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ད་པ། ཆ་ད་དད་་གནས། 

་ར་གས་པ། གན་པོ་ཆ་ད་བན་པ། 

༄༅། །ཆ་ད་དད་་་གང་དོན་འལ་བ་ལ་་ར་བབ་པར་ས་པ་དང་། ་ལན་བན་

པ་དང་། དང་པོ་། ་ནས་ཡང་ང་ོང་ད་ལས་ས་ས་འ་ད་ས་ས་སོ། །་ོན་པ་ང་ོང་

ག་པ་་ས་ལགས། །ཆ་ད་དད་་གནས་ལ་་ར་བབ་པར་བ། །འཚོ་མཛད་ན་པ་ལ་

པོས་བཤད་་གསོལ། །ས་ས་པ་ལས།  ས་པ་། ོར་བ་ན་གནས་བཤད་ན་ནས་་བ་གཞན་

ས་བར་མ་ད་པ་་ནས་ཡང་ང་ོང་ད་ལས་ས་ས་འ་ད་ས་ས་སོ། །་ཡང་་ོན་པ་

ང་ོང་ན་པོ་ག་པ་་ས་ལགས་ས་ས་པ་ངག་ས་མཚན་ནས་བོས་། ང་་ནད་་གན་

པོ་ལ་ོད་ལམ་སོགས་མ་པ་བར་གངས་པ་་མ་གམ་པོ་སོང་ནས། ད་་ཐ་མ་ཆ་ད་དད་་

གནས་ལ་་ར་བབ་པར་བ་ས་འ་ན་འཚོ་མཛད་ན་པ་ལ་པོས་གས་པར་བཤད་་གསོལ་

ས་ས་པ་ལས་ས་པའོ། ། 

ོན་པས་་ལན་བན་པ། 

་ལའང་ཉན་པར་གདམས་ང་མཚམས་ར་བ་དང་། གང་དོན་དས་བན་པ། ་མཚན་བན་

པའོ། །དང་པོ་། ོན་པས་གངས་པ། ་ང་ོང་ན་པོ་ན་ག །སཔ་། ་ར་ང་ོང་ད་

ལས་ས་ས་ས་པ་ལན་་ོན་པས་གངས་པ། ་ཡང་་ང་ོང་ན་པོ་ད་ལས་ས་གས་

པར་ན་ལ་ད་ལ་ངས་ག་ས་གདམས་པའོ། ། 

གང་དོན་དས་བན་པ། 

་ལའང་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ནད་ལས་གསོ་བར་ད་པ་གན་པོ་

། །ཆ་ད་དད་་གནས་ལ་བབ་པ་། །དད་དང་དད་་ཆ་ད་མ་པ་གས། །ས་པ་། 

ནད་ལས་གསོ་བར་ད་པ་གན་པོ་ཟས་ོད་ན་དད་བ་ཡོད་པ་ཐ་མ་ཆ་ད་དད་་གནས་ས་

་བ་ལ་བབ་པར་འདོད་པ་གང་ན་པ་ས་་འ་ར་ས་པར་་དས་། ་ཡང་ནད་གང་ལ་གང་
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འཚམ་པ་དད་དས་དང༌། ་ར་ད་པ་དད་་ཆ་ད་་ཚོགས་པ་བཤད་པ་ལ་་མ་པ་

གས་་ས་པར་འོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལ་དད་བཤད་པ་དང་། ཆ་ད་བཤད་པ་གས་ལས། དང་པོ་། ས་་་ནས་ནད་མས་འན་པ་

དང༌། །་བར་ད་པ་གང་ན་དད་ན་། །་ཡང་འཇམ་དང་བ་དང་ག་པོ་གམ། །འཇམ་པོ་

དད་ལ་གས་མས་ག་པ་གམ། །བ་པ་དད་ལ་གཏར་བག་དག་པ་གམ། །ག་པོ་

འལ་གད་འད་དང་འན་པ་བ། །ས་པ་། ཆ་ད་མ་པ་་ཚོགས་པས་ས་་་རོལ་ནས་

ནང་་ག་་ལ་སོགས་པ་ནད་མས་དས་་འན་པ་དང་་བར་ད་པ་ཐབས་གང་ན་པ་་་

དད་ས་་བ་ན་། ་ནས་ར་པ་་ག་གཙོ་བོར་ས་པ་ན་པ་ར་རོ། །་ར་ཡང༌། ཡན་

ལག་བད་པར། ག་་མ་པ་་ཚོགས་ས། །ས་་་ཚོགས་གནོད་ད་པ། །འན་པ་ཐབས་་

གང་འར་དག །དད་ན། ས་་བ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ར་རོ། །ས་་་ནས་ོར་བ་དད་

་ལའང་འཇམ་པ་དང་བ་པ་དང་ག་པོ་དང་བཅས་པ་མ་པ་གམ་མོ། །་ནང་ནས་ང་འཇམ་པོ་

དད་ལ་གས་མས་ག་པ་དང་གམ་ན་ལ་་བན་་བ་པ་དད་ལའང་གཏར་བག་དག་

པ་དང་གམ་་ཡོད་ང༌། ག་པོ་དད་ལའང་འལ་བ་དང་གད་པ་དང་འད་པ་དང་འན་པ་དང་

བ་་ལ་བས་མ་པ་བ་ཡོད་ས་པའོ། ། 

གས་པ། ཆ་ད་བཤད་པ། 

་ལའང་ མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ་་ཆ་ད་ག་་བག་པ་

དད། །མ་པ་གཙགས་་ར་མ་ན་འོ། །ས་པ་། ་དག་གང་ལ་་བ་མ་བཞག་ས་པར་

མན་ངག་ད་དང་་ད་་བས་་བཤད་པར་འོ། །དད་་བ་་ཆ་ད་་མ་པ་ག་་བག་

པ་དད་དང༌། མ་པ་དང༌། གཙགས་་དང༌། ར་མ་དང༌། ན་་་་མ་པ་འོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་་ལས། དང་པོ་ག་་བག་པ་ཆ་ད་བཤད་པ། ་ལ་ཡང་ མ་

བོ་ས་ཆག་བག་པ་ཆ་ད་དང་། ཡན་ལག་ག་་བག་པ་ཆ་ད། ག་བག་པ་ཆ་ད། 
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གཞང་འམ་བག་པ་ཆ་ད་བཅས་བའོ། །དང་པོ་། ་ལ་དང་པོ་ག་་བག་པ་དད། །་

ཞབས་ད་པ་མ་པོ་ད་སོར་ག །ཁབ་མ་ས་་མ་བོ་ས་ཆག་བག །ས་པ་། ཆ་

དད་མ་པ་་ཚན་་ཡོད་པ་ནང་ནས་་ལ་དང་པོ་ག་་བག་པ་ཆ་དད་་ལའང་མ་པ་བ་

ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་མ་་གས་ལ་ཆ་ད་་ཞབས་ལ་ོམ་་སོགས་་ད་པར་ད་པ་མ་པོ་

་སོག་་མལ་པ་ཙམ་ད་སོར་ག་པ་་ལ་ཁབ་མ་ས་་། ས་མ་བོ་ས་པ་ཆག་གམ་མ་

ཆག་བག་པར་འོ། ། 

༢ ཡན་ལག་ག་་བག་པ་ཆ་ད། 

མ་མ་་བོ་་ག་་ག་པ། །ལ་ག་ཟངས་ང་ཁ་འ་སོར་བ་གས། །་ལ་འཇམ་པས་ཡན་

ལག་ག་་བག །ས་པ་། ཤ་གབ་་མ་ས་པ་གང་ན་འག་བག་པ་ཆ་ད་ལ། ཐོག་

མར་མ་བོ་ན་མ་ར་མ་པ་ག་བཏང་་བག་པར་་བའོ། །ས་མ་ོགས་ན་་ར་གམ་་བོ་

འ་བ་བཏང་་བག ས་ང་མ་ོགས་ན་མ་པ་བན་་་མོ་གག་པ་ནས་གང་ཙམ་ག་པ་དང༌། 

་ལས་ང་་མོ་ག་པ་ག་དང༌། ལ་མ་གངས་པ་་་་་མོ་མ་ས་ག་པ་་མོར་ག་

ཡོད་པ་ཟངས་ང་ཁ་འ་བ་བས་ན་་མོ་བཏང་་བག་་མས་ས་མ་ོགས་ན་ལག་ན་་མ་

པོ་ཁ་དག་ཡོད་པས་བག་ང༌། ་དག་ན་ང་ད་་སོར་བ་གས་པ་་ལ་འོངས་ང་འཇམ་

པས་གཙོ་བོར་ས་་ཡན་ལག་བ་ལ་གནས་པ་ག་་མས་བག་ང་དང་བར་འོ། ། 

༣ ག་བག་པ་ཆ་ད། 

སོར་བད་དབལ་ན་་མོ་ར་ང་ཅན། །ངས་པ་ག་་ན་ནམ་མ་ན་བག །ས་པ་། ་

ང་འཇམ་པ་ད་་སོར་བད་ཡོད་པ་དབལ་་བར་ན་པ་་མོར་ཁབ་ག་དང་འ་བ་དཀར་

ང་ཅན་་འ་བས་ངས་པ་ང་་བཏབ་པས་ག་་ན་ནམ་མ་ན་བག་པར་་། ན་ན་

དཀར་ང་་ག་འང་ན་གཙགས་འམ་་ར་ས་དག་ས་བཤད།  

༤ གཞང་འམ་བག་པ་དང་བཅད་པ་ཆ་ད། 
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བས་ཅན་བ་་འ་བ་སོར་གམ་པ། །ོམ་སོར་ཕོ་ལ་་་མོ་ལ་ག །ནད་བ་བ་ལ་་ག་གས་པར་

། །ལས་ལ་་ག་གག་པ་་དཀར་ཅན། །་འ་གཞང་འམ་བ་དང་གད་ལ་ར། ས་པ་། 

ན་་འཇམ་པ་བས་ཅན་བ་་མ་དབས་དང་འ་བ་ད་་སོར་གམ་་མོ་མ་པོ་ཆ་ལ་སོར་

ད་དང༌། ར་ག་ལ་སོར་ད་དང་བཅས་ང༌། གསང་གནས་་མ་པས་ོམ་མམ་མད་་སོར་ཕོ་

ལ་་་མོ་ལ་་་བས་་བ་མད་ལ་སོར་ག་་མདོར་ན་ནང་་མ་བོང་ཤོང་བ་ཙམ་ས་ལ་་ག་་

ནད་་་བོ་འམ་པ་ོགས་གང་ན་འག་བ་བ་ལ་ས་ཕན་ན་་་ག་ན་མ་བཙོས་པ་ཤོང་བ་ཙམ་

གས་ཡོད་པར་་ང༌། འམ་པ་གང་ན་འག་ོགས་ནས་གད་པ་ལས་ལ་འག་པ་་་གཡས་

གཡོན་་་ག་གང་ཡང་ང་བ་ག་པ་་དཀར་་མ་པ་ཅན་་འ་བ་ལག་ན་ཕོ་མོ་ད་ད་་ད་

་བས་བས་ཙམ་་ང་བ་གས་པོ་་མ་པ་ར་གཞང་འམ་གང་ན་འག་བ་བ་དང༌། མཐོང་ནས་

་ག་གག་པོ་ར་འམ་པ་ད་པར་ས་ལ་ནང་ནས་་དང་འཚམ་པ་ང་ས་གད་ང་མར་བས་

པས་བས་པ་་ག་ལ་ར་བར་འོ། ། 

ག་་འན་པ་མ་པ་ཆ་ད་ལས་ ས་ག་འན་ད་་མ་པ། 

ག་་འན་པ་མ་པ་་ཚན་། །ང་་ཁ་དང་ཀང་ཀ་་རོག་མ། །ད་སོར་བ་བད་འལ་

མཚམས་གར་བཏབ་པ། །་བ་གས་་དབས་ན་ཨ་ལོང་བཏགས། །ས་ལ་ག་པ་ག་་

འན་ལ་ར། །ས་པ། མ་ལ་སོགས་པ་ག་་འན་པར་ད་པ་ཆ་ད་མ་པ་་ཚན་

བན་པ་། ང་་ཁ་་་ོམ་ལ་ང་བ་དང༌། ་ཀང་ཀ་མ་་་ང་ང་སོར་བ་ཙམ་ལ་

གཙང་མག་ཅན་དང༌། ་ལས་ང་ཟད་ང་ང་ོམ་པ་་རོག་་མ་་་ོ་བ་་གམ་ཀའང་ད་

སོར་བ་བད་དང་ན་ང་འལ་མཚམས་གང་ང་ས་་་བར་གར་་ང་མ་པོར་བཏབ་པ། 

ང་བད་གཞོགས་དབས་ཅན་མབ་མོ་ོམ་་ཙམ་་་བ་ལག་པས་འན་པ་ོགས་གག་པོ་

གས་་དབས་ན་དང༌། ག་ཤོས་ལ་ཨ་ལོང་བཏགས་པ་་དང་འ་བ་་མ་པ་བན་་ས་

མ་ལ་ག་པ་དང་ཤ་མས་མག་པོ་གང་་ས་པ་ལ་ག་པ་དང་ཤ་མས་ང་ཟད་ཡོད་པ་ས་

པ་ལ་ག་པ་ག་་འན་པ་མས་ལ་ག་པས་དད་་ར་བར་འོ། ། 
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༢ ཤ་ས་ག་་འན་ད་་མ་པ། 

་འ་སོར་བད་མང་ལ་མ་འ་བ། །ན་་་བས་ཤ་ས་ག་་དང༌། །ས་པ་། ་བན་

་དབས་གཞན་་མ་དང་འ་ང་མ་་ན་ལ་སོར་བད་དང་ན་པ་ང་ལ་་མ་དང་འ་བ་ན་

་་བས་་ཤ་ས་་ད་ན་ས་པ་ག་་དང་བ་ལ་ར་བར་འོ། ། 

༣ ་གང་ས་པ་ག་་འན་ད་་མ་པ། 

བས་ན་ད་སོར་བ་གས་གསང་ལ་མང༌། །ནང་ནས་ོམ་པ་འདམ་་མ་ས་། །་གང་

ས་པ་ག་་དང་ལ་ར། །ས་པ་། ང་་ག་་བག་པ་བས་་བཤད་པ་ར་བས་

ན་ད་སོར་བ་གས་པ་་ང་གསང་ལ་མང་བ་ནང་ནས་གས་ང་་མོས་བམས་པ་ང་ཟད་་

འ་བ་བཅས་འདམ་་མ་ས་་། ་་་གང་ན་་ང་པོར་ས་པ་ག་་དང་བ་ལ་ར་

བ་ན།  

༤ ་རོ་ས་པ་འན་ད་་མ་པ། 

སོ་་་བ་ག་ས་བམས་པ་། །་མོ་་་་རོ་ས་པ་དང༌། །ས་པ་། སོ་ན་་་མོ་གས་

ཁ་ར་བ་་བ་ག་ས་བམས་པ་་་མོ་་་ང་གཞན་ར་བང་ས་པ་འཇབ་་་མོ་་་རོ་

ས་རོ་དང་ས་མར་སོགས་དང་བ་ལ་ར་བར་འོ། །་དག་ན་ང་གས་བཟང་ངར་དང་ན་

ང་མཐར་འོངས་་ལ་མས་པར་འོ། ། 

 

 

༣ ཤ་འལ་ང་ག་འན་ད་་གཙགས་་ཆ་ད། 
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ཤ་འལ་ག་དང་གཙགས་་་བན་པ། །་་་་འ་སོར་ག་པ། །ཤ་གབ་ག་་ང་

པ་འབས་ལ་ར། །ག་ཉལ་་ོ་ོད་ཀ་་ང་གཏར། །་་ཁ་འ་ས་ང་་ལ་གཏར། །་་

འ་བས་ངས་ལ་ཞལ་ཞལ་། །སོར་བད་ཟོར་བ་དབས་ས་་ངས་གཤག །གཙགས་འ་ང་

བ་ཅན་ས་མ་་འ། །ས་པ་། ཆ་ད་མས་་ནང་ནས་ཤ་ལ་སོགས་པ་འལ་ང་ག་དང་

བར་ད་པ་གཙགས་་་ཚན་བན་པ་་ལ་་་འམ་མལ་པ་་དང་་འ་བ་ད་སོར་ག་

པ་་ཤ་གབ་ན་གནས་པ་ག་་ང་པ་འབས་པ་ལ་ར་ང༌། དབས་ཕལ་ར་་མ་དང་འ་བ་

ལ་སོར་གག་ཙམ་ས་ག་པ་ཉལ་ཐབས་་བ་མན་གས་ཀ་་མོ་ོ་བར་ས་པ་དང་ང་ཟད་

བད་པ་་འ་བ་ག་ས་ོད་ཀ་དང་་ང་སོགས་འཕར་་དང་འལ་བ་མས་གཏར་བ་ལ་བགས་

ལ། ང་མ་པོ་ད་་ལག་པ་བང་བ་ང་་འར་བ་འདབ་མ་དང་ན་པ་་མོར་་་ཁ་འ་

བས། ས་ང་་་ན་ལ་གཏར་བར་་། ་མ་འ་གས་་ཚད་མ་ོས་ང་་མ་དང་མན་པར་

ད་སོར་ག་པ་ད་་ང༌། ་བན་་་་དང་འ་བས་ངས་པ་ང་ལ་ཞལ་ཞལ་་ང༌། ང་

མ་པོ་ད་སོར་བད་་་མོར་ཟོར་བ་དབས་ཅན་ས་་ངས་པ་གཤག་པར་་ལ། གཙགས་་

དང་འ་བ་ལ་་ང་་དབལ་འ་བ་ང་བ་ཅན་ག་་དང་འ་བ་ཅན་ས་་མ་་ར་ཡང་འ་

དས་པ་མས་ལ་ར་བར་་དས་ལ། ་མ་ད་ལས་ང༌། དང་པོ་ཆ་ད་ོ་མན་ན་པ་

གས། །མགར་བ་མཁས་པས་་་་འ་དབས། །་ར་ས་གས་་བ་་་འམ། ། ག་

ཉལ་སོ་ང་ང་བ་ཅན་དང་། །་་ཁ་འ་ན་ང་ད་སོར་ག །ཐར་འོངས་ངར་ན་བངས་

འམས་བར་གས་པ། །ོ་ཚད་ན་་་གཤོག་ས་པ་། །ག་དང་་ག་་ལ་རག་ལས་

པས། །གཙགས་གས་ག་་ས་ལ་བཅང་བར་། །ས་པ་ར་རོ། ། 

 

༤ དག་པ་ར་མ་ཆ་ད། 
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དག་པ་ར་དད་ད་སོར་ག་པ་ལ། །མ་འོག་ས་ཤོང་ར་ཞབས་ག་པར་། །ས་པ་། 

ཤ་ལ་སོགས་པ་དག་པ་ར་དད་ལག་ན་་ལ་་་བ་དང་གཞན་མ་ཕལ་ར་ཡང་ད་སོར་ག་

པ་ལ་མ་དབས་རང་རང་ནས་བཤད་པ་འོག་་ས་ཤོང་བ་་་་མོར་ས་པ་་ལས་མ་པས་་

ོམ་་སོང་བ་མཐར་ར་ཞབས་་ང་་ག་པ་ལ་་ས་པའོ། ། 

་་་ར་མ་ཆ་ད་་བས་ཅན་དང་བས་ད་གས་་ཡོད་དོ། ། 

བས་ར་གམ་བཤད་པ། 

བས་ར་ལ་མ་་དཀར་ཡོད་པ་ས། །ངས་འམས་གང་དང་ང་་མན་་གཙག །བས་

ར་་་ཁ་ས་ད་་གཙག །ད་པོ་མ་འས་ང་ག་ག་གསང་ད། །ས་པ་། ་བོ་

བས་ར་ན་པ་ལ་་མོ་ལ་པ་མ་དང་འ་བ་ག་མ་ཐད་་་དཀར་ཡོད་པ་་་ས་བད་

ང་་ངས་མས་གསང་བ་དང༌། ང་་དང་མན་་བཙགས་པ་ལ་ར་བར་འོ། །་བན་་

བས་ར་་་མོ་་་ཁ་་་ས་ད་་གཙག་ང༌། བས་ར་་་མོ་ད་པོ་མ་འ་བ་ཡ་

མ་ག་་བ་འོག་་མ་མ་ད་ཙམ་་ཁ་གདང་་བ་ས་ང་ག་་ག་གསང་ད་བར་་བ་ན་

ནོ། །ད་ང་བ་དངས་པས་་མ་གས་ད་སོར་ག་དང་་མ་ལ་དགས་བསལ་་ད་སོར་བ་

གས་པའོ། ། 

༢ བས་ད་་ར་མ་བཤད་པ། 

ནས་འ་ར་མ་ལ་གས་ན་ལ་ར། །་ང་་ལོང་མཁལ་མར་ལ་མ་བགས། །ཟངས་ར་

་བོ་འ་བས་ག་ན་དག །མཐོ་གང་འ་་ཁ་ས་ར་འན་། །མང་་སོ་ས་ཡན་ལག་

ག་་དག །ས་པ་། ང་ལ་བས་ད་པ་ར་མ་་མོ་ནས་་དབས་དང་འ་བ་ར་མ་་

ལ་གས་་ན་འན་པ་ལ་ར་ང༌། ་བན་་་ང་་ལོང་མཁལ་མ་ལ་སོགས་པ་ན་འན་

པ་ལ་བས་ད་་་མོ་ལ་མ་་་མ་ལ་ང་ཟད་ོ་བ་བགས་ལ། ཟངས་ར་་་མོ་་བོ་དང་
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འ་བ་དང་ལག་ན་གས་་འ་་གཟོང་ཁ་མས་ས་ག་ན་དག་པར་་བ་དང༌། ར་ཞབས་

་ང་བ་པ་ད་་མཐོ་གང་་་མོ་སོར་གག་འ་་་་ཁ་ས་ཡན་ལག་་ན་དང་་ར་

སོགས་ལ་ར་འན་་བ་དང༌། ་ཞབས་ོམ་་ད་པར་ད་པ་་ོགས་མང་་སོ་དབས་་

་བགས་པ་ས་ཡན་ལག་་ག་་དག་པ་ལ་ར་བར་འོ། །འ་མས་ང་ད་ང་བ་

དངས་པས་ཟངས་ར་་བོ་མ་མ་གཏོགས་ན་ད་་མཐོ་་ན་ང༌། ཟངས་ར་་བད་པ་་

འལ་སོགས་ལས་ང་ད་སོར་བར་བཤད་། ་ར་བཤད་པ་བས་ཡོད་ད་་ར་མ་ན་ང་

གསང་ང་མང་ལ་འཇམ་པ་་ན་ས་སོ། ། 

༥ ན་་་ཚོགས་པ་ཆ་ད་ལས། མ་ས་འད་པ་ཆ་ད། 

གཞན་ཡང་ཆ་ད་ན་་་བན་པ། །་ཁ་སོ་གས་པ་དང་་་ཁ། །་མ་མ་འ་སོར་ག་་

བ་ཅན། །གས་བཟང་ངར་ན་མ་་ས་པ་འད། །ས་པ་། ང་་བཤད་པ་ཆ་ད་་མས་

་མ་ཟད་གཞན་ཡང་ཆ་ད་ན་་་ཚོགས་པ་་ཚན་བན་པ་ལ་གས་་འ་བ་་མ་ག་ཡོད་པ་

ལས། ་ནང་ནས་་་་ཁ་་འ་བ་དང༌། ་ཁ་་་གདོང་ལ་སོ་ད་ང་འམ་གཡས་

གཡོན་གས་ལ་སོ་ཡོད་པ་དང༌། ་་ཁ་་་སོ་ར་ཐབས་་ཡོད་པ་དང༌། ་མ་མ་འ་་་་

དང་ག་པ་གཡས་གཡོན་ན་ལ་སོ་ཡོད་པ་་བ་ག་ཡང་ད་སོར་ག་་ཁར་ལག་པ་བང་ང་་

་བ་ཅན་གས་བཟང་པོ་ངར་དང་ན་པས་མ་ཆག་་ས་པ་འད་པ་ལ་ར་བར་འོ། ། 

 

 

༢ ས་པ་འག་ད་་སོག་། 
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སོག་་ང་་སོར་གས་སོ་བ་པ། །ད་སོར་བ་པས་ས་པ་ག་པ་འག །ས་པ་། ་བན་

་སོག་་ང་་སོར་གས་པ་དང་་་བ་སོ་ན་་བ་པ་ད་སོར་བ་དང་ན་པས་ས་པ་ཆག་པ་

ག་མ་འདོན་་ང་བ་མས་འག་པ་ལ་ར་བར་འོ། ། 

༣  ས་གད་ད་་ཆན་པ། 

ཆན་པ་ོ་བས་་་་ས་བཅད། །ས་པ་། ཆན་པ་་མ་་དབས་ཅན་ན་་ོ་བས་་་

ས་སོགས་གཅད་པར་འོ། །  

༤ ས་པ་འགས་ད་་གསོར། 

བས་ཅན་སོར་་སོག་་ཁ་འ་བ། །འར་ལོ་ན་པ་ས་པ་འགས་པ་གསོར། །ས་པ་། 

བས་ཅན་ད་སོར་་པ་སོག་་ཁ་དང་འ་བ་ལ་ོ་་འར་ལོ་དང་ན་པ་་ཐོད་གསོར་་ང་པོ་

ད་་་བ་ས་་མ་དང་བཅས་པ་ས་པའམ་ཐོད་པ་་ར་འགས་པ་གསོར་ན་ནོ། ། 

༥ ཆ་ད་་་ཁ། 

སོར་བ་་་ཁ་འ་་ག་པ། །་བ་་དང་་བ་འམ་པ་བཅད། །ས་པ་། ང་ལ་ད་སོར་

བ་པ་་མོ་་་ཁ་འ་བ་་ང་ཟད་ག་པ་་་བ་དང་་དང་་བ་འམ་པ་བཅད་པ་ལ་ར་

བར་འོ། ། 

༦ མངལ་ར། 

མངལ་ར་མཐོ་གང་་ག་་་དང༌། །ས་པ་། མངལ་ར་ས་པ་ད་་མཐོ་གང་་་མོ་ག་

པ་གས་་མ་པ་ཅན་དང་ད་པ་གས་ཧ་ཅང་ོ་བ་མ་ན་པས་མངལ་་་་བ་རོ་དང་བར་

འོ། ། 

༧ ཆ་ད་ལ་མ། 
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ཆ་ད་ལ་མས་་དང་བར་། །ས་པ་། ་བན་་ཆ་ད་ད་་མཐོ་གང་་་མོ་ལ་

མ་གངས་པ་ར་ག་ང་དང་བཅས་པས་་སོ་ན་གནས་པ་་དང་བར་འོ། ། 

༨ འལ་ར། 

་སོག་འང་ཚད་མང་གསང་འཇམ་པ་ལ། །སོར་བ་གས་པ་འལ་ར་་འགགས་གཙག །ས་

པ་། ོམ་་་སོག་འང་ཚད་ཙམ་མང་གསང་འཇམ་པ་ལ་བས་ཅན་ད་སོར་བ་གས་པ་

འལ་ར་ས་་འགགས་གཙག་པར་་བའོ། ། 

༩ སོ་ན་བགས་པ་་ག 

་ག་ད་སོར་བ་པས་སོ་ན་བག །ས་པ་། ་ག་ད་སོར་བ་པ་རང་འ་བ་བས་དང་

བཅས་པས་སོ་ན་བག་པར་འོ། ། 

༡༠ ཁ་ར་་བ་བ་པ་ཆ་ད། 

སོར་བ་་བ་་ག་སོར་མོ་། །་མོ་ཁ་དག་ཁ་ར་་བ་བ། །ས་པ་། བས་ཅན་ད་སོར་

བ་པ་་བ་་ག་ལ་སོར་མོ་་གབས་་ཤོང་ང་ད་མཚམས་ནས་་མོ་ཁ་དག་གམ་་ས་པ་

མ་པས་་་སོང་བ་་མོ་བ་་དབས་་་ན་མ་ཤོང་ཙམ་་བ་་ཁ་དང་་ག་གས་་་བ་

བ་པ་ལ་ད་པར་འོ། ། 

 

 

༡༡ བས་ཅན་མ་ཁ། 
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བས་ཅན་སོར་བ་མ་་་་ཁ། །་བར་ན་གདབ་་ང་བག་ལ་ར། །ས་པ་། བས་

ཅན་ན་མ་ཤོང་ཙམ་ད་སོར་བ་པ་མ་་་་ཁ་དང་ན་པས་་བར་ན་གདབ་ང༌། སོ་ན་

བག་པ་ཆ་ད་་་བག་པས་་ང་བག་པ་ལ་ར་བར་འོ། ། 

༡༢ ཆ་ད་ག། 

་བ་བས་ལ་མ་བོང་ཤོང་བ་ལ། །་ག་ན་མ་ཤོང་ཙམ་སོར་བད་པ། །ད་པ་་བར་འར་ལོ་

དས་པ་། །ག་་ས་ས་འཇམ་་་་བཏང༌། །ས་པ་། ་བ་བས་ལ་མ་བོང་ཤོང་བ་ལ་

་ག་པར་ན་མ་ཤོང་ཙམ་སོར་བད་པའམ་བ་་ད་པ་ལས་་བ་ས་་་ཙམ་ན་འར་ལོ་

མ་པ་གས་དས་པ་་་ ག་ས་་་འཇམ་་དང་་་ཧ་གཏོང་བ་ལ་བགས་སོ། །  

༡༣ ་བ་ག། 

་འ་་མོ་་བ་བ་ལ་ར། ། 

ས་པ་། ང་་ག་་དང་འ་བར་གསང་ལ་འཇམ་པོར་སོག་མ་ོམ་ཤོས་་ཚད་ཙམ་ན་པ་

ད་པར་འར་དས་ད་པ་་མོ་ས་་་བ་བ་ལ་ར་བར་འོ། ། 

༡༤ བས་། 

བས་་དཔངས་་སོར་་ཁ་སོར་གམ། །་ག་ངས་ཀར་ཤོང་བས་་ར་ང༌། །ས་པ་། 

རབ་་ང་འོག་ཅན་་་ལས་ས་པ་བས་་དཔངས་་སོར་་དང་ཁ་ང་ལ་སོར་གམ་ཡོད་པ་

སོགས་ནད་དགས་དང་བན་པ་་མོ་་སོར་རམ་པ་ང་པོ་་་དས་་ག་པ་ངས་ཀར་

ཤོང་བ་མ་པས་་ར་ང་བར་འོ། ། 

༡༥ ་མ། 
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མ་པ་འད་འར་སོར་་བ་བད་ལ། །ད་སོར་བ་གས་ཁ་མ་སོར་བ་པ། །་ན་འ་ང་

འན་ལ་ར་བར་། ། ས་པ་། ་ཟངས་དང་ལ་སོགས་ལས་ས་པ་མ་པ་ོ་བ་ད་འར་

ལ་སོར་་བ་བད་པ་ལ་ད་་སོར་བ་གས་དང་་་་ལས་ང་བ་ཁ་མ་པོ་སོར་མོ་བ་གབས་

ནས་ཤོང་བ་་་་ནང་་་ག་ཤོག་་སོགས་་ར་བ་བགས་པ་ང་ག་འཐབས་པས་གར་བ་

དང༌། ་ན་མཐའ་དག་འ་ང་འན་པ་ལ་ར་བར་འོ། ། 

༡༦ ་། 

་ལོང་་་་ས་་་ས། མ་བོ་་བཞར་། ས་པ་། ་་ལོང་བཀས་པ་སོགས་ལས་ས་

པ་་་་བ་ས་པ་་ཡར་་ས་གས་གམ་་་བ་དབས་་་ོ་ངར་དང་ན་པས་མ་

བོ་་བཞར་བར་འོ། ། 

༡༧ ལ་པ། 

ཡོག་ཐོད་མ་་། །ད་སོར་བ་པ་ལ་པ་ས་་། །འས་དང་ོག་པ་ངས་པ་བག་པར་

། །་གར་རམ། ཟངས་གས། འཁར་བ་སོགས་ལས་ས་པ་ང་སོར་གག་་ོམ་་ཡོད་པ། 

མ་བོ་དབས་ཡོག་ཐོད་་ཡོས་དག་་མ་་་ོགས་གས་ཀའམ་ལ་མ་གངས་པ་བན་

་ོགས་གག་ལས་ད་ང་ང་་་མོ་སོར་གས་ག་པ་ཁ་ས་མཉམ་ད་སོར་བ་དང་ན་པ་

་ལ་པ་ས་་་ས་འས་དང་ོག་པ་སོགས་་ར་ངས་པ་འགའ་ག་བག་པར་འོ། ། 

 

 

༡༨ ཤ་པགས་བམ་ད་་ཁབ། 
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དབལ་ན་་འཇམ་ག་པོ་ཤ་་ཁབ། །ཤ་དང་པགས་པ་རལ་བ་བམ་ལ་ར། །ས་པ་། མང་་

་་དབལ་དང་ན་ང་་ལ་འཇམ་པ་་མོ་ནས་གང་ག་སོར་ས་པ་་ཤ་ཁབ་ས་་བ་ཤ་དང་

པགས་པ་རལ་བ་བམ་པ་ལ་ར་བར་འོ། ། 

༦ ཞར་ང་མག་དོན་བ་བ། 

་ར་ཆ་ད་ནད་དང་གང་མ་ད། །ས་གངས་སོ། །ས་པ་། ་ར་ག་་བག་པ་ལ་

སོགས་པ་ཆ་ད་་མ་པ་་ད་བཤད་པ་མས་དང༌། གཞན་ཡང་དད་་ལ་ནད་གས་དང་ན་

སོགས་ལ་གང་ལ་གང་མ་དབས་དང་་ང་་ཚད་སོགས་ོ་དང་ན་པས་གས་པར་དད་ནས་

བཟོས་་ར་བར་འོ་ས་གངས་པ་ར་ས་བཙས་དལ་ར་ར་མ་་ྰིཿལ་ག་པ་ལ་པ་

ནང་་ྰིཿང་བས་དང་ན་ར་དང་་ང་སོགས་ལ་བགས་པ་དང༌། གས་སོགས་ན་པོ་་

གག་བར་ག་ན་འབས་པ་ར་མ། ག་ར་་་འར་བ་གཙགས་གདན། ག་་་བ་

སོགས་་ལ་གདན་ག་གམ་ལ་ན་མ། གསོ་དད་རང་གས་་ག་་བ་ང་དང་གས་

་བོང་ང་གབས་པ་་བར་ཕག་པ་་བ་སོགས་་ན་གས་དང༌། ང་བ་ད་བ་ན་ཚགས་

་མ་པ་སོགས་་བར་མ་བ་མ་པ་མས་སོ། །ས་ན་འར་ཆ་ད་མས་གཙོ་བོར་གངས་་

དད་ད་ལ་བ་པར་མ་་འོག་མ་གས་་ས་པར་འོ། །ས་གངས་སོ། ། 

་མཚན་བན་པ། 

བད་་ང་པོ་ཡན་ལག་བད་པ་གསང་བ་མན་ངག་་ད་ལས་མ་་གས་པ་བཤད་པ་ད་་

གན་པོ་ཆ་ད་བན་པ་་་་་་གས་པའོ།།      །། 

བད་པ། ཐ་མལ་ནད་ད་་གནས། 

་ར་གམ་པ། ་ན་བ་གནས་པར་་བ། 
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༄༅། །་ལ་ཡང་་ར་བབ་པར་ས་པ་དང་། ་བན་པའོ། །དང་པོ་། ་ནས་ཡང་ང་ོང་

ད་ལས་ས་ས་འ་ད་ས་ས་སོ། །་ང་ོང་ན་པོ་ག་པ་་ས་ལགས། །ནད་ད་ཐ་

མལ་གནས་ལ་་ར་བབ་པར་བ། འཚོ་མཛད་ན་པ་ལ་པོས་བཤད་་གསོལ། ས་ས་པ་

ལས། ས་པ་། ཆ་ད་དད་་གནས་བཤད་ན་པ་་ནས་ཡང་ང་ོང་ད་ལས་ས་ས་འ་

ད་ས་ས་སོ། །་ཡང་་ོན་པ་ང་ོང་ན་པོ་ག་པ་་ས་ལགས་ས་མཚན་ནས་བོས་། 

ར་གནས་བ་གག་་གངས་པ་བད་པ་ནད་ད་ཐ་མལ་་གནས་ལ་་ར་བབ་པར་བ་ས་

འ་ན་འཚོ་མཛད་ན་པ་ལ་པོས་བཤད་་གསོལ་ས་ས་པས་ས་པ་ལས་ས་པའོ། ། 

ོན་པས་་ལན་བན་པ། 

་ལའང་ཉན་པར་གདམས་ང་མཚམས་ར་བ་དང་། གང་དོན་དས་བན་པ། ་མཚན་བན་

པའོ། །དང་པོ་། ོན་པས་གངས་པ། ་ང་ོང་ན་པོ་ན་ག །ས་པ་། ང་ོང་ད་ལས་

ས་ས་་ར་ས་པ་ལན་་ོན་པས་འ་ད་ས་གངས་པ། ་ཡང་་ང་ོང་ན་པོ་ན་ལ་

ད་ལ་ངས་ག་དང་། ངས་ད་ལ་་ན་བ་གནས་པར་་བ་དོན་བཤད་པར་འོ་ས་གདམས་

པའོ། །  

གང་དོན་དས་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། མ་པར་མ་ར་ཐ་མལ་ས་པོ་

ལ། །་ན་གནས་དང་ང་་འཚོ་བར་། །ས་པ་། མ་པར་མ་ར་པ་ནད་ད་ཐ་མལ་་གནས་

པ་་ས་པོ་་ལ་་ན་བ་་ནར་གནས་པ་དང༌། ་ད་ན་ང་་འཚོ་བར་་བ་ཐབས་མ་པ་

གས་ས་བན་པ་ན་ནོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལའང་་ན་བ་གནས་པར་་བ་ཐབས་བན་པ་དང་། ང་་འཚོ་བར་་བ་ཐབས་བན་

པའོ། །དང་པོ་ལའང་ན་ངས་ན་ནད་་འང་བར་བན་པ། ན་ང་ང་བང་བ་ཐབས་བན་པ་

གས་ལས། དང་པོ་། དང་པོར་་ན་གནས་པར་་བ་། །ནད་ན་་ལས་ན་ས་བང་ལས་
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འང༌། །ན་ད་་ལས་འས་་འང་་ད། །་ར་ནད་མས་ན་་ན་ང་། །ས་པ་། 

གནས་འ་ལ་་ན་བར་གནས་པར་་བ་དང༌། ་བང་བ་ཐབས་གས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོར་་ན་

བར་གནས་པར་་བ་་འ་་་མ་ར་་ནད་ན་ང་་ང་་་ལས་ན་ས་བང་བ་ལས་

འང་བ་ན་། ་་ར་་ན། འས་་འང་ང་་་དས་་ཡོད་ང་ན་བ་པོ་གང་ང་

ད་པར་་ལས་འས་་འང་བ་དས་པོ་གས་ལས་་ད་པ་་ར་བ་འདོད་ན་ནད་་གས་

མས་གང་ང་བ་ན་་ན་ང་བ་ལ་བོན་པར་འོ། ། 

༢ ན་ང་ང་བང་བ་ཐབས་བན་པ། 

ས་དང་དབང་པོ་ོད་ལམ་རོ་ས་མས། །དམན་དང་ལོག་པ་ག་པས་ནད་ད་ལ། །ཡང་དག་ོར་བ་

ནད་ད་གནས་པ་། །་ར་ོད་ལམ་ཟས་ན་མ་གམ་པོ། །ཡང་དག་བན་པས་ནད་ད་

བར་གནས་འར། ། ས་པ་། ས་ན་ནད་་་་ང་མས་བད་ཀན་མ་པར་མ་ར་པ་་ལ་

དད་ལ་སོགས་པ་ས་བ་དང༌། ག་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་ལ་དང་བཅས་པ་མས་དང༌། ོད་

ལམ་དང་ཟས་དང་བན་པར་འོས་པ་ན་་རོ་ས་མས་རང་རང་་མཚན་ད་དང་ཚད་ལས་ཧ་ཅང་

ངས་་དམན་པ་དང༌། རང་བན་སོ་སོ་ལས་ལོག་པ་དང་ཚད་ལས་ག་པ་་དམན་ག་ལོག་གམ་་

ན་ས་ནད་ད་པར་ད་ལ། ་ལས་ོག་པ་ས་སོགས་དམན་ག་ལོག་པ་དང་ལ་་་ར་འཚམ་

པ་ཡང་དག་པ་ོར་བས་ནད་ད་ཐ་མལ་་གནས་པ་་གཙོ་བོ་་ན་ས་པ་ད་་ད་པ་་ར་

ང་་གས་པར་བཤད་པ་་བ་ོད་ལམ་་གནས་དང༌། འཚོ་བ་ཟས་་གནས་དང༌། ོར་བ་ན་་

གནས་དང་མ་པ་གམ་པོ་ནས་འང་བ་་ག་མས་ཡང་དག་པར་བན་པས་ས་མས་ནད་་རང་

བན་ད་པར་བ་བར་གནས་པར་འར་བ་ན་ནོ། ། 

གས་པ། ང་་འཚོ་བར་་བ་ཐབས་བན་པ། 

་ལའང་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པ་གས་སོ། །དང་པོ་།  

ལོ་་འདས་་ས་ངས་ོབས་འབ་པ། །་ཟད་ས་པ་ནད་ལས་བང་བ་། །བད་ན་ཕན་

ཡོན་གནས་ན་་ཐབས་བ། །ས་པ་། ་གང་ག་ལོ་དང་་བ་མང་་འདས་་ལོངས་ད་པས་
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ག་ལ་སོགས་པ་ས་ངས་མས་དང་འང་བ་ོབས་དང་དབང་པོ་སོགས་མ་ས་འབས་པས་

་ག་མ་ཡང་ང་ར་ཟད་པ་ས་ང་འག་པ་ནད་ད་ང་་ད་པ་་ལས་་ག་ས་དང་་

བང་བ་ཐབས་་མག་་ར་པ་་བད་ས་ན་ས་་་་དག་ལའང་ཕན་ཡོན་དང་གནས་དང་

ན་དང་་བ་ཐབས་བ་ཡོད་ས་པའོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལའང་བད་ན་་ཕན་ཡོན་བན་པ་དང་། གནས་བན་པ། ན་བཤད་པ། ་ཐབས་བན་

པའོ། །དང་པོ་། ཕན་ཡོན་་ང་ན་ཚོད་དར་ལ་འག །ས་མདངས་ོབས་ད་དབང་པོ་གསལ་བར་

ད། །ས་པ་། ་ཡང་བད་ན་་་ག་མས་ལ་བན་བན་པ་ཕན་ཡོན་་་ང་ང་ན་

ཚོད་དར་མ་གནས་བས་་་ལ་ར་ཡང་འག་པ་དང༌། ས་་མདངས་དང་ོབས་དང་ག་བད་

བད་ང་དབང་པོ་ན་གསལ་བར་ད་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་བད་་ད་དོ། །  

༢ བད་ན་་བ་གནས་བན་པ། 

གནས་གཙང་དན་དགའ་བར་ཆད་ད་པ་ར། །ས་པ་། བད་ན་་་་གཙོ་བོར་ངས་པ་

གནས་འང་མཐའ་འར་གཙང་ང་འ་འ་གང་བ་ད་པས་དན་པ་ཉམས་དགའ་བའམ། ་དང་

་མ་ན་པ་སོགས་་བར་ཆད་ད་པ་་མདོར་ན་བག་བས་ང་ཉམས་དགའ་བ་གནས་་ང་བ་

ན། ། 

 

༣ ན་བཤད་པ། 

ན་་ཧ་ཅང་ས་པ་མ་ན་པས། །ཆགས་ང་བོན་པས་གཟའ་ར་བཟང་ས་འག །ས་པ་། ་

་་བད་ན་ཉམས་་ན་པ་ན་་གང་ཟག་་་ཧ་ཅང་ས་པ་ལོ་བན་་འདས་་ས་ངས་

གསོར་་ང་བ་་ཏོག་སད་ས་ར་བ་་་མ་ན་པས་་ཏོག་ང་པ་་དང་ད་ན་སོས་་ང་བ་དང་

འ་བ་ན་་ལ་ན་ལ་ཆགས་པའམ། ད་པར་་ད་ད་ལ་ཆགས་པ་མས་ངས་་་ག་་
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་བ་བན་་བ་པ་ལ་བོན་པ་དང་ན་པས་གཟའ་ས་ར་མ་བཟང་པོ་འཛོམ་པ་ས་་འག་པར་

་དས་སོ། ། 

༤ བད་ན་་བ་ཐབས་བན་པ། 

་ལའང་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ་ཐབས་གཙོར་ང་ཞར་ད་མ་པ་

གས། །གཙོ་བོར་ད་པ་ན་འ་དས་ག་གས། །ས་པ་། ་བ་ཐབས་་ལའང་་བ་གཞན་

དང་མ་འས་པར་བད་ན་་ན་གཙོ་བོར་ངས་པ་ དང་གང་་ཡང་ང་བར་ཞར་ལ་ད་པ་དང་མ་

པ་གས་་ས་པར་འོ། །བད་ན་ལ་མ་པ་གས་ཡོད་པ་དང་པོ་གཙོ་བོར་ད་པ་ལའང་ན་

འ་དང་ དས་ག་གས་སོ། །  

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལའང་གཙོ་བོར་ང་བ་དང་། ཞར་ལ་ད་པ་གས། དང་པོ་ལའང་ན་འ་་ག་དང་། དས་

ག་་ག་གས་ལས། དང་པོ་། ན་འ་མ་འས་ས་ལ་ས་ས་ལ། འས་་གམ་དང་

མ་་་་ང༌། །བཅའ་་་དག་ང་བ་་ཏང་ག །་རམ་བ་་ར་བས་ང་པ་ང༌། །མ་ངས་

་བཅས་ཚོས་ར་དོན་ད་འར། །ས་པ་། དང་པོ་ན་འ་། མ་ས་དང༌། ་ས་ལ་ས་

ས་ལ། འས་་གམ་དང་མ་་དང་་་ང་དང་བཅའ་་དང་་དག་ང་བ་དང་་ཏང་ག་དང་་

རམ་མས་བ་་ལ་ར་བ་ོང་ལ་་དང་འ་བས་ང་པ་དག་པོར་ང་དས་་གལ་་མ་ངས་

པར་བད་ན་་་ག་དས་ག་ས་ན་་མ་ནག་ནོག་དང་བཅས་པ་མ་རས་སོགས་ལ་ཚོས་གས་

པོ་་འང་བ་ར་དོན་ད་པས་འས་་་་བ་འང་བར་་འར་རོ། ། 

གས་པ་དས་ག་་ག 

་ལའང་ང་ཤས་ཅན་་བད་ན་བཤད་པ་དང་། ཚ་ཤས་ཅན་་བད་ན་བཤད་པ། ང་ཤས་ཅན་

་བད་ན། ་ར་ཅན་་བད་ན། ཆ་མས་་བད་ན། ཟས་ོད་་ང་ང་། འས་་

འབ་ས་བཤད་པ་བཅས་བན་ནོ། །དང་པོ་། དས་ག་ག་་ན་མར་ར་ས་ལ། །ནས་ོད་

བན་གམ་བཞག་ལ་ཞག་ངས་བན། །ང་་ནད་ལ་་འལ་ད་པ་ན། །ས་པ་། ང་་
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བཤད་མ་ཐག་པ་ན་འ་ས་མས་བ་པ་ས་་དས་ག་ན་ོར་འ་ར་་། འང་

ག་་ན་མར་་་་བ་ན་དང་ལ་བ་ང་བ་གག་་ལ་བཙོས་་གས་པར་བར་བ་ན་

མར་ང་ར་གག་དང་ར་བ་ས་ལ་ནས་གབ་་ོད་ཁ་གད་དང་བཅས་ནས་ཞག་བན་གམ་་

་་གག་་བར་་བཞག་ལ་་ནས་ངས་་ང་་ཞག་ངས་ར་གག་་ངས་་ོགས་པར་

བན་ན་ང་་ནད་ལས་ར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ང་ག་པར་་ས་ངས་དང་་འལ་བར་ད་པ་

ན་ནོ། ། 

༢ ཚ་ཤས་ཅན་་བད་ན། 

ག་ན་གས་བལ་གར་དལ་ཟངས་གས་མས། །གས་ོད་འོད་ན་ར་བ་མ་བད་

བཟའ། །ནད་འམས་་འལ་མོན་་་ན་ང༌། །ས་པ་། ་བན་་ག་ན་གས་པར་

བལ་བ་གར་དལ་ཟངས་གས་་ཐལ་བ་མས་ གས་་ོད་་འོད་ན་དང་ར་བ་མ་པས་

ས་ར་བད་ལ་བཟའ་བར་ས་ན་ང་མས་བད་ཀན་ལས་ར་པ་ནད་ན་འམས་ང་ག་པར་

ོབས་དང་་འལ་བར་ད་པ་ན་ང་མོན་་དམར་པོ་དང་་ན་་ག་་ང་བར་འོ། ། 

༣ ང་ཤས་ཅན་་བད་ན། 

་་ཀ་དང་མར་ང་ར་བ་བན། །་ང་ས་ས་་ོད་འབར་བར་ད། །ས་པ་། ཡང་་་

ཀ་་མ་མར་དང་ང་ར་ལ་བན་ར་བ་བན་ན་་ང་ང་ས་ས་པ་དང་་ོད་ག་པར་

འབར་བར་ད་དོ། ། 

༤ ་ར་ཅན་་བད་ན། 

བ་གན་ར་བན་ཤ་བ་མ་ནད་ལ། །ས་པ་། ་་ཀ་་མ་དང་བ་གན་ར་ནས་བན་ན་

ཤ་བ་དང་མ་ནད་ལ་ང་དར་བ་དང་ར་་བན་ན་གཞང་འམ་ལ་བར་ད་དོ། ། 
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༥ ཆ་མས་་བད་ན། 

ཨ་་བར་ར་འས་་ན་མར་ས། །དབང་པོ་གསལ་ང་ོབས་ད་ས་ཀ་། །ས་པ་། 

ཡང་ཨ་་ར་དང་བ་་ར་་་ར་་འས་་གམ་་ན་མར་ས་་དབང་པོ་གསལ་ང་ས་ོབས་

ད་པ་དང་ས་ཀ་་ལ་་ང་བ་སོགས་ཡོན་ཏན་དཔག་་ད་པ་མན་མ་་འང་༌། །འར་མ་

ངས་ཙམ་གངས་པ་ན་་ས་པར་་མན་ངག་ད་་བད་ན་་བས་དང༌། ་ད་དང་ཡན་

ལག་བད་པ་་འལ་སོགས་་བས་་ས་པར་འོ། ། 

༦ ཟས་ོད་་ང་ང་། 

ན་ལ་ནད་དང་གང་འོད་ཟས་ོད་བན། །ལ་ར་་ངད་་འོད་ང་བར་། །ས་པ་། ་

ར་བཤད་པ་སོགས་བད་ན་ན་ལ་ནད་དང་གང་འོད་་ཟས་ོད་ན་ས་བན་་བན་པ་དང༌། 

ལ་ར་་ངད་སོགས་་འོད་པ་ཁ་ཟས་ང་བར་འོ། ། 

༧ འས་་འབ་ས། 

་བ་གམ་ག་ལོ་གག་འས་་འབ། །ས་པ་། ་ར་བཤད་པ་་ག་ཐམས་ཅད་ོགས་པ་

གཙོ་བོར་ད་ན་་བ་གམ་མམ་ག་གམ་ཐ་མ་ཡང་ལོ་ངས་གག་ས་ས་ོབས་དང་་སོགས་

འས་་ན་འབ་པར་་ཚོམ་ད་དོ། ། 

གས་པ། ཞར་ལ་ད་པ། 

་མ་གས་ན་ཞར་ལ་ད་ས་པས། །གནས་བས་འས་་འང་བར་ས་པ་ན། །ས་གངས་

སོ། །ས་པ་། གལ་་་་་མ་བ་ང་ས་ས་མ་གས་ན་་ག་བན་་ར་བ་ན་མར་་

་ོ་ོ་ལ་ན་་བན་ས་ཞར་ལ་ལོངས་ོད་པར་ས་པས་ང་གནས་བས་་འས་་་དང་

ས་ོབས་འལ་བ་སོགས་འང་བར་ས་པ་ན་ནོ་ས་གངས་སོ། ། 
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་མཚན་བན་པ། 

བད་་ང་པོ་ཡན་ལག་བད་པ་གསང་བ་མན་ངག་་ད་ལས་མ་་གས་པ་བཤད་པ་ད་་་

ན་བ་གནས་པར་་བ་་་་་་གམ་པའོ།།      །། 

ད་པ། ས་བང་གས་་གནས། 

ས་བང་གས་་གནས་་གང་དོན་འལ་བ་ལ་་ར་བབ་པར་ས་པ་དང་། ་ལན་བན་

པའོ། །དང་པོ་། ་ནས་ཡང་ང་ོང་ད་ལས་ས་ས་འ་ད་ས་ས་སོ། །་ང་ོང་ན་པོ་

ག་པ་་ས་ལགས། ས་བང་གས་་གནས་ལ་་ར་བབ་པར་བ། འཚོ་མཛད་ན་པ་

ལ་པོས་བཤད་་གསོལ། ས་ས་པ་ལས། ས་པ་། གནས་བད་པ་གངས་ཚར་བ་ས་་་

བ་གཞན་ས་བར་མ་ད་པ་་ནས་ཡང་ང་ོང་ད་ལས་ས་ས་འ་ད་ས་ས་སོ། །འང་་

ང་ོང་ན་པོ་ག་པ་་ས་ལགས། ས་ན་པ་གདངས་དང་བཅས་པས་མཚན་ནས་བོས་། 

ར་བཤད་པ་ད་ལ་གནས་བ་གག་ཡོད་པར་གངས་པ་ནང་ནས་ས་བང་གས་་གནས་ས་

་བ་ལ་བདག་ཅག་མས་་ར་བབ་པར་བ་ས་འ་ན་འཚོ་མཛད་ན་པ་ལ་པོས་བཤད་་

གསོལ་ས་ས་པ་དང་བཅས་་ས་པ་ལས་ས་པའོ། ། 

ོན་པས་་ལན་བན་པ། 

་ལའང་ཉན་པར་གདམས་ང་མཚམས་ར་བ་དང་།་གང་དོན་དས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ོན་

པས་གངས་པ། ་ང་ོང་ན་པོ་ན་ག །ས་པ་། ་ར་ས་པ་ལན་་ོན་པ་ང་ོང་ག་

པ་་ས་ས་འ་ད་ས་གངས་པ་ན་། ་ཡང་་ང་ོང་ན་པོ་ད་ལས་ས་གས་པར་

ན་ལ་ད་ལ་ངས་ག་ས་ཉན་པར་གདམས་པའོ། ། 

གང་དོན་དས་བན་པ། 

ས་འན་གས་་ར་མདོར་བན་པ་དང་། ་དོན་ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ས་བང་

གས་ལ་བབ་པ་། །་དང་་བ་་བན་། །ནད་་ས་་གས་ལ་བང༌། །བག་ཐབས་ད་
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པ་ན་པ་ས། །གས་ད་གས་་་ས་། །་བ་ངས་པར་འལ་དང་འ། །ན་འས་ཆར་

འང་ར་བ་ར། །མ་ས་གས་་ད་པ་ཡོད། །་ར་ས་འན་བག་ཐབས་མན་ངག་

གས། །ཁ་དམར་བས་ལ་དས་པ་ར། །ས་པ་དས་ོན་བག་པ་དང༌། །་བོ་མཁས་ར་མ་

་ར། །ངན་གཡོ་ན་ས་བག་པ་དང༌། །གསོ་་ང་དོར་་བ་ར། །ང་ང་་བར་བག་

པའོ། །ས་པ་། ས་བང་གས་་གནས་ས་་བ་ལ་བབ་པ་ལ་་འ་་་ན་། དར་

ན་་དང་་བ་་བན་་ས་པ་་་ད་ན་་བ་་འང་བའམ། ་བ་གས་་་ན་་ལ་ལ་་

ཡོད་པར་ོགས་ས་པ་ད་ན་་འང་་འལ་བ་ལས་ས་པ་ན་ལ། ་ཡང་་དང་འ་བ་ནད་་

ས་་་བ་དང་འ་བ་རང་ད་་གས་ལ་བན་ནས་བང་བར་འོ། །་མཚན་་ར་འོག་ནས་

འཆད་པ་བག་ཐབས་་་་ད་པ་ན་པ་མས་ས་་ནད་རང་རང་ས་གསལ་བར་བན་པས་

གས་འལ་ད་ད་ང་གས་་་་ན་པར་་ས་། ་ར་་ན་་འདོད་པ་ས་་འགའ་

ག་ས་་བ་མཐོང་་ན་ང་་ཚན་་ངས་པའམ་དར་ས་་ངས་ན་པ་ར་འལ་ནས་་

འས་་མཐོངཡང་་་ད་པ་དང་འ་ལ། ཡང་་དར་ས་ན་་ཁ་དོག་དལ་ལ་སོགས་་ས་

ད་གང་ཡང་ད་པར་ན་འས་པ་ཙམ་ལས་་ང་ས་པར་ཆར་འང་བར་འར་རོ་ས་ར་བ་ར། 

ར་ང་་ནད་གས་མ་ས་པ་་ལ་འ་་ནད་འ་གས་ཡང་དག་པ་ན་ནོ་ས་ད་ས་་ད་

པ་དག་ང་ཡོད་པ་་ར་ར་ང་དང་ཅལ་ག་ཙམ་མ་ན་པ་ས་འན་ལ་འལ་པ་ད་པ་

བག་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་འ་ར་གསོ་བ་པོར་ཁས་འ་བ་ན་ལ་གས་པ་ན་། ་ཡང་ཁ་

དམར་གདགས་པ་་ནད་པ་ལ་ང་ོན་པ་དང་ནད་བས་པ་ལ་་དས་ཀ་ད་ན་པ་ར་ས་པ་

ང་སོགས་དས་་ོན་པ་་ནས་བག་པ་དང༌། ་བན་་་བོ་ན་ས་ན་པ་འ་་ན་་

མཁས་པ་ག་་ས་ར་ང་ད་ས་པའམ། དགའ་མ་རངས་པར་་བ་ར་་ཐབས་སམ་ངན་

གཡོ་ན་ཅན་་་ནས་བག་པ་དང༌། ནད་པ་གསོ་བ་ལ་འག་པ་་ང་དོར་ས་པར་་བ་ར་

ང་ང་་བར་་ནས་བག་པ་དང་མ་པ་གམ་་ས་པར་འོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལའང་ ས་པ་དས་བན་་བག་པ་བན་པ་དང་། ངན་གཡོ་ན་་་ནས་བག་པ་བན་པ། 

ང་ང་་བ་བག་པ་བན་པའོ། །  
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་ར་བ་པ། ས་པ་དས་་ོན་པ་བག་པ། 

༄༅།   །་ལ་ཡང་ གང་དོན་དས་བཤད་པ་དང་། ་མཚན་བན་པའོ། །དང་པོ་ལ་འང་

མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ས་པ་དས་་ོན་པ་བག་པ་ལ། །ོང་

བ་་་་ནས་བག་པ་དང༌། །མཚན་ད་གས་་་ནས་བག་པ་དང༌། །ཕན་གནོད་བན་པ་་

ནས་བག་པའོ། ། ས་པ་། བག་ཐབས་གམ་་ནང་ནས་ས་པ་དས་་ོན་པ་བག་པ་

ལའང་ནད་ོང་བར་ད་པ་་་ནས་བག་པ་དང༌། མཚན་ད་གས་་་ནས་བག་པ་དང༌། 

ར་ཕན་གནོད་བན་པ་་ནས་བག་པའོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་ོང་བ་་་ནས་བག་ཐབས་དང་། མཚན་ད་གས་་་ནས་བག་ཐབས། ཕན་གནོད་

བན་པ་་ནས་བག་ཐབས་བཅས་གམ་མོ། །དང་པོ་། ོང་བ་་ན་ཟས་དང་ོད་ལམ་

མས། །གང་ཟོས་གང་ས་ནད་ན་ོགས་པར་ས། །ད་པར་ོང་བ་ན་ས་ས་པར་། །་

ར་་ལས་འས་་འགལ་་ད། །ས་པ་། ཐོག་མར་ནད་གང་ཡང་ས་འན་པ་ལ་གས་པ་་

་ནད་ོང་བ་་ན་་ར་པ་ཟས་མ་དང་ོད་ལམ་མས་མ་པ་བན་གང་དང་་་་ཟོས་ང་

འངས། ཉལ་འག་འ་འཆག་གང་དང་་་་ས་ས་་བ་ད་། ་བ་ཡང་ལ་བ་པ་ཟས་

ོད་། ན་ས་ས་་བ་ལ་སོགས་པ་་ནས་གས་པར་ས་པས་ང་ནད་ན་ལ་བན་ོགས་

པར་ས་ལ། ད་པར་་ོང་བ་ན་ས་དང་དབང་པོ་དམན་ག་ལོག་པ་སོགས་ང་་ནད་་ན་

བན་པ་བས་དང་བན་ནས་ས་པ་ད་ས་ས་པར་འོ། །་་ར་་ན། ་ན་་ལས་

ས་པ་འས་་ནད་གས་འགལ་བར་འང་བ་་ད་། དས་པོ་ཐམས་ཅད་་ས་ད་ན་པ་

དོན་ས་སོ། ། 

གས་པ། མཚན་ད་གས་་་ནས་བག་ཐབས། 

་ལ་ཡང་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པ་གས་སོ། །དང་པོ་། མཚན་ད་གས་ལ་བག་

ག་བག་ལ་དང༌། །བག་་བག་པ་ལ་དང་མ་པ་བ། །ས་པ་། མཚན་ད་གས་་་
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ནས་བག་པ་་ལའང་གང་བག་པ་ག་དང༌། གང་ལ་བག་པ་ལ་དང༌། གང་་བག་པ་་

དང༌། ་ར་བག་པ་ལ་དང་མ་པ་བ་ཡོད་ད།ོ ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

ས་པར་བཤད་པ་ལ་གང་བག་པ་ག་བན་པ་དང་། གང་ལ་བག་པ་ལ་བན་པ། གང་་

བག་པ་ས་བན་པ། ་ར་བག་པ་ལ་བན་པའོ། །དང་པོ་། ག་་ང་དང་མས་པ་

བད་ཀན་གམ། །མཚན་ད་འལ་ཟད་གསོག་ང་འགས་པ་གས། །ཚ་ང་གས་་ལ་ལ་

བག་པར་། །ས་པ་། གང་བག་པ་ནད་ག་་མ་པར་ར་པ་ནད་ང་དང་མས་པ་དང་

བད་ཀན་གམ་ན་ལ། ་ཡང་རང་རང་་མཚན་ད་དང་འལ་ཟད་གསོག་ང་འག་པ་སོགས་

འལ་འབ་ནད་་གནས་་བཤད་པ་མས་ས་ནད་གས་སོ་སོར་མ་འས་པར་མང་་་ང་དོན་

ཐོག་། ཚ་ང་གས་་མ་འས་ནད་གཞན་ད། །ས་པ་ར་ཚ་བ་དང་ང་བ་གས་མ་པ་

གས་་ལ་ས་ལ་ལ་བག་པར་འོ། ། 

༢ གང་ལ་བག་པ་ལ་བན་པ། 

བག་ལ་དབང་པོ་ལ་་་མ་། །དབང་པོ་ག་དང་་བ་་་ས། །ལ་་གགས་་་རོ་ག་

་། །་མ་ད་པ་འ་གས་་ག་བག །ས་པ་། ནད་གང་ལ་བག་པ་ལ་་དབང་པོ་་

དང་་ལ་་དང་་མ་་་བ་འོ། །་ཡང་གང་་ན། དབང་པོ་་ནད་པ་ག་དང་་བ་དང་་

དང་་དང་ས་དང་། ལ་་ནད་པ་དབང་པོ་་མས་་ལ་མ་པ་བན་་གགས་་་རོ་

ག་་དང་། ་མ་་ནད་པ་ད་པ་དང་འ་བ་དང་ག་པ་དང་་་དང་ག་དང་་ལ་བ་ག་་

བ་་ནས་བག་པའོ། ། 

༣ གང་་བག་པ་་བན་པ། 

བག་་ལ་ས་རང་བན་ན་ཚོད་དང༌། །ན་ཞག་ཟས་ཟོས་གནས་ལས་མ་འལ་ོགས། །ས་པ་

། ནད་གང་་བག་པ་་་ངད་ཅན་ང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་དང༌། དར་ལ་སོགས་པ་ས་

དང༌། ང་་་ལ་སོགས་པ་རང་བན་དང༌། ས་པ་ལ་སོགས་པ་ན་ཚོད་དང༌། ཐོ་རངས་ལ་སོགས་
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པ་ན་ཞག་དང༌། བས་ས་སོགས་ཟས་ཟོས་མ་ཟོས་དང༌། ད་ད་ལ་སོགས་པ་ནད་་གནས་་

་མས་ཕན་ན་་བན་ནས་གས་པར་བགས་པ་ལས་ལ་ས་སོགས་མཐའ་དག་མངས་ན་ང་

པ་ནད་གམ་པོ་གང་ང་ན་ང༌། འས་ན་ན་འས་ན་པ་་་མ་འལ་བར་ོགས་ས་པ་ན་

ནོ། ། 

༤ ་ར་བག་པ་ལ་བན་པ། 

་ལ་ཡང་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། བག་ལ་བ་དང་ག་པ་་བས་

བག །ས་པ་། ནད་་ར་བགས་པ་ལ་ལ་ག་ས་བ་བ་དང༌། སོར་མོས་ག་པ་དང༌། ་

བ་་ནས་བག་པ་་མ་པ་གམ་མོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལ་ག་ས་བ་བ་་ནས་བག་པ་དང་། སོར་མོས་ག་པ་་ནས་བག་པ། ངག་ས་་བ་་

ནས་བག་པ་བཅས་གམ་མོ། །དང་པོ་། བ་བ་ག་ལ་བོངས་དབས་ཁ་དོག་བག །ད་པར་་

དང་་ལ་བག་པར་། །འ་་མཐོང་བ་ལ་ག་བག་པ་ན། །ས་པ་། བ་བ་་ནས་ནད་

ས་འན་པ་་ན་པ་ག་་ལ་་ར་པ་བག་པ་ཐམས་ཅད་་ནད་པ་ས་བོངས་་ང་དང་

དབས་ཁ་དོག་སོགས་ན་ལ་བག་པར་་ང༌། ད་པར་་་དང་་་ལ་བག་པར་་བ་འ་་་

་མན་མ་་མཐོང་བ་ལ་་་ནས་ག་པ་བག་པ་ས་་བ་ན་ནོ། ། 

༢ སོར་མོས་ག་པ་་ནས་བག་པ། 

ག་པ་ས་ལ་ཚ་ང་འར་འཇམ་བག །ད་པར་བ་ོར་འན་པ་་ལ་བག །འ་་དོད་པ་

དོན་ག་བག་པ་ན། །ས་པ་། ན་པ་ལག་པས་ག་པ་་ནས་ནད་ས་འན་པ་་ས་་

ལ་་ག་་ཚ་ང་འར་འཇམ་སོགས་ལ་བག་ང་ད་པར་་ནད་དང་ན་པ་གས་བ་ོར་བ་

ན་ང་བ་པོ་་་་ལ་བག་པར་ད་པ་འ་་ས་རབ་་དོད་པ་ཟབ་མོས་ག་ར་་དནོ་ག་

པ་བག་པ་ས་་བ་ན་ནོ། ། 
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༣ ངག་ས་་བ་་ནས་བག་པ། 

་བས་བག་པ་་བ་ལ་ན་། །གང་ས་གང་ར་གང་ན་གང་་གང༌། །ད་པར་་གནས་མཚན་

ད་ས་ལ་བག །་ལ་ས་པ་གནས་ལ་འག་པ་། །མཚན་ད་ནད་གས་་ག་ད་པར་

འར། །་ར་བག་པ་ན་ལ་་བ་གས། །འ་་ཐོས་པ་་ག་ས་་བཤད། །ས་པ་། ན་

པ་ངག་་་བ་་ནས་བག་པ་་་བ་ལ་་ར་པ་ག་ན་ན་། ་ཡང་་ར་་ན། 

ན་གང་ས་ན། ན་གས་གང་ར་ན། ས་་གནས་གང་ན་ན། ་ང་སོགས་གང་་ན། ་་གང་

་་ན་ན་ས་འ་ང་ད་པར་་ནད་་་ན་དང་གནས་དང་མཚན་ད་བ་་ས་ལ་བག་

 །་ཡང་་ན་གང་ས་བང་ས་ས་པ་ལས་ས་པ་གམ་པོ་གང་ན་ས་ང༌། ་བན་་

ས་་ོད་ད་་ནང་སོགས་གནས་གང་ན་ན་ས་ས་པ་ལས་འག་པ་་ག་པོ་གང་ན་ས་ལ། 

བ་ང་ཡང་བ་སོགས་མཚན་ད་་་ནས་ས་པ་ལས་ནད་གས་་མོ་་ག་དང་བཅས་པ་མ་འས་

ང་ད་པར་འར་བ་་ར་ན་བག་པ་ན་ལ་་བ་ད་གས་ང་མག་་ར་པ་འ་་་་

ཐོས་པ་་ག་་བག་པ་ས་་བཤད་པ་ན་ནོ། ། 

གམ་པ། ཕན་གནོད་བན་པ་་ནས་བག་པ། 

ཕན་གནོད་བན་པ་ཟས་ོད་ན་དད་བ། །་དང་ནད་་་བོ་མན་་མན། །འོད་་འོད་

ལས་ནད་ན་ས་པར་འར། །ར་ང་མ་ན་བངས་པས་ོགས་འར་། །ན་པས་ཉམས་ད་

ནད་པ་གསོ་དོན་ས། །ས་གངས་སོ། །ས་པ་། གང་ལ་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་བན་པ་་ནས་

བག་པ་་ཟས་དང་ོད་ལམ་དང་ན་དང་དད་་མ་པ་བ་་ནས་ས་པར་་དས་པ་ལས། ་

བ་པོ་ཡང་ར་བན་པ་དང་ད་་བན་བན་པ་ནང་ནས་ནད་ོང་བ་ར་ར་པ་་དང་ནད་་་

བོ་གས་པོ་ཕན་ན་མཚན་ད་མན་ནམ་་མན་དང༌། ད་ནས་ང་་གས་འོད་དམ་་འོད་

སོགས་བ་་བགས་ང་དད་པ་ལས་ང་ནད་གས་ན་འལ་ད་་ས་པར་འར་ལ། ་ཡང་

་ཚོམ་དང་ོགས་ཙམ་་གས་ར་ང་བ་ཙམ་མ་ན་པར་ལན་མང་པོ་ས་ས་མ་འོངས་་བར་་

བངས་པས་ོགས་པར་འར་བ་ན་་་་་་ན་ན་པས་ནད་་ཉམས་ད་ནས་ནད་པ་གསོ་

དོན་བ་ག་་ས་པ་ན་ནོ་ས་གངས་སོ། ། 
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་མཚན་བན་པ། 

བད་་ང་པོ་ཡན་ལག་བད་པ་གསང་བ་མན་ངག་་ད་ལས་མ་་གས་པ་བཤད་པ་ད་་

ས་པ་དས་་ོན་པ་བག་པ་་་་་་བ་པའོ།།    །། 

་ར་་པ། ངན་གཡོ་ན་་་ནས་བག་པ། 

༄༅། །ངན་གཡོ་ན་་་ནས་བག་པ་་གང་དོན་འལ་བ་ལ། ཉན་པར་གདམས་ང་

མཚམས་ར་བ་དང་། གང་དོན་དས་བཤད་པ། ་མཚན་བན་པའོ། །དང་པོ་། ་ནས་ཡང་

ང་ོང་ག་པ་་ས་ས་འ་ད་ས་གངས་སོ། །་ང་ངོ་ན་པོ་ན་ག །ས་པ་། 

ས་པ་དས་་བག་པ་བཤད་ན་པ་མག་་མ་ཐག་པ་་ནས་ཡང་ང་ོང་ག་པ་་ས་ས་

འ་ད་ས་གངས་སོ། །་ཡང་་ང་ོང་ན་པོ་ད་ལས་ས་གས་པར་ན་ལ་ད་ལ་ངས་

ག་དང་ངས་བཤད་པར་འོ་ས་གདམས་པའོ། ། 

གང་དོན་དས་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་མདོར་བན་པ་དང་། ཤ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ངན་གཡོ་ན་་་ནས་བག་པ་

། །མཚན་ད་ས་་མཚང་འ་་ས་བང༌། །ར་ས་བཅད་དང་བད་ལ་བོར་བ་དང༌། །ཁ་

བང་ོ་ལ་གདོན་དང་ཐབས་འོག་གག །ས་པ་། ན་པས་ནད་་བག་ཐབས་ང་་བཤད་པ་་

ཙམ་་མ་ཟད་མ་པ་་མ་་ནས་གང་ལའང་མ་ོངས་པ་ཐབས་་་ནས་བག་ང་ས་པར་་

དས་པ་ལས་འ་ར་རང་ད་ལ་་བོ་ན་ས་མཁས་པ་མག་་ར་པའོ་ས་ན་གས་ང་

འང་བ་ད་་ངན་གཡོ་ན་ཐབས་་་ནས་ནད་བག་པ་ལ་འ་་་ཡང་་ནས་ས་ང་ང་

་ད་པར་་དས་སོ། །་ལ་་ནད་་་ག་་མཚན་ད་ས་པར་་བ་དང་ཕོ་ཉ་བ་སོགས་ལ་

མཚང་འ་བ་ལ་དང་ནད་པ་མན་ར་ཡང་ས་བང་བ་དང༌། ར་་ས་བཅད་པ་ལ་དང༌། 

བད་ལ་བོར་བ་ལན་དང༌། ཁ་བང་བར་་བ་དང༌། ོ་ལ་གདོན་པར་་བ་དང་ཐབས་ས་འོག་་

གག་པ་ལ་བཤད་པ་དང་མ་པ་བད་་་ནས་བག་པའོ། ། 
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གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་མཚན་ད་ས་པར་་བ་དང་། མཚང་འ་བར་་བ། ས་བང་བ། ར་ས་བཅད་པ། 

བད་ལ་བོར་བ། ཁ་བང་བ། ོ་ལ་འདོན་པ། ཐབས་འོག་གག་པ་བཅས་བད་དོ། །དང་པོ་། དང་

པོ་མཚན་ད་ས་པར་་བ་། །ནད་ན་་དང་ད་པར་གས་ས་པས། །འ་ན་ཙམ་ལས་འ་འོང་

ོགས་པར་འར། །་ར་འ་ལ་མས་ང་འས་པ་གས། །ན་ན་ལ་སོགས་བཟང་ངན་ས་པ་

ཡང༌། །བན་བས་མ་ན་་ད་པར་ཡང་ན། །ས་པ་། ངན་གཡོ་ན་བག་་ནང་ནས་དང་པོ་

ནད་གང་ན་་མཚན་ད་ས་པར་་བ་། ནད་ན་་་དང་ད་པར་་གས་་ན་གས་ལ་

མཚན་ད་སོགས་ང་་ནད་གནས་དང༌། འོག་ནས་མན་ངག་ད་ནས་འང་བ་ར་སོ་སོར་འད་ས་

དས་པ་་དག་ས་་ནད་པ་ས་་ཆ་ཤས་འ་་་ག་ན་ས་ོས་པ་ཙམ་ལས་་་ནད་འ་

འ་ག་འོང་མ་་འལ་ད་ོགས་པར་འར་བ་་ར་ན་བཤད་མ་ཐག་པ་ནད་་་ན་སོགས་

དང༌། ོབ་དཔོན་ས་འ་་འའོ་ས་་བ་ལ་སོགས་པ་་ནས་ནད་པ་གསོ་བ་མང་་མཐོང་བ་ར་

གང་བཤད་དང་་ོད་གས་ཀ་ལ་མས་ང་འས་པ་་ན་་གས་པ་ན་། དར་ན་་་ལ་

སོགས་ན་ན་་གས་དང༌། ལ་སོགས་པ་ང་ནས་དཀར་ཡོལ་དང་ས་དར་སོགས་དང༌། ་དང༌། 

ང་པོ་དང་ན་་་བཟང་ངན་ས་པར་་བ་་ཡང་སོ་སོ་མཚན་ད་ོན་ད་་བན་བས་་ན་

མཐོང་བས་ང་ོགས་པ་མ་ན་ང༌། བན་བས་་ད་པར་མཐོང་བ་བད་པ་་ོད་་ནས་ང་

མཐའ་་ད་ང༌། ་་བ་ང་་ད་པར་ས་པའང་ན་པ་ས་ན་འ་གས་པོ་གང་ཡང་ང་བ་ག་

ད་ན་མཁས་པ་་འང་བས་ང་འལ་་བབ་པ་ལ་ནན་ཏན་ས་ག ། 

༢ མཚང་འ་བར་་བ། 

མཚང་འ་ཕོ་ཉ་འལ་བ་ཐབས་་ར། །་ན་་ར་གང་བཏང་་ན་དང༌། །ཞག་ངས་དད་པས་

་་མན་པར་ས། ། ས་པ་། ནད་པ་དང་མ་ད་པ་་རོལ་་མཚང་འ་བ་་ཕོ་ཉ་བ་ནད་པ་

དང་འལ་ང་ས་ཡོད་པ་ག་ལ་གཡོ་ཐབས་མཁས་པ་ངག་ས་བག་པར་་བ་ར་ང་་་

གས་་ཚོགས་དང་ལ་ནས་ནད་པ་་ས་་ཆ་ཤས་་ན། ན་གས་་ར་ན། ཟས་ན་གང་འ་

བཏང༌། ན་པ་་ན་དང༌། ཞག་ངས་་ཙམ་སོང་ས་སོགས་་བ་་ནས་གས་པར་དད་པས་

ནད་པ་་ད་ས་་་བ་་རོལ་ནས་ཆ་ཙམ་མན་པར་ས་པར་འར་རོ། ། 
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༣ ས་བང་བ། 

ས་བང་ངས་བས་མ་ན་ཐང་ག་གནས། །་བར་ས་ངག་མ་ངས་གཏམ་ལ་དད། །ས་པ་

། ནད་གང་ཡང་་ག་ཙམ་ས་འལ་ད་་མ་ས་ན་་ག་ནད་པ་ར་ས་བང་ང་ངས་

བས་་ལ་འབ་མ་ན་པར་ཐང་གག་གས་ཕབ་ལ་གནས་ནས། ོད་ང་་བར་ལ་ས་ངག་་

་བ་མ་ངས་པར་གཏམ་་་ནས་འ་ང་མ་འར་ལ་དད་པས་ོགས་པར་འར་རོ། ། 

༤ ར་ས་བཅད་པ། 

ས་བཅད་གཏར་བག་ན་ོར་་ས་བཙལ། །ད་པ་ཙམ་ས་ཚ་ང་ོགས་མན་ོགས། །ས་

པ་། ར་ན་པ་གཞན་ས་་ར་བས་པ་ས་བཅད་པ་ལ་ས་བག་པ་། གཏར་བག་

སོགས་དད་དང་བལ་ོད་་ན་ོར་་་་ས་ས་ཐབས་མཁས་ས་བཙལ་བས་དད་འ་

བན་ས། ན་འ་དང་འ་འ་ར་ས་པ་ག་ད་པ་ཙམ་ས་ོར་བ་ན་གནས་དང་ར་ནས་

བགས་པས་ཚ་ང་་གས་ོགས་མན་ོགས་པར་ས་པའོ། ། 

༥ བད་ལ་བོར་བ། 

བད་ལ་བོར་བ་་་མ་ོགས་ན། །ག་ར་ངན་པ་་་གདོན་བས་དས། །ན་ག་ར་ན་ཕན་

ས་ང་པོར་། །ངང་ས་་བ་འ་ན་་་འན། །ས་པ་། བད་ལ་བོར་བ་ས་་བ་་ནད་

པ་ལ་ན་གས་སོགས་ས་པས་གསལ་པོར་་་བ་ལས་ལ་བན་གལ་་མ་ོགས་ན་འོལ་ཚོད་་

དབང་ས་ནད་འ་ན་ས་་བར་་་། ་ར་་ན། ་མཁས་ས་པ་གཏམ་ངན་པ་ག་་

འང་བ་ར། ངན་པ་ཟས་ོད་འ་དང་འ་་་་་ང་ཐོག་མར་གདོན་བས་དས་པ་འག་

ལ། ་ནས་ན་ག་ར་ན་ས་པར་ཕན་ནོ་ས་ངག་ང་པོར་ས་པས། ནད་པ་་ངང་ས་་བ་

པར་གནས། འ་ན་ལ་འ་ར་ན་ན་འ་འ་ང༌། བས་འ་་་ག་ས་ས་གསལ་པོར་

འན་པར་འར་བས་ར་ཡང་་་་ག་ལ་བག་པར་འོ། ། 
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༦ ཁ་བང་བ། 

ཁ་བང་ས་པ་ཁ་ག་ད་པ་། །་བར་ད་པ་ོས་པས་ད་ས་། །་ན་ན་པས་ས་་

བཤད་་དས། །གསལ་བར་བད་པས་་བོ་་མཚར་ར། །ས་པ་། ཁ་བང་ས་པ་ནད་པ་ཁ་

ག་དང་ད་པ་་་ཐོག་མར་རང་ད་ས་མ་ས་ནའང་ ་ད་ས་ཕལ་ར་་བར་ད་ལ། 

འང་ན་གས་འ་་་ག་ནའོ་ས་པ་འ་ོས་པ་ཙམ་ས་ནད་གང་ན་ང་་ད་པར་་། 

་་ནད་གང་ན་དང་་ན་བ་སོགས་ན་པས་ས་་ད་རང་བཤད་་དས་ས་གསལ་བར་བད་

པས་་བོ་ཕལ་ར་མས་་མཚར་ར་ང་དགའ་བར་འར་རོ། ། 

༧ ོ་ལ་འདོན་པ། 

ོ་ལ་འདོན་པ་ཐབས་ས་ོགས་ར་ན། །གཞན་དག་་་ན་གས་མང་བག་དས། །ང་ལ་མ་ན་

གག་ལ་ཁ་དམར་གདགས། །ག་བས་ཙམ་ས་ག་ས་གས་པ་འང༌། །ཡང་ན་བ་་དད་

པས་བག་མཁས་ར། །ས་པ་། ་བོ་ོ་ལ་འདོན་པ་ས་་བ་ལ་། ང་་བཤད་པ་

བག་ཐབས་་ཚོགས་པ་་མས་་་ནས་ནད་འལ་ད་་ོགས་པར་ར་ན་ན་པ་གཞན་དག་

མས་་་དང་་དང་ན་གས་་བ་སོགས་མང་པོ་་ནས་བག་དས་པ་ན་། ང་ལ་་་་་

མ་ན་་་བ་བའམ་་དང་་མ་ལ་བག་པ་སོགས་གང་ཡང་ང་བ་ག་ལ་བགས་པས་ས་ང་

འ་ན་ནོ་ས་སོགས་ཁ་དམར་གདགས་པར་འོ། །་་ན་པ་ས་་ནད་པ་ལ་ག་ས་བས་པ་

ཙམ་ས་ག་་ས་ན་པ་གས་པ་འང་ལ། ཡང་ན་་གཞན་མས་ལས་ས་བ་་བགས་

ང་དད་པས་་་ན་པ་གཞན་་ལས་ང་བག་པ་ལ་ལ་མཁས་པ་ལ་་ང་བའོ་ས་ར་

བ་གཏམ་ག་པར་འར་རོ། ། 

༨ ཐབས་འོག་གག་པ། 

་ལ་ཡང་མདོར་བསཏན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པ་གས། དང་པོ་། ཐབས་འོག་གག་པ་ན་ས་

ད་་ར། །མ་པ་ཁ་དམར་བཏགས་ལ་ོང་ལ་ོས། །ས་པ་། ན་པས་ཐབས་མཁས་ས་རང་

ན་འོག་་གག་པ་ལ་། ང་་ས་པར་བཤད་པ་བག་ལ་་དག་ན་ས་ང་གསལ་པོ་
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ད་་ར་བ་་གལ་་ོགས་པར་མ་ས་ན་མ་པ་ཙམ་མངས་པ་ཁ་དམར་བཏགས་ལ་ོང་་་

བཙན་ས་ལ་ོས་པར་འོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་མ་པ་ཁ་དམར་གདགས་པ་དང་། ོང་ལ་འོས་པའོ། །དང་པོ་། དང་པོ་ཟས་ོད་་འོད་

གདོན་ས་ན། །ལ་ར་ག་ལ་ན་ཟས་གནོད་ས་། །གན་པོ་ཕན་གནོད་ད་པ་མས་པ་

དབོག །ས་པ་། ཐབས་འོག་་གག་པ་ལ་མ་པ་གས་་དང་པོ་མ་པ་ཁ་དམར་་འ་ར་

གདགས་པར་་། ་ཡང་ཟས་ོད་་འོད་པ་དང༌། གདོན་་ན་ས་བད་ང་ད་པར་་ལ་

ར་དང་ག་ལ་ན་ཟས་སོགས་གནོད་འག་ས་ས་ལ། ་བན་་གན་པོ་ཡང་ཚ་ང་གས་ཀ་

ལ་ཕན་གནོད་ད་པ་བལ་ོད་མས་པ་ཤས་ར་དབོག་པ་་བན་པར་འོ། ། 

༢ ོང་ལ་འོས་པ། 

ོང་ལ་འོས་པ་ནད་དང་ན་་ང༌། །་ན་མ་གས་་ས་་མཚར་བད། །་ས་མ་ོགས་ར་

ང་མཁས་ད་འན། །ས་གངས་ས།ོ །ས་པ་། ཐབས་་ཚོགས་་་ནས་གས་པར་བགས་

ང་གསལ་བར་མ་ོགས་པ་་་བཙན་ས་ོང་་་ལ་འོས་པར་་དས་། ་ལ་ནད་དང་ན་་

ང་་་ན་མ་གས་པ་་མཚར་མཁས་ད་བ་གས་ནས་འང་བ་་་གཞན་ས་་ས་པ་་

མཚར་ཅན་བད་པ་་འ་བ་་ནས་ལ་བན་མ་ོགས་པར་ར་ང་མཁས་ད་འན་པར་འར་

རོ་ས་གངས་སོ། ། 

་མཚན་བན་པ། 

བད་་ང་པོ་ཡན་ལག་བད་པ་གསང་བ་མན་ངག་་ད་ལས་མ་་གས་པ་བཤད་པ་ད་་ངན་

གཡོ་ན་་་ནས་བག་པ་་་་་་་པའོ།།     །། 
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་ར་ག་པ། ང་ང་་བར་བག་པ། 

༄༅།   །ང་ང་་བ་་ནས་བག་པ་་གང་དོན་འལ་བ་ལ། ཉན་པར་གདམས་ང་

མཚམས་ར་བ་དང་། ་མཚན་བན་པའོ། །དང་པོ་། ་ནས་ཡང་ང་ོང་ག་པ་་ས་ས་

འ་ད་ས་གངས་སོ། །་ང་ོང་ན་པོ་ན་ག །ས་པ་། ངན་གཡོ་ན་ཅན་་་བག་

ཐབས་བཤད་ན་མ་ཐག་པ་་ནས་ཡང་ང་ོང་ག་པ་་ས་ས་འ་ད་ས་གངས་སོ། །འང་

་ང་ོང་ན་པོ་ན་ག་དང་ངས་བཤད་པར་འོ་ས་གདམས་པའོ། ། 

གས་པ་གང་དོན་གས་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ང་ང་་བ་་ནས་བག་པ་

། །གསོ་་གསོ་དཀའ་གསོ་ཙམ་ང་བ་བ། །ས་པ་། བག་ཐབས་གམ་པ་ང་ང་་བ་

་ནས་བག་པ་་ལ་་ནད་པ་གང་ག་གསོ་་བ་དང་གསོ་དཀའ་བ་དང་གསོ་བ་ཙམ་དང་ང་བར་་བ་

་མ་པ་བ་་ནས་འཆད་དོ། །ང་ང་་བ་ནང་ནས་དང་པོ་གསོ་་བ་་ལ་ཡང་ཡན་ལག་་

མ་དང་ན་པ་་ནས་གསོ་་བ་དང༌། གང་ཟག་ནད་པ་་ནས་གསོ་་བ་དང༌། ་ལ་གནས་པ་ནད་

་་ནས་གསོ་་བའོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་གསོ་་བ་་བཤད་པ་དང་། གསོ་དཀའ་བ་་བཤད་པ། གསོ་བ་ཙམ་་་བཤད་པ། ང་

བར་་བ་་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལའང་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པ་གས་ལས། དང་པོ་

། གསོ་་བ་་ཡན་ལག་ན་པ་དང༌། །གང་ཟག་ནད་་་ནས་གསོ་་བ། །ས་པ་། ཡན་ལག་་

མ་དང་ན་པ་་ནས་གསོ་བར་་བ་དང་། གང་ཟག་ནད་པ་་ནས་གསོ་་བ་དང་། ནད་་་ནས་

གསོ་་བ་བཅས་མ་པ་གམ་་་ནས་བཤད་པ་ན་ས་མདོར་བན་པའོ། ། 
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གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་ཡན་ལག་་་ནས་གསོ་་བ་དང་། གང་ཟག་་་ནས་གསོ་་བ། ནད་་་ནས་གསོ་་

བའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་མདོར་བན་པ་དང་ས་པར་བཤད་པ་གས་ལས། དང་པོ་། ཡན་ལག་་ནས་

གསོ་བར་་བ་། །ན་པ་ན་དང་ནད་གཡོག་མ་པ་གམ། །ས་པ་། ཡན་ལག་་་ནས་གསོ་

བར་་བ་ས་པ་་ན་པ་ཡན་ལག་དང་། ན་་ཡན་ལག ནད་གཡོག་་ཡན་ལག་བཅས་མ་པ་

གམ་་་ནས་གསོ་་བ་ན་པ་ས་པར་འོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་ ན་པ་ཡན་ལག་བཤད་པ་དང་། ན་་ཡན་ལག་བཤད་པ། ནད་གཡོག་་ཡན་ལག་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ན་པ་མཁས་པ་གས་ལ་འགས་པ་དང༌། །གང་་དོན་ས་ལས་མས་

མཐོང་ང་གཙང༌། །ས་པ་། ན་པ་གང་ག་མཁས་པ་གས་་་་ོ་ས་དང་ངས་པ་དང་

ན་གས་དང་ན་ས་བར་བ། བ་ལ་འགས་པས་ག་པ་གནས་་་དང་ད་པར་་གསོ་བ་

ག་པས་མན་པར་མཐོ་བ་དང༌། ད་དང་བན་བས་དང་ང་དང་མན་ངག་བ་་ནས་གང་་

དོན་མཐའ་དག་ས་པ་དང༌། བག་པ་དང་ན་དང་དད་དང་ཟས་ོད་བབ་པ་བ་ལས་མས་མ་

ས་པ་ོབ་དཔོན་ས་ཉམས་་ན་པ་མཐོང་བ་་་་བ་བན་་རང་ས་མས་པ་དང༌། གས་

ངན་ང་འཚོལ་བ་དང་ནད་པ་ནོར་ལ་བབ་མས་་ོ་དང༌། ོགས་གས་ཅན་་ང་་དང༌། ན་

དད་ལ་་ཐབས་་་ག་ག་འགས་ད་་་འོང་བར་ད་པ་ན་མས་དང་ལ་བས་གཙང་བ་

། ་ར་ན་ན་པ་ཡན་ལག་བ་ག་པོ་འ་དག་དང་ན་ན་ནད་གང་ཡང་གསོ་་བ་ན་། ན་

པ་་གསོ་བར་ད་པ་གཙོ་བོ་ན་པས་སོ། ། 

༢ ན་་ཡན་ལག 

ན་་་ག་ཡོན་ཏན་མང་་ན། །ན་མ་ཚོགས་ང་འོད་པར་ར་བའོ། །ས་པ་། ནད་གང་

དག་ལ་གཏོང་བར་འོས་པ་ན་་ལ་་ཐང་་ལ་སོགས་པ་་ག་་འ་བ་མང་པོ་ར་་ང་བ་དང༌། 

་མ་ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་མང་་ན་པ་དང༌། ་སར་ས་པ་སོགས་ན་་རང་བན་ན་མ་ཚོགས་
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ང་རོ་ས་སོགས་ཁམས་དང་འོད་པར་ོར་བ་། ན་ད་ལའང་ཡན་ལག་བ་ག་དང་ན་ན་གསོ་

་བ་འོ། ། 

༣ ནད་གཡོག་་ཡན་ལག 

ནད་གཡོག་ན་བ་གཙང་་ོ་དང་ན། །ཡན་ལག་བ་གས་ན་ན་གསོ་བ་། །ས་པ་། ནད་

པ་དང་འལ་བ་ནད་གཡོག་་ཡང་ནད་པ་བཟའ་བང་སོགས་ས་ལས་་ཡོལ་བར་ར་བ་ལ་ན་

ང་བོན་པ་དང༌། ནད་པ་སོགས་ཉམ་ཐག་པར་ག་པར་བ་བ་དང༌། ཟས་ོད་སོགས་་བ་ན་ལ་

ས་ངག་ད་གམ་གཙང་་་བ་དང༌། ན་པས་གང་བབས་པ་ན་ས་པ་ོ་ས་ན་པོ་དང་

ན་པ་། ་ར་ན་པ་དང༌། ན་དང་ནད་གཡོག་་ཡན་ལག་རགས་པ་དབང་་ས་ན་བ་

གས་དང༌། བ་་བ་བ་་བད་དང་ན་ན་གསོ་བར་་བ་ན་ནོ། ། 

གས་པ་གང་ཟག་་་ནས་གསོ་བར་་བ། 

གང་ཟག་ནད་པ་ས་་གཞོན་ང་ལ། །ང་ོབས་ན་ང་ན་ན་བཟོད་པ་ས། །ས་ག་

བ་བ་ཉན་ལ་ས་པར་ས། །ས་པ་ནད་གས་ོས་མཁས་གསོ་་ལ། །ས་པ་། གང་ཟག་

གསོ་་ནད་པ་་ད་ས་་ན་ཚོད་གཞནོ་པ་་དར་ལ་བབས་པ་དང་རང་བན་བཟང་ང་ལ་བ་དང༌། 

ལོངས་ོད་དང་ནད་ན་སོགས་ལ་མ་པ་ད་པ་ང་ོབས་དང་ན་ང་དཔའ་བ་དང༌། ་ང་དང་

འཇམ་བ་སོགས་་ན་དད་ན་བཟོད་པར་ས་པ་ས་དང་ན་པ་དང༌། ནོར་ས་ག་ང་གཏོང་

ཕོད་་བ་དང༌། ན་པ་སོགས་ས་ཕན་པ་ས་་ར་བ་བ་བན་ཉན་ལ་གས་པར་འན་པ་དང༌། 

ནད་་་ན་གས་གས་སོགས་ས་པར་ས་པ་དང༌། ན་པས་་ར་ས་པ་ལན་་ནད་གས་

ོང་ན་སོགས་ོས་པ་་་བ་ལ་མཁས་པ་་གསོ་་བ་ལ་ན་ནོ། །མདོར་ན་ཡན་ལག་བན་པ་

ལས། གསོ་་ང་ལ་་གམ་ད། །ན་པས་བ་བ་བཀའ་ཉན་ང༌། །དན་ག་གམ་ལ་མས་

དད་པ། །རང་་ོད་ལམ་་བ་ན། །ས་བཤད་པ་ར་ན་ན་གསོ་འོ། ། 
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༣ ནད་་་ནས་གསོ་་བ། 

ནད་་་ནས་གསོ་བར་་བ་། །་དང་ར་ལ་མཚན་ད་ང་བ་དང༌། །གནོད་་ལ་ས་རང་

བན་་མངས་དང༌། །གནོད་ད་ལམ་གག་ང་པ་གསར་གསོ་། །འོན་ང་མས་ལ་ལ་ས་

མངས་པ་དང༌། །་འགགས་ནད་ལ་གནོད་་མཉམ་པ་དང༌། །ག་ན་ང་པ་གསོ་བ་་ས་

། །ས་པ་། གང་ལ་ནད་་་ནས་གསོ་བར་་ས་་བ་། ནད་་འམ་ནད་ག་དང༌། ནད་་

ར་་ར་ང་བ་ལ་དང༌། མཚན་ད་དམ་ནད་གས་མས་ང་བ་དང་ངས་མ་ལ་སོགས་པ་

གནོད་་དང༌། ངད་ཅན་ང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་དང༌། དར་ལ་སོགས་པ་ས་དང༌། ང་་་ལ་

སོགས་པ་རང་བན་མས་་མངས་པ་། དར་ན་ས་པ་གནས་་མས་པ་བབས་པ་དང༌། 

ངད་ཅན་ང་བ་ལ་་མས་པ་ས་པ་དང༌། དར་དང་དང་ཐོ་རངས་མས་པ་ང་བ་དང༌། ང་

་རང་བན་ཅན་་་ལ་མས་པ་ནད་ས་བཏབ་པ་་་ཐམས་ཅད་འཛོམ་པའམ་གག་གས་ཙམ་

ཚོགས་ནའང་གསོ་་བ་ན་ལ། ནད་གང་དང་གང་ས་བཏབ་པ་་ང་་་གཉན་་ནད་གཞན་་

གནོད་པ་ད་པ་དང༌། ་དང་ནང་དང་བར་་ལམ་གམ་པོ་གང་ཡང་ང་བ་གག་ལས་ས་པ་དང༌། 

ནད་ག་གམ་པོ་ཕན་ན་ན་འས་་མ་ར་པ་ང་པ་དང༌། ནད་མ་ངས་པ་གསར་པ་། ་

དག་མས་དང་ན་པ་ནད་མས་གསོ་བར་་བ་ན་ནོ་ས་ར་བཏང་བའོ། །དགས་བསལ་། 

འོན་ང་ས་པ་ས་་མ་དག་་མ་ཟད་ནད་འགའ་ག་ལ་ལ་ས་མངས་ང་གནོད་་མཉམ་པ་

དང༌། ང་པ་གསོ་་བ་དག་ང་ཡོད་་གང་་ན། མས་་་ལ་ལ་མ་ས་ཚ་གང་་སར་ས་པ་

དང༌། ས་ོན་ཀ་དང་ན་ང་མཚན་ང་ང་བ་དག་གག་་ཚོགས་ང་མངས་པ་དང་་འགགས་

་ནད་ལ་གནོད་་བཤང་ག་གས་མཉམ་པ་དང༌། ག་་ན་ན་ང་ངས་པར་ར་པ་ད་གསོ་

བར་་ས་འོ། ། 

གས་པ། གསོ་དཀའ་བ། 

གསོ་དཀའ་བ་་་བ་་དག་འས། །ཐབས་མང་ན་ང་གསོ་བ་དས་པའོ། །ས་པ་། གང་ག་

གསོ་དཀའ་བ་ནད་ས་་བ་་ང་་ོས་པ་ཡན་ལག་དང་ནད་པ་དང་ནད་་་ནས་གསོ་་བ་ཆ་

ཤས་་དག་་འགའ་ག་ཡོད་ང་ཕལ་ར་ད་པའམ། ལ་ལ་འཛོམ་ཡང་ལ་ལ་མ་འཛོམ་པས་ན་གསོ་་

བ་དང་་བ་མ་ན་པ་ཕན་ན་ག་འགས་་འས་པ་། དར་ན་ནད་པ་དང་ནད་་་ནས་གསོ་་
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བ་མཚན་ད་ཡོད་་ན་ང་ན་པ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་དང༌། ན་པ་མཁས་་ན་ང་ནད་པ་དང་

ནད་་་ནས་གསོ་་བ་ལས་ོག་པ་་་སོགས་དང་ན་པས་ན་དད་མ་་ལ་སོགས་པ་ཐབས་

མང་པོ་་ནས་ན་ང་་རང་ས་གསོ་བ་དས་པ་་་་་གསོ་དཀའ་བ་ས་འོ། ། 

གམ་པ། གསོ་བ་ཙམ། 

་ལས་་ོག་ར་ལ་མས་ཕན་ད། །་་ག་མ་ས་ད་གསོ་བ་ཙམ། །ས་པ་། བཤད་མ་

ཐག་པ་གསོ་་བ་དང་དཀའ་བ་་ལས་་ོག་པར་ར་ནས་གསོ་བར་་ས་པ་་་་ལ་ར་ནས་

མང་་མས་པ་ཁ་ཟས་དང་ོད་ལམ་ཙམ་ས་ཕན་པར་་བ་ད་ན་། ་ར་་ན། ་་ནད་

་ད་ས་གཏོང་བར་ད་པ་མ་ན་ང་ལས་ས་འཕངས་པ་་ག་མ་ཙམ་ས་ནས་་ག་་

འ་བ་ན་ད་པ་ར། འ་་་ལ་་གསོ་བ་ཙམ་ས་་་གསོ་བ་ལ་ར་ད་པའོ། །་་

ག་མ་ས་པ་། མ་འལ་ལས། གནས་གམ་པར་་འཕོ་བས་ན། །བན་བས་ན་པ་གས་

ན་ན། །ས་དང༌། དབང་ག་ན་པོ་གལ་ལ་དང་འཇམ་དཔལ་དངས་་གག་ལག་ལས་

ས་ཅན་སོ་སོ་་ཚད་ག་སོགས་བ་པར་གངས་པ་་བོ་བན་བས་་ར་དཀར་པོ་ལས་ས་

པར་འོ། ། 

བ་པ། གསོ་བ་ང་བར་་བ། 

ང་བར་་ལ་གསོ་ཐབས་ཡོད་ད་གས། །ལ་པོ་ད་བ་བས་དང་འ་ལ་ང༌། །ན་པས་ས་

པ་་གཟོ་བས་པ་ད། །ལ་དང་འོར་པ་་ན་ཉན་་བབ། །་ཟད་་ངན་ས་མནན་བན་པ་

བག །་བོ་ཡ་ག་ངན་པ་འང་བ་ར། །གསོ་ཐབས་ཡོད་ང་ང་བར་བཤད་པ་ན། །གསོ་

ཐབས་ད་པས་ང་བར་་བ་། །ན་་ན་་ལོག་དང་འ་ས་ང༌། །ོག་གད་ནད་དས་་

ས་བང་བ་ང་། །ས་གངས་སོ། །ས་པ་། ནད་པ་གང་ག་ན་པས་ང་བར་་བའང་ཡོད་

པས་་ལ་གསོ་བ་ཐབས་ཡོད་ང་ང་བར་་བ་དང༌། གསོ་ཐབས་ད་པས་ང་བར་་བ་ས་མ་པ་

གས་སོ། །ནད་པ་གང་ག་ས་་ལ་པོ་ལ་་ས་པ་དང་ད་བ་བས་གན་ས་མད་གནས་་

གས་ལ་ལོག་་ད་པ་དང་འ་བ་མས་ཅན་མས་ལ་ང་བ་དང་ན་པས་ར་ཕན་བཏགས་བསམ་

པ་་ནས་ས་པ་་གཟོ་ང༌། ས་ངག་་་ནས་བས་པར་ད་པ་དང༌། ནད་འས་པ་ལོང་ད་
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པར་ལ་བ་དང༌། ན་དད་མ་་སོགས་ད་པ་འོར་པ་་ན་པ་དང༌། ན་པ་ལ་སོགས་པས་

ཕན་པ་བབ་་ལ་ཉན་པར་་བབ་པ་དང༌། ་ཟད་ང་ག་་་ངན་ར་ཆགས་ས་མནན་པ་དང་

བ་པ་བན་པ་་དང་ ་ག་ན་མན་ཙོང་ཁ་པ་ན་པོ་དང་ག་ན་པ་ས་ད་ང་འལ་

མས་བག་པ་ལས་ལ་འག་པ་སོགས་ལ་་་བོ་གཞན་་ཡ་ག་་བད་པ་ངན་པ་འང་བ་ར་

དང༌། ལ་པོ་་དས་པ་ར་ཕན་བཏགས་ན་རང་ད་ལའང་ས་ས་ལ་སོགས་པ་འང་བ་དག་ང་

ཡོད་པས་ན་་མས་ལ་ན་པས་གསོ་ཐབས་ཡོད་མོད་ང་ཐབས་མཁས་ས་ང་བར་བཤད་པ་ན་

ནོ། །ནད་པ་གང་ག་ན་པས་་ས་ང་གསོ་བ་ཐབས་ད་པས་ང་བར་་བ་་ན་་ན་་ལོག་

་ར་པ་དང༌། འག་ས་་བས་་བཤད་པ་་བ་དང་ན་་་བ་འ་ས་ང་བ་དང༌། ་

ད་། འཚོ་བ་གམ་ཟད་འ་བ་གད་་བབས། །ས་སོགས་གངས་པ་ོག་གད་་ནད་ད་

པོ་གང་ཡང་ང་བས་ནད་པ་་ས་ལ་དམ་་བང་བ་མས་སངས་ས་ོང་་གས་ས་ང་འཚོ་

བ་ཐབས་་འར་བ་མ་ན་པས་ང་བར་འོ་ས་གངས་སོ། ། 

་མཚན་བན་པ། 

བད་་ང་པོ་ཡན་ལག་བད་པ་གསང་བ་མན་ངག་་ད་ལས་མ་་གས་པ་བཤད་པ་ད་་

ང་ང་་བར་་ནས་བག་པ་་་་་་ག་པའོ།།     །། 

 


