
འཛ#ན་རིམ་བcu་གཉིས་kyི་བོད་ཡིག་ནང་ལས་གཤམ་གསལ།

rtགས་འjuག་rʦ་བ།    ༢༠༢༠།༣།༡༧
ཀ༽ ཕ(་ཡ+་ཡི་གེ་འབའ་ཞིག་ལ།།sdེ་བ་yེད་དང་བrgyད་གནས་པའང༌། །

sdེ་ཚན་lŋ་ru་dིrལ་byས་ནས། །ཕོ་དང་མ་ནིང་མོ་དང་ནི། །ཤིན་tu་མོ་དང་བཞི་

བཞི་ru།  །sdེ་པ་བཞི་པ་ཡན་ཆད་དbyེ། །lhག་མ་བcu་བཞི་གནས་པ་ལ། །ཙ་

སོགས་གsuམ་ནི་ཅ་སོགས་sbyར། །ཝ་ནི་བ་དང་sbyར་བར་by། །lhག་མ་druག་ནི་མོ་
ru་sbyར། །ར་ལ་ཧ་ནི་མོ་གཤམ་stེ། །ཨ་ནི་མཚན་མེད་ཅེས་kyང་by། །མ(་ཡ+་ཡི་
གེའི་ནང་ནས་ནི། །འjuག་པའི་ཡི་གེ་བcu་དbyuང་by། །འjuག་པ་བcu་ཡི་ནང་

ནས་ནི། །sŋོན་འjuག་ཡི་གེ་lŋ་དbyuང་by། །sŋོན་འjuག་ཡི་གེ་lŋ་པོ་ལ། ཕོ་དང་མ་
ནིང་མོ་དང་ནི། །ཤིན་tu་མོ་དང་བཞི་ru་དbyེ། །དེ་དག་རེ་རེའང་བཞི་byེད་དེ། །
གང་ལ་འjuག་byེད་གང་གིས་byེད། ཇི་ltར་འjuག་byེད་ཅི་yིར་byེད། །གང་ལ་

འjuག་པར་byེད་ཅེ་ན། །ཕ(་ན+་ཕོ་དང་མོ་ལ་འjuག །མ(་ན+་མོ་དང་མ་ནིང་ལ། །མ་
ནིང་ཡང་ནི་ཕ(་མX་ལའོ། །ཤིན་tu་མ(་ན+་མ་ནིང་དང༌། །མོ་དང་ཤིན་tu་མ(་ཉ+ད་ལའོ། 
།མི་འjuག་པ་ནི་འདི་lt་stེ། །ཕ(་ན+་མ་ནིང་ལ་མི་འjuག །མོ་ཡང་ཕོ་ལ་འjuག་མི་
འgyuར། །མ་ནིང་རང་ལ་རང་མི་འjuག །རང་གི་sdེ་དང་rད་པ་ན། །ཕོ་ཡང་མོ་
ལ་འjuག་མི་འgyuར། །མ་ནིང་མོ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །

ཇི་ltར་འjuག་པར་byེད་ཅེ་ན། །ཕ(་ན+་drག་པའི་uལ་gyིས་ཏེ། །མ་ནིང་རན་པར་
འjuག་པ་ཡིན། །མ(་ན+་ཞན་པའི་uལ་gyིས་ཏེ། །ཤིན་tu་མ(་ན+་མཉམ་པས་སོ། །ཅི་
yིར་འjuག་པར་byེད་ཅེ་ན། །

ཕ(་ན+་འདས་དང་གཞན་བsgruབ་yིར། །མ་ནིང་གཉིས་ཀ་ད་ltར་ཆེད། །མ(་ན+་

བདག་ད་མ་འོངས་yིར། །ཤིན་tu་མ(་ན+་མཉམ་yིར་རོ། །

rེjས་འjuག་ཡི་གེ་བcu་པོ་ལ། །ཕ(་མX་མ་ནིང་གsuམ་du་དbyེ། །

ཕོ་ལ་skyེ་bu་རབ་འbིrང་གsuམ། །མོ་ལ་མོ་དང་ཤིན་tu་མོ། །མ་ནིང་འgyuར་དང་

མཚན་གཉིས་དང༌། །མཚན་མེད་དག་དང་གsuམ་du་འདོད། །

དེ་ཡང་byེད་པ་བཞི་byེད་དེ། །གང་ལ་འjuག་byེད་གང་གིས་byེད། །ཇི་ltར་འjuག་
byེད་ཅི་yིར་byེད། །

གང་ལ་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ལ། །

གང་གིས་བcu་པ(་དg་དག་གིས། །

ཇི་ltར་rnམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །sgr་ཡི་འjuག་uལ་དོན་gyི་uལ། །

ཕོ་གsuམ་མོ་གཉིས་མ་ནིང་གsuམ། །drག་ཞན་བར་མ་གsuམ་du་འjuག །

drག་པ་གsuམ་ཉིད་ནང་rད་དམ། །གལ་ཏེ་ཞན་པ་ནང་rད་ན། །དེ་ལའང་ནང་
གི་ཆ་ཤས་kyིས། །དེ་ཡང་drག་ཞན་གཉིས་su་དbyེ། །མ་ནིང་གsuམ་du་གང་

གཏོགས་པ། །drག་དང་rད་ན་drག་པར་འgyuར། །ཞན་དང་rད་ན་ཞན་པར་

འgyuར། །གཉིས་ཀ་དག་དང་rད་gyuར་ན། །དེ་ནི་གཉིས་ཀ་ཅན་du་འgyuར། །

གཉིས་ཀ་དག་དང་མ་rད་ན། །གང་du་ཡང་ནི་མི་འgyuར་རོ། །དེས་ན་འgyuར་

དང་མཚན་གཉིས་དང༌། །མཚན་མེད་དག་དང་གsuམ་du་འདོད། །དེ་ནི་sgr་ཡི་

འjuག་uལ་ལོ། །

དོན་ནི་rnམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །sŋ་མ་གང་ltར་འgyuར་བ་དང༌། །yི་མ་གང་ltར་
འgyuར་བ་འོ། །sŋ་མ་sŋོན་འjuག་lŋ་བཞིན་sbyར། །

yི་མ་དག་གི་འdེrན་uལ་ནི། །ཕ(་ཡ+ས་ཕ(་ཡ+་མིང་མཐའ་drང་། །མ(་ཡ+ས་མ(་ཡ+་

མིང་མཐའ་drང་། །མ་ནིང་གིས་ནི་མ་ནིང་ངོ༌། །

ལམ་stོན། གོང་གསལ་rtགས་འjuག་གི་rʦ་བ། ཕ(་ཡ+་ཡི་གེ་འབའ་ཞིག་ལ། །
ཞེས་པ་ནས་   མ་ནིང་གི་ནི་མ་ནིང་ངོ་། །ཞེས་པའི་བར་ངེས་པར་du་blོ ་འཛnན་
by་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆེ།

༄༅། །rtགས་kyི་འjuག་པའི་sིང་པོ་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་སོ། །
དbyངས་ཅན་gruབ་པའི་rd(་rjgས་མཛད།

ཁ༽ spyིར་ན་དbyངས་མོ་གསལ་byེད་ཕོ། །དེ་yིར་ka་ལི་suམ་cu་པོ། །ཕ(་
ཡ+་ཡི་གེ་འབའ་ཞིག་ལ། །ནང་གསེས་sdེ་ཚན་lŋར་དbyེ་stེ། །ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་

rnམས་ཕོ། །ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་མ་ནིང་། །ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ཝ་ཞ། །ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས་rnམས་
མོ། །ང་ཉ་ན་མ་ཤིན་tu་མོ། །ར་ལ་ཧ་ཨ་མོ་གཤམ་stེ། ། ཨ་ནི་མཚན་མེད་ཅེས་

kyང་by། །sŋོན་འjuག་lŋ་ཡི་བ་ཡིག་ཕོ། །ག་ད་མ་ནི ང་འ་མ(་ཡ+ག །མ་ནི་ཤིན་tu་
མ(་ཡ+ན་ནོ། །དེ་rnམས་གང་ལ་གང་འjuག་ནི། །ཕ(་ཡ+ག་བ་ནི ་ཀ་ཅ་ཏ། །ཙ་ག་ང་
ཇ་ཉ་ད་ན། །ཛ་ཞ་ཟ་ར་ཤ་སར་འjuག །མ་ནིང་ག་ནི་ཅ་ཏ་ཙ། །ཉ་ད་ན་ཞ་ཟ་ཡ་
ཤ །སར་འjuག་མ་ནིང་ད་ཡིག་ནི། །ཀ་པ་ག་བ་ང་མར་འjuག །མ( ་ཡ+ག་འ་ནི་ག་
ཇ་ད། །བ་ཛ་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚར། །ཤིན་tu་མ(་ཡ+་མ་ཡིག་ནི། །ཁ་ཆ་ཐ་ཚ་ག་ཇ་ད། །
ཛ་ང་ཉ་ན་rnམས་ལ་འjuག །ཇི་ltར་འjuག་པར་byེད་ཅེ་ན། །ཕ(་ན+་sgr་rʦོལ་drག་
པར་འjuག །མ་ནིང་རན་པར་འjuག་པ་ཡིན། །མ(་ན+་ཞན་པའི་uལ་gyིས་ཏེ། །
ཤིན་tu་མ(་ན+་མཉམ་པས་སོ། །ཅི་yིར་འjuག་པར་byེད་ཅེ་ན། །ཐོག་མར་འདི་

ltར་ཤེས་དགོས་ཏེ། །ལས་གང་ཞིག་ལ་byེད་པ་པོ། །གཞན་དང་དངོས་su་འbེrལ་
བ་ཡི། །དབང་du་byས་ནས་byེད་པོ་དང་། །དེ་ཡི་byེད་པ་གཉིས་པ(་ན+། །དངོས་པོ་
བདག་ཡིན་by་yuལ་དང་། །by་བ་གཉིས་པོ་དངོས་པོ ་གཞན། །དེ་བཞིན་byེད་པ་
པོ་གཞན་དང་། །དངོས་su་འbེrལ་མིན་ཇི་ltར་ཡང་། །by་བ་byས་ཟིན་འདས་པ་
དང་། །by་བ་byེད་འgyuར་མ་འོངས་དང་། །byེད་བཞིན་པ་ནི་ད་lt་བ། །དེ་yི ར་
duས་གsuམ་དbyེ་བས་ནི། །byེད་ལས་དང་འbེrལ་ངག་གི་ནི། །sbyོར་བ་kuན་ལ་

yབ་པ་ཡིན། །བདག་གཞན་དbyེ ་བས་དེ་ཙམ་du། །yབ་པ་མིན་ཡང་byེད་པོ་

དང་། །by་yuལ་བsdu་yིར་དbyེ་བ་དེ། །མཛད་ནས་བདག་གཞན་དང་འbེrལ་བའི། 
།by་byེད་rnམས་kyང་དེ་ཁོངས་བsduས། །དེས་ན་duས་གsuམ་du་དbyེ་བ། །བདག་
གཞན་དbyེ་བས་མ་yབ་པ། །བsdu་བའི་དོན་du་ཤེས་དགོས་པར། །གsuངས་kyང་
sŋོན་འjuག་འ་ཡིག་skབས། །byེད་ལས་ཙམ་དང་འbེrལ་བ་ཡི། ། དངོས་པོ་

བདག་ལའང་འjuག་པ་མཐོང་། །དེ་ltར་ངེས་ནས་ཕ(་ཡ+ག་བ། །བsgruབས་སོ་lt་
bu་འདས་པ་དང་། །བsgruབ་byའི་lh་དང་བsgruབ་པར་by། །ཞེས་སོགས་དངོས་པོ་
གཞན་ལ་འjuག །མ་ནིང་ག་ད་གཉིས་པ(་ན+། །གཅོད་པ་པོ་དང་གཅོད་པར་byེད། 
།གཅོད་པར་འgyuར་དང་དkིr་བ་པོ། །དkིr་བར་byེད་དང་དkིr་བར་འgyuར། །ཞེས་
སོགས་དངོས་པོ་བདག་དོན་དང་། །གཅད་byའི་ཤིང་དང་གཅད་པར་by། །དkིr་
byའི་snལ་མ་དkིr་བར་by། །ཞེས་སོགས་དངོས་པོ་གཞན་དོ ན་དང་། །གཅོད་

བཞིན་པ་དང་དkིr་བཞིན་པ། །ཞེས་སོགས་ད་lt་བsgruབ་ཆེ ད་འjuག །མ(་ཡ+ག་འ་
ནི་འཆད་པ་པོ། །འཆད་པར་byེད་དང་འཆད་པར་འgyuར། །ཞེས་སོགས་དངོས་



པོ་བདག་དངོས་དང་། །འgོr་བ་པོ་དང་འgོr་བར་byེད། །ཅེས་སོགས་བདག་དོན་
ཕལ་པ་དང་། །འyིལ་ལ(་ཞgས་སོགས་ད་lt་དང་། །འyིལ་བར་འgyuར་སོགས་མ་
འོངས་འjuག །ཤིན་tu་མ(་ཡ+་མ་ཡིག་ནི། །བདག་གཞན་duས་གsuམ་མཉམ་པར་
འjuག །འོན་kyང་byེད་པོ་གཞན་དངོས་དང་། །འbེrལ་བའི་འདས་ལ་འའི་sŋོན་

འjuག །མེད་པར་ངེས་ཤིང་ག་ད་uང་། །ད་lt་བ་ལ་བའི་sŋོན་འjuག །uང་ཞིང་
མགོ་ཅན་ད་lt་བར། །བས་འuལ་མེད་པར་ངེས་པ་ཙམ། །གཞན་ཡང་བས་

འuལ་ཅན་ཕལ་ཆེར། །byེད་པ་པ(་ན+་ད་lt་དང་། །by་yuལ་མ་འོངས་པར་བsduས་
ནས། །འདས་ལ་བས་འuལ་ཡང་འjuག་ཡོད། །ད་lt་བ་ལ་གཉིས་ཀ་མེད། །མ་
འོངས་འuལ་ཡོད་ཡང་འjuག་མེད། །skuལ་ཚnག་འuལ་མེད་ཡང་འjuག་ཡོད། །
skབས་འགར་འདས་དང་skuལ་ཚnག་ལ། །ས་rkyང་sbyར་བས་འuས་པའང་ཡོད། །
rེjས་འjuག་ཡི་གེ་བcu་པ(་ཡ+། །ག་ད་བ་ས་བཞི་rnམས་ཕོ། །ང་མ་འ་གsuམ་མ(་

ཡ+ན་ཅིང་། །ན་ར་ལ་གsuམ་མ་ནིང་stེ། །མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་kuན་ལ་འjuག །ཇི་
ltར་འjuག་uལ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །དང་པོ་sgr་ཡི་འjuག་uལ་ནི། །ཕ(་ཡ+་ག་ཡིག་

ཡང་འjuག་ཅན། །skyེས་bu་རབ་དང་ཕ(་ཡ+ག་བ། །ཡང་འjuག་ཅན་ནི་skyེས་bu་

འbིrང་། །ག་བ་ཡང་འjuག་མེད་པ་དང་། །ད་སའི་མཐའ་ཅན་ཐ་མ་stེ། །drག་པ་
ཕོ་ལའང་ནང་གསེས་kyིས། །drག་ཞན་བར་མ་གsuམ་du་དbyེ། །དེ་བཞིན་ཞན་པ་
མོ་ལ་ཡང་། །ནང་གསེས་drག་ཞན་གཉིས་དbyེ་stེ། །ང་མ་ཡང་འjuག་ཅན་མོ་

དང་། །ང་མ་ཡང་འjuག་མེད་པ་དང་། །འ་མཐའ་ཅན་rnམས་ཤིན་tu་མོ། །བར་
མ་མ་ནིང་ན་ར་ལ། །ཡང་འjuག་ཡོད་དམ་མེད་kyང་ruང་། །མིང་གཞི་ཕ(་ཡ+ག་

མཐར་ཡོད་དང་། །མིང་གཞི་མ་ནིང་rེjས་su་ནི། །ཡང་འjuག་དང་བཅས་uགས་
པ་ན། །drག་དང་rད་པས་drག་པར་འgyuར། །མིང་གཞི་མ(་ཡ+ག་rེjས་su་ནི། །

ཡང་འjuག་མེད་པར་uགས་པ་ན། །ཞན་དང་འrད་པས་ཞན་པར་འgyuར། །དེ་
གཉིས་འgyuར་བ་མ་ནིང་ཡིན། །མིང་གཞི་མ(་ཡ+ག་rེjས་su་ནི། །ཡང་འjuག་དང་

བཅས་uགས་པ་ན། །drག་ཞན་གཉིས་ཀའི་ཆ་ldན་yིར། །མཚན་གཉིས་མ་ནིང་
ཞེས་su་grགས། །མིང་གཞི་མ་ནིང་rེjས་su་ནི། །ཡང་འjuག་མེད་པར་uགས་པ་
ན། །drག་གཞན་གང་duའང་མི་འgyuར་བས། །མཚན་མེད་མ་ནིང་ཞེས་su་

འདོད། །གཉིས་པ་དོན་ལ་གཉིས་ཡོད་པའི། །sŋ་མ་གང་ltར་འgyuར་བ་ནི། །rེjས་
འjuག་གང་ལ་uགས་པ་ཡི། །མིང་དེས་བདག་གཞན་སོགས་གང་stོན། །ཕལ་

ཆེར་མིང་དེའི་sŋོན་འjuག་གི། །nuས་པར་sbyར་ནས་rtོགས་པར་by། །yི་མ་ཇི་

ltར་འgyuར་བ་ནི། །rེjས་འjuག་ཕ(་ཡ+ས་ཕ(་ཡ+ག་གི། །མིང་མཐའ་གཞན་drངས་དེ་
བཞིན་du། །མ(་ཡ+ས་མ( ་ཡ+་མིང་མཐའ་དང་། །མ་ནིང་གིས་ནི་མ་ནིང་drངས། །དེ་
rnམས་rtགས་མuངས་འdེrན་uལ་ཏེ། །བrོjད་བདེ་འdེrན་པའང་ཤིན་tu་མང་།
ལམ་stོན། ཉིན་ltར་གོ ང་གསལ་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་rʦ་བ་

དེ་uང་མཐར་ཐེངས་གཅིག་kོlག་ཐབས་གནང་དགོས།

ག༽ rʦོམ་gyི་bིrས་དེབ་ནང་du་yི་ལོ་ ༢༠༢༠ zl་བ་ ༣ ༢༦ ནས་ zl་
བ་ ༤ ཚ�ས་ ༢༠ བར་ཉིན་ltར་བོད་ཡིག་འbིr་rʦོམ་ཡིག་rེང་uང་མཐར་ ༧ 
ཙམ་bིrས་དགོས་པ་གལ་ཆེ།

ལམ་stོན། འbrི་rʦོམ་འbrི་skབས་su་དག་ཆ་དང་ཡིག་གzuགས་

གཉིས་ལ་ངེས་པར་du་དོ་snང་byེད་དགོས། 

ང༽ ཉིན་ltར་rjེ་བʦuན་sgrོལ་མའི་གzuངས་ཡི་གེ་བcu་པ་འདི་གང་མང་

གསོག་sgruབ་གནང་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་དགེ་མཚན་ཆེ་བས་སོ།།

ཨོྃ་ taརེ་ tutta་རེ་ tuརེ་ swaha།།

Om tare tuttare ture svaha.
བkr་ཤིས་དགེ་ལེགས་འཕེལ། འgོr་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ནད་མེད་བདེ་བར་smོན།


