
 

འཕགས་པ་'ན་རས་གཟིགས་,ི་མཚན་/གས།།  

 

!ིཿ !ོན་%ིས་མ་གོས་*་མདོག་དཀར།  

 

!ོགས་སངས་'ས་(ིས་ད+་ལ་'ན།  

 

!གས་%ེས་!ན་$ིས་འ(ོ་ལ་གཟིགས།  

 

!ན་རས་གཟིགས་ལ་*ག་འཚལ་ལོ།  

 

ཨ"་མ་ཎི་པ(ེ་*ྃ་!ིཿ ། ༼༣x༽  

 

!ེ་བ%ན་འཕགས་མ་,ོལ་མ་ལ་བ/ོད་པ་བ2གས་སོ། །  

 

ཨ"་$ེ་བ'ན་མ་འཕགས་མ་.ོལ་མ་ལ་1ག་འཚལ་ལོ། །"ག་འཚལ་(ོལ་མ་+ར་མ་དཔའ་མོ། །"ན་ནི་&ད་ཅིག་*ོག་དང་འ.་མ། 

།འཇིག་'ེན་ག*མ་དགོན་.་/ེས་ཞལ་3ི། །གེ་སར་'ེ་བ་ལས་ནི་,ང་མ། །"ག་འཚལ་(ོན་ཀའི་-་བ་/ན་0།  

།གང་བ་བ&་ནི་བ)ེགས་པའི་ཞལ་མ། །"ར་མ་&ོང་#ག་ཚ&གས་པ་)མས་+ིས། །རབ་%་&ེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། 

།"ག་འཚལ་སེར་+ོ་-་ནས་/ེས་0ིས། །པ#ས་&ག་ནི་*མ་པར་བ.ན་མ། །"ིན་པ་བ(ོན་འ+ས་དཀའ་/བ་ཞི་བ།  

།བཟོད་པ་བསམ་གཏན་-ོད་.ལ་ཉིད་མ། །"ག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ག1ག་ཏོར། །མཐའ་ཡས་(མ་པར་+ལ་བར་.ོད་མ། 

།མ་#ས་ཕ་རོལ་)ིན་པ་ཐོབ་པའི།།1ལ་བའི་2ས་3ིས་ཤིན་5་བ6ེན་མ། །"ག་འཚལ་()་ྰར་ཧྰུཾ་ཡི་གེས།  

།འདོད་དང་'ོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །འཇིག་'ེན་བ+ན་པོ་ཞབས་0ིས་མནན་ཏེ། །"ས་པ་མེད་པར་འ+གས་པར་-ས་མ། 

།"ག་འཚལ་བ)་*ིན་མེ་/་ཚངས་པ། །"ང་%་&་ཚ(གས་དབང་-ག་མཆོད་མ། །འ#ང་པོ་རོ་ལངས་+ི་ཟ་.མས་དང་།  

།གནོད་'ིན་ཚ*གས་,ིས་མ.ན་ནས་བ0ོད་མ། །"ག་འཚལ་ཊད་ཅེས་-་དང་ཕཊ་0ིས། །ཕ་རོལ་འ(ལ་འཁོར་རབ་+་འཇོམས་མ། 

།གཡས་བ'མས་གཡོན་བ+ངས་ཞབས་.ིས་མནན་ཏེ། །མེ་འབར་འ(ག་པ་ཤིན་.་འབར་མ། །"ག་འཚལ་(་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་མོ།  



།བ#ད་&ི་དཔའ་བོ་"མ་པར་འཇོམས་མ། །"་$ེས་ཞལ་ནི་+ོ་གཉེར་0ན་མཛད། །ད#་བོ་ཐམས་ཅད་མ་+ས་གསོད་མ། 

།"ག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་ག.མ་མཚ/ན་"ག་0འི། །སོར་མོས་'གས་ཀར་*མ་པར་བ-ན་མ། 

།མ་$ས་&ོགས་)ི་འཁོར་ལོ་བ0ན་པའི། །རང་གི་འོད་*ི་ཚ,གས་.མས་འ0ག་མ། །"ག་འཚལ་རབ་*་དགའ་བ་བ,ིད་པའི། 

།ད"་$ན་འོད་(ི་*ེང་བ་.ེལ་མ། །བཞད་པ་རབ་བཞད་()་ྰར་ཡིས། །བ#ད་དང་འཇིག་+ེན་དབང་#་མཛད་མ། 

།"ག་འཚལ་ས་གཞི་+ོང་བའི་ཚ/གས་0མས། །ཐམས་ཅད་འ)གས་པར་-ས་མ་ཉིད་མ། །"ོ་གཉེར་གཡོ་བ་ཡི་གེ་ཧྰུཾ་གིས། 

།ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་,མས་པར་.ོལ་མ། །"ག་འཚལ་(་བའི་+མ་-ས་ད-་བ0ན། །བ#ན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་.་འབར་མ། 

།རལ་བའི་(ོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས། །"ག་པར་ཤིན་*་འོད་རབ་མཛད་མ། །"ག་འཚལ་བ)ལ་པའི་ཐ་མའི་མེ་/ར། 

།འབར་བའི་'ེང་བའི་ད+ས་ན་གནས་མ། །གཡས་བ'ངས་གཡོན་བ+མས་-ན་ནས་བ.ོར་དགའི། 

།ད#་ཡི་ད'ང་ནི་*མས་པར་འཇོམས་མ། །"ག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་"ག་གི། །མཐིལ་'ིས་བ*ན་ཅིང་ཞབས་/ི་0ང་མ། 

།"ོ་གཉེར་)ན་མཛད་ཡི་གེ་ཧྰུཾ་གིས། །རིམ་པ་བ(ན་པོ་+མས་ནི་འགེམས་མ། །"ག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ། 

།"་ངན་འདས་ཞི་+ོལ་.ལ་ཉིད་མ། །"་ྰཧྰ་ཨ'་དང་ཡང་དག་,ན་པས། །"ིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ། 

།"ག་འཚལ་(ན་ནས་བ,ོར་རབ་དགའ་བའི། །ད#་ཡི་'ས་ནི་*མ་པར་འགེམས་མ། །ཡི་གེ་བ(་བའི་*གས་ནི་བཀོད་པའི། 

།རིག་པ་ཧྰུཾ་ལས་-ོལ་མ་ཉིད་མ། །"ག་འཚལ་(་རེའི་ཞབས་ནི་བ0བས་པས། །ཧྰུཾ་གི་)མ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ། 

།རི་རབ་མ'་ར་དང་འབིགས་-ེད། །འཇིག་'ེན་ག*མ་,མས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། །"ག་འཚལ་(་ཡི་མཚ,་ཡི་-མ་པའི། 

།རི་%གས་(གས་ཅན་+ག་ན་བ-མས་མ། །ཏ་ྰར་གཉིས་བ+ོད་ཕཊ་0ི་ཡི་གེ། །"ག་%མས་མ་(ས་པ་ནི་སེལ་མ། 

།"ག་འཚལ་(་ཡི་ཚ+གས་-མས་/ལ་པོ། །"་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བ-ེན་མ། །"ན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བ-ིད་.ིས། 

།"ོད་དང་'ི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། །"ག་འཚལ་ཉི་མ་+་བ་-ས་པའི། །"ན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ། 

།ཧ་ར་གཉིས་བ*ོད་-.་ྰར་ཡིས། །ཤིན་&་'གས་པོའ -་རིམས་ནད་སེལ་མ། །"ག་འཚལ་དེ་ཉིད་ག,མ་.མས་བཀོད་པས། 

།ཞི་བའི་མ(་དང་ཡང་དག་-ན་མ། །གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་+ིན་ཚ.གས་/མས། །འཇོམས་པ་)་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། 

།"་བའི་'གས་*ི་བ+ོད་པ་འདི་དང་། །"ག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་)་*་གཅིག །  

 



!ེ་བ%ན་'ོལ་མའི་མཚན་.གས།།  

 

ཨ"་བཅོམ་(ན་འདས་མ་-་མོ་.ོལ་མ་ལ་0ག་འཚལ་ལོ། 

 

!ག་འཚལ་'ོལ་མ་*་རེ་དཔའ་མོ།  

 

!"་རེ་ཡིས་འཇིག་(ན་སེལ་མ།  

 

!་རེ་དོན་(མས་ཐམས་ཅད་གཏེར་མ།  

 

!་#་ཡི་གེར་བ*་ལ་རབ་འ-ད།  

 

ཨ"་$་རེ་'(་རེ་'་རེ་"#།།༼༣x༽  

 

!བ་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེན་པའི་.་/། 

 

༄༅། །མ#ེན་བ(ེའི་ཡོན་ཏན་མཐར་0ག་2ན་3ོགས་ཤིང7། པད་དཀར་&ར་བ(གས་ཡིད་ཅན་/ན་0ི་མགོན། །"ེན་འ'ང་གཏམ་ 

!ིས་%ག་'ན་གཞིལ་མཛད་པའི། །"མ་འ&ེན་)*་སེ,ེ་-ི་བོས་མཆོད། །"ོད་བ'ན་)ང་ནས་)ང་,་དར་འ/ར་ཞེས།  

།ཇི་%ར་དཔལ་*ི་མ,ར་ནས་ད/གས་ད1ང་%ར། །ཁ་བའི་'ོངས་+་,ལ་བ.ན་ཡོངས་1བ་.ེ།  

།འཛམ་&ིང་)ན་+་,ར་པ་/ལ་བ་བཟང3 །དེ་%་ན་ཡང་དཀར་མིན་ལས་དབང་གིས།  

།དེང་འདིར་)ལ་བ,ན་ཉམས་ཤིང་2ོད་བ4ད་5ན། །"ག་ཟད་འཇིག་ཉེའི་ཉམ་ངའི་ངང་.ལ་འདི།  

།བ#ེ་ཆེན་(གས་+ེས་#ོབ་པའི་)ས་ལ་བབས། །དེ་%ད་བདག་ཅག་གངས་+ོངས་-་མི་0ན། 

།"ག་བསམ་དད་ག)ང་+ག་པོས་ཉེར་བ1མས་ཏེ།། བདེ་གཤེགས་མཚན་བཟང་ག-ག་ཏོར་གསེར་1ངས་ཏོག  

།"ང་%ོང་'ོད་མཆོག་,ར་.ིག་གོས་བཟང་བཅས། །"ལ་བའི་ཚ)གས་གཉིས་-་ཆེན་གང་མཆིས་དང4 

།གཞན་ཡང་(ས་ག*མ་དང་འ.ེལ་དགེ་ཚ"གས་&ན། །"ར་བཅས་འ)ོ་བའི་ཕན་བདེ་འ0ང་བའི་གནས།  



།"ལ་བ&ན་མི་*བ་+ན་,་གནས་/ིར་བ1ོ། །མཁའ་&བ་(ས་ཅན་,ི་དང་&ད་པར་2།  

།འཛམ་&འི་(ས་བ+ན་-ིང་འདིའི་0ེ་འ2ོ་4ན། །"མས་དང་(ིང་*ེའི་བསམ་.ོར་གོང་འཕེལ་ནས།  

།འ#གས་'ོད་གནོད་འཚ,་ ནམ་ཡང་མི་འ(ང་ཤོག །ད#ལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་བཙན་གནོན་མནར་གཅོད་དང3 

།"ོད་&ི་(ད་པས་ནད་ཡམས་འ/ང་འ1གས་སོགས།། !ི་ནང་འགལ་)ེན་+ད་ཚ.གས་0ན་ཞི་ནས།  

།ཐམས་ཅད་དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་/ག་རོལ་ཤོག །རིས་&་མ་ཆད་*ི་ནང་ཆོས་.ལ་ལ།  

།"གས་&ན་ཕན་)ན་གཉེན་གཤིན་འ/་ཤེས་0ིས། །དག་%ང་ནོར་*འི་འོད་དང་མི་འ'ལ་བར།  

།གཅིག་&་འ(ོ་ཕན་,་བ་.ར་ལེན་ཤོག །"ག་པར་བསིལ་+ན་-ོངས་0་1ལ་བའི་བ3ན།  

།ཉམས་པ་སོར་)ད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཞིང3 །ཆོས་&ིད་རང་དབང་བདེ་-ིད་གསར་པ་ཡིས།  

།བོད་འབངས་འ)ལ་+ན་འདོད་དོན་-ར་འ/བ་ཤོག །གངས་ཅན་ཞིང་གི་ཆོས་,ིད་.་བའི་ག1གས།  

།འདེགས་པའི་*ི་+ར་གཏོགས་པའི་/ེ་བོ་1ན། །"ག་བསམ་(མ་ད*ོད་ད,ང་པ་རབ་བ0ན་ཅིང4  

།"ེ་%ན་'ག་ན་པ*ོས་-ེས་ག.ང་ཤོག །ཆོས་&ི་ཞིང་*་ཆོས་མིན་ཉེས་/ོད་ ཚ"གས།  

།ཆོས་&ིས་ཞི་ཞིང་ཆོས་*ིད་ལེགས་ཚ0གས་1ན། །ཆོས་&ན་ཡིད་བསམ་ཆོས་བཞིན་.ར་འ1བ་2ེ།  

།ཆོས་&ི་བདེན་པས་ཆོས་མིན་མཐར་+ེད་ཤོག  

ཅེས་པ་འདི་བཞིན་,-འི་དགེ་/ོང་2་ལའི་4་མ་བ6ན་འཛ8ན་9་མཚ;ས་བོད་ !ལ་ལོ་༢༡༣༡ ཤིང་%ེལ་(་བ་༡༢ ཚ"ས་༡༥ !ི་ལོ་༢༠༠༥ !་༡ ཚ"ས་༢༥ 

ཉིན་%ི་&ོས་ བ"ན་འ&ོའ་◌ིཆེད་-་དམིགས་ཏེ་གནས་ཆེན་2ོ་3ེ་གདན་4ི་5ེན་མཆོག་6ན་7ར་གསོལ་ བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་(་འ*བ་པར་-ར་ཅིག  །། 

 

 

 

 

 

 



དཔལ་%་ལེ'འི་པཎ་ཆེན་བ.་བ/ན་0ི་གསོལ་འདེབས་དད་ག4མ་གསལ་6ེད་ཅེས་6་བ་བ8གས་སོ།། 

༄༅། །འ#ོ་ལ་ཕན་བཞེད་-གས་0ེས་རབ་བ2ན་པའི། །"ངས་&ོགས་)ོབ་པ་མཆོག་བ.ེས་0་ཡི་0། །"ེན་འ'ང་གཏམ་,ིས་འ/ོ་ 

!མས་འ&ེན་མཛད་པའི། །"བ་དབང་'་བའི་ཉི་མར་མགོས་0ག་འཚལ།། !ལ་$མ་དགོངས་དོན་མཐའ་.ལ་དེ་ཉིད་དོན། 

།"ེན་འ'ང་རིགས་ !ལ་ཟབ་མོས་གསལ་མཁས་པ། །"ལ་བའི་(ང་བཞིན་ཐེག་མཆོག་ད3་མའི་4ོལ། 

།འ#ེད་མཛད་)་*བ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། དེ་$ས་&་བོ་མཁས་ཤིང་.བ་པའི་མཆོག 

།"ི་ནང་'བ་མཐའ་,་མཚ$འི་ཕ་མཐར་སོན། །"་$བ་ག'ང་འཛ+ན་-ན་.ི་ག0ག་ནོར་དཔལ། 

།"ལ་%ས་འཕགས་པ་+་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་པའི་དགོངས་པ་,ེན་འ/ང་མཐར་3ག་དོན།  

།བཏགས་ཡོད་མིང་ !ང་ཙམ་&ི་ཟབ་མོའ་◌ིགནད། །གསལ་མཛད་)བ་པ་མཆོག་གི་སར་གཤེགས་པ། 

།སངས་%ས་བ'ངས་(ི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། བདེན་པའི་དངོས་པོ་,ེ་སོགས་མཐའ་བཀག་ཅིང་། 

།ཚད་མ་མ&ན་(ང་*ི་དོན་བཞེད་པ་ཡི། །"བ་མཐའི་)ོལ་གཏོད་ཡོངས་2ོགས་པ4ི་ཏ། 

།"ོབ་དཔོན་ལེགས་-ན་འ/ེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །"ེན་འ'ེལ་)ེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ཉིད་0ིས། །མཐའ་གཉིས་སེལ་བའི་-ང་ 

!ོང་ད&་མའི་*ལ། །ཟབ་%ས་འདོམས་མཁས་མདོ་'གས་ཡོངས་+ོགས་ལམ། །"ས་མཛད་(་བ་*གས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ངོ་ 

མཚར་%ད་'ང་)ིང་+ེ་ཆེན་པོའ་◌ིལམ། །ཟབ་དང་'་ཆེའི་རིགས་/ལ་1མ་མང་གིས། །"ལ་བཟང་ག)ལ་*འི་ཚ.གས་ལ་0ོན་མཁས་པ།། 

!ལ་$ས་ཞི་བ་)་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ག#ལ་&འི་ཁམས་བཞིན་གཉིས་0ོང་ད4་མའི་ལམ། 

།!ོལ་གཏོད་ད(་ཚད་རིགས་-ལ་འ/ེད་ མཁས་ཤིང( །ཁ་བའི་'ོངས་+་,ལ་བ.ན་0ེལ་མཛད་པ། །མཁན་ 

ཆེན་ཞི་བ་འཚ*་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཐའ་&ལ་ད)་མའི་+་དང་ ཞི་$ག་&ང་། །"ོམ་རིམ་མདོ་)ད་བཞིན་-་ལེགས་བ2ལ་ནས།། 

གངས་%ོངས་'ལ་བ*ན་འ-ལ་མེད་གསལ་མཛད་པ། །པད་མའི་ ངང་#ལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 

།"མས་པས་'ེས་བ*ངས་ཐེག་ཆེན་0ེ་1ོད་4ན། །ལེགས་པར་)ེལ་མཁས་,་ཆེན་ལམ་/ོན་ ཞིང་། 

།"ལ་བའི་(ང་བཞིན་,མ་རིག་ཤིང་1འི་2ོལ། །འ#ེད་མཛད་ཐོགས་མེད་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་མངོན་)ེ་བ,ན་ 

གཉིས་&ོང་)ོལ་བ,ང་ནས། །"ེ་མདོ་(མ་རིག་,བ་མཐའ་གསལ་མཛད་པ། །"ན་མ&ེན་གཉིས་པར་.གས་པའི་མཁས་པའི་མཆོག  

!ོབ་དཔོན་ད(ིག་གཉེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །"བ་པའི་ ག"ང་%གས་དངོས་)ོབས་རིགས་པ་ཡིས། །"ོན་&ིར་ཚད་མའི་ 



!ོ་བ%་ལེགས་*ེ་ནས། །"མ་ད&ོད་(ོ་མིག་+ིན་མཛད་ཚད་མ་པ།། !ོགས་&ི་(ང་པོའ་◌ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 

།"ི་ནང་ཚད་མའི་ གནད་%ན་ལེགས་དགོངས་ཤིང་། །མདོ་སེམས་ཟབ་*ས་ལམ་,ན་རིགས་ལམ་ནས། 

།ངེས་&ེར་(ད་*ང་ཆོས་-ལ་འདོམས་མཁས་པའི།། ཆོས་%ི་'གས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 

།ཐོགས་མེད་*་མཆེད་ལས་འོངས་ཤེར་1ིན་དོན། །ཡོད་མེད་མཐའ་*ལ་ད,་མའི་.ོལ་ བཞིན་&། 

།"ན་%ི་ག(ང་དོན་,ང་བའི་%ོན་མེ་*ར། །འཕགས་པ་ !ོལ་%ེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །"མ་དོན་འ)ེད་ལ་,ལ་བའི་ 

!ང་བ%ན་ཐོབ། །མི་ཕམ་མགོན་པོའ་◌ིམན་ངག་ཇི་བཞིན་0། །"མ་ ག"མ་ཤེར་(ིན་ག+ང་མཆོག་གསལ་མཛད་པའི། 

།"ོབ་དཔོན་སེང་ གེ་བཟང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །འ#ལ་བ་འ'མ་)ེའི་དགོངས་དོན་ལེགས་བ2ས་ནས། 

།ཐམས་ཅད་ཡོད་*འི་-གས་བཞིན་སོ་སོ་ཐར།། མ་ནོར་ལེགས་འདོམས་བ-ན་མཁས་མཆོག་0ར་པ། 

།ཡོན་ཏན་འོད་)ི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བ#བ་ག&མ་ཡོན་ཏན་ནོར་-འི་ མཛ#ད་ལ་དབང་། 

།འ#ལ་བ'ན་)ི་མེད་རིང་#་0ེལ་བའི་1ད། །"་ ཆེན་ག&ང་དོན་ལེགས་བ-ལ་འ/ལ་འཛ1ན་མཆོག །"#་འོད་#ི་ 

ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །"བ་ག&ང་ཟབ་)ས་བཀའ་-ོལ་ མ་#ས་པ། །"ེས་&་ག(མ་*ི་ལམ་-་འདོམས་མཛད་དེ། །གངས་ 

!ོངས་&བ་བ(ན་*ེལ་བའི་/ིན་ཅན་1ེ། །ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་%ར་འཛམ་*ིང་-ན་/ར་མཁས་པའི་3ལ། 

།ངོ་མཚར་ ལེགས་བཤད་འ*ང་གནས་མཆོག་0མས་ལ། །མི་"ེད་དང་བའི་ཡིད་*ིས་གསོལ་བཏབ་པས། 

།བདག་&ད་'ིན་ཅིང་,ོལ་བར་0ིན་1ིས་ !ོབས། །གཞི་ཡི་གནས་)ལ་བདེན་གཉིས་དོན་ཤེས་པས། 

།བདེན་བཞིས་འཁོར་བ་འ.ག་0ོག་ཇི་བཞིན་ངེས། །ཚད་མས་'ངས་པའི་ !བས་ག&མ་དད་པ་བ*ན། 

།ཐར་ལམ་'་བ་)གས་པར་-ིན་0ིས་1ོབས། །"ག་%ན་ཉེར་ཞིའི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་བའི། །ངེས་འ'ང་(ོ་ 

དང་འ%ོ་'མས་*ོབ་འདོད་པའི། །"ོགས་མཐས་ག)གས་པའི་-ིང་/ེའི་1་བ་ཅན། 

།བཅོས་མིན་*ང་སེམས་འ*ོངས་པར་*ིན་0ིས་1ོབས།། ཤིང་%་ཆེན་པོའ་◌ིག.ང་གི་དོན་0མས་ལ། 

།ཐོས་བསམ་(ོམ་པས་ཕ་རོལ་-ིན་པ་དང2 །"ོ་%ེ་ཐེག་པའི་ཟབ་གནད་ལམ་2ན་ལ། །ངེས་པ་ བདེ་%ག་'ེད་པར་*ིན་-ིས་/ོབས། 

།"ེ་ཞིང་"ེ་བར་བ*བ་ག,མ་.ན་པའི་2ེན། །ལེགས་ཐོབ་བཤད་དང་-བ་པས་/ང་0ོགས་བ1ན།། 

འཛ#ན་ཅིང་)ེལ་ལ་ཤིང་-་ཆེ་/མས་དང་། །མ#ངས་པར་བ*ན་ལ་-་ བ་#ེད་པར་ཤོག །འ#ས་&ེ་(ན་*་ཐོས་བསམ་བཤད་1བ་2ི། 



།"་ བས་$ས་འདའ་ལོག་འཚ$་ཡོངས་)ངས་པའི། །དམ་པའི་མཁས་*བ་རབ་-་འཕེལ་བ་ཡིས། 

།འཛམ་&ིང་ས་ཆེན་-ག་/་མཛ0ས་1ར་ཅིག ། དེ་མ%ས་མདོ་(གས་ཡོངས་,ོགས་ས་ལམ་བ/ོད།  

།དོན་གཉིས་*ན་ !བ་$མ་མ&ེན་)ལ་བ་ཡི། །གོ་འཕང་(ར་བ་ཉིད་.་ཐོབ་0ར་ནས།། ནམ་མཁའ་ཇི་(ིད་འ*ོ་བའི་དོན་-ེད་ཤོག  

བ"ོ་བ་"ོན་ལམ།།  

!ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌།  

!ེས་%་ཡི་རང་བ+ལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི།  

 

དགེ་བ་&ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ།  

 

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་*ང་,བ་-ིར་བ/ོའ།ོ།  

 

!ོན་པ་&་ན་མེད་པའི་བ!ན་པ་དང༌།   

 

མཇལ་བ་འདི་འ)་*་མའི་)ིན་ཡིན་པས།  

 

དགེ་བ་འདི་ཡང་འ*ོ་བ་མ་-ས་པ།   

 

བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་འཛ/ན་པའི་0་1་བ2ོ།  

 

འདི་%ར་བ(ིས་པའི་+མ་དཀར་དགེ་བ་ཡང༌།   

 

!ས་ག%མ་བདེ་གཤེགས་+ས་བཅས་ཐམས་ཅད་.ི།  

 

མཛད་པ་&ོན་ལམ་མ་*ས་བ-བ་པ་དང༌།  

 

!ང་$ོགས་དམ་ཆོས་འཛ-ན་པའི་1་2་བ4ོ།  

 



བ"ན་པ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མ་.བ་པའམ།  

 

!བ་$ང་ཉམས་པར་"ར་པའི་'ོགས་དེར་ནི།  

 

!ིང་%ེ་ཆེན་པོས་ཡིད་རབ་བ0ོད་པ་ཡིས།  

 

ཕན་བདེའི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་.ེད་པར་ཤོག །  

!ང་$བ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།  

 

མ་#ེས་པ་'མས་#ེ་(ར་ཅིག  

 

!ེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང་།  

 

གོང་ནས་གོང་'་འཕེལ་བར་ཤོག །  

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་,ར་མ.ེན་པ་དང་།  

 

!ན་$་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་/།  

 

དེ་དག་%ན་'ི་)ེས་+་བདག་-ོབ་ཅིང་།  

 

དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་-་འ.ོ༎ ༎  

 

 


