༄༅༎ ། ོགས་པ་ ན་པོ་ ང་ ན་ ང་ ག་
་ ན་འ འི་ངག་འདོན་ གས་
་བ བས་པ་ མ་མ ན་

ལམ་བཟང་ ་བ་བ གས་སོ།
şƂƈƅƇƋƈƂƌƊƘƆ ŬƐƏƙ Ƈ şƎƂſƂƁƂƊƅƛ
ŬƍƂƁſŽƍƅƏƂƈƙƊƘƂ ŬƍŽƇƏƅƇƅ
ŮƂƍƁƂƔƊƋƆ ŮƐƖƊƋƎƏƅ
ūžƕƅƍƊƋƀƋ ŬƍƋƎƏƍŽƊƎƏſŽ
şƂƈƅƇƋƀƋ ŤŽſƂƍƕƂƊƅƜ

šƄƋƀƌŽ ŴƂƊƌƋ ŨƋƊƀƔƂƊ ŪƙƅƊƀƏƅƇ ŪƝƊƁƍƋ
ŝſƏƋƍ šƋƁƍƐžƔƂƊ šƃƅƀƉƂ ůƍƅƊƈƂ ūƄƂƍ Ǆ
ŬƂƍƂſƋƁ ūƍƁƃƂƊ ŪŽƉƁŽƇ ůƋƊƌŽ šƋƍƁƃƂ
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$POUFOUT


ŬƍƅƄƘſŽƊƅƂ



 ŴƂƏƘƍƂ ƉƘƎƈƅ ƋƏſƈƂƇŽƛƖƅƂ ƋƏ ƎŽƉƎŽƍƘ
 ŮſƋžƋƁƘ ƅ ƌƍƂƅƉƐƖƂƎƏſŽ ƔƂƈƋſƂƔƂƎƇƋƆ ƃƅƄƊƅ
 ŪƂƌƋƎƏƋƜƊƎƏſƋ ƃƅƄƊƅ                 
 ŤŽƇƋƊ ƌƍƅƔƅƊƘ ƅ ƎƈƂƁƎƏſƅƜ žƂƄƋƕƅžƋƔƂƊ    
 ťƄƙƜƊƘ ƎŽƉƎŽƍƘ                     

















 ŬƍƅžƂƃƅƖƂ



 ŞƋƁƒƅƔƅƏƏŽ



 ūƔƅƖƂƊƅƂ şŽƁƃƍŽƎŽƏƏſƘ



 ŬƋƁƊƋƕƂƊƅƂ ũŽƊƁŽƈƘ
 ŬƋƁƊƋƕƂƊƅƂ ƉŽƊƁŽƈƘ ŪƅƍƉŽƊŽƇŽƅ          
 ŬƋƁƊƋƕƂƊƅƂ ƉŽƊƁŽƈƘ ŮŽƉžƋƀŽƇŽƅ          
 ŬƋƁƊƋƕƂƊƅƂ ƉŽƊƁŽƈƘ šƒŽƍƉŽƇŽƅ           






 ŬƋƍƋƃƁƂƊƅƂ ƊŽƇƋƌƈƂƊƅƜ ŧƐƎŽƈƅ ŴƋƁ





 ŠƐƍƐ ŦƋƀŽ
 şƅƄƐŽƈƅƄŽƓƅƜ       
 ŮƂƉƅƎƏƍƋƔƊŽƜ ƉƋƈƅƏſŽ 
 ŮƂƉƙ ſƂƏſƂƆ         
 ŮƋƄƍƂſŽƊƅƂ šƋƎƏƅƃƂƊƅƆ
 ŞƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ      
 ŭŽƎƏſƋƍƂƊƅƂ        










































 ŤŽƇƈƛƔƂƊƅƂ
 ũƋƈƅƏſŽ ƇƋƍƂƊƊƋƉƐ ƐƔƅƏƂƈƛ               
 ŬƋƎſƜƖƂƊƅƂ ƄŽƎƈƐƀ                     
 ūƎƋžƘƂ žƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ                 








































































































 ũƋƈƅƏſƘ ƅ žƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ
 ũƋƈƅƏſŽ ƈƅƊƅƅ ƌƂƍƂƁŽƔƅ              
 ŞƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ ƚƏƋƆ ƃƅƄƊƅ            
 ŞƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ Ƌ ƌƍƋƉƂƃƐƏƋƔƊƋƉ ƎƋƎƏƋƜƊƅƅ
 ŞƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ Ƌ ƎƈƂƁƐƛƖƂƆ ƃƅƄƊƅ      
 ũƋƈƅƏſŽ Ƌž ƅƎƌƋƈƊƂƊƅƅ žƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƆ   
 ŴƂƏƘƍƂ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƜ
 ŬƋƎſƜƖƂƊƅƂ şŽƄƘ       
 ůŽƆƊƋƂ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƂ      
 ŬƋƎſƜƖƂƊƅƂ ũƐƁƍƋƎƏƅ    
 ŮƅƉſƋƈƅƔƂƎƇƋƂ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƂ
 ŮƏŽƁƅƜ ƍŽƎƏſƋƍƂƊƅƜ     

















































































































༄༅། གདོད་ནས་མངནོ་ མ་སངས་ ས་ ང་གང་ལ་གང་འ ལ་ག གས་ ་འགགས་པ་ ད།
་ཚོགས་ ་འ ལ་ མ་ཡང་ ང་ཁམས་ ་མ ད་ག གས་དང་འ ན་པ་ ལ།
་ ་ག གས་ ་ ང་ཡང་མ ན་བ

་འོད་ ར་ ོང་འབར་ ལ་བ་ད ས།

་འ ་ཙམ་ ་མ་ ན་གཏན་ ་ བས་ ་ ད་བ ན་ ན་ ས་ ོབས།

ŲƋƏƜ ƌƍƋƎſƂƏƈƂƊ Ǝ ƎŽƉƋƀƋ ƊŽƔŽƈŽ ƏƘ ƊƂ ƌƂƍƂƎƏŽƂƕƙ ƌƍƅƊƅƉŽƏƙ
ƑƋƍƉƘ ƁƈƜ ƌƍƅƍƐƔƂƊƅƜ ƇŽƃƁƋƀƋ ſ ƂƀƋ ƈƅƔƊƘƆ ƎƌƋƎƋž ŲƋƏƜ ſƅƁƂƊ
ƇŽƇ ƔƐƁƂƎƊƘƉ ƋžƍŽƄƋƉ ſƋƄƊƅƇƕƅƂ ƑƂƊƋƉƂƊƘ ƏƘ ƊŽ ƎŽƉƋƉ ƁƂƈƂ
ƎſƋžƋžƁƂƊ ƋƏ ƎƇŽƊƁƒ ƚƈƂƉƂƊƏƋſ ƔƐſƎƏſ ƅ ƓƂƌƈƜƊƅƆ ŲƋƏƜ ƏƘ ƌƋƜſƅƈƎƜ
ſ ƔƂƈƋſƂƔƂƎƇƋƉ ƏƂƈƂ ſ ƁƂƆƎƏſƅƏƂƈƙƊƋƎƏƅ ƏƘ ŞƐƁƁŽ ƎſƂƏƜƖƅƆƎƜ
ƏƘƎƜƔŽƉƅ ƈƐƔƂƆ ſƎƂſƂƁƂƊƅƜ ƅ ƎƔŽƎƏƙƜ ŪƂ ƏƋƈƙƇƋ ſ ƚƏƋƆ ƃƅƄƊƅ ƊƋ
ſƎƂƀƁŽ Ɯ ƌƍƅƊƅƉŽƛ ſ ƏƂžƂ ƌƍƅžƂƃƅƖƂ ŧƒƙƂƊƓƂ ūƄƂƍ ƊŽƌƋƈƊƅ ƉƂƊƜ
ƎſƋƅƉƅ žƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƜƉƅ

་ལ་འ ར་ ོགས་པ་ ན་པོ་ ང་ ན་ ང་ ག་ ་ ན་ ་འ ་བ ་ངག་འདོན་ གས་ ་བ བས་པ་ལ།
ŤƁƂƎƙ ƌƋƁƀƋƏƋſƈƂƊŽ ƌƍŽƇƏƅƇŽ šƄƋƀƔƂƊ ŨƋƊƀƔƂƊ ŪƙƅƊƀƏƅƇ ŪƂƊƁƍƋ



ŞƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƂ ƍƂƔƅ
ༀ་ ཿཧཱུྂ།

་དབང་རྂ་ ག་ལས་ ང་ ས་བ གས་ནས།

འོད་དམར་ མ་པ ་ ོ་ ་ ་ག མ་ བས།
་ ་ ་

་མཐའ་ ར་ ན་འ ལ་ ང་།

་ ག་ ང་བ་ ་

་ ག་འ ་ལས།

འོད་འ ོས་ ལ་བ་ ས་བཅས་མ ད་པས་མ ས།
ར་འ ས་ངག་ བ་དག་ནས་ག ང་ ོ་

།

ན་ བས་ད ས་ བ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འ ར།
0. " ŲŰũ
ūƀƊƂƉ ſƋƄƊƅƇŽƛƖƅƉ ƅƄ ƎƈƋƀŽ ŭŽƉ ƎƃƅƀŽƂƏƎƜ ƜƄƘƇ
şƋƄƊƅƇŽƂƏ ƏƍƂƒƇƋƊƂƔƊŽƜ ſŽƁƃƍŽ ƅƄ ƇƍŽƎƊƋƀƋ ƎſƂƏŽ
ŮŽƊƎƇƍƅƏƎƇƅƂ ƀƈŽƎƊƘƂ ƅ ƎƋƀƈŽƎƊƘƂ ƋƇƍƐƃƂƊƘ ƉŽƊƏƍƋƆ
ŮƐƖƊƋƎƏƅ şƄŽƅƉƋƄŽſƅƎƅƉƋƀƋ ŬƍƋƅƎƒƋƃƁƂƊƅƜ
ťƄ ƎƈƋƀƋſ ƌƋƁƋžƊƘƒ ƃƂƉƔƐƃƊƋƉƐ ƋƃƂƍƂƈƙƛ
ŭŽƎƌƍƋƎƏƍŽƊƜƂƏƎƜ ƎſƂƏ ƎſƂƍƕŽƛƖƅƆ ƍŽƁƐƛƖƅƂ
ƌƋƁƊƋƕƂƊƅƜ ŞƐƁƁŽƉ ƅ ŞƋƁƒƅƎŽƏƏſŽƉ
ŮƋžƅƍŽƂƏƎƜ ƋžƍŽƏƊƋ ƋƔƅƖŽƂƏ ƋƉƍŽƔƂƊƅƜ ƍƂƔƅ ƋžƍƂƏŽƛƏƎƜ
şƎƂ žƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƜ ƅ ƎƅƁƁƒƅ ſŽƁƃƍƊƋƆ ƍƂƔƅ



ũŽƊƏƍŽ ŠƈŽƎƊƘƒ
ཨ་ །

་ །

་ །

་ །

་ །

་ །

་ །

་ཨཿ

ŝ ŽŽ ť ƅƅ Ű ƐƐ ŭƅ ƍƅƅ Ũƅ ƈƅƅ ź ƚƚ ū ƋƋ ŝƉ ŝ

ũŽƊƏƍŽ ŮƋƀƈŽƎƊƘƒ
ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་།
ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ།
ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ།
ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན།
པ་ཕ་བ་བྷ་མ།
ཡ་ར་ལ་ཝ།
ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵཿ
ŧŝ ŧŲŝ Šŝ ŠŲŝ Ūŝ
ųŝ ųŲŝ šŤŝ šŤŲŝ ŪŹż
ůŭŝ ůŲŭŝ šŭŝ šŲŭŝ Ūŭŝ
ůŝ ůŲŝ šŝ šŲŝ Ūŝ
Ŭŝ ŬŲŝ Şŝ ŞŲŝ ũŝ
ż ŭŝ Ũŝ şŝ
Ŷŝ ŧŲŝ Ůŝ Ųŝ ŧŶŝ
 ƍŽƄ



 ƍŽƄ

ũŽƊƏƍŽ şƄŽƅƉƋƄŽſƅƎƅƉƋƀƋ ŬƍƋƅƎƒƋƁƃƂƊƅƜ
ༀ་ ་དྷ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
་

་

་ ་ག་ཏོ་ ་ཝ་དཏ།

་ཡོ་ ་རོ་དྷ་ ་ ་ ་ ་མ་ ་ ་མ་ཎཿ ་ །

ūũ ŦŢšŲŝŭũŝ ŲŢůŰŬŭŝŞŲŝşŝ
ŲŢůŰŪůŢŧŲŝŪ ůŝůŲŝŠŝůū
ŲŝŦūşŝšŝů ůŢŧŲŝŪųŝŦū ŪťŭūšŲŝ
źşŝũşŝšť ũŝŲŝŵŭŝũŝŪŝ ŮūŲŝ

 ƍŽƄ

ũŽƊƏƍƘ ŰƎƅƈƂƊƅƜ ŤŽƎƈƐƀ
ༀ་ས ་ར་ས ་ར་ ་མ་ ་ ་ར་མ་ ་ཛ ་ཧཱུྂ།
ༀ་ ་ར་ ་ར་ ་ ་ན་ ་ར་མ་ ་ཛ་བ་ཧཱུྂ།
ūũ ŮŝũŞŲŝŭŝ ŮŝũŞŲŝŭŝ
şťũŝŪŝ Ůŝŭŝ ũŝŲŝ šŤŝũŞŲŝ ŲŰũ
ūũ ũŝŭŝ ũŝŭŝ şťũŝŪŝ
ŧŝŭŝ ũŝŲŝ šŤŝŞŝ ŲŰũ
 ƍŽƄ
ༀ་ ་ ་ར་མ་ ་ ་བ ་ ་ ་ ་ །
ཿབ ་ ་ ་མ ་དྷ་ར་བ ་ ་ༀ།

ūũ ŭŰųť ŭŝũŝŪť ŬŭŝşŝŭšŝŢ ŮūŲŝ
Ųŭť ŞŝšŤŭŝ šŤťŲŝ
ũŝŪůŭŝ šŲŝŭŝ şŝŭšŲŝŪť ūũ
 ƍŽƄŽ
་དམ་ ་བ ས་པ ་ཐོག་མར་འ ་དང་ད ངས་གསལ་ ན་ ང་བཅས་བ ས་པས་ ང་བ་ ན་ ས་བ བས་པ་དང་།

བ་ན་ ས་པ ་མ ་ ད་པར་ག ངས་སོ།

བས་ ་ཁ་ཟས་ལའང་བཏབ་

šƈƜ žƈŽƀƋƎƈƋſƈƂƊƅƜ ƔƂƏƋƇ ƌƂƍƂƁ ƊŽƔŽƈƋƉ ƍƂƓƅƏŽƓƅƅ ťƁŽƉŽ ƍƂƓƅƏƅƍƐƆ ƚƏƐ ƉŽƊƏƍƐ
ſƉƂƎƏƂ Ǝ ƀƈŽƎƊƘƉƅ ƅ ƎƋƀƈŽƎƊƘƉƅ ƅ ƉŽƊƏƍƋƆ ſƄŽƅƉƋƄŽſƅƎƅƉƋƀƋ ƌƍƋƅƎƒƋƃƁƂƊƅƜ ůŽƇƃƂ
ƍƂƓƅƏƅƍƐƆ ƚƏƋ ſƍƂƉƜ ƋƏ ſƍƂƉƂƊƅ ƊŽƁ ƂƁƋƆ ƚƏƋ ƐƎƅƈƅƏ ƂƂ ƎƅƈƐ ƅ ƉƋƖƙ



 ŬƍƅƄƘſŽƊƅƂ
་མ་མ

།

Ũŝũŝ ŴŢŪ Ũŝũŝ ŴŢŪ Ũŝũŝ ŴŢŪŪū
ż ƄƊŽƛ ƐƔƅƏƂƈƙ ƄƊŽƂƏ ƐƔƅƏƂƈƙ ƄƊŽƂƏ ƐƔƅƏƂƈƙ ƄƊŽƂƏ ƉƂƊƜ
ལན་བ ན་ ས་ག ང་བ་ ག་པོས་བོས་ནས།
ŬƋſƏƋƍƜƆ ƌƍƂƁŽƊƊƋ  ƍŽƄ

ང་ད ས་དད་པ ་ ་སར་བཞད་པ་ནས།

བས་ག ག་ ན་ཅན་ ་མ་ཡར་ལ་བ ངས།

ལས་དང་ ན་མོངས་ ག་པོས་ག ར་བ་ །
ལ་བ་ངན་པ་བདག་ལ་ བ་པ ་ ར།

་བོ་བ ་ ན་འ ར་ལོའི་ ན་ ་བ གས།

ན་དང་ ས་བ ན་ ན་ ང་བ ངས་ ་གསོལ།
ťƄ ƓſƂƏƐƖƂƀƋ ƈƋƏƋƎŽ ſƂƍƘ ſ ƉƋƂƉ ƎƂƍƁƂƔƊƋƉ ƓƂƊƏƍƂ
ŢƁƅƊƎƏſƂƊƊƋƂ ƌƍƅžƂƃƅƖƂ ƎƈŽſƊƘƆ ƈŽƉŽ ƌƋƃŽƈƐƆƎƏŽ ſƄƋƆƁƅ
ż ƎƏƍŽƁŽƛ ƋƏ ƉƐƇ ƇƈƂƕ ƅ ƎſƋƂƆ ƊƂžƈŽƀƋƆ ƇŽƍƉƘ
ŴƏƋžƘ ƄŽƖƅƏƅƏƙ ƉƂƊƜ ƋƏ ƊƂžƈŽƀƋƌƍƅƜƏƊƘƒ ƋžƎƏƋƜƏƂƈƙƎƏſ
ŬƍƂžƘſŽƆ ƇŽƇ ƐƇƍŽƕƂƊƅƂ ƋƍƊŽƉƂƊƏŽ
ƔŽƇƍƘ ſƂƈƅƇƋƀƋ žƈŽƃƂƊƎƏſŽ ſ ƉƋƂƆ ƇƋƍƋƊƂ
ŤŽƍƋƁƅ ſƋ ƉƊƂ ſƊƅƉŽƏƂƈƙƊƋƎƏƙ ƅ ƋƎƋƄƊŽƊƊƋƎƏƙ ƉƋƈƛ ƏƂžƜ



 ŴƂƏƘƍƂ ƉƘƎƈƅ ƋƏſƈƂƇŽƛƖƅƂ ƋƏ ƎŽƉƎŽƍƘ
 ŮſƋžƋƁƘ ƅ ƌƍƂƅƉƐƖƂƎƏſŽ ƔƂƈƋſƂƔƂƎƇƋƆ ƃƅƄƊƅ
şƋƎƂƉƙ ƎſƋžƋƁ
ད་ ས་ད ལ་བ་ ་ གས་ ད་འ ་དང༌།
་ ང་ ་དང་ ་ ་ལོག་ ་ཅན།

སངས་ ས་མ་ ོན་ ང་དང་ གས་པ་ །

་ མས་བ ད་ལས་ཐར་བ ་དལ་བ་ཐོབ།

ŭƋƁƅƏƙƎƜ ſ ŽƁƐ ƀƋƈƋƁƊƘƉ ƁƐƒƋƉ ƅƈƅ ƃƅſƋƏƊƘƉ
ŮƍƂƁƅ žƋƀƋſƁƋƈƀƋƃƅƏƂƈƂƆ ƁƅƇŽƍƂƉ ƅƈƅ Ǝ ƊƂſƂƍƊƘƉƅ ſƄƀƈƜƁŽƉƅ
ş ƉƅƍƂ ƀƁƂ ŞƐƁƁŽ ƊƂ ƌƍƅƕƂƈ ƅƈƅ ƍƋƁƅƏƙƎƜ ƎƈŽžƋƐƉƊƘƉ Ǆ
ż ƎſƋžƋƁƂƊ ƋƏ ƚƏƅƒ ſƋƎƙƉƅ ƊƂžƈŽƀƋƌƍƅƜƏƊƘƒ ƎƋƎƏƋƜƊƅƆ
ƀƁƂ ƊƂƏ ſƋƄƉƋƃƊƋƎƏƅ ƌƍŽƇƏƅƇƋſŽƏƙ šƒŽƍƉƐ



ŬƜƏƙ ƎƋžƎƏſƂƊƊƘƒ ƅ ƌƜƏƙ ƁŽƍƋſŽƊƅƆ ƋƇƍƐƃƂƊƅƜ
ར་ ར་དབང་པོ་ཚང་དང་ ལ་ད ས་ ས།

ལས་མཐའ་མ་ལོག་བ ན་ལ་དད་པ་ །

རང་ ད་འ ོར་པ་ ་ཚང་སངས་ ས་ ོན།

ས་ག ངས་བ ན་པ་གནས་དང་ ་ལ་ གས།

བ ས་ག ན་དམ་པས་ ན་དང་གཞན་འ ོར་ །
ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཚང་བ ་གནས་ཐོབ་ ང༌།
ན་མང་ ས་པ་ ད་པས་ ་ ངས་ནས།

འ ག་ ན་ཕ་རོལ་ ད་ ་སོན་པར་འ ར།
ོ་ ་ ས་ལ་ ར་ ག་ ་ ་མ ན།

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ ན་ །
ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།

ŭƋƃƁƂƊƅƂ ƔƂƈƋſƂƇƋƉ ƌƋƈƊƋƏŽ ƋƍƀŽƊƋſ ƔƐſƎƏſ ſ ƎƍƂƁƅƊƊƋƆ
ƎƏƍŽƊƂ ƁƋƎƏƋƆƊƘƆ ƋžƍŽƄ ƃƅƄƊƅ ſƂƍŽ ſ ŰƔƂƊƅƂ Ǆ ƌƜƏƙ ƎƋžƎƏſƂƊ
ƊƘƒ ƁŽƍƋſ ŬƋƜſƈƂƊƅƂ ŞƐƁƁƘ ƌƍƋƌƋſƂƁƙ šƒŽƍƉƘ ƌƍƂžƘſŽƊƅƂ
ŰƔƂƊƅƜ ƎƈƂƁƋſŽƊƅƂ ƂƉƐ ƌƋƁƁƂƍƃƇŽ ŮſƜƏƋƀƋ šƐƒƋſƊƋƀƋ šƍƐƀŽ
Ǆ ƌƜƏƙ ƁƍƐƀƅƒ ƁŽƍƋſ
ūžƈŽƁŽƛ ſƎƂƆ ƌƋƈƊƋƏƋƆ ƁŽƍƋſ ƊƋ ƐƏƍŽƏƅſ ƅƒ ƅƄƄŽ ƉƊƋƃƂƎƏſŽ
ƊƂƜƎƊƘƒ ƋžƎƏƋƜƏƂƈƙƎƏſ ƋƏƌƍŽſƈƛƎƙ ſ ƁƍƐƀƅƂ ƍƋƃƁƂƊƅƜ ƅ
ƉƅƍƘ
şƎƂſƂƁƐƖƅƆ ŠƐƍƐ ƋžƍŽƏƅ ƉƋƂ ƉƘƕƈƂƊƅƂ Ƈ šƒŽƍƉƂ şƎƂſƂƁƐƖƅƆ
şƈŽƁƘƇŽ ƊƂ ƁŽƆ ſƌŽƎƏƙ ƊŽ ƋƕƅžƋƔƊƘƆ ƊƅƄƇƅƆ ƌƐƏƙ ŪƂƍŽƄƁƂƈƅ
ƉƘƆ ũƅƈƋƎƂƍƁƊƘƆ ŰƔƅƏƂƈƙ ƄƊŽƆ ƋžƋ ƉƊƂ



ůƍƐƁƊƋƎƏƙ ƋžƍƂƏƂƊƅƜ
ད་ ས་དལ་ ན་དོན་ཡོད་མ་ ས་ན།

་ནས་ཐར་པ་བ བ་པ ་ ན་ ་ ད།

བ ་འ འི་ ན་ལ་བསོད་ནམས་ཟད་ ར་ནས།
་བ ་འོག་ ་ངན་སོང་ངན་འ ར་འ མས།

ད ་ ག་ ་ ས་ ས་ ་ ་ ་ཐོས།

ད ་བ ་བ ས་དང་ ་མཇལ་མཚང་ ་ །
མས་ཅན་ཙམ་ ་ ངས་དང་ མ་པ་ལ།

བསམས་ན་ ་ ས་ཐོབ་པ་ ད་མཐའ་ཙམ།
་ཡང་ ས་ ད་ ག་ལ་ ོད་མཐོང་ན།

ས་བ ན་ ོད་པ་ ན་མོའི་ ར་མ་ཙམ།
ོ་ ་ ས་ལ་ ར་ ག་ ་ ་མ ན།

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ ན་ །
ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།

ŢƎƈƅ Ɯ ƊƂ ſƋƎƌƋƈƙƄƐƛƎƙ ƎƂƆƔŽƎ ƎſƋžƋƁŽƉƅ ƅ ƌƍƂƅƉƐƖƂƎƏſŽƉƅ
Ǆ Ɯ ƊƂ ƎƉƋƀƐ ƊŽƆƏƅ ƋƌƋƍƐ ƁƈƜ ƁƋƎƏƅƃƂƊƅƜ ƋƎſƋžƋƃƁƂƊƅƜ ſ
žƐƁƐƖƂƉ ŭŽƎƏƂƍƜſ ƄŽƎƈƐƀƅ ƚƏƋƀƋ ƎƔŽƎƏƈƅſƋƀƋ ƍƋƃƁƂƊƅƜ ƌƋƎƈƂ
ƎƉƂƍƏƅ žƐƁƐ žƈƐƃƁŽƏƙ ſ ƁƐƍƊƘƒ ƍƋƃƁƂƊƅƜƒ ƊƅƃƊƅƒ ƉƅƍƋſ ŪƂ
ƍŽƄƈƅƔƐ ƁƋžƍƋƁƂƏƂƈƙ ƅ ƊƂƁƋžƍƋƁƂƏƂƈƙ ƊƂ ƐƎƈƘƕƐ ƄſƐƔŽƊƅƜ
šƒŽƍƉƘ ƊƂ ſƎƏƍƂƔƐ ƁƐƒƋſƊƋƀƋ šƍƐƀŽ Ƌ ƇŽƇ ƐƃŽƎƊƋ
ŬƋƍŽƄƉƘƎƈƅſ Ǆ ƋžƍƂƏƂƊƅƂ ƔƂƈƋſƂƔƂƎƇƋƀƋ ƍƋƃƁƂƊƅƜ ƇƍŽƆƊƂ
ƍƂƁƇƋ ŮƍƂƁƅ ƈƛƁƂƆ ƐƄƍƂſ ƊƂƎƈƂƁƐƛƖƅƒ šƒŽƍƉƂ ƌƋƀƍƜƄƕƅƒ
ſ ƊƂƁƋžƍƋƁƂƏƂƈƅ ƌƋƎƏƐƌŽƛƖƅƂ ƎƋƀƈŽƎƊƋ šƒŽƍƉŽ ƍƂƁƇƅ ƇŽƇ
ƁƊƂſƊƘƂ ƄſƂƄƁƘ
şƎƂſƂƁƐƖƅƆ ŠƐƍƐ ƋžƍŽƏƅ ƉƋƂ ƉƘƕƈƂƊƅƂ Ƈ šƒŽƍƉƂ şƎƂſƂƁƐƖƅƆ
şƈŽƁƘƇŽ ƊƂ ƁŽƆ ſƌŽƎƏƙ ƊŽ ƋƕƅžƋƔƊƘƆ ƊƅƄƇƅƆ ƌƐƏƙ ŪƂƍŽƄƁƂƈƅ
ƉƘƆ ũƅƈƋƎƂƍƁƊƘƆ ŰƔƅƏƂƈƙ ƄƊŽƆ ƋžƋ ƉƊƂ



şƋƎƂƉƙ ƊƂƌƍƂƁſƅƁƂƊƊƘƒ ƋžƎƏƋƜƏƂƈƙƎƏſ
གལ་ ་ ་ ས་ ན་ ན་ ང་ ན་ཡང༌།
ས་ ན་བཟང་ལ་ ར་པོ་ ་ ་ མས།

ཐར་པ་བ བ་པ ་ ན་ ་ ་ ང་ ང༌།

ད་པར་བ ད་ ས་ ན་དང་ ག་ ་འ གས།

ལས་ངན་ཐོག་ ་བབས་དང་ ་ལོས་ག ངས།

གཞན་ ལ་ ན་གཡོག་འ གས་ བ་ ས་ ར་བ ས།
ོངས་སོགས་འ ལ་ ང་ ན་ ་ ་ མ་བ ད།

བདག་ལ་ ས་ ་འགལ་ ར་ གས་པ ་ །
ོ་ ་ ས་ལ་བ ར་ ག་ ་ ་མ ན།

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ ན་ །
ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།

ŲƋƏƜ Ɯ ƁƋƎƏƅƀ ƚƏƋƀƋ ƁƍŽƀƋƓƂƊƊƋƀƋ ƋƎƏƍƋſŽ ƔƂƈƋſƂƔƂƎƇƋƀƋ
ƍƋƃƁƂƊƅƜ ƅƄƉƂƊƔƅſƘƆ ƅ ƎƏƍŽƎƏƊƘƆ ƐƉ ƁŽƃƂ ƌƍƅ ƏŽƇƋƆ ƋƌƋƍƂ
ƊƂ ƎƉƋƃƂƏ ƎƏŽƏƙ ƋƎƊƋſƋƆ ƁƋƎƏƅƃƂƊƅƜ ƋƎſƋžƋƃƁƂƊƅƜ
ūƎƋžƂƊƊƋ ſƋ ſƈŽƎƏƅ ƌƍƂƌƜƏƎƏſƐƛƖƅƒ ƐƎƈƋſƅƆ ƅƈƅ ƁƂƆƎƏſƅƆ
ƌƜƏƅ ƜƁƋſ ƌƋƁ ƊŽƏƅƎƇƋƉ ƊƂžƈŽƀƋƆ ƇŽƍƉƘ ƅƈƅ ƋƏſƈƂƔƂƊƅƜ
ƈƂƊƙƛ ƇŽƇ ƍŽž ƌƋƁ ƔƙƅƉƏƋ ƇƋƊƏƍƋƈƂƉ ƅƈƅ ſƋſƈƂƔƂƊƊƘƉ ſ
šƒŽƍƉƐ ƅƄ ƎƏƍŽƒŽ ƌƍƅƏſƋƍƜƛƎƙ ƔƏƋ ƌƍŽƇƏƅƇƐƛ ƅƈƅ ƒƍƋƊƅƔƂƎƇƅ
žƂƎƔƐſƎƏſƂƊƂƊ ƅ ƀƈƐƌ Ǆ ƚƏƋ ſƋƎƂƉƙ ƊƂƌƍƂƁſƅƁƂƊƊƘƒ ƋžƎƏƋƜ
ƏƂƈƙƎƏſ ƇƋƏƋƍƘƂ ƁƂƈŽƛƏ ƌƍŽƇƏƅƇƐ šƒŽƍƉƘ ƊƂſƋƄƉƋƃƊƋƆ
şƎƂſƂƁƐƖƅƆ ŠƐƍƐ ƋžƍŽƏƅ ƉƋƂ ƉƘƕƈƂƊƅƂ Ƈ šƒŽƍƉƂ şƎƂſƂƁƐƖƅƆ
şƈŽƁƘƇŽ ƊƂ ƁŽƆ ſƌŽƎƏƙ ƊŽ ƋƕƅžƋƔƊƘƆ ƊƅƄƇƅƆ ƌƐƏƙ ŪƂƍŽƄƁƂƈƅ
ƉƘƆ ũƅƈƋƎƂƍƁƊƘƆ ŰƔƅƏƂƈƙ ƄƊŽƆ ƋžƋ ƉƊƂ



şƋƎƂƉƙ ƊƂƎƋſƉƂƎƏƅƉƘƒ Ǝ šƒŽƍƉƋƆ ƎƋƎƏƋƜƊƅƆ ƐƉŽ
་ཤས་ ང་ ང་དད་པ ་ནོར་དང་ ལ།

འདོད་ ད་ཞགས་པས་བ ངས་དང་ ན་ ོད་ བ།
་ད ་ ག་ལ་ ་འ མ་ལས་མཐའ་ལོག

ས་ཆད་ ོ་ ་ ་ མ་ མ་པ་བ ད།

བདག་ལ་ ས་ ་འགལ་ ར་ གས་པ ་ །
ོ་ ་ ས་ལ་བ ར་ ག་ ་ ་མ ན།

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ ན་ །
ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།

ŮƈŽžƋƂ ƋƏƍƂƔƂƊƅƂ ƋƏƎƐƎƏſƅƂ ƋƎƋƄƊŽƊƅƜ ƁƍŽƀƋƓƂƊƊƋƎƏƅ ſƂƍƘ
ƌƈƂƊƂƊƅƂ ŽƍƇŽƊƋƉ ƌƍƅſƜƄŽƊƊƋƎƏƅ ƎƇƈƋƊƊƋƎƏƙ Ƈ ƍŽƄſƍŽƖƂƊƊƋƉƐ
ƌƋſƂƁƂƊƅƛ ŪŽƎƈŽƃƁƂƊƅƂ ƊƂžƈŽƀƅƉ ſƍƂƁƋƊƋƎƊƘƂ ƁƂƆƎƏſƅƜ
ƋƏƎƐƏƎƏſƅƂ ƏƋƈƅƇƅ ƅƊƏƂƍƂƎŽ ƌƍƂƎƏƐƌƈƂƊƅƂ ƋžƂƏƋſ ƅ ƊŽƍƐƕƂƊƅƂ
ƎŽƉŽƆ Ǆ źƏƋ ſƋƎƂƉƙ ƊƂƎƋſƉƂƎƏƅƉƘƒ Ǝ šƒŽƍƉƋƆ ƎƋƎƏƋƜƊƅƆ ƐƉŽ
ŧƋƀƁŽ ƋƊƅ ƌƍƅƒƋƁƜƏ ƇƋ ƉƊƂ ƉƋƜ ƌƍŽƇƏƅƇƅ šƒŽƍƉƘ ſ ƋƌŽƎƊƋƎƏƅ
şƎƂſƂƁƐƖƅƆ ŠƐƍƐ ƋžƍŽƏƅ ƉƋƂ ƉƘƕƈƂƊƅƂ Ƈ šƒŽƍƉƂ şƎƂſƂƁƐƖƅƆ
şƈŽƁƘƇŽ ƊƂ ƁŽƆ ſƌŽƎƏƙ ƊŽ ƋƕƅžƋƔƊƘƆ ƊƅƄƇƅƆ ƌƐƏƙ ŪƂƍŽƄƁƂƈƅ
ƉƘƆ ũƅƈƋƎƂƍƁƊƘƆ ŰƔƅƏƂƈƙ ƄƊŽƆ ƋžƋ ƉƊƂ



 ŪƂƌƋƎƏƋƜƊƎƏſƋ ƃƅƄƊƅ
ད་ ་ནད་དང་ ག་བ ལ་ ས་མ་ག ར།

ན་ ལ་ལ་སོགས་གཞན་དབང་མ་ ར་པས།

རང་དབང་ཐོབ་པ ་ ན་འ ལ་འ ག་ ས་འ ར།
མས་ལས་ངང་ ་དལ་འ ོར་ ད་གསོན་ན།

འ ར་དང་ལ

ས་ ོད་ ་ ་འ ལ་བ་ །

་ ་ག ས་པར་བ ང་བ ་ ས་འ ་ཡང་།

མལ་ ་ནང་ནས་ས་ ོགས་ ོང་པར་བ ལ།
ཝ་དང་ ་ ད་ ་ ས་འ ད་པ ་ ས།

བར་དོའི་ ལ་ན་འ གས་པ་ ན་ ་ །
ོ་ ་ ས་ལ་བ ར་ ག་ ་ ་མ

།

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ

ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།

་ །

ŮƂƆƔŽƎ Ɯ ƊƂ ƅƄƉƐƔƂƊ ƎƏƍŽƁŽƊƅƂƉ ƅ žƋƈƂƄƊƜƉƅ ť ƊƂ ƌƋƌŽƈ
ƌƋƁ ſƈŽƎƏƙ ƁƍƐƀƅƒ ƌƋƁƋžƊƋ ƍŽžƐ
ŬƋƚƏƋƉƐ ƋžƈŽƁŽƜ ƎƏƋƈƙ ƎƋſƂƍƕƂƊƊƋƐƎƌƂƕƊƘƉ ƇŽƔƂƎƏſƋƉ ƊƂ
ƄŽſƅƎƅƉƋƎƏƅ ƂƎƈƅ Ɯ ſ žƂƎƓƂƈƙƊƋƎƏƅ ƍŽƎƏƍŽƔƐ ƔƂƈƋſƂƔƂƎƇƐƛ
ƃƅƄƊƙ ƅƄƄŽ ƎƋžƎƏſƂƊƊƋƆ ƈƂƊƅ ſ ƔŽƎ ƇƋƀƁŽ ƌƍƅƁƂƏƎƜ ƋƎƏŽſƅƏƙ
žƈƅƄƇƅƒ žƋƀŽƏƎſƋ ƍƋƁƊƘƒ ƅ ƈƛžƅƉƘƒ ƇƋƀƁŽ ƚƏƋ ƏƂƈƋ ƇƋƏƋƍƋƂ
Ɯ ƏŽƇ ƈƂƈƂƜƈ ƌƂƍƂƇƋƔƐƂƏ ƅƄ ƎſƋƂƆ ƌƋƎƏƂƈƅ ſ ƌƐƎƏƘƊƊƋƂ ƉƂƎƏƋ
ƊŽ ƍŽƎƏƂƍƄŽƊƅƂ ƈƅƎŽƉ ƎƏƂƍſƜƏƊƅƇŽƉ ƅ ƌƎŽƉ ƏƋƀƁŽ ſ žŽƍƁƋ ƊƂ
žƐƁƂƏ ƊƅƔƂƀƋ ƇƍƋƉƂ ƎƏƍŽƒŽ ƅ ƐƃŽƎŽ
şƎƂſƂƁƐƖƅƆ ŠƐƍƐ ƋžƍŽƏƅ ƉƋƂ ƉƘƕƈƂƊƅƂ Ƈ šƒŽƍƉƂ şƎƂſƂƁƐƖƅƆ
şƈŽƁƘƇŽ ƊƂ ƁŽƆ ſƌŽƎƏƙ ƊŽ ƋƕƅžƋƔƊƘƆ ƊƅƄƇƅƆ ƌƐƏƙ ŪƂƍŽƄƁƂƈƅ
ƉƘƆ ũƅƈƋƎƂƍƁƊƘƆ ŰƔƅƏƂƈƙ ƄƊŽƆ ƋžƋ ƉƊƂ





ŤŽƇƋƊ ƌƍƅƔƅƊƘ ƅ ƎƈƂƁƎƏſƅƜ žƂƄƋƕƅžƋƔƂƊ

ད ་ ག་ལས་ ་ མ་ ན་ ་བ ན་འ ང་།
ŮƈƂƁƎƏſƅƜ žƈŽƀƅƒ ƅ ƊƂžƈŽƀƅƒ ƁƂƆƎƏſƅƆ
ſƎƂƀƁŽ ƎƈƂƁƐƛƏ ƄŽ ƉƊƋƆ

 ťƄƙƜƊƘ ƎŽƉƎŽƍƘ
ŮƏƍŽƁŽƊƅƂ ſ ƀƋƍƜƔƅƒ ŽƁŽƒ
ད་པར་ད ལ་བ ་འ ག་ ན་ ད་སོན་ན།

གས་བ གས་ས་ག ར་མཚོན་ ས་མ ་ ས་འ ལ།

སོག་ ས་གཤོགས་དང་ཐོ་ མ་འབར་བས་འ ར།
་ ད་ གས་

་འ མས་པར་འོ་དོད་འབོད།

འབར་བ ་གསལ་ ང་ ས་འ གས་ ་ ར་འཚོད།
ན་ནས་ཚ་བ ་ ས་བ གས་བ ད་ཚན་ག ག

ŢƎƈƅ Ɯ ƍƋƃƐƎƙ ƎƐƖƂƎƏſƋƉ ŽƁƋſ
ŪŽ ƌƋſƂƍƊƋƎƏƅ ƅƄ ƈŽſƘ žƐƁƐ ƅƄƍŽƊƂƊ ƅ ƋžƂƄƀƈŽſƈƂƊ
ŭŽƎƎƂƔƂƊ ƌƅƈŽƉƅ ƅ ƍŽƄƁƍƋžƈƂƊ ƍŽƎƇŽƈƂƊƊƘƉƅ ƉƋƈƋƏŽƉƅ
ş ƐƃŽƎƂ žƐƁƐ ſƋƌƅƏƙ
ƄŽƇƈƛƔƂƊƊƘƆ ſ ƃƂƈƂƄƊƘƒ ƁƋƉŽƒ žƂƄ ƁſƂƍƂƆ
ŬƍƋƊƄƂƊƊƘƆ ƇŽƈƂƊƘƉƅ ƇƋƌƙƜƉƅ ƅ ƎſŽƍƂƊƘƆ ſ ƈŽſƂ
şƘƃƃƂƊƘƆ ƜƍƋƎƏƊƘƉ ƌƈŽƉƂƊƂƉ
Ɯ ƌƋƄƊŽƛ ƐƃŽƎ ſƋƎƙƉƅ ƀƋƍƜƔƅƒ ŽƁƋſ



$ƏƍŽƁŽƊƅƂ ſ ƒƋƈƋƁƊƘƒ ŽƁŽƒ
གངས་ ་ ག་པོའི་འདབས་དང་ ་འ གས་ །
ག ང་རོང་ཡ་ང ་གནས་ ་ ་ ག་ བས།
ང་ ག་ ང་ ས་བཏབ་པ ་ལང་ཚོ་ །

་ ར་ཅན་དང་ ག་པར་བ ོལ་བ་ཅན།

་ གས་ ན་ ་ཆད་པར་འདོན་པ་ཡང་།

ཚོར་བ ་ ག་བ ལ་བ ག་པར་དཀའ་བ་ ས།
ངས་ ས་རབ་བཏང་འ ་ཁ ་ནད་པ་བ ན།

གས་ ང་འདོན་ ང་སོ་ཐམ་པགས་པ་འགས།

ཤ ་ཐོན་ནས་ ག་པར་འགས་ ་བ ད།

ŪŽ ſƂƍƕƅƊŽƒ ƀƋƍ Ɛ ƈƂƁƜƊƘƒ ƋžƍƘſƋſ
ŬƋƎƍƂƁƅ ƎƏƍŽƕƊƘƒ ƉƂƎƏ ƀƁƂ ƉƂƏƂƈƙ ƅ ƎƊƂƀ
ũƋƂ ƊƂƃƊƋƂ ƏƂƈƋ ſƎƏƍƂƔŽƂƏ ƄŽƉƋƍŽƃƅſŽƛƖƅƂ ſƂƏƍŽ
ŬƍƂſƍŽƖŽƜƎƙ ſ ſƋƈƁƘƍƅ ƅ ƀƊƋƆƊƘƂ ƜƄſƘ
ŪƂƌƍƂƍƘſƊƘƆ ſƋƌƈƙ ƅ ƉƐƔƅƏƂƈƙƊƘƆ ƇƍƅƇ
ŪƂƉƘƎƈƅƉƘƂ ƎƏƍŽƁŽƊƅƜ ƔƂƈƋſƂƇŽ ƇƋƏƋƍƋƀƋ ƌƋƇƅƁŽƛƏ ƎƅƈƘ
ż ƁƘƕƐ ƀƈƐžƋƇƋ ƅ ƌƍƂƍƘſƅƎƏƋ ƎƃŽſ ƄƐžƘ Ž ƇƋƃŽ ƏƍƂƎƇŽƂƏƎƜ
ť ƉƋƜ ƌƈƋƏƙ ƍŽƄƈŽƀŽƂƏƎƜ ƄŽƃƅſƋ ſ ƀƈƐžƋƇƅƒ ƍŽƊŽƒ
ƊƂ ƁŽſŽƜ ƉƊƂ ƐƉƂƍƂƏƙ
ůŽƇ Ɯ ƌƋƄƊŽƛ ƋƏƔŽƜƊƅƂ ſƋƎƙƉƅ ƒƋƈƋƁƊƘƒ ŽƁƋſ



$ƏƍŽƁŽƊƅƂ ſ ƌƍƋƉƂƃƐƏƋƔƊƘƒ ŽƁŽƒ
་བ ན་ ་

རལ་

་ཐང་ལ་ ང་པ་གཤོགས།

་ཚལ་ ་ ས་ལ་བཅད་ག བས་ ད།

རོ་ གས་འདམ་ ད་ཐལ་ཚན་རབ་ ད་ ང་།
མནར་བ ་ ་འ ར་བ་དང་འ ར་བ་ཅན།

ũƋƅ ƎƏƐƌƊƅ ƍŽƄƍƂƄŽƛƏƎƜ ƊŽ ƈƂƊƏƘ
ş ŭŽſƊƅƊƂ ŞƍƅƏſƂƊƊƘƒ ƈƂƄſƅƆ
ş ŨƂƎƐ ũƂƔƂƆ ƉƋƂ ƏƂƈƋ ƍŽƎƌƋƈŽƎƘſŽƂƏƎƜ ƊƋƃŽƉƅ
ż ƌƋƀƍƐƃŽƛƎƙ ſ ŞƋƈƋƏƋ ŠƊƅƛƖƅƒ ůƍƐƌƋſ
ť ſ żƉƐ ŠƋƍƜƖƅƒ ŰƀƈƂƆ
ůŽƇ Ɯ ƌƋƄƊŽƛ ƉƐƔƂƊƅƜ ŮƉƂƃƊƘƒ ŝƁƋſ

$ƏƍŽƁŽƊƅƂ ſ ƊƂƋƌƍƂƁƂƈƂƊƊƘƒ ŽƁŽƒ
་དང་ཀ་བ་ཐབ་དང་ཐག་པ་སོགས།

ག་ ་བ ལ་ ང་ ོད་པ ་ ་ ་བ།

མ་ ངས་བ ་བ ད་གང་ལས་འ ང་བ ་ །
་ ང་ ག་པོའི་ ན་ ོང་ ས་པ ་ །

ོ་ ་ ས་ལ་བ ར་ ག་ ་ ་མ

།

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ

ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།

་ །

ťƎƌƋƈƙƄƐƂƉƘƆ ƇŽƇ ƁſƂƍƅ ƇƋƈƋƊƊƘ ƌƂƔƅ ſƂƍƂſƇƅ ƅ ƌƍƋƔƂƂ
ż ƌƋƄƊŽƛ ƍŽžƎƏſƋ ƅƄƉƂƊƔƅſƋƀƋ ŽƁŽ
ŬƍƅƔƅƊŽ ƍƋƃƁƂƊƅƜ ſ ſƋƎƂƉƊŽƁƓŽƏƅ ŽƁŽƒ Ǆ
ŮƅƈƙƊƘƆ ƀƊƂſ ƅ ƊƂƊŽſƅƎƏƙ
şƎƂſƂƁƐƖƅƆ ŠƐƍƐ ƋžƍŽƏƅ ƉƋƂ ƉƘƕƈƂƊƅƂ Ƈ šƒŽƍƉƂ şƎƂſƂƁƐƖƅƆ
şƈŽƁƘƇŽ ƊƂ ƁŽƆ ſƌŽƎƏƙ ƊŽ ƋƕƅžƋƔƊƘƆ ƊƅƄƇƅƆ ƌƐƏƙ ŪƂƍŽƄƁƂƈƅ
ƉƘƆ ũƅƈƋƎƂƍƁƊƘƆ ŰƔƅƏƂƈƙ ƄƊŽƆ ƋžƋ ƉƊƂ



$ƏƍŽƁŽƊƅƜ ſ ƉƅƍƂ ƀƋƈƋƁƊƘƒ ƁƐƒƋſ
་བ ན་ཕོངས་ལ་ཉམས་ ་དགའ་བ ་ ལ།

བཟའ་བ ང་ལ

ས་ ོད་ ང་ཡང་ ་ གས་པར།

ཟས་ མ་ལོ་ ར་ ་ ད་ ་ གས་ ས།

ད་ ང་ ང་བ ་ ོབས་ཉམས་ མ་པ་ག མ།

གང་ལས་འ ང་བ ་ ་ ་ ར་ ་ ན།

ůƋƔƊƋ ƏŽƇƃƂ ſ ƉƍŽƔƊƋƆ ƅ ƋžƂƄƁƋƈƂƊƊƋƆ ƋžƈŽƎƏƅ ƀƁƂ ƌƍƋ
ƌƅƖƐ ſƋƁƐ ƅ ƇƋƉƑƋƍƏ ƊƂ ƎƈƘƒŽƏƙ ƅ ƌƋƁŽſƊƋ ƌƍƂƏƘ ƊƂ ƉƋƀƐƏ
ƊŽƆƏƅ ƊƅƔƂƀƋ ƌƋƂƎƏƙ ƅ ƌƋƌƅƏƙ ſ ƏƂƔƂƊƅƅ ƉƂƎƜƓƂſ ƅ ƈƂƏ ťƒ ƏƂƈŽ
ƊŽƎƏƋƈƙƇƋ ƅƎƏƋƖƂƊƘ ƔƏƋ ƊƂƏ Ǝƅƈ ƁŽƃƂ ƎƏƋƜƏƙ ūƊƅ ƎƏƍŽƁŽƛƏ ƋƏ
ƏƍƂƒ ſƅƁƋſ ƄŽƀƍƜƄƊƂƊƅƆ ŬƋƁƋžƊƋƂ ƌƂƍƂƍƋƃƁƂƊƅƂ Ǆ ƍƂƄƐƈƙƏŽƏ
ƃŽƁƊƋƎƏƅ

$ƏƍŽƁŽƊƅƜ ſ ƉƅƍƂ ƃƅſƋƏƊƘƒ
ག ག་ལ་ག ག་བཟའ་གསོད་པ ་འ གས་པ་ །
བ ལ་ ང་ ོད་པས་ཉམ་ཐག་ ང་དོར་ ོངས།

ཕ་མཐའ་ ད་པ ་ ག་བ ལ་ ས་ག ར་བ །
ས་བོན་ག ་ ག་ ན་པར་འ མས་པ་བདག
ོ་ ་ ས་ལ་བ ར་ ག་ ་ ་མ

།

ལམ་ ལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ ན་མ

ག ས་ ་ ད་དོ་ ན་ཅན་ ་མ་མ ན།

་ །

ş ƌƋƎƏƋƜƊƊƋƉ ƎƏƍŽƒƂ žƘƏƙ ƎƗƂƁƂƊƊƘƉƅ ƁƍƐƀƅƉƅ ƅƄƊƐƍƂƊƊƘƂ
ƍŽžƎƏſƋƉ ƊƂ ſƂƁŽƜ ƔƏƋ ƌƍƅƊƅƉŽƏƙ Ž ƔƏƋ ƋƏſƂƍƀŽƏƙ ƃƅſƋƏƊƘƂ
ƌƋƀƈƋƖƂƊƘ žƂƎƇƋƊƂƔƊƘƉ ƎƏƍŽƁŽƊƅƂƉ ƎƐƏƙ ƇƋƏƋƍƋƀƋ ƐƌƍƜƉŽƜ
ƏƐƌƋƎƏƙ Ǆ ƇƋƀƁŽ Ɯ ƌƋƌŽƁŽƛ ſ ƚƏƋƏ ƉƍŽƇ ƊƂſƂƁƂƊƅƜ
şƎƂſƂƁƐƖƅƆ ŠƐƍƐ ƋžƍŽƏƅ ƉƋƂ ƉƘƕƈƂƊƅƂ Ƈ šƒŽƍƉƂ şƎƂſƂƁƐƖƅƆ
şƈŽƁƘƇŽ ƊƂ ƁŽƆ ſƌŽƎƏƙ ƊŽ ƋƕƅžƋƔƊƘƆ ƊƅƄƇƅƆ ƌƐƏƙ ŪƂƍŽƄƁƂƈƅ
ƉƘƆ ũƅƈƋƎƂƍƁƊƘƆ ŰƔƅƏƂƈƙ ƄƊŽƆ ƋžƋ ƉƊƂ


ūƎƋƄƊŽƊƅƂ ƎƋžƎƏſƂƊƊƘƒ ƋƕƅžƋƇ
ůƍƅ ŧƋƈƂƎƊƅƓƘ
ས་ལམ་ གས་ ང་ ས་ ོད་ ་ ོམ་ ང་།

ག་ ན་ ར་ གས་གཞན་ཕན་ མས་དང་ ལ།

དབང་བ ་ཐོབ་ ང་བ ད་ ོགས་ ་ མ་པ །
ལམ་ ལ་འ ་ལས་ ་མས་བ ལ་ ་གསོལ།

ŲƋƏƜ Ɯ ſƎƏƐƌƅƈ ƊŽ ƌƐƏƙ šƒŽƍƉƘ Ɯ ƊƂ ƋƏƍƂƇƎƜ ƋƏ ƋƕƅžƋƔƊƘƒ
ƌƐƏƂƆ ŲƋƏƜ Ɯ ſƋƕƂƈ ſƋ ſƍŽƏŽ ũŽƒŽƜƊƘ Ɯ ƈƅƕƂƊ ƊŽƉƂƍƂƊƅƜ
ƌƍƅƊƂƎƏƅ žƈŽƀƋ ƁƍƐƀƅƉ ŲƋƏƜ Ɯ ƌƋƈƐƔƅƈ ƔƂƏƘƍƂ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƜ
Ɯ ƊƂ ƌƍŽƇƏƅƇƐƛ ƎƏŽƁƅƅ ƄŽƍƋƃƁƂƊƅƜ ƅ ƄŽſƂƍƕƂƊƅƜ ū ŰƔƅƏƂƈƙ
ƋƎſƋžƋƁƅ ƉƂƊƜ ƋƏ ƚƏƋƀƋ ƋƕƅžƋƔƊƋƀƋ ƌƐƏƅ

şƋƄƄƍƂƊƅƂ ũƂƁƅƏŽƓƅƜ ƅ ŬƋſƂƁƂƊƅƂ
་བ་མ་ ོགས་ཐོ་ འི་ ོད་པ་ཅན།
མ་པ་ཡ

འཐག

ས་ ང་ ་ ལ་ ད་ ག་

ོད་པ་ནོར་ ང་རང་ ན་ ་ མས་པ །

ས་ ད་འ ་ལས་ ་མས་བ ལ་ ་གསོལ།

ŲƋƏƜ Ɯ ƊƂ ƍƂŽƈƅƄƋſŽƈ şƋƄƄƍƂƊƅƂ Ɯ ſƂƁƐ ƎƂžƜ ƇŽƇ ŦƋƀƅƊ
ŞƂƄƐƉƊƋƆ ũƐƁƍƋƎƏƅ ŞƂƄ ƐƎƏƋƆƔƅſƋƎƏƅ ſ ũƂƁƅƏŽƓƅƅ Ɯ ƌƋƄſƋƈƜƛ
ƎƂžƂ ƄŽƎƏƍƜƏƙ ſ ƇƋƊƓƂƌƓƅƜƒ ƅ ƅƀƍƂ ƐƉŽ ŲƋƏƜ ƉƋƂ ŬƋſƂƁƂƊƅƂ
ƋƕƅžƋƔƊƋ Ɯ ſƅƊƛ ƊƂ ƎƂžƜ ū ŰƔƅƏƂƈƙ ƋƎſƋžƋƁƅ ƉƂƊƜ ƋƏ
ſƘƎƋƇƋƉƂƍƅƜ ƐƌƍƜƉƎƏſŽ ƅ žƂƎƔƐſƎƏſƂƊƊƋƎƏƅ



ūƏſƈƂƔƂƊƅƂ ƋƏ ƊŽƎƏƋƜƖƂƆ ƃƅƄƊƅ
ནང་པར་འ ་ཡང་གནས་ ས་ནོར་ལ་ ད།
ན་ཚོད་ཡོལ་ཡང་ ས་འ ང་ ་ཤས་ ལ།
ཐོས་པ་ ང་ཡང་ཡོན་ཏན་ཅན་ ་ ོམ།

མ་ ག་འ ་ལས་ ་མས་བ ལ་ ་གསོལ།
ŲƋƏƜ Ɯ ƉƋƀƐ ƐƉƂƍƂƏƙ ƄŽſƏƍŽ Ɯ ƓƂƌƈƜƛƎƙ ƄŽ ƃƅƈƙƂ ƋƁƂƃƁƐ
ƅ žƋƀŽƏƎƏſƋ ŲƋƏƜ Ɯ ƐƃƂ ƊƂ ƉƋƈƋƁ Ɯ ƈƅƕƂƊ ƍŽƄƋƔŽƍƋſŽƊƅƜ
ƅ ƋƏƍƂƔƂƊƅƜ ƋƏ ŮŽƉƎŽƍƘ ŬƋƄƊŽſ ƇƍƐƌƅƓƐ šƒŽƍƉƘ ƇƅƔƐƎƙ
ƐƔƝƊƋƎƏƙƛ ƊŽƌƍŽſƋ ƅ ƊŽƈƂſƋ ū ŰƔƅƏƂƈƙ ƋƎſƋžƋƁƅ ƉƂƊƜ ƋƏ
ƌƋƁƋžƊƋƆ ƏƐƌƋƎƏƅ

şƋƎƂƉƙ ƉƅƍƎƇƅƒ ƄŽžƋƏ
ན་ཁར་འ ར་ཡང་འ ་འ ་གནས་ ར་ མས།

ད ན་པ་བ ན་ ང་རང་ ད་ ང་ ར་ ངས།
ལ་བར་ ་ཡང་ཆགས་ ང་མ་ ག་པ །

ས་བ ད་འ ་ལས་ ་མས་བ ལ་ ་གསོལ།

ག ད་འ ག་འ ་ལས་ ར་ ་སད་ ་གསོལ།
་ ན་འ ་ལས་ ར་ ་ད ང་ ་གསོལ།

ས་འབོད་པ་ ག་པོས་ གས་ ་བ ང་བར་ འོ།

ŲƋƏƜ Ɯ ƉƋƀƐ ƌƋƁſƂƍƀƊƐƏƙƎƜ ƋƌŽƎƊƋƎƏƜƉ Ɯ ƅƖƐ šƒŽƍƉŽ
ƋžƖƂƊƅƂ ſ ƌƐžƈƅƔƊƘƒ ƉƂƎƏŽƒ ƁƐƉŽƜ ƔƏƋ ƚƏƋ ƌŽƈƋƉƊƅƔƂƎƏſƋ
ŲƋƏƜ ƌƍƂžƘſŽƛ ſ ƍƂƏƍƅƏƂ ƉƘƕƈƂƊƅƂ ƎƈƋſƊƋ ƌƋƎƋƒ ƈƅƕƂƊƋ
ƀƅžƇƋƎƏƅ ŬƋƒſŽƈƜƜƎƙ ƌƋƇƋƂƉ ƅ ƏƅƒƋƆ ƍƂƔƙƛ Ɯ ƊƂ ƅƄžŽſƅƈƎƜ ƋƏ
ƀƊƂſŽ ƅ ƃŽƁƊƋƎƏƅ ū ŰƔƅƏƂƈƙ ƄŽƖƅƏƅ ƉƂƊƜ ƋƏ ſƋƎƙƉƅ ƉƅƍƎƇƅƒ
ƓƂƈƂƆ ŬƍƋžƐƁƅ ƉƂƊƜ ƋƏ ƚƏƋƀƋ ƀƈƐžƋƇƋƀƋ ƎƊŽ ƊƂſƂƁƂƊƅƜ
şƘƄſƋƈƅ ƉƂƊƜ ƅƄ ƚƏƋƀƋ ƉƍŽƔƊƋƀƋ ƎŽƉƋƄŽƇƈƛƔƂƊƅƜ





ŬƍƅžƂƃƅƖƂ

ད ན་མ ག་ག མ་ད ས་བ ་ག གས་ ་བ་ག མ༔
་ ང་ ག་

་རང་བ ན་ ང་ བ་ མས༔

་བོ་རང་བ ན་ གས་

་ད ལ་འ ར་ལ༔

ང་ བ་ ང་པོའི་བར་ ་ བས་ ་མ ༔

ş ůƍƂƒ šƍŽƀƋƓƂƊƊƋƎƏƜƒ ƅ ƅƒ ƎƐƖƊƋƎƏƜƒ ƎƐƀŽƏŽƒ
ůƍƂƒ ŧƋƍƊƜƒ ŠƐƍƐ šƚſŽ ƅ šŽƇƅƊƅ
ş ŧŽƊŽƈŽƒ şƂƏƍŽƒ ƅ ŮƑƂƍŽƒ ƅ ƅƒ ƌƍƅƍƋƁƂ ŞƋƁƒƅƔƅƏƏƂ
ş ũƐƁƍƋƎƏƅ ŢƎƏƂƎƏſƂƊƊƋƆ ŬƐƎƏƋƏƘ <ƌƍƅƍƋƁƂ ƉƋƂƀƋ ƐƉŽ>
ũƐƁƍƋƎƏƅ ŬƍƅƎƐƖƂƆ ŮſƂƏƋƊƋƎƊƋƎƏƅ <ƌƍƅƍƋƁƂ ƉƋƂƆ ƍƂƔƅ> ƅ
ũƐƁƍƋƎƏƅ şƎƂƌƍƋƊƅƇŽƛƖƂƀƋ ũƅƈƋƎƂƍƁƅƜ <ƌƍƅƍƋƁƂ ƉƋƂƀƋ ƏƂƈŽ>
ż ƌƍƅƊƅƉŽƛ ƌƍƅžƂƃƅƖƂ ſƌƈƋƏƙ ƁƋ ƁƋƎƏƅƃƂƊƅƜ
ƎƐƖƊƋƎƏƅ ƌƍƋƎſƂƏƈƂƊƊƋƆ ƉƐƁƍƋƎƏƅ



 ŞƋƁƒƅƔƅƏƏŽ
ཧོཿ

་ཚོགས་ ང་བ་ ་

་ ན་ ས་ ས༔

འ ར་བ་ ་ ་ ད་ ་འ མས་པ ་འ ༔

རང་ ག་འོད་གསལ་ད ངས་ ་ངལ་བསོའི་ ར༔
ཚད་ ད་བ ་ ་ངང་ནས་ མས་བ ད་དོ༔

ŲP ŤŽƔŽƍƋſŽƊƊƘƂ ƓƂƌƈƜƛƖƅƂƎƜ ƄŽ ƍŽƄƈƅƔƊƘƂ
ƅƈƈƛƄƋƍƊƘƂ ƜſƈƂƊƅƜ ƌƋƁƋžƊƘƂ ƋƏƍŽƃƂƊƅƜƉ ƈƐƊƘ ſ ſƋƁƂ
ŮƐƖƂƎƏſŽ žƂƎƇƋƊƂƔƊƋ ƎƇƅƏŽƛƖƅƂƎƜ
ſ ƄŽžƈƐƃƁƂƊƅƅ ƎƍƂƁƅ ƌƋƍƋƔƊƘƒ ƇƍƐƀƋſ ƎŽƉƎŽƍƘ
šƈƜ ƏƋƀƋ ƔƏƋ žƘ ſƘ ƋƏƁƋƒƊƐƈƅ
ſ ƎƋžƎƏſƂƊƊƋƉ ƌƍƋƎƏƍŽƊƎƏſƂ ƎŽƉƋƋƎƋƄƊŽſŽƊƅƜ
ż ŽƇƏƅſƅƍƐƛ žƂƄƉƂƍƊƘƂ ƈƛžƋſƙ ƉƅƈƋƎƂƍƁƅƂ
ƐƁƋſƋƈƙƎƏſƅƂ ƅ ƍŽſƊƋƎƏƊƋƎƏƙ
ƌƍƋžƐƃƁƂƊƊƋƀƋ ƐƉŽ ƎƂƍƁƓŽ ŞƋƁƒƅƔƅƏƏƘ
ůƍƅ ƍŽƄŽ





ūƔƅƖƂƊƅƂ şŽƁƃƍŽƎŽƏƏſƘ

ཿ བདག་ ད་ཐ་མལ་ ་བོ་ ༔ པད་དཀར་ ་བ ་གདན་ ་ད ས༔

ཧཱུྂ་ལས་ ་མ་ ོ་ ་ མས༔ དཀར་གསལ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པ ་ ༔
ོ་ ་ ལ་འ ན་ མས་མ་འ ལ༔

ད་ལ་ བས་གསོལ་ ག་པ་ ོངས༔

འ ད་ མས་ ག་པོས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔

ན་ཆད་ ོག་ལ་བབས་ ང་ ོམ༔

ད་ གས་ ་བ་ ས་པ ་ ང་༔ ཧཱུྂ་ ག་མཐའ་མར་ གས་ ས་བ ར༔

བ ས་པ་ གས་ ས་ ད་བ ལ་བས༔ ཡབ་ མ་བ ་རོལ་ ོར་མཚམས་ནས༔
བ ད་ ་ ང་ བ་ མས་ ་ ན༔ ག་ ར་ ལ་ ར་འཛག་པ་ ས༔

བདག་དང་ཁམས་ག མ་ མས་ཅན་ ༔ ལས་དང་ ན་མོངས་ ག་བ ལ་ ༔
ནད་གདོན་ ག་ བ་ ས་ ང་ བ༔ མ་ ས་ ང་བར་མཛད་ ་གསོལ༔

ŝ ż ſ ƎſƋƂƆ ƋžƘƔƊƋƆ ƑƋƍƉƂ ŪŽƁ ƉƋƂƆ ƉŽƇƐƕƇƋƆ
ŪŽ ƈƐƊƊƋƉ ƁƅƎƇƂ ſ ƓƂƊƏƍƂ žƂƈƋƀƋ ƈƋƏƋƎŽ
ŲŰũ ƌƍƂƋžƍŽƄƐƂƏƎƜ ſ ŠƐƍƐ şŽƁƃƍŽƎŽƏƏſƐ
ş ƑƋƍƉƂ ƎƅƜƛƖƂƆ žƂƈƋƆ ŮŽƉžƋƀŽƇŽƅ
ş ƋžƗƜƏƅƅ Ǝ ƎƐƌƍƐƀƋƆ ƁƂƍƃƅƏ ſŽƁƃƍƐ ƅ ƇƋƈƋƇƋƈƙƔƅƇ
ŬƋƃŽƈƐƆƎƏŽ ƄŽƖƅƏƅ ƅ ƋƔƅƎƏƅ ſƋ ƉƊƂ ſƎƂ ƊƂžƈŽƀƋƂ
ŬƍƅƄƊŽƛƎƙ ſƋ ſƎƂƉ Ǝ ƀƈƐžƋƇƅƉ ƍŽƎƎƇŽƜƊƅƂƉ
ť ƊƂ ƌƋſƏƋƍƛ ƚƏƋƀƋ ƎƊƋſŽ ƁŽƃƂ ƌƋƁ ƐƀƍƋƄƋƆ ƃƅƄƊƅ
ŪŽ ƈƐƊƊƋƉ ƁƅƎƇƂ ſ ƏſƋƂƉ ƎƂƍƁƂƔƊƋƉ ƓƂƊƏƍƂ
ƎƈƋƀ ŲŰũ ƋƇƍƐƃƂƊƊƘƆ ƉŽƊƏƍƋƆ
ŞƈŽƀƋƁŽƍƜ ſƄƘſŽƊƅƛ ƊŽƔƅƏƘſŽƊƅƂƉ ƉŽƊƏƍƘ
ťƄ ƉƂƎƏŽ ƎƋƛƄŽ ƊŽƎƈŽƃƁŽƛƖƅƒƎƜ žƈŽƃƂƊƎƏſƋƉ ƎƐƌƍƐƀƋſ
ūžƈŽƇƋ ŽƉƍƅƏƘžƋƁƒƅƔƅƏƏƘ
ŪƅƎƒƋƁƅƏ ƌƋƁƋžƊƋ ƌƋƏƋƇƐ ƇŽƉƑƋƍƘ
ũƋƅ ƅ ƎƐƖƂƎƏſ ƏƍƂƒ ƉƅƍƋſ
ŪƂžƈŽƀƋƂ ƉƘƕƈƂƊƅƂ ƅ ƇŽƍƉƐ Ǆ ƌƍƅƔƅƊƘ ƎƏƍŽƁŽƊƅƆ
ŞƋƈƂƄƊƅ ſƍƂƁƋƊƋƎƊƘƂ ſƈƅƜƊƅƜ ƊƂƀŽƏƅſƊƋƎƏƅ ƋƉƍŽƔƂƊƅƜ
ŬƋƃŽƈƐƆƎƏŽ ƋƔƅƎƏƅ žƂƄ ƋƎƏŽƏƇŽ



ༀ་བ ་ས ་ས་མ་ཡ༔ མ་ ་ ་ལ་ཡ༔ བ ་ས ་ ་ནོ་པ་
་ཏོ་ཥྱོ་ ་བྷ་ཝ༔

ས ་ཀ ་ ་ཙ་ ༔

་ ་ ་ ་བྷ་ཝ༔

་པོ་ཥྱོ་ ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ ་ར ོ་ ་བྷ་ཝ༔ ས ་
ཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཾཿ

ས ་ཏ་ ་ག་ཏ་བ ་ ་ ་

་མྨེ་ ་ཡ ༔

་ ་ཧཱུྂ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ ན༔

་བ ི་བྷ་ཝ་མ་ ་ས་མ་ཡ་ས ་ ཿ

ūũ ŞŝšŤŭŝ Ůŝůū Ůŝũŝż ũŝŪŰ ŬŝŨŝż
ŞŝšŤŭŝ Ůŝůū ůŢŪūŬŝ ůťŵůū šŭťšŲū ũŢŞŲŝşŝ
ŮŰůū ŧŝŦū ũŢŞŲŝşŝ
ŮŰŬū ŧŝŦū ũŢŞŲŝşŝ
ŝŪŰ ŭŝŧůū ũŢŞŲŝşŝ
Ůŝŭşŝ ŮťššŲť ũŢũŬŭŝżųŝ
Ůŝŭşŝ ŧŝŭũŝ ŮŰųŝũŢ
Ŵťůůŝũ ŵŭť żũ ŧŰŭŰŲŰũ
Ųŝ Ųŝ Ųŝ Ųŝ Ųū ŞŲŝŠŝşŝŪ
Ůŝŭşŝ ůŝůŲŝŠŝůŝ
ŞŝšŤŭŝ ũŝ ũŢ ũŰŪųŝ
ŞŝšŤŭť ŞŲŝşŝ ũŝŲŝ
Ůŝũŝż Ůŝůū ŝ
ƍƂƓƅƏƅƍƐƆ ƎƇƋƈƙƇƋ ƎƉƋƃƂƕƙ
མ ན་པོ་བདག་ ་ ་ ས་ ོངས་པ་ ས༔

དམ་ ག་ལས་ ་འགལ་ ང་ཉམས༔
་མ་མ ན་པོས་ བས་མཛོད་ ག༔

གཙོ་བོ་ ོ་ ་འ ན་པ་ ༔

གས་ ་ ན་པོའི་བདག་ ད་ཅན༔

འ ་བ ་གཙོ་ལ་བདག་ བས་མ ༔
ū ƄŽƖƅƏƊƅƇ ťƄƄŽ ƉƋƂƀƋ ƊƂſƂƃƂƎƏſŽ ƅ ƄŽžƈƐƃƁƂƊƅƜ
ż ƌƋƕƂƈ ƊŽ ƊŽƍƐƕƂƊƅƂ ƉƋƅƒ ƎŽƉŽƆ
ŨŽƉŽ ƄŽƖƅƏƊƅƇ žƐƁƙ ƉƋƅƉ ƌƍƅžƂƃƅƖƂƉ
şƈŽƁƘƇŽ ũŽƊƁŽƈ şŽƁƃƍŽƁƒŽƍŽ
şƋƌƈƋƖƂƊƅƂ şƂƈƅƇƋƀƋ ŮƋƎƏƍŽƁŽƊƅƜ
ųŽƍƙ ſƎƂƒ ƎƐƖƂƎƏſ ſ ƏƂžƂ ƌƍƅƊƅƉŽƛ ŬƍƅžƂƃƅƖƂ



་ག ང་ གས་ ་བ་དང་ཡན་ལག་ ་དམ་ ག་ཉམས་པ་ ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ།
ག་པ་དང་ བ་པ་ ས་ ང་ ་མ ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ ང་ ང་དག་པར་མཛད་ ་གསོལ།
ས་བ ད་པས་ ོ་ ་ མས་དཔའ་ད ས་བ ན་འ མ་པ་དང་བཅས་པས་

ས་ ང་ཐམས་ཅད་དག་པ་ ན་ནོ།

གས་ ་ ་ ད་ ་ ག་ བ་

ས་གནང་བ་ ན་ཞ ་འོད་ ་ ་ནས་རང་ལ་ མ་པ ་ ན་ལས་།

རང་ ད་ ང་ ོ་ ་ མས་དཔའ་

ང་ ོང་ ་ལོང་ནང་ ་ག གས་བ ན་ ་ ར་ ར་པ ་

གས་ ོག་

ཧཱུྂ་ ་མཐའ་མར་ ་ ་འ ་བ ་པོ་གསལ་བ་ལས་འོད་ ར་འ ོས། ཁམས་ག མ་ ོད་བ ད་དང་བཅས་
པ་ ོར་ མས་ གས་

་ ན་དང་བ ན་པ ་ རང་བ ན་ ་སངས་ ས་པར་ ར།

ż ƊŽƍƐƕŽƈ ƇƋƍƂƊƊƘƂ ƎŽƉŽƅ ƏƂƈŽ ƍƂƔƅ ƅ ƐƉŽ ƅ ƎŽƉŽƅſƂƏſƅ
şƋ ſƎƂƒ ƚƏƅƒ ƌŽƁƂƊƅƜƒ Ɯ ƋƏƇƍƘƏƋ ƍŽƎƇŽƅſŽƛƎƙ ũƋƈƛ ƌƐƎƇŽƆ
ſƎƂ ƉƋƅ ƊƂƀŽƏƅſƊƘƂ ƁƂƆƎƏſƅƜ ƋƉƍŽƔƂƊƅƜ ƅ ƊŽƍƐƕƂƊƅƜ ƋžƂƏƋſ
ƋƔƅƎƏƜƏƎƜ şƉƂƎƏƂ Ǝ ƚƏƅƉƅ ƎƈƋſŽƉƅ şŽƁƃƍŽƎŽƏƏſŽ ƅƎƌƋƈƊƂƊƘƆ
ƎƔŽƎƏƙƜ ƅ ƐƈƘžƇƅ ƀƋſƋƍƅƏ ǉŴƅƎƏƋƂ ƁƅƏƜ ſƎƂƒ ŞƐƁƁ ſƎƂ ƏſƋƅ
ƊƂƀŽƏƅſƊƘƂ ƁƂƆƎƏſƅƜ ƋƉƍŽƔƂƊƅƜ ƊŽƍƐƕƂƊƅƜ ƋžƂƏƋſ ƅ ƅƄƜƊƘ
ƋƔƅƎƏƅƈƅƎƙǊ ŬƍƅƊƅƉŽƜ ƂƀƋ ƌƍƋƖƂƊƅƂ ƋƊ ƏŽƂƏ ſ ƎſƂƏƂ ƅ ƍŽƎƏſƋ
ƍƜƂƏƎƜ ſƋ ƉƊƂ ůŽƇ Ɯ ƎƏŽƊƋſƈƛƎƙ şŽƁƃƍŽƎŽƏƏſƋƆ ƌƍƋƜſƈƜƛƖƅ
ƉƎƜ ƊƋ ƌƐƎƏƘƉ ƌƋ ƌƍƅƍƋƁƂ ƌƋƁƋžƊƋ ƋƏƍŽƃƂƊƅƛ ſ ƄƂƍƇŽƈƂ ťƄ
ƎƈƋƀŽ ŲŰũ ſ ƎƂƍƁƂƔƊƋƉ ƓƂƊƏƍƂ ƅ ƋƇƍƐƃŽƛƖƅƉ ƂƀƋ ƔƂƏƘƍƂƒ
ƎƈƋƀƋſ ƅƎƒƋƁƜƏ ƈƐƔƅ ƎſƂƏŽ şƎƂ ƎƐƖƂƎƏſŽ ſƎƂƒ ƉƅƍƋſ ƅ ſƎƂƒ
ſƎƂƈƂƊƊƘƒ ƎƈƅſŽƛƏƎƜ Ǝ şŽƁƃƍŽƎŽƏƏſƋƆ ƅ ŬƜƏƅ ŮƂƉƂƆƎƏſŽƉƅ
ƌƍƋƜſƈƜƜ ƔƅƎƏƐƛ ƉŽƊƁŽƈƐ ƁƋƎƏƅƀŽƛƏ ƎƋƎƏƋƜƊƅƜ ŞƐƁƁƘ
ༀ་བ ་ས ་ཧཱུྂ༔

ŪŽƔƅƏƘſŽƆ ƎƇƋƈƙƇƋ ƉƋƃƂƕƙ ƅ ƉƂƁƅƏƅƍƐƆ

ད ་བ་འ ་ ས་ ར་ ་བདག

ོ་ ་ མས་དཔའ་འ བ་ ར་ནས།

འ ་བ་ག ག་ ང་མ་ ས་པ།
་ ་ས་ལ་འ ད་པར་ཤོག

ŴƂƍƂƄ žƈŽƀƋƎƏƙ ƅ ƄŽƎƈƐƀƅ ƚƏƋƀƋ Ɯ ƉƋƀƐ žƘƎƏƍƋ ƁƋƎƏƅƔƙ
ƍƂŽƈƅƄŽƓƅƅ şŽƁƃƍŽƎŽƏſƘ ƅ ƏŽƇƅƉ ƋžƍŽƄƋƉ ƇŽƃƁƋƂ ƎƐƖƂƎƏſƋ
ƁƋƎƏƅƀƊƂƏ ŮƋƎƏƋƜƊƅƜ ŮƋſƂƍƕƂƊƎƏſŽ ƏƋƃƂ


 ŬƋƁƊƋƕƂƊƅƂ ũŽƊƁŽƈƘ
 ŬƋƁƊƋƕƂƊƅƂ ƉŽƊƁŽƈƘ ŪƅƍƉŽƊŽƇŽƅ
ༀ་ ཿཧཱུྂ༔

ོང་ག མ་འ ག་ ན་ ་བ་ ག་བ

ན་ ན་ ་བ ན་ ་

་ ང་༔

་འ ོར་པས་གཏམས༔

བདག་ ས་ལོངས་ ོད་བཅས་པ་ཡོངས་འ ལ་ ས༔
ས་ ་འ ར་ལོས་ ར་བ ་ ད་ཐོབ་ཤོག༔

ūũ ŝ ŲŰũ
ũƅƈƈƅŽƍƁ ſƎƂƈƂƊƊƘƒ ƏƍƂƒƏƘƎƜƔƂƇƍŽƏƊƘƒ ƉƅƍƋſ
ŤŽƌƋƈƊƂƊƊƘƒ ƎƂƉƙƛ ſƅƁŽƉƅ ƁƍŽƀƋƓƂƊƊƋƎƏƂƆ
ť žƋƀŽƏƎƏſŽƉƅ žƋƀƋſ ƅ ƈƛƁƂƆ
ŬƋƁƊƋƕƐ ſƉƂƎƏƂ ƎƋ ƎſƋƅƉ ƏƂƈƋƉ ƅ ſƈŽƁƂƊƅƜƉƅ
ŞƈŽƀƋƁŽƍƜ ƚƏƋƉƐ ƌƋƁƊƋƕƂƊƅƛ
šŽ ƎƏŽƊƐ Ɯ ſƎƂƈƂƊƎƇƅƉ ƓŽƍƂƉ šƒŽƍƉƘ

 ŬƋƁƊƋƕƂƊƅƂ ƉŽƊƁŽƈƘ ŮŽƉžƋƀŽƇŽƅ
འོག་ ན་བ ་ ན་ ག་པོ་བ ད་པ ་ ང་༔
ས་པ་ ་ ན་ གས་

་ཚོམ་ ་ཅན༔

འདོད་ཡོན་མ ད་པ ་ ན་ ང་བསམ་ཡས་པ༔
ལ་བས་ལོངས་

་ ང་ལ་ ོད་པར་ཤོག༔

ŪƂƌƍƂſƋƎƒƋƁƅƉŽƜ žƈŽƃƂƊƊŽƜ ƌƍƂƇƍŽƎƊŽƜ ƄƂƉƈƜ ŞƐƁƁ
ŪŽƁƂƈƂƊƊŽƜ ƎƋžƍŽƊƅƂƉ ƌƜƏƅ ƎƂƉƂƆƎƏſ
ť ƌƜƏƅ ƌƍƂſƋƎƒƋƁƊƘƒ ƎƋſƂƍƕƂƊƎƏſ
ŝ ƏŽƇƃƂ ƊƂſƋƋžƍŽƄƅƉƘƂ ƋžƈŽƇŽ ƔƐſƎƏſƂƊƊƘƒ ƐƁƋſƋƈƙƎƏſƅƆ Ǆ
ŞƈŽƀƋƁŽƍƜ ƚƏƋƉƐ ƌƋƁƊƋƕƂƊƅƛ
šŽ ƊŽƎƈŽƃƐƎƙ Ɯ ƔƅƎƏƋƆ ƄƂƉƈƂƆ ŮŽƉžƋƀŽƇŽƅ



 ŬƋƁƊƋƕƂƊƅƂ ƉŽƊƁŽƈƘ šƒŽƍƉŽƇŽƅ
ང་ ད་ མ་དག་གཞོན་ ་ མ་པ ་ ༔

གས་ ་མ་འགགས་ ས་ ད་རོལ་པ ་ ན༔
་དང་ ག་

ལ་བས་ ས་

་འ ན་པ་ མ་དག་ ང་༔

་ ང་ལ་ ོད་པར་ཤོག༔

şƎƂ ƎƋſƂƍƕƂƊƊƋ ƔƅƎƏƘƂ ƜſƈƂƊƅƜ ƛƊƋƂ ƏƂƈƋ ƎƋƎƐƁŽ
ŰƇƍŽƕƂƊƊƋƂ ƊƂƌƍƂƍƘſƊƘƉ ƉƅƈƋƎƂƍƁƅƂƉ ƅƀƍƋƆ ƌƐƎƏƋƏƘ Ǆ
ŤƂƉƈƜ ƎƋſƂƍƕƂƊƊƋƀƋ ƔƅƎƏƋƀƋ ſƅƁƂƊƅƜ ƏƂƈ ƅ ƎƑƂƍ
ŞƈŽƀƋƁŽƍƜ ƚƏƋƉƐ ƌƋƁƊƋƕƂƊƅƛ
šŽ ƊŽƎƈŽƃƐƎƙ Ɯ ƔƅƎƏƋƆ ƄƂƉƈƂƆ šƒŽƍƉŽƇŽƅ



 ŬƋƍƋƃƁƂƊƅƂ ƊŽƇƋƌƈƂƊƅƜ ŧƐƎŽƈƅ ŴƋƁ
ཕཊ༔

ས་ག ས་འ ན་བོར་བས་ ་བ ད་ མས༔

མས་ཚངས་པ ་ ་ནས་ད ངས་ལ་ཐོན༔

འ ་བདག་ ་བ ད་བ མ་ ས་མར་ ར༔

གཡས་ ན་མོངས་བ ད་འ མས་ ་ ག་ ས༔
ག གས་ ང་པོའི་བ ད་བ མ་ཐོད་པ་ གས༔
གཡོན་ལས་ ད་ ལ་ ས་བྷ ་ཐོགས༔

་ག མ་ ་ ་མ འི་ ད་ ར་བཞག༔

ནང་ ོང་ག མ་གང་བ ་བམ་རོ་ ༔

ཨ་ ང་དང་ ་ ག་ ས་བ ད་ ར་བ ༔

འ ་ག མ་ ་ ས་པས་ ང་ ལ་བ ར༔
ŬŲŝů
ūƏžƍƋƎƅſ ƓƂƌƈƜƊƅƂ ƄŽ ƈƛžƅƉƋƂ ƏƂƈƋ ƌƋſƂƍƀŽƛ ƁƂƉƋƊŽ žƋƀƋſ
ũƘƕƈƂƊƅƂ ſƘƈƂƏŽƂƏ ſ ƌƍƋƎƏƍŽƊƎƏſƋ ƔƂƍƂƄ ƋƏſƂƍƎƏƅƂ ƊŽ ƉŽƇƐƕƇƂ
ŬƋſƂƍƀŽƜ ƁƂƉƋƊŽſƈŽƁƘƇƐ ƎƉƂƍƏƅ ƎƏŽƊƋſƈƛƎƙ ŠƊƂſƊƋƆ ũŽƏƂƍƙƛ
šƅƀƐƀƋƉ ſ ƌƍŽſƋƆ ƍƐƇƂ ƌƋſƂƍƀŽƛ ƁƂƉƋƊŽ ƐƎƏŽƈƋƎƏƅ
ŭŽƎƎƂƇŽƛ ƔƂƍƂƌ ƌƋſƂƍƀŽƜ ƁƂƉƋƊŽƎƋƎƏŽſƈƜƛƖƅƒ
ŨƂſƋƆ ƍƐƇƋƆ ƎƍƘſŽƛ ƋƏƎƂƔƂƊƊƐƛ ſƂƍƒƊƛƛ ƔŽƎƏƙ
ť ƌƋƉƂƖŽƛ ƊŽ ƋƔŽƀ ƅƄ ƔƂƈƋſƂƔƙƅƒ ƀƋƈƋſ Ǆ ƏƍƂƒ ƇŽƆ
şƊƐƏƍƅ ƔƂƍƂƌŽ ƉƋƆ ƏƍƐƌ ƄŽƌƋƈƊƜƛƖƅƆ ſƎƛ ſƎƂƈƂƊƊƐƛ
ŬƈŽſƅƏƎƜ ƊƂƇƏŽƍƋƉ ƅƄ ƎƈƋƀƋſ ŝ ƅ ŲŰũ
ŝ ƄŽƏƂƉ ƋƖƅƔŽƂƏƎƜ ƍŽƄƍŽƎƏŽƂƏƎƜ ƅ ƌƍƂƋžƍŽƄƐƂƏƎƜ
ƏƍƂƉƜ ƎƈƋƀŽƉƅ ūũ ŝ ŲŰũ
ༀ་ ཿཧཱུྂ༔

ƍƂƓƅƏƅƍƐƆ



ཕཊ༔

ཡར་མ ད་ ལ་མ ན་ ་ གས་དམ་བ ང་༔

ཚོགས་ ོགས་ནས་མ ག་ ན་ད ས་ བ་ཐོབ༔
མར་འ ར་བ ་མ ན་མ ས་ལན་ཆགས་ ང་༔
ད་པར་ ་གནོད་ ད་བ གས་ གས་ མ༔

ནད་གདོན་དང་བར་ཆད་ད ངས་ ་ ༔

ན་ངན་དང་བདག་འ ན་ ལ་ ་བ ག༔

མཐར་མ ད་ ་དང་མ ད་ ལ་མ་ ས་ ན༔
ག ས་ ོགས་པ་ ན་པོར་མ་བ ས་ཨ༔

ŬŲŝů
ťƎƌƋƈƊƜƛ ƃƂƈƂƊƅƜ ſƂƍƒƊƅƒ ƀƋƎƏƂƆ ƌƋƁƊƋƕƂƊƅƜ
ŤŽſƂƍƕŽƛ ƊŽƇƋƌƈƂƊƅƂ ƅ ƋžƍƂƏŽƛ ƋžƘƔƊƘƂ ƅ ſƘƎƕƅƂ ƁƋƎƏƅƃƂƊƅƜ
ŰƁƋſƈƂƏſƋƍƜƛ ƊƅƃƊƅƒ ƀƋƎƏƂƆ ƎŽƉƎŽƍƘ ƅ ſƘƌƈŽƔƅſŽƛ ſƎƂ ƁƋƈƀƅ
ş ƋƎƋžƂƊƊƋƎƏƅ ƊŽƎƘƏƅſ ſƍƂƁƋƊƋƎƊƘƒ ƅ ƌƍƂƌƜƏƎƏſƐƛƖƅƒ ƁƐƒƋſ
ŰƉƅƍƋƏſƋƍƜƛ ſ ƌƍƋƎƏƍŽƊƎƏſƂ žƋƈƂƄƊƅ ƄƈƘƒ ƁƐƒƋſ ƅ ƌƍƅƌƜƏƎƏſƅƜ
ŮƏƅƍŽƛ ſ ƌƘƈƙ ƁƐƍƊƘƂ ƐƎƈƋſƅƜ ƅ ƓƂƌƈƜƊƅƜ ƄŽ ǉżǊ
ş ƄŽƇƈƛƔƂƊƅƂ ƌƋƁƊƋƕƂƊƅƜ ƋžƗƂƇƏƘ ƌƋƁƊƋƕƂƊƅƜ ſƎƂ ƌƋƈƊƋƎƏƙƛ
ŭŽƎƏſƋƍƜƛƏƎƜ ſ ƂƎƏƂƎƏſƂƊƊƊƋƉ şƂƈƅƇƋƉ ŮƋſƂƍƕƂƊƎƏſƂ ŝ
ས་མཉམ་པར་བཞག

ƍŽƎƎƈŽžƙƎƜ ſ ƂƎƏƂƎƏſƂƊƊƋƉ ƎƋƎƏƋƜƊƅƅ



 ŠƐƍƐ ŦƋƀŽ
 şƅƄƐŽƈƅƄŽƓƅƜ
་མ་ཧོཿ

རང་ ང་ ན་ བ་དག་པ་རབ་འ མས་ ང་༔
བ ད་པ་རབ་ ོགས་ཟང་མདོག་དཔལ་
རང་ ད་ག ་ ས་ ོ་ ་ ལ་འ ོར་མ༔

་ད ས༔

ཞལ་ག ག་ ག་ག ས་དམར་གསལ་ ་ཐོད་འ ན༔

ཞབས་ག ས་དོར་ བས་ ན་ག མ་ནམ་མཁར་ག གས༔
་བོར་པ ་འ མ་བ ལ་ ་

་ ང་༔

བས་གནས་ ན་འ ས་ ་བ ་ ་མ་དང་༔

ད ར་ ད་མཚོ་ ས་ ོ་ ་ ལ་པ ་ ༔
དཀར་དམར་མདངས་ ན་གཞོན་

་ཤ་ གས་ཅན༔

ཕོད་ཁ་ ས་ ས་ཟ་ ར་འ ང་མ་གསོལ༔

ཞལ་ག ག་ ག་ག ས་ ལ་པོ་རོལ་པ ་ བས༔
ག་གཡས་ ོ་ ་གཡོན་པས་ཐོད་ མ་བ མས༔

ད ་ལ་འདབ་ ན་པ

་མ ན་ ་གསོལ༔

མཆན་ ང་གཡོན་ན་བ ་ ོང་ མ་མ ག་མ༔
ས་པ ་ ལ་ ་ཁ་ ་ ་ག མ་བ མས༔

འཇའ་ ར་ ག་ ་འོད་ ང་ ང་ན་བ གས༔
་འ ར་འོད་

་ ྭ་བས་མ ས་པ ་ ང་༔

ལ་པ ་ ་འབངས་ ་ ་ ་ ་དང་༔

་བོད་པཎ་ བ་ ག་འ ན་ ་དམ་ ༔

མཁའ་འ ་ ས་ ང་དམ་ཅན་ ན་ ར་ག བས༔

གསལ་ ོང་མཉམ་གནས་ ན་པོའི་ངང་ ་གསལ༔



ūũ ŝ ŲŰũ
ŮŽƉƋſƋƄƊƅƇƕŽƜ ƎƌƋƊƏŽƊƊŽƜ ƌƋƈƊƋƎƏƙƛ ƔƅƎƏŽƜ ŮƑƂƍŽ
ŮƋſƂƍƕƂƊƊƋ ƍŽƎƌƋƈƋƃƂƊƊŽƜ ŮƈŽſƊŽƜ ũƂƁƊƋƓſƂƏƊŽƜ ŠƋƍŽ
ş ƓƂƊƏƍƂ Ɯ ſ ſƅƁƂ şŽƁƃƍŽƆƋƀƅƊƅ Ǝ ƋƁƊƅƉ ƈƅƓƋƉ ƁſƐƉƜ ƍƐƇŽƉƅ
ŧƍŽƎƊŽƜ ƎƅƜƛƖŽƜ ƁƂƍƃƅƏ ƁƅƀƐƀ ƅ ƇŽƌŽƈƐ
šſƂ ƊƋƀƅ ſ ƄŽƅƀƍƘſŽƛƖƂƆ ƌƋƄƂ Əƍƅ ƀƈŽƄŽ ƀƈƜƁƜƏ ſ ƌƍƋƎƏƍŽƊƎƏſƋ
ŪŽƁ ƉƋƂƆ ƀƋƈƋſƋƆ ƊŽ ƈƐƊƊƋƉ ƅ ƎƋƈƊƂƔƊƋƉ ƁƅƎƇŽƒ
ƌƋſƂƍƒ ƍŽƎƌƐƎƏƅſƕƂƀƋƎƜ ƏƘƎƜƔƂƈƂƌƂƎƏƇƋſƋƀƋ ƈƋƏƋƎŽ
ŧƋƍƂƊƊƋƆ ŰƔƅƏƂƈƙ ſƋƌƈƋƖƂƊƅƂ ſƎƂƒ ƋžƗƂƇƏƋſ ƌƍƅžƂƃƅƖŽ
ş ƑƋƍƉƂ ŪƅƍƉŽƊŽƇŽƅ ŬŽƁƉŽƎŽƉžƒŽſƘ
ş ƍŽƎƓſƂƏƂ ƛƊƋƎƏƅ Ǝ ƈƂƀƇƅƉ ƍƐƉƜƊƓƂƉ
ş ƌŽƍƔƋſƋƉ ƋƁƂƜƊƅƅ ƒŽƈŽƏƂ ƓſƂƏŽ ƊƂžŽ
ũƋƊŽƕƂƎƇƋƆ ƊŽƇƅƁƇƂ ƅ ƓŽƍƎƇƋƆ ƉŽƊƏƅƅ
Ů ƋƁƊƅƉ ƈƅƓƋƉ ƁſƐƉƜ ƍƐƇŽƉƅ ſ ƅƀƍƅſƋƆ ƓŽƍƎƇƋƆ ƌƋƄƂ
ş ƌƍŽſƋƆ ƍƐƇƂ ſŽƁƃƍŽ ſ ƈƂſƋƆ ƔƂƍƂƌ Ǝ ƎƋƎƐƁƋƉ
ŪŽ ƀƋƈƋſƂ ƌƜƏƅƈƂƌƂƎƏƇƋſŽƜ ƈƋƏƋƎƋſŽƜ ƕŽƌƇŽ
ŬƍƅƃƅƉŽƜ ƅƄƀƅžƋƉ ƈƂſƋƆ ƍƐƇƅ
şƘƎƕƐƛ ƎƐƌƍƐƀƐ žƈŽƃƂƊƎƏſŽƌƐƎƏƋƏƘ
ŮƋƇƍƘƏƐƛ ſ ſƅƁƂ ƏƍƅƄƐžƓŽ
şƋƎƎƂƁŽƂƏ ſ ƎƅƜƊƅƅ ƍŽƁƐƃƊƘƒ ƈƐƔƂƆ ƅ ƎƑƂƍ ƎſƂƏŽ
ş ƋƇƍƐƃƂƊƅƅ ƎƋſƂƍƕƂƊƊƋƀƋ ƎƌƈƂƏƂƊƅƜ ƌƜƏƅƓſƂƏƊƋƀƋ ƎſƂƏŽ
šſŽƁƓŽƏƙ ƌƜƏƙ ƌƍƋƜſƈƂƊƅƆ ƓŽƍƙ ƅ ƌƋƁƁŽƊƘƂ
ŰƔƂƊƘƂ ƅ ƉŽƎƏƂƍŽ ƁƂƍƃŽƏƂƈƅ ſƂƁƂƊƅƜ ťƊƁƅƅ ƅ ůƅžƂƏŽ
ŞƋƃƂƎƏſŽ ƈƂƏƜƖƅƂ ſ ƌƍƋƎƏƍŽƊƎƏſƂ
ūƒƍŽƊƅƏƂƈƅ ƐƔƂƊƅƜ ƅ ƁƂƍƃŽƏƂƈƅ ƋžƂƏƋſ
ƎƋžƍŽƊƘ ƌƋƁƋžƊƋ ƋžƈŽƇƐ
şƎƂ Ǆ ſƂƈƅƇŽƜ ƍŽſƊƋƎƏƙ ƎſƂƏƋƊƋƎƊƋƎƊƋƎƏƅ ƅ ƌƐƎƏƋƏƘ



 ŮƂƉƅƎƏƍƋƔƊŽƜ ƉƋƈƅƏſŽ
ཧཱུྂ༔

་ ན་ ལ་ ་ བ་ ང་མཚམས༔

པ ་ ་སར་ ོང་པོ་ལ༔

ཡ་མཚན་མ ག་ ་ད ས་ བ་བ ས༔
པ ་འ ང་གནས་ ས་ ་ གས༔

འ ར་ ་མཁའ་འ ་མང་པོས་བ ར༔
ད་ ་ ས་ ་བདག་བ བ་ ༔

ན་ ས་བ བ་ ར་ག གས་ ་གསོལ༔
་ ་པ ་

་ཧཱུྂ༔

ŲŰũ
ŪŽ ƎƂſƂƍƋƄŽƌŽƁƊƋƆ ƀƍŽƊƅƓƂ ƎſƜƖƂƊƊƋƆ ƎƏƍŽƊƘ ŰƁƁƅƜƊƘ
ŬƋƎƍƂƁƅ ƋƄƂƍŽ šŽƊŽƇƋƕŽ ſ ƈƋƃƂ ƓſƂƏƇŽ ƊŽ ƎƏƂžƈƂ ƈƋƏƋƎŽ
ůƘ ƋžƍƂƈ ƔƐƁƂƎƊƘƂ ſƘƎƕƅƂ ƁƋƎƏƅƃƂƊƅƜ
ŬƍƋƎƈŽſƈƂƊƊƘƆ ƇŽƇ ŨƋƏƋƎƋƍƋƃƁƂƊƊƘƆ
ūƇƍƐƃƂƊ ƎſƅƏƋƆ ƅƄ ƉƊƋƃƂƎƏſŽ ƁŽƇƅƊƙ ƅ ſƅƁƙƜƁƒŽƍ
ŮƈƂƁƐƜ ƏƂžƂ Ɯ ƁƋƎƏƅƀƊƐ ƎƋſƂƍƕƂƊƎƏſŽ
ũƋƈƛ ƌƍƅƁƅ ƅ žƈŽƀƋƎƈƋſƅ



 ŮƂƉƙ ſƂƏſƂƆ
༔ བདག་ ས་ ང་ ་ ལ་ ད་ ༔

མ་པར་འ ལ་པས་ ག་འཚལ་ལོ༔

ད ས་བཤམས་ ད་ ལ་ ང་འ ན་མ ས༔
ང་ ད་མ ད་པ ་ ག་ ར་འ ལ༔
་ག མ་ ་ད

འོད་གསལ་ ས་

་ལས་ མས་ ན༔

་ངང་ ་བཤགས༔

བ ན་པ་ག ས་ ས་བ ས་པ་ ༔
ད ་ཚོགས་ ན་ལ་ ས་ ་རང་༔

གས་ཅན་ག མ་ ་ག ལ་ ་ལ།

ག་ག མ་ ས་འ ར་བ ར་བར་བ ལ༔

་ ད་འ ར་བ་མ་ ོངས་བར༔

་ངན་ ་འདའ་བ གས་གསོལ་འ བས༔

ས་ག མ་བསགས་པ ་ད ་ ་ ན༔
ང་ བ་ ན་པོའི་ ་ ་བ ༔

ŮƋſƂƍƕŽƛ ƌƍƋƎƏƅƍŽƊƅƜ ƌƍƂƋžƍŽƄƅſ ƎſƋƂ ƏƂƈƋ ſƋ ƎƏƋƈƙƇƋ
ƏƂƈ ƎƇƋƈƙƇƋ ƔŽƎƏƅƓ ſƋ ſƎƂƈƂƊƊƋƆ şƎƂſƋƄƉƋƃƊƘƂ ƉŽƏƂƍƅŽƈƙ
ƊƘƂ ƌƋƁƊƋƕƂƊƅƜ ƅ ƏƂ ƔƏƋ ƎƋƄƁŽƊƘ ſ ƐƉƂ ƎƅƈƋƆ ƉƂƁƅƏŽƓƅƅ
ƌƋƁƊƋƕƐ ſƎƛ ſƎƂƈƂƊƊƐƛ ſ ƋƁƊƋ ƉƀƊƋſƂƊƅƂ şƎƛ ƎſƋƛ ƊƂžƈŽƀƐƛ
ƇŽƍƉƐ ƎƋƄƁŽƊƊƐƛ ƏƂƈƋƉ ƍƂƔƙƛ ƅ ƐƉƋƉ ƋƔƅƖŽƛ ſ ƜƎƊƋƉ ƎſƂƏƂ
šƒŽƍƉŽƇŽƅ ŧŽƇ ƋƏƊƋƎƅƏƂƈƙƊƘƉ ƏŽƇ ƅ ŽžƎƋƈƛƏƊƘƉ ƎƋƍŽƁƐƛƎƙ
ſƎƂƉ ƊŽƇƋƌƈƂƊƘƉ ƄŽƎƈƐƀŽƉ ƅ ƉƐƁƍƋƎƏƅ šƈƜ žƈŽƀŽ ƎƐƖƂƎƏſ Ǝ
ƏƍƂƉƜ ſƅƁŽƉƅ ƎƌƋƎƋžƊƋƎƏƂƆ ƌƍƋƕƐ ſŽƎ ƌƋſƋƍŽƔƅſŽƏƙ ƇƋƈƂƎƋ
šƒŽƍƉƘ ƏƍƂƒ ƇƋƈƂƎƊƅƓ ŬƋƇŽ ƎŽƊƎŽƍŽ ƌƋƈƊƋƎƏƙƛ ƊƂ ƋƌƐƎƏƂƂƏ ƅ
ƎƐƖƂƎƏſŽ ƊƂ ƋžƍƂƏƐƏ ƎſƋžƋƁƐ ƉƋƈƛ ƌƋƃŽƈƐƆƎƏŽ ƋƎƏŽſŽƆƏƂƎƙ
ƎƍƂƁƅ ƊŽƎ ƅ ƊƂ ſƒƋƁƅƏƂ ſ ƌŽƍƅƊƅƍſŽƊƐ
şƎƂ ƄŽƎƈƐƀƅ ƅ
žƈŽƀƐƛ ƇŽƍƉƐ ƌƍƋƕƈƋƀƋ ƊŽƎƏƋƜƖƂƀƋ ƅ žƐƁƐƖƂƀƋ ƌƋƎſƜƖŽƛ
ſƎƂƉ ƎƐƖƂƎƏſŽƉ ƔƏƋžƘ ƋƊƅ ƎƏŽƈƅ ŞƐƁƁŽƉƅ



 ŮƋƄƍƂſŽƊƅƂ šƋƎƏƅƃƂƊƅƆ
༈

་བ ན་ ་ ་ ན་པོ་ ༔

ད་ ་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ༔

གས་ ་ ན་ བས་འ ས་པ ་དཔལ༔
མས་ཅན་ཡོངས་ ་མ ན་ག ག་ ༔
ས་དང་ལོངས་ ོད་ ོ་ ང་ ང་༔

ོས་པ་ ད་པར་ ད་ལ་འ ལ༔

འ ་ནས་ ང་ བ་མ་ཐོབ་བར༔

ད་ ག་ གས་ ས་མཐོ་དམན་ ན༔

་བ ན་ ན་པོ་པད་འ ང་མ ན༔

ༀ་ ཿཧཱུྂ་བ ་ ་ ་པ ་

་ཧཱུྂ༔

ŞƈŽƀƋƍƋƁƊƘƆ ſƈŽƁƘƇŽ ŪƂƌƍƂſƄƋƆƁƂƊƊŽƜ šƍŽƀƋƓƂƊƊƋƎƏƙ
ůƘ Ǆ ƎƈŽſƊƋƂ ſƋƌƈƋƖƂƊƅƂ ƉƅƈƋƎƂƍƁƅƜ
ƅ žƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƜ ſƎƂƒ ŞƐƁƁ
ŢƁƅƊƎƏſƂƊƊƘƆ ƄŽƖƅƏƊƅƇ ſƎƂƒ ƎƐƖƂƎƏſ
ůƂƈƋ žƋƀŽƏƎƏſƋ ƎƂƍƁƓƂ ƅ ƉƘƕƈƂƊƅƂ ƌƋƁƊƋƕƐ ƏƂžƂ žƂƄ ƎƋƉƊƂƊƅƆ
Ů ƚƏƋƀƋ ƉƀƊƋſƂƊƅƜ ƌƋƇŽ ƊƂ ƋžƍƂƏƐ ƌƍƋžƐƃƁƂƊƅƂ
ş ƎƔŽƎƏƙƂ ƅ ƎƏƍŽƁŽƊƅƅ ſ ƍŽƁƋƎƏƅ ƅ ƌƂƔŽƈƅ ſ ƐƎƌƂƒƂ ƅ ƊƂƐƁŽƔƂ
şƎƂſƂƈƅƇƅƆ žƈŽƀƋƍƋƁƊƘƆ ſƈŽƁƘƇŽ ƌƋƉƊƅ ƉƂƊƜ



 ŞƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ
༈ བདག་ལ་ ་ས་གཞན་ན་ ད༔
ད་

་ ས་ངན་ གས་མ ་འ ༔

་བཟད་ ག་བ ལ་འདམ་ ་ ངས༔

འ ་ལས་ བས་ ག་མ་ ་ ་ ༔

དབང་བ ་བ ར་ ག་ ན་ བས་ཅན༔
ོགས་པ་ ོར་ ག་ གས་ ་ཅན༔

བ་ག ས་ ོངས་ ག་ ས་མ ་ཅན༔

ༀ་ ཿཧཱུྂ་བ ་ ་ ་པ ་

་ཧཱུྂ༔

Ű ƉƂƊƜ ƊƂƏ ƅƊƋƆ ƋƌƋƍƘ ƇƍƋƉƂ ƏƂžƜ
ŮƐƖƂƎƏſŽ ƊƘƊƂƕƊƂƀƋ ſƍƂƉƂƊƅ ƐƌŽƁƇŽ
ůƋƊƐƏ ſ ƌƐƔƅƊƂ ƊƂƎƏƂƍƌƅƉƘƒ ƎƏƍŽƁŽƊƅƆ
ū şƂƈƅƇƅƆ ŠƐƍƐ ƄŽƖƅƏƅ ƊŽƎ ƋƏ Ɗƅƒ
ŞƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƊƘƆ ƁŽƍƐƆ ƔƂƏƘƍƂ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƜ
ũƅƈƋƎƂƍƁƊƘƆ ƐƔƅƏƂƈƙ ƐƎƅƈƙ ƍƂŽƈƅƄŽƓƅƛ
ũƋƀƐƖƂƎƏſƂƊƊƘƆ ƋƔƅƎƏƅ ƁſŽ ƋƉƍŽƔƂƊƅƜ



 ŭŽƎƏſƋƍƂƊƅƂ
༈ ནམ་ ག་ ་ ་ ས་ ས་ ༔ རང་ ང་ ་ཡབ་དཔལ་

་ ང་༔

ང་འ ག་ ལ་པ ་ ང་ཁམས་ ༔ ག ་ ས་ ོ་ ་ ལ་འ ོར་མ༔

གསལ་འ ར་འོད་ ་ ང་ ་ ༔

ར་ནས་ ་བ ན་པད་འ ང་དང་༔

ད ར་ ད་ ན་པོར་སངས་ ས་ ༔ བ ་དང་ ོང་པ ་ ་འ ལ་ ༔

་ ས་ ན་པོའི་རོལ་པ་ལས༔ ཁམས་ག མ་ མས་ཅན་མ་ ས་པ༔

འ ན་པ ་ ད་དཔོན་དམ་པ་ ༔

་བ ན་པ ས་ད གས་ད ང་གསོལ༔

གསོལ་བ་ ང་ ་ད ལ་ནས་འ བས༔ ཁ་ཙམ་ ག་ཙམ་མ་ ན་ནོ༔

ན་ བས་ གས་ ་ ང་ནས་ ོལ༔ བསམ་དོན་འ བ་པར་མཛད་ ་གསོལ༔

şƋ ſƍƂƉƜ ƇƋƀƁŽ ƃƅƄƊƙ ƉƋƜ ƌƋƁƋƆƁƂƏ Ƈ ƇƋƊƓƐ Ǝ ƌƋƈƊƋƏƋƆ
ſƋƎƌƍƅƜƏƅƜ ŪƂžƂƎ ŴŽƉŽƍƘ Ǆ ŮƈŽſƊƋƆ ũƂƁƊƋƓſƂƏƊƋƆ ŠƋƍƘ
ƔƅƎƏƋƆ ƄƂƉƈƅ ŪƅƍƉŽƊŽƇŽƅ ƊƂƍŽƄƁƂƈƙƊƘƒ ƌƐƎƏƋƏƘ ƅ ƜſƈƂƊƅƆ
ƉƋƂ ƏƂƈƋ şŽƁƃƍŽƆƋƀƅƊƅ ƌƂƍƂƒƋƁƅƏ ſ ƎƅƜƛƖƅƆ ƉƂƍƓŽƛƖƅƆ
ƕŽƍ ƎſƂƏŽ ƅ ƎƈƅſŽƂƏƎƜ ſ ƊƂƍŽƄƁƂƈƙƊƋƎƏƅ Ǝ ŬŽƁƉŽƎŽžƒŽſƋƆ
ƅ Ɯ ƁƋƎƏƅƀŽƛ ƎƋƎƏƋƜƊƅƜ ŞƐƁƁƘ ŤŽƏƂƉ ƅƄ ƅƀƍƘ ƋžƕƅƍƊƋƆ
ƅƄƊŽƔŽƈƙƊƋƆ ƉƐƁƍƋƎƏƅ ƇƋƏƋƍŽƜ ƜſƈƜƂƏ ƔƐƁƂƎƊƋƂ ƌƍƋƜſƈƂƊƅƂ
žƈŽƃƂƊƎƏſŽ ƅ ƌƐƎƏƋƏƘ ƁƈƜ ƇŽƃƁƋƀƋ ƃƅſƋƀƋ ƎƐƖƂƎƏſŽ ſ ƏƍƂƒ
ƉƅƍŽƒ ƌƐƎƏƙ ƌƍƂƁƎƏŽƊƐ Ɯ ƇŽƇ ƅƒ ŬƍƋſƋƁƊƅƇ Ƈ ūƎſƋžƋƃƁƂƊƅƛ
Ǆ šƃƂƏƎƐƊ ŬƂƉŽ ƋƎƐƖƂƎƏſƅ ƚƏƋ ũƋƈƛ ŮƋ ſƎƂƆ ƅƎƇƍƂƊƊƋƎƏƙƛ
ƅƄ ƀƈƐžƅƊƘ ƉƋƂƀƋ ƎƂƍƁƓŽ źƏƋ ƊƂ ƌƍƋƎƏƋ ƎƈƋſŽ ƅƈƅ ƏƍƂƌ
ŪƅƎƌƋƕƈƅ ƎſƋƅ žƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƜ ƅƄ ƀƈƐžƅƊ ũƐƁƍƋƎƏƅ ƎſƋƂƀƋ ŰƉŽ
ūƎƐƖƂƎƏſƅ ſƎƂ ƉƋƅ žƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ ũƋƈƛ

ༀ་ ཿཧཱུྂ་བ ་ ་ ་པ ་

་ཧཱུྂ༔

ūũ ŝ ŲŰũ ŞŝšŤŭŝ ŠŰŭŰ ŬŢũŝ ŮťššŲť ŲŰũ





ũƋƈƅƏſƘ ƅ žƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ

 ũƋƈƅƏſŽ ƈƅƊƅƅ ƌƂƍƂƁŽƔƅ
་མ་ཧོ༔

་ཆད་ ོགས་ ང་ ལ་བ ་ ང་ཁམས་ནས༔

དང་པོའི་སངས་ ས་ ས་ ་ ན་ ་བཟང་༔
ལོངས་ ་ ་

་རོལ་ ལ་ ོ་ ་ མས༔

ལ་ ར་མཚན་ ོགས་དགའ་རབ་ ོ་ ་ལ༔

གསོལ་བ་འ བས་སོ་ ན་ བས་དབང་བ ར་ ོལ༔
་ ངྷ་དོན་དམ་ ས་ ་མཛོད༔

འཇམ་དཔལ་བ ས་ག ན་ ག་ད

་འ ར་ལོས་བ ར༔

་ན་ ་ ་པཎ་ ན་ ་མ་ལར༔

གསོལ་བ་འ བས་སོ་ ལ་ ད་ལམ་ ་ ོན༔
འཛམ་ ་ ང་ ་ ན་ག ག་པ ་འ ང་༔

ས་པར་ གས་ ་ ས་མ ག་ ་འབངས་ གས༔

གས་ག ར་ ་མཚོའི་བ ་འ ལ་ ང་ ན་ཞབས༔

མཁའ་འ འི་ད ངས་མཛོད་བཀའ་བབས་འ གས་ ད་ ང་༔
གསོལ་བ་འ བས་སོ་འ ས་ ་ཐོབ་ ལ་ ོལ༔

źũŝŲū ş žƂƎƇƍŽƆƊƂƆ ƊƂƁƂƈƅƉƋƆ ƔƅƎƏƋƆ ƄƂƉƈƂ
ťƄƊŽƔŽƈƙƊƘƆ ŞƐƁƁŽ šƒŽƍƉŽƇŽƜ ŮŽƉŽƊƏŽžƒŽƁƍŽ
ťƀƍŽ ƌƋƁƋžƊŽƜ ƈƐƊƂ ſ ſƋƁƂ ŮŽƉžƋƀŽƇŽƜ şŽƁƃƍŽƎŽƏƏſŽ
ŮƋſƂƍƕƂƊƎƏſƋ ƇŽƔƂƎƏſ ŪƅƍƉŽƊŽƇŽƜ ŬƍŽƒƂſŽƁƃƍŽ
ũƋƈƛ ƁŽƍƐƆƏƂ žƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƜ ƅ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƜ
ŵƍƅ ŮƅƊƒŽ ƎƋƇƍƋſƅƖƊƅƓŽ ŽžƎƋƈƛƏƊƋƆ šƒŽƍƉƘ
ũŽƊƁƃƐƕƍƅƉƅƏƍŽ ſƎƂƈƂƊƎƇƅƆ ſƈŽƁƘƇŽ ƁƂſƜƏƅ ƇƋƈƂƎƊƅƓ
šƃƊƜƊŽƎƐƏƍŽ ſƂƈƅƇƅƆ ƐƔƂƊƘƆ şƅƉƅƈŽƉƅƏƍŽ
ũƋƈƛ ƐƇŽƃƅƏƂ ƌƐƏƙ ƋƎſƋžƋƃƁƂƊƅƜ



ŬŽƁƉŽƎŽƉžƒŽſŽ ƂƁƅƊƎƏſƂƊƊƋƂ ƐƇƍŽƕƂƊƅƂ ƚƏƋƀƋ ƉƅƍŽ
ųŽƍƙ ƐƔƂƊƅƊƅƇƅ ƅ ƎƌƐƏƊƅƓŽ ſƂƈƅƔŽƆƕƅƂ ƅƎƏƅƊƊƘƂ ƁƂƏƅ ƎƂƍƁƓŽ
ŨƋƊƀƔƂƊ ŭŽžƁƃŽƉ ƍŽƎƇƍƘſŽƛƖƅƆ ƎƉƘƎƈ ƋƇƂŽƊŽ ƎƋƇƍƋſƅƖ ƐƉŽ
šƃƅƀƉƂ ŨƅƊƀƌŽ ƊŽƁƂƈƂƊƊƘƆ ƎƋƇƍƋſƅƖŽƉƅ ƌƍƋƎƏƍŽƊƎƏſŽ šŽƇƅƊƙ
ũƋƈƛ ƁŽƍƐƆƏƂ ƋƎſƋžƋƃƁƂƊƅƂ ƅ ſƎƂſƂƁƂƊƅƂ
གས་འ ན་ ན་པོ་ ལ་བ ་ ་ ་དང་།

དཔལ་ ལ་འ ག་ ལ་ ས་ ་དབང་པོའི་ཞབས།

མཁས་ ང་ བ་བ ས་གཞན་ཕན་ ང་པ ་དཔལ།
འཇམ་ད ངས་དབང་ ལ་ ་བ ་ ་མ་ལ།

གསོལ་བ་འ བས་སོ་མ ག་མ ན་ད ས་ བ་ ོལ།
་ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པ ་ ན་བ བས་ ས།

དམ་ ས་ བ་པ ་འགལ་ ན་བར་ཆད་ །
ག་འ ན་ མ་བ

་ལམ་ལ་ ར་བ ད་ནས།

་བ ་ ་འཕང་ ར་ ་འཐོབ་པར་ཤོག

şƂƈƅƇƅƆ şƅƁƙƜƁƒŽƍŽ ŠƙƂƈſƂ ŪƛƀƐ
ŬŽƏƍƐƈ ǉŞƂƎƎƏƍŽƕƊƘƆ şƈŽƁƘƇŽ šƒŽƍƉƘǊ
ŰƔƂƊƘƆ ƅ ƎƅƁƁƒŽ ŮƈŽſƊƘƆ ŵƂƊƌƂƊ ŪŽƊƀſŽ
šƃŽƉƙƜƊ şŽƊƀƙƜƈ ŧƋƍƂƊƊƋƆ ŰƔƅƏƂƈƙ
şƋƄƊƋƎƅƉ ƉƋƈƅƏſƐ ƁŽƍƐƆƏƂ ſƘƎƕƅƂ ƅ ƋžƖƅƂ ƎƅƁƁƒƅ
ŞƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƂƉ ƏŽƇƋƆ ƉƋƈƅƏſƘ
ŬƐƎƏƙ ƐƎƉƅƍƜƏƎƜ ƁƐƍƊƘƂ ƐƎƈƋſƅƜ
ƅ ƌƍƂƌƜƏƎƏſƅƜ Ƈ ƋƎƐƖƂƎƏſƈƂƊƅƛ ŮſƜƏƋƆ šƒŽƍƉƘ
ŞƘƎƏƍƋ ƌƍƋƆƁƜ ƌƐƏƙ ƔƂƏƘƍƂƒ ƎƏŽƁƅƆ şƅƁƙƜƁƒŽƍƘ
ŬƐƎƏƙ žƘƎƏƍƋ ƋžƍƂƏƂƉ ƐƍƋſƂƊƙ ŴƂƏƘƍƂƒ ůƂƈ



 ŞƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ ƚƏƋƆ ƃƅƄƊƅ
ད་ལས་ ས་པར་འ ང་བ ་ ན་ལོག་ ས༔

ོ་

་ ་མ་དོན་ ན་ ག་བ ན་བ ན༔

་ག ང་བཀའ་བ བ་ཟབ་མོའི་ཉམས་ ན་ལ༔
མ་ ང་ ད་པ ་བ བ་ གས་ ་ ས་ ས༔

གས་ ད་ད ངས་པ ་ ན་ བས་འཕོ་བར་ཤོག༔
ང་ ད་འ ར་འདས་ ་ནས་འོག་ ན་ ང་༔

་ གས་ ས་ ར་དག་ ོགས་ ན་པ ་འ ས༔

ང་ ང་ ་ ོལ་ ད་པ ་ ོགས་པ་ ༔

ས་ཉམས་ ད་ད ོད་ལས་འདས་ ག་པ ་གདངས༔

ས་ ད་མ ན་ མ་ ན་པར་མཐོང་བར་ཤོག༔

མཚན་མ ་ ོག་པ་ མ་ ལ་འཇའ་ ར་ བས༔
་དང་ ག་

་ཉམས་ ང་ ང་ ་འ ལ༔

ག་ ལ་ལོངས་

་ ང་ཁམས་ཚད་ལ་ བས༔

ས་ཟད་ ོ་འདས་ ན་པོར་སངས་ ས་ ༔

གཞོན་ ་ མ་ ར་གཏན་ ད་ ན་པར་ཤོག༔
ťƄ ƌƋƁƈƅƊƊƋƀƋ ƋƏƍƂƔƂƊƅƜ ƋƏſƍŽƖƂƊƅƜ Ƈ ƎŽƉƎŽƍƂ
šŽ ƌƋƈƋƃƐƎƙ Ɯ ƊŽ ƎſƋƂƀƋ ſŽƁƃƍƊƋƀƋ ƐƔƅƏƂƈƜ ƇŽƇ ƊŽ ƎſƋƅ ƀƈŽƄŽ
ŞƈŽƀƋƁŽƍƜ ƎƈƂƁƋſŽƊƅƛ ƇŽƃƁƋƉƐ ƂƀƋ ƎƈƋſƐ
ŧŽƇ ƀƈƐžƅƊƊƋƆ ƌƍŽƇƏƅƇƂ
Ů ƊƂƋƎƈŽžƂſŽƛƖƅƉ Ɗƅ ƊŽ Ɖƅƀ ƐƎƂƍƁƂƉ
šŽ ƌƂƍƂƁŽƎƏƎƜ ƉƊƂ žƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƂ ƍƂŽƈƅƄŽƓƅƅ ƉƐƁƍƋƎƏƅ



şƎƂſƋƄƉƋƃƊƘƂ ƜſƈƂƊƅƜ ƎŽƉƎŽƍŽ ƅ ƊƅƍſŽƊŽ Ǆ
ťƄƊŽƔŽƈƙƊƋ ƔƅƎƏŽƜ ƄƂƉƈƜ ŝƇŽƊƅƕƏƒŽ
ŠƁƂ ſƎƂ ƜſƈƂƊƅƜ ƋƎſƋžƋƃƁŽƛƏƎƜ ſ ƎƋſƂƍƕƂƊƊƘƒ ƑƋƍƉŽƒ ŞƐƁƁ
şƎƂ ƄſƐƇƅ ƋƔƅƖŽƛƏƎƜ ƉŽƊƏƍŽƉƅ
ŝ ſƎƂ ƉƘƎƈƅ ƎŽƉƋƋƎſƋžƋƃƁŽƛƏƎƜ ſ šƒŽƍƉŽƇŽƂ
ŬƋƎƇƋƈƙƇƐ şƂƈƅƇƋƂ ŮƋſƂƍƕƂƊƎƏſƋ
ƎſƋžƋƁƊƋ ƋƏ ƐƎƅƈƅƆ ƌƍƅƊƜƏƅƜ ƅ ƋƏſƂƍƃƂƊƅƜ
ŝ ŮƅƜƊƅƂ ūƎƋƄƊŽſŽƊƅƜ
ƄŽƌƍƂƁƂƈƙƊƋ ƅƎƎƈƂƁƋſŽƊƅƛ ƅ ƌƂƍƂƃƅſŽƊƅƛ
ż ƍƂŽƈƅƄƐƛ ƊŽƌƍƜƉƐƛ ƍƂŽƈƅƄŽƓƅƛ ƋžƊŽƃƂƊƊƋƆ ƌƍƅƍƋƁƘ
ūƎſƋžƋƁƅſ ƉƘƎƈƅ ſ ƎƅƜƛƖƂƂ ƍŽƁƐƃƊƋƂ ƌƍƋƎƏƍŽƊƎƏſƋ
ż ƍŽƄƋſƙƛ ƌƂƍƂƃƅſŽƊƅƜ ſƅƁƂƊƅƜ ƏƂƈ ƅ ƎƑƂƍ
šŽ ƁƋƎƏƅƀƊƂƏ ƅƀƍŽ ƋƎƋƄƊŽſŽƊƅƜ ƎſƋƂƆ ƌƋƈƊƋƏƘ ſ ƉƅƍƂ ŮŽƉžƋƀŽƇŽƅ
ŮƋſƂƍƕƂƊƊƋ ƅƎƔƂƍƌŽſ ƉƘƕƈƂƊƅƂ ſ ŬƍƋžƐƃƁƂƊƊƋƂ şƎƂſƂƁƂƊƅƂ
šŽ ƌƍƂžƐƁƂƏ ſƂƔƊƋ ƛƊƋƂ ƏƂƈƋ ƎƋƎƐƁŽ
ƎſƋžƋƁƊƋƂ ƋƏ ƍƋƃƁƂƊƅƜ ƅ ƎƉƂƍƏƅ

 ŞƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ Ƌ ƌƍƋƉƂƃƐƏƋƔƊƋƉ ƎƋƎƏƋƜƊƅƅ
ན་ ་ ལ་འ ོར་ཉམས་འོག་མ་ ད་ ༔

རགས་ ས་ ངས་མ ་ད ངས་ ་མ་ ལ་ན༔
ནམ་ ག་ ་ ་འ ་ ད་བ ང་བ ་ ༔

འ ་བ་འོད་གསལ་ཀ་དག་ ས་ ར་ཤར༔

བར་དོའི་ ང་ཆ་ལོངས་ ོད་ ོགས་ ར་ ལ༔

གས་ ད་ཐོད་ ལ་ལམ་ ་ ལ་ ོགས་ནས༔

མ་པང་ ་འ ག་ ་ ར་ ལ་བར་ཤོག༔

ŢƎƈƅ ƊƂ ƋſƈŽƁƂƛ ƎƐƏƙƛ ŝƏƅ ƆƋƀƅ ſ ƚƏƋƆ ƃƅƄƊƅ
ť ƀƍƐžƋƂ ƏƂƈƋ ƊƂ ƋƎſƋžƋƁƅƏƎƜ ſ ƎƑƂƍƂ ƌƍƅƍƋƁƘ
ŧƋƀƁŽ ƅƎƎƜƇƊƐƏ ƐƎƈƋſƅƜ ƚƏƋƆ ƃƅƄƊƅ
šŽ ƍŽƎƌƋƄƊŽƛ ſ Ɖƅƀ ƎƉƂƍƏƅ
ƎſƂƏƋƊƋƎƊƋƎƏƙ ƅƄƊŽƔŽƈƙƊƋƆ ƔƅƎƏƋƏƘ šƒŽƍƉŽƇŽƅ



ŬƐƎƏƙ ſƎƂ ſƅƁƂƊƅƜ ƅ ƌƂƍƂƃƅſŽƊƅƂ žŽƍƁƋ
ƎŽƉƋƋƎſƋžƋƁƜƏƎƜ ſ ƑƋƍƉŽƒ ŮŽƉžƋƀŽƇŽƅ
ť ƎƋſƂƍƕƂƊƎƏſƐƜ ƌƐƏƙ ůƍƂƇƔƋ ƅ ůƋƀŽƈ
ŬƐƎƏƙ ƋƎſƋžƋƃƐƎƙ ƏŽƇƃƂ ƂƎƏƂƎƏſƂƊƊƋ
ƇŽƇ ƁƅƏƜ ƌƍƅƌŽƁŽƂƏ Ƈ ƇƋƈƂƊƜƉ ƉŽƏƂƍƅ

 ŞƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ Ƌ ƎƈƂƁƐƛƖƂƆ ƃƅƄƊƅ
གསང་ ན་འོད་གསལ་ ག་པ་མ ག་ ་ ༔
སངས་ ས་གཞན་ནས་ ་ཚོལ་ ས་

མ ན་ ར་གདོད་མ ་ས་ལ་མ་ ལ་ན༔
མ་བ མ་སངས་ ས་ ས་

་ཞལ༔

་ལམ་མ ག་ལ༔

བ ན་ནས་རང་བ ན་ ལ་པ ་ ང་ ་དང་༔
ད་པར་པ ་འོད་ ་ཕོ་ ང་ ༔

ག་འ ན་ ་མཚོའི་གཙོ་མ ག་ ་ ན་ ས༔

གསང་ ན་ ས་ ་དགའ་ ོན་འ ད་པ ་སར༔
ས་ ་ ་བོར་ ས་ནས་ད གས་ད ང་ ༔

མཐའ་ཡས་འ ་བ ་ ར་འཚོར་བདག་འ ར་ཤོག༔
ş ƎſƂƏƋƊƋƎƊƋƎƏƅ ſƂƈƅƇƋƆ ƏŽƆƊƘ ſƂƍƕƅƊƂ ſƘƎƕƂƆ ƅƄ ƇƋƈƂƎƊƅƓ
ŪƂ ƅƖƐƏ ŞƐƁƁƐ ƀƁƂ ƈƅžƋ ƇƍƋƉƂ šƒŽƍƉŽƇŽƅ
şƂƁƙ ſƎƂ ƅƄƊŽƔŽƈƙƊƋƂ ƌƍƋƜſƈƂƊƅƂ ƋƎſƋžƋƃƁƂƊƋ ſ ƋƎƊƋſƂ
ŪŽ ſƘƎƕƂƉ ƅƄ ƌƐƏƂƆ ƌƜƏƅ ƉƂƏƋƁŽƒ ƋƎſƋžƋƃƁƂƊƅƜ žƂƄ ƉƂƁƅƏŽƓƅƅ
šŽ ƍƋƃƐƎƙ Ɯ ſ ƔƅƎƏƘƒ ƌƜƏƅ ƄƂƉƈƜƒ ŮŽƉžƋƀŽƇŽƅ
ŝ ſ ƋƎƋžƂƊƊƋƎƏƅ ſƋ ƁſƋƍƓƂ ŨƋƏƋƎƋſƋƀƋ ŮſƂƏŽ Ǆ
ŮƈŽſƊƋƂ ũƂƁƊƋƓſƂƏƊƋƆ ŠƋƍƂ
ŠƁƂ ƁƋƎƏƋƎƈŽſƊƘƆ ſƈŽƁƘƇŽ ƅƄ ŰƁƁƅƜƊƘ
ş ƋƇƍƐƃƂƊƅƅ ƋƇƂŽƊŽ ſƅƁƙƜƁƒŽƍ
şƋƄƀƈŽſƈƜƂƏ ƌƅƍƕƂƎƏſƋ šƒŽƍƉƘ ſƂƈƅƇƋƆ ƏŽƆƊƘ
ŬƐƎƏƙ ƋžƍƂƏƐ Ɯ ƍƋƃƁƂƊƅƂ ƇŽƇ ƂƀƋ ƈƛžƅƉƘƆ ƎƘƊ ƅƈƅ ƁƋƔƙ
šƈƜ ƏƋƀƋ ƔƏƋžƘ žƂƄƀƍŽƊƅƔƊƋ ƌƋƉƋƀŽƏƙ ƃƅſƘƉ ƎƐƖƂƎƏſŽƉ



 ũƋƈƅƏſŽ Ƌž ƅƎƌƋƈƊƂƊƅƅ žƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƆ
ག་འ ན་ ལ་བ་ ་མཚོའི་ ན་ བས་དང་༔

ས་ད ངས་བསམ་ ་ བ་པ ་བ ན་པ་ ས༔

དལ་འ ོར་ ན་ལ་ ོགས་ ན་ ངས་ག མ་ ༔

ན་འ ལ་མ ན་ ར་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག༔

ŞƈŽƀƋƁŽƍƜ žƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƜƉ ƋƇƂŽƊŽ ƌƋžƂƁƋƊƋƎƊƘƒ şƅƁƙƜƁƒŽƍ
ť ƎƅƈƂ ƅƎƏƅƊƘ šƒŽƍƉŽƁƒŽƏƐ ƄŽƌƍƂƁƂƈƙƊƋƆ ƉƘƕƈƂƊƅƛ
ūƌƅƍŽƜƎƙ ƊŽ ƎſƋžƋƁƘ ƅ ƌƍƂƅƉƐƖƂƎƏſŽ
šŽ ƍƂŽƈƅƄƐƛ Ɯ ſƄŽƅƉƋƄŽſƅƎƅƉƋƎƏƙ
ŤŽſƂƍƕƂƊƅƜ ƎƋƄƍƂſŽƊƅƜ ƅ ƋƔƅƖƂƊƅƜ ƔƏƋžƘ ſƎƂ ƎƏŽƈƅ ŞƐƁƁŽƉƅ





ŴƂƏƘƍƂ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƜ

 ŬƋƎſƜƖƂƊƅƂ şŽƄƘ
་

་ ན་མཚམས་ནས་ༀ་ ག་ ་ ལ་ ་ ར་འ ར་བ་ལས་འོད་ ར་འ ོས།

རང་ ་ ་བོ་ནས་ གས།
ས་ ་ལས་དང་

་ ོ་

་ བ་པ་དག

་ ན་ བས་ གས།

མ་པ ་དབང་ཐོབ།

བ ད་ མ་ ་ ོད་ ་ ར།

མ་ ན་ ག་འ ན་ ་ས་བོན་ བས།
ལ་

་ ་འཕང་ཐོབ་པ ་ ལ་བ་ ད་ལ་བཞག

ťƄ ƎſƂƍƇŽƛƖƂƀƋ ƌƋƁƋžƊƋƀƋ ƈƐƊƂ ƎƈƋƀŽ ūũ
ƊŽ ƐƍƋſƊƂ ƉƂƃžƍƋſƙƜ ŠƐƍƐ ƎƏƍƐƜƏƎƜ ƈƐƔƅ ƎſƂƏŽ
şƒƋƁƜƏ ſ ƉƂƊƜ ƔƂƍƂƄ ƉŽƇƐƕƇƐ ƋƊƅ ƋƔƅƖŽƛƏ ƊƂžƈŽƀƐƛ ƇŽƍƉƐ
ƎƋƄƁŽƊƊƐƛ ƏƂƈƋƉ ƅ ƋƉƍŽƔƂƊƅƜ ƇŽƊŽƈƋſ
ŬƍƅƊƋƎƜƏ žƈŽƀƋƎƈƋſŽƊƅƂ ſŽƁƃƍƊƋƀƋ ƏƂƈŽ
šŽƍƐƛƏ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƂ ƎƋƎƐƁŽ
šƂƈŽƛƏ ƉƂƊƜ ƌƋƁƒƋƁƜƖƅƉ ƎƋƎƐƁƋƉ ƁƈƜ ƎƏŽƁƅƅ ƄŽƍƋƃƁƂƊƅƜ
ŤŽƎƂſŽƛƏ ƎƂƉƜ ƌƋƈƊƋƎƏƙƛ ƎƋƄƍƂſƕƂƀƋ ƁƂƍƃŽƏƂƈƜ ƋƎƋƄƊŽſŽƊƅƜ
ť ƁŽƍƐƛƏ ƉƊƂ ƎƅƈƐ ƁƈƜ ƎƏŽƊƋſƈƂƊƅƜ ŪƅƍƉŽƊŽƇŽƂƆ



 ůŽƆƊƋƂ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƂ
མ ན་པ་ནས་ ཿ ག་པ ་ ་ག་ ར་འབར་བ་ལས་འོད་ ར་འ ོས།
རང་ ་མ ན་པ་ནས་ གས།

ངག་ ་ལས་དང་ ང་ ་ བ་པ་དག
ག ང་ ོ་

་ ན་ བས་ གས།

གསང་བ ་དབང་ཐོབ།

བ ས་བ ད་ ་ ོད་ ་ ར།

་དབང་ ག་འ ན་ ་ས་བོན་ བས།

ལོངས་ ོད་ ོགས་པ ་ ་འཕང་ ་ ལ་བ་ ད་ལ་བཞག
ťƄ ƎƅƜƛƖƂƀƋ ƌƋƁƋžƊƋ ƍƐžƅƊƐ ƎƈƋƀŽ ŝ
ş ƀƋƍƈƂ ŠƐƍƐ ƎƏƍƐƜƏƎƜ ƈƐƔƅ ƎſƂƏŽ
şƒƋƁƜ ſ ƉƂƊƜ ƔƂƍƂƄ ƉŽƇƐƕƇƐ ƋƊƅ ƋƔƅƖŽƛƏ ƊƂžƈŽƀƐƛ ƇŽƍƉƐ
ƎƋƄƁŽƊƊƐƛ ƍƂƔƙƛ ƅ ƋƉƍŽƔƂƊƅƜ ſƂƏƍƋſ
ŬƍƅƊƋƎƜƏ žƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƂ ſŽƁƃƍƊƋƆ ƍƂƔƅ
šŽƍƐƛƏ ƏŽƆƊƋƂ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƂ
šƂƈŽƛƏ ƉƂƊƜ ƌƋƁƒƋƁƜƖƅƉ ƎƋƎƐƁƋƉ ƁƈƜ ƊŽƔƅƏƘſŽƊƅƜ
ŤŽƎƂſŽƛƏ ƎƂƉƜ žƂƎƎƉƂƍƏƊƋƀƋ ƁƂƍƃŽƏƂƈƜ ƋƎƋƄƊŽſŽƊƅƜ
ť ƁŽƍƐƛƏ ƉƊƂ ƎƅƈƐ ƁƈƜ ƎƏŽƊƋſƈƂƊƅƜ ŮŽƉžƋƀŽƇŽƂƆ



 ŬƋƎſƜƖƂƊƅƂ ũƐƁƍƋƎƏƅ
གས་ཀ ་ཧཱུྂ་ ག་ནམ་མཁ ་མདོག་ཅན་ལས་འོད་ ར་འ ོས།

རང་ ་ ང་ག་ནས་ གས།
ད་ ་ལས་དང་ ག་

གས་ ོ་

་ བ་པ་དག

་ ན་ བས་ གས།

ས་རབ་ ་ ས་ ་དབང་ཐོབ།

བ ་ ོང་ཙ ་
ག་

ས་

་ ོད་ ་ ར།

་ ག་འ ན་ ་ས་བོན་ བས།

་ ་འཕང་ཐོབ་པ ་ ལ་བ་ ད་ལ་བཞག

ťƄ ŲŰũ ƓſƂƏŽ ƊƂžŽ ſ ƎƂƍƁƓƂ ŠƐƍƐ ƎƏƍƐƜƏƎƜ ƈƐƔƅ ƎſƂƏŽ
şƒƋƁƜ ſ ƉƂƊƜ ƔƂƍƂƄ ƉŽƇƐƕƇƐ ƋƊƅ ƋƔƅƖŽƛƏ ƊƂžƈŽƀƐƛ ƇŽƍƉƐ
ƎƋƄƁŽƊƊƐƛ ƉƘƕƈƂƊƅƂƉ ƅ ƋƉƍŽƔƂƊƅƜ ƎƑƂƍ
ŬƍƅƊƋƎƜƏ žƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƂ ſŽƁƃƍƊƋƆ ƉƐƁƍƋƎƏƅ
šŽƍƐƛƏ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƂ ƉƐƁƍƋƎƏƅ
šƂƈŽƛƏ ƉƂƊƜ ƌƋƁƒƋƁƜƖƅƉ ƎƋƎƐƁƋƉ ƁƈƜ ƌƍŽƇƏƅƇƅ ƏƐƉƉƋ
ŤŽƎƂſŽƛƏ ƎƂƉƜ ƁƂƍƃŽƏƂƈƜ ƋƎƋƄƊŽſŽƊƅƜ ſƂƈƅƇƋƀƋ ƃƂƎƏŽ ƉƐƁƍƋƎƏƅ
ť ƁŽƍƐƛƏ ƉƊƂ ƎƅƈƐ ƁƈƜ ƎƏŽƊƋſƈƂƊƅƜ šƒŽƍƉŽƇŽƂƆ



 ŮƅƉſƋƈƅƔƂƎƇƋƂ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƂ
ར་ཡང་ གས་ཀ ་ཧཱུྂ་ལས་ཧཱུྂ་ ག་ག ས་པ་ ག་ ར་མདའ་འཕངས་པ་བ ན་ ་ཆད།

རང་ མས་དང་ཐ་དད་ ད་པར་འ ས།
ན་ག

་ ས་ ོ་

་ལས་དང་ ས་

་ བ་པ་ ངས།

་ ན་ བས་ གས།

ག་ ས་མཚོན་པ་དོན་དམ་ ་དབང་ཐོབ།

ཀ་དག་ ོགས་པ་ ན་པོའི་ ོད་ ་ ར།
ན་ བ་ ག་འ ན་ ་ས་བོན་ བས།

མཐར་ ག་ ་འ ས་ ་ ་བོ་ ད་

་ ལ་བ་ ད་ལ་བཞག་

ťƄ ŲŰũ ſ ƎƂƍƁƂƔƊƋƉ ƓƂƊƏƍƂ
ŬƋƁƋžƊƋ ƉƂƏƂƋƍƐ ſƘƈƂƏŽƂƏ ƂƖƂ ƋƁƅƊ ŲŰũ
ť ƊƂƍŽƄƁƂƈƙƊƋ ƍŽƎƏſƋƍƜƂƏƎƜ ſ ƉƋƂƉ ƐƉƂ
ūƊ ƋƔƅƖŽƂƏ ƊƂžƈŽƀƐƛ ƇŽƍƉƐ
ŮƋƄƁŽƊƊƐƛ ƎƋƄƊŽƊƅƂƉ ƋƎƊƋſƘ ƅ ƋƉƍŽƔƂƊƅƜƉƅ ƌƍƅƍƋƁƘ
ŬƍƅƊƋƎƜƏ žƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƂ ſŽƁƃƍƊƋƀƋ ſƎƂſƂƁƂƊƅƜ
šŽƍƐƂƏ ƌƋƎſƜƖƂƊƅƂ ƎƈƋſŽ
šƂƈŽƂƏ ƉƂƊƜ ƌƋƁƒƋƁƜƖƅƉ ƎƋƎƐƁƋƉ ƁƈƜ ƌƍŽƇƏƅƇƅ
ťƄƊŽƔŽƈƙƊƋ ƔƅƎƏƋƀƋ ſƂƈƅƇƋƀƋ ƎƋſƂƍƕƂƊƎƏſŽ
ŤŽƎƂſŽƂƏ ƎƂƉƜ ƎƌƋƊƏŽƊƊƋƀƋ ƁƂƍƃŽƏƂƈƜ ƋƎƋƄƊŽſŽƊƅƜ
ť ƁŽƍƐƂƏ ƉƊƂ ƎƅƈƐ ƁƈƜ ƁƋƎƏƅƃƂƊƅƜ
ƋƇƋƊƔŽƏƂƈƙƊƋƀƋ ƍƂƄƐƈƙƏŽƏŽ Ǆ ŮſŽžƒŽſƅƇŽƇŽƅ
ༀ་ ཿཧཱུྂ་བ ་ ་ ་པ ་

་ཧཱུྂ༔

ūũ ŝ ŲŰũ ŞŝšŤŭŝ ŠŰŭŰ ŬŢũŝ ŮťššŲť ŲŰũ



 ŮƏŽƁƅƜ ƍŽƎƏſƋƍƂƊƅƜ
༈

་མ ་ གས་ཀ་ནས་འོད་ ར་དམར་པོ་ ོད་དང་བཅས་པ་

ག་ཝལ་ ས་ ང་བ་བདག་ ད་ ོ་ ་ ལ་འ ོར་མར་

གསལ་བ ་ ང་གར་ ག་པ་ཙམ་ ས་འོད་དམར་ ་
ང་ ་ ག་ ་ ར་ནས་ ་ ་ ན་པོ་

་

གས་ཀར་ མ་པས་ད ར་ ད་རོ་ག ག་ ་ ར།
şƊƂƄŽƌƊƋ ƅƄ ƎƂƍƁƓŽ ŠƐƍƐ ƅƎƒƋƁƜƏ ƈƐƔƅ ƇƍŽƎƊƋƀƋ ƓſƂƏŽ
ż ƎŽƉ şŽƁƃƍŽƆƋƀƅƊƅ ƋƊƅ ƁƋƎƏƅƀŽƛƏ ƉƋƂƀƋ ƎƂƍƁƓŽ
ƅ Ɯ ƎƏŽƊƋſƈƛƎƙ ƎƑƂƍƋƆ ƇƍŽƎƊƋƀƋ ƓſƂƏŽ
ŝ ƄŽƏƂƉ ƍŽƎƏſƋƍƜƛƎƙ ſ ƎƂƍƁƓƂ ŠƐƍƐ ŭƅƊƌƋƔƂ
ŮƈƅſŽƜƎƙ Ǝ ƊƅƉ ſ ƂƁƅƊƎƏſƂ ƋƁƊƋƀƋ ſƇƐƎŽ



 ŤŽƇƈƛƔƂƊƅƂ
 ũƋƈƅƏſŽ ƇƋƍƂƊƊƋƉƐ ƐƔƅƏƂƈƛ
དཔལ་ ན་ ་བ ་ ་མ་ ན་པོ་ །

བདག་ ་ ང་གར་པ ་གདན་བ གས་ལ།

བཀའ་ ན་ ན་པོའི་ ་ནས་ ས་བ ངས་ །

་ག ང་ གས་ ་ད ས་ བ་ ལ་ ་གསོལ།

ŮƈŽſƊƘƆ ƉƅƈƋƎƂƍƁƊƘƆ ƇƋƍƂƊƊƋƆ ƐƔƅƏƂƈƙ
ŬƋƃŽƈƐƆƎƏŽ ſƋƎƎƜƁƙ ƊŽ ƈƋƏƋƎƋſƘƆ ƏƍƋƊ ſ ƉƋƂƉ ƎƂƍƁƓƂ
ŬƍƅƉƅ ƉƂƊƜ Ǝ žƂƄƀƍŽƊƅƔƊƋƆ ƁƋžƍƋƏƋƆ ƅ žƈŽƀƋƎƈƋſƅ ƁƋƎƏƅƃƂƊƅƜƉƅ
ůſƋƂƀƋ ƌƍƋƎſƂƏƈƂƊƊƋƀƋ ƏƂƈŽ ƍƂƔƅ ƅ ƐƉŽ
པལ་ ན་ ་མ ་ མ་པར་ཐར་པ་ལ།

ད་ ག་ཙམ་ཡང་ཡང་ལོག་ ་ ་ ་ ང༌།

་མཛད་ གས་པར་མཐོང་བ ་མོས་ ས་ ས།

་མ ་ ན་ བས་ མས་ལ་ལ་འ ག་འ ག་པར་ཤོག

šŽ ƊƂ ſƋƄƊƅƇƊƂƏ Ɛ ƉƂƊƜ ƁŽƃƂ ƊŽ ƉƀƊƋſƂƊƅƂ ƈƋƃƊƘƆ ſƄƀƈƜƁ
ŪŽ ƁƂƜƊƅƜ ƎſƜƏƋƀƋ şŽƁƃƍƊƋƀƋ ŰƔƅƏƂƈƜ
ŞƈŽƀƋƁŽƍƜ ƔƅƎƏƋƆ ƌƍƂƁŽƊƊƋƎƏƅ Ǆ
şƋƎƌƍƅƜƏƅƜ ƇŽƃƁƋƀƋ ƂƀƋ ƁƂƆƎƏſƅƜ ƇŽƇ ƐƔƂƊƅƜ Ǆ
šŽ ſƋƆƁƐƏ ſƘƎƕƅƂ žƈŽƀƋƎƈƋſƂƊƅƜ ŰƔƅƏƂƈƜ ſ ƉƋƆ ŰƉ
་བ་ ན་ ་ཡང་དག་ ་མ་དང༌།

འ ལ་ ད་ ས་ ་དཔལ་ལ་ལོངས་ ོད་ནས།
ས་དང་ལམ་ ་ཡནོ ་ཏན་རབ་ ོགས་ །
ོ་ ་འཆང་ ་ ་འཕང་ ར་ཐོབ་ཤོག

šŽ ƊƂ žƐƁƐ Ɯ ƍŽƄƁƂƈƂƊ ſƋ ſƎƂƒ ƍƋƃƁƂƊƅƜƒ ƎƋ ƎſƜƏƘƉ ŰƔƅƏƂƈƂƉ
ť ƊŽƎƈŽƁƅſƕƅƎƙ ſƂƈƅƔƅƂƉ šƒŽƍƉƘ
ŬƋƈƊƋƎƏƙƛ ƄŽſƂƍƕƐ ſƎƂ ƌƐƏƅ ŬƍƋƎſƂƏƈƂƊƅƜ
šƋƎƏƅƀƊƐ žƘƎƏƍƋ ƎƋƎƏƋƜƊƅƜ şŽƁƃƍŽƒŽƍƘ şƂƈƅƇƋƀƋ ŬƍƋžƐƃƁƂƊƅƜ




ŬƋƎſƜƖƂƊƅƂ ƄŽƎƈƐƀ

ད ་བ་འ ་ ས་ ་བོ་ ན།

བསོད་ནམས་ ་ ས་ཚོགས་ ོགས་ ང༌།
བསོད་ནམས་ ་ ས་ལས་ ང་བ །
དམ་པ་ ་ག ས་ཐོབ་པར་ཤོག

འ ་ ན་ད ་བ་ ་ ད་ཡོད་པ་དང༌།

ས་དང་ ད་འ ར་ ་བ ན་ ད་པ་དག

བཟང་པོ་ ་བ ན་ ་འ

་ས་དག་ལ།

ན་ ང་ ན་ནས་བཟང་པོར་ ག་ ར་ ག

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ ་ ར་མ ན་པ་དང༌།
ན་ ་བཟང་པོ་ ་ཡང་ ་བ ན་ །

་དག་ ན་ ་ ས་ ་བདག་ ོབ་ ང༌།

ད ་བ་འ ་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ ་བ །

ས་ག མ་ག གས་པ ་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ ས།

བ ་བ་གང་ལ་མ ག་ ་བ གས་པ་ །
བདག་ ་ད ་བ ་ ་བ་འ ་ ན་ ང༌།

བཟང་པོ་ ོད་ ར་རབ་ ་བ ་བར་བ །
ŞƈŽƀƋƁŽƍƜ ƚƏƋƆ ƁƋžƍƋƁƂƏƂƈƅ ƌƐƎƏƙ ſƎƂ ƎƐƖƂƎƏſŽ
ŤŽſƂƍƕŽƏ ƊŽƇƋƌƈƂƊƅƜ ƄŽƎƈƐƀ ƅ ƉƐƁƍƋƎƏƅ
šƋƎƏƅƃƂƊƅƂ ƁſƐƒ ſƘƎƕƅƒ ƏƂƈ
ŞƈŽƀƋƁŽƍƜ ſƎƂƆ ƁƋžƍƋƁƂƏƂƈƅ ƇŽƇŽƜ ƏƋƈƙƇƋ ƂƎƏƙ Ɛ ƎƐƖƂƎƏſ
ť ƅƒ žƈŽƀƅƉ ƁƂƜƊƅƂƉ ſ ƌƍƋƕƈƋƉ žƐƁƐƖƂƉ ƅ ƊŽƎƏƋƜƖƂƉ
ŬƐƎƏƙ ſƎƂ ƋƊƅ ƁƋƎƏƅƀƊƐƏ ƎƋſƂƍƕƂƊƎƏſŽ Ǆ
ŭƂŽƈƅƄŽƓƅƅ ŮŽƉŽƊƏŽžƒŽƁƍƘ



 ūƎƋžƘƂ žƈŽƀƋƌƋƃƂƈŽƊƅƜ
གང་ ་ ས་པ ་ ་བ་ཐམས་ཅད་ །

མཐོ་ ས་ཡོན་ཏན་བ ན་ ན་ཐོབ་པར་ཤོག
་མ་ཐག་ ་ ས་དང་འ ད་ ར་ ང༌།

ལ་བ ན་བ བ་པ ་རང་དབང་ཡོད་པར་ཤོག

ར་ཡང་ ་མ་དམ་པ་མ ས་ ད་ ང༌།

ན་དང་མཚན་ ་ ས་ལ་ ོད་པར་ཤོག

ས་ ོགས་ནས་ ་ ང་པོའི་དོན་བ བ་ །
་ ར་ ད་པ ་ ་མཚོ་བ ལ་བར་ཤོག

ད་པར་དམ་པ ་ ས་རབ་ ོན་ ད་ ང༌།

གཞན་ཕན་བ བ་ལ་ ་ངལ་ ད་པར་ཤོག

བས་ ན་གཞན་དོན་ ོགས་ ས་ ད་པ་ ས།

ཐམས་ཅད་ མ་ག ག་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག
şƋ ſƎƂƒ ƃƅƄƊƜƒ ƀƁƂ žƘ Ɯ ƊƂ ƍƋƁƅƈƎƜ
ŬƐƎƏƙ ƋžƍƂƏƐ ƎƂƉƙ ƇŽƔƂƎƏſ ſƘƎƕƂƀƋ ƎƋƎƏƋƜƊƅƜ
ŮƍŽƄƐ ƌƋƎƈƂ ƍƋƃƁƂƊƅƜ ƌƋſƎƏƍƂƔŽſ ŰƔƂƊƅƂ
ŬƐƎƏƙ ƌƋƈƐƔƐ ƎſƋžƋƁƐ ƋƎƐƖƂƎƏſƈƜƏƙ ƂƀƋ ƌƋƁƈƅƊƊƋ
ůƋƀƁŽ ƍŽƁƐƜ ƎſƜƏƋƀƋ ŠƐƍƐ
ŬƐƎƏƙ Ɯ ƎƏŽƊƐ ƌƍŽƇƏƅƇƋſŽƏƙ ŰƔƂƊƅƂ ƁƂƊƙ ƅ ƊƋƔƙ
ŬƋƎƏƅƀƊƐſ ŰƔƂƊƅƂ Ž ƄŽƏƂƉ ƅƎƌƋƈƊƅſ ƂƀƋ ƎƐƖƊƋƎƏƊƘƆ ƎƉƘƎƈ
ŬƐƎƏƙ Ɯ ƌƂƍƂƎƂƇƐ ƋƇƂŽƊ ƎƐƖƂƎƏſƋſŽƊƅƜ ſ ƚƏƋƆ ƃƅƄƊƅ
ůƖŽƏƂƈƙƊƋ ƋžƜƎƊƜƜ ƎſƜƏƐƛ šƒŽƍƉƐ ſ ƉƅƍƐ
ŬƐƎƏƙ Ɯ ƊƅƇƋƀƁŽ ƊƂ ƐƎƏŽƊƐ ƍŽžƋƏŽƏƙ ƊŽ žƈŽƀƋ ƁƍƐƀƅƒ
ŞƈŽƀƋƁŽƍƜ ſƂƈƅƇƋƉƐ ƌƋƏƋƇƐ žƂƄƀƍŽƊƅƔƊƋƀƋ
ƅ žƂƎƌƍƅƎƏƍŽƎƏƊƋƀƋ žƈŽƀŽ ƁƈƜ ƁƍƐƀƅƒ
ŬƐƎƏƙ ſƎƂ ƇŽƇ ƋƁƅƊ ƋžƍƂƏƐƏ ŬƍƋƎſƂƏƈƂƊƅƂ



ས་ ོགས་པ་ ན་པོ་

ོང་ ན་ ང་ ག་ ་ ན་འ འི་ ངག་འདོན་ གས་ ་ བས་པ་ མ་མ ན་ལམ་ བཟང་འ ་ ད་ ག་འ ན་འ གས་ ད་

ང་ པ་སོགས་དམ་པ་ ་མས་བཀའ་ ན་ ས་ བ ངས་ ང་དམ་ ག་ལ་མོས་པ་ཐོབ་པ ་

ལས་འོད་ ར་ ས་ ས་པ ་ ད ་བས་ ས་འ ག་ མས་ ས་ ་མ་སངས་
་ ར་ནས་འ ་ཁམས་ ་མཚོ་ ལ་ཕན་པ་ ན་ཆད་ ད་པ ་ ར་ ར་ ག

གས་ ་ ལ་འ ོར་པ་ ན་པོ་འ གས་

ད་ ན་

ས་ ་མཐོང་འ ས་ ས་རང་ ག་ ན་ ་བཟང་ པོའི་རང་ཞལ་མ ན་

źƏƋ ƎƋžƍŽƊƅƂ ƌƍƂƁſŽƍƅƏƂƈƙƊƘƒ ƌƍŽƇƏƅƇ ŮƂƍƁƂƔƊƋƆ ŮƐƖƊƋƎƏƅ ūžƕƅƍƊƋƀƋ ŬƍƋƎƏƍŽƊƎƏſŽ
şƂƈƅƇƋƀƋ ŮƋſƂƍƕƂƊƎƏſŽ žƘƈƋ ƄŽƌƅƎŽƊƋ ƏŽƊƏƍƅƔƂƎƇƅƉ ƆƋƀƅƊƋƉ šƃƅƀƉƂ ůƍƅƊƈƂ ūƄƂƍƋƉ
ſƎƇƋƍƉƈƂƊƊƘƉ ƁƋžƍƋƏƋƆ ƎſƜƏƘƒ ƐƔƅƏƂƈƂƆ

ŭƅƀƁƄƅƊƋƉ šƃƅƀƉƂ ŨƅƊƀƌŽ ƅ ƁƋƎƏƅƀƕƅƉ

ƏſƂƍƁƋƎƏƅ ſ ƎŽƉŽƂ ŞƈŽƀƋƁŽƍƜ ƊŽƇƋƌƈƂƊƊƘƉ ƚƏƅƉ ƄŽƎƈƐƀŽƉ ƁŽ žƐƁƐƏ ƐƔƂƊƅƇƅ ſƅƁƂƏƙ ſ
ƐƔƅƏƂƈƂ ƎŽƉƋƀƋ ŞƐƁƁƐ ƅ ſ ƍƂƄƐƈƙƏŽƏƂ ƚƏƋƀƋ ƁŽ ƐƄƍƜƏ ƋƊƅ ƎƋžƎƏſƂƊƊƘƆ ƈƅƇ ƎŽƉƋƋƎƋƄƊŽſŽƊƅƜ
ŮŽƉŽƊƏŽžƒŽƁƍƐ ƁƈƜ ƏƋƀƋ ƔƏƋžƘ ƊƂƎƏƅ ƊƂƎƇƋƊƔŽƂƉƋƂ žƈŽƀƋ ƋƇƂŽƊƐ ƎƐƖƂƎƏſ



ŧƋƉƉƂƊƏŽƍƅƅ ƊŽ ŪƝƊƁƍƋ


ŬŽƏƍƐƈ ŭƅƊƌƋƔƂ
ŮƈƋſŽ ƉƋƂƀƋ şƎƂžƈŽƀƋƀƋ ŰƔƅƏƂƈƜ



ŬŽƏƍƐƈ ŭƅƊƌƋƔƂ
ŧƍŽƏƇƋƂ ƍƐƇƋſƋƁƎƏſƋ ƌƋ ƎƏŽƁƅƜƉ ſƅƄƐŽƈƅƄŽƓƅƅ
ſ ƌƍŽƇƏƅƇƂ ŨƋƊƀƔƂƊ ŪƙƅƊƀƏƅƇ ŪƝƊƁƍƋ



šƒƋƊƀƎŽƍ ŧƒƙƂƊƓƂ ŭƅƊƌƋƔƂ
ŪƂ ƎƔŽƎƏƙƜ ƍŽƁƅ ŭƐƇƋſƋƁƎƏſƋ ƌƋ ƏŽƇ ƊŽƄƘſŽƂƉƘƉ
ƌƍƂƁſŽƍƅƏƂƈƙƊƘƉ ƌƍŽƇƏƅƇŽƉ ƏƅžƂƏƎƇƋƀƋ žƐƁƁƅƄƉŽ



šƃƅƀƉƂ ŨƅƊƀƌŽ
ŨƂƎƏƊƅƓŽ ſ ŝƇŽƊƅƕƏƐ



šƃŽƉƙƊƀ ŧƙƂƊƓƂ şŽƊƀƌƋ
ūƎſƂƖƂƊƅƂ şƂƈƅƇƋƈƂƌƊƋƀƋ ŬƐƏƅ Ƈ şƎƂſƂƁƂƊƅƛ

ūžƍŽƖƂƊƅƂ Ǝ žƐƁƁƅƆƎƇƋƆ ƈƅƏƂƍŽƏƐƍƋƆ
šƒŽƍƉŽ Ǆ ƔƐƁƋƁƂƆƎƏſƂƊƊƋƂ ƈƂƇŽƍƎƏſƋ ƌƋƉƋƀŽƛƖƂƂ ſŽƉ ƎŽƉƅƉ
ƅ ſƎƂƉ ƃƅſƘƉ ƎƐƖƂƎƏſŽƉ ƅƄžŽſƅƏƎƜ ƋƏ ƎƏƍŽƁŽƊƅƆ ŧƋ ſƎƜƇƋƆ
ƇƊƅƀƂ ƎƋƁƂƍƃŽƖƂƆ ƐƔƂƊƅƂ ŞƐƁƁƘ Ž ƁŽƃƂ ƋƁƊƋ ƎƈƋſƋ šƒŽƍƉƘ
ƅƈƅ ƅƉƜ ŞƐƁƁƘ ƁƂƈŽƛƏ ƂƂ ƏŽƇƋſƋƆ ƎƈƂƁƐƂƏ ƋƏƊƋƎƅƏƎƜ ƐſŽƃƅ
ƏƂƈƙƊƋ ƊŽ ƇŽƇƋƉ žƘ ƜƄƘƇƂ ƋƊŽ ƊƂ žƘƈŽ ƊŽƌƅƎŽƊŽ ťƄžƂƀŽƆƏƂ
ƇƈŽƎƏƙ ƇƊƅƀƐ ƊŽ ƌƋƈ ƅƈƅ ƎƏƐƈ ƊƂ ƌƂƍƂƎƏƐƌŽƆƏƂ ƔƂƍƂƄ ƇƊƅƀƐ ƅ
ƊƂ ƎƏŽſƙƏƂ ƊŽ ƊƂƂ ƇŽƇƅƂ ƈƅžƋ ƌƍƂƁƉƂƏƘ Ǆ ƁŽƃƂ ƅƄƋžƍŽƃƂƊƅƜ
ŞƐƁƁƘ ƅƈƅ žƋƃƂƎƏſ ŲƍŽƊƅƏƂ ƇƊƅƀƅ šƒŽƍƉƘ ƊŽ ŽƈƏŽƍƂ ƅƈƅ ſ
ƁƍƐƀƋƉ ƌƋƔƂƏƊƋƉ ƔƅƎƏƋƉ ƅ ƌƍƂƁƌƋƔƏƅƏƂƈƙƊƋ ſƘƎƋƇƋƉ ƉƂƎƏƂ
ŪƂ ſƘžƍŽƎƘſŽƆƏƂ ƌƋƁƋžƊƐ ƉƐƎƋƍƐ ƎƏŽƍƘƂ ƅƈƅ ƊƂƅƎƌƋƈƙƄƐƂ
ƉƘƂ ƇƊƅƀƅ ƎƋƁƂƍƃŽƕƅƂ ŰƔƂƊƅƂ ŞƐƁƁƘ ŢƎƈƅ ſƋƄƊƅƇƈŽ ƏŽƇŽƜ
ƊƂƋžƒƋƁƅƉƋƎƏƙ ƈƐƔƕƂ ƎƋƃƀƅƏƂ ƅƒ Ǆ ƌƍƂƁŽƊƅƂ ƋƀƊƛ ƎƔƅƏŽƂƏƎƜ
ƐſŽƃƅƏƂƈƙƊƘƉ ƎƌƋƎƋžƋƉ ƅƄžŽſƅƏƎƜ ƋƏ ƌƍƅƕƂƁƕƂƀƋ ſ ƊƂƀƋƁ
ƊƋƎƏƙ ƍƂƈƅƀƅƋƄƊƋƀƋ ƏƂƇƎƏŽ ůŽƇƅƉ ƃƂ ƋžƍŽƄƋƉ ƍƂƇƋƉƂƊƁƐƂƏƎƜ Ǝ
ƌƋƔƏƂƊƅƂƉ ƋƏƊƋƎƅƏƎƜ ƅ Ƈ ƌƅƎŽƊƅƜƉ ƁƍƐƀƅƒ ƁƐƒƋſƊƘƒ ƏƍŽƁƅƓƅƆ



