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སྟ་གོན། 
 

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ ་ལ་གག་འལལ་ལོ།  
 
།ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌོ་མྭེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོ་ཥོ་མྭེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོ་ཥོ་མྭེ་
བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀོ་མྭེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདི་མྭེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྭེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྭེ་ཡྟཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྂ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོོཿ
 བྷ་ག་ཝཱན༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ༔ བཛྲ་མཱ་མྭེ་མུཉྩ༔ བཛི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨོཿ 
 

།དགྗེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རོ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དྗེ་ཡི་ས་ལ་
འགོད་པར་ཤོག 
 
༄༅། །ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆྗེན་གསྗེར་གི་ས་གཞི། ཨོཾ་བཛྲ་རྗེ་ཁྗེ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ། གིའི་
ལྕགས་རིའི་ཁོར་ཡུག་གིས་བསོར་བས་དབུས་སུ་ཧཱུྃ། རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལོ་འཛམ་བུ་
གིང་། ནུབ་བ་ལང་སོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན།  ཉི་མ། ཟླ་བ། ལ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ལོགས་
པ་མ་ལང་བ་མྗེད་པ་འདི་ཉིད་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་སྟ་གོན་གི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་
འབུལ་བར་བགིའོ། ཐུགས་རྗེས་འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞྗེས་སུ་གསོལ། བཞྗེས་ནས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 
 
 

༼བསོ་བ་བཞུགས་སོ།༽ 
 

༑བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་ནས་ཉྗེས་པའི་དག་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས། །སྗེ་རྒ་ན་
འཆིའི་རྦ་ཀོང་འཁྲུགས་པ་ཡི། །སིད་པའི་མལོ་ལས་འགོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག  
 

།འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྗེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དྗེ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ། །དྗེ་དག་ཀུན་གི་རྗེས་སུ་
བདག་སོབ་ཅིང་། །དགྗེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསོ།  
 

།དུས་གསུམ་གཤྗེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བསོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསགས་པ་དྗེས། །བདག་གི་དགྗེ་
བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། །བཟང་པོ་སོད་གིར་རབ་ཏུ་བསོ་བར་བགི།  
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།བྱང་གོགས་སོང་བའི་སོབ་པ་མཆོག་གྱུར་པ། །མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མལོ་ཡོངས་སུ་གང་བའི་གནས། །གངས་རིའི་ཁོད་
འདིར་བསྟན་པ་གསལ་མཛད་པ། །ས་ས་པ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  
 
།གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྟྗེ་བ་རོ་རྗེ་གདན། །དཔལ་ལྡན་ས་སའི་ཆོས་སིད་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །སྤྲུལ་པའི་གདུངས་བརྒྱུད་རྒྱུན་
ཆད་མྗེད་བྱོན་ནས། །ཀུན་ཀྱང་ཕིན་ལས་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་ཤོག །། 
 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆྗེ། །བདག་གི་སི་བོར་པདྨའི་གདན་བཞུགས་ནས། །བཀའ་དིན་ཆྗེན་པོའ་ི
སོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟྗེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། 
 

༈ གངས་རིའི་རྭ་བས་བསོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །ཕན་དང་བདྗེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །སན་རས་གཟིགས་
དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མལོ་ཡི། །ཞབས་པད་སིད་མཐའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག 
 
༈ འཆི་མྗེད་མི་ཤིགས་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་ནང་། །འཆི་མྗེད་ལེ་སིན་ལ་མོ་སན་བདུན་མ། །འཆི་མྗེད་ལེ་ལ་དབང་བའི་
ལོགས་རྣམས་ཀྱིས། །འཆི་མྗེད་ལེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། ། 
རིགས་གསུམ་པདྨའི་ཐུགས་བསྗེད་ལ་ལམ་ནས། །མཁྗེན་བརྩྗེ་ནུས་མཐུའི་རང་གཟུགས་ཉིན་མོར་བྱྗེད།  །ས་བསྟན་
ལུང་རྟོགས་པད་ལལ་རྒྱས་མཛད་ནས། །གདུལ་བྱ་གིང་བཞིའི་མགོན་དུ་རྟག་བརྟན་གསོལ། །ངག་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་
རིགས་འཁོན་གི་འདུང་། །འགོ་ཀུན་དགའ་མཛད་ཐྗེག་ཆྗེན་མདོ་སགས་ལམ། །ཕན་བདྗེའི་དཔལ་དུ་འབར་བའི་
འཕིན་ལས་ཅན། 
།བསམ་འཕྗེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ།  །རྣམ་དག་ཁིམས་ལྡན་གསྗེར་གི་ས་གཞི་ལ།  །ཐོས་བསམ་
སོམ་པའི་རིན་ཆྗེན་རྡུལ་མང་བརྩྗེགས། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་དང་རྗེས་བསྟན་བང་རིམ་རྒྱས། །སབས་མཆོག་རི་དབང་
ལྷུན་པོར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རྗེ་བཙུན་གོང་མ་ལྔས། །རྒྱལ་བསྟན་གཅིག་བསྡུས་སྙན་བརྒྱུད་
ལད་མ་བཞི། །རྒྱལ་བའི་ལམ་བཟང་ཟབ་མོ་སོབ་བཤད་རྣམས། །རྒྱལ་བ་ཇི་བཞིན་སྟོན་མཛད་ཞབས་བརྟན་
གསོལ། །ཕུན་ལོགས་རྒྱལ་སིད་བདུན་གི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ། །དཔལ་ལྡན་ས་སའི་ཆོས་སིད་དཔལ་འབར་
གནས། །གནས་མཆོག་འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་བྱོན། །བྱོན་བཞིན་གསང་གསུམ་རོ་རྗེ་ལྟར་བརྟན་
གསོལ། །བསླུ་མྗེད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་དང་། །ཡི་དམ་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མལོའི་མཐུ་སྟོབས་དང་། །ཆོས་
ཉིད་ཟབ་མོ་འགྱུར་མྗེད་བདྗེན་པའི་མཐུས། །ཇི་ལྟར་གསོལ་བའི་འདོད་དོན་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །། 
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༈ འཆི་མྗེད་ལེ་ལ་རྒྱ་མལོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི། །འོད་གསལ་ལ་རིགས་བདྗེ་ཆྗེན་དཔལ་སྟྗེར་བ། །རིག་འཛིན་སགས་ཀྱི་
ཕིན་ལས་རབ་འབྱམས་ལ། །དབང་འབྱོར་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་འལོ་བཞྗེས་གསོལ། །འཆི་མྗེད་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་
ལོས་བསྒྱུར། །བསྟན་པའི་ཉི་མ་རྗེ་བཙུན་ས་ས་པའི། །རིགས་དང་ཆོས་ལས་འཁྲུངས་པའི་བསྟན་འགོའ་ིམགོན། །དོན་
གཉིས་མཛད་ཕིན་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་ཤོག །འཆི་མྗེད་ཐར་པའི་ལམ་ལ་རབ་བཞུགས་ནས། །རང་རྒྱུད་སིན་ཅིང་འགོལ་
བའི་སལ་བཟང་ཐོབ། །ཆོས་ཉིད་བདྗེན་པའི་རང་ཞལ་མངོན་སུམ་རྟོགས། །ཕན་བདྗེའི་བཀྲ་ཤིས་མི་ནུབ་རྟག་བརྟན་
ཤོག །། 
 

༈ དཀོན་མཆོག་རིན་ཆྗེན་གསུམ་གི་བྱིན་རླབས་དང་། །དཀར་གོགས་དགའ་བའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བའི་
བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ཡབ་སས་སོགས། །སྐུ་ལེ་རིང་ཞིང་ཕིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །བླ་མ་ཀུན་ཁམས་བཟང་ལ་
གསོལ་བ་འདྗེབས། །མཆོག་ཏུ་སྐུ་ལེ་རིང་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །འཕིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་
འདྗེབས། །བླ་མ་འབྲལ་བ་མྗེད་པར་བྱིན་གིས་རློབས། །སྐུ་བསོད་རི་བོ་བཞིན་དུ་བརྟན་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་ཉི་ཟླ་
བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། །སྙན་གགས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁབ་པ་ཡིས། །བཀྲ་ཤིས་དྗེས་ཀྱང་དྗེང་འདིར་བདྗེ་ལྗེགས་
ཤོག 
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དངོས་གཞི། 

 

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ ་ལ་གག་འལལ་ལོ།  
 
།ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌོ་མྭེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོ་ཥོ་མྭེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོ་ཥོ་མྭེ་
བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀོ་མྭེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདི་མྭེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྭེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྭེ་ཡྟཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྂ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོོཿ
 བྷ་ག་ཝཱན༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ༔ བཛྲ་མཱ་མྭེ་མུཉྩ༔ བཛི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨོཿ 
 

 
།དགྗེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རོ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དྗེ་ཡི་ས་ལ་
འགོད་པར་ཤོག 
 

༄༅། །ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆྗེན་གསྗེར་གི་ས་གཞི། ཨོཾ་བཛྲ་རྗེ་ཁྗེ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ། གི་ལྕགས་
རིའི་ཁོར་ཡུག་གིས་བསོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ། རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལོ་འཛམ་བུ་གིང་། ནུབ་
བ་ལང་སོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། ཉི་མ། ཟླ་བ། ལ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ལོགས་པ་མ་ལང་མྗེད་པ་འདི་ཉིད་
བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་འབུལ་བར་
བགིའོ། ཐུགས་རྗེས་འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞྗེས་སུ་གསོལ། བཞྗེས་ནས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 
 

མཎྜལ་གིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླ་ཟུང་གཅིག་ལ་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ལོགས་པ་མ་ལང་བ་མྗེད་པ་འདི་ཉིད་བླ་མ་
དང་དཀྱིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་དངོས་གཞི་ཡྗེ་ཤྗེས་དབབ་པར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དབུལ་བར་གིའོ། ཐུགས་
རྗེས་འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞྗེས་སུ་གསོལ། བཞྗེས་ནས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། 
 
མཎྜལ་གིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླ་ཟུང་གཅིག་ལྷ་མིའི་དཔལ་འབོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མྭེད་པ་འདི་ཉིད་བླ་མ་
དང་དཀིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དབུལ་བར་གིའོ། ཐུགས་རྭེས་འགོ་བའི་དོན་
དུ་བཞྭེས་སུ་གསོལ། བཞྭེས་ནས་བིན་གིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། 
 

གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བགི།  
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༄༅། །ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆྗེན་གསྗེར་གི་ས་གཞི། ཨོཾ་བཛྲ་རྗེ་ཁྗེ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ། གི་ལྕགས་
རིའི་ཁོར་ཡུག་གིས་བསོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ། རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལོ་འཛམ་བུ་གིང་། ནུབ་
བ་ལང་སོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། ཉི་མ། ཟླ་བ། ལ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ལོགས་པ་མ་ལང་བ་མྗེད་པ་འདི་ཉིད་
བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་དབང་གཞི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ལྗེགས་པར་ཐོབ་པའི་བཀའ་དིན་
གཏང་རག་གི་ཡོན་དུ་འབུལ་བར་བགིའོ། ཐུགས་རྗེས་འགོ་བའི་དོན་དུ་བཞྗེས་སུ་གསོལ། བཞྗེས་ནས་བྱིན་གིས་
བརླབ་ཏུ་གསོལ།  
 

དྗེང་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་བདག་བྲན་དུ། །ཁྗེད་ལ་བདག་ནི་འབུལ་ལགས་ན། །ཁྗེད་ཀྱིས་སོབ་མར་གཟུང་བ་དང་། །ཆ་
ཡིས་ཀྱང་ནི་སད་དུ་གསོལ།  
 

༼བསོ་བ་བཞུགས་སོ།༽ 
 

༑བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་ནས་ཉྗེས་པའི་དག་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས། །སྗེ་རྒ་ན་
འཆིའི་རྦ་ཀོང་འཁྲུགས་པ་ཡི། །སིད་པའི་མལོ་ལས་འགོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག  
 

།འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྗེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དྗེ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ། །དྗེ་དག་ཀུན་གི་རྗེས་སུ་
བདག་སོབ་ཅིང་། །དགྗེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསོ།  
 

།དུས་གསུམ་གཤྗེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བསོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསགས་པ་དྗེས། །བདག་གི་དགྗེ་
བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། །བཟང་པོ་སོད་གིར་རབ་ཏུ་བསོ་བར་བགི།  
 
།བྱང་གོགས་སོང་བའི་སོབ་པ་མཆོག་གྱུར་པ། །མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མལོ་ཡོངས་སུ་གང་བའི་གནས། །གངས་རིའི་ཁོད་
འདིར་བསྟན་པ་གསལ་མཛད་པ། །ས་ས་པ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  
 
།གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྟྗེ་བ་རོ་རྗེ་གདན། །དཔལ་ལྡན་ས་སའི་ཆོས་སིད་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །སྤྲུལ་པའི་གདུངས་བརྒྱུད་རྒྱུན་
ཆད་མྗེད་བྱོན་ནས། །ཀུན་ཀྱང་ཕིན་ལས་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་ཤོག །། 
 



6 

 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆྗེ། །བདག་གི་སི་བོར་པདྨའི་གདན་བཞུགས་ནས། །བཀའ་དིན་ཆྗེན་པོའ་ི
སོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟྗེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། 
 

༈ གངས་རིའི་རྭ་བས་བསོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །ཕན་དང་བདྗེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །སན་རས་གཟིགས་
དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མལོ་ཡི། །ཞབས་པད་སིད་མཐའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག 
 
༈ འཆི་མྗེད་མི་ཤིགས་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་ནང་། །འཆི་མྗེད་ལེ་སིན་ལ་མོ་སན་བདུན་མ། །འཆི་མྗེད་ལེ་ལ་དབང་བའི་
ལོགས་རྣམས་ཀྱིས། །འཆི་མྗེད་ལེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། ། 
རིགས་གསུམ་པདྨའི་ཐུགས་བསྗེད་ལ་ལམ་ནས། །མཁྗེན་བརྩྗེ་ནུས་མཐུའི་རང་གཟུགས་ཉིན་མོར་བྱྗེད།  །ས་བསྟན་
ལུང་རྟོགས་པད་ལལ་རྒྱས་མཛད་ནས། །གདུལ་བྱ་གིང་བཞིའི་མགོན་དུ་རྟག་བརྟན་གསོལ། །ངག་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་
རིགས་འཁོན་གི་འདུང་། །འགོ་ཀུན་དགའ་མཛད་ཐྗེག་ཆྗེན་མདོ་སགས་ལམ། །ཕན་བདྗེའི་དཔལ་དུ་འབར་བའི་
འཕིན་ལས་ཅན། 
།བསམ་འཕྗེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ།  །རྣམ་དག་ཁིམས་ལྡན་གསྗེར་གི་ས་གཞི་ལ།  །ཐོས་བསམ་
སོམ་པའི་རིན་ཆྗེན་རྡུལ་མང་བརྩྗེགས། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་དང་རྗེས་བསྟན་བང་རིམ་རྒྱས། །སབས་མཆོག་རི་དབང་
ལྷུན་པོར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རྗེ་བཙུན་གོང་མ་ལྔས། །རྒྱལ་བསྟན་གཅིག་བསྡུས་སྙན་བརྒྱུད་
ལད་མ་བཞི། །རྒྱལ་བའི་ལམ་བཟང་ཟབ་མོ་སོབ་བཤད་རྣམས། །རྒྱལ་བ་ཇི་བཞིན་སྟོན་མཛད་ཞབས་བརྟན་
གསོལ། །ཕུན་ལོགས་རྒྱལ་སིད་བདུན་གི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ། །དཔལ་ལྡན་ས་སའི་ཆོས་སིད་དཔལ་འབར་
གནས། །གནས་མཆོག་འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་བྱོན། །བྱོན་བཞིན་གསང་གསུམ་རོ་རྗེ་ལྟར་བརྟན་
གསོལ། །བསླུ་མྗེད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་དང་། །ཡི་དམ་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མལོའི་མཐུ་སྟོབས་དང་། །ཆོས་
ཉིད་ཟབ་མོ་འགྱུར་མྗེད་བདྗེན་པའི་མཐུས། །ཇི་ལྟར་གསོལ་བའི་འདོད་དོན་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །། 
 

༈ འཆི་མྗེད་ལེ་ལ་རྒྱ་མལོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི། །འོད་གསལ་ལ་རིགས་བདྗེ་ཆྗེན་དཔལ་སྟྗེར་བ། །རིག་འཛིན་སགས་ཀྱི་
ཕིན་ལས་རབ་འབྱམས་ལ། །དབང་འབྱོར་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་འལོ་བཞྗེས་གསོལ། །འཆི་མྗེད་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་
ལོས་བསྒྱུར། །བསྟན་པའི་ཉི་མ་རྗེ་བཙུན་ས་ས་པའི། །རིགས་དང་ཆོས་ལས་འཁྲུངས་པའི་བསྟན་འགོའ་ིམགོན། །དོན་
གཉིས་མཛད་ཕིན་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་ཤོག །འཆི་མྗེད་ཐར་པའི་ལམ་ལ་རབ་བཞུགས་ནས། །རང་རྒྱུད་སིན་ཅིང་འགོལ་
བའི་སལ་བཟང་ཐོབ། །ཆོས་ཉིད་བདྗེན་པའི་རང་ཞལ་མངོན་སུམ་རྟོགས། །ཕན་བདྗེའི་བཀྲ་ཤིས་མི་ནུབ་རྟག་བརྟན་
ཤོག །། 
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༈ དཀོན་མཆོག་རིན་ཆྗེན་གསུམ་གི་བྱིན་རླབས་དང་། །དཀར་གོགས་དགའ་བའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བའི་
བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ཡབ་སས་སོགས། །སྐུ་ལེ་རིང་ཞིང་ཕིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །བླ་མ་ཀུན་ཁམས་བཟང་ལ་
གསོལ་བ་འདྗེབས། །མཆོག་ཏུ་སྐུ་ལེ་རིང་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །འཕིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་
འདྗེབས། །བླ་མ་འབྲལ་བ་མྗེད་པར་བྱིན་གིས་རློབས། །སྐུ་བསོད་རི་བོ་བཞིན་དུ་བརྟན་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་ཉི་ཟླ་
བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། །སྙན་གགས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁབ་པ་ཡིས། །བཀྲ་ཤིས་དྗེས་ཀྱང་དྗེང་འདིར་བདྗེ་ལྗེགས་
ཤོག 
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