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༄༅།། མ ེན་ ན་གསལ་ བ་ཡངས་པའི་ད ིལ་འཁོར་ད ས།  ། 
མ་མ ེན་ ་བ ན་པད་མོའི་ཚ་ཟེར་ ས།  །པ ྨ་དབང་པོ་ བ་
ལ་བ ག་ ན་འཁོར།  ། ་འཛན་ མ་དག་ ན་གསལ་ ་ལམ་

དང་།  ། ་མི་འ ོ་བའི་ག ག་ ན་བ ལ་བཟང་བདག  །ནོར་ འི་
མདངས་ཅན་པ ྨོ་ མ་པ་འཛན།  །འ ིལ་ཅན་ ་ག་ ་སོགས་ ེ་ཱ
ད འི་མགོན།  །བ ་པའི་སངས་ ས་ ལ་བོན་ཐོད་དཀར་ ས།  ། 
མཆོད་འོས་ ན་ ི་མཆོག་ ར་ མ་པར་ ལ།  ། ོན་པ་ ལ་བ་
གཤེན་རབ་ཞབས་པད་ལ།  ། ོ་ག མ་དང་བས་ ས་བཅས་ ག་
འཚལ་ལོ།  །བདག་ཉིད་བཀའ་གཏེར་རིན་ཆེན་ད ིག་མཛད་
ལས།  །ལེགས་པར་ ི་ནང་གསང་བ་ག མ་ ་ད ེ།  །དེ་ ོ་ ་མ་
རབ་འཛན་ མ་བཤད་ཅིང་།  ། མ་བ ོལ་གསལ་བར་འ ད་ ན་
འ ེང་བ་ཞེས།  ། ་བ ར་ལོ་པཎ་ ལ་བ་ ས་བཅས་དང་།  །དཔལ་
ན་ ་བ ད་ ་མར་ ག་འཚལ་ལོ།  །ག ང་ གས་ ་ཆེ་ ་

གཏེར་གཏིང་ཟབ་ལ།  །གཞལ་བར་མི་ ས་ ེ་མའི་ལ་ཙམ་ །  ། 
ཐོས་ ང་བ མས་པར་མི་འོས་བཤགས་པའི་ །  །འོན་ ང་ ག་
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བསམ་ མ་དག་གཞིར་བཞག་ནས།  །ཚད་ག མ་ ང་རིག་འ ང་
ལ་རབ་བཤར་ཏེ།  །ལེགས་པར་བ ་བའི་རབ་མཛས་མེ་ཏོག་འ ེང་།  ། 
བཀའ་ ང་ཟབ་མོ་བ ད་ ི་འོ་དཀར་ལ།  །ཐོས་བསམ་ཤེས་ འི་
བས་ཤིང་ ང་ ་བ གས།  །ཐབས་ཤེས་བ ོན་འ ས་ཐག་པས་

ལེགས་བ ག་ ེ།  །མར་ ི་ ིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ ་ ང་ ས།  །དགོས་
འདོད་མ་ ས་འ ང་བའི་ཚ་ཟེར་ ན།  ། ོ་ ོས་ཅན་ལ་པད་
དཀར་འདབ་ ོང་ ས།  ། ོ་ ང་ ོང་ཁེངས་ ད་ཅན་གཏེང་ནས་
བ ེག  ། ོ་དམན་ ོལ་ངན་ཚགས་ མས་ ང་ཐག་བ ིང་།  ། ོ་
ན་ལས་ ལ་འཛམ་ མས་འདིར་གཟིགས་རིགས། ། ་ཡི་

མཚམས་ ོར་གཉིས་ག མ་བཞི་ ་སོགས། །འདི་ ་མ་བ ན་ལོག་
་གསལ་བ་ལ། །འདི་ནི་དོན་ ེབས་འོལ་བ མ་ ག་པ་ ེ། ། ེབས་
ོར་གསལ་བའི་ལེགས་བཤད་ མ་པར་མཛས།  །ཚག་གི་བ ོད་
་གང་གི་ཡིད་འ ོག་པ།  ། ་ད ངས་རོལ་བའི་གཏེར་ མ་ཞལ་
ེ་ནས།   །འདི་ཉིད་ ོན་པར་ ་བ་དང་པོ་ལ།   ། 

དེ་ཡང་སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལ། ལེགས་
པའི་ཡོན་ཏན་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་བ ན་པ། རིག་པའི་གནས་ཆེ་
བ་ ་ ་ ང་ ེ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་བཟོ་རིག་པ་དང་། ་རིག་པ་
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དང་། ི་རིག་པ་དང་། ནང་རིག་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ་དང་
འོ། །བཟོ་རིག་པ་ནི་ཤེས་རབ་ ི་ ོང་ལས་ ང་། ་རིག་པ་ནི་ ི་
ེ་ ང་ལས་ ང་། ི་རིག་པ་ནི་ས་བདག་གསེར་ ི་ ས་ ལ་ལས་
ང་། ནང་རིག་པ་ནི་ ་ ིན་ཡིད་བཞིན་ ལ་བ་ལས་ ང་། གསོ་བ་

རིག་པ་ནི་ཡེ་ཡོད་ནམ་མཁའི་བ་མོ་ཆེ་ལས་ ང་། དེ་ལས་བཟོ་
རིག་པ་ནི། རི་རབ་ ི་ ེར་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ། བཟོ་ ལ་གར་མ་ལི་
ཤོ་ལ་བ ན་ནོ། ། ་རིག་པ་ལ་འ མ་ ེ་ག མ་ ་ ེས་ནས། ་ ིན་
བར་ ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། ་ལོ་ག ་ལོ་གཉིས་ལ་བ ན་ནོ། །དེ་
ཡང་ ་ཚད་གཉིས་ ་ ང་བས།  ོད་ ང་གཉིས་ཡིན་ནོ། ། ི་རིག་
པ་ལ་འ མ་ ེ་ག མ་ ་ ེས་ནས།  རི་རབ་ ི་ ་བར་གཏན་ལ་
ཕབ་ ེ། ཀོང་ཙ་འ ལ་ ི་ ལ་པོ་ལ་བ ན་ནོ། །ནང་རིག་པ་ལ་
འ མ་ ེ་ག མ་ ་ ེས་ནས། འི་ ལ་ ་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ། ་ བ་
ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ་ལ་བ ན་ནོ། །གསོ་བ་རིག་པ་ལ་འ མ་ ེ་ག མ་ ་
ེས་ནས། ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་ ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ། 

ད ད་ ་ ི་ཤེས་ལ་བ ན་ནོ། །དེ་ལས་བཟོ་དང་ ི་ནང་གསོ་བ་
རིག་པ་བཞི་ནི། རང་རང་ག ང་ བས་ ་གསལ་ལ།ོ  ། 

་རིག་པ་འདི་ལ་དོན་ མ་པ་ ས་བ ན་ཏེ།  ་དང་ ་
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མ ན་དང་།  ་ ད་དང་།  ་བ ར་དང་། ་ཚད་དང་ འོ། །དེ་
ལ་ ་ནི་ཐོག་མར་ ོང་པའི་ ོང་ནས། ོང་ཆེན་འགག་མེད་ ་རང་
་ ོགས་པ་ལ་ འོ།  ། ་མ ན་ནི།  འ ོ་ ག་གི་སེམས་ཅན་རང་

རང་གི་གོ་ ལ་ ་མ ན་པའི་རང་ ་ ོགས་པ་ལ་ འོ།  ། ་ ད་ནི།  
དེ་དག་སོ་སོ་རང་རང་གི་ ་ ད་ཇི་བཞིན་ ། བོན་ ང་དེ་དག་གི་
་ ད་དང་མ ན་པར་ ོན་པ་ལ་ འོ། ། ་བ ར་ནི། ག ང་ ང་

གི་བོན་ལ་མཁས་ཤིང་རིག་པར་ ོགས་པའི། ལ་འཕགས་ལོ་པཎ་
ི་གཤེན་པོ་ མས་ ིས། བོན་ཉིད་ལ་འ ར་བ་མེད་ ང་། བོན་

ཅན་ ི་མཚན་མ་གར་བ ར་བ བ་ཅིང་། འ ོ་བ་རང་མ ན་ ི་
ད་ ་བ ར་བ་ལ་ འོ། ། ་ཚད་ནི་བོན་དེ་དག་ལ། དོན་བོན་ཉིད་

ལས་བ ོད་ ་མེད་ ང་། བོན་ཅན་ཚག་ལ་བ ོད་ ་ ང་བས་ཚག་
གི་ ོས་ལས་དོན་ ི་གདར་ཤ་བཅད་ཅིང་། ག་ཆད་ ི་མཐའ་
བསལ་བའི་ ིར། འགལ་བ་ ང་ཞིང་མ ན་པ་ ེབ་ཏེ། གལ་པོ་ ོད་
པའི་ ིར་ག ང་ཞིང་། ཐེ་ཚམ་ ི་ ོ་འདོགས་བཅད་ནས། དཔ་ེདོན་
གས་ག མ་ལས་གཞལ་ཞིང་། ཚད་ག མ་ ང་ ་འ ེལ་བ་དང་།   

བདེན་གཉིས་དོར་མཉམ་ ་ ་བ་ མས་སོ།  ། 
ོས་ ་ད་ འི་ ་ ད་ ི་ བས་ ། ི་དགོས་ ེ་ ག་
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ག མ་ ་བ ན་ཏེ། ི་ ་འ ོ་བ་རིགས་ ག་ལ་ ་ ད་ ག་ ་
འཆད་པ་ལ། སད་ཝེར་ ་ཡི་ ད། སད་མིན་ ་མིན་ ི་ ད། འཕོ་
འ ར་མི་ཡི་ ད། ད་ ར་ ོལ་སོང་གི་ ད། ིང་ ད་ཡི་ གས་
ི་ ད། ་ཏི་ད ལ་བའི་ ད་དང་ ག་གོ །དགོས་ ་རེ་རེ་ལའང་
ག་ ག་ ་ཤེས་ཏེ། ཡེ་ ིད་ ་ཡི་ ད་དང་། ཀ་པི་ཏ་ ་ཡི་ ད་

དང་། ཏ་རན་ཏ་ ་ཡི་ ད་དང་། སཾ ྀཏ་ ་ཡི་ ད་དང་། སིང་ང་
་ཡི་ ད་དང་། ཀ་ལ་པིང་ཀ་ ་ཡི་ ད་དང་ ག་གོ །གཉིས་པ་ ་

མིན་ལ་ ག་ ེ། ཝང་ཅི་ ་མིན་ ི་ ད་དང་། ང་ཞིང་ ་མིན་ ི་
ད་དང་། ར་མིན་ ་མིན་ ི་ ད་དང་། ཐོག་ཐོག་ ་མིན་ ི་ ད་

དང་། ིལ་ཞི་ ་མིན་ ི་ ད་དང་། ཐང་ཇི་ ་མིན་ ི་ ད་དང་
ག་གོ །ག མ་པ་མི་ཡི་ ད་ལ་ ག་ ེ། ས་འཕགས་པོ་ ན་ལ་

འཛར[འཚར]བ་ ི་སངས་ཤ་ར་ནའི་ ད་དང་། ་མི་ ན་ མ་ལ་
ོགས་པ་ག ག་པ་ཅན་ ི་ ད་དང་། བ་ལང་ ོད་བ ན་ལ་བ ིད་

པ་ ་ཡ་ ང་པོའི་ ད་དང་། འཛམ་ ་ ིང་ ་ཚགས་ ་ ་བ་ཅི་
ལེ་ ་ཡི་ ད་དང་། རི་བ ན་ ི་མི་ལེགས་པར་ ་བ་ ི་ཝེར་ ལ་
ི་ ད་དང་། མིའམ་ཅི་གཅམ་པོར་ ་བ་དན་ནི་ཤི་ལོན[ཏ་ན་

ཤིང་ ོན] ི་ ད་དང་ ག་གོ  །བཞི་བ་ ོལ་སོང་ལ་ ག་ ེ།  ན་
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པ་འདབ་ཆགས་ ི་ ད་དང་། མ་པ་གཅན་གཟན་ ི་ ད་དང་།  
འཚར་བ་རི་ གས་ ི་ ད་དང་།  བ ན་པ་ག ང་ གས་ ི་ ད་
དང་། ཏོམ་འཆོལ་ ན་པོའི་ ད་དང་། ་ལི་ ་ཡི་ ད་དང་ ག་
གོ ། ་བ་ཡི་ གས་ལ་ ག་ ེ། ེ་ཏ་གཏོ[གདོན]ཆེན་ ི་ ད་དང་། 
པ་ [ས་ ིན]འ ང་པོའི་ ད་དང་། འི་ ་ཁ་འབར་མའི་ ད་དང་། 
ིང་ ་ ི་ཡི་ ིབ་པ་ཅན་ ི་ ད་དང་། ིང་ཙ་ནང་གི་ ིབ་པ་ཅན་
ི་ ད་དང་།  ིང་ ད་ ིབ་པ་ཅན་ ི་ ིབ་པ་ཅན་ ི་ ད་དང་
ག་གོ  ། ག་པ་ད ལ་བ་ལ་ ག་ ེ། ་ ི་འཇིགས་པའི་ ད་དང་། 
་ཝེར་ མ་པའི་ ད་དང་། ་ན་ག ག་པའི་ ད་དང་། ་ཅི་ཉོན་

མོངས་ ི་ ད་དང་། ་ཤི་ཚ་ ང་བཙ་ ེག་གི་ ད་དང་། ་ཏི་ ་ ་
མནར་མེད་ད ལ་བའི་ ད་དང་ ག་གོ ། ེ་ ག་ ་བ ན་པ་ནི། 
འ ོ་བ་རིགས་ ག་གི་ ད་དང་། ད་ཆེན་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ མ་བ ་
ག་ ར་ད ེའོ།  །དེ་ལ་མི་མ ན་པའི་ ་ཚག་ལ་ཟད་པ་དང་

འ ིབ་པ་མེད་དོ།  །དེ་ནི་ ི་དགོས་ ེ་ ག་ག མ་ ་བ ན་པའོ།  ། 
དགོས་ ་སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་ཆགས་ལ་ཕེབས་པའི་

འ ོ་བ་མིའི་ ད་ལ་གཉིས་ཏེ། བ ར་ ་བ བ་པ་དང་མི་བ བ་
པ་གཉིས་སོ། །བ ར་ ་བ བ་པ་ནི། ིང་བཞི་དག་པའི་མི་དང་། 

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 

 - 8 -

རི་བ ན་ ི་མི་དང་། ོ་འཛམ་ ་ ིང་གི་ ད་ཆེན་ མས་ལ་
བ བ་པའོ། །མི་བ བ་པ་ནི། ིང་ ན་ ི་མི་དང་། མཐའ་འཁོབ་
ིང་བར་ མས་ལ་ ན་ ོབ་ ི་བོན་ཆ་ཙམ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་
་འ ས་བདེན་པའི་བོན་ ན་བ ར་ ་མི་བ བ་པའོ། ། ད་

བ ར་ལ་གཉིས་ཏེ། ི་ ་བ ར་བ་དང་། སོ་སོ་ ་བ ར་བའི་ ད་
དོ། ། ི་ ་བ ར་བའི་ ད་ལ་གཉིས་ཏེ། དག་པ་གཤེན་ ི་ ད་དང་། 
གང་ཟག་མི་ཡི་ ད་དང་གཉིས་སོ། །དག་པ་གཤེན་ ི་ ད་ལ་ ་ ེ། 
་བའི་ ད་གཅིག ཡན་ལག་གི་ ད་ཆེན་ག ང་བཞིའོ། ། ་བ་ནི་

ག ང་ ང་ ་ཡི་ ད་དོ། །ཡན་ལག་གི་ ད་བཞི་ནི། ག ང་ ང་
གཙང་མ་ ་ཡི་ ད་དང་། དག་པ་ ་ཡི་ ད་དང་། སཾ ྀ་ཏ་ ་ཡི་
ད་དང་། ི་ཝེར་ ་ཡི་ ད་དང་ འོ། །དེ་ལ་ག ང་ ང་ཞེས་ ་བ་

ནི། བོན་ཉིད་ད ིངས་མི་འ ར་བའི་ ོང་ནས། བོན་ཅན་ ི་མཚན་མ་
ལ་འགག་པ་མེད་ཅིང་། བོན་ཉིད་རང་ ་ ོགས་པ་ལ། ་ ད་གང་
གིས་ ང་བ ར་ ་མེད་དོ། །རང་དབང་རང་གིས་བ ར་བའི་ ད་
དོ། ། ་ཞེས་ ་བ་ནི། ད ་གཤེན་ ་ཡི་ ད་ག ང་ལས་འཆད་ཅིང་
ིན་ ིས་བ བས་ཏེ། ོ་འཛམ་ ་ ིང་གི་དམིག སོག་ཁ་བོན་ ི་

འ ང་གནས། གནས་མཆོག་དམ་པ་འོལ་མོ་ ང་རིང་གི ལ་ 
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ས་ ིང་བ ད་ ི་ད ས། ག ང་ ང་ད ་བ ེགས་ ི་ ེ་ལ། མི་ཡི་
ོན་པ་ ས་མཛད་ནས། དབང་པོ་ཆེ་ ན་ ི་ ེས་ ་ ོན་པས་ ་

ཞེས་ འོ། ། ད་ཞེས་ ་བ་ནི། ོན་ ི་ ོན་པ་བདེ་ 
བར་གཤེགས་པ་དང་། ད་ ་བ གས་པ་དང་། མ་ ོན་པ་ མས་
ང་། འདི་ ་འ ོ་བ་མི་ཡི་ཆ་ གས་ ་ ོན་ནས། དེ་དག་བོན་ ི་
ོ་མོ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་ལས་ ངས་ཏེ་ག ངས་པའི་ ད་ཅེས་
འོ། །དེ་ནི་ ་ ་མི་ག མ་དང་། འ ོ་བ་རིགས་ ག་གི་སེམས་ཅན་

གང་གིས་ ང་བ ར་ ་མི་བ བ་པའོ། །གཞན་ ི་ ད་ནི་གང་གིས་
ང་བ ར་ ་བ བ་པའོ། །ག ང་ ང་ ་ཡི་ ད་ནི། ད་རིགས་

ཐམས་ཅད་ཟལི་ ིས་གནནོ་ཞིང་འ ར་བ་མེད་པའི་ ད་དོ། །དེ་
ཡང་ ་བ་ག ང་ ང་ ་ཡི་ ད་ནི། ལ་ས་ཕོ་ ང་ ིང་ཆེན་
བ ད་ ི་ ད་ཆེན་ ེ་བཞིའོ། ། ད་ཆེན་བཞི་ནི་ ་བོ་ག ང་བཞིའི་
ད་དེ། གཙང་མ་ ་ཡི་ ད་ནི་ཤར་ ོགས་ ། ་བོ་ ་ ་ ཱ་ཱ རའི་
ད་ལས་བ ར་བས། དེ་ཡི་མི་ མས་ནི། ་དག་ལ་ ད་གཙང་བ་

དང་བ ་འ ོད་པའོ། །དག་པ་ ་ཡི་ ད་ནི། ང་ ོགས་ ་ ་བོ་
པ འི་ ད་ལས་བ ར་བས། དེ་ཡི་མི་ མས་ནི། ་དག་ལ་ ད་
ན་ཞིང་མཛས་པའོ། །སཾ ྀ་ཏ་ ་ཡི་ ད་ནི། བ་ ོགས་ ་ ་བོ་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ིམ་ཤང་གི་ ད་ལས་བ ར་བས། དེ་ཡི་མི་ མས་ནི། ་
བཅམ[གཙང་]ལ་ ད་ ར་མ ོགས་ ་བ ར་བའོ། ། ི་ཝེར་ ་ཡི་
ད་ནི། ོ་ ོགས་ ་ ་བོ་སི འི་ ད་ལས་བ ར་བས། དེ་ཡི་མི་
མས་ནི། ་ཆེ་ལ་ ད་བ ིད་ཅིང་བ ན་པའོ། །ག ང་ ང་ ་ཡི་
ད་ནི། འཁོར་མོ་ ིང་མཚའི་ ད་ལས་བ ར་བས། དེ་ཡི་མི་ མས་

ནི། ་ ན་པ་དང་ ད་མཛས་བ ིད་བ ན་ ན་ཟིལ་དང་ཆས་
པའོ། །དེ་ཡི་ཡན་ལག་གི་ ད་བཞི་ནི། མཚམས་བཞིའི་ ་ ན་བཞི་
ཡི་ ད་ལས་བ ར་ཏེ། གཙང་མ་ ་ཡི་ ད་ལས་ ོལ་བའི། །ཧ་ོཅི་
འ ལ་ ི་ ད་ནི། ཤར་ ོ་ ་ ་བོ་གང་གའི་ ད་ལས་བ ར་བས། 
དེ་ཡི་མི་ མས་ནི་ ད་བ ིད་ལ་ཚག་ཆེའོ། ། ི་ཝེར་ ་ཡི་ ད་ལས་
ོལ་བའི། ོ་ཅི་འ ལ་ ི་ ད་ནི། ོ་ བ་ ་ ་བོ་སི འི་ ད་ལས་

བ ར་བས། དེ་ཡི་མི་ མས་ནི་ ད་མཛས་ལ་ཚག་ ང་པའོ། །སཾ ྀ་
ཏ་ ་ཡི་ ད་ལས་ ོལ་བའི། ཅི་ ང་འ ལ་ ི་ ད་ནི། བ་ ང་ ་
་བོ་སིང་ངའི་ ད་ལས་བ ར་བས། དེ་ཡི་མི་ མས་ནི་ ད་ ན་

ལ་ཚག་མཁས་པའོ། །དག་པ་ ་ཡི་ ད་ལས་ ོལ་བའི། ་ཙ་འ ལ་
ི་ ད་ནི། ང་ཤར་ ་ ་བོ་གསེར་ ན་ ི་ ད་ལས་བ ར་བས།  

དེ་ཡི་མི་ མས་ནི་ ད་ག ང་ལ་ཚག་མཁས་པའོ། །དེ་ནི་དག་པ་
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གཤེན་ ི་ ད་དོ། །གང་ཟག་མི་ཡི་ ད་ནི།   འ ོ་བ་རང་རང་ ིའི་
ད་དོ།   །དེ་ནི་ ི་ ་བ ར་བའོ།  ། 

ེ་ ག་སོ་སོའི་ ད་ནི། འ ོ་བ་རིགས་ ག་སེམས་ཅན་ལ། 
བོན་རང་མ ན་ ི་ ད་ ་བ ར་ནས། རང་རང་གི་ ་ ད་ཇི་
བཞིན་ ་བ ར་བའོ། །དེ་ མས་ ད་རིགས་ ི་ ་བ ན་
པའོ། ། ོས་ ་འཛམ་ ་ ིང་ནས། འ ོ་བ་མི་ལ་ ད་རིགས་ མ་
བ ་ ག་ ་ ་ཡོད་དོ། ། ོལ་ ག་ནི་ ་ཡི་ ད་རིགས་ ག་ལས་
ོལ་བའོ། །དེ་ཡང་དེ་ཡི་ནང་ ། ད་ ི་གདངས་ཚག་གི་འ ང་

གནས་ལ། ད་རིགས་ཆེན་པོ་བ ་གཉིས་ ་འ ང་ ེ། ག་
གཟིག་དང་ཞང་ ང་གི་ ད་ནི། ཡེ་ ིད་ ་ཡི་ ད་ལས་ ོལ་
ལོ། ། ་ཤ་དང་ཨོ་ ན་ ི་ ད་ནི། ཏ་རན་ཏ་ ་ཡི་ ད་ལས་ ོལ་
ལོ། །ཟ་ཧོར་དང་ ་ ར་ ི་ ད་ནི། ཀ་པི་ཏ་ ་ཡི་ ད་ལས་ ོལ་
ལོ། ། ་གར་དང་བལ་པོའི་ ད་ནི། སཾ ྀ་ཏ་ ་ཡི་ ད་ལས་ ོལ་
ལོ། །བོད་དང་ནམ་འཕན་ ོང་མེ་ཉག་གི་ ད་ནི། སིང་ང་ ་ཡི་
ད་ལས་ ོལ་ལོ། ། ་ནག་དང་ ོམ་གེ་སར་ ད་ནི། ཀ་ལ་པི ་ྐ
འི་ ད་ལས་ ོལ་ལོ། །དེ་ནི་འཛམ་ ་ ིང་གི་ ད་ཆེན་བ ་

གཉིས་ ་ཤེས་སོ། །དེ་ལས་ཅོལ་མིན་ ི་ ད་བཞི་འ ང་ ེ། བྷ་ར་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ཧོར་ ི་ ད་དང་། བྷ་རོ་འཇང་གི་ ད་དང་། བྷ་ལི་མོན་ ི་ ད་
དང་། བྷ་བ་གར་ལོག་གི་ ད་དང་བཞི་ ེ་བ ་ ག་ ་ ེས་སོ། །དེ་
མས་ལས་སོ་སོར་ ེས་པ་ནི་ ད་རིགས་མི་འ ་ མ་བ ་ ག་ ་
་ ེས་སོ། ། ོ་འཛམ་ ་ ིང་མི་ཡི་ ད་དོ། །དེ་ཡང་ ོ་འཛམ་ ་
ིང་སོག་ཀ་བོན་ ི་འ ང་གནས། ག་གཟིག་གནས་མཆོག་དམ་

པ་འོལ་མོ་ ིང་ཆེན་ཞེས་ ་བ་ ེ། དབལ་སོ་གངས་ ི་ར་བའི་ནང་
། འཛམ་ ་ ིང་གི་ ད་རིགས་ མ་བ ་དང་ ག་ ་ ་བཞི་
ིང་འདིར་ཡོད་དོ། །བ ་དང་ད ་བ ་ ་ ག་ནི། འཛམ་ ་ ིང་
ི་ཡི་ཁམས་ ་ཡོད་དོ(མ་ ི་གཞན་ “བ ་དང་ད ་བ ་ ་ ག་ནི་ ི་

རོལ་ ི་ཞིང་ཁམས་ ་ཡོད་དོ”ཞེས་ ང་)། །འདིར་ཞང་ ང་གི་ ་ ད་
ོན་པ་ལ་བཞི་ ེ། ག་པའི་ ད། བར་པའི་ ད། ོ་པའི་ ད། ཕལ་

པའི་ ད་དོ། །དེ་ལ་ནང་ཚན་ ་ ེ་ན། ག་པའི་ ད་ནི། ཀ་པི་ཏ་
་ལས་ཆད། བར་པའི་ ད་ནི་སཾ ྀ་ཏ་ ་ལས་ཆད། ོ་པའི་ ད་ནི། 

བ ལ་བཟང་ ་ ་ཞེས་ ་ ེ། ཡེ་ ིད་ ་ལས་ཆད་དེ། ཞང་ ང་
ར་ ི་ ད་དོ། །ཕལ་པའི་ ད་ལ། དར་མའི་ ་དང་། དིར་མའི་ ་ 

དང་། དར་མ་དིར་ ི་ ་དང་། ་གེའི་ ་དང་། ཕལ་པོ་ ང་གི་ ་
དང་ འོ། །ད་ འི་ བས་འདིར། ཞང་ ང་གི་པ ྚི་ཏ་ཆེན་པོ་སད་
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ནེ་ག ་ལ་སོགས་ ིས་བ ར་བའི་ ད། ཞང་ ང་ ར་ ི་ ་ ད་
ོན་ཏེ། ཐང་བབ་དང་། ཐང་ལོག་དང་། ཐང་འཆོལ་དང་། འ ང་
ལ་དང་། འ ང་ཆེན་དང་། འ ང་ ང་དང་ ག་ ེ། ས་པ་

ལོགས་ ་གསལ་བ་ཡོད། །མཚམས་ ོར་དང་པོ་གཉིས་ག མ་བཞི་
་དང་། ། ག་ནས་བ ན་ཡན་ཚགས་བཅད་ཞིབ་པར་བ ན། །དེ་

སོགས་གསལ་བར་ངེས་ལ་ཞིབ་པར་བ གས།  །འདི་ནས་ ོངས་
པའི་ ོ་ ང་སེལ་ ིར་ །  ། ་ཡི་དོན་ ེབས་ ང་གསལ་ ོན་མེ་
ོན།   ། 

 
༼ ཞང་ ང་གི་ ་བ ར་ཆནེ་མ་ོབ གས། ༽ 

ན་མོ( ག་འཚལ་ལོ)།  ད ་ར(གཤེན་རབ)།  ངས་སོ( ོན་པ)།  
་ ན་ ན(ཞབས་ལ་འ ད)།  ང་ ་ ེར་ ི(ག ང་ ང་བོན་ ི)།  ་

ཡེ(མཁའ་ད ིངས)།  ཁི་ཁར་ལ(འོད་ཟེར་ལ)།  ་ཡེ(གསང་མཆོག)།  ཐ་
ཚན(མཐར་ ག)།  མ་ (མ་ ད)།  ཤེ་ ( གས་ ེ)།  ཉི་རི་དང་(ཉི་མ་
དང་)།  ། ་ ( ་མ)།  དྷི་ཧེ(རིག་འཛན)།  ཌ ྐ(ིམཁའ་འ ོ)།  པ་ཏ་ཡ( ག་

འཚལ་ལ)ོ།  ་ཡེ་ཁིར་ཞི་ཡེ་སངས་ལ་ ་ལ(མཁའ་ད ིངས་གསལ་བ་ ོང་

ཞིང་བདག་མེད་ལ)། །མ་ཏོད་མ་ནིག་མི་ཏེ་ཁོད་ ོད་ཞི(མེ་ ེ་མི་འགག་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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མ་བཅོས་ ན་ བ་ཉིད)།  ། ེ་ ར་ཐ་ཙ་དི་རོ་ ེར་ ་ཡེ(བདལ་པ་ཆེན་པོ་
འ ར་མེད་བོན་ ི་ད ིངས)།  ། ་རི་ཀ་ལ་ཐ་ཚན་དེ་པ་ཧ(ོ ན་གཞི་མ་

གཡོས་མཐར་ ག་ད ེས་པར་བ ོད)། ། ན་ལིག་ ེལ་པ་ ང་གི་ཇི་ཏད་
(བ ལ་ ིད་འ ང་བ་ ོད་ ི་འཇིག་ ེན)།  ། ་ལ(ནམ་མཁའ)།  ལི( ང་)།  
ནེ(མེ)།  ཏིང་( )།  ས(ས)།  ེལ་ང་ར(འ ང་བ་ )། ང་ཅི་ཝེར་རོ་
རི་ ང་ ེ་སེ་ ན(རིའི་ ལ་པོ་རི་རབ་བ ན་འཁོར་གནས)། །ཏ་ཏི་ ང་ར་

ེས་ ན་ནམ(དེ་བར་རོལ་མཚ་བ ན་འཁོར་གནས)།  །ཨི་ཅམ་ ེ་ཅི་ཅོག་ ་ མ(འཛམ་

་ ིང་ནི་སོག་པའི་ད ིབས)།  །ཤེ་ལོད་ ོ་སངས་ ་རི་ཁམས(ཤར་ ི་ ས་

འཕགས་ ་བ་གམ)།  ། ང་ ་ ག་ཅི་ ི་བིང་ཏི( ་མ་ི ན་ན་ི ་བཞི་ ང་)།  ། 
ཧས་ ི་ཅི་ཅོད་ཞིང་རི་ ིན(བན་ ང་ དོ་ན་ི མ་པ་ོཡིན)།  ། ེ་ལིང་བིང་ང་ཡ་
མ་ ེ་ ང་( ིང་བཞི་གཡས་གཡོན་ ིང་ ང་ན)།  ། ོ་རིང་( ས་རིང་)།  ོ་
ང་( ས་ ང་)།  བ་ཏ(ིཤི་ ང་)།  ོག་ཏི(འཆི་ ང་)།  མར་ཞི་ཏིང་

ཞི་ཁ་ ོན་ ེ ་ (གསེར་ མ་ག ་ མ་པོ་ནག་པོའི་ ིང་ ་ལམ)།  རི་ ང་
ིང་མ་བིང་ང་ཅ(ིརི་རབ་བང་རིམ་བཞི་ ་ཡོད)།  དེ་ལ་ མ་ ་ཙ་དེལ་
མ་ ིན(དེ་ལ་ མ་ ་ ་ག མ་ཡིན)།  ཏི་ཙ་སད་ ི་སེ་ ོ་ ར(དེ་ ེང་

་ཡི་ཁང་པ་བཟང་)།  དེ་ ི་སད་ ི་ ་ཙ་ ིན( ི་རོལ་ ་ཡི་ ེད་ས་ཡིན)།  ཏ་ ་

ར་ ོ་ཧ་པི་ ལ(ཤིང་ ་ ས་འ ར་དགའ་བའི་ཚལ)།  ཨེ་མ་ཧི་པི་ ས་ཞི་
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ར(ངོ་མཚར་ཉམས་དགའ་ས་གཞི་བཟང་)།  ཏི་ ང་( ང་)།  ནི་ བ( བ)།  
ཤེ་ཁོན་རིས( ་ ོས་སར)།  ལ་ ང་སད་ ི་ ་ ན་ ས(མཚལ་རི་ ་ཡི་

མ ན་ ངས་ས)།  ལི་ ང་ནེ་ཏིང་ ས་ཞི་རི་ ང་རང་ ེས་ནམ( ང་རི་

མེ་ ་ས་གཞི་རི་རབ་རི་བ ན་གནས)།  ་ ན( ན་པ)།  དང་ར་ ེ་ལིང་ཏི་
་ལ(རོལ་མཚ་ ིང་དང་བར་གནས་ལ)།  ་ཏ(ིད ལ་བ)།  ངི་ ད(ཡ་ི

གས)།  ད་ ར( ོལ་སོང་)།  ར་ཟངས( )།  ནི་དང་(མི་དང་)།  ནི་
ཡར(མི་མིན)།  ཏ་ ( ི་ཟ)། སད་མིན( ་མིན)སད( )།   ི་ནི( ་མི)།  
སེ་དད( ིམ)།  ི་ (བ ན)།  ཙ ་ཏི་ ་ཝེར་ཞི(འཁོར་ལོ་ ར་ ལ་བཞི)།  
རི་ ང་ ིང་མ་བིང་ང་ཅི་ལ(རི་རབ་བང་རིམ་བཞི་ཡོད་ལ)།  ཙ་རང་
ཁིར་ ན་ག་ར་ ་ ད་ཞིན(ལག་པ་གཡས་འཕེལ་ ེང་བ་ད གས་པ་

འཛན)།  ལ་ཐིབ་ཝེར་ཞི་སད་ལ་ནམ་ ང་ ིན( ག་མཆོག་ ལ་ཆེན་

འི་གནས་ཡིན)།  ཉི་ར(ིཉི་མ)།  ་ཞི[རི]( ་བ)།  ཝེག་ཞི( ར་མ)།  ་
དང་( ིན་ )།  འཕངས( ངས)།  ་ཏོག་ད ་ ལ་ ་ ན་ ང་(ཐོག་
དང་སེར་བ་གནམ་འ ག་ ོག)།  ཤིམ་ནོལ(དཀར་ ང་)།  མང་ཏིང་མར་
པང་ ི་ཞམ་ཁ(ིདམར་ ོ་སེར་པོ་གཞའ་ཚན་འོད)། ིལ་ ང་ཤང་ ར་
འ ང་ ེམ་ ར(གངས་རི་གང་ ག་ ི་ཤིང་བཟང་)།  ཏང་[དང་]ར་དིང་
ི་ ་ཙ་འ ིལ( ་མཚ་ ་གཙང་ ས་ ི་ ིང་)།  མིང་ནམ་ ་ ན་ ན་ཞི་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ལིག(མེད་ཁམས་ ན་པའི་བ ལ་པ་ ིད)།  ཡོ་ནིང་ཤིམ་ཏོ་ ན་ཞི་
ལིག(ཡོད་ཁམས་དཀར་པོའི་བ ལ་པ་ ིད)། སད་ ང་ལིག་ ེལ་ཝརེ་ཞི་

(སངས་སོ་ ིད་ ོས་ ལ་པོ་ ེ)། ཏིང་ཟང་ཝེར་ཞི་ལིག་མི་ མ( ་ གས་

ལ་མོ་ ིད་པའི་ མ)།  གྷ་ ི་ ་ལེ་ཏད་དོད་ ྃཿ( ང་ད ལ་ ོང་ ་ ལ་

པའི་བཤོས)།  པ་ཅིས་ ིང་ནི་ ་ ི་ ད(མིང་པོ་ ིང་མོ་བ ་བ ད་དོ)། 
མིང་ནི་ ་ ན་ཏིང་ཏིང་ (མེད་ཁམས་ནག་པོ་ ས་ངན་བཤོས)།  གེ་ ་
་ཏི་ ་ ་ ་ (བ ད་བཙན་ ་གཉན་ ིན་པོ་འ ེ་གདོན)།  ད ་ཞག་དེ་

ཧབ་ཁ་ ང་ ་ ན་ལིག(མཁའ་ ིང་ ོ་འ ེ་མོ་ནག་ད ་ ་ ིད)། རིག་
ཏིག་ཟད་ ་དིང་ མ་ཞ(ིཞིང་དང་ས་བོན་ ་ག མ་བཞིན)།  བ་ མ་མི་
མ་ལིག་ནི་ མ(ཕ་ག མ་མ་ག མ་ ིད་པ་ག མ)།  ཏ་ ོད་ཏེ་ ་ ་སེ་
ེ(དེ་བཞིན་ ་མ ན་སོ་སོར་ ེ)།  ཧ་ར་སད་ཅི་ཤེ་ ་ཅི(ཡེ་ཤེས་ ་ཡི་

གས་ ེ་ཡི)། ལ་སད་ནེ་བེར་ཤེ་ཁོད་ ལ( ག་ལ་མེ་འབར་མ ་ ོབས་

ིས)། ་ནིག་ཝེར་ ིམ་ཀི་ལི་ཡ(བགེགས་ལ་མདའ་ག ་ ར་པ་གཟིར)།  
ི་ ན་ཙ ྟ་ཙ་ ་ ད(ད ་བགེགས་ ིང་ལ་རལ་ ིས་ག བ)།  ན་ ི་ཤེ་

ལ་ ི་ ེ་ཡ(ད ་ཡི་ ིང་ལ་མ ང་གིས་འ ག)།  ན་ཙ་ཤེ་ ན་ཤ་འབལ་
ད(བན་ལོག་ ིང་ ་ ་རེས་བཅད)།  ེར་ཙ་ ་ལ་ཕ་ོཡང་འདེགས(བོན་

ལོག་མགོ་ལ་ཐོ་བ་ བ)།  ན་ ི་ ང་ནི་ནེ་ ང་ཨར(ད ་ཡི་ ོ་བ་མེ་ད ང་
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བ ེག)།  ཏིང་ཏིང་ ་ ་ ་ནིག་ ད( ས་ངན་འ ེ་གདོན་མཆིན་པ་ཆོད)།  
གེ་ ་ ་ཏི་མ་ ང་དང་(བ ད་བཙན་ ་གཉན་མ་མོ་དང་)།  ཝེར་ ངས་
་ ིག་ ན་ ་ ེས( ལ་འགོང་ཐེ ་རང་གཡོག་ ་ ོས)།  ཡོང་ནིང་ལིག་

ཞི་ ེར་ ི་ཞིན(ཡོད་ཁམས་ ིད་པ་བོན་ ིས་འཛན)། ་ལ་ད ་ཁ་ཉི་རི་
ཤེ(ནམ་མཁའི་ད ིངས་ལ་ཉི་མ་ཤར)།  ་རི་འཇར་མིག་ ་འཕང་ ིམ( ་

བ་གཟའ་ ར་ ིན་ ངས་འ ིལ)།  ་ཞི་ ་ལེ་ཅི་ ག་ ར(ས་གཞི་ ོང་ ་

ལོ་ཏོག་བཟང་)། ཏི་ ་ ་སངས་དེང་ ན་ ག(བར་གནམ་ས་ལ་ག ་

འ ག་ ོགས)། འ ང་སེགས་ ེ་ལ་ ང་ཞག་ ལ(དཔག་བསམ་ཤིང་ལ་ ་

ང་ ིང་)། དང་ར་ ིང་ལ་མར་ཙ་ ག( ་མཚ་ ིང་ལ་གསེར་ཉ་མ ོགས)།  
ིལ་ ང་ ་ལ་སངས་ཀོ་ (ེགངས་རི་ཁ་ལ་སེང་གེ་ ལ)།  ས་ཞི་ ི་ལ་
ང་ཏི་ཧས་ཏི་ ག(ས་གཞི་ཐོག་ལ་ ་དང་ ང་ཆེན་མ ོགས)། ནམ་ ང་

སེ་ ོ་ ང་མིག་ ར(གནས་དང་ཁང་བ་མཛད་མིག་བཟང་)། ིལ་ ང་ཤང་
ར་འ ང་ མེ་ལིག(གངས་རི་གཡའ་ ག་ ་ིཤིང་ ིད)། བ་ནི་ནེ་ར་ ེ་ཙ་
ར(པ ྨ་མེ་ཏོག་འ ས་ ་བཟང་)།  རད་ན་མི་ མ་ ང་ཧས་ ངས(རིན་

ཆེན་ ང་མའི་ ིང་ ར་ ངས)། ་ ག་ཤེ་ ་ལེ[ལ]ིལོ་ ར(བ ་ཤིས་ ་ཚ་

ལོངས་ ོད་བཟང་)། སད་ནི་ ེར་ མ་ ་ ག་ཞིན( ་མི་བོན་ག མ་བ ་

ཤིས་འཛན)།  ནི་ནང་(ནང་)།  ( ོད)།  ང་(མཛད)།  ང་ ག( )།  

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ཅི(ཡོད)།  ཙང་རི( )།  ར་ལང་(མགོ)།  ་ ར(མཁལ་མ)།  མ་ཞི( )།  
་ ང་( ོ་བ)།  སེག(ད གས)།  ན(མཆིན་པ)།   ན་གོས( ོད་པ)།  

བད(པགས་པ)།   ཤེ་ ན( ིང་)།  ཏ་ ེ( ི་ས)།  ཤི་ཤིན(ཤེས་པ)།  ་
ན(ད ་ནི)།  ཏི་ཙ(བསོགས་པའི)།   ང་(མཛད)།  ་ ་ཙ་སེང་ ེར་
་ཡ(ེ ན་གཞི་མ་གཡོས་བོན་ཉིད་ད ིངས)།  ཀ་སངས་ ་ཏོག་ཤི་ཤིན་
( ན་ ང་དག་པ་ཤེས་པའི་ ད)།  ཏི་བར་ ེར་ ་ཤིན་ཙག་ནི(བག་

ཆགས་བོན་ད ིངས་ཤེས་སོགས་གཉིས)། ཏིག་ཏི་ ི་ཙན་ཏི་ ན་ཤིན(རིག་

པ་སེམས་ ི་ ན་ཤེས་སོ)།  ེར་ཅི་ཡོ་ཡོང་ ་ ང་ ར(བོན་ཅན་ཡོངས་ ི་

ོད་མཛད་བཟང་)།  ཏིང་འ ང་ང་ ག་ ་ཤེལ་ནི(འ ང་བ་ ་ཡི་བ ད་

བ ན་པ)།  ལི་ ང་ནེ་ཉི་དང་ ་ཞ(ི ང་ ་མེ་ཉི་ ་ས་གཞི)།  ཧ་ར་ང་
ག་ ་ཤེལ་ནི(ཡེ་ཤེས་ ་ཡ་ིབ ད་བ ན་པ)། མི་དོད་མ་ ང་ཧ་ར་ཝང་

(མི་ ེ་མི་འགག་ཡེ་ཤེས་ )། ་ེལིག་ཐ་ཚན( ང་ ིད་ཐམས་ཅད)།  གིར་
ཀར[ཁི་ཁར]ནི(གསལ་བ་ལ)།  ཏ[ད] ོད་མ་མིན་ཧ་ར་ (དེ་བཞིན་མེད་པ་

ཡེ་ཤསེ་བ ད)།  དྷ་ཡེ(ཞེ་ ང་)།  ནི་ ད(གཏི་ ག)།  དྷི་ཤིན(ང་ ལ)།  ག་
ནི(འདོད་ཆགས)།  ་ཏོག( ག་དོག)།  ཏི་ ལ་ བ་ བ་ ་ མ་
ག(འ ལ་བ་ཉོན་མོངས་ ་ ས་ ག)།  ི་ཙར(སེམས)།   ཏ་ ད(ཡིད)།  

མང་ ན(ཤ)།  ོ་ཛད(ག གས་ ས)།  སེག་ར(ིད གས)།  ང་ཅི(ངག་
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)།  ལ་ཞི( ོད)།  ཏོ་ཏོག(ཡོན་ཏན)ཟག་ཅི་ ོ་ ག(ཟག་པའི་ ང་པོ)།  
ཏི་ཤིན( མ་ཤེས)།  ཏ་ཏོག( ོག་པའི)།  ཁར་ (རེག་པ)།  ར་ ང་
(དབང་པོ)།  ང་ར(ིའ ་ ེད)།  ་ར(འ ས་ ས)།  ན་ཤིན(འ ་ཤེས)།  
ཏི་ཅོག(ཚར་བ)།  རེག་ ན( ག)།  ང་ ི(ངན་སེམས)།  ་ ི(ག ག་

སེམས)།  ་མིག་ནིག(ལོག་པར་ )།  སེ་ ག( ོག་གཅོད)།  ་ ན( ན་མ)།  
ཝི་སོམ( ོར་ལོག)།  ང་ཙ(ཚག་ བ)།  ཨག་ཙར(ངག་འ ལ)།  ་ ་
འཛན(འ ་མ་ ན)།  ཟད་ཅི(སེར་ )།  ཅི་འཛམ(འཛན་ཆགས)།  ག་
ནི(འདོད་ཆགས)།  ལ་ནོམ( ོར་བ)།  ཏི་ཁོར(འཁོར་བའི)།  ་ ར་
ར(ས་བོན་འདེབས)།  ས་ཏེ( ལ་ ིམས)།  ་ཡ(ཉམས་ )།  ཨ་ ་ ་

ཏི(ད ལ་བའི)།  ཧ་ ང་འ ན( ེས་ཤིང་འ ག)།  མོག་ཅི(མ་རིག)།  ལོ་
ན( ོ་ ང་)།  ལོ་ ན( ོ་ ག)།  ཐ་ ན་ནི(ཐབས་ཟད་མིན)།  ་རི( ན་

གས)།  ཡ་མིན(ལོག་འ ལ)།  ་ ན(ནོར་བ)།  མ་ནི་ཞི(མི་བདེན་གཞི)།  
མགོ་ཅི(མ་རིག་ཡོད)།  ཤ་ཟ(ེ ད་མོ)།  མ་མིག་མེན(མིག་མེད་པ)།  ་
དོར(འ ་ ེད)།  ག་འཁརོ( ་མཁན)།  ང་སེ་ ིན( ་ཕོ་འ ་ཡིན)།  ཏི་
ང་( ང་པོ)།  ང་ ག( འ)ི།  འགིར་ ་ ིན( ེ་ ག་ ོན)།  ཉེ་ལོ(ཏིང་

འཛན)།  ས་ ིག(ཤེས་རབ)།  ལོ་ ་ནི(དམིགས་མེད་དམ་ )།  ོ་ ང་
(ག གས)།  ང་ ག( )།  ི་ཁོར( མ་ ོལ)།  ཐ་དན་ ད(ཡན་ལག་བ ད)།  

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ར་ ང་(དབང་པོ)།  ང་ ག( )།  ཞིམ་ཞལ(ཚར་བ)།  ོ་ ང་ང་( ང་

པོ་ )།  དམིག(མིག)།  ར་ཙ( ་བ)།  མ་ཞ(ི )།  ེ་ར(ི ེ)།  ཐ་
ད(ཡིད)།  ་ོ ང་(ག གས)།  ་ ང་( )།  ཤིན་ཙ( )ི།  ག་ཙག(རོ)།  

ཞམ་ཟ(ེརེག)།  ར(བོན་གཏེར)།  ད་ལ(བདེ་བ)།  བ་ ( ག་བ ལ)།  
ཛད་མིན(བཏང་ ོམས)།  ཐ་ ( ་ཆེ)།  རེ་ལོ( ན་པའི)།  ཤི་ཤིན(ཤེས་

པ)།  ་ ག(གསོ་བས)།  མིག་སོམ(མི་ཆགས)།  དེ་ ར(མི་ལེན)།  ཐད་
ར(བདནེ་པའི)།  ག་ཨག( ན་དགའ)།  ཅེ་ཅི(ངག་ཞི)།  ང་སད(ཚག་

འཇམ)།  སད་ (ི ་སེམས)།  དེ་ངེད( མས་པའི)།  ོ་ཡེ(མི་བདེ)།  ཏད་
དན( ་བ)།  ེར་ ད(ཐེ་ཚམ)།  དྷ་ཤེན(འ ོ་བ)།  ོག་ས(ེམཁོན་འཛན)།  
་ར( ན་བ གས)།  ་ར(སེར་ )།  འ ་ར(ི ་ འི)།  མ་མིག(གཡོ་བའི)།  
བ་ཙ(འཚ་བའི)།  ་མིན(མ་ཆགས)།  ཡོག་ཟ(ེ ན་མོ)།  ཤང་ཟེ( ད་

པོ)།  ང་ཟེ(གཞོན་ )།  ་མོ་ཧ(ཤིག)།  མིག་ ིན(ངོ་ཚ་མེད)།  འ ་
ཧི(ནོན་ ིས)།  ག་ག( ོད་པ)།  མི་ ོམ(མ་ )།  ལེ་ ས(ལེ་ལོ)།  དྷེ་
དར(བག་མེད)།  དྷེ་ཧོར(དཔག་མེད)།  ་རི་ ོ་ཏི(བ ེད་ངེས)།  ོ་
ར(གཡེང་བ)།  ་ནོམ(འ ལ་པ)།  དོ་ ོན(འ ོད་པ)།  ཏ་ལང་( ོག་པ)།  

ནམ་རན( ོད་པ)།  བ ལ་ ག(ཉོན་མོངས)།  ཐ་ ད(ཡིད་ ི)།  ཐང་
ན་ཞི( ིན་ཅ་ིལོག)།  ཡ་ཡོང་(ཡོངས་ )།  ཏི་ཙར(ཐ་དད)།  ཐ་
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ཚན(ཐམས་ཅད)།  ིན(ཡནི)།  ཏ་ ོད(དེ་བཞིན)།  ི་ཙན(སེམས་ཅན)།  
ལས་སངས(ལས་དབང་)།  ཅི(གི)།  ལིག་དྷིང་( ིད་ཆགས)།  ང་ ོང་
(འཇིགས་ ོང་)།  ནམ་ ་ཅི(གནས་པའི)།  ན་ཞི(བ ལ་པ)།  ཐ་
ཆབ(ཆེན་མོ)།  བིང་ང་(བཞི)།  ེར་(འ ར་རོ)།  ེར་ཞི(བོན)།  ཐ་
ཚན(ཐམས་ཅད)།  མ་ཧར་ཙ( ོང་པ་ཉིད)།  ཏི་ མ( ན་པ)།  ིན་ཅི(ཉེར་

བཞག)།  བིང་ང་ནི(བཞི་ཡི)།  ཏིག་ཏ(ིཡང་དག)།  ཞག་ མ་ ར( ང་བ)།  
ཞམ་ཟེ( ་འ ལ)།  ཚས་ ( ང་བ)།  ར་ ོང་(དབང་པོ)།  ཏི་
ཤན( མས)།  ཉེ་ལོ(ཏིང་འཛན)།  ་ཅོ(མ་ཡེངས)།  ི་ཤེན(གཤེན་རབ)།  
མ(ལམ)།  བིང་ང་(བཞ)ི།  ཁོད་ ལ( ོབས་ཆེན)།  ར་མིན་ནེ(འཇིགས་

མེད)།  ་ མ(བ ་ག མ)།  ཐ་ ་ མ་ཞི(ཐར་པའི་ལམ)།  ི་ ད(མ ན་

བ ད)།  ་ལོད( ི་ལ)།  མི་ ད(མ་ ོག)།  ་ང་ ག(བ ་ ག)།  ་ཏིང་
(ལན་གཅིག)།  ་ང་( ིར་འངོ་)།  ་ཏ(ིབ ་གཅིག)།  མ་ཞི་ནེ་ ི་ ི་
ད( ན་ གས་འ ས་ ་བ ད)།  ་ ག(ཚད)།  མ་མེན(མེད་པ)།  བིང་

ང་(བཞི)།  ་ ག(བ ་ཤིས)།  ངེས་དེ་ཤིན(འ ར་མེད་རང་རིག)།  
ིས(བ ན)།  ེར་དོ(གཤེན་རབ)།  ཏི་ག(བདེན་པ)།  བིང་ང་(བཞི)།  ཅ་

རིག(སོ་སོ)།  ཅི་ ི(ཡང་དག)།  བིང་ང་(བཞི)།  ་ནར(མི་ ེལ)།  ་
ཙ(ག ངས)།  ིས(བ ན)།  ཐ་གེ(མཐར་ ི)།  ཉེ་ལོ( ོམ་འ ག)།  ་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ན(ད ་བོན)།  ཚར་ཅི(མཚན་མ)།  མ་མིན(མེད་པ)།  བིང་ང་(བཞི)།  
མ་ཞི( ན་ )།  དེ་ མ(གནས་པའི)།  ཤེ་ ( གས་ ེ)།  ཏ་ཅེ( ོགས་པ)།  

ཏེ་ (ཆེན་པོ)།  མ་ ར(བ ང་ )།  མ་མིན(མེད་པ)།  དེ་ ོད( ན་ བ)།  
ར་ཅི( ནི་ལས)།  ོ་མིན( མ་པར)།  ཀ་ ོ(དག་པའི)།  ལ་ ་
ག(ལེགས་པར)།  ཉི་ཞི་ ( ོམས་པ)།  ་ ང་ ་ ད(ནམ་མཁའ་ ་བའི་

)།  ་ནི་ ང་ཆེན(ནམ་མཁའ་ ་ འི་ག ང་)།  ་ཡེ་ཤེ་ ན(ནམ་

མཁའ་ ་ འི་ གས)།  ང་ (ག ང་ ང་)།  ས་ཞི་ ་ཙ་ནི(ས་བ ་ཐམ་

པ)།  ་ཞི་ཏི་ཞི་ག་ག་ ས(ས་དང་པོ་རབ་ ་དགའ་བའི་ས)།  ནེ་ མ་ ོ་
ཚང་མ་མིན་ ས(གཉིས་པ་ ི་མ་མེད་པའི་ས)།  མ་ནི་ཁིར་ཁར་འབར་
ར་ནི(ག མ་པ་འོད་ཟེར་འ མ་བ ་ཡི)། བིང་ང་ ི་ཏོག་ཏ་ཅི་ ས(བཞི་བ་

ག་ ་ ན་ ར་ས)། ང་ ག་ ེར་ཞི་ ་ ང་ ས( ་བ་བོན་ཉིད་ ིན་

ཚགས་ས)། ག་ ི་དེ་ལོ་ ་ཏོག་ ས( ག་པ་བདེ་ ན་ ོགས་པའི་ས)། ི་
ཙ་ཐ་ ད་མོར་ཏ་ ས(བ ན་པ་ཡིད་བཞིན་འ བ་པའི་ས)། ི་ ད་ཀ་
ཤ་ ོ་མིན་ ས(བ ད་པ་མ་ཆགས་དག་པའི་ས)། ་ ན་ ་གེ་ཙག་
གོར་ ས(ད ་པ་ཡི་གེ་འཁོར་ལོའི་ས)། ་ཙ་ ང་ ་ཀ་ ་ ས(བ ་བ་

ག ང་ ང་འ ར་མེད་ས)། ཅི་ཏིག་ ་ ་ཁིར་ཞི་ ས(བ ་གཅིག་ ན་ ་

འོད་ ི་ས)། ་ནི་ཏ་ཀ་ ེར་ནི་ ས(བ ་གཉིས་བདེ་ཆེན་བོན་ ི་ས)། ་
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མ་ ི་ཙ་མ་མིག་ཡེ(བ ་ག མ་འ ས་ ་ ་མེད་ད ིངས)།  ཏ་ ( ་བ)།  
ཏིར་ནི( ལ་དང་)།  ར་ཙ་ཇི( ་རབ་ནི)།  ཟང་ཏིང་འབོ་ལ( གས་ ་

རི་བོང་)།  ག་དང་ཧས( ག་དང་ ང་)།  ཉི་ཁར(ཉི་ཟེར)།  ར་དང་
( ལ་དང་)།  ་མིན་ཅི( ོ་མ་དང་)།  ་མོ(ཤིག)།  ཟག་ཅི(ནས)།  ི་ ་
ན(བ ན་འ ར་སོར)།  ན་ཙ(སོར་ཚགས)།  ནེ་ (ཉི་ )།  བིང་ང་( ་

བཞི)།  ( )།  ་རང་( ་ངར)།  བིང་ང་(བཞི)།  ཝོ་དོ་ཏིག(ག ་འདོམ་

གང་)།  ཏ་དོད(དེ་དག)།  ང་ར( ་བ )།  ་ ང་ ིན( ང་ གས་ཡིན)།  
་ ང་( ང་ ག)།  ི་ ད(བ ད་རེ)།  གེལ་དྷེལ་ཏིག(དཔག་ཚད་

གཅིག)།  ཏོག་ཙ( ད་ཙམ)།  ར་ ས(བ ་དང་)།  ་ཙ་ལེ(གཉིས་བ ་

ལ)།  ཏོག་ཏིག( ད་ཅིག)།  མ་མིན(མེད་པ)།  ཅི་ཏ་ ན(ཡིན་པར་འདོད)།  
ད་དོད(དེ་དག)།  ག་ ( ག་ )།  ཏ་ཏང་ཏིག(ཐང་ཅིག)།  ཏི་དང་
ད(ཐང་ ད)།  ག་ (ཞག་ )།  མ་ ་ ར(ག མ་ ་བ ར)།  ་

རི( ་བ)།  ་ནི(བ ་གཉིས)།  ལ་ལོད་ཏིག(ལོ་གཅིག)།  ་གང་(གང་པོ)།  
ཏི་བར(འཕར་ནི)།  ཏི་ ིན་ ིན( ེད་ཡིན)།  ནེ་ (ཉི་ )།  མ་ ( མ་

)།  བི་ (བཞི་བ )།  ང་ ( ་བ )།  ག་ ་( ག་ )།  ི་ (བ ན་ )།  
ད་ (བ ད་ )།  ་ (ད ་བ )།  ར(བ )།  ང་ཞིང་( ོང་ ག)།  

འབའ་ཏ(ིའ མ་ ག)།  ( ི)།  ས་ ཱ(ས་ཡ)།  ལི་ ད( ེ་བ)།  ན་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ད ང་( ང་ ར)།  འིག་འིག( ངས་མེད)།  མདོ་དོ་( ངས་ཡོད་དོ)།  ཀ་
ཤེ(ཤར་ཤར)།  ལི་ཏི་ར( ང་ ང་)།  ནི( བ་ བ)།  གཏང་ལོད( ོ་ ོ)།  
ཤང་སེ( ད་པོ)།  ཡོ་སེ( ན་མོ)།  ང་སེ(གཞོན་ )།  ི་ཙ( ་ཙ)།  ཙ་
མེད( ་མོ)།  ེར་ཙ(བོན་པོ་དམ་ཉམས)།  ན་ཙ(བན་དེ་དམ་ཉམས)།  

(མགོ)།  དམིགས(མིག)།  ར་ཙ( ་བ)།  མ( )།  ད(མ )།  (ཡ་

མ )།  (ེམ་མ )།  ཁག(ཁ)།  ོད(སོ)།  ེལ( ེ)།  ཅོན( )།  ཁང་(འཇིང་ 
པ)།  ཀམ(སོག་པ)།  ི་ཙ(ལག་པ)།  དར་ཤེ(ད ང་པ)།  དེ་ ( ིང་པོ)།  
ན(རོག་པ)།  མང་ཝེར( ང་ ེམ)།  ལ་ག མ( ིན་ལག)།  ཁེ་ལ(ཏོག་

པ)།  ་རང་(ལག་ངར)།  ིབ་ཐལ( ིབ་མ་ད ི)།  ད(བ )།  ང་
ག( ང་བ)།  ིབ( ིད་པ)།  ཤེ་ ན( ིང)།  ང་ཤིན( ོ་མཆིན)།  
(མཁལ་མ)།  ལང་ཀོ(མཚར་པ)།  རི་བིལ(བཞག)།  ི་ མ( ་མ)།  ཁོག་
(ེ ོད་པ)།  ཚས(ཚལ)།  ིང་ ད( ང་)།  སད་བད་ ོ(འ ག་པ་ གས་

པ་ ས)།  སག(ད གས)།  མང་ ན(ཤ)།  ཁ་བ(མ ིས་པ)།  རེག་
ན( ག)།  ང་ཞག( ་ ང་)།  ་ ན(གནམ་འ ག)།  ལ་རམ( ག)།  

ཡག་ ད(གཡག)།  སང་ཀོ(སེང་གེ)།  ང་ཏི( )།  ཧས་ ི( ང་)།  ང་
ཤེར(རི་ གས)།  ( )།  ར( ི)།  ཙ་སེ( ་བ)།  ་ ང་( ང་)།  ཙ་
མོ(ཉ་མོ)།  ཅི་པར( ་མ)།  སད་ ེར( ་གཤེན)།  དྷ་ཀི(མཁའ་འ ོ)།  
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མ་པ(ག མ་ལ)།  པ་ཏ་ཡ( ག་འཚལ་ལོ)།  ོར་ཁིར( ོར་འོད)།  ཨི་
ཙམ(འཛམ་ )།  ེ་ལེང་( ིང་གི)།  ེ་ ་ཏི( ེས་ ་གཅིག)།  ཧ་གྷིང་ད་
དན(ཐེག་ཆེན)།  ལ་གེ(ཉམས་ལེན)།  ཉི་རི(ཉི་མ)།  ཁིར་ཞི་ཁང་(འོད་ ི་

ཟེར)།  པིང་ང་(གཞི་མ)།  ཏ་ལང་( ངས་མེད)།  གྷི་ཁར་དྷ་ར(ཡེ་ཤེས)།  
ཧན( ན)།  ནམ་རན( ོད་པ)།  གྷེར( ེ)།  ( ག)།  ཧི་སངས(དཔག་

མེད)།  ིན(བ ན)།  ིག་ཙ( ོགས་ཆེན)།  ་ནམ(ཆེན་པོ)།  ེར་ཞི་ ་
ང་(བོན་ ི་མཛད)།  ་ཞི་ནོ(འཛན་པ)།  ོ་སངས( ོགས)།  ་

ཏིག(བ )།  ་དྷ(སངས་ ས)།  ནམ་ (གནས་པའི)།  སེ་ ེ་ ར(ཞིང་

ཁམས་བཟང་)།  ཐ་ཡིད(ཡིན་བཞིན)།  ་རད(ནོར་ )།  སད( )།  གྷིང་
(མཆོག)།  རད་ན་ཏ(ིརིན་ཆེན་གཅིག)།  ཨ་ཏི་ ་ཝེར(སངས་ ས་མཁའ་

ལ)།  ཉེ་ལོ(ཏིང་འཛན)།  ཤེ་ ( གས་ ེ)།  ད་དོད་ ོ( ལ་བའི་ )།  ་
(ི ་འ ལ)།  མང་ ེ(དཔག་མེད)།  ང་ཆེན(ག ང་གི)།  ཨང་ ག( ་

ད་དང་)།  ངར(ད ངས)།  ོ་སད( ་ )།  གེ་ཁོད(བ ད་ ོབས)།  ི་
ན(ད ་བགེགས)།  ་ནིག་ ལ(ཐམས་ཅད་འ ལ)།  ཝེར་ཡ( ལ་བ)།  

ཁི་ཁར(འོད་ཟེར)།  ཧ་ར(ཡེ་ཤེས)།  ས་ལེ( ི་མེད)།  འབར(ཤར)།  ་
ཡིག(བཀའ་དང་)།  ནམ་ ( ང་དང་)།  དན་ ( ད་ ི)།  ེར(གཤེན)།  
ངས་ ིན( ོན་ཡིན)།  ེར་ཞི( ལ་མཚན)།  ཝེར་རོ( ལ་པོ)།  ་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ད(འཁོར་ལོ)།  ཏི་འཁོར(བཀོད་འཁོར་འ ེན)།  བེ་ཡིག(དོར་མེད)།  
ད ་དོར(དངོས་མེད)།  ད ་ཧར( ོང་ཉིད)།  ཏི་འཁོར་མིན(འཁོར་བ་

མེད)།  འ ོ་དང་( ང་བ)།  ཆས་འ ( ེད་པ)།  ་ ག(འ ར་མེད)།  བྷ་
(བཟང་པོ)།  ཉ་ཞི( ོན)།  ལོ་ (དང་པོ)།  ལོ་ ་ ོ་ཡེ་མོར་ཏིང་(ཐོག་

མ་རིག་པ་བཞིན)།  ཤེ་ ན( གས་ ེ་དགོངས་ )།  ཉེ་ལོ་(བསམ་གཏན)།  
ེར་དོ(ཤེས་པ)།  ས་ ིག(ཤེས་རབ)།  དེ་ཤིན་ནི(རིག་པ)།  ཏི་ མ( ན་

པ)།  དེ་ཤེན( མ་ཤེས)།  ཤི་ཤིན(ཤེས་པ)།  ་ ( ན་གཞི)།  ཧེ་ བ་
ཡ(མི་གཡོ)།  ི་ཙན(སེམས་ཅན)།  ི་ཙ(སེམས་ཉདི)།  ད ་ཧེས( ོང་ཉདི)།  
་ཡ(ེད ིངས)།  ་ལེ( ོང་)།  ཏི་ ང་(འ ང་)།  འ ར(འ ་བ)།  ར(ིའགའ་ལ་

ཡང་ཟེར)།  ང་ར་ ་ཁིར(འ ་བ)།  ཀ་པ་ ( ན་གསལ)།  དོག( ོགས)།  
ེར་ཅི(བོན་ཅན)།  ཡི་ཡོང་(ཡོངས་ ི)།  ་ ང་( ོད་ )།  དོད་མིན( ེ་

མིན)།  ཏི་ ན( ན་ )།  བྷ་ (བཟང་པོ)།  ེལ་ལིག( ང་ ིད)།  ཡི་ཡོང་
(ཡོངས་ ི)།  བ ་ཤེལ(བ ད་ )།  ཧ་ར(ཡེ་ཤེས)།  ཐད་དོ( ་ཆེའོ)།  ཧེ་
བ( བ་བདལ)།  ཉེ་ལོ(མཉམ་ཉིད)།  ེ་ ས(ལེ་ལོ)།  དྷེ་དར(དཔག་

མེད)།  དྷོ་ཧོར(བག་མེད)།  མིན(མེད)།  ་རི(བ ོད)།  ོ་ཏི(ངེས)།  ོ་
ར(གཡེང་བ)།  མང་ནན(འ ལ་པ)།  དོ་ ོན(འ ོད་པ)།  ག བ་

མིན(གཉིས་མེད)།  ོ་དམིག་ ེལ(ངོ་ཚ་མེད)།  ེར་ ད(ཐེ་ཚམ)།  ཧ་
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ཤིན(དྷོ་བ)།  བ་ཙ་(འཚ་བ)།  ོག་སེ་ཅི(ཁོ་འཛན་ནི)།  གི་ཞི(རང་གི)།  
གི་ ོད(རང་བཞིན)།  ཨག་ཁེར(ཁ་གསལ)།  ངས་ཞི་ཅི( ོན་པ་ནི)།  ་
ནིང་(ཚལ་ལ་ཚ་ནི)།  ་གེ(ཡི་གེ)།  ཛ་ ི་དྷི(འ ལ་ ི་འདི)།  མི་ར(ིའ ལ་

ི)།  ཨག་ ིན( ེ་མིག)།  ཁ་ཐམ( ་ཡི)།  ཐ་ཙན(ཐམས་ཅད)།  ཨ་
པར(ཁ་ ེས)།  ཅི(མི)།  ཨ་ (ཚ)།  ྙ་ན(བསོད་ནམས)།  ་ (ྙཤེས་རབ)།  
ས་ ིག(བསོད་ནམས)།  ཤེ་ (བསོད་ནམས)།  ཡིད(བ ོད)།  ་ར(ཡོན་

ཏན)།  ཁོ་ ོད( ན་ བ)།  ་དོག( ད་ ང་)།  དེ་ ོད(དེ་ ོད)།  དི་
རོ(འ ར་མེད)།  མ་ཨ་མ་ཏི(མ་བཅོས)།  ི་ ( ི་ནང་)།  གེན་ ར( ེན་

ར)།  ཐ་ཏིག(མཐའ་ད ས)།  མིན(མེད)།  ི་ ་( ི་ནང་)།  ་ནམ(ནང་

ག)ི།  ཐ་ཞིག(མཐའ་ཡ)ི།  ཏིང་ཞི(ད ས་ ི)།  ནམ་ ་སིག(གནས་སའི་

དཔེ)།  ་གེ(འཛན་ ོག)།  མ་མིན(མེད་པ)།  ཡེ་ ན(ཡོན་ཏན)།  ལི་སིང་
(རང་ཉིད)།  ཀིན་ ར་མིན(ཁ་གཏིང་མེད)།  ཧ་དན(ཡེ་ཉིད)།  ངས་
ས(ོ ོན་པ)།  དེ་ ོན( ས་ ི)།  ཐ་ཙན(མཐར་ ག)།  ཧ་ ( ོགས་ ན)།  
ཝང་( )།  ་ ོད(རང་བཞིན)།  ར་ ང་(དབང་པོ)།  དེ་རི(སོ་སོ)།  ཧི་
ངོར( ིན་པ)།  དན་ཅི(བདེན་པ)།  ན(བདེན)།  ལ་མི( ལ་ ིམས)།  
ར་སོན(བཟོད་པ)།  ཚར་ཅི(བ ོན་འ ས)།  ཉེ་ལོ(བསམ་གཏན)།  ཁོད་
ལ( ོབས)།  ག་ ི( ག་བ ན)།  ཨི་སངི་( ིང་ ེ)།  ེར་ ( ོན་ལམ)།  

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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་ཡོད་(ཐབས)།  ས་ ིག(ཤེས་རབ)།  ་ར་ཧོ་ཏི(འ ལ་མེད་ད)ོ།  འ ང་
ང་(འ ང་བ་ )།  ར་ ་ཏི(མཁའ་ ོན)།  ལི་ ན( ང་)།  ོ་སངས( ལ་

གསལ)།  ནེ་རམ(མེ་དབལ)།  ཏིང་ནམ( ་བོ) ས(ས་གཞི)།  རི་ ང་(རི་
རབ)།  ཨན་འ ན་ནོ(རབ་ འ)ོ།  ཨག་ཤོ(ཁ་ལེ)།  ེ་ ( ོན་ཤིང་)།  
ཏང་ར་ ( ་མཚ)།  ཕང་ ི་ཞལ( ིན་ བས)།  ན(འ ས)།  ་ཏོག(ཐོག་

སེར)།  ་ཇ་ལ(ིཐོག་དབལ)།  ་རན(ད ལི་འཁོར)།  ཏིང་ ན་ ང་(ག ་

འ ག་ ོག)།  ི་ ིང་( ར་མ ོགས)།  ིལ་ ང་(གངས་རི)།  ཤང་ཞི་
མ(གཡོ་འཇམ)།  ལ་རང་(མཚལ་རི)།  ར( ག)།  རང་ཤེར(རི་ )།  
ེ་ ་བ་ནི( ི་ཤིང་ ེན་མ)།  ཞིམ་ཞལ(འཇམ)།  ི་ (ཚར་མ)།  ེ( )ོ།  

ཉི་ར(ིཉི་མ)།  ་རི(པ ྨ)།  ཝེར་ཞི( ར་མ)།  ་ ོ(ས་གཙང་)།  ཏིང་ ོ( ་

གཙང་)།  ིལ(འ ིལ)།  ང་མོ( ོག་ ར)།  ་ ན( ིན་ད ང་)།  ་
ཧ( ིན་ བས)།  ན་ ངས(མི་གཡོ)།  ་ནམ( ོབས་ཆེའོ)།  ར་ ( ག་

ང་)།  ཤེ་ཟ་ཏི(དཀར་མོ)།  ཀ་ནམ་ ( ག་ནད)།  ཧེ་ཧར(དགའ་བ)།  
ཅི་པ(པ ྨོ)།  ནེ་ར(མ ྨོ)།  པག་ཏི(སག་ཏི)།  རད་ན(རིན་ཆེན)།  ཁེར་
ཙ(ལོ་ཏོག)།  ཧ་ ད( ད་དོ)།  ངས་སོ་ ི་རི(འཁོར་ལོ)།  ཙ (འཁོར་ལོ)།  
ཏིང་ ད(འཁོར་ལོ)།  ང་ (ག ང་ ང་)།  རད་ན(རིན་ཆེན)།  ་
རད(ནོར་ )།  ཝང་( )།  རི་ ང་(རི་རབ)།  སན་ཛ( ན་པོ)།  ེ་དྷ་
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མི(དཔག་ཚད)།  ད་ཙ་ ན(བ ད་ ིའ)ོ།  ་ཇིམ(ཐོག་དབལ)།  རོམ་
པོ(སེར་བ)།  དེ་ར(ིསོ་སོ)།  ཱད་མིན(ཟད་མིན)།  ཧི་པང་(དཔག)།  ི་
ར(ི )།  མིན(མེད)།  ཏ་ ོད(དེ་བཞིན)།  ཏ་དོད( ལ་པ)།  ལིག་ཞི( ིད་པ)།  
ན་ཞི(བ ལ་པ)།  ཏི་འ ང་ངོ་(འ ང་བ)།  ན(བ ལ)།  ལིག( ིད)།  

ཛ་ཝག(གཟའ་ ར)།  ་ ན( ན་པ)།  ་ཅི(འཐིབ་པ)།  ན( ོལ)།  མིང་
ནི(མེད་ཁམས)།  ཁ་རག(ནག་པོ)།  སད་ ང་(སངས་པོའ)ི།  ཤེ་ ( གས་ ེ)།  
ོ་སངས་ཏི(གསལ་ཅིག)།  ལོ་ཀ(འཇགི་ ནེ)།  ཅི་དན(འཇིག་ ེན)།  ར་

ཅིང་(མར་འ ི)།  ཀེན་དོད(ཡར་ ེས)།  སངས་ (ིསངས་ ས་སོ)།  དོད་
མིན( ེ་མེད)།  ག་ཅི(འགག་མེད)།  མ་མིན་ནོད(གཉིས་མིན་ནོ)།  ཡོ་
ི(འ མས་ཡས)།  ོ་བ(ོདངོས་པོ)།  བ་མིན་ནོ(མེད་དོ)།  ནེ་ཏིང་(མེ་ )།  
ས(ས)།  ལི( ང་)།  ་ང་ ག(ནམ་མཁའ་ )།  མར་ཞི(གསེར)། ཏིང་

ཞི(ག )།  ་ཟངས(ཟངས)། ན( ང་)། ན(ད ལ)། ེ(ཤིང་)། ལ་
རང་(མཚལ་རི)།  དལ་རང་( གས་རི)།  དོག་རང་(ས་རི)།  འ ་
མན(རིན་ཆེན)།  མར་ཏིང་(གསེར་ག )།  ་རང་(ཟངས་རི)།  ཤ་
ིལ(གཡའ)།  ཡིད་རང་(གངས་གཏེར)།  ད ིག( ་ཏིག)།  ཏིག(ཞིང་)།  

ཁོད་ ལ(ཆེ་ལ)།  ས་ཟད(ས་བོན)།  ཅི་ ག་ ར(ལོ་ཏོག་བཟང་)།  
ཏིག་ ར(ཞིང་བཟང་)།  ་འཇིལ(ཐོག་དབལ)།  རོམ་པ(ོསེར་བ)།  མ་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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མིན(མེད་པར)།  ངས་ཟད་དོ་དང་(འ ་ཚགས་བ ེད)།  གང་ཀ(ཤར)།  

ཨི་འ ( ང་)།  ར་ག( བ)།  མ་དང་( ོ)།  ཅོག( ེང་)།  ་ ོང་(འོག་
ོགས)།  ཤེ་ལེ(དཀར་ ང་)།  མ་དང་(དམར་ ོ)།  ཁ(ནག)།  ར( ་བོ)།  
ཐོན་ཁ(མཐིང་)།  ཉི་ ས(ཉི་ )།  ཛ་ཝག(གཟའ་ ར)།  ཁིར(འོད)།  
ཨག(ཁ)།  ར( བ)།  ཀེན་ ར(ཁ་གཏིང་)།  ོ་ལམ(བཏང་)།  
ཁིར(གསལ)།  ཏིག(མཆོད)།  ་ཞི( བ་ )།  མིན(མེད)།  ོང་( ོགས)།  
ཞི( ོགས)།  དེ་ (བ )།  དིག(ནས)།  མི་དོད(མི་ ེ)།  མ་ ང་(མི་འགག)།  
་ར(ཡོན་ཏན)།  ནམ( ན)།  སད་ཞི( ་དང་)།  མི་ནི( ་མིན)།  ཝེར་

ཏི(ལ་མཐོ)།  ི་ར་ཙ་ན(རིས་ ལ་པོ་དེ)།  ་ཏི(ད ལ་བ)།  ིང་ ད(ཡི་

གས)།  ད་ ར( ོལ་སོང་)།  ན་ག( )།  ར་ཟངས( ་དབང་)།  
ཅི(ནི)།  ཤིམ་ཙ( ི་ཟ)།  ཡག(གནོད་ ིན)།  ཤ(གཤིན་ ེ)།  གེ(བ ད)།  

(ད )།  (བཙན)།  ཝེར( ལ)།  ཏིང་ཏིང་( ས་ངན)།  ་ ( ་འ ེ)།  
་དོ(འ ང་པོ)།  ཝང་ཤམ(འགོང་པོ)།  ར་ (མགོ་མཐའ)།  མ་ར་

ཡ(སོད་སོད)།  ཏི་ (གཉན)།  ི་ ན(གདོན)།  ་ (ད ་བོ)།  ཐ་ཧ( ་

ང་)།  ་ཞི(འ ོ་བ)།  ད་དོར་ཤིག(བ གས་པ)།  ཧ་ཁེར(ཁ་དོག་ ེ)།  
ེ་དོ་གི་ ག(ད ིབས། དངོས)།  ོ་བོ(དངོས་པོ)།  ཟ་ཅི(སེར་ )།  ་
ིག(མ ད་པ)མིན(མེད)།  གྷོ་ཅི(མ་རིག)།  ོ་ཡེྷ (ཞེ་ ང་)།  ནི་ ད(གཏི་
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ག)།  ་ཤིནྷ (ང་ ལ)།  ག་ནོ(འདོད་ཆགས)།  ི་ ག་གོ(བེམ་པོ)།  
ད ་ཏོག(འ ག་དོག)།  བ་ བ(ཉོན་མོངས)།  བ ལ་ཆར( ག་བ ལ)།  
ཏ་ལང་( ོགས་པ)།  བ་མིན་ནོ(ཉིད་མེད་དོ)།  ་ནི(མགོ)།  ར་ལང་
(མགོ་པོའི)།  ཨག་པར་ ག(མ ིན་གསང་)།  ིག( ལ་ ིམས)།  ་
ིག( ་འ ལ)།  ཛ་ ི(འ ལ་ ི)།  ་ ི(འ ◌ུལ་ངག)།  དོར(མཆགོ)།  

ཏིང་ ན(ག ་འ ག)།  ཞང་( )།  ང་( ང་)།  མ ིན་བཟང་(ཉ)།  
ཙ་ཟ(ཉ་མོ)།  ཧས་ ི( ང་པོ)།  ་ ( ་མོང་)།  ར(ཕག)།  གཡོར་ ེ(ྷས་
ཕག)།  ཙ་ཟེ(གནའ་ཕོ)།  ་ ( ི)།  ཅོ་ ང་(བོང་ )།  ན(གཅན་

གཟན)།  ཡག(འ ོང་)།  ད(བ ད)།  ལ་རམ( ག)།  ཧ་ཏིང་( )།  ་
ང་( ང་)།  ་མིན( ི )།  མ་གལ( ེ )།  འབའོ(རི་བོང་)།  མགོ་

ཅི(མ་རིག)།  ་དོར(འ ་ ེད)།  དེ་ཤིན( མ་ཤེས་སོ)།  མ་མིང་(མིང་)།  
ོ་ར(ོག གས)།  ཏ་དོད( ེ་བ)།  ག་ ི( ག་བ ན)།  ད་དོ(སོར)།  རེ་
(རེག་པ)།  ཐ་ ར(ཚར་བ)།  ཙ་ཀ( ེད་པ)།  ཏི་ལི(ལེན་པ)།  ལིག་

ཞི( ིད་པ)།  ད་དོད( ེ་བ)།  ཏི་ཅི་འཁོར(འཁོར་བ)།  ཤང་སེ( ས)།  
ག་ཏི(ཤི)།  ོ་ཅི(མ་རིག)།  ཏ་རས( མ་ཤེས་སོ)།  ་ནེ(བ ་གཉིས)།  
མ(ག མ)།  ོག(ཕོ)།  ཙ(མོ)།  ད་དོད( ེ་བ)།  ད་ར( མ་པ)།  ཝི་

སོམ(འ ིག་ཆགས)།  ཧི་ཧར(དགའ་བ)།  ར་དོད( ེ་བ)།  ཅི་ ་ཏོག(འ ་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ེད)།  ཐ་ཤེན( མ་ཤེས)།  ་ཤེན་ཟད(འ ས་ཤེས)།  ཅི་ཏི(སེར་ )།  ་
(འ ར་གེགས)།  ཅི་ཛམ(འཛན་ཆགས)།  མ་མིག(མིག་ ས)།  ོ་ ང་

(ག གས་ ང་)།  སེག་(ད གས)།  ལི( ང་)།  ར་ཙ( ་བ)།  ང་རེ( )།  
མ( )།  ་མིག(མིག་ལོང་)།  ར་ ག( ་བ་འོན)།  ི་སེག( ོག་ད གས)།  
མ་རི( ་ ི)།  ཤིམ་ཕོད(ངར་སོ)།  ད་དོ།   ཞིམ་ཙ( སོ་རི)།  ་ེར(ི )ེ།  
་ར(ིརོ)།  རག་ཤ(རོ་ངན)།  ོ་སེགས( ས་ག གས)།  ཇིལ(རེག་ )།  

སེག(ད གས)།  ཙ (ྟ ིང་)།  ཤེ་ ན( ིང་)།  མང་ཝེར( ིང་)།  ང་
ན( ོ་བ)།  ིན(མིག)།  ་ ར(མཁལ་མ)།  ཤིན་ ན(མཆིན་པ)།  ཀོག་

ཙ(ཀོག་ཙ)།  པད་ ན(ལག་པ)།  ཞིམ་ཞལ(མཚར་པ)།  ཇིལ་ཞིམ(རེག་ )།  
ཚལ་ཚ(མ ིས་པ)།  ར་ ས(མ )།  ཙས( )།  ར་རང་( ང་ལག)།  
དར(ད ང་པ)།  ད(མ ར་པ)།  ཀམ(སོག་པ)།  ་ ན(ཤིག)།  ཙ་
སོག(གཤང་གཅི)།  ཅི་འོད( ི་ཆེན)།  ཝང་བག( ་མདོག)།  ་ ད( ་ ོ་

ེ་བ ན)།  (ོ ས)།  སངས(ངག)།  ཏི་ (ཡིད)།  མ(ག མ)།  མ་
ཙད( ོད)།  ཀ་ར(ིརས་དཀར)།  ཤི་ཤོན(དར་ཟབ)།  མ( )།  ས་
རན(གོས)།  འགོ་ར( མ་འཆིང་)།  ཟད་ མ(འ ་ཚགས)།  ག ་འ ང་
(ཆང་)།  ར(བཟང་)།  ་ཏ(ིཆང་དཀར)།  ཏིང་ ར( ག)།  མང་ཏིང་
( ག་ ང་)།  ཙ་མིན(ར ྟ)།  མང་ ན(ཤ)།  ཚས(ཚལ)།  ན( ང་མར)།  
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དལ( ས)།  གྷར་ཛཿ( ག་པ)ོ།  ོ་ཏ( ོ་བོ)།  ་ཝེར་ཞི(འ ལ་ ལ་

མཚན)།  ཙ་ཐོ( ོན་ཐོག)།  ཡེ་ཆ(ཐོ་ཆའ)ོ།  ང་ (ག ང་ ང་)།  ་
ད( ོ་ ེ)།  ཙ་ (རལ་ ི)།  ཤ་འབལ( ་རེ)།  ཀི་ལ་ཡ( ར་པ་ཐོབ)།  ི་
(ེམ ང་)།  ཝེར་ ིམ(མདའ་ག )།  ནེ་ལེན( གས་ )།  ཕོ་ཡང་(ཐོ་བ)།  
ང་ར(ེ ་གཤང་)།  ར་ཞགས(ཞགས་པ)།  དང་རའོ( འོ)།  ཏི་ནི( ་གེ་

་ ེགས)།  ་ ད(མ་མཐོང་)།  ཅི་པར( ་མ)།  ་ ( ་མ)།  ནི་འགིང་
(མ་མཆོག)།  སང་ ོ་ ིན(སེང་གེ་ཡིན)།  ས་ ར(ས་ ལ)།  ཏི་ ( ་རབ)།  
ར་ཙ( ལ་ ན)།  ཉི་ ར(ཉི་ ལ)།  ་མིན( ོ་མ)།  ་མོ་ཧ(ཤིག)།  

ཟད་ ེ(ནས་འ )།  ན(སོར)།  ེ(ཚན)།  ་རང་( ་གང་)།  བིང་ང་
(བཞི)།  ཝི་དིག་ཞི( ིན་གང་)།  དོག་ཙ་ར( ད་ཙམ་ཅིག་བ )།  ཏི(དང་)།  
ནིས་ (ཉི་ )།  ཏ་དིག་ད་ ན( ད་ཅིག་ཡིན)།  ཅི(བ ོན)།  ཝེར་ཏིང་
(འ ལ་ ང་)།  ེལ་ཞི(དགའ་ ན)།  ར་ཅི(འ ིན་ལས)།  ངེས་ཏི(རིག་པ)།  
ཧ་སི་ ལ(དགའ་ ལ)།  ད་ཀ(དོན་དམ)།  འགི་རི(དགའ་བ)།  ན་ ( ིག་

ིབ)།  ཡལ་ཡལ( ན་པ)།  ཧེ་ ོ་སངས(སངས་གསལ)།  ་ ( ིན་པོ)།  
རག་ཤ( ིན་མོ)།  ཨ ེ(བཙན)།  ཀེ་ (གཉན)།  ཝེར( ལ)།  ཨིག( ིན)།  
ི་ཙ( གས་ཉིད)།  ཧ་དན(ཡེ་ཉིད)།  འཛའ་དང་(གཟའ་གཏད)།  ་
( ལ་མེད)།  མ་ཙ(མཚན་མ)།  མིན(མེད)།  ་ནོམ(ཆེན་པོ)།  དེ་ མ( ་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ན)།  ཆ་ (ཆེ་ ང་)།  མོ་ ི(ཡོད་མེད)།  ཚ་ཞི( མས་པ)།  ཏིག་ (བ ེ་

བ)།  ཏི་ང་(ངེས་པ)།  ད་ (མི་ ོག)།  ་ཙ་མིན(བསོད་པ་མེ)།  བག་
མིན(དཔག་མེད)།  གེ་ ིམ(དཔག་མེད)།  ་ ང་( ང་ གས)།  ཤོ་ཙ( ེ་

ཤིང་)།  ཧ་སངས(འཕེལ)།  ་མོ་ཧ(ཤིག)།  ི་ཙ( ་མོ)།  ི་ཙ( ་ཙ)།  ས་
ཙས(མིང་པོ)།  ཧི་ནིང་( ིང་མོ)།  ཙ་མེད(ན་ ང་)།  ཡེ་ ་ ར( ག་མོ་

བཟང་)།  ི་མོ( ོས་མོ)།  ཙ་མོ( མ་མ)ོ།  ཏི་ཙ(གཅེན་མོ)།  ཤང་སེ( ད་

པོ)།  ཡོ་སེ( ད་མོ)།  ་ ང་( ་ ན)།  སེ་ཤེ(དཀར)།  ད་དོན( ་བ)།  ་
དོག( ོགས་དང་)།  མ་ ོངས(མ་ ོག)།  ང་ནི(ནར)།  ཙག་ནི(ཚ)།  ི་
ི་མིན(བ ེས་ ◌ོམ་མེད)།  ཏི་ ི(གཅིག་གཉིས)།  དེ་ མ(ག མ)།  བིང་ང་

(བཞི)།  ང་ ག( )།  ག་ (ི ག)།  དི་ ིས(བ ན)།  ཙ་ཏི། ད་
ཏི(བ ད)།  ་ཏི(ད )།  ་ (བ )།  ཏིག་ (བ ་གཅིག)།  ནིས་འོང་
(བ ་གཉིས་སོ)།  ང་ར( ་བ )།  ཏི་དན(ངེས་ཚགས)།  ཤེ་ ( ་ཚ)།  རིང་
ནམ(གཡང་ ན)།  སད་ཏི་ ( ་གཅིག་ )ེ།  ད ་ར(གཤེན་རབ)།  ད ་
ཧར( ོང་པ)།  ད ་ཧེས( ོང་ཉིད)།  ཤ་ར(ིདཔལ་ ན)།  ི་རོ་ནམ(དཔལ་

མགོན)།  ་ཡེ(གསང་བ)།  ་གྷིང་(གསང་ཆེན)།  ་ཡེ(གསང་མཆོག)།  ན་
མ(ཞེས་ འོ)།  ན་མོ(འདི་ཡོ་ན་འདོད)།  མ་ (མ་ ད)།  ་པ་ཏ(ག ང་)།  
ན་མ(ས་ལེ)།  ཤ་ཡ(སང་ངེ་)།  ཨག་ ོ(གཙང་མ)།  ཏ་ ོ( མ་དག)།  ད་
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དྷོ(དག་ ེད)།  ན་ ( ིག་ ིབ)།  ཏ་ཀ(ལས་ངན)།  ཤོ་ ན(སེལ)།  ན་
མོ( ག་འཚལ་ལོ)།  དེ་པ་ཧོ(ད ེས་པར་བ ོད)།  ནི་སི་ཏི(དངོས་ བ)།  
ོས་འབར(ཟབ་མོ)།  ་ ན་ ན(ཞབས་ལ་འ ད)།  ཨ ་ཏ་ཐ་གྷ་

ཏ(འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ)།  བྷ་ཀ(ག ང་རབ)།  ལིག་ ན(བཀའ་

དང་)།  ་ས་བྷ(བཀའ་ ེན)།  ཡ་དྷེ་པ(སེམས་དཔའ)།  ཏ་ ་ ( ིབ་པ)།  
མ་བྷ་ཛ་ཛཿ( ང་བར་ ག་ ག)།  ས་མ་ཡ(དམ་ཚག)།  པ་ཤང་(དབང་

ག)ི།  ་ཙམ(ག ག)།  ་ ( ད)།  ་དོག་ཧ་ར( ོགས་ཐབས)།  པ ྚི་
ཏ(མཁས་པ་ཆེན་པ)ོ།  སད་ བ( )།  ི་ ེལ(འ ལ་ ང་)།  ་སེ(ཁང་སེར)།  
སད་ས(ེ ་ཁང་)།  ར་ཞི(བཟང་པོའི)།  (ནང་)།  ཤེར་ ང་(བདག་ད)ེ།  
དེ་ ོད( ན་ བ)།  ་ ག( ོ་ ོས)།  མར་ཏིང་(གསེར་ག )།  ་གེ་ (ཡི་

གེར་ ིས)།  ིལ་མིན(ཚད་མནི)།  ཁིར་ནོམ(འོད་ ན)།  ས་ ིག(ཤེས་རབ)།  
ཨེར་སངས( མས་མ)།  ་ཡ(ེམཁའ་ད ིངས་ )།  ་ཡེ( ་མེད)།  དི་
ཀ(བདེ་ཆེན)།  ཡེ་ (དབང་གི)།  ཡང་ཟེར(འ ས་ )།  ཏིག(ཞིག)།  པ་
ཤང་(དབང་ ད)།  ེ་ (དབང་ག)ི།  ི་དོན( ག་ )།  ར་ ( ིག་པ)།  
ན་ བ( ིབ་པ)།  ལོ་ ( ང་ )།  མ་ཡིན་ནོ(མ་བ ན་ན)ོ།  ཏི་ལས(ལེགས་

པར)།  མ་མ(དམ་ཚག)།  ཏི(ན)ི།  ་ (བ ང་ )།  མ་མིན(མེད་ 
པ)།  ་ནར(མི་ ེལ)།  ཅི(བའི)།  ་ (ཚད་མེད)།  ་ ག(འ ར་མེད)།  

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ཡིག་ ར(འཛན་ཆགས)།  ན་སིང་( ན་གསལ)།  ང་བ ར( ་འ ར)།  
ཤིན(ཤེས)།  ཏ་ (ཅི་ཡང་)།  ང་ ག(འ ་ ེད)།  མི་སམ(མ་ཆགས)།  མི་
ོན(མ་དང་)།  ཅི་ ང་(ཚག་ མས)།  སད( )།  ི(སེམས)།  ོ(དག)།  ་
ག་(གསོ་བ)།  ོ་ཡེ(རིག་པ)།  ་འཁོར( མ་ ོལ)།  ་དོར(དངོས་མེད)།  

ལོ་ཙ་བ( ད་གཉིས་ལ)།  ལ་ མ( ོ་ ག་པ)།  ཐ་མིན(ཐབས་ཟད)།  ཨག་
ཙར(ངག་འ ལ)།  ཏི་པ་ཟན(འ ་མ་ ན)།  ཏི་ ( ་ ས)།  བ་
བ(ཉོན་མོངས)།  ེ་ །  ལ་ཏི(འ ེལ་བ)།  ར་ཁ(འ ར་ ོག)།  ཏི་

བྷར(རིག་པ་ཤར)།  ཤེ་འཁོར(ཤར་དང་)།  ནེ་ བ( བ)།  ཏི་ ང་( ང་

དང་)།  ཏི་ ེ( ོ་དང་)།   ང་རེ་གྷིང་( ན་པའི་མཆོག)།  མ་མིག( ་ཡེ)།  
་ཡེ(ད ིངས་ལ)།  ་ཞི(འགགས་མེད)།  མ་མིན(པར)།  ཟང་མིན་ནོ(ཟག་

མེད་ད)ོ།  ངོ་ར(ང་རང་)།  མར་སང་(དབལ་ ི)།  ཧེ་དཔག( ོ་ ེ)།  གྷི་
གར(བཤོད་མཛད)།  ་ཙ་ཏི་(ནས)།  པ་ མ(ཕ་དང་)།  མ་ མ(མ་དང་)།  
ན་ཞི( ིན་དང་)།  ་ར( ་དང་)།  ཧེ་བག( ོ་ ེའོ)།  ཅི་ཅི་ ོག(འདོད་

པ)།  ་རད་(ནོར་ )།  བི་ནི( མ་པར)།  ི་ ོ་ཝེར(དཔལ་འབར་ ལ)།  
ཨ་ཏི(སངས་ ས)།   ་དྷ(སངས་ ས)།  ན་ ང་(འ ག་གསས)།  ང་
ཞིན(ང་རོ)།  ཀེ་ནས་ ོ་སོད(སེང་མི་དཔལ)།  པ་ཤང་(དབང་པོ)།  ོ་ཏ( ོ་

བོ)།  ཝེར་རོ་སད( ལ་པོ་ )།  ཐོ་ཤེལ( ་ཙ)།  རོམ་པ(ོསེར་བ)།  ནེ་སད་
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(གཅེན་ )།  ་ཏེ(ག མ་པོ)།  ་ནོམ( ོབས་ཆེན)།  སད( )།  སད་ནི( ་

མ)ི།  ངས་སོ( ོན་པ)།  སི་ཏི(དངོས་ བ)།  ཕ་ལ( ་ཚགས)།  ཨ་ ི( ར་

ལ)།  མ(གསོལ)།  ཐ་ ད(ཡིད་ )ི།  ལེ་ལོ་ལོ(མངོན་ ོགས)།  ལེ་ ོས( ལ་

འཁོར)།  བི་ ( མ་ཐོས)།  ན(བ ལ)།  གར་པ( ག་ ལ)།  ་ཙམ(ག ག་

ན)།  རད་ན(རིན་ཆེན)།  དག་ཤ(འཇོག་པོ)།  ཙ་གེ་ ན(གཟའ་ མ་དང་)།  
ཨིན་ཏིང་( ་ད ངས)།  སད་ཟ་( ་མོ)།  ཀ་ནི་རན་ཞེས(མཚན་དང་

མིང་)།  ཨ་ ན(གཙ་མཆོག)།  དེ་ (བསེན་མོ)།  ལ་ག མ་ཟ( ིན་ལག)།  
ཅི་ཏ(རང་འ ར)།  རི་ཨ(ེའཁོར་ལོ)།  ཧ་ཧི( ང་འདས)།  ོད་ ར( ལ་ )།  
ཧ་ལོ་སིང་( ི་མ་དག)།  དེ་ཤོར(མཆོད་པ)།  ཐོར་ཐོར( ིན་པ)།  ཐིམ་
ཐིམ(མཉེས་པ)།  ི་ཆིམ(ཐོག་དབབ)།  དེ་དེ( ོ་ལ)།  ཟབ་མོ(བཟང་མོ)།  ཧ་
ཧ(ད ེས་པ)།  ཧེ་ཧ(ེབཞད་པ)།  ཨ་ ར( ོགས་ ོང་)།  བེ་ ར(གནོད་ ིན)།  
་ཤ་ར( ར་ ་དམར)།  ་ ག(བ ་ཤིས)།  ར(བཟང་)།  དོད་མིན་
ང་ ་ ེར་རོ་ ( ེ་མེད་ག ང་ ང་བོན་ ི་ད ིངས)།  ག་ཅི་མ་མིན་

ཁོད་ ོད(འགགས་པ་ ་མེད་ ན་ བ)ཞི(ཉིད)།  ནིས་མིན་ ེ་ ར་ཐ་ཙ་
ཝང་(གཉིས་མེད་བདལ་པ་ཆེན་པོའི་ )།  ཐ་ཚན་ ན་ ར་ ་ ར་
ན(མཐར་ ག་ ན་བཟང་ ེ་ལ་འ ད)།  ་རི་ཀ་ལ་ཡི་ཡོར་ (ེ ན་གཞི་

མ་གཡོ་ཡོངས་ ་བདལ)།  ད ་རི་ ་སངས་ཏ་དོད་ཅི(མཁའ་ལ་གསལ་ཡང་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ལ་ ་ན)ི། ཧ་ར་ཐ་ཙ་ ེར་ཝང་ཞི(ཡེ་ཤསེ་ཆེན་པོ་བོན་ ་ཉིད)། ཡེ་སངས་
ལ་ ་ ར་ནི་མིན( ོང་ཞིང་བདག་མེད་བ ོད་ ་མེད)།   ་གེ་མ་ཙ་མེན་
ནམ་ཅི(འཛན་ ོག་མཚན་མ་མི་འ ང་ཞིང་)།  ་ ིག་ ་རོ་ཏ་ཙ་
ང་( ་འ ལ་ ན་འ ས་ ོད་པ་ ང་)།  ཧ་དན་མ་ཏི་ཧ་ར་ཝང་(ཡེ་

ཉིད་མ་བཅོས་ཡེ་ཤེས་ )།  ི་ནམ( ི)།  ནི་ནམ(ནང་)།  ཐིག་གཏེང་
(མཐའ་ད ས)།  ཀེ་ ར་མིན(ཁ་གཏིང་མེད)།  གན་ ར( ེང་འོག)།  ཁེར་
ཙ(ཁ་དོག)།  ངོ་གེ(ད ིབས)།  ་ག(དངོས་པོ)།  མིན(མེད)།  ་ ་ 
ཡ་དོག་ ང་ ་ད ་( ན་ལ་དོག་མེད་ག ང་ ང་ད ིངས)།  ་རི་མ་ཏི་
ཉེ་ལོ་ལ(གཞི་ནི་མ་བཅོས་མཉམ་ཉིད་ལ)།  མ་ཞི་ག་མིན་ ་ ོད་ཞི(ལམ་

ནི་འགག་མེད་རང་བཞིན་ཡིན)།  ི་ཙ་ ་ཞི་ཐ་ཙ་ནི(འ ས་ ་ད ིངས་ཉིད་

ཆེན་པོའ)ོ།  ནམ་ ་ ར་མིན་ཐར་ཙར་ནེ(གནས་པ་བ ོད་མེད་ ་མ་ཆད)།  
ལམ་ཞི་ ར་ཙ་ཁིར་ཞི་ནི(འ ་བ་ ག་མཐོང་གསལ་བ་འད)ི།  ཁར་ ་ ་
ཏོག་ཧ་ར་ཞི(རིག་པ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད)།  ཏ་དན་ ང་ཞག་ ་ལ་
བ( ་བ་ ང་ཆེན་མཁའ་ལ་ ིང་)།  ཉེ་ལོ་ ང་ནོམ་ ེར་ ད་ཙ 

(དགོངས་པ་འ ལ་པའི་ཐེ་ཙམ་བཅད)།  ནམ་ ་གེ་ཏ་ཏག་གོ་ ( ོད་པ་

འཛན་ ོག་ཐོག་མཐའ་ ལ)།  ཁོ་ ོད་ཐ་ཙ་པ་ཏ་ཡ( ན་ བ་ཆེན་པོར་

ག་འཚལ་ལོ)།  མ་ཏི་ཧ་ར་ཁི་ཁར་ཅི(མ་བཅོས་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་ཅན)།  
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ན་ཐང་ ན་ཤེས་ ་ཞི་ཏི(ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་བདག་ཉིད་ )ེ།  ་ཅི་
ོ་ཡེ་ ་ ོད་ཡེ( ་མེད་འ མས་ཡས་རང་བཞིན་ཡས)།  ལི་སེང་ཐ་ཙ་ཉེ་ལོ་
ན(ངང་ཉིད་ཆེན་པོ་ཏིང་འཛན་ ིས)།  ཐ་ཚན་ ེར་རོ་ ་ཡེ་

ཁིར(ཐམས་ཅད་བོན་ད ིངས་མཁའ་ད ིངས་གསལ)།  ད་དོད་མ་ཙ་ཡི་
ཡོར་སངས(དེ་བཞིན་མཚན་མ་ཡོངས་ ་དག)།  ཐ་ཙན་དི་རོ་ ེར་ཝང་
ཞི(ཐམས་ཅད་འ ར་མེད་བོན་ ་ཉིད)།  ེར་ཅི་མ་ཙ་མ་ཙར་ཡར(བོན་

ཅན་མཚན་མ་མཚན་པ་ཡང་)།  དི་རོ་ ེར་རོ་ ་ཡེ་ཏོག(འ ར་མེད་བོན་

ི་ད ིངས་ ་ ོགས)།  ཅི་ ང་ ་གེ་མ་ནིང་ད་ར(ཚག་དང་ཡི་ག་ེམངི་ མ་

པ)།  ཧ་ར་ཐ་ཙ་ལི་སིང་ ིན(ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་ཡིན)།  མར་ཞི་རི་
ང་དེ་ ོད་དི་ར་ཝང་(གསེར་ ི་རི་རབ་དེ་བཞིན་འ ར་མེད་ )།  ་ ན་

ད་ ་ཁ་སང་ཅི(ནམ་མཁའ་འ ག་ ར་ གས་པའི་ག ང་ད ངས་ཅན)།  
ཧ་ར་ཐ་ཙ་ཁིར་ཞི་ ི་ཙ་དྷེ(ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གསལ་བའི་ གས་ཉིད་གདམ)།  
་མིན་ ་ར་རད་ན་ཏརི་ཤོ་ ང་(ཟད་མེད་ཡོན་ཏན་རནི་ཆེན་ ་བོ་མཛད)།  

ད ་ཙན་ཁོ་ ོད་ ་ཏོག་ ་ཞི་ཏི( ལ་མེད་ ན་ བ་ ད་ ང་བདག་ཉིད་

ེ)།  ཅི་པར་ར ྣ་པ་ཏ་ཡ( ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ)།  ི་ཙན་ཤེ་
་ཐ་ ེ་ཞིན(སེམས་ཅན་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་བ ང་)།  ད་དོད་སིང་ངེ་ ་

སང་ ིན( ལ་ ་ མས་ ོམས་སངས་ ས་ ེས)།  ད ་ར་ཏི་ ་པ་ད་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ཡ(གཤེན་རབ་ཉིད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ)།  སད་ནི་ ངས་སོ་ར ྣ་ཙ( ་མིའི་

ོན་པ་རིན་པོ་ཆེ)།  ཁི་ཁར་ལི་ ད་ ས་འ ་ཙ(འོད་ཟེར་ ེ་བ་ས་ཡ་ཡི)།  
་ཅི་ ་ ན་ཁིར་ཞི་ ང་( ་མེད་ ན་པ་གསལ་པར་མཛད)།  ་ལ་ཏིང་

ན་ལིག་ཞི་ ང་(ནམ་མཁའ་ག ་མདོག་ ིད་པའི་མཛད)།  མར་ཞི་ཉི་རི་
མ་པང་ཤོད(གསེར་ ི་ཉི་མ་སེར་པོ་ཤར)།  ང་གི་ ་རི་ཤེམ་རི་ལིག( ང་

གི་ ་བ་དཀར་པོ་ ིད)།  ་ཝ་ ་ཕང་ ི་ཞམ་ཁིར(གཟའ་ ར་ ིན་ ང་

གཞའ་ཚན་འོད། དང་ར་ཡང་ལ་ ི་ཏང་ལ( ་མཚའི་ ང་ལ་ཆར་པ་འབབ)།  
ས་ཞི་ཅོག་ ་ཟད་ ར་ ངས(ས་གཞི་ཐོག་ལ་ནས་འ ་འ ངས)།  ཨི་

ཅམ་ ི་ཅི་ནི་ ་ ར(འཛམ་ ་ ིང་ན་གནས་ ལ་བཟང་)།  ིལ་ ང་
ཤར་ ར་ ེལ་ཝེར་ལིག(གངས་རི་གཡའ་ ག་ ོས་ ལ་ ིད)།  ་ ག་
ལིང་ ོ་ ་ ང་ ར(བ ་ཤིས་བཟང་པོ་མཛད་ ང་བཟང་)།  ལི་ལོ་ཐ་ཙ་
དེ་ཅོད་ ིན(ལོངས་ ོད་ཆེན་པོ་ ོད་པ་ཡིན)།  ཅི་པར་ ར་ལ་ཝེར་ཞི་
ཇི( ་མ་བཟང་ལ་ ལ་པོ་འཇིགས)།  ན་ ང་ ང་ཧས་འགི་གཏོ་
མིན( ན་འཁརོ་ ་ ང་ ངས་མེད་དོ)།  འ ང་ ེམ་ཅི་ ག་ ས་ཞི་
ིན( ི་ཤིང་ལོ་ཏོག་ས་གཞི་ ས)།  ཏི་ ང་ ཱན་ཅི་ཏ་ལ་ཙ(འ ང་བ་ ་

འ ལ་ ང་དརོ་ཆ)ེ།  མིག་སོམ་ཝརེ་ཞི་ཧེ་ཧར་དོད(མིག་ནི་གསལ་ ེད་

དགའ་བ་ ེས)།  ་སིང་ ང་སང་ཤེ་ཤིན་ཁིར( གས་ ན་ ་ད ངས་ཤེས་
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པ་གསལ)།  ཤི་ཤིམ་ ཱ་སོད་ཏི་བར་མིན( ི་ཞིམ་ཡིད་འོང་བག་ཆགས་མེད)།  
ེ་རི་ ་ཅོག་ཨག་སིང་ ན( ེ་ཡི་རོ་མངར་ངག་ ན་ གས)།  ཐ་ ད་ཏ་ི
མ་ཚ་ཞི་ཙ(ཡིད་ནི་ ེ་བའི་ མས་པ་ཆེ)།  ཧེ་ཏོད་བི་ར་ཁོད་ ལ་

དོད( ིན་པ་ཚད་མེད་ ོབས་ཆེན་བ ེད)།  ར་སོན་ཏི་པ་མ་མིག་
ལོ(བཟོད་པ་ ང་ཚར་དམིགས་མེད་བ ོམ)།  ཚར་ཅི་དྷ་ཙ་ལེ་བི་མོར(བ ོན་

འ ས་ གས་ ན་ ང་གི་ བ)།  ལ་མི་སིང་ངི་ཉེ་ལོ་ཏན( ལ་ ིམས་

མས་ ོམས་ཏིང་འཛན་ ན)།  ས་ ིག་ ་ཡོད་ ་ལ་ཅེ(ཤེས་རབ་ཐབས་
ཆེན་ད ིངས་ལ་འ ོར)།  ར་པི་ ོག་ཅི་དྷོ་དར་པང་(མ་ལ་ཆགས་པ་བག་
མེད་ ང་)།  ེར་ ད་ཐ་ ད་ ང་ནོམ་ཁིར(ཐེ་ཚམ་ ད་ ི་འ ལ་པ་

བསལ)།  ཏ་ ་དོ་ ོན་ཤ་ཡ་ ིན(ནོར་བ་འ ེད་པའི་བཤགས་པ་ཡིན)།  མི་
ོམ་ཙ་རི་ ་ ོ་དང་(མ་དང་མ་ངེས་དོ་བཅོལ་དང་)།  ཏི་ཁ་ ད་ ་ར་
ད་ཆལ(མི་འདའ་མ་ ོག་དཀའ་ བ་ཡལ)།  བ ལ་ ད་ ང་ནམ་ཐ་
ད་ཤ(ཉོན་མོངས་འ ལ་པ་ཡིད་ ི་བཤགས)།  ཇི་དད་ནི་ནམ་ ང་ནོམ་

དོད(འཇིག་ ེན་མི་ མས་འ ལ་པ་ ེ)།  ཏ་མ་ ་ཏི་ཧ་ ོག་ ན( ང་དོར་

ད ལ་བའི་ ེད་ཤིང་འ གས)།  ཤང་སེ་ཡོ་སེ་རིག་རག་ ( ས་པ་ ན་མོ་

བཞེངས་ལ་འ )།  ང་སེ་ནི་ནམ་ ག་ནོ་ཙ(གཞོན་ ་མི་ མས་འདོད་

ཆགས་ཆེ)།  ི་ཙ་ཙ་མེད་ཝི་སོམ་ཅོད( ་ཙ་ ་མོ་འདོད་ལོག་ ོད)།  ལ་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ནོམ་ཏི་ཁོར་ ་ ར་ ར( ོར་བ་འཁོར་བའི་ས་བོན་འདེབས)།  ན་ཙ་
དིལ་ ིལ་ ག་ཏོག་ཙ(བན་ལོག་ ེལ་མེད་འ ག་དོག་ཆེ)།  ེར་ཙ་ ་རི་
དྷ་ཡེ་ཙ(བོན་ལོག་མི་འཛམ་ཞེ་ ང་ཆེ)།  ིག་བི་ནི་ནམ་ ར་ ང་
ཁིར(ད ས་ ི་མི་ མས་དབང་པོ་གསལ)།  ཨག་ ོ་ནི་ནམ་ས་ ིག་
ཙ(གཙང་གི་མི་ མས་ཤེས་རབ་ཆེ)།  མ་ནེ་ནི་ནམ་ཤེ་ ་ཙ(ཁམས་ ི་མི་

མས་བསོད་ནམས་ཆེ)།  ་ ་ནི་ནམ་ཝེ་ ་ ེ(མཐའ་དམག་མི་ མས་

མདའ་ཁ་ ེན)།  སད་ ས་ནི་ནམ་ཁག་ ེལ་དང་( ་ས་མི་ མས་ཁ་ ེ་

བདེ)།  ག་ནོ་ནི་ནམ་ཐེ་ཝེར་ཙ(འདོད་ཆགས་མི་ མས་ཕོ་མཚན་ཆ)ེ།  ཝ་ི
སམ་ཙ་མེད་པད་མ་ར(འདོད་ལོག་ ་མོ་མཚན་མ་དམར)།  དེ་ ིལ་པ་
ཅིས་ ལ་ནོམ་དི( ེལ་མེད་མི་ཕོ་ ོར་ངན་ ན)།  ་རི་ ི་ནིང་ར་པི་
ཅོ(མི་འཛམ་ ིང་མོ་མ་མ་ ོད)།  ིལ་ ང་ཏིང་ནམ་ ་ ་འ ག(གངས་

རི་ ་ མས་ ང་པ་འབབ)།  ིག་ ར་ནི་ཅི་ད ིག་དམར་ ིན(ཞིང་

བཟང་མི་ཡི་ནོར་ ་ཡིན)།  སང་གོ་བྷ་གི་ ིས་རང་ཞིན(སེང་གེ་མངོན་པར་

གངས་རི་འཛན)།  ཏིང་གི་ ་ ན་ཨང་སང་འ ར(ག འི་འ ག་མོས་

ད་ད ངས་ ོགས)།  ཧ་ཏི་ཁོད་ ལ་ཁོག་ཙ་ཅ( ང་པོ་ ོབས་ཆེན་བ ོད་

པ་ཆེ)།  བ ་ཅི་ ང་ ི་ མ་ལ་ ག(འོག་གི་ ་པོ་ལམ་ལ་མ ོགས)།  དང་
ར་ ིང་ལ་ཙ་མོ་ ག( ་མཚའི་ ོང་ལ་ཉ་མོ་མ ོགས)།  ར་ ི་ངར་ལ་
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ཙ་སེ་ ག( ག་གི་ ར་ལ་ ་བ་མ ོགས)།  ི་ཙན་བ ལ་ ག་འགི་
མིན་ནོ(སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་ ངས་མང་ངོ་)།  ང་ ་ ེར་རོ་ད ་ར་
ངས་ ིན་དང་(ག ང་ ང་བོན་དང་གཤེན་རབ་ ོན་པ་ལ)།  ཏ་ཐ་ག་ཏ་

བྷ་ཝ་ཤེ་ ་ཅི(དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་ ི་ གས་ ེ་ཡི)།  བྷར་ ་ས་ ིག་
ཧ་ར་སི་ཏི་འ (གསལ་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དངོས་ བ་ ོལ)།  ཅི་པར་ ་
ཛ་ར་ཌ ྐི་ཅི( ་མ་སངས་ ས་རིག་འཛན་མཁའ་འ ོ་ཡི)།  རམ་ལོ་ཀི་ཏ་

་ཐ་ཆབ་དང་(ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་དང་)།  ཤེ་ ་ ་
ན་ཨ་ ་སི ི་འ (བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚ་ཡི་དངོས་ བ་ ོལ)།  བེ་ནི་
ཝེར་ཡ་སད་ནི་ ངས་ ིན་ ་( མ་པར་ ལ་བ་ ་མིའི་ ོན་པ་ ེ)།  འ ་
ཡེ་ས་ ིག་ཐ་ཚ་སི ི་འ ( ོང་གི་ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་དངོས་ བ་ ོལ)།  ཀ་
ཏི་ ན་ ་ཐ་ ད་ ་རད་ ང་(འདོད་པ་ད ་འ ར་ཡིད་བཞིན་ནོར་ འི་

མཛད)།  ཏ་ད ་ཐ་ ད་ར ྣ་སི་ཏི་འ (འདོད་ད ་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་

དངོས་ བ་ ོལ)།  དཔོན་གསས་ ལ་ནེ་པ ྚི་ཏ་( ོང་ ང་མ ་ཆེན་མཁས་

པའི་མཆོག)།  ཤི་ཤིན་ ་ལ་ ེར་ཞི་ ང་( ན་པ་ནམ་མཁའ་བོན་ ི་

མཛད)།  འ ་ ་ཨ་ ་ཛ་ར་ ( ་མ་ཚ་དབང་རིག་འཛན་ )ེ།  ཤ་ར་ིད ་
ཆེན་ ་ ་ ང་(དཔལ་ ན་གསང་ཆེན་ཤེས་རབ་མཛད)།  ཉེ་ལོ་ ོས་
འབར་ཏི་ཀ་ཞི(དགོངས་པ་ཟབ་མོ་དོན་དམ་པ)།  ཧ་དན་ཐ་ཚན་ ་ཡེ་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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སི ི་འ (ཐེག་ཆེན་མཐར་ ག་ད ིངས་ ི་དངོས་ བ་ ོལ)།  ཁ་ ན་པ་
ཤང་ལིག་ཞི་ཝེར(འདོད་ཁམས་དབང་ ད་ ིད་པའི་ ལ)།  ནེ་གེ་རེག་ ་
ཁོད་ ལ་ (མི་བ ད་ ག་མགོ་ ོབས་ ན་ ེ)།  ར་ ་ར་ག་ ི་ ན་
དཿ( ག་བཙན་དམར་པོ་ད ་བོ་སོད། ི་ ན་པ་ཤང་སི ི་འ (ད ་

བགེགས་དབང་ ད་དངོས་ བ་ ོལ)།  པ ྚི་ ར་ ང་ད་དོད་ཝང་(མཁས་
པའི་དབང་པོ་ ལ་པའི་ )།  གཤེན་ལ་པ ྚི་ཉི་རི་ཝེར་ཞི(གཤེན་ལ་མཁས་

པ་ཉི་མ་ ལ་མཚན)།  ་ལ་པ ྚི་ཧ་ར་ར ྞ( ་ལ་མཁས་པ་ཡེ་ཤེས་རིན་

ཆེན)།  ་ལ་པ ྚི་ཝེར་ཡ་ ང་ ( ་ལ་མཁས་པ་ ལ་བ་ག ང་ ང་)།  ་
ལ་པ ྚི་ ་ལ་ ར་ཞི( ་ལ་མཁས་པ་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ)།  ེ་ལ་པ ྚི་
པ ྚི་ ི་ཙ( ེ་ལ་མཁས་པ་མཁས་པ་དཔལ་ཆེན)།  པ ྚི་ཏ་ས་ ིག་ཝེར་
ཞི(མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན)།  པ ྚི་ ར་ ང་ར ྞ་ཁི་
ཁར(མཁས་པའི་དབང་པོ་རིན་ཆེན་འོད་ཟརེ)།  པ ྚི་ཐ་ཙ་ར ྞ་ ་
ག(མཁས་པ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བ ་ཤིས)།  པ ྚི་ ་ཙམ་ ང་ ་ཝེར་

རོ(མཁས་པའི་ག ག་ ན་ག ང་ ང་ ལ་པོ)།  པ ྚི་ ར་ ང་ཝེར་ཡ་ཁི་
ཁར(མཁས་པའི་དབང་པོ་ ལ་བ་འོད་ཟེར)།  པ ྚི་ནམ་ལ་ ་ ན་
ན(མཁས་པ་ མས་ལ་ ས་པར་འ ད)།  ཁེར་ ་ཁེར་ཞི་ ་ཐ་ཙ་

ཏན(རིག་པ་གསལ་བའི་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ ན)།  ཤེ་ཤན་ ར་ ང་ཚར་
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ཅི་ཁོད་ ལ་ཅན(ཤེས་པའི་དབང་པོ་བ ོན་འ ས་ ོབས་ ན་ཅན)།  ཨ་
ིང་ཏི་ མ་སིང་ ་མི་ནིང་( ིང་ ེ་བ ེ་བའི་ མས་ ོམས་ ལ་ ིམས་

མིང་)།  ཉི་རི་ ན་ཞི་མ་ར་ ་ཏོག་གི(ཉི་མ་ གས་པ་འ ལ་མེད་ ོགས་པ་

ཡིན)།  ཨ་ཏི་ལིག་ ན་ ་པ་ ་ཡེ་ནི(སངས་ ས་བཀའ་དང་བཀའ་ལ་

བ ན་པ་ཡི)།  ་ཡེ་ ་མ་ནེ་ར་ཁིར་ཞི་ ིན(མི་འ ལ་ཚད་མ་མེ་ལོང་

གསལ་བ་བཞིན)།  བྷ་ཀི་འགི་གར་དྷ་ ་ཡེ་ ་ཅི(ག ང་རབ་ ངས་མེད་ཇི་

ེད་མངའ་བ་ཡི)།  ཉེ་ལོ་ཏི་ཀ་ཐ་ཚན་ཏིག་ཉིལ(དགོངས་པ་དོན་དམ་

ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་བ ན)།  ཅི་ ང་ ་གེ་ཐད་གེ་ ོ་ཅི་ན(ཚག་དང་ཡི་

གེ་སོ་སོར་དོན་འ ོར་ན)།  ཨག་ཤེ་ཝང་ཡ་ར ྞ་ ་ ང་ཏི( ་བསམ་དབང་

ན་རིན་ཆེན་བང་མཛད་འདི)།  པ ྚི་ཏ་ཡ་གེ་ ི་ལོན་གེ་ ང་(མཁས་པ་
མཆོག་གི་གོ་ ེད་ཉམས་ལེན་མཛད)།  ་མིག་ལོ་ ་མ་མིན་ཨི་ཐི་
ཡ(ད ས་ལོང་ ང་མ་བ ན་ལ་གསང་བ་ )།  ས་ ིག་ ་སངས་ནི་ནམ་
ཧ་སི་ག(ཤེས་རབ་ཡངས་པའི་མི་ མས་དགའ་བའི་ ོད)།  ི་ལ་ ོ་ཅི་ཏི་
ིན་ཁ་སང་ ང་(ལེགས་པར་དོན་འ ོར་བཤད་པའི་ག ང་ད ངས་ ོགས)།  
ོ་བཞིན་མིག་གི་ ར་ ང་ཁིར་ཞི་ཏི(ག གས་ ིན་མིག་གི་དབང་པོ་

གསལ་བ་ཡི)།  ཐ་ ད་ ར་ ང་ལེ[ལི]ལོ་ཐ་ཙ་ ང་(ཡིད་ ི་དབང་པོ་

ལོངས་ ོད་ཆེན་པོ་མཛད)།  ཀ་ཡ་ཨག་ཤོ་ ི་ཏི་ མ་ཨ ོ་སངས( ས་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ངག་ཡིད་ག མ་ ིབ་པ་དག)།  ཐ་ཙན་བྷོ་ཏ་ ས་ཞི་ཀོད(མཐར་ ག་སངས་

ས་ས་ལ་འགོད)།  ཨ་ ་ཤེ་ ་སི ི་ཏན(ཚ་དང་བསོད་ནམས་དངོས་ བ་

ན)།  སད་ནི་སམ་སད་ ་ ག་ ར( ་མི་ ན་ཚགས་བ ་ཤིས་བཟང་)།  
ཟང་ཡག་སད་ཟ་ ་ཏ(ི ི་ ་ ་མོ་བ ན་མ)།  ན་ནམ་བེག་ཙ(ཟ་འོག་འབལོ་

གདན)།  ཨག་ནེ(མེ་ )།  ཡ་བ( ང་ )།  དར་ནིང་(ལག་པའི)།  བ ་
ཡེ(འ ེང་བ)།  ཨག་ཤོ(ཁ་ཡི)།   ་ཟད(ཟ་མ)།   མཆིག་ (རང་འཐག)།   
ལ་ཐག(འབབ་པའི)།ཞེས་ ་ཡི་ ེབས་ ོར་མཐོང་བ་དོན་གསལ་

འདི། ། ི་མ་མེད་པ་གཟི་བ ིད་འབར་བའི་མདོ། ། ིད་པའི་མཛད་
ག་ ་འ ེལ་དང་། །མ་ ད་ གས་ ེ་ཉི་མའི་ ད། །མཁའ་འ ོ་

རིན་ཆེན་འ ེང་བའི་ ད། །དེ་ མས་དགོངས་པའི་དོན་བ ས་
ཏེ། ། ་ཡི་དོན་ ེབས་མེ་ལོང་འདི། །མཁས་ བ་ ་ོ ོས་ ལ་མཚན་
དང་། །མཁས་མཆོག་ ལ་བ་འོད་ཟེར་ ི། ། ེས་ ་འཛན་པའི་ཁོ་
བོ( ་ཉི་མ་ གས་པ)ཡིས། ། ལ་བའི་བཀའ་དང་ ་མའི་ ང་། །རང་
གི་ཚད་ག མ་འ ང་ལ་བཤར། །མི་འ ལ་ལེགས་པར་བཀོད་པ་
ལ། །འོན་ ང་ཤེས་ འི་གནས་ གས་ ི། །ནོར་འ ལ་ཉེས་འགལ་
ར་ ིད་ན། །ཡི་དམ་ ་དང་ ་མ་དང་། །རིག་འཛན་མཁའ་འ ོ་

བཀའ་ ོང་ལ། །གནོང་ཞིང་འ ོད་དོ་བཤགས་ ང་གསོལ། །དགེ་
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བས་མཁས་ བ་འ ོ་བ་ ན། །མི་ཤེས་ ོངས་པའི་ ོ་བ ོལ་
ནས།   ། ོ་ ོས་ཡེ་ཤེས་ ས་པ་དང་།   ། ་མེད་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་
ཤོག   ། 

ཅེས་ ་ཡི་དོན་ ེབས་མཐོང་བ་དོན་གསལ་འདི།  ོངས་པའི་འ ོ་ལ་

ཕན་ མ་ ེ་དཀར་ ོགས་ཧོར་ ་ ག་པའི་ཚས་བ འི་དགེ་ ོར་ ན་མཚམས་ ་

བ ིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།   ་ ག་ ར་རོ། ། 

 
༼  ༽ 

་ན( ིན་པ)། ི་ལ( ལ་ ིམས)།  ཀྵི (ྡབཟོད་པ)།  བི (བ ོན་

འ ས)།  ་ན(བསམ་གཏན)།  ་ཎི( ོན་ལམ)།  ི(བསོད་ནམས)།  ཤ་
ཤ་ཏ(ག ང་ ང་)།  མ་ཏི( ོ་ ོས)།  མ ྒ(བ ་ཤིས)།  ཛ་ཡ( ལ་བ)།  

(སངས་ ས)།  ཨི་ཤ་ན(དབང་ ན)།  ཎ(ཡེ་ཤེས)།  (ཉི་མ)།  
ཙན་ ( ་བ)།  ས ་བྷ་ ( ན་བཟང་)།  ས ་ན ( ན་དགའ)།  ཨ་ཀ་
ཤ(ནམ་མཁའ)།  ་ན(ཡོན་ཏན)།  ྙ(ཤེས་རབ)།   ཏི་ ་ (ྚདར་ ས)།   
ི་མན(དཔལ་ ན)།   

༼ཞང་༽ 
ཧི་ཧོར( ིན་པ)།  ་ ( ལ་ ིམས)།  ་སོན(བཟོད་པ)།  ཚར་

ཞང་བདོ་ཤན་ ར། 
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ཅི(བ ོན་འ ས)།  ཉེ་ལོ(བསམ་གཏན)།  ་བྷ(ཾ ོན་ལམ)།  ཤེ་ (བསོད་

ནམས)།  ང་ (ག ང་ ང་)།  ་ ག(བ ་ཤིས)།  ཝེར་ཡ་( ལ་བ)།  ་
སངས(སངས་ ས)།  ཝང་ཡ(དབང་ ན)།  ཧ་ར(ཡེ་ཤེས)།  ཉི་ར(ིཉི་མ)།  
་ར(ི ་བ)།  ན་ ར( ན་བཟང་)།   ག་ཨག( ན་དགའ)།   ་ལ(ནམ་

མཁའ)།   ་ར(ཡོན་ཏན)།   ས་ ིག(ཤེས་རབ)།   
༼  ༽ 

ནི་ར( ན་ བ)།  བྷོ་ག  པེ་ན་ (ཱའ ལ་བ)།  ཨི་ཛ་ཡ(དབང་

ལ)།  བི་ ྟི( མ་ ོལ)།  བི་ཛ( མ་ ལ)།   ཤ །  ཧཎ(བ ན་འཛན)།   
ཨི་ཡ་ཤ(དབང་ ག)།   ཤ ་ཡ(བ ན་པ)།   

༼ཞང་༽ 
ར་ཅི(འ ིན་ལས)།  ོ་མིན་ཀར( མ་དག)།  སཾ་པད( ན་

ཚགས)།  ་ ག( ོ་ ོས)།  ཤ་རི་(དཔལ་ ན)།   ར ྞ(རིན་ཆེན)།   ཨ་
(ཚ་དབང་)།   ཁི་ཁར(འོད་ཟེར)།   ན་ཞི( གས་པ)།   

༼ཞང་༽ 
ཁོད་ ོད( ན་ བ)།  དེ་ ོད( ན་ བ)།  ཝེར་རོ( ལ་མཚན)།  

བི་ཝེར( མ་ ལ)།  ཉིལ་[ཤེལ] ཞིན(བ ན་འཛན)།   ར་ ན(དབང་

གས)།   ཉིལ་ཞི(བ ན་པ)། 
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ཏིགཿ ༡  ནེ་ མཿ ༢  མཿ ༣  བིང་ངཿ ༤  ངཿ ༥  གཿ ༦  

ིསཿ༧  དཿ༨  ཿ ༩  ཿ ༡༠  ནི་ ཿ ༢༠  ་ ཿ ༣༠  བི་ ཿ 
༤༠  ང་ ཿ ༥༠  ག་ ཿ ༦༠  ིས་ ཿ ༧༠  ད་ ཿ ༨༠  ་ ཿ 
༩༠  ར ༡༠༠  ་ ག་ ར་རོ། ། 
 


