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འཚལ་y་V་དང་།  ད་ལམ་r་ལམ་བVད་བཀའ་ཆོས་དངོས་]་གསན་

མཁན་Cི་ཆོས་y་བ་ཙམ་མ་ཟད།  འཛམ་eིང་ཤར་�བ་གང་སར་

བyགས་པའི་�་ཐོག་བVད་ནས་གསན་པར་འzར་cང་གི་དོན་གཉེར་

ཅན་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་དམིགས་ཏེ་sག་དེབ་འདི་ཉིད་བོད་

ཡིག་དང་།  \ད་ཡིག་གཞན་བཅས་ལ་ཕབ་བ�ར་འYེམས་འmལ་གང་

མང་yས་ཡོད།  ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་~གས་�ར་sག་ལས་གནང་

མཁན་དང་།  sག་རོགས་གནང་མཁན་\ད་གཉིས་�་བའི་ལོ་�་བ་

སོགས་ཚང་མ་ལ་གོ་\བས་འདི་བVད་ནས་~གས་Pེ་དང་བཀའ་rིན་ཆེ་

ཞསེ་y་V་བཅས། ། 

u་ས་ནང་ཆོས་ངོ་vོད་Eམ་དགེ་དགའ་ཤར་M་རམས་དགེ་མིང་Tོ་བཟང་

Yགས་པ་ནས་s་ིལ་ོ ༢༠༢༠ �་ ༨ ཚ�ས་ ༢༨ ཉནི་_སི་འmལ་yས་པ་

ལགས་ས།ོ། །། 

IV



 

rེj་ཙ3ང་ཁ་པའི་rnམ་ཐར་sིང་བsduས། 
༄༅། །དང་པརོ་K་ཆནེ་ཐསོ་པ་མང་=་བཙལ། ། 

         བར་=་གyང་�གས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར། ། 

         ཐ་མ་ཉནི་མཚན་�ན་g་ཉམས་]་Tངས། ། 

         �ན་:ང་བ;ན་པ་Kས་པའ་ིཆདེ་=་བOསོ། ། 

ཞེས་ཇི་\ད་ག]ངས་པ་Zར་Fེན་འ_ེལ་བ;ོད་པ་མཛད་པ་པོ་མfེན་

བ!ེ་�ས་པའི་བདག་ཉིད་འཇམ་མགོན་T་མ་ཙ)ང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་

s་ིལ ོ ༡༣༥༧  རབ་Hང་�ག་པའ་ིམ་ེQ་ལརོ་བདོ་ཤར་sགོས་མད་ོ�ད་

~  ~V



ཙ)ང་ཁའི་�ལ་=་ཡབ་7་འmམ་དགེ་དང་།  �མ་ཤིང་ཟ་ཨ་ཆོས་གཉིས་

:ི་Lས་]་}་འhངས།  །ཀ�་རོལ་པའི་uོ་Pེའི་�ང་དགེ་བ�ེན་

དང་། ཆསོ་P་ེདནོ་Rབ་རནི་ཆནེ་སགོས་ལས་རབ་g་Hང་ཏ་ེམཚན་ལ་T་ོ

བཟང་Yགས་པའི་དཔལ་ཞེས་གསོལ། uོ་Pེ་འཇིགས་Qེད་དང་བདེ་

མཆོག་སོགས་དབང་གིས་Vད་�ིན་པར་མཛད།  ད�ང་ལོ་བ>་�ག་

བཞེས་པའི་ཚ�་བོད་དmས་ཙང་�ལ་=་གyང་�གས་རབ་འQམས་ལ་

wབོ་གཉརེ་ཆདེ་=་འཕབེས།  ད�ང་ལ་ོབ>་ད�འ་ི;ངེ་ཕར་sནི་Y་\རོ་

མཛད། ཡར་7ང་Eམ་Kལ་=་བ། �:་�་ིབྷ་rའ་ིམཁན་Vད་དཀའ་བཞ་ི

Jལ་¡ིམས་རིན་ཆེན་Cིས་མཁན་པོ་དང་།  Qེ་Pིང་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་

མགོན་པོས་ལས་wོབ་མཛད་དེ་Yངས་ཚང་བའི་དགེ་འ=ན་ལས་བ�ེན་

པར་�གོས་ འ_་ི�ང་^ན་O་རནི་པ་ོཆ་ེདང་། T་མ་འཇམ་དQངས་རནི་

ཆནེ།  ཇ་ོནང་ཆསོ་P་ེsགོས་ལས་Eམ་Kལ།  jང་ཐང་ལ་ོཙ་བ།  lརོ་

�ང་མཁན་པ་ོT་ོགསལ། ལ་ོ�་བ་ནམ་མཁའ་བཟང་པ།ོ ^ན་O་ཆསོ་:་ི

Yགས་པ་གོང་ག]མ་བདེན་ཆེན་ཆོས་:ི་དཔལ་བ།  T་མ་¢ང་པ་ོMས་

པ།  T་མ་དm་མ་པ་དཔའ་བ་ོu་ོP།ེ  P་ེM་ོ_ག་Rབ་ཆནེ།  མཁན་ཆནེ་

ཆོས་lབས་བཟང་པོ་སོགས་རིས་]་མ་མཆིས་པའི་བཤེས་གཉེན་

མཁས་པ་མང་པོ་བ;ེན་ཏེ།  གསོ་བ་རིག་པ་དང་།  ཚད་མ།  ཕར་

sནི།  དm་མ།  མངནོ་པ།  འ=ལ་བ་སགོས་མད་ོsགོས་དང་།  གསང་

བདེ་འཇིག་ག]མ་=ས་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་གསང་Oགས་Vད་£ེ་K་

མཚ)འི་གyང་�གས་རབ་འQམས་Eམས་ལ་གསན་བསམ་wོབ་གཉེར་

མཐར་sིན་པར་མཛད་དེ་མདོ་Oགས་ག]ང་རབ་�ན་ལ་མཁས་པའི་
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དབང་པོར་zར།  དགེ་iན་Eམ་དཔར་Kལ་བའི་eིང་སོགས་དགོན་£ེ་

sག་འདབེས་དང་། དགའ་iན་C་ིད:ལི་འཁརོ་བ8བ་མཆདོ། �ངི་sའི་ི

Qམས་པ་ཞགི་གསསོ།  M་སར་ཆ་ོའ¤ལ་�ནོ་ལམ།  གཉལ་C་ི�ང་¥་

ཆནེ་མ་ོསགོས་མཛད་ཆནེ་Eམས་དང་།  ག]མ་!མོ་ཡང་ལགེས་བཤད་

གསེར་Cི་`ེང་བ་དང་།  དm་མ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་སོགས་མདོ་

sོགས་Cི་ག]ང་རབ་དང་།  Oག་རིམ་ཆེན་མོ།  རིམ་¦་གསལ་%ོན་

སོགས་Oགས་sོགས་:ི་ག]ང་རབ་�ད་=་Hང་བའི་ལེགས་བཤད་

ག]ང་འmམ་པོད་བཅོ་བKད་མཛད་ཅིང་།  གང་གི་ག]ང་ལས་lེས་

པའི་wོབ་མ་ཡང་Kལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།  མཁས་Rབ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་།  Pེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ  Kལ་དབང་དགེ་བ=ན་Rབ་པ་ལ་

སོགས་པ ་དངོས ་wོབ ་Yགས་ཆེན ་བK་དང ་ཞི ་བ> ་ཞེ ་བ=ན་

དང་།  གཞན་ཡང་wོབ་མ་དང་ཡང་wོབ་མཐའ་ཡས་པ་Qོན་ཞིང་Pེ་ཉིད་

ད�ང་Yངས་�ག་བ>་རེ་ག]མ་=་འཕེབས་པ  ༡༤༡༩  བོད་�་

 ༡༠ ཚ�ས་ ༢༥ ཉནི་དག་ེiན་=་ཞ་ིདQངིས་]་གཤགེས་Jལ་བ;ན་པ་

བཅས་:་ིམཛད་Eམ་མདརོ་བNས་ས།ོ། །། 

             ༢༠༢༠ ལརོ་Eམ་དག་ེT་ོYགས་ནས།།  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rེtན་འbེrལ་བsོtད་པ། 
rེtན་འbེrལ་བsོtད་པ། 

rེj་ཙ3ང་ཁ་པ་blོ་བཟང་grགས་པས་མཛད།

༄༅། །ན་མ་ོ�་c་མ©་གྷ་ོ«་ཡ།། 

༡ གང་ཞགི་གཟགིས་ཤངི་ག]ངས་པ་ཡསི།། 

 མfནེ་དང་;ནོ་པ་T་ན་མདེ།། 

 Kལ་བ་Fནེ་ཅངི་འ_ལེ་བར་འHང་།། 

 གཟགིས་ཤངི་འདམོས་པ་ད་ེལ་འ=ད།། 

༢ འཇགི་Fནེ་¬ད་པ་ཇ་ི�དེ་པ།། 

 ད་ེཡ་ི!་བ་མ་རགི་;།ེ། 

 གང་ཞགི་མཐངོ་བས་ད་ེiགོ་པ།། 

 Fནེ་ཅིང་འ_ལེ་བར་འHང་བར་ག]ངས།། 

༣ ད་ེཚ�་T་ོདང་iན་པ་ཡསི།། 

 Fནེ་ཅིང་འ_ལེ་བར་འHང་བའ་ིལམ།། 

 fདོ་:་ིབ;ན་པའ་ིགནད་ཉདི་=།། 

 ཇི་Zར་ཁོང་=་+ད་མི་འzར།། 
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༤ ད་ེZ་ལགས་ན་མགནོ་fདོ་ལ།། 

 བ;དོ་པའ་ིaརོ་ན་ི]་ཞགི་གསི།། 

 བFནེ་ནས་འHང་བ་ག]ངས་པ་ལས།། 

 ང་ོམཚར་zར་པ་ཅ་ིཞགི་དེ།། 

༥ གང་གང་®ནེ་ལ་རག་ལས་པ།། 

 ད་ེད་ེརང་བཞནི་Cསི་;ངོ་ཞསེ།། 

 ག]ངས་པ་འད་ིལས་ཡ་མཚན་པའ།ི། 

 ལགེས་འདམོས་Jལ་ན་ིཅ་ིཞགི་ཡདོ།། 

༦ གང་=་བ�ང་བས་Qསི་པ་Eམས།། 

 མཐར་འཛ�ན་འཆངི་བ་བFན་Qདེ་པ།། 

 དེ་ཉིད་མཁས་ལ་vོས་པ་ཡི།། 

 r་བ་མ་�ས་གཅདོ་པའ་ིa།ོ། 

༧ བ;ན་འད་ིགཞན་=་མ་མཐངོ་བས།། 

 ;ནོ་པ་ཞསེ་Q་fདོ་ཉདི་ད།ེ། 

 ཝ་lསེ་ལ་ན་ིས±ེ་ེབཞནི།། 

 X་;གེས་ཅན་ལའང་གཅམ་mའ་ིཚ�ག  
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༨ ཨ་ེམའ་ོ;ནོ་པ་ཨ་ེམའ་ོlབས།། 

 ཨ་ེམའ་ོ�་མཆགོ་ཨ་ེམའ་ོམགནོ།། 

 Fནེ་ཅིང་འ_ལེ་འHང་ལགེས་ག]ངས་པའ།ི། 

 ;ནོ་པ་ད་ེལ་བདག་sག་འཚལ།། 

༩ ཕན་མཛད་fདོ་:སི་འY་ོབ་ལ།། 

 �ན་པའ་ིwད་=་བཀའ་|ལ་པ།། 

 བ;ན་པའ་ི�ངི་པ་ོ;ངོ་པ་ཉདི།། 

 ངསེ་པའ་ིV་མཚན་�་མདེ་པ།། 

༡༠ Fནེ་ཅངི་འ_ལེ་བར་འHང་བའ་ིJལ།། 

 འགལ་བ་དང་ན་ིམ་Rབ་པར།། 

 མཐངོ་བ་འད་ིཡསི་fདོ་:་ི�གས།། 

 ཇི་Zར་ཁོང་=་+ད་པར་�ས།། 

༡༡ fདོ་ན་ིནམ་ཞགི་;ངོ་པ་ཉདི།། 

 Fནེ་འHང་དནོ་=་མཐངོ་བ་ན།། 

 རང་བཞནི་Cསི་ན་ི;ངོ་པ་དང་།། 

 Q་Qདེ་འཐད་པའང་མ་ིའགལ་ཞངི་།། 

~  ~3



༡༢ ད་ེལས་iགོ་པར་མཐངོ་བ་ན།། 

 ;ོང་ལ་Q་བ་མི་cང་ཞིང་།། 

 Q་དང་བཅས་ལ་;ོང་མེད་པས།། 

 ཉམ་ངའ་ིགཡང་=་²ང་བར་བཞདེ།། 

༡༣ ད་ེsརི་fདོ་:་ིབ;ན་པ་ལ།། 

 Fནེ་འHང་མཐངོ་བ་ལགེས་པར་བOགས།། 

 ད་ེཡང་�ན་g་མདེ་པ་དང་།། 

 རང་བཞནི་Cསི་ན་ིཡདོ་པས་མནི།། 

༡༤ Zསོ་མདེ་ནམ་མཁའ་ིམ་ེཏགོ་བཞནི།། 

 དསེ་ན་མ་བFནེ་ཡདོ་མ་ཡནི།། 

 ང་ོབསོ་Rབ་ན་ད་ེའRབ་པ།། 

 V་དང་®ནེ་ལ་Zསོ་པ་འགལ།། 

༡༥ ད་ེsརི་བFནེ་ནས་འHང་བ་ལས།། 

 མ་གཏགོས་ཆསོ་འགའ་ཡདོ་མནི་པས།། 

 རང་བཞནི་Cསི་ན་ི;ངོ་པ་ལས།། 

 མ་གཏགོས་ཆསོ་འགའ་མདེ་པར་ག]ངས།། 

~  ~4



༡༦ རང་བཞནི་iགོ་པ་མདེ་པའ་ིsརི།། 

 ཆསོ་Eམས་རང་བཞནི་འགའ་ཡདོ་ན།། 

 k་ངན་འདས་པ་མ་ིcང་ཞངི་།། 

 vསོ་�ན་iགོ་པ་མདེ་པར་ག]ངས།། 

༡༧ ད་ེsརི་རང་བཞནི་Eམ་_ལ་ཞསེ།། 

 སེ±ེའི་%་ཡིས་ཡང་ཡང་=།། 

 མཁས་པའ་ིཚ)གས་]་ལགེས་ག]ངས་པ།། 

 འད་ིལ་]་ཡསི་འགངོ་བར་�ས།། 

༡༨ རང་བཞནི་འགའ་ཡང་མདེ་པ་དང་།། 

 འད་ིལ་བFནེ་ནས་འད་ིའHང་བའ།ི། 

 Eམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་གཉསི།། 

 མ་ིའགལ་འ=་བ་�སོ་ཅ་ིདགསོ།། 

༡༩ བFནེ་ནས་འHང་བའ་ིV་མཚན་Cསི།། 

 མཐར་Z་བ་ལ་མ་ིབFནེ་ཞསེ།། 

 ལགེས་ག]ངས་འད་ིན་ིམགནོ་fདོ་:།ི། 

 �་བ་T་ན་མདེ་པའ་ིV།། 

~  ~5



༢༠ འད་ི�ན་ང་ོབསོ་;ངོ་པ་དང་།། 

 འདི་ལས་འདི་འ_ས་འHང་བ་ཡི།། 

 ངསེ་པ་གཉསི་པ་ོཕན་Jན་=།། 

 གགེས་མདེ་པར་ན་ིYགོས་Qདེ་པ།། 

༢༡ འད་ིལས་ང་ོམཚར་zར་པ་དང་།། 

 འད་ིལས་�ད་=་Hང་བ་གང་།། 

 Jལ་འདསི་fདོ་ལ་བ;དོ་ན་ན།ི། 

 བ;དོ་པར་འzར་C་ིགཞན་=་མནི།། 

༢༢ �ངོས་པས་_ན་=་བ�ང་བ་ཡསི།། 

 གང་ཞགི་fདོ་དང་ཞ་ེའYས་པ།། 

 ད་ེཡསི་རང་བཞནི་མདེ་པའ་ི%།། 

 མི་བཟོད་zར་ལ་མཚར་ཅི་ཡོད།། 

༢༣ fདོ་:་ིག]ང་ག་ིགཅསེ་པའ་ིམཛ)ད།། 

 བFནེ་ནས་འHང་བར་ཁས་Tངས་ནས།། 

 ;ོང་ཉིད་ང་ར་ོམི་བཟོད་པ།། 

 འདི་ལ་ཁ་ོབ་ོང་ོམཚར་zར།། 

~  ~6



༡༤ རང་བཞནི་མདེ་ལ་བ³་ིབའ་ིa།ོ། 

 T་མདེ་Fནེ་ཅངི་འ_ལེ་འHང་ག།ི 

 མངི་ཉདི་:སི་ན་ིརང་བཞནི་=།། 

 འཛ�ན་ན་ད་ཀ་ོl་ེབ་ོའད།ི། 

༢༥ འཕགས་མཆགོ་Eམས་:སི་ལགེས་བYདོ་པའ།ི། 

 འpག་ངགོས་�་དང་_ལ་zར་པ།། 

 fདོ་དCསེ་zར་པའ་ིལམ་བཟང་དརེ།། 

 ཐབས་གང་གསི་ན་ིབ³་ིབར་Q།། 

༢༦ རང་བཞནི་བཅསོ་མནི་Zསོ་མདེ་དང་།། 

 Fནེ་འ_ལེ་Zསོ་དང་བཅསོ་མ་གཉསི།། 

 ཇ་ིZ་mར་ན་གཞ་ིགཅགི་ལ།། 

 མ་ིའགལ་འ=་བ་ཉདི་=་འzར།། 

༢༧ ད་ེsརི་བFནེ་ནས་འHང་བ་གང་།། 

 རང་བཞནི་Cསི་ན་ིགདདོ་མ་ནས།། 

 Eམ་པར་དབནེ་ཡང་དརེ་jང་བས།། 

 འད་ི�ན་�་མ་བཞནི་=་ག]ངས།། 

~  ~7



༢༨ fདོ་:སི་ཇ་ིZར་བ;ན་པ་ལ།། 

 ´ལོ་བ་འགས་:ང་ཆསོ་མ~ན་=།། 

 eགས་མ་ིདེ་པར་ག]ངས་པ་ཡང་།། 

 འད་ིཉདི་:སི་ན་ིལགེས་པར་འ�མས།། 

༢༩ ཅ་ིwད་ཅ་ེན་འད་ིབཤད་པས།། 

 མཐོང་དང་མ་མཐོང་དངོས་པ་ོལ།། 

 %་ོའདགོས་པ་དང་}ར་འདབེས་:།ི། 

 ག་ོ\བས་རངི་=་མཛད་sརི་ར།ོ། 

༣༠ fོད་:ི་�་བ་�་མེད་པར།། 

 མཐངོ་བའ་ིV་མཚན་Fནེ་འHང་ག།ི 

 ལམ་འད་ིཉདི་:སི་ག]ང་གཞན་ཡང་།། 

 ཚད་མར་zར་པར་ངེས་པ་lེ།། 

༣༡ དནོ་བཞནི་གཟགིས་ནས་ལགེས་ག]ངས་པ།། 

 fོད་:ི་Pེས་]་wོབ་པ་ལ།། 

 ¬ད་པ་ཐམས་ཅད་རིང་=་zར།། 

 ཉསེ་�ན་!་བ་iགོ་sརི་ར།ོ། 

~  ~8



༣༢ fདོ་:་ིབ;ན་ལས་sརི་sགོས་པས།། 

 �ན་རངི་ངལ་བ་བ;ནེ་Qས་:ང་།། 

 s་ིsརི་lནོ་Eམས་བསོ་པ་བཞནི།། 

 བདག་g་Z་བ་བFན་sརི་ར།ོ། 

༣༣ ཨ་ེམའ་ོམཁས་པས་འད་ིགཉསི་:།ི། 

 fད་པར་ཁོང་=་+ད་zར་པ།། 

 ད་ེཚ�་µང་ག་ིཁངོ་ནས་ན།ི། 

 fོད་ལ་ཅི་sིར་�ས་མི་འzར།། 

༣༤ fདོ་ག]ང་=་མ་ཅ་ིཞགི་�སོ།། 

 ཆ་ཤས་ར་ེཡ་ིདནོ་ཙམ་ལའང་།། 

 འལོ་^་ིཙམ་C་ིངསེ་དེ་པ།། 

 ད་ེལའང་མཆགོ་ག་ིབད་ེབ་;རེ།། 

༣༥ :་ེ¶ད་བདག་T་ོ�ངོས་པས་བཅམོ།། 

 འད་ིའrའ་ིཡནོ་ཏན་·ང་པ་ོལ།། 

 རངི་ནས་lབས་]་སངོ་zར་:ང་།། 

 ཡནོ་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཏ།ོ། 

~  ~9



༣༦ འནོ་:ང་འཆ་ིབདག་ཁར་sགོས་པའ།ི། 

 Lགོ་ག་ིVན་ན་ིམ་�བ་པར།། 

 fོད་ལ་>ང་ཟད་ཡིད་ཆེས་པ།། 

 འད་ིཡང་\ལ་བ་བཟང་�མ་བCདི།། 

༣༧ ;ནོ་པའ་ིནང་ན་Fནེ་འ_ལེ་;ནོ་པ་དང་།། 

 ཤསེ་རབ་ནང་ན་Fནེ་འ_ལེ་ཤསེ་པ་གཉསི།། 

 འཇགི་Fནེ་དག་ན་Kལ་བའ་ིདབང་པ་ོབཞནི།། 

 ·ལ་འHང་ལགེས་པར་fདོ་མfནེ་གཞན་Cསི་མནི།། 

༣༨ fདོ་:་ིཇ་ི�དེ་བཀའ་|ལ་པ།། 

 Fནེ་འ_ལེ་ཉདི་ལས་བ!མས་ཏ་ེའpག  

 ད་ེཡང་k་ངན་འདའ་sརི་ཏ།ེ། 

 ཞ་ིའzར་མནི་མཛད་fདོ་ལ་མདེ།། 

༣༩ :་ེམའ་ོfདོ་:་ིབ;ན་པ་ན།ི། 

 གང་ག་ིE་བའ་ིལམ་སངོ་བ།། 

 ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཞ་ིའzར་sརི།། 

 fདོ་བ;ན་འཛ�ན་པར་]་མ་ི�ས།། 

~  ~10



༤༠ ཕས་´ལོ་མཐའ་དག་འཇམོས་པ་དང་།། 

 Zག་འགོ་འགལ་འ=ས་;ངོ་པ་དང་།། 

 l་ེད�འ་ིདནོ་གཉསི་;རེ་Qདེ་པ།། 

 �གས་འདརི་ཁ་ོབ་ོv་ོབ་འཕལེ།། 

༤༡ འད་ིཡ་ིsརི་=་fདོ་:སི་ན།ི། 

 ལ་ལར་}་དང་གཞན་=་Lགོ  

 Nག་པའ་ིགཉནེ་དང་ལངོས་^དོ་ཚ)གས།། 

 Yངས་མེད་བ\ལ་པར་ཡང་ཡང་བཏང་།། 

༤༢ གང་ག་ིཡནོ་ཏན་མཐངོ་བ་ཡསི།། 

 ¸གས་¹ས་ཉ་ལ་ཇ་ིབཞནི་=།། 

 ཉདི་:་ི~གས་rངས་ཆསོ་ད་ེན།ི། 

 fདོ་ལས་མ་ཐསོ་\ལ་བ་ཞན།། 

༤༣ ད་ེཡ་ིk་ངན་�གས་:སི་ནི།། 

 Nག་པའ་ིm་ལ་མ་ཡ་ིཡདི།། 

 Pསེ་]་སངོ་བ་ཇ་ིབཞནི་=།། 

 བདག་ག་ིཡདི་ན་ིགཏངོ་མ་ིQདེ།། 

~  ~11



༤༤ འད་ིལའང་fདོ་ག]ང་བསམས་པ་ན།། 

 མཚན་དཔའེ་ིདཔལ་Cསི་རབ་g་འབར།། 

 འདོ་:ི་r་བས་ཡོངས་བ\ོར་བའི།། 

 ;ནོ་པ་ད་ེཡ་ིཚངས་དQངས་:སི།། 

༤༥ འད་ིནི་འད་ིZར་ག]ངས་�མ་=།། 

 ཡདི་ལ་~བ་པའ་ིག�གས་བན་ན།ི། 

 ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡིས།། 

 ག=ངས་ལ་�་ཟརེ་བཞནི་=་�ན།། 

༤༦ ད་ེZར་�ད་=་Hང་བ་ཡ།ི། 

 �གས་བཟང་ད་ེཡང་མ་ིམཁས་པའ།ི། 

 l་ེབསོ་བལ་བ་ཛ་བཞནི་=།། 

 Eམ་པ་�ན་g་འཛ�ངས་པར་Qས།། 

༤༧ Jལ་འད་ིམཐངོ་ནས་བདག་གསི་ན།ི། 

 འབད་པ་=་མས་མཁས་པ་ཡི།། 

 Pསེ་]་འ_ངས་ནས་fདོ་:་ིན།ི། 

 དགངོས་པ་ཡང་དང་ཡང་=་བཙལ།། 

~  ~12



༤༨ ད་ེཚ�་རང་གཞན་£་ེཔ་ཡ།ི། 

 གyང་མང་དག་ལ་�ངས་པ་ན།། 

 sི་sིར་ཐེ་ཚ)མ་r་བ་ཡིས།། 

 བདག་ག་ིཡདི་ན་ི�ན་g་ག=ངས།། 

༤༩ fདོ་:སི་T་མདེ་ཐགེ་པའ་ིJལ།། 

 ཡདོ་དང་མདེ་པའ་ིམཐའ་ºངས་ཏ།ེ། 

 ཇ་ིབཞནི་འYལེ་བར་�ང་བ;ན་པ།། 

 7་8བ་གyང་�གས་�ན་དའ་ིཚལ།། 

༥༠ r་ིམདེ་མfནེ་པའ་ིད:ལི་འཁརོ་Kས།། 

 ག]ང་རབ་མཁའ་ལ་ཐགོས་མདེ་V།། 

 མཐར་འཛ�ན་�ངི་ག་ིXན་པ་སལེ།། 

 ལགོ་�འ་ིV་\ར་ཟལི་གནནོ་པ།། 

༥༡ དཔལ་iན་�་བའ་ིལགེས་བཤད་:།ི། 

 འདོ་དཀར་`ངེ་བས་གསལ་Qས་པ།། 

 T་མའ་ིrནི་Cསི་མཐངོ་བའ་ིཚ�།། 

 བདག་ཡདི་:སི་ངལ་གས་ོཐབོ།། 

~  ~13



༥༢ མཛད་པ་�ན་ལས་ག]ང་ག་ིན།ི། 

 མཛད་པ་མཆགོ་ཡནི་ད་ེཡང་ན།ི། 

 འད་ིཉདི་ཡནི་sརི་མཁས་པ་ཡསི།། 

 འད་ིལས་སངས་Kས་Pསེ་rན་Qསོ།། 

  

༥༣ ;ནོ་དའེ་ིPསེ་]་རབ་g་Hང་zར་ཏ།ེ། 

 Kལ་བའ་ིག]ང་ལ་�ངས་པ་མ་ིདམན་ཞངི་།། 

 Eལ་འQརོ་^དོ་ལ་བ!ནོ་པའ་ིདག་ེwངོ་ཞགི  

 rང་Lངོ་ཆནེ་པ་ོད་ེལ་ད་ེZར་�ས།། 

༥༤ ;ནོ་པ་T་ན་མདེ་པའ་ིབ;ན་པ་དང་།། 

 མཇལ་བ་འད་ིའr་T་མའ་ིrནི་ཡནི་པས།། 

 དག་ེབ་འད་ིཡང་འY་ོབ་མ་�ས་པ།། 

 བཤསེ་གཉནེ་དམ་པས་འཛ�ན་པའ་ིV་c་བO།ོ། 

༥༥ ཕན་མཛད་ད་ེཡ་ིབ;ན་པའང་Lདི་པའ་ིམཐར།། 

 ངན་Fགོ་�ང་གསི་Eམ་པར་མ་ིགཡ་ོཞངི་།། 

 བ;ན་པའ་ིངང་Jལ་ཤསེ་ནས་;ནོ་པ་ལ།། 

 ཡདི་ཆསེ་དེ་པས་Fག་g་གང་བར་ཤགོ  

~  ~14



༥༦ བFནེ་ནས་འHང་བའ་ིད་ེཉདི་གསལ་མཛད་པ།། 

 ~བ་པའ་ི�གས་བཟང་l་ེབ་ཐམས་ཅད་=།། 

 �ས་དང་Lགོ་:ང་བཏང་ནས་འཛ�ན་པ་ལ།། 

 \ད་ཅགི་ཙམ་ཡང་Mདོ་པར་མ་zར་ཅགི  

༥༧ འrནེ་པ་མཆགོ་དསེ་དཀའ་བ་དཔག་མདེ་:སི།། 

 ནན་ཏན་�ངི་པརོ་མཛད་ནས་བ8བས་པ་འད།ི། 

 ཐབས་གང་ཞགི་གསི་འཕལེ་བར་འzར་�མ་པའ།ི། 

 Eམ་པར་ད»དོ་པས་ཉནི་མཚན་འདའ་བར་ཤགོ  

༥༨ Mག་བསམ་དག་པས་Jལ་དརེ་བ!ནོ་པ་ན།། 

 ཚངས་དང་དབང་པ་ོའཇགི་Fནེ་lངོ་བ་དང་།། 

 ལགེས་iན་ནག་པ་ོལ་སགོས་བ¼ང་མས་:ང་།། 

 གཡལེ་བ་མདེ་པར་Fག་g་Yགོས་Qདེ་ཤགོ  །། 

 ཅེས་སངས་Kས་བཅོམ་iན་འདས་འཇིག་Fེན་ཐམས་ཅད་:ི་མ་

འrིས་པའི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོ་;ོན་པ་T་ན་མེད་པ་ལ་ཟབ་མོ་Fེན་ཅིང་

འ_ེལ་བར་འHང་བ་ག]ངས་པའི་aོ་ནས་བ;ོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་

�ིང་པོ་ཞེས་Q་བ་འདི་ནི་མང་=་ཐོས་པའི་དགེ་wོང་Tོ་བཟང་Yགས་པའི་

དཔལ་Cིས་གངས་ཅན་¡ོད་:ི་གངས་རིའི་དབང་པ་ོའ་ོདེ་�ང་Kལ་Cི་M་ཞོལ་

~  ~15



དབེན་གནས་M་£ིངས་མིང་གཞན་Eམ་པར་Kལ་བའི་eིང་ཞེས་Q་བར་�ར་

བའ་ིཡ་ིགེ་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དཔལ་ལ།ོ། །། 

~  ~16



༄༅། །པཎ་gruབ་གསོལ་འདེབས། 
པཎ་gruབ་གསོལ་འདེབས། 

འY་ོལ་ཕན་བཞདེ་~གས་Pསེ་རབ་བ½ན་པའ།ི །ºངས་Fགོས་lབོ་

པ་མཆོག་བེས་M་ཡི་M།  །Fེན་འHང་གཏམ་Cིས་འYོ་Eམས་

འrནེ་མཛད་པའ།ི  །~བ་དབང་�་བའ་ིཉ་ིམར་མགསོ་sག་འཚལ།  །

Kལ་�མ་དགོངས་དོན་མཐའ་_ལ་དེ་ཉིད་དོན།  །Fེན་འHང་རིགས་

Jལ་ཟབ་མསོ་གསལ་མཁས་པ།  །Kལ་བའ་ི�ང་བཞནི་ཐགེ་མཆགོ་

དm་མའི་Lོལ།  །འQེད་མཛད་7་8བ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་

འདབེས།  །ད་ེLས་~་བ་ོམཁས་ཤངི་Rབ་པའ་ིམཆགོ  །s་ིནང་Rབ་

མཐའ་K་མཆའོ �་ཕ་མཐར་སནོ། །7་8བ་གyང་འཛ�ན་�ན་C་ིག¾ག་

ནོར་དཔལ།  །Kལ་Lས་འཕགས་པ་M་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།  །

འཕཊ་པའི་དགོངས་པ་Fེན་འHང་མཐར་~ག་དོན།  །བཏགས་ཡོད་

མངི་®ང་ཙམ་C་ིཟབ་མའོ �་གནད།  །གསལ་མཛད་Rབ་པ་མཆགོ་གི་

སར་གཤེགས་པ།  །སངས་Kས་བlངས་:ི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་

འདབེས། །བདནེ་པའ་ིདངསོ་པ་ོl་ེསགོས་མཐའ་བཀག་ཅངི་། །ཚད་

མ་མ~ན་jང་sི་དོན་བཞེད་པ་ཡི།  །Rབ་མཐའི་Lོལ་གཏོད་ཡོངས་

�ོགས་པÀི་ཏ།  །wོ་དཔོན་ལེགས་iན་འQེད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས།  །Fེན་འ_ེལ་®ེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ཉིད་:ིས།  །མཐའ་

གཉིས་སེལ་བའི་jང་;ོང་དm་མའི་Jལ།  །ཟབ་Kས་འདོམས་

མཁས་མད་ོOགས་ཡོངས་�ོགས་ལམ།  །Kས་མཛད་�་བ་Yགས་

~  ~17



པར་གསོལ་བ་འདེབས།  །ངོ་མཚར་�ད་Hང་�ིང་Pེ་ཆེན་པོའ �་

ལམ།  །ཟབ་དང་K་ཆའེ་ིརགིས་Jལ་Eམ་མང་གསི།  །\ལ་བཟང་

ག=ལ་Qའི་ཚ)གས་ལ་;ོན་མཁས་པ།  །Kལ་Lས་ཞི་བ་M་ལ་

གསལོ་བ་འདབེས།  །ག=ལ་Qའ་ིཁམས་བཞནི་གཉསི་;ངོ་དm་མའ་ི

ལམ།  །Lལོ་གཏདོ་དm་ཚད་རགིས་Jལ་འQདེ་མཁས་ཤངི་།  །ཁ་

བའ་ིÁངོས་]་Kལ་བ;ན་ºལེ་མཛད་པ། །མཁན་ཆནེ་ཞ་ིབ་འཚ)་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས།  །མཐའ་_ལ་དm་མའི་Z་དང་ཞི་Mག་�ང་།  །

aོམ་རིམ་མདོ་Vད་བཞིན་=་ལེགས་བ³ལ་ནས།  །གངས་Áོངས་

Kལ་བ;ན་འhལ་མེད་གསལ་མཛད་པ།  །པད་མའི་ངང་Jལ་

ཞབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས།  །Qམས་པས་Pསེ་བ�ངས་ཐགེ་ཆནེ་

£་ེjདོ་�ན།  །ལགེས་པར་ºལེ་མཁས་K་ཆནེ་ལམ་;ནོ་ཞངི་།  །

Kལ་བའ་ི�ང་བཞནི་Eམ་རགི་ཤངི་Fའ་ིLལོ།  །འQདེ་མཛད་ཐགོས་

མེད་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།  །ཆོས་མངོན་£ེ་བ=ན་གཉིས་

;ོང་Lོལ་བ�ང་ནས།  །Qེ་མད་ོEམ་རིག་Rབ་མཐའ་གསལ་མཛད་

པ།  །�ན་མfེན་གཉིས་པར་Yཊ་པའི་མཁས་པའི་མཆོག  །wོབ་

དཔནོ་དQགི་གཉནེ་ཞབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །~བ་པའ་ིགyང་

�གས་དངོས་;ོབས་རིགས་པ་ཡིས།  །;ོན་sིར་ཚད་མའི་a་ོབK་

ལེགས་sེ་ནས།  །Eམ་ད»ོད་Tོ་མིག་�ིན་མཛད་ཚད་མ་པ།  །

sགོས་:་ིeང་པའོ �་ཞབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས།  །s་ིནང་ཚད་མའ་ི

གནད་�ན་ལགེས་དགངོས་ཤངི་།  །མད་ོསམེས་ཟབ་Kས་ལམ་�ན་
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རིགས་ལམ་ནས།  །ངེས་;ེར་�ད་Hང་ཆོས་Jལ་འདོམས་མཁས་

པའ།ི  །ཆསོ་:་ིYགས་པའ་ིཞབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས།  །ཐགོས་

མདེ་}་མཆདེ་ལས་འངོས་ཤརེ་sནི་དནོ། །ཡདོ་མདེ་མཐའ་_ལ་དm་

མའི་Lོལ་བཞིན་=།  །Kན་Cི་གyང་དོན་jང་བའི་%ོན་མེ་ºར།  །

འཕགས་པ་Yོལ་£ེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།  །�མ་དོན་

འQེད་ལ་Kལ་བའི་�ང་བ;ན་ཐོབ།  །མི་ཕམ་མགོན་པོའ �་མན་ངག་

ཇི་བཞིན་=།  །�མ་ག]མ་ཤེར་sིན་གyང་མཆོག་གསལ་མཛད་

པའ།ི །wབོ་དཔནོ་སངེ་ག་ེབཟང་པརོ་གསལོ་བ་འདབེས། །འ=ལ་བ་

འmམ་£ེའི་དགོངས་དོན་ལེཊ་བNས་ནས།  །ཐམས་ཅད་ཡོད་�འི་

�གས་བཞིན་སོ་སོ་ཐར།  །མ་ནོར་ལེགས་འདོམས་བFན་མཁས་

མཆགོ་zར་པ།  །ཡནོ་ཏན་འདོ་:་ིཞབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས།  །

བwབ་ག]མ་ཡནོ་ཏན་ནརོ་mའ་ིམཛ)ད་ལ་དབང་།  །འ=ལ་བ;ན་r་ི

མེད་རིང་=་ºེལ་བའི་wད།  །K་ཆེན་གyང་དོན་ལེགས་བ³ལ་

འ=ལ་འཛ�ན་མཆགོ  །�:་འདོ་:་ིཞབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས།  །

~བ་ག]ང་ཟབ་Kས་བཀའ་Lོལ་མ་�ས་པ།  །lེས་m་ག]མ་Cི་

ལམ་=་འདམོས་མཛད་ད།ེ  །གངས་Áངོས་~བ་བ;ན་ºལེ་བའ་ིrནི་

ཅན་P།ེ  །ཇ་ོབ་ོཨ་ཏ་ིཤ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས།  །ད་ེZར་འཛམ་eངི་

Kན་zར་མཁས་པའི་·ལ།  །ངོ་མཚར་ལེཊ་བཤད་འHང་གནས་

མཆགོ་Eམས་ལ། །མ་ིsདེ་དང་བའ་ིཡདི་:སི་གསལོ་བཏབ་པས། །

བདག་Vད་�ིན་ཅིང་Yོལ་བར་Qིན་Cིས་�ོབས།  །གཞི་ཡི་གནས་
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Jལ་བདེན་གཉིས་དོན་ཤེས་པས།  །བདེན་བཞིས་འཁོར་བ་འpག་

iོག་ཇི་བཞིན་ངེས།  །ཚད་མས་rངས་པའི་lབས་ག]མ་དད་པ་

བFན།  །ཐར་ལམ་!་བ་Jགས་པར་Qནི་Cསི་�བོས།  །Nག་�ན་

ཉེར་ཞིའི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་བའི།  །ངེས་འHང་Tོ་དང་འYོ་Eམས་

lབོ་འདདོ་པའ།ི །sགོས་མཐས་གgགས་པའ་ི�ངི་Pའེ་ི!་བ་ཅན། །

བཅོས་མིན་Qང་སེམས་འQོང་པར་Qིན་Cིས་�ོབས།  །ཤིང་F་ཆེན་

པའོ �་གyང་གི་དནོ་Eམས་ལ། །ཐསོ་བསམ་aམོ་པས་ཕ་རལོ་sནི་པ་

དང་།  །u་ོP་ེཐགེ་པའ་ིཟབ་གནད་ལམ་�ན་ལ།  །ངསེ་པ་བད་ེTག་

དེ་པར་Qནི་Cསི་�བོས།  །l་ེཞངི་l་ེབར་བwབ་ག]མ་iན་པའ་ི

Fནེ།  །ལགེས་ཐབོ་བཤད་དང་8བ་པས་�ང་Fགོས་བ;ན།  །འཛ�ན་

ཅིང་ºེལ་ལ་ཤིང་F་ཆེ་Eམས་དང་།  །མJངས་པར་བ;ན་ལ་Q་བ་

Qདེ་པར་ཤགོ  །འ=ས་£་ེ�ན་g་ཐསོ་བསམ་བཤད་8བ་:།ི  །Q་

བས་=ས་འདའ་ལགོ་འཚ)་ཡངོས་ºངས་པའ།ི །དམ་པའ་ིམཁས་Rབ་

རབ་g་འཕེལ་བ་ཡིས།  །འཛམ་eིང་ས་ཆེན་Fག་g་མཛ�ས་zར་

ཅིག  །དེ་མ~ས་མད་ོOགས་ཡོངས་�ོགས་ས་ལམ་བYོད།  །དོན་

གཉིས་Âན་Rབ་Eམ་མfེན་Kལ་བ་ཡི།  །གོ་འཕང་Ãར་བ་ཉིད་=་

ཐབོ་zར་ནས། །ནམ་མཁའ་ཇ་ིLདི་འY་ོབའ་ིདནོ་Qདེ་ཤགོ  ། །  

ཅེས་པ་འདི་བཞིན།  སངས་Kས་བཅོམ་iན་འདས་:ིས་ལེགས་པར་བ;ན་

པའི་ཟབ་པ་དང་K་ཆེ་བའི་ཆོས་Jལ་འདི་དག་ལ་K་གར་འཕགས་པའི་�ལ་
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Cི་མཁས་པའི་དབང་པོ་གོང་�ོས་དེ་དག་གིས་Eམ་ད»ོད་iན་པའི་lེས་mའི་

Tོ་མིག་Eམ་པར་འQེད་པའི་ལེགས་བཤད་�ད་=་Hང་བ་ཇི་�ེད་ཅིག་མཛད་

དེ་མི་ལོ་ཉིས་;ོང་¦་བK་¦་བ>ར་ཉེ་བའི་=ས་ད་Z་བར་ཐོས་བསམ་aོམ་

པའི་གyང་=་ཉམས་པ་མེད་པར་གནས་ཡོད་པས་མཁས་པའི་དབང་པོ་དེ་

དག་གི་བཀའ་rིན་Pེས་]་rན་པ་དང༌།  མི་sེད་དད་པས་དེ་དག་གི་Pེས་]་

wབོ་པར་�ནོ་ཅངི༌། དངེ་=ས་འཛམ་eངི་fནོ་འདརི་ཚན་རགི་དང༌།  འ¤ལ་

ཆས་དངོས་པོ་ཡར་Kས་ཚད་མཐོར་sིན་ཏེ་འདི་jང་འ=་འཛ�འི་Eམ་གཡེང་

འhག་ཆེའི་\བས་འདིར།  རང་རེ་སངས་Kས་:ི་Pེས་འpག་པ་Eམས་

སངས་Kས་:ི་ཆོས་Jལ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་དགོས་གལ་ཤིན་g་

ཆེ་བས་ག�་བོའ �་Tོས་ཐེ་ཚ)མ་Cི་aོ་ནས་ཞིབ་མོར་བFགས་ཤིང་ད»ད་དེ་V་

མཚན་འཚ)ལ་བ་དང༌།  V་མཚན་མཐངོ་ནས་ཤསེ་རབ་:་ིYགོས་དང་བཅས་

པའི་དད་པ་lེ་བ་ལ།  ཡོངས་Yགས་Kན་�ག་མཆོག་གཉིས་དང༌།  སངས་

Kས་བlངས་དང༌།  འཕགས་པ་Yོལ་£ེ་ལ་སོགས་པའི་ཟབ་Kས་:ི་གyང་

·ལ་=་sིན་པ་འདི་དག་མེད་=་མི་cང་བ་མཐོང་ནས་Kན་�ག་མཆོག་གཉིས་

:ི་}་ཐང་_ིས་Lོལ་Oར་ནས་ཡོད་Xས་ཐོག་ཟབ་Kས་:ི་T་བVད་གཞན་

ད�་བjན་ཏེ་Å་ལེÆའི་པཎ་Rབ་བ>་བ=ན་Cི་_ིས་}་གསར་བཞེངས་དང་

འ_ེལ།  མཁས་པའི་lེས་མཆོག་དེ་དག་ལ་�ིང་ནས་�ས་པའི་གསོལ་

འདེབས་འདི་འr་ཞིག་འ_ི་འ=ན་Hང་བ་དང༌།  དོན་གཉེར་ཅན་ཆོས་Yོགས་

འགའ་ཞགི་ནས་:ང་}ལ་མ་Hང་བར་བFནེ།  དཔལ་Å་ལÆེའ་ིཔཎ་ཆནེ་བ>་

བ=ན་Cི་གསོལ་འདེབས་དད་ག]མ་གསལ་Qེད་ཅེས་པ་འདི་དག་མཁས་

པའི་དབང་པ་ོདེ་དག་གི་ལེགས་བཤད་ལ་བཅོས་མིན་ཡིད་ཆེས་:ི་དད་པ་ཐོབ་

ཅིང༌།  མཁས་པ་དེ་དག་གི་ལེགས་བཤད་wོབ་གཉེར་མཁན་Cི་Yལ་མཐར་

འཁོད་པ།  �:འི་དགེ་wོང་བ;ན་འཛ�ན་K་མཚ)ས།  གནས་བFན་£ེ་པའི་
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�གས་:་ི;ནོ་པ་བད་ེབར་གཤགེས་ནས་ལ་ོYངས་  ༢༥༤༥  བདོ་རབ་Hང་

བ>་བ=ན་པའ་ི¸གས་Èལ་� ༡༡  ཚ�ས་  ༡  s་ིལ་ོ  ༢༠༠༡  �་  ༡༢  ཚ�ས་

  ༡༥  ཉནི།  K་གར་ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་£འེ་ིཀང་ར་�ངོ་ཁངོས།  དྷ་རམ་ས་ལ་

ཐགེ་ཆནེ་ཆསོ་eངི་=་Rབ་པར་བCསི་པ་དག་ེབར་zར་ཅགི  །། 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༄༅། །blG་sbyIང་ཚ>ག་བrgyད་མ་བuགས་སོ།། 
blG་sbyIང་ཚ>ག་བrgyད་མ། 

༡ བདག་ན་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། ། 

 ཡདི་བཞནི་ནརོ་m་ལས་Mག་པའ།ི ། 

 དནོ་མཆགོ་བ8བ་པའ་ིབསམ་པ་ཡསི། ། 

 Fག་g་གཅསེ་པར་འཛ�ན་པར་ཤགོ ། 

༢ གང་=་]་དང་འYགོས་པའ་ིཚ�། །　 

 བདག་ཉདི་�ན་ལས་དམན་Z་ཞངི་། ། 

 གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ཡསི། ། 

 མཆགོ་g་གཅསེ་པར་འཛ�ན་པར་ཤགོ ། 

༣ ^དོ་ལམ་�ན་g་རང་Vད་ལ། ། 

 Fགོ་ཅངི་ཉནོ་མངོས་lསེ་མ་ཐག ། 

 བདག་གཞན་མ་cངས་Qདེ་པས་ན། ། 

 བཙན་ཐབས་གདངོ་ནས་�གོ་པར་ཤགོ ། 

༤ རང་བཞནི་ངན་པའ་ིསམེས་ཅན་ན།ི ། 

 £གི་Nག་rག་པསོ་ནནོ་མཐངོ་ཚ�། ། 

 རནི་ཆནེ་གཏརེ་དང་འ`ད་པ་བཞནི། ། 

 དེ་པར་དཀའ་བས་གཅསེ་འཛ�ན་ཤགོ ། 
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༥ བདག་ལ་གཞན་Cསི་`ག་དགོ་གསི། ། 

 གཤ་ེ}ར་ལ་སགོས་མ་ིརགིས་པའ།ི ། 

 Cངོ་ཁ་རང་གསི་ལནེ་པ་དང་། ། 

 Kལ་ཁ་གཞན་ལ་འmལ་བར་ཤགོ ། 

༦ གང་ལ་བདག་གསི་ཕན་བཏགས་པའམ། ། 

 ར་ེབ་ཆ་ེབ་གང་ཞགི་གསི། ། 

 ཤནི་g་མ་ིརགིས་གནདོ་Qདེ་ནའང་། ། 

 བཤསེ་གཉནེ་དམ་པར་བZ་བར་ཤགོ ། 

༧ མདརོ་ན་དངསོ་སམ་བVད་པ་ཡསི། ། 

 ཕན་བད་ེམ་Eམས་�ན་ལ་འmལ། ། 

 མ་ཡ་ིགནདོ་དང་Nག་བOལ་�ན། ། 

 གསང་བས་བདག་ལ་ལནེ་པར་ཤགོ ། 

༨ ད་ེདག་�ན་:ང་ཆསོ་བKད་:།ི ། 

 Fགོ་པའ་ིr་ིམས་མ་Ëགས་ཤངི་། ། 

 ཆསོ་�ན་�་མར་ཤསེ་པའ་ིTསོ། ། 

 ཞནེ་མདེ་འཆངི་བ་ལས་Yལོ་ཤགོ  

དག་ེབཤསེ་ཆནེ་པ་ོeང་ར་ིཐང་པས་མཛད་པའ།ོ ། 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༄༅། །blG་sdIམ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།   
blG་sdIམ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 

༄༅།  །ན་མ་ོམ©་Ì་ིཡ།ེ    །T་ོརགི་Eམ་གཞག་བཤད་པ་ལ།  །

�ལ་ཅན་Tོ་དང་�ལ་གཉིས་ལས།  །^ིར་ན་�ལ་ཅན་Cི་མཚན་

ཉིད།  །རང་�ལ་ཅི་རིགས་iན་པ་ཡི།  །དངོས་པོ་དེ་ཡིན་དQེ་བ་

ན།ི  །ག�གས་ཤསེ་iན་མནི་འ=་Qདེ་ག]མ།  །བPདོ་Qདེ་%་�ན་

དང་པ་ོདང་།  །ཤསེ་པ་ཐམས་ཅད་གཉསི་པ་དང་།  །གང་ཟག་མཐའ་

དག་ག]མ་པ་ཡནི།  །T་ོལ་མཚན་ཉདི་Eམ་Yངས་དང་།  །དQ་ེབ་

ག]མ་ལས་དང་པོ་ནི།  །རིག་པ་Tོ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཡིན།  །Tོ་དང་

ཤསེ་པ་རགི་པ་དང་།  །གསལ་བ་Eམས་ན་ིདནོ་གཅགི་ཡནི།  །དQ་ེ

ན་Eམ་པ་མང་ཡདོ་ད།ེ  །Fགོས་པའ་ིT་ོདང་མ་Fགོས་T།ོ  །T་ོརགི་

བ=ན་=་དQ་ེབ་དང་།  །ཚད་མ་དང་ན་ིཚད་མནི་དང་།  །Fགོ་བཅས་

Fོག་མེད་T་ོགཉིས་དང་།  །མངོན་]མ་དང་ནི་Pེས་དཔག་དང་།  །

སམེས་དང་སམེས་Hང་གཉསི་སགོས་མང་།  །རང་�ལ་Fགོས་དང་

མ་Fགོས་ལ།  །Fགོས་དང་མ་Fགོས་T་ོཞསེ་Q།  །T་ོརགིས་བ=ན་

ལས་མངོན་Pེས་དང་།  །བཅད་ཤེས་ག]མ་པོ་Fོགས་པའི་Tོ།  །

གཞན་བཞ་ིམ་Fགོས་T་ོཡནི་ལ།  །ད་ེཡང་མཁས་པ་ཁ་ཅགི་གསི།  །

ཡིད་ད»ོད་Fོགས་Tོར་ག]ངས་པ་ནི།  །ཡིད་ད»ོད་ཙམ་Cིས་

Fོགས་ལ་དགོངས།  །Fོགས་ལ་དངོས་Fོགས་�གས་Fོགས་

གཉིས།  །Eམ་པ་ཤར་དང་མ་ཤར་བར།  །�ལ་དེ་Fོགས་ལ་རིམ་
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བཞནི་འདདོ།  །£་ེབ=ན་ཡདི་:་ིXན་སལེ་ལས།  །^རི་བཏང་ཚད་

མས་དངསོ་�གས་དང་།  །མངནོ་]མ་དང་ནི་Pསེ་དཔག་གིས།  །

དངསོ་Fགོས་�གས་Fགོས་ག]ངས་པ་ད།ེ  །དང་པ་ོག་ོཐབོ་རགི་པ་

དང་།  །གཉིས་པ་མདོ་£ེ་པ་ཡི་�གས།  །ཡང་ན་sི་མ་གཉིས་པོ་

ནི།  །མངོན་Pེས་Qེ་_ག་པ་ལ་དགོངས།  །ཚད་མིན་Tོ་ཡི་དངོས་

�གས་:སི།  །Fགོས་Jལ་ག]ངས་པའང་དསེ་རགིས་འY།ེ  །T་ོ

རིག་བ=ན་=་དQེ་བ་ནི།  །ཡིད་ད»ོད་jང་ལ་མ་ངེས་པ།  །བཅད་

ཤེས་ལོག་ཤེས་ཐེ་ཚ)མ་དང་།  །མངོན་]མ་Pེས་དཔག་དང་བཅས་

བ=ན།  །དེ་ཡང་རང་�ལ་བདེན་པ་ལ།  །གསར་=་ཞེན་པའི་ཚད་

མནི་T།ོ  །ཡདི་ད»དོ་:་ིན་ིམཚན་ཉདི་ཡནི།  །དQ་ེན་V་མཚན་མདེ་

པ་དང་།  །དེ་བཞིན་V་མཚན་འགལ་བ་དང་།  །མ་ངེས་པ་དང་མ་

Rབ་དང་།  །ཡོད་:ང་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའི།  །ཡིད་ད»ོད་དང་

བཅས་Eམ་པ་¦།  །མཚན་གཞ་ིག་ོརམི་བཞནི་=་%།  །མ་ིFག་ཅསེ་

པའ་ིངག་ཙམ་ལས།  །%་མ་ིFག་པར་འཛ�ན་པའ་ིT།ོ  །ད་ེབཞནི་=་ན་ི

ད་ེ8བ་:།ི  །འགལ་དང་མ་ངསེ་མ་Rབ་པའ།ི  །Fགས་ལས་ད་ེZར་

འཛ�ན་པ་དང་།  །Qས་པའ་ིFགས་ལ་བFནེ་ནས་%།  །མ་ིFག་པ་c་

འཛ�ན་པ་ཡི།  །ཡིད་ད»ོད་Z་m་ཡིན་ཞེས་ག]ངས།  །བNས་ན་

གཉིས་ཏེ་དང་པ་ོནི།  །V་མཚན་མེད་པའི་ཡིད་ད»ོད་དང་།  །ཡིད་

ད»དོ་s་ིམ་བཞ་ིཔ་ོན།ི  །V་མཚན་ཅན་C་ིཡདི་ད»དོ་ད།ོ  །ཐསོ་Hང་

ཙམ་C་ིག་ོབ་ན།ི །ཕལ་ཆརེ་ཡདི་ད»དོ་ཡནི་པས་ན། །ད་ེVན་བFན་
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པ་ོམནི་ཞསེ་ག]ངས།  །jང་ལ་མ་ངསེ་པ་ཡ་ིT།ོ  །རང་ག་ིའpག་

�ལ་རང་མཚན་ན།ི  །གསལ་བར་jང་ཡང་མ་ངསེ་པའ།ོ  །དQ་ེན་

ག]མ་;ེ་དེར་zར་པའི།  །དབང་མངོན་ཡིད་མངོན་རང་རིག་

ག]མ།  །དེ་ལ་Eལ་འQོར་མངོན་]མ་ནི།  །གང་jང་ཐམས་ཅད་

ངསེ་པས་ན།  །jང་ལ་མ་ངསེ་པ་མདེ་ད།ོ  །ད་ེའrའ་ིདབང་མངནོ་ལ་

ཡང་¦། །ཡདི་ན་ིགཞན་=་sགོས་=ས་:།ི །ས་ོlའེ་ིག�གས་འཛ�ན་

དབང་མངནོ་ནས།  །རགེ་འཛ�ན་དབང་མངནོ་བར་¦་འམ།  །ས་ོlའེ་ི

Vད་:་ིདབང་མངནོ་¦འ།ི  །\ད་ཅགི་ཐ་མ་Z་mའ།ོ  །ས་ོlའེ་ི=ས་

མཐའ་\ད་ཅགི་མའ།ི །ཡདི་མངནོ་དང་ནི་རང་རགི་�ན། །jང་ལ་མ་

ངསེ་པ་ཡནི་ལ།  །འཕགས་པའ་ིའདརི་བ;ན་ཡདི་མངནོ་ན།ི  །ཚད་

མར་རགིས་པའ་ིKན་ལས་ག]ངས། །ད་ེའrའ་ིརང་རགི་མངནོ་]མ་

ན།ི  །Kང་འཕནེ་པ་དང་གཅརེ་m་པའ།ི  །Vད་:་ིPསེ་དཔག་ཚད་མ་

དང་།  །ལགོ་པའ་ིཤསེ་པ་ལ་སགོས་པ།  །ཉམས་]་kངོ་བའ་ིརང་

རིག་དང་།  །རང་£ེ་Qེ་_ག་�་བ་ཡི།  །Vད་:ི་རང་རིག་Z་m་

དང་།  །ས་ོlའེ་ིVད་:་ིརང་རགི་ག ི །\ད་ཅགི་ཐ་མ་Z་m་མང་།  །

Fགོས་ཟནི་Fགོས་པའ་ིཚད་མནི་C།ི  །རགི་པ་བཅད་ཤསེ་:་ིམཚན་

ཉདི།  །དQ་ེན་མངནོ་]མ་Pསེ་དཔག་ག ི །Vན་=་zར་པའ་ིབཅད་

ཤེས་དང་།  །དེ་གཉིས་གང་cང་མ་ཡིན་པའི།  །བཅད་ཤེས་དང་

བཅས་ག]མ་=་ཡདོ།  །དང་པ་ོལ་ཡང་དབང་ཡདི་དང་།  །རང་རགི་

Eལ་འQོར་མངོན་]མ་Cི།  །བཅད་ཤེས་ལ་སོགས་=་མ་ཡོད།  །
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རམི་བཞནི་དབང་མངནོ་¦་པ་ོདང་།  །གཞན་སམེས་ཤསེ་པའ་ིམངནོ་

ཤེས་དང་།  །Vན་དང་iན་པའི་རང་རིག་དང་།  །wོབ་པའི་Eལ་

འQརོ་མངནོ་]མ་Cསི།  །\ད་ཅགི་གཉསི་པ་Z་mའ།ོ  །མངནོ་]མ་

\ད་ཅགི་གཉསི་པ་ན།ི  །ད་ེབཞ་ིགང་cང་མ་ཡནི་པའ།ི  །བཅད་ཤསེ་

]་ནི་འཇོག་:ང་cང་།  །གཉིས་པ་Pེས་དཔག་ཚད་མ་ཡི།  །\ད་

ཅིག་གཉིས་པ་Z་m་ཡིན།  །ག]མ་པ་མངོན་Pེས་སོ་སོ་ཡིས།  །

rངས་པའི་ངེས་ཤེས་Z་m་དང་།  །ཚད་མ་\ད་ཅིག་གཉིས་པ་

བཞིན།  །བN་ན་Fོག་པ་བཅད་ཤེས་དང་།  །Fོག་མེད་བཅད་ཤེས་

གཉིས་]་འ=ས།  །ལོག་ཤེས་མཚན་ཉིད་རང་གི་�ལ།  །sིན་ཅི་

ལགོ་g་འཛ�ན་པའ་ིTའོ།ོ  །དQ་ེན་Fགོ་པ་ལགོ་ཤསེ་དང་། །Fགོ་མདེ་

ལགོ་ཤསེ་གཉསི་]་ཡདོ།  །རང་ག་ིཞནེ་�ལ་ལ་འhལ་བའ།ི  །ཞནེ་

རིག་དང་པོའ �་མཚན་ཉིད་དང་།  །རང་གི་འཛ�ན་;ངས་ལ་འhལ་

བའི།  །གསལ་jང་ཅན་Cི་རིག་པ་དེ།  །Fོག་མེད་ལོག་ཤེས་:ི་

མཚན་ཉིད།  །དང་པོ་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི  །བདག་འཛ�ན་Eམ་

གཉསི་Z་m་དང་།  །གངས་ར་ིOནོ་པརོ་jང་བ་ཡ།ི  །དབང་ཤསེ་Z་

m་གཉསི་པ་ཡནི། །ཚད་མ་ཡདི་:་ིXན་སལེ་ལས། །ལགོ་Fགོ་Fགོ་

པ་ལགོ་ཤསེ་དང་།  །%་ོའདགོས་ག]མ་པ་ོདནོ་གཅགི་དང་།  །དནོ་

མ་ིའzར་C་ིཐ་ེཚ)མ་ཡང་།  །Fགོ་པ་ལགོ་ཤསེ་ཡནི་པར་ག]ངས།  །

རང་གི་�ལ་ལ་མཐའ་གཉིས་]།  །དོགས་པའི་སེམས་Hང་ཐེ་ཚ)མ་

;།ེ  །དནོ་འzར་མ་ིའzར་ཆ་མཉམ་པའ།ི  །ཐ་ེཚ)མ་ག]མ་ཡདོ་རམི་
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པ་བཞནི།  །%་མ་ིFག་གམ་�མ་པ་དང་།  །ད་ེབཞནི་Fག་གམ་�མ་

པ་དང་།  །Fག་གམ་མི་Fག་�མ་པའི་Tོའ།ོ  །ཐེ་ཚ)མ་ལ་ནི་!་ཉོན་

Cསི།  །fབ་པར་བཞདེ་དང་ཉནོ་མངོས་ཅན།  །ཡནི་མནི་གཉསི་]་

s་ེབའང་ཡདོ།  །རང་མཚན་དང་ན་ི^་ིམཚན་ཉདི།  །རམི་བཞནི་jང་

�ལ་Qདེ་པའ་ིT།ོ །མངནོ་]མ་དང་ན་ིFགོ་པ་འ།ོ །ད་ེཡང་Fགོ་_ལ་

མ་འhལ་བའ།ི  །རགི་པ་མངནོ་]མ་C་ིམཚན་ཉདི།  །དQ་ེན་དབང་

མངནོ་ཡདི་མངནོ་དང་།  །རང་རགི་Eལ་འQརོ་མངནོ་]མ་བཞ།ི  །

འhལ་V་བཞ་ི;་ེFནེ་དང་�ལ།  །གནས་དང་ད་ེམ་ཐག་®ནེ་ལའ།ོ  །

བདག་®ེན་དབང་པོ་ག�གས་ཅན་ལས།  །Hང་བའི་མངོན་]མ་

དབང་མངནོ་ཏ།ེ  །ད་ེལ་ག�གས་འཛ�ན་དབང་མངནོ་ནས།  །རགེ་Q་

འཛ�ན་པའ་ིདབང་མངནོ་བར། །¦་ཡདོ་ད་ེEམས་ར་ེར་ེལའང་། །ཚད་

མ་དང་ནི་བཅད་ཤེས་དང་།  །jང་ལ་མ་ངེས་པ་ག]མ་ཡོད།  །

བདག་®ེན་ཡིད་དབང་ལ་བFེན་ནས།  །Hང་བའི་མངོན་]མ་ཡིད་

མངནོ་ཏ།ེ །ག�གས་འཛ�ན་ཡདི་མངནོ་སགོས་¦་ཡདོ། །Fགོ་པ་དང་

_ལ་མ་འhལ་བའི།  །འཛ�ན་Eམ་རང་རིག་མངོན་]མ་;ེ།  །དེ་

གཉིས་ལ་ཡང་གོང་Zར་=།  །ཚད་མ་ལ་སོགས་ག]མ་ག]མ་

བཤད།  །ད་ེལ་Eལ་འQརོ་མངནོ་]མ་ན།ི  །བདག་®ནེ་ཞ་ིMག་�ང་

འ_ལེ་C།ི  །ཏངི་འཛ�ན་བaམོས་;བོས་ལས་Hང་བའ།ི  །འཕགས་

པའ་ིVད་:་ིམངནོ་]མ་ཡནི།  །Fནེ་C་ིa་ོནས་དQ་ེན་ན།ི  །ཉན་རང་

ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་ག]མ།  །ངོ་བོའ �་aོ་ནས་རེ་རེ་ལའང་།  །
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མཐངོ་aམོ་མ་ིwབོ་ལམ་དང་ག]མ།  །�ལ་C་ིa་ོནས་གཉསི་ཡནི་

ཏ།ེ  །ཇ་ིZ་ཇ་ི�དེ་མfནེ་པ་འ།ོ  །iགོ་sགོས་མངནོ་]མ་Zར་jང་

ན།ི  །འhལ་དང་�ན་�བོ་ཤསེ་པ་དང་།  །Pསེ་དཔག་Pསེ་]་དཔག་

ལས་Hང་། །rན་དང་མངནོ་འདདོ་ཅསེ་Q་འ།ོ །མངནོ་]མ་Zར་jང་

རབ་རབི་བཅས།  །ཞསེ་ག]ངས་དང་པ་ོ�ག་པ་ོན།ི  །Fགོ་པ་མངནོ་

]མ་Zར་jང་དང་།  །ཐ་མ་རབ་རབི་ཅན་C་ིT།ོ  །Fགོ་མདེ་མངནོ་

]མ་Zར་jང་;།ེ  །ག་ོདནོ་རགིས་Kན་སགོས་]་Zསོ།  །Fགོ་མདེ་

མངནོ་]མ་Zར་jང་དང་།  །མདེ་པ་གསལ་jང་ཅན་C་ིT།ོ  །Fགོ་

མདེ་ལགོ་ཤསེ་དནོ་གཅགི་ག ོ།ད་ེཡང་%་དནོ་འrསེ་cང་=། །འཛ�ན་

པའ་ིཞནེ་རགི་Fགོ་པ་;།ེ  །དQ་ེབ་Fགོ་པ་དནོ་མ~ན་དང་།  །Fགོ་པ་

དནོ་མ་ིམ~ན་དང་གཉསི། །མངི་�རོ་དནོ་�རོ་Fགོ་པ་གཉསི། །བu་

Fནེ་ཅན་C་ིFགོ་པ་དང་། །དནོ་གཞན་ལ་ན་ི%་ོའདགོས་དང་། །Íགོ་

g་zར་པའ་ིདནོ་ཅན་C།ི  །Fགོ་པ་ག]མ་སགོས་དQ་ེJལ་མང་།  །

གཞན་ཡང་ཐོས་བསམ་aོམ་ག]མ་Cི།  །Fོག་པ་ག]མ་ཡོད་དོན་

རམི་བཞནི། །%་^་ིཙམ་Cསི་འཛ�ན་པ་དང་། །དནོ་ལ་བསམས་ནས་

ངསེ་དེ་དང་།  །བསམ་Hང་དནོ་ལ་ཡང་ཡང་=།  །འrསི་པའ་ིགངོ་

སའ་ིཞནེ་རགི་ག ོ །ཚད་མའ་ིYངས་ལ་མང་Îང་ག ི །ལགོ་Fགོ་Hང་

Jལ་འདི་Z་;ེ།  །Kང་འཕེན་པ་དང་གཅེར་m་པས།  །མངོན་]མ་

ཚད་མ་གཅགི་ཙམ་འདདོ།  །Yངས་ཅན་པ་ན་ིམངནོ་Pསེ་དང་།  །%་

Hང་ཚད་མ་ག]མ་ཡིན་ཟེར།  །རིགས་པ་ཅན་པས་དེ་ག]མ་
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;ེང་།  །དཔེ་ཉེར་འཇལ་དང་བཞི་c་འདོད།  །Kལ་དཔོག་པ་ནི་དེ་

བཞ་ིདང་།  །དནོ་C་ིག་ོབའ་ིཚད་མ་དང་།  །དངསོ་པ་ོམདེ་པའ་ིཚད་

མ་དང་།  །�ག་པ་ོཁ་ོནར་Yངས་ངེས་ཟེར།  །ཙ་རི་ཀ་པས་དེ་�ག་

;ེང་།  །རིགས་པ་དང་ནི་མི་དམིགས་དང་།  །ཞེས་Yགས་པ་དང་

Lདི་པ་དང་།  །�མ་སམེས་པ་ཡ་ིཚད་མ་བཅས།  །བ>་གཅགི་g་ན་ི

Yངས་ངསེ་ཟརེ།  །རང་�གས་མངནོ་Pསེ་གཉསི་]་ངསེ།  །ད་ེལ་

གསར་=་མ་ིÏ་བའ།ི  །རགི་པ་ཚད་མའ་ིམཚན་ཉདི་ཡནི།  །དQ་ེན་

མངནོ་Pསེ་ཚད་མ་གཉསི།  །གཞན་ཡང་རང་ལས་ངསེ་པ་དང་།  །

གཞན་ལས་ངེས་:ི་ཚད་མ་གཉིས།  །%ས་བPོད་aོ་ནས་lེས་m་

དང་།  །ངག་དང་ཤསེ་པ་ཚད་མ་ག]མ།  །Fནེ་Fགས་ཡང་དག་ལ་

བFནེ་ནས།  །Íགོ་zར་དནོ་འཇལ་Pསེ་དཔག་;།ེ  །དQ་ེན་དངསོ་

;བོས་Yགས་པའ་ིདང་། །ཡདི་ཆསེ་Pསེ་དཔག་ག]མ་=་བཤད། །

Pསེ་དཔག་Pསེ་དཔག་ཚད་མ་གཉསི།  །དནོ་གཅགི་g་ན་ིཤསེ་པར་

Q།  །རང་ག་ིགཞལ་Qའ་ི�ལ་;ངེ་དནོ།  །Rབ་པ་མདེ་ན་མ་ིའHང་

བའ།ི །ངསེ་པ་རང་དང་གཞན་;བོས་:སི། །འrནེ་པའ་ིཚད་མ་རང་

ལས་དང་།  །གཞན་ལས་ངེས་:ི་ཚད་མ་ཡིན།  །རང་རིག་Eལ་

འQརོ་མངནོ་]མ་C།ི  །ཚད་མ་གཉསི་དང་Pསེ་དཔག་དང་།  །དནོ་

Qདེ་jང་ཅན་གམོས་པ་ཅན།  །གང་cང་zར་པའ་ིཚད་མ་¦།  །རང་

ལས་ངསེ་:་ིཚད་མ་ཡནི།  །གཞན་ལས་ངསེ་:་ིཚད་མ་ལ།  །%ས་

བPོད་aོ་ནས་དQེ་བ་ནི།  །དང་པོ་བ་དང་ཡིད་མ་གཏད།  །མངོན་
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]མ་འhལ་V་ཅན་དང་ག]མ། །jང་བ་རང་དང་བདནེ་པ་གཞན། །

^རི་ན་ིརང་དང་fད་པར་གཞན། །jང་བ་ཉདི་:ང་གཞན་ངསེ་:།ི །

ཚད་མ་ག]མ་སགོས་བཤད་མདོ་:།ི  །དངསོ་བFགས་fད་པར་s་ེ

བ་གཅསེ།  །གཞན་ལས་ངསེ་:སི་ཚད་མ་ལ།  །ཚད་མས་fབ་:ང་

ཆསོ་ད་ེལ།  །གཞན་ལས་ངསེ་:་ིཚད་མ་ལ།  །ད་ེལ་ཚད་མ་མ་ཡནི་

པས།  །fབ་པ་ལ་སགོས་ཞབི་ཆ་དགསོ།  །�ལ་ལ་jང་ག�ང་ཞནེ་

འpག་བཞ།ི །jང་�ལ་ག�ང་�ལ་དནོ་གཅགི་ཅངི་། །s་ིརལོ་�ལ་

ལ་མ་ིZསོ་པའ།ི  །Ð་ཤད་འཛག་jང་སགོས་མ་གཏགོས།  །ཤསེ་པ་

�ན་ལ་jང་�ལ་ཡདོ།  །ཞནེ་�ལ་Fགོས་པའ་ིaསོ་ཆསོ་ཏ།ེ  །Fགོ་

པ་དནོ་མ~ན་�ན་ལ་ཡདོ།  །འpག་�ལ་ཚད་མས་བཅད་དནོ་ཏ།ེ  །

ཚད་མ་དང་ན་ིད་ེiན་C།ི  །lསེ་m་�ན་ལ་ཡདོ་པ་ཡནི།  །Fགོ་པའ་ི

ཞནེ་�ལ་Fགོ་པ་ལ།  །jང་ཡང་ད་ེཡ་ིjང་�ལ་མནི།  །ད་ེབཞནི་ད་ེ

ཡ་ིjང་�ལ་ན།ི  །ཞནེ་ས་ཡནི་ཡང་ཞནེ་�ལ་མནི།  །དབང་མངནོ་

Eམས་ལ་དམགིས་®ནེ་དང་། །བདག་®ནེ་ད་ེམ་ཐག་®ནེ་ག]མ། །

ག�གས་འཛ�ན་དབང་པོའ �་མངོན་]མ་ལ།  །རང་གི་Eམ་པ་གཏོད་

Qདེ་:།ི  །®ནེ་ད་ེད་ེཡ་ིདམགིས་®ནེ་ཡནི།  །མཚན་གཞ་ིདཔརེ་ན་

ག�གས་Z་m།  །དེ་འrའི་དབང་མངོན་རང་དབང་=།  །lེད་Qེད་

®ེན་དེ་བདག་®ེན་ཏེ།  །~ན་མོང་~ན་མོང་མ་ཡིན་པའི།  །བདག་

®ནེ་གཉསི་ཡདོ་དང་པ་ོན།ི  །ད་ེཡ་ིབདག་®ནེ་ཡདི་དང་ན།ི  །གཉསི་

པ་མགི་དབང་Z་mའ།ོ །ད་ེའrའ་ིདབང་མངནོ་གསལ་རགི་g། །lདེ་
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པའི་®ེན་ནི་ག]མ་པ་;ེ།  །དེ་ཡི་O་ལོགས་དེ་མ་ཐག  །Hང་བའི་

ཡདི་ཤེས་Z་mའ།ོ  །ད་ེཡསི་%་འཛ�ན་སགོས་ལའང་འr།  །སམེས་

ཙམ་�གས་ལ་བདག་®ནེ་དང་།  །ད་ེམ་ཐག་®ནེ་ཕལ་ཆརེ་འr།  །

དམིགས་®ེན་ལ་ནི་དངོས་བཏགས་:ི།  །འཇོག་Jལ་མི་འrའི་fད་

པར་ཡདོ།  །འདརི་བ;ན་ཡདི་མངནོ་l་ེJལ་ལ།  །དབང་མངནོ་\ད་

ཅགི་གཉསི་པ་ཕན།  །ཡདི་མངནོ་དང་ན་ིདབང་ཡདི་གཉསི།  །ºལེ་

མར་lེ་དང་འYོས་ག]མ་དང་།  །Vན་Cི་ཡིད་མངོན་འདོད་Jལ་

Eམས།  །མ་ིའདདོ་རང་�གས་དབང་མངནོ་C།ི  །Vན་མཐའ་ཁ་ོནར་

l་ེབར་བཞདེ།  །Fགོ་བཅས་Fགོ་མདེ་fད་པར་ཡང་།  །ཕལ་ཆརེ་

གངོ་�སོ་ཤསེ་པར་�ས།  །དབང་ཤསེ་དང་ན་ིམངནོ་]མ་གཉསི།  །

Fགོ་མདེ་ཤསེ་པ་ཁ་ོན་ཡནི།  །ཡདི་ཤསེ་ལ་ན་ིFགོ་བཅས་དང་།  །

Fགོ་མདེ་ཤསེ་པ་གཉསི་]་ཡདོ།  །སམེས་དང་སམེས་ལས་Hང་བ་

ནི།  །སེམས་དང་ཡིད་དང་Eམ་ཤེས་Eམས།  །དོན་གཅིག་མིང་གི་

Eམ་Yངས་ཡིན།  །དQེ་ན་མིག་གི་Eམ་ཤེས་ནས།  །ཡིད་:ི་Eམ་

ཤསེ་བར་�ག་ཡདོ།  །སམེས་Hང་¦་བ>་!་གཅགི་;།ེ  །�ན་འY་ོ

¦་དང་�ལ་ངསེ་¦།  །དགེ་བ་བ>་གཅགི་!་ཉནོ་�ག  །ཉ་ེཉནོ་ཉ་ི�་

གཞན་འzར་བཞའི།ོ  །ཚ)ར་བ་འ=་ཤསེ་སམེས་པ་དང་།  །ཡདི་ལ་

Qདེ་དང་རགེ་པ་¦།  །གཙ)་སམེས་�ན་C་ིའཁརོ་=་ན།ི  །འY་ོsརི་

�ན་འYོ་ཞེས་Qའ།ོ  །འ=ན་པ་མོས་པ་rན་པ་དང་།  །ཏིང་འཛ�ན་

ཤསེ་རབ་¦་པ་ོ�ལ།  །Q་ེ_ག་པ་ལ་འpག་ངསེ་sརི།  །�ལ་ངསེ་
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ཞསེ་པར་བཤད་པ་ཡནི།  །དད་དང་ང་ོཚ་ཤསེ་¡ལེ་ཡདོ།  །འདདོ་

ཆགས་དང་ན་ིཞ་ེ£ང་དང་།  །གཏ་ིXག་མདེ་པའ་ིདག་ེ!་ག]མ།  །

བ!ནོ་འRས་ཤནི་�ངས་བག་ཡདོ་དང་། །བཏང་�མོས་Eམ་པར་མ་ི

འཚ�་Eམས།  །གཉནེ་པ་ོང་ོབ་ོམJངས་iན་སགོས།  །ཅ་ིརགིས་a་ོ

ནས་དག་ེབའ།ོ །འདདོ་ཆགས་ཁངོ་¡་ོང་Kལ་དང་། །མ་རགི་ཐ་ེཚ)མ་

Z་བ་�ག  །!་ཉོན་ཡིན་ཏེ་སེམས་Vད་ནི།  །ཉནོ་མོངས་Qེད་པའི་

གཙ)་བ་ོའ།ོ  །¡་ོབ་ཁནོ་འཛ�ན་འཆབ་དང་འཚ�ག  །`ག་དགོ་སརེ་j་

�་དང་གཡ།ོ  །Kགས་དང་Eམ་འཚ�་ང་ོཚ་མདེ།  །¡ལེ་མདེ་Ñགས་

´དོ་མ་དད་དང་།  །ལ་ེལ་ོབག་མདེ་བPདེ་ངས་དང་།  །ཤསེ་བཞནི་

མ་ཡནི་Eམ་གཡངེ་བཅས། །ཉ་ི�་!་ཉནོ་འཕལེ་l་ེདང་། །ཉ་ེsརི་ཉ་ེ

བའི་ཉོན་མོངས་སོ།  །གཉིད་འCོད་Fོག་ད»ོད་གཞན་འzར་ཏེ།  །

�ན་wོང་མJངས་iན་ཅི་རིགས་:ིས།  །དགེ་དང་མི་དགེ་�ང་མ་

བ;ན།  །གཞན་དང་གཞན་=་zར་བའ།ོ  །མད་ོ£་ེ^དོ་པའ་ིདm་མ་

པ། །ཐལ་འzར་བ་དང་Q་ེ�་ག]མ། །མངནོ་]མ་ལ་ན་ིདབང་ཡདི་

དང་།  །Eལ་འQརོ་མངནོ་]མ་ག]མ་འདདོ་ད།ེ  །རང་རགི་མངནོ་

]མ་ཁས་མི་ལེན།  །མད་ོ£ེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ།  །Eལ་འQོར་

^དོ་པའ་ིདm་མ་པས།  །དབང་མངནོ་ཡདི་མངནོ་རང་རགི་དང་།  །

Eལ་འQོར་མངོན་]མ་བཞིར་བཞེད་དོ།  །འདིར་ནི་མང་=་དོགས་

པའ་ིsརི།  །ཕལ་ཆརེ་µང་Yངས་ཙམ་ཞགི་བ;ན།  །ས་ོསའོ �་མཚན་

གཞི་ག་ོདོན་སོགས།  །^ི་དོན་རིགས་Kན་སོགས་ལ་Zོས།  �ས་
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པ།  །Tོ་Yོས་ཞིབ་མོས་Tང་དོར་Cི།  །Tོ་ཡི་Ò་རིས་འQེད་པའི་

sིར།  །T་ོརིག་£ོམ་ཚ�ག་མདོར་བNས་འདི།  །T་ོབཟང་མིང་ཅན་

ཞིག་གིས་བཀོད།  །འདིར་འབད་དགེ་བས་འY་ོབ་�ན།  །ལེགས་

ཉསེ་Z་བའ་ིམགི་s་ེནས།  །མ་ནརོ་ལམ་བཟང་མཐར་sནི་ཏ།ེ  །�ན་

མfནེ་ག་ོའཕང་Ãར་ཐབོ་ཤགོ །Jལ་འད་ིMག་བསམ་དག་ེབ་ཅན། །

དགེ་wོང་ངག་དབང་བཟོད་པ་ཡིས།  །མ~ན་®ེན་�ར་ཏེ་པར་=་

བ8བས།  །འདསི་མཚ)ན་=ས་ག]མ་དག་ེབའ་ིམ~ས།  །ཚ�་འདའི་ི

ཕ་མས་ཐགོ་rངས་པའ།ི  །མཁའ་མཉམ་འY་ོབ་མ་�ས་པ།  །དལ་

འQོར་Fེན་བཟང་རིམ་བVད་ནས།  །}་ག]མ་གོ་འཕང་Ãར་ཐོབ་

ཤགོ ། 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༄༅། །uབ་བstན་རིས་མེད་rgyས་པའི་sོmན་ 
ལམ་drང་srོང་བདེན་པའི་དbyངས་ 

sན་བuགས་སོ། ། 
~བ་བ;ན་རསི་མདེ་Kས་པའ་ི�ནོ་ལམ། 

༄༅། །}་བཞའི་ིབདག་ཉདི་�ན་མfནེ་ཉ་ིམའ་ིགཉནེ། ། 

ཚ�་འདོ་དཔག་མདེ་འཕགས་མཆགོ་^ན་རས་གཟགིས། ། 

འཇམ་དQངས་གསང་བདག་%ལོ་མ་¡་ོགཉརེ་ཅན། ། 

Kལ་དང་Kལ་Lས་སམེས་དཔའ་ིཚ)གས་Eམས་དང༌། ། 

གཏད་རབས་ཆ་ེབ=ན་Kན་�ག་མཆགོ་གཉསི་པ།ོ ། 

Rབ་ཆནེ་བKད་>་གནས་བFན་བ>་�ག་སགོས། ། 

བ;ན་དང་འY་ོལ་གཅགི་g་ཕན་བཞདེ་པ། ། 

lསེ་མཆགོ་སམེས་དཔའ་མ་�ས་དགོངས་]་གསལོ། ། 

~བ་པ་མཆགོ་གསི་Yངས་མདེ་བ\ལ་པ་c། ། 

བསདོ་ནམས་ཡ་ེཤསེ་ཚ)གས་གཉསི་རབ་�གོས་ཏ།ེ ། 

མfནེ་བ!་ེ�ས་པ་མཐར་སནོ་བདནེ་པའ་ིམ~ས། ། 

ཡངོས་�གོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 

གངས་རའི་ིÁངོས་]་~བ་བ;ན་jང་བའ་ིa།ོ ། 

ཐོག་མར་འQདེ་མཛད་མཁན་wབོ་ཆསོ་Kལ་ག]མ། ། 

ལ་ོཔཎ་རགི་འཛ�ན་P་ེའབངས་~གས་བlདེ་མ~ས། ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 
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K་ཆནེ་བཀའ་ཡ་ིནོར་mའ་ིiངི་ཁང་=། ། 

ཟབ་མའོ �་8བ་£་ེཆསོ་:་ིགཏརེ་ཆནེ་པ།ོ ། 

ཟབ་ཡངས་�ངི་ཏགི་འདོ་Eནོ་རབ་g་འཚ�ར། ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 

ཀ་དག་འདོ་གསལ་�ངི་པའོ �་Óངོ་ཆནེ་པརོ། ། 

འཁརོ་འདས་ཆསོ་�ན་Ôབ་+བ་ཐགེ་པའ་ི!།ེ ། 

�ན་བཟང་གདདོ་མའ་ིKལ་སར་བYདོ་པའ་ིཐབས། ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 

ཟབ་མའོ �་Z་དང་K་ཆནེ་^དོ་པའ་ིབVད། ། 

ཡངོས་ཛ)གས་གདམས་པའ་ིམཛ)ད་མངའ་ཨ་Õ་ིཤ  ། 

Kལ་བའ་ིའHང་གནས་ལས་འངོས་གདམས་པའ་ིLལོ། ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 

£་ེjདོ་ག]མ་Cསི་བNས་པའ་ིKལ་བའ་ིབཀའ། ། 

གདམས་པ་lསེ་m་ག]མ་=་ལགེས་བ%གིས་པ། ། 

M་ཆསོ་བ=ན་བཀའ་གདམས་གསརེ་C་ི`ེང༌། ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 

%་�ར་མར་པ་བཞད་པ་u་ོP་ེསགོས། ། 

Qནི་�བས་འHང་གནས་བཀའ་བVད་ནོར་mའ་ིམཛ)ད། ། 

མJངས་མདེ་རམི་Qནོ་བཀའ་Lལོ་�ད་Hང་བ། ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 
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འཁརོ་འདས་ཆསོ་�ན་Mན་lསེ་སམེས་:་ིམདངས། ། 

སམེས་ཉདི་vསོ་_ལ་ཆསོ་}འ་ིང་ོབརོ་Fགོས། ། 

jང་Lདི་འཁརོ་འདས་�ན་fབ་sག་K་ཆ།ེ ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 

s་ིནང་རགི་གནས་མད་ོOགས་གyང་བKའ་ིགནད། ། 

འཆད་!དོ་!མོ་པས་~བ་བ;ན་lངོ་མཁས་པ། ། 

M་རགིས་འཁནོ་;ནོ་བ!་ེཆནེ་ས་l་པ། ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 

ག]ང་ངག་�ན་བVད་ཚད་མ་བཞ་ིiན་C།ི ། 

V་ལམ་འ_ས་mའ་ིཉམས་ལནེ་ཆསེ་ཟབ་གནད། ། 

Eལ་འQརོ་དབང་Öག་fད་ཆསོ་གདམས་པའ་ིLལོ། ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 

ཟབ་མ་ོདm་མའ་ིZ་དང་ཉརེ་འ_ལེ་བའ།ི ། 

གསང་ཆནེ་u་ོP་ེཐགེ་པའ་ིརམི་གཉསི་ལམ། ། 

ཟབ་གསལ་ºལེ་མཁས་T་ོབཟང་Kལ་བའ་ིབ;ན། ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 

£་ེjདོ་ག]མ་དང་Vད་£་ེབཞ་ིཡ་ིདནོ། ། 

ཡངོས་�གོས་ལམ་C་ིང་ོབ་ོག་ོརམི་Eམས། ། 

མ་ནརོ་ཉམས་]་ལནེ་པའ་ི�གས་བཟང་མཆགོ ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 
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མད་ོVད་གཞན་དང་བཤད་Lལོ་མ་ིམJངས་པའ།ི ། 

s་ིནང་གཞན་ག]མ་=ས་:་ིའཁརོ་ལ་ོཡ།ི ། 

�ང་Fགོས་བཀའ་བབས་m་ཇ་ོ�གས་�ང་གི ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 

མདརོ་ན་བཤད་པའ་ིཀ་ཆདེ་Eམ་བ>་དང༌། ། 

8བ་བVད་ཤངི་F་^་ིདང་ཞ་ིQདེ་སགོས། ། 

མད་ོOགས་�ང་འ_ལེ་མན་ངག་=་མས་Öག ། 

གངས་Áངོས་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 

བ;ན་འཛ�ན་ཞབས་བFན་~ཊ་མ~ན་དག་ེའ=ན་Eམས། ། 

བ;ན་པ་འཁརོ་ལ་ོག]མ་Cསི་lངོ་བ་དང༌། ། 

བ;ན་ལ་དད་པའ་ིlསེ་mས་ས་;ངེ་fབ། ། 

རསི་མདེ་Kལ་བ;ན་�ན་རངི་འབར་zར་ཅགི ། 

འཇགི་Fནེ་�ན་g་དམག་འhག་X་ག་ེདང༌། ། 

ག=ག་×བ་བསམ་�རོ་མངི་ཡང་མ་ིYགས་ཤངི༌། ། 

ཡདི་ཅན་Qམས་iན་jདོ་བ>ད་དག་ེམཚན་འཕལེ། ། 

བད་ེདགའ་K་མཚ)ས་sགོས་�ན་fབ་zར་ཅགི ། 

བདག་:ང་དངེ་ནས་ཡངོས་�གོས་བ;ན་པའ་ིལམ། ། 

K་ཆནེ་སམེས་བlདེ་ཟབ་མ་ོZ་བ་ལ། ། 

ཐོས་བསམ་aམོ་པས་གཅགི་g་བ!ནོ་པ་ཡསི། ། 

འ`ལ་�ན་གཏན་བདའེ་ིས་ལ་Ãར་རགེ་ཤགོ ། 
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ནམ་མཁའ་ིམཐས་གgགས་zར་པའ་ིསམེས་ཅན་sརི། ། 

~བ་དབང་Kལ་Lས་ཡདི་འངོ་^དོ་པ་ལ། ། 

yམ་དང་ངན་ཞནེ་ལ་ེལ་ོམདེ་པ་དང༌། ། 

ཡདི་ཆསེ་འ=ན་པའ་ིv་ོདགས་འpག་པར་ཤགོ ། 

བདག་ག་ི�ས་དང་ལངོས་^དོ་དག་ེབ་Eམས། ། 

མ་Eམས་བད་ེབའ་ིV་c་འzར་བ་དང༌། ། 

ད་ེདག་�ན་C་ིNག་�ན་གང་མཆསི་པ། ། 

ད་ེ�ན་བདག་ལ་ཡངོས་]་�ནི་པར་ཤགོ ། 

བདག་ན་ིམཐངོ་ཐསོ་rན་དང་མསོ་Qདེ་པ། ། 

�ན་:ང་བད་ེདགའ་ིདཔལ་ལ་^དོ་པ་དང༌། ། 

�དོ་དང་uགེ་འཚ)ག་མ་ི�ན་%གོ་Qདེ་པའང༌། ། 

ཐམས་ཅད་Qང་+བ་ལམ་C་ི\ལ་iན་ཤགོ ། 

མདརོ་ན་ཇ་ིLདི་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། ། 

འY་ོབའ་ིNག་བOལ་གནས་པ་ད་ེLདི་=། ། 

བདག་:ང་གནས་ཏ་ེདངསོ་དང་བVད་པ་ཡསི། ། 

ཕན་བདའེ་ིQདེ་པ་ོཉདི་=་འzར་བར་ཤགོ ། 

ཅསེ་པ་འད་ིཡང༌།  ཚད་མདེ་~གས་Pའེ་ིབདག་ཉདི་ཇ་ིZ་ཇ་ི�དེ་:་ི

ཆོས་�ན་�་མ་Z་mར་གཟིགས་ནས་འ`ིན་ལས་ནམ་མཁའ་ཇི་Lིད་

བར་�ན་ནས་འ`ོ་ཞིང་འpག་པའི་;ོན་པ་སངས་Kས་བཅོམ་iན་
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འདས་:་ིབ;ན་པ།  ཐགེ་པ་ཆ་ེ+ང་Oགས་དང་བཅས་པ་ཡངོས་]་

�ོགས་པ།  ཆོས་iན་གངས་ཅན་པའི་གཅེས་ནོར་g་zར་པ་འདི་

ལ།  =ས་O་sིར་༧Kལ་བའི་དམ་ཆོསའཛ�ན་པའི་�ོན་ལམ་Cི་མ~་

Rབ་པའི་བ;ན་འཛ�ན་lེས་ཆེན་དམ་པ་རང་རང་གིས་བ;ན་པ་

འཛ�ན་lོང་ºེལ་;ངས་བཞེད་Vན་མི་འr་བའི་མིང་བu་སོ་སོར་

ཆགས་པའི་གངས་Áོངས་རིས་མེད་Kལ་བ;ན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་

=ས་:ི་མཐར་ཡང་^ི་aོས་ག=ལ་Qའི་བསོད་ནམས་:ི་དཔལ་=་

ཉམས་པ་མེད་པར་དར་འཕེལ་�ན་གནས་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་

�ནོ་ལམ་འད་ིའr་ཞགི་Hང་ན་�མ་པ་Oར་ནས་ཡདོ་Xས་ཐགོ  བར་

འ_གོ་+་བཟང་འ`ནི་ལས་K་མཚ)་དང༌།  དད་iན་དནོ་གཉརེ་ཅན་

འགས་བ}ལ་མ་Hང་བ་དང༌།  Mག་པར་O་འzར་བ;ན་པའི་

གསལ་Qེད་རིས་མེད་Kལ་བ;ན་ལ་~གས་བ!ོན་ཉམས་བཞེས་

མཛད་ཅིང༌།  T་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ནས་བVད་པའི་�ད་

འ=ལ་Cི་£ོམ་Vན་འཛ�ན་lོང་ºེལ་བའི་འ=ལ་འཛ�ན་ཆེན་པོ་ཛ་རོང་

Ø་དེÔ་འhལ་ཞིག་ངག་དབང་ཆོས་:ི་Tོས་Yོས་རིན་པ་ོཆེའི་ཞལ་O་

ནས་བ}ལ་མ་མཛད་པ་Zར།  ;ནོ་པའ་ིཆསོ་Jལ་ལ་ཤསེ་ནས་དད་

པ་ཐོབ་ཅིང༌།  རིས་མེད༧Kལ་བའི་བ;ན་པར་དག་jང་མོས་�ས་

ཐོབ་;ེ་ཐོས་བསམ་aོམ་པའི་བ!ོན་པ་Âར་ལེན་པ་�:འི་དགེ་�ོང་

བ;ན་འཛ�ན་K་མཚ)ས།  ཡོངས་Yགས་;ོན་པ་k་ངན་འདས་ལོ་

   ༢༥༤༣     བདོ་Kལ་ལ་ོ   ༢༡༢༦   རབ་Hང་བ>་བ=ན་པའ་ིས་
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ཡསོ་�་    ༡   ཚ�ས་    ༡༣   s་ིལ་ོ    ༡༩༩༩   �་   ༢   ཚ�ས་

   ༢༨   ཉནི་འཕགས་�ལ་ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་£་ེཀང་ར་�ངོ་ཁངོས་u་

རམ་ས་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་eིང་=་_ིས་པ་དེ་དེ་བཞིན་=་འRབ་པ་

Kལ་བ་Lས་དང་བཅས་པས་Qིན་Cིས་བ�བ་g་གསོལ།  དགེ་

ལགེས་འཕལེ། །
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