
༄༅།། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་སྐུ་བརྙན་བཞྡེས་མཁན་རྣམ་པའྱི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ། 
 

དགོན་པའྱི་མཚན། ས་གནས། 

ཨོ་རྒྱན་སྱིན་གོལ་བསམ་གཏན་གྱིང། ཀ་སྦུག 

ཐྡེག་ཆྡེན་གྱིང། ཀ་སྦུག 

བརྡེ་ཆྡེན་འཕྱིན་ལས་དར་རྒྱས་གྱིང། ཀ་སྦུག 

དགྡེ་ལྡན་ཐར་པ་ཆོས་གྱིང། ཀ་སྦུག 

ཟྡེ་དཀར་ཆོས་སྡེ་སྱིད་ཚལ་གྱིང། ཀ་སྦུག 

དཔལ་ལྡན་སྲད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང། ཀ་སྦུག 

རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང། ཀ་སྦུག 

ས་ས་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང། ཀ་སྦུག ཇའྱི་སྒང་འོང། 

མ་དགོན་གསང་ཆྡེན་དཔལ་ལྡན་སྲད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང། ཀ་སྦུག ས་ལུ་སྒར། 

བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གྱིང།༼སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང།༽ ཀ་སྦུག ས་ལུ་སྒར། 

སྤང་སྒང་རྱི་ཁོད་སྔ་འགྱུར་ཐུབ་བསན་བཤད་སྒྲུབ་བསམ་གཏན་ཆོས་གྱིང། ཀུ་ལུ། 

བཙུན་དགོན་དཔལ་སྤུངས་ཡྡེ་ཤྡེས་རབ་རྒྱས་གྱིང། ཀུ་ལུ། 

ཨ་ཝཾ་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གྱིང། ཀུ་ལུ། 



དྭགས་པོ་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང་གྲྭ་ཚང། ཀུ་ལུ། 

འོན་མངའ་རྱིས་གྲྭ་ཚང། ཀུ་ལུ། 

ར་སྡེང་དགོན། ཀུ་ལུ། 

ཕུན་ཚོགས་ཆོས་འཕྡེལ་གྱིང།༼ར་མཆོག་གོང།༽ ཀུ་ཤྱི་ཎ་སྒར། 

སྡེ་དགོན་བརྡེ་ཆྡེན་བསམ་གྲུབ་གྱིང། ཀུམ་རའོ། 

རོགས་ཆྡེན་དགོན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་གྱིང། ཀོ་ལྱི་གྷལ། 

སྔ་འགྱུར་སག་ཤམ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་གྱིང། ཀོ་ལྱི་གྷལ། 

དཔལ་ཡུལ་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གྱིང། ཀོ་ལྱི་གྷལ། 

རྱི་པ་པར་མ་བསམ་འགྲུབ་ཆོས་འཁོར་གྱིང། ཀོ་ལྱི་གྷལ། 

བྱང་རྟ་རྣ་ཐྡེག་མཆོག་ནོར་བུ་ཆོས་གྱིང། ཀོ་ལྱི་གྷལ། 

འབྲྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་སྡེ་བ་ལུང་སྒྲུབ་སྡེ་དགོན། ཀོ་ལྱི་གྷལ། 

མྡེས་འགོ་བསླབ་གསུམ་རྱིན་ཆྡེན་གྱིང། ཀོ་ལྱི་གྷལ། 

སྡེར་སད་ཟྡེ་ཕུག་མཁའ་སོད་གྲྭ་ཚང། ཀོ་ལྱི་གྷལ། 

ཏྡེ་ཧོར་བཀྱིས་དར་རྒྱས་དགོན། ཀོ་ལྱི་གྷལ། 

ངྡེས་གསང་མདོ་སྔགས་བྱང་ཆུབ་དར་རྒྱས་གྱིང། ཀྲུ་ཀྱིང། 

ལྷ་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གྱིང། ཏྱི་ཛུ། 



ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གྱིང། ཏྱི་ཛུ། 

བཀྱིས་ཆོས་གྱིང། ཏྱི་ཛུ། 

བསམ་གཏན་ཆོས་གྱིང། ཌལ་ཧོར། 

པདྨ་ཆོས་འཁོར་གྱིང།(Nalanda Padma Retreat Center 
Association) 

ཌལ་ཧོར། 

བོ་གསལ་གྱིང་སོལ་མ་ལྷ་ཁང། ཌལ་ཧོར། 

དཔལ་ས་སའྱི་མ་དགོན་ཐུབ་བསན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང། པུ་རུ་ཝ་ལ། 

དཔལ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་འཁོར་གྱིང། བཀྱིས་ལོངས། 

ཁམས་སྒར་འབྲུག་མཐོ་སློབ་རྡརྨཀྭ་ར། བཀྱིས་ལོངས། 

བཙུན་དགོན་དོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གྱིང། བཀྱིས་ལོངས། 

དཔལ་གཤྡེན་བསན་སན་རྱིའྱི་གྱིང། ཌོ་ལན་ཇྱི། 

བཙུན་དགོན་རཏྣ་སན་གྱིང། ཌོ་ལན་ཇྱི། 

གཙོ་རྱི་བདྡེ་ཆྡེན་ཆོས་འཁོར་གྱིང། མན་སྤར། 

ཐུབ་བསན་དར་རྒྱས་གྱིང། མན་སྤར། 

ཀརྨ་དར་རྒྱས་ཆོས་འཁོར་གྱིང། མན་སྤར། 

དྭགས་པོ་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང་གྲྭ་ཚང། མན་སྤར། 



ཟངས་མདོག་དཔལ་རྱི་སྒྲུབ་སྡེ་འོད་གསལ་གྱིང། མཚོ་པདྨ། 

འཛི་སྒར་བཀྱིས་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཁོར་དགྡེ་འཕྡེལ་གྱིང། མཚོ་པདྨ། 

འབྲྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་འོག་མྱིན་ཐུབ་བསན་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང། མཚོ་པདྨ། 

དབུ་རྡེ་རྱི་ཁོད་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གྱིང། མཚོ་པདྨ། 

བདྡེ་ཆྡེན་དགའ་ཚལ་གྱིང། མྡེའོ། 

པདྨ་ཆོས་གྱིང། མྡེའོ། 

རྡོ་བྲག་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གྱིང། མོན་གྷོ 

ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རོང། མོན་གྷོ 

ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་འབོ་དཀར་བཤད་གྲྭ མོན་གྷོ 

བདྡེ་ཆྡེན་ཆོས་སྐུ་གྱིང། མོན་གྷོ 

བརྡེ་ཆྡེན་མདོ་སྔགས་ཆོས་གྱིང། མོན་གྷོ 

བརྡེ་ཆྡེན་དམ་ཆོས་གྱིང། མོན་གྷོ 

དགའ་ལྡན་བྱང་རྡེ་གྲྭ་ཚང། མོན་གྷོ 

དགའ་ལྡན་ཤར་རྡེ་གྲྭ་ཚང། མོན་གྷོ 

དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང། མོན་གྷོ 

འབྲས་སྤུངས་བོ་གསལ་གྱིང་གྲྭ་ཚང། མོན་གྷོ 



རྭ་སོད་གྲྭ་ཚང། མོན་གྷོ 

འབྲས་སྤུངས་བདྡེ་ཡངས་གྲྭ་ཚང། མོན་གྷོ 

སོད་སྤུ་ཧྡེང་བཤད་འཕྡེལ་གྱིང་གྲྭ་ཚང། མོན་གྷོ 

བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གྱིང། མོན་གྷོ 

མཐོ་ལྡྱིང་པདྨོའ་ིཚལ་གྲྭ་ཚང། མོན་གྷོ 

ཐུབ་བསན་དར་རྒྱས་གྱིང། ར་ཝང་ལ། 

གདན་ས་དཔལ་ཆྡེན་ཆོས་གྱིང། ར་ཝང་ལ། 

གགས་སོན་པའྱི་གདན་ས་གྡེ་ལུང་ཆོས་སྡེ། ར་ཝང་ལ། 

གཡུང་དྲུང་ཀུན་གགས་གྱིང། ར་ཝང་ལ། 

སྡེར་བྱྡེས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཁོར་གྱིང་གྲྭ་ཚང། རྟ་དབང། 

ཇོ་ནང་བཀ་ཤྱིས་ཆོས་ཐང་དགོན། རྟ་དབང།༼མོན་སྱི་རང།༽ 

རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང། བསན་འཛིན་སྒང། 

རྡོ་རོང་དགོན་ཐུབ་བསན་མདོ་སྔཌ་རབ་རྒྱས་ཆོས་གྱིང། རྡ་ས་གོ་སྤལ་སྤུར། 

ལྷུན་འགྲུབ་འཆྱི་མྡེད་དགའ་ཚལ་གྱིང། རྡ་ས་སྱིདྷ་པུར། 

གནས་ཆུང་རྡོ་རྡེ་ས་དབྱངས་གྱིང། རྡ་ས། 

ཟྱིལ་གནོན་བཀའ་བརྒྱད་གྱིང། རྡ་ས། 



དགའ་གདོང་གསལ་བྱྡེད་གྱིང་གྲྭ་ཚང། རྡ་ས། 

བཙུན་དགོན་སྔ་འགྱུར་ཤུག་གསྡེབ། རྡ་ས། 

རྱིག་འཛིན་རྣམ་གོལ་གྱིང། རྡ་ས། 

སྱིད་གོང་གྲྭ་ཕུ་བཀ་ཤྱིས་ཆོས་གྱིང། རྡ་ས། 

བཙུན་དགོན་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དར་རྒྱས་གྱིང། རྡ་ས། 

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕན་བདྡེ་ལྡེགས་བཤད་གྱིང། རྡ་ས། 

གསང་ཆྡེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང། རྡ་ས། 

ཀྱིརྟྱི་བྱྡེས་པ་གྲྭ་ཚང། རྡ་ས། 

གྱིབ་ཚེ་མཆོག་གྱིང་གྲྭ་ཚང། རྡ་ས། 

བཙུན་དགོན་དགྡེ་ལྡན་ཆོས་གྱིང་ནང་བསན་སློབ་གྡེར་ཁང། རྡ་ས། 

བཙུན་དགོན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གྱིང། རྡ་ས། 

ཇོ་ནང་དུས་འཁོར་སོར་དྲུག་སྒོམ་གྲྭ་ཆོས་འཁོར་གྱིང། རྡ་ས། 

རྱིགས་ལམ་སློབ་གྡེར་ཁང། རྡ་ས། 

བཙུན་དགོན་སོལ་མ་གྱིང་རྱིགས་ལམ་སློབ་གྡེར་ཁང། རྡ་ས། 

ཞྡེ་ཆྡེན་དགོན། རྡོར་གདན། 

གཏྡེར་སྒར་དགོན། རྡོར་གདན། 



ཀརྨ་དར་རྒྱས་ཆོས་འཁོར་གྱིང། རྡོར་གདན། 

ཐུབ་བསན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གྱིང། རྡོར་གདན། 

དགའ་ལྡན་འཕྡེལ་རྒྱས་གྱིང། རྡོར་གདན། 

ཤཱ་ཝ་རྱི་བྲག་ཕུག་བོད་དགོན་ཐུབ་བསན་དར་རྒྱས་གྱིང། རྡོར་གདན། 

བསམ་གྲུབ་དར་རྒྱས་ཆོས་གྱིང། རྡོར་གྱིང་སོ་ན་དཱ། 

ཨོ་རྒྱན་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཁོར་གྱིང། རྡོར་གྱིང། 

ཕུན་ཚོགས་རྔ་ཡབ་ཆོས་གྱིང། རྡོར་གྱིང། 

ཕུན་ཚོགས་པདྨ་ཆོས་འཁོར་གྱིང། རྡོར་གྱིང། 

བཙུན་དགོན་མཁའ་སོད་བདྡེ་ཆྡེན་ཆོས་གྱིང། རྡོར་གྱིང། 

འབོ་དཀར་ངྡེས་དོན་ཆོས་འཁོར་གྱིང། རྡོར་གྱིང། 

འབྲུག་གསང་སྔགས་ཆོས་གྱིང། རྡོར་གྱིང། 

འཛི་སྒར་ཐུབ་བསན་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང། རྡོར་གྱིང། 

གུ་རུ་ས་ས་དགོན། རྡོར་གྱིང། 

ས་ས་ཀུན་དགའ་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང། རྡོར་གྱིང། 

ས་ས་ཆོས་འཕྡེལ་གྱིང། རྡོར་གྱིང། 

ཀྱིརྟྱི་དགྡེ་ལྡན་བཀ་ཤྱིས་ཆོས་གྱིང། རྡོར་གྱིང། 



ཡྱིད་དགའ་ཆོས་གྱིང། རྡོར་གྱིང། 

གུ་རུ་ལྷ་ཁང་བདུད་འདུལ་གྱིང་དགོན། ལ་དྭགས། 

ཐུབ་བསན་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གྱིང། ལ་དྭགས། 

ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཆོས་གྱིང། ལ་དྭགས། 

རུ་ཐོག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སྱིངས་དགོན། ལ་དྭགས། 

གསས་ཁང་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྡེ། ལ་དྭགས། 

བྱང་ཆུབ་ལྷ་ཁང་ཚེས་བཅུ་ཆོས་ཚོགས། ལྡྱི་ལྱི། 

དཔལ་ས་སའྱི་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་ཚོགས་པ། ལྡྱི་ལྱི། 

འབྲས་སྤུངས་བོ་གྱིང་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གྱིང། ལྡྱི་ལྱི། 

དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང། ལྡྱི་ལྱི། 

རྒྱུད་སད་སོལ་མ་ལྷ་ཁང། ལྡྱི་ལྱི། 

དགའ་ལྡན་ཆོས་གྱིང། ཤྡེས་ལོངས། 

པདྨ་བསམ་ཡས་རྒྱལ་བྱྡེད་ཚལ།༼མན་ཡོད།༽ ས་ར་ཝ་སྱི་ཐྱི། 

ཀཿཐོག་ཐྡེག་ཆྡེན་ཆོས་གྱིང། སཏཽན། 

པདྨ་བསམ་ཡས་ཆོས་འཁོར་གྱིང། སརནཐ། 

བཙུན་དགོན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་ཡས་ཆོས་འཁོར་གྱིང། སརནཐ། 



ཝཛྲབྱིདྷྱ་གཙུག་ལག་སློབ་གྡེར་ཁང། སརནཐ། 

བཙུན་དགོན་གཡུ་ལོ་བཀོད་པའྱི་གྱིང། སརནཐ། 

ལྷ་ལྡན་ཆོས་འཕྲུལ་སོན་ལམ་ཆྡེན་མོ། སརནཐ། 

ཇོ་ནང་མ་དགོན་རྟག་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གྱིང། སྱིམ་ལ། 

ཐུབ་བསན་རྡོ་རྡེ་བྲག་ཨྡེ་ཝཾ་ལོག་སྒར་ཆོས་འཁོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང། སྱིམ་ལ། 

གཏྱིང་སྡེས་དགོན་བྱང་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གྱིང། སྒང་ཏོག 

གུ་རུ་སྐུ་འབུམ་གསང་ཆོས་དགོན། སྒང་ཏོག 

བ་རྱི་རྱིག་འཛིན་དགའ་ཚལ་གྱིང། སྒང་ཏོག 

བཙུན་དགོན་མཁའ་སོད་པདྨ་འོད་གྱིང། སྒང་ཏོག 

བཙུན་དགོན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཁོར་གྱིང། སྒང་ཏོག 

དཔལ་ཀརྨའྱི་གཙུག་ལག་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གྱིང། སྒང་ཏོག 

དཔལ་ཀརྨ་ཟུར་མང་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གྱིང། སྒང་ཏོག 

གོ་མོ་བཀའ་དགོན་ཚེ་མཆོག་གྱིང། སྒང་ཏོག 

དཔལ་ས་ངོར་ཆོས་ཚོགས། སྒང་ཏོག 

སྡེར་བྱྡེས་འགོ་ཕན་གྱིང། སྒང་ཏོག 

༸སོག་གཡུང་དྲུང་གྱིང། སྒང་ཏོག 



བཙུན་དགོན་བསམ་གཏན་གྱིང།༼འབྲྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་༽ སྡེ་ར་ལྡུན། 

ལྷོ་བྲག་དགའ་ལྡན་དོན་གྱིས་གྱིང། སྡེ་ར་ལྡུན། 

བཙུན་དགོན་བསམ་གཏན་རྡེ། སྡེ་ལྡུན་མ་སུ་རྱི། 

རོགས་ཆྡེན་ཤྱི་སྱིངྷ་ཐྡེག་ཆྡེན་མདོ་སྔགས་ཆོས་གྱིང། སྡེ་ལྡུན་གྱིང་ཚང། 

དཔལ་སྤུངས་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་གྱིང། སྡེ་ལྡུན་གྱིང་ཚང། 

ར་སོན་རྒྱལ་གཡུང་དྲུང་གྱིང། སྡེ་ལྡུན་གྱིང་ཚང། 

དཔལ་འབྲྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་བྱྡེས་ཀྱི་གདན་ས་བྱང་ཆུབ་གྱིང། སྡེ་ལྡུན་དོན་འགྲུབ་གྱིང་། 

འོག་མྱིན་ཨོ་རྒྱན་སྱིན་གོལ་གྱིང། སྡེ་ལྡུན་དོན་འགྲུབ་གྱིང་། 

དཔལ་བདྡེ་ཆྡེན་ཆོས་འཁོར་གྱིང། སྡེ་ལྡུན་དོན་འགྲུབ་གྱིང། 

དཔལ་ལྡན་བཀྱིས་འཁྱྱིལ། སྡེ་ལྡུན་དོན་འགྲུབ་གྱིང། 

དཔལ་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་དགའ་ལྡན་ཀུན་སོབ་གྱིང། སྡེ་ལྡུན་ན་ནྱི་ཉལ། 

ས་ཆྡེན་སློབ་གྲྭ༼ས་ས་མཐོ་སློབ་ཡན་ལག༽ སྡེ་ལྡུན་བདྡེ་སྱིད་གྱིང། 

བཙུན་དགོན་རྱིན་ཆྡེན་ཆོས་གྱིང། སྡེ་ལྡུན་བདྡེ་སྱིད་གྱིང། 

ངོར་ཨྡེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན། སྡེ་ལྡུན་མན་ཌུ་ཝ་ལ། 

བཙུན་མའྱི་མཐོ་སློབ་བརྡེ་ཆྡེན་བཤད་སྒྲུབ་བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོགས་གྱིང། སྡེ་ལྡུན་མན་ཌུ་ཝ་ལ། 

བརྡེ་ཆྡེན་བསན་པའྱི་དགའ་ཚལ་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གྱིང། སྡེ་ལྡུན་རཱཇ་པུར། 



ས་ས་མཐོ་སློབ། སྡེ་ལྡུན་རཱཇ་པུར། 

སོལ་མ་ཕོ་བྲང་སྒྲུབ་ཁང། སྡེ་ལྡུན་རཱཇ་པུར། 

ལྷོ་བྲག་ཐྱིག་ཕྱི་དགོན། སྡེ་ལྡུན། 

ས་ས་ཕུན་ཚོགསགྱིང་། སྡེ་ལྡུན། ཌུན་ཌཱ།ཨུཏྟར་ཀཱ་ཤྱི 

ཞ་ལུ་དགོན། སྤོན་ཉ། 

སྔ་འགྱུར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཆོས་འཕྡེལ་གྱིང། སྦན་ད་ར། 

ཐྡེག་ཆྡེན་གྱིང། སྦན་ད་ར། 

རྟྡེན་མཆོག་འགྱུར་མྡེད་གྱིང། སྦྱིར་ནང་ཆྡེན། 

དཔལ་འབྲྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་བུམ་མང་བྱམས་པ་གྱིང། སྦྱིར་ནང་ཆྡེན། 

འབྲྱི་རུ་བསམ་གྲུབ་བདྡེ་ཆྡེན་ཆོས་འཁོར་གྱིང། སྦྱིར་བོད་ཚོགས། 

དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གྱིང། སྦྱིར་སྡེ་དགྡེ 

གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤྡེས་རབ་གྱིང། སྦྱིར་སྡེ་དགྡེ 

འཛི་སྒར་བཀྱིས་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཁོར་དགྡེ་འཕྡེལ་གྱིང། སྦྱིར་སྡེ་དགྡེ 

རོང་སར་བཤད་གྲྭ་ཆོས་ཀྱི་བོ་གོས། སྦྱིར་སྡེ་དགྡེ 

པདྨ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གྱིང། སྦྡེལ་ཀོབ་བདྡེ་སླར། 

ཐྡེག་མཆོག་རྣམ་གོལ་བཤད་གྲུབ་དར་རྒྱས་གྱིང། སྦྡེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ། 



བཙུན་དགོན་མཚོ་རྒྱལ་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང། སྦྡེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ། 

འབྲུག་དཀར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཐོས་བསམ་དར་རྒྱས་གྱིང། སྦྡེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ། 

བརྡེ་ཆྡེན་ཆོས་འཁོར་གྱིང། སྦྡེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ། 

སྡེར་བྱྡེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང། སྦྡེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ། 

སྡེར་སད་ཐོས་བསམ་ནོར་གྱིང་གྲྭ་ཚང། སྦྡེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ། 

ཐྡེག་ཆྡེན་གྱིང། སྦྡེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ། 

གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ། ཧ་པ་པུར། 

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང། ཧོན་སུར། 

རོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགའ་ལྡན་འཕྡེལ་རྒྱས་གྱིང། ཧོན་སུར། 

སྔ་འགྱུར་རྱི་དགོན་ཐུབ་བསན་སྱིན་གོལ་གྱིང། ཨོ་ཌྱི་ཤ  

བཙུན་དགོན་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རོང། ཨོ་ཌྱི་ཤ  

ཨོ་རྒྱན་ཐྡེག་མཆོག་ཆོས་འཁོར་གྱིང། ཨོ་ཌྱི་ཤ  

གནས་མདོ་ཨོ་རྒྱན་ཐྡེག་མཆོག་གྱིང། ཨོ་ཌྱི་ཤ  

བདྡེ་ཆྡེན་ཆོས་འཕྡེལ་གྱིང། ཨོ་ཌྱི་ཤ  

བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་གྱིང། ཨོཌྱི་ཤ  



ཤྱི་དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གྱིང། སྤོག་ར་བཀྱིས་གྱིང། 

ཇོ་ནང་པུ་དགོན་བདྡེ་ཆྡེན་ཆོས་གྱིང། མཆོད་འབྱོར། 

ཤངས་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གྱིང། བལ་ཡུལ་གོ་སྱིག 

དཔལ་སྔ་འགྱུར་བཤད་སྒྲུབ་འདོད་འཇོ་གྱིང། བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར། 

རྩུམ་བདྡེ་ཆྡེན་ལྷུན་གྲུབ་གྱིང། བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར། 

ར་ཆྡེན་བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གྱིང། བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར། 

ས་ས་ཁ་རྱིག་དགོན་བརྡེ་ཆྡེན་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང། བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར། 

ཞྡེ་ཆྡེན་བསན་གྱིས་དར་རྒྱས་གྱིང། བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟྡེན། 

དཔལ་དྡེང་རྱི་གང་འཁོར་བྱང་སྡེམས་ཀུན་དགའ་གྱིང། བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟྡེན། 

སྤོ་རོང་དཔལ་མོ་ཆོས་སྱིངས། བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟྡེན། 

ཤྱི་ཆུ་བཟང་བསམ་གཏན་ཡང་རྡེ། བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟྡེན། 

གཞུང་དགོན་བསམ་གཏན་གྱིང། བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟྡེན། 

ཇོ་ནང་པ་ངྡེས་དོན་རྟག་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གྱིང། བལ་ཡུལ་ཡང་ཤོད། 



སྔ་འགྱུར་རྱི་དགོན་བཀ་ཤྱིས་ཆོས་གྱིང། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་འཕཌ། 

ར་རོང་ཐུབ་བསན་ཆོས་གྱིང། བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར། 

ཕོ་ལས་ཐར་པ་གྱིང། བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར། 

མདོ་སྔགས་ཆོས་རོང། བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར། 

གཞྱིས་དགོན་ཐུབ་བསན་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང། བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར། 

གཏྱིང་སྡེས་བཀྱིས་ཆོས་གྱིང། བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར། 

མཁའ་རྱི་དགའ་ལྡན་བསན་འཕྡེལ་གྱིང། བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར། 

རྱིབས་རྱི་ལོ་པཎ་མྱི་འགྱུར་འགོ་ཕན་གྱིང། བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར། 

པདྨ་ཚལ་དཔལ་ས་སའྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གྡེར་ཁང། བལ་ཡུལ་སྤོག་ར། 

འབྲྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་རྱིན་ཆྡེན་གྱིང། མཆོད་འཇོར། 

སྡེང་བྲག་ལྱི་པྱིས་ངྡེས་དོན་བདྡེ་ཆྡེན་འོད་གསལ་གྱིང། མཆོད་འཇོར། 

གནས་ནང་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གྱིང། མཆོད་འཇོར། 



དཔལ་བཀའ་བརྒྱུད་བཀྱིས་དར་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང། མཆོད་འཇོར། 

ཕུལ་ལ་ཧ་རྱི་དགོན། མཆོད་འཇོར། 

སྔ་འགྱུར་ཀཿཐོག་གཞྱི་ཆྡེན་བཻ་རོ་གྱིང། མཆོད་འཇོར། 

རྒྱལ་ཡོངས་གསུང་རབ་སློབ་གྡེར་ཁང། མཆོད་འཇོར། 

འོག་མྱིན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གྱིང། མཆོད་འཇོར། 

ཤྡེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགའ་ལྡན་ལྡེགས་བཤད་གྱིང། མཆོད་འཇོར། 

ཁ་འགུ་བཀ་ཤྱིས་ཆོས་གྱིང། མཆོད་རྟྡེན། 

ཤྱི་སྡེང་གྡེ་བྲག་བྱྡེས་དགོན།༼ཤར་སྦ་ཁང་དོན་གྲུབ་ལྡྱིང།༽ མཆོད་རྟྡེན། 

དཔལ་བཀའ་རྙྱིང་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང། མཆོད་རྟྡེན། 

ཀརྨ་ཐྡེག་ཆྡེན་ལྡེགས་བཤད་གྱིང། མཆོད་རྟྡེན། 

བཙུན་དགོན་ཐྡེག་མཆོག་གྱིང། མཆོད་རྟྡེན། 

ཀརྨ་དར་རྒྱས་ཆོས་འཁོར་གྱིང། མཆོད་རྟྡེན། 



ས་ས་ཐར་ལམ་ས་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང། མཆོད་རྟྡེན། 

མཁའ་སོད་སྒྲུབ་གནས་བརྡེ་ཆྡེན་བསམ་གཏན་ཆོས་གྱིང། མཆོད་རྟྡེན། 

བྱམས་ཆྡེན་ལྷ་ཁང་ཡྱིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱིང། མཆོད་རྟྡེན། 

ཆུ་དབར་དགའ་ལྡན་འགོ་ཕན་གྱིང། མཆོད་རྟྡེན། 

གཏྡེར་སྒར་འོད་གསལ་གྱིང། འཕགས་ཤྱིང། 

སྔ་འགྱུར་སྒྲུབ་སྡེ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབྡེབས་གྱིང། འཕགས་ཤྱིང། 

རོགས་ཆྡེན་དགོན་ཐུབ་བསན་མདོ་སྔཌ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཆོས་གྱིང། འཕགས་ཤྱིང། 

དཔལ་ལྡན་ཁྱི་བརྟན་ནོར་བུ་རྡེ། 
འཕགས་ཤྱིང། 

བཙུན་དགོན་སྱིད་གོང་ཐུགས་རྡེ་ཆོས་གྱིང། འཕགས་ཤྱིང། 

སྒོ་སོག་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གྱིང། འཕགས་ཤྱིང། 

ར་རོང་ཐུབ་བསན་སྱིན་གོལ་མདོ་སྔཌ་ཆོས་གྱིང། འཕཌ་ཤྱིང་སྲྱི་ཏ་པཧྱི་ལ། 

མདོ་སྔགས་ཆོས་གྱིང་ཛ་སྤྲུལ་དགོན། ཡང་ལྡེ་ཤོད། 



བཙུན་དགོན་ཤུག་གསྡེབ་སྒྲུབ་སྡེ། ཡང་ལྡེ་ཤོད། 

བྡེན་ཆྡེན་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གྱིང། རྒྱལ་འཕགས། 

ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྱིང། རྒྱལ་འཕགས། 

ཁ་འགུ་བཙུན་དགོན་སོལ་མ་ལྷ་ཁང། རྒྱལ་འཕགས། 

གནས་མདོ་བཀ་ཤྱིས་ཆོས་གྱིང། རྒྱལ་འཕགས། 

དགའ་ལྡན་བྱམས་མགོན་གྱིང། རྒྱལ་འཕགས། 

གྲུབ་དགོན་ཐུགས་རྡེ་ཆོས་གྱིང། རྒྱལ་འཕགས། 

འཇམ་དབྱངས་རྡྱི་ཅན་ནང་ཆོས་སློབ་གྡེར་ཁང། རྒྱལ་འཕགས། 

གྲུབ་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གྱིང། བལ་ཡུལ། 

བཀ་ཤྱིས་རབ་བརྟན་གྱིང། ལུམ་བྱི་ནྱི། 

ཆོས་རྡེའྱི་དགོན་སྡེ་སོད་རབ་གྱིང། ལུམ་བྱི་ནྱི། 

དཔལ་སག་ལུང་རྡོ་རྡེ་གདན་སོམ་གསུམ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་གྱིང། སྤོག་ར་གོ་སྱིག 

བཀྱིས་དགྡེ་རྒྱས་མཐའ་བརྟན་གྱིང། སྤོག་ར་བཀྱིས་གྱིང། 



བཙུན་དགོན་མཁའ་སོད་དགའ་འཁྱྱིལ་གྱིང། ཀོ་པན། 

ཐུབ་བསན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གྱིང་། རྡོ་རྡེ་གདན། 

རྟ་དབང་དགོན། རྟ་དབང་། 

རྟ་དབང་རོང་གྱི་དགོན་པ། རྟ་དབང་། 

འབུམ་ལ་དགོན་པ་ཤོད། འབུམ་ལ། 

བཙུན་དགོན་འབྲུག་སྡེ་དཔལ་མོ། འབྲུག 

ཐུབ་བསན་ཡྱིད་དགའ་ཆོས་གྱིང་། འབྲུག 

དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གྱིང་། རྡོ་རྡེ་གདན། 

དུས་འཁོར་ལྷ་ཁང་། ཁུ་ནུ། 

སུ་རྱི་ཊྱི་དགོན། གར་ཞྭ 

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟྡེན། བལ་ཡུལ། 

དབུ་རྒྱན་གསང་སྔགས་ཆོས་གྱིང་། སྱི་ཏྱི། 



 

 

ལྷོང་མཚོ་ཡྱིད་སོན་བདྡེ་གྱིང་། འབྲུག 

གཏམ་ཤྱིང་ལྷ་ལུང་གྲྭ་ཚང་། འབྲུག 

སྐུ་ཞབས་དགོན་པ། འབྲུག 

དངས་སློབ་རུ་ཤོག་གསུམ་པའྱི་དགོན་པ། ལ་དྭགས། 


