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༄༅། །དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་མདོ་ལས་བྱུང་བའི་གཙུག་ཏོར་

གདུགས་དཀར་གྱི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། ། 

 
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥཾ སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲཾ ནཱ་མཱ་པ་རཱ་ཛི་ཏཾ པྲ་ཏྱངྒི་རཱཾ དྷཱ་ར་ཎཱི།། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟོག་པའི་

གཟུངས།  

 

༄༅། །ན་མསྟ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ སུ་ག་ཏཱ་ཡཱརྷ་ཏེ སམྱཀ ྶཾ་

བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མས རྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་སཏ ེ་བྷྱཿ།  ན་མས པ ྟཱ་ནྶཾ 

སམྱཀ ྶཾ་བུདྡྷ་ཀོ་ཊྷི་ནྶཾ ས་ཤྟཱ་ཝ་ཀ་སྶཾ་གྷཱ་ནྶཾ། ན་མོ ལོ་ཀེ་

ཨར་ྷཏཱ་ནྶཾ། ན་མྷྱཿསོ་ཏཱ་པན ྟཱ་ནྶཾ། ན་མས ་ཀྲྀ་དཱ་གཱ་མཱྷི་ནྶཾ། 

ན་མ ོཨ་ན་གཱ་མཱྷི་ནྶཾ། ན་མོ  ལོ་ཀེ་སམྱགྒ་ཏཱ་ནྶཾ། ན་མྷྱཿ 

སམྱཀྤྲ་ཏྷི་པན ྟཱ་ནྶཾ། ན་མོ  དེ་ཝར ྟཱྷི་ཎྶཾ། ན་མས ྷིདྡྷ་བྷིདྟཱ་ད་

རར ྟཱྷི་ཎྶཾ  ཤཱ་པཱ་ནུ་གྲ་ཧ་ས་མར ྟཱ་ནྶཾ། ན་མོ བྲ་ཧྨ་ཎེ། ན་མོ 
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ཨྷིནྡྲཱ་ཡ། ན་མོ བྷ་ག་ཝ་ཏེ རུ་དྟཱ་ཡ ཨུ་མཱ་པ་ཏྷི་ས་ཧཱ་ཡཱ་

ཡ། ན་མོ བྷ་ག་ཝ་ཏེ ན་རཱ་ཡ་ཎ་ཡ། པཉྩ་མ་ཧཱ་མུ་དྟཱ་ན་

མ་སྲྀ་ཏཱ་ཡ། ན་མོ བྷ་ག་ཝ་ཏེ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ཡ ཏྷི་པུ་ར་ན་

ག་ར་བྷི་དྟཱ་ཝ་ཎ་ཀ་རཱ་ཡ། ཨ་ངྷྷི་མུཀ ྷི་ཀཤྨ་ཤཱ་ན་ཝཱ་སྷི་ན ེ

མ་ཱཏྲྀ་ག་ཎ་ན་མསྲྀ་ཏཱ་ཡ། ན་མོ བྷ་ག་ཝ་ཏེ ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

ཀུ་ལ་ཱཡ། ན་མྷྱཿ པདྨ་ཀུ་ལ་ཱཡ། ན་མོ་བཛྲ་ཀུ་ལཱ་ཡ། ན་མོ 

མ་ཎྷི་ཀུ་ལ་ཱཡ། ན་མོ ག་ཛ་ཀུ་ལཱ་ཡ། ན་མོ བྷ་ག་ཝ་ཏེ  

དྲྀ་ཌྷ་ཤཱུ་ར་སེ་ན་པྲ་ཧ་ར་ཎ་རཱ་ཛཱ་ཡ  ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡཱརྷ་ཏ ེ

སམྱཀ ྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མོ བྷ་ག་ཝ་ཏེ  ཨ་མྷི་ཏཱ་བྷཱ་ཡ  ཏ་ཐཱ་

ག་ཏཱ་ཡཱརྷ་ཏེ སམྱཀ ྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མོ བྷ་ག་ཝ་ཏ ེཨཀོ་བ ྷྱཱ་

ཡ ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡཱརྷ་ཏེ སམྱཀ ྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མོ བྷ་ག་བ་ཏེ  

བྷྷེེ་ཥ་ཛྱ་གུ་རུ་བྷེེཌྟཱཱུརྱ་པྲ་བྷ་རཱ་ཛཱ་ཡ ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡཱརྷ་ཏེ 

སམྱཀ ྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ  ན་མོ བྷ་ག་ཝ་ཏེ སྶཾ་པུཥ ྷི་ཏ་སཱ་ལེནྡྲ་རཱ་

ཛཱ་ཡ ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡཱརྷ་ཏ ེ སམྱཀ ྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མ ོབྷ་ག་ཝ་

ཏེ  ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ  ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡཱརྷ་ཏ ེསམྱཀ ྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་
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མ ོབྷ་ག་ཝ་ཏེ རཏྣ་ཀུ་སུ་མ་ཀེ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་

ཡརཱྷ་ཏ ེསམྱཀ ྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏེ་བོ ན་མ་སྲྀ་ཏྟཱ  ཨྷི་མཱྶཾ  བྷ་ག་

ཝ་ཏསྟ་ཐཱ་ག་ཏོ ཥ ྟཱྲྀ་ཥྶཾ སྷི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྟཱྶཾ  ན་མཱ་པ་རཱ་ཛི་ཏཱྶཾ། 

པྲ་ཏྱངྒྷི་རཱྶཾ། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་གྲ་ཧ་ནྷི་གྲ་ཧ་ཀ་ར་ཎཱིཾ། པ་ར་བྷིདྟཱ་

ཙྪེ་ད་ནཱིཾ། ཨ་ཀཱ་ལ་མྲྀ་ཏྱུ་པ་རྷི་ཏྟཱ་ཡ་ཎ་ཀ་རཱཱིཾ། སརྦ་བན ྔྷ་

ན་མ་ོཀ་ཎཱིཾ། སརྦ་དུཥྚ་དུྷྱཿསྭཔྣ་ནྷི་ཝ་ཱར་ཎཱིཾ། ཙ་ཏུ་ར་ཤཱྷི་ཏཱྷི་

ནྶཾ། གྲ་ཧ་ས་ཧ་སྟཱ་ཎྶཾ བྷི་ད ྶཾ་ས་ན་ཀ་རཱཱིཾ། ཨཥྚ་བཱིཾ་ཤ་ཏཱྷི་ནྶཾ 

ནཀ་ཏྟཱ་ཎྶཾ  པྲ་སཱ་ད་ན་ཀ་རཱཱིཾ། ཨཥ ྚྰ་ནྶཾ་མ་ཧཱ་གྲ་ཧཱ་ཎྶཾ  བྷི་

ད ྶཾ་ས་ན་ཀ་རཱཱིཾ། སརྦ་ཤ་ཏྲུ་ནྷི་ཝཱ་ཎཱིཾ།  གོ་རྶཾ  དུྷྱཿསྭཔ ྟཱ་ནྶཾ ཙ 

ན་ཤ་ནཱིཾ། བྷི་ཥ་ཤས ྷྱཱག ྣྱུད་ཀོཏ ་ར་ཎཱིཾ། ཨ་པ་ར་ཛི་ཏཱ མ་ཧཱ་

ག་ོརཱ མ་ཧཱ་བ་ལཱ མ་ཧཱ་ཙཎྜཱ། མ་ཧཱ་དཱྷིཔ ྟཱ མ་ཧཱ་ཏེ་ཛཱ མ་ཧཱ་

ཤ་ེཏཱ མ་ཧཱ་ཛྟཱ་ལཱ།། མ་ཧཱ་མཱ་ལཱ པཱཎྜར་ཝཱ་སྷི་ནྷི ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ 

བྲྀ་ཀུ་ཊྷི། ཛ་ཡཱ  ཏ་ཐྷེེ་བ བྷི་ཛ་ཡཱ། བཛྲ་མཱ་ལ་ེཏྷི བྷི་ཤཱུ་
ཏཱ།། པདྨ་ཀཱ བཛྲ་ཛི་ཧྟཱ ཙ མཱ་ལ ཱཙེེ་ཝ  ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏཱ། 

བཛྲ་དཎྜཱྷི  བྷི་ཤཱ་ལཱ་ཙ ཤཱན ྟཱ  བྷེེ་དེ་ཝ་པྟཱཱུ་ཛི་ཏཱ།། སོོ་མྱ་རཱུ་
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པཱ མ་ཧཱ་ཤེ་ཏཱ། ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ མ་ཧཱ་བ་ལཱ། ཨ་པ་རཱ། བཛྲ་ཤྶཾ་

ཀ་ལཱ ཙེེ་ཝ  བཛྲ་ཀོོ་མཱ་རཱྷི།། ཀུ་ལྶཾ་ད་རཱྷི བཛྲ་ཧས ྟཱ  བྷིདྟཱ 

ཀཉྩ་ན་མཱ་ལྷི་ཀཱ།  ཀུ་སུྶཾ་བྷཱ རཏ ྟཱ། ཙེེ་ཝ བྷེེ་རོ་ཙ་ན་ཀུ་

ལརཱ ོཥ ྟཱྷིཥཱ།། བྷི་ཛྲྲྀམྦྷ་མཱ་ཎ ཙ བཛྟཱ  ཀ་ན་ཀ་པྲ་བྷཱ  ལོ་ཙ་ན། 

བཛྲ་ཏུཎྜཱྷི ཙ ཤེ་ཏཱ ཙ ཀ་མ་ལཀཱྷི ཤ་ཤྷི་པྲ་བྷཱ།། ཨྷིཏྱེ་ཏེ མུ་

དྟཱ་ག་ཎྷྱཿ སརེྦ རཀྶཾ ཀུརྦན ཱུ། མ་མ  སྱ། ཨོཾ་རྲྀ་ཥྷི་ག་ཎ་པྲ་

ཤསེྟ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ ཥ ྟཱྷི་ཥཱ་སྷི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏེ ཧྶཾ དྷྱཱ ྶཾ། ཛམྦྷ་ན་

ཀ་ར ཧྶཾ དྷྱཱ ྶཾ། སྟམྦྷ་ན་ཀ་ར ཧྶཾ དྷྱཱ ྶཾ། མོ་ཧ་ན་ཀ་ར ཧྶཾ དྷྱཱ ྶཾ། མ་

ཐ་ན་ཀ་ར ཧྶཾ དྷྱཱ ྶཾ། པ་ར་བྷིདྟཱ་སམྦྷཀ་ཎ་ཀ་ར ཧྶཾ དྷྱཱ ྶཾ། སརྦ་

དུཥ ྟཱ་ནྶཾ སྟམྦྷ་ན་ཀ་ར ཧྶཾ དྷྱཱ ྶཾ། སརྦ་ཡཀ་རཱཀ་གྲ་ཧཱ་ཎྶཾ བྷི་

ད ྶཾ་ས་ན་ཀ་ར་ཧྶཾ དྷྱཱ ྶཾ། ཙ་ཏུ་ར་ཤཱྷི་ཏཱྷི་ནྶཾ གྲ་ཧ་ས་ཧ་སྟཱ་ཎྶཾ 

བྷི་ད ྶཾ་ས་ན་ཀ་ར ཧྶཾ དྷྱཱ ྶཾ། ཨཥ ྟཱ་བཱིཾ་ཤ་ཏཱྷི་ནྶཾ ནཀ་ཏྟཱ་ཎྶཾ པྲ་སཱ་

ད་ན་ཀ་ར ཧྶཾ དྷྱཱ ྶཾ།  ཨཥ ྟཱ་ནྶཾ མ་ཧཱ་གྲ་ཧཱ་ཎྶཾ བྷི་ད ྶཾ་ས་ན་ཀ་

ར ཧྶཾ དྷྱཱ ྶཾ། རཀ རཀ མཱྶཾ།  བྷ་ག་ཝ་ཏསྟ་ཐ་ཱག་ཏོཥ ྟཱྷི་ཥཱ་སྷི་ཏཱ་

ཏ་པ་ཏ་མ་ཧཱ་བཛྲྲོཥ ྟཱྷི་ཥ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱངྒྷི་རེ་མ་ཧཱ་ས་ཧ་ས་
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བྷུ་ཛྪེ མ་ཧཱ་ས་ཤཱྷིར ེ  ཀོ་ཊྷི་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས་ནེ་ཏེ  ཨ་བྷེ་དེ 

ཛྭ་ལྷི་ཏཱ་ཊ་ཀ མ་ཧཱ་བཛྲྲོ་དཱ་ར་ཏྷི་བྷུ་ཝ་ན་མཎྜ་ལེ། ཨོཾ་

སྭསྟྷིར ྔྷ་ཝ་ཏུ མ་མ། རཱ་ཛ་བྷ་ཡཱྷྱཿ ཙྲོ་ར་བྷ་ཡཱྷྱཿ ཨགྣྷི་བྷ་ཡཱྷྱཿ 

ཨུ་ད་ཀ་བྷ་ཡཱྷྱཿ བྷི་ཥ་བྷ་ཡཱྷྱཿ ཤསྟྲ་བྷ་ཡཱྷྱཿ པ་ར་ཙཀ་བྷ་

ཡཱྷྱཿ དུར ྔྷྷི་ཀ་བྷ་ཡཱྷྱཿ ཨ་ཤ་ནྷི་བྷ་ཡཱྷྱཿ ཨ་ཀཱ་ལ་མྲྀཏྱུ་བྷ་ཡཱྷྱཿ 

ད་ར་ཎྷི་བྷཱུ་མྷི་ཀམ ་ བྷ་ཡཱྷྱཿ  ཨུལ ྟཱ་པཱ་ད་བྷ་ཡཱྷྱཿ རཱ་ཛ་དཎྜ་

བྷ་ཡཱྷྱཿ ན་ག་བྷ་ཡཱྷྱཿ བྷིདྱུད ྔྷ་ཡཱྷྱཿ སུ་པར ྷི་བྷ་ཡཱྷྱཿ ཙཎྜ་མྲྀ་ག་

བྷ་ཡཱྷྱཿ། ཡཀ་གྲ་ཧཱྷྱཿ རཱཀ་ས་གྲ་ཧཱྷྱཿ པེྲ་ཏ་གྲ་ཧཱྷྱཿ པྷི་ཤཱ་ཙ་

གྲ་ཧཱྷྱཿ བྷཱུ་ཏ་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཀུམ  ྷྱཱཎྜ་གྲ་ཧཱྷྱཿ པྟཱཱུ་ཏ་ན་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཀ་ཊ་

པྟཱཱུ་ཏ་ན་གྲ་ཧཱྷྱཿ སྐན ྔྷ་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཨ་པས ྟཱ་ར་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཨུན ྟཱ་ད་གྲ་

ཧཱྷྱཿ ཙ་ཡཱ་གྲ་ཧཱྷྱཿ རེ་ཝ་ཏཱྷི་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཨོ་ཛཱ་ཧཱ་རྷིཎྟཱྷྱཿ གརྦྷཱ་ཧཱ་

རྷིཎྟཱྷྱཿ  རུ་དྷི་རཱ་ཧཱ་རྷིཎྟཱྷྱཿ  བ་སཱ་ཧཱ་རྷིཎྟཱྷྱཿ མཱྶཾ་སཱ་ཧཱ་རྷིཎྟཱྷྱཿ 

མ་ེདཱ་ཧཱ་རྷིཎྟཱྷྱཿ མཛ ྟཱ་ཧཱ་རྷིཎྟཱྷྱཿ  ཛཱ་ཏཱ་ཧཱ་རྷིཎྟཱྷྱཿ ཛཱི་བྷི་ཏཱ་ཧཱ་

རྷིཎྟཱྷྱཿ ཝཱན ་ཧཱ་རྷིཎྟཱྷྱཿ ཨ་ཤུ་ཙྟཱ་ཧཱ་རྷིཎྟཱྷྱཿ ཙིཏ ྟཱ་ཧཱ་རྷིཎྟཱྷྱཿ ཏེ་ཥཱྶཾ 

སརེྦ་ཥཱྶཾ སརྦ་གྲ་ཧཱ་ཎྶཾ བྷིདྟཱྶཾ  ཙིནྡ་ཡཱ་མྷི ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི། པ་རྷི་
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བྟཱ་ཛ་ཀ་ཀྲྀ་ཏྶཾ བྷིདྟཱྶཾ  ཙིནྡ་ཡཱ་མྷི ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི།  ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀྷི་

ནྷི་ཀྲྀ་ཏཱྶཾ བྷིདྟཱྶཾ  ཙིནྡ་ཡཱ་མྷི ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི།  མ་ཧཱ་པ་ཤུ་པ་ཏྷི་

རུ་ད་ཀྲྀ་ཏཱྶཾ བྷིདྟཱྶཾ  ཙིནྡ་ཡཱ་མྷི  ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི།  ན་རཱ་ཡ་ཎ་ཀྲྀ་

ཏཱྶཾ བྷིདྟཱྶཾ ཙིནྡ་ཡཱ་མྷི ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི།  ཏཏ ་ག་རུ་ཌ་ས་ཧཱ་ཡ་

ཀྲྀ་ཏཱྶཾ བྷིདྟཱྶཾ  ཙིནྡ་ཡཱ་མྷི ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི།  མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་མཱ་ཏྲྀ་ག་

ཎ་ཀྲྀ་ཏཱྶཾ བྷིདྟཱྶཾ  ཙིནྡ་ཡཱ་མྷི ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི།  ཀཱ་པཱ་ལྷི་ཀ་ཀྲྀ་ཏཱྶཾ 

བྷིདྟཱྶཾ  ཙིནྡ་ཡཱ་མྷི ཀཱྷི་ཡ་ཡཱ་མྷི།  ཛ་ཡ་ཀ་ར་མ་དྷུ་ཀ་ར་

སར ྟཱར ་སཱ་ད་ཀ་ཀྲྀ་ཏཱྶཾ བྷིདྟཱྶཾ  ཙིནྡ་ཡཱ་མྷི ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི། ཙ་

ཏུར ྔྷ་གྷི་ནྷི་ཀྲྀ་ཏཱྶཾ བྷིདྟཱྶཾ  ཙིནྡ་ཡཱ་མྷི ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི། བྲྀངྒྷི་རྷི་ཊྷི་

ཀ་ནནྡྷི་ཀེ་ཤ་ར་ག་ཎ་པ་ཏྷི་ས་ཧཱ་ཡ་ཀྲྀ་ཏཱྶཾ བྷིདྟཱྶཾ  ཙིནྡ་ཡཱ་

མྷི ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི། ནགྣ་ཤྲ་མ་ཎ་ཀྲྀ་ཏཱྶཾ  བྷིདྟཱྶཾ ཙིནྡ་ཡཱ་མྷི ཀཱྷི་

ལ་ཡཱ་མྷི།  ཨརྷ་ཏ་ཀྲྀ་ཏཱྶཾ བྷིདྟཱྶཾ ཙིནྡ་ཡཱ་མྷི ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི། བྷི་

ཏ་རཱ་ག་ཀྲྀ་ཏཱྶཾ བྷིདྟཱྶཾ  ཙིན་ྡཡཱ་མྷི ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི།  བཛྲ་པཱ་ཎྷི་

གུ་ཧྱ་ཀཱ་དྷི་པ་ཏྷི་ཀྲྀ་ཏཱྶཾ བྷིདྟཱྶཾ ཙནིྡ་ཡཱ་མྷི ཀཱྷི་ལ་ཡཱ་མྷི། རཀ 

རཀ མཱྶཾ། བྷ་ག་ཝ་ཏསྟ་ཐཱ་ག་ཏོཥ ྟཱྷི་ཥྶཾ སྷི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྶཾ ན་
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མོ྅སྟུ་ཏེ། ཨ་སྷི་ཏཱ་ན་ལཱརྐ་པྲ་བྷཱ་ས ྱུ་ཊ་བྷི་ཀ་སྷི་ཏཱ་ཏ་པ་

ཏེ། ཨོཾ ཛྭ་ལ  ཛྭ་ལ ད་ཀ ད་ཀ ད་ར ད་ར བྷི་ད་ར བྷི་ད་

ར  ཙིནྡ ཙིནྡ བྷྷིནྡ བྷྷིནྡ ཧྶཾ་ཧྶཾ་ཕཊ྄། ཕཊ྄། སྟཱ་ཧཱ། ཧེ་ཧེ 

ཕཊ།྄ ཧོ་ཧོ ཕཊ྄། ཨ་མོ་གྷཱ་ཡ ཕཊ྄། ཨ་པྲ་ཏྷི་ཧ་ཏཱ་ཡ ཕཊ྄། 

བ་ར་པྲ་དཱ་ཡ་ཕཊ྄། ཨ་སུ་ར་བྷི་དྟཱ་བ་ཀཱ་ཡ ཕཊ྄། སརྦ་དེ་

ཝེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་ན་གེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སར ྟཱ་སུ་རེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། 

སརྦ་ག་རུ་ཌེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་གནྡྷརྦེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་ཀཱིཾ་ན་

རེ་བྷྱཿ ཕཊ྄།  སརྦ་མ་ཧོ་ར་གེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་མ་ནུ་ཥེ་བྷྱཿ 

ཕཊ྄། སར ྟཱ་མ་ནུ་ཥེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་ཡཀེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་

རཀ་སེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་པྲེ་ཏེ་བྷྱཿ  ཕཊ྄། སརྦ་པྷི་ཤཱ་ཙྪེ་བྷྱཿ 

ཕཊ྄། སརྦ་བྷཱུ་ཏེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་ཀུམ  ྷྱཱཎྜེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་པྟཱཱུ་

ཏ་ནེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་ཀ་ཊ་པྟཱཱུ་ཏ་ནེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་སྐནྡེ་

བྷྱཿ ཕཊ྄། སརོྦན ྟཱ་དེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་ཙྪཱ་ཡེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སར ྟཱ་

པ་ས ྟཱ་རེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་དུརླངྷི་ཏ་ེབྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་དུཥྤྲེ་ཀྷི་

ཏེ་བྷྱཿ ཕཊ།྄ སརྦ་ཛྭ་རེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་ཏཱྷིར ྷི་ཀེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། 
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སརྦ་ཤྲ་མ་ཎེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། སརྦ་བྷིདྟཱ་ད་རེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། ཛ་ཡ་

ཀ་ར་མ་དྷུ་ཀ་ར་སར ྟཱར ་སཱ་ད་ཀེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། བྷིདྟཱ་ཙཱརྱེ་བྷྱཿ 

ཕཊ྄། ཙ་ཏུར ྔྷ་གྷི་ནྷི་བྷྱཿ ཕཊ྄། བཛྲ་ཀོོ་མཱ་རཱྷི་བྷྱཿ ཕཊ྄།  

བཛྲ་ཀུ་ལྶཾ་ད་རཱྷི་བྷྱཿ ཕཊ྄། བྷིདྟཱ་རཱ་ཛྪེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། མ་ཧཱ་པྲ་

ཏྟཱངྒྷི་རེ་བྷྱཿ ཕཊ྄། བཛྲ་ཤྶཾ་ཀ་ལཱ་ཡ པྲ་ཏྟཱངྒྷི་ར་རཱ་ཛཱ་ཡ 

ཕཊ྄། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ཡ མ་ཧཱ་མཱ་ཏྲྀ་ག་ཎ་ན་མ་སྲྀཏཱ་ཡ ཕཊ྄། 

བྷེེཥ ་བཱྷི་ཡ ེཕཊ྄། བྲཧྨ་ཎྷི་ཡེ ཕཊ྄། ཨག ྟཱྷི་ཡ ེ ཕཊ྄། མ་ཧཱ་ཀཱ་

ལཱྷི་ཡ ེཕཊ྄། ཀཱ་ལ་དཎྜྷི་ཡ ེཕཊ྄། ཨྷིནྡྲཱྷི་ཡེ ཕཊ྄། རོོ་དྟཱྷི་ཡེ 

ཕཊ྄། ཙཱ་མུཎྜཱྷི་ཡེ ཕཊ྄། ཀཱ་ལ་རཱ་ཏྟཱྷི་ཡེ ཕཊ྄། ཀ་པཱ་ལཱྷི་ཡེ 

ཕཊ྄། ཨངྷྷི་མུཀ ྷི་ཀ་ཤྨ་ཤཱ་ན་ཝཱ་སྷི་ནྷི་ཡེ ཕཊ྄། ཡེ ཀེ་ཙཏི  

སཏ ྷྱཱ མ་མ དུཥྚ་ཙིཏ ྟཱྷྱཿ པཱ་པ་ཙིཏ ྟཱ རོོ་ད་ཙིཏ ྟཱ།  བྷི་དེ་ཥ་

ཙིཏ ྟཱ། ཨ་མྷེེ་ཏ་ཙིཏ ྟཱ། ཨོ་ཛཱ་ཧཱ་རཱྷྱཿ གརྦྷཱ་ཧཱ་རཱྷྱཿ  རུ་དྷི་རཱ་ཧཱ་

རཱྷྱཿ ཝ་སཱ་ཧཱ་རཱྷྱཿ མཱྶཾ་སཱ་ཧཱ་རཱྷྱཿ མེ་དཱ་ཧཱ་རཱྷྱཿ མཛ ྟཱ་ཧཱ་རཱྷྱཿ ཛཱ་

ཏཱ་ཧཱ་རཱྷྱཿ  ཛཱི་བྷི་ཏཱ་ཧཱ་རཱྷྱཿ བ་ལྱ་ཧཱ་རཱྷྱཿ གན  ྷྱཱ་ཧཱ་རཱྷྱཿ པུཥ ་

ཧཱ་རཱྷྱཿ ཕ་ལཱ་ཧཱ་རཱྷྱཿ ས་སྟཱ་ཧཱ་རཱྷྱཿ པཱ་པ་ཙཏི ྟཱ དུཥྚ་ཙིཏ ྟཱ རོོ་
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ད་ཙཏི ྟཱ། ཡཀ་གྲ་ཧཱྷྱཿ རཀ་ས་གྲ་ཧཱྷྱཿ པྲེ་ཏ་གྲ་ཧཱྷྱཿ བྷི་ཤཱ་ཙ་

གྲ་ཧཱྷྱཿ བྷཱུ་ཏ་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཀུམ  ྷྱཱཎྜ་གྲ་ཧཱྷྱཿ པྟཱཱུ་ཏ་ན་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཀ་ཊ་

པྟཱཱུ་ཏ་ན་གྲ་ཧཱྷྱཿ སྐནྡ་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཨུན ྟཱ་ད་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཙྪཱ་ཡཱ་གྲ་ཧཱྷྱཿ 

ཨ་པས ྟཱ་ར་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀྷི་ནྷི་གྲ་ཧཱྷྱཿ རེ་ཝ་ཏྷི་གྲ་ཧཱྷྱཿ 

ཛ་ཱམྷི་ཀ་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཤ་ཀུ་ནྷི་གྲ་ཧཱྷྱཿ མཱ་ཏྲྀ་ནནྡྷི་ཀ་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཨ་

ལམ ྟཱ་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཀཎྚ་པཱ་ཎྷི་གྲ་ཧཱྷྱཿ ཛྭ་རཱ ཨེ་ཀཱ་ཧྷི་ཀཱྷྱཿ དྷེེ་ཏྷི་ཡ་

ཀཱྷྱཿ ཏྷེེ་ཏྷི་ཡ་ཀཱྷྱཿ ཙ་ཏུར ་ཀཱྷྱཿ ནྷིཏྱ་ཛྭ་རཱྷྱཿ བྷི་ཥ་མ་ཛྭ་རཱྷྱཿ 

བཱ་ཏྷི་ཀཱྷྱཿ བྷེེཏ ྷི་ཀཱྷྱཿ ཤ ྷེེཥྨྷི་ཀཱྷྱཿ སཱྶཾ་ནྷི་པ་ཱཏྷི་ཀཱྷྱཿ སརྦ་ཛྭ་རཱྷྱཿ 

ཤྷི་རོ྅རྷི་མར  ྷྱཱ་བ་བྷེ་ད་ཀྶཾ ཨ་རོ་ཙ་ཀྶཾ ཨཀྷི་རོ་གྶཾ  ན་ས་

རོ་གྶཾ  མུ་ཁ་རོ་གྶཾ  ཧྲྀ་དོ་གྶཾ ག་ལ་གྲ་ཧྶཾ ཀར ་ཤཱུ་ལྶཾ  དན ་

ཤཱུ་ལྶཾ  ཧྲྀ་ད་ཡ་ཤཱུ་ལྶཾ  མརྨ་ཤཱུ་ལྶཾ  པརྴྭ་ཤཱུ་ལྶཾ  པྲྲྀཥྛ་ཤཱུ་ལྶཾ  

ཨུ་ད་ར་ཤཱུ་ལྶཾ  ཀ་ཊྷི་ཤཱུ་ལྶཾ  བསྟྷི་ཤཱུ་ལྶཾ  ཨྟཱཱུ་རུ་ཤཱུ་ལྶཾ  ཛང་

ཤཱུ་ལྶཾ  ཧསྟ་ཤཱུ་ལྶཾ  པཱ་ད་ཤཱུ་ལྶཾ  སར ྟཱངྒ་ པྲ་ཏྱངྒ་ཤཱུ་ལྶཾ། བྷཱུ་

ཏ་བེ་ཏཱ་ཌ་ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀྷི་ནྷི་ཛྭ་ར་ད་དྲུ་ཀཎ ྱུ་ཀྷི་ཊྷི་བྷ་ལྟཱཱུ་ཏཱ་

བྷེེ་སར ་ལོ་ཧ་ལྷིང་ྒཤ་ོཥ་ཏྟཱ་ས་ན་ག་ར་བྷི་ ཥ་ཡོ་གཱག ྣྱུ་ད་
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ཀ་པ་ར་བྷེེ་ར་ཀཱན ྟཱ་རཱ་ཀཱ་ལ་མྲྀ་ཏྱུ་ཏྲྱམ ྱུ་ཀ་ཏྷེེ་ལཱ་ཊ་ཀ་བྲྲྀ་

ཤྷི་ཀ་སར ་ན་ཀུ་ལ་སཱིཾ་ཧ་བྟཱ་གྷྲར  ་ཏ་ར་ཀྵུ་མ་ར་ཛཱི་བྷི།  

ཏེ་ཥཱྶཾ སརེྦ་ཥཱྶཾ  སྷི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྶཾ མ་ཧཱ་བཛྲྲོ་ཨུཥ ྟཱྷི་ཥྶཾ  མ་ཧཱ་པྲ་

ཏྱྶཾ་གྷི་རཱྶཾ་ཡཱ་བང ྷྱཱ་ད་ཤ་ཡོ་ཛ་ན་བན ་རེ་ཎ  སཱྷི་མཱ་བནྡྷྶཾ  ཀ་

རོ་མྷི།  དྷི་ཤཱ་བནྡྷྶཾ ཀ་རོ་མྷི།  པ་ར་བྷིདྟཱ་བནྡྷྶཾ  ཀ་རོ་མྷི།  

ཏེ་ཛྲོ་བནྡྷྶཾ ཀ་རོ་མྷི། 
  ཏད་ཐ ཱ ཨོཾ  ཨ་ན་ལེ ཨ་ན་ལེ བྷི་ཤ་ཏེ བྷི་ཤ་ཏེ བཱྷི་ར 

བཱྷི་ར བཛྲ་ད་རེ། བནྡྷ  བནྡྷ་ནྷི  བཛྲ་པཱ་ཎེ  ཕཊ྄ ཧྶཾ་དྷྱཱ ྶཾ་

ཕཊ ྄སྟཱ་ཧཱ། 
དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་མད(ོ楞嚴经)དང་མདོ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར ་གྱི་

གཟུངས(楞嚴咒)འདི་གཉིས་རྒྱ་ནག་སྐད་དུ་ཐགོ་མར་ལ་ོཆེན་གཞོན་ནུའི་སོག་དང་། ཐང་རྒྱལ་
རབས་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་པྲ་མི་ཏིས་སམ་པ་ར་མི་ཏི་སྟེ་སབོ་དཔོན་མཆོག་འཇལ་གྱིས་
བསྒྱུར་བར་གྲགས་ཆེ་ལ། བཤད་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡདོ། གང་ལྟར་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་སྡེ་
ཕལ་མོ་ཆེས་ཞགོས་འཚོགས་སོགས་སུ་རྒྱུགས་ཆེ་བར་ཞལ་འདོན་དུ་གནང ་བས་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་
པ་རྣམས་ཀྱིས་བོ་ལ་ཤར་ཤར་འགྲོ་བ་ཞིག་རེད། རང་ཅག་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་
སུ་ལྕང་སྐྱ་རོལ་བའི་ར་ོརྗེས་བདོ་མན་སགོ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེར ་བསྒྱུར་་་རྒྱལ་བསོ་བྱས་པར་བཏགས་
ཡོད་ལ།  བོད་ཀྱི་བཀའ་འགྱུར་པར་མ་གཞན་དུ་མི་བཞུགས་ཀྱང་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་དུས་
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འགོར་ཤིང་བཟའ་པཎྜི་ཏས་རྭ་རྒྱའི་བཀའ་འགྱུར་གསར་བཞེངས་སུ་ཐོག་མར་བཀོད། དུས་ཕྱིས་
མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མགར་སྤྲུལ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མཆོག་ནས་བསྐྱར་བཞེངས་གནང་
སྐབས་འདི་ཉིད་དུ་བཞུགས་པའི་གཟུངས་སྔགས་སྐོར་ཞུས་དག་གི་འགན་ཁོ་བོར་བཅོལ་སྐབས་བདོ་
ཡིག་ཤིང་པར་དུ་བཞུགས་པའི་གཟུངས་ལ་ཆད་ལྷག་དང་ཡི་གེ་མ་དག་པ་ཁ་ཡར་ཡདོ་པར་མཐངོ་ནས་
དཔེ་དག་པ་ལ་གཏུགས་་་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་པའི་ཡིག་གཏགས་པ་ནི་མཆེད་གྲོགས་ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་
མཚོའོ། ། 

ཞེས་ ་་ས་ན་ྷྭ་ཛ་འམ་ཕྲན་སྒང་བ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་འབོད་པས་ཕུལ།  
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