
༄༅། །བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དཀར་ཆག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛོད་ཁང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 

ཨོཾ་སྭསྟྱི་སྱིདྱི། ལེགས་པར་སྦྱར་བ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དཀར་ཆག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛོད་ཁང་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་སྐུའྱི་མཁའ་ལ་ལོངས་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །སྤྲུལ་སྐུའྱི་
འོད་སྟོང་གདུལ་བྱའྱི་དབྱྱིངས་ཁྱབ་པས། །མ་ལུས་སེ་དགུའྱི་འདོད་སྟེར་རོལ་པ་ཅན། །མཆོག་གསུམ་བླ་མའྱི་ཞབས་
ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་འོ་མའྱི་མཚོ་གཏེར་ལས། །ཚིག་དོན་རྣམ་བཀྲའྱི་རང་བཞྱིན་རེད་པ་
གང་། །ལེགས་སྦྱར་བསྟན་བཅོས་དུ་མར་བཀོད་གྱུར་པ། །དེ་དག་དཀར་ཆག་རྱིན་ཆེན་མཛོད་ཁང་སོ། །དེ་ལ་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟན་པ་དམ་པའྱི་ཆོས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་ཐེག་པར་གཏོགས་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་
ཁྱབ་པ་དག་ལས། དམ་པ་རྣམ་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་ཉུང་ཟད་ཅྱིག་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་དོན། 
ཕྱྱི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་བསྟན་བཅོས་སུ་དགོད་པ་ལ། ཕྱྱིའྱི་གནས་དང་། ནང་
གྱི་གནས་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལས། དང་པོ་ནྱི། གསུང་རབ་ལ་འཇུག་པའྱི་
ཐེག་སྐས་སམ། རྒྱུའྱི་དོན་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར། རེ་ཞྱིག་ཕྱྱིའྱི་རྱིག་གནས་ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་པ་དག་གྱི་ཕྱོགས་སུ་
གཏོགས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་སྦྱར་བ་ལ། ཡྱི་གེའྱི་སེབ་སྦྱོར་ལ་འཇུག་པ་ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་ར། ལྱི་ཡང་གྱི་གནས་གསལ་བ་
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལྡེ་མྱིག མངོན་བརོད་ལ་འཇུག་པ་མེ་ཏོག་གྱི་འཁྱི་ཤྱིང་། སྙན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མེ་ཏོག་རྒྱས་པའྱི་
སེད་མོས་ཚལ། དཔེར་བརོད་ཀྱི་གནས་ངེས་པ་ཀླུ་ཤྱིང་མེ་ཏོག སེལ་མའྱི་གནས་ལ་འཇུག་པ་ཚངས་པའྱི་གསུང་
དབྱངས་ཏེ། གཙོ་བོ་ལུས་ལྟ་བུའྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་སེལ་མར་སྟོན་པ་འཕོས་པ་
ཡན་ལག་གྱི་བསྟན་བཅོས་ལ། མྱིའམ་ཅྱི་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའྱི་ཟོས་གར། གཞོན་ནུ་ཞྱི་བའྱི་རོགས་པ་བརོད་པ་མེ་
ཏོག་གྱི་ཆུན་པོ། རྱི་བོང་གྱི་རོགས་པ་བརོད་པ་ལེགས་པར་འདོམས་པ་ལྷའྱི་རྔ་བོ་ཆེ་ལྟ་བུའྱི་གཏམ། པོ་ཏ་ལ་ཀུན་
ཏུ་དགའ་བའྱི་གཏམ། ལེགས་པར་སྦྱར་བའྱི་སྙན་དངགས་ཟ་བའྱི་འཁྱི་ཤྱིང་རབ་ཏུ་བཟང་པོ། མེ་ཏོག་གྱི་རབས། 
ནགས་ཀྱི་གཏམ་པདྨ་དཀར་པོ། ནགས་ཀྱི་གཏམ་གངས་རྱིའྱི་རྒྱན། ནགས་ཀྱི་གཏམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ནགས་ཀྱི་
གཏམ་ཀུ་མུ་ཏའྱི་འཁྱི་ཤྱིང་། ནགས་ཚལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའྱི་གཏམ། ཆོས་ཀྱི་སོམ་བཞྱི་དྱི་མ་མེད་པའྱི་གཏམ། ཆོས་
བཞྱི་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཕེང་བ། དཔོན་སོབ་བརག་པའྱི་རབ་ཏུ་བེྱད་པ། རབ་བྱུང་བརག་པའྱི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། སེ་བོ་
བརག་པའྱི་རབ་ཏུ་བེྱད་པ། མཁས་གྲུབ་བརག་པའྱི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། བཤེས་གཉེན་བརག་པའྱི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། 
ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་བརག་པའྱི་རབ་ཏུ་བེྱད་པ། ཤྱིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་བའྱི་གནས་ཀྱི་དཔེར་བརོད་ཡྱི་གེར་བཀོད་
པ། དབྱངས་ངེས་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན། དུས་ལ་མངོན་པར་སོ་བའྱི་རབས། རང་ལ་གོས་སུ་གདབ་པའྱི་རབས། ཐར་པ་ལ་
བསྐུལ་བའྱི་རབས། བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་ཐུགས་རེ་བསྐུལ་བའྱི་རབས། ཕྱོགས་ཀྱི་སེ་སོད་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་
གཏམ་དུ་བྱ་བའྱི་རབས། དམ་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་བའྱི་ཞུ་ཡྱིག་རྱིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་མཆོད་སོང་། ཞུ་ཡྱིག་པདྨ་སྟོང་
ལྡན། ཞུ་ཡྱིག་ནོར་བུའྱི་དྲྭ་བ། ཞུ་ཡྱིག་རྨ་བྱའྱི་ང་རོ། ཕྱོགས་ཀྱི་སོབ་མ་ལ་བསྔགས་པ་ལྷའྱི་རྔ་སྒྲ། སྦྱྱིན་བདག་ལ་
བསྔགས་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བང་མཛོད། དྱི་བ་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ལན་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྱི་ལན་རྒྱ་
ཆེར་བཤད་པ། མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེ་ཆུང་། བསྟན་པ་རྱིང་པས་སོ་བསམ་པ། རྒྱལ་



ཁམས་འདུས་པ་མེ་ཏོག་གྱི་ཕེང་ལྡན། རེན་ལ་ཁམས་འདུས་པ་ཡྱི་གེ་སུམ་ཅུའྱི་ཕེང་བ། གཉྱིས་ཀ་ལ་ཁམས་འདུས་
པ་དན་པའྱི་མེ་ལོང་། སེ་བ་དགའ་བ་སེད་པ་གླུ་གར་གྱི་རེད་འཇོ། བྱྱིས་པ་བཞད་གད་སོང་བ་སེའུའྱི་ཟོས་གར། 
འཇྱིག་རེན་ལུགས་ལ་འཇུག་པ་མཛངས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཡྱིག བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ་བསྟོད་པ་རྔ་བོ་ཆེའྱི་དབྱངས་སྙན། 
ཡུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ། ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པར་བསྟོད་པ། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པར་བསྟོད་པ། དཔེ་
ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ། སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ལ་བསྟོད་པ་ལྷའྱི་སྱིལ་སྙན། ར་མགྱིན་ལ་བསྟོད་པ་གོག་གྱི་ཕེང་བ། 
འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུ་མུ་ཏའྱི་ཕེང་བ། དམར་པོ་ལ་བསྟོད་པ་མྱིའམ་ཅྱིའྱི་དབྱངས་སྙན། སེར་པོ་
ལ་བསྟོད་པ་དྱི་ཟའྱི་དབྱངས་སྙན། སྔོན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་སྱིན་གྱི་ང་རོ། འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་
གཞོན་ནུ་རབ་དགའྱི་དབྱངས། ཀུ་མུ་ཏའྱི་ཕེང་བ། པདྨའྱི་དྲྭ་བ། འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་མ་ལ་བསོྟད་པ་གསེར་གྱི་
སྱིན་ཕུང་། ཀུ་རུ་ཀུལ ེ་ལ་བསྟོད་པ་དབང་པོའྱི་རྒྱུད་མངས། དུག་སེལ་ལ་བསྟོད་པ་ཀླུའྱི་གཙུག་རྒྱན། འོད་ཟེར་ཅན་
མ་ལ་བསྟོད་པ་འཇྱིགས་པ་ཀུན་སེལ། དཔལ་མོ་ལ་བསྟོད་པ་དབང་པའྱི་མེ་ཏོག ཕག་མོ་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་
དཔལ་ཕེང་འཛིན། དམར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་དུས་ཀྱི་ཕེང་བ། ནག་མོ་ལ་བསྟོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་། མྱི་གཡོ་བ་
དཀར་པོ་ལ་བསྟདོ་པ་མལ ྱི་ཀའྱི་ཕེང་བ། དམར་པོ་ལ་བསྟོད་པ་དུས་ཀྱི་མཚམས་སྱིན། སྔོན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་འབྱུང་
པོ་ཀུན་འདུལ། སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་དཔྱིད་ཀྱི་ང་རོ། ཚོགས་བདག་ལ་བསྟོད་པ་ནོར་བུའྱི་བང་མཛོད། དབང་ཕྱུག་
ལ་བསྟོད་པ་ལྷའྱི་མེ་ཏོག ཁྱབ་འཇུག་ལ་བསྟོད་པ་ཀླུའྱི་ང་རོ། ཨུ་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུ་མུ་ཏའྱི་གཉེན། ཚངས་པ་ལ་
བསྟོད་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་རླབས། དུས་ལྷ་ལ་བསྟོད་པ་དཔྱིད་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ། རྱི་དང་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྟོད་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་ང་རོ། 
མཆྱིམས་ཕུའྱི་གནས་ལ་བསོྟད་པ་དུས་བཞྱིའྱི་མེ་ཏོག ཡེར་པའྱི་གནས་ལ་བསྟོད་པ་པདྨའྱི་ཕེང་བ། གངས་རྱི་ཐོད་
དཀར་གྱི་གནས་ལ་བསྟོད་པ་རོལ་མོའྱི་དབྱངས་སྙན། ལུམ་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བསྟོད་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་རླབས། 
བསམ་ཡས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་གངས་རྱིའྱི་རྒྱན། གསང་ཕུའྱི་ཆོས་གྲྭ་ལ་བསྔགས་པ་ཡོན་ཏན་
ཕེང་ཚོགས། ཞྭ་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བསྟོད་པ་རོལ་མོའྱི་སྱིན་ཕུང་། དཀར་ཆག་རྒྱས་པ་གཙིགས་
ཀྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིབ་མོ། བསྡུས་པ་ངོ་མཚར་དན་བྱེད། གསོལ་འདེབས་དད་བརྒྱའྱི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ཕ་མོའྱི་གནས་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞྱིག སེ་བོ་ཆོས་ལ་འཇུག་པའྱི་དགོས་ཆེད་དུ་སྦྱར་བ་ཡྱིན་ནོ། །སྙན་ངག་མཚ་ོཆེན་སེབ་སོྦྱར་
པདྨོའྱི་ཚལ། །མངོན་བརོད་གེ་སར་འདབ་སྟོང་རབ་རྒྱས་ཏེ། །ཚིག་དོན་རྣམ་བཀྲའྱི་རང་བཞྱིན་བཀོད་ལེགས་
པས། །བློ་གསལ་རྐང་དྲུག་ལྡན་རྣམས་དགའ་བར་མཛོད། །ལེགས་པར་སྦྱར་བ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དཀར་ཆག་རྱིན་པོ་
ཆེའྱི་མཛོད་ཁང་ལས། ཕྱྱིའྱི་གནས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དཀར་ཆག་བསྟན་པ་སྟེ་དང་
པོའོ།།      །།དེ་ནས་ནང་གྱི་གནས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལ། རྒྱུ་མཚན་ཉྱིད་དང་། འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་
གཉྱིས་ལས། རེ་ཞྱིག་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་ཕོྱགས་སུ་གཏོགས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་སྦྱར་བ་ལ། བྱམས་པའྱི་ཆོས་ལྔ་
སྤྱྱིའྱི་དོན་འགེལ་དུ། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐེམ་སྐས་ར་བ་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ། མངོན་
པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་གསལ་བྱེད་རྒྱན་གྱི་སང་བ། འདུལ་བ་ཀཱ་རྱི་ཀཱའྱི་གསལ་བྱེད་འོད་ཀྱི་སེྙ་
མ། རང་རྒྱུད་ཤེས་གསུམ་གྱི་དོན་བསྡུས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་འཇུག་པ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་གྱི་གནད་གསལ་བ་རབ་ཏུ་
མྱི་གནས་པའྱི་དནོ་བསྡུས། བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་འཇུག་པ། དེའྱི་མན་ངག་ལམ་རྱིམ་གསལ་བ། 



སེམས་སྦྱོང་དོན་གྱི་སྙྱིང་པོ། ལུང་སྦྱོར་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ། སེམས་བསེད་རྱིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག བསབ་བྱ་རྒྱལ་
སྲས་ལམ་བཟང་། ཟབ་མོ་མདོ་ལྔའྱི་དོན་བཤད། སོན་ལམ་རྒྱ་མཚོའྱི་སྙྱིང་པོ། སྤྱོད་ཡུལ་དག་པའྱི་ལམ་ཁྱེར། ཕུང་པོ་
གསུམ་པའྱི་ཉམས་ལེན། འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སོམ་ཐབས་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྤྱོད་མདོ་དང་
མཐུན་པའྱི་གནས་དུ་མ་ཞྱིག རྒྱུ་འབྲས་ཟབ་མོའྱི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གྱི་དོན་དུ་ལེགས་པར་
སྦྱར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེའྱི་གསུང་རབ་གངས་ཆེན་མཚོ། །རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་གདེངས་ཅན་དབང་པོའྱི་
གནས། །ཡོན་ཏན་ཡྱིད་བཞྱིན་འབྱུང་བ་བས་ཕོྱགས་གསལ་བས། །དད་ལྡན་ཐར་པ་འདོད་རྣམས་དགའ་བར་
མཛོད།།    །།དོན་གཉྱིས་གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་སྦྱར་བ་ལ། རྒྱུད་སེ་
བཞྱིའྱི་གནད་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རྱིམ་པ་བསྟན་པ་ལས། བཤད་པའྱི་གནས་གསལ་བར་སྟོན་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་རྱིན་
པོ་ཆེའྱི་མཛོད་ར་འགེལ་དང་བཅས་པ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམས་གངས་ལས། གསང་བ་སྙྱིང་པོ་དེ་
ཁོ་ན་ཉྱིད་ངེས་པའྱི་སྤྱྱི་དོན་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སེལ། གཞུང་དོན་ཕོྱགས་བཅུ་མུན་སེལ། བསྡུས་དོན་མ་རྱིག་མུན་སེལ། 
རྱིམ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་སང་བ་རྣམས་དང་། ཆོས་སོྤྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མན་ངག་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་
འགེལ་བྱང་ཆུབ་ལོན་ཤྱིང་། རྒྱུད་སེ་སྤྱྱིའྱི་དོན་བཤད་རོ་རེ་འབྱུང་བ། དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཉྱི་
མའྱི་ཟོད་ཟེར་དང་། ཕྱིན་སྒྲུབ་ཆོ་གའྱི་སྐོར་ལ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞྱི་ཁོའྱི་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྒྱས་པ། དེའྱི་ལེ་ལག་
བསྡུས་པ། བླ་མའྱི་ཕྱིན་སྒྲུབ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྒྲོན་མེ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་པདྨའྱི་ཅོད་པན། 
ཀུན་རྱིག་ར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སོབ་མ་འཇུག་ཅྱིང་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆོ་ག རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་ལས་རྱིམ་རྒྱས་
པ། སོབ་མས་བྱ་བའྱི་ལས་རྱིམ་བསྡུས་པ། རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་ཆོ་ག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཆ་གསུམ་རྒྱས་པ་འོད་ཀྱི་སྙེ་
མ། བསྡུས་པ་རྱིན་ཆེན་སྙྱིང་པོ། བསྲེག་སྦྱང་དོན་རབ་གསལ་བ། ཐྱིག་ར་འོད་ཀྱི་ཕེང་བ་རྣམས་དང་། སྒྲོལ་མ་
མནྡལ་བཞྱི་པའྱི་ཆོ་ག་བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་། ཁྱི་མོན་ལས་ཐར་པའྱི་ཆོ་ག་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ། འཇྱིགས་པ་
བརྒྱད་སོབ་ཀྱི་ཆོ་ག་པདྨའྱི་དྲྭ་བ། འཕགས་མ་དུག་སེལ་གྱི་ཆོ་ག་བདུད་རྱིའྱི་ལོན་ཤྱིང་། འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་
གྱི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྱིན་ཆེན་ནོར་བུ། རྣམ་པར་རྒྱལ་མའྱི་ཆོ་ག་བར་ཆད་ཀུན་སེལ། ཁོ་བོ་བཅུའྱི་སྲུང་ཟོག་གྱི་ཆོ་ག་
གནམ་ལགས་འཁོར་ལོ། གཙུག་ཏོར་འབར་མའྱི་ཆོ་ག་བགེགས་དཔུང་ཞྱི་བྱེད། དེགས་པ་ཅན་སྤྱྱིའྱི་སྐོང་གསོའྱི་ཆོ་
ག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་། སྤྱྱི་གསོལ་ཆེན་མོ། ཕུད་རབས་རྒྱས་པ། བརྔན་ཡྱིག་ཆེན་མོ། བྱེ་བྲག་པ་མ་མོའྱི་སྐོང་
གསོ་ཁག་མཚོ་ཁོལ་མ། གཟའྱི་སོྐང་གསོ་དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ། གནོད་སྦྱྱིན་དམར་ནག་གྱི་སྐོང་གསོ་རྱི་རབ་བརེགས་
པ། དམ་ཅན་གྱི་སྐོང་གསོ་ལས་བཞྱི་ལྷུན་གྲུབ། མ་མགོན་སྤྱྱིའྱི་སྐོང་གསོ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་རྣམས་དང་། བསེད་
རྱིམ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལ། བླ་མ་སྤྱྱིའྱི་སྒྲུབ་པ་དངོས་འབྱུང་གཏེར། བྱེ་བྲག་བྱི་མ་ལའྱི་སྒྲུབ་པ་
དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས། པདྨ་ཞྱི་བར་སྒྲུབ་པ་རྱིན་ཆེན་ཁང་བརེགས། བླ་མ་དག་པོར་སྒྲུབ་པ་གནམ་ལགས་
འབར་བ། ཡྱི་དམ་ཞྱི་ཁོ་སྤྱྱི་སྒྲུབ། ཡང་དག་དོན་གྱི་སྙྱིང་པོ། ར་མགྱིན་དེགས་པ་མཐར་བྱེད། ཕུར་པ་སྐུ་གསུམ་
འདུས་པ། བདེ་མཆོག་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁོར་ལོ། འཇམ་དཔལ་བདུད་རྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་དང་། མཁའ་འགོ་མ་སྤྱྱིའྱི་
སྒྲུབ་ཐབས་གསེར་གྱི་དྲྭ་བ། བེྱ་བྲག་དཔའ་བོ་རང་པར་སྒྲུབ་པ་ཐབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། དཔའ་མོ་རང་པར་སྒྲུབ་པ་
ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ། སྦྲགས་མར་སྒྲུབ་པ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ། གསང་བ་སྙྱིང་གྱི་སྒྲུབ་པ་གནད་ཀྱི་ཕེང་བ། ཡང་



གསང་ཐོད་རྒལ་དུ་སྒྲུབ་པ་སོྲག་གྱི་ཐྱིག་པ་རྣམས་དང་། ཕ་མོའྱི་སྒྲུབ་པ་ལ། ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྱིའྱི་བུམ་པ། འཆྱི་མེད་
དབང་པོའྱི་ཕེང་བ་གཉྱིས་དང་། ངན་སོང་སྦྱོང་བ་ལྷ་ལྔའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟ་བའྱི་ནོར་བུ། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྱི་
སྒྲུབ་ཐབས་ངན་སོང་ཀུན་སྦྱོང་། རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྲྱིབ་པ་རྣམ་སེལ། མྱི་འཁྲུགས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
ངན་སོང་རྣམ་སྦྱོང་། ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འོད་ཟེར་ཀུན་འབྱུང་། བྱམས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་བརེགས་པ། 
འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད། སྨྲ་བའྱི་སེང་གེའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བློའྱི་མུན་སེལ། ཨ་ར་
པ་ཙ་ན་དཀར་པོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ། སེར་པོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འོད་ཀྱི་སང་བ། མྱི་གཡོ་དཀར་པོའྱི་
སྒྲུབ་ཐབས་སྙྱིང་གྱི་མུན་སེལ། ཕག་མོ་དཀར་མོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འོད་ཀྱི་སྙྱིང་པོ། རལ་གཅྱིག་མ་དཀར་མོའྱི་སྒྲུབ་
ཐབས་དགའ་བ་སེད་པ། དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟ་བ་འདོད་འཇོ། དམར་མོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉྱི་
མའྱི་འདོད་འཇོ། ཀུ་རུ་ཀུལ ེའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྱིན་ཆེན་མེ་ཏོག ཚོགས་བདག་དམར་པོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ནོར་བུའྱི་བང་
མཛོད། རྣམ་ཐོས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱལ་མཚན་རེ་མོ། ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གསེར་གྱི་ཁང་བརེགས། ནག་པོའྱི་
སྒྲུབ་ཐབས་འབྱོར་པ་རྒྱ་མཚོ། ནོར་རྒྱུན་མའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏེར་གྱི་བུམ་པ། ཨ་གུ་ལེའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉྱི་མའྱི་འཁོར་
ལོ། འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟ་བའྱི་འཁོར་ལོ། ལྷ་མོ་གཟུངས་ཀྱི་སེྙ་མའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐར་མའྱི་ཕེང་བ། དབང་
ཕྱུག་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇྱིག་རེན་གསུམ་སང་། ཁྱབ་འཇུག་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གོང་ཁེྱར་སུམ་བརེགས་རྣམས་དང་། 
གཞན་མ་དེགས་པ་སྤྱྱིའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྱི་ནག་སྤུངས་པ། བྱེ་བྲག་ཏུ་བདུད་མགོན་ལམ་དལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དུས་ཀྱི་
མཚོན་ཆ། འཇྱིགས་པ་མ་མོའྱི་གསང་སྒྲུབ་སྲོག་གྱི་སྤྲུ་གྱི། དག་པོ་གཟའྱི་གསང་སྒྲུབ་འཇྱིག་རེན་ཕུང་བྱེད། བཤན་
པ་གནོད་སྦྱྱིན་གྱི་གསང་སྒྲུབ་རོ་ལངས་སྐར་མདའ། སེས་བུ་དམ་ཅན་གྱི་གསང་སྒྲུབ་གྱིང་ཆེན་འབར་བ། ཆོ་འཕྲུལ་
གནམ་ལགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལྟས་ངན་འཕྲུལ་གྱི་བང་མཛོད། འགལ་བྱེད་ཆོམ་ལ་འབེབས་པ་རྒྱ་མཚོ་དུ་རུ་ཀའྱི་གཏད་
ཁོམ་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་ཏེ། ཕྱིན་ལས་རྣམ་པ་བཞྱིས་བསྟན་པ་རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་ལས་རྱིམ་སྒྲུབ་པ་རྣམས་དང་། 
ངེས་དོན་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་མཐར་ཐུག་སྐོར་ལ། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྱིམ་པ་ལྔ་པ་ཡང་གསང་ཐྱིག་ལེའྱི་གནད་ཡྱིག་བསྟན་
པ། ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་སྙྱིང་པོ་རོགས་རྱིམ་ཡེ་ཤེས་མར་མེ། བདེ་མཆོག་རྱིམ་པ་ལྔ་པའྱི་ཟབ་དོན་སྙྱིང་པོ་ཡང་ཞུན། 
གསང་འདུས་རྱིམ་པ་ལྔ་པའྱི་ཟབ་དོན་འོད་གསལ་འཁོར་ལོ། སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་དོན་བསྡུས་དེ་ཉྱིད་འདུས་
པ། ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའྱི་ཟབ་དོན་རྱིམ་གཉྱིས་འཁོར་ལོ། ཆོས་དྲུག་གྱི་སྙྱིང་པོ་བསྡུས་པ་འོད་གསལ་རྣམ་
སྦྱོང་། ཐབས་ལམ་ཟབ་མོའྱི་དོན་བསྡུས་གསང་བའྱི་དེ་ཉྱིད། ཤེས་རབ་ཀྱི་ལམ་རྱིམ་སེམས་ཁྱིད་སྙྱིང་པོར་བསྟན་པ་
ལ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལམ་རྱིམ་གྱི་ཟབ་དོན་རྣལ་འབྱོར་བཞྱིའྱི་སྙྱིང་པོ་ཅྱིག་ཅར་བའྱི་ཟབ་དོན་ཐོག་བབས་དམར་
ཁྱིད། གཉྱིས་ཀའྱི་ཆ་རེན་སྐུ་གསུམ་དོན་ཁྱིད། ནམ་མཁའ་སྐོར་གསུམ། མེ་ལོང་བཞྱིའྱི་གནས་ལུགས། སེམས་ཀྱི་རོ་
རེའྱི་གླུ། སང་བ་ལམ་ཁེྱར། འཁོར་འདས་ཁ་སྦྱོར། རེན་སང་རང་གོལ། ཟབ་དོན་འདུས་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་
ཞྱི་བྱེད་དོན་གྱི་སྙྱིང་པོ། གཅོད་ཡུལ་གནས་ལུགས་རང་བབས་ལ་སོགས་པ་སེྟ་བོད་འདྱིར་གགས་སོ་ཅོག་གྱི་ཟབ་
དོན་རོགས་རྱིམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བླ་མ་ལས་ཐོས་པའྱི་དོན་ཤེས་རབ་གསུམ་གྱིས་ངེས་པར་བྱས་པ་རྣམས་ལས། སྙྱིང་
པོའྱི་སྐོར་གང་ཡྱིན་པ་ཡང་ཞུན་དུ་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཟབ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་འོག་མྱིན་
གནས། །ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་སྐུ་གསུམ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཡེ་ཤེས་རྔ་སྒྲས་མཛེས་པའྱི་གནས་གསལ་བས། །སྐལ་



བཟང་སེ་བོའྱི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་བར་མཛོད། །ལེགས་པར་སྦྱར་བ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དཀར་ཆག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
མཛོད་ཁང་ལས། ནང་གྱི་གནས་ངེས་པའྱི་དཀར་ཆག་སྟེ་རྱིམ་ཁང་གཉྱིས་པའོ།།    །།དེ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་
གནས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལ། གསང་བའྱི་གནས་མདོ་སྤྱྱིར་བསྟན་པ་དང་། གསང་ཆེན་བླ་ན་མེད་
པའྱི་གནས་མདོ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གཉྱིས་ལས། རེ་ཞྱིག་སྤྱྱིར་བསྟན་པ་ལ། ཐེག་པ་མཐའ་དག་གྱི་དོན་རོགས་པ་
ཆེན་པོའྱི་ལམ་དུ་འཇུག་པའྱི་སྔོན་འགོའམ་ཐབས་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། ཀུན་དང་མཐུན་ལ་གོང་དུ་
འདེན་པའྱི་ལམ་རྱིམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་སོྟན་པའྱི་བསྟན་བཅསོ་ཀྱི་གནས་གསལ་བ་མན་ངག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
མཛོད། རོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉྱིད་ངལ་གསོ། དེའྱི་འགེལ་པ་ཤྱིང་ར་ཆེན་པོ། བསྡུས་དོན་ཉྱི་མའྱི་སྙྱིང་པོ། ཆོས་
འབྱུང་དོན་རབ་གསལ་བ། ཁྱིད་ཡྱིད་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས། རོགས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་ངལ་གསོ། དེའྱི་འགེལ་
པ་ཤྱིང་ར་བཟང་པོ། བསྡུས་དོན་ཟ་བའྱི་སྙྱིང་པོ། ཁྱིད་ཡྱིད་ཐར་གྱིང་གསལ་བྱེད། རོགས་པ་ཆེན་པོ་སྒྱུ་མ་ངལ་གསོ། 
དེའྱི་འགེལ་པ་ཤྱིང་ར་དྱི་མེད། ཁྱིད་ཡྱིད་ངེས་དོན་སྙྱིང་པོ་རྣམས་དང་། སེམས་སེ་སྤྱྱིའྱི་དོན་བཤད་ལ། བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའྱི་དོན་འགེལ་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཟེར། ཁྱིད་ཡྱིག་ནམ་མཁའ་ཀོང་གསལ། མན་ངག་གྱི་དོན་
འགེལ་རང་གོལ་སྐོར་གསུམ་ལ། རོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉྱིད་རང་གོལ། འགེལ་པ་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ། ཁྱིད་ཡྱིག་ཆོས་སྐུ་
རང་ཤར། རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉྱིད་རང་གོལ། འགེལ་པ་འོད་ཀྱི་སྙེ་མ། ཁྱིད་ཡྱིག་ཆོས་སྐུ་རང་བབས། རོགས་པ་
ཆེན་པོ་མཉམ་ཉྱིད་རང་གོལ། འགེལ་པ་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ། ཁྱིད་ཡྱིག་ཆོས་སྐུ་ལྷུན་གྲུབ་རྣམས་དང་། ཀོང་སེ་སྤྱྱིའྱི་དོན་
བཤད་ལ། ཀོང་གསུམ་དོན་གྱི་སྤྱྱི་ཆྱིངས་ནམ་མཁའ་རབ་འབྱམས། དེའྱི་འགེལ་པ་ཡངས་དོག་མེད་པའྱི་རྒྱ་གོལ། 
མན་ངག་གྱི་དོན་འགེལ་ཆོས་དབྱྱིངས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛོད། འགེལ་པ་ཆོས་དབྱྱིངས་གསལ་བ། ཁྱིད་ཡྱིག་ཁྱབ་
གདལ་ཀོང་ཡངས་རྣམས་དང་། མན་ངག་གྱི་སེ་སྤྱྱིའྱི་དོན་བཤད་ལ། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་ལྷུན་གྲུབ་སྙྱིང་པོ། 
འགེལ་པ་མྱི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན། མཚན་དཔེ་སྐུ་གསུམ་ལག་ཁྱིད། མན་ངག་གྱི་དོན་འགེལ་ཀུན་འདུས་རྱིག་པའྱི་གལ་
མདོ། ཀུན་གསལ་སྙྱིང་གྱི་དོན་འགེལ། བར་དོ་འོད་ཀྱི་སེྙ་མ་ལ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་གནས་བསྟན་པ་
རྣམས་སོ། །ཡང་རབ་ཆོས་མཆོག་འོད་གསལ་སྙྱིང་པོའྱི་མཁར། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཉྱི་མའྱི་འོད་གསལ་བས། །བླ་མེད་
བསྟན་པའྱི་པད་ཚལ་རྒྱས་པ་དང་། །མཉམ་དུ་གདུལ་བྱའྱི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་བར་མཛོད། །དོན་གཉྱིས་པ་གསང་
ཆེན་བླ་ན་མེད་པའྱི་གནས་མདོ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། སྤྱྱིའྱི་ཆྱིངས་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་གྱི་ཟབ་དོན་
སྙྱིང་པོར་བསྡུ་བ་གཉྱིས་ལས། རེ་ཞྱིག་གསང་ཆེན་ངེས་པ་ཐེག་པའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་རྣམ་གཞག་ཡོ་ག་ཕྱོགས་ཀྱི་དོན་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གསལ་བྱེད་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛོད། རྒྱུད་བཅུ་བདུན་མན་ངག་བརྒྱ་དང་བཅུ་
དགུའྱི་དོན་འགེལ་ཐེག་མཆོག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛོད། ལམ་ཁྱེར་གནད་ཀྱི་དོན་འགེལ་ཚིག་དོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛོད། 
ཆྱིངས་ངེས་པ་མན་ངག་རྱིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ། བྱེ་བྲག་གྱི་ཟབ་དོན་སྙྱིང་པོར་བསྡུ་བ་ལ། ཁྱིད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་
སེམས་སྦྱོང་བདུན་པ། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར། ཁྱུང་ཆེན་གཤོག་རོགས། མན་ངག་གྱི་ལུས་རོགས་པར་སྟོན་པ་ཡང་
ཏྱིག་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཆོས་སེ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞྱི་པ། དེ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པའྱི་གནས་བསྡུས་པ་ཟབ་མོ་ཡང་ཏྱིག་
ཆོས་སེ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་པ་རྣམས་ནྱི་བླ་མའྱི་སྙྱིང་ཏྱིག་བྱྱིན་རླབས་ལག་ཁྱིད་ཀྱི་སྐོར་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སོན་ལམ་ལུང་
བསྟན་དང་འབྲེལ་བ་མཁའ་འགོ་སྙྱིང་ཏྱིག་གྱི་སོྐར་ལ། མན་ངག་དུས་ལ་བབས་པ་མཁའ་འགོའྱི་ལུང་བསྟན་གྱི་



བབས་ལུགས། ངོ་སོད་ལག་ཁྱིད་དུ་བསྟན་པ་དབང་ཁྱིད་གདམས་པའྱི་མཚོན་ཚུལ། བྱྱིན་རླབས་སེམས་ལ་ཤར་བ་
ངེས་དོན་སྙྱིང་པོའྱི་གདམས་པ་སྟེ། གནས་གསུམ་ཆོས་སེ་ལྔ་བཅུ་ར་ལྔར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནྱི་མཁའ་འགོ་ཡང་ཏྱིག་
གྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམས་གངས་སོ། །ཞར་ལ་ཆོས་སྤྱོད་ལམ་རྱིམ། གསོལ་འདེབས་དྲུག སྙྱིང་པོ་དོན་གྱི་མགུར་བཅུ། རོ་རེའྱི་
གླུ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང་བཅས་པ་ནྱི་དེ་དག་གྱི་ཆ་ལག་ཏུ་བསྟན་པ་སྟེ། ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཡང་ཟབ་ངོ་མཚར་རྨད་
དུ་བྱུང་བའྱི་སྐརོ་དུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ནྱི། བླ་མ་དམ་པའྱི་ཐུགས་རེ་དང་། རང་གྱིས་བསགས་པ་རྣམ་པར་དག་
པའྱི་ནུས་པ་མཐར་སོན་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས། དེང་སང་བདག་གྱི་བློ་གོས་ལ་ཆོས་མཐོང་བའྱི་དགའ་སྟོན་བཟང་པོ་
མངོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས། ཕྱྱི་རབས་ཀྱི་སེ་བོ་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གནས་གསལ་བར་
བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།   །།ཐེག་དགུའྱི་རེ་མོ་འོད་གསལ་ཉྱི་ཟའྱི་འགོས། །ཡྱིད་མཁའྱི་གནས་ན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་
གང་། །འཇྱིག་རེན་མྱིག་གྱི་བདུད་རྱིར་བྱེད་སོས་པས། །ཡང་རབ་བློ་ཆེན་ལྡན་རྣམས་དགའ་བར་མཛོད། །དེང་སང་
མར་མེ་ནུབ་ཁའྱི་སང་བ་བཞྱིན། །ངེས་དོན་སྙྱིང་པོའྱི་བསྟན་པ་ཆེས་གསལ་བས། །སྒྲུབ་པ་དོན་ཡོད་རགས་རྣམས་
མངོན་དུ་སང་། །དེ་ཕྱྱིར་བརོན་ཞྱིང་དགའ་བ་བསེད་པར་རྱིགས། །ལེགས་པར་སྦྱར་བ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དཀར་ཆག་
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛོད་ཁང་ལས། །གསང་བའྱི་དེ་ཁོ་ཉྱིད་ངེས་པའྱི་དཀར་ཆག་སྟེ་རྱིམ་ཁང་གསུམ་པའོ།།    །།དེ་ལྟར་
གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའྱི་གྱིང་མཆོག་ལས། །བློ་གོས་རྱིང་ཆེན་དམ་པའྱི་ཁ་ལོས་བསྒྱུར། །བསྟན་བཅོས་རྱིན་ཆེན་ཚོགས་
མང་འདྱི་བླངས་པས། །རང་གཞན་དོན་གཉྱིས་འབྱོར་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཤོག །ཚུལ་འདྱི་བོླ་གོས་ཡངས་པའྱི་ནམ་
མཁའ་ལ། །ལུང་རྱིག་མན་ངག་སྙྱིང་པོའྱི་གདངས་འཚེར་བས། །འགོ་ཀུན་བོླ་ཡྱི་མུན་པ་སེལ་བྱེད་པ། །རྒྱལ་སྲས་དྱི་
མེད་འོད་ཟེར་ཤར་བས་བཀོད། །ཡོན་ཏན་སེད་ཚལ་མཛེས་པའྱི་ས་གཞྱི་ལ། །བསྟན་བཅོས་རྣམ་བཀྲའྱི་མེ་ཏོག་
རབ་རྒྱས་པས། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མ་ལུས་མཉེས་པ་དང་། །བློ་གསལ་སེ་བོའྱི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་བར་
མཛོད། །ལེགས་པར་སྦྱར་བ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དཀར་ཆག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛོད་ཁང་ཞེས་བྱ་བ། མང་དུ་ཐོས་པའྱི་
ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་རྒྱལ་སྲས་དྱི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གྱིང་དུ་བཀོད་པ་རོགས་སོ།།    །།སརྦ་མངྒ་ལཾ་
སྱིད།ཾ དགེའོ།།   །། 


