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ཟུ ར་འདེབས།
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དཔལ་མགོན་ལྕ མ་དྲ ལ་གྱ ི་ཕྲ ིན་ལས་བདུ ད་འཇོམས་མཚན་ཆའི་ཟུ ར་འདེབས་ཨུ ཏྤ ལའི་མགུ ལ་རྒྱ  ན་ཞེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་སོ།།
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༄༅། །གུ ་རུ ་ཤྲཱ  ི་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཡེ། འཁོར་འདས་ཀུ ན་བདག་ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་མཆོག གདུ ག་ཅན་གཞོམ་ཕྱ ིར་སྙ ིང་རྗ ེ་ཆེར་ཁྲ ོས་པ། །རྡ ོ་རྗ ེ་ནག་པོ་ཆེ་ཞབས་སྟ ངས་དཔྱ ལ་ཟུ ང༌། །དབྱ ེར་མེད་དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མས་རྗ ེས་སུ ་སྐྱ  ོངས། འདིར་དཔལ་མགོན་
འཕྲ ིན་ལས་བདུ ད་འཇོམས་མཚན་ཆའི་ཟུ ར་རྒྱ  ན་ཅུ ང་ཟད་སྤྲ  ོ་བ་ལ་གསུ མ། །སྔ ོན་འགྲ ོ་དངོས་གཞི་
རྗ ེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྦྱ  ོར་བ་དང་སྔ ོན་འགྲ ོའ།ོ །དང་པོ་ནི། གང་དུ ་བྱ ་བའི་སྟ ེགས་གཙང་མར་
གོང་དུ ་དཀོན་མཆོག་གི་རྟ ེན་བཀྲ མ་པའི་མདུ ན་མཎྜ ལ་འབྲུ  ་ནག་གི་ཚམ་བུ ་བཀོད་པའི་ཁར་ཟངས་
ལྕ གས་ཀྱ ི ་སྣ ོད་དུ ་མགོན་པོའ ་ིརྟ ེན་གཏོར་མཐར་དཔལ་བཤོས་བཞིས་བསྐ ོར་བའི་མདུ ན་སྤྱ  ན་
གཟིགས་བ་ལ ་དང༌། མཐར་ཐེབ་ཀྱུ  ་ཀྱ ིས་སྤ ོང་ཀྱ ིས་བསྐ ོར་ཞིང་སྐུ  ་ཙག་དར་གདུ གས་ཅན་བཞག དེའི་
གཡས་གཡོན་དུ ་སྨ ན་དང་རཀྟ ་ནོར་ལྷ ་དང་གཞི་གི་སྤྱ  ི་གཏོར་དང༌། སྤྲ  ོ་ན་བསྐ ང་གཏོར་དཔལ་བཤོས་
ནག་པོ་གསུ མ་ཅན་སྙ ིང་འཕྲ ེང་དར་གདུ གས་ནག་པོས་བརྒྱ  ན་པ་དང༌། གཡས་གཡོན་གསོལ་ཁ་ཐུ ན་
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གཏོར། གང་ལྟ ར་རིགས་མཐུ ན་ཞི་དྲ ག་གི་ཉེར་སྤྱ  ོད་ཉིས་རིམ། གཞན་ཡང་སྔ ོན་གཏོར་རྒྱུ   ན་གཏོར་
ཕུ ད་སྐྱ  ེམས་དང༌། དུ ས་བཟང་ཚགས་མཆོད་ཅི་འབྱ ོར་ཡོད་བྱ ། རང་མདུ ན་བདུ ད་རྩ ིའི་ཀ་པཱ ་ལ་ཌཱ ་
དྲ ིལ་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱ ད་རྣ མས་ཚང་བར་འདུ ་བྱ འོ། །གཉིས་པ་ནི། བརྒྱུ   ད་པའི་གསོལ་འདེབས་
དང་སྐྱ  བས་སེམས། །ཡི་དམ་གྱ ི་གསལ་སྣ ང་བརྟ ན་པ་རྣ མས་གཞུ ང་བཞིན་སྔ ོན་དུ ་འགྲ ོ་བས། ནང་
མཆོད་བྱ ིན་བརླ བས་ནི། ཁཎྜ ་རོ་ཧེས་བསངས། སྭ ་བྷཱ  ་ཝས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་ལས་རང་མདུ ན་རླུ  ང་མེ་ཐོད་སྒྱ  ེད་སྟ ེང༌། །ཨ་ལས་བྷ ནྡྷ  ་གོ་ཀུ ་ད་ཧ་ན། །བི་མུ ་མ་ར་ཤུ ་ལས་ཤ་ལྔ ་དང༌། བདུ ད་རྩ ི་ལྔ ་གྱུ  ར་རང་རང་ཡི་གེ་མཚན། །རླུ  ང་གཡོས་མེ་སྦ ར་ཐོད་དྲ ོད་རྫ ས་ཞུ ་ཁོལ། །ཉེས་སྐྱ  ོན་ཕྱ ིར་ལུ ད་རླ ང་པ་ཁཊྭཱ  ྃ་ག །སྔ ོ་སྐྱ  ་འབྲུ  ་གསུ མ་མཚན་པའི་ལས་འོད་འཕྲ ོས། །རྒྱ  ལ་བའི་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་བདུ ད་རྩ ི་རྣ མས། །སྤྱ  ན་དྲ ངས་དམ་ཚིག་བདུ ད་རྩ ིར་གཉིས་མེད་འདྲ ེས། །འབྲུ  ་གསུ མ་ཁཊྭཱ  ྃ་དང་བཅས་འོད་ཞུ ་བའི། 
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ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུ ད་རྩ ིའི་རྒྱ  ་མཚར་གྱུ  ར། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱ  ིཿ ལན་གསུ མ། སྔ ོན་
གཏོར་བདུ ད་རྩ ིའི་ལྟ ར་བརླ བས། འབར་བའི་རྒྱ  ་བཅས། ཕ ་ཕ ་ཕ ་ཞེས་མགྲ ོན་རྣ མས་སྤྱ  ན་དྲ ངས། ཨ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་སོགས་ལན་བཞི་མཁའ་འགྲ ོ་དང་དཔའ་བོ་དང་འབྱུ  ང་པོ་རྣ མས་ལ་ཚིམ་པར་བསྔ ོས་
ལ་འཕྲ ིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ལྷ ་ཡི་ཚགས་རྣ མས་མ་ལུ ས་དང༌། །ཀླུ  ་ཡི་ཚགས་རྣ མས༴ གནོད་སྦྱ  ིན་ཚགས༴ སྲ ིན་པའོ་ིཚགས༴ འབྱུ  ང་པའོ་ིཚགས༴ ཡི་དྭ གས་ཚགས༴ ཤ་ཟའི་ཚགས༴ སྨྱ  ོ་བྱ ེད་ཚགས༴ བརྗ ེད་བྱ ེད་ཚགས༴ མཁའ་འགྲ ོའ་ིཚགས༴ མ་མོའ་ིཚགས་རྣ མས་མ་ལུ ས་དང༌། མ་ལུ ས་པ་ནི་འབྱུ  ང་པོའ་ིཚགས། །འདིར་གཤེགས་རྣ ལ་འབྱ ོར་བདག་ལ་དགོངས། མཆོད་སྦྱ  ིན་སོགས་ནས། ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུ ན་འགྲུ  བ་མཛད། ཅེས་དང༌། །བཀའ་བསྒ ོ་བ་དང༌། གང་དག་ནག་པོའ་ིཕྱ ོགས་གྱུ  ར་ཅིང༌། །གསང་སྔ གས་ཟབ་མོའ་ིཆོ་ག་ལ། །ཉན་དང་ལྟ ་བར་མི་དབང་བ། །དེ་དག་ཐམས་
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ཅད་གཞན་དུ ་དེངས། །གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདའ་བྱ ེད་ན། །རྡ ོ་རྗ ེ་ཁཊྭཱ  ྃ་རབ་འབར་བས། །མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱ  ར་འགས་འགྱུ  ར། །ཞེས་དང་ཧཱུ  ྃ་བཞི་བརྗ ོད་ལ་བགེགས་ཚགས་
ཚར་བཅད། སྣ ་ཚགས་རྡ ོ་རྗ ེའི་ལྟ ེ་བ་ཧཱུ  ྃ་གིས་མཚན། །དེ་ལས་སྣ ་ཚགས་རྡ ོ་རྗ ེ་གྲ ངས་མེད་འཕྲ ོས། །སྟ ེང་འོག་ཕྱ ོགས་མཚམས་རྡ ོ་རྗ ེའི་ར་གུ ར་ནི། །མི་ཤིགས་སྲ ་བརྟ ན་སྲུ  ང་བའི་འཁོར་ལོ་གྱུ  ར། ཨ ་བཛྲ ་རཀྵ ་རཀྵ ་ཧཱུ  ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཞེས་སྲུ  ང་འཁོར་བསྒ ོམ། །མཆོད་
རྫ ས་བྱ ིན་རླ བས་པ་ནི། བསངས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་ཀཱ ་པ་ལར། །ཧཱུ  ྃ་ལས་རྡ ོ ་རྗ ེའི་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་དང༌། །མེ་ཏོག་བདུ ག་སྤ ོས་སྣ ང་གསལ་དྲ ི་བཟང་ཆབ། །བཤོས་གཙང་རོལ་མོ་ལྷ ་རྫ ས་མཆོད་པའི་སྤྲ  ིན། །བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་བདེ་ཆེན་དགྱ ེས་བསྐྱ  ེད་གྱུ  ར། ཨ ་བཛྲ ་ཨརྒྷ  ཾ་ནས། ཤབྡ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། མཆོད་སྤྲ  ིན་འབྱུ  ང་བའི་
གཟུ ངས་བརྗ ོད་པས་སྤ ེལ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུ མ། །བདག་གི་རྣ ལ་འབྱ ོར། །མདུ ན་དཀྱ ིལ་
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གཏོར་ཆོག་ཚགས་མཆོད་དོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། །ཚགས་བསགས་དང་བདག་བསྒ ོམ་དངོས་སོ། །དང་
པོ་ནི། རང་གི་སྙ ིང་གི་ཧཱུ  ྃ་འདོ་ཀྱ ིས། །བླ ་མ་ལྷ ག་པའི་ལྷ ར་བཅས་པ། །མདུ ན་གྱ ི་ནམ་མཁར་སྤྱ  ན་དྲ ངས་པར། །སྤྲུ   ལ་པའི་ལྷ ་མོ་དག་གིས་མཆོད། ཨ ་བཛྲ ་ཨརྒྷ  ཾ་ནས། ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་བདག་སྐྱ  བས་མཆི་སོགས་ནས། འགྲ ོ་ལ་ཕན་ཕྱ ིར་སངས་རྒྱ  ས་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །ཞེས་དང༌། སེམས་ཅན་བདེ་ལྡ ན་སྡུ  ག་བསྔ ལ་བྲ ལ། །བདེ་ལ་མི་ཉམས་བཏང་སྙ ོམས་ཤོག །ཅེས་བརྗ ོད། །གཉིས་པ་ལ་གསུ མ། བསྐྱ  ེད་
བཟླ ས་རྫ ོགས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཨ ་ཤུ ་ནྱ ་ཏཱ ་ཛྙཱ  ་ན་བཛྲ ་སྭ ་བྷཱ  ་ཝ་ཨདྨ ་ཀོ྅ཧཾ། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་སྲུ  ང་བའི་གུ ར་ཁང་ནི། །རྡ ོ་རྗ ེ་ར་བ་དྲྭ  ་བ་གུ ར་བླ ་བྲ ེ། །ཡངས་ཤིང་རྒྱ  ་ཆེ་མི་ཤིགས་སྲ ་བརྟ ན་དབུ ས། །ནམ་མཁའ་འབྱུ  ང་བཞི་རིམ་བརྩ ེགས་རི་རབ་སྟ ེང༌། །པདྨ ་ཉི་ཟླ ་འཇིགས་དུ ས་བསྣ ོལ་བའི་ཁྲ ི། །རང་རིག་ཧཱུ  ྃ་སྔ ོན་འོད་ཀྱ ིས་དོན་གཉིས་
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བྱ ས། །ཡོངས་གྱུ  ར་བཅོམ་ལྡ ན་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་མཆོག །སྐུ  ་མདོག་ཨིནྡྲ  ་ནཱ ི་ལའི་ལྷུ  ན་པོ་བཞིན། །ཞལ་གཅིག་སྤྱ  ན་གསུ མ་བྲ མ་ཟེ་ཁྲ ོས་པའི་ཚུ ལ། །དབུ ་སྐྲ  ་ཐོར་ཚུ གས་ནོར་བུ ་ཟླ ་ཕྱ ེད་དང༌། །སྣ ་ཚགས་རྡ ོ་རྗ ེ་མི་བསྐྱ  ོད་དབུ ་བརྒྱ  ན་སྤྲ  ས། །དར་གྱ ི་སྟ ོད་གཡོག་རུ ས་རྒྱ  ན་སྟ ག་ཤམ་སོགས། །ཧེ་རུ ་ཀ་ཡི་ཆ་ལུ གས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས། ཕྱ ག་གཉིས་རྡ ོ ་དྲ ིལ་བསྣ ོལ་སྟ བས་ཡུ མ་ལ་འཁྱུ  ད། །ཞབས་ཟུ ང་གཡོན་བསྐུ  མ་གཡས་བརྐྱ  ང་འཇིགས་དུ ས་བརྫ ིས། །རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོ་དམར་གསལ་བཅུ ་དྲུ  ག་ཉམས། གྲ ི་ཐོད་མགུ ལ་འཁྱུ  ད་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ལྔ ་འཆང་ཞིང༌། །གཡོན་བརྐྱ  ང་གར་གྱ ིས་ཡབ་དང་གཉིས་མེད་སྦྱ  ོར། །ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུ ང་གར་དགུ འི་ཉམས་ཀྱ ིས་རོལ། །ཕུ ང་ཁམས་སྐྱ  ེ་མཆེད་རྩ ་རླུ  ང་ཐིག་ལེའི་དབྱ ིངས། །ཡོངས་གྲུ  བ་གདན་གསུ མ་ལྷ ་ཡི་འཁོར་ལོར་རྫ ོགས། །གནས་གསུ མ་འབྲུ  ་གསུ མ་ཐུ གས་སྲ ོག་ཧཱུ  ྃ་ཧྲཱ  ིཿས་མཚན། །འོད་ཀྱ ིས་ཆོས་
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དབྱ ིངས་ཁྱ བ་གདལ་རྒྱུ   ད་བསྐུ  ལ་མཐུ ས། །བསམ་ཡས་རྒྱ  ལ་ཀུ ན་ལྷ ན་སྐྱ  ེས་ཡབ་ཡུ མ་བསྐུ  ལ། །སྤྱ  ན་དྲ ངས་དམ་ཡེ་དབྱ ེར་མེད་གཅིག་འདྲ ེས་གྱུ  ར། བཛྲ ་ས་མཱ ་ཛཿ ཛཿཧཱུ  ྃ་བྃ་ཧོཿ སླ ར་ཡང་དབང་ལྷ ་སྤྱ  ན་དྲ ངས་དབང་བསྐུ  ར་བས། །སྐུ  ་གང་སྒྲ  ིབ་དག་ཆུ ་ལྷ ག་ཡར་འཁྱ ིལ་བ། །མི་བསྐྱ  ོད་རྣ མ་སྣ ང་མཛད་ཀྱ ིས་དབུ ་བརྒྱ  ན་གྱུ  ར། བཛྲ དྦྷ  ་ཝ་ཨ་བྷ ི་ཥིནྩ ་ཧཱུ  ྃ། ཐུ གས་ལས་འཕྲུ  ལ་དགའི་ལྷ ་ལྟ ར་ཡིད་སྤྲུ   ལ་གྱ ི། །མཆོད་པའི་ལྷ ་མོ་རྣ མ་པ་དུ ་མས་མཆོད། ཨ ་ཤྲཱ  ི་ཙཀྲ ་སམྦྷ  ་ར་སརྦ ་བི་ར་ཡོ་གི་ནཱ ི་བཛྲ ་ཨརྒྷ  ཾ་
ནས། ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཆེ། །རྣ མ་དག་རྡ ོ་རྗ ེའི་དབང་ཕྱུ  ག་དང༌། །རྗ ེས་ཆགས་ཆགས་པ་ཆེ་རྣ མས་ཀྱ ི། །རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོ་དེ་ལ་འདུ ད། ཅེས་
མཆོད་བསྟ ོད། །གཉིས་པ་ནི། ཡབ་ཡུ མ་ཐུ གས་ཀའི་པད་ཉི་ཧཱུ  ྃ་དང་ཧྲཱ  ིཿ །དེ་མཐར་སྙ ིང་པོའ་ིསྔ གས་ཕྲ ེང་གཡོན་དུ ་འཁོར། །འོད་ཟེར་འཕྲ ོ་འདུ ས་རྒྱ  ལ་མཆོད་བྱ ིན་རླ བས་
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བསྡུ  ས། །འགྲ ོ་བའི་དོན་བྱ ས་སྣ ོད་བཅུ ད་ལྷ ་དང་སྔ གས། །བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་གྱུ  ར། ཨ ་ཧྲཱ  ིཿཧ་ཧ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨ ་བཛྲ ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱ ི་ཡེ་ཧུ ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཅེས་
བཟླ ས་པ་སྟ ོང་རྩ ་སོགས་ཅི་རིགས་བཟླ ས། །གསུ མ་པ་ནི། ཐུ གས་འོད་ཕྱ ིར་འཕྲ ོས་སྣ ོད་བཅུ ད་རིམ་ཞུ ་དུ ས། །ཡབ་ཡུ མ་འོད་ཞུ ་ཐུ གས་སྲ ོག་ནཱ ་ད་ལས། །ཡལ་ཏེ་མི་དམིགས་འོད་གསལ་སྟ ོང་ཉིད་དོ། ཅུ ང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག སླ ར་ཡང་སྐ ད་ཅིག་དྲ ན་རྫ ོགས་སྒྱུ   ་མའི་སྐུ  ། དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུ མ་སྲུ  ང་འཁོར་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་དབུ ས། བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིརྣ ལ་རོལ་ལམ་དུ ་ཁྱ ེར། ཞེས་གཉུ ག་པའི་ལྷ ར་ལྡ ངས་སོ། །རྩ ་བའི་གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་གཞུ ང་གི་
མདུ ན་རྟ ེན་བསྐྱ  ེད་པ་ནས་བརྩ མས་མཚམས་མི་ཕྱ ེད་བར་འཕྲ ིན་ལས་ཀྱ ི་རིམ་པ་མཆོད་བསྟ ོད་བཟླ ས་
པ་རྣ མས། ཆོས་སྐྱ  ོང་བྱ ེ་བྲ ག་གི་གཏོར་མཆོད། གཞི་བདག་སྤྱ  ི་གཏོར་ཁྱ ད་པར་ཀྱ ི་གསོལ་མཆོད་ཡན་
འགྲུ  བ་པར་བྱ འོ། །གསུ མ་པ་ནི། དུ ས་བཟང་མཆོད་པའི་སྐ བས་ཚགས་ཀྱ ི་ཡོ་བྱ ད་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་
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རྒྱ  ་ཆེ་ལ་གཙང་ཞིང་མཛས་པར་བཤམས། ཞུ ་བ་སྤྱ  ི་ལྟ ར་བཅས་བདུ ད་རྩ ི་ལྟ ར་བྱ ིན་བརླ བ། འབར་
བའི་རྒྱ  ་བཅས་ཕ ་ཕ ་ཕ ། ཞེས་ཚགས་མགྲ ོན་སྤྱ  ན་དྲ ངས་རྡ ོ་ཐལ་རྒྱ  ་བྱ ེད་པས། ན་མོ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་པའི། །ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོའ་ིརྫ ས་ཆེན་པོ། །ངོ་བོ་གདོད་ནས་སྐྱ  ེ་མེད་དབྱ ིངས། །རང་བཞིན་ཨ་དི་ཀ་དི་ཚུ ལ། །རྣ མ་པ་ཤ་ལྔ ་བདུ ད་རྩ ི་ལྔ ས། རྒྱ  ས་བཏབ་ཟག་མེད་ཚགས་མཆོད་འདི། །བླ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོ་དང༌། །དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མའི་ཚགས། །མཆོད་འོས་རྒྱ  ་མཚའི་ཞལ་དུ ་འབུ ལ། སརྦ ་པཉྩ ་ཨ་མྲ ྀ་ཏ། གཱ ་ན་ཙཀྲ ་ལ་ཁཱ ་ཧི། ལན་གསུ མ་སྤ ོས་རོལ་དབྱ ངས་བཅས། ཧཱུ  ྃ། བཞེངས་ཤིག་བླ ་མ་རྣ མས་བཞེངས་ཤིག །བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་སྐུ  ་བསྐྱ  ོད་འཚལ། །རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲ ོ་འབུ མ་གྱ ི་དབུ ས། །འདིར་གཤེགས་ཚགས་ཀྱ ི་མཆོད་པ་བཞེས། དབང་བསྐུ  ར་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་ཏུ ་གསོལ། ཧཱུ  ྃ། བཞེངས་ཤིག་ཡི་དམ་རྣ མས་



12

བཞེངས་ཤིག །དཔལ་ལྡ ན་མཁའ་འགྲ ོ་དྲྭ  ་བ་སྡ ོམ། །ཕག་མོ་ཡུ མ་བཅས་སྐུ  ་བསྐྱ  ོད་འཚལ། །ཉེར་བཞིའི་མཁའ་འགྲ ོ ་འབུ མ་གྱ ི་དབུ ས། །འདིར་གཤེགས་ཚགས༴ མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ། ཧཱུ  ྃ། བཞེངས་ཤིག་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྣ མས༴ དཔལ་ལྡ ན་མགོན་པོ་ཕྱ ག་བཞི་པ། །བྱ ་རོག་མཚན་ཅན་སྐུ  ་བསྐྱ  ོད་འཚལ། །ཡུ མ་དང་སྤྲུ   ལ་པ་ལས་མཁན་དང༌། །མཁའ་འགྲ ོ་བརྒྱ  ད་དྲུ  ག་ཡང་འཁོར་བཅས། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འབུ མ་གྱ ི་དབུ ས། །འདིར་གཤེགས་ཚགས༴ བདུ ད་དང་མུ ་སྟ ེགས་ལོག་ལྟ ་སྒྲ  ོལ། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་ཕྱ རོ། བྷྱ  ོ། བཞེངས་ཤིག་སྲུ  ང་མ་རྣ མས༴ རྟ ག་པའི་རྒྱ  ལ་མོ་གཏུ མ་མོ་ཆེ། །དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་སྐུ  ་བསྐྱ  ོད་འཚལ། །དཀར་སེར་དམར་ལྗ ང་རེ་མ་ཏི། །རྗ ེ་བླ ོན་སྙ ིང་འཕྲ ོག་ལས་མཁན་བཅས། །སྣ ང་སྲ ིད་མ་མོ་འབུ མ༴ འདིར་གཤེགས་ཚགས༴ བསྟ ན་པ་འཇིག་པའི་དགྲ ་བགེགས་ཐུ ལ། 
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།སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་རིང་ལུ གས་དར་བར་མཛད། ཧཱུ  ྃ། བཞེངས་ཤིག་བཀའ་སྲུ  ང་རྣ མས་བཞེངས་ཤིག །ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུ  བ་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི། །དམ་ཅན་རྒྱ  ་མཚ་སྐུ  ་བསྐྱ  ོད་འཚལ། །སྣ ང་སྲ ིད་དྲ ེགས་བྱ ེད་འབུ མ་གྱ ི་དབུ ས། །འདིར་གཤེགས་ཚགས་ཀྱ ི་མཆོད་པ་བཞེས། །དགྲ ་བགེགས་བྱ ད་མ་རྡུ  ལ་དུ ་རླ ོགས། །ཕྲ ིན་ལས་རབ་འབྱ མས་ཐོགས་མེད་བསྒྲུ   བ། ཨ ་གུ ་རུ ་དེ་ཝ་ཌཱ ་ཀི་ནཱ ི་སརྦ ་དྷ རྨ ་པཱ ་ལ་ས་པཱ ་རི་ཝཱ ་ར་ག་ན་ཙཀྲ ་པུ ་ཛ་ཁཱ ་ཧི། ཞེས་ལས་ཀྱ ི་རྡ ོ་རྗ ེས་ཚགས་ཆ་གསུ མ་དུ ་བཅད་ལ་ཕུ ད་གཏོར་མར་བཏབ་ཅིང་
བདུ ད་རྩ ི་ནམ་མཁར་ཕུ ལ་བར་བྱ ས། བར་འདི་བསྐ ང་བ་དང་འཁྲུ  གས་སྐ ོང་བཤགས་པ་རྣ མས་རྒྱ  ས་
པར་བྱ ་ཞིང༌། ལས་ཀྱ ི་གཉེར་གཏད་བཅས་བྱ འོ། །དེ་ནས་ཚགས་ཀྱ ི་བར་པ་བརྡ ་ཡི་འབུ ལ་ལེན་གྱ ི་
ལོངས་སྤྱ  ོད། མང་ལྷ ག་བསྡུ  ས་པར་སླ བོ་དཔནོ་དང་ཚགས་ཀྱ ི་ཆ་གསུ མ་ལ་བསྣ ན། བདུ ད་རྩ ིའི་བྲ ན་ལ། 
ཨ་ཀཱ ་རོས་ལན་གསུ མ་གྱ ི ་བྱ ིན་བརླ བས། ཧཱུ  ྃ། ཕྱ ོགས་བཞི་དབུ ས་ལྔ འི་དུ ར་ཁྲ ོད་ནས། 
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རིགས་ལྔ འི་མཁའ་འགྲ ོ་དཔལ་འབར་མ། །དོན་གྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་ཡིན་མོད་ཀྱ ང༌། སྒྲུ   བ་པ་པོ་ཡི་གྲ ོགས་བྱ འི་ཚུ ལ། །བྲ ན་གྱ ི་ཚུ ལ་དུ ་ཁས་བླ ངས་པས། །གནས་འདིར་བརྩ ེ ་ཕྱ ིར་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །འདིར་གཤེགས་ལྷ ག་མའི་གཏོར་མ་བཞེས། བཅོལ་བའི་འཕྲ ིན་ལས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། ཨ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི་ཨུ ཙྪ ིཥྚ ་བ་ལིངྟ ་བྷ ཀྵ ་སི་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་ལྷ ག་གཏོར་སྒ ོ་དྲུ  ང་དུ ་བཤལ་ཆུ ་བཅས་འབུ ལ་ལོ། །གསུ མ་པ་ནི་མཆོད་པ་
རྣ མས་གསོ་བྲ ན་བྱ ས་ལ་རྗ ེས་རིམ་བཞིན། མཆོད་བསྟ ོད་འདོད་གསོལ་སོ་སོར་ཀུ ན་ལྟ ར་མཐར་དབྱུ  ང་
བས་འགྲུ  བ་བོ། །གྲུ  བ་པའི་གསུ ང་གསང་ཉམས་མེད་སྲུ  ང་མ་ཡིས། །འཕྲ ིན་ལས་བདུ ད་སྡ ེ་འཇོམས་
པའི་མཚན་རྣ ོ་བའི། །ཟུ ར་རྒྱ  ན་ཨུ ཏྤ ལ་ལ་ཡི་ཆུ ་ཕྲ ེང་འདི། །གྲུ  བ་པའི་རིག་འཛིན་མགུ ལ་རྒྱ  ན་མཆོག་
ཏུ ་ཤོག །ཅེས་དེའང་གསང་ཆེན་ཆོས་གླ ིང་དགོན་སྒྲུ   བ་བརྩ ོན་རྣ མས་ནས་ཆེད་དུ ་བསྐུ  ལ་བའི་གཡར་
ཁྲ ལ་དུ ། རིག་འཛིན་རྒ ན་པོའ་ིགུ ་རུ འི་ལུ ང་དུ ་སྦྱ  ར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། སརྦ ་མངྒ ་ལམ།། །།
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༈ བདུ ད་འཇོམས་མཆོན་ཆའི་མཚལ་མའི་སྐ བས་ཀྱ ི་རྗ ེས་འབྲ ང་བསྡུ  ས་པའོ། །རྗ ེས་འབྲ ང་རྣ མས་
ཀྱ ིས་གཏོར་འབུ ལ་བསྡུ  ་སྐ བས་སྔ གས་བསྔ ོས་ནི། 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། དུ ་ཏྲ ི་ཡ་མ་རཱ ་ཙ་ཡ་མ་རཀྵ ། ཀྲ ་ོཏ་པ་ཙ་ལ་ཏེ། ཀཱ ་ལ་རཱུ  ་པ། ཨ་ཀྲ ོ་རཱ ་ཙ། ཡ་མ་རཱ ་ཙ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཨི་དཾ༴ ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཀཱ ་ལ་བི་ཀཱ ་ལ། ར་ཏྲ ི་ཏ། ཌོམྦྷ  ི་ནཱ ི། ཙཎྜ ་ལཱ ི། རཀྵ ་སི། སིངྒ ་ལི་དེ་ཝི་ས་པཱ ་རི་ཝཱ ་ར་ཨི་དཾ༴ ཨ ་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཏྲ ཀྴ ད་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་སིདྡྷ  ི་ཏྲ ི་ཡཾ་དུ ་ཛཿཛཿཨི་དཾ༴ ཨ ་ཤྲཱ  ི་མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་ཡ། ཤཱ ་ས་ན་སོགས་གཞུ ང་ལྟ ར་བརྗ ོད། མཐར་ནོར་ལྷ ་གཏེར་བདག་ཕྱ ི་རྒྱུ   ད་འཇིག་རྟ ེན་
པ་བཅས་ཀྱ ི་གཏོར་འབུ ལ་ནི། ཨ ་མྲ ྀ་ཏས་བསངས། སྭ ་བྷཱ  ་ཝས་སྦྱ  ངས། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཨ ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣ ོད་དུ ་ཁྃ་ལས་གཏོར་མ་བདུ ད་རྩ ིའི་རྒྱ  ་མཚ་འདོད་ཡོན་ལྔ འི་སྤྲ  ིན་ཕུ ང་འཕྲ ོ་བར་གྱུ  ར། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་ལན་གསུ མ། ཨ་ཀཱ ་རོ་སོགས་བརྗ ོད་པས་བྱ ིན་བརླ བས། 
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ཨ ་བཻ་ཤྲ ་མ་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་མ་ཧཱ ་བ་ལིངྟ ་མ་ཧཱ ་པཱུ  ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། ཨ ་པདྨ ་ཀྲ ོ་དྷ ་ཨཱ རྻ ་ཛམྦྷ  ་ལ་ཧྲཱ  ིཿདཱ ་ཡ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཨི་དཾ༴ ཨ ་ག་ན་པ་ཏི་ཨི་དཾ༴ ཨ ་པཉྩ ་ཌཱ ་ཀི་ནི་ཨི་དཾ༴ ཨ ་བཛྲ ་ཐང་ཀ་ར་མུ ན་ཉིད་ཁུ ་ཤ་ལི་ཨི་དཾ༴ ཨ ་ཡཀྵ ་པུ རྞ ་བྷ ་དྲ ་ཡེ་ཨི་དཾ༴ ཨ ་སརྦ ་ལོ་ཀ་པཱ ་ལ་བྷུ  ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི། དེ་ནས་
བསྟ ོད་པ་ལ་འཇུ ག་པར་བྱ འོ།། །། 


