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荳ኞᴻᵑᐖ藶 犨螀౮疰ᐖ藶

གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེ།
̻荳臺ኞय़ॊ窞ᴻᵑ螇ᐖ藶̼

ༀ་ཨཱ༔ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋 㶴硲 瑯ߡ ᪭肍 祇 ߡ琂
                                        ဩ蛪ᴨ䕇ᴩ֡౯ᐖ藶牧

ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
ᵇ硲 瑽猈 ူ܉ 祇 ߡ琂 ֘硲 揔博 箼獉 祇 ߡ琂
䁭蛪य़眈薪ᶪ౯ᐖ藶牧玕蛪荳臺ኞ౯碇ᐖ藶牐

བདག་གི་བླ་མ་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཐོས་བསམ་མཛད༔
螈॰ 博 ߶硄 ֘揔硲 ከ瑑 ኧ捝 硲悳 蝐碂㳷
౯ԏӤ䒍ྛ㵛䛑玕蛪牧ኞෝ玢ଶ狕聜股ဩ牧

བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཞལ་བྱོན་དྲེགས་པ་བཏུལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་འགྲོ་དོན་མཛད༔
ጼኧ ሳ蝧 㭩伛 ᘏ૬ଶ 僂䁎 ኧ捝 硲狕 茐碄㳷
薥屷ᥜ萢Ӿ蟂չ唰諑牧蛪֘暼ᰂहӾᤈڥኞ牐

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
瑽猈 螈 ۪懿၎ 㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵
ᐖ疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧犥橕眢疩౯缛獈螇牧

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
揔 螈 ߶ᒓ֢ 穇揔 螈祇 瞪獥祇
犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牧犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牐



ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇
क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
礱শ 瞪獥 䛑蝧祇 膐揔 ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐

ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སྐུ་ཡི་ངོ་མཚར་མཐོང་བའི་ཚེ༔
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋 硲 ߶硄 蝢শ介
                                        薪憎荳䒍蛪ԏྛ㵛碻牧

གཡས་པས་རལ་གྲིའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔ གཡོན་པས་འགུགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔
肍揔 ݴ ၜከ㳷 ز揔 ݘ揔 ၜከ㳷
ෝݦಋ奾䌌㴨ԏಋ玢牧ෝૢಋ奾ݟۮԏಋ玢牧

ཞལ་བགྲད་མཆེ་གཙིགས་གྱེན་ལ་གཟིགས༔ རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་འགྲོ་བའི་མགོན༔
㭩ᘏ 獥懿 墋௳ ከশ 睞㰍 茐শ蕃
皰ݗ襷粤縄縋ݻӤ憙牐ٍ拙֡㯽瞚唰ኞௌԆ牧

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
瑽猈 螈 ۪懿၎ 㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵
ᐖ疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧犥橕眢疩౯缛獈螇牧

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
揔 螈 ߶ᒓ֢ 穇揔 螈祇 瞪獥祇
犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牐犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇
क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧



གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
礱শ 瞪獥 䛑蝧祇 膐揔 ၜ硄 蝧մ
嚡ੂᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐

ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གསན་པའི་ཚེ༔
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋 䲆㶴 Ռ܉ ՟揔介
                                        肯股荳䒍ቊ䌌ྋဩ碻牧

སྐུ་གསལ་འོད་ཟེར་མདངས་དང་ལྡན༔ ཕྱག་གཡས་སྡེ་སྣོད་གླེགས་བམ་བསྣམས༔
硲萆 狰ᜋ 䲆ױჳ ၜ肍 琂蘊 襊ෟܖ
蛪୵กศ硯طٍط牧ݦಋ䁆瞱ӣ犔ԏ妿萢牧

གཡོན་པས་ཕུར་པའི་པུ་སྟི་བསྣམས༔ ཟབ་མོའི་ཆོས་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད༔
瑽蝧݄ ܖ砥砗 㶴 ܖ揔 桅揔 犋瑿ز
綍窼ੂဩஞӾ緡蝢螈牧ૢಋ䁆瞱ฦ૬ԏੂ媲牐

ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་པཎྜི་ཏ༔ ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
䟴襊 绕懿 紑ฬ螈 瑽猈 螈 ۪懿၎
̿䟴襊䋊̀瑿ොԏ紑ฬ螈牧ᐖ疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵 揔 螈 ߶ᒓ֢
犥橕眢疩౯缛獈螇牐犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牧

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
穇揔 螈祇 瞪獥祇 մ 瞪獥 մই祇
犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇 礱শ 瞪獥 䛑蝧祇
獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧ੂᑃᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧



གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
膐揔 ၜ硄 蝧մ 琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋
疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐

དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ༔ དྲི་མེད་གནས་མཆོག་ཉམས་རེ་དགའ༔
䲆䁎 䲆 य़揔介 瞱䷱ 獉纩 衅ታ瑑
藲չ夹虁ဩᐟ唰碻牧ෝஂ篷ࣺ㵛瑿禅稭盽牧

རྒྱ་གར་བོད་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བྱོན་པའི་ཚེ༔
ከ瑑 ጼኧ 萆籭蝧 ۪懿 獉 伛揔介
ෝ玢ଶᥜ萢ԏ螲ह蒂牧璎搓ے瞱ԏ盅褔屷碻牧

དྲི་བསུང་སྤོས་ངད་ལྡན་པའི་རི༔ མེ་ཏོག་པདྨ་དགུན་ཡང་སྐྱེ༔
瞱礁 揔ၽ ჳ揔ڥ ䷱ᨗ 揔博 蕃䟴ኴ
ෝ̿穥ޱ臵臻詂坌ઊ̀Ӿ牧荳臺櫒ෝ٧෭Խڊኞ牧

ཆུ་མིག་བྱང་ཆུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ བདེ་ལྡན་དེ་ཡི་གནས་མཆོག་ཏུ༔
纩ᢸ 䔶纩 ଶ懿纩 琂ჳ 琂 獉纩ଶ
̿纩ੂ纩̀ԏဣኚ襷牧ෝஂٍ㵛禼ԏ肜瑿Ӿ牧

སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཆོས་གོས་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་བསྣམས༔
ኴ纩 礱 㶴敍祇 ၜ肍 ग़猈 㳷ܖݘ
ྛ㵛य़ॊፘওဩ蔬牧ݦಋ䁆瞱Ԝ枖ᰂ㴄牧

གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ རཀྟ་བདུད་རྩིས་ནང་དུ་གཏམས༔
砥博ᨗ य़ ଶ懿 瑯捝䲆 ܉揔 Ռز
ૢಋ䁆瞱ቊ䌌蕣䌌ፋ牧䌌ፋԏ獉ፐ笕ᤅኚ襷牧

མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔ ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔
茐 䲆樌 䲆य़ 䲆 㭩௳ ߶ᒓၽ࠶
藲չ夹绚ᤈ虁ဩ唰牧薥憎疧糷挨㵛౮疰牧



ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
瑽猈 螈 ۪懿၎ 㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵
ᐖ疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧犥橕眢疩౯缛獈螇牧

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
揔 螈 ߶ᒓ֢ 穇揔 螈祇 瞪獥祇
犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牧犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇
क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
礱শ 瞪獥 䛑蝧祇 膐揔 ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐

ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བཙུགས་པའི་ཚེ༔
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋 ከশ ჳ૬ ᪃揔介
                                        䰽缏֡ᴩ硽ဩԏଖ碻牧

གཡའ་རིའི་ནགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ བསྙེན་ཕུར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕང༔
褷ڥ ೭ ᒓ૬㳷 ଙ桅 ܖਮ 䛑蝧ෟ
ෝ̿粙Ꭺઊ̀Ӿ֢狕瞱牧疥ٌ狕ཀྵ硋獈蒅绚ኴ牧

རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་བླངས་ཤིང་བསྒྲིལ༔ བསྒྲིལ་ཞིང་ཙནྡན་ནགས་སུ་འཕང༔
ग़猈 ၜ猈 窚ᤈݴ ݴᤈ 䁎ჳ ೭蝧ෟ
犥ᰂ㴄玢覿Ӭ矹㵕牧矹㵕凟盅瞦獈牧

མེ་འབར་འཁྲུགས་ཤིང་མཚོ་ཡང་སྐེམ༔ སྲིབ་ཀྱི་མུ་སྟེགས་ས་གང་བསྲེགས༔
䷱瞪 蒂ᤈ ഷ䟴؋ ॗ懿 ๙琂 萆ಔ紳
箛籓籍簁ੂ㬙ၹԽນ牧ข橀क़螇盆唰螁瑿籞牧



ཡཀྴ་ནག་པོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔ འགྲན་གྱི་དོ་མེད་བདུད་ཀྱི་གཤེད༔
褷ၜ ೭ူ 捝捝၎ 戡॰ ग़䷱ ଶ懿蘛
ಅ磪萳环篱哴౮箜籺牧篷ݢ玚碊褔諑ԏ疧ᘏ牧

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
瑽猈 螈 ۪懿၎ 㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵
ᐖ疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧犥橕眢疩౯缛獈螇牧

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
揔 螈 ޙᒓ֢ 穇揔 螈祇 瞪獥祇
犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牧犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇
क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
礱শ 瞪獥 䛑蝧祇 膐揔 ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐

ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད་པའི་ཚེ༔
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋 ࠶ ူמ㮖 㳷揔介
                                       荳䒍藲չ嬄獯拙唰碻牧

ཁྱེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔ ཡ་མཚན་གཟུགས་བཟང་ཁ་དོག་ལེགས༔
悳 ֘硲 ၜ襷樌 褷ח ܉礱 ᨗ࠶襊
匍疊ᒏ蛪ᘒ茐玕蛪๐牧蛪୵ૣওᜋ珿禅ᑑ磪牧

ཚེམས་འགྲིགས་དབུ་སྐྲ་སེར་ལ་མཛེས༔ དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ཚུལ༔
僂ԑ ᜋ㳷 嬄 疰ᒓ 㮖揔 ݴ᩹
煼粤璂㵴誧讙俘綍聅牧ইݶ螕笕م܈䵇୵ፘ牧



རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་འཁར་བའི་ཕུར་པ་བསྣམས༔
Ռ؋ ܉ၜ ೭ഷ祇 ၜ肍 ࠶শ 岒૬ܖ
蛪Ӥ绝ಀ圵圵ቊ䌌觽牧ݦಋ䁆瞱覇柣ฦ૬牧

བདུད་དང་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔ གཡོན་པས་སེང་ལྡེང་ཕུར་པ་བསྣམས༔
ଶ࠶ ူמ ױ㮖㳷 ز揔 祜殸 岒૬ܖ
ෝ螹諑嬄獯唰֢藲չ牧ૢಋ䁆瞱詂ฦ૬牧

མོས་པའི་བུ་ལ་སྲུང་སྐྱོབས་མཛད༔ མགུལ་ན་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་བསྣམས༔
砗揔 猡 蝑芫㳷 ݘ೭ ከ懿 岒૬ܖ
ෝ蒁碇ৼ唰֢硶虁牧毮Ӥ֫癲裡蕣ฦ૬牧

ཡི་དམ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ གཉིས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་གླིང་རྒྱན༔
䲆 蔖ױ 疴蝧䷱ 疴䷱ ֘硲 䣡ݚ樌
䋿膏疧ॠ唰篷癩獨牧篷ԫ玕蛪縩蟂艾瑥ᘏ牧

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
瑽猈 螈 ۪懿၎ 㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵
ᐖ疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧犥橕眢疩౯缛獈螇牧

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
揔 螈 ߶ᒓ֢ 穇揔 螈祇 瞪獥祇
犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牧犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇
क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
礱শ 瞪獥 䛑蝧祇 膐揔 ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐



ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ འདྲེ་ཡི་ཡུལ་དུ་དགོངས་པའི་ཚེ༔
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋 ߽ ኧ捝 揔介
                                        獮ஃ藲չ調ऒԏ瑿碻牧

མེ་དཔུང་ཤོད་ཀྱི་ས་གཞི་ལ༔ མདའ་རྒྱང་གང་གི་མཚོ་ནང་དུ༔
䷱婫 绕懿 萆௳ 螈疥 ಔ॰ ഷ瑯捝
ෝஂ籍篇箛ञ瑿चӤ牧玕匍Ӟ缬螐疝ԏ竝ဤ牧

པདྨའིསྟེང་དུ་བསིལ་བསིལ་འདྲ༔ པདྨའི་ནང་ན་དགོངས་པ་མཛད༔
揔䷱ 殸捝 ॗॗ 揔䷱ 瑯೭ ૬㳷
ᒒࣖ荳臺Ӥ制犲竃争牧ෝ荳臺Ӿ糠璎憙፯盢牧

མཚན་ཡང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བྱོན༔
䟴 揔博 箼獉㶧 ֢揔 礱猈 ߶蝧伛܉
種碻ݷ蒈Խ圸荳臺ኞ牧Ԋฎྋ憽疧薥ᛔ褔屷牧

དེ་འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡ་མཚན་ཅན༔ ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
琂߽ ֘硲 褷܉樌 瑽猈 螈 ۪懿၎
ই種玕蛪ᑑ磪抁ᑑ磪牧藶疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵 揔 螈 ߶ᒓ֢
犥橕眢疩౯缛獈螇牧犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牧

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
穇揔 螈祇 瞪獥祇 մ 瞪獥 մই祇
犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇 礱শ 瞪獥 䛑蝧祇
獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧ᑃੂᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧



གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
膐揔 ၜ硄 蝧մ 琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋
疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐

བོད་ཀྱི་ཉི་མ་མཛད་པའི་ཚེ༔ དད་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔
ጼ懿 疴博 㳷揔介 琂ჳ 茐ߡ 戡揔૬
荳䒍֢傶萢瑿ԏ෭碻牧ෝٍמ唰ኞ֢疩Ԇ牧

གང་ལ་གང་འདུལ་སྐུར་བསྟན་ནས༔ གཙང་ཁ་ལ་ཡི་ལ་ཐོག་ཏུ༔
ಔ ಔ捝 硲ჳ獉 ᛓ࠶  蝚ଶ
褰ಅ䛑玕ᘒ氥匍ٌ蛪牧ෝᮎᒍܜઊԏઊ殸Ӥ牧

དགྲ་ལྷའི་དགེ་བསྙེན་དམ་ལ་བཏགས༔ ཡུལ་ནི་ཚ་བའི་ཚ་ཤོད་དུ༔
蔖 妔ଙ 䲆य़ ኧ疴 硄শ 硄绕捝
藲չ夹̿ॊ蛪䜗ᐟ̀牧ෝ̿癩শ̀हԏ̿癩蘛̀瑿ො牧

ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་དྲེགས་པ་ཅན༔ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དམ་ལ་བཏགས༔
蔖 妔ଙ ᘏ૬樌 疴狕 ۼ懿 䲆य़
禅傶ṛ猓ԏॠᐟॊ牧ԫ܈Ӟ֖緡盿ݑ藲չ牧

མང་ཡུལ་དེ་ཡི་བྱམས་སྤྲིན་དུ༔ དགེ་སློང་བཞི་ལ་དངོས་གྲུབ་གནང༔
芟ኧ 琂 䔶哴捝 妔ᵇ ௳ ߶ᒓ瑯
ෝ̿臢ရ̀हԏ̿䔶ᰂ̀瑿ො牧搓Ԩࢥ穉ӯ盿瑿౮疰牧

ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་མཆོག༔ ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
獥૬ ૻ揔 ڥ犡纩 瑽猈 螈 ۪懿၎
禅傶ྛ㵛ԏ瞱ก肜疧牧ᐖ疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵 揔 螈 ߶ᒓ֢
犥橕眢疩౯缛獈螇牧犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牧



ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
穇揔 螈祇 瞪獥祇 մ 瞪獥 մই祇
犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇 礱শ 瞪獥 䛑蝧祇
獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧ᑃੂᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
膐揔 ၜ硄 蝧մ 琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋
疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐

དཔལ་མོ་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་དུ༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས༔
૬砗 仼॰ ૬仼捝 ჳ博 疰疴 䲆य़
ෝ̿૬芛̀हԏ̿૬璤̀瑿ො牧藲չ夹܈ԫ֖瑿ྮ牧

བོད་ཡུལ་ཁ་ལའི་ལ་ཐོག་ཏུ༔ གངས་དཀར་ཤ་མེད་དམ་ལ་བཏགས༔
ጼኧ ࠶ 蝚ଶ 瑑 瓲䷱ 䲆य़
ෝᥜ萢ڜܜઊ痷殸Ӥ牧藲չ夹̿䍫ӥ聅̀ᐟ牧

འདམ་ཤོད་ལྷ་བུའི་སྙིང་དྲུང་དུ༔ ཐང་ལྷ་ཡར་བཞུད་དམ་ལ་བཏགས༔
䲆绕 蔖猡 䌀圵捝 仼蔖 褷எ 䲆य़
ෝ̿窵蘛̀ԏ̿䌀Ӿ̀ह牧藲չ̿仼褷菹̀ઊᐟ唰牧

ཧས་པོ་རི་ཡི་ཡང་གོང་དུ༔ ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔
ἓူ ڥ 䟴捝 蔖מ 仼ኴ 䲆य़
ෝᮎઊԏઊ殸Ӥ牧藲չಅ磪ካ穇調ᐟ唰牧

ཆེ་བའིལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ ལ་ལས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ༔
獥শ 蔖߽ 仼ኴ懿 襊 祇॰ 䌀ူ岒
扗缛Ԇᥝ調ᐟ፯痀Ӿ牧胼׀糽ኞԏ羊誡牧



ལ་ལས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བྱས༔ ལ་ལས་བྲན་དུ་ཁས་བླངས་བྱས༔
襊 ჳ૬ 蝑ߡӬ 襊 戡捝 獥๔Ӭ
ᐖ氎傶֡硽ԏ虁ဩ牧胼䛑צر蛪傶猡牧

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔ ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
᪃蒂 ᨗူ獥 瑽猈 螈 ۪懿၎ ױݺ
শ胼ᐟ虋ێ禅ٍশᘏ牧ᐖ疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵 揔 螈 ߶ᒓ֢
犥橕眢疩౯缛獈螇牧犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牧

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
穇揔 螈祇 瞪獥祇 մ 瞪獥 մই祇
犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇 礱শ 瞪獥 䛑蝧祇
獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧ੂᑃᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
膐揔 ၜ硄 蝧մ 琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋
疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐

དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི༔ རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་བཙུགས་པའི་ཚེ༔
䲆૬ 㶴懿 ჳ૬疴 ከ܉ य़猡 ᪃揔介
ྛ㵛֡ᴩྋဩԏ氥䟴牧ইݶ㵛ڥଖ登䰽缏碻牧

བསམ་ཡས་མ་བཞེངས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔
碂肍 博ߘ 㮖॰ᒓ ከူ ૬ ᪭㳷
犨螀岉ୌਠ౮礱肍疢牧㾴ሴ氎緡犤胼螈౮牧



སྐྱེས་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་ཡང་གསོལ༔ གཅིག་ནི་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔
ኴ纩 礁॰ ܉䟴祇 懿疴 揔博 箼獉㶧
種碻疧ॲय़ॊӣ㵛ݷ牧ٌӞݷ蒈圸傶̿荳臺ኞ̀牧

གཅིག་ནི་པདྨ་སམྦྷ་ཝ༔ གཅིག་ནི་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས༔
懿疴 揔博 碂૬ߡ 懿疴 ഷኴ ग़猈㶧
Ӟݷ圸傶̿揔泷礱૬絮̀牧Ӟݷ圸傶̿ၹኞᰂ㴄̀ᘏ牧

གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
礱܉ ग़猈 ူ褾 瑽猈 螈 ۪懿၎
ੂᑃݷ圸̿শሕᰂ㴄̀疧牧藶疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵 揔 螈 ߶ᒓ֢
犥橕眢疩౯缛獈螇牧犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牧

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
穇揔 螈祇 瞪獥祇 մ 瞪獥 մই祇
犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇 礱শ 瞪獥 䛑蝧祇
獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧ੂᑃᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
膐揔 ၜ硄 蝧մ 琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋
疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐

བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ རྐྱེན་ངན་ཟློག་ཅིང་དངོས་གྲུབ་གནང༔
碂肍 մ岒 ᒓ૬㳷 樌ଙ 嬄亣 ߶ᒓ瑯
礱肍薥ฦ疢Ӿ狕ᤈ碻牧螘㶴拙䘣ԏრ搓౮疰牧



རྗེ་བློན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད༔ གདོན་གཟུགས་བོན་གྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས༔
猈㮖 ᪭揔 ๔敍 碄ח ॷ॰ ჳ૬ۘ
ਞᗝሴᛒෝஂ薹脒螇牧䵼竾諑猟犥现舡硽ဩ牧

ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་བསྟན༔ སྐལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ས་ལ་བཀོད༔
㶴硲 瞱䷱ Ռ܉ჳ 瑑ჳ 礱猈 萆敍
樄纈ဩ蛪篷ࣺ䌌硽ဩ牧ਞᗝ拙ٍ翣ᘏጭ֡瑿牧

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
瑽猈 螈 ۪懿၎ 㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵
ᐖ疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧犥橕眢疩౯缛獈螇牧

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
揔 螈 ߶ᒓ֢ 穇揔 螈祇 瞪獥祇
犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牧犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇
क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
礱শ 瞪獥 䛑蝧祇 膐揔 ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐

ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྱོན༔
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋 琂獉 僂䁎 ኧ捝伛
                                        簁盅獮ஃ暼ᰂ亣ࢿह牧

ད་ལྟ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔ མི་ལས་ལྷག་གྱུར་ཡ་མཚན་ཆེ༔
螈य़ ࠶ ူמ㮖㳷 蝈襊 蔖绗 褷܉獥
種碻䒍ྋ藲չ嬄獯唰牧䋿傶ՈӾԏ疧禅ᑑ磪牧



སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་ངོ་མཚར་ཆེ༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔
藔૬ ྯ絝 ߶硄獥 ױݺ ᪃蒂 ᨗူ獥
ᤈԪྛ㵛ᐟও櫞捍牧শ胼ᐟ虋ԏٍێশᘏ牧

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
瑽猈 螈 ۪懿၎ 㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵
藶疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧犥橕眢疩౯缛獈螇牧

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
揔 螈 ߶ᒓ֢ 穇揔 螈祇 瞪獥祇
犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牧犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
մ 瞪獥 մই祇 瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇
क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
礱শ 瞪獥 䛑蝧祇 膐揔 ၜ硄 蝧մ
ᑃੂᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐

ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋 硲蝑 瑽ჳ 茐ߡ 戡揔૬
                                        ٍ֡ӣੂ唰ኞ疩Ԇ牧

སྒྲིབ་པ་ཀུན་སྤངས་ཁམས་གསུམ་ས་ལེར་མཁྱེན༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ༔
纩॰硲 ܉ᒓ 纩ၽ 琂߶ ܉૬ 蕃䒻 皐礁 萆襊ݴ
拙ᵑ盿䥁ӣኴ၏簁Ꭳ牧㵛౮疰ྛ㵛य़禼蛪牧

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔ ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
䔶纩 ᒓ揔 瞪獥 ၽ૬ᜋ 瑽猈 螈 ۪懿၎
狕苄螇ᵑ繸ਧ窞ᴻ牧ᐖ疧螀眈ෝ౯搓ے瞱牧



བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
㳷শ 螈祇 ๔ᮎ圵 揔 螈 ߶ᒓ֢
犥橕眢疩౯缛獈螇牧犥疧ੂ搓Ԩ౯౮疰牧

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
穇揔 螈祇 瞪獥祇 մ 瞪獥 մই祇
犥疧শێ窞ᴻ౯缛ᵑ牧क़㬵ᵑ繸ෝक़ኴ窞ᴻ牧

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
瑯॰ 瞪獥 瑯捝祇 礱শ 瞪獥 䛑蝧祇
獉咳ᵑ繸ෝ獉ह窞ᴻ牧ᑃੂᵑ繸ෝဩኴ亣ᴻ牧

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
膐揔 ၜ硄 蝧մ 琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 盿瑿㸋
疧獮௲碇殸因ᘒ緢狅牐

ༀ་ཨཱཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ
琣ࠡ㸋 紑 ߄ই 揔博 蝐圸 ԑ 螲褾萆博褷褾 ॗ蘁ૻ㸋ࠡ

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཟླ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་སྒོའི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཞབས་འོག་ལས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་
སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་ཁོལ་དུ་བྱུང་བའོ། །

གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།
̻氎磭犨螀ᛔ簁౮疰ᐖ藶毂̼

ཨེ་མ་ཧོ༔ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔
瑎博襚 ۘ纩 琂ߡ 樌॰ ᤈ皐蝧
॰ওߣ牦ᥜොٍ᪃ਞ禼獯ࢿӾ牧

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་གཡོས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔
瑯ߡ ᪭肍 瑽猈 ۪夹 ֘硲 揔博 箼獉 ۪琂



篷ᰁ֡طय़眈ಅے瞱牧ے瞱玕蛪荳臺ኞय़ॊ牧

འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔
摁猡 ݚ捝 茐শ 碄伛 伛碄 ށ獥 ䷱揔 瑽猈樌
傶ڥ縩蟂窓唰ᘒک㬵牐ٍ᪃犋䥁ڥኞԏय़眈牧

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂 碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎
暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧ے瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐

རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ལ་མ་སྟོང་བར༔
ከူ մ蝑 琂܉ ᶎ獥獉 㶴ከ 睞膐 ᪭ 博ᨗߡ
Ԋᛔဩሴᩮ礁盓摁ত牧ဩሴ翄๚䥁妃ԏ樌牧

དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བོད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་གཉེན་གཅིག་པུ༔
ଶ礁 ށ獥 ䷱૬ ۪懿၎ ጼ懿 㶴箼 ከူ 盢懿犋
ӣ碻盱ଉ犋䥁搓ے瞱牧ᥜ萢虁ဩ㾴ሴࠔӞ牧

རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྤྱོད་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
ከူ 㶴藔 箼শ 瑽猈樌 僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂
虁瞱㾴ሴဩᤈٍय़眈牧暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐུ་ནིལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔
碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎ 硲疴 ၎ۘ ࠶ ူמ㮖㳷
藲չ嬄獯ह牧ܖ瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐蛪蒂ᥜے

ཐུགས་རྗེས་བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གཟིགས༔ མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་དཔལ༔
瑽猈 ጼ懿 祜樌 䢐௳ 博ڥ 嬄揔 祜樌 戡揔૬
眈ஞฦ憙萢ࢿ拙唰ኞ牧篷ก览ׯ唰ኞ疩Ԇ牧

ཉོན་མོངས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔ བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔



羴瓵 捝妔 祜䁎 ᪭懿捝 㳷䩚 ށ獥 ䷱揔 瑽猈樌
ො藲လ緙櫞藲唰牧盱ٍ橕眢ஞԏय़眈ᘏ牧

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂 碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎
暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧ے瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐

དུས་ངན་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ ནངས་རེ་དགོང་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན༔
ଶ௮ 疴䷱ ᪭ 瑽揔介 瑯ታ ታ ጼ懿 碄伛
Ԋᛗ䘣Ӯۙ俰๛๗碻牧ྯ෭碽ข傶ڥ萢ᘒ㬵牧

ཉི་ཟེར་འཆར་སྡུད་མདངས་ལ་བཅིབས་ཏེ་བྱོན༔ ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་དངོས་སུ་བྱོན༔
疴ᜋ ၜଶ ױ 懿琂伛 褷߶ 介疰 ଶ蝧 ߶蝧伛
浙犔ෳ෭طᘒک㬵牧Ӥୡ܈ڡ෭薥ᛔ褔屷牧

འགྲོ་དོན་སྟོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
茐碄 ᨗ܉ 㳷揔 瑽猈樌 僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂
ٍ᪃य़ڥێኞय़眈ᘏ牧暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་རྩོད་དུས་སྙིགས་མ་ལ༔
碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎ ᴨ妔 ᪭博 磧ଶ 疴博
瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐Բጯۙ๛藷ۙ窾俰碻牧ے

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རགས༔ ཉོན་མོངས་འཆོལ་ཉོག་དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་སྤྱོད༔
祜樌 仼ኴ 羴瓵 捝ᴨ 羴瓵 ԋ羴 塜ᴨ 硞膐藔
唰ኞ盿緡簡䘩Բྰ罶牧簡䘩罶᯿Բྰᤈ獈ஞ牧

དེ་འདྲའི་དུས་ན་ཁྱེད་འདྲའི་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས༔ དད་ལྡན་མཐོ་རིས་འདྲེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔
琂߽ ଶ೭ ߄ই 瑽猈芫 琂ჳ 蝚ڥ 戡揔 瑽猈樌
種碻ఢ磪荳䒍眈虁牧ٍמ疩獈珿蚕य़眈ᘏ牧



ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂 碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎
暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧ے瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐

ཧོར་སོག་འཇིགས་པའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔ ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔
襚祇 褸揔 䲆॰ ᪭螂獉 㶴硌 ଙူ 褸 瑽揔介
̿襚藯̀ݢோ敎褧瑻媅碻牧硽犔ဩ斪疥螗ૄ䵼 牧

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔
疴 ૼ肦 ䷱૬ 祇ߡ琂 僂䁎 蔖מ 琂猈 硌ױኴ
ஞ篷綡眾䌕Ӟᘒᐖ藶牧暼ᰂॠ谍獌蟂፯絑媅牧

ཧོར་སོག་དམག་དཔུང་བཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
襚祇 䲆婫 ၎૬ ૼ肦䷱ 僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂
̿襚藯̀敎褧ਧ螗䢗蝐牧暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སེམས་ཅན་སྒྱུ་ལུས་འཇིག་པའི་ནད་བྱུང་ཚེ༔
碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎ 祜樌 绗褁 褸揔 獉箼介
瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐蔱瓥磪眐ଝ蛯የ蚏碻牧ے

མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
罡ᔱ 捝ᴨ 獉懿 ଙ૬೭ 疴 ૼ肦 ䷱૬ 祇ߡ琂
ዳ舚櫞盚ԏየಅ狈疏牧ஞ篷綡眾䌕Ӟᘒᐖ藶牧

ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ ཚེ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔
僂䁎 ᶎ॰ ױ 肍䷱揔 介紳 博玻 瞪獥 ၽ૬ᜋ
暼ᰂ膏萳䒍֡篷ԫ獨牧舙覍䄓哴ᵑ繸窞ᴻ牧

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂 碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎
暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧ے瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐



འབྱུང་བ་དགྲར་ལངས་ས་བཅུད་ཉམས་པའི་ཚེ༔ སེམས་ཅན་མུ་གེའི་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔
箼ߡ ๔ 萆疰 衅揔介 祜樌 ๙妔 獉懿 ଙ૬೭
Բय़ፘ獭瑿羊硻瓥碻牧磪眐舙傶觭艨ఋಅ疏牧

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས༔
疴 ૼ肦 ䷱૬ 祇ߡ琂 僂䁎 ࠶茐 蘊蔖 ഷױኴ
ஞ篷綡眾䌕Ӟᘒᐖ藶牧暼ᰂ膏拙绚ᤈ揘ᐟ唰牧

དབུལ་ཕོངས་བཀྲེས་སྐོམས་སེལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
僂ᄯ 蝡و ᜋߡ ૼ肦䷱ 僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂
ਧ窞ᴻ虳ࢯ膏觭竑牧暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལས་ཅན་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་འདོན་ན༔
碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎ 襊樌 茐ߡ 碄捝 琂碄೭
ኞ玲萢碻牧ڥ瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐ٍ翣ᘏ傶ے

དམ་ཚིག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའི་དཔའ་གདིང་གིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
䲆մ 祇祇 ䷱揔 ૬ӟ॰ 疴 ૼ肦 ䷱૬ 祇ߡ琂
犥篷蒅㯔ᦁ氎ԏय़玄牧ஞ篷綡眾䌕Ӟᘒᐖ藶牧

ཨོ་རྒྱན་ཡི་དམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ ཕ་ནོར་བུ་ཡིས་ལོན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔
僂䁎 䲆 蔖ױ 肍䷱揔 ૻ蘊 猡 㮖૬ ૼ肦䷱
暼ᰂ膏疧ॠ篷獨硲牧ᆿ揘篷綡ݢ犤ৼ玲牧

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂 碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎
暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧ے瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐

སྦས་ཡུལ་ནགས་ཁྲོད་དབེན་ས་སྙོགས་པའི་ཚེ༔ ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་ཤིང་ལམ་འགགས་ན༔
玖ኧ ೭姧 伩萆 羴揔介 ࠶ၜ 猡ኧ ᤈ ๔瑑೭
疨憖ੂ亣窼葦舙碻牧舙ู觓襃偒笤ᘒᴥ螇牧



ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་གཞི་བདག་གཉན་པོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔
疴 ૼ肦 ䷱૬ 祇ߡ琂 僂䁎 ௳螈 ଙူ 硌॰螂
ஞ篷綡眾䌕Ӟᘒᐖ藶牧暼ᰂ珏媅শሕ瑿嚖፯牧

ཆོས་མཛད་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
㶴㳷 ๔೭ 戡૬ ૼ肦䷱ 僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂
ਧݢ疩獈狕ᤈԏྋ螇牧暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་དུག་སྦྲུལ་མཆེ་བ་ཅན༔
碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎ य़௳ 睞ᘏ 捝֘ 獥ߡ樌
瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐葽ᨣ簱聁ྰᢐٍ粤ᘏ牧ے

འབྲོག་ཆེན་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམས་པའི་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
茐܉ 褸揔  㰍揔介 疴 ૼ肦 ䷱૬ 祇ߡ琂
磜ᰀݢொᵏ螇笤蝿碻牧ஞ篷綡眾䌕Ӟᘒᐖ藶牧

ཨོ་རྒྱན་དཔའ་བོ་གིང་དང་སྲུང་མར་བཅས༔ གདུག་པའི་སེམས་ཅན་སྐྲོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔
僂䁎 ૬绸 วױ 蝑博ኴ 捝揔 祜樌 磧૬ ૼ肦䷱
暼ᰂ玄ॊֵᘏ虁ဩ唰牧ݢ詴ᴻ䘣ྰԏ磪眐牧

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂 碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎
暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧ے瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐

ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་ཀྱིས༔ སྒྱུ་ལུས་ཉེན་ཅིང་འཇིག་པའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔
萆纩 ䷱ᵇ 箼শ 瞪獥懿 绗褁 ଙ碇 褸 瑽揔介
瑿箛觓ࢥय़蚏ᵑ繸牧Ԋᛗ䠔疏ܧ现ଝ蛯碻牧

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་ལྷ་མོར་བཅས༔
疴 ૼ肦 ䷱૬ 祇ߡ琂 僂䁎 箼ߡ ௳ 蔖砗ኴ
ஞ篷綡眾䌕Ӟᘒᐖ藶牧暼ᰂ膏ࢥय़ԏ֡ྮ缛牧



འབྱུང་བ་རང་སར་ཞི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
箼ߡ 硞萆 ௳ߡ ૼ肦䷱ 僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂
疥ࢥय़ଘ௳ෝ吚ӥ牧暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལམ་སྲང་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམས་པའི་ཚེ༔
碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎ ๔蝑 褸揔  㰍揔介
瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐ᤈ妿盳ோᵏ螇剔ᨕ碻牧ے

བསད་ཁྱེར་ཇག་པ་ཆོམ་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
ᜋ獥 ከ૬ 悳揔 ଙ૬೭ 疴 ૼ肦 ䷱૬ 祇ߡ琂
舙傶穀ۙ緱玙ಅ蝁疏牧ஞ篷綡眾䌕Ӟᘒᐖ藶牧

ཨོ་རྒྱན་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་ལྡན༔ ཙཽ་ར་མི་རྒོད་རྔམ་སེམས་བརླག་པར་བྱེད༔
僂䁎 ၜከ ௳ ૬ჳ 磧 罡敍 ᴨ祜 ૬Ӭ
暼ᰂٍࢥಋ玢ԏੂ牧ൻ䵼緱搁ᰀՈԏ虶糈牧

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂 碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎
暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧ے瞱氎磭ᛔ簁糷౮疰牐

གང་ཞིག་གཤེད་མའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔ མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་འདེབས་ཤིང་ཉེན་པ་ན༔
ಔ௳ 蘛䷱ 博॰ ᪭螂獉 ၜ 㮖揔 琂ᤈ ଙ૬೭
犨֜穀䅑敎唰ಅ瑻ࢯ牧犥ًڥ瑊硭䢗蝁疏碻牧

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔
疴 ૼ肦 ䷱૬ 祇ߡ琂 僂䁎 ग़猈 ױݘ ჳ૬
ஞ篷綡眾䌕Ӟᘒᐖ藶牧暼ᰂ膏ٌಅٍᰂ㴄癱牧

གཤེད་མ་བྲེད་ཅིང་མཚོན་ཆ་འཐོར་བར་འགྱུར༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
蘛博 ᘏ亣 ၜ 蝚ߡ绗 僂䁎 揔博 箼獉 祇ߡ琂
ਧ犤穀ಋ詼䛽ً瑊脒牧暼ᰂ荳臺ኞ獮౯ᐖ藶牧



བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ནམ་ཞིག་ཚེ་ཟད་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔
碂૬ 㮖॰ ᒓ૬ ۪懿၎ ܖ௳ 介紳 մশ ଶ箼介
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གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
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ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔
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ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
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སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་ཞིག་པའི་བར་དོ་རུ༔ འཁྲུལ་སྣང་ཉིང་འཁྲུལ་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་པ་ན༔
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ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔
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འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
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འཁྲུལ་སྣང་དངོས་པོར་ཞེན་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
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ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ངོ་བོ་སྟེ༔ སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་གཞིག་པར་བྱེད༔
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ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
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འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང༔ ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་སྡུག་བསྔལ་ན༔
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དད་གུས་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
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ཨོ་རྒྱན་ཐུགས་རྗེས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་གཟིགས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
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བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོ་རྒྱན་རྗེས་འཇུག་འཁོར་བ་སྤོང་འདོད་རྣམས༔
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ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ནམ་བྱུང་གསོལ་བ་ཐོབ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
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