
།། རོགས་པ་ཆནེ་པོ་སན་རད་ཀི་ནང་ནས་ཞི་ཁོ་བར་ད་ཐོས་ཆོག་རང་གོལ་ཞསེ་བ་བ་བཞགས།།



༄༅།།བདར་གཤེགས་ཞི་ཁོའ་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།། སལ་ས་ཚ་ེདབང་རིག་འཛིན་གིས། འགོ་མགོན་དམ་པ་རང་གོལ་ལ། སན་རད་རོགས་ཆནེ་ཀི་ནང་ནས། གང་ཐོས་བར་དོར་གོལ་བའི་ཐབས། ཞི་
ཁོའ་ལ་ཚོགས་ལ། བར་དོའ་ཕང་སོལ་གི་གསོལ་འདབེས་འདི་བསན་ནོ།། རང་ལས་ར་གནས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ན། རལ་བ་ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པའོ།། ཚ་ེའདས་འདེན་ཆོག་གི་དས་ས། ཞི་ཁོའ་ལ་
ཚོགས་ལ་མཆོད་པ་འབལ་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཐབས་ལ། ཞི་ཁོའ་དཀིལ་འཁོར་གང་འཛོམ་དང་། ཚོགས་བསང་རམ་ལ་རམ་བརད་མཆོད་རས་འབོར་ཚད་བཤམས་ལ། ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་ཀི་གཞང་བསང་། དེ་
ནས་སམེས་བསདེ་སབས་ས་འགོ། ༧ ཨ་གནས་ལགས་མཐའ་བལ་གི་དན་མ་རོགས་པའི་སེམས་ཅན་རམས། འཁོར་བ་ལ་འཁམས་ཤིང་སེ་ཤི་མ་རོགས་པས། ལས་སེམས་བལ་བ་འདི་རམས་སིང་ར་
རེ། སམ་ད་ཚད་མདེ་པར་སེམས་བསདེ་ད།། འདི་རམས་སབས་གནས་བདར་གཤེགས་ཞི་ཁོ་ཡི། བདར་གཤེགས་ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་རམས་ཀི་ཐགས་རེས་བཟང་བའི་ཆེད་ད་། བདག་གི་སམེས་ཉིད་ཨ་ཡི་



འཕོ་འད་ལས། བདག་ཉིད་གསལ་སོང་གཤེན་ལ་འད་དཀར་ནི། རིན་ཆནེ་ཁི་རང་ཉི་ཟ་པད་མའི་སངེ་། དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མཉམ་གཞག་སིལ་ཀང་བཞགས། རན་དང་ཆ་ལགས་
རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། ལོངས་སོད་རོགས་ས་མཚན་དང་དཔ་ེབད་ལན། ཐགས་ལས་འབ་ལ་མདན་ད་འཕོས་པ་ལས། འབང་བའི་གདན་ལ་ལ་ཡི་ཕོ་བང་ནི། ཕི་སོད་གིང་དག་ལ་ཡི་གཞལ་ཡས་
ཁང་། འག་མིན་འདའ་བ་མདེ་པའི་ཕོ་བང་གནས། ནང་ལར་དབང་ཆེན་གཞལ་ཡས་འབར་བའི་གནས། ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་བཞགས་པར་བསོམ། ཨ་ཨ་ོཧྃ་ཕཊ། ཅསེ་བརོད་པས། ཨ་
ལས་སོང་གསམ་རིན་ཆནེ་བཟདེ་ཞལ་ནང་། ཨ་ོལས་མཆོད་སིན་ལོངས་སོད་དཔག་མེད་གང་། ཧྃ་གིས་དངས་སིགས་ཁ་བ་རིག་མ་ལས། གཟགས་ས་དི་རོ་རག་རན་བོན་དང་གཏར། ལོངས་སོད་
མཆོད་པའི་ལ་མོ་གངས་མདེ་ཀིས། ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་རམས་ལ་ཕལ་བས་མཉསེ་པར་བསམ། ད་ེནས་སབས་འགོ་ནི། ཨ་ཨ་ོཧྃ། སོང་ཞིང་བདག་མདེ་ཡ་ེཤེས་གཞལ་ཡས་ན། སབས་གནས་ཕི་ནང་



ལ་ཚོགས་ར་མཚོ་ལ། བདག་སོགས་འདི་ནས་བ་མེད་མ་ཐོབ་པར། རག་ཏ་འབལ་བ་མདེ་པར་སབས་ས་མཆི། གནས་བཞིའ་ལ་ཚོགས་ཐགས་རེ་སབས་གནས་མཆོག། འགོ་བ་ཐགས་རེས་འདནེ་
ཕིར་སབས་ས་མཆི། བདར་གཤགེས་ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ། ལས་སེམས་ལ་སར་གོལ་ཕིར་སབས་ས་མཆི། ཕི་ནང་གསང་གསམ་ཡི་དམ་ར་མཚོ་ལ། བར་དའ་འཇིགས་པ་བསབས་
ཕིར་སབས་ས་མཆི། དཔོན་གསས་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་ར་མཚོ་ལ། བད་ཆེན་ཐར་ལམ་འདནེ་ཕིར་སབས་ས་མཆི། དངས་གབ་འབང་གནས་མཁའ་འགོ་ར་མཚོ་ལ། མཆོག་ཐན་དངས་གབ་ཐོབ་
ཕིར་སབས་ས་མཆི། བོན་སོངས་སང་མ་དམ་ཅན་ར་མཚོ་ལ། འགལ་རནེ་བར་ཆད་ཞི་ཕིར་སབས་ས་མཆི། སབས་གནས་མཆོག་གར་ཁདེ་ཀི་ཐགས་ར་ེཡིས། འདི་ནས་བཟང་ནས་བ་མདེ་མ་ཐོབ་
པར། ཐགས་རསེ་བཏང་བལ་མདེ་པར་བཟང་ད་གསོལ། བར་དའ་འཇིགས་པ་ཀན་ལ་བསབ་ཏ་གསོལ། སབས་ས་འགོ་བའི་ཡན་ལག་གོ། ད་ནི་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཨ་ཨ་ོཧྃ། ས་གསམ་འབང་གནས་



དིན་ཅན་བ་མ་ལ། གསོལ་བ་འདབས་སོ་བིན་གིས་བརབ་ཏ་གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་སོན་དིན་ཅན་བ་མ་ལ། གསོལ་བ་འདབས་སོ་བིན་གིས་བརབ་ཏ་གསོལ། ངན་སོང་སོ་གཅོད་དིན་ཅན་བ་མ་ལ། 
གསོལ་བ་འདབས་སོ་བིན་གིས་བརབ་ཏ་གསོལ། མ་རིག་མན་སལེ་དིན་ཅན་བ་མ་ལ། གསོལ་བ་འདབས་སོ་བིན་གིས་བརབ་ཏ་གསོལ། འཁོར་བའི་ཕང་སོལ་དིན་ཅན་བ་མ་ལ། གསོལ་བ་འདབས་
སོ་བིན་གིས་བརབ་ཏ་གསོལ། དག་ལའི་ནད་སལེ་དིན་ཅན་བ་མ་ལ། གསོལ་བ་འདབས་སོ་བིན་གིས་བརབ་ཏ་གསོལ། བར་དའ་འཇིགས་སོབས་དིན་ཅན་བ་མ་ལ། གསོལ་བ་འདབས་སོ་བིན་གིས་
བརབ་ཏ་གསོལ། ཐགས་རའེ་ལགས་ཀ་དིན་ཅན་བ་མ་ལ། གསོལ་བ་འདབས་སོ་བིན་གིས་བརབ་ཏ་གསོལ། ཆ་བཞི་སོལ་མཛད་དིན་ཅན་བ་མ་ལ། གསོལ་བ་འདབས་སོ་བིན་གིས་བརབ་ཏ་
གསོལ། ད་ེནི་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཡན་ལག་གོ། ད་ེནས་རསེ་ས་ཡི་རང་བ་ས།ེ ཨ་ཨ་ོཧྃ། ཡི་དམ་ལ་ཚོགས་སབས་གནས་ཐམས་ཅད་ཀིས། ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་ཀན་རོབ་དན་དམ་གི། དགེ་བ་བསོད་



ནམས་ཚོགས་རམས་གང་བསགས་པ། ད་དག་ཀན་ལ་རསེ་ས་བདག་ཡི་རང་། བ་མདེ་བང་ཆབ་ཆནེ་པོར་ཡོངས་ས་བསོ། ད་ེནི་ཡི་རངས་ཀི་ཡན་ལག་གོ། ད་ེནས་བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་བསོར་ཏེ། ཨ་ཨ་ོཧྃ། 
འཁག་རོད་བཟོག་མཛད་ཞི་ཁོ་སབས་གནས་མཆོག། འགོ་བའི་དན་མཛད་དབནེ་མཛད་མི་འཚལ་ལ། འགོ་རམས་ཡང་དག་ཤེས་པའི་རད་སངས་ནས། སིབ་སང་ཚོགས་རོགས་ཐར་ལམ་ཐོབ་པའི་
ཕིར། བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་ས་བསོར་བར་བསལ། ད་ེནི་བོན་གི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའི་ཡན་ལག་གོ། ད་ེནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཨ་ཨ་ོཧྃ། སབས་གནས་མཆོག་གར་ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་ལ། 
འགོ་བ་མ་ལས་ཐགས་རསེ་བཟང་བའི་ཕིར། འཁོར་བ་མ་སོང་བར་ད་འགོ་བའི་དན། ར་ལག་ཕད་མཛད་བཞགས་པར་གསོལ་བ་འདབས། ཐགས་ར་ེབཏང་བལ་མདེ་པར་བཟང་ད་གསོལ། ད་ེནས་གསོལ་བ་
བཏབས་པའི་ཡན་ལག་གོ། ད་ནི་གདན་འབལ་ཏེ། ཨ་ཨ་ོཧྃ། སང་སིད་རལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཞིང་ཁམས་ན། རིན་ཆེན་བཀ་གསལ་ཕོ་བང་ཉམས་དགའ་འདིར། རིན་ཆནེ་ཁི་རང་ཉི་ཟ་པད་མ་དང་། 



གཅན་ལ་དགེས་པ་ར་བ་ཤང་ཤང་དང་། ས་ཚོགས་མཛསེ་བརིད་བཀ་གསལ་གདན་འབལ་གིས། ཐགས་རེས་བིན་གིས་རོབས་ལ་བཞསེ་ས་གསོལ། ད་ེནི་གདན་འབལ་བའི་ཡན་ལག་གོ། ད་ེནས་སན་དང་
ས།ེ ཨ་ཨ་ོཧྃ། འག་མིན་བད་བ་ཆེན་པོའ་ཞིང་ཁམས་ནས། ཐབས་དང་ཐགས་རེས་འགོ་བའི་དན་ལ་སལ། བདར་གཤེགས་ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་རམས། འགོ་བའི་དན་ད་སན་འདེན་
གཤགེས་ས་གསོལ། གཉིས་མདེ་དན་གིས་བརན་པར་བཞགས་ས་གསོལ། སན་དངས་པའི་ཡན་ལག་གོ། ད་ེནས་ཕག་འཚལ་ཏེ། ཨ་ཨ་ོཧྃ། ཐགས་ཉིད་མི་གཡོ་ཞི་བ་ཆེན་པོའ་ངང་ཚལ་ལས། ཐགས་
རེ་དག་པོ་ཁོས་པའི་ཚལ་བསན་པ། ཡི་དམ་ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ། ལས་ངག་ཡིད་གསམ་གས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ།། ལས་ངག་ཡིད་གསམ་སིབ་པ་དག་གར་ཅིག། ཕག་འཚལ་བའི་
ཡན་ལག་གོ། ད་ེནས་བཤགས་པ་བ་ས།ེ ཨ་ཨ་ོཧྃ། ཐོག་མའི་བསལ་པ་དཔག་ཏ་མདེ་པ་ནས། ད་ལའི་ལས་བངས་དག་གསམ་དག་ལ་ཡི། དབང་གར་ངན་སོང་འཁོར་བའི་རར་བསགས་པ། རབ་ཏ་གནོད་



འགོད་ཞི་ཁོའ་ལ་ལ་བཤགས། མཐོལ་བཤགས་ཕལ་ནས་ཚངས་པའི་དངས་གབ་ད་སོལ། ད་ེནི་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་གོ། ད་ེནས་ཚོགས་དང་རམ་བརད་འབོར་ཚད་བཤམས་ལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ། འཕོ་འད་
ལོངས་སོད་ཚོགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ད་། ཇི་ལར་འཚོགས་པ་ཡོ་བད་ར་ཡི་ཚོགས། ཆོ་འཕལ་ས་ཚོགས་རོལ་བ་སེམས་ཀི་ཚོགས། སོང་གསམ་རངས་མདག་ཁ་བ་རིག་མར་བཅས། སང་སལེ་བད་
རི་ཚོགས་ས་བིན་གིས་བརོབས། དབིངས་ཤེས་མཁའ་ཀོང་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ས་མདེ། ཡལ་དབང་ལ་དང་སེ་འགོ་གཉིས་མདེ་སར། མ་རང་ལོག་པར་རོག་པ་ཀན་བསིམ་ནས། ཐགས་རེ་ཁོས་པའི་དབལ་
གིས་བསལ་ནས་ཀང་། འདད་པའི་ལོངས་སོད་ར་འཕལ་ལ་ལ་བསིམ། གཟགས་ས་དི་རོ་རག་རན་བོན་དང་གཏར། ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་རམས་ལ་འབལ། མཁནེ་པའི་ལ་ཞལ་དས་འདིར་
བསན་ད་གསོལ། སིབ་གཉིས་བང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་རོགས་པར་ཤོག། ཞི་ཁོའ་གཞང་གི་རམ་བརད་འབལ། ད་ེནི་མཆོད་པའི་ཡན་ལག་གོ། ད་ནི་བསོ་བ་བ་ས།ེ ཨ་ཨ་ོཧྃ། བདག་གིས་དས་གསམ་དག་ེ



ར་ཅི་བགིས་པ། འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་བང་ཆབ་ཆནེ་པོར་བསོ། བདག་དང་མཐའ་ཡས་འགོ་བ་མ་ལས་ཀན། སིབ་སོང་ཚོགས་རོགས་བོན་གི་ས་ཐོབ་ནས། ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་གོ་འཕང་མར་ཐོབ་ཤོག། 
ད་ེནི་བསོ་བའི་ཡན་ལག་གོ། ད་ེནས་སིང་པོ་བསདེ་རིམ་དང་འཛབ་བགང་བ་ནི། ཨ་ཨ་ོཧྃ། གནས་འདིར་ས་ེམདེ་འག་མིན་ཞིང་ཁམས་ན། འགག་མདེ་བད་བ་ཆེན་པོའ་ཕོ་བང་ན། རིན་ཆེན་ཁི་རང་ཉི་ཟ་པད་
མའི་སངེ་། སེམས་ཉིད་སོན་གསལ་གཤནེ་ལ་འད་དཀར་ནི། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མཉམ་བཞག་སིལ་ཀང་བཞགས། རིགས་ལའི་དབ་རན་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། ལོངས་སོད་རོགས་ས་
མཚན་དང་དཔ་ེབད་ལན། ཐགས་ཀར་ཉི་ཟ་པད་མའི་གདན་སངེས་ད་། སམེས་ཉིད་ང་བོ་ཡི་གེ་ཨ་ལ་ནི། ཞི་ཁོ་སག་མའི་སིང་པོ་འམ། དས་གསམ་སངས་རས་ཐགས་ཀི་སིང་པོ་འམ། ཞི་ཁོ་སི་དིལ་སིང་པོ་འམ།
སལ་ེའོད་ལ་སོགས། ༧ སིང་པོ་གང་བཟས་པའི་ཡིག་འབ་རམས་ཕ་ལ་རགས་པ་མཛེས་ལ་དོད་པ། གཡས་སོར་ད་ས་ར་ར་འཁོར་བར་བསམ། ད་ེལས་འོད་ཟརེ་ཡར་འཕོས་དབིངས་ནས་



ཡི་ག་ེདེ་འད་སན་དངས། བདག་དང་བསདེ་པ་རམས་ལ་ཐིམ། འོད་ཟརེ་ཕར་འཕོས་ཕི་སོད་ལ་ཕོག་པས། སོད་ཀི་གདོས་པ་ཅན་སང་ནས། འོད་ཀི་གཞལ་ཡས་བཀ་ལ་གསལ་བ་
ཞིག་ཏ་གར། ཚར་འདས་ནང་བཅད་ལ་ཐིམ་པས་རིགས་དག་བར་དོ་དང་བཅས་པའི་དག་གསམ་དག་ལ་ཉོན་མོངས་འཁལ་བའི་བག་ཆགས་སག་བསལ་སིག་སིབ་ཐམས་ཅད་
བང་ནས། ཞི་ཁོའ་རང་བཞིན་ད་གར་ཏེ་འཛབ་ཀི་ས་དི་རི་རི་སོགས་པར་བསམ། གཞན་ཡང་མ་ེཆ་ས་རང་འབང་བ་ལའི་ས་སད་ཐམས་ཅད་འཛབ་ས་འ་ར་ར་སོགས་པར་བསམ་
ལ།། བར་སོང་ཁི་འབམ་གང་ལོགས་འདོན། རསེ་ས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལ་བཞག། ཞི་ཁོ་སག་མའི་སིང་པོ་འདིའོ།། བསོ་ཨ་ོསལེ་ལན་ན་ེཁི་ལེ་ཨ་ཨ་ོཧྃ། བསོ་ཨ་ོསལེ་ལང་ང་སང་ང་ཨ་ཨ་ོཧྃ། བསོ་ཨ་ོ
སལ་ེའད་ད་ཡ་ལ་ེཨ་ཨ་ོཧྃ། བསོ་ཨ་ོསལ་ེམ་ལེ་ལམ་མ་ེཨ་ཨ་ོཧྃ། ཨ་ཨ་ོཧྃ་ཨ་ཨ་དཀར་སལེ་འད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད་། ཨ་ོམ། ཨ་ོས། ཨ་ོཀ། ཨ་ོཛ། ཨ་ོཆ། པ་བ། ཁ་ཚ་ཉ། ཧྃ་ཧྃ་ཧྃ་



ཧྃ། ཐ་ཡ་ཧོ་ཤ། ར་ག་ཙ་ཇ་ན་ཟ་ཧི་འདནེ། ཏ་འ་ཧེ་ཤད། ལ་ང་ཝ། ཙ་འགོ་ཕ་ཧ། ཙེག་ད་ཞ་ཧ་ལ། བསོ་ཨ་ོཨ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ཨ་མ་མ་ཧ་ལ་རམ་ཛ་ཐན་བོ་ཐན་བོ། 
བསོ་ཨ་ོཨ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ཧ་ེརག་ཤ་ག་ེད་གན་ལ་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཨ་ོཨ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ཧ་ལ་རམ་ཐན་ཆ་ལ་འདར་ཤག་ཡ་ེཐན་ཨ་
མ་ཛ་ལ་སད་ཐན་ཁ་ཐན་ཁ་ཐན་བོ་བོ། བསོ་མ་མ་ཉ་ེལོ་ཡོ་སངས་སོ་ཐད་ད། མ་ཡ་ེཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཨ་ོཨ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ས་ར་རོ་ནི་ཐན། བསོ་མ་མ་ཉ་ེལོ་ཡོ་
སངས་སོ་ཐད་ད། ས་ར་ནི་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཨ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ལི་ཡང་སགེ་ཐན། བསོ་མ་མ་ཉ་ེལོ་སངས་སོ་ཐད་ད། ཡང་ནི་ལི་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཨ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཐན་
སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ནེ་རི་སམ་ཐན། བསོ་མ་མ་ཉ་ེལོ་ཡོ་སངས་སོ་ཐད་ད། རཾ་མ་ེན་ེརཾ་པར་པ་ཡ་ེཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཨ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ཏིང་མར་ཁགེ་ཐན། བསོ་མ་མ་ཉ་ེ



ལོ་ཡོ་སངས་སོ་ཐད་ད། མང་པ་མང་ཏིང་རང་ཆད་ཤལེ་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཧ་ལ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། མ་མིག་དང་ཀག་སད་ཐན། བསོ་རམ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་སངས་སོ་ཐད་ད། རོ་ཡ་ེ
མིག་རང་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཧ་ལ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ར་ཙ་ེཧ་ར་སད་ཐན། བསོ་རམ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་སངས་སོ་ཐད་ད། ཨིན་ཏིང་གང་ར་ཆེམ་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཧ་ལ་ཐན་ཉ་ེ
ལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ལམ་རི་ཤིམ་ཕོད་སད་ཐན། བསོ་རམ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད། ལམ་ཤིམ་གརེ་ལམ་འཕོ་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཧ་ལ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་
ཐན། ལ་ེརི་ཁ་ལ་རག་ཤ་སད་ཐན། བསོ་རམ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་སངས་སོ་ཐད་ད། ཨ་ཁིང་མ་ཁིང་སིང་ཁ་ལ་ཤག་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཧ་ལ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ད་མ་རང་ཞི་ག་ནོམ་
སད་ཐན། བསོ་རམ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་སངས་སོ་ཐད་ད། རིང་ནམ་མ་ཧྃ་པ་ལ་ཤག་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཧ་ལ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ཨག་ཤོ་ཡ་ེམ་རང་ཤིན་སད་ཐན། བསོ་རམ་ཐན་ཉ་ེ



ལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད། སོ་མིན་ཨག་ཤོ་མ་ཡ་ེཁང་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཧ་ལ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ཨ་ད་ད་སོས་ལ་སད་ཐན། བསོ་རམ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད། 
རལེ་མ་རི་ཏག་ཤ་ཁང་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཧ་ལ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ཨ་དཀར་གཤའ་ཡ་སིང་ཁ་ལ་ཤག་ཐན། བསོ་རམ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་སངས་སོ་ཐད་ད། མ་ཡ་ེཤ་ེཐན་ཨ་
དཀར་ཤག་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཧ་ལ་རཾ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ཙ་ལ་ཙ་ལ་ཤག་ཐན། བསོ་ཛ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་སངས་སོ་ཐད་ད། མ་མ་ཤིག་ཏ་ཤག་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཧ་ལ་རམ་
ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ཨ་པ་ཤག་ཤག་ད་ད་སད་ཐན། བསོ་ཛ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། མ་མ་ཤག་ཏི་ཤག་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཧ་ལ་རཾ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་
ཐད་ད་ཐན། ད་ད་ལནེ་སེ་ས་ར་སད་ཐན། བསོ་མ་མ་ཛ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་སངས་སོ་ཐད་ད། པ་ཙམ་ན་ེརམ་ཤག་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་ཧ་ལ་རམ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་ཐན་སངས་སོ་ཐད་ད་ཐན། ཨ་པར་ད་ད་སད་



ཞི་སད་ཐན། བསོ་མ་མ་ཛ་ཐན་ཉ་ེལོ་ཡོ་སངས་སོ་ཐད་ད། དམ་ཤི་ད་ཆ་ཤག་ཐན་བོ་ཐན་བོ། བསོ་མ་མ་ཛ་མ་ཡ་ེཐན་བོ། རམ་ཐན་བོ། ཨ་དཀར་མ་ཡ་ེཤག་ཐན་བོ། མ་ཐན་བོ། ཛ་ཐན་བོ། བོ་
ཐན་བོ། ཧ་ལ་གེ་ཆ་ཤག་ཐན་བོ་ཝརེ་ཞི་དམ་སས་ཀ་ཏ་གན་ལ་ཐན་བོ་ཐན་བོ། དས་གསམ་སངས་རས་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པོ་ནི། ཨ་ཨ་ོཧྃ་རཾ་ཛ༔ ཞི་ལ་འད་འད་སད་སལ་ཨ་ཨ་ོཧྃ། ཨ་ཨ་ོཧྃ་
སང་ལ་གསལ་ཨ།ོ ཨ་ཨ་ོཧྃ་ཧ་ཧི་སང་ལ་གསལ་ཨ།ོ བསོ་ཨ་ོསལེ་ལན་ནེ་འད་འད་ཨ། བསོ་ཨ་ོསལེ་ཁི་ལ་ེའད་འད་མ། ཨ་མ་མ་ཧ་ར་བྃ་ཏང་། ཨ་ཨ་ོཧྃ། ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་ཡང་
ཨ་ོའད་། མ་མ་རཾ་འད་ལ་ལ་ཞི་ཨ། ཨ་ཨ་ོཧྃ་རཾ་ཛ་སད་ཏི་ས་ཨ་ཧ་ར་སད་ཐན། ཨ་ཧ་ར་སད་ལ་ཀ་ཡིག་ཅི། ཨ་མ་ཧ་ར་ཏང་། ཨ་ོམ་ཏི་བ་མ་ཙག་ཤ་ཡ་སད་ལ་དལ་ཤག་སལ། ཨ་ཧ་ར་འད་
ཤག་སལ་ཆ་ན་མ་ནི་ཨ་ཨ་ོཧྃ། ཨ་མ་ཀ་མ་ཤ་ཡ་ནི་ཧ་ར་ཨ་ལ་ད་བ་ཧོ། མ་མ་རྃ་རྃ་ཧ་ར་ཧྃ། ཨ་ོམ་མ་ཁ་རག་ཧ། ཨ་ཨ་ོཧྃ་ཧ་ཧ་ེའད་། ཧ་ར་ཁི་ཁར་སད་ཡ་ཧ་ད་ད་ཕོད་ཧ་མ་ཡ། ཀ་ར་



མན་ཛ་ཧ་ར་ཤ་ེཙ་ཧ་སད་ནི་ག་ཡིག་ཅི། མ་མ་འད་འད་ཧ་ཧིག་ཡང་ཧ་ར་མ་ཧི་ཤར་ཨ་ཁ་ད་མ་མ་ཡང་། ཧ་ཧིག་ཡ་རྃ་ལམ་ཤར་ཨ་ཝ་ད་མ་མ་ཧིང་ད་པ་ལི། ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་ཡང་
ཨ་ོའད་། ཨ་གསལ། ཨ་ོགསལ། ཧྃ་གསལ། ཨ་ཨ་གསལ། དཀར་གསལ། ས་གསལ། ས་གསལ། ལ་ེགསལ། འད་གསལ། ཨ་གསལ། ཡང་གསལ། ཨ་ོགསལ། འད་གསལ་ཧ་ར་འད་ཡང་ཨ།ོ
།འདི་གསརེ་གི་ཡི་གརེ་བི་འམ། ངག་ཏ་འདོན་ནམ་ཀི་རི་ལས་ལ་འཆང་ན། ད་ལའི་སག་བསལ་སལེ་ཞིང་ཕི་མར་བར་དོའ་འཇིགས་པ་ལས་གོལ་ནས་སངས་རས་སོ།། ཞི་ཁོ་སི་དིལ་གི་སིང་པོ་འདི་ར་གཞག་གོ། །དང་པོ་
ད་ེབཞིན་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། གསལ་སོང་འཛིན་མདེ་ད་བསོམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བར་དོར་གོལ་བ་དང་། བདེར་གཤགེས་ཞི་ཁོའ་སིང་པོས་བར་དོར་གོལ་བ་དང་། བཏགས་གོལ་བར་དོར་གོལ་བ་ནི། གསང་གཟངས་རད་ད་
ཤེས་པར་བའོ།། གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ༧ སད་ཅིག་ལ་བདག་ལས་ར་གནས་ཐམས་ཅད་ད་། བདེར་གཤགེས་ཞི་ཁོ་སོ་སོའ་གཞལ་ཡས་ཁང་ད་གར་ཏ།ེ ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་



བཞགས་ནས་བདག་ལ་དབང་བསར་བིན་གིས་བརབ་པར་བསོམ། །འཆི་བའི་དས་ས་ཞི་ཁོ་རང་ཆས་ས་འཆར་བ་ཡིན། ཀན་ཀང་གསོལ་འདེབས་ལ་བརོན་ན། ཕི་མར་བར་དོའ་ཕང་ལས་ཐར་ནས་བོན་
ཉིད་ཀི་དབིངས་ས་སངས་རས་སོ།། རང་གི་བང་ཁོག་སོད་ནང་ད་ར་དབས་མཐིང་སིང་ནང་ལ་ཟག་ཅིང་། ཡར་ས་ེཚངས་བག་ལ་ཟག། མར་ས་ེལ་ེའོག་དབང་ཆནེ་ལ་གཏད། ཀད་པ་དང་ཁང་ནང་ད་ར་དབས་མཐིང་ལ། ཀན་
བཟང་ཡབ་ཡམ་དང་ཞི་བའི་ལ་ཚོགས་གནས། ལས་ཀི་ར་གནས་ཐམས་ཅད་ད་ཞི་ལ་བཞི་བཅ་ར་གཉིས་གནས། ལས་སམེས་ཕལ་དས་སིང་སལ་བར་གསམ་གི་དབ་མའི་ར་མཐིང་ཡི་ག་ེཨ་འད་བ་ལ་ཀན་བཟང་
ཡབ་ཡམ་དང་ཞི་བའི་ལ་ཚོགས་གནས། མདན་ད་ཁི་བཞི་ནམ་ཏིང་གནས། དཀིལ་ད་ཀན་སང་ཁབ་པ་ཡབ་ཡམ་གནས། དེ་ཞི་ལ་བཞི་བཅ་ར་གཉིས་ཀིས་བསོར་བར་གནས། སིང་གི་དཀིལ་ད་མདན་གི་ནམ་
མཁའ་གང་བའི་སང་བ་འཆར། ཡ་ེཤསེ་ལ་ཡི་གཞའ་འོད་ཐིག་ལ་ེལ། འཁལ་པའི་འོད་ལམ་དག་པོ་བདག་ལ་འཆར། དེ་ལ་རང་དབང་མདེ་པར་བཞགས་ནས་ནི། རིགས་དག་བར་དོའ་གནས་ས་འཁམས་པར་འགར། ད་ེབས་



མར་ད་སབས་ས་མཆི་བའི་ཕིར། ལས་སམེས་བལ་དས་ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ཨ་ཨ་ོཧྃ། བདག་ལས་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཡི་གཞལ་ཡས་ས། ཡ་ེཤེས་ལ་ལན་ཐིག་ལའེ་འད་ཀོང་ན། 
རལ་བ་ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་ས་ར་བཞགས། ཨ་ཨ་ོཧྃ། བད་ཆེན་འཁོར་ལོ་ཐིག་ལ་ེའད་ཀི་ཀོང་། དབས་མཐིང་ནམ་མཁའ་སོན་པོའ་ཕོ་བང་ན། གཡང་དང་ཐིག་ལེ་འད་ལའི་གསས་མཁར་ན། སེང་
གེ་གང་ཆེན་ར་འབག་ཁང་གི་ཁི། ཉི་ཟ་པད་མ་བརེགས་པའི་གདན་སངེས་ད་། བདར་གཤེགས་རལ་བ་ཀན་ཏ་བཟང་པོ་ནི། ཞལ་ལ་ཕག་བཅ་རལ་བ་འདས་པའི་ས་། ས་མདག་དཀར་གསལ་དི་
མེད་ཤེལ་དཀར་འད། དཀར་སརེ་དམར་ལང་མཐིང་ཁ་རིགས་ཀི་ཞལ། རན་དང་ཆ་ལགས་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་གཡོན་ཕག་མཐིལ་ཉི་ཟའི་འཁོར་ལོ་བསམས། གཡས་པས་རལ་
མཚན་གཡང་དང་འཁོར་ལོ་འཛིན། གཡོན་པས་མདའ་གཞ་ཞགས་པ་ལགས་ཀ་བསམས། ཐ་མ་གཉིས་ནི་ས་གནོན་འགོ་བ་སོབས། ཀན་ཏ་བཟང་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། བདར་གཤེགས་



ཞི་བའི་ལ་ཚོགས་འཁོར་གིས་བསོར། བདར་གཤགེས་ཀན་ཏ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། ཐགས་རེ་བཞི་ལན་དབང་བསར་སབ་ཏ་གསོལ། མ་
རིག་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། ཀན་བཟང་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། མགིན་པ་ལོངས་སོད་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། འབག་ཆེན་ཉི་ཟ་པད་མའི་གདན་སངེས་ན། ཁི་
བཞི་ནམ་ཏིང་བདར་གཤེགས་གསང་གི་ལ། ས་མདག་མཐིང་སོན་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་འཁོར་ལོ་གཡོན་པས་ལགས་ཀ་འཛིན། ཐགས་ར་ེབམས་མ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ།
གསང་གི་བདར་གཤགེས་རིགས་ཀི་འཁོར་གིས་བསོར། བདར་གཤེགས་ཁི་བཞི་ནམ་ཏིང་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། ཐགས་ར་ེཚད་མེད་དབང་བསར་སབ་ཏ་
གསོལ། གགས་སོང་འགག་མདེ་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། ཁི་བཞི་ནམ་ཏིང་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཀན་བཟང་ཁི་བཞི་ནམ་ཏིང་ཡབ་ཡམ་འགོ་ཀན་དོངས། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་



ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། བདག་སོགས་འདི་
ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་བརེས་དས། བོན་ཉིད་འད་གསལ་སང་བ་འཆར་དས་འདིར། རོངས་འཁལ་སག་བསལ་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ ཐགས་ར་ེབཞི་ལན་གསལ་བའི་འད་ལམ་ལ། ཀན་ཏ་བཟང་པོ་
ཡབ་ཀིས་མདན་བསས་ནས། ཀན་ཏ་བཟང་མོ་ཡམ་གིས་རབ་ནས་སོར་ཅིག། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆེན་སངས་རས་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། ཀན་བཟང་དབརེ་མདེ་ས་
ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ། བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་བརེས་དས། བོན་ཉིད་འད་གསལ་སང་བ་འཆར་དས་ས། ང་རོ་སག་བསལ་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ འགག་མེད་ཐགས་ར་ེ
གསལ་བའི་འད་ལམ་ལ། ཁི་བཞི་ནམ་ཏིང་ཡབ་ཀིས་ལམ་ས་དོངས། ཐགས་རེ་བམས་མ་ཡམ་གིས་རབ་སོར་ཅིག། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆནེ་སངས་རས་ཞིང་ད་



བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆེན་དབརེ་མེད་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ། ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད་། ཨ་ཨ་ོཧྃ། ཙི་ཏ་གསང་ར་འད་ལའི་ཕོ་བང་ད་། སངེ་ག་ེཉི་ཟ་པད་མའི་གདན་སངེས་
ས། ཀན་སང་ཁབ་པ་བདར་གཤགེས་ཐགས་ཀི་ལ། ས་མདག་དཀར་གསལ་ཤལེ་དཀར་ན་བཟའ་གསོལ། རན་དང་ཆ་ལགས་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་འཁོར་ལོ་གཡོན་པས་ཞགས་
པ་བསམས། ནམ་མཁའི་ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ད་བཞིན་རིགས་ཀི་བདར་གཤགེས་འཁོར་གིས་བསོར། ལ་ཆནེ་ཀན་སང་ཁབ་པ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་
གསོལ་བ་འདབས། སོང་ཉིད་ཡ་ེཤསེ་དབང་བསར་སབ་ཏ་གསོལ། ཞ་ེསང་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། ཀན་སང་ཁབ་པ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། མཚརེ་པའི་གསང་
ར་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། གང་ཆེན་ཉི་ཟ་པད་མའི་གདན་སངེས་ད་། གསལ་བ་རང་འབང་བདར་གཤེགས་ས་ཡི་ལ། ས་མདག་སརེ་པོ་གསརེ་གི་ན་བཟའ་གསོལ། རན་དང་ཆ་ལགས་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་



བརན། གཡས་པས་ཆག་ཤིང་གཡོན་པས་འཁོར་ལོ་བསམས། ས་ཡི་ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། གཡང་དང་རིགས་ཀི་བདར་གཤེགས་འཁོར་གིས་བསོར། ལ་ཆེན་གསལ་བ་རང་འབང་ཡབ་
ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། མེ་ལོང་ཡ་ེཤསེ་དབང་བསར་བསབ་ཏ་གསོལ། གཏི་མག་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། གསལ་བ་རང་འབང་ཡབ་ཡམ་
ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། གོ་བའི་གསང་ར་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ར་མཆོག་ཉི་ཟ་པད་མའི་གདན་སངེ་ད་། དག་ེལ་གར་ཕགས་བདར་གཤགེས་ཡོན་ཏན་ལ། ས་མདག་ལང་ག་ཨིན་ཌའི་ན་
བཟའ་གསོལ། རན་དང་ཆ་ལགས་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་ཆགས་ཤིང་གཡོན་པས་འཁོར་ལོ་བསམས། རང་གི་ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། འཁོར་ལོ་རིགས་ཀི་བདར་
གཤགེས་འཁོར་གིས་བསོར། ལ་ཆནེ་དགེ་ལ་གར་ཕག་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། མཉམ་ཉིད་ཡ་ེཤེས་དབང་བསར་བསབ་ཏ་གསོལ། ང་རལ་བག་



ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། དགེ་ལ་གར་ཕག་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། མཆིན་པའི་གསང་ར་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། འབག་ཆེན་ཉི་ཟ་པད་མའི་གདན་སངེ་ད་། བ་ེབག་
དངས་མདེ་བདར་གཤེགས་གསང་གི་ལ། ས་མདག་དམར་པོ་དར་དམར་ན་བཟའ་གསོལ། རན་དང་ཆ་ལགས་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་ཆགས་ཤིང་གཡོན་པས་འཁོར་ལོ་བསམས། མ་ེ
ཡི་ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། པད་མ་རིགས་ཀི་བདར་གཤགེས་འཁོར་གིས་བསོར། ལ་ཆེན་བ་ེབག་དངས་མདེ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། སོར་
རོགས་ཡ་ེཤེས་དབང་བསར་བསབ་ཏ་གསོལ། འདད་ཆགས་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། བ་ེབག་དངས་མདེ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། མཁལ་མའི་གསང་ར་འད་ལའི་
ཕོ་བང་ན། ཁང་ཆེན་ཉི་ཟ་པད་མའི་གདན་སངེ་ད་། དགའ་བ་དན་གབ་བདར་གཤགེས་ཕིན་ལས་ལ། ས་མདག་མཐིང་ནག་བཌཱཻའིུ་ན་བཟའ་གསོལ། རན་དང་ཆ་ལགས་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། 



གཡས་པས་ཆགས་ཤིང་གཡོན་པས་འཁོར་ལོ་བསམས། ཆ་ཡི་ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། རིན་ཆེན་རིགས་ཀི་བདར་གཤེགས་འཁོར་གིས་བསོར། ལ་ཆེན་དགའ་བ་དན་གབ་ཡབ་ཡམ་ལ།
ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བ་གབ་ཡ་ེཤེས་དབང་བསར་བསབ་ཏ་གསོལ། ཕག་དག་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། དགའ་བ་དན་གབ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་
རས་ཤོག། བདར་གཤེགས་རིགས་ལ་ཡབ་ཡམ་འགོ་ཀན་དོངས། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆནེ་ཞིང་ད་བསལ་ད་
གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག།ཨ་ཨ་ོཧྃ། བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་བརེས་དས། བོན་ཉིད་འད་གསལ་སང་བ་འཆར་དས་ས། དག་ལའི་དག་བསལ་འཁོར་བར་
འཁམས་པའི་ཚ།ེ ཡ་ེཤསེ་ལ་ལན་གསལ་བའི་འད་ལམ་ལ། བདར་གཤེགས་རིགས་ལ་ཡབ་ཀིས་ལམ་ས་དོངས། འབང་བ་ཡམ་ཆེན་ལ་ཡིས་རབ་སོར་ཅིག། བར་ད་འཇིགས་པའི་འཕང་ལས་



བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆནེ་སངས་རས་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆེན་དབརེ་མདེ་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ། ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད་། ཨ་ཨ་ོཧྃ། ཤ་ེཐན་ར་སོ་འད་
ལའི་ཕོ་བང་ན། ཡ་ེཤེས་སམེས་དཔའ་ཁི་བཞི་ནམ་ཏིང་ནི། ས་མདག་དཀར་པོ་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་འཁོར་ལོ་གཡོན་པས་ལགས་ཀ་བསམས། ཐགས་ར་ེབམས་མ་ཡམ་དང་
གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཡ་ེགཤནེ་ཁི་བཞི་ནམ་ཏིང་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། འཁལ་སང་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། ཡ་ེཤསེ་ཆེན་པོའ་
དབང་བསར་བསབ་ཏ་གསོལ། བདག་ཀང་ཁེད་ཀི་ས་ར་གོལ་ནས་ཀང་། ས་ལ་རང་རིག་ཡ་ེཤསེ་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། མིག་ར་པར་ལང་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ཡ་ེགཤནེ་སེམས་དཔའ་ཐང་མ་མ་ེ
སོན་ནི། ས་མདག་སོན་པོ་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་སོན་མ་ེགཡོན་པས་མ་ག་བསམས། གཟགས་ཀི་ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཡ་ེགཤནེ་ཐང་མ་མ་ེསོན་ཡབ་ཡམ་



ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། གསལ་བའི་ཡ་ེཤསེ་དབང་བསར་སབས་ཏ་གསོལ། བད་སག་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། ཐང་མ་མེ་སོན་ཡབ་ཡམ་ས་ར་
སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། ར་ར་གོ་ག་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ཡ་ེགཤེན་སམེས་དཔའ་ཁ་ས་ེམ་ཡ་ནི། ས་མདག་ལང་ཁ་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་འཁོར་ལོ་གཡོན་པས་སར་ཤད་
བསམས། ས་ཡི་ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཡ་ེགཤེན་ཁ་ས་ེམ་ཡ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། ཚངས་པའི་ས་གསལ་དབང་བསར་སབས་ཏ་
གསོལ། ཐོས་སན་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། ཁ་ས་ེམ་ཡ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། ས་ར་ལིག་ཞི་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ཡ་ེགཤེན་སམེས་དཔའ་གཙག་གཤེན་
རལ་བ་ནི། ས་མདག་མཐིང་ག་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་གཡང་དང་གཡོན་པས་ལགས་ཀ་བསམས། དི་ཡི་ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མེད་འཁིལ། ཡ་ེགཤེན་གཙག་གཤནེ་རལ་བ་



ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། ཐགས་རེའ་དི་གསལ་དབང་བསར་བསབ་ཏ་གསོལ། ཚོར་བའི་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། གཙག་གཤནེ་རལ་
བ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། ལ་ེར་ར་ཤག་འད་ལའི་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ཡ་ེགཤནེ་སམེས་དཔའ་སང་བ་མདག་ཅན་ནི། ས་མདག་སརེ་པོ་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་
པས་ཞགས་པ་གཡོན་པས་མ་ེཏོག་བསམས། རོ་ཡི་ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཡ་ེགཤནེ་སང་བ་མདག་ཅན་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བོན་
ཉིད་རོ་གསལ་དབང་བསར་བསབ་ཏ་གསོལ། རོ་ཚོར་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། སང་མདག་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། བཅད་འདས་ཚིགས་ར་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། 
ཡ་ེགཤནེ་སེམས་དཔའ་བ་རབ་གིང་བཞི་ནི། ས་མདག་སརེ་པོ་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་གཡང་དང་གཡོན་པས་ཤག་ཏི་བསམས། རག་བའི་ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཡ་ེ



གཤནེ་བ་རབ་གིང་བཞི་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བད་བ་རག་གསལ་དབང་བསར་བསབ་ཏ་གསོལ། གནོད་འཚའེ་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་
ཀང་། བ་རབ་གིང་བཞི་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། གསང་ར་ར་ཨན་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ཡ་ེགཤནེ་སེམས་དཔའ་བ་རབ་གིང་རོལ་ནི། ས་མདག་མཐིང་ག་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་
བརན། གཡས་པས་ར་གཤང་གཡོན་པས་འཁོར་ལོ་བསམས། གསང་གི་ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཡ་ེགཤནེ་བ་རབ་གིང་རོལ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་
གསོལ་བ་འདབས། ཚངས་པའི་དབངས་གསལ་དབང་བསར་བསབ་ཏ་གསོལ། ངག་འཁལ་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། བ་རབ་གིང་རོལ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། 
གཡོན་དམར་མང་རམ་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ཡ་ེགཤནེ་སེམས་དཔའ་ཁི་རང་རལ་བ་ནི། ས་མདག་དམར་པོ་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་འཁོར་ལོ་གཡོན་པས་པོ་ཏི་བསམས། ཡིད་ཀི་



ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མེད་འཁིལ། ཡ་ེགཤེན་ཁི་རང་རལ་བ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། ར་འཕལ་ཡིད་གསལ་དབང་བསར་བསབ་ཏ་གསོལ། གདག་
སེམས་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། ཁི་རང་རལ་བ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། གཡས་དཀར་དངས་བསདེ་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ཡ་ེགཤནེ་སེམས་དཔའ་ལེ་བོ་གསང་
ཆེན་ནི། ས་མདག་སོན་པོ་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་གཤང་ཆེན་གཡོན་པས་པོ་ཏི་བསམས། གཏར་འཛིན་ལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཡ་ེགཤནེ་ལེ་བོ་གསང་ཆེན་ཡབ་
ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། མི་འགར་ཐགས་གསལ་དབང་བསར་བསབ་ཏ་གསོལ། མངན་སམེས་བག་ཆགས་སོང་གོལ་ནས་ཀང་། ལ་ེབོ་གསང་ཆེན་ཡབ་
ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཡ་ེགཤནེ་ཡབ་ཡམ་བཅ་དག་འགོ་ཀན་དོངས། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་



ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ། བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་བརེས་དས། བོན་ཉིད་གསལ་སང་བ་འཆར་དས་ས་། སག་བསལ་ར་མཚོ་
འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ དབིངས་དང་ཡ་ེཤེས་གསལ་བའི་འད་ལམ་ལ། ཡ་ེགཤནེ་སེམས་དཔའ་བརད་ཀིས་ལམ་ས་དོངས། ཡ་ེསངས་ལམ་བརད་ཡམ་གིས་རབ་སོར་ཅིག། བར་ད་འཇིགས་པའི་
འཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆནེ་སངས་རས་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆེན་དབརེ་མེད་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ སི་གཙག་
བད་ཆནེ་འད་འཁོར་དཀར་པོའ་ཀོང་། ལ་རམས་འདལ་བ་ཡ་ེགཤེན་གཙག་ཕད་ནི། ས་མདག་དཀར་གསལ་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་ཆགས་ཤིང་གཡོན་པས་ལགས་ཀ་བསམས། 
ལ་ཡི་གཤནེ་རབ་ཡ་ེགཤནེ་གཙག་ཕད་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བརོན་འགས་དབང་བསར་ཐགས་རེས་འདནེ་ད་གསོལ། དག་ལའི་བག་ཆགས་སོང་གསལ་



གོལ་ནས་ཀང་། ཡ་ེགཤནེ་གཙག་ཕད་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ མགིན་པ་ལོངས་སོད་འད་འཁོར་ལང་གའི་ཀོང་། ལ་མིན་འདལ་བའི་ལ་ེརལ་པར་ཏི་ནི། ས་མདག་སོན་པོ་རིན་ཆེན་ས་
ཚོགས་བརན། གཡས་པས་མ་ེཏོག་གཡོན་པས་ལགས་ཀ་བསམས། ལ་མིན་གཤནེ་རབ་ལ་ེརལ་པར་ཏི་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། ཞི་བའི་དབང་བསར་ཐགས་
རེས་འདནེ་ད་གསོལ། ང་རལ་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། ལ་ེརལ་པར་ཏིའ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཐགས་ཀ་བོན་ཉིད་འད་འཁོར་སེར་པོའ་ཀོང་། མི་ཁམས་འདལ་བའི་
གསང་བ་འདས་པ་ནི། ས་མདག་སོན་པོ་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་གཤང་ཆེན་གཡོན་པས་ར་ཆེན་བསམས། མི་ཡི་གཤནེ་རབ་གསང་བ་འདས་པ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་
འབལ་གསོལ་བ་འདབས། ཡངས་པའི་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་འདེན་ད་གསོལ། ཕག་དག་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། གསང་བ་འདས་པའི་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ལ་ེབ་སལ་



པའི་འད་འཁོར་མཐིང་གསལ་ཀོང་། བོལ་སོང་འདལ་བའི་ཏི་སངས་རང་ཞི་ནི། ས་མདག་དཀར་ལང་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་ལགས་ཀ་གཡོན་པས་བམ་པ་བསམས། བོལ་སོང་གཤེན་
རབ་ཏི་སངས་རང་ཞི་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། ཡ་ེཤསེ་དབང་བསར་ཐགས་རེས་འདནེ་ད་གསོལ། གཏི་མག་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། ཏི་སངས་རང་ཞིའ་
ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ གསང་གནས་ར་ཡི་འད་འཁོར་དམར་པོའ་ཀོང་། ཡི་དགས་འདལ་བའི་མ་ཆོ་ལེམ་དག་ནི། ས་མདག་དཀར་གསལ་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་
ལགས་ཀ་གཡོན་པས་ཞལ་ཟས་བསམས། ཡི་དགས་གཤནེ་རབ་མ་ཆོ་ལམེ་དག་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། སིན་པའི་དབང་བསར་ཐགས་རེས་འདནེ་ད་གསོལ། 
འདད་ཆགས་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། མ་ཆོ་ལམེ་དག་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ རང་མཐིལ་ར་ཡི་འད་འཁོར་ནག་པོའ་ཀོང་། དམལ་བ་འདལ་བའི་གསང་བ་ངང་རིང་ནི། 



ས་མདག་སོན་དམར་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་ལགས་ཀ་གཡོན་པས་འཁོར་ལོ་བསམས། དམལ་བའི་གཤེན་རབ་གསང་བ་ངང་རིང་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་
བ་འདབས། བམས་པའི་དབང་བསར་ཐགས་རེས་འདནེ་ད་གསོལ། ཞ་ེསང་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། གསང་བ་ངང་རིང་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། འདལ་བ་གཤནེ་རབ་དག་གིས་འགོ་ཀན་དོངས། 
བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདེན་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། །ཨ་ཨ་ོ
ཧྃ༔ བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་བརསེ་དས། བོན་ཉིད་འད་གསལ་སང་བ་འཆར་དས་ས་། རིགས་དག་སང་བ་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ ཚད་མདེ་དག་ལན་གསལ་བའི་འད་ལམ་ལ། འདལ་
གཤནེ་གོང་མ་གསམ་གིས་ལམ་ས་དོངས། འདལ་གཤནེ་འག་མ་གསམ་གིས་རབ་སོར་ཅིག། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆེན་སངས་རས་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆནེ་



དབརེ་མདེ་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལེ་འད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད་། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ མིག་གི་དཀིལ་ར་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ལ་མོ་དཀར་མོ་པད་མའི་སན་གི་ས་། ས་མདག་དཀར་
མོ་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། ཕག་མཚན་ཕག་ན་པད་མ་འདབ་བརད་བསམས། ལ་མོ་དཀར་མོ་པད་མའི་སན་ཅན་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། ཡ་ེཤསེ་སན་
གི་ཡ་ེསངས་རས་པར་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ལ་ེཡི་དཀིལ་ར་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ལ་མོ་དམར་མོ་འབར་བའི་ལགས་ཀི་ས་། ས་མདག་དམར་མོ་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། ཕག་མཚན་ཕག་ན་
ཨད་དཔལ་འདབ་བརད་བསམས། ལ་མོ་དམར་མོ་འབར་བའི་ལགས་ཅན་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། གོལ་བ་ལགས་ཀི་ཡ་ེསངས་རས་པར་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ 
ལག་པའི་དཀིལ་ར་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ལ་མོ་སརེ་མོ་ཐོར་ཚགས་ཅན་གི་ས་། ས་མདག་སརེ་མོ་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། ཕག་མཚན་ཕག་ན་མ་ེཏོག་མཁའ་ལིང་བསམས། ལ་མོ་ཆེན་



མོ་གསརེ་གི་ཐོར་ཚགས་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། གཙང་མའི་ཕག་གི་ཡ་ེསངས་རས་པར་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ རང་པའི་མཐིལ་ར་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ལ་མོ་
སོན་མོ་ཆ་རང་ཅན་གི་ས་། ས་མདག་སོན་མོ་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། ཕག་མཚན་ཕག་ན་ཞག་ཏོག་དཀར་པོ་བསམས། ལ་མོ་ཆནེ་མོ་སོན་མོ་ཆ་རང་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་
འབལ་གསོལ་བ་འདབས། ཟིལ་གནོན་ཞབས་ཀི་ཡ་ེསངས་རས་པར་ཤོག། རང་བཞིན་ཀན་ཏ་ཡ་ེསངས་རས་ནས་ཀང་། མ་ེཏོག་མ་བཞིའ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ལག་པའི་མགལ་ར་
འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ཡ་ེགཤེན་སམེས་དཔའ་བད་རི་རལ་བ་ནི། ས་མདག་ལང་ག་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་གབ་རེ་གཡོན་པས་མ་ེཏོག་བསམས། ཡམ་ཆནེ་དཔིད་ཀི་རལ་མོ་
གཡོ་བདེ་མ། ས་མདག་སརེ་མོ་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་འཁོར་ལོ་གཡོན་པས་བམ་པ་བསམས། བད་རི་རལ་བ་དཔིད་ཀི་རལ་མོ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་



གསོལ་བ་འདབས། དཔག་མདེ་ཐགས་རེས་དབང་བསར་འདེན་ད་གསོལ། སེ་བའི་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། བད་རི་རལ་བ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ལོང་བའི་
ར་འདས་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ཡ་ེགཤནེ་སེམས་དཔའ་ཞི་དལ་ཀན་སོམས་ནི། ས་མདག་སོན་པོ་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་ཆ་གཟར་གཡོན་པས་ཕག་ར་སོན། ཡམ་ཆནེ་དབར་གི་
རལ་མོ་ལན་གབ་མ། ས་མདག་སརེ་མོ་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་བ་དན་གཡོན་པས་བམ་པ་བསམས། ཞི་དལ་ཀན་སོམས་དབར་གི་རལ་མོ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་
འབལ་གསོལ་བ་འདབས། ཟག་མདེ་ཐགས་རསེ་དབང་བསར་འདནེ་ད་གསོལ། རས་པའི་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། ཞི་དལ་ཀན་སོམས་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔
པར་ལང་ར་འདས་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན། ཡ་ེགཤནེ་སེམས་དཔའ་གཙག་ཕད་རལ་བ་ནི། ས་མདག་དཀར་པོ་རིན་ཆནེ་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་ཆགས་ཤིང་གཡོན་པས་ལགས་ཀ་བསམས། 



ཡམ་ཆནེ་ལ་མོ་སོན་གི་རལ་མོ་ནི། ས་མདག་དམར་མོ་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་དག་ཚིགས་གཡོན་པས་གསརེ་ཟོར་བསམས། གཙག་ཕད་རལ་བ་སོན་གི་རལ་མོ་ལ། 
ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། རན་མེད་ཐགས་རསེ་དབང་བསར་འདེན་ད་གསོལ། ན་བའི་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། གཙག་ཕད་རལ་བ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་
སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ལ་ེར་ཉང་ཟག་འད་ལའི་ཕོ་བང་ན།  ཡ་ེགཤནེ་སེམས་དཔའ་བམས་པ་གདར་གཅོད་ནི། ས་མདག་ལང་ག་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་འཁོར་ལོ་གཡོན་
པས་ལགས་ཀ་བསམས། ཡམ་ཆེན་ལ་མོ་དགན་གི་རལ་མོ་ནི། ས་མདག་དཀར་ལང་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་བརན། གཡས་པས་འཁོར་ལོ་གཡོན་པས་དབང་རན་བསམས། བམས་པ་གདར་གཅོད་
དགན་གི་རལ་མོ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། དམིགས་མདེ་ཐགས་རསེ་དབང་བསར་འདནེ་ད་གསོལ། འཆི་བའི་བག་ཆགས་སོང་གསལ་གོལ་ནས་ཀང་། བམས་པ་



གདར་གཅོད་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། དི་མདེ་ལ་ལ་ཡབ་ཡམ་འགོ་ཀན་དོངས། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་མིན་
བད་ཆནེ་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་བད་ཆེན་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། །ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་བརསེ་དས། བོན་ཉིད་འད་གསལ་སང་བ་འཆར་དས་ས། མ་དག་སེ་
བཞིའ་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ ཡ་ེཤསེ་སོ་བཞི་གསལ་བའི་འད་ལམ་ལ། ཡ་ེགཤནེ་སོ་བ་བཞིའ་ལམ་ས་དོངས། དས་བཞི་རལ་མོ་བཞི་ཡིས་རབ་སོར་ཅིག། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་
བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆནེ་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་བད་ཆེན་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་
ཡང་ཨ་ོའད། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བདག་ནི་མི་རག་བར་ད་འཆར་དས་ས། ཞི་ལ་བཞི་བཅ་ར་ཚིགས་གཞལ་ཡས་བཞགས། ལས་སེམས་བལ་དས་སིང་གི་དཀིལ་ད་ཕིན། མདན་གི་ནམ་མཁའ་གང་བའི་



སང་བ་འཆར། ཡ་ེཤསེ་ལ་ཡི་གཞའ་འད་ཐིག་ལེ་ལ། ཡ་ེཤསེ་འད་དང་འཁལ་བའི་འད་ལམ་དག། བདག་ལ་འཆར་དས་སབས་གནས་ཐགས་རསེ་གཟིགས། ཐགས་རསེ་བིན་རབས་ཚད་མེད་འད་སོས་
ལ། ཐགས་ར་ེཆནེ་པོས་མར་ད་འདནེ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་ནས་མར་ད་འདནེ་ད་གསོལ། བད་ཆེན་ཞིང་ད་མར་ད་བསལ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆནེ་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོ
ཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལེ་འད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད། ཞསེ་ཞི་ལ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། ད་ནི་ཁོ་རལ་བརད་ཅ་ག་དག་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ལས་ར་གནས་འོད་ལའི་ཕོ་བང་གངས་མདེ་པའི་ནང་ད་། ཞི་ལ་
རམས་སད་ཅིག་ས་འོད་ཟརེ་གསམ་གི་ནང་ད་། གཞའ་འོད་མ་ེདཔང་ཐིག་ལའེ་འོད་ཀོང་ན། རི་རིལ་རང་ནག་ཚབ་དང་མ་ེདཔང་འབར། ཆ་འཇིགས་འར་ས་ཐོག་འབབེས་འབག་སོང་ལིར། དེ་ཡི་ནང་ནས་འཇིགས་བེད་རམ་
ཆནེ་ཁོ་བོ་ཁོ་མོ་དང་། ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་གཤིན་ར་ེམགོ་བརན་ཅན། གངས་མདེ་དཔག་མདེ་ཁོས་པའི་སང་མིག་བགད། ཕག་ན་འཇིགས་པའི་མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་བསམས། ཞལ་ནས་བསོ་ཆ་ཧ་ལ་སོད་སོད་རོབ་



རོབ་དང་། འར་འར་ཆམེ་ཆམེ་ཀ་ཀ་བསོ་བསོའ་ས་ཆནེ་སོགས། དེ་རམས་ར་གནས་སོ་སོའ་དབང་ཆནེ་གཞལ་ཡས་ཀི་ནང་ད་ཁོ་རལ་བརད་ཅ་ག་དག་གི་ལ་ཞལ་དས་གཅིག་ཏ་ཤསེ་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། །ཨ་
ཨ་ོཧྃ༔ དབས་མཐིང་དང་ཁང་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་ན། གཞའ་འད་མ་ེདཔང་འབར་བའི་གསས་མཁར་ན། གཅན་ལ་ཉི་ཟ་བརགེས་པའི་གདན་སངེས་ད་། དབལ་གསས་རམ་པ་ཁོ་རལ་མཁའ་འགིང་ཁ། 
མི་བཟད་དབ་དག་ཕག་ནི་བཅོ་བརད་པ། གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་གཅན་ཟན་རམས་པའི་ཞལ། ས་མདག་མཐིང་ནག་འཇིགས་པའི་ཁོ་གཏམ་ཅན། རས་རན་ཐོད་ཕངེ་སལ་དང་དར་ཁོད་བརན། 
བཅོ་བརད་ཕག་ན་འཇིགས་པའི་མཚོན་ཆ་བསམས། རམ་མོ་བད་འགོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ས་ཡི་ཁོ་བོའ་ལ་ཚོགས་འཁོར་གིས་བསོར། ཁོ་བོ་དབལ་གསས་རམ་པ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་
འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་བསབ་ཏ་གསོལ། གཤིན་རའེ་འཇིགས་པ་རང་ང་ཤསེ་ནས་ཀང་། དབལ་གསས་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། 



ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨག་ཤོ་ངག་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། འཇའ་འད་བར་སང་ས་ཡི་གསས་མཁར་ན། གཅན་ལ་གནམ་བད་ཕོ་མོའ་གདན་སངེས་ས། མི་བཟད་གནམ་གི་ལ་རོད་ཐོག་པ་ར།ེ ཞལ་བཞི་
ཕག་བརད་ཞབས་བཞི་འདར་སབས་བགད། ས་མདག་མཐིང་ནག་ནམ་མཁའི་གཟི་མདངས་ཅན། གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབས་མཐིང་ཐོར་གཙག་དམར། རས་རན་ཐོད་ཕངེ་སལ་དང་དར་ཁོད་
བརན། གཡས་པས་གི་མདང་ཐ་ལམ་གཅོད་ས་བསམས། གཡོན་པས་ཞགས་སོགས་གཟ་ེམ་ཁ་ར་ེབསམས། སིད་པའི་རལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། གསང་གི་ཁོ་བོའ་ལ་ཚོགས་འཁོར་
གིས་བསོར། མི་བཟད་ལ་རོད་ཐོག་པ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རེས་བསབ་ད་གསོལ། གཤིན་རའེ་ངར་སད་རང་ང་ཤེས་ནས་
ཀང་། ལ་རོད་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། དབལ་གསས་ལ་རོད་ཡབ་ཡམ་འགོ་ཀན་དོངས། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། 



འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། བད་ཆེན་དབེར་མདེ་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་བརསེ་དས། 
བོན་ཉིད་འད་གསལ་སང་བ་འཆར་དས་འདིར། རོད་འཁག་དག་པོའ་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ ཐགས་རེའ་དག་ཚད་གསལ་བའི་འད་ལམ་ལ། དབལ་གསས་རམ་པ་ཡབ་ཀིས་ལམ་འདེན་ནས། 
རམ་མོ་བད་འགོ་ཡམ་གིས་རབ་སོར་ཅིག། བེད་སག་སངས་འདར་འཇིགས་འཁལ་མདེ་པར་མཛོད། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བད་
ཆེན་སངས་རས་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་བརསེ་དས། བོན་ཉིད་འད་གསལ་སང་བ་འཆར་དས་ས་། ཁོང་ཁོ་དག་པོ་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ སིང་པོ་
སགས་ཀི་གསལ་བའི་འད་ལམ་ལ། ལ་རོད་ཐོག་པ་ཡབ་ཀིས་ལམ་འདནེ་ནས། སིད་པ་རལ་མོ་ཡམ་གིས་རབ་སོར་ཅིག། བེད་སག་སངས་འདར་འཇིགས་འཁལ་མདེ་པར་མཛོད། བར་ད་འཇིགས་



པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆེན་དབརེ་མེད་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད་། །ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཙི་ཏ་
སིང་ར་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། འཇའ་འད་ཁོ་གཏམ་འབར་བའི་གསས་མཁར་ན། གཅན་ལ་ལ་བད་ཕོ་མོའ་གདན་སངེ་ད་། ཐགས་རའེ་གཙོ་མཆོག་ཁོ་རལ་མཁའ་འགིང་ཁ། ཞལ་གསམ་ཕག་
དག་ཞབས་བཞི་བརང་བསམ་ཚལ། གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ས་མདག་མཐིང་ནག་རམ། ལ་ཆནེ་དབ་རན་ཤེལ་དཀར་དཔང་བ་གསོལ། རས་རན་ཐོད་ཕངེ་སལ་དང་དར་ཁོད་བརན། གཡས་པས་
རལ་མཚན་རལ་གི་ས་མོ་བསམས། གཡོན་པས་མདའ་གཞ་ཞགས་པ་ལགས་ཀ་བསམས། མཁའ་ལ་གདག་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཐགས་ཀི་ཁོ་བོའ་ལ་ཚོགས་འཁོར་གིས་བསོར། 
ཁོ་བོ་གཙོ་མཆོག་མཁའ་འགིང་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་བསབ་ད་གསོལ། དམལ་བའི་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་



ནས་ཀང་། གཙོ་མཆོག་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ མཚརེ་པའི་ར་སོམ་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་མི་འགར་ས་ཡི་གསས་མཁར་ན། གང་ཆནེ་དི་ཟ་ཕོ་མའི་གདན་སངེ་
ད་། འགར་མེད་གཡང་དང་ཁོ་གསས་མཁའ་འགིང་ཁ། ཞལ་གསམ་ཕག་དག་ཞབས་བཞི་འདར་སབས་བགད། གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ས་མདག་གསརེ་འད་འབར། རས་རན་ཐོད་ཕངེ་སལ་དང་དར་
ཁོད་བརན། གཡས་གཡོན་དང་པོ་འབག་དང་ཁང་ཆེན་སོར། གཡས་གཡོན་བར་མས་དམ་དདེ་གདག་པ་རོད།  གཡས་གཡོན་ཐ་མས་སོལ་བདེ་གསརེ་ཕར་འདིལ། ན་ེསས་ས་བརན་ཡམ་དང་གཉིས་
མེད་འཁིལ། གསས་རེ་ཁོ་བོའ་ལ་ཚོགས་འཁོར་གིས་བསོར། ཁོ་བོ་ཁོ་གསས་མཁའ་འགིང་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་
རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། བོལ་སོང་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། ཁོ་གསས་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ གོ་བའི་ར་སོམ་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་གཡོ་བ་རང་གི་



གསས་མཁར་ན། ར་མཆོག་གནོད་སིན་ཕོ་མོའ་གདན་སངེ་ད་། གར་ཆེན་སོད་ད་རམ་གསས་མཁའ་འགིང་ཁ། ཞལ་གསམ་ཕག་དག་ཞབས་བཞི་འདར་སབས་བགད། གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ས་
མདག་བཌཱཻརུ་འད། རས་རན་ཐོད་ཕེང་སལ་དང་དར་ཁོད་བརན། གཡས་གཡོན་དང་པོས་རོད་དང་བ་གག་སོར། གཡས་གཡོན་བར་མས་འཕར་སང་གདག་པ་རོད། གཡས་གཡོན་ཐ་མས་མཐིང་གི་ཕར་པ་
འདིལ། ལི་མན་ལན་བརད་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། གར་གསས་ཁོ་བོའ་ལ་ཚོགས་འཁོར་གིས་བསོར། ཁོ་བོ་རམ་གསས་མཁའ་འགིང་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་
གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་བསབ་ད་གསོལ། ལ་མིན་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། རམ་གསས་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ མཆིན་པའི་ར་
སོམ་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། འཇའ་འད་འབར་བ་མེ་ཡི་གསས་མཁར་ན། འབག་ཆེན་ཀ་དབང་ཕོ་མོའ་གདན་སངེ་ད་། ནམ་མཁའ་མཐོང་ཁབ་དབལ་གསས་མཁའ་འགིང་ཁ། ཞལ་གསམ་ཕག་དག་



ཞབས་བཞི་འདར་སབས་བགད། གཡས་དཀར་གཡས་གཡོན་དམར་ས་མདག་ལ་ེབརན་རམ། རས་རན་ཐོད་ཕེང་སལ་དང་དར་ཁོད་བརན། གཡས་གཡོན་དང་པོས་ཁ་དང་འལ་བ་སོར། གཡས་གཡོན་
བར་མས་གཡི་གསའ་གདག་པ་རོད། གཡས་གཡོན་ཐ་མས་ཟངས་ཀི་ཕར་པ་འདིལ། ཚངས་སང་དབལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མེད་འཁིལ། གནམ་གསས་ཁོ་བོའ་ལ་ཚོགས་འཁོར་གིས་བསོར། ཁོ་བོ་
དབལ་གསས་མཁའ་འགིང་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་བསབ་ཏ་གསོལ། ཡི་དགས་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། 
དབལ་གསས་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ མཁལ་མའི་ར་སོམ་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་ན། གཞའ་འད་རན་བེད་ཆ་ཡི་གསས་མཁར་ན། ཁང་ཆནེ་གཤིན་རེ་ཕོ་མོའ་གདན་སངེ་ད་། 
ཁམ་ཁམ་ཚིག་ཚིག་གཏམ་གསས་མཁའ་འགིང་ཁ། ཞལ་གསམ་ཕག་དག་ཞབས་བཞི་འདར་སབས་བགད། གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ས་མདག་གཡ་འད་རམས། རས་རན་ཐོད་ཕངེ་སལ་དང་དར་



ཁོད་བརན། གཡས་གཡོན་དང་པོས་བི་ཁ་སོ་བ་སོར། གཡས་གཡོན་བར་མས་པིར་དང་ཆ་སིན་རོད། གཡས་གཡོན་ཐ་མས་གཡ་ཡི་ཕར་པ་འདིལ། ཏིང་ནམ་རལ་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། 
རོད་གསས་ཁོ་བོའ་ལ་ཚོགས་འཁོར་གིས་བསོར། ཁོ་བོ་གཏམ་གསས་མཁའ་འགིང་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་
བསབ་ཏ་གསོལ། མཐའ་འཁོབ་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། གཏམ་གསས་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཆནེ་པོ་ཡབ་ཡམ་བཅ་ཡིས་འགོ་ཀན་དོངས། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་
བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆནེ་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། །ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་འདི་ནས་
ཚ་ེའཕོས་ལས་བརེས་དས། བོན་ཉིད་འད་གསལ་སང་བ་འཆར་དས་ས། དག་ལ་དག་པོ་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ ཐགས་ར་ེཚད་མེད་བཞི་ཡི་འད་ལམ་ལ། ཡ་ེཤསེ་ཁོ་བོ་ཡབ་ལས་ལམ་ས་དོངས། 



ཡམ་ཆནེ་ཁོ་མོ་ལ་ཡིས་རབ་སོར་ཅིག། བདེ་སག་སངས་འདར་འཇིགས་འཁལ་མདེ་པར་མཛོད། བར་ད་འཇིགས་པའི་འཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདེན་ད་གསོལ། 
འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་བད་ཆེན་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལེ་འད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ མིག་ར་སར་ལང་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། 
གཞའ་འད་སལེ་སོན་མའི་གསས་མཁར་ན། གསལ་བདེ་ཧ་ལ་གཅོད་པ་ཁ་སག་ཅན། ས་མདག་དཀར་གསལ་དབ་ལ་ཞོག་ཞན་གསོལ། ས་ལ་མགོགས་བདེ་གཅོད་པ་ཁ་སགས་གསོལ། གཡས་
པས་བ་ེཅོན་གཡོན་པས་རོ་ལེབ་བསམས། ལི་ཤག་དམར་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཁོ་བོ་གསལ་བདེ་ཧ་ལ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་
དབང་བསར་ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། འད་ཀོང་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། མཐོང་གསས་སོན་མ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ར་ར་གོ་ག་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། 



འཇའ་འད་ར་གཤང་ས་ཡི་གསས་མཁར་ན། ཀན་གགས་ཧ་ལ་ས་རལ་འབག་སག་ཅན། ས་མདག་གསརེ་འད་དབ་ལ་ཟའེ་པོག་གསོལ། ས་ལ་ཀན་གགས་ས་རལ་འབག་སག་གསོལ། གཡས་
པས་ད་བ་གཡོན་པས་དང་ཆནེ་བསམས། ཁ་ཤག་སག་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཁོ་བོ་ཀན་གགས་ཧ་ལ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་
དབང་བསར་ཐགས་རེས་སབས་ཏ་གསོལ། ཀན་གགས་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། སན་ལ་ཧོ་སངས་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ས་ར་ལིག་ཞི་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། 
འཇའ་འད་གཡ་བན་རང་གི་གསས་མཁར་ན། དི་ཚོར་ཧ་ལ་བ་རལ་ཁང་སག་ཅན། ས་མདག་དམར་ལང་དབ་ལ་ཐོད་རངེ་འཁངས། ས་ལ་རབས་ཆེན་བ་རལ་ཁང་སག་གསོལ། གཡས་པས་དིལ་
ཞགས་གཡོན་པས་ཁམ་ཤིང་བསམས། ལམ་ཤག་སོན་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཁོ་བོ་དི་ཚོར་ཧ་ལ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་



བསར་ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། རང་ནག་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། ཤངས་ལ་རམ་པོ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ལ་ེར་ར་ཤག་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་བད་
རི་གོལ་བའི་གསས་མཁར་ན། ཀན་གོལ་ཧ་ལ་བད་རིའ་ཆར་སག་ཅན། ས་མདག་སོ་ལང་དབ་ལ་ཅོད་པཎ་འཁིལ། ས་ལ་གསོ་བེད་བད་རིའ་ཆར་སག་གསོལ། གཡས་པས་རལ་ཀ་གཡོན་
པས་རིས་ཡིག་བསམས། ར་ཤག་ནག་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མེད་འཁིལ། ཁོ་བོ་ཀན་གོལ་ཧ་ལ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་
རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། བཀསེ་སོམ་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། མགར་ལ་བང་ཡག་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བཅད་འདས་ཚིགས་ར་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་
འད་རི་རལ་ལན་པོའ་གསས་མཁར་ན། མངན་སལ་ཧ་ལ་གཡང་དང་ཚ་ེསག་ཅན། ས་མདག་སརེ་ས་དབ་ལ་བསེ་རོག་གསོལ། ས་ལ་མི་འགར་གཡང་དང་ཚ་ེསག་གསོལ། གཡས་པས་བརེ་ར་



གཡོན་པས་ཚ་ཚ་བསམས། ཚར་ཤག་དཀར་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཁོ་བོ་མངན་སལ་ཧ་ལ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་
ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། ཚ་གང་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། ཚིགས་ལ་གར་བ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ མགིན་པའི་ར་སོམ་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་
འད་ཁ་སོམ་ངར་གི་གསས་མཁར་ན། ས་འགར་ཧ་ལ་འཕལ་གི་ཡིག་སག་ཅན། ས་མདག་སོ་ལང་དབ་ལ་པ་ཕད་འཁངས། ས་ལ་ས་འགར་འཕལ་གི་ཡིག་སག་གསོལ། གཡས་པས་ས་མོ་གཡོན་
པས་སིགས་མཛབ་མཛད། ར་ཤག་སེར་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཁོ་བོ་གནམ་གགས་ངར་ཆེན་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་
ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། གགས་སོང་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། གནམ་གགས་ངར་ཆེན་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ གཡོན་དམར་ར་སོམ་ཐིག་ལའེ་འད་ཀོང་གི། 



གཞའ་འད་སལ་པ་ལས་ཀི་གསས་མཁར་ན། ར་འཕལ་ཧ་ལ་གཡོ་བ་རང་སག་ཅན། ས་མདག་དམར་ལང་དབ་ལ་རང་འཁོར་བརན། ས་ལ་ར་འཕལ་གཡོ་བ་རང་སག་གསོལ། གཡས་པས་མདའ་
གཞ་གཡོན་པས་ཞགས་པ་བསམས། རལེ་ཤག་ལང་ནག་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཁོ་བོ་མ་པང་ལ་ཆེན་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་
དབང་བསར་ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། དི་ཟའི་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། མ་པང་ལ་ཆནེ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ གཡས་དཀར་ར་བསོམས་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་
གི། གཞའ་འད་ཐིག་ལ་ེའད་ཀི་གསས་མཁར་ན། འགར་མེད་ཧ་ལ་གསལ་བ་འད་སག་ཅན། ས་མདག་དཀར་གསལ་དབ་ལ་འད་འཁོར་བརན། ས་ལ་གཡང་དང་གསལ་བའི་འད་སག་གསོལ། གཡས་
པས་གཡང་དང་གཡོན་པས་མ་ེདཔང་བསམས། ཤེ་ཤག་དཀར་ལང་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཁོ་བོ་དཀར་པོ་གནས་འཛིན་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། 



བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། གནེ་ལགས་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། དཀར་པོ་གནས་འཛིན་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། རིག་པ་ཡབ་ཡམ་བཅ་དག་འཁོར་
ཀན་དོངས། བར་ད་འཇིགས་པའི་འཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆནེ་ཞིང་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། །ཨ་
ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་རེས་དས། བོན་ཉིད་འད་གསལ་སང་བ་འཆར་དས་འདིར། སག་བསལ་ར་མཚོ་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ ཐར་པའི་ལམ་བརད་གསལ་བའི་འད་ལམ་
ལ། ཧ་ལ་ཁོ་བོ་བརད་ཀིས་ལམ་ས་དོངས། ཡམ་ཆེན་ཁོ་མོ་བརད་ཀིས་རབ་ནས་སོར། བདེ་སག་སངས་འདར་འཇིགས་འཁལ་མདེ་པར་མཛོད། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། 
རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆེན་དབརེ་མེད་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ་༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད་། ཨ་



ཨ་ོཧྃ༔ མར་བདེ་ལག་པའི་འཕར་ར་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་ཁམས་གསམ་དབང་སད་གསས་མཁར་ན། དབལ་གི་རལ་པོ་མི་བཟད་མ་ེལ་རང་། ས་མདག་དཀར་གསལ་དབ་ལ་དང་རོག་
གསོལ། ས་ལ་སལ་པ་ཁོ་ཆའི་དབལ་སག་གསོལ། གཡས་པས་ཤང་ལང་གཡོན་པས་སར་མོ་གདངས། ཁོ་གཏམ་ནག་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཁོ་བོ་དབལ་གི་རལ་པོ་ཡབ་ཡམ་ལ། 
ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། ས་འཇིགས་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། དབལ་གི་རལ་པོ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་
སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ལོང་བའི་ར་འདས་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་ས་བཅ་ཟིལ་གནོན་གསས་མཁར་ན། སོབས་ཆེན་མི་བཟད་སབས་འགོས་རལ་པོ་ས།ེ ས་མདག་སག་ནག་
དབ་ལ་བས་ེརོག་གསོལ། ས་ལ་ཐབས་ཆེན་བས་ེཁབ་ཤོལ་མོ་གསོལ། གཡས་པས་ཤ་འབལ་གཡོན་པས་ར་མཚོན་བསམས། གང་ར་སོན་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་འཁིལ། ཁོ་བོ་སག་འགོས་



རལ་པོ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་བསབ་ཏ་གསོལ། རང་འཇིགས་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། སག་འགོས་
རལ་པོ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ པར་ལང་ཀད་ར་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་གནམ་ལགས་ཞན་མའི་གསས་མཁར་ན། སོབས་ཆེན་སིན་འདང་མི་ཕད་རལ་པོ་ས།ེ 
ས་མདག་དམར་སརེ་དབ་ལ་མེ་རི་འབར། ས་ལ་གནམ་ལགས་ཚ་ེའབང་དཀར་པོ་གསོལ། གཡས་པས་དང་དབག་གཡོན་པས་ཆ་ཞགས་བསམས། ལེ་བར་དམར་མོ་ཡམ་དང་གཉིས་མེད་འཁིལ། ཁོ་བོ་
སིན་འདངས་མི་ཕད་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་བསབ་ཏ་གསོལ། མ་ེའཇིགས་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་ནས་ཀང་། 
སིན་འདངས་མི་ཕད་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ལ་ེར་ཉང་ཟག་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། འཇའ་འད་སིད་པ་བསདེ་པའི་གསས་མཁར་ན། ཁོ་རམ་ཧ་ལ་སོབས་ཀི་རལ་པོ་ས།ེ ས་



མདག་སརེ་ས་དབ་ལ་བ་ར་ཁང་ར་བཙག། ས་ལ་བཀ་གསལ་སག་གི་གཡང་གཞི་གསོལ། གཡས་པས་ར་མཚོན་གཡོན་པས་བམ་པ་བསམས། མཁའ་ལ་འཁག་འདར་ཡམ་དང་གཉིས་མདེ་
འཁིལ། ཁོ་བོ་སོབས་ཀི་རལ་པོ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་བསབ་ཏ་གསོལ། ཆ་འཇིགས་འཁལ་སང་རང་སར་གོལ་
ནས་ཀང་། ཁོ་རམ་ཧ་ལ་ཡབ་ཡམ་ས་ར་སངས་རས་ཤོག། །སོ་བ་ཡབ་ཡམ་བརད་ཀིས་འགོ་ཀན་དོངས། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདེན་ད་
གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་བརེས་དས། བོན་ཉིད་འད་གསལ་སང་བ་འཆར་
དས་འདིར། སེ་རས་ན་འཆི་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ ཡ་ེཤསེ་སོ་བཞི་གསལ་བའི་འད་ལམ་ལ། རམ་ཆནེ་ཁོ་བོ་བཞི་ཡིས་ལམ་ས་དོངས། དས་བཞི་རལ་མོ་བཞི་ཡིས་རབ་ནས་སོར། བེད་



སག་སངས་འདར་འཇིགས་འཁལ་མདེ་པར་མཛོད། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདེན་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་
ཉིད་བད་ཆེན་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལེ་འད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཤེ་ཐན་ར་སོ་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་ཐབས་ཤསེ་སལ་པའི་གསས་མཁར་ན། མི་
བཟད་གནམ་གི་ལ་རོད་ཐོག་པ་རེ། ས་མདག་མཐིང་ནག་ཞལ་བཞི་ཕག་བརད་པ། ད་དང་གཉིས་མེད་སིད་པ་རལ་མོ་ནི། དབ་བར་ཕག་སོང་ལང་ནག་རམས་པའི་ཞལ། ཕག་སོང་འཇིགས་པའི་
མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་བསམས། རས་རན་ཐོད་ཕངེ་སལ་རན་མ་ེདཔང་འབར། ཁོ་བོ་ལ་རོད་ཐོག་པ་ཡབ་ཡམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་
ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་གཟགས་རོགས་པར་བིན་གིས་རོབས། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་བཅད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ སད་ཀི་གདང་གི་ཐིག་



ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་ཁ་སོམ་ངར་གི་གསས་མཁར་ན། ལས་མཁན་སོན་མོ་འབག་མགོས་ཆ་སིན་ལག་པ་གཡོབ། ལས་མཁན་དམར་སརེ་འབོང་མགོ་ར་སོགས་འཛིན། ལས་མཁན་བད་
མེད་དཀར་མོས་བ་དན་འཕར། འཇིགས་བདེ་དབལ་མོ་ལས་མཁན་རམ་གསམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། ཐར་
པའི་ལམ་ལ་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་གཟགས་རོགས་པར་བིན་གིས་རོབས། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་བཅད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ལགས་ཀི་ངར་གོང་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་རང་
ནག་འཚབས་མའི་གསས་མཁར་ན། ལས་མཁན་ལང་ནག་སལ་མགོས་ཁང་གཤོག་འཕར། ལས་མཁན་དཀར་མོ་རོད་མགོས་ར་མཚོན་ཕར། ལས་མཁན་ས་སིན་ནག་མོས་སལ་ཞགས་
འདབས། འཇིགས་བདེ་དབལ་མོ་ལས་མཁན་རམ་གསམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་



ཆད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་གཟགས་རོགས་པར་བིན་གིས་རོབས། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་བཅད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ལག་པའི་བད་སོ་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་ན། གཞའ་འད་རི་ནག་འཇོམས་པའི་
གསས་མཁར་ན། ལས་མཁན་ནག་མོ་སང་མགོས་ཟངས་སར་གདངས། ལས་མཁན་ནག་མོ་དམ་མགོས་སལ་ཞགས་འདབས། ལས་མཁན་ནག་མོ་གདང་དགའི་བད་མདའ་འཕནེ། འཇིགས་བེད་
དབལ་མོ་ལས་མཁན་རམ་གསམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་བིན་བསབ་ད་གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་
གཟགས་རོགས་པར་བིན་གིས་རོབས། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་བཅད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ས་སོད་གདང་ཚིགས་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་རི་རལ་ལན་པོའ་གསས་མཁར་ན། ལས་
མཁན་དཀར་མོ་སེང་མགོས་མཚལ་ཞགས་སོག། ལས་མཁན་སེར་མོ་གང་མགོས་སོགས་རོ་འཕནེ། ལས་མཁན་བད་མདེ་སག་མོས་ད་ག་བསོག། འཇིགས་བདེ་དབལ་མོ་ལས་མཁན་རམ་



གསམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རེས་བསབ་ད་གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་གཟགས་རོགས་པར་བིན་
གིས་རོབས། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་བཅད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཐགས་ཀི་དཀིལ་ར་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་གནམ་སོ་ཅན་གི་གསས་མཁར་ན། ལས་མཁན་དམར་མོ་དདེ་
མགོས་རལ་ཀ་འཕར། ལས་མཁན་སོན་མོ་གཟིགས་མགོས་བཙན་ཞགས་བསོག། ལས་མཁན་སོན་མོ་གདང་དག་ཆ་སིན་གཡང་གཞི་ཁར། འཇིགས་བདེ་དབལ་མོ་ལས་མཁན་རམ་གསམ་ལ།
ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་གཟགས་རོགས་པར་བིན་གིས་རོབས། 
རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་བཅད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ སལ་ཚིགས་གཞང་གི་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། འཇའ་འད་ཁ་སོམ་ངར་གི་གསས་མཁར་ན། ལས་མཁན་དམར་ནག་སང་མགོས་ཁ་གཤོག་



ཕར། ལས་མཁན་སེར་ལང་འག་མགོས་སིན་བ་སོར། ལས་མཁན་དཀར་མོ་ཞལ་གཉིས་ཤལེ་སོང་འཐོར། འཇིགས་བེད་དབལ་མོ་ལས་མཁན་རམ་གསམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་
འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་བསབ་ཏ་གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་གཟགས་རོགས་པར་བིན་གིས་རོབས། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་
བཅད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔  དོད་ཀི་མཐའ་ཡི་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་མེ་དཔང་འབར་བའི་གསས་མཁར་ན། ལས་མཁན་སག་ནག་སག་མགོས་དེད་ཀི་གཡང་གཞི་འཕར། ལས་
མཁན་དམར་མོ་ཁ་མགོས་རལ་ཀ་འཛིན། ལས་མཁན་དམར་མོ་མགོ་དགས་བར་ཐག་རོངས། འཇིགས་བདེ་དབལ་མོ་ལས་མཁན་རམ་གསམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་
བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་བསབ་ཏ་གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་གཟགས་རོགས་པར་བིན་གིས་རོབས། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་བཅད་ད་གསོལ། 



ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ སན་གི་མཆོག་གི་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་ར་གཤང་ས་ཡི་གསས་མཁར་ན། ལས་མཁན་སེར་ལང་ཁང་མགོས་ཕོ་མོ་བསངས་ནས་འགདེ། ལས་མཁན་ས་བཀ་གསའ་
མགོས་དེད་ལག་ཕར། ལས་མཁན་སོ་ལང་དབ་གཉིས་དམ་ཐག་འདགས། འཇིགས་བདེ་དབལ་མོ་ལས་མཁན་རམ་གསམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་
བསར་ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་གཟགས་རོགས་པར་བིན་གིས་རོབས། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་བཅད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ར་ཡི་སབས་
ཀི་ཐིག་ལའེ་འད་ཀོང་གི། གཞའ་འད་རན་མདེ་ཆ་ཡི་གསས་མཁར་ནས། ལས་མཁན་སོ་ལང་ཆ་སིན་མགོ་ཅན་རང་གཡབ་བསམས། ལས་མཁན་དམར་ནག་ཕག་རོད་མགོ་ཅན་ད་ག་བསོག། 
ལས་མཁན་དམར་ནག་ལགས་རལ་གཤིན་ལམ་འདནེ། འཇིགས་བདེ་དབལ་མོ་ལས་མཁན་རམ་གསམ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་



རེས་བསབ་ཏ་གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་གཟགས་རོགས་པར་བིན་གིས་རོབས། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་བཅད་ད་གསོལ། །དབལ་མོ་ཉི་ཤ་ར་བདན་འགོ་ཀན་དོངས།
བར་ད་འཇིགས་པའི་འཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། ཨ་
ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་བརེས་དས། བོན་ཉིད་འད་གསལ་སང་བ་འཆར་དས་འདིར། བར་དའ་འཁལ་སང་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ ཤར་གི་དབལ་མོ་བདན་གིས་ལམ་ས་དོངས། 
བང་གི་དབལ་མོ་བདན་གིས་རབ་ནས་སོར། ནབ་ཀི་དབལ་མོ་བདན་གིས་མཐའ་ནས་བརེན། ལོ་ཡི་དབལ་མོ་བདན་གིས་གཤེད་དང་ཕོལ། བེད་སག་སངས་འདར་འཇིགས་འཁལ་མདེ་པར་མཛོད། བར་ད་
འཇིགས་པའི་ཕོང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆནེ་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། བད་ཆེན་སངས་



རས་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ལག་ཚིགས་ཐིག་ལེའ་གཞའ་འད་མ་ེཀོང་ན། ལས་མཁན་དབལ་གི་མི་ཕོས་བསོ་ས་སོགས། དཔང་
ཚིགས་གཡས་ཀི་གཞའ་འད་མ་ེཀོང་ན། ལས་མཁན་དང་གི་མི་ཐང་དབལ་མདང་འདབས། དཔང་ཚིགས་གཡོན་གི་གཞའ་འད་མ་ེཀོང་ན། ལས་མཁན་གཡ་ཡི་མི་ཐང་མདའ་གཞ་འགངེ་། དཔི་ཚིགས་
གཡས་ཀི་གཞའ་འད་མ་ེཀོང་ན། ལས་མཁན་ཟངས་ཀི་མི་ཐང་དག་ས་ཕར། དཔི་ཚིགས་གཡོན་གི་གཞའ་འད་མ་ེཀོང་ན། ལས་མཁན་ལགས་ཀི་མི་ཐང་རལ་གི་འཕར། ག་མོ་གཡས་ཀི་གཞའ་
འད་མ་ེཀོང་ན། ལས་མཁན་དབལ་སག་ཁ་བོས་མཆ་ེསརེ་བདར། ག་མོ་གཡོན་གི་གཞའ་འད་མ་ེཀོང་ན། ལས་མཁན་དབལ་འབག་སོན་པོས་འར་ས་སོགས། པས་མོ་གཡས་ཀི་གཞའ་འད་མ་ེཀོང་
ན། ལས་མཁན་དབལ་གཡག་དཀར་པོས་ར་ཟརེ་བསིག། པས་མོ་གཡོན་གི་གཞའ་འད་མ་ེཀོང་ན། ལས་མཁན་དབལ་ཁང་སོན་པོ་འཇམ་ཞིང་ལིང་། འཇག་རས་ཐིག་ལེའ་གཞའ་འད་མ་ེཀོང་ན། 



ལས་མཁན་ཁོ་ཆའི་མི་ཐང་གཏར་ཚན་བསམས། དབལ་གི་ལས་མཁན་གད་ཆནེ་བཅ་པོ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རེས་བསབ་ཏ་
གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་གཟགས་རོགས་པར་བིན་གིས་རོབས། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་བཅད་ད་གསོལ། དབལ་གི་གད་ཆེན་བཅ་ཡིས་འགོ་ཀན་དོངས། བར་ད་
འཇིགས་པའི་འཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆནེ་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔
ཚིགས་ཆེན་བཅ་ཡི་གཞའ་འད་མེ་ཀོང་ན། ལས་མཁན་གང་པོའ་མགོ་ཅན་བག་རི་འདགས། ལས་མཁན་མཐིང་ནག་དམ་མགོས་རལ་གི་འཛིན། ལས་མཁན་ཆ་སིན་མགོ་ཅན་དབལ་མདང་
གསོར། ལས་མཁན་དམར་ནག་སང་མགོས་ཁག་གཤོག་ཕར། ལས་མཁན་ས་བཀ་གསའ་མགོས་བམ་རོ་ཟ། ལས་མཁན་སརེ་ལང་ཁང་མགོས་སལ་ཞགས་འདབས། ལས་མཁན་མཐིང་ནག་



རམ་མགོས་མདང་རིང་བསམས། ལས་མཁན་དམར་ནག་ཕག་མགོས་མེ་དཔང་བསམས། ལས་མཁན་དམར་མོ་དདེ་མགོས་བ་ེཐག་ཐོགས། ལས་མཁན་བཀ་གསལ་སག་མགོས་དག་ཤ་ཟ། དབལ་
གི་ལས་མཁན་དམག་དཔོན་བཅ་པོ་ལ། ཕག་འཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་བསབ་ཏ་གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་ཆོད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་
གཟགས་རོགས་པར་བིན་གི་རོབས། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་བཅད་ད་གསོལ། དབལ་གི་དམག་དཔོན་བཅ་ཡིས་འགོ་ཀན་དོངས། བར་ད་འཇིགས་པའི་འཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་
དའ་གནས་ནས་འདེན་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་བརསེ་དས། བོན་ཉིད་
འད་གསལ་སང་བ་འཆར་དས་ས། འཇིགས་སག་དག་པོས་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ ལས་མཁན་གད་ཆེན་བཅ་ཡིས་ལམ་ས་དོངས། ལས་མཁན་དམག་དཔོན་མ་བཅས་རབ་ནས་སོར། བདེ་



སག་སངས་འདར་འཇིགས་འཁལ་མདེ་པར་མཛོད། བར་དར་སེ་སོ་ཆོད་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག། བར་ད་འཇིགས་པའི་འཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་
མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆནེ་དབརེ་མདེ་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད་། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཕག་གཡས་མཐིལ་ར་ཐིག་ལེའ་འད་ཀོང་ན།
ལས་མཁན་མི་དཀར་སངེ་མགོས་རལ་གི་འཕར། ཞབས་གཡས་མཐིལ་ར་ཐིག་ལའེ་འད་ཀོང་ན། ལས་མཁན་ཕག་རོད་མགོ་ཅན་སལ་ཞགས་འདབས། ཞབས་གཡོན་མཐིལ་ར་ཐིག་ལེའ་འད་
ཀོང་ན། ལས་མཁན་མི་སོན་འབག་མགོས་ས་མོ་འཕར། ཕག་གཡོན་མཐིལ་ར་ཐིལ་ལའེ་འད་ཀོང་ན། ལས་མཁན་མི་ནག་དམ་མགོས་ཐོག་མདའ་འཕནེ། དབལ་གི་ལས་མཁན་རལ་ཆེན་
ས་ེབཞི་ལ། ཕག་མཚལ་ས་བསོད་མཆོད་འབལ་གསོལ་བ་འདབས། བདག་ལ་དབང་བསར་ཐགས་རསེ་བསབ་ཏ་གསོལ། ཐར་པའི་ལམ་ལ་བར་ཆོད་ཞི་བ་དང་། སང་བ་རང་གཟགས་རོགས་པར་བིན་



གིས་རོབས། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་སོ་བཅད་ད་གསོལ། ལས་མཁན་རལ་ཆནེ་ས་ེབཞིས་འགོ་ཀན་དོངས། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་
གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚ་ེའཕོས་ལས་བརསེ་དས། འཁོར་བའི་ར་མཚོ་སང་བ་
འཆར་དས་ས། ས་ེགནས་བཞི་ཡི་ལམ་གི་སོ་ཆོད་ལ། ཐགས་ར་ེབཞི་ཡིས་གསལ་བའི་སོ་ཕེས་ལ། ལས་མཁན་སེང་མགོ་ཕག་མགོས་ལམ་ས་དོངས། ལས་མཁན་འབག་མགོ་དམ་མགོས་རབ་
ནས་སོར། བདེ་སག་སངས་འདར་འཇིགས་འཁལ་མདེ་པར་མཛོད། བར་དར་སེ་སོ་ཆོད་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག། བར་ད་འཇིགས་པའི་འཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་
གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆནེ་དབརེ་མདེ་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལེ་འད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད་། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་ཚ་ེའཕོས་བར་ད་



འཆར་དས་ས་། འཁལ་སང་སག་བསལ་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ བརད་པའི་བ་མ་རམས་ཀིས་ལམ་ས་དོངས། དཔོན་གསས་རིག་འཛིན་རམས་ཀིས་རབ་ནས་སོར། བདེ་སག་སངས་འདར་འཇིགས་
འཁལ་མེད་པར་མཛོད། བར་ད་འཇིགས་པའི་འཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདནེ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བད་ཆནེ་དབརེ་མདེ་ས་ལ་
བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད་། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་ཚ་ེའཕོས་བར་ད་འཆར་དས་ས་། འཁལ་སང་སག་བསལ་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ཚ།ེ མ་སིང་
མཁའ་འགོ་རམས་ཀི་ལམ་ས་དོངས། བོན་སོང་སང་མ་རམས་ཀིས་རབ་ནས་སོར། བདེ་སག་སངས་འདར་འཇིགས་འཁལ་མདེ་པར་མཛོད། བར་ད་འཇིགས་པའི་ཕང་ལས་བསལ་ད་གསོལ། འག་མིན་
བད་ཆནེ་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་གནས་ནས་འདེན་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་བད་ཆེན་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལེ་འད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད་། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ 



བདག་སོགས་ཚ་ེའཕོས་བར་ད་འཆར་དས་ས་། ཁོ་བོའ་ལ་ཚོགས་ར་ཚིགས་གཞལ་ཡས་བཞགས། ལས་སེམས་བལ་དས་ཀད་པའི་ནང་ད་ཐོན། སོང་གསམ་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་གང་བར་འཆར། ས་
འད་ཟརེ་གསམ་ཀོང་ནས་ཁོ་བོའ་ས་། རན་དང་ཆ་ལགས་ཁོ་རམ་འཇིགས་ཚལ་ཅན། འཇིགས་པའི་གཤིན་ར་ེཁོས་པའི་སང་མིག་བགད། དག་པོའ་ཆ་ལགས་རམ་པའི་ང་རོ་སོགས། གཡང་གཞི་ཀོ་
རོན་སག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན། འཇིགས་པའི་མགོ་བརན་ཕག་མཚན་ས་ཚོགས་བསམས། རས་རན་ཐོད་ཕངེ་སལ་རན་མེ་དཔང་འབར། ཀ་ཀ་བསོ་བསོ་སོད་སོད་རོབ་རོབ་དང་། ཧ་ཧ་འབག་སོང་
སོགས་པའི་ས་ཆེན་སོགས། འཇིག་རནེ་གཡོ་འགལ་རི་རབ་རབ་ཏ་ལགེ། ས་འད་ཟརེ་གསམ་སང་དག་འཆར་བའི་ཚ།ེ ཡི་དམ་ཁོ་བོའ་ལ་ཚོགས་རམས་ཀི་ཐགས་རསེ་ཟངས། ཐགས་ར་ེདག་ཚད་
མཐ་སོབས་འད་སོས་ལ། ཐགས་ར་ེཚད་མདེ་འད་ཟརེ་ལགས་ཀ་ཡིས། ཐགས་རེའ་ལམ་ལ་མར་ད་འདནེ་ད་གསོལ། རིགས་དག་བར་དའ་ལམ་ནས་མར་ད་དོངས། སག་བསལ་གཅོད་སོང་གནས་ནས་



མར་ད་དོངས། ཡི་དམ་ཁོ་བོའ་ལ་ཚོགས་རམས་ཀིས་ལམ་ས་དོངས། ཡམ་ཆེན་ཁོ་མོ་རམས་ཀིས་རབ་ནས་སོར། བེད་སག་སངས་འདར་འཇིགས་འཁལ་མདེ་པར་མཛོད། བར་ད་འཇིགས་པའི་འཕང་
ལས་བསལ་ད་གསོལ། འག་མིན་བད་ཆེན་ཞིང་ད་བསལ་ད་གསོལ། བོན་ཉིད་བད་ཆེན་ས་ལ་བཀོད་ད་གསོལ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད། ད་ེནས་ཚ་ེའདས་ཀི་འཁོར་ལོ་དག་ས་ེ
གནས་དག་གི་འོད་ལའི་དཀིལ་ད་། འདལ་བ་གཤནེ་དག་ལས་འོད་ཟརེ་ཕོགས་བཅར་རིགས་དག་གི་གནས་ས་སོས། དེ་ངོ་མ་ཤསེ་ན་མ་དག་འཁལ་བས་རིགས་དག་བར་དོའ་མཐོང་སང་དག་ལ། འོད་ལའི་འཁོར་ལོ་གངས་མདེ་
བདག་ལ་འཆར། རང་དབང་མདེ་པར་བར་དོའ་གནས་ས་ལང་།། དེ་ནས་བདག་ལས་གནས་དག་ཏ་འདལ་གཤེན་དག་གི་ཐགས་རེས་འོད་ཟརེ་རང་ནས། རིགས་དག་བར་དོ་བདན་གི་གནས་ནས་
སག་བསལ་གཅོད་སོང་གི་སང་བ་མི་འཆར་བར། ཐགས་རེའ་ལགས་ཀས་དོངས་ནས་མདན་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ས་གསམ་བདརེ་གཤགེས་སབས་གནས་ལ་ཚོགས་རམས་ཀི་



ཐགས་ཀར་སོང་གསལ་དབིངས་ས་ཐིམ་པར་བསོམ་ལ།། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་ཚ་ེའཕོས་བར་ད་འཆར་དས་ས་། རང་མཐིལ་རང་གི་འད་ལའི་འཁོར་ལོ་ལ། ཚ་གང་དམལ་བའི་སག་
བསལ་ཅི་འཆར་ཡང་། གསང་བ་ངང་རིང་ཐགས་རའེ་ལགས་ཀས་དོངས། ས་གསམ་བདར་གཤགེས་སོང་གསལ་དབིངས་ས་བསིམ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། གསང་གནས་ཐབས་ཤེས་
འད་ལའི་འཁོར་ལོ་ལ། བཀསེ་སོམ་ཡི་དགས་སག་བསལ་ཅི་འཆར་ཡང་། མ་ཆོ་ལེམ་དག་ཐགས་རའེ་ལགས་ཀས་དོངས། ས་གསམ་བདར་གཤགེས་སོང་གསལ་དབིངས་ས་བསིམ། བོན་ཉིད་འད་
གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། ལ་ེབ་སལ་པ་འད་ལའི་འཁོར་ལོ་ལ། གནེ་ལགས་བོལ་སོང་སག་བསལ་ཅི་འཆར་ཡང་། ཏི་སངས་རང་ཞིའ་ཐགས་རའེ་ལགས་ཀས་དོངས། ས་གསམ་བདར་
གཤགེས་སོང་གསལ་དབིངས་ས་བསིམ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། ཐགས་ཀ་བོན་ཉིད་འད་ལའི་འཁོར་ལོ་ལ། བེལ་ཕོངས་མི་ཡི་སག་བསལ་ཅི་འཆར་ཡང་། ག་བིན་དན་སངས་



ཐགས་རེའ་ལགས་ཀས་དོངས། ས་གསམ་བདར་གཤེགས་སོང་གསལ་དབིངས་ས་བསིམ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། མགིན་པ་ལོངས་སོད་འད་ལའི་འཁོར་ལོ་ལ། འཐབ་རོད་ལ་
མིན་སག་བསལ་ཅི་འཆར་ཡང་། ལ་ེརལ་པར་ཏིའ་ཐགས་རའེ་ལགས་ཀས་དོངས། ས་གསམ་བདར་གཤགེས་སོང་གསལ་དབིངས་ས་བསིམ། བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། སི་
གཙག་བད་ཆེན་འད་ལའི་འཁོར་ལོ་ལ། ཕམ་ལང་ལ་ཡི་སག་བསལ་ཅི་འཆར་ཡང་། ཡ་ེགཤནེ་གཙག་ཕད་ཐགས་རེའ་ལགས་ཀས་དོངས། ས་གསམ་བདར་གཤེགས་སོང་གསལ་དབིངས་ས་བསིམ། 
བོན་ཉིད་འད་གསལ་དབིངས་ས་སངས་རས་ཤོག། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ ཨ་ཨ་དཀར་སལ་ེའད་ཨ་ཡང་ཨ་ོའད་། ད་ེནས་ལས་སམེས་བལ་ཁ་འབང་བ་ལ་འཇིག་ནས་རང་རང་གི་ཐགས་ཀར་འོད་ལའི་འཁོར་ལོ་ལ། ཁ་དོག་
ལའི་ཞིང་ཁམས་ལ་ར་གར། དེ་ལ་འོད་ལའི་འཁོར་ལོ་གངས་མདེ་པར་གར། ད་ེནས་གཞལ་ཡས་ལ་ས་ཁོ་བོའ་གཟགས་བརན་མང་ད་མཐོང་། དེ་རམས་རིགས་ལ་བདེར་གཤགེས་སབས་གནས་ཞི་ཁོའ་ལ་ར་གོལ་ནས་



སམེས་སོང་གསལ་འཛིན་མདེ་ད་བསོམ། ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ བདག་སོགས་ཚ་ེའཕོས་བར་ད་འཆར་དས་ས་། ནམ་མཁའ་འཇིག་པའི་དག་ར་མི་ལང་ཞིང་། ད་བཞིན་རིགས་ཀི་ཞིང་ཁམས་དཀར་པོ་ལ། ད་བཞིན་
རིགས་ཀི་བདར་གཤགེས་ཞལ་མཐོང་ཤོག། ས་ཁམས་འཇིག་པའི་དག་ར་མི་ལང་ཞིང་། གཡང་དང་རིགས་ཀི་ཞིང་ཁམས་སརེ་པོ་ལ། གཡང་དང་རིགས་ཀི་བདར་གཤེགས་ཞལ་མཐོང་ཤོག། རང་ཁམས་
འཇིག་པའི་དག་ར་མི་ལང་ཞིང་། འཁོར་ལོ་རིགས་ཀི་ཞིང་ཁམས་ལང་ག་ལ། འཁོར་ལོ་རིགས་ཀི་བདར་གཤེགས་ཞལ་མཐོང་ཤོག། མ་ེཁམས་འཇིག་པའི་དག་ར་མི་ལང་ཞིང་། པད་མ་རིགས་ཀི་ཞིང་
ཁམས་དམར་པོ་ལ། པད་མ་རིགས་ཀི་བདར་གཤགེས་ཞལ་མཐོང་ཤོག། ཆ་ཁམས་འཇིག་པའི་དག་ར་མི་ལང་ཞིང་། རིན་ཆེན་རིགས་ཀི་ཞིང་ཁམས་སོན་པོ་ལ། རིན་ཆེན་རིགས་ཀི་བདར་གཤགེས་
ཞལ་མཐོང་ཤོག། ས་འད་ཟརེ་གསམ་དག་ར་མི་ལང་ཞིང་། བདར་གཤགེས་ཞི་ཁོའ་ལ་ཞལ་མཐོང་བར་ཤོག། གཞའ་འད་ས་ལ་དག་ར་མི་ལང་ཞིང་། ཡ་ེཤསེ་ལ་ཡི་ལ་ཞལ་མཐོང་བར་ཤོག། ས་



རམས་ཐམས་ཅད་རང་སར་ཤེས་པར་ཤོག། འད་རམས་ཐམས་ཅད་རང་འད་ཤེས་པར་ཤོག། ཟརེ་རམས་ཐམས་ཅད་རང་ཟརེ་ཤེས་པར་ཤོག། འཇའ་འད་འཁོར་ལོ་གཞལ་ཡས་ཤེས་པར་ཤོག། ལ་ས་ཐམས་
ཅད་ཞི་བ་ལན་པར་ཤོག། ཁོ་བོ་ཐམས་ཅད་ཡི་དམ་ཤེས་པར་ཤོག། མགོ་བརན་ཐམས་ཅད་ལ་སང་ཤསེ་པར་ཤོག། འཇིགས་པའི་གཤིན་རེ་བོན་སར་ཤསེ་པར་ཤོག། ས་སད་ཐམས་ཅད་འཛབ་དབངས་
ཤེས་པར་ཤོག། མ་ངན་ས་སད་མགར་དབངས་ཤསེ་པར་ཤོག། མགོ་བརན་ངར་སད་བོན་དབངས་ཤེས་པར་ཤོག། འཁལ་སང་སག་བསལ་སོང་གསལ་ཤསེ་པར་ཤོག། བར་ད་རང་ང་རང་གིས་ཤེས་པར་ཤོག། བར་
ད་རང་ང་རང་གིས་ཤསེ་ནས་ཀང་། ས་གསམ་སོང་གསལ་འཛིན་མདེ་སེམས་གོལ་ནས། སོང་ཉིད་ཀོང་མཉམ་བོན་ཉིད་ངང་ད་བད། སེམས་ཆགས་པ་མདེ་ན་འཁོར་བ་མདེ། འཁོར་བ་མདེ་ན་ལང་བ་མདེ། མ་
ཆགས་པ་ནི་བོན་གི་མཆོག། སམེས་ཉིད་ཀོང་ད་ད་ཡི་བད། འག་མིན་བད་ཆེན་ཕོ་བང་ད་། སབས་གནས་ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་ཞལ་མཐོང་ནས། བད་བ་ཆནེ་པོའ་གནས་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག། དེ་ནས་



རང་གི་སི་གཙག་ཏ་ཤལེ་གི་མ་ེཏོག་པད་མ་འདབ་བརད་པའི་དབས། ག་ེསར་་གི་སངེ་ད་སངེ་ག་ེགང་ཆནེ་ར་འབག་ཁང་དང་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཁི་ཉི་ཟ་པད་མ་བརགེས་པའི་གདན་
གི་སེང་ད་། ར་བའི་བ་མ་ཀན་བཟང་གཤེན་ལ་འོད་དཀར་དང་གཉིས་ས་མདེ་པ་དེ། ས་མདོག་དཀར་གསལ་ཤལེ་དཀར་ཕིས་པ་འད་བ། དར་དཀར་གི་ན་བཟའ་དང་རིན་ཆནེ་ས་
ཚོགས་ཀིས་བརན་ཅིང་། ལོངས་སོད་རོགས་སའི་ཆ་ལགས་མཉམ་བཞག་ཏ་བཞགས་པར་བསོམ། ད་ེཡི་སངེ་ད་ཡི་དམ་ལ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་སིན་
གཏིབས་པ་ལར་གཡས་ས་ཕོ་རད་གཡོན་ད་མོ་རད་རབ་ཏ་བོན་སོང་སང་མ། མདན་ད་མ་སིང་མཁའ་འགོ། མཚམས་བཞིར་སབས་གནས་གཡང་དང་གནས་བཞིའ་ལ་
ཚོགས་རམས། སང་ལ་རང་བཞིན་མདེ་པ། གསལ་ལ་དངོས་པོ་མདེ་པ། བཀ་ཐིབས་ས་ེའོད་དཔང་ངེ་བཞགས་པར་བསོམ།། ལས་ར་གནས་ཀི་ལ་ཐམས་ཅད་འོད་ད་ཞ་ནས། རང་གི་རིག་པ་ཨ་



དཀར་པོ་ལ་བསིམ། ཨ་དཀར་པོ་ད་ེར་དབས་མཐིང་རག་དང་ཁ་གནེ་ལ་བསན་པ་ལ་བའི་ནང་ནས། ཡར་སི་བོར་ཐོན་ཏེ། བོན་ས་ཀན་ཏ་བཟང་པོའ་ཐགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསོམ་ལ་འཕོ། སོན་མ་ེགཅིག་ལ་གཅིག་
ཐིམ་ལར། སམེས་ངོ་བོ་སོང་པ་བོན་གི་ས་། མ་འགག་སོ་སོར་གསལ་བ་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་ས་། གསལ་སོང་གཉིས་མདེ་མཐའ་བལ་ཅིར་ཡང་སལ་པའི་ས་། ས་གསམ་ས་ེའགག་མདེ་པའི་ངང་ད་ལན་གིས་ཞོག། 
ཨ་ཨ་ོཧྃ༔ རང་ལས་ལ་ཡི་གཞལ་ཡས་ས་། ས་འད་ཟརེ་གསམ་སམེས་གོལ་ནས། ཞི་ཁོའ་ལ་ཚོགས་གང་འཆར་རམས། སེ་མེད་རིག་པའི་ཨ་ལ་ཐིམ། ཀན་བཟང་གཤེན་ལའི་ཐགས་ཀ་ར་། 
འད་ཀི་འཁོར་ལོར་ཐིམ་གར་ཅིག། ཕཊ༔ ཅསེ་བརོད་པས། སབས་གནས་ལ་ཚོགས་རམས་འོད་ད་ཞ་ནས་ཨ་དཀར་པོ་གཅིག་ཏ་གར། ར་བའི་བ་མ་ཀན་བཟང་གཤནེ་ལ་དང་དབརེ་མདེ་པ་དེ་ཡི་ཐགས་ཀར་ཐིམ་པར་
བསོམ། ཐགས་རའེ་ལགས་ཀས་བཟང་ནས་ཀང་། ཚ་ེགཅིག་ལས་གཅིག་ལ་དག་ེསོད་མི་སང་། འཆི་བའི་དས་ས་འཕོ་བ་གལ་ཆ།ེ མི་གཡོ་མགོགས་པའི་གཞ་བརང་ནས། ཨ་དཀར་འོད་ཀི་མདའ་ཡར་འཕནེ། སི་



གཙག་གཤནེ་ལའི་འབནེ་ལ་གཏོད། བདེ་ཆནེ་གནས་ས་སབེ་པར་ངེས། ཞསེ་གསངས་སོ།། ཞི་ཁོ་བར་དོའ་འཕང་སོལ་ནམ། བག་ཆགས་རང་གོལ་ཞསེ་བ་བ་འདི་ནི། སལ་ས་ཚ་ེདབང་རིག་འཛིན་གིས། འགོ་མགོན་པོ་
སོན་རལ་དམ་པ་རང་གོལ་ལ་སན་ད་བརད་ནས། ཤར་པ་རལ་འབོར་ལ་བཀའ་བབས། དེས་རལ་འབོར་ཏོག་གི་རལ་མཚན་ལ་བརད། ད་ེནས་བ་རལ་བ་གཡང་དང་སོགས་ནས་རིམ་བཞིན་ད་བརད་པའོ།། ཐ་ཚན་མ་
ཙག་སར་རོ།། ཤབཾ།།

ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའ་བོན་གི་འཕལ་དེབ་ས་ེཚན་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༠ ཉིན་འཕལ་དབེ་དང་སབས་བདེའ་ཡིག་ཆས་ས་འགམེས་སལེ་ཞས།།



ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོ་དཀར་ནག་བཀ་གསལ།
    www.library.bondilan.org 

བོན་གི་དིས་ལན་ད་མཛོད། 
www.bondilan.org 
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