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རྒྱལ་བའི་མཚན་སྔགས། 
 
འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་ངག་དབང་འབྡོར་ཞིང་། །བྡོ་གྡོས་བུམ་བཟང་ཡྗེ་ཤྗེས་བདུད་རིས་
གཏམས། །བསྟན་འཛིན་རྒྱ་ཆྗེར་རྡོལ་མཚོ་མཛེས་པའི་རྒྱན། །འཕགས་མཆྡོག་ཕྱག་ན་པདྡོར་
གསྡོལ་བ་འདྗེབས།   
ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་བྷཊྚཱ་ར་ཀ་མཉྫུ་ཤི་ཝཱགིནྡྲ་སུ་མ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཤཱ་ས་ན་དྷ་ར་ས་མུ་དྲ་ཤི་བྷ་དྲ་སརྦ་
སིདི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། 
 
སྟྡོང་ིད་སིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ། །ཆྗེས་ཆྗེར་གསལ་མཛད་གངས་ཅན་བསྟན་འགྡོའ་ི
མགྡོན། །ཕྱག་ན་པདྡོ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསྡོལ་བ་འདྗེབས་སྡོ་བཞྗེད་དྡོན་ལྷུན་འགྲུབ་
ཤྡོག །  
 

སྡོལ་མ་ྗེར་གཅིག་གི་བསྟྡོད་པ་བཞུགས་སྡོ།། 
 
པྡོ་ཏཱ་ལ་ཡི་གནས་མཆྡོག་ནས། །ཏཱུཾ་ཡིག་ལྗང་ཁུ་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་། །འྡོད་དཔག་མྗེད་ཀིས་དབུ་
ལ་བརྒྱན། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་འཕིན་ལས་མ། །སྡོལ་མ་འཁྡོར་བཅས་གཤྗེགས་སུ་
གསྡོལ། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅྡོད་པན་གིས། །ཞབས་ཀི་པདྡོ་ལ་བཏུད་ནས། །ཕྡོངས་པ་ཀུན་ལས་
སྡོལ་མཛད་མ། །སྡོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། ། 
 
༈ ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྡོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཕྱག་འཚལ་སྡོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་
མྡོ། །སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གྡོག་དང་འདྲ་མ། །འཇིག་རྗེན་གསུམ་མགྡོན་ཆུ་སྗེས་ཞལ་གི། །གྗེ་སར་
བྗེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། །ཕྱག་འཚལ་སྟྡོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྗེགས་པའི་ཞལ་
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མ། །སྐར་མ་སྟྡོང་ཕག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀིས། །རབ་ཏུ་ཕྱྗེ་བའི་འྡོད་རབ་འབར་མ། །ཕྱག་འཚལ་
སྗེར་སྔྡོ་ཆུ་ནས་སྗེས་ཀི། །པདས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །སིན་པ་བརྡོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་
ཞི་བ། །བཟྡོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱྡོད་ཡུལ་ིད་མ། །ཕྱག་འཚལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་གཙུག་
ཏྡོར། །མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྱྡོད་མ། །མ་ལུས་ཕ་རྡོལ་ཕྱིན་པ་ཐྡོབ་པའི། །རྒྱལ་བའི་
སྲས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་བསྟྗེན་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུཾ་ཡི་གྗེས། །འདྡོད་དང་ཕྱྡོགས་དང་ནམ་མཁའ་
གང་མ། །འཇིག་རྗེན་བདུན་པྡོ་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏྗེ། །ལུས་པ་མྗེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་
མ། །ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བིན་མྗེ་ལྷ་ཚངས་པ། །རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆྡོད་མ། །འབྱུང་པྡོ་
རྡོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང་། །གནྡོད་སིན་ཚོགས་ཀིས་མདུན་ནས་བསྟྡོད་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཏྲད་
ཅྗེས་བ་དང་ཕཉ་ཀིས། །ཕ་རྡོལ་འཕྲུལ་འཁྡོར་རབ་ཏུ་འཇྡོམས་མ། །གཡས་བསྐུམས་གཡྡོན་
བརྐྱངས་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏྗེ། །མྗེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རྗེ་
འཇིགས་པ་ཆྗེན་པྡོ། །བདུད་ཀི་དཔའ་བྡོ་རྣམ་པར་འཇྡོམས་མ། །ཆུ་སྗེས་ཞལ་ནི་ཁྡོ་གྗེར་ལྡན་
མཛད། །དག་བྡོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསྡོད་མ། །ཕྱག་འཚལ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་
རྒྱའི། །སྡོར་མྡོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །མ་ལུས་ཕྱྡོགས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོས་བརྒྱན་
པའི། །རང་གི་འྡོད་ཀི་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུག་མ། །ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརིད་པའི། །དབུ་
རྒྱན་འྡོད་ཀི་ཕྗེང་བ་སྗེལ་མ། །བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས༑ །བདུད་དང་འཇིག་རྗེན་དབང་དུ་
མཛད་མ། །ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྡོང་བའི་ཚོགས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་མ་ིད་
མ། །ཁྡོ་གྗེར་གཡྡོ་བའི་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་གིས། །ཕྡོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྡོལ་མ། །ཕྱག་འཚལ་
ཟླ་བའི་དུམ་བུས་དབུ་བརྒྱན། །བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །རལ་པའི་ཁྡོད་ན་འྡོད་
དཔག་མྗེད་ལས། །རག་པར་ཤིན་ཏུ་འྡོད་རབ་མཛད་མ། །ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པའི་ཐ་མའི་མྗེ་
ལྟར། །འབར་བའི་ཕྗེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། །གཡས་བརྐྱངས་གཡྡོན་བསྐུམས་ཀུན་ནས་
བསྐྡོར་དགའི། །དག་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇྡོམས་མ། །ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངྡོས་ལ་ཕྱག་
གི །མཐིལ་གིས་བསྣུན་ཅིང་ཞབས་ཀིས་རྡུང་མ། །ཁྡོ་གྗེར་སྤྱན་མཛད་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་གིས། །རིམ་པ་
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བདུན་པྡོ་རྣམས་ནི་འགྗེམས་མ། །ཕྱག་འཚལ་བདྗེ་མ་དགྗེ་མ་ཞི་མ། །མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱྡོད་ཡུལ་
ིད་མ། །སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། །སིག་པ་ཆྗེན་པྡོ་འཇྡོམས་པ་ིད་མ། །ཕྱག་འཚལ་
ཀུན་ནས་བསྐྡོར་རབ་དགའ་བའི། །དག་ཡི་ལུས་ནི་རྣམ་པར་འགྗེམས་མ། །ཡི་གྗེ་བཅུ་པའི་ངག་
ནི་བཀྡོད་པའི། །རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་སྡོལ་མ་ིད་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རྗེའི་ཞབས་ནི་བརབས་
པས། །ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པའི་ས་བྡོན་ིད་མ། །རི་རབ་མནྡ་ར་དང་འབིགས་བྗེད། །འཇིག་རྗེན་གསུམ་
རྣམས་གཡྡོ་བ་ིད་མ། །ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི། །རི་དྭགས་རགས་ཅན་ཕྱག་ན་
བསྣམས་མ། །ཏཱ་ར་གིས་བརྡོད་ཕཉ་ཀི་ཡི་གྗེས། །དུག་རྣམས་མ་ལུས་པ་ནི་སྗེལ་མ། །ཕྱག་
འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པྡོ། །ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྟྗེན་མ། །ཀུན་ནས་གྡོ་ཆ་དགའ་
བའི་བརིད་ཀིས། །རྡོད་དང་རི་ལམ་ངན་པ་སྗེལ་མ། །ཕྱག་འཚལ་ི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི། །སྤྱན་
གིས་པྡོ་ལ་འྡོད་རབ་གསལ་མ། །ཧ་ར་གིས་བརྡོད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། །ཤིན་ཏུ་དྲག་པྡོའ་ིརིམས་
ནད་སྗེལ་མ། །ཕྱག་འཚལ་དྗེ་ིད་གསུམ་རྣམས་བཀྡོད་པས། །ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་
མ། །གདྡོན་དང་རྡོ་ལངས་གནྡོད་སིན་ཚོགས་རྣམས། །འཇྡོམས་པ་ཏུ་རྗེ་རབ་མཆྡོག་ིད་མ། །ར་
བའི་སྔགས་ཀིས་བསྟྡོད་པ་འདི་དང་། །ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ི་ཤུ་ར་གཅིག ། 
 

བདྗེན་ཚིག་སྡོན་ལམ་བཞུགས་སྡོ།། 
 
ན་མྡོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡ་ཡ། ཚད་མྗེད་ཡྡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་མངའ་ཞིང་། །མ་ཆུང་འགྡོ་ལ་བུ་གཅིག་
ལྟར་དགྡོངས་པའི། །དུས་གསུམ་བདྗེ་གཤྗེགས་སྲས་དང་སྡོབ་མར་བཅས། །བདག་གིས་བདྗེན་
པའི་སྗེ་ངག་འདིར་དགྡོངས་ཤིག།།སྲིད་ཞིའི་གདུང་སྗེལ་ཡྡོངས་རྡོགས་ཐུབ་པའི་བསྟན། །འཛམ་
གིང་ཡངས་པའི་ཕན་བདྗེའི་དཔལ་དུ་རྒྱས།  །དྗེ་འཛིན་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྗེས་བུ་
རྣམས། །ཆྡོས་སྤྱྡོད་རྣམ་བཅུའི་བ་བ་འཕྗེལ་བར་མཛོད། །མི་བཟད་ལས་ངན་དྲག་པྡོས་ཡྡོངས་
ནྡོན་པས། །བར་མྗེད་དཱུཿཁས་མནར་བའི་མ་ཐག་འགྡོ། །བཟྡོད་དཀའ་ནད་མཚོན་མུ་གྗེའི་
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འཇིགས་པ་ཀུན། །ཞི་ནས་བདྗེ་དགའ་རྒྱ་མཚོར་དབུགས་དབྱུང་མཛོད། །ཁྱད་པར་གངས་ལྗྡོངས་
ཆྡོས་ལྡན་སྗེ་འགྡོ་རྣམས། །ནག་ཕྱྡོགས་ཀླ་ཀླྡོའ་ིདཔུང་གིས་བརྗེ་མྗེད་དུ། །ངན་དགུས་འཇྡོམས་
པའི་ཁག་དང་མཆི་མའི་རྒྱུན། །མྱུར་དུ་ཆྡོད་པའི་ཐུགས་རྗེ་མཐུ་དཔུང་བསྗེད། །ྡོན་མྡོངས་གདྡོན་
གིས་སྡོས་པའི་བརླངས་སྤྱྡོད་ཀིས། །རང་གཞན་གིས་ཕུང་བགིད་པའི་སིང་རྗེའི་ཡུལ། །མི་
བསྲུན་སྗེ་བྡོའ་ིཚོགས་རྣམས་བང་དྡོར་མིག།།ཡྡོངས་ཐྡོབ་བམས་བརྗེ་མཛའ་བའི་དཔལ་ལ་
སྡོར། །རིང་ནས་སིང་དུ་བརྣག་པའི་འདྡོད་པའི་དྡོན། །ཡྡོངས་རྡོགས་བྡོད་ལྗྡོངས་རང་དབང་གཙང་
མའི་དཔལ། །ལྷུན་འགྲུབ་ཆྡོས་སྲིད་ཟུང་འབྗེལ་དགའ་སྟྡོན་ལ། །སྤྱྡོད་པའི་སྐལ་བཟང་མྱུར་བ་ིད་
དུ་སྡོལ། །བསྟན་དང་དྗེ་འཛིན་ཆབ་སྲིད་རང་རིགས་སད། །གཅྗེས་པའི་ལུས་སྲྡོག་ལྡོངས་སྤྱྡོད་
ཡྡོངས་བཏང་སྟྗེ།།དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་སྒྲུབ་པའི་སྗེ་བྡོ་རྣམས།།གྲུ་འཛིན་མགྡོན་དྗེས་ཐུགས་རྗེས་
སྡོང་བར་མཛོད། །མདྡོར་ན་མགྡོན་པྡོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གིས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་
སྤྱན་སྔར་གངས་ཅན་ཞིང་། །ཡྡོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆྗེན་སྡོན་ལམ་གང་མཛད་པའི། །འབས་བཟང་དྗེང་
འདིར་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛོད། །སྣང་སྟྡོང་ཆྡོས་ིད་ཟབ་མྡོའ་ིརྗེན་འབྗེལ་དང་། །མཆྡོག་གསུམ་
ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་དང་བདྗེན་ཚིག་སྟྡོབས། །ལས་འབས་བསླུ་མྗེད་མཐུས་བདག་ཅག་གི །བདྗེན་
པའི་སྡོན་ལམ་གྗེགས་མྗེད་མྱུར་འགྲུབ་ཤྡོག།། 
 
 

གསྡོལ་འདྗེབས་བདྗེན་པའི་རྔ་ས་བཞུགས་སྡོ།། 
 
མཁྱྗེན་བརྗེའི་ཡྡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་ཀུན་རྡོགས་ཤིང༌། །པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་ཡིད་ཅན་ཀུན་གི་
མགྡོན། །རྗེན་འབྱུང་གཏམ་གིས་སྡུག་ཀུན་གཞིལ་མཛད་པའི། །རྣམ་འདྲྗེན་ཤཱཀ་སྗེངྗེ་སྤྱི་བྡོས་
མཆྡོད། །ཁྱྡོད་བསྟན་བང་ནས་བང་དུ་དར་འགྱུར་ཞྗེས། །ཇི་ལྟར་དཔལ་གི་མགུར་ནས་དབུགས་
དབྱུང་ལྟར། །ཁ་བའི་ལྗྡོངས་སུ་རྒྱལ་བསྟན་ཡྡོངས་ཁྱབ་སྟྗེ། །འཛམ་གིང་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་སྐལ་པ་
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བཟང༌། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་དཀར་མིན་ལས་དབང་གིས། །དྗེང་འདིར་རྒྱལ་བསྟན་མས་ཤིང་སྣྡོད་
བཅུད་ཀུན།།སྡུག་ཟད་འཇིག་ྗེའི་མ་ངའི་ངང་ཚུལ་འདི། །བརྗེ་ཆྗེན་ཐུགས་རྗེས་སྡོབ་པའི་དུས་
ལ་བབས། །དྗེ་སད་བདག་ཅག་གངས་ལྗྡོངས་ལྷ་མི་ཀུན། །ལྷག་བསམ་དད་གདུང་དྲག་པྡོས་ྗེར་
བཟླུམས་ཏྗེ། །བདྗེ་གཤྗེགས་མཚན་བཟང་གཙུག་གཏྡོར་གསྗེར་སངས་ཏྡོག།།དྲང་སྲྡོང་སྣྡོད་
མཆྡོག་ངུར་སིག་གྡོས་བཟང་བཅས།  །ཕུལ་བའི་ཚོགས་གིས་རྒྱ་ཆྗེན་གང་མཆིས་
དང༌། །གཞན་ཡང་དུས་གསུམ་དང་འབྗེལ་དགྗེ་ཚོགས་ཀུན། །ལྷར་བཅས་འགྡོ་བའི་ཕན་བདྗེ་
འབྱུང་བའི་གནས། །རྒྱལ་བསྟན་མི་ནུབ་ཡུན་དུ་གནས་ཕྱིར་བསྔྡོ། །མཁའ་ཁྱབ་ལུས་ཅན་སྤྱི་དང་
ཁྱད་པར་དུ། །འཛམ་བུའི་སས་བསྟན་གིང་འདིའི་སྗེ་འགྡོ་ཀུན། །བམས་དང་སིང་རྗེའི་བསམ་སྡོར་
གྡོང་འཕྗེལ་ནས། །འཁྲུགས་རྡོད་གནྡོད་འཚེ་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་ཤྡོག།།དབུལ་ཕྡོངས་མ་ཐག་
བཙན་གནྡོན་མནར་གཅྡོད་དང༌། །སྣྡོད་ཀི་རྒུད་པས་ནད་ཡམས་འབྱུང་འཁྲུགས་སྡོགས། །ཕྱི་ནང་
འགལ་རྐྱྗེན་རྒུད་ཚོགས་ཀུན་ཞི་ནས། །ཐམས་ཅད་དགའ་བདྗེའི་དཔལ་ལ་རག་རྡོལ་ཤྡོག།།རིས་
སུ་མ་ཆད་ཕྱི་ནང་ཆྡོས་ཚུལ་ལ། །ཞུགས་ཀུན་ཕན་ཚུན་གྗེན་གཤིན་འདུ་ཤྗེས་ཀིས། །དག་སྣང་
ནྡོར་བུའི་འྡོད་དང་མི་འབལ་བར། །གཅིག་ཏུ་འགྡོ་ཕན་བ་བར་ལྷུར་ལྗེན་ཤྡོག།།ལྷག་པར་བསིལ་
ལྡན་ལྗྡོངས་སུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །མས་པ་སྡོར་ཆུད་མི་མས་གྡོང་འཕྗེལ་ཞིང༌།།ཆྡོས་སྲིད་རང་
དབང་བདྗེ་སིད་གསར་པ་ཡིས། །བྡོད་འབངས་འཕལ་ཡུན་འདྡོད་དྡོན་མྱུར་འགྲུབ་ཤྡོག།།གངས་
ཅན་ཞིང་གི་ཆྡོས་སྲིད་བ་བའི་གདུགས། །འདྗེགས་པའི་སྲི་ཞུར་གཏྡོགས་པའི་སྗེ་བྡོ་ཀུན། །ལྷག་
བསམ་རྣམ་དཔྡོད་དཔུང་པ་རབ་བརན་ཅིང༌། །སྗེ་ཀུན་ཕྱག་ན་པདྡོས་རྗེས་བཟུང་ཤྡོག།།ཆྡོས་ཀི་
ཞིང་དུ་ཆྡོས་མིན་ྗེས་སྤྱྡོད་ཚོགས། །ཆྡོས་ཀིས་ཞི་ཞིང་ཆྡོས་སྲིད་ལྗེགས་ཚོགས་ཀུན། །ཆྡོས་
ལྡན་ཡིད་བསམ་ཆྡོས་བཞིན་མྱུར་འགྲུབ་སྟྗེ། །ཆྡོས་ཀི་བདྗེན་པས་ཆྡོས་མིན་མཐར་བྗེད་ཤྡོག ། 
ཅྗེས་པ་འདི་ཤཱཀའི་དགྗེ་སྡོང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བྡོད་རྒྱལ་ལྡོ་ ༢༡༣༡ ཤིང་སྗེལ་ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཕྱི་ལྡོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༢༥ ིན་སྤྱི་སྡོས་བསྟན་འགྡོའ་ིཆྗེད་དུ་དམིགས་ཏྗེ་གནས་མཆྡོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གི་རྗེན་མཆྡོག་སྤྱན་སྔར་གསྡོལ་བ་བཏབ་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་
པར་གྱུར་ཅིག 
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གསྡོལ་འདྗེབས་བར་ཆད་ལམ་སྗེལ་བཞུགས་སྡོ།། 
 
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་ཧཱུྃ༔  ཆྡོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས༔  ལྡོངས་
སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པྡོ་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས༔  སྤྲུལ་སྐུ་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས༔  
བདག་གི་བ་མ་ངྡོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔  རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཐྡོས་བསམ་མཛད༔  བྡོད་
ཡུལ་དབུས་སུ་ཞལ་བྡོན་དྲྗེགས་པ་བཏུལ༔  ཨྡོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་འགྡོ་དྡོན་མཛད༔  
ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བིན་གིས་རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་སྡོགས་ལམ་སྣ་དྲྡོངས༔  དགྡོངས་
པས་བདག་ལ་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ༔  ནུས་པས་བདག་སྡོགས་བར་ཆད་སྡོལ༔  ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་
རུ་སྡོལ༔  ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་ཆད་དབིངས་སུ་སྡོལ༔ གུས་པས་
ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་མཆི༔  ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་ཧཱུྃ༔  སྐུ་ཡི་ངྡོ་མཚར་མཐྡོང་བའི་ཚེ༔ 
གཡས་པས་རལ་གིའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔  གཡྡོན་པས་འགུགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔  ཞལ་བགད་
མཆྗེ་གཙིགས་གྗེན་ལ་གཟིགས༔  རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་འགྡོ་བའི་མགྡོན༔ ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་
བིན་གིས་རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་སྡོགས་ལམ་སྣ་དྲྡོངས༔  དགྡོངས་པས་བདག་ལ་དངྡོས་གྲུབ་
སྡོལ༔  ནུས་པས་བདག་སྡོགས་བར་ཆད་སྡོལ༔  ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སྡོལ༔  ནང་གི་བར་ཆད་
ནང་དུ་སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་ཆད་དབིངས་སུ་སྡོལ༔  གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་མཆི༔  
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་ཧཱུྃ༔  དམ་ཆྡོས་རིན་ཆྗེན་གསན་པའི་ཚེ༔  སྐུ་གསལ་འྡོད་ཟྗེར་
མདངས་དང་ལྡན༔  ཕྱག་གཡས་སྗེ་སྣྡོད་གྗེགས་བམ་བསྣམས༔  གཡྡོན་པས་ཕུར་པའི་པུསྟི་
བསྣམས༔  ཟབ་མྡོའ་ིཆྡོས་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད༔  ཡང་ལྗེ་ཤྡོད་ཀི་པཎི་ཏ༔  ཐུགས་རྗེས་བདག་
ལ་བིན་གིས་རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་སྡོགས་ལམ་སྣ་དྲྡོངས༔  དགྡོངས་པས་བདག་ལ་དངྡོས་
གྲུབ་སྡོལ༔  ནུས་པས་བདག་སྡོགས་བར་ཆད་སྡོལ༔  ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སྡོལ༔  ནང་གི་བར་
ཆད་ནང་དུ་སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་ཆད་དབིངས་སུ་སྡོལ༔  གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་
མཆི༔  ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་ཧཱུྃ༔  དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ༔  དྲི་མྗེད་གནས་
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མཆྡོག་མས་རྗེ་དགའ༔  རྒྱ་གར་བལ་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ༔  བིན་གིས་བརླབས་ནས་བྡོན་པའི་
ཚེ༔  དྲི་བསུང་སྡོས་ངད་ལྡན་པའི་རི༔  མྗེ་ཏྡོག་པད་དགུན་ཡང་སྗེ༔  ཆུ་མིག་བང་ཆུབ་བདུད་
རིའི་ཆུ༔  བདྗེ་ལྡན་དྗེ་ཡི་གནས་མཆྡོག་ཏུ༔  སྗེས་མཆྡོག་ཚུལ་བཟང་ཆྡོས་གྡོས་གསྡོལ༔  ཕྱག་
གཡས་རྡོ་རྗེ་རྗེ་དགུ་བསྣམས༔  གཡྡོན་པས་རིན་ཆྗེན་ཟ་མ་ཏྡོག༔  རཀྟ་བདུད་རིས་ནང་དུ་
གཏམས༔  མཁའ་འགྡོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔  ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངྡོས་གྲུབ་བརྗེས༔  
ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བིན་གིས་རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་སྡོགས་ལམ་སྣ་དྲྡོངས༔  དགྡོངས་
པས་བདག་ལ་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ༔  ནུས་པས་བདག་སྡོགས་བར་ཆད་སྡོལ༔  ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་
རུ་སྡོལ༔  ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་ཆད་དབིངས་སུ་སྡོལ༔  གུས་པས་
ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་མཆི༔  ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་ཧཱུྃ༔  རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བཙུགས་
པའི་ཚེ༔  གཡའ་རིའི་ནགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད༔  བསྗེན་ཕུར་ནམ་མཁའི་དབིངས་སུ་འཕར༔  རྡོ་
རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་བངས་ཤིང་བསིལ༔  བསིལ་ཞིང་ཙནྡན་ནགས་སུ་འཕང་༔  མྗེ་འབར་འཁྲུགས་
ཤིང་མཚོ་ཡང་སྐྗེམ༔  སྲིབ་ཀི་མུ་སྟྗེགས་ས་གང་བསྲྗེགས༔  ཡཀྴ་ནག་པྡོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔  
འགན་གི་དྡོ་མྗེད་བདུད་ཀི་གཤྗེད༔  ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བིན་གིས་རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་
སྡོགས་ལམ་སྣ་དྲྡོངས༔  དགྡོངས་པས་བདག་ལ་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ༔  ནུས་པས་བདག་སྡོགས་
བར་ཆད་སྡོལ༔  ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སྡོལ༔  ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་
ཆད་དབིངས་སུ་སྡོལ༔  གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་མཆི༔  ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་
ཧཱུྃ༔  སྲིན་པྡོའ་ིཁ་གནྡོན་མཛད་པའི་ཚེ༔  ཁྱྗེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔  ཡ་མཚན་
གཟུགས་བཟང་ཁ་དྡོག་ལྗེགས༔  ཚེམས་འགིགས་དབུ་སྐྲ་སྗེར་ལ་མཛེས༔  དགུང་ལྡོ་བཅུ་དྲུག་
ལྡོན་པའི་ཚུལ༔  རིན་ཆྗེན་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་གསྡོལ༔  ཕྱག་གཡས་འཁར་བའི་ཕུར་པ་བསྣམས༔  
བདུད་དང་སྲིན་པྡོའ་ིཁ་གནྡོན་མཛད༔  གཡྡོན་པས་སྗེང་ལྡྗེང་ཕུར་པ་བསྣམས༔  མྡོས་པའི་བུ་ལ་
སྲུང་སྡོབ་མཛད༔  མགུལ་ན་ལྕགས་ཀི་ཕུར་པ་བསྣམས༔  ཡི་དམ་ལྷ་དང་གིས་སུ་མྗེད༔  
གིས་མྗེད་སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་གིང་རྒྱན༔  ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བིན་གིས་རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་
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སྡོགས་ལམ་སྣ་དྲྡོངས༔  དགྡོངས་པས་བདག་ལ་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ༔  ནུས་པས་བདག་སྡོགས་
བར་ཆད་སྡོལ༔  ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སྡོལ༔  ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་
ཆད་དབིངས་སུ་སྡོལ༔  གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་མཆི༔  ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་
ཧཱུྃ༔  འདྲྗེ་ཡི་ཡུལ་དུ་དགྡོངས་པའི་ཚེ༔  མྗེ་དཔུང་ཤྡོད་ཀི་ས་གཞི་ལ༔  མདའ་རྒྱང་གང་གི་མཚོ་
ནང་དུ༔  པདའི་སྟྗེང་དུ་བསིལ་བསིལ་འདྲ༔  པདའི་ནང་ན་དགྡོངས་པ་མཛད༔  མཚན་ཡང་པད་
འབྱུང་གནས་ཞྗེས༔  རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དངྡོས་སུ་བྡོན༔  དྗེ་འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡ་མཚན་ཅན༔  
ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བིན་གིས་རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་སྡོགས་ལམ་སྣ་དྲྡོངས༔  དགྡོངས་
པས་བདག་ལ་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ༔  ནུས་པས་བདག་སྡོགས་བར་ཆད་སྡོལ༔  ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་
རུ་སྡོལ༔  ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་ཆད་དབིངས་སུ་སྡོལ༔  གུས་པས་
ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་མཆི༔  ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་ཧཱུྃ༔  བྡོད་ཀི་ི་མ་མཛད་པའི་ཚེ༔  
དད་ལྡན་འགྡོ་བ་འདྲྗེན་པའི་དཔལ༔  གང་ལ་གང་འདུལ་སྐུར་བསྟན་ནས༔  གཙང་ཁ་ལ་ཡི་ལ་
ཐྡོག་ཏུ༔  དག་ལྷའི་དགྗེ་བསྗེན་དམ་ལ་བཏགས༔  ཡུལ་ནི་ཚ་བའི་ཚ་ཤྡོད་དུ༔  ལྷ་ཡི་དགྗེ་བསྗེན་
དྲྗེགས་པ་ཅན༔  ི་ཤུ་ར་གཅིག་དམ་ལ་བཏགས༔  མང་ཡུལ་དྗེ་ཡི་བམས་སིན་དུ༔  དགྗེ་སྡོང་
བཞི་ལ་དངྡོས་གྲུབ་གནང་༔  ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་མཆྡོག༔  ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་
བིན་གིས་རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་སྡོགས་ལམ་སྣ་དྲྡོངས༔  དགྡོངས་པས་བདག་ལ་དངྡོས་གྲུབ་
སྡོལ༔  ནུས་པས་བདག་སྡོགས་བར་ཆད་སྡོལ༔  ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སྡོལ༔  ནང་གི་བར་ཆད་
ནང་དུ་སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་ཆད་དབིངས་སུ་སྡོལ༔  གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་མཆི༔  
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་ཧཱུྃ༔  དཔལ་མྡོ་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་དུ༔  བརན་མ་བཅུ་གིས་དམ་ལ་
བཏགས༔  བྡོད་ཡུལ་ཁ་ལའི་ལ་ཐྡོག་ཏུ༔  གངས་དཀར་ཤ་མྗེད་དམ་ལ་བཏགས༔  འདམ་ཤྡོད་ལྷ་
བུའི་སིང་དྲུང་དུ༔  ཐང་ལྷ་ཡར་ཞུད་དམ་ལ་བཏགས༔  ཧས་པྡོ་རི་ཡི་ཡང་གྡོང་དུ༔  ལྷ་སྲིན་
ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔  ཆྗེ་བའི་ལྷ་འདྲྗེ་ཐམས་ཅད་ཀིས༔  ལ་ལས་སྲྡོག་གི་སིང་པྡོ་ཕུལ༔  
ལ་ལས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བས༔  ལ་ལས་བན་དུ་ཁས་བངས་བས༔  མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་



9 
 

སྟྡོབས་པྡོ་ཆྗེ༔  ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བིན་གིས་རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་སྡོགས་ལམ་སྣ་དྲྡོངས༔  
དགྡོངས་པས་བདག་ལ་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ༔  ནུས་པས་བདག་སྡོགས་བར་ཆད་སྡོལ༔  ཕྱི་ཡི་བར་
ཆད་ཕྱི་རུ་སྡོལ༔  ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་ཆད་དབིངས་སུ་སྡོལ༔  གུས་
པས་ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་མཆི༔  ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་ཧཱུྃ༔  དམ་པ་ཆྡོས་ཀི་བསྟན་པ་
ནི༔  རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་བཙུགས་པའི་ཚེ༔  བསམ་ཡས་མ་བཞྗེངས་ལྷུན་གིས་གྲུབ༔  རྒྱལ་པྡོའ་ི
དགྡོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔  སྗེས་མཆྡོག་གསུམ་གི་མཚན་ཡང་གསྡོལ༔  གཅིག་ནི་པད་
འབྱུང་གནས་ཞྗེས༔  གཅིག་ནི་པད་སམྦྷ་ཝ༔  གཅིག་ནི་མཚོ་སྗེས་རྡོ་རྗེ་ཞྗེས༔  གསང་མཚན་རྡོ་
རྗེ་དྲག་པྡོ་རལ༔  ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བིན་གིས་རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་སྡོགས་ལམ་སྣ་
དྲྡོངས༔  དགྡོངས་པས་བདག་ལ་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ༔  ནུས་པས་བདག་སྡོགས་བར་ཆད་སྡོལ༔  
ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སྡོལ༔  ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་ཆད་དབིངས་སུ་
སྡོལ༔  གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་མཆི༔  ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་ཧཱུྃ༔  བསམ་ཡས་
མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད༔  རྐྱྗེན་ངན་ཟླྡོག་ཅིང་དངྡོས་གྲུབ་གནང་༔  རྗེ་བྡོན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་
བཀྡོད༔  གདྡོན་གཟུགས་བྡོན་གི་བསྟན་པ་བསྣུབས༔  ཆྡོས་སྐུ་དྲི་མྗེད་རིན་ཆྗེན་བསྟན༔  སྐལ་
ལྡན་སངས་རྒྱས་ས་ལ་བཀྡོད༔  ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བིན་གིས་རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་
སྡོགས་ལམ་སྣ་དྲྡོངས༔  དགྡོངས་པས་བདག་ལ་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ༔  ནུས་པས་བདག་སྡོགས་
བར་ཆད་སྡོལ༔  ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སྡོལ༔  ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་
ཆད་དབིངས་སུ་སྡོལ༔  གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་མཆི༔  ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་
ཧཱུྃ༔  དྗེ་ནས་ཨྡོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྡོན༔  ད་ལྟ་སྲིན་པྡོའ་ིཁ་གནྡོན་མཛད༔  མི་ལས་ལྷག་གྱུར་ཡ་
མཚན་ཆྗེ༔  སྤྱྡོད་པ་རད་བྱུང་ངྡོ་མཚར་ཆྗེ༔  མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟྡོབས་པྡོ་ཆྗེ༔  ཐུགས་རྗེས་
བདག་ལ་བིན་གིས་རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་སྡོགས་ལམ་སྣ་དྲྡོངས༔  དགྡོངས་པས་བདག་ལ་
དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ༔  ནུས་པས་བདག་སྡོགས་བར་ཆད་སྡོལ༔  ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སྡོལ༔  ནང་
གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་ཆད་དབིངས་སུ་སྡོལ༔  གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་
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སབས་སུ་མཆི༔  ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་ཧཱུྃ༔  སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་འགྡོ་བ་འདྲྗེན་པའི་
དཔལ༔  སིབ་པ་ཀུན་སངས་ཁམས་གསུམ་ས་ལྗེར་མཁྱྗེན༔  དངྡོས་གྲུབ་མཆྡོག་བརྗེས་བདྗེ་ཆྗེན་
མཆྡོག་གི་སྐུ༔  བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ངྗེས་པར་སྗེལ༔  ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བིན་གིས་
རླྡོབས༔  བརྗེ་བས་བདག་སྡོགས་ལམ་སྣ་དྲྡོངས༔  དགྡོངས་པས་བདག་ལ་དངྡོས་གྲུབ་རྡོལ༔  
ནུས་པས་བདག་སྡོགས་བར་ཆད་སྡོལ༔  ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སྡོལ༔  ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་
སྡོལ༔  གསང་བའི་བར་ཆད་དབིངས་སུ་སྡོལ༔  གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་མཆི༔  ཨོཾ་
ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་སིདི་ཧཱུྃ༔ 
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པད་ཐྡོད་ཕྗེང་རལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཱཿསིདི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨ༔  ཞྗེས་པའང་རྡོད་བལ་དུས་བབས་
ཀི་སྤྲུལ་པའི་གཏྗེར་སྟྡོན་ཆྗེན་པྡོ་ཨྡོ་རྒྱན་མཆྡོག་གྱུར་བདྗེ་ཆྗེན་གིང་པས་ཟླ་ིན་ཁ་ལ་རྡོང་སྡོའ་ིདཔལ་ཆྗེན་པྡོའ་ིཞབས་འྡོག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བ་
མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སྗེལ་གི་ཞལ་གདམས་སིང་བང་ཡིད་བཞིན་ནྡོར་བུ་ལས།  ཕྱི་གསྡོལ་འདྗེབས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཁྡོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་
སྟྗེ།འདིས་ཀང་བསྟན་འགྡོའ་ིབར་ཆད་དང་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ྗེ་བར་ཞི་ཞིང་དགྗེ་ལྗེགས་ཀི་དྡོན་ཐམས་ཅད་ཡྡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།། 

 
གསྡོལ་འདྗེབས་བསམ་པ་ལྷུན་འགྲུབ་མ་བཞུགས་སྡོ།། 

 
ཨྗེ་མ་ཧྡོ། ནུབ་ཕྱྡོགས་བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་སུ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བིན་
བརླབས་ཏྗེ། །སྤྲུལ་སྐུ་པད་འབྱུང་གནས་བིན་བརླབས་ཏྗེ། །འཛམ་བུ་གིང་དུ་འགྡོ་བའི་དྡོན་ལ་
བྡོན། །འགྡོ་དྡོན་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་
འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྡོབས། །རྒྱལ་པྡོ་ཁི་སྲྡོང་ལྡྗེའུ་བཙན་མན་
ཆད་ནས། །ཆྡོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ནས་མ་སྟྡོངས་པར། །དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་
བིན་གིས་རླྡོབས། །བྡོད་ཀི་ཆྡོས་སྡོང་རྒྱལ་པྡོའ་ིགྗེན་གཅིག་པུ། །རྒྱལ་པྡོ་ཆྡོས་སྤྱྡོད་སྡོང་བའི་
ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་
པར་བིན་གིས་རླྡོབས། །སྐུ་ནི་ལྷྡོ་ནུབ་སྲིན་པྡོའ་ིཁ་གནྡོན་མཛད། །ཐུགས་རྗེས་བྡོད་ཀི་སྗེམས་
ཅན་དྡོན་ལ་དགྡོངས། །མ་རིག་ལྡོག་པའི་སྗེམས་ཅན་འདྲྗེན་པའི་དཔལ། །ྡོན་མྡོངས་གདུལ་
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དཀའི་སྗེམས་ཅན་ཐབས་ཀིས་འདུལ། །བརྗེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ཨྡོ་རྒྱན་
པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས།  །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་
རླྡོབས། །དུས་ངན་སིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ། །ནངས་རྗེ་དགྡོང་རྗེ་བྡོད་ཀི་དྡོན་ལ་
འབྡོན། །ྗེ་ཟྗེར་འཆར་སྡུད་མདངས་ལ་བཅིབས་ཏྗེ་འབྡོན། །ཡང་ངྡོ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་དངྡོས་
སུ་འབྡོན། །འགྡོ་དྡོན་སྟྡོབས་ཆྗེན་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་
གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྡོབས། །ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་རྡོད་དུས་
སིགས་མ་ལ། །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ྡོན་མྡོངས་དུག་ལྔ་རགས། །ྡོན་མྡོངས་འཇྡོལ་ྡོག་དུག་
ལྔ་རང་རྒྱུད་སྤྱྡོད། །དྗེ་འདྲའི་དུས་ན་ཨྡོ་རྒྱན་ཐུགས་རྗེ་བསྗེད། །དད་ལྡན་མཐྡོ་རིས་འདྲྗེན་པའི་
ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་
པར་བིན་གིས་རླྡོབས། །ཧྡོར་སྡོགས་འཇིགས་པའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐྡོར་ནས། །ཆྡོས་འཁྡོར་
གན་པྡོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ། །ཡིད་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །ཨྡོ་རྒྱན་ལྷ་
སྲིན་སྗེ་བརྒྱད་འཁྡོར་དང་བཅས། །དམག་དཔུང་ཧུར་ཐུམ་བཟླྡོག་པར་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །ཨྡོ་རྒྱན་
པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས།  །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་
རླྡོབས། །སྗེམས་ཅན་སྒྱུ་ལུས་འཇིག་པའི་ནད་བྱུང་ནས། །མི་བཟྡོད་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེན་པྡོས་ནྡོན་
པའི་ཚེ། །ཡིད་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །ཨྡོ་རྒྱན་སན་གི་བ་དང་དབྗེར་མྗེད་
པས། །ཚེ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངྗེས་པར་སྗེལ། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་
འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྡོབས། །འབྱུང་བ་དགར་ལངས་ས་བཅུད་
མས་པའི་ཚེ། །སྗེམས་ཅན་མུ་གྗེའི་ནད་ཀིས་ྗེན་པ་ན། །ཡིད་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་གསྡོལ་
བ་ཐྡོབས། །ཨྡོ་རྒྱན་མཁའ་འགྡོ་ནྡོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས། །དབུལ་ཕྡོངས་བཀྗེས་སྐྡོམ་སྗེལ་
བར་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་
འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྡོབས། །ལས་ཅན་འགྡོ་བའི་དྡོན་དུ་གཏྗེར་འདྡོན་ན། །དམ་ཚིག་ཟྡོལ་ཟྡོག་
མྗེད་པའི་དཔའ་གདྗེང་གིས། །ཡིད་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །ཨྡོ་རྒྱན་ཡི་དམ་
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ལྷ་དང་དབྗེར་མྗེད་པས། །ཕ་ནྡོར་བུ་ཡིས་ལྡོངས་པར་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་
ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྡོབས། །སྦས་ཡུལ་ནགས་
རྡོང་དབྗེན་ས་སྡོག་པའི་ཚེ། །ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་ཤིང་ལམ་འགགས་ན། །ཡིད་གིས་ཐྗེ་
ཚོམ་མྗེད་པར་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །ཨྡོ་རྒྱན་གཞི་བདག་གན་པྡོའ་ིའཁྡོར་དང་བཅས། །ཆྡོས་
མཛད་ལམ་སྣ་འདྲྗེན་པར་ཐྗེ ་ཚོམ་མ ྗེད།  །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་
འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྡོབས། །སྟག་གཟིག་དྡོམ་དྲྗེད་དུག་སྦྲུལ་
མཆྗེ་བ་ཅན། །འབྡོག་ཆྗེན་འཇིགས་པའི་འཕང་ལ་འགིམ་པའི་ཚེ། །ཡིད་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་
གསྡོལ་བ་ཐྡོབས། །ཨྡོ་རྒྱན་དཔའ་བྡོ་གིང་དང་སྲུང་མར་བཅས། །གདུག་པའི་སྗེམས་ཅན་སྐྲྡོད་
པར་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་
འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྡོབས།།ས་ཆུ་མྗེ་རླུང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་ཀིས།།སྒྱུ་ལུས་གཡར་པྡོ་འཇིག་
ལ་ཐུག་པའི་ཚེ།།ཡིད་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་གསྡོལ་བ་ཐྡོབས།།ཨྡོ་རྒྱན་དཔའ་བྡོ་གད་དང་ལྡན་
པ་ཡིས། །འབྱུང་བ་རང་སར་ཞི་བ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་
འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྡོབས། །ལམ་སྲང་འཇིགས་པའི་འཕང་ལ་
འགིམ་པའི་ཚེ། །བསད་ཁྱྗེར་ཇག་པ་ཆྡོམ་པྡོས་ྗེན་པ་ན། །ཡིད་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་གསྡོལ་
བ་ཐྡོབས། །ཨྡོ་རྒྱན་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་དགྡོངས་པར་ལྡན། །ཙོ་ར་མི་རྡོད་རྔམས་སྗེམས་བརླག་པར་
བྗེད། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་
གིས་རླྡོབས། །གང་ཞིག་གཤྗེད་མའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐྡོར་ནས། །མཚོན་ཆ་རྣྡོན་པྡོ་འདྗེབས་
ཤིང་ྗེན་པ་ན། །ཡིད་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་གསྡོལ་བ་ཐྡོབས། །ཨྡོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་ལྡན་
པ་ཡིས། །གཤྗེད་མ་བྗེད་ཅིང་མཚོན་ཆ་འཐྡོར་བར་འགྱུར། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་
བ་འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྡོབས། །ནམ་ཞིག་ཚེ་ཟད་འཆི་བའི་དུས་
བྱུང་ཚེ། །གནད་གཅྡོད་སྡུག་བསྔལ་འདུ་འཕྡོད་ྗེན་པ་ན། །ཡིད་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་གསྡོལ་
བ་འདྗེབས། །ཨྡོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟྗེ། །བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་ངྗེས་པར་སྗེ། །ཨྡོ་
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རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་
རླྡོབས། །སྒྱུ་ལུས་གཡར་པྡོ་ཞིག་པའི་བར་དྡོ་རུ། །འཁྲུལ་སྣང་ིང་འཁྲུལ་ཆྗེན་པྡོས་ྗེན་པ་
ན། །ཡིད་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་གསྡོལ་འདྗེབས། །ཨྡོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་འཁྱྗེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་
ཡིས། །འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྡོལ་བ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་
འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྡོབས། །གཞན་ཡང་ལས་དང་རྐྱྗེན་གི་
དབང་གྱུར་ཏྗེ། །འཁྲུལ་སྣང་དངྡོས་པྡོར་ཞྗེན་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ན། །ཡིད་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་
གསྡོལ་བ་ཐྡོབས། །ཨྡོ་རྒྱན་བདྗེ་ཆྗེན་རྒྱལ་པྡོའ་ངྡོ་བྡོ་སྟྗེ། །འཁྲུལ་སྣང་སྡུལ་བསྔལ་རད་ནས་
བཤིག་པར་བྗེད། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་
པར་བིན་གིས་རླྡོབས། །འགྡོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེན་པྡོས་ྗེན་པ་དང་། །ཁྱད་པར་བྡོད་ཀི་རྗེ་
འབངས་སྡུག་བསྔལ་ན། །དད་གུས་མྡོས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པྡོ་ཡིས། །ཡིད་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་
མྗེད་པར་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །ཨྡོ་རྒྱན་ཐུགས་རྗེ་འཕྡོ་འགྱུར་མྗེད་པར་གཟིགས། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་
འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྡོབས། ། 
 

ཨྡོ་རྒྱན་འབྱུང་བཞི་ལྷ་མྡོའ་ིགསྡོལ་འདྗེབས་བཞུགས་སྡོ།། 
 
ས་ཆུ་མྗེ་རླུང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་ཀིས། །སྒྱུ་ལུས་གཡར་པྡོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ། །ཡིད་གིས་
ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་གསྡོལ་བ་ཐྡོབས། །ཨྡོ་རྒྱན་དཔའ་བྡོ་གད་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །འབྱུང་བ་རང་སར་
ཞི་བ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །ཨྡོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསྡོལ་བ་འདྗེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གིས་
འགྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྡོབས། ། 


