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༄།   །འབམ་གི་བསས་དོན་སིང་པོ་ལོ་རས་དང་བཅས་བཞགས་སོ།།  ࿉
࿇
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༄།  །ར་གར་སད་ད།  ཤ་ཏ་ས་ཧ་སི་ཀ་པཛ་པ་ར་མི་ཏ།  བདོ་སད་ད།  ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པ་སོང་ཕག་བར་པའི་དོན་
མ་ནོར་བར་བསས་པ།  ཐམས་ཅད་བསེད་པའི་ཡམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།  འདི་སད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དས་གཅིག་ན།  བཅོམ་
ལན་འདས་རལ་པོའི་ཁབ་ཀི་རི་བ་རོད་ཕང་པོའི་རི་ལ་དགེ་སོང་ལ་སོང་གི་དགེ་འདན་ཆེན་པོ་རབ་ཏ་མང་པོ་དང་།  བང་ཆབ་སེམས་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རབ་ཏ་མང་པོ་དག་དང་ཐབས་ཅིག་སེ།  ཐམས་ཅད་ཀང་དག་བཅོམ་པ།  ཟག་པ་ཟད་པ།  ཉོན་མོངས་
པ་མེད་པ།  དབང་ད་གར་པ།  སེམས་ཤིན་ཏ་རམ་པར་གོལ་བ།  ཤེས་རབ་ཤིན་ཏ་རམ་པར་གོལ་བ།  ཅང་ཤེས་པ།  གང་པོ་ཆེན་
པོ་བ་བ་བས་པ།  བདེ་པ་བས་པ།  ཁར་བོར་བ།  བདག་གི་དོན་རེས་ས་བ།  སིད་པ་ཀན་ཏ་སོར་བ་ཡོངས་ས་ཟད་པ།  བཀའ་ཡང་
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  གཉིས།   

༄།  །དག་པ།  སེམས་ཤིན་ཏ་རམ་པར་གོལ་བའི་བང་ཆབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རམས་དང་།  འཕགས་པ་སན་
རས་གཟིགས་དབང་ཕག་དང་།  རབ་འབོར་དང་།  ཀན་དགའ་བོ་དང་།  ཚེ་དང་ལན་པ་རམས་དང་།  དགེ་སོང་གི་དགེ་འདན་ཆེན་
པོ་རམས་དང་།  ལ་དང་མི་དང་།  ལ་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་རམས་ཀིས་བཅོམ་ལན་འདས་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རས་ཤཀ་ཐབ་པ་ལ་འོད་ཟེར་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བར་སོང་དག་ཅ་འཕོ་
བར་གཟིགས་ཤིང་།  མཚན་བཟང་པོ་སམ་ཅ་ར་གཉིས་དང་།  དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརད་ཅས་རབ་ཏ་བརན་པ་མངོན་པར་སང་བར་
གར་ཏོ།  དེ་ནས་ཚེ་དང་ལན་པ་རམས་ཀིས་བཅོམ་ལན་འདས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པའི་རམ་གངས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་
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༄།  །སིབས་ཏེ་ཕལ་བ་དང་།  བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལན་པ་རམས་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སལ་ཏོ།  འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕག་དང་།  ཚེ་
དང་ལན་པ་རམས་དང་།  རབ་འབོར་དང་།  ཀན་དགའ་བོ་དང་།  བང་ཆབ་སེམས་དང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རམས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པ་ལས་ངེས་པར་འབང་
བ་དེ་བཞིན་ད་ཁེད་རམས་སོབས་པར་བོས་ཤིག་ཡལ་དག་དང་།  ཕང་པོ་ལའོ།  གཟགས་དང་།  ཚོར་བ་དང་།  འད་ཤེས་དང་།  འད་བེད་དང་།  རམ་པར་ཤེས་པའོ། 
ས་ེམཆེད་བཅ་གཉིས་ལས་དབང་པོ་དག་གོ  །མིག་དང་།  ར་བ་དང་།  ས་དང་།  ལེ་དང་།  ལས་དང་།  ངག་དང་།  ཡིད་དང་།  གཟགས་དང་།  ས་དང་།  དི་དང་། 
རོ་དང་།  རེག་བ་དང་།  ཆོས་སོ།  །རམ་པར་ཤེས་པའི་དོན་ནི།  མིག་གི་རམ་པར་ཤེས་པ་དང་།  ར་བའི་རམ་པར་ཤེས་པ་དང་།  སའི་རམ་པར་ཤེས་པ་དང་།  ལེའི་
རམ་པར་ཤེས་པ་དང་།  ལས་ཀི་རམ་པར་ཤེས་པ་དང་།  ཡིད་ཀི་རམ་པར་ཤེས་པའོ།  །འདས་ཏེ་རེག་པའི་དོན་ནི།  མིག་གི་འདས་ཏེ་རེག་པ་དང་།  ར་བའི་འདས་ཏེ་
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  གསམ།

༄།  །རེག་པ་དང་།  སའི་འདས་ཏེ་རེག་པ་དང་།  ལེའི་འདས་ཏེ་རེག་པ་དང་།  ལས་ཀི་འདས་ཏེ་རེག་པ་དང་།  ཡིད་ཀི་འདས་
ཏེ་རེག་པའོ།  རེག་པའི་རེན་གིས་ཚོར་བའི་དོན་ནི།  མིག་གི་འདས་ཏེ་རེག་པའི་རེན་གིས་ཚོར་བ་དང་།  ར་བའི་འདས་ཏེ་རེག་པའི་
རེན་གིས་ཚོར་བ་དང་།  སའི་འདས་ཏེ་རེག་པའི་རེན་གིས་ཚོར་བ་དང་།  ལེའི་འདས་ཏེ་རེག་པའི་རེན་གིས་ཚོར་བ་དང་།  ལས་ཀི་
འདས་ཏེ་རེག་པའི་རེན་གིས་ཚོར་བ་དང་།  ཡདི་ཀི་འདས་ཏེ་རེག་པའི་རེན་གིས་ཚོར་བའོ།  ཁམས་དག་གི་དོན་ནི།  སའི་ཁམས་
དང་།  ཆའི་ཁམས་དང་།  མེའི་ཁམས་དང་།  རང་གི་ཁམས་དང་།  ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་།  རམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སོ། 
རེན་ཅིང་འབེལ་འབང་བཅ་གཉིས་ཀི་དོན་ནི།  མ་རིག་པ་དང་།  འད་བེད་དང་།  རམ་པར་ཤེས་པ་དང་།  མིང་དང་།  གཟགས་
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༄།  །དང་།  ས་ེམཆེད་དག་དང་།  རེག་པ་དང་།  ཚོར་བ་དང་།  སེད་པ་དང་།  ལེན་པ་དང་།  སིད་པ་དང་།  ས་ེབ་དང་།  ར་ཤིའོ།  བེད་པ་པོའི་སེ་མཆེད་བཅ་
གཉིས་ཀི་དོན་ནི།  བདག་དང་།  སེམས་ཅན་དང་།  སོག་དང་།  འགོ་བ་དང་།  གསོ་བ་དང་།  སསེ་བ་དང་།  གང་ཟག་དང་།  ཤེད་ཅན་དང་།  ཤེད་བདག་དང་། 
བདེ་པ་པོ་དང་།  ཚོར་བ་པོ་དང་།  ཤེས་པ་པོ་དང་།  མཐོང་བ་པོ་རམས་སོ།  །འདོད་ཁམས་ཀི་ལའི་རིགས་རམས་ཡོད་དོ།  །རལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ། 
སམ་ཅ་ར་གསམ་པའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  མཚེ་མའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  དགའ་ལན་གི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  འཕལ་དགའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  གཞན་འཕལ་དབང་བེད་
ཀི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  གཟགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅ་བདན་གི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  ཚངས་རིས་ཀི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །ཚངས་ལ་ཉེ་ཕན་གི་ལ་རམས་ཡོད་དོ། 
ཚངས་པ་ཀན་འཁོར་གི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །ཚངས་ཆེན་གི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །ཚངས་ལ་ཉེ་ཆེན་གི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །སང་བའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །ཆ་སང་གི་ལ་
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  བཞི།

༄།  །རམས་ཡོད་དོ།  །ཚད་མེད་སང་བའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །ཀན་སང་གི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  དགེ་བའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ། 
ཆང་དགེའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །ཚད་མེད་དགེ་བའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །དགེ་རས་ཀི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །ཆེ་བའི་ལ་རམས་ཡོད་
དོ།  །ཆང་ཆེའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །ཚད་མེད་ཆེ་བའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །འབས་བ་ཆེ་བའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །མི་ཆེ་བའི་ལ་
རམས་ཡོད་དོ།  །མི་གདང་བའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །ཤིན་ཏ་མཐོང་བའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །ག་སོམ་སང་བའི་ལ་རམས་ཡོད་
དོ།  །འོག་མིན་གི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །གཟགས་མེད་སེ་མཆེད་མ་བཞིའི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་
ཀི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །རམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །ཅང་ཟད་མེད་པའི་སེ་མཆེད་ཀི་ལ་རམས་ཡོད་དོ། 
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༄།  །འད་ཤེས་མེད་མིན་སེ་མཆེད་ཀི་ལ་རམས་ཡོད་དོ།  །རམ་པར་དག་པ་བསེན་པ་ནི།  །གཟགས་རམ་པར་དག་པ།  །གཟགས་རམ་པར་དག་པས།  །ཚོར་བ་
རམ་པར་དག་པ།  །ཚོར་བ་རམ་པར་དག་པས།  །འད་ཤེས་རམ་པར་དག་པ།  །འད་ཤེས་རམ་པར་དག་པས།  །འད་བེད་རམ་པར་དག་པ།  །འད་བེད་རམ་པར་དག་
པས།  །རམ་པར་ཤེས་པ་རམ་པར་དག་པ།  །རམ་པར་ཤེས་པ་རམ་པར་དག་པས།  །མིག་རམ་པར་དག་པ།  མིག་རམ་པར་དག་པས།  །ར་བ་རམ་པར་དག་པ།  །ར་
བ་རམ་པར་དག་པས།  །ས་རམ་པར་དག་པ།  ས་རམ་པར་དག་པས།  །ལེ་རམ་པར་དག་པ།  །ལེ་རམ་པར་དག་པས།  །ལས་རམ་པར་དག་པ།  །ལས་རམ་པར་
དག་པས།  །ཡིད་རམ་པར་དག་པ།  །ཡིད་རམ་པར་དག་པས།  །རམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་བར་རམ་པར་དག་པ་སེ།  །དེ་ལར་ཡིད་རམ་པར་དག་པ་
དང་།  །རམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་བར་རམ་པར་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་ས་མེད་དེ་གཉིས་ས་བར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ།  །གཟགས་ཡོངས་ས་དག་
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ལ།

༄།  །པ།  །གཟགས་ཡོངས་ས་དག་པས།  །ཚོར་བ་ཡོངས་ས་དག་པ།  །ཚོར་བ་ཡོངས་ས་དག་པས།  །འད་ཤེས་ཡོངས་ས་
དག་པ།  །འད་ཤེས་ཡོངས་ས་དག་པས།  །འད་བེད་ཡོངས་ས་དག་པ།  །འད་བེད་ཡོངས་ས་དག་པས།  །རམ་པར་ཤེས་པ་
ཡོངས་ས་དག་པ།  །རམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་ས་དག་པས།  །མིག་ཡོངས་ས་དག་པ།  །མིག་ཡོངས་ས་དག་པས།  །ར་བ་ཡོངས་
ས་དག་པ།  །ར་བ་ཡོངས་ས་དག་པས།  །ས་ཡོངས་ས་དག་པ།  །ས་ཡོངས་ས་དག་པས།  །ལེ་ཡོངས་ས་དག་པ།  །ལེ་ཡངོས་ས་
དག་པས།  །ལས་ཡོངས་ས་དག་པ།  །ལས་ཡོངས་ས་དག་པས།  །ཡིད་ཡོངས་ས་དག་པ།  །ཡིད་ཡོངས་ས་དག་པས།  །རམ་
པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་བར་ཡོངས་ས་དག་པ་སེ།  །དེ་ལར་ཡིད་ཡོངས་ས་དག་པ་དང་།  །རམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་
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༄།  །ཀི་བར་ཡོངས་ས་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་ས་མེད་དོ་གཉིས་ས་བར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ།  །འདི་ལ་སེ།  །སིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པ་དང་།  །ཚལ་
ཁིམས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པ་དང་།  །བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པ་དང་།  །བརོན་འགས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པ་དང་།  །བསམ་གཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པ་དང་།  །ཤེས་རབ་
ཀི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པ་དང་།  །ནང་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །ཕི་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །ཕི་ནང་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །སོང་པ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །ཆེན་པོ་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །དོན་
དམ་པ་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །འདས་བས་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །འདས་མ་བས་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །མཐའ་ལས་འདས་པ་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་སོང་
པ་ཉིད་དང་།  །དོར་བ་མེད་པ་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །རང་བཞིན་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །རང་གི་མཚན་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །མི་
དམིགས་པ་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །དངོས་པོ་མེད་པ་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །ངོ་བོ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །དན་པ་ཉེ་བར་
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  དག།

༄།  །བཞག་པ་བཞི་དང་།  །ཡང་དག་པ་སོང་བ་བཞི་དང་།  །ར་འཕལ་གི་རང་པ་བཞི་དང་།  །དབང་པོ་ལ་དང་།  །སབོས་ལ་
དང་།  །བང་ཆབ་ཀི་ཡན་ལག་བདན་དང་།  །འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརད་པ་དང་།  །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་།  །
བསམ་གཏན་བཞི་དང་།  །ཚད་མེད་བཞི་དང་།  །གཟགས་མེད་པའི་སོམས་པར་འཇག་པ་བཞི་དང་།  །རམ་པར་ཐར་པ་བརད་
དང་།  །མཐར་གིས་གནས་པའི་སོམས་པར་འཇག་པ་དག་དང་།  །རམ་པར་ཐར་པའི་སོ་སོང་པ་ཉིད་དང་།  །མཚན་མ་མེད་པ་དང་། 
།སོན་པ་མེད་པ་དང་།  །མངོན་པར་ཤེས་པ་རམས་དང་།  །ཏིང་ངེ་འཛིན་རམས་དང་།  །གཟངས་ཀི་སོ་རམས་དང་།  །དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སོབས་བཅ་དང་།  །མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་།  །སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང་།  །བམས་པ་ཆེན་པོ་དང་།  །
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༄།  །སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་།  །དགའ་བ་ཆེན་པོ་དང་།  །བཏང་སོམས་ཆེན་པོ་དང་།  །སངས་རས་ཀི་ཆོས་མ་འདེས་པ་བཅོ་བརད་དང་།  །རན་ད་བཞགས་པའི་
འབས་བ་དང་།  །ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བའི་འབས་བ་དང་།  །ཕིར་མི་འོང་བའི་འབས་བ་དང་།  །དག་བཅོམ་པ་ཉིད་དང་།  །རང་བང་ཆབ་དང་།  །ལམ་གི་རམ་པར་ཤེས་
པ་ཉིད་དང་།  །རམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་དང་།  །སའི་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོན་ད་འགོ་སེ།  །ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་ས་འབང་ངོ་།  །གསང་གི་འཕིན་
ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོན་ད་འགོ་སེ།  །ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་ས་འབང་ངོ་།  །ཐགས་ཀི་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོན་ད་འགོ་སེ།  །ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་ས་འབང་
ངོ་།  །འདས་པའི་དས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ལ་འཇག་གོ  །མ་འོངས་པའི་དས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ལ་འཇག་གོ 
།ད་ལར་བང་བའི་དས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ལ་འཇག་གོ  །བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སལ་ནས།  །བང་ཆབ་སེམས་དཔའ་
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བདན།

༄།  །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་འཁོར་དེ་དང་དང་།  །རབ་འབོར་དང་ཀན་དགའ་བོ་དང་།  །ཚེ་དང་ལན་པ་རམས་དང་།  །དགེ་
སོང་གི་དགེ་འདན་ཆེན་པོ་རམས་དང་།  །ལ་དང་མི་དང་ལ་མ་ཡིན་དང་།  །དི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་ཡི་རངས་ཏེ།  །བཅོམ་
ལན་འདས་ཀིས་གསངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསོད་དོ།  །ཡམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པ་སོང་ཕག་བར་པའི་དོན་མ་ནོར་
བར་བསས་པ་ཤོ་ཀར་བཀོད་པ་རོགས་སོ།  །             །  །འདི་ཉིད་ཇོ་བོ་རེས་བལ་པོ་ཨ་ས་ལ་གནང་།  བལ་པོས་ཤོ་ཀར་
བཀོད་པའོ།  འདིའི་ལོ་རས་ནི།  བཅོམ་ལན་འདས་བཞགས་པའི་དས་རལ་པོ་བི་བི་ར་དང་བཙན་མོ་མ་ཀ་ཏི་གཉིས་ཀི་སས་རལ་
བ་དགེ་ཆེན་བ་བ་བར་ཆད་ནད་ཀིས་ཟིན་ནས་འཆི་བ་ལ་ཐག་པའི་དས་ས།  བཅོམ་ལན་འདས་ཀི་དང་ད་རལ་པོས་སེ་སགས་བཏོན་
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༄།  །ཏེ་འདི་སད་ཅེས་ཞས་སོ།  བཅོམ་ལན་འདས་བདག་ལ་བ་གཅིག་པ་ཞིག་མཆིས་པ་འདི་ལ་འཆི་བ་ཐག་ན།  ནད་ལས་གོལ་བའི་ཐབས་ཤིག་སལ་ད་གསོལ་
ཞསེ་ཞས་སོ།  བཅོམ་ལན་འདས་ཀི་ཞལ་ནས།  རལ་པོ་ཡར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང་།  རིགས་དག་ཚིམ་པའི་ཆབ་གཏོར་དང་།  རས་པ་འབམ་བར་ཚར་ཉི་
མ་གཅིག་ལ་བཏོན་ན་དས་མིན་འཆི་བ་ལས་བཟོག་ཅིང་།  ནད་ལས་གོལ་བར་འགར་རོ།  ཞེས་གསངས་པས།  རལ་པོས་གསོལ་པ།  བཅོམ་ལན་འདས་རས་པ་
འབམ་བར་ཚར་ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཐོན་པའི་ཐབས་བཀའ་སལ་ད་གསོལ་ཞེས་ཞས་པས།  བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་འབམ་ཆང་འདི་བཀའ་སལ་པ་དང་།  རལ་པོས་མར་
བར་འབམ་ཆང་འདི་བསགས་སོ།  དེ་ནས་རལ་བ་ནད་ལས་གོལ་ནས་ཚེ་རིང་ཞིང་།  ལོངས་སོད་ཕན་སམ་ཚོགས་པ་དང་།  རལ་ཁམས་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་པ་དང་། 
རིགས་དག་སོ་སོའི་སག་བསལ་མཐའ་དག་ཞི་ཞིང་།  ཚེ་རིང་བ་དང་།  ཕ་ིམ་སངས་རས་ཐོབ་པར་གར་ཏོ།  གཞན་ཡང་འབམ་ཆང་འདི་ལན་ཅིག་བཏོན་པས་མཚམས་
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  བར྄ད།

༄།  །མེད་ལ་སོགས་སིག་པ་ཐམས་ཅད་འབང་ཞིང་བསོད་ནམས་འབམ་ཐོབ་པར་འགར་རོ།  ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤས་ལོ་
བཅ་གཉིས་ཀི་བར་ད་གསང་རབ་གེགས་བམ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པས།  འབམ་ཆང་འདི་ཁོ་ན་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་འདག་པས། 
ཐགས་དམ་མཛད།  ཕསི་རབ་ཀི་གང་ཟག་རམས་ཀིས་ཀང་།  འདི་ལ་ཀོག་འདོན་བེད་པར་རིགས་སོ།  ཞསེ་གསངས་སོ།   །ར་
གར་སད་ད།  ཤས་ས་ཧ་སི་ཀ་པཛ་པ་ར་མི་ཏ་གརེ།  བོད་སད་ད།  ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པ་སོང་ཕག་བར་པའི་སིང་པོ། 
བཅོམ་ལན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པའི་སིང་པོ་བསས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།  ཏདཐ།  ཨོ་མ་ནེ་མ་ནེ་མཧ་མ་ནེ་དརེ་
ས་ཀ་ཧ།  དརེ་ཤ་ས་ནི་རི་ས་ན་ཀ་ར་ས་རི་ཏ་མི་དརེ།  ཏདཐ།  ཧི་ས་ཧི་སིཏི།  ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡ།  ད་ད་རི་ནི་པ་ཛ་པ་རེ་སཧ།
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༄།  །སགས་འདི་བརོད་པས།  ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པ་འབམ་བཏོན་པ་དང་མཉམ་མོ།  ཡམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏ་ཕིན་པའི་སིང་པོ་རོགས་སོ། ། 
ས་སི།  ངེས་དོན་སོན་པའི་རལ་ཡམ་ཤེར་ཕིན་མདོའི།  །དོན་གི་སིང་པོ་བསས་པ་འབམ་ཆང་གི  །གསང་རབ་ཟབ་མོའི་སིན་བདག་བཀ་སིད་དང་།  །སར་གི་བེད་པོ་
ངག་དབང་བརོན་འགས་སོ།  །གང་དེའི་རམ་དཀར་བདད་རིའི་ཆ་རན་དེས།  །བདག་འཛིན་འཁལ་པའི་དི་མ་དང་ཕང་ནས།  །རམ་གོལ་ཕན་བདེའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོ་
དེར།  །འགོ་ཀན་ལན་ཅིག་བགོད་པའི་རར་གར་ཅིག  །མང་ལཾ།།                                            །། 1
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