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ལྟེན་དྟེ་གཉིས་ཀ་མཛད་ཀིན་ཡོད་པར་གསུང་བས་དྟེ་གཉིས་ཀ་གང་བྱས་

ཀང་རུང་།. མདོག་ནི་ཙན་དན་དམར་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཚོན་བྱུག་མི་དགོས་

ཤིང་གཞན་ཡིན་ན་མཚལ་ལྟ་བུས་དམར་པོར་བསྒྱུར་ཏྟེ་ཡི་གྟེ་གསྟེར་ལྟ་

བུས་བྲིས་ན་ཤིན་ཏུ་ལྟེགས།. དྟེ་ལྟ་བུ་མ་འབྱོར་ན་ཡི་གྟེ་གང་གིས་འབྲི་བའི་

མདོག་དང་མི་ཟོས་པའི་ཚོན་གིས་བྱུག

དྟེ་ལ་སྐུ་གཟུགས་ཀི་སོག་ཤིང་གི་སྤི་བོ།. མགྲིན་པ།. སིང་ཀ. ལྟྟེ་བ།.

གསང་གནས་ཏྟེ་གནས་ལྔའི་ཐད་དུ་རིམ་པ་བཞིན།. ཨོཾ་ཨཱཿ. ཧཱུྃ་ཏྲཾ་ཧིཿཞྟེས་པ་

དགོད་ཅིང་།. མཆོད་རྟེན་ལ་བྲྟེ།. བྲྟེ་སྟན།. བུམ་སྟོད་།. བུམ་རྟེད།. བུམ་སྨད་

རྣམས་ཀི་ཐད་དུ་ཡི་གྟེ་ལྔ་དགོད།. སྐུའི་དབུའི་དབྱིངས་དང་མཆོད་རྟེན་གི་

བྲྟེའི་ཐད་ལ།.ཨོཾ་སརྦ་བིདྱཱ་སྭཱཧཱ།.ཞྟེས་དང་།.མགྲིན་པ་དང་བྲྟེ་སྟན་གི་ཐད་ལ་

དབྱངས་གསལ།. ཐུགས་ཀའི་སྟོད་དང་བུམ་སྟོད་གི་ཐད་ལ།. ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཡུ་

ཥྟེ་སྭཱཧཱ།.ཞྟེས་དང་།.ཐུགས་ཀའི་ཐད་དུ་ལྷ་རང་རང་གི་སིང་པོ་དང་གཟུངས་

རིང་དང་མཚན་བརྒྱ་ར་ལྟ་བུ་ལྷ་རང་གི་སྔགས།. ལྟྟེ་འོག་དང་བུམ་སྨད་ཤར་

ངོས་ལ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ།. ལྷོར་དྲི་མྟེད།. ནུབ་ཏུ་གསང་བ་རིང་བསྟེལ།.

བྱང་དུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱན་འབུམ།. དྟེ་བཞི་ཀའི་གཤམ་དུ།. ཆོས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་།.ཞྟེས་སོགས་དང་།.སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་གི་གསོ་སྦོང་

རྣམས་ཤོང་ན་ཐམས་ཅད་འབྲི་ཞིང་མི་ཤོང་ན་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་ཀི་གཟུངས་
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ཐུང་སོགས་གང་ཤོང་སྐབས་དང་སྦར།. ར་བའི་ཕྱོགས་སུ།. ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་

བཛྲ་ཡྟེ་སྭཱཧཱ།. འདི་གཞུང་དུ་ཐུགས་ཀར་འབྲི་བར་བཤད་ཀང་ཕྱག་ལྟེན་ལ་

འདིར་འབྲི།. སོག་ཤིང་གི་ཕྱོགས་བཞིར་འབྲི་དགོས་ཀི་སྔགས་རྣམས་རང་

རང་གི་ཐད་དུ་གང་ཤོང་གང་བར་འབྲི་ཞིང་ཆད་ལྷག་ནོར་བའི་སྐྱོན་དང་བྲལ་

བ་ལྟེགས་པར་འབྲི།

གཟུངས་སྔགས།

གཉིས་པ་གཟུངས་ནི།.སྤིར་རིང་བསྟེལ་ལ་སྐུ་བལ།. སྐུ་གདུང་།.

ཡུངས་འབྲུ་ལྟ་བུ།. ཆོ་སྐུའི་རིང་བསྟེལ་ཏྟེ་བཞི་གསུངས་པའི་ཕྱི་མ་ནི་རྟེན་གི་

ནང་གཞུག་འབུལ་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ།. དྟེ་ནི་མདོ་རྒྱུད་ཀི་གཟུངས་སྔགས་

ཟབ་མོ་རྣམས་ལ་ཟྟེར་བ་ཡིན་པས།. རྒྱ་ཆྟེན་སྤོད་རྒྱུད།. ཟབ་མོ་ལྟ་རྒྱུད།.

ཉམས་ལྟེན་བྱིན་རླབས་རྒྱུད།. བྱིན་རླབས་ཉྟེ་རྒྱུད།. གསང་བདྟེ་འཇིགས་

གསུམ་གི་དབང་རྒྱུད།. བཤད་རྒྱུད།. མན་ངག་གི་རྒྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་

སྔགས་ཀི་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་སྔགས།. སངས་རྒྱས་བྱང་སྟེམས་ཀི་

མཚན་སྔགས།. གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་སོགས་ཉན་རང་གི་མཚན་སྔགས།.

ནོར་བུ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མྟེད་ཁང་གི་སྔགས།. གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་

དང་གཙུག་ཏོར་འཁོར་བསྒྱུར་གི་སྔགས་སོགས་དབུ་གཟུངས།. དབྱངས་

གསལ་གཉིས་མགྲིན་གཟུངས།.གསང་བདྟེ་འཇིགས་གསུམ་སོགས་བ་མྟེད་
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ཀི་སྔགས་སྟོད་གཟུངས།. རོར་དབྱིངས་ཀུན་རིག་གཙུག་དགུ་སོགས་རྣལ་

འབྱོར་རྒྱུད།.རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་སོགས་སྤོད་རྒྱུད་ཀི་སྔགས་རྟེད་གཟུངས།.

གཟུགས་ཆྟེན་སྟེ་ལྔ།. ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྟེར་དུ་འཇུག་པའི་གཟུངས།. གཞན་

ཡང་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་སོགས་མདོ་ལས་

འབྱུང་བའི་སྔགས་ཀི་རིགས་སྨད་གཟུངས།. བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་

སོགས་ཀི་སྔགས་པད་གཟུངས་ཏྟེ།. གཟུངས་སྔགས་དྟེ་རྣམས་སྐབས་ཐོབ་

ཀི་སྟེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་འབྱོར་ན་གསྟེར་དངུལ་གི་གྟེགས་བུ་ལ་འབུར་

མའམ་གཟོང་བརོས་བྱས་པ།. དྟེ་མ་བྱུང་ན་མཐིང་ཤོག་བཟང་བོ་ལ་གསྟེར་

དངུལ་གིས་འབྲི་བ།. དྟེ་མ་བྱུང་ན་དཔྟེ་ཤོག་བཟང་བོ་ལ་མཚལ་དང་སྣག་

ཚས་འབྲི་བ་དང་པར་ལ་འདྟེབས་པ་ལྟ་བུ་གང་འབྱོར་བྱ།.རྒྱུ་རྐྟེན་འཛོམ་ཞིང་

ལོང་བྱུང་ནས་ལོགས་ན་སྔ་མ་རྣམས་ལྟེགས་མོད་ཀི་དྟེ་འདྲ་བ་མིན་པའི་

ལྷག་ཆད་ནོར་བའི་སྐྱོན་དང་བཅས་པའི་འབྲི་བ་ལས་པར་བཏབ་ན་ལྟེགས།.

དྟེ་ཡང་དཔྟེར་ན་རྣམ་རྒྱལ་གཟུངས་ཤོག་ལྡྟེབ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གི་ཡིག་འཕྲྟེང་

དང་པོར་དཀྱུས་གཅིག་ལ་ཤོང་བ་ལྟ་བུ་གཞན་ལའང་རིགས་འདྲ་བ་དགོས།.

དྟེ་ལྟར་བྲིས་པའམ་པར་བཏབ་པ་གང་ཡིན་ཀང་དྟེ་ལ་ཁ་ཆྟེ་གུར་གུམ་ཙན་

དན་དཀར་དམར་ཨ་ག་རུ་ཛ་ཏི་ག་བུར་སོགས་དྲི་བཟང་རྣམས་ཆུ་དང་སྦར་

བ་ལྟེགས་པར་བྱུག. སྐུ་དང་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ངུ་ལ་གཟུངས་ཀི་ཡིག་འཕྲྟེང་



གཟུངས་གཞུག་འབུལ་ཚུལ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་དང་རབ་གནས་མདོར་བསྡུས།

7

སོ་སོར་མ་དྲས་པར་མི་ཤོང་ན་དྲ་ཞིང་ཤོང་ན་མ་དྲས་པར་མཐུད་དགོས་

རྣམས་མཐུད།. མཐུད་ལུགས་ཤོག་དབུ་དང་པོའི་མཇུག་གི་ཤོག་ལྷྟེ་མཇུག་

གི་ཡི་གྟེའི་ཚིགས་ཀི་མཚམས་ནས་དྲས་ཏྟེ་ཤོག་བུ་གཉིས་པའི་གྲངས་ཡིག་

མནན་ཏྟེ།. གཟུངས་ཀི་ཡི་གྟེ་མ་ནོན་ཙམ་བྱས་ལ་བག་ཆུས་སྦར་ཏྟེ་མཐུད།.

མཐའ་ཐིག་ཡོད་པའི་བར་ཡིན་ན་སྟོང་གཟུངས་དཀྱུས་གཅིག་ལ་པར་ཤོག་

ཅི་ཙམ་ཡོད་པའི་དབུ་ཤོག་གི་དབུ་ཁྱུང་ངོས་ཀི་མཐའ་ཐིག་མ་གཏོགས་གོང་

མ་གོང་མའི་གཤམ་གི་མཐའ་ཐིག་དྲ་ཞིང་འོག་མ་འོག་མའི་གོང་གི་མཐའ་

ཐིག་ནོན་པར་བྱས་ཏྟེ་བར་གི་མཐའ་ཐིག་ཐམས་ཅད་མི་མངོན་པར་བྱ།.ཤོག་

བུ་རྟེའི་སྟྟེང་འོག་ན་ཤོག་ལྷག་གང་ཡོད་ཐམས་ཅད་ལྟེགས་པར་དྲ།. དྟེ་ལྟར་

དྲ་དགོས་དང་མཐུད་དགོས་རྣམས་རུང་བར་བྱས་ཏྟེ་མཐུད་ཚར་ནས་ལོང་

སྐབས་བྱུང་ན་བགྟེགས་བསྐྲད་རབ་གནས་བསྡུས་པ་ཟུར་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་

བྱས་ཏྟེ།. དབུ་ནས་ནང་དུ་དམ་པོར་དྲིལ་ཞིང་མཐའི་ཤོག་སྣྟེ་བག་ཆུས་སྦར་

ཏྟེ་མི་འཇིགས་པར་བྱས་ལ་ཡིག་མགོ་མི་ནོར་བའི་མཚན་མ་དང་དབུ་

གཟུངས་སོགས་སྟེ་ཚན་གང་ཡིན་གི་ཀ་ཐོའམ་ཁ་བྱང་བཏབ་ཏྟེ་མི་ནོར་བར་

བྱ།. དྟེ་ནས་ན་བཟའ་གོས་དར་སྟེར་པོས་དྲིལ།. དྟེ་སྟྟེང་དར་སྐུད་སྟེར་པོས་

དཀྲིས་ཏྟེ་མི་འཇིགས་པར་བྱ་ཞིང་།.དྟེ་ལ་ཡང་ཡིག་མགོ་དང་སྟེ་ཚན་མི་ནོར་

བའི་མཚན་མ་ཀ་ཐོ་དང་ཁ་བྱང་གི་ཡི་གྟེ་སོགས་ཀིས་མི་ནོར་བར་བྱ།.
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དྟེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོ་བྱད།

གསུམ་བདྟེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོ་བྱད་ནི།.དྟེ་བཞིན་གཤྟེགས་པའི་

འཕྟེལ་གདུང་སོགས་ཡུངས་འབྲུ་ལྟ་བུའི་རིང་བསྟེལ།. སངས་རྒྱས་བྱང་

སྟེམས་ཀི་སྐུ་གདུང་སོགས་སྐུ་གདུང་གི་རིང་བསྟེལ།. སངས་རྒྱས་བྱང་

སྟེམས་ཀི་དབུ་སྐྲ་སྟེན་མོ་ན་བཟའ་སོགས་སྐུ་བལ་གི་རིང་བསྟེལ་ཏྟེ་མདོར་

ན་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བཟུང་རྒྱ་བོད་ཀི་པཎ་གྲུབ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་

བརྙྟེས་པ་རྣམས་ཀི་བྱིན་རླབས་རྟེན་གང་འཛོམ།. དྟེ་ཡང་རང་ཕྱོགས་ཀི་ལྟ་

གྲུབ་དང་སྟེལ་ཞུགས་པའི་བ་མའི་སྐུ་གདུང་སོགས་དང་།. དྟེ་མིན་ཀང་ན་

བཟའ་སྐྱི་ཆགས་པའི་རིགས་དང་ཞབས་ཕྱག་དང་བཞུགས་གདན།. འབུ་

འཇུག་ཉྟེན་ཆྟེ་བའི་སྣམ་བུའི་རིགས་གཏོས་ཆྟེ་བ་རྣམས་མི་འཇུག. བ་མ་

འགངས་ཆྟེན་གི་ན་བཟའ་དར་རས་ཀི་སྣམ་སྦར་ལྟ་བུ་ཚང་མ་འཇུག་ཚེ་

གཟུངས་ཀི་ཕྱི་རོལ་ནས་ན་བཟའི་ཚུལ་དུ་དཀྲིས་ནས་འཇུག་ཅིང་།. དྟེ་འདྲ་

མིན་པའི་དུམ་བུའམ་ཚལ་བུ་རྣམས་རིན་པོ་ཆྟེ་དང་སྨན་དང་།.དྲི་བཟང་གི་ཕྱྟེ་

མ་དང་ལྷན་དུ་ན་བཟའ་སྟེར་པོས་དྲིལ།. བ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་སོགས་ཀི་

སྐུ་བརྙན་རབ་གནས་ཅན་ན་བཟའ་སྟེར་པོ་གསོལ་བ།. གཞན་ཡང་རིན་པོ་

ཆྟེའི་འཕྲྟེང་བ།.གཟུངས་ཀི་བར་སྟོང་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་རིན་པོ་ཆྟེའི་ཕྱྟེ་མ།.བཟང་

སྨན་གི་ཕྱྟེ་མ་དྲི་བཟང་གི་ཕྱྟེ་མ་རྣམས་དར་རས་ཀི་ཁུག་མར་བླུག་པ་དང་



གཟུངས་གཞུག་འབུལ་ཚུལ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་དང་རབ་གནས་མདོར་བསྡུས།
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ཐུམ་བུར་བྱས་བ་གང་མང་།.སྲུབ་རྣམས་སུ་འདྟེབས་རྒྱུའི་རིན་པོ་ཆྟེའི་ཕྱྟེ་མ།.

འཚམས་དར་གི་རྒྱུའི་གོས་དར་སྟེར་པོ།. །གང་ཟག་དམན་པའི་རུས་པ་རྟེན་

གི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་གཞན་གི་ཕྱག་མཆོད་སོགས་བྱས་ནས་གང་ཟག་དྟེ་

ཉིད་ལ་གནོད་པར་གསུངས་པས་འཇུག་མི་རུང་ཞིང་།. འོན་ཀང་རུས་ཆོག་

ལྟེགས་པར་བྱས་ཏྟེ་བརྡུངས་པའི་ཕྱྟེ་མ་སྣག་ཚ་དང་བསྟེས་ཏྟེ་གཟུངས་

སྔགས་སོགས་འབྲི་བ་དང་།. ས་དང་བསྟེས་ཏྟེ་ས་ཚྪ་དང་ལྷ་སྐུའི་པར་འདྟེབས་

པ་སོགས་བྱས་ནས་གང་ཟག་དྟེ་ལ་ཕན་པར་གསུངས་པས།. དྟེ་ལྟར་བྲིས་

པའམ་པར་དུ་བཏབ་པ་སོགས་བྱས་པའི་གཟུངས་སྔགས་དང་ས་ཚྪ་སོགས་

རབ་གནས་བྱས་ཏྟེ་འཇུག་ཏུ་རུང་།.

གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་གཉིས།

གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་གཉིས་ནི།.གཞི་གསྟེར་དངུལ་ལམ་ཟངས་ཀི་

བྱང་ལྟེབ་ལ་གཟོང་བརོས་སམ་མཐིང་ཤོག་ལ་གསྟེར་དངུལ་ལམ།. རས་

གཞིའམ་ཤོག་བུ་ལ་རིན་པོ་ཆྟེ་དང་སྨན་དང་དྲི་བཟང་གི་ཕྱྟེ་མ་བསྟེས་པའི་

མཚལ་སྣག་གིས་འབྲི་བའམ་སྤར་བཏབ་པའང་རུང་སྟྟེ་བྲི་གཞི་གཅིག་ལ་

པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ཀི་ནོར་རྒྱུན་མ།. འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་འཁོར་བརྒྱད་དབུ་

ཕྱིར་བསྟན།. དགུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་མཆོག་སྦིན་གི་མཐིལ་

ན་བི་ཛ་བཱུར་དང་།. གཡོན་འབྲས་ཀི་སྟེ་མ་འཛིན་པ།. དར་དང་རིན་པོ་ཆྟེའི་
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རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ།. ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱྟེད་པས་བཞུགས་པའི་ཞབས་འོག་

ན་པདྨའི་གདུང་གི་གཏྟེར་མནན་པ།. སྒྱུ་མའི་ང་རྒྱལ་གིས་འགིད་པ།. གཙོ་

མོའི་ཐུགས་ཀར།. ཨོཾ་བྷ་སུ་ངྷ་རི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།. ཤར་གི་ཟ་འོད་མའི་ཐུགས་ཀར།.

ཨོཾ་ཙནྡྲ་ཀནྟྱཻ་སྭཱ་ཧཱ།. ལྷོར་ནོར་སྦིན་མའི་ཐུགས་ཀར།. ཨོཾ་དཱ་ན་ད་ཡྟེྟེ་སྭཱ་ཧཱ།.

ནུབ་ཏུ་རབ་སྦིན་མའི་ཐུགས་ཀར།.ཨོྃ་སུ་དཱ་ན་ད་ཡྟེྟེ་སཱ་ཧཱ།.བྱང་དུ་འཕགས་

མའི་ཐུགས་ཀར།.ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཡྟེྟེ་སྭཱ་ཧཱ།.ཤར་ལྷོར་རབ་བཟང་མའི་ཐུགས་ཀར།.

ཨོྃ་སུ་བྷ་དྲཱ་ཡྟེྟེ་སྭཱ་ཧཱ།. ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྤས་མའི་ཐུགས་ཀར།. ཨོྃ་གུཔྟ་ཡྟེྟེ་སྭཱ་ཧཱ།.

ནུབ་བྱང་དུ་མཛེས་མའི་ཐུགས་ཀར།. ཨོྃ་སྭ་ར་སྭ་ཏྱཻ་སྭཱ་ཧཱ།. ཞྟེས་ཕྱོགས་མ་

ནོར་བྲིའོ།.།

བྲི་གཞི་གཅིག་ལ་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ཀི་ལྟྟེ་བར་འཛམྦྷ་ལ།.འདབ་མ་

བརྒྱད་ལ་འཁོར་བརྒྱད་དབུ་ཕྱིར་བསྟན།. དགུ་ག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས།.

གཡས་མཆོག་སྦིན་གི་མཐིལ་ན་བི་ཛ་པཱུ་ར་དང་།.གཡོན་ནྟེའུ་ལྟེ་རིན་པོ་ཆྟེ་

སྐྱུག་པ་འཛིན་པ།. དར་དང་རིན་པོ་ཆྟེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ།. ཞབས་སྐྱིལ་

ཀྲུང་ཕྱྟེད་པས་གཏྟེར་གི་སྟྟེང་ན་བཞུགས་པ།. སྐུ་ཤ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ།. གཙོ་

བོའི་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛཱ་ལྟེནྡྲ་ཡ་སྭཱཧཱ།. གཙོ་བོའི་མདུན་གི་ཤར་

ཕྱོགས་སུ་ནོར་བུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཀར།. ཨོཾ་མ་ཎི་བྷ་ཏྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།. བྱང་དུ་

གང་བ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཀར།. ཨོཾ་པུརྞ་བྷ་ཏྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།. ནུབ་ཏུ་ནོར་སྦིན་གི་
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ཐུགས་ཀར།.ཨོྃ་ངྷ་ན་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།.ལྷོར་རྣམ་ཐོས་སས་ཀི་ཐུགས་ཀར།.ཨོྃ་བྟེྟེ་

ཤྲ་མ་ཎ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།. བྱང་ཤར་དུ་རོལ་བའི་ཕྲྟེང་བའི་ཐུགས་ཀར།. ཨོྃ་ཀི་ལི་མཱ་

ལི་ནྟེ་སྭཱ་ཧཱ།.ནུབ་བྱང་དུ་འཇམ་པོ་འཁིལ་བའི་ཐུགས་ཀར།.ཨོྃ་ཙི་བི་ཀུཎྜ་ལི་

ནི་སྭཱ་ཧཱ།. ལྷོ་ནུབ་དུ་གདོང་གི་དབང་པོའི་ཐུགས་ཀར།. ཨོྃ་མུ་ཁྟེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།.

ཤར་ལྷོར་སྤོད་པའི་དབང་པོའི་ཐུགས་ཀར།. ཨོཾ་ཙ་རྟེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།. ཞྟེས་པ་

རྣམས་འབྲིའོ།.།

གཉིས་ཀའི་པད་འདབ་ཀི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྟེ་ཁ་གསུམ་བསྐོར་བའི་མུ་ཁྱུད་

དང་པོ་ལ་རོར་ར།.གཉིས་པ་ལ་པ་ཏྲ།.སྔ་མ་གཡས་བསྐོར་དང་།.ཕྱི་མ་གཡོན་

བསྐོར་དུ་འབྲི།.པདྨ་གཉིས་ཀའི་ལྟྟེ་བ།.འདབ་མ།.མུ་ཁྱུད།.ལྷ།.སྔགས་སོགས་

འཁོར་ལོ་གཉིས་ཁ་སྦར་བའི་ཚེ་ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་འགྲིག་པ་བྱ་དགོས།. འདི་

རྒྱས་པ་འབྲི་ཚུལ་ཡིན་ལ།. འབྲིང་པོ་ལ་པདྨའི་ལྟྟེ་བ་དང་།. འདབ་མར་ལྷ་མི་

འབྲི་བར་གོང་གི་སྔགས་རྣམས།.ཨོཾ་སྟྟེང་དང་སྭཱ་ཧཱ་འོག་གི་གཡས་གཡོན་གི་

དཀིལ་ཐད་དུ་འོང་བ་འབྲི།. རྒྱས་འབྲིང་གཉིས་ཀ་ལ་སྤྟེལ་ཚིག. . མ་མྟེ་ངྷ་ནཾ་

དྟེ་ཧི་དྟེ་ཞྟེས་པའམ།. རྟེན་ལ་མཆོད་པ་དང་སྦིན་བདག་ལ་ནོར་འབྲུ་ལོངས་

སྤོད་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཕྟེལ་བར་མཛད་དུ་

གསོལ།. ཞྟེས་པ་སྐབས་སྦར་སྭཱ་ཧཱའི་གོང་དུ་བཅུག. བསྡུས་པ་ལ་པད་མ་

གཅིག་གི་ལྟྟེ་བ་དང་འདབ་མར་བཾ་རྟེ་དང་གཅིག་ལ་ཛ་རྟེ་འབྲི་ཞིང་།. གཞན་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

རྣམས་སྔ་མ་དང་འདྲ།. དྟེ་ལྟར་ལྟེགས་པར་བྲིས་པ་དྟེ་ལོང་ཡོད་ན་སྐར་མ་

རྒྱལ་གི་ཉིན་པར་ནས་འགོ་བརམས་ཏྟེ་སྒྲུབ་པ་ཞག་བདུན་ལ་སོགས་པ་བྱ་

བར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་ལ།. དྟེ་ཡང་སྟྟེགས་བཟང་པོ་གོས་དར་སྟེར་པོས་

གཡོགས་པའི་སྟྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆྟེའི་སྣོད་འབྲུ་དཀར་གིས་བཀང་པའི་སྟྟེང་དུ་

རིན་པོ་ཆྟེ་སྣ་ཚོགས་བཀྲམ།. དྟེའི་སྟྟེང་དུ་ཕོ་འཁོར་གཡས་མོ་འཁོར་གཡོན་

ཏུ་བཤམས།. སྟྟེང་དུ་བ་རྟེ།. མཐའ་སྐོར་དུ་ཡོལ་བ་སོགས་གོས་དར་སྟེར་པོ་

བཟང་པོས་བརྒྱན་པ།.མཐའ་ཆུ་གཉིས་ཉྟེར་སྤོད་སོགས་མཆོད་པ་མང་པོས་

བསྐོར།. དཀར་གཏོར་གཙང་མ་བཤམ།. འཁོར་ལོའི་སྟྟེང་དུ་གཟུངས་ཐག་

བཏགས་པའི་རོ་རྟེ་བཞག. སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཁ་ཟས་མ་རུང་བ་སྤངས་ཏྟེ་

དཀར་གསུམ་ལ་བརྟེན།. བསྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ནོར་རྒྱུན་མའི་དབང་ཐོབ་པ་

ཡིན་ན་ནོར་རྒྱུན་མ་དང་།.དྟེ་མིན་ན་ཡི་དམ་གང་ཡང་རུང་བའི་བདག་བསྐྱྟེད་

བསོམ།. འཁོར་ལོ་ལ་སྦང་གསུམ་བྱས་ལ་བསང་སྦངས་ནས་བསྐྱྟེད་དྟེ་

མཆོད་བསྟོད་བཟས་པའི་བར་དང་འཇུག་ཆོག་རྣམས་ཉིན་རྟེར་ཐུན་གསུམ་

བྱ།. གསུང་མི་ཆག་ཏུ་བྱྟེད་ན་ཕྱི་མས་མངོན་རོགས་བསྐྱྟེད་ནས་བཟས་པ་ལ་

བསླྟེབ་པ་དང་སྔ་མས་མཇུག་ཆོག་བྱས་ཏྟེ་སྤོད་ལམ་ལ་འཇུག. དྟེ་ལྟ་བུའི་

ཚུལ་གིས་ཞག་བདུན་སོགས་སྒྲུབ་ན་ཉི་མ་དང་པོ་ལ་སོ་སོར་བསྒྲུབས་ནས།.

གཉིས་པ་མན་ཆད་འཁོར་ལོ་ཁ་སྦར་ཏྟེ་གཉིས་སུ་མྟེད་པར་སྒྲུབ་པ་འབའ་
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ཞིག་བྱ།.འཁོར་ལོ་གཉིས་ཁ་སྦར་བའི་ཚེ།.མར།.ཀ་ར།.སྦྲང་རི།.རིན་པོ་ཆྟེ།.

སྨན།. དྲི་བཟང་དང་སྦར་བ་རི་མོ་ལ་མི་གནོད་པར་བྱུགས་ཏྟེ་ཁ་སྦར་ཞིང་

དར་སྐུད་སྟེར་པོས་རྒྱ་གྲམ་དུ་སྲུབ་མྟེད་པར་དཀྲིས་ཏྟེ་ཕོ་འཁོར་སྟྟེང་དང་

གཙོ་བོའི་དབུ་རྒྱབ་ཏུ་བསྟན་ཏྟེ་སྔར་གི་གནས་སུ་བཞག.གཉིས་སུ་མྟེད་པར་

སྒྲུབ་པ་ན་གདན་རྟེ་རྟེའི་སྟྟེང་དུ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་རྟེ་བཞུགས་ཤིང་ཡུམ་གི་

བརླ་གཡོན་པའི་སྟྟེང་དུ་ཡབ་རྣམས་བཞུགས་པར་བསམས།.བཟས་པའི་ཚེ་

གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་ཞིང་དམིགས་པ་ནི།. རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་

ཟྟེར་འཕྲོས་པ་འཁོར་ལོའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་རྒྱུད་བསྐུལ།. དྟེའི་ཐུགས་

ཀ་ནས་འོད་ཟྟེར་འཕྲོས།. སངས་རྒྱས་བྱང་སྟེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་

གཉིས་སུ་མྟེད་པའི་ཡྟེ་ཤྟེས་འོད་ཟྟེར་སྟེར་པོའི་རྣམ་པར་སྤན་དྲངས།.འཁོར་

ལོའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཐིམ།. དྟེ་དག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟྟེར་འཕྲོས།. འཇིག་

རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྣོད་བཅུད་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

བཀུག་ནས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐིམ་པས་ཚེ་བསོད་ནམས་དཔལ་

འབྱོར་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བསམ།. མཐར་འདོད་གསོལ།. འོད་ཞུ་བརན་

བཞུགས་སོགས་བྱ།. དྟེ་ལྟ་བུའི་ལོང་སྐབས་མྟེད་ན།. འདི་དཔའ་བོ་གཅིག་

གྲུབ་ཀི་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མྟེད་པའི་འཁོར་ལོ་ལ་

བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པས་འཁོར་ལོ་
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གཉིས་ལྟེགས་པར་ཁ་སྦར་ཏྟེ་སྒྲུབ་ཆོག་ལོགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟར་སྒྲུབས་

པས་ཀང་རུང་པར་གསུངས།.

ཚོགས་བདག་འཁོར་ལོ།

ཚོགས་བདག་འཁོར་ལོ་རིབས་བརྒྱད་པའི་ལྟྟེ་བའི་མཐར་མུ་ཁྱུད་

གཉིས་དང་།. རིབས་ཀི་མཐར་མུ་ཁྱུད་གཉིས་ཀིས་བསྐོར་བའི་ལྟྟེ་བར་ཧཱུཾ་ཧྲི་

བྷཱུཾ།. ལྟྟེ་བའི་མུ་ཁྱུད་དང་པོ་ལ་གུ་ག་ཎ་པ་ཏ་ཡྟེ་དཱ་ན་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བུཥྜིཾ་

ཀུ་རུ་ཨོཾ་གི་མཇུག་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྤྟེལ་ཚིག་འདོད་བཅོལ་བྱ།. མུ་ཁྱུད་གཉིས་

པ་ལ་བཛྲ་ཨ་དུ་ཤ་མ་ཛ་ཏ་ག་ཏ་པྟེ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་དཱ་ན་བ་སུ་ཨཱ་ཡུཿཔུ་ཎྜྟེྟེ་

པུཥྜིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།. ག་ག་ག་ག་ག་རྣམས་མཐར་སྤྟེལ་ཚིག. རིབས་བརྒྱད་ལ་

ག་རྟེ།. རིབས་ཀི་མུ་ཁྱུད་དང་པོ་ལ་རྟེན་འབྲྟེལ་སིང་པོ།. གཉིས་པ་ལ་བཀྲ་

ཤིས་རགས་བརྒྱད་རྣམས་འབྲི།.

གདན་གི་འཁོར་ལོ།

གདན་གི་འཁོར་ལོ་ནི།.བྲི་གཞི་གཅིག་ལ་སྣ་ཚོགས་རོ་རྟེ་དང་།.གཅིག་

ལ་དབུས་སུ་ནོར་བུ་དགའ་འཁིལ་དང་།. མཐར་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་འབྲི་

བའམ།. . སྣ་ཚོགས་རོ་རྟེའི་མཐར་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ཀིས་བསྐོར་བ་

འབྲི།.
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གནོད་སྦིན་གི་གཏྟེར་རྫས།

གནོད་སྦིན་གི་གཏྟེར་རྫས་ནི།.གསྟེར།.དངུལ།.ཟངས།.རག.དཀར་

ཡོལ།.རྫ་སོགས་ཀི་བུམ་པ་རབ་དགུ།.འབྲིང་ལྔ།.ཐ་མ་གཅིག་གི་ནང་དུ།.ས་

སྣ།.ཆུ་སྣ།.རོ་སྣ།.ཇ་སྣ།.བྲའོ་དང་བད་ཁ་སོགས་མ་ཡིན་པའི་འབྲས་གྲོ་ནས་

སོགས་འབྲུ་སྣ་བཟང་པོ།. ཁ་སུར་པ་ནི་སོགས་རུལ་བ་དང་རླན་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་ཤིང་ཏོག་བཟང་པོའི་རིགས།. ཤ་ཆང་སོག་ཙོང་སོགས་དྲི་ངན་ཞིང་མི་

གཙང་པའི་རིགས་མ་ཡིན་པའི་ཀ་ར་བུ་རམ་སོགས་ཁ་ཟས་བཟང་པོའི་ཟས་

སྣ།. སྦོང་སྐྱུག་བྱྟེད་པ་དང་དུག་རིགས་མ་ཡིན་པའི་འབྲས་བུ་གསུམ་དང་

བཟང་དྲུག་སོགས་བཟང་སྨན་གི་རིགས།. ཙན་དན་དཀར་དམར་ཨ་ཀ་རུ་ག་

བུར་ཛ་ཏི་ཁ་ཆྟེ་གུར་གུམ་སོགས་དྲི་བཟང་གི་རིགས།.བྟེྟེ་ཌཱུར་ཡ།.པདྨ་རཱ་ག.

ཨིནྡྲ་ནི་ལ།.མར་གད།.ཞི་མིག.གསྟེར།.དངུལ།.བྱུ་རུ།.མུ་ཏིག.གཡུ།.མུ་

མྟེན་སོགས་རིན་པོ་ཆྟེའི་རིགས།. གོས་དར་བཟང་པོའི་རིགས་རྙྟེད་ཚད་

ཐམས་ཅད་འོག་ནས་རིམ་བཞིན་བླུག་ཅིང་།.གཙོ་བོར།.གསྟེར།.དངུལ།.མུ་

ཏིག. མུ་མྟེན།. བྱུ་རུའམ་དུང་སྟྟེ་རིན་པོ་ཆྟེ་ལྔ།. ནས།. འབྲས།. གྲོ།. སན་མ།.

ཏིལ་ཏྟེ་འབྲུ་ལྔ།.སྦྲང་རི།.ཀ་ར།.ཞོ།.འོ་མ།.མར་ཏྟེ་བདུད་རི་ལྔ།.སླྟེ་ཏྲྟེས།.ཀཎྜ་

ཀཱ་རི།. དབང་ལག. རྒྱ་མཚོའི་ཝུ་བ།. ཤུ་དག་སྟྟེ་སྨན་ལྔ།. ཙན་དན་དཀར་

དམར།. ཛ་ཏི།. ག་བུར།. ཁ་ཆྟེ་གུར་གུམ་སྟྟེ་དྲི་ལྔ།. བཅས་རྒྱུད་སྟེ་འོག་མའི་
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བུམ་རྫས་ཉྟེར་ལྔ་རྣམས་བླུགས་ཏྟེ་ལྟེགས་པར་བགང་ལ་ཁ་དམ་པར་བཅད་

དྟེ་གོས་དར་སྟེར་པོས་ཁ་གཏུམས་ནས་རྒྱ་ཡིས་བསམ།.བང་མཛོད་ལ་མཁོ་

བའི་རིན་པོ་ཆྟེའི་སྣོད་ཀི་རིགས་ཟས་དང་འབྲུ་བཟང་པོས་བཀང་བ།. ཁྲབ་

རྨོག་གྲི་སོགས་གོ་མཚོན་གི་རིགས།. གོས་དར་རམ་རས་སོགས་ཀི་གོས་

དང་གོས་ཀི་རྒྱུའི་རིགས་སོགས་མདོར་ན་གདོན་ཅན་དང་གྲིབ་ཅན་སོགས་

མ་ཡིན་པའི་ནོར་རྫས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིགས་གང་འཛོམ་སྟ་གོན་བྱ།

གཉིས་པ་འབུལ་ཚུལ་དངོས།

གཉིས་པ་འབུལ་ཚུལ་དངོས་ནི།.དྟེ་ལྟར་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འཛོམས་

ནས་སྨན་འདམ་ལྟ་བུའི་རྟེན་ཆྟེན་པོའི་རིགས་བཞྟེངས་ནས་རུས་ཤིང་ལ་

སོག་ཤིང་བསམས་ཏྟེ།. དྟེ་ལ་གཟུངས་གཞུག་བསམས་ནས་འབུལ་དགོས་

པའང་ཡོད་ཅིང་།.ལུགས་མ་དང་འབུར་མ་དང་རས་བསྟེ་སོགས་ལས་བཟོས་

པ་ལ་རྟེན་གི་ཕྱི་དབྱིབས་གྲུབ་ནས་གཟུངས་གཞུག་འབུལ་དགོས་པས་རྟེན་

ཕྱི་མའི་རིགས་ལ་རྟེན་གི་ནང་གད་བདར་ལྟེགས་བྱས་ཏྟེ་སྲུབས་དང་བུ་ག་ཕྲ་

མོ་ཡོད་ན་ལྟེགས་པར་བཀག. དྲི་བཟང་ཞིབ་ཏུ་བདར་ཕྱྟེ་མ་གར་སླ་ཞོ་ཙམ་

བྱས་པ་རྟེན་གི་ནང་དུ་སབ་འཐུག་བའི་ཀོ་བ་ཙམ་ཁབ་པར་བྱུགས་ཏྟེ་དྲི་ངད་

མི་ཡལ་བའི་ཕྱིར་གྲིབ་སྐམ་བྱ།. གཟའ་སྐར་ཚེས་གྲངས་བཟང་པོའི་ཉིན་རྟེན་

དང་།.སོག་ཤིང་།.གཟུངས་དྲིལ་བ།.དྟེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་
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ལ་སྦང་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་རབ་གནས་བསྡུས་པ་ཟུར་འདྟེབས་ལོགས་

སུ་བཀོད་པ་ལྟར་བྱ།. ལས་བྱྟེད་རྣམས་ཤ་ཆང་སོག་ཙོང་ཐ་མི་ཁ་སོགས་མ་

རུང་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས།. དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སོགས་ཁ་ཟས་

བཟང་པོས་ཚིམ་པར་བྱས་ན་སྦིན་བདག་ལ་ལོངས་སྤོད་འཕྟེལ་བའི་རྟེན་

འབྲྟེལ་ཆྟེ་བར་གསུངས།.གོས་གསར་པ་གོན་ཏྟེ།.ཨོཾ་མནྟྲ་ངྷཱ་ཏུ་གརྦྷཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།.

ཞྟེས་པའི་སྔགས་དང་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་བཅད་འདོན་བཞིན་པའི་ངང་

ནས་ལས་བྱྟེད།. གསྟེར་སྐུ་སྐུ་ཚད་ཆྟེ་བ་ལ་སྐྱྟེ་མཆྟེད་བྱིན་རླབས་ཀི་སྔགས་

རྒྱས་པ་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་ལྟར་དང་།. བསྡུ་ན།. མིག་གཉིས་སུ་ཀིཾ་ཀིཾ།. རྣ་བ་

གཉིས་སུ་ཛིཾ་ཛིཾ།.སྣར་ཁཾ།.ལྟེར་རཾ།.དཔྲལ་བར་ཀཾ།.ལྟྟེ་བར་སཾ།.སྤི་བོར་ཨོཾ།.

མགྲིན་པར་ཨཱཿ. ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་རྣམས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་པ་གནས་སོ་

སོར་ནང་ནས་སྦར་ཐུབ་པ་རྣམས་ལྟེགས་པར་སྦར།.ཡང་ན་དྟེ་དག་གི་ཤོག་

དྲིལ་རང་རང་གི་ཐད་དུ་གཞུག. སྨན་སྐུའམ་རས་བསྟེ་ལྟ་བུ་ལ་ཚོན་འོག་ཏུ་

འབྲི།. ར་དབུ་མ་རོ་རྐང་གསུམ་གི་མཚོན་བྱྟེད་དུ་སོག་ཤིང་གི་གཡས་སུ་

དུར་བ་དང་།.གཡོན་དུ་ཀུ་ཤ་ཉག་མ་རྟེ་བཅིང་།.སངས་རྒྱས་ཀི་འཕྟེལ་གདུང་

སོག་ཤིང་གི་རྟེའི་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་ཏོག་གི་ནང་དང་ཆུང་ནས་དྟེར་

འཇུག་མི་བདྟེ་བ་ལ་བུམ་པའི་ནང་ངམ་ཐད་དུ་བཞུག. དྟེའི་འོག་ཏུ་རྟེ་བཙུན་

ཙོང་ཁ་བ་ལྟ་བུ་བ་མའི་སྐུ་བརྙན་དང་ལྟ་གྲུབ་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་མཁས་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

གྲུབ་ཡོངས་གྲགས་ཀི་སྐྱྟེས་ཆྟེན་དམ་པའི་སྐུ་གདུང་གི་རིང་བསྟེལ་དང་སྐུ་

བལ་གི་རིང་བསྟེལ།. མགྲིན་པའི་ཐད་དུ་བ་མ་དམ་པའི་ཐུགས་དམ་ཕྱག་

འཕྲྟེང་གི་རིགས།.ཐུགས་ཀའི་ཐད་དུ་གསང་བདྟེ་འཇིགས་གསུམ་སོགས་བ་

མྟེད་ཀི་ཡི་དམ་གི་སྐུ་བརྙན་དང་།. དྟེའི་འོག་ཏུ་སྟོན་པ་སྨན་བ་ཚེ་དཔག་མྟེད་

སོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བརྙན།. དྟེའི་འོག་ཏུ་བྱམས་འཇམ་དབྱངས་སྒོལ་

མ་དཀར་ལྗང་སོགས་སྟེམས་དཔའ་དང་སྟེམས་མའི་སྐུ་བརྙན།. དྟེའི་འོག་

མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་སོགས་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐུ་བརྙན་རྣམས་ན་བཟའ་ཁ་དོག་

གང་འཛོམ་གི་ཕྱི་དྲིལ་གོས་དང་སྟེར་པོས་དྲིལ་ཏྟེ་རིན་པོ་ཆྟེའི་ཕྲྟེང་བ་དང་།.

རིན་པོ་ཆྟེའི་ཕྱྟེ་མ་སྨན་དྲི་བཟང་རྣམས་ཀི་ཕྱྟེ་མ་དང་ལྷན་དུ་རིམ་པ་བཞིན་

སོག་ཤིང་ལ་བཅིང་།. དྟེ་དག་གི་བར་སྟོང་གི་སྲུབས་བར་དུ་རིན་པོ་ཆྟེ་དང་

སྨན་དྲི ་བཟང་གི་ཕྱྟེ ་མའི་འཐུམ་བུ་བཅུག་སྟྟེ་ཁད་མཉམ་པར་བྱས་ཏྟེ་

བསམས་ནས་དར་སྟེར་པོས་ལྟེགས་པར་དཀྲིས་ཏྟེ་སྐུའི་རྒྱབ་ངོས་ལ་གཏད་

ཅིང་གཡས་གཡོན་གི་དབུས་དྲངས་པོར་བཅུག..དྟེ་ནས་གཙུག་ཏོར་དང་བྲྟེ་

སྟོང་ནས་མར་རིམ་པ་བཞིན་དབུ་གཟུངས་ནོར་བུ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མྟེད་

ཁང་གི་གཟུངས།. གསང་བདྟེ་འཇིགས་གསུམ་གི་དབང་བསྐུར་བརྒྱུད་

བཤད་པ་མན་ངག་གནང་བ་གསུམ་གི་བརྒྱུད་པ།.ལམ་རིམ་གི་རྒྱ་ཆྟེན་སྤོད་

བརྒྱུད།. ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད།. ཉམས་ལྟེན་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད།. བྱིན་རླབས་ཉྟེ་
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བརྒྱུད་རྣམས་ཀི་བརྒྱུད་པ།. སོ་ཐར་བྱང་སྟེམས་ཀི་སོམ་པའི་བརྒྱུད་པ་

སོགས་བ་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་མཚན་སྔགས་དང་སངས་རྒྱས་བྱང་

སྟེམས་ཉན་རང་རྣམས་ཀི་མཚན་སྔགས།. གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར།.

གཙུག་ཏོར་འཁོར་བསྒྱུར་རྣམས་ཀི་སྔགས།. སྐུའི་མགུལ་དང་བྲྟེ་རྟེན་གི་ནང་

དུ་མགྲིན་གཟུངས་དབྱངས་གསལ།. སྐུའི་སྟོད་དང་མཆོད་རྟེན་གི་བུམ་སྟོད་

ལ་སྟོད་གཟུངས།.གསང་འདུས།.བདྟེ་མཆོག..འཇིགས་བྱྟེད།.ཀྟེྟེ་རོར།.འཁོར་

ཆྟེན།.དུས་འཁོར།.མ་ཧཱ་མ་ཡཱ།.སངས་རྒྱས་ཐོད་པ།.རོ་རྟེ་གདན་བཞི།.དགྲ་

ནག. གཤྟེད་དམར་སོགས་བ་མྟེད་ཀི་གཟུངས་སྔགས།. སྐུ་རྟེད་དང་བུམ་

རྟེད་ལ་རྟེད་གཟུངས།. རོར་དབྱིངས།. གཙུག་དགུ།. ཀུན་རིག་སོགས་རྣལ་

འབྱོར་རྒྱུད།. རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་སོགས་སྤོད་རྒྱུད།. དམ་ཚིགས་གསུམ་

བཀོད།. སྨན་བ།. ཚེ་དཔག་མྟེད།. མི་འཁྲུགས་པ་སོགས་བྱ་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་

སྔགས།. ལྟྟེ་འོག་དང་བུམ་སྨད་ལ་སྨད་གཟུངས་གཟུངས་ཆྟེན་སྟེ་ལྔ་དང་།.

ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྟེར་དུ་འཇུག་པའི་གཟུངས་དང་།. སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་གཟུང་

བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་སོགས་མདོ་གཟུངས་དང་།. སངས་རྒྱས་རབས་

བདུན་གི་གསོ་སྦོང་རྣམས་ཀ་ཐོ་ཁ་བྱང་གི་རིམ་པ་ལྟར་གཞུག. ཕྱག་ལ་

གཟུངས་འཇུག་ན་བ་མྟེད་ཀི་གཟུངས་དཔུང་མགོ་ནས་མཐྟེ་བོང་གི་བར་ལ་

ཡིག་མགོ་དཔུང་བ་དང་ལག་ངར་གི ་སྟྟེང་ངོས་ལ་བསྟན་ཏྟེ ་སོར་མོ ་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

གཤིབས་པ་ལྟར་བསྒིགས་ནས་འཇོག. སྐུའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་།. མཆོད་རྟེན་གི་

བར་རིམ་ལ་གྟེགས་བམ་འཇུག་ན།. བ་མྟེད་སོགས་རྒྱུད་སྟེ་བཞི།. ཤྟེར་

ཕྱོགས་མདོ་མང་།. འདུལ་བ་སོགས་སྔགས་ཕྱོགས་དང་མདོ་ཕྱོགས་ཀི་

བཀའ་རྣམས་ཀི་དབུ་ཤོག་ཡར་སློག. ཤོག་བུའི་བར་བར་དུ་དྲི་བཟང་གི་ཕྱྟེ་

མ་བཏབ་སྟྟེ་ན་བཟའ་ཕྱི་དྲིལ་སྟེར་པོས་གཡོགས་ཏྟེ་གོང་འོག་གོ་རིམ་མ་

ལོག་པར་གཞུག. . དྟེ་འོག་རྒྱུད་འགྲྟེལ་སྒྲུབ་ཐབས་མདོ་འགྲྟེལ་སོགས་རྒྱུད་

སྟེ་དང་སྟེ་སྣོད་ཀི་གོ་རིམ་ལྟར་གཞུག. དྟེ་དག་གི་བར་སྟོང་རྣམས་སུ་རིན་པོ་

ཆྟེ་དང་སྨན་དང་དྲི་བཟང་གི་འཐུམ་བུ་རྣམས་ཀིས་ཁྟེངས་པར་བཀང་ཞིང་

ཚགས་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་བྱ།. སྟོད་གཟུངས།. རྟེད་གཟུངས།. འདི་གཟུངས་

རྣམས་སོ་སོར་རིམ་པ་ཅི་ཙམ་འཇུག་དགོས་པ་བཅུག་པའི་བར་བར་དུ་

མཚམས་དར་ལྟེགས་པར་བཏང་།.རྟེན་དངོས་གཞིའི་ནང་དུ་གཟུངས་གཞུག་

ཁྟེངས་པ་ན་ཞབས་དར་བཏང་ཞིང་ཞབས་བཀགས་ཀིས་ལྟེགས་པར་བཀག.

པད་མའི་ནང་དུ་དབུས་སུ་བཀྲ་ཤིས།.དྟེའི་མཐར་ཆོས་སྐྱོང་།.ནོར་ལྷ།.དཔལ་

མགོན་རྒྱལ་ཆྟེན་སོགས་ཀི་སྔགས་རྣམས་གཞུག. གཟུངས་འཁྲུགས་སྟེལ་

བར་གྲགས་པའི་རིག་པ་ཕུ་རོན་ནམ་ཉྟེས་པ་ཀུན་སྟེལ་གི་གཟུངས་རྣམས་

སྟོད་སྨད་ཐམས་ཅད་དུ་གཞུག་རུང་བར་བཤད་ཅིང་སྐབས་ཐོབ་ཀི་སྤྟེལ་

ཚིག་གཟུངས་སོ་སོའི་མཇུག་ཏུ་སྦར།. བར་སྟོང་རྣམས་སྔར་བཞིན་འགྟེང་།.
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སྟེང་ཁྲིའི་ནང་དུ་འོག་ཏུ་བང་མཛོད་ཀི་རྫས་གོས་མཚོན་གོས་དམ་ཇ་བཟའ་

བཅའ་སྣོད་སྤད་རིན་པོ་ཆྟེ་སོགས་ལྟེགས་པར་བསྒིགས་ཏྟེ་སྲུབས་སྟོང་མྟེད་

པར་ཚགས་དམ་པར་བྱས་པའི་སྟྟེང་དུ་གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་བུམ་གཏྟེར་

དང་བཅས་པ་འཇོག་པ་ཡིན་ཞིང་།. དྟེ་ཡང་འོག་ཏུ་གདན་གི་འཁོར་ལོ་བཀྲ་

ཤིས་རགས་བརྒྱད་དང་།.སྣ་ཚོགས་རོ་རྟེའི་འཁོར་ལོ།.དྟེ་སྟྟེང་ཚོགས་བདག་

འཁོར་ལོ་རྣམས་ཁ་ཡར་བསྟན།. དྟེ་སྟྟེང་གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་ཕོ་འཁོར་སྟྟེང་

དང་།.མོ་འཁོར་འོག་ཏུ་བྱས་ཏྟེ་ཁ་སྦར་བ་རྣམས་ཀི་དབུས་ཀི་ལྷ་དང་།.ཡིག་

མགོ་རྟེན་གི་རྒྱབ་ངོས་སུ་འོང་བ་བྱས་ནས་དར་སྟེར་བོས་དྲིལ་ཏྟེ་བཞག..དྟེ་

སྟྟེང་བུམ་པ་དགུ་ཡོད་ན་དབུས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་ལྟེགས་པར་བཞག།.

བར་སྟོང་རྣམས་རིན་པོ་ཆྟེ་དང་སྨན་དང་དྲི་བཟང་སོགས་ཀི་འཐུམ་བུས་དམ་

དུ་གཅྟེར་དྟེ་ལྟེགས་པར་བཀང་ལ་ཁ་ལྟེགས་པར་བཀབ།. དྟེ་ལྟར་གཟུངས་

ཕུལ་གྲུབ་ནས་འཕྲལ་དུ་རབ་གནས་བསྡུས་པའམ་མ་གྲུབ་ན་ཤིས་བརོད་

རྒྱས་པར་བྱ།.

འདི་ཡན་ཆད་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་གཟུངས་འབུལ་འཁྲུལ་སྤོང་ཉིན་བྱྟེད་དང་

དྟེའི་ཕྱག་ལྟེན་མཐོང་བརྒྱུད་ལྟར་བཀོད་པ་ཡིན།
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

པཎ་ཆྟེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་གཟུངས་འབུལ་

ནོར་བུའི་མྟེ་ལོང་ལྟར་བཤད་པ།

༄༅།. །པཎ་ཆྟེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་གཟུངས་འབུལ་

ནོར་བུའི་མྟེ་ལོང་ལྟར་ན་སོག་ཤིང་རྒྱུ་ཙན་དན་དཀར་དམར་ཤུག་པ་

སོགས།.དབྱིབས་གྲུ་བཞི་འམ་ཟླུམ་པོ།.རིང་ཐུང་རྟེན་དང་འཚམ་པ་ར་རྟེ་མ་

ལོག་པ་ལ་སོག་ཤིང་བརྟེན་པའི་སྔགས་ཅི་མང་འདྲི་བའམ་དཀྲི།. ནང་གཞུག་

གི་གཙོ་བོ་ནི་རིང་བསྟེལ་དུ་གྲགས་པ་བཞིའི་ནང་ནས་ཆོས་སྐུའི་རིང་བསྟེལ་

གཟུངས་ཆྟེན་སྟེ་ལྔས་མཚོན་པའི་མདོ་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ནས་འབྱུང་བའི་

གཟུངས་བྱིན་རླབས་ཅན་མཐའ་དག་ཡིན།. གཟུངས་རྣམས་དྲི་བཟང་གིས་

བྱུགས་ཏྟེ་འཇུག་ནས་དམ་པར་དྲིལ།. འཇུག་ལུགས་ར་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་

རྣམས་ཀི་མཚན་འབྲུ་གསུམ་དང་སྤྟེལ་བ་གང་མང་རིང་བསྟེལ་རྣམས་དྲི་

བཟང་དང་ན་བཟའ་བཟང་པོས་གཏུམས་ནས་དབུའི་ནང་སོགས་མཐོ་ས།.

རིག་པ་ཆྟེན་མོའི་གཟུངས་ཀང་དབུ་དང་བྲྟེའི་ནང་།. རྟེན་འབྲྟེལ་སིང་པོ་དང་

ཉྟེས་པ་ཀུན་སྟེལ་སྟོད་སྨད་ཐམས་ཅད་དུ།. གཟུངས་ཆྟེན་གཞན་བཞི་གཙོ་

བོར་ཐུགས་ཀ.གཟུངས་གཞན་དང་གསུང་རབ་རྣམས་རྒྱུད་སྟེ་དང་ཐྟེག་པའི་

རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་མ་འཁྲུགས་པར་གཞུག.པདྨའི་ནང་དུ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་
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ལྷའི་གཟུངས་རྣམས་གཞུག.བ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་སྟེམས་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་

ཀི་སྐུ་བརྙན་ཡང་རྟེན་དང་ཞལ་ལྟ་ཕྱོགས་མཐུན་པར་སྔར་གི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་

བར་གཞུག. སྣམ་བུའི་ན་བཟའ་སོག་ཆགས་འཇུག་ཉྟེན་ཆྟེ་བས་ཆྟེར་མི་

འཇུག་ཅིང་ཅུང་ཟད་འཇུག་ན་གཟུངས་དང་སྐུ་འདྲའི་མཚམས་སུ་ཕན་ཚུན་

མི་འཁོལ་བའི་ཕྱིར་སྟྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ་གཞུག.ཞབས་ཕྱགས་ཀི་རིགས་

གལ་ཏྟེ་འཇུག་ཚེ་དམའ་སར་གཞུག.མཆོད་པའི་ཕྱིར་རིན་པོ་ཆྟེའི་རིགས་ཧ་

ཅང་ཆྟེ་བ་མིན་པ་དུ་མ་དང་དྲི་བཟང་སིལ་མ་སྣ་ཚོགས་ཀང་དབུ་ཞབས་

ཐམས་ཅད་དུ་གཞུག. ཐ་མལ་བའི་སྐྲ་སྟེན་བཅུག་ན་གང་ཟག་དྟེ་ལ་གནོད་

པར་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས་པས་མི་གཞུག. གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་འབྲི་

ཚུལ་ནི།.རྟེན་དང་འཚམས་པའི་བྲི་གཞི་གསྟེར་དངུལ་ཟངས་གོས་དར་ཤོག་

གུ་སོགས་བཟང་པོ་ལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟྟེ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་ཟ་གདན་རྟེ།.

དྟེའི་སྟྟེང་དུ་གཅིག་ལ་དབུས་སུ་ཛམ་བྷ་འི་ཐུགས་ཀར་ཛམ།. དྟེའི་མཐར་

མདུན་ནས་གཡས་སྐོར་དུ།. ཨོཾ་ཛམ་བྷ་ལ་ཛ་ལྟེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།. ཤར་གི་འདབ་

མར་ནོར་བུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཀར་མཾ།. ལྷོར་གང་བ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཀར་

བུཾ།. ནུབ་ཏུ་ནོར་སྦིན་མའི་ཐུགས་ཀར་ངྷཾ།. བྱང་དུ་རྣམ་སས་ཀི་ཐུགས་ཀར་

པྱཻཾ།.མྟེར་ཀྱཻ་ལི་མ་ལིའི་ཐུགས་ཀར་ཀོ།.བདྟེན་བྲལ་དུ་པི་ཙི་ཀུནྡྲ་ལིའི་ལུགས་

ཀར་བིཾ།. རླུང་དུ་སོའི་དབང་པོའི་ཐུགས་ཀར་མུཾ།. དབང་ལྡན་དུ་སྤོད་པའི་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

དབང་པོའི་ཐུགས་ཀར་ཙཾ།. གཅིག་ལ་དབུས་སུ་ནོར་རྒྱུན་མའི་ཐུགས་ཀར་

བཾ།.ཤར་དུ་ཟ་མཛེས་མའི་ཐུགས་ཀར་ཙཾ།.བྱང་དུ་སྦིན་མའི་ཐུགས་ཀར་དཾ།.

ནུབ་ཏུ་རབ་སྦིན་མའི་ཐུགས་ཀར་སུཾ།. ལྷོར་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཾ།.

དབང་ལྡན་དུ་རབ་བཟང་མའི་ཐུགས་ཀར་སུཾ།. རླུང་དུ་སས་མའི་ཐུགས་ཀར་

གུཾ།. བདྟེན་བྲལ་དུ་ལྷ་མོའི་ཐུགས་ཀར་དྟེཾ།. མྟེར་དབྱངས་ཅན་མའི་ཐུགས་

ཀར་སྭྟེཾ།. ཕྱི་མ་རྣམས་ལའང་རང་རང་གི་ས་བོན་གི་མཐར་མདུན་ནས་

གཡས་སྐོར་དུ་རང་རང་གི་སྔགས་ཤོང་ན་སྭཱ་ཧཱའི་གོང་དུ་སྤྟེལ་ཚིག་སྦར་

ནས་མ་ནོར་བར་དག་པར་འབྲི།. ལྷ་ཐམས་ཅད་ཕོ་མོའི་དབྱྟེ་བ་ཅུང་ཟད་མ་

གཏོགས་གསྟེར་མདོག..ཡབ་རྣམས་སྐུ་ཤ་དང་ལྟོ་བ་རྒྱས་པ།.གཡས་མཆོག་

སྦིན་གིས་བི་ཛ་པཱུ་ར་དང་།.གཡོན་ནྟེའུ་ལྟེ་འཛིན་པ།.ཡུམ་རྣམས་ནུ་འབུར་

རྒྱས་ཤིང་གཡས་མཆོག་སྦིན་དང་།. གཡོན་འབྲས་ཀི་སྟེ་མ་འཛིན་པ།.ཡབ་

ཡུམ་ཐམས་ཅད་ལྷ་རྫས་ཀི་ན་བཟའ་དང་རིན་པོ་ཆྟེའི་རྒྱན་ཅན།. གཏྟེར་བུམ་

ལ་སྟེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ།. འཁོར་རྣམས་དང་སྔགས་ཀི་

དབུ་ཕྱིར་བསྟན་པ།. པད་འདབ་ཀི་ཕྱི་ལ་མུ་ཁྱུད་བྱྟེད་པར་མ་བཤད་པས་

མྟེད་ཀང་རུང་ལ་དམ་པ་སྔ་མ་འགའ་ཞིག་གིས་མཛད་པ་ལྟར་ན་བྱས་ཀང་

འགལ་བ་མྟེད་པས་བྱྟེད་ཚེ་མུ་ཁྱུད་གསུམ་གི་དང་པོར་རྟེན་འབྲྟེལ་སིང་པོ།.

གཉིས་པར་དབྱངས་གསལ་སྤྟེལ་ཚིགས་དང་བཅས་པ་མདུན་ནས་གཡས་
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སྐོར་དུ་འབྲི།.གསུམ་བར་རོ་རྟེའི་ར་བ་པ་ཏྲས་བསྐོར་བ་བྱ།.འགྲྟེལ་པར་སྐར་

མ་རྒྱལ་ལ་བྲིས་ནས་དྟེ་ཉིད་ཀི་ཉིན་པར་རབ་གནས་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་

བྱ་ཞིང་དྟེའི་ཚུལ་ནི།. བདག་ཉིད་གསང་བདྟེ་སོགས་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་དང་

ལྡན་པས་འཁོར་ལོ་གཉིས་གསང་སྦར།. སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟའི་སྟྟེང་དུ་

རང་རང་གི་ས་བོན་ལས་ཡབ་རྣམས་བྲིས་པའི་སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བསྐྱྟེད་

པའི་བརླ་གཡོན་པའི་སྟྟེང་དུ་ཡུམ་རྣམས་བཞུགས་པའི་ཕྱག་གཡས་པས་

ཡབ་ལ་འཁྱུད་པ།.ཡུམ་རྣམས་ཀི་གདན་པད་ཟའི་སྟྟེང་དུ་གནམ་རྒྱན་སོགས་

མཆོད་སྤིན་དུ་བསྐྱྟེད།. གནས་གསུམ་བྱིན་གིས་རླབས།. ཡྟེ་ཤྟེས་པ་གཞུག..

དབུ་ལ་རིན་འབྱུང་གི་རྒྱས་གདབ།. མཆོད་པ་བྱ་སྤོད་བཞིན་བྱིན་གིས་

བརླབ།.མཆོད་བསྟོད་བཟས་པ་བྱ།.བཟས་པའི་ཚེ་རོ་རྟེ་གཟུངས་ཐག་བཟུང་

ལ།. གནོད་སྦིན་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལས་འོད་འཕྲོས།. འཇིག་རྟེན་དང་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཅི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་

བཀུག་སྟྟེ་སྦིན་བདག་གམ་བདག་ཉིད་གང་དུ་གནས་པའི་ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་

ཕྱོགས་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་གང་བར་བསམས་ནས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གི་

སྔགས་བརྒྱ་ར་རྟེ་དང་འཁོར་གི་སྔགས་ཉྟེར་གཅིག་རྟེ་ཉུང་མཐར་བྱས་པ་

བཟ།. མཇུག་ཏུ་མཆོད་བསྟོད།. བཟོད་གསོལ།. དགྟེས་བཞིན་དུ་བྲིས་པའི་

འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་འོད་ཞུ་བརན་བཞུགས།. བཀྲ་ཤིས་རྣམས་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

བྱས་ཏྟེ་ཕོ་འཁོར་འོག་མོ་འཁོར་སྟྟེང་དུ་བྱས་ལ་བར་དུ་འབྲུ་དང་རིན་པོ་ཆྟེའི་

ཕྱྟེ་མ་ཅུང་ཟད་བཅས་པའི་ཀ་ར་དང་སྦྲང་རིས་བྱུགས་ཏྟེ་སྦར་ནས་དར་

དམར་སྟེར་ཅི་རིགས་པའི་ན་བཟས་ཀླུབས།. གཙོ་བོའི་དབུ་རྟེན་གི་རྒྱབ་ཏུ་

བསྟན་ཏྟེ་རིན་པོ་ཆྟེ་དང་འབྲུ་སྣ་དང་དར་ཚོན་དང་དྲི་བཟང་མང་པོའི་དབུས་

སུ་བཞག. འཚམས་དར་དམར་སྟེར་གང་རུང་གིས་བྱས་ལ་ཞབས་བསམས་

པར་བྱ།. དྟེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་སྔ་མ་ནོར་རྒྱུན་མ་གཙོ་བོར་བྱས་པ་དང་ཕྱི་མ་

ཛམ་བྷ་ལ་གཙོ་བོར་བྱས་པ་ཡིན་ལ་ལུགས་སྔ་མ་ལས་ན་བཟའ་དང་

མཚམས་དར་སྟེར་པོ་བཤད་པ་རྒྱས་པའི་ལས་གཙོ་ཆྟེ་བ་དང་།. ཕྱི་མ་ལས་

དམར་སྟེར་གཉིས་ཀ་བཤད་པ་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སོགས་རྒྱས་པའི་

ལས་དང་དྟེ་དག་འགུག་པའི་དབང་གི་ལས་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པ་ལ་དགོངས་པ་

ཡིན་པས་གཉིས་པོ་གང་བྱས་ཀང་མི་རུང་བ་མྟེད་ལ།. ལུགས་གཉིས་གང་

བྱྟེད་ཀང་ལུགས་དྟེར་དམིགས་བསལ་ཡོད་པ་རྣམས་དྟེ་བཞིན་དུ་བྱ་བ་དང།.

དམིགས་བསལ་མྟེད་པ་ལུགས་གཅིག་ཤོས་ནས་ཁ་འགྟེགས་དགོས་པ་

རྣམས་ཁ་བསྐང་སྟྟེ་དམ་པའི་ཕྱག་སོལ་དང་མཐུན་པར་བྱ་ཡི།.བཤད་ཁུངས་

དང་མཐོང་བརྒྱུད་གང་ཡང་མྟེད་པའི་རོགས་བཟོས་རང་གཞན་གི་མགོ་

བསྐོར་བར་མི་བྱའོ།.།
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. རྒྱལ་བས་སྐྱྟེས་དགུའི་བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་ཏུ།.།

. ལན་ཅིག་མིན་པར་བསྔགས་པའི་སྐུ་བརྙན་དང་།.།

. མཆོད་རྟེན་རྣམས་ལ་གཟུངས་གཞུག་འབུལ་བའི་ཚུལ།.།

. བོད་ཀི་དམ་པ་མང་པོས་སྣ་ཚོགས་མཛད།.།

. ཁད་པར་ཡབ་སས་གཉིས་ཀི་ལྟེགས་བཤད་ཟུང་།.།

. རབ་གསལ་ཉི་ཟ་ལྟ་བུ་ཡོད་བཞིན་དུ།.།

. བརོད་བྱའི་འོད་ཀིས་སྟོང་པའི་བརོད་བྱྟེད་ནི།.།

. མྟེ་ཁྟེར་ལྟ་བུའི་རོམ་པས་ཅི་ཞིག་བྱ།.།

. འོན་ཀང་ཧ་ཅང་རྒྱས་དང་བསྡུས་པ་ཡིས།.།

. བྱིས་བོས་དོན་གི་སིང་བོ་མཐོང་དཀའ་བ།.།

. འདི་ན་ཡོད་ཅྟེས་ཕྱོགས་ཙམ་མཚོན་པ་ཡི།.།

. སོར་མོའི་བརའ་སྟོན་ལྟ་བུ་འདི་བྱས་སོ།།.།།.

ཅྟེས་རྟེན་ལ་གཟུངས་གཞུག་འབུལ་ཚུལ་ཤྟེལ་དཀར་མྟེ་ལོང་ཞྟེས་བྱ་བ་འདི་ནི།. བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀི་མདོ་རྒྱུད་དང་འཕགས་ཡུལ་གི་པཎ་གྲུབ་ཀི་གཞུང་ལས་རྟེན་ལ་དྟེ་བཞིན་གཤྟེགས་པའི་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

རིང་བསྟེལ་དང་གཟུངས་སྔགས་འགའ་ཞིག་གཞུག་པར་བཤད་པ་ལས་གཟུངས་བཞུགས་འབུལ་

ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་མ་མཐོང་ཡང་བོད་ཀི་བ་མ་མང་པོས་མཛད་པའི་ཡིག་ཆ་སྣ་ཚོགས་འདུག་

ཅིང་།.ཁད་པར་པཎ་ཆྟེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོས་མཛད་པའི་གཟུངས་འབུལ་ནོར་བུའི་འཕྲྟེང་བ་དང་།.རྒྱལ་

དབང་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་གཟུངས་འབུལ་འཁྲུལ་སྤོང་ཉིན་བྱྟེད་གཉིས་ལྟེགས་པར་བཤད་པའི་

མཆོག་ཏུ་སྣང་ནའང་།.སྔ་མ་ཧ་ཅང་བསྡུས་དྲགས་པ་དང་།.ཕྱི་མ་རྒྱས་དྲགས་པས་བོ་དམན་དག་གིས་

གོ་དཀའ་བར་འདུག་པས།. གོ་བདྟེ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་པ་ཞིག་གིས་ཞྟེས་དོན་གཉྟེར་ཅན་འགའ་

ཞིག་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར།.མཁས་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྟེ་ཕ་བོང་ཁ་བ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པའི་

ལྟེགས་བཤད་དང་།. གཞན་ཡང་ཡིག་ཆ་དུ་མ་དང་།. རང་གི་ཕྱག་ལྟེན་མཐོང་རྒྱུད་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན་

ཏྟེ་ཡབ་སས་ཀི་ལྟེགས་བཤད་གཉིས་ཀི་ཟུར་རྒྱན་དང་ཞབས་ཏོག་ལ་དམིགས་ཏྟེ།. ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་

ཀི་མཐར་སྐྱྟེས་པའི་ཅོལ་ཆུང་གི་ན་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཆོས་ལྡན་གིས།. འཇམ་དབྱངས་གོང་མའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བོད་ཆོས་ལྷ་ཁང་དུ་གྲགས་པར་སྦར་བའི་ཡི་གྟེ་བ་ནི་སྨོན་ལམ་རིན་ཆྟེན་ནོ།.།

འདིས་ཀང་སྟེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག།.།།
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གཟུངས་འབུལ་གི་ལག་ལྟེན་འཁྟེར་བདྟེ་

བཞུགས་སོ།།

༄༅།. །སྐྱྟེ་རྒུའི་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཞིང་དམ་པ་སྐུ་དང་ཐུགས་

ཀི་རྟེན་ལ་གཟུངས་གཞུག་འབུལ་ཚུལ་ལག་ཏུ་བང་བའི་རིམ་པ་ལ།. སོག་

ཤིང་ཙནྡན་ནམ།. ཤུག་པའམ།. འབྲས་བུ་ཅན་གི་ཤིང་གང་ཡང་རུང་བ་མ་

བཅད་པའི་སྔ་རོལ་ནས་ཕྱོགས་མི་ནོར་བའི་མཚན་མ་བཏབ་པ།. མཆོད་རྟེན་

གི་ཆོས་འཁོར་ཡན་དམིགས་ཀིས་བསལ་བའི་ཟླུམ་པོ་དང༌།. གཞན་ཐམས་

ཅད་གྲུ་བཞི་པ་ར་རྟེའི་རྣམ་པའི་ཕྲ་སོམ་ཡོད་པ་བྱས་ལ།. རྟེ་མོར་རྣམ་རྒྱལ་

མཆོད་རྟེན་དང༌།. ར་བར་རོ་རྟེ་ཕྱྟེད་པ་བརོ་བའམ་བྲི།. རིང་ཐུང་གི་ཚད་སྐུ་

གཟུགས་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ངམ་ལྟྟེ་བ་ཡན་ཆད་དང༌།. མཆོད་རྟེན་ལ་གདུང་ཆྟེན་

ཡན་གི་ཚད་དུ་བྱ།. དྟེ་ལ་ཡི་གྟེ་གང་གིས་འབྲི་བའི་མདོག་དང་མི་ཟོས་པའི་

ཚོན་དང་དྲི་བཟང་གིས་བྱུག. གནས་ལྔའི་ཐད་དུ།. ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཏྲཾ་ཧྲིཿཞྟེས་པ་

དང༌།. སྐུའི་དབུའི་དབྱིངས་དང་མཆོད་རྟེན་གི་བྲྟེའི་ཐད་ཙམ་ལ།. ཨོཾ་སརྦ་

བིདྱ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞྟེས་པ་དང༌།.མགྲིན་པའི་ཐད་དུ།.ཨ་ཨཱ།.ནས།.ཧ་ཀ།.ཞྟེས་པའི་

བར་གི་དབྱངས་གསལ་དང༌།. ཐུགས་ཀའི་ཐད་དུ།. ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥྟེ་སྭཱ་ཧཱ།.

ཞྟེས་པ་དང༌།. ལྷ་གང་ཡིན་གི་སྔགས་ལ་འདོད་བཅོལ་སྤྟེལ་ཚིག་སྦར་བ་
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དང༌།. ལྟྟེ་འོག་ཏུ་ཤར་ངོས་ལ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ།. ལྷོར་དྲི་མྟེད།. ནུབ་ཏུ་

གསང་བ་རིང་བསྟེལ།. བྱང་དུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱན་འབུམ་གི་གཟུངས་རིང་ཐུང་

གཉིས་ཀའམ་གང་རུང༌།. བཞི་ཀའི་གཤམ་དུ་རྟེན་འབྲྟེལ་སིང་པོ།. ཆོས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་།. །ཞྟེས་སོགས་རྟེན་འབྲྟེལ་སིང་པོ་བོད་སྐད་

དུ་བསྒྱུར་བ།.གསང་གནས་ཀི་ཐད་དུ།.ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡྟེ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞྟེས་པ་

རྣམས་བྲི།. གཟུངས་ཤོག་མཐུད་དགོས་པ་རྣམས་མ་ནོར་བར་ལྟེགས་པར་

སྦར།. དྲི་བཟང་པོས་བྱུག. བགྟེགས་བསྐྲད་རབ་གནས་བསྡུས་པ་བྱ།. དབུ་

ནས་ནང་དུ་དམ་པོར་དྲིལ།. དབུ་ཞབས་མི་ལོག་པ་དང༌།. དབུ་གཟུངས་

སོགས་གང་ཡིན་གི་མཚན་མ་གདབ།. སྦང་བ་དང་རབ་གནས་བྱ།. གནོད་

སྦིན་སོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་བྲི་སྒྲུབ་དང་བུམ་སྒྲུབ་སོགས་གཞུང་བཞིན་

ལྟེགས་པར་བྱ།.འབུལ་བའི་ལས་བྱྟེད་པ་པོ་ཁྲུས་བྱས།.གོས་གསར་པ་གོན།.

ཤ་ཆང་སོག་བཙོང་སོགས་ཁ་ཟས་མི་རུང་བ་སྤང༌།. ཡི་དམ་གི་ང་རྒྱལ་ལ་

གནས་པས།.གཟུངས་འབུལ་བའི་གནས་ཁང་དུ།.སྐུ་གཟུགས།.སོག་ཤིང༌།.

གཟུངས་དང༌།. བྱིན་རླབས་རྟེན་དྲི་བཟང༌།. སྨན་སྣ།. འབྲུ་སྣ།. རིན་པོ་ཆྟེའི་

རིགས།. ཐུམ༌རྫས་སོགས་མདོར་ན་དྟེར་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་

ཚོགས་པ་ལ།. བགྟེགས་བསྐྲད་དྲག་ཏུ་བྱ།. བསྲུང་འཁོར་བསོམ།. སོ་སོར་

རབ་གནས་བྱས་ལ།. ཨོཾ་མནྟྲ་དྷཱ་ཏུ་གརྦྷཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།. ཞྟེས་པ་དང༌།. གཞན་ཡང་
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བཀྲ་ཤིས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་ཅི་རིགས་འདོན་ཅིང༌།. ལས་བྱྟེད་སྦིན་

བདག་ཐམས་ཅད་ཡིད་དགའ་སྤོ་དང་ལྡན་པས།. བཀྲ་གང་ཤིས་དང་རྟེན་

འབྲྟེལ་གང་ལྟེགས་བྱ།

རྟེན་གཞུག་པའི་རིམ་པ།. སངས་རྒྱས་ཀི་འཕྟེལ་གདུང་གིས་ཐོག་

དྲངས།. སྐུ་གདུང༌།. སྐུ་བལ།. སྐུ་ཡུངས་འབྲུ་ལྟ་བུའི་རིང་བསྟེལ།. བ་མ་དམ་

པའི་ན་བཟའི་ཚལ་པ་སྐྱི་མ་ཆགས་པ་རྣམས།. སྐུ་གཟུགས་ཀི་དབུ་གཙུག.

མཆོད་རྟེན་གི་ཏོག་དང་གདུགས་ཀི་ནང༌།.ནོར་བུ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མྟེད་ཁང་

ལ་རྒྱས་པའི་སྤྟེལ་ཚིག་སྦར་བ།. མཛོད་སྤུའི་ཐད།. བ་མ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་

གཟུངས།. གདུགས་དཀར།. གཙུག་ཏོར་འཁོར་བསྒྱུར་གི་གཟུངས་ལ་བར་

ཆད་ཞི་བའི་སྤྟེལ་ཚིག་སྦར་བ་རྣམས།.ནོར་བུ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མྟེད་ཁང་གི་

འོག་དང༌།. མཆོད་རྟེན་གི་བྲྟེ་ཡན།. དབྱངས་གསལ་གི་གཟུངས།. གསུང་རོ་

རྟེ་མཚོན་པའི་འཕྲྟེང་བ་རྣམས།. སྐུའི་མགུལ་དང༌།. མཆོད་རྟེན་གི་བྲྟེ་ཞབས།.

བ་མྟེད་ཀི་གཟུངས།. ཐུགས་རོ་རྟེ་མཚོན་པའི་རོ་རྟེ་རྣམས་སྐུའི་ཁོག་སྟོད་

དང༌།. མཆོད་རྟེན་གི་བུམ་སྟོང༌།. རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད།. སྤོད་རྒྱུད།. བྱ་རྒྱུད་ཀི་

གཟུངས་དཀྱུས་མ་རྣམས་གོ་རིམ་མ་ལོག་པར་བ་མྟེད་ཀི་གཟུངས་ཀི་འོག.

གཟུངས་ཆྟེན་སྟེ་ལྔ།. ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྟེར་དུ་འཇུག་པ།. མདོ་གཟུངས་

རྣམས།. སྐུའི་ལྟྟེ་འོག་དང༌།. མཆོད་རྟེན་གི་བུམ་སྨད་ལ་གཞུག་ཅིང༌།. སོག་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

ཤིང་ཡོད་ན་དྟེ་ལ་བཅིང༌།. ན་བཟའ་དར་རས་སྟེར་པོས་དཀྲིས།. སྟོད་

གཟུངས།.བར་གཟུངས།.སྨད་གཟུངས་རྣམས་ལ་འཚམས་དར་ལྟེགས་པར་

བཏང༌།.གྟེགས་བམ་འཇུག་ཚེ་རྒྱུད་སྟེ་བཞི་དང་ཐྟེག་པ་ཆྟེན་པོའི་མདོ་རྣམས་

བཞུགས་བདྟེ་ན་རང་རང་གི་གཟུངས་ཀི་ཐད་དང༌།. དྟེར་བཞུགས་མི་བདྟེ་ན་

རྒྱུད་སྟེ་གོང་འོག་དང་ཐྟེག་པ་ཆྟེ་ཆུང་གི་མདོ།.དྟེའི་དགོངས་འགྲྟེལ་གི་བསྟན་

བཅོས།. ཆོས་སྐྱོང་གི་མངོན་རོགས་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་ཚོགས་སོགས་གོ་རིམ་

མ་ལོག་པར་སྐུའི་དཀིལ་ཀྲུང་དང་མཆོད་རྟེན་གི་བང་རིམ་གི་ནང་དུ་གཞུག་

ཅིང༌།.

དྟེ་ཡང་ཤོག་བུའི་བར་བར་ལ་དྲི་བཟང་གི་ཕྱྟེ་མ་བཏབ།. དབུ་ཤོག་

ཡར་ལོག་པའི་ཡི་གྟེའི་དབུ་རྟེན་གི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་འོང་བ་བྱས་ཏྟེ།.ནང་དྲིལ་

གོས་དར་གང་འབྱོར་དང༌།. ཕྱི་དྲིལ་དར་རས་སྟེར་པོས་དྲིལ་ཏྟེ་བཞུགས་སུ་

གསོལ།.འབུར་སྐུའི་རིགས་འཇུག་ན་རྒྱུད་སྟེའི་ལྷ་སྐུ་རྣམས་རྒྱུད་སྟེ་རང་རང་

གི་གཟུགས་ཀི་ཐད་དུ་གཞུག. བ་མའི་སྐུ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐུ།. བ་གཟུངས་

ཀི་ཐད་དང༌།. ལྟྟེ་འོག་ཏུ་གཞུག. བྲིས་ཐང་འཇོག་ན་གོ་ནས་དྲིལ་ཏྟེ་ན་བཟས་

བཏུམ་ལ་དབུ་ཞབས་མ་ལོག་པར་གཞུག་ཅིང༌།. ཐད་གང་དུ་འཇུག་པ་འབུར་

སྐུ་དང་མཚུངས།. དྟེ་དག་གིས་མ་ཁྟེངས་པའི་སྲུབ་སྟོངས་རྣམས་བུམ་རྫས་

ཉྟེར་ལྔ།. དྲི་བཟང་ཅི་འབྱོར་གི་ཕྱྟེ་མ།. ཤུག་ཕྱྟེ།. སྤང་སྤོས་སོགས་དར་རས་
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སྟེར་པོར་ཐུམ་བུ་བྱས་ཏྟེ་འགྟེངས།. སྐུའི་པད་གདན་གི་སྟོད་དང༌།. མཆོད་

རྟེན་གི་སྟེང་ཁྲིའི་སྟོད་ཀི་ནང་དུ།.དབུས་སུ་བཀྲ་ཤིས།.གཡས་སུ་ཆོས་སྐྱོང༌།.

གཡོན་དུ་དཔལ་མགོན།. རྒྱབ་ཏུ་ནོར་ལྷ་ཕྱོགས་སྐྱོང་རྒྱལ་ཆྟེན་སོགས་ཀི་

སྔགས།.དྟེ་དག་གི་བར་བར་དུ་བྲའོ་དང་པད་ཁ་མ་ཡིན་པའི་འབྲུ་སྣའི་རིགས་

དར་རས་སྟེར་པོས་བཏུམས་ནས་བཅུག་ལ་དར་སྟེར་པོས་འཚམས་བཅད་

དྟེ་མི་ལུག་པར་བྱ།. སྟེང་ཁྲིའི་ནང་གི་འོག་ཏུ་ཞབས་བཀག་འཁོར་ལོ།. དྟེའི་

སྟྟེང་དུ་བུམ་གཏྟེར།. དྟེའི་སྟྟེང་དུ་ཚོགས་བདག་དང༌།. གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་

ལྟེགས་པར་བཞག་ཏྟེ་སྤི་འགྲོའ།ོ.།

དམིགས་རྣམས་བསལ་ལ།.བ་མ་དམ་པ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤྟེགས་པའི་

དགོངས་རྫོགས་དང༌།. ཚེ་འདས་གཞན་གི་དོན་དུ་བཞྟེངས་པའི་ནང་རྟེན་ལྟ་

བུ་ལ།. གཤྟེགས་པ་དྟེ་ཉིད་རང་གི་ར་བའི་བ་མའི་སྐུ་བྲིས་འབུར་གང་རུང༌།.

དར་གིས་དྲིལ་བའི་རིན་པོ་ཆྟེ།.སྨན་དྲི་བཟང་དང་ལྷན་ཅིག་ན་བཟས་གཏུམས་

པའི་ཕྱི་རོལ་དུ།. དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རོ་རྟེ་སློབ་དཔོན་ཆྟེ་གྟེ་མོ་ཞྟེས་

བགི་བས།. བ་མ་དམ་པ་རོ་རྟེ་སློབ་དཔོན་ཞིང་ཁམས་གཞན་དག་ཏུ་སྟེམས་

ཅན་གི་དོན་རླབས་པོ་ཆྟེ་འགྲུབ་པ་སོགས་ཇི་ལྟར་བཞྟེད་པའི་དགོངས་པ་

རྣམས་རྫོགས་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།. ཞྟེས་པའམ་ཚེ་འདས་ཆྟེ་གྟེ་

མོ་སིག་སྒིབ་ཉྟེས་ལྟུང་གི་ཚོགས་དག་ཅིང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་
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ཏྟེ་མྱུར་དུ་རོ་རྟེ་འཛིན་པའི་ས་ཐོབ་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།. ཞྟེས་པ་

ལྟ་བུ་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་སྦར་གི་འདོད་གསོལ་བྲིས་པའི་ཤོག་དྲིལ་གིས་

དཀྲིས་ཏྟེ།.བ་གཟུངས་དང་ལྷན་ཅིག་གཞུག.དྟེ་དག་གི་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷའི་

སྐུ།.བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡི་དམ་ཆྟེ་གྟེ་མོས་ཞྟེས་བསྒྱུར་བའི་སྤྟེལ་ཚིག་ཐུགས་

ཀར་གཞུག. །སིག་སྦོང་ལྟ་བུ་གཙོ་བོར་ཡིན་ན།. ཀུན་རིག. །ཐུགས་རྟེ་ཆྟེན་

པོ།. མི་འཁྲུག་པ་སོགས་ངན་སོང་སྦོང་བའི་ལྷ་སྐུ་གང་ཡང་རུང་བའི་མཐའ་

སྐོར་དུ་སྔགས་འཕྲྟེང་སྤྟེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བྲིས་པའི་ཤོག་དྲིལ་གང་མང་

གཞག་པ་གཞུག. ཞལ་བཞུགས་ཀི་དོན་དུ་ཡིན་ན།. བ་མ་དམ་པ་ཆྟེ་གྟེ་མོ་

ཞིང་འདིར་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་ཞིང་སྐུ་ཚེ་མཛད་པ་

འཕྲིན་ལས་རྣམས་འཕྟེལ་ནས་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་སྨིན་གྲོལ་ལ་འགོད་པར་

བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།. ཞྟེས་པའམ།. ཆྟེ་གྟེ་མོ་གནས་སྐབས་སུ་ནད་

གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་ཉྟེ་བར་ཞི་ཞིང་ཚེ་དང་བསོད་

ནམས་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤོད་སན་གྲགས་མཐུ་སྟོབས་སོགས།. ལྟེགས་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཕྟེལ་བ་དང༌།. མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཟུང་འཇུག་རོ་རྟེ་

འཆང་གི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།.

ཞྟེས་སྤྟེལ་ཚིག་བསྒྱུར།. མཆོད་རྟེན་དང་ལོངས་སྤྲུལ་གི་ཆ་བྱད་ཅན་གི་སྐུ་

གསུམ་ག་འཇོག་ཚེ་ཡས་རིམ་གིས་སྐབས་གང་བབས་སུ་གཞུགས་སུ་
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གསོལ།. བཀྲ་ཤིས།. གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་པད་འདབ་ཀི་རྟེའི་དབུས་སུ་ཨོཾ།.

དྟེའི་ཐད་ཀི་འོག་ཏུ་སྭཱ་ཧཱ།.དྟེའི་བར་དུ་འཕྲྟེང་སྒིག. །ཚེག་ཅན།.པད་འདབ་སྣ་

ཚོགས་པདྨ།.རོ་ར་སྟེར།.མྟེ་རི་དམར།.གཞན་མཛེས་ཚོན།.ཚོགས་བདག་

འཁོར་ལོ།.དབུས་དཀར།.རིབས་སྟེར།.གཞན་མཛེས་ཚོན་ལྟེགས།.ཞྟེས་པ་

འདི་ནི་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་གཟུངས་གཞུག་ཧ་ཅང་རྒྱས་པས་འཐོར་བ་ལྟ་

བུས་བོ་དམན་གིས་གོ་དཀའ་བར་འདུག་པས།. ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་གོ་སླ་བ་

ཞིག་གིས་ཞྟེས་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་ངོར།. གི་ན་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་

ཆོས་ལྡན་གིས་བྲིས་པའོ།.།

འདིས་ཀང་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་གྱུར་ཅིག།.།།
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གཟུངས་འཇུག་ལུགས་དང་པར་བྱང་

བཞུགས་སོ།.།.

༄༅།. །ན་མོ་གུ་རུ་བུད་དྷ་བོ་དྷི་སཏྭ་ཡ།. གཟུངས་པར་འདི་ནང་གི་

གཟུངས་རྣམས་རྟེན་གི་ནང་གཞུག་ཏུ་འབུལ་ཚུལ་ནི།. རྟེན་ཆྟེན་པོ་ལ་

གཟུངས་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ཀ་འབུལ།. རྒྱས་པ་མི་ཤོང་ཞིང་འབྲིང་

པོ་ཤོང་བ་ལ་འབྲིང་པོ་འབུལ།. འབྲིང་པོ་མི་ཤོང་ཞིང་བསྡུས་པ་ཤོང་བ་ལ་

བསྡུས་པ་འབུལ།. དྟེ་ཡང་དབུ་གཟུངས་རྣམས།. སྐུ་གཟུགས་ཀི་དབུ་དང༌།.

མཆོད་རྟེན་གི་བྲྟེའི་ནང་དུ།.མགྲིན་གཟུངས་སྐུའི་མགྲིན་པ་དང༌།.མཆོད་རྟེན་

གི་བྲྟེ་སྟན་ལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ཀའི་མགྲིན་གཟུངས་ནི།. དབྱངས་

གསལ་ལ་བྱྟེད་ཅིང༌།. དབྱངས་གསལ་གཉིས་ཀ་མི་ཤོང་ན་དབྱངས་ཡིག་

འཇུག. སྟོད་གཟུངས་མགྲིན་གཟུངས་ཀི་འོག་སྐུའི་ཐུགས་ཀ་ཡན་ཆད་དང༌།.

མཆོད་རྟེན་གི་བུམ་སྟོད་ལ།. རྟེད་གཟུངས་སྟོད་གཟུངས་ཀི་འོག་སྐུའི་ལྟྟེ་བ་

ཡན་ཆད་དང༌།. མཆོད་རྟེན་གི་བུམ་རྟེད་ལ།. གཟུངས་ཆྟེན་སྟེ་ལྔ།. རྟེད་

གཟུངས་ཀི་འོག་ཏུ།.སྨད་གཟུངས།.སྟེ་ལྔའི་འོག.གསང་གནས་ཡན་ཆད་ལ།.

པད་གཟུངས་པདྨའི་ནང་ལ་འཇུག་ཅིང་།.ཤོག་གཅིག་མའི་གྲལ་ནས།.ཧྟེ་རུ་

ཀའི་ཡིག་བརྒྱ།.སྟོད་གཟུངས་དང་མཉམ་དུ་འཇོག.རོ་རྟེ་སྟེམས་དཔའི་ཡིག་
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བརྒྱ།.རྟེད་གཟུགས་དང་མཉམ་དུ་འཇུག.དྟེ་བཞིན་གཤྟེགས་པའི་ཡིག་བརྒྱ།.

དྟེའི་འོག་ཏུ་འཇུག. ཕྱག་བྱ་བའི་སྔགས་སོགས་སྨད་གཟུངས་དང་མཉམ་དུ་

འཇུག.མཆོད་རྟེན་ལ་དགོས་པའི་སྔགས་སོགས་སྟེ་ལྔའི་འོག་ཏུ་འཇུག་ཅིང༌།.

གཙོ་བོར་མཆོད་རྟེན་ལ་མང་དུ་འཇུག. གཞན་རྣམས་སྟེ་ལྔའི་འོག་ཏུ་འཇུག་

ཅིང༌།.དྟེ་ཡང་སིག་སྦོང་གི་སྔགས།.ཚེ་འདས་ཀི་དོན་དུ་བཞྟེངས་པའི་རྟེན་ལ་

མང་དུ་འཇུག.ཚེ་འཕྟེལ་ཀི་གཟུངས།.ཚེ་རིང་བའི་དོན་དུ་བཞྟེངས་པ་ལ་མང་

དུ་འཇུག.ནད་དང་རིམ་ཞི་བར་བྱྟེད་པའི་སྔགས།.ནད་ཞི་བའི་དོན་དུ་བཞྟེངས་

པ་ལ་མང་དུ་འཇུག. བུ་མང་པོ་བཏོན་པའི་སྔགས།. རིགས་རྒྱུད་འཕྟེལ་བའི་

དོན་དུ་བཞྟེངས་པ་ལ་མང་དུ་འཇུག. གོས་བརྒྱ་ཐོབ་པ་དང་དོན་འགྲུབ་པའི་

སྔགས།. ལོངས་སྤོད་འཕྟེལ་བ་སོགས་ཀི་དོན་དུ་བཞྟེངས་པ་ལ་མང་དུ་

འཇུག.ཉྟེས་པ་ཀུན་བསྟེལ་གི་སྔགས།.སྤི་ལ་འཇུག.རྟེན་ཤིན་དུ་ཆུང་བ་ལ་

གཞན་མི་ཤོང་ན་གཟུགས་ཆྟེན་སྟེ་ལྔ་འཇུག. དྟེ་ཡང་ལྔ་ཀ་མ་ཤོང་ན་རྟེ་རྟེ་

ཙམ་བཅུག་ན་ལྟེགས།.འཇུག་ལུགས་སོགས་ཞིབ་པར་གཟུངས་འབུལ་ལྟར་

བྱ།. དྟེ་ཡང་སྐུ་བརྙན་དང་མཆོད་རྟེན་གི་ནང་གཞུག་ཏུ།. རིང་བསྟེལ་འབུལ་

བར་རྒྱུད་སྟེ་ལས་གསུངས་ཤིང༌།. རིངས་བསྟེལ་ལ།. གཟུངས་སྔགས་ཟབ་

མོ་ལྟ་བུ་ཆོས་སྐུའི་རིངས་བསྟེལ།. སངས་རྒྱས་བྱང་སྟེམས་ཀི་གདུང་རུས་

ལྟ་བུ་སྐུ་གདུང་གི་རིང་བསྟེལ།.སངས་རྒྱས་བྱང་སྟེམས་ཀི་དབུ་སྐྲ་དང་ཕྱག་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

སྟེན་ལྟ་བུ་སྐུ་བལ་གི་རིང་བསྟེལ།. ད་ལྟ་འཕྟེལ་གདུང་དུ་གྲགས་པ་ཡུངས་

འབྲུ་ལྟ་བུའི་རིས་བསྟེལ་བཞི་གསུངས་ཤིང༌།. དྟེའི་ནང་ནས་ཆོས་སྐུའི་རིང་

བསྟེལ།.གཟུངས་སྔགས་མཆོག་དུ་གསུངས་ཏྟེ།.གསང་བ་རིང་བསྟེལ་གི་ཟ་

མ་ཏོག་ཞྟེས་བྱ་བའི་མདོ་ལས།

.བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སལ་བ།.ལག་ན་རོ་རྟེ་གང་ཞིག་ཆོས་

ཀི་རྣམ་གྲངས་འདི་བྲིས་ཏྟེ་མཆོད་རྟེན་གི་ནང་དུ་བཞག་པ་དྟེ་དྟེ་བཞིན་

གཤྟེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རོ་རྟེའི་སིང་པོ་རིང་བསྟེལ་གི་མཆོད་རྟེན་དུ་

འགྱུར་རོ།.།དྟེ་བཞིན་གཤྟེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཟུངས་ཀི་སིང་པོ་གསང་

བའི་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་མཆོད་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ།.།དྟེ་བཞིན་གཤྟེགས་

པ་ཏིལ་གི་གང་བུ་སྟེད་དགུ་བཅུ་ར་དགུའི་མཆོད་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ།.།དྟེ་

བཞིན་གཤྟེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་ཏོར་དང་སྤན་གི་མཆོད་རྟེན་དུ་

བྱིན་གིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ།.།གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་

བརྙན་རྣམས་མཆོད་རྟེན་གི་ནང་དུ་འཇོག་པར་བྱྟེད་པ་དྟེ་དྟེ་བཞིན་གཤྟེགས་

པའི་གཟུགས་བརྙན་རིན་པོ་ཆྟེ་སྣ་བདུན་གི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གིས་

བརླབས་པར་འགྱུར་རོ།. །སྟེམས་ཅན་གང་དག་མཆོད་རྟེན་དྟེ་ལ་ཕུ་དུད་དང་

བསྟི་སྟང་བྱྟེད་པ་དྟེ་དག་ངྟེས་པར་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཞིང་བ་ན་མྟེད་པ་

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་
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འགྱུར་རོ།.།ཕྱག་འཚལ་བ་གཅིག་དང་སྐོར་བ་བྱྟེད་པ་གཅིག་གིས་མནར་

མྟེད་པ་ལ་ཐུག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྣམས་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར་

ཞིང༌།. བ་ན་མྟེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་

པར་འགྱུར་རོ།.།གནས་གང་ན་མཆོད་རྟེན་ནམ་གཟུགས་བརྙན་རྣམས་འདི་

ལྟ་བུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་དྟེ་ཡང་དྟེ་བཞིན་གཤྟེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

བྱིན་གིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ།.།ཞྟེས་གསུངས་ཤིང་།.

གཞན་ཡང་གཟུངས་སྔགས་བཅུག་པའི་ཕན་ཡོན་ཆྟེ་བར་གསུངས་པ་

མང་བས།.གཟུངས་གཞུག་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ།.དྟེས་ན་གཟུངས་གཞུག་གི་

པར་བོད་ཡུལ་ན་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང༌།. དྟེང་སང་པོ་ཏ་ལ་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་

རྟེ་འགྲོ་དོན་མར་གྲགས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་ཁུངས་བཙུན་ཡིན་ངྟེས་དང༌།.

གཞན་མ་དག་མ་དག་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ལས།.ཀ་རྨ་ཕྱོགས་ནས་བརྒྱུད་པའི་

གཟུགས་གཞུག་དཔར་མ་ཞིག་འདི་ཕྱོགས་སུ་འཁར་བ་ལ་མ་ཕྱི་བྱས་ནས་

པར་ལ་བཀོད་པའི་གཟུངས་པར་འདི་ཕྱོགས་སུའང་འགའ་ཞིག་འདུག་ཀང༌།.

ཕོ་བྲང་ཤར་སོའི་བསོད་ནམས་ཆོས་རྟེའི་ལྷ་ཁང་གི་གྲྭ་བ་དགྟེ་སློང་བཀྲ་

ཤིས་ཉི་མས་ཆོས་སྦིན་རྒྱ་ཆྟེར་སྤྟེལ་འདོད་ཀི་ལྷག་བསམ་དཀར་པོས་

གཟུངས་པར་ཞིག་གསར་དུ་བཞྟེངས་པར་བརོམ་པའི་ཚེ།. ཕོ་བྲང་ཤར་སོའི་

ཛ་སག་ཕུན་ཚོགས་བ་མ།.ཁྲུང་ཀོའི་ཟིའི་བ་མ་བསྟན་པ་དགྟེ་སློང༌།.གུ་ཤྲི་བ་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

མ་བསྟན་པ་གསོལ་རྒྱས།. དབང་ཚང་གི་བ་མ་རབ་འབྱམས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་

བཟང་པོ་རྣམས་ཀིས་གཟུངས་པར་སྔ་མ་ཚོར་དགྟེ་ལུགས་རང་གི་བ་མ་

བརྒྱུད་པའི་མཚན་སྔགས་མི་འདུག་ཅིང་རྟེན་ཆྟེན་པོ་ལ་གཞུག་པའི་ཚེ་ཡང༌།.

གཟུངས་པར་གི་ཡིག་འཕྲྟེང་འགའ་ཞིག་རྟེ་རྟེ་ནས་དྲ་དགོས་པའི་སྟབས་མི་

བདྟེ་བ་འདུག་པས།. གཟུངས་ཀི་མ་ཚང་བ་ཁ་བསྐངས་ཏྟེ་རྟེན་ཆྟེ་འབྲིང་ཆུང་

གསུམ་ལའང་འཇོག་པར་སྟབས་བདྟེ་བ་ཞིག་བསྒིགས་རོགས་ཀིས་ཞྟེས་

བསྐུལ་བ་ལྟར།. ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་ཀི་མཐར་སྐྱྟེས་པའི་བན་ཆུང་སོམ་ལས་པ་

ངག་དབང་བོ་བཟང་ཆོས་ལྡན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞྟེས་བགི་བས།. གཟུངས་

འབུལ་གི་ཡིག་ཆ་དུ་མ་མཐོང་བ་ལས་གཙོ་བོར་པཎ་ཆྟེན་ཐམས་ཅད་ཁྟེན་

པ་དང་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་ཡིག་ཆ་གཉིས་དང་མཐུན་པར་གཟུངས་པར་

གི་མ་ཕྱི་པར་བྱང་དང་བཅས་པ།. ཏའི་ཆིང་ཁང་ཤི་གདན་ས་ཞྟེ་གཉིས་པའི་

ཐོག..ཤིང་ལུག་ལོ་ས་ག་ཟ་བའི་ཡར་ངོས་ཚེ་བཅོ་ལྔ་ལ་བོད་ཆོས་ལྷ་ཁང་དུ་

བསྒིགས་པའོ།.།

འདི་ལྟར་བསྐྲུན་པའི་དགྟེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤི་དང་ཁད་པར་རྒྱལ་བ་

ཙོང་ཁ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆྟེ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌།.

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་བདྟེ་ལྟེགས་རྒྱ་ཆྟེན་པོ་འབྱུང་ཞིང༌།.ཁད་
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པར་གཟུངས་གཞུག་འདི་གང་ལ་བཅུག་པའི་རྟེན་གང་དུ་བཞུགས་པའི་

གནས་སུ་བཀྲ་ཤིས་དང་དགྟེ་མཚན་རྒྱ་ཆྟེན་པོ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་

དང༌།. གཟུངས་པར་འདི་སྒྲུབ་པ་བོ་སྦིན་པའི་བདག་པོའི་གནས་སྐབས་

འགལ་རྐྟེན་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང༌།. བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་

འགྲུབ་པ་དང༌།. མཐར་ཐུག་སྟེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག.།

འགྲོ་དོན་འཕྟེལ་བར་ཤོག།.།།

མངྒལཾ།།.།།
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

གཟུངས་གཞུག་དང་གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་སོགས་རབ་གནས་

བྱ་ཚུལ་ཕུན་ཚོགས་ཆར་འབྟེབས་

ཞྟེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་སོགས་རབ་གནས་བྱ་ཚུལ།

༄༅།.།སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲྟེན་མཆོག་གྱུར་ཤཱཀའི་ཏོག.།

......རྒྱལ་ཀུན་མཁྟེན་རབ་གཅིག་བསྡུས་འཇམ་པའི་དབྱངས།.།

......ཐུབ་བསྟན་སིང་པོ་གསལ་མཛད་ཙོང་ཁ་པ།.།

......དབྱྟེར་མྟེད་ཞབས་ཀི་པད་མོར་གུས་ཕྱག་འཚལ།.།

......

......བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་བདྟེ་གཤྟེགས་སས་བཅས་ཀི།.།

......སྐུ་བརྙན་མཆོད་རྟེན་གཟུངས་སྔགས་ཡོ་བྱད་གཞན།.།

......གནོད་སྦིན་ཚོགས་བདག་འཁོར་ལོ་བུམ་གཏྟེར་སོགས།.།

......རབ་གནས་བྱ་ཚུལ་ལག་ཏུ་བང་བདྟེར་དགོད།.།

དྟེ་ཡང་གཟའ་སྐར་ཚེས་གྲངས་དགྟེ་བར་གཟུངས་གཞུག་འབུལ་ཡུལ་གི་སྐུ་འདྲ་དང་མཆོད་

རྟེན་གི་ཕྱི་དབྱིབས་གྲུབ་ཟིན་པ་དང༌།. ནང་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་སྐུ་འདྲ་དང་མཆོད་རྟེན་གཟུངས་སྔགས་དྲིལ་

བ་དང༌།.དྟེ་ལས་གཞན་པའི་ནང་གཞུག་གི་ཡོ་བྱད།.སོག་ཤིང༌།.བྱིན་རྟེན།.རིན་པོ་ཆྟེ་དང༌།.སྨན་དང༌།.
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དྲི་བཟང་གི་འཐུམ་བུ་རྣམས་སྟྟེགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་སྟྟེང་དུ་ལྟེགས་པར་བསྒིག.དྟེ་རྣམས་ཀི་མདུན་

གི་ཆར་སྟྟེགས་ཇི་ལྟར་འོས་པ་ལ་གོས་དར་སོགས་ཀི་ཁྟེབ་སྟེར་པོས་གཡོགས་པའི་སྟྟེང་དུ་གསྟེར་

དངུལ་སོགས་རིན་པོ་ཆྟེའི་གཞོང་པའམ།.ར་གན་ནམ།.ཟངས་སམ།.དཀར་ཡོལ་ལམ༌།.ཤིང་གི་སྣོད་

བཟང་པོ་གས་ཆག་སོགས་ཀི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བ་འབྲས་དཀར་སོགས་འབྲུ་གཙང་མས་བཀང་བའི་སྟྟེང་

དུ་རིན་པོ་ཆྟེ་དང་སྨན་བཟང་པོ་ཇི་ལྟར་འཛོམ་པ་བཀྲམ་པའི་སྟྟེང་དུ་འཁོར་ལོ་རྣམས་བཞག. དྟེ་དག་གི་

མདུན་ཕྱོགས་སུ་བུམ་གཏྟེར་དང༌།.གཡས་གཡོན་སོགས་ཇི་ལྟར་འོས་པར་བང་མཛོད་ཀི་རྫས་རྣམས་

བསྒིག. མདུན་ངོས་སུ་ཆུ་གཉིས་ཉྟེར་སྤོད་ཚར་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བ་དང་གནོད་སྦིན་དང་ཚོགས་བདག་

ལ་འབུལ་རྒྱུའི་གཏོར་མ་རྣམས་བཤམས།. སྒྲུབ་པ་བོའི་མདུན་དུ་ཁྲུས་བུམ་དང་བསང་ཆུའི་བུམ་པ་སོ་

སོར་གཉིས་སམ་བསྡུ་ན་གཅིག་གིས་ཀང་རུང་བས།. གང་འབྱོར་བུམ་རྫས་དང་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་

བཀང་བ་དང༌།.ཁྲུས་ལོང༌།.ཁྲུས་གཞོང༌།.བགྟེགས་ལ་སྦིན་རྒྱུའི་གཏོར་ཅོག་གསུམ།.ཏིང་ལོ་གསུམ།.

ཆང་བུ་གསུམ་དང་བཅས་པ།.གུ་གུལ་སྤོས་ཕོར།.འཐོར་འབྲུ།.རོར་དྲིལ།.ནང་མཆོད།.རོལ་མོ་སོགས་

མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་འོས་པར་བསྒིགས།. སྒྲུབ་པ་པོ་སྒྲུབ་གྲོགས་དང་བཅས་པ་གོས་

གཙང་མ་བགོ་ཞིང་ཁ་ཟས་ཤ་ཆང་སོག་བཙོང་ཐ་མི་ཁ་སོགས་མ་རུངས་པས་མ་སགས་པར་བྱས་ཏྟེ་

གྲལ་ལ་བསྒིགས།. སྐྱབས་སྟེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཡི་དམ་རོ་རྟེ་འཇིགས་བྱྟེད་ཀི་བདག་སྐྱྟེད་རྒྱས་

བསྡུས་སྐབས་སྦར་གཞུང་བཞིན་བཏང་།.

ཁྲུས་བུམ་དང་བསང་ཆུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི།. ໋་῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨ།.སྭ་བྷ་ཝས་

སྦང༌།. སྟོང་པའི་ངང་ལས་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆྟེའི་བུམ་པ་དཀར་པོ་ལྟོ་

བ་ཆྟེ་བ།. མགྲིན་པ་རིང་བ།. མཆུ་འཕྱང་བ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།. ལྷ་རྫས་ཀི་གོས་ཀིས་མགུལ་བ་དཀྲིས་ཤིང༌།.

དཔག་བསམ་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་པ་བཅུད་ཀིས་གང་བའི་ནང་དུ་ཟ་བའི་

དཀིལ་འཁོར་གི་སྟྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མཐར་བཟས་བྱའི་སྔགས་ཀིས་བསྐོར་

བ་ལས་འོད་ཟྟེར་འཕྲོས།. རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས་ཀི་བྱིན་རླབས་དང་

སྣོད་བཅུད་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བཀུག་ནས་བུམ་པའི་ཆུལ་ཐིམ་པར་གྱུར་

པར་བསམ་ལ།.ཨོཾ་ཨཱཿ. ཧཱུཾ།. བརྒྱ་ར་དང༌།. རྟེན་འབྲྟེལ་སིང་པོ།.ཨོཾ་ཡྟེ་དྷརྨཱ་ཧྟེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ།.

ཧྟེ་ཏུནྟེ་ཥཱན།.ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་དཏ།.ཏྟེ་ཥཱཉྩ་ཡོ།.ནི་རོ་དྷ་ཨྟེ་ཝཾ་བཱ་དཱི།.མཧཱ་ཤྲ་མ་

ཎ་ཡྟེ་སྭཱཧཱ།. རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་རིང་ཐུང་ཅི་རིགས།. གཟུངས་ཐུང་ནི།.ཨོཾ་བྷྲུཾ་སྭཱཧཱ།.ཨོཾ་

ཨམིཏ་ཨཱ་ཡུ་ར་དྟེ་སྭཱཧཱ།. ໋་῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ. རྣམས་ཉྟེར་གཅིག་ཡན་ཆད་

སྐབས་སྦར་བཟས་པའི་མཐར་ཡི་གྟེ་བརྒྱ།.ཨོཾ་ཡ་མཱན་ཀ་ས་མ་ཡ།. མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ།. ཡ་

མཱན་ཀ་ཏྟེ་ནོ་པ་ཏིཥྠ།.དྲི་ཌོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སུ་པོ་ཏོ་ཥོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སུ་ཏོ་ཥོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.

ཨ་ནུ་རཀོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སརྦ་སིདྡི་མྟེ་པྲ་ཡཙྪ།.སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྟེ།.ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་

རུ་ཧཱུཾ།. ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔. བྷ་ག་ཝ་ན།. ཡ་མཱན་ཀ་མ་མྟེ་མུ་ཉྩ།. ཡ་མཱན་ཀ་བྷཱ་བ་

མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔ཧཱུཾ་ཕཊ།.བརོད་དྟེ།.བུམ་པའི་ནང་གི་སྔགས་འཕྲྟེང་གདན་

དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ།.

དྟེ་ནས་ཐོག་མར་སྦང་བ་གསུམ་གིས་བགྟེགས་སྦང་བ་ལ།. རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་འོད་ཟྟེར་འཕྲོས།. ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྟེད་པ་སྤན་དྲངས།. ཧཱུཾ།.ཡྟེ་
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ཤྟེས་བསྐལ་པའི་མྟེ་ལྟར་འབར་བའི་འོད།. །མ་རིག་འདོད་པའི་མུན་ཁམས་

ཐམས་ཅད་བསྟེག. . །ཞྟེ་སང་གཤིན་རྟེའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས།. །.

དཔའ་བོ་ཆྟེན་པོའི་དཔའ་མཚན་སྟག་ལྤགས་ཅན།. །ལོག་འདྲྟེན་སིན་པོའི་

མཐའ་གནོན་དགྲ་འདུལ་བ།. །རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲོ་བོ་བཞུགས་སོ་འཚལ།. །.

ལོག་འདྲྟེན་འདུལ་བའི་སླད་དུ་སྤན་འདྲྟེན་ན།. །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་མཆོད་ཀིས་

གཤྟེགས་སུ་གསོལ།. །ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔. ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་

ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ། པདྱཾ།.པུཥྟེ།.དྷུ་པྟེ།.ཨཱ་ལོ་ཀྟེ།.གནྡྟེ།.ནྱཻ་ཝི་དྱ།.ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུཾ།.ཨོཾ་

བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།. ཞྟེས་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་འབུལ།. ༈. དྟེ་

ནས་བསྟོད་པ་ནི།. ཧཱུཾ།. ཆོས་ཉིད་སྟོང་པ་གཉིས་མྟེད་ངང་ཉིད་ལས།. །འཇིག་རྟེན་

སྤོད་པའི་ཚུལ་ཡང་མི་སྤོང་ཞིང༌།. །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་འཇིགས་བྱྟེད་སྐུར་

སྟོན་པ།.།ཁྲོ་ཆྟེན་འབར་བའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།ཡྟེ་ཤྟེས་ཞི་བའི་ངང་

ལས་མ་གཡོས་ཀང༌།. །སྐུ་ཡི་ཆ་ལུགས་ཟ་བྱྟེད་རྔམས་སྟབས་ཅན།. །གསུང་

གི་ང་རོ་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་བའི་སྒས།. །མ་ལུས་དབང་དུ་སྡུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ།. །ལྷག་པའི་ཡྟེ་ཤྟེས་རོལ་པ་སྟོན་མཛད་ཅིང༌།. །སིགས་པའི་མཚོན་ཆ་སྣ་

ཚོགས་ཕྱག་ན་བསྣམས།. །ཉོན་མོངས་གདུག་ཅན་རད་ནས་འཇོམས་མཛད་པ།།.

སྦྲུལ་གདུག་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །བསྐལ་པའི་མྟེ་ལྟར་འབར་

བའི་ཀོང་དཀིལ་ན།. །དཔའ་བོའི་སྟང་སྟབས་བརྐངས་བསྐུམས་ཚུལ་དུ་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

བཞུགས།. །ཉི་ཟ་འབར་བའི་སྤན་གིས་སང་མིག་གིས།. །བགྟེགས་དཔུང་

བསྟེག་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།. །གཏུམ་ཆྟེན་དུས་མཐའི་མྟེ་ལྟར་གཟི་

བརིད་འབར།. །གོག་སྟོང་འགྱུ་འདྲའི་ཁྲོ་གཉྟེར་མཆྟེ་བ་གཙིགས།. །རྔམས་

པའི་ང་རོ་འབྲུག་སྒ་སྟོང་བཞིན་སྒོགས།. །ཁྲོ་རྒྱལ་བགྟེགས་ཚོགས་འདུལ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།ཧཱུཾ.འཇིགས་པའི་ཧཱུཾ་སྒ་ངྟེས་སྒོག་ཅིང༌།.།བགྟེགས་རྣམས་མ་

ལུས་འཇོམས་མཛད་པའི།. །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སོལ་བའི་ལྷ།. །བགྟེགས་ཀི་

དགྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།.།

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾ་ཨ་དྱནུད་པནྣ་ཏྭ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།.

ཞྟེས་ལན་གསུམ་གིས་བགྟེགས་གཏོར་བྱིན་གིས་བརླབ།.རང་གི་ཐུགས་ཁའི་ཧཱུྂ་ལས་འོད་

ཟྟེར་འཕྲོས།. རྟེན་ལ་གཟུངས་གཞུག་འབུལ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་རོམ་པ་

དང་རྫས་ལ་གནས་པའི་བགྟེགས་རྣམས་བཀུག་པར་གྱུར།. མཆོད་གཡོག་པས་

གཏོར་ཅོག་རྟེ་ལག་པ་གཡས་སུ་བཟུང་ནས་རྟེན་དང་རྫས་རྣམས་ལ་གཡས་སུ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་

དང༌།. ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁྟེ་བྷ་སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་

ག་ཏྟེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲིཧྞ་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཡྟེ་སྭཱཧཱ།. ཚར་རྟེ་སྟྟེ་དྟེ་ལྟ་བུ་ལན་

གསུམ་གིས་བགྟེགས་ལ་གཏོར་མ་བྱིན་ཏྟེ་རྫས་སྔགས་གཉིས་ཀ་ཞི་བས་སྦང་བ།. ཏིང་ལོའི་མར་མྟེ་

རྟེ་ཆང་བུ་རྟེ་དང་བཅས་རྟེན་སོགས་ལ་གཡོན་དུ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་དང༌།. ཨོཾ་སུམ་བྷ་ནི་

སུམ་བྷ་ཧཱུཾ།. གྲིཧྞཱ་གྲིཧྞཱ་ཧཱུཾ།. གྲིཧྞཱ་པ་ཡ་གྲིཧྞཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ།. ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ་བྷ་ག་ཝཱན་
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བིདྱ་རཱ་ཛཱ་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཚར་རྟེ་སྟྟེ་དྟེ་ལྟ་བུ་ལན་གསུམ་གིས་བགྟེགས་ལ་རྫས་ཞི་བ་ཏིང་ལོ་དང་ཆང་

བུ་སྦིན་པ་དང་སྔགས་དྲག་པོ་སུམ་བྷ་བརོད་པས་ཞི་དྲག་ཕྱྟེད་མས་སྦང་བ།. ཧཱུཾ་དཀིལ་འཁོར་

ཆྟེན་པོའི་ས་གཞི་ལ་གནས་པའི།..།ལྷ་ལ་སོགས་པའི་བགྟེགས་ཚོགས་ཀུན་

ཉོན་ཅིག.།ང་ནི་གནས་འདི་རྟེན་ལ་གཟུངས་གཞུག་འབུལ།.།ཁྟེད་རྣམས་འདི་

ནས་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་གིས།. །གལ་ཏྟེ་ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་བྱྟེད་ན།. །ཡྟེ་

ཤྟེས་ཅན་གི་རོ་རྟེ་འབར་བ་ཡིས།. །མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་ནི་འགས་འགྱུར་

ཞིང༌།.།བགྟེགས་རྣམས་བརླག་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ།.།

ན་མོ་རྟེ་བཙུན་ར་བ་དང་རྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་

པ་རྣམས་གི་བཀའ་བདྟེན་པ་དང༌།. སངས་རྒྱས་ཀི་བདྟེན་པ་དང༌།. ཆོས་ཀི་

བདྟེན་པ་དང༌།.དགྟེ་འདུན་གི་བདྟེན་པ་དང༌།.དྟེ་བཞིན་གཤྟེགས་པ་དང༌།.རོ་

རྟེ་དང༌།.རིན་པོ་ཆྟེ་དང༌།.པད་མ་དང༌།.ལས་ཀི་རིགས་སུ་ཞུགས་པ་ཐམས་

ཅད་དང༌།.སིང་པོ་དང༌།.ཕྱག་རྒྱ་དང༌།.གསང་སྔགས་དང༌།. རིགས་སྔགས་

ཀི་ལྷའི་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་ཀི་བདྟེན་པ་དང༌།. ཁད་པར་དུ་ཡང་དཔལ་རོ་རྟེ་

འཇིགས་བྱྟེད་ཆྟེན་པོའི་བདྟེན་པ་དང༌།. དཔལ་མགོན་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་

སྲུང་མ་རྣམས་ཀི་བདྟེན་པ་དང༌།. ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་རྟེན་

འབྲྟེལ་བསླུ་བ་མྟེད་པའི་བདྟེན་པ་ཆྟེན་པོའི་བྱིན་གི་རླབས་ཀིས་རྟེན་ལ་

གཟུངས་གཞུག་འབུལ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་རོམ་ཞིང་རྫས་ལ་གནས་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

པའི་བགྟེགས་ཀི་ཚོགས་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད་སྦིན་གི་གཏོར་མ་

རྒྱ་ཆྟེན་པོ་འདིས་ཚིམ་པར་གིས་ལ་ཞི་བའི་སྟེམས་དང་ལྡན་པས་རང་རང་

སོ་སོའི་གནས་སུ་སོང་ཞིག. གལ་ཏྟེ་མི་འགྲོ་ན་ཁྲོ་བོའི་ཡྟེ་ཤྟེས་ཀི་རོ་རྟེ་མྟེ་

རབ་ཏུ་འབར་བས་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་རོ།.།.

໋་῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ.དང་།.ཨོཾ་སུམ་བྷ་ནི་སུམ་བྷ་ཧཱུཾ།.གྲིཧྞཱ་གྲིཧྞཱ་

ཧཱུཾ།.གྲིཧྞཱ་པ་ཡ་གྲིཧྞཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ།.ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ་བྷ་ག་ཝཱན་བིདྱ་རཱ་ཛཱ་ཧཱུཾ་ཕཊ།.དྲག་ཏུ་

བརོད།.གུ་གུལ་གིས་བདུག.ཡུངས་ཀར་གིས་བྲབ།.གཏོར་མ་རྟེན་དང་རྫས་རྣམས་ལ་གཡོན་དུ་ལན་

གཅིག་བསྐོར་ཏྟེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འདོར།. རོལ་མོའི་སྒ་དྲག་དུ་བྱ་བས།. རྫས་དྲག་པོ་ཡུངས་ཀར་གིས་བྲབ་

ཅིང་གུ་གུལ་གིས་བདུག་པ་དང་།. སྔགས་དྲག་པོ་ལས་སྔགས་དང་སུམ་བྷ་བརོད་པས་དྲག་པོའི་སྦང་

བ་སྟྟེ་སྦང་བ་གསུམ་གིས་བགྟེགས་སྦང་།.

དྟེ་ནས་ཁྲུས་གསོལ།. ༈. ཁྲུས་ཀི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ།. །ཤྟེལ་གི་ས་

གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར།. །རིན་ཆྟེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན།།.

མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བ་བྲྟེ་བྲྟེས་པ་དྟེར།. །ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི།. །.

ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར།. །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས།. །དྟེ་བཞིན་

བདག་གིས་ཁྲུས་བགིའོ།. །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་བྷི་ཥྟེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡྟེ་

ཧཱུཾ།. འདི་ནི་སྦིན་པའི་རང་བཞིན་ཆུ།. །སྟེར་སྣའི་དྲི་མ་སྦོང་མཛད་ཅིང༌།. །.

གཏོང་བ་དྲི་ཡིས་ལྟེགས་བསོས་ཆུས།. །ཁྲུས་ལྟེགས་མཛད་ལ་ཁྲུས་བགིའོ།།.
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ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ྈ.འདི་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ྈྈ.ཚུལ་འཆལ་དྲི་མ་ྈ.སྲུང་བ་

དྲི་ཡིས་ྈ. འདི་ནི་བཟོད་པའི་ྈྈ. ཁོང་ཁྲོའི་དྲི་མ་ྈྈ. བྱམས་པ་དྲི་ཡིས་

ྈྈ. འདི་ནི་བརོན་འགྲུས་ྈྈ.ལྟེ་ལོའི་ྈྈ. བརོན་པ་ྈྈ. འདི་ནི་བསམ་

གཏན་ྈྈ. རྣམ་གཡྟེང་ྈྈ. ཏིང་འཛིན་ྈྈ. འདི་ནི་ཤྟེས་རབ་ྈྈ. ཤྟེས་

འཆལ་ྈྈ.ཡྟེ་ཤྟེས་ྈྈ.༈.ཆུ་བོ་དྲུག་གིས་ཁྲུས་བྱས་པས།.།དྲི་མ་རྣམ་དྲུག་

སྦོང་མཛད་ཅིང༌།. །རྒྱ་ཆྟེ་ཡོན་ཏན་དྲུག་ལྡན་པའི།. . །ཁྲུས་ལྟེགས་མཛད་ལ་

ཁྲུས་བགིའོ།. །ཞྟེས་སྔགས་ཀི་སྐབས་སུ་བུམ་ཆུས་མྟེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བའི་སྟྟེང་དུ་

བླུགས་ལ་བཀྲུ།. དྟེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མྟེད་པའི་གོས།. །གཙང་ལ་དྲི་རབ་

བསོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ།. །ཨོཾ་ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲིཿཨཱ་ཀཱ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་སྭཱཧཱ།. ཕྱིན་དྲུག་གི་ཚིག་

བཅད་རྟེའི་མཐར་མཆོད་གཡོག་པས་ཁྲུས་གཞོང་གི་ཁར་མྟེ་ལོང་ལ་རྟེན་དང་རྫས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་

བརྙན་ཤར་བ་ལ་བུམ་ཆུས་བཀྲུ་བར་བྱས་པས་རྟེན་དང་རྫས་རྣམས་ཀི་མི་གཙང་བའི་དྲི་མ་སྦང་།.

གཟུངས་གཞུག་འབུལ་ཡུལ་གི་སྐུ་འདྲ་དང་།. ནང་གཞུག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུའི་སྐུ་འདྲའི་རིགས་རྣམས་ལས་

སྔགས་དང་བསང་ཆུས་བསངས།

໋་῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ. ཨོཾ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷ་ཝ་

ཤུདྡོཉཧཾ།. སྐུ་བརྙན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།. སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་

དང་ཉི་མའི་གདན་གི་སྟྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རྟེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་དཔལ་རོ་རྟེ་འཇིགས་བྱྟེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

པ་འཛིན་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་བཞྟེངས་པའི་སྤི་བོར་ཨོཾ།.མགྲིན་པར་

ཨཱཿ. ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་གྱུར།. ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟྟེར་

འཕྲོས༑. བསོམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡྟེ་ཤྟེས་པ་དབང་ལྷ་དང་བཅས་པ་སྤན་

དྲངས།.ཛཿ.ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ.ཡྟེ་ཤྟེས་པ་དང་གཉིས་སུ་མྟེད་པར་གྱུར།. དབང་ལྷས་

དབང་བསྐུར།.མི་སྐྱོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར།.

མཆོད་པ་ཚར་དང་པོ་འཇིགས་བྱྟེད་ཀི་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས།. ໋་

῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ.ཨོཾ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡོཉཧཾ།.སྟོང་

པ་ཉིད་དུ་གྱུར།. སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱ༔ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་

ཆྟེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན།.ཞབས་བསིལ།.

དྲི།.མྟེ་ཏོག.བདུག་སྤོས།.མར་མྟེ།.ཞལ་ཟས།.རོལ་མོ་རྣམས་རང་བཞིན་བདྟེ་

སྟོང་རྣམ་པ་མཆོད་རྫས།. བྱྟེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་

མྟེད་པའི་བདྟེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བསྐྱྟེད་པར་གྱུར།. ཨོཾ་ཨརྒྷཾ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།. ཨོཾ་པདྱཾ་

ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་གནྡྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་པུཥྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་དྷུ་པྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་ཨཱ་ལོ་ཀྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.

ཨོཾ་ནྱཻ་ཝི་དྱཱ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་ཤཔྟ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།

དྟེ་ནས།.སྤོ་ན།.༈.རྒྱལ་བ་རྣམས་ནི་གཙང་གྱུར་ཅིང༌།.།སྨྟེ་བའི་རོག་པ་མི་

མངའ་ཡང་།.།སི་ཞུའི་ཚུལ་གི་ཡོན་ཆབ་འདིས།.།བདྟེ་བཤྟེགས་རྣམས་ལ་སྐུ་

ཁྲུས་གསོལ།.།ཨོཾ་ཡ་མཱན་ཀ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱཧཱ།.རྒྱལ་བ་རྣམས་ནི་གཙང་
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གྱུར་ཅིང༌།. །སྨྟེ་བའི་རོག་པ་མི་མངའ་ཡང་།. །སི་ཞུའི་ཚུལ་གི་ཞབས་བསིལ་

འདིས།. །བདྟེ་བཤྟེགས་རྣམས་ལ་ཞབས་ཁྲུས་གསོལ།. །ཨོཾ་ཡ་མཱན་ཀ་པཱདྱཾ་

པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱཧཱ།.རྒྱལ་བ་རྣམས་ནི་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་སྐུ།.།ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་

པར་དག་པའི་དྲི་ངད་ལྡང་།. །སྒྱུ་མའི་ཆོས་ལ་ཡྟེ་ཤྟེས་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་།. །.

རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཆགས་རྡུལ་མི་མངའ་ཡང་།. །བདག་ཅག་སི་ཞུ་གུས་

པའི་ཚུལ་གིས་སུ།.།དྲི་མཆོག་གཙང་མར་བཤམས་ཏྟེ་ཕུལ་བ་ཡིས།.།བསོད་

ནམས་ཡན་ལག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག. །ཨོཾ་ཡ་མཱན་ཀ་གནྡྟེ་པྲ་ཏྲཱི་ཙྪ་ཧཱུྃ་

སྭཱཧཱ།.རྒྱལ་བ་རྣམས་ནི་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་སྐུ།.།བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་རྒྱན་གི་

མྟེ་ཏོག་མཛེས།. །སྒྱུ་མའི་ཆོས་ལ་ཡྟེ་ཤྟེས་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་།. །རང་བཞིན་

རྣམ་དག་ཆགས་རྡུལ་མི་མངའ་ཡང་།. །བདག་ཅག་སི་ཞུ་གུས་པའི་ཚུལ་

གིས་སུ།. །མྟེ་ཏོག་གཙང་མར་བཤམས་ཏྟེ་ཕུལ་བ་ཡིས།. །བསོད་ནམས་

ཡན་ལག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག. །ཨོཾ་ཡ་མཱན་ཀ་པུཥྟེ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱཧཱ།.

རྒྱལ་བ་རྣམས་ནི་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་སྐུ།. །ཡྟེ་ཤྟེས་ཕོ་བྲང་མཚན་དཔྟེའི་མྟེ་

ཏོག་སྤོས།. །སྒྱུ་མའི་ཆོས་ལ་ཡྟེ་ཤྟེས་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་།. །རང་བཞིན་རྣམ་

དག་ཆགས་རྡུལ་མི་མངའ་ཡང་།.།བདག་ཅག་སི་ཞུ་གུས་པའི་ཚུལ་གིས་སུ།.།.

བདུག་སྤོས་གཙང་མར་བཤམས་ཏྟེ་ཕུལ་བ་ཡིས།. །བསོད་ནམས་ཡན་ལག་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག. །ཨོཾ་ཡ་མཱན་ཀ་དྷཱུ་པྟེ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱཧཱ།. རྒྱལ་བ་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

རྣམས་ནི་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་སྐུ།.།མ་རིག་མུན་དང་བྲལ་བའི་ཡྟེ་ཤྟེས་གསལ།།.

སྒྱུ་མའི་ཆོས་ལ་ཡྟེ་ཤྟེས་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་།. །རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཆགས་

རྡུལ་མི་མངའ་ཡང་།. །བདག་ཅག་སི་ཞུ་གུས་པའི་ཚུལ་གིས་སུ།. །སྣང་

གསལ་གཙང་མར་བཤམས་ཏྟེ་ཕུལ་བ་ཡིས།. །བསོད་ནམས་ཡན་ལག་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག. །ཨོཾ་ཡ་མཱན་ཀ་ཨཱ་ལོ་ཀྟེ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།. རྒྱལ་

བ་རྣམས་ནི་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་སྐུ།. །ནོར་བདུན་ཡོན་ཏན་ཆོག་ཤྟེས་བདུད་

རིའི་ཟས།. །སྒྱུ་མའི་ཆོས་ལ་ཡྟེ་ཤྟེས་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་།. །རང་བཞིན་རྣམ་

དག་ཆགས་རྡུལ་མི་མངའ་ཡང་།.།བདག་ཅག་སི་ཞུ་གུས་པའི་ཚུལ་གིས་སུ།.།.

བཤོས་བཟང་གཙང་མར་བཤམས་ཏྟེ་ཕུལ་བ་ཡིས།. །བསོད་ནམས་ཡན་

ལག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག.།ཨོཾ་ཡ་མཱན་ཀ་ནྱཻ་ཝིདྱཱ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.བ་

མྟེད་རོ་རྟེ་ཐྟེག་པའི་དོན་སྟོན་ཅིང་།. །ཤྟེས་རབ་དབྱངས་ཀི་རྟེས་འགྲོ་རོལ་

མོའི་སྒ།.།བདུད་ཀི་འཁོར་ལོ་གཞོམ་ཕྱིར་དབུལ་བར་བགི།.།དོན་གི་དབྱིངས་

ལ་མངའ་བརྙྟེས་འདི་བཤྟེས་ཤིག. །ཨོཾ་ཡ་མཱན་ཀ་ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.ཞྟེས་

མཆོད་འབུལ་གི་ཚིགས་བཅད་དང་སྔགས་ཀིས་ཆུ་གསུམ་ཉྟེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད།.

བསྡུ་ན་སྔགས་རྐང་པས་དབུལ།.ཨོཾ་ཡ་མཱན་ཀ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།. ནས་ཞྟེས་

སོགས་ཉྟེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད།. ཨོཾ་ཡ་མཱན་ཀ་ཨོཾ་ཨཱཿ. ཧཱུཾ་གིས་ནང་མཆོད་

ཕུལ།..གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ་དྲག་པོ་ཆྟེ།..།དཔའ་བོ་མཆོག་གི་སྤོད་ཡུལ་
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ཅན།. །གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་དོན་མཛད་པ།. །རོ་རྟེ་འཇིགས་བྱྟེད་ལ་ཕྱག་

འཚལ།. །ཞྟེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད།. དཔལ་རོ་རྟེ་འཇིགས་བྱྟེད་ཀི་

ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་གདན་གི་སྟྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མཐར་བཟས་བྱའི་སྔགས་

ཀིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟྟེར་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་བྱིན་རླབས་དང་

ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟྟེར་གི་རྣམ་པར་སྤན་དྲངས།. སྔགས་འཕྲྟེང་ས་

བོན་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར།. ཨོཾ་ཡ་མཱ་ན་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ།. ཅྟེས་པ་ཅི་འགྲུབ་

བཟས་པའི་མཐར་ཡི་གྟེ་བརྒྱ་བ།.ཨོཾ་ཡ་མཱན་ཀ་ས་མ་ཡ།. མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ།. ཡ་མཱན་ཀ་

ཏྭྱཻ་ནོ་པ་ཏིཥྠ།.དྲི་ཌོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སུ་པོ་ཥོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སུ་ཏོ་ཥོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.ཨ་ནུ་རཀོ་

མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སརྦ་སིདྡི་མྟེ་པྲ་ཡཙྪ།.སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྟེ།.ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ།.ཧ་

ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔.བྷ་ག་ཝཱ་ན།.ཡ་མཱན་ཀ་མཱ་མྟེ་མུཉྩ།.ཡ་མཱན་ཀ་བྷཱ་ཝ་མཧཱ་ས་མ་ཡ་

སཏྭ་ཨཱ༔ཧཱུཾ་ཕཊ།. བརོད།. བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རྟེ་འཇིགས་བྱྟེད་སྒྲུབ་

གཞི་འདི་ལ་བརན་པར་བཞུགས་ནས་སྦིན་བདག་དང་བདག་སོགས་སྟེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་བསལ་དུ་

གསོལ།. ཅྟེས་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ།. དཔལ་རོ་རྟེ་འཇིགས་བྱྟེད་འོད་དུ་ཞུ་

ནས་སྐུ་བརྙན་གི་རྣམ་པར་གྱུར།.ཅྟེས་འོད་ཞུ་བྱ།.

གཟུངས་རྣམས་ལས་སྔགས་དང་བསང་ཆུས་བསང༌།.໋་῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ.

སྭ་བྷ་ཝས་སྦང༌།. གཟུངས་སྔགས་ཀི་ཡི་གྟེ་རྣམས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།. སྟོང་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

པའི་ངང་ལས་པདྨ་དང་ཟ་བའི་གདན་གི་སྟྟེང་དུ་ཧྲིཿ. ལས་པདྨ་ཧྲིཿ. ས་མཚན་

པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འོད་དཔག་མྟེད་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་

ཀི་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་རང་འདྲའི་ཡུམ་གོས་དཀར་མོ་ལ་འཁྱུད་པ།.

མཚན་དཔྟེས་སྤས་པ།. རིན་པོ་ཆྟེའི་རྒྱན་དང་དར་གི་ན་བཟའ་ཅན།. ཞབས་

རོ་རྟེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་སྤི་བོར་ཨོཾ།.མགྲིན་པར་ཨཱཿ.ཐུགས་ཀར་

ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་གྱུར།. ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟྟེར་འཕྲོས།. བསོམ་པ་

དང་འདྲ་བའི་ཡྟེ་ཤྟེས་པ་དབང་ལྷ་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲངས།.ཛ་ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ.ཡྟེ་

ཤྟེས་པ་དང་གཉིས་སུ་མྟེད་པར་གྱུར།. དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར།. མི་བསྐྱོད་

བས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར།.མཆོད་པ་ཚར་གཉིས་པ།.སྔར་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས།.໋་῏ᨑ་

Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ.ཨོཾ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡོཉཧཾ།.སྟོང་པ་

ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱ༔ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྟེ་

བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན།. ཞབས་བསིལ།.

མྟེ་ཏོག.བདུག་སྤོས།.མར་མྟེ།.དྲི།.ཞལ་ཟས།.རོལ་མོ་རྣམས་རང་བཞིན་བདྟེ་

སྟོང་རྣམ་པ་མཆོད་རྫས།. བྱྟེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་

མྟེད་པའི་བདྟེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བསྐྱྟེད་པར་གྱུར།. ཨོཾ་ཨརྒྷཾ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།. ཨོཾ་པདྱཾ་

ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་པུཥྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་དྷུ་པྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་ཨཱ་ལོ་ཀྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་གནྡྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.

ཨོཾ་ནྱཻ་ཝི་དྱཱ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།. ཨོཾ་ཤཔྟ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།. ཨོཾ་ཨཱ་རོ་ལི་ཀ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.



གཟུངས་གཞུག་འབུལ་ཚུལ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་དང་རབ་གནས་མདོར་བསྡུས།

55

ཞྟེས་སོགས་ཀིས་ཆུ་གཉིས་ཉྟེར་སྤོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད།. ཨོཾ་ཨཱ་རོ་ལི་ཀ་ཨོཾ་ཨཱཿ.

ཧཱུཾ།.གིས་ནང་མཆོད་དབུལ།.

རོ་རྟེ་དཔག་མྟེད་རྒྱལ་པོ་ཆྟེ།.།མི་རོག་ནམ་མཁའ་རོ་རྟེ་འཛིན།.།འདོད་

ཆགས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་བརྙྟེས།.།རོ་རྟེ་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.།ཞྟེས་པས་

བསྟོད།.འོད་དཔག་མྟེད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཧྲིཿ.ཡིག་གི་མཐར་བཟས་བྱའི་སྔགས་

ཀིས་བསྐོར་བའི་འོད་ཟྟེར་གིས།. རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས་ཀི་བྱིན་རླབས་

ཐམས་ཅད་སྤན་དྲངས་ཏྟེ་སྔགས་འཕྲྟེང་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པར་

གྱུར།. ཨོཾ་ཨཱ་རོ་ལི་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ།. ཅྟེས་པ་ཅི་འགྲུབ་བཟ།. མཐར་ཡི་གྟེ་བརྒྱ་བ་བརོད།. ཨོཾ་

བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ།.མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ།.བཛྲ་སཏྭ་ཏྭྟེ་ནོ་པ་ཏིཥྠ།.དྲི་ཌོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སུ་

ཏོ་ཥོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སུ་པོ་ཥོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.ཨ་ནུ་རཀོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སརྦ་སིདྡི་མྟེ་པྲ་ཡཙྪ།.

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྟེ།.ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ།.ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔.བྷ་ག་ཝ་ན།.སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ།.བཛྲ་མ་མྟེ་མུ་ཉྩ།.བཛྲི་བྷཱ་བ།.མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔ཧཱུཾ་ཕཊ།.

བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་མྟེད་ཡབ་ཡུམ་སྒྲུབ་གཞི་འདི་ལ་བརན་

པར་བཞུགས་ནས་སྦིན་བདག་དང་བདག་སོགས་སྟེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་བསལ་དུ་གསོལ།. ཞྟེས་

འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ།. འོད་དཔག་མྟེད་ཡབ་ཡུམ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གཟུངས་

སྔགས་ཀི་ཡིག་འབྲུའི་རྣམ་པར་གྱུར།.ཅྟེས་འོད་ཞུ་བྱ།.
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

གཟུངས་ལས་གཞན་པའི་ཡོ་བྱད་མཆོད་རྟེན་དང་སཱ་ཙྪ་དང་སོག་ཤིང་སོགས་བསང་སྦང༌།.

໋་῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ. སྭ་བྷ་ཝས་སྦང༌།. གཟུངས་དང་སྐུ་བརྙན་ལས་

གཞན་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།. སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་དང་

ཟ་བའི་གདན་གི་སྟྟེང་དུ་བྷྲུཾ་ལས་འཁོར་ལོ་བྷྲུཾ་གིས་མཚན་པ།. ཡོངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་འཁོར་ལོ་དང་དྲིལ་

བུ་འཛིན་པ་རང་འདྲའི་ཡུམ་སྤན་མ་ལ་འཁྱུད་པ།.མཚན་དཔྟེས་སྤས་པ།.རིན་

པོ་ཆྟེའི་རྒྱན་དང་དར་གི་ན་བཟའ་ཅན།.ཞབས་རོ་རྟེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་

པའི་སྤི་བོར་ཨོཾ།. མགྲིན་པར་ཨཱཿ. ཐུགས་ཀར་ཧཱུྂ་གིས་མཚན་པར་གྱུར།.

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟྟེར་འཕྲོས།. བསོམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡྟེ་ཤྟེས་པ་

དབང་ལྷ་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲངས།. ཛ་ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ. ཡྟེ་ཤྟེས་པ་དང་གཉིས་སུ་

མྟེད་པར་གྱུར།. དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར།. མི་བསྐྱོད་བས་དབུ་བརྒྱན་པར་

གྱུར།.ཅྟེས་པའི་བར་སྔ་མ་བཞིན་བརོད།.མཆོད་པ་ཚར་གསུམ་པ་སྔར་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབ།.໋་

῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ.ཨོཾ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡོཉཧཾ།.སྟོང་

པ་ཉིད་དུ་གྱུར།. སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱ༔ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་

ཆྟེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན།.ཞབས་བསིལ།.

མྟེ་ཏོག.བདུག་སྤོས།.མར་མྟེ།.དྲི།.ཞལ་ཟས།.རོལ་མོ་རྣམས་རང་བཞིན་བདྟེ་

སྟོང་རྣམ་པ་མཆོད་རྫས།. བྱྟེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་

མྟེད་པའི་བདྟེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བསྐྱྟེད་པར་གྱུར།. ཨོཾ་ཨརྒྷཾ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།. ཨོཾ་པདྱཾ་
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ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་པུཥྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་དྷུ་པྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་ཨཱ་ལོ་ཀྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་གནྡྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.

ཨོཾ་ནྱཻ་ཝི་དྱཱ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་ཤཔྟ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.

ཨོཾ་ཛི་ན་ཛི་ཀ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞྟེས་སོགས་ཀིས་མཆོད།.ཨོཾ་ཛི་ན་ཛི་

ཀ་ཨོཾ་ཨཱཿ.ཧཱུྂ།.གིས་ནང་མཆོད་དབུལ།.

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དག་པ་ཆྟེ།.།རོ་རྟེ་ཞི་བ་དགའ་བ་ཆྟེ།.།རང་བཞིན་

འོད་གསལ་མཆོག་གི་མཆོག.།སྟོན་པ་རོ་རྟེ་ལ་ཕྱག་འཚལ།.།ཞྟེས་པས་བསྟོད།.

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་ཐུགས་ཀར་བྷྲུཾ་ཡིག་གི་མཐར་བཟས་བྱའི་

སྔགས་ཀིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟྟེར་འཕྲོས།. རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས་ཀི་

བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་སྤན་དྲངས་ཏྟེ་སྔགས་འཕྲྟེང་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལ་

ཐིམ་པར་གྱུར།.ཨོཾ་ཛི་ན་ཛི་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཅི་འགྲུབ་བཟ།.ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ།.མ་

ནུ་པཱ་ལ་ཡ།.བཛྲ་སཏྭ་ཏྭྟེ་ནོ་པ་ཏིཥྠ།.དྲི་ཌོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སུ་ཏོ་ཥོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སུ་པོ་

ཥོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.ཨ་ནུ་རཀོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སརྦ་སིདྡི་མྟེ་པྲ་ཡཙྪ།.སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྟེ།.

ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ།.ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔.བྷ་ག་ཝ་ན།.སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ།.བཛྲ་མ་མྟེ་

མུ་ཉྩ།.བཛྲི་བྷཱ་བ།.མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཡིག་བརྒྱ་བརོད།.བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡབ་ཡུམ་སྒྲུབ་གཞི་འདི་ལ་བརན་པར་བཞུགས་

ནས།. སྦིན་བདག་དང་བདག་སོགས་སྟེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་

ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་བསལ་དུ་གསོལ།.གི་བར་སྔ་མ་ལྟར་གིས་འདོད་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ།. རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡབ་ཡུམ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གཟུངས་

དང་སྐུ་བརྙན་ལས་གཞན་པའི་སོག་ཤིང་སོགས་རྟེན་གི་ནང་དུ་གཞུག་རྒྱུའི་

ཡོ་བྱད་སོ་སོའི་རྣམ་པར་གྱུར།.ཅྟེས་འོད་ཞུ་བྱ།.

གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་བསང་སྦང༌།. ໋་῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ. སྭ་བྷ་ཝས་

སྦང༌།.གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་རོ་རྟེའི་ས་

གཞིར་གུར་བ་རྟེ་མྟེ་རི་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་

བརྒྱད་པའི་ལྟྟེ་བ་དང་འདབ་མ་རྣམས་ཀི་སྟྟེང་དུ་བཾ་དང་ཛཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་ནོར་རྒྱུན་མ་དང་ཛཾ་བྷ་ལ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པར་གྱུར་པ་ནི།. གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་གསྟེར་བཙོ་མ་ལྟར་འབར་

བ།.ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།.ཕྱག་གཡས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བི་ཛ་པཱུ་ར་

འཛིན་ཅིང༌།. ཡུམ་རྣམས་ཀི་གཡོན་པས་འབྲས་ཀི་སྟེ་མ་དང༌།. ཡབ་རྣམས་

ཀི་གཡོན་པས་ནྟེའུ་ལྟེ་འཛིན་པ།. རིན་པོ་ཆྟེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་

ཅིང།.དར་གི་སྟོད་གཡོགས་དང་ཤམ་ཐབས་མཛེས་པར་གསོལ་བ།.ཞབས་

སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱྟེད་པས་བཞུགས་པའི་ཞབས་འོག་ན་པདྨའི་གདོང་གི་གཏྟེར་

མནན་པ།. ལྷ་མོ་རྣམས་བུད་མྟེད་སྒྱུ་མའི་ང་རྒྱལ་གིས་འགིང་བར་གྱུར་པའི་

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་བོར་ཨོཾ།.མགྲིན་པར་ཨཱཿ.ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་གིས་

མཚན་པར་གྱུར།. ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟྟེར་འཕྲོས།. བསོམ་པ་དང་འདྲ་

བའི་ཡྟེ་ཤྟེས་པ་དབང་ལྷ་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲངས།.ཛ་ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ. ཡྟེ་ཤྟེས་པ་
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དང་གཉིས་སུ་མྟེད་པར་གྱུར།. དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར།. རིན་ཆྟེན་འབྱུང་

ལྡན་གིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར།.མཆོད་པ་ཚར་བཞི་བ་བསང་སྦངས༌།.໋་῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་

ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ. ཨོཾ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡོཉཧཾ།. སྟོང་པ་ཉིད་དུ་

གྱུར།. སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆྟེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྟེ་བ་

རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན།. ཞབས་བསིལ།.

མྟེ་ཏོག.བདུག་སྤོས།.མར་མྟེ།.དྲི་ཆབ།.ཞལ་ཟས།.རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་

ཐོགས་པ་མྟེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར།.ཨོཾ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿ.ཧཱུྂ།.ཨོཾ་པདྱཾ་

ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་པུཥྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་དྷུ་པྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་ཨཱ་ལོ་ཀྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་གནྡྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.

ཨོཾ་ནྱཻ་ཝི་དྱཱ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་ཤཔྟ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.གིས་བྱིན་གིས་བརླབས།.ཨོཾ་བ་སུ་དྷ་རི་ནི་ས་

པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞྟེས་པ་ནས།.ཨོཾ་བ་སུ་དྷ་རི་ནི་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་

ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།. ཞྟེས་སོགས་ཀིས་མཆོད།. འགྲོ་ཀུན་དབུལ་འཕོངས་སྡུག་

བསྔལ་མུན་པའི་རུམ།. །ཐུགས་རྟེ་ཉི་མའི་འོད་ཀིས་སྟེལ་མཛད་པ།. །ནོར་

རྒྱུན་ལྷ་མོ་ཨཱརྱ་ཛམ་བྷ་ལ།. །འཁོར་དང་བཅས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་

བསྟོད།.།

ཡུམ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཟ་གདན་ལ་བཾ་ཡིག་དང༌།.ཡབ་རྣམས་ཀི་

ཐུགས་ཀར་ཟ་གདན་ལ་ཛཾ་ཡིག་གི་མཐར་རང་རང་གི་སྔགས་འཕྲྟེང་གིས་

བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟྟེར་འཕྲོས།. སིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྤན་དྲངས་ཏྟེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སྦིན་པའི་བདག་པོ་

དང་བདག་སོགས་སྟེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐིམ་པས་དབུལ་འཕོངས་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བདྟེ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར།.

ཨོཾ་བ་སུ་དྷ་རི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་ཙནྡྲ་ཀཱནྟྱཻ་སྭཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་དཱ་ན་དཱ་ཡྱཻ་སཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་

སུ་དཱ་ན་ད་ཡྱཻ་སྭཱ་ཧཱ།. ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཡྱཻ་སྭཱ་ཧཱ།. ཨོཾ་སུ་བྷ་དྲ་ཡྱཻ་སྭཱ་ཧཱ།. ཨོཾ་གུཔྟཱ་ཡྱཻ་སྭཱ་

ཧཱ།.ཨོཾ་དྟེ་བྱྱཻ་སྭཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་སྭ་ར་སྭ་ཏྱཻ་སྭཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་ཛམ་བྷ་ལ་ཛཱ་ལྟེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་

མ་ནི་བྷ་དྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་པུརྣ་བྷ་དྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་དྷ་ན་དཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་བྱཻ་ཤྲ་མ་

ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་ཀི་ལི་མཱ་ལི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་ཙི་པི་ཀུཎྚ་ལི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་མུ་ཁྟེནྡྲཱ་ཡ་

སྭཱ་ཧཱ།.ཨོཾ་ཙ་རྟེནྡཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞྟེས་པ་རྣམས་ཅི་འགྲུབ་བཟ།.ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ།.མ་

ནུ་པཱ་ལ་ཡ།.བཛྲ་སཏྭ་ཏྭྟེ་ནོ་པ་ཏིཥྠ།.དྲི་ཌོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སུ་ཏོ་ཥོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སུ་པོ་

ཥོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.ཨ་ནུ་རཀོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སརྦ་སིདྡི་མྟེ་པྲ་ཡཙྪ།.སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྟེ།.

ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ།.ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔.བྷ་ག་ཝ་ན།.སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ།.བཛྲ་མ་མྟེ་

མུ་ཉྩ།.བཛྲི་བྷཱ་བ།.མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔ཧཱུཾ་ཕཊ།.ཡིག་བརྒྱ་བརོད།.

གནོད་སྦིན་གི་གཏོར་མ་བསང་སྦང༌།. ໋་῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ. སྭ་བྷ་ཝས་

སྦང༌།. སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆྟེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྟེ་བའི་

ནང་དུ་ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་དྭངས་ཤིང་

ཐོགས་པ་མྟེད་པ་ཟག་པ་མྟེད་པའི་ཡྟེ་ཤྟེས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྟེན་པོར་
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གྱུར།.ཨོཾ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ལན་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས།.གནོད་སྦིན་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་

ཀིས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དྲངས་ཏྟེ་གསོལ་བར་གྱུར།. ཨོཾ་བ་སུ་དྷ་

རི་ནི་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དམ་པ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།. ཞྟེས་པ་ལན་གསུམ་གིས་

འབུལ།.སྔར་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད།.ཨོཾ་བ་སུ་དྷ་རི་ནི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་

སྭཱ་ཧཱ།.ཞྟེས་པ་ནས།.ཨོཾ་བ་སུ་དྷ་རི་ནི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞྟེས་

སོགས་ཀིས་མཆོད།. འགྲོ་ཀུན་དབུལ་འཕོངས་སྡུག་བསྔལ་མུན་པའི་རུམ།. །.

ཐུགས་རྟེ་ཉི་མའི་འོད་ཀིས་སྟེལ་མཛད་པ།. །ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ཨཱརྱ་ཛམ་བྷ་ལ།།.

འཁོར་དང་བཅས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།.།

ནོར་རྒྱུན་མ་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་སྒྲུབ་གཞི་འདི་ལ་བརན་

པར་བཞུགས་ནས་རྟེན་ལ་མཆོད་པ་དང༌།. སྦིན་བདག་དང་བདག་སོགས་

སྟེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་ཆྟེན་པོ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འབྱུང་

བར་མཛད་དུ་གསོལ།. ཞྟེས་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ།. ནོར་རྒྱུན་མ་ཡབ་ཡུམ་

གཙོ་འཁོར་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བྲིས་པའི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་གྱུར།. ཅྟེས་

འོད་ཞུ་བྱ།.

ཚོགས་བདག་འཁོར་ལོ་བསང་སྦང༌།. ໋་῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ. སྭ་བྷ་ཝས་

སྦང༌།. ཚོགས་བདག་འཁོར་ལོ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།. སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྱཻ་

ཌཱུརྱའི་བྲག་རི་བརྟེགས་པའི་སྟྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་བྱི་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

བ་སྔོན་པོ་མགོ་གཡས་སུ་བསྟན་པའི་བསྟན་པའི་སྟྟེང་དུ།.གཿ.ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་ཚོགས་ཀི་བདག་པོ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་གང་པོ་ཆྟེའི་གདོང་པ་ཅན་

རལ་བའི་ཐོར་ཅོག་ལ་རིན་པོ་ཆྟེ་དང་མྟེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ་རྟེན་འབྲྟེལ་གི་

ཕྱག་གཡས་པ་རྣམས་ན།. དགྲ་སྟ།.མདའ་ཆྟེན།.ལགས་ཀྱུ།. རོ་རྟེ།. རལ་གྲི།.

འཕང་མདུང་རྣམས་དང༌།.གཡོན་པ་རྣམས་ན།.གཏུན་ཤིང༌།. གཞུ།.ཁ་ཊཾ་ག.

ཁྲག་གིས་གང་བའི་ཐོད་པ།. ཤ་ཆྟེན་གིས་གང་བའི་ཐོད་པ།. ཕུབ་དང་བ་དན་

བརྟེན་ནས་འཛིན་པ།. དར་གི་ཤམ་ཐབས་དང་རིན་པོ་ཆྟེའི་འཕྲྟེང་བ་ཅན།.

ཞབས་གཡས་བསྐུམ་ཞིང༌།. གཡོན་བརྐང་བས་བཞུགས་པ།. དྟེའི་སྤི་བོར་

ཨོཾ།.མགྲིན་པར་ཨཱཿ. ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་གྱུར།. ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་འོད་ཟྟེར་འཕྲོས།. རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་ཐུགས་རྟེ་ཆྟེན་པོ་ཚོགས་

ཀི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤན་དྲངས།.

ཧཱུཾ་རང་བཞིན་དག་པ་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་མཚམས་ནས།. །ཐུགས་རྟེ་

ཆྟེན་པོ་ཚོགས་བདག་སྐུར་སྤྲུལ་བ།.།མཆོད་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་གནས་འདིར་སྤན་

འདྲྟེན་ན།.།ཐོགས་པ་མྟེད་པར་མྱུར་དུ་གཤྟེགས་སུ་གསོལ།.།བཛྲ་ས་མ་ཡ་

ཛ་ཛཿ.ཛཿ.ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ.གཉིས་སུ་མྟེད་པར་གྱུར།.སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་

འོད་ཟྟེར་འཕྲོས།. དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དྲངས།. དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར།.

འོད་དཔག་མྟེད་ཀིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར།. མཆོད་པ་ཚར་ལྔ་པ་བསང་སྦང་བྱིན་
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རླབས་སྔ་མ་ལྟར་བྱ།. ໋་῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ. ཨོཾ་སྭབྷཱ་ཝ་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་

བྷ་ཝ་ཤུདྡོཉཧཾ།.སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆྟེའི་

སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྟེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

མཆོད་ཡོན།.ཞབས་བསིལ།.མྟེ་ཏོག.བདུག་སྤོས།.མར་མྟེ།.དྲི་ཆབ།.ཞལ་

ཟས།. རོལ་མོ་རྣམས་དངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མྟེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པར་གྱུར།.ཨོཾ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཨོཾ་པདྱཾ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་པུཥྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་དྷུ་པྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.

ཨོཾ་ཨཱ་ལོ་ཀྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་གནྡྟེ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་ནྱཻ་ཝི་དྱཱ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.ཨོཾ་ཤཔྟ་ཨཱ༔ཧཱུཾ།.

ཨོཾ་ག་ཎ་པ་ཏི་ཨརྒྷཾ་བྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞྟེས་པ་ནས།.ཨོཾ་ག་ཎ་པ་ཏི་ཤཔྟ་པྲ་

ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞྟེས་སོགས་ཀིས་མཆོད།.

སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཐུགས་རྟེའི་བདག་ཉིད་ཁོད།.།འགྲོ་རྣམས་

དབུལ་འཕོངས་སྟེལ་ཕྱིར་ནོར་ལྷར་སྤྲུལ།.།དགོས་འདོད་སོལ་ཕྱིར་གསྟེར་

གི་ཁྲི་ལ་བཞུགས།.།ནོར་གི་འབྱུང་གནས་ཁོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ།.།

ཚོགས་བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་གདན་ལ་གཿ. ཡིག་གི་མཐར་

སྔགས་འཕྲྟེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟྟེར་འཕྲོས།. འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་

དཔལ་འབྱོར་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརིད་ཐམས་ཅད་འོད་ཟྟེར་གི་རྣམ་པར་

སྤན་དྲངས།. སྦིན་བདག་དང་བདག་སོགས་སྟེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐིམ་

པས་དཔལ་འབྱོར་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར།.

ཨོཾ་ཨཱཿ.ག་ཎ་པ་ཏི་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།.ཞྟེས་དང༌།.ཨོཾ་གུ་ག་ཎ་པ་ཏ་ཡྟེ་དཱ་ན་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

ཝཱ་ར་པུཥིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ།.ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་དུ་ཤ་མ་ཛ་ཏ་ག་ཏ་པི་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་དུ་ན་བ་

སུ་ཨཱ་ཡུཿ. བུཎྱཻ་པུཥིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།. ག་ག་ག་ག་ག།. ཞྟེས་ཅི་འགྲུབ་བཟ།. ཨོཾ་བཛྲ་

སཏྭ་ས་མ་ཡ།. མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ།. བཛྲ་སཏྭ་ཏྭྟེ་ནོ་པ་ཏིཥྠ།. དྲི་ཌོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།.སུ་ཏོ་

ཥོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།. སུ་པོ་ཥོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།. ཨ་ནུ་རཀོ་མྟེ་བྷཱ་ཝ།. སརྦ་སིདྡི་མྟེ་པྲ་ཡཙྪ།.

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྟེ།.ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ།.ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔.བྷ་ག་ཝ་ན།.སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ།. བཛྲ་མ་མྟེ་མུ་ཉྩ།. བཛྲི་བྷཱ་བ།. མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔ཧཱུཾ་ཕཊ།. ཡི་གྟེ་

བརྒྱ་པ་བརོད༑.

ཚོགས་བདག་གི་གཏོར་མ་བསང་སྦང༌།. ໋་῏ᨑ་Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ. སྭ་བྷ་

ཝས་སྦང༌།. སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆྟེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྟེ་

བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་དངས་

ཤིང་ཐོགས་པ་མྟེད་པ་ཟག་པ་མྟེད་པའི་ཡྟེ་ཤྟེས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྟེན་

པོར་གྱུར།.ཨོཾ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ལན་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས།.ཚོགས་ཀི་བདག་པོས་

གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དྲངས་ཏྟེ་གསོལ་བར་གྱུར།. ཨོཾ་ག་ཎ་པ་ཏི་ཨི་

དམ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།.གསུམ་གིས་དབུལ།.གོང་བཞིན་མཆོད་བསྟོད་ནི།.ཨོཾ་ག་

ཎ་པ་ཏི་ཨརྒྷཾ་བྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.ཞྟེས་པ་ནས།.ཨོཾ་ག་ཎ་པ་ཏི་ཤཔྟ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ།.

ཞྟེས་སོགས་ཀིས་མཆོད།.

སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཐུགས་རྟེའི་བདག་ཉིད་ཁོད།.།འགྲོ་རྣམས་
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དབུལ་འཕོངས་སྟེལ་ཕྱིར་ནོར་ལྷར་སྤྲུལ།.།དགོས་འདོད་སོལ་ཕྱིར་གསྟེར་

གི་ཁྲི་ལ་བཞུགས།.།ནོར་གི་འབྱུང་གནས་ཁོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ།.།

ཚོགས་ཀི་བདག་པོ་སྒྲུབ་གཞི་འདི་ལ་བརན་པར་བཞུགས་ནས་རྟེན་

ལ་མཆོད་པ་དང༌།.སྦིན་བདག་དང་བདག་སོགས་སྟེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འབྱུང་བར་མཛད་དུ་

གསོལ།.ཞྟེས་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ།. ཚོགས་ཀི་བདག་པོ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་

བྲིས་པའི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་གྱུར།.ཅྟེས་འོད་ཞུ་བྱ།.

བུམ་གཏྟེར་སོགས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ནི།.ལས་སྔགས་དང་བསང་ཆུས་བསང༌།. ໋་῏ᨑ་

Ḍṉᨑ་ᨑ་᨞ᨑ་ὤ་᪄་᪄་῍ᨗ᪙ᩨᨎ. སྭ་བྷ་ཝས་སྦང༌།. གཏྟེར་བུམ་དང་བང་མཛོད་ཀི་རྫས་

རྣམས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།.སྟོང་པའི་ངང་ལས་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆྟེའི་

བུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་བཅུད་བཟང་པོས་གང་ཞིང་ཅི་

འདོད་འབྱུང་བའི་གཏྟེར་ཆྟེན་པོའི་བུམ་པར་གྱུར།.བུམ་རྫས་ཉྟེར་ལྔ་འམ་སུམ་ཅུ་བྱིན་

གིས་བརླབས་སྔགས།.སྨན་ལྔ་ལ།.ཨོཾ་པཉྩ་བྷྟེ་ཥ་ཛེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.རིན་ཆྟེན་ལྔ་ལ།.ཨོཾ་པཉྩ་རཏྣ་

ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.དྲི་ལྔ་ལ།.ཨོཾ་པཉྩ་གནྡྟེ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.འབྲུ་ལྔ་ལ།.ཨོཾ་པཉྩ་བྟེ་ག་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.སིང་པོ་ལྔ་

ལ།.ཨོཾ་པཉྩ་གརྦྷ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.བདུད་རི་ལྔ་པ།.ཨོཾ་པཉྩ་ཨཱ་མི་ཏ་ཨཱཿ.ཧཱུཾ།.ཞྟེས་པ་རྣམས་ཅི་

རིགས་བཟ།. བང་མཛོད་ཀི་རྫས་རྣམས་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལྟེས་

བརྒྱན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རྟེག་བྱ་ཕུན་སུམ་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་རྫས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།. རྟེན་ལ་མཆོད་པ་དང༌།.

སྦིན་པའི་བདག་པོ་དང་བདག་སོགས་སྟེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་

དགུའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཟད་མི་ཤྟེས་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འབྱུང་བའི་གཏྟེར་

ཆྟེན་པོར་གྱུར།.ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ལ།.ཨོཾ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར།.སཱུ་ར་

སཱུ་ར།.ཨཱ་ཝར་ཡ།.ཨཱ་ཝར་ཡ་ཧོ།.བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།.སོགས་དང༌།.ཨོཾ་སྭ་བྷ་

ཝ་བི་ཤུདྡྟེ་དྷརྨཱ༔ཏྟེ་བཛྲ་སིདྷི་ཧཱུཾ།.ཨོཾ་སྭབྷཱ་ཝ་བིད་ཤུད་དྷྟེ་དྷརྨཱ་ཏྟེ་བཛྲསིདྡི་ཧཱུཾ།.

ནམཿ. སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁྟེ་བྷྟེ།. སརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏྟེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་

ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།. ཨོཾ་ཨ་མི་ཏྟེ་ཧཱུཾ་ཕཌ།. ཨོཾ་ཨ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎ་ཨཱདྱ་

ནུཏྤ་ནྣཏ་ཏ།.ནམཿ.སརྦ་ཏྭ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏྟེ་ཨོཾ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་

ཧཱུཾ།. ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡི་ལོ་ཙ་ནི།. སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱཧཱ།. སྔགས་

དྲུག་དང་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས།. བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་ནི།. །.

དྟེ་བཞིན་གཤྟེགས་པའི་བྱིན་སྟོབས་དང།. །ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་སྟོབས་

རྣམས་ཀིས།. །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན།. །དྟེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་

རིགས་པར།.།ཐོགས་པ་མྟེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག.།ཞྟེས་སོགས་བདྟེན་སྟོབས་བརོད།.

ཨོཾ་ཡྟེ་དྷརྨཱ་ཧྟེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ།.ཧྟེ་ཏུནྟེ་ཥཱན།.ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་དཏ།.ཏྟེ་ཥཱཉྩ་ཡོ།.

ནི་རོ་དྷ་ཨྟེ་ཝཾ་བཱ་དཱི།.མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡྟེ་སྭཱཧཱ།.རྟེན་འབྲྟེལ་སིང་པོ་ཅི་འགྲུབ་བཟས་ཏྟེ།.ཤིས་

པ་བརོད་ཅིང་མྟེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་པར་བྱའོ།.།
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འདིར་སྐུ་འདྲའམ་མཆོད་རྟེན་དང་དྟེར་འབུལ་རྒྱུའི་གཟུངས་གཞུག་སོགས་ཐམས་ཅད་

དཀྱུས་གཅིག་ལ་རབ་གནས་བྱ་ཚུལ་བརོད་མོད་ཀི།. དྟེ་དག་ལས་རྟེ་རྟེ་འམ་འགའ་ཞིག་རབ་གནས་

བྱྟེད་ནའང་ཆོ་ག་འདི་ནང་བཞིན་བྱས་བས་ཆོག་གོ. །དྟེ་ཡང་གཟུངས་འབུལ་འཁྲུལ་སྤོང་ཉིན་བྱྟེད་དུ་

གཟུངས་མ་དྲིལ་བ་དང་དྲིལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་བགྟེགས་བསྐྲད་དང་རབ་གནས་བྱ་བར་བཤད་པས་དྟེ་

གཉིས་ཀ་ལ་བགྟེགས་བསྐྲད་རབ་གནས་བྱྟེད་པ་དང༌།. ཡང་དྟེ་ཉིད་ལས།. གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་ཁ་མ་

སྦོར་གོང་དུ་སྦང་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་འཁོར་ལོའི་སྐྱྟེད་ཆོག་བྱས་ནས་སྒྲུབ་པ་ཞག་བདུན་སོགས་

ཅི་འགྲུབ་བྱ་བར་བཤད་ཅིང་ཁ་སྦར་ནས་སྐྱྟེད་ཆོག་བྱ་བར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་དོན་ལ་གནས་

ཤིང་ཕྱག་ལྟེན་ལའང་མཛད་པས་ཁ་མ་སྦར་བ་དང༌།.སྦར་བ་གཉིས་ཀ་ལ་བགྟེགས་བསྐྲད་རབ་གནས་

བྱ་ཚུལ་འདི་ནང་བཞིན་བྱས་བས་ཆོག་ལ་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་པ་ཞག་བདུན་སོགས་བྱྟེད་ཚེ།.འཁོར་ལོའི་

སྟྟེང་དུ་བ་བྲྟེ་དང་ལོགས་སུ་ཡོལ་བ་སོགས་གོས་དར་སྟེར་པོ་སོགས་ཀིས་ལྟེགས་པར་བརྒྱན་ཅིང་

འཁོར་ལོ་ལ་གཟུངས་ཐག་བཏགས་ཏྟེ་ཐུན་གསུམ་མམ་དྲུག་ཏུ་བསྐྱྟེད་ཆོག་དང་།.སྒྲུབ་གྲོགས་རྟེ་མོས་

ཀིས་སྔགས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བཟས་ཏྟེ་བསྒྲུབ་བོ།.།འཁྲུལ་སྤོང་ཉིན་བྱྟེད་དུ་གཟུངས་གཞུག་འབུལ་

ཡུལ་གི་སྐུ་འདྲ་དང་མཆོད་རྟེན་ལ་བགྟེགས་བསྐྲད་དང་རབ་གནས་བྱ་བར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་

ཤིང༌།.གཟུངས་གཞུག་སོགས་གྲུབ་རྟེས་བགྟེགས་བསྐྲད་དང་རབ་གནས་བྱས་ན་དྟེ་གས་འཐུས་པས་

གཟུངས་མ་ཕུལ་གོང་དུ་བགྟེགས་བསྐྲད་དང་རབ་གནས་མི་དགོས་སམ་སམ་པའི་དོགས་པ་མི་བྱ་སྟྟེ།.

འཇིམ་པ་ཆྟེན་པོ་དང་ས་འབུམ་ཆྟེན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་སོག་ཤིང་ལ་གཟུངས་གཞུག་སོགས་བསམས་ནས་

སོག་ཤིང་བཅུག་སྟྟེ་ཕྱི་དབྱིབས་བཟོ་དགོས་པས་གཟུངས་གཞུག་མ་ཕུལ་གོང་དུ་རབ་གནས་བྱ་བའི་

གཞི་མྟེད་ཀང་ཕྱི་དབྱིབས་བཟོས་ནས་གཟུངས་གཞུག་འབུལ་དགོས་ཚོར།. ནང་གཞུག་ལ་བགྟེགས་
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ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆློས་ལྡན།      

བསྐྲད་རབ་གནས་དགོས་པས་ཕྱི་རྟེན་ལའང་དྟེ་དགོས་པ་འགྲུབ་ཅིང༌།. ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་གྲུབ་

ནས་བགྟེགས་བསྐྲད་རབ་གནས་བྱྟེད་ཀང་རྟེན་རབ་གནས་ཅན་ལ་འདི་སིགས་མའི་དུས་སུ་རབ་

གནས་ཡང་ཡང་བསྐྱར་དགོས་པར་ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆྟེན་སོགས་ཀིས་གསུངས་པ་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་

མ་ཟད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བས་སོ།.།

ཅྟེས་གཟུངས་གཞུག་དང་གནོད་སྦིན་འཁོར་ལོ་སོགས་རབ་གནས་བྱ་ཚུལ་ཕུན་ཚོགས་

ཆར་འབྟེབས་ཞྟེས་བྱ་བ་འདི་ནི།.བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་གསལ་བྱྟེད་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕ་

བོང་ཁ་པ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་སོགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་སྣང་ཡང་གོ་སླ་བར་

དགོངས་ནས་ཕྱག་ལྟེན་དང་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་འགའ་ཞིག་གསལ་བར་མ་མཛད་འདུག་པས།. ཐམས་

ཅད་ཚང་ཞིང་གོ་སླ་ལ་འཁྟེར་བདྟེ་བ་ཞིག་གིས་ཞྟེས་རྒྱལ་ཁབ་ཆྟེན་པོ་པྟེའི་ཅིང་གི་ཁྲིམས་ལྡན་འདུས་

པའི་ཚོགས་ལ་ལུགས་གཉིས་ཀི་བསླབ་བྱ་ལྟེགས་པར་སློབ་པའི་ཕྲོ་བྲང་ཤར་གི་ཇ་སག་བ་མ་ཕུན་

ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་དང༌།. རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་སོགས་དོན་གཉྟེར་ཅན་འགའ་ཞིག་

གིས་བསྐུལ་བའི་ངོར།. ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་ཀི་མཐར་སྐྱྟེས་བའི་གི་ན་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཆོས་ལྡན་

གིས།.དམ་པ་གོང་མའི་ཡིག་ཆ་དང་ཕྱག་ལྟེན་མཐོང་བརྒྱུད་ལྟར།.འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་གནས་

མཆོག་རི་བོ་རྟེ་ལྔར་བཀོད་པའི་ཡི་གྟེ་པ་ནི་དགྟེ་ཚུལ་སྨོན་ལམ་རིན་ཆྟེན་ནོ།.།

འདིས་ཀང་རྒྱལ་བ་བོ་བཟང་གྲགས་པའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་

ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག.།།
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