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rgyལ་srས་ལག་ལེན་སོ་བduན་མ། 

༄༅།¢།+ལ་-ས་ལག་ལནེ་ས་ོབ1ན་མ་བ3གས་ས།ོ¢། 

༄༅། །ན་མ་ོལ་ོཀ་ེ¶་ར་ཡ།ེ  

 གང་གསི་ཆསོ་�ན་འE་ོའངོ་མདེ་གཟགིས་Hང༌། ། 

 འE་ོབའ་ིདནོ་ལ་གཅགི་q་བiནོ་མཛད་པ། ། 

 S་མ་མཆགོ་དང་Bན་རས་གཟགིས་མགནོ་ལ། ། 

 �ག་q་J་ོག?མ་zས་པས་_ག་འཚལ་ལ།ོ ། 

 ཕན་བདའེ་ིའsང་གནས་�གོས་པའ་ིསངས་2ས་Mམས། ། 

 དམ་ཆསོ་Fབ་ལས་sང་d་ེད་ེཡང་ན།ི ། 

 ད་ེཡ་ིལག་ལནེ་ཤསེ་ལ་རག་ལས་པས། ། 

 2ལ་3ས་Mམས་H་ིལག་ལནེ་བཤད་པར་N། ། 

  

༡ དལ་འNརོ་+་ཆནེ་�དེ་དཀའ་ཐབོ་4ས་འདརི། ། 

 བདག་གཞན་འཁརོ་བའ་ིམཚP་ལས་བ{ལ་Nའ་ི_རི། ། 

 ཉནི་དང་མཚན་4་གཡལེ་བ་མདེ་པར་ན།ི ། 

 ཉན་སམེས་Jམོ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༢ གཉནེ་;་ི_གོས་ལ་འདདོ་ཆགས་c་@ར་གཡ།ོ ། 

 དE་ཡ་ི_གོས་ལ་ཞ་ེ¤ང་མ་ེ@ར་འབར། ། 

 Sང་དརོ་བ�དེ་པའ་ིགཏ་ི¯ག་¯ན་ནག་ཅན། ། 

 ཕ་�ལ་�ངོ་བ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 
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༣ �ལ་ངན་�ངས་པས་ཉནོ་མངོས་རམི་;སི་འEབི། ། 

 Mམ་གཡངེ་མདེ་པས་དག་ེ~རོ་ངང་གསི་འཕལེ། ། 

 རགི་པ་¹ངས་པས་ཆསོ་ལ་ངསེ་ཤསེ་K།ེ ། 

 དབནེ་པ་བdནེ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༤ �ན་རངི་འEགོས་པའ་ིམཛའ་བཤསེ་ས་ོསརོ་འUལ། ། 

 འབད་པས་Fབ་པའ་ིནོར་�ས་�ལ་4་�ས། ། 

 �ས་H་ིམEནོ་ཁང་Mམ་ཤསེ་མEནོ་པསོ་བརོ། ། 

 ཚ�་འད་ིSསོ་བཏང་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༥ གང་དང་འEགོས་ན་4ག་ག?མ་འཕལེ་འjར་ཞངི༌། ། 

 ཐསོ་བསམ་Jམོ་པའ་ིN་བ་ཉམས་འjར་ལ། ། 

 Nམས་དང་}ངི་�་ེམདེ་པར་�ར་Nདེ་པའ།ི ། 

 Eགོས་ངན་�ངོ་བ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༦ གང་ཞགི་བdནེ་ན་ཉསེ་པ་ཟད་འjར་ཞངི༌། ། 

 ཡནོ་ཏན་ཡར་ངའོ x་�་@ར་འཕལེ་འjར་བའ།ི ། 

 བཤསེ་གཉནེ་དམ་པ་རང་ག་ི�ས་ལས་Hང༌། ། 

 གཅསེ་པར་འཛxན་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༧ རང་ཡང་འཁརོ་བའ་ིབཙPན་རར་བཅངིས་པ་ཡ།ི ། 

 འཇགི་�ནེ་\་ཡསི་?་ཞགི་Kབོ་པར་�ས། ། 

 ད་ེ_རི་གང་ལ་Kབས་ན་མ་ི»་བའ།ི ། 

 དཀནོ་མཆགོ་Kབས་འE་ོ2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 
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༨ ཤནི་q་བཟདོ་དཀའ་ིངན་སངོ་Dག་བ!ལ་Mམས། ། 

 ¤གི་པའ་ིལས་H་ིའUས་Lར་oབ་པས་ག?ངས། ། 

 ད་ེ_རི་3གོ་ལ་བབ་Hང་¤གི་པའ་ིལས། ། 

 ནམ་ཡང་མ་ིNདེ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༩ 3དི་ག?མ་བད་ེབ་½་iའེ་ིཟལི་པ་བཞནི། ། 

 �ད་ཙམ་ཞགི་གསི་འཇགིས་པའ་ིཆསོ་ཅན་ཡནི། ། 

 ནམ་ཡང་མ་ིའjར་ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་མཆགོ ། 

 དནོ་4་གཉརེ་བ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༡༠ ཐགོ་མདེ་4ས་ནས་བདག་ལ་བi་ེབ་ཅན། ། 

 མ་Mམས་Dག་ན་རང་བདསེ་ཅ་ིཞགི་N། ། 

 ད་ེ_རི་མཐའ་ཡས་སམེས་ཅན་བ{ལ་Nའ་ི_རི། ། 

 Nང་cབ་སམེས་བKདེ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༡༡ Dག་བ!ལ་མ་�ས་བདག་བད་ེའདདོ་ལས་sང༌། ། 

 �གོས་པའ་ིསངས་2ས་གཞན་ཕན་སམེས་ལས་འ£ངས། ། 

 ད་ེ_རི་བདག་བད་ེགཞན་;་ིDག་བ!ལ་དག ། 

 ཡང་དག་བ�་ེབ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༡༢ ?་དག་འདདོ་ཆནེ་དབང་གསི་བདག་ག་ིནརོ། ། 

 ཐམས་ཅད་འpགོ་གམ་འpགོ་q་འGག་ན་ཡང༌། ། 

 �ས་དང་ལངོས་Bདོ་4ས་ག?མ་དག་ེབ་Mམས། ། 

 ད་ེལ་བ!་ོབ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 
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༡༣ བདག་ལ་ཉསེ་པ་�ང་ཟད་མདེ་བཞནི་4། ། 

 གང་དག་བདག་ག་ིམག་ོབ་ོགཅདོ་Nདེ་ནའང« ། 

 }ངི་�འེ་ིདབང་གསི་ད་ེཡ་ི¤གི་པ་Mམས། ། 

 བདག་ལ་ལནེ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༡༤ འགའ་ཞགི་བདག་ལ་མ་ི}ན་�་ཚPགས་པ། ། 

 dངོ་ག?མ་Qབ་པ་{གོས་པར་Nདེ་ན་ཡང« ། 

 Nམས་པའ་ིསམེས་Hསི་eར་ཡང་ད་ེཉདི་H།ི ། 

 ཡནོ་ཏན་བ�དོ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༡༥ འE་ོམང་འ4ས་པའ་ིདLས་?་འགའ་ཞགི་གིས། ། 

 མཚང་ནས་¾ས་ཤངི་ཚxག་ངན་�་ན་ཡང༌། ། 

 ད་ེལ་དག་ེབའ་ིབཤསེ་H་ིའ4་ཤསེ་Hསི། ། 

 zས་པར་འ4ད་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༡༦ བདག་གསི་L་བཞནི་གཅསེ་པར་བKངས་བའ་ིམསི། ། 

 བདག་ལ་དE་བཞནི་@་བར་Nདེ་ན་ཡང༌། ། 

 ནད་Hསི་བཏབ་པའ་ིL་ལ་མ་བཞནི་4། ། 

 \ག་པར་བi་ེབ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༡༧ རང་དང་མཉམ་པའམ་དམན་པའ་ིK་ེབ་ོཡསི། ། 

 ང་2ལ་དབང་གསི་བ�ས་ཐབས་Nདེ་ན་ཡང༌། ། 

 S་མ་བཞནི་4་zས་པས་བདག་ཉདི་H།ི ། 

 B་ིབརོ་ལནེ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

~ �  ~7



rgyལ་srས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།

༡༨ འཚP་བས་འཕངོས་ཤངི་�ག་q་མ་ིཡསི་བ�ས། ། 

 ཚབས་ཆནེ་ནད་དང་གདནོ་;སི་བཏབ་Hང་eར། ། 

 འE་ོ�ན་¤གི་Dག་བདག་ལ་ལནེ་Nདེ་ཅངི༌། ། 

 gམ་པ་མདེ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༡༩ }ན་པར་Eགས་ཤངི་འE་ོམང་B་ིབསོ་བqད། ། 

 Mམ་ཐསོ་L་ཡ་ིནརོ་འ^་ཐབོ་jར་Hང༌། ། 

 3དི་པའ་ིདཔལ་འNརོ་}ངི་པ་ོམདེ་གཟགིས་ནས། ། 

 ཁངེས་པ་མདེ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༢༠ རང་ག་ིཞ་ེ¤ང་དE་བ་ོམ་oལ་ན། ། 

 _་ིརལོ་དE་བ་ོབqལ་ཞངི་འཕལེ་བར་འjར། ། 

 ད་ེ_རི་Nམས་དང་}ངི་�འེ་ིདམག་ད¿ང་གསི། ། 

 རང་Wད་འ4ལ་བ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༢༡ འདདོ་པའ་ིཡནོ་ཏན་ལན་Àའ་ིc་དང་འ^། ། 

 ཇ་ིཙམ་Bད་Hང་3དེ་པ་འཕལེ་བར་འjར། ། 

 གང་ལ་ཞནེ་ཆགས་K་ེབའ་ིདངསོ་པ་ོMམས། ། 

 འpལ་ལ་�ངོ་བ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༢༢ ཇ་ི@ར་�ང་བ་འད་ིདག་རང་ག་ིསམེས། ། 

 སམེས་ཉདི་གདདོ་ནས་bསོ་པའ་ིམཐའ་དང་Uལ། ། 

 ད་ེཉདི་ཤསེ་ནས་ག|ང་འཛxན་མཚན་མ་Mམས། ། 

 ཡདི་ལ་མ་ིNདེ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 
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༢༣ ཡདི་4་འངོ་པའ་ི�ལ་དང་pད་པ་ན། ། 

 དNར་;་ི4ས་H་ིའཇའ་ཚPན་ཇ་ིབཞནི་4། ། 

 མཛ�ས་པར་�ང་ཡང་བདནེ་པར་མ་ི@་ཞངི༌། ། 

 ཞནེ་ཆགས་�ངོ་བ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༢༤ Dག་བ!ལ་�་ཚPགས་r་ིལམ་L་ཤ་ི@ར། ། 

 འ£ལ་�ང་བདནེ་པར་བ|ང་བས་ཨ་ཐང་ཆད། ། 

 དའེ་ི_རི་མ་ིམoན་�ནེ་དང་འpད་པའ་ིཚ�། ། 

 འ£ལ་པར་@་བ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༢༥ Nང་cབ་འདདོ་པས་�ས་Hང་བཏང་དགསོ་ན། ། 

 _་ིརལོ་དངསོ་པ་ོMམས་ལ་yསོ་ཅ་ིདགསོ། ། 

 ད་ེ_རི་ལན་དང་Mམ་yནི་མ་ིར་ེབའ།ི ། 

 ~ནི་པ་གཏངོ་བ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༢༦ �ལ་Áམིས་མདེ་པར་རང་དནོ་མ་ིའ+བ་ན། ། 

 གཞན་དནོ་འ+བ་པར་འདདོ་པ་གད་མའོ x་གནས། ། 

 ད་ེ_རི་3དི་པའ་ིའ4ན་པ་མདེ་པ་ཡ།ི ། 

 �ལ་Áམིས་Âང་བ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༢༧ དག་ེབའ་ིལངོས་Bདོ་འདདོ་པའ་ི2ལ་3ས་ལ། ། 

 གནདོ་Nདེ་ཐམས་ཅད་རནི་ཆནེ་གཏརེ་དང་མ�ངས། ། 

 ད་ེ_རི་�ན་ལ་ཞ་ེའEས་མདེ་པ་ཡ།ི ། 

 བཟདོ་པ་Jམོ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 
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༢༨ རང་དནོ་འབའ་ཞགི་Fབ་པའ་ིཉན་རང་ཡང༌། ། 

 མག་ོལ་མ་ེཤརོ་བ�གོ་@ར་བiནོ་མཐངོ་ན། ། 

 འE་ོ�ན་དནོ་4་ཡནོ་ཏན་འsང་གནས་H།ི ། 

 བiནོ་འ+ས་iམོ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༢༩ ཞ་ིགནས་རབ་q་�ན་པའ་ི\ག་མཐངོ་གསི། ། 

 ཉནོ་མངོས་Mམ་པར་འཇམོས་པར་ཤསེ་Nས་ནས། ། 

 ག|གས་མདེ་བཞ་ིལས་ཡང་དག་འདས་པ་ཡ།ི ། 

 བསམ་གཏན་Jམོ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༣༠ ཤསེ་རབ་མདེ་ན་ཕ་རལོ་_ནི་ª་ཡསི། ། 

 �གོས་པའ་ིNང་cབ་འཐབོ་པར་མ་ི�ས་པས། ། 

 ཐབས་དང་�ན་ཞངི་འཁརོ་ག?མ་མ་ི�གོ་པའ།ི ། 

 ཤསེ་རབ་Jམོ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༣༡ རང་ག་ིའ£ལ་པ་རང་གསི་མ་བ�གས་ན། ། 

 ཆསོ་པའ་ིག|གས་Hསི་ཆསོ་མནི་Nདེ་3དི་པས། ། 

 ད་ེ_རི་Wན་4་རང་ག་ིའ£ལ་པ་ལ། ། 

 བ�གས་ནས་�ངོ་བ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༣༢ ཉནོ་མངོས་དབང་གིས་2ལ་3ས་གཞན་དག་གི ། 

 ཉསེ་པ་%ངེ་ན་བདག་ཉདི་ཉམས་འjར་བས། ། 

 ཐགེ་པ་ཆ་ེལ་gགས་པའ་ིགང་ཟག་ག ི། 

 ཉསེ་པ་མ་ི�་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 
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༣༣ �དེ་བ�ར་དབང་གསི་ཕན་�ན་iདོ་འjར་ཞངི༌། ། 

 ཐསོ་བསམ་Jམོ་པའ་ིN་བ་ཉམས་འjར་བས། ། 

 མཛའ་བཤསེ་Qམི་དང་~ནི་བདག་Qམི་Mམས་ལ། ། 

 ཆགས་པ་�ངོ་བ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༣༤ Ãབ་མའོ x་ཚxག་གིས་གཞན་སམེས་འ£ག་འjར་ཞངི༌། ། 

 2ལ་བའ་ི3ས་H་ིBདོ་�ལ་ཉམས་འjར་བས། ། 

 ད་ེ_རི་གཞན་;་ིཡདི་4་མ་ིའངོ་བའ།ི ། 

 ཚxག་Ãབ་�ངོ་བ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༣༥ ཉནོ་མངོས་གོམས་ན་གཉནེ་པསོ་བ�གོ་དཀའ་བས། ། 

 ^ན་ཤསེ་Kསེ་Lས་གཉནེ་པའོ x་མཚPན་བ|ང་ནས། ། 

 ཆགས་སགོས་ཉནོ་མངོས་དང་པ་ོKསེ་མ་ཐག ། 

 འLར་འཇམོས་Nདེ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༣༦ མདརོ་ན་གང་4་Bདོ་ལམ་ཅ་ིNདེ་Hང༌། ། 

 རང་ག་ིསམེས་H་ིགནས་>བས་ཅ་ིའ^་ཞསེ། ། 

 Wན་4་^ན་དང་ཤསེ་བཞནི་�ན་པ་ཡསི། ། 

 གཞན་དནོ་Fབ་པ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 

༣༧ ད་ེ@ར་བiནོ་པས་བFབས་པའ་ིདག་ེབ་Mམས། ། 

 མཐའ་ཡས་འE་ོབའ་ིDག་བ!ལ་བསལ་Nའ་ི_རི། ། 

 འཁརོ་ག?མ་Mམ་པར་དག་པའ་ིཤསེ་རབ་Hསི། ། 

 Nང་cབ་བ!་ོབ་2ལ་3ས་ལག་ལནེ་ཡནི། ། 
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མད་ོWད་བdན་བཅསོ་Mམས་ལས་ག?ངས་པའ་ིདནོ། ། 

དམ་པ་Mམས་H་ིག?ང་ག་ི�སེ་འUངས་ནས། ། 

2ལ་3ས་Mམས་H་ིལག་ལནེ་?མ་�་བ4ན། ། 

2ལ་3ས་ལམ་ལ་eབོ་འདདོ་དནོ་4་བཀདོ། ། 

S་ོEསོ་དམན་ཞངི་~ངས་པ་cང་བའ་ི_རི། ། 

མཁས་པ་ད;སེ་པའ་ི¤བེ་~རོ་མ་མཆསི་Hང« ། 

མད་ོདང་དམ་པའ་ིག?ང་ལ་བ�ནེ་པའ་ི_རི། ། 

2ལ་3ས་ལག་ལནེ་འ£ལ་མདེ་ལགས་པར་སམེས། ། 

འནོ་Hང་2ལ་3ས་Bདོ་པ་�བས་ཆནེ་Mམས། ། 

S་ོདམན་བདག་འ^ས་གཏངི་དཔག་དཀའ་བའ་ི_རི། ། 

འགལ་དང་མ་འUལེ་ལ་སགོས་ཉསེ་པའ་ིཚPགས། ། 

དམ་པ་Mམས་Hསི་བཟདོ་པར་མཛད་4་གསལོ། ། 

ད་ེལས་sང་བའ་ིདག་ེབས་འE་ོབ་�ན། ། 

དནོ་དམ་�ན་�བོ་Nང་cབ་སམེས་མཆགོ་གསི། ། 

3དི་དང་ཞ་ིབའ་ིམཐའ་ལ་མ་ིགནས་པའ།ི ། 

Bན་རས་གཟགིས་མགནོ་ད་ེདང་མ�ངས་པར་ཤགོ  །། 

ཅེས་པའང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་དོན་4་�ང་དང་རིགས་པ་�་བའི་བ�ན་པ་ཐོགས་མེད་Hིས་ད�ལ་cའི་

རནི་ཆནེ་§ག་q་~ར་བའ།ོ ། 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