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༄༅།།   ཡ�་�་ག་
་�་ཁ་ར་�ི་�་�ང་�་ཉམས་�ད་ 
     ཕན་བ��་ལམ་བཟང་བ!གས།   

 "་མ་བཀའ་%ན་ཅན་'མས་ལ་(ག་འཚལ་*། 

                    E࿋v༓~i~༓v࿋F   
 འ.ལ་འ/ར་
་�་ཁ་ར་�ི་�་ག!ང་འ0ར་ད1ས་བ2ན་�ང་ར་�ི་3མ་པ་5་6ར་7ན་ 
པ་8།   �་ག!ང་�་
དལས། 
 །ཡ��་ཕན་�ན་ར་བས་9ས།               །གཞན་;་མན་ངག་<ད་ལས་=གས། 
>ས་པས་ཞལ་གསལ་བར་བ2ན་པ་6ར།    འ.ལ་འ/ར་�ི་3མ་པ་5་?ད་པ་�་@ན་A་AB་ 
�ང་གནད་དང་་འCལ་བ་�་ལ་ ཡ�་ >ས་D་བ་7ན་ལ།   'ལ་འEར་ལ་Fས་པས་!གས་པ་ 
གང་Gའང་Hང་བས་Iས་ང་དང་�ང་ང་གJག་ཆར་�ི་ར་བ་ཡ�་�་ག་Lལ་Mན་;་བNབ་ 
Jང་རང་ཉམས་G་"ངས་པ་7ན་ན།   གནས་Oབས་G་དPས་གལ་Q་བ�་ཆ་Rན་Sས་T་F་ 
གང་7ན་པ་��་འ;་ཁམས་Uམས་པ་ལ་Aགས་པ�་ཕན་པ་J་3གས་འVང་Wས་པ་དང་།   
མཐར་Yག་Z་དPས་Wས་པ�་�ན་ཏན་ག
ས་འ\ན་�ི་ག]བ་^་ལས་�ངས་G་_ོལ་a་གཏན་ 
བ��་དཔལ་�ན་ལ་bལ་པ�་དc་མཚན་དང་Mན་པར་འdར་བའང་Wས་9ས་Yབ་པ་7ན་ལ།    
�་Lལ་5་6ར་7ན་པ་8་འ.ལ་འ/ར་
་�་ཁ་ར་�ི་�་ག!ང་འ0་ཙམ་;་མ་ཟད།   f་g�་ 
hག་པ�་ག!ང་གཞན་;འང་གསལ་^ས་G་བ2ན་�ད་པ་དང་།   �་@ན་�ི་�་བ་i་ཐལ་འdར་ 
�ི་<ད་ལས་=གས་དPས་པ�་jན་
ད་;་Wས་པ་7ན་k། 
 ཡ�་�་ག�་འ.ལ་འ/ར་l་ཚན་'མ་པ་l་དང་འCལ་བ�་�ང་ར་'མ་པ་l་8།  
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�་
ད་'མ་བm�་ར་བ་དང་།    ཟབ་F་ར་བ་བm་Mན།    གསང་�ང་དn་མར་འoང་ཐབས།    
འཇམ་�ང་ཡན་ལག་བ;ན་Mན།   qབ་�ང་ར་བ་rག་པ་'མས་7ན་ལ།   �ང་ར་�ི་3མ་པ་ 
�་'མས་sག་འjན་པ�་ཆ་Rན་;་པt�་^་བ;ན་�ི་ར་བ་བ2ན་�ད་པ་�་'མས་G་Wས་པ་7ན།    
 འ.ལ་འ/ར་
་�་ཁ་ར་�ི་�་ག!ང་��་མuག་Dང་;།    
  v་bB་wན་བ<ད་x་y་ཚན་zན་Z་ཟབ་པ་�་�ང་འ.ལ་འ/ར་�ི་{་ལག་གGམ་ 
 ;་བ!གས་པ་ལས།   འ.ལ་འ/ར་�ི་�་བ་�ངས་G་|གས་པ}། 
>ས་G་གསལ་བ་�་6ར་ན།   
འ.ལ་འ/ར་�ི་ག!ང་འ0ར་འ.ལ་འ/ར་�ི་ཆ་Rན་;་dར་པ�་�ང་ར་'མ་པ་l�་~་�ག་ 
འ0་ཙམ་ལས་�་གསལ་Fད།   �་ཙམ་;་མ་ཟད།   zན་Z་ཟབ་པ་�་གནས་x་{་ལག་Jག་ 
དང་།    �ང་�་{་ལག་Jག་�་ད�་ཚན་'མ་པ་ག
ས་བ!གས་�ད་པའང་གསལ་�ར་Wས་ 
9ས་Yབ་པ་7ན།   �་6ར་ནའང་རང་��་བP་Oལ་;་dར་པ་8་འ.ལ་འ/ར་
་�་ཁ་ར་�ི་ 
�་ག!ང་འ0་ཙམ་ལས།  ༺v་bB་wན་བ<ད་x་y་ཚན་zན་Z་ཟབ་པ་�་�ང་འ.ལ་འ/ར་ 
�ི་{་ལག་གGམ་༻  >ས་པ�་�་གནས་x་{་ལག་དང་�ང་�་{་ལག་འ0་ག
ས་8་བག་ 
ལ་ཞ་ནས་�ད་པ་7ན། 
 /་sས་v་b་<ད་འnམ་;་�་�ང་�་{་ལག་�་ག
ས་�ད་པ�་�་བས་ནན་ཏན་;་བཙལ་ 
ནའང་།   v་b་<ད་འnམ་�ད་rག་པ་ ཅ༽ནང་;།     �་�ང་ཐིག་{�་<ད།  �ས་D་བ་mག་ 
བ!གས་�ད་འ;ག་པ་�་8་འ0་6་�།  ༼༏v་b་<ད་འnམ་ �ད ༦ ཅ༢༣༡ ཤ༣ ན༡༏༽  
 །།@ན་བཟང་|གས་པ�་སངས་^ས་xས།   །ཐིག་{་ཉག་གJག་�་ལ་(ག་འཚལ་ནས། 

།�་Iང་ཐིག་{�་<ད་བཤད་པ།                །�་hག་པ་�ན་�ིས་�བ་པ�་གནས།               
།�ན་པ་ཐིག་{་ཉག་གJག་�།                        །འ/ར་8་རང་�ང་Qན་�་ལ།     
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 །;ས་གGམ་ད~་བ་�ད་པ�་;ས།               །བ2ན་པ་ག
ས་�ང་�ད་པར་ཤར།། 
�ས་གGངས་A།   �་�ང་ཐིག་{�་{�་�་དང་�}།། 
 །།�་གསང་བ�་བདག་�་f་g་�མས་དཔའ་�ན།       །�་�ང་ཐིག་{་བmན་གནས་8།           
 །1་s་ཐ་དད་རང་བmན་གJག                        །Yགས་g�་bལ་པ་རང་ཤར་b།            
 །ཤར་Lལ་�ང་Lལ་ག
ས་G་བ2ན།                    །ང་8་གm་7་རང་�ལ་ལས།         
 །འགག་པ་�ད་པ�་རང་Vང་དང་།                      །ཤར་བ་7ན་པས་Wས་པ་�ད། 
�ས་གGངས་A།    །�་�ང་ཐིག་{�་{�་�་ག
ས་པ}།། 
 །f་g་�མས་དཔའ་�ད་�ནJག                         །རང་ཤར་Qན་�B་�་�ང་8།              
 །�་H་ཤར་བ�་�་l་དང་།                                །ནང་;་ཤར་བ�་�་l་དང་།  
 །གསང་བར་ཤར་བ�་�་l་དང་།                       །ཡང་གསང་ཡང་��་�་l་དང་།      
 །གསང་བ་Qན་�་�་l}།                               །�་ལ་�་H་ཤར་བ�་�་l་8། 
 །ད�ངས་x་ཐིག་{་l་7ན་a།                          །ཐིག་{་l་8་�ང་གསལ་;། 
 །�ང་གསལ་Qན་�B་^ས་གདབ་s།                  །3ག་གསལ་ངང་;་1་�ད་པས།              
 །ཐིག་{་l་ཡང་གJག་Z་འCལ།                     །འVང་བ་l་8་3ག་�ང་གསལ།                     
      །འVང་བ་l་ལ་1་�ད་�།                                 །ས་དང་�་དང་�་དང་�ང་། 
 །མཁའ་ བ་ནམ་མཁ�་ངང་;་8།                   །¡གས་rག་bལ་པ�་1་�ད་པས།             
      །འjད་�ན་l་དང་ཆགས་¢ང་l་།                  །རང་Vང་རང་_ོལ་རང་ཤར་གསལ།              
      །བ�་གསལ་ངང་;་1་�ད་j། 
�ས་གGངས་A།   །�་�ང་�་{�་ལས་�་རང་_ོལ་�ི་{�་�་གGམ་པ}།། 

།f་g་�མས་དཔའ་�ད་�ནJག                          །ནང་;་བཤད་པ�་�་l་8། 
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 །£་9ས་Qན་�B་bལ་བ�་�་l་�།            །གསལ་~ད་9ས་རབ་^ས་གདབ་པས། 
 །ནང་�་�་l་གJག་Z་འ¤ལ།                    །9ས་རབ་Qན་�་གJག་Z་གསལ།  
 །£་9ས་l་�་གJག་Z་_ོལ།                     །ད�ངས་l་3ག་པ�་¥ང་;་_ོལ། 
 །རང་_ོལ་རང་ཤར་1་9ས་པས།                          །�་8་'ལ་འEར་ཕ་མ་7ན། 
>ས་གGངས་A།   �་�ང་�་{�་ལས།   ནང་རང་_ོལ་�ི་{�་�་བm་པ}།།    
 །f་g་�མས་དཔའ་�ད་�ནJག                        །གསང་བར་ཤར་བ�་�་l་8། 
 །ཐིག་{་ཉག་གJག་bལ་པ་l་།                      །རང་Vང་7ན་པར་1་9ས་པས། 
 །¦མ་§བ་�ད་པ�་ངང་ཤར་བ།                           །ད་6་¦མ་§བ་~ད་པ་8། 
 །ང་7་གm་ལ་འ¨ས་པ་�།                         །9ས་རབ་�ང་བ�་Pལ་ས་7ན། 
 །6་བ་རང་ཤར་Qན་�་ལ།                             །¦མ་པ་རང་_ོལ་Qན་�་7ན། 
 །©ད་པ་¡གས་rག་�ག་པ་ལ།                     །འ�ས་n་ªལ་�ང་�ད་པ་7ན། 
 །£་9ས་ཟང་ཐལ་Qན་�་ལ།                         །བར་j་�ད་པ�་རང་_ོལ་7ན། 
>ས་གGངས་A།   །�་�ང་�་{�་ལས་གསང་བ་རང་_ོལ་�ི་{�་�་l་པ}།། 

།བ«་ས་¬་�ད་�ནJག                                   །�་/་ན་
ད་x་�་l་8། 
 །ག
ས་�ང་�ད་པ�་9ས་རབ་ལ།                །གས་པ་�ད་པ�་9ས་རབ་་xས། 
 །འགག་པ་�ད་པ�་3ག་པ་ལ།                        །རང་3ག་£་9ས་ཟང་ཐལ་ལ། 
 །®ངས་xས་9ས་པ་9ས་རབ་7ན། 
>ས་གGངས་A།   །�་�ང་�་{�་ལས་ཡང་གསང་རང་_ོལ་�ི་{�་�་rག་པ}།། 

།བ«་ས་¬་�ད་�ནJག                            །^ས་པ�་�་ལ་བསམ་�་ བ། 
།བ¯་ན་'མ་པ་ག
ས་G་འ;ས།                   །¨ས་'མས་°ག་�་�་'མས་8། 



 5 

།ཡན་དག་jན་�ི་�་ག
ས་A།                          །འ0་8་ཡང་དག་jན་�ི་�། 
>ས་གGངས་A།   
 །@ན་Z་བཟང་�ས་གGངས་7།                       །£་9ས་�་�ང་<ད་Qན་འ0། 

།@ན་Z་བཟང་�B་Yགས་x་བ±ད།              །f་g་�མས་དཔ�་²ག་�་ཐིགས་པ།  
།དགའ་རབ་f་g�་²ག་�་འ/ར་*།    
།²ག་�་ཆན་པ།  Yགས་x་�ག་¨ད།   3ག་པ་²ག་�་འ/ར་*་>ས་གGངས་A། 
།�་Iང་<ད་འཇམ་དཔལ་འ;ས་པ�་<ད་ལས།  བ¯ས་པ་|གས་A།།      

>ས་འ/ད་�ད་འ;ག་Jང་།   ད�་འ0ར་�་�ང་�་དPངས་jན་'ལ་མ་ཨ་��་་དPངས་པར་ལ་ 
5་6ར་བ�་Lལ་ཞལ་གསལ་བར་བ2ན་པ་ཙམ་ནས་Sས་n�་�་�ང་�་གནས་Lལ་ཞལ་གསལ་ 
�ི་�་འ;ག་P།། 
                                             E࿋v ࿋F   


         3ན་�་Q་གདམས་ངག་�་¡གས་འ/ར་*B་<ད། 
 v་bB་<ད་འnམ་ ཅ༽�ད་rག་པར།   3ན་�་Q་གདམས་ངག་�་¡གས་འ/ར་ 
*B་<ད་ �ས་D་བ་mག་དང་།   3ན་�་Q་གདམས་ངག་�་¡གས་འ/ར་*B་<ད་�་མ་ 
>ས་D་བ�་ད�་ག
ས་བ!གས་�ད་འ;ག་པ་ལས།  ད�་དང་�་{�་བm་ཅན་�ི་<ད་�ང་ 
�ར་�་�ང་�་´ར་གང་ཡང་�་འ;ག   ད�་ག
ས་པ་{�་བ±་rག་ཅན་�ི་{�་ག
ས་པར་ 
�་�ང་�་´ར་5་6ར་བ2ན་�ད་འ;ག་པ་8་འ0་6་�།    
༏ཅ༠༦ ཤ༥༦༠ བ༡ ང༣༏ 
 །།�་ནས་�ན་པ་དགའ་རབ་f་g་>ས་D་བ་�ས། 
 །འཇམ་དཔལ་བ9ས་ག·ན་ལ་Aགས་པ�་འ/ར་'མས་ལ།    



 6 

 །བ¸འ་འམ་�ན་�ིས་བ¹བས་x་Lལ་�ིས།  
 །འ0་Oད་�ས་བཀའ་བºལ་»། 
 །གང་དག་¼་དམན་9ས་�ང་�ས།                   །མཚན་མ་ཅན་ལ་བ½ན་ནས་8། 
 །མཚན་�ད་£་9ས་འཆར་བ་7ན།                    །མཚན་མ་དག་¾ང་l་7ན་a། 
 །�ང་དང་ཁ་ར་བ�་བ་དང་།                      །�་ཚད་7ག་འ¿�་མཚན་མ་དང་། 
 །གང་འÀད་©ད་ªལ་མཐའ་དག་P།                  །དང་�ར་�ང་¦མ་གདམས་ངག་8།  
 །'མ་པ་བ;ན་;་9ས་པར་D།                     །གÁང་དང་Âར་དང་བJང་དང་Ãར། 
 །གཡས་ག�ན་Ä་དང་Å་�ར་ག!ག                །མཐར་�ན་དག་དང་'མ་པ་བ;ན། 
 །འVང་དང་འuག་དང་གནས་པ་གGམ།               །Æ་དང་ༀ་དང་ÈཿགGམ་�ིས། 
 །i་7་རང་བmན་དག་Z་གནས།                         །¦མ་པ་ཡང་8་འ0་6ར་D། 
 །�ང་�་�་
ད་བདག་�་�།                       །Êགས་x་�་
ད་དག་དངགGམ། 
 །Ëཽགས་ན་རང་�མས་བÁང་བར་D།                །�ང་དང་�མས་འ\ན་~ད་པ�་Í། 
 །Yན་བmར་བཅད་ལ་བ¦མ་པར་D།                              །�་¦་དག་�་n་གར་8། 
 །�ང་�་ཕར་འ_ོ་Lར་འ_ོ་བར།                    །�་ཙམ་mག་ལ་གཏད་ལ་བ¦མ།  
 །�་ལ་�མས་8་ཟིན་dར་ན།                        །ཁ་jག་གJག་ལ་བNབ་པར་8། 
 །དཀར་�་དར་�ི་�ད་པ་ཙམ།                           །Îང་ཁ་H་8་Vང་བས་¾ང་། 
 །�་bལ་Aར་བ^ད་ཙམ་�ི་བར།                         །�་ལ་�མས་8་ཟིན་dར་ན། 
 །Ï་བ་ནས་8་�་bལ་�ིས།                          །Aར་8་བ±་rག་དག་Z་བ¦མ། 
 །ཁ་jག་l་ལ་བNབ་པ་ཡང་།                          །zན་Z་Ð་བ་�་བmན་བNབ། 
 །/ག་པ་Ñངས་པར་¦མ་པ་ཡང་།                     །/ག་པ�་ནང་;་འÒད་ཙམ་ན།   
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 །Óད་པ་Ñངས་པ�་Lལ་;་བ¦མ།                    །�ང་8་ཕར་འ_ོB་;ས་ཙམ་ན། 
 །Óད་པ་�ང་པ་བmན་;་བ¦མ།                          །རང་�མས་གང་ལ་�་འÀ་བས། 
 །�ང་ལ་ཆགས་པར་dར་པ་ན།                     །�ང་ལ་�མས་8་ཟིན་པ�་Ëགས། 
 །�ང་�མས་ང་བ�་3མ་པ་ཡང་།                   །ཁ་jག་Ð་ཚད་Ôངས་ནས་¾ང་། 
 །�་ནང་འVང་འuག་གནས་གGམ་�།                །ༀ་དང་Èཿདང་Æ་གGམ་�ིས། 
 །i་Õ�་'མ་པ་དག་ལ་གཏད།                  །འVང་འuག་~ད་པར་རང་Öགས་ལ། 
 །མ་བ×ས་པར་8་¦མ་པ་7ན།                      །དང་�་Yན་བm་གཅད་ལ་བ¦མ། 
 །�་ལ་Yན་8་Øག་པར་བSད།                  །མuག་Z་
ན་མཚན་བÙང་ལ་བ¦མ། 
 །�་ཡང་འEངས་པ�་Ëགས་'མས་8།                   །ཡང་]ར་Q་mང་Iས་�་ཡང་། 
 །5་ཙམ་བཀག་¾ང་ན་ཚ་�ད།                      །�ང་�ང་}ག་Z་འ_ོངས་ཙམ་ན། 
 །}ག་�ང་�ང་;་འ_ོངས་པར་འdར།                    །Ð་བ་ཡང་8་�་བར་འ_ོངས། 
 །�་བ�་�ང་ཡང་Ð་བར་འ_ོངས།                   །�་8་�ང་�་འEངས་Ëགས་7ན། 
 །�ང་'མས་བJང་བ�་མན་ངག་¾ང་།                །'མ་གGམ་དག་Z་9ས་པར་D། 
 །nམ་པ་Q་འÚང་'མ་གGམ་�།                        །ཐ་མ་རབ་x་མན་ངག་¾ང་། 
 །2ན་བ�་གm་ལ་འ;ག་ནས་¾ང་།               །Iས་བÛང་Üལ་Ýང་བཅས་ནས་8།  
 །མ་£ངས་�ག་8་�་Þར་གཏད།               །དnགས་8་ནང་;་བ¢མས་Dས་ནས། 
 །ལག་པ�་མཐིལ་�ིས་ßས་F་བ´ར།                     །�་Pལ་�་�་བ¸བ་པ་8། 
 །བ^་�་བ^ད་x་བར་;}།                       །བ;ན་±་�་ག
ས་nམ་པ་འÚང་། 
 །Gམ་±་�་rག་nམ་པ་མཐའ།                         །nམ་པ་ཅན་8་�་6ར་བNབ།  
 །བཙན་ཐབས་དག་�་མན་ངག་8།               །འàན་པ�་ཐིག་{་བཀག་Dས་ནས། 
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 །Iས་8་Üལ་F་Ýང་་བཅས་ནས།                   །áག་མ;ད་âག་མས་མནན་ནས་8།  
 །དnགས་8་Yབ་ཚད་བ¢མ་པར་D།                  །ཡང་ན་གཡས་G་ག±ད་པར་D། 
 །ཡང་ན་ཨན་�ང་6ར་པར་མནན།                           །ཡང་ན་ག�ན་;་ག±ད་པར་D།  
 །�མས་8་Yབ་ཚད་དག་Z་བ¢མ།               །�ང་
ད་བ¦མས་པས་�ང་ནད་འ0།  
 །རང་བmན་དག་Z་འ_ོ་བ་7ན།                     །�ས་8་བ�་བ་འབད་�ད་འVང་། 
 །�ང་'མས་Ôང་བ�་གདམས་ངག་¾ང་།           །ཨ་*ང་�ང་�་དxལ་འ/ར་7ན། 
 །�་8་ཡང་ã་ཡང་གäམ་D།                     །འjད་ཆགས་�་8་འབར་བར་འdར། 
 །�ང་�ང་མནན་Jང་}ག་�ང་བར།                        །�་བ�་ནང་;་Aང་བ་7ན། 
 །Dང་�མས་!་ནས་འVང་བར་འdར།        །གཡས་ག�ན་Ä་བ�་གདམས་ངག་¾ང་། 
 །ཧབ་བཏབ་æ་མ་ག±ད་ལ་sར།                         །གང་�ས་sར་བ་�་H་འT། 
 །Fད་Z་}ང་བ་མན་ངག་Q།                          །འT་ནས་འo་བ་çངས་པ་�། 
 །འགགས་ན་ཡང་8་'མ་པ་7ན།                   །Å་�ར་ག!ག་པ�་མན་ངག་¾ང་།  
 །Üལ་Ýང་བཅས་ལ་ལག་པས་བ´ར།                    །ཁ་8་±ང་ཟད་གདངས་Dས་ལ། 
 །²ག་པ་�་7་ནང་ནས་¾ང་།                               །ཨ་བ་Å་�་>ས་D་བ། 
 །zན་Z་Ð་བ་�ལ་མ་འè།                        །éལ་°གས་ལ་བ½ན་Å་�་½ན། 
 །དཀར་8་®ངས་x་}ང་བར་བསམ།                  །ནང་;་འuག་པར་dར་པ་ཡང་། 
 །དnགས་8་�་ལ་}ང་བར་བསམ།                 །ªད་ཙམ་ནང་;་འhན་པར་བསམ། 
 །གལ་a་�ང་བར་dར་པ་ན།                         །�་=ག་£་9ས་S་བར་འdར། 
 །�་7་གཡས་དང་ག�ན་9ས་པ།                   །'མ་པར་=ག་པ�་ལམ་7ན་k། 
 །ཨ་བ་Å་�་>ས་D་བ།                            །�་=ག་£་9ས་ལམ་ཡང་7ན།   
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 །�ང་8་དབང་;་dར་པ�་Í།                         །'མ་གGམ་དག་Z་9ས་D་�། 
 །ཐ་མ་འÚང་དང་རབ་7ན་k།                      །བêན་དང་ཡང་དང་མëགས་པ་8། 
 །ཐ་མ་དག་�་ཚད་;་9ས།                         །5་ཙམ་བཀག་¾ང་ནད་�ད་དང་།  
 །�ང་}ག་Ä་དངགར་འjད་འìངས།                །དབང་འ;ས་འÚང་�་ཚད་;་9ས། 
 །གཡང་�ང་�ས་íར་འVང་བ�་iས།                     །Í་7་འ;་~ད་�་æས་པར། 
 །རབ་Z་dར་པ�་Ëགས་7ན་k།                   །�་6ར་�་གསལ་Öགས་དག་ལས། 
 །�ང་
ད་¦མ་zང་£་9ས་གསལ།                    །î་གསལ་î་3ག་Vང་བ་ལས།  
 །�་=ག་£་9ས་Yགས་ལ་འཆར། 
�ས་གGངས་A། 
 །གདམས་ངག་�་¡གས་འ/ར་*B་<ད་ལས།      3ག་པ་�ང་ལ་གཏད་པ�་{�་�་ 
ག
ས་པ}།། 
>ས་G་གསལ་བ་�་ག
ས་ཙམ་ལས་གཞན་�་�ང་�་´ར་v་bB་<ད་འnམ་;་ཞལ་གསལ་བ་ 
གང་mག་¾ང་�་འ;ག་P།། 
                                             E࿋v ࿋F   
 

     i་ཐལ་འdར་;་བ2ན་པ�་�་�ང་´ར།     
�་@ན་�ི་ག་མ�་འVང་Øངས་8་i་ཐལ་འdར་�་བ�་<ད་
ད་;་Wས་པ་7ན་ལ།   �་    

བ�་<ད་{�་rག་ཅན་�ི་{�་དང་�་ �་¡གས་བïད་པ་ >ས་བར་!་བ་�ན་ðམ་བ;ན་±་jན་ 
rག་བ!གས་�ད་འ;ག་པ་ལས།   !་བ་Gམ་±་A་གGམ་པ་  ༏ñང་མ�་<ད་བ±་བ;ན་ ༑�ད་དང་�༽  
ཀ༡༡ ཤ༦ ན༤༑  ལས། 
      །�་7་�ན་ཏན་J་ཙམ་མoས། 
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>ས་པ�་!ས་ལན་  ༏ñང་མ�་<ད་བ±་བ;ན་ ༑�ད་དང་�༽ ཀ༦༡ ཤ༣༡ ན༦༑  ;་5་6ར་བ2ན་�ད་པ་ 
8་འ0་6་�། 

།Iས་x་གནད་8་�་7ན་a།                      །གནས་དང་བïད་པ་འd་བ་དང་། 
།འ/ར་*B་½ན་དང་Iས་x་²ག                     །�ང་དང་~་�ག་<་དང་Rན།   
།~ད་པ�་ལས་དང་མཚན་
ད་དང་།               །�ན་Fངས་ལས་དང་£་9ས་ལས།   
།ལམ་ལ་བ½ན་ནས་མ1ན་�ང་བ།                   །ནད་དང་འVང་བ�་~་�ག་དང་།  
།འôག་མར་གནས་པ�་མཐའ་7ས་ད~། །བ¢མས་པས་འགགས་ལ་བõར་བས་འoང་། 
།མནན་པས་གནས་ལ་ག±ད་པས་གསལ།         །ག±ས་པས་öལ་ལ་èང་བས་9ས།  
།འ÷ལ་བས་ðད་ལ་èག་པས་ཟིན།                   །�་6ར་�་7་གནད་xས་¾ང་།  
།སངས་^ས་གནས་8་མ¡ན་པ}།                     །�་ལ་བ½ན་པ�་�ང་དག་8།   
།
་�་དང་8་�ང་Ðག་གJག                          །rག་བ^་དག་Z་འd་བ་8།   
།འd་བ་Qན་�B་�ང་;་འjད།                       །�་7་~ད་ལས་'མ་པ་ག
ས།   
།øན་ལ་<་དང་Yར་;་�ལ།                   །བར་ན་མཁས་པས་གནད་
ད་བཙལ།  
།�་ནས་Wས་པར་འd་བ་8།                  །འnམ་Ðག་གJག་དང་�་Ðག་ག
ས།  
།�ང་Ðག་rག་དང་བ^་Ðག་rག                      །�་ནས་Wས་པར་འVང་བ་�། 
།འd་བ་�ང་བ�་�ང་;་འjད།              །ནད་དང་གjན་དང་Í་7་;ས། 
།མཁས་པས་9ས་པར་D་�་ཡང་།         །�་7་གནད་xས་ར་ཐབས་འབད། 
།Qན་�་ལ་8་;ས་བù་�།           །མ¨ག་དང་Yན་Fང་ད1ས་འ�བ་བËག 
།A་AB་ལས་x་~་�ག་�ས།                །ལས་དང་£་9ས་ག
ས་བར་དང་། 
།�ན་Fངས་'མས་དང་=ག་�ད་ལས།            །A་AB་_ངས་ཚད་བÁང་བ་�། 
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།¦མ་པ་�ས་8་'མ་པར་Âང་།                     །�ས་8་A་AB་�ང་ཚད་7ན། 
>ས་པ་�་་'མས་Wས་པ་7ན་ལ།    ��་དPངས་འúལ་û་མ་ལ་�་üས་མཛད་པ་3ན་�་Q་�ང་ 
~ད་þན་མ་ ༼/་sས་!་བ×ས་xས་གཏན་འ�བས་Dས་པ�་ད�་ ༏ཤ༢༤༠༏༽ ལས། 
 །།ད་8་{�་དང་�B་!ས་jན་Gམ་±་A་གJག་པ།  ��་གནད་དང་�་ལ་བ½ན་པ�་ 
འd་བ་དང་བཅས་པ�་�ང་�་_ངས་ཚད་བ2ན་པ་ལ་ཡན་ལག་�་jན་ག
ས་xས་བ2ན་a།    �་ 
གནད་3ན་�་Q་ལ་བ½ན་ནས་བཙན་ཐབས་G་སངས་^ས་པ�་གནད་བ2ན་པ་དང་།    �་6ར་�་ལ་ 
བ½ན་པ�་�ང་�་_ངས་ཚད་xས་'ལ་འEར་པ�་ ད་པར་�ི་ལས་བ2ན་པ}།   
 །�་གནད་3ན་�་Q་ལ་བ½ན་ནས་བཙན་ཐབས་G་སངས་^ས་པ་བ2ན་པ་ལ་
ང་jན་གGམ་ 
�ིས་བ2ན་པ�་དང་�། 
 །Iས་གནད་��་¨ས་བ2ན་པ་8།   
 །Iས་x་གནད་8་�་7ན་a།   
>ས་པ་�།    �་ལ་��་¨ས་གནད་;་ཕབ་ནས་བ2ན་པ་ལ་བ×་l་�།     ��་གནས་པ་བ2ན་པ་ 
དང་།    བïད་པ་དང་།     འd་བ་དང་།     Iས་x་འ/ར་*་བmན་5་6ར་གནས་པ་དང་།   �་དག་ 
ལ་བ½ན་པ�་ཐིག་{�་འ�ལ་འ�བ་དང་།    �་�་དག་�ས་Iས་x་²ག་5་6ར་གནས་པ་དང་།   
��་�ང་�་'མ་_ངས་དང་།    �་�་དག་�་~་�ག་5་6ར་འdར་བ་དང་།   �་'མས་<་གང་ལས་ 
བSད་པ་དང་།    Rན་�ིས་5་6ར་འdར་བ་དང་།    ~ད་པ�་ལས་xས་གང་དང་གང་~ད་པ་དང་།   
��་མཚན་
ད་5་6ར་7ན་པ་དང་།     �་ལས་�ན་Fངས་པ་འd་བ་1ས་བÁང་བ་དང་།    ལས་x་ 
མཐའ་5་6ར་འdར་mང་£་9ས་འd་བ�་'མ་_ངས་1ས་བÁང་བ་དང་།  ད�གས་པ་ལས་x་ ད་ 
པར་ལ་བ½ན་ནས་འ/ར་འདས་x་¨ས་བ2ན་པ་དང་བ×་l�་¨ས་'མས་བ2ན་པ}། 

།�་ལ་དང་�་��་གནས་པ་8།    Õར་Iས་ལ་�་བ½ན་པས་གm་Iས་7ན་ལ།    �་ལ་Iས་ 
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ཆགས་པ�་;ས་ན།    འÐ་འdར་�ི་�ར་གནས་པས་Iས་དང་9ས་པ་མ་^ས་པ�་གནད་8།    �་ 
ལས་མ�་མངལ་;་Iས་G་འ�བ་པ�་;ས་ན།    �ང་མ�་�ར་གནས་པས་འ�ལ་mང་འ�ག་པ�་ 
གནད་�་ལས་Vང་།    �་ནས་Iས་མངལ་ནས་ན་པ�་;ས་ན་�ང་དང་9ས་པ་འàས་པས་Iས་ངག་ 
7ད་x་=ག་པ་ད1ས་G་Vང་�།    �་ཡང་Iས་ད1ས་G་Vང་བས་%་Qན་དང་%་�་jར་བ�་ལས་�་ 
ལས་Vང་།    ངག་�་ཨ་�་ལ་Aགས་པ�་i་ད1ས་G་Vང་བ་དང་།    7ད་x་D་བ་�ང་ད1ས་G་ 
འd་བ་དང་བཅས་པ་ད1ས་G་Vང་བ}།   
 །�་ཡང་Iས་x་གནད་8་�་7ན་a།     �་ཡང་དང་�་Iས་ཆགས་པ�་;ས་ན།    ��་ས་sན་ 
ཐམས་ཅད་�་»ག་�ན་དྷ�་'མ་པ་6ར་གནས་པས།    9ས་པ་ནང་;་འ¤མས་པ་��་གནད་7ན།  
འ0�་;ས་ན་མ�་6ག་པ�་¯ད་¦ར་བêད་x་�་བཙའ་ཇ་མ་ཙམ་བ
གས་ན།   9ས་རབ་^ས་པར་ 
Wས་A། 
 །�་ཡང་མ�་མངལ་ནས་ག་མ་�་འÐ་བས།     �་ནང་�་�ང་འÐ་བས་འ�ལ་བ�ད་པ་ 
��་གནད་དང་།   �་ནས་བ;ན་ཚན་བ^ད་|གས་ནས་�་�་བས་བག་ཙམ་�མ་;་Aང་བས།    Ï་ 
བ�་�ང་�་ག�་བ་Vང་།   ��་Ëགས་G་མ�་Iས་ལ་འདར་བའམ་_ང་Öམ་íར་བ་Vང་།   འ0�་ 
;ས་ན་མས་
ག་པ�་ཤ་ས་ན་9ས་པ་རབ་Z་གསལ་བར་འdར་b།   
 །�་ནས་�་ཙམ་mག་ན་�་Ê་མ་བས་*ག་འdར་�ིས་རགས་G་Aང་བས།   Îང་ཁར་èན་པ་ 
འ;ས་zང་འÀས་པས་Iས་འ�ལ་mང་འ�ག་པ�་ལས་འVང་1་།   
 །འ0�་;ས་ན་མས་Ë་�ང་�་ཤ་ས་ན།    �ན་Jང་�གས་པར་�ན་པར་འdར་བས་བ�ང་ 
བར་D}།   
 །��་�ར་ན་Iས་ལ་�་བ½ན་ཡང་།    Iས་གནད་�་ལ།    �་ལ་�ང་བ½ན་ཡང་�ང་གནད་ 
�།    �ང་ལ་�མས་བ½ན་ཡང་།    �ང་གནད་�མས>ས་D}།   
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 །འ0�་གནད་xས་Iས་ཆགས་པ་ཡང་�་ལ་བ½ན་ནས་ཆགས་ལ།    བSད་པ་ཡང་�་ལ་ 
བ½ན་ནས་བSད་ལ།     གནས་པ་ཡང་�་ལ་བ½ན་ནས་གནས་པས།      ཐ་མ་འ5ག་པ་ཡང་��་ 
ལས་�ལ་ནས་འ5ག་པས་ན།    འ_ོ་བ�་Í་ན་ཡང་།    དབང་དང་།    ནད་དང་།    ལས་x་~་�ག་ 
'མས་�་ལ་བ½ན་ནས་འd་བ་གནད་�་ལ་བ½ན་ནས་འVང་�།     ��་�ར་ན་�ག་པ་��་ùས་ 
9ས་པས།    ནད་ལ་Aགས་པ�་~་�ག་དང་།    གjན་དང་Í་ལ་Aགས་པ�་;ས་9ས་པ�་གནད་ 
�་ལས་Vང་1་།  
 །�་ལ་��་གནས་པ་8།    ད་པར་;་གནས་པ་དང་།    Yན་Fང་;་གནས་པ་ག
ས་a།  
Iས་Õ་ལ་གནས་པ་དང་།     Iས་x་འ/ར་*་བm་ལ་གནས་པ་�།    �་�་གནས་x་འ/ར་*་ 
Q་�ང་ན་mབ་པར་བ2ན་པས་འ0ར་མ་Úས་A།   
 ། ད་པར་;་གནས་པ་8།    འ/ར་བ�་�་½ན་འCལ་བ±་ག
ས་ལས་འôལ་པས།    Iས་ 
�་འè་བ་བ±་ག
ས་G་Vང་ཡང་།     ��་གནས་པ་གJག་ལས་�་འདའ་བ་8།    ½ན་འCལ་�ི་ 
ག་མ་མ་3ག་པ་ལ་Yག་པ�་གནད་དང་།     མ་3ག་པས་ག�་�ག་Iས་x་གm་འ\ན་པ་དང་།  
འjད་ཆགས་xས་ངག་�་གm་འ\ན་པ་དང་།   >་¢ང་�ས་�མས་x་གm་འ\ན་པ�་གནད་དང་།  
Iས་Ï་བ་ནས་བSད་པ�་གནད་xས།    Ï་བ་ན་b་མ་གནས་a།    �་
ད་ལས་÷ང་�་l�་A་AB་ 
~ད་པ�་ལས་དང་།    ཁམས་དང་།    S་མQད་དང་།    དབང་�་དང་།  ªལ་�ི་ལས་A་Aར་�ན་པ་ 
�་ལས་Vང་ལ།   Îང་ཁ་ན་�མས་èན་པ་ལ་བ½ན་ནས་གནས་པ�་གནད་xས་@ན་དྷར་མ་གནས་ 
a།   �་
ད་x་བ�་¯ག་དགའ་དང་བཏང་Uམས་x་~་�ག་�་¡གས་G་�ན་པ་�་ལས་Vང་།   ངག་ 
མ�ན་པ་ནས་བSད་པ�་གནད་xས་མ�ན་པ་ན་�ང་མ་གནས་a།     �་
ད་x་བ�ད་གm་དང་།  
 བ�ད་D་དང་།    °ག་དང་7་c�་ལས་ཐམས་ཅད་x་གm་�་ལས་Vང་བ}།   
 །�་ཡང་Iས་ངག་7ད་x་ལས་Õ་s་ནས་�ན་པས།    Õ་s་ན་9ལ་Óག་མ་འ/ར་བ�་Lལ་ 
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;་གནས་པས།   �ང་བ་དང་9ས་པ�་�ལ་�་¡གས་G་�ན་པ་�་ལས་Vང་བ}།    
 །�་6ར་Dས་པས་Iས་ངག་7ད་x་གm་Dས་པས་གནད་དང་>ས་པ}།།   
 །།ག
ས་པ་�་�་དག་�་བïད་པ་8།    བSད་~ད་དང་�་ལ་བïད་པས།   Iས་x་ 
�ད་x་འdར་�ན་ལ།    èན་པ་འ;ས་པ་ན་བïད་པས།    Iས་Õ�་འdར་�ན་a།    �་ཡང་བïད་ 
Iགས་8་བSད་~ད་ན་འÐ་mང་འdར་བར་བïད་པས།    A་AB་གནས་G་ཐང་གཅད་�།    ��་ 
¨ན་ཐག་བ^ངས་པ་6ར་གནས་པས།    Iས་x་འCལ་བ་·་བར་�ན་�་æས།    èན་པ་ན་རགས་ 
zང་öལ་བར་བïད་པས།    Iས་x་མཚན་
ད་·་བར་=གས་པ�་ ད་པར་�ན་པར་~ད།  b་'མས་ 
ན་Iག་Jང་འ�ལ་བ�་Lལ་;་བïད་པས།    �ང་མ�ས་བད་ཀན་�ི་འdར་~ད་;་~ད།    Þ་F་ན་ 
གདང་mང་གསལ་བར་བïད་པས་དབང་�B་ªལ་�ི་འdར་�ན་པ}།   
 །བïད་པ་>ས་པས་A།།  
 །།གGམ་པ་��་འd་བ་8།     རང་བmན་;་འd་བ་དང་།     ནད་x་Rན་�ིས་འd་བ་ 
དང་།    གjན་�ིས་Rན་ནས་འd་བ་དང་གGམ་F།   
 །རང་བmན་;་འd་བ་8།    བདག་�་Iས་ལ་ནད་དམ་�ས་མ་ཟིན་ན།    ན་¡ད་དར་ལ་བབ་ 
པ་དང་།    ནད་པ་ཡང་�་དང་འè་བ་mག་�་དབང་;་བùས་པ་�།    �ང་Qན་�་གJག་ལ་��་འd་ 
བ་གGམ་གGམ་;་འd་བ་8།     དང་�ས་Iས་x་མཚན་
ད་�ན་ལ།     ག
ས་པས་ངག་�།   
གGམ་པས་7ད་x་མཚན་
ད་�ན་པར་~ད་པ}།   
 །��་གནད་xས་Aར་F་�།    དང་�་མ¡ན་>ས་D་�་Iས་ཆགས་པ་དང་།    གནས་པ་ 
དང་།     འ5ག་པ�་~་�ག་ལ་དབང་།    ག
ས་པ་ཆག་�ས་ངག་�་བ�ད་D�་གནས་དང་།  
<་དང་Rན་ལ་དབང་།     གGམ་པ་Oན་>ས་7ད་x་ལས་དང་བག་ཆགས་དང་འCལ་A་ལ་དབང་།  
�་ཡང་མ¡ན་�ི་}ག་�ས་Iས་x་©ད་པ་èག་པ་དང་།     ཞན་པ་དང་།     ཟས་དང་འ_ོ་འ;ག   
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ཕ་bལ།     Rན་ལས་ནད་དང་གjན་�ི་~་�ག་བËག་པར་D}།   
 །ཆག་�་}ག་Z་ངག་�་བ�ད་པ་èག་པ་དང་།     ཞན་པ་ལ་Aགས་པས།    ལས་ནད་དང་།   
གjན་�ི་~་�ག་!གས་པ་བËག   

 །Oན་�ི་}ག་Z་�མས་x་�་ངན་¯ག་བÊལ་ལ་Aགས་པ།     འdར་mང་འôགས་པ་ 
ལས་ནད་དང་གjན་;་dར་པ�་མཚན་
ད་བËག་པར་D}།   
 །�་ཡང་རང་དང་ཕ་bལ་�ི་ན་¡ད་བù་བ་གལ་Q}།     �་6ར་འd་བ་ལས་®ག་པ་དང་།  
ཆད་པ་དང་འôགས་པ་'མས་8།    ནད་དང་གjན་;་9ས་པར་D}། 
 །�་ལ་ནད་xས་འd་བ་8།     Aར་F་དང་�་ལས་བད་ཀན་�ི་ནད་;་1ས་བÁང་།   ག
ས་པ་ 
ལས་མ�ས་པར་1ས་བÁང་།    གGམ་པ་ལས་�ང་;་9ས་པར་D}།   
 །�་དག་གGམ་འôགས་zང་öལ་བ་ལས་འ;ས་པར་9ས་པར་D་�།    �་ཡང་ག
ས་དང་ 
གGམ་འôགས་པ�་མཚན་
ད་9ས་པར་D}། 
 །�་6ར་གGམ་3མ་�ིས་ཚ་ན་ཚ་བ།    �ག་པ་_ང་ན་_ང་བ།     �་ཡང་èག་པ་ཚ་ལ།  
འÐ་mང་ཞན་པ་_ང་།     �་6ར་Aར་F་གGམ་�ིས་བ6ས་ལ།     གཞན་�ིས་�་6་བ་8་3གས་ 
གGམ་ལ་དPངས་ལ།    T་�་èག་Jང་Yང་ལ།    F་�་འÐ་mང་öལ་བ་དང་།     Dང་�བ་�མས་ 
དཔ�་�་དལ་mང་<ད་3ང་བ}།   
 །�ས་ན་�་གནད་གGམ་དང་།    Iས་ངག་7ད་དང་ཐམས་ཅད་གGམ་ཚན་ལ་དPངས་པ}།  
  །�་ཡང་�་དག་Õར་®ག་པ་དང་།    ཆད་པ་དང་།    ðད་པ་དང་།    གGམ་�ིས་��་གནད་ 
འdར་བ་8།    འVང་བ་~ར་Áག་Uམས་པ་གGམ་�ིས་འdར་བ་ལས་Vང་བ་�།    �་དག་ལས།   
ན་བ་དང་།    གjན་དང་།    རང་བmན་འôགས་པས་གGམ་;་9ས་པར་D}།  
 །�་ཡང་®ག་པ་8།    Õར་བདག་�་�ང་བ;ན་ལ་·ར་གJག་Z་9ས་པར་D་�།    �་ཡང་ 
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གGམ་®ག་ན་ནད་ªན་Yང་�།    ཞག་གGམ་ན་J་ཡང་D་�་དPས་པར་འ_ོ་ལ།   བm་གjན་ 
7ན་པས་གjན་�ི་ ་̈ག་D།   
 །l་®ག་ན་ནད་ªན་3ང་བར་ང་བས།    �ན་¨ས་དང་½ན་འCལ་�ི་ང་བ་ལ་འབད།    �་ 
བས་ན་མང་བ་'མས་8་ཕལ་Qར་ÍB་;ས་~ད་j།     ཆད་པ་ཡང་��་འúས་xས་9ས་པར་D}།  
 །ðད་པ་8་གJག་འཕར་ནས་ག
ས་པ་ལ་ðད་པ་8།    ནད་7ན་པས་གGམ་པ་གང་Vང་བ་ 
1ས་བÁང་ལ་½ན་འCལ་དང་�ན་¨ས་D}།   
 །ག
ས་འཕར་ནས་གJག་ðད་པ་གjན་;་9ས་པར་D}། 

།�་ལས་མང་བ་8་ཕལ་Qར་ÍB་;ས་~ད་པར་9ས་པར་D}།   
།�་ཡང་འཕར་�ི་ ད་པར་�ིས།    ནད་པ་7ན་ན་ཞག་��་_ངས་དང་མཉམ་པར་ÍB་;ས་ 

~ད་j།  
།གjན་�ིས་འཕར་བ་8།    Aར་F་དང་�་ལ་T་གjན་བËག    ག
ས་པ་ལ་F་གjན། 

གGམ་པ་ལ་གzན་g།    �་ཡང་Aར་F་དང་�་ལ་བ;ད།     ག
ས་པ་ལ་བཙན།    གGམ་པ་ལ་ 
^ལ་�།    �་དང་ས་བདག   

 །�་ཡང་བ;ད་�ར་ལ་བཙན་èག    ^ལ་�་öལ།     �་འཐིབ་Jང་འ�མ།    གzན་g་འདར་ 
mང་འÐ།    བ½ན་པ�་®་མ་དགའ་ན་འ�ར་ལ་ཐང་།    དམ་°ག་ཉམས་ན་འdར་mང་མཐའ་Yང་།  
��་T་གjན་�ིས་ཟིན་པ་འ�ར་པ་èག    F་འØན་Jང་�གས་པ}་།   
 །�་དག་'མས་8་གjན་7ན་པར་9ས་པར་D}། 
 །Õར་�་ལ་འd་བ་ལ་ན་བར་འdར་བ་དང་།    འo་བར་འdར་བ་དང་།    མ་བ×ས་¾ང་འ¡་ 
ལ།     བ×ས་ན་8་འ¡་ལ།    མ་བ×ས་ན་འo་བ་'མས་G་9ས་པར་D}། 
    །ཡང་འ_ོ་བ་��་བAད་ནམས་དང་།    Í་3ང་Yང་དང་།    �བས་èག་ཞན་དང་།    དཔལ་ 
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Q་�ང་ལ་Aགས་པ་ཡང་��་གནད་ལ་བ½ན་ནས་9ས་པར་D་བ་དང་།     ��་འd་བ་འè་བm་ལ་ 
བ½ན་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པ་8།    ག!�་<ད་6ར་ཐང་ཆད་ན།    བད་ཀན་�ི་ནད་;་9ས་པར་D}།  
 །ཁང་Hལ་�ི་ཐིགས་པ་འè་ན་མ�ས་པ།   

།~�་ཆགས་སར་བõར་བ་འè་ན་�ང་1་།   
 །འ;ས་པ་ཡང་�་དག་�་1ས་ནས་9ས་པར་D}། 
 །ཡང་དར་�་Q་�ང་�ས་བ�ད་པ་འè་ན།    བAད་ནམས་Q་ལ་�ན་ཏན་*བས།    ཐིག་�་ 
བ�ལ་བ་འè་ན་�བས་Q།    Ë་��་ཉག་འè་ན་Üད་¯ག་བར་Oབས་ཅན་;་}ང་།    པ�་ཁ་~་བ་ 
འè་ན་དཔལ་Q།    དར་�ི་�ལ་མ་ལ་�ག་པ་འè་ན་Í་3ང་།    �ངས་འ¿�་fག་མ་འ%ལ་བ་འè་ 
ན་Í་Yང་།    Ôང་ལ་�་�ར་བ་འè་ན་kར་དང་དབང་ཐང་^ས།    ��་ ་བ་6ར་འར་ན་�་བ་ãད་ན་ 
འo།     Ûན་མ�་fག་མ་འ%ལ་བ་འè་ན་�་བ་གJག་ན་འo།     ཉག་ཐག་བ�ང་པ་འè་ན་*་ 
གJག་ན}།   
 །!གས་"་6ར་Øག་པ་�ད་ན་ན་བ་ªན་3ང་།    _ོག་མ�་Iས་6ར་དགའ་མ་ཉག་Z་འd་ 
ན་འ¡་དཀའ།    �་�་ག!ང་བ་6ར་ཡར་འ_ོ་མར་འ_ོ་~ད་ན་མ¡་N།     ¹ངས་པ་6ར་འ#ར་ན་ 
གjན་èག་�་7ན་པ་9ས་པར་D}།   
 །ཡང་��་འd་བ�་འdར་ལ་བ½ན་ནས་མ་3ས་དང་ངན་Aང་ལ་Aགས་a་S་གནས་གང་ 
;་S་བ་བËག་པ་8།     ཡང་��་�ར་mང་འ$ག་ན་®�་S་བ་{ན།    Yར་mང་%ར་ན་®་མ་7ན།  
དལ་mང་འདར་ན་�།     འØན་mང་£ད་ན་Eལ་Aང&    འÐ་mང་�བ་ན་7་'གས།     འདར་mང་ 
£ད་ན་ད�ལ་བ�་S་གནས་G་S་བ་�།     འ0་དག་8་;ས་བ2ན་པ་ལ་དPངས་པ}།   
 །ཡང་འd་བ་�ང་བ�་�ང་ལ་མYན་པ་དང་།    �་མYན་པ་དང་།    Üད་¯ག་;ས་x་~་ 
�ག་Wས་པར་བ2ན་པ་�ད་�་འ0ར་མ་(ས་A།། 
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 །།བm་པ་Iས་x་འ/ར་*་བm་ན་5་6ར་གནས་པ་8།     Sད་~ད་དང་�B་འ/ར་ 
*་ན་�་འདབ་rག་±་�་བm་གནས་a།     �་8་)ད་པ་ལས་x་འdར་~ད་rག་±་�་བm�་'མ་པ་ 
�ན་པ�་Ëགས་A།   
 །èན་པ་འ;ས་པ་ན་བ±་rག་Z་གནས་པ་8་འVང་བ�་~ད་ལས་ལ་བ±་rག་Z་�ན་པ}།   

།b་'མས་ལ་བ^ད་;་གནས་པ་8།    'མ་པར་9ས་པ�་¡གས་བ^ད་x་½ན་~ད།   
།Þ་F་ན་Gམ་བ^་དང་rག་±་གནས་པ་8།  ¦་l�་ªལ་�ི་=ག་པ་�་འè་བ་�་ཙམ་ལ་ 

འuག་པར་~ད་པ}།   
 །Õར་Iས་x་འ/ར་*་བm་ན།     ��་ལས་~ད་པ�་�་བm་བ^་དང་བm་བ±་�་བ^ད་;་ 
གནས་པ་8།   Iས་x་Í་དང་།    དབང་ཐང་དང་།    ནད་དང་།    ལས་x་~་�ག་�་¡གས་པར་~ད་ 
པ}།། 
 །།l་པ་�་�་དག་ལ་བ½ན་པ�་ཐིག་{�་འ�ལ་འ�བ་བ2ན་པ་8།    �་ཡང་�་ 
'མས་x་ནང་ན་<་Rན་�ི་ཐིག་{་དང་།    �ང་�མས་x་ཐིག་{་ག
ས་xས།    jན་དམ་པ་དང་།  
@ན་|བ་x་�ང་བ་�ན་པར་~ད་ལ།     �་ཡང་�ང་�མས་x་ཐིག་{ས་�་ངན་ལས་འདས་པ�་<་ 
འ�ས་དང་མཚན་
ད་;་~ད་ལ།   <་Rན་�ིས་འ/ར་བ�་<་འ�ས་དང་མཚན་
ད་;་མQད་པ}།   
 །འ/ར་བ�་འ�ལ་འ�བ་Z་~ད་པ་8།     <�་ཐིག་{་དམར་�་�ངས་འ¿�་Gམ་ཆ་ཙམ་ 
ཡང་།     Iས་x་;ས་ན་ཤ་དང་།     *ག་དང་ìད་;་�ན་པར་~ད་ལ།    Rན་ཕ�་ཐིག་{་དཀར་�་ 
�ངས་འ¿་ཙམ་ལས།    Iས་x་;ས་ལ་Hས་པ་དང་།    འ�་<ས་དང་།    ®་+ང་དང་།    བ,ག་ 
དང་གཟི་མདངས་ལ་Aགས་པ་�ན་པར་~ད་j།  
 །�མས་x་ཐིག་{་�་¡གས་}ད་x་'ངས་མ།    Ûན་མ�་ག�་ཁ་Âར་བ་ཙམ་ལས།    �་ 
དང་£་9ས་x་�ལ་ང་བར་~ད།    �ང་�་ཐིག་{་-ང་Ø་བྷ་/ང་�་འ�ས་n་ཙམ་ལས།    9ས་ 
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རབ་དང་¼་དང་9ས་པ�་�ལ་ང་བར་~ད་པ}། 
 །�་ཡང་A་AB་;ས་ན་<་Rན་འ;ས་པ�་ཐིག་{་དཀར་དམར་ãད་མ་ལས།     Û་བ་ས�་ 
མཚན་
ད་;་~ད་པ་དང་།    ག9ར་བ་��་མཚན་
ད་;་~ད་པ་8།    མ�་<་ལས་ག
ས་G་འ;ས་ 
པར་Aང་།     �་དག་�ན་པ་ལས་Û་བ་ས�་འÐང་ལས་Tར་�ན་པས།     དབང་�་ལ་འ*ང་བ�་ 
�བས་�ད་པ�་གནད་�་ལས་Vང་།     ག9ར་བ་��་¯ད་ལས་G་དམར་�་�ན་པ་�་འjད་པ་ 
ག�ས་པ�་;ས་ན།   �་འཛག་པ�་གནད་�་ལས་Vང་།    ཡང་ཚ་བ་��་མཚན་
ད་;་~ད་པ་དང་།  
ཡང་བ་�ང་�་མཚན་
ད་;་~ད་པས་ཕ་མ�་<་Rན་ག
ས་འ;ས་པར་Aང་།    �་�ན་པ་ལས་ཚ་བ་ 
�ས་�ན་པས།    ཚ་བ�་ནད་;་Vང་བས།    Iས་x་འ¡་བ་དང་འo་བ�་གནད་�་ལས་Vང་།    ཡང་ 
བ་�ང་�ས་བ�ད་པས།    _ང་བ�་ནད་;་Vང་བས།    Iས་འ_ོ་འ;ག་བSད་པ�་གནད་�་ལས་ 
Vང་།    �་6ར་<་Rན་ག
ས་ལས་@ན་|བ་x་འVང་བར་�ན་པ་8།    ས་ལས་ཤ་འ�ལ།    �་ལས་ 
*ག་Z་འ�ལ།    �་ལས་ìད་;་འ�ལ།    �ང་ལས་དnགས་G་འ�ལ་བས།    Iས་G་ཆགས་པ་ 
དང་།    གནས་པ་དང་།    བSད་པ་དང་།    འ5ག་པ་'མས་G་Vང་བ}།   
 །�ང་�མས་x་ཐིག་{་ལས།    <�་;ས་ན་�་དང་£་9ས་དང་།    ཐབས་དང་9ས་རབ་Z་ 
Vང་ལ།    Rན་�ི་;ས་ན་}ད་དང་ཁ་jག་དང་ད�བས་དང་3ག་པ་བmར་Vང་ལ།    འ�ས་n�་;ས་ 
ན་9ས་རབ་རང་Vང་�་þན་མ་དང་།    ཐིག་{་�ང་པ�་þན་མ་དང་།   ད�ངས་'མ་པར་དག་པ�་ 
þན་མ་དང་།    ^ང་ཞགས་��་þན་མ་དང་བmར་Vང་བ}། 
 །མཐར་�ན་པ�་;ས་ན་¨ས་�།    *ངས་�།    0ལ་�།    1་s་
ད་x་དང་།     f་g་འ\ན་ 
པ�་དང་བmར་Vང་བས་ན།     Iས་x་;ས་ལ་འ/ར་*་བm�་གཏན་°གས་�་ལས་Vང་བ}།   
 །ཐིག་{་�་དག་གm་}ད་x་Pང་n་གJག་�ས་འYམས་a་Iས་ཆགས་པ�་;ས་ན་བSད་ 
~ད་དང་�་ན་གནས་པས།     'མ་པར་=ག་པ་;་མ�་གm་�་ལས་Vང་།    Iས་བSད་པ�་;ས་ན་ 
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èན་པ་འ;ས་པ་ན་གནས་པས་èན་བསམ་�ི་འ/ར་*་�་¡གས་G་བ¯ད་པ་�་ལས་Vང་།    Iས་ 
གནས་པ�་;ས་ན་b་'མས་ན་གནས་པས།     བ¸་དང་Oད་དང་།     1་~ད་x་གm་ཐམས་ཅད་�་ 
ལས་Vང་།     Iས་འ5ག་པ�་;ས་ན་Þ་F་ན་གm་Qར་གནས་པས།    ¦་l�་ªལ་ལ་འuག་པ�་ 
ལས་ཐ་དད་པ་�་ལས་Vང་བ}།   
 །�་ཡང་ཐིག་{་�་དག་�་ཡར་འ�ལ་བ་དང་།    མར་འ�བ་པ�་;ས་8།    *་གJག་དང་།  
�་བ་དང་།    ཞག་�་~་�ག་;ས་Wས་པ�་~་�ག་'ལ་འEར་པ�་དc་ར་�ི་D་Iགས་དང་།  
Iས་x་འVང་བ�་དར་�ད་དང་།     Í་ལ་Aགས་པ�་ཉམས་པ་དང་།     འ�ལ་བ་དང་།    ཟད་པ་ 
ལ་Aགས་པ�་;ས་Wས་པར་9ས་A། 
 །�་ཡང་*་གJག་ལ་�་བ་དང་�་ནས་བÁང་བ�་ད�ན་�ི་མཉམ་;ས་ལ་Yག་པ་ལས།  
@ན་|བ་x་ཐིག་{་འ�ལ་བས་མཉམ་པ�་
་མ་ལ་དc་ར་J་Dས་པ་འ�བ་s།  
  །�་ནས་ཡང་�་བ�་3མ་པས།     མར་འ�བ་པ་�།    ཡང་མར་�ི་ནམ་
་མ་མཉམ་པ�་ 

་མ་ལ།     ལས་དང་བག་ཆགས་x་མཐའ་�ངས་པ་>ས་D་�།    ®ག་པར་�ང་
ད་བ¦མ་པར་ 
བཟང་1་།  
 །�་བ་ལ་ཡར་འ�ལ་མར་འ�བ་Z་~ད་པ་8།   �་བ་གJག་�་Íས་གJག་ནས་+ང་མཐིལ་ 
ནས་Íས་བm་ལ་Ï་བར་འ�ལ་བས།    འ0�་;ས་ན་)ད་པ�་གm་ཆགས་པར་~ད་པ་�།   འ0�་ 
;ས་ན་ན་འ¡་དཀའ།    Sས་ན་Í་3ང་།    z་ན་)ད་པ�་ལས་དག་པས་མ་3ས་G་འ_ོ།   འ0�་ 
;ས་ན་'ལ་འEར་པས་Iས་x་དc་ར་J་Dས་བ^་�ང་;་འ�ལ།    �་ནས་བ^ད་ན་Îང་ཁར་ 
འ�ལ་བས་èན་གm་?ང་པ�་;ས་a།    Sས་ན་Ëག་Z་�མས་¯ག    ན་ན་འ¡་བ་N།    z་ན་ངན་ 
Aང་;་འ_ོ།    �མས་གê་sB་དc་ར་Dས་ན་བ^་�ང་;་འ_ོ།   
 །�་ནས་Íས་བ±་ག
ས་ལ་མ�ན་པར་1་~ད་°ག་�་མ¡་fལ་a།    འ0�་;ས་ན་ངག་�་ 
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དc་ར་Dས་ན་Wས་པར་བ^་�ང་;་འ�ལ་*།   
 །�་6ར་ཡར་འ�ལ་བ�་_ངས་ཉ�་
་མ་ལ་|གས་པས།     འ0�་;ས་ན་÷ང་�་དང་།  
 ཁམས་དང་།    Dང་�མས་�་བ་ཉ་གང་བ�་'མ་པ་6ར།     Õ་གäག་Z་^ས་པས།    'ལ་འEར་ 
པ་ཉམས་x་འ�ལ་|གས་པས།    ན་ན་འo།    Sས་ན་*ངས་©ད་Q།    z་ན་®�་གནས་G་S}།   

།Iས་ངག་�་དc་ར་J་Dས་ཚད་འnམ་Ðག་;་འ�ལ།    Õ་s་གJག་Z་2་མhབ་གང་ 
བ་mག་གཞར་ནས།    ཛ་�་དང་།    3་ù་དང་།    ག་nར་འ¿་མར་དང་Âར་ནས་Vགས་ནས་
་མ་ལ་ 
བ
གས་ན་Iས་x་འVང་བ་འôགས་�་)ད།    'ལ་འEར་པ་§བ་པ་�ས་Iས་ལ་�་བཙའ་དང་ 
གཏར་ཀ་Dས་ན།    ཉམས་x་འ�ལ་འཆད་j།   
 །�་ནས་མར་འ�བ་པ�་;ས་�ར།    Íས་བ±་ད�་ལ་མ�ན་པར་བབས་a།    འ0�་;ས་ན་ 
1་~ད་x་གm་ཟད་པ་�།    ངག་�་ལས་J་Dས་¾ང་�་འ�བ།   
 །�་ནས་
་Ö་ག
ས་ལ་མར་འ�བ་པས།    Îང་ཁར་བ4བས་པས་�མས་x་བསམ་པ་J་ 
ཡང་�་འ�བ།   Sས་ན་ཕ་མ་འo།   ན་ན་འ¡་བར་དཀའ།   z་ན་Eལ་Aང་;་འ_ོ}།   
 །�་ནས་·ར་rག་ལ་Ï་བར་བབས་a།    འVང་བ་ལས་x་_ལ་mག་པས།    ན་ན་འo།  
Sས་ན་ªལ་�་@ན་�་བ�་བར་}ང་།    z་ན་®་Í་3ང་�B་གནས་G་S}། 
 །�་ནས་གནམ་�ང་�་
ན་བར་ལ་+ང་མཐིལ་;་བབས་a།    འ0�་;ས་ན་འ/ར་བར་འuག་ 
�་ལམ་ཟད་པ་>ས་D་�་÷ང་�B་{ན་ག»ར།   ཁམས་x་མQད་ཆད།     Dང་�མས་x་འdས་ 
ཡལ་བ་>ས་D་�།    5ན་པ་ལ་Aགས་པ་དc་བ�་ལས་གང་ལ་འབད་¾ང་འnམ་Ðག་མང་�ར་ 
འ�ལ།    ན་ན་7ད་�་བ�་བར་~ད།    Sས་ན་འ5ག་½ན་�ི་D་བ་�་འ�བ་Jང་།    ཐ་མ་¨ས་~ད་ 
པ�་�ར་}ང་།    z་ན་¨ས་Dས་པ་7ན་ན་6ད་དྷ།    �ག་ཅན་7ན་ན་ད�ལ་བ།     Iང་མ་བ2ན་ 
7ན་ན་®་�ན་;་S}། 
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 །འ0་;ས་ཡང་Pང་�་7ས་�་དག་�ས་+ང་མཐིལ་;་Vགས་zང་
་མ་ལ་བ
གས་ན།  
Iས་ལ་འVང་བ་འôགས་པ�་ནད་�་འVང་1་།   
 །ཞག་གJག་ལ་ཡར་འ�ལ་མར་འ�བ་པ�་;ས་8།     ²ད་ལ་+ང་མཐིལ་ནས་Ï་བར་ 
འ�ལ་བས་དབང་�་གནས་G་བ¯ད་པ�་མན་ངག་�་གནད་ལ་Âང་།    �་ནས་ནམ་ãད་�ལ་ 
ལ་Îང་ཁར་འ�ལ་བས།     9ས་D་nམ་པར་ག!ག་པ�་མན་ངག་ལ་Âང་།    �་ནས་་རངས་ 
མ�ན་པར་འ�ལ་བས་£་9ས་རང་གསལ་བ�་ངང་ལ་གནས།     �་ནས་ནམ་ལངས་པ�་;ས་ན་ 
Õ་sར་^ས་པ�་;ས་a།    དc་ར་ལ་འབད་པ་Qར་Dས་པས་འ�བ།    མ¨ག་Z་¨ས་
ད་ 
མ1ན་Gམ་�ི་གནད་གཟིར་བ་གལ་Q}། 
 །�་ནས་
་མ་ཤར་ìས་�ལ་;་མ�ན་པར་བབས་a།    ངག་�་དc་ར་ལ་འབད་ན་རང་�་ 
འVང་བ་ཉམས།    ��་;ས་ན་ན་ªན་3ང་།    Sས་ན་*ངས་©ད་^ས།    z་ན་མ་3ས་G་འ_ོ།   

།�་ནས་
་མ་ãད་ན་Îང་ཁར་བབས་a།    བSད་|གས་བ¦མ་པ་ལ་འབད།    Sས་ན་ 
Ëག་Z་�་ངན་དང་¯ག་བÊལ།    ན་ན་འ¡་བ་མ་7ན།    z་ན་Eལ་Aང་ཕལ་པར་S}།   
 །�་ནས་�་འCད་Ï་བར་བབས་a།     འ0�་;ས་½ན་འCལ་�ི་ལས་D་mང་།   m་^ས་x་ 
5ན་བ
གས་Dས་ན་འ�བ།     Sས་ན་འ_ོ་བ�་ཁ་*་8ར་བ་}ང་།    ན་ན་�ར་;་_ོལ།    z་ན 

་མཁའ་ལ་<་བ�་7་'གས་G་S}། 
 །�་ནས་
་མ་æབ་པ་ལ་+ང་མཐིལ་;་བབས་པས་ལས་x་འdར་�ན་པ་�།     7་དམ་®་ 
ལ་མ¨ད་པ་འnལ་བ་བཟང་།    Sས་ན་དnལ་mང་འTངས་པར་འdར།    ན་ན་ཤ་ཟད་Hས་ལ་Yག  

z་ན་_ང་བ�་ད�ལ་བར་S}།   
 །�་དག་¾ང་A་AB་འVང་བ་དང་།    ;ས་Wས་པ�་དབང་;་Dས་a།    མ་kར་བར་Âངས་ 
པས་Wས་པར་འ�བ་པ}།   
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།*B་འ�ལ་འ�བ་8་�་བ�་3མ་པས་བùས་པ}། 
།�་བ་8་��་�་བ་Qར་འ�ལ་བ་དང་འè་བར་ཐིག་{་ཡང་�་དང་འè}།   
།ཉ་གང་བ�་;ས་ན་Dང་�བ་x་�མས་^ས་པ}། 
།�་ནས་མར་འ�བ་པ་ཡང་�་བ་དང་འè}། 
།གནམ་�ང་�་æབ་F་�་བ་ཟད་པ་དང་འè་བར་།     @ན་|བ་x་ལས་x་འdར་ཟད་པས་ 

དc་བ�་ལས་J་Dས་པ་འ�ལ་Q་བ}།   
།;ས་�་དག་མ་7ན་པ་'མས་G་Sས་པ་དང་།  ན་བ་དང་།  z་བ་'མས་ལ་Wས་པ་�ད་j།   
།jན་དམ་པ�་ཐིག་{་འ�ལ་འ�བ་8།     �་ལ་<་བ�་�ང་ནམ་�ི་མཐའ་ཡལ་Vང་བ་ 

ནས་བùས་པ}།   
།�ང་Ðག་གGམ་�ི་ªན་ལ་འ�བ་པས་དc་ར་Dས་¾ང་དPས་�ད་j། 
།�་ནས་བùས་པ�་Gམ་བ^�་བར་ལ།    འ�ལ་བས་དc་བ�་ལས་J་Dས་¾ང་འ�བ། 

 ད་པར་;་�ང་བ¦མ་པའམ་¨ས་
ད་མ1ན་Gམ་�ི་གནད་གཟིར་ན་འ�ས་n་མ1ན་;་�ན་པ}།   
 །�་ག་6ར་བùས་པ�་Gམ་བ^�་བར་ལ།    གནད་བ9ན་པས་གཞན་;་ཐང་གཅད་ནས་ 
Dས་པ་ལས་འ�ལ་Q}།།   
 །།rག་པ་�་�་དག་�ས་Iས་x་²ག་5་6ར་འ\ན་པ་8།    �་ཡང་ག་མ་མ�་ 
མངལ་;་Iས་ཆགས་པ�་;ས་ན་�་zན་Z་འÐ་mང་ཉལ་�ལ་;་�ད་པས།    ནང་;་9ས་པ�་ 
�ལ་མ་|གས།    �ར་Iས་x་བSད་མ་|གས།    ག
ས་�ད་;་@ན་གm་དང་�མས་x་འ%ས་ 
མ་:ད་པ�་གནད་�་ལས་Vང་བ}།   
 །�་ནས་�་རགས་G་Aང་བས་�ང་ལམ་;་Lད་a།     Iས་�བ་པ�་;ས་ན་འ�ལ་བ་དང་ 
འ�ག་པ�་གནད་�་ལས་Vང་།   
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 །�་ནས་�་བ་ད�་1་དང་བ±་ན།      Iས་|གས་ནས་མ�་མངལ་ནས་ན་པ�་;ས་ན།   
��་ཁ་བག་ཙམ་~་ནས།    འVང་བ�་འdར་~ད་འuག་པ�་གནད་xས་Sད་~ད་x་�་མ;ད་x་ 
དnས་ན།   S་བ་�ད་པ་ལ་Sས་པ�་Ëགས་G་7་c་ཨ་;�་རང་བmན་;་²ག་གནས་པ་དང་།  
Þ་FB་��་མ;ད་པ�་དnས་ན།  S་�ད་ལས་འགག་�ད་x་ལས་ཐ་དད་པར་ཤར་བ�་Ëགས་G་ 
²ག་�་7་c་ཧ�་'མ་པར་གནས་པ་�་དག་ག
ས་xས།    i་}ག་མས་Îང་ཁར་÷ལ་བས།  
èན་པ�་�་མ;ད་x་དnས་ན་²ག་�་7་c་<ྂ་;་གནས་པ་ལས།    S་�ད་x་བ¸་མ¡ན་པ�་ 
i་}ད་དང་བཅས་པ་Vང་།    ཧ་ལས་མས་b་'མས་x་དnས་ན།    3ང་~ད་x་7་c་འ་6་n་ 
གནས་པ་ལ་Tག་པས་Iས་དང་�མས་x་�ལ་ག
ས་ངག་ལ་�ང་བས།    ཨ་�་�ི་i་Vང་ 
བ་8་Iས་ངག་7ད་x་ས་sན་�ི་�ལ་ཙམ་;་གནས་པ་ལས་Vང་བ}།   
 །�་ནས་�་བ་�་*ན་Jང་�་རགས་zང་འ*ང་;་Aང་བ་ལས།  �ང་�ར་འ_ོ་ནང་;་འcངས་ 
པ�་�ལ་ལ།    �་བ་�་ལ་�་འè་བ་�་�་Vང་བས།    Iས་�བས་དང་ངག་བ¸�་'མ་པ་དང་།  
�མས་9ས་པ�་'མ་པ་�་འè་བ་�་}ང་བ�་གནད་�་ལས་Vང་1་།    �་ལ་Iས་x་²ག་འVང་བ�་ 
�བས་བSད་པས།    ག་མ་êག་ßར་ðད་པ�་གནད་�་ལས་Vང་།    �་ནས་འVང་བ�་ལས་མས་ 
བSད་པས།     གÁགས་བm་ས་ལ་འÒགས་པས་�་�་�ང་�་�ལ་འ\ན་པ�་Ëགས།    ��་ནས་ 
²ག་བ2ན་པས་*་གJག་|གས་པ་དང་།    འ_ོ་mང་འ;ག་པ་�ང་�་འ_ོ་}ང་�་འdར་བËན་ 
པ�་གནད།      �་6ར་Iས་ངག་བËན་པ�་Ëགས་G།    �་གནས་x་7་c་ཚད་;་མ་|གས་པ�་ 
བར་ལ།     ངག་;་བ¸་�་གསལ་བས།     3མ་�ིས་བSད་ནས།     ཐ་མ་གསལ་བར་1་བ་ལ་ 
Aགས་པ་�་ལས་Vང་བ}།  
 །�་6ར་Iས་ངག་ག
ས་�མས་ལ་བ½ན་པ�་Ëགས་G།    ངག་�་བ�ད་པ་དག་Z་Aང་བ་ 
དང་།      Iས་x་�བས་Qར་Aང་བས།      �མས་ལ་བ½ན་པ�་¼་དང་9ས་པ་ཡང་^་Q་mང་ 
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གསལ་;་འ_ོ་བ�་གནད་�་ལས་Vང་བ}།   
 །�་6ར་Iས་x་²ག་�་ལ་བ½ན་པས་འ�ལ་བ�་;ས་'མས་G།     ²ག་^ས་པ�་གནད།   
3ན་�་Q�་Í་བ§བ་པ་ལ་Aགས་པ་བ±ད་{ན་�ི་½ན་འCལ་Dས་པས་Í་^ས་པར་}ངས་ལ།  
�་ནས་öས་ནས་¾ང་Iས་དང་ངག་དང་�མས་ལ་Aགས་པ་མར་འ�བ་པས།  Í་དང་²ག་Yང་;་ 
Aང་བ་ལས།   འ0�་;ས་ན་²ག་'མ་པར་དག་པ�་�ང་W་འ\ན་བ¦མས་ན།    ²ག་�་དབང་�་ 
ªན་3ང་;་�་འགག་P། 
 །�་ཡང་Iས་x་²ག་�་7ན་པ�་Ëགས་G།      མ¡ན་དང་Iས་x་©ད་ལམ་�ིས་�་ 
hམས་པ་དང་།    �་ཆད་པ་དང་།    �་བ>བས་པ་ལ་བ½ན་ནས་²ག་�་དབང་�་འགག་པར་~ད་ 
པ}།  
 །�་
ད་ལས་_ོལ་བ�་གནད་;་Ëག་Z་ཙ?ན་�ི་མར་�ིས་�་བ²་བ་དང་། 
ཐིག་{་�་ལ་བཏབ་པས་Q་^ས་zང་འ�ལ་བར་Wས་A།   
 །�་ཡང་Iས་G་ཆགས་པ་དང་བ§བ་པ�་བར།    Sད་~ད་x་�་'མས་xས་²ག་འ\ན་པ་ 
�།     ག་མ་Ï་བ་ལ་བ½ན་པ�་གནད་�་ལས་Vང་།   
 །�་ནས་མ�་མངལ་ནས་ན་ནས་ག@ན་པ�་བར་ལ།     èན་པ་འ;ས་པ�་�་'མས་xས་ 
²ག་འ\ན་པས།    Îང་ནས་འདས་པ་དང་མ་}ངས་ད་6�་èན་བསམ་�ི་འ/ར་*་ལ་འuག་པ�་ 
གནད་�་ལས་Vང་།   
 །�་ནས་དར་ལ་བབས་ནས་དར་�ལ་�ི་བར་ལ།    b་'མས་x་�་'མས་xས་Iས་x་²ག་ 
འ\ན་པས།    ཟས་x་'ངས་མས་Iས་|གས་ལ།    Îགས་མས་�་ས་Q་�ང་jར་བ་དང་།    ངག་ 
�་བ�ད་པ�་འdར་�་¡གས་G་འÀ་བ�་གནད་�་ལས་Vང་། 

།�་ནས་öས་zང་འ/གས་པ་ལ་Yག་པར་Þ་F་'མ་པར་བïད་པ�་�་'མས་xས་Iས་x་ 
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²ག་འ\ན་པས།    དབང་�་�་གསལ་mང་2་དཀར་ག·ར་མར་འdར་བ�་གནད་�་ལས་Vང་1་། 
 །�་དག་ཐམས་ཅད་x་འdར་~ད་པ་8།    ��་'མ་_ངས་བ¯ས་པ་
་Ö་�་ད�ས་~ད་�།   
Õར་ ད་པར་དང་Yན་Fང་�་ལས་~ད་པ་ལ་�་Gམ་±་�་ག
ས་�ད་�།      གGམ་�་8་གê་s་ 
7ན་པས་ན།    �་ཡང་Iས་x་²ག་འ\ན་པ་ལ།     Sད་~ད་ན་བ^ད་xས་~ད་�།     ས�་²ག་ 
འ\ན་པ�་�་ག
ས་�ད་�།     Fས་ས�་²ག་བÁང་བས་>ལ་Ð་རབ་x་¯ད་Dས་པས་ལས་G་ 
�་�ར།     Tས་�་དག་གJག་ལ་གJག་ཆགས་པ་ལ་བ½ན་ནས་རགས་པས་གÁགས་x་འ�ལ་ 
ཡལ་ནས་ཡན་ལག་ལ་Aགས་པ་རགས་zང་^ས་པར་~ད།      ��་²ག་འ\ན་པ་ག
ས་8།   
Fས་²ག་བÁང་བས་¹ན་ཙམ་ལས་¹ངས་G་མQད་པ�་གm་Dས།    Tས་ག9ར་བ་*ག་�་¯ད་ 
Dས་པས།     མང་�ང་དང་།     འ�ལ་འ�བ་Z་�་~ད་པ�་གནད་�་ལས་Vང་།   �་ག
ས་གJག་Z་ 
གནས་པས་²ག་འ\ན་པ}།   
 །ཡང་��་²ག་འ\ན་པ�་�་ག
ས་8།      Fས་Ð་བ�་¹ངས་པ་ལས་Ë་��་rག་ཆ་ཙམ་ 
�ི་ìད་འ�བས།      Tས་�ང་དང་9ས་པ་གJག་Z་བ¯ས་ནས་འབར་བ�་ìད་ལ་གསལ་འ�བ་ 
དང་Q་�ང་;་�་~ད་པ�་གནད་�་ལས་Vང་།   
 །�ང་�་²ག་འ\ན་པ་ག
ས་8།      Fས་འd་བ་Ð་བ་ལ་བ½ན་ནས་èན་པ�་གm་འ\ན།   
Tས་ག་མ་��་འd་བ་ལ་བ½ན་ནས།      Aན་པ�་¹ངས་པས་Iས་x་འ/ས་བ�ང་པས་Iས་ 
�མས་དམ་;་བJངས་པ}། 
 །èན་པ་ན་བ^ད་xས་²ག་བÁང་བ་8།       འདས་པ�་èན་བསམ་�ིས་²ག་འ\ན་པ་ 
ག
ས་a།     Fས་Bན་མ་དང་ཡང་�ན་ལ་Aགས་པ�་gས་གནད་ལས།     འདས་པ�་ལས་C་ 
ལམ་C་བ་�་ནས་Vང་།     Tས་�་དག་�་མཚམས་Âར་བས།     འདས་པ་དང་ད་6�་བག་ཆགས་ 
མཚམས་ར་བ�་གནད་�་ལས་Vང་།   
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 །ད་6�་èན་བསམ་�ི་²ག་འ\ན་པ་ག
ས་8།     Fས་�ན་Fངས་པ་l�་གm་འ\ན་པར་ 
~ད་པས།     �ན་Fངས་པ་བག་ལ་ཉལ་ནས་འPགས་པར་དཀའ་བ་�་ལས་Vང་།    Tས་¦་l་7་ 
ªལ་ལ་བ½ན་པ�་èན་བསམ་�་¡གས་པ་བ¯ད་པར་~ད་པས།    ªལ་�ི་gས་G་�ན་Fངས་པ་ 
གGམ་�ིས་དབང་བཙན་པར་Dས་ནས་བདག་གཞན་;་འ\ན་པ་�་ལས་Vང&   
 །མ་}ངས་པ�་èན་བསམ་�ིས་Iས་x་²ག་འ\ན་པ་ག
ས་8།      Fས་མ་མང་བ�་ 
ªལ་ལ་འuག་པར་~ད་�།     èན་བསམ་�ི་gས་G་Iས་འCངས་a།     ¯ག་བÊལ་བ་�་ལས་ 
Vང་།     Tས་ང་དང་ང་7ར་འ\ན་པ�་<་དང་Rན་Dས་a།     མ་}ངས་པ�་C་ལམ་�་¡གས་G་C་ 
བ་�་ལས་Vང་1་།   
 །èན་བསམ་འè་�ན་ལ་ཆལ་¨ལ་�ིས་Iས་x་²ག་འ\ན་པ་ག
ས་8།      Fས་རང་ 
གཞན་�ི་འôལ་པ་�་¡གས་པ་བ¯ད་པས་�ད་པ་ལ་=ག་པ་འÒད་པ་�་ལས་Vང་།    Tས་བག་ 
ཆགས་�་¡གས་པ�་གm་འ\ན་པར་~ད་པ་�།    C་ལམ་འè་�ན་དང་ཆལ་¨ལ་;་C་བ་�་ལས་ 
Vང་།     �་དག་8་èན་བསམ་Bན་;་<་དང་བག་ལ་ཉལ་འ;ས་zང་འÀས་པ་ལས་�བ་འ\ན་པ}།  

།b་'མས་ན་Iས་x་²ག་འ\ན་པ�་�་rག་�ད་�།     Fས་Oད་དང་གདངས་ལ་འuག་པ་ 
�།     b་མངར་བ་ལ་མQད་Jང་འ\ན་པ་�་ལས་Vང་།     �་ལས་ ད་པར་;་dར་པ་ལསb་ཁ་བ་ 
འ\ན་Jང་མQད་པ་ལས།   Tས་བདྷ་ལས་ ད་པར་�ི་²ག་བÁང་བས་b་qབ་པ་ལ་དད་Jང་མQད་ 
པ་�་ལས་Vང་།   

།��་འ;ས་zང་བöལ་བ་ལས་Dར་བ�་bB་gས་G་འ\ན་པར་�ང་ལ།    �ངས་_གས་ 
i�་ལས་=ག་པ་ལས་གསལ་བ་དང་�་གསལ་བ�་²ག་འ\ན་པ་ག
ས་8།     Fས་1་བ་°ག་ 
yབས་ར་བ་དང་།     Tས་8ར་~ད་མཁས་པ་དང་�་མཁས་པ་ལས།    b་O་བ་དང་Eག་པ�་ 
འdར་~ད་Fང་བ་�་ལས་Vང་1་།   
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།�་
ད་འ;ས་པ་ལས་=ག་ལ།    འÀས་པས་ ད་པར་�ི་གm་�ན་པར་~ད་པ}།    
 །Þ་F་ན་བ;ན་གནས་པས་ªལ་དང་9ས་པ�་ལས་�་¡གས་�ན་པར་~ད་པ་8།    དབང་ 
�B་འuག་པ་Wས་པ་ག
ས་8།    �་
ད་གཡས་G་འཕར་བས་�ག་�་མང་~ད་;་མར་~ད་པ་�།  
�ག་�་ཨ་འ�ས་དཀར་ནག་ãད་པ་�་ལས་Vང་།     ག�ན་;་འཕར་བས་'་བ�་ཉན་~ད་;་མར་ 
~ད་པ་�།    ��་�ལ་�ག་Z་dར་པས་'་བ་i�་~ད་པ་འགགས་a།   '་བ་i�་²ག་ཉམས་པས་ 
'་བ་}ན་པ�་�ག་�་rང་བ་�་ལས་Vང་།    �་
ད་དnས་G་འཕར་བ་ལས།   !ེ�་Fང་~ད་;་མར་ 
�ན་པ་�།    ��་²ག་ཉམས་པ་ལས་ÍB་;ས་~ད་པ་དང་།    འVང་བ�་ནད་xས་བཏབ་པ�་!ེ་ 
Hབ་པ་�་ལས་Vང་།    �་�ང་;་འཕར་བ་ལས་��་Iམ་~ད་;་མར་�ན་པར་~ད་པ་�།   ��་²ག་ 
ཉམས་པས་�་@མ་mང་མང་J་}ང་བ་�་ལས་Vང་།  
 །�་}ག་Z་འཕར་བ་ལས་Iས་x་3ག་~ད་;་མར་�ན་a།    ��་²ག་ཉམས་པ་ལས་ན་བ�་ 
;ས་G་Iས་Mང་�་æས་པ་�་ལས་Vང་བ}།   
 །Tས་ªལ་'མས་ལ་འuག་Jང་འ\ན་པར་~ད་�།     མང་~ད་གÁགས་x་²ག་ཉམས་ 
པས།     �ག་�་གསལ་བ་�་ལས་Vང་།     ཉན་~ད་i�་²ག་ཉམས་པ�་;ས་ན་'་བས་�་ས་ 
པ་�་ལས་Vང་།    Iམ་~ད་%�་²ག་ཉམས་པ�་;ས་G།    �ས་%་�་¡ར་བ་�་ལས་Vང་།   ®ག་ 
མ་ག
ས་�་�ས་9ས་A།   
 །ཡང་དབང་�་ªལ་�ི་འdར་~ད་'མས་8་Fས་དབང་�་དང་དབང་�་ལ་བ½ན་པ�་¨ས་ 
'མས་x་²ག་འ\ན་པ�་ལས་xས།    དབང་�་K་བ་དང་བLལ་བ�་~་�ག་�་ནས་Vང་།     Tས་ 
S་བ་དང་མQད་པ�་ལས་·་བར་བ¯ས་ནས།     Iས་x་ཚ་དང་ན་བ�་འuག་པ་�་ལས་Vང་།  
  །ཡང་ªལ་�ི་འuག་པ�་~་�ག་�ན་པ་ག
ས་8།      Fས་གÁགས་¯ག་པ་ལ་འjད་པ་ 
ཆགས་པ�་ལས་དང་།    �་བmན་i་དང་།     %་དང་།     b་དང་།     �ག་ལ་ཡང་1་།     Tས་�་ 
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¯ག་པ་ལ་>་¢ང་བ་'མས་G་Vང་ལ།      ཡང་གJག་ßས་8་བར་པ་ལ་ག�་�ག་པ�་ལས་~ད་ 
པ་�།    �་6ར་ཆ་གGམ་;་གནས་པས།     Iས་ངག་7ད་x་འdར་~ད་ལས།     Iས་x་²ག་ 
ཆད་པས་�མ་�ར་འdར་བ་འVང་བ�་~ད་ལས་ཟད་པ་�ས་~ད།     ངག་�་²ག་ཆད་པས་1་~ད་ 
x་°ག་ནམ་མཁའ་ལ་ཡལ་བ་དང་།      འd་བ་7ད་x་²ག་ཆད་པས།     Iས་�མས་གJག་Z་ 
�་གནས་པར་~ད་པ}།། 
 །།བ;ན་པ་�་�་དག་�་�ང་�་'མ་_ངས་བ2ན་པ་8།    Õར་Iས་ལ་�་�ང་Ðག་ 
བ^ད་±་�་l་གནས་པ་ལས།       ད་པར་;་Iས་~ད་པ�་�་བm་བ^་དང་བm་བ±་�་བ^ད་ 
གནས་a།    �་དག་ལས་ ད་པར་;།    �ང་འd་བ�་�་བ^ད་±་�་བm་གནས་པ�་�ང་8།    �་ 
གནས་ནས་བཤད་པས་�་དག་ལ་བ½ན་;་Hང་བ་དང་།   �་Hང་བ་;མ་;མ་�གས་G་བ6}།།   
 །�་ལས་ ད་པར་;་བ¯ས་པས།      'ལ་འEར་པ�་ལས་x་ ད་པར་བù་བ་Gམ་±་�་ 
ག
ས་གནས་པ་8།     Sད་~ད་ན་བ^ད་;་གནས་a།  F་�་བm་ལ་ལས་'མ་_ངས་འVང་བ�་ 
ནང་འdར་~ད་�།     �ས་�་�ང་བm�་�་བ་�ན་པར་~ད་པས་ན།    དc་མ་ན་7་c་ཨ་གནས་ 
པ་དང་།     ®ན་མ་ན་ར།     རབ་Z་�་མ་ན་M།    མ¨ང་མ་ན་ཧ་གནས་པ་དང་བm}།   
 །T་�་བmས་འVང་བ་ལས་x་འdར་~ད་པ་8།   བSད་པ་ཕ་ན་7་c་�་གནས་པ་དང་།   
བ¯ད་པ་ཕ་ན་ཉ།    �ན་པ་ཕ་ན་3།   བ�ད་པ་ཕ་ན་7་གནས་པ}།   
 །ཡང་èན་པ་ན་ ད་པར་;་བ¯ས་པ་བ^ད་�ད་�།     F་བmས་èན་བསམ་�ི་གm་འ0ང་ 
བར་~ད་�།    _གས་�ན་མ་ན་7་c་ཁ་གནས་པ་དང་།     �ང་མ་ན་�་གནས་པ་དང་།     Ð་བ་F་ 
ན་པ།     Öགས་ཅན་F་ན་ས་གནས་པ}།   
 །T་བmས་9ས་~ད་;་མ�་འÀ་འ;་~ད་པ་8།    hག་པར་~ད་པ་ན་7་c་ཙ་གནས་པ་དང་།  
བ¯ད་པར་~ད་པ་ན་ཏ་དང་།     འབར་བར་~ད་པ་ན་ཡ་དང་།       འ/ར་བར་~ད་པ་ན་N་གནས་པ}།   
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 །ཡང་b་'མས་ན་ ད་པར་Wས་པར་བ¯ས་པ་rག་གནས་པ་8།    F་གGམ་�ིས་_གས་པ་ 
i་དང་།    བ�ད་པ་°ག་�་གm་~ད་པ་8།     ¯ག་�་མ་ན་7་c་ར་གནས་པ་དང་།     རབ་Z་Mན་ 
~ད་མ་ན་ར།    ཚ་བ་F་ན་;།     T་གGམ་�ིས་i་°ག་�ང་�་གསལ་འ�བས་པ་8།    rག་ 
འdར་ཕ་ན་O།     རབ་Z་འdར་~ད་ཕ་ན་ཨ།     འ~ད་~ད་ཕ་ན་P་གནས་པ}།   
 །ཡང་Þ་F་ན་བ;ན་�ིས་དབང་�་ ད་པར་�ི་འuག་པ་�ན་པ་8།     F་གGམ་�ིས་ལས་ 
དང་=གས་པ་བ¯ད་པ་8།     _གས་ན་F་ན་Q།      %་�་F་ན་�།      b་�་F་ན་Qི་གནས་པ}།  
 །T་གGམ་�ིས་£་9ས་x་ལས་དང་འdར་�ན་པ་8།     མQད་པ་ཕ་ན་ཕ།    འ\ན་པ་ཕ་ན་ 
R།     ར་བ་ཕ་ན་S་གནས་པ}།  
 །ཡ་8་མ་8ང་�ང་པ�་�ས་£་9ས་�ང་པ�་གm་མ¡ན་པ་8།     Õ་s་ཚངས་པ�་²ག་ 
འ\ན་པར་~ད་Jང་།     þན་མ་£་9ས་x་མདངས་�ན་པར་~ད་པ}།   

།�་6ར་Iས་x་�་འ/ར་*B་དnས་ན།     ཡར།     �་b་མ་དང་།    �ང་མ་དང་།     @ན་ 
དྷར་མ་གGམ་8།    དnས་ན་ཡར་Ë་��་ཉག་hག་པ་6ར།     èང་�ར་གནས་a།    �་གGམ་ལ་ 
9ལ་Óབ་ཅན་དར་དཀར་�ི་བལ་�ལ་མ་འ�ལ་བ་6ར་གནས།    �་གGམ་གJག་Z་ðམ་ལ་ 
འ�ལ་ནས།     མP་མuག་�ད་པར་དTས་ནས་གནས།     ནང་;་7་c་ༀ།     དnས་@ན་དྷར་མ་ 
ན་Èཿ།    གཡས་b་མ་ན་<ྂ།    ག�ན་�ང་མ་ན་9ལ་Óབ་ཅན་ཀྵ་གནས་པས་འdར་~ད་�ད་Jང་ 
*ག་དང་�་�ར་�་<}།   
 །�་6ར་བm་�་ðང་�་6་n་ལ་Sད་~ད་ན།     �་གཞན་'མས་དཔག་བསམ་�ི་zང་�་ 
ཡལ་ག་^ས་པ་6ར་གནས།     èན་པ་ན་ག�ར་�ི་འ/ར་*་�ས་པ་6ར་གནས།     b་'མས་ན་ 
ཟངས་x་F་ཁབ་བ,མ་པ་6ར་གནས།     Þ་F་8་zང་�་*་འདབ་^ས་པའམ།    ག;གས་x་ 
ùབས་མ་6ར་གནས་A། 
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 །A་AB་�ང་8་�་�ག་Qན་Fའམ།    ;མ་;མ་�གས་ནས་�ན་k།   
 །�་དག་�་�ང་བ2ན་པ་�་ལ་དPས་པ་J་�ད་ན།    Iས་x་གནད་x་~་�ག་དང་།    £་ 
9ས་དང་�ན་Fངས་པ་'མས་x་ཚད་ཟིན་པ�་དPས་པ་�ད་j།། 
 །།བ^ད་པ་�་�་དག་�་~་�ག་5་6ར་འdར་བ་8།       Sད་~ད་ན་��་མ;ད་པ་ 
འ;ས་པ�་དnས་ན།     7་c་È་གནས་a།     �་�ང་�་ལས་|གས་པ�་;ས་ན།    V་;་འdར་ 
བས་9ས་པ་ཡང་W་དང་།     འXག་པ་དང་�་འXགས་པ་'ལ་མ�་གནད་�་ལས་Vང་།      ཡང་ 
ས�་ལས་|གས་པ�་;ས་ན།   �་Y་;་འdར་བས་W་mང་འཐིབས་པ་དང་།    Iས་W་mང་Zད་པ་ 
བDར་བ་དང་།    <་བ་ངན་པ་�་ལས་Vང་།     ��་ལས་|གས་པ�་;ས་ན།     [་;་dར་པས།  
ག
ད་དང་C་ལམ་�ི་'མ་པ་�་ལས་Vང་།     ཡང་��་ལས་|གས་པ�་;ས་ན།  \་;་འdར་བས་ 
Iས་x་�བས་èག་ཞན་;་~ད་པ་�་ལས་Vང་།     ཡང་èན་པ་ན་]་གནས་པས།      ས་�་�་�ང་ 
�་Pང་མ་6ར་|གས་པ�་;ས་G།      ཡང་Ê་མ་6ར།    [་;་འdར་བས།     འ;་9ས་ནང་;་ 
འØམས་པ་�་ལས་Vང་།     �་Y་;་འdར་བས་9ས་པ་རང་ས་ན་�་འÀ་བ་�་ལས་Vང་།    �་[་;་ 
འdར་བས་èན་བསམ་ཐ་དད་པ�་ལས་�་ལས་Vང་།     �་\་;་འdར་བས་èན་བསམ་�ི་འ/ར་ 
*་�་¡གས་G་འÀ་mང་མQད་པ་�་ལས་Vང་།    �་V་;་འdར་བས་དགའ་བ་དང་�་དགའ་བ�་ 
=ག་པ་'མས་�་ལས་Vང་བ}། 
 །ཡང་b་'མས་ན་7་c་P་གནས་པས།     �་Y་;་འdར་བས་ཟས་�་{ན་པ་དང་།     7་ 
ག་འ�ས་པ་�་ལས་Vང་།     �་[་;་འdར་བས་Dག་Jང་ང་བ་�་ལས་Vང་།     �་V་;་འdར་ 
བས་´མ་mང་ཟས་འjད་པ་�་ལས་Vང་།     �་\་;་འdར་བས་^་Q་mང་ཁམས་འôགས་པ་�་ 
ལས་Vང་1་།   
 །ཡང་Þ་F་ན་7་c་<ྂ་གནས་པས།     �་\་;་འdར་བས་དབང་�B་ªལ་ལ་=ག་Jང་འuག་ 
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པ་�་ལས་Vང་།   �་[་;་འdར་བས་དབང་�་གསལ་བ་དང་�་གསལ་བ�་འཕར་z་བ་�་ལས་Vང་།  
�་Y་;་འdར་བས་དབང་�B་ªལ་'མས་ལ་h་¡མ་དང་།     7ད་ད_ོད་དང་*ག་པ�་9ས་པ་�་ 
ལས་Vང་།     �་V་;་འdར་བས་¼�་འdར་`ག་�་¡གས་པ་�་ལས་Vང་1་། 
 །�་6ར་7་c་�་དག་�་འdར་~ད་དང་།     ~ད་ལས་xས་Iས་x་Sད་དང་9ས་པ�་�ལ་ 
དང་།    Iས་x་�བས་Q་�ང་;་}ངས་པ�་གནད་�་ལས་Vང་བ}།   
 །�་དག་བ2ན་པ་ལ་དPས་པ་J་�ད་ན།     'ལ་འEར་པས་�་6ར་Vང་བ་Áངས་G་ཟིན་པར་ 
Dས་ན།     འdར་�་དག་Vང་བ�་;ས་A་Aར་7་c་�་དག་རང་�་*་_ངས་ཙམ་�་བ�ད་པས་÷ང་ 
�་Uམས་པ་དང་།     དc་ར་'མས་x་གསལ་འ�བས་པ་དང་།    ཉམས་G་Fང་བ་S་བར་འdར་ 
བས་གལ་Q}།   
 །�་དག་�་གནད་xས་Þ་F་ན་�ང་ལས་|གས་པར་�ད་པ་ལས།     Sད་~ད་ན་ས།     b་ 
'མས་ན་�།     èན་པ་ན་�།      Þ་F་ན་V་བཤད་པ་ཡང་�ད་�།    �་དག་8་གནས་པ�་དབང་;་ 
Dས་པ་�།   jན་�ིས་7་c�་འdར་�ིས་Wས་པ་�ད་པ}། 
 །�་ཡང་Sད་~ད་ན་�ང་�་ལས་འ;ས་པས།      ��་འཕར་བ�་ལས་�་ལས་Vང་།      ས་ 
འ;ས་པས་ནད་x་~་�ག་�ན་པར་~ད།     �་འ;ས་པས་£་9ས་x་�ལ་འ�ན་པར་~ད།     �་ 
འ;ས་པས་ག
ད་དང་C་ལམ་�ི་འdར་�ན་པར་~དj།   
 །�་6ར་èན་པར་སས་འÀས་zང་འ;ས་པར་འdར།    �ས་བ¯ད་Jང་འhན།    �ས་འབར་ 
mང་མQད།     �ང་�ས་ཡང་mང་བ�ད།      b་'མས་G་སས་བ�ད་པ�་གm་~ད།    �ང་�ས་ 
°ག་�་གསལ་འ�བས།     �ས་�་¡གས་ལ་þ་འjགས།     �ས་i�་འdར་�ན།     �ང་�ས་ 
°ག་'མས་x་འuག་པ་~ད་པ}།   
 །ཡང་Þ་Fར་ས་འ;ས་པས་aད་xས་kན་པ�་ལས་~ད།     �ས་བ¯ད་པར་~ད།    �ས་ 
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འ�ན་པར་~ད།     �ང་�ས་འ\ན་པར་~ད་པ}།   
 །�་དག་�་དPས་པ་8།      ÷ང་�་དང་ཁམས་དང་S་མQད་x་¡གས་པ�་འdར་�ན་པར་ 
~ད་པ}།།   

 །།ད�་པ་�་�་དག་<་གང་ལས་བSད་པ་8།      F་�་ཐམས་ཅད་མ�་<་ལས་ 
བSད་པས་�་དཀར་ལ་ནང་དམར་བར་�ད།     T་�་ཐམས་ཅད་ཕ�་Rན་ལས་བSད་པས་�་དམར་ 
ལ་ནང་དཀར་བར་�ད།  9ས་རབ་དང་£་9ས་x་�་ཐམས་ཅད་�མས་ལས་བSད་པས་*ག་དང་ 
�་�ར་�་<།     ཐབས་དང་=གས་པ�་�་ཐམས་ཅད་�ང་ལས་བSད་པས།  ལས་དང་�ན་Fངས་ 
པ་མ་7ན་པ�་�ང་དང་ཐིག་{་<}། 

།÷ང་�་དང་ཁམས་x་�་ཐམས་ཅད་འVང་བ་ག
ས་འ;ས་པ་དང་།      གGམ་དང་བm་ 
འ;ས་པ་ལས་བSད་པས།     �་དག་ནས་ས་�་�་�ང་�་འdར་~ད་<}།   
 །�ན་Fངས་པ་དང་'མ་པར་=ག་པ�་�་'མས་èན་པ་དང་7ད་ལས་བSད་པས།     �་ 
དག་ནས་འདས་མ་}ངས་x་འ\ན་gས་<}།   
 །ནད་དང་¯ག་བÊལ་�ི་�་'མས་འVང་བ་~ར་Áག་�་ལས་འôགས་པ་ལས་བSད་�།  
�་དག་ནས་�ང་མ�ས་བད་ཀན་A་A་དང་།      ག
ས་འ;ས་པ་དང་།      གGམ་འ;ས་པ་ལ་ 
Aགས་པ་<}།།   
 །།བ±་པ་�་�་དག་�་Rན་�ིས་5་6ར་འdར་བ་8།      �་Õ�་~་�ག་འ0ར་མ་ 
bས་A།  
 །འ0�་འ/ར་*་བm�་གê་s་>ས་D་བ�་��་Wས་པ་བཤད་པར་D}། 
 །�་ཡང་Sད་~ད་ལ་Aགས་པ�་འ/ར་*་བm་�་ཡང་A་AB་S་s་དང་།     'ལ་འEར་པ་ 
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ག
ས་x་དབང་;་བùས་ན།     ག་མ་A་AB་S་sB་;ས་ན།     )ད་པ་Iགས་བ�ོག་དང་།  
ཆལ་¨ལ་;་གནས་པ་�་འ0ར་མ་བཤད་j།     འ0ར་8་'ལ་འEར་པ�་དབང་;་Dས་པ་�།  
'ལ་འEར་པས་དབང་བ�ར་mང་"་མ�་མན་ངག་�་¦ར་!གས་པ་ཙམ་�ིས།    Sད་~ད་ན་འVང་ 
བ་�ང་�་�་གê་Q་བས།     Iས་x་འVང་བ་འôགས་པ�་Rན་དང་།     Iས་x་ན་ཚ་དང་�མས་ 
x་¯ག་བÊལ་�་¡གས་པ�་Rན་�ིས།     @ན་|བ་x་;ས་ན་�ང་མ�ས་བད་ཀན་གGམ་�ིས་ 
Iས་ངག་7ད་གGམ་འ�ལ་བ�་Rན་Dས་པས།      �མས་དང་Iས་x་འCལ་ཆད།     འ/ར་ 
འདས་x་མཚམས་ãད་པ་>ས་D་�།     Iས་འVང་བ�་བག་ལ་ཉལ།     �མས་¨ས་
ད་x་བར་ 
མ་j་ལ།     }ད་གསལ་¨ས་x་�་འ/ར་*ར་Lད་པས།     འ/ར་འདས་x་མཚམས་ãད་པ་>ས་ 
D}།   
 །�་ཡང་འjད་ཆགས་>་¢ང་ག�་�ག་གGམ་�ི་Rན་�ིས།     �ན་Fངས་པ་�་¡གས་པ་ 
དང་།      བག་ཆགས་Ê་��་མཚམས་ར་བར་~ད་པས་ན།     ��་Rན་�ིས་ངན་Aང་གGམ་ལ་ 
Aགས་པ�་འ�ས་n་·་བར་{ན་པར་~ད་པ}།   
 །jན་དམ་�ི་དབང་;་བùས་ན།     Iས་ལ་གནས་པ�་£་9ས་x་�བས་xས།     བདག་ 

ད་x་བ�ས་པ་དང་།      བ¦མ་པ་དང་།     བ�ག་པ་ལ་Aགས་པ�་དc་བ�་ར་བ་Ð་F་ལ་ 
བ½ན་པ�་�བས་སམ།     Rན་�ི་'མ་པ་གསལ་བ་དང་།    དག་པ་ལ་Aགས་པ�་Rན་;་Aང་�།   
��་འ�ས་n་མ་3ས་x་གནས་·་བར་{ན་པར་~ད་པ}།  
 །ཡང་'ལ་འEར་པ་དc་ར་ལ་!གས་པ་'མས་8།     Sད་~ད་ན་འVང་བ་ག
ས་འ;ས་ 
པར་གནས་པས།      �་ལ་Rན་�ིས་9ས་རབ་དང་།     ཉམས་ལ་བ½ན་ནས་£་9ས་Yན་Fང་ཙམ་ 
 ;་གནས་པ}།      ¦མ་§བ་མཐའ་འ�ལ་བ་'མས་ལ་འVང་བ་བm་ག�་æས་པ་བSད་ནས།  
�ན་Fངས་པ་ཟད་པར་གནས་པས་£་9ས་འབའ་mག་ལ་གནས་པ}།  
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 །རང་བmན་;་8་ཐ་མལ་པ་དང་།     འ_ོ་བ་@ན་ལ་Sད་~ད་ན།      ས�་�་གê་Q་བས།    
�ས་འVང་བ་ཤ�་~ད་ལས་~ད་པར་Dས་པས་>ལ་Ð་རབ་x་¯ད་mག་པ�་;ས་ན།    ÍB་;ས་ 
~ད་པ�་Rན་;་~ད་ལ།    ��་Ëགས་G་~ད་པ�་Sས་n་འVང་བ་བག་ཆགས་xས་ཐིམ་པ�་འo་ 
Iགས་x་དབང་;་བùས་ན།    Iས་x་�བས་ཞན་Jང་ལང་�་æས་པ�་གནད་�་ལས་Vང་བ་8།  
�་b་མ་བག་ལ་ཉལ་བ་ལས་Vང་བ}། 
 །ཡང་èན་པ་ན་འVང་བ་��་�་གê་Q་བར་གནས་པས།     �ས་འVང་བ་*ག་�་~ད་པ་ 
ལས་Áག་པར་Dས་པས།     _ང་བ་¹ན་�ི་Sད་mག་པ�་Í་ན།    ÍB་;ས་~ད་པ�་Rན་;་~ད་ 
པ་�།     �་ཡང་~་�ག་Z་ས�་Iས་x་�་�་ལ་འ/ར་*་དང་�B་�་b་མ་Ðད་པ་ལས་ཚ་བ�་ 
ནད་x་Rན་;་~ད།     öལ་བས་_ང་བ�་Rན་;་~ད།     འདར་བས་�ང་།    འ¤མས་པས་བད་ 
ཀན།     ག�ང་བས་མ�ས་པ།     �་དག་@ན་Z་འdར་བས་འ;ས་པ།     ཆད་པས་ÍB་;ས་~ད་ 
པ�་Rན་;་~ད་པ}།  
 །ཡང་�་
ད་འཕར་Sན་པས་9ས་པ་དགའ་བ�་Rན་;་~ད།    nལ་བས་�་དགའ་mང་¯ག་ 
བÊལ་བར་~ད།     �་¡གས་G་འdར་བས་@ན་|བ་x་ལས་�་¡གས་�ན་པ�་Rན་~ད།  
བËན་པས་jན་དམ་པ�་'མ་_ངས་;་མ་�ན་པར་~ད་པ}། 
 །ཡང་��་Iས་ག
ས་ལ་འ/ར་*་ག
ས་པར་�ང་མ་Pང་6ར་འdར་བ་ལས་�་དག་�་ 
Rན་;་~ད་པ}། 
 །��་Iས་ཅན་'མས་ལ་འ/ར་*་གGམ་པར་@ན་དྷར་མ་Pང་6ར་འdར་བས་�་དག་�་ 
Rན་;་འdར་བ}།   
 །�ང་�་Iས་ཅན་'མས་ལ་འ/ར་*་བm་པར་9ལ་Óབས་ཅན་Pང་མ་6ར་འdར་བས།  
ས་ལས་�་དག་�་Rན་~ད་པས་ན་Rན་�ས་D}།།   
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 །།ཡང་བ±་གJག་པ་~ད་པ�་ལས་x་གང་དང་གང་~ད་པ་8།     b་མས་Sས་པ་ 
'མས་x་གཡས་པ�་D་བ་J་དང་J་~ད་པ�་ལས་G་~ད་Jང་གཡས་ན་གནས་ལ།       �ང་མས་ 
ག�ན་�ི།     @ན་དྷར་མས་དnས་x།    9ལ་Óབ་ཅན་�ང་ནས་Sས་པ་nད་�ད་ག
ས་ལ་འ/ར་ 
བ�་Lལ་;་གནས་པས།    øན་;་འ�ན་Jང་Yར་;་�ལ་བ�་ལས་Yན་Fང་;་~ད་j།   
 །@ན་དྷར་མ་དnས་ན་གནས་zང་དnས་x་ལས་~ད་པར་མYན།      nད་�ད་ལ་b་མ་ 
ག�ན་ན་གནས་zང་ག�ན་�ི་ལས་~ད་པས།      �་��་�་3གས་ཅན་བm་འYམས་པས་cལ་ 
�ད་x་ལས་�ང་བས།     b་དང་འè་བས་b་མ་>ས་D་�།     Dང་�མས་ད1ས་G་འབབ་པ་�ད་ 
པ�་གནད་�་ལས་Vང་1་།   
 །�ང་མ་གཡས་ན་གནས་a།     �་�་ལ་Øག་པ་�ད་པས།     nད་�ད་'མས་ལ་*ག་ 
ད1ས་G་འབབ་པ་�་ལས་Vང་བ}། 
 །Õ�་དབང་;་Dས་ན།     b་མས་འ_ོ་བ་'མས་x་Iས་བSད་པར་~ད་པས།     ཐ་མ་ 
Iས་�མས་འ�ལ་བ�་;ས་ན་ཡང་།     Iས་ལ་b་>ས་འjགས་པ�་གནད་�་ལས་Vང་།   
 །�ང་མས་ཨ་ངག་བSད་པར་~ད་པས།     ག་མ་མངལ་ནས་ན་པ�་;ས་ན།  ��ངག་ 
Z་ཨ་>ས་�ང་པ་ལ།  ���་>ས་མཐའ་�ང་པར་_གས་པ་དང་།  ���ÍB་;ས་~ད་པ�་;ས་ན།  
Mག་�ས་པ�་�ང་i་དང་བཅས་པ་}ང་བ�་གནད་�་ལས་Vང་། 
  །@ན་དྷར་མས་�མས་བSད་པར་~ད་པས།     ཐ་མ་འo་བར་འ5གས་zང་�མས་འདར་ 
mང་ཡང་བ་�་ལས་Vང་། 
 །9ལ་Óབ་ཅན་�ིས་Iས་ངག་7ད་;་འCལ་བ�་ལས་~ད་�།     འ�ས་n་¨ས་
ད་x་ས་ 
ལ་མ1ན་པར་Dང་མ་�བ་པ�་བར་Iས་ངག་�མས་®ན་Jག་Z་འ¡གས་Jང་འCལ་བ་~ད་པ�་ 
གནད་�་ལས་Vང་།   



 37 

 །རང་བmན་;་b་མས་�་འབབ་Jང་Iས་x་~་�ག་�་འè་བར་~ད།     �ང་མས་*ག་ 
འབབ་Jང་།     ངག་�་བ�ད་པ་�་འè་བ�་ལས་~ད།      @ན་དྷར་མས་Dང་�མས་འབབ་པར 
~ད་Jང་།     �མས་x་=ག་པ་�་འè་བ�་ལས་~ད་j།  
 །9ལ་Óབ་ཅན་�ིས་8།     Õ་@ན་ལ་ བ་པ�་ལས་~ད་པ}།   
 །jན་དམ་པ�་;ས་ན་@ན་དྷར་མས་¨ས་��་'མ་པར་འ.ལ་པ�་ལས་~ད་པས།     
�མས་གནས་པ�་~་�ག་�ན་པར་~ད།     �ང་མས་*ངས་��་'མ་པར་འ.ལ་པ�་བ�ད་D་ 
ཡང་དག་པ�་ལས་~ད་j།     b་མས་0ལ་པ�་��་'མ་པར་འ.ལ་པས་Iས་ངག་�མས་x་བ�་ 
བ་ ད་པར་ཅན་�ན་པར་~ད་པ}།། 
 །།བ±་ག
ས་པ་��་མཚན་
ད་5་6ར་7ན་པ་8།     �་>ས་D་བ་Wས་པ�་jན་�ན་ 
པར་~ད་པ་�།     ད�ར་ན་*་<ས་བཤད་པ་�་ནས་}ངས་པས་བཤད་པ་ལ་འdར་བ་�ད་པ་དང་ 
འè}།  
 །�་ཡང་�་Õ�་མཚན་
ད་དང་~་�ག་ལ་ག
ས་a།    དང་�་Iས་ཆགས་པར་~ད་པ་ཡང་ 
�་ལ་བ½ན་ནས་ཆགས་a།     �་ལ་�ང་བ½ན།     Iས་ལ་�་བ½ན།     �ང་ལ་£་9ས་དང་�ན་ 
Fངས་པ་བ½ན།     £་9ས་ལ་¨ས་
ད་དང་བ�་བ་བ½ན་པས།     �་ག
ས་འ;ས་པ་ལས་འདས་ 
པ�་མཚན་
ད་;་Vང་ལ།     �ན་Fངས་པ་ལ་ནད་དང་¯ག་བÊལ་བ½ན་པས་�་ག
ས་འ;ས་པ་ 
ལས།      ¯ག་བÊལ་�ི་~་�ག་�་¡གས་པར་Vང་བས།     འ/ར་བ�་མཚན་
ད་;་Vང་བ}། 
 །�་~་�ག་པ�་མཚན་
ད་8།     འ/ར་*་དང་�B་�་'མས་x་མཚན་
ད་Û་mང་བËན་ 
པས་Iས་x་གm་འ\ན།    ག
ས་པ�་�་'མས་xས་འuག་Jང་ བ་པ�་ལས་མཚན་
ད་འ\ན་ 
པས་Iས་x་ཡན་ལག་དང་དབང་�་'མས་x་ལས་�ན།     འ/ར་*་གGམ་པས་ཚ་mང་�ན་པ�་ 
མཚན་
ད་འ\ན་པས།     Iས་x་�བས་དང་།     ཁ་jག་དང་།     གཟི་བdད་དང་།     བ,ག་དང་ 
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མདངས་�ན་པར་~ད།     བm་པས་ཡང་mང་བ�ད་པ�་མཚན་
ད་འ\ན་པས།    Iས་x་ལས་�་ 
¡གས་�ན་པར་~ད་པས་ན་མཚན་
ད་�ས་པ}།། 
 །།བ±་གGམ་པ་�་�་དག་ལས་�ན་Fངས་པ་<་བ་1ས་བÁང་བ་8།     �ན་Fངས་ 
པ་ག�་�ག་འ/ར་*་དང་�B་��་གê་s་ལ་<།     >་¢ང་གGམ་པ་ལས།      ;ག་གGམ་ཆ་ 
Uམས་པར་ག
ས་པ་ལས།     འjད་ཆགས་བm་པ�་གê་s་ལས་<་བ}།     �་6ར་ན་�ན་Fངས་ 
པ་>ས་པ}།།   
 །།བ±་བm་པ་�་�་དག་�་ལས་x་མཐའ་5་6ར་འdར་mང་£་9ས་<་བ�་��་'མ་ 
_ངས་1ས་བÁང་བ་8།   
 །Õར་ན་འ_ོ་བ�་Iས་�་འè་བ་བm་བ^་དང་བm་ལ།     �་ཡང་�་འè་བ་�་
ད་;་�ད་ 
¾ང་།     བ¯ས་ན་�་འè་བ་བ^་ཐམ་པ་དང་བmར་འ;ས།     �་དག་ལས་Gམ་±་�་ག
ས་G་ 
བ¯ས།     �་ལས་བ±་rག་Z་འ;ས།      �་ལས་བ±་ག
ས་G་འ;ས།     �་ལས་བ^ད་;་འ;ས།  
�་ལས་བm་འVང་བ་ས་�་�་�ང་བm�་�ར་འ;ས་A། 
 །�་དག་@ན་ལས་T་�་F་�།     Dང་�བ་�མས་དཔ�་�་དང་གGམ་ལས་�་འདའ་བ}། 
  །T་�་ལ་^ས་པ་ཤས་Q་ན།     འ/ར་དང་*ངས་©ད་མཐའ་^ས་པར་འdར།    རགས་ན་ 
n་མང་mང་འ/ར་འདབ་རགས་པ་^ས།     འÐ་ན་དབང་�ང་mང་*ངས་©ད་�ང་།    ཞར་ན་Í་Yང་ 
དབང་ཐང་ཉམས་པར་འdར་b།     öལ་ན་eད་èག་�་ཁ་¢ང་བར་འdར།     འ�ལ་ན་Ëག་Z་ན་ཚ་ 
དང་།    ¯ག་བÊལ་ལ་©ད།     འདར་ན་Iས་�བས་དང་<་�ལ་�་}ང་།     འ¤ལ་ན་�ར་�་Q་ 
mང་çང་བ་ལ་དགའ།     འdར་ན་¼་�་མང་mང་གJག་Z་�་�བས།     ཞན་པས་དཔའ་�ང་ལ་ 
�མས་¯ག      ཐང་ན་ལས་དང་D་བ་ལ་དགའ་mང་¼་�ལ་�ང་བར་འdར་b།   
 །F་�་ལ་�་6ར་Vང་བ་ལ་8།     �་དག་ལས་བ�ོག་པར་9ས་པར་D}།   
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།Dང་�མས་ལ་m་བ�་ལས་འ�བ་པ་དང་།     ^ས་པ་དང་།     དབང་དང་།     èག་�་དང་།  
ད�ག་པ་དང་།     བ2ད་པ་དང་།     ད~་བ་དང་།     Iས་x་དc་བ་དང་།     ངག་དང་།    �མས་ 
x་དc་བ་འ�བ་པར་འdར་b།   
 །ཡང་TB་�་འ�ས་པས་འ�་<ས་x་ནད་;་འdར།     འhམས་zང་བཙན་པས་Hས་པ�་ 
ནད།     ཆད་པས་འ;ས་པ�་ནད་xས་ÍB་;ས་�ར་;་~ད།     øས་པ་ལས་�ང་�་ནད།    གJག་ 
འ;ས་པ་ལས་བད་ཀན།     �ད་�ད་བཙན་mང་བ¯ས་པ་ལས་ག]ར་བ�་ནད་འdར།    F་ལ་�་ 
དག་ལས་བ�ོག་པ་ལས་�་6ར་འdར་བ་7ན་k། 
 །�་ལ་��་མཐའ་Wས་པ�་ ད་པར་�ི་འdར་~ད་8།    མP་དང་Iས་�་Õ�་��་ ད་པར་ 
ལས།     མPB་དfལ་བ�་2་�ད་�ད་x་མཚམས་ནས་མ¡ན་གང་øན་;་བཙལ་བ་ན།     �ད་ 
པ�་འdར་~ད་གནས་པས།     �་མ¡ན་ལ་Aགས་པའམ།     རང་བmན་�ིས་¨ད་ན།     Oད་ 
འdར་mང་�་འགག་པ�་Oད་Vང་ནས་ཞག་གGམ་མམ།      བ±་གJག་ན་ÍB་;ས་~ད་པར་ 
འdར། 
 །g་གཡས་ག�ན་Yར་མ་གང་ན།     མoན་པ�་མ�ས་མ;ང་�།     ¨ད་ན་Þ་�ང་གཡས་ 
ག�ན་ལ་བབས་a།     +ང་པ�་h�་®ག་པ�་Ëགས་Vང་ནས།    Dག་Jང་ལག་པ་ག�བ་པ་དང་།  
�ག་�་མང་mང་འÒམ་�་9ས་ན།    ཞག་བ;ན་ནམ་ད�་ན་ÍB་;ས་~ད།   
 །གäག་ནས་Yར་ལ་མ¡ན་j་ན།     ;ང་འ¤ལ་བ་�ད་�།    �་ཆད་ན་Iས་_ང་Öམ་~ད་ 
Jང་ཚད་པ་Sས་ནས།     ཞག་lའམ་
་Ö་ན་ÍB་;ས་~ད།   
 །�་ནས་øན་ལ་མ¡ན་གང་ན།     ཚངས་�ད་�ལ་མ་གནས་པ་�་ཆད་ན།     མP་Iས་�ད་ 
པ་2ང་�།    èན་པ་ཉམས་zང་9ས་པ་འཐིབས་ནས།     ན་བ་ལ་ཞག་གGམ་མམ་བ;ན་ནམ་ད�་ 
ན་ÍB་;ས་~ད།   
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 །�་ནས་གjང་པར་Yར་གང་ན་<ག་�་གནས་པ་�་ཆད་ནས།     öལ་འདབས་ག!ངས་པ་ 
�ངས་ན་།     �་བ་ãད་ལ་འsགས་ནས་ÍB་;ས་~ད་j།   
 །�ག་�་གཡས་ག�ན་མ¡ན་གང་ན།  �ག་�་འúང་n་ཆད་ནས་8།    �ག་ªག་ནས་ 
èན་པ་ཉམས་ན་ཞག་l་ན་ÍB་;ས་~ད།    �་དག་8་�ད་པ�་�་�་བ±་གJག་གཉན་པ�་འdར་ 
~ད་j།   
 །jན་Iད་འdར་~ད་x་�་Gམ་±་ལས་�ན་Ðག་ག�ན་པ�་མ;ན་ན་མ�ས་�་ནག་�་ 
གནས་a།     �་ཆད་ན་མ�ས་པ་Dག་Jང་�ག་�་མང་ནས་ཞག་བ±་བ;ན་ནམ་བ±་ད�་ན་ÍB་ 
;ས་~ད།   
 །��་Pང་ན་ནས་གང་ན།    �ག་�་འ/ར་བ་ཆད་ན།     A་འཐམས་ནས་ཞག་བ;ན་ན་ÍB་ 
;ས་~ད།     �་དག་8་Wས་པ�་ª་ས་བ¯ས་པ་�།     ��་ལས་x་མཐའ་འdར་བས།     Iས་Õ་ 
ལ་བབས་པ་དང་།     ཡན་ལག་དང་Dང་/ག་�ད་�ད་དང་།     jན་Iད་ལ་བབས་ན་ÍB་;ས་~ད་ 
པ�་འdར་ཚད་^ས་པར་འ0ར་མ་བ2ན་k།  
 །Iས་Õ�་འdར་~ད་8།     f་དVག་མ¡ན་ལ་Aགས་པ་'མས་xས་བཙན་པ་དང་།  
 ¨ད་པ་དང་།     འhམས་པ་དང་།     'གས་པ་ལས་Iས་x་ནད་;་འdར་བ་དང་།    ÍB་;ས་~ད་ 
�།     �་ལ་½ན་འCལ་�ན་�ི་ར་བས་བ×ས་ན་འ¡་ལ།     མ་བ×ས་ན་འo་བ་དང་།    བ×ས་མ་ 
བ×ས་�ད་པར་འo་བ་དང་།    བ×ས་�་དPས་པ་'མས་x་~་�ག་8།     "་མ�་ཞལ་ནས་9ས་ 
པར་D}། 
 །ཡང་རང་བmན་;་©ད་ལམ་èག་Öལ་�ིས་བཙན་ཐབས་G་ཆད་པ་ལ་Aགས་པ་8།    ½ན་ 
འCལ་�ན་ར་�ི་~་�ག་�ས་འ¡་བར་འdར་བ་�།    བཙན་པ་Iས་�ད་Jང་�ངས་པ་�།    �་ 
ལ་8་%་དང་Mན་པ�་B་�་¡གས་པ་N་ང�་ནང་;་¹ངས་ན་ཙམ་བ²ས་པ་ལ་ཕབ་བཏབ་ལ་ 



 41 

;གསDས་པས་འ¡་བར་འdར་b།   
 །ཆད་ན་Iས་x་ཡན་ལག་འØམས་zང་�ག་�་གསལ་a།     �་ལ་8་^ར་མ�ས་པ་�་ 
¡གས་པ�་_ང་ཐང་བཏང་mང་།    �་ནས་f་ལ་Aགས་པ�་_ང་;གས་Dས་པས་འ¡།   
 །འམས་ནས་�་°གས་ན་mང་+ང་ལག་ན་བ་Áག་Q་བས།     �་ལ་�ང་iང་�་�ན་མར་ 
བཏང་mང་�་ནས་འཇག་�ས་^་_མ་;་བJངས་པས་འ¡།   
 །'གས་ན་ཤ་´ར་;ང་;་ན་mང་ནད་;་འdར་ལ།     ཡན་ལག་D་~ད་མང་བ་�།   �་ལ་zང་ 
jི་_ོ་ཏ�་*་མ�་ནང་;་ཉལ་a།     Iས་�་ལ་ལན་རང་*B་_ངས་ཙམ་�ི་ôས་Dས་ན་འ¡་བར་ 
Wས་A།  
 །འdར་ན་2ང་mང་2་དང་ཁ་k་དང་Mང་mང་འ�་ðང་mང་འdར་བ་�།     �་ལ་é་དང་།  
ག£ར་མ་དང་།     w་*B་�་བ་Ãངས་པ�་Iམས་Dས་པས་_ོལ་*།   
 །�་6ར་�་དག་ལ་མཐའ་;ས་x་Wས་པར་ན་བ་དང་།      འo་བ་དང་།      འ¡་བ་དང་།   
དnལ་བ་དང་།     འTངས་པ་དང་།     ད_་དང་_ོགས་ལ་Aགས་པ�་Wས་འdར་Wས་པ་8།    �་ 
�ག་Qན་F་ནས་བ2ན་པ་6ར་9ས་པར་D}།   
 །�་ཡང་Iས་ཅན་@ན་�་ལ་Iས་བ½ན་པ་དང་།     Iས་xས་�་བ½ན་པ་�།   �་ཡང་�་ལ་ 
ནད་བ½ན་པ་དང་།    ནད་ལ་¯ག་བÊལ་བ½ན་པ་དང་།     ¯ག་བÊལ་ལ་�ག་པ་བ½ན་པ་དང་།   
�ག་པ་ལ་ངན་Aང་འ/ར་བ་བ½ན་ནས་འ�ལ་བར་~ད་པ་དང་།    ཡང་�་ལ་£་9ས་བ½ན་པ་དང་།   
£་9ས་ལ་�་བ½ན་པ་ལས།    £་9ས་ལ་བ�་བ་བ½ན།    བ�་བ་ལ་¨ས་
ད་བ½ན།     ¨ས་
ད་ 
ལས་འདས་པ�་�་དང་£་9ས་འ�ལ་བར་~ད་པ}། 
 །�་ཡང་Iས་ལ་�་�ང་Ðག་བ^ད་±་�་l་གནས་a།    �་དག་ལ་ལ་ནས་ཤ�་'ངས་མ་<་ 
ལ།     ལ་ལ་ནས་*ག་�་'ངས་མ་དང་།     �་�ར་དང་།    Hས་པ�་དང་།    ìད་x་'ངས་མ་<་ 
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ལ།     ལ་ལ་ནས་ལས་x་�ང་འབའ་mག་<་ལ།     ལ་ལ་�ང་པ་J་ཡང་�་~ད་པ་�ད།      ལ་ལ་ 
ནས་£་9ས་x་�ང་<་བ་དང་།   
 །�་ཡང་£་9ས་x་�ང་'མ་པར་དག་པ་ལས།      £་9ས་x་1་s་འd་བ་�།     Iས་x་ 
འ/ར་*་བm་ལ་²ད་ལ་Ï་བ�་��་གê་s་8།     ¨ས་x་ད�ངས་x་£་9ས་G་གནས།    ནམ་ 
ãད་ན་Îང་ཁ་ན་�་*ང་6་n�་£་9ས་G་གནས།     ་རངས་མ�ན་པ་ན་མཉམ་པ་
ད་x་£་ 
9ས་G་གནས།     Ù་�ངས་ཤར་ནས་ནམ་དག་པ�་;ས་Õ་s་ན་A་Aར་=ག་པ�་£་9ས་G་ 
གནས་པ་�།    �་ཡང་གནས་པ�་གནད་xས་ཕལ་;་ལས་དང་�་བ�་;ས་ན་མཚན་F་�ང་W་ 
འ\ན་གསལ་བ�་གནད་�་ལས་Vང་1་།   
 །�་ནས་
་མ་ìས་པ་ལ་�ག་གཡས་པ་ནས།     D་བ་�བ་པ�་£་9ས་ཐབས་x་ཆ་དང་ 
བཅས་པ་འd་བས།     ཐབས་ཟབ་F་ལ་འབད་ན་Wས་པར་_ོལ།   
 །�་ནས་
་མ་~ད་;ས་ན་ག�ན་པ་ནས་9ས་རབ་དང་བཅས་a་འd་བས།     =གས་པ་<ད་ 
ལ་བ½ན་པ་བཟང་1་།   
 །�་ནས་ཤར་;་རང་བངས་ག
ས་x་�བ་མ་བ4བས་པ་ལ།      �ག་ག
ས་ནས་ཐབས་ 
9ས་རབ་�ས་འlག་དང་བཅས་པར་འdར་a།     �ང་�་གནད་ལ་འབད་པས་_ོལ་*།   
 །�་ནས་�་1་མ་9ས་པ་ལ་�ག་ག
ས་ནས་ཐབས་དང་9ས་རབ་Áང་འuག་Z་<་བས།  
མ1ན་Gམ་གནད་ལ་Âང་བ་གལ་Q}།   
 །�་6ར་
ན་པར་འདས་པ�་ཆ་7ན་པས་D་བ་�བ་པ�་£་9ས་ད1ས་<་བས།     D་བ�་ 
ལས་ ད་པར་ཅན་དང་།     ¨ས་
ད་D་བ�་ལས་འ�བ་པ་གནད་j།   
 །�་6ར་ན་£་9ས་ལས་>ས་A། 
 །།ད་8་བ×་l་པ་ད�གས་པ་ལས་x་ ད་པར་ལ་བ½ན་ནས།     འ/ར་འདས་x་ 
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¨ས་བ2ན་པ་8།     Õར་འ_ོ་བ་ཐམས་ཅད་��་m་བ་དང་།    m་བ་ãད་པ་6་nར་གནས་པ་ལས་ 
འ_ོ་བས་ན་�ང་གནས་པས་ན་�།      བ་པས་ན་འ/ར་འདས་x་འCལ་བར་Vང་བ}།   
 །འ/ར་བ�་��་ བ་~ད་མང་ཡང་།     3གས་rག་བSད་འuག་�་�ར་འ;ས་པས།  
འདས་པ�་ བ་~ད་�་བm་ལས་�ད་�།     གm་དང་།     ལམ་དང་།     འ�ས་n་དང་།     མཐར་ 
�ན་པ་བmར་འ;ས་A།   
 །�་ལ་འ/ར་བ�་བSད་འuག་�་�་8།     བSད་པ�་;ས་ན་Õ་sར་འÐ་mང་འ¤ལ་བ�་ 
ནང་ན།     7་c་ཨ་དང་བཅས་པ་གནས་པ་8།     ®�་འ_ོ་བ�་<་Rན་དང་བཅས་པ}།   

།®་�ན་�ི་མ�ན་པ་�མ་mང་རགས་པ�་ནང་ན་7་c་fེ་དང་བཅས་a་གནས།   
།��་Îང་ཁ་ན་འཕར་mང་øས་པ�་ནང་ན་7་c་jི་དང་བཅས་a་གནས།   
།Eལ་Aང་�་Ï་བ་ན་འ¤ལ་mང་ðད་པ�་ནང་ན་7་c་n་དང་བཅས་a་གནས།   

 །7་'གས་x་ªལ་F་ན་འdར་mང་oང་བ�་ནང་ན་7་c་G་དང་བཅས་a་གནས། 
།ད�ལ་བ�་+ང་པ�་མཐིལ་ན་འ/ར་mང་èག་པ�་ནང་ན་7་c་;་དང་བཅས་a།     བSད་ 

པ�་;ས་ན་གནས་པ}། 
 །འuག་པ�་;ས་ན་7་c་�་དག་གསང་བ�་མཁའ་ལ་3གས་rག་A་AB་��་འདབ་མ་ལ་ 
འབབས་a།     S་གནས་བm�་<་དང་Rན་�ིས་·་བར་{ན་པ�་དབང་�ས།      A་AB་7་c�་ 
�་ལ་�ང་�ས་Dས་a།     རང་��་S་གནས་G་འ�ན་པ་དང་།      གཞན་;་གནས་འdར་བ་ 
ག
ས་8།    �་T་FB་~ད་པ�་ལས་xས་Iས་¾ང་T་F་ག
ས་G་�ན་པར་~ད་j།    
 །�་ཡང་ག་མ་འ_ོ་བ་rག་�་S་གནས་ལས་འTས་a་གནས་འdར་བ་དང་།    ག་མ�་ 
S་གནས་xས་·་བར་{ན་པ�་~་�ག་ལ་Aགས་པ་མང་�་�ད་�།    འ0ར་མ་(ས་A། 
 །འ0་དང་�་bལ་ག
ས་ཀ�་བ�་བ་དང་།     ¯ག་བÊལ་~་�ག་5་6ར་འdར་བ་ཐམས་ 
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ཅད་¾ང་།     ��་~ད་པ�་ལས་xས་~ད་པ་ལ་Aགས་པ་མ་ག»གས་པ་གང་ཡང་�ད་པས་ན།     
*་གJག་ལ་�་བ་བ±་ག
ས་ལ།     ད�ན་�ི་དང་�་དང་འÚང་�་ག
ས་ལ་®�་��་~ད་པ�་ 
ལས་x་;ས་a།    �་ལ་Í་འTས་ན་®�་S་གནས་·་བར་{ན།     ཐ་མ་དང་དpད་x་དང་�་ག
ས་ 
®་�ན།     དpད་x་ག
ས་པ་དང་ཐ་མ་ག
ས་��།     དDར་�ི་དང་�་དང་ག
ས་པ་ག
ས་Eལ་ 
Aང་།    ��་ཐ་མ་དང་�ན་�ི་དང་�་ག
ས་7་'གས།      �ན་ག
ས་པ་དང་ཐ་མ་ག
ས་ད�ལ་ 
བ�་��་~ད་པ�་ལས་ལ་བབས་པས་ད�ལ་བ�་S་གནས་{ན་པར་~ད་j། 
 །�་'མས་A་AB་�་བ�་Íས་གJག་ནས་l�་བར་®�།      ��་འúས་xས་@ན་ལ་ 
9ས་པར་D}།   
 །རང་�་རང་�་Íས་_ངས་Wས་པ་དང་;ས་Wས་པ}། 
 །
ན་ཞག་�་;ས་བ±་ག
ས་¾ང་��་འúས་xས་9ས་པར་D}།   
 །Íས་དང་ཞག་དང་;ས་Wས་པ་ལ་ÍB་;ས་Dས་པས་�་མ་ལ་�་6ར་འdར་བ�་གནད་j།  
jན་;་�་7ས་~ད་པ་ན།     ད�ལ་བ�་S་གནས་འcགས་པ་ལ་Ëག་Z་�་£ངས་ལ་sར་བ་ 
གནད་7ན།      7་'གས་ལ་iམ།      Eལ་Aང་ལ་ག±ད།      �་ལ་བÜལ།     ®་�ན་ལ་བ¢མ།  
®་ལ་ག�ང་བ་གནད་7ན།     �་དག་�ས་རང་Iས་;ས་Wས་པ་ལ་D་བ་ལས་གང་དགའ་ན་8་མ་ 
7ན་k།  
 །�ས་ན་�་ལ་བ½ན་པས།     3གས་rག་�་S་གནས་བཀག་�།    བཙན་ཐབས་G་6ད་དྷ་ 
བ}།   
 །�་ཡང་ག!ང་དང་བ9ན་ན།    Iས་x་8་÷ང་�་དང་།     ཁམས་དང་།     S་མQད་དང་།  
ལས་དང་བག་ཆགས་�་¡གས་པ་ལ་Aགས་པ་འ/ར་བ�་¨ས་འ;ས་པ་དང་།     �་དང་£་9ས་ 
དང་།     }ད་དང་ཐིག་{་ལ་Aགས་པ་འ;ས་པ་ལ་D}།   
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 །གནད་8་འ/ར་*་བm་ལ་Aགས་པ}། 
 །�་7ན་a་8་Iས་གJག་ལ་�་�ང་Ðག་བ^ད་±་�་l་A་A་ལ་གནད་�་�ད་པ་�།    �་ 
དག་ལས་བ¯ས་པ�་གནད་བ2ན་པ}། 
 །གནས་དང་8་Iས་ལ}།   
 །བïད་པས་8་་Iས་x་འ/ར་*་བm་ལ}། 
 །འd་བ་དང་8་�་ལས་Vང་བ�་�ང་�་_ངས་ཚད་འd་བ་Q་�ང་ནས།     ནད་དང་།   གjན་ 
དང་།     ལས་དང་£་9ས་ལ་Aགས་པ་1ས་བÁང་།     འ/ར་*་8་Sད་~ད་ལ་Aགས་པ་བm་8་ 
��་~་�ག   

 །བ½ན་དང་8་@ན་|བ་དང་jན་དམ་པ�་ཐིག་{�་¨ས་བ2ན། 
།Iས་x་²ག་8་གནས་པ་དང་།     Ôེལ་བ་དང་།     གA་བ་དང་།     ད�ག་པ་དང་།  

འ5ག་པ་ལ་Aགས་པ}།   
 །�ང་དང་8་��་�ང་བ¯ས་པ་དང་།    ^ས་པ}། 
 །~་�ག་8་Í་དང་*ངས་©ད་ལ་Aགས་པ�་འdར་བù་བ}། 
 །<་དང་8་གང་ལས་Vང་བ་དང་།      Rན་8་ནད་དང་¯ག་བÊལ་ལ་Aགས་པ�་'མ་པ}། 
 །~ད་པ�་ལས་དང་8་གང་དང་གང་~ད་པ}། 
 །མཚན་
ད་དང་8་5་6ར་7ན་པ་བ2ན།     �ན་Fངས་8་འd་བ་1ས་བÁང་།  ལས་དང་8་ 
མཐའ་5་6ར་འdར་བ་བù།     £་9ས་ལས་8་འd་བ་1ས་བÁང་།     ལམ་ལ་8་འ/ར་འདས་x་ 
¨ས་འVང་།     བ½ན་ནས་8་འ/ར་འདས་x་�་མ་ད�གས་པ་ལས་x་ ད་པར་མ1ན་པར་�ང་ 
བ}།   
 །�་དག་�ས་8་Iས་གནད་��་¨ས་
ད་བ2ན་ནས།།   
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 །།ད་8་ནང་jན་ག
ས་པ་ནད་དང་��་འdར་~ད་གང་ལས་Vང་བ2ན་པ་8།    ནད་ 
དང་>ས་པ་8་འ0་6་�།     ནད་8་<་དང་Rན་དང་~ད་པ�་ལས་A། 
 །<་8་·་བ་དང་3ང་བ་ག
ས་a།      ·་བ�་<་ལས་Iས་�མས་x་འCལ་འ5ག་པ་དང་།  
'མ་པར་~ད་པ�་ལས་�ན།      3ང་བ་ལས་Í་དང་དབང་ཐང་དང་།     འ/ར་དང་*ངས་©ད་ལ་ 
Aགས་�ན་པ་8།      གཞན་ན་བ2ན་ནས་�ད་j།   
 །Rན་གGམ་8་།       Iས་x་©ད་ལམ་�ི་D་བ་ལས་ནད་x་Rན་;་dར་པ་8།     ªན་3ང་ 
ལ་ÍB་;ས་�་~ད།     ངག་�་i་*ག་པ་ལས་Rན་;་dར་པ་èག་ལ་Áག་Q།     འ¡་mང་1ས་ 
བÁང་བ་དཀའ།     7ད་x་¯ག་བÊལ་དང་འÀ་འ;ས་ཉམས་པ་ལས་Rན་;་Aང་བ་8།     རང་ 
;ས་ན་ནད་xས་བཏབ་ན་ÍB་;ས་~ད་པ་�།     འ0་8་ãད་;ས་ལ་ནད་xས་འ�བས་པ}།   
 །~ད་པ�་ལས་8།      Iས་5་)ད་;་བËན་པ་ཡང་ནད་xས་~ད།     ��་Iས་བད་ཀན་ 
�ིས་བËན་།    �་མ�ས་པ།     �ང་�ང་�ས་བËན་པར་~ད།     ས་གGམ་འ;ས་པས་བËན་ 
པར་~ད་ལ།     འ5ག་པ་ཡང་�་དག་བm་A་Aས་~ད།     Ôེལ་བ་དང་།     འôགས་པ་དང་།      
གནས་~ད་ལ་Aགས་པ་ཡང་ནད་�་དག་�ས་~ད་པས་ན་གm་Q}།   
 །~ད་པ�་ལས་xས་ན་བ་དང་།     འo་བ་དང་།     �མས་x་¯ག་བÊལ་�་¡གས་པར་ 
~ད་པ}།   
 །�་དག་�་འdར་~ད་ལས།     འ_ོ་བ་rག་Z་འ�ན་པ་དང་།     �་ངན་ལས་འདས་པ�་ 
སར་འ�ན་པར་~ད་པ}།   
 །�་6ར་ན་ནད་�་དག་�ས་Iས་x་འVང་བ�་ཚ་_ང་དང་།      �་ལ་Aགས་པ་ག
ས་ 
ག
ས་G་འôག་པར་~ད་པ་དང་།     ~་�ག་Z་8་བད་ཀན་_ང་བས་Iས་��་ནད་;་~ད།  
ཚ་བས་ནད་མ�ས་པ།     _ང་བས་དབང་�་'མས་ལ།      ཚ་བས་7་ག་འ�ས་པར་~ད།  
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�ང་�ངས་པས་Hས་པ།     ཚ་བས་Iད་'མས་ལ་དང་།     འ;ས་པ་èང་པ་�་'མས་ལ།  
ཚ་བས་ནད་�་¡གས་G་འT་བར་~ད་པ}།   
 །འôག་པར་གནས་པ་8།      ས་~ར་བ་དང་།     �་Uམས་པ་འôགས་པས།     �ག་�་ 
གསལ་མP་འ/ར།      �་ལ་;ར་Hས་x་ã་མ་རས་x་q�་གསང་བར་rགས་a།     
་zང་�་ 
�་ལ་བ²ས་a།     éལ་པ་ནས་;གས་Dས་པས་_ོལ་བར་འdར་b།   
 །ས་Áག་པ་དང་།     �་~ར་བ་འôགས་པས་ཤ་འ/ར་;ང་;་ན་mང་།    Iས་ལ་འ�ག་པ་ 
མང་�ར་~ད་�།     �་ལ་�་ཐལ་�ི་i་�ས་Iས་མP་མuག་ལ་Vགས་a།    
་མ་ལ་བOམས་ 
པས་_ོལ་*།    
 །ས་Uམས་པ་དང་�་Áག་པ་འôགས་པས།     T་མoན་�་བ�་ལ་<་མ་བ¢མ་པར་~ད་ 
ལ།    �་ལ་zང་*་�་¡གས་པ་Ë་sང་�་�ར་བêས་པ�་¹ངས་xས་བ;ག་པས་_ོལ་*།   
 །ཡང་ས་དང་�ང་ག
ས་Pང་6ར་འôགས་པས་P་3མ་�ིས་གGས་པ་s་5ང་t ་བ་དང་།  
ཡན་ལག་'མས་ཚ་རབ་རབ་~ད་པ་དང་།      u་Îང་�་བ�་ལ་དnགས་eད་པ་'མས་ལ།     P་ 
3མ་�ིས་�ང་Hང་ག;ས་པ�་�་^ར་གཏང་བ་དང་།     Ë་ནག་�B་*ག་�ས་�་F་དང་།   ßས་ 
F་དང་།    Îང་ཁ་དང་།    Ï་བར་Vག་པ་དང་།    འ¿་མར་�ི་Ø་བ་དང་།    ཨ་H་ར་བཏགས་པ�་ 
ã་མས་Iས་མP་མuག་Z་Vགས་པས་_ོལ་*།   
 །ཡང་ས་དང་�་ག
ས་Pང་མ་6ར་3མ་�ིས།     ཤ�་ནད་�་¡གས་པར་~ད་པ་དང་།    
Hས་པ�་ནད་�་¡གས་པ་དང་།     *ག་�་ནད་�་¡གས་པ་~ད་པ་�།     �་དག་ལ་ཡང་P་3མ་ 
�ིས།   འ�ས་n་གGམ་�ི་ã་མ་^ར་གཏང་བ་དང་།    Hས་པ་�་�་འè་བ་མང་�B་¹ངས་xས་ 
བ;ག་པ་དང་།     jན་Iད་x་�་'མས་ཁ་ã་བས་_ོལ་*།   
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 །ཡང་�་དང་�་ལ་Pང་6ར།     P་3མ་�ིས་<་མ་ན་བ་དང་།     Iས་གvར་བ་དང་།  
�ད་པ་ན་mང་ཡན་ལག་འØམས་པ་དང་།     �ག་�་གསལ་mང་'་བར་i་_གས་པ་'མས་ལ།  
ཤ་�་¡གས་པ་Âར་བ�་Ø་བ་^ར་གཏང་བ་དང་།     མ�ས་པ་�་¡གས་པ་འ;ས་པ�་Ø་བ་Õ་ 
sB་གäག་Z་Vག་པ་དང་།     zང་�་ཐང་�་�་འè་བ་མང་�་བ
ས་པ�་y་�ས།    �ན་Ðག་Z་ 
ཐིག་{་བཏབ་པས་_ོལ་*།   

 །ཡང་�་དང་�་ལ།     འ�་<ས་x་ནད་�་འè་བ་མང་�་དང་།     u་I་mང་7་ག་�་བ�་ 
བ་དང་།     འདར་mང་�ག་�་°གས་འôལ་པ་'མས་ལ།     འ¿་�་མང་�B་wམ་�ིས་Iམས་ 
D་བ་དང་།     འ�ས་ཆན་ས་{་འ¿�་ã་མ་བཏབ་ལ་གཏང་བ་དང་།     མཁལ་མ�་�་བ²་mང་ 
�ན་Ðག་Z་བ×ད་x་�་བཏབ་པས་_ོལ་*།   
 །ཡང་�་དང་�ང་ལ་�ད་ག]ར་ལ་ú་བ་འགག་པ་དང་།     A་འཐམས་zང་འsག་པར་ 
~ད་པ་དང་།     ཁ་1་mང་�་སངས་íར་བ}།   

།�་དག་ལ་Dགས་བཏང་mང་ཆང་འཇམ་�་གཏང་བ་དང་།     +ང་མཐིལ་;་ཙ?ན་�ི་མར་ 
�ིས་བ@་མ·་D་mང་།    Õ་sB་གäག་Z་�ང་iང་�་འ�ས་n�་�་བཙའ་བཏབ།    Îང་ཁར་ 
ཕ་�ས་x་;ར་Hས་xས་;གས་Dས་པས་_ོལ་*།  
 །ཡང་�་དང་ས་ལ་�ངས་པ་དང་།     གཡབ་པ་དང་།     འཕར་འnར་~ད་པ་ལ།     Îང་ 
ཁར་�་དxལ་�ི་f་_ང་Fས་;གས་~ད་པ་དང་།     ལག་མཐིལ་;་ཕག་པ�་!ན་�ིས་བ@་མ·་ 
D་བ་དང་།    �་Þ་དང་Aར་FB་Þ་F་'མས་G་/ན་Å་ར�་ཐིག་{་བཏབ་པས་_ོལ་*། 
 །�་དང་�་ལ་2ང་བ་དང་།     Iས་Õ་ལ་ག]ར་mང་འd་བ་དང་།    /ང་ཚ་mང་ཁ་ཁ་བ་ 
'མས་ལ།     �ང་�་�ན་མར་བཏང་བ་དང་།     Iས་x་ག±ད་པ་�་¡གས་པ་Dས་པ་དང་།    ཡན་ 
ལག་�་འ�ན་¯ད་�་¡གས་པ་Dས་པས་_ོལ་*།  
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 །ཡང་�་དང་�ང་ལ།    x་mང་འsགས་a་ཡན་ལག་yབ་Jང་+ང་པ་འ_ོ་བ་དང་།     �ད་ 
འØམས་mང་།    øན་;་བ6་ལ་z་བར་~ད་པ་ལ།     Îང་ཁར་��་�་Vག་པ་དང་།     )ན་ལག་ 
གཡས་པ་དང་།     {་{�་<ས་པ་དམ་;་བJང་བ་དང་།     ག་nར་�ས་གjང་ལ་ཁ་�ས་གདབ་ 
པར་D}།   
 །ཡང་�ང་དང་ས་ལ་Ëག་Z་Fས་zང་ག
ད་པ་དང་།     Iས་ཟ་mང་Iས་ལ་�་éང་Vང་བ་ 
དང་།      }ག་འ/ར་ལ་མཁལ་མ་ན་བ་དང་།      )ན་n�་ནད་;་~ད་པ་'མས་ལ།     Þ�་�ང་ 
ག
ས་ག�ར།     Îང་ཁར་�་_ང་Fས་བyག་པ་དང་།     ��་!ན་*་;་མ་*ན་པ་ལ་།     ;ར་ 
�ད་x་ã་མ་བ
ས་པས་Vག་པ་དང་།     ཡང་Õ་གäག་Z་f་<ས་xས་གªང་rང་Ú་བ་དང་།  
�་;ར་;་5ན་བ
ག་Dས་པས་_ོལ་*།   
 །�ང་དང་�་ལ་Iས་oད་Jང་ཡན་ལག་2ང་བ་དང་།     |ད་པ་ན་mང་cར་�ར་འ_ོ་བ་དང་།  
°གས་ཐམས་ཅད་/ལ་mང་�ག་རབ་3བ་Z་~ད་པ་'མས་ལ།     D་�་¡གས་པ�་°ལ་n་Vག་ 
པ་དང་།     yར་ཆགས་x་ཤ་�་ད�་{གས་པར་བêས་ལ་^ར་གཏང་བ་དང་།     �་Ë་¤་གGམ་ 
�ི་�ད་པ་Vགས་པས་_ོལ་*།   
 །ཡང་�ང་Áག་པ་དང་�་~ར་བ་འôགས་པ་ལས་མoན་པ�་ནད་;་འdར་a།    �་ལ་འ¿་ 
མར་འ;ས་པ�་Ø་བ་དང་།    མཁལ་མ་@་ཤ�་ã་མ་དང་Âར་a་བཏང་བས་_ོལ་*།   
 །�ང་Uམས་པ་དང་�་Áག་པ་འôགས་ན།     ན་བ་Áག་Q་mང་Mང་;བ་Z་~ད་པ་�།  
�་ལ་གང་ན་སར་3་sང་�་*ག་Vག་Jང་།     ཨ་;་�་;་ >ས་བ�ད་པས་_ོལ་*། 
 །མཐའ་7ས་ད~་>ས་པ་8།     �་དག་ལན་གGམ་མམ་lའམ།    བ±་གJག་�ས་ 
འ�བ།    ཐ་མ་ཡང་རང་�་*་_ངས་དང་མཉམ་པར་Dས་པས་Wས་པར་འ�བ་s།   
 །ཡང་Áག་པ་Áག་པ་དང་།     ~ར་བ་~ར་བ་དང་།   Uམས་པ་Uམས་པ་'མས་ལ་8།    A་ 
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AB་Iས་དང་མYན་པ�་½ན་འCལ་Dས་པས་_ོལ་*། 
 །�་ལས་ཚ་_ང་ག
ས་G་འdར་བ་དང་།    ག
ས་Uམས་པ་ལས་ནད་;་འdར་བར།    A་ 
A་ནད་x་ཚ་_ང་�ས་ད~་བ}།   
 །�་དག་ལས་གjན་¾ང་T་དང་།     F་དང་།     ག
ས་འ;ས་པ་ལས་ནད་;་འdར་བ་ཡང་།  
�་དང་ནང་དང་བར་�ིས་9ས་པར་D}།   
 །>ས་
ང་jན་ག
ས་པ་ནད་དང་།    �་དག་�་འdར་~ད་གང་ལས་འVང་བ་བ2ན་ནས།།   
 །།ད་8་
ང་jན་གGམ་པ་��་གནད་ག±ད་པས་�ན་Fངས་པ་དང་།    £་9ས་S་ 
འགག་བ2ན་པ་ཡང་།   

།གaམས་པས་འགག་ལ་བõར་བས་འoང་།     
>ས་པ་ལ་Aགས་པས་བ2ན་a།    གaམས་པ་8་�་དང་ནང་ག
ས་G་9ས་པར་D}།   
 །�་8་Þ་�ང་གཡས་ག�ན་ནས་Aར་གJག་�ར་བཅལ་བ་ན།     =ག་པ་འ;ས་པ�་�་ 
�ད་�།     �་མhབ་མÒབ་xས་གaམས་པས།    =ག་པ་ཐ་དད་པ་'མས་འགག་པར་~ད་j།   
 །�ན་Ðག་ན་ལས་�་¡གས་པ་�ན་པ�་�་གནས་a།      �་གཟ�་�མ་�ིས་Ëག་Z་ 
གaམས་ན།    གང་ལ་བསམ་པ�་jན་·་བར་འ�བ་s།   
 །'་བ་ག
ས་x་མ;ན་�ི་ག�ང་n་ལ།     ªལ་ཐ་དད་པ་ལ་འuག་པ�་�་�ད་�།     �་ 
ག�ར་�ི་jང་Þས་ལན་རང་�་*་_ངས་ཙམ་གaམས་ན།     དབང་�་l�་¦་l�་>ན་པ་འགག་ 
P། 
 །6ག་པ�་¯ད་¦་ན་�ན་Fངས་པ་ཐ་དད་པ�་�་གནས་a།     �་ག
ས་གན་�ི་བÏམས་ 
བཙས་གaམས་ན།     ལན་rག་�ས་ག�་�ག་འགག     
་Öས་འjད་ཆགས་འགག    བm་ 
བ±ས་ང་^ལ་འགག     བ^ད་±ས་Ðག་jག་འགག      བ^་ཐམ་པས་>་¢ང་འགག་P།  
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 །¹ན་¹ངས་Øག་བསམ་=ག་པ�་�་གནས་a།    �ང་iང་�་}ག་མས་Ëག་Z་གaམས་ 
ན།     èན་བསམ་ཐམས་ཅད་རབ་Z་འགག་P། 
 །ནང་8་ནད་ལས་_ོལ་བར་~ད་པ་�།     Iས་x་�ད་ན་ན་�ང་Yར་ལ་�ག   

 །�ད་ལ་ཟག་པ�་ལམ་བ¢མས།     _ང་ན་�ང་¦�་�ང་Yབ་ཐང་;་བÁང་།     ཚ་ན་�ར་ 
འཕངས་པས་�་དག་ལས་_ོལ་*།   
 །བõར་བ་8།    དßང་པ་གཡས་ག�ན་�ི་�་མuག་Ôར་Fས་བõར་བས་ªལ་ཐམས་ཅད་ 
འoང་།    æ་མ་གཡས་ག�ན་Ëག་Z་བõར་ན།    འd་བ་ཐ་དད་པ་'མས་འoང་1་།   
 །གསང་བ་རང་�་མhབ་འÒབ་xས་བõར་ན།     S་འགག་�་ལས་འoང་1་།   
 །nད་�ད་x་འ_མ་ག
ས་�་མནན་པ་དང་།     Õ་གäག་�་འཕར་�་ག
ས་མནན་ན།  
�མས་གནས་ལ།    +ང་མཐིལ་�ི་Øགས་ག
ས་མནན་ན།    Iས་�་ག�་བར་གནས་A།   
 །ག±ད་པ་8།     T་བ་གཡས་G་ག±ད་པ་དང་།     འ5ང་པ་གཡས་G་ག±ད་པས།     7ད་ 
x་འd་བ�་_ངས་གསལ་བ།     �ག་�་÷གས་ག±ས་པས།     £་9ས་x་þན་མ་གསལ་*། 
 །ùབས་མ་གཡས་ནས་ག�ན་;་ག±ས་པས་3ག་པ་གསལ།   
 །Ï་བ་�ང་}ག་Z་ག±ས་པས་)ད་པ་འT་འdར་�ི་ལས་གསལ།   
 །རང་�་ལག་པས་+ང་པ་གཡས་པ�་མh་sང་ནས་གཡས་G་ག±ས་པས།     S་བ་Ê་ 
��་ལས་གསལ་*།   
 །nད་�ད་x་ག�ན་�ིས་ག�ན་;་}ང་བར་ག±ད་པ་8།    འ5ང་པ་^བ་Z་དø་བར་D་�།  
^བ་Z་ག±ས་པས་དབང་�B་ªལ་ལས་བöལ་བ�་ཉམས་S།  
 །�ག་ག
ས་གཡས་ག�ན་;་�་Fས་ག±ས་པས་གÁང་འ\ན་ལས་བöལ་བ�་þན་མ་ 
ག�ར་མང་�་ཉམས་S།   
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 །ལག་པ་ག
ས་ཀ་^བ་Z་ག±ས་པས་D་བ་དང་�ལ་a་Iས་བ�་བ�་ཉམས་S།   
 །+ང་པ་ག
ས་མ;ན་;་ག±ས་པས་ག�་�ག་ལས་བöལ་ནས།     གང་ལ་ཡང་གས་པ་ 
�ད་Jང་།    �ང་�་�ལ་འEངས་པ�་ཉམས་S།   
 །T་བ་གཡས་G་ག±ས་པས།     ན་བ་དང་ཚ་བ་ལས་བöལ་a།     འVང་བ་Uམས་པ�་ 
ལས་|གས།   
 །ག�ན་;་ག±ས་པས་འjད་ཆགས་རང་<ད་;་འ\ན་པ�་ལས་བöལ་ནས་®ག་པ�་བ�་ 
བ�་b་Fང་བ}།   
 །_ངས་ལ་8།    Õར་Iས་ལ་�་�ང་Ðག་བ^ད་±་དང་�་l་�ད་�།  �་ལས་ ད་པར་;་ 
བ¯ས་པ་འ_ོ་བ�་Iས་མ་Vང་ན་མ་Vང་།     Vང་ཕན་ཆད་Iས་ངག་7ད་གGམ་ལས་འ_ོ་ས་ 
�ད་ལ།    སངས་^ས་ནས་�་གGང་Yགས་ལས་འ_ོ་ས་�ད་པས།     b་མས་Iས་x་འ/ར་ 
འདས་ག
ས་x་ལས་~ད་�།     'ལ་འEར་པ་བདག་�་7ན་ན།     ��་མjར་དམར་�ར་7ད་ 
ལ་གསལ་བར་D།     ས་ལ་�ར།     �་ལ་དཀར།     �ང་ལ་-ང་Øར་ད�གས་པ་གསལ་བར་Dས་ 
ལ།     གཡས་ནས་�ག་གཡས་པར་7་c་P་འ�ན་པ�་Lལ་�ིས།    Iས་x་�ལ་�ད་�ད་xས་ 
~ར་བ»ན་ནས་བ_ངས་པས།     Iས་^ས་zང་Iས་x་¯ག་བÊལ་�ི་ཚད་9ས།   
 །¯ད་པ�་Lལ་�ིས་�ང་ནང་;་འhན་ནས་བ_ངས་པས།     Iས་x་S་Ê་��་_ངས་9ས།  
 །འ�གས་པ�་Lལ་�ིས་བ_ངས་ན་Iས་x་དཔལ་དང་*ངས་©ད་9ས།  
 །(་བ�་Lལ་�ིས་བ_ངས་ན།     འ_ོ་བ་གཞན་�ི་Iས་x་མཚན་
ད་9ས་A།   
 །�་དག་ཚད་;་�ན་པ་ལས།    ཡང་སངས་^ས་x་��་མཚན་
ད་^ས་པར་9ས་A། 
 །�ང་མས་ངག་�་ལས་~ད་�།       ��་ནང་ནས་�ག་ག�ན་པར་7་c་<ྂ་འ�ན་པར་ 
བ_ངས་པས་Pང་དང་འè།     བ¯ད་པ་དང་།     འ�གས་པ་དང་།     (་བ་ཡང་Ê་མ�་འúས་ 
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xས་9ས་A།   
 །7་c�་མjག་¾ང་Iས་དང་བ9ན་ལ་D}།   
 །�་6ར་9ས་པས་8།     སངས་^ས་�མས་ཅན་'མས་x་Iས་P་དང་།    Í་ཚད་དང་།  
མཚན་དང་ད�་Dད་'མས་Wས་པར་9ས་A། 
 །@ན་དྷར་མས་�མས་x་ལས་~ད་�།     �་ཡང་Õ་གäག་ཚངས་པ�་n་གར་7་c་ༀ་ 
ཡང་འ�ན་པ་དང་།    བ¯ད་པ་དང་།    འ�གས་པ་དང་།    (་བ་ཡང་Ê་མ�་འúས་xས་9ས་A། 
 །7་c་དང་��་མjག་¾ང་རང་Iས་དང་བ9ན་ལ་D}། 
 །�་6ར་9ས་པས་སངས་^ས་�མས་ཅན་འd་བ་དང་མíན་པ་'མས་9ས་A། 
 །འ÷ར་བ་8།     ལག་པ�་Aར་F་གཡས་ག�ན་པས་འ÷ར་བས།     �མས་གང་གཏད་ 
སར་ðད།     ག�ན་པ་གཡས་པས་འ÷ར་བས་ངག་Z་J་1ས་3གས་rག་�་ངག་Z་ðད།    �་ 
F་ག
ས་ད1ས་�B་7ས་ལ་གཏད་�་འ÷ར་བས།     5་6ར་འdས་པ་'མས་¨ས་
ད་;་ðད་ལ།  
��་གནས་པས་�ང་པ་
ད་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བ་པ}།   
 །èག་པས་8།      Iས་x་ཡན་ལག་འ�ན་¯ད་èག་�ར་Dས་པས།    Iས་�མས་འ�ལ་ 
བ�་ཚད་ཟིན།   
 །Iས་�ད་�ད་x་ག±ད་པ་èག་པས་Iས་�མས་འ�ལ་བ�་ཚད་ཟིན།   
 །ངག་Z་ཨ་<ྂ་Oད་èག་�ས་བ�ད་པས།      གjན་བcགས་ལས་'མ་པར་^ལ་བ�་ཚད་ 
ཟིན་k།   
 །�་6ར་�་དག་A་AB་�་གནས་པས།     ��་གནད་xས་ཡང་དག་པར་ལས་དང་ལས་x་ 
འ�ས་n་སངས་ནས།     �་དང་£་9ས་G་^ས་པ�་གནད་8་རང་�་Iས་ལ་མ¡ན་པ}།  
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 །>ས་!ས་jན་A་གJག་པ་ཡན་ལག་�་jན་དང་�་�་གནད་3ན་�་Q་ལ་བ½ན་ནས།  
བཙན་ཐབས་G་6ད་དྷ་བ་བ2ན་པ་ལ།     
ང་ལག་�་jན་གGམ་;་Dས་ནས་བ2ན་k།། 
>ས་i་ཐལ་འdར་�་བ�་<ད་;་བ2ན་པ�་�་གནས་x་!ས་ལན་��་འúལ་བཤད་û་མ་ལ་�་ 
üས་5་6ར་མཛད་�ད་འ;ག་པ་8་�་ཙམ་;་Wས་པ་7ན་k། 
 !ས་ལན་��་འúལ་བཤད་¥ང་Qན་རབ་འDམས་པས་5་6ར་མཛད་�ད་འ;ག་པ་8། 
༏མ�ད་བ;ན་ ༠༦༥༦ hག་མ¨ག་མ�ད་ ]༨༤༨ ཤ༤༠༦ བ༡༏ 
 ��་གê་F་གGམ་�ི་རང་བmན་Õར་བ2ན་པ་དང་།   འ/ར་*་བm�་ད~་བ་~་�ག་Z་ 
བཤད་པ}།  
 །དང་�་8།  ཐལ་འdར་ལས། 
 །Iས་x་གནད་8་�་7ན་a།           །གནས་དང་བïད་པ་འd་བ་དང་། 
 །འ/ར་*B་½ན་དང་Iས་x་²ག              །�ང་དང་~་�ག་<་དང་Rན། 
 །~ད་པ�་ལས་དང་མཚན་
ད་དང་།         །�ན་Fངས་ལས་དང་£་9ས་ལས། 
 །ལམ་ལ་བ½ན་ནས་མ1ན་�ང་བ།            །ནད་དང་འVང་བ�་~་�ག་དང་། 
 །འôག་མར་གནས་པ�་མཐའ་7ས་ད~།  

།གaམས་པས་འགགས་ལ་བõར་བས་འoང་། 
།མནན་པས་གནད་ལ་ག±ད་པས་གསལ། 

 །ག±ས་པས་öལ་ལ་èངས་པས་9ས།             །འ÷ལ་བས་�ང་ལ་èག་པས་ཟིན། 
 །�་6ར་�་7་གནད་xས་¾ང་།                    །སངས་^ས་གནས་8་མ¡ན་པ}། 
>ས་གGངས་པས།   འ0�་jན་བ2ན་པ་ལ་བ^ད་�།   ��་�ང་དང་།   དག་~ད་དང་། 
མ¡ན་པ་དང་།   Sད་Lལ་དང་།   ལས་གང་~ད་པ་དང་།    1་s་དང་།   ¨ས་
ད་དང་།   5་ 
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6ར་Âང་བ�་མན་ངག་P། 
 །དང་�་8།   Õར་Iས་གJག་མ་�བ་ན་མ་�བ།   �བ་ཕན་ཆད་�་�བ་ལ།  �་ལ་�ང་ 
དང་£་9ས་ལ་Aགས་པ་�བ་�།   ��་གནད་xས་_ོལ་བས།   �་1ས་འ\ན་པ་7ན་k། 
 །�་ལ་Õར་�་�ང་Ðག་བ;ན་±་�་ག
ས་Iས་ལ་གནས་པ་ལས།    ད་པར་;་Sད་~ད་ན་ 
rག་±་�་བm།   èན་པ་ན་བ±་rག་�་བ^ད་±།   b་'མས་ན་Gམ་±་�་ག
ས་a་བ^་དང་བ±་ 
ག
ས།  Þ་F་ན་Gམ་བ^་དང་rག་±་�།   འ/ར་*་བm་�་བðམས་པས་བm་བ^་བ;ན་±་�་ 
ག
ས་G་གནས་པ་8་ ད་པར་;་བ¯ས་པ}།   
 །འ/ར་*་བm�་དnས་ན་�་གGམ་²ག་zང་6ར་èང་mང་འ�ག་�ད་པར་འVང་བ་�ས།   
�ར་Iས་ངག་7ད་གGམ་�ི་½ན་~ད།   ནང་;་�་གGང་Yགས་x་མཚམས་ར།   གསང་ 
བར་�་གGམ་�ི་འཆར་གm་~ད་པ}། 
 །�་གGམ་8།   b་མ།   �ང་མ།   @ན་འདར་མ་�།   �་གGམ་�ི་ནང་ན་ༀ་ÈཿÆ་ 
གGམ་གནས་a།   �་
ད་དག་པས་�་གGང་Yགས་གGམ་;་�ན་པ�་གm་~ད།    �ན་J་ 
*ག་པས་;ག་གGམ་འཆར་བ�་P་འ~ད་པ}། 
 །�་ཡང་b་མ་>ས་པ་8།   གaམས་པས་ཟས་མ¨ག་དང་འè་བ�་b་Fང་བར་~ད་ལ།    
རང་བmན་;་བཞག་པས་z་བ�་b་དང་འè་�་jན་~ད་�་æས་པ}།    
 །འ0་
ད་Sས་པ�་གཡས་ལ་nད་�ད་x་ག�ན་ན་�ད་j།  
 །<ད་འགའ་mག་ལས་P་�ོག་པའང་�ང་�་དPངས་པ་གཞན་;་ཟད་j། 
 །�ང་མ་8།    ག±ད་པས་¨ས་
ད་=ག་�ལ་�ི་ཉམས་S་བ�་�ར་�ང་མ་ལ།   རང་ 
བmན་;་བཞག་པས་གཞན་དང་�་འCལ་mང་�ང་nར་གནས་པ}། 
 །འ0་
ད་Sས་པ�་ག�ན་nད་�ད་x་གཡས་ན་�ད་j།  
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 །@ན་འདར་མ་8།   Sས་པ་དང་nད་�ད་ག
ས་ཀ�་དnས་ན་གནས་a།   བõར་བས་ 
£་9ས་གསལ་བ�་ཉམས་S་ལ།   རང་བmན་;་བཞག་པས་Iས་ངག་7ད་གGམ་�ི་�ང་ 
བ�་ལས་G་~ད་པ}།   
 །�་གGམ་�་�་�་ཐམས་ཅད་x་གm་མ་7ན་པས་ན་མ་>ས་བཏགས་A། 
 །b་མ་Sས་པ�་གཡས་G་}ང་ན་8།   Dང་�མས་Sད་པར་~ད་པ་7ན་ལ།  nད་�ད་x་  
ག�ན་;་Vང་བ་8།   Dང་�མས་འYམས་a་འjད་པ་ལ་°མ་པ་�ད་པ}།
 །�ང་མ་Sས་པ�་ག�ན་;་}ང་བ་8།   *ག་�་འ�ན་པ�་�བས་འ\ན་པ་�།   �་ནས་ 
*ག་Z་འཛག་པ�་ལས་xས་£་9ས་x་;ས་འ\ན་པར་~ད་པ}།   nད་�ད་x་གཡས་G་}ང་བ་ 
8།   �་ལས་3གས་ཅན་l�་�ར་øས་པས་Sས་པ་ལ་�ད་པ�་ནད་དང་3གས་x་~་�ག་མ¡ན་ 
~ད་;་Vང་བ}། 
 །�་ཡང་ཁ་jག་sག་Jང་sངས་Yང་A་{གས་ལ་Dད་�མ་པ་3་'གས་ཅན་�ི་�་གê་བས། 
�་�་ཡང་ད�ར་ན་3་'གས་]་ན་ཡ�་�ན་པ་6ར་�་བ་�མ་པས་འjད་ཆགས་®ག་པར་Q་ལ། 
Þ་F་Ð་བས་Dང་�མས་ད1ས་G་འ�ན་པར་�་æས་པ}། 
 །འ0་ལ་ཐིག་{�་གནད་ལམ་;་~ད་ན་�་Ä་བ�་མན་ངག་གê་Q}། 
 །ཡང་ཤ་མདངས་དཀར་ལ་2་;་mང་�ར་ལ་Iས་Ð་mང་Ïམ།  �ག་�མ་mང་ཡན་ལག་ 
Ð་བ་8་3ང་�་མ�་3གས་a།   �་3ང་�B་�་6ར་�་�་øན་ལ་Ïབས་ནས་�ད་པས།   Dང་ 
�མས་ད1ས་G་འབབ་པར་�་æས་པ}།  འjད་ཆགས་ཤས་�ང་བ་8།   �་~ར་བ་ལས་Vང་1་།   
འ0་ལ་�་�ང་པ�་མན་ངག་གê་Q}།    
 །ཡང་མjག་ནག་Jང་ཡན་ལག་རགས་གjང་qབ་ལ་གmན་�་¯ག་པ་8།   པt་ཅན་a། 
�་པt་ཁ་~་བ་6་n་�ད་པས།   �་ཁ་�མ་པས་Dང་�མས་ད1ས་G་�་འབབ།   �་
ད་3ང་ 
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བས་བ�་བ་Q།   འ0་ལ་�་ཁ་འ~ད་པ་གê}། 
 །ཡང་མjག་B་བསངས།  A་ཐགས་དམ།   �ག་དང་Dད་ད"ས་3ང་།   2་�ར་mང་་ 
;་ལ་Ûབ།   ཡན་ལག་Ð་ལ་Ïམ་mང་©ད་ལམ་དལ་བ་8་3་F་ཅན་a།   �་3་F་Úས་པ་6་n་ 
གར་དགའ་དགའ་ན་�ད།   ག་མ་ནས་བ�་བ�་b་Q།   �་�་ཡས་པས་Dང་�མས་ད1ས་G་ 
�་འVང་།   ��་ཡལ་ག་མང་བས་གང་ལ་�ག་པ་Oད་འ�ན་པར་~ད་པ}།   འ0་�་¯ད་པ�་ 
མན་ངག་གê་Q}།    
 །ཁ་jག་�ར།   sངས་�ང་།   A་Ûབ།   �ན་མཚམས་གསལ།    ཡན་ལག་Yང་། 
Aར་F་ཡངས་པ་8་;ང་ཅན་མ}།   �་;ང་གཡས་G་འ¤ལ་བ་འè་བས།    Dང་�མས་ད1ས་ 
G་�་འབབ།   �་འ¤ལ་བས་འjད་པ�་b་�་:ད།  འ0་ལ་�་ག�ང་བ�་མན་ངག་གê་Q}། 
 །�་6ར་nད་�ད་ལ་3གས་ཅན་l�་�ར་}ང་བ་8་;ག་l་®ག་པར་རགས་པ་ལས་Vང་ལ།   
�་ལས་ག�་8་�་འè་བ་Gམ་±་�་ག
ས་Vང་བས།   ནད་x་~་�ག་�་འè་བ་Gམ་±་�་ག
ས་ 
�ད་པ་8་3གས་ཅན་�ི་�་ལས་Vང་བ}།   
 །�་ཡང་�་£་9ས་x་3གས་�་འè་བ་བ^་དང་�་གJག་ལས།   nད་�ད་ལ་མངལ་ 
ཟ་བ་)ན་n�་མ�་རང་ལའང་3གས་l་�ད་པ་8།    3གས་ཅན་l�་འ;་མQད་ལས་Vང་ལ།   
�་མ་7ན་པ་�་མཚན་རང་ལའང་ནད་x་3གས་�་འè་བ་བ±།   @ན་Z་འuག་པ་A་AB་ནད་l་།   
འ\ན་པ་Iད་x་ནད་l་།   གནས་པ་ས་sན་�ི་ནད་བ;ན་a།   བðམས་པས་Gམ་±་A་ག
ས་ 
8་Sས་པ་ལ་�ད་པ་®ག་Z་�ད་པ}། 
 །�་ཡང་གནས་Oབས་G་Sས་པ་བས་n་Iད་®ག་པ་དང་།   ས་sན་�་འཛག་པ་དང་།    
)ན་n་མང་�་ལ་Aགས་x་~ད་པས་Vང་ལ།   ནད་ཕལ་n་Iད་ལས་འuག་པ་མང་ལ།   Sས་ 
པ་ལ་�་�ད་པས་�ང་བར་བཤད་j། 
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 །3གས་ཅན་�ི་�་དང་།   Iད་དང་།   འuག་པ་n�་Iས་xས་བSད་པ་ལས་Vང་བ}། 
 །@ན་འདར་མ་ག
ས་ཀ�་དnས་G་�་འdར་བར་གནས་པ་8།   མ་བ×ས་jན་�ི་གm་ 
|གས་པ་Qན་�་@ན་ལ་མ¡ན་པ}། 
 །ག
ས་པ་ ད་པར་�ི་�་གGམ་�B་དག་~ད་8།   b་མ�་གནད་ལ་མཁས་ན་Iས་x་ 
ལས་ཐམས་ཅད་དག་པར་~ད།   �ང་མས་ངག་དང་།   @ན་འདར་མས་�མས་xས་Dས་པ�་ 
ལས་དག་པར་~ད་པ}། 
 །གGམ་པ་�་�་དག་�་མ¡ན་པ་8།   b་མས་བ�་བ་=ག་�ད་;་མ¡ན་པས་�་
ད་ལ་ 
½ན་འCལ་�ི་འ/ར་*་བ´ར་བས་èན་པ་ཟད་�་bB་'མ་པ་དང་འè་བར་འdར་བས་b་མ་>ས་ 
D}། 
 །�ང་མས།   གསལ་བར་;་མ་b་གJག་པར་མ¡ན་ནས་ཐིག་{་ཉག་གJག་�་jན་ལ་ 
གནས་པས་�ང་མ་>ས་D}། 
 །@ན་འདར་མ་Áང་འuག་ད~ར་�ད་;་མ¡ན་པས་ཐབས་བ�་བ་དང་9ས་རབ་�ང་པ་Áང་ 
;་འuག་པ་དང་།   @ན་|བ་ªལ་ཅན་དང་jན་དམ་ªལ་ཅན་མ་7ན་པ་ག
ས་Áང་;་!གས་ 
པས།   ད~ར་�ད་�་མཐའ་དང་�ལ་བ་'མ་པར་དག་པ�་6་བ་>ས་D}། 
 །�་ཡང་གཡས་པས་ཐབས་མ¡ན་ག�ན་པས་9ས་རབ་མ¡ན།   དnས་མས་ད~ར་�ད་ 
མ¡ན་པ}།    
 །བm་པ་�་�་དག་�་Sད་Lལ་8།    b་མས་Iས་Sད་�་ག་མ་Iས་ཆགས་པ་འVང་ 
བm�་~ད་ལས་ལས།    ཕ�་<་ལས་Vང་བ་ས་དང་�་ག
ས་G་�ན་འuག་ལས་x་འôལ་ 
འ/ར་ལས་Iས་x་གm་བÁང་།   མ�་Rན་ལས་�་དང་�ང་�་�ན་A་ལས་x་འôལ་འ/ར་ 
ལས་Iས་x་'ངས་Îགས་ã་བས།  Iས་Sད་པ་འ/ར་*་བm�་Ï་བ་ནས་Iས་ཆགས་པ�་ 
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½ན་Ø་བ་དང་*ག་�་ཐིགས་པ་ªངས་འ¿་�་�་གནས་པ}། 
 །�་6ར་འ/ར་*་བm་ལ་<་Rན་བ^ད་;་གནས་པས།   'མ་9ས་བ^ད་x་¡གས་པ་ 
¯ད་པ་དང་།   Ô ེལ་བ�་གནས་ར་བར་~ད་པ}། 
 །@ན་|བ་¾ང་�མས་x་�ན་A་Sས་པ་'མས་x་éལ་°གས་·ར་གJག་པ་ལ་�ད་ལ།    
nད་�ད་x་བ±་གGམ་པ་ལ་�ད་པས་�་པt�་]�་འ¿�་Þ་F་ལ་�ད་j།    

།��་ཡལ་ག་æ་མ�་Þ་F་ལ་འ;ས་A།     
།�་དག་�་ཡལ་ག་བ±་rག་མj་འ;ས་པ་ན་�ད་j། 

 །Sས་པ�་ùབ་མ�་བར་ན་�ད་j། 
 །�་དག་�ས་Iས་ཆགས་པ་དང་གནས་པ་དང་འ5ག་པ�་ལས་·་བར་{ན་པར་~ད་j། 
 །�ང་མས་8།   ངག་Sད་j།    
 །�་ལ་འ�ག་�ད་Jང་èང་ན་ངག་wན་mང་བ¸་གསལ།   ཡལ་ག་Ð་བ་�ད་ན་Oད་འ�ར་ 
ལ་Yང་བའམ།   བ¸་�་གསལ་ལ་0ག་པ་6་n་}ང་1&་ 
 །རང་བmན་;་ཡལ་ག་དང་འ�ག་�ད་པ་7ན་k། 
 །�་�་བ±་�ར་Aང་བ་ལས་Oད་གག་Oད་;་Aང་བ་ལ་jར་བ་}ང་།   �་�་
ད་ལ་�ད་ 
�ད་�མ་Ð�་ཉག་�ད་ན་Oད་ལ་Þ་མང་ཅན་དང་།   བར་ཆད་པ་}ང་1་། 
 །�་�་ལ་Ïབས་�ད་ན་Oད་Hབ་པ་དང་འདར་བ་དག་Z་}ང་1་། 
 །�་ཟང་ཐལ་;་�ད་ན་Oད་®ང་®ང་�་གཞན་ལ་གཟན་པ་དག་}ང་1་། 
 །'ལ་འEར་པས་��་མན་ངག་�ས་�་དག་�ས་བ8ར་བ་དང་།   ག�ང་བ་དང་།  མནན་ 
པས་བ×ས་G་�ད་j། 
 །b་མ�་�་འ�ས་ན་Iས་བ±་sར་}ང་བ་ལ་Aགས་པ་Pང་དང་འè་ལ།   èང་�ར་གནས་ 
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པས་Iས་x་མཚན་
ད་|གས་zང་གÁགས་དང་ལང་¡ར་Mན་པ་8།    �་{གས་པས་Iས་ 
ལའང་�ན་ཏན་དང་Mན་པ}། 
 །@ན་འདར་མས་7ད་Sད་པས་ན་�་�་ལ་འ�ག་མང་ན་Ëག་Z་¼་eད་ལ་གJག་Z་�་ 
�བས།   �་ལ་ཡལ་ག་�ད་ན་¼་K་ལ་བgད་Sན།   �མ་Ð་�ད་ན་9ས་པ་འdར་`ག་མང་mང་ 
གJག་Z་�་གནས།   D་བ་མང་�་ལ་�མ་ལ་ས་ཟིན་གJག་�ད།   �་�་ཟང་ཐལ་;་�ད་ན་J་ 
བསམས་དc་བར་འdར་mང་9ས་རབ་དང་Mན་ལ་7ད་ག!ངས།   �་�་ལ་�མ་Ð་�ད་Jང་èང་ 
ན་¼་བËན་ལ་འdར་`ག་�ད།   གཡས་G་�་ན་=ག་པ་མང་།   ག�ན་;་�་ན་Ëག་Z་h་¡མ་ 
དང་7ད་ག
ས་ལ་གནས།   �་�་འdར་ན་Ëག་Z་¯ག་བÊལ་མང་mང་7ད་�་བ�།   �་�་ 
འ�ག་ན་Ëག་Z་�མས་ཡང་mང་དc་བ་ལ་བ�ན།    �་�་ཁ་Q་Ëག་Z་བ�ན་འ�ས་Q་mང་ 
བ�མས་པ་མཐར་�ན་k། 
 །�་ཡང་Iས་xས་�་བSད།   �་ངག་Sད།   ངག་�ས་7ད་Sད།   7ད་xས་¨ས་
ད་ 
Sད།   ¨ས་
ད་xས་'ལ་འEར་;་བSད་པས་ན་Sད་པ་>ས་D}། 
 །l་པ་�་�་དག་�ས་ལས་གང་~ད་པ་8།   b་མས་'ངས་མ་þན་མ�་མདངས་�ན་པར་ 
~ད་ལ།   Îགས་མས་%་�་འབབ་པ�་ལས་~ད་j། 
 །�ང་མས་'ངས་མ་ཡར་འ�ན་པས་þན་མ་
ད་རང་�ང་;་�ན་པར་~ད་ལ།   ཉམས་G་ 
Fང་བ་དང་འ�ལ་བར་~ད་j། 
 །��་Îགས་མ་མར་ã་བས་%་Qན་;་འjར་བར་~ད་j།    
 །@ན་འདར་མས་'ངས་མ་ཡར་འ�ན་པས།   jན་དམ་Dང་�བ་x་�མས་ད1ས་G་�ན་ 
ལ།   Îགས་མ་མར་འཛགས་པས།   @ན་|བ་Dང་�མས་x་ཐིག་{་འབབ་པར་~ད་j།  
 །�འང་Sས་པ་ལ་ད1ས་G་འབབ་པས།    བ�་བ་Ðད་པས་�ག་འlམས་>ས་D་�།    
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ཉམས་G་Fང་�་ཐིག་{་�ང་མ་ཐག་བ�་བ་འ5ག་པར་~ད་ལ།     nད་�ད་8་3གས་ཅན་lས་ 
གZམས་a་གནས་པས་�ག་པ་འ�ལ་>ས་D་�་Nར་བ�་བ་^ས་zང་¨ག་�་9ས་པ}།  
nད་�ད་ལ་�་མཚན་འབབ་པ་8།   �་�་འdར་བ་ལས་Vང་བ་�།   *ག་ད1ས་G་འབབ་པ}། 
 །�འང་འVང་བ�་གནད་xས་;ས་མ་7ན་པར་�་མཚན་འབབ་ན་ནད་xས་འôག་པ་7ན་ 
ལ།   �་བ་གJག་ལ་ལན་ག
ས་དང་གGམ་ལ་Aགས་པ་འབབ་ན་n་Iད་འdར་བ་7ན།    
�་བ�་�ད་ལ་Ëག་Z་འབབ་ན་n་Tརའ�ལ་ལ།    �ད་ལ་Ëག་Z་འབབ་ན་n་Fར་འ�ལ།   
བར་ཆད་Jང་Q་�ང་;་~ད་ན་n་ཚ་�་}ང་།   *ག་�་çངས་དང་ཁ་jག་�ར་ན་n་ཚ་�ང་།   
ཁ་jག་ནག་ལ་%་Q་ན་n་དང་n་F་མང་;་འ�ལ།    %་�ད་Jང་མ་¡ར་བར་འབབ་ན་T་F་ 
�ས་Fས་G་}ང་1་། 
 །rག་པ་�་�་དག་�་1་s་8།    b་མ�་1་s་བ�་བ་�་ཐབས་ ད་པར་ཅན་དང་བཅས་པ་ 
གÁང་བ�་ªལ་¨ས་
ད་'མ་པར་དག་པ�་1་sར་_ོལ་བར་~ད་པ}། 
 །�ང་མ�་1་s་8།   �ང་པ་�།   9ས་རབ་'མ་པར་དག་པས་འ\ན་པ་�མས་x་=ག་པ་ 
¨ས་
ད་;་_ོལ་བར་~ད་པ}། 
 །@ན་འདར་མ�་1་s་བ�་�ང་ག
ས་G་�ད་པ་Áང་འuག་ག
ས་G་�ད་པས་གÁང་འ\ན་ 
ལས་_ོལ་བ�་£་9ས་�ག་པར་�ན་པར་~ད་པ}། 
 །བ;ན་པ་�་�་དག་�་¨ས་
ད་8།   b་མས་ཟས་{ན་པ་དང་ཟས་x་'ངས་Îགས་དང་ 
འô་བར་~ད་པ�་¨ས་
ད་j།    
 །��་Óག་མ་ཡངས་ན་�་�་^་Q།   Ð་ན་^་�ང་།   འ�ག་ན་Ëག་Z་Dག་Jང་ཟས་�་ 
{ན།   u་nར་�ི་ནད་�་¡གས་པ་མང་1་། 
 །�ང་མས།   Iས་x་ìད་འཕར་zབ་Z་~ད་j། 
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 །�་འ0་Ð་ན་Iས་རང་བmན་�ིས་ìད་Q།   ཡངས་ན་�ང་�་Ëག་Z་_ང་།  འ�ག་པ་ 
དང་འdར་བ་ལ་Aགས་པ་Ê་མ་བmན་k། 
 །@ན་འདར་མས་8།   Iས་x་´མ་པ�་~་�ག་དང་�་´མ་པ�་¨ས་
ད་;་�ན་པར་~ད་ 
j། 
 །འ0་
ད་Ð་ན་Ëག་Z་�་´མ།   ཡངས་ན་´མ་དད་Q།   འ�ག་ན་Wས་�ད་x་ལས་�་ 
¡གས་�ན།    འཕལ་;་�ལ་�ལ་འdར་ན་Iས་ངག་7ད་ལ་རང་དབང་�ད་པ�་ནད་�་¡གས་ 
པ་འVང་1་།    �་ཡང་b་མ�་གནད་ལ་མཁས་ན་ཟས་x་>ན་པ་¨ད་ནས་བསམ་གཏན་�ི་ཟས་ 
G་འdར།   �ང་མས་Pས་x་>ན་པ་¨ད་ནས་ìད་དང་Mན།   དn་མས་´མ་�ི་>ན་པ་¨ད་ 
ནས་C་ལམ་<ན་ཆད་�།   }ད་གསལ་�ི་jན་ལ་©ད་པས།འ0་གGམ་�ི་གནད་Q}། 
 །བ^ད་པ་�་�་དག་5་6ར་Âར་བ�་མན་ངག་8།    Iས་དང་b་མས་Âར་བས་Iས་ 
ཆགས་པ་*ངས་�།   གནས་པ་0ལ་�།   འ5ག་པ་¨ས་�ར་_ོལ་བས་Iས་�་གGམ་�ི་ 
དxལ་འ/ར་b། 
 །�ང་མས་ངག་གནས་པ་བསམ་གཏན།   ངག་བ�ད་པ་�ང་W་འ\ན།   ངག་ཟད་པ་�་ 
དག་�་¨ས་
ད་;་�ང་བ་ལ།   i་°ག་གསང་Êགས་x་རང་i}། 
 །@ན་འདར་མས་7ད་x་འd་བ་èན་བསམ་དག་པ�་¨ས་
ད་;་Âར་བས་=ག་པ་Ê་�་ 
རང་འགགས་རང་སངས་རང་Vང་�་£་9ས་དང་Âར་བས་ªལ་Rན་¨ས་
ད་;་_ོལ་a།   èན་ 
=ག་རང་ཟད་¨ས་
ད་x་དPངས་པར་འཆར་b།    
 །�་Oད་;། 
 Iས་8་�་གGམ་དxལ་འ/ར་Iས།                 །5་Oད་1ས་པ་Êགས་x་°ག 
   །5་6ར་བསམ་པ་བསམ་གཏན་
ད།     
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�ས་�་�ག་འ�ང་<ད་ལས་གGངས་པ་བmན་k། 
 །�་ཡང་��་�ན་A་�ད་པས་�་རང་�་མཚན་
ད་གཏན་ལ་�བས།   གནས་པ་བཙལ་ 
བས་�་ལས་Vང་བ�་¨ས་
ད་1ས་ཟིན།   ��་འཕར་;ས་9ས་པས་འo་འT་དང་S་གནས་1ས་ 
ཟིན།   ��་རང་བmན་གaམས་པས་�མས་�ང་W་འ\ན་�ི་འ/ར་*་དང་�་འ�ལ།   �་བÜལ་ 
བ�་ìད་ཚད་བÁང་བས་Ëག་Z་ཟས་x་'ལ་འEར་;་འdར།   �་འT་བ�་ùས་བ9ན་པས་Pས་ 
x་'ལ་འEར་;་འdར།   �་འ÷ལ་བ�་གནད་བ9ན་པས་བག་ཆགས་<ན་འཆད་པ�་�ར་�� 
གནད་རབ་Z་ཟབ་s།    
 །ག
ས་པ་འ/ར་*་བm�་ད~་བ་ལ་ག
ས་a།   འ/ར་*་བm�་འཐད་པ་དང་།   A་ 
AB་'མ་_ངས་བཤད་པ}། 
 །དང་�་8།   འ_ོ་བ་གJག་�་Iས་ལ་འ/ར་*་ལ་བ½ན་པ་དང་།   འ/ར་*་མ་7ན་པ་ 
ལ་བ½ན་པ�་¨ས་;་མ་ལས་�བ་པ་ཡང་།   �་)ད་པ�་ཆགས་Iགས་�ང་ལ་བ½ན་ནས་�།   
�་ལས་ས་ལ་Aགས་པ་བ½ན་པ་6ར།   �ང་�མས་'ངས་མར་འ;ས་པ་�ས་གJག་Z་¯ད་པ་ 
ལས་ནང་Iས་G་ཆགས་པ་ཡང་།   འ/ར་*་དང་�་��་ལས་ལས་�བ་པས།   *ག་ལས་�་ 
�ར་དང་ཁ་�་�ག་�་ལ་Aགས་པ�་�ན་Aར་Vང་བ}།    
 །Iས་x་འ�ལ་འ�བ་*ག་�ས་~ད་པས།   འVང་བ་ཚ་བ�་;ས་ན་*ག་Oམས་པས་ 
Iས་x་ནད་;་འ_ོ་ལ།   *ག་Ô ེལ་བས་ནད་�ལ་*། 
 །_ང་;ས་*ག་འ གས་པས་ནད་;་འ_ོ་ལ།   བ²ས་པས་ནད་_ོལ་*། 
 །�6་n�་�་ལ་ས་བ½ན་པས་ན།   འ/ར་*་ག
ས་པ་ས�་~ད་ལས་གê་བ་7ན་k།    
 །སས་Iས་x་གཉན་ཤ་དང་།   �མས་ཤ་དང་།  ཤ་�་¡གས་པ་�ང་ནས་མQད་Jང་ 
བ½ན་པ་�།   འ0་'མས་བཅད་པ་དང་།   འhམས་པ་དང་།   བ>ངས་པ་དང་།   ÷ག་པ་ 
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ལས་ÍB་;ས་~ད་ལ།    གཏར་བ
ག་�་½ན་འCལ་�ིས་ནད་ལས་ཐར་b། 
 །�་6ར་ས་ལས་zང་ལ་Aགས་པ་Sད་པ་��་<ར་Aང་བ་དང་འè་བར།   འ/ར་*་ 
གGམ་པ་��་~ད་ལས་གê}།    འ0ས་8་Iས་x་ìད་དང་དབང་�་དང་ཁ་jག་Sད་པས། 
ìད་Qས་ན་ཚ་བ�་འVང་བར་འdར་བས།   Iས་x་ན་བ་དང་འo་བ�་Rན་~ད་ལ།   ìད་�ང་ན་ 
_ང་བ�་ནད་x་Rན་~ད་པས་ན་བ་དང་འo་བ�་Rན་~ད་Jང&   འVང་བ་ཆ་མཉམ་པས་¨ས་
ད་ 
x་½ན་འCལ་Dས་པས་_ོལ་*། 
 །�་ཡང་�་ལས་ìད་ག�ས་�ང་�ས་བ�ད་པས་Qར་འབར་བ་དང་འè་བར།   འ/ར་*་ 
བm་�ང་�་~ད་པ�་ལས་~ད་པས།   དnགས་�་ནང་;་<་བ་དང་།   øན་<་དང་Yར་�ལ་ 
�ི་ལས་~ད།   ལས་x་�ང་�ས་འ/ར་བ�་�་བ་~ད།   བག་ལ་ཉལ་བ་དང་@ན་ནས་Mང་ 
བ�་ལས་xས་Iས་x་འVང་བ་A་AB་ལས་འôགས་པས་ན་བ་དང་འo་བ�་Rན་~ད་པ་�།    
འVང་བ་གནད་ལ་sར་བ�་½ན་འCལ་�ིས་_ོལ་*།     
 །�་ཡང་�་ལ་བ½ན་ནས་ཤ་ཆགས་པསIས་x་ཤ་^ས་པར་Dས།   �ང་པ་ནམ་མཁ�་ 
རང་བmན་6་n་ལ་བ½ན་ནས་�་ཆགས་པས་*ག་^ས་པར་Dས།    ས་ལ་བ½ན་ནས་�ར་�ན་ 
པས་Iས་x་ìད་དང་མདངས་^ས་པར་Dས།    �་ལ་བ½ན་ནས་�ང་;་ཆགས་པས་དnགས་ 
དང་བ,ག་དང་གཟི་བdད་དང་�བས་^ས་པར་Dས་A།   
 །�འང་Sད་~ད་xས་T་F་ག
ས་G་8ར་བར་~ད།   èན་པས་Í་3ང་Yང་;་8ར་བར་~ད། 
b་'མས་xས་*ངས་©ད་Q་�ང་;་8ར་བར་~ད།   Þ་Fས་དབང་�་དག་པ་དང་མ་དག་པ་དང་ 
འ_ོ་བ་Dམས་¢ང་;་8ར་བར་~ད་j།    Sད་~ད་xས་Iས་Q་ཡན་ལག་རགས་�བས་Q་བར་ 
འ�ན་ལ།   ��་¯ད་པ་ལས་གÁགས་�ང་mང་�བས་ཞན་པར་~ད།   ¯ད་པ་ལས་གÁགས་ 
Q་ཡང་�བས་ཞན་ཡན་པག་Ð།   ¯ད་པ་འཕར་བ་ལས་གÁགས་�ང་ཡང་�བས་དང་Mན་པར་ 
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~ད་j། 
 །èན་པ�་འ�ན་པ་ལས་7ད་ག!ངས་དབང་�་གསལ།    =ག་པ་རགས་པ་�ད་པར་~ད།   
¯ད་པ་ལས་=ག་པ་Q་mང་བgད་ངས་པར་~ད།    ¯ད་པ་ལས་དབང་�་གསལ་mང་7ད་ག!ངས་ 
བgད་ངས་པར་~ད།   འ�ན་པ་འ÷ར་བ་ལས་=ག་པ་Q་ཡང་བསམ་གཏན་�ར་;་S་བར་~ད་j། 
 །b་'མས་x་འ�ན་པ་དག་པ་ལས་ངག་wན་°ག་གསལ་i་མཁས་པར་~ད།   ¯ད་པས་ 
ངག་�་wན་k།   འ�ལ་བ་མ་དག་པས་ངག་wན་Äབས་པ་Q་ཡང་ངག་ལ་æས་པ་�ད་པར་~ད་j།  
 །Þ་FB་འ�ན་པ་དག་པས་�མས་དག་བསམ་པ་འ�བ་པར་~ད།  འ�ལ་བ་མ་དག་པས་ 
�མས་x་{གས་པ་�བ་¾ང་དc་བ་�་འ�ལ་*།   ¯ད་པ་ལས་�མས་x་འjད་པ་�་འ�བ་ 
èན་བསམ་*ག་པར་~ད།    
༏ །�་དག་པས་�མས་x་འjད་པ་�་འ�བ་¾ང་དc་བ་འ�ལ་བར་~ད་j། 
 །�་8་འ�ལ་¯ད་x་Wས་པ}། 
 །�འང་འ/ར་*་བmར་Wས་པ�་<་མཚན་8།   གJག་དང་ག
ས་xས་དབང་དང་ལམ་ 
དང་མཐར་འdར་�ི་འ�ས་n་�་�ན་ལ་གGམ་�ིས་¾ང་�་�ན་པས་`ག་�གས་Wས་པས་¾ང 
བmར་Wས་ལ།   Âར་D་དང་ར་~ད་x་3མ་པས་མYན་�གས་Wས་པས་¾ང་བmར་Wས་a།   
�་འVང་བ་བm།   ནང་£་9ས་བm།   གསང་བ་þན་མ་བm།   "་ན་�ད་པ་�་བmར་Wས་པས་ 
¾ང་འ/ར་*་བmར་Wས་A། 
 །ཡང་དག་D་Iས་ངག་7ད་�མས་བm།   དག་~ད་དབང་བm།   དག་འ�ས་�་བmར་ 
Wས་པས་¾ང་��་གm་འ/ར་*་བmར་Wས་པ}། 
 །ག
ས་པ་འ/ར་*་བm་A་AB་'མ་_ངས་བཤད་པ་ལ་བm་�།   Ï་བ་0ལ་པ�་འ/ར་ 
*།   Îང་ག་¨ས་x་འ/ར་*།   མ�ན་པ་*ངས་©ད་x་འ/ར་*།   Õ་གäག་བ�་Qན་�ི་ 
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འ/ར་*}། 
 །དང་�་ལ་བm་�།   'མ་_ངས་Õར་བ2ན་པ།   ཡན་ལག་A་Aར་བཤད་པ།  གནད་ 
~་�ག་Z་བ2ན་པ།   བ×ས་ཐབས་Wས་པར་བཤད་པ}། 
 །དང་�་8།   �་བ�་�་འདབ་rག་±་�་བm་ལས་øས་པ�་འདབ་མ་_ངས་�ད་ལ། 
 ད་པར་;་ནང་�་Wས་པ་8།   འVང་བ་དང་།   �མས་དང་།   མ་3ག་པ་དང་།   7ད་དང་།   
དལ་བ་@ན་བ¯ས་x་ད~་བས།   འ/ར་Ðན་�ི་འདབ་མ་�་�་ལ་Gམ་±་བ^ད་བ^ད་;་འdར་ 
a།   ད~་ན་
ས་�ང་བm་བ^་དང་Gམ་±་�་ག
ས་�ད་j།   
 །�་ཡང་�་བ་དང་ཡན་ལག་�་དབང་;་Dས་ནས།   �་གནས་འ/ར་*་ལས། 
 0ལ་འ/ར་འདབ་མ་rག་±་བm།              །འVང་Aགས་3མ་པས་ད~་བ་ལ། 
 །ས་7་�་8་'མ་པ་lས།                        །Iས་x་གm་8་འ\ན་པར་~ད།  

།�་7་�་8་'མ་པ་lས།                        །Iས་x་'ངས་མ་¯ད་པར་~ད།          
།�་7་�་8་'མ་པ་lས།                         །�་7་་'ངས་མ་¯ད་པར་~ད།                 
།�ང་�་�་8་'མ་པ་lས།                        །�ང་�་'ངས་མ་¯ད་པར་~ད།                
།�མས་x་�་8་'མ་པ་lས།                  །དnགས་x་'ངས་མ་¯ད་པར་~ད།            
།མ་3ག་�་8་'མ་པ་lས།                   །A་AB་Iས་Áངས་འCལ་བར་�ན།              
།ནམ་མཁའ་7ད་x་�་'མ་ག
ས།           །དnགས་དང་9ས་པ�་'ངས་མ་¯ད།       
།དལ་བ་@ན་བ¯ས་�་'མ་rག        །ªལ་དང་མ་3ག་¯ད་པ}།           
།�་7་'མ་པ་�་དག་8།         །བ×་l་�ང་;་འ_ོ་བ་ལ།             
།བ×་l་Yར་;་འ_ོ་བ་�།  །བ^ད་8་ཐད་ཀར་འdར་བར་Wས། 

>ས་A། 
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 །ག
ས་པ་~་��་ཡན་ལག་བཤད་པ་8།   �་
ད་ལས། ༼�་གནས་འ/ར་*་༽ 
 0ལ་པ�་འ/ར་*་འ0་དག་ལས།                      །'མ་པ་�ར་འdར་~ད་པ་7། 
 །�་7་'མ་པ་འ0་དག་8།                         །�་7་གཡས་ག�ན་འབ་མ་ལས། 
 །འ�ང་བ་6་n�་�་Qན་8།                          །ཁ་jག་Mན་པར་'མ་པར་འd།    
 །ßས་F་7་8་âག་དག་ན།                                །ནག་�་}ད་Mན་�་�}།   
 །�་ག
ས་ལ་8་བ±་བ±}།                             །�་7་འདབ་མ་དག་ལས་8།     
 །ག�ར་�ི་ཁ་jག་6་n�་�།                             །�ན་པ�་དxལ་ན་�་�}།   
 །�་ག
ས་ལ་8་l་l}།                             །�་ནས་འ/ར་*B་འདབ་མ་ལ།  
 །'མ་པར་འd་བ�་�་Qན་8།                            །ན་nན་6་n�་�་ག
ས་8།  
 །3ང་FB་ནང་;་འd་བར་Wས།                            །�་ག
ས་ལ་ཡང་l་l}།   
 །འ/ར་*་བ�་བ�་འདབ་མ་ལ།                            །zན་Z་Ð་བ�་�་Qན་8།   
 །*ང་FB་མཆན་ག
ས་�་�}།                           །�་ག
ས་ལ་8་བm་བm}།      
>ས་A།    
 །�་6ར་�་�་ནང་�་དག་ན་ལས་དང་£་9ས་ལ་Aགས་པ�་<་བ་8།   �་
ད་ལས། 
 �་7་'མ་པ་�་དག་8།                          །འ/ར་*B་Iས་ལ་གནས་པ}།     
 །0ལ་པ་རང་བmན་འ/ར་*་ལ།                        །�་Qན་rག་±་�་བm་ལ།  
 །�་�ན་བསམ་�ིས་�་ བ་s།                           །�་7་'མ་པ་�་དག་8།    
 །འ;་བ�་�་8་བ±་གནས་a།                །འôག་དང་འ\ན་པ�་ལས་'མས་~ད། 
 །�་དག་'མས་x་ནང་ན་8།                               །འ;་བ�་'ངས་�་�་�།  
 །;ས་;ས་འVང་བ་འôག་པར་~ད།                    །;ས་;ས་བག་ལ་ཉལ་བ་�། 
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 །;ས་;ས་རང་Aར་གནས་པ}།                        །£་9ས་�་8་'མ་པ་བ^ད།   
 །9ས་པ�་ཆ་འ\ན་ཙམ་;་གནས།                   །®ག་མ་ལས་དང་�ན་Fངས་�། 
 །l་བ±་
ད་;་གནས་པ་ལས།                            །ལས་x་�་8་བ±་7ན་k། 
 །®ག་མ་�ན་Fངས་�་H་འdར།                     །�ན་Fངས་�་8་བm་བ±་ལས། 
 །མ་3ག་�་8་བ±་7ན་k།                              །�མས་x་�་ཡང་�་?ད་j། 
 །7ད་x་�་ཡང་བ±་7ན་k།                          །;ག་གGམ་ལ་ཡང་�་ཙམ་F། 
 །མ་3ག་�་8་བ±་་དག་P།                         །གGམ་8་®ན་Jག་Sས་པ་7ན། 
 །གGམ་8་<་མYན་མ་3ག་P།                     །®ག་མ་@ན་བËགས་
ད་7ན་k། 
 །�མས་x་�་8་'མ་པ་བ±།                         །གGམ་8་ªལ་ལ་འ\ན་པ་�།  
 །བm་8་ªལ་¯ད་་�མས་7ན་k།                །®ག་མ་=ག་བཅས་�མས་G་བ2ན། 
 །7ད་x་�་8་'མ་པ་བ±།                            །ག
ས་8་@ན་Z་¡ལ་~ད་j། 
 །ག
ས་8་གཏན་ལ་འ�བས་པ�་7ད།             །གGམ་8་Wས་པར་འlག་པ་7ན། 
 །®ག་མ�་7ད་8་'མ་9ས་A།                      །;ག་གGམ་�་8་'མ་པ་བ±། 
 །གGམ་8་Sད་~ད་འjད་ཆགས་�།               །གGམ་8་ཆགས་�ད་ག�་�ག་�།   
 །བm་8་�ན་~ད་>་¢ང་�}།                          །Ï་བ་0ལ་པ�་འ/ར་*་ལ། 
 །གནས་པ�་�་8་�་དག་P།                              །འ;་བ�་�་8་�་དག་P། 
 །ག
ས་8་བད་ཀན་�་7ན་k།                           །ག
ས་8་�ང་�་�་7ན་k། 
 །ག
ས་8་མ�ས་པ་�་�ར་�}།                       །®ག་མ་འ;ས་པ�་�་7ན་k། 
 །£་9ས་
ད་8་རང་གསལ་*།                              །�་8་Ï་བ�་�་7ན་k། 
>ས་A། 
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 །གGམ་པ་གནད་~་�ག་Z་བ2ན་པ་8།    ;མ་;མ་�གས་x་�་མj་ལས། 
 །(ས་པ�་�་8་�་དག་ལས།                      །0ལ་པ�་�་འདབ་rག་±་བ^ད། 
 །�་7་'མ་པ་�་དག་ལས།                           །གÁང་;་Hང་བ�་�་l་�ད། 
 །མ་གaམས་�ན་འdར་l་�ད་�།                 །གaམས་ན་�ན་འdར་�་Ðག་P། 
 །འཕར་བ�་�་8་བ±་ག
ས་�ད།                    །གཏར་ན་འo་བ�་�་བ;ན་�ད། 
 །མ་གཏར་�ན་པ�་�་བ;ན་�ད།                        །བ
ག་Z་Hང་བ་l་�ད་j། 
 །བ
གས་ན་�ན་འdར་�་Ðག་P།                      །དÝག་Z་Hང་བ་བm་7ན་k། 
 །དÝགས་ན་�ན་འdར་�་ཙམ་F།                  །®ག་མ་'མས་ལ་ཕན་གkད་�ད། 
 །�་8་ལས་གཞན་འ�ས་n}། 
>ས་A། 
 །�འང་rག་±་�་བ^ད་;་བཤད་ན།   �་བ�་b་�ང་@ན་འདར་མ་གGམ་}ད་�་ཀ་�་ 
ག�ར་�ི་�་Qན་བðམས་པ}། 
 །རང་བmན་;་rག་±་�་བm་7ན་k།     
 །ཁ་Jག་�་བ�་གGམ་བ_ངས་པས་�་7ན་a།   }ད་�་བm་�་དང་བðམས་པ}་>ས་ 
¾ང་བ>ད་j། 
 །བm་པ་ནད་བ×ས་པ�་ཐབས་Wས་པ་8།   ;མ་;མ་�གས་x་གནད་7ག་ལས།    
û་མ་ལས་གGངས་པ།    Ï་བ་0ལ་པ�་འ/ར་*B་གནད་ལ།   ßས་FB་མར་ཆན་ནས།   Aར་ 
བm�་ངར་གjང་གཡས་ན་7་c་G�་མP་�ད་�།   �ན་Oད་;་མQར་�་ནག་�་>ས་D}། 
འ0་8་Oད་འགག་Jང་ùབ་མ་Áག་ནས་ན་ན་གཏར་བས་འVང་བ་Uམས་པ�་_ོགས་7ན་k།  
 །��་ག�ན་ན་7་c་G�་མP་�ད་པས།   �ན་Oད་;་མQར་བ�་གjང་�ང་>ས་D་�།   
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འ0་8་éལ་°གས་�ད་པ�་ནང་Vང་Í་གཏར་བས་_ོལ་*། 
 །�་ནས་Aར་བm�་གjང་གཡས་ན་��་མP་�ད་�།  �ན་Oད་;་མཁལ་མ�་�་ནག་�ས་ 
D}།   འ0་འØམས་པ་དང་+ང་པ་གཡས་གཤལ་ནས་ན་ན་གཏར་b།  
 །ག�ན་ན་�ེ�་�་མuག་�ད་�།  �ན་Oད་;་�་�ར་�ི་�་ནག་�ས་D}།   Iས་ལ་�་ 
�ར་དང་མ�་ནད་Vང་བར་གཏར་ན་ཕན་k།   
 །�་ནས་�ན་པ�་དxལ་ཚད་གཡས་ན་ཀྵེ�་མuག་མ་�ད།   �ན་Oད་;་�ནམuག་3ང་ 
�་>ས་D}།    མཁལ་མ་འ_མས་ན་གཏར་བས་ཕན་k།     
 །ག�ན་ན་ཥ་གནས་པས།   �ན་Oད་;་�ན་མuག་Yང་བ་>ས་D}།   འ0་གཏར་བས་ 
cར་བ�་ནད་ལ་ཕན་k།  
 །sལ་Pང་གཡས་ན་ཥ�་མuག་མ་གནས་A།   འ0་གཏར་བས་3ང་ཐབས་x་ནད་ལ་ 
ཕན་k།   
 །ག�ན་ན་ཀྵ་གནས་a་�ན་Oད་;་¥ང་n་�་d་>ས་D}།   འ0་གཏར་བས་*ང་�་ 
ནད་ལ་ཕན ་པ་7ན་k།  
 །*ང་FB་�་མཆན་གཡས་པ་ན་ཁ�་མuག་མ་�ད་�།  �ན་Oད་;་�ན་མuག་ག�ན་ 
པ}།    འ0་གཏར་བས་མཁལ་མ�་ནད་ལ་ཕན་k།  
 །ག�ན་ན་7་c་[་གནས་a།   �ན་Oད་;་མཁལ་�་འ$ད་མ་>ས་D}།   འ0་ 
གཏར་བས་|ད་པ་འ�ག་པ་དང་ཞ་�མ་ལ་ཕན་k།   
 །འ0་དག་8་ནད་�་Vང་བ�་;ས་ན་'ལ་འEར་པས་རང་ལ་འ0་6ར་D་བ་མ་7ན་a།  7་ 
c་འ0་དག་གང་�་ནད་Vང་བ�་Í་ངག་Z་བ�ས་པས།   l་l་8་དnགས་དང་བཅས་པ་ན་བ�་ 
སར་བ»ན་པས་_ོལ་*། 
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  །�་ཊ ི་ག
ས་8་དp་མP་གཡས་དང་ག�ན། 
  །ལ་�་ག
ས་8་བ¹་Øང་གཡས་དང་ག�ན། 
  །ས་�་ག
ས་8་མཁལ་Øང་གཡས་དང་ག�ན། 
  །ཤ་ཥ་k་ནག་མཚམས་ན་གནས་པ་7ན།། 
  །�་Qི་ག
ས་8་ßས་FB་གཡས་དང་ག�ན། 
  །འ0་
ད་བ
གས་པས་oད་དང་འØམས་པ་འ¡། 
  །ཉ་M་ག
ས་8་དßང་�ང་་གཡས་ག�ན་k། 
  །འ0་
ད་བ
གས་པས་མཁལ་མ�་ནད་ལ་ཕན། 
  །7་c་<ཿ8་Ó་�་Yང་ན་གནས། 
  །འ0་
ད་བ
གས་པས་�ངས་པ�་ནད་ལ་ཕན། 
  །'ལ་འEར་པ་7ས་�་6ར་�་D་བར། 
  །དnགས་དང་བཅས་a་�་ནས་ནང་;་èང་། 
  །ར་�་ག
ས་8་མཁལ་མ་གཡས་ག�ན་ན། 
  །གཡས་G་ག±ད་Jང་ག�ན་;་sར་བར་D། 
  །ང་པ་ག
ས་8་Ï་བ�་མ;ན་^བ་ན། 
  །མhབ་མÒབ་མནན་པས་�ང་8་འགག་པར་~ད།  
  །ར་དང་ཧ་8་Ï་Øང་}ག་དང་�ང་། 
  །�་དང་]་ག
ས་བཤང་གJ་ག
ས་x་¦། 
  །7་c་ཀྵ་8་�བ་x་Iང་ན་གནས། 
  །འ0་དག་'མས་8་མÒབ་Fས་མནན་ནས་8། 
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  །དལ་�ིས་དnགས་x་øན་ལ་èངས་ནས་¾ང་། 
  །ནང་;་7་c་མང་�ར་Ô ེལ་a་བ¦མ། 
  །Ï་བ་དག་�་7་cས་Ñངས་པ་ན། 
  །བ�མ་mང་7་c་འ0་དག་7ད་xས་བ�ས། 
 །�་6ར་Pམས་པ�་'ལ་འEར་པས།                   །ཟས་དང་Pས་x་འ;་9ས་8། 
 །*་ག
ས་xས་8་¨ད་པར་Wས།           
  །ར་དང་ <་8་བ¹་ནང་གཡས་ག�ན་ན། 
  །འབར་�་འ0་ག
ས་མhབ་Fས་བõར་ན་8། 
  །�མས་8་འsས་པར་འdར་བ་མ་7ན་k། 
  །ཊ་དང་ལ་8་f་g་�ང་}ག་ན། 
  །འ0་ག
ས་གaམས་ན་ཐིག་{�་<་འ�ལ་འཆད། 
  །7་c་ཤ་8་f་g�་Þ་F་ན། 
  །འ0་
ད་མ·ས་པས་འjད་ཆགས་Äང་བར་~ད། 
  །'ལ་འEར་Iས་ལ་ག×ང་�ས་ཟིན་པ་ན། 
  །འ0་@ན་བ�ས་mང་རབ་Z་གaམས་པ་7ས། 
  །འ;ས་པ�་ནད་�་�་བ་rངས་ནས་འ�ན། 
  །�་�་ག
ས་8་<་}ག་གཡས་དང་ག�ན། 
  །ཊ་�་ག
ས་8་Zད་Øང་གཡས་ག�ན་ན། 
  །�་�ོ་ག
ས་8་�ང་པ་གཡས་ག�ན་ན། 
  །ཛ་�་ག
ས་8་<་}ག་གཡས་ག�ན་ན། 
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  །ཊ་�་ག
ས་8་མཁལ་Øང་གཡས་ག�ན་ན། 
  །འ0་@ན་ནང་;་གaམས་པ་མ་7ན་པར། 
  །རབ་Z་བ�ས་zང་Õ་H་Óར་བ་7ས། 
  །འVང་བ་'མས་8་ཆ་Uམས་~ད་པ་7ན། 
  །|ད་པ་མན་ཆད་5་6ར་ན་ཡང་8། 
  །7་c་འ0་དག་བ�ས་zང་(ས་པ7ས། 
  །འVང་བ�་ནད་'མས་རང་སར་འཛད་པར་Wས། 
  །གཡས་དང་ག�ན་8་7་c་རང་�་གནད། 
  །ཚ་དང་_ང་བ�་ཁ་jག་དཀར་དང་དམར། 
  །7་c་'མས་x་ཁ་jག་འ0་དག་P། 
  །�་མ་7ན་པ�་�་7ག་འ0་དག་ལ་8་ཕན་གkད་�ད་j་>ས་A། 
 །ག
ས་པ་Îང་ག་¨ས་x་འ/ར་*་ལའང་བm་ལས།   དང་�་'མ་_ངས་Õར་བ2ན་པ་ 
8།   �་བ�་འདབ་མ་བ^ད་ལས་øས་པ་Gམ་±་�་ག
ས་ལ་ཡལ་ག�་་འདབ་མ་_ངས་�ད་ 
པ་�ད་�།   �་གནས་འ/ར་*་ལས། 
 ¨ས་x་འ/ར་*B་�་'མས་8།                   །འདབ་མ་Gམ་±་�་ག
ས་ལས།  
 །ལས་དང་£་9ས་གནས་པ�་�།                   །འ0་དག་'མས་G་9ས་པར་D། 
 །Îང་ག་¨ས་x་འ/ར་*་ལས།                    །�་Qན་འདབ་མ་Gམ་±་ག
ས།      
 །�་Ðན་�ང་དང་ད�་བ^་གནས།                        །�་7་'མ་པ་�་དག་ལས། 
 །འ;ས་པ�་�་8་བm་7ན་k།                           །ཐ་མ་
་Ö་བ^ད་;་འdར། 
 །འ;་བ�་�་8་བm་7ན་k།                            །�་ལས་
་Ö་བ^ད་øས་A། 
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 །3ག་པ�་�་8་བ±་བm་�།                                 །�་7་�་8་l་7ན་k། 
 །}ད་དང་9ས་རབ་�་བm་7ན།                      །�་7་�་Qན་གནས་Iགས་ལ། 
 །འ/ར་*་3མ་པ་གGམ་Mན་པས།                     །འ/ར་*་དང་�་Pང་6ར་a། 
 །3མ་པ་ག
ས་པ་འ0ར་བཤད་D།                           །£་9ས་�་8་
་Ö་l་། 
 །འ;་བ�་�་8་l་7ན་k།                           །�མས་x་�་8་'མ་པ་ག
ས། 
 །3མ་པ་གGམ་པ་བཤད་D་བ།                            །ཐིག་{�་�་8་'མ་l}། 
 །9ས་རབ་�་8་'མ་པ་བ^ད།                          །མ་3ག་�་8་ག
ས་7ན་k། 
 །འ;་བ�་�་8་བ×་l་7ན།                               །}ད་]ར་�་8་l་7ན་k། 
 །འVང་བ�་�་ཡང་�་ཙམ་F།                          །ག
ས་8་�ང་བ�་�་7ན་k། 
 །འ/ར་*་དང་�་'མ་བཤད་D།                            །3ག་པ�་�་8་l་7ན་k།  
 །�་7་�་8་'མ་པ་l་།                              །�་�་དག་ལ་ག
ས་ག
ས་A། 
 །འ;་བ�་�་8་'མ་པ་བ±།                            །བད་ཀན་�་8་གGམ་7ན་k། 
 །�ང་�་�་8་ག
ས་7ན་k།                       །མ�ས་པ�་�་ཡང་'མ་ག
ས་A། 
 །®ག་མ་འ;ས་པ་དག་7ན་k།                          །}ད་དང་9ས་རབ་�་བm་8། 
 །ད1ས་�་
ད་;་བ�ད་པ}།                            །3མ་པ་ག
ས་པ་འ0་་6་�།                                                                
 །£་9ས་�་8་
་Ö་l།                             །¨ས་ད�ངས་£་9ས་l་7ན་k། 
 །�་*ང་
ད་¾ང་�་དང་མLངས།                        །l་8་མཉམ་
ད་£་9ས་A། 
 །�་བmན་A་Aར་=ག་པ་l་།                                །D་བ་�བ་པ�་�་l}། 
 །འ;་བ�་�་8་'མ་l་ལ།                              །འVང་བ་�་l་གནས་པ}། 
 །�མས་x་�་8་'མ་ག
ས་ལ།                      །�ང་དང་9ས་པ�་Ë་གནས་A། 
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 །3མ་པ་གGམ་པ་བཤད་D་བ།                           །ཐིག་{�་�་8་'མ་པ་l་།  
 །@ན་|བ་ཐིག་{་ག
ས་7ན་k།                     །3ག་པ�་ཐིག་{་ག
ས་7ན་a། 
 །£་9ས་ཐིག་{་གJག་7ན་k།                        །9ས་རབ་�་8་'མ་པ་བ^ད།    
 །ག
ས་8་འ~ད་~ད་9ས་རན་�།                         །ག
ས་8་¯ད་པར་~ད་པ}། 
 །þལ་~ད་9ས་རབ་ག
ས་7ན་k།                     །®ག་མ་�ང་~ད་9ས་རབ་s། 
 །མ་3ག་�་8་'མ་པ་ག
ས།                              །རང་A་ཙམ་;་མནན་པ}། 
 །འ;་བ�་�་8་བ×་l་�།                              །བm་8་བད་ཀན་�མས་x་�། 
 །l་8་ག�་�ག་མ�ས་པ�་�།                           །བm་8་>་¢ང་�ང་�་�། 
 །ག
ས་8་འjད་ཆགས་འ;ས་པ�་�}།                   །}ད་]ར་�་8་'མ་པ་l་། 
 །གm་7་}ད་]ར་�་7ན་k།                        །ལམ་�ི་}ད་]ར་གJག་7ན་a། 
 །®ག་མ་�ག་�་}ད་]ར་b།                       །õ�་3ན་Qན་གཞལ་ཡས་ལས།   
 །འ/ར་*་3མ་པ་གGམ་Mན་a།                     །�་འདབ་ད�་བ±་�་rག་P། 
 །�་7་'མ་པ་�་དག་ལ།                               །ལ་ལ་�་�ར་'ངས་མ་�།  
 །ལ་ལ་*ག་�་'ངས་མ}།                                །ལ་ལ་�ང་དང་ས་'མས་དང་། 
 །འVང་བ་l་7་'ངས་མ}།                          །�་�་ལ་ཡང་'ངས་མ་'མས།  
 །3མ་པ་བmན་;་གནས་པ}།                       །�ང་དང་ཐིག་{�་གནས་པ་8། 
 །�་�་དག་ལ་�་�}།                                   །�་དག་�ང་;་འÀ་བ་དང་། 
 །'མ་པར་གནས་པ་/་ན}།             
>ས་A། 
 །�་དག་�་~ད་པ་དང་'མ་_ངས་8།     ཡང་�་ལས། 
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 ¨ས་x་འ/ར་*B་འདབ་མ་ལ།                         །l་8་�ང་;་འ_ོ་བར་~ད། 
 །'ངས་མ�་བ,ག་དང་£་9ས་Äར།                   །l་8་ག�ན་;་འ_ོ་བ་�། 
 །9ས་རབ་<་དང་དབང་�་འ\ན།                 །l་8་མཚམས་དང་དnས་ན་གནས།   
 །གསང་བ�་<ད་དང་འ\ན་པ�་ས།                  །l་8་�གས་དང་དnས་ན་གནས། 
 །འཆར་~ད་Äར་དང་æབ་~ད་¯ད།                           །�་6ར་�་7་'མ་པ་8། 
 །ག
ས་G་�ད་པ�་གསང་�་8།                        །øན་ལ་Äར་དང་Yར་;་�ལ། 
 །�ང་}ག་ག
ས་G་9ས་པར་D།                        །འd་བར་~ད་པ་བ±་rག་�། 
 །བ±་8་ལས་x་�ང་7ན་a།                               །
ན་ཞག་�་ལ་
་�་�ང་། 
 །'མ་པར་<་བར་~ད་པ}།                          །®ག་མ་rག་བ^་£་9ས་�ང་། 
 །Oད་Jག་�་��་ཆ་'མས་ལ།                         །འd་བ་Gམ་±་A་ག
ས་A། 
 །Sས་n�་ཞག་8་�་�་ལ།                            །Oད་Jག་�་དང་བm་�ང་1་། 
 །�ང་ཡང་�་?ད་ཙམ་7ན་k།                            །�་7་®ག་མ་བ±་rག་8། 
 །འ¤ལ་དང་བག་ལ་ཉལ་བ་དང་།                     །/ང་ན་གསལ་དང་ནང་ན་འd། 
 །�་�་དག་ལ་གནས་པ}།                                 །�་7་ãད་8་རང་A་�། 
 །གནས་zང་�་ཐག་བ�ངས་པ་7ན།                 །རང་<ད་Dང་�བ་�མས་x་�། 
 །£་ནས་©ད་དང་�ལ་བ}།                        །འ0་8་གནས་པ�་�་7་མཁར། 
 །Iས་x་½ན་ཡང་~ད་པ་7ན།                                །9ས་པ�་'ངས་མ་�་དག་@ན། 
 །ཁ་jག་}ད་དང་ཨ་ཀ་ར།                        །ཐིག་{་�་དང་འ\ན་པ�་བ¸}། 
>ས་A། 
 །ག
ས་པ་ནང་ལས་øས་པ་�་��་ཡལ་འདབ་8།   �་
ད་ལས། 
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 དྷ�་ཙ,�་གནས་Iགས་8།                          །�་7་གཡས་ནས་འd་བ་8། 
 །�་»ག་6་n�་�་�་�།                     །ú་Fང་གཡས་ག�ན་ག�ང་ན་གནས།  
 །�་ལས་zན་Z་Ð་བ�་�།                               །'མ་པ་l་lར་øས་པ}། 
 །�་7་*གས་x་འདབ་མ་ལས།                         །÷ར་པ་6་n�་�་�་གནས། 
 །�་ལས་�་ཚད་øས་པ་ན།                            །*ག་�ས་Fས་པ�་�་�་�།   
 །�་7་*གས་x་འདབ་དxལ་ལས།                     །�་�ག་དམར་�་འè་བ་7། 

།�་8་'མ་པ་གGམ་གGམ་F།                       །ལག་ངར་�་8་ནང་�་གནས།                
།ག
ས་ལ་གGམ་གGམ་øས་པ་ལས།            །གJག་ལ་'མ་བmར་གནས་པ}།                   
།�་7་*གས་x་འདབ་མ་ལ།                             །ཙ?ན་�་2ག་6་n་7།                                    
།�་8་'མ་པ་�་�་�།                                །ལག་ངར་�ི་8་Áར་;་འVང་།                     
།�་ག
ས་ལ་8་ག
ས་ག
ས་A།                 །�་7་འདབ་མ�་*གས་དག་ལས།                       
།>ལ་Ðན་6་n�་�་�་�།                   །ལག་ངར་མ�ག་མ་�མ་Ð�་མཚམས།               
།'མ་པར་གནས་a་འd་བ}།                     །�་ག
ས་ལ་8་གGམ་གGམ་F།                      
།�་7་^བ་x་འདབ་མ་ལས།                            །མ;ང་Þ་6་n�་�་�་�།                             
།ལག་ངར་^བ་ན་གནས་པ}།                        །�་7་�གས་x་འདབ་མ་ལ།                             
།zན་Z་Ð་བ�་�་rག་�།                     །མhབ་མÒབ་དང་8་དßང་མP་དང་།                    
།ཐལ་FB་Áར་ན་གནས་པ}།                        །�་7་®ག་མ�་འདབ་མ་ལས།                       
།�་×ན་6་n�་�་�་�།                            །Aར་F་བ±་7་དxལ་ན་གནས།                    
།གJག་ལ་གGམ་;་གནས་པ}།                           །�་7་'མ་པ་�་དག་8།                              
།ལས་དང་£་9ས་Gམ་ཆ}། 
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>ས་A། 
 །གGམ་པ་གནད་~་�ག་Z་བཤད་པ་8།     ཡང་�་
ད་ལས། 
 དྷ�་ཙ,་Gམ་±་ག
ས།                                 །�་7་'མ་པ་�་དག་དང་། 
 །�ང་�་'མ་པ་�་དག་ལ།                      །'མ་པར་བËགས་པར་འjད་ན་ཡང་། 
 །ག±ན་;་Hང་བ�་�་l་ལ།                           །གÁང་;་Hང་བ�་�ང་l་�ད། 
 །གaམ་;་Hང་བ�་�་l་ལ།                           །�ོག་Z་Hང་བ�་�ང་l་�ད། 
 །བÜལ་;་Hང་བ�་�་ག
ས་ལ།                   །གÁང་;་Hང་བ�་�ང་ག
ས་དང་། 
 །èང་བ�་ཐིག་{་ག
ས་�ད་j།                       །གaམ་;་�་Hང་rག་�ད་j།  
 །མ་གaམས་འôག་པ་བm་ནང་ན།               །གaམས་པས་གནས་པ་བm་7ན་k། 
 །®ག་མ་'མས་ལ་གལ་�ད་j།                           །འཕར་བ�་�་8་
་Ö་�། 
 །ག�ང་;་Hང་བ་བ;ན་7ན་k།                            །�་འཕར་བ་8་®ག་མ}། 
 །བ
ག་Z་Hང་བ་བ;ན་7ན་k།                                         །�་Hང་བ་8་�་?ད་j།  
 །�་7་'མ་པ་�་དག་ལ།                     །�ང་�་�བས་དང་འVང་བ�་གདངས།  
 །ཐིག་{་½ན་;་གནས་པ}།                          །ཐིག་{�་'མ་པ་�་དག་¾ང་། 
 །འd་དང་�་འd�་'མ་པ་8།                           །�་7་མཚན་
ད་�་7ན་k། 
 །9ས་པ�་½ན་8་�་�་�།                          །འ\ན་པ�་ªལ་¾ང་�་?ད་�ད། 
�ས་A། 
 །བm་པ་བ×ས་ཐབས་Wས་པ་8།      གནད་7ག་ལས། 
 Sས་n�་Iས་x་གནས་ལས་8།                     །Îང་ལས་øས་པ�་�་Qན་8། 
 །�་bལ་'མས་ན་འ0་6ར་�ང་།               །ལག་པ�་ú་Fང་གཡས་པ�་ག�ང་། 
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 །7་c་ཀ་7་འuག་པ་གནས།                །�ན་Oད་འབའ་བསམ་�བ་མP་7ན། 
 །འ0་གཏར་3མས་x་ནད་ལ་ཕན།                   །ག�ན་པ�་ག�ང་ན་ཁ་�ད་j། 
 །འ0་�ང་བྷ་ལ་�་ཏ་ཀ།                         །འ0་གཏར་མ�ས་པ�་ནད་ལ་ཕན། 
 །བད་ཀན་ནད་¾ང་�ལ་བར་~ད།                         །�་7་�་bལ་གཡས་པ་ན། 
 །ག་8་གནས་པས་འ0་གཏར་ན།                      །མo་ནཔ�་ནད་ལ་ཕན་པ་7ན། 
 །འ0་�ང་H་Yང་གཡས་པ་>ས།                     །ག�ན་ན་གྷ་7ག་གནས་པ་�། 
 །འ0་�ང་H་Yང་ག�ན་པ་>ས།                       །འ0་གཏར་T་བ�་ནད་ལ་ཕན། 
 །ལག་ངར་�ི་8་ནང་bལ་ན།                     །ན་གནས་མ�ག་མ�་^ལ་F་7ན། 
 །འ0་གཏར་མ�ས་པ�་ནད་ལ་ཕན།                   །�་7་གཡས་Áར་ཙ་གནས་a།  
 །འ0་�ང་མoན་�་ཟང་མ་>ས།                   །འ0་གཏར་མoན་ནད་@ན་ལ་ཕན། 
 །�་7་H་Yང་ནང་bལ་ན།                              །ཚ་གནས་�་Ðན་ཁ་ཁ་>ས། 
 །འ0་གཏར་བད་ཀན་ནད་ལ་ཕན།                  །ལག་ངར་མ�ག་Áར་ཛ་གནས་a།  
 །འ0་�ང་Pང་�་གཡས་པ་>ས།                      །འ0་གཏར་u་བ�་ནད་ལ་ཕན། 
 །ག�ན་ནའང་ཛ་གནས་Pང་�་ག�ན།                 །འ0་གཏར་Iད་པ་�ར་ལ་ཕན། 
 །མ�ག་མ�་^བ་དxལ་èང་�་ན།                  །ཏ་གནས་^བ་�་¿བ་མP་>ས།  
 །འ0་གཏར་b་�ད་ནད་ལ་ཕན།                 །ལག་པ�་མhབ་མÒབ་ག
ས་x་བར།      
 །¡ན་གང་གཞལ་བ�་ག�ང་n་ན།                  །ཊ་གནས་Îང་�་དཀར་F་>ས། 
 །འ0་གཏར་མཁལ་མ�ས་Îང་ནད་ཕན།             །^བ་དxལ་èང་�ར་ཐ་གནས་a། 
 །འ0་�ང་^བ་�་Qན་�་7ན།                        །འ0་གཏར་b་^བ་ནད་ལ་ཕན། 
 །མhབ་�ང་�་Áར་ཌ་གནས་a།                    །འ0་�ང་མoན་�་འXན་n་>ས། 
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 །འ0་གཏར་ལག་པ་ན་ལ་ཕན།                           །མh་sང་^བ་8་èང་�་ན། 
 །དྷ་གནས་མ�ས་�་གྷན་�་>ས།                    །འ0་གཏར་མP་7་ནད་ལ་ཕན། 
 །མÒབ་FB་^བ་ན་ཎ་གནས་a།                      །འ0་�ང་T་བ�་ཡལ་ག་>ས། 
 །གཏར་བས་;ག་�་ནད་ལ་ཕན།                       །�ང་FB་^བ་ན་ཏ་གནས་a།  
 །མQར་པ�་ཡལ་ག་>ས་D་བ།                       །འ0་གཏར་)ན་�ི་ནད་ལ་ཕན། 
 །)ན་ལག་^བ་ན་7་c་ཙ།                           །མཁལ་�་�ན་�་>ས་D་�། 
 །འ0་གཏར་མཁལ་མ�་ནད་ལ་ཕན།                   །མh་�ང་^བ་ན་ད་7ག་�ད། 
 །T་�་�ན་�་>ས་D་བ།                             །འ0་གཏར་T་བ�་ནད་ལ་ཕན། 
༏hག་མ¨ག་མ�ད་ ]༨༩༢ ཤ༤༢༨ བ༡༏ 
 །ལག་མཐིལ་དxལ་ན་དྷ་7ག་�།                     །མoན་པ�་�་ནག་�ས་D་བ།     
 །འ0་གཏར་T་མoན་ནད་ལ་ཕན།                      །མÒབ་FB་1ས་ན་ན་7ག་P། 
 །Îང་�་འ/ར་མ་>ས་D་བ།                       །འ0་གཏར་9ས་པ་�་དགའ་དང་། 
 །Îང་�ང་Mང་;བ་
ད་ལ་ཕན།                  །'ལ་འEར་པ་7ས་བ�ས་zང་གjན། 
 །ཕ་8་æ་མ�་�ང་ན་གནས།                              །ཕ་8་�་བmན་ག�ན་པ་ན། 
 །བ་8་མཆན་Øང་གཡས་པ་ན།                           །�་བmན་བྷ་8་ག�ན་པ་ན། 
 །མ་8་�ང་�་�ང་�་ལ།                                  །ལ་8་T་བ�་�ང་7ན་k། 
 །ཡ་8་^བ་དxལ་°གས་པ་ལ།                     །འ0་@ན་�གས་8་གང་ན་བ
ག 
 །�ས་8་�་7་ནད་ལ་ཕན།                    །'ལ་འEར་པ་7ས་གaམས་པས་འ�བ། 
 །འ0ས་8་གནད་x་7་c་བ¯ས།                   །®ག་མ་'མས་ལ་ཕན་གkད་�ད། 
 །གaམས་དང་དÝགས་དང་བÜལ་བ་8།              །'ལ་འEར་པ་7ས་9ས་པར་D། 
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>ས་A། 
 །གGམ་པ་མ�ན་པ་*ངས་©ད་x་འ/ར་*་ལའང་བm་ལས།  དང་�་་་་་   
     {>ས་Aགས་Iང་འàན་མང་mག་བ!གས་�ད་འ;ག} 
༏hག་མ¨ག་མ�ད་ ]༩༠༠ ཤ༤༣༢ བ༢༏ 
 །བm་པ་�་གནས་འ0ར་ནད་Vང་ན་བ×ས་G་Hང་བ�་ཐབས་8།  གནད་7ག་ལས། 
 མ�ན་པ་གཡས་ན་øན་ལ་<ག                    །]་གནས་�་�ང་Þ་�ང་གཡས། 
 །འ0་གཏར་མ5ང་པ་�ངས་ལ་ཕན།                །ག�ན་ན་á་གནས་Þ་�ང་ག�ན། 
 །འ0་གཏར་�ད་8་བ¢མས་པ་དང་།                  །མP་ཆག་/ང་ནད་@ན་ལ་ཕན། 
 །དßང་པ་གཡས་ན་]་གནས་a།                        །འ0་�ང་u་�་�ན་�་>ས། 
 །གཏར་བས་u་8་ཚ་ལ་ཕན།                           །ག�ན་ན་7་c་ཨ་གནས་a། 
 །འ0་�ང་Õ་�་hན་�་>ས།                        །འ0་གཏར་ནད་'མས་@ན་ལ་ཕན། 
 །དßང་པ�་ཉ་དxལ་གཡས་པ་ན།                   །ཨ་གནས་;ག་�་�ན་�་>ས། 
 །འ0་གཏར་x་འsག་བ^ལ་ལ་ཕན།                 །དßང་Áར་གཡས་ན་7་c་�། 
 །འ0་�ང་Ãལ་�་ནག་�་>ས།                    །གཏར་བས་|ད་ནད་@ན་ལ་ཕན། 
 །ག�ན་ན་�་བmན་�་གནས་a།                        །ག�ར་�་Yང་�་>ས་D་བ། 
 །འ0་གཏར་�་7་ནད་'མས་�ལ།                   ། ་8་Aག་པ�་�་*ང་དxལ། 
 །u་�་Qན་�་>ས་D་བ།                      །འ0་བ
གས་མP་s་འ�མ་ལ་ཕན། 
 །དßང་པ�་Iག་འuག་དxལ་ན་ །                །ག9ན་ཐག་གཡས་པ་>ས་D་བ། 
 །འ0་བ
གས་དßང་པ་Vང་བ་�ལ།               །ག�ན་M་ག9ན་ཐག་ག�ན་པ་�། 
 །འ0་བ
གས་T་བ་Ñངས་ལ་ཕན།                  །¡་8་མ�ན་}ག་Øད་ལ་གནས།    
 །O་8་Þ་མ¡ན་གཡས་པ་ན།                       །ག�ན་ན་;་�་6ག་དxལ་]།  
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 །�་བmན་མ;ན་དxལ་È ཻ་7ན་k།              །འ0་@ན་གaམ་mང་དÝགས་པ་�ན། 
 །'ལ་འEར་Iས་x་འVང་འôགས་ན།                  །7་c་འ0་དག་གནས་པ་7། 
 །�གས་དང་་�་�་ནས་8།                 །དnགས་དང་བཅས་a་བ�ས་པས་འ�བ། 
 །®ག་མ་'མས་ལ་ཕན་གkད་�ད།               །འ0་9ས་འVང་བ་འôགས་�་)ད། 
�ས་A། 
 །བm་པ་བ�་Qན་འ/ར་*B་3མ་པ་A་Aར་བཤད་པ་ལའང་བm་ལས།   དང་�་་་་་་་ 
     {>ས་Aགས་Iང་འàན་མང་mག་བ!གས་�ད་འ;ག} 
༏hག་མ¨ག་མ�ད་ ]༩༡༥ ཤ༤༤༠ ན༤༏ 
 །བm་པ་��་འ/ར་*་འ0ར་འ;་བ�་ནད་5་6ར་བ×ས་པ�་མན་ངག་8།   གནད་x་7་c་ 
ལས། 
 །Õ་sB་གäག་8་èང་�་ན།                              །7་c་ཨ་8་གནས་པ་�། 
 །�ན་Oད་གཉན་�ི་�་ཐག་7ན།                   །འ0་གཏར་Îང་�་3མས་ནད་ཕན། 
 །འ0་ནས་གཡས་x་¡ན་གང་ན།                           །7་c་£་8་གནས་པ་�། 
 །འ0་�ང་s་¤་གཡས་པ་>ས།                 །འ0་གཏར་ག@གས་གཡས་ན་ལ་ཕན། 
 །�་ག�ན་¡ན་གང་¥་7ག་�།                        །འ0་�ང་s་¤་ག�ན་པ་>ས། 
 །འ0་གཏར་ག@གས་ག�ན་ན་ལ་ཕན།             །�་ནས་Aར་བm་མ¡ག་མ�་�ང་། 
 །¦་གནས་རལ་�ག་Qན་F་>ས།                །འ0་གཏར་མ¡ག་མ་འཐིབ་ལ་ཕན། 
 །�་གཡས་¡ན་གང་བཅལ་བ་ན།                    །@་གནས་;ང་�་འ/ར་མ་>ས། 
 །འ0་གཏར་Mན་གཡས་ནད་ལ་ཕན།                     །�་}ག་¡ན་གང་�་7ག་�། 
 །;ང་�་འúང་n་>ས་D་བ།                      །འ0་གཏར་Mན་ག�ན་ནད་ལ་ཕན། 
 །�་ནས་¡ན་གང་མ;ན་1ས་ལ།                  །ཀ§ེ་གནས་རལ་�ག་�ང་z་་>ས། 
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 །འ0་གཏར་�ག་�་ནད་ལ་ཕན།                        །�་7་གཡས་x་¡ན་གང་ན། 
 །ཀ§ཻ་གནས་མ�ས་�་�ར་�་>ས།                 །འ0་གཏར་དང་ག་འ�བ་ལ་ཕན།     
 །�་7་ག�ན་ནས་¡ན་གང་ན།                     །¨་གནས་མ�ས་པ�་jང་n་>ས། 
 །འ0་གཏར་ཁ་ཁ�་ནད་ལ་ཕན།                   །�་ནས་དfལ་བ�་དnས་ན་8། 
 །£ཻ་གནས་མ�ས་�་�ར་མ;ང་7ན།                  །འ0་གཏར་ཆང་�་ནད་ལ་ཕན། 
 །�་གཡས་�ག་�་÷གས་ནས་øན།              །མ¡ན་ãད་£ ོ་གནས་�ག་�་འúང་། 
 །འ0་གཏར་;ང་ག་ནད་ལ་ཕན།                །ག�ན་པ�་÷གས་ན་ï་7ག་གནས། 
 །�ག་�་འཕར་མ་>ས་D་བ།                        །འ0་གཏར་ཚད་པ�་ནད་ལ་ཕན། 
 །�་ལས་øན་;་¡ན་གང་གཡས།                  །£་གནས་�ག་�་འ�ད་ཉལ་>ས། 
 །ག�ན་འ�ང་©་གནས་�་གཏར་b།               །�་ནས་ཕར་བཅལ་Þ་འདང་གཡས། 
 །ཐ་གནས་གཏར་བས་�ད་ནད་ཕན།                     །Þ་འདང་ག�ན་ན་7་c་ª། 
 །གཏར་བས་�ག་�་Iག་ལ་ཕན།               །�ག་÷གས་གཡས་ན་ཐི་གནས་a། 
 །འ0་�ང་�ག་�་«མ་n་7ན།                    །འ0་གཏར་�ག་��་ནད་ལ་ཕན། 
 །ག�ན་�ི་÷གས་ན་7་c་¬།                        །འ0་�ང་�ག་�་གང་�་>ས། 
 །འ0་གཏར་�ག་8་K་བར་~ད།               །!ེ་�ང་གཡས་�གས་ཡ་+ན་�གས། 
 །དཀར་བ�་�་Qན་ག
ས་ན་8།                    །Y་དང་་ག
སའ�ལ་བ�་Lལ། 
 །འ0་�ང་!ེ་�་ནག་�་>ས།                     །འ0་གཏར་!ེ་÷གས་®ས་ལ་ཕན། 
 །'ལ་འEར་་པ་7ས་གjན་mང་བ�ས།           །འ0ས་8་འVང་བ་འôགས་པ་�ལ། 
�ས་A།       

                 �ང་�་´ར་5་6ར་7ན་པ་8། 
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i་ཐལ་འdར་�་བ�་<ད་{�་rག་ཅན་�ི་{�་དང་�B་!་བ་Gམ་±་A་ག
ས་པ་    
༏ñང་མ�་<ད་བ±་བ;ན་ �ད་དང་�༽ ཀ༡༡ ཤ༦ ན༤༑  ལས།  

 །�ང་>ས་བ�ི་བ�་དPངས་པ་གང་།  
༼{�་དང་�B་!ས་ལན་A་ག
ས་པ།༽ 

༑ñང་མ�་<ད་བ±་བ;ན་ �ད་དང་�༽ ཀ༦༡ ཤ༣༡ ན༢༑  ལས།  
།�ང་�་དPས་པ་'མ་པ་ག
ས།              །འ5ག་½ན་Iས་|གས་བSད་པ་དང་།  
།བ½ན་Jང་གནས་པ�་Í་'མས་དང་།              །དབང་ཐང་Í་ལ་Aགས་པ་འ�ལ།  
།བAད་ནམས་ལས་x་~ད་པ}།            །འ_ོ་བ�་བ,ག་དང་གཟི་མདངས་བSད།  
།མQད་Jང་¯ད་པ�་ལས་@ན་~ད།                  །འདས་པ�་�་དང་£་9ས་དང་།  
།ཐིག་{་
ད་ལ་Pམས་པ་དང་།         །ཡང་mང་�ང་དང་གསལ་བར་ བ། 
།Iས་x་འVང་བ་ཟད་པ་དང་།              །�མས་x་=ག་པ་འགགས་པ་དང་།  
།�་=ག་£་9ས་S་བ་དང་།                       །�་7་�ང་བ་ཟད་པ་དང་།  
།�ང་�མས་ག
ས་G་འàས་པ་�།           །�ས་ན་�ང་�ས་ལས་@ན་~ད། 

�ས་G་གསལ་བ་��་དPངས་འúལ་û་མ་ལ་�་üས་མཛད་པ་3ན་�་Q་�ང་~ད་þན་མ་ 
༼/་sས་!་བ×ས་xས་གཏན་འ�བས་Dས་པ�་ད�་ ༏ཤ༢༨༣༏༽ ལས། 
 །།ད་8་{�་དང་�B་!ས་jན་A་གJག་པ�་ཡན་ལག་�་jན་ག
ས་པ་�་ལ་བ½ན་ 
པ�་འd་བ་དང་བཅས་པ�་�ང་�་_ངས་ཚད་xས་'ལ་འEར་པ�་ ད་པར་�ི་ལས་བ2ན་པ་ལ།  

ང་ལག་�་jན་གGམ་�ིས་བ2ན་པ�་དང་�།      འd་བ་Qན་FB་�ང་�་'མ་_ངས་Wས་པ་ 
ལ་བ½ན་ནས།     �་=ག་པ�་གm་བ2ན་པ་8།     �་ཡང་འVང་བ་བm་ལ་Iས་བ½ན།   Iས་ལ་ 
�་བ½ན།    �་ལ་བ½ན་པ�་�ང་དག་8།     Sས་n་ན་¡ད་དར་ལ་བབ་པ།     Iས་ལ་འVང་བ�་ 
ནད་�ད་པ།    འVང་བ་རང་A་ན་གནས་པ་གJག་ལ།    �ང་ཕར་འ_ོ་Lར་}ང་�་_ངས་
ན་ཞག་ 
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.ག་གJག་ལ།      �ང་
་�་དང་8་�ང་Ðག་གJག་དང་།    rག་བ^་དག་Z་<་བ་8།     �་6ར་ 
_ངས་�་'མས་ལ་འd་བ་Qན་FB་�ང་>ས་D་བར་འjད་j།   
 །�ང་��་~ད་པ�་ལས་'མ་པ་ག
ས་8།     ཟས་དང་£་9ས་ལ་Aགས་པ�་'ངས་མས་ 
øན་ལ་Iས་དང་£་9ས་x་<་~ད་པ་�།     þན་མ་བmར་�ན་པར་~ད་པ་དང་།     འVང་བ་དག་ 
པ�་Iས་G་�ན་པར་~ད་པ}།   
 །�་ཡང་Yར་;་འVང་བ�་Îགས་མ་%་Qན་དང་།    %་�་དང་།    འVང་བ�་Îགས་མ་'མས་ 
�ལ་ལ།    ལས་དང་'མ་པར་�ན་པ་དང་།    བག་ཆགས་x་Îགས་མ་'མས་�ལ་བར་~ད་པ}།   
 །�་ཡང་£་9ས་x་�ང་དང་ལས་x་�ང་ག
ས་ལ་དPངས་པ}།     
  །བར་ནས་8་øན་�ང་�ག་པ་དང་།  Yར་�ང་øན་ལ་འhན་པ་8་མན་ངག་�།    �་ག
ས་ལ་ 
མཁས་པས་གནད་;་Yར་ལ་མནན་པས་Iས་ལ་ìད་འ�བས་ལ།    øན་ལ་འhན་པས་¨ས་
ད་x་ 
ཉམས་Pང་;་འ�ལ་བར་~ད་j།      �་6ར་¨ས་
ད་བཙལ་བ�་ཐབས་8།      Iས་�་¡གས་G་ 
ག±ད་པ་དང་།     T་བ་གཡས་དང་ག�ན་;་ག±ད་པ་ལ་Aགས་པ་D}།  
 །�་6ར་Dས་པས།      ནང་}ད་གསལ་Qན་�B་ཉམས་ལས་�་འདའ།     �་�་ìད་གསལ་ 
བ�་Ëགས་ལས་�་འདའ་བ}།   
 །�་6ར་ག
ས་འlམས་པས།     མ¨ག་དང་Yན་Fང་ག
ས་ཀ་འ�བ་s།   

 །>ས་འd་བ་Qན་FB་�ང་�་_ངས་Wས་པ་ལ་བ½ན་ནས་�་=ག་པ�་གm་བ2ན་ནས།།     

 །།ད་8་ག
ས་པ་འd་བ་�ང་པ�་�ང་�་'མ་_ངས་Wས་པ་བ2ན་པ་8།     �་ནས་ 
>ས་པ་ལ་Aགས་པ་ག!ང་;་གསལ། 
 །།ད་8་གGམ་པ་འd་བ་�ང་བ�་�ང་�་'མ་_ངས་;ས་ར་�ི་ཆད་®ག་ལ་བ½ན་ 
ནས་Iས་x་འdར་བù་བ་བ2ན་པ་8།    �་ཡང་'ལ་འEར་པས།     ��་དVག་�་དང་།    �་¡ད་ 
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དང་།     ;ས་ར་ལ་Aགས་པ་8་ག£ང་བར་འ_ོ་བས།     ནང་�་འd་བ་�ང་བ�་�ང་�་འdར་ 
ཚད་ལ་བ½ན་ནས་;ས་x་~་�ག་ལ་Aགས་པ་8།    �་ཡང་རང་�་འd་བ་Qན་FB་�ང་�་'མ་པ་ 
གJག་ལ་��་གGམ་གGམ་;་བùས་པས།    ��་ཆད་®ག་ལ་མཁས་པས་9ས་པར་D}། 
 །�་ཡང་འd་བ་བ;ན་བ;ན་ལ།    འd་བ་�ང་བ་བm་བ±་�་ག
ས་G་9ས་པར་D་�།  
�་ཡང་ནད་དང་>ས་པ་དང་།    Aར་F་གGམ་�་8།    དང་�་འd་བ་�ང་ལ་དབང་།    ག
ས་པ་ 
མQད་པ་མ�ས་པ་ལ་དབང་།     གGམ་པ་གནས་པ་བད་ཀན་ལ་དབང་1་།    
 །�་ཡངðད་Jང་འÐ་ལ་དལ་བ་_ང་བ་ལ།  èག་Jང་®ག་öལ་ཚད་པ�་�}།   
  །�་6ར་གGམ་ཀ་འ;ས་པ་8་འ;ས་པ་ལ}།   
 །Iས་x་�ད་�ད་བར་དང་གGམ་¾ང་Aར་Fས་9ས་A།   
 །དང་�་ལ་ཆད་དང་®ག་དང་ཞན་པ་དང་èག་པ་'མས་8།    �ད་�་བ�་བར་9ས་པར་D}།   
 །�ས་ག
ས་�་ཡང་འú}། 
 །ཚ་_ང་8།     �མ་པ་མ�ས་པ་ཚ་བ།     �ང་བ་_ང་བ།     èག་པ་�ང་ཚ་བ།     ཞན་པ་ 
_ང་བ}། 
 །öལ་བ་བད་ཀན་ཚ་བ།     འÐ་བ་_ང་བ།    �་6ར་ག
ས་ལ་ག
ས་འ;ས་པ�་Iས་ལ།  
གGམ་ལ་Aགས་པ་9ས་པར་D}། 

།�་ཡང་། 
།འo་དང་འ¡་དང་3ང་དང་Yང་། 

>ས་པ་�།     འo་བ་Aར་F་དང་�་ལ་ག
ས་བ¢ད་ནས་ག
ས་®ག་Z་འཕར་བ་དང་།    ག
ས་པ་ 
བ;ན་ཆད་ནས་གGམ་བ¯ད་པ་དང་།     གGམ་པ་rག་�་བར་ལ་བ¢ད་ནས་གGམ་བ¯ད་ནས་ 
འཕར་བ་8།     ÍB་;ས་~ད་པ�་Ëགས་A།   
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 །འ¡་བ་ག་མ་ðད་པ་དང་།     �ར་དལ་གང་~ད་¾ང་ཐ་མ་ལ་ཆ་ཚང་ན་འ¡་བ་7ན་k།    
 །ནད་ªན་3ང་ཙ་ན་འ\ན་Jང་W}།    
 །Yང་ན་ཡང་mང་མཐའ་3ང་བ}།     
 །�་ལ་གjན་�ི་�་8།    èག་ལ་འཕར་Sན།  

།T་གjན་གཡས་ལ་F་གjན་ག�ན།                              །འà་འÐ་mང་བར་ཡང་འཆད།  
།�་དང་�་)ན་ཞན་Jང་འ�ལ།                                        །བ;ད་དང་མ་F་�ང་mང་3ང་།   
།^ལ་�་བཙན་འPང་བöལ་mང་འདར།                       །དམ་)་�ག་)ན་འÐ་ལ་འཆད།   
།རང་�་®་གjན་èག་ལ་བ>ལ།     

>ས་བïད་པ་Qན་�་ལས་གGངས་A།    

 །ÍB་;ས་~ད་པ་8་དང་�་Gམ་བZད་;་འཕར་Sན་�་Dས་ནས།     �་ནས་rག་དང་བ±་ 
གJག་ལ་Aགས་པར་ཆད་པ་8།      འo་བར་9ས་པར་D་�།     ðད་ªན་3ང་�་ལ་བར་5་ཙམ་ 
ཆད་པ་ཙམ་�ི་ཞག་�་_ངས་ལས་�་Yབ་s།   
 །*་དང་�་བ�་;ས་8་བ±་བm་བ±་བm་ལ་བར་ཆད་Jང་།    ག
ས་བZད་;་öལ་བ་'མས་ 
8།     �་བ�་~་�ག་��་_ངས་xས་9ས་པར་D}།   
 །*་ལ་8་Pང་6ར་�ར་བ�་འཕར་l་ནས་rག་ནས་བÁང་1་།     
 །�་ཡང་TB་�་ཐམས་ཅད་èག་Jང་öལ་བ་7ན་k།     
 །FB་Ð་mང་མuག་�མ།  Dང་�བ་�མས་དཔ�་དལ་འཇམ་<ན་3ང་1་། 
   །�་ཡང་F་ལ་T་�་Vང་ན་དཔལ་Q་ལ་*ངས་©ད་�ད་j།     T་ལ་F་�་Vང་ན་*ངས་©ད་ 
Q་ལ་�བས་ཞན།     T་ལ་Dང་�བ་�མས་Vང་ན།     ¨ས་
ད་x་jན་�ར་;་S།      F་ལ་Vང་ན་ 
*ངས་©ད་^ས་zང་འ/ར་འ;}།    
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 །འ0་ལ་m་^ས་དབང་èག་ལ་Aགས་པ�་ལས་x་yབས་ལ།     ནང་བར་ནམ་Ù་ཡལ་ 
�ིས་ལངས་ནས།     འཕར་བ་�་*ག་གGམ་དང་�ང་Ðག་ãད་དང་ག
ས་ན་m་བ�་ལས་འ�བ།  
�་ནས་�་ཙམ་mག་ན་^ས་པ�།     ��་འúས་xས་དབང་དང་èག་�B་ལས་འ�བ་པར་Wས་པ�་ 
;ས་མཁས་པར་9ས་པར་D་�།     ཡང་དག་པ�་¨ས་
ད་x་ལས་x་འdར་དc་ར་�ི་འ�ལ་8།  
འd་བ་Qན་�་ལས་9ས་པར་D}།   
 །འ5ག་½ན་�ི་ག·ན་ར་དང་།     ¡ང་དང་།     དམག་ལ་Aགས་པ་8་གཞན་ན་བ2ན་ནས་ 
�ད་j། 
 །��་གནད་xས་ནད་འ¡་བ�་ཐབས་དང་།     Í་བ)ང་བ་དང་།  གjན་བ×ས་པ་ལ་Aགས་ 
པ་ཡང་གཞན་ན་བ2ན་པས།   ར་བ་ལ་Aགས་པ�་ཐབས་½ན་འCལ་5་6ར་D་བ་ལ་Aགས་པར་ 
འབད་པ་Qར་Dས་ན་_ོལ་*།  

།འd་བ་Qན་F་ལ་8་�ང་�་;ས་བù་�།     �་ཡང་'ལ་འEར་པ�་ªལ་གང་7ན་པ�་_ོང་ 
ལ་
་མ་Tག་པ་ནས།      འd་བ་Qན་FB་�ང་བ^་དང་
་Ö�་;ས་a།     བ^་
་Ö�་བར་ལ་ 

དc་ར་�ི་'མ་པ་རང་�་Iས་དང་བ9ན་ནས་J་Dས་པ་འ�བ་པ་7ན་k།   
 །�་ཡང་མ¨ག་Z་�ང་བ¦མ་པ་དང་།     �་བm་བ§བ་པ་'མས་འ�བ་s། 
 །Yན་Fང་;་Iས་ངག་7ད་x་དc་ར་རང་�་འVང་བ་དང་བ9ན་ནས་Dས་པས་Wས་པར་ 
འ�བ་པ་8་;ས་�་'མས་G་བËགས་ལ་D}།  
 །�་ཡང་འVང་བ�་�ང་A་AB་8།     ས་�ང་དང་།     �་�ང་དང་།     �་�ང་དང་།  �ང་�་ 
�ང་ལ་Aགས་པ�་~་�ག་�ས།  �་དག་�་�་ལ་ལས་x་�ང་དང་£་9ས་x་�ང་ག
ས་x་བར་ན་ 
¨ས་
ད་དང་�མས་
ད་ལས་�་འད}།   
 །�་ཡང་རང་�་Iས་འVང་བ་དང་བ9ན་a།  
ན་ཞག་གJག་ལ་;ས་བ±་rག་Z་བùས་པ�་ 
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འVང་བ�་�ང་�ང་Ðག་l་8།     
ན་ཞག་.ག་གJག་ལ་འVང་བ་དག་པ�་�ང་ལ་དབང་བས་དc་ 
ར་�ི་ལས་Jའང་འ�བ་�།     A་AB་འVང་བ་དང་Âར་ན།    �ང་Ðག་�་དང་ãད་དང་Gམ་བ^�་ 
བར་£་9ས་1ས་བÁང་1་། 
 །£་9ས་8་བm�་ཆ་7ན་k། 
 །དང་�་དང་གGམ་འདས་པ�་བར་ན་�་�}།   
 །�་ཡང་�ན་Fངས་པ་'མས་ལ་ཡང་�་ཙམ་mག  

 །'མ་པར་=ག་པ་'མས་¾ང་�་ཙམ་mག  

 །བག་ཆགས་ཕལ་པ་'མས་¾ང་�་ཙམ་mག་འd་བས།     �་དག་�ད་པ�་;ས་གGམ་ 
གGམ་�ི་}ག་Z་ཆ་�་�}།   
 །�་6ར་A་AB་_ངས་དང་ཚད་བÁང་བ་8་གནད་j།  
 །འ0་6ར་�ང་�་_ངས་'མས་x་;ས་G་¦མ་པ་�ས་8་�ང་'མ་པར་Âང་1་།    
 །�་6ར་Âངས་པ་�ས་8་འVང་བ་A་AB་�ང་�་ཚད་ཟིན་པར་Wས་A།     
 །>ས་%ས་ལན་A་གJག་པ�་ཡན་ལག་�་jན་ག
ས་པ་�་ལ་བ½ན་པ�་�ང་�་འd་བ་ 
དང་བཅས་པ�་�ང་�་_ངས་ཚད་བ2ན་པ་ལ་
ང་ལག་�་jན་གGམ་;་Dས་ནས་བ2ན་k།།  

                                             E࿋v ࿋F   
 འ.ལ་འ/ར་
་�་ཁ་ར་�ི་�་ག!ང་;་ ༠v་bB་wན་བ<ད་x་y་ཚན་zན་Z་ཟབ་པ་ 
�་�ང་འ.ལ་འ/ར་�ི་{་ལག་གGམ་;་བ!གས་༠ >ས་གGངས་པར་བ½ན།  /་sས་�་ 
�ང་�་y་ཚན་�་@ན་v་bB་<ད་འnམ་;་འ¡ལ་mབ་Dས་པ་དང་།   �་@ན་�ི་འVང་གནས་ 
�་<ད་i་ཐལ་འdར་;་5་6ར་བ2ན་�ད་པ་�་དག་ལ་བ½ན་a་�་དག་�་དPངས་jན་'ལ་ 
མ་9ས་=གས་Yབ་Qད་;།   འ0ར་དPངས་jན་�ི་Îང་�B་ད�་'མས་®ན་Jག་Z་བ�གས་a་ 
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uག་�ད་;་བïད་པ་7ན་ལ།   �་<ད་i་ཐལ་འdར་�ི་Iང་jན་mབ་ནན་མíན་འjད་�ད་པ་ 
'མས་ནས་¥ང་Qན་རབ་འDམས་པ�་གGངས་hག་མ¨ག་མ�ད་�ད་]་  ༏hག་མ¨ག་མ�ད་  
]༨༤༨ ཤ༤༠༦ བ༡༏   དང་།  �ད་ ཝྂ་༏°༡༥༧༨ ཤ༡༧ བ༤༏  ག
ས་G་mབ་གཟིགས་གནས་དང་ 
འ.ལ་འ/ར་
་�་ཁ་ར་�ི་�་�ང་5་6ར་7ན་དPས་པ་གསལ་�ར་མíན་Yབ་པ་འ;ག་P།     
 /་sB་{གས་Dས་Ðན་ཙམ་པ་འ0འང་ཨ་�་Îང་�B་བ2ན་པ་3ན་�་Q་དར་^ས་ªན་ 
གནས་x་<ར་འdར་བའང་bན་k།།   དc}།།     །།      །། 

                    E࿋v༓~i~༓v࿋F   
      


