༄༅། །བཅོམ་ལྡན་ཁྲག་འཐུང་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་མངོན་རྟོགས་དགྲ་བགེགས་མཐར་བྱེད་ཕྲིན་ལས་ཀུན་འབྱུང་བའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
   
ཨོཾ་སྭ་སྟི། མཆོག་གི་གདུལ་ཞིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་འཇིག་རྟེན་དུ། །རྒྱལ་ཀུན་རྡོ་རྗེ་རྣམ་བཞིའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པ་ནི། །མི་བསྐྱོད་མཐོན་མཐིང་ཅོད་པན་འཛིན་པ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུས། །འགྲོ་འདུལ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་མཛད་དེར་སྤྱི་བོས་བསྙེན། །ཐམས་ཅད་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སྙིང་རྗེ་མི་ཟད་ཁྲོས་པའི་གཟུགས། །འཇིགས་རུང་རྔམ་པར་འབར་བའི་གར་དགུས་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་རོལ་པས། །དུག་ལྔའི་སེམས་ལྡན་མ་རུང་འཇུག་པས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་འཚེ་བྱེད་དག །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་མཛད་ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་ནག་པོར་འདུད། །མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཀུན་འབྱུང་ཕྱིར། །ཡང་དག་མཆོད་ཅིང་མངོན་པར་བསྟོད་ལ་སོགས། །ཆོག་རིམ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་ཀྱང་ཁྱེར་བདེ་བར། །ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འདི་ན་སྤེལ་བར་བྱ། །དེ་ལ་དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་དང༌། བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར། དཔལ་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཞིག །བསྟན་འགྲོའི་ལེགས་ཚོགས་འབྱུང་བའི་ཐབས་སུ་བཀོད་པ་ལ་དོན་ཉེར་དགུ་སྟེ། རྟེན་མཆོད་བཀོད་ཚུལ། རྩ་བ་དང་རྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ། སྐྱབས་འགྲོ་སོགས་སྔོན་འགྲོ་དང་དུ་ལེན་པ། དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ། གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྟིམ་ཞིང་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ། དམ་ཚིག་ལ་ཡོངས་སུ་བཞག་པ། དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱས་འདེབས་པ། ཕྱག་གི་བཀུར་བ། ཉེར་སྤྱོད་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པ་འབུལ་བ། ཁྱད་པར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ། གསང་སྔགས་ནང་གཏོར་བྱ་བ། བཱ་ལིང་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ། སྐབས་སུ་བབས་པའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ། བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་གཞན་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ། ཆོས་སྐྱོང་འཁོར་ལྔ་རྗེས་འབྲང་བཅས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ། གནས་ཡུལ་ཌཱ་ཀི་གཞི་བདག་སྤྱི་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ། བསྟོད་དབྱངས་སྤྲོ་བ། གསོལ་ཁ་འབུལ་བ། ཐུགས་དམ་བསྐང་བ། ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ། བསྙེན་བསྒྲུབ་ཏིང་འཛིན་ཉམས་སུ་ལེན་པ། དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་ཞིང་ཐུན་ཟོར་འཕེན་པ། དངོས་གྲུབ་ལེན་པ། ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་བསྔོ་བ། རྗེས་ཆོག་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ། དགེ་རྩ་བསྔོ་བ། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་རྣམས་ལས། དང་པོ་ནི། བསྟན་པ་བསྲུང་ཞིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་བེར་ནག་པོ་ཅན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང༌། མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་བའི་སྒོ་རྣམས་རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས། མཆོད་པའི་སྟེགས་བུ་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་ཁར་མ་མགོན་འཁོར་བཅས་ཀྱི་རྟེན་བཀོད་ནས། རྟེན་གཏོར་དང་མཆོད་གཏོར་ལ་སོགས་པ་མཐོང་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བ་བཞིན་བཤམ་མོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་སྟན་ལ་འཁོད་ནས་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་སོགས་ཀྱི་རྗེས། རྒྱུད་པའི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀ །དངོས་ཀྱི་གོ་འཕང་མཆོག་གྲུབ་ཨརྞ་པ། །དེ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་མལ་ལོ་བློ་གྲོས་གྲགས། །དེ་སྲས་གཉལ་པ་སཱུརྻ་ཛཱ་ལ་དང༌། །གཉལ་པ་ཇོ་སྲས་གྲུ་གུ་རས་ཆེན་པ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་ཆེན་པཀྴི་སོགས། །ཡབ་རྐྱང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞང་བཙུན་དར་མའི་མཚན། །ཁྱུང་པོ་སྟག་ཤམ་རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས་དང༌། །བླ་ཆེན་མགོན་པོ་སྟོང་དཔོན་ཤེས་རབ་མགོན། །མཚུར་ཕུ་པ་སོགས་ཡུམ་རྐྱང་བརྒྱུད་པར་འདུད། །སློབ་དཔོན་པདྨ་ནམ་མཁའི་ལྷ་གཟུངས་དང༌། །སྔགས་འཆང་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་མཐར། །གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་བླ་མ་ལ་སོགས་པ། །ཞལ་སྦྱོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་འདུད། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏཻ་ལོ་ནཱ་རོ་པ། །མར་པ་མི་ལ་དྭགས་པོ་དུས་མཁྱེན་ཞབས། །རས་ཆེན་ཞབས་སོགས་ལྷོ་བྲག་མགོན་པོ་ཞེས། །རྫོགས་རིམ་རླུང་བསྲེའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་འདུད། །བཀའ་བབ་ཀུན་འདུས་ཆོས་ཀྱི་བླ་མ་ནས། །སངྒ་ལཀྵ་རང་བྱུང་རྒྱལ་བའི་ཞབས། །མགོན་པོ་རྒྱལ་མཚན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དང༌། །གྲགས་པ་སེངྒེ་དར་མ་རྒྱལ་མཚན་པ། །མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་དང༌། །རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་དང༌། །མཐོང་བ་དོན་ལྡན་བན་སྒར་འཇམ་དཔལ་བཟང༌། །རང་བྱུང་མཚོ་སྐྱེས་འདན་མ་གྲུབ་ཆེན་དང༌། །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་དང༌། །དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དང༌། །ཀརྨ་ཆགས་མེད་དུལ་མོ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཆོས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཞབས། །བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེའི། །པདྨ་ཉིན་བྱེད་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་པདྨ་དབང་མཆོག་དང༌། །རིག་ཀུན་ཁྱབ་བདག་མཁྱེན་བརྩེ་འོད་ཟེར་སོགས། །མི་ཕྱེད་དད་པས་སྙིང་གི་ཏི་ལ་ཀར། །འབྲལ་མེད་བསྙེན་ནས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ཡི་མཐུ་ལས་བདེ་དབང་ཡེ་ཤེས་མགོན། །བདག་སྒྲུབ་ལ་བརྟེན་རླུང་བསྲེའི་མན་ངག་གིས། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་དང༌། །སྐུ་མགོན་དཀར་པོས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དང༌། །ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང༌། །གསུང་མགོན་དམར་པོས་སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད། །ཕྲིན་ལས་མགོན་པོས་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་ཅིང༌། །ཐུགས་མགོན་མཐིང་གས་མངོན་ཤེས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཡབ་རྐྱང་ལས་མགོན་སྲས་མཆོག་ནག་པོ་ཡི། །སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཕྱི་སྒྲུབ་པར་བུ་དང༌། །ནང་སྒྲུབ་ཛ་རྡུང་གསང་སྒྲུབ་རྣམ་གཉིས་ལ། །བརྟེན་ནས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ནུས་ཐོབ་ཤོག །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་དྲེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་ལ། །བརྟེན་ནས་མ་མགོན་དྲག་པོའི་པར་ནག་དང༌། །དྲེགས་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པར་བུར་བཅས། །གིང་བདུད་དམར་ནག་ཧེ་ལམ་འབར་མ་སོགས། །མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་དུ། །འགྲུབ་པས་མ་རུངས་བསྟན་དགྲ་གདུག་པ་ཅན། །རྒྱབ་རྟེན་གནོད་བྱེད་དམ་སྲི་དཔུང་དང་བཅས། །མིང་རུས་རྗེས་ཤུལ་མེད་པར་བརླག་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་ཡོངས་འཛིན་དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པ། །ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ལྕམ་དྲལ་བཅས། །དབྱེར་མེད་མཆོག་གི་གོ་འཕང་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཆོས་སྐུའི་བདག་ཉིད་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད། །ལོངས་སྐུའི་དབང་ཕྱུག་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང༌། །ངོ་བོ་གཅིག་བསྡུས་དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །གསུམ་པ་ནི། སྤྲོ་ན་ཕག་མོའི་བདག་བསྐྱེད་དམ། དཔལ་འབར་སྐུའི་མགོན་པོ་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་བདག་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་གཉིས་གང་རུང་ཉམས་སུ་བསྟར་བའམ། བསྡུ་ན། བཅོམ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །ཡོན་ཏན་རྣམ་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་ཆོས། །པད་རྫིང་ཡངས་ལྟའི་དགེ་འདུན་ལ། །རྟག་པར་སྐྱབས་སུ་བདག་མཆིའོ། །ཞེས་ལན་གསུམ། བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། དངོས་པོ་དང་བྲལ་གཟུང་འཛིན་སྤངས། །ཆོས་བདག་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད། །མ་སྐྱེས་སྟོང་པ་སྙིང་རྗེ་དག །དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་བཟུང་ངོ༌། །ལན་གསུམ། ཡན་ལག་བདུན་པས་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེ་ཞབས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌། །བསམ་ཡས་མཆོད་སྤྲིན་དུ་མས་རབ་མཆོད་དེ། །འགལ་འཁྲུལ་ཉེས་པ་མ་ལུས་རབ་བཤགས་ནས། །མངོན་སྤྱོད་བརྟུལ་ཞུགས་འབར་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །རྟག་པར་མྱ་ངན་མི་འདའ་བདག་གསོལ་ལོ། །འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ཁྱོད་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་གེགས་མེད་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ལན་གསུམ། ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་བདེ་ལ་ཉེ་བར་སྡུད། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་མཐའ་དག་བྲལ། །ཟག་མེད་བདེ་བ་རྒྱུན་མི་ཆད། །ཆོས་བརྒྱད་སྤངས་པའི་བཏང་སྙོམས་མོ། །ཞེས་ལན་གསུམ། བཞི་པ་ནི། ཨོཾ་དཾ་ཥྚོཏྐ་ཌས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས་ནས། སྤྲོས་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས། །ཁཾ་ཡིག་མཐིང་ནག་ཡོངས་གྱུར་ལས། །བྲག་སྟེང་དུར་ཁྲོད་ཞིང་གི་དབུས། །ལོག་འདྲེན་གཡང་གཞི་ཐོད་པའི་ཕྲེང༌། །ཚོན་ཆའི་ཚོགས་བཅས་གཞལ་མེད་ཁང༌། །གྲུ་གསུམ་སྦྲུལ་ནག་མཐུར་འགྲོས་བརྒྱན། །དེ་དབུས་པདྨ་ཉི་མའི་དལ། །རྫུ་འཕྲུལ་མྱུར་མགྱོགས་དྲེལ་རྟའི་སྟེང༌། །མ་ལས་ལྷ་མོ་བེ་ཏ་ལི། །རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་ཆར་སྤྲིན་མདོག །ཁྲོ་འཛུམ་སྒེག་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས། །རལ་པ་གྱེན་འཁྱིལ་ཐོད་སྐམ་རྒྱན། །མདོངས་ཟླའི་ཅོད་པན་ལྟེ་བ་ལ། །ཉིན་བྱེད་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་གསོལ། །རེ་སྡེའི་ཤམ་ལྡན་འཇོལ་བེར་ཀླུབས། །ཕྱག་བཞིས་རྩེ་གསུམ་མེ་ལོང་འཕྱར། །གནམ་ལྕགས་ཕུར་བུ་སྦྲུལ་ཞགས་འདེབས། །ཞབས་གཉིས་བཙན་བསྟབས་འཁྱིལ་བའི་པང༌། །ཧཱུྃ་ལས་ཁྲག་འཐུང་ནག་པོ་ཆེ། །སྒྲ་གཅན་མུན་པ་མི་བཟད་མདོག །ཁྲོ་གཉེར་དུས་མཐའི་སྤྲིན་ལྟར་བསྐྱོད། །སྤྱན་གསུམ་འཁྱིལ་ཞིང་ཕྱོགས་བཅུར་གཟིགས། །ཞལ་གདངས་ཁྲོས་པའི་ང་རོ་དགོད། །ཁམ་ནག་རལ་གཡེང་ཐོད་ཕྲེང་བཅིང༌། །མགོ་བོའི་དོ་ཤལ་རིན་ཆེན་མཛེས། །སྟག་ཤམ་སྦྲུལ་ཆུན་རུས་པས་བརྒྱན། །དར་ནག་བེར་ཆེན་དགུ་བརྩེགས་གསོལ། །ཕྱག་གཡས་གཤིན་རྗེའི་ལྕེ་འདྲ་བའི། །གྲི་གུག་འབར་བ་མཁའ་ལ་གདེངས། །གཡོན་པས་ལྷ་མིན་མགོ་བོའི་སྣོད། །བདུད་དགྲའི་སྙིང་ཁྲག་དང་བཅས་འཛིན། །ཞབས་གཡས་བརྐྱངས་པ་དྲག་པོའི་སྟབས། །གཡོན་པས་སྙོམས་འཇུག་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ། །བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་ཀློང་དུ་བཞུགས། །འཇིགས་པ་ཅན་རྣམས་འཇིགས་མཛད་པའོ། །དེ་ཕྱིར་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་བཞི། །མེ་རིས་རབ་བསྐོར་རྩིབས་རྣམས་ལ། །ནག་པོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་དྲུག་རྣམས། །འཇིགས་བྱེད་དྲག་པོའི་ངང་ཚུལ་ལྡན། །ཕྱོགས་རྣམས་སྐྱོང་བའི་མགོན་པོ་བཅུ། །ཞི་ལ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་བརྒྱས་རོལ། །མི་སྲུན་དྲེགས་པའི་དབང་པོའི་ཚོགས། །གཏུམ་རྔམ་ཆོ་འཕྲུལ་རབ་ཏུ་འཁྲུགས། །སྣང་སྲིད་ཁྱབ་པའི་མ་མོ་ཀུན། །སྣ་ཚོགས་རྣམ་སྤྲུལ་ཅི་ཡང་སྟོན། །མྱུར་མགྱོགས་དྲེགས་པ་སྐྱ་གསུམ་པོ། །དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་ལ་རྔམས་པའོ། །ཕྱི་ནང་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་ཆོ་འཕྲུལ་དང༌། །ཕྱག་བརྙན་སྣ་ཚོགས་སྡེ་བརྒྱད་དཔུང༌། །བསྐལ་པའི་མེ་སྤྲིན་རླུང་ལྟར་འཚུབ། །ཞེས་པས་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་ནས། ལྔ་པ་ནི། ཀུན་གྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་ཡིག་དཀར། །མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་ཐུགས་དཀར་ཧཱུྃ། །ལྷ་མོའི་སྙིང་གར་ཁ་ཊཱཾ་གར། །རེ་ཕ་ལ་གནས་བྷྱོ་ཡིག་མཚན། །མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀར་གྲི་གུག་གིས། །ལྟེ་བར་ཟླ་བ་ལ་གནས་ཧཱུྃ། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་སྨུག་ནག་སྤྲིན། །ནམ་མཁའི་ཁྱོན་མཉམ་རྣམ་སྤྲོས་པས། །དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ནི། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གཤེགས་པར་གྱུར། །དེ་ཝ་རཀྵ་སོགས་ཀྱི་སྔགས་བརྗོད་བཞིན་དུ་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་འཁྲོལ་ནས་དབྱངས་ཀྱི་ང་རོ་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར་བས། ཧཱུྃ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་ནི། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌། ཧཱུྃ། མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་བ་དང༌། །གཞན་གྱི་གནོད་པ་བཟློག་པ་དང༌། །བདག་གི་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་ཕྱིར་དང༌། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བསྲུང་སླད་དུ། །མགོན་པོ་ནག་པོ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ནས། །ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་སྤྱན་འདྲེན་གྱི། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌། ཧཱུྃ། གཏུམ་ཆེན་དྲག་པོར་ཁྲོས་པ་སྲིན་པོའི་གཟུགས། །ནག་པོ་མི་བཟད་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ནི། །དད་པ་དམ་ཚིག་དབང་གིས་སྤྱན་འདྲེན་ན། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌། སྤྲོ་ན། འབར་བའི་སྐུར་སྟོན་འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་བཞེས། །ནག་པོ་མི་བཟད་འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་བཞེས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་སྤྱོད་འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་བཞེས། །རྣལ་འབྱོར་དགྲ་ལྷ་འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་བཞེས། །རིག་འཛིན་སྲུང་མ་འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་བཞེས། །དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་བཞེས། །ལྷ་མིན་གཡུལ་བཟློག་འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་བཞེས། །ལྷ་རྣམས་དབུགས་འབྱིན་འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་བཞེས། །ཞེས་དང་། ཨོཾ། སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་དམ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གང་དུའང་མི་འཇུག་མེད། །ལྷག་པར་དད་དང་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་སྟེ། །རྒྱལ་བའི་དབང་ཕྱུག་དེང་འདིར་དུས་ལ་བབ། །འཇིགས་རུང་འཇིགས་ཆེན་དུ་མ་རྣམ་འཁྲུགས་པ། །བསྐལ་མེ་བྱེ་བ་སྟོང་འབར་དུར་ཁྲོད་ནས། །ས་ཆེན་རི་བཅས་གཡོ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཕྱོགས་འདིར་ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ནས་རབ་གཤེགས་ཤིག །དཔལ་ལྡན་ཁྲག་འཐུང་མངའ་བདག་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མཁའ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལྷ་ཆེན་བྱེ་བའི་གཙོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་རབ་སྦྱིན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཞད་པའི་ང་རོ་འབྲུག་སྒྲ་སྟོང་ལྡིར་ཞིང༌། །རྔམ་པའི་སྟངས་སྟབས་སྲིད་པ་གསུམ་གཡོ་བ། །འཇིག་རྟེན་འདས་དང་མ་འདས་འཁོར་གྱི་ཚོགས། །བྱེ་བ་རྒྱ་མཚོས་རབ་བསྐོར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌། བྷྱོ། བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་ནས། །ནག་མོ་རལ་པ་འབེབས་པ་སྲིན་མོའི་ཚོགས། །ས་གསུམ་འདུལ་བ་ཟ་བྱེད་ཆེན་མོ་སྟེ། །རྡོ་རྗེ་དྲ་བ་མ་དང་གློག་འགྱུ་མ། །སྲིན་མོའི་ཚོགས་རྣམས་གདུང་ཞིང་འབོད་པའི་ཚེ། །རུ་ལུ་རུ་ལུའི་སྒྲ་སྐད་དྲག་པོ་དང༌། །རཀྨོ་ཀྲོ་དྷ་ཀྵ་ཡིས་བོས་པའི་ཚེ། །སྒྲོལ་བྱེད་ཆེན་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་དུས་ལ་བབ། །ཡུན་གྱི་དཔལ་དང་མགོན་དུ་ཁྱོད་བསྟེན་ན། །བཏང་སྙོམས་ཡལ་བར་མ་དོར་གཡར་དམ་ཅན། །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས། །དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་རྫོགས་པར་བ སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌། སྤྲོ་ན། བྷྱོ། ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱི་བོའི་གཙུག་རུམ་ནས། །ཉི་མ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །ནག་མོ་མི་བཟད་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན། །དུས་ལ་བབ་ཀྱིས་ད་ཚུར་བྱོན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །འདོད་ཁམས་མ་མོ་སྟོང་སྟོང་འགྱེད། །ཁྱོད་ཀྱི་གསང་བའི་བྷ་ག་ནས། །ལས་ཀྱི་མ་མོ་སྟོང་སྟོང་འགྱེད། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་བརྡབ་གཡས་གཡོན་ནས། །ཕོ་ཉ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་འགྱེད། །བདུད་དགྲ་ལྷ་འདྲེན་ཀུན་འདུལ་མ། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌། བྷྱོ། བྱང་ཤར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་སྐུ་སྤྲུལ་པ། །ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་མ་ཚུར་གཤེགས། །དམ་ཚིག་དབང་གིས་མྱུར་དུ་བྱོན། །ཡོངས་འདུའི་ཤིང་ལ་རྟེན་བཅས་ཤིང༌། །རྫུ་འཕྲུལ་མྱུར་མགྱོགས་དྲེལ་ལ་ཞོན། །དུར་ཁྲོད་ཉུལ་ཞིང་འཛམ་གླིང་བསྐོར། །མགྱོགས་བྱེད་ཆེན་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཁྲག་འཐུང་མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་དབུགས་ལེན་མ། །ཤ་ལ་དགའ་ཞིང་ཁྲག་ལ་རྔམས། །ཟ་བྱེད་ཆེན་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ནག་མོ་མི་བཟད་རལ་པ་ཅན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །སྤྲུལ་པའི་མ་མོས་སྟོང་ཁམས་ཁྱབ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གྲངས་མེད་བསྐལ་པའི་སྔོན་རོལ་ནས། །ས་བརྒྱད་ནོན་པའི་སེམས་མ་ཁྱོད། །མི་སྡུག་གཟུགས་འཆང་སྲིན་མོའི་ཚུལ། །འཇིགས་བྱེད་ཆེན་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌། ཧཱུྃ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུར་གཤེགས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས། །དབང་པོ་མེ་ལྷ་གཤིན་རྗེ་དང༌། །བདེན་བྲལ་ཆུ་བདག་རླུང་གི་ལྷ། །གནོད་སྦྱིན་དབང་ལྡན་ཚངས་པ་དང༌། །ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་ས་བདག་ཚོགས། །བིཥྞུ་མ་མོ་གཤིན་རྗེ་དང༌། །སྲིན་པོ་རོ་ལངས་གསོད་བྱེད་ཚོགས། །ཀླུ་དང་བདུད་མོ་འབྱུང་པོ་རྣམས། །གཏུམ་དྲག་འཇིག་རྟེན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །རང་རང་གནས་ནས་འདིར་དགོངས་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལཱ་ཡ། དེ་ཝ་རཀྵ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ འདིར་ཤོག་འདིར་ཤོག །ཨཱ་གཙྪ་ཡ་ཨཱ་གཙྪ་ཡ། ཧཱུྃ་ཡ་ཛཿ ཧཱུྃ་ཡ་ཛཿ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཏྲག་རཀྵ་ཏིཾ་ལཾ་ས་མ་ཡ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ནག་མོ་ཏིཾ་ལཾ་མ་མ་དུན་བྷྱོ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཀཱ་ལི་དུན་བྷྱོ། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧོཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ མ་ཏི་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ། ཕེཾ་ཕེཾ་ཕེཾ། མ་མ་པ་ཤ་ར། ཤ་ཀཱ་ལ། ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ མ་མོ་ནག་མོ་ཏིཾ་ལཾ། མ་མོ་ནག་མོ་ཏིཾ་བྷྱོ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ནག་མོ་དུན་བྷྱོ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ས་མ་ཡ། ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ཛཿ ཨཱ་ར་ལླི་ཧོཿ ཧྲིཾ་ཧྲིཾ། ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ། ཨོཾ་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་མེ་ཏོག་ཨུ་པཱཀྵ། །ཚིལ་ཆེན་བསྲེགས་དང་མར་ནག་ཆེན་པོའི་མེ། །ཐལ་ཆེན་ཁྲག་ཞག་བདུད་རྩི་ཤ་ཆེན་ལྔ། །དུར་ཁྲོད་སྒྲ་ཡིས་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷ྄ཾ། པཱ་དྱཾ། པུཥྤེ་ནས་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་ཡེ་ཤེས་པ་ལ་མཆོད་ནས། དྲུག་པ་ནི། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཧཱུྃ། གཏུམ་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་སྲིན་པོའི་གཟུགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགྲ་བགེགས་འདུལ་མཛད་པ། །སྲིན་པོ་ནག་པོ་མི་ཕམ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། །དམ་ཚིག་དབང་གིས་གནས་འདིར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བྲག་རི་པདྨ་ཉི་མ་རོ་ཡི་གདན། །མདུང་དང་རལ་གྲི་གཤིབས་པའི་གཞལ་ཡས་སུ། །སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཅན་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ནི། །ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཕྱིར་གནས་འདིར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བྱང་ཤར་ཕོ་བྲང་མཛེས་པ་ན། །ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་སྟེང་དུ། །བམ་ཆེན་ཞིང་མཆོག་བསྣོལ་བ་ལ། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །རཀྨོ་རཀྵ་མ་ཧི་ཀུ་ལ་པདྨ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན། ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། ཞེས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ། །བདུན་པ་ནི། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་ལྟར། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་འདིར་ནི། །དྲག་པོ་འཁོར་བཅས་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཏྲག་རཀྵ་ཐུན་བྷྱོ་ས་མ་ཡ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལཱ་ཡ། ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ར་ཡ། ས་མ་ཡ་མཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཏི། ས་མ་ཡ་རཀྵན་ཏུ། ཞེས་དམ་ཚིག་ལ་བཞག་གོ། །བརྒྱད་པ་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས། བཛྲ་ས་མ་ཛ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱ་དྱཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཾ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཨོཾ་ཀཱ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ན་ཡ་ན་སྣཱ་ནཾ། ཨོཾ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཏིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གསུངས་བཞིན་པས་དབང་བསྐུར་བ་དང༌།ངོ་མཚར་སྣ་ཚོགས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་རོ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་བླ་མའི་དབུ་རྒྱན་པར་གྱུར། ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱས་གདབ་བོ། །དགུ་པ་ནི། ཧཱུྃ། མཉམ་མེད་ཐུགས་མངའ་གཏུམ་ཆེན་མེ་ལྟར་འབར། །མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་རློག །མཐར་བྱེད་གཞོན་ནུ་འཇོམས་པའི་གད་རྒྱངས་ཅན། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ནག་པོ་ལྷ་ཡི་དམག་དཔོན་མཐུ་བོ་ཆེ། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གཏུམ་ཆེན་རྔམ་པའི་སྐུ། །བྱམས་པའི་ཐུགས་མངའ་མཐིང་ནག་བརྗིད་པའི་ཞལ། །སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །རྣོ་དཔལ་ཟུར་གསུམ་མཆེ་བ་ཟངས་ཡག་གཙིགས། །ཧོམ་ཁུང་ཞལ་ནས་ལྗགས་དམར་གློག་ལྟར་འཁྱུག །འཇིགས་པའི་ཨག་ཚོམ་སྡང་བའི་མེ་སྟག་འཕྲོ། །དྲག་པོའི་གསུང་ཆེན་ཤངས་ནས་ཧཱུྃ་སྒྲ་འབྱིན། །སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་ཉི་ཟླ་ལྟར་གཟིགས་ཤིང༌། །སྨིན་མ་ནག་པོ་དཔྲལ་བའི་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། །ཟླ་བ་བཞིན་ཞལ་དྲག་པོའི་ཞལ་རྒྱས་པ། །བསྐལ་པའི་མེ་འབར་ཐོད་པ་ལྔས་བརྒྱན་ཅིང༌། །ཁམས་ནག་རལ་པ་ཟུར་གསུམ་འཁྱིལ་བ་ལ། །ཀླུ་དབང་ཁྲོས་པའི་སྦྲུལ་ནག་འབར་བས་བཅིངས། །ཕྱག་གཡས་ཙནྡན་བེང་ཆེན་བསྣམས་ཏེ་གསོར། །གཡོན་པས་ཐོད་མཆོད་པར་བུ་དཀུ་ལ་བསྟེན། །སྐུ་ལ་དར་ནག་འཇོལ་བེར་དགུ་བརྩེགས་གསོལ། །ནོར་བུས་མིག་གཙང་ཡིད་འོང་གསེར་སྐེད་བཅིངས། །མཁའ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་མཛད་པའི་ཚེ། །གཡས་པའི་ཟངས་གྲིས་དགྲ་བོའི་སྲོག་རྩ་གཅོད། །གཡོན་པས་བྷནྡྷར་ཉམས་པའི་སྙིང་ཁྲག་འཐུང༌། །དུར་ཁྲོད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ན་ཡང༌། །འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་དྲག་པོའི་ཆ་ལུགས་ཅན། །སྲིད་གསུམ་མ་མོས་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྟོད། །སྐུ་ཡི་ཆ་ལུགས་ཟ་བྱེད་རྔམས་པར་སྟོན། །གཉིས་མེད་ཐུགས་ནི་དོན་དམ་དབྱིངས་ན་གསལ། །འགག་མེད་གསུང་ནི་དྲག་པོའི་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྔོན་པོའི་མདོག་ཏུ་སྣང༌། །སྐུ་མདོག་སྔོ་ནག་དབྱར་གྱི་ཆར་སྤྲིན་འདྲ། །དུག་གསུམ་མུན་ཁམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པའི། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁྱོད་ཉིད་དགྱེད་པར་རོལ། །ཁྲོས་པའི་ཞབས་བརྡབ་རི་རབ་གླིང་བཞི་གཡོ། །འཇིགས་པའི་གད་མོས་སྟོང་གསུམ་སྐྲག་མཛད་དེ། །ཆོས་རྒྱལ་བཀའ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་པ། །གཏེར་བདག་ནག་པོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌། ཧཱུྃ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་སྟོན་པ། །ཆོས་ཉིད་ངང་ལས་མ་གཡོས་བསྟན་སྲུང་ཚུལ། །རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་ཐུགས་ལས་རབ་སྤྲུལ་པ། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཐུགས་རྗེས་སྐུར་སྤྲུལ་ཞིང༌། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་སྡང་བའི་དགྲ་བགེགས་འདུལ། །ནག་པོ་མི་བཟད་ཁྲོ་གཉེར་རལ་པ་ཅན། །སྲས་མཆོག་ནག་པོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསང་སྔགས་རྣལ་འབྱོར་ཀུན་གྱི་བཀའ་སྲུང་མཛད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཟློག །གཏུམ་པོ་བདུད་འདུལ་དྲེགས་པ་ཤ་ཟའི་གཟུགས། །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བྷྱོ། ལྷ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ལྷ་མོ་དཔལ་འབར་མ། །དབང་ཕྱུག་སྲས་མོ་ལྷ་མོ་གཟི་ལྡན་མ། །སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གནས་ཀྱི་གཙོ་མོ་སྟེ། །ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདུད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བདུད་མོ་དཔལ་འབར་མ། །རེ་ཏི་མགོ་ཡགས་བུ་མོ་རེ་མ་ཏི། །ནག་པོ་དགུ་བརྩེགས་གནས་ཀྱི་གཙོ་མོ་སྟེ། །བདུད་མོ་རེ་མ་ཏི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀླུ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཀླུ་མོ་དཔལ་འབར་མ། །གཙུག་ན་རིན་ཆེན་བུ་མོ་ཡིད་འོང་བྱམས། །རོལ་མཚོ་བདུན་གྱི་གནས་ཀྱི་གཙོ་མོ་སྟེ། །ཀླུ་མོ་རེ་མ་ཏི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གནོད་སྦྱིན་དབང་བསྒྱུར་གནོད་སྦྱིན་དཔལ་འབར་མ། །གང་བ་བཟང་པོའི་བུ་མོ་ཤང་ཀི་མ། །ནགས་ཚལ་དྲྭ་བ་ཅན་གྱི་གཙོ་མོ་སྟེ། །གནོད་སྦྱིན་རེ་མ་ཏི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བྷྱོ། མཁའ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཡིད་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཡ་མཚན་རྨད་བྱུང་ལུས་ལ་ཏིལ་མར་བྱུགས། །དབང་ཕྱུག་ནག་མོ་གསང་བའི་རེ་མ་ཏི། །ནག་མོ་སྟོང་གི་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལི་ཡེ་ན་མཿ ཞེས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བཅུ་པ་ནི། ཨོཾ་དཾ་ཥྚོཏྐ་ཌས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་ནག་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མ་ཡིན་དང་རུ་དགྲའི་སྙིང་ཁྲག་གི་མཆོད་ཡོན། དབང་པོ་ལྔ་དང་དུག་གི་མེ་ཏོག །ཚིལ་ཆེན་དང་གུ་གུལ་གྱི་བདུག་སྤོས། མར་ནག་ཆེན་པོ་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སྒྲོན་མེ། དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཁྲག་ཞག་གི་དྲི་ཆབ། གདུག་པའི་ཤ་ཆེན་རི་ལྟར་སྤུངས་པའི་ཞལ་ཟས། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རྫས་ལས་བྱས་པའི་རོལ་མོ། འདོད་ཡོན་ལྔ། རྒྱལ་སྲིད་བདུན་དང༌། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་བརྒྱད་དང་གྲུབ་པའི་རྫས་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ལ་སོགས་པ་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་ལམ་དུ་དགྱེས་པ་སྐྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ། དྷཱུ་པེ། དཱི་པཾ། གནྡྷེ། ནི་ཝིདྱ། བཛྲ་ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས།  ཨོཾ་སྐབས་གསུམ་དགྲ་དང་སྲིན་པོའི་བདག་པོ་དང༌། །མཆོག་ལ་སྡང་བའི་བློ་ལྡན་ལུས་ཅན་གྱི། །ཁྲག་གི་ཆུ་གཏེར་འཁྲུགས་པའི་རྦ་རླབས་ཕྲེང༌། །གཡོ་ལྡན་མཆོད་ཡོན་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་རུ་དྷི་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྲ་མོར་གནས་ཀྱང་བཟོད་དཀའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས། །སྐྱེ་དགུ་ལྔ་པར་བྱེད་པའི་འདབ་བརྒྱ་པ། །གནོད་བྱེད་དབང་པོ་ལྔ་དང་ཨུ་པཱ་ཀྵའི། །མེ་ཏོག་བཀྲམ་པས་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །པཉྩ་ཨནྡྲི་ཨུ་པཱཀྵ་བི་ཥ་མ་པུཥྤེ་༴ གདུག་པའི་སེམས་འཛིན་མཆོག་ཏུ་མི་བསྲུན་ལ། །ལོག་པའི་ཆ་ཡིས་བསླད་པའི་ཚིལ་ཆེན་པོ། །དུར་ཁྲོད་དུ་སྦྱར་བདུག་པའི་དབྱར་སྐྱེས་ནི། །ཀུན་ཏུ་དཀྲིགས་པས་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །མ་ཧཱ་མེ་དེ་དྷཱུ་པེ་༴ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་ལ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ལྡན་པའི། །ལུས་གནས་དཀར་མིན་ཆེན་པོའི་མར་གྱི་ཚོགས། །ཡི་དྭགས་མེ་ཡིས་སྦར་བའི་གསལ་བྱེད་ནི། །མཐའ་ཡི་མེ་ལྟར་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །གྷྲྀ་ཏཾ་ཀྲྀཥྞ་མ་ཧཱ་དཱི་པཾ་༴ དམ་པའི་ཆོས་ལས་གཞན་དུ་ལོག་པའི་བློ། །ནང་དུ་གནས་རྣམས་སྲོག་སོང་འབར་བ་ཡིས། །ཟོས་པའི་རྡུལ་དང་ཁྲག་ཞག་བདུད་རྩི་ལྔ། །བྱུག་པའི་ཁྱད་པར་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །མ་ཧཱ་བྷ་སྨི་རཀྟ་ཝ་སཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཡོ་ཛྱ་བི་ལེ་པ་ནཾ་༴ རྫོགས་སངས་ཚུལ་ལ་སྡང་དང་གཞན་མིན་ལ། །ངེས་པ་ཉིད་དུ་ཉེར་འཚེ་རྣམ་རྒྱས་པས། །བྱམས་སྡང་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་ཤ་ཁྲག་རུས། །ལྷུན་པོ་ལྟར་སྤུངས་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །མ་ཧཱ་མཾ་ས་རུ་དྷི་རཾ་ཨསྠི་བ་ལིཾ་༴ ཡན་ལག་མཆོག་ལ་བགྱིས་པའི་སྒྲ་ལྡན་དང༌། །རྐང་ལས་སྐྱེས་པའི་རབ་སྙན་ཡིད་འཕྲོག་སྒྲ། །རོལ་མོའི་རིགས་གནས་མཁའ་ལ་ཕྱོགས་བཞིའི་རླུང༌། །བརྡབ་པའི་སྒྲ་བཞིན་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ཀ་པཱ་ལ་ཌ་མ་རུ་ཀ་མཛྫ་ཝཾ་སེ་ཤབྡ་༴ འདོད་ཡོན་ལྔ་འབུལ་བ་ནི། མཛེས་སྡུག་ཆུ་སྐྱེས་རྣམ་བཀོད་མིག་གི་བདུད་རྩི་ནི། །གསར་པའི་ཆུ་ཡིས་རབ་རྒྱས་པདྨོའི་ཆུ་གཏེར་དུ། །ཡིད་ཀྱི་འདབ་ལྡན་འཁོར་ལོའི་ཤུགས་ཅན་འདྲེན་བྱེད་གང༌། །ངོ་མཚར་འཛིན་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །རཱུ་པ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་༴ ནམ་མཁར་དྲི་གཞོན་ལས་འབར་རྫ་རྔའི་སྒྲ་དང་ནི། །ཡིད་འཕྲོག་དྲི་ཟའི་གླུ་དབྱངས་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲ་སྙན་རྣམས། །པི་ཝཾ་གླིང་བུ་རྔ་བོ་ཆེ་དང་འདིར་བྱས་པའི། །དཔལ་ལྡན་རྣ་བའི་བདུད་རྩིས་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ཤཔྡ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་༴ ཅུང་ཟད་ཀྱིས་ནི་དབང་པོ་ངེས་པར་ཚིམ་བགྱིད་གང༌། །ས་ཧ་ཀ་ར་ཏ་མ་ལ་དང་ཙནྡན་རྣམས། །ཨུཏྤལ་པ་ལ་ཤ་དང་ཨ་ཀ་རུ་སོགས་པའི། །ཀུན་ནས་དྲི་ཞིམ་རྒྱས་པས་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །གནྡྷེ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་༴ བདུད་རྩིའི་ཟས་དང་བདུད་རྩིའི་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པས། །དབྱར་གྱི་དུས་ནི་ཉེ་བར་རྒོད་པ་བསལ་བ་ན། །ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ལྗོན་པ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པའི་དཔལ། །འཆི་མེད་རོ་ཡི་མཆོག་གིས་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ར་ས་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་༴ ཡིད་འོང་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་གོས་བཟང་རིན་ཆེན་རྣམས། །པདྨོའི་རྩ་ལག་ཇི་བཞིན་པདྨོའི་ལུས་ཀྱི་གོས། །རེག་ན་བདེ་བས་ཡོངས་སུ་མགུ་བར་བྱེད་པ་ཉིད། །ལོངས་སྤྱོད་འོས་གྱུར་རེག་བྱས་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ཝཥྚ་བྱཾ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་༴ རྒྱལ་སྲིད་བདུན་འབུལ་བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འཕགས་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ལམ་གྱི་འཁོར་ལོས་ཉོན་མོངས་མེ་ཏོག་མདའི། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་པར་འདོད་ནས་དེ་ཡི་སླད་དུ་ནི། །ཕ་རོལ་བྱེད་དང་རྐུན་པོའི་ལས་ཐབས་འདོད་པར་ཕྱོགས་དང་གྱ་གྱུར་སྨྲ་བ་དང༌། རྩུབ་མོའི་གཏམ་དང་དུས་མིན་བརྗོད་པ་ཕྲ་མ་གནོད་པར་སེམས་དང་རྫས་ལ་ཕྱོགས། །དམན་པར་ལྟ་རྣམས་བདག་གིས་མ་བསྟེན་གཞན་དག་ཚུལ་ལྟར་བཀོད་བྱས་གསལ་བའི་འབྲས། །སྐབས་གསུམ་གསེར་ལས་བྱུང་བའི་རྩིབས་ཅན་ཟླུམ་པོའི་དབུས་དང་རྩིབས་སྟོང་མུ་ཁྱུད་བཅས། །སྣ་ཚོགས་ལས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བསྒྲུབ་འཆར་བའི་ཕྱོགས་ནས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་འགྱུར་ལ། །སྔོན་གྱི་ལམ་ལས་ཕྱོགས་བཞིར་རྒྱལ་བྱེད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །དེ་ཝ་སུ་བརྞ་སྱ་ཙཀྲ་རཏྣ་༴ དགྲ་རྣམས་མངོན་པར་བཅོམ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞི་ཡིས་ཡིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཞུགས་པའི། །ཕྱི་རོལ་ཡུལ་དུ་དམིགས་པའི་མུན་པའི་ཕུང་པོ་ཡན་ལག་བཅས་རྣམས་རིང་བྱས་ནས། །ཆོས་རྣམས་ཇི་བཞིན་སྒྲིབ་བྱེད་ཤུན་པས་སོ་སོར་རབ་དོར་ནང་དུ་ངེས་པའི་བདག །ཟླ་བོ་མེད་པའི་གཉིས་འཐུང་དབང་པོ་སྐྱེ་རྒུའི་གཞོན་པར་རྗེས་སུ་བསྙེན་པའི་སླད། །ལུས་ཀྱི་བྱེད་པོ་གཉན་དང་སྔགས་རིགས་དགེ་སྦྱོང་གཉིས་སྐྱེས་ཕ་རོལ་ཕན་བརྩོན་ལ། །འཚེ་བའི་ཕྱོགས་ལས་རིང་པོར་འཁོད་ལ་ལག་ལྡན་མྱུར་འགྲོའི་གཞོན་པ་ཁྱོགས་དང་ཁྲི། །མགྱོགས་འགྲོས་ཁྲིད་པའི་ཤིང་རྟ་སྟེགས་བགྱིས་སྨྱིག་མ་བ་ཏྲཾ་དཎྜ་ཉལ་འགྲོར་བྲེས། །གྲུ་དང་ལམ་སོགས་བཞོན་པ་བཏང་འབྲས་གསེར་གྱི་བྲག་ནི་ལྷ་མིན་ངོས་ཞེས་གྲགས། །འཁོར་རྣམས་རབ་མཛེས་ཡིད་ལ་འབབ་གཟུགས་དེར་གནས་སོ་ལྡན་བདག་པོར་རབ་བརྟན་ནི། །སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་རྣམས་ཀུ་མུ་ཏ་ལྟའི་ལུས་དང་ཡན་ལག་བདུན་གནས་ལྟ་ན་སྡུག །མཆེ་བ་དྲུག་ཐོགས་ཕྲ་མོའི་ལས་རྟོགས་འཛིན་མ་ཆུ་སྲིན་གནས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པར། །བསྐོར་དང་མོད་ལ་གནས་སུ་འཇུག་བྱེད་ལག་ལྡན་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ཧ་སྟི་རཏྣ་ཛ་ན་ཡ་༴ ཡང་དག་སྤོང་བཞིས་རྟོག་པའི་ས་སྐྱོང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་མྱ་ངན་གྲོང་ཁྱེར་ནི། །བརྒལ་ནས་མཐའ་དག་ཆོས་ཀྱི་དེ་བཞིན་མཐོང་བར་བསྒྲོད་པའི་མྱུར་འགྲོ་འདོད་པས་ན། །གསེར་གྱི་ཁྱོགས་དང་ལྷམ་སོགས་བཟང་པོའི་སྣ་ཚོགས་བཞོན་པས་གཞན་རྣམས་བདེར་སྦྱར་ལས། །གླིང་ཕྲན་ཁམ་པུ་ཅན་དུ་གནས་པ་མགྱོགས་འགྲོའི་དབང་པོ་མཁའ་གོས་ཤུགས་ཅན་ནི། །བརྒྱད་སྟོང་དང་ལྡན་ཁྲི་ཕྲག་འབངས་བཅས་ཡ་མཚན་རྒོད་པའི་ལུས་དང་ཁ་དོག་དག །ཕྱོགས་ཀུན་རྫོགས་པར་སྣང་བའི་དུས་ཀྱི་མཁའ་ཡི་དཔལ་བཞིན་ཡན་ལག་གཙོ་བོ་ནི། །གནག་ཅིང་འཁྲུགས་པ་མིན་པའི་སྐྲ་དང་ལུས་སྐྱེས་སྙིང་ལ་གནས་པའི་འབྱོར་བ་དང༌། །ལས་རྣམས་ཕྲ་མོས་མངོན་བྱས་རྨད་བྱུང་མྱུར་འགྲོ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ཨ་ཤྭ་རཏྣཾ་ཛ་ནེ་ཡ་༴ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐོ་རིས་བལྟ་བྱེད་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མ་བཏེགས་ཚེ་ཇི་ལྟ་བར། །ཅི་ཞིག་འདོད་པ་གང་ཡིན་མཐོང་བའི་བཻཌཱུརྻ་ནི་བསྟེན་པར་དགའ་བས་ན། །གང་གིས་དམ་པའི་འགྲོ་བ་མཆོག་ལ་མུན་པའི་ཕུང་པོ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བའི་དབུས། །སྣོད་དང་ལྡན་པའི་སྣང་བའི་འབྱོར་པ་དུ་མའི་སྦྱིན་པས་གསལ་བར་བྱས་པ་ལས། །གདེངས་ཅན་དབང་པོ་རྣམས་སམ་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོར་གྲགས་པ་བཞི་ཡི་ཕྱོགས་ནས་འོངས། །བརྒྱད་ཀྱི་ཟུར་དྭངས་རྙོག་མའི་གནས་མིན་དག་དང་རྣམ་གསལ་བཟང་པོའི་རྫས་རྣམས་རྩོལ། །ཀུན་ནས་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་མཚན་མོའི་གོས་རྣམས་འདོར་བའི་མཐུ་དཔལ་གྱིས། །ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་གཟི་བྱིན་འཇོམས་ལྟའི་བཻཌཱུརྻ་ཡིས་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །མ་ཎི་རཏྣཾ་༴ འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པའི་དགའ་བ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་དམ་པའི་སེར་བུས་ནི། །ཡིད་ཀྱི་མཁའ་ནི་ཡངས་པ་རྣམས་སུ་སོ་སོར་ཞེན་པའི་དབྱར་སྐྱེས་ཕྲེང་བ་དག །ཀུན་ཏུ་འཕྲོ་བར་འཐོར་བའི་ཆུ་འཕྲེང་རྒྱ་ཆེ་རྣམ་རོལ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་བྱས་ནས། ཡེ་ཤེས་ཁོངས་སུ་བརླིང་བར་གཅིག་པའི་དཔའ་མོ་མཐའ་དག་འགྲོ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཕྱིར། །དགེ་སྦྱོང་རྣམས་དང་བྲམ་ཟེའི་རིས་རྣམས་འཕོངས་པའི་ཕྱོགས་སུ་བཟང་པོའི་ཟས་རྣམས་དང༌། །བཏུང་བྱ་བསྒོ་བ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་སྤོས་དང་དྲི་ཡི་ཁྱད་པར་མལ་ཆག་གནས། །གསལ་བྱེད་བཏང་བའི་ལས་ཀྱིས་གྲུབ་གང་ངོ་མཚར་རི་དྭགས་བྲིས་པའི་མི་མོ་ནི། །བཟང་པོའི་རྒྱན་སོགས་ཕྱིན་ལས་བཟང་པོའི་གཟུགས་ནི་མི་ཡི་མདོག་ལས་རྒྱལ་བ་དང༌། །སྐབས་གསུམ་ཁ་དོག་ཇི་བཞིན་མིན་ལ་ཁ་དོག་དྲི་དང་རོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་ནོར། །བརྙས་བཞིན་མ་ཡིན་གུས་པའི་བྱིན་ལས་སྤྲི་ཡང་ཀུ་ཡི་མེ་ཏོག་གསར་པ་ལྟའི། །ཁ་དོག་དང་ལྡན་མཚམས་པའི་ལུས་ནི་སྐེམ་དང་དེ་ལས་ཕ་རོལ་སྙོམས་པ་དང༌། །དྲི་བཞོན་དྲག་པོ་ཡང་ཡང་ལྡང་ཚེ་དྲོད་དང་ལྡན་པའི་བགོ་བ་སོགས་སྦྱིན་པ། །དེ་ལས་གཞན་པས་སོས་ཀའི་ཚ་བ་འབར་དུས་ཏ་མ་ལ་ཡི་གྲིབ་བསིལ་མཆོག །བསྒྲུབ་པའི་ཡོ་བྱད་བཏང་ལས་བསིལ་བུའི་ངད་འཕྲོག་ཡིད་འོང་དཔལ་ནི་ཙནྜ་ལི། །ཚ་གདུང་འབར་དུས་ཧ་རི་ཙནྡན་ཇི་བཞིན་ཨུཏྤལ་ཀ་ལ་ནུ་པི་རི། །ས་ཧ་ཀ་རའི་དྲི་སོགས་བཏང་ལས་ལས་སྐྱེས་ཕུག་དང་ཁ་ནས་ཙནྡན་དང༌། །ཨུཏྤལ་དྲི་འབྱུང་ཕྱི་ནས་ཉལ་དང་སྔོན་དུ་ལྡང་ཞིང་སྙན་པར་བརྗོད་པ་དང༌། །བསྒོ་ལྟར་མངོན་དུ་བྱེད་དང་ཡིད་སོགས་འགལ་བའི་ལས་མིན་ཀུན་ལ་བརྩེ་བའི་མིག །ཕྱོགས་ལས་སྤྱོད་གང་ཕ་རོལ་སེམས་དང་དུས་སུ་བྱེད་དང་བོལ་གྱི་ངག་དང་གཡེམ། །རང་གར་རྫས་ལེན་མྱོས་འགྱུར་སྤང་དེར་གཞན་དག་བཀོད་ལས་ལང་ཚོ་གསར་པ་ནི། །རྒྱས་པའི་དཔལ་གྱིས་དཔལ་མོ་རྣམས་ནི་ཞུམ་པར་བྱེད་དང་མངལ་ནི་ནད་ལྡན་མིན། །བདག་པོ་ལྡན་མིན་སྐབས་ལས་གཞན་དང་མཐོ་རིས་གྲོང་དུ་ཉེ་བར་འཇུག་པ་ཅན། །སྔོན་གྱི་ལེགས་བྱས་དམ་པའི་འབྲས་བུ་ཡོན་ཏན་མང་པོའི་ཆ་ཤས་གང་བའི་བདག །གྲགས་པའི་འོད་ཕྲེང་དོ་ཤལ་གཡོ་བའི་མཛེས་མ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །སྟྲྀ་རཏྣ་༴ ས་དབང་རིགས་ཀྱི་ཁང་པར་འཁོད་པའི་འབྱོར་ལྡན་རྣམས་དང་མཐོ་བའི་རིགས་བྱུང་བའི། །གཉིས་སྐྱེས་དབང་པོ་སཱ་ལའི་ལྗོན་ལྟར་འཕགས་པར་གྲགས་པའི་རིགས་ནི་ཟུང་དག་གི། །ཁོངས་སུ་ངེས་པའི་སྣ་ཚོགས་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ཀྱིས་གོས་དང་བཟའ་བ་ཁྲི་རྣམས་དང༌། །ཡོ་བྱད་དག་གིས་རིམ་འགྲོའི་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱལ་བའི་ས་སྐྱོང་ལ་ནི་ཕྱོགས་གནས་འདིར། །མཆོག་ཏུ་དྲང་དང་ཀུན་ནས་འགྲོ་བར་དམ་པའི་ཡུལ་ལ་མཐུན་པའི་སྨན་རྣམས་དང༌། །ཕན་པའི་ཟས་དང་འཚམས་པའི་འབངས་རྣམས་རབ་འབྱིན་དཔྱད་ནས་བདེ་ལ་རིག་པའི་མཐུས། །སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་རྫས་མང་བཏང་སླད་འབྱོར་པ་ཆེན་པོས་གནས་པའི་ཁྱིམ་བདག་ནི། །སྒྲོན་མ་སྣང་བ་གསལ་བའི་ཟེར་གྱིས་འཚེར་བར་མི་དགའ་འགྲོ་བའི་དྲུང་འཁོད་པའི། །མཚན་མོའི་སྒྲིབ་བྱེད་མཐར་བྱེད་དེ་སྲིད་དྲི་མེད་མཐོ་རིས་མིག་གིས་སྣ་ཚོགས་གཏེར། །དབང་དུ་བྱས་རྣམས་རང་བཞིན་གནས་རྣམས་ཆུ་ཡི་དབུས་གནས་རྣམས་དང་ཐང་ལ་གནས། །རིང་པོར་གནས་དང་ཉེ་བའི་ཕྱོགས་འཁོད་ཀུན་ནས་མཐོང་དང་ལྡན་ཞིང་གྲགས་དང་ལྡན། །དུས་སུ་མྱུར་བུར་ནོར་གྱི་དོན་སྒྲུབ་ཁྱིམ་བདག་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །གྲྀ་ཧ་པ་ཏི་རཏྣ་བྱཾ་ཙཀྵུ་བི་མ་ལཱེ་ཎ་༴ བླ་མེད་ཤེས་རབ་མཚོན་རྣོན་གྱིས་ནི་དཔལ་མོའི་བདག་པོས་དཀྲིས་པ་མང་པོ་དག །གཅོད་པའི་ཐབས་ལ་འདྲིས་པ་དང་ལྡན་འགྲན་བྱེད་ཡོད་མིན་བློན་པོར་མངོན་ཕྱོགས་ནས། །བློ་ཅན་དྲིན་གནས་འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་སྨག་རུམ་མུན་པའི་ཕུག་ནང་གནས་པ་ན། །མུན་པའི་དགྲ་བོ་རིང་དུ་བྱེད་ལ་མཁས་དང་གསལ་ཞིང་བརྩོན་པའི་བློ་གྲོས་དང༌། །ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་བསྟེན་ཞིང་བསྙེན་བཀུར་བགྱིས་དང་དེ་ཡི་མཐར། །ལེགས་བྱས་གང་ཡིན་མི་དགེ་བ་གང་ཁ་ན་མ་ཐོ་དང་བཅས་གང་ཡིན་ལ། །དེ་དང་བྲལ་གང་ཅི་ཞིག་གིས་ནི་ལེགས་པར་ཕྱོགས་བཞིན་སྡིག་པར་མི་འགྱུར་ཞེས། །ཡོངས་སུ་འདྲིས་ཤིང་རང་ཉིད་འཇུག་དང་རྟོགས་པར་བྱེད་བཞིན་སེམས་དང་འབྲས་སམ་རྒྱུའི། །སྒོ་ནས་གཉེན་དག་བསྒྲལ་སླད་བསྒྲིམ་པ་དྲག་པོར་བཞུགས་པས་མཁས་དང་གསལ་བ་ཡི། །ཤེས་རབ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་རྟོགས་པ་བརྩོན་འགྲུས་དང་བཅས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དག །འདི་དང་རྗེས་ཀྱི་དཔལ་ལ་འགོད་བྱེད་དཔུང་རྣམས་འབུལ་ཞིང་རྩལ་དང་བགྲོད་པའི་ཚེ། །ཡན་ལག་བཞི་རྣམས་དུབ་པར་མི་དགོད་བློན་པོ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ན་ཡ་ཀ་རཏྣ་༴ ཞེས་དང༌། རྫས་བརྒྱད་འབུལ་བ་ནི། བཀྲ་ཤིས་གནས་པའི་མེ་ལོང་གྷྲི་ཧཾ་དང༌། །བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞོ་དང་དཱུརྦ་རྣམས། །རྨད་བྱུང་ལི་ཁྲི་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་དུང༌། །རྐང་འཐུང་འབྲས་བུ་ཡུངས་དཀར་རྣམས་ཀྱང་འབུལ། །མངྒ་ལཾ་དྲ་བྱ་པཱུ་ཛ་༴ ཞེས་དང༌། གྲུབ་པའི་རྫས་ཉེར་བདུན་སོགས་འབུལ་བ་ནི། ལྷ་ཡི་ཤིང་དང་དཔག་བསམ་བུམ་པ་བཟང༌། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་པད་རྫིང་འདོད་འཇོའི་བ། །རྟ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཀླུ་དབང་གཙུག་གི་ནོར། །དཔལ་མོ་མ་རྨོས་འབྲས་དང་སྐྱེད་མོའི་ཚལ། །ཨུ་དུམ་གླིང་མཆོག་འདོད་འབྱུང་སྤྲིན་ལྷུང་བཟེད། །ནོར་བུ་རལ་གྲི་གྲུབ་པའི་རིལ་བུ་དང༌། །རྐང་མགྱོགས་མིག་སྨན་བཅུད་ལེན་དབང་བྱེད་རྫས། །རྡོ་རྗེ་རྩེ་བརྒྱད་དོན་ཡོད་ནོར་བུའི་ཞགས། །ཕུན་ཚོགས་དུང་དཀར་ཉི་ཟླ་ས་འོག་གཏེར། །ལྷ་མིན་ནོར་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་སྟེ། །གྲུབ་པའི་རྫས་ཀྱིས་མཁའ་དབྱིངས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་དང༌། །དཀར་མོ་ཆོམ་རྐུན་རོ་ལངས་གྷ་སྨ་རི། །པུཀྐ་རི་ཁྲོད་གདོལ་པ་གཡུང་མོ་སྟེ། །གསང་མཆོག་མཆོད་འབུལ་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད། །ཁང་བཟང་དྲྭ་ཕྱེད་འཕན་གདུགས་རྔ་ཡབ་གོས། །དབུ་བརྒྱན་སྙན་ཆ་མགུལ་དང་ཕྱག་ཞབས་རྒྱན། །སོར་གདུབ་འོག་པགས་སེར་མོ་དོ་དར་དཔྱངས། །ལྷ་ཡི་ནོར་བུས་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །དཔལ་མགོན་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཕོ་བྲང་བརྗིད། །ཐོད་པ་སྐམ་རློན་དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་སྦྲུལ། །སྟག་ཤམ་འཇོལ་བེར་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བེང༌། །གཡང་གཞིའི་བླ་བྲེ་སྐྲ་ཡི་རྔ་ཡབ་གདུགས། །རྒྱལ་མཚན་བ་དན་གསལ་ཤིང་ལ་བསྐྱོན་རོ། །ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་དང་གོ་མཚོན་སྲོག་ཆགས་རིགས། །གཅན་གཟན་ཚོགས་དང་ཁྱད་པར་དགྱེས་བསྐྱེད་ཕུལ། །ཕྱི་ནང་གསང་རྟེན་མཆོད་པའི་རྫས་དམ་པ། །རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ཀླས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་བི་ཤྭ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། དང༌། མཎྜལ་ནི། སྐབས་གསུམ་གྲོང་གིས་མཚན་པའི་ལྷུན་པོ་དང༌། །ལུས་ཅན་ཡོ་བྱད་རྫོགས་པའི་གླིང་རྣམས་དང༌། །རིན་ཆེན་ས་འཛིན་རྣམས་དང་བདུད་རྩིའི་མཚོ། །དག་བྱེད་མུ་ཁྱུད་ཕྱོགས་རྣམས་བཀང་སྟེ་འབུལ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པས་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་འབུལ་ལོ། །བཅུ་གཅིག་པ་ནི། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་འདུ་བྱས་པ་ལ་བདུད་རྩི་བྲན་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿབིགྷཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང༌། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿསརྦ་དྷ་རྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅་ཧོཾ་གིས་སྦྱངས། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་རྩལ། །རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་སྟེང་དུ་ཀ་པཱ་ལར། །ཞོམ་མེད་ཡི་གེ་བཅུ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར། །ཐབས་ཤེས་རང་བཞིན་རྫས་བཅུ་རབ་ཏུ་བཞུ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བྱིན་བརླབས་པས། །བླ་མེད་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ། །ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཁྱོན་དང་མཉམ་པར་གྱུར། །དེ་ནས་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཚོགས་བཏེག་ཅིང༌། ཧཱུྃ། བཞེངས་ཤིག་བླ་མ་རྣམས་བཞེངས་ཤིག །བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་སྐུ་བསྐྱོད་འཚལ། །འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས། །གྲུབ་ཐོབ་བྱེ་བ་འབུམ་གྱི་དབུས། །འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས། །ཧཱུྃ། བཞེངས་ཤིག་ཡི་དམ་རྣམས་༴ །འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་༴ །གནས་མཆོག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་༴ །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་༴ །འདིར་གཤེགས་༴ །བཞེངས་ཤིག་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་༴ །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་༴ །མེ་རེ་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་༴ །ལས་མགོན་བཀའ་གཉན་འབུམ་གྱི་༴ །འདིར་གཤེགས་༴ །བཞེངས་ཤིག་མ་མོ་རྣམས་༴ །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་༴ །མུ་ལི་མཐིང་གི་གཞལ་ཡས་༴ །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་༴ །འདིར་གཤེགས་༴ །བཞེངས་ཤིག་ནོར་ལྷ་རྣམས་༴ །རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་༴ །ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག་༴ །གནོད་སྦྱིན་བྱེ་བ་འབུམ་གྱི་༴ །འདིར་གཤེགས་༴ །བཞེངས་ཤིག་ཀླུ་རྒྱལ་རྣམས་༴ །སྔགས་ཀྱི་བདག་པོ་༴ །མ་དྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ཡངས་༴ །ཀླུ་ཆེན་བྱེ་བ་འབུམ་གྱི་༴ །འདིར་གཤེགས་༴ །བཞེངས་ཤིག་དམ་ཅན་རྣམས་༴ །རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་༴ །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གཞལ་ཡས་༴ །མཆེད་ཟླ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་༴ །འདིར་གཤེགས༴ །བཞེངས་ཤིག་བསྟན་སྲུང་རྣམས་༴ །སྲིན་མགོན་ཐོད་ཕྲེང་༴ །ལང་ཀ་པུ་རིའི་དུར་ཁྲོད་༴ །བཀའ་གཉན་བྱེ་བ་སྟོང་གི་༴ །འདིར་གཤེགས༴ །བཞེངས་ཤིག་ཞིང་སྐྱོང་རྣམས་༴ །ག་ཡ་དྷ་ར་༴ །ཕོ་བྲང་མཁའ་སྤྱོད་ཙཱ་རི་ནས། །བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་ལ། །ནག་པོ་སྟོང་དང་ཤ་ཟ་འབུམ། །མ་མོ་བྱེ་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར། འདིར་གཤེགས༴ །བཞེངས་ཤིག་ལྷ་སྨན་རྣམས་༴ །ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་༴ །གངས་དཀར་མཐོན་མཐིང་རྩེ་མོ་༴ །མ་སྲིང་བསྟན་མའི་ཚོགས་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས། །གནས་ཁང་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཚོགས་གཏོར་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབ། །འདིར་ཚོགས་རྣལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཙཱརྻ་སཱ་པ་རི་ཝ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧ་རི་ནི་ས་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ནཱ་ཐ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཀརྨ་ན་ཐ་ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ་ལོ་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ས་མ་ཡ་ནཱ་ཐ་ས་མ་ཡ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སིང་ཧཱ་མུ་ཁ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོ་དང་བཅས་ཏེ་འབུལ་ལོ། །ཡང་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གྲངས་འབུམ་ལ་སོགས་པ་བསགས་དགོས་ན། ཚོགས་མཆོད་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ། བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དངོས། །དཔག་མེད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང༌། །སྨན་གཏོར་རཀྟ་བསྐང་བའི་རྫས། །འདོད་ཡོན་དྲག་པོའི་ཐུན་རྫས་འདི། །བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་བེར་ནག་ཅན། །ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དབྱིངས་སུ་བསྐང༌། །དམ་ཚིག་རྒྱ་མཚོ་དག་གྱུར་ཅིག །དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །རྣལ་འབྱོར་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་མཛོད། །ཅེས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་དང་པོའི་ཉིན་རྟེན་འབྲེལ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བའི་མཚན་མ་འཆར་བཞིན་དུ་༧རྒྱལ་ཚབ་གྲགས་པ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་དཔལ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྐུའི་ལྷ་ཁང་དུ་བྲིས་པ་འདི་ལྟར་བྱ་དགོས་སོ། །བཅུ་གཉིས་པ་ནི། གོང་གཏོར་རྣམས་ལ་དམིགས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿ བིགྷྣནས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས་ནས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་མི་མགོའི་སྒྱེད་པུ་ལ་གནས་པའི་ཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་སྟེང་དུ་འབྲུ་གསུམ་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོ་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་ཡུ་བ་དངུལ་ཆུ་ལྟ་བུ་ལས། རྩེ་མོ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་འགྲུབ་པར་གྱུར། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱི་རླུང་མེ་སྦྱོར་བའི་དམ་ཚིག་གི་རྫས་རྣམས་ཞུ། ཁ་ཊྭཱྃ་གའི་རྩེ་མོ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་འབར་བ་སྤྱན་དྲངས། ཁ་ཊྭཱྃ་ག་ལ་འཐིམ་ཞིང་ལྷུང་བས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་བརླབས། ཕེཾ་ཕེཾ་ཕེཾ། ཞེས་པས་གཏོར་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་ལ། པད་སྐོར་རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་ཁ་ཕྱེ་བས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ར་ལླི་ཧོཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནི་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ལན་གསུམ། ན་མོ་རཏྣ་གུ་རུ་ཨི་དམྦ་ལིཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་བརྗོད། ཆོས་སྐུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། དཔལ་ཌོམྦི་པ་ལ་སོགས་པ་ཡབ་ཀྱང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།  པདྨ་སམྦྷ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡུམ་ཀྱང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས། སྔགས་འཆང་མི་རབས་བཅུ་གསུམ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་དཔལ་ཀརྨ་པ་གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་བླ་མ་ལ་སོགས་པ། ཞལ་སྦྱོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་འོད་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཡབ་ཡུམ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའི་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྣང་མཛད་མ་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཐོད་པའི་དུམ་བུ་དང༌། རབ་གཏུམ་མ་ལ་སོགས་པ་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་རི་རབ་ཀྱི་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་རྩ་མཆོག་དབུ་མ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ལམ་ནས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་ཟུང་འཇུག་གི་རྩེ་མོར་བགྲོད་པའི་སྡོང་གྲོགས་མཛད་དུ་གསོལ། དེ་ནས་ཕྱོགས་སྐྱོང་སོགས་འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧཾ་ཧཾ་ཧེ་ཧེ་ཧི་ཧི་ཕེཾ་ཕེཾ། ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བརྒྱད་རྣམས་དང༌། །མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་སོགས། །མ་ལུས་འཁོར་བཅས་འདིར་བྱོན་ཞིང༌། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་པ་བཟང༌། །ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང༌། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་བདག་ལ་སྲུངས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱིས་སྟོང་གྲོགས་མཛོད། །དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང༌། །གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་འཕེལ་དང༌། །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་གྲུབ་མཛོད། །ཅེས་མཆོད་ལ་འདོད་དོན་གསོལ་ལོ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནི། མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་ལ། ཨོཾ་དཾ་ཥྚོཏྐ་ཌས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པར་གྱུར་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཡཾ་ལས་རླུང་དང་དེ་ཡི་སྟེང༌། །རཾ་ལས་མེ་འབར་ཕྱོགས་གསུམ་དུ། །ཀཾ་ལས་ཐོད་སྒྱེད་དེ་ཡི་སྟེང༌། །ཨ་ལས་ཐོད་པའི་ནང་དུ་ནི། །ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་མུ། །ཤར་དུ་བི་དང་བྱང་དུ་མ། །ནུབ་ཏུ་ཤུ་དང་ལྷོ་རུ་ར། །དེ་རྣམས་ལས་སྐྱེས་བདུད་རྩི་ལྔ། །སླར་ཡང་དབུས་སུ་ན་ཡིག་དང༌། །ཤར་ལྷོར་གོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཏུ། །ཀུ་དང་རླུང་དུ་ད་ཡིག་དང༌། །བྱང་ཤར་ཧ་ལས་ཤ་ལྔ་སྟེ། །མིང་གི་ཡི་གེས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། །སྟེང་དུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །རྡོ་རྗེ་གྲི་གུག་འབར་བ་ནི། །ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས། །འོད་འཕྲོས་འོག་གི་ཕྱོགས་སོང་བས། །རླུང་གིས་མེ་སྦར་ཐོད་པ་དྲོས། །རྫས་རྣམས་དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་སྟེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །སླར་ཡང་སྟེང་དུ་འོད་འཕྲོས་པས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས་ནས། །ཐོད་པའི་ནང་དུ་ཞུགས་གྱུར་པ། །གྲི་གུག་གིས་དཀྲུགས་གཉིས་མེད་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བྱིན་བརླབས་ནས། ཧཱུྃ། ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་འཁོར་བཅས་ལ། །འབྲས་ཆེན་ཁྲག་གི་ཨརྒྷཾ་དང༌། །མེ་ཏོག་བདུག་པ་བྱུག་པ་དང༌། །བདུད་རྩི་ལྔ་དང་ཤ་ལྔ་དང༌། །ཁུར་བ་ཤིང་ཏོག་སྣ་ཚོགས་དང༌། །བཅས་པའི་མཆོད་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །བདག་ཅག་དད་པས་འབུལ་ལགས་ན། །འཁོར་དང་བཅས་པས་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཧཱུྃ། བླ་མེད་མཆོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན། །ཤ་ཆེན་ལྔ་ནི་རི་ལྟར་སྤུངས། །བདུད་རྩི་ལྔ་ནི་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ། །རཀྟ་གི་ཝཾ་ག་བུར་དང༌། །ཨ་མྲྀཏ་དང་ཤ་ཆེན་སོགས། །དམ་རྫས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཐའ་ཡས་པ། །མཁའ་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་བཀང་སྟེ། །མགོན་པོའི་སྐུ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །མགོན་པོའི་གསུང་ལ་༴ །མགོན་པོའི་ཐུགས་ལ་༴ །ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བདུད་རྩི་བཟེད་ཞལ་སྦྲེང་བཞིན ། བྷྱོ། རིན་ཆེན་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་བུམ་པར་ནི། །འབྲུ་བཅུད་སྟོང་སྦྱར་ཛ་གད་དཔའ་བོས་གཏམས། །གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་མཆོག །འཐུངས་བས་འཚོ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་འདི། །འབུལ་ནི་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ། །བསྐང་ནི་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཨ་ལ་ལ་ཧོ་འདི་ནི་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨ་ལ་ལ་ཧོ་བཞེས་ཏེ་དགྱེས་པར་རོལ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏྲཀ་རཀྵ་ཛ་གད་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། བཟེད་ཞལ་གཅིག་ཏུ་ཁྲག་གི་མཆོད་ཡོན་སྦྲེང་བཞིན། བྷྱོ། རཀྟ་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བ་ལ། །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་རྦ་རླབས་ཁྱིལ་ལི་ལི། །མཁའ་དབྱིངས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་མཆོད་པ་དང༌། །འཕགས་པ་རྣམས་མཆོད་ལྕམ་དྲལ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཨ་ལ་ལ་ཧོ་འདི་ནི་༴ ཨ་ལ་ལ་ཧོ་བཞེས་ཏེ་༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏྲཀ་རཀྵ་རཀྟ་པི་པ་ཏོ་ཁཱ་ཧི། བྷྱོ། གཞོང་པ་རྣམ་དག་ཟླ་གམ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཚེ་དང་འགལ་གྱི་ཐུན་གཉིས་ཐུན་སྡེབས་ཏེ། །དཀར་གྱི་ཐིག་བཏབ་དམར་གྱི་གུར་ཕུབ་པ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་འདི། །འབུལ་ནི་༴ །བསྐང་ནི་༴ །ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ་བཞེས་ཏེ་དགྱེས་པར་རོལ། །ཨོཾ་སརྦ་བཛྲ་ཨཱ་ཙཱརྻ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལཱ་ཡ། དེ་ཝ་རཀྵ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ འདིར་ཤོག་འདིར་ཤོག །ཨཱ་གཙྪ་ཡ་ཨཱ་གཙྪ་ཡ། ཧཱུྃ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་ཡ་ཛཿ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལཱ་ཡ། ཤཱ་ས་ནཾ། ཨུ་པ་ཀཱ་རི་ཎཱཾ། ཨ་ཥཱ་པཉྩི་མ་ཀཱ་ལོ་ཡཾ། ཨི་དཾ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨ་པ་ཀཱ་རི་ཎཱཾ། ཡ་ཏི་པྲ་ཏིཛྙཱ། སྨ་ར་སི་ཏ་དཱ། ཨི་དཾ་དུཥྚཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། མ་ར་མ་ར། གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། དི་ན་མེ་ཀེ་ན། མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཨེ་ཨཱ་ར་ལླི་ཧོཿ ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁཱ་ཧི། ཏྲཀ་རཀྵ་ཁཱ་ཧི། ཏྲཀ་རཀྵ་ཐུན་བྷྱོ་ཁཱ་ཧི། ཏྲཀ་རཀྵ་རྦད་བྷྱོ་ཁཱ་ཧི། དམ་ཅན་མགོན་པོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས། དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་བཞེས་སུ་གསོལ། ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཡ་མ་རཱ་ཛ། ག་ཏ་ཀྵོ་བྷ་ཡ། ཀྵོ་བྷ་ཡ། པ་ཏ་ལི་པ་ཏ་ལི་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གྲྀཧྞ་བ་ལིཾ། གྲ་ཧ་གྲ་ཧ། ཨོཾ་མཾ་ཙཾ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ར་ཝཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཀྵིཾ་གྲྀཧྞ་བ་ལིཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། མདྱ་མཾ་ས་པུཥྤ་དྷཱུ་པ་རཀྟ། ཏ་ཏ་ལི་པ་ཏ་ལི་ཨཥྚ་ནཱ་ག་དེ་ཝ་ཡཀྵ་རཱཀྵ་ས་གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ། ཨི་མཾ་བ་ལིཾ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱུྃ་ཁ་ཧཱུྃ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཁ་ཁ་ཧཱུྃ་ཛཿ ཕེཾ་ཕེཾཿ ཧེཾ་ཧེཾ་མ་ཧཱ་ཌ་ཏཱ་ར་ཧཱ་ས་གརྫ་གརྫ་ཀྲྀཥྞ་ཝ་རྞཱ་ཡ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཏྲཀ་རཀྵ་མ་ཧི་དུན་བྷྱོ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ། ཏཱི་ཀྵྞ་ཀཱ་ལི་དུན་བྷྱོ། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། མ་མོ་ནག་མོ་བེ་ཏ་ལི། ཀུ་ལུ་ཀུ་ལུ། ཧ་ཧ་ཧ། མ་ཧཱ་མཾ་ས་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ། མ་ཧཱ་ཙིཏྟ། མ་ཧཱ་བ་སུ་ཏ། མ་ཧཱ་མཉྩ་མེ་ཙི། མ་ཧཱ་གོ་རོ་ཙ་ན། མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ། མ་ཧཱ་སུ་ར་ཏ། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ། མ་ཧཱ་ཀིཾ་ནི་རི་ཁཱ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷརྨ་པཱ་ལ། ལོ་ཀ་དྷརྨ་པཱ་ལ། ཀཱ་ལ་བི་ཏཱ་ཨམྦོ་ཥོ་ཌ་ཤ། ད་ཤ་དིག་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ནཱ་ཐ་ད་ཤ། དྭཱ་ད་ཤ་སབྟ་ཤྲཱི་ནཱ་ཐ། ཏྲི་རུ་དྲ་ཨ་ཤྭ་ཀ། སཔྟ་མཱ་ཏཱ། ཙ་ཏུར་བྷཱ་གི་ནཱི། ནཱ་བ་ཛྭ་ལཱ། ཙ་ཏུར་ཀཱ་ལ་དེ་ཝཱི། ཙ་ཏུར་ཎཱི་ཀ་རཱ་ཛཱི། ཨཥྚ་བིཾ་ཤ་ཏི་ཨཱི་ཤྭ་རཱི། དྭཱ་ད་ཤ་ཏིཥྛ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པས་གཏོར་མ་འབུལ་ལོ། །བཅུ་བཞི་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཐུགས་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེས་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས། །མི་ནུབ་རྫོགས་སངས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོར། །ཧཱུྃ་རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་མཆོག་ནས། །གཏུམ་ཆེན་གདུག་པའི་སྐུར་ནི་རྣམ་སྤྲུལ་པ། །ཞིང་སྐྱོང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་དུར་ཁྲོད་ནས། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཆེན་པོ་སྐུ་བཞེངས་འཚལ། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས། །མི་ནུབ་རྫོགས་སངས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོར། །ཧཱུྃ། གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ནས། །མེ་དཔུང་སྨུག་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །གསོད་བྱེད་ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྐུ་བསྐྱོད་འཚལ། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས། །མི་ནུབ་རྫོགས་སངས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོར། །ཧཱུྃ། སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་ལ། །དར་ནག་འཇོལ་བེར་དགུ་བརྩེགས་སྐུ་ལ་གསོལ། །ཐོད་པ་རིན་ཆེན་སྦྲུལ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས། །འཇིགས་བྱེད་གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ་པོ་སྐུ་བཞེངས་འཚལ། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས། །མི་ནུབ་རྫོགས་སངས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོར། །ཧཱུྃ། དྲག་པོའི་ལྗགས་ལས་ཧེ་དང་ཧཱུྃ་སྒྲ་འབྱིན། །ཨག་ཚོམ་སྨིན་མ་མེ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་འབར། །སྤྱན་མིག་ཁྲོ་གཉེར་བསྐྱོད་པ་གློག་ལྟར་འཁྱུག །གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་གནས་མཆོག་དེ་ཉིད་ནས། །ཟ་བྱེད་གདུག་པའི་ཚུལ་ཅན་སྐུ་བཞེངས་འཚལ། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས། །མི་ནུབ་རྫོགས་སངས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོར། །ཧཱུྃ། གྲི་གུག་འབར་བས་དམ་ཉམས་སྲོག་རྩ་གཅོད། །ཐོད་ཁྲག་དམར་པོས་དགྲ་བགེགས་སྙིང་ཁྲག་འཐུང༌། །མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཆར་ལྟར་འབེབས་པ་ཅན། །རྩུབ་འགྱུར་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་གནས་མཆོག་ནས། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོ་སྐུ་བཞེངས་འཚལ། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས། །མི་ནུབ་རྫོགས་སངས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོར། །ཧཱུྃ། སྟེང་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ནས། །ཕྱོགས་བཅུའི་མགོན་པོའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །སྣ་ཚོགས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་མཆོག་ནས། །སྤྲུལ་དང་ཡང་སྤྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་དག །ཐོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་རྣམས་སྐུ་བཞེངས་འཚལ། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་པ་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས། །མི་ནུབ་རྫོགས་སངས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོར། །ཧཱུྃ། བསྟན་པ་སྲུངས་ཤིག་ནག་པོ་ཆེ། །རྣལ་འབྱོར་སྲུངས་ཤིག་ཐུགས་དམ་ཅན། །ཕྱི་མའི་མུ་མཐར་ཐུག་གི་བར། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པའི་དུས་ལ་བབ། །ཧཱུྃཿཛཿ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་ཚོགས་རྣམས། །རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ལ། །གཟུགས་ཅན་མི་དང་གཟུགས་མེད་དམ་སྲི་ཡིས། །གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་བདུད་དཔུང་དང༌། །གདུག་པའི་སེམས་འཆང་ད་དགྲ་ཕོད་བཙུགས་རྣམས། །མ་རུང་གཏུམ་པོ་ཆེན་པོའི་ཞལ་དུ་སྟོབས། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་བསྒོས་བཞིན། །དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་བསྲུང་སྐྱོབས་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །བློ་གྲོས་བྱེ་བའི་སྟོབས་ལས་རབ་འབར་ཞིང༌། །དཀར་ཕྱོགས་བསྟན་སྲུང་གང་དུ་ཕྱོགས་བཅུར་དག །ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཙན་ཡལ་མེད་འདོར་རམ་ཀྱེ། །སྒྲུབ་བསྟན་འདི་ཉིད་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབས་མཛད་ལ། །འདའ་མེད་གྲོ་བོར་ཐ་ཚིག་རྗེས་བྲན་མཛོད། །ཅེས་དང༌། ཧཱུྃ། བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ནས༑ ༑དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོ་ཆེ། །འཁོར་དུ་ནག་པོ་སྟོང་གིས་སྐོར། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་ན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དེ། །ཉི་མ་གུང་ལ་ཤར་བ་བཞིན། །དགེ་འདུན་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་བསྟོད། །སྡང་བའི་དགྲ་བོ་ལས་ངན་རྣམས། །རྗེས་ཤུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མཛོད། །དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་སྒྲུབས། ། ཅེས་བསྐུལ་ལོ། །བཅོ་ལྔ་པ་ནི། སྐབས་འདིར་ཕྱག་བཞེས་ལྟར། མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་དང་ཕྱག་བཞི་པ་མ་ནིང་ཏྲཀ་ཤད་དུད་སོལ་མ་སོགས་གང་རིགས་སོ་སོའི་གཞུང་ལྟར་སྦྱར་འོས་པ་རྣམས་གྱེར་རོ། །བཅུ་དྲུག་པ་ནི། འཁོར་ལྔ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་མཆོད་བསྐུལ་རྒྱས་པར་བྱ་བའམ། ཡང་ན་སྟབས་གཅིག་ཏུ་འབུལ་བར་འདོད་ན་འདི་ལྟར་བྱ་སྟེ། ཨོཾ་ཨཱཿ་བིགྷྣནས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས་ནས། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨའི་སྣོད་ཨ་ལས་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་སུ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཤིང་ཏོག་འབྲུ་སྣ་རྩི་སྨན་ལྷ་ཀླུ་མིའི་བཟའ་བཅའི་བྱེ་བྲག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཡི་རི་བོ་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་བཟའ་བཏུང་བྱེ་བྲག་དུ་མས་གང་བར་གྱུར་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཆར་བཞིན་དུ་བབས་པས་ཟག་པ་མེད་པའི་འདོད་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཁྱབ་བདག་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཀརྨ་པ་ཡི་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་བའི་དབང་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གློག་འགྱུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་གཤེགས་པར་གྱུར། དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ། ལྕང་ལོ་ཅན་དང་རོལ་པའི་མཚོ། །རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་གནས་ཡུལ་ནས། །ཆོས་སྐྱོང་དབང་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་ཡིད་འོང་དང༌། །རབ་མཛེས་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་སྤོས། །སྒྲོན་མེའི་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་ཚོགས། །རོལ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་དུ་མ་འབུལ། །དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བཞེས་ནས་ཀྱང༌། །སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ། པཱ་དྱཾ། པུཥྤེ། དྷཱུ་པེ། ཨ་ལོ་ཀེ། གནྡྷེ། ནི་ཝིདྱ། ཤཔྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མ་གསོལ་བས་ཐུགས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་བ་ཎཱ་ཡ། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞནྟུ། ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ། མ་མ་སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། མ་མ་སརྦ་ཀརྨ་སི་དྡྷི་ཨ་མོ་གྷ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨཥྚ་ནཱ་ག་ཤ་དྷུ་ཏ་སཱ་ཧ་སྲ་ཀོ་ཊི་ཡཀྵ་རཀྵ་སཱ་སྭཱ་ཧཱ། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞནྟུ། ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ། མ་མ་སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། མ་མ་སརྦ་ཀརྨ་སི་དྡྷི་ཨ་མོ་གྷ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཕུ་ཏ་ཕུ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ། སིདྡྷི་སི་དྡྷི་སྥོ་ཊ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨི་དཾ་༴ ཨོཾ་བཛྲ་སཱ་དྷུ་ས་མ་ཡ་ཝཀ་ཏྲཾ་ཏྲཾ། ཤི་ནི་ཀྲ་མ་ནི། ས་མ་ཡ་སཱ་དྷུ། ཏྲི་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨི་དཾ་༴ བྷ་ག་ཝ་ཏི་ཏིཥྛ་རཀྵ་རཀྨོ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿཛཿ ཨི་དཾ་༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སིངྷ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཏྲི་ཧྲིཾ་ཛཿ ཌཱ་ཀི་ནི་སི་ན་ར་མ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཏྲི་ཧྲིཾ་ཛཿ ཡ་མ་ར་ཙ་དུ་དྲི་ཕུ་ཏྲི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨི་དཾ་༴ ཨོཾ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་བཛྲ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཡ་ཛཿ ཨི་དཾ་༴ ཨོཾ་གྷཱ་མུ་ཨ་ཛི་ཏི་དྷརྨ་དཱི་པེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་༴ ཨོཾ་ཨཉྫི་དྷ་རི་པཉྩ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཐང་ཀ་ར་མུན་ཉི་ཁུ་ཤ་ལི་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཏྲི་ཤཾ་བྷ་ནི་བཛྲ་སཱ་དྷཱུ་ས་མ་ཡ་བྷེ་ཏྲི་ཛཿཛཿ ཨི་དཾ་བཱ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པས་ཕུལ་ནས། ཧཱུྃ། བྱང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས། །སྔགས་ཀྱི་བདག་པོ་འཇིག་རྟེན་མཐུ་བོ་ཆེ། །དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་རྡོ་རྗེ་མཚན་ཅན་དང༌། །སྲིན་མགོན་ནག་པོ་ཐོད་པའི་ཕྲེང་བ་ཅན། །དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་པོ་སེངྒེའི་གདོང༌། །ཀླུ་དབང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་གཡུ་ཡི་སྒྲོན། །ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ལྷ་བཙན་གཉན་ཆེན་སྡེ། །རྡོ་རྗེ་རྫིང་བཙན་ཏིའུ་ལུང་ཐོག་བཙན་སོགས། །ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་སྤྲུལ་པ་འཁོར་དང་བཅས། །གཏོར་མ་འབུལ་བ་འདི་དག་བཞེས་ནས་ཀྱང༌། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང༌། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །རྟག་ཏུ་འདོད་དགུའི་དགེ་ལེགས་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཁྱད་པར་ཀརྨ་པཀྴིའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཞལ་བཞེས་ཐུགས་དམ་གཉན་པོས་རྗེས་དགོངས་ལ། །མི་མཐུན་རྐྱེན་ཞི་ཕྱི་ནང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས། །དགྲ་བགེགས་དཔུང་དང་བཅས་པ་ཐལ་བར་རློགས། །འཇིག་རྟེན་སེམས་ཅན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང༌། །བསམ་དོན་མཐའ་དག་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལོ། །བཅུ་བདུན་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿ བིགྷྣནས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས་ནས། རང་བཞིན་དབྱིངས་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་སྟེང༌། །མཚན་ལྡན་ཐོད་པ་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་མཉམ་པར། །རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེ་ལས་བྱུང་དམ་ཚིག་རྫས། །ཁ་དོག་དྲི་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་པ། །རླུང་མེས་བཞུ་སྐོལ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་བཀུག །གཉིས་མེད་འདྲེས་པས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། སྤྲོས་མེད་དབྱིངས་ལས་བཞེངས་པའི་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་གནས་ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ན་བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་མ་སྒོ་སྐྱོང་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་སྲུང་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན། བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་བོ། གྱད་ཡུལ་རྩ་མཆོག་གི་གྲོང༌། ཤམྦྷ་ལ། དཔལ་གྱི་རི་བོ། ཤྲཱི་ནཱ་ལེནྡྲ། ཟ་ཧོར་ནོར་བུའི་དགོན་པ། པུ་ལ་ཧ་རི། གྲོ་བོ་ལུང༌། ལ་ཕྱི་ཆུ་བར། ཙཱ་རི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ། གངས་རྒྱལ་ཏི་སི། དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོ། སྟོད་ལུང་མཚུར་ཕུ། གདན་ས་གོང་འོག་བར་གསུམ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ནགས་ཁྲོད་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་ཐོབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་གནས་པའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྲུང་མའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས། རང་བྱུང་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན། དཔལ་མཆོག་རེག་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱོར་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས། བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཟད་མི་ཤེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱ་ཀ་རོ་སོགས། རི་རབ་ཆེན་པོ་ལྷ་ཡི་གནས་གླིང་བཞི་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་ཡུག་ལ་སོགས་པའི་གཞི་དང་སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་འཇིག་རྟེན་ན་གནས་པའི་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། གཞན་ཡང་འབྱུང་པོ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ལོ། །བཞེས་ནས་འདུ་བྱེད་ངན་པ་དང༌། སྦྱོར་བ་རྩུབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྲུང་བ་དང་ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་དང་སྐྱོབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་པས་འབུལ་ལོ། །བཅོ་བརྒྱད་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ། གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང༌། །བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྐུ། །སློབ་དཔོན་ལ་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དང་པོར་མེ་ཏོག་ཕོག་པ་ཡི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འདུད། ། ཅེས་དང༌། བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་རྣམ་སྣང་མཛད། །ཐམས་ཅད་རིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་གཤིན་རྗེ་གཤེད། །ལག་ན་རྡོ་རྗེ་མི་གཡོ་མགོན། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེ། །འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་མ། །བཅོམ་ལྡན་གདན་བཞི་དུས་འཁོར་ལོ། །ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དང༌། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་མ་ལུས་ལ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ། ཅེས་དང༌། ཧཱུྃ། སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཀྱིས་གདུག་པ་ཅན། །ཚར་གཅོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ། །གྲོང་ཁྱེར་སུམ་བརྩེགས་འཇིག་བྱེད་པ། །གཏུམ་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །མདོག་ནག་གཟུགས་ཐུང་གཟི་བརྗིད་ཆེ། །གདུག་པ་ཚར་གཅོད་གྲི་གུག་གཡས། །གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་གསོལ། །ཐོད་ཕྲེང་ཅན་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ཁྲོས་པའི་ཞབས་བརྡབས་ས་གཞི་གཡོ། །འཇིགས་པའི་གད་མོས་རི་རབ་སྒྱེལ། །དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་སྙིང་འབྱིན་པ། །དམ་ཚིག་ཅན་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ཧཱུྃ་སྐྱེས་འབར་བ་ནག་པོ་ཆེ། །གདུག་པ་མ་ལུས་ཚར་གཅོད་པ། །མདོག་ནག་གཟུགས་ཐུང་གཟི་བརྗིད་ཆེ། །གྲི་གུག་ཐོད་པ་ཕྱག་ན་བསྣམས། །ཞལ་ནས་ཁྲག་འཛག་མཐུ་བོ་ཆེ། །གསུས་ཁྱིམ་ཆེ་ལ་མཐུར་དུ་འཕྱང༌། །མགོ་བོའི་ཕྲེང་བའི་དོ་ཤལ་ཅན། །གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་དབུས་གནས་ཤིང༌། །དབང་ཕྱུག་སྲས་པོ་དྲག་ཤུལ་ཆེ། །མཁའ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་སྟེ། །ལྷ་ཡི་དམག་དཔོན་བྱེད་པའི་ཚེ། །རྩ་གསུམ་གནས་ཀྱི་བདག་པོ་མཛོད། །དར་ནག་འཇོལ་བེར་སྐུ་ལ་གསོལ། །གསེར་སྐེད་རིན་ཆེན་སྐུ་ལ་བཅིངས། །ཕྱག་གཡས་ཙནྡན་བེང་ཆེན་བསྣམས། །གཡོན་པས་ཐོད་མཆོག་དཀུ་ལ་བརྟེན། །ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་ཚུལ་གནས་ཏེ། །དབུ་སྐྲ་ཁམས་ནག་ཐོར་ཚུགས་འཁྱིལ། །འཇིགས་བྱེད་ལྷ་ཡི་གཙོ་བོ་སྟེ། །བདུད་འདུལ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཧཱུྃ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིག་འཛིན་སྲས། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ཉན་སྲས། །ལྷ་རྣམས་བདེ་བར་བྱེད་པའི་སྲས། །མི་འཇིགས་སེངྒེ་ཉོན་མོངས་ཚོགས་ལས་རྒྱལ། །སྡེ་དཔོན་དཔའ་བོ་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །ཐུབ་མེད་དཔའ་བོ་ལྷ་མིན་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བསྟོད་བསྔགས་ཁྱོད། །གནོད་པ་འདུལ་བས་ངེས་པའི་སྐུར་སྟོན་ཁྱོད། །སྐྱེ་འགྲོ་ཕལ་ཆེར་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་གྱུར་ཁྱོད། །ཐུགས་རྗེ་དབང་གིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཁྱོད། །དགེ་སློང་དགྲ་བཅོམ་རྣམས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་མཉམ། །དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་རྣམས་དང་དཀའ་ཐུབ་མཉམ། །ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་ཆེན་རྣམས་དང་སྤྱོད་པ་མཉམ། །ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་རྣམས་དང་ལོངས་སྤྱོད་མཉམ། །ཡུན་རིང་དཀའ་བས་འགྲོ་བའི་དོན་བརྩོན་འཕགས། །སྨོན་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གྲུབ་པས་འཕགས། །འདོད་པ་བཞིན་དུ་ཞིང་ཁམས་སྐྱོང་བས་འཕགས། །རྟག་ཏུ་དམིགས་མེད་ཆོས་ལ་མི་གཡོ་འཕགས། །སྒྲོན་མ་མུན་སེལ་ཡིད་བཞིན་འབར་བའི་བདག །དཔའ་བོ་ཚོམ་ཚོམ་མེད་པ་གསང་སྔགས་བདག །རྒྱལ་སྲས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་བདག །དབང་བསྐུར་སྐལ་པ་བཟང་པོ་སྲིད་གསུམ་བདག །གང་ཚེ་ཅི་ཡིས་འདུལ་བ་ཤེས་པ་པོ། །ཅི་དང་ཅིས་འདུལ་སྤྲུལ་པར་ཤེས་པ་པོ། །ཅི་རིགས་གང་དག་བཤད་པར་ཤེས་པ་པོ། །བཤད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཇི་བཞིན་ཤེས་པ་པོ། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མཐོང་ན་དགའ་བའི་གནས། །སྤྱོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་གནས། །ངེས་པ་ལྷ་རིགས་སྤེལ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་གནས། །འཇིགས་བྱེད་འབྱུང་བ་མཐོང་ནི་དམ་ཚིག་གནས། །ཆོས་ལ་བར་ཆད་མེད་པས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས། །འཁོར་རྣམས་ལེགས་པར་སྐྱོང་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྔགས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྒྱས་པས་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས། །དགེ་ཚོགས་འཕེལ་བར་བྱེད་པས་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་བསྔགས། །འདྲེན་མཆོག་སྐྱོང་བ་སྲིད་གསུམ་ལྷུང་བ་འཛིན། །ཕོངས་པ་མི་བཟད་སྲོག་ཀྱང་གང་ཡིན་འཛིན། །རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་བཅས་པའི་འབྱོར་པ་འཛིན། །དབང་ཕྱུག་འགྱིང་བར་མཆོད་པའི་དོན་དུ་འཛིན། །བསྟོད་པར་འོས་པ་ཉེས་པ་སེལ་བར་བྱེད། །འདམ་རྫབ་སྐོམ་པས་འཁྲུགས་པ་ཞི་བར་བྱེད། །མིག་རྩ་དམར་པོས་སྲིན་པོ་བསྡིག་པར་བྱེད། །མདོག་ནག་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་བཀྲ་ཤིས་བྱེད། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོའི་རྒྱན་དང་བཅས། །སྤྲོས་པ་ཡོན་ཏན་མང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །སྤྲུལ་པ་རྣམ་པ་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས། །ཅི་འདུལ་ཐབས་ཀྱི་མཚོན་ཆ་ཀུན་དང་བཅས། །དུས་དང་སྦྱིན་པ་མཐུ་སྟོབས་ཅན་གྱི་རབ། །ཁྱབ་འཇུག་གཙོ་བོ་མཐུ་སྟོབས་གྲུབ་པའི་རབ། །གཟི་བརྗིད་འབར་བ་བཤེས་གཉེན་ཅན་གྱི་རབ། །བརྗིད་འཛུམ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་རབ། །སྙིང་རྗེས་འཁོར་བར་མི་གཏོང་ཐབས་མཁས་མཆོག །བློ་ལྡན་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་ཤེས་རབ་མཆོག །རྟོགས་ནས་དད་པས་ཁྱབ་པར་འབྱུང་བའི་མཆོག །ནད་རྣམས་སེལ་བར་བྱེད་པའི་སྨན་པའི་མཆོག །མཐའ་ཡས་གསང་སྔགས་གཞིར་གྱུར་ནག་པོ་ཆེ། །ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གྲགས་པ་ཆེ། །ལག་ན་རྩེ་གསུམ་ལོག་འདྲེན་དཔའ་བསྐུམ་ཆེ། །ཁ་གདངས་སོ་གཙིགས་གླང་ཆེན་ལྤགས་གྱོན་ཆེ། །ཚོགས་ཆེན་ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན། །དམ་ཆོས་རྒྱས་ཤིང་ཅིར་ཡང་སྟོན་པ་ཡིན། །ཞིང་འགྲོ་གནོད་པ་མེད་པར་སྐྱོབས་པ་ཡིན། །སྒྲིབ་སྤངས་དགེ་འདུན་ལེགས་པར་མཆོད་པ་ཡིན། །དཀོན་མཆོག་གཙུག་ལག་ཁང་ནི་སྐྱོང་བར་མཛད། །དགེ་བསྙེན་འཁོར་ཀུན་ལེགས་པར་འཕེལ་བར་མཛད། །གཞོན་ནུ་གཞོན་སྡེ་ཀུན་གྱིས་རྒྱས་པར་མཛད། །ལོག་འདྲེན་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་འདུལ་བར་མཛད། །ཧཱུྃ། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་གདགས་སྙིང་ལ་བསམ། །དད་པས་མཆོག་བསྐྱེད་དགའ་བ་འདི་མཐོང་ན། །ནད་བྲལ་མཐོང་དགའ་བསམ་པ་རྣམ་གྲུབ་ཁྱོད། །བསོད་ནམས་དཔལ་གྱིས་བརྒྱན་པས་རབ་མཛེས་ཏེ། །ཚོགས་བདག་བྱིན་རླབས་གྲུབ་པས་གནོད་པ་སེལ། །འདི་དང་ཕ་རོལ་གཉིས་ཀར་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །འདོད་པ་གཞན་ཡང་ཡིད་ལ་འབྱུང་བ་བཞིན། །དེ་བཞིན་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལག་ཏུ་སྦྱིན། །སྨན་སྡོང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་དུག་འཇོམས་འདྲ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུ་སྤྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྒྲིབ་པ་རྣམ་གཉིས་སྤངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྟོན་པས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདག་མེད་གཉིས་མེད་རྟོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་འདས་པའི་སྔོན་རོལ་དུ། །མཐའ་ཡས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱང༌། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མགོན་པོ་དཔལ་སྦྱིན་གོམས་པས་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་རོལ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་གནས་གཙང་དོན་ཡོད་ཐོབ། །བཟོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མདངས་བཟང་བཀྲག་རེ་གསལ། །བརྩོན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྟོབས་བཅུའི་རྩལ་དང་ལྡན། །བསམ་གཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྡོ་རྗེའི་གདན་མི་བསྐྱོད། །ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རིགས་ལྔའི་སྤྱན་དང་ལྡན། །འཇིག་རྟེན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ་བས་ཕྱག་ན་ཙནྡན་བཟུང༌། །དགེ་ཚོགས་སྟོབས་སུ་གྱུར་པས་སྤྱི་གཙུག་མཛེས་པ་འཕགས། །སྨོན་ལམ་དབང་དུ་གྱུར་པས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་མངའ། །ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འགྱེད། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུ་སྤྱོད་པས་ས་བཅུའི་གཙོ་བོ་མཛད། །ས་བཅུའི་གཙོ་བོ་ལགས་པས་ཆོས་ཀྱི་ཅོད་པན་འཛིན། །མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་ཅན། །ནག་པོ་ལྷ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་དེ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཁྱོད་ལ་བསྟོད་པས་བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་འཕེལ་བ་དང༌། །བདག་གི་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཐུགས་རྗེས་མཛད་དུ་གསོལ། །སྤྲོ་ན། ཧཱུྃ། ཆོས་དབྱིངས་གདོད་ནས་མ་བཅོས་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཀློང་ལས་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་ལ་རྗེས་ཆགས་གར་གྱི་ཉམས། །དགུ་ཡིས་དཔའ་བ་བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །ལོག་འདྲེན་བདུད་དང་རུ་དྲའི་གཡུལ་འཇོམས་འཇིགས་རུང་གཟུགས། །སྲིད་པ་གསུམ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཚུངས་མེད་ཀཱ་ལ་ཆེར། །མཆོག་ཏུ་དད་པའི་སྣང་བྱེད་ཟེར་གྱིས་ཡང་དག་པར། །ལེགས་ཕྱེས་ཡིད་ཀྱི་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པའི་བསྟོད་དབྱངས་ཕྲེང༌། །སྣ་ཚོགས་སྤྲོས་ཏེ་མཐའ་ཀླས་མཆོད་པའི་དངོས་པོ་བསྟར། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་མཐོན་ཀ་ཆེན་པོའི་ལྷུན་པོ་ཡི། །དཔལ་རྣམས་འཕྲོག་བྱེད་འཇིགས་མཛད་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་གཙོ། །ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གང༌། །མཐོང་ཙམ་ཉིད་ནས་མ་རུངས་དོན་སྙིང་འབོ་བྱེད་པ། །རྣམ་པར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །རྔམ་བརྗིད་བཟོད་དཀའི་གཟི་འབར་ཀུན་ཟླུམ་འཁྱིལ་བ་ལས། །ཁྲོ་གཉེར་མི་བཟད་རླབས་ཕྲེང་འཕྱོ་ཞིང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས། །སྨིན་མ་མེ་ཡི་འཁྲི་ཤིང་བསྐྱོད་ཅིང་ཁྲག་འཛག་ཞལ། །རབ་ཏུ་གདངས་ལས་སྐྱེ་རྒུ་ལྔ་པར་བྱེད་པ་ཡི། །གདུག་པའི་ན་བུན་དབྱར་སྐྱེས་ཕྲེང་བས་ཀུན་ཏུ་དཀྲིགས། །བསིལ་རི་ཚར་དུ་དངར་བའི་རྩེ་མོར་ཐུན་མཚམས་སྤྲིན། །གཞོན་ནུ་བཀོད་འདྲའི་ཟ་བྱེད་སྤུ་གྲི་རྣོན་པོ་འབར། །ཉམས་པའི་གཟུགས་ཕུང་རོལ་པའི་ཁྲག་གིས་གོས་གྱུར་ལ། །གློག་གི་ཞགས་པ་འབུམ་ཕྲག་བརྡལ་བའི་ལྗགས་ཀྱང་འཁྱུགས། །མི་བཟད་རྡུལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་རབ་བསྒྲེངས་ཀུན་འཇོམས་པའི། །དུས་མཐའི་འཐོར་རླུང་དྲག་པོ་ཤངས་ནས་འབུད་ཅིང་འཚུབས། །ཉི་གཞོན་བྱེ་བའི་ལྷུན་པོ་ལྟར་བུར་འབར་བའི་གཟི། །རྣམ་རྒྱས་རྩ་བར་ཁྲག་མཚོ་འཁྲུགས་པའི་འདྲེན་བྱེད་ཀྱང༌། །དབྱར་གྱི་ཆུ་འཛིན་སྲོད་ཀྱི་མུན་པར་དཀྲིགས་པ་ལས། །བདེ་འབྱུང་ཕྱོགས་ཀུན་འཁྱུགས་ཤིང་གོ་སྐབས་འབྱེད་པ་བཞིན། །ཨག་ཚོམ་སྨ་ར་མེ་རིའི་ཕྲེང་བའི་དོ་ཤལ་ཅན། །སྲིད་རྩེར་སླེབས་པའི་མི་བཟད་འབར་བའི་རལ་པའི་ཚོགས། །དམར་སེར་དུས་ཀྱི་མེ་ལྟར་འཁྲུག་ཅིང་གཡེང་པ་ལས། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་རབ་འགྱེད་རྡོ་རྗེ་ཡི། །གནམ་ལྕགས་མདའ་འབེབས་ཁྲག་གི་ཐིག་རྒྱུན་འཐོར་ཞིང་འབྲུབ། །ལྕེ་གཉིས་དབང་པོས་ཚངས་པའི་གནས་སུ་མདུད་བྱས་ལ། །གྱེན་དུ་རལ་པའི་རྩེ་བྲན་བཅིངས་ཤིང་ལྷབ་ལྷུབ་ཀྱི། །དར་འཕན་བསྐྱོད་པའི་བཻཌཱུར་ལས་སྐྱེས་དབང་རྟགས་རྒྱ། །རིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཛེགས་པ་བཞིན། །སྟོན་དུས་རྣམ་རྒྱས་རྒྱུ་སྐར་བདག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང༌། །མོག་པོར་བྱེད་པའི་ཚངས་སོགས་མཐུ་ཆེན་སྡེ་དཔོན་དག །ཕ་རོལ་དུ་བྱས་ཤ་དང་ཁྲག་སྤངས་ཐོད་པ་ལྔ། །གདེངས་ཀ་ཅན་དག་གཙུག་ན་འཛིན་པའི་དབང་གི་རྒྱལ། །རང་འོད་འཕྲོ་བས་སྲོད་ཀྱི་མིག་སྨན་ཆར་ཅན་འཇོམས། །རྣམ་རྒྱས་རིན་བྲལ་ཏོག་གིས་རབ་བརྗིད་ལེགས་སྤྲས་པ། །ཛམྦུའི་གསེར་གྱི་ཉག་ཐག་གིས་སྦྲེལ་དབུ་ལ་བརྒྱན། །གསལ་བའི་མཛེས་མའི་ཚོགས་རྣམས་འོད་ཀྱི་སྐུད་པ་ཡི། །དྲྭ་བར་བསྟར་བའི་དོ་ཤལ་སྐྲ་ཡི་མཚམས་ན་མཛེས། །ཉི་གཞོན་ཡིད་ཀྱི་ཁྱེའུ་ལག་པའི་འདུ་བྱེད་ཀྱིས། །རྣམ་པར་བསྐྲུན་པའི་པ་ཏྲ་འཁྱིལ་བ་སྙན་ཤལ་འཆང༌། །དེ་ཡི་འོད་ཀྱིས་ལེགས་ཕྱེས་དཀར་མིན་འདབ་བརྒྱ་པ། །ལང་ཚོས་བརྒྱན་པ་དག་ཀྱང་སྙན་གོང་ཕན་ཚུན་འགྲན། །རྣམ་སད་ལུས་ཕྲའི་ལག་སེན་ཡལ་འདབ་བསྐྱོད་པ་ལས། །ལེགས་པར་འཐོན་པའི་དར་གྱི་ཅོད་པན་ཕུར་མ་གཡོ། །ཤིན་ཏུ་དམར་བའི་མཐིལ་མཚན་ལྕགས་ཀྱུ་ཇི་བཞིན་དུ། །རྣོ་ཞིང་གུག་པའི་སེན་མོ་ཟངས་འོད་རབ་ཏུ་འབར། །ཤ་ཚོགས་རྣམ་རྒྱས་སྦོམ་ཞིང་རགས་པའི་ཕྱག་ཤུགས་ཀྱིས། །རི་རབ་ཚོགས་པོར་འཕེན་བྱེད་གཡས་པར་མཐའ་བྲལ་བའི། །ལྷ་ཡི་རྫིང་ལས་དྲངས་པར་ཨིནྡྲའི་ཉིང་ཁུ་ཡིས། །བྲན་པའི་མདངས་དང་དུག་གི་ཟེར་འཐོར་ཟླ་བ་ཕྱེད། །དབྱིབས་ལྟར་འབར་བའི་རྡོ་རྗེས་རབ་མཚན་ཉམས་པ་ལ། །བསྡིགས་པ་ཙམ་གྱིས་སྲོག་རྩ་དམར་པོ་ཆད་བྱེད་པ། །བསྐལ་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བའི་གདུག་པའི་གྲི་གུག་འཕྱར། །དཀར་ཞིང་འཚེར་བའི་བྷནྡྷའི་སྐྱོགས་སུ་དཀར་མིན་གྱི། །བློ་ལྡན་མཆོག་ལ་སྡང་བའི་དགྲ་དཔུང་སྡེར་བཅས་པ། །སྲོག་སོང་དུ་བྱས་ཁོང་ཁྲག་རླབས་ཕྲེང་འཕྱོ་བ་དང༌། །སྦུ་གུ་དང་བཅས་སྙིང་ཚོགས་བར་མེད་ཞལ་དུ་འདྲེན། །རྣམ་རྒྱས་གསུས་ཁྱིམ་མཐུར་དུ་འཕྱང་ཞིང་ལྷུན་ཆགས་པའི། །སྐུ་ཡི་རི་བོ་དར་གྱི་འཇོལ་བེར་སྣ་ཚོགས་པའི། །ཁ་དོག་རི་མོ་བཀྲ་བས་གཡོགས་པར་རིན་ཆེན་གྱི། །ཕྲ་ཚོམ་དུ་མས་མཛེས་པར་སྤུད་ཅིང་ཡིད་འཕྲུལ་བའི། །ལྷུ་ལྡན་གསེར་གྱི་སྐ་རགས་བཟང་པོ་དམ་པོར་བཅིངས། །མཐིང་ནག་རྔམ་བརྗིད་འཇིག་རྟེན་མུན་པར་བྱེད་པ་ཡི། །འཇོལ་བེར་བཀླུབས་པའི་སུལ་ནས་ནག་པོའི་རྩ་ལག་དཔུང༌། །འཇོམས་བྱེད་དྲག་པོའི་མཚོན་ཆར་འབེབས་ཤིང་སྒྲུབ་པོ་ལ། །འདོད་པ་འཇོ་བ་ཟླ་བའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་འཐོར། །ཕ་རོལ་ཕྱོགས་གྱུར་མཆོག་བསྟན་ལ་འཚེའི་དགྲ་བོ་དང༌། །དྲེགས་ལྡན་མི་མིན་བསྒྲལ་བའི་མགོ་བོ་ཁྲག་གི་རྒྱུན། །ཐོལ་ཐོལ་ཕྱུར་བ་དུ་མ་ལུས་ཅན་རྒྱུ་རློན་གྱི། །ཐག་པར་བརྒྱུས་པ་མགུལ་དུ་དཔྱངས་ཤིང་རྣམ་པར་ཟ། །དེ་ཡི་རུས་པ་ལས་བྱས་དྲག་པོའི་སེ་རལ་ཁ། །རྒྱུ་སྐར་ཚོགས་པ་ཁྱོད་སྐུ་ནམ་མཁའི་རྒྱན་དུ་མཛེས། །དུག་གི་མཆེ་ཅན་སྦྲུལ་གདུག་མིག་སྨན་གྱིས་བྱུག་པའི། །ག་ཤལ་དང་ནི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བརྒྱན་པ་པོ། །རཱ་གའི་མདངས་འཛིན་ལེགས་ལྡན་ལྷ་དམག་བྱེ་བའི་རྫོངས། །རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་ཏོག་དང་གནམ་ལྕགས་འབིགས་བྱེད་པའི། །ཟུར་གསུམ་དབལ་སོ་རྣོན་པོས་རྩེ་མོར་རབ་སྤྲས་པའི། །བིང་ཆེན་གཡོན་ལོགས་དཔུང་པར་བརྟེན་ཅིང་དྲག་ཤུལ་གྱི། །གར་སྟབས་བསྐྱོད་པས་སྲིད་གསུམ་གནོན་ཅིང་རི་ཡི་དབང༌། །འགྱེལ་ཞིང་ནག་པོའི་བློ་གནས་ལུས་ལ་རྣམ་པར་འབེབས། །མཐུར་དུ་བཞིན་ཕྱོགས་དཔལ་དང་གཟི་ཉམས་དོན་སྙིང་ཚོགས། །སྐྱུགས་ཤིང་འབོ་བའི་མ་རུངས་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཆེ། །ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་བསྒྱེལ་བའི་སྟེང་ན་བརྗིད་ཅིང་འགྱིང༌། །ཚ་ངར་མིག་བུ་འཛོ མས་པའི་འོད་དང་སྲེག་བྱེད་ཀྱི། །ནམ་མཁའི་ཐིག་ལེ་ཡངས་པོར་བརྡལ་ཞིང་མཆོག་རྒྱས་པའི། །དྲི་བྲལ་སྣ་ཚོགས་འདབ་མ་རབ་བཞད་ཆུ་ལས་སྐྱེས། །གེ་སར་ལང་ཚོ་ངོམས་པའི་གདན་དང་རལ་གྲིའི་སོ། །མཐའ་དག་གཤིབས་འདྲའི་སྔོ་ནག་འོད་འབར་སྐྱི་གཡའ་བའི། །བཻཌཱུརྻའི་བྲག་སྟེང་དུས་ཀྱི་འཐོར་རླུང་དྲག་པོ་དང༌། །མི་བཟད་རབ་འབྱམས་མུན་པར་འཐིབས་པའི་དུད་སྤྲིན་ཀློང༌། །བསྐལ་པའི་ཞུགས་ལྕེ་ཆུང་ངུར་བྱེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །མེ་ཕྲེང་ལྷག་ལྷག་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་ཀློང་གང་སྐུ་ཡི། །གཟི་བྱིན་དྲི་མེད་དབང་སྔོན་ལྷུན་པོར་སྟོང་ལྡན་པའི། །ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་བྱེ་བས་འཁྱུད་པ་ཟིལ་གནོན་པའི། །མཐུ་སྟོབས་འོད་འབར་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་ལེགས་ལྡན་ལྷ། །ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ཟླ་ཞུན་མཚོ་ལས་ཕྱུང་འདྲའི་དཀར་གསལ་བརྗིད། །ཤེལ་གྱི་གྲི་ཐོད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ཐོགས། །གར་གྱི་ཉམས་ལྡན་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་དང་སྦྱོར། །སྐུ་མགོན་ཚེ་འཛིན་དྲི་མེད་ལྷ་ཡི་ལྷ། །གཟི་བྱིན་ཉི་མ་འབུམ་བརྡལ་ནོར་གྱི་དབང༌། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱན་མཛེས་དངོས་གྲུབ་ཆར། །མཐའ་ཡས་རབ་འབེབས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་བའི། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མཆོག་གི་དགེ་མཚན་རྒྱས། །རཱ་གའི་འོད་འབར་གྲི་གུག་ལྕགས་ཀྱུ་ཐོད། །དམར་ཆེན་འཁྱིལ་བར་རོལ་ཞིང་སྡང་མིག་གིས། །ཐམས་ཅད་མྱོས་ཤིང་དབང་སྡུད་གསུང་གི་སྒྲས། །སྲིད་པ་ཟིལ་གནོན་མགོན་པོ་འཇིག་རྟེན་རྒྱལ། །ཆར་སྤྲིན་འཁྲུགས་ཀློང་དམར་ཟླུམ་ཉི་མའི་སྤྱན། །ཁ་གདངས་གློག་གི་ལྕེ་འཁྱུགས་ཁྲག་རལ་གཡེང༌། །རྩལ་ཆེན་སྟག་ཞོན་ལག་བརྒྱས་མཚོན་ཆ་འཆང༌། །ཕྲིན་ལས་ཐོག་འབེབས་ཁྲག་རྔམ་སྲོག་ལེན་མགོན། །མེ་ལོང་ཤེལ་གྲི་དག་བྱེད་རྒྱུན་འབེབས་པའི། །བུམ་པ་ཐོད་འཆང་བཻཌཱུའི་ལྷུན་པོ་བཞིན། །ཀུན་གསལ་འོད་འཕྲོ་སྒེག་པའི་ཉམས་ལྡན་ཞིང༌། །ཐུགས་ཀློང་ཀུན་ཁྱབ་རྙོགས་མེད་མཆོག་སྩོལ་མགོན། །རལ་གྲི་མདུང་དང་དགྲ་སྟྭ་ཐོད་ཁྲག་འཆང༌། །དྲག་ཤུལ་གོམ་པས་སྟོང་ཁམས་ཡུད་ཀྱིས་བསྐོར། །ཧ་ཧའི་ང་རོས་དྲེགས་བྱེད་དོན་སྙིང་འབྱིན། །ལས་མྱུར་དཔལ་མགོན་སྲས་མཆོག་ལྷ་མིན་འཇོམས། །ཁྲོ་གཉེར་དྲག་པོར་གཡོ་བའི་གདོང་ལྡན་ཞིང༌། །ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཀྱིས་དཔའ་བ་རྟ་ན ག་ཞོན། །ཁྲོ་ཆེན་ཚོགས་ཀུན་སྐྲག་ཅིང་ཕམ་བྱེད་པ། །ཁྲོ་རྒྱལ་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་མགོན། །མི་སྡུག་ཁྲོ་གཉེར་གྱིས་གང་གདོང་ངོམས་ཤིང༌། །ལག་ན་མཚོན་ཐོགས་རྔམས་ཀྱང་ཁྱོད་ལྟར་མིན། །སྣང་བྱེད་ནམ་མཁའི་ཐིག་ལེ་འོད་སྟོང་པ། །གཅིག་ལས་གཉིས་པའི་གཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་བཞིན།། དཔལ་ཆེན་ཡོན་ཏན་དུ་མས་མངོན་དཔའ་བ། །རབ་འཇིགས་ཁྲོས་པས་འདུལ་ལ་ཆེ་རབ་མཁས། །རྣམ་དག་ཕྲིན་ལས་རླབས་ཕྲེང་ཕྱོགས་རྣམས་སུ། །ཀུན་ཏུ་གཡོ་བའི་སྤྲིན་གྱིས་རྣམ་ཀུན་དཀྲིགས། །བསྐལ་མེའི་ཚ་ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཀློང༌། །ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་པའི་ང་རོ་ཆེར། །སྒྲོགས་པས་སྟོང་གསུམ་རབ་འབྱམས་གཡོ་ཞིང་རྡེབ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་ཀྱང་འཇིགས་ཤིང་ལངྐའི་རྒྱལ། །རྣམ་པར་རྨོངས་དང་རེངས་བྱེད་ལོག་འདྲེན་སྡེ། །སྙིང་ཡང་ཚལ་བར་བརླག་པའི་ནག་པོ་ཆེ། །ཁྱོད་ཐུགས་མི་གཡོ་མཁའ་ལྟར་རྟག་ཅིང་ཁྱབ། །ཟབ་ཡངས་རྙོག་མེད་དེ་བཞིན་སྤྲོས་མཐའ་དབེན། །བརྗོད་བྲལ་ཀུན་མཁྱེན་ཡང་དག་རིག་པ་ཆེ། །ཁྱོད་ཞལ་ཉི་མ་མཐོང་བས་ལོག་ལྟའི་དགྲའི། །ཀུ་མུད་དཔལ་ཉམས་བློ་ལྡན་བསྔགས་པ་ཡི། །ཡིད་ཀྱི་པད་ཚལ་ཅིར་ཡང་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཞི་བར་གནས་ཀྱང་ཀུན་རྟོག་གིས་དཀྲུགས་པའི། །དགྲ་སྡེའི་དམག་དཔུང་འཇོམས་ཕྱིར་གནག་པ་ཡི། །བཞིན་དང་འབར་བའི་མཚོན་ཐོགས་རྒྱོབ་སོད་ཀྱི། །འབྲུག་སྟོང་སྒྲ་ལྡིར་ཁྲག་འཐུང་རྔམས་པ་པོ། །ཁྲོ་བར་བསྟན་ཀྱང་ལོག་པར་འཕྱན་པ་ལ། །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་བྱམས་ཆེན་ཐབས་མཁས་ཀྱི། །མདུད་པ་ནམ་ཡང་མི་ལྷོད་ཐུགས་བསྐྱེད་གོ། །བཙན་བགོས་རྣམ་གྲོལ་བདེ་བ་མཆོག་སྩོལ་བ། །གང་གི་བེང་ཆེན་ལྷ་དམག་སྲོག་ཤིང་རྩེར། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཟླ་བའི་བ་དན་གཡོ་བ་ཅན། །སྲིད་བླར་བསྒྲེང་བས་གདུག་ཅན་མིང་ལྷག་མར། །བྱས་ཏེ་དཀར་ཕྱོགས་སྣང་བའི་དགའ་སྟོན་རྒྱལ། །མཆོག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ། །བསམ་བརྗོད་བློ་ཡི་ར་བ་ལས་བརྒལ་ཀྱང༌། །འགྱུར་མེད་དད་པའི་རྩ་བ་རབ་བརྟན་ཅིང༌། །མཐའ་ཡས་རྣམ་ཐར་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མཐུས། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་བཟང་པོས་ཀུན་བླངས་ཏེ། །ཁྱོད་ཉིད་ཁོ་ནའི་རྣམ་འགྱུར་བ་སྤུ་ཡི། །རྩེ་མོ་བརྒྱར་གཤག་ཆ་ཤས་རབ་ཕྲ་བར། །བསྔགས་ཚིག་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོའི་ཏམྦུ་རའི། །རྒྱུད་ལས་རབ་དྲངས་བརྗོད་འདིས་རྣམ་དཀར་བའི། །ལེགས་བྱས་ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་བསྲུབས་པ་ལ། །ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་འོད་དཀར་ཅན། །དགེ་བའི་བསིལ་ཟེར་འབུམ་ཕྲག་འཕྲོ་བ་ཡིས། །སྟོབས་ལས་མཆོག་གི་བསྟན་ལ་རབ་སྡང་ཞིང༌། །ཧ་ལའི་མེ་ཏོག་ཁོ་ནས་རྒྱས་པ་ཡི། །སྒྲུབ་པོ་ལ་འཚེ་སྐྱེ་རྒུ་སྡུག་བསྔལ་ལ། །སྒྲེ་བའི་མི་བསྲུན་སྲོག་དབང་དཔལ་ཉམས་ཤིང༌། །དྲི་མེད་རིན་ཆེན་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་པ་ཡི། །སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་ཞབས་བརྟན་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས། །བཞེད་དོན་མཐར་ཕྱིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྡེ། །བར་ཆད་གཡུལ་རྒྱལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རུ་མཚོན་ཕྱར། །ཚེ་བསོད་དཔལ་རྒྱས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྒྱུར། །ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་འདོད་འདྲས་བདེ་བླག་སྨིན། །མཐར་ཐུག་བཅོམ་ལྡན་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །གོ་འཕང་དམ་པར་ངལ་མེད་བགྲོད་པར་ཤོག །གཞན་ཡང་མི་མཐུན་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི། །བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས། །སྐྱེ་རྒུ་ཆོས་བཞིན་རབ་སྤྱོད་དགའ་དང་བདེ། །ཕུན་ཚོགས་འབྲས་བུའི་བཅུད་ལ་རྩེ་གྱུར་ཅིག ། ཅེས་དང༌། བྷྱོ། རླུང་ནག་འཚུབས་མ་དགུ་ཀློང་འཁྱིལ་བའི་དབུས། །ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་ཐོད་པའི་སྐུ་མཁར་ནས། །མ་ཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་ནི། །སྲིན་པོ་ནག་པོའི་ཆུང་མ་རལ་པ་ཅན། །གསང་བའི་ལྷ་མོ་བོང་ཞོན་དབང་ཕྱུག་མ། །ཞལ་ནི་ཟླ་ལྟར་བཞད་པས་མུན་པ་སེལ། །རྔམས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཐོད་ཁྲག་དམར་ལ་རོལ། །སྐྱེ་བ་རྣམ་བཞིའི་འགྲོ་བའི་དོན་སྟོན་མ། །ཁྱོད་ནི་ནག་མོ་འབུམ་གྱི་དབུས་ན་བཞུགས། །དབང་ཕྱུག་དྲག་མོ་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་སྟེ། །ཁྲོ་མོ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན། །ཉེར་བར་དམ་ཚིག་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །རྡོ་རྗེ་ནག་མོ་མཆེ་བ་གཙིགས་པའི་ཞལ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་སྦྱོར་བའི་ཡུམ། །སྲིད་གསུམ་ཟ་བར་བྱེད་པའི་ལྷ་མོ་ལ། །ཤིང་ལོ་རླུང་ཁྱེར་ས་ལ་མ་ཕོག་ང་ལ་ཡོད། །མི་དབང་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་ཤ་ནི་སྐམ་ལེགས་དང༌། །མཚལ་གྱི་ཤིང་ཏོག་སྐམ་པོ་བུ་ལ་ཡོད། །རྣམ་དག་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མས་མཉེས་མཆོད་འབུལ། །མ་བུས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །བྷྱོ། སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་ཡང་དག་ཞི་བའི་ངང༌། །ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་མཆོག་རྣམ་དག་བདེན་པའི་ཡུམ། །གདོད་ནས་གཉིས་མེད་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ནི། །དཔལ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་འཕགས། །འདི་ལྟར་རྣམ་དག་བརྗོད་མེད་ངོ་བོ་ལས། །བྱིས་པ་རྣམས་ནི་བསྟོད་པ་བྱེད་པས་བསླུ། །བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་པོར་རབ་བཏགས་ནས། །གཟུགས་ཅན་ཚུལ་དུ་གང་ཞིག་བསྟོད་པའི་ཚིག །རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཐུགས་ཆུད་ཁྱོད་ལ་ནི། །ཚིག་དང་ཡི་གེའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་རྣམས། །ནམ་ཡང་གྲོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཉིད་མིན། །གདོད་ནས་གཉིས་མེད་བདེ་ཆེན་མ་རྟོགས་པར། །ཁྱོད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་རྟགས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ། །དོན་ཏུ་བཟུང་ནས་གང་ཞིག་བསྟོད་པ་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་བསྟེན་ནས་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བར་འགྱུར། །གང་ཞིག་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཤེས་པ་དང༌། །གདོད་ནས་གཉིས་མེད་སྙིང་པོ་བསྒོམ་ནུས་ན། །གང་ཟག་དེས་ནི་ཁྱོད་ཉིད་བསྟོད་པ་ཡིན། །ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་དང་ཁ་དོག་འཛིན་པ་ཡིས། །བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་འདས་པར་རབ་བལྟས་ཀྱང༌། །ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་དང་ཁ་དོག་མཐོང་མི་ནུས། །གང་ཞིག་གཟུགས་སུ་མི་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང༌། །སྒྲ་དང་ཚིགས་དང་བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །ཁྱོད་ཉིད་བལྟས་ཀྱང་བསྐལ་པར་མི་མཐོང་སྟེ། །འདི་དག་སྤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དེ་ཡིས་ནི། །ཁྱོད་ཀྱང་མཐོང་ལ་དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང༌། །གང་ཞིག་ལུས་ངག་བལྟ་བས་ཁྱོད་བསྒྲུབ་ན། །བླུན་པོ་དེ་ཡིས་ནམ་ཡང་ཁྱོད་ཉིད་སྤངས། །ལུས་ངག་སྤངས་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཁྱོད་མཆོད་པས། །མཆོད་ན་དངོས་གྲུབ་དེ་ཡིས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཁྱོད་ནི་རྒྱལ་བ་མང་པོའི་ཡོན་ཏན་སྡུད། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་རོལ། །ཟབ་མོ་དབུ་མའི་རང་བཞིན་སྟོན་པའི་ཕྱིར། །མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པ་འདིར། །ཕྱི་རོལ་ཚུལ་གྱིས་ཐམས་ཅད་འདྲེན་མཛད་མ། །ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་ནི་འདི་ལྟར་རབ་བརྟགས་པ། །སྒྲིབ་པ་མང་པོ་སྟོང་ཉིད་ངང་དུ་གཤེགས། །སྟོང་ཉིད་དམ་པ་སྟོང་པ་ཡང་དག་ཁྱོད། །སྟོང་པ་གཉིས་མེད་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟོད། །འདི་ལྟར་བསྟོད་ན་བསྟོད་པར་འགྱུར་དྲང་བས། །ཁྱོད་ནི་བསྟོད་པའི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་ཡང༌། །བྱིས་པ་དྲང་ཕྱིར་ཁྱོད་ལ་འདི་ལྟར་བསྟོད། །སྤྲོ་ན། བྷྱོ། བསྐལ་པ་མང་པོར་རང་རྒྱུད་ཆེར་སྦྱངས་ནས། །སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་ཕན་པའི་སྐུར་སྟོན་ཅིང༌། །བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་པ། །གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཁྱོད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ནམ་མཁའི་མཐའ་འདྲ་སྟེ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ན་རོལ། །སངས་རྒྱས་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་གཟུགས། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རང་བཞིན་སྐུ་མཆོག་རྐྱེན་གྱིས་མ་བསྐྱེད་ཀྱང༌། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་སྔགས་ལས་སྐུ་གྱུར་པ། །ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཅན། །གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །བསྐལ་པ་མང་པོར་མཐོང་བའི་ལམ་བརྙེས་ཀྱང༌། །བླུན་པོ་རྣམས་ལ་སྟོན་ཕྱིར་གཟུངས་སྔགས་སྟོན། །ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བྱིན་བརླབས་ནས། །སྲིན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱོང་མཛད་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྲུ་བརྒྱད་གསང་སྔགས་ལས། །སྦྱོར་བ་མང་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་མཛད་ཅིང༌། །གསང་སྔགས་བཅོ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་སྤོར་མཛད་མ། །སྦྱིན་སྲེག་སྐྱོང་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དྲག་པོ་འདུལ་ཕྱིར་རོ་ལངས་སྐྱོང་མཛད་དེ། །ཡི་གེ་བཅུ་གསུམ་དངོས་གྲུབ་འབེབས་མཛད་མ། །གཅིག་པུར་གྲུབ་པ་རྟགས་ཀྱི་རལ་གཅིག་མ། །གསང་སྔགས་བཅུ་གཅིག་སྟོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཡི་གེ་བཅོ་ལྔའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྲིན་མོས་འདུལ། །གསང་སྔགས་བཅུ་གཉིས་དགུ་ཚིགས་རྐང་གིས་གནོན། །སུམ་ཅུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མདོས་པར་མཛད། །ཡི་གེ་བཅོ་བརྒྱད་མཚན་མས་འདུལ་ཕྱག་འཚལ། །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སྤུ་གྲིའི་སྔགས་སྟོན་མ། །ཡི་གེ་བཅུ་གཅིག་བཀྲ་ཤིས་ཤ་བ་རི། །ཆོམ་རྐུན་ཟློག་མཛད་བཅུ་བཞི་མཱ་རི་ཙྱེ། །སྐུལ་མཛད་གསང་སྔགས་ཉི་ཤུ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཡི་གེ་བཅུ་གཉིས་མཚན་མ་ཐུགས་ལས་སྐྱེས། །ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་གཞོན་ནུའི་ལྕེ་སྤོར་མ། །ཡི་གེ་རྩ་བཞིའི་ཡི་གེ་སྟོན་མཛད་ལྷ། །གསང་སྔགས་རྩ་བཞི་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཡི་གེ་རྩ་དགུ་ཟས་ཀྱི་རྟགས་སྟོན་མ། །ཡི་གེ་བཅོ་བརྒྱད་དགྲ་བཞི་གསོད་མཛད་མཐུ། །ཕྱག་རྒྱ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱོང་མཛད་མ། །ཡི་གེ་དྲུག་པ་འབྱུང་བ་ཁྱོད་ཕྱག་འཚལ། །ཐམས་ཅད་རྟགས་སུ་ཆེ་བས་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན། །མི་དབང་ཡི་གེ་རྩ་གཅིག་ཉིད་ཀྱིས་འདུལ། །སྦྱིན་སྲེག་རྣམ་གསུམ་ཡི་གེ་ལྔར་སྟོན་མ། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བདེ་གཤེགས་སྐུ་ལྔ་བརྙེས་པ་ཁྱོད་ལགས་ཏེ། །ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་སྲིད་པ་དུས་བཞིའི་ལྷ། །གསང་སྔགས་བརྒྱད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གསོད་པའི་བདུད། །གསང་སྔགས་ཡིག་དགུའི་ཕོ་ཉ་ཁྱོད་ཕྱག་འཚལ། །ཨེ་ཝྃ་མཱ་ཡཱ་ལས་བཞི་སྲིད་པར་སྟོན། །དམ་ཚིག་གཉིས་སྲུང་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ལས་ལས་གྲུབ་པ་རྣམས། །ཁྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་རྟོགས་པར་རབ་ཏུ་དཀའ། །དཀར་པོའི་ཕྱོགས་འཛིན་ལྷ་དམག་རྒྱས་མཛད་པས། །ཁྱོད་ལ་ལྷ་རྣམས་ཕྱག་བགྱིད་རྟག་ཏུ་སྐྱོང༌། །ཅེས་དང༌། བྷྱོ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྟེ། །དོན་དམ་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཉིད་འདི་ལས་བཙལ། །དོན་དམ་ཀུན་རྫོབ་གཉིས་སུ་མེད་པས་བདེན། །འཁོར་བ་མྱང་འདས་གཉིས་སུ་མེད་པས་ཟབ། །སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་གཉིས་སུ་མེད་པས་འཕགས། །ལས་དང་རྣམ་སྨིན་གཉིས་སུ་མེད་པས་བསྟོད། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་སུ་མེད་པས་སྨིན། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་མེད་གཅིག་གི་ངང༌། །སྤྲོས་དང་སྤྲོས་མེད་དོན་དམ་དབྱིངས་ཀྱིས་བསྡུས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་ཚོགས་ཆེན་ཏེ། །མཐོང་དང་དམ་པ་གཉིས་མེད་དག་པས་བསྟོད། །བདག་དང་གཞན་གྱི་ཆོས་ནི་ངང་ཚུལ་གཅིག །གཟུང་དང་འཛིན་པ་གཉིས་མེད་ཟབ་མོའི་མཐུ། །མཐོ་རིས་ངན་སོང་གཉིས་བྲལ་དག་པའི་ཞིང༌། །བཟང་ངན་གཉིས་མེད་རང་བཞིན་གཅིག་གིས་བསྟོད། །བསྐྱེད་མེད་རྫོགས་པ་གཉིས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག །སེམས་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་མེད་སེམས་ཉིད་དེ། །སྒྲུབ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་མེད་གྲུབ་པའི་ངང༌། །བདག་གཞན་གཉིས་མེད་ཚུལ་མཆོག་གཅིག་གིས་བསྟོད། །ཡབ་དང་ཡུམ་མཁའ་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དོན། །སྟོང་དང་མི་སྟོང་གཉིས་མེད་ཞི་བའི་ངང༌། །གྱུར་དང་འགྱུར་མེད་རྩོལ་བྲལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སྒྲ་ཚིག་གཉིས་མེད་བརྗོད་པ་མེད་པའི་ངང༌། །ལུས་ངག་གཉིས་མེད་སེམས་ཉིད་གཅིག་གི་ཚུལ། །རྩོལ་མེད་རྩོལ་བྱ་གཉིས་མེད་དོན་གཅིག་པས། །རྣམ་པར་སྤྲོས་མེད་དོན་དམ་དབྱིངས་ཀྱིས་བསྟོད། །མུ་སྟེགས་སངས་རྒྱས་གཉིས་མེད་ཚུལ་གཅིག་པས། །དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་དོན་རྟོགས་ཏེ། །སྲིད་དང་རྣམ་གྲོལ་ཡང་དག་དོན་གཅིག་པས། །ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཕྱི་དང་ནང་མེད་གཉིས་མེད་གཅིག་གི་དང༌། །སེམས་ལྡན་སེམས་མེད་རྣམ་དག་ཞི་བའི་ཚུལ། །སྣང་དང་མི་སྣང་གཉིས་མེད་གཅིག་གིས་མཐོང༌། །གཉིས་མེད་དོན་མཆོག་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་དག་རྣམས་ནི་དོན་དམ་ཟབ་མོའི་ཚུལ། །སྤྲོས་པ་མེད་པའི་དོན་དང་འབྲེལ་བ་སྟེ། །འདི་རྣམས་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་གསལ། །འདི་ལྟར་བསྟོད་པས་བདག་ཀྱང་ཁྱོད་ལྟར་ཤོག ། ཅེས་དང༌། ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་མཆོག །ནག་པོ་ཆེན་པོའི་བཀའ་འཁོར་དུ། །དུར་ཁྲོད་མགོན་པོ་བདུད་སྡེའི་གཤེད། །དབུགས་ལེན་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་དྲུག་དང༌། །འདོད་རྒུར་བསྒྱུར་བའི་སྟོབས་པོ་ཆེ། །ཕྱོགས་རྣམས་སྐྱོང་བའི་མགོན་པོ་བཅུ། །སྟོང་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་སྲོག་གི་བདག །དྲེགས་པའི་གཙོ་བོ་བདུན་ཅུ་གཉིས། །སྲིད་གསུམ་སྲོག་བདུད་ཤན་པའི་རྒྱལ། །དཔའ་བོ་མྱུར་མགྱོགས་དམག་དཔོན་གསུམ། །མ་མོ་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་བརྒྱད། །འབར་མ་སྲིང་མོ་དུས་བཞི་ལྷ། །ཕྱག་བརྙན་སྤྲུལ་པ་འཁོར་བཅས་ལ། །བསྟོད་དོ་རྣལ་འབྱོར་བསམ་པ་སྒྲུབས། །ཅེས་དང༌། ཧཱུྃ། མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ཁྲི་སྟེང་ན། །བཻ་ལས་བྱུང་བའི་མགོན་པོ་ནི། །ངལ་བསོ་དགེ་བ་སྟོབས་པོ་ཆེ། །ས་བརྒྱད་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་སོགས་མ་མེད། །གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་གཞོན་ནུའི་གཟུགས། །སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ཕྲིན་ལས་མཛད། །སྔགས་བདག་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟོད་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་བསྲུང་ཞིང༌། །མ་རུང་ལོག་འདྲེན་འཇོམས་མཛད་པ། །དམ་ཅན་མགར་བའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད། །ལང་ཀ་པུ་རིའི་དུར་ཁྲོད་ནས། །རྣལ་འབྱོར་སྐྱོང་མཛད་དགྲ་ལྷ་ཆེ། །ཁམས་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །སྲིན་མགོན་ཐོད་ཕྲེང་ཅན་ལ་བསྟོད། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་དཔའ་བོ་ཆེ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ཞིང་མཐུ་དང་ལྡན། །བཟློག་པར་དཀའ་བའི་དྲག་ཤུལ་ཅན། །ཞིང་སྐྱོང་ཁྱོད་ལ་གུས་པས་བསྟོད། །ལག་ལྡན་གངས་ཆེན་དབང་པོའི་སྟེང༌། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཉི་མོར་བྱེད། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་འོད་སྟོང་འཕྲོ། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་དོ། །བཅུ་དགུ་པ་དང་ཉི་ཤུ་པ་གཉིས་ནི། དུས་སྐབས་སམ་རང་ཉིད་དང་ཡོན་བདག་གི་མོས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ། རྒྱས་པ། འབྲིང་པོ། བསྡུས་པ་རྣམས་གང་ཡང་རུང་བ་ཕྱག་བཞེས་དང་མཐུན་པར་སྡང་བ་རྣམ་སྲེག་ལས་བཏུས་ཏེ་སྤྲོ་བར་བྱའོ། །ཉེར་གཅིག་པ་ནི། ཧཱུྃ། བདག་ནི་དམ་ཅན་སྒྲུབ་པ་པོ། །ཁྱོད་ནི་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཚིག་ཅན། །བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག །མཐིང་ནག་ཧ་ལ་སྨན་ཆེན་མདོག །འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཐུགས་དམ་ཅན། །གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོས་དགྲ་བགེགས་འཇོམས། །སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི། །དམ་ཚིག་ཡིན་པས་བདག་གིས་སྒྲུབ། །སྒྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་འདི། །རུ་དྲ་ཡིན་པས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲོལ། །སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་ཡ་ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཏི ཥྛ་ལྷན་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། བྷྱོ། དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་མ་སྒྲིབ་ཡེ་ཤེས་ཅན། །མ་སྲིང་ཆུང་མ་བུ་མོ་བྲན་མོའི་ཚོགས། །ཡེ་ཤེས་མངོན་ཤེས་མངའ་བའི་ཐུགས་བརྩེ་མ། །མཐུ་རྩལ་རྨད་བྱུང་མངའ་བའི་བྱིན་རླབས་ཅན། །སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་ཉིད་ཀྱི་དམ་བཅས་ལྟར། །བསྟན་པ་སྲུང་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །ཨོཾ་མ་མ་ཏྲཀ་རཀྵ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་བྷྱོ་ཛཿཧཱུྃ། ཅེས་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་ལོ། །ཉེར་གཉིས་པ་ནི། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག་དང་ལྡན་པས་བསྔགས་བཟླ་བའི་ཚུལ་ནི།  སྐུ་བསྐྱེད་པའི་གསལ་སྣང་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཏྲཀ་རཀྵ། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལཱ་ཡ། ཡཀྵ་བེ་ཏཱ་ལི་ཧཱུྃ་ཛཿ ཞེས་བཟླའོ། །གསུང་ཡིག་འབྲུ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འོད་ཀྱི་བྱེད་ལས་དང་བཅས་པ་ལ་དམིགས་ནས། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྵ་བེ་ཏཱ་ལི་ཧཱུྃ་ཛཿ ཞེས་བཟླ། ཐུགས་སྤྲོས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མ་གོས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་ཁྲོས་པའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་རྩལ་སྣ་ཚོགས་འཕྲོ་བ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཡཀྵ་གུ་ཎ་ཧྲི་ད་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཛཿསྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླ། ཡང་གནད་འགག་ཆེ་བའི་སྐབས་སྒྲུབ་པ་པོའི་ཚེ་བསོད་སྤེལ་ཞིང་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་དམིགས་གནད་དང་ལྡན་པས། སྤྱི་དྲིལ་རྦད་སྔགས་བཅས་བཟླའོ། །ཉེར་གསུམ་པ་ནི། ཐུན་གཏོར་བཤམ་ལ། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་བླ་མ་མཆོག །བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རྣམ་གྲོལ་མཆོག་སྦྱིན་ཆོས་ཀྱི་མཆོག །དེར་གནས་རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་དང༌། །ཡི་དམ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་ནག་པོ་ཆེ། །འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན་ཅིང༌། །བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་རྩལ་གྱིས། །གནོད་པར་བྱེད་པའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི། །བླ་སྲོག་རྣམ་ཤེས་གར་གནས་ཀྱང༌། །རང་དབང་མེད་པར་འདིར་ཁུག་ཅིག །བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ། བཛྲ་སྥོ་ཊ་བཾ། བཛྲ་གྷཎྜེ་ཧོཿ ཀཱ་ལ་རུ་པ་ནི་ཀུ་རུ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ། ཐེང་མ་ཐེང་མ་ཧྲི་སྟེ་ག་ཡེ། ཨུ་ནི་ཨུ་ནི་ལ་ར་ཛ་ཛ། ཅེས་པས་ཉམས་པ་བཀུག་ལ་སྤྱི་དྲིལ་རྦད་སྔགས་ཀྱིས་བསྒྲལ་བརླབས་བསྟབས་པ་རྣམས་བྱས་ནས། དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཚེ་ལས་འགྲིགས་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་རྒྱས་པར་བྱ་དགོས་ཀྱང༌། རྒྱུན་ལྡན་བསྡུས་པའི་ལུགས་སུ་བྱེད་ན། ཧཱུྃ། གང་ཞིག་བླ་མ་ལ་སྨོད་ཆོས་ལ་སྡང༌། །འགྲོ་ལ་རྣམ་འཚེ་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་གནོད། །ངན་འགྲོ་ཉེར་གཞོལ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྲོག །ཟངས་གྲི་འབར་བས་ཡུད་ཀྱིས་གཅོད་པར་མཛོད། །གང་དུ་རྡོ་རྗེའི་སེར་ཆེན་དབབ་པའམ། །བསྐལ་མེ་འབར་དང་དྲག་པོའི་རླུང་ཤུགས་སོགས། །འཇིགས་ཆེན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང༌། །ལྟས་ངན་མཚན་མ་བྱེ་བ་དབབ་པར་མཛོད། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ནད་གདོན་འབུམ་ཕྲག་གིས། །དགྲ་བོ་བུ་དང་ཆུང་མ་འབངས་བཅས་ཀུན། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བསད་ཏེ་བསྐལ་སྟོང་དུ། །མནན་གཟིར་བསྐྲད་དང་རེངས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །མི་བསྲུན་ཤ་ཟའི་ཕོ་ཉ་དུང་ཕྱུར་ཡང༌། །ཁྲོས་པའི་མིག་བགྲད་ཁྲོ་གཉེར་མཆེ་བ་གཙིགས། །རྣོ་བའི་མཚོན་ཐོགས་རྔམ་པའི་ང་རོ་འབྱིན། །རིངས་པར་རྒྱུག་བྱེད་ཁྱོད་ཀྱི་དུས་ལ་བབ། །ནམ་མཁའ་གང་བ་འདབ་བཟང་དབང་པོའི་ཚོགས། །གདོང་ལྔ་ལ་སོགས་གཅན་གཟན་མ་རུངས་པ། །བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མ་རྣམས། །ཉམས་པ་འདི་ཡི་ཤ་རུས་ཁྲག་ལ་རོལ། །བྷྱོ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འགྲོ་མགོན་སྐྱོབས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་དུ། །ཕྲིན་ལས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་བཀའ་ཉན་མ། །རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་དང་ལྡན་ཞིང་མ་ཐོགས་པར། །ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག །དཔེར་ན་རྔོན་པས་རི་དྭགས་གཤོར་བ་བཞིན། །གསོད་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ལས་མཛད་མས། །བསད་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་དང༌། ཨོཾ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧོཿ ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁཱ་ཧི། ཏྲཀ་རཀྵ་ཁཱ་ཧི། ཏྲཀ་རཀྵ་དུན་བྷྱོ་ཁཱ་ཧི། ཏྲཀ་རཀྵ་རྦད་བྷྱོ་ཁཱ་ཧི། དམ་ཅན་མགོན་པོ་ནག་པོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་འདི་འབུལ་ལོ། །བཞེས་སུ་གསོལ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ཐུན་ཟོར་དགྲ་ཕྱོགས་སུ་འཕང་ནས། འཇམ་དཔལ་ཆེ་བདག་གི་ཟློག་པའམ། ཡང་ན་དྲང་སྲོང་ལོག་ཏྲི་པཱ་ལའི་ཟློག་པ་བྱ་བར་འདོད་ན། ཨོཾ་ལོག་ཏྲི་པཱ་ལ་ནན། ས་ག་པ་ཤ་ནན། ན་ག་དུ་དུ་ནན། མ་མཾ་མ་མཾ། ཙིར་ཙ་ར་ཙིར་ཙ་ར། བཾ་རུ་ལུ་བཾ་རུ་ལུ། རྦད་ཊ་ཀོ་ཤ་ཡ། རྦད་ཊ་ཀོ་ཤ་ཡ། ཧོ་ར་ཧོ་ར། ཙི་དུ་སོད་ཙི་དུ་སོད། ཤིག་ལྷུ་རུ་གཏུབ། ཧ་ལ་པ་ཏི་ནན། འཁོར་བ་དུལ། བདག་གི་གནོད་བྱེད་བྱད་མ་ཀཱ་བ་ཙི་རླག་རླག །ཅེས་བཟླས་མཐར་ཐལ་རྡེབ་ལན་གསུམ་བྱས་རྗེས། དྲང་སྲོང་བདེན་པས་དམོད་པ་ཡིས། །དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ལུས་ངག་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག །རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་སྔགས་བཟླས་པའི་མཐུས། །གནོད་བྱེད་མ་ལུས་ཞི་བ་དང༌། །ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཅེས་དྲག་པོའི་ལས་རྣམས་བྱའོ། །ཉེར་བཞི་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །སྲས་མཆོག་ནག་པོ་འཇིགས་པའི་གཟུགས། །འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རི་རབ་མཆོག་གི་སྟེང་ཤེད་ནས། །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་གཟི་བརྗིད་ཅན། །འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་བདུད་ཀྱི་དཔུང༌། །ཀུན་ནས་སྐྲགས་པར་བྱེད་པ་ཡི། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ། །བདག་ལ་དེ་རིང་བསྟན་དུ་གསོལ། །ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །སྐད་ཅིག་ཡུད་ཀྱིས་འགྲུབ་བྱེད་པ། །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དེའང༌། །བདག་ལ་དེ་རིང་སྩལ་དུ་གསོལ། །བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་བདག་ལ་དགོངས། །བརྩེ་བའི་སྤྱན་གྱིས་བདག་ལ་གཟིགས། །ལུང་བསྟན་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཡི། །བཀའ་སྩལ་བདག་ལ་གནང་དུ་གསོལ། །བྷྱོ། མ་གཅིག་སྨིན་མཚམས་མཛོད་སྤུ་ཡི། །འོད་ཟེར་གྱི་ནི་དྲྭ་བ་ལས། །སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་འགྱེད། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཛ། །ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་བདུད་བཅོམ་ནས། །སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །མ་གཅིག་ལྗགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཡི། །འོད་ཟེར་གྱི་ནི་དྲྭ་བ་ལས། །གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་འགྱེད། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཛུ། །ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་བདུད་བཅོམ་ནས། །གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །མ་གཅིག་ཐུགས་ཀྱི་དཔལ་བེའུ་ཡི། །འོད་ཟེར་གྱི་ནི་དྲྭ་བ་ལས། །ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་འགྱེད། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི། །ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་བདུད་བཅོམ་ནས། །ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རེ་མ་ཏི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཅེས་པས་དངོས་གྲུབ་བླང་ངོ༌། །ཉེར་ལྔ་པ་ནི། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཚོགས་བཏེག་ལ། དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། གཟིགས་ཤིག་མཛེས་ལྡན་དམ་པའི་ཆོས། །འདི་ལ་རྣམ་རྟོག་བྱར་མི་རུང༌། །བྲམ་ཟེ་ཁྱི་དང་གདོལ་པ་གསུམ། །རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་དགོངས་ཏེ་རོལ། །སྒྲུབ་པ་པོས་ཀྱང༌། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འདོད་ཆགས་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སྤངས། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་བླངས་ནས། ཕུད་ལྷག་རྣམས་སྣོད་དུ་བསགས་པ་ལ། ཆབ་བྲན་ཞིང༌། ཐོད་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕུད་ལྷག །བཤལ་ཆུའི་གཏོར་མ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཨུཙྪི་ཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཀྵ་སི་སྭཱ་ཧཱ། ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ། འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ། ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོ། མཁའ་འགྲོ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །ཕུད་ལྷག་བཤལ་ཆུའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ཤིང་ཚིམ་པར་མཛོད་ལ། བསྟན་པ་བསྲུང་བ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་བ་སྐྱོང་བ་དང༌། དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་པས་བསྔོ་བར་བྱའོ། །ཉེར་དྲུག་པ་ནི། ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ། །མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་བྱུག་པ་དང༌། །སྣང་གསལ་རོལ་མོ་ཤ་སྣ་ཚོགས། །ཁུར་བ་ཤིང་ཏོག་འབྲས་ཀྱི་ཆན། །བདུད་རྩི་ལྔ་སོགས་མཆོད་པ་འདིས། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་མཆོད། །ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ། །བདུད་རྩི་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། །བྷནྡྷ་འབར་བའི་སྣོད་ནང་དུ། །དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུ་རཀྟ་དང༌། །བྱང་སེམས་གླད་པ་བདུད་རྩི་དང༌། །བ་ལིཾ་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་ལ། །རུ་དྲའི་ཤ་ཁྲག་རུས་པས་བརྒྱན། །དམ་རྫས་གཏོར་ཆེན་འབར་བ་ནི། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ཕྱིར་མཆོད་པ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བསྟན་པ་བསྲུང་དུ་གསོལ། །ཅེས་མཆོད་ཅིང༌། ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ནི། །སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་རལ་པ་གྱེན་དུ་འཁྱིལ། །སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་དམར་པོ་མེ་ལྟར་འབར། །ཞལ་ནས་དགྲ་ལ་རིམས་ནད་དཔག་མེད་འགྱེད། །སྐུ་ལ་བདུད་ཀྱི་བེར་ནག་དགུ་བརྩེགས་གསོལ། །དཔའ་བོ་བདུད་འདུལ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡུན་ཏུ་སྐྱོང་བྱེད་པའི། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཡུམ་ཆེན་དཔལ་འབར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རྡོ་རྗེ་བདེ་མའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དབང་བསྒྱུར་ལྷ་མོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སྤྲུལ་པའི་མགོན་པོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །འཇིགས་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བསྟོད་འོས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད་ནས། ནོང་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧཱུྃ། དོན་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། །ཐུགས་རྗེའི་ཐབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་སྟོན་ཅིང༌། །སྨོན་ལམ་དབང་གིས་གདུག་པའི་ཚུལ་འཛིན་པ། །དཔལ་ལྡན་འཁོར་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་མ་རིག་དབང་གྱུར་པས། །མི་ཤེས་སྒྲིབ་པ་ལེ་ལོའི་དབང་གིས་ནི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་ལས་འགལ་བ་རྣམས། །སྤྲུལ་པ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛོད། །ད་ལྟ་བདག་བློ་དམན་པའི་དབང་གྱུར་ཏེ། །བསྐྱེད་རྫོགས་ཏིང་འཛིན་ཡན་ལག་མ་ཚང་དང༌། གསང་སྔགས་གྲངས་ཉུང་ལོག་པར་གྱུར་པ་རྣམས། །ལས་ཀྱི་མགོན་པོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛོད། །སྒོ་གསུམ་སྙོམས་ལས་ལེ་ལོའི་དབང་གིས་ནི། །དམ་རྫས་མ་ཚང་གཏོར་མའི་ཕུད་ཉམས་དང༌། །འགལ་དང་ནོར་འཁྲུལ་ལྷག་ཆད་གྱུར་པ་རྣམས། །འཇིག་རྟེན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛོད། །དེ་ལྟར་གསོལ་བའི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །བདག་གི་ཉེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་དག་པ་དང༌། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡུན་ཏུ་བསྲུང་བ་དང༌། །དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་མཐུ་རྩལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བྷྱོ། རླུང་ནག་དགུ་ཀློང་འཁྱིལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་ཉེ་བའི་སྙིང་ཉེ་མ། །རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་ཁམས་གསུམ་བདུད་འདུལ་མ། །དབང་ཕྱུག་ལྷ་མོ་དཔོན་གཡོག་བདག་ལ་དགོངས། །འདའ་དཀའ་རྡོ་རྗེ་དམ་ཚིག་གཏན་གྱི་གཉེར། །ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་འདའ་བར་མི་བགྱིད་ཀྱང༌། །ཀློང་དུ་མ་གྱུར་གོམས་པའི་ཤུགས་ཆུང་བས། །ལྟ་བ་འཕངས་དམའ་ཆོས་ཉིད་དོན་མ་རྟོགས། །སྒོམ་པ་ཡུན་ཐུང་ལྷ་མོའི་ཞལ་མ་མཐོང༌། །སྙིང་པོ་གྲངས་ཉུང་གྲྭ་ཆག་ཟུར་ཉམས་དང༌། །ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲེས་ཉམས་པ་གང་བ་དང༌། །ཉམས་དང་གཏམ་བྱས་ཁ་འཕྲོ་བསྲེས་པ་དང༌། །ཁས་བླངས་དམ་བཅས་དུས་ལས་ཡོལ་བ་དང༌། །དམ་རྫས་མ་ཚང་གཏོར་མའི་ཕུད་ཉམས་དང༌། །སྒྲུབ་ལ་མི་བརྩོན་ལེ་ལོས་གཡེངས་པ་དང༌། །གསང་བའི་མན་ངག་གཞན་ལ་སྤེལ་བ་རྣམས། །རབ་ཏུ་འགྱོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །མཐོལ་ལོ་མཐོལ་ལོ་ཡེ་ཤེས་མ་མོའི་ཚོགས། །བཤགས་སོ་བཤགས་སོ་འཇིག་རྟེན་ཕོ་ཉ་རྣམས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོ། །ཨོཾ་ས་མ་ཡ། ཨཱཿ ས་མ་ཡ། ཧཱུྃ་ས་མ་ཡ། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡཀྵ་བེ་ཏ་ལི་ཧཱུྃ་ཛཿ ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་སོགས་མན་ངག་གི་ཡིག་བརྒྱ་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ་ཞིང༌། ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཕྱིར། ཚེ་རབས་ཀུན་ནས་རྒྱལ་བའི་དབང་བསྐུར་ཞིང༌། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བསྟན་པ་བསྲུང་མཛད་པའི། མགོན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ན་མོ་ཨཱ་ཀྲི་ནི། ན་མོ་ཡོ་ཀྲི་ནི། ན་མོ་ཏ་ཀྲི་ནི། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཧི་ལི་ཧི་ལི། ཀི་ཏི་ཙི་ཏི། ནི་ཏི་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་ད་ལྟ་ཕན་ཆད་དུ། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་དམ་བཅས་པ། ད་ལྟ་དེང་འདིར་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང༌། བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི། ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ནས། མ་འོངས་པ་ན་ལུང་བསྟན་པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐལ་བ་ཡི། །དབང་པོ་ཞེས་བྱར་གྱུར་པའི་ཚེ། །གདུག་ཅིང་རྩུབ་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས། །འདྲེན་པའི་ཞབས་དྲུང་སྐྱེས་ནས་ཀྱང༌། །ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འཐུང་བར་ཤོག །བདག་ནི་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་སླད་དུ། །ཁྱོད་དང་མི་འབྲལ་འགྲོགས་པར་ཤོག །བཅོམ་ལྡན་ཐུབ་ཆེན་རྒྱལ་བ་ཡི། །བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཀརྨ་པའི། །རིང་ལུགས་དྲི་མེད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས། །བསྟན་འཛིན་དབང་པོའི་ཞབས་པད་བརྟན། །དགེ་འདུན་སྡེ་རྒྱས་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ། །ཆོས་སྲིད་མངའ་ཐང་རྒྱས་པ་དང༌། །རྒྱུ་སྦྱོར་དམ་ལྡན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད། །འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་གྱུར་ནས། །བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང༌། །ཚེ་རིང་ཆོས་འབྱོར་རྒྱས་པར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །ཉེར་བདུན་པ་ནི། བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར། །ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱིད་པ། །དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་ལ་བསྟིམ་ནས། དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རིམ་པར་བསྡུ་ཞིང་སླར་ལྡང་བར་བྱའོ། །ཉེར་བརྒྱད་པ་ནི། ཨོཾ་དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང༌། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་སོ། །ཉེར་དགུ་པ་ནི། ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་བྱིན་བརླབས་ཆར་དུ་འབེབ་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་པས། ཨོཾ། སྔོན་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ། །ཞི་བ་ལོ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་ལྗང་འཁྲུངས་ཏེ། །རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་དྲུང་དུ་ཚེ་གསོལ་བས། །བདུད་རྩི་སྤེལ་མཛད་དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་སྨིན། །དེ་བཞིན་དེང་འདིར་བདག་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །འཇིག་རྟེན་འདི་ཡི་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་རབ་ནི། །བདག་ཅག་ལུས་ལ་རྒས་རྒུད་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །ཚེ་འདིར་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི། །དཔལ་དང་ལྡན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཐོབ་པར་ཤོག །འཁོར་བའི་འཇིག་རྟེན་སྡུག་བསྔལ་འདས་ནས་ནི། །འོག་མིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་ཏུ། །ངེས་པའི་དོན་མཆོག་མན་ངག་སྟོན་པ་ལ། །བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང༌། །ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འབྲེལ་བའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས། །དུས་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་འགྲོགས་པ་དང༌། །རྟག་ཏུ་སྐྱེ་ཤི་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་ཡི། །བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །བདག་ནི་ལྕམ་དྲལ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །འགྱུར་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང༌། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་དབང་ཐོབ་པའི། །འགྲོ་ཀུན་དཔལ་དུ་འགྱུར་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གསང་བའི་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་ནི། །བཀའ་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྟན་པ་འདི། །བཀའ་བཙན་བྱིན་ཆེ་འབྲེལ་ཚད་རྣམ་གྲོལ་ཐོབ། །དར་རྒྱས་ཡུན་ཏུ་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་ཀུན་ལས་རྨད་བྱུང་བའི། །འཁོར་ལོའི་མགོན་པོའི་སྐུ་ཚེ་ཆབ་སྲིད་བརྟན། །བདག་ཅག་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་ཆོས་ཀྱི་སྣོད། །བཟང་པོའི་དཔལ་དུ་འགྱུར་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་པའི། །མཐུ་སྟོབས་འབར་བས་བདུད་སྡེ་མཐར་བྱེད་ཅིང༌། །འགྲོ་ལ་དགེ་བཅུའི་ནོར་མཆོག་སྦྱིན་པའི་མཐུས། །རྫོགས་ལྡན་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཧཱུྃ། དཀྱིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་འདིར་ཡང་བཀྲ་ཤིས་ཤིང༌། །ཉིན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཏ་ལ་ལ། །མཚན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཀྱི་ལི་ལི། །ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག །མངྒ་ལཾ་སིདྡྷི་ཛ་ཡ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་འཁྲོལ་བས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་མགོན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྒྱལ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང༌། དགོས་པ་དང་མཚམས་པའི་འདོར་ལེན་བྱ་བདེ་ཞིང༌། འདོན་པ་པོ་རྣམས་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་རིམ་པ་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས། རྒྱལ་ཚབ་གྲགས་པ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བདུན་པ་མཆོག །འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཐོག་མར་ཞབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་པར་བཀོད་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་དུས་སུ་འགོ་བརྩམས་ནས་རིང་པོར་སོང་ཡང༌།  ཆུ་འབྲུག་ལོའི་ནག་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་དང་པོའི་ཉིན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོའི་མཚན་སྙན་པའི་བ་དན་མཐོན་པོར་གཡོ་བའི་དུས་སུ་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་པའི་དགེ་བས། རྒྱལ་མཆོག་ཀརྨ་པ་ཡི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐོགས་པ་མེད་པར་རྒྱས་ཏེ། རྩོད་དུས་ཀྱི་འཚེ་བ་མ་ལུས་པ་མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང༌། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དུ་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གྱི་སྣང་བ་འཆར་བ་དང༌། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་མཐའ་དག་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གོ་འཕང་ལ་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་བི་ཛ་ཡནྟུ།། །།ཨོཾ་སྭ་སྟི། འདོད་འབྱུང་རིན་ཆེན་བྱེ་བས་མི་སྒྲུན་པའི། །བྲལ་སྨིན་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་སྣང་བས། །ཀུན་གསལ་ཁྱོན་མཉམ་སྲིད་འགྲོའི་ནོངས་པ་ཀུན། །རིང་དུ་བཅིལ་ནས་དོན་དམ་མཆོག་གི་དངོས། །ཡེ་ཤེས་ཆེ་རྣམས་ཕྲིན་ལས་འཇུག་པར་བཅས། །མངོན་པར་མཛད་ཚུལ་ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །མཚུངས་པ་མེད་པ་ཤཱཀྱའི་དབང་པོ་ཡི། །གསུང་རབ་ནོར་བུའི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཅན། །ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་གྱུར་པའི་མཛོད་ཆེན་པོ། །མ་སྒྲིབ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བྱེད་སྒྲོན་མེའི་མཆོག །སྲིད་པའི་རྩེར་ཡང་གྲགས་པའི་འོད་འཕྲོ་བའི། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་མཆོག་དང་འགྲོ་བའི་ཁམས། །ཀུན་ལ་ཕན་བདེའི་བརྩས་སུ་སྣང་བ་ཅན། །ཚོགས་གཉིས་འབྱུང་གནས་པུཀྟ་ཀ་ཡི་ཕྲེང༌། །གསེར་ལྡན་ཁྱོན་ཡངས་འདི་ན་བསྐལ་པའི་བར། །རབ་གནས་དོན་གཉིས་གྲུབ་པ་མཆོག་འབྱུང་ཕྱིར། །མི་ཟད་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལྟར་བཀོད་པ་ལས། །ལེགས་འོང་དགེ་བ་སྟོན་ཟླའི་འོད་ཟེར་དང༌། །ཁ་བའི་ལྷུན་པོ་ཀུན་ཟླའི་ཚལ་ཆེན་གྱི། །རྗེས་སོང་མཐུ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡིས། །འཛམ་གླིང་ཞི་བདེར་མཛད་པའི་གྲགས་འབར་བ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཆེའི། །གསང་གསུམ་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་མཐའ་ཡས་ཉིད་དང༌། །མི་ཕྱེད་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི། །ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཡངས་དང་མཉམ་པས། །མ་ལུས་འགྲོ་བ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པ་ཡི། །གོ་འཕང་མཆོག་ཏུ་འགོད་ལ་འཚེ་བ་ཅན། །མ་རུང་བདུད་དགྲའི་དཔུང་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི། །སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཏེ། །ལུང་འདོན་འཆད་དང་ཡང་དག་རྟོགས་པ་ཡི། །བསྟན་པས་འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་འགེང་གྱུར་ཅིག །དེ་སྐད་ཅེས་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་གསུང་རབ་ཀྱི་ཚོགས་མང་པོ་ཤེས་གསལ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་དཔལ་གྱི་སྟོད་ལུང་མཚུར་ཕུ་ཆོས་སྒར་གོང་ནས་པར་སྐྲུན་གྱི་སྲིད་ཞུ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་དེ་ཡི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དཔག་མེད་དུ་འབྱུང་བའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་རྒྱལ་ཚབ་གྲགས་པ་མི་འགྱུར་གོ་ཆས་ཆུ་འབྲུག་ས་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོའི་ཉིན་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་རོལ་མཚོ་ལས་ཕྱུངས་ནས་བྲིས་པ་ཛཱ་ཡནྟུ།། །།



