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Fིག་པ་པོའི་གཏམ། 

Cིར་དེང་ཆ་འGིན་1ི་Uས་རབས་དང་བUན་ཏེ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོ་སོའི་བJ་དག་དང་ཚKག་Lོར་ལེགས་མིན་ལ་མ་

Mོས་པར་Nོམ་ཡིག་གང་མང་ཞིག་O་ལམ་ནས་Pེལ་དང་Pེལ་བཞིན་པ་ནི། བོད་མི་རིགས་འདི་ཤེས་ཡོན་1ི་Cི་ཚRགས་

ཞིག་U་ཁ་Tོགས་པའི་Uོན་བJ་ཞིག་ཡིན་)བས་དགའ་འོས་པ་ཞིག་9ང་རདེ།  

དེ་དང་Tོགས་མUངས་Uོན་མ་བཞིན་བཀའ་དང་བWེན་འUར་དང་། Y་Uལ་[ེས་ཆེན་ཁག་གི་གUང་Nོམ་]མས་

མཆོད་ཁང་Uག་U་དར་Uམ་_ག་ནས་`་མི་འཇོག་པར་རང་རེའི་Cི་ཚRགས་bོད་U་འEེམས་Pེལ་དང་འཆད་bིད་c་

དགོས་པ་ནི་Uས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདིར་ཤེས་ཡོན་1ི་eེ་མོར་ཡོད་པ་ཚRའི་གལ་འགང་ཤིན་U་ཆེ་བའི་འགན་འbི་

ཞིག་9ང་རདེ་fམ།  

U་མཚན་དེ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་འདི་ནས་ཞང་བོད་9ི་གལ་ཆེའི་དཔེ་དཀོན་དང་དཔེ་ཚRགས་རིགས་Eངས་ ༣༠༠༠ 

jག་ཡོད་པའི་རིན་མེད་O་)ེང་དཔེ་ཁང་ཞབས་U་Mེ་གནས། (ཞང་བོད་དཔེ་ཁང་ཆེན་མོའི་) ངོས་ནས་མཁོ་གལ་ཆེ་

བའི་Nོམ་ཡིག་]མས་ <ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་1ི་འUལ་དབེ་> ཅསེ་པར་ཕབས་ཏ་ེརིན་མདེ་འEམེས་Pལེ་

Uས་དང་U་བཞིན་ཡོད་པས་_ལ་Tི་ནང་གང་སར་བUགས་པའི་ཤེས་mན་གང་མང་ཞིག་ལ་Uགས་ཕན་གསོ་བཞིན་

ཡོད།  

< བོན་1ི་འUལ་དབེ་> 9ི་Fིག་གཞི།  

༡) འདི་ནས་བཟོས་པའི་འUལ་དབེ་]མས་9ི་མ་Nོམ་ཡོང་Uངས་གསལ་པོ་ཡོད།  

༢) ད་ེUོན་O་ལམ་U་Pལེ་ཟིན་པ་]མས་O་བདག་དང་Nོམ་བདག་གི་ཆོག་མཆན་མདེ་པར་མི་བཟོ།  
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༣) གལ་ཏེ་མ་Nོམ་ལ་ཡིག་ནོར་དང་ཆད་jག་ཡོད་ཚq་Uས་ཚRད་དང་བUན་ཏེ་རང་Uས་གང་sོག་གིས་U་དག་གཏོང་

བཞིན་ཡོད།  

༤) དབེ་པར་བUན་ཟིན་པ་བ[ར་U་འUལ་དབེ་U་བཟོ་དགོས་ཚq་ཁ་cང་དང་_བ་ཤའི་Uས་འགོད་རང་འཇགས་སམ། 

ཡང་ན་wབས་བUན་ཁ་ཤོག་མཛqས་བཀོད། ད་ེམིན་དགོས་དབང་གིས་Nོམ་ཡིག་རིགས་དབེ་གUགས་U་བཅོས་དགོས་

ཚq་ < ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་1ི་འUལ་དབེ>ཞབས་U་M་ེགནས་9ིས་Nོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་དང་འyལེ་བའི་

_བ་ཤ་འགོད་cདེ་བཞིན་ཡོད།  

༥) འདི་ནས་མ་Nོམ་ཡིག་བཏགས་ཅན་རིགས་འUལ་དེབ་U་བཟོ་ཚq་Uས་ཁོམ་དང་བUན་ཏེ་)བས་བདེའི་ཡིག་ཆས 

(PDF) དང་འUལ་དེབ་ (ePUB) ཅན་གཉིས་ཆར་བཟོ་བཞིན་ཡོད།  

U་ཉིད་9ིས་འདི་ནས་བཟོས་པའི་འUལ་དེབ་རིགས་གཟིགས་འདོད་ཡོད་ཚq་(བོན་1ི་Oིས་ལན་O་མཛRད་དམ། 

www.bondilan.org) ཡང་ན་ཐད་ཀར་(ཞང་བདོ་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོ་དཀར་ནག་བ@་གསལ་)www.library.bondilan.org 

ནང་U་ཕབེས་རོགས། 

ཞསེ་(ཞང་བོད་དཔ་ེཁང་ཆནེ་མོའི་བོན་1ི་འUལ་དབེ) བཟོ་བUན་པ་དག་ེམིང་ཙམ་འཛKན་པ་འོད་ཟརེ་_ལ་མཚན་

ནམ་O་མིང་< ཧི་མ་ལ་ཡའི་_ལ་�ས་> U་འབོད་པས་yིས། ། 
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༧ མཆོད་གཏོར་བ+་,ི.་U་Uན་ཞསེ་5་བ་བUགས་སོ།། 

༧ 8་མ་9མས་དང་ཡི་དམ་<། =ོབས་པའི་མ@ན་ལ་Bག་འཚལ་ལོ།། གཙང་མའི་བUད་,ི.་U་Uན་ལས།། ཉམས་U་:ང་Uགས་འད<་
=ར་ཏ>།། ?ོན་འAོ་དང(ས་གཞི་Cསེ་དང་གUམ།། དམ་བཅའ་དང་ནི་ཡོ་Gད་Hས།། སམེས་བIདེ་འAོ་བ་ཇི་Kདེ་པ།། Uག་བ?ལ་Uན་ལས་Oོལ་
བའི་Pིར།། Qམ་དག་མཆ#ད་གཏ(ར་ཉམས་U་ལནེ།། Kམ་པའི་འUན་པ་?ོན་U་བཏང༌།། དམ་བཅའ་Uས་Uག་Uས་བཞི་དང༌།། ནང་Uབ་ལ་སོགས་གང་
Uོགས་ལ།། Vོན་པ་W་དང་དཔོན་གསས་Xི།། Yན་?ར་དད་པས་ཁས་:ངས་G།། ཡོ་Gད་Hས་ནི་རབ་ཉིད་U།། [ན་\ོས་འU་དང་ར<ན་པོ་ཆ།̂། དཀར་
མངར་མ་ེཏ(ག་དར་ཟབ་སོགས།། ཇི་Kདེ་བ,ོན་འUས་དད་པས་སོགས།། འbིང་ནི་[ན་c་\ོས་c་སོགས།། འGོར་ཚད་ཉིད་U་ཤསེ་པར་G།། དང(ས་
གཞི་ལ་ཡང་Qམ་པ་གUམ།། དགོད་ཅfང་བཤམས་དང་Gིན་gིས་བhབས།། དང(ས་U་ཐིམ་པར་བ?ོ་བའོ།། བཤམས་ཐབས་jི་གདན་ར<ན་ཆན̂་ལ།། 
kོད་ནི་ར<ན་ཆན̂་ཤིང་Hས་སོགས།། Aངས་ནི་དU་བUན་ཡན་ཆད་ད(།། རབ་འbིང་ཐ་གUམ་གང་འGོར་ར(།། Gིན་gིས་hབས་པའི་ར<མ་པ་ནི།། Uས་
ནི་ཆ་Uགས་c་mན་བཅའ།། ངག་U་གསལ་བ་དU་འཛབ་བAངས།། ཡིད་Xིས་ཏ<ང་འཛིན་Qམ་གUམ་བpོམས།།  

༧ Dོན་པ་Uགས་F་ེཆ་ེམངའ་བའི།། མཆོད་Gིན་Uན་ཚIམ་བདག་ཉིད་ཅན།། =ོབས་པའི་མགོན་ལ་Bག་འཚལ་ལོ།། གཙང་མའི་
བUད་,ི་དག་U།། ཡོ་Gད་མ་Uས་མཆ#ད་པའི་Hས།། Iོན་མདེ་ཡིད་འོང་མཛསེ་པར་བཤམས།། དག་པ་གUམ་gི་pོར་Uགས་ནས།།ཏ<ང་འཛིན་
Qམ་གUམ་ར<མ་བཞིན་བpོམ།། 

༧ ཨ་ད>་འོད་U་U་བ་ལས།། བདག་གི་མUན་gི་བར་kང་ལ།། ཡི་དམ་Uན་བཟང་tཤནེ་W་འོད་དཀར་ནི།། 
གཙ#་ལ་འཁོར་gིས་བuོར་བར་བསམ།། Kིང་པོ་འད<་བCོད་ད>། L་ཨ་དཀར་སལེ་Oད་ཨ་ཡང་LP་འU།།  

༧ ཨ་གནས་Uགས་མཐའ་bལ་མ་vོགས་པའི་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ལ་འwམས་ཤིང༌།། Uག་
བ?ལ་ལ་Yོད་པ་འད<་Qམས་Kིང་ར>་C།ེ། Uག་བ?ལ་དང་bལ་བར་Uར་ཅfག །བད>་བ་དང་mན་པར་Uར་ཅfག །
བད>་བ་ད>་དང་Uན་U་མི་འbལ་བར་Uར་ཅfག །ཆགས་yང་གི་ཉོན་མོངས་པ་དང་bལ་བར་Uར་ཅfག །ཨ་དཀར་
བདག་གི་Uགས་ལས་ཨ་དཀར་པོ་གཅfག་མUན་gི་བར་kང་ལ་འ{ོས། སལ་ེའོད་ཨ་ད>་ལས་འོད་ཟརེ་ཕར་
འ{ོས་kོད་བUད་ལ་ཕོག་པས། Pི་kོད་ཐམས་ཅད་W་ཡི་ཞལ་ཡས་ཁང༌། ནང་བUད་ཐམས་ཅད་W་དང་W་
མོ.་རང་བཞིན་U་Uར། ཨ་ཡཾ་��་འU་འོད་ཟརེ་Qམས་Uར་འUས་ཨ་ལ་ཐིམ། ཨ་ཡ་ེཤསེ་c་mན་gི་
��་གཅfག་U་Uར། ��་བདག་གི་Uགས་ཀར་འUས་པས། བདག་Uད་Xི་Uག་c་བUད་c་བཅ#མ་ནས་U་c་
ཡ་ེཤསེ་c་ཡི་རང་བཞིན་U་Uར། ��་འོད་U་U་བ་ལས་བདག་ཉིད་Uན་བཟང་tཤནེ་W་འོད་དཀར་U་མད(ག་
དཀར་གསལ་ཞལ་གཅfག་Pག་གཉིས་ཞི་�ན་བU་གUམ་gིས་བ�ན་པ། མwནེ་བ,་ེUགས་C.ེ་



བདག་ཉིད་དང་mན་པ་གཅfག་U་Uར། Pག་�་ཨ་=ར་བཅའ་ལ་?གས་འད<་བCོད།U་ཡ་ེཨ་དཀར་ཨ་ནི་
�།ཞསེ་བCོད་པས། མUན་gི་བར་kང་ལ་ཞལ་ཡས་ཁང་W་ཡི་ཕོ་bང་ཆན̂་པོ་U་ར<ན་པོ་ཆ་̂k་ཚ#གས་
ལས་Uབ་པ། ,་ེམོ་ཅ#ག་བར་འwམས་ཡ་གད་ཟ་ར་ཚགས་དང་དར་U་ཁད་དང་བཅས་པ། ཉམས་དགའ་བ་ཡིད་
U་འོང་བ། �<་མ་མདེ་པའི་དUས་U་Uན་U་བཟང་པོ་ལ་�ིད་Uའི་མAོན་ནི། Uས་གUམ་gི་�ལ་བ་�ས་དང་
བཅས་པ་Qམས་Xིས་བuོར་བ། ད>.་Pི་ར<མ་U་ཡོན་ཏན་gི་མAོན། བཀའ་Iོང་བོན་Iོང་ནོར་W་དཔལ་
མགོན་དང་བཅས་པ་Qམས་Xིས་བuོར་བ། ད>་ཡི་Pི་ར<མ་U་ལན་ཆགས་Xི་མAོན་ནི། བཀའ་ཡི་W་མ་
�ིན་y་ེབ�ད་Qམས་Xིས་བuོར་བ། ད>.་Pི་ར<མ་U་Kིང་C.ེ་མAོན་ནི་ར<གས་Uག་སམེས་ཅན་བར་ད(་དང་
བཅས་པ་Qམས་Xིས་བuོར་བར་Uར། Pག་�་བUད་,ི.་Uམ་པ་=ར་བཅའ་ལ་?གས་འད<་བCོད་ད(། ན་མ་ཨ་དཀར་R་ྴཡ་ཤག་
སལ་ེསང་U་ཡ་ེVW།། ཞསེ་བCོད་པས། མཆ#ད་Hས་Xི་མི་གཙང་བ་[་[་ེཉམས་Aིབ་ཐམས་ཅད་དག་པར་Uར། Pག་�་ཐལ་མོ་ཁོང་Vོང་U་

�ར་ལ་?གས་འད<་བCོད་ད>། ཨ་LP་Uྃ་རཾ་ཛ་\་ཤོ་Uཾ་Oད་U་ལཾ་ལཾ་ཡ་ེVW།། ཞསེ་བCོད་པས། kོད་�་ཆ་̂ལ་དཔང་མཐོ་བ་ཉམས་
དགའ་བ་ཡིད་U་འོང་བ་�<་མ་མདེ་པ། བUད་ནི་�ངས་མ་མཆ#ད་འUལ་gི་W་མོ། U་བ་བUད་,ི.་ང(་བོ། ,ིགས་
མ་འད(ད་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་U་མདེ་པ་བསམ་gིས་མི་wབ་པར་Uར་ནས། �ངས་མ་�ལ་བ་མཆ#ད་པས་
མཉསེ། U་བས་དམ་ཅན་Uགས་དམ་བuངས། ,ིགས་མས་W་�ིན་གUག་Uབ་ཞི་ཞིང་འAོ་Uག་�ིན་པས་
ཚfམ་པར་Uར། ཞསེ་བCོད་པས།  

ཨ་��་U་ྃམི་མང(ན་པའི་དGིངས་ནས་བད>་བར་tཤགེས་པ་Qམས་Xི་U་གUང་Uགས་Xི་ང(་བོ་ཡི་ག་ེའU་
གUམ་བདག་གི་གནས་གUམ་U་ཐིམ་པས། U་གUང་Uགས་Xི་དབང་དང་དང(ས་Uབ་མ་Uས་པ་ཐོབ་པར་
Uར། ཞསེ་བCོད་ཅfང་བ?ོ་བའི་ཚfག་བཤད་འད<་uད་ད(།། 
༧ LP་\་བཞིན་Uན་_ིས་Uབ་པའི་Dོབས་མཆོག་དང༌།། བདག་ཉིད་ཏིང་འཛིན་རbག་པའི་མU་Dོབས་cིས།། dང་eིད་འཇིག་<་ཡི་
གཞལ་ཡས་ཁང༌།། Uས་གUམ་བ\ར་གཤགེས་Uགས་F.ེ་མངའ་བདག་དང༌།། གཙང་རbགས་མགོན་པོ་=ོབས་པའི་དམ་ཚIག་ཅན།།
ལན་ཆགས་མjོན་Uར་བགགེས་རbགས་དམན་པའི་ཚlགས།། ཁམས་གUམ་U་Uག་སམེས་ཅན་མ་Uས་པ།། Uས་གUམ་oལ་
བའི་ཞིང་ཁམས་མན་ཆད་ནས།། ན་རག་དpལ་བའི་འཇིག་qནེ་ཡན་ཆད་U།། ཇི་rདེ་གནས་ཤིང་མjོན་U་Uར་པ་ལ།། མཆོད་
པའི་ལོངས་sོད་རbན་ཆནེ་གtར་_ིས་བཀང༌།། ཇི་rདེ་དབང་པོ་u་ཡི་sོད་Uལ་U།། འwད་ཡོན་9མ་u་མཆོད་པའི་xིན་དUང་
འzིགས།། Bི་ནང་dོད་བUད་ཟད་མདེ་Uང་Uས་བཀང༌།། ལོངས་sོད་རོལ་པའི་མཆོད་པ་འདb་འUལ་_ིས།། ཟད་མདེ་oན་_ི་མཆོད་པ་
བཞསེ་U་གསོལ།། འjོ་Uག་སམེས་ཅན་Uགས་Fསེ་ཟིན་Uར་ཅིག །མགོན་པོ་མཉསེ་ནས་བ�་ཤིས་བ\་ལགེས་�ོན།། U་ལོན་
ལན་ཆགས་rིང་zིན་5ང་Uར་ཅིག །U་Uག་འཁོར་བ་wང་ནས་Uགས་པར་ཤོག །Uན་cང་8་མདེ་འ�ས་U་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨ་LP་



Uྃ་རཾ་ཛ་\་ཤོ་ཐིམ་ཐིམ་ཡ་ེVW།། ཞསེ་བCོད་ལ་ས་ེགོལ་གཏ(ག་པའོ།། མཆ#ད་གཏ(ར་བUད་,ི་U་Uན་འད<་ནི་U་ཚ་�་འོད་Xིས་\་Aོ་ནས་
གཏ>ར་ནས་གདན་�ངས་པའོ།། 

ལན་ཆགས་གཏོར་མ་བUགས་སོ།། 

༧ བདག་སོགས་�<ན་ཅན་ཕ་མས་གཙ#ར་Gས་པའི་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སམེས་ཅན་ཐམས་
ཅད་Xིས། མཐོ་བའི་མཁར་ཕབ་པའི་ལན་ཆགས། དམའ་བའི་Uལ་འ{ོག་པའི་ལན་ཆགས། མི་v་Aི་U་
བསད་པའི་ལན་ཆགས། བསད་བསད་པ་ཚ་̂ཡི་ལན་ཆགས། བUང་བUང་བ་ན་ཚའི་ལན་ཆགས། འ{ོག་
འ{ོག་U་ཟས་ནོར་gི་ལན་ཆགས། ལན་ཆགས་མ་ཁལེ་བ། U་ལོན་མ་སོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། བསག་
གིས་དམིགས་མདེ་Uན་wབ་Xི་མཆ#ད་�ིན་�་ཆན̂་པོ་འད<་བ?ོས་པས། U་ལོན་སོད་པར་Uར་ཅfག །yི་Oིབ་
དག་པར་Uར་ཅfག །ནད་ད(ན་ཞི་བར་Uར་ཅfག །�ནེ་ངན་�ོག་པར་Uར་ཅfག །བར་ཆད་སལེ་བར་Uར་ཅfག །
Oིབ་གཉིས་Gང་བར་Uར་ཅfག །ཚ#གས་གཉིས་Hོགས་པར་Uར་ཅfག །འbས་U་བོན་gི་U་བད>་བ་ཆན̂་པོ་
ཐོབ་པར་Uར་ཅfག །ར>ག་པ་ཙམ་gིས་འཚང་�་བར་Uར་ཅfག ། 
༧ ད>་ནས་བཤལ་U་བ?ོ་V།ེ LP་གཏོར་གཞོང་བ�ལ་བའི་བ�ལ་U་འདbས།། ངན་སོང་གUམ་ལ་གནས་པ་ཡི།།ཡི་�གས་བ�སེ་ཤིང་
�ོམས་པ་དང༌།།སརེ་dའི་མ+་པས་བཅིང་བ་དང༌།། ཁས་ཞན་དབང་Uང་�་ེ9མས་ལ།། བ+་,ི.་ཆར་U་འབབ་Uར་ཅིག །ནད་cི་
བ�ལ་པ་གཅིག་པ་ལ།། �ན་དང་,ི་U་འUབ་Uར་ཅིག །U་ག.ེ་�ལ་པ་གཉིས་པ་ལ།། ཟས་དང་�ོམ་U་འUབ་Uར་ཅིག །
མཚlན་_ི་བ�ལ་པ་གUམ་པ་ལ།། =བས་དང་མགོན་U་འUབ་Uར་ཅིག །ཅི་འwད་ཡིད་བཞིན་འ�ད་ནས་cང༌།། དགོས་འwད་�་བ་
�ོང་བར་ཤོག །ཨ་དཀར་ཨ་�ད་U་�ི་U། ནག་པོ་ཞི་ཞི་མལ་མལ། �་ེU་�་ེU་ནག་པོ་ར་ས་ཡ་ན་ཐིམ་ཐིམ་ཡ་ེVW།། ཞསེ་བ?ོའོ། 

༧ དG་ེབU་ནི། Kིང་C.ེ་མAོན་ནི། ཅf་འད(ད་ཡིད་བཞིན་འ{ད་ཅfང་དགོས་འད(ད་ར>་བ་བuངས་ནས་Xང༌། སོ་སོ་རང་
རང་གི་གནས་U་jོམ་gསེ་པ་=ར་U་སོང༌། ལན་ཆགས་Xི་མAོན་ནི། གནོད་པའི་ཡིད་དང་bལ་ཞིང་Iོབས་
པའི་སམེས་དང་mན་ནས་རང་རང་གནས་U་Gརེ། ཡོན་ཏན་gི་མAོན་ནི། Uགས་དམ་བuང་ནས་བVན་པ་
Uང་བའི་ལས་ལ་tཤགེས། ཡི་ཤ་ེསམེས་དཔའ་འAོ་ད(ན་མཐར་Pིན་ནས་མི་མང(ན་པའི་དGིངས་U་tཤགེས། 
དམ་ཚfག་སམེས་དཔའ་འོད་U་U་ནས་གཙ#་བོ་ལ་ཐིམ། གཙ#་བོ་ཡང་ཡི་ག་ེཨ་U་Uར། ཨ་བདག་གི་Uགས་
ཀར་འUས་པས། མཆ#ག་Uན་མོང་གི་དང(ས་Uབ་ཐོབ་པར་བསམ། བདག་དང་ཞལ་ཡས་ཁང་འUང་བ་ར<མ་
བ,གེས་དང་བཅས་པ་འོད་U་U་ནས། ནམ་མཁའི་ང(གས་=ར་གསལ་བར་Uར་ཅfག ། 



༧ ད>་ནས་བ�་ཤིས་ནི། ཨ་ེམ་ཧོ།=་ེམདེ་Uམ་ཆནེ་ཡ་ེཤསེ་�ོ་མར་བཅས།། པ�ྨའི་�ོང་གི་བ�་ཤིས་Uན་འUང་བ།། 9མ་དག་
Uམ་eས་བ�་ཤིས་གང་ལགེས་པ།། \ང་འདbར་གསལ་ཞིང་བ�་ཤིང་བ\་ལགེས་ཤོག །ཡ་ེཤསེ་རbགས་�ན་འjོ་wན་Uན་_ིས་Uབ།། 
�ིན་ལས་9མ་བཞི.་བ�་ཤིས་Uན་འUང་བ།། ཆབ་གཏོར་<་uའི་བ�་ཤིས་གང་ལགེས་པ།། \ང་འདbར་གསལ་ཞིང་བ�་ཤིས་བ\་
ལགེས་ཤོག །གUང་མཆོག་Uས་པ་མན་ངག་<་zིམས་བོན།། ལས་sོད་དག་པའི་བ�་ཤིས་Uན་འUང་བ།། འཕན་Uལ་བོན་�ོ.་
བ�་ཤིས་གང་ལགེས་པ།། \ང་འདbར་གསལ་ཞིང་བ�་ཤིས་བ\་ལགེས་ཤོག །Dོན་པའི་Uགས་Uལ་འjོ་བའི་wན་ལ་5ོན།། མཆོད་
5ིན་oས་པའི་བ�་ཤིས་Uན་འUང་བ།། ཐང་མ་Oད་oལ་བ�་ཤིས་གང་ལགེས་པ།། \ང་འདbར་གསལ་ཞིང་བ�་ཤིས་བ\་ལགེས་ཤོག །
ཚ�་དང་ལོངས་sོད་Uན་Uམ་ཚlགས་�ན་t།། འཇིག་qནེ་བ\་=ིད་བ�་ཤིས་Uན་འUང་བ།། དཔལ་མགོན་9མས་cི་བ�་ཤིས་གང་
ལགེས་པ།། \ང་འདbར་གསལ་ཞིང་བ�་ཤིས་བ\་ལགེས་ཤོག མཆ#ད་གཏ(ར་Hོགས་སོ།། བ�ིས། ཞལ་�(། Gིན་ཆའོ̂།།  


