
༄༅།། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ གཟབ་གསོལ་སྐབས་ཀྱི་དགུས་གསར་བཀའ་ལུང་
ཞབས་རྱིམ་ཁག་བཞུགས་སོ།། 

 
༈ གཟུངས་སྔགས་ཡྱིག་དྲུག ཕྱག་སོང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་དང༌། །སྤྱན་སོང་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་སངས་རྒྱས་
སོང༌། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སོན་པ། །བཙུན་པ་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨོཾ་མཎྱི་པདེ་ཧཱུཾ། ༼གྲངས་
གསོག༽ དགེ་བ་འདྱི་ཡྱི་མྱུར་དུ་བདག།།སྤྱན་རས་གཟྱིགས་དབང་སྒྲུབ་རྒྱུར་ཅྱིག།།འགྲོ་བ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡྱིས་
ས་ལ་དགོས་པར་ཤོག།། 
 
༈ རྒྱལ་བའྱི་མཚན་སྔགས། ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་མན ྗུ་ཤྱི་ཝ་གྱིནྡྲ་སུ་མ་ཏྱི་ཛྙན་ཤཱ་ས་ན་དྷ་ར་ས་མུ་དྲ་ཤྱི་བྷ་དྲ་སརྦ་
སྱིདྱི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ། ༼གྲངས་གསོག༽ 

 
༈ གསོལ་འདེབས་སོན་ཚིག་བདེན་པའྱི་རྔ་སྒྲ 

༄༅།། མཁེན་བརེའྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་ཀུན་རོགས་ཤྱིང༌། །པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་ཡྱིད་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན། །རེན་
འབྱུང་གཏམ་གྱིས་སྡུག་ཀུན་གཞྱིལ་མཛད་པའྱི། །རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེ་སྤྱྱི་བོས་མཆོད། །ཁོད་བསན་བྱང་ནས་བྱང་དུ་དར་
འགྱུར་ཞེས། །ཇྱི་ལྟར་དཔལ་གྱི་མགུར་ནས་དབུགས་དབྱུང་ལྟར། །ཁ་བའྱི་ལོངས་སུ་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་ཁབ་སེ། །འཛམ་
གྱིང་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་སྐལ་པ་བཟང༌། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དཀར་མྱིན་ལས་དབང་གྱིས། །དེང་འདྱིར་རྒྱལ་བསན་ཉམས་ཤྱིང་སོད་
བཅུད་ཀུན། །སྡུག་ཟད་འཇྱིག་ཉེའྱི་ཉམ་ངའྱི་ངང་ཚུལ་འདྱི། །བརེ་ཆེན་ཐུགས་རེས་སོབ་པའྱི་དུས་ལ་བབས། །དེ་སླད་བདག་
ཅག་གངས་ལོངས་ལྷ་མྱི་ཀུན། །ལྷག་བསམ་དད་གདུང་དྲག་པོས་ཉེར་བཟླུམས་ཏེ། །བདེ་གཤེགས་མཚན་བཟང་གཙུག་
ཏོར་གསེར་སྦྱངས་ཏོག།།དྲང་སོང་སོད་མཆོག་ངུར་སྱིག་གོས་བཟང་བཅས། །ཕུལ་བའྱི་ཚོགས་གཉྱིས་རྒྱ་ཆེན་གང་མཆྱིས་
དང༌། །གཞན་ཡང་དུས་གསུམ་དང་འབེལ་དགེ་ཚོགས་ཀུན། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའྱི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའྱི་གནས། །རྒྱལ་
བསན་མྱི་ནུབ་ཡུན་དུ་གནས་ཕྱྱིར་བསྔོ། །མཁའ་ཁབ་ལུས་ཅན་སྤྱྱི་དང་ཁད་པར་དུ། །འཛམ་བུའྱི་སྒྲས་བསན་གྱིང་འདྱིའྱི་སེ་
འགྲོ་ཀུན། །བྱམས་དང་སྱིང་རེའྱི་བསམ་སྦྱོར་གོང་འཕེལ་ནས། །འཁྲུགས་རོད་གནོད་འཚེ་ནམ་ཡང་མྱི་འབྱུང་ཤོག  །དབུལ་
ཕོངས་ཉམ་ཐག་བཙན་གནོན་མནར་གཅོད་དང༌། །སོད་ཀྱི་རྒུད་པས་ནད་ཡམས་འབྱུང་འཁྲུགས་སོགས། །ཕྱྱི་ནང་འགལ་
རེན་རྒུད་ཚོགས་ཀུན་ཞྱི་ནས། །ཐམས་ཅད་དགའ་བདེའྱི་དཔལ་ལ་རག་རོལ་ཤོག །རྱིས་སུ་མ་ཆད་ཕྱྱི་ནང་ཆོས་ཚུལ་
ལ། །ཞུགས་ཀུན་ཕན་ཚུན་གཉེན་གཤྱིན་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། །དག་སང་ནོར་བུའྱི་འོད་དང་མྱི་འབལ་བར། །གཅྱིག་ཏུ་འགྲོ་ཕན་
བྱ་བར་ལྷུར་ལེན་ཤོག །ལྷག་པར་བསྱིལ་ལྡན་ལོངས་སུ་རྒྱལ་བའྱི་བསན། །ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་
ཞྱིང༌། །ཆོས་སྱིད་རང་དབང་བདེ་སྱིད་གསར་པ་ཡྱིས། །བོད་འབངས་འཕྲལ་ཡུན་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །གངས་ཅན་
ཞྱིང་གྱི་ཆོས་སྱིད་བྱ་བའྱི་གདུགས། །འདེགས་པའྱི་སྱི་ཞུར་གཏོགས་པའྱི་སེ་བོ་ཀུན། །ལྷག་བསམ་རྣམ་དཔོད་དཔུང་པ་རབ་
བརན་ཅྱིང༌། །སེ་ཀུན་ཕྱག་ན་པདོས་རེས་འཛིན་ཤོག །ཆོས་ཀྱི་ཞྱིང་དུ་ཆོས་མྱིན་ཉེས་སྤྱོད་ཚོགས། །ཆོས་ཀྱིས་ཞྱི་ཞྱིང་
ཆོས་སྱིད་ལེགས་ཚོགས་ཀུན། །ཆོས་ལྡན་ཡྱིད་བསམ་ཆོས་བཞྱིན་མྱུར་འགྲུབ་སེ། །ཆོས་ཀྱི་བདེན་པས་ཆོས་མྱིན་མཐར་



བྱེད་ཤོག།།ཅེས་པ་འདྱི་བཞྱིན་ཤཱཀའྱི་དགེ་སློང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས།བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༡ ཤྱིང་སེལ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་སྤྱྱི་སོས་བསན་འགྲོའ་ིཆེད་
དུ་དམྱིགས་ཏེ་གནས་ཆེན་རོ་རེ་གདན་གྱི་རེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞྱིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅྱིག།།། 
 

༈ སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅྱིག་གྱི་བསོད་པ་བཞུགས་སོ།། 
༄༅།། པོ་ཏཱ་ལ་ཡྱི་གནས་མཆོག་ནས། །ཏཱཱུཾ་ཡྱིག་ལང་ཁུ་ལས་འཁྲུངས་ཤྱིང་། །ཏཱཱུཾ་ཡྱིག་འོད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ། །སྒྲོལ་མ་
འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་ཅོད་པན་གྱིས། །ཞབས་ཀྱི་པདོ་ལ་བཏུད་དེ། །ཕོངས་པ་ཀུན་ལས་སྒྲོལ་
མཛད་མ། །སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨོཾ་རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་
མྱུར་མ་དཔའ་མོ། །སྤྱན་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གོག་དང་འདྲ་མ། །འཇྱིག་རེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སེས་ཞལ་གྱི། །གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནྱི་
བྱུང་མ། །ཕྱག་འཚལ་སོན་ཀའྱི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །གང་བ་བརྒྱ་ནྱི་བརེགས་པའྱི་ཞལ་མ། །སྐར་མ་སོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་
ཀྱིས། །རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྱི་འོད་རབ་འབར་མ། །ཕྱག་འཚལ་སེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སེས་ཀྱི། །པདས་ཕྱག་ནྱི་རྣམ་པར་བརྒྱན་
མ། །སྦྱྱིན་པ་བརོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞྱི་བ། །བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉྱི་མ། །ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་
གཙུག་ཏོར། །མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྱོད་མ། །མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པ་ཐོབ་པའྱི། །རྒྱལ་བའྱི་སས་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་
བསེན་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུཾ་ཡྱི་གེས། །འདོད་དང་ཕྱོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །འཇྱིག་རེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀྱིས་
མནན་ཏེ། །ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། །ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱྱིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ། །རླུང་ལྷ་ས་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་
མཆོད་མ། །འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲྱི་ཟ་རྣམས་དང༌། །གནོད་སྦྱྱིན་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསོད་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཏྲཊ་ཅེས་
བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིས། །ཕ་རོལ་འཕྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ། །གཡས་བསྐུམས་གཡོན་བརངས་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། །མེ་
འབར་འཁྲུག་པ་ཤྱིན་ཏུ་འབར་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇྱིགས་པ་ཆེན་པོ། །བདུད་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །ཆུ་
སེས་ཞལ་ནྱི་ཁོ་གཉེར་ལྡན་མཛད། །དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ། །ཕྱག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་
རྒྱའྱི། །སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའྱི། །རང་གྱི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་
རྣམས་འཁྲུག་མ། །ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརྱིད་པའྱི། །དབུ་རྒྱན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སེལ་མ། །བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་
ཡྱིས། །བདུད་དང་འཇྱིག་རེན་དབང་དུ་མཛད་མ། །ཕྱག་འཚལ་ས་གཞྱི་སོང་བའྱི་ཚོགས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་
ནུས་མ་ཉྱིད་མ། །ཁོ་གཉེར་གཡོ་བའྱི་ཡྱི་གེ་ཧཱུྃ་གྱིས། །ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའྱི་དུམ་
བུས་དབུ་བརྒྱན། །བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤྱིན་ཏུ་འབར་མ། །རལ་པའྱི་ཁོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས། །རག་པར་ཤྱིན་ཏུ་འོད་
རབ་མཛད་མ། །ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའྱི་མེ་ལྟར། །འབར་བའྱི་ཕྲེང་བའྱི་དབུས་ན་གནས་མ། །གཡས་བརངས་གཡོན་
བསྐུམས་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའྱི། །དགྲ་ཡྱི་དཔུང་ནྱི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །ཕྱག་འཚལ་ས་གཞྱིའྱི་ངོས་ལ་ཕྱག་གྱི །མཐྱིལ་
གྱིས་བསྣུན་ཅྱིང་ཞབས་ཀྱིས་བརྡུང་མ། །ཁོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡྱི་གེ་ཧཱུྃ་གྱིས། །རྱིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ནྱི་འགེམས་
མ། །ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞྱི་མ། །མྱ་ངན་འདས་ཞྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉྱིད་མ། །སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། །སྱིག་པ་
ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉྱིད་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའྱི། །དགྲ་ཡྱི་ལུས་ནྱི་རྣམ་པར་འགེམས་མ། །ཡྱི་གེ་
བཅུ་པའྱི་ངག་ནྱི་བཀོད་པའྱི། །རྱིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཉྱིད་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་ཞབས་ནྱི་བརབས་པས། །ཧཱུྃ་གྱི་རྣམ་པའྱི་
ས་བོན་ཉྱིད་མ། །རྱི་རབ་མནྡཱ་ར་དང་འབྱིགས་བྱེད། །འཇྱིག་རེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉྱིད་མ། །ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡྱི་མཚོ་ཡྱི་
རྣམ་པའྱི། །རྱི་དྭགས་རགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསམས་མ། །ཏཱ་ར་གཉྱིས་བརོད་ཕཊ་ཀྱི་ཡྱི་གེས། །དུག་རྣམས་མ་ལུས་པ་ནྱི་སེལ་
མ། །ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡྱི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ། །ལྷ་དང་མྱི་འམ་ཅྱི་ཡྱིས་བསེན་མ། །ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའྱི་བརྱིད་
ཀྱིས། །རོད་དང་རྱི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཉྱི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའྱི། །སྤྱན་གཉྱིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ། །ཧ་ར་



གཉྱིས་བརོད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡྱིས། །ཤྱིན་ཏུ་དྲག་པོའ་ིརྱིམས་ནད་སེལ་མ། །ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉྱིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས། །ཞྱི་བའྱི་
མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། །གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱྱིན་ཚོགས་རྣམས། །འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉྱིད་མ། །ར་
བའྱི་སྔགས་ཀྱི་བསོད་པ་འདྱི་དང༌། །ཕྱག་འཚལ་བ་ནྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག།། 
 

༈ གུ་རུའྱི་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ། 
༄༅།། མཐའ་བལ་དོན་དམ་འོད་གསལ་གཉུག་མའྱི་གཤྱིས། །ལྷུན་གྲུབ་མཚན་དཔེའྱི་གཟྱི་འབར་ལོངས་སྤྱོད་
རོགས། །འགྲོ་ཁམས་ཇྱི་བཞྱིན་ས་ཚོགས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ། །ཐུབ་དབང་ཐུགས་རེ་རྒྱ་མཚོས་དུས་ཀུན་སོངས། །རྒྱལ་ཀུན་
མཁེན་བརེ་ནུས་པའྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །པུར་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བའྱི་དཔལ་ཤར་བ། །གྲུབ་མཆོག་མཚོ་སེས་རོ་རེ་དྲྱིན་པོ་
ཆེ། །དེང་འདྱིར་གདུང་བས་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །སངས་རོགས་མཐར་ཕྱྱིན་སྐུ་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀུན། །མཉམ་ཉྱིད་
ཉེ་རྱིང་གཟྱིགས་པ་མྱི་མངའ་ཡང༌། །གདུལ་བྱའྱི་ཁམས་སོགས་རེན་འབེལ་མཐུ་བཙན་པས། །ཁོད་ནྱི་གངས་ལོངས་འགྲོ་
བའྱི་མགོན་དཔུང་ཉྱིད། །ལྷག་པར་ཁྱི་སོང་ལྡེ་བཙན་ཡབ་སས་ཀྱིས། །བོད་ཁམས་ཐུགས་རེས་འཛིན་པར་བསྐུལ་བའྱི་
ཚེ། །འགྱུར་མེད་ཞལ་བཞེས་མཛད་པ་དོན་གནས་ན། །དུས་འདྱིར་ཁོད་ཀྱིས་ཐུགས་རེས་སོང་བར་གསོལ། །ཕོངས་ཤྱིང་
དོན་མེད་བཀོལ་སྤྱོད་གདུང་བས་མནར། །སད་སང་སོག་ལ་འཇྱིགས་པའྱི་དངངས་སྐྲག་གྱིས། །གཤྱིན་རེའྱི་གྲོང་ཁེར་ལྟ་
བུར་གྱུར་པ་ཡ ྱི། །ཆ ོས་ལྡན་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཅྱི་ཡ ྱིས་ན ོངས། །འ ོན་ཏ ེ་སྔ ོན་བསགས་དཀར་མ ྱིན་ལས་ཀ ྱི་
འབས། །བརྣག་དཀའྱི་དུ༔ཁ་བཅུ་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་ལོར། །མྱངས་པའྱི་ཉམ་ཐག་ངང་ཚུལ་འདྱི་བས་ན། །ལྷག་པར་དགོངས་ཤྱིག་
བརེ་ཆེན་ཐུགས་རེའྱི་གཏེར། །ཨེ་མ་དཀར་མྱིན་ལས་ཀྱི་མཐུ་བཙན་མོད། །དད་དང་འདུན་སོབས་ལྷག་བསམ་བྱྱིན་མཐུ་
ཡང༌། །སོབས་དང་ལྡན་ཕྱྱིར་དགེ་འབས་འདོད་རྒུའྱི་ཚོགས། །མྱུར་དུ་སྱིན་པའྱི་རེན་འབེལ་མཐུ་འགྲུབ་མཛོད། །བླ་མ་
མཆོག་གསུམ་བོད་སོང་དམ་ཅན་དང༌། །གངས་ཅན་སེ་རྒུའྱི་དད་དམ་བྱྱིན་མཐུའྱི་སོབས། །སང་སོང་རྒྱུ་འབས་མྱི་བསླུའྱི་
བདེན་སོབས་ཀྱིས། །སོན་པའྱི་དོན་རྣམས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག།།ཅེས་སློབ་དཔོན་ཐུགས་རེ་ཅན་གྱི་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་གདུང་དབྱངས་
གསོལ་འདེབས་འདྱི་ནྱི་ལྕགས་སེལ་སེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུའྱི་དུས་ཆེན་སྐབས་བཀའ་ཤག་དང༌། ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐུལ་མ་བྱུང་བའྱི་ཐོགདུས་འདྱིར་གངས་ལོངས་ཀྱི་
ཆོས་མྱིན་ཕྱོགས་རྣམས་བརེ་ཆེན་ཐུགས་རེས་འདུལ་བར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉྱིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གནད་དུ་མཐོང་ནས་ཤཱཀའྱི་དགེ་སློང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་
དད་གདུང་དྲག་པོས་གོང་ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ དང་། ཕྱྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ལ་སོན་པའོ།། །། 
 

༈ བདེན་ཚིག་སོན་ལམ། 
༄༅།། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ།ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྱི་དཔལ་མངའ་ཞྱིང༌། །ཉམ་ཆུང་འགྲོ་ལ་བུ་གཅྱིག་ལྟར་དགོངས་
པའྱི། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སས་དང་སློབ་མར་བཅས། །བདག་གྱི་བདེན་པའྱི་སེ་ངག་འདྱི་དགོངས་ཤྱིག །སྱིད་ཞྱིའྱི་
གདུང་སེལ་ཡོངས་རོགས་ཐུབ་པའྱི་བསན། །འཛམ་གྱིང་ཡངས་པའྱི་ཕན་བདེའྱི་དཔལ་དུ་རྒྱས། །དེ་འཛིན་མཁས་དང་གྲུབ་
པའྱི་སེས་བུ་རྣམས། །ཆོས་སྤྱོད་རྣམ་བཅུའྱི་བྱ་བ་འཕེལ་བར་མཛོད། །མྱི་བཟད་ལས་ངན་དྲག་པོས་ཡོངས་ནོན་པས། །བར་
མེད་དཱུཿཁས་མནར་བའྱི་ཉམ་ཐག་འགྲོ །བཟོད་དཀའ་ནད་མཚོན་མུ་གེའྱི་འཇྱིགས་པ་ཀུན། །ཞྱི་ནས་བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོར་
དབུགས་དབྱུང་མཛོད། །ཁད་པར་གངས་ལོངས་ཆོས་ལྡན་སེ་འགྲོ་རྣམས། །ནག་ཕྱོགས་ཀླ་ཀློའ་ིདཔུང་གྱིས་བརེ་མེད་
དུ། །ངན་དགུས་འཇོམས་པའྱི་ཁག་དང་མཆྱི་མའྱི་རྒྱུན། །མྱུར་དུ་ཆད་པའྱི་ཐུགས་རེའྱི་མཐུ་དཔུང་སེད། །ཉོན་མོངས་གདོན་
གྱི་སོས་པའྱི་བརླང་སྤྱོད་ཀྱིས། །རང་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་བགྱིད་པའྱི་སྱིང་རེའྱི་ཡུལ། །མྱི་བསྲུན་སེ་བོའ་ིཚོགས་རྣམས་བླང་
དོར་མྱིག །ཡོངས་ཐོབ་བྱམས་བརེས་མཛའ་བའྱི་དཔལ་ལ་སྦྱོར། །རྱིང་ནས་སྱིང་དུ་བརྣག་པའྱི་འདོད་པའྱི་དོན། །ཡོངས་



རོགས་བོད་ལོངས་རང་དབང་གཙང་མའྱི་དཔལ། །ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་དགའ་སོན་ལ། །སྤྱོད་པའྱི་སྐལ་བཟང་མྱུར་བ་
ཉྱིད་དུ་སོལ། །བསན་དང་དེ་འཛིན་ཆབ་སྱིད་རང་རྱིགས་སླད། །གཅེས་པའྱི་ལུས་སོག་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་བཏང་སེ། །དཀའ་
བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྒྲུབ་པའྱི་སེ་བོ་རྣམས། །གྲུ་འཛིན་མགོན་དེས་ཐུགས་རེས་སོང་བར་མཛོད། །མདོར་ན་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་
གཟྱིགས་དབང་གྱིས། །སས་བཅས་རྒྱལ་བའྱི་སྤྱན་སྔར་གངས་ཅན་ཞྱིང༌། །ཡོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆེན་སོན་ལམ་གང་མཛད་
པའྱི། །འབས་བཟང་དེང་འདྱིར་མྱུར་དུ་འཆར་བར་གསོལ། །སང་སོང་ཆོས་ཉྱིད་ཟབ་མོའ་ིརེན་འབེལ་དང༌། །མཆོག་གསུམ་
ཐུགས་རེའྱི་མཐུ་དང་བདེན་ཚིག་སོབས། །ལས་འབས་བསླུ་མེད་བདེན་མཐུས་བདག་ཅག་གྱི  །བདེན་པའྱི་སོན་ལམ་
གེགས་མེད་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག།། 
 

༈ ཨོ་རྒྱན་འབྱུང་བཞྱིའྱི་ལྷ་མོའ་ིགསོལ་འདེབས། 
༈ གཏོར་སོད་གཙང་མར་ཀླུ་སན་དང་བུམ་རས་ཉེར་ལྔ་སོགས་བསེས་པའྱི་ཟན་རྱིལ་གྱིས་གང་བ་འོ་མ་དང་ཆུ་གཙང་གྱིས་སྦྲན་པ་དང།   རྱིན་པོ་ཆེ་དང་སན་འབྲུ་སོགས་
བཏབ་པའྱི་འོ་ཆབ་ཀྱི་གསེར་སེམས་བཅས་བཤམས་ལ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས། 
༄༅།། ས་བདག་རྒྱལ་པོ་གསེར་མདོག་ཅན། །ས་ཡྱི་ལྷ་མོ་བརན་མ་དང། །ཤར་ཕྱོགས་ཤྱིང་ལ་ལྷོ་ཕྱོགས་མེ། །ནུབ་
ཕྱོགས་ལྕགས་ལ་བྱང་ཕྱོགས་ཆུ། །མཚམས་བཞྱི་ས་ཡྱི་ལྷ་མོ་རྣམས། །སན་གསོན་གསེར་སེམས་ལ་སོགས་པའྱི། །མཆོད་
པའྱི་ཡོ་བྱད་འདྱི་བཞེས་ནས། །གཙུག་ལག་ཁང་ས་འདྱི་རྣམས་ལ། །རུ་ང་ཕྲག་དོག་མ་མཛད་པར། །བཀྱིས་འབྱུང་བར་བྱྱིན་
གྱིས་རློབས། །ཀོ་ལོང་མ་སོམ་དགའ་བར་གྱིས། །གནོད་འགལ་མ་བྱེད་བརེ་བར་གྱིས། །ཕོག་ཐུག་བྱུང་བ་བཟོད་པར་
གྱིས། །མྱི་མཐུན་ས་གཡོས་ལ་སོགས་པའྱི། །འབྱུང་བཞྱིས་གནོད་པ་ཞྱི་བ་དང། །བཀ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་མཛད་དུ་
གསོལ། །ཅེས་འབྱུང་བཞྱིའྱི་ལྷ་མོར་གསོལ་མཆོད་འདྱི་ནྱི་ས་གཡོས་འབྱུང་བའྱི་འཇྱིགས་པ་ཞྱི་ཕྱྱིར་འབུམ་ཐེར་གྲངས་གསོག་ཕེབས་པར་བརེན། ཁལ་ཁ་བག་རྱི་བླ་མ་
དམ་ཚིག་རོ་རེའྱི་གསུང་འབུམ་པོད་ ཐ༽པའྱི་ནང་ཚན་ས་ཆོག་གྱི་ལག་ལེན་ནས་བཏུས་ཏེ་འབྱྱིན་འཇུག་ཅུང་ཟད་ཚིག་བསྒྱུར་ཞུ་བ་པོ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་མྱིང་བྱ་དོ་སྤྲུལ་མྱིང་
ལགས་སོ།། 
 
 


