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བདུ ད་འཇོམས་མཚན་ཆ།
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དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་མགོན་པོ་ལྕ མ་དྲ ལ་གྱ ི་ཕྲ ིན་ལས་བསྡུ  ས་པ་བདུ ད་འཇོམས་མཚན་ཆ་ཞེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་སོ།།
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༄༅། །བརྒྱུ   ད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ། རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ཏཻ་ལོ་ནཱ ་རོ་དང༌། མར་པ་མི་ལ་དྭ གས་པོ་འཛམ་གླ ིང་གྲ གས། །སྒ ོམ་ཚུ ལ་ཕག་གྲུ  ་དུ ས་མཁྱ ེན་འབའ་རོམ་པ། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཆེ་བཞིའི་བརྒྱུ   ད་འཛིན་རྣ མས་ལ་འདུ ད། །འབྲ ི་གུ ང་སྐྱ  ོབས་པ་སྟ ག་ལུ ང་ཐང་པ་དང༌། །ཁྲ ོ་ཕུ ་ལོ་ཙཱ ་གྲུ  བ་ཐོབ་གླ ིང་རྗ ེ་རས། །སྨ ར་པ་ཡེལ་པ་གཡའ་བཟང་ཤུ ག་གསེབ་པ། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཆུ ང་བརྒྱ  ད་བརྒྱུ   ད་འཛིན་རྣ མས་ལ་འདུ ད། །བླ ་མེད་རྒྱུ   ད་སྡ ེའི་ཡང་སྙ ིང་སྡ ོམ་པ་ཡི། །སྙ ན་བརྒྱུ   ད་གྲུ  བ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ི་དགོངས་པའི་བཅུ ད། །བདུ ད་རྩ ིའི་ཆུ ་བོ་ཀུ ན་འདུ ས་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས། །བརྒྱུ   ད་འཛིན་གྲུ  བ་པའི་དབང་ཕྱུ  ག་ཚགས་ལ་འདུ ད། །གང་གི་བྱ ིན་རླ བས་ཉི་མའི་འོད་སྣ ང་གིས། །བདག་རྒྱུ   ད་འཁོར་བའི་མུ ན་ཁང་རབ་བརྟ ོལ་ནས། །ལྷ ན་སྐྱ  ེས་ཡེ་ཤེས་སྣ ང་བའི་སྐ བས་འབྱ ེད་པ། །དྲ ིན་ཅན་བླ ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དམ་
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ཚིག་ས་གཞིར་དབང་བཞིའི་ས་བོན་ཐེབས། །ཞེན་ལོག་རྐ ང་ཚུ གས་སྙ ིང་རྗ ེས་ལོ་འདབ་རྒྱ  ས། །མོས་གུ ས་སྙ ེ་མར་ཉམས་རྟ ོགས་འབྲ ས་བཟང་སྨ ིན། །བརྒྱུ   ད་པའི་སྲ ོལ་ཁ་ཟིན་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །གཏུ མ་མོའ་ིགཞི་ཐིང་སྒྱུ   ་ལུ ས་རྩ ལ་ཆེན་འབྱུ  ང༌། །འོད་གསལ་མངོན་གྱུ  ར་རྨ ི་ལམ་སྤྲུ   ལ་བསྒྱུ   ར་གྲུ  བ། །བར་དོ་གཏན་ཕེབས་འཕོ་འཇུ ག་རང་དབང་ཐབོ། །ཐབས་ལམ་ཉམས་ལེན་མཐའ་རུ ་ཕྱ ིན་པར་ཤགོ །རྩ ེ་གཅིག་བརྟ ན་ཐོབ་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་གནས་ལུ གས་མཐོང༌། །རོ་གཅིག་གདེང་ཐོབ་སྒ ོམ་མེད་ཟད་སར་འཁྱ ོལ། །གནས་ལུ གས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིཡེ་ཤེས་ཀྱ ི། །གྲ ོལ་ལམ་ཉམས་ལེན་མཐའ་རུ ་ཕྱ ིན་པར་ཤོག །སྐྱ  ེ་བ་ཀུ ན་ཏུ ་སོགས་བརྗ ོད། ཅེས་ཚངས་གསར་
སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་རྣ ལ་འབྱ ོར་གྲུ  བ་པའི་དབང་ཕྱུ  ག་ཆེན་པོ་འཆི་མེད་གྲུ  བ་པའི་རྡ ོ་རྗ ེས་མཛད་པའོ།།
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༄༅། །ན་མོ་གུ ་རུ ་ཛྙཱ  ་ན་ནཱ ་ཐ་བྷྱ  ཿ །རྒྱ  ལ་ཀུ ན་བདག་ཉིད་རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན། །ཕྲ ིན་ལས་བདག་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མགོན། །འདོད་ཁམས་དབང་མོ་དང་བཅས་པའི། །ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་ངོ་བོར་འདུ ད། །སྒྲུ   བ་པའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་བའི་ཕྱ ིར། 
ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕ མ་དྲ ལ་གྱ ི། །ཕྲ ིན་ལས་སྙ ིང་པོ་རབ་གསལ་བྱ ། དེའང་རྒྱུ   ད་ལས། དུ ས་གསུ མ་སངས་
རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །ཡེ་ཤེས་ཐུ གས་ལས་བྱུ  ང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་མགོན་ཡིན་ཕྱ ིར། །དཔལ་
ལྡ ན་མགོན་པོ་ཞེས་བྱ འོ། །ཞེས་བསྔ གས་པ་འདི་ཉིད་སྒྲུ   བ་པ་ལ་གསུ མ། སྔ ོན་འགྲ ོ། དངོས་གཞི། རྗ ེས་
ཀྱ ི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་དུ ་བྱ ་བའི་གནས་དེར་སྒྲུ   བ་པའི་རྟ ེན་གང་འཛམས་དང༌། མཆོད་གཏོར་
སྨ ན་རཀ་ཉེར་སྤྱ  ོད་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་རྣ མས་འདུ ་བྱ ས་ལ། །བརྒྱུ   ད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྔ ོན་དུ ་
བཏང་ནས། སྐྱ  བས་འགྲ ོ་ནི། བདག་སོགས་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུ ན། །དུ ས་འདི་ནས་བཟུ ང་བྱ ང་ཆུ བ་བར། །བླ ་མ་སངས་རྒྱ  ས་ཆོས་དགེ་འདུ ན། །རྣ ལ་འབྱ ོར་
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གསང་སྔ གས་མཁའ་འགྲ ོ་མ། །འཁོར་ལོ་གསུ མ་གྱ ི་བདག་ཉིད་ཅན། །དཔའ་བོ་དང་ནི་དཔའ་མོའ ་ིཚགས། །ཀུ ན་ལ་རྟ ག་ཏུ ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི། །སེམས་བསྐྱ  ེད་ནི། སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་དོན་གྱ ི་ཕྱ ིར། །བདག་ནི་ཧེ་རུ ་ཀར་གྱུ  ར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཧེ་རུ ་ཀའི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་བགྱ ི། །ཞེས་བརྗ ོད། །དེ་ནས་ཡི་
དམ་གྱ ི་གསལ་སྣ ང་བརྟ ེན་པ་ནི། རང་ཉིད་སྐ ད་ཅིག་གིས་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པ་ལྷ ན་ཅིག་སྐྱ  ེས་པའི་སྐུ  ར་གྱུ  ར། ཨ ་ཧྲཱ  ིཿཧ་ཧ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། །གཉིས་པ་ནི། ཨ ་ཁཎྜ ་རོ་ཧེ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨ ་སྭ ་བྷཱ  ་ཝ་ཤུ དྡྷ  ཿསརྦ ་དྷ རྨཱ  ཿསྭ ་བྷཱ  ་ཝ་ཤུ དྡྷ  ོ྅ཧཾ། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་མདུ ན་དུ ་འབྱུ  ང་རིམ་ཀེང་རུ ས་རི་རབ་མེ་རླུ  ང་དབུ ས། །སྣ ་ཚགས་པདྨ ་དུ ར་ཁྲ ོད་བརྒྱ  ད་དབུ ས་བྷྲཱུ    ྃ་ལས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །དུ ར་ཁྲ ོད་ཐོད་མཁར་འཇིགས་རུ ང་རྒྱ  ན་ལྡ ན་བསིལ་བ་ཚལ་དང་གཉིས་མེད་པར། །པད་ཉི་དགྲ ་བགེགས་བསྣ ོལ་བའི་གདན་ལ་
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མཐིང་ནག་ཧཱུ  ྃ་འོད་དོན་གཉིས་བྱ ས། །གདུ ག་ཅན་ཚར་བཅད་ཡོངས་གྱུ  ར་དཔལ་ལྡ ན་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་བྱ ་རོག་མཚན། །མཐིང་ནག་ཁྲ ོས་རྔ མ་ཞལ་གཅིག་སྤྱ  ན་གསུ མ་མཆེ་གཙིགས་ཧ་ཧའི་གད་རྒྱ  ང་སྒྲ  ོགས། །མི་བསྐྱ  ོད་དབུ ་བརྒྱ  ན་ཕྱ ག་བཞི་གྲ ི་ཐོད་རལ་གྲ ི་ཁཊྭཱ  ྃ་འཕྱ ར་སྟ བས་འཛིན། །དུ ར་ཁྲ ོད་ཆས་ལྡ ན་གསུ ས་འཕྱ ང་འཇིགས་གཟུ གས་ཙནྡ ན་འཁྱ ིལ་བའི་སྟ བས་ཀྱ ིས་འགྱ ིངས། །ཡེ་ཤེས་མེ་དབུ ས་གར་དགུ འི་རྣ མ་རོལ་དགྱ ེས་ཡུ མ་ཙཎྜ ི་ཀ་དམར་མོ། །གྲ ི་ཐོད་འཛིན་འཁྱུ  ད་གཉིས་ཀ་མཆོག་ཏུ ་མི་འགྱུ  ར་བདེ་ཆེན་ཉམས་ཀྱ ིས་སྒ ེག །ཕྱ ི་རིམ་སྣ ང་སྲ ིད་མ་མོའ་ིདཀྱ ིལ་འཁོར་རཀྟ འི་རྦ ་ཀླ ོང་རབ་འཁྲུ  གས་པའི། །ཟླ ་གམ་གསུ མ་གྱ ི་གཡས་སུ ་བྷྱ  ོ་ལས་སྒྲ  ོལ་ཡུ མ་དུ ད་སོལ་བུ ང་བའི་མདོག །ཀེང་རུ ས་ལུ ས་ཅན་ཕྱ ག་བཞིས་རལ་གྲ ི་བྷ ནྫ ་ཤཀྟ ི་ཏྲ ི་ཤུ ལ་འཛིན། །མ་མོའ་ིཆས་རྫ ོགས་ཞབས་གཉིས་ལྕ གས་སྒྲ  ོགས་
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བོང་བུ ་ག་པར་བཙན་སྐྱ  ིལ་བཞུ གས། །ཤན་པ་མ་གསུ མ་ལྷ ་མོ་བཞིས་བསྐ ོར་རྒྱ  བ་ཏུ ་མ་ལས་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་ཡུ མ། །ཨེ་ཀ་ཛ་ཏི་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱ ག་གཉིས་ཙིཏྟ ་གཡུ ་སྤྱ  ང་འགྱ ེད། ཡེ་ཤེས་མ་མོ་འབུ མ་གྱ ི་དབུ ས་ན་རབ་བརྗ ིད་གཡོན་དུ ་བྷྱ  ོ་ཡིག་ལས། །གསང་བའི་ཡུ མ་ཆེན་རྩ ་འཇིབས་ནག་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱ ག་བཞིས་རལ་གྲ ི་དང༌། །དགྲ ་མགོ་རྩ ེ་གསུ མ་མདའ་གཞུ ་འཛིན་ཅིང་རང་འདྲ འི་མ་མོ་ཟུ ང་གིས་བསྟ ེན། །ཕྱ ི་རོལ་སྣ ་ཚགས་པདྨ ་འདབ་བཞིའི་ཤར་དུ ་ཧཱུ  ྃ་ལས་ལས་མགོན་ནི། །བྱ ་རོག་གདོང་ཅན་གྲ ི་ཐོད་ཁྲ ག་གསོལ་འཁོར་དུ ་ལས་མགོན་བཞི་ཡིས་བསྐ ོར། །ལྷ ོ་རུ ་ཧཱུ  ྃ་ལས་ལེགས་ལྡ ན་ནག་པོ་དར་ནག་བེར་གྱ ོན་བིང་ཆེན་བསྒྲ  ིལ། །ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟ ེན་མགོན་པོས་ཡོངས་བསྐ ོར་ནུ བ་ཏུ ་ཧྲཱ  ིཿལས་ཤ་ཟ་ནི། །སེང་གདོང་རལ་གྲ ི་ཐོད་ཁྲ ག་བསྣ མས་པ་ལས་མཁན་ཕོ་མོ་ཕོ་ཉར་འགྱ ེད། །བྱ ང་དུ ་ཧཱུ  ྃ་ལས་གནོད་
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སྦྱ  ིན་གངས་པོ་ལྗ ང་སེར་ཁྲ ོ་ཞིང་འཛུ མ་པའི་ཉམས། །ནོར་བུ ་གཏེར་བུ མ་བསྣ མས་ཤིང་མཛས་མ་དང་བཅས་གཏེར་བདག་བྱ ེ་བས་བསྐ ོར། །དེ་ཕྱ ིར་མ་མོ་གདོང་ཅན་བརྒྱ  ད་དང་མཁའ་འགྲ ོ་དྲུ  ག་དང་དུ ར་ཁྲ ོད་ཀྱ ི། །ལྷ ་མོ་རྣ མ་བརྒྱ  ད་དམག་དཔོན་བརྒྱ  ད་པོ་དྲ ེགས་པའི་དམག་ཚགས་ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་བཅུ ། །སྒ ོ་བཞིར་རྒྱ  ལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡ ེ་བཞི་བར་ཁྱ མས་བྱ ་རོག་གདོང་ཅན་བརྒྱ  ད། །ནག་པོ་སྟ ོང་སྡ ེ་ཞིང་སྐྱ  ོང་ཉེར་བཞི་ཤ་ཟ་འབུ མ་དང་རེ་ཏི་བཞི། །མ་མོ་བྱ ེ་བ་ཁྲ བ་ཅན་འབུ མ་ཕྲ ག་གནོད་སྦྱ  ིན་ཁྲ ིར་བཅས་འཁོར་ཡུ ག་གི །དུ ར་ཁྲ ོད་བརྒྱ  ད་ལ་སྤྲུ   ལ་པའི་མགོ་བརྙ ན་བཅུ ་དྲུ  ག་གིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱ  ད་དང༌། །ཕོ་བདུ ད་ཉེར་གཅིག་དབང་ཕྱུ  ག་ཉེར་བརྒྱ  ད་སྡ ེ་དཔོན་སུ མ་ཅུ ་གཙང་རིས་ཀྱ ི། །དཔལ་མགོན་བདུ ན་ཅུ ་རོ་ལངས་བརྒྱ  ་དང་མ་མོ་མཁའ་འགྲ ོ་ལྷ ་དམག་ཚགས། །དམ་ཅན་རྒྱ  ་མཚས་ཡོངས་སུ ་བསྐ ོར་བའི་ཐམས་



10

ཅད་གནས་གསུ མ་འབྲུ  ་གསུ མ་མཚན། །ལྕ མ་དྲ ལ་ཐུ གས་ཀའི་ས་བོན་ཧཱུ  ྃ་ལས་འོད་འཕྲ ོས་གནས་ཡུ ལ་དུ ར་ཁྲ ོད་ནས། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ་འཁོར་བཅས་མངནོ་སུ མ་སྤྱ  ན་དྲ ངས་གྱུ  ར། །རྔ ་རལོ་དབྱ ངས་དང་བཅས། ཧཱུ  ྃ། རིན་ཆེན་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །མཆོད་པའི་སྤྲ  ིན་ཚགས་མཛས་པའི་རྒྱ  ན། །སྣ ་ཚགས་པདྨ ་ཉི་མའི་གདན། །གནས་འདིར་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་གཤེགས་སུ ་གསོལ། ཧཱུ  ྃ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུ ར་གཤེགས་ཚུ ར་བྱ ོན་མགོན་པོའ་ིཚགས། ནག་པོ་ཆེན་པོ་གཟི་བརྗ ིད་ཅན། །གནས་འདིར་སྤྱ  ན་འདྲ ེན༴ དབྱ ིངས་ནས་བཞེངས་པ་མི་མངའ་ཡང༌། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་སླ ད་དུ ། །ཚུ ར་གཤེགས་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཆེ། །གསང་བའི་གནས་འདིར༴ ཧཱུ  ྃ། སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་བདག་ཉིད་ཅན། །རྡ ོ་རྗ ེ་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་རྣ མས། །རང་བཞིན་གནས་ནས་སྐུ  ར་བཞེངས་ལ། 



11

འདིར་ནི་བསྟ ན་སྲུ  ང་༴ ཧཱུ  ྃ། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོའ་ིའགྲ ོ་དོན་དུ ། །ཆོས་དབྱ ིངས་རྣ མ་དག་མཚན་པའི་ཕྱ ིར། །ཡུ མ་ཆེན་ལྷ ་མ་ོཙཎྜ ི་ཀ  །མ་མ་ོབྱ ེ་བའི་འཁརོ་གྱ ིས་བསྐ རོ། གནས་འདིར་སྤྱ  ན་འདྲ ེན༴ བྷྱ  ོ། རི་རབ་ཆེན་པོའ་ིབྱ ང་ཤར་མཚམས། །གཡུ ་མཚ་མུ ་ལེ་མཐིང་གི་དབུ ས། །རིན་ཆེན་ལྔ ་ལྡ ན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །དེ་དབུ ས་སྲ ིད་གསུ མ་ཐོད་མཁར་དབུ ས། །གྲུ  ་གསུ མ་འབར་བའི་ཀླ ོང་དཀྱ ིལ་ནས། །དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ་དུ ད་སོལ་མ། །སྐུ  ་མདོག་མཐིང་ནག་འཇིགས་པའི་གཟུ གས། །ཞལ་གཅིག་ཕྱ ག་བཞི་བོང་བུ ་ཆིབས། །འཁོར་ཡང་མ་མོ་འབུ མ་སྡ ེའི་ཚགས། །གནས་འདིར་ཉིད་དུ ༴ ད་ལྟ ་སྙ ིགས་མའི་དུ ས་ཉིད་དུ ། །དམ་ཅན་གཤེགས་པར་མི་འོས་ཀྱ ང༌། སྔ ོན་ཚ་བྱ ང་ཆུ བ་ཤིང་དྲུ  ང་དུ ། །ཐུ བ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྤྱ  ན་སྔ ་རུ ། །ཇི་ལྟ ར་ཁས་བླ ངས་དམ་བཅས་ལྟ ར། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་བ་དང༌། །འགྲ ོ་ཀུ ན་བདེ་ལ་འགོད་
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པའི་ཕྱ ིར། །དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ༴ གསང་སྔ གས་སྲུ  ང་མ་དམ་ཚིག་ཅན། །འཁོར་བཅས་གནས་འདིར༴ བྷྱ  ོ། མི་དམིགས་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ནས། །ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་མཐུ ་མོ་ཆེ། །སྒྲ  ོལ་བདག་ལྕ མ་མོ་ཆོ་འཕྲུ  ལ་ཅན། །གྲུ  ་གསུ མ་ཐོད་པའི་གཞལ་ཡས་འདིར། །དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུ ར་གཤེགས་མ་གཅིག་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་ན། །མ་མོ་འབུ མ་བཅས༴ བྷྱ  ོ། མེ་རླུ  ང་འཁྲུ  གས་པའི་དུ ར་ཁྲ ོད་ནས། །དཔལ་འབར་གསང་བའི་ཡུ མ་གཅིག་མ། །དགའ་བྱ ེད་འདདོ་པའི་དབང་ཕྱུ  ག་ཆེ། མཁའ་འགྲ ་ོརྒྱ  ་མཚས་ཚགས་དང་བཅས། །གནས་འདིར་སྤྱ  ན་འདྲ ེན༴ ཧཱུ  ྃ། ཡེ་ཤེས་ཐུ གས་རྗ ེའི་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་ཅན། །གཙ་བོ་དང་མཚུ ངས་གཟི་བརྗ ིད་ཅན། །ལས་ཀྱ ི་མགོན་པོ་བྱ ་རོག་གདོང༌། །ནག་པོ་སྟ ོང་གི་ཚགས་ཀྱ ིས་བསྐ ོར། གནས་འདིར་སྤྱ  ན་འདྲ ེན༴ ཧཱུ  ྃ། སྣ ང་སྟ ོང་ཐུ གས་ཀྱ ི་སྤྲུ   ལ་པ་ལས། །ལེགས་ལྡ ན་རྔ མ་བརྗ ིད་འཇིགས་པའི་སྐུ  ། 
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ལྷ ་ཆེན་བདུ ད་འདུ ལ་མཐུ ་བོ་ཆེ། །མགོན་པོ་འབུ མ་གྱ ི་འཁོར་གྱ ིས་བསྐ ོར། གནས་འདིར་སྤྱ  ན་འདྲ ེན༴ ཧཱུ  ྃ། གཙང་རིགས་མགོན་པོ་ཆེན་པོ་སྟ ེ། །བདུ ད་དཔུ ང་མ་ལུ ས་འཇོམས་མཛད་པའི། །ཤ་ཟ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན། །ཤ་ཟ་འབུ མ་གྱ ི་འཁོར་གྱ ིས་བསྐ ོར། །གནས་འདིར་སྤྱ  ན་འདྲ ེན༴ ཧཱུ  ྃ། བཀའ་སྡ ོད་སྦ ས་པའི་མགོན་པོ་ཆེ། གནོད་སྦྱ  ིན་ནག་པོ་ཁྲ ག་རལ་ཅན། །གང་པོ་རྡ ོ་རྗ ེ་བདུ ད་འདུ ལ་བ། །གནོད་སྦྱ  ིན་ཁྲ ི་ཡི་ཚགས་ཀྱ ིས་བསྐ ོར། །གནས་འདིར་སྤྱ  ན་འདྲ ེན༴ ཧཱུ  ྃ། འོག་མིན་གནས་མཆོག་དམ་པ་དང༌། །ལྕ ང་ལོ་ཅན་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་དང༌། །བསིལ་བ་ཚལ་སོགས་དུ ར་ཁྲ དོ་བརྒྱ  ད། །རང་བཞིན་གར་བཞུ གས་གནས་མཆགོ་ནས། །དཔལ་ལྡ ན་མགནོ་པ་ོལྕ མ་དྲ ལ་དང༌། །བཀའ་སྡ ོད་དམ་ཅན་འཁོར་བཅས་རྣ མས། །རྣ ལ་འབྱ ོར་བདག་ལ་དགྱ ེས་དགོངས་ལ། །གནས་འདིར་མྱུ  ར་དུ ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། ཨ ་བཛྲ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་
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ལ་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་བཛྲ ་ས་མཱ ་ཛཿ སྤྱ  ན་དྲ ངས་མདུ ན་མཁར་བཞུ གས་པ་ལ། ཧཱུ  ྃ། ནག་པོ་ཆེན་པོ་དྲ ག་ཤུ ལ་ཅན། །བྱ ་རོག་མིང་ཅན་སྲ ིན་པོའ་ིགཟུ གས། །འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱ ང༌། །འཇིག་རྟ ེན་པ་དང་མཐུ ན་འཇུ ག་ཕྱ ིར། ཕྱ ག་དང་ཞབས་ནི་བསིལ་བར་མཛད། །ཁྲ ག་གི་ཨརྒྷ  ཾ་དུ ག་གི་འཐོར་འཐུ ང་དང༌། ཆང་གི་ཞབས་བསིལ་དམ་པ་འདི་བཞེས་ཤིག །ཨ ་ཤྲཱ  ི་བཛྲ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཨརྒྷ  ཾ་ཨཉྩ ་མ་ཎཾ་པཱ དྱ ཾ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཞེས་པས་མཆོད་ལ། ཛཿཧཱུ  ྃ་བྃ་ཧྃཿས་དམ་ཡེ་གཉིས་སུ ་མེད་པར་གྱུ  ར་པར་བསམ། །དེ་ནས་གདན་འབུ ལ་ཞིང་བཞུ གས་སུ ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུ  ྃ། སྟ ོབས་ཆེན་མ་རུ ངས་བདུ ད་འདུ ལ་དཔའ་བོ་རྗ ེ། །མི་བཟད་རྔ མ་གཏུ མ་བཀའ་ཉན་འཁོར་དང་བཅས། །རབ་འཇིགས་དུ ར་ཁྲ ོད་ཕོ་བྲ ང་གཞལ་ཡས་འདིར། །པད་ཉི་ཞིང་ཆེན་གདན་ལ་བཞུ གས་སུ ་གསོལ། བྷྱ  ོ། རླུ  ང་དམར་དྲ ག་པོའ་ིཤུ གས་ལྡ ན་བོང་བུ འི་
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སྟ ེང༌། །དུ ར་ཁྲ ོད་ཆས་ལྡ ན་ཞབས་གཉིས་ལྕ གས་སྒྲ  ོགས་མཛས། །ཞལ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་ཀི་ལི་ཀཱ ི་ལ་སྒྲ  ོགས། །དཔལ་ལྡ ན་འདོད་ཁམས་དབང་བསྒྱུ   ར་གདན་ལ་བཞུ གས། ཧཱུ  ྃ། རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་གི་སྤྱ  ན་སྔ ་རུ ། །ཇི་ལྟ ར་ཁས་བླ ངས་དམ་བཅས་ལྟ ར། བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་པའི་གནས་འདི་རུ ། །དྲ ག་པོ་འཁོར་བཅས་བཞུ གས་སུ ་གསོལ། ཨ ་བཛྲ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ ་ལྷ ན། །དམ་ལ་བཞག་པ་ནི། ཧཱུ  ྃ། དམ་ལས་མ་འདའ་ནག་པོ་ཆེ། །དམ་ཚིག་སྲུ  ངས་ཤིག་ནག་པོ་ཆེ། །རྣ ལ་འབྱ ོར་སྐྱ  ོངས་ཤིག་ནག་པོ་ཆེ། བཀའ་བཞིན་སྒྲུ   བས་ཤིག་ནག་པོ་ཆེ། །གལ་ཏེ་དམ་ལ་འདས་གྱུ  ར་ན། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་བསླུ  ས། །ཁྱ ོད་ཉིད་ཉམས་པར་གྱུ  ར་ཏ་རེ། །དེ་བས་དམ་ལ་མ་འདའ་ཞིག །རྡ ོ་རྗ ེ་རྩ ེ་གཅིག་པའི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་བསྟ ན་ཅིང༌། ཨ ་བཛྲ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ས་མ་ཡ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། །ཐོད་རླ ོན་རྒྱ  ་བསྟ ན་ལ། ཨ ་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲ ་ས་མ་ཡ་ཨ་ཏི་ཀྲ ་མ་
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ནི་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཅེས་དམ་ལ་བཞག་ག ོ།དེ་ནས་དབང་བསྐུ  ར་རྒྱ  ས་གདབ་ནི། སླ ར་ཡང་ཐུ གས་ཀའི་ཧཱུ  ྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲ ོས་པས་དབང་གི་ལྷ ་རིགས་ལྔ ་ཡུ མ་བཞི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁྲ ོ་བོའ་ིཚགས་རྣ མས་སྤྱ  ན་དྲ ངས་བཛྲ ་ས་མཱ ་ཛཿ ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨརྒྷ  ཾ་ཨཉྩ ་མ་ཎཾ་སོགས། ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨ་བྷ ི་ཥིཉྩ ་ཏུ ་མཾ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་དབང་བསྐུ  ར་བའི་དགོངས་པ་མཛད། ཁྲ ོ་བོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་བགེགས་བསྐྲ  ད། དཔའ་བོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་བཀྲ ་ཤིས་བརྗ ོད། དཔའ་མོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྡ ོ་རྗ ེའི་གླུ  ་གར་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་ཤིང་རིགས་ལྔ ་དང་བདེ་ཆེན་གྱ ི་མཁའ་འགྲ ོ་བཞིས་བུ མ་པ་བདུ ད་རྩ ིས་གང་བ་ཐོགས་ནས། ཇི་ལྟ ར་བལྟ མས་པ་ཙམ་གྱ ིས་ནི། །ལྷ ་རྣ མས་ཀྱ ི་ནི་ཁྲུ  ས་གསོལ་ལྟ ར། །ལྷ ་ཡི་ཆུ ་ནི་དག་པ་ཡི། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྲུ  ས་བགྱ ིའོ། །ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨ་བྷ ི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་
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ཡ་ཤྲཱ  ི་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། ཞེས་གསུ ངས་ཤིང་དབང་བསྐུ  ར་སྐུ  ་གང་དྲ ི་མ་དག །ཆུ ་ཡི་ལྷ ག་མ་ཡར་ལུ ད་པ་ལས་གཙ་བོ་ལ་བདེ་མཆོག་ལྷ ན་སྐྱ  ེས། དཔལ་ལྷ ་མོ་ལ་མ་ཧཱ ་བོ་དྷ ི། ལས་ཀྱ ི་མགོན་པོ་ལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ། འཁོར་རྣ མས་ལ་ལས་ཀྱ ི་མགོན་པོའ་ིདབུ ་བརྒྱ  ན་པར་གྱུ  ར་པར་བསམ་ལ། །དེ་ནས་ཕྱ ག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུ  ྃ། མི་འགྱུ  ར་རྣ མ་དག་ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་ཉིད་ལས། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ ་ིཐུ གས་རྗ ེས་སྐུ  ་སྤྲུ   ལ་པ། །མ་རུ ངས་འདུ ལ་མཛད་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལའི་གཙ། །དྲ ག་པོ་སྟ ོབས་ལྡ ན་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཁྱ ོད་ཀྱ ི་དགྱ ེས་བསྐྱ  ེད་ཡུ མ་དང་ལེགས་ལྡ ན་ནག །བཀའ་སྡ ོད་ལས་མགོན་ཤ་ཟ་སེང་གེའི་གདོང༌། །ལས་ཀུ ན་སྒྲུ   བ་བྱ ེད་མཁའ་འགྲ ོ་བརྒྱ  ད་དྲུ  ག་སོགས། །སྤྲུ   ལ་པའི་འཁོར་ཀྱ ི་ཚགས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། བྷྱ  ོ། སྔ ོན་ཚ་དཔག་བསམ་བྱ ང་ཆུ བ་ཤིང་གི་དྲུ  ང༌། །རྒྱ  ལ་བ་ཐུ བ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྤྱ  ན་སྔ ་རུ ། །བསྟ ན་པ་གཉན་པོ་བསྲུ  ང་བར་དམ་
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བཅས་པའི། །ཁྲ ག་འཐུ ང་དུ ད་སོལ་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རྒྱ  ལ་བའི་བཀའ་སྡ ོད་རིག་འཛིན་ཕོ་ཉ་མོ། །བསྟ ན་དགྲ ་ཚར་གཅོད་གསང་སྔ གས་སྲུ  ང་མའི་གཙ། བཀའ་སྡ ོད་ཕོ་ཉ་ཡང་སྤྲུ   ལ་སྡ ེ་དཔུ ང་བཅས། །མ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་རྫ ས་རྣ མས། ཨ ་ཁཎྜ ་རོ་ཧེས་བསངས། སྭ ་བྷཱ  ་ཝས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱ ཿལས་ཐོད་པའི་སྣ ོད། །ཧཱུ  ྃ་ལས་མཆོད་རྫ ས་དྲ ག་པོའ་ིཉེར་སྤྱ  ོད་དང༌། །ཕྱ ི་ནང་གསང་བའི་འདོད་ཡོན་རྣ མ་མང་པོ། །དམ་ཅན་དགྱ ེས་པའི་མཆོད་སྤྲ  ིན་མཁའ་ཁྱ བ་གྱུ  ར། ཨ ་བཛྲ ་ཨརྒྷ  ཾ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཨ ་བཛྲ ་ཨཉྩ ་མ་ཎཾ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། པཱ དྱ ཾ། སོགས་ཀྱ ིས་
བྱ ིན་བརླ བས་ལ། ཧཱུ  ྃ། གདུ ག་པའི་སྙ ིང་ཁྲ ག་མཚ་ལྟ ར་འཁྱ ིལ་བ་ཡི། །མཆོད་ཡོན་མཆོག་འདི་རྡ ོ་རྗ ེ་ནག་པོ་ཆེ། །ཡབ་ཡུ མ་སྲ ས་འཁོར་དམ་ཅན་ཚགས་ལ་འབུ ལ། །བཞེས་ནས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་ལ་གཡེལ་མེད་མཛད། ཨ ་ཤྲཱ  ི་བཛྲ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་དེ་ཝི་
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ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཨརྒྷ  ཾ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་པུ ་ཛ་མེ་གྷ ་ས་མུ ་དྲ ་སྥ ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཧ་ལ་ནག་པོ་དང་སྦྱ  ར་དུ ག་ཆུ ་ཡི། །འཐོར་འཐུ ང་མཆོག་འདི༴ ཡབ་ཡུ མ་སྲ ས་འཁོར་དམ༴ བཞེས་ནས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་ལ༴ ཨཉྩ ་མ་ཎཾ། དེ་བཞིན་དུ ། འབྲུ  ་བཅུ ད་སྟ ོང་སྦྱ  ར་ཛ་གད་རྒྱ  ་མཚ་ཡི། །ཞབས་བསིལ་མཆོག་འདི༴ ཡབ་ཡུ མ་སྲ ས་འཁོར་དམ༴ བཞེས་ནས་བསྟ ན་པ་སྲུ  ངས་ལ༴ པཱ དྱ ཾ། བསྟ ན་ལ་ཉེར་འཚའི་དབང་པོ་རྣ མ་ལྔ ་ཡི། །མེ་ཏོག་མཆོག་འདི༴ ཡབ་ཡུ མ་སྲ ས་འཁོར་དམ༴ བཞེས་ནས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་ལ༴ པཱུ  ཥྤ ེ། བསྟ ན་དགྲ འི་ཤ་ཆེན་ཚིལ་ཆེན་དང་སྦྱ  ར་བའི། །བདུ ག་སྤ ོས་མཆོག་འདི༴ ཡབ་ཡུ མ་སྲ ས་འཁོར་དམ༴ བཞེས་ནས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་ལ༴ དྷཱུ   ་པེ། ཚིལ་ཆེན་ཞུ ན་དང་མར་ནག་ལས་བྱ ས་པའི། །སྣ ང་གསལ་མཆོག་འདི༴ ཡབ་ཡུ མ་སྲ ས་འཁོར་དམ༴ བཞེས་ནས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་ལ༴ ཨཱ ་ལོ་ཀེ། བདུ ད་རྩ ི་ལྔ ་དང་ཁྲ ག་
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ཞག་མཉམ་སྦྱ  ར་བའི། །དྲ ི་ཆབ་མཆོག་འདི༴ ཡབ་ཡུ མ་སྲ ས་འཁོར་དམ༴ བཞེས་ནས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་ལ༴ གྷ ནྡྷ  ེ། དམ་ཉམས་དགྲ ་བོའ་ིཤ་ཁྲ ག་རུ ས་པ་ཡི། །ཞལ་ཟས་མཆོག་འདི༴ ཡབ་ཡུ མ་སྲ ས་འཁོར་དམ༴ བཞེས་ནས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་ལ༴ ནཻ་ཝཱ ི་དྱ ། ཞིང་བཅུ འི་རྐ ང་དང་ཐོད་པ་ལས་བྱ ས་པའི། །སྒྲ  ་སྙ ན་མཆོག་འདི་རྡ ོ་རྗ ེ་ནག་པོ་ཆེ། ཡབ་ཡུ མ་སྲ ས་འཁོར་དམ་ཅན་ཚགས་ལ་འབུ ལ། །བཞེས་ནས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་ལ་གཡེལ་མེད་མཛད། ཨ ་ཤྲཱ  ི་བཛྲ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་དེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་པུ ་ཛ་མེ་གྷ ་ས་མུ ་དྲ ་སྥ ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། །བསྡུ  ་ན། ཨ ་ཁྲ ག་གི་མཆོད་ཡོན་དབང་པོའ་ིམེ་ཏོག་དང༌། །ཚིལ་ཆེན་བདུ ག་སྤ ོས་ཞུ ན་ཆེན་མར་མེ་དང༌། ཁྲ ག་ཞག་དྲ ི་ཆབ་ཙིཏྟ འི་ཞལ་ཟས་མཆོག །རྐ ང་ཆེན་གླ ིང་བུ འི་ཕྱ ོགས་རྣ མས་བཀང་སྟ ེ་འབུ ལ། ཨ ་ཤྲཱ  ི་བཛྲ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་དེ་ཝི་ས་པཱ ་རི་ཝཱ ་ར་ཨརྒྷ  ཾ་ཨཉྩ ་མ་ཎཾ་སོགས་
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ནས། ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་པུ ་ཛ་མེ་གྷ ་ས་མུ ་དྲ ་སྥ ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། །གསེར་ཞིང་ཡངས་པར་རིན་ཆེན་རི་དབང་དང༌། །རོལ་མཚ་རི་གླ ིང་ཉི་ཟླ འི་སྣ ང་བ་ཅན། །ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་རྒྱ  ་མཚ་ལྷ ་ཀླུ  ་མི་དབང་གི །དཔལ་གྱ ི་འབྱ ོར་པ་ཆེན་པོས་ཡོངས་གང་བ། །དཔལ་མགོན་ལྕ མ་དྲ ལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུ ལ། །སྲ ིད་པ་གསུ མ་ལས་རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་བར་མཛད། ཨ ་ཤྲཱ  ི་བཛྲ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་དེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་རཏྣ ་མཎྜ ལ་པུ ་ཛ་མེ་གྷ ་ས་མུ ་དྲ ་སྥ ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། །གཏོར་མ་ཁཎྜ ་རོ་ཧེས་བསངས། སྭ ་བྷཱ  ས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་རླུ  ང་མེ་ཐོད་སྒྱ  ེད་སྟ ེང༌། །ཨ་ལས་ཐོད་སྣ ོད་སོ་སོའ་ིས་བོན་ལས། །ཤ་ལྔ ་བདུ ད་རྩ ི ་འབྲུ  ་གསུ མ་རབ་ཏུ ་གསལ། །རླུ  ང་གཡོས་མེ་སྦ ར་ཐོད་དྲ ོས་རྫ ས་རྣ མས་ཁོལ། །ཡེ་ཤེས་བདུ ད་རྩ ི་སྤྱ  ན་དྲ ངས་གཉིས་མེད་འདྲ ེས། །འབྲུ  ་གསུ མ་འོད་ཞུ ་བདུ ད་རྩ ིའི་རྒྱ  ་མཚར་གྱུ  ར། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ལན་གསུ མ༌། འབར་བའི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་དཔྲ ལ་བ་བསྐ ོར་
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ཞིང༌། ཕ ་ཕ ་ཕ ་གྱ ིས་གཏོར་མགྲ ོན་སྤྱ  ན་དྲ ངས། ལྷ ་ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ི་ལྗ གས་ཧཱུ  ྃ་ལས་བྱུ  ང་བའི་རྡ ོ་རྗ ེ་རྩ ེ་གཅིག་པའི་འོད་ཀྱ ི་སྦུ  ་གུ ས་གཏོར་མའི་བཅུ ད་དྲ ངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུ  ར། །པད་སྐ ོར་སྔ ོན་དུ ་འགྲ ོ་བའི་རྡ ོར་ཐལ་ཁ་ཕྱ ེ་བས། ན་མོ་རཏྣ ་གུ ་རུ ་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། ལན་གསུ མ། ཕྱ ོགས་བཅུ ་དུ ས་གསུ མ་གྱ ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཡོན་ཏན་ཕྲ ིན་ལས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ ་བསྡུ  ས་པའི་ངོ་བོར་གྱུ  ར་པ། ཆོས་ཀྱ ི ་ཕུ ང་པོ་སྟ ོང་ཕྲ ག་བརྒྱ  ད་ཅུ ་རྩ ་བཞིའི་འབྱུ  ང་གནས། འཕགས་པའི་དགེ་འདུ ན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི ་མངའ་བདག དྲ ིན་ཅན་རྩ ་བ་དང་བརྒྱུ   ད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མ་དམ་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཞལ་དུ ་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། ཞེས་བླ ་མ་རྣ མས་ལ་འབུ ལ། །དེ་ནས་ཡི་དམ་རྣ མས་ལ་འབུ ལ་བ་ནི། ཨ ་ཧྲཱ  ིཿཧ་ཧ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨ ་བཛྲ ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱ ི་ཡེ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨི་དཾ༴ ཨ ་ཌཱ ་ཀི་ནཱ ི་ཡེ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། 
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ཨ ་ལཱ ་མེ་ཡེ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨ ་ཁཎྜ ་རོ་ཧེ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨ ་རཱུ  ་པི་ཎི་ཡེ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨི་དཾ༴ ཨ ་དེ་ཝ་པི་ཙུ ་བཛྲ ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཨི་དཾ༴ ཨ ་ཨཱ ཿབཛྲ ་དྷྲ  ྀཀ་྄ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཨི་དཾ༴ ཨ ་ཧྲཱ  ིཿཧཱུ  ྃ་ཧཱུ  ྃ། ཨི་དཾ༴ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་ཧོ་ཤྲཱ  ི་ཀ་ལ་ཙཀྲ ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཨི་དཾ༴ ཨ ་ཧཱུ  ྃ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཨི་དཾ༴ ཨ ་ཧྲཱ  ིཿཥྚ ི་ཝི་ཀྲ ི་ཏ་ན་ན་ཧཱུ  ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཨི་དཾ༴ ཨ ་བཛྲ ་ཙནྜ ་མ་ཧཱ ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། བཛྲ ་གྷ ་རུ ་ཊ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། ཡི་དམ་བྱ ་བའི་རྒྱུ   ད། སྤྱ  ོད་པའི་རྒྱུ   ད། རྣ ལ་འབྱ རོ་གྱ ི་རྒྱུ   ད། རྣ ལ་འབྱ རོ་ཆེན་པ་ོབླ ་ན་མེད་པའི་རྒྱུ   ད་དེ། རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཞི་ཡི་ལྷ ་ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ི་ཞལ་དུ ་འབུ ལ་ལོ། །བདག་ཅག་དཔོན་སླ ོབ་བསྲུ  ང་བྱ ་ཐམས་ཅད་བསྲུ  ང་བ་དང་བསྐྱ  བ་པ་དང༌། ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་རྡ ོ་རྗ ེར་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པ་དང༌། མཆོག་ཐུ ན་མོང་གི་དངོས་གྲུ  བ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ ་ཉིད་དུ ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །དེ་ནས་མཁའ་འགྲ ོ་སྤྱ  ིའི་
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གཏོར་མ་ནི། ཨ ་བུ དྡྷ  ་ཌཱ ་ཀི་ནཱ ི། བཛྲ ་ཌཱ ་ཀི་ནཱ ི། རཏྣ ་ཌཱ ་ཀི་ནཱ ི། པདྨ ་ཌཱ ་ཀི་ནཱ ི། ཀརྨ ་ཌཱ ་ཀི་ནཱ ི། བི་ཤྭ ་ཌཱ ་ཀི་ནཱ ི། ལོ་ཀ་ཌཱ ་ཀི་ནཱ ི། ཨི་དཾ་བ་ལིང་པཱུ  ་ཛ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། གྲ ིཧྣ ་མ་མ་རཀྵ ་རཀྵ ་ཧཱུ  ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ལན་གསུ མ་བརྗ ོད། ཨ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི་སརྦ ་ཡཀྵ ་རཀྵ ་ས་བྷུ  ་ཏ་པྲ ེ་ཏ་པི་ཤཱ ་ཙི་ཨུ ནྨ ་ད་ཨ་པ་སྨ ་ར་ཌཱ ་ཀ་ཌཱ ་ཀི་ནྱཱ  ་ད་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལིང་གྷྲ  ྀཧྞ ནྟུ  ། ས་མ་ཡ་རཀྵ ནྟུ  ། མ་མ་སརྦ ་སིདྡྷ  ིམྨ ེ་པྲ ་ཡཙྪ ནཏུ ། ཡ་ཐཻ་བཾ། ཡ་ཐཻཥྚ ཾ། བྷུ  ཛྙ ་ཐ། པི་པ་ཐ་ཛི་གྷྲ  ་ཐ། མཱ ་ཏི་ཀྲ ་མ་ཐ། མ་མ་སརྦ ་ཀརྟཱ  ་ཡ་སརྶ ་ུཁཾ་བི་ཤུ དྡྷ  ་ཡེ་ས་ཧཱ ་ཡི་ཀཾ་བྷ ་ཝནྟུ  ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ལན་བཞི་བརྗ ོད། ཨ ། གནས་གསུ མ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་དང༌། །དུ ར་ཁྲ ོད་ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་ཞིང་སྐྱ  ོང་རྣ མས། །མཆོད་གཏོར་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ། །ལས་རྣ མས་ཐོགས་མེད་མྱུ  ར་འགྲུ  བ་མཛད། །དེ་ནས་མགོན་པོ་ལྕ མ་དྲ ལ་གྱ ི་
གཏོར་མ་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་ཏེ་འབུ ལ་བ་ནི། ཨ ་ཁཎྜ ་རོ་ཧེས་བསངས། སྭ ་བྷཱ  ་ཝས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་
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པའི་ངང་ལས་ཡྃ་ལས་རླུ  ང༌། །རྃ་ལས་མེ་དང་ཀ ་ལས་ནི། །མི་མགོ་གསུ མ་གྱ ི་སྒྱ  ེད་པུ འི་སྟ ེང༌། །ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀ་པཱ ་ལར། །ཤ་ལྔ ་བདུ ད་རྩ ི་ལྔ ་པོ་དང༌། །བདུ ད་དགྲ འི་ཤ་རུ ས་སྤུ  ངས་པ་ལ། །ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་གིས་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས། །ཡེ་ཤེས་བདུ ད་རྩ ིར་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་ལན་གསུ མ། ལྷ ་ཚགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །ཧཱུ  ྃ་ལས་བྱུ  ང་བའི་མཚན་ཆའི་ལྗ གས། །འོད་ཀྱ ི་སྦུ  ་གུ ས་བདུ ད་རྩ ི་རྣ མས། །དྲ ངས་ཤིང་གསོལ་བས་མཉེས་པར་གྱུ  ར། ཧཱུ  ྃ། གཤེགས་ཤིག་གཤེགས་ཤིག་གནས་འདིར་གཤེགས། བུ ་ཡི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ན། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི ་མཐུ ན་པའི་དམ་རྫ ས་ནི། །འབྱ ོར་པ་འཚགས་སོ་ཐུ གས་དམ་རྫ ས། །རྒྱ  ་ཤུ ག་ལ་སོགས་སྤ ོས་ལྔ ་ཐུ ་ལུ ་ལུ ། །ག་པུ ར་ལ་སོགས་སྨ ན་ལྔ ་སི་ལི་ལི། །འབྲུ  ་བཅུ ད་ཆང་གི་ཕུ ད་ནི་པྲ ེངས་སེ་པྲ ེང༌། །རཀྟ ་དམར་གྱ ི་རྒྱ  ་མཚ་ཀྱ ི་ལི་ལི། །བྷ ནྡྷ  ་རུ ས་པའི་ཚགས་ནི་ཁྲ ་ལ་ལ། །ཤ་ཆེན་བདུ ད་རྩ ིའི་



26

ཚགས་ནི་ཚངས་སེ་ཚང༌། །མཐུ ན་པའི་དམ་རྫ ས་འཚགས་པའི་གནས་འདིར་བྱ ོན། །དམ་རྫ ས་བརྒྱ  ན་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །རྣ ལ་འབྱ ོར་བཅོལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། ཧཱུ  ྃ། རང་བྱུ  ང་གདོད་ནས་དག་པ་ཡི། །རྩ ་བརྒྱ  ད་སྟ ོང་ལ་སྦྱ  ར་བའི་སྨ ན། །འཆི་མེད་བདུ ད་རྩ ི་སྨ ན་གྱ ི་མཆོག །ཤ་ཆེན་མཆོད་པ་རིན་པོ་ཆེ། །པདྨ འི་མེ་ཏོག་མདངས་དང་ལྡ ན། །ག་པུ ར་ཤེལ་གྱ ི་སོགས་སྤ ོས་དྲ ི། །རྡ ོ་རྗ ེའི་དྲ ི་སྟ ེ་ཡང་དག་ལྡ ན། །རིགས་ལྔ ་བདུ ད་རྩ ི་ལྔ ་ཡི་དངོས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ ་རྫ ོགས་གྲུ  བ་པའི་རྫ ས། །དུ ག་ལྔ ་སེལ་བའི་བདུ ད་རྩ ི ་འདི། །བླ ་མ་ཡི་དམ་ལྷ ་ཚགས་དང༌། དཔལ་ལྡ ན་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མ་རྣ མས་ལ་འབུ ལ། སརྦ ་པཉྩ ་ཨ་མྲ ྀ་ཏ་ཁཱ ་ཧི། ཞེས་པས་བདུ ད་རྩ ི་མཆོད། ཧཱུ  ྃ། སྤྲ  ོས་མེད་མཁའ་དབྱ ིངས་དག་པ་ཡི། །གསང་བའི་ཡུ མ་གྱ ི་བྷ ་གའི་ཀླ ོང༌། །པདྨ འི་རཀྟ ་གསང་བའི་མཆོག །ཡང་
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དག་དོན་རྟ ོགས་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས། །གཉིས་མེད་བྱ ང་སེམས་ཐིག་ལེ་འཕྲ ོས། །འདུ ་འབྲ ལ་མེད་པའི་གསང་མཆོད་འདི། །དཔལ་ལྡ ན་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས། ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མ་རྣ མས་ལ་འབུ ལ། མ་ཧཱ ་རཀྟ ་ཁཱ ་ཧི། ཞེས་པས་རཀྟ ་མཆོད། ཧཱུ  ྃ། དཔལ་ལྡ ན་མགོན་པོ་ཕྱ ག་བཞི་པ། །འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུ  ག་འཁོར་བཅས་ལ། མཆོད་པ་དམ་པ་འབུ ལ་བ་ནི། །འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་ཀྱ ི་མཆོད་པ་དང༌། །བསྲ ེགས་པའི་གསུ ར་དང་བཙས་པའི་ཞག །མྱ ོས་པའི་ཆང་དང་བདུ ད་རྩ ི་ལྔ ། །རཀྟ ་བ་ལིང་ཨ་མྲ ི་ཏ། །ཞལ་དུ ་འབུ ལ་ལོ་ཁ་རྃ་ཁཱ ་ཧི། །མགུ ལ་དུ ་བསྐྱ  ང་ངོ་ཨ་ལ་ལ། །ཁྱ ོད་ལ་ཕྲ ིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་བཤིག་པ་དང༌། །དཀོན་མཆོག་དབུ ་འཕང་སྨ ད་པ་དང༌། །བླ ་མའི་སྐུ  ་དགྲ ར་གྱུ  ར་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་འཚ་བ་དང༌། །བདག་ལ་བརྙ ས་བྱ ེད་དགྲ ་བགེགས་རྣ མས། །སོད་ཅིག་གཏུ བས་ཤིག་མཱ ་
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ར་ཡ། ཙིཏྟ ་ཁ་རཾ་ཛཿཛཿ ཞི་རྒྱ  ས་དབང་དང་མངོན་སྤྱ  ོད་ཀྱ ི། །ལས་རྣ མས་གང་ཡིན་འགྲུ  བ་པར་མཛད། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣ མས། །དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་གཉིས་འབྱུ  ང་བ་དང༌། །གཞན་དོན་མཐར་ཕྱ ིན་མཛད་ནས་ཀྱ ང༌། །བླ ་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་ནས་པད་སྐ ོར་སྔ ོན་དུ ་འགྲ ོ་བའི་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཐལ་མོ་ཁ་ཕྱ ེ་བས། ཨ ་བཛྲ ་ཀ་ཝུ ་ཝ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཡ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་དཱ ེ་ཝི་རཱུ  ་པི་ནི་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། ཨ ་ཧཱུ  ྃ་ཤྲཱ  ི་ཡ་དེ་ཝི་ཀཱ ་ལི་ཀཱ ་ལི་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལི་ཧཱུ  ྃ་བྷྱ  ོ། ཨི་དཾ༴ ཨ ་ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་བྷྱ  ོ་ཛཿ ཨི་དཾ༴ ཨ ་ཌཱ ་ཀི་ནི་ཤྭ ་རི་སྙ ིང་ཁ་རག་ཙིཏྟ ་སྲ ོག་དུ ང་དུ ང་དུ ན་དུ ན་བྲ ེང་བྲ ེང་ཛ་ཛཿ ཨི་དཾ༴ ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་གྷུ  ་ན་ཧྲཱ  ི་ཏ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨི་དཾ༴ ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་རཀྴ ་དུ ་བིང་ཛཿ ཨི་དཾ༴ ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་སིངྷ ་མུ ་ཁ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨི་དཾ༴ ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཡཀྴ ་ཙིཏྟ ་རཏྣ ་སིདྡྷ  ི་ཕ་ལ་ཧཱུ  ྃ་ཛཿ ཨི་དཾ༴ ཨ ་ཤྲཱ  ི་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཡ། ཤཱ ་ས་ནཱ ་ཨུ ་པ་
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ཧཱ ་རི་ཎི། ཨེ་ཥ་ཨ་པཉྩ ི་མ་ཀཱ ་ལོ་ཨ་ཡཾ། ཨི་དཾ་རཏྣ ་ཏྲ ་ཡཱ ་ཡ། ཨ་པ་ཀཱ ་རི་ཎཾ། ཡ་ཏི་པྲ ་ཏི་ཛྙཱ  ། སྨ ་ར་སི་ཏ་དཱ ། ཨི་དཾ་དུ ཥྚ ཾ་བ་ལིང་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། མཱ ་ར་མཱ ་ར། གྲ ྀ་ཧྞ ་གྲ ྀ་ཧྞ ། བྷ ནྡྷ  ་བྷ ནྡྷ  ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། དཱ ི་ན་མེ་ཀེ་ན་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། །དེ་ནས་ནན་གྱ ིས་བསྟ བ་ཅིང་ཕྲ ིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཧཱུ  ྃ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དངོས་འགྲ ོ་མགོན་བླ ་མ་ཡི། །ཕྲ ིན་ལས་སྤྲུ   ལ་པ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལའི་ཞབས། །ཡུ མ་ཆེན་ལས་མཁན་སྡ ེ་བརྒྱ  ད་བཅས་པ་ལ། །ཀུ ན་བཟང་མཆོད་སྤྲ  ིན་སྤུ  ངས་པའི་ཞལ་ཟས་དང༌། །སྒ ོ་གསུ མ་ལོངས་སྤྱ  ོད་བཅས་པའི་ཕུ ད་ཀྱ ིས་མཆོད། །ཕྱ ི་ཡི་མཆོད་པ་ངོ་མཚར་སྣ ང་བ་དང༌། །ནང་གི་མཆོད་པ་ཤ་ཁྲ ག་ཨ་མྲ ྀ་ཏ། །གསང་བའི་མཆོད་པ་བདེ་སྟ ོང་ཙཀྲ ་དང༌། །དེ་ཁོ་ནའི་ཐུ གས་དམ་གཅིག་བསྡ ོམ་པའི། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་མཆོད་གཏོར་འདི། །དགྱ ེས་པ་ཆེན་པོའ་ིབཞེས་ནས་བྱ ིན་གྱ ིས་
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རླ ོབས། །དབང་བཞི་ཐོབ་ནས་ཕྲ ིན་ལས་རྣ མ་བཞི་འགྲུ  བ། །མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་བདེ་ལ་འགོད་ནུ ས་པའི། །མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་མ་ལུ ས་པ། །སྟ ན་ཐོག་འདི་རུ ་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་ཏུ ་གསོལ། བྷྱ  ོ་བཻ་ཏ་ལི་བཻ་ཏ་ལི་ཚ་ཚ། ལྷ ་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱ ག་བཞི་མ་བོང་བུ ་དམར་གྭ ་ལ་ཆིབས་པ་སྤྱ  ན་དྲ ངས་ཤིང་དེ་ཡིས་གཏོར་མ་གསོལ་བར་གྱུ  ར། ཨ ་ཧཱུ  ྃ་ཤྲཱ  ི་ཡ་དེ་ཝི་ཀཱ ་ལི་ཀཱ ་ལི་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལི་ཧཱུ  ྃ་བྷྱ  ོ། ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། བྷྱ  ོ། དུ ར་ཁྲ ོད་བདག་མོ་དངོས་གྲུ  བ་ཞལ། །གཏུ མ་མོ་གཙིགས་བྱ ེད་ཡི་དྭ གས་ཁ། །དམ་ཚིག་སྲུ  ང་མའི་ཁྲ ག་དགའ་མ། །ཀཱ ི་ལིའི་སྒྲ  ་སྒྲ  ོགས་སྦྱ  ོར་འཛིན་མ། །དུ ར་ཁྲ ོད་རོ་ཡི་ཚལ་དབུ ས་སུ ། །ཚགས་དང་ཕོ་ཉར་བཅས་པ་རུ ། །གཙིགས་བྱ ེད་ལྷ ་མོ་དུ ད་སོལ་མ། །གསོལ་ཅིག་བཞེས་ཤིག་དམ་ཚིག་ལྷ ། །གནས་ནས་གནས་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །བདག་གི་སེམས་ལ་ཅི་འདོད་
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པ། །དེ་ནི་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། །བདག་གིས་ལས་རྣ མས་ཅི་བྱ ེད་ཀྱ ང༌། །དེ་ལ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་གྲ ོགས་མཛད་ཅིག །ལྷ ་མོ་ནག་མོ་མཐུ ་མོ་ཆེ། །འཕགས་མ་ཁྱ ོད་ལ་བདག་བསྟ ོད་དོ། །བསྟ ན་ལ་གནོད་པའི་གདུ ག་པ་ཀུ ན། །མྱུ  ར་དུ ་སྒྲ  ོལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་མཛད། །ཉིན་དང་མཚན་དུ ་བྱ ་ར་གྱ ིས། །བཅོལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། །ཅེས་མར་པའི་སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ཤོག་དྲ ིལ་མའོ། །དེ་ནས་བསྟ ོད་པ་ནི། ཧཱུ  ྃ། གང་གི་དྲ ིན་གྱ ིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། སྐ ད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང༌། །བླ ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ ་བུ འི་སྐུ  ། །རྡ ོ་རྗ ེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུ ད། །བླ ་མ་སངས་རྒྱ  ས་བླ ་མ་ཆོས། །དེ་བཞིན་བླ ་མ་དགེ་འདུ ན་ཏེ། །ཀུ ན་གྱ ི་བྱ ེད་པོ་བླ ་མ་ཡིན། །བླ ་མ་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་དྲ ག་ཆེན་པོ། །སྔ གས་ཀྱ ི་མེ་ཏོག་ཕྲ ེང་བས་བརྒྱ  ན། །ཤ་ཆེན་པོ་ནི་གསོལ་མཛད་པའི། །ཁྲ ག་འཐུ ང་རྒྱ  ལ་པོར་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །ཐམས་ཅད་དངོས་
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པོའ་ིརང་བཞིན་མཆོག །གདོད་ནས་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་གནས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་པ། །ཀྱ ཻ་རྡ ོ་རྗ ེར་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །བྱ ་སྤྱ  ོད་རྣ ལ་འབྱ ོར་རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཞི། །སྟ ོན་པ་ཉིད་ཀྱ ིས་གང་གསུ ངས་པ། །ཕྱ ི་དང་ནང་དང་གསང་བ་ཡི། །ཡི་དམ་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། ཧཱུ  ྃ། བདེ་གཤེགས་ཐུ གས་རྗ ེས་སྐུ  ་སྤྲུ   ལ་པ། །སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་མགོན་སྐྱ  བས་མཛད། འོག་མིན་གནས་ན་བཞུ གས་པ་ལ། །རབ་ཏུ ་བཏུ ད་དེ་ཕྱ ག་ཀྱ ང་འཚལ། །བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ི་སྐུ  ར་བསྟ ན་པ། །འདྲ ེན་པ་འཇིག་རྟ ེན་མཁའ་འགྲ ོའ་ིགཙ། །དྲ ག་པོ་མ་རུ ངས་འདུ ལ་མཛད་པ། །མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལར་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །འཇིག་རྟ ེན་ལ་གནས་གདུ ག་པ་འདུ ལ། །དུ ར་ཁྲ ོད་མ་མོ་རྣ མས་ཀྱ ི་གཙ། །ལྷ ་ཆེན་འཇིགས་པའི་སྐུ  ར་བསྟ ན་པ། །འཇིག་རྟ ེན་མགོན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ དོ། །རྒྱ  ས་པར་བསྟ དོ་ན་རྐ ང་བརྒྱ  ད་དང་ཏིལ་མར་མས་བསྟ དོ། ཨ ་འགྲུ  བ་པར་
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གྱུ  ར་ཅིག །ཧཱུ  ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་ཅེས་དྲ ག་པོའ་ིསྒྲ  ་ཡིས་སྲ ིད་པ་གསུ མ་གྱ ི་ཁོངས་ནི་མ་ལུ ས་འགེངས་ནུ ས་ཤིང༌། །ཧཱ ་ཧཱ ་ཊྚཱ  ་ཊྚཱ  ་ཞེས་བཞད་གང་ཞིག་དུ ས་ཀུ ན་ཏུ ་ནི་ཤིན་ཏུ ་རབ་ཏུ ་འཇིགས་མཛད་པ། །ཀྃ་ཀྃ་ཀྃ་ཞེས་ཐོད་པའི་ཕྲ ེང་བས་དབུ ་ལ་སྤྲ  ས་ཤིང་ནག་པོའ ་ིམཆུ ་དང་མཚུ ངས་པའི་སྐུ  ། །བྷྲཱུ    ྃ་བྷྲཱུ    ྃ་བྷྲཱུ    ྃ་ཞེས་ནུ ས་པ་མཆོག་གི་ཁྲ ོ ་གཉེར་འཇིགས་མཛད་འཇིགས་པའི་ཁ་གདངས་ཤ་ཟ་ཞིང༌། །དབུ ་སྐྲ  ་དང་ནི་སྨ ་ར་ཆེས་སེར་ཉེ་བར་བསྐྱ  ོད་པའི་ཞིང་སྐྱ  ོང་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་བསྲུ  ང་བར་མཛད། །རྃ་རྃ་རྃ་ཞེས་སྤྱ  ན་དམར་འཁྲུ  ག་ཅིང་སྒྱུ   ར་མཛད་ཀྲཱུ   ྃ་ཀྲཱུ   ྃ་ཀྲཱུ   ྃ་ཞེས་རབ་ཁྲ ོས་སྤྱ  ན་གྱ ིས་གཟིགས། །སྨ ིན་མ་སེར་ཞིང་མཆེ་གཙིགས་རོ་ཡི་གདན་ལ་དགྱ ེས་པའི་ཞིང་སྐྱ  ོང་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་ཞིང་སྐྱ  ོང་མཛད། །ཧ་ཧ་ཧཱུ  ྃ་དང་ཀཱ ི་ལི་ཀཱ ི་ལི་ཞེས་སྒྲ  ོགས་ཕྱ ག་གཡོན་ཁ་ཊྭཱ  ྃ་ག་བཅས་ཐོད་པ་བསྣ མས། །རུ ་རུ ་རུ ་ཞེས་ཁྲ ག་རྒྱུ   ན་འབབ་པ་ཕྱ ག་གིས་བསྣ མས་ཤིང་
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གསོལ་མཛད་འཐུ ང་བ་ལ་དགྱ ེས་ཤིང༌། །ཁྃ་ཁྃ་ཁྃ་ཞེས་གཏུ མ་པོའ་ིཕྱ ག་གཡས་གྲ ི་གུ ག་རལ་གྲ ིས་བགེགས་རྣ མས་ལ་ནི་རོལ་མཛད་པ། །ཌྃ་ཌྃ་ཌྃ་ཞེས་ཌཱ ་མ་རུ ་ཅན་འདི་ཡིས་འདུ ལ་མཛད་འཁོར་བཅས་ཞིང་སྐྱ  ོང་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་སྲུ  ངས། །རབ་ཏུ ་རྔ མ་ཞིང་མགོ་བོ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཕྲ ེང་བས་གཤིན་རྗ ེ་དང་མཚུ ངས་འཇིགས་པའི་སྐུ  ་བརྒྱ  ན་ཅིང༌། །ཀྵ  ་ཀྵ  ་ཀྵ  ་ཞེས་བཟོད་པའི་གཟུ གས་ཅན་ཅ་ཅོ་སྒྲ  ོག་པར་བྱ ེད་པའི་གདུ ག་པ་རྣ མས་བཟུ ང་སྟ ེ ། །གཅིག་པུ ས་སྣ ་ཚགས་མནན་ཅིང་མནན་ནས་ཀ་ཧ་ཀ་ཧ་བརྗ ོད་མཛད་ཆར་སྤྲ  ིན་སྔ ོན་པོའ་ིམདོག །སྐུ  ་ལ་མི་ཡི་ཤ་དང་རྒྱུ   ་མས་སྦྲ  ེལ་བའི་ཕྲ ེང་བས་ཀུ ན་ནས་བརྒྱ  ན་ཅིང་ཞལ་དུ ་གསོལ། །དྲ ག་ཤུ ལ་ཕྱ ག་གིས་འདོད་པའི་གཟུ གས་དང་མི་སྡུ  ག་གཟུ གས་ཅན་གྱ ི་ནི་འབྱུ  ང་པོ་རོ་ལངས་ཚགས། །མ་ལུ ས་བཟུ ང་ནས་མྱུ  ར་དུ ་བསད་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་མགོ་བོ་ཁྲ ག་རྒྱུ   ན་འབབ་པ་རབ་ཏུ ་གསོལ། 
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།ཧྲཱ   ་ཀྵུ  ཾ་ཤྲཱ  ིའི་སྔ གས་ཀྱ ི་གསུ ང་ཅན་པ་ཙ་པ་ཙའི་སྔ གས་ཀྱ ིས་བགེགས་རྣ མས་རབ་ཏུ ་བསྲ ེགས། །རོལ་པས་རོལ་པ་སེར་ཞིང་མི་ཡིས་གང་བའི་ས་ལ་ཞིང་སྐྱ  ོང་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་སྲུ  ང་བར་མཛད། །ཕ ་ཕ ་ཕ ་ཞེས་སྒྲ  ོགས་པས་སོ་སོར་བསྐྱ  ོད་པའི་མེ་དཔུ ང་ཆེན་པོའ་ིདབུ ས་སུ ་བཞུ གས་ནས་སུ ། །རིགས་ཀྱ ི་ལུ ས་ཅན་སྐྱ  ོང་བར་མཛད་ཅིག་སྒྲུ   བ་པོ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཞིང་རྣ མས་ངེས་པར་ཞིང་སྐྱ  ོང་མཛད། །ཕྱུ  ག་རྣ མས་ཀྱ ི་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ ་བགེགས་དང་སྡ ིག་འཇམོས་དྲ ི་མེད་བརྙ ེས་པ་ཆུ ་ཉི་བཞིན། །ཙྃ་ཙྃ་ཙྃ་ཞེས་གཏུ མ་པོའ་ིཤུ གས་ཀྱ ིས་རབ་གཡོས་རྨ ད་བྱུ  ང་ས་ཡི་འཇིག་རྟ ེན་སྣ ང་མཛད་པ། །ཀྲ ྃ་ཀྲ ྃ་ཀྲ ྃ་ཞེས་གཤེགས་པས་དགྲ ་བོ་ཉོན་མོངས་པ་རྣ མས་ངེས་པར་ཉོན་མོངས་འཇོམས་མཛད་ཅིང༌། །སྃ་སྃ་སྃ་ཞེས་ཚགས་པའི་བདག་ཉིད་དམ་ཚིག་ཐོས་འཛིན་ཞིང་སྐྱ  ོང་གང་ཡིན་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་སྐྱ  ོངས། །བྃ་བྃ་བྃ་ཞེས་གཤིན་རྗ ེ་ལྟ ར་
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ཁྲ ོས་དྲ ི་མ་མེད་པའི་སྣ ་ཚགས་ཆུ ་བཞིན་གཟིགས་མཛད་ཅིང༌། །ཡྃ་ཡྃ་ཡྃ་ཞེས་རླུ  ང་གི་ཤུ གས་ཀྱ ིས་མྱུ  ར་དུ ་རྒྱུ   ་ཞིང་ཉོན་མོངས་འཇིག་རྟ ེན་གནོད་བྱ ེད་མཁྱ ེན། ཀླ ཱ ྃ་ཀླ ཱ ྃ་ཀླ ཱ ྃ་ཞེས་གདུ ག་པའི་གཟུ གས་ཀྱ ིས་སྲ ིད་གསུ མ་ཉིན་མཚན་དུ ས་ཀུ ན་ཉོན་མོངས་གྱུ  ར་པ་གང༌། །ཀྵ ྃ་ཀྵ ྃ་ཀྵ ྃ་ཞེས་ཕན་པར་མཛད་ཅིང་གནོད་པ་སྐ ད་ཅིག་གིས་སེལ་ཞིང་སྐྱ  ོང་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་སྐྱ  ོངས། །པྃ་པྃ་པྃ་ཞེས་ཐུ གས་རྗ ེའི་ཞགས་པས་བྱ ོལ་སོང་རྣ མས་འཛིན་ཕྱ ག་གིས་གདུ ལ་བྱ ་རྣ མས་སྐྱ  ོང་བ། །སྔ གས་བདག་སྔ གས་ཀྱ ི ་གཟུ གས་ཅན་ཐུ གས་ཀྱ ིས་སྔ གས་པ་རྣ མས་ལ་བླ ོ་གྲ ོས་འབྲ ས་བུ ་མཚུ ངས་མེད་སྟ ེར། །ཞིང་རྣ མས་སྐྱ  ོང་བར་མཛད་པ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་འགྲ ོ་བའི་ལུ ས་རྣ མས་མ་ལུ ས་ཡུ ན་རིང་བསྐྱ  ང་དུ ་གསོལ། །སྒྲུ   བ་པ་པོའམ་སླ ོབ་དཔོན་གང་ཞིག་དམ་ཚིག་ཐོས་འཛིན་གང་ཞིག་བླ ོ་ལྡ ན་གྱུ  ར་པ་དག ཐུ ན་གསུ མ་དུ ་ནི་སྔ གས་རྣ མས་བརྒྱ  ད་པོ་
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ཀླ ོག་བྱ ེད་དེ་ནི་བསོད་ནམས་ལྡ ན་པར་འགྱུ  ར་བ་དང༌། །ཚ ་དང་དཔལ་དང་གྲ གས་དང་མཐུ ་སྟ ོབས་འབྱ ོར་པ་འཛིན་དང་གཟི་བརྗ ིད་རྒྱ  ས་པ་མཚུ ངས་མེད་སྟ ེར། །ས་སྟ ེང་དང་ནི་མཐོ་རིས་སུ ་ཡང་དེ་ཡི་བགེགས་ཀྱ ི་ཚགས་ནི་རྟ ག་ཏུ ་ཉམས་པར་གྱུ  ར། བྷྱ  ོ། ཏིལ་མར་གྱ ིས་བསྐུ  ས་ལེན་བུ ་གཅིག་འཕྱ ང་རོ་ཉེའི་རྣ ་ཆས་སྒ ེག་ཅིང་ཆ་ལུ གས་མ་ལུ ས་འཆང༌། །རྒྱ  ན་དུ ་རྐ ང་སྒྲ  ོགས་ལྕ གས་ལས་བྱ ས་པ་གཅིག་གིས་རང་གི་རྐ ང་པ་མཛས་པར་བྱ ས་པ་སྟ ེ། གཅེར་བུ ་བོང་བུ ་ཞོན་ནས་འགྲ ོ་བ་འདི་ན་རྒྱུ   ་བ་དེ་ནི་ལྷ ་མོ་ཁྱ ོད་ཡིན་ཏེ། །བདག་ཉིད་མཛས་པར་ཤེས་ཀྱ ི་གཞན་ལྟ ས་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་སྤྱ  ོད་པའི་མཚ་ཆེན་དོན་དག་སུ ་ཡིས་ཤེས། །འཁོར་བ་འཇིག་པའི་ཚ་ན་མི་ལུ ས་དག་ལས་ཁྲ ག་དང་ཞག་འཛག་དུ ད་པ་འཐུ ལ་བ་ན། །ལྷ ་མོ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཞལ་དུ ་འགྲ ོ་ཀུ ན་སྐ ད་ཅིག་ཙམ་གྱ ིས་ཞུ གས་པར་
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གྱུ  ར། །ནག་མོ་མི་ཐོད་ཐོགས་པ་ཁྱ ོད་ནི་རྣ ལ་འབྱ ོར་སྒྲུ   བ་པའི་སྤྱ  ོད་ཡུ ལ་ཅན་ཏེ་དུ ར་ཁྲ ོད་དགྱ ེས། །ཁྱ ོད་ནི་གཡོན་ཅན་མནན་ཅིང་ནད་དང་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་སེལ་ཞིང་མི་ཟད་དྲ ིལ་ཡང་སྒྲ  ོགས། །ཁྱ ོད་ནི་དཔའ་བོ་དག་གི་མགོ་བོའ་ིཅོད་པན་ལེགས་སྤྲ  ས་གཡུ ལ་དུ ་མཚན་གྱ ིས་བཅད་པ་ཡི། །ཕྲ ེང་བ་ཐོགས་ཤིང་གར་བྱ ེད་ལག་པ་མཉེན་བརྐྱ  ང་རྐུ  བ་ཚས་ཆེ་ཤིང་ཀླུ  ་དབང་གཤིབས་པ་ཡི། །སྐ ་རགས་འཆིང་ཞིང་ལག་ན་མདུ ང་དང་རལ་གྲ ི་ཐོགས་ནས་ཁྲ ག་དང་ཆང་གིས་མྱ ོས་གྱུ  ར་པ། །མིག་རྩ ་དམར་པོར་གྱུ  ར་ཅིང་མཚན་མོ་དུ ར་ཁྲ ོད་རྒྱུ   ་བ་འབྱུ  ང་པོ་ཕལ་ཆེར་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཐོང༌། །ཀོ་རླ ོན་ཆེན་པོ་དྲ ལ་ཏེ་བསྒྱ  ངས་བའི་གོས་ཀྱ ིས་སྟ ོད་གཡོགས་སྨ ད་ནི་རེ་ལྡ ེ་སེར་པོས་དཀྲ ིས། །མི་ཡི་རྒྱུ   ་མ་གསར་བའི་སྦུ  བ་ཀྱ ིས་ཞལ་གྱ ི་ཟླ ་བ་བརྒྱ  ན་ཅིང་དྲ ིལ་བུ ་འགྲ མ་པར་འཁྲ ོལ། ལུ ས་ནི་སྣུ  མ་གྱ ིས་གསར་དུ ་
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བྱུ  གས་ཤིང་ཁྲ ག་དང་ཞག་ལ་སོགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཚམ་བུ ར་བྲ ིས། །མི་ཡི་ཤ་ལ་སོ་ཡིས་ཆེམ་ཆེམ་གཅོད་བྱ ེད་ཐོད་པ་ཅན་དེས་བདག་ལ་བསྐྱ  ོང་གྱུ  ར་ཅིག །དྲ ག་པོ་དྲ ག་མོ་མི་བཟད་མི་ཤ་ཁ་ན་ཐོགས་པ་སྔ ོན་ཆད་མ་བྱུ  ང་ཁྱ ོད་མཐོང་ནས། །མ་མོ་རྣ མས་ཀྱ ང་སྐྲ  ག་ཅིང་རྟ བས་ལ་རྔ མ་པ་འཐོན་ཅིང་མིག་རྩ ་རིག་རིག་ཁྱ ོད་ལ་འདུ ད། །ནག་མོ་བཟང་མོ་ལུ ས་མདོག་གནག་ཅིང་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ཁྱ ོད་ལ་བརྒྱ  ་བྱ ིན་ལ་སོགས་ཀྱ ང༌། །ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ ་བསྟ ོད་པར་བྱ ེད་ཅིང་གཤིན་རྗ ེའི་རྒྱ  ལ་པོ་ཉིད་ཀྱ ང་འདར་ཞིང་འདུ ད་པར་བྱ ེད། །མི་རྣ མས་དང་ནི་འགྲ ོ་བ་མ་ལུ ས་མཇུ ག་བརྟུ  ལ་ནས་ནི་ཁྱ ོད་ཀྱ ི ་རྣ ་བ་ཡ་གཅིག་ལ། །བྲ ང་གིས་འགྲ ོ ་བའི་གདེངས་ཀ་སྟ ོང་དང་ལྡ ན་པ་གཅིག་གིས་རྒྱ  བ་ནས་ཁྱ ོད་ལ་རྒྱ  ན་དུ ་བྱ ས། །ཡ་གཅིག་ལ་ནི་སེང་གེ་མཚུ ངས་མེད་འཕྱ ོ་ཞིང་རྒྱ  ་མཚའི་མཐའ་བསྐ ོར་ས་གཞི་མ་
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ལུ ས་གནོན། །སྟ ེང་ནས་རྒྱུ   ་བའི་ཉི་མ་འོད་ཟེར་སྟ ོང་ལྡ ན་དེ་ནི་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ལྟ ེ་བའི་ཕྱ ོགས་སུ ་བཞག །བྷྱ  ོ། རྒྱ  ་མཚའི་ཀླ ོང་ནས་མེ་འབར་ཁྱ ོད། །མཚ་རྣ མས་སྐ ེམ་པར་ནུ ས་མ་སྟ ེ། །བུ ད་མེད་ཐམས་ཅད་ཞི་མཛད་ཕྱ ིར། །ལྷ ་ཆེན་སྐུ  ་ཡི་ཕྱ ེད་དུ ་བཞུ གས། །རྫ ོང་དང་དཀའ་བཟླ ོག་ནག་མོ་སྟ ེ། །ལྷ ་དང་ལྷ ་མིན་ཕྱ ག་བྱ ས་མ། །མི་ནད་གང་ཡིན་ཁྱ ོད་མིང་ཤེས། །དེ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་འགྱུ  ར། །གཤིན་རྗ ེའི་ལྕ མ་མོ་བདུ ད་ཀྱ ི་ཡུ མ། །འདོད་པ་ཁམས་ཀྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་མ། །ནད་དོ་ཅོག་གི་བདག་མོ་སྟ ེ། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་བ་ཡི། །དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ་ཁྱ ོད་ལ་བསྟ ོད། །བདག་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སོལ། །འདོད་པའི་དོན་རྣ མས་གྲུ  བ་པར་མཛད། ཧཱུ  ྃ། དཔལ་ལྡ ན་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཡི། །དཀྱ ིལ་འཁོར་ཆེན་པོའ་ིབར་ཁྱ མས་སུ ། །ལེགས་ཉེས་སྟ ངས་འཛིན་རྣ ལ་འབྱ ོར་སྐྱ  ོང༌། །དམ་ཅན་རྒྱ  ་མཚའི་ཚགས་ལ་བསྟ ོད། །བསྟ ོད་
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པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། སོགས་ཀྱ ིས་བསྟ ོད། །དེ་ནས་བཟླ ས་པ་བྱ ་བ་ནི། བདག་ཉིད་ཀྱ ི་ཐུ གས་ཀའི་འོད་ཀྱ ིས་མགོན་པོ་ལྕ མ་དྲ ལ་འཁོར་བཅས་ཀྱ ི་ཐུ གས་རྒྱུ   ད་བསྐུ  ལ་བས་ཕྲ ིན་ལས་རབ་འབྱ མས་བསྒྲུ   བ་པར་དམིགས་ལ། ཨ  ་ཧྲཱ  ིཿཧ་ཧ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། 
།དཔལ་མགོན་ཉེ་བའི་སྙ ིང་པོ་ནི། ཨ ་བཛྲ ་ཀ་ཝུ ་ཝ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཡ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། །ལྷ ་མོའ་ིསྙ ིང་
པོ་ནི། ཨ ་ཧཱུ  ྃ་ཤྲཱ  ི་ཡ་དེ་ཝི་ཀཱ ་ལི་ཀཱ ་ལི་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལི་ཧཱུ  ྃ་བྷྱ  ོ། ཅི་འགྲུ  བ་བཟླ ། འཁོར་རྣ མས་ལ་ཤཱ ་
ས་ནཱ ་ལན་གསུ མ་བརྗ ོད་པར་བྱ འོ། ༈ འདོད་གསོལ་རྒ ྭ་ལོས་མཛད་པ་ནི། ཤྲཱ  ི་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཁྲ ག་འཐུ ང་གི་རྒྱ  ལ་པོ། འཁོར་ནག་པོ་སྟ ོང་གི་ཚགས་ཀྱ ིས་བསྐ ོར་བ། ཤ་ཟ་འབུ མ་གྱ ི་ཚགས་ཀྱ ིས་བསྐ ོར་བ། མ་མོ་བྱ ེ་བའི་ཚགས་ཀྱ ིས་བསྐ ོར་བ། མཁའ་འགྲ ོ་མ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པའི་ཚགས་ཀྱ ིས་བསྐ ོར་བ། བསྟ ན་པའི་བཀའ་སྲུ  ང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་སྤྱ  ན་ཅན། དམ་ཉམས་ཀྱ ི་སྲ ོག་གཅོད། རིག་འཛིན་གྱ ི་སྲ ོག་ཤིང༌། རྣ ལ་འབྱ ོར་གྱ ི་
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དགྲ ་བླ ། བདུ ད་འདུ ལ་གྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག དུ ག་གསུ མ་ནད་ཀྱ ི་སྨ ན་པ། གཙུ ག་ལག་ཁང་དང་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི ་སྲུ  ང་མ། དཔལ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཆོས་སྐྱ  ོང་འཁོར་དང་བཅས་པས་བདག་ཅག་རྣ ལ་འབྱ ོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་སྲུ  ངས་ཤིག ཚ་དང་དབང་ཕྱུ  ག་སྤ ེལ་ཅིག དཔལ་དང་གྲ གས་པ་སྒྲུ   བས་ཤིག འབྲུ  ་ནོར་ལོངས་སྤྱ  ོད་ཐམས་ཅད་རྒྱ  ས་པར་མཛད་ཅིག འཁོར་དང་བསྟ ན་པ་སྲུ  ངས་ཤིག བསམ་པ་སྒྲུ   བས་ལ་རེ་བ་སྐ ོངས་ཤིག ལེགས་པ་ཀུ ན་དང་སྤྲ  ོད་ཅིག ཉེས་པ་ཀུ ན་དང་སྣ ོལ་ཅིག དམ་ཆོས་མི་ནུ བ་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་ཕྱ ོར་ཅིག །ཅེས་བརྗ ོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། །སྐ བས་
འདིར་ཆོས་སྐྱ  ོང་སྤྱ  ི་དང་བྱ ེ་བྲ ག་གི་གཏོར་མ་འབུ ལ། །མ་མགོན་འཁོར་བཅས་ལ་གཏོར་མ་བསྔ ོ་བ་ནི། ཨ ་མ་དག་སྣ ོད་བཅུ ད་སྟ ོང་པར་སྦྱ  ངས། །སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི། །རླུ  ང་མེ་ཐོད་སྒྱ  ེད་སྟ ེང་ཉིད་དུ ། །ཐོད་པར་ཤ་ལྔ ་བདུ ད་རྩ ི་ལྔ ༌། །རླུ  ང་མེས་བསྐ ོལ་བའི་དམ་
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ཚིག་གིས། །བདུ ད་རྩ ི་རབ་འབར་འོད་ཉིད་དེས། །ཡེ་ཤེས་བདུ ད་རྩ ི་སྤྱ  ན་དྲ ངས་ནས། །དབྱ ེར་མེད་ཨ ་དང་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་གིས། །བྱ ིན་རླ བས་དྲ ི་རོ་མཚུ ངས་མེད་གྱུ  ར། །རྩ ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་ཡི་དམ་ལྷ ་ཚགས་དང༌། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་ཚགས་སྤྱ  ན་དྲ ངས། །མདུ ན་གྱ ི་ནམ་མཁར་སྤྲ  ིན་བཞིན་གཏིབས་པར་གྱུ  ར། །ཡི་དམ་ཀུ ན་འདུ ས་རྩ ་བའི་བླ ་མ་མཆོད། །དཀོན་མཆོག་ཀུ ན་འདུ ས་རྩ ་བའི་བླ ་མ་མཆོད། །ཆོས་སྐྱ  ོང་ཀུ ན་འདུ ས་རྩ ་བའི་བླ ་མ་མཆོད། །ཁྱ ད་པར་ཆོས་སྐྱ  ོང་བེར་གྱ ི ་ན་བཟའ་ཅན། །དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ་རང་བྱུ  ང་རྒྱ  ལ་མོ་ནི། །མཆེད་ལྕ མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་མཆོད་པར་བགྱ ི། །རྒྱ  ལ་པོ་རྣ མ་མང་ཐོས་སྲ ས་སྔ གས་ཀྱ ི་བདག །རྡ ོ་རྗ ེ་ལེགས་པ་སྲ ིན་མགོན་ཞིང་སྐྱ  ོང་དང༌། །མཁར་ནག་རྡ ོ་རྗ ེ་རྒྱ  ལ་པོ་ཨ་ཕྱ ི་དང༌། །ཚ་རིང་མཆེད་ལྔ ་སྤྲ  ག་བཙན་ཐང་ལྷ ་སོགས། །ཀརྨ ་པ་ཡི་བསྟ ན་པ་སྐྱ  ོང་རྣ མས་ལ། 
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།ཟག་མེད་ཤ་ལྔ ་བདུ ད་རྩ ི་ལྔ ་མཆོག་གི །གཏོར་མ་རྩ ་བརྒྱ  ད་པཉྩ ་ཨ་མྲ ྀ་ཏ། །ཛ་གད་རཀྟ འི་ཡོན་ཆབ་མཆོད་པ་བཞེས། །འདོད་ཡོན་ལྔ ་དང་གསང་བའི་མཆོད་པ་རྣ མས། །དེ་ཁོ་ན་ཡི་ཀུ ན་བཟང་མཆོད་པས་མཆོད། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་སྐྱ  ོན་དག་ཡོན་ཏན་རྫ ོགས་པ་དེའི། །གནས་ཚུ ལ་ཇི་བཞིན་རྟ ོགས་པའི་སྒ ོ་གསུ མ་གྱ ིས། །བསྟ ོད་པ་མ་ལུ ས་པ་ཡི་བསྟ ོད་པར་བགྱ ི། །ཁྱ ོད་ལ་འདོད་དོན་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ནི། །བདག་སོགས་ཀུ ན་ལ་མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་གི །དངོས་གྲུ  བ་སྟ ན་ཐོག་འདི་ལ་སྩ ོལ་བ་དང༌། །ཁྱ ད་པར་ཚ་རིང་ནད་མེད་དཔལ་འབྱ ོར་རྒྱ  ས། །ཡིད་ལ་བསམ་ཚད་སྐ ད་ཅིག་ཙམ་ཉིད་ལ། །བསྒྲུ   བས་ནས་ཀརྨ ་པ་ཡི་བཞེད་པ་ཀུ ན། །བདག་གི་མ་ལུ ས་མྱུ  ར་དུ ་འགྲུ  བ་པ་དང༌། །ཀརྨ ་པ་ཡི་བསྟ ན་ལ་གནདོ་བྱ ེད་རྣ མས། །བདག་གིས་ཐལ་བ་བཞིན་དུ ་བརླ ག་པ་ཡི། །ནུ ས་པ་ད་ལྟ ་ཉིད་དུ ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། །དེ་ལྟ ར་མཆོད་
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བསྟ ོད་དད་པའི་དགེ་བ་དེས། །མ་གྱུ  ར་འགྲ ོ ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུ ན། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་གོ་འཕང་ཐོབ་ཕྱ ིར་བསྔ ོ། ཅེས་པ་འདི་དད་པའི་ནོར་ཅན་རིན་
ཆེན་དཔལ་མོའ་ིབསྐུ  ལ་བའི་ངོར། །ཀརྨ ་པ་མི་བསྐྱ  ོད་རྡ ོ་རྗ ེས་སྩ ལ་བའོ། ། ༈ །དེ་ནས་དབུ ་སྨུ  ག་གི་
རྒྱུ   ན་གཏོར་བསྡུ  ས་པ་ནི། ཧཱུ  ྃ། རང་བཞིན་གར་བཞུ གས་གནས་མཆོག་ནས། །ལས་མགོན་དབུ ་སྨུ  ག་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་དམ་རྫ ས་མཆོད་གཏོར་བཞེས། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་སྲུ  ང་བ་དང༌། །རིགས་རྒྱུ   ད་ཆོས་རྒྱུ   ད་དར་ཞིང་རྒྱ  ས། །ཅི་བསམ་དོན་རྣ མས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། ཨ ་བཛྲ ་དྷ ་དྷ ེ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཥ་ཎ་ཊ་གུ ་ཎ་བྷྱ  ོ་ཧཱུ  ྃ་ཌྷྲ  ོ་སྭཱ  ་རྦ ད་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། ཨ་མྲ ྀ་ཏ་མཱ ྃ་ས་རཀྟ ་ཙིཏྟ ་ཁཱ ་ཧི། ཨརྒྷ  ཾ་སོགས། ཧཱུ  ྃ། བདེ་གཤེགས་བྱ ེ་བ་ཕྲ ག་བརྒྱ  འི་ཐུ གས་སྤྲུ   ལ་པ། །ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་ནག་པོ་ཕྱ ག་བཞི་པའི། །ཡོན་ཏན་སྤྲུ   ལ་པ་དངོས་གྲུ  བ་ཀུ ན་འབྱུ  ང་བ། །མ་ཧཱ ་
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ཀཱ ་ལ་དབུ ་སྨུ  ག་ཁྱ ོད་ལ་བསྟ ོད། །དམ་རྫ ས་བརྒྱ  ན་པའི་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ། །རྣ ལ་འབྱ ོར་བཅོལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། །དེ་ནས་ལས་གཤིན་ནི། ཨ ་སྭ ་བྷཱ  ་སོགས་སྟ ོང་པར་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱ ཿལས་མགོ་བོའ་ིསྣ ོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ  ་ཆེ་བའི་ནང་དུ ། དགྲ ་བགེགས་བསྒྲ  ལ་བ་ལས་བྱུ  ང་བའི་ཤ་ཁྲ ག་དམར་གྱ ི་གཏོར་མ་དང་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱ ད་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པར་གྱུ  ར། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་
གིས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས། ཧཱུ  ྃ། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗ ེ་ཁྲ ོ་ཆུ ་དུ ག་གདོང་དང༌། །བཀའ་ཉན་དྲ ེགས་བྱ ེད་ལྷ ་ཚགས་ལ། །ཁྲ ག་དང་དུ ག་གི་ཡོན་ཆབ་འབུ ལ། །དབང་པོ་ལྔ ་ཡི་མེ་ཏོག༴ ཤ་ཆེན་གསུ ར་གྱ ི་བདུ ག་སྤ ོས༴ ཞུ ན་ཆེན་རྐ ང་གི་མར་མེ༴ ཁྲ ག་དང་ཞག་གི་དྲ ི་ཆབ༴ ཤ་ཆེན་ལང་ལིང་ཞལ་ཟས༴ རྐ ང་གླ ིང་རྔ ་སྒྲ  འི་རོལ་མོ༴ དམ་རྫ ས་གཏོར་མའི་མཆོད་པ༴ བདུ ད་རྩ ི་སྨ ན་རཀ་མཆོད་པ༴ བ་ལིང་གཏོར་མའི་
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མཆོད་པ༴ ཞལ་ཟས་ཚགས་ཀྱ ི་མཆོད་པ་འབུ ལ། །དགྲ ་བགེགས་བྱ ད་མ་བསྒྲ  ལ་བའི་ཕྱ ིར། །ཤ་དང་ཁྲ ག་གི་མཆོད་པ་འབུ ལ། གཤིན་རྗ ེ་ཁྲ ོ་ཆུ ་དུ ག་གདོང་དང༌། །བཀའ་སྡ ོད་ལས་མཁན་ལྷ ་ཚགས་ཀྱ ི། །ཐུ ག་དམ་གཉན་པོ་བསྐ ངས་གྱུ  ར་ཅིག །བྱ ད་མ་དགྲ ་བགེགས་མྱུ  ར་དུ ་སྒྲ  ོལ། །བཅོལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། དུ ་ཏྲ ི་ཡ་མ་རཱ ་ཙ། ཡ་མ་རཀྴ ། ཀྲ ོ་ཏ་པ་ཙ་ལ་ཏི། ཀཱ ་ལ་རཱུ  ་པ། ཨ་ཀྲ ོ་རཱ ་ཙ། ཡ་མ་རཱ ་ཙ་ས་མཱ ་ཡ་ཛཿཛཿ ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། མ་ཧཱ ་མཱ ྃ་ས་ཁཱ ་ཧི། རཀྟ ༴ ཙིཏྟ ༴ གོ་རོ་ཙ་ན༴ བ་སུ ་ཏ༴ ཨ་མྲ ྀ་ཏ་ཁཱ ་ཧི། །ཞལ་བཞི་ནི། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་ཧོཿཞེས་ལན་
གསུ མ་གྱ ིས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་པར་བྱ ས་ལ། ལྷ ་ཆེན་གདོང་བཞི་ཡབ་ཡུ མ་གཙ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་ལྗ གས་ཧཱུ  ྃ་ལས་བྱུ  ང་བའི་འོད་ཀྱ ི་སྦུ  ་གུ ས་གཏོར་མར་གསོལ་བས་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་པར་གྱུ  ར་པར་བསམ་ལ། ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཀཱ ་ལ་བི་ཀཱ ་
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ལ་རཱ ་ཏྲ ི་ཏ་ཌོམྦྷ  ི་ནཱ ི། ཙཎྜ ་ལཱ ི། རཀྴ ་སི། སིངྒ ་ལི་དེ་ཝི་ས་པཱ ་རི་ཝཱ ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། དཔལ་མགོན་པོ་གདོང་བཞི་པ། ཡུ མ་ཆེན་སྲ ིང་མོ་བཞི། ལས་བྱ ེད་དྲ ེགས་པའི་ཚགས་དང་བཅས་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཞལ་དུ ་མ་ཧཱ ་མཾ་ས་ལ་ཁཱ ་ཧི། མ་ཧཱ ་རཀྟ ་ལ་ཁཱ ་ཧི། མ་ཧཱ ་ཙིཏྟ ་ལ་ཁཱ ་ཧི། མ་ཧཱ ་གོ་རོ་ཙ་ལ་ཁཱ ་ཧི། མ་ཧཱ ་བ་སུ ་ཏ་ལ་ཁཱ ་ཧི། མ་ཧཱ ་ཨ་མྲ ྀ་ཏ་ལ་ཁཱ ་ཧི། ཧཱུ  ྃ། མི་རྟ ོག་དབྱ ིངས་ནས་ཐུ གས་རྗ ེའི་སྐུ  ར་བཞེངས་ལ། འབྱུ  ང་བ་གུ ར་ཆེན་བརྩ ེགས་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། བདེ་གཤེགས་བཀའ་ཡི་སྲུ  ང་མ་དམ་ཚིག་ཅན། །རྡ ོ་རྗ ེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་དབྱ ིངས་ནས་བཞེངས། །དཔལ་ལྡ ན་དབང་ཕྱུ  ག་སྲ ིད་གསུ མ་དབང་བསྒྱུ   ར་ཞིང༌། །མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་མཆུ ་འཕྱ ང་ཤུ གས་ཆེ་བ། །སྒྲ  ་སྒྲ  ོགས་དྲ ིལ་བུ འི་ཕྲ ེང་བས་བརྒྱ  ན་པ་ཡི། །གདོང་བཞི་ལྡ ན་ཁྱ ོད་ཏི་སེའི་ཞིང་སྐྱ  ོང་མཛད། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་སྤྱ  ན་སྔ ་རུ ། །བསྟ ན་པ་སྲུ  ང་བར་
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ཞལ་བཞེས་པའི། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞལ་བཞི་པ། །ཡུ མ་ཆེན་སྲ ིང་མོ་བཞི་དང་བཅས། །ཤ་ཆེན་ཟན་དང་མེ་ཏོག་སྤ ོས། །ཆང་ཕུ ད་ཤ་ཁྲ ག་དག་གིས་མཆོད། །རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་སྲུ  ང་བ་དང༌། །བཅོལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། །ཏྲ ཀྴ ད་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱ  ིཿས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས། ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཏྲ ཀྴ ད་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་སུ ་ཏྲ ི་ཡ་མ་དུ ་ཛཿ ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། མཱ ྃ་ས་ལ་ཁཱ ་ཧི། རཀྟ ་ལ་ཁཱ ་ཧི། ཙིཏྟ ་ལ་ཁཱ ་ཧི། གོ་རོ་ཙ་ལ་ཁཱ ་ཧི། བ་སུ ་ཏ་ལ་ཁཱ ་ཧི། པཉྩ ་ཨ་མྲ ྀ་ཏ་ལ་ཁཱ ་ཧི། རྃ་ལས་བྱུ  ང་བའི་སྟ ོབས་པོ་ཆེ། །བདུ ད་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ་ཁྲ ོ་གཏུ མ་ཅན། རྟ ་ནག་ཞོན་པ་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་ཆེ། སྡ ིག་ཅན་སྒྲ  ོལ་མཛད་ཁྱ ོད་ལ་བསྟ ོད། །མཆོད་སྦྱ  ིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ་སོགས་
ཕྲ ིན་ལས་ཞུ ། །རྒྱ  ལ་ཆེན་རྣ མ་སྲ ས་ཀྱ ི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུ  ས་ནི། དཀར་གསུ མ་གྱ ིས་བརྒྱ  ན་པའི་
གཏོར་མ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསངས་སྦྱ  ངས། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་ལན་གསུ མ་གྱ ིས་བྱ ིན་བརླ བས། ཧཱུ  ྃ། རི་
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རབ་བྱ ང་ཕྱ ོགས་མངའ་མཛད་གནོད་སྦྱ  ིན་རྣ མ་ཐོས་སྲ ས། འདོད་ཡོན་ནོར་ལ་དབང་བསྒྱུ   ར་རིན་ཆེན་ཆར་པ་འབེབས། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་དངོས་གྲུ  བ་ཆེན་པོ་བསྒྲུ   བ་ཅིང་རེ་འདོད་སྐ ོང་བའི་ཕྱ ིར། །ཐུ གས་རྗ ེའི་དབང་གི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། ཨ ་བཻ་ཤྲ ་བ་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཨ་ཀ་རྵ ་ཡ་ཛཿས་སྤྱ  ན་དྲ ངས། ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ ་ལྷ ན། ཨ་ཏི་པུ ་ཧོཿ པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་ཧོཿ ཧཱུ  ྃ། དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ་མཛད་ནོར་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། མཆོད་ཡོན་མེ་ཏོག་བདུ ག་སྤ ོས་མར་མེ་དྲ ི། །ཞལ་ཟས་སིལ་སྙ ན་ལ་སོགས་མཆོད་པའི་སྤྲ  ིན། །དངོས་སུ ་འབྱ ོར་དང་ཡིད་ཀྱ ིས་སྤྲུ   ལ་པས་མཆོད། །ཨ ་བཻ་ཤྲ ་མ་ཎ་ས་པཱ ་རི་ཝཱ ་ར་ཨརྒྷ  ཾ་སོགས། ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཞེས་དང༌། ཨ ་བཻ་ཤྲ ་མ་ཎ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་མ་ཧཱ ་བ་ལིངྟ ་མ་ཧཱ ་པཱུ  ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། ལན་གསུ མ་གྱ ིས་ཕུ ལ། བཻ། བྱ ང་ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་བའི་རྒྱ  ལ་ཆེན་རྣ མ་ཐོས་སྲ ས། །ནོར་གྱ ི་བདག་པོ་ཨཱ རྻ ་ཛཾ་བྷ ་ལ། །དབུ ལ་བ་སེལ་
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བའི་ལྷ ་མོ་ནོར་རྒྱུ   ན་མ། །འཁོར་ཚགས་རྟ ་བདག་བརྒྱ  ད་དང་བཅས་པ་རྣ མས། གཏོར་མ་ཕུ ལ་བ་འདི་དག་བཞེས་ནས་ཀྱ ང༌། བདག་ཅག་དཔོན་སླ ོབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །བསོད་ནམས་ནོར་གྱ ི་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། །འཛམ་གླ ིང་གཏེར་གྱ ི་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། །མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། །བུ ་སྡུ  ག་བཞིན་དུ ་སྐྱ  ོང་བར་མཛད་དུ ་གསོལ། །བདག་ལ་གནོད་པར་སེམས་པ་དང༌། །ལོག་པར་ཞུ གས་པའི་དགྲ ་ཚགས་རྣ མས། །དེ་ཡི་ཕྲུ  ་མ་གཞོམ་པ་དང༌། །གཏན་ནས་བརླ ག་པའི་ཕྲ ིན་ལས་མཛད། ཞི་རྒྱ  ས་དབང་དང་དྲ ག་པོ་ཡི། ལས་རྣ མས་འགྲུ  བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། ཞེས་ཕྲ ིན་ལས་གསོལ་ཞིང་གཏོར་མ་འབུ ལ་ལོ། 
ཞེས་པ་འདི་ནི། འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་ཆེན་གྱ ིས་བགྱ ིས་པའོ། །འཕགས་པ་སྨུ  ག་འཛིན་དཀར་
པོའ་ིགཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུ  ས་བཞུ གས་སོ། །ན་མོ་ཨཱ རྻ ་ཛམྦྷ  ་ལ་ཡེ། འདིར་འཕགས་པ་སྨུ  ག་འཛིན་



52

དཀར་པོ་ལ་གཏོར་མ་འབུ ལ་བའི་རིམ་པ་མདོར་བསྡུ  ས་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་སྣ ོད་དུ ་གཏོར་མ་དཀར་
གསུ མ་མངར་གསུ མ་གྱ ིས་རྒྱ  ན་པ་གཙང་ཞིང་མཛས་པར་བཤམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསངས་སྦྱ  ངས། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ལན་གསུ མ་གྱ ིས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས། ཧཱུ  ྃ། བྱ ང་ཕྱ ོགས་གཏེར་གྱ ི་གཞལ་ཡས་ནས། །ནོར་གྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་ཛམྦྷ  ་ལ། །ཐུ གས་རྗ ེའི་དབང་གིས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །ཇི་སྲ ིད་བར་དུ ་བརྟ ན་པར་བཞུ གས། བཛྲ ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛ་ཧཱུ  ྃ་བྃ་ཧོཿ ཏིཥྛ ་ལྷ ན། ཧཱུ  ྃ། སྟ ོང་གསུ མ་འདིའམ་གཞན་དག་ན། །དཔལ་འབྱ ོར་བླ ོ ་ཡིས་བླ ངས་ཏེ་འབུ ལ། །ཡིད་སྤྲུ   ལ་རྟ གས་བརྒྱ  ད་རྒྱ  ལ་སྲ ིད་བདུ ན། །དངོས་འབྱ ོར་ཡིད་སྤྲུ   ལ་འབུ ལ་གྱ ིས་བཞེས། ཨ ་བཛྲ ་ཨརྒྷ  ཾ་སོགས། ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་དང༌། ཨ ་པདྨ ་ཀྲ ོ་དྷ ་ཨཱ རྻ ་ཛམྦྷ  ་ལ་ཧྲཱ  ིཿད་ཡ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། ལན་གསུ མ་གྱ ིས་ཕུ ལ། ཧཱུ  ྃ། བདེ་གཤེགས་སྦྱ  ིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན། །གཟུ གས་ཀྱ ི་སྐུ  ར་སྟ ོན་ཛམྦྷ  ་ལ། དྲ ན་པ་ཙམ་
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གྱ ིས་དབུ ལ་ཕོངས་སེལ། །ཛཾ་ལྷ ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟ ོད། །ཐོག་མེད་སེར་སྣ འི་ལས་བསགས་པའི། །མཐོལ་བཤགས་བྱ ང་ཞིང་དག་གྱུ  ར་ཅིག དབུ ལ་ཕོངས་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། །དཔལ་འབྱ ོར་ནོར་དབྱ ིག་འཕེལ་ཞིང་རྒྱ  ས། འདོད་དགུ ་སྣ ང་སྲ ིད་དབང་དུ ་སྡུ  ད། །སྙ ིགས་དུ ས་མུ ་གེའི་བསྐ ལ་པ་བཟླ ོག ཐུ གས་དམ་དུ ས་བབ་ས་མ་ཡ། །བཅོལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། ཏདྱ ་ཐཱ ། ཨ ་ཚམ་མེ་ལེ་འདུ ་ཀ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། མཆོད་གཏོར་གཙང་སར་ཕུ ལ། །ཞེས་པ་འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་ཆེན་གྱ ིས་
དཀར་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་གྲ ལ་ཚས་བཟང་པོར་སྤ ེལ་བ་དགེའོ། ༈ ལྷ ་ཆེན་ཚགས་ཀྱ ི་བདག་པོ་རིགས་ལྔ ་དང་
ཚ་རིང་མཆེད་ལྔ ་ཡབ་ཡུ མ་གྱ ི་གཏོར་འབུ ལ་ཉུ ང་བསྡུ  ས་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་སྣ ོད་དུ ་གཙང་སྦྱ  ར་གྱ ི་
གཏོར་མ་དཀར་གསུ མ་མངར་གསུ མ་གྱ ིས་བརྒྱ  ན་པ་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསངས་སྦྱ  ང༌། ཨ ་ཨ་ཀཱ ་རོས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས། ཨ ། དངོས་གྲུ  བ་འབྱུ  ང་བའི་དབང་ཕྱུ  ག་ཅན། །གདུ ལ་
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བྱ འི་དབང་གིས་སྐུ  ་སྤྲུ   ལ་པ། །ཇོ་བ་ོལྷ ་ཆེན་ཚགས་ཀྱ ི་བདག །འདོད་ཁམས་གནས་ནས་འདིར་བྱ ོན་བཞུ གས། །འཕགས་ཡུ ལ་བྱ ང་ཕྱ ོགས་བལ་ཡུ ལ་མཚམས། གངས་དཀར་དགུ ང་དུ ་རྩ ེ་མཐོ་ནས། །ཚ་རིང་མཆེད་ལྔ ་འདིར་བྱ ོན་བཞུ གས། །ལྷ ་རྫ ས་ཡིད་འོང་ཉེར་སྤྱ  ོད་བདུ ན། །རིན་ཆེན་བདུ ན་དང་རྫ ས་རྟ གས་བརྒྱ  ད། །ཤ་ལྔ ་བདུ ད་རྩ ི་རྣ མ་ལྔ ་དང༌། །ཡབ་ཡུ མ་སྙ ོམས་འཇུ ག་བདེ་སྟ ོང་རྒྱུ   ན། མཆོད་གཏོར་ཟག་མེད་རོ་ནུ ས་ལྡ ན། །སྐུ  ་གཟུ གས་མདའ་དར་མེ་ལོང་དང༌། །དར་ཟབ་སྨ ན་འབྲུ  ་རིན་ཆེན་རིགས། །ཉ་ཤ་སྒ ོག་གཙང་ལ་ཕུ ད་སོགས། །མཐུ ན་རྫ ས་སྤྱ  ན་གཟིགས་ཕུ ན་ཚགས་པའི། །མཆོད་སྤྲ  ིན་ནམ་མཁའི་ཁྱ ོ་འགེངས་འདི། །ཡབ་གཅིག་ཚགས་བདག་རིགས་ལྔ ་དང༌། །ཡུ མ་མཆོག་བཀྲ ་ཤིས་ཚ ་རིང་མཆེད། །ལས་མཁན་ཚགས་བདག་སྤྲ  ེལ་གཟུ གས་ལ། །གུ ས་པས་འབུ ལ་ལོ་བརྩ ེ་བས་བཞེས། །སོ་སོའ་ི
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ཡོན་ཏན་རྣ མས་ལ་བསྟ དོ། །སྐ བས་གསུ མ་གནས་ཀྱ ི་དཔལ་གཡང་བཅུ ད། །སྟ བོས་རྩ ལ་ཡོན་ཏན་གནས་འདིར་བསྡུ  ས། །མི་ནོར་ཟས་གོས་འཕེལ་རྒྱ  ས་མཛད། བདག་ཅག་ལ་གནོད་བགེགས་དམ་སྲ ི། །ཐལ་བ་རྡུ  ལ་ལྟ ར་ད་རླ ོགས་ཤིག །འཁོར་ལ་བཀའ་ནན་མ་ཆུ ང་ཞིག །ཞིང་བཅུ ་ཚང་བའི་བསྟ ན་དགྲ ་ལ། །འཁོར་ཚགས་ཟ་ཁ་དེ་ན་སྟ ོན། །ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་བཀའ་བཞིན་དུ ། །ལུ ས་གྲ ིབ་ལྟ ་བུ ར་འབྲ ལ་མེད་འགྲ ོགས། །ཅི་བཅོལ་ལས་རྣ མས་ཐོགས་མེད་མཛད། གཱ ་ཎ་པཱ ་ཏི་པཱུ  ་ཛ་ཧོ༔ པཉྩ ་ཌཱ ་ཀི་པཱུ  ་ཛ་ཧོཿ ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་གཏོར་མཆོད་གཙང་སར་ཕུ ལ། ། ༈  གཉན་ཆེན་ཐང་
ལྷ འི་གཏོར་འབུ ལ་ནི། གཏོར་མ་ཨ་ཀཱ ་རོས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས། ཨ ་དྲ ི་ཟའི་རྒྱ  ལ་པོ་ས་བརྒྱ  ད་གནས་པའི་མཆོག །སྟ ོང་གསུ མ་གཞི་བདག་ཀུ ན་གྱ ི་རྗ ེ་བོར་གྱུ  ར། །འཁོར་ཚགས་དང་བཅས་བརྒྱ  ་བྱ ིན་སྲ ས་མོ་ནི། །མཚ་སྨ ན་བཅས་པ་འདིར་གཤེགས་གཏོར་མ་
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བཞེས། །བདག་གི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུ  བ་པ་དང༌། བསྟ ན་པ་འཕེལ་ཞིང་འདོད་དགུ ་རྒྱ  ་ཆེར་ལྡ ན། །གདུ ག་འདྲ ེའི་ནད་དང་གནོད་པ་ཞི་བ་དང༌། །ཐམས་ཅད་བདེ་དགར་སྤྱ  ོད་པའི་བཀྲ ་ཤིས་སྩ ོལ། ཨ ་ཨཱ ཿམ་ནུ ་ཥེ་གྷ ནྡྷ  ར་བྷ ་རཱ ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། ཨ ་བཛྲ ་ཐང་ཀ་ར་མུ ན་ཉིད་ཁུ ་ཤ་ལེ་ཨ་མྲ ྀ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། ཨ ་བཛྲ ་འབར་བ་རྩ ལ་ཨརྒྷ  ཾ་པུ ཥྤ ེ་སོགས། ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཧཱུ  ྃ། ཡང་ཅིག་བཞེངས་ཤིག་ནག་པོ་ཏི་པ་རཱ ་ཙ་ཁྱ ོད། བྱ ང་ཕྱ ོགས་རྒྱུ   ད་དུ ་ཆེ་བའི་སྐུ  ར་སྟ ོན་པ། །གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ ་ཞེས་སུ ་མཚན་ཡང་གསོལ། །དམ་རྫ ས་བརྒྱ  ན་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་ཅག་རིག་འཛིན་རྣ ལ་འབྱ ོར་འཁོར་བཅས་ཀྱ ི། མི་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་སོལ་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་བསམ་པ་སྒྲུ   བས། སྤྲུ   ལ་པ་དུ ང་གཡག་དུ ང་གི་བྱ ་ཁྲ ་ཅན། །ལྕ གས་སྡ ིག་མགོ་དགུ འི་ཚུ ལ་དུ ་འདིར་བྱ ོན་ལ། །གནོད་བྱ ེད་རྒྱ  ལ་
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འགོང་སྨྱ  ོ་འདྲ ེ་རྡུ  ལ་དུ ་རླ ོགས། །དམ་ཅན་དམ་ལ་མ་འདའ་ས་མ་ཡ། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་ཧྲཱ  ིཿབཛྲ ་འབར་བ་རྩ ལ་བིགྷྣ  ན་རཱ ་ཛ་མཱ ་ར་ཡ་ཕཊ༔ འབའ་རམོ་གནས་བདག་རྩ མ་ཆེན་ལྷ ་
སྒ ོའ་ིགསོལ་བསྡུ  ས་ནི། ཧཱུ  ྃ། བསྟ ན་པའི་སྙ ིང་པོ་འབའ་རོམ་པའི། །ཕྲ ིན་ལས་སྐྱ  ོང་བ་ལྷ ་ཡི་རྗ ེ། །དཀར་པོ་རྩ མ་ཆེན་ལྷ ་སྒ ོ་ནི། །བསམ་གཏན་གངས་བ་བཟང་པོར་གྲ གས། །འདིར་གཤེགས་དགྱ ེས་པའི་གདན་ལ་བཞུ གས། ཕུ ད་སྐྱ  ེམས་སྨ ན་རཀ་གཏོར་མ་བཞེས། །སྔ ོན་ཚ་གུ ་རུ ་པདྨ ་དང༌། །བར་དུ ་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་ཆེ། །ད་ལྟ ་རྣ ལ་འབྱ ོར་བདག་ཅག་གིས། །དམ་ཚིག་གཉན་དགོངས་ཕྲ ིན་ལས་སྤ ེལ། །ནག་ཕྱ ོགས་སྣུ  བ་ལ་རྐྱ  ེན་ངན་སོལ། །དཀར་ཕྱ ོགས་སྲུ  ང་ལ་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་བསྐྱ  ེད། བསྟ ན་བརྒྱུ   ད་འཕེལ་བའི་ལས་མཛད་ཅིག །ཚངས་སྤྲུ   ལ་བཀའ་ནན་ཤིན་ཏུ ་ཆེ། །ང་རང་འབྲ ི་འདོད་ཤིན་ཏུ ་
ཆེ། །ཕ་མྱ ེས་རྒྱུ   ད་ལྷ ་ངོ་མཚར་ཆེ། །གསོལ་བསྡུ  ས་མཁོ་གལ་ཤིན་ཏུ ་ཆེ། །བཀྲ ་ཤིས་སོ།། །གཞི་བདག་སྤྱ  ི་
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གཏོར་ནི། ཨ ་སྭ ་བྷཱ  ་ཝ་སོགས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུ    ྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣ ོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ  ་ཆེ་བའི་ནང་དུ ་ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་ཞུ ་བ་ལས་བྱུ  ང་བའི་གཏོར་མ་དཀར་གསུ མ་མངར་གསུ མ་ཁ་དོག་དྲ ི་རོ་རེག་བྱ ་ནུ ས་པ་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ ་དང་ལྡ ན་པར་གྱུ  ར། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ལན་གསུ མ། སྟ ོང་གཅིག་པ། སྟ ོང་གཉིས་པ། སྟ ོང་གསུ མ་པ། མཐོ་བ་ནམ་མཁའ། དམའ་བ་ས་གཞི། རི་རབ་ཆེན་པོའ་ིས་བདག གསེར་གྱ ི་རི་བདུ ན། རོལ་པའི་མཚ་བདུ ན། གླ ིང་བཞི་གླ ིང་ཕྲ ན་ལ་གནས་པའི་གཞི་བདག འཛམ་བུ ་གླ ིང་གི་ཟོ་དོར། རྒྱ  ལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡ ེ་བཞི། བོད་ཀྱ ི་མགུ ལ་ལྷ ་བཅུ ་གསུ མ། སྲ ིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ ་དགུ ། བོད་ཁམས་སྐྱ  ོང་བའི་བརྟ ན་མ་བཅུ ་གཉིས། སྟ དོ་མངའ་རིས་སྐ རོ་གསུ མ། བར་དབུ ས་གཙང་རུ ་བཞི། སྨ ད་མད་ོཁམས་སྒ ང་དྲུ  ག སྒ ང་ལྔ ར་གནས་པའི་གཞིའི་བདག་པོ། གནས་ཀྱ ི་བདག་པོ། ཡུ ལ་གྱ ི་
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བདག་པོ། གྲ ོང་གི་བདག་པོ། གཉུ ག་མར་གནས་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཞལ་དུ ་ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། གཞན་ཡང་ས་བདག་ས་ཡི་ལྷ ་མོ་བརྟ ན་མ། ས་འཛིན་ལག་པ་ཆེན་པོ། སྤ ར་ཁ་བརྒྱ  ད། སྨ ེ་བ་དགུ ། ལོ་སྐ ོར་བཅུ ་གཉིས། ས་བདག་གི་རྒྱ  ལ་པོ། ཐེ་སེ་ལ་སོགས་པ་དེ་རིང་གི་ཉི་མ། གཟའ་རྒྱུ   ་སྐ ར། དུ ས་ཚད་ཚས་གྲ ངས་ལ་དབང་བའི་གཞི་བདག་རྣ མས་ཀྱ ི་ཞལ་དུ ་ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་བདག་ཅག་སྔ ོན་ཆད་གང་དུ ་སོང་ཞིང་ཕྱ ིན་ཆད་གང་དུ ་འགྲ ོ་བ་ད་ལྟ ་གང་དུ ་འདུ ག་པའི་གཞི་བདག་རྣ མས་ཀྱ ི་ཞལ་དུ ་ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཕར་རི་གཡས། ཚུ ར་རི་གཡོན། འགྲ ོ་བ་ལམ། སྐྱ  ེ་བ་ཤིང༌། འབབ་པ་ཆུ ། སྲ ་བ་བྲ ག གཡོ་བ་རླུ  ང༌། བརྟ ན་པ་མཁར་ལ་སོགས་པ་ས་ཕྱ ོགས་ཡུ ལ་ཕྱ ོགས་དབེན་གནས། སྒྲུ   བ་གནས་འདི་ཉིད་དུ ་གནས་པའི་གཞི་བདག་དཀར་པོའ ་ིཕྱ ོགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་ཞིང་བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་སེམས་དང་ལྡ ན་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཞལ་
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དུ ་ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་མཉེས་ནས་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སླ ོབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འགྲ ོ་ན་མ་བཀག སྡ ོད་ན་མ་བསྐྲ  ད། བསམ་པ་མ་ངན། སྦྱ  ོར་བ་མ་རྩུ  བ། འཚ་བ་སྦྱ  ོར། ཡོན་བདག་གྱ ིས། མཐུ ན་རྐྱ  ེན་སྒྲུ   བས། འགལ་རྐྱ  ེན་སོལ། རྐྱ  ེན་ཕྱ ི་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཕྲ ིན་ལས་མཛད་ཅིག །ཅེས་པ་
འདི་ནི་གདོང་མཁའ་སྤྱ  ོད་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱ  ལ་མཚན་རི་འགོ་ཞིག་ཏུ ་ཕེབས་སྐ བས་དཀར་གཏོར་
གཏངོ་དགསོ་གསུ ངས་ནས་བྱུ  ང་རྒྱ  ལ་དུ ་གསུ ང་པའི་བྱ ིན་རྒྱུ   ན་ཡིན་པས་བྱ ིན་རླ བས་ཆེ་བར་གྲ གས་ས།ོ 
ཁྱ ད་པར་དུ ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་ནི། ཁཎྜ ་རོ་ཧེས་བསངས། སྭ ་བྷཱ  ་ཝས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཡྃ་ལས་རླུ  ང༌། རྃ་ལས་མེ། ཀ ་ལས་མི་མགོའ ་ིསྒྱ  ེད་པུ ་གསུ མ་གྱ ི་སྟ ེང་དུ ་ཨཱ ཿལས་ཐོད་པ་མཚན་ལྡ ན་ཡངས་ཤིང་རྒྱ  ་ཆེ་བའི་ནང་དུ ། གོ་ཀུ ་ད་ཧ་ན་ལས་ཤ་ལྔ ། བི་མུ ་མ་ར་ཤུ ་ལས་བདུ ད་རྩ ི་ལྔ ་སྟ ེ། འོག་གི་རླུ  ང་གཡོས་མེ་སྦ ར་རྫ ས་རྣ མས་ཞུ ་
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ཞིང་ཁོལ་བའི་སྟ ེང་དུ ་ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་གནས་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲ ོས། སངས་རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་རྡ ོ་རྗ ེ་གསུ མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་བདུ ད་རྩ ི་སྤྱ  ན་དྲ ངས་ཏེ་ཐིམ། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་རྣ མས་ཀྱ ང་འོད་དུ ་ཞུ ་ཞིང་ཐིམ་པས་ཁ་དོག་དྲ ི་རོ་ནུ ས་བཅུ ད་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་བདུ ད་རྩ ིའི་རྒྱ  ་མཚ་ཆེན་པོར་གྱུ  ར་པ་དང༌། རྟ ེན་སྐ ོང་བསྒྲུ   བ་ཅིང་མཆོད་པའི་དམ་རྫ ས་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པས་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་ཁམས་རྒྱ  ས་པར་གང་བར་གྱུ  ར་ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ལན་གསུ མ། །དེ་ནས་དབྱ ངས་རོལ་བཅས་འདི་
སྐ ད་དོ། ཧཱུ  ྃ། བསིལ་བ་ཚལ་གྱ ི་དུ ར་ཁྲ ོད་ནས། དཔལ་ལྡ ན་རྡ ོ་རྗ ེ་ནག་པོ་ཆེ། །རྣ ལ་འབྱ ོར་གདུ ང་བས་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་ན། །འདིར་གཤེགས་མངའ་གསོལ་མཆོད་པ་བཞེས། །དགའ་བ་ཚལ་གྱ ི་དུ ར་ཁྲ ོད་ནས། འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུ  ག་དུ ད་སོལ་མ། །རྣ ལ་འབྱ ོར་གདུ ང་བས་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་ན། འདིར་གཤེགས་མངའ་གསོལ་མཆོད་པ་
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བཞེས། །འཇིག་རྟ ེན་འཇིག་རྟ ེན་འདས་པ་ཡི། །ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མ་མ་ལུ ས་པ། །རྣ ལ་འབྱ ོར་གདུ ང་བས་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་ན། འདིར་གཤེགས་མངའ་གསོལ་མཆོད་པ་བཞེས། །ཤ་ཆེན་གཏོར་མ་རི་ལྟ ར་སྤུ  ངས། ཁྲ ག་ཆེན་ཨརྒྷ  ཾ་མཚ་ལྟ ར་བསྐྱ  ིལ། །གསུ ར་ཆེན་དུ ད་པ་སྤྲ  ིན་ལྟ ར་གཏིབས། །འདོད་ཡོན་སྣ ་ཚགས་གཅལ་དུ ་བཀྲ མ། །དར་ནག་བ་དན་རྒྱ  ལ་མཚན་བསྒྲ  ེངས། །རོལ་མོ་སིལ་སྙ ན་འབྲུ  ག་སྟ ོང་ལྡ ིར། །ཏིང་འཛིན་མཆོད་པ་བསམ་མི་ཁྱ བ། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་མངའ་གསོལ་ལོ། །མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་མངའ་གསོལ་ལོ། །བྱ ་རོག་མཚན་ཅན་མངའ༴ ལྷ ་ཆེན་དཔལ་འབར་མངའ༴ རིག་འཛིན་སྲུ  ང་མ་མངའ༴ རྣ ལ་འབྱ ོར་དགྲ ་ལྷ ་མངའ༴ དམ་ཉམས་སྲ ོག་གཅོད་མངའ༴ དུ ག་གསུ མ་ནད་སེལ་མངའ༴ ཡུ མ་མཆོག་ལྷ ་མོ་མངའ༴ འདོད་ཁམས་དབང་མོ་མངའ༴ དབྱ ིངས་ཀྱ ི་ཡུ མ་ཆེན་མངའ༴ གསང་བའི་ལྕ མ་གཅིག་



63

མངའ༴ བྱ ་རོག་གདོང་ཅན་མངའ༴ ལེགས་ལྡ ན་ནག་པོ་མངའ༴ ཤ་ཟ་སེང་གདོང༴ གནོད་སྦྱ  ིན་ཁྲ ག་རལ་མངའ༴ གདོང་ཅན་བརྒྱ  ད་པོ་མངའ༴ ཌཱ ་ཀི་མ་དྲུ  ག་མངའ༴ ལྷ ་མོ་རྣ མ་བརྒྱ  ད་མངའ༴ དམག་དཔོན་བརྒྱ  ད་པོ་མངའ༴ ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་བཅུ ་པོ་མངའ༴ རྒྱ  ལ་ཆེན་སྡ ེ་བཞི་མངའ༴ ལས་མགོན་རྣ མ་བརྒྱ  ད་མངའ༴ ཞིང་སྐྱ  ོང་ཉེར་བཞི་མངའ༴ རེ་ཏི་མཆེད་བཞི་མངའ༴ ཁྲ བ་ཅན་བྱ ེ་བ་མངའ༴ མགོ་བརྙ ན་བཅུ ་དྲུ  ག་མངའ༴ གིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱ  ད་མངའ༴ ཕོ་བདུ ད་ཉེར་གཅིག་མངའ༴ དབང་ཕྱུ  ག་ཉེར་བརྒྱ  ད་མངའ༴ དྲ ེགས་པ་སུ མ་ཅུ ་མངའ༴ དཔལ་མགོན་བདུ ན་ཅུ ་མངའ༴ ནག་པོ་སྟ ངོ་སྡ ེ་མངའ༴ ཤ་ཟ་འབུ མ་སྡ ེ་མངའ༴ མ་མ་ོབྱ ེ་བ་མངའ༴ གནོད་སྦྱ  ིན་ཁྲ ི་ཕྲ ག་མངའ༴ སྤྲུ   ལ་པ་ཡང་སྤྲུ   ལ་མངའ་གསོལ་ལོ། །གསོལ་ཞིང་མཆོད་པའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །བསམ་པ་སྒྲུ   བས་ལ་རེ་བ་སྐ ངོས། །བར་དུ ་གཅོད་པ་མཐའ་
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དག་སོལ། །དངོས་གྲུ  བ་མ་ལུ ས་ཀུ ན་སྩ ོལ་ཅིག །སྤྲ  ོ་ན་མ་མགོན་ལྕ མ་དྲ ལ་གྱ ི་མངའ་གསོལ་
ནི། ཧཱུ  ྃ། དཔལ་ལྡ ན་མགོན་པོ་ནག་པོ་ལ། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་ཀྱ ིས་མངའ་གསོལ་བས། །ཐོད་སྐ མ་ལྔ ་ཡིས་དབུ ་ལ་བརྒྱ  ན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ིས་མངའ༴ ཁྲ ིམས་ཀྱ ི་ཆ་ལུ གས་གསུ མ་དང་ལྡ ན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ རིགས་གསུ མ་མགོན་པོས༴ ཞལ་གྱ ི་གདངས་སྐ ད་གསུ མ་དང་ལྡ ན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ རིགས་གསུ མ་ཁྲ ོ་བོས༴ ཞལ་གྱ ི་ཁྲ ོ་གཉེར་གསུ མ་དང་ལྡ ན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ དྲ ང་སྲ ོང་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ སྐུ  ་ཡི་ཆ་ལུ གས་གསུ མ་དང་ལྡ ན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ ནོར་ལྷ ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ གཡས་ཀྱ ི་དང་པོའ་ིཤིང་ཐོག་བསྣ མས། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ དཔའ་བོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ ཕྱ ག་གཡས་འོག་མས་རལ་གྲ ི་འཛིན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན༴ མ་མོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ ཕྱ ག་གཡོན་དང་པོས་
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ཐོད་ཁྲ ག་འཛིན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ དབང་ཕྱུ  ག་ཆེན་པོས༴ ཕྱ ག་གཡོན་འོག་མས་རྩ ེ་གསུ མ་འཛིན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ ཁྲ ོ་བོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ གསུ ས་ཁྱ ིམ་ཆེ་ཞིང་མཐུ ར་དུ ་འཕྱ ང༌། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ ལྷ ་མོ་ཨུ ་མས༴ པདྨ ་ཉི་མའི་གདན་ལ་བཞུ གས། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ མཁའ་འགྲ ོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ རོ་ལངས་བམ་གྱ ིས་གདན་དུ ་བྱ ས། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ ཞིང་སྐྱ  ོང་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ ཐོད་རླ ོན་ཕྲ ེང་བས་དོ་ཤལ་བྱ ས། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ ལྷ ་ཆེན་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས༴ དབུ ་སྐྲ  ་ཁམ་ནག་གྱ ེན་དུ ་འཁྱ ིལ། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ ཀླུ  ་ཆེན་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས༴ ཡན་ལག་སྦྲུ   ལ་གྱ ི་ཆུ ན་པོས་བརྒྱ  ན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ གཟའ་ཆེན་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས༴ སྨ ་ར་སེར་པོ་མེ་ལྟ ར་འབར། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ རྒྱུ   ་སྐ ར་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ སྐུ  ་ལ་སྨ ེ་བའི་ཆུ ན་པོས་བརྒྱ  ན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ གནོད་སྦྱ  ིན་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ རིན་ཆེན་འབར་བས་
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དབུ ་ལ་བརྒྱ  ན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ ས་བདག་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ སྦྲུ   ལ་ནག་འབར་བས་སྐ ་རགས་བྱ ས། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ སྲ ིན་མོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ རཀྟ འི་ཐིག་ལེས་སྐུ  ་ལ་བརྒྱ  ན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ སྨ ན་མོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ དྲ ིལ་བུ ་གཡེར་ཁའི་སྒྲ  ་དང་ལྡ ན། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ གཅན་གཟན་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ དཔའ་བོ་སྟ ག་གི་ཤམ་ཐབས་བཅིངས། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན༴ གཤིན་རྗ ེ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ མེ་དཔུ ང་འབར་བའི་དབུ ས་ན་བཞུ གས། ཧཱུ  ྃ་དཔལ་ལྡ ན་མགོན་པོ་ནག་པོ་ལ། བདག་ཅག་རྣ ལ་འབྱ ོར་སྒྲུ   བ་པ་པོས། །ཤ་ཁྲ ག་གཏོར་མས་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཐུ གས་དམ་རྒྱུ   ད་བསྐུ  ལ་བཅོལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་མཛད། ཧཱུ  ྃ་བྷྱ  ོ། དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། འདས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཡིན་པའི་ཕྱ ིར། །མར་མེ་མཛད་ཀྱ ིས་མངའ་གསོལ་བས། དམ་ཆོས་མི་ནུ བ་སྒྲ  ོན་མེ་སྦ ར། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །ད་ལྟ འི་སངས་
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རྒྱ  ས་ཡིན་པའི་ཕྱ ིར། །ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ་པས་མངའ་གསོལ་བས། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་སྲུ  ང་བའི་ལས་ལ་བརྩ ོན། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །མ་བྱ ོན་སངས་རྒྱ  ས་ཡིན་པའི་ཕྱ ིར། །བྱ མས་པ་མགོན་པོས༴ ཐུ གས་ཉིད་མི་གཡོ་བྱ མས་པའི་ངང༌། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ མི་བསྐྱ  ོད་པ་ཡིས་དབུ ་ལ་བརྒྱ  ན། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །རྒྱ  ལ་བ་རིགས་ལྔ ས༴ ཐོད་སྐ མ་ལྔ ་ཡིས་དབུ ་ལ་བརྒྱ  ན། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །རིགས་གསུ མ་མགོན་པོས༴ སྤྱ  ན་གསུ མ་དམར་ལ་སྡ ང་མིག་ལྡ ོག བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །ལྷ ་ཆེན་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི༴ དབུ ་སྐྲ  ་དམར་སེར་གྱ ེན་དུ ་འབར། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །ཀླུ  ་ཆེན་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས༴ སྦྲུ   ལ་ཆེན་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས་སྐུ  ་ལུ ས་བརྒྱ  ན། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །གཟའ་ཆེན་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས༴ སྨ ིན་མ་ཁམ་སེར་གྱ ེན་
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དུ ་འབར། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །དྲ ང་སྲ ོང་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ སྐུ  ་མདོག་སྔ ོ་ལ་ཀེང་རུ ས་གཟུ གས། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །དཔའ་བོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ ཕྱ ག་གཡས་དང་པོས་རལ་གྲ ི་ཕྱ ར། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །དཔའ་མོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ ཕྱ ག་གཡས་འོག་མས་ཐོད་ཁྲ ག་བསྣ མས། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །ལྷ ་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ ཕྱ ག་གཡོན་དང་པོས་མདུ ང་དར་ཕྱ ར། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །དབང་ཕྱུ  ག་ཆེན་པོས༴ འོག་མས་ཁཊྭཱ  ྃ་རྩ ེ་གསུ མ་འཛིན། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །མགོན་པོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ གསུ ས་ཁྱ ིམ་ཆེ་ཞིང་མཐུ ར་དུ ་འཕྱ ངས། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །ནོར་ལྷ ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ རིན་ཆེན་འབར་བས་དབུ ་ལ་བརྒྱ  ན། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །དུ ར་ཁྲ ོད་ཤ་ཟ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ མི་མགོ་རླ ོན་པས་དོ་ཤལ་བྱ ས། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། 
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གཤིན་རྗ ེ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ གླ ང་ཆེན་ཀོ་རླ ོན་སྐུ  ་ལ་བརྒྱ  ན། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །དམན་མོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ ཞིང་ཆེན་པགས་པས་སྒ ་གཡོགས་བྱ ས། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །ལྷ ་མོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ རེ་ལྡ ེ་སེར་པོས་སྐུ  ་སྨ ད་དཀྲ ིས། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །རོ་ལངས་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ ཐལ་ཆེན་ཚམ་བུ ་སྐུ  ་ལ་བཀོད། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །མ་མོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ ཁྲ ག་ཆེན་ཐིག་ལེས་སྐུ  ་ལ་བྱུ  གས། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །དྲ ི་ཟ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ ཞག་གི་ཟོ་རིས་སྐུ  ་ལ་བརྒྱ  ན། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །མཁའ་འགྲ ོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ བམ་ཆེན་རོ་ཡི་གདན་ལ་བཞུ གས། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །སྲ ིན་མོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ ཞབས་གཉིས་ལྕ གས་སྒྲ  ོག་འབར་བས་བརྒྱ  ན། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །སྲ ིན་པོའ་ིརྒྱ  ལ་པོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་བོང་བུ ་དམར་གྭ ་ཆིབས། 
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བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །ཁྲ ོ་བོ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ སྐུ  ་ལ་དུ ར་ཁྲ ོད་ཆས་བརྒྱ  ད་གསོལ། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །མེ་ལྷ ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ སྐུ  ་ལ་བསྐ ལ་པའི་མེ་རི་འབར། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །རླུ  ང་ལྷ ་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ རླུ  ང་ནག་འཚུ བས་མའི་ནང་དུ ་བཞུ གས། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །ས་བདག་རྣ མས་ཀྱ ིས༴ རིན་ཆེན་འབར་བའི་མཁར་དུ ་བཞུ གས། བྷྱ  ོ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ལ། །རྣ ལ་འབྱ ོར་བདག་གི་མངའ་གསོལ་བ། །ཤ་ཁྲ ག་གཏོར་མས་མངའ་གསོལ་ལོ། །དགྲ ་ལ་རྦ ད་ན་ལས་ལ་མྱུ  ར། །བཅོལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། །དཔལ་ལྡ ན་ནཱ ་རོའ་ིབརྒྱུ   ད་འཛིན་བསྟ ན་པ་སྲུ  ང༌། །ཆོས་སྐྱ  ོང་ཀུ ན་གྱ ི་མཆོག་གྱུ  ར་སྲུ  ང་མའི་གཙ། །མི་མངོན་དབྱ ིངས་ནས་ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས་མཛད་ལ། །དེང་འདིར་རྣ ལ་འབྱ ོར་བདག་གི་གྲ ོགས་མཛད་ཅིག །༈ །རྩ ་གསུ མ་དམ་ཅན་སྲུ  ང་
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མའི་ཚགས་ལ་མངོན་པར་བསྟ ོད་པ་རྫ ོགས་ལྡ ན་སྤྲ  ིན་གྱ ི་སྒྲ  ་དབྱ ངས་ཞེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་སོ། ན་མོ་གུ ་རུ ་དཱ ེ་ཝ་ཌཱ ་ཀི་ནཱ ི་ཤྲཱ  ི་དྷ རྨ ་པཱ ་ལ་ཡེ། གང་ཞིག་དྲ ན་པས་ཆོས་དབྱ ིངས་མཁའ་ལ་བྱ ིན་རླ བས་སྤྲ  ིན་ཆེན་མཐའ་ཀླ ས་པ། །རྣ མ་གཉིས་དངོས་གྲུ  བ་ཡིད་བཞིན་ཆར་འབེབས་ཕྲ ིན་ལས་ཐོག་མེད་འོད་སྣ ང་ཅན། །སྙ ན་པའི་རྔ ་སྒྲ  ་ཕྱ ོགས་བརྒྱ  ར་སྒྲ  ོགས་པའི་རྫ ོགས་ལྡ ན་དགའ་བ་མཆོག་སྦྱ  ིན་པ། །བླ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོ ་ཚགས་བཅས་ཀུ ན་ནས་དགྱ ེས་པས་སྐྱ  ོངས་གྱུ  ར་ཅིག །ཆོས་ཀྱ ི ་དབྱ ིངས་ནས་སྙ ིང་རྗ ེ་རབ་ཁྲ ོས་དུ ས་ཀྱ ི་མུ ན་པའི་གཟི་བྱ ིན་ཅན། །འཇིགས་རུ ང་སྒ ེག་པའི་གོམ་སྟ བས་གསུ མ་གྱ ིས་ལྷ ་མིན་བདུ ད་རིས་ཀླ ད་འགེམས་པ། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་རྡ ོ་རྗ ེ་སྲ ིན་པོ་གཏུ མ་མོ་ཕྱ ག་བརྙ ན་བྱ ་རོག་གདོང༌། །བཀའ་སྡ ོད་མཐུ ་ཆེན་རྣ མ་མང་དང་བཅས་བསྟ ན་སྲུ  ང་ཆེན་པོ་ཁྱ ོད་ལ་འདུ ད། །སྨ ོན་ལམ་མེ་ལྕ ེས་བདུ ད་རིས་ཟོས་པའི་དུ ད་
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སྤྲ  ིན་འཁྲ ིགས་པའི་ལང་ཚ་ཅན། །དམ་ཚིག་ཅན་ལ་བུ ་ལྟ ར་བྱ མས་པའི་ནུ ་འབུ ར་བདུ ད་རྩ ིའི་རྒྱུ   ན་འཛག་ཅིང༌། །ཁྲ ག་གི་ཁ་རླ ངས་གདུ ག་པའི་ངད་ཀྱ ིས་གདུ ག་ཅན་ཉམས་པའི་མདངས་འཕྲ ོག་པ། །རི་དབང་ལྟ ར་བརྗ ིད་ཉི་ཟླ ས་རྣ མ་མཛས་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུ  ག་མ་ལ་འདུ ད། །རིག་སྔ གས་གྲུ  བ་པའི་དྲ ང་སྲ ོང་ཆེན་པོ་བདུ ད་འཇོམས་རོལ་པའི་རྔ མ་སྟ བས་ཅན། །ཡེ་ཤེས་གྲུ  བ་ཅིང་ལས་ཀྱ ི ་ཚུ ལ་འཆང་འདོད་དགུ འི་དཔལ་སྟ ེར་ཡོན་ཏན་མགོན། །རིགས་གསུ མ་ཡོངས་འདུ ས་དུ ས་གསུ མ་གཤེད་ཆེན་ཁམས་གསུ མ་ཟ་བའི་སྟ ོབས་པོ་ཆེ། །རྡ ོ་རྗ ེའི་ལྕ ེ་འབེབས་བྱ ད་མའི་སྙ ིང་འབྱ ིན་ནག་པོ་གཙིགས་པའི་གདོང་ལ་འདུ ད། །འཇིགས་བྱ ེད་ཆེན་པོ་སྲ ིན་པོའ་ིརིགས་འཛིན་བྲ མ་ཟེའི་གཟུ གས་འཆང་དམ་ཚིག་ཅན། །ཚངས་ཆེན་ལ་འགེངས་གདོང་བཞིའི་ཞལ་གདངས་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི ་དགྲ ་བཞིའི་སྲ ོག་
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འགེམས་པ། །བདུ ད་ཀྱ ི་དམག་དཔོན་མོན་པའི་གར་བྱ ེད་མུ ན་ལྟ ར་གནག་ཅིང་རླུ  ང་ལྟ ར་འཚུ བས། །དྭ གས་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་སྲུ  ང་དམ་སྲ ིའི་གཤེད་པོ་ཏྲ ཀྴ ད་ལས་མགོན་བཅས་ལ་འདུ ད། །ཐུ བ་བསྟ ན་གཉན་པོ་ནམ་མཁའ་མཛད་མངའ་བསོད་ནམས་གསེར་གྱ ི་རི་དབང་སྐུ  ། །གཏེར་བདག་བྱ ེ་བའི་འཁོར་ལོའ་ིབསྒྱུ   ར་བ་རྣ མ་མང་ཐོས་སྲ ས་དབྱ ིག་གི་བདག །འཇིག་རྟ ེན་དབང་ཕྱུ  ག་བཀྲ ེན་ལ་རྗ ེས་བརྩ ེའི་ཞལ་ཁྱ ིམ་བདུ ད་རྩ ིའི་ཐིག་ལེ་མཆོག །སྨུ  ག་འཛིན་ཟླ ་གཞོན་ཕོངས་པའི་གདུ ང་སེལ་འདོད་རྒུ  ་ཅི་དགར་འགྱ ེད་ལ་འདུ ད། །སྲ ིད་པའི་མེས་པོ་དབང་མཛད་སྲ ས་མཆོག་ལོག་འདྲ ེན་སྡ ེར་བཅས་ཟིལ་གནོན་པའི། །ཚགས་རྗ ེ་ཚགས་བདག་ཤནྟ ་པུ ་རིའི་ས་སྲུ  ང་དབང་པོར་ཐབས་གཅིག་པ། །ཞིང་སྐྱ  ོང་རྒྱ  ལ་མོ་བཀྲ ་ཤིས་ཚ་དང་དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་ལྔ འི་གཏེར་བུ མ་འཛིན། །ལྷ ན་ཅིག་སྐྱ  ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་
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སྩ ོལ་རྒྱ  ལ་ཡུ མ་རྣ མ་ལྔ ར་བཅས་ལ་འདུ ད། །ས་བརྒྱ  ད་དབང་ཕྱུ  ག་རབ་དཀར་ཟླ ་ཞལ་གངས་ཅན་དཀར་ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་བའི་རྗ ེ། །སྲ ིད་ན་མངོན་མཐོའ་ིསྐུ  ་ལྷ ་གཉན་པོ་ཐང་ལྷ ་རྡ ོ་རྗ ེ་འབར་བ་རྩ ལ། །བཀའ་ཡི་ཕྱ ག་བརྙ ན་སྤ ོང་བ་བསམ་གཏན་སྒྲུ   བ་མཆོག་སྐྱ  ོང་ལ་རབ་དགའ་བའི། །གང་བཟང་ཞེས་གྲ གས་བཟང་དགུ ་བརྩ ེགས་པའི་དགྲ ་བླ འི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོར་འདུ ད། །ཡིད་ལ་མི་བྱ ེད་ལྟ ་བའི་དབྱ ིངས་སུ ་གཉུ ག་མའི་གཟི་བྱ ིན་རབ་བསྐྱ  ེད་དེ། །འདའ་དཀའི་དམ་ཚིག་རིམ་གཉིས་དབྱ ེར་མེད་མཉམ་ཉིད་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེས་བཏབ་ནས། །མཆོད་སྤྲ  ིན་རྒྱ  ་མཚས་བསྟ ན་སྲུ  ང་རྒྱ  ་མཚ་ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་སུ ་མངའ་གསོལ་ན། །བདག་ཕྱ ོགས་ལྟ ོས་བཅས་བྱ ང་ཆུ བ་བར་དུ ་སྲུ  ང་སྐྱ  ོབ་མེལ་རྩ ེས་འབྲ ལ་མེད་སྐྱ  ོངས། །ངེས་དོན་སྙ ིང་པོའ་ིབསྟ ན་པ་རིན་ཆེན་གླ ིང་བཞིའི་ཁྱ ོན་ལ་དབང་བསྒྱུ   ར་ཞིང༌། །བསྟ ན་འཛིན་སྐྱ  ེས་མཆོག་སྐུ  ་
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ཚ་མཛད་བཟང་ལྷུ  ན་པོའ ་ིགཏོས་བཞིན་རབ་ཏུ ་བརླ ིང༌། །ཆོས་སྲ ིད་ལུ གས་གཉིས་ཉི་ཟླ ་ཟུ ང་གཅིག་ཡངས་པའི་འཇིག་རྟ ེན་ཕན་བདེའི་མཚ། །དོན་གཉིས་ལྷུ  ན་འགྲུ  བ་ཕྱ ོགས་ལས་རྣ མ་རྒྱ  ལ་བཀྲ ་ཤིས་དགེ་ལེགས་རབ་འཕེལ་མཛད། །ལྔ ་ལྡ ན་བརྒྱུ   ད་པའི་བྱ ིན་རླ བས་སྤྲ  ིན་ཆེན་དྲྭ  ་བས་ཆོས་དབྱ ིངས་ཀུ ན་ཏུ ་ཁྱ བ། །ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་དངོས་ཀུ ན་བདག་པོས་མཆོག་ཐུ ན་ཆར་གྱ ིས་སྲ ིད་གསུ མ་ཁེངས། །ས་གསུ མ་ཌཱ ་ཀིའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ལྗ ོན་བཟང་ཕུ ན་ཚགས་འབྲ ས་བུ འི་ཁུ ར་གྱ ིས་ལྕ ི། །རྡ ོ་རྗ ེ་སྲུ  ང་མའི་མཐུ ་སྟ ོབས་ཞུ གས་ལྕ ེས་བདུ ད་སྡ ེའི་ཚང་ཚིང་བསྲ ེགས་པར་གྱུ  ར། 
ཅེས་པའང་དམ་པའི་ངང་ཚུ ལ་མཁས་བཙུ ན་བཟང་གསུ མ་གྱ ིས་ཕྱུ  ག་པ་ཚངས་གསར་མཆོག་སྤྲུ   ལ་མ་
ཏི་རཏྣ ་དང༌། དྷ རྨ ་སེང་གེ་ཟུ ང་གི་ཞལ་སྔ ་ནས། བཀྲ ་ཤིས་པའི་ལྷ ་གོས་དང་གྲུ  ་དཀར་གཡུ ་བཟང་གི་
རྟ ེན་བཅས་གསུ ང་གིས་བསྐུ  ལ་བའི་ངོར་དེ་འཕྲ ལ་ཉིད་དུ ། མདོ་སྟ ོད་དཔལ་གྱ ི་རི་བོར་བསྟ ི་བའི་རིག་
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སྔ གས་འཆང་བ་༧པདྨ ་ཕྲ ིན་ལས་རྒྱ  ལ་མཚས་རིན་ཆེན་སྤུ  ངས་པ་དང་འདབས་འབྱ ོར་བའི་ཆོས་གྲྭ  ་
ཆེན་པོར་སྦྱ  ར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ ་མངྒ ་ལཾ། ༈ དེ་ནས་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་གཏོར་མའི་
ཕུ ད་དང་བདུ ད་རྩ ི་ནམ་མཁར་འབུ ལ་ཞིང༌། ཤྲཱ  ི་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཁྲ ག་འཐུ ང་གི་རྒྱ  ལ་པོ་ཕྱ ག་བཞི་པ་ཡབ་ཡུ མ་ལྕ མ་དྲ ལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣ མས་ལ་གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ། གསོལ་ཞིང་མཆོད་པ་ལ་བརྟ ེན་ནས་སྒྲུ   བ་པ་པོ་བདག་ཅག་གིས་བྱ ིན་པའི་ཟས་ཟོ། བཅོལ་བའི་ལས་གྱ ིས། གདམས་པའི་ངག་ལ་ཉོན། སྡ ང་བྱ ེད་ཀྱ ི་དགྲ ་སོད། གནོད་བྱ ེད་ཀྱ ི་བགེགས་ཐུ ལ། བར་ཆད་ཀྱ ི་རྐྱ  ེན་ཟླ ོག །རྡ ོ་རྗ ེ་སླ ོབ་དཔོན་གྱ ི་སྐུ  ་ཚ་སྲ ིངས། སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་སྲུ  ངས། །དགེ་འདུ ན་གྱ ི་སྡ ེ་སྐྱ  ོངས། ཁྱ ད་པར་དུ ་དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པའི་བསྟ ན་པ་འདི་ཉིད་ཟླ ་བ་ཡར་གྱ ི་ངོ་ལྟ ར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱ  ས་ལ་ཡུ ན་རིང་དུ ་གནས་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། ༈ ཧཱུ  ྃ། བསྟ ན་སྲུ  ང་མཐར་ཐུ གས་རྡ ོ་
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རྗ ེ་བེར་ཅན་དང༌། །ཡུ མ་མཆོག་དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ་རང་བྱུ  ང་མ། །ནག་པོ་ཡབ་ཡུ མ་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་མགོན་པོ་དང༌། །ཕྱ ག་བཞི་དབུ ་སྨུ  ག་དུ ད་པའི་སོལ་བ་མོ། །གཤིན་རྗ ེ ་ཁྲ ོ ་ཆུ ་ཞལ་བཞི་ཏྲ ཀྴ ད་སོགས། །དྲ ེགས་པ་དོན་གཉིས་བདུ ད་བཙན་ཀླུ  ་ཡི་མགོན། །རྣ མ་སྲ ས་སྔ གས་བདག་སྐྱ  ེས་བུ ་རྡ ོ་རྗ ེ་ལེགས། །སྲ ིད་མགོན་ཞིང་སྐྱ  ོང་ཀུ ན་དགའ་གཞོན་ནུ ་དང༌། །མ་བདུ ད་སྲ ིང་བཞི་འབར་མ་དགུ ་རྣ མས་དང༌། །དུ ས་བཞིའི་ལྷ ་མོ་དམག་གི་རྒྱ  ལ་མོ་བཞི། །དབང་ཕྱུ  ག་ཉེར་བརྒྱ  ད་བསྟ ན་མ་བཅུ ་གཉིས་དང༌། །མཁར་ནག་རྡ ོར་རྒྱ  ལ་བཀྲ ་ཤིས་ཚ་རིང་སོགས། །ལྷ ་ཀླུ  ་གཞི་བདག་མཐུ ་བོ་ཆེ་རྣ མས་དང༌། །ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་བསམ་ལས་གྲ ངས་འདས་པ། །མཉེས་རྫ ས་དྲ ག་པོའ་ིགཏའ་གཏོར་ཆེན་པོ་དང༌། །སྨ ན་དང་རཀྟ ་གསེར་དངུ ལ་དར་ཟབ་སགོས། །དངོས་འབྱ རོ་ཡིད་ཀྱ ིས་སྤྲུ   ལ་པའི་མཆདོ་རྫ ས་འབུ ལ། །དགྱ ེས་པར་བཞེས་
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ལ་ཅི་བསམ་འཕྲ ིན་ལས་མཛད། ཅེས་པའང་ཀརྨ ་པ་བཅུ ་གཉིས་པས་སོ།། །། །སྐ ོང་བ་ནི། 
བསངས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུ    ྃ་ལས་གནས་ཁང་རབ་འཇིགས་དུ ར་ཁྲ ོད་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་རྒྱ  ན་དང་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡ ན་པའི་ཕྱ ོགས་ཀུ ན་ཏུ ་ཧཱུ  ྃ་ཡིག་འབར་བ་ཉི་ཟེར་གྱ ི་རྡུ  ལ་ལྟ ་བུ ་འོད་དུ ་ཞུ ་བ་ལས་བྱུ  ང་བའི་ཕྱ ི་ནང་གསང་བའི་རྟ ེན་སྒྲུ   བ་སྐ ོང་མཆོད་མཐུ ན་པའི་ཡོ་བྱ ད་ལ་སོགས་པ་རོལ་པ་ཆེན་པོའ ་ིདམ་ཚིག་གི་རྫ ས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་སྐྱ  ེད་ནུ ས་པ། །རྒྱ  ་ནམ་མཁའི་མཐར་ཁྱ བ་ཅིང་དུ ས་འཁོར་བ་ཇི་སྲ ིད་རྒྱུ   ན་མི་ཆད་པ་འབྱུ  ང་བར་གྱུ  ར། ཨ ་སརྦ ་དྷ རྨ ་པུ ་ཛ་པཉྩ ་རཏྣ ་ཀཱ ་ཡ་ཀོ་ཊི་བྷཱ  ི་བྷཱ  ་བ་ཀ་སྭ ་བྷཱ  ་ཝ་ཤུ དྡྷ  ོ྅ཧཾ། ཨ ་བཛྲ ་སྥ ་ར་ཎ་ཁཾ། ཧཱུ  ྃ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུ ར་གཤེགས་རྩ ་གསུ མ་ཆསོ་སྐྱ  ོང་དང༌། བཀའ་སྡ ོད་དམ་ཅན་རྒྱ  ་མཚ་རྣ མས། །ཐུ གས་དམ་བསྐ ང་ཕྱ ིར་གཤེགས་སུ ་གསོལ། 
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མཚན་ཉིད་ལྡ ན་པའི་གནས་མཆོག་འདིར། །དམ་ཚིག་ལྡ ན་པའི་སྒྲུ   བ་པ་པོས། དངོས་འབྱ ོར་ཡིད་སྤྲུ   ལ་མཆོད་ཚགས་ལ། །དགྱ ེས་པས་དགོངས་ཏེ་བཞུ གས་སུ ་གསོལ། །གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱ ེས་པ་ན། །ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རྟ གས་བཞུ གས་པ། །ཡེ་ཤེས་སྒྱུ   ་མའི་ཆོ་འཕྲུ  ལ་ནི། །ཆོས་དབྱ ིངས་ཀུ ན་ཏུ ་ཁྱ བ་པ་ཡི། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ས་ར་ཧ། །གྲུ  བ་ཆེན་ཏཻ་ལོ་ནཱ ་རོ་དང༌། །མར་མི་དྭ གས་པོ་འབའ་རོམ་པ། །འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་སོགས། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་གྲུ  བ་ཐོབ་རྒྱ  ་མཚ་རྣ མས། དད་གུ ས་མོས་པའི་གདུ ང་ཤུ གས་དང༌། །ལྟ ་སྒ ོམ་སྤྱ  ོད་པའི་དམ་ཚིག་གིས། །ཐུ གས་དམ་གཉན་པོ་དབྱ ིངས་སུ ་བསྐ ང༌། །ལུ ས་ངག་ཡིད་ལ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །བདེ་དགྱ ེས་མཱ ་ཡཱ ་གདན་བཞི་པ། །དུ ས་འཁོར་གསང་འདུ ས་འཇིགས་བྱ ེད་སོགས། །བླ ་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་དང༌། །བྱ ་སྤྱ  ོད་རྣ ལ་འབྱ ོར་རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཞི། །ཡི་དམ་ལྷ ་
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ཚགས་རབ་འབྱ མས་ཀུ ན། །ཕྱ ི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲ  ིན་དང༌། །རིམ་གཉིས་རྣ ལ་འབྱ ོར་ཟབ་མོ་ཡིས། །ཐུ གས་དམ་གཉན་པོ་དབྱ ིངས་སུ ་བསྐ ང༌། །མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ། །རིགས་ལྔ འི་མཁའ་འགྲ ོ་ལ་སོགས་པ། །ཡུ ལ་ཆེན་ཉེར་བཞི་དུ ར་ཁྲ ོད་བརྒྱ  ད། །གནས་མཆོག་སོ་གཉིས་ལ་བཞུ གས་པའི། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་རྒྱ  ་མཚ་རྣ མས། །སྦྱ  ོར་སྒྲ  ོལ་ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་དང༌། །རྨ ད་བྱུ  ང་རིག་པའི་བརྟུ  ལ་ཞུ གས་ཀྱ ིས། །ཐུ གས་དམ་གཉན་པོ་དབྱ ིངས་སུ ་བསྐ ང༌། །ལས་བཞིའི་ཕྲ ིན་ལས་མྱུ  ར་འགྲུ  བ་མཛད། ཧཱུ  ྃ། དཔལ་ཆེན་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པ་ཡི། །ཐུ གས་ལས་སྤྲུ   ལ་པའི་ནག་པོ་ཆེ། །ཁྲ ག་འཐུ ང་རྒྱ  ལ་པོ་ཕྱ ག་བཞི་པ། །འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུ གས་དམ་བསྐ ང༌། །ཐུ གས་དམ་བསྐ ང་བའི་དམ་རྫ ས་ནི། །ཁྲ ག་གི་ཨརྒྷ  ཾ་མཚ་ལྟ ར་འཁྱ ིལ། །དབང་ལྔ འི་མེ་ཏོག་སྐ ར་ལྟ ར་བཀྲ མ། །གསུ ར་ཆེན་དུ ད་པ་སྤྲ  ིན་ལྟ ར་
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འཁྲ ིགས། །ཚིལ་ཆེན་མར་མེ་ཉི་ལྟ ར་གསལ། །ཁྲ ག་ཞག་དྲ ི་ཆབ་ཆུ ་ལྟ ར་འབྲུ  བ། དམར་གྱ ི་གཏོར་མ་རི་ལྟ ར་སྤུ  ངས། །རྐ ང་གླ ིང་ཐོད་རྔ ་འབྲུ  ག་ལྟ ར་སྒྲ  ོགས། །སྨ ན་རཀ་གཏོར་མ་ཞལ་ཟས་ཚགས། །སྤྱ  ན་གཟིགས་དཀོར་ཆ་མཐུ ན་པའི་རྫ ས། བསྐྱ  ེད་སྔ གས་རྫ ོགས་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་སོགས། །ཕྱ ི་དང་ནང་དང་གསང་བ་ཡི། རྟ ེན་སྐ ོང་སྒྲུ   བ་པའི་རྫ ས་རྣ མས་ཀྱ ིས། །མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལའི་ཐུ གས་དམ་བསྐ ང༌། །བྱ ་རོག་མཚན་ཅན་ཐུ གས་དམ་བསྐ ང༌། །ཙནྜ ི་ཀ་ཡི་ཐུ གས་དམ་བསྐ ང༌། །དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོའ་ིཐུ གས༴ ཨེ་ཀ་རྩ ་ཏིའི་ཐུ གས༴ རྩ ་མུ ནྟ ི་ཡི་ཐུ གས༴ བྱ ་རོག་གདོང་ཅན་ཐུ གས༴ ལེགས་ལྡ ན་ནག་པོའ་ིཐུ གས༴ སེང་གེའི་གདོང་ཅན༴ གནོད་སྦྱ  ིན་གངས་པོའ་ིཐུ གས༴ མཁའ་འགྲ ོ་བརྒྱ  ད་དྲུ  ག་ཐུ གས༴ ལྷ ་མོ་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་ཐུ གས༴ དམག་དཔོན་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་ཐུ གས༴ ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་བཅུ ་ཡི་ཐུ གས༴ རྒྱ  ལ་ཆེན་བཞི་ཡི་ཐུ གས༴ ལས་
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མགོན་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་ཐུ གས༴ ཞིང་སྐྱ  ོང་ཉེར་བཞིའི་ཐུ གས༴ རེ་ཏི་མཆེད་བཞིའི་ཐུ གས༴ ཁྲ བ་ཅན་བྱ ེ་བའི་ཐུ གས༴ མགོ་བརྙ ན་བཅུ ་དྲུ  ག་ཐུ གས༴ གིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱ  ད་ཐུ གས༴ ཕོ་བདུ ད་ཉེར་གཅིག་ཐུ གས༴ དབང་ཕྱུ  ག་ཉེར་བརྒྱ  ད་ཐུ གས༴ དྲ ེགས་པ་སུ མ་ཅུ འི་ཐུ གས༴ དཔལ་མགོན་བདུ ན་ཅུ འི་ཐུ གས༴ ནག་པོ་སྟ ོང་གི་ཐུ གས༴ ཤ་ཟ་འབུ མ་གྱ ི་ཐུ གས༴ མ་མོ་བྱ ེ་བའི་ཐུ གས༴ གནོད་སྦྱ  ིན་ཁྲ ི་ཡི་ཐུ གས༴ སྤྲུ   ལ་པ་ཡང་སྤྲུ   ལ་ཐུ གས་དམ་བསྐ ང༌། །ཐུ གས་དམ་བསྐ ངས་བའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། རྒྱ  ལ་བསྟ ན་སྤྱ  ི་དང་ཁྱ ད་པར་དུ ། །འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་གི །སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་རིང་ལུ གས་དར་རྒྱ  ས་སྤ ེལ། །བསྟ ན་འཛིན་སྐྱ  ེས་བུ འི་སྐུ  ་ཚ་སྲ ིངས། །རིག་འཛིན་རྣ ལ་འབྱ ོར་འཁོར་བཅས་ལ། །མཆོག་ཐུ ན་དངོས་གྲུ  བ་མ་ལུ ས་སྩ ོལ། །གཞན་ཡང་ཡིད་ལ་གང་འདོད་པ། །དེ་ནི་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། །ཐུ གས་དམ་བསྐ ངས་
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བའི་བྱ ིན་མཐུ ་ཡིས། །གཤིས་རྗ ེའི་འཁྲུ  ལ་འཁོར་བཟླ ོག་ཏུ ་གསོལ། །ཁྲ ོ་བོའ་ིཁྲ ག་ཐུ ན་བཟླ ོག༴ མ་མོའ་ིཁྲ ག་ཟོར་བཟླ ོག༴ ཕུ ར་པའི་དབལ་ཟོར༴ བདུ ད་ཀྱ ི་ཁྲ མ་ཁ༴ མུ ་སྟ ེགས་དམོད་པ༴ ཀླུ  ་ཡི་གཏད་ཁྲ མ༴ བལ་པོའ་ིདུ ག་མཚན༴ རོ་ལངས་དམོད་པ༴ མོན་པའི་གཅེར་རྒྱུ   ག༴ མ་མགོན་སྤ ར་བུ ༴ རྒྱ  ལ་པོའ་ིསྨྱ  ོ་འབོག༴ བཙན་གྱ ི་ཤྭ ་རྒྱུ   ག༴ ས་བདག་ཡམས་ནད་བཟླ ོག་ཏུ ་གསོལ། །གཤིན་རྗ ེའི་ཁྲ མ་ལ་བཏབ་པ་ཟླ ོག བདུ ད་ཀྱ ི་ཞགས་པ་ནག་པོ་ཆོད། །བན་སྡ ེའི་བྱ ད་ཁ་སླ ར་ལ་སྒྱུ   ར། །སྡ ེ་བརྒྱ  ད་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཟླ ོག །གཞན་གྱ ི་རྦ ད་འདྲ ེ་ཕུ ར་ཁ་དང༌། །རྨ ིས་ལྟ ས་མཚན་ལྟ ས་ངན་པ་སྒྱུ   ར། །ལོ་སྐ ག་ཟླ ་སྐ ག་ཐམས་ཅད་སྒྱུ   ར། །སྡ ང་བའི་དགྲ ་དང་གནོད་པའི་བགེགས། །བདུ ད་དང་བར་དུ ་གཅོད་པའི་ཚགས། །ཐམས་ཅད་ཐལ་བ་རྡུ  ལ་དུ ་རླ ོགས། །ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཀཱ ་ལ་མ་ཧཱ ་མཱ ྃ་ས་རཀྟ ། ཙིཏྟ ། བ་སུ ་ཏ། མུ ཉྩ ་མེ་ཙི། གོ་རོ་
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ཙ་ན་ཨ་མྲ ་ྀཏ་སུ ་ར་ཏ་བ་ལིངྟ ། ཀ ་རི་ཏི་ཁ་རཾ་ཁཱ ་ཧི། །སྤྲ  ོ་ན་འཁྲུ  གས་སྐ ངོ་ནི། བྷྱ  ོ། ལྔ ་བརྒྱ  ་དུ ས་ཀྱ ི་ཐ་མ་ལ། །གསང་སྔ གས་བོན་དུ ་གྱ ེར་བའི་དུ ས། །ཕས་ཟེར་བུ ་ཡིས་མི་ཉན་དུ ས། །དུ ས་ངན་ཉེ་བ་འཐབ་པ་དང༌། །གོས་ངན་རེ་ཐུ ལ་གྱ ོན་པ་དང༌། །ཟས་ངན་ལྕ ི་བ་ཟ་བ་དང༌། །སྡ ེ་འཁྲུ  གས་ནང་དམེ་བྱ ེད་པའི་དུ ས། །མ་མོ་ནག་མོ་ཐུ གས་ཁྲ ོས་ནས། །བུ ད་མེད་སྣ ་ཚགས་སྟ ོང་ཁམས་གང༌། །མི་ནད་ཕྱུ  གས་ནད་སྣ ་ཚགས་གཏོང༌། །མཁའ་ལ་ནད་སྤྲ  ིན་སྣ ་ཚགས་འཁྲ ིགས། །དུ ས་ཀྱ ི་འཁྲུ  གས་པ་སླ ོང་བྱ ེད་མ། །མཚན་གྱ ི་བསྐ ལ་པས་འཇིགས་བྱ ེད་མ། །གླ ོ་བུ ར་མི་ལ་ལྷ ོག་རྒ ོད་འབེབས། ཐོག་སེར་འབེབས་པའི་སྙ ིང་མོ་ཆེ། །ས་བདག་ཀླུ  ་གཉན་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་འབངས། །ལྷ ་སྲ ིན་སྡ ེ་བརྒྱ  ད་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་འཁོར། །ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་མི་འདུ ལ་གང་ཡང་མེད། །ནད་ཀྱ ང་མ་མོ་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ནད། །རིམས་ཀྱ ང་མ་མོ་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་རིམས། །ཁྲ ག་ཀྱ ང་མ་མོ་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཁྲ ག  
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སྤྱ  ི་བདུ ད་ནད་ཀྱ ི་ཁ་ལོ་སྒྱུ   ར། །བསྐ ང་ངོ་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཐུ གས་དམ་བསྐ ང༌། །དམ་རྫ ས་བདུ ད་རྩ ིའི་གཏོར་མ་དང༌། །རྟ ེན་རྫ ས་བསྐ ང་རྫ ས་སྒྲུ   བ་རྫ ས་ཀྱ ིས། །འཁྲུ  གས་པའི་མ་མོའ་ིཐུ གས་དམ་བསྐ ང༌། །ཐུ གས་དམ་བསྐ ང་ངོ་ས་མ་ཡ། །ཐུ གས་དམ་བསྐ ང་བའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །རྣ ལ་འབྱ ོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱ ི། །ནད་ཁ་ཆོད་ལ་རིམས་ཁ་བསྒྱུ   ར། །ཁྲ མ་ཁ་ཕྱ ེས་ལ་ཤྭ ་རྡ ེལ་སྤ ོས། །ནད་གདོན་བར་ཆད་བསྒྱུ   ར་དུ ་གསོལ། །མོ་ངན་འཚར་རྩུ  བ་བསྒྱུ   ར་དུ ་གསོལ། །ཕོ་བདུ ད་དལ་ཁ་གཡས་སུ ་བསྒྱུ   ར། མོ་བདུ ད་དལ་ཁ་གཡོན་དུ ་བསྒྱུ   ར། །སྤྱ  ི་བདུ ད་དལ་ཁ་མཁའ་ལ་བསྒྱུ   ར། །ཟླ ོག་བསྒྱུ   ར་ཆེན་པོའ་ིདུ ས་ལ་བབ། །དུ ས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡ། །བཅོལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། །ཐོག་མེད་དུ ས་ནས་མ་རིག་དབང་གྱུ  ར་པས། །མི་ཤེས་སྒྲ  ིབ་པ་ལེ་ལོའ་ིདབང་གིས་ནི། །ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པའི་ལམ་ལ་འགལ་བ་རྣ མས། །སྤྲུ   ལ་
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པའི་མཁའ་འགྲ ོའ་ིཚགས་ཀྱ ིས་བཟོད་པར་གསོལ། ཞེས་དང་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་བརྒྱ  ་པ་
བརྗ ོད། །བཤགས་པ་ནི། ཧཱུ  ྃ། དཔལ་ལྡ ན་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་རྣ མས། །བརྩ ེ་བའི་ཐུ གས་ཀྱ ིས་དགོངས་སུ ་གསོལ། །བདག་ནི་གསང་སྔ གས་སྒ ོར་ཞུ གས་པས། །རྩ ་བ་དང་ནི་ཡན་ལག་གི །ཁས་བླ ངས་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་རྣ མས། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི། །སྤྱ  ན་སྔ ར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པར་བགྱ ི། །ཐུ གས་དང་འགལ་བ་བཟོད་པར་གསོལ། ཨ ་ས་མ་ཡ། ཨཱ ཿས་མ་ཡ། ཧཱུ  ྃ་ས་མ་ཡ། ཨ ་བཛྲ ་ཀ་ཝུ ་ཝ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཡ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨ ་ཧཱུ  ྃ་ཤྲཱ  ི་ཡ་དེ་ཝི་ཀཱ ་ལི་ཀཱ ་ལི་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལི་ཧཱུ  ྃ་བྷྱ  ོ། ཨ ་བཛྲ ་ས་ཏྭ ་ས་མ་ཡ་སོགས་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་བརྒྱ  ་པ་བརྗ ོད། །ལས་ཀྱ ི་གཉེར་བསྒ ོ་བ་ནི། ཧཱུ  ྃ། བདག་ཉིད་རྣ ལ་འབྱ རོ་དབང་ཕྱུ  ག་གིས། །བདེ་ཆེན་འབྲ ས་བུ ་སྒྲུ   བ་པའི་ཚ། །ཕྱ ི་ནང་བར་ཆད་བགེགས་ཀྱ ི་ཚགས། །གང་ཡིན་ནག་པོ་ཆེན་པོས་ཟླ ོག །བསམ་གཏན་སྒྲུ   བ་ལ་
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ཞུ གས་པའི་ཚ། །མཐུ ན་རྐྱ  ེན་འཛམས་པའི་སྐ བས་མེད་ཀྱ ང༌། །ལོངས་སྤྱ  ོད་རྒྱ  ་ཆེན་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས། །གང་ཡིན་ནག་པོས་བདག་ལ་སྩ ོལ། །གདུ ལ་བྱ འི་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་པ། །འདུ ལ་བའི་དུ ས་ལ་བབ་པའི་ཚ། །ཕྲ ིན་ལས་བྱ ེ་བྲ ག་སྣ ་ཚགས་པ། །གང་ཡིན་ནག་པོ་ཆེན་པོས་སྒྲུ   བས། །བླ ་མ་ལ་སྨ ོད་བསྟ ན་ལ་སྡ ང༌། །རྣ ལ་འབྱ ོར་སྐུ  ་ལ་བསྡ ོ་བྱ ེད་པའི། །དམ་ཉམས་དགྲ ་བོའ་ིཚགས་རྣ མས་ཀྱ ང༌། །གང་ཡིན་ནག་པོ་ཆེན་པོས་སྒྲ  ོལ། །གཞན་ཡང་འཇིག་རྟ ེན་འཇིག་རྟ ེན་འདས། །དངོས་གྲུ  བ་ཚ་དང་དབང་ཕྱུ  ག་དཔལ། །གང་ཡིན་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཡིས། །རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པར་བདག་ལ་སྩ ོལ། །ཐུ ན་གཏོར་བསངས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱ ཿལས་དྲ ག་པོའ་ིགཏོར་སྣ ོད་བྷ ནྡྷ  ་རླ ོན་པ་གྲུ  ་གསུ མ་མཐིང་ནག་ཡངས་ཤིང་རྒྱ  ་ཆེ་བའི་ནང་དུ ་གཏོར་མ་གནམ་ལྕ གས་ཀྱ ི་ཁཊྭཱ  ྃ་ག་ནག་པོ་རྩ ེ་གསུ མ་པ་གཅོད་པའི་སོ་རྣ ོ་བའི་
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ངར་དང་ལྡ ན་པ། དེའི་མགུ ལ་དུ ་གྲ ི་གུ ག་གི་འཁོར་ལོ་གཉིས་གཡས་གཡོན་དུ ་འཁོར་བའི་བར་དུ ་དགྲ ་བགེགས་བྱ ད་མའི་ཕུ ང་ཁམས་སྐྱ  ེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པ་གསལ་བར་གྱུ  ར། ཧཱུ  ྃ། བླ ་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་དང༌། མགོན་པོ་ལྕ མ་དྲ ལ་འཁོར་བཅས་བདེན་མཐུ ་ཡིས། །དཀོན་མཆོག་བསྟ ན་ལ་འཚ་བའི་དགྲ ་འདྲ ེ་རྣ མས། །སྐ ད་ཅིག་ཡུ ད་ཙམ་ཉིད་ལ་འདིར་ཁུ ག་ཅིག །ཛཿཧཱུ  ྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་པས་བཀུ ག །ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་དགྲ ་བགེགས་ཀྱ ི་ལྷ ་དང་ཤག་ཕྱ ེས་ཤག་ཕྱ ེས། ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཐུ ན་བྷྱ  ོ། ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་དགྲ ་བགེགས་ཀྱ ི་སྲ ོག་ལ་མཱ ་ར་ཡ་རྦ ད་རྦ ད། ནྲ ྀ་སྥ ་ར་ཎ་ཕཊ། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱ  ིཿ ལན་གསུ མ། ཨ ་ཤྲཱ  ི་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཡ་ཤཱ ་ས་ནཾ་སོགས་
ཀྱ ི་མཐར་མ་ཧཱ ་ཨ་མྲ ྀ་ཏ་རཀྟ ་བ་ལིངྟ ་མཾ་ས་ཙིཏྟ ་གོ་རོ་ཙ་ན་བ་སུ ་ཏ་ཀ ་ནི་རི་ཏི་ལ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། ཧཱུ  ྃ་བྷྱ  ོ། དཔལ་ལྡ ན་མགོན་པོ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཡེ། །དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ་མི་
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ཕམ་སྲ ིད་གསུ མ་བདག །ལྕ མ་དྲ ལ་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་བཀའ་ལས་མི་འདའ་བའི། །ལེགས་ལྡ ན་ནག་པོ་ལས་མགོན་བྱ ་རོག་གདོང༌། །ཤ་ཟ་སེང་གདོང་མཁའ་འགྲ ོ་བརྒྱ  ད་དྲུ  ག་སོགས། །ཕོ་རྒྱུ   ད་མོ་རྒྱུ   ད་དྲ ེགས་པའི་དམག་ཚགས་རྣ མས། །འདིར་གཤེགས་བརྒྱ  ན་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ཤིག །ཤ་ཁྲ ག་དམར་གྱ ི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ཤིག །འཛམ་བུ ་དཱ ི་པའི་ཞལ་ཟས་འདི་བཞེས་ཤིག །སྨ ན་རཀ་བདུ ད་རྩ ིའི་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ཤིག །སྔ ་བཅོལ་ལས་ཀྱ ི ་གཏང་རག་གཉན་པོ་བཞེས། །ད་བཅོལ་ལས་ཀྱ ི་ཞུ ་དོན་གཉན་པོ་འབུ ལ། །འཁོར་རྣ མས་སྲུ  ང་ཞིང་རྐྱ  ེན་རྣ མས་བཟླ ོག་པ་དང༌། །བདུ ད་དང་བར་དུ ་གཅོད་པ་རྣ མ་མང་པོ། །སྡ ང་བའི་དགྲ ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་སོགས། །ཐམས་ཅད་རྡུ  ལ་ཕྲ ན་བཞིན་དུ ་བརླ ག་པར་མཛད། །ཤ་ཁྲ ག་དམར་གྱ ི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་གིས་བཅོལ་བའི་ཕྲ ིན་
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ལས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། །སྤྲ  ོ་ན་རྡ ོ་རྗ ེ་གར་བཟླ ོག་ནི། བྷྱ  ོ། རྡ ོ་རྗ ེ་གར་གྱ ི་སྐ ག་ཟླ ོག་མ། ཤར་ཕྱ ོགས་གདོན་གྱ ི་སྐ ག་སྒྱུ   ར་ཅིག །བཟླ ོག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མས་ཟླ ོག བསྒྱུ   ར་རོ་བལྟ ས་ངན་དགྲ ་ལ་སྒྱུ   ར། །རིན་ཆེན་གར་གྱ ི་སྐ ག་ཟླ ོག་མ། །ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་གདོན་གྱ ི་སྐ ག་སྒྱུ   ར་ཅིག །བཟླ གོ་གོ་དམར་ཆེན་གཏརོ་མས་ཟླ གོ །བསྒྱུ   ར་ར་ོབལྟ ས་ངན་དགྲ ་ལ་སྒྱུ   ར། །པདྨ ་གར་གྱ ི་སྐ ག་ཟླ ོག་མ། །ནུ བ་ཕྱ ོགས་གདོན་གྱ ི་སྐ ག་སྒྱུ   ར་ཅིག །བཟླ ོག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མས་ཟླ ོག །བསྒྱུ   ར་རོ་བལྟ ས་ངན་དགྲ ་ལ་སྒྱུ   ར། ལས་ཀྱ ི་གར་གྱ ི་སྐ ག་ཟླ ོག་མ། །བྱ ང་ཕྱ ོགས་གདོན་གྱ ི་སྐ ག་སྒྱུ   ར་ཅིག །བཟླ ོག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མས་ཟླ ོག །བསྒྱུ   ར་རོ་བལྟ ས་ངན་དགྲ ་ལ་སྒྱུ   ར། །གཞན་གྱ ིས་ཕུ ར་ཆེན་འབེབས་པ་བཟླ ོག །མཚ་ཟོར་ཡུ ངས་ཟོར་འཕེན་པ་བཟླ ོག །གཤིན་རྗ ེས་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་བ་བཟླ ོག །བདུ ད་ཀྱ ི་ཁྲ མ་ལ་བཏབ་པ་བཟླ ོག །མ་མོས་ཐུ ན་
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ཟོར་འཕེན་པ་བཟླ ོག །ཀླུ  ་ཡི་བྱ ད་དུ ་བཅུ ག་པ་བཟླ ོག །ཕོ་ཉས་བླ ་སྲ ོག་འཕྲ ོག་པ་བཟླ ོག །ཐེའུ ་རང་ཚ་ལ་རྐུ  ་བ་བཟླ ོག །མུ ་སྟ ེགས་བར་ཆད་བྱ ེད་པ་བཟླ ོག །ཞང་ཞུ ང་ཛ་དམར་འཕེན་པ་བཟླ ོག །བོན་པོའ་ིསྔ གས་ལོག་སྒྲུ   བ་པ་བཟླ ོག །སུ མ་པས་གླ ང་ཟོར་འཕེན་པ་བཟླ ོག །སྐྱ  ེས་པས་མདའ་ཟོར་འཕེན་པ་བཟླ ོག །བུ ད་མེད་དམོད་ཟོར་འཕེན་པ་བཟླ ོག །ལྟ ས་ངན་བརྒྱ  ད་ཅུ ་རྩ ་གཅིག་བཟླ ོག །ཡེ་འདྲ ོག་སུ མ་བརྒྱ  ་དྲུ  ག་ཅུ ་བཟླ ོག །བགེགས་རིགས་སྟ ོང་ཕྲ ག་བརྒྱ  ད་ཅུ ་བཟླ ོག །བྱ ིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ ་བཟླ ོག །བཟླ ོག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མས་ཟླ ོག །བསྒྱུ   ར་རོ་ལྟ ས་ངན་དགྲ ་ལ་སྒྱུ   ར། ཅེས་དང༌། གཏོར་ཟོར་སྐ ད་ཅིག་མཚན་ཆར་གྱུ  ར། །བཀའ་སྲུ  ང་ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་གྱ ིས། །དགྲ ་ཡུ ལ་དམག་དྲ ངས་ཕོ་བྲ ང་བཏབ། །རྗ ེས་ཤུ ལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མཛད། ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཧེ་ཐུ ན་བྷྱ  ོ། ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་པྲ ་མོ་ཧེ་ཐུ ན་
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བྷྱ  ོ། ཆགས་ཆེན་ཉམ་ང་ཐམས་ཅད་མཱ ་ར་ཡ་བྷྱ  ོ་བྷྱ  ོ་ཟླ ོག་ཟླ ོག་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་དཱ ི་ཝི་ཀཱ ་ལི་དུ ཥྛ ན་ཏ་ཀ་ཧ་ནཾ་ད་ཧ་རུ ་ལུ ་བྷ ནྡྷ  ་པ་ཙ་ར་ན་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨ ་ལོག་ཏྲ ི་པཱ ་ལ་ནན། ས་ག་པ་ཤ་ནན། ནཱ ་ག་དུ ་དུ ་ནན། མ་མཾ་མ་མཾ། ཙིར་ཙར་ཙིར་ཙར། བཾ་རུ ་ལུ ་བཾ་རུ ་ལུ ། རྦ ད་ཊ་ཀོ་ཤ་ཡ། རྦ ད་ཊ་ཀོ་ཤ་ཡ། ཧོ་ར་ཧོ་ར། ཙི་དུ ་སོད་ཙི་དུ ་སོད། ཤིག་ལྷུ  ་རུ ་བཏུ བ་ཧ་ལ་པ་ཏི་ནན། འཁོར་བ་ཐུ ལ་གནོད་བྱ ེད་འབྱུ  ང་པོ་ཀཱ ་ཝཱ ་ཙི་བརླ ག་བརླ ག །ལོཀྟ ྲ ིའི་སྔ གས་སོགས་དྲ ག་སྔ གས་བརྗ ོད་ལ་གཏོར་མ་དགྲ ་ཕྱ ོགས་སུ ་འཕང་ངོ༌། བཀའ་ལྟ ར་མི་བྱ ེད་ཅིང༌། དམ་ལ་མི་གནས་པ་ཐམས་ཅད་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ ་དེངས་ཤིག སྲ ིད་པ་རྩ ེ ་ནས་ཤིག་ཅིག སྲ ིད་གསུ མ་རྨ ང་ནས་བསྒྱ  ེལ་ཅིག འཁོར་བ་གཏིང་ནས་ཕྱུ  ང་ཞིག བསྐ ལ་པའི་མེ་ཡིས་སྲ ེགས་ཤིག དམ་ཚིག་གི་དམོད་པས་རྡ ེགས་ཤིག བཀའ་ཡི་ཆད་པ་ཆོད་ཅིག གནམ་ལྕ གས་རལ་གྲ ིས་སྤྱ  ི་
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བོའ་ིགཙུ ག་ནས་ཁོས་ཤིག སུ མ་བྷ ་ནིས་ནོན་ཅིག སྲ ིད་གསུ མ་གར་སྐྱ  ེས་གར་གནས་ཀྱ ང༌། སྡ ིག་ཅན་འདི་ཡིས་སྟ ེང་དུ ་གནམ་ལྕ གས་རྡ ོ་རྗ ེའི་མེ་ཡི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕོབ་ཅིག གནོད་བྱ ེད་ཐམས་ཅད་མཱ ་ར་ཡ་ཕཊ། སྦྱ  ོར་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཐུ ལ་ཅིག དྲ ང་སྲ ོང་བདེན་པའི་དམོད་པ་ཡི་སོགས་བརྗ ོད། །གསུ མ་པ་ནི། མཆོད་པ་གོང་
ལྟ ར། ཨ ་ཁྲ ག་གི་མཆོད་ཡོན་དབང་པོའ་ིམེ་ཏོག་དང༌། །ཚིལ་ཆེན་བདུ ག་སྤ ོས་ཞུ ན་ཆེན་མར་མེ་དང༌། །ཁྲ ག་ཞག་དྲ ི་ཆབ་ཙིཏྟ འི་ཞལ་ཟས་མཆོག །རྐ ང་ཆེན་གླ ིང་བུ ས་ཕྱ ོགས་རྣ མས་བཀང་སྟ ེ་འབུ ལ། ཨ ་ཤྲཱ  ི་བཛྲ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་དཱ ེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཨརྒྷ  ཾ་ཨཉྩ ་མ་ཎཾ་སོགས་ནས། ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་པུ ་ཛ་མེ་གྷ ་ས་མུ ་དྲ ་སྥ ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། 
བསྟ ོད་པ་ནི། ཧཱུ  ྃ་ལས་སྐྱ  ེས་པའི་ནག་པོ་ཆེ། །པདྨ ་ཉི་མའི་གདན་ལ་བཞུ གས། གདུ ག་པ་ཟིལ་གནོན་མེ་དཔུ ང་འབར། །མཐུ ་ཆེན་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །དགའ་བ་
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ཚལ་གྱ ི ་དུ ར་ཁྲ ོད་ནས། །འདས་དང་མ་བྱ ོན་ད་ལྟ ར་གྱ ི ། །བསྟ ན་པ་སྲུ  ང་བར་མངའ་གསོལ་བའི། །དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་ཁྱ ོད་ལ་བསྟ ོད། །གསང་བའི་གསོལ་གདབ་ནི། ཧོཿ དགོངས་སུ ་གསོལ་ལོ། དཔལ་རྡ ོ་རྗ ེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཇིགས་བྱ ེད་ཆེན་པོ། དཔལ་ཧེ་རུ ་ཀ་དང་རང་བཞིན་ཆོས་ཉིད་དུ ་གཅིག་པ། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་སུ ་མཚུ ངས་པ། མཚན་ཉིད་ཕྲ ིན་ལས་ཐོགས་མེད་དུ ་མཉམ་པ། མི་མཐུ ན་པའི་ཕྱ ོགས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱ ེད་པའི་དཔའ་བོ། སྣ ང་སྲ ིད་ལྷ ་འདྲ ེ་ཀུ ན་གྱ ི་ཡབ་རྗ ེ། ཞིང་སྐྱ  ོང་དྲ ག་པོ་ལས་ཀྱ ི་བཀའ་ཉན་གྱ ི་དད་དཔོན། མི་ཕམ་རྡ ོ་རྗ ེ་གཟི་བརྗ ིད་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ། རིག་འཛིན་རྣ ལ་འབྱ ོར་བུ ་བཞིན་དུ ་སྐྱ  ོང་བ། དམ་ཅན་སྒྲུ   བ་པ་པོའ་ིབསམ་གཏན་གྱ ི་དྲ ོད་ཉུ ལ་བ། ཞི་བའི་མདངས་དང་ལྡ ན་པ། རྒྱ  ས་པའི་བྱ ིན་ཆགས་པ། དབང་སྡུ  ད་ལས་ཀྱ ི་རྩ ལ་མངའ་བ། དྲ ག་པོ་དགྲ ་བགེགས་བསྒྲ  ལ་བའི་ལས་ལ་
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མྱུ  ར་བ། བསྟ ན་པ་སྲུ  ང་བའི་ལས་ལ་རྩ ལ་འབྱ ིན་པ། མཐུ ་སྟ ོབས་ཀྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་རྡ ོ་རྗ ེ་དྲ ག་པོ་རྩ ལ་ཡབ་ཡུ མ་ལྕ མ་དྲ ལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བདག་ལ་དགོངས་སུ ་གསོལ། བདག་རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་པ་བཙུ གས་པའི་ཕྱ ི་ནང་གསང་བ་གསུ མ་གྱ ི་རྟ ེན་འདི་རྣ མས་ལ་བཞུ གས་ལ། རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་བདག་བླ ་ན་མེད་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིཞིང་ཁམས་སུ ་བསྒྲ  ོད་པའི་ལམ་གྱ ི་བར་ཆད་དང་བདུ ད་བཞིའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྒྲ  ོལ་བའི་ལམ་གྱ ི་སྐྱ  ེལ་མ་དམ་པ་མཛད་ཅིག ཡང་དག་པའི་ལམ་དང་འཕྲ ད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱ ི་སུ ན་མ་དང་འཕྲ ད་པར་མཛད་ཅིག དེ་ལྟ ར་བྱ ང་ཆུ བ་མ་ཐོབ་ཀྱ ི་བར་དུ ་ཡང་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་ལོག་པའི་ལམ་དུ ་མི་འགྲ ོ་ཞིང༌། ཐར་པ་དང་བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་ལམ་དུ ་བླ ོ་འགྲ ོ་བར་མཛད་དུ ་གསོལ། འཇིག་རྟ ེན་འདིར་ཡང་མི་མཐུ ན་པའི་ཕྱ ོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱ  ལ་ཞིང་
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བཀྲ ་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་ཀྱ ི་གནས་ནས་ཅི་བསམ་ཐམས་ཅད་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། མཆོག་ཐུ ན་མོང་གི་དངོས་གྲུ  བ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་ནས་འགྲ ོ་བ་ཡོངས་ཀྱ ི་དཔལ་དང་མགོན་དུ ་འགྱུ  ར་བར་མཛད་དུ ་གསོལ། དུ ས་དང་གནས་སྐ བས་ཐམས་ཅད་དུ ་ཕྲ ིན་ལས་བཞིའི་བྱ ་བ་ལ་གསོལ་བ་ཇི་ལྟ ར་བཏབ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཞིན་དུ ་འགྲུ  བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། ཧཱུ  ྃ། ཆོས་སྐུ  ་རྣ མ་དག་ནམ་མཁའ་ལྟ ་བུ ་ལ། །མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་བཅོམ་ལྡ ན་སྐུ  ་ལྔ འི་མགོན། །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་རྒྱ  ལ་བ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་དང༌། །དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུ  ག་མ། །ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མ་དམ་ཚིག་ཅན་གྱ ི ་ཚགས། དབྱ ིངས་ནས་ཐུ གས་རྗ ེའི་བྱ ིན་རླ བས་དབང་མཆོག་སྩ ོལ། །སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། །མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། 
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ཕྲ ིན་ལས་རྣ མ་བཞིའི་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། །བགེགས་དང་ལོག་འདྲ ེན་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛད། །མགོན་པོའ་ིརྩ ་སྔ གས་འབྲུ  ་བཅུ ་གསུ མ་པའི་མཐར། ཀཱ ་ཡ་ཝཱ ་ཀ་ཙིཏྟ ་སརྦ ་སིདྡྷ  ི་ཕ་ལ་ཧཱུ  ྃ། ཨ ་བཛྲ ་ཌཱ ་ཀི་ནི་དཱ ེ་ཝཱ ི་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལི་རེ་མ་ཏི། ཀཱ ་ཡ་ཝ་ཀཱ ་ཙིཏྟ ་སིདྡྷ  ི་ས་མ་ཡ་ཕ་ལ་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨཱ ཿཨཱ ཿ ཞེས་པས་དངོས་གྲུ  བ་བླ ངས་སོ། །ཉེས་སྐྱ  ོན་བཤགས་
ཤིང་བཟོད་གསོལ་ནི། མ་འབྱ ོར་པ་དང་སོགས་ཡིག་བརྒྱ  ་བརྗ ོད། །བཀྲ ་ཤིས་པའི་གཟུ ངས་སྔ གས་
བཟླ ་བ་ནི། ཚ་རབས་སྔ ོན་ནས་རྒྱ  ལ་བས་དབང་བསྐུ  ར་ནས། ཚ་རབས་རྒྱུ   ད་ནས་བསྟ ན་པ་སྲུ  ང་བར་མཛད། མགོན་པོ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ན་མོ་ཡོ་གི་ནཱ ། ན་མོ་ཧ་གི་ནི། ཏདྱ ་ཐཱ ། ཧི་ལི་ཧི་ལི། ཀི་ཏི་ཙི་ཏི། ནི་ཏི་ཡེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཚ་རབས་སྔ ོན་ནས་ད་ལྟ ་ཡན་ཆད་དུ ། །རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། ད་ལྟ ་དུ ས་འདིར་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་པར་མཛད། ན་མོ་བཛྲ ་པཱ ་ཎི་སྱ ཾ། ཙི་ལི་ཙི་ལི། བྷ ིཎྜ ་



98

བྷ ིཎྜ ། མུ ཉྩ ་མུ ཉྩ ། ཏི་པཱ ་ལ་ཀ་ན་སྭཱ  ་ཧཱ ། བདག་ནི་དུ ས་ཀུ ན་ལྷ ་མོ་ཁྱ ོད་ཉིད་དང༌། སྐ ད་ཅིག་མི་འབྲ ལ་ཕྲ ིན་ལས་རྣ མ་བཞི་ཡིས། །ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཀུ ན། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་པའི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །རྟ ེན་བཞུ གས་ནི། བདག་དང་འགྲ ོ་ལ་ཐུ གས་བརྩ ེའི་ཕྱ ིར། །ཉིད་ཀྱ ི་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་མཐུ ་ཡིས་ནི། །ཇི་སྲ ིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱ ིས་པ། །དེ་སྲ ིད་བཅོམ་ལྡ ན་བཞུ གས་སུ ་གསོལ། ཡེ་ཤེས་པ་བརྟ ན་
ལ་བསྟ ིམ། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་ཞེས་བརྗ ོད་འཇིག་རྟ ེན་པ་རྣ མས། མཆོད་སྦྱ  ིན་གནས་འདིར་གང་ལྷ གས་པའི། །འབྱུ  ང་པོ་ས་འོག་རྒྱུ   ་བ་དང༌། །གང་ཡང་ས་སྟ ེང་འཁོད་པ་ཡིས། །ས་སླ ར་རྒྱུ   ་བ་གང་ཡིན་པ། །མགུ ་བར་གྱ ིས་ལ་རང་གནས་སུ ། །ཐམས་ཅད་ཐ་དད་འགྲ ོ་བར་གྱ ིས། སརྦ ་བྷུ  ་ཏ་གཙྪ ས་རང་གནས་སུ ་བཏང་
ངོ༌། །སྨ ོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། བདག་གིས་དེང་ནས་ལྷ ག་པའི་ལྷ ། །དཔལ་ལྡ ན་མགོན་པོ་
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ཉིད་བསྒྲུ   བས་པས། །སྟུ  ག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་མཆོག་དུ ། །ཁྱ བ་བདག་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པ་དང༌། །དབྱ ེར་མེད་མངོན་པར་བྱ ང་ཆུ བ་སྟ ེ། །མཐའ་ཡས་འགྲ ོ་ཀུ ན་འདྲ ེན་པ་དང༌། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ང་སླ ད་དུ ། །ཁྱ ོད་དང་མི་འབྲ ལ་འགྲ ོགས་པར་ཤོག །བསྔ ོ་བ་ནི། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུ  ར་དུ ་བདག །བླ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོ་དང༌། ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མ་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ནས། །འགྲ ོ་བ་གཅིག་ཀྱ ང་མ་ལུ ས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །བཀྲ ་ཤིས་ནི། སྤྲ  ོ་ན། རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་གྲུ  བ་ཆེན་ས་ར་ཧ། །ཏཻ་ལོ་ནཱ ་རོ་མར་པ་མི་ལ་རས། །དྭ གས་པོ་འབའ་རོམ་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་སོགས། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་རྣ མས་ཀྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་བཅོམ་ལྡ ན་རྣ ལ་འབྱ ོར་མ། །མཁའ་འགྲ ོ ་མ་བཞི་མཚམས་བཞིར་བུ མ་པ་བཞི། །ཐོད་པ་དང་བཅས་དཀྱ ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའ་ིམགོན། །དཔལ་ལྡ ན་བདེ་བ་མཆོག་གི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཡེ་ཤེས་མགོན་
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པོས་བདུ ད་བཞི་བཅོམ་པ་དང༌། །དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོས་འདོད་རྒུ  ་སྟ ེར་བ་དང༌། །ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་བཀའ་བཞིན་སྒྲུ   བ་པ་ཡི། །དཔལ་མགོན་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྣ མས་ཀྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བསྡུ  ་ན། ཨ ་དཀྱ ིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་འདིར་ཡང་བཀྲ ་ཤིས་ཤིང༌། །ཉིན་ཡང་བཀྲ ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཏ་ལ་ལ། །མཚན་ཡང་བཀྲ ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཀྱ ི་ལི་ལི། །ཉིན་མཚན་རྟ ག་ཏུ ་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག །མངྒ ་ལཾ་སིདྡྷ  ི་ཛ་ཡ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། 
ཞེས་དབྱ ངས་གྱ ེར་ཞིང་མེ་ཏོག་སིལ་མའི་ཆར་དང༌། སྙ ན་པའི་རོལ་མོས་དགེ་ལེགས་སུ ་བྱ འོ། །མཐའ་
ཡས་འགྲ ོ་བའི་དཔུ ང་གཉེན་དུ ། །རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་ལས་གཞན་སུ ་ཞིག །དེ་གསུ ང་འགྲ ན་ཟླ ་བྲ ལ་བའི་
ལྷ ། །དཔའ་བོ་ནག་པོ་ཆེ་ལས་མིན། །དེ་ཕྱ ིར་དེ་མཉེས་བྱ ེད་པའི་ཐབས། །རྒྱ  ལ་བསྟ ན་འཛིན་ལ་མེད་
ཐབས་མེད། །བདུ ད་འཇོམས་རྡ ོ་རྗ ེའི་མཚན་འཆང་བའི། །བསྟ ན་དགྲ ་ལྷ ག་མེད་མཐར་བགྱ ིད་ཤོག 
ཅེས་པའང་མདོ་སྟ ོད་རྣ མ་རྒྱ  ལ་གསང་བ་ལྷ ་རྩ ེའི་ཆོས་སྡ ེ། །ཐུ བ་བསྟ ན་རྣ མ་དག་གླ ིང་གི་ཆོས་གྲྭ  ་ཆེན་
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པོར། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་དང༌། །བླ ་མ་ཀརྨ ་དགེ་ལེགས་རྣ མ་རྒྱ  ལ་ཟུ ང་ནས་
ཐུ གས་བཞེད་ལྟ ར་འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རྒྱ  ་མཚའི་དམར་ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་སྲ ོད་འཁོར་དམ་ཅན་འདུ ་བའི་
དུ ས་སུ ་ལེགས་པར་སྦྱ  ར་བ་ཛ་ཡནྟུ  །། །། དགེའོ།། །། ༧ ཟབ་ཡངས་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་སྐྱ  ་རེངས་གསར་པ་
ལས། །ཟད་མེད་ཆོས་སྦྱ  ིན་ཟླ ་ཤེལ་འབུ མ་ཤར་བས། །རྒྱ  ལ་བ་འབའ་རོམ་རིང་ལུ གས་རབ་རྒྱ  ས་ཏེ། རྨ ད་
བྱུ  ང་བཤད་སྒྲུ   བ་རླ བས་འཕྲ ེང་མཁའ་ལ་འཕྱུ  ར། །ལེགས་བྱ ས་གང་དེས་འདི་བསྐྲུ   ན་མཛད་པོའ་ིགཙས། 
ཀརྨ ་པ་སོགས་རིས་བྲ ལ་དམ་པ་ཀུ ན། །ཞབས་ཟུ ང་བརྟ ན་ཅིང་བཞེད་དོན་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ། །དཔལ་དང་
འབྱ ོར་པས་འཇིག་རྟ ེན་མཛས་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་འདིའང། འགྲ ོ་ཀུ ན་དུ ས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་
ལས་སྐྱ  ོབ་པའི་རླ བས་ཆེན་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་མཛད་སྤྱ  ོད་འཆང་བ་བླ ་མ་མཆོག་གིས་གསུ ང་
བསྐུ  ལ་གནང་བ་ལྟ ར། །ཀརྨ ་འཕྲ ིན་ལས་བཞི་མིང་སྤྲ  ང་འཁྱ མས་པས་ལྷ ག་བསམ་དྭ ངས་བས་བྲ ིས་པ་
དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།


