
བློོ༌ཟེ༌ ཟེར་མི་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་བ་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོོགས་ རྫོོང་ཁག་བརྒྱད་

ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ ངག་ཐོོག་ལུ་བཤད་སྲོོལ་ཡོོད་པའི་ སྙན་རྩོོམ་བཤད་

ཐོངས་ཀྱི་ རྩོོམ་རིག་ངག་རྩོལ་ཅིག་ཨིན། 

དེ་བཟུམ་གྱི་ སྙན་རྩོོམ་བཤད་ཐོངས་ཀྱི་ངག་རྩོལ་འདི་ ང་བཅས་རའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྩོོམ་རིག་ལམ་སྲོོལ་ཅིག་

ཡོང་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་ཁར་ 

བློོ་ཟེ་གི་ཚིག་དོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཐོངས་ཀྱི་རིག་རྩོལ་དང་ 

རྫོོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩོལ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འཐོོབ་ཚུགས་པའི་ ཁེ་

ཕན་ཚུ་ཡོོད།

རྩོ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

འབྲུག་གི་བློོ་ཟེ། 
འབྲུག༌གི༌བློ༌ཟེ༌ ཟེར་མི་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་བ་ འབྲུག་འབྲུག་ནུབ་ཕློགས་ 

རློང་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ ངག་ཐློག་ལུ་བཤད་སློལ་ཡློད་པའི་ 

སྙན་རློམ་བཤད་ཐངས་ཀྱི་ རློམ་རིག་ངག་རལ་ཅིག་ཨིན། 

དེ་བཟུམ་གྱི་ སྙན་རློམ་བཤད་ཐངས་ཀྱི་ངག་རལ་འདི་ ང་བཅས་རའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ རློམ་རིག་ལམ་སློལ་ཅིག་

ཡང་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་ཁར་ 

བློ་ཟེ་གི་ཚིག་དློན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དཔེ་དློན་སྦྱར་ཐངས་ཀྱི་རིག་རལ་དང་ 

རློང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་རིག་རལ་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་འཐློབ་ཚུགས་པའི་ ཁེ་

ཕན་ཚུ་ཡློད།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚློགས་སྡེ།

སྤ་རློ།

འབྲུག་གི་བློ་ཟེ། 



རྫོང་ཁའི་སྙན༌རྫོམ༌གྱི༌རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།

འབྲུག༌གི༌བྫོ༌ཟེ།

ར་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།
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དདོནོན་་ཚཚནན་་དདངང་་པཔ་་��ོ་ོ་ཟཟེའེའི་ི་རརིགིགསས།། 
ཆུ་རྒྱ་ཆུ་ཨིནམ་རབས་ཀྱིས་ཤེས།།ཤིང་ཙན་དན་ཨིནམ་དྲི་གིས་ཤེས།། 
བུམོ་རྒྱ་ཟ་ཨིནམ་སྐད་ཀྱིས་ཤེས།།   

རྒྱ་ཕྱིང་རྐྱལ་ཅུང་བཙེ་པ།།སྒར་པའི་ཚེ་ཁུག་ནང་ལུ།། སྐུད་པའི་
སྣས་ལྔ་མ་འགྲིག།   

ཨོ་ལ་བྱ་མེན་ལྷ་བྱ་ཨིན།།འཁན་པ་ཤིང་མེན་བསང་ཤིང་ཨིན།། འབྱོགཔ་མི་མེན་
ལྷ་ཨིན།།   

མི་ཁྱོད་དང་ང་ཡང་མི་འདྲ།།ཁྱདོ་བཞག་ན་སྡོད་སར་མི་ཆགས།། ཁྱོད་
གཏང་ན་དོས་ཐག་མི་ཆོད།།  

གནམ་དང་ས་ཡང་འབྱེལ་ཆི་ནུག།། དར་དཀརཔ་བཟའ་བའི་ཟ་འདྲེ་མས།། བསྒུར་
ཡི་བསྒུར་ཡི་འགྱོ་དགོ་པས།།   

མཐོ་སྟེ་གནམ་མ་མཐོང་།།དམའ་སྟེ་ས་མ་མཐོང་།། མིག་ཏོ་བྱ་འཛི་ས་
ཡང་མ་མཐོང་།།   

ཇ་གིས་སླབ་ཚེགནག་དགོ་ལོ།།མར་གྱིས་སླབ་ཚེགར་དགོ་ལོ།། ཚྭ་གིས་སླབ་ཚེབྱོ་
དགོ་ལོ།།  
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དགའ་བའི་བུམ་ཐང་ལུང་མར།།འགྱ་ོན་འགྱོ་ཧིང་མནོ་བས།། སྡོད་ན་
སྡོད་ཧིང་མནོ་བས།།  

གཏམ་བྱིལ་ལིས་རྐྱབ་པའི་གཞོག་ཀོ་འདི།།སེམས་དགའ་བའི་མི་ལུ་བསྐྱལན་
བསྐྱལ།། གཞན་སུ་དང་སུ་ལུ་བསྐྱལ་ནི་མེད།།  

བྱཱར་གསུམ་ཆུ་ཡི་ཉར།།དགུན་གསུམ་མེ་ཡི་ཉར།། གཏན་རྐྱང་ཁ་མཆུ་
སོར་གསུམ་གྱི་ཉར།།  

སྡོད་ན་ལོང་དགོ་མནོ།། ལོང་ན་འགྱོ་དགོ་མནོ།།  
འགྱོ་ན་བརྒྱུག་དགོ་མནོ།།   

ཧཱ་བཙན་ཀ་བླ་མའི་བཙན་ཆེན།། ཕྱི་སྡང་བའི་དགྲ་ལུ་ང་མི་འགྱོ།། ནང་
སྲི་བུཚ་ལུ་མགུ་ཀྱགོ་ཀྱོག།  

ཕ་ཀི་ལོགས་ཀྱི་བྱག་བར་ན། །ང་ཁུག་ལང་མིའི་སྦྱང་མེད་པ། །ཁྱོད་རོ་ཁར་དགོ་
པའི་མདུང་གཅིག་ཡོད།།  

ཤར་རུས་པའི་ཐགས་རས་གདང་ཅན་མ། །ཁྱོད་བྱི་ཅུང་ཆགས་པ་བལྟ་མི་
དགོ། ནང་ཚོས་ཁ་མ་འགྱུར་བདེ་མརོ་ཡོད།།   
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གངས་བར་ན་གི་ཆུ་འཐུང་།།སྤྲིན་བར་ན་གི་ཉིམ་བསོྲ། །སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་སྦྱིན་
བདག།  

ནང་གསུག་ཕྱག་མཇལ་དཔོན་གྱི་དགྲ། །ངོ་སྲུང་གཡོག་ངན་ཕྱུག་པོའི་
དགྲ།། སྨན་ཆུང་ན་ཅུངམ་དགེ་སློང་དགྲ།། 

ཡོད་ན་ཡོད་པའི་ཕམ་དྲིན་ཆེ།།མེད་ན་མེད་པའི་ཕམ་དྲིན་ཆེ།། 
དྲིན་མེད་པའི་ཕམ་རྩ་ལས་མེད།།  

དཀར་སྦྱིས་པའི་མགུ་དྲོན་སྒོང་།། སིན་ཅུ་ལ་ཡི་རྡ་ོགཅལ་རྡོ།། འབོད་
སྒར་པའི་ལགཔ་རྒོད་ལག།  

ངག་དབང་རྒྱ་གར་གླིངམ་ཅུང་།། རྡོ་ཕུག་རེ་དང་གླེན་གོ་རེ།། ད་རུང་གཅིག་གིས་
གླེན་གོ་ལྷག།  

ཁལ་གཉིས་བདུན་གྱི་ན་ཅུངམ།། ཁལ་གསུམ་བུ་དང་འཕྱདན།། ར་བྲག་
ཨ་པའི་དངོས་རྒྱུ།།    

ཁྱི་དང་ཕག་པའི་རྣ་བར།།རྔ་དང་རོལ་མོའི་ཚི་ཚི་བ།། ཨ་བ་བསུབས་པའི་སྤྱེད་
ཏ་དགའ།།  
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ཁྱིམ་ནང་ཤ་སྲེ་མེད་པ།། ཀོ་ལྟབ་ལག་པར་གཟུང་མི།། ཨམ་མར་
འཕོས་ཟ་མོའི་ཡེ་ཤེས།།    

ནགས་ཀྱི་ཐི་ཐི་རྒྱལ་མོ།།མིག་ཏོ་འབུཔ་གྱོག་མོ་འགྱིམས།།རྒྱབ་ལསཀྲོབ་མདའ་
རྐྱབ་རུང་མ་ཚོར།།  

སྤུ་རང་གིས་ལྕོགས་ན་ལོྕགསཔ་ཨིན།། སྤུ་རང་གིས་མ་ལྕོགས་ན།། 
ཨ་ཞང་དཔལ་བཟང་ཡོད་རུང་དོན་མེད།།  

མོ་དཀར་མོས་ནུ་བཞོ་མི་འབབ།། བྲག་སྐམ་ལས་ཆུ་མི་འབབ།། ཤིང་སྐམ་ལས་
ལྗང་མི་འཁྲུངས།།  

ཤར་ཨང་རྒས་བྱཱར་སར་བསྐྱལ་བའི་བྱེལཝ། །ཝང་གཞིས་ཐིམ་ཕུ་ལུ་ 
འགྱོ་བའི་བྱེལཝ། །ང་ར་རྟ་ལུ་ཟོས་འཐུད་བླུག་པའི་བྱེལཝ།།  

ཕྱེ་མ་བགམ་པའི་རྒྱབོ་དཀརཔོ་བཟ།ོ །གངས་དཀར་པོར་སྤྲིན་གནག་སྤུབས།། 
མི་དཀརཔོ་ལུ་ཞྭ་གནགཔོ་གྱོན།།  

ལག་པའི་ཐོག་ལུ་གྱི་ངན་རྣོ།། སྤྱང་ཀའི་ཐོག་ལུ་ཁྱི་ངན་སྡང།། ཉམ་
ཆུང་ཐོག་ལུ་མི་ངན་གཟན།།   
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ཕན་པའི་གྲོགས་ཀྱི་དྲིན་མི་འབག། དགྲ་ལུ་གནོད་ལན་འཇལ་མ་ཚུགས།། མི་དེ་ལ་
ཁའི་མགལ་དུམ་འདྲ།།  

དད་པ་ཅན་གྱི་ནོར་རྫས་ཆོས་ལུ་སྦྱར།།ང་རྒྱལ་ཅན་གྱི་ནརོ་རྫས་དགྲ་ལུ་
ཤོར།། སེར་སྣ་ཅན་གྱི་ནོར་རྫས་སྤུས་ཀྱིས་བཟའ།།  

ལྟོགས་རུང་ཕ་གཞིས་མ་བཙོང་།། སྐོམ་རུང་ཉོ་ཆང་མ་འཐུང་།།  
གྱང་རུང་རོ་གོ་མ་གྱོན།།   

ལམ་ལམ་གསུམ་འཛོམས་པའི་ལམ་དཔོན་སྐྱོ། །ཁྱོད་སྐྱོ་སྐྱོཝ་ཨིནམ་
ཤེས་ཤེས་པ།། གནི་འབད་ལམ་དཔོན་འབད་ཡི་ཙོ།།  

དཔོན་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་འཇར་རོགས་སྐྱོ།། ཁྱོད་སྐྱོ་སྐྱོཝ་ཨིནམ་ཤེས་ཤེས་པ།། 
གནི་འབད་འཇར་རོགས་འབད་ཡི་ཙོ།།  

རང་གཟུགས་བཙོང་པར་ཚོང་དཔོན་མི་དགོ །ཞལ་ཐག་དཔྱང་པར་གཟར་
ཤིང་མི་དགོ །བསོད་སྡེ་སྐམ་པར་སྤ་རི་མི་དགོ། 

མཉམ་གཅིག་འགྱ་ོབའི་ཤཝ་རྒས།། རྭ་བ་རིང་ཐུང་མེད་པར།།  
རྨིག་པ་རིང་ཐུང་མི་ཞུགས།།  
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འདི་དང་འདི་ཨིན་ཟེར་བ།། སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ཡང་མེད།། མི་ལྟོ་གཅིགནི་
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ཡང་འཐོབ།།   

ཀཝ་གཅིག་གིས་གུར་མི་སྤུབ།། མི་རྡོག་གཅིག་གིས་ཁྱིམ་མི་ཟུན།། ཤིང་རྡོག་
གཅིག་གིས་མེ་མི་འབར།།   

ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་ཕོད།། ཡ་རབས་ཚུ་ལུ་གཉེན་དང་འདྲ།། མ་
རབས་ཚུ་ལུ་དགྲ་དང་འདྲ།།  

ཆུང་བའི་དུས་ལུ་ཡོན་ཏན་སྦྱང་།། དགུན་གྱི་དུས་ལུ་བ་ཕྱུགས་གསོ།། དྲོད་གཤེར་
ལྡནམ་ད་ཞིང་ལཱ་འབད།།   

ཆོས་པ་རབ་ཀྱིས་གདན་སྤེད།། ཆོས་པ་འབྲིང་གིས་ལྷམ་སྤེད།། ཆསོ་
པ་མཐའ་མ་གིས་རྔ་སྤེད།།   

ཉལ་ན་ལོང་དགོ་མནོ།། ལོང་ན་འགྱོ་དགོ་མནོ།། འགྱོ་ན་བརྒྱུག་དག་ོམནོ།།  
ནོར་མེད་རྒྱན་ཆ་དགའ་མི་གཅིག། ཕྱུག་པོ་སྤྲང་ཆས་སྒྲིག་མི་གཉིས།། 
དྲག་ཞན་ཀུན་གྱིས་སླབ་སར་ཨིན།།   

ག་གིས་ཕན་གནོད་མི་ཤེས་པས།། ག་གིས་སེམས་ཡང་མ་གསད་པར།། ཕན་
སེམས་བསྐྱེད་ན་རང་ལུ་བདེ།།   
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རྒྱུ་ནོར་བླུན་པོ་ལུ་ཡང་ཡོད།། དཔའ་ཉམས་གཅན་གཟན་ལུ་ཡང་ཡོད།།  
རང་འདོད་དུད་འགྲོ་ལུ་ཡང་ཡོད།།  

རྒོདམོ་གནག་མོའི་ཁོག་པ་ལས།། རྟིའུ་དཀརཔོ་འཚའ་ནི་ཨིན་ན།། དམརཔོ་འཚའ་
ནི་ཨིན་ན་མི་ཤེས།།  

བརྩེ་གོང་ས་དགའན་དགའ་ཡི།། ཆུ་རྐ་མགུ་བསིལན་བསིལ་ཡི།། 
མདའ་མདའ་མཇུག་རྒྱལན་རྒྱལ་ཡི།།  

ཤར་གྱི་ཨམ་བ་ོགྲུ་གསུམ།། བཙུགས་མི་བཙུགས་མི་མཇེ་བལྡག་པས།། འཐག་
མི་འཐག་མི་མཇེ་བལྡག་པས།།  

གསེར་བྱི་རུ་སྐད་པའི་བྱི་ཅུང་།། སྐད་པའི་ཁ་སྤྱདོ་ལེགས་པས།། འཐོན་
པའི་ནམ་ཚོད་ཨག་པས།།  

སེངྒེ་དཀར་མོའི་ཡ་མཆུ་དང་།། དུང་རི་ཕག་པའི་མ་མཆུ་གཉིས།། ལག་རྟགས་བརྗེ་
རུང་ང་མི་བརྗེ།།  

ཧཱུཾ་རལ་བླ་མ་དབང་གནང་དོ།། སྤྱིན་བདག་ལྕང་ཝང་དོལཔ་གསུམ།།  
ཙེ་འབག་སྟེ་དབང་ཞུ་ཤོག།  

ཡོད་ན་ཡོདཔ་དགའ།། ཡོད་དེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དགའ།།  



Page 8 of 166 
 

མེད་ན་མེད་པ་སྐྱིད།། མེད་དེ་སྐུ་རྐྱང་རས་རྐྱང་སྐྱིད།། 
སེམས་ལུ་འགྱུར་ལྡོག་ཡོད་མི་གཅིག །གདོང་ལུ་དཀར་ནག་ཡོད་མི་
གཉིས།། གཏམ་ལུ་རྒྱབ་གདོང་ཡོད་མི་གསུམ།། བཟང་པོའི་གྲས་སུ་ག་
ལས་བརྩི།།  

བཞེས་སོྒ་མཐོང་ན་ཧབ་ཐོབ་རྐྱབ།། དཀའ་ལས་མཐོང་ན་ཐབས་ཀྱིས་བྱོག།  
ལཱ་དང་མ་བསྟུན་གླ་རྔན་འཚོལ།། མི་དེ་དམངས་ཀྱི་མཐའ་མ་ཨིན།། 

སྤུ་ན་མགོན་པོའི་དབང་ཆེན། །ལས་སྨོན་ལམ་མེད་པར་མཇལ་མ་
ཚུགས།།  

སྤ་རོ་སྒར་པའི་ཚེ་བཅུ།། གོ་བཟང་གོ་མེད་པར་མཇལ་མ་ཚུགས།།  
ལྷ་ལུ་འཕྱེན་མ་གཏང་།། མི་ལུ་ཟོགཔ་མ་འབད།།  

སྤྱ་ལུ་རྡོ་མ་རྐྱབ།། སྐྱིད་པ་རང་བཞིན་ཨིན།།  
ཉིམ་ལྡེབས་རིས་ལོགས་ལུ་དྲོ།། དྲོ་རུང་བསྲོ་ས་དེ་ན་མེན།།  
བུ་ཆུང་ཨ་མའི་སྒོ་ཁར་སྐྱིད།། སྐྱིད་རུང་སྡོད་ས་དེ་ན་མེན།།  

གངས་ཆུ་དང་གངས་ཆུ་འཕྱད་ཚེ། འཁྱེག་ཆུ་ཟུར་ཁ་ཨིན།།  
རོགས་དང་འཕྱད་ཚེ། རང་ཡང་ཟུར་ཁ་ཨིན།།  
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ཆུ་དང་ཨ་བ་གང་ཚེ། སྒྱིད་ཐག་རགོས་བ་རང་ཡང་པས།།  
གཟུགས་ཁ་མེ་མདག་རེག་ཚེ། ཚོརཝ་རོགས་བ་རང་མགོྱགས་པས།།  

རྒྱལ་པོ་གཟིགས་སྐོར་གར་འབྱོན་རུང་།། གྲ་སྒྲིག་དམག་དཔུང་ཆེ་རྟགས་སྟོན།།  
ཆེ་རྟགས་སྤངས་པའི་འབྱོན་ཚུལ་དེ།། རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་ཉམས་པའི་རྟགས།།  

གནམ་ལས་བྱ་མ་འཕུརན།། རྒྱལ་པོའི་ཆིབས་མི་འདྲགོ།  
རྒྱལ་པོའི་ཆིབས་མ་འདྲོགན།། རྒྱལ་པོའི་སྲས་མི་བུད།།  

འཕྱད་མདའ་སྒར་པས་རྐྱབ་པར།། དཔོན་པོ་གཤགས་ནི་མིན་འདུག།  
དམར་རུ་དཔོན་གྱིས་བཞེས་པ།། སྒར་པ་རྒྱགས་ནི་མིན་འདུག།  

ཆོག་ཤེས་ཡོད་ན་ནོར་གྱི་ཆོག། མཚམས་ཚོད་ཡོད་ན་ལཱ་གི་རབ།།  
ལཱ་བྱེལ་མཉམ་ན་དུས་ཡུན་རིང་།། ཕན་སེམས་ཆེ་ན་གོང་མའི་རབ།།  

གཏམ་ཚི་གསུམ་གྱི་བརྡ་ལན་མ་བརྗེ་ན།། ཕ་དང་བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས།།  
གོམ་གསུམ་གྱི་འགོྲ་ལམ་མ་གཤག་ན།། ལ་དང་ལུངམ་ཧ་མི་གོ།  

སྲས་མཁར་བཅུ་ཐགོ་འོག་ལུ།། དྲགཔ་དང་དྲགཔ་འཆམ་རུང་།།  
སྦ་ལེབ་ཟངས་ཀུ་འོག་ལུ།། ཞནམ་དང་ཞནམ་མ་འཆམ།།  

ཨ་རྟག་གསར་གྲགོས་ཆེ་མི་གཅིག། གཞན་གྱི་རྒྱུ་རྫས་རྐུ་མི་གཉིས།།  
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ཀུན་ལུ་འཕྱར་ཁ་གཏང་མི་གསུམ།། དེ་ལུ་ཆ་བཞག་རྩིས་སྲུང་དཀོན།།  
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་དུས་ལུ།། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་མི་ཐུབ།།  
རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་དུས་ལུ།། ཁྱོད་ཡང་མི་ལུས་མི་འཐོབ།།  

བྱ་ཨ་ཁུ་སྐད་ས་སྒང་ཕྲང་པས།། བྱ་ཏེས་ཕང་སྐད་ས་རོང་དོག་པས།།  
རོང་དོག་པའི་ཕྱོགས་སུ་རང་མི་འགྱ།ོ། སྒང་ཕྲང་པའི་ཕྱོགས་སུ་གཡོ་ཆི་གེ། 

དེ་བསྒང་ཧུམ་པ་སེར་མདོག། ཧྲིལ་བུམ་བྱིན་རུང་མ་དགོ།  
ད་རིས་རྒྱ་གར་ཚལ་ལུ།། སེན་མོས་གཟིལ་རུང་མི་ཁྱབ་པས།།  

མཁོ་ཐང་མཐོང་ཚེསངས་ཆུང་རྒྱས།། མཁོ་ཐང་མ་མཐོང་དམྱལ་བར་མས།།  
རོགས་སངས་ཆུང་རྒྱས་རུང་མ་རྒྱས་རུང་།། རང་དམྱལ་བར་འགྱོཝ་ཐག་ཆོད་པས།།  

ཇ་ཤིང་ལུང་པའི་ཕུ་ལས།། ཇ་མར་སྟར་ཤིང་རྩ་བར།།  
དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་འདི་མི་བཞེས།།རྒྱའོ་དང་རྒྱ་མོའི་ཞལ་དུ་
མཆོད་པ་འབུལ།།   

ཉིན་མར་ཨརཝ་མ་རྐྱབ།། རི་ནག་ཐམས་ཅད་མིག་ཏོ་ཨིན།།  
ནུབ་མོ་གྱངས་བསྟོད་མ་རྐྱབ།། རྩིག་པའི་ལོགས་ལུ་རྣམ་ཅོ་ཡོད།།  
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ཀ་རྟེན་རྡོ་ལུ་གཏད་མི་འདི།། ཀ་བ་མི་འགྱུར་མནོ་སྟེ་གཏད་པའི།།  
མི་ལུ་འཛོམ་དཔང་བཙུགས་མི་འདི།།གཏམ་ལུ་མི་འགྱུར་མནོ་སྟེ་
བཙུགས་པའི།།  

ཇ་ཡིན་ཆང་ཨིན་མ་ཤེས།། མིག་ཏོ་ཚུམ་ཚུམ་ཡར་སོ་ནུག།  
རང་ཨིན་རོགས་ཨིན་མ་ཤེས།། ཞལ་ཐང་ཁོག་ཁོ་ལོག་སོ་ནུག།   

དྭངས་ཆུ་གཞི་སྡེ་རབས་ཁ།། གཡང་མི་ལུག་གི་ཕ་ཡུལ།།  
བལ་རོགས་ཡང་རང་ལུ་རེ་བ།། རང་འདི་ག་འདེ་རྨེལ་རྨེལ།།  

པུས་མོ་གནམ་ཁར་མ་ལྷོང་།། འབྲུག་པས་དགོན་པ་བཏབ་འོང་།།  
སྣ་ཆུ་ས་ཁར་མ་གཟར།། ཧཱུཾ་རལ་བླ་མའི་ཆུ་རག་བཙུགས་འོང་།།   

འཕྱེན་ཅིག་གཏངན་ནད་ཅིག་གྲོལ།། དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་འབོ་མི་དགོ། 
བླམ་སློབ་དཔོན་ཞུ་མི་དགོ། ཕྱེད་ཀྲམ་མ་ཀྲམ་ཤོར་མི་དགོ། 

མི་ལུ་ཟོགཔ་མ་འབད།། ལྷ་ལུ་འཕྱེན་མ་གཏང་།།  
སྤྱ་ཚང་ནང་རྡོ་མ་རྐྱབ།། ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མི་སྲིད།།   

རུས་པའི་སོྟད་ཀ་ཕུ་ལས།། ཆར་པ་ཆད་ནི་མིན་འདུག།  
རུས་པའི་ཟ་མོའི་ཨུབ་ལས།། ཆུ་ལུ་ཆད་ནི་མིན་འདུག།  
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ལ་ཡག་གླིང་གཞི་མར་གྱི་མཛོད།། གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་ཚེཧམ་ཐལ་ཐལ།།  
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་རུང་།། ཞལ་ཟས་མར་གྱིས་བཞེངསཔ་ཨིན།།  

ཤར་གྱི་མི་ནི་གཏམ་འདོད་ཆེ།། བཙན་སྐུ་རྐྱང་གསོལ་རུང་དུང་འཕུ་དགོ།  
ཝང་གི་མི་ནི་ཞོན་འདོད་ཆེ།།ལྟོ་འཚོལ་བར་འགྱོ་རུང་རྟར་བཞོན་དོགས།།  

ཨམ་དམར་ཤལ་ཅན་མའི་རྒྱམོ་ཚུ།། སྐེ་ཆས་གཟི་གིས་གང་།།  
མཇུག་སེར་ཁྲ་དམར་ཁྲ་སྤུར་རུང་།། གདོང་ལས་ཁོལ་མདོག་མ་ཡལ་བས།།  

ཧ་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད།། ཉི་ཟེར་དྲདོ་དང་ལྡན་ཡི།། ཁྲི་གདུགས་ནུབ་ཁ་
གཡོཝ་ལས།། གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ག་འདེ་འོང་།།  

ཉ་ལ་སྒང་ཏོག་རྩྭ་རུང་བཞག། གླང་ལྟོགས་སྲིད་རྐྱབ་པའི་ཉ་ལབ་སྐྱོ།།  
དྭངས་ཆུ་ཟམ་པ་ཉ་རུང་བཞག། ལྟོ་སྤགས་མེད་ཚེཉ་ཕྱིཔ་སྐྱོ།།  

ཤཝ་སྔུ་བའི་དུས་ཚོད་ནུབ་རིང་པས།། མནའམ་འདོད་ཆགས་ཅན་གྱི་
དུས་ཚོད་ཨིན།།  

ཁུ་བྱུག་སྐད་པའི་དུས་ཚོད་ཉིནམ་རིང་པས། །མནའམ་ལཱ་འདོད་ཅན་གྱི་དུས་ཚོད་
ཨིན།།   

གདོང་ལས་བལྟ་ཚེཨ་ལོ་འདྲ།། དེ་མའི་ཨ་ལོ་སྐད་ཤུགས་མཐོ་མི་མཐོ།།  
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རྒྱབ་ལས་བལྟ་ཚེཨ་རྒས་འདྲ།། དེ་མའི་ཨ་རྒས་ཚེརིང་མི་རིང་།།  
དམ་ཚི་ཚེཡི་བུམ་པ།། ནུབ་པདྨའི་གླིང་ལུ་ཡོད།།  
བར་ལས་གྲོགས་ཀྱིས་གཅད་ཚེ། མཇལ་བའི་རང་དབང་མིན་འདུག།  

སངས་རྒྱས་མི་ཡུལ་བཞུགས་དུས།། ཉ་མོས་སླབ་པ་མ་ཉན།།  
སངས་རྒྱས་ལ་མོ་བརྒལ་ཚེ། ཉ་མོ་སྔུ་བ་ཤོར་སོ་ཡི།།  

གཡུས་རྒྱ་ལ་མི་དགའ་ཨུ་ལ་དགའ།། ཉིམ་ཨུབ་ལས་ཤར་བའི་ཨུ་ལཔ།།  
སྐྱོམོ་ཟ་བ་ཕུ་ལས་ལོག་སོ་ཡི།། སྐྱོ་རོགས་འབད་ཤོག་ཨ་དཔ་ཚུ།།  

གནམ་ཡས་ལུ་འཁོར་བའི་སྐར་ཆེན།། ངེའི་མཚན་ལྡན་ཨིན་རུང་དགའ་
ཡི།།  

ཉི་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐག་ཅུང་།། བླ་མའི་ཐུགས་དམ་ཨིན་པ་ཆོག།  
བྱ་ཐང་ཁ་རང་པ་ཐང་ཆད་རུང་།། ཞག་ཐང་གི་སྦུག་ལུ་མི་ཉལ།།  

གླང་ཅུང་སྤེན་གདངོ་ལྟོཝ་བཀྱེས་རུང་།། ལམ་ལྟག་ལམ་འོག་གི་རྩྭ་མི་
བཟའ།།  

གོ་ལི་ཤ་མུ་ཤ་མེན་པས།། ཚོདམ་ཨོམ་དང་དར་བ་བཏུབ་པས་ངེའི་ཨ་ལྕོ།།  
བརྩེ་ཕ་སྤུན་ཟམོ་དགྲ་མེན་པས།། བརྩེ་ཕ་སྤུན་ཟམོས་བཏུབ་པས་ངེའི་ཨ་ལྕོ།།  
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དཔལ་ལི་མིག་མཐོང་དགུམ།། རགོས་ཡང་མནོ་བསམ་མི་གཏང་།།  
ཤར་སྲིད་སྒོར་ལམ་བཅོ་བརྒྱད།། རང་ཡང་ཁོངས་ཡིག་མི་ལྷག།  

གླང་ཅུང་འཐབ་འདོད་ཅན།། ལྷིབ་རྡོག་བསྒྲལ་རུང་ང་མི་ཉན།།  
བོ་ཅུང་ཨ་ོའདདོ་ཅན།། ཚར་ཐག་བཙུགས་རུང་ང་མི་ཉན།།  

རྐྱང་ཆབ་འགྱོ་ལམ་རྫིང་མ་བསྐྱིལ།། རྫིང་གིས་རྐྱང་ཆབ་འགོར་མི་ཐུབ།།  
སྐྱིད་སྡུག་བྱེ་མས་མི་མཐོང་པ།། རྐྱང་ཆབ་འགྱོ་ས་བཅག་མ་ད།།  

ཆབ་ཆབ་གསེར་མིག་ཉ་མོ།། རྡོ་དྲེགཔ་བཟའ་སྟེ་མ་ཆགསན།།  
གསེར་མིག་སྤང་ཁར་བཏོན་ཏེ།། གནགཔོ་བདུད་ཀྱི་ཚོགས་ཤ་ཕུལ་ག།  

བྱ་གནམ་ཁར་འཕུར་རུང་།། ཆགས་ས་ས་ཁར་ཨིན།།  
ཤཝ་ལ་བརྒལ་རྐྱབ་རུང་།། ཤ་ཐག་རང་གི་ལག་པར།།  

རྒྱབ་ཅུང་སེར་ཅུང་རྟེན་འཛུགས་བཙུགས།། འབོ་སྐད་ལྡེམ་པའི་མཆོད་པ་
བཞེས།། གླང་ཅུང་སྤེན་གདོང་རྟེན་འཛུགས་བཙུགས།། རྭ་ཤེད་ལྡན་
པའི་མཆོད་པ་བཞེས།།  

ཤར་ཝང་གི་ལས་མི།། ཝང་སྦྱིས་སྨད་པའི་ལས་མི།།  
སྦྱིས་སྨདཔ་ཝང་གི་ལས་མི།། ཝང་ཐེད་པའི་ལས་མི།།  
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བརྩེ་བཟའ་ཨེན་ཏ་ལྦའོ།། ལོྷངན་སྒོ་ཁི་སྦུག་ལས་ལོང་མ་ཐལ།།  
འབན་ནོར་བུའི་དངུལ་ཤན་བཏགས་མི་ཅིག། ཨེ་ཁུག་མགུ་ལས་ཐོན་
འོང་ཡི།།  

སྤག་ཏ་སྤོ་ཏོག་ངེའི་དཀོན་མཆོག། ཧག་ཀ་ཧོག་ཀོ་ངེའི་དགྲ་ལྷ།།  
ཕྱྭ་དང་ཧུ་གིས་མི་མི་གསད།། ཀྲོབ་མདའ་མེ་མདའ་རྐྱབ་སར་ང་མི་འགྱོ།།   

བྲག་ལུ་བཞུགས་མི་སྒོམ་ཆེན།། ཐུགས་དམ་ག་དེ་ཡདོ་ག་མ་ཤེས།།  
ངར་སྐད་དེ་ར་དྲག་མ་དྲག། བྲག་ལུ་འཛེ་ཅུང་བརྡབ་འོང་གོ།  

རོགས་སེམས་གངས་རི་དཀར་པོ།། གངས་རི་སྤྲིན་གྱིས་གཡབ་ཆི་ནུག།  
རང་སེམས་གསེར་མཚོ་གཡུ་མཚོ།། ཧོག་མ་རྩ་ལས་མ་ལོང་།།  

མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁོངས་ལུ་སྦ།། མི་ཚུ་གེ་ར་དེ་ཁར་འཛོམས།།  
ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ལུ་ལུས།། ནོར་བུ་ལེན་མི་དེ་ཁར་འཛོམས།།  

མཁས་པ་མནོ་ནི་ཡོད་མི་དེ།། ད་ལྟོ་ལས་ཀྱང་ཕྱི་མ་གཙོ།།  
བླུན་པོ་མནོ་ནི་མེད་མི་དེ།། ནངས་པ་ལས་ཀྱང་ད་རིས་གཙོ།།   

མི་ལུ་བསོད་ནམས་མེདན།། གསེར་ཡང་བྱེམ་ལུ་འགྱུར།།  
སེམསལུ་མནོ་ནི་མེདན།། མི་ཡང་སྤྱ་ལུ་འགྱུར།།  
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བཟང་ཕྱུག་གཡུས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཨིན།། དེ་ལུ་ཕྲག་དོག་བསྐྱེད་མི་བཏུབ།།  
ངན་དབུལ་ལས་ཀྱི་བསྐོས་ཐངས་ཨིན།། དེ་ལུ་ཞན་དགོས་བསྐྱེད་མི་བཏུབ།།  

སྟ་རེ་ཏོག་ཙེཟེར་རུང་།། རྒྱུ་དག་ལྕགས་ར་ཨིན།།  
ཁྲོ་ཅུང་ཟངས་ཅུང་ཟེར་རུང་།། རྒྱུ་དག་ཟངས་ར་ཨིན།།  

ནོར་གྱི་རབ་ནི་སྦྱིན་པ་ཨིན།། བདེ་བའི་རབ་ནི་སེམས་སྐྱིད་ཨནི།།  
རྒྱན་གྱི་རབ་ནི་ཐསོ་པ་ཨིན།། གོྲགས་ཀྱི་རབ་ནི་མི་བསླུཝ་ཨིན།།  

བརྩེ་ལྷ་བ་ལེགས་རུང་།། མནོ་བའི་དོན་ཧིང་དགོ། 
ཟླཝ་དུང་ལས་དཀར་རུང་།། གསལ་བའི་མེ་ཆག་དགོ། 

མཉམ་ཅིག་སྡདོ་ན།། གཟར་གཟན་སྐྱ་ཡང་འཁྲུག།  
གཅིག་ཁར་ཡུན་རིང་སོྡདན།། སངས་རྒྱས་ལུ་ཡང་སྐྱོན་མཐོང་།།  

ཕ་མེད་ཨ་ཁུར་རེ་ཚེ། གཏམ་སྙན་རྣ་བར་མི་གོ། 
མ་མེད་ཨ་ནེར་རེ་ཚེ། ཟས་ཞིམ་ཁ་ལུ་མི་འཐོབ།།  

ཁྱོད་ཀྱི་ལོ་ནི་ལུག་ཨིན་མས།། ཁྱོད་ནི་ལུས་ར་ལུས་ནི་མས།།  
ངེ་གི་ལོ་ནི་བྱ་ཨིན་ནོ།། ང་ནི་འཕུར་ར་འཕུར་ནི་མས།།  
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སྦྱངམ་བྱག་ལུ་ཆགས་པའི་འུར་སྒྲ་གིས།། བྲག་བཙན་དགོངསམ་ཁྲེལ་
མ་ཆི།། བྲག་བཙན་དགོངསམ་ཁྲེལ་ཆི་རུང་།། སྦྱངམ་རང་གི་ཆགས་ས་
བྱག་ར་ཨིན།།  

ཇ་རྒྱ་ལས་ཐོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།། མར་སྐམ་ཕྲན་ཙམ་བླུགས་པའི་གསོལ་ཇ་འདི།། 
ལུག་སྦྱེག་དྲགས་ཤི་བའི་ཤ་ཁུ་འདྲ།། འཕྲལ་མི་ཞིམ་མཇུག་ལུ་ནད་ཁམས་རྐྱབ།། 
སྒར་གཉེར་བཟོ་ཉེས་ཞལ་དུ་མཆོད་པ་འབུལ།།  

ཨརཝ་རྐྱབ་པའི་མི་གིས་བློ་མི་བདེ།། ཤོབ་རྐྱབ་པའི་མི་གིས་བདེན་མི་
རེ།། ཨརཝ་རྐྱབ་མི་མི་གིས་མཐོང་ནི་མང་།། མེད་པའི་མི་གིས་འབྱང་
ནི་མང་།། མོ་གསར་ཚུ་གིས་ཧེད་ནི་མང་།།  

ལྗིད་ཅན་ལྕགས་ཀྱི་ལག་རྟགས།། ང་གིས་བསྐྱལ་ཡང་མི་བསྐྱལ།། ཁྱོད་ཀྱིས་
འབག་ཡང་མི་འབག། ཡང་པའི་ཁ་འཐེན་ཙམ་ཅིག། ང་གིས་བསྐྱལ་གེ་འབག་
གནང་རྨེ།།  

ལུང་མའི་ནང་གི་ཕྱག་ཚལ།། ལྷ་དར་ལྷ་གིས་མི་བཞེས།། འདབ་མ་
ནོར་གྱིས་མི་བཟའ།། ཕག་པའི་ཝ་ཅུང་མ་བཟོ་བ།། ཐང་ཐ་ཐང་ཡང་མི་
གཏང་།།  



Page 18 of 166 
 

ཆར་བཀབ་ཡ་ལི་ཁྲམ།། ཆརཔ་རྐྱབ་ཚེརོགས་ཀྱི་ཆར་བཀབ།། ཉིམ་ཤར་ཚེརང་
ཡང་མི་དགོ། ཆརཔ་ཐུབ་པའི་འཛི་ཅུང་བོད་ལོ།། ཨམ་གནས་ཚང་ཟ་མོར་བཀོད་
ད་གེ།  

ལེགས་པས་ལེགས་པས་ཁོྱད་ལེགས་པས།། ཚེགཅིག་ཚོ་མ་སྒརཔ་ཚུ།། 
ཨོག་ཁང་ནང་གི་ཕགཔ་འདྲ་བས།། ཟོག་པས་ཟོག་པས་ང་ཟོག་པས།། 
ལྷ་ཁང་ནང་གི་སྐུ་ར་ཨིན།། 

ཚོདམ་ནི་ལོ་མའི་ཚོད་མའི་ནང་།། ཕག་ཤ་ལ་བ་བླུགས་རུང་།། འདོད་འདོད་འདྲཝ་
ར་མིན་འདུག། ཧུབ་ཆགས་དར་བ་འདེགས་ཚེ། ལྷག་མ་མེད་པ་བཟའ་ད་ཡི།།  

ཆུམ་ཕུད་ཏ་གང་གི་རྫམ་ཅུང་།། ཁྱོད་རྦ་ཀློང་དེ་ར་མ་འཁྲུག།། ཁྱོད་རྦ་
ཀློང་དེ་ར་འཁྲུག་ན།། ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་པའི་ཟངས་ཆེན།། ས་ག་གི་
ཕྱོགས་ལུ་བཞག་ནི།།  

རྡོག་མ་རྦབ་ལུ་གྲིལ་སོ་ཡི།། ཙུ་ནེ་ཐལ་བར་སྦྱོར་ད་ཡི།། པ་ནེ་རླུང་གིས་འབག་ཆི་
ཡི།། ཏམ་ཁུ་དོང་ནང་འཛགས་སོ་ཡི།།  
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བཟའ་བ་བཟའ་ནིའི་འབད་གཞག་མེད།།ཆུ་ཁ་གསེར་མིག་ཉ་མོ།། ཡར་
འཕར་མཐོ་རེ་རྐྱབ།། ཕར་ཚུར་སྒྱིད་རེ་ཤུབ།། བརླད་དོ་ཆག་པའི་ཚ་གྱང་
མེད།། བརླད་དོ་མེད་པ་གནི་ཆག་པ།། 

གནམ་སང་ཀྲ་སེང་ཀྲ་ལས།། སླབ་ཁ་ཟེར་ཁ་དཔྱལ་བར་བཅིངས།། དཔྱལ་བར་
བཅིངས་མི་དགའ་ཐལ་སངས།། སོང་ཅིག་སྟོད་པའི་དཔོན་སློབ་སོང་།། དགའུ་ཁལ་
ཆེན་གསུམ་ལེན་ཤོག།    

ཤ་གཅིག་བཟའ་ར་མི་བཟའ།། ཤ་གཅིག་བཟའ་ར་བཟའ་ན།། གཡང་
དཀར་ལུག་གི་ཤ་བཟའ་ནི།། འཕྲལ་ཁ་ལུ་ཤ་གིས་བཏུབ་པས།། 
མཇུག་པགས་ཀོ་གདན་ལུ་བཏུབ་པས།། 

གཙང་པོ་ཕོ་ཆུ་མོ་ཆུ་འདི།། དྲོ་པ་བལྟ་ཚེདགའ་ཡང་དགའ།། ཕྱི་རུ་བལྟ་ཚེསྐྱིད་
ཡང་སྐྱིད།། གཙང་མ་བསིལ་དྲོད་མ་འབྱུངན།། དགུང་ཧིང་ཉི་ཟེར་ང་ཞུ་གེ།  

ཉིམ་དེ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་བསྲོ།། མེ་དེ་མི་ཡི་བསོད་ནམས་ཨིན།། ཆུ་
དེ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་འཐུང་།། ཆང་དེ་མི་ཡི་བསོད་ནམས་ཨིན།། རྒྱོ་
དེ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་རྐྱབ།། འོག་བཏེག་མི་ཡི་བསོད་ནམས་ཨིན།། 
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ཤེས་ཚད་རོགས་ལུ་མ་སླབ།། ཤེས་ཚད་རོགས་ལུ་སླབ་ན།། མཁས་པ་རོགས་ཀྱིས་
འབད་འོང་།། ཡོད་ཚད་རོགས་ལུ་མ་བྱིན།། ཡོད་ཚད་རོགས་ལུ་བྱིན་ན།། ཕྱུགཔོ་
རོགས་ཀྱིས་འོང་།།     

ཨོ་ལ་མགྲོན་སྐད་རྐྱབ་སྟེ།། མགྲོན་བཟང་སྒོ་ལུ་བབས།། ཐབ་ཀྱི་མེ་
ཡིས་ཁ་སླབ་སྟེ།། མགྲོན་ཤ་ཡོད་སར་ལོྷད་ནི་མས།། ཨའུ་ཅུང་བྱི་ལི་
གདོང་འཁྱུ་སྟེ།། མགྲོན་ལེགས་དད་ཅན་གཅིག་ལྷོད་ནི་མས།། 

གཏོར་མར་དཀར་རྒྱན་མེད་པར།། ཞལ་ཟས་མར་གྱིས་བཞེངས་ཡི།། རྫ་མ་རྫེ་
སྐོར་མེད་པར།། ཁ་ལེབ་ལྕགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཨིན།།  

བརྩེ་བཟའ་ལྷ་བ་ལེགས་རུང་།། སྨན་ཆུང་མིག་གིས་མི་བལྟ།།  
གྱང་ར་གྱང་ནི་འབདན།། ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་ཨིན་པར་ཤོག། ལྷམ་དང་དོརམ་ཡང་
བསྒྲིག་ནི།། འཚི་ར་འཚི་ནི་འབདན།། རྒྱ་ནག་གཏིང་ལུ་ཨིན་པར་ཤོག། རྔུལ་
ནག་དར་གྱིས་འཕྱག་ནི།།  

བཟངམོ་ཐགས་དང་བལ་ལཱ་མི་ཤེས།། ཐགས་རྒྱ་ནག་ལྕགས་རི་འཐག་
པའི།། ཏགམ་ཤུགས་འབད་རྐྱབ་པའི་འུར་སྒྲ་གིས།། དགུང་ཁྲི་
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གདུགས་ཐུགས་ཁར་མ་ཕོག་ག། ཕོག་རུང་ཕོག་གེ་དའོང་ས།། ཐགས་
ལྕགས་རི་ལགཔ་ལས་མི་གཏང་།།  

རུ་བུ་ལྡུམ་ར་གཉེར་པ་གིས།། ཚལ་ལུ་བཟའ་ཤོག་ཟེར་ཡི་ལོ།། སེན་མོ་མེད་པར་
བཞགཔ་ཨིན།།  

དབང་འདུས་རྫོང་གི་དྲག་ཤོས་ཀྱིས།། གཉེན་གྲོགས་འབད་གེ་ཟེར་ཡི་
ལོ།། བློ་འདོད་མེད་པར་བཞགཔ་ཨིན།།  

ཤར་བསམ་གཏན་སྒང་གི་ལོགས་ལུ།། གླང་ལེགས་པ་དགའ་ན་རྒྱ་ཚ་འདུག། 
ལེགས་གོག་མཉམ་པའི་ཡང་ཀུ་འདུག། རྨོ་གླང་བདེ་བའི་བྲང་གླང་འདུག། དབང་
རོྫང་སྡེ་པ་གནང་ན།། སྒརཔ་ཁྱོད་རའི་རྨོ་གླང་འབད་ཆི།།  

གངས་ཁའི་ཁཝ་མར་མེན་པས།། ཁྱོད་སྲི་པ་ཁྲོག་ཁོྲ་འབད་མི་
དགོ །ཕྱར་རུ་དམརཔ་ཤ་མེན་པས།། ཁྱོད་གྱི་ཅུང་ཁྲོག་ཁོྲ་འབད་མི་
དགོ །ཚོགས་མ་སྒརཔ་ལྷ་མེན་པས།། ཁྱོད་འཁྲུལ་སྐོར་ཤིག་ཤི་འབད་
མི་དགོ།  
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ཆར་པ་རྐྱབ་མེད་བཤོལ་མེད་ཀྱིས།། ཆར་ཀ་བཀབ་དགོ་མ་བདེ།། ཁྲི་གདུགས་
ཤར་མེད་བཤོལ་མེད་ཀྱིས།། ཐང་མ་བརྡལ་དགོ་མ་བདེ།། བརྩེ་བཟའ་ཡོད་འདྲ་
མེད་འདྲ་གིས།། གཉེན་གྲོགས་བསྟེན་དགོ་མ་བདེ།། 

བྱ་ཐེངས་དང་པ་བདུད་ཀྱི་བྱ།། བརྩེ་བཟའ་བདུད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ང་མི་
གཏང་།། བྱ་ཐེངས་གཉིས་པ་བཙན་གྱི་བྱ།། བརྩེ་བཟའ་བཙན་དང་
སྦྲགས་ཏེ་ང་མི་གཏང་།། བྱ་ཐེངས་གསུམ་པ་ལྷ་ཡི་བྱ།། བརྩེ་བཟའ་ལྷ་
དང་སྦྲགས་ཏེ་ང་གཏང་གེ།  

དབང་འདུས་ལྟ་རྫོང་ཟུར་མིན་འདུག། འདི་བ་རྣམ་རྟོག་ལངམ་མིན་འདུག། ཆུ་
འཁོར་གཟར་ཁར་ཉ་མིན་འདུག །འདི་བ་དགདོ་བྲཝ་གཞན་མིན་འདུག། ཨམ་རྫོང་
གཞོལ་བཟའ་མར་གྲོགས་མིན་འདུག། འདི་བ་འགྲོ་ལཱ་སྦུབ་མིན་འདུག།  

མཐོ་བ་དགོན་ས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལ་ཕུ།། ཕྱི་བལྟ་བའི་ལོ་འདབ་ལེགས་པས་
ས།། ནང་རུང་ཁ་མས་ལས་བཤེད་ཆི་ནུག། 

རུང་ཁ་ཟུན་པའི་ལ་ཕུ་དེ།། བཀྱག་དང་ལོ་འདབ་ལེགས་རུང་ལེགས།། གོ་མ་ཆོདཔ་
ཐག་ཆོད་པས།།  
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བརྩེ་བཟའ་ལ་གི་གདུང་ཤིང་།། གདུང་ཤིང་རྩེ་ལས་ཡོལ་རུང་།། ཡོལ་
དོ་མནོཝ་ར་མི་གཏང་།། བརྩེ་བཟའ་ཁམ་མའི་མེ་ཏགོ། མེ་ཏོག་སྦུག་གི་
ཟེའུ་འབྲུ།། བཀྱག་མདངས་གནི་བ་མཚར་བས།།  

འདུག་གོ་འདུག་གོ་ཤར་ལུ་འདུག། ཤར་ལུ་བ་མེན་གདོང་དཀར་འདུག། དཔྱལཝ་
ཚེཡི་ཟླ་བར་དབང་རིལ་འདུག། 

རྭཝ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལུ་ནོར་བུ་འདུག། རྐང་ལག་བཞི་ལུ་པད་སྐརོ་
འདུག། མཇུགམ་དར་ཕདོ་ཅན་མ་ཕདོ་ཁ་འདུག།  

ཟོང་ལེགས་པའི་ཨ་ཐང་དམར་ཁྲ་འདི།། ཁྲོམ་མི་དམངས་འཛོམ་ས་མ་བཀབ་ན།། 
གཟེབ་མའི་གཤམ་མར་རྒས་པ་ཕངས།། ཟ་མོའི་ཧིང་གི་གླུ་གར་ཚི་གསུམ་འདི།། 
ཁྲོམ་མི་དམངས་འཛོམ་སར་མ་བཤད་ན།། ཁོག་པའི་གཏིང་ལུ་བརྗེད་པར་ཕངས།།  

དགུང་གནམ་ལས་འཕུར་མི་ཀ་ལི་བྱ།། དཔལ་འབྲུག་པའི་རྫོང་ཁར་མི་
ཆགས་ག། དཔལ་འབྲུག་པའི་རྫངོ་ཁར་ཆགས་ན།།  

ལྗིད་ཅན་ལྕགས་ཀྱི་ཨང་སྒོང་ང་མི་བསྐྱལ།། ལྗིད་མེད་ཡིག་ཆུང་ཁ་འཐེན་ཙམ།། 
དཔལ་འབྲུག་པའི་རྫོང་ལུ་ཕུལ་གནང་རྨེ།།  
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ཇ་ཁོག་ལགཔ་ལས་ཤོར་རུང་།། ཇ་བསོད་ནམས་མཆོད་ཇ་ཤོརཝ་མེན།། 
བཟོ་ཇ་ཤིང་ཇ་ཤརོཝ་ཨིན།།  

བརྩེ་བཟའ་མིག་ལས་ཡོལ་རུང་།། གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ཡོལཝ་མེན།། ཕག་ཀ་པོག་ཀ་
ཡོལཝ་ཨིན།།  

ས་དགའ་སེང་ཧད་མཚོ་ཐང་ཁ།། ཨ་རི་ཆེ་ཆུང་བཅོ་ལྔ་འདུག། ལྟག་ལས་
གཅད་ས་མིན་འདུག། 

འོག་ལས་ཆད་ས་མིན་འདུག། དབང་རྫོང་སྡེ་པས་གནང་ན།། སྒརཔ་ཁྱོད་རའི་ལྟོ་
ཞིང་འབད་ཆི།། 

པད་དཀར་སེར་པའོི་མེ་ཏོག། ཁྱོད་སེརཝ་སེར་ས་སྡོད་ས།། གནགཔོ་
དུང་རིས་ཕྱོགས་་ལུ་གཡོ་ཆི་ནུག། 

གཡོ་རུང་གཡོ་གེ་དའོང་ས།། ལྷི་བ་ཏག་ཏག་བརྡུངས་ཏེ།། བོྲཝ་ཚང་མའི་བར་
ལས་ང་བཏོན་གེ།  

ཁ་ཟས་ལ་ཁའི་གླི་ཅུང་།། མ་བཟའ་སེམས་ཀྱིས་བསྲན་མ་ཚུགས།། 
བཟའ་བའི་ཤུལ་ལུ་ཁ་ཀྲེག་པས།།  
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བརྩེ་བཟའ་འབྱོགམ་ཟམོ།། མ་འབད་སེམས་ཀྱིས་བསྲན་མ་ཚུགས།། འབད་བའི་
ཤུལ་ལུ་བློ་འཁོལ་བས།།  

སེམས་དགའ་དང་སྐྱོ་དང་འཁྲུལ་དང་གསུམ།། སྨན་ཆུང་རང་གིས་ལས་
དབང་ཨིན།། སྨན་ཆུང་རང་ལུ་སྲིདཔ་འདེ།། སྨན་ཆུང་དམངས་ལུ་སྲིད་
མ་བཅུག། སྲིད་ན་སྲིད་པའི་སྨན་ཆུང་སྡི་ཆེ་བས།། འཁོར་ན་འཁོར་བའི་
ཚོགས་མ་ཧིང་ཚ་བས།།  

ལུས་སོྟང་ཕུ་འདྲཝ་གཅིག་སྒང་ལུ་སྐྱེས།། སེམས་དགའ་བའི་ཐང་སོག་གཤོང་ལུ་
བུད།། སེམས་དགའ་བའི་ཐང་སོག་བསྐོང་སོང་བ།། སྐྱོམོ་ངན་ཀོང་ཙེཟུར་ལས་
འདུག། འཕྲལ་ཀོང་ཙེའབད་རུང་དྲག་ཅི་པ།། མཇུག་ཐང་ཆུ་བལྟ་སྟེ་ཉམས་འཚེ་
བས།།  

ཉིམ་མ་ཤར་ལ་མའོི་རྒྱབ་ལུ་འཁྲུལ།། ཤར་ཚེགནམ་ཁའི་དགུང་ལུ་
འཁྲུལ།། ཁྲི་གདུགས་གཟའ་ཡིས་ཟིན་ཚེའདི་བ་འཁྲུལ།། བུམོ་མ་སྐྱེ་
ཨ་མའི་ཁོངས་ལུ་འཁྲུལ།། སྐྱེ་ཚེཨ་མའི་སྒོ་ཁར་འཁྲུལ།། བརྩེ་རྒྱང་
ལུ་སོང་ཚེའདི་བ་འཁྲུལ།། 
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རྐྱང་ཆབ་ཆུམོ་རྦ་མཐོ་རུང་།། འགྱོ་ས་ཟམ་པའི་འོག་ལུ་ཨིན།། སྨན་ཆུང་ངོ་རིས་
ལེགས་རུང་།། སྟག་ཤར་གཞོན་པའི་འོག་ལུ་ཨིན།། དབང་ཆེན་སྐུ་དབང་ཆེ་རུང་།། 
བཞུགས་ས་ཟས་ནོར་འོག་ལུ་ཨིན།། 

བྱ་ཆགས་དང་འཕུར་དང་ལྡིང་དང་གསུམ།། ང་བྱ་ཆེན་རང་གི་ལས་དབང་
མས།། ཧོར་ཅུང་དམངས་ཀྱིས་འབག་ན་འབག། ལྟས་ངན་འུག་པ་
བཟའ་ན་བཟའ།། ཧོར་ཅུང་དམངས་ཀྱིས་འབག་ཆི་རུང་།། ལྟས་ངན་
འུག་པས་བཟའ་ད་རུང་།། བློ་འགྱོད་སྐྱེ་ས་མིན་འདུག།  

སྒང་ཁལ་མའི་མེ་ཏོག་དྲིལ་བུའི་གཟུགས།། དྲིལབུ་ལག་པས་མ་བཟོ་བཟོ་འཇའ་
བས།། དོང་ལགཔ་གིས་མ་འབྱུ་གཏིང་རིང་པས།། གཏིང་ཤེད་རིང་ས་དོང་རས་
སྦོམ།། དོང་རས་སྦོམ་ས་སྦྱང་ཚང་སོྦམ།། སྦྱངམ་སྦྱང་ས་འདི་ལས་མ་ཡོལན།། 
རོགས་སྦྱང་མའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་དགཔོ་མེད།། 

ས་སྤ་རོ་ཚོང་འདུས་ཚལ་ཁ།། རོགས་ཡོད་པ་དར་དང་གསོ་ཆེན་
དཔྱངས།། རང་མེད་པ་ཀ་པ་དཀར་ཅུང་དཔྱངས།། རོགས་ཡོད་པའི་དར་
དང་གོས་ཆེན།། ཡ་ཡིད་ཀྱི་ལྷ་མོས་བཞེས་མ་བཏུབ།། རང་མེད་པའི་
ཀ་པ་དཀར་ཅུང་།། ཡ་ཡིད་ཀྱི་ལྷ་མོས་བཞེས་ཆི་ཡི།། 
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གངས་ཡས་ལུ་བཞེངས་མི་མཆོད་རྟེན།། བཞེངས་ཚེགངས་ཁའི་ཁ་བས་བཞེངས།། 
ནང་གཟུགས་འཁྱེག་གི་དུམ་ཅུང་བཙུགས།། སྐུ་དཀར་བ་མོ་དཀར་ཅུང་བོྲན།། སྐོར་
ར་དམ་སེང་དཀར་མོས་རྐྱབ།། དམ་སེང་སོྐར་ར་མ་འཁོརཝ་ལས།། ཁ་བ་དངོས་
མེད་ཆུ་ལུ་གྱུར་སོ་ཡི།།  

ས་ལུང་མའི་ཏེབ་བྱ་གནགམོ།། དུས་གཏན་རྐྱང་ལུང་མར་སྡདོ་རུང་།། 
ལུང་མའི་ཕུ་ཐག་མ་ཆོད་པས།། ཡངན་ལུང་མའི་གཏིང་མཐའ་རིངམོ་
ཨིན་ནན།། ཡངན་བྱ་ལུ་ཕོ་ཚོད་མེདཔ་ཨིན་ན།། ས་ལུང་མའི་གཏིང་
མཐའ་རིངམོ་མེན།། ཁྱོད་བྱ་ལུ་ཕ་ོཚོད་མེད་པ་ཨིན།  

ས་དགའ་བའི་བུམ་ཐང་ལུང་མར།། གཡུ་བྱུ་རུ་མངཔ་དགྲ་ཆེ་བས།། དགྲ་ཆེ་བའི་
བྱུ་རུ་རང་མི་དགོ།། རང་དགོ་པའི་གཡུ་ཆུང་འབྲུ་དཀར་གཅིག། ཨམ་དམར་ཤལ་
ཅན་མར་ཞུ་བཞག་ཅི།། སྨན་ཆུང་ང་ར་དགོ་ཚེ། དམར་ཤལ་ཅནམ་ལས་ཞུ་ནི་
ཨིན།། 

བརྩེ་གཅིག་འཚོལ་ར་མི་འཚོལ།། བརྩེ་གཅིག་འཚོལ་ར་འཚོལ་ན།། 
དགེ་སློང་དགེ་བགྲེས་འཚོལ་ནི།། འཕྲལ་ལྟོ་དང་སྤགས་ཀིྱས་ཁ་དམར་
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བས།། མཇུག་ཕྱེད་ཀྲམ་ཤེད་ཁ་བདོག་གཏད་བཏུབ།། ལཱ་སྟ་རེ་ཏོག་ཙེ
ང་མི་སྤྲོད།། གཏོར་མའི་སྤགས་སྒོང་སྤྲོད་ནི་ཨིན།། 

ཡས་ལས་གསེར་བྱ་འབོ་དང་གཅིག། མས་ལས་དངུལ་བྱ་འབོ་དང་གཉིས།། བྱ་
གཉིས་འཛོམ་པར་མར་རྒྱ་ལུ་མས།། བྱ་གཉིས་འཛོམ་འདུ་རྐྱབ་སྟེ།། ནམ་ཡང་
འབྲལ་འབྲལ་མི་འདྲ་བས།། རྒྱ་ཚད་པའི་ནམ་དུས་འཐོནམ་ལས།། ཁོང་མ་འབྲལ་
རང་ཚད་མི་འདུག།  

ཏ་མ་ཁུ་ས་ཏ་མ་ཁུ།། ལྷངན་ངོ་ཚ་མེད་པའི་ཏ་མ་ཁུ།། བྱིན་སྐྱི་མ་མེད་
པའི་ཏ་མ་ཁུ།། ཕྱུགཔོ་ནོར་དད་ཅན་གྱི་ཏ་མ་ཁུ།། དབུལཔ་བྱཱར་ཐག་
ཆད་པའི་ཏ་མ་ཁུ།། དུས་གཏན་རྐྱང་ཁྱོད་ཡང་བྱེལ་མིན་འདུག། ལམ་
རྒྱང་ཐག་གཤག་ཚེསྐད་ཅན་མས།། 

རུ་རུ་ཕག་པའི་འགོ་ལས།། གཙང་དད་ཁྱདོ་ར་ཆེ་ཡི།། ཏེབ་བྱ་གནག་མོའི་འོག་
ལས།། སྐུ་ཤ་ཁྱོད་ར་དཀར་བས།། ཐི་ཐི་རྒྱལ་མོའི་འོག་ལས།། ལྦོ་ཅུང་ཁྱོད་ར་
སྤྲོས་པས།། ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོའི་འོག་ལས།། སྒྱིད་ཐག་ཁྱོད་ར་རིང་མས།། 

ཤིང་ནགས་ཤིང་སྦུག་གི་ཁག་ཤིང་།། རྩཝ་ས་ལས་བལྟ་ཚེགཡོ་མེད་
པ།། ཡར་རྩེ་མོར་ལྷོད་ཚེགཡོ་གཅིག་འདུག། གཡོ་ཡོད་པའི་ཤིང་ཆེན་
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རང་མི་དག ོ།རང་དགོ་པའི་ཙན་དན་དཀརམོ་འདི།། ས་ག་ལས་བལྟ་རུང་
གདོང་སྐོར་ཨིན།། ཁྱོད་ནགས་ཀྱི་ཁག་ཤིང་གཡོ་དྲག། ང་ལག་པར་
ལེན་རུང་ཕན་ཐོགས་ཆུང་།། 

ཐང་ཕི་གི་རྒྱ་ཐང་བདེ་ལུགས་གཅིག། རྩྭ་ར་མའི་མངར་བཅུད་ལྡན་ལུགས་གཉིས།། 
རྟ་འགྲོ་འགྲོ་སེམས་ཀྱིས་བཟོད་མ་ཚུགས།། རྟ་འགྲོ་འགྲོ་འཁོར་ས་ཚད་པ་སྡང་།། 
སྒ་ཆུང་ལས་བསྒྲིགས་པའི་གསེར་སྒ་འདི།། མཇུག་ཚད་པའི་སྒྱིག་རོགས་མི་ཕན་
ག། མཇུག་ཚད་པའི་སྒྱིག་རོགས་མ་ཕན་ན།། དྲེལ་གླགས་མེད་ཕྱོགས་སུ་གཏང་ད་
གེ།  

ཆུ་བསིལ་བ་དྭངས་ཧིང་ཆེ་བ་གཅིག། དགོནམ་ཀོ་ཏོ་ནགས་ཀྱི་གཟར་ཆུ་
ཡོད།། གནས་མཇལ་བ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་གཅིག། དགོནམ་ར་རྒོད་བྲག་
གི་སྐེད་པར་ཡོད།། ལས་འགྱོ་བ་འགྱོ་ཉམས་སྤྲོ་བ་གཅིག། ས་དོལ་པའི་
རི་བར་ཚལ་ཁར་ཡོད།། མི་ལེགས་པ་མིག་གཞི་མཐུནམ་གཅིག། ནཱ་
རིན་སྤུངས་རོྫང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཆུམོ་གཙང་ཆུ་འཐུང་ཚད་བང་མི་ཆེ།། ཆོུམོ་གཙང་ཆུ་འཐུང་ཚད་བང་ཆེ་ན།། བར་
གྱོང་ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉེར།། མི་དབང་སྡེཔ་ལུ་གྱུར་སོ་པས།། ཆུམོ་དྭངས་ཆུ་འཐུང་



Page 30 of 166 
 

ཚད་སྐད་མི་ཧན།། ཆུམོ་དྭངས་ཆུ་འཐུང་ཚད་སྐད་ཧན་ན།། སྐལ་བཟང་ལྟོ་ཁའི་
དཔོན་པོ།། རོ་སྐད་གླིངམ་ལུ་གྱུར་སོ་པས།།  

ལྟད་མོ་དབང་འདུས་ཚེ་བཅུ།། ལུས་ཀྱིས་ཚདཔ་མ་ཐུབ།། ཐིམ་ཕུ་ལྷ་
མོའི་སྒྲུབ་མཆོད།། ས་ཐག་རིང་སྟེ་མ་ལྷོད།། ལྟད་མོ་ཉི་ཟེར་སྒྲུབ་
མཆོད།། བཟང་གོ་མེད་པར་ལུས་ད་ཡི།། སྤུངས་ཐང་མགོན་པོའི་དབང་
ཆེན།། ལས་སྨོན་མེད་པ་ལས་མཇལ་མ་ཚུགས།།  

ཚལ་མ་ནང་ལུ་ནརོ་འཚོ་ཡི།། བོ་ཅུང་གཟིག་ལུ་བཀལ་མ་མྱོང་།། བརྡར་རོ་ནང་ལུ་
ཤིང་བཀག་ཅི།། སྟ་ཅུང་རྡོ་ལུ་ཤོར་མ་མྱོང་།། མི་གསུམ་འཛོམ་སར་བློ་རྐྱབ་ཅ།ི། 
བློ་རྩེ་ཁ་རོགས་ལུ་ཤོར་མ་མྱོང་།། ཆུ་གསུམ་འཛོམ་སར་རྩལ་རྐྱབ་ཅི།། རྩལ་ཁ་
རོགས་ལུ་ཤོར་མ་མོྱང་།།  

ཤིང་བ་ལུ་སུ་ལུ་འགོ་ལས།། ང་བྱི་ཅུང་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ།། དུས་
གཏན་རྐྱང་དགའ་བས་མི་སླབ།། དུས་ད་ལྟོ་འཁྲུལ་བ་མི་སྲིད།། ད་བ་ལུ་
རྡོག་མ་བཏགས།། སུ་ལེ་མེ་ཏོག་ཤརཝ་ལས།། ང་སྐལ་བཟང་སོྒྲལ་
མའི་དུས་སྐལ་ཨིན།། ང་སྐྱིད་ཉམས་ཡོད་པ་གནི་སྐྱོ་བ།།  

Page 31 of 166 
 

གངས་ཁའི་ཁཝ་དང་དཀར་པའི་མར།། ཕྱི་དཀར་བའི་དཀར་བཀྱག་གཅིག་རུང་།། 
ནང་བཟའ་བའི་ཧམ་དྭངས་མི་གཅིག། ནང་བཟའ་བའི་ཧམ་དྭངས་གནི་གཅིག་པ།། 
གངས་ཁའི་ཁཝ་ཟེར་མི་འདི།། དངོས་མེད་ཆུ་ཡི་རང་བཞིན་ཨིན།། དཀར་པོའི་
མར་ཟེར་མི་འདི།། རྒྱུ་དངོས་ནོརབུ་རིན་ཆེན་ཨིན།། 
བྱ་རྒོད་དང་ཨ་ོརོག་ནགས་ཐི་གསུམ།། ད་རྒདོ་ཀྱིས་གནམ་ཁར་ལྡིང་ཆི་ནུག། ཨོ་
རོག་ཟུར་ལས་གྱོངས་སོ་ནུག། ཞིང་དཀར་ཞིང་ལེགས་གོག་མཐའ་མ།། ཞིང་ནས་
ཞིང་ལེགས་གོག་ཧང་ལུ།། ཁྱོད་ནགས་ཀྱི་ཐི་ཐི་རྒྱལ་མོ།། སེམས་དཀར་ལིང་འབུ་
པར་ཡེངས་ཏེ།། རྒྱབ་ཧོར་པ་འབག་རུང་མི་ཤེས་པས།།  
ལོྷ་ཙམ་པ་ཀ་ཡི་མེ་ཏོག། གནམ་བྱཱར་སུ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་ཤར།། གནམ་དགུན་
སུ་ལྕང་ཡུལ་རབས་ཁར་ཤར།། བྱཱར་དགུན་མེད་པར་རྒྱལ་པོའི་ལྡུམ་རར་ཤར།། 
སྒརཔ་ལེགས་པའི་མེ་ཏོག་ཁོངས་ལུ་ཤར།། བུམོ་ལེགས་པའི་མེ་ཏོག་གདོང་ལུ་
ཤར།། ལུངམ་ཡོད་ཚད་ཀུན་ལུ་མི་ཤར།། ཤར་ན་ཤར་དགོ་བདེན་བདེན་ཨནི།།  

བྱ་བྱ་ལུས་མ་ཐུགཔ་ཏེས་ཕང་ལུས།། ཏེས་ཕང་ལུས་ལུ་ཐུགཔ་བ་འདི།། 
ཆུང་སྒོང་སྒོང་ཙམ་ལས་ཡལ་བ་དགའ།། རྟ་རྟ་ལུས་མ་ཐུགཔ་བོང་ཀུའི་
ལུས།། བོང་ཀུ་ལུས་ལུ་ཐུགཔ་བ་འདི།། ཆུང་རྟིའུ་ཙམ་ལས་ཤི་བ་
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དགའ།། མི་མི་ལུས་མ་ཐུགཔ་གླེན་གོ་ལུས།། གླེན་གོ་ལུས་ལུ་ཐུགཔ་བ་
འདི།། ཆུང་ཨ་མའི་ཁོང་ལས་ཡལ་བ་དགའ།། 

བྱ་ཡི་རྒྱལཔོ་ཁུ་བྱུག། ད་རིས་ནངས་པ་བལྟ་རུང་།། མི་འཕུར་འཕུར་ལུགས་མཁས་
མཁས།། ནངས་པ་གནངས་ཚེབལྟ་རུང་།། མི་འཕུར་འཕུར་ལུགས་མཁས་
མཁས།། ཁྱོད་ཁུ་བྱུག་མ་དགའན་འཕུར་སོང་ས།། ཁུ་བྱུག་འཕུར་བའི་ཤུལ་ལུ།། 
བྱ་ཡི་གསེར་བྱ་དངུལ་བྱ།། ག་དགོ་གདམ་ཁ་རང་རྐྱབ་གེ། 

སྒང་ཤ་མོའི་གནས་གཅིག་ཤ་མོའི་གནས།། སྒང་ཤ་མོའི་གནས་ལུ་ཤ་
གཅིག་བདའ།། དུས་གཏན་རྐྱང་ཤ་ཁྱི་རང་མི་སྡང་།། དུས་གཏན་རྐྱང་
ཤ་ཁྱི་རང་སྡང་ན།། ཤ་མོ་མི་སྡོད་སྒང་སོྟད་བསྐོར་འགྱོ་ནི།། ཡར་སྒང་
སོྟད་བསྐོར་སའི་ལམ་ཁ་ལུ།།འཕྲལ་ཁ་གང་བཟའ་སའི་སྤང་ཅུང་ཡོད།། 
མཇུག་ལུས་གང་སྡོད་སའི་བྱག་ཕུག་ཡོད།། ཕུགས་བློ་གཏད་ཆགས་ས་
བྲག་བཙན་ཡོད།། 

ཆུ་མོ་སྒང་ལས་འབབ་པའི་ཤར་ཤར།། ཡར་སྒང་ལས་འབབ་པའི་ཚད་ཡོད་པ།། 
མར་མཚོ་ལུ་འཁྱིལ་བའི་དབང་མིན་འདུག། ཨོམ་མཚོ་མར་འཁྱིལ་བའི་དབང་མེད་
ན།། ཆུ་མགུ་རྡོ་གིས་བརྡུངས།། ཆུ་མཇུག་ཧོག་མ་གློངས།། འདི་ན་གཏོགས་
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རིགས་གཏོགས་ཚད།། གནམ་ས་འཐབ་འདེ་མ་འཐབ་པར།། ཐང་ཐ་ཐང་ཡང་ང་
མི་གཏང་།། 

སྐརམ་ལེགས་པའི་གླུ་གར་ཁྲམ།། སྐརམ་ཤར་ས་གནི་བ་ལངམ་ཅིག། 
མཐོཝ་ཤར་སའི་ཕི་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།། དྭངས་ཞོ་ཤ་ཟླ་བ་དཀར་ཡི།། 
ཧིང་སྨིན་དྲུག་རྒྱལ་མོར་ཚ་ཡི།། ཞོ་ཤ་ཟླ་བའི་གཡས་ལས།། སྐརམ་
ཤར་དོ་རོགས་ཀྱིས་མི་སླབ།། སྨིན་དྲུག་རྒྱལ་མོའི་གཡོན་ལས།། 
སྐརམ་ལན་གཅིག་རང་ཡང་ཤར་དགོ་པས།། 

ངེའི་བློ་ཟེ་རྐྱལ་ཅུང་ཁ་མ་ཕྱེ།། ངེའི་བློ་ཟེ་རྐྱལ་ཅུང་ཁ་ཕྱེ་ན།། བློ་ཟེ་ཨ་སར་མ་སར་
ཡོད།། ཤིང་སྦོམ་པའི་ལོགས་ལུ་གྱི་མ་རྐྱབ།། ཤིང་སྦོམ་པའི་ལོགས་ལུ་གྱི་རྐྱབ་
ན།། བབ་ཤནམ་ཤན་ཐག་ནར་ར་ནུར་ར་ཡོད།། སྤང་གི་རྡོ་ལེབ་ཁ་མ་ལྷོག། 
སྤང་གི་རྡོ་ལེབ་ཁ་ལྷོག་ན།། གྱོག་མོ་ཨ་ཚོར་མི་ཚོར་ཡོད།། 

རྟ་དང་སྒ་དང་གཡགོ་དང་གསུམ།། སོྟད་མངའ་རིས་བསྐོར་བར་ཡར་སོ་
ཡི།། ཡར་དཀར་སངས་རྟ་རས་གཏིང་ལས།། རྟ་དྲུང་དྲུང་དཔལ་གྱི་ཨའི་
དེ།། སོྟད་མངའ་རིས་བསྐོར་སའི་ལམ་འགྱིམ་དོ།། གངས་རི་གངས་བར་
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མཐོང་ཚད།། དྲུང་དྲུང་འགྱོ་བའི་ལམ་དྲན་མས།། ཡར་ནགས་སོྟད་ས་
སྨུག་སྤུར་ཚེ། ཨའི་བློ་སེམས་ཆསོ་ལུ་བཙུགསཔ་མས།།   

ཚེ་གཅིག་བཅ་ོལྔའི་ཟླ་བ།། བཅུ་དྲུག་མདངས་དང་ལྡན་པས།། མདངས་དྲྭ་མིག་
འགུ་ལས་ཕོགཔ་ད།། ང་དང་མཇལ་ནི་འབད་ཡི་པ།། ཁྱོད་ཀྱིས་མཇལ་བར་འོང་མ་
བཏུབ།། བཅུ་བདུན་ནུབ་ཁ་གཡོ།། བཅོ་བརྒྱད་ཁ་རལ་འགྱོཝ་ལས།། ཁྱོད་ཀྱིས་
མཇལ་གེ་ཟེར་རུང་།། ང་གིས་མཇལ་ཁ་མི་གཏང་།།  

རི་ཕ་གི་རི་དང་ཚུ་གི་རི།། གནམ་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་གདོང་སྐོར་མས།། 
རི་གསུང་གྲོས་མེད་པར་བཞུགས་མི་འདི།། ཆུམོ་རྐྱང་ཆབ་ཆུ་མོ་ལན་ཆི་
ཡི།། ཆུ་མོ་རྐྱང་ཆབ་རྐ་ལས་བསྒྱུར་བ།། ཤེད་དང་སྦུངས་ཀྱིས་མི་
ལྕོགས་པས།། འདི་བ་ཆུ་མོར་ཟམ་ལྕགས་བསྣརན།། ཁྱོད་གཡུས་ཀྱི་
མཉམ་རོགས་གཞོནམ་ཚུ།། གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ག་འདེ་ཟེར་ནི་སྨོ།། 

གནས་ལ་བཟང་པོ་གཅིག་དང་དགའ་བ་གཉིས།། གནས་ལ་བཟང་བ་ར་རྒོད་དགོན་
པ་བཟང་།། མཚམས་ཁང་ཆེ་བ་གཅིག་དང་ཆུང་བ་གཉིས།། མཚམས་ཁང་ཆེ་བ་ར་
རྒོད་དགོན་པ་ཡོད།། མཚམས་ཁང་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཡིད་ཆེས་བས།། བླ་མ་གུ་རུ་
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མཇལ་ཏེ་ཆོས་དྲན་པས།། བུ་མོ་ཆོས་ལུ་གཏང་གནང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས།། བུ་མོར་
དགོ་པའི་ཆོས་ཅིག་བླམ་ལས་ཞུ།། ཕྱི་མར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་སྐྱེ་བར་ཤོག། 

ཡར་དགུང་སོྔན་གའུ་ཅུང་བཟུམ་མའི་ནང་།། ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་མོ་ཅིག་
བཏབ།། སྐར་སངས་དམངས་ཀྱི་རྡེའུ་ཅིག་བཀྲམ།། རྡེའུ་དཀར་ནག་
བལྟ་ཤོག་རྩིས་པའི་བུ།། ཁོང་རྩིས་པའི་བུ་གིས་སླབ་ཚེ། ཁྲི་གདུགས་
ཉི་མའི་སྐོར་ལམ་ལས།། གཟའ་འཛི་མེད་པར་བཟང་པས་ལོ།། ཁྲི་
གདུགས་གླིང་བཞི་བསྐོར་གནང་རྨེ།། སྐར་སངས་མདངས་དང་ལྡན་སྨ་
རེ།། འཛམ་གླིང་སྐྱིད་པ་སྐྱོང་ཆི་གེ། 

བྱ་ཆུ་བྱ་མར་ཆང་རྒྱལམོ་འདི།། འཕུར་ན་བརྡར་རོ་གཉིས་ལས་འཕུར་མ་ཐལ།། 
སྡོད་ན་མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོས་སོྡད་མ་སྟེར།། ཡར་བྱ་ཡི་རྒྱལཔོ་ལས་བཀའ་མེད་ག། 
མར་བྱ་ནག་དམངས་ལས་གྱོས་མེད་ག། བྱ་ཡི་རྒྱལཔོ་ལས་བཀའ་ཡོད་ན།། བྱ་ནག་
དམངས་ལས་གོྱས་ཡོདན།། ཡར་ལྷ་སའི་ཚེབྱ་གཏང་གནང་རྨེ།། འཕྲལ་དགའ་
ཚོར་སེམས་ལས་མི་བརྗེད།། མཇུག་དྲིན་ལན་ཆོས་ཀྱིས་འཇལ་གེ། 

ནོར་བུའི་རི་གཅིག་ནོར་བུའི་་རི།། རི་སངས་ཆུང་ཆོས་འཁོར་ནོར་བུའི་
རི།། ཐལ་རྙོ་དོ་ཅིག་ཐལ་རོྙ་དོ།། རྟ་ནོར་བུ་རྒྱ་ལུ་ཐལ་རྙོ་དོ།། རྟ་ནོར་བུ་
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རྒྱ་ལུ་ཐལ་རུང་ར།། རྟ་ཡི་བདག་འཛི་རྟ་དཔོན་ཨིན།། འགན་ཁག་
བདག་འཛི་ཨ་དྲུང་ཨིན།། རྟ་དཔོན་མ་གཡོ་མ་འཁྲུངས་ན།། ཐིའུ་ཐག་
འཐེན་ཏེ་གསོ་གསོཝ་ཨིན།། རྟ་ནོར་བུ་མ་ལོག་རང་ལགོ་ཨིན།། 

ལོྷ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་ཁུ་བྱུག། ཁུ་བྱུག་ལེགས་པ་ལེགས་ལུགས་གཅིག། ལོྷ་
འབྲས་མོ་ལྗོངས་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།། ཤིང་དང་ལོ་འདབ་བར་ལས།། ཁུ་བྱུག་མིག་
གིས་མ་མཐོང་།། མཐོང་ནི་མེད་པའི་ཁུ་བྱུག། ལས་ངན་ཧོར་པ་སྡང་མས།། སྡང་
པའི་ཁུ་བྱུག་སྡི་ཆེ་ཡི།། མཐོང་ན་མཐོང་པའི་ཁུ་བྱུག། མཐོང་པའི་སེམས་ཀྱིས་
ཧིང་ཚ་བས།།  

བརྩེ་ལུ་དགྲ་མེད་དགྲ་མེད་ལོ།། བརྩེ་ལུ་དགྲ་མེད་ག་ཡོད་པ།། ཁྱི་ནུབ་
ཁྱི་བཟང་རུང་བརྩེ་གི་དགྲ།། ཇོ་བོ་གནམ་སྐད་མཐོ་རུང་བརྩེ་གི་དགྲ།། 
ཁྱིམ་དཀར་ཁུང་མང་རུང་བརྩེ་གི་དགྲ།། མི་རྒན་རྒས་མང་རུང་བརྩེ་གི་
དགྲ།། ཨ་ལོ་ཆང་ཆུང་མང་རུང་བརྩེ་གི་དགྲ།། གདན་ཀོམ་སྟན་འཐིངས་
རུང་བརྩེ་གི་དགྲ།། ཧང་རྐྱལ་མགོ་ཆུང་རུང་བརྩེ་གི་དགྲ།། དུས་མཚན་
མོ་ཐུང་རུང་བརྩེ་གི་འགྲ།། 
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ལོྷ་ཡི་རྐྱང་ཆབ་ཆུ་མོ་རྟ་འདྲ་བས།། རྟ་ནག་སྲབ་ཐག་མེད་པར་འགོར་མ་ཚུགས།། 
བྱང་གི་སྐྱི་བསེར་རླུང་མ་གླང་འདྲ་བས།། གླང་ཅུང་བྱ་ལ་མེད་པར་རྨོ་མ་ཚུགས།། 
དགུང་གི་སྐར་སངས་ཁྲ་མོ་རྡེའུ་འདྲ་བས།། རྡེའུ་ཅུང་དཀར་ནག་མེད་པར་བཀྲམ་མ་
ཚུགས།། གཡུས་ཀྱི་སྟག་ཤར་གཞོན་པ་ལྷ་འདྲ་བས།། ཁ་སྤྱང་བློ་རིག་མེད་པར་
སེམས་མ་དགའ།། ནང་གི་སྨན་ཆུ་བུ་མོ་ལྷམོ་འདྲ་བས།། གཞི་འཇམ་ལུས་བཙན་
མེད་པར་བརྩེ་མ་བཏུབ།།  

གནས་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ལུ།། ཤིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་མཚན་ལྡན་ཤིང་།། 
སེམས་ཅན་སྤྱ་དང་སྤྲེའུ་ཡང་རྩལ་གསུམ།། སྐུ་རི་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ན་
བཟའ་ཕུལ།། བར་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔ་ཡན་ལག་བརྒྱན།། ལྷ་དབྱངས་ཅན་
ཇོ་མོ་ལྷ་མོས་བརྒྱན།། ནང་ཁོངས་སོྟང་ཨིན་པའི་རང་བཞིན་གྱིས།། 
ལུས་བཅིངས་པའི་དཀྱི་རས་ཡར་མར་ཡིན།། ཚེམ་ཤི་བར་ན་ཁ་
བརྒྱངས་རུང་།། གསུང་སྙན་པའི་བོད་སྐད་ཨུབ་ལས་མས།།  

ཤར་དཀར་པའི་བྱད་མདངས་རུད་ཆད།། དུས་གཏན་རྐྱང་འགྱོ་བ་རང་མི་ཕན།། རྒྱ་
ལམ་བང་ཐག་མི་རངས་པས།། དཔེ་མ་གཞི་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ།། གཡུས་བཟང་
ཕྱོགས་ཀྱི་མཉམ་རོགས།། དུས་གཏན་རྐྱང་འཕྱད་པ་རང་མི་ལྷོད།། རྒྱ་ལམ་རེ་ཆེ་
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མི་རོྫགས་པས།། ཤར་བསོད་ནམསཐང་གི་ཨོམ་ཆུ།། དུས་གཏན་རྐྱང་འཐུང་པ་
རང་མི་ལྷོད།། རྒྱ་ལམ་ཁ་སྐོམ་མི་སངས་པས།།  

ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ལ་ཕུ།། ལྡུམ་ར་ནང་ལུ་བཏབ་ཅི།། གཡུར་མ་ཡབ་
ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་རྐྱབ།། བུམོ་རིན་ཆེན་པདྨའི་་ལ་ཕུ།། གངས་བར་
གཉིས་ལུ་བཏབ་ཅི།། གཡུ་མ་བྱ་མདངས་འཕོང་ཀ་རྐྱབ།། ལ་ཕུ་ཁམ་
གཅིག་བཟའཝ་ད།། གནམ་དང་ས་ཡང་འཐབ་མས།། ལ་ཕུ་ཁམ་
གཉིས་བཟའཝ་ད།། བུམོ་རིན་ཆེན་སྲོག་དང་བྲལ་སོ་ཡི།། 

སྤང་ལྷ་རྒྱལ་ལྷ་སྟོད་མགུ་ལས།། ཕར་ཀྲོང་གསར་ལྟ་རྫོང་མཐོངམ་མས།། ཕར་ལྟ་
རོྫང་མཐོ་སྟེ་མཐོངམ་མེན།། དཀར་ཁ་ཆེ་བས་ལེནམ་ཨིན།། དཔེ་མ་གཞི་འདི་དང་
ཆ་འདྲཝ་གཅིག། ང་གཡུས་ཀྱི་སྨན་ཆུང་བུམོ་འདི།། ཟམོ་རང་གི་ཁོག་པའི་ཧིང་
ལས།། སེམས་དགའ་མི་རྒྱུ་འགྲུལ་མཐོངམ་མས།། དགའ་བ་ས་གི་བར་ལས་
མཐོངམ་མེན།། ནང་དྭངས་སྣང་དཀར་བ་ལེནམ་ཨིན།། 

ཡ་རི་མགུ་རྟ་འདེ་ལོང་ས།། རྟ་མཇུག་གསེར་གྱིས་བརྒྱན་ས།། མ་རི་
མཇུག་གླང་འདེ་ཉལ་ས།། གླང་མཚོ་ནོར་བུ་རྦ་ལང་འཁྲུག་ས།། ས་བདེ་
མོ་པདྨའི་ཐང་ལུ།། ང་ཕར་ཕར་གོམ་གསུམ་གཟང་མི།། ང་དམག་
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དཔོན་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་སྤྲུལ་པ།། ང་ཚུར་ཚུར་གོམ་གསུམ་རྡུགས་
ན།། རྒྱབ་སྐྱོར་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཡོད།། གོམ་ཐང་ཐིག་མི་ཆགས་ལོྟ་
ཚང་དགོད།།   

རྐྱང་ཆབ་ཆུ་མོ་རྦ་མཐོ་རུང་།། འགྱོ་ས་ཟམ་པའི་འོག་ལུ་ཨིན།། དམག་དཔོན་
དཔའ་རྩལ་ཆེ་རུང་།། ནམ་མཇུག་མཚོན་ཆ་འོག་ལུ་ཨིན།། སྨན་ཆུང་ངོ་རིས་
ལེགས་རུང་།། སྟག་ཤར་གཞོན་པའི་འོག་ལུ་ཨིན།། དབང་ཆེན་སྐུ་དབང་ཆེ་རུང་།། 
བཞུགས་ས་ཟས་ནོར་འོག་ལུ་ཨིན།། ཁྲི་གདུགས་མདངས་དང་ལྡན་རུང་།། སྔོ་
སངས་མཐོན་པོའི་འོག་ལུ་ཨིན།།  

ས་ནཱི་ལས་ཡ་ཡར་བལྟ་ཚེ། ཡ་རི་མགུ་བླ་མའི་གདན་ས།། མ་རི་
མཇུག་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་།། རི་བར་གསེར་ཁྲི་དངུལ་ཁྲི།། གསེར་ཁྲི་བུ་
མོའི་དཔལ་མོ།། དར་གོས་ཆེན་འཐག་པའི་མགྱགོས་ཤོས།། གཡུ་
འབྲུག་དཀར་བཏགས་པའི་ལེགས་ཤོས།། ངོ་རིས་སྟེང་ཕོྱགས་ལྷ་ལས་
ཞུ།། སེམས་སྤྱང་པ་འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལས་ཞུ།། ཕུགས་བཙན་པ་བར་
ཕྱོགས་བཙན་ལས་ཞུ།། དཔལ་མོའི་སྙན་གྲགས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལུ་
ཁྱབ།།   
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དགོནམ་ཤར་ཕྱོགས་རྟ་ལི་དགོན་པ།། ཤིང་རྟ་ལི་རྟ་ཆུ་ལེནམ་ད།། བྱ་ལྷ་བྱ་ཆགས་
ས་ཨིན་མནོ་བ།། རོགས་ཏེས་ཕང་ཟུར་ལས་བསྟེན་ཆི་ནུག། ང་མི་ཆགས་གླིང་བཞི་
བསྐོར་འགྱོ་ནི།། ནཱ་སྡོད་ས་དགའ་རུང་ང་མི་སྡདོ།། མར་རྒྱ་ནག་གསེར་ཁྲི་གྲལ་
ཁར།། ཤིང་ཙན་དན་དཀརཔོ་གཅིག་སྐྱེས་ནུག། སྐྱེ་ན་སྐྱེས་བའི་ཤིང་ཆེན་ཁོངས་
བཟང་པས།། ཆགས་ན་ཆགས་པའི་ལྷ་བྱ་ཉམས་དགའ་བས།། རྩཝ་ར་ལས་བོག་
རུང་འགྱོདཔ་ཆུང་མས།།  

གཡུས་བཟང་ནོར་བུའི་གླིང་ལུ།། ཐངམ་བརྡལ་བ་གཡུ་དང་བྱི་རུ་
བརྡལ།། ཐང་དཀྲུག་པ་སྨན་ཆུང་བུ་མོས་དཀྲུགས།། བྱ་འཁོར་བ་ཁུ་
བྱུག་ཟུང་གཅིག་འཁོར།། བྱ་ཤར་ཤར་ཟེར་ཏེ་ཕར་མི་བདའ།། བྱ་ཤར་
ཤར་ཟེར་ཏེ་ཕར་མི་བདའན།། རང་སྨན་ཆུང་དམ་ཚི་ཆུང་ཆུང་འདྲ།། 
བྱ་ཏིག་ཏིག་ཟེར་ཏེ་ཚུར་མི་འབོ།། བྱ་ཏིག་ཏིག་ཟེར་ཏེ་ཚུར་མ་འབོན།། 
རང་སྨན་ཆུང་དག་ོའདོད་ཆེ་ཆེ་འདྲ།། བྱ་རོགས་རའི་ཐང་རང་བཏང་
བཞག་གེ། 

རྡོག་མ་རྒྱ་ཟ་དབང་ཕྱུག། བྱཱར་ཤིང་བཀགཔ་འདེ་བཀག་གེ །ཙུ་ནེ་དཀར་མོ་ཆོས་
འཛོམས།། ཀ་ར་གཏངམ་འདེ་གཏང་གེ །པ་ནེ་ཡིད་སྤྲོ་ལྷ་མོ། །རྟ་སྟན་བརྩེགཔ་
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འདེ་བརྩེག་ག ེ །ཏམ༌ཁུ༌པདྨ༌མཆོད༌རྩེག། རེ༌ལྡེ༌འདྲིལཝ༌འདེ༌འདྲིལ༌གེ །རང༌དང༌ 
དགའ༌ཚད༌མཐུན༌ཚད།། རང༌དང༌འཆམ༌རིགས༌འཆམ༌ཚད།། རྡོག་
མ༌ཁམ༌ཏོ༌བཞེས༌པར༌བོྱན།། 

འབྲུག༌པའི༌ཚན༌དན༌སྡོང༌མོ།། རྩབོ༌ས༌ལས༌བརྡབ༌ཚེ༌ཕངས༌མི༌ཕངས།། 
བཞི༌བཀག༌རྐྱབ༌ཚ༌ེལེགས༌མི༌ལེགས།། 
གཏམས༌བྱིལ༌རྐྱབ༌ཚེ༌ཧུམ༌མི༌ཧུམ།། པཏྲ༌བརྐོ༌ཚ༌ེའཇའ༌མི༌འཇའ།། 
ད༌ལོྟ༌ལྷ༌ས༌ཇོ༌བོའི༌སོྒ༌ཤིང༌མས།། 
ཁྱོད༌གཡུས༌ཀྱི༌མཉམ༌རོགས༌གཞོནམ༌ཚུ།། ཧོད༌སྲུང༌མ༌ཀྲམ༌མེད༌རུང༌།། 
སྙན༌དར༌ཏི༌རུ༌བཏོན༌ཏེ།། ངེའི༌སྒོ༌ཤིང༌མཇལ༌བར༌ཤོག༌སྨ༌རེ།། 
ང༌མཇལ༌ཁ༌དེ༌བསྒང༌གནང༌གེ། 

ཆུ༌མོ༌འབྲུག༌རིས༌ཤིག༌ཤི།། འབྲུག༌རིས༌ཆུ༌མོའི༌མེ༌ཏོག། 
ཆུ༌མོའི༌གཞུང༌ལུ༌ཤར༌ཡོད།། ཨ༌དང༌ཨ༌ོགི༌མེ༌ཏོག། ལྕམ༌མཁར༌ཁྲོམ༌ལུ༌ 
ཤར༌ཡོད།། ཚོ༌མ༌འདྲ༌བའི༌མེ༌ཏོག། ཀུན༌བཟང༌བྲག༌ལུ༌ཤར༌ཡོད།། 
བུམོ༌ལེགས༌པའི༌ཚོམ༌མདོག༌གདོང༌ལུ༌ཤར།། བུམོ༌སྤྱང༌པའི༌མེ༌ཏོག༌ཁོང༌ལུ༌ཤར།། 
རང༌སེམས༌དགའ༌བའི༌མེ༌ཏོག། མ༌མཐོང༌ལ༌གིས༌བཅད༌ཆི༌ཡི།། 
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སོྤས༌དཀར༌ཧ༌ལའོི༌མེ༌ཏོག༌འདི།། བྱཱར༌ཡང༌ཤར༌ས༌དགུན༌ཡང༌ཤར།། 
བྱཱར༌སུ༌མཁོ༌ཐང༌བསིལ༌མོར༌ཤར།།དགུན༌སུ༌ལྕང༌ཡུལ༌རབས༌ཁར༌ཤར།།
གཏན༌རྐྱང༌རྒྱལ༌པོའི༌ལྡུམ༌རར༌ཤར།།བར༌སོྐར༌ཕྱུག༌པའི༌ལྡུམ༌རར༌ཤར།།
གཏན༌རྐྱང༌ག༌ཤར༌གུ༌ཤར༌རུང༌། །ད༌རིས༌དཔལ༌གྱི༌ཉི༌མ༌ལུ།། 
རང༌སྨན༌ཆུང༌བུ༌མོའི༌སྒོས༌རར།། མེ༌ཏོག༌ཕོ༌མོ༌ཁྲ༌ཅུང༌ཅིག། 
འཇའ༌རིས༌བསྒྲིགས་ཏེ༌ཤར༌ཏེ༌ཡོད།།   

ཆུམོ༌གངས༌སོྟད༌ཆུ༌མོའི༌འབབ༌ཆུ། །ཕྱི༌ཨོ༌མ༌བཤལ༌མདངས༌དཀར༌བས།། 
ནང༌སོྤས༌ཀྱིས༌བམ༌བདུག༌དྲི༌ཞིམ༌པས།། དྲི༌ཞིམ༌པའི༌ ཕྱོགས༌སུ༌སྦྱངམ༌སྡང༌པས།། 
སྦྱངམ༌གསེར༌སྦྱང༌སྡང༌ཅི༌དངུལ༌སྦྱང༌སྡང༌། །གསེར༌སྦྱང༌ཨིན༌ན་གནམ༌ལུ༌ལྡིང༌།། 
དངུལ༌སྦྱང༌ཨིན༌ན་བྲག༌ལུ༌ཆགས།། སྦྱངམ༌བྲག༌ལུ༌ཆགས༌པའི༌འུར༌སྒྲ༌གིས།། 
བྲག༌བཙན༌དགོངསམ༌ཁྲེལ༌མ༌ཆི།། བྲག༌བཙན༌དགོངས༌ཁྲེལ༌ཞུགས༌རུང༌།། 
སྦྱངམ༌རང༌གི༌ཆགས༌ས༌བྲག༌ར༌ཨིན།།  

ཆུམོ་རྐྱང་ཆབ་འགྱམ་མིའི་རྡོ་ཕུག། རྡོ་སྡོད་ས་གནི་བ་ལངམ་ཅིག། ཆུ་
མོའི་རབས་ཁ་ཡདོཔ་ཨིན།། ནམ་མི་རྟག་སོ་ཁ་འགྱུརཝ་ལས།། ཞིང་
གཤོང་ཞིང་ཨོ་མའི་འབོལ་ཁ།། གླང་རྨོ་གླང་འགྱོ་དགོ་མ་བདེ།། ཡོད་
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ན་རང་ལས་བཏོན་ད་གེ། མེད་ན་རགོས་ལས་འཚོལ་ད་གེ།ལྕ གས་ངར་
རྡོ་ཐོ་འབག་སྟེ།། ལྕགས་ངར་རྡོ་ཕུག་གཏིང་ལུ་དཔགས།། 
རྡོ༌ཐོ༌ནམ༌མཁའི༌མཐོངས༌ལུ༌འཕྱར།། རྡོ༌ཕུག༌ར༌ལས༌སོྤགས༌ད༌གེ། 

གསུང༌ལུང༌ཅན༌ལུང༌ལས༌བཤད༌ནི༌སོྨ།། གསུང༌ལུང༌མེད༌གྱང༌ཅུང༌བརྡུང༌ནི༌སོྨ།། 
བར༌ཡངས༌པའི༌སོྟད༌མཐོ༌འཐུ༌ནི༌སོྨ།། གསུང༌ལུང༌ཅན༌ལུང༌ལས༌བཤད༌པ།། 
བླམ༌སློབ༌དཔོན༌མེད༌པར༌ང༌མ༌སྦྱང་།། གསུང༌ལུང༌མེད༌གྱང༌ཅུང༌བརྡུང༌པ།། 
བཟོ༌དཔོན༌བཟོ༌གཡོག༌མེད༌པར།། གསུང༌ལུང༌མེད༌གྱང༌ཅུང༌བརྡུང༌མ༌ཤེས།། 
བར༌ཡངས༌པའི༌སོྟད༌མཐོ༌འཐུ༌བ།། གཞོནམ༌བློ༌རིག༌མེད༌པར༌འཐུ༌མ༌ཤེས།། 
ནང༌ཁ༌བརྒྱུད༌ཡངས༌པའི༌འབེལ༌གཏམ།། མཇུག༌ག༌འདེ༌འོང༌ག༌མནོཝ༌ཨིན།།  

སྤུ༌ན༌རྒྱབ༌གཞི༌གསེར༌ཏོག༌མཇལ༌མཇལ༌བ། །རྩ༌བོ༌བསོྐར༌རུང༌ཞིབ༌ཕྱ
ག༌བརྗེད༌སོ༌ནུག །བརྗེད༌རུང༌བརྗེད༌གེ་དའོང་ས།། 
གསེར༌ཏོག༌མཇལ༌བའི༌དགའ༌ཚོར༌ཨིན། །མཉམ༌རོགས༌རྣམས༌དང༌ཕྱད༌
ཕྱད༌པ།། ཡུམ༌ཨ༌མའི༌སྐོར༌གཏམ༌བརྗེད༌སོ༌ནུག །བརྗེད༌རུང༌བརྗེདགེ་
དའོང་ས།། མཉམ༌རོགས༌འཕྱད༌པའི༌དགའ༌ཚོར༌ཨིན།། 
བྱ༌ནོར༌བུའི༌ཚང༌སྲུང༌མཐོང༌མཐོང༌པ།། 
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བྱ༌རྒྱལ༌པོའི༌ཚང༌སྲུང༌བརྗེད༌སོ༌ནུག །བརྗེད་རུང༌བརྗེད་གེ༌དའོང༌ས།། 
ཚང༌སྲུང༌མཐོང༌པའི༌དགའ༌ཚོར༌ཨིན།།  

ཆུམོ༌རྡོ༌ཅོག༌གསེར༌གྱི༌གཟར༌ཅུང༌འདི།། སོྟདཔ༌ལྕང༌ལཱ༌རྐྱབ༌ས༌མི༌ཕན༌པས།། 
ཤར༌ར༌ཛ༌འོག༌གི༌ཨོམ༌ཆུ༌འདི།། བྱཔོ༌མིག༌ཏོ༌གསལ༌རུང༌མི༌མཐོང༌པས།། 
ཚོངམ༌རྒྱུ༌འགྲུལ༌མང༌རུང༌མ༌འཕྱད༌པས།། ང༌སྨན༌ཆུང༌ལས༌དབང༌ཅན༌གཅིག། 
ཆུ༌ཨོམ༌ཆུ༌གཅིག༌དང༌མཇལ༌ཆི༌ཡི། །ཁྱོད༌བྱཱར༌སུ༌ཧོག༌མ༌མི༌ལོང༌ག། 
ཁྱོད༌དགུན༌སུ༌འཁྱེག་གིས༌མི༌བསྡམ༌ག། ཁྱོད༌བྱཱར༌སུ༌ཧོག༌མ༌མ༌ལོངན།། 
དགུན༌སུ༌འཁྱེག་གིས༌མ༌བསྡམ༌ན།། ཟམོ༌ལོྟ༌ཆུ༌ཁྱོད༌ར༌བཀལ༌ནི༌ཨིན།།  

རྐྱང་ཆབ་འགྱོ་སར་རྫིང་མ་འཁྱིལ།། རྫིང་གིས་རྐྱང་ཆབ་འགོར་མི་
ཐུབ།། མཇུག་སྐྱིད་སྡུག་བྱེ་མ་མི་མཐོང་པ།། འཕྲལ་རྐྱང་ཆབ་འགོྱ་
ལམ་བཅག་མི་དགོ །བྱའུ་རྒྱལ་འཕུར་ས་རྡོ་མ་རྐྱབ།། རྡོ་གིས་བྱའུ་རྒྱལ་
འགོར་མི་ཐུབ།། མཇུག་ཧོར་པ་སྐྱིད་སྡུག་མི་མཐངོ་པ།། འཕྲལ་བྱའུ་
རྒྱལ་འགྱོ་ལམ་བཅག་མི་དག ོ །སྨན་ཆུང་འགྱ་ོས་གསུང་མ་བསྒྱུར།། 
གསུང་གིས་སྨན་ཆུང་འགོར་མི་ཐུབ།། མཇུག་སྨན་ཆུང་སྐྱིད་སྡུག་མི་
མཐོང་པ།། འཕྲལ་སྨན་ཆུང་འགྱོ་ལམ་་བཅག་མི་དགོ།  
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རོྫང་ཡར་མེད་མར་མེད་བ་རིའི་གཤོང་།། མཐོ་ཤོས་དེ་ལུ་གསེར་ཏོག་མེད།། དམའ་
ཤོས་དེ་ལུ་རྒྱབ་གཞི་མེད།། བར་ན་སྐོར་ལུ་སྐེ་དམར་མེད།། དཀོན་གཉེར་ཨ་པ་
བདག་རྐྱེན་མེད།། དཀོན་གཉེར་ཟ་མོར་མིག་ཏོ་མེད།། ཨའུ་ཅུང་བྱི་ལིར་མཆོ་ཏོ་
མེད།། ལྟས་ངན་འུག་པར་གཤོག་སོྒྲ་མེད།། གླང་རྒས་དཔུང་དཀར་རྭཝ་མེད།། 
སྡོད་སའི་ཁྱིམ་ལུ་ཁྱིམ་ཐོག་མེད།། སླབ་པའི་ཚི་ལུ་ཧནམ་མེད།། མནོ་བའི་ཧིང་
ལུ་དོན་དམ་མེད།།  

མེ་དྲོ་བ་སུག་མ་མེ་མ་འཕུ།། འཕྲལ་དྲོ་བ་སུག་མ་མེ་འཕུ་ན།། འཕྲལ་
དྲོ་བའི་དགའ་ཚོར་མེད་པ།། མཇུག་གྱང་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་ཐེག། ཆུ་
བསིལ་བ་གངས་ཀྱི་ཆུ་མ་འཐུང་།། ཆུ་བསིལ་བ་གངས་ཀྱི་ཆུ་འཐུང་ན།། 
འཕྲལ་བསིལ་བའི་དགའ་ཚོར་མེད་པ།། མཇུག་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་
མི་ཐེག། བརྩེ་དགའ་བ་རྒྱང་གི་བརྩེ་མ་འཚོལ།། བརྩེ་དགའ་བ་རྒྱང་གི་
བརྩེ་འཚོལ་ན།། འཕྲལ་དགའ་བའི་དགའ་ཚོར་མེད་པ།། མཇུག་འཁྲུལ་
བའི་སྡུག་བསྔལ་མི་ཐེག།  

སྒང་གི་ཨེ་ཏོ་མེ་ཏོག། གཏན་རྐྱང་སྒང་ལུ་མི་ཤར།། གཏན་རྐྱང་སྒང་ལུ་ཤར་ན།། 
སྒང་གི་རྒྱན་ཆ་བཏུབ་པས།། ལྡུམ་ར་གསེར་ཤོག་མེ་ཏོག། གཏན་རྐྱང་ལྡུམ་རར་མི་
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ཤར།། གཏན་རྐྱང་ལྡུམ་རར་ཤར་ན།། ལྡུམ་རའི་རྒྱན་ཆ་བཏུབ་པས།། གཡུས་ཀྱི་
སྨན་ཆུང་བུམོ།། གཏན་རྐྱང་མདངས་དང་མི་ལྡན།། གཏན་རྐྱང་མདངས་དང་ལྡན་
ན།། གཡུས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་བཏུབ་པས།།  

གངས་གཡང་དཀར་ལུད་པའི་ཞོལ་ཞོལ་གྱིས།། རང་གཅན་གཟན་འགྱོ་
སྟབས་བཅགས་ད་ནུག། གཅན་གཟན་འགྱོ་སྟབས་བཅགས་ནི་འབདན།། 
ཁྱོད་ཞོལ་ཞོལ་གནི་འབད་འབདཝ་སྨོ།། ཤིང་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པོའི་མགུ་
ལྡེམ་གྱིས།། བྱ་ངང་པའི་ཚང་སྲུང་དཀོྲགས་ད་ནུག། བྱ་ངང་པའི་ཚང་
སྲུང་དཀྲོག་ནི་འབདན།། ཁྱོད་ལྡེམ་ལྡེ་གནི་འབད་འབདཝ་སྨོ།། ཁོང་
སྟག་ཤར་་ཁ་བདེ་ལྕེ་བདེ་གིས།། རང་སྨན་ཆུང་ཧིང་ཆུ་བླུགས་ད་ནུག། 
སྨན་ཆུང་ཧིང་ཆུ་བླུག་ནི་འབདན།། ཁྱོད་ཁ་བདེ་ལྕེ་བདེ་གནི་འབད་
འབདཝ་སྨོ།།  

ནོར་བུ་མཚོ་ལས་ཐོན་པའི་གཡས་འཁྱིལ་འདི།། གསུང་སྐད་སྙན་པ་མི་ཆོག་རྒྱང་
གྲགས་ཆེ།། བཀྲིས་ལྷ་མོའི་ཕྱག་མཚན་ཨིན་ཟེར་ན།། སྙན་གྲགས་ཀུན་ལུ་ཁྱབ་སྟེ་
བཞུགས་སྨ་རེ།། མདངས་མཚར་གངས་ཀྱི་ཆུ་དཀར་མེ་ཏོག་འདི།། དཀར་ཁ་
མདངས་བས་མི་ཆོག་དྲི་བསུང་ཞིམ།། མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོའི་རྒྱན་ཆ་ཨིན་ཟེར་ན།། 
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སྦྲང་རྩི་མངར་བའི་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་སྨ་རེ།། གཡུས་བཟང་ནོར་བུའི་གླིང་གི་
སྨན་ཆུང་ཁྱདོ།། ཞལ་རས་ལེགས་པ་མི་ཆོག་དམ་ཚི་ཆེ།། ཚེསྔོན་ལས་ཀྱི་གཏན་
གོྲགས་ཨིན་ཟེར་ན།། བརྩེ་གདུང་ཆེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་སྨ་རེ།།  

ལམ་དཀར་སྦྱིས་ལ་མོའི་ལ་ཐང་ནང་།། ཤིང་ཨོག་ཀའི་ཤིང་དང་ཨོ་མའི་
ཤིང་།། ཤིང་ཨོག་ཀ་ཤིང་གི་མགུ་ལུ།། རྫ་ཕོ་རྫ་གཅིག་ཡང་འཁྲུངས་
ནུག་ལོ།། ཤིང་ཨོ་མའི་ཤིང་གི་མགུ་ལུ།། རྫ་མོ་རྫ་གཅིག་ཡང་འཁྲུངས་
ནུག་ལོ།། འཕྲལ་བཀྱག་མདངས་ལེགས་པ་བལྟན།། རྫ་ཕོ་རྫ་དེ་ར་
ལེགས་པས།། མཇུག་ཁྲོ་ཁ་ལེགས་པ་བལྟན།། རྫ་མོ་རྫ་དེ་ར་ལེགས་
པས།། མཇུག་ཁྲ་ོཁ་ལེགས་པ་བལྟ་སྟེ།། རྫ་མོ་རྫ་དེ་ར་གདམ་ཆི་ཡི།།  

ཆུ་མིག་པད་སྐོར་ཤིག་ཤི །རྒྱ་གཡུས་བསྐོར་རུང་བསོྐར་གེ །རྩི་རང་ཟ་མོའི་སེར་
ཁྲ།། ཚོ་ཁ་ལོག་རུང་ལོག་གེ །བུམ་ཐང་ཟ་མོའི་ཡ་ཁྲ།། ཟད་རྡུགས་ཐལ་རུང་ཐལ་
གེ །དར་དཀར་ཟ་མོའི་མོན་ཐགས།། བཀྱག་མེད་འགོྱ་རུང་འགྱོ་ག ེ།གླི་ཤིང་ཀ་ཀྲ་
ཀོ་ཀྲ།། སྦུབ་ཅུང་རུལ་རུང་རུལ་གེ །དབང་འདུས་སྒང་སྟེང་ཐང་ཁ།། ཧང་དམར་
ཁྲ་རལཔ་མ་འཁལ།། ད་སྐུད་ཤུད་མེ་ཏོག་འཐུ་རནམ་མས།།  
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སྤ་རོ་ཚོང་འདུས་ཚལ་ཁ།། བཀྱག་ལེགས་པའི་གཡུ་ཆུང་འབྲུག་
དཀར།། བཀྱག་ཡང་ལེགས་ས་ལུང་ཡང་བཟང་།། ལུང་བཟང་པོའི་ཕུ་
ཐག་ཆོད་ཅི་པ།། བཀྱག་ལེགས་པའི་ཕུ་ཐག་རང་མ་ཆོད།། ཆུ་མོ་གངས་
ལས་འབབ་པའི་ཤར་ཤར།། ཆུ་ཧོ་ཡང་འཕྲོས་ས་དྭངས་ཡང་གཙང་།། 
དྭངས་གཙང་བའི་ཕུ་ཐག་ཆོད་ཅི་པ།། ཧོ་འཕྲོས་པའི་ཕུ་ཐག་རང་མ་
ཆོད།། གཡུས་བཟང་ནོར་བུའི་སྨན་ཆུང་བུམོ་དེ།། ཕྱི་ངོ་རིས་ལེགས་ས་
རྒྱུད་གཤིས་བཟང་།། ངོ་རིས་ལེགས་པའི་ཕུ་ཐག་ཆོས་ཅི་པ།། རྒྱུད་
གཤིས་བཟང་པོའི་ཕུ་ཐག་རང་མ་ཆདོ།།  

བྲག་སྟེང་གི་ཐང་དཀར་རྒདོ་པོ་འདི།། ལོ་གཞོན་པའི་བསྒང་ལས་གནམ་འཕང་
བཅད།། ལོ་གཞོན་ཚེགནམ་འཕང་མ་བཅད་ན།། མཇུག་རྒས་ཚེབློ་འགྱོད་ཆེ་བ་
འོང་།། མཚོ་གཏིང་་གི་ཉ་མོ་སེར་མོ་འདི།། རྩལ་ཆེ་བའི་དུས་ལས་མཚོ་གཏིང་
བསྐོར།། རྩལ་ཆེ་ཚེམཚོ་གཏིང་མ་བསྐོར་ན།། མཇུག་ཉ་མོ་བློ་འགྱདོ་ཆེ་བ་འོང་།། 
དཔེ་འདི་བཟུམ་ང་བཅས་མཉམ་རོགས་ཚུ།། ལོ་གཞོན་པའི་དུས་ལས་གནས་བསོྐར་
རྐྱབ།། ལོ་གཞོན་ཚེགནས་བསྐོར་མ་རྐྱབ་ན།། མཇུག་འཆི་བ་མི་རྟག་བྱུང་བའི་
ཚེ། བློ་རི་རྒྱལ་ཙམ་ཅིག་ཕམ་ནི་འངོ་།།  
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ཤིང་རྒྱས་ཤིང་ཁམ་མའི་མེ་ཏོག། ཤར་བ་འཕྱིས་པ་ནུབ་པ་ཧ།། ནུབ་པ་ཧ་བའི་
སྡུག་བསྔལ་དེ།། ལོ་འདབ་མང་པ་འབགན་འབག། ཤིང་ཆེན་དམངས་ཀྱིས་ཐེགན་
ཐེག། ང་ཤིང་ཆེན་གཅིག་གིས་མི་ཐེག་པས།། དཔེ་མ་ཤེས་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ།། ཚེ
གཅིག་ཚོགས་མ་སྒར་པ།། བརྩེ་འཕྱད་འཕྱིས་པ་འབྲལཝ་ཧ།། འཕྱད་ཕྱིས་འབྲལ་
བ་ཧ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ།། བུམོ་རགོས་དམངས་ཀྱིས་འབགན་འབག། ཡབ་ཡུམ་
གཉིས་ཀྱིས་ཐེགན་ཐེག། རང་སྨན་ཆུང་གཅིག་གིས་མི་ཐེག་པས།། 

རྟ་ལེགས་པའི་དུང་དཀར་དམར་ཁྲ་འདི།། ཁོག་སྟོད་གསེར་་ལུ་གསེར་སྒ་
བསྒྲོན།། ཁོག་སྨད་དངུལ་ལུ་དངུལ་སྒ་བསྒྲོན།། སྐེདཔ་དུང་གི་ཕྱོགས་
སུ་དུང་སྒ་བསྒྲོན།། ཉིནམ་ཁ་ཙ་ཉིན་མའི་དཔལ་སྐྱེད་ལས།། རྟཔ་རྒྱུག་
སོྐར་རོགས་ལུ་ཕགོ་ཆི་ནུག། ཉིནམ་ནངས་པ་ཉིན་མའི་དཔལ་སྐྱེད་
ལས།། རྟཔ་རྒྱུག་སྐོར་རང་ལུ་མི་ཕགོ་ག། རྟ་རྒྱུག་སྐོར་རང་ལུ་ཕོགན།། 
ལྷ་དགྱེས་པའི་རལ་གསིག་གནམ་ལུ་སོྟན།། བར་དགྱེས་པའི་བར་
ཆགས་ས་ལ་བརྡབས།། སྒ་མོ་གསེར་སྒ་དངུལ་སྒ་རྐྱབ།། རྟ་ཚིས་བུ་
མི་ཤོར་ང་ར་མཁས།།  
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ཆུ་རྐ་ལས་དྲངས་ཅིག་རྐ་ལས་དྲངས།། རྐ་ལས་དྲང་ནི་འབད་བ།། ཆུ་རྐ་འགོ་
གཞན་ཁ་གཡོ་ཆི་ནུག། རྐ་གཡོ་རུང་གཡོ་གེ་དའོང་ས།། ཆུ་རྐ་ལས་བསྒྱུརན་དྲག་
དྲག་པས།། དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མར་བསྒྱུར་ཏེ།། ཆུ་བྱེ་མའི་གསེབ་ནང་བསྟིམས་
ད་ནི།། ཤིང་རྩ་ལས་བརྡབ་ཅིག་རྩ་ལས་བརྡབ།། ཤིང་རྩ་ལས་རྡབ་མི་རང་འབད་
བ།། ཤིང་ཁ་ཏོག་ཚུ་ལུ་ལྷོད་ཆི་ནུག། ཚུ་ལུ་ལྷོད་རུང་ལོྷད་གེ་ས།། ཤིང་རྩ་ལས་
བརྡབན་དྲག་དྲག་པས།། ཁོང་སྐྱི་བསེར་རླུང་ལུ་གྱུར་ཏེ།། ཤིང་ཁ་ཏོག་སྦུག་ལས་
བཀག་ད་ནི།། 

ལགཔ་གཡས་པ་འཁལ་བའི་བུ་ལི།། འགྱིར་ནི་བཤུབ་ནི་མིན་འདུག། 
ལག་པ་གཡོན་པ་ཀ་པ་བལ་འདབ།། འཁལ་ནི་རྫོགས་ནི་མིན་འདུག། 
ཐབ་ཀྱི་མགལ་དུམ་དམར་མདངས་ད།། ཤི་ནི་ཤི་ནི་མིན་འདུག། བདག་
གི་ཡབ་ཆེན་ཨ་པ།། མནལ་ལུ་གཟིམ་ནི་མིན་འདུག། བདག་གི་ཡུམ་
ཆེན་ཨ་མ།། ཉལ་ནི་ཉལ་ནི་མིན་འདུག། བརྩེ་བཟའ་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ།། 
སྒོ་ཁར་ཆར་པས་སྦང་དོ།། ནང་གི་སྨན་ཆུང་བུ་མ།ོ། ཁོག་པའི་སྙིང་
ཡང་ན་དོ།།   
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དག་འཕེལ་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི།། སྒརཔ་ཤོམ་འདབ་མེད་པའི་ཚ་གྱང་།། སྐྱིད་
མཁར་ཚལ་མའི་ནང་ལུ།། སྒརཔ་དོམ་གྱིས་བཟའ་བའི་ཚ་གྱང་།། རྟ་ལི་ལྕང་ཤིང་
རྩ་བར།། སྒརཔ་སྦུན་འདྲིལ་འབག་མི་མེད་པའི་ཚ་གྱང་།། བུ་ལི་པདྨའོི་ཐང་ལུ།། 
སྒརཔ་ཆང་གིས་འགྲང་པའི་ཚ་གྱང་།། ཉ་མཁར་ལྟོགས་པའི་གཡུས་ཁར།། སྒརཔ་
ལྟོགསཔ་ལུས་པའི་ཚ་གྱང་།། ཞོམ་གླིང་སྤོ་ཏོག་ཁ་ལུ།། སྒརཔ་རླུང་གིས་འབག་
པའི་ཚ་གྱང།། གཞལམ་སྒང་གདང་ར་སྦུག་ལུ།། སྒརཔ་གནས་ཚང་འབྱང་པའི་ཚ་
གྱང།། 

ཨ་པའི་མི་རྒྱུད་དཀར་སྦྱིས་ས་ལས་ཨིན།། དགེ་བསྙེན་ཨ་པའི་འབྲང་ར་
ཨིན།། ཨ་ཞང་སྟོད་པའི་ས་ལས་ཨིན།། སོྟདཔ་བློ་བསྙེན་ཅན་མ་ཟེརཝ་
ཨིན།། ཨ་ཁུ་རིན་ཆེན་སྒང་ལས་ཨིན།། དབང་འདུས་རོྫང་གི་སྒརཔ་ར་
ཨིན།། ཐང་མགུ་བར་གྱོང་ལྷ་ཁང་།། ཐང་མཇུག་ཆོས་འཁོར་གཟར་
ཁ།། འབོད་གྱལ་མགུ་སྡོད་པའི་ལེགས་ཤོས།། འབོད་དྲང་གཞག་རྐྱབ་
པའི་སྤྱིན་ཤོས།། འབོད་གྱལ་མཇུག་སྡོད་པའི་འགྱིར་ཤོས།། འབོད་ཞུ་
ཞུ་ལགས་ལགས་རྩེ་ཤོས།། དབང་ཆེན་དཔོན་གྱི་ཐུགས་གཏད་ཨིན།། 
མཉམ་རོགས་དམངས་ཀྱི་བོླ་གཏད་ཨིན།།  
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མར་རྒྱ་གཡུས་བསྐོར་ཅིག་རྒྱ་གཡུས་བསྐོར།། མར་རྒྱ་གཡུས་བསྐོར་སའི་ལམ་
ཁར།། ཤིང་ངང་ལག་ཚངམ་ཅིག་ཆུ་འཁྱུ་དེས།། ཕྱི་གསེར་ཆུ་མ་འཁྱུ་གསེར་འདྲ་
བས།། ནང་སྦྱང་ཆུ་མ་འཁྱུ་སྦྱང་འདྲ་བས།། སྦྱང་དང་མཛརཝ་སྒྱེས་ཏེ།། བང་ཅུང་
ཁྲ་མོའི་ནང་ལུ་འདེགས།། ཤོག་ཀུ་དཀར་པོར་ཡི་གུ་བྲིས།། གནག་པོའི་ཐིའུ་གིས་
ཨེབ་སྟེ།། ཕར་རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མོར་བསྐྱལ་ན།། ཞིམ་མས་འབག་ཤོག་མི་སླབ་ག། 
ཞིམ་མས་འབག་ཤོག་སླབ་ཚེ། ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་བསྐྱལ་གེ་ནོ།། ཁྱོད་མ་འགྱུར་བདེ་
མོར་བཞུགས་སྨ་རེ།།  

མ་རྒྱ་ཡི་མཆོད་རྟེན་དཀར་ཅུང་འདི།། ཁྱོད་རྐྱང་ཆབ་རྒྱ་གཡུས་བསྐོར་
ན།། ངེ་མཆོད་རྟེན་མཇལ་ཁ་ཞུ་སྨ་རེ།། བང་རིམ་སྐེདཔ་ལས་ཆད་མ་
ཆད།། སྐུ་དཀར་ཆར་པས་བཤལ་མ་བཤལ།། གཟུངས་ཞུགས་སྤུས་
ཀྱིས་བཟའ་མ་བཟའ།། རྐྱང་ཆབ་ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་གནང་རྨེ།། བང་རིམ་
སྐེདཔ་ལས་ཆདན།། ལོ་གཅིག་སྡོད་ནི་ཡདོ་པ།། སྐུ་དཀར་ཆར་པ་
བཤལན།། ལོ་གཅིག་གཏང་ནི་ཡོད་པ།། གཟུངས་བཞུགས་སྤུས་ཀྱིས་
བཟའ་ན།། ཐབས་ཟོླག་ཐབས་མེད་ས་ལྷོདཔ་མས།།   
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བྱ་ལེགས་པའི་ཀ་ལ་པིང་ཀ །ཆུ་འཐུང་པ་རྒྱ་མཚོ་མས་ལས་འཐུངས།། ངལ་འཚོ་བ་
འགྲམ་པའི་ལོགས་ལུ་འཚོ།། བྱ་ནཱི་ཁ་བསིལ་དྲདོ་མི་ལྡན་པས།། ཡ་ཁག་ཤིང་ལུང་
པའི་ཕུ་ལུ་འཕུར།། རྩ་བོ་ར་བ་གཉིས་ལུ་ཆགས་སོ་པ།། མགུ་ནག་མི་གིས་ཆགས་
མ་སྟེར།། སྐེད་པ་ཞལ་ལག་གཉིས་ལུ་ཆགས་སོ་པ།། བྱ་འཕུར་འགྲོ་ཡིན་པ་ཆགས་
མ་སྟེར།། རྩེ་མོ་པད་ལྕོག་གཉིས་ལུ་ཆགས་སོ་པ།། རླུང་སྤུ་གྲི་ཡིན་པ་ཆགས་མ་
སྟེར།། བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་གདོང་སྐོར་ལེན།། རྒྱ་ནམ་མཁའི་སྐརམ་སྐེ་འོག་
བཙུགས།། བྱ་ཁྱོད་ར་ག་ཏེ་འཕུར་རུང་འཕུར།། ང་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་ཆགས་ས་ནཱ་
བཏུབ་པས།།   

ཤིང་འདི་རྩ་བ་གཅིག་ལུ་རྩེ་མོ་ལྔ།། རྩེ་མོ་ལྔ་ཡི་ནང་ན་བྱ་ཚང་ཡོད།། 
བྱ་ཚང་ནང་ན་སྒོང་རྡོག་ཡོད།། སྒོང་རྡོག་གཅིག་ནི་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལུ་
ཕུལ།། ལྷ་ཡི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དེ་ལས་བྱུང་།།སོྒང་རྡོག་གཅིག་ནི་འོག་
ཕྱོགས་ཀླུ་ལུ་ཕུལ།། ཀླུ་ཡི་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་དེ་ལས་བྱུང་།།སོྒང་རྡོག་
གཅིག་ནི་བར་ཕྱོགས་བཙན་ལུ་ཕུལ།། བཙན་ཆེན་སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་དེ་
ལས་བྱུང་།།སྒོང་རྡོག་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་གདན་ལུ་ཕུལ།། བསྐལ་བཟང་
སངས་རྒྱས་སོྟང་རྩ་དེ་ལས་བྱུང་།། སྒོང་རྡོག་གཅིག་ནི་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་
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ཕུལ།། ལྷ་སའི་ཤཱཀྱ་མུ་ཎི་དེ་ལས་བྱུང་།། སྒོང་རྡོག་གཅིག་ནིཙན་དན་
ལྗོངས་ལུ་ཕུལ།། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་དེ་ལས་བྱུང་།།   

རི་ཕ་ཀི་རི་དང་ཚུ་གི་རི།། ཕ་ཀི་རི་ལ་དགོན་ས་ཁྲ་མོ་བཞེངས།། ཚུ་ཀི་རི་ལ་ལྷ་དར་
དཀར་པོ་འཕྱར།། དགོན་བཟང་མི་ཚེབརྟན་པའི་དགོན་བཟང་།། ལྷ་དར་བསྟན་པ་
དར་བའི་དར་ཆེན།། རི་ཕ་ཀི་རི་དང་ཚུ་ཀི་རི།། ཕ་ཀི་རི་ལ་རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མོ་
བཞེངས།། ཚུ་ཀི་རི་ལ་ལྷ་དར་སྔནོ་པོ་འཕྱར།། རོྫང་ཆེན་མི་ཚེབརྟན་པའི་རྫོང་
ཆེན།། ལྷ་དར་བསྟན་པ་དར་བའི་དར་ཆེན།། རི་ཕ་ཀི་རི་དང་ཚུ་ཀི་རི།། ཕ་ཀི་རི་ལ་
གཡུས་བཟང་ཆགས།། ཚུ་ཀི་རི་ལ་ལྷ་དར་སེར་པོ་འཕྱར།། གཡུས་བཟང་མི་ཚེ
བརྟན་པའི་གཡུས་བཟང་།། ལྷ་དར་བསྟན་པ་དར་བའི་དར་ཆེན།།   

ཡ་རི་མགུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི།། མ་རི་མཇུག་དར་དཀར་ཡོ་ལང་།། 
བར་མཁའ་འགྲོ་ཡུམ་གྱི་གནས་ཁང་།། ས་ཧ་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད།། 
གཅིག་ངོ་གཅིག་གིས་མ་ཤེས།། གཅིག་སེམས་གཅིག་ལུ་མ་ཆགས།། 
དུས་ད་རིས་ཉིན་མའི་ཕྱི་རུ་ལས།། གཅིག་ངོ་གཅིག་གིས་ཤེས།། གཅིག་
སེམས་གཅིག་ལུ་ཆགསཔ་ལས།། ཡ་ནམ་མཁའི་ཧ་ལེགས་མེ་ཏོག། 
མ་ནམ་མཁར་འཇའ་འདེ་ཡལ་སོ་ཡི།། ནང་ཁོག་པའི་དར་གྱི་མདུད་
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ཕོད།། མ་ཁོག་པའི་ཧིང་ལུ་བཏབ་ད་ག ེ །དམ་ཚི་གཙང་མའི་མདུད་
ཕོད།། ཤི་རུང་བཤུབ་ས་མིན་འདུག།  

ས་དགུང་གི་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ།། ཕ་ལས་ཤར་ཚེམདངས་དཀར་བས།། ཡ་དགུང་ལུ་
ལོྷད་ཚེལུས་དྲོ་བས།། དགུང་གང་ཤར་གནམ་ཁའི་ཁྲི་གདུགས།། མཐོ་བོ་ལ་མོའི་
རྒྱབ་ལུ་གཡོཝ་ཨིན།། མཐོ་བོ་ལ་མོའི་རྒྱབ་ལུ་གཡ་ོན།། དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་
མའི་ལས་སྟོན།། ང་སྨིན་དྲུག་རྒྱལམོ་རང་འཁྱིད་ད།ོ། སྨིན་དྲུག་འགོྱ་བའི་འུར་སྒྲ་
གིས།། སྐར་སངས་མིག་ཁར་མི་སྡང་ག། ཞོ་ཤེལ་ཐུགས་ཁར་མི་ཕོག་ག། སྐར་
སངས་མིག་ཁར་སྡང་རུང་སྡང་།། ཞོ་ཤེལ་ཐུགས་ཁར་ཕོག་རུང་ཕོག། དགུང་ཁྲི་
གདུགས་ཉི་མའི་ལས་སྟོན།། སྨིན་དྲུག་རྒྱལམོ་རང་འཁྱིད་ད།ོ། 

མཐོ་བོ་བཀྲ་ཤིས་ཤར་སི་ལ་ལས།། སྐརམ་རྣམ་སྲས་གཡུ་ཆུང་འབྲུག་
དཀར་ཤར།། མཇལ་དགོ་མཇལ་དགོ་མནོཝ།། བསམ་དང་ཡིད་ལུ་ཡོད་
པ།། ལམ་སྟོང་ལམ་སྒོར་ལྟབ་རྒྱ་ཆེ་ཚེ། དུས་ནམ་ཡང་མཇལ་མཇལ་
མི་འདྲ་བས།། དུས་ནམ་ཡང་མཇལ་མཇལ་མ་འདྲ་ན།། བྱ་ཨོ་རོག་ཁྱོད་
རའི་ངལ་གསོ།། བ་ལུ་སུ་ལུ་སྦུག་ལུ་བཞུགས་སྨ་རེ།། ལུས་ཤ་ཁྲག་
ཅན་གྱི་བྱིའུ་ཅུང་།། ལམ་དཔལ་ལི་ལ་མོར་བལྟ་སོ་གེ །ལམ་དཔལ་ལི་ལ་
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མོར་ལྷོད་ཚེ། རང་སེམས་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ།། རོགས་སེམས་ཁུ་བྱུག་
སྔོན་མ།། བྱ་ལྷ་བྱ་ཁུ་བྱུག་ཞལ་འདྲིས།། ཤིང་ལྷ་ཤིང་རྩེ་ལུ་གནང་གེ། 

གཡུས་བཟང་ནོར་བུའི་རི་ལུ།། གསེར་གྱི་མཚོ་མོ་འཁྱིལ་ཡོད།། གསེར་གྱི་མཚོ་
མོའི་ནང་ལུ།། གསེར་གྱི་བུམ་པ་འཁྲུངས་ཡོད།། གསེར་གྱི་བུམ་པའི་ནང་ལས།། 
གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ཤར་ཡོད།། གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་བཅག་ན།། ཕུལ་ས་བླ་མའི་ཕྱག་
ལུ།། བླ་མའི་ཕྱག་ལས་ཞུ་སྟེ།། མཆོད་བཤམ་མཆདོ་ཁྲི་སྟེང་ལུ།། གསེར་གྱི་བུམ་
པ་བཞག་ན།། མཆོད་བཤམ་འོད་ཀྱིས་གང་སོང་།། བྱིན་རླབས་བུམ་པའི་ཁྲུས་ཆུ།། 
དམིགས་བསལ་དད་པ་བསྐྱེད་དེ།། ལྕེ་ཐོག་རེག་པ་ཙམ་གྱིས།། ངན་སོང་གནས་
ལས་གྲོལ་སོང་།། 

ས་འདི་ལས་མ་མར་བལྟ་ཚེ། མར་དར་དཀར་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ།། 
རོགས་དཔལ་འཛོམས་བུ་མོའི་མ་གཡུས།། ས་འདི་ལས་ཡ་ཡར་ལྟ་ཚེ། 
ཡར་ལ་སྟོད་གདུང་ཤིང་རྩ་བར།། འབྱོགམོ་ཤེས་རབ་བཟང་མོའི་ཕ་
གཡུས།། ཡར་འབྱོག་གཡུས་ཚལ་མའི་རི་མགུ།། བྱ་འཁྲུལ་སྣང་ཅན་
གྱི་མ་གཡུས།། བྱ་བདག་ཅན་གཅིག་དང་བདག་མེད་གཉིས།། བྱ་བདག་
ཅན་ཏོང་ཏོ་བྱཔོ་ར་ཨིན།། རོགས་བདག་ཅན་གདང་ཁ་འཛེ་པ་ལས།། 
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རང་བདག་མེད་བྱ་མདངས་འཕོང་དཀར།། བྱ་ཉལ་ས་རུ་སྦྱིས་འགྱིམས་
དགོ་པས།། སེམས་གཞི་ལས་མ་འཁྲུལ་ཐབས་ར་མེད།། ཁོང་གངས་ཀྱི་
བཙན་དང་གཞི་བདག་ཚུ།། བྱ་འཁྲུལ་སྣང་ཅན་གྱི་འཁྲུལ་རོགས་
མཛོད།། 

ཤར་རུས་པའི་ས་གི་ཨ་འབྲས།། ལེགས་རུང་ལག་པར་མི་ལེན།། མངར་རུང་ལྐོད་
མར་མི་གཏང་།། སྤུ་ན་གསེར་ཏོག་མགུ་ལས།། བྱ་མཆོ་ཏོ་མེད་པའི་བྱ་གིས།། 
བུམོ་གསོལ་ཇ་མགྱོན་མར་ཤོག་ཟེརཝ་མས།། བཞེས་ཆ་མེད་པར་བཞགཔ་མེན།། 
བློ་འདོད་མེད་པར་བཞགཔ་ཨིན།། མོ་ཆུ་ལྡུམ་ར་ནང་ལས།། ཚལ་ལུ་བཟའ་ཤོག་
ཟེརཝ་མས།། སེན་མོ་མེད་པ་བཞགཔ་མེན།། དྭངས་ལྷ་མེད་པར་བཞགཔ་ཨིན།། 
ཕོ་ཆུ་ལྡུམ་ར་ནང་ལས།། གུན་ཆག་བཟའ་ཤོག་ཟེརརཝ་མས།། གྱི་ཅུང་མེད་པར་
བཞགཔ་མེན།། མཁོ་འདོད་མེད་པར་བཞགཔ་ཨིན།།  

ངེ་རས་ཅུང་སྟོང་ལྡན་མེ་ཏོག། ཐགས་འཐག་ཨ་ཐང་ཟ་མོས་འཐག། མེ་
ཏོག་བརྒྱ་དང་བཅོ་བརྒྱད་བཙུགས།། ཕར་ལྟདམོ་སྒྲུབ་མཆོད་བལྟ་སོ་པ།། 
ངེའི་རས་ཅུང་ག་སོང་མ་ཤེས།། ཡར་དགུང་གི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ།། ངེའི་
རས་ཅུང་ག་སོང་སོྟན་གནང་རྨེ།། ཁྱེད་གཡུས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ཨམ་འདི།། 
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ཁྱོད་རས་ཅུང་ག་སོང་སོྟན་དགོ་ག། ཁྱོད་རས་ཅུང་ག་སོང་སོྟན་དགོ་ན།། 
མཐོ་བོ་དཔལ་ལི་ལ་ཡི་ཕ་ལུ།། དབང་ཆེན་དཔོན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་ནང་།། 
ཕྱག་མཛོད་བལ་ཁུག་སྟོང་ཤོང་ནང་།། མཐོང་དོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ཡི།། 
དྲེག་པ་ཡམ་ཅིག་ཆགས་ཏེ།། ལོ་མང་དག་ཅིག་ཡར་སོ་ནུག།།  

རྒྱ་དཔག་བསམ་ལེན་པའི་དོབ་ཏ།། ཧེ་མ་རྒྱ་གར་མས་ལས་ཐོན།། ཉོ་མ་ཚོང་དཔོན་
བཟང་པོས་ཉོ།། འབག་པ་རྟ་དང་བོང་མས་འབག། བཙོང་པ་ཕྱུག་པོའི་སྒོ་ཁར་
སོང་།། བསྐོང་མ་རྨ་བྱ་སྒྲོ་གིས་བསྐོངས།། བརྡལ་བ་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མས་བརྡལ།། 
ཐ་བཙན་པའི་ན་ཀི་རྣམ་ཅོ་བླུགས།། ཞིམ་པའི་ལི་ཤི་རྫས་ཅུང་བླུགས།། ཧུམ་
དགའ་བའི་ག་བུར་དཀརམོ་བླུགས།། སྨན་གྱིས་སྦྱར་ཚེདྲི་ཞིམ་མས།། མཚན་ལྡན་
བླ་མས་བཞེས་ཚེབྱིན་རླབས་ཆེ།། དབང་ཆེན་དཔོན་གྱིས་བཞེས་་ཚེཞལ་དབང་ཆེ།། 
སྨན་ཆུང་བུ་མོས་བཟའ་ཚེཀུན་ལུ་ཁྱབ།། དྲིན་ཅན་ཕ་མས་བཞེས་ཚེརླུང་ལུ་ཕན།། 
ཁྱོད་ཚོ་མ་སྐལཝ་དང་ལྡན་ཚེ། ཏམ་ཁུ་འདི་ལས་བཞེས་ཤོག་ཅིག།  

སྤང་གཤོང་ལྡེམ་པའི་ཕྱོགས་ལུ།། ཤཝ་རྒས་ཡབ་ཡུམ་སྤུན་གསུམ།། 
སྦོམ་ཤོས་ནགས་སོྟད་གཤག་མི།། ཆུང་ཤོས་ཨ་མའི་གཅེས་གཅེས།། 
བར་ན་ལས་ངན་ཅན་གཅིག། དགྲ་གསང་མདའ་བསོྐར་བར་ཐུག་ཆི་ཡི།། 
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མཚོ་སྟོད་བདེ་མོའི་ཕྱོགས་ལུ།། གསེར་མིག་ཡབ་ཡུམ་སྤུན་གསུམ།། 
སྦོམ་ཤོས་མཚོ་སྟོད་སྐོར་མི།། ཆུང་ཤོས་ཨ་མའི་གཅེས་གཅེས།། བར་ན་
ལས་ངན་ཅན་གཅིག། དགྲ་སྲམ་ཅུང་བསོྐར་བར་ཐུག་ཆི་ཡི།། གཡུས་
བཟང་བདེ་མོའི་ཕྱགོས་ལུ།། སྨན་ཆུང་ཡབ་ཡུམ་སྤུན་གསུམ།། སྦོམ་
ཤོས་གཡུས་བཟང་སྐོར་མི།། ཆུང་ཤོས་ཨ་མའི་གཅེས་གཅེས།། བར་ན་
ལས་ངན་ཅན་གཅིག། དགྲ་གཏམ་ཁ་བསོྐར་བར་ཐུག་ཆི་ཡི།།  

ཟམོ་རང་གི་ཧོད་ཀྱི་གྱི་བར།། དངུལ་གྱི་ཀོ་མ་ཆ་གཅིག་ཡོད།། བསྐྱུར་ན་མཚོ་
གཏིང་ཡང་ལོྷད་ཟེརཝ་མས།། རྒྱ་མཚོ་གཏིང་ཡང་རང་མི་བསྐྱུར།། བཏབ་ན་མདོ་
སྡེ་བྲག་ཡང་ཐུབ་ཟེརཝ་མས།། མདོ་སྡེ་བྲག་ཡང་རང་མི་བཏབ།། བརྩེ་མིག་གཞི་
མེད་པའི་བྱང་ཁར་བཏབ།། ཤ་བྲེ་གང་ལྷགཔ་ཅིག་ང་བཏབ་གེ །ཟམོ་རང་གི་ཧོད་
ཀྱི་གྱི་བར།། སྒྲོལ་མའི་གསེར་སྐུ་ཆ་གཅིག་ཡོད།། ཧོད་ཀྱི་གཤམ་མར་བཞག་ན།། 
ཧིང་སུབ་བག་སུབ་ལངམ་མས།། ཕྱགས་སྙིགས་གྱི་བར་བཀོ་ན།། མིག་ཏོ་མཁྲིས་
པ་བཀགཔ་མས།། སྨན་རྩེ་དར་གྱིས་སྤུར་ཏེ།། མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མརོ་བཀལ་ན།། 
ཁྱོད་བརྩེ་བཟའ་ལྷ་བ་ལེགས་རུང་།། ང་སྨན་ཆུང་ཕྱག་དབང་མི་ཐལ།། 
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ཀོང་ཐག་གླངམ་དང་སྒྲ་སྙན་གསུམ།། སྔོན་ཐོག་ལྟས་ངན་རང་བཞིན་
མས།། དབྱངས་ཅན་ཇོ་མོ་ཚེརིང་གིས།། ལྟས་ངན་དབྱངས་ལུ་བཀུག་
སྟེ།། མཆོད་པའི་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ད་པ།། མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་སྙན་ཤོས་
མས།། ས་སྐྱ་བླ་མ་རིན་ཆེན་འདི།། སྔོན་ཐོག་ལྟས་ངན་རང་བཞིན་
མས།། མཚན་ལྡན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས།། ལྟས་ངན་གཡང་ལུ་
བཀུག་སྟེ།། ནོར་བུའི་གྲལ་ལུ་བཙུགས་བཞག་པ།། ནོར་བུའི་གྲལ་ལས་
སྦོམ་ཤོས་མས།། སེམ་དང་སྦོ་ཀྲོ་གྲང་གཞི་གསུམ།། སྔོན་ཐོག་ལྟས་
ངན་རང་བཞིན་མས།། རང་ཡིད་འོང་སྨན་ཆུ་བུམོ་གིས།། ལྟས་ངན་
སྨན་ལུ་བཀུག་སྟེ།། དགའཝ་བརྩེ་གི་གྲངས་སུ་བཙུགས་བཞག་པ།། 
བརྩེ་གི་གྲལ་ལས་དགའ་ཤོས་མས།།  

ཤར་ལས་ནུབ་ལུ་ལོྷད་ལྷོད།། གོམ་ཚད་ག་དེ་ཡོད་གོ །ནུབ་ལས་ཤར་ལུ་ལྷོད་
ལོྷད།། གོམ་ཚད་ག་དེ་ཡོད་ག ོ །བྱང་ལས་ལོྷ་ལུ་ལྷོད་ལྷོད།། གོམ་ཚད་ག་དེ་ཡོད་
གོ །ལྷོ་ལས་བྱང་ལུ་ལོྷད་ལྷདོ།། གོམ་ཚད་ག་དེ་ཡདོ་གོ །གནམ་ལས་ས་ལུ་ལྷོད་
ལོྷད།། གོམ་ཚད་ག་དེ་ཡོད་ག ོ།ས་ལས་གནམ་ལུ་ལྷོད་ལྷོད།། གོམ་ཚད་ག་དེ་ཡོད་
གོ །ཤར་ལས་ནུབ་ལུ་ལྷོད་ལྷདོ།། ཁྲི་གདུགས་ཉི་མས་སླབ་ཚེ། གོམ་ཐེངས་
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གཅིག་ར་ཨིན་ལོ།། ནུབ་ལས་ཤར་ལུ་ལྷོད་ལྷོད།། སྤྲིན་གསལ་དཀརཔོ་གིས་སླབ་
ཚེ། གོམ་ཐེངས་གཅིག་ར་ཨིན་ལ།ོ། བྱང་ལས་ལྷོ་ལུ་ལྷོད་ལྷོད།། རྐྱང་ཆབ་ཆུ་
མོས་སླབ་ཚེ། གོམ་ཐེངས་གཅིག་ར་ཨིན་ལོ།། ལོྷ་ལས་བྱང་ལུ་ལྷོད་ལྷོད།། སྐྱི་
བསེར་རླུང་གིས་སླབ་ཚ ེ།། གོམ་ཐེངས་གཅིག་ར་ཨིན་ལོ།། གནམ་ལས་ས་ལུ་ལྷོད་
ལོྷད།། ཟིམ་ཟིམ་ཆར་པས་སླབ་ཚེ། གོམ་ཐེངས་གཅིག་ར་ཨིན་ལོ།། ས་ལས་
གནམ་ལུ་ལྷོད་ལྷདོ།། དུ་པ་དཀར་ཅུང་སླབ་ཚེ། གོམ་ཐེངས་གཅིག་ར་ཨིན་ལོ།།  

སྒང་གཅིག་སྒང་གཉིས་སྒང་དང་གསུམ།། སྒང་འདི་གསུམ་བརྒལ་བའི་
ཕར་རྒྱབ་ན།། གཤོང་གཅིག་གཤོང་གཉིས་གཤོང་དང་གསུམ།། གཤོང་
འདི་གསུམ་བརྒལ་བའི་ཕར་རྒྱབ་ན།། ཆུ་གཅིག་ཆུ་གཉིས་ཆུ་དང་
གསུམ།། ཆུ་འདི་གསུམ་བརྒལ་པའི་ཕར་རྒྱབ་ན།། ཐང་གཅིག་ཐང་
གཉིས་ཐང་དང་གསུམ།། ཐང་པདྨའི་ཐང་གི་ནང་འཁོད་ན།། ཤིང་སྦོམ་
ཡང་མི་སྦོམཁྱུ༌གང༌ཙམ།། ཆུང༌ཡང༌མི༌ཆུང༌ཁྱུ༌གང༌ཙམ།། 
ཤིང༌ཁྱུ༌གང༌ཙམ༌གྱི༌ཁ༌ཏོག༌ན།། བྱ༌སྦོམ༌ཡང༌མི༌སོྦམ༌མཐེབ༌རྡོག༌ཙམ།། 
ཆུང༌ཡང༌མི༌ཆུང༌མཐེབ༌རོྡག༌ཙམ།།བྱ༌ང༌རང༌སྒལ༌པའི༌གཤོག༌སྒྲོ༌མགུར།། 
ཐངམ༌བརྡལན༌ཁལ༌ལྔའི༌བརྡལ༌ས༌ཡོད།། 
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རྡལ༌མཁན༌ཡོད༌ན༌བརྡལ༌ཤོག༌ལོ།།རྡལ༌མཁན༌མེད༌ན༌ཙང༌ར༌བཞག།བྱ༌ང༌
རང༌གཤོག༌སྒྲོ༌གཡས༌པའི༌འོག།ཐངམ༌བརྡུངན༌ཁལ༌ལྔའི༌བརྡུང༌ས༌ཡོད།།  
རྡུང༌མཁན༌ཡོད༌ན༌བརྡུང༌གཤོག༌ལོ།། རྡུང༌མཁན༌མེད༌ན༌ཙང༌ར༌བཞག། 
བྱ༌ང༌རང༌གཤོག༌སྒྲོ༌གཡོན༌པའི༌འགོ། གླང༌རྨོ་ན༌ཁལ༌ལྔའི༌རོྨ༌ས༌ཡོད།། 
རྨོ༌མཁན༌ཡོད༌ན༌རོྨ༌ཤོག༌ལོ།། རྨོ༌མཁན༌མེད༌ན༌ཙང༌ར༌བཞག། 
བྱ༌ང༌རང༌བྱང༌ཁོག༌ཁྲ༌མོའི༌འོག། ཐངམ༌ཁལ༌ལྔ༌ཡི༌འཐག༌ས༌ཡོད།། 
འཐག༌མཁན༌ཡོད༌ན༌འཐག༌ཤོག༌ལོ།།འཐག༌མཁན༌མེད༌ན༌ཙང༌ར༌བཞག། 
བྱ༌ང༌རང༌ཁོག༌པའི༌ཐེབས༌རྩེ༌ནང༌།། དར༌གྱི༌མདུད༌ཕོད༌བཅ༌ོབརྒྱད༌ཡོད།། 
ཕུད༌མཁན༌ཡོད༌ན༌ཕུད༌ཤོག༌ལོ།། ཕུད༌མཁན༌མེད༌ན༌ཙང༌ར༌བཞག། 
བྱ༌ང༌རང༌མཆ༌ོཏོ༌ཁྲ༌མོའི༌མགུ།། ལྷ༌ཁང༌ཁྲ༌མོ༌བཞེངས༌ས༌ཡོད།། 
བཞེངས༌མཁན༌ཡོད༌ན༌བཞེངས༌ཤོག༌ལོ།།བཞེངས༌མཁན༌མེད༌ན༌ཙང༌ར༌བ
ཞག། བྱ༌ང༌རའི༌མཇུག༌སོྒྲ༌རྒྱ༌ལུ༌སྒོར༌མི༌འདི།།  རྒྱ༌ལས༌ཚད་
པ༌ཐུབ༌དགོ༌མནོ། །བྱ༌ང༌རའི༌མཆོ༌ཏོ༌བོད༌ལུ༌སྒོར༌མི༌འདི།།བོད༌ལས༌ལྷག
པ༌ཐུབ༌དགོ༌མནོ།།  བྱ༌ང༌རའི༌སྡེར༌ཞགས༌ས༌ལུ༌བཙུགས༌མི༌འདི།།  
ས༌ལས༌ལོ༌ཐོག༌ལེགས༌དགོ༌མནོ།། 
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ཆུམོ༌དྭངས༌ཆུ༌འཐུང༌ཚད༌སྐད༌མི༌ཧན།། ཆུམོ༌དྭངས༌ཆུ༌འཐུང༌ཚད༌སྐད༌ཧན་
ན། །ཤར༌དྭངས༌ཆུ༌ཆུ༌རག༌མཁན༌མ། །མོའི༌རོ༌སྐད༌གླིངམ༌ལུ༌གྱུར༌རོྙ༌
བས། །ཨོམ༌ཞོ༌དར༌འཐུང༌པ༌གདངོ༌མི༌ལེགས།།ཨམོ༌ཞོ༌དར༌འཐུང༌པ༌ག
དོང༌ལེགས༌ན། །ཁྱོད༌ལ༌སྟདོ༌སྟག༌རིས༌ཅནམ༌འདི། །ཁྱོད༌རོ༌འབག༌ལྷ༌
ལ༌གྱུར༌རྙོ༌བས།།  

ཆུམོ༌དྭངས༌ཆུ༌འཐུང༌ཚད༌སྐད༌མ༌ཧན། །ཆུམོ༌དྭངས༌ཆུ༌ཆུ༌རག
༌མཁན༌མ༌གིས།། ཡར༌ཆུ༌ཕུད༌ལྷ༌ལུ༌དྲངམ༌ད།། 
དབྱངས༌ཅན༌ཇོ༌མོ༌ཚེ༌རིང༌གིས།།སྐད༌ཀྱི༌དངོས༌གྲུབ༌གནང༌འོང༌
ག།སྐད༌ཀྱི༌དངོས༌གྲུབ༌གནང༌ན།།སྐད༌མ༌ཧན༌རང༌དབང༌མིན༌འ
དུག།ཨོམ༌ཞོ༌དར༌འཐུང༌པ༌གདོང༌མ༌ལེགས༌ན།།བུམོ༌ལ༌སོྟད༌སྟ
ག༌རིས༌ཅན༌མ༌གིས།། ཡར༌ཞོ༌ཕུད༌ལྷ༌ལུ༌དྲངམ༌ད།། 
བྱད༌ངོ༌རིས༌ལྷ༌གིས༌གནང༌འོང༌གོ།བྱད༌ངོ༌རིས༌ལྷ༌གིས༌གནངམ༌
ལས།། གདོང༌མ༌ལེགས༌རང༌དབང༌མིན༌འདུག།  

ངེ་ཨབ་དང་རི་རྒྱལ་ཕུངཔོ་འདྲ།། ཁྱོད་རི་རྒྱལ་ཕང་པར་བཏབ་མི་ཚུགས།། ངེ་ཨའི་
དང་རྐྱང་ཆབ་ཆུམོ་འདྲ།། ཁྱོད་རྐྱང་ཆབ་འདོམ་གྱིས་འཇལ་མི་ཚུགས།། ངེ་ཨ་ཞང་
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མཆོད་རྟེན་དཀར་ཅུང་འདྲ།། ཁྱོད་མཆོད་རྟེན་སྐུ་དཀར་བསྒྲོན་མི་ཚུགས།། བུམོ་ང་
དང་ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་འདྲ།། ཁྱོད་ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་མཇལ་ཏེ།། གསུང་ཧན་
པའི་ཆོས་དྲིལ་གསིལ་མི་ཚུགས།། ཁྱོད་ཨཔ་དང་རི་རྒྱལ་ཕུངཔོ་འདྲ་ཡ།། ང་བྱ་རྒོད་
ཕོ་མོར་གྱུར་ཏེ།། ང་རི་རྒྱལ་ཕང་པ་བཏབ་ཆི་ག ེ།ཁྱདོ་ཨའི་དང་རྐྱང་ཆབ་ཆུམོ་འདྲ་
ཡ།། ང་སྲམ་ཅུང་ཕོ་མོར་གྱུར་ཏེ།། ཆུམོ་རྐྱང་ཆབ་འདོམ་གྱིས་འཇལ་ད་གེ །ཁྱོད་
ཨ་ཞང་མཆོད་རྟེན་དཀར་ཅུང་ཡ།། ང་ཕུ་ཀྲོ་ཕོ་མོར་གྱུར་ཏེ།། ནཱ་མཆོད་རྟེན་སྐུ་
དཀར་བསྒྲོན་ད་གེ །བུམོ་ཁྱོད་དང་ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་ཡ།། ཚེ་བརྒྱད་དང་གནམ་
གང་བཅོ་ལྔ་གསུམ།། དཀར་མེ་ཀོང་ཅུང་གང་འབག་སྟེ།། ང་ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་
ཡོད་ཚད་མཇལ།། ཁྱོད་ཆོས་དྲིལ་ལུང་ལས་ང་གསིལ་གེ། 

ཡ་དཀར་པོའི་གྱེན་ལུ་འཛེ་མི།། སུ་དང་ག་ར་ཨིནམ་སྨོ།། མ་གནག་
པོའི་ཐུར་ལུ་འབབ་མི།། སུ་དང་ག་ར་ཨིནམ་སྨོ།། བྲག་ལུ་ལྕགས་ཁུག་
རྡབ་མི།། སུ་དང་ག་ར་ཨིནམ་སྨོ།། ཕུ་ཡས་ལུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་མི།། 
སུ་དང་ག་ར་ཨིནམ་སྨོ།། མཚོ་ལུ་རི་མོ་འབྲི་མི།། སུ་དང་ག་ར་ཨིནམ་
སྨོ།། བྱེ་མའི་ཐག་ཅུང་འཁལ་མི།། སུ་དང་ག་ར་ཨིནམ་སྨོ།། ཡ་
དཀར་པོའི་གྱེན་ལུ་འཛེ་མི།། ཁྱོད་སུ་དང་ག་ཨིན་མ་ཤེས་ན།། མི་ང་

Page 65 of 166 
 

དང་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་ཨིན།། མ་གནག་པོའི་ཐུར་ལུ་འབབ་མི།། ཁྱོད་སུ་
དང་ག་ཨིན་མ་ཤེས་ན།། མི་ང་དང་ཞོ་ཤེལ་ཟླཝ་ཨིན།། བྲག་ལུ་ལྕགས་
ཁུག་རྡབ་མི།། ཁྱོད་སུ་དང་ག་ཨིན་མ་ཤེས་ན།། མི་ང་དང་བྲག་བཙན་
རྒྱལམོ་ཨིན།། ཕུ་ཡས་ལས་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་མི།། ཁྱདད་སུ་དང་ག་
ཨིན་མ་ཤེས་ན།། མི་ང་དང་མཚན་ལྡན་བླ་མ་ཨིན།། བྱེ་མའི་ཐག་ཅུང་
འཁལ་མི།། ཁྱོད་སུ་དང་ག་ཨིན་མ་ཤེས་ན།། མི་ང་དང་སྐྱི་བསེར་རླུང་
མ་ཨིན།། མཚོ་ལུ་རི་མོ་འབྲི་མི།། ཁྱེད་སུ་དང་ག་ཨིན་མ་ཤེས་ན།། མི་
ང་དང་མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ་ཨིན།།  
ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱན་ནང་།། རྩིབས་བརྒྱད་ལྕགས་ཀྱི་དྲྭ་
མིག་ནང་།། རི་མོ་དར་དཀར་ལང་ལོང་ནང་།། མེ་དུ་པ་མེད་པའི་མེ་ཅིག་
འདུག། ཆ་གནི་དང་གནི་མགུ་བཞག་ནི་སོྨ།། ནུབ་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་
རྩིབས་བརྒྱན་ནང་།། རྩིབས་བརྒྱད་ལྕགས་ཀྱི་དྲྭ་མིག་ནང་།། རི་མོ་དར་
དཀར་ལང་ལོང་ནང་།། ཆུ་རྦ་གཟར་མེད་པའི་ཆུ་ཅིག་འདུག། ཆ་གནི་
དང་གནི་མགུ་བཞག་ནི་སྨོ།། ལོྷ་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ནང་།། 
རྩིབས་བརྒྱད་ལྕགས་ཀྱི་དྲྭ་མིག་ནང་།། རི་མོ་དར་དཀར་ལང་ལོང་ནང་།། 
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ཚྭ་བྱོ་ལྷ་མེད་པའི་ཚྭ་ཅིག་འདུག། ཆ་གནི་དང་གནི་མགུ་བཞག་ནི་སྨ།ོ། 
ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱན་ནང་།། རྩིབས་བརྒྱད་ལྕགས་ཀྱི་དྲྭ་
མིག་ནང་།། རི་མོ་དར་དཀར་ལང་ལོང་ནང་།། མེ་དུ་པ་མེད་པའི་མེ་འདི་
ཡ།། དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་དུ་པ་མེད།། དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མར་ཆ་
བཞག་གེ །ནུབ་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ནང་།། རྩིབས་བརྒྱད་
ལྕགས་ཀྱི་དྲྭ་མིག་ནང་།། རི་མོ་དར་དཀར་ལང་ལོང་ནང་།། ཆུ་རྦ་གཟར་
མེད་པའི་ཆུ་འདི་ཡ།། ནུབ་པདྨའི་མཚོ་ལུ་རྦ་གཟར་མེད།།  ནུབ་པདྨའི་
མཚོ་ལུ་ཆ་བཞག་གེ །ལྷོ་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ནང་།། རྩིབས་
བརྒྱད་ལྕགས་ཀྱི་དྲྭ་མིག་ནང་།། རི་མོ་དར་དཀར་ལང་ལོང་ནང་།། ཚྭ་བྱོ་
ལོྷ་མེད་པའི་ཚྭ་འདི་ཡ།། ཡར་གངས་ཁའི་ཁ་བར་བོྱ་ལྷ་མེད།། ཡར་
གངས་ཁའི་ཁ་བར་ཆ་བཞག་གེ།  

ཡ་ཁོད་སྟོད་སེང་སེ་སེང་གེ་གཟུགས།། ངེ་སེང་གེ་གཟུགས་ལུ་ལགཔ་མ་འདོགས།། 
ང་སེང་གེ་གངས་ལུ་འཕུར་འགྱོ་དོ།། མ་ཁོད་སྨད་འཇོང་འཇོང་རྨ་བྱ་གཟུགས།། ངེ་
རྨ་བྱ་གཟུགས་ལུ་ལགཔ་མ་འདོགས།། ང་རྨ་བྱ་རྒྱ་ལུ་འཕུར་འགྱོ་དོ།། བར་སྐེད་པ་
སེང་སེ་རྡོ་རྗེའི་གཟུགས།། ངེ་རོྡ་རྗེ་གཟུགས་ལུ་ལགཔ་མ་འདོགས།། ང་རྡོ་རྗེ་སྐེ་ལས་
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ཀྲོལ་འགྱོ་དོ།། ཡ་ཁོད་སྟོད་སེང་སེ་སེང་གེ་ཡ།། ང་སེང་གེ་གཟུགས་ལུ་ལགཔ་
འདོགས་གེ །ཁྱོད་སེང་གེ་གངས་ལུ་འཕུར་ན།། ང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་བུ་རྒྱུད་
ཨིན།། ཡར་སེང་གེ་གངས་ལས་ང་གཟུང་གེ །མར་ཁོད་སྨད་འཇོང་འཇོང་རྨ་བྱ་
ཡ།། ང་རྨ་བྱ་གཟུགས་ལུ་ལགཔ་འདོགས་གེ །ཁྱོད་རྨ་བྱ་རྒྱ་ལུ་འཕུར་ན།། ང་རྒྱ་
ནག་རྒྱལ་པོའི་བུ་རྒྱུད་ཨིན།། རྨ་བྱ་རྒྱ་ལས་ང་གཟུང་གེ །བར་སྐེད་པ་སེང་སེ་རོྡ་རྗེ་
ཡ།། ང་རྡོ་རྗེ་གཟུགས་ལུ་ལགཔ་འདོགས་གེ །ཁྱོད་རྡ་ོརྗེ་ལས་སྐེ་ལས་ཀྲོལ་ན།། ང་
སྤྲོས་རྐོ་བལ་པའི་བུ་རྒྱུད་ཨིན།། རྡོ་རྗེ་སྐེ་ལས་ང་མཐུད་གེ། 

ཨའུ་ས་ཕ་ལས་འངོ་མི།། ཕུ་ཡ་ལས་བྱཱར་ཆར་མ་རྐྱབ་ལས།། མགུ་སྐྱེ་
གནམ་ལུ་ཟིང་ཆི་ནུག། གནམ་ཡས་ལས་གནམ་ལྕགས་མ་བུདཝ་
ལས།། ལྟག་ཀོ་ས་ལུ་བུད་ད་ནུག། ས་མ་ལས་ས་ཆུ་མ་འཐོནམ་ལས།། 
སྒྱིད་ཐག་ཕྱེད་ཉལ་བཟོ་ད་ནུག། ཕུ་ཡ་ལས་བྱཱར་ཆར་མ་རྐྱབ་ལས།། ང་
མགུ་སྐྱེ་གནམ་ལུ་ཟིང་མི་འདི།། དཀརཔོ་ལྷ་ལུ་མཎྜལ་ཕུལཝ་ཨིན།། 
གནམ་ཡས་ལས་གནམ་ལྕགས་མ་བུདཝ་ལས།། ང་ལྟག་ཀོ་ས་ལུ་བུད་
མི་འདི།། ནོརབུ་འདོད་འབྱུང་ཁོངས་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན།། ས་མ་ལས་ས་ཆུ་
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མ་འཐོནམ་ལས།། ང་སྒྱིད་ཐག་ཕྱེད་ཉལ་འབད་མི་འདི།། ནང་འདྲེ་སྲིན་
དམ་ལུ་བཏགསཔ་ཨིན།།  

ཤར་སྒང་མཇུག་འབྲངམོ་རྒྱལམོ།། དྲོ་པ་གཏང་ནི་མིན་འདུག། ཕྱི་རུ་བཏགས་ནི་
མིན་འདུག། གཏང་བཏགས་མེད་པའི་ཕྱུགམོ།། ཤར་སྒང་མཇུག་འབྲངམོ་
རྒྱལམོ།། དྲོ་པ་བརྡལ་ནི་མིན་འདུག། ཕྱི་རུ་བསྡུ་ནི་མིན་འདུག། བརྡལ་བསྡུ་མེད་
པའི་ཕྱུགམོ།། ཤར་སྒང་མཇུག་བྲངམོ་རྒྱལམོ།། སྒར་པའི་བསོད་ནམས་ལེགས་
པ།། དོ་ཅི་བལྟ་རུང་གང་འབྲུ།། སང་ཕོད་བལྟ་རུང་གང་འབྲུ།། ཨ་ཐང་ཁ་དམར་
ཁྱོད་དང་རྒྱག་སོ་ཡི་ག། སྒར་པའི་བསོད་ནམས་ལེགས་པ།། དོ་ཅི་བལྟ་རུང་ཟངས་
ཤན་ཅནམ།། སང་ཕོད་བལྟ་རུང་ཟངས་ཤན་ཅནམ།། འབན་དངུལ་ཤན་ཅནམ་དང་
རྒྱག་སོ་ཡི་ག། ཤར་སྒང་མཇུག་བྲངམོ་རྒྱལམོ།། སྒང་སྟེགས་གཉེར་པའི་ཕ་
གཞིས།། ལྟག་ལས་བཞུད་ས་མིན་འདུག། འོག་ལས་ཆད་ས་མིན་འདུག། སྒང་སྟེང་
གཉེར་པས་བྱིན་ན་བྱིན།། དབང་རྫོང་སྡེ་པས་གནང་ན་གནང་།། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་གཞིས་
འབད་ཆི།། 

སྦྲགས་ལྔ་མ་གཅིག་སྦྲགས་ལྔ་མ།། མདའ་མོ་མ་སང་སྦྲགས་ལྔ་མ།། ཕྱི་
གི་སྦྲགས་ཁ་ལེགས་པ་གཅིག། ནང་གི་མདུང་མདའ་འཕྲང་པ་གཉིས།། 
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ཕྱི་སྦྲགས་ཁ་ལེགསཔ་ཀུན་གྱིས་ཤེས།། ནང་མདུང་མདའ་ཕྲང་ཧིང་བལྟ་
ད་གེ །རྐང་གཉིས་མ་གཅིག་རྐང་གཉིས་མ།། ཕུ་ཡས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་
རྐང་གཉིས་མ།། ཕྱི་གི་སྐུ་དཀར་ལེགས་པ་གཅིག། ནང་གི་གཟུངས་
བཞུགས་འབོལ་བ་གཉིས།། ཕྱི་སྐུ་དཀར་ལེགསཔ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་།། 
ནང་གཟུངས་བཞུགས་འབོལ་ཧིང་བལྟ་ད་ག ེ །དཔེ་མ་གཞི་འདི་དང་ཆ་
འདྲཝ་གཅིག། གསུང་སྙན་མ་གཅིག་གསུང་སྙན་མ།། གཡུས་ཀྱི་སྟག་
ཤར་གསུང་སྙན་མ།། ཕྱི་གི་ངོ་རིས་ལེགས་པ་གཅིག། ནང་གི་གླུ་གར་
འབོལ་བ་གཉིས།། ཕྱི་ངོ་རིས་ལེགསཔ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་།། ནང་གླུ་གར་
འབོལ་ཧིང་བལྟ་ད་གེ།  

ཆུ་མས་དང་རྒྱ་ཆུ་རབས་འདྲ་བས།། རྒྱ་ཆུ་རབས་ལས་བརྒལ་འོང་ཡི།། ལམ་ཕི་
དང་ཐར་པའི་ལམ་འདྲ་བས།། ཐར་པའི་ལམ་ལས་འཛེས་འོང་ཡི།། ལམ་ཐར་
པའི་ལམ་ལས་འཛེ་ཚེ། དགོནཔ་དོན་གྲུབ་དགོན་པ་ལྷོདཔ་མས།། དགོནཔ་དོན་
གྲུབ་དགོན་པ་ལྷོད་ཚེ། ཤིང་སྒུར་མའི་རྒྱས་ཤིང་མགུ་ལས།། བྱ་ཚེརིང་ཕུན་
ཚོགས་སྐད་ད་ཡི།། བྱ་ཁྱོད་ཡང་རྒྱ་ཕྱིང་སྣས་ལྔ་མས།། མི་ང་ཡང་གོས་ཆེན་འཇའ་
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རིས་ཨིན།། ནཱ་འཇའ་རིས་སྣས་ལྔ་འགྲིག་ན།། གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ག་འདེ་འོང་ག་སྨོ།། 
  
རྡརྡོ་ོ་ཅཅོོགག་་ལལའའི་ི་བྱབྱ།།  
ལ་མཐོ་བ་རྡོ་ཅོག་ལ་ལས།། བྱ་མ་འཕུར་ཟེར་བ་བྱ་གཅིག་འཕུར།། བྱ་ག་ཆགས་གུ་
འཕུར་བལྟ་ཚེ། བུམ་ཐང་དཔལ་ལི་ལ་ཁར་ཆགས།། ཁ་ཡ་ཅིག་བསྒོར་ཏེ་བལྟ་
ཚེ། ས་བོད་ཀྱི་སྤ་ཀྲུ་ཅན་མ་གིས།། དངུལ་ཀྲམ་ཐ་ལིར་འདེགས།། གསེར་ཀྲམ་
ཐུརམ་གིས་འཇལ་ཏེ།། བོད་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་མཇལ་ད་ཡི།། ཁ་མར་ཅིག་
བསྒོར་ཏེ་བལྟ་ཚེ། མར་རྒྱ་ཡི་སྒམ་ཐག་ཅན་མ་གིས།། དར་གོས་ཆེན་ལག་གདང་
བསྒྲིལ།། སྨན་རྩེ་འདོམ་གྱིས་འཇལ་ཏེ།། མར་རྒྱ་ནག་རྒྱལཔོ་མཇལ་ད་ཡི།། ཁ་
ནང་ན་བསྒོར་ཏེ་བལྟ་ཚེ། དད་པ་དག་སྣང་ལྷོ་ལུ་མས།། རང་བྱ་གི་ལུས་སུ་ཐུགཔ་
ལས།། གཤོག་ཐི་ཟུང་ཅིག་འཁྲབ་སྟེ།། བསེའུ་དཔལ་གྱི་དགོན་པ་ཆགས།། ལོྷ་
ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཇལ་ད་ཡི།། བྱ་ཡི་ལུས་ངན་སྤངམ་འདི་ལས་ཨིན།། 
སེམས་ཀྱི་སངས་ཆུང་རྒྱསཔ་འདི་ལས་ཨིན།། 
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རྫརྫོོངང་་གགི་ི་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།  
ངེ་རོྫང་ཆེན་བཞིཔོ་བགྱང་མི་དག ོ །རྫོང་ཆེན་བཞིཔོ་བགྱང་དགོ་ན།། ཕུ་ཡས་ཀྱི་
མཆོད་རྟེན་དཀར་ཅུང་།། སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ཡི་རོྫང་ཆེན་ཨིན།། མདའ་མས་ཀྱི་གསེར་
མཚོ་གཡུ་མཚོ།། འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡི་རྫོང་ཆེན་ཨིན།། བར་གྱི་བྲག་དང་ལྗོན་ཤིང་།། 
བར་ཕྱོགས་བཙན་གྱི་རོྫང་ཆེན་ཨིན།། རོྫང་ཆེན་སྐེ་དཀར་སྐེ་དམར།། མགུ་ནག་མི་
ཡི་རོྫང་ཆེན་ཨིན།། རོྫང་ཆེན་བཞི་ལུ་སྒོ་ཆེན་བཞི།། སྒོ་ཆེན་བཞིཔོ་བགྱང་མི་
དགོ།། སྒོ་ཆེན་བཞིཔོ་བགྱང་དགོ་ན།། སྐརམ་ཐོ་རངས་སྐར་ཆེན་ཤར་གྱི་སྒོ།། 
སྐརམ་འདོད་ཡོན་འབྱུངམ་ལྷོ་ཡི་སོྒ །སྐར་མའི་དཔལ་བཟང་ནུབ་ཀྱི་སྒོ།། སྐར་
མའི་སྨིན་དྲུག་བྱང་གི་སྒོ།། སྒོ་ཆེན་བཞི་ལུ་ལྡེ་མིག་བཞི།། ལྡེ་མིག་བཞིཔོ་བགྱང་
མི་དགོ།། ལྡེ་མིག་བཞིཔོ་བགྱང་དགོ་ན།། ས་སྒ་དང་སོྒག་པ་འོད་སུ།། ཟས་དྭངས་
ལྷག་རྒྱུག་པའི་ལྡེ་མིག་ཨིན།། གཡུ་དང་བྱི་རུ་སྤོས་ཤེལ།། རྒྱང་གྲགས་ཆེ་བའི་ལྡེ་
མིག་ཨིན།། བཙོད་དང་རམ་དང་ཞུང་སྐྱེ།། ཚོས་ཁ་སྒྱུར་བའི་ལྡེ་མིག་ཨིན།། ཨ་
རུ་བར་རུ་སྐྱུ་རུ།། བད་ཀན་མཁྲིས་པའི་ལྡེ་མིག་ཨིན།།  །།  
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རྫརྫོོངང་་བབཞཞེངེངསས་་པཔའའི་ི་བབཤཤདད་་པཔ།།  
སོྟད་བྱི་ལི་སྒང་ནི་བོད་འདྲ་བས།། བོད་རི་དང་གངས་རི་སྤུབས་པའི་གཞོལ།། མར་
ལྡུམ་ར་འོག་མ་རྒྱ་འདྲ་བས།། རྒྱ་ཐང་སྒྲོམ་འདེ་གཞིབ་པའི་མགུ།། བུ་གེ་སར་
འདྲཝ་གཅིག་གཡས་ལུ་བཞུགས།། བུམོ་ཤེས་ལྕམ་འདྲཝ་གཅིག་གཡོན་ལུ་
བཞུགས།། བུ་གེ་སར་ཡོད་པའི་དགའ་ཚོར་དང་།། བུམོ་ཤེས་ལྕམ་ཡོད་པའི་
དགའ་སྤྲོ་གིས།། ངེ་གྱང་རྙིང་ས་ལུ་བརྡབས་ཏེ།། གྱང་གསར་པའི་སྤར་འཁོར་
བཀལ་དགོ་པས།། གྱང་ནཱི་ཚུ་སྤར་འཁོར་བཀལཝ་ལས།། བཟོབོ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་ཞུ་
དགོ་པས།། ཨོག་ཁང་སོྒན་ཐེམ་ཡར་བཅད་དང་།། དར་ཅུང་རྩེ་མོ་མན་ཆད་ཀྱི།། 
ཐབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་དགོ་པས།། ཐབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་དགོ་ན།། 
ཐབས་ཤེས་རབ་པདོྨའི་རྩེད་དཔོནམ་ཞུ།། བོད་བསམ་སྦྱརོ་ལེགས་ཚེལོྷ་ལུ་
བསྒོར།། ལོྷ་སྐལ་བ་ལྡན་ཚེཞུ་ཆི་གེ །།  
དདབབངང་་འའདུདུསས་་ཕཕོོ་་བྲབྲངང་་སྐསྐོརོར།།།།    
དབང་འདུས་ཟམ་ལྕགས་ངེའི་ཟམ་ལྕགས།། ཁྱོད་འགྱོ་འགྲུལ་ག་ལས་རྐྱབ་ནི་སྨོ།། 
དབང་འདུས་ཆོས་འཁོར་ངེའི་ཆོས་འཁོར།། ཁྱདོ་ཆོས་འཁོར་ག་ལས་བསྒྱིར་ནི་སྨོ།། 
དབང་འདུས་རྒྱས་ཤིང་ངེའི་རྒྱས་ཤིང་།། ཁྱོད་རླུང་ཁ་ག་ལས་བསིལ་ནི་སོྨ།། དབང་
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འདུས་བདེ་ཡངས་ངེའི་བདེ་ཡངས།། ཁྱོད་ལྟོ་གྲལ་ག་ལས་གཅད་ནི་སྨ།ོ། དབང་
འདུས་དབང་ཆེན་ངེའི་དབང་ཆེན།། ཁྱོད་སྐྱིད་སྡུག་ག་ལས་ཞུ་ནི་སྨོ།། དབང་འདུས་
ཟམ་ལྕགས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡ།། ང་འགྱོ་འགྲུལ་ག་ལས་རྐྱབ་ནི་ཡ།། ང་འགྱོ་འགྲུལ་ཟུར་
ལས་རྐྱབ་ཆི་ནི།། དབང་འདུས་རྒྱས་ཤིང་ཁོྱད་ཀྱི་ཡ།། ང་རླུང་ཁ་ཟར་དང་ཟུར་ལས་
བསིལ་ཆི་ནི།། དབང་འདུས་ཆོས་འཁོར་ཁྱོད་ཀྱི་ཡ།། ང་ཆོས་འཁོར་ག་ལས་བསྒྱིར་
ནི་ཡ།། ང་ཆོས་འཁོར་ཟུར་ལས་བསྒྱིར་ད་ནི།། དབང་དུས་བདེ་ཡངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡ།། 
ང་ལྟོ་གྲལ་ག་ལས་གཅད་ནི་ཡ།། ང་ལྟོ་གྲལ་ཟུར་ལས་བཅད་ཆི་ནི།། དབང་འདུས་
དབང་ཆེན་ཁྱོད་ཀྱི་ཡ།། ང་སྐྱིད་སྡུག་ག་ལས་ཞུ་ནི་ཡ།། ང་སྐྱིད་སྡུག་ཟར་དང་ཟུར་
ལས་ཞུ་ཆི་ནི།།  
གགཡཡོ་ོ་འའགྲུགྲུལལ།།  
ཤིང་བྱི་རུ་ཤིང་ཅིག་བྱུ་རུ་ཤིང་།། བྱི་རུ་ཤིང་གི་རྩེ་མ་ོལུ།། བྱ་ཆེ་ཡང་འཁོར་ས་ཆུང་
ཡང་འཁོར།། བྱ་ཆེ་བ་ལྷ་བྱ་གོང་མ་འཁོར།། བྱ་ཆུང་བ་བྱིའུ་ཅུང་རང་ཡང་
འཁོར།། ཁོང་ལྷ་བྱ་གོང་མའི་ལུས་ཤོང་པ།། རང་བྱིའུ་ཅུང་གཅིག་གི་སེམས་མ་
ཤོང་།། སེམས་མ་ཤོང་སྟབས་ཀྱིས་རྒྱ་གཡུས་བསྐོར།། ཪང་རྒྱ་གཡུས་བསྐོར་སའི་
ལམ་ཁ་ལུ།། ལུས་ཚད་པས་འགོར་ཏེ་མི་ལུས་ག། ལུས་ཚད་པ་འགོར་ཏེ་ལུས་ཟེར་
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ན།། ཁོང་ལྷ་བྱ་གོང་མར་ཞུ་ནི་མེད།། ཤིང་བྱུ་རུ་ཤིང་གི་གཡོ་འཁྲུལ་ཨིན།། ས་
འདི་ལས་མ་མར་བལྟ་ཚེལུ།། མ་གཡུས་བཟང་ནོར་བུའི་གླིང་ལུ།། མགྱོནམ་ཆེ་
ཡང་འཁོར་ས་ཆུང་ཡང་འཁོར།། མགྱོནམ་ཆེ་བ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀུ་འཁོར།། 
མགྱོནམ་ཆུང་བ་ཚོགས་མ་རང་ཡང་འཁོར།། ཁོང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ལུས་ཤོང་
པ།། རང་ཚོགས་མ་གཅིག་གི་སེམས་མ་ཤོང་།། སེམས་མ་ཤོང་སྟབས་ཀྱིས་དགོན་
ས་བསོྐར།། ཡར་དགོན་ས་བསྐོར་སའི་ལམ་ཁ་ལུ།། དུས་གཏན་རྐྱང་སོྐྱ་བ་མིན་
འདུག་ག། དུས་གཏན་རྐྱང་སྐྱོ་བ་ཡོད་ཟེར་ན།། ཁོང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལུ་ཞུ་ནི་
མེད།། དེ་སྨན་ཆུང་བུ་མོའི་གཡོ་འཁྲུལ་ཨིན།།  །།  
བུབུམམོ་ོ་ཨཨ་་འའཛཛོམོམསས།།  
ཡ་མགུ་སྦྱིས་ལ་ཡི་ལ་ཐང་ནང།། བུམོ་ཨ་འཛོམས་འདྲཝ་ཅིག་ལུག་འཚོ་དོ།། 
གཡང་མོ་ལུག་ནི་རྩྭ་ཆུ་ལྡན།། མགུ་སྦྱིས་ལ་ཐང་བསིལ་དྲོད་ལྡན།། ཨ་འཛོམས་
བསིལ་དྲོད་ལྡནམ་ལས།། བུམོ་སྐྱིད་པའི་མནལ་ལུ་འཛུལ་སོ་ནུག། ཨ་འཛོམས་
ཉལ་བའི་མནལ་ལམ་ནང་།། མནལ་ལམ་མི་མཐོང་དགུ་མཐོང་མཐོང་།། མི་མཐོང་
དགུ་མཐོང་བཅ་ོབརྒྱད་མཐོང་།། བཅོ་བརྒྱད་རང་འདི་གནི་མཐོང་པ།། མཐོངམ་ལན་
གྱངས་མང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན།། རི་མགུ་རྟ་འདེ་ལོང་ས་མཐོང་།། རི་བར་ཐང་འདེ་
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བརྡལ་ས་འཐོང་།། རི་མཇུག་མཚོ་འདེ་འཁྱིལ་ས་མཐོང་།། མཚོ་ཡང་གཡུ་ཁྲ་
གཞིབ་ས་མཐོང་།། གཡུ་ཡང་མནྜལ་ཕུལ་ས་མཐོང་།། བླམ་དང་ཨྱོན་པདྨ་གིས།། 
མཚམས་ཁང་རྩ་ལས་བཞེངས་ས་མཐོང་།། རབ་གསལ་ཤར་ལུ་བསྒོར་ས་མཐོང་།། 
ཟུར་ཤིང་མདའ་འདེ་ཕྲང་ས་མཐོང་།། ཁྱིམ་ཐོག་བྱ་འདེ་ལྡིང་ས་མཐོང་།། མཁའ་
འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས།། གྱལ་མཇུག་བསྔོཝ་ཞུ་ས་མཐོང་།། དེ་ཡི་གྱལ་ཁ་
ཨ་འཛོམས་རང་ཡང་མཐོང་།། ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་ཅིག་ད་རུང་མཇལ།། ད་རུང་
མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ།། མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོར་བཏབ་བཞག་ཡོད།།  
དདཔཔའའ་་ཉཉམམསས་་དདངང་་པཔ།།  
ཧ་རྡོ་ལེགས་ལ་དང་བྱིའུ་ལི་ལ།། སྒརཔ་གཞོན་ཚེལ་བརྒལ་བསྐོར་མ་མོྱང་།། ད་
རྒས་ཚེལ་བརྒལ་བསོྐར་དགོ་པས།། སྐུ་ངལ་གནང་ཅིག་ལྟོ་ཚང་གི།། རོྫང་ཐིམ་ཕུ་
རོྫང་དང་སྤུ་ན་རྫངོ་།། སྒརཔ་གཞོན་ཚེརོྫང་ཆེན་བསྐོར་མ་མྱོང་།། ད་རྒས་ཚེརྫོང་
ཆེན་བསྐོར་དགོ་པས།། ཐུགས་ལྷོད་གནང་ཅིག་ལོྟ་ཚང་གི།། རོྫང་དར་དཀར་རྫོང་གི་
ལ་རྒྱབ་ལུ།། ནོར་བཟང་ནོར་གཡུས་ནོར་ང་མི་འཚོ།། འཕྲལ་ཞོ་མར་བཟའ་ཡི་ཟེར་
ནི་མེད།། ད་བོ་ཅུང་འཚའ་བའི་དགའ་ཚོར་ཨིན།། བྱང་སྒར་ས་རྟ་རས་མཚོ་ཁ་ལུ།། 
བྱིན་ནི་བསྐྱི་ནི་ང་མི་བརྩི།། འཕྲལ་བཞོན་ཡི་བཀལ་ཡི་ཟེར་ནི་མེད།། རྟ་སྒ་སྲབ་
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བསྒྲོན་པའི་དགའ་ཚོར་ཨིན།། དཔེ་མ་ཤེས་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་གཅིག། རོྫང་ཆེན་
ནོར་བུའི་ཐོག་ཁ་ལུ།། གཟིམ་ཅུང་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ནང་།། གླུ་གར་བསྒྱུར་ཤོག་
ཟེར་ཏེ་བསྒྱུརཝ་མེན།། རང་གླུ་ལུ་མཁས་པའི་དགའ་ཚོར་ཨིན།།  
དདཔཔའའ་་ཉཉམམསས་་གགཉཉིསིས་་པཔ།།  
ས་དབང་འདུས་ཆོས་འཁོར་ཐང་ཁ།། ཤིང་གཅིག་སྐྱེས་ནུག་མ་གོ་ག། ཤིང་གཅིག་
སྐྱེས་ནུག་གོ་ཚེ། ཤིང་འདི་ཁྲི་ལས་ཤིང་ར་མས།། ཤིང་ཁྲི་ལས་ཤིང་གི་རྡོག་མ།། 
བཟའ་དགོ་བསམ་པ་ཡོད་པ།། ཕྱི་ཚེ་མ་རྭ་བས་བསྒརོ་ཆི་ནུག། རང་མི་ཚེཚོགས་
མ་གཞོན་པ་གིས།། ཕྱག་གཡས་པ་ཕྱག་ཤན་ཆགས་ར་འབལ།། ཕྱག་གཡོན་པ་
ཁྲི་ལས་མགུ་ལས་བཟུང་།། ཁོང་མེ་ཏོག་ལེགས་ཚད་རྩ་ལས་བཅག། ཟ་རྡོག་མ་
གོག་ཚད་ལུང་ལས་ཀྲོལ།། རས་དཀར་པའི་ནང་ལུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བསྡམས།། ཁོང་
གནག་པའི་རི་མོ་ཁ་ཡིག་བྲིས།། དམར་ཐམ་ཅན་མའི་ཐིའུ་གིས་ཨེབ།། ངེ་
མཚམས་ཁང་གྲུ་བཞི་ཉམས་དགའ་ནང་།། ངེ་དྲིན་ཅན་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་ལུ།། སྤྲོད་
གནང་ཟེར་སྐྱི་བསེར་རླུང་ལུ་བསྐྱལན།། དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་མི་ཤེས་ག། དེ་
ཤེས་ན་ཤེས་དགོ་བདེན་བདེན་ཨིན།།   །།  
 

Page 77 of 166 
 

དདཔཔའའ་་ཉཉམམསས་་གགསུསུམམ་་པཔ།།  
ཐང་གཅིག་པདྨོའི་པད་ཐང་ནང་།། རྩིས་པ་སྤུན་གསུམ་འཛོམས་ཆི་ནུག། རྡེའུ་ཅུང་
དཀར་ནག་ཕྱེ་མི་ཤེས།། རྒྱ་རྩིས་བོད་རྩིས་ཁོངས་ལུ་ཡོད།། ཐང་གཅིག་པདྨོའི་པད་
ཐང་ནང་།། བཟོ་བོ་སྤུན་གསུམ་འཛོམས་ཆི་ནུག། སྒོ་ཅུང་ཨེན་ཏ་གཞོག་མི་
ཤེས།། རོྫང་ཆེན་ཁྲ་མོ་བཞེངས་བཞག་གེ །ཐང་གཅིག་པདྨོའི་པད་ཐང་ནང་།། 
མགར་བ་སྤུན་གསུམ་འཛོམས་ཆི་ནུག། གྱི་ཅུང་དཔའ་རྟགས་བརྡུང་མི་ཤེས།། གྱི་
རིང་འདོམ་པ་བརྡུངས་བཞག་གེ །ཐང་གཅིག་པདྨོའི་པད་ཐང་ནང་།། སྤྲོས་རྐོ་སྤུན་
གསུམ་འཛོམས་ཆི་ནུག། ལྕགས་དཀར་ཀྲི་མི་བརྡུང་མི་ཤེས།། བསི་ལི་པ་ཏྲ་བརྐོ་
བཞག་གེ །ཐང་གཅིག་པདྨོའི་པད་ཐང་ནང་།། ཆོས་པ་སྤུན་གསུམ་འཛོམས་ཆི་
ནུག། ཆོས་ཀ་ཁ་ག་ང་ངོ་མ་ཤེས།། བཀའ་གྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཐ་ར་ར།། ཐང་
གཅིག་པདྨོའི་པད་ཐང་ནང་།། ཐགས་མོ་སྤུན་གསུམ་འཛོམས་ཆི་ནུག། ཨ་ལོ་གོ་
ཅུང་འཐག་མི་ཤེས།། སྐུད་ཤུད་ཐག་རས་འཐག་བཞག་གེ །ཐང་གཅིག་པདྨོའི་པད་
ཐང་ནང་།། སྟག་ཤར་སྤུན་གསུམ་འཛོམས་ཆི་ནུག། གླུ་གར་ཚི་གསུམ་ང་མི་
ཤེས།། རྩེད་ལུགས་དགྲ་ལུགས་འཐུ་ཆེ་ག ེ།།  
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བློ་་ཟཟེ་ེ་སྐསྐོརོར་་དདངང་་པཔ།། 
བྱོན་ཡི་ག་ཅི་བྱོན་ཡི་ག། ཚོགས་མ་རྒྱང་ལས་བྱོན་ཡི་ག། ལྟོཝ་བཀྱེས་པ་ཡོད་ན་ཕྱེ་
མར་བཞེས།། ཁ་སྐོམ་པ་ཡོད་ན་བསིལ་ཆང་བཞེས།། གདན་ཁ་གང་མགུ་ལུ་གྲུ་
བཞི་བཀལ།། གདན་ཁེབས་གཏོགས་པ་སུམ་རྩེག་ཨིན།། ཧང་པདྨ་ཁ་ལུ་གེ་སར་
བཀལ།། ཧང་ཁེབས་གཏོགས་པ་སུམ་རྩེག་ཨིན།། ནང་ལས་བལ་གྱི་ཙུག་ཕྲུ་
བཀབ།། བར་ལས་བྱེམ་ཏ་གྲུ་བཞི་བཀབ།། དཀྱི་ར་གཏོགསཔ་སུམ་རྩེག་ཨིན།། 
སྒརཔ་ལྟོ་མིག་མནལ་ལུ་འཛུལ་སོ་ཡི།། སྒརཔ་ལྟོ་མིག་མནལ་ལས་ཚོརཝ་ད།། ཏ་
ལི་གྲྭ་ཚང་དཀནོ་གཉེར་གྱིས།། གསུང་སྙན་པའི་ཆོས་དྲིལ་གསིལ་ད་ཡི།། ད་སྡོད་
ཅིག་སྨན་ཆུང་ཟེརཝ་ད།། ཧིང་ཁ་ཀོ་མ་བཏབ་པས།། ད་སོང་ཅིག་ཚོགས་མ་ཟེརཝ་
ད།། དོན་ཧིང་ཐང་ར་ཆདཔ་མས།། གོྲལ་ནི་མེད་པའི་མདུད་ཕོད་དེ།། གོ་རས་ཀྱི་
མཐའ་མར་བཏབ་ད་གེ །བརྗེད་ནི་མེད་པའི་ཧིང་གཏམ་དེ།། ཁོངས་པའི་གཏིང་ལུ་
བཞག་སྨ་རེ།།    
བླབློ་ོ་ཟཟེ་ེ་སྐསྐོརོར་་གགཉཉིསིས་་པཔ།།  
བློ་ཟེ་ཟེར་ཚེབློ་ཟེ་མེན།། བློ་ཟེ་བུ་མོའི་ཁོག་པ་ཨིན།། བུམོ་ལས་བཏོན་པ་ཟས་སྒོ་
དགོ །ཟས་སོྒ་རྫམ་ཅུང་གཏིང་ལུ་ཨིན།། རྫམ་ཅུང་གཏིང་ལས་དབོག་པ་གཟར་རུ་
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དགོ །གཟར་རུ་བཟོ་བའི་ལག་པར་ཨིན།། བཟོ་བོའི་ཁོག་པར་སྦང་ཆང་དགོ །སྦང་
ཆང་བཙག་པ་ཆང་བཤོ་དག ོ །ཆང་བཤོ་འབྱོག་པའི་ལག་པར་ཨིན།། འབྱོག་པའི་
ལག་པར་ཏམ་ཁུ་དགོ །ཏམ་ཁུ་རྒྱ་གར་ལག་པར་ཨིན།། རྒྱ་གར་ལག་པར་གླ་རྩི་
དགོ།། གླ་རྩི་གླ་ཅུམ་རྟིང་ལུ་ཨིན།། གླ་རྩི་ལེན་པ་ཤ་རོགསཔ་དགོ །ཤ་རོགསཔ་
རྐང་པ་ཆག་ཆག། ཤ་ཁྱི་རྣ་བོ་བུད་བུད།། སཱཧཱ།།    
བླབློ་ོ་ཟཟེ་ེ་སྐསྐོརོར་་གགསུསུམམ་་པཔ།།  
ས་སྤ་རོ་ཚོང་འདུས་ཚལ་ཁ་ལུ།། ཚོང་གཡས་གྲལ་གཅིག་དང་གཡོན་གྲལ་གཉིས།། 
སྦུག་གྲལ་གཏོགས་པ་གསུམ་གྲལ་མས།། གྲལ་གཡས་གྲལ་བཅད་པའི་གྲལ་
མགུ །ཟོང་ཐགས་རས་དམར་ཁྲ་བཙོང་དེས།། སྒརཔ་རང་ལུ་བློ་འདོད་མེདཔ་
ལས།། ཐགས་རས་དམར་ཁྲ་རང་མ་ཉོ།། གྲལ་གཡོན་གྲལ་བཅད་པའི་གྲལ་མགུ།། 
ཚོང་ཚྭ་དང་བུལ་ཏོ་བཙོང་དེས།། སྒརཔ་རང་ལུ་བློ་འདདོ་མེདཔ་ལས།། ཚྭ་དང་བུལ་
ཏོ་རང་མ་ཉོ།། གྲལ་སྦུག་གྲལ་བཅད་པའི་གྲལ་མགུ །གླུ་གར་དོས་གཅིག་བཙོང་
དེས།། སྒརཔ་རང་ལུ་བློ་འདོད་ཡོདཔ་ལས།། གསུང་བློ་ཟེ་དོས་གཅིག་ཉ་ོད་ཡི།། བློ་
ཟེ་མར་ཁུར་སྒྱེས།། གླུ་གར་གོང་རྩེ་བཀལ།། ལམ་བྱེ་ལི་ལ་མར་ཨོག་ལྟབ་
བཙུགས།། ཧིང་ལེ་ལ་མར་ཏོག་བ་རྐྱབ།། དགའཝ་གཡུས་བཟང་བདེ་མོའི་ཕྱོགས་
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ལུ།། གསུང་གླུ་གར་ཐང་མར་བརྡལན།། ཁྱོད་གཡུས་ཀྱི་སྟག་ཤར་གཞོནམ་ཚུ།། 
གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ག་ཅི་སླབ་ནི་སྨོ།།   
 

བབསྒསྒོརོར་་པཔའའི་ི་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།  
ཐལ་རྙོ་དོ་ཅིག་ཐལ་རོྙ་དོ།། རྐྱང་ཆབ་རྒྱ་ལུ་ཐལ་རྙ་ོདོ།། བརྡར་རྡོ་ཡན་ལག་མེད་པར་
བཤེད་མ་ཐུབ།། གསེར་མིག་བློ་སེམས་ཆུང་སྟེ་བསྒོར་མ་ཤེས།། ཡ་མཚོ་སྟོད་བདེ་
མོའི་ཕྱོགས་ལས།། མཚོ་སྨན་སྙིང་རྗེ་ཅན་ཡོད་ག་སྨོ།། མཚོ་སྨན་སྙིང་རྗེ་ཅན་ཅིག་
ཡོད་ན།། ཆུམོ་རྐྱང་ཆབ་བསྒོར་བའི་གོྲགས་ལུ་བྱོན།། ཐལ་རྙོ་དོ་ཅིག་ཐལ་རྙོ་དོ།། 
སྐྱི་བསེར་བོད་ལུ་ཐལ་རྙོ་དོ།། ཤིང་ཆེན་ལོ་འདབ་མེད་པར་བཤེད་མ་ཐུབ།། ལོ་
འདབ་བློ་སེམས་ཆུང་སྟེ་བསྒོར་མ་ཤེས།། ཕར་བྲག་རི་ལྡེམ་པའི་ཕྱགོས་ལས།། 
བྲག་བཙན་སྙིང་རྗེ་ཅན་ཅིག་ཡོད་ག་སྨོ།། བྲག་བཙན་སྙིང་རྗེ་ཅན་ཅིག་ཡོད་ན།། ངེ་
སྐྱི་བསེར་བསྒོར་བའི་གྲོགས་ལུ་བྱནོ།། ཐལ་རྙོ་དོ་ཅིག་ཐལ་རྙོ་དོ།། ཚོགས་མ་རྒྱང་
ལུ་ཐལ་རྙོ་དོ།། སྨན་ཆུང་ཁོངས་ཤེད་མེད་པར་བཤེད་མ་ཐུབ།། མཉམ་རོགས་བློ་
བསམ་ཆུང་སྟེ་བསྒོར་མ་ཤེས།། མར་གཡུས་བཟང་སྐྱིད་པའི་ཕྱོགས་ལས།། ཡབ་
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ཡུམ་སྙིང་རྗེ་ཅན་ཅིག་ཡོད་ག་སྨོ།། ཡབ་ཡུམ་སྙིང་རྗེ་ཅན་ཅིག་ཡོན་ན།། ངེ་ཚོགས་
མ་བསྒོར་བའི་གྲགོས་ལུ་བྱོན།།   །།  
དདགགོོསས་་སསེལེལ་་སྐསྐོརོར།།  
མར་རྒྱ་ནག་པདྨའི་ཁྲི་ཁ་ལུ།། གསེར་པད་ཐག་ཁྱུ་གང་འཁྲུངས་ནུག་ལོ།། གཞན་
འཁྲུངས་ནུག་ཟེརཝ་ལས་འདི་དགའ་ཡི།། གསེར་མ་བཅག་པད་ཐག་ཡལ་གྱིས་
དོགས།། བཅག་ན་དུང་ཁ་ཤུར་གྱིས་དོགས།། ང་ས་རིས་མཁན་པར་དྲིས་བལྟ་ཚེ། 
གསེར་པད་ཐག་གནམ་ཁ་ཡལཝ་ལས།། བཅག་དུང་ཁ་ཤུར་རུང་དྲག་ཟེརཝ་
མས།། དཔེ་མ་ཤེས་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་ཅིག། ནང་ལྡུམ་ར་སེར་ཤོག་མེ་ཏོག་འདི།། 
མ་བཅག་སྦུབ་ཅུང་རུལ་གྱིས་དོགས།། བཅག་ན་སེརཝ་གྱིས་བཅོམ་གྱིས་དོགས།། 
ང་དགུང་གི་ཉི་མར་དྲིས་བལྟ་ཚེ། མ་བཅག་སྦུབ་ཅུང་རུལ་བ་ལས།། བཅག་དུང་ཁ་
བཅོམ་རུང་དྲག་ཟེརཝ་མས།། དཔེ་མ་ཤེས་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་གཉིས།། རང་གཞོན་
པའི་ཁོངས་ལས་ཡལ་གྱིས་དོགས།། མ་བཤད་ཁོངས་ལས་ཡལ་གྱིས་དོགས།། 
བཤད་ན་མི་མང་ཁྲོམ་བཤལ་སོང་གིས་དོགས།། ང་ཁམས་འཁོས་ཅན་མར་དྲིས་
བལྟ་ཚེ། མ་བཤད་ཁོངས་ལས་ཡལ་བ་ལས།། མི་མང་ཁྲོམས་བཤལ་སོང་རུང་
དྲག་ཟེརཝ་མས།།   །།  
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ཚཚེེརྒྱརྒྱལལ་་གྱགྱི་ི་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།།།  
སྟག་རྩེ་གད་པའི་སྟེང་ལུ།། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨམ་འདི།། ས་གཞི་གླང་གིས་
ལོྷག་པ།། གླང་ཅུང་སྤེན་གདོང་གཅིག་ར་མས།། མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོའི་སྟེང་ལུ།། 
མཆོད་པའི་དཀར་མེ་ཕུལ་བ།། བ་གདོང་ལེགས་རྒྱལམོ་གཅིག་ར་མས།། ནོར་རང་
མེད་རོགས་ལས་འཚོལ་ཏེ།། ཤར་ཕྱོགས་ཕི་ལས་རྒྱ་ཚམ་བསྒྲུབས།། ནུབ་ཕྱོགས་
མས་ལས་ཁྱུ་གླང་ཉོ།། ནུབ་ཤར་རིགས་ནུབ་རིགས་བསྲེས་ཏེ།། བོ་ཅུང་དཀར་ཁྲ་
དམར་ཁྲ་ཐོན།། ཨོག་ཁང་ཁྲ་མོའི་ནང་ལུ།། བ་བོ་རིམ་གྱིས་འཕྱལེཝ་ལས།། 
གསེར་གྱི་ས་གཞི་ཐང་འདེ་བརྡལ།། མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོར་ཉིམ་འདེ་ཤར།། བདག་
གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་དེ།། གསོན་ཚེརེ་ཐག་དེ་གིས་རྫགོས།། ཤི་ཚེསངས་ཆུང་དེ་
གིས་རྒྱས།།    
གགཉཉེནེན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་དདངང་་པཔ།།  
གོ་ལ་གྱོན་ཤེས་བཞག་ཤེས།། འབུ་རས་འདི་འབད་བཞགཔ་ཨིན།། འདི་དང་ཆ་
པའི་ཁ་ཤ།། གྱོན་དང་མ་གྱོན་མིན་འདུག། དམར་ཁྲ་བཟང་ངན་འགྲིག་ཚེ། ག་དེ་
འོང་ག་མནོཝ་ཨིན།། ལམ་འགྱོ་ཤེས་སྡདོ་ཤེས།། ཕ་ཚུ་འདི་འབད་བཞགཔ་
ཨིན།། འདི་དང་ཆ་པའི་གསེབ་ལམ།། འགྱོ་དང་མ་འགྱོ་མིན་འདུག། སྐོར་ལམ་མི་
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ཚེཅནམ་གཅིག། ག་དེ་འོང་ག་མནཝོ་ཨིན།། གླིངམ་འཕུ་ཤེས་བཞག་ཤེས།། ཟུར་
གླིངམ་འདི་འབད་བཞགཔ་ཨིན།། འདི་དང་ཆ་པའི་དོ་གླིངམ།། འཕུ་དང་མ་འཕུ་
མིན་འདུག། རྒྱ་གླིང་དར་ཕོད་ཅནམ་ཅིག། ག་དེ་འོང་ག་མནོཝ་ཨིན།།  
 
གགཉཉེནེན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་གགཉཉིསིས་་པཔ།།  
དར་གྱི་མཛོད་ཅིག་དར་གྱི་མཛོད།། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་དར་གྱི་འཛོད།། དར་གོས་ཆེན་
སོྟང་རིལ་ང་མི་ཞུ།། བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་ང་ཞུ་ག ེ །ནོར་བུའི་མཛོད་ཅིག་ནོར་བུའི་
མཛོད།། རྟ་གཟིག་རྒྱལ་པོ་ནོར་གྱི་མཛོད།། ནོར་མང་པའི་བྱེ་བྲག་ང་མི་ཞུ།། དུང་
དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ང་ཞུ་ག ེ།གླུ་གི་མཛོད་ཅིག་གླུ་གི་མཛོད།། ཤར་པད་སྐོར་ཅན་
མ་གླུ་གི་མཛོད།། གླུ་གར་གཞས་ཀྱི་སོྒ་མོ་ང་མི་ཞུ།། བློ་ཟེ་ཚི་གསུམ་ང་ཞུ་གེ།  
གགཉཉེནེན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་གགསུསུམམ་་པཔ།།  
བརྩེ་གི་མཛོད་ཅིག་བརྩེ་གི་མཛོད།། གཡུས་བཟང་བདེ་མོ་བརྩེ་གི་མཛོད།། བརྩེ་གི་
མཛོད་ཅིག་བརྩེ་གི་མཛོད།། ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་ནི་བརྩེ་གི་མཛོད།། བརྩེ་གི་མཛོད་ལུ་དམ་
ཚི་མེད།། དམ་ཚི་དཀོན་རུང་དཀོན་གེ་ས།། བློ་ཕུག་དཔོན་ལས་ཞུ་ཆི་ནི།། ཆུ་
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ཆེན་དཀོན་ས་ཆུ་ཆེན་དཀོན།། བོད་ཁམས་ཡས་ལུ་ཆུ་ཆེན་དཀོན།། ཆུ་ཆེན་དཀོན་
རུང་དཀོན་གེ་ས།། སྒར་རྒྱ་མཚོ་འགྱམ་པར་བཏབ་ཆི་ནི།།   
གགཉཉེནེན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་བབཞཞི་ི་པཔ།།  
བརྩེ་ལེགས་པ་མིག་གཞི་མཐུནམ་ཅིག། དཀརཔོ་རོྫང་ཆེན་ཁྲ་མོར་ཡོདཔ་ཨིན།། 
ངེ་བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ།། གནགཔོ་བདུད་ཀྱི་གདངོ་འདེ་སྟོན་མ་ད།། ཆུ་བསིལ་
བ་འཐུང་ཧིང་འདདོཔ་ཅིག། ཡ་གངས་བར་གསེབ་ལུ་ཡོད་པ་ཨིན།། ངེ་བདག་གི་
ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ།། ཆུ་འདམ་ཆུ་བཙག་སྟེ་ལྟོ་མ་འབད།། ཆུ་རྐ་མེད་ཨམ་ཏ་ཨོམ་ཏོ་
གིས།། ལྟོ་འཚོ་འཚོ་འདྲཝ་ར་མིན་འདུག། ཤིང་ལེགས་པ་དཀར་ཁ་མདངསམ་ཅིག། 
ཡས་ནགས་མོའི་རི་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།། ངེ་བདག་གི་ཡབ་ཆེན་ཨ་པ།། ཤིང་འཁན་པ་
ར་གོག་སྤོགས་མི་དགོ ། 
གགཉཉེནེན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་ལྔལྔ་་པཔ།།  
སྒར་པ་རྫོང་ཆེན་བསྐོར་ཏེ།། ལོ་གསུམ་ལོག་པའི་ཁ་ཚི། ལོ་གསུམ་ལོག་ནི་མེད་
པ།། ལུས་དབང་ཆེན་དཔོན་པོས་བངམ་ཨིན་ན།། སེམས་རྫོང་གཞོལ་ཟ་མར་
ཆགསཔ་ཨིན་ན།། ལུས་དབང་ཆེན་དཔོན་གྱིས་བང་རུང་བང་།། སེམས་རྫོང་
གཞོལ་ཟ་མར་ཆགས་རུང་ཆགས།། ང་གཡུས་ཀྱི་སྨན་ཆུང་བུམོ་འདི།། ཐག་རང་
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ཐག་རང་གིས་གཅད་ནི་ཨིན།། སྐྱི་བསེར་བོད་གཡུས་བསྐོར་ཏེ།། ལོ་གསུམ་ལོག་
པའི་ཁ་ཚི། ལོ་གསུམ་ལོག་ནི་མེད་པ།། ལུས་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་བངམ་ཨིན་
ན།། སེམས་པད་སྐོར་ཅན་མར་ཆགསཔ་ཨིན་ན།། ལུས་སྤྲུལ་པའི་ཆསོ་རྒྱལ་བང་
རུང་བང།། སེམས་པད་སྐོར་ཅན་མར་ཆགས་རུང་ཆགས།། ནཱ་ལྷོ་ཡི་ཙན་དན་ལོ་
མ།། ཐག་རང་ཐག་རང་གིས་གཅད་ནི་ཨིན།། རྐྱང་ཆབ་རྒྱ་གཡུས་བསོྐར་ཏེ།། ལོ་
གསུམ་ལོག་པའི་ཁ་ཚི། ལོ་གསུམ་ལོག་ནི་མེད་པ།། ལུས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་བངམ་
ཨིན་ན།། སེམས་རྒྱ་བཟའ་བུ་མོར་ཆགསཔ་ཨིན་ན།། ལུས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོས་བང་
རུང་བང་།། སེམས་རྒྱ་བཟའ་བུ་མརོ་ཆགས་རུང་ཆགས།། ང་མཚོ་ཡི་གསེར་མིག་
ཉ་མོ།། ཐག་རང་ཐག་རང་གིས་གཅད་ནི་ཨིན།།    
གགཉཉེནེན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་དྲུདྲུགག་་པཔ།།  
ངེའི་གསེར་ལེགས་ཨིན་ན་ཨོ་ཞོ་དག ོ །ཨོ་ཞོ་མེད་པའི་གསེར་ལེགས།། ཨོ་བོ་ཅུང་
སྦྲགས་རུང་ང་མི་དགོ །གླང་ལྷ་བརྒྱ་ཨིན་ན་གཟེབ་དགོ །གཟེབ་མེད་པའི་ལྷ་བརྒྱ་
དེ།། ལྷ་བ་ལེགས་རུང་ང་མི་དགོ །བརྩེ་ཆུང་ལས་རྐུ་མར་ཤོར་ཤོར་བ།། ཐ་དམ་
ཚི་མེད་པའི་བརྩེ་བཟའ།། བར་བུ་ཧིང་ཚུད་རུང་བླ་ོམ་བདེ།། རྩ་བོ་ཀླུ་གིས་བང་
མི་སངས་ཀ་འདི།། རྩ་བོ་ས་གཞི་ཀླུ་གིས་དབང་ཆི་ནུག། མགུ་གསེར་ཏོག་བཀལ་



Page 86 of 166 
 

རུང་མདངས་མ་དཀར།། ས་བོད་ཀྱི་ཇོ་མོ་ལྷ་རི།། རྩེ་མོ་གསེར་ཏོག་སྦུག་ལས་མ་
གགན།། རྩ་བོ་རླུང་ཆེན་འཕུ་རུང་གཡོ་མི་ཚུགས།། ས་ཐག་རིང་རྒྱང་གི་མཉམ་
རོགས།། ནང་སེམས་ལུ་ཟང་ཟིང་མ་ཞུགསན།། བར་མི་ཁ་བྱེས་ཀྱིས་འགྱུར་མི་
ཚུགས།།   
 
གགཉཉེནེན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་བབདུདུནན་་པཔ།།  
བལྟ་ན་མིག་གིས་མ་མཐོང་ལ་མོའི་རྒྱབ།། འགྱོ་ན་རྐང་པ་མ་ལྷོད་ས་ཐག་རིང་།། 
ནང་སེམས་ཀྱིས་དཔྱད་ཚེལག་མཐིལ་སྦུག། ཤིང་དང་ལོ་འདབ་བར་ལས།། ཁུ་
བྱུག་མིག་གིས་མ་མཐོང་།། མ་མཐོང་པའི་ཁུ་བྱུག་དེ།། ལྟས་ངན་ཧོར་པ་སྡང་མ་
བཅུག། དགུང་དང་སྤྲིན་གྱི་བར་ལས།། ཁྲི་གདུགས་མཇལ་ཁ་མིན་འདུག། མཇལ་
ཁ་མེད་པའི་ཁྲི་གདུགས་དེ།། ལས་ངན་གཟའ་འཛི་སྡང་མ་བཅུག། ལ་དང་ལུང་
གི་བར་ལས།། ངེའི་གཏན་གྲགོས་མཇལ་ཁ་མིན་འདུག། མཇལ་ཁ་མེད་པའི་
གཏན་གོྲགས།། ལུས་ལུ་ན་ཚ་འཁོར་མ་བཅུག། སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་འཁོར་མ་
བཅུག། །   
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གགཉཉེནེན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་བབརྒྱརྒྱདད་་པཔ།།  
ང་ནི་ལྷ་སྤྲུགས་ཨིན་པས་ཁྲི་ལ་བཞུགས།། ཁྱོད་ནི་ལྷ་མོ་ཨིན་པས་གླུ་གཞས་
ཕུལ།། བར་ན་སྟག་ཤར་གཞན་གྱིས་མ་དཀྲོག་པར།། ནམ་ཅིག་ཁང་བཟང་ཁྲ་མོར་
འཛོམ་པར་ཤོག། ང་ནི་གངས་རི་དཀར་པོའི་ལུས་སུ་གྲུབ།། ཁྱོད་ནི་སེང་ཆེན་དཀར་
མོའི་ཕྱོགས་སུ་གཡོ།། བར་ན་ཁ་བ་བུ་ཡུག་མ་འཚུབ་པར།། ནམ་ཅིག་གངས་སྟོད་
ཡས་ལུ་འཛོམ་པར་ཤོག། ང་ནི་ཤར་ནས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ།། ཁྱོ་ནི་ནུབ་
ལས་ཆས་པའི་འོད་དཀར་ཅན།། བར་ན་གཟའ་འཛི་ལག་པས་མ་བསྒྲིབ་པར།། 
ནམ་ཅིག་དགུང་སྔནོ་ཡས་ལུ་འཛོམ་པར་ཤོག། ང་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ལུས་སུ་
གྲུབ།། ཁྱོད་ནི་གསེར་མིག་ཉ་མོ་མཉེན་ལྕུག་ཅན།། བར་ན་རྦ་རླབས་ངན་པས་མ་
དཀྲུག་པར།། ནམ་ཅིག་རྒྱ་མཚོ་དྭངས་མར་འཛོམ་པར་ཤོག །།  
གགཉཉེནེན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་དདགུགུ་་པཔ།།  
སེར་རུ་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག། ཧ་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད། བཅག་ཟེར་ང་གིས་མ་སླབ།། 
བཅག་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་འོང་།། ད་མེ་ཏོག་ལྷ་གིས་བཞེསཔ་ལས།། ཆགཔ་གཅིག་
བཅག་པའི་རྩིས་མ་རྐྱབ།། འདབ་མ་བཏོག་རུང་ཉམས་འཚེ་བས།། སྒང་རྫ་བར་
གཉིས་ཀྱི་ཨོམ་ཆུ།། ཆུ་མ་དབོག་ཁ་ལས་ལུད་ཀྱིས་དོགས།། དབོག་ཚད་ཧོག་མ་
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སློང་གིས་དོགས།། ད་དབོག་ཚེཧགོ་མ་སློང་རུང་སླངོ་།། མ་དབོག་ཁ་ལས་ལུད་རུང་
ལུད།། ཆུམོ་དྭངས་ཧིང་ལྡན་ཚད་འཐུང་ད་ག ེ།དཔེ་མ་གཞི་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་ཅིག། 
ཤར་རུས་པའི་ས་གི་ཨོམ་ཆུ།། ཚོངཔ་འགོྱ་འགྲུལ་མང་རུང་མ་འཐུང་།། བུམོ་ཀང་
རུད་ཤལ་སོང་ཚེ། ཨོམ་ཆུ་འདི་དང་མཇལ་ད་ཡི།། 
གགཉཉེནེན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་བབཅུཅུ་་པཔ།།  
གོ་ལ་བྱིན་ཤེས་བཞག་ཤེས།། རྒྱ་གར་ཀ་བལ་ཁ་ཤ།། གྱོན་མི་གྱོན་ར་མིན་འདུག། 
ཨམ་གདུང་བསམ་ཟ་མོའི་དམར་ཁྲ།། ཨོ་ལོ་བསམ་ཤིག་ཟེར་ཡི།། བརྩེ་བཟའ་
འཚོལ་ཤེས་བཞག་ཤེས།། རིགས་ཁུངས་མེད་པའི་བརྩེ་བཟའ།། འཚོལ་མི་འཚོལ་
ར་མིན་འདུག། དབང་ཆེན་རྟ་ཁར་ཞནོ་མི།། ཨོ་ལོ་བསམ་ཤིག་ཟེར་ཡི།། སྤགས་
ལས་བཙོ་ཤེས་བཞག་ཤེས།། བར་སྐོར་ཟ་མོའི་ཉ་ཤ།། བཙོ་མི་བཙོ་ར་མིན་འདུག། 
གཡག་ཤ་གངས་རིས་ཅནམ།། ཨོ་ལོ་བསམ་ཤིག་ཟེར་ཡི།།  
དྲདྲིནིན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་དདངང་་པཔ།།  
གངས་ཡས་ལས་བབས་པའི་གངས་ཆུ་འདི།། འབབ་ས་ཡོད་པ་འཁྱིལ་ས་མེད།། 
འཁྱིལ་ས་མེད་པས་རྒྱ་གཡུས་བསོྐར།། རྒྱ་གཡུས་བསྐརོ་བས་རྒྱ་ཟས་ཟ།། རྒྱ་ཟས་
བཟའ་བའི་རྒྱ་དྲིན་འདི།། བུ་ཡུག་ནག་པོས་འབག་རུང་འབག། རོང་ཆུ་ཀུན་གྱིས་
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ཐེག་རུང་ཐེག། གངས་ཆུ་རང་གིས་མི་ཐེག་པས།། ཤ་བ་སྐྱེ་ས་ཡོད་པ་བཟའ་ས་
མེད།། བཟའ་ས་མེད་པས་སྤང་རི་བསྐོར།། སྤང་རི་བསྐོར་བས་སྤང་རྩྭ་བཟའ།། 
སྤང་རྩྭ་བཟའ་བའི་སྤང་དྲིན་འདི།། ཤ་ཕྲུག་ཁྱོད་ཀྱིས་འབག་རུང་འབག། ཤ་མོ་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཐེག་རུང་ཐེག། ཤ་བ་རང་གིས་མི་ཐེག་པས།། ཚོགས་མ་སྐྱེ་ས་ཡོད་པ་
སྦོམ་ས་མེད།། སྦོམ་ས་མེད་པས་མི་གཡུས་བསྐོར།། མི་གཡུས་བསྐོར་བས་མི་
ཟས་བཟའ།། མི་ཟས་བཟའ་བའི་མི་དྲིན་འདི།། མཉམ་རོགས་དམངས་ཀྱིས་
འབག་རུང་འབག། སྨན་ཆུང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐེག་རུང་ཐེག། ཚོགས་མ་རང་གིས་མི་ཐེག་
པས།།   
 
དྲིནན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་གགཉཉིསིས་་པཔ།། 
ཕུ་ཡས་ཀྱི་སྟོང་ཕུ་རལཔ་ཅནམ་འདི།། ཕྱི་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་ཐངས་ལེགས་པ་གཅིག། ནང་
ཁོངས་ཤིང་བཟང་པའི་བཟང་ལུགས་གཉིས།། མི་ཀུན་ལུ་ཕན་པའི་ཕན་ལུགས་
གསུམ།། ཁྱོད་མཉམ་རོགས་དམངས་ཀྱིས་མི་ཤེས་ག། ཁྱོད་མཉམ་རོགས་དམངས་
ཀྱིས་མི་ཤེས་ན།། དུས་བྱཱར་དགུན་མེད་པ་ཧོ་བྱེམ་བྱེ།། བྱཱར་གྱི་ཟིམ་ཟིམ་ཆརཔ་
ཐུབ་དགོ་མནོ།། དགུན་གྱི་ཁ་སེར་གྲང་ལྷག་ཐུབ་དགོ་མནོ།། དེ་རི་དྭགས་གནས་
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མེད་ཚུ་གི་སེམས་གསོ་ཨིན།། ཤིང་རྩ་བར་ཐང་ཆུ་མཚོ་འདེ་འཁྱིལ།། རྒྱུ་དེ་ལས་མེ་
མཆེད་ཤ་འདེ་ལྷགོས།། དེ་ཟམོ་བལ་ཁུག་ཅན་མའི་སེམས་གསོ་ཨིན།།  
དྲདྲིནིན་་གྱགྱི་ི་སྐསྐོརོར་་གགསུསུམམ་་པཔ།།  
གདང་གི་ཏོང་ཏོ་བྱ་པོད།། ཟེགསམ་རྡོ་རུ་བཟའ་སྟེ་ནམ་ཚོད་བཟུང་།། ནམ་ཚོད་
བཟུང་བའི་དྲིན་མེད་པ། སྲོད་བྱ་འབོ་པའི་ཁ་ཡོགས་འདུ།། ནགས་ཀྱི་བྱ་མདངས་
འཕོང་དཀར།། གནམ་དང་ལས་ཀྱིས་མ་བསྐོས།། སྤང་གི་ལེ་ཀོ་མིག་དམར།། ས་
ག་ལས་བལྟ་རུང་གདོང་སྐོར་མས།། ཨོག་ཁང་གླང་ཅུང་སྤེན་གདོང་།། སྐམ་ལཱ་བྱཱ་
ཞིང་ཤི་ཤི་ལྷོགས།། ཤི་ཤི་ལྷོགས་པའི་དྲིན་མེད་པ།། ཨ་སི་རྐྱབ་པའི་ཁ་ཡོགས་
འདུ།། ཤར་གྱི་བ་མེན་གདོང་དཀར།། གནམ་དང་ལས་ཀྱིས་མ་བསོྐས།། ནུབ་ཀྱི་
བྲང་གླང་དཔུང་དཀར།། ས་ག་ལས་བལྟ་རུང་གདོང་སོྐར་མས།། 
ཆུཆུའའི་ི་བབཤཤདད་་པཔ།།  
ཆུ་མོ་གོང་མའི་མིང་འདི།། སྤ་ཆུ་སྔོན་མོ་ཟེར་དོ།། ཆུ་མོ་བར་མའི་མིང་འདི།། ཟ་
ཆུ་དཀར་པོ་ཟེར་ད།ོ། ཆུ་མོ་ཆུང་བའི་མིང་འདི།། བུམ་པའི་ཁྲུས་ཆུ་ཟེར་དོ།། སྤ་
ཆུ་སྔོན་པ་དེ་ལས།། ཆུ་ཡུར་སྣ་ཚོགས་བཀྲམ་སྟེ།། ཡངས་པའི་གསེར་གྱི་ས་
གཞིར།། སོ་ནམ་ལཱ་བྱེལ་བཀྲམ་སར།། ཕན་པའི་དྲོད་གཤེར་བཏབ་སྟེ།། འབྲུ་སྣ་
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ས་ལས་འཚོ་པ།། སྤ་ཆུ་སྔོན་པའི་བཀའ་དྲིན།། ཟ་ཆུ་དཀར་པོ་དེ་གིས།། སྐོམ་
པའི་གདུང་བ་བསལཝ་ཨིན།། མི་དང་སྒོ་ནོར་ག་ར།། ནད་གཞི་ཀུན་ལས་གྲོལ་ཏེ།། 
གཟུགས་ཁམས་གཙང་མར་སྡོད་པ།། ཟ་ཆུ་དཀར་པོའི་བཀའ་དྲིན།། ཆུང་བའི་
བུམ་ཆུ་དེ་གིས།། ཕྱི་ཡི་སྒྲིབ་པ་འདགཔ་ཨིན།། ནང་གི་སྡུག་བསྔལ་སངས་ཏེ།། 
གསང་བའི་རིག་པ་དྭངས་བ།། བུམ་པའི་ཁྲུས་ཆུའི་བྱིན་རླབས།། དབང་ཆེན་གསེར་
གྱི་ས་གཞི།། ལོ་ཐོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས།། སྲོག་ཆགས་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ།། ལྷ་
མི་དྲག་ཞན་མེད་པར།། ཆུ་དང་འབྲལ་བར་མི་ཕོད།། དོན་ལུ་ལེགས་པར་བསམ་
ན།། ཆུ་འདི་བདུད་རྩི་ངོ་མ།།    
ཨོ་ཟིལ། 
ས་ནོར་བུའི་བ་ར་ཡངས་པ་ལུ།། བ་དཔུང་དཀར་འདྲཝ་གཅིག་བཏགས་ད་ནུག། 
ཨོ་ཞོ་པད་སྐོར་ཅན་མ་རྐྱབ།། བོ་ཐག་ཚོགས་མ་སྒར་པས་འཐེན།། བོ་ཐག་གསེར་
ཐག་དངུལ་ཐག་བཏགས།། བ་ཟོ་དངུལ་གྱི་བུམ་པ་ལས།། ཨོ་ཟིལ་གནམ་ཁར་
ཤོར་ཚེ། སྐར་སངས་མདངས་དང་ལྡན་པས་ལོ།། ཨོ་ཟིལ་སྤང་ལུ་ཤོར་ཚེ། 
སྤང་ཞག་རྩི་ཁ་མདོག་གཡེར་བས་ལོ།། ཨོ་ཟིལ་མཚོ་ལུ་ཤོར་ཚེ། རྒྱ་མཚོ་གཏིང་
དང་ལྡན་པས་ལོ།། རྒྱ་མཚོ་གཏིང་དང་ལྡནམ་ལས།། ནོར་བུ་དུང་དཀར་ཆ་གཅིག་
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འཁྲུངས།། རང་མི་ཚེསྐྱེ་མཆོག་གཞོནམ་འདི།། དར་ལེགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཁ་
དར།། ལགཔ་གཡས་གཡོན་མཛུབ་མོ་ཤབ་སྟེ།། ནོར་བུ་དུང་དཀར་མཚོ་ལས་ཞུ་
སྟེ།། མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོར་ཕུལ་ན།། ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་ཅིག་ད་རུང་མཇལ།། 
ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ།། མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོར་བཏབ་བཞག་གེ།
  
ཕྱེདད་་ཀྲཀྲམམ་་བབཏཏབབ་་པཔའའི་ི་སྐསྐོརོར།། 
རང་སེམས་དགའཝ་ཅིག་ཡོད་ན།། རྒྱུ་ནོར་རྒུད་ཕོག་པ་ང་མི་བལྟ།། བདག་ཡབ་
ཆེན་ཨ་པ་ཕྱེད་ཀྲམ་ཡོད།། བདག་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་ཁྲ་ོཟངས་ཡོད།། སྒརཔ་ང་རའི་
གློ་ལུ་དངུལ་ཤན་ཡོད།། བུམོ་མོ་རའི་སྐེ་ལུ་གཟི་ཆས་ཡོད།། ཡར་གངས་སོྟད་
ཡས་ལུ་གཡག་ནོར་ཡོད།། མར་དཔག་བསམ་རྒྱ་ལུ་མཐའ་ནོར་ཡདོ།། མཐའ་
ནོར་རྒྱ་ལས་ཡར་མི་བཏོན།། གཡག་ནོར་གངས་ལས་མར་མི་ཕབ།། དངུལ་ཤན་
གློ་ལས་ཕར་མི་ཕུད།། གཟི་ཆས་སྐེ་ལས་མར་མི་ཕུད།། སྤུ་ན་མར་ཀྲམ་དམར་
ཆུང་།། བྲེ་གིས་འཇལ་རུང་འཇལ་གེ །རྡོ་གཅལ་གཞིབ་རུང་གཞིབ་གེ །རུས་པའི་
ཐགས་རས་གདང་ཅནམ།། རྩིག་སོྐར་རྐྱབ་རུང་རྐྱབ་ག ེ །རང་སེམས་དགའ་བའི་
བརྩེ་བཟའ།། དགའུ་གདོང་སྐོར་མ་རྐྱབ་པར།། ང་ཐང་ཐ་ཐང་ཡང་མི་གཏང་།།  
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ཁཁམམསས་་བབཙཙོངོང་་བབའའི་ི་སྐསྐོརོར།།  
ཨོམ་མི་བཞོ་ས་གིན་ཨོམ་བཞོ་ལོ།། གངས་དམ་སེང་དཀར་མོའི་ཨམོ་བཞོ་ལོ།། 
ཨོམ་འདི་ཚུ་ཨོམ་བཞོ་དགོ་ག། ཨམོ་འདི་ཚུ་ཨོམ་བཞོ་དགོ་ན།། དངུལ་གྱིས་རྡུང་
མི་ཟོ་ཅུང་དགོ །དུང་གིས་རྡུང་མི་སྒྱིད་ཐག་དག ོ།བ་བཞོ་སྒམ་ཚི་ཅན་མ་དག ོ།བོ་
ཐག་གསེར་ཐག་དངུལ་ཐག་དག ོ །འདི་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ཧུམ་ག། འདི་
གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ཧུམ་ན།། གངས་དམ་སེང་དཀར་མོའི་ཨོ་བཞོ་མས།། 
གླང་མི་རྨོ་ས་གིན་གླང་རྨོ་ལོ།། གླང་འདི་ཚུ་རྨ་ོགླང་བཀུག་དགོ་ག། གླང་འདི་ཚུ་རྨོ་
གླང་བཀུག་དགོ་ན།། གླང་མི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགོ །གླང་སྦྱིག་གསེར་སྦྱིག་
དངུལ་སྦྱིག་དགོ །གྲོལ་ལྷོད་གསེར་ཐག་དངུལ་ཐག་དགོ །ཁ་མིག་གསེར་གྱི་བྱི་ཅུང་
དགོ །གཉའ་ཤིང་དངུལ་གྱི་དུམ་ཅུང་དགོ །འདི་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་ཧུམ་
ག། ནཱི་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་ཧུམ་ན།། གླང་རྨོ་གླང་བཀུག་ན་ག་བཀུག་
ཨིན།། རྟ་མི་བཞོན་ས་གི་རྟ་བཞོན་ལོ།། རྟ་ནཱི་ཚུ་ཞོན་རྟ་བཀུག་དགོ་ག། རྟ་ནཱི་ཚུ་
ཞོན་རྟ་བཀུག་དགོ་ན།། སྒ་མགུ་ཞོ་ཤེལ་ཟླཝ་དགོ །སྒ་མཇུག་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་
དགོ །སྒ་བར་སྐར་སངས་ཁྲམ་དགོ །རྟ་སྟན་གཞའ་རིས་གསུམ་རྩེག་དགོ །རྟ་ཐག་
གསེར་ཐག་དངུལ་ཐག་དག ོ།ཨ་དྲུང་གསེར་གྱི་བྱི་ཅུང་དགོ །སྒ་མོ་གསེར་སྒ་དངུལ་
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སྒ་དགོ །སྒ་གཡོག་དར་དང་གོས་ཆེན་དག ོ།འདི་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་ཧུམ་
ག། འདི་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་ཧུམ་ན།། རྟ་ཞོན་རྟ་བཀུག་ན་ག་བཀུག་
ཨིན།། གཞོནམ་མི་འཚོལ་ས་གིན་གཞོནམ་འཚོལ་ལོ།། གཞོནམ་ནཱི་ཚུ་བརྩེ་ལུ་
བཀུག་དགོ་ག། གཞོནམ་ནཱི་ཚུ་བརྩེ་ལུ་བཀུག་དགོ་ན།། ངོ་རིས་སྟེང་ཕོྱགས་ལྷ་འདེ་
དགོ །སྤྱང་གྲུང་འོག་ཕོྱགས་ཀླུ་འདེ་དག ོ །དམ་ཚི་ཕུར་པའི་ལྕགས་འདེ་
དགོ །དྭངས་ལྷ་ཆུ་མོའི་གཞུང་འདེ་དགོ །ནཱི་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ཧུམ་ག། ནཱི་
གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ཧུམ་ན།། གཞོནམ་བརྩེ་ལུ་བཀུག་ན་ག་བཀུག་ཨིན།།   
ཕཕངངསས་་པཔའའི་ི་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།  
དགུང་སྟོད་དགུང་སྨད་བསྐོར་ཏེ།། ལོ་དང་ཟླ་བ་སོང་ཡི།། ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་ཞལ་
རས།། ད་རིས་མ་གཏོགས་མ་མཇལ།། ད་རིས་མཇལ་བའི་ཁྲི་གདུགས།། གླིང་
བཞི་བསྐོར་བར་མི་གཏང་།། ནུབ་སྟོད་ནུབ་སྨད་བསྐོར་ཏེ།། ལོ་དང་ཟླ་བ་སོང་
ཡི།། ཞོ་ཤེལ་ཟླ་བའི་ཞལ་རས།། ད་རིས་མ་གཏོགས་མ་མཇལ།། ད་རིས་མཇལ་
བའི་ཞོ་ཤེལ།། ནུབ་སྟོད་བསྐོར་བ་མི་གཏང་།། གངས་སོྟད་གངས་སྨད་བསྐོར་ཏེ།། 
ལོ་དང་ཟླ་བ་སོང་ཡི།། དམ་སེང་དཀར་མོའི་ཞལ་རས།། ད་རིས་མ་གཏོགས་མ་
མཇལ།། ད་རིས་མཇལ་བའི་དམ་སེང་།། གངས་སོྟད་བསྐོར་བར་མི་གཏང་།། 

Page 95 of 166 
 

གཡུས་བཟང་གཡུས་སྨད་བསྐོར་ཏེ།། ལོ་དང་ཟླ་བ་སོང་ཡི།། ཚོགས་མ་སྒར་པའི་
ཞལ་རས།། ད་རིས་མ་གཏོགས་མ་མཇལ།། ད་རིས་མཇལ་བའི་ཚོགས་མ།། རོྫང་
ཆེན་བསྐོར་བར་མི་གཏང་།།   
ཆཆགགསས་་ཞཞེནེན་་སྐསྐོརོར།།  
ས་བོད་ཀྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀརམོ།། ང་ཁྲུང་ཁྲུང་རྒྱ་གཡུས་བསྐོར་སོ་པ།། ཐང་མས་ཀྱི་
རྒྱ་ཐང་བདེ་ལུགས་གཅིག། ཟས་ཤམ་བྱཱ་དཀར་མོའི་མངར་དྭངས་གཉིས།། ཁོང་རྒྱ་
བཟའ་བུ་མོའི་དཀར་ལུགས་གསུམ།། བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་རང་ཡང་སེམས་ཤརོ་ཡི།། ང་
ཁྲུང་ཁྲུང་ལུས་ཀྱིས་ཚདཔ་མ་ཐུབ།། ཚདཔ་མ་ཐུབ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་འདི།། ཉིམ་
ཁ་ཙ་ཁ་ཉིནམ་བར་ལས།། གཤོགཔ་གཡས་གཡོན་མེད་པར་གནམ་ལུ་ལྡིངས།། 
ཡར་བོད་ཁམས་ཕོྱགས་སུ་འཕུར་དགོ་པས།། ང་ཁྲུང་ཁྲུང་བདོ་ལས་ལོག་ལོག། 
ཐང་མས་ཀྱི་རྒྱ་ཐང་བདེ་ལུགས་དེ།། མི་འགྱུར་བདེ་མོར་བཞུགས་སྨ་རེ།། ཟས་
ཤམ་བྱཱ་དཀར་མའོི་མངར་དྭངས།། རྣའོ་སད་ཀྱིས་མ་བཅོམ་བཞུགས་སྨ་རེ།། ཁོང་
རྒྱ་བཟའ་བུ་མོའི་དཀར་ལུགས།། གནག་པའི་ཕྱོགས་ལུ་མ་གཡོ་བཞུགས་སྨ་རེ།། 
ཁྲུང་ཁྲུང་བདོ་ལས་ལོགཔ་ད།། འཕྲལ་སྤྱི་མ་རང་སར་བསགས་རུང་།། མཇུག་
ནོར་རྫས་གཅིག་ཁར་བསྡོམ་གེ།   
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འའཁྲུཁྲུལལ་་ཉཉམམསས་་དདངང་་པཔ།།  
མགུ་ལྡེམ་མ་ཅིག་མགུ་ལྡེམ་མ།། སྒང་ལ་ཁའི་གདུང་ཤིང་མགུ་ལྡེམ་མ།། མགུ་
ལྡེམ་པའི་ཕྱོགས་སུ་བུ་ཡུག་སྡང་།། རྩ་བོ་ར་བ་གཉིས་ལུ་འཁྱེག་གིས་བསྡམས།། 
རྩ་བོ་ར་བ་གཉིས་ཀྱི་འཁྱེག་བཏགས་ཏེ།། ཁོང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་རྩེ་ཤར་ལས།། 
དངོས་མེད་ཆུ་ལུ་གྱུར་སོ་ཡི།། མགུ་ལྡེམ་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་ཡུག་འདི།། ཉིམ་སྤུན་
བདུན་ཤར་རུང་ཡལ་མ་བཏུབ།། དཔེ་འདི་དང་མ་གཞི་ཆ་འདྲཝ་གཅིག།། རང་
གཡུས་ཀྱི་སྟག་ཤར་གཞོནམ་འདི།། ཕྱི་ལུས་ཀྱི་སྟེང་ལུ་དྲི་མ་འཁོར།། ནང་ཁོག་
པའི་གཏིང་ལུ་སྐྱོ་མོ་འཁོར།། ཕྱི་ལུས་ཀྱི་སྟེང་གི་དྲི་མ་འདི།། གཟར་ཤེལ་དཀར་
གཟར་གྱི་འགྱམ་པ་ལས།། ཆུ་ཀུ་ཅུང་གང་གིས་དག་སོ་ཡི།། ནང་ཁོག་པའི་གཏིང་
གི་སོྐྱ་མོ་འདི།། དགའཝ་གདོང་སྐོར་རྒྱབ་རུང་སངས་མ་ཚུགས།།   
འའཁྲུཁྲུལལ་་ཉཉམམསས་་གགཉཉིསིས་་པཔ།།  
མཐོ་བོ་དཔལ་ལི་ལ་མོའི་རྒྱབ་ལུ།། ཤར་རིགས་བ་མེན་གདོང་དཀར་འདི།། སོྟད་
གངས་རི་བསོྐར་བར་ཡར་སོ་ནུག། ངེ་བ་རང་སྐྱིད་པའི་བོའུ་ཅུང་།། སོྟད་གངས་རི་
བསྐོར་སའི་ལམ་འགྱིམ་དོ།། ཕར་བུམ་ཐང་ཚལ་མའི་ར་བར།། མ་བོ་ཟུང་གཅིག་
ཐུགས་འཁྲུལ་དོ།། ས་རྒྱང་ལུ་སྐྱེས་པའི་ཚོགས་མ།། དཀརཔ་རྫོང་ཆེན་བསྐོར་བར་
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ཡར་སོ་ནུག། ནཱ་གཡུས་བཟང་ལྡན་པའི་སྨན་ཆུང་།། དཀརཔོ་རོྫང་ཆེན་བསྐོར་
སའི་ལམ་འགྱིམ་དོ།། ནཱ་ཁང་ཁྱིམ་ཁྲ་མོའི་ནང་ལུ།། ངེ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་གཅིག་
ཐུགས་འཁྲུལ་དོ།།   
འའཁྲུཁྲུལལ་་ཉཉམམསས་་གགསུསུམམ་་པཔ།།  
གངས་ཀྱི་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་འདི།། མ་འཐོན་ལ་ཡི་རྒྱབ་ལུ་འཁྲུལ།། འཐོན་ཚེ
གནམ་གྱི་གཞུང་ལུ་འཁྲུལ།། གཏན་རྐྱང་གླིང་བཞི་བསྐོར་སར་འཁྲུལ།། དཔེ་མ་
ཤེས་འདི་ཆ་འདྲཝ་གཅིག། མར་འགྱོ་རྐྱང་ཆབ་ཆུ་མོ་འདི།། མ་འཐོན་ས་གཞིའི་
འོག་ལུ་འཁྲུལ།། འཐོན་ཚེཆུ་མོ་གཞུང་ལུ་འཁྲུལ།། གཏན་རྐྱང་རྒྱ་གཡུས་བསོྐར་
སར་འཁྲུལ།། དཔེ་མ་ཤེས་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་གཉིས།། གངས་སོྟད་སེངྒེ་དཀརམོ་
འདི།། མ་འགྲིམ་གངས་ཀྱི་ཁོངས་གསེང་འཁྲུལ།། འགྲིམ་ཚེགངས་སོྟད་གངས་
སྨད་འཁྲུལ།། གཏན་རྐྱང་ཏི་སི་བསྐོར་སར་འཁྲུལ།། དཔེ་མ་ཤེས་འདི་དང་ཆ་
འདྲཝ་གསུམ།། ནགས་ཀྱི་རྒྱ་སྟག་ཁྲ་བོ་འདི།། མ་གཤག་སྟག་ཚང་བདེ་མོར་
འཁྲུལ།། གཤག་ཚེནགས་དང་སྤང་ལུ་འཁྲུལ།། གཏན་རྐྱང་ཙན་དན་ནགས་ལུ་
འཁྲུལ།། དཔེ་མ་ཤེས་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་བཞི།། མི་ཚེཚོགས་མ་སྒརཔ་འདི།། མ་
སྐྱེ་ཨ་མའི་ཕང་པར་འཁྲུལ།། གཏན་རྐྱང་རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མོར་འཁྲུལ།།   
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འའཁྲུཁྲུལལ་་ཉཉམམསས་་བབཞཞི་ི་པཔ།།  
ཡ་རི་མགུ་བོད་ལུ་ཧེན་ཧེན་པ།། གཏམ་ལེགས་པའི་གཡུ་རལ་མེ་ཏགོ་ཤར།། ང་
མ་འཁོར་ཤ་མོར་བསྲན་མ་ཚུགས།། འཁོརན་འཁོར་བའི་ཤ་མོར་ཤ་ཁྱི་སྡང་།། 
ལུས་ཆུང་ལས་འགྲོགས་པའི་ཤ་ཕྲུག་འདི།། རྒྱ་ཚད་པའི་བསྒྱིག་རོགས་མི་ཕན་
པས།། མར་རྒྱ་ཡི་གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ།། རྒྱ་ཚད་པའི་བསྒྱིག་རོགས་འབད་གནང་རྨེ།། 
ང་ཤ་མོ་མ་ཤི་ཚེརིང་ན།། སྦལ་གླང་མོ་བྲག་ཡང་མཇལ་བཅུག་ག ེ།གཡུས་བཟང་
བདེ་སྐྱིད་འཛོམས་པའི་ནང་།། ང་མ་འཁོར་སྨན་ཆུང་བསྲན་མ་ཚུགས།། འཁོརན་
འཁོར་བའི་སྨན་ཆུང་སོྐྱམ་སྡང་མས།། གཡུས་ཀྱི་མཉམ་རོགས་གཞོན་མ་གིས།། 
ང་སྐྱོ་མོའི་བསྒྱིག་རོགས་མི་ཕན་པས།། ཕུ་ཡས་ལུ་བཞུགས་པའི་སྒོམ་ཆེན་འདི།། 
དགྲ་སྐྱོ་མོའི་བསྒྱིག་རོགས་འབད་གནང་རྨེ།། ང་སྨན་ཆུང་མ་ཤི་ཚེརིངན།། དྲིན་
སྒོམ་ཆེན་ཁྱོད་ལུ་འཇལ་ནི་ཨིན།། མར་རི་མཇུག་རྒྱ་ལུ་ཧེན་ཧེན་པ།། བསམ་
ལེགས་པའི་ཆུ་མོའི་མེ་ཏོག་ཤར།། ང་མ་འཁོར་དྲུང་དྲུང་བསྲན་མ་ཚུགས།། 
འཁོརན་འཁོར་བའི་དྲུང་དྲུང་ཚདཔ་སྡང་མས།། ལུས་ཆུང་ལས་འགོྲགས་པའི་
གསེར་སྒ་འདི།། རྒྱ་ཚད་པའི་བསྒྱིག་རོགས་མི་ཕན་པས།། མར་རྒྱ་ཡི་གླང་པོ་མིན་
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པོ་ཆེ།། རྒྱ་ཚད་པའི་བསྒྱིག་རོགས་འབད་གནང་རྨེ།། ང་དྲུང་དྲུང་མ་ཤི་ཚེརིང་ན།། 
སྦལ་གླང་མོ་བྲག་ཡང་མཇལ་བཅུག་གེ།    
འའཁྲུཁྲུལལ་་ཉཉམམསས་་ལྔལྔ་་པཔ།།  
རྒྱ་ཐང་གཏིང་གི་གླང་པོ་རིན་ཆེན་འདི།། གངས་ཆུ་འཐུང་བའི་བློ་འདདོ་སྦོམ་ཡོད་
རུང་།། བར་ན་ལ་དང་ལུང་གིས་གཅད་པའི་ཚེ། ཁོ་ལུ་གངས་ཆུ་འཐུང་བའི་དབང་
མ་འབྱུང་།། བྱང་རྩེ་བོད་ཀྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མ་ོའདི།། ཕོག་སྦྱིས་ཐང་གི་འཆམ་རྩ་
བཟའ་མནོ་རུང་།། བར་ན་གངས་རི་ལ་ཐང་གཅད་པའི་ཚེ། ཁོ་ལུ་འཆམ་རྩ་བཟའ་
བའི་དབང་མ་འབྱུང་།། འདི་དང་འདྲ་བའི་ཚོགས་མ་ཚེརྒྱལ་ང་།། གཡུས་བཟང་
བསྐོར་བའི་བློ་འདདོ་སྦོམ་ཡོད་རུང་།། བར་ན་ལམ་སེལ་ལ་མོས་གཅད་པའི་ཚེ། ཚེ
རྒྱལ་གཡུས་བཟང་བསྐོར་བའི་དབང་མ་འབྱུང་།།  
འའཁྲུཁྲུལལ་་ཉཉམམསས་་དྲུདྲུགག་་པཔ།།  
རི་གསུམ་འཛོམས་པའི་རྩེ་ལས།། ཁུ་བྱུག་གཅིག་གི་འཁྲུལ་སྐད་ཡོད།། བྱ་རྣམས་
རྣམ་རྟོག་མ་ལང་རྨེ།། བྱ་སྒྲོ་རྣཝ་མ་འདྲུད་རྨེ།། བྱ་ཟེགས་མ་མེད་པའི་འཁྲུལ་སྐད་
ཨིན།། དཀར་སངས་རྟ་རས་གཏིང་ལས།། རྟ་དྲུང་དྲུང་གཅིག་གི་འཁྲུལ་སྐད་ཡོད།། 
དབང་ཆེན་དགོངས་ཁྲེལ་མ་གནང་།། ཨ་དྲུང་རྣམ་རྟོག་མ་ལང་།། རྟ་བྱེ་ཆག་མེད་
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པའི་འཁྲུལ་སྐད་ཨིན།། གཡུས་བཟང་ནོར་བུའི་གླིང་ལས།། བུམོ་སྨན་ཅུང་གཅིག་
གི་འཁྲུལ་སྐད་ཡདོ།། ཡབ་ཆེན་དགོངས་ཁྲེལ་མ་གནང་།། མཉམ་རགོས་རྣམ་རྟོག་
མ་ལང་།། བུམོ་དགའ་རོགས་དྲན་པའི་འཁྲུལ་སྐད་ཨིན།།   
   
གགསསོལོལ་་ཇཇ་་མམགྱགྱོནོནམམ།།  
སྐརམ་ཧད་པའི་མདའ་གཞུ་རོང་ར་ོགིས།། སྨིན་དྲུག་བ་ར་བཀུགཔ་མ་སྟེར།། 
ཡང་ན་ཧད་པའི་མདའ་གཞུ་བསྡུ་དགོ་པས།། ཡང་ན་སྨིན་དྲུག་བ་ར་བཀུགཔ་དགོ་
པས།། ཧད་པའི་མདའ་གཞུ་བསྡུ་མི་དག ོ །སྨིན་དྲུག་བ་ར་བཀུགཔ་མི་
དགོ །དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་དང་མཉམ་གཅིག། ཟམོ་རང་ཡང་གླིང་བཞི་བསྐོར་
འགྱོ་ནི།། ཡར་གླིང་བཞི་བསྐོར་སའི་ལམ་ཁར།། བྱང་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་བདུད་དང་
གཅིག། ས་བྱང་རྩེ་བོད་ཀྱི་རྟ་སྤྱང་གཉིས།། ནུབ་སི་ལི་རྒྱལ་མོའི་ཤོ་མང་གསུམ།། 
རྟ་མགོ་སྲང་མོའི་ཀུན་ལེགས།། དགོན་ས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨ་ནེ།། ཝང་གི་དར་ཕདོ་ཅན་
མ།། སྤ་རོ་ཁེན་སྦྱར་ཅན་མ།། ཤར་གྱི་རྣམ་གཡུ་ཅན་མ།། བུམོ་དེ་ཚུ་གསོལ་ཇ་
མགྱོནམ་འབད་ཞུ།། ཟམོ་སྨན་ཆུང་རང་གིས་དྲང་མི་འབད།། དགུང་ཁྲི་གདུགས་
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ཉི་མ་བཞེས་མི་འབད།། གསོལ་ཇ་ལོག་ཅིང་བཞེས་པའི་སྨོན་ལམ།། ཡར་དགུང་
སྔོན་དཀྱིལ་ལུ་ཞུ་གེ། 
བུབུམམ་་པཔའའི་ི་ཁཁ་་རྒྱརྒྱནན།།  
རོྫང་ལྟ་རྫོང་ཟེར་ཚེསྟོད་མཐོ་བས།། ཟམ་ཉག་སྨད་ཟེར་ཚེཉག་ཕྲ་བས།། ས་སྤ་རོ་
སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག། དཔལ་ཕུག་སྦས་པའི་གསང་གནས།། ལྷ་ཁང་ཕྱི་སྒོ་ནང་སྒོ་
གཉིས།། ལྷ་ཁང་ཕྱི་སྒོ་ཅན་མའི་ནང་།། རྗེ་བཙུན་སོྒྲལ་མའི་སྐུ་འདྲ་བཞུགས།། 
ལྷ་ཁང་ནང་སོྒ་ཅན་མའི་ནང་།། སངས་རྒྱས་སོྟང་གི་སྐུ་འདྲ་བཞུགས།། མཆོད་ཁྲི་
པདྨའི་སྟེང་ལུ།། ངེ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་མེད་པར།། ལོ་མང་དག་ཅིག་ཡར་སོ་ནུག། 
མར་རྒྱ་ནག་གསེར་ཁྲི་རྩ་བར།། བྱ་ལེགས་པའི་རྨ་བྱ་མདོངས་སོྒྲ།། བྱ་ག་གི་བྱ་
ཡིན་མནོ་བ།། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་བྱ་ཨིན་མས།། འཕུརན་ནཱ་ལས་ནཱ་ཡང་འཕུར་མ་
སྟེར།། འགྱོ་ན་ནཱ་ལས་ནཱ་ཡང་གཏང་མ་བཏུབ།། སང་ཕོད་ལོ་མའི་ད་དུས་ལུ།། 
བཀྲ་ཤིས་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེ་ལུ།། ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེད་པ།། སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་
མེད་པ།། རྐྱེན་དང་བར་ཆད་མེད་པ།། ངེ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་ལངམ་ཅིག། རྨ་བྱ་ཁྱདོ་
ལས་ཞུ་ཆི་གེ། 
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གགཏཏོརོར་་རརིལིལ་་གགཏཏོརོར་་ཆུཆུ།།།།   
ཤར་མཁོ་ཐང་རྡོལུང་དགོན་པ།། ཁོང་རྟོགས་ལྡན་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས།། ཡུམ་ཨ་
མའི་ཁོངས་ལས་ཆོས་སེམས་སྐྱེས།། ལོ་སྔ་དང་དྲུག་ལུ་ཀ་ཁ་གཟིགས།། དགུ་དང་
བཅུ་ལུ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས།། དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་གནས་སྐོར་བྱནོ།། གནས་
ཆེ་ཡང་མཇལ་སར་ཆུང་ཡང་མཇལ།། གནས་ཆེ་བ་ལྷ་ས་བསམ་ཡས་མཇལ།། 
གནས་ཆུང་བ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་མཇལ།། བར་ལས་ཙཱ་རི་རྩེ་སྐོར་མཇལ།། གནས་
འདི་ཚུ་ག་ར་མཇལ་ཡི་པ།། ང་སེམས་ཉིད་ཕོ་བྲང་མ་མཇལ་བས།། ད་མི་རྟག་ནམ་
དུས་འགྱུརཝ་ལས།། ས་མཐོ་བའི་རྡོ་ལུང་དགོན་པར་བྱོན།། ཕྱི་མཚམས་ཁང་ར་
བས་བསྐོར་སར།། ནང་མཚམས་སྒོ་རས་ཀྱིས་བསྡམ་སར།། སྦུག་སྒོ་བབ་ཤནམ་
དཔྱང་སར།། སྒོ་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་གིས་མཛད།། ཐུན་མགོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་
གནང་།། ཐུན་བར་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་གསུངས།། ཐུན་མཇུག་དྲག་དམར་བསྙེན་པ་
གནང་།། དྲོ་པ་ཐོ་རངས་དཀརཝ་ལས།། གཏོར་རིལ་རི་འདེ་བྱུར་བཞག་འདུག།། 
གཏོར་ཆུ་མཚོ་འདེ་འཁྱིལ་བཞག་ནུག། ངེ་བདག་གི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ །ལུས་བྱ་
མདངས་ཕོ་མོར་གྱུར་ཏེ།། གཏོར་རིལ་བཟའ་ཤོག་ཟེར་ཡི།། རང་དང་འཆམ་
རིགས་མཐུན་ཚད།། གསེར་མིག་ཉ་མོར་གྱུར་ཏེ།། གཏོར་ཆུ་འཐུང་ཤོག་ཟེར་ཡི།། 
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ཕ་བླ་མའི་གདམས་ངག་ཡིད་ལུ་བསྒོམས།། སྒརཔ་ཁྱདོ་ར་ཉལ་སའི་གཡས་
ཕྱོགས།། སེམས་དར་སྐུད་ཙམ་ཅིག་འཁོར་ཡི།། དར་སྐུད་རྡོག་པ་མ་རྫབོ།། དར་
སྐུད་རླུང་ལུ་མ་བསྐྱལ།། དམ་ཚི་དར་གྱི་མདུད་ཕོད།། ཁྱོད་སེམས་ཡིད་ལུ་བཞག་
སྨ་རེ།། སངས་མཉམ་ཅིག་རྒྱས་པའི་སོྨན་ལམ།། ཡར་དགོན་བཟང་ཕྱོགས་སུ་
བཏབ་གེ། །།  
བབ་་གགདདོོངང་་ལལེགེགསས་་རྒྱརྒྱལལམམོ།ོ།  
ས་དབང་འདུས་སྒང་སྟེང་ཐང་ཁ།། ཤིང་གཅིག་སྐྱེས་ནུག་མ་གོ་ག། ཤིང་གཅིག་
སྐྱེས་ནུག་གོ་ན།། ཤིང་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ཨིན་མས།། ཤིང་དཔག་བསམ་
ལྗོན་ཤིང་རྩ་བར།། བ་གཅིག་བཏགས་ནུག་མ་གོ་ག། བ་གཅིག་བཏགས་ནུག་གོ་
ན།། བ་ལེགས་པའི་གདོང་ལེགས་རྒྱལམོ་མས།། བ་ཐག་བ་རྭ་སྐམ་མར་
བཏགས།། ཨམོ་ཏིགཔ་གཅིག་གནམ་ཁར་ཡར་ཚེ། ཡར་སྐར་སངས་མདངས་
དང་ལྡན་པས།། ཨོམ་ཏིགཔ་གཅིག་བར་ལུ་ཡར་ཚེ། བར་སྣང་ཁམས་ཡང་བརྗིད་
ཆེ་བས།། ཨོམ་ཏིགཔ་གཅིག་ས་ལུ་ཡར་ཚེ། མཚོ་མའི་གཏིང་ཡང་ལུད་ད་ནུག། 
མཚོ་ལས་ནོར་བུ་དུང་དཀར་བྱནོ།། དུང་དཀར་ཕ་ོམོ་ཆ་འགྲིགས་ཏེ།། མཆོད་བཤམ་
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ཁྲ་མོར་ཕུལ་ན།། ཚེགཅིག་ཚོགས་མ་གཞོནམ་ཚུ།། སངས་མཉམ་ཅིག་རྒྱས་པའི་
སམོན་ལམ།། མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མརོ་བཏབ་བཞག་གེ  །།  
བབསསི་ི་ལལི་ི་མམགུགུ་་དདཀཀརར།།  
རྒྱ་ཚ་ལེགས་པའི་བསི་ལི་མགུ་དཀར་འདི།། མིག་ཏོ་དུང་ཆེན་མཚོ་ར་ཨིན།། དཔྱིད་
སྨད་འཕང་ཡེར་སྒང་ར་ཨིན།། མཇུག་མ་དབང་འདུས་རྒྱས་ཤིང་ཨིན།། བྱ་ལ་སིན་
བཅུ་ལ་ར་ཨིན།། ངེ་རྒྱ་ཚའི་སྤུས་མདོག་བལྟ་དགོ་ན།། སྤུ་ཡིག་དབང་འདུས་རྫོང་
ནང་ཡོད།། དབང་རྫོང་སྡེཔ་ལས་ཞུ་སྨ་རེ།། ཁྱོད་རྒྱ་ཚ་བསི་ལི་མགུ་དཀར་ཡ།། 
མིག་ཏོ་དུང་ཆེན་མཚོ་ཟེར་ཡ།། དུང་ཆེན་མཚོ་ནི་ཞཝ་མས།། ཁྱོད་རྒྱ་ཚ་ཞཝ་ང་མི་
དགོ །དཔྱིད་སྨད་འཕང་ཡེར་སྒང་ཟེར་ཡ།། འཕང་ཡེར་སྒང་ནི་སྤྱི་ཞལ་མས།། 
ཁྱོད་རྒྱ་ཚ་སྤྱི་ཞལ་ང་མི་དག ོ།མཇུག་མ་དབང་འདུས་རྒྱས་ཤིང་ཡ།། དབང་འདུས་
རྒྱས་ཤིང་མཛེ་དྲགས་མས།། ཁྱོད་རྒྱ་ཚ་མཛེ་དྲགས་ང་མི་དགོ །བྱ་ལ་སིན་བཅུ་
ལ་ཟེར་ཡ།། སིན་ཅུ་ལ་ནི་སྤོ་རྡུགས་མས།། ཁྱོད་རྒྱ་ཚ་སོྤ་རྡུགས་ང་མི་དགོ།  
གགནནམམ་་བབསྐསྐོོསས།།  
ཤར་ཕྱོགས་པདྨའི་གླིང་ལུ།། ནོར་མང་པོའི་མང་ལུགས་བཤད་མི་དགོ །ནོར་མང་
པའི་མང་ལུགས་བཤད་དགོ་ན།། གླང་ལེགས་ཚད་དཔོན་གྱི་འཐབ་གླང་མས།། 
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གླང་དྲག་ཚད་ཕྱུག་པོའི་རྨོ་གླང་མས།། གླང་ཅུང་སྐལཝ་དང་ལྡན་ཚད།། གཉའ་
ཤིང་ཨའུ་གིས་བཀལ་གེ །ལྷོ་ཕྱོགས་འཛམ་བུ་གླིང་ལུ།། བུམོ་མང་པའི་མང་
ལུགས་བཤད་མི་དགོ །བུམོ་མང་པའི་མང་ལུགས་བཤད་དགོ་ན།། བུམོ་ལེགས་
ཚད་དཔོན་གྱི་ཨམ་མས།། བུམོ་དྲག་ཚད་ཕྱུག་པོའི་མནའམ་མས།། སྨན་ཆུང་
གནམ་བསྐོས་ཡོད་ཚད།། བློ་ཕུག་ཨའུ་དང་བསྲེ་ག ེ།ནུབ་ཕྱོགས་ཏ་ཟིག་གླིང་ལུ།། 
རྟ་མང་པའི་མང་ལུགས་བཤད་མི་དགོ །རྟ་མང་པའི་མང་ལུགས་བཤད་དགོ་ན།། རྟ་
ལེགས་ཚད་དཔོན་གྱི་ཆིབས་རྟ་མས།། རྟ་དྲག་ཚད་ཕྱུག་པོའི་ཁལ་དྲེལ་མས།། རྟེའུ་
ཅུང་སྐལཝ་དང་ལྡན་ཚད།། སྒ་གསར་ཨའུ་གིས་བསྒྲོན་གེ །དཔལ་འབྲུག་པའི་སྒོ་
ཟ་ཐོག་ལས།། བྱ་ཕུ་ཀྲོ་དཀར་ཅུང་དཔོན་གྱི་བྱ།། འཕྲལ་ཟེགས་མ་ག་གིས་བླུག་
རུང་།། མཇུག་རྐང་ཐག་ཨའུ་གིས་བཏགས་གེ། །།  
མམ་་བབཟཟོདོད་་པཔའའི་ི་སྐསྐོརོར།།  
ཚོགས་མ་རྫོང་ཆེན་བསྐོར་རུང་།། ངངམ་ད་གཞུང་གིས་བསྐོར་ཡི།། སྨན་ཆུང་མང་
པའི་ཐད་ཁར།། ཐ་དང་དམ་ཚི་མེད་རུང་།། འཁྲུལ་སྣང་ཅན་གྱི་སྟེང་ཁ།། སྐོར་
གཏམ་ལན་གཅིག་བཙུགས་པར།། ཚོགས་མ་ང་ར་ལོག་འོང་།། སྐྱི་བསེར་བྱང་
ཡུལ་བསྐོར་རུང་།། གཉེན་དང་གཞན་གྱིས་བསོྐར་ཡི།། ཤིང་ཆེན་མང་པོའི་ཐད་
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ཁ།། ཐ་དང་དམ་ཚི་མེད་རུང་།། ལོམ་འདབ་ཕན་པའི་སྟེང་ཁ།། སྐོར་གཏམ་ལན་
གཅིག་བཙུགས་པར།། སྐྱི་བསེར་ང་ར་ལོག་འོང་།། ཤང་ཤང་རྒྱ་ཡུལ་བསོྐར་
རུང་།། ཁམས་དང་ཞིང་གིས་བསྐོར་ཡི།། བརྩེ་མེད་མང་པོའི་ཐད་ཁ།། ཐ་དང་དམ་
ཚི་མེད་རུང་།། འཁྲུལ་སྣང་ཅན་གྱི་སྟེང་ཁ།། སྐོར་གཏམ་ལན་གཅིག་བཙུགས་
པར།། ཤང་ཤང་ང་ར་ལོག་འོང་།།    
ལྟལྟཝཝ་་བབཅཅགག་་པཔའའི་ི་སྐསྐོརོར།།  
བྱི་ལི་མེད་པའི་གཡུས་ཁར།། བྱི་ཙིལྟཝ་མ་མཐོ།། བྱི་ལི་ཙང་བཏང་སྡོདཔ་ད།། བྱི་
ཙིཀྲེག་ཀེ་ཀྲེག་ཀེ་ལོ།། བྱི་ལི་དུམ་ལངམ་ལས།། བྱི་ཙིསྲོག་ཐག་མ་བསྡུམ་པར།། 
ཐང་ཐ་ཐང་ཡང་མི་གཏང་།། རྒྱ་ཚ་མེད་པའི་གཡུས་ཁར།། བྲང་གླང་ལྟཝ་མ་
མཐོ།། རྒྱ་ཚ་ཙང་བཏང་སྡོཔ་ད།། བྲང་གླང་ཨག་རྩ་རྐྱབ་མས།། རྒྱ་ཚ་དུམ་ལངམ་
ལས།། བྲང་གླང་ཕོཝ་སྤེད་དེ།། རྣམ་ཤེས་སྤྱི་གཙུག་སྦུག་ལས་བཏནོ།། གཡུས་
བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོགས་མ།། སྨན་ཆུང་མེད་པའི་གཡུས་ཁར།། ཕ་མར་ལྟཝ་མ་
མཐོ།། སྨན་ཆུང་ཙང་བཏང་སྡོདཔ་ད།། ཕ་མར་ཀྲེག་ཀེ་ཀྲེག་ཀེ་ལོ།། སྨན་ཆུང་
དུམ་ལངམ་ལས།། ཚོགས་མ་ཨོག་ལྟབ་རྐྱབ་འོང་གོ།  
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ཐཐབབསས་་མམེདེད་་བྱབྱ་་བབ།།  
ས་ནུབ་ཀྱི་རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་འདི།། འཐོན་ཚེནུབ་ཕྱགོས་ཕི་ལས་ཐོན།། འཁྱམ་ཚེ
ཝང་གི་ལུང་མར་འཁྱམས།། རྩྭ་བོ་རམ་པ་གཉིས་ལུ་ཁ་རྙོག་ཚེ། ནུབ་ཕྱོགས་ཕི་
ལུ་ལོག་མ་དྲན།། ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལཔོ་བཀའ་ཆེ་ཚེ། ལོག་མ་དྲན་རྣམས་སུ་ལོག་
དགོ་པས།། ནོར་བུ་ཤར་གྱི་བ་མེན་གདོང་དཀར་འདི།། འཐོན་ཚེཤར་ཕྱོགས་ཕི་
ལས་ཐོན།། འཁྱམ་ཚེཝང་གི་ལུང་མར་འཁྱམས།། རྩྭ་བོ་ལྕང་མ་བཟའ་ནི་ཁ་རྙོག་
ཚེ། ཤར་ཕྱོགས་ཕི་ལུ་ལོག་མ་དྲན།། ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལཔོ་བཀའ་ཆེ་ཚེ། ལོག་མ་
དྲན་རྣམས་སུ་ལོག་དགོ་པས།། གཡུས་ཀྱི་སྨན་ཆུང་བུམོ་འདི།། འཐནོ་ཚེགཡུས་
བཟང་ཕི་ལས་ཐོན།། མཐོ་བོ་རྡོ་ཅོག་ལ་བརྒལ་རྐྱབ།། སྣུམ་འཁོར་གསེར་གྱི་བྱི་ཅུང་
གིས།། རླུང་གིས་འབག་འདེ་འབག་སྟེ།། ཐིམ་ཕུ་ཁྲམོ་ལུ་བསྐྱལ་ད་ཡི།། མི་བརྒྱ་
དང་སྟོང་གི་འཛོམ་སར།། མི་ཁྲི་དང་འབུམ་གྱིས་བསོྐར་ས།། ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་ཁར་
ཨིན་མས།། རང་སྨན་ཆུང་ཁ་དོག་བསིལ་ཚེ། གཡུས་བཟང་ཕི་ལུ་ལོག་མ་དྲན།། 
ལཱ་དང་གཡོག་གིས་གཏུགས་ཚེ། བུམོ་མ་ལོག་རང་དབང་མིན་འདུག།  
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ངངོོསས་་ལལེནེན་་འའབབདད་་ལུལུགགསས།།  
གཡུས་ནི་རྒྱ་ནག་གཡུས་ཨིན་པས།། སྐད་ནི་རྨ་བྱ་སྐད་ཨིན་པས།། ངེའི་རྨ་བྱ་
ལོྷད་པའི་སེམས་ཡང་མེད།། མ་ངེསན་ལྷོད་ག་མི་ཤེས་པས།། མདོངས་སོྒྲ་ཟུང་
ཅིག་ཚུར་གཏང་ད།། ངེའི་རྨ་བྱ་ཨིན་ཧིང་བལྟ་དག་ོཔས།། གཡུས་ནི་བོད་ཀྱི་
གཡུས་ཨིན་པས།། སྐད་ནི་ཤང་ཤང་སྐད་ཨིན་པས།། ངེའི་ཤང་ཤང་ལྷོད་པའི་
སེམས་ཡང་མེད།། མ་ངེསན་ལྷོད་ག་མི་ཤེས་པས།། ཟུར་སྒྲོ་ཟུང་གཅིག་ཚུར་
གཏང་ད།། ངེའི་ཤང་ཤང་ཨིན་ཧིང་བལྟ་དགོ་པས།། གཡུས་ནི་འབྲུག་གི་གཡུས་
ཨིན་པས།། སྐད་ནི་ཁུ་བྱུག་སྐད་ཨིན་པས།། ངེའི་ཁུ་བྱུག་ལྷོད་པའི་སེམས་ཡང་
མེད།། མ་ངེསན་ལྷོད་ག་མི་ཤེས་པས།། གསུང་སྐད་ལན་གཅིག་བསྒྱུར་གནང་ད།། 
ངེའི་ཁུ་བྱུག་ཨིན་ཧིང་བལྟ་དགོ་པས།། གཡུས་ནི་མཉམ་རོགས་གཡུས་ཨིན་པས།། 
སྐད་ནི་ལྷོ་པའི་སྐད་ཨིན་པས།། ངེའི་མཉམ་རགོས་ལྷོད་པའི་སེམས་ཡང་མེད།། 
མ་ངེསན་ལྷོད་ག་མི་ཤེས་པས།། གཏམ་ཚི་ཟུང་གཅིག་སླབ་གནང་རྨེ།། ངེ་
མཉམ་རོགས་ལྷོད་ཧིང་བལྟ་དགོ་པས།།   
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གགསསོལོལ་་བྱབྱ་་རརིནིན་་ཆཆེནེན།།  
བྱ་རིན་ཆེན་གསོལ་བྱ་གོངམ།། བྱ་འདི་ཚུ་གོང་ཆེན་ཉ་ོཡི་པ།། གོང་ཆེ་སར་བལྟ་སྟེ་
ཉོ་ཉོཝ་ཨིན།། ཏི་རུ་རྡོ་གཅལ་གཞིབས།། ཟངས་ཀྲམ་བྲེ་གིས་འཇལ།། བེ་ཀྲམ་
ཐུམ་མར་བཅིངས།། གོང་རྒྱལ་ཕམ་མ་བལྟ་ཉོ་ཉོཝ་ཨིན།། བྱ་གསོ་ས་བདེ་ཡངས་
སྦུག་རངས་མས།། ཆུ་འཐུང་ས་ག་ཀྲ་ནང་ལུ་མས།། ཟེགསམ་བཟའ་སར་ཐ་ལི་
ནང་ལུ་མས།། ཉིནམ་བསྲོ་ས་ས་ལྟག་མགུ་ལུ་མས།། ཞག་ཉལ་ས་རྒྱབ་བཞི་འོག་
ལུ་མས།། ཕྱི་རུ་ནམ་ཕྱེད་གཟུང་སར་མེད།། ནམ་ཕྱེད་གཟུང་སར་མེདཔ་ལས།། 
ལྟོགས་པའི་ཁྱ་རྒདོ་འབགཔ་ཨིན་ན།། ལྟོག་པའི་ཁྱ་རྒོད་འབགན།། ཤ་ཅིག་ཨིན་
རུང་བཞག་འོང་།། གཅན་གཟན་གཟིག་གིས་འདྲུད་ཨིན་ན།། གཅན་གཟན་གཟིག་
གིས་འདྲུདན།། སྤུ་ཅིག་ཨིན་རུང་གཏོར་འོང་།། ས་རྒྱང་ལས་འོང་མི་རིགས་
བཟངམ་ཞུ།། དགོན་ས་ཆོས་པའི་བུ་རྒྱུད་ཞུ།། ཕྱག་གཡས་པ་གསེར་གྱི་དྲ་རུ་
བསྣམས།། ཕྱག་གཡོན་པ་དངུལ་གྱི་དྲིལ་བུ་བསྣམས།། མོ་ཕྱྭ་གཅིག་ཁར་
བསྒྲིགས་ཏེ།། གནམ་རྩིས་ས་ལུ་ཕབ།། ས་རིས་རྡོས་སོྐར་བསྒྱུར་ཚེ། མོ་ཕྱྭ་
གཅིག་ཁར་ཆགས་ཆི་ནུག།  
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སྐསྐལལ་་བབ་་མམེདེད་་པཔའའི་ི་སྐསྐོརོར།།  
སོྟད་ལྷ་རི་བུ་མོའི་གཡས་ཕྱོགས་ལས།། གསེར་གྱི་གཟར་ཅུང་ཆ་གསུམ་དཔགས།། 
སོྟད་ལྷ་རི་བུ་མོའི་གཡོན་ཕྱོགས་ལས།། དངུལ་གྱི་གཟར་ཅུང་ཆ་གསུམ་དཔགས།། 
སོྟད་ལྷ་རི་བུ་མོའི་རྩེ་མོ་ལས།། ཁྲུས་ཀྱི་གཟར་ཅུང་ཆ་གསུམ་དཔགས།། ཧང་ལས་
ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད།། ཆུ་མོ་ཕར་བཤལ་ཚུར་བཤལ་འབད་དེ།། ཤེལ་དཀར་གཅིག་ལུ་
འཛོམ་མ་ཚུགས།། ཆུ་མོ་གཅིག་གཟར་གཉིས་གཟར།། ཆུ་མོ་རང་རང་གཟར་
བས།། སྐལ་བ་ཅན་གྱི་བུམ་ཁྲུས།། ཆུ་མོ་རང་ཡང་མེན་པས།། མཚོ་སྨན་རྒྱལ་
མོའི་སྐོར་གཏམ།། ཡང་ལས་ཡང་ར་གོ་དོ།། མེ་ཏོག་གཅིག་ཤར་གཉིས་ཤར།། 
ལྡུམ་རའི་སྦོ་ལོགས་ཤར་ཡི།། སྐལ་བ་ཅན་ཀྱི་སྦུབ་ཅུང་།། མེ་ཏོག་རང་ཡང་མེན་
པས།། ལྡུམ་ར་གཉེར་པའི་སྐོར་གཏམ།། ཡང་ལས་ཡང་ར་གོ་དོ།། མཚོ་སྨན་
གཡས་རྒྱུག་རྐྱབ་རུང་།། མཉམ་གཅིག་རྐྱབ་གེ་ཟེར་ཡི།། མཚོ་སྨན་གཡོན་རྒྱུག་
རྐྱབ་རུང་།། མཉམ་གཅིག་རྐྱབ་གེ་ཟེར་ཡི།། མཐའ་མ་རྫོང་ཆེན་བསྐོར་རུང་།། 
མཉམ་གཅིག་བསྐརོ་གེ་ཟེར་ཡི།། སྨན་ཆུང་གཡུས་བཟང་འགྲིམ་རུང་།། མཉམ་
གཅིག་འགྲིམ་གེ་ཟེར་ཡི།། ཡབ་ཡུམ་སྐྱིད་སྡུག་བལྟ་རུང་།། མཉམ་ཅིག་བལྟ་གེ་
ཟེར་ཡི།།   
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སྨསྨདད་་པཔའའི་ི་སྐསྐོརོར།།  
ཟས་ཞིམ་པའི་ཞིམ་ལུགས་བཤད་མི་དགོ །ཟས་ཞིམ་པའི་ཞིམ་ལུགས་བཤད་དགོ་
ན།། བོད་ལས་ཕྱེ་མར་ཁམས་གསུམ་ཞིམ།། རྒྱ་ལས་ཀ་ར་གུ་རམ་ཞིམ།། ལོྷ་ལས་
ཤམ་བྱཱ་དཀར་ཅུང་ཞིམ།། རང་གི་ཨེར་མ་དར་ཚི་ཞིམ།། ཟས་འདི་ཚུ་མི་ཞིམ་ཞུ་
ནི་མེད།། ཟས་འདི་ཚུ་མི་ཞིམ་ཞུ་ན།། ཟས་ཚྭ་ཡི་བྱོ་ལྷ་མེད་པར།། ཟས་འདི་ཚུ་
བཟའ་རུང་དོན་གོ་ཆུང་།། གོ་དྲོ་བའི་དྲོ་ལུགས་བཤད་མི་དག ོ།གོ་དྲོ་བའི་དྲོ་ལུགས་
བཤད་དགོ་ན།། བོད་ལས་སྣམ་བུ་ཕྲུག་ཅུང་དྲ།ོ། རྒྱ་ལས་དར་དང་གོས་ཆེན་དྲོ།། 
ལོྷ་ལས་ཀ་བལ་དཀར་ཅུང་དྲོ།། གོ་འདི་ཚུ་མི་དྲ་ོཞུ་ནི་མེད།། ཤར་ཕི་ལས་ཁྲི་
གདུགས་མ་ཤར་ན།། གོ་འདི་ཚུ་དྲ་ོརུང་དོན་གོ་ཆུང་།། གོང་སྦོམ་པའི་སྦོམ་ལུགས་
བཤད་མི་དག ོ །གོང་སྦོམ་པའི་སྦམོ་ལུགས་བཤད་དགོ་ན།། བོད་ལས་གཡུ་དང་བྱུ་
རུ་སྦོམ།། རྒྱ་ལས་གསེར་དངུལ་རིན་ཆེན་སྦོམ།། ལོྷ་ལས་ཁྲོ་ཟངས་གཡུ་ཟངས་
སྦོམ།། གོང་འདི་ཚུ་མི་སྦོམ་ཞུ་ནི་མེད།། བདག་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མའི་ཁོངས་ལས།། 
བུ་གཟེབ་པའི་སྟན་པ་མ་དར་ན།། གོང་འདི་ཚུ་སྦོམ་རུང་དོན་གོ་ཆུང་།།   
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ངངངང་་པཔ་་ཨཨ་་མམའའི་ི་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།  
ས་བོད་ཀྱི་བྱ་ཆེན་ངངཔ་འདི།། བྱ་མ་འཕུར་ཟེརན་བདོ་ལུ་འཕུར།། ཚང་མ་འཚོལ་
ཟེར་བ་ཚང་ཅིག་འཚོལ།། ཚང་འཚོལ་བ་སྤོས་དཀར་བསང་ཤིང་འཚོལ།། བོད་ཀྱི་
ཤང་ཤང་འུར་སྒྲ་གིས།། བྱ་ནཱ་ལུ་མ་ཆགས་ཤཱ་ཤཱ་ལོ།། མགུ་རྩེམོ་འདབ་ང་རའི་
ཚང་ཤིང་ཨིན།། རྩ་བོ་པད་སྐོར་ཅན་མའི་བསིལ་རིས་ཨིན།། བྱ་རང་དབང་ཤིང་
ཅིག་མེད་པར།། ཤིང་ཅིག་གི་གདོང་ཡང་མི་མཐོང་པས།། ཤིང་འདི་ལས་མཚམས་
ཏོག་ཟུང་གཅིག་བཅག། ས་འདི་ལས་མར་མར་འཕུར་སོ་པ།། བྱ་མ་འཕུར་ཟེར་བ་
ལོྷ་ལུ་འཕུར།། ཚང་མ་འཚོལ་ཟེར་བ་ཚང་ཅིག་འཚོལ།། ཚང་འཚོལ་བ་ཙན་དན་
སྡོང་མོ་འཚོལ།། ལོྷ་ཡི་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མ་གིས།། བྱ་ནཱ་ལུ་མ་ཆགས་ཤཱ་ཤཱ་ལོ།། 
མགུ་རྩེམོ་འདབ་རང་གི་ཚང་ཤིང་ཨིན།། རྩ་བོ་དར་ཕདོ་ཅན་མའི་བསིལ་རིས་
ཨིན།། བྱ་རང་དབང་ཤིང་ཅིག་མེད་པར།། ཤིང་ཅིག་གི་གདོང་ཡང་མི་མཐོང་
པས།། ཤིང་འདི་ལས་མཚམས་ཏོག་ཟུང་གཅིག་བཅག། ས་འདི་ལས་མར་མར་
འཕུར་སོ་པ།། བྱ་མ་འཕུར་ཟེར་བ་རྒྱ་ལུ་འཕུར།། ཚང་མ་འཚོལ་ཟེར་བ་ཚང་ཅིག་
འཚོལ།། ཚང་འཚོལ་བ་སྤག་ཤིང་མགུ་སྦོམ་འཚོལ།། བྱ་ཡི་རྨ་བྱ་མདོངས་སོྒྲ་
གིས།། བྱ་ནཱ་ལུ་མ་ཆགས་ཤཱ་ཤཱ་ལོ།། མགུ་རྩེམོ་འདབ་ང་རའི་ཚང་ཤིང་ཨིན།། རྩ་
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བོ་པད་སྐོར་ཅན་མའི་བསིལ་རིས་ཨིན།། བྱ་རང་དབང་ཤིང་ཅིག་མེད་པ།། ཤིང་
ཅིག་གི་གདོང་ཡང་མི་མཐོང་པས།། ཤིང་འདི་ལས་མཚམས་ཏོག་ཟུང་གཅིག་
བཅག། ས་འདི་ལས་མར་མར་འཕུར་སོ་པ།། བྱ་མ་འཕུར་ཟེར་བ་རྒྱ་ལུ་འཕུར།། 
ཚང་མ་འཚོལ་ཟེར་བ་ཚང་ཅིག་འཚོལ།། ཚང་འཚོལ་བ་པདྨའི་མཚོ་ཁར།། སྒོང་རྡོག་
ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་བུད།། བྱི་ཅུང་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན།། ངེ་བྱི་ཅུང་གཤོག་སྒྲོ་
མ་བརྒྱགཔ་ལས།། བོད་ཀྱི་བྱ་ཆེན་རྒྱལཔོ་གིས།། བཀའ་ཤོག་ལན་གསུམ་གནམ་
ལུ་བཀྲམ།། བྱམོ་ཡོད་རིགས་ཡོད་ཚད་རྣམས།། བྱ་ཁྲལ་བརྒྱུག་ཤགོ་ཟེར་ཡི་ལོ།། 
བྱིའུ་ཅུང་ཡོད་རིགས་ཡོད་ཚད་རྣམས།། བྱི་ཁྲལ་བརྒྱུག་ཤོག་ཟེར་ཡི་ལོ།། བྱམོ་ལྷོད་
ན་ད་རིས་ནངས་པ་ཤོག། མ་ལྷོདན་གནངས་དང་གཞེས་ལུ་ཤོག། བྱམོ་གནངས་
དང་དང་གཞེས་ལུ་མ་ལྷོདན།། བྱམོ་ཅུང་ཆུ་མོའི་གཞུང་ལུ་བསྐྱལ་ནི་ལོ།། བྱ་སྤུ་
གནམ་ལུ་གཏོར་ནི་ལོ།། ཁྲག་གི་ཨོམ་ཏོང་འཁྱིལ་ནི་ལོ།། རྒྱུ་མ་ལམ་ལྟག་གཟར་
ནི་ལོ།། སྐེ་ཚིས་ཚིས་ལས་ཀྲོལ་ནི་ལོ།། རྐང་ཅུང་ཐང་མར་བརྡལ་ནི་ལོ།། བྱམོ་
རྐང་ཅུང་ཐང་མར་བརྡལ།། ཁྲག་གི་ཨོམ་ཏོང་འཁྱིལ།། རྒྱུ་མ་ལམ་ལྟག་གཟར།། 
བྱ་སྤུ་གནམ་ལུ་གཏོར།། སྐེ་ཚིས་ཚིས་ལས་ཀྲོལ་བ་འདི།། བྱམོ་བྱ་ཁྲལ་
བརྒྱུག་པར་འགྱོ་དགོ་པས།། གླུ་ཉནོ་ཅིག་མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ།། ངེ་བྱི་ཅུང་སྐྱོ་རོགས་
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འབད་སྨ་རེ།། བྱཱར་སུ་ཆུ་གིས་འབག་མ་བཅུག། དགུན་སུ་ཁ་བར་འབྱིམ་མ་
བཅུག། ཉོན་ཅིག་མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མ།ོ། ངེ་བྱི་ཅུང་འཁྲུལ་རོགསའབད་སྨ་རེ།། སྐྱི་
བསེར་རླུང་ལུ་བསྐྱལ་མ་གཏང་།། དགུན་སུ་མེ་ལུ་བཙུགས་མ་གཏང་།། བྱ་ང་ར་
འགྱོ་བའི་ཤུལ་བཞག། གཤོག་རྩེ་ཟུང་ཅིག་བཞག་ཡོད།། གཤོག་རྩེ་ཟུང་གཅིག་
བཞགན།། བྱི་ཅུང་སྡོད་པའི་ལང་ཤོར།། དར་ཅུང་ཟུང་གཅིག་སྟོན་འོང་།། བྱམོ་བྱི་
ཅུང་དྲན་རེ།། དར་ཅུང་ཟུང་གཅིག་བལྟ་གེ །བྱི་ཅུང་བྱ་མོ་དྲན་རེ།། གཤོག་རྩེ་ཟུང་
གཅིག་སྟོན་སྨ་རེ།། ས་ནཱི་ལས་ཡར་ཡར་བལྟ་ས།། རི་ཨ་མཐོང་མི་མཐོང་མཐོང་
པའི་རི།། རི་ཨ་གསལ་མི་གསལ་གསལ་བའི་རི།། རི་གསལ་བའི་རི་ལུ་ལྷོད་ཚེ། 
བྱམོ་མ་བལྟ་སེམས་ཀྱིས་བཟོད་མ་ཚུགས།། སེམས་བཟོད་བླགས་མེད་པར་ལོག་
བལྟ་ཚེ། མར་རྒྱ་ནག་པདྨོའི་མཚོ་ཁར།། བྱམོ་མེད་པའི་བྱི་ཅུང་མགུ་རིལ་རི།། ཆུ་
མེད་པའི་བདར་རྡོ་སྐྱ་རུ་རུ།། བྱམོ་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་སོ་པ།། བྱ་ཡི་སི་ལི་སྦོ་
དཀརམོ་གིས།། ལག་གཡོན་པ་ཛ་ཏི་མར་དང་སྦྱརོ།། ལགཔ་གཡས་པ་ཇ་ཐང་
ཡར་ཤེད་རྐྱབ།། བྱམོ་དྲན་མེད་ངང་ལས་ལོྷང་ད་ཡི།། གླུ་ཉོན་ཅིག་མཚོ་སྨན་རྒྱལ་
མོ།། ངེ་བྱི་ཅུང་འཁྲུལ་རོགས་འབད་སྨ་རེ།། གླུ་ཉོན་ཅིག་བྲག་བཙན་རྒྱལ་མོ།། ངེ་
བྱི་ཅུང་སྐྱོ་རོགས་འབད་སྨ་རེ།། དུས་གཏན་རྐྱང་དཀརཝ་གངས་ཀྱི་རི།། ཕྱི་རུ་
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དཀརཝ་ཤར་གྱི་རི།། དྲོ་པ་དཀརཝ་ནུབ་ཀྱི་རི།། ངེ་བྱི་ཅུང་གཤོག་སྒྲོ་བརྒྱགཔ་ད།། 
རི་གངས་རི་འགྱིམས་ཏེ་གཏང་སྨ་རེ།། བྱམོ་དང་བྱི་ཅུང་གཉིས་ཀ །གངས་ལྷ་ཤིང་
རྩེ་མོར་འཛོམ་ག ེ།བྱམོ་བྱ་ཁྲལ་བརྒྱུགས་ཏེ་ལོགཔ་ད།། འཕྲལ་དགའ་ཚོར་བྱ་མས་
མི་བརྗེད།། མཇུག་དྲིན་ལན་ཆོས་ཀྱིས་འཇལ་འོང་།།   
ཆཆོོསས་་ཀྱཀྱི་ི་སྐསྐོརོར་་དདངང་་པཔ།།  
ང་དགུང་ལོ་གསུམ་ལུ་ཀ་ཁ་ལྷབ།། ང་དགུང་ལོ་ལྔ་ལུ་ཡོན་ཏན་སྦྱངས།། ཡོན་ཏན་
སྦྱོར་ཀློག་ཚི་སྡུད་སྦྱངས།། ང་དགུང་ལོ་བདུན་ལུ་བསྐྱེད་ཆོག་ལྷབ།། བསྐྱེད་ཆོག་
དབྱངས་ཐིག་གར་གསུམ་ལྷབ།། ལྷ་བསང་དང་ཟ་ཆོག་ཟུར་ལས་ལྷབ།། ང་དགུང་
ལོ་དགུ་ལུ་མན་ངག་སྦྱངས།། མན་ངག་བསྐྱེད་རིམ་རྫོགས་རིམ་སྦྱངས།། ཞལ་
ཤེས་དང་ལག་ལེན་ཟུར་ལསས་སྦྱངས།། ང་དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་གནས་སྐོར་རྐྱབ།། 
གནས་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་གནས་གསུམ་བསོྐར།། གནས་བར་མ་ཆསོ་འཁོར་ལྷ་ས་
བསྐོར།། ནུབ་སྤ་རོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་བསྐོར།། དབུས་བུམ་ཐང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་
བསྐོར།། ཤར་ཕྱགོས་ཁོམ་མཐིང་ལྷ་ཁང་བསྐོར།། གནས་ཆུང་བ་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་
བསྐོར།། ནུབ་ཕྱོགས་སྤ་རོ་སྟག་ཚང་བསྐོར།། ཤར་ཕྱོགས་ཨ་བརྒྱ་ཕུ་སྙིང་
བསྐོར།། སྐྱིད་པའི་མནའ་སྦྱིས་སྐོར་ཕུ་བསྐོར།། གནས་འདི་ཚུ་ག་ར་མཇལ་ཚར་
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རུང་།། ང་སེམས་ཀྱི་སངས་ཆུང་མཇལ་མ་ཚུགས།། ང་སྒྲུབ་རྒྱགས་ཕད་ཙེགཤམ་
མར་འདེགས།། མར་ཕུད་ཤ་ཕུད་ཁུག་ནང་བཙུགས།། ཚེ་བཟང་གི་དུས་ལུ་ཁྱིམ་
ལས་ཐོན།། ཡར་གླང་བྲག་གནས་ལུ་ཐོན་སོ་ཡི།། བླམ་ཨྱོན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་
པའི་གནས།། ཁོང་གྲུབ་ཆེན་མང་པོ་བོྱན་པའི་ཤུལ།། མི་མིན་དང་ལྷ་འདྲེ་རྒྱུ་བའི་
གནས།། བྱ་བྱི་དང་གཅན་གཟན་སྡོད་པའི་ས།། བསམ་གཏན་གྱི་བྱག་ཕུག་བརྒྱ་
ཤོང་ན།། མོས་གུས་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཞི་བཅའ་སྟེ།། མཚན་ལྡན་གྱི་ཞལ་གདམས་བདུད་
རྩི་དེ།། དུས་མ་ཡེངས་རང་གིས་བསྒོམ་ནུས་ན།། ཆོས་དམ་ཆོས་ཟེར་རུང་འདི་ར་
ཨིན།། ཨོ་དང་མ་ཎི་བགྱང་རུང་འདི་ར་ཨིན།། སོྟང་ཉིད་སྙིང་ཟེར་རུང་འདི་ར་ཨིན།། 
མཚན་ལྡན་བླ་མས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས།།    
ཆཆོོསས་་ཀྱཀྱི་ི་སྐསྐོརོར་་གགཉཉིསིས་་པཔ།།  
ཆོས་བཀའ་འགྱུར་མང་པའི་སྦུག་ལས།། རང་ལས་དབང་འབུམ་ཆུང་གཅིག་གིས།། 
ཆོས་མི་སྡོད་བདོ་ལུ་འཕུར་ནི་ལ།ོ། ཆོས་མི་སྡོད་བོད་ལུ་འཕུརན།། དགེ་སློང་སོྟང་ན་
འདི་ལས་སྟོང་།། དཀོན་གཉེར་འཁྲུལ་ན་འདི་ལས་འཁྲུལ།། བཀའ་འགྱུར་སློབ་མ་
མཁས་རུང་།། འབུམ་ཆུང་འགོར་བའི་ཐག་མི་ཆོད།། གཡུས་བཟང་ནོར་བུའི་གླིང་
ལས།། ལས་དབང་སྨན་ཆུང་ཅིག་གིས།། བུམོ་མི་སྡོད་དགོན་ས་བསོྐར་ནི་ལོ།། 
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བུམོ་མི་སྡོད་དགོན་ས་བསོྐར་ན།། མཉམ་རོགས་འཁྲུལ་བ་འདི་ལས་ཨིན།། ཁང་
ཞིང་སོྟང་ན་འདི་ལས་ཨིན།། ཡབ་ཆེན་བློ་གྲོས་མཁས་རུང་།། སྨན་ཆུང་འགོར་
བའི་ཐག་མི་ཆོད།།    
ཆཆོོསས་་ཀྱཀྱི་ི་སྐསྐོརོར་་གགསུསུམམ་་པཔ།།  
བྱག་ཁྱུང་དཀར་མའོི་དགོན་པ།། ཆསོ་གོྲགས་དག་སྣང་མིན་འདུག། བུམ་ཐང་པད་
ཚལ་གླིང་ལུ།། ཨ་ཎེ་ལྟོ་ལམ་རིང་པས།། བུམ་ཐང་ལུག་ཀྱི་རྭ་བར།། ཡུམ་ཆེན་
སེམས་ཐག་རིང་མས།། སྟག་ཚང་དགའ་ས་པད་ཕུག། སྒྲུབ་ཕུག་གནས་གཞི་མ་
འགྲིག།། གསང་ཅུང་དགའ་ས་ཆསོ་འཁོར།། ཆོས་གོྲགས་གྲངས་ཀྱིས་མ་ཆོད།། 
སྐྱིད་ལ་པད་ཡུལ་དགོན་པ།། རང་སྐལ་ཉམས་ལེན་སྐྱོང་སྟེ།། ཚེགཅིག་སངས་ཆུང་
རྒྱས་ནི།། མི་སྐལ་མཐོ་རིས་དྲངས་ཏེ།། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་སྟངོ་ནི།།   
ཆཆོོསས་་ཀྱཀྱི་ི་སྐསྐོརོར་་བབཞཞི་ི་པཔ།།  
ཞིང་མ་གཅད་རུད་ཆད་ཞིང་མ་བཅད།། གཅད་ལོང་མེད་པར་རུད་ཀྱིས་འབག། ཤུལ་
བཞག་ཤམ་བྱཱ་དཀར་ཅུང་བཞག། དྲནམ་གཤོང་ཞིང་ཨོ་མ་ལྷོང་ད་ཡི།། ཤིང་
གཅད་པ་བྲག་གི་ཤིང་མ་བཅད།། ཤིང་གཅད་པ་བྲག་གི་ཤིང་མ་བཅད་ན།། ཤིང་སོྐྱ་
བ་གཅིག་སྐྱོ་གཉིས་སོྐྱ་སྐྱོ།། ཤིང་སོྐྱ་བ་ཨོག་ཁང་སོྒན་ཐེམ་སྐྱོ།། འགྱོ་ན་སྒོ་འདབ་



Page 118 of 166 
 

གཉིས་ཀྱིས་གཏང་མ་བཏུབ།། སྡོད་ན་ཁྱི་དང་ཕག་པའི་སྒོན་ཐེམ་ཨིན།། བཟོ་བོ་
བི་ཤྭ་ཀརྨ་མིན་འདུག་ག། བཟོ་བོ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་ཡོད་ཟེར་ན།། ཤིང་ང་ཡང་ནཱ་ལུ་མ་
བཞག་པར།། ས་བོད་ཀྱི་བསམ་ཡས་ལྷ་ཁང་ནང་།། ལྷ་ཁང་སོྒ་ཤིང་བཙུགས་
གནང་རྨེ།། ཤིང་ང་ཡང་ལྷ་དང་མཇལ་ནི་གཅིག། བཟོ་བོ་ཁྱོད་ཡང་སངས་ཆུང་
རྒྱས་ནི་གཉིས།། སངས་ཆུང་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ།། ཡ་བསམ་ཡས་ལྷ་ཁང་བཏབ་
བཞག་གེ །ལྕགས་སྐྱོ་བ་གཅིག་སྐྱོ་གཉིས་སྐྱོ་སྐྱོ།། ལྕགས་སྐྱོ་བ་མགར་བའི་སྟནམ་
ར་སྐྱོ།། འགྱོ་ན་འཛིམ་ལྕགས་གཉིས་ཀྱིས་གཏང་མ་བཏུབ།། སྡདོ་ན་མཐོ་ཆེན་
མཐོ་ཆུང་བརྡུང་ས་ཨིན།། མགརཝ་བྱང་དཀར་ལེགསཔ་མིན་འདུག་ག། མགརཝ་
བྱང་དཀར་ལེགསཔ་ཡོད་ཟེར་ན།། ལྕགས་ང་ཡང་ན་ལུ་མ་བཞག་པར།། ས་བོད་
ཀྱི་བསམ་ཡས་ལྷ་ཁང་ནང་།། ལྷ་ཁང་གནས་ལྕགས་བརྡུང་གནང་རྨེ།། ལྕགས་ང་
ཡང་ལྷ་དང་མཇལ་ནི་གཅིག། མགརཝ་ཁྱོད་ཡང་སངས་ཆུང་རྒྱས་ནི་གཉིས།། 
སངས་ཆུང་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ།། ཡར་བསམ་ཡས་ལྷ་ཁང་བཏབ་བཞག་གེ།
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གྱགྱི་ི་བབཤཤདད།།  
གྱི་མགོ་དཔག་བསམ་བསྟན་འཛི།། གྱི་མཇུག་གདུང་བསམ་ཐུངམ།། གྱི་བར་སྦ་
རི་གཤོངམ།། གྱི་མགོ་གནམ་ཁར་འཕྱར་ཚེ། ལྷ་དབང་པོ་རྒྱལ་མཚན་འཁྲུལ་ནི་
མས།། ལྷ་ཕྲུག་གྱི་ཁར་ཤོར་ནི་མས།། གྱི་མཇུག་ས་ལུ་བརྡབ་ཚེ། གཙུག་ན་རིན་
ཆེན་འཁྲུལ་ནི་མས།། ཀླུ་ཕྲུག་གྱི་ཁར་ཤོར་ནི་མས།། གྱི་བར་ལན་གསུམ་གཡུག་
ཚེ། བཙན་གཡང་མི་སྤུན་བདུན་འཁྲུལ་ནི་མས།། བཙན་ཕྲུག་གྱི་ཁར་ཤོར་ནི་
མས།། རྣོ་སྦྱངམ་ཁ་འཕྱར་རུང་ཡར་ལོག་བེད།། ལྟག་བྱི་ལི་འགྱོ་རུང་ཐག་ཐོགས་
མེད།། གྱི་འདི་ཚུ་ཕར་རྐྱབ་ལན་མེད་ཨིན།། གྱི་རིང་གྱི་ཐུང་གྱི་བར་གསུམ།། 
སོྟབས་ལྡན་དཔའ་བོའི་གློ་གྱི།། ནུབ་མོ་ཟ་མོའི་ཧང་ཤིང་།། ཟ་མོའི་ཧང་ཤིང་མེད་
པར།། ལྟོ་མིག་མནལ་ལུ་མི་ཁུག་པས།། གྱི་ཆེན་ཟ་མོའི་ཧང་ཤིང་བཞག།  
འའདདལལ་་ཤཤིངིང་་།།  
ཤིང་འདལ་གྱིས་སླབ་ཚེའདལ་སྐྱོ་ལོ།། གཟར་གྱིས་སླབ་ཚེགཟར་སྐྱོ་ལོ།། རོགས་
འདལ་ཤིང་འདི་གནི་སྐྱོ་བ།། གཅདན་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་བཅད་ཆི་ཡི།། བཤུསན་
ཤེས་ལྕམ་འབྲུག་མོས་བཤུས་ཆི་ཡི།། རྒྱ་ལས་དགེ་བཤེས་མཁས་པ་ཞུ།། ཆེ་བ་
བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་བཞངེས།། ཆུང་བ་མདོ་མང་བརྒྱད་སྟོང་བཞེངས།། 
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བར་མ་སྡིག་བཤགས་རྡོར་གཅོད་བཞེངས།། སྐྱོ་ར་སྐྱོ་དགོ་ཤེས་པ་དེ།། གཟར་ཤིང་
ང་ར་ཨིན་མས།། བྱཱར་ཆར་པ་བརྡུང་ཚེལོ་འདབ་མེད།། དགུན་ཁ་བ་བརྡུང་ཚེ
པགས་ཀོ་མེད།།    
གགནནསས་་མམཇཇལལ་་དདངང་་པཔ།།  
ས་བོད་ཀྱི་རྟོགས་ལྡན་རྩིས་པ་གིས།། ཡུམ་ཨ་མའི་ཁོངས་ལས་ཆོས་ཅིག་དྲན།། 
ཆུང་ལོ་ལྔ་ཙམ་ཅིག་ཀ་ཁ་ལྷབ།། དྲུག་དང་བདུན་ལུ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས།། དྲུག་
གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་གནས་སོྐར་བྱོན།། བོད་ལས་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་མཇལ།། ལྷ་ས་
བྱམས་མགོན་དབུ་རྩེ་མཇལ།། རང་འབྱུང་ཁར་ས་པ་ནི་མཇལ།། རྒྱ་ལས་རིག་
འཛི་བརྒྱད་པོ་མཇལ།། རྒྱབ་ཁར་སྐལ་བཟང་ཁུར་ཤིང་འབག། དབུ་ལུ་སྒོམ་སྡེ་
པད་ཞྭ་བཞེས།། སྤང་འཁར་ཚིས་གསུམ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས།། སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་
པད་ཕུག་མཇལ།། སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་མཇལ།། ལམ་དར་འཕྱར་སྒང་ལས་
གཤག་སྟེ་བྱོན།། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་གནས་ཅིག་མཇལ།། སྤུངས་ནག་
རྒྱབ་བཞི་འོག་ལས།། གྲྭ་ཚང་བླ་མའི་མཁན་ཆེན་མཇལ།། འཕགས་པ་གནས་
བརྟན་བཅུ་དྲུག་མཇལ།། སྤུ་ན་གསེར་སྐུ་དངུལ་སྐུ་མཇལ།། རང་འབྱོན་ཁར་ས་པ་
ནི་མཇལ།། ལྷ་ལེགས་མི་ལེགས་ཉི་ཟེར་ལྷ་ལེགས་པས།། ལྷ་སྦོམ་མང་སྦོམ་བར་
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གྱོང་ལྷ་སྦོམ་པས།། ལྷ་བྱིན་རླབས་འཆི་མེད་ལྷ་ཆེ་བས།། གནས་འདི་ཚུ་ག་ར་
མཇལ་ཡི་པ།། རྒྱ་གར་མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་མ་མཇལ་བས།། རྒྱ་མཆོད་རྟེན་རྣམ་
དག་མཇལ་སོ་པ།། སེམས་ཅན་སྟག་གི་རི་མོ་ཕྱི་ལས་བཞོན།། མཉེན་ལྕགས་སྦུལ་
གྱི་སྒོ་ལྕགས་ནང་ལས་རྐྱབ།། རྒྱ་མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་མཇལ་མ་ཚུགས།། ས་བོད་
ཀྱི་རྟོགས་ལྡན་རྩིས་པ་གིས།། ཡར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་མཆོདཔ་ཅིག་ཕུལ།། 
མར་ངན་སློང་རྣམས་ལུ་སྦྱིན་ཅིག་བཏང་།། བར་ཨྱོན་པདྨར་གསོལཝ་ཅིག་བཏབ།། 
སེམས་ཅན་སྟག་གི་རི་མོ་ཕྱི་ལས་ཡལ།། མཉེན་ལྕགས་སྦུལ་གྱི་སྒོ་ལྕགས་ནང་ལས་
གོྲལ།། རྩ་བོ་ཆུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་བསོྐར་སྡོད་ནུག། རྩ་བོ་ཆུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་སྐོར་
མི་དེ།། མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོས་མཇལ་ན་མཇལ།། གསེར་མིག་ཉ་མོས་བསོྐར་ན་
བསྐོར།། མི་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་མཇལ་མི་ཆོག། རང་རྟོགས་ལྡན་རྩིས་པས་
མཇལ་ད་ཡི།། སྐེདཔ་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལུ་བསྒོར་སྡདོ་ནུག། སྐེདཔ་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལུ་སྒོར་མི་
འདི།། བྲག་བཙན་རྒྱལ་མོས་མཇལ་ན་མཇལ།། ཟིལ་ཟིལ་སྦྱང་མ་བསྐོར་ན་
བསྐོར།། མི་ཚེགཞན་དང་གཞན་གྱིས་མཇལ་མི་ཆགོ། རང་རྟོགས་ལྡན་རྩིས་པས་
མཇལ་ད་ཡི།། རྩེམོ་ཉིམ་དང་གཞའ་ཡིས་བསྒོར་སྡདོ་ནུག། རྩེམོ་ཉིམ་དང་གཞའ་
ཡིས་སོྒར་མི་དེ།། ཁྲི་གདུགས་ཉི་མས་མཇལ་ན་མཇལ།། ཞོ་ཤེལ་ཟླ་བས་བསྐོར་ན་
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བསྐོར།། མི་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་མཇལ་ད་ཡི།། ས་བོད་ཀྱི་རྟོགས་ལྡན་རྩིས་པ་
གཅིག། རྟོགས་ལྡན་སྐྱེས་པའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས།། ཆུང་ཀ་ཁ་སྟོན་མི་སློབ་དཔོན་
གསུམ།། སངས་མཉམ་གཅིག་རྒྱས་པའི་སོྨན་ལམ།། གནས་མཆོད་རྟེན་བསྐོར་ས་
བཏབ་བཞག་གེ །ཕ་བླམ་དང་དཀནོ་མཆོག་བྱིན་གྱིས་རློབས།།    
གགནནསས་་མམཇཇལལ་་གགཉཉིསིས་་པཔ།།  
ཕུ་ཡས་ཀྱི་ཤེལ་དཀར་བྲག་ལུ།། གནས་ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་འཁྲུངས་ནུག་ལོ།། ང་
རྒྱ་ལས་འོང་མི་གནས་སོྐར་པ།། མོས་གུས་རྒྱང་ལས་སྐྱེས།། གཞིབ་ཕྱག་གོང་ལས་
འཚལ།། གནས་འདི་བསྐོར་བར་ཐོན་འོང་ཡི།། གནས་ཀྱི་རྩབོ་ལས་ལོང་ན།། 
གནས་སོྐརཔ་སྐལ་བ་ཆུང་ཆུང་འདྲ།། གནས་ཀྱི་མགུ་ལུ་འཛེ་ན།། གནས་སོྐརཔ་
ལྟཝ་མཐོ་མཐོ་འདྲ།། ཡུམ་ཆེན་བྲག་བཙན་རྒྱལམོ།། གནས་སོྐར་ལན་གསུམ་
གཏང་གནང་རྨེ།། འཕྲལ་གནས་ལུ་མཇལ་ཁ་མེད་རུང་།། མཇུག་བཟང་ལན་སྨོན་
ལམ་བཏབ་གེ།  
བླབླ་་མམའའི་ི་བབསྟསྟོདོད་་པཔ་་དདངང་་པཔ།།  
ཤིང་འདི་ལས་བསིལ་བ་དར་ཤིང་ཨིན།། རྐྱེན་དང་བར་ཆད་མ་གཏང་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ།། 
བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་གཟིགས་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས།། སྐུ་ཁམས་བདེ་བའི་ཞབས་
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ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས།། བྲམ་ཟེ་ཕོ་མོ་
གཉིས་ལུ་སྲས་གསུམ་འཁྲུངས།། སྲས་ལ་ཆེ་བ་ཆསོ་སྐུའི་སྲས།། སྲས་ལ་བར་མ་
ལོངས་སྐུའི་སྲས།། སྲས་ལ་ཆུང་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་སྲས།། ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་
གསུམ།། ཡ་གི་གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་མཐོ་མི་མཐོ།། ཡ་གི་གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་
མཐོ་རྒྱུ་མེད།། དེ་བ་རང་གི་བླ་མའི་སྐུ་ཡོན་མཐོ།། ཕ་གི་སྤང་གཤོང་ཁྲ་མོ་བདེ་མི་
བདེ།། ཕ་གི་སྤང་གཤོང་ཁྲ་མོ་བདེ་རྒྱུ་མེད།། དེ་བ་རང་གི་བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་
བདེ།། མ་གི་རྐྱང་ཆབ་ཆུ་མོ་རིང་མི་རིང་།། མར་གི་རྐྱང་ཆབ་ཆུ་མོ་རིང་རྒྱུ་མེད།། 
དེ་བ་རང་གི་བླ་མའི་སྐུ་ཚེརིང་།། དགུང་གི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་གསལ་མི་གསལ།། 
དགུང་གི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་གསལ་རྒྱུ་མེད།། དེ་བ་རང་གི་བླ་མའི་ཐུགས་རིག་
གསལ།། མཚན་གྱི་དཀར་སངས་ཟླ་བ་དཀར་མི་དཀར།། མཚན་གྱི་དཀར་སངས་ཟླ་
བ་དཀར་རྒྱུ་མེད།། དེ་བ་རང་གི་བླ་མའི་ཞལ་རས་དཀར།། སྐར་སངས་དམངས་ཀྱི་
གྱངས་ཁ་མང་མི་མང་།། སྐར་སངས་དམངས་ཀྱི་་གྱངས་ཁ་མང་རྒྱུ་མེད།། དེ་བ་
རང་གི་བླ་མའི་སྐུ་འཁོར་མང་།། བླམ་དང་ཨྱོན་པདྨ་གཟིམ་ཅུང་ཁྲ་མརོ་བཞུགས།། 
གླུ་གར་གཞས་ཀྱི་སྒོ་མོ་གཟིམ་ཅུང་ཁྲ་མོར་འཁྲབ།། བདག་ལ་ཨོཾ་ས་མ་ཎི་པདྨེ་
ཧཾཱུ།། དབྱངས་སུ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།།  



Page 124 of 166 
 

བླབླ་་མམའའི་ི་བབསྟསྟོདོད་་པཔ་་གགཉཉིསིས་་པཔ།།  
ཡས་སྒང་སོྟད་ཡས་ལུ་བལྟ་སོང་ཚེ། མཐོ་མི་མཐོ་རི་མགུ་ཡས་ར་མཐོ།། དེ་བ་
རང་གི་བླ་མའི་སྐུ་གཟུགས་མཐོ།། མར་སྤང་གཤོང་ཁྲ་མོར་བལྟ་སོང་ཚེ། བདེ་མི་
བདེ་སྤང་གཤོང་ཁྲམོ་ར་བདེ།། དེ་བ་རང་གི་བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་བདེ།། མར་རྐྱང་
ཆབ་ཆུ་མོ་བལྟ་སོང་ཚེ། རིང་མི་རིང་རྐྱང་ཆབ་ཆུམ་ོར་རིང་།། དེ་བ་རང་གི་བླ་མའི་
སྐུ་ཚེརིང་།། ཡ་དགུང་སྔོན་ཁྲ་མོར་བལྟ་སོང་ཚེ། མང་མི་མང་སྐར་སངས་ཁྲམ་ར་
མང་།། དེ་བ་རང་གི་བླ་མའི་ཕྱག་མཛོད་མང་།།   
ཇཇ་་ཕུཕུདད་་དདངང་་པཔ།།  
མར་རྒྱ་ནག་པདྨའི་ཁྲི་ཁ་ལུ།། བུམོ་རྒྱ་བཟའ་འདྲ་ཅིག་འཐག་འཐག་དེས།། ཐགས་
ཤིང་གཡས་པ་གསེར་གྱི་ཁྲི།། ཐགས་ཤིང་གཡོན་པ་དངུལ་གྱི་ཁྲི།། ཐགས་ཤིང་
བར་མ་དུང་གི་ཁྲི།། གསེར་གྱི་ཁྲི་ལུ་རྒྱ་ཡི་རྨ་བྱ་མདོངས་སོྒྲ་ཆགས།། དངུལ་གྱི་ཁྲི་
ལུ་བོད་ཀྱི་ཤང་ཤང་འུར་སྒྲ་ཆགས།། དུང་གི་ཁྲི་ལུ་ལོྷ་ཡི་ཁུ་བྱུག་སྔནོ་མོ་ཆགས།། 
བྱ་འདི་གསུམ་བཀའ་བགྲོས་མ་བསྡུཝ་ལས།། བོམོ་རྒྱ་བཟའ་དགུང་ཇ་རན་ཆི་ནུག། 
རྒྱ་ཡི་རྨ་བྱ་མདོངས་སོྒྲ་གིས།། ཇ་ཕུད་སྔོན་མ་རྒྱ་ལུ་དྲང་དགོ་ལོ།། དར་གོས་ཆེན་རྒྱ་
ལས་འཐོནམ་ཨིན་ལོ།། ནོར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ལས་འཐནོམ་ཨིན་ལོ།། ཇ་ཕུད་དང་པ་
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རྒྱ་ལུ་དྲང་དགོ་ལོ།། བོད་ཀྱི་ཤང་ཤང་འུར་སྒྲ་གིས།། ཇ་ཕུད་སྔོན་མ་བོད་ལུ་དྲང་
དགོ་ལོ།། བླམ་སྤྲུལ་སྐུ་བོད་ལས་འཁྲུངསམ་ཨིན་ལོ།། ཆོས་དམ་ཆོས་བོད་ལས་
དརཝ་ཨིན་ལོ།། ཇ་ཕུད་སྔོན་མ་བོད་ལུ་དྲང་དག་ོལོ།། ལོྷ་ཡི་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་
གིས།། ཇ་ཕུད་སྔནོ་མ་ལྷོ་ལུ་དྲང་དགོ་ལོ།། དར་གོས་ཆེན་རྒྱ་ལས་ཐོན་རུང་།། གྱོན་
ས་ལོྷ་པའི་གཡུས་ཁར་ཨིན།། ནོར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ལས་ཐོན་རུང་།། སྤྱོད་ས་ལྷོ་
པའི་གཡུས་ཁར་ཨིན།། ཇ་ཕུད་དང་པ་ལོྷ་ལུ་དྲང་དགོ་པས།། བླམ་སྤྲུལ་སྐུ་བོད་
ལས་འཁྲུངས་རུང་།། བཞུགས་ས་ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁར་ཨིན།། ཆོས་དམ་ཆོས་བོད་
ལས་དར་རུང་།། དར་ས་ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁར་ཨིན།། ཇ་ཕུད་དང་པ་ལྷ་ོལུ་དྲང་དགོ་
པས།། ལོྷ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཇ་ཕུད་བཞེས།། མི་དབང་སྡེ་པ་ཇ་ཕུད་བཞེས།། 
གྲྭ་ཚང་མཁན་ཆེན་ཇ་ཕུད་བཞེས།།    
ཞཞབབསས་་དྲུདྲུངང་་ལྷལྷོ་ོ་ལུལུ་་བྱབྱོནོན་་པཔའའི་ི་སྐསྐོརོར།།  
གསུང་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་དཀོན་མཆོག་དསུམ།། ཐུགས་དགྱེས་པ་མཛོད་ཅིག་ཡི་
དམ་ལྷ།། སྙན་ལེགས་པར་གསོན་ཅིག་འདིར་བཞུགས་ཀུན།། ས་ཡི་ལྟེ་བ་རྒྱ་གར་
རྡོ་རྗེ་གདན།། ཟས་ནོར་ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིར་འཛོམས།། དམ་ཆོས་དར་བ་ཨྱོན་བོད་ལུ་
དར།། ལོྷ་སྐལ་བ་ཅན་གྱི་མཚན་ལྡན་གཅིག། བོད་ཁ་བ་ཅན་ལུ་འཁྲུངས་ནུག་ལོ།། 
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བོད་ཁ་རྗེ་ཆུང་སྟེ་ཤོརཝ་མེན།། ལོྷ་སྐལ་བ་ཆེ་སྟེ་ཐོབ་མེན།། ནཱ་གདུལ་བྱ་ལྷོ་ལུ་
བབས་ཆི་ནུག། ཞལ་ཉི་མའི་ལྷོ་ལུ་བསོྒར་བའི་ཚེ། ཕུ་ཡས་ལས་ཚེ་པའི་སྐར་མ་
བཟང་།། མདའ་མས་ལས་ཚེ་པའི་ཉི་མ་དྲ།ོ། རི་བར་ལས་ཚེ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
བཟང་།། མར་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་ཉི་མ་ལུ།། སྒརཔ་རྐང་ཅུང་རྒོད་ཚད་ཧེན་ལས་
འབད།། ངོ་རིས་ལེགས་ཚད་སྐུ་མདུན་བཙུགས།། བྱིནམ་ཐག་སྦོམ་ཚད་ཤུལ་ལས་
བཞག། ས་ནཱི་ལས་མར་མར་འབྱོན་པའི་ས།། ལ་ཁའི་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་གྱིས།། 
སྟག་ཚང་མེ་ཡི་ཁ་གནོན་བཞེངས།། པད་ཕུག་རླུང་གི་ཁ་གནོན་བཞེངས།། སྒོ་རི་
བླ་མའི་གདན་ས་བཞེངས།། སྐྱེར་ཆུ་ཆུ་ཡི་ཁ་གནོན་བཞེངས།། རྡོ་གནམ་གསེར་གྱི་
པ་ཏྲ་བཞེངས།། ས་ནཱི་ལས་ཕར་ཕར་བྱོན་པའི་སར།། རྣ་བར་མི་གོ་དགུ་གོ་ཅི་ཡང་
གོ །མིག་གིས་མི་མཐོང་དགུ་མཐོང་ཅི་ཡང་མཐོང་།། ཟས་ལ་མི་བཟའ་དགུ་བཟའ་
སྣ་ཚོགས་བཟའ།། ཡིད་ལ་མི་དྲན་དགུ་དྲན་ཅི་ཡང་དྲན།། རྫ་ལུང་མེད་རྣམས་སུ་
ལུང་ཅིག་བཏགས།། ལོྷ་ཁྲིམས་མེད་རྣམས་སུ་ཁྲིམས་ཅིག་བཙུགས།། ས་ནཱི་ལས་
ཕར་ཕར་བྱོན་པའི་སར།། གདན་ས་རྟེན་གྱི་རྩ་བ་སེམས་རོྟགས་ཁ།། མར་དགུང་
ཞག་སེམས་རོྟགས་རྫོང་ལུ་བཞུགས།། ཐོ་རངས་དགུང་ནག་སངས་ཚེལས།། ལ་
ཁའི་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་གྱིས།། ཁམས་གསུམ་དབང་ལུ་འདུ་དགོ་མན།ོ། དགུང་
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ཞག་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་བཞུགས།། བྱང་མགུ་བལ་འདེ་མནན་དགོ་མནོ། གསོལ་
བ་སྦལ་ཅུང་བསིལ་མར་བཞེས།། སོྟད་བྱི་ལི་ནརོབུ་བོད་ཀྱི་རི།། བོད་རི་རྫོགས་པའི་
གཞོལ་ལུ།། དམའ་ལྡུམ་ར་འོག་མ་རྒྱ་འདྲ་ཡི།། རྒྱ་རི་རྫོགས་པའི་ཧང་ལུ།། སྤྱི་
ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀྱིས་གཡས་སྐོར་རྐྱབ།། རྩབོ་ཆུ་ཆེན་གཉིས་ཀྱིས་གཡནོ་སྐོར་རྐྱབ།། 
ཕྱི་སེང་གཅིག་བཞེངས་པ་སེངྒེ་བཞི།། ཀླུ་ས་བདག་གཉིས་ཀྱི་ཁ་གནོན་འབད།། 
ནང་ཀུན་རྭ་གཅིག་ལུ་ཀ་ཆེན་བཞི།། སངས་རྒྱས་སོྟང་གི་ཀ་བ་བཞེངས།། ངེ་ངག་
དབང་འཇིགས་མེད་ནོརབུ་འདི།། ཐོ་རངས་དགུང་ནག་སངས་ཚེ་ལས།། ཞལ་ཉི་
མའི་ཤར་ལུ་གཟིགས་ཏེ་གིས།། ཤར་ཕྱོགས་ཕི་ལུ་རྫོང་གཅིག་བཞེངས།། རོྫང་
ཆེན་འདི་ལུ་མཚན་ཅིག་གསོལ།། རོྫང་ཆེན་འདི་ཡི་མཚན་མིང་ལ།། ཀྲོང་གསར་
ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་ཟེར།། གཉེར་ཁ་མ་ནིང་ནག་པོར་བཅོལ།། རྒྱ་ཚམ་ལེགས་
ཚད་ཟམ་ལྕགས་བསྣར།། ལས་སྒོ་རྩི་རང་རྒྱ་ལུ་བཙུགས།། ཟོང་ཨ་ཐང་དམར་ཁྲ་
འབུལ་ཡོད་ན།། འབུལ་སྣ་སྤུ་ན་རྫོང་ལུ་ཕུལ།། ཕ་བླ་མས་མ་འདུས་ས་མིན་
འདུག། ཞལ་ཉི་མའི་ལོྷ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་གིས།། ལོྷ་ཕྱོགས་མས་ལུ་རྫོང་གཅིག་
བཞེངས།། རོྫང་ཆེན་འདི་ལ་མཚན་ཅིག་གསོལ།། རོྫང་ཆེན་འདི་ཡི་མཚན་མིང་
ལ།། དར་དཀར་དཀར་གླིང་རྫིང་ཁ་ཟེར།། གཉེར་ཁ་དར་དཀར་ཇོ་མོར་བཅོལ།། 
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ཚན་གྲངས་མ་ཀྲམ་ཟམ་ལྕགས་བསྣར།། ལས་སྒོ་དཔག་བསམ་རྒྱ་ལུ་བཙུགས།། 
ཟོང་དཔའ་རྟགས་སྟ་ཅུང་འབུལ་ཡོད་ན།། འབུལ་སྣ་སྤུ་ན་རྫོང་ལུ་ཕུལ།། མར་བླ་
མས་མ་འདུས་ས་མིན་འདུག། ཞལ་ཉི་མའི་ནུབ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་གིས།། ནུབ་ཕྱོགས་
ཕི་ལུ་རྫོང་གཅིག་བཞེངས།། རོྫང་ཆེན་འདི་ལུ་མཚན་ཅིག་གསོལ།། རོྫང་ཆེན་འདི་
ཡི་མཚན་མིང་ལ།། སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རོྫང་ཟེར།། གཉེར་ཁ་ཧཱུཾ་རལ་མགོན་
མར་བཅོལ།། སྤ་སྟོད་གཡུས་ནི་བདེ་བར་བཀོད།། སྤ་སྨད་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་ཏེ་
བཞག། རྟ་དང་བངོ་མ་ཟམ་ལྕགས་བསྣར།། ལས་སྒོ་ཕག་རི་ཐང་ཁ་བཙུགས།། ཇ་
ཚྭ་བུལ་གཉིས་པོ་འབུལ་ཡོད་ན།། འབུལ་སྣ་སྤུ་ན་རྫོང་ལུ་ཕུལ།། ཕར་བླ་མས་མ་
འདུས་ས་མིན་འདུག། ཞལ་ཉི་མའི་བྱང་ལུ་གཟིགས་ཏེ་གིས།། བྱང་ཕྱགོས་ཡས་ལུ་
རོྫང་གཅིག་བཞེངས།། རོྫང་ཆེན་འདི་ལུ་མཚན་ཅིག་གསོལ།། རོྫང་ཆེན་འདི་ཡི་
མཚན་མིང་ལ།། བྱང་མགར་ས་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་ཁ་ཟེར།། གཉེར་ཁ་ལྕགས་ཀྱི་རལ་
པར་བཅོལ།། གངས་ཟིལ་ལིང་བྱེ་མར་ཟམ་ལྕགས་བསྣར།། ལས་སྒོ་ལ་ཡག་གླིང་
གཞིར་བཙུགས།། གངས་ཤ་མར་གཉིས་ཀྱིས་འབུལ་ཡོད་ན།། འབུལ་སྣ་སྤུ་ན་
རོྫང་ལུ་ཕུལ།། ཡ་བླ་མས་མ་འདུས་ས་མིན་འདུག། ཕ་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ།། བུ་མོས་གུས་ཅན་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས།།    
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དདཔཔགག་་བབསསམམ་་ལྗལྗོནོན་་ཤཤིངིང་་།།  
སྔོན་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་ཞིང་ཁམས་ན།། དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མདུན་ལུ།། 
འཕགསཔ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ན།། ཤིང་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་འདུ་
བའི་ཧང་།། ཤིང་སྤྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་བཙུགས་ནུག་པ།། ངེ་དཔག་བསམ་ལྗོན་
ཤིང་མ་བཙུགས་པས།། ཤིང་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་བཙུགས་དགོ་ན།། བྱང་རྡོ་རྗེ་
བྲག་ལས་འབྲུག་གཅིག་ལྡིར།། ནུབ་བུམ་པའི་རི་ལས་རླུང་གཅིག་འཕུ།། ལོྷ་རིན་
ཆེན་གཤོང་ལུ་ཆར་ཅིག་བབས།། ད་གསེར་གཞི་རླན་དང་ལྡན་པས་ལོ།། ཤིང་
དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ད་བཙུགས་གེ །ཤིང་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་བཙུགས་པ།། 
རྩ་བོ་སྐར་སངས་འདྲ་ཅིག་ས་ལུ་བཙུགས།། རྩེམོ་ཉི་ཟླ་འདྲ་ཅིག་གནམ་ལུ་བསྟན།། 
འདབ་མ་གཡུ་རལ་འདྲ་ཅིག་བར་ལས་རྒྱས།། མེ་ཏོག་རྒྱ་གསེར་འདྲ་ཅིག་མགུ་ལས་
ཤར།། ཕྱི་ལྕངམ་དང་རེད་ཀྱི་རྡོག་མ།། ནང་བཟའ་ཚེཁྲུས་རིལ་དམ་རྫས།། དེ་
ལས་ཟུང་གཅིག་བཏོགས་ཏེ།། དཀར་པོའི་ཤོག་འདྲིལ་བསྡམས།། གནག་པོའི་
ཐིའུ་བར་ཨེབ།། བོད་ཁ་བའི་ལྗོངས་ལུ་ཕུལ།། བོད་སྤྲུལ་པའི་ཆསོ་རྒྱལ་བཞེས་
ཚེ། ཕྱི་ལྕངམ་དང་རེད་ཀྱི་རྡོག་མ་མས།། ནང་བཟའ་ཚེཁྲུས་རིལ་དམ་རྫས་མས།། 
ངེ་ཕད་སྐོར་ཅན་མའི་ཇ་ཤིང་། ང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཇ་ཤིང་།། ཆོས་དམ་ཆོས་
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བོད་ལས་དར་དགོ་པ།། ང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཇ་ཕུད་བཞག། དེ་ལས་ཟུང་གཅིག་
བཏོགས་ཏེ།། དཀར་པོའི་ཤོག་འདྲིལ་བསྡམས།། གནག་པའི་ཐིའུ་བར་ཨེབ།། རྒྱ་
ནག་མས་ལུ་ཕུལ་ད་ཡི།། མར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོས་བཞེས་བལྟ་ཚེ། ཕྱི་ལྕངམ་དང་
རེད་ཀྱི་རྡོག་མ་མས།། ནང་བཟའ་ཚེཁྲུས་རིལ་དམ་རྫས་མས།། ངེ་རྒྱ་བཟའ་བུ་
མོའི་ཇ་ཤིང་།། ང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་ཇ་ཤིང་།། ནོརབུ་ཁྲོ་ཟངས་དངུལ་ཟངས་རྒྱ་
ལས་ཨིན།། ཟོང་དར་དང་གོས་ཆེན་རྒྱ་ལས་ཨིན།། ང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོར་ཇ་ཕུད་
བཞག། དེ་ལས་ཟུང་གཅིག་བཏོགས་ཏེ།། དཀར་པོའི་ཤོག་འདྲིལ་བསྡམ་།། 
གནག་པོའི་ཐིའུ་བར་ཨེབ།། སྤུ་ན་རྫོང་ལུ་ཕུལ་ད་ཡི།། ལོྷ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
བཞེས་བལྟ་ཚེ། ཕྱི་ལྕངམ་དང་རེད་ཀྱི་རྡོག་མ་མས།། ནང་བཟའ་ཚེཁྲུས་རིལ་དམ་
རྫས་མས།། རྒྱལ་ཁབ་དབང་ལུ་འདུ་དགོ་པས།། ངེ་དར་ཕོད་ཅན་མའི་ཇ་ཤིང་།། 
ལོྷ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཇ་ཤིང་།། ཁམས་གསུམ་སེངྒེ་ཇ་ཕུད་དྲངས།། དཔལ་ལྡན་
ལྷ་མོ་ཇ་ཕུད་དྲངས།། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཇ་ཕུད་དྲངས།། ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཇ་
ཕུད་བཞེས།། བཞུགས་པ་སེངྒེ་ཁྲི་ལུ་བཞུགས།། རྒྱ་དམག་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ་
བཞུགས།། བོད་དམག་མཐུ་གིས་བསློགས་ཏེ་བཞུགས།། ཤར་དམག་མཐུ་གིས་
བསློགས་ཏེ་བཞུགས།། མི་སེར་བདེ་བར་བཀདོ་དེ་བཞུགས།། ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་
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བབས་ཏེ་བཞུགས།། ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་བཞུགས།། ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་
ཡལ་ཏེ་བཞུགས།། དཀར་བརྒྱུད་བསྟན་པ་སྤེལ་ཏེ་བཞུགས།། སྐུ་ཚེཉི་ཟླ་མཉམ་
སྟེ་བཞུགས།།  

དདོནོན་་ཚཚནན་་གགཉཉིསིས་་པཔ་་དདབྱབྱངངསས་་སྙསྙནན་་གྱགྱི་ི་རརིགིགསས།།  
ཤཤརར་་ཕྱཕྱོོགགསས་་པཔའའི་ི་ཨཨ་་ལལོ།ོ།  
ཨ་ལོ་མི་གཏང་ཟེར་ན།། ལས་དང་སྐྱོ་མོས་མ་བཞག། ཨ་ལོ་ཁམ་ཅིག་གཏང་ན།། 
ལས་དང་སྐྱོ་མོ་སངས་དོ།། ངེ་སེམས་སོྐྱ་བ་མ་ཚད།། རི་བོའི་ཤ་ཡང་སྐྱོ་སོང་།། ངེ་
སེམས་འཁྲུལ་བ་མ་ཚད།། ནམ་མཁའི་བྱ་ཡང་འཁྲུལ་སོང་།། གནམ་ལ་འཕུར་
ཤོག་ཟེར་ན།། གཤོག་སྒྲོ་ང་ལུ་མིན་འདུག། ས་ལ་འཛུལ་ཤོག་ཟེར་ན།། སྤྲིན་པ་
ང་ལ་མིན་འདུག། ངེ་སེམས་མ་དགའི་སེམས་པ།། མར་སོང་ཆུ་ལ་བསྐྱལ་བ།། 
མར་སོང་ཆུ་མོས་འབག་སྟེ།། རྡོ་རྗེ་གདན་ཡང་བསྐརོ་ཤོག། ངེ་སེམས་མ་དགའི་
སེམས་པ།། ཡར་སོང་རླུང་ལ་བསྐྱལ་བ།། ཡར་སོང་རླུང་གིས་འབག་སྟེ།། ལྷ་ས་
བསམ་ཡས་བསྐོར་ཤོག། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ།། ཐུགས་རྗེ་ང་ལ་གཟིགས་
ཤོག། 
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ཁཁེངེངསས་་ཀྱཀྱི་ི་ཨཨ་་ལལོ།ོ།  
སྒང་སོྟད་བསིལ་ལི་དཀར་ཅུང་།། སྒང་སྨད་གཡུ་ཆུང་འབྲུག་དཀར།། ང་འདྲ་ཡང་
ནོར་བུ་འདྲ་དོ།། ང་ཨིན་ཡང་ནོར་བུ་ཨིན་ནོ།། བུམ་པ་ཚེདར་གཉིས་པོ།། ང་
མཆོད་བཤམ་སྟེང་ལུ་ཞུ་ད།། བྱ་ལ་ངང་པའི་ཨ་མ།། ང་མཚོ་མོ་གཏིང་ལུ་ཞུ་ད།། 
ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་མགོ་ཅན། །ང་སྲིན་མོ་གླིང་ལུ་ཐལ་དོ།། དམ་ཆོས་ཆོས་ཀྱི་པོ་
ཏི།། ང་སྲུང་འཁོར་ནང་ན་གནང་ད།། 
རྩརྩ་་མམངང་་པཔའའི་ི་ཁཁོ་ོ་རརེ།ེ།  
སྐྱེ་བ་མི་དང་མཉམ་རུང་ - ཁོ་རེ།། བསོད་ནམས་མི་དང་མ་མཉམ - ཁོ་རེ།། 
བསོད་བདེ་མཉམ་པ་ལས་ནི - ཁོ་རེ།། སྐྱེ་བ་མཉམ་པ་དགའ་སོང་ - ཁོ་རེ།། 
ཚེལ་ད་ལྟ་དགའ་བ - ཁོ་རེ།། དཔོན་གྱི་བུ་རང་དགའ་སོང་ - ཁོ་རེ།། ཚེལ་ཕྱི་
མ་དགའ་བ - ཁོ་རེ།། བླ་མའི་བུ་རང་དགའ་སོང་ - ཁོ་ར།ེ། དུས་ལ་གཏན་
རྐྱང་དགའ་བ - ཁོ་རེ།   །འཇིག་རྟེན་བུ་རང་དགའ་སོང་ - ཁོ་རེ།། 
སྐྱི་བསེར་གཅིག་འཕུ་གཉིས་འཕུ - ཁོ་རེ།། བྱང་ཐང་ཡར་ལས་འཕུ་སོང་ - ཁོ་
རེ།། ང་ཡང་བྱང་ཐང་ཡ་གི - ཁོ་རེ།། ལྷ་དར་ཨིན་ན་དགའ་སོང་ - ཁོ་རེ།། 
ཁྲི་གདུགས་གཅིག་ཤར་གཉིས་ཤར - ཁོ་རེ།། ཤར་རི་རྩེ་ལས་ཤར་སོང་ - ཁོ་
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རེ།། ང་ཡང་ཤར་ཕྱོགས་ལ་མོའི་ - ཁོ་རེ།། སྤྲིན་དཀར་ཨིན་ན་དགའ་སོང་ - 
ཁོ་རེ།། ཤུག་པ་གཅིག་འཁྲུངས་གཉིས་འཁྲུངས་ - ཁོ་རེ།། དགུང་ཐང་ལ་མོར་
འཁྲུངས་སོང་ - ཁོ་རེ།། ང་ཡང་དགུང་ཐང་ལ་མོའི་ - ཁོ་རེ།། ལ་གཤོང་ཨིན་
ན་དགའ་སོང་ - ཁོ་རེ།།   
སྤསྤ་་རརོ་ོ་པཔའའི་ི་གླགླངང་་སྐསྐདད།།  
ནཱ་ཨོག་ཁང་གླང་ཅུང་སྤེན་གདོང་འདི།། གླང་འདི་ཚུ་རོྨ་གླང་བཀུག་དགོ་ན།། གླང་
མི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགོ། གླང་སྦྱིག་ལྕང་མ་སྦྱིག་ཅུང་དགོ། ཁ་མིག་གསེར་
གྱི་བྱི་་ཅུང་དགོ། གཉའ་ཤིང་གསེར་གྱི་དུམ་ཅུང་དག ོ།གྲོ་ལི་གསེར་ཐག་དངུལ་ཐག་
དགོ། འདི་གསུམ་གྱི་གཏན་གཞག་བསྒྲིག་ནུམ་ག། འདི་གསུམ་གྱི་གཏན་གཞག་
བསྒྲིག་ནུམ་ཟེརན།། གླང་རྨོ་གླང་བཀུགན་ག་བཀུག་ཨིན།། གཤོང་ཞིང་ཨོ་མའི་
ཞིང་ཁ།། ང་བཅས་ལྟོ་ཚང་གསུམ་པོ་འདི།། ལས་སོྨན་ལམ་ཡོད་པ་འཛོམ་ཨིན།། 
ཁྱོད་ཨོག་ཁང་གླང་ཅུང་སྤེན་གདོང་འདི།། ལུས་གཤངོ་ཞིང་ཁྲ་མོར་སྡདོ་རུང་།། 
སེམས་གངས་ཆུ་འཐུང་པར་མ་གཏང་།། སེམས་གངས་ཆུ་འཐུང་པའི་བག་ཆགས་
ཀྱིས།། ལུས་འདམ་མའི་ནང་ལས་ཡར་མི་དྲང་།། ཡར་དྲང་ཚུགསཔ་གཅིག་དང་མ་
ཚུགསཔ་གཉིས།། ཡར་དྲང་ཚུགས་ན་གངས་ཆུ་བཀའ་དྲིན་ཨིན།། དྲང་མ་ཚུགས་
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ན་གླང་ཅུང་ལས་དབང་མས།། ངེ་གླང་ཅུང་ལས་དབང་ཆེ་མ་བཅུག། ཡ་གངས་ཆུ་
བཀྲིན་བསམ་བཅུག། ནཱ་གཤོང་ཞིང་ཁྲ་མོའི་འབོལ་ཁ།། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་
མ་གིས།། ལྟོ་མཛར་ཚ་ཏོམ་རྡོ་འདེ་བཅིངས།། བསིལ་ཆང་གར་མ་མཚོ་འདེ་
འཁྱིལ།། གླང་ཆག་བཅུད་ཅན་ཉ་འདེ་གཞིབས།། ནཱ་གཡང་ཞིང་ཁྲ་མོར་འབག་
འོང་དོ།། དགུང་ཁྲི་གདུགས་ལ་དང་ཆགས་ཆེ་ཡི།། གནགཔོ་བདུད་དང་འདྲ་བའི་
གྲིབ་བསིལ་འདི།། ཡར་རི་ནགས་མགུ་ལས་མར་མར་བཤུད།། ཐང་བདེ་མོའི་ཐང་
ལུ་འབབ་ད།ོ། ད་ང་བཅས་ལྟོ་ཚང་གསུམ་པོ་འདི།། ཨོག་ཁང་གསེར་གྱི་སོྒྲམ་ཅུང་
ནང་།། བྱེ་ཆག་བཟའ་བར་ད་འགྱོ་གེ །གསེར་གྱི་ཁ་མིག་ང་འབག་གེ །གཉའ་ཤིང་
དྲོ་རི་ཁྱདོ་གཉིས་འབག། ཁང་བཟང་ཁྲ་མོར་ད་འགྱོ་གེ།  
རྟརྟ་་ལལོ་ོ་པཔའའི་ི་གླགླངང་་སྐསྐདད།།  
ཤོག་སྨ་ - ང་རའི་གཡང་ལེགས་འདི།། རྣའུ་སྒྲ་འཛི་རྒྱལམོ་ཕྱི་ལས་ཉན།། 
སེམས་རིག་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ནང་ལས་གཟུང་།། གཡང་ལེགས།། གཡང་ལེགས།
 །ལོག་ཤོག། རྣའུ་སྒྲ་འཛི་རྒྱལམོ་ཕྱི་ལས་ཉན།། སེམས་རིག་པའི་
ལྕགས་ཀྱུ་ནང་ལས་གཟུང་།། མཇུག་མ་དར་གྱི་ཕོད་ཁ་ཚུར་མ་གཡུགན།། ང་ལྕང་
མ་སྦྱིག་ཅུང་ཕར་མི་དྲང། །ལོག་ཅིག ཨ་ལོ།། ང་ལྕང་མ་སྦྱིག་ཅུང་གསུམ་པོ་
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འདི།། གཤོང་ཞིང་ཕུད་ཏ་བཅོ་ལྔམ་འདི། ཨོའི།། གཤོང་ཞིང་ལས་དབང་ཆེ་བའི་
ནང་།། གླང་ཅུང་གོམ་པ་ཞེ་མ་ལོག། ཨོའི། ལོག་ཤོག།། ཨ་ལོ།། ལུས་
གཤོང་ཞིང་ཁྲམ་ལས་མ་ཐལ་བར།། སེམས་བཤལ་སོྐར་རྐྱབ་པར་མ་གཏང་།། 
ཨོའི། ཤོག་ད།། ལོག་ཤོག །གཡང་ལེགས་ཡ།། སྒྱིད་པར་ཤ་ཁྲག་མེད་
རུང་།། ནང་རིག་པ་ལྕགས་འདེ་ཡོད་པ། །ལོག་ཅིག །ཨ་ལོ།། གཡང་ལེགས་
ལོག། ལོག་ཅི། ཨ་ལོ།། ང་བཅས་ལྟོ་ཚང་གསུམ་པོ་འདི་ཡང་།། ནམ་ཐོ་
རངས་བཏོན་པའི་ལཱ་ཆད་འདི།། ལཱ་བྱེལ་བཏགས་ས་མ་བཀལ་བར།། ནམ་ཕྱེད་
ཨིན་རུང་མི་བཞག་ལོ།།   
ཤཤརར་་ཕྱཕྱོོགགསས་་པཔའའི་ི་ཀཀ་་བབཤཤདད།།  
ཀ་བ་མ་སྤྱད་པ་ག། ཁ་རང་བཟའ་ལེ་མང་ཕ།། ག་དང་རིང་མ་ཀབ་ཉི།། ང་ཉི་ཆི་
ཉི་ཕ་དུ།། ཅ་ལ་མ་ཝ་སོང་ངོ།། ཆ་ག་ཐ་ཁཱན་མང་ཕ།། ཇ་ཐུར་ཇ་མ་ཀབ་ཉི།། ཉ་
གའི་ཐ་གའི་ཕ་ལེ།། ཏ་གིས་དོར་བཱ་ད་བུ།། ཐག་ལ་རང་ཏན་གཅད་ཅོ།། ད་ལ་ཡ་
ཕ་ད་བུ།། ན་ཐན་ལེགས་པུ་ཨའི་ན།། པ་ལང་གོ་བ་ད་བུ།། ཕ་མ་ཏའི་བུ་ཨོ་ཕེ།། 
བ་ཏའི་ཕོམ་ཏའི་ཁེ་ཉི།། མ་འགྲིགས་པ་ཤོ་མ་ཨའི།། ཙ་ར་ཙོ་རོ་རའི་པ།། ཚ་ལ་
ཕི་ལེ་མར་བ།། ཛའི་ཡོང་ཏེ་ཁེ་ན།། ཝ་རོང་ལིག་པ་གཤིན་རྗེ།། ཞ་ལ་ཞོ་ལས་ནང་
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ཀ།། ཟ་ཁན་ཇམ་ཁན་ཨོ་ཕེ།། འ་ར་འུ་རུ་ནང་ཀ།། ཡ་ལས་ཐུར་བུ་མང་ཕ།། ར་
ལ་རང་ཏན་ཨ་ོཕ།། ལ་ན་སངས་རྒྱས་བདག་ནི།། ས་ལ་རང་ཏན་ཚོ་ལེ།། ས་ལ་རང་
ཏན་ཆོ་བ།། ཧ་ཏའི་མ་གོ་ནའི་ལ།། ཨ་ལོ་ཨ་ཙའོ་ཨ་ོཕེ།།   
བླབླམམ་་སླསློབོབ་་དདཔཔོནོན་་གྱགྱི་ི་ཞཞབབསས་་སྐྱསྐྱེལེལ་་ཨཨའའོ་ོ་ལལ་་ཧཧོ།ོ།  
སེར་པོ་གསེར་གྱི་ཁྲི་གདུགས།། གསེར་མོ་གླིང་ལུ་ཐལ་དོ - ཨའོ་ལ་ཧོ།། གསེར་
ལ་གཟི་མདངས་བཏགས་ཏེ།། ཁྲི་གདུགས་ཤུལ་ལུ་ལུས་ཤོག - ཨའོ་ལ་ཧོ།། 
དཀར་པོ་དུང་གི་ཟླ་བ།། རི་ནགས་ལ་མོ་བརྒལ་ད ོ- ཨའོ་ལ་ཧོ།། རི་ནགས་སྤྲིན་
གྱིས་བཅད་དེ།། ཟླ་བ་ཤུལ་ལུ་ལུས་ཤོག - ཨའོ་ལ་ཧོ།། སློབ་དཔནོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས།། རྔ་ཡབ་གླིང་ལུ་ཐལ་ད ོ - ཨའོ་ལ་ཧོ།། ཚེགཏོར་ཚེབུམ་གཉིས་པོ།། 
མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོར་བཞག་གནང་ - ཨའོ་ལ་ཧོ།། སྦྱིན་བདག་གསེར་གྱི་ས་
གཞི།། མ་འགྱུར་བརྟན་པར་བཞུགས་གནང་ - ཨའོ་ལ་ཧོ།། ཆོས་ཡོན་མྱུར་དུ་
མཇལ་བའི།། བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་ཞུ་ག ེ- ཨའོ་ལ་ཧོ།།    
བྱབྱ་་པཔོདོད་་ཀྱཀྱི་ི་བབཤཤདད་་པཔ།།  
ཀོ་ཀ་ལི་ཀོ་ - བྱ་པོད་ང་རའི་གཟུགས་ཁར།། དགེ་སློང་ཁལ་ལྔའི་ན་བཟའ་ཡོད།། 
ག་ལུ་ཡང་མི་བཙོང་། ང་རང་ར་དག ོ།ཀོ་ཀ་ལི་ཀོ་ - བྱ་པོད་ང་རའི་མཆ་ོཏོ་ཁར།། 
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དཔོན་པོ་ཁལ་ལྔའི་བཞུགས་གདན་ཡོད།། ག་ལུ་ཡང་མི་བཙོང་།། ང་རང་ར་
དགོ །ཀོ་ཀ་ལི་ཀ་ོ - བྱ་པོད་ང་རའི་མགུ་ལུ།། བླ་མ་ཁལ་ལྔའི་དབུ་ཞྭ་ཡོད།། ག་
ལུ་ཡང་མི་བཙོང་། །ང་རང་་དགོ །ཀ་ོཀ་ལི་ཀ་ོ - བྱ་པོད་ང་རའི་འགྲམ་པར།། 
གྲུབ་ཐོབ་ཁལ་ལྔའི་ཞལ་རྒྱ་ཡོད།། ག་ལུ་ཡང་མི་བཙོང་།། ང་རང་ར་དགོ །ཀོ་ཀ་
ལི་ཀོ་ - བྱ་པོད་ང་རའི་མཇུག་མ་ནང་།། བུམ་པ་ཁལ་ལྔའི་མདོངས་སོྒྲ་ཡོད།། ག་
ལུ་ཡང་མི་བཙོང་།། ང་རང་ར་དག ོ།ཀོ་ཀ་ལི་ཀ་ོ - བྱ་པོད་ང་རའི་གཤོག་པར།། 
མདའ་དཔོན་ཁལ་ལྔའི་མདའ་སྒྲོ་ཡོད།། ག་ལུ་ཡང་མི་བཙོང་།། ང་རང་ར་
དགོ །ཀོ་ཀ་ལི་ཀ་ོ - བྱ་པོད་ང་རའི་རྐང་པར།། ཚེདར་ཁལ་ལྔའི་མདའ་ལྕགས་
ཡོད།། ག་ལུ་ཡང་མི་བཙོང་།།  ང་རང་ར་དག ོ  །ཀོ་ཀ་ལི་ཀོ་ - བྱ་
པོད་ང་རའི་ སྐེ་ལུ།། བུ་མོ་ཁལ་ལྔའི་རྒྱན་ཆ་ཡོད།། ག་ལུ་ཡང་མི་
བཙོང་།།  ང་རང་ར་དག། ཀོ་ཀ་ལི་ཀོ་ - བྱ་པོད་ང་རའི་ཁ་ལུ།། དམག་དཔོན་
ཁལ་ལྔའི་ཀྲིང་ཀ་ཡོད།། ག་ལུ་ཡང་མི་བཙོང་།། ང་རང་ར་དགོ །ཀོ་ཀ་ལི་ཀོ་ - 
བྱ་པོད་ང་རའི་མགྲིན་པ་ལུ།། གཞས་མོ་ཁལ་ལྔའི་སྐད་སྙན་ཡོད།། ག་ལུ་ཡང་མི་
བཙོང་། །ང་རང་ར་དགོ །ཀོ་ཀ་ལི་ཀོ་ - བྱ་པོད་ང་ཡང་མི་སྡོད་པར།། ནམ་
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མཁའི་དབྱིངས་ལུ་འཕུར་འགྱོ་ག ེ །ལ་དང་ལུང་པ་བརྒལ་འགྱོ་ག ེ །གཡུས་བཟང་
དགའ་ཧེང་དཔྱད་འགྱོ་གེ །།  
རྒརྒནན་་མམོའོའི་ི་བུབུ་་སྐསྐལལ།།  
ལོྷ་ལྗོངས་ཡངས་པའི་ནང་ཤེད་ན།། རྒན་མོ་མ་ལ་སྲས་གསུམ་འཁྲུངས།། སྲས་ལ་
ཆེ་བ་མཚན་ལྡན་བླ་མ་འཁྲུངས།། མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ལས་དེ་སྦེ་གསུངས།། 
ང་ནི་མི་སྡོད་མངའ་རིས་ཕྱོགས་སུ་འགོྲ །སྟོད་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་ཆསོ་ལུ་མཁས།། 
ཆོས་ཁོང་དང་འགྲན་མཁན་ཡོང་དོགས་མེད།། ཁོང་དང་འགྲན་མཁན་ཡོད་ནའ་ཁྱིད་
ཤོག་ཨཱ།། སྲས་ལ་བར་མ་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་འཁྲུངས།། དབང་ཆེན་དཔོན་པོའི་
ཞལ་ལས་དེ་སྦེ་གསུངས།། ང་ནི་མི་སྡོད་རྒྱ་ནག་གཡུས་ལུ་འགོྲ།། ཁོང་རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་པོ་ཆོས་ལུ་མཁས།། ཆོས་ཁོང་དང་འགྲན་མཁན་ཡོང་དོགས་མེད།། ཁོང་དང་
འགྲན་མཁན་ཡོད་ན་འཁྱིད་ཤོག་ཨཱ།། སྲས་ལ་ཆུང་བ་སྟག་ཤར་གཞོན་པ་
འཁྲུངས།། སྟག་ཤར་གཞོན་པའི་ཞལ་ལས་དེ་སྦེ་གསུངས།། ང་ནིམི་སྡོད་བདོ་ཀྱི་
གཡུས་ལུ་འགྲོ །བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཆོས་ལ་མཁས།། ཆོས་ཁོང་དང་འགྲན་
མཁན་ཡོང་དོགས་མེད།། ཁོང་དང་འགྲན་མཁན་ཡོད་ན་འཁྱིདཤོག་ཨཱ།།  
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སྤུསྤུནན་་མམཆཆེདེད་་གགསུསུམམ།།  
ཡ་གི་ནམ་མཁའ་ཡས་ལུ་གཟིགས་གནང་།། ཡ་ལུ་སྐར་མ་སྤུན་གསུམ་ཤར་
ནུག། གཅིག་ནི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁརོ།། གླིང་བཞི་སྐོར་མི་གཅིག་དགོ་
པས།། གཅིག་ནི་ཞོ་ཤེལ་འོད་ཟེར་ཅན་མ།། སྲིད་པའི་མུན་པ་སེལ་མི་གཅིག་དགོ་
པས།། གཅིག་ནི་སྨིན་དྲུག་རྒྱལ་མོ་ཨིན་མས།། ནམ་ཚོད་གཟུང་མི་གཅིག་དགོ་
པས།། མ་གི་ས་གཞི་མས་ལུ་གཟིགས་གནང་།། མདངས་མཚར་མེ་ཏོག་སྤུན་
གསུམ་ཤར་ནུག། མེ་ཏོག་གཅིག་ནི་སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག། སྤང་གི་རྒྱན་ཆ་གཅིག་དགོ་
པས།། མེ་ཏོག་གཅིག་ནི་སེར་ཤོག་མེ་ཏོག། ལྡུམ་རྭའི་རྒྱན་ཆ་གཅིག་དགོ་པས།། 
མེ་ཏོག་གཅིག་ནི་ཧ་ལོ་མེ་ཏོག། གངས་གི་རྒྱན་ཆ་གཅིག་དགོ་པས།། ཕ་གི་གཡུས་
བཟང་བདེ་མོར་གཟིགས་གནང་།། སྐྱིད་པའི་ཕ་མ་སྤུན་གསུམ་འཛོམས་ནུག། 
གཅིག་ནི་བདག་གི་ཡབ་ཨ་པ།། གཏམ་དང་ཚི་གི་གྲོས་དཔོན་གཅིག་དགོ་པས།། 
གཅིག་ནི་བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ།། ཨ་རག་བདུད་རྩི་བྱིན་མི་གཅིག་དགོ་པས།། 
གཅིག་ནི་སྟག་ཤར་གཞོན་པ་ང་རང་།། གླུ་གར་མཆདོ་པ་ཕུལ་མི་གཅིག་དགོ་པས། 
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སསེམེམསས་་གགསསོ།ོ།  
འདི་ནས་པདྨའི་ཐང་ལུ་རྟ་ཕོ་བཏང་།། རྟ་ཕོ་ཨ་མ་སེམས་པ་མ་སོྐྱ།། གཏན་རྐྱང་
པདྨའི་ཐང་ལུ་སྡོད་དོགས་མེད།། དྲེལ་དང་རྒདོ་མོ་བཞག་ནས་ལོག་ནས་འོང་།། 
འདི་ནས་ཀོང་པོའི་གཡུས་ལུ་ནེ་ཙོ་བཏང་།། ནེ་ཙོ་ཨ་མ་སེམས་པ་མ་སྐྱོ་ཅིག། 
གཏན་རྐྱང་ནེ་ཙོ་ཀོང་གཡུས་སོྡད་དོགས་མེད།། ནེ་ཙོ་གསུང་སྙན་གྱུར་ནས་ལོག་
ནས་འོང་།། འདི་ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ལུ་རྨ་བྱ་བཏང་།། སྨ་བྱ་ཨ་མ་སེམས་པ་སོྐྱ་ཅིག། 
གཏན་རྐྱང་རྒྱ་གར་ཤར་ལུ་སྡོད་དོགས་མེད།། རྨ་བྱ་མདོངས་སོྒྲ་འཆམ་ནས་ལོག་
ནས་འོང་། 
མམེ་ེ་ཏཏོགོག་་གླགླིངིང་་།།  
ཤར་གྱི་རྒྱལ་པོའི་གླིང་ནི་ག་ཅིའི་གླིང་།། ཤར་གྱི་རགྱལ་པོའི་གླིང་ནི་མེ་ཏོག་གླིང་།། 
མེ་ཏོག་དེ་ཡི་མདངས་ནི་ག་ཅིའི་མདངས།། མེ་ཏོག་དེ་ཡི་མདངས་ནི་དཀར་པོའི་
མདངས།། མེ་ཏོག་ལགཔ་གིས་བཅག་ན་ལག་གྲིབ་ཕོག། མེ་ཏོག་ཁ་གིས་བཅག་ན་
ཁ་གྲིབ་ཕོག། མེ་ཏོག་སེམས་ཀྱིས་བཅག་སྟེ་ལྷ་ལུ་ཕུལ།། ཤར་གྱི་རྡོ་རྗེ་སེམས་པ་
མེ་ཏོག་བཞེས།། མེ་ཏོག་འདི་ཡི་བཟང་དྲི་ཐུ་ལུ་ལུ།། ཞབས་ཁྲ་འདི་ཡི་འཁྲབ་
ཐངས་ལྡར་མ་ལྡིར།། ལོྷ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་གླིང་ནི་ག་ཅིའི་གླིང་།། ལོྷ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་གླིང་
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ནི་མེ་ཏོག་གླིང་།། མེ་ཏོག་དེ་ཡི་མདངས་ནི་ག་ཅིའི་མདངས།། མེ་ཏོག་དེ་ཡི་
མདངས་ནི་སེར་པོའི་མདངས།། མེ་ཏོག་ལགཔ་གིས་བཅག་ན་ལག་གྲིབ་ཕོག། མེ་
ཏོག་ཁ་གིས་བཅག་ན་ཁ་གྲིབ་ཕོག།། མེ་ཏོག་སེམས་ཀྱིས་བཅག་སྟེ་ལྷ་ལུ་ཕུལ།། 
ལོྷ་ཡི་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་མེ་ཏོག་བཞེས།། མེ་ཏོག་འདི་ཡི་བཟང་དྲི་ཐུ་ལུ་ལུ།། 
ཞབས་ཁྲ་འདི་ཡི་འཁྲབ་ཐངས་ལྡར་མ་ལྡིར།། ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གླིང་ནི་ག་ཅིའི་
གླིང་།། ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གླིང་ནི་མེ་ཏོག་གླིང་།། མེ་ཏོག་དེ་ཡི་མདངས་ནི་ག་ཅིའི་
མདངས།། མེ་ཏོག་དེ་ཡི་མདངས་ནི་དམར་པོའི་མདངས།། མེ་ཏོག་ལགཔ་གིས་
བཅག་ན་ལག་གྲིབ་ཕོག། མེ་ཏོག་ཁ་གིས་བཅག་ན་ཁ་གྲིབ་ཕོག། མེ་ཏོག་སེམས་
ཀྱིས་བཅག་སྟེ་ལྷ་ལུ་ཕུལ།། ནུབ་ཀྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མེ་ཏོག་བཞེས།། མེ་ཏོག་
འདི་ཡི་བཟང་དྲི་ཐུ་ལུ་ལུ།། ཞབས་ཁྲ་འདི་ཡི་འཁྲབ་ཐངས་ལྡར་མ་ལྡིར།། བྱང་གི་
རྒྱལ་པོའི་གླིང་ནི་ག་ཅིའི་གླིང་།། བྱང་གི་རྒྱལ་པོའི་གླིང་ནི་མེ་ཏོག་གླིང་།། མེ་ཏོག་
དེ་ཡི་མདངས་ནི་ག་ཅིའི་མདངས།། མེ་ཏོག་དེ་ཡི་མདངས་ནི་ལྗང་ཁུའི་མདངས།། 
མེ་ཏོག་ལགཔ་གིས་བཅག་ན་ལག་གྲིབ་ཕོག། མེ་ཏོག་ཁ་གིས་བཅག་ན་ཁ་གྲིབ་
ཕོག། མེ་ཏོག་སེམས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ལྷ་ལུ་ཕུལ།། བྱང་གི་དོན་ཡོན་གྲུབ་པ་མེ་
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ཏོག་བཞེས།། མེ་ཏོག་འདི་ཡི་བཟང་དྲི་ཐུ་ལུད་ལུད།། ཞབས་ཁྲ་འདི་ཡི་འཁྲབ་
ཐངས་ལྡར་མ་ལྡིར།།   
ཟཟམམ༌༌པཔ་་གགི་ི་སྐསྐོརོར།།  
ཟམ་གཅིག་མི་བཙུགས་ཟམ་གཅིག་བཙུགས།། ཟམ་གཅིག་གསེར་གྱི་ཟམ་ལྕགས་
བཙུགས།། གསེར་གྱི་ཟམ་པའི་ཟམ་ལྕགས་ལས།། མཚན་ལྡན་བྱིན་རླབས་ཅན་
ཅིག་བྱོན།། མཚན་ལྡན་འབྱོན་པའི་གསོལ་རས་ནི།། བྱིན་རླབས་སྲུང་སྐུད་གནང་
བཞིན་འདུག། ཟམ་གཅིག་མི་བཙུག་ཟམ་གཅིག་བཙུགས།། ཟམ་གཅིག་དངུལ་གྱི་
ཟམ་ལྕགས་བཙུགས།། དངུལ་གྱི་ཟམ་པའི་ཟམ་ལྕགས་ལས།། དབང་ཆེན་སྐུ་
བསོད་ཅན་ཅིག་བྱནོ།། དབང་ཆེན་འབྱོན་པའི་གསལོ་རས་ནི།། ཟས་ནོར་ལོངས་
སྤྱོད་གནང་བཞིན་འདུག། ཟམ་གཅིག་མི་བཙུགས་ཟམ་གཅིག་བཙུགས།། ཟམ་
གཅིག་དུང་གི་ཟམ་ལྕགས་བཙུགས།། དུང་གི་ཟམ་པའི་ཟམ་ལྕགས་ལས།། ཡབ་
ཆེན་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཅིག་བྱོན།། ཡབ་ཆེན་འབྱོན་པའི་གསོལ་རས་ནི།། ཧིང་གཏམ་
ཚི་གསུམ་གནང་བཞིན་འདུག།  
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གགེ་ེ་སསརར་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔོའོའི་ི་དདབུབུ་་ཞྭཞྭ།།  
དབུ་ཞྭ་བཞེས་ཅིག་དབུ་ཞྭ་བཞེས།། དབུ་ཞྭ་གསེར་འདོ་ཅན་ཅིག་བཞེས།། དབུ་ཞྭ་
གསེར་འོད་ཅན་དེ་ག་གིས་བཞེས།། དབུ་ཞྭ་གསེར་འོད་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་བཞེས།། 
གེ་སར་རྒྱལ་པོས་དབུ་ཞྭ་དེ་བཞེས་ན།། དགྲ་བོ་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ཆོས་ལུ་བསྡུས།། 
ན་བཟའ་བཞེས་ཅིག་ན་བཟའ་བཞེས།། ན་བཟའ་དར་དང་གོས་ཆེན་བཞེས།། ན་
བཟའ་དར་དང་གོས་ཆེན་ག་གིས་བཞེས།། ན་བཟའ་དར་དང་གོས་ཆེན་གེ་སར་རྒྱལ་
པོས་བཞེས།། གེ་སར་རྒྱལ་པོས་ན་བཟའ་དེ་བཞེས་ན།། དགྲ་བོ་སྣང་སྲིད་དམ་
ཉམས་ཆོས་ལུ་བསྡུས།། ཞབས་ལྷམ་བཞེས་ཅིག་ཞབས་ལྷམ་བཞེས།། ཞབས་
ལྷམ་བུད་གླིང་རྒྱ་ཕྱིང་ཅན་ཅིག་བཞེས།། ཞབས་ལྷམ་བུད་གླིང་རྒྱ་ཕྱིང་ག་གིས་
བཞེས།། ཞབས་ལྷམ་བུད་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་བཞེས།། གེ་སར་རྒྱལ་པོས་
ཞབས་ལྷམ་དེ་བཞེས་ན།། དགྲ་བོ་སྣང་སྲིད་མ་རུངས་ཆོས་ལུ་བསྡུས།།  །།  
དདགག་་སྣསྣངང་་གགི་ི་བབཤཤདད་་པཔ།།  
རྒྱ་རི་རྒྱ་ཐང་འགྲིམ་མི་རྨ་བྱ་འདི།། རྒྱ་བཟའ་བུ་མོའི་སེམས་ལུ་ལྷང་ལྷང་ཡོད།། 
རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ལུ་དུང་དུང་ཡོད།། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལས་མ་གྲོལ་
བར།། རྒྱ་རི་རྒྱ་ཐང་འགྲིམས་རུང་སེམས་འཁྲུལ་བས།། བོད་རི་བོད་ཐང་འགྲིམ་མི་
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སྐྱི་བསེར་འདི།། པད་སྐོར་ཅན་མའི་སེམས་ལུ་ལྷང་ལྷང་ཡོད།། སྤྲུལ་པའི་ཆོས་
རྒྱལ་ཐུགས་ལུ་དུང་དུང་ཡོད།། སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་བཀའ་ལས་མ་གོྲལ་བར།། 
བོད་རི་བདོ་ཐང་འགྲིམས་རུང་སེམས་འཁྲུལ་བས།། ལོྷ་ཡི་ཤིང་ནགས་འགྲིམ་མི་ཁུ་
བྱུག་འདི།། རྣས་གཡུ་ཅན་མའི་སེམས་ལུ་ལྷང་ལྷང་ཡོད།། མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་
ཐུགས་ལུ་དུང་དུང་ཡོད།། མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལས་མ་གྲོལ་བར།། ལོྷ་ཡི་
ཤིང་ནགས་འགྲིམས་རུང་སེམས་འཁྲུལ་བས།། རོྫང་ཆེན་གཡུས་བཟང་འགྲིམ་མི་
ཚོགས་མ་འདི།། སྨན་ཅུང་བུ་མོའི་སེམས་ལུ་ལྷང་ལྷང་ཡོད།། དབང་ཆེན་དཔོན་གྱི་
ཐུགས་ལུ་དུང་དུང་ཡོད།། དབང་ཆེན་དཔོན་གྱི་བཞའ་ལས་མ་གྲོལ་བར།། ཚོགས་
མ་གཡུས་བཟང་འགྲིམས་རུང་སེམས་འཁྲུལ་བས།།  
ཁྲུཁྲུངང་་ཁྲུཁྲུངང་་དདཀཀརར་་མམོ།ོ།  
བཞུགས་ཁྲི་མགུ་གི་མཚན་ལྡན།། ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོའི་གླུ་ལུ་གསན།། ཁྲུང་ཁྲུང་
དཀར་མོ་འོང་འོང།། གངས་ཅན་བོད་ལས་འོང་འོང་།། རྐང་པ་ལྕགས་ཀྱི་གེྱ་
ལྕགས།། འཛམ་གླིང་ས་མཐའ་བསྐོར་ཡི།། ཕ་ཡུལ་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས།། སྐོར་བ་
ལན་གསུམ་རྐྱབ་ཅི།། སྐྱིད་པའི་མང་སྡེ་ལུང་པར།། ཞིམ་པའི་ཤམ་བྱཱ་འཚོ་ནུག། 
དགའ་བའི་ཕོག་སྦྱིས་ཐང་ནང་།། བསིལ་དྲོད་ངངམ་གྱིས་ལྡན་པས།། ཁྲུང་ཁྲུང་
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དཀར་མོ་དགའ་ད།ོ། ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་སྐྱིད་ད།ོ། དགའ་ཝདང་སྐྱིད་པའི་བར་ན།། 
ཞག་དང་ཟླ་བ་སོང་ནུག། ཚད་པའི་ངར་དགུ་ལང་ཚེ། གངས་ཅན་བོད་ལུ་འཕུར་
གེ །གཤོག་སྒྲོ་གཡས་པ་ལྡིང་ཤོག། གསེར་གྱི་གཤོག་སོྒྲ་ལྡིང་ཤོག། གཤོག་སྒྲོ་
གཡོན་པ་ལྡིང་ཤོག། དངུལ་གྱི་གཤོག་སྒྲོ་ལྡིང་ཤོག། གསེར་གཤོག་དངུལ་གཤོག་
གཉིས་ཀུ།། འཁྱུག་འཁྱུག་ལྡེམ་ལྡེམ་འབད་དེ།། ལང་ལིང་ལེའུ་དང་སྦྲགས་ཏེ།། 
སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་།། གཡས་སོྐར་ལན་གསུམ་རྐྱབ་གེ །ཀྲོང་
གསར་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག སེམས་ཀྱིས་དམིགས་ཏེ་འཕུར་ག། བྱིན་རླབས་ཅན་
གྱི་སྐུ་རྗེས།། གཡས་སོྐར་ལན་གསུམ་རྐྱབ་སྟེ།། ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་ང་ར་།། 
འཛམ་གླིང་ས་མཐའ་བསྐོར་གེ། 
ལལསས་་འའབྲབྲསས་་སྐསྐོརོར།།  
རྒྱ་ཡི་གླང་མོ་རིན་ཆེན་འདི།། ལུས་རྒྱ་ཐང་འགྱིམས་ཏེ་སྡོད་རུང་།། སེམས་གངས་
ཆུ་འཐུང་པ་བཏང་ད་ཡི།། སེམས་གངས་ཆུ་འཐུང་པའི་ཕན་ཡོན་གྱིས།། ལུས་ཚད་
པའི་ནང་ལས་ཡར་དྲང་ད།། ཡར་དྲང་ཚུགས་གཅིག་དང་མ་ཚུགས་གཉིས།། དྲང་
ཚུགས་གླང་མོའི་ལས་དབང་ཨིན།། རང་གླང་མོའི་ལས་དབང་མྱོང་མ་བཅུག། ངེའི་
བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་བཅུག་ཅིག། དཔེ་མ་ཤེས་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་གཅིག། 
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གཡུས་བཟང་ཕོྱགས་ཀྱི་སྨན་ཆུང་འདི།། ལུས་སོྐྱ་མོའི་གཡུས་ལུ་སྡོད་རུང་།། 
སེམས་དགོན་བཟང་བསྐོར་བར་བཏང་ད་ཡི།། སེམས་དགོན་བཟང་བསྐོར་བའི་ཕན་
ཡོན་གྱིས།། ལུས་སོྐྱ་མོའི་གཡུས་ལས་ཡར་དྲང་ད།། ཡར་དྲང་ཚུགས་གཅིག་དང་
མ་ཚུགས་གཉིས།། ཡར་དྲང་ཚུགས་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཨིན།། དྲང་མ་ཚུགས་སྨན་
ཆུང་ལས་དབང་ཨིན།། རང་སྨན་ཆུང་ལས་དབང་མྱངོ་མ་བཅུག། ངེའི་བླ་མའི་
བཀའ་དྲིན་བསམ་བཅུག་ཅིག། གངས་ཁ་བ་ནང་གི་བྱི་ཅུང་འདི།། ལུས་ཁ་བའི་
འདམ་མར་འབྱིམ་རུང་།། སེམས་ཤམ་བྱཱ་གཟིལ་བར་བཏང་ད་ཡི།། སེམས་ཤམ་
བྱཱ་གཟིལ་བའི་ཕན་ཡོན་གྱིས།། ལུས་ཁ་བའི་ནང་ལས་ཡར་དྲང་ད།། ཡར་དྲང་
ཚུགས་གཅིག་དང་མ་ཚུགས་གཉིས།། ཡར་དྲང་ཚུགས་ན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཨིན།། 
དྲང་མ་ཚུགས་བྱི་ཅུང་ལས་དབང་ཨིན།། རང་བྱི་ཅུང་ལས་དབང་མྱངོ་མ་བཅུག། 
ངེའི་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་བཅུག་ཅིག།  
རྒྱརྒྱ་་ལལ་་ཡཡངང་་ཀཀའའི་ི་སྐསྐོརོར།།  
མཐོཝ་རྡོ་ཀྱོང་ལ་མོའི་རྒྱབ་ལས།། མདེའུ་རྒྱ་ལ་ཡང་ཀ་ཟུང་གཅིག་འཁྲུངས།། 
འཁྲུངས་བདེན་ག་མི་བདེན་ཨ་ཁོ་རེ།། འཁྲུངས་ནུག་ཟེར་རུང་བདེན་ཚི་ཡོད།། 
ཡར་མདའ་མགུ་སྒྲོ་གིས་བརྒྱན།། མར་མདའ་མཇུག་ལྕགས་ཀྱིས་སྤུབས།། 
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མདའ་བར་དར་གྱིས་ཤབ་སྟེ།། མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མའོི་ནང་ལུ།། བསང་དང་སོྤས་
ཀྱིས་བདུགས་བཞག་གེ །འཕྲལ་རྐྱབ་མདའ་དགོ་ཟེར་ར་མི་སླབ།། མཇུག་ཕྱྭ་དང་
གཡང་ལུ་ཞུ་ཆེ་གེ།  
མམདདའའ་་ཡཡི་ི་ཁཁ་་བབཤཤདད་་དདངང་་པཔ།།  
ལ་རྨོ་ལི་ལ་ཡི་ཕུག་ལུ།། མདེའུ་རྒྱ་ལ་ཡང་ཀ་སྐྱེས་ནུག་ལོ།། རང་མི་ཚེསྟག་ཤར་
གཞོནམ་འདི།། མདེའུ་རྒྱ་ལ་ཡང་ཀ་ཆ་གཅིག་བཅད།། མདའ་མགུ་སྒྲོ་གིས་
བརྒྱན།། མདའ་མཇུག་ལྕགས་ཀྱིས་བསྐོར།། མདའ་བར་དར་གྱིས་སྤུར།། སྤང་
གསེར་ཤོང་སྤང་གི་འབོལ་ཁ།། ཉམས་དགའ་བའི་རྐྱབ་མདའ་འདི་མི་འབད།། 
ནང་དོག་སར་འཕྱལ་རི་རྐྱབ་ནི་ཨིན།། སྐུགས་བཀའ་རི་རྐྱབ་པ་ང་གཏང་གེ། 
འབའ་དཀར་ཅུང་རྒྱལམོ་ང་གཟིལ་གེ། ཁྱེད་ལྟོ་ཚང་མཉམ་རོགས་གཞོནམ་ཚུ།། 
འཆམ་པད་སྐོར་འགྱིར་བ་ང་བཝགཏང་གེ། འེང་ས་འེང་ང་ཡོད་ལྟོ་ཚང་གི།  
མམདདའའ་་ཡཡི་ི་ཁཁ་་བབཤཤདད་་གགཉཉིསིས་་པཔ།།  
མདའ་མོ་ལྡིང་ས་མདའ་མོ་ལྡིང་།། མདའ་མོ་ལྡིང་ན་ཤར་ལུ་ལྡིང་།། ཤར་རྡོ་རྗེ་
སེམས་དཔའི་ལྷ་དང་མཇལ།། མདའ་ལྷ་དང་འདྲཝ་ཅིག་འབའ་ཁར་ཆགས།། 
མདའ་མོ་ལྡིང་ས་མདའ་མོ་ལྡིང་།། མདའ་མོ་ལྡིང་ན་ལོྷ་ལུ་ལྡིང་།། ལོྷ་རིན་ཆེན་
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འབྱུང་ལྡན་ལྷ་དང་མཇལ།། མདའ་ལྷ་དང་འདྲཝ་ཅིག་འབའ་ཁར་ཆགས།། མདའ་
མོ་ལྡིང་ས་མདའ་མོ་ལྡིང་།། མདའ་མོ་ལྡིང་ན་ནུབ་ལུ་ལྡིང་།། ནུབ་སྣང་བ་མཐའ་
ཡས་ལྷ་དང་མཇལ།། མདའ་ལྷ་དང་འདྲཝ་ཅིག་འབའ་ཁར་ཆགས།། མདའ་མོ་
ལྡིང་ས་མདའ་མོ་ལྡིང་།། མདའ་མོ་ལྡིང་ན་བྱང་ལུ་ལྡིང་།། བྱང་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་
ལྷ་དང་མཇལ།། མདའ་ལྷ་དང་འདྲཝ་ཅིག་འབའ་ཁར་ཆགས།།  
མམདདའའ་་རྩརྩེདེད་་སྐསྐབབསས་་ཀྱཀྱི་ི་ཇཇ་་མམཆཆོདོད།།  
རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་ལས་སྐུའི་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་མཆོད།། གནས་
འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ལས་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མཆོད།། གནས་ཆེན་རི་བ་ོཏ་
ལ་ལས་གསུང་གི་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཆོད།། རོྫང་སྤུ་ན་རྫོང་གི་ནང་ལས་
ཆོས་སྲུང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མཆོད།། དགོན་རྟ་ལོག་དཔལ་གྱི་དགོན་པ་ལས་རྒྱལ་
ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མཆོད།། ཐིམ་ཕུ་བདེ་ཆེན་ཕུག་ལས་དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་
ལེན་མཆོད།། བྱང་མགར་ས་ལྕགས་ཀྱི་ཐགོ་ཁ་ལས་སྒོ་མོ་ལྕགས་ཀྱི་རལ་ན་
མཆོད།། དགོན་ནས་པ་ལྡེམ་པའི་ལོགས་ལས་བོད་བཙན་མགོན་པོ་ཨང་ཀུ་ར་
མཆོད།། བྲག་རི་དཀར་པོའི་ལོགས་ལས་ཤེལ་རྔ་རངོ་རི་དཀར་པོ་མཆོད།། ཆུ་མོ་
དུང་འབྱུང་སའི་རྐ་ལས་སྦས་ཀྱི་གླང་བྲག་སྤུན་གསུམ་མཆོད།། སྤང་དང་ནགས་ཀྱི་
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མཚམས་ལས་བཙན་གྱི་གཡང་མི་སྤུན་བདུན་མཆོད།། གནས་ཤིང་གནས་རྡོ་ཀླུ་རྡོ་
ལས་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་མཆོད།། ཟ་མོ་མདངས་སུ་ཧལ་བའི་གཉིད་
ལམ་ནང་།། གཉིད་ལམ་མི་མཐོང་དགུ་མཐོང་།། མཐོངམ་ལན་གྱངས་མང་ཚད་
བཤད་དགོ་ལོ།། སྤང་གསེར་ཤོག་སྤང་གི་འབོལ་ཁ་ལུ།། རྩེདམོ་མདའ་རྩེད་རྡོས་
སྐོར་བརྡུངམ་མཐངོ་།། ཕམ་ཕམ་རོགས་ལུ་སྤྲོད་པ་མཐོང་།། རྒྱལ་རྒྱལ་རང་གིས་
ཐོབ་པ་མཐོང་།། མཆོད་མཆོད་རང་གིས་མཆོད་པ་མཐོང་།། གཉིད་ལམ་བཟང་པོའི་
རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ལས།། ད་རིས་རྒྱལ་ཁ་རང་གིས་འཐོབ་པ་ལེགས་སོ།། ཇ་
མཆོད་དེ་ཕྱི་ཁ་ལས་འབྱོན་མི་མདའ་རྩེདཔ་ཚུ་གིས་འབའ་ཁར་གཏང་དགོཔ་ཨིན་
ནོ།།   
མམདདའའ་་རྩརྩེདེད་་སྐསྐབབསས་་ཀྱཀྱི་ི་ཆཆངང་་མམཆཆོདོད།།  
བཞེས་སྤྲོ་ཡར་མཆོད་ཡ་ར་མཆདོ།། ཡར་མཆོད་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལུ་མཆོད།། ལྷའི་
དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ཆང་ཕུད་བཞེས།། ལྷ་ཕྲུག་མང་པོ་འཛུམ་མདངས་ལྡན།། 
བཞེས་སྤྲོ་ཡར་མཆོད་ཡ་ར་མཆདོ།། ཡར་མཆོད་བར་ཕྱོགས་བཙན་ལུ་མཆོད།། 
ཀླུ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་ཆང་ཕུད་བཞེས།། ཀླུ་ཕྲུག་མང་པོ་ཉམས་རེ་དགའ།། བཞེས་
སྤྲོ་ཡར་མཆོད་ཡ་ར་མཆོད།། ཡར་མཆོད་དགོན་ས་ཁྲ་མོར་མཆོད།། མཚན་ལྡན་
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བླ་མ་ཆང་ཕུད་བཞེས།། བྱིན་རླབས་སྲུང་སྐུད་གསོལ་རས་གནང་།། བཞེས་སྤྲོ་
ཡར་མཆོད་ཡ་ར་མཆོད།། ཡར་མཆོད་རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མོར་མཆོད།། དབང་ཆེན་དཔོན་
པོ་ཆང་ཕུད་བཞེས།། གྱི་དང་ཕོར་ཤུབཧ་གར་འབྱོན་བསྣམས།། བཞེས་སྤྲོ་ཡར་
མཆོད་ཡ་ར་མཆདོ།། ཡར་མཆོད་གཡུས་བཟང་ཁྲ་མོར་མཆོད།། ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་
ཆང་ཕུད་བཞེས།། ཤ་ཚའི་ཧིང་གཏམ་ཚི་གསུམ་གནང་།། བཞེས་སྤྲོ་ཡར་
མཆོད་ཡ་ར་མཆདོ།། ཡང་མཆོད་ཁང་ཁྱིམ་ཁྲ་མོར་མཆོད།། ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་ཆང་
ཕུད་བཞེས།། ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་མཚོ་འདེ་འཁྱིལ།། བཞེས་སྤྲོ་ཡར་མཆོད་ཡ་
ར་མཆོད།། ཡར་མཆོད་སྤང་གཤོང་བདེ་མོར་མཆདོ།། སྟག་ཤར་གཞོན་པ་ཆང་
ཕུད་བཞེས།། མདའ་རྩེད་རྡོས་སོྒར་སྤྲོ་ཉམས་བཏོན།། བཞེས་སྤྲོ་ཡར་མཆོད་ཡ་
ར་མཆོད།། ཡར་མཆོད་གླུ་གཞས་རྩེད་དཔོནམ་མཆདོ།། སྨན་ཆུང་བུ་མ་ོཆང་ཕུད་
བཞེས།། གླུ་གར་ཁྲ་མོའི་མཆདོ་པ་ཕུལ།། ཆང་ཕུད་འདི་འབའ་ཁར་ས་གནས་ཀྱི་
ནང་གི་ཨམ་སྲུ་གིས་མཆོད་དགོཔ་ཨིན་པས།།  
མམདདའའ་་མམཇུཇུགག་་སྐསྐབབསས་་ཀྱཀྱི་ི་ལལེགེགསས་་སསོ།ོ།  
གཞས་དཔོན་གྱིས་- འོ་ལེགས་སོ། ལེགས་སོ། (གདངས་དང་
སྦྲགས་ཏེ) འབའ་དང་གྱིབ་བསིལ་སྟེང་ལུ། དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་ཆགས།། 
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གཞས་གཡོག་དམངས་ཀྱིས་- རང་རྒྱལ་བ་ལེགས་སོ། །དཔལ་ཆགས་པ་ལེགས་
སོ།། གཞས་དཔོན་གྱིས་- འོ་ལེགས་སོ། ལེགས་སོ།། དར་ཤིང་མདའ་དར་སྟེང་
ལུ། དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་ཆགས།། གཞས་གཡོག་དམངས་ཀྱིས་- རང་རྒྱལ་བ་ལེགས་
སོ།། དཔལ་ཆགས་པ་ལེགས་སོ།། གཞས་དཔོན་གྱིས་- འོ་ལེགས་སོ། ལེགས་
སོ།། གཞུ་དང་གཞུ་ཐག་སྟེང་ལུ། དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་ཆགས།། གཞས་གཡོག་
དམངས་ཀྱིས་- རང་རྒྱལ་བ་ལེགས་སོ།། དཔལ་ཆགས་པ་ལེགས་སོ།། གཞས་
དཔོན་གྱིས་- འོ་ལེགས་སོ། ལེགས་སོ།། མདའ་དང་སོ་རས་སྟེང་ལུ། དགྲ་ལྷ་
རྒྱལ་པོ་ཆགས།། གཞས་གཡོག་དམངས་ཀྱིས་- རང་རྒྱལ་བ་ལེགས་སོ།། དཔལ་
ཆགས་པ་ལེགས་སོ།། གཞས་དཔོན་གྱིས་- འོ་ལེགས་སོ། ལེགས་སོ།། མཐེ་བོང་
ལགམ་སྦྱར་སྟེང་ལུ། དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་ཆགས།། གཞས་གཡོག་དམངས་ཀྱིས་- 
རང་རྒྱལ་བ་ལེགས་སོ།། དཔལ་ཆགས་པ་ལེགས་སོ།། གཞས་དཔོན་གྱིས་- འོ་
ལེགས་སོ། ལེགས་སོ།། རལ་གྲི་འཁོར་ལོ་སྟེང་ལུ། དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་
ཆགས།། གཞས་གཡོག་དམངས་ཀྱིས་་- རང་རྒྱལ་བ་ལེགས་སོ།། དཔལ་ཆགས་
པ་ལེགས་སོ།། གཞས་དཔོན་གྱིས་- འོ་ལེགས་སོ། ལེགས་སོ།། སྒོ་དང་སྒོ་ཤིང་
སྟེང་ལུ།དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་ཆགས།། གཞས་གཡོག་དམངས་ཀྱིས་ - རང་རྒྱལ་བ་
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ལེགས་སོ།། དཔལ་ཆགས་པ་ལེགས་སོ།། གཞས་དཔོན་གྱིས་- འོ་ལེགས་
སོ།། ལེགས་སོ།། རྦད་སྐད་ལག་གདང་སྟེང་ལུ། དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་ཆགས།། 
གཞས་གཡོག་དམངས་ཀྱིས་- རང་རྒྱལ་བ་ལེགས་སོ།། དཔལ་ཆགས་པ་ལེགས་
སོ།། གཞས་དཔོན་གྱིས་- འོ་ལེགས་སོ། ལེགས་སོ།། ཁང་ཁྱིམ་ཁྲ་མོའི་ནང་ལུ།
 དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་ཆགས།། གཞས་གཡོག་དམངས་ཀྱིས་- རང་རྒྱལ་བ་
ལེགས་སོ།། དཔལ་ཆགས་པ་ལེགས་སོ།། གཞས་དཔོན་གྱིས་- འོ་ལེགས་སོ། 
ལེགས་སོ།། ཅན་སྟེགས་མར་ཆང་སྟེང་ལུ། དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་ཆགས།།  གཞས་
གཡོག་དམངས་ཀྱིས་- རང་རྒྱལ་བ་ལེགས་སོ།། དཔལ་ཆགས་པ་ལེགས་སོ།། 
གཞས་དཔོན་གྱིས་ - འོ་ལེགས་སོ། ལེགས་སོ།། ཁྲོ་ཅུང་ཡར་སྒྲནོ་སྟེང་ལུ། 
དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་ཆགས།། གཞས་གཡོག་དམངས་ཀྱིས་- རང་རྒྱལ་བ་ལེགས་སོ།། 
དཔལ་ཆགས་པ་ལེགས་སོ།། གཞས་དཔོན་གྱིས་- འོ་ལེགས་སོ། ལེགས་
སོ།། ཀུ་ཅུང་ཆང་བཤོ་སྟེང་་ལུ། དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་ཆགས།། གཞས་གཡོག་དམངས་
ཀྱིས་- རང་རྒྱལ་བ་ལེགས་སོ།། དཔལ་ཆགས་པ་ལེགས་སོ།། དེ་སྦེ་མདའ་རྩེདཔ་
ཚུ་གིས་ ལེགས་སོ་བསྐུལ་ཏེ་མདའ་མཇུག་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་མིའི་ཁྱིམ་ནང་འཛུལ་
ཏེ་ ལེགས་སོ་བསྐུལ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་ནོ།།   
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ཆཆངང་་མམཆཆོདོད་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
འོ་ལགས་སོ། དེ་ཡང་ད་རིས་ གཟའ་སྐར་གྲུབ་སྦྱརོ་དཔལ་ཉི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 
ལེགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།། དགའ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སྐྱིད་པ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ། སྨོན་ལམ་ཕུན་སུམ་སོགས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་དུས་ད་རིས་མི་མང་པོ་
འཛོམས་ནས་དགྲ་ལྷ་རྒྱལཔོ་མཆོད་པའི་དུས་འདིར་གཙང་མའི་ཆང་ཕུད་གཏོར་དགོ་
པས། གཙང་མའི་ཆང་ཕུད་གཏོར་བ་ལུ་ཀུ་ལུ་ཀུ་བཤད་ཞུ་དགོ་པས། ཀུ་ལུ་
ཀུ་བཤད་མ་ཞུ་ན་ ཀུ་ལག་ཏུ་ལེན་པ་དོན་གོ་ཆུང་།། དེ་ཡང་ ཆང་ཀུ་བཏབ་པ་ལ་
ས་བོན་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ཡུལ་དུ་བཏབ་པས། ལྷ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་དགའ་བདེ་ལུ། 
ཡེངས་ནས་ཀུ་འཚོ་མ་ཚུགས། མར་འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡུལ་དུ་ཀུ་སོད་བཏབ་པས། ཀླུ་
རྣམས་འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ལ་ཡེངས་ནས་ཀུ་འཚོ་མ་ཚུགས། ཀུ་སོན་བར་ཕྱོགས་
བཙན་ཡུལ་ལུ་བཏབ་པས། བཙན་གཡང་མི་སྤུན་བདུན་འདོད་གཞི་རྒྱས་ནས་ཀུ་
འཚོ་པ་ལགས་སོ། དེ་ཡང་ཀུ་དེ་ ས་ལས་སྐྱེས་ཚེསྔོན་པོ། སྔོན་པོ་གཡུ་ཡི་ རུག་
སྦྱིས་ཁར་དཀར་པོ་དུང་གི་མེ་ཏོག་ཤར། དཀར་པ་ོདུང་གི་མེ་ཏོག་ཁར་ སེར་པོ་
གསེར་གྱི་འབྲས་བུ་འཚོ། སེར་པོ་གསེར་གྱི་འབྲས་བུ་ལ། བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚང་
བ། ཆང་ཀུ་མགུ་ལ་བལྟ་ན་གདུགས་དཀར་འདྲ། ཆང་ཀུ་ཁ་ལ་བལྟ་ན་འཁོར་ལོ་
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འདྲ། ཆང་ཀུ་སྐེ་ལུ་བལྟ་ན་པདྨ་འདྲ། ཆང་ཀུ་གདང་ལ་བལྟ་ན་རྒྱལ་མཚན་འདྲ། 
ཆང་ཀུ་སྙན་གྲགས་ལ་བལྟ་ན་དུང་དཀར་འདྲ། ཆང་ཀུ་ཡུ་བ་ལ་བལྟ་ན་ཉ་
འཛི་འདྲ། ཆང་ཀུ་ཡོན་ཏན་ལ་བལྟ་ན་དཔལ་ཡབ་འདྲ། ཕྱི་སྣོད་བཀྲིས་རྟགས་
བརྒྱད་ཚང་བའི་ནང་། ནང་བཅུད་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འདི། ནམ་མཁའ་བ་
དཔལ་མཐོ། ས་གཞི་བ་རྒྱ་ཆེ། རྒྱ་མཚོ་བ་གཏིང་རིང་། ཉི་ཟླ་བ་འོད་འཚེ། སྐར་
སངས་བ་གྲངས་མང་། འཆི་མེད་ལྷའི་ཆུ་རྒྱུན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོ། 
དཔའ་བོ་མཉེས་པའི་ཛགད། ཁ་དོག་དྲི་རོ་བཅུད་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཆང་
ཕུད་གཙང་མ་འདི་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ན་བྱོན་ སྐྱབས་གནས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་
རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མཆོད། སྐྱབས་གནས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་
དཀར་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ ཆོས་སྐུ་དྲོ་རྗེ་འཆང་ཆེན། ཏི་ལི། ན་རོ། མར་པ། མི་
ལ། ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ། རྡོརྗེ་གྲགས་པ། ཕག་གྲུ་གླིང་རས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་
མཆོད། ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས། སོྟད་འབྲུག་
ནམ་མཁའི་སྐར་མ། སྨད་འབྲུག་ས་ཡི་དྲེག་པ་་བར་འབྲུག་བུ་ཆེན་གདུགས་
ཐོགས་། ཉིས་སོྟང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཐམས་ཅད་མཆདོ། མཉམ་མེད་སེངྒེ་མཚན་
དགུ།རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ། མཚུངས་མེད་རྒྱལ་དབང་ཆོས་རྗེ། 
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ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ། ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ཡབ་སྲས། འཇམ་དབྱངས་
ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ ཡབ་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་མཆོད། ཡང་སོྒས་ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་ ལོྷ་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་
ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སློབ་བརྒྱུད་པར་བཅས། གྲྭ་ཚང་འཕགས་པའི་
མཁན་ཆེན། གནས་བརྟན་རིམ་པར་བྱོན་པ། དྲིན་ཅན་རྩབའི་བླ་མ། དགེ་འདུན་
འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད། གནས་ཆེན་ཟངས་མདོག་དཔལ་
རི་ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས། ལྕགས་རི་རྡོར་གདན་རྟ་མགོར་ཕ་ཇོ་འགྲོ་བའི་
མགོན་པོ། བྱ་རྒདོ་ཕུང་པོ་རི་བོར་ ཐུབ་དབང་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན། དཔལ་རི་རྡོ་རྗེ་གདན་
ལ་ བསྟན་འཛི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ལོྷང་མཚོ་བཀྲིས་སྒང་ལ་ མཁས་གྲུབ་ཀུན་
དགའ་རྒྱ་མཚོ། ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་བྲག་ལ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས། མཐའ་
བྲག་རི་བོའི་རྩེ་མོར་ཡོངས་འཛི་གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚོ། རྟ་ལོག་གསང་སྔགས་
ཆོས་གླིང་ ངག་དབང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ། སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ 
པད་གླིང་ཡབ་སྲས་གསུམ་པོ། སྤྱི་ཏོག་དཔལ་གྱི་དགོན་པར་བསྟན་འཛི་ལེགས་
པའི་དོན་གྲུབ། སྐུ་འབུམ་བོན་གྱིས་དགོན་པར་ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་འདུས་པ། 
འགྲོ་མགོན་ཚེདབང་རིག་འཛི། དྭངས་ཆུ་ཤེལ་དཀར་བྲག་ལ་གཏེར་བཏོན་རྡོ་རྗེ་
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གླིང་པ། སྤ་གྲོ་གདོང་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ། རུས་པའི་ཉི་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སོགས་པའི་བླ་
སྤྲུལ་ཐམས་ཅད་མཆོད། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་
སྡོམ་པ། སྙིང་པོ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ། དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། རྡོ་རྗེ་གདན་བཞི། 
གསང་བ་འདུས་པ། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་མཧཱ་མཱ་ཡ་ལ་
སོགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་། བྱ་བའི་རྒྱུད། སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ རྣལ་འབྱོར་པའི་
རྒྱུད། རྣལ་འབྱརོ་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁརོ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་
ཐམས་ཅད་མཆོད། གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་ལྷ་ཚོགས་འཇམ་དཔལ་སྐུ། པདྨ་
གསུང་། ཡང་དག་ཐུགས། བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན། ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས། མ་མོ་རྦོད་
གཏོང་། འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད། དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ལ་སོགས་གྲུབ་ཆེན་བཀའ་
བརྒྱད། ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས། ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་
ཅད་མཆོད། མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས། རྒྱས་པའི་ལྷ་མོ་
བཅོ་ལྔ། བསྡུས་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱརོ། མཁའ་འགྲོ་
སེངྒེའི་གདོང་ཅན། ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི། གནས་སུམཅུཆུ་རྩ་གཉིས། ས་གསུམ་ན་
གནས་པའི་ཕྱོགས་སྐྱོང་དང་ཞིང་སྐྱོང་གི་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགོྲའི་ཚོགས་ཐམས་
ཅད་མཆོད། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲུང་ཆོས་སོྐྱང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ། ལས་
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མགོན་བྱ་རོགས་གདོང་ཅན། དཔལ་ལྡན་དུད་སོལ་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་པའི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་
ལྕམ་དྲལ། སྐུའི་མགོན་པོ། གསུང་གི་མགོན་པོ།  ཐུགས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལ་སོགས་
པའི་མགོན་པོ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད། ལྷའི་མགོན་པོ་དབང་
ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་སགོས་པའི་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་། ཕྱོགས་
བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སོྐྱང་པ། རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་དཔུང་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད། 
ཆོས་སོྐྱང་གཅིག་ཅར་དམར་པོ། ཞ་སྨྱོན་ཁའི་་རྗེ་བཙན། དགེ་བསྙེན་རོྡ་རྗེ་དགྲ་
འདུལ། དམ་ཅན་སྒོ་བདུད་ལྕགས་ཀྱི་རལ་ན་ལ་སོགས་པའི་མཐུ་རྩལ་ནུས་པ་དང་
ལྡན་པའི་ཕོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སོྐྱང་ཐམས་ཅད་མཆོད། དབྱངས་ཅན་ཇོ་མོ་ཚེརིང་། རྡོ་རྗེ་
གཡུ་ཡི་སོྒྲན་མ། འཇིགས་བྱེད་དུར་ཁྲོད་བདག་མོ། མ་གཅིག་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ། 
བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་སྲུང་མ་མོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་
མཆོད། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས། འབྲུག་དང་ར་ལུང་གི་གཞི་བདག། 
སྤུངས་ཐང་ལྕང་ཡུལ་དགོན་བྲག ཐིམ་ཕུ་རྡོ་རྗེ་བྲག་བཙན། དབང་འདུས་སྒང་
མཇུག་བཙན་ཆེན། སྤ་གྲོའི་ཧཱུ་རལ་མགོན་པོ། ཆོས་རྩེ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལ་
སོགས་པའི་གདན་སའི་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་མཆོད། སྤ་གྲོ་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་འདུས། ཤར་
གྱི་ར་བྲག་སྤུན་གསུམ། ལུད་མཚོའི་དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ། སྲིང་མོ་མསོ་སྨན་རྒྱལ་མོ། 
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ཐུགས་སྲས་དགོས་འདོད་ཀུན་བྱུང་། ཝང་གི་གདོང་དཀར་བཙན་ཆེན། སྐྱེད་
བཙུགས་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ། སྨུག་བཙན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འཇོམས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་
ཅད་མཆོད། ལྷ་ཆེན་ཇོ་བོ་དུང་ཤིང་། བྲག་སེང་ནོར་གྱི་བདག་པོ། དར་རྒྱས་
ཡུལ་བཙན་ཆེནམོ། བྲག་པ་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་མོ་ལ་སོགས་པའི་ཚོ་གཉིས་ཤར་གྱི་
གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་མཆོད། ཁྱད་པར་དུ་ཆི་མ་ད་རིང་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་ངོ་བོ། 
སྒྲུབ་པའི་གཙོ་བོ། མཐུ་རྩལ་ནུས་པའི་མངའ་བདག དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཏེར་
མཛོད། དགྲ་ལྷ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན། ཤར་ཡུལ་གོང་མའི་ལྷ་སྐལ། མངའ་ཐང་
ཅན་གྱི་སྲུང་མ། སེང་གདོང་དཀར་མོའི་ཨ་ཕྱི། གསང་སྲ་ཟླ་འཛི་ཕྱུག་མོའི་གཉེན་
འགྲོགས། སྲས་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོའི་ཡབ་ཡུམ། དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་བྱ་ར་སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པའི་བླ་མ་གཞུང་། སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཁལོ་ཚོ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་དང་
བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད། མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ། དབུས་གཙང་རུ་བཞི། བྱར་
དྭགས་ཀོང་གསུམ། ལོྷ་མོན་ཁ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་ས་རྡོ་རི་བྲག་ཤིང་དང་ཆུ་ལ་
གནས་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་མཆདོ། ཚི་ཞིང་དགྱེས་པར་
མཛོད་ལ། འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མསལ། མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབས་ཏེ་བསམ་པའི་རེ་བ་
ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག། ཕར་སོང་དགྲ་བོ་བཏུལ་
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མི། ཚུར་འོང་བྱམས་གཉེན་སྐྱོང་མི། མི་ངོ་ལྷ་དང་འདྲ་བ། ཡང་རྩལ་སེངྒེ་དང་འདྲ་
བ། སོྟབས་གླང་ཆེན་དང་འདྲ་བ། རིག་རྩལ་ཕུར་པ་དང་འདྲ་བ། ངན་ཆད་ཕྱི་ལ་
ཟོླག་མི། ཕྱུགས་གཡང་ནང་དུ་ཁུག་མི། དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོའི་རྟེན་འཛུགས། གེ་སར་
རྒྱལ་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ། དཔའ་རྩལ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་དམག་མི་ཐམས་ཅད་ཡང་
མཆོད་དོ། འབུལ་ལོ། ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་བུ་ཐོད། མ་དྲ་གསལ་མོའི་གཅེས་གཅེས། 
དམག་མི་དམངས་ཀྱི་བློ་གཏད། སྨན་ཆུང་བུ་མོའི་ཡིད་འོང་། དཔའ་རྩལ་ཁྲོམ་ལ་
ངོམ་མི། ལེགས་བཤད་ཁོངས་ལས་བཏོན་མི། སོྟབས་ལྡན་གྱི་དཔའ་བོ་རང་ཡང་
དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མཆོད་ཟེར་ཞུ་བ་ལགས་སོ། འདི་རྗེ་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་འབར་
གྱི་གསུང་བྱིན་ཅན་ཨིན་ནོ།།   
གགཡཡངང་་ཞཞིངིང་་།།  
ཧེ་མ་ཤར་གྱི་གཡུས་ཁ་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལྕང་ཞིང་གི་སྦུག་ལུ་ ཨ་
རིང་ཨ་རྒནམ་སྦམོ་ཅིག་ལུ་ གཡང་ཞིང་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་གི་སྦུག་ཀྲིག་ཀྲི་ལུ་ བྱཱ་
གགི་ལུདཔ ་ཟེར་ བྱཱ་བོང་སྐོར་ སྦམོ་ཅིག་བཙུགས་པའི་སྲོལ་ཡོད། འདི་གི་
བཤད་པ་ནི། གདོང་དེ་བྱང་གི་ཁ་ཐུག་བསོྒར།། བྱང་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་བང་མཛོད་
ཨིན། ཁ་བྱང་ལུ་བསྒོར་ཏེ་བཙུགསཔ་ཨིན། ལུད་ལུད་ལུད་ད་ལུད་དོ། འབྱུ་ཁལ་
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ཆེན་ས་ལུ་བཀྲམ་པ་ལུད། འབྱུ་ཡང་ཆེན་སྣོད་ནང་བླུགས་པ་ལུད། དབང་ཡོན་
འབའ་ཡིས་འཇལ་ཏེ་ལུད། བསོད་སྙོམས་འབའ་བྲེ་འཇལ་ཏེ་ལུད། ལྟོ་ཆུམ་བྲེ་གིས་
རྐྱབ་སྟེ་ལུད། རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་ནང་ལས་ལུད། ཕྱུག་པོའི་གསེབ་བླུག་ནང་ལས་
ལུད། མི་ཕོངས་བང་སྒྲོམ་ནང་ལས་ལུད། སྤྲང་པོ་རྐྱང་གོག་ནང་ལས་ལུད། རྒྱའོ་
རྒྱམ་རྫ་གོག་ནང་ལས་ལུད། རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ལྦ་ལས་ལུད། བྱཔོ་དང་བྱམོ་ལྟོ་ཀོ་
ནང་ལས་ལུད། ལུད་ལུད་ལུད་ད་ལུད་དོ། རྩེ་མོ་བྱ་གིསབ་ཟའ་མ་བཅུག རྩ་བ་བྱི་
བས་བཟའ་མ་བཅུག སྐདཔ་སྲིན་གྱིས་བཟའ་མ་བཅུག ར་ཏོ་ཧོན་ལྡུང་བསྡམ་མ་
བཅུག ཆུ་གཟར་རྐ་ལས་ཆད་མ་བཅུག ཉི་མའི་ཟེར་ཐག་བསྡུ་མ་བཅུག བཅུད་ལུད་
གཞན་ཁར་ཡལ་མ་བཅུག རྒྱ་རྡོ་རྗེ་གདན་ཡང་ལོ་ལེགས་པས། འདི་ཡི་འོང་དང་
འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག བོད་ཁ་བ་ཅན་ཡང་ལོ་ལེགས་པས། འདི་ཡི་འོང་དང་
འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁམས་ལོ་ལེགས་པས། འདི་ཡི་འོང་དང་
འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག སྟག་ཟིག་རྒྱལ་ཁམས་ལོ་ལེགས་པས། འདི་ཡི་འོང་དང་
འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག ལོྷ་ཛམ་བུ་གླིང་ཡང་ལོ་ལེགས་པས། འདི་ཡི་འོང་དང་
འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་ལ་ོལེགས་པས། འདི་ཡི་འོང་དང་
འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག ཤར་བཀྲིས་སྒང་ཡང་ལོ་ལེགས་པས། འདི་ཡི་འོང་དང་
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འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག ནུབ་ད་ལིམ་མཁར་ཡང་ལོ་ལེགས་པས། འདི་ཡི་འོང་
དང་འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག ཤར་རུས་པའི་ཕྱུགམོ་ཡང་ལོ་ལེགས་པས། འདི་ཡི་
འོང་དང་འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག ཝང་སྲི་སྲི་ཕྱུགམོ་ཡང་ལོ་ལེགས་པས། འདི ཡི་
འོང་དང་འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག རྟ་མཆོག་ཆོས་རྗེ་ལོ་ལེགས་པས། འདི་ཡི་འོང་
དང་འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག དུང་དཀར་ཆོས་རྗེ་ལོ་ལེགས་པས། འདི་ཡི་འོང་དང་
འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག ཟངས་གླིང་ཆོས་རྗེ་ལོ་ལེགས་པས། འདི་ཡི་འོང་དང་
འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག ཕྱུགས་ཤར་རི་ནུབ་རི་ལོ་ལེགས་པས། འདི་ཡི་འོང་དང་
འཐུས་ཡང་ནཱ་འབབ་ཅིག འོང་གི་རྒྱལ་པོ་འོང་བསྐྱེད་ཅིག འཐུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཐུས་
བསྐྱེད་ཅིག འོང་གི་ཨ་མ་འོང་བསྐྱེད་ཅིག འཐུས་ཀྱི་ཨ་མ་འཐུས་བསྐྱེད་ཅིག འབབ་
ཤོག་འབབ་ཤོག་འབྱུ་འབབ་ཤོག ལུད་ཅིག་ལུད་ཅིག་འབྱུ་ལུད་ཅིག འོང་ཤིག་འོང་
ཤིག་གཡང་འོང་ཤིག །།  
ལལོ་ོ་ལལེགེགསས།།།།    
ལོ་ལེགས། ལོ་ལེགས། ཨོག་ཁང་ནོར་གྱིས་གང་བ་ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། བསྒོས་
རྭ་བོ་ཅུང་གང་བ་ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། རྒྱབ་ཕུག་ཕག་པ་གང་བ་ལོ་ལེགས་ལོ་
ལེགས། རྒྱལ་སྒོ་རྟ་གིས་གང་བ་ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། བར་ཐོག་འབྲུ་གིས་གང་བ་
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ལེགས་ལོ་ལེགས། གྲལ་མགུ་ཨ་པ་གང་བ་ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། གྲལ་མཇུག་ཨ་
མ་གང་བ་ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། གྱིབ་ལྟག་ཨ་ལུ་གང་བ་ལོ་ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། 
ཤ་ཚང་ཤ་གིས་གང་བ་ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། མར་ཚང་མར་གྱིས་གང་བ་ལོ་ལེགས་
ལོ་ལེགས། གྱང་ཏོག་བྱི་ལི་གང་བ་ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། ཁྱིམ་ཐོག་དར་ཤིང་གང་
བ་ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། ཨམ་བསོད་ནམས་ཅན་གཅིག་ཡར་ལོང་དོ་ལོ་ལེགས་ལོ་
ལེགས། གསེར་གྱི་ཕུད་ཏ་ཤན་ཅནམ་འཐུ་དོ་ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། དངུལ་གྱི་སྒྲོམ་
ཅུང་ཁ་ཕྱེ་ད་ོལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། ཤམ་བྱཱ་དཀར་ཅུང་འཇལ་དོ་ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། 
ཕག་ཤ་མགུ་སྦྲེལ་གནང་དོ་ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། ཇ་ཚྭ་མར་གསུམ་གནང་དོ་ལོ་
ལེགས་ལོ་ལེགས། ཉི་ལོག་སྐབས་གདང་རའི་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་བགྱང་མི་ལོ་ལེགས་
ཚི་ཨིན། ལོ་ལེགས་བགྱང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ནང་གི་ཨམ་སྲུ་གིས་བྱིན་མི་གཉེར་
ཚང་དེ་འབག་སྟེ་ དེ་གི་ནངས་པ་གདང་རའི་ཨ་ལོ་ཚུ་མཛར་ཅུམ་འབད་ཟ་བར་འགོྱ་
བའི་སྲོལ་ད་ལོྟ་ཡང་ཡོད་དོ།།  
ཆཆོོསསཔཔ་་གགསསངང་་སྔསྔགགསས་་རྡརྡོ་ོ་རྗརྗེ།ེ།  
དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་།། བླམ་ལེགས་པའི་བསྟན་འཛི་དོན་གྲུབ་
ཀྱིས།། ལོ་ན་ཧིང་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ད་ཡི།། ལོ་དུས་ཅི་རབ་གནས་མཛད་ད་ཡི།། 
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སྐྱེསཔ་ཕོ་ཐོག་རྣམས་ལུ་འདལ་ཁྲལ་སྤྲོད།། ཟམོ་མོ་ཐོག་རྣམས་ལུ་ཤིང་ཁྲལ་
སྤྲོད།། སྐྱེསཔ་ཕོ་ཐོག་རྣམས་ཀྱི་འདལལ་ཁྲལ་ད།ེ། ཁོང་འདལ་ཁྲལ་བླ་མར་ཕུལ་
ཚར་ནུག། ཟམོ་མོ་ཐོག་རྣམས་ཀྱི་ཤིང་ཁྲལ་དེ།། ཤིང་ཁྲལ་བླ་མར་ཕུལ་ཚར་ནུག། 
ང་ཆོས་པ་གསང་སྔགས་རོྡ་རྗེ།། གནས་སོྐར་བོད་ལུ་ལོག་སོ་པ། གནས་སོྐར་བོད་
ལས་ལོག་ཚེ། ཆད་ཐོ་ཡོད་ཚད་འཐོན་དགོ་ལོ།། ཡར་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་བལྟ་
སོ་ཚེ། ང་འབྱོར་རྟགས་མགུ་ལས་མེད་པ།། རང་འདལ་ཁྲལ་ཆད་པའི་ཆད་
ལུགས།། ཆད་ཐ་ོཟུར་ལས་དཔྱད་བཞག་ནུག། ཉིནམ་ནངས་པ་དགུང་ནག་ལངམ་
ལས།། ལྟོ་མཛར་ལྟོ་རས་དཀར་ཅུང་བཅིངས།། ཕྱག་ཤེད་རྦད་དུམ་གློ་བར་
བཏགས།། ཡར་ལུང་པའི་ཕུ་ལུ་ཐནོ་སོ་ཡི།། ནགས་ཚལ་ཕར་བཤལ་ཚུར་བཤལ་
རུང་།། ཤིང་འདལ་ཤིང་གཅིག་དང་ཞལ་མ་མཇལ།། ཕུ་མདའ་གཉིས་ལུ་བཤལ་སོ་
རུང་།། ཤིང་འདལ་ཤིང་གཅིག་དང་ཞལ་མ་མཇལ།། ད་ཉི་མའི་བསིལ་དྲོད་ལངམ་
ལས།། ལྟོ་ཕུད་བཞེས་ཅིག་ལྟོ་ཕུད་བཞེས།། ལྷ་དབང་པོ་རྒྱལ་མཚན་ལྟོ་ཕུད་
བཞེས།། ལྟོ་ཕུད་བཞེས་ཅིག་ལྟོ་ཕུད་བཞེས།། འོག་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་ལྟོ་ཕུད་
བཞེས།། ལྟོ་ཕུད་བཞེས་ཅིག་ལྟོ་ཕུད་བཞེས།། བཙན་གཡང་མི་སྤུན་བདུན་ལོྟ་ཕུད་
བཞེས།། ལྟོ་ཕུད་བཞེས་ཅིག་ལྟོ་ཕུད་བཞེས།། ཡབ་ཨ་པས་བསྟེན་པའི་ཕོ་ལྷ་ལྟོ་
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ཕུད་བཞེས།། ལྟོ་ཕུད་བཞེས་ཅིག་ལྟ་ོཕུད་བཞེས།། ཡུམ་ཨ་མས་བསྟེན་པའི་མོ་ལྷ་
ལྟོ་ཕུད་བཞེས།། ལྟོ་ཕུད་བཞེས་ཅིག་ལྟོ་ཕུད་བཞེས།། སྐྱེས་པ་རང་གིས་བསྟེན་པའི་
དགྲ་ལྷ་ལྟོ་ཕུད་བཞེས།། ལྟོ་ཕུད་བཞེས་ཅིག་ལྟོ་ཕུད་བཞེས།། ས་ཕྱོགས་འདི་ཡི་
གནས་བདག་ལྟོ་ཕུད་བཞེས།། ལྟོ་ཕུད་འདི་ཚུ་དྲངས་ཏེ་གིས།། ནགས་ཚལ་ཕར་
བཤལ་ཚུར་བཤལ་ཚེ། ཤིང་འདལ་ཤིང་གཅིག་དང་ཞལ་མཇལ་ཡི།། ལགཔ་
གཡོན་པ་འདལ་ཤིང་སྐེ་ལས་བསྐྱོར།། ལགཔ་གཡས་པ་ཕྱག་ཤེད་རྩ་ལས་
འབལ།། ཤིང་འདལ་ཤིང་རྩ་ལས་བརྡབས་སོ་པ།། ཤིང་འདལ་ཤིང་ཤིང་གི་མགུ་
ལས།། བྱི་ཅུང་ཨ་ལེགས་བུ་ཁྲིད་ཀྱིས།། གསན་ཅིག་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ།། ཉན་
ཅིག་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ།། འདལ་ཤིང་རྩ་ལས་བརྡབས་མ་གཏང་།། འདལ་ཤིང་གི་
མགུ་ལུ།། སྒོང་རྡོག་ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་འོད།། བྱི་རྡོག་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས།། ང་
བྱི་ཅུང་ཨ་ལེགས་བུ་ཁྲིད་འདི། །ལྟོཝ་བཀྱེས་རུང་འདལ་ཤིང་རྡོག་མ་བཟའ།། ཁ་
སྐོམ་རུང་འདལ་ཤིང་བསིལ་ཆུ་འཐུང་།། ལུས་གྱང་རུང་འདལ་ཤིང་ཧང་པད་
སྤུར།། ཉིམས་ནངས་པ་དགུང་ནག་ལངམ་ལས། ཁྱོད་ཆོས་པ་གསང་སྔགས་རོྡ་རྗེ།། 
འབྱོན་འབྱོན་ས་ལས་འབོྱན་སྨ་རེ།། ང་བྱི་ཅུང་ཨ་ལེགས་བུ་ཁྲིད།། ལྡིང་ལྡིང་
གནམ་ལུ་ལྡིངས་ཏེ།། ཁྱོད་ཕྱག་དབང་གཟིམ་ཅུང་སྒོ་ལས་བཅར།། ང་ཕྱག་དབང་
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བྱེལ་གནང་སྐོར་ལས་བཅར།། སྐོམ་ཆུ་ག་ཀྲ་ནང་ལས་འཐུང་།། སངས་མཉམ་ཅིག་
རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ།། གསངས་སྔགས་ཆོས་གླིང་བཏབ་ད་གེ། །།  
སྒསྒངང་་སྟསྟེངེང་་གགི་ི་བབཤཤདད་་པཔ།།  
མགུ་འཇིགས་བྱེད་བུམ་དང་བོད་རི་འདྲ།། བོད་རི་བོད་ཐང་གསེར་གྱི་མཛོད།། 
གསེར་བང་རིམ་བཅད་པའི་གཞོལ་ལུ།། དམཝ་འགྲམ་རྩེ་དང་རྒྱ་ཐང་འདྲ།། རྒྱ་རི་
རྒྱ་ཐང་དངུལ་གྱི་མཛོད།། དངུལ་རོྡ་གཅལ་གཞིབས་པའི་ཧང་ཁ།། སྤྲིན་དཀར་
ལང་ལིང་འཁྲིགས་པའི་འོག། ཤིང་སྣ་མེ་ཞོག་བཀྲམ་པའི་ཞིང་།། ཆུ་ཆེན་འབྲུག་
འདེ་ཉལ་བའི་གཡུས།། པདྨའི་རྣམ་འཕྲུལ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ།། ཡུམ་མཁའ་འགྲོའི་
མངལ་ལས་འཁྲུངས་མི།། བླམ་རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛི་གྲགས་པ།། བླ་བརྒྱུད་
བསྟན་པ་སྲུང་མི།། ཕྲིན་ལས་རབ་གནས་མཛད་དགོ་ལོ།། རྟེན་འདི་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་
ལས་ཞུ།། བུམཔ་འདི་འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལས་ཞུ།། དངོས་གྲུབ་བར་ཕོྱགས་བཙན་
ལས་ཞུ།། སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལས་མཇལ་ཚེ། སྐྱབས་མགོན་མཐོ་རིས་དྲངམ་མས། 
འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལས་མཇལ་ཚེ། བྱིན་རླབས་ཆར་འདེ་འབབ་མས།། ཆོས་སེམས་
ཅན་གྱིས་མཇལ་ཚེ། ནོར་བུའི་འདོ་ཟེར་འཁྲུངས་མས།། རང་ཟ་མོའི་བློ་སེམས་
ཆསོ་ལུ་བསྐུལ།། སྐུ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་བསལ།། ཞལ་མཇལ་བ་ཙམ་
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གྱིས་ངན་སོང་གོྲལ།། གསུང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སྡིག་སྒྲིབ་དག། ཐུགས་མཁྱེན་བརྩེ་
ཡེ་ཤེས་དཔག་ཞུ་མེད།། གཡས་རྣམ་སྣང་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས།། གཡོན་
མཁའ་འགྲོ་་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར། །སྦུག་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཕོ་བྲང་
བཞེངས།། རྒྱབ་མ་དང་མཁའ་འགྲའོི་དཀྱིལ་འཁརོ་བཞེངས།། གཟིམ་ཅུང་ཤར་གྱི་
ཕྱོགས་སུ།། སུ་དང་སུ་ཡང་མི་བཞུགས།། བདག་གི་མཚན་ལྡན་བླ་མ་བཞུགས།། 
བདག་གི་མཚན་ལྡན་བླ་མ་གིས།། གྱལ་མགུ་དབང་ཆེན་གནང་།། གྱལ་བར་བཀྲ་
ཤིས་ཕབ།། གྱལ་མཇུག་སྨོན་ལམ་བཏབ།། ཟམོ་རང་ཡང་གྱལ་ཁར་གཏོགས་ཆི་
ཡི།།     
 
 
 

བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུའོ།། 
 


