བོད་ ི་གཏམ་དཔེ་།
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༡ཀ་བ་ལ་འཇག་མའི་ ན་པ།

་མི་ཡོང་།

༢ཀོ་བ་གཅིག་ནས་ ས་པའི་ ན་ །

༡༧ ་ཉི་མའི་ནང་ལ་བ གས་

༣དཀའ་ལས་ ག་པའི་དཀའ་ཆང་།

ནས།ག ང་ ིབ་མའི་ནང་ལ་མ་འ ོན།

མཛ ་ཕོ་བསད་པའི་ ིག་ །

༡༨ ེ་འདི་ལས་ ་ན་ཡི་ གས།གནས་

༤དཀར་པོ་ ེན་འདེད།ནག་པོ་ ར་

འདི་ལས་དམའ་ན་ད ལ་བ།

འདེད།

༡༩ ེ་འདོད་ནས་ ་བ་མི་འདོད་པ།

༥དཀར་ཡོལ་ཆག་ ང་།རི་མོ་ ོ་ལ་ངེས།

༢༠ ེ་ཡན་ ི་ ད་ཆ།

༦དཀོན་གཉེར་ ིས་དར་མཁས་

༢༡ ་ཀ་ ་མོའ ་ཚང་ནང་ནས།མ་ ་ ་

ན།གསེར་ ་རག་ལ་གཏོང་འོངས།

དཀར་ཡོང་དོན་མེད།

༧བཀའ་ ོ་ ེ་གཅོད་པ།ག ང་ ་ ི་ངར་

༢༢ གས་ ོ་ཡང་ཨ་ཕའི་ ོ་ཕོར།

མ།

༢༣ ར་མོ་གཅིག་དང་མ་འ ད་

༩ ང་པ་ས་ལ་མ་ གས་པར།མགོ་བོས་

ན།མངར་མོ་ཐམས་ཅད་ཅང་ཅང་ཡིན།

གནམ་བ ོལ་ །

༢༤ ེ་ཐེངས་གཅིག་ལ་འཆི་ཐེངས་

༡༠ ང་པ་ཕར་བ ངས།ཉི་མ་ ར་བ །

གཉིས།

༡༡ ང་པ་གཅིག་ལ།ཚ ར་མ་བ ་ ག

༢༥བ ངས་ན་མདའ་ཉན་པ།བ ག་ན་

༡༢ ང་འོག་གི་ ེ །ད ལ་བར་འཕར་

ག ་ཉན་པ།

བ།

༢༦ཁ་ ོང་ནང་གི་ ེ་ ོང་།

༡༣ ་མ་ཁ་ ེངས་ ིས་མི་གསོད།

༢༧ཁ་བདག་མེད་ནང་ནས་ཚ ག་ཚ ད་

༡༤ ་མ་ནང་ལ་བཞག ོ་ གས་ ི་ལ་

མེད་འ ད།

བ བ།

༢༨ཁ་བདེ་མོ་ཨ་ ་ནེ་ཙ །མགོ་བདེ་མོ་

༡༥ ང་ལ་ ོ་ཤོར་ན།རི་ གས་ ང་ ད།
༡༦ མ་པོའ ་ ག་ ་དེ། ོན་པའི་ ་ནང་

ངས་པ་ ་ལེབ།
༢༩ཁ་ནང་གི་ །ཁ་ནང་ ་གསོ
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།༣༠ཁ་ནས་ཚ ག་ཤོར་ ་བ་ ང་།

འདོགས།

༣༡ཁ་གནམ་ལ་གདངས། བ་ཕོ་རོག་

༤༤ཁོག་ནང་མེ་འབར་ཡང་། ་ནས་ ་བ་

གིས་ ས།

མ་ཐོན།

༣༢ཁ་ཕར་འཁོར་ཌ་ ་ངོ་གཉིས།ཁ་

༤༥ ི་ ན་ ིག་ ག་ལ་བཀར་ན།མཆེ་བ་

ར་འཁོར་ ར་པ་ ར་ག མ།

མི་གཙ གས་ཀ་མེད།

༣༣ཁ་ ང་ ི།ཁོག་ཚ ར་མ།༣༤ཁ་མ་ ག་

༤༦ ི་དང་ཉེ་ན། ་དང་ཉེ།

གོང་ལ་ །

༤༧ ི་དང་སེང་གེ་འཛ ངས་པ་ན།སེང་གེ་

༣༥ཁ་ཡིས་བཤད་ན་ ་བཞེངས།ལག་ལ་

ལ་ཡང་སེང་གེ་ཕམ།

བཞག་ན་ བས་ ག

༤༨ ི་ ོ་ཡང་བདག་པོ་ངོ་ཤེས།

༣༦ཁ་ལ་མར་ཟོས་ནས། ན་ལ་ ས་པ་

༤༩ ི་འཛ ངས་ ང་། ི་ གས་འཐོར་མི་

ག
༣༧ཁ་ལ་ ད་ན་ ན།ཁོག་ལ་བ ག་ན་

ང་།
༥༠ ི་ལ་སེང་གེའི་མིང་བཏགས།

ག
༣༩ཁ་ཤའི་པགས་པ།གང་ལ་འཐེན་

ཕ་མ་ ན་མཆེད་ཟེར་བ་དེ།།

འཐེན།

ད ིལ་འཁོར་གཅིག་གི་ ་ཚ གས་ཡིན།།

༤༠ཁ་ཤས་ ་མ་བསམ།ཁ་ཤས་ཚ གས་
འཁོར་བསམ།

ཕ་མ་བཟང་པོའ ་ ་ཚ།།

༤༡ཁ་བཤད་ ི་ཉིམ་ཤར།ལག་ལེན་ལ་

དགེ་ ན་དང་དགེ་ ག

ན་པ་ བ།
༤༢ཁ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས། ས་
ི་ ིབ་པ་མི་དག

ཕ་གཏམ་ ་ལ་འཇགས།།
ཕ་ ལ་ ས་འཛ ན།།

༤༣ཁམ་ ་ཟ་མ་འདོད་པར། ར་ལ་ ད་
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ཕ་ ེ་ ་རབས།།

ཕ་བསད་ ་ཡི་ལབ་ །།

མདའ་ ེ་ ོ་རབས།།
ཕ་ཡིན་པ་དངོས་གསལ།།
ཕ་མ་དང་ ་ །།

་ཡིན་པ་ར་འ ོད།།

དགེ་ ན་དང་དགེ་ ག
ཕ་བཟང་པོའ ་ད ལ་ ག་དེ།།
ཕ་ ད་ ་ལ་མ་ ིད་ན།།

་ངན་པས་ཇ་ ག་ ེད།།

རི་བོང་ཤོ་ཏོ་ག་ནས་ཡོང་།།
ཕ་ལས་ ་ ིག
ཚ་བོ་ལས་ཡང་ཚ་ ིག
ཕ་ ལ་ནོར་ ་མཐོང་ ས།།
ེད་ལས་ང་རང་ ན་པ།།
ཕ་མ་ ་ ད་གཅིག་ལ།།
བསོད་ནམས་མི་འ ་ཁག་ཁག
ཕ་མ་ཤི་ན་ ་མི་འཚར།།

ཕ་ལ་གོ་གནས་མེད་པར།།
་ལ་ འོ་ཡས།།
ཕ་ ་བོའ ་གནའ་གཏམ་དེ།།
་ཚ་བོའ ་ ་ལ་འཇགས།།
ཕ་རི་ལ་ ིན་ནས་ ག་དང་དོམ་བསད།།
ི་ ོན་མེ་ལ་ ད་ནས་ ་བ་ ངས་པ་

ཕ་ ས་ན་ ག་ ི་དང་།།

འ བ་འ བ།།

མ་ ས་ན་ ་ ི།།
ཕ་རིའི་ ི་བ་མེད་པ།།
ཕ་ཉེས་ཕ་དང་ ་ཉེས་ །།

ར་རིའི་ ེ་པོ་མེད་པ།།
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འཇམ་པོ་མར་ ི་རིལ་ ་ཡིན།།
ཕ་མ་ཡོད་ ས་ ་མེད།།
་ཡོད་ ས་ཕ་མེད།།
གཉིས་ཀ་ཡོད་ ས།།

ཕ་བཟང་ལ་ ་བཟང་།།
མ་བཟང་ལ་ ད་བཟང་།།

ིང་པོ་མེད།།
ཕ་བཟང་ཤི་བའི་ ་ངན་སངས་ ས་
ཕ་ ལ་ ས་འཛ ན།།
མདའ་ ལ་ ོས་འཛ ན།།

ཡོད།།
་ངན་ ེས་པའི་ ་ངན་སངས་ ས་
མེད།།

ཕ་ ག་པའི་ ་ལ་ ག་ ་མེད།།
མཛ ་ ང་དཀར་པ་ཕ་ ང་གོག་རེད།།

ཕ་ ན་ད ་ལ་སོང་ཡང་ ས་པ་གསེར།།

ཕ་ ག་ཤིང་ ག་མ་ལ།།

ཕ་ ེད་ཨ་ ་དང་།།

་ཙ ན་ ོན་བཟང་།།

མ་ ེད་ ་མོ།།

ཕ་མ་མེད་པའི་ ་ ག

ཕ་ ལ་ ོད་ ས་ ་བ ་ཡོད།།

མགོ་འ ེན་མེད་པའི་འབངས་མི།།

ང་རང་ཡོང་ ས་ ང་ཐང་ཡིན།།

ཕ་ཙ ན་ ོང་པོ་ལ།།

ཕ་ ལ་ ལ་ཡང་།།

་ ་ཤིང་འོམ་ །།
ཕ་མའི་ མས་བ ེ་དེ།།

ཕ་ ད་མི་ཤོར།།
ཕ་ ་ ི་ ོས།།
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མ་ ་ ེར་ ོས།།

གཉིས་ཀ་སོལ་བ་ལས་ནག །

ཕ ་མ ་ ོས་ ས་ནས།།

ཕར་ལ་འཇོར་མ་ག ས་ན།།

་མོ་ ིད་པའི་ལོ་ ས།།

ར་ལ་ས་མི་གོག
།ཕར་བ ས་ ག་པ་དང་།།

ཕག་ ོད་ཚ ་ཟད་ ལ་པོའ ་ མ་ར།།

ར་བ ས་སེ་ལེ།།

ཕག་ ི་ ས་ནས་ཟ་ ངས་ཤོར།།

ཕར་ལ་ ་མ་དཀོན་མཆོག་ ས་ན།།

་ ི་ ས་ནས་འ ོ་ ངས་ཤོར།།

ར་ལ་དོན་དང་ ་བ་འ བ་ བ།།

ག་ ི་ ས་ནས་ ོད་ ངས་ཤོར།།
ཕར་སོང་གི་མི་ལ།།
ཕག་པས་བ ས་ན་ཕག་ཚང་གཞལ་ཡང་

ར་ཡོང་གི་གཏམ།།

ཁང་།།
ཕར་ཆད་ཁ་ལོ་དང་།།
ཕག་པས་གནམ་མཐོང་བ་ ས་གཅིག
ཕན་མ་ཐོགས་ན།།
ཁ་ནང་སོ་ཡང་འ ད།།
ཕན་ ན་བ ོད་ན།།
གཉིས་ཀ་གངས་རི་ལས་དཀར།།

ར་ཆད་ ོང་པོ།།
ཕར་བསམ་ ་དར་དཀར།།
ར་རེ་བ་ནག་པོ།།
ཕར་ལ་བ ང་ན་མདའ་ཉན་པ་དང་།།
ར་ལ་བ ག་ན་ག ་ཉན་པ།།

ཕན་ ན་ ད་ན།།
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ཕར་གཡས་ལག་མ་བཏང་ན།།
ར་གཡོན་ལག་མི་གཏོང་།།

་ཐག་མེད་པ་ མ་གཉིས་ཡོད།།
་མོའ ་ཤེད་ལ་ ་ཐག་མེད།།

ཕར་ ང་གིས་ ་ལམ་ ེད་བཀག་དང་།།

ོ་མོའ ་འ ོས་ས་ ་ཐག་མེད།།

མི་ངན་ ིས་འབངས་ ེ་ ིད་པ།།
་གཡས་པ་ ོག་ ོག་དེ་ ་ལས་ ང་།།
ཕར་སོང་གི་གཏམ་ལ།།
ར་ཡོང་གི་ལན།།

་མེད་ན་གཡམ་པ་ ོག་དོན་མེད།།
མདའ་ ག་པ་ལང་ལོང་དེ་མཚ ་ལས་
ང་།།

ཕར་ལ་ ་ལོན་ ོད་དགོས་མེད།།

མཚ ་མེད་ན་ ག་པ་ལང་དོན་མེད།།

ར་ལ་ ོ་ཁ་ལེན་དགོས་མེད།།
་ ང་པའི་ ་ཐག་རིང་ ང་དེ།།
་ཕར་བ བ་ཨ་ར་ ར་ཟིང་།།

མདའ་གཙང་ཆབ་ ོན་མོ་མཐོང་བས་
ཤེས།།

་གང་ནས་བ ོ་ ང་།།
མདའ་ ིང་ ་ ོང་།།

་ ་མ་མི་འ ར་ཨོ་ ན་པ །།
མདའ་ཡོན་བདག་མི་འ ར་ ི་ ོང་ ེ་
བཙན།།

་ ང་ནང་གི་མཛ ག་མགོ།།
ོ་ བ་ ི་ བ་བཤད།།

་ལ་དགོན་པ་བཏབ་པ་ལས།།
མདའ་ལ་ཁ་མ ་མེད་ན་བདེ།།

་ ལ་པོའ ་ ལ་ས་མ་བདེ་ན།།
མདའ་ ང་པོའ ་ཉལ་ས་མི་བདེ།།

་ལ་བསམ་གཏན་ ོམ་ལེ་ལས།།
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མདའ་ལ་མི་གཉིས་འ མ་ལེ་དགའ།།
ཕོ་དཔའ་བོ་ཚར་ན་ཆེ་ ང་མེད།།
བ་མ་ལ་ ས་མགོ་དང་།།

ཕོ་ལོ་བ ་མན་དེ་ ིས་པ་ཡིན།།

ཡོལ་བ་ལ་ བ་བ ེས་མ་སོང་བ།།
ཕོ་གསར་གཏམ་འདོད་ ེད་མི་ཉན།།
བ་མའི་འོག་གི་ ་དོང་།།

་གསར་ ག་འདོད་ ེད་མི་ཉན།།

ཕོ་རབ་གཅིག་གི་ ོ་ ེ་ལས།།

ཕོ་དཔའ་བོའ ་དཔའ་ས་འཛ ན་འདོད་

ཕོ་འ ིང་ག མ་ ི་ ོས་བ ར་དགའ།།

ན།།
ང་ད ་བོའ ་ད ང་ ར་གཤོག་ བ་

ཕོ་ཡ་རབས་མ་རབས་ ོད་པས་ཤེས།།

དགོས།།

ལ་ས་ ོགས་གང་ཡིན་ ད་ ིས་ཤེས།།
ཕོ་ ོད་ ང་ བ་ལ་ད ང་གཅིག་
ཕོ་ གས་པ་ཅན་ལ་ ེ་ ག་འཁོར།།
མོ་ཤོང་ཡངས་ཅན་ལ་བཟའ་མ ོན་

དགོས།།
ན་མཚར་ཡང་ཕང་ལ་ ་གཅིག་

འཁོར།།

དགོས།།

ཕོ་ཨེ་བ ན་ཁ་ལ་ཚ ག་བཞག

ཕོ་ ོད་པོ་རང་གིས་མ་འཇོན་ན།།

མཛ ་ཨེ་བཟང་ བ་ལ་ཁལ་བཀལ།།

མཚ ན་ ོ་པོ་ད ་བོའ ་ལག་ཆ་རེད།།

ཕོ་ ོ་གའི་ཁོག་ལ་མདའ་ཤོང་མ ང་

ཕོ་ ་ ་མགོ་དེ་བཙལ་ ང་མ་ ེད།།

ཤོང་།།

དམན་ ་ ་མགོ་དེ་བཙ ངས་ ང་མ་
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ིན།།

མི་ཡང་གསལ་ལ་རང་ཡང་གསལ།།

ཕོ་ལོ་བ ད་ ར་ ེབས་ ང་ག ན་

ཕོ་འ ིང་ ོ་གཅིག་བ ེ་ ས་དེར།།

མཁན་དགོས།།

སོ་གཉིས་ལམ་ ་ ེབས་པ་འ །།
འ ོ་ཐག་འ ག་ཐག་གཉིས་ཀ་ཆོད།།

ཕོ་ མ་པས་མི་མགོ་གཡོགས་ཁ་ལ།།
ཟས་བ ོས་མ་དེ་ཚ ་ ིན་ལེ་རེད།།

ཕོ་ཐ་ ོ་གཅིག་བ ེ་ ས་དེར།།
ལོང་བས་ལོང་བ་ ིད་པ་འ །།

ཕོ་ ་གསོད་ ་ཉིན་ ི་ཉིན།།

ལོང་བ་མཐའ་ལ་འཕངས་པ་འ །།

མོ་ ོད་ ར་ ་ལོ་ ི་ལོ།།
ཕོ་ལོ་ ་ག མ་བཅོ་ ་ནས།།
ཕོ་ངར་ད ་ལ་དགའ་ན།།

་འོལ་བའི་ཁ་ལོ་བ ར།།

ཡོང་ ་དམའ་འབེབས་དང་ཤི་ ས།།

མོ་ལོ་ ག་ག མ་བཅོ་བ ད་ནས།།

མོ་གསར་གནས་ལ་དགའ་ན།།

བཞོན་འོ་མའི་ཚ་ ང་འ ེད།།

ཡོང་ ་ཕ་མའི་ལ་ཡོགས།།
ཕོ་རོག་ཤ་འདོད་ཤ་ཡིས་བ ན།།
ཕོ་རོག་ལ་ ་དཀར་ནམ་ ེ།།

་ཀ་ཚ ལ་འདོད་ཤ་ཡིས་བ ན།།
མཆིལ་པ་ནས་འདོད་ནས་ ིས་བ ན།།

ཕོ་རང་གིས་འཇོན་ན་འཇོན་རན་རེད།།
ཕོ་གསར་ ི་ངར་དེ་ ིམ་ངར་རེད།།
ཕོ་རབ་ ོ་གཅིག་བ ེ་ ས་དེར།།

ོ་ད ག་པ་གཉིས་ ི་ ན་འ ེན་ཡིན།།

ནམ་ལངས་ཉི་མ་ཤར་བ་འ །།
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ཕོ་ལ་ངར་ ་མེད་ན།།
གཟན་ ི་ ལ་པ་རེད།།

ཕོ་རབ་ ི་གཏམ་དེ་མཁོ་ ས་བཤད།།
ཕོ་འ ིང་གི་གཏམ་དེ་ ི་ ས་བཤད།།

ཕོ་ལ་ངར་ཤ་ཡོན་ན།།

ཕོ་ཐ་མའི་གཏམ་དེ་ བ་ ་བཤད།།

ག་ལ་ཨི་ ང་ གས།།
ཕོ་ ན་ཤོར་ ་པས་མི་དག
ཕོ་ ས་ཚ ད་ཟིན་ན་དཔའ་བོ་དང་།།
ན་མཚར་ཚ ད་ཟིན་ན་མཛངས་མ་
ཡིན།།

ཕོ་རབ་ ོད་ ་ ེ་ ས།།
ཕོ་འ ིང་ ོད་ ་རང་ ས།།
ཕོ་ཐ་ ོད་ ་ཁ་ཕོར།།

ཕོ་ ིང་མེད་ ས་ལ་མཚ ན་ཆས་བ ོར།།
ད ་ ང་ན་རང་ ོག་ ོན་ལ་བ ལ།།

ཕོ་རང་འགོ་ཐོན་ནས་གཞན་འགོ་
འ ེན།།

ཕོ་ལ་ ོད་ཞན་ཡོད་ ང་།།
ོག་ལ་ ོམ་ ་མེད།།

ཕོ་རང་གི་ ས་ན་ ས་ལེ་ཡིན།།
་གཡག་ ས་འ ོགས་ན་འ ོགས་ལེ་

ཕོ་ ོད་འ ོ་ ་ ོད་ན།།

ཡིན།།

ིན་པོའ ་ ོ་ ར་ ེབས།།
ཕོ་གེ་སར་ ལ་པོ་ ས་ག གས་པ་
ཕོ་རབ་གཏམ་ ིས་བ །

དང་།།

ཕོ་འ ིང་ ་ཡིས་བ །།

ན་ཤིང་ ང་འ ོག་མོ་གོ་ལོག་པ་ཡོང་

ཕོ་ཐ་ཟས་ ིས་བ །།

ིད།།
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ཕོ་རོག་དམར་དད་ཆེ་ཡང་།།
ཕོ་ཟས་ལ་མི་ མ་ལས་ལ་ མ།།

མ་ཚལ་དམར་པོ་མི་ཟ།།

ཕོ་ཟད་མོ་ལ་ ག

ཕོ་ ང་ ར་འ ་བ་ཞིག་དང་།།

ལག་ཟད་ད ང་ལ་ ག

དམན་ ་ ིང་འ ་བ་ཞིག་དགོས།།

ཕོ་ ར་མ་དཔའ་གཏམ་མང་།།

ཕོ་ ོ་གས་ ་ ས་དགོད་བཞིན་བ །།

ི་ངར་མེ◌ེད་ཁ་ ་མང་།།

དམན་ ་མོས་ ་ ས་ ་བཞིན་བ །།

ཕོ་རོག་ཏོང་ཏོང་ཟེར་ཡང་།།

ཕོ་ ོད་པ་ལས་གཉིད་ ིད་པ་དགའ།།

ལ་ འི་གནོང་འ ོད་མེད་དོ།།
ཕོ་བཟས་ནས་མི་ ང་ཉལ་ནས་ ང་།།

ཕོ་རབ་ ིས་ཟས་དེ་མཉམ་ཟ་མཉམ་
འ ང་།།

ཕོ་འཆོལ་པོའ ་ ས་ལ་ ་ ་མེད།།
ཕ་ ིམ་གཡག་ ་གོག་པོ་འ །།

ཕོ་ཉལ་ གས་ན་ད ་མགོ་ཤོར།།
མོ་ཉལ་ གས་ན་ལས་མགོ་ཤོར།།

ཕོ་ཁ་ཆད་དང་།།
་ ན་ ོག

ཕོ་ ོ་གའི་གཏམ་ལ་འ ར་བ་མེད།།
འ ར་བ་བཏང་ན་ཕོ་ ོ་ག་མ་རེད།།

ཕོ་རོག་མི་འཇོག་ ་འ ེ་དང་།།
འཇག་མ་མི་འཇོག་ ང་ །།

ཕོ་རབ་ ི་ཁོག་ནང་ །།
་བ ་ ག་ ང་ ང་དག་མེད།།
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ི་ད ་ལས་ནང་ད ་ ག
ཕོ་ ས་མེད་ལ་འ ོ་བ་ལ།།
་གཅིག་ལ་ ན་ ་བཅོ་བ ད་དགོས།།

ི་ལ་ཞབས་ ོ་ ག་པ་ལ།།
ནང་ ་ ང་ ་འ ིག་པོ་དགོས།།

ཕོ་མོ་འ ོང་གི་འཚ ་ཤ་ལ།།
འཚ ས་ལོང་ ང་ལོང་གཉིས་ཀ་ཡོད།།

ི་ལ་མཛ ས་པོ་དང་།།
ནང་ལ་བ ེ་ ང་དགོས།།

ཕོ་ ོད་ ག་དཀར་ལ་ ལ་ས་མེད།།
མོ་ ོད་འ ག་པ་ལ་འདེད་ས་མེད།།

ི་གོས་ ིས་མ་ཆོག་ ང་པོ་འ །།
ནང་ཟས་ ིས་མ་ཆོད་ནད་པ་འ །།

ཕོ་རོག་ གས་པས་ ེར་བ་བདེན་
དོགས་མེད།།
ངང་པ་ ས་ ེར་བ་བདེན་དོགས་མེད།།
ག་འཚལ་ཁར་ད ་བ བས།།
ོ་ཟ་ཁར་མིད་པ་འ ས།།
ི་ལ་དར་དང་གོས་ཆེན་བ མ།།
ནང་ལ་ ་ལོན་ བ་ ལ།།
ི་པ ་དཀར་པོའ ་ ་མ་ཞིག་པར།།
ནང་ཅོ་ག་ ོ་མོའ ་ཚང་འཐོར་བ་དགོས།།

ི་ ོ་ ིག་ཞིག་ ང་།།
ནང་ཆོས་ ིག་མི་ཞིག
ི་ ས་པོ་བདེ་ན་ངོ་མ་མིན།།
ནང་སེམས་པ་བདེ་ན་ངོ་མ་ཡིན།།
ི་ ར་ ་གཡང་མོ་ ་གཅིག་ལ།།
ནང་ ར་ ་མ་རེར་ ་རེ་རེད།།
ི་ ིག་པ་ལས།།
ནང་ མ་པ་དགའ།།
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ི་ཆར་པའི་ཆར་ཐག་ཆོད་ ང་།།
ནང་ཐིགས་པའི་ཐིགས་ཐག་མ་ཆོད།།
ི་ ་ ས་སོ་སོར།།

ི་ལ་སོང་ན་ཕ་དང་།།
ནང་ལ་བ ད་ན་མ།།
ི་ནང་གཉིས་འཇོན།།

ནང་ གས་སེམས་གཅིག་པ།།
ི་ གས་རིས་བ ོར་ ང་།།
ི་པ་ནང་པ་ བས་འ ོས་འ ེད།།
ི་ ིག་ནང་ ོང་ཤོག་ འི་ ག

ནང་ ོ་ཡིས་མི་བ ོར།།
ི་ གས་རིས་ ོར་ ོར།།
ནང་ ོ་མ ན་པ་དགོས།།

ི་དེ་གོས་ཆེན་ མ་ ག
ནང་དེ་ ག་ འི་ མ་པ།།

ི་མ་གང་ ེདད་ ་དང་།།
ད་ ་གང་ཡོང་ ོན་མའི་འ ས་ །།

ི་ལ་མཛ ས་པོ་ ས་ ང་།།
ནང་ ་ མ་པ་དཀོན་པ།།

ི་འཇམ་ལ་ནང་ བ་པ་ ོད་པའི་ངང་
ལ།།

ི་ལ་གཞོམ་དང་།།
ནང་ལ་གས་པ་མེད།།

ི་ ད་དང་ཆ་ གས་ཉེས་ན་ཡང་།།
ནང་སེམས་པ་དེ་བཞིན་ཉེས་དོགས་

ི་ཐག་ ང་བའི་མི་དང་།།

མེད།།

ང་ཟད་དགའ་ཡང་མ་འ ོགས།།
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ིའི་ གས་རི་དང་།།
ནང་གི་ནོར་ །།

ག་པོ་གསོག་འདོད་ནས་ ོ་མི་ཟ།།
མི་ ོགས་ ་ ག་ནས་ལས་མི་ ེད།།

ིའི་ཆར་པ་ལས།།
ནང་གི་ཐིགས་པ་ ག

ག་པོས་ ག་ཚ ད་མི་ཟིན་ན།།
་ནོར་གཞན་ལ་ཤོར་ཉེན་ཡོད།།

ིའི་ཤ་མ་རེད།།
ནང་གི་ཚ ལ་ ་རེད།།

ག་པོའ ་ ་ལ་བ ས་པས།།
ད ལ་པོ་ཡིད་ཐང་ཆད་ ང་།།

ིན་པ་འ ལ་ལ་ཕན་པ་དགོས།།
ག་པོའ ་ ་ལ་མ་ །།
བཙན་པོའ ་གཏམ་ལ་མ་ཉན།།
ིན་པ་ ང་ན་ ་སངས་ ས།།
བ ད་པ་ ང་ན་རི་བོ་སངས་ ས།།

ག་པོའ ་ཟས་ལས།།
མི་ ོགས་ ི་ ིད་དགའ།།

ིན་ ིན་ ིས་ལམ་ ང་།།
བཟས་བཟས་ ིས་ཁ་གཉོག
་པ་དཀར་པོ་ཨ་མས་གཡོགས།།

ག་པོའ ་ཟོག་ལ།།
ཡི་ གས་ ི་དཀོན་གཉེར།།

མིང་ལ་ ་རིལ་ཨ་མས་བཏགས།།
ག་པོའ ་ ་ ི་ གས་ཡིན་ན།།
ག་པོ་ནོར་ ིས་མ་བཞག
ད ལ་པོ་ ོད་པས་མ་བཞག

ཉམ་ ང་གི་ཁབ་ ང་ གས་ཡིན།།
གས་མང་ན་འ ོར་པའི་ །།
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མི་མང་ན་ ོབས་ ི་ །།

ོགས་གཅིག་ཡིད་ཆེས་མགོ་བོ་ ོངས།།

ེ་ལ་ཟ་ཚ ད་དང་།།

་ ་ ་འདོད་ན་དགོད་ཚ ར་ཚ ར།།

ོམ་པ་འ ང་ཚ ད།།

ན་འཁོགས་ཤི་རན་ན་མིག་ ་ མ་
མ།།

ེ་ ལ་བོང་ལ་བ ས་ནས་ཟ་ གས་
དང་།།

་ འི་ ོགས་ ་མིག་ལ་ཡོད།།

ལམ་འ ང་ ་ལ་བ ས་ནས་འ ོ་ གས་

ན་པའི་ ོགས་ ་སེམས་ལ་ཡོད།།

ེད།།
་ ་ ང་མའི་ད ིལ་ ་ ེབས་པ་ ར།།
་ས་ནས་བཅད་ཆོག་ཆོག
བ་ས་ནས་ ོལ་ཆོག་ཆོག

་ ་རང་ཡག
ཞིང་མི་ཡག

ེང་བ་ཁ་ཡི་ ་ ག་ཡིན།།
་ ་ ་ས་ཕ་མ།།
ེད་རང་ལ་དགའ་བ་དང་།།

བདེ་ ག་ ་ས་དཔོན་པོ།།

ེད་མི་ལ་དགའ།།
་ འི་ལས་ཀ་ ་ །།
ོགས་གཅིག་ལ་ ག་དང་།།
ོགས་གཅིག་ལ་གཡང་ ་མོ་རིང་པོ།།

་ ར་འཇམ་ བ་གཉིས་ཀ་ ས་ན།།
ལང་ལ་མི་ཤོར་ཕ་མར་བ ེ་བ་ཡིན།།

ོགས་གཉིས་ཉན་ན་རིག་པ་གསལ།།
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་ ་ཕ་མས་མ་ག ན་ ས་ག ན།།

ན་པའི་ ོ་ཚ ད་སེམས་ ིས་ཟིན།།

་ འི་ཨ་མ་ཡིན་ ང་ ང་ ད།།

འ ར་ས་ད ང་ ོན་གནམ་ཡིན་ན།།

གདོང་པ་གཉེར་མས་བ མས་ ང་ ང་

བབ་ས་དོག་མོའ ་ས་རེད།།

བཟོ།།
འ ་ག་ནང་ནས་བཏགས་ན།།
་ འི་ཨ་མ་ཡིན་ན།།

མི་ཁར་སངས་ ས་མེད།།

ིམ་ཚང་བསམས་ནས་ལོག་ཤོག
འ ན་ ང་ ོང་ལ་བཏང་།།
་ འི་ཁ་ལ་ཉན་ན།།

ོ་ལོ་བ གས་ ལ་ལ་འ ར།།

ིམ་མཚ ས་འ ག་པ་མང་།།
འ ི་བ་ ལ་ལག་ ང་ཡང་ ང་འོག་གི་
་ ་ ་མོའ ་ ོ་ང་ཡིན།།

་མི་ཤོར།།

ཉར་ ངས་མི་ཤེས་ ལ་ཉེན་ཡོད།།
འ ི་བ་བ ་ལ་ ོམ་ཆེན་གཅིག
་ འི་འདོད་པ་རེད།།

རི་བོང་བ ་ལ་ ོ་ ན་གཅིག

དཀར་ཡོལ་གཅོག་ ་ ག
འ ད་མ་ཐག་ ་ངོ་ནག་མ་བ །།
་ ་འཚབ་འཚབ་མ་ ེད།།
བག་ཚ་ཁོག་མའི་གཏིང་ལ་ཡོད།།

འ ིས་མ་ཐག་ ་ ིང་གཏམ་མ་ཤོད།།
འ ིན་ནན་པོ་མངགས་ ས་ཡང་ཡང་
བ ོད།།

་ འི་ ོ་ཚ ད་ཕ་མས་ ེད།།
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འ ོག་མིའི་མི་ལ་མི་ཤོར་དགོས།།
ོང་མིའི་མི་ལ་མི་ ང་དགོས།།

བ་མོ་དེའི་ཉལ་ ངས་ལ་བ ས་ན།།

བ་མོ་མེད་པའི་མར་ད ོག་དང་།།

བེ ་ ན་ ོག་ཅིག་ལས་ཡོང་བ་མི་

་དེ་མེད་པའི་ ོ་ང་།།
བ་བསད་པ་ལས་བཞོས་པ་དགའ།།

འ ག
བ་ཤི་ལེ་ཤེས་ན་ ང་བ ེ།།
ང་ཤི་ལེ་ཤེས་ན་ཤ །

བ་ལང་གིགཨམ་ཅོག་ལ།།
པི་ཝང་བཏང་བ།།

བ་ ་ ་ཁོངས་ ་གཏོགས་ ང་།།
ཟས་ ི་ ོ་བར་མི་ཕན།།

བ་མ་ཤི་ ི་ ང་ ན་མི་ཆད།།
བ་ཚ་ ོ་ལ་ ིན།།
བ་ལ་མཛ ་ ེས།།

་བ་ཡིད་ལ་མི་འ ོ།།

བོང་ལ་ ེལ་ ེས།།
བ་ གས་ན་ ང་ལ་བཞོན།།
བ་ ང་ ན་གཞོན་ད ད་པ་ལ།།

མི་ གས་ན་ ིམས་འགལ་ ེད།།

ན་པོ་མཁས་ ང་ཡོན་ཏན་མིན།།
བ་ ་ ་རི་ལ་ ིན་ ང་།།
བ་མོ་ད ར་ཞོ་ད ན་ནས་གསོ།།

བེ ་ ་ ་ ས་ལ་ ས།།

བ་ཆེ་འ ིས་དང་བེ ་ ང་འ ིས་རེད།།

བག་མ་ ་ཐོག་ནས་ ང་།།
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ག ་ ང་མགོ་ཐོག་ནས་ ང་།།

་མོ་ ེན་པ་མིན་ན་ ིང་ན་དགའ།།

བན་ ་ཚ ་རིང་ན་ལོ་ག མ་དང་།།

་ ག་རང་གི་ ་ ག་མཛ ས།།

ེན་ ོ་ ར་ ང་ན་ཞག་ག མ།།

མེ་ཏོག་གཞན་ ི་མེ་ཏོག་མཛ ས།།
་མོ་འ ོར་མོའ ་མིག་ ལ་ །།

བན་ཆོས་ཡོད་ ིས་ ོམ་ཐོག་པའི་ ས།།

མི་ ལ་འ ོར་མ་ ིན་འ ོར་པོ་ ིན།།

དཔོན་ཆོས་ ལ་ཡིན་ཡང་ ་ཐབས་
དབེན།།

་ ེས་པ་ལ་མིང་།།
ཆང་འ ེན་པ་ལ་གཏམ།།

བར་པས་རང་མགོ་མ་ཐོན།།
ཐ་མ་བ ོལ་བཤིག་མ་ཤེས།།

་དཔའ་བོ་ ོག་ ལ་ནང་ ་ཡོད།།
མཚ ན་ ོ་པོ་ཀོ་ བས་ནང་ལ་ཡོད།།

བལ་ ི་ཉག་ ་ཡང་།།
ཐག་པ་བ ིམས་ན་སེང་གེ་འཆིང་།།

་མོས་མ་ལོ་ཐོབ་ན་ ང་ལ་འ མས།།
་ཡིས་ཕ་ལོ་ཐོབ་ན་ ལ་ས་འཛ ན།།

བལ་པོས་ ོ་ ང་ཟ་ ས།།
་ཕ་དང་མཉམ་ན་ ོགས་པོའ ་ ལ།།

་ ེས་ནས་མིང་དང་།།
ལས་བ བས་ནས་གཏམ།།

་མོ་རང་ ལ་ ་ལོག་པར།།
གཟའ་དང་ ར་མ།།

་མེད་ ང་མོས་ ོད་ ིས་ ེད།།
དཔོན་མེད་ ང་ ིམས་ག ག་ ་མོས་

་ ོན་པ་མིན་ན་འ བ་ན་དགའ།།

ེད།།
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་མ་ ེས་གོང་ལ།།
་རང་ཡག་དང་ཞིང་མི་ལེགས།།
་བཟང་ན་དཔའ་བོ་གཅིག་གིས་ཆོག
ཆང་བཟང་ན་དཀར་ཡོལ་གང་གིས་

མནའ་མའི་ ་ ིག
་ཕ་བདག་དང་།།
་མོ་མ་བདག

ཆོག
་ངན་པས་ཕ་མའི་འདས་ཚ ས་མི་ཤེས།།
ཕ་མ་ངན་པས་ འི་ ེས་ལོ་མི་ཤེས།།
་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ཞིང་ཁམས་བདེ།།
་གོམ་པ་ཅན་ལ་ས་གཞི་བདེ།།

་རམ་ཆག་ ང་།།
ེར་ཁ་འ ིགས་པ།།
་ ེས་པ་དང་ ས་ངན་པ་འགབ་
མ ངས།།

་ང་ ལ་ཅན་ ི་ ལ་པ་ལ།།
་ལོན་མེད་ན་ ག་པོ་ཡིན།།
ིས་ཡོན་ཏན་གཉིས་ ི་ ་མ་ཆགས།།
་མོས་མིག་ལོང་དང་།།

་ཤི་ཕ་མ་མཉམ་ ག

མནའ་མས་ག ས་རིལ།།
་མ་ ེས་གོང་ལ་མིང་འདོགས་ ་ཞོག
་མོ་ ོ་སར་ཨ་མས་མི་ཕན།།

་ ེས་ནས་མིང་བཏགས་ཆོག

་མོ་ ིད་ས་ཨ་མའི་ལོ་ ས།།

་མོ་མཆོར་མོའ ་མིག་ ལ་ །།
མི་ ང་པོ་མ་ ིན་མཆོར་པོ་ ིན།།
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ཁང་ཐོག་ལ་ ་ངན་ ིས་ཁེངས།།
་དཔའ་བོའ ་ བ་ལ་ད ང་ཞིག་
དགོས།།
དེ་མེད་ན་གཅིག་ཤི་ ན་ ོགས་རེད།།
་མོ་ཤ་ ལ་གཉིས་དེས།།
གས་ཟོག་མི་ཡོང་།།

ད་མེད་ ི་ ་བར་ ་མི་མང་།།
དེ་ལས་མང་ན་ ་བ་ཉེས།།
བོང་ ་འ ་བའི་ ེན་པ།།
ང་པོ་ཡིན་ ོམ་ ང་ཐལ་ཤོར།།

་ངར་ཐོག་ལ་ ་བཅག
་མོ་ངར་ཐོག་ལ་ག ་བཅག

བོང་ འི་མགོ་ལ་གསེར་ཏོག་བ བ་ན།།
ང་པའི་ ོད་ ད་ ད་ངན་བ ངས།།

་མོའ ་ ིད་ ག་ཨ་མ།།
ང་བས་མེ་ཏོག་འཚ ལ་བ་ལས།།
་ག མ་ ེས་པའི་ཨ་མར་ཡང་།།

མེ་ཏོག་གིས་ནི་ ང་བ་ཡིན།།

ིང་གཏམ་ཤོད་པ་མ་གནང་།།
བེ་རེས་འཇང་དང་ཀོང་པོས་བེ་རེ་
་མོ་གར་འ ོ་ཨ་མས་མི་གཏོང་།།

བ ལ།།

ད་མེད་ ི་བ ེ་ ང་ཞག་ག མ།།

བེད་ ོད་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དེ།།

་གསར་ ི་མ ོགས་མ ོགས་ཞག་

འ ས་ཟོས་སེང་གེའི་རོ་དང་འ །།

ག མ།།
བོང་ ་ལ་ཉལ་ གས་བཅོ་བ ད་ཡོད་
ད་མེད་ ི་ཁ་ལ་ཉན་ན།།

ན།།
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ཚ ང་པ་ལ་ ོང་ གས་བ ་ད ་ཡོད།།
བོང་ ས་ག གས་པས་ཡག་ ང་།།
བེ ་མི་ ེ་བའི་བ་དེ།།

་ཕོའ ་ ང་ལ་འ ོལ་སོང་།།

གསོས་པ་ལས་བཟས་ན་དགའ།།
བོང་ འི་བཀོད་པ་གཡག་ལ་མི་འ ོ།།
བེ ་ལ་ ང་ཆེན་ ི་ཁལ།།

ཤིང་གི་གསོར་བ་ཤིང་ལ་མི་འ ོ།།

བེ ་གདང་ལ་བཏགས་ན།།

བོང་ ་ ོན་དང་།།

ེ་ཤེད་ ་ཆེ་མཐོང་ཡོང་།།

ས་ཐལ་ ེས།།

བོང་ ་བ ངས་པའི་དགའ་ཚ ར་མེད་

བོང་ ་བོང་ ་མ་ཟེར་ ག་ ང་ ེལ་ ི་

པར།།

ཨ་ཕ།།

ག ་ ་བཀོག་པའི་ཡ་ལ།།

ང་གོག་ ང་གོག་མ་ཟེར་ ང་དཀར་
མཛ ་ཡི་ཨ་ཕ།།

བོང་ ་རང་ལ་འཁེལ་ན།།
འ ོས་ ་ལས་མ ོགས།།

་བའི་ ལ་པོ་ཐབས།།
ད་པའི་ ལ་པོ་འ གས།།

བོང་ ་གང་འ ོ་ད གས་པས་མི་
གཏོང་།།
་པོ་གང་འ ོ་ བ་ ིས་མི་གཏོང་།།

་བ་ཐབས་ཟད་དང་།།
ད་པ་འ གས་ཟད་ ་མི་འ ར་བ།།
་བ ་ ང་ལ་བ །།
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མི་བ ་དཔོན་ལ་བ །།
་དཀར་དཀར་ཡང་མ ག་མ་ནག

དོད།།
བོང་ ་ ག་པ་རང་ ག་རེད།།

དོམ་ ེད་ནག་ ང་ ང་ཁོག་དཀར།།
བོང་ ས་གཡག་མི་ ག
བོང་ ་ལ་དཔེ་བ ས་ནས་ ་འ ི་བ།།
བོང་ ར་ལབ་དོང་ ེད་པ་ ར།།
བོང་ ་རང་གིས་བཞོན་ནས་བོང་ ་
འཚ ལ་བ།།
བོང་ ས་མ་ ིན་འ ང་ལམ་མང་།།

བོར་ས་ལ་ཤོད་དབང་།།
གས་ཟ་མ་ལ་ ་དབང་།།

བོང་ འི་ཨམ་ཅོག་ལ་གསེར་ ག་པ།།
་ ་ ིན་ ི་ ེར་མོ་དེ།།
བོང་ ་ལགས་དང་ ག་པ།།

བ བ་ཚར་ན་ ོད་ ི་མིན།།

ེ་བ་ཡར་འ ོ་ཡིན་པ།།
་ ་མ་གང་འ ོ་ ི་མའི་ལམ།།
བོང་ ་འ གས་ཐོག་ ་བཏང་ན།།
ལངས་དགོས་ མ་ཡང་འ ེད་ནས་

་ཚང་མགོ་ ིང་བ ོགས་ན།།

འ ེལ།།

་ ོང་མི་ཆག་ག་ལ་ ིད།།

བོང་ ས་གཟིག་ གས་ ོན་ ང་།།

་བ་གང་ཡང་བབ་དང་བ ན།།

ཨམ་ཅོག་མངོན་གསལ་གཞན་ལས་

བབ་དང་བ ན་ན་འ ོད་སེམས་མེད།།
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་བ་བཟང་པོ་མ་འ བ་གོང་།།
བར་ཆད་མང་པོ་བ ད་མར་ཡོང་།།
་དང་ ་གེ་ ོམ།།
ནམ་དང་ཉི་མ་ ོམ།།
་དེ་བསད་ནས་ ོ་ང་འདོན་པ།།

ཕ་ ེ་ ་རབས།།
མདའ་ ེ་ ོ་རབས།།
ཕ་མ་དང་ ་ །།
དགེ་ ན་དང་དགེ་ ག
ཕ་ ད་ ་ལ་མ་ ིད་ན།།
རི་བོང་ཤོ་ཏོ་ག་ནས་ཡོང་།།

་མོ་མཛ ས་པོས་ ོ་ང་མི་གཏོང་།།
་མོ་མཛ ས་པོས་ལས་ཀ་མི་ ེད།།
ཕ་ ལ་ནོར་ ་མཐོང་ ས།།
་ཕོ་ངར་ ད་འཚ ར་ ས།།

ེད་ལས་ང་རང་ ན་པ།།

ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བ ངས་ གས།།
ཕ་མ་ ན་མཆེད་ཟེར་བ་དེ།།

ཕ་མ་ ་ ད་གཅིག་ལ།།

ད ིལ་འཁོར་གཅིག་གི་ ་ཚ གས་ཡིན།།

བསོད་ནམས་མི་འ ་ཁག་ཁག

ཕ་མ་བཟང་པོའ ་ ་ཚ།།

ཕ་མ་ཤི་ན་ ་མི་འཚར།།

དགེ་ ན་དང་དགེ་ ག
ཕ་ ས་ན་ ག་ ི་དང་།།
ཕ་གཏམ་ ་ལ་འཇགས།།

མ་ ས་ན་ ་ ི།།

ཕ་ ལ་ ས་འཛ ན།།
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ཕ་ཉེས་ཕ་དང་ ་ཉེས་ །།

ར་རིའི་ ེ་པོ་མེད་པ།།

ཕ་བསད་ ་ཡི་ལབ་ །།
ཕ་མ་ཡོད་ ས་ ་མེད།།
ཕ་ཡིན་པ་དངོས་གསལ།།
་ཡིན་པ་ར་འ ོད།།

་ཡོད་ ས་ཕ་མེད།།
གཉིས་ཀ་ཡོད་ ས།།
ིང་པོ་མེད།།

ཕ་བཟང་པོའ ་ད ལ་ ག་དེ།།
་ངན་པས་ཇ་ ག་ ེད།།

ཕ་ ལ་ ས་འཛ ན།།
མདའ་ ལ་ ོས་འཛ ན།།

ཕ་ལས་ ་ ིག
ཚ་བོ་ལས་ཡང་ཚ་ ིག

ཕ་ ག་པའི་ ་ལ་ ག་ ་མེད།།

ཕ་ལ་གོ་གནས་མེད་པར།།

མཛ ་ ང་དཀར་པ་ཕ་ ང་གོག་རེད།།

་ལ་ འོ་ཡས།།
ཕ་ ག་ཤིང་ ག་མ་ལ།།
ཕ་ ་བོའ ་གནའ་གཏམ་དེ།།

་ཙ ན་ ོན་བཟང་།།

་ཚ་བོའ ་ ་ལ་འཇགས།།
ཕ་མ་མེད་པའི་ ་ ག
ཕ་རི་ལ་ ིན་ནས་ ག་དང་དོམ་བསད།།

མགོ་འ ེན་མེད་པའི་འབངས་མི།།

ི་ ོན་མེ་ལ་ ད་ནས་ ་བ་ ངས་པ་
འ བ་འ བ།།

ཕ་ཙ ན་ ོང་པོ་ལ།།
་ ་ཤིང་འོམ་ །།

ཕ་རིའི་ ི་བ་མེད་པ།།
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ཕ་མའི་ མས་བ ེ་དེ།།

ཕ་ ་ ི་ ོས།།

འཇམ་པོ་མར་ ི་རིལ་ ་ཡིན།།

མ་ ་ ེར་ ོས།།

ཕ་བཟང་ལ་ ་བཟང་།།

ཕ ་མ ་ ོས་ ས་ནས།།

མ་བཟང་ལ་ ད་བཟང་།།
ཕ་བཟང་ཤི་བའི་ ་ངན་སངས་ ས་

་མོ་ ིད་པའི་ལོ་ ས།།
ཕག་ ོད་ཚ ་ཟད་ ལ་པོའ ་ མ་ར།།

ཡོད།།
་ངན་ ེས་པའི་ ་ངན་སངས་ ས་
མེད།།

ཕག་ ི་ ས་ནས་ཟ་ ངས་ཤོར།།
་ ི་ ས་ནས་འ ོ་ ངས་ཤོར།།
ག་ ི་ ས་ནས་ ོད་ ངས་ཤོར།།

ཕ་ ན་ད ་ལ་སོང་ཡང་ ས་པ་གསེར།།
ཕག་པས་བ ས་ན་ཕག་ཚང་གཞལ་ཡང་
ཕ་ ེད་ཨ་ ་དང་།།

ཁང་།།

མ་ ེད་ ་མོ།།
ཕག་པས་གནམ་མཐོང་བ་ ས་གཅིག
ཕ་ ལ་ ོད་ ས་ ་བ ་ཡོད།།
ང་རང་ཡོང་ ས་ ང་ཐང་ཡིན།།

ཕན་མ་ཐོགས་ན།།
ཁ་ནང་སོ་ཡང་འ ད།།

ཕ་ ལ་ ལ་ཡང་།།
ཕ་ ད་མི་ཤོར།།

ཕན་ ན་བ ོད་ན།།
གཉིས་ཀ་གངས་རི་ལས་དཀར།།
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ཕན་ ན་ ད་ན།།
གཉིས་ཀ་སོལ་བ་ལས་ནག །

ཕར་གཡས་ལག་མ་བཏང་ན།།
ར་གཡོན་ལག་མི་གཏོང་།།

ཕར་ལ་འཇོར་མ་ག ས་ན།།
ར་ལ་ས་མི་གོག
།ཕར་བ ས་ ག་པ་དང་།།

ཕར་ ང་གིས་ ་ལམ་ ེད་བཀག་དང་།།
མི་ངན་ ིས་འབངས་ ེ་ ིད་པ།།

ར་བ ས་སེ་ལེ།།
ཕར་སོང་གི་གཏམ་ལ།།
ཕར་ལ་ ་མ་དཀོན་མཆོག་ ས་ན།།

ར་ཡོང་གི་ལན།།

ར་ལ་དོན་དང་ ་བ་འ བ་ བ།།
ཕར་ལ་ ་ལོན་ ོད་དགོས་མེད།།
ཕར་སོང་གི་མི་ལ།།

ར་ལ་ ོ་ཁ་ལེན་དགོས་མེད།།

ར་ཡོང་གི་གཏམ།།
་ཕར་བ བ་ཨ་ར་ ར་ཟིང་།།
ཕར་ཆད་ཁ་ལོ་དང་།།
ར་ཆད་ ོང་པོ།།

་གང་ནས་བ ོ་ ང་།།
མདའ་ ིང་ ་ ོང་།།

ཕར་བསམ་ ་དར་དཀར།།
ར་རེ་བ་ནག་པོ།།

་ ང་ནང་གི་མཛ ག་མགོ།།
ོ་ བ་ ི་ བ་བཤད།།

ཕར་ལ་བ ང་ན་མདའ་ཉན་པ་དང་།།
ར་ལ་བ ག་ན་ག ་ཉན་པ།།

་ ལ་པོའ ་ ལ་ས་མ་བདེ་ན།།
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མདའ་ ང་པོའ ་ཉལ་ས་མི་བདེ།།

་ལ་བསམ་གཏན་ ོམ་ལེ་ལས།།
མདའ་ལ་མི་གཉིས་འ མ་ལེ་དགའ།།

་ཐག་མེད་པ་ མ་གཉིས་ཡོད།།
་མོའ ་ཤེད་ལ་ ་ཐག་མེད།།
ོ་མོའ ་འ ོས་ས་ ་ཐག་མེད།།
་གཡས་པ་ ོག་ ོག་དེ་ ་ལས་ ང་།།

བ་མ་ལ་ ས་མགོ་དང་།།
ཡོལ་བ་ལ་ བ་བ ེས་མ་སོང་བ།།
བ་མའི་འོག་གི་ ་དོང་།།

་མེད་ན་གཡམ་པ་ ོག་དོན་མེད།།
མདའ་ ག་པ་ལང་ལོང་དེ་མཚ ་ལས་
ང་།།

ཕོ་རབ་གཅིག་གི་ ོ་ ེ་ལས།།
ཕོ་འ ིང་ག མ་ ི་ ོས་བ ར་དགའ།།

མཚ ་མེད་ན་ ག་པ་ལང་དོན་མེད།།
ཕོ་ཡ་རབས་མ་རབས་ ོད་པས་ཤེས།།
་ ང་པའི་ ་ཐག་རིང་ ང་དེ།།

ལ་ས་ ོགས་གང་ཡིན་ ད་ ིས་ཤེས།།

མདའ་གཙང་ཆབ་ ོན་མོ་མཐོང་བས་
ཤེས།།
་ ་མ་མི་འ ར་ཨོ་ ན་པ །།
མདའ་ཡོན་བདག་མི་འ ར་ ི་ ོང་ ེ་

ཕོ་ གས་པ་ཅན་ལ་ ེ་ ག་འཁོར།།
མོ་ཤོང་ཡངས་ཅན་ལ་བཟའ་མ ོན་
འཁོར།།

བཙན།།
ཕོ་ཨེ་བ ན་ཁ་ལ་ཚ ག་བཞག
་ལ་དགོན་པ་བཏབ་པ་ལས།།

མཛ ་ཨེ་བཟང་ བ་ལ་ཁལ་བཀལ།།

མདའ་ལ་ཁ་མ ་མེད་ན་བདེ།།
ཕོ་ ོ་གའི་ཁོག་ལ་མདའ་ཤོང་མ ང་
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ཤོང་།།

དམན་ ་ ་མགོ་དེ་བཙ ངས་ ང་མ་
ིན།།

ཕོ་དཔའ་བོ་ཚར་ན་ཆེ་ ང་མེད།།
ཕོ་ལོ་བ ་མན་དེ་ ིས་པ་ཡིན།།

ཕོ་ལོ་བ ད་ ར་ ེབས་ ང་ག ན་
མཁན་དགོས།།

ཕོ་གསར་གཏམ་འདོད་ ེད་མི་ཉན།།
་གསར་ ག་འདོད་ ེད་མི་ཉན།།

ཕོ་ མ་པས་མི་མགོ་གཡོགས་ཁ་ལ།།
ཟས་བ ོས་མ་དེ་ཚ ་ ིན་ལེ་རེད།།

ཕོ་དཔའ་བོའ ་དཔའ་ས་འཛ ན་འདོད་
ན།།
ང་ད ་བོའ ་ད ང་ ར་གཤོག་ བ་

ཕོ་ ་གསོད་ ་ཉིན་ ི་ཉིན།།
མོ་ ོད་ ར་ ་ལོ་ ི་ལོ།།

དགོས།།
ཕོ་ངར་ད ་ལ་དགའ་ན།།
ཕོ་ ོད་ ང་ བ་ལ་ད ང་གཅིག་

ཡོང་ ་དམའ་འབེབས་དང་ཤི་ ས།།

དགོས།།

མོ་གསར་གནས་ལ་དགའ་ན།།

ན་མཚར་ཡང་ཕང་ལ་ ་གཅིག་

ཡོང་ ་ཕ་མའི་ལ་ཡོགས།།

དགོས།།
ཕོ་རོག་ལ་ ་དཀར་ནམ་ ེ།།
ཕོ་ ོད་པོ་རང་གིས་མ་འཇོན་ན།།
མཚ ན་ ོ་པོ་ད ་བོའ ་ལག་ཆ་རེད།།

ཕོ་རང་གིས་འཇོན་ན་འཇོན་རན་རེད།།

ཕོ་ ་ ་མགོ་དེ་བཙལ་ ང་མ་ ེད།།

ཕོ་རབ་ ོ་གཅིག་བ ེ་ ས་དེར།།
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ནམ་ལངས་ཉི་མ་ཤར་བ་འ །།
མི་ཡང་གསལ་ལ་རང་ཡང་གསལ།།

ཕོ་ལ་ངར་ ་མེད་ན།།
གཟན་ ི་ ལ་པ་རེད།།

ཕོ་འ ིང་ ོ་གཅིག་བ ེ་ ས་དེར།།
སོ་གཉིས་ལམ་ ་ ེབས་པ་འ །།
འ ོ་ཐག་འ ག་ཐག་གཉིས་ཀ་ཆོད།།

ཕོ་ལ་ངར་ཤ་ཡོན་ན།།
ག་ལ་ཨི་ ང་ གས།།

ཕོ་ཐ་ ོ་གཅིག་བ ེ་ ས་དེར།།

ཕོ་ ས་ཚ ད་ཟིན་ན་དཔའ་བོ་དང་།།

ལོང་བས་ལོང་བ་ ིད་པ་འ །།

ན་མཚར་ཚ ད་ཟིན་ན་མཛངས་མ་

ལོང་བ་མཐའ་ལ་འཕངས་པ་འ །།

ཡིན།།

ཕོ་ལོ་ ་ག མ་བཅོ་ ་ནས།།

ཕོ་ ིང་མེད་ ས་ལ་མཚ ན་ཆས་བ ོར།།

་འོལ་བའི་ཁ་ལོ་བ ར།།

ད ་ ང་ན་རང་ ོག་ ོན་ལ་བ ལ།།

མོ་ལོ་ ག་ག མ་བཅོ་བ ད་ནས།།
བཞོན་འོ་མའི་ཚ་ ང་འ ེད།།

ཕོ་ལ་ ོད་ཞན་ཡོད་ ང་།།
ོག་ལ་ ོམ་ ་མེད།།

ཕོ་རོག་ཤ་འདོད་ཤ་ཡིས་བ ན།།
་ཀ་ཚ ལ་འདོད་ཤ་ཡིས་བ ན།།
མཆིལ་པ་ནས་འདོད་ནས་ ིས་བ ན།།
ཕོ་གསར་ ི་ངར་དེ་ ིམ་ངར་རེད།།
ོ་ད ག་པ་གཉིས་ ི་ ན་འ ེན་ཡིན།།

ཕོ་ ོད་འ ོ་ ་ ོད་ན།།
ིན་པོའ ་ ོ་ ར་ ེབས།།
ཕོ་རབ་གཏམ་ ིས་བ །
ཕོ་འ ིང་ ་ཡིས་བ །།
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ཕོ་ཐ་ཟས་ ིས་བ །།
ཕོ་རབ་ ི་གཏམ་དེ་མཁོ་ ས་བཤད།།

ིད།།
ཕོ་ཟས་ལ་མི་ མ་ལས་ལ་ མ།།

ཕོ་འ ིང་གི་གཏམ་དེ་ ི་ ས་བཤད།།
ཕོ་ཐ་མའི་གཏམ་དེ་ བ་ ་བཤད།།

ཕོ་ཟད་མོ་ལ་ ག
ལག་ཟད་ད ང་ལ་ ག

ཕོ་ ན་ཤོར་ ་པས་མི་དག
ཕོ་ ར་མ་དཔའ་གཏམ་མང་།།
ཕོ་རབ་ ོད་ ་ ེ་ ས།།

ི་ངར་མེད་ཁ་ ་མང་།།

ཕོ་འ ིང་ ོད་ ་རང་ ས།།
ཕོ་ཐ་ ོད་ ་ཁ་ཕོར།།

ཕོ་རོག་ཏོང་ཏོང་ཟེར་ཡང་།།
ལ་ འི་གནོང་འ ོད་མེད་དོ།།

ཕོ་རང་འགོ་ཐོན་ནས་གཞན་འགོ་

ཕོ་བཟས་ནས་མི་ ང་ཉལ་ནས་ ང་།།

འ ེན།།
ཕོ་འཆོལ་པོའ ་ ས་ལ་ ་ ་མེད།།
ཕོ་རང་གི་ ས་ན་ ས་ལེ་ཡིན།།

ཕ་ ིམ་གཡག་ ་གོག་པོ་འ །།

་གཡག་ ས་འ ོགས་ན་འ ོགས་ལེ་
ཡིན།།

ཕོ་ཁ་ཆད་དང་།།
་ ན་ ོག

ཕོ་གེ་སར་ ལ་པོ་ ས་ག གས་པ་
དང་།།
ན་ཤིང་ ང་འ ོག་མོ་གོ་ལོག་པ་ཡོང་

ཕོ་རོག་མི་འཇོག་ ་འ ེ་དང་།།
འཇག་མ་མི་འཇོག་ ང་ །།
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་བ ་ ག་ ང་ ང་དག་མེད།།
ཕོ་རོག་དམར་དད་ཆེ་ཡང་།།
མ་ཚལ་དམར་པོ་མི་ཟ།།

ཕོ་ ས་མེད་ལ་འ ོ་བ་ལ།།
་གཅིག་ལ་ ན་ ་བཅོ་བ ད་དགོས།།

ཕོ་ ང་ ར་འ ་བ་ཞིག་དང་།།
དམན་ ་ ིང་འ ་བ་ཞིག་དགོས།།

ཕོ་མོ་འ ོང་གི་འཚ ་ཤ་ལ།།
འཚ ས་ལོང་ ང་ལོང་གཉིས་ཀ་ཡོད།།

ཕོ་ ོ་གས་ ་ ས་དགོད་བཞིན་བ །།
དམན་ ་མོས་ ་ ས་ ་བཞིན་བ །།

ཕོ་ ོད་ ག་དཀར་ལ་ ལ་ས་མེད།།
མོ་ ོད་འ ག་པ་ལ་འདེད་ས་མེད།།

ཕོ་ ོད་པ་ལས་གཉིད་ ིད་པ་དགའ།།
ཕོ་རོག་ གས་པས་ ེར་བ་བདེན་
ཕོ་རབ་ ིས་ཟས་དེ་མཉམ་ཟ་མཉམ་

དོགས་མེད།།

འ ང་།།

ངང་པ་ ས་ ེར་བ་བདེན་དོགས་མེད།།

ཕོ་ཉལ་ གས་ན་ད ་མགོ་ཤོར།།

ག་འཚལ་ཁར་ད ་བ བས།།

མོ་ཉལ་ གས་ན་ལས་མགོ་ཤོར།།

ོ་ཟ་ཁར་མིད་པ་འ ས།།

ཕོ་ ོ་གའི་གཏམ་ལ་འ ར་བ་མེད།།

ི་ལ་དར་དང་གོས་ཆེན་བ མ།།

འ ར་བ་བཏང་ན་ཕོ་ ོ་ག་མ་རེད།།
ཕོ་རབ་ ི་ཁོག་ནང་ །།

ནང་ལ་ ་ལོན་ བ་ ལ།།
ི་པ ་དཀར་པོའ ་ ་མ་ཞིག་པར།།
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ནང་ཅོ་ག་ ོ་མོའ ་ཚང་འཐོར་བ་དགོས།།

ནང་ མ་པ་དགའ།།

ི་ད ་ལས་ནང་ད ་ ག
ི་ཆར་པའི་ཆར་ཐག་ཆོད་ ང་།།
ི་ལ་ཞབས་ ོ་ ག་པ་ལ།།

ནང་ཐིགས་པའི་ཐིགས་ཐག་མ་ཆོད།།

ནང་ ་ ང་ ་འ ིག་པོ་དགོས།།
ི་ ་ ས་སོ་སོར།།
ི་ལ་མཛ ས་པོ་དང་།།

ནང་ གས་སེམས་གཅིག་པ།།

ནང་ལ་བ ེ་ ང་དགོས།།
ི་པ་ནང་པ་ བས་འ ོས་འ ེད།།
ི་གོས་ ིས་མ་ཆོག་ ང་པོ་འ །།
ནང་ཟས་ ིས་མ་ཆོད་ནད་པ་འ །།

ི་ ིག་ནང་ ོང་ཤོག་ འི་ ག

ི་ ོ་ ིག་ཞིག་ ང་།།

ི་དེ་གོས་ཆེན་ མ་ ག

ནང་ཆོས་ ིག་མི་ཞིག

ནང་དེ་ ག་ འི་ མ་པ།།

ི་ ས་པོ་བདེ་ན་ངོ་མ་མིན།།
ནང་སེམས་པ་བདེ་ན་ངོ་མ་ཡིན།།
ི་ ར་ ་གཡང་མོ་ ་གཅིག་ལ།།
ནང་ ར་ ་མ་རེར་ ་རེ་རེད།།
ི་ ིག་པ་ལས།།

ི་ལ་མཛ ས་པོ་ ས་ ང་།།
ནང་ ་ མ་པ་དཀོན་པ།།
ི་ལ་གཞོམ་དང་།།
ནང་ལ་གས་པ་མེད།།
ི་ཐག་ ང་བའི་མི་དང་།།
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ང་ཟད་དགའ་ཡང་མ་འ ོགས།།
ིའི་ གས་རི་དང་།།
ི་ལ་སོང་ན་ཕ་དང་།།

ནང་གི་ནོར་ །།

ནང་ལ་བ ད་ན་མ།།
ིའི་ཆར་པ་ལས།།
ི་ནང་གཉིས་འཇོན།།
ི་ གས་རིས་བ ོར་ ང་།།
ནང་ ོ་ཡིས་མི་བ ོར།།
ི་ གས་རིས་ ོར་ ོར།།

ནང་གི་ཐིགས་པ་ ག
ིའི་ཤ་མ་རེད།།
ནང་གི་ཚ ལ་ ་རེད།།
ིན་པ་འ ལ་ལ་ཕན་པ་དགོས།།

ནང་ ོ་མ ན་པ་དགོས།།
ི་མ་གང་ ེདད་ ་དང་།།
ད་ ་གང་ཡོང་ ོན་མའི་འ ས་ །།
ི་འཇམ་ལ་ནང་ བ་པ་ ོད་པའི་ངང་
ལ།།

ིན་པ་ ང་ན་ ་སངས་ ས།།
བ ད་པ་ ང་ན་རི་བོ་སངས་ ས།།
ིན་ ིན་ ིས་ལམ་ ང་།།
བཟས་བཟས་ ིས་ཁ་གཉོག

ི་ ད་དང་ཆ་ གས་ཉེས་ན་ཡང་།།
ནང་སེམས་པ་དེ་བཞིན་ཉེས་དོགས་
མེད།།
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