
༄༅༎ ། ོགས་པ་ ན་པོ་ ང་ ན་ ང་ ག་
་ ན་འ འི་ངག་འདོན་ གས་
་བ བས་པ་ མ་མ ན་

ལམ་བཟང་ ་བ་བ གས་སོ།









༄༅། གདོད་ནས་མངནོ་ མ་སངས་ ས་ ང་གང་ལ་གང་འ ལ་ག གས་ ་འགགས་པ་ ད།
་ཚོགས་ ་འ ལ་ མ་ཡང་ ང་ཁམས་ ་མ ད་ག གས་དང་འ ན་པ་ ལ།
་ ་ག གས་ ་ ང་ཡང་མ ན་བ ་འོད་ ར་ ོང་འབར་ ལ་བ་ད ས།
་འ ་ཙམ་ ་མ་ ན་གཏན་ ་ བས་ ་ ད་བ ན་ ན་ ས་ ོབས།

་ལ་འ ར་ ོགས་པ་ ན་པོ་ ང་ ན་ ང་ ག་ ་ ན་ ་འ ་བ ་ངག་འདོན་ གས་ ་བ བས་པ་ལ།



ༀ་ ཿཧཱུྂ།
་དབང་རྂ་ ག་ལས་ ང་ ས་བ གས་ནས།

འོད་དམར་ མ་པ ་ ོ་ ་ ་ག མ་ བས།
་ ་ ་ ་མཐའ་ ར་ ན་འ ལ་ ང་།
་ ག་ ང་བ་ ་ ་ ག་འ ་ལས།

འོད་འ ོས་ ལ་བ་ ས་བཅས་མ ད་པས་མ ས།
ར་འ ས་ངག་ བ་དག་ནས་ག ང་ ོ་ །
ན་ བས་ད ས་ བ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འ ར།



ཨ་ ། ་ ། ་ ། ་ ། ་ ། ་ ། ་ ། ་ཨཿ

ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་།
ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ།
ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ།
ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན།
པ་ཕ་བ་བྷ་མ།
ཡ་ར་ལ་ཝ།
ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵཿ



ༀ་ ་དྷ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ག་ཏོ་ ་ཝ་དཏ།
་ ་ཡོ་ ་རོ་དྷ་ ་ ་ ་ ་མ་ ་ ་མ་ཎཿ ་ །

ༀ་ས ་ར་ས ་ར་ ་མ་ ་ ་ར་མ་ ་ཛ ་ཧཱུྂ།
ༀ་ ་ར་ ་ར་ ་ ་ན་ ་ར་མ་ ་ཛ་བ་ཧཱུྂ།

ༀ་ ་ ་ར་མ་ ་ ་བ ་ ་ ་ ་ །
ཿབ ་ ་ ་མ ་དྷ་ར་བ ་ ་ༀ།

་དམ་ ་བ ས་པ ་ཐོག་མར་འ ་དང་ད ངས་གསལ་ ན་ ང་བཅས་བ ས་པས་ ང་བ་ ན་ ས་བ བས་པ་དང་། བས་ ་ཁ་ཟས་ལའང་བཏབ་
བ་ན་ ས་པ ་མ ་ ད་པར་ག ངས་སོ།



་མ་མ །

ལན་བ ན་ ས་ག ང་བ་ ག་པོས་བོས་ནས།

ང་ད ས་དད་པ ་ ་སར་བཞད་པ་ནས།
བས་ག ག་ ན་ཅན་ ་མ་ཡར་ལ་བ ངས།

ལས་དང་ ན་མོངས་ ག་པོས་ག ར་བ་ །
ལ་བ་ངན་པ་བདག་ལ་ བ་པ ་ ར།
་བོ་བ ་ ན་འ ར་ལོའི་ ན་ ་བ གས།
ན་དང་ ས་བ ན་ ན་ ང་བ ངས་ ་གསོལ།



ད་ ས་ད ལ་བ་ ་ གས་ ད་འ ་དང༌།
་ ང་ ་དང་ ་ ་ལོག་ ་ཅན།

སངས་ ས་མ་ ོན་ ང་དང་ གས་པ་ །
་ མས་བ ད་ལས་ཐར་བ ་དལ་བ་ཐོབ།



ར་ ར་དབང་པོ་ཚང་དང་ ལ་ད ས་ ས།
ལས་མཐའ་མ་ལོག་བ ན་ལ་དད་པ་ །
རང་ ད་འ ོར་པ་ ་ཚང་སངས་ ས་ ོན།
ས་ག ངས་བ ན་པ་གནས་དང་ ་ལ་ གས།
བ ས་ག ན་དམ་པས་ ན་དང་གཞན་འ ོར་ །
ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཚང་བ ་གནས་ཐོབ་ ང༌།
ན་མང་ ས་པ་ ད་པས་ ་ ངས་ནས།

འ ག་ ན་ཕ་རོལ་ ད་ ་སོན་པར་འ ར།
ོ་ ་ ས་ལ་ ར་ ག་ ་ ་མ ན།

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ ན་ །
ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།



ད་ ས་དལ་ ན་དོན་ཡོད་མ་ ས་ན།
་ནས་ཐར་པ་བ བ་པ ་ ན་ ་ ད།
བ ་འ འི་ ན་ལ་བསོད་ནམས་ཟད་ ར་ནས།
་བ ་འོག་ ་ངན་སོང་ངན་འ ར་འ མས།

ད ་ ག་ ་ ས་ ས་ ་ ་ ་ཐོས།
ད ་བ ་བ ས་དང་ ་མཇལ་མཚང་ ་ །
མས་ཅན་ཙམ་ ་ ངས་དང་ མ་པ་ལ།

བསམས་ན་ ་ ས་ཐོབ་པ་ ད་མཐའ་ཙམ།
་ཡང་ ས་ ད་ ག་ལ་ ོད་མཐོང་ན།
ས་བ ན་ ོད་པ་ ན་མོའི་ ར་མ་ཙམ།
ོ་ ་ ས་ལ་ ར་ ག་ ་ ་མ ན།

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ ན་ །
ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།



གལ་ ་ ་ ས་ ན་ ན་ ང་ ན་ཡང༌།
ས་ ན་བཟང་ལ་ ར་པོ་ ་ ་ མས།

ཐར་པ་བ བ་པ ་ ན་ ་ ་ ང་ ང༌།
ད་པར་བ ད་ ས་ ན་དང་ ག་ ་འ གས།

ལས་ངན་ཐོག་ ་བབས་དང་ ་ལོས་ག ངས།
གཞན་ ལ་ ན་གཡོག་འ གས་ བ་ ས་ ར་བ ས།
ོངས་སོགས་འ ལ་ ང་ ན་ ་ ་ མ་བ ད།

བདག་ལ་ ས་ ་འགལ་ ར་ གས་པ ་ །
ོ་ ་ ས་ལ་བ ར་ ག་ ་ ་མ ན།

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ ན་ །
ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།



་ཤས་ ང་ ང་དད་པ ་ནོར་དང་ ལ།
འདོད་ ད་ཞགས་པས་བ ངས་དང་ ན་ ོད་ བ།
་ད ་ ག་ལ་ ་འ མ་ལས་མཐའ་ལོག
ས་ཆད་ ོ་ ་ ་ མ་ མ་པ་བ ད།
བདག་ལ་ ས་ ་འགལ་ ར་ གས་པ ་ །
ོ་ ་ ས་ལ་བ ར་ ག་ ་ ་མ ན།

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ ན་ །
ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།



ད་ ་ནད་དང་ ག་བ ལ་ ས་མ་ག ར།
ན་ ལ་ལ་སོགས་གཞན་དབང་མ་ ར་པས།
རང་དབང་ཐོབ་པ ་ ན་འ ལ་འ ག་ ས་འ ར།
མས་ལས་ངང་ ་དལ་འ ོར་ ད་གསོན་ན།

འ ར་དང་ལ ས་ ོད་ ་ ་འ ལ་བ་ །
་ ་ག ས་པར་བ ང་བ ་ ས་འ ་ཡང་།

མལ་ ་ནང་ནས་ས་ ོགས་ ོང་པར་བ ལ།
ཝ་དང་ ་ ད་ ་ ས་འ ད་པ ་ ས།
བར་དོའི་ ལ་ན་འ གས་པ་ ན་ ་ །
ོ་ ་ ས་ལ་བ ར་ ག་ ་ ་མ །

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ ་ །
ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།



ད ་ ག་ལས་ ་ མ་ ན་ ་བ ན་འ ང་།

ད་པར་ད ལ་བ ་འ ག་ ན་ ད་སོན་ན།
གས་བ གས་ས་ག ར་མཚོན་ ས་མ ་ ས་འ ལ།

སོག་ ས་གཤོགས་དང་ཐོ་ མ་འབར་བས་འ ར།
་ ད་ གས་ ་འ མས་པར་འོ་དོད་འབོད།

འབར་བ ་གསལ་ ང་ ས་འ གས་ ་ ར་འཚོད།
ན་ནས་ཚ་བ ་ ས་བ གས་བ ད་ཚན་ག ག



གངས་ ་ ག་པོའི་འདབས་དང་ ་འ གས་ །
ག ང་རོང་ཡ་ང ་གནས་ ་ ་ ག་ བས།
ང་ ག་ ང་ ས་བཏབ་པ ་ལང་ཚོ་ །
་ ར་ཅན་དང་ ག་པར་བ ོལ་བ་ཅན།
་ གས་ ན་ ་ཆད་པར་འདོན་པ་ཡང་།

ཚོར་བ ་ ག་བ ལ་བ ག་པར་དཀའ་བ་ ས།
ངས་ ས་རབ་བཏང་འ ་ཁ ་ནད་པ་བ ན།
གས་ ང་འདོན་ ང་སོ་ཐམ་པགས་པ་འགས།

ཤ ་ཐོན་ནས་ ག་པར་འགས་ ་བ ད།



་བ ན་ ་ ་ཐང་ལ་ ང་པ་གཤོགས།
རལ་ ་ཚལ་ ་ ས་ལ་བཅད་ག བས་ ད།
རོ་ གས་འདམ་ ད་ཐལ་ཚན་རབ་ ད་ ང་།
མནར་བ ་ ་འ ར་བ་དང་འ ར་བ་ཅན།

་དང་ཀ་བ་ཐབ་དང་ཐག་པ་སོགས།
ག་ ་བ ལ་ ང་ ོད་པ ་ ་ ་བ།
མ་ ངས་བ ་བ ད་གང་ལས་འ ང་བ ་ །
་ ང་ ག་པོའི་ ན་ ོང་ ས་པ ་ །
ོ་ ་ ས་ལ་བ ར་ ག་ ་ ་མ །

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ ་ །
ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།



་བ ན་ཕོངས་ལ་ཉམས་ ་དགའ་བ ་ ལ།
བཟའ་བ ང་ལ ས་ ོད་ ང་ཡང་ ་ གས་པར།
ཟས་ མ་ལོ་ ར་ ་ ད་ ་ གས་ ས།
ད་ ང་ ང་བ ་ ོབས་ཉམས་ མ་པ་ག མ།
གང་ལས་འ ང་བ ་ ་ ་ ར་ ་ ན།

ག ག་ལ་ག ག་བཟའ་གསོད་པ ་འ གས་པ་ །
བ ལ་ ང་ ོད་པས་ཉམ་ཐག་ ང་དོར་ ོངས།
ཕ་མཐའ་ ད་པ ་ ག་བ ལ་ ས་ག ར་བ །
ས་བོན་ག ་ ག་ ན་པར་འ མས་པ་བདག
ོ་ ་ ས་ལ་བ ར་ ག་ ་ ་མ །

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ ་ །
ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།



ས་ལམ་ གས་ ང་ ས་ ོད་ ་ ོམ་ ང་།
ག་ ན་ ར་ གས་གཞན་ཕན་ མས་དང་ ལ།
དབང་བ ་ཐོབ་ ང་བ ད་ ོགས་ ་ མ་པ །
ལམ་ ལ་འ ་ལས་ ་མས་བ ལ་ ་གསོལ།

་བ་མ་ ོགས་ཐོ་ འི་ ོད་པ་ཅན།
མ་པ་ཡ ས་ ང་ ་ ལ་ ད་ ག་

འཐག ོད་པ་ནོར་ ང་རང་ ན་ ་ མས་པ །
ས་ ད་འ ་ལས་ ་མས་བ ལ་ ་གསོལ།



ནང་པར་འ ་ཡང་གནས་ ས་ནོར་ལ་ ད།
ན་ཚོད་ཡོལ་ཡང་ ས་འ ང་ ་ཤས་ ལ།
ཐོས་པ་ ང་ཡང་ཡོན་ཏན་ཅན་ ་ ོམ།
མ་ ག་འ ་ལས་ ་མས་བ ལ་ ་གསོལ།

ན་ཁར་འ ར་ཡང་འ ་འ ་གནས་ ར་ མས།
ད ན་པ་བ ན་ ང་རང་ ད་ ང་ ར་ ངས།
ལ་བར་ ་ཡང་ཆགས་ ང་མ་ ག་པ །
ས་བ ད་འ ་ལས་ ་མས་བ ལ་ ་གསོལ།
ག ད་འ ག་འ ་ལས་ ར་ ་སད་ ་གསོལ།
་ ན་འ ་ལས་ ར་ ་ད ང་ ་གསོལ།
ས་འབོད་པ་ ག་པོས་ གས་ ་བ ང་བར་ འོ།



ད ན་མ ག་ག མ་ད ས་བ ་ག གས་ ་བ་ག མ༔
་ ང་ ག་ ་རང་བ ན་ ང་ བ་ མས༔
་བོ་རང་བ ན་ གས་ ་ད ལ་འ ར་ལ༔
ང་ བ་ ང་པོའི་བར་ ་ བས་ ་མ ༔



ཧོཿ ་ཚོགས་ ང་བ་ ་ ་ ན་ ས་ ས༔
འ ར་བ་ ་ ་ ད་ ་འ མས་པ ་འ ༔
རང་ ག་འོད་གསལ་ད ངས་ ་ངལ་བསོའི་ ར༔
ཚད་ ད་བ ་ ་ངང་ནས་ མས་བ ད་དོ༔



ཿ བདག་ ད་ཐ་མལ་ ་བོ་ ༔ པད་དཀར་ ་བ ་གདན་ ་ད ས༔
ཧཱུྂ་ལས་ ་མ་ ོ་ ་ མས༔ དཀར་གསལ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པ ་ ༔
ོ་ ་ ལ་འ ན་ མས་མ་འ ལ༔ ད་ལ་ བས་གསོལ་ ག་པ་ ོངས༔
འ ད་ མས་ ག་པོས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ན་ཆད་ ོག་ལ་བབས་ ང་ ོམ༔
ད་ གས་ ་བ་ ས་པ ་ ང་༔ ཧཱུྂ་ ག་མཐའ་མར་ གས་ ས་བ ར༔

བ ས་པ་ གས་ ས་ ད་བ ལ་བས༔ ཡབ་ མ་བ ་རོལ་ ོར་མཚམས་ནས༔
བ ད་ ་ ང་ བ་ མས་ ་ ན༔ ག་ ར་ ལ་ ར་འཛག་པ་ ས༔
བདག་དང་ཁམས་ག མ་ མས་ཅན་ ༔ ལས་དང་ ན་མོངས་ ག་བ ལ་ ༔
ནད་གདོན་ ག་ བ་ ས་ ང་ བ༔ མ་ ས་ ང་བར་མཛད་ ་གསོལ༔



ༀ་བ ་ས ་ས་མ་ཡ༔ མ་ ་ ་ལ་ཡ༔ བ ་ས ་ ་ནོ་པ་ ་ ་ ་ ་བྷ་ཝ༔
་ཏོ་ཥྱོ་ ་བྷ་ཝ༔ ་པོ་ཥྱོ་ ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ ་ར ོ་ ་བྷ་ཝ༔ ས ་ ་མྨེ་ ་ཡ ༔

ས ་ཀ ་ ་ཙ་ ༔ ཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཾཿ ་ ་ཧཱུྂ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ ན༔
ས ་ཏ་ ་ག་ཏ་བ ་ ་ ་ ་བ ི་བྷ་ཝ་མ་ ་ས་མ་ཡ་ས ་ ཿ

མ ན་པོ་བདག་ ་ ་ ས་ ོངས་པ་ ས༔
དམ་ ག་ལས་ ་འགལ་ ང་ཉམས༔
་མ་མ ན་པོས་ བས་མཛོད་ ག༔

གཙོ་བོ་ ོ་ ་འ ན་པ་ ༔
གས་ ་ ན་པོའི་བདག་ ད་ཅན༔
འ ་བ ་གཙོ་ལ་བདག་ བས་མ ༔



་ག ང་ གས་ ་བ་དང་ཡན་ལག་ ་དམ་ ག་ཉམས་པ་ ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ།
ག་པ་དང་ བ་པ་ ས་ ང་ ་མ ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ ང་ ང་དག་པར་མཛད་ ་གསོལ།
ས་བ ད་པས་ ོ་ ་ མས་དཔའ་ད ས་བ ན་འ མ་པ་དང་བཅས་པས་ གས་ ་ ་ ད་ ་ ག་ བ་
ས་ ང་ཐམས་ཅད་དག་པ་ ན་ནོ།
ས་གནང་བ་ ན་ཞ ་འོད་ ་ ་ནས་རང་ལ་ མ་པ ་ ན་ལས་།

རང་ ད་ ང་ ོ་ ་ མས་དཔའ་ ང་ ོང་ ་ལོང་ནང་ ་ག གས་བ ན་ ་ ར་ ར་པ ་ གས་ ོག་
ཧཱུྂ་ ་མཐའ་མར་ ་ ་འ ་བ ་པོ་གསལ་བ་ལས་འོད་ ར་འ ོས། ཁམས་ག མ་ ོད་བ ད་དང་བཅས་
པ་ ོར་ མས་ གས་ ་ ན་དང་བ ན་པ ་ རང་བ ན་ ་སངས་ ས་པར་ ར།

ༀ་བ ་ས ་ཧཱུྂ༔
ད ་བ་འ ་ ས་ ར་ ་བདག
ོ་ ་ མས་དཔའ་འ བ་ ར་ནས།
འ ་བ་ག ག་ ང་མ་ ས་པ།
་ ་ས་ལ་འ ད་པར་ཤོག



ༀ་ ཿཧཱུྂ༔
ོང་ག མ་འ ག་ ན་ ་བ་ ག་བ ་ ང་༔
ན་ ན་ ་བ ན་ ་ ་འ ོར་པས་གཏམས༔
བདག་ ས་ལོངས་ ོད་བཅས་པ་ཡོངས་འ ལ་ ས༔
ས་ ་འ ར་ལོས་ ར་བ ་ ད་ཐོབ་ཤོག༔

འོག་ ན་བ ་ ན་ ག་པོ་བ ད་པ ་ ང་༔
ས་པ་ ་ ན་ གས་ ་ཚོམ་ ་ཅན༔
འདོད་ཡོན་མ ད་པ ་ ན་ ང་བསམ་ཡས་པ༔
ལ་བས་ལོངས་ ་ ང་ལ་ ོད་པར་ཤོག༔



ང་ ད་ མ་དག་གཞོན་ ་ མ་པ ་ ༔
གས་ ་མ་འགགས་ ས་ ད་རོལ་པ ་ ན༔
་དང་ ག་ ་འ ན་པ་ མ་དག་ ང་༔
ལ་བས་ ས་ ་ ང་ལ་ ོད་པར་ཤོག༔



ཕཊ༔
ས་ག ས་འ ན་བོར་བས་ ་བ ད་ མས༔
མས་ཚངས་པ ་ ་ནས་ད ངས་ལ་ཐོན༔

འ ་བདག་ ་བ ད་བ མ་ ས་མར་ ར༔
གཡས་ ན་མོངས་བ ད་འ མས་ ་ ག་ ས༔
ག གས་ ང་པོའི་བ ད་བ མ་ཐོད་པ་ གས༔
གཡོན་ལས་ ད་ ལ་ ས་བྷ ་ཐོགས༔
་ག མ་ ་ ་མ འི་ ད་ ར་བཞག༔

ནང་ ོང་ག མ་གང་བ ་བམ་རོ་ ༔
ཨ་ ང་དང་ ་ ག་ ས་བ ད་ ར་བ ༔
འ ་ག མ་ ་ ས་པས་ ང་ ལ་བ ར༔

ༀ་ ཿཧཱུྂ༔



ཕཊ༔
ཡར་མ ད་ ལ་མ ན་ ་ གས་དམ་བ ང་༔
ཚོགས་ ོགས་ནས་མ ག་ ན་ད ས་ བ་ཐོབ༔
མར་འ ར་བ ་མ ན་མ ས་ལན་ཆགས་ ང་༔
ད་པར་ ་གནོད་ ད་བ གས་ གས་ མ༔

ནད་གདོན་དང་བར་ཆད་ད ངས་ ་ ༔
ན་ངན་དང་བདག་འ ན་ ལ་ ་བ ག༔

མཐར་མ ད་ ་དང་མ ད་ ལ་མ་ ས་ ན༔
ག ས་ ོགས་པ་ ན་པོར་མ་བ ས་ཨ༔

ས་མཉམ་པར་བཞག



་མ་ཧོཿ
རང་ ང་ ན་ བ་དག་པ་རབ་འ མས་ ང་༔
བ ད་པ་རབ་ ོགས་ཟང་མདོག་དཔལ་ ་ད ས༔
རང་ ད་ག ་ ས་ ོ་ ་ ལ་འ ོར་མ༔
ཞལ་ག ག་ ག་ག ས་དམར་གསལ་ ་ཐོད་འ ན༔
ཞབས་ག ས་དོར་ བས་ ན་ག མ་ནམ་མཁར་ག གས༔
་བོར་པ ་འ མ་བ ལ་ ་ ་ ང་༔
བས་གནས་ ན་འ ས་ ་བ ་ ་མ་དང་༔

ད ར་ ད་མཚོ་ ས་ ོ་ ་ ལ་པ ་ ༔
དཀར་དམར་མདངས་ ན་གཞོན་ ་ཤ་ གས་ཅན༔
ཕོད་ཁ་ ས་ ས་ཟ་ ར་འ ང་མ་གསོལ༔
ཞལ་ག ག་ ག་ག ས་ ལ་པོ་རོལ་པ ་ བས༔
ག་གཡས་ ོ་ ་གཡོན་པས་ཐོད་ མ་བ མས༔
ད ་ལ་འདབ་ ན་པ ་མ ན་ ་གསོལ༔
མཆན་ ང་གཡོན་ན་བ ་ ོང་ མ་མ ག་མ༔
ས་པ ་ ལ་ ་ཁ་ ་ ་ག མ་བ མས༔

འཇའ་ ར་ ག་ ་འོད་ ང་ ང་ན་བ གས༔
་འ ར་འོད་ ་ ྭ་བས་མ ས་པ ་ ང་༔
ལ་པ ་ ་འབངས་ ་ ་ ་ ་དང་༔
་བོད་པཎ་ བ་ ག་འ ན་ ་དམ་ ༔

མཁའ་འ ་ ས་ ང་དམ་ཅན་ ན་ ར་ག བས༔
གསལ་ ོང་མཉམ་གནས་ ན་པོའི་ངང་ ་གསལ༔





ཧཱུྂ༔ ་ ན་ ལ་ ་ བ་ ང་མཚམས༔
པ ་ ་སར་ ོང་པོ་ལ༔
ཡ་མཚན་མ ག་ ་ད ས་ བ་བ ས༔
པ ་འ ང་གནས་ ས་ ་ གས༔
འ ར་ ་མཁའ་འ ་མང་པོས་བ ར༔
ད་ ་ ས་ ་བདག་བ བ་ ༔
ན་ ས་བ བ་ ར་ག གས་ ་གསོལ༔
་ ་པ ་ ་ཧཱུྂ༔



༔ བདག་ ས་ ང་ ་ ལ་ ད་ ༔
མ་པར་འ ལ་པས་ ག་འཚལ་ལོ༔
ད ས་བཤམས་ ད་ ལ་ ང་འ ན་མ ས༔
ང་ ད་མ ད་པ ་ ག་ ར་འ ལ༔
་ག མ་ ་ད ་ལས་ མས་ ན༔

འོད་གསལ་ ས་ ་ངང་ ་བཤགས༔
བ ན་པ་ག ས་ ས་བ ས་པ་ ༔
ད ་ཚོགས་ ན་ལ་ ས་ ་རང་༔
གས་ཅན་ག མ་ ་ག ལ་ ་ལ།
ག་ག མ་ ས་འ ར་བ ར་བར་བ ལ༔
་ ད་འ ར་བ་མ་ ོངས་བར༔
་ངན་ ་འདའ་བ གས་གསོལ་འ བས༔
ས་ག མ་བསགས་པ ་ད ་ ་ ན༔
ང་ བ་ ན་པོའི་ ་ ་བ ༔



༈ ་བ ན་ ་ ་ ན་པོ་ ༔
ད་ ་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ༔
གས་ ་ ན་ བས་འ ས་པ ་དཔལ༔
མས་ཅན་ཡོངས་ ་མ ན་ག ག་ ༔
ས་དང་ལོངས་ ོད་ ོ་ ང་ ང་༔
ོས་པ་ ད་པར་ ད་ལ་འ ལ༔

འ ་ནས་ ང་ བ་མ་ཐོབ་བར༔
ད་ ག་ གས་ ས་མཐོ་དམན་ ན༔
་བ ན་ ན་པོ་པད་འ ང་མ ན༔
ༀ་ ཿཧཱུྂ་བ ་ ་ ་པ ་ ་ཧཱུྂ༔



༈ བདག་ལ་ ་ས་གཞན་ན་ ད༔
ད་ ་ ས་ངན་ གས་མ ་འ ༔
་བཟད་ ག་བ ལ་འདམ་ ་ ངས༔

འ ་ལས་ བས་ ག་མ་ ་ ་ ༔
དབང་བ ་བ ར་ ག་ ན་ བས་ཅན༔
ོགས་པ་ ོར་ ག་ གས་ ་ཅན༔
བ་ག ས་ ོངས་ ག་ ས་མ ་ཅན༔

ༀ་ ཿཧཱུྂ་བ ་ ་ ་པ ་ ་ཧཱུྂ༔



༈ ནམ་ ག་ ་ ་ ས་ ས་ ༔ རང་ ང་ ་ཡབ་དཔལ་ ་ ང་༔
ང་འ ག་ ལ་པ ་ ང་ཁམས་ ༔ ག ་ ས་ ོ་ ་ ལ་འ ོར་མ༔
གསལ་འ ར་འོད་ ་ ང་ ་ ༔ ར་ནས་ ་བ ན་པད་འ ང་དང་༔
ད ར་ ད་ ན་པོར་སངས་ ས་ ༔ བ ་དང་ ོང་པ ་ ་འ ལ་ ༔
་ ས་ ན་པོའི་རོལ་པ་ལས༔ ཁམས་ག མ་ མས་ཅན་མ་ ས་པ༔

འ ན་པ ་ ད་དཔོན་དམ་པ་ ༔ ་བ ན་པ ས་ད གས་ད ང་གསོལ༔
གསོལ་བ་ ང་ ་ད ལ་ནས་འ བས༔ ཁ་ཙམ་ ག་ཙམ་མ་ ན་ནོ༔
ན་ བས་ གས་ ་ ང་ནས་ ོལ༔ བསམ་དོན་འ བ་པར་མཛད་ ་གསོལ༔

ༀ་ ཿཧཱུྂ་བ ་ ་ ་པ ་ ་ཧཱུྂ༔



་མ་ཧོ༔ ་ཆད་ ོགས་ ང་ ལ་བ ་ ང་ཁམས་ནས༔
དང་པོའི་སངས་ ས་ ས་ ་ ན་ ་བཟང་༔
ལོངས་ ་ ་ ་རོལ་ ལ་ ོ་ ་ མས༔
ལ་ ར་མཚན་ ོགས་དགའ་རབ་ ོ་ ་ལ༔

གསོལ་བ་འ བས་སོ་ ན་ བས་དབང་བ ར་ ོལ༔
་ ངྷ་དོན་དམ་ ས་ ་མཛོད༔

འཇམ་དཔལ་བ ས་ག ན་ ག་ད ་འ ར་ལོས་བ ར༔
་ན་ ་ ་པཎ་ ན་ ་མ་ལར༔
གསོལ་བ་འ བས་སོ་ ལ་ ད་ལམ་ ་ ོན༔
འཛམ་ ་ ང་ ་ ན་ག ག་པ ་འ ང་༔
ས་པར་ གས་ ་ ས་མ ག་ ་འབངས་ གས༔
གས་ག ར་ ་མཚོའི་བ ་འ ལ་ ང་ ན་ཞབས༔
མཁའ་འ འི་ད ངས་མཛོད་བཀའ་བབས་འ གས་ ད་ ང་༔
གསོལ་བ་འ བས་སོ་འ ས་ ་ཐོབ་ ལ་ ོལ༔



གས་འ ན་ ན་པོ་ ལ་བ ་ ་ ་དང་།
དཔལ་ ལ་འ ག་ ལ་ ས་ ་དབང་པོའི་ཞབས།
མཁས་ ང་ བ་བ ས་གཞན་ཕན་ ང་པ ་དཔལ།
འཇམ་ད ངས་དབང་ ལ་ ་བ ་ ་མ་ལ།
གསོལ་བ་འ བས་སོ་མ ག་མ ན་ད ས་ བ་ ོལ།
་ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པ ་ ན་བ བས་ ས།
དམ་ ས་ བ་པ ་འགལ་ ན་བར་ཆད་ །
ག་འ ན་ མ་བ ་ལམ་ལ་ ར་བ ད་ནས།
་བ ་ ་འཕང་ ར་ ་འཐོབ་པར་ཤོག



ད་ལས་ ས་པར་འ ང་བ ་ ན་ལོག་ ས༔
ོ་ ་ ་མ་དོན་ ན་ ག་བ ན་བ ན༔
་ག ང་བཀའ་བ བ་ཟབ་མོའི་ཉམས་ ན་ལ༔
མ་ ང་ ད་པ ་བ བ་ གས་ ་ ས་ ས༔
གས་ ད་ད ངས་པ ་ ན་ བས་འཕོ་བར་ཤོག༔
ང་ ད་འ ར་འདས་ ་ནས་འོག་ ན་ ང་༔
་ གས་ ས་ ར་དག་ ོགས་ ན་པ ་འ ས༔
ང་ ང་ ་ ོལ་ ད་པ ་ ོགས་པ་ ༔
ས་ཉམས་ ད་ད ོད་ལས་འདས་ ག་པ ་གདངས༔
ས་ ད་མ ན་ མ་ ན་པར་མཐོང་བར་ཤོག༔
མཚན་མ ་ ོག་པ་ མ་ ལ་འཇའ་ ར་ བས༔
་དང་ ག་ ་ཉམས་ ང་ ང་ ་འ ལ༔
ག་ ལ་ལོངས་ ་ ང་ཁམས་ཚད་ལ་ བས༔
ས་ཟད་ ོ་འདས་ ན་པོར་སངས་ ས་ ༔
གཞོན་ ་ མ་ ར་གཏན་ ད་ ན་པར་ཤོག༔



ན་ ་ ལ་འ ོར་ཉམས་འོག་མ་ ད་ ༔
རགས་ ས་ ངས་མ ་ད ངས་ ་མ་ ལ་ན༔
ནམ་ ག་ ་ ་འ ་ ད་བ ང་བ ་ ༔
འ ་བ་འོད་གསལ་ཀ་དག་ ས་ ར་ཤར༔
བར་དོའི་ ང་ཆ་ལོངས་ ོད་ ོགས་ ར་ ལ༔
གས་ ད་ཐོད་ ལ་ལམ་ ་ ལ་ ོགས་ནས༔

མ་པང་ ་འ ག་ ་ ར་ ལ་བར་ཤོག༔



གསང་ ན་འོད་གསལ་ ག་པ་མ ག་ ་ ༔
སངས་ ས་གཞན་ནས་ ་ཚོལ་ ས་ ་ཞལ༔
མ ན་ ར་གདོད་མ ་ས་ལ་མ་ ལ་ན༔
མ་བ མ་སངས་ ས་ ས་ ་ལམ་མ ག་ལ༔
བ ན་ནས་རང་བ ན་ ལ་པ ་ ང་ ་དང་༔
ད་པར་པ ་འོད་ ་ཕོ་ ང་ ༔
ག་འ ན་ ་མཚོའི་གཙོ་མ ག་ ་ ན་ ས༔
གསང་ ན་ ས་ ་དགའ་ ོན་འ ད་པ ་སར༔
ས་ ་ ་བོར་ ས་ནས་ད གས་ད ང་ ༔

མཐའ་ཡས་འ ་བ ་ ར་འཚོར་བདག་འ ར་ཤོག༔



ག་འ ན་ ལ་བ་ ་མཚོའི་ ན་ བས་དང་༔
ས་ད ངས་བསམ་ ་ བ་པ ་བ ན་པ་ ས༔
དལ་འ ོར་ ན་ལ་ ོགས་ ན་ ངས་ག མ་ ༔
ན་འ ལ་མ ན་ ར་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག༔



་ ་ ན་མཚམས་ནས་ༀ་ ག་ ་ ལ་ ་ ར་འ ར་བ་ལས་འོད་ ར་འ ོས།
རང་ ་ ་བོ་ནས་ གས།
ས་ ་ལས་དང་ ་ བ་པ་དག
་ ོ་ ་ ན་ བས་ གས།
མ་པ ་དབང་ཐོབ།
བ ད་ མ་ ་ ོད་ ་ ར།
མ་ ན་ ག་འ ན་ ་ས་བོན་ བས།
ལ་ ་ ་འཕང་ཐོབ་པ ་ ལ་བ་ ད་ལ་བཞག



མ ན་པ་ནས་ ཿ ག་པ ་ ་ག་ ར་འབར་བ་ལས་འོད་ ར་འ ོས།
རང་ ་མ ན་པ་ནས་ གས།
ངག་ ་ལས་དང་ ང་ ་ བ་པ་དག
ག ང་ ོ་ ་ ན་ བས་ གས།
གསང་བ ་དབང་ཐོབ།
བ ས་བ ད་ ་ ོད་ ་ ར།
་དབང་ ག་འ ན་ ་ས་བོན་ བས།

ལོངས་ ོད་ ོགས་པ ་ ་འཕང་ ་ ལ་བ་ ད་ལ་བཞག



གས་ཀ ་ཧཱུྂ་ ག་ནམ་མཁ ་མདོག་ཅན་ལས་འོད་ ར་འ ོས།
རང་ ་ ང་ག་ནས་ གས།
ད་ ་ལས་དང་ ག་ ་ བ་པ་དག
གས་ ོ་ ་ ན་ བས་ གས།
ས་རབ་ ་ ས་ ་དབང་ཐོབ།

བ ་ ོང་ཙ ་ ་ ོད་ ་ ར།
ག་ ་ ག་འ ན་ ་ས་བོན་ བས།
ས་ ་ ་འཕང་ཐོབ་པ ་ ལ་བ་ ད་ལ་བཞག



ར་ཡང་ གས་ཀ ་ཧཱུྂ་ལས་ཧཱུྂ་ ག་ག ས་པ་ ག་ ར་མདའ་འཕངས་པ་བ ན་ ་ཆད།
རང་ མས་དང་ཐ་དད་ ད་པར་འ ས།
ན་ག ་ལས་དང་ ས་ ་ བ་པ་ ངས།
་ ས་ ོ་ ་ ན་ བས་ གས།
ག་ ས་མཚོན་པ་དོན་དམ་ ་དབང་ཐོབ།

ཀ་དག་ ོགས་པ་ ན་པོའི་ ོད་ ་ ར།
ན་ བ་ ག་འ ན་ ་ས་བོན་ བས།

མཐར་ ག་ ་འ ས་ ་ ་བོ་ ད་ ་ ལ་བ་ ད་ལ་བཞག་

ༀ་ ཿཧཱུྂ་བ ་ ་ ་པ ་ ་ཧཱུྂ༔



༈ ་མ ་ གས་ཀ་ནས་འོད་ ར་དམར་པོ་ ོད་དང་བཅས་པ་
ག་ཝལ་ ས་ ང་བ་བདག་ ད་ ོ་ ་ ལ་འ ོར་མར་

གསལ་བ ་ ང་གར་ ག་པ་ཙམ་ ས་འོད་དམར་ ་
ང་ ་ ག་ ་ ར་ནས་ ་ ་ ན་པོ་ ་
གས་ཀར་ མ་པས་ད ར་ ད་རོ་ག ག་ ་ ར།



དཔལ་ ན་ ་བ ་ ་མ་ ན་པོ་ །
བདག་ ་ ང་གར་པ ་གདན་བ གས་ལ།
བཀའ་ ན་ ན་པོའི་ ་ནས་ ས་བ ངས་ །
་ག ང་ གས་ ་ད ས་ བ་ ལ་ ་གསོལ།

པལ་ ན་ ་མ ་ མ་པར་ཐར་པ་ལ།
ད་ ག་ཙམ་ཡང་ཡང་ལོག་ ་ ་ ་ ང༌།
་མཛད་ གས་པར་མཐོང་བ ་མོས་ ས་ ས།
་མ ་ ན་ བས་ མས་ལ་ལ་འ ག་འ ག་པར་ཤོག

་བ་ ན་ ་ཡང་དག་ ་མ་དང༌།
འ ལ་ ད་ ས་ ་དཔལ་ལ་ལོངས་ ོད་ནས།
ས་དང་ལམ་ ་ཡནོ ་ཏན་རབ་ ོགས་ །
ོ་ ་འཆང་ ་ ་འཕང་ ར་ཐོབ་ཤོག



ད ་བ་འ ་ ས་ ་བོ་ ན།
བསོད་ནམས་ ་ ས་ཚོགས་ ོགས་ ང༌།
བསོད་ནམས་ ་ ས་ལས་ ང་བ །
དམ་པ་ ་ག ས་ཐོབ་པར་ཤོག
འ ་ ན་ད ་བ་ ་ ད་ཡོད་པ་དང༌།
ས་དང་ ད་འ ར་ ་བ ན་ ད་པ་དག
བཟང་པོ་ ་བ ན་ ་འ ་ས་དག་ལ།
ན་ ང་ ན་ནས་བཟང་པོར་ ག་ ར་ ག

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ ་ ར་མ ན་པ་དང༌།
ན་ ་བཟང་པོ་ ་ཡང་ ་བ ན་ །
་དག་ ན་ ་ ས་ ་བདག་ ོབ་ ང༌།
ད ་བ་འ ་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ ་བ །
ས་ག མ་ག གས་པ ་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ ས།
བ ་བ་གང་ལ་མ ག་ ་བ གས་པ་ །
བདག་ ་ད ་བ ་ ་བ་འ ་ ན་ ང༌།
བཟང་པོ་ ོད་ ར་རབ་ ་བ ་བར་བ །



གང་ ་ ས་པ ་ ་བ་ཐམས་ཅད་ །
མཐོ་ ས་ཡོན་ཏན་བ ན་ ན་ཐོབ་པར་ཤོག
་མ་ཐག་ ་ ས་དང་འ ད་ ར་ ང༌།
ལ་བ ན་བ བ་པ ་རང་དབང་ཡོད་པར་ཤོག
ར་ཡང་ ་མ་དམ་པ་མ ས་ ད་ ང༌།
ན་དང་མཚན་ ་ ས་ལ་ ོད་པར་ཤོག
ས་ ོགས་ནས་ ་ ང་པོའི་དོན་བ བ་ །
་ ར་ ད་པ ་ ་མཚོ་བ ལ་བར་ཤོག
ད་པར་དམ་པ ་ ས་རབ་ ོན་ ད་ ང༌།

གཞན་ཕན་བ བ་ལ་ ་ངལ་ ད་པར་ཤོག
བས་ ན་གཞན་དོན་ ོགས་ ས་ ད་པ་ ས།

ཐམས་ཅད་ མ་ག ག་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག



ས་ ོགས་པ་ ན་པོ་ ོང་ ན་ ང་ ག་ ་ ན་འ འི་ ངག་འདོན་ གས་ ་ བས་པ་ མ་མ ན་ལམ་ བཟང་འ ་ ད་ ག་འ ན་འ གས་ ད་
ང་ པ་སོགས་དམ་པ་ ་མས་བཀའ་ ན་ ས་ བ ངས་ ང་དམ་ ག་ལ་མོས་པ་ཐོབ་པ ་ གས་ ་ ལ་འ ོར་པ་ ན་པོ་འ གས་ ད་ ན་

ལས་འོད་ ར་ ས་ ས་པ ་ ད ་བས་ ས་འ ག་ མས་ ས་ ་མ་སངས་ ས་ ་མཐོང་འ ས་ ས་རང་ ག་ ན་ ་བཟང་ པོའི་རང་ཞལ་མ ན་
་ ར་ནས་འ ་ཁམས་ ་མཚོ་ ལ་ཕན་པ་ ན་ཆད་ ད་པ ་ ར་ ར་ ག




