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༄༅། །འཕགས་ པ་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ 

ཐེག་ པ་ ཆནེ་ པོའ་ི མད་ོ བཞུགས་ ས།ོ །རྒྱ་ གར་ སྐད་ དུ། ཨཱརྱ་ ཨ་ པ་ 

ར་ མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ ནཱ་ མ་ མ་ ཧཱ་ ཡཱ་ ན་ སཱུ་ ཏྲ། བདོ་ སྐད་ དུ། འཕགས་ 

པ་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤེས་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐགེ་ པ་ ཆེན་ པོའ་ི 

མད།ོ སངས་ རྒྱས་ དང་ བྱང་ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ 

ཕྱག་ འཚལ་ ལ།ོ །འད་ི སྐད་ བདག་ གསི་ ཐསོ་ པ་ དུས་ གཅིག་ ན། 
བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ མཉན་ དུ་ ཡོད་ པ་ ན། འཛ་ེ ཏའ་ི ཚལ་ མགནོ་ མདེ་ 

ཟས་ སནི་ ག་ི ཀུན་ དགའ་ ར་ བ་ ན། དག་ེ སོང་ བརྒྱ་ ཕྲག་ ཕྱདེ་ དང་ 

བཅུ་ གསུམ་ ག་ི དག་ེ སོང་ ག་ི དག་ེ འདུན་ ཆེན་ པ་ོ དང༌། བྱང་ ཆུབ་ 

སེམས་ དཔའ་ སེམས་ དཔའ་ ཆནེ་ པ་ོ རབ་ ཏུ་ མང་ པ་ོ དག་ དང་ 

ཐབས་ གཅིག་ ཏུ་ བཞུགས་ ས།ོ །ད་ེ ནས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ ཀིས། 
འཇམ་ དཔལ་ གཞོན་ ནུར་ གྱུར་ པ་ ལ་ བཀའ་ སྩལ་ པ། འཇམ་ དཔལ་ 

སངེ་ ག་ི ཕྱགོས་ ན་ འཇིག་ རནེ་ ག་ི ཁམས་ ཡོན་ ཏན་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པ་ 

ཞེས་ བྱ་ བ་ ཞགི་ ཡདོ་ ད།ེ ད་ེ ན་ ད་ེ བཞནི་ གཤགེས་ པ་ དགྲ་ བཅམོ་ པ་ 

ཡང་ དག་ པར་ རགོས་ པའ་ི སངས་ རྒྱས་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ 

མདེ་ པ་ ཤནི་ ཏུ་ རྣམ་ པར་ ངསེ་ པ་ གཟ་ི བརདི་ ཀ་ི རྒྱལ་ པ་ོ ཞེས་ བྱ་ བ་ 

བཞུགས་ ས།ོ །ཚ་ེ འཛནི་ ཅིང་ ཚ་ེ མཐར་ ཕྱནི་ པར་ བཞེད་ ད།ེ 
སེམས་ ཅན་ རྣམས་ ལ་ ཆསོ་ ཀང་ སནོ་ ཏ།ོ །འཇམ་ དཔལ་ གཞོན་ 
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ནུར་ གྱུར་ པ་ ཉོན་ ཅིགའཛམ་ བུའ་ི གིང་ འདིའ་ི མ་ི རྣམས་ ན་ི ཚ་ེ ཐུང་ 

བ་ ལས་ ལ་ོ བརྒྱ་ ཐུབ་ པ་ ཤ་ སག་ ས།ེ ད་ེ དག་ ལས་ ཀང་ ཕལ་ ཆེར་ 

དུས་ མ་ ཡིན་ པར་ འཆ་ི བར་ བསན་ ཏ།ོ །འཇམ་ དཔལ་ སེམས་ ཅན་ 

གང་ དག་ ད་ེ བཞིན་ གཤགེས་ པ་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པ་ 

དེའ་ི ཡོན་ ཏན་ དང་ བསྔགས་ པར་ གྱུར་ པ་ ཡོངས་ སུ་ བརདོ་ པ་ ཞེས་ 

བྱ་ བའ་ི ཆསོ་ ཀ་ི རྣམ་ གྲངས་ འད་ི ཡ་ི གརེ་ འབིའམ། ཡ་ི ག་ེ འབིར་ 

འཇུག་ གམ། མངི་ ཙམ་ ཉན་ ཏམ། ཀགོ་ པ་ ནས་ གེགས་ བམ་ ལ་ 

བསི་ ཏ།ེ ཁིམ་ ན་ འཆང་ ག་ི བར་ དུ་ བྱདེ་ དམ། མ་ེ ཏོག་ དང༌། སོས་ 

དང༌། ཕྲངེ་ བ་ དང༌། བྱུག་ པ་ དང༌། ཕྱ་ེ མ་ རྣམས་ ཀིས་ མཆདོ་ པར་ 

འགྱུར་ བ་ ད་ེ དག་ ག་ི ཚ་ེ ཡོངས་ སུ་ ཟད་ པ་ ལས་ ཚ་ེ ལ་ོ བརྒྱ་ ཐུབ་ 

པར་ འགྱུར་ ར།ོ །འཇམ་ དཔལ་ སེམས་ ཅན་ གང་ དག་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ 

ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པ་ ཤནི་ ཏུ་ རྣམ་ པར་ ངསེ་ པ་ གཟ་ི བརདི་ ཀ་ི 

རྒྱལ་ པོའ་ི མཚན་ བརྒྱ་ རྩ་ བརྒྱད་ ཐསོ་ པར་ གྱུར་ པ་ ད་ེ དག་ ག་ི ཚ་ེ 

ཡང་ རྣམ་ པར་ འཕེལ་ བར་ འགྱུར་ ར།ོ །སེམས་ ཅན་ གང་ དག་ ཚ་ེ 

ཡོངས་ སུ་ ཟད་ ཀར་ མཚན་ འཆང་ བར་ གྱུར་ པ་ ད་ེ དག་ ག་ི ཚ་ེ ཡང་ 

རྣམ་ པར་ འཕེལ་ བར་ འགྱུར་ ར།ོ །འཇམ་ དཔལ་ ད་ེ ལྟ་ བས་ རགིས་ 

ཀ་ི བུའམ། རགིས་ ཀ་ི བུ་ མ་ོ དག་ ཚ་ེ རངི་ པོར་ འདོད་ པས་ ད་ེ བཞིན་ 

གཤགེས་ པ་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པ་ དེའ་ི མཚན་ བརྒྱ་ རྩ་ 
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བརྒྱད་ ཉན་ ཏམ། ཡ་ི གརེ་ འབིའམ། ཡ་ི གརེ་ འབརི་ འཇུག་ གམ། 
ཀགོ་ པར་ གྱུར་ པ་ ད་ེ དག་ ག་ི ཡོན་ ཏན་ དང་ ལགེས་ པར་ འགྱུར་ བ་ ན་ི 

འད་ི དག་ ག།ོ །ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི 

ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། 
ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི 

ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ 

ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། 
འཇམ་ དཔལ་ ད་ེ བཞིན་ གཤགེས་ པའ་ི མཚན་ བརྒྱ་ རྩ་ བརྒྱད་ པ་ོ 

འད་ི དག་ གང་ ལ་ ལ་ ཞིག་ གསི་ ཡ་ི གརེ་ འབིའམ། ཡ་ི གརེ་ འབརི་ 

འཇུག་ གམ། གེགས་ བམ་ ལ་ བསི་ ཏ་ེ ཁིམ་ ན་ འཆང་ ངམ། ཀོག་ 

པར་ གྱུར་ ན་ ཚ་ེ ཟད་ པ་ ལས་ ཚ་ེ ལ་ོ བརྒྱ་ ཐུབ་ པར་ འགྱུར་ ཏ།ེ འད་ི 

ནས་ ཤ་ི འཕོས་ ནས་ ཀང་ ད་ེ བཞིན་ གཤགེས་ པ་ ཚ་ེ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ 

པ་ དེའ་ི སངས་ རྒྱས་ ཀ་ི ཞིང་ འཇིག་ རེན་ ག་ི ཁམས་ ཡོན་ ཏན་ དཔག་ 

ཏུ་ མདེ་ པ་ ལ་ སོགས་ པར་ ས་ེ བར་ འགྱུར་ ར།ོ །ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ 
ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ 

ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ 

པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ 

སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ 
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ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། ཡང་ དའེ་ི ཚ་ེ སངས་ རྒྱས་ བྱ་ེ བ་ ཕྲག་ དགུ་ 

བཅུ་ རྩ་ དགུས་ དགངོས་ པ་ གཅིག་ དང་ དབྱངས་ གཅིག་ གསི་ ཚ་ེ 

དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི གསུངས་ ས།ོ །ཨཱཱོྃ་ ན་ 

མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ 

ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། དདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ 

མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ 

ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ 

ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། ཡང་ དེའ་ི ཚ་ེ སངས་ རྒྱས་ 

བྱ་ེ བ་ ཕྲག་ བརྒྱད་ ཅུ་ རྩ་ བཞིས་ དགངོས་ པ་ གཅིག་ དང་ དབྱངས་ 

གཅིག་ གསི་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི 

གསུངས་ ས།ོ །ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི 

ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། 
ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི 

ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ 

ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། 
ཡང་ དེའ་ི ཚ་ེ སངས་ རྒྱས་ བྱ་ེ བ་ ཕྲག་ བདུན་ ཅུ་ རྩ་ བདུན་ གིས་ 

དགངོས་ པ་ གཅིག་ དང་ དབྱངས་ གཅིག་ གསི་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ 

དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི གསུངས་ ས།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ 
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ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ 

ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ 

པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ 

སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ 

ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། ཡང་ དའེ་ི ཚ་ེ སངས་ རྒྱས་ བྱ་ེ བ་ ཕྲག་ དྲུག་ 

ཅུ་ རྩ་ ལྔས་ དགོངས་ པ་ གཅིག་ དང་ དབྱངས་ གཅིག་ གསི་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ 

ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི གསུངས་ ས།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ 

ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ 

ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ 

པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི 

ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ 

བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། ཡང་ དེའ་ི ཚ་ེ སངས་ རྒྱས་ བྱ་ེ 

བ་ ཕྲག་ ལྔ་ བཅུ་ རྩ་ ལྔས་ དགངོས་ པ་ གཅིག་ དང་ དབྱངས་ གཅིག་ ག་ི 

ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི གསུངས་ ས།ོ ། ཨཱཱོྃ་ 

ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ 

ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ 

པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ 

ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ 
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སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། ཡང་ དེའ་ི ཚ་ེ སངས་ 

རྒྱས་ བྱ་ེ བ་ ཕྲག་ བཞ་ི བཅུ་ རྩ་ ལྔས་ དགངོས་ པ་ གཅིག་ དང་ དབྱངས་ 

གཅིག་ ག་ི ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི 

གསུངས་ ས།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི 

ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། 
ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི 

ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ 

ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། 
ཡང་ དེའ་ི ཚ་ེ སངས་ རྒྱས་ བྱ་ེ བ་ ཕྲག་ སུམ་ ཅུ་ རྩ་ དྲུག་ གསི་ དགངོས་ 

པ་ གཅིག་ དང་ དབྱངས་ གཅིག་ གསི་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ 

པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི གསུངས་ ས།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ 

ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ 

སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ 

པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ 

པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ 

པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། ཡང་ དེའ་ི ཚ་ེ སངས་ རྒྱས་ བྱ་ེ བ་ ཕྲག་ ཉ་ི ཤུ་ རྩ་ 

ལྔས་ དགངོས་ པ་ གཅིག་ དང་ དབྱངས་ གཅིག་ གསི་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ 

ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི གསུངས་ ས།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ 



7 

ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ 

ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ 

པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི 

ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ 

བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། ཡང་ དེའ་ི ཚ་ེ སངས་ རྒྱས་ བྱ་ེ 

བ་ ཕྲག་ གངྒཱའ་ི ཀླུང་ བཅུ་ ཡ་ི བྱ་ེ མ་ སེད་ ཀསི་ དགངོས་ པ་ གཅིག་ དང་ 

དབྱངས་ གཅིག་ གསི་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ 

འད་ི གསུངས་ ས།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ 

སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ 

ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི 

མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ 

ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། 
གང་ ཞིག་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི ཡ་ི གརེ་ 

འབའིམ། ཡ་ི གརེ་ འབརི་ འཇུག་ ན། དེའ་ི ཚ་ེ ཟད་ པ་ ལས་ ཚ་ེ ལ་ོ 

བརྒྱ་ ཐུབ་ པར་ འགྱུར་ ར།ོ །ཚ་ེ ཡང་ རྣམ་ པར་ འཕེལ་ བར་ འགྱུར་ 

ར།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ 

ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ 

པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ 
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ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ 

མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ ཞིག་ ཚ་ེ 

དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི ཡ་ི གརེ་ འབིའམ། ཡ་ི 

གརེ་ འབརི་ འཇུག་ ན། ད་ེ སེམས་ ཅན་ དམྱལ་ བ་ དང༌། བྱལོ་ སོང་ 

ག་ི ས་ེ གནས་ དང༌། གཤནི་ རའེ་ི འཇིག་ རེན་ དུ་ ནམ་ དུ་ ཡང་ ས་ེ བར་ 

མ་ི འགྱུར་ ར།ོ །ནམ་ དུ་ ཡང་ མ་ི ཁམོ་ པར་ ས་ེ བར་ མ་ི འགྱུར་ ཏ།ེ གང་ 

དང་ གང་ དུ་ སེས་ པའ་ི ས་ེ བ་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ ས་ེ བ་ དྲན་ པར་ འགྱུར་ 

ར།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ 

ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ 

པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ 

ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ 

མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ ལ་ ལ་ 

ཞིག་ གསི་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི ཡ་ི གརེ་ 

འབའིམ། ཡ་ི གརེ་ འབརི་ འཇུག་ ན། དསེ་ ཆསོ་ ཀ་ི ཕུང་ པ་ོ བརྒྱད་ ཁ་ི 

བཞ་ི སངོ་ འབརི་ འཇུག་ པར་ འགྱུར་ ར།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ 

ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། 
ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ 

ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ 
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སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ 

ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ ཞིག་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ 

པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི ཡ་ི གརེ་ འབའིམ། ཡ་ི གརེ་ འབརི་ འཇུག་ ན། དེས་ 

ཆསོ་ ཀ་ི ཕུང་ པ་ོ བརྒྱད་ ཁ་ི བཞ་ི སངོ་ བྱདེ་ དུ་ བཅུག་ པ་ དང༌། རབ་ ཏུ་ 

གནས་ པ་ བྱས་ པ་ ཡནི་ ན།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ 

ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ 

སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ 

པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ 

པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ 

པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ ཞིག་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི 

མད་ོ ས་ེ འད་ི ཡ་ེ གརེ་ འབའིམ། ཡ་ི གརེ་ འབ་ི འཇུག་ ན། དེའ་ི 

མཚམས་ མདེ་ པ་ ལྔ་ བྱས་ པ་ ཡང་ ཡོངས་ སུ་ བྱང་ བར་ འགྱུར་ ར།ོ ། 

ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ 

རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ 

པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ 

ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ 

སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ ཞིག་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ 

ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི ཡ་ི གརེ་ འབའིམ་ ཡ་ི གེར་ 
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འབརི་ འཇུག་ ན། དེའ་ི སགི་ པའ་ི ཕུང་ པ་ོ ར་ི རབ་ ཙམ་ ཡང་ ཡོངས་ 

སུ་ བྱང་ བར་ འགྱུར་ ར།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ 

ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ 

སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ 

པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ 

པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ 

པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ ཞིག་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི 

མད་ོ ས་ེ འད་ི ཡ་ི གརེ་ འབིའམ། ཡ་ི གརེ་ འབརི་ འཇུག་ ན། ད་ེ ལ་ 

བདུད་ དང་ བདུད་ ཀ་ི རགིས་ ཀ་ི ལྷ་ དང༌། གནདོ་ སནི་ དང༌། སིན་ 

པོས་ གགས་ བཙལ་ ཀང་ གགས་ རདེ་ པར་ མ་ི འགྱུར་ ར།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ 

བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། 
ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ 

ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི 

ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ 

བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ ཞིག་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ 

དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི ཡ་ི གརེ་ འབའིམ། ཡ་ི གརེ་ འབརི་ 

འཇུག་ ན། ད་ེ འཆ་ི བའ་ི དུས་ ཀིས་ ཚ་ེ སངས་ རྒྱས་ བྱ་ེ བ་ ཕྲག་ དགུ་ 

བཅུ་ རྩ་ དགུས་ མངནོ་ སུམ་ དུ་ ལུང་ སནོ་ པར་ མཛད་ ད།ེ སངས་ 
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རྒྱས་ སངོ་ གསི་ ད་ེ ལ་ ཕྱག་ རངོ་ བར་ འགྱུར་ ར།ོ །སངས་ རྒྱས་ ཀ་ི 

ཞིང་ ནས་ སངས་ རྒྱས་ ཀ་ི ཞིང་ དུ་ འགྲ་ོ བར་ མཛད་ པར་ འགྱུར་ ཏ།ེ 
འད་ི ལ་ ཐ་ེ ཚམོ་ དང༌། སམོ་ ཉ་ི དང༌། ཡདི་ གཉསི་ མ་ བྱདེ་ ཅགི ཨཱཱོྃ་ ན་ 

མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ 

ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ 

མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ 

ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ 

ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ དག་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ 

དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི ཡ་ི གརེ་ འབའིམ། ཡ་ི གརེ་ འབརི་ 

འཇུག་ ན། རྒྱལ་ པ་ོ ཆནེ་ པ་ོ བཞ་ི དའེ་ི ཕྱ་ི བཞནི་ དུ་ འབང་ ཞངི་ བསྲུང་ 

བ་ དང༌། བསབ་ པ་ དང༌། སྦ་ བར་ བྱདེ་ པར་ འགྱུར་ ར།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ 

ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ 

ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ 

པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི 

ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ 

བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ ཞིག་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ 

དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི ཡ་ི གརེ་ འབའིམ། ཡ་ི གརེ་ འབརི་ 

འཇུག་ ན། ད་ེ བཞིན་ གཤགེས་ པ་ འདོ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི སངས་ 
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རྒྱས་ ཀ་ི ཞིང་ འཇིག་ རེན་ ག་ི ཁམས་ བད་ེ བ་ ཅན་ དུ་ ས་ེ བར་ འགྱུར་ 

ར།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ 

ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ 

པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ 

ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ 

མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། ས་ ཕྱགོས་ 

གང་ དུ་ མད་ོ ས་ེ དཀོན་ མཆགོ་ འད་ི འབ་ི བའ་ི ས་ ཕྱགོས་ ད་ེ ཡང་ 

མཆདོ་ རེན་ དུ་ འགྱུར་ ར།ོ །བྱལོ་ སོང་ ག་ི ས་ེ གནས་ སུ་ སོང་ བའ་ི བྱ་ 

དང་ ར་ི དྭགས་ གང་ དག་ ག་ི རྣ་ ལམ་ དུ་ གྲགས་ པར་ གྱུར་ པ་ ད་ེ དག་ 

ཐམས་ ཅད་ བླ་ ན་ མདེ་ པ་ ཡང་ དག་ པར་ རགོས་ པའ་ི བྱང་ ཆུབ་ ཏུ་ 

མངནོ་ པར་ རགོས་ པར་ འཚང་ རྒྱ་ བར་ འགྱུར་ ར།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ 

ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ 

ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ 

པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི 

ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ 

བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ ཞིག་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ 

དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི ཡ་ི གརེ་ འབའིམ། ཡ་ི གརེ་ འབརི་ 

འཇུག་ ན། ད་ེ བུད་ མདེ་ ཀ་ི ལུས་ སུ་ ནམ་ དུ་ ཡང་ ས་ེ བར་ མ་ི འགྱུར་ 



13 

ར།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ 

ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ 

པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ 

ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ 

མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ ཞིག་ ཚ་ེ 

དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི ཆསོ་ ཀ་ི རྣམ་ གྲངས་ འདིའ་ི ཕྱིར་ 

ཀར་ ཤ་ པ་ ན་ གཅིག་ སནི་ པ་ བྱིན་ ན། དེས་ སོང་ གསུམ་ ག་ི སོང་ 

ཆནེ་ པོའ་ི འཇིག་ རེན་ ག་ི ཁམས་ རནི་ པ་ོ ཆ་ེ སྣ་ བདུན་ གིས་ ཡོངས་ 

སུ་ བཀང་ ས་ེ སནི་ པ་ བྱནི་ པར་ འགྱུར་ ར།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ 

པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། 
ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ 

ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ 

སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ 

ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ ལ་ ལ་ ཞིག་ ཆསོ་ ཀ་ི རྣམ་ གྲངས་ འད་ི 

ལ་ མཆདོ་ པ་ བྱདེ་ པར་ འགྱུར་ བ་ དེས། དམ་ པའ་ི ཆསོ་ མཐའ་ དག་ 

ལ་ མཆདོ་ པ་ བྱས་ པར་ འགྱུར་ ར།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི 

མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ 

ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི 
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ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ 

ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ 

ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། འད་ི ལྟ་ ས།ེ དཔེར་ ན། ད་ེ བཞནི་ གཤགེས་ པ་ 

རྣམ་ པར་ གཟིགས་ དང༌། གཙུག་ ཏོར་ ཅན་ དང༌། ཐམས་ ཅད་ སབོ་ 

དང༌། ལགོ་ པར་ དད་ སེལ་ དང༌། གསེར་ ཐུབ་ དང༌། འདོ་ སྲུངས་ 

དང༌། ཤཱཀ་ ཐུབ་ པ་ ལ་ སོགས་ པ་ ལ་ རནི་ པ་ོ ཆ་ེ སྣ་ བདུན་ གིས་ 

མཆདོ་ པ་ བྱས་ པའ་ི བསོད་ ནམས་ ཀ་ི ཕུང་ པོའ་ི ཚད་ ན་ི བགྲང་ བར་ 

ནུས་ ཀ།ི ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི བསོད་ ནམས་ ཀ་ི 

ཕུང་ པའོ་ི ཚད་ ན་ི བགྲང་ བར་ མ་ི ནུས་ ས།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ 

པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། 
ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ 

ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ 

སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ 

ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། འད་ི ལྟ་ ས།ེ དཔརེ་ ན་ རནི་ པ་ོ ཆའེ་ི ཕུང་ པ་ོ 

རའི་ི རྒྱལ་ པ་ོ ར་ི རབ་ ཙམ་ སྤུངས་ ཏ།ེ སནི་ པ་ བྱིན་ པ་ དེའ་ི བསོད་ 

ནམས་ ཀ་ི ཕུང་ པོའ་ི ཚད་ ན་ི བགྲང་ བར་ ནུས་ ཀ།ི ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ 

དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འདིའ་ི བསོད་ ནམས་ ཀ་ི ཕུང་ པོའ་ི ཚད་ 

ན་ི བགྲང་ བར་ མ་ི ནུས་ ས།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ 
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ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ 

སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ 

པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ 

པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ 

པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། འད་ི ལྟ་ ས།ེ དཔརེ་ ན། རྒྱ་ མཚ་ོ ཆནེ་ པ་ོ བཞ་ི ཆུས་ 

ཡོངས་ སུ་ གང་ བའ་ི ཐགིས་ པ་ ར་ེ ར་ེ ནས་ བགྲང་ བར་ ནུས་ ཀ།ི ཚ་ེ 

དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པའ་ི མད་ོ ས་ེ འདིའ་ི བསོད་ ནམས་ ཀ་ི 

ཕུང་ པའོ་ི ཚད་ ན་ི བགྲང་ བར་ མ་ི ནུས་ ས།ོ ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ 

པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། 
ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ 

ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ 

སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ 

ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། གང་ ཞིག་ ཚ་ེ དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ 

པའ་ི མད་ོ ས་ེ འད་ི ཡ་ི གརེ་ འབའིམ། ཡ་ི གརེ་ འབརི་ འཇུག་ གམ། 
བས་ི སང་ དུ་ བྱས་ ཏ།ེ མཆདོ་ པ་ བྱདེ་ པར་ འགྱུར་ བ་ དེས་ ཕྱོགས་ 

བཅུའ་ི སངས་ རྒྱས་ ཀ་ི ཞིང་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ ད་ེ བཞིན་ གཤགེས་ པ་ 

ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ བྱས་ པ་ དང༌། མཆདོ་ པ་ བྱས་ པ་ ཡིན་ ན།ོ ། ཨཱཱོྃ་ 

ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ 
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ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ 

པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ 

ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ 

སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། སིན་ པའ་ི སབོས་ ཀ་ི 

སངས་ རྒྱས་ ཡང་ དག་ འཕགས། །མ་ི ཡ་ི སེངྒ་ེ སནི་ པའ་ི སབོས་ 

རོགས་ ཏ།ེ །སིང་ ར་ེ ཅན་ ག་ི གྲོང་ ཁེར་ འཇུག་ པ་ ན། །སནི་ པའ་ི 

སབོས་ ཀ་ི སྒྲ་ ན་ི གྲགས་ པར་ འགྱུར། །ཚུལ་ ཁིམས་ སབོས་ ཀ་ི 

སངས་ རྒྱས་ ཡང་ དག་ འཕགས། །མ་ི ཡ་ི སེངྒ་ེ ཚུལ་ ཁིམས་ སོབས་ 

རོགས་ ཏ།ེ །སིང་ ར་ེ ཅན་ ག་ི གྲོང་ ཁེར་ འཇུག་ པ་ ན། །ཚུལ་ ཁིམས་ 

སབོས་ ཀ་ི སྒྲ་ ན་ི གྲགས་ པར་ འགྱུར། །བཟོད་ པའ་ི སབོས་ ཀ་ི སངས་ 

རྒྱས་ ཡང་ དག་ འཕགས། །མ་ི ཡ་ི སེངྒ་ེ བཟོད་ པའ་ི སབོས་ རོགས་ 

ཏ།ེ །སིང་ ར་ེ ཅན་ ག་ི གྲོང་ ཁེར་ འཇུག་ པ་ ན། །བཟདོ་ པའ་ི སབོས་ ཀ་ི 

སྒྲ་ ན་ི གྲགས་ པར་ འགྱུར། །བརྩོན་ འགྲུས་ སབོས་ ཀ་ི སངས་ རྒྱས་ 

ཡང་ དག་ འཕགས། །མ་ི ཡ་ི སེངྒ་ེ བརྩོན་ འགྲུས་ སབོས་ རོགས་ 

ཏ།ེ །སིང་ ར་ེ ཅན་ ག་ི གྲོང་ ཁརེ་ འཇུག་ པ་ ན། །བརྩནོ་ འགྲུས་ སབོས་ 

ཀ་ི སྒྲ་ ན་ི གྲགས་ པར་ འགྱུར། །བསམ་ གཏན་ སབོས་ ཀ་ི སངས་ 

རྒྱས་ ཡང་ དག་ འཕགས། །མ་ི ཡ་ི སེངྒ་ེ བསམ་ གཏན་ སབོས་ 

རོགས་ ཏ།ེ །སིང་ ར་ེ ཅན་ ག་ི གྲོང་ ཁེར་ འཇུག་ པ་ ན། །བསམ་ གཏན་ 
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སབོས་ ཀ་ི སྒྲ་ ན་ི གྲགས་ པར་ འགྱུར། །ཤསེ་ རབ་ སབོས་ ཀ་ི སངས་ 

རྒྱས་ ཡང་ དག་ འཕགས། །མ་ི ཡ་ི སེངྒ་ེ ཤསེ་ རབ་ སབོས་ རོགས་ 

ཏ།ེ །སིང་ ར་ེ ཅན་ ག་ི གྲངོ་ ཁེར་ འཇུག་ པ་ ན། །ཤསེ་ རབ་ སབོས་ ཀ་ི 

སྒྲ་ ན་ི གྲགས་ པར་ འགྱུར། ། ཨཱཱོྃ་ ན་ མ་ོ བྷ་ ག་ ཝ་ ཏ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ ཨཱ་ 

ཡུརྫྙཱ་ ན་ སུ་ བ་ི ན་ི ཤ་ི ཏ་ ཏ་ེ ཛ་ོ རཱ་ ཛཱ་ ཡ། ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ཡ། ཨརྷ་ ཏ་ེ 

སམྱཀྶཾ་ བུདྡྷཱ་ ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨཱཱོྃ་ པུཎ་ེ པུཎ་ེ མ་ ཧཱ་ པུཎ།ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ 

པུཎ་ེ ཨ་ པ་ ར་ི མ་ི ཏ་ པུཎ་ེ ཛྙཱ་ ན་ སམྦྷཱ་ ར་ོ པ་ ཙ་ི ཏ།ེ ཨཱཱོྃ་ སརྦ་ སྶཾ་ སྐཱ་ ར་ 

པ་ ར་ི ཤུདྡྷ་ དྷརྨ་ ཏ་ེ ག་ ག་ ན་ ས་ མུངྒ་ ཏ་ེ སྭ་ བྷཱ་ ཝ་ བ་ི ཤུདྡྷ་ེ མ་ ཧཱ་ ན་ ཡ་ 

པ་ ར་ི ཝཱ་ ར་ེ སྭཱཧཱ། བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ དགེས་ ཤངི་ ད་ེ སྐད་ ཅེས་ 

བཀའ་ སྩལ་ ནས། འཇམ་ དཔལ་ གཞནོ་ ནུར་ གྱུར་ པ་ དང༌། ཐམས་ 

ཅད་ དང་ ལྡན་ པའ་ི འཁརོ་ ད་ེ དག་ དང༌། ལྷ་ དང༌། མ་ི དང༌། ལྷ་ མ་ 

ཡནི་ དང༌། དྲ་ི ཟར་ བཅས་ པའ་ི འཇགི་ རནེ་ ཡ་ི རངས་ ཏ།ེ བཅམོ་ ལྡན་ 

འདས་ ཀ་ི གསུངས་ པ་ ལ་ མངོན་ པར་ བསདོ་ ད།ོ །འཕགས་ པ་ ཚ་ེ 

དང་ ཡ་ེ ཤསེ་ དཔག་ ཏུ་ མདེ་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐགེ་ པ་ ཆནེ་ པོའ་ི མད་ོ 

རགོས་ ས།ོ །རྒྱ་ གར་ ག་ི པཎ་ི ཏ་ པུཎ་ སམྦྷ་ ཝ་ དང༌། ལ་ོ ཙཱ་ བ་ བ་ 

ཚབ་ ཉ་ི མ་ གྲགས་ ཀིས་ བསྒྱུར་ བའ།ོ །སརྦ་ མངྒ་ ལྶཾ། །    ། ། 
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