ མ་གྱ ིས་བརླ བས། བཅོམ་ལྡ ན་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗ གས་འོད་ཟེར་གྱ ི་སྦུ  ་གུ ས་གཏོར་མའི་བཅུ ད་བདུ ད་རྩ ིའི་རང་བཞིན་སྤྱ  ན་དྲ ངས་ཤིང་གསོལ་བས་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་མཉེས་པར་གྱུ  ར་པར་བསམ། ཨ་ཀཱ ་རོ་རྒྱ  ་བཅས་ལན་གསུ མ་གྱ ིས་འབུ ལ། བཅོམ་ལྡ ན་འཁོར་དང་བཅས་རྣ མས་ཀྱ ིས། །ལྷ ་རྫ ས་དག་པའི་གཏོར་མ་འདི། བཞེས་ལ་རང་གཞན་སེམས་ཅན་གྱ ི། །ལས་ཉོན་སྒྲ  ིབ་པ་བྱ ང་བ་དང༌། །ས་ལམ་བར་ཆད་ཀུ ན་ཞི་ནས། །རྣ མ་གྲ ོལ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩ ོལ་མཛད། ཅེས་གསོལ། །གཉིས་པ་ནི། དཔལ་མགོན་ཆོས་སྐྱ  ོང་དང༌། རིགས་དྲུ  ག་ལན་ཆགས་ཀྱ ི་མགྲ ོན་ཏེ། དཀར་ཟླུ  མ་གཉིས་སོ་སོར་
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བཤམས་ལ་བསངས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཨ ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣ ོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ  ་ཆེ་བའི་ནང་དུ ་ཨ ་འོད་དུ ་ཞུ ་བ་ལས་ལྷ ་རྫ ས་ལས་གྲུ  བ་པའི་གཏོར་མ་དྭ ངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་བསྐྱ  ེད་པར་གྱུ  ར། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ལན་གསུ མ་གྱ ིས་བརླ བས། གཏོར་མ་དང་པོ། ཨ་ཀཱ ་རོ་ལན་གསུ མ་གྱ ིས་དཔལ་མགོན་ལ་ཕུ ལ་ལ། བདེ་གཤེགས་སྤྱ  ན་སྔ ར་ཞལ་བཞེས་པའི། །འཇིག་རྟ ེན་སྐྱ  ོང་བ་གྲ གས་ལྡ ན་པ། །དཔལ་མགོན་བདུ ན་ཅུ ་རྩ ་ལྔ ་པོ། །འཁོར་བཅས་གཏོར་མ་དམ་པ་འདི། །བཞེས་ལ་སྒྲུ   བ་པའི་བར་ཆད་སོལ། །ཆོས་དང་མཐུ ན་པའི་སྡ ོང་གྲ ོགས་མཛད། ཅེས་འཕྲ ིན་ལས་བཅོལ། གཏོར་མ་གཉིས་པ་གཤེགས་བཞིའི་མཚན་དང༌། སམྦྷ  ་རའི་སྔ གས་ལན་གསུ མ་གྱ ིས་རིགས་དྲུ  ག་དང༌། བགེགས་རིགས་ཤ་འཁོན་གྱ ི་མགྲ ོན་ལ་བསྔ ོས་ལ། མཆོད་སྦྱ  ིན་གཏོར་མ་རྒྱ  ་ཆེན་པོ། །ཅི་འདོད་ཟད་མེད་འབྱུ  ང་འདི་དག །སྐྱ  ེ་བཞི་རྒྱུ   ད་ལྔ ་ཁམས་གསུ མ་གྱ ིས། བསྡུ  ས་པའི་རིགས་དྲུ  ག་སྙ ིང་རྗ ེའི་མགྲ ོན། །ཁྱ ད་པར་ཚ་རབས་ཐོག་མེད་ཀྱ ི། །ལན་
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ཆགས་བགེགས་རིགས་ཤ་འཁོན་མགྲ ོན། །ཀུ ན་ལ་ནམ་མཁའ་མཛད་དུ ་འབུ ལ། བུ ་ལོན་འཁོར་ཞིང་ལན་ཆགས་བྱ ང༌། །འཁོར་བའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ལས་གྲ ོལ་ཞིང༌། བླ ་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་སྨ ོན་ལམ་གདབ་བོ། རྩ ་བའི་བཞི་པ་རྗ ེས་འབྲ ེལ་ལ་བདག་དོན་དཀྱ ིལ་འཁོར་དུ ་འཇུ ག་ཅིང་དབང་བླ ངས་པ་དང༌། གཞན་དོན་དབང་བསྐུ  ར་གནས་ལུ ང་
བྱ ་བའི་ཚུ ལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དེའང་དཀྱ ིལ་འཁོར་དུ ་འཇུ ག་པ་དང༌། དབང་དངོས་ཀྱ ི་རིམ་པ་གཉིས་
ལས། ཐོག་མར་ལས་བུ མ་གྱ ིས་ཁྲུ  ས་བྱ ས་ལ་དཀྱ ིལ་འཁོར་ཀྱ ི་མདུ ན་དུ ་འཁོད་པས་ཡོན་འབུ ལ་ཞིང༌། 
སླ ོབ་དཔོན་གྱ ི་བྱ ་བ་རྣ མས་དཀྱ ིལ་འཁོར་གཙ་བོས་མཛད་པར་མོས་ལ། ཇི་ལྟ ར་བལྟ མས་པ་ཙམ་གྱ ིས་ནི། སོགས་དང༌། ས་གཞི་སྤ ོས་ཆུ ས་སོགས་བྱ ། སླ ོབ་མས། དགའ་ཆེན་ཁྱ ོད་བདག་སྟ ོན་པ་སྟ ེ། །སླ ོབ་དཔོན་ཁྱ ེད་ནི་དགོངས་སུ ་གསོལ། །བྱ ང་ཆུ བ་ཆེན་པོའ་ིཚུ ལ་བསྟ ན་པ། །མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བདག་འཚལ་ལོ། །དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་བདག་ལ་སྩ ོལ། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ང་བདག་ལ་སྩ ོལ། །སངས་རྒྱ  ས་ཆོས་དང་དགེ་འདུ ན་ཏེ། 
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སྐྱ  བས་གསུ མ་དག་ཀྱ ང་བདག་ལ་སྩ ལོ། །ཐར་པ་ཆེན་པའོ་ིགྲ ངོ་མཆགོ་ཏུ ། །མགོན་པོས་བདག་ནི་གཞུ ག་པར་འཚལ། ཞེས་ལན་གསུ མ་གྱ ིས་གསོལ་བ་གདབ། སླ ོབ་དཔོན་གྱ ིས། བུ ་ཚུ ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ། །ཁྱ ོད་ནི་ཚུ ལ་ཆེན་སྣ ོད་ཡིན་གྱ ི། །གསང་སྔ གས་སྤྱ  ོད་ཚུ ལ་ཆོ་ག་ནི། །ཁྱ ོད་ལ་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱ ། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་གང་བཞུ གས་དང༌། །གང་དག་འདས་དང་མ་བྱ ོན་པ། །དེ་དག་ཀུ ན་གྱ ི་གསང་སྔ གས་ཀྱ ི། ཆོ་ག་ཟབ་མོ་འདི་མཁྱ ེན་པས། །དཔའ་བོས་བྱ ང་ཆུ བ་ཤིང་དྲུ  ང་དུ ། །ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་ཚད་མེད་བརྙ ེས། །སྐྱ  ོབ་པ་སངས་རྒྱ  ས་དཔའ་ཆེན་པོས། །བདུ ད་སྡ ེ་ཤིན་ཏུ ་མི་བཟད་པའི། །དཔུ ང་ཆེན་དག་ཀྱ ང་འདི་ཡིས་བཅོམ། །དེ་བས་ཀུ ན་མཁྱ ེན་འཐོབ་བྱ འི་ཕྱ ིར། །བུ ་ཡི་བླ ོ་གྲ ོས་འདི་གྱ ིས་ཤིག །ཅེས་སྤྲ  ོ་བ་བསྐྱ  ེད་ཅིང་གནང་བ་སྦྱ  ིན། སླ ོབ་མས། དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་བདག་སྐྱ  བས་མཆི། སོགས་བདུ ན་རྣ མ་དག་གིས་རྒྱུ   ད་སྦྱ  ངས། ཨ ་ཙཀྱུ  ་བྷ ནྡྷ  ་བཱ ་ར་མ་ཎ་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། མིག་རས་ཀྱ ིས་གཡོགས། ཨ་ཁཾ་བི་ར་ཧཱུ  ྃ། མེ་ཏོག་
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ཐོགས། སྙ ིང་གར་ཀུ ན་རྫ ོབ་བྱ ང་སེམས་ཟླ ་དཀྱ ིལ་སྟ ེང༌། །དོན་དམ་བྱ ང་སེམས་རྡ ོ་རྗ ེ་རྩ ེ་ལྔ ར་གྱུ  ར། ཨ ་སརྦ ་ཡོ་ག་ཙིཏྟ ་ཨུ ་པ་ད་ཡ་མི། ལན་གསུ མ། ཐམས་ཅད་རྡ ོ་རྗ ེའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་མཆོག་སེམས་བསྐྱ  ེད། སུ ་ར་ཏེ་ས་མ་ཡ་སྟྭ  ྃ་ཧོཿ སིདྡྷ  ི་བཛྲ ་ཡ་ཐ་སུ ་ཁཾ། རྡ ོ་རྗ ེ་སྙ ིང་གར་བཞག དྲ ི་ཡི་ཐེག་ལེ་གནས་གསུ མ་དུ ་བཀོད། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། རྡ ོ་རྗ ེས་རེག་ལ། སྤྱ  ི་བོར་ཨ ་དཀར་པོ། མགྲ ིན་པར་ཨཱ ཿདམར་པོ། སྙ ིང་གར་ཧཱུ  ྃ་སྔ ོན་པོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཚན་པར་གྱུ  ར། ཅེས་རིགས་གསུ མ་གྱ ི་ལྷ ར་བྱ ས་པ་ལ། ཨ ་བཛྲ ་པཱུ  ཥྤ ེ་དྷཱུ   ་པེ་ཨཱ ་ལོ་ཀེ་གྷ ནྡྷ  ེ་ནཻ་ཝི་དྱ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཞེས་ཉེར་སྤྱ  ོད་ཀྱ ིས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། ཐུ གས་ཀྱ ི་ཡེ་ཤེས་ཧཱུ  ྃ་སྔ ོན་པོའ།ི །རྣ མ་པར་ཆར་བཞིན་ལུ ས་ལ་ཞུ གས། ཨ ་བཛྲ ་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨཱ ཿ ལན་གསུ མ། བཛྲ ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། ས་མ་ཡེ་སྟྭ  ྃ། ཞེས་བརྟ ན་པར་བྱ ། མེ་ཏོག་དཀྱ ིལ་འཁོར་དུ ་དོར་ལ། པུ ཥྤ ེ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་ཧོཿ རིགས་ངེས་པ་དེ་ཉིད། པྲ ་ཏཱ ི་གྷྲ  ིཧྣ ་ཨི་མཾ། སྤྱ  ི་བོར་བཅིངས། ཙཀྱུ  ་པྲ ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། མིག་རས་དབྱ ེ། དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་ལྷ ་རྟ ེན་དང་བརྟ ེན་པར་
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བཅས་པ་མངོན་སུ མ་དུ ་མཐོང་བར་གྱུ  ར། དུ ང་ཞལ་གྱ ི་ཆུ ་སྦྱ  ིན་ལ། ཨ ་བཛྲ ་ས་མ་ཡ་ཨུ ་ད་ཀ་ཋ་ཋ། རྡ ོ་རྗ ེ་མགོར་བཞག དེང་ཕྱ ིན་རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་པ་ང་ཡིན་པས། བསྒ ོས་པའི་དོན་རྣ མས་འདའ་བ་མེད་པར་སྒྲུ   བས། ཞེས་བརྗ ོད། དེས་འཇུ ག་ཆོས་གྲུ  བ། གཉིས་པ་དབང་དངོས་ནི། མཎྜ ལ་འབུ ལ། བྱ ང་ཆུ བ་རྡ ོ་རྗ ེ་སངས་རྒྱ  ས་ལ། །མཆོད་ཆེན་ཇི་ལྟ ར་སྩ ལ་བ་ལྟ ར། །བདག་ཀྱ ང་སྐྱ  ོབ་པའི་དོན་གྱ ི་ཕྱ ིར། །ནམ་མཁའི་རྡ ོ་རྗ ེ་དེང་བདག་སྩ ོལ། གསོལ་གསུ མ་གདབ། དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་གཙ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ ས་དབང་བསྐུ  ར་བའི་དགོངས་པ་མཛད། གཤེགས་མ་ལྔ ས་རིན་པོ་ཆེའི་བུ མ་པ་བདུ ད་རྩ ིས་གང་བ་ཐོགས་ནས་སྤྱ  ི་བོ་ནས་དབང་བསྐུ  ར་བར་གྱུ  ར། རྣ མ་རྒྱ  ལ་བུ མ་པ་སྤྱ  ི་བོར་བཏེག་ལ། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མི་བསྐྱ  ོད་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཡུ མ། །མ་མཱ ་ཀི་ཡི་ཕྱ ག་མཚན་བུ མ་པ་སྟ ེ། །གཉིས་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཆུ ་འདི་ཡིས། །སྐ ལ་ལྡ ན་ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡ ང་དག་གྱུ  ར་ཅིག །ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨ་བྷ ི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱ  ི་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། མཉམ་
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ཉིད་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་འབྱུ  ང་ལྡ ན་ཡུ མ། །སངས་རྒྱ  ས་སྤྱ  ན་གྱ ི་ཕྱ ག་མཚན་བུ མ་པ་སྟ ེ། །གཉིས་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཆུ ་འདི་ཡིས། །སྐ ལ་ལྡ ན་ཉོན་མོངས་ང་རྒྱ  ལ་དག་གྱུ  ར་ཅིག །སྔ གས་བརྗ ོད། །ཀུ ན་རྟ ོག་ཡེ་ཤེས་སྣ ང་བ་མཐའ་ཡས་ཡུ མ། གོས་དཀར་མོ་ཡི་ཕྱ ག་མཚན་བུ མ་པ་སྟ ེ། །གཉིས་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཆུ ་འདི་ཡིས། །སྐ ལ་ལྡ ན་ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་དག་གྱུ  ར་ཅིག །སྔ གས་བརྗ ོད། ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་དོན་ཡོད་གྲུ  བ་པའི་ཡུ མ། །དམ་ཚིག་སྒྲ  ོལ་མའི་ཕྱ ག་མཚན་བུ མ་པ་སྟ ེ། གཉིས་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཆུ ་འདི་ཡིས། །སྐ ལ་ལྡ ན་ཉོན་མོངས་ཕྲ ག་དོག་དག་གྱུ  ར་ཅིག །སྔ གས་བརྗ ོད། ཆོས་དབྱ ིངས་ཡེ་ཤེས་རྣ མ་པར་སྣ ང་མཛད་ཡུ མ། ནམ་མཁའི་དབྱ ིངས་ཕྱུ  ག་ཕྱ ག་མཚན་བུ མ་པ་སྟ ེ། །གཉིས་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཆུ ་འདི་ཡིས། །སྐ ལ་ལྡ ན་ཉོན་མོངས་གཏི་མུ ག་དག་གྱུ  ར་ཅིག །ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨ་བྷ ི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱ  ི་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་མགོ་བོའ་ིགནས་ལྔ ར་བཞག་ཅིང་གཏོར་བླུ  གས་བྱ ། བུ མ་ཆུ ་མྱ ང༌། 
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དེ་ལྟ ར་བུ མ་པའི་དབང་བསྐུ  ར་བས་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ འི་སྒྲ  ིབ་པ་དག ཕུ ང་པོ་ལྔ ་གནས་གྱུ  ར། ཡེ་ཤེས་ལྔ ་མངོན་དུ ་བྱ ས། དབང་རྟ གས་སུ ་རིགས་ལྔ ་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  འི་རྣ མ་པས་དབུ ་བརྒྱ  ན་པར་གྱུ  ར། དབུ ་རྒྱ  ན་ཅོད་པཎ་ཐོགས་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དབུ ་རྒྱ  ན་ཅོད་པན་འདིས། །སྐ ལ་ལྡ ན་སྐྱ  ེས་བུ ་ཁྱ ོད་ལ་དབང་བསྐུ  ར་བས། །སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫ ོགས་ནས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ ་ནི་མྱུ  ར་དུ ་རྟ ོགས་པར་ཤོག ཨ ་རཏྣ ་མུ ་ཀུ ་ཊ་པཏཌ་ཨ་ཝ་ལམྦྷ  ་ན་ཨ་བྷ ི་ཥིཉྩ ་ཏྲཱ  ྃ། ཞེས་མགོར་བཅིངས། དམ་རྒྱ  ་བཅིངས་པ་སྙ ིང་གར་བཞག་ལ། རྡ ོ་རྗ ེ་སེམས་པའི་གནས་འདུ ག་སྟ ེ། །ཐམས་ཅད་བྱ ས་ཤིང་ཀུ ན་བྱ ོས་ཀྱ ང༌། །འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཉེས་པས་མི་གོས་ན། །སྙ ིང་རྗ ེ་ཆེན་པོ་སྨ ོས་ཅི་དགོས། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏོདྦྷ  ་ཝ་ཨ་བྷ ི་ཥིཉྩ ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་བརྗ ོད། དེ་ནས་མཐའ་བརྟ ེན་ནི། བཀྲ ་ཤིས་རྟ གས་བརྒྱ  ད་ཐོགས་ལ། ལྷ ་དབང་གཡུ ལ་ལས་རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་བའི་སྐ བས། །བཀྲ ་ཤིས་ལྷ ་མོ་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས་མཆོད་པ་ལྟ ར། །དེང་འདིར་དབང་རྫ ོགས་སྐ ལ་ལྡ ན་སྐྱ  ེས་བུ ་ལ། །བཀྲ ་
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ཤིས་རྟ གས་བརྒྱ  ད་དག་གིས་དབང་བསྐུ  ར་བགྱ ི། ཨ ་ཨཥྚ ་མངྒ ་ལ་ཨ་བྷ ི་ཥིཉྩ ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་དབང་བསྐུ  ར། རྫ ས་བརྒྱ  ད་ཐོགས་ལ། སྔ ོན་ཚ་དོན་ཀུ ན་གྲུ  བ་པ་བྱ ང་ཆུ བ་ཚ། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་རྫ ས་བརྒྱ  ད་དག་གི་མདུ ན་བདར་བཞིན། །དེང་འདིར་དབང་རྫ ོགས་སྐ ལ་ལྡ ན་སྐྱ  ེས་བུ ་ལ། །བཀྲ ་ཤིས་རྫ ས་མཆོག་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས་དབང་བསྐུ  ར་བགྱ ི། ཨ ་ཨཥྚ ་མངྒ ་ལ་ཙི་ཧྣ ་ཨ་བྷ ི་ཥིཉྩ ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་དབང་བསྐུ  ར། རྒྱ  ལ་སྲ ིད་སྣ ་བདུ ན་ཐོགས་ལ། དབང་ཕྱུ  ག་དམ་པའི་མཆོག་ནི་ཐོབ་པ་ལ། །རིན་ཆེན་རྣ མ་པ་བདུ ན་གྱ ིས་རབ་མཛས་ལྟ ར། དེང་འདིར་དབང་རྫ ོགས་སྐ ལ་ལྡ ན་སྐྱ  ེས་བུ ་ལ། །རྒྱ  ལ་སྲ ིད་རིན་ཆེན་བདུ ན་གྱ ིས་དབང་བསྐུ  ར་བགྱ ི། ཨ ་སབྟ ་རཏྣ ་ཨ་བྷ ི་ཥིཉྩ ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་དབང་བསྐུ  ར། རྗ ེས་དམ་ཚིག་བསྒྲ  ག་བཟུ ང་ནི། དེང་ནས་རྟ ག་ཏུ ་བུ ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས། །རྒྱ  ལ་བས་གསུ ངས་པའི་དམ་ཚིག་དང༌། སྡ ོམ་པ་དང་ནི་བླ ་མའི་བཀའ། །ཤིན་ཏུ ་མོས་པས་བསྲུ  ང་བར་བྱ ། ཞེས་དང༌། གཙ་བོས་ཇི་ལྟ ར་སོགས་དང༌། ས་གཞི་སྤ ོས་སོགས་ཡོན་འབུ ལ། དེང་ནས་བརྩ མས་ཏེ་བདག་
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བྲ ན་དུ ། སོགས་ལུ ས་འབུ ལ་སྤྱ  ི་ལྟ ར་བྱ འོ། །གཉིས་པ་གཞན་དོན་གསོན་ལ་དབང་བསྐུ  ར་གྱ ི་ཆོ་ག་དང༌། གཤིན་པོ་གནས་ལུ ང་གི་སྒ ོ་ནས་རྗ ེས་སུ ་འཛིན་པ་གཉིས་ལས། །དང་པོ་ནི། སླ ོབ་མ་ལ་གོང་གི་
བདག་འཇུ ག་གི་རྗ ེས་ཐོག་མཚམས་སྦྱ  ོར་གྱ ིས་སྐ བས་ཕྱ ེད་པར་བྱ ས་ལ་དབང་བསྐུ  ར་བར་བྱ ་ཞིང༌། 
འོག་མ་ལ་གནས་ལུ ང་ཇི་ལྟ ར་བྱ ་བའི་ཚུ ལ་ནི། དེའང་དམིགས་རྟ ེན་ཚ་འདས་ཀྱ ི་ཕུ ང་པོའམ་རུ ས་བུ ། 
ཡང་ན་མིང་བྱ ང་བྱ ་སྟ ེ་ཤོག་བུ ར་ཚ་འདས་ཀྱ ི་གཟུ གས་དར་གོས་གྱ ོན་ཞིང་པུ ས་བཙུ གས་ཐར་སྦྱ  ར་
ནོར་བུ ་ཐོགས་པའི་སྙ ིང་གར་ནྲ ྀ་དང་མིང་བྱ ང་བྲ ིས་པ། སྟ ེང་དུ ་གདུ གས་དང་གཡས་གཡོན་དར་པཎ་
བཅས་སྨྱུ   ག་མ་ཚིག་གསུ མ་པར་སྒྲ  ོན་ལ་ས་སྟ ེགས་སྟ ན་དཀར་པདྨ ་འདབས་བརྒྱ  ད་སྟ ེང་དུ ་བཀོད། 
འོག་ནས་འབྱུ  ང་བའི་ཡོ་བྱ ད་སྦྱ  ོང་གསུ མ་སྡ ིག་སྦྱ  ོངས། བྱ ེ་རིལ་ཡུ ངས། ཁྲུ  ས་བུ མ། དར་མེ་ལོང་འདོད་
ཡོན་སོགས་འདུ ་བྱ ས་ལ། (( ༈ དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་བརྒྱུ   ད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ་
ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རིམ་པ་དད་གསུ མ་ཡིད་ཀྱ ི་པད་དཀར་ཞེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་སོ།། ན་མོ་གུ ་རུ ། སྐྱ  བས་ཀུ ན་འདུ ས་སྟ ོན་པ་བདག་མེད་པ། །རྗ ེ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དངོས་འཛམ་གླ ིང་
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རྒྱ  ན། །མཚན་སྙ ན་པ་གྲ གས་པས་ཡོངས་ཁྱ བ་པའི། །དཔལ་འབའ་རོམ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕྲ ལ་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་དཔལ་ཡོན་མ་ལུ ས་དང༌། །ཕུ ག་གཏན་གྱ ི་བདེ་ལེགས་ཇི་སྙ ེད་པ། རྗ ེ་བརྒྱུ   ད་པ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ལས་བྱུ  ང༌། །བདག་དེ་ཕྱ ིར་གུ ས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་འོག་མིན་ཆོས་དབྱ ིངས་ཕོ་བྲ ང་ན། །རྗ ེ་བཛྲ ་དྷ ་ར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤར་ཟ་ཧོར་ནོར་བུ འི་དགོན་པ་ན། །རྗ ེ་པྲ ཛྙཱ  ་བྷ ་དྲ ་ལ་གསོལ༴ བྱ ང་ཕུ ལླ ་ཧ་རིའི་དགོན་པ་ན། །རྗ ེ་ཛྙཱ  ་ན་སིདྡྷ  ི་ལ་གསོལ༴ ལྷ ོ་གྲ ོ་བོ་ལུ ང་གི་དགོན་པ་ན། །རྗ ེ་དྷ རྨ ་མ་ཏི་ལ་གསོལ༴ ནུ བ་གངས་དཀར་ཏི་སེའི་གནས་མཆོག་ན། །རྗ ེ་ཧ་སྱ ་བཛྲ ་ལ་གསོལ༴ ཤར་དྭ གས་ལྷ ་དཔལ་གྱ ི་དགོན་པ་ན། །རྗ ེ་པུ ཎྱ ཻ་རཏྣ ་ལ་གསོལ༴ གནས་འབའ་རོམ་རིན་ཆེན་སྤུ  ངས་པ་ན། །རྗ ེ་དྷ རྨ ེ་ཤྭ ་ར་ལ་གསོལ༴ མཚལ་གོང་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲ ང་ན། །རྗ ེ་བིརྻ ་ཀིརྟ ི་ལ་གསོལ༴ གནས་ཡེལ་པ་སྤ ོས་ཀའི་སྒྲུ   བ་གནས་ན། །རྗ ེ་བུ དྡྷ  འི་མཚན་ཅན་ལ་གསོལ༴ གནས་འབྲ ི་
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ཀླུ  ང་དཔལ་གྱ ི་གདན་ས་ན། །རྗ ེ་རཏྣ ་ཤྲཱ  ི་ལ་གསོལ༴ གནས་སྟ ག་ལུ ང་ཆོས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །རྗ ེ་མངྒ ་ཤྲཱ  ི་ལ་གསོལ༴ ཤར་རྒྱ  ་ནག་མཁར་ལུ ང་གི་དགོན་པ་ན། །རྗ ེ་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་ལ་གསོལ༴ བྱ ང་སྐུ  ་འབུ མ་གྱ ི་ཆོས་སྡ ེ་ཆེན་པོ་ན། །དཔལ་པྲ ཛྙཱ  ་བོ་དྷ ི་ལ་གསོལ༴ གནས་ཕོ་བྲ ང་ནང་ས་ོཆེན་མ་ོན། །རྗ ེ་ཨཀྵ ་ོབཛྲ ་ལ་གསལོ༴ གནས་ཚངས་པའི་འདུ ས་ས་གསར་པ་ན། །བོ་དྷ ི་ཀུ ་མ་ར་ལ་གསོལ༴ གནས་དབྱ ིངས་ཡེ་ཟུ ང་འཇུ ག་གི་ཕོ་བྲ ང་ན། རིགས་དབོན་ཀིརྟ ི་བོ་དྷ ི་ལ་གསོལ༴ གནས་སྐུ  ་བཞི་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །གྲུ  བ་བརྙ ེས་བིརྻ ་དྷྭ  ་ཛ་ལ་གསོལ༴ གནས་ཚགས་ཆེན་གཉིས་རྫ ོགས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། ནང་སོ་མངྒ ་དྷྭ  ་ཛ་ལ༴ གནས་དོན་གཉིས་འགྲུ  བ་པའི་ཕོ་བྲ ང་ན། །རྗ ེ་བཙུ ན་པུ ཎྱ ཻ་རཏྣ ་ལ་གསོལ༴ གནས་ཀེ་ཉི་མཁར་སེར་གྱ ི་གདན་ས་ན། མཚུ ངས་མེད་པུ ཎྱ ཻ་མ་ཏི་ལ་གསོལ༴ གནས་ལུ གས་གཉིས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུ   ར་བ་ན། །གོ་ཤྲཱ  ི་པུ ཎྱ ཻ་བྷ ་དྲ ་ལ་གསོལ༴ གནས་ཟབ་ཞི་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །གྲུ  བ་
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མཆོག་བུ དྡྷ  ་ཤྭ ་ར་ལ་གསོལ༴ གནས་སྙ ིང་ཐང་བྱ ་རྒ ོད་སྤུ  ངས་རི་ན། །པུ ཎྱ ཻ་ཨ་མོ་གྷ ་ལ་གསོལ༴ གནས་ཀུ ན་ཁྱ བ་བདེ་ཆེན་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །མངྒ ་ཨ་མོ་གྷ ་ལ་གསོལ༴ གནས་འདོད་དགུ ་འབྱུ  ང་བའི་ཕོ་བྲ ང་ན། །པུ ཎྱ ཻ་ས་མུ ་དྲ ་ལ་གསོལ༴ གནས་སྙ ིང་རྗ ེ་མཁའ་ཁྱ བ་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། ཀརྨ ་དྷ རྨ ་ར་ཛ་ལ་གསོལ༴ གནས་འཇའ་ལུ ས་འོད་སྐུ  འི་ཕོ་བྲ ང་ན། །གྲུ  བ་དབང་དེ་ཝ་རཀྵ ་ལ་གསོལ༴ གནས་འཛིན་མེད་འོད་གསལ་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཀརྨ ་ཤ་སཱ ་པ་ལ༴ གནས་བཤད་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་སྤ ེལ་བ་ན། ཀརྨ ་བྲ ་ཧྨ ་སྭ ་ར་ལ་གསོལ༴ གནས་ལུ ང་རྟ ོགས་ལ་མངའ་དབང་འབྱ ོར་བ་ན། མཁས་དབང་རཏྣ འི་མཚན་ཅན་ལ་གསོལ༴ གནས་མཁའ་ཁྱ བ་ཆོས་སྐུ  འི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཀརྨ ་ཝགྷ ནྡྲ  ་ལ་གསོལ༴ གནས་དག་པ་ལོངས་སྐུ  འི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཆོས་རྗ ེ་པུ ཎྱ ཻ་ཛྙཱ  ་ན་ལ་གསོལ༴ གནས་གཞན་དོན་སྤྲུ   ལ་སྐུ  འི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཝགྷ ནྡྲ  ་བི་ཛ་ལ༴ ༧ གནས་སྤྱ  ི་གཙུ ག་པད་ཟླ འི་གདན་སྟ ེང་ན། །རྗ ེ་རྩ ་བའི་བླ ་མ་ལ༴ གནས་རྣ མ་ཀུ ན་
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མཆོག་ལྡ ན་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། དམ་ཆོས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ༴ གནས་རྒྱ  ལ་ཁམས་ཕྱ ོགས་མེད་ཀྱ ི་དགོན་པ་ན། །མཆེད་གྲ ོགས་རྡ ོ་རྗ ེ་སྤུ  ན་ཚགས་ལ་གསོལ༴ གནས་རང་ལུ ས་རྒྱ  ལ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ན། །ཡི་དམ་རྒྱུ   ད་སྡ ེའི་ལྷ ་ཚགས་ལ་གསོལ༴ གནས་དཀར་དམར་གྱ ི་སྣ ང་ཆ་དག་པ་ན། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིམ་ཚགས་ལ་གསོལ༴ གནས་ཕྱ ོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་དུ ར་ཁྲ ོད་ན། །ཆོས་སྐྱ  ོང་མ་མགོན་ལྕ མ་དྲ ལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༈ དོན་བརྒྱུ   ད་པ་ལ་གསོལ་བཏབ་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །བདག་ཅི་བྱ ས་ཆོས་སུ ་འགྲ ོ ་བ་དང༌། །ཅི་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུ  བ་ནས་ཀྱ ང༌། །བྱ མས་སྙ ིང་རྗ ེ་འབྱ ོངས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །རྟ ེན་ཐ་མལ་ཕྲ ་རག་སྒ ོ་གསུ མ་པོ། །ཐབས་རྡ ོ་རྗ ེ་གསུ མ་གྱ ིས་ཕྱ ག་རྒྱ  ས་བཅིངས། །ལམ་རྩ ་ཐིག་རླུ  ང་གསུ མ་ལ་གནད་བསྣུ  ན་པས། །ཐབས་ལམ་ལ་བརྟ ན་པ་ཐོབ་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །གནས་ལུ གས་ཀྱ ི་ལྟ ་བ་རིན་པོ་ཆེ། །མཐའ་བཞིའི་དྲ ི་མས་མ་སླ ད་པར། 
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སྤྲ  ོས་བྲ ལ་ནམ་མཁའི་དཀྱ ིལ་ལྟ ་བུ འི། །གཤིས་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །འོད་གསལ་གྱ ི་སྒ ོམ་པ་རིན་པོ་ཆེ། །བླ ོས་བྱ ས་འཇོག་ཐབས་ཀྱ ིས་མ་བསླ ད་པར། །མ་ཡེང་མི་བསྒ ོམ་བཟོ་བཅོས་བྲ ལ། །གཉུ ག་མ་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཤུ གས་འབྱུ  ང་གི་སྤྱ  ོད་པ་རིན་པོ་ཆེ། །ཐོ་ཅོ་དང་ཚུ ལ་འཆོས་ཀྱ ིས་མ་བསླ ད་པར། །གང་བྱུ  ང་ཀུ ན་ལམ་དུ ་འཁྱ ེར་ནུ ས་པས། །འགགས་མེད་ཤར་གྲ ོལ་དུ ་རྟ ོགས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ཀྱ ི་འབྲ ས་བུ ་རིན་པོ་ཆེ། །རེ་དོགས་ཀྱ ི་འདོད་བླ ོས་མ་བསླ ད་པར། །གཞི་འབྲ ས་ཀུ ན་དབྱ ིངས་སུ ་འུ བ་ཆུ བ་པའི། སྒ ོམ་མེད་བྱ ་རྩ ོལ་བྲ ལ་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །མདོར་ན་སྐྱ  ེ་བ་དང་ཚ་རབས་ཀུ ན། རྗ ེ་བླ ་མ་རྣ མས་དང་མི་འབྲ ལ་ཞིང༌། རིམ་གཉིས་ཀྱ ི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ལ་ལེགས་གཞོལ་བས། །དཔལ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དབང་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་སྒྲུ   བ་སྡ ེའི་བླ ་མ་པདྨ ་ཡོན་ཏན་ནས་ལྷ ་རྫ ས་རབ་དཀར་བཅས་ཆེད་དུ ་བསྐུ  ལ་ངོར། དུ ས་མཐའི་སྙ ོམ་ལས་མཁན་ ༧འཇམ་
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དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་ཆེན་དུ ་འབོད་པས་ཡིད་ལ་གང་ཤར་གྱ ིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་ཆེར་
འཕེལ།། །། )) ཐོག་མར་དམིགས་བྱ ་བསྐྱ  ེད་འགུ གས་ནི། ཨ་མྲ ྀ་ཏས་བསངས། སྭ ་བྷཱ  ་ཝས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ ་ཟླ ་བའི་གདན་ལ་མིང་བྱ ང་ནྲ ྀ་ལས་ཚ་ལས་འདས་པ་དེ་ཉིད་གསོན་པོའ་ིརྣ མ་པར་ཙག་པུ ར་འཁོད་པར་གྱུ  ར། ལྕ གས་ཀྱུ  འི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་བཅས་ལ། ན་མོ། རྗ ེ་བཙུ ན་རྩ ་བ་དང་བརྒྱུ   ད་པར་བཅས་པའི་བླ ་མ་རྣ མས་ཀྱ ི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱ ི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུ ན་གྱ ི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་མགོན་པོ་མི་འཁྲུ  གས་པའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་ལྷ ་ཚགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདག་གི་ལྷ ག་པའི་བསམ་པ་རྣ མ་པར་དག་པའི་བདེན་པའི་མཐུ ས། གཤིན་ཚ་ལས་འདས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱ ི་རྣ མ་པར་ཤེས་པ་འགྲ ོ་བ་རིགས་དྲུ  ག་སྲ ིད་པ་བར་མ་དོ་གང་དུ ་གནས་ཀྱ ང་སྐ ད་ཅིག་གིས་འདིར་མཆིས་པར་གྱུ  ར་ཅིག བཛྲ ་ཨཾ་ཀུ ་ཤ་ཛཿཛཿ 
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ཅེས་ལན་གསུ མ་གྱ ིས་བཀུ ག་ཅིང་བསྟ ིམས། དེ་ནས་ཚིག་བཤད་སྒ ོ་ནས་བྱ ང་བདུ གས་སྤྲ  ད་པ་ནི། ཧཱུ  ྃ། ཉོན་ཅིག་ཚ་འདས་རིགས་ཀྱ ི་བུ ། །གདུ གས་ཆེན་འདི་ནི་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་སྐྱ  བས། །བྱ ང་བུ ་འདི་ནི་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་མིང༌། །ནོར་བུ ་འདི་ནི་ཡིད་ཀྱ ི་རྟ ེན། །སྐུ  ་ཤིང་འདི་ནི་སྐུ  ་ཡི་རྟ ེན། ས་སྟ ེགས་འདི་ནི་བཞུ གས་པའི་རྟ ེན། །གདུ གས་ཆེན་འདི་ལ་སྐྱ  བས་ཚལ་ལ། བྱ ང་ཡིག་འདི་ལ་ངག་བརྟ ེན་ཅིག །པན་ཕྲ ན་འདི་ལ་སྐུ  ་བརྟ ེན་ཅིག །ནོར་བུ ་འདི་ལ་ཐུ གས་བརྟ ེན་ཅིག །ས་སྟ ེགས་འདི་ལ་རྙ ེལ་ཕོབ་ཅིག ས་མ་ཡ་སྟྭ  ྃ། ཛཿཧཱུ  ྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་རྒྱ  ས་བཅིངས་ལ་མི་འཆུ ག་པར་བྱ ། དེ་ནས་གཤིན་ལྕ གས་གེགས་བསལ་བ་ནི། སྦྱ  ངས་ཆས་
རྣ མས། ཨ་ཀཱ ་རོ་ལན་གསུ མ་གྱ ིས་བརླ བ། ཨ ་སརྦ ་བིགྷྣ  ན་ན་མཿསརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་བྷྱ  ོ་སོགས་ནས། ཁཾ་གྲ ྀཧྣ ེ་དཾ་བ་ལ ་དེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་སྦྱ  ོང་གཏོར་གཡས་སུ ་ལན་གསུ མ་གསུ མ་བསྐ ོར་ལ་སེ་གོལ་གཏོག མར་མེ་ཆང་བུ ་གཡོན་དུ ་ལན་གསུ མ་བསྐ ོར་བ་གོང་ལྟ ར་དང༌། སུ མྦྷ  ་ནི་ལན་རེ་སྦྱ  ར་ལ་ཡུ ངས་ཀར་གྱ ིས་བྲ བ་པ་གསུ མ་བྱ ། རང་ཉིད་ཁྲ ོ་བོའ་ིརྒྱ  ལ་པོ་བདུ ད་རྩ ི་ཐལ་སྦྱ  ོར་གྱ ི་སྐུ  ར་
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གྱུ  ར། ཧཱུ  ྃ། འཇིགས་པའི་ཧཱུ  ྃ་སྒྲ  ་ངེས་སྒྲ  ོགས་ཤིང༌། །བགེགས་རྣ མས་མ་ལུ ས་འཇོམས་མཛད་པ། །དངོས་གྲུ  བ་མ་ལུ ས་སྩ ོལ་བའི་ལྷ ། །བགེགས་ཀྱ ི་དགྲ ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། ཧཱུ  ྃ། དཀྱ ིལ་འཁོར་ཆེན་པོའ་ིས་གཞི་ལ་གནས་པའི། ལྷ ་ལ་སོགས་པའི་བགེགས་ཚགས་ཀུ ན་ཉོན་ཅིག །ང་ནི་གནས་འདིར་ཚ ་འདས་སྒྲ  ིབ་པ་སྦྱ  ངས། །ཁྱ ོད་རྣ མས་འདི་ནས་གཞན་དུ ་འགྲ ོ་བར་གྱ ིས། །གལ་ཏེ་ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་བྱ ེད་ན། །ཡེ་ཤེས་ཅན་གྱ ི་རྡ ོ་རྗ ེ་འབར་བ་ཡིས། །མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱ  ར་ནི་འགས་འགྱུ  ར་ཞིང༌། །བགེགས་རྣ མས་བརླ ག་པར་འགྱུ  ར་བ་གདོན་མི་ཟ། གཏོར་མ་ཕྱ ི་རོལ་དུ ་དོར། ལས་སྔ གས་དང༌། སུ མྦྷ  ་ནི་སོགས་ལན་གསུ མ་བརྗ ོད་ལ་ཡུ ངས་ཀར་གྱ ིས་བྲ བ་ཅིང་བགེགས་ཚར་བཅད། དམིགས་རྟ ེན་གྱ ི་མདུ ན་དུ ་ཏིལ། གཡས་སུ ་མེ། གཡོན་དུ ་ཆུ ་བཞག་ལ། ཚ་འདས་ཀྱ ི་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་ཐམས་ཅད་ཀཾ་ནག་པོའ་ིརྣ མ་པར་སྣ ་བུ ག་ནས་ཐོན་ཏེ་མདུ ན་གྱ ི་ཏིལ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུ  ར། ཨ ་སརྦ ་པཱ ་པཾ་ད་ཧ་ན་བྷ ིསྨ ིན་ཀུ ་རུ ་ཧཱུ  ྃ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་མཐེབ་
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སྲ ིན་གྱ ིས་གཡས་གཡོན་བསྐ ོར་ཞིང་མེ་ཆུ ་དོར། མཐར། སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་མེ་ཆུ ས་བྱ ང་ཞིང་དག་པར་གྱུ  ར་པར་དམིགས། དེ་ནས་དམིགས་རྟ ེན་ལ་བྱ ེ་ཡུ ངས་འཐོར་བཞིན། ཀཾ་ཀ་ནིའི་གཟུ ངས་སྔ གས་མཐར་སྭཱ  ་ཧཱ འི་གོང་དུ ། སརྦ ་པཱ ་པྃ་ཀྵ ་ཡཾ་ཀ་རི་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་སྦྱ  ར་བ་བདུ ན་ནམ་གསུ མ་བརྗ ོད། གཞན་ཡང་ཡིག་བརྒྱ  ་རྩ ་རིག་སོགས་བྱ ། ཁྲུ  ས་ཀྱ ི་ཐོག་མར་ལྷ ་ཁྲུ  ས་བྱ ་བ་ནི། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ ་ལྡ ན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟ ེན་མཁྱ ེན་པ། སྐྱ  ེས་བུ ་འདུ ལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུ   ར་བ། བླ ་ན་མེད་པ་ལྷ ་དང་མི་རྣ མས་ཀྱ ི་སྟ ོན་པ། སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་རྣ མས་ལ་བདག་གིས་ཡོ་བྱ ད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡ ན་པའི་སྒ ོ་ནས་སྐུ  ་ཁྲུ  ས་གསོལ་བར་བགྱ ིའོ། །ཁྲུ  ས་ཀྱ ི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ ་དྲ ི་ཞིམ་པ། །ཤེལ་གྱ ི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚར་བ་བསྟ ར། །རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡ ན། །མུ ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ ་རེ་བྲ ེས་པ་དེར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
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རྣ མས་དང་དེ་སྲ ས་ལ། །རིན་ཆེན་བུ མ་པ་མང་པོ་སྤ ོས་ཀྱ ི་ཆུ ། ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ  ་དང་ནི། །རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ ་མས་སྐུ  ་ཁྲུ  ས་གསོལ། མཆོད་སྤྲ  ིན་འབྱུ  ང་བའི་གཟུ ངས་བརྗ ོད། ཇི་ལྟ ར་བལྟ མས་པ་ཙམ་གྱ ིས་ནི། །ལྷ ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ནི་ཁྲུ  ས་གསོལ་ལྟ ར། །ལྷ ་ཡི་ཆུ ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ  ་ཁྲུ  ས་གསོལ། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨ་བྷ ི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱ  ི་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། དེ་དག་སྐུ  ་ལ་མཚུ ངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་དྲ ི་རབ་བསྒ ོས་པས་སྐུ  ་ཕྱ ིའོ། ཨ ་ཧཱུ  ྃ་ཏྲཱ  ྃ་ཧྲཱ  ིཿཨཱ ཿ སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཀཱ ་ཡ་བི་ཤྭ ་དྷ ་ན་ཡེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བསྒྱུ   ར་བའི། །ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ ་དྲ ི་ཞིམ་དམ་པ་འབུ ལ། །གོས་བཟང་སྲ བ་ལ་འཇམ་པ་སྣ ་ཚགས་དང༌། རྒྱ  ན་མཆོག་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །འཕགས་པ་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་དང་འཇམ་དབྱ ངས་དང༌། །འཇིག་རྟ ེན་དབང་ཕྱུ  ག་སོགས་ལའང་བརྒྱ  ན་པར་བགྱ ི། ཨ ་བཛྲ ་ཝསྟྲ  ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཞེས་རྟ ེན་གྱ ི་ལྷ ་ཁྲུ  ས་ལས་བུ མ་དུ ་བླུ  གས་པ་དེ་ཉིད་ཐོགས་ལ། འདི་ནི་སྦྱ  ིན་
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པའི་རང་བཞིན་ཆུ ། །སེར་སྣ འི་དྲ ི་མ་སྦྱ  ོང་མཛད་ཅིང༌། གཏོང་བ་དྲ ི་ཡིས་ལེགས་བསྒ ོས་ཆུ ། །ཁྲུ  ས་ལེགས་མཛད་ཅིང་ཁྲུ  ས་བགྱ ིའོ། །དེ་བཞིན་དུ ། འདི་ནི་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་རང་བཞིན་ཆུ ། །ཚུ ལ་འཆལ་དྲ ི་མ༴ ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་དྲ ི་ཡིས༴ འདི་ནི་བཟོད་པའི་རང་བཞིན་ཆུ ། །ཁོང་ཁྲ ོའ་ིདྲ ི་མ༴ འདི་ནི་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་རང་བཞིན་ཆུ ། །ལེ་ལོའ་ིདྲ ི་མ༴ འདི་ནི་བསམ་གཏན་རང་བཞིན་ཆུ ། །རྣ མ་གཡེང་དྲ ི་མ༴ འདི་ནི་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ཆུ ། ཤེས་འཆལ་དྲ ི་མ་སྦྱ  ོང་མཛད་ཅིང༌། །ཤེས་རབ་དྲ ི་ཡིས་ལེགས་བསྒ ོས་ཆུ ། །ཁྲུ  ས་ལེགས་མཛད་ཅིང་ཁྲུ  ས་བགྱ ིའོ། །གཟུ ངས་སྔ གས་མཐར་ཤམ་བུ ་སྦྱ  ར་བ་དང༌། དམིགས་ཡུ ལ་གྱ ི་སྡ ིག་པ་དང་སྒྲ  ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱ ནྟ  ་ཀུ ་རུ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་བརྗ ོད་བཞིན་ཁྲུ  ས་བྱ ། སྒྲ  ོ་གཡབ་ཐོགས་ལ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡ ང་གཏི་མུ ག་གསུ མ། །འདི་དག་འཇིག་རྟ ེན་དུ ག་གསུ མ་སྟ ེ། །བཅོམ་ལྡ ན་སངས་རྒྱ  ས་དུ ག་མི་མངའ། །སངས་རྒྱ  ས་བདེན་པས་དུ ག་བཅོམ་མོ། ཞེས་རིགས་འགྲ ེས་ལ། སྐྱ  ོབ་པའི་དམ་ཆོས་དུ ག་མི་མངའ། །དམ་
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ཆོས་བདེན་པས༴ དེ་བཞིན། འཕགས་པའི་དགེ་འདུ ན་དུ ག་མི་མངའ། །དགེ་འདུ ན་བདེན་པས་དུ ག་བཅོམ་མོ། ཞེས་སྦྱ  ར་གཟུ ངས་སྔ གས་བཅས། དམིགས་ཡུ ལ་གྱ ི་དུ ག་གསུ མ་གྱ ི་སྒྲ  ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱ ནྟ  ་ཀུ ་རུ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། བྱ བ་ཅིང་ཁྲུ  ས་བྱ ། འབྱུ  ང་བཞི་བསྐ ོར་ལ། ས་ནི་དུ ག་གི་ཕ་ཡིན་ཏེ། །ས་ནི་དུ ག་གི་མ་ཡང་ཡིན། །བདེན་པའི་བདེན་ཚིག་འདི་བརྗ ོད་པས། །དུ ག་གསུ མ་ས་ཡི་ནང་སོང་ཞིག དེ་བཞིན་འགྲ ེས་སྦྱ  ར་ལ། ཆུ ་ནི་དུ ག་གི་ཕ༴ མེ་ནི་དུ ག་གི་ཕ༴ རླུ  ང་ནི་དུ ག་གི་ཕ༴ སོགས་གཟུ ངས་སྔ གས་བཅས། དམིགས་ཡུ ལ་གྱ ི་འབྱུ  ང་བ་དང་འབྱུ  ང་བ་ལས་གྱུ  ར་པའི་དུ ག་ཐམས་ཅད་ཤཱ ནྟ  ་ཀུ ་རུ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་བྱ བ་ཅིང་ཁྲུ  ས་བྱ ། ཁྲུ  ས་ཆུ ་དང་མེ་ཏོག་འཐོར་བཞིན། སངས་རྒྱ  ས་བསོད་ནམས་མཐུ ་དག་དང༌། །ལྷ ་རྣ མས་ཀུ ན་གྱ ི་བསམ་པ་ཡིས། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་འདོད་དོན་གང་ཡིན་པ། །དོན་དེ་དེ་རིང་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །རྐ ང་གཉིས་ཁྱ ེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག །རྐ ང་བཞི་ཁྱ ེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཁྱ ེད་ཅག་ལམ་འགྲ ོ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཕྱ ིར་འོང་
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དག་ཀྱ ང་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉི་མའི་གུ ང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང༌། །ཉིན་མཚན་རྟ ག་ཏུ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཁྱ ོད་ལ་སྡ ིག་པ་མ་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་ཤིས་པ་བརྗ ོད། དེ་དག་གིས་ཚ་འདས་ཀྱ ི་ལས་ཉོན་གྱ ི་སྒྲ  ིབ་པ་སྦྱ  ངས་ཤིང་རྒྱུ   ད་དྲུ  ག་གི་གནས་ནས་དྲ ངས་པ་ཡིན་པས་དེང་ཕྱ ིན་གནས་ངན་འཁོར་བའི་འབྲ ེལ་ཐག་བཅད་པ་ནི། ཧཱུ  ྃ། ཉོན་ཅིག་ཚ་འདས་རིགས་ཀྱ ི་བུ ། །ས་འདིས་བཅད་པ་ཕན་ཆད་ནི། །ན་རག་དམྱ ལ་བའི་ཡུ ལ་ཡིན་པས། །བོར་རོ་སྤ ོངས་ཤིག་རིགས་ཀྱ ི་བུ ། །གཤིན་ཡུ ལ་ན་རག་འཁོར་བ་ན། །མདུ ན་ན་ན་རག་གཤིན་རྗ ེ་འདུ ག །འོ་དོད་ལྷ ང་ལྷ ང་འབོད་པ་ལ། །དེ་ལ་སྐ ད་ལན་མ་བྱ ིན་ཅིག །དུ ང་དུ ང་སྔ ོན་ནས་འབོད་པ་ལ། །ཧེད་དེ་དེ་ལ་མ་སྐྲ  ག་ཅིག །ས་འདིས་བཅད་པ་ཡན་ཆོད་ནི། །ཚངས་པར་སྤྱ  ོད་པའི་གནས་རབ་ཏེ། །མཐོ་རིས་གནས་སུ ་འགྲ ོ་བའི་ལམ། །ང་ནི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་སྟ ེ། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་འདྲ ེན་པ་ང་ཡིན་པས། །དགའ་བའི་སེམས་ཀྱ ིས་བསྟ ེན་པར་གྱ ིས། །གུ ས་དང་དད་
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པས་ཕྱ ག་འཚལ་ཅིག །ཅེས་གདམས་ལ། ཉེ་དུ ་སེམས་བརྩ ེ་བས་བྱ ང་ཕྱ ག་འཚལ་བ་ནི། སངས་རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་འདུ ས་པའི་སྐུ  ། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་རྩ ་བ་སྟ ེ། །བླ ་མ་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། མགོན་པོ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ལྡ ན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་སྟ ོན་པ་པོ། བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ  ་མཚའི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། དག་པ་འདོད་ཆགས་བྲ ལ་བའི་རྒྱུ   ། །དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་སྒྲ  ོལ་ཞིང༌། །གཅིག་ཏུ ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུ  ར་པའི། །ཞི་གྱུ  ར་ཆོས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གྲ ོལ་ནས་གྲ ོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟ ོན། །བསླ བ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ ་གུ ས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ཞིང༌། །དགེ་འདུ ན་སྡ ེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཕུ ང་པོ་ལྔ ་པོ་རྣ མ་དག་ཅིང༌། །ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་ལྔ ་རུ ་སྨ ིན། །རྣ མ་གྲ ོལ་དབུ གས་འབྱ ིན་ཞིང་གི ་དཔལ། །རིགས་ལྔ འི་རྒྱ  ལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འབྱུ  ང་བ་ཁམས་ལྔ ་དག་པའི་སྐུ  ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་དགྱ ེས་མཛད་ཡུ མ། །ཟག་མེད་བདེ་བའི་མྱུ  ་གུ ་མ། 
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རིགས་ཀྱ ི་ཡུ མ་ལྔ ར་ཕྱ ག་མཚལ་ལོ། །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་རྒྱ  ལ་དང་རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཚགས། དཀྱ ིལ་འཁོར་མཆོག་ཏུ ་ཉེར་བཞུ གས་པའི། ཞིང་རྡུ  ལ་གྲ ངས་མཉམ་མ་ལུ ས་པར། དེ་སྙ ེད་ལུ ས་སྤྲུ   ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། ཞེས་བརྗ ོད་པས་ཕྱ ག་བྱ ། བཤགས་པ་ནི་ཉེ་དུ ་འབྲ ེལ་པ་ཅན་གྱ ིས་རྗ ེས་ཟླ ོས་བྱ ས་ལ། བླ ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་དཀྱ ིལ་འཁོར་ཚགས་ཀྱ ི ་སྤྱ  ན་སྔ ར་གཤིན་ཚ་ལས་འདས་པ་ཁོ་རང་གིས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། ཐ་མ་ད་ལྟ ་ལ་ཐུ ག་གི་བར་དུ ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡ ང་དང་གཏི་མུ ག་གསུ མ་གྱ ི་དབང་གིས། །ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་གྱ ི་སྒ ོ་ནས་སྡ ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཅི་བགྱ ིས་པ་ཐམས་ཅད་རྡ ོ་རྗ ེ་བླ ་མ་དང༌། སངས་རྒྱ  ས་དང་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་ལྷ ་ཚགས་ཐམས་ཅད་དང༌། དགེ་འདུ ན་བཙུ ན་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་སྤྱ  ན་སྔ ར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པར་བགྱ ིའོ། །ལན་གསུ མ། སླ ོབ་དཔོན་གྱ ིས། ཐབས་ཡིན་ནོ། བརྗ ོད། སླ ོབ་མས། ལེགས་སོ། ཞེས་བྱ ། བསྡུ  ་ན་མ་བྱ ས་ཀྱ ང་ཆོག་གོ །དེ་ནས་དབང་བསྐུ  ར་དངོས་ནི། ཇི་ལྟ ར་བལྟ མས་པ་ཙམ་གྱ ིས་ནི། 
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སོགས་དང༌། ས་གཞི་སྤ ོས་ཆུ ས་སོགས་བྱ ། སླ ོབ་མས། དགའ་ཆེན་ཁྱ ོད་བདག་སྟ ོན་པ་སྟ ེ། །སླ ོབ་དཔོན་ཁྱ ེད་ནི་དགོངས་སུ ་གསོལ། །བྱ ང་ཆུ བ་ཆེན་པོའ ་ིཚུ ལ་བསྟ ན་པ། །མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བདག་འཚལ་ལོ། །དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་བདག་ལ་སྩ ོལ། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ང་བདག་ལ་སྩ ོལ། །སངས་རྒྱ  ས་ཆོས་དང་དགེ་འདུ ན་ཏེ། སྐྱ  བས་གསུ མ་དག་ཀྱ ང་བདག་ལ་སྩ ོལ། །ཐར་པ་ཆེན་པོའ་ིགྲ ོང་མཆོག་ཏུ ། །མགོན་པོས་བདག་ནི་གཞུ ག་པར་འཚལ། ཞེས་ལན་གསུ མ་གྱ ིས་གསོལ་བ་གདབ། སླ ོབ་དཔོན་གྱ ིས། བུ ་ཚུ ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ། །ཁྱ ོད་ནི་ཚུ ལ་ཆེན་སྣ ོད་ཡིན་གྱ ི། །གསང་སྔ གས་སྤྱ  ོད་ཚུ ལ་ཆོ་ག་ནི། །ཁྱ ོད་ལ་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱ ། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་གང་བཞུ གས་དང༌། །གང་དག་འདས་དང་མ་བྱ ོན་པ། །དེ་དག་ཀུ ན་གྱ ི་གསང་སྔ གས་ཀྱ ི། ཆོ་ག་ཟབ་མོ་འདི་མཁྱ ེན་པས། །དཔའ་བོས་བྱ ང་ཆུ བ་ཤིང་དྲུ  ང་དུ ། །ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་ཚད་མེད་བརྙ ེས། །སྐྱ  ོབ་པ་སངས་རྒྱ  ས་དཔའ་ཆེན་པོས། །བདུ ད་སྡ ེ་ཤིན་ཏུ ་མི་
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བཟད་པའི། །དཔུ ང་ཆེན་དག་ཀྱ ང་འདི་ཡིས་བཅོམ། །དེ་བས་ཀུ ན་མཁྱ ེན་འཐོབ་བྱ འི་ཕྱ ིར། །བུ ་ཡི་བླ ོ་གྲ ོས་འདི་གྱ ིས་ཤིག །ཅེས་སྤྲ  ོ་བ་བསྐྱ  ེད་ཅིང་གནང་བ་སྦྱ  ིན། སླ ོབ་མས། དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་བདག་སྐྱ  བས་མཆི། སོགས་བདུ ན་རྣ མ་དག་གིས་རྒྱུ   ད་སྦྱ  ངས། ཨ ་ཙཀྱུ  ་བྷ ནྡྷ  ་བཱ ་ར་མ་ཎ་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། མིག་རས་ཀྱ ིས་གཡོགས། ཨ་ཁཾ་བི་ར་ཧཱུ  ྃ། མེ་ཏོག་ཐོགས། སྙ ིང་གར་ཀུ ན་རྫ ོབ་བྱ ང་སེམས་ཟླ ་དཀྱ ིལ་སྟ ེང༌། །དོན་དམ་བྱ ང་སེམས་རྡ ོ་རྗ ེ་རྩ ེ་ལྔ ར་གྱུ  ར། ཨ ་སརྦ ་ཡོ་ག་ཙིཏྟ ་ཨུ ་པ་ད་ཡ་མི། ལན་གསུ མ། ཐམས་ཅད་རྡ ོ་རྗ ེའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་མཆོག་སེམས་བསྐྱ  ེད། སུ ་ར་ཏེ་ས་མ་ཡ་སྟྭ  ྃ་ཧོཿ སིདྡྷ  ི་བཛྲ ་ཡ་ཐ་སུ ་ཁཾ། རྡ ོ་རྗ ེ་སྙ ིང་གར་བཞག དྲ ི་ཡི་ཐེག་ལེ་གནས་གསུ མ་དུ ་བཀོད། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། རྡ ོ་རྗ ེས་རེག་ལ། སྤྱ  ི་བོར་ཨ ་དཀར་པོ། མགྲ ིན་པར་ཨཱ ཿདམར་པོ། སྙ ིང་གར་ཧཱུ  ྃ་སྔ ོན་པོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཚན་པར་གྱུ  ར། ཅེས་རིགས་གསུ མ་གྱ ི་ལྷ ར་བྱ ས་པ་ལ། ཨ ་བཛྲ ་པཱུ  ཥྤ ེ་དྷཱུ   ་པེ་ཨཱ ་ལོ་ཀེ་གྷ ནྡྷ  ེ་ནཻ་ཝི་དྱ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཞེས་ཉེར་སྤྱ  ོད་ཀྱ ིས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། ཐུ གས་ཀྱ ི་ཡེ་ཤེས་ཧཱུ  ྃ་སྔ ོན་
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པོའ།ི །རྣ མ་པར་ཆར་བཞིན་ལུ ས་ལ་ཞུ གས། ཨ ་བཛྲ ་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨཱ ཿ ལན་གསུ མ། བཛྲ ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། ས་མ་ཡེ་སྟྭ  ྃ། ཞེས་བརྟ ན་པར་བྱ ། མེ་ཏོག་དཀྱ ིལ་འཁོར་དུ ་དོར་ལ། པུ ཥྤ ེ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་ཧོཿ རིགས་ངེས་པ་དེ་ཉིད། པྲ ་ཏཱ ི་གྷྲ  ིཧྣ ་ཨི་མཾ། སྤྱ  ི་བོར་བཅིངས། ཙཀྱུ  ་པྲ ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། མིག་རས་དབྱ ེ། དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་ལྷ ་རྟ ེན་དང་བརྟ ེན་པར་བཅས་པ་མངོན་སུ མ་དུ ་མཐོང་བར་གྱུ  ར། དུ ང་ཞལ་གྱ ི་ཆུ ་སྦྱ  ིན་ལ། ཨ ་བཛྲ ་ས་མ་ཡ་ཨུ ་ད་ཀ་ཋ་ཋ། རྡ ོ་རྗ ེ་མགོར་བཞག དེང་ཕྱ ིན་རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་པ་ང་ཡིན་པས། བསྒ ོས་པའི་དོན་རྣ མས་འདའ་བ་མེད་པར་སྒྲུ   བས། ཞེས་བརྗ ོད། དེས་འཇུ ག་ཆོས་གྲུ  བ། གཉིས་པ་དབང་དངོས་ནི། མཎྜ ལ་འབུ ལ། བྱ ང་ཆུ བ་རྡ ོ་རྗ ེ་སངས་རྒྱ  ས་ལ། །མཆོད་ཆེན་ཇི་ལྟ ར་སྩ ལ་བ་ལྟ ར། །བདག་ཀྱ ང་སྐྱ  ོབ་པའི་དོན་གྱ ི་ཕྱ ིར། །ནམ་མཁའི་རྡ ོ་རྗ ེ་དེང་བདག་སྩ ོལ། གསོལ་གསུ མ་གདབ། དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་གཙ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ ས་དབང་བསྐུ  ར་བའི་དགོངས་པ་མཛད། གཤེགས་མ་ལྔ ས་རིན་པོ་ཆེའི་བུ མ་པ་བདུ ད་རྩ ིས་གང་བ་
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ཐོགས་ནས་སྤྱ  ི་བོ་ནས་དབང་བསྐུ  ར་བར་གྱུ  ར། རྣ མ་རྒྱ  ལ་བུ མ་པ་སྤྱ  ི་བོར་བཏེག་ལ། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མི་བསྐྱ  ོད་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཡུ མ། །མ་མཱ ་ཀི་ཡི་ཕྱ ག་མཚན་བུ མ་པ་སྟ ེ། །གཉིས་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཆུ ་འདི་ཡིས། །སྐ ལ་ལྡ ན་ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡ ང་དག་གྱུ  ར་ཅིག །ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨ་བྷ ི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱ  ི་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་འབྱུ  ང་ལྡ ན་ཡུ མ། །སངས་རྒྱ  ས་སྤྱ  ན་གྱ ི་ཕྱ ག་མཚན་བུ མ་པ་སྟ ེ། །གཉིས་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཆུ ་འདི་ཡིས། །སྐ ལ་ལྡ ན་ཉོན་མོངས་ང་རྒྱ  ལ་དག་གྱུ  ར་ཅིག །སྔ གས་བརྗ ོད། །ཀུ ན་རྟ ོག་ཡེ་ཤེས་སྣ ང་བ་མཐའ་ཡས་ཡུ མ། གོས་དཀར་མོ་ཡི་ཕྱ ག་མཚན་བུ མ་པ་སྟ ེ། །གཉིས་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཆུ ་འདི་ཡིས། །སྐ ལ་ལྡ ན་ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་དག་གྱུ  ར་ཅིག །སྔ གས་བརྗ ོད། ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་དོན་ཡོད་གྲུ  བ་པའི་ཡུ མ། །དམ་ཚིག་སྒྲ  ོལ་མའི་ཕྱ ག་མཚན་བུ མ་པ་སྟ ེ། གཉིས་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཆུ ་འདི་ཡིས། །སྐ ལ་ལྡ ན་ཉོན་མོངས་ཕྲ ག་དོག་དག་གྱུ  ར་ཅིག །སྔ གས་
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བརྗ ོད། ཆོས་དབྱ ིངས་ཡེ་ཤེས་རྣ མ་པར་སྣ ང་མཛད་ཡུ མ། ནམ་མཁའི་དབྱ ིངས་ཕྱུ  ག་ཕྱ ག་མཚན་བུ མ་པ་སྟ ེ། །གཉིས་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཆུ ་འདི་ཡིས། །སྐ ལ་ལྡ ན་ཉོན་མོངས་གཏི་མུ ག་དག་གྱུ  ར་ཅིག །ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨ་བྷ ི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱ  ི་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་མགོ་བོའ་ིགནས་ལྔ ར་བཞག་ཅིང་གཏོར་བླུ  གས་བྱ ། བུ མ་ཆུ ་མྱ ང༌། དེ་ལྟ ར་བུ མ་པའི་དབང་བསྐུ  ར་བས་ཉནོ་མངོས་པ་ལྔ འི་སྒྲ  ིབ་པ་དག ཕུ ང་པོ་ལྔ ་གནས་གྱུ  ར། ཡེ་ཤེས་ལྔ ་མངོན་དུ ་བྱ ས། དབང་རྟ གས་སུ ་རིགས་ལྔ ་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  འི་རྣ མ་པས་དབུ ་བརྒྱ  ན་པར་གྱུ  ར། དབུ ་རྒྱ  ན་ཅོད་པཎ་ཐོགས་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དབུ ་རྒྱ  ན་ཅོད་པན་འདིས། །སྐ ལ་ལྡ ན་སྐྱ  ེས་བུ ་ཁྱ ོད་ལ་དབང་བསྐུ  ར་བས། །སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫ ོགས་ནས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ ་ནི་མྱུ  ར་དུ ་རྟ ོགས་པར་ཤོག ཨ ་རཏྣ ་མུ ་ཀུ ་ཊ་པཏཌ་ཨ་ཝ་ལམྦྷ  ་ན་ཨ་བྷ ི་ཥིཉྩ ་ཏྲཱ  ྃ། ཞེས་མགོར་བཅིངས། དམ་རྒྱ  ་བཅིངས་པ་སྙ ིང་གར་བཞག་ལ། རྡ ོ་རྗ ེ་སེམས་པའི་གནས་འདུ ག་སྟ ེ། །ཐམས་ཅད་བྱ ས་ཤིང་ཀུ ན་བྱ ོས་ཀྱ ང༌། 
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འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཉེས་པས་མི་གོས་ན། །སྙ ིང་རྗ ེ་ཆེན་པོ་སྨ ོས་ཅི་དགོས། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏོདྦྷ  ་ཝ་ཨ་བྷ ི་ཥིཉྩ ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་བརྗ ོད། དེ་ནས་མཐའ་བརྟ ེན་ནི། བཀྲ ་ཤིས་རྟ གས་བརྒྱ  ད་ཐོགས་ལ། ལྷ ་དབང་གཡུ ལ་ལས་རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་བའི་སྐ བས། །བཀྲ ་ཤིས་ལྷ ་མོ་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས་མཆོད་པ་ལྟ ར། །དེང་འདིར་དབང་རྫ ོགས་སྐ ལ་ལྡ ན་སྐྱ  ེས་བུ ་ལ། །བཀྲ ་ཤིས་རྟ གས་བརྒྱ  ད་དག་གིས་དབང་བསྐུ  ར་བགྱ ི། ཨ ་ཨཥྚ ་མངྒ ་ལ་ཨ་བྷ ི་ཥིཉྩ ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་དབང་བསྐུ  ར། རྫ ས་བརྒྱ  ད་ཐོགས་ལ། སྔ ོན་ཚ ་དོན་ཀུ ན་གྲུ  བ་པ་བྱ ང་ཆུ བ་ཚ། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་རྫ ས་བརྒྱ  ད་དག་གི་མདུ ན་བདར་བཞིན། དེང་འདིར་དབང་རྫ ོགས་སྐ ལ་ལྡ ན་སྐྱ  ེས་བུ ་ལ། །བཀྲ ་ཤིས་རྫ ས་མཆོག་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས་དབང་བསྐུ  ར་བགྱ ི། ཨ ་ཨཥྚ ་མངྒ ་ལ་ཙི་ཧྣ ་ཨ་བྷ ི་ཥིཉྩ ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་དབང་བསྐུ  ར། རྒྱ  ལ་སྲ ིད་སྣ ་བདུ ན་ཐོགས་ལ། དབང་ཕྱུ  ག་དམ་པའི་མཆོག་ནི་ཐོབ་པ་ལ། །རིན་ཆེན་རྣ མ་པ་བདུ ན་གྱ ིས་རབ་མཛས་ལྟ ར། དེང་འདིར་དབང་རྫ ོགས་སྐ ལ་ལྡ ན་སྐྱ  ེས་བུ ་ལ། རྒྱ  ལ་སྲ ིད་རིན་ཆེན་བདུ ན་གྱ ིས་དབང་
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བསྐུ  ར་བགྱ ི། ཨ ་སབྟ ་རཏྣ ་ཨ་བྷ ི་ཥིཉྩ ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་དབང་བསྐུ  ར། རྗ ེས་དམ་ཚིག་བསྒྲ  ག་བཟུ ང་ནི། དེང་ནས་རྟ ག་ཏུ ་བུ ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས། །རྒྱ  ལ་བས་གསུ ངས་པའི་དམ་ཚིག་དང༌། སྡ ོམ་པ་དང་ནི་བླ ་མའི་བཀའ། །ཤིན་ཏུ ་མོས་པས་བསྲུ  ང་བར་བྱ ། ཞེས་དང༌། གཙ་བོས་ཇི་ལྟ ར་སོགས་དང༌། ས་གཞི་སྤ ོས་སོགས་ཡོན་འབུ ལ། དེང་ནས་བརྩ མས་ཏེ་བདག་བྲ ན་དུ ། སོགས་ལུ ས་འབུ ལ་སྤྱ  ི་ལྟ ར་བྱ འོ། །དེ་ལྟ ར་དབང་བསྐུ  ར་བས་དམིགས་ཡུ ལ་རྡ ོ ་རྗ ེ་མི་བསྐྱ  ོད་པར་བྱ ས་པ་ལ་འདོད་ཡོན་གྱ ིས་མཆོད་པར་དམིགས་ལ་ཟས་གཏད་པ་ནི། འདོད་ཡོན་བཟའ་བཏུ ང་གི་བྱ ེ་བྲ ག་རྣ མས་ཨ་ཀཱ ་རོ་ལན་གསུ མ་གྱ ིས་བྱ ིན་བརླ བས། ཕྱ ོགས་དུ ས་ཀུ ན་ན་གཟུ གས་སྒྲ  ་དྲ ི་དང་རོ། །རེག་བྱ འི་ཁྱ ད་པར་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་རྣ མས། །མི་བསྐྱ  ོད་རྒྱ  ལ་བའི་གནས་ཐོབ་ཁྱ ོད་ལ་འབུ ལ། །ཟག་མེད་དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་སྤྱ  ོད་གྱུ  ར་ཅིག །ཨ ་པཉྩ ་ཀཱ ་མ་གུ ་ཎ་བཛྲ ་པཱུ  ་ཛི་ཏེ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཞེས་དང༌། འདོད་ཡོན་ནམ་མཁའ་མཛད་བཞིན་དུ ། །ལོངས་སྤྱ  ོད་ཟད་པ་མེད་པ་དང༌། །རྩ ོད་པ་མེད་ཅིང་
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འཚ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ ་ནི་སྤྱ  ོད་པར་ཤོག ཅེས་སྨ ོན་ལམ་གདབ། ༈ ཕུ ར་ཚུ གས་
གསོལ་འདེབས་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ། དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མ་དམ་པ། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་དངོས་བྱ ོན། །ཡོངས་རྫ ོགས་བསྟ ན་པའི་མངའ་བདག །དགེ་འདུ ན་རྒྱ  ་མཚའི་འབྱུ  ང་གནས། །སྐུ  ་གསུ མ་འདུ ས་པའི་ངོ་བོ། །རྩ ་བ་གསུ མ་གྱ ི་བདག་ཉིད། །ཐར་ལམ་སྟ ནོ་པའི་ས་མཁན། །མུ ན་སེལ་སྒྲ  ོན་མེ་གཅིག་པུ ། །གྲུ  བ་པ་ཡོངས་ཀྱ ི་སྤྱ  ི་མེས། ཕ་གཅིག་དྲ ན་པས་ཆོག་པ། །དཔལ་ལྡ ན་འབྃའ་རོྃམ་པྃ་ཆེན་པོ། དྷ རྨ  ་ཤྭ ྃ་རྃ་མཁྱ ེན་ནོ། །ཇི་ལྟ ་ཇི་སྙ ེད་ཤེས་བྱ ། །མ་འདྲ ེས་རབ་གསལ་མཁྱ ེན་པའི། །སྐྱ  ེས་མཆོག་མི་ཡི་སེངྒ ེ། །ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་མཁྱ ེན་ནོ། །ཉོན་ཤེས་ར་རི་བྲ ལ་ཞིང༌། །མཁྱ ེན་བརྩ ེ་འོད་རབ་འབྱ ེད་མཁས། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཟླ ་གཞོན། །རས་པ་དཀར་པོ་མཁྱ ེན་ནོ། །འགྲ ན་བྲ ལ་ཡེ་ཤེས་ལུ ས་ཅན། །མཐའ་མེད་འགྲ ོ་བའི་སྐྱ  བས་གཅིག རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དབང་དངོས་བྱ ོན། །བོ་དྷ ི་ཤྲཱ  ི་མཁྱ ེན་ནོ། །སྲ ིད་ལམ་དུ བ་པའི་འགྲ ོ་
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མང༌། །གཏན་བདེ་ཐར་པའི་གླ ིང་དུ ། །འདྲ ེན་པའི་ཤིང་རྟ ་ཆེན་པོ། །བཀའ་བབ་སླ ོབ་བཞི་མཁྱ ེན་ནོ། །དོན་སྒ ོམྃ་གྲུ  བ་པའི་ཁྱུ  ་ཆེན། །སྡ  ་སྲ ིད་སྟ ོབས་འབྱ ོར་བོར་ནས། །ར ་ཁྲ ོད་བས་མཐར་སྒྲུ   བ་ཁྃག །བཅ ་བརྒྱ  དྃ་འཛིན་རྣ མས་མཁྱ ེན་ནོ། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་གྲུ  བ་ཐོབ་རྒྱ  ་མཚ། །སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་ནོར་བུ འི་བང་མཛད། །དོན་བརྒྱུ   ད་གསེར་རིའི་ཕྲ ེང་བ། །མ་ལུ ས་ལུ ས་པ་མེད་པར། །དད་གསུ མ་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས། སྙ ིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང༌། །རྡ ོ་རྗ ེའི་སྙ ན་ལ་གཟན་པའི། །འོ་དོད་ལྷ ང་ལྷ ང་འབོད་ན། །འོག་མིན་མཁའ་སྤྱ  ོད་ཞིང་ནས། །ཐུ གས་རྗ ེའི་སྤྱ  ན་རས་མ་བརྟུ  ལ། སླ ོབ་འབངས་བདག་གི་རྒྱུ   ད་ལ། རང་གྲ ོལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ།ི །དོན་རྒྱུ   ད་དགོངས་པའི་འཕོ་དབང༌། །ད་ལྟ ་ཉིད་དུ ་བསྐུ  ར་མཛད། །རྡ ོ་རྗ ེའི་ལུ ས་ཀྱ ི་གནས་ལ། །གནད་བཞིའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་བསྒྲ  ིགས་ན། ཉམས་རྟ ོགས་རྩ ོལ་མེད་སྐྱ  ེ་བའི། །ཐབས་ལམ་ནཱ ་རོ་ཆོས་དྲུ  ག །རྟ གས་མཚན་མངོན་གྱུ  ར་མཛད་ཅིག །གདོད་མའི་ཆོས་ཉིད་རང་
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གཤིས། །ཐ་མལ་ཤེས་པ་སོ་མ། མ་བཅོས་རང་བབ་ངང་ནས། །སླ ོབ་པ་མིན་པའི་ལམ་མཆོག །ཚ་འདིར་འགྲུ  བ་པར་མཛད་ཅིག །མདོར་ན་སྐྱ  ེ་བ་ཀུ ན་ཏུ ། །དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མ་ཉིད་ལས། །རེ་ལྟ ོས་གཞན་ན་མེད་པས། །ཐུ གས་རྗ ེས་མྱུ  ར་དུ ་གཟིགས་ཤིག །ཅེས་དྲ ག་ཏུ ་གདབ་བོ། བདུ ན་ཚིག་སྐ བས་བྱ ང་བུ ་མེར་བསྲ ེག་པ་ནི། གསོལ་འདེབས་ཅི་རིགས་
མཐར། ཚ་འདས་རྒྱུ   ད་ཀྱ ི་མ་དག་པའི། །ཕུ ང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱ  ེ་མཆེད་རྣ མས། །སྐུ  ་ལྔ ་ཡེ་ཤེས་ལྔ ་ཡི་མེས། །བསྲ ེགས་པས་བྱ ང་ཞིང་དག་པར་གྱུ  ར། གཟུ ངས་སྔ གས་བརྗ ོད་བཞིན་མེར་སྦྱ  ངས་ལ་བྱ ེ་མས་བྲ བ་ནས་ཐལ་བ་ཆུ ར་དོར། ལམ་སྦྱ  ངས་བསྟ ན་ནི། དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་དཔལ་ཞིང་དུ ། །དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ལས་བྱུ  ང་བ། དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་གྱ ིས། །རིན་ཆེན་ཕྲ ེང་བ་རྣ མ་དག་པ། །ཚགས་ཀྱ ི་ལམ་དང་སྦྱ  ོར་བའི་ལམ། །མཐོང་བའི་ལམ་དང་སྒ ོམ་པའི་ལམ། །བླ ་ན་མེད་པའི་ཁྱ ད་པར་ལམ། བྱ ང་ཆུ བ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ། རྣ མ་པར་གྲ ལོ་བའི་ལམ་དག་ལ། །བརྟ ེན་
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ནས་སྡ ིག་པ་ཀུ ན་སྦྱ  ངས་ཏེ། །འཕགས་པའི་ལམ་དེར་འགྲ ོ་བར་ཤོག །ཨ ་རཏྣ ེ་རཏྣ ེ་མ་ཧཱ ་རཏྣ ེ་རཏྣ ་སམྦྷ  ་བེ་རཏྣ ་ཀི་ར་ཎེ། རཏྣ ་མཱ ་ལ་བི་ཤུ དྡྷ  ེ་ཤོ་དྷ ་ཡ་སརྦ ་པཱ ་པཾ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། པདྨ ་འདམ་གྱ ིས་མ་གོས་ལྟ ར། །སྲ ིད་གསུ མ་དྲ ི་མས་མ་གོས་ཤིང༌། །སྲ ིད་པའི་པདྨ ོ་ལས་བྱུ  ང་བ། །བདེ་བ་ཅན་དུ ་སྐྱ  ེ་བར་ཤོག །ཨ ་པདྨ ེ་པདྨ ེ་པདྨ ་སམྦྷ  ་ཝེ་མ་ཧཱ ་སུ ་ཁ་ཝ་ཏི་གཙྪ ནྟུ  ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཚ་འདས་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྐྱ  ེས་ནས། དེ་ཡི་རྒྱུ   ་རྐྱ  ེན་ཉེར་བརྟ གས་པས། །སྔ གས་ཀྱ ི་ཆོ་གའི་མཐུ ར་ཤེས་ཏེ། །སྐ ད་ཅིག་འདིར་ལྷ གས་བླ ་མ་ལྷ ར། །ཆེད་དུ ་བརྗ ོད་པས་མཆོད་ཅིང་བསྟ ོད། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨརྒྷ  ཾ་ནས། ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཨེ་མ་ཧོ་ཤཱ ཀྱ ་སེངྒ ེ་ཡི། །སངས་རྒྱ  ས་མཛད་པ་ཡ་མཚན་ཆེ། །གང་ཕྱ ིར་ངན་སོང་ལྟུ  ང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་གླ ོག་བཞིན་མྱུ  ར་དུ ་གྲ ོལ། ཨེ་མ་ཧོ་སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་ཀྱ ི་ནི། །སྔ གས་ཀྱ ི་བྱ ིན་རླ བས་ཡ་མཚན་ཆེ། །གང་ཕྱ ིར་མཚམས་མེད་ལྟུ  ང་བ་ཡི། སེམས་ཅན་ལྷ ་གནས་མྱུ  ར་དུ ་སྐྱ  ེས། །ཞེས་བརྗ ོད་མི་སྣ ང་བར་གྱུ  ར་ཏེ། །དེ་
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བཞིན་གཤེགས་ཀུ ན་མཉེས་བགྱ ིད་ཅིང༌། །བྱ ང་ཆུ བ་སྤྱ  ོད་པ་རྫ ོགས་གྱུ  ར་ཅིག །ཨ ་སརྦ ་བུ དྡྷ  ་ཀྵ ེ་ཏྲ ་གཙྪ ནྟུ  ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་བརྗ ོད་ཅིང་གཞན་ཡང་བསྔ ོ་སྨ ོན་གྱ ིས་མཐའ་རྒྱ  ན། དེ་དག་གི་གཞན་དོན་རྗ ེས་འཛིན་གྱ ི་རིམ་པ་རྣ མས་གྲུ  བ་བོ། སྤྱ  ི་དོན་བཞི་པ་རྗ ེས་ཀྱ ི་རིམ་པ་ལ་བརྒྱ  ད་ལས། 
དང་པོ་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་ལྷ ་ལ་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟ ོད་འབུ ལ་བ་ནི། མཆོད་པ་བྱ ིན་བརླ བ་པ་ནི། ཨ་མྲ ྀ་ཏས་བསངས། སྭ ་བྷཱ  ་ཝས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཨ ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣ ོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ  ་ཆེ་བ་རྣ མས་ཀྱ ི་ནང་དུ ་ཨ ་ཡིག་འོད་དུ ་ཞུ ་བ་ལས་བྱུ  ང་བའི་རྡ ོ་རྗ ེའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག བདུ ག་སྤ ོས། མར་མེ། དྲ ི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་རྫ ས་དྭ ངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་འཕགས་པ་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་པོའ་ིརྣ མ་ཐར་ལས་བྱུ  ང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲ  ིན་རབ་འབྱ མས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུ  ར། ཨ ་བཛྲ ་ཨརྒྷ  ཾ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། དེ་བཞིན་དུ ། པཱ དྱ ཾ། ནས། ཤབྡ འི་བར་བརྗ ོད།  འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་འདི་དཔག་མེད་ན། །མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་དང༌། 
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བདུ ག་སྤ ོས་སྣ ང་གསལ་དྲ ི་བཟང་ཆབ། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ཇི་སྙ ེད་དང༌། །བདག་གི་གུ ས་པས་བཤམས་པ་འདི། །རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་དང་བཅས་རྣ མས་མཆོད། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨརྒྷ  ཾ་ནས། ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་པཱུ  ་ཛ་མེ་གྷ ་ས་མུ ་དྲ ་སྥ ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་མཆོད། ཆོས་སྐུ  ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ ་དབྱ ེར་མེད་ཀྱ ང༌། སོགས། བསྟ ོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་སོགས་ཀྱ ིས་བསྟ ོད། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །ལས་སྒྲ  ིབ་མ་ལུ ས་བྱ ང་བ་དང༌། མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་ཀུ ན། །མྱུ  ར་དུ ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ། །གཉིས་པ་ནོངས་བཤགས་བཟོད་གསོལ་ནི། གང་ཡང་བདག་བླ ོ་གཏི་མུ ག་པས། །ལེགས་སྤྱ  ད་འདི་ལ་ཉེས་པ་གང༌། །ལུ ས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་སྐྱ  བས་གྱུ  ར་པ། །ཀུ ན་མཁྱ ེན་དེ་ཀུ ན་བཟོད་པར་གསོལ། །མ་སྨ ིན་པ་དང་མ་ཚང་བ། །གཙ་བོ་ནུ ས་པ་མ་མཆིས་ཤིང༌། །འདིར་ནི་ཉེས་པ་གང་བགྱ ིས་པ། །ཀུ ན་མཁྱ ེན་དེ་ཀུ ན་བཟོད་པར་གསོལ། ཡིག་བརྒྱ  ་ལན་གསུ མ་བརྗ ོད། །གསུ མ་པ་མདུ ན་བསྐྱ  ེད་ཡེ་
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ཤེས་པ་བརྟ ན་བཞུ གས་བྱ ་བ་ནི། ཇི་སྲ ིད་མེ་དང་ཆུ ་དང་ནི། །རླུ  ང་གི་བསྐ ལ་པས་འཇིག་བར་དུ ། །ཇི་སྲ ིད་སེམས་ཅན་དོན་གྱ ི་ཕྱ ིར། །བཅོམ་ལྡ ན་ཁྱ ོད་ནི་བཞུ གས་པར་མཛད། ཅེས་དང༌། རྟ ེན་མེད་ན། དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གྱ ི་གནས་སུ ་གཤེགས། བཛྲ ་མུ ཿ དམ་ཚིག་པ་རང་གི་སྙ ིང་གར་ཐིམ་པར་གྱུ  ར། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཞེས་བརྗ ོད། །བཞི་པ་བདག་བསྐྱ  ེད་ཉེར་བསྡུ  ་ལ་འཇུ ག་པ་ནི། བདག་ཉིད་ལྷ ་ཡི་འཁོར་ལོ་མེ་ལོང་ལ། །ཧས་བཏབ་ཇི་བཞིན་མཐའ་ནས་ཐུ གས་དབུ ས་འདུ ས། ཧཱུ  ྃ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མི་འཁྲུ  གས་སྐུ  ར་གྱུ  ར་པ། ལུ ས་ལས་ཕྱུ  ངས་ནས་མདུ ན་མཁར་བཞུ གས་པ་ལ། །སྒ ོ་གསུ མ་གུ ས་པས་མཆོད་ཅིང་བསྟ ོད་པར་གྱུ  ར། ཨ ་བཛྲ ་ཨརྒྷ  ཾ་ནས་ཤབྡ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། སྣ ང་སྟ ོང་རྡ ོ་རྗ ེ་ནམ་མཁའི་བདག །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། རྡ ོ་རྗ ེ་བདུ ད་འདུ ལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་འཛིན། །ཕྱ ག་འཚལ་རྡ ོ་རྗ ེ་མི་བསྐྱ  ོད་ལའོ། །ཞེས་བརྗ ོད། བཅོམ་ལྡ ན་དགྱ ེས་དགོངས་རང་བཞིན་གནས་སུ ་གཤེགས། །རང་གི་གནས་གསུ མ་རྡ ོ་རྗ ེའི་འབྲུ  ་
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གསུ མ་མཚན། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། གནས་གསུ མ་རྡ ོ་རྗ ེས་བསྲུ  ང༌། །ལྔ ་པ་དགེ་བ་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ཏུ ་བསྔ ོ་བ་ནི། འདིས་མཚན་དུ ས་གསུ མ་དགེ་བ་ཡིས། །མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཀུ ན། །སྲ ིད་པའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་རབ་ཟད་ནས། །རྒྱ  ལ་མཆོག་མི་བསྐྱ  ོད་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་དང༌། སངས་རྒྱ  ས་སྐུ  ་གསུ མ་བརྙ ེས་པའི་བྱ ིན་རླ བས་དང༌། །ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུ  ར་བདེན་པའི་བྱ ིན་རླ བས་དང༌། །དགེ་འདུ ན་མི་ཕྱ ེད་འདུ ན་པའི་བྱ ིན་རླ བས་དང༌། །བདེན་པའི་མཆོག་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ཡིན་ཏེ། །དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་བདེན་པའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །བདག་གིས་ཇི་ལྟ ར་བསྔ ོས་བཞིན་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣ མས། །ཉི་ཟླ ་སྒྲ  ་གཅན་འཛིན་ལས་ཐར་བ་ལྟ ར། །ནད་དང་རིམས་དང་ཡམས་ནད་ཐམས་ཅད་ལས༌། ཐར་ཞིང་བདེ་བ་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པར་ཤོག །ཅེས་བརྗ ོད། །དྲུ  ག་པ་བཀྲ ་ཤིས་བརྗ ོད་པ་ནི། སྐུ  ་ལྔ ་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་སངས་རྒྱ  ས་བཀྲ ་ཤིས་དང༌། །གསུ ང་དབྱ ངས་དྲུ  ག་ཅུ ་ཆོས་ཀྱ ི་བཀྲ ་
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ཤིས་དང༌། །ས་ལམ་གནས་པའི་དགེ་འདུ ན་བཀྲ ་ཤིས་ཏེ། །དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ིས་དེང་འདིར་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་ཉིད་རྣ མ་དག་དབྱ ིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱ ང༌། ཐབས་མཁས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོའ་ིསྐུ  ར་བསྟ ན་པ། །ཞེ་སྡ ང་རྣ མ་དག་རྡ ོ་རྗ ེ་རིགས་ཀྱ ི་གཙ། བཅོམ་ལྡ ན་མི་འཁྲུ  གས་མགོན་གྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །སྟ ོན་པ་འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་སུ ་བྱ ོན་པ་དང༌། །བསྟ ན་པ་ཉིད་འོད་ཞིང་དུ ་གསལ་བ་དང༌། །བསྟ ན་འཛིན་བུ ་སླ ོབ་དར་བཞིན་རྒྱ  ས་པ་ཡི། །བསྟ ན་པ་ཡུ ན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་སོགས་བཀྲ ་ཤིས་བརྗ ོད་པར་བྱ འོ། །བདུ ན་པ་གཞུ ང་ནས་འབྱུ  ང་བའི་གཤིན་པོའ་ིདོན་དམིགས་བསལ་གྱ ི་བསྔ ་ོབ་ནི། ན་མ།ོ བདག་ཅག་གིས་དུ ས་གསུ མ་དུ ་བསགས་ཤིང་ཡདོ་པའི་དགེ་བའི་རྩ ་བ་འདིས། གཤིན་ཚ་ལས་འདས་པ་ཞེས་བགྱ ི་བ་རིགས་དྲུ  ག་གང་དང་གང་དུ ་སྐྱ  ེས་སམ་སྐྱ  ེའམ་སྐྱ  ེ་བར་འགྱུ  ར་བའི་ལས་ཅན་གཅིག་ཡིན་ལགས་ན་ཡང་དགེ་བའི་རྩ ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་གཤིན་ཚ་ལས་འདས་པ་དེ་
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དག་གི་རྗ ེས་སུ ་འབྲ ངས་ཞིང་རྗ ེས་སུ ་འཇུ ག་པར་གྱུ  ར་ཅིག རྗ ེས་སུ ་འབྲ ངས་ཤིང་རྗ ེས་སུ ་ཞུ གས་ནས་འགྲ ོ་བ་རིགས་དྲུ  ག་གི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་སྐྱ  ེ་རྒ ་ན་འཆིའི་ཆུ ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་ཐར་ནས། རྣ མ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཅེས་དང་ཞིང་ཁམས་ཀྱ ི་སྨ ོན་ལམ་ནི། འདི་ནས་ཤར་གྱ ི་ཕྱ ོགས་རོལ་ན། མངོན་པར་དགའ་བའི་འཇིག་རྟ ེན་ཁམས། །དེ་ན་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་བཞུ གས། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་འཁོར་དང་བཅས། །ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱ བ། །སྲ ིད་པའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཀུ ན་ལས་གྲ ོལ། །སུ ་ཞིག་དེ་ཡི་མཚན་བརྗ ོད་ན། ཞིང་མཆོག་དེ་རུ ་སྐྱ  ེ་བར་གསུ ངས། །ཚ་འདས་རིགས་ཀྱ ི་བུ ་ཁྱ ོད་ཀྱ ང༌། །མི་བསྐྱ  ོད་པ་ཡི་མཚན་བཟུ ང་ནས། །ཞིང་མཆོག་དེ་རུ ་སྐྱ  ེ་བར་ཤོག །ཞིང་མཆོག་དེ་རུ ་སྐྱ  ེས་ནས་ཀྱ ང༌། མི་བསྐྱ  ོད་པ་ཡི་ཞབས་དྲུ  ང་དུ ། །བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ཏུ ་སེམས་བསྐྱ  ེད་ནས། །ཚགས་ཀྱ ི་ལམ་དང་སྦྱ  ོར་བའི་ལམ། །མཐོང་བའི་ལམ་དང་སྒ ོམ་པའི་ལམ། 
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བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་བསྒ ོམས་ནས། །སྲ ིད་པའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཀུ ན་ལས་ངེས་གྲ ོལ་ལོ། ཞེས་བརྗ ོད། གཞན་ཡང་བསྔ ོ་བ་སྨ ོན་ལམ་ཇི་ལྟ ར་རིག་པ་རྒྱ  ་ཆེར་བྱ འོ། །བརྒྱ  ད་པ་ཞར་བྱུ  ང་དུ ་ཕན་ཡོན་ཅུ ང་ཟད་བསྟ ན་པ་ནི། རང་ཉིད་མི་བསྐྱ  ོད་པའི་ང་རྒྱ  ལ་གྱ ིས་ཚང་འདུ ས་ལ་སོགས་
པར་ཚགས་པ་ཆེན་པོའ་ིརྣ ་བར་འདི་ཉིད་ཀྱ ི་གཟུ ངས་དང་མདོ་ལ་སོགས་པ་སྒྲ  ོག་པ་དང༌། བྱ ་གཅན་
རི་དྭ གས་ཉ་སྦ ལ་གྲ ོག་སྦུ  ར་ལ་སོགས་སེམས་ཅན་ཆེ་ཕྲ ་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱ ད་པར་འཆི་ཁ་མའི་རྣ ་ལམ་
དུ ་བསྒྲ  ག་པར་བྱ ་སྟ ེ། དེ་ལྟ ར་བྱ ས་ན་ལས་ཀྱ ི་སྒྲ  ིབ་པ་བྱ ང་ཞིང་ངན་སོང་ལས་ཐར་བར་འགྱུ  ར་རོ། 
གཞན་ཡང་གོང་དུ ་སྨ ོས་པ་ལྟ ་བུ འི་ཆོ་ག་མ་གྲུ  བ་ཀྱ ང་གཟུ ངས་ཀྱ ི་བུ མ་པའི་ཆུ ས་རང་གཞན་ཁྲུ  ས་བྱ ་
བ་དང༌། ཁར་བཏུ ང་བ་དང་ཆུ ་བོར་བླུ  གས་པ་སོགས་བྱ ས་ན་དོན་ཆེན་པོར་འགྱུ  ར་རོ། །ཞེས་དང༌། 
གཞུ ང་ལས། ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་པའི་རྗ ེས་ལ། ཚ་འདས་ཀྱ ང་ཁྲ ིད་ནས་ཞིང་སྦྱ  ོང་བར་བསམ་མོ། བྱ ང་
བུ ་བསྲ ེགས་ནས་ཐལ་བ་ལ་སཱ ཙྪ ་གདབ། རྡུ  ལ་ཚན་ཕྱ གས་ལ་རི་རྩ ེའམ། ཁྲ ོན་པའམ། ཆུ ་བོར་དོར་ན་
དེ་ལ་སེམས་ཅན་གང་གི་འབྲ ེལ་བ་བྱ ས་པའི་སྒྲ  ིབ་པ་འདག་པར་གསུ ངས། བུ མ་ཆུ ས་ཀུ ན་ལ་ཁྲུ  ས་
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བྱ འོ། །བླ ་མ་ལ་ཡོན་འབུ ལ། དགེ་འདུ ན་ལ་ཚགས་སོགས་ཡོན་དང་བཅས་པ་བྱ ། སྐྱ  ེ་བོ་རྣ མས་ལ་སྦྱ  ིན་
པ་བཏང༌། དགེ་བའི་རྩ ་བ་བསྔ ོ་བ་བྱ ། ཞེས་གསུ ངས་པ་དང༌། གཟུ ངས་ཉིད་ལས་ཀྱ ང༌། སའམ་ཡུ ངས་
དཀར་རམ་ཆུ ་གང་ཡང་རུ ང་བ་ལ་བཟླ ས་བརྗ ོད་བྱ ས་ཏེ་ཤི་བའི་ལུ ས་ལ་གཏོར་རམ། ཁྲུ  ས་བྱ ས་ནས་
དེའི་འོག་ཏུ ་བསྲ ེག་པའམ་ཡང་ན་མཆད་པའི་ནང་དུ ་བཅུ ག་སྟ ེ་བཞག་ལ་རིགས་སྔ གས་བྲ ིས་ཏེ་མགོ་
ལ་བཏགས་ན་དེ་ངན་སོང་དུ ་སྐྱ  ེས་ནའང་ཞག་བདུ ན་གྱ ིས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཐར་ཏེ་མཐོ་རིས་ཀྱ ི་
འཇིག་རྟ ེན་དུ ་སྐྱ  ེ་བའམ། ཡང་ན་རང་གི་སྨ ོན་ལམ་གྱ ི་དབང་གིས་སྐྱ  ེ་བར་འགྱུ  ར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟ ར་ཚ་
འདས་ཀྱ ི་ཕུ ང་པོ་ལ་བུ མ་པའི་ཆུ ས་གཏོར་ཞིང་ཁྲུ  ས་བྱ ས། དེའི་འོག་ཏུ ་སྔ གས་བཟླ ས་པས་ཀྱ ང་བྲ བ་སྟ ེ་
བསྲ ེག་པའམ་གཟུ ངས་སྔ གས་མགོ་ལ་བཏགས་ཏེ་མཆད་པར་བཅུ ག་སྟ ེ་བཞག་ན་སྨ ོས་མ་ཐག་པའི་
ཕན་ཡོན་འབྱུ  ང་བ་དང༌། གཟུ ངས་སྔ གས་བཟླ ས་བརྗ ོད་བྱ ེད་བཞིན་ཚ་འདས་ཀྱ ི་མིང་ཡིག་བཅུ ག་
པའི་མཆོད་རྟ ེན་འབུ མ་བཏབ་ལ། གདུ གས་དང་རྒྱ  ་མཚན་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་
མཆོད།  རྒྱ  ་མཚ་ཆེན་པོའམ་ཆུ ་ཀླུ  ང་དུ ་བཏང་ན་དམྱ ལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གནས་ལས་ཐར་བར་
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འགྱུ  ར་རོ། །ཡང་ན་དེ་ལྟ ར་མཆོད་རྟ ེན་བྱ ས་ནས་མཇུ ག་ཏུ ་ལམ་གྱ ི་གཞིར་མཆོད་རྟ ེན་ཆེན་པོར་བྱ ས་
ཏེ་གདུ གས་དང་རྒྱ  ལ་མཚན་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་མཆོད་ལ་འཕགས་པའི་དགེ་
འདུ ན་ལ་ཡང་མཆོད་སྟ ོན་གསོལ་ནས་ཡོན་ཡང་ཕུ ལ་ཏེ་ལེགས་པར་མཆོད་ནས་ཚ་འདས་གྱ ི་མིང་
ནས་སྨ ོས་ཏེ་འདི་ཆེ་གེ་མོའ་ིདགེ་བའི་རྩ ་བར་གྱུ  ར་ཅིག །འདི་ཁོ་ནས་བདེ་འགྲ ོ་མཐོ་རིས་ཀྱ ི་འཇིག་
རྟ ེན་དུ ་སྐྱ  ེ་བར་གྱུ  ར་ཅིག ཅེས་དགེ་བའི་རྩ ་བ་བསྔ ོ་ཞིང་སྨ ོན་ལམ་བཏབ་སྟ ེ། དེའི་ཕན་ཡོན་ཀྱ ང་དེ་
ཁོ་ན་བཞིན་སྐྱ  ེས་ནས་ལུ ས་ཀྱ ང་སྟ ོན་ཅིང་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ ་བའང་བྱ ིན་ནས་མི་སྣ ང་བར་འགྱུ  ར་རོ། 
ཞེས་སོགས་གསུ ངས་ཤིང་རང་གཞན་གྱ ི། སྒྲ  ིབ་སྦྱ  ོང་ལ་མཆོག་ཏུ ་གྱུ  ར་པ་འདི་ཁོ་ནའོ། །འགྲ ོ་མགོན་
རིན་ཆེན་མཆོག་གི་གསུ ང་རབ་ལས། །ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཆོ་ག་ཕྱ ག་ལེན་གྱ ིས། །ལེགས་སྤྲ  ོས་
འཁྱ ེར་བདེར་བཀོད་འདིས་རང་གཞན་གྱ ི། །སྒྲ  ིབ་གཉིས་ཡོངས་སྦྱ  ོང་རྣ མ་གྲ ོལ་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་
པ་འདིའང་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་འབའ་རོམ་པའི་རྗ ེས་འཇུ ག་གི་གྲ ལ་མཐར་འཁོད་པའི་བླུ  ན་རྨ ོངས་ཀུ ན་ཏུ ་རྒྱུ   ་
བ་༧མ་ཏི་རཏྣ ས་བསམ་འགྲུ  བ་མཐོང་སྨ ོན་ནས་དབུ ་བརྩ མས། རབ་བྱུ  ང་རི་ཟླ འི་རྣ མ་བྱུ  ང་ལོ་ས་ཟླ འི་
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གྲ ལ་ཚས་ལྷ ག་པ་ལྷ ་མཚམས་འགྲུ  བ་པའི་སྦྱ  ོར་བ་ལ་དཔལ་གྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཡངས་རྩ ེའི་སྒྲུ   བ་སྡ ེ་ཐེག་
མཆོག་གླ ིང་དུ ་གྲུ  བ་པར་སྦྱ  ར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། ༈ གྲུ  བ་པའི་ཁྱུ  ་མཆོག་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་གི 
གདམས་པའི་བཀའ་སྲ ོལ་ངེས་དོན་ཟབ་མོའ་ིཆོས། །བདེ་སྟ ོང་གནས་ལུ གས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ཟུ ང༌། 
མཉམ་སྦྱ  ོར་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པ་འདི་རྨ ད་བྱུ  ང༌། །གང་གི་རིང་ལུ གས་གཞུ ང་དང་གདམས་པའི་
བཅུ ད། །ནཱ ་རོའ་ིཆོས་དྲུ  ག་བདེ་མཆོག་སྙ ན་བརྒྱུ   ད་སོགས། །དུ ས་མཐའི་འགྲ ོ་བའི་ཕན་བདེའི་རྩ ་ལག་
ཏུ ། །གཅིག་ལས་དུ ་མར་འཆར་བའི་པར་དུ ་བསྐྲུ   ན། །གཏན་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྒྱུ   ན་བགྱ ིས་པ་ཡི། །རབ་
དགེ་དྲ ི་མེད་ཟླ ་ཞུ ན་ལྟ ར་དཀར་བས། །སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་འདིས་མཚན་རིས་མེད་ཐུ བ་པའི་བསྟ ན། །འཛམ་
གླ ིང་ཡངས་པའི་ས་འདིར་རྟ ག་གནས་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་བླ ་མ་ཀརྨ ་དཔལ་འབྱ ོར་གྱ ིས་འབའ་རོམ་
བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་ཡིག་ཆ་དག་འཐོར་བ་བསྡུ  ས་པའི་སྐ བས་སྤ ར་བྱ ང་སྨ ོན་ཚིག་ཏུ ་སྙ ོམ་ལས་པ་བསྟ ན་
འཛིན་རྒྱ  ་མཚས་བླ ་རུ ང་ཆོས་སྡ ེ་ཆེ་མོ་ནས་ས་སྤྲ  ེལ་ཟླ ་ཚས་ལ་བྲ ིས་ཏེ་ཕུ ལ་བའོ།། །། ཞུ ་དག་ཐེང་དགུ ་
ལ་ཞུ ས་སོ།། །།


