
 

དཀར༌ཆག 

 

ཨང་ དོན༌ཚན། ཤོག་ངས། 

༡ ་བ་གམ་པ།     ན་་བན་ན་་ོད་པ། ༡-༡༡ 

༢ ་བ་བ་པ།      ས་་ོད་པ། ༡༡-༡༧ 

༣ ་བ་་པ།       གནས་བས་་ོད་ལམ་བན་པ། ༡༧-༢༢ 

༤ ་བ་ག་པ།      ཟས་་ལ་ས་པར་་བ། ༢༢-༤༡ 

༥ ་བ་བན་པ།     ཁ་ཟས་བམ་པ། ༤༡-༤༦ 

༦ ་བ་བད་པ།     ཁ་ཟས་བང་བ་དང་ཟས་ཚོད་རན་པར་བཟའ་བ། ༤༦-༤༩ 
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བ་པ། ་བ་ོད་ལམ་་གནས། 

བ་པ། ་བ་ོད་ལམ་་གནས། 

༄༅།    །་བ་ོད་ལམ་་གནས་འ་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། །་བ་ོད་ལམ་གནས་ལ་་ར་བབ་པར་བ། །འཚོ་མཛད་

ན་པ་ལ་པོས་བཤད་་གསོལ། །ས་ས་པ་ལས། ས་པ་། གནས་གམ་པ་འལ་འབ་ནད་

་གནས་བཤད་ན་པ་ས་ཐོག་་མ་ཐག་པ་་ནས་ཡང་ང་ོང་ད་ལས་ས་ས་འ་ད་ས་

ས་སོ་ས་མཚམས་ར་ནས། ་ང་ོང་ན་པོ་ག་པ་་ས་ལགས། །ས་མཚན་ནས་བོས་། 

གནས་བ་པ་་བ་ོད་ལམ་་གནས་ལ་བདག་ཅག་མས་་ར་བབ་པར་བ་ས་འ་ན། འཚོ་

མཛད་ན་པ་ལ་པོས་གསལ་བར་བཤད་་གསོལ་ས་ས་པ་ལས་ས་པའོ། ། 

གས་པ་་ལན་བན་པ། 

་ལ་ཡང་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་་བ་ོད་ལམ་་གནས་ས་པ་

ལན་་ོན་པས་གངས་པ། ་ཡང་་ང་ོང་ན་པོ་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་། ས་པར་བཤད་པ་གས་སོ། །དང་པོ་། ནད་ལ་གསོ་བར་ད་པ་

གན་པོ་། །་བ་ོད་ལམ་གནས་ལ་བབ་་ན། །ན་ོད་ས་ོད་གནས་བས་ོད་ལམ་

གམ། །ས་པ་། བཤད་མ་ཐག་པ་ནད་་མས་ལ་གསོ་བར་ད་པ་གན་པོ་མ་པ་བ་ཡོད་

པ་ནང་ནས་དང་པོ་་བ་ོད་ལམ་་གནས་ལ་ད་མས་བབ་པར་་བ་ན་པ་་་ན་ན་་ན་

་ོད་པ་དང་ས་་ོད་པ་གནས་བས་་ོད་ལམ་ས་་བ་དང༌། མ་པ་གམ་་ད་ལ་ས་ང་

ས་པར་་དས་སོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་ ན་ོད་བཤད་པ་དང་། ས་་ོད་པ་བཤད་པ། གནས་བས་་ོད་

པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པ་གས་ལས། དང་པོ་། ་ལ་

ན་་ན་་ོད་པ་ལས། །་བང་འག་ན་པ་དང་དམ་པའོ། །ས་པ་། ་བ་ོད་ལམ་་
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གནས་་ལས་དང་པོ་ན་་བན་གནས་བས་ན་་ོད་པ་ལས་་ལའང་མ་པ་གམ་་ཡོད་། 

་ན་ང་་བང་ང་བང་བ་ོད་པ་དང༌། འག་ན་་ས་་ོད་པ་དང༌། དམ་པ་ས་་ོད་

པའོ། ། 

གགས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་ ་བང་བ་ོད་ལམ་བན་པ་དང་། འག་ན་་ས་་ོད་པ་

བན་པ། དམ་པ་་ས་་ོད་པ་བན་པའོ། །དང་པོ་ལའང་དས་ད་བན་པ་དང་། བང་བ་

བཅང་བ་དང་། ནད་་་འང་བར་་ཐབས། འ་འག་་ཐབས། གད་ལོག་ཐབས། ཉལ་པོ་ོད་

ཐབས། བ་ག་་ཐབས། ོལ་བ་ད་ཐབས། ལ་ས་་ཐབས། ས་་ཐབས། ག་ནད་ོང་

ཐབས། ནད་་ཇག་པ་བང་ཐབས། ཆ་མཉམ་ད་པར་གདམས་པ་དང་། ་མས་་ཕན་ཡོན་བན་

པ་བཅས་བཅས་བ་བའོ། །དང་པོ་། དང་པོ་་བང་པ་་ོད་ལམ་། །ག་་བ་གནས་འདོད་

ང་་བང་ར། །ས་པ་། ་ལ་ས་པར་་འཚོ་བ་མདོ་གས་་བཅད་པ་ལས་ན་ས་གནས་

སོགས་མ་ད་བར་གངས་པ་དང་ཡན་ལག་བད་པ་་འལ་ལས་བཤད་པ་ར། འོན་ང་འ་བས་

་ོང་ན་གས་་ད་ང་བ་དང་བད་པ་་འལ་སོགས་ལས་་གསལ་ཡང་ནད་ོང་བ་ན་ད་

པར་གཙོ་་ང་རང་རང་ས་ོང་པར་ས་པ་ག་་ནས་དས་པར་བན་པས། ས་པ་གམ་མམ་ཚ་

ང་གས་དང་་མན་པ་ཟས་དང་ོད་ལམ་ལ་་ང༌། ན་་ན་་ོད་པ་ལས་ལ་མ་པ་

གམ་ཡོད་པ་དང་པོ་་བང་ང་ན་ང་་བང་བ་ོད་ལམ་་བ་བར་འདོད་པ་ན་ས་འ་

ར་ོད་པར་་། ་ལའང་འག་ན་འར་ས་ག་་ས་ལ་ནད་ད་པར་བ་བ་ངང་་གནས་

པར་འདོད་ང་་ཡང་ང་པོར་བང་བ་ར་་འོག་ནས་འཆད་འར་་བབ་་མས་བན་པར་

འོ། ། 

༢ བང་བ་བཅང་བ། 

ན་མག་ན་ན་བ་པ་གསང་གས་བཅང་། །ས་པ་། ན་་མག་བ་པ་དལ་་ལ་

་དང༌། ཨ་་ར་མ་པར་ལ་བ་དང༌། ཚ་ང་ན་ན་་ལ་་དང༌། དབང་པོ་ལ་་དང༌། ་

དག་དང༌། ངས་ཀར་དང༌། ་ལ་ལ་སོགས་པ་མས་དང་པ་གཡོན་ལ་བཏགས་ང་ན་པོ་་ོ་་

ཕ་ལམ་དང༌། ་་དང༌། པ་་ག་དང༌། ་ནྰི་ལ་དང༌། མད་དང༌། དཀར་་ན་ལ་སོགས་པ་

མས་གར་་པ་་ནང་་བག་པ་་བོར་གདགས་སོ། །རབ་་བ་པར་གས་ང་ས་པ་མན་



3 
 

མ་་འང་བ་མས་་དོན་གས་བབ་པ་གསང་གས་དང་ག་གས་དང་གངས་གས་ལ་

སོགས་པ་ང་བ་མལ་་གདགས་ང་་མས་མ་དོར་བར་བཅང་བར་འོ། ། 

༣ ནད་་འང་བ་་ཐབས། 

ནད་ོང་ན་གས་ན་པས་ག་་ང༌། །ས་ངག་ད་ལས་ས་ང་ཡང་དག་བན། །་སོགས་

དབང་པོ་མནར་དང་ཉམས་བར་ན། །ས་པ་། གཞན་ཡང་ནད་ོང་བར་ད་པ་ན་མས་་

གཙོ་བོར་ར་པ་ཟས་་མན་པ་དང་ོད་ལམ་་མན་པ་གས་ན་ས་བན་པ་ངང་ནས་ས་ག་

་ང་བར་འོ། །་བན་་ས་་ལས་འ་བ་དང༌། ངག་་ལས་་བ་དང༌། ད་་ལས་བསམ་པ་

གམ་པོ་ངལ་ང་བ་པར་ར་པ་ས་པ་ཡོངས་་ང་ང་ལས་་་ས་་ད་་ངལ་ཙམ་་ཡང་

དག་པར་བན་པར་འོ། །་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་མས་རང་རང་་ལ་མས་ལ་ལོངས་་ོད་

པའམ། ཡང་ན་ལ་ངན་པ་དང་མ་ངས་པ་ལ་ད་པས་ཡོངས་་མནར་་ཉམ་ཐག་པར་ར་པ་དང༌། 

ཡང་ན་རང་རང་་ལ་ལ་ཧ་ཅང་ལོངས་ད་པས་ཉམས་བ་གས་པ་མ་ན་པར་གནས་པར་འོ། ། 

༤ འ་འག་་ཐབས། 

་ཚོམ་་འམ་་ན་བཞོན་པ་དང༌། །གསོད་ས་་ན་་་ང་པོ་དང་། །གད་ང་ང་ར་དར་

དན་འག་འ་ང༌། །ོད་ན་ས་བག་འ་ན་ལམ་བག་ང༌། །མཚན་མོ་དོན་ན་དག་ཐོགས་

གས་ན་། །ས་པ་། བ་ང་་བང་བར་འདོད་པ་ས་་མས་ས་འ་འག་་ོད་པ་

་་ལ་ང་བ་ལ་སོགས་པ་་ཚོམ་དང་བཅས་པ་་ལ་འག་པའམ། ད་་བན་པ་དང་ན་པ་

བཞོན་པ་་ང་མ་ལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཞོན་པ་དང༌། ན་པོ་ལ་སོགས་པས་མས་ཅན་གསོད་པ་ས་

ོགས་་འ་བ་དང༌། ་ན་པོ་དལ་་་་་ས་པས་བལ་ང་ལ་བར་ད་པ་དང༌། ས་

པས་ང་་འར་བ་སོགས་་འ་བ། ་ང་པོ་ན་པོ་དང་་བར་འ་ང་གནས་པ་དང༌། གད་ང་

་གཡང་ན་པོ་འམ་་བ་དང༌། ང་ོང་་་དང་ག་ལ་སོགས་པར་མ་པ་བན་་དར་དང་

དན་་་འག་ང་འ་བ་མས་འབད་པས་ང་བར་་ང༌། མདོར་ན་ོགས་གག་འ་བར་ོད་

ན་ཡང་ས་གས་པར་བགས་པ་དང༌། གང་་འ་ནའང་ལམ་ལ་བ་་བག་ང་་ཚོམ་དང་བཅས་

ནས་འ་འག་ང་བར་་དས་ལ། ད་པར་་མཚན་མོ་ས་་ོགས་ཐམས་ཅད་་འ་བར་་་

ང༌། ས་དགས་དང་ལ་བ་གནས་་གནས་པར་་ལ། གལ་་དོན་ན་པོ་དང་ན་པས་་ནས་
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ང་འ་དས་པ་་མ་ལ་སོགས་པ་ས་་ཡོ་ད་ན་ནས་དག་པ་ལ་སོགས་པ་ལག་་ཐོགས་

པ་གས་གཞན་དང་ན་པར་ས་་འ་བར་འོ། ། 

༥ གད་ལོག་ཐབས་བན་པ། 

མཚན་གད་མ་ལོག་བ་པས་་བར་ལོག །མ་ལོག་ནང་པར་ང་་ད་གད་ལོག །ར་རོ་ོབས་ཟད་

་ངན་ོལ་བས་བ། །་མང་ས་དང་འགས་པ་་མས་ལ། །སོ་ག་བ་ང་མཚན་མོ་ང་བས་

ན། །ས་་ོབས་འོག་ང་འལ་འར་བ་ར། །ན་པར་གད་ལོག་མ་ར་འར་བས་

ཕན། །གཞན་་ན་གད་བད་ཀན་ད་ང་ངས། །ོངས་བག་མ་ན་ད་ར་མས་འབས་

འར། །གད་འལ་གས་དང་ང་་ད་ད་བན། །གད་ར་འོ་མ་ཞོ་ཆང་ཤ་་བང༌། །མ་

བོ་བ་ང་་བ་མ་ས་དགང༌། །ས་པ་། ་གང་ག་མཚན་མོ་ས་་གད་མ་ལོག་པ་་བ་

ང་ང་བད་པ་ར་་བ་བར་གད་ལོག་པར་འོ། །གལ་་མཚན་མོ་གད་མ་ལོག་པ་་་ནང་

པར་ཟས་མ་ཟོས་པར་ང་བར་ས་ལ། གད་མ་ལོག་པ་་ན་་ད་ཙམ་་གད་ལོག་པར་འོ་

ས་པ་་་་་ན་ལ་ར་བཏང་བ་ན་ལ། དགས་བསལ་་ཆང་ས་ར་རོ་བ་དང་ོབས་ཟད་པ་

དང༌། ་ངན་ས་ནོན་པ་དང༌། ོལ་བས་བ་པ་དང༌། ་བ་ན་་མང་བ་དང༌། ས་པ་དང་འགས་

ང་ག་པ་་མས་ལ་་ནམ་་ས་ོག་་བ་ང་ཡང་བ་ས་དང༌། མཚན་མོ་ང་བ་ན་པས་ན་

ས་་ོབས་དང་ག་མདངས་འོག་ང་ང་འལ་བར་འར་བ་ར་ན་པར་གད་ང་ཟད་་

ལོག་ན་མ་ང་་བར་འར་བས་ཕན་་ང་འམས་ང་ོབས་འལ་བར་ད་པས་་ར་ས་པར་

འོ། །་་་མ་ན་པ་གཞན་་ན་པར་གད་ལོག་པ་གང་ན་པ་་་བད་ཀན་ག་པར་ད་ང་

་སོབ་་ངས་པ་དང༌། ས་པ་ོངས་བག་་འར་ང་མ་བོ་ན་ལ་ད་པ་ར་བ་དང༌། ཆམ་པ་དང་

མས་ལ་སོགས་པ་ནད་ས་འབས་པར་འར་བ་ར་འབད་པས་ང་བར་འོ། །གཞན་ཡང་གང་

ག་གད་འལ་་་གས་པ་་་ག་བཏང་བ་དང་ང་བར་་ང༌། ད་ད་བན་་འག་པ་

ལ་སོགས་པ་ས་ན་ཕན་་གད་བ་་འར་རོ། །་བན་་ཧ་ཅང་གད་ར་་་འང་བ་་་

ན་འོ་མ་ོན་མོ་དང༌། ཞོ་དང་ཆང་དང་ཤ་་ལ་སོགས་པ་ོ་ང་བད་པ་བཟའ་བང་དང༌། ལ་མར་

ལ་སོགས་པ་མ་བོར་བ་ང་་བའང་མ་ང་ཟད་བོས་པས་དགང་བར་ས་ན་ཕན་་གད་གས་

པར་འང་བར་འར་རོ། ། 

༦ ཉལ་པོ་ོད་ཐབས་བན་པ། 
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ཉལ་པོ་་གནས་་མན་བདག་པོ་ཅན། །་ག་མ་མ་གས་ཞན་ན་པ་དང༌། །་མཚན་ན་ས་

བཀན་ད་འག་པ་ང་། །དན་ས་རོ་ཙས་གས་་བཀག་པ་ད། །ོན་དད་ཞག་གས་དར་

སོས་་ད་ད། །གཞན་་ད་ད་ལ་གས་དབང་པོ་ཉམས། །མ་འར་ས་ན་འ་བར་ད་པ་

ན། །ས་པ་། ་བོ་གང་ག་ཉལ་པོ་ོད་པར་འདོད་པ་་དག་ས་ང་རང་རང་དང་ས་་མན་

པའམ་་གནས་་མན་པ་ད་འ་ལ་སོགས་པ་མས་དང༌། ད་ད་ན་ཡང་གཞན་་བདག་པོ་ཅན་

དང༌། གགས་ངན་ང་ང་་་ག་པ་དང༌། མ་མ་དང་ན་་ད་པས་གས་ཞན་པ་དང་རབ་་

ན་པ་དང༌། ་མཚན་ན་པ་ས་མས་་ད་ད་ལ་བཀན་ནས་ད་པ་སོགས་འག་པ་ཡོངས་་

ང་བར་་། ་ར་་ན་་ལ་བར་་གད་ང་ོབས་དང་མདངས་ག་པར་་ཟད་པ་སོགས་་

ས་པ་་ཚོགས་འང་བར་འར་བ་ར་རོ། །་་་མ་ན་པ་ད་ད་ལ་དན་་ས་་ས་པ་

གང་ག་རོ་ཙ་བས་་བ་ར་འལ་་གས་པ་དང་ན་པ་་་ཡང་ནས་ཡང་་ོད་ང་བཀག་པ་

ད་ང༌། ་བན་་ོན་དད་་ས་་ཞག་གས་གས་་བར་དང༌། དར་སོས་་ས་་་བ་

ད་ད་་བར་་ད་པར་འོ། །་་མ་ན་པ་གནས་བས་གཞན་་ད་ད་ལ་གས་པ་ན་ག་

ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་མས་ཉམས་ང་མ་བོ་འར་བ་སོགས་ས་ནད་་བཟད་པས་བཏབ་ནས་ས་

མ་ན་པར་འ་བར་ད་པ་ན་པས་ན་ན་བན་་ང་བར་འོ། ། 

༧ བ་ག་་ཐབས་བན་པ། 

ག་་བ་ག་ོད་ད་ས་ངལ་ང་། །འམས་ད་མ་ང་་བ་ལ་བན་། །ས་པ་། ་

གང་ག་ས་ག་་ས་ལ་མ་བ་ང་གས་པ་དང་མ་བ་་ག་གས་པར་ོད་པར་ད་པ་་་

ས་པ་ལས་བང་ང་འབད་པས་ངལ་བ་དང་ང་་ནད་འམས་པར་ད་པ་ན་ང༌། ་ག་་མ་

བོ་དང་ང་པ་དང་་བ་ལ་བས་བས་་མ་བན་པར་འོ། ། 

 

༨ ོལ་བ་ོད་ཐབས་བན་པ། 

ས་ཡང་ལ་འ་བས་ད་་ོད་ད། །མགས་དང་ལས་ས་ཡང་དག་ོལ་ད་འང༌། །ཐལ་

གས་ལོག་པས་་ལས་མ་ངས་འར། །ན་ས་ང་མས་ནད་ཅན་་ང་། །ོབས་ན་མ་ཟ་

དན་དང་དད་ས་དང༌། །བད་ཀན་ཅན་ས་ོལ་བཅག་བན་པར་། །ས་པ་། ོལ་བ་རན་

པར་བཅག་པར་ས་ན། ས་་ས་ཡང་ང་ལ་འ་བ་དང༌། ས་་བས་་བས་་མད་གཙང་
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ང་་ོད་ག་པར་་ད་པར་ད་དོ། །ས་མགས་པ་དང་ས་ངག་ད་་ལས་ས་པ་སོགས་ཡང་

དག་པ་ོལ་བ་ད་པ་ལས་འང་བར་འར་རོ། །འོན་ང་ོལ་ད་་ཧ་ཅང་ཡང་ཐལ་གས་ན་ལོག་

པ་ན་་འར་བས་ང་་ཡོན་ཏན་་མས་ལས་གཞན་་ར་ནས་ས་མ་ངས་པར་འར་ང་

དགས་བསལ་་ན་པོ་དང་ས་པ་དང་ང་་ནད་དང་མས་པ་ནད་དང༌། ་གས་ཀ་ན་པ་

ནད་ཅན་་་མས་ས་ོལ་ད་་ག་པར་་ཡང་ང་བར་འོ། །ས་པ་སོགས་མ་ན་པ་་

ོབས་དང་ན་ང་ཁ་ཟས་མ་བག་ཤས་ར་ཟ་བ་མས་ས་དན་དང་དད་ཀ་ས་་ོལ་ད་་

ང༌། ག་པར་་་དང་མན་པ་བད་ཀན་ཅན་་ས་་ོལ་བཅག་འབད་པས་བན་པར་འོ། ། 

༩ ལ་ས་་ཐབས་བན་པ། 

ལ་ས་བད་ཀན་ལ་ང་ལ་འ་ད། །གས་གསལ་ཡན་ལག་བན་པར་ད་པ་མག །ས་པ་

། ་ར་བ་ག་ོལ་བཅག་ས་པ་ས་་ན་་ལ་སོགས་པ་མ་པ་ས་ས་ར་་ར་ཡང་

ལ་ང་ས་པས་་བད་ཀན་ལ་ང་ལ་འ་བར་ད་པ་དང༌། པགས་པ་མདོག་ངས་ང་གསལ་

ལ་ཡན་ལག་མས་ང་བན་ང་མན་པར་ད་པ་མག་ན་པར་ས་པར་འོ། ། 

༡༠ ས་་བ་ཐབས་བན་པ། 

ས་་རོ་ཙ་ོད་ོབས་་མདངས་ད། །གཡའ་ལ་་ང་མ་མ་ས་ཚ་ལ། །་ོན་མ་བས་

་ག་ོབས་འོག་ན། །ཚད་འ་ོ་ོས་ཆམ་པ་མ་་དང་། །་ག་ནད་ཅན་ཟོས་མ་ཐོག་ལ་

ང༌། །ས་པ་། གང་ག་ས་་ཆ་ཤས་ཕལ་ར་ཡང་ནས་ཡང་་འད་པར་ད་པ་ས་་རོ་ཙ་བ་

དང་ོད་དང་ོབས་་བ་དང་ག་མདངས་མས་བད་ང་པགས་པ་གཡའ་ང་ལ་བ་དང༌། ་ང་ང་

མས་པ་དང་ཁ་མ་པ་་དབང་པོ་མས་ལ་འན་་ས་པ་དང༌། མ་པ་དང་ས་ཚ་བ་མས་ལ་

བར་ད་པ་ན་ལ་་ོན་ས་ས་་ད་བས་ང་བ་བ་་ོབས་ད་ན། འོན་ང་་ོན་ས་

མ་བོ་བས་ན་་དང་ག་ལ་ག་པར་་གནོད་ང་ས་་ོབས་འོག་པར་ད་པ་ན་ལ། ད་

པར་་ཚད་པས་འ་བ་དང་ོ་བ་ོས་པ་དང་ཆམ་པ་དང་མ་་བས་བཏབ་པ་དང་་ནད་ཅན་དང་ག་ནད་

ཅན་དང་ཟས་ཟོས་མ་ཐག་པ་མས་ལ་་མ་བོར་མ་ཟད་ས་ན་ལ་ ས་་བ་ང་བར་བཤད་དོ། ། 

 

༡༡ ག་བང་བ་ཐབས་བན་པ། 
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ག་་་་རང་བན་བད་ཀན་འག །མ་མ་འཛག་ར་ག་ན་ར་ཁ། །ག་་ཞག་བན་

ལོན་་ན་་ག །ས་པ་། དབང་པོ་མས་་ནང་ནས་ག་ས་་བ་་་རང་བན་་གནས་

པ་་ད་བད་ཀན་མ་ད་ས་་རང་བན་ཅན་ལ་ག་པར་འག་་ས་་མན་པ་ར་ན་བད་

ཀན་་དག་ར་དང་ང་མ་མ་ལ་་འཛག་པར་་བ་ར་་ག་ན་ར་ཁ་ས་་བ་དན་

ལ་སོགས་པ་ས་ག་་ཞག་བན་བན་ལོན་པ་་ན་་བན་གས་པར་འོ། ། 

༡༢ ནད་་ཇག་པ་བང་བ་ཐབས་བན་པ། 

་ར་ནད་་ད་ལ་ལ་མ་བན། །ས་པ་། ན་ག་ས་པ་ནད་་ས་་བ་་ར་་

ནད་ལས་གཞན་་ར་ང་ག་པར་ཡང་ོག་ལ་མ་པར་འ་བ་་ར་་ནད་གག་པ་དང༌། ཕོ་ལོག་

དང༌། ་ལོག་དང༌། ོག་པ་དང༌། ་ག་མང་་ཤོར་བ་། ་་པོ་ད་བོ་་བཟད་པ་ས་ོག་་

གད་་ནམ་འོང་ཆ་ད་་ར་སོ་སོ་གན་པོ་གང་དང་མན་ངག་ཟབ་མོ་ལས་་ར་འང་བ་

ན་དད་མས་ད་བོ་ལ་ལ་མ་ལ་་ས་ལ་ག་པར་བན་ང་བཅང་བར་འོ། ། 

༡༣ ོད་པ་ཐམས་ཅད་ཆ་མས་དས་པར་བན་པ། 

ག་་གག་ལ་མ་ན་ན་མས་ད། །ས་པ་། ་ར་བཤད་ན་པ་དང་འཆད་འར་་་བ་

ཐམས་ཅད་ང་ས་དང་མ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ག་་་བ་་གག་ལ་མ་ན་པར་དོན་འ་དག་ན་ལ་

ང་ང་མས་ང་ས་ད་པར་ད་པར་འོ། ། 

༡༤ ་མས་་ཕན་ཡོན་བན་པ། 

་ར་བདག་་ན་མཚན་གནས་འ་ས། །ག་་ན་པ་ར་འག་ག་བལ་བང༌། །ས་པ་། 

་ཡང་གནས་བས་་ར་་་ནའང་བདག་་ན་མོ་དང་མཚན་མོ་ན་་དམ་པ་ས་སམ་དམ་པ་

ས་མ་ན་པའང་འོན་་འ་ར་བཤད་ང་འང་བ་་བས་ས་འདའ་ང་གནས་སམ་འ་བར་་

ས་ས་ག་་ན་པ་་བར་འག་ང་ད་ལ་མ་པ་ན་་ད་པ་་་་་འག་ན་འ་དང་

གཞན་མས་འང་ག་བལ་་ོད་་་འར་། ག་བལ་ང་་བང་ང་བ་བ་རང་

བན་ལོངས་ོད་པར་འར་བ་ན་ནོ། ། 

 

 

གས་པ། འག་ན་་ས་་ོད་པ་བན་པ། 
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་ལའང་་ས་ཡོན་ཏན་ན་་ག་ན་པར་བན་པ་དང་། ་ས་་ཐབས་དས་བན་པ། ་

འས་་བན་པའོ། །དང་པོ་། འག་ན་་ས་ོད་པ་ཡོན་ཏན་ན་་ག། །ས་པ་། ་

བོའམ་བན་པར་ར་པ་ཐམས་ཅད་ས་ང་འག་ན་ལ་ཡོངས་་གས་པ་ ་ས་གས་བཟང་

པོ་ས་ག་་ོད་ང་ཉམས་་ན་པ་་་ས་དང་འག་ན་གས་ས་བས་པ་ཡོན་ཏན་དང་

ད་གས་ན་ཐོགས་ད་་འང་བ་ག་ད་ན་པས་ན་ལ་་མཁས་པ་མས་ས་ས་་

འངས་་གས་པར་ད་པར་འོ། །་ཡང་ད་མ་བ་བ་པ་ལས། འག་ན་ལ་གས་གང་དང་

གང༌། །་དང་་ལ་ས་ས་འག །་་ར་ན་ས་ལས་ང༌། །འག་ན་ོབས་ན་་ར་

ང༌། །ས་པ་དང༌། ས་རབ་བ་པ་ལས། ་་ས་གས་གས་ད་ན། །་ལ་བད་པ་ཐག་

་ང༌། །་དང་་་མ་ས་ལ། །འགས་ན་ཐར་པ་གམ་ན་ཡོད། །ས་པ་དང༌། གས་པར་བཤད་

པ་ན་པོ་་གར་ལས། གས་པས་དད་ན་ས་གས་་འགལ་ང༌། །འག་ན་་བ་ན་ནས་

གས་བབས་པ། དམ་པ་མས་་ོད་ལ་་འ་ག །བཤད་པ་འ་་གས་བཤད་ན་ན་

གར། །ས་པ་དང༌། འག་ན་་བ་གས་ས་ན། །་ས་དམ་པ་ས་གས་འབ། །ས་ན་

ས་གས་ོད་པ་། །ང་བ་མས་དཔ་མ་ཐར་ན། །ས་གངས་པས་གས་འདོད་མས་

ས་ཐོག་མ་ད་་་ས་གས་་ན་དོན་་གར་བར་་ང༌། ་ཡང་ས་པར་ས་རབ་བ་པ་

དང༌། ་བོ་གསོ་གས། བས་ང༌། ན་ན་ང་བ། ང་ནས་གནང་བ་གས་ང་ང་དོར་དང༌། 

་བོ་ངས་ལ་ར་གག་པ་ལ་སོགས་པ་གཏམ་་ཚོགས་མས་ལས་ོགས་ག།  

༢ ་ས་་ཐབས་དས་བན་པ། 

འཆད་དོན་བཙན་པར་་ང་ག་ས་དོན་ས་བསབ། །ངན་ལས་ཆད་ང་བོག་ང་བཟང་ལས་བཤོལ་

ཡང་བམ། །གག་པ་ན་ལ་བཏང་ང་ས་་གས་འན་བཅའ། །ར་ད་བན་པར་་བང་

གས་པར་དད་ནས་བང༌། །་ད་བསམ་ལ་་ང་རང་་མདོ་དོན་བམ། །ད་ད་ངག་ལ་་

ཉན་ད་ཁ་་བར་། །མས་ོས་་ལ་ག་ོན་་གག་ག་པར་། །ཅམ་ལ་བང་ང་འལ་ལ་

འགས་པ་བ་བར་། །ད་བོ་ཡན་པར་་བཏང་འདམ་ང་ཐབས་ས་འལ། །་འར་ཤ་ཚས་

བང་ང་ར་ན་ག་ང་བ། །ོབ་དཔོན་ཕ་་ལ་སོགས་ན་གས་ད་་ར། །ལ་་མཛའ་

བས་འགས་དས་མས་དང་ོ་མས་བན། །སོ་ནམ་བ་མོར་་ང་དས་ས་ང་པོར་

ད། །་བན་འཕམ་ས་ང་ང་ལ་ན་ཚོད་ན་། །མཁས་ན་གས་པ་ང་ང་ག་ན་ག་ས་
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། །་ན་ད་་་བསད་མཐོ་ལ་ག་དོག་ང༌། །་ངན་བན་་་་བན་བོན་དར་་

བང༌། །གཞན་་ནོར་ལ་་འབགས་ལ་ཡོགས་མནའ་ལ་འམ། །་འད་ོག་གཏད་་ང་ངན་ལ་

དབང་་བར། །མས་་ོབས་ང་ངང་ང་ཡངས་ང་ག་བད་ལ། །ལས་མས་ཕལ་ར་་

ཚོད་ས་་ང་བ་གས། །ས་པ་། བས་འར་འག་ན་ལ་ཡོངས་་གས་པ་་ས་

གས་གས་པར་ོད་པར་འདོད་པ་མས་ས་ཕན་ན་གང་དང་གཏམ་་མདོ་དོན་འཆད་ང་ཁས་

ངས་པ་་ད་ོ་ལ་་མོ་ས་པ་ར་དོན་བཙན་པར་་ང་ན་ས་པ་ག་་ས་ང་དོན་ས་

བསབ་པར་་། ་ཡང་ངན་པ་ལས་་འག་ན་་ད་པར་འོས་པ་་བ་་ད་པར་ཆད་ན་ང་

ཐབས་ས་ོག་པར་ད་ང༌། བཟང་པོ་ལས་བགས་པར་འོས་པ་མས་་ད་པར་གཞན་ས་

བཤོལ་བར་ད་ན་ཡང་འབད་པས་བམ་པར་འོ། །གཞན་ཡང་འག་ན་ལ་གས་པ་་བ་གང་ོམ་

ཡང་གག་པ་བ་མོ་ག་ན་ལ་བཏང་ང་་འ་གཙོ་བོར་ས་་གས་འན་ད་བཅའ་བར་འོ། ། 

ར་ད་་གཞན་་ར་རོ་ག་ལ་བན་པར་་བང་བར་གས་པར་བག་ང་དད་་བན་པ་

ས་པ་ཐོབ་ནས་དོན་་བང་ང་རང་ད་ས་ང་་ད་ཐམས་ཅད་་་ནས་བསམས་ལ་་ང་་

ཡང་རང་་མདོ་དོན་ད་གཙོ་བོར་གདམས་པར་འོ། །ད་པར་་ད་ད་་ངག་་ས་པ་ཐམས་ཅད་

་་བ་ན་པས་་ལ་་ཉན་ང་རང་་གཏམ་ད་ང་ད་ཁ་་བར་འོ། །རང་ལ་ག་པར་མས་

ང་ང་བ་་དང་་ོས་བཅས་པ་་ལ་ག་་ོན་་གག་པར་ག་པར་་ང་ས་ངག་ད་

གམ་ག་ཡང་ཅམ་ལ་བང་ང་ཟབ་པ་དང༌། འལ་ལ་ན་དང་འགས་པ་བ་བར་འོ། །རང་ལ་

གནོད་པར་ད་པ་ད་བོ་དག་ཡན་པར་གཉའ་ངས་་་བཏང་་འདམ་ང་ས་པ་ད་ལ་གང་

ང་པོར་བཞག་་ཐབས་མཁས་་་ནས་འལ་ང༌། ཤ་ས་་་བ་དང་འར་ན་གཡོག་ལ་སོགས་

པ་མས་་ཤ་ཚས་གས་པར་བང་ང་རང་ལ་ར་ན་ཡོད་པ་་ལ་ས་པ་དང་བཅས་པ་་ནས་

ག་ང་་བ་་་བད་པ་ན་་གཟོ་བར་འོ། །ད་པར་་ོབ་དཔོན་དང་ཕ་མ་དང་་བོ་ལ་

སོགས་པ་བར་བར་འོས་པ་ན་མ། ད་་ས་པས་ར་ང་ལ་་་རང་་མཛའ་བས་སམ་

འོན་་ས་ག་་འགས་དས་མས་དང་ོ་མས་ག་པར་་བན་པར་འོ། །སོ་ནམ་ལ་སོགས་

པ་ནོར་་གསོག་འག་ང་་ནས་ན་་བ་མོར་་ང་་ཡང་ན་པ་ལ་སོགས་པ་ལོངས་ོད་དས་

པ་ས་་ར་་ད་པར་ང་པོར་ད་པར་འོ། ། གཞན་ཡང་ཕན་ན་་་བ་གང་ལའང་རང་ད་

་བན་པ་ཆ་མཐོང་ན་ཕམ་་ངས་ང་ལ་བར་ས་ན་་ཙམ་ལ་ག་ཚོད་ན་པར་། མཁས་པ་
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ོ་ས་དང་ན་ན་ང་ལ་དང་གས་པ་བང་ང་ལོངས་ོད་ས་ག་པར་ར་ན་་ཙམ་ས་ག་

ས་པར་འོ། །རང་ལས་དམན་པ་་ན་མས་ད་་་བསད་ང་མཐོ་བ་མས་ལ་ག་དོག་ང་

བ་དང༌། ་བན་་་ངན་པར་གས་པའམ་འོན་་མ་བགས་པ་་མས་འར་་བན་་་་

ང་བན་བོན་ལ་སོགས་པ་མ་གཏད་པ་མས་དར་ཡང་་བང་ལ་གན་་ཡང་་་་བཏང་མས་

་འོ། །རང་ད་དལ་བར་ར་ང་གཞན་་ནོར་ལ་་ོམ་ང་་འབགས་པ་དང༌། གཞན་ལ་

གནོད་པ་ལ་ཡོགས་དང་མནའ་ལ་བགག་མས་ལ་འབད་པས་འམ་པ་དང༌། ་བ་གང་ལའང་ས་་

འད་པ་ོག་གཏད་དང་ན་པར་་ང༌། རང་ལས་དམན་པའམ་འོན་་་ངན་མས་ལ་དབང་་

བར་བར་རང་ད་དབང་དང་ན་པར་འོ། །མདོར་ན་མས་་ོབས་ན་་ང་ང་ངང་ད་ང་ལ་

ང་ཡངས་ང་ོ་་ག་ར་བད་ལ་བམ་པར་་བ་ལས་མས་ཕལ་ར་་ཚོད་་ས་་ཡང་

ཉམས་་ང་བར་གས་པ་ན་ནོ། ། 

༣ ་འས་་བན་པ། 

་འ་གག་ར་ས་ང་གཞན་ལ་དབང་་འར། །ན་་ས་ང་་བོ་མང་པོ་དཔོན་་

འར། །ས་པ་། བཤད་མ་ཐག་པ་་བ་་ར་ོད་པ་གང་ཟག་་འ་བ་གང་ན་པ་་་རང་

ད་གག་ར་ས་ང་གཞན་ལ་དབང་་འར་ང་ན་གཡོག་་ས་་ར་ང་་བོ་མང་པོ་

དཔོན་་འར་བ་ལ་་ཚོམ་་ཡང་ད་་གདོན་་ཟ་བར་ན་གས་དང་བཅས་་ཐོབ་པར་འར་

རོ། ། 

གམ་པ། དམ་པ་་ས་་ོད་པ་བན་པ། 

་ལ་ཡང་གས་། དམ་པ་ས་ལ་འབད་པར་གདམས་པ་དང་། དམ་ས་་བ་ཐབས་ལམ་་མ་

པའོ། །དང་པོ་། ་ནས་དམ་པ་་ས་ད་པ་། །མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ་བ་འདོད་པ་

ར། །ོམ་པ་ན་ལ་འག་ང་ས་ད་ན། །བ་ད་ག་བལ་་ར་ས་ལ་འབད། །ས་པ་། 

འག་ན་་ས་་ོད་པ་བཤད་ན་པ་་ནས་དམ་པ་་ས་་ད་པ་ོད་པ་ལ་བཤད་པ་་འ་

བ་་ས་ཅན་་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ར་་འག་ན་་་བ་སོ་ནམ་

དང་ཚོང་ལ་སོགས་པ་་ཚོགས་པ་ལས་ོམ་པ་ན་ལ་འབད་པས་འག་ང་དོན་་གར་མོད་་ན་

ང༌། ང་ོགས་ས་བས་པ་དམ་པ་ས་ཉམས་་ང་བ་ད་ན་འདོད་པ་ཡོན་ཏན་་ལ་ོད་པ་

་འ་བ་བ་་ད་་མ་འོངས་པ་ན་ཉམས་་ོང་འར་་ག་བལ་ན་པོ་འམ་འར་པ་
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ག་བལ་ས་་བ་ན་པ་ར་ན་འ་་གཏན་་བ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་མས་ས་དམ་པ་ས་

ལ་རབ་་འབད་པར་་ང་་ཡང་འལ་བ་ང་ལས། འཚོ་ད་གཞོན་ས་གསོས་ས་་བ་གསོ་བ་

ག་པ་་ན་ལ་བན་ད་བམ་པ་་འཕང་ཐོབ་པ་སོགས་ས་པར་་ལོགས་་བཤད་པ་ར་ན་ལ།  

དམ་པ་་ས་་བ་ཐབས་ལམ་བན་པ། 

་ལ་བ་། ད་བ་བས་གན་བན་ང་ག་གས་ོང་བ་དང་། བས་་འ་ང་་ད་བ་

ོམ་པ། ཚད་ད་བ་་ནས་ོན་པ་ང་བ་མག་་མས་བད་པ། འག་པ་ཕ་རོལ་་ན་པ་

ག་ཉམས་་ན་པའོ། །དང་པོ་། མོས་པས་བས་བན་ག་ཤོས་ང་་ང་། །ས་པ་། འ་

བ་་ས་ཅན་་དང་་ག་་ན་པ་མས་ས་དམ་པ་་ས་་ོད་པ་དག་ང་འ་ར་ཉམས་

་ང་བ་ལ་མཚོན་ཙམ་། ད་དང་བ་དང་རབ་་མོས་པ་་ནས་ཐོག་མ་ད་་ད་བ་ལམ་

ོན་ང་མཐོ་ས་དང་ཐར་པ་གས་ད་ས་པས་བས་གན་མད་གནས་་གས་་གས་པ་

གང་གས་བན་། ས་ཉན་པ་དང་བན་ང་བར་བ་ལ་སོགས་པས་མད་པར་འོ། །ད་བ་

བས་གན་ལ་བན་པ་ག་ཤོས་་ད་བ་བས་གན་་ག་པ་དང་ངན་སོང་་གནས་ལ་ོར་

བར་ད་པ་གང་ན་པ་མས་་ང་་ང་བར་འོ། ། 

༢ བས་་འ་ང་་ད་བ་ོང་བ། 

ོག་གད་་དང་ལོག་པར་གམ་པ་དང༌། །ན་དང་ངག་འལ་ག་བ་དན་ོར་དང་། །བབས་

མས་གནོད་མས་་བ་ན་་ལོག །ག་པ་ལས་བ་ས་ངག་ད་ས་ང༌། །ས་པ་། ས་

ན་ད་བ་བས་གན་ས་གདམས་པ་ང་པོ་ལ་ས་་་ནས་གཞན་་ོག་གད་པ། གཞན་་

ནོར་འོག་ང་་བ་དང༌། ལོག་པར་གམ་པ་་གཞན་་ད་ད་ལ་ོད་པ་དང༌། ན་་ང་དང་

ན་མོ་འག་པ་ལས་ད་པ། ཞར་ང་་མོར་རང་་ང་མ་ལས་གཞན་་ར་པ་ད་ད་ལ་ོད་

པ་གམ་དང༌། ངག་་་ནས་་བན་པར་་བ་བན་དང༌། དས་པ་ད་བན་་འལ་ད་་བ་

ངག་འལ་པ་དང༌། ས་་གཞན་ལ་གནད་་འགས་པ་ག་བ་དང༌། ་མས་མཛའ་བར་སོ་སོར་

འད་པ་དན་ོར་བ་དང༌། ད་་་ནས་གཞན་་ས་ལ་་བ་བབ་མས་དང༌། མས་ཅན་ལ་

ང་བར་འན་པ་གནོད་མས་དང༌། ལས་་འས་དང་འག་ན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པ་ད་པར་འན་

པ་་བ་ན་་ལོག་པ་་གམ་དང་བཅས་པ་ག་པ་ལས་་ད་བ་བ་པོ་་་ས་ངག་ད་ས་

དམ་བཅས་་འབད་པས་ང་བར་འོ། ། 



12 
 

༣ ཚད་ད་བ་་ནས་ོན་པ་ང་བ་མག་་མས་བད་པ། 

་ངན་ནད་ཕོངས་ག་ལ་ས་ཕན་གདགས། །འ་ན་སོགས་ན་ག་་རང་འར་བ། །བ་ད་

ས་པས་འམ་ང་ང་པོར་། །གནོད་བོན་ད་ལའང་ཕན་གདགས་གཙོར་ས་། །མས་པས་

ང་བ་མག་་མས་གས་བད། །ས་པ་། གཞན་ཡང་འ་བ་གང་ས་མས་་ངན་ས་

རབ་་གར་བ་དང༌། ཉམ་ཐག་པ་ག་ས་གས་པ་ནད་པ་དང༌། ཟས་ས་དང་ལ་བས་ཕོངས་

པར་ར་པ་། ་ར་ག་བལ་དང་ན་པ་་མས་ལ་ག་པར་ཡང་་ངན་ལ་བ་དང༌། གསོ་

དད་དང་ན་པ་་ས་པ་་ནས་འབད་པས་ཕན་གདགས་པར་འོ། །་བན་་འ་ན་གས་

ར་ལ་སོགས་པ་ོག་ཆགས་་མོ་ན་ལ་ཡང་ས་ག་་རང་ད་དང་འ་བར་བ་བར་འོ། །རང་

ད་ོག་ལ་གས་པར་འན་ང་བ་བར་འདོད། ག་བལ་་འདོད་པ་ར་ོག་ཆགས་་མོ་་

མས་ང་་ར་འདོད་པ་འབའ་ག་ན་པ་་ར་ན་གས་ས་་བང་བར་འོ། །་ར་མ་ན་

པ་་ནང་ཕན་ན་མས་ལའང་བ་བ་ད་པ་བན་པར་་བ་དང༌། ས་པས་བན་འམ་ང་ང་

པོར་་བ་བར་་བ་དང༌། རང་ད་ལ་གནོད་པར་བོན་པ་ད་བོ་ལའང་འན་་་འན་པར་་

ས་ས་ཕན་གདགས་པ་གཙོ་བོར་་དས་ན་གཞན་མས་ལ་་ོས་ང་་དས་། ོགས་ས་

ད་པ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་་མས་པ་་ནས་ང་བ་མག་་མས་གས་་ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མན་པ་ལ་་ཐག་པ་ནས་ོན་པ་ོན་པ་མས་བད་དང༌། ་ད་་གཞན་ལ་ཕན་

་ཐོགས་་འག་པ་འག་པ་མས་བད་གས་པོ་་ག་བན་་ང་ང་མ་ཉམས་པར་བང་བ་

དང༌།  

༤ འག་པ་ཕ་རོལ་་ན་པ་ག་ཉམས་་ན་པ། 

ས་ངག་ད་ལ་ཕངས་ད་གཏོང་མས་ན། །གཞན་་དོན་ལའང་རང་་འར་མས་པ། །་

དག་དམ་པ་ོད་པ་མཐར་ག་ །ས་གངས་སོ། །ས་པ་། ས་ངག་ད་གམ་ག་ལ་ང་

ནོར་ལ་ཕོངས་ད་གཏོང་བ་མས་དང་ན་པར་ད་པ་། མདོར་ན་གཞན་མས་་དོན་ལའང་རང་་

ན་དོན་དང་འ་ང་ད་པར་ད་པར་མས་པས་ས་ག་་ཉམས་་ན་པ་་དག་་ས་་དམ་པ་

མས་་ོད་པ་མཐར་ག་་ས་གངས་པ་ན་པས་ན་ཐར་འདོད་ན་ས་ཉམས་་ང་བར་

འོ། །་ཡང་ང་བ་་མས་ད་བད་པ་ཕན་ཡོན་། ོད་འག་ལས། ང་ནས་བམས་་
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གད་ལོག་གམ། །བག་ད་ར་ང་བསོད་ནམས་ཚོགས། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་་མ་ག །ན་་

ཆད་པ་འང་བར་འར། །ས་་བ་ལ་སོགས་པ་གངས་པས་ནན་ཏན་་འོ། ། 

་མཚན་བན་པ། 

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

ན་་བན་ན་་ོད་པ་་་བ་གམ་པའོ།།      །། 

 

་བ་བ་པ།  

ས་་ོད་པ།ས་་ོད་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་ོང་ན་པོ་ན་ག །ས་པ་། ན་་བན་ན་་

ོད་པ་ལས་བཤད་ན་པ་ས་ཐོག་་ནས་ཡང་ང་ོང་ག་པ་་ས་ས་འ་ད་ས་གངས་

སོ། །་ཡང་་ས་བོས་ནས་ང་ོང་ན་པོ་ད་ལས་ས་ལ་སོགས་པ་འར་མས་ས་པས་ན་ལ་

ད་ལ་ངས་ག་དང་ངས་གས་པར་བཤད་པར་འོ་ས་གདམས་ནས།  

གང་དོན་དས་བཤད་པ་ལ་ས་ག་་མཚན་ད་བད་ལམདོར་བན་པ་དང་། ་མ་ོ་ང་་

འ་བ་མཚན་ད་ས་པར་བཤད་པ། ས་ག་་་བ་་ག་་བན་པའོ། །དང་པོ་ལའང་ས་ག་

་ངས་དང་ད་བ་བན་པ་དང་། ས་་ཚད་བ་ཐབས་བན་པ། ས་མཚམས་་མས་བང་ལ་

བན་པ་དང་གམ་མོ། །དང་པོ་། གས་པ་ས་་ོད་པ་ོད་ལམ་། །དན་ོད་དན་ད་

དད་དང་སོ་ག་དང༌། །དར་ོན་དན་་ར་སོགས་གས་མ་བན། །ས་པ་། ་བ་ོད་ལམ་

་གནས་ལས་གས་པ་ས་་ོད་པ་ོད་ལམ་་གང་་ན། ་ར་ལས། དན་་ར་སོགས་གས་

གས་། །མ་བན་ས་་ག་་བཤད། །ས་པ་ལ་སོགས་པ་ཙམ་ལས་ཧ་ཅང་གསལ་བར་འལ་པ་

གས་ལས་ང་་འང་བས་འལ་མན་དང་ར་ནག་་ས་ལ་སོགས་པ་དང་བན་དས་ང༌། ་

མས་ལའང་སོ་སོ་བད་པ་་འ་བ་་མ་ག་ང་བ་ན་ང་མཁས་པ་གང་འབའ་ག་ན་པས་

གག་་དགག་བ་་གནས་་ད་པ་དཀའ་མོད། འོན་་ན་ང་གསོ་བ་ག་པ་འ་་་ནང་་

ཁམས་ད་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་ན་པས་འ་དང་གང་མན་པ་་ན་གཙོ་བོར་བང་དས་ང་་དག་ང་

་བ་བདག་པོ་དང་་མ་ོག་ས་ལ་ོས་པར་གངས་པས་ན་ཐོག་མ་ད་་འ་ད་ས་པར་
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འོ། །་ཡང་དན་་ཧོར་་བ་པ་ན་ག་་་བ་ད་ན་། བ་གག་པ་མ་་བ་ལ་་མ་

ོག་པ་ར། ས་ན་ན་ག་དང་མ་་བ་གས་དན་ོད་ལ་དང་མ་གས་དན་ད། 

དབོ་དང་ནག་པ་གས་དད་ཀ་ས་ག་དང་ོན་གས་སོ་ག ་ོད་དང་་བན་གས་དར། མས་

ོད་དང་དག་པ་གས་ོན་ཀ་་ས་ག་ ། 

༢ ས་་ཚད་བ་ཐབས་བན་པ། 

ད་ག་ལ་སོགས་ཐང་ག་ད་ཙམ་ལ། །ན་ཞག་་བ་ས་དང་ལོར་འར་། །ས་པ་། ་དག་

་ང་ཚད་། འཇམ་དཔལ་་བ་ད་ལས། ག་་འད་འམ་བ་ལ་། །ད་ག་ཙམ་་རབ་

་བག །ད་ག་བ་ས་བཤད་པ་། །ད་ཙམ་་་ཡོངས་་བག །ད་ཙམ་བ་ལ་ན་

གག་ས། །གས་ག་པ་་ཡོངས་་བག །ས་དང༌། མཛོད་ལས། ད་ག་མ་བ་་་

ལ། །་ས་ད་ག་་དག་ང༌། །ག་་ལ་་ཐང་ག་ །ད་ཙམ་ན་ཞག་་གམ་། །ང་

ནས་ང་་མ་ར་འར། །ཞག་་བ་དང་བཅས་པ་ས། །་བ་བ་གས་ལ་ལོ་གག །ས་

དང༌། གར་འོད་དམ་པ་མདོ་་ལས་ང་བ་ཡན་ལག་བད་པ་ང་པོ་བས་པ་ལས། མས་་

མ་པར་ོག་པ་བ་་་ལ་་ད་ག་མ་ས་། ་ད་ག་མ་གམ་ལ་དགས་འང་བ་

ས་། དགས་ག་ལ་་ང༌། ་ང་་ག་འམ། དགས་མ་བ་ག་་ལ་་་ཚོད། ་

ག་་ལ་་ཞག་གག་། དགས་ས་་ག་ོང་ག་བའོ། །ཞག་མ་་ལ་་་བ། ་བ་བ་

གས་ལ་་ལོ་། ་བ་ལ་ས་་་ལོ་མཐར་ན་པ་ས་འོ། །བས་འར་དས་བན་ལ་མ་

གངས་ང་ད་ང་བ་ལས་འང་བ་ར་་བ་ བཤོལ་འདོན་ལ་་རགས་པ་དབང་་ས་ནས། 

ལོ་གམ་དག་ན་བཤོལ་་། །གག་པ་བ་ལ་རང་ལོ་བོར། །ང་ལ་མ་བཤོལ་འོག་ོ་ལ། །ས་

གངས་པས། གག་པ་བ་ལོ་འག་དང་ག་དང་་དང་ང་མས་་བ་པ་་རང་རང་་་བ་

་ད་བཤོལ་་འདོར་བ་ལ་འར་ན་ལ། ་ལས་ང་ཟད་བ་པ་དབང་་ས་ནས། སོ་མ་ར་་

ལས། མོ་ག་་་་ད་ལ། །ཕོ་ག་མ་་དག་་འོ། །་ར་བས་པ་ལོ་གག་ལ། །ཞག་་་

་བ་ན་། །ལོ་་གམ་གམ་དག་ལ་ཡང༌། །་བ་ག་པ་དག་ན་ནོ། །ས་འང་ལ། ན་་

བ་པ་་དཔལ་ས་་འར་ལོ་དངས་དོན་ཞལ་ང་མ་ར་གངས་པ་དོན་ན་་གསལ་བ་་

ར་དཀར་པོ་ལས་བཤད་པ་ར་རོ། །་ཡང་བཤོལ་ས་་བ་་ནང་་་ས་་ང་་་བ་་ན་ལས་

འང་བས། ས་པ་དར་མ་ནད་ད་པ་དགས་་་བ་མ་་ད་དང་སོ་གམ་་ཆ་གག་་ས་
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་ང་ན་ལ། ་བསགས་པས་དགས་ག་ལ་་ང༌། ་ག་་ལ་་ཚོད་ར་ས་པ་་ཚོད་ག་

་་བ་དགས་བ་གག་དང་བ་ཆ་་འང་ང༌། ་ཚོད་་བ་པ་་ལ་འཕོ་ན་གག་་

དགས་ག་དང་བ་ཆ་་འང་ལ། འཕོ་ན་བ་གག་ལ་ཞག་གག་་ཞག་་ལ་དགས་ག་

བ་བན་་་་་ག་པ་མས་བསགས་པས་ལོ་གག་ལ་ཞག་བ་གག་དང་་ཚོད་བ་་འང་

། ་ར་བས་པ་ལོ་གས་དང་་བ་ད་དང་དན་་བཤོལ་་འང་བར་གངས་པ་ར་ས་

པར་འོ། །་ང་ང་བ་བ་འདོད་པ་མས་ས་ས་་ོད་པ་ཐོག་མར་ས་ད་ས་དས་པས། 

དན་ོད་དང་དན་ད་དང་དད་དང་སོ་ག་དང་དར་དང་ོན་་ས་ག་ན་ལ། འང་དན་་

ར་བ་ན་ག་་་བ་ནས་འ་བང་། སོགས་པ་ས་དན་་ཐ་ང་ལ་སོགས་པ་གས་གས་་

ས་་་་མ་པ་བན་ར་བར་འོ། །་འ་ལོ་་ཡང་ངས་པོ་གག་་འབ་པ་མ་ན་པར་ཆ་

ཤས་ན་་་བ་མས་བསགས་པ་ལས་ང་། ་ཡང་གསོ་དད་རང་གས་ལ། ས་་ང་མཐའ་

མས་་མ་པར་ོག་པ་ད་ག་མ་གག་ན་ལ། ་བ་་་ལ་་ད་ག་མ་ས་་བ་ལ་

སོགས་པ་ས་་ད་ག་མ་ག་་ལ་ཐང་གག །་མ་་ལ་ད་ཙམ། ་མ་་ལ་ན་ཞག་

གག ་མ་་ལ་་བ། ་བ་གས་ལ་ས་དང༌། ས་ག་ལ་ལོ་་འར་བ་ན་།  

༣ ས་མཚམས་་མས་བང་ལ་བན་པ། 

་མ་བད་གམ་དར་དན་དས་འང་ོག །གམ་་ོ་དང་ང་་འ་ས་། །ནམ་དང་་མ་

ད་ན་མཉམ་པ་ན། །བད་དང་བ་ན་་གས་ཆད་པར་འར། །ས་པ་། ་མ་་ཡང་ལོ་ན་

མ་དར་དན་གང་ོག་་ས་ངས་་ང་ཞག་བད་དང་གམ་བས་བ་གག་་བན་

འར་ལོར་བལ་བ་ས་ངས་་ོག་ང༌། ་ཡང་དར་དན་གས་ཀ་དས་་་དར་

འང་དང་དན་འང་་ོད་ད་གང་ཡང་ང་བ་ལ་ོག་པ་ན་ལ། ་མ་ོག་ནས་ས་གམ་་་

བ་ག་་བར་ོ་མཐར་ག་པ་དང་ང་་མཐར་ག་་འ་ས་་། ནམ་དང་་མ་ཡང་་བ་ག་

་ད་་་བ་གམ་ན་མཉམ་པར་འར་བ་ན་ལ་ོན་དད་ན་མཚན་མཉམ་པ་ནས་ཞག་བད་དང་

བ་ན་ས་བ་བད་ན་འག་་་ག་པ་དང་ཆད་པར་འར་བ་ན་ནོ། །་ོག་དང་འག་ད་་

བས་འར་་ར་མཁར་བ་ཡང་འལ་བ་དན་་ར་བ་ནས་བངས་པ་བད་པ་་པ་དང་གམ་

པ་བ་གས་པར་་མ་ོག་ས་དང༌། དད་མཉམ་ནས་ཞག་བད་ན་འག་་ག ོན་མཉམ་ནས་

བ་ན་ཆད་ས་པ་གག་ལག་དང་ོགས་ཙམ་ཡང་་མན་པས་དོར་བར་གས་སོ། །་ཡང་ས་
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འར་ནང་དནོ་རང་འལ་ལས་་མ་ཀ་ཊ་མ་་ས་པས་ོར་བད་པ་་བ་ག་ལ་་མ་འང་

དང༌། ་བ་་ོབས་དང་ན་པར་འལ་བར་བཤད་ལ། ་ན་ལ་སོགས་པ་་མ་ང་་བད་པ་་

བ་ག་ལ་་བ་ས་པ་འ་བ་དང་་མ་ས་པ་འལ་བའོ་ས་གངས་ང༌། ་ར་་རོལ་་

བན་ནང༌། །ས་་བ་ལ་སོགས་པ་དོན་ས་ན་འཆད་འར་་དོན་དན་་ལོག་ནས་་མས་་

མ་ོབས་འོག་ང༌། དར་་ལོག་ནས་ར་ོབས་བད་པ་སོགས་་ནང་གག་་འཆར་ང༌། ་

ཡང་རོ་ང་་ང་་ད་པ་ལས་་རོལ་་་ར་ང་བ་ན་ནོ། །ང་པོ་དང་ཁམས་དང་་མད་ས་

བས་པ་རགས་པ་ཕལ་ར་ས་ཡོན་ཏན་ཤས་་བར་རང་བན་ས་བ་པ་ར་འང་བ་གཞན་

མས་་ཕན་གནོད་་ཚོགས་་ད་པ་ན་ལ་ས་པ་་་ར་ལས་བཤད་པ་ར་རོ། ། 

གས་པ། ་མ་ོ་ང་་འ་བ་མཚན་ད་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་་མ་ང་བད་་མཚན་ད་དང་། ་མ་ོར་བད་་མཚན་ད། དོན་བས་་བསཏན་པ་

དང་གམ་མོ། །དང་པོ་། ་ལ་དན་་ཐ་ང་ལ་སོགས་པ། །་མ་ང་་འ་བ་ས་་། །ན་

་ོ་ཚ་བ་པ་་བོར་འར། །ང་དང་་མ་དག་་ས་ོབས་ས། །་བ་ས་་ཡོན་ཏན་ཟད་པར་

ད། །འར་་ཚ་བ་ཁ་བ་རོ་ོབས་། །་མས་་་མ་ོབས་ན་་འོག །ས་པ་། 

བཤད་མ་ཐག་པ་ས་ག་པོ་་ལ་དན་་ལོག་མ་ཐག་པ་དན་་ཐ་ང་ལ་སོགས་པ་དར་་ལོག་

པ་ལ་ག་་བར་་མ་ང་བད་་འ་བ་ས་་་བ་ག་་་རོ་མ་ནས་་བ་་མ་ཁམས་ོབས་

དང་ན་པ་དབང་ས་་རོལ་འང་ན་་ོ་ཚ་བ་པ་་བོར་ར་པ་ང་དང་་མ་དག་་ས་

ོབས་ས་་བ་ས་རང་བན་ཅན་་ཡོན་ཏན་བལ་ང་མ་པ་མས་ཟད་པར་ད་དོ། །་ར་

ས་འར་་ཚ་བ་ཁ་བ་་ཡོན་ཏན་དམན་པ་རོ་ོབས་་བ་དབང་ས་ང་་ལ་སོགས་པ་འ་

བ་མས་་་མ་ོབས་ན་་བན་་འོག་ང་ཉམས་པར་ད་དོ། །འང་མ་པ་བན་་དན་

ད་་ཚ་བ་རོ་ོབས་་ང༌། དད་ཀ་་བ་བ་དང༌། སོ་ག་་ཁ་བ་རོ་ོབས་་་བ་ན་། 

དན་ད་་ང་དང༌། དད་ཀ་ས་ང་དང༌། སོ་ག་་ང་ཤས་་བ་ན་པ་ར། ས་ན་་མ་

ོབས་ང་ས་འ་བས་ལ་ོས་པ་དན་ད་་ང༌། ་བས་ག་པར་་དད་ཀ་ང་ལ། སོ་ག་

་འང་་ས་། རོ་་གམ་་ཡོན་ཏན་་དབང་ས་ན་ནོ། ། 

་མ་ོར་བད་་མཚན་ད། 
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ཆར་ས་ོ་ོགས་འ་་ར་ོབས་ད། །བལ་བ་་བ་ོབས་ན་་མ་འ། །ཆར་བབས་ང་

ས་ས་ང་ཚ་བ་། །ར་དང་ལན་་མངར་བ་རོ་ོབས་ད། །ས་པ་། བཤད་མ་ཐག་པ་་ལས་

ོག་་དར་་ལོག་པ་ནས་བང་་ཆར་འབབ་ས་ན་ང༌། ་མ་ོ་ོགས་་འ་བ་་བ་ག་་

་ར་ཡང་་མས་་མ་ོབས་ན་་བན་བད་པར་འར་། ་ར་་ན། ་་ང་མ་

ནས་་བ་་བ་ཁམས་འལ་བ་དབང་ས་་རོལ་འང་ས་ཡོན་ཏན་བལ་བ་་བ་ོབས་དང་

ན་པས་ོ་ཚ་བ་པ་་བོར་ར་པ་་མ་ོབས་འ་བར་འར་ལ། ས་ར་ཆར་བབས་པ་་

ང་་ས་པས་ས་ང་་ཚ་བ་ཐམས་ཅད་་བར་་ནས་ར་བ་དང་ལན་་བ་དང་མངར་བ་་མག་་

རོ་གམ་་ོབས་་བར་ར་། ཁམས་ད་པར་ད་པ་ར་རོ། ། 

དོན་བས་་བན་པ། 

དན་་སོས་དང་དར་ང་ོན་དད་འང་། །ས་པ་། འང་མ་པ་བན་་དར་་་་ས་

དང༌། ོན་་་་་དང༌། དན་ོད་་་ས་་ཁམས་ཤས་་བ་དབང་ས་ན་ལ། ་ར་

་མས་་ོབས་ང་ས་འ་གམ་ལ་བོས་པ་དན་ོད་ག་པར་་་ང་ོན་འང་ལ། 

དར་ང་ཟད་ང་བ་ན་ནོ། །་ར་བཤད་པ་མས་ས་ཁམས་་་བ་ལ་སོགས་པ་མས་བ་་་

མ་ད་དང་མན་པས་ར་བཤད་པར་འོ། ། 

གམ་པ། ས་ག་་་བ་་ག་་བན་པ། 

་ལའང་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། དན་་སོས་དང་དར་ང་ོན་

དད་འང༌། །་ར་བད་ས་མ་པ་གས་བན་ནས། །ད་་ནམ་་ས་ག་ོད་ལམ་། །ས་

པ་། བཤད་མ་ཐག་པ་་མས་མདོར་བ་ན་་མས་་ོབས་་དན་ོད་དང་དན་ད་་་་

ང་སོས་ཀ་དང་དར་་ས་ང་ལ། ོན་དད་་ས་འང་་ས་པར་འོ། །་ར་་མ་ོ་ང་

་བད་པ་ས་མ་པ་གས་་མ་པར་གཞག་པ་བན་ན་ནས། ད་་ས་་ོད་པ་བབ་་

དས་བན་པར་འོ། །དན་ལ་སོགས་པ་མས་་རང་བན་་འར་བ་བན་ན་ནས། ད་་ནམ་

་ས་ག་་སོ་སོར་ད་པར་་བ་ོད་ལམ་དས་བཤད་པ་་ས་པའོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་ དན་ོད་དང་། དན་ད། དད། སོས་ཀ། དར། ོན་ས་་

ཡོད་ལམ་བཤད་པ་དང་།་མག་དོན་བ་བའོ། །དང་པོ་། དན་ོད་ང་བས་བ་་་བཀག་

། །་་ོབས་ན་ང་ས་ར་བ་ས། །ཟས་ང་ར་ན་ས་ངས་འ་བར་འར། །་ར་
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དང་པོ་རོ་གམ་བན་པར་། །་་མཚན་མོ་ང་བས་བས་ར་། །་ས་ས་ངས་འ་བར་

འར་བ་ར། །ལ་མར་ས་ག་ཤ་་མ་པ་བཟའ། །གས་པ་ས་དང་མ་་ག་་

བ། །གས་དང་་་འོད་ལ་རན་པར་བོ། །ས་་ཁང་པ་ས་མ་ནང་་བད། །ས་པ་། 

ས་་ོབས་འལ་བ་མཐར་ག་པ་དན་ོད་་ས་རང་བན་་ང་བ་ན་པས་བ་་་

མས་བཀག་་ནང་་་ོབས་དང་ན་ང༌། ག་པར་་་དང་མཉམ་པ་ང་ས་ས་ར་ར་

བ་་ས་པས་ཁ་ཟས་ང་བར་ར་པ་ན་ག་ལ་སོགས་པ་ས་ངས་མས་མ་ང་འ་བར་ད་

པར་འར་བ་་ར་མངར་ར་ལན་་་དང་པོ་རོ་གམ་ཤས་ར་ར་པ་ཁ་ཟས་འངས་པ་

བན་པར་འོ། །གཞན་ཡང་ས་་་ན་མོ་ལས་མཚན་མོ་ན་་ང་བས་ན་ཐོ་རངས་་ས་་

བས་པར་ར་། བས་པ་་ས་་་ོད་་གས་བན་་ས་པར་ས་ངས་མས་ག་པར་

འ་བར་འར་བ་ར་ལ་ལ་སོགས་པ་འ་མར་ས་ས་ལ་གས་ང་མ་བ་དང་ལ་་བ་ས་

ལ། ཤ་བཟང་པོ་བཙོས་པ་་བ་ལ་སོགས་པ་མ་པ་ཁ་ཟས་གཙོ་ར་ཟ་ང༌། ་རམ་དང་ཆང་དང་འོ་

མ་ལ་སོགས་པ་བན་པ་དང༌། ་ག་དང་པགས་པ་དང་ལ་ས་གསར་པ་སོགས་ོ་ང་ཡང་བ་

ས་དང༌། མ་་ག་པར་ད་་བ་བ་དང༌། ོ་བ་གས་དང་་་འོད་ལ་འག་། ཧ་ཅང་

ཐལ་བ་མ་ན་པ་རན་པར་བོ་བ་དང༌། ས་ལ་ཟབས་་བས་པ་ཁང་པ་ས་མ་སོལ་བ་འདབ་མས་

བོས་པ་ནང་་བད་པར་འོ། ། 

༢ དན་ད་་ོད་ལམ་བན་པ། 

དན་ད་ས་ན་ག་པར་ང་བས་ན། །ར་ཡང་ོད་ལམ་་ད་ད་པར་བགས། །ས་པ་། 

དན་ད་་ས་་བ་གས་ན་དན་ོད་ལས་ང་ག་པར་་ང་བ་ན་པས་ན་བས་ར་ཡང་

བཤད་མ་ཐག་པ་ོད་ལམ་འ་ད་་ན་ཡོངས་་ད་པར་བགས་ང་བན་པ་ན་། ་ད་ས་

ག་པར་བ་བོ། ། 

༣ དད་ས་་ོད་ལམ་བན་པ།  

དན་ས་བད་ཀན་ག་་གསོག་པ་། །དད་ས་་འོད་ོས་པས་་ོད་ཉམས། །བད་ཀན་ང་

ང་ཐ་མ་རོ་གམ་བན། ། ནས་ང་མ་ས་ཤ་དང་ང་་དང༌། །་སོལ་་ཐང་བཏང་ང་བ་

པ་བན། །ོལ་བས་བཅག་དང་ལ་ས་བད་ཀན་བསལ། །་མ་ད་མོས་ཚལ་་་བ་

འག །ས་པ་། དད་ོད་་བཤད་མ་ཐག་པ་དན་ོད་དང༌། དན་ད་་ས་ར་ན་་
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ང་བ་དབང་ས་བད་ཀན་ག་་གསོག་པ་ན་། ་་དད་ས་་་འོད་ཚ་མོས་ོས་ང་གས་

པས་་ོད་ཉམས་པ་ལས་བད་ཀན་་ནད་ང་ང་ང་འ་་ས་པར་འར་བ་་ར། ཐ་མ་རོ་

ཁ་ཚ་བ་བ་གམ་ཤས་ར་བན་ང་ནས་ང་་ཟན་དང་མ་ས་ལ་གནས་པ་ོག་ཆགས་་ཤ་་

ལ་བགས་པ་དང༌། ང་་དང་་བལ་ཚ་མོ་དང༌། བཅའ་་བས་པ་ཐང་ལ་སོགས་པ་བཏང་ང་

མདོར་ན་ཡང་ལ་བ་པ་བཟའ་བང་གཙོ་བོར་བན་པར་་ང༌། ས་་ོལ་བས་བཅག་པ་དང་ན་

་ལ་སོགས་པ་མ་པ་ས་ས་ལ་ས་ལ་སོགས་་བད་ཀན་བསལ་བ་་ག་ལ་འབད་པ་དང༌། ་

མ་པོ་ང་ང་ན་ང་་ཚོགས་པས་གང་བ་ད་མོས་ཚལ་་་བ་ལ་་མ་ད་་ས་འག་པར་

འོ། ། 

༤ སོ་ག་ོད་ལམ་བན་པ། 

སོ་ག་་མ་འོད་ར་རབ་ཚ་བས། །ོབས་འོག་ར་ན་མངར་ཡང་མ་བལ་བཟའ། །ལན་་ཚ་ར་

ོལ་བ་་འོད་ང༌། །བལ་ས་ས་བ་ཆང་་བས་པ་བང༌། །རབ་་ས་བ་བལ་ཁང་་

བཟང་བན། །ང་བ་་ཆར་བར་་ངད་ན་། །ས་པ་། སོ་ག་ོད་པ་་ང་་བཤད་པ་

ར་སོ་ག་ས་་་མ་འོད་ར་རབ་་ཚ་བས་ས་་ོབས་འོག་པ་ར་ན་མངར་བ་རོ་ཤས་

ར་ཡང་ནས་ཡང་་བཟའ་ང༌། ་བན་་རང་བན་་ས་པ་ཡང་བ་དང༌། མ་པ་དང༌། བལ་

བ་ད་གཙོ་བོར་ཟ་བར་་བ་ན་ས་ལན་་ཚ་ར་དང་ན་པ་ཁ་ཟས་དང༌། ོལ་བས་བཅག་པ་དང༌། 

་འོད་ལ་གནས་པ་སོགས་མ་ན་་ཡོངས་་ང་བར་ས་ལ། རབ་་བལ་བ་ས་ས་བ་ང་

ཆང་དང་་བས་པ་དག་ང་ཟད་་བང་བར་་། ཆང་འབའ་ག་་ང་བ་དང༌། དར་རམ་རས་

དང་ར་མ་ལ་སོགས་པ་རབ་་་ང་བ་པ་ས་ས་ལ་བས་་ན་་བལ་བ་ཁང་པ་་བཟང་

པོས་ཆག་ཆག་བཏབ་པ་ནང་ད་་འོང་བ་བན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ལོ་མ་ན་་མ་པ་ང་བ་

དང་་ཆར་་ོ་ོགས་་ང་་མ་པོས་ང་ང་བར་་ངད་དང་ན་པ་མས་་གནས་པར་

འོ། ། 

༥ དར་ས་་ོད་ལམ་བན་པ། 

དར་ས་མཁའ་ལ་ན་འས་་ས་བན། །ང་དང་ང་བ་ས་ང་་ག་ཅན། །་ོད་གནོད་

པས་་ོད་ད་པ་བན། །དང་པོ་རོ་གམ་ཡང་ོ་མ་བཅས་བཟའ། །མ་ས་ཆང་བང་ཁང་ང་

བལ་ངས་གནས། །ས་པ་། དར་་ས་་་རང་བན་་ནམ་མཁའ་ལ་ན་འས་ང་ཆར་
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བབ་པ་་ས་ས་ག་ཐམས་ཅད་ན་དང་ན་ལ། ང་དང་ང་བ་ག་་ག་པར་ས་ང་ས་

ངས་དང་་ག་མ་ཅན་ལ་སོགས་པ་མས་ས་ས་་་ོད་ལ་གནོད་པར་ར་པས་ན། ས་ར་་

ོད་ད་པ་ཁ་ཟས་ཤས་ར་བན་ང༌། ད་པར་་དང་པོ་རོ་མངར་ར་ལན་་གམ་དང༌། ས་

པ་ཡང་ོ་མ་པ་དང་བཅས་པ་གཙོ་བོར་ཟ་ལ། མ་ས་འ་ལས་ང་བ་ཆང་བང་བ་དང་ཁང་པ་

ང་་བལ་བ་ག་་ངས་་ོ་བར་གནས་པར་འོ། ། 

༦ ོན་ས་་ོད་ལམ་བན་པ། 

དར་བལ་འལ་་ས་ལ་་ར་གངས། །ཆར་ས་བསགས་པ་མས་པ་ོན་ན་ང༌། །་

བསལ་ར་ན་མངར་ཁ་བ་བ་བན། །ག་ར་ཙན་དན་་ར་་ན་པ། །ས་བ་ཁང་པ་ཆག་ཆག་

བཏབ་པར་འག །ས་པ་། ོན་ོད་་དར་ས་ཆར་ང་་ས་པ་བལ་ང༌། འལ་་ས་ལ་

་ར་ས་གངས་པས་མས་པ་གསོག་པ་ས་ན་ཆར་ས་་བསགས་པ་མས་པ་་་ོན་ཀ་

ས་ན་ང་བས་་བསལ་བར་་བ་ར་ན་མངར་ཁ་བ་བ་རོ་དང་ན་པ་ཁ་ཟས་ཤས་ར་བན་

པར་་ང༌། ག་ར་དང་ཙན་དཀར་པོ་དང་་་ར་་་ལ་་་དང་ན་པ་ས་བ་བ་དང༌། 

ཁང་པ་ང་་དང༌། ད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པར་ན་་བལ་བ་ོས་ས་ཆག་ཆག་བཏབ་་གནས་

ང་བག་དང་ན་པར་འག་ག་ས་་བ་དོན་ཏོ། ། 

༧ མག་དོན་བ་བ། 

མདོར་ན་ཟས་མ་དར་དན་ོ་བ་བན། །དད་བ་སོས་དང་ོན་ག་བལ་བར་། །དར་དང་

དན་་དང་པོ་རོ་གམ་བན། །དད་ཀ་ཐ་མ་རོ་གམ་སོ་ག་མངར། །ོན་ཀ་མངར་ཁ་བ་བ་

བན་པར་། །ོན་དད་བཤལ་གས་དར་ག་འཇམ་་བགས། །དམན་ག་ལོག་ན་་དང་

འཚམས་པར་དད། ས་གངས་སོ། །ས་པ་། ས་ག་པོ་ོད་པ་ཐམས་ཅད་ང་མདོར་ལ་

ས་བ་ན། ཟས་མ་དང་ོད་ལམ་ན་ང་དར་དན་་ས་མས་་ོ་བ་ཤས་ར་བན་ང༌། 

དད་ཀ་་བ་པ་དང་སོས་ཀ་དང་ོན་ཀ་་བལ་བར་་ལ། ད་པར་་དར་དང་དན་་དང་པོ་

རོ་མངར་ར་ལན་་གམ་གཙོ་བོར་བན་པ་དང༌། དད་ཀ་་ཐ་མ་རོ་ཁ་ཚ་བ་བ་གམ་དང༌། སོ་

ག་མངར་བ་དང༌། ོན་ཀ་མངར་ཁ་བ་བ་དག་བན་པར་འོ། །་བན་་ོན་དང་དད་་ས་་

མ་པ་བན་མས་པ་དང་བད་ཀན་ལ་བ་ད་་བཤལ་དང་ག་བཏང་ང༌། དར་ག་ས་་་

ང་བསལ་བ་འཇམ་་ད་བགས་པ་ན། ་ལ་སོགས་པ་་ངས་་ན་དད་ས་པས་གལ་་
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དམན་ག་ལོག་ནས་ནད་གསར་་ས་པ་་་ནའང་་ད་དང་འཚམས་པར་ན་དད་ཟས་དང་ོད་

པ་ག་པས་དད་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་་

ས་་ོད་པ་་་བ་བ་པའོ།།     །། 

་བ་་པ། གནས་བས་་ོད་ལམ་བན་པ། 

༄༅།   །་བ་བ་པ། གནས་བས་་ོད་ལམ་བན་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་ོང་ན་པོ་ན་

ག །ས་པ་། ས་་ད་པ་ོད་ལམ་བན་ན་པ་ས་ཐོག་་ནས་ཡང་ང་ོང་ག་པ་་

ས་ས་འ་ད་ས་གངས་སོ། །་ཡང་་ས་བོས་ནས་ང་ོང་ན་པོ་ད་ལས་ས་འར་དང་

བཅས་པ་མས་གས་པར་ན་ལ་ད་ལ་ངས་ག་དང་ངས་བཤད་པར་འོ་ས་མཚམས་ར་བའོ། ། 

གང་དོན་དས་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་མདོར་བསཏན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པ། མག་བ་བ་བཅས་གམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་

། གམ་པ་གནས་བས་ོད་ལམ་བན་པ་། །བས་མ་ག་པ་གཡལ་དང་ད་པ་

དང༌། །དགས་གད་ད་པ་མ་མ་བཤང་བ་འན། །གན་དང་་བ་གས་་བགག་་། །ས་

པ་། ་བ་ོད་ལམ་་གནས་ལས་གམ་པ་གནས་བས་་ད་པར་་བ་ོད་ལམ་་ད་པར་

བན་པ་་འ་་་ས་པའོ། །་ང་ང་ནད་ད་པར་འདོད་པ་མས་ས་ས་དང་གནས་བས་

ཐམས་ཅད་་བས་པ་དང་མ་པ་དང་ག་པ་དང་གཡལ་དང་ད་པ་དང་དགས་དང་གད་དང་ད་

པ་དང་མལ་མ་དང་བཤང་བ་དང༌། འན་དང་གན་དང་་བ་མས་འང་བ་ལ་མན་་ོགས་པ་་

་ན་གང་དགར་བཏང་བར་་གས་་་ནམ་ཡང་བགག་པར་་འོ། ། 

གས་པ། ས་པར་བཤད་པ། 

་དག་ས་པར་བཤད་པ་ལ་དོན་མ་པ་བ་གམ་ཡོད་པ་་བས་པ་ས་་ཟས་བཀག་པ་ནད་

དང་་བསལ་ཐབས་དང། མ་པ། ག་པ། གཡལ་བ། ད་པ། དགས། གད། ད་པ། མ་

མ། བཤང་བ། འན། གན། ་བབཅས་སོ་སོ་གས་བཀག་པ་ནད་དང་་བསལ་ཐབས་བན་
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པའོ། །དང་པོ་བས་པ་ས་་ཟས་བཀག་པ་ནད་དང་་བསལ་ཐབས། བས་བཀག་ས་ག་

ཉམ་ང་་ག་འས། །མ་འར་་ཟས་ཡང་མ་ོ་ང་ར། །ས་པ་། གང་ག་ན་་བས་

པར་ར་ང་ཁ་ཟས་བཀག་པར་ར་ན་ས་ག་ང་ཉམ་ང་བ་དང་་ག་འས་ལ་མ་བོ་འར་བ་

ནད་འང་བར་འར་བས། ་ལ་ཁ་ཟས་ཡང་ང་མ་ོ་དང་ན་པ་ང་་ང་་ནས་ར་བས་ལ་

བར་ད་ང༌།  

༢ མ་ས་བང་བ་བཀག་པ་ནད་དང་་བསལ་ཐབས། 

མ་བཀག་ཁ་མ་མ་འར་ང་ནད་འང༌། །ོས་འར་་བལ་་ག་ཐམས་ཅད་ཕན། །ས་པ་

། ་བན་་མ་པར་ར་ང་བང་བ་བཀག་ན་ཁ་མ་ང་མ་བོ་འར་བ་དང༌། ང་ནད་འང་

ལ་ོས་པ་ར་ན་པ་དང་་ན་པར་འར་བས། ་ལ་་བཟའ་བ་དང་བང་བ་བལ་བར་ས་པ་་

ག་ཐམས་ཅད་ཕན་པར་འར་རོ། ། 

༣ ག་པ་བཀག་པ་ནད་དང་་བསལ་ཐབས། 

གས་བཀག་དང་ག་འགག་དང་དགས་་བ། །་བ་་དབལ་གཡན་པ་འས་དང་མ། །ག་

ནད་ད་པ་མས་ནད་འང་བར་འར། ང་གནས་ད་ོན་ཁ་བཀང་དབོ་བར་། །ས་པ་། ག་

པ་བཀག་པ་་དང་ག་འགགས་པ་དང་དགས་་བ་བ་དང་་བ་དང་་དབལ་དང༌། གཡན་པ་དང་

འས་དང་མ་དང་ག་ནད་དང་ད་པ་ནད་དང་མས་ནད་ལ་སོགས་པ་འང་བར་འར་བས་་ལ་་

ང་བར་གནས་ང་ཙན་དང་ཨ་ག་་ལ་སོགས་པ་ད་པ་ོན་པོ་བ་པ་དང་་འ་བ་་བས་ཁ་

བཀང་་དབོ་བར་འོ། ། 

༤ ད་པ་བཀག་པ་ནད་དང་་བསལ་ཐབས། 

ད་བཀག་དབང་པོ་་གསལ་མ་བོ་ན། །གཉའ་བ་ངས་དང་ཁ་ཡོ་འམ་ཆག་འར། །ད་ོན་་

ན་་མ་བ་བས་བསལ། །ས་པ་། ད་པ་བཀག་པ་ལས་་ག་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་་གསལ་

ང་མ་བོ་ན་བ་དང༌། གཉའ་བ་དང་གཉན་པ་གནད་གས་་འས་པ་གནད་མས་ངས་་འར་

་ས་པ་དང༌། ཁ་ོགས་གག་་ཡོ་ང་འམ་ཆག་ས་་བ་ང་ནད་་འར་བས་་ལའང་ད་

ོན་དང་་ན་དང་་མ་ལ་བ་བ་སོགས་པ་་གས་བསལ་བར་འོ། ། 

༥ གཡལ་བཀག་པ་ནད་དང་་བསལ་ཐབས། 
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གཡལ་བཀག་་འ་་ག་ང་འམས་ཕན། །ས་པ་། གཡལ་བཀག་པ་ནའང་ད་པ་བཀག་པ་ལས་

ང་བ་ནད་་འ་བ་འང་བས་་ག་་ང་འམས་པར་ས་པ་ཐམས་ཅད་ཕན་པ་ན་ནོ། ། 

༦ ངལ་བ་་ས་དགས་བཀག་པ་ནད་དང་་བསལ་ཐབས། 

ངལ་བ་དགས་བཀག་ན་དང་ང་ནད་འང༌། །ོས་འར་ར་་ངལ་གསོ་ང་ལ་ཕན། །ས་པ་

། ོལ་བས་ངལ་ང་བ་པ་དགས་ཐབ་ཐོབ་པོ་་ད་བཀག་པ་ལས་་ན་དང་ང་ནད་འང་

བས་ོས་ང་་ན་པར་འར་བ་ར་་ངལ་གསོ་བ་དང་ང་འལ་ལ་བ་་ག་ད་ཕན་ནོ། ། 

༧ གད་བཀག་པ་ནད་དང་་བསལ་ཐབས། 

གད་བཀག་གཡལ་མང་ས་མ་མ་བོ་། །ག་འབ་ཁ་ཟས་་འ་ཤ་་དང་། །ཆང་བང་བ་

མ་་ང་གད་ལོག་ཕན། །ས་པ་། གད་བཀག་པ་ལས་་གཡལ་མང་བ་དང་ས་མ་པ་་ད་

ག་པ་དང་མ་བོ་་བ་དང་ག་འབས་ང་ཁ་ཟས་་འ་བ་དག་འང་བས། ་ལ་ཤ་་དང་ཆང་

མ་པོ་བང་བ་དང༌། བ་མ་་ང་གད་ལོག་བས་ཕན་པར་འར་རོ། ། 

༨ ད་པ་བཀག་པ་ནད་དང་་བསལ་ཐབས། 

ད་པ་བཀག་པས་ད་འལ་དགས་་བ། །ཤ་མ་གས་་ང་ནད་་ག་འ། །ར་་ད་པ་

བསལ་བ་་ག་། །ས་པ་། ད་པ་བཀག་པས་་ད་པ་ད་འལ་ང་དགས་་བ་བ་དང༌། 

ཤ་མ་པ་དང་གས་་དང་ང་ནད་དང་་ག་འ་བར་འར་བས་ར་་ད་པ་བསལ་བ་་ག་

བཅའ་་དང་་་ང་ལ་སོགས་པ་་རམ་དང་ར་བ་་་་་བད་པ་་འལ་ལས་ང་བ་ར་

འོ། ། 

༩ མ་མ་བཀག་པ་ནད་དང་་བསལ་ཐབས། 

མ་མ་བཀག་པས་ང་དང་མ་བོ་ན། །་་འཛག་ང་མ་འར་་ག་འས། །་ལ་ཆང་བང་

གད་ལོག་གཏམ་ན་ཕན། །ས་པ་། ག་ལས་འང་བ་མ་མ་བཀག་པ་ལས་ང་དང་མ་བོ་ན་

བ་དང་་་འཛག་ང་མ་བོ་འར་བ་དང་་ག་འས་པར་འར་བས་་ལ་ཆང་བང་ང་གད་ལོག་

པ་དང་ད་་འོང་བ་གས་ས་གཏམ་ན་་བ་མས་ཕན་ནོ། ། 

༡༠ འན་བཀག་པ་ནད། 

འན་བཀག་ག་མས་འན་དང་བཤང་བ་འགག །ན་གར་ག་ལ་ོད་ང་ང་ནད་

འར། །ས་པ་། འན་བཀག་པ་ལས་ག་པ་མ་ང་འན་་འོག་ང་དང་བཤང་བ་འགགས་པ་
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དང༌། ན་དང་ོས་ང་གར་བ་དང༌། ག་ལ་་་མཐོང་བ་དང་ས་་ོད་ང་ང་ང་ནད་

བད་པར་འར་རོ། །  

༡༡ བཤང་བ་བཀག་པ་ནད། 

བཤང་བ་བཀག་པས་ཁ་་་གཙང་འང༌། །ད་པ་ན་ང་་འར་ཆམ་པས་འབས། །ར་བཤད་ནད་

འར་ 

ས་པ་། བཤང་བ་བཀག་པས་ན་་ལོག་་ཁ་་་གཙང་བ་དས་་འང་བ་དང་ད་པ་ན་ང་

ང་ལག་་་འར་བ་དང་ཆམ་པས་འབས་པ་དང༌། ར་མ་ཟད་ར་འན་བཀག་པ་ལས་འང་བར་

བཤད་པ་ནད་་འར་ང༌།  

༡༢ གན་བཀག་པ་ནད་་བསལ་ཐབས། 

གན་བཀག་་ནད་དང༌། །་སོ་ཕོ་མཚན་ད་ནད་ར་ནད་འང་། །་ན་ང་་མས་བཏང་ས་

བང་དང་། །བ་ག་གས་དང་ན་མར་བན་པར་། །ས་པ་། གན་བཀག་པ་ལས་ང་

་ནད་དང་་སོ་ནད་་བ་སོགས་དང་ཕོ་མཚན་་ནད་ དང་ད་་བ་ནད་མས་འང་ར་

འན་བཀག་པ་ལས་འང་བ་ནད་འང་བས། ་མས་བསལ་བ་ན་འཇམ་པོ་ང་་མས་ནས་

བཏང་ང་ས་་ཚན་ནམ་བད་་་མས་ས་བང་བ་དང༌། བ་ག་དང་ག་དང་ན་མར་ལ་

སོགས་པ་བན་པར་འོ། ། 

 

 

༡༣ ་བ་བཀག་པ་ནད་དང་་བསལ་ཐབས། 

་བ་བཀག་པས་་འཛག་ཕོ་མཚན་ན། །་འགག་་་འལ་དང་མ་ང་འར། །མས་བཏང་ས་

བང་ད་ད་ད་པར་། །ལ་མར་འོ་མ་མ་་ཤ་ཆང་བཏང༌། །ས་པ་། ་བ་བཀག་པ་ལས་

ང་་བ་་ད་འཛག་ང་ཕོ་མཚན་ན་བ་དང༌། ་འགགས་ང་་འལ་བ་དང་དབང་པོ་ང་བར་་

ས་པ་སོགས་མ་ང་་འར་བས་་ལ་ཡང་མས་བཏང་བ་དང་ས་བང་བ་ང་ར་ས་ལ་ད་ད་

ལ་ད་པར་འོ། །་བན་་ལ་ལ་སོགས་པ་འ་མར་དང༌། འོ་མ་དང་མ་་ཤ་དང་ཆང་མ་པོ་

མས་བཏང་བས་ཕན་པར་འར་བ་ན་ནོ། ། 

གམ་པ། མག་དོན་བ་བ། 
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་ར་གས་་བཀག་དང་བར་བ་ས། །ནད་ན་འང་འར་འལ་་ང་འག་པས། །་ར་་

་ཟས་དང་ན་མ་ར། །ནད་གང་ང་དང་་བས་བ་ས་ང་། །རོ་མ་ང་འར་གས་ངས་

ར་་འང༌། །་ར་དན་བསགས་ང་ནད་དད་ས་ང༌། །སོས་བསགས་དར་ང་དར་

བསགས་ོན་ས་ང༌། །གས་པར་ངས་པས་རོ་ཐོན་ནད་ད་འར། །ག་་ཕན་པ་ཟས་དང་ོད་

ལམ་མས། །ཉམས་ན་བན་པར་ད་ན་ནད་་འང༌། །ནད་ན་་་ས་པའང་་་

ར། །གནས་བས་ོད་པ་་ག་འ་ད་བགས། །ས་གངས་སོ། །ས་པ་། བཤད་ན་པ་་

ར་བས་མ་ལ་སོགས་པ་གས་་་བར་བཀག་པ་དང་ཡང་ན་་འང་བན་་ནན་ས་བར་བ་

་འ་བ་ས་་དས་་ོས་པ་་མས་་མ་ཟད་མས་ལ་སོགས་པ་ནད་ན་ང་འང་བར་

འར་ང་འལ་་ཡང་ང་འགས་པར་འར་བས་་ར་ང་་གན་པོ་ཟས་དང་ན་དང་མ་

ལ་སོགས་པ་ར་བར་འོ། །་བན་་ནད་གང་ལའང་ང་བར་གནས་པ་དང༌། ་ད་་ོར་བས་

བ་བ་ས་་་ག་ནད་ད་པར་ར་ང༌། ནམ་ག་ན་ནད་་རོ་མ་་ལས་ང་བར་འར་བ་ད་

པས་ན་ཐོག་མ་ད་ནས་བཤལ་ག་ལ་སོགས་པ་ོང་ད་ས་་བ་ནས་གས་པར་ངས་ན་ར་་

འང་བ་ན་ལ། ་ར་དན་ོད་དང་དན་ད་་ས་་བསགས་པ་བད་ཀན་ང་ནད་་དད་

ས་ང་བར་འར་བ་་བས་་གས་་་ནས་ང་བ་དང༌། སོས་ཀ་བསགས་པ་ང་ནད་དར་

ས་་ང་བ་བས་་འཇམ་་ལ་སོགས་པས་ང་བ་དང༌། དར་ག་བསགས་པ་མས་པ་ོན་

ས་་ང་བ་བས་་བཤལ་་་ནས་ང་བ་། ་་་་ནས་གས་པར་ངས་པས་ན་ནད་རོ་

་བ་ནས་ཐོན་་ནད་ད་པར་འར་བས་ན་ལོ་་ས་་དད་པར་བགས་པ་ན་ནོ། །་ར་ན་་

གང་ག་ས་ག་་རང་་ས་ལ་ཕན་པ་ཟས་དང་ོད་ལམ་འཆད་འར་དང་བཤད་ན་པ་ལ་་

མས་ལ་གས་པར་བགས་ང་བགས་་འ་ས་ན་་འ་་་འས་་འང་ང་འ་ས་ན་

་འ་་་ོགས་ང་མཐར་ན་པར་་འར་རོ་ས་ས་པར་ས་ནས་ང་ང་ད་པ་དང༌། རང་་

ོས་་ར་བག་པར་མ་ས་ན། གསོ་བ་ག་པ་ལ་མ་ས་པ་ང་་ད་པ་མཁས་པ་ཉམས་དང་

ན་པ་བན་། ས་་ར་ས་པ་བན་ད་པ་་དག་ལ་་ནད་་ཡང་་འང་བ་ན་ནོ། །་བས་

ན་ནད་ན་་ར་་་་བར་་བ་ར་དང༌། གལ་་ས་པ་མས་ང་་བར་་བར་་བ་ར་་

གནས་བས་་ོད་པ་་བར་ད་པར་་བ་་ག་འ་ད་མག་་བགས་པ་ན་པས་ན་ས་

བན་་ཉམས་་ལོངས་ག་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་་

གནས་བས་་ོད་ལམ་བན་པ་་་བ་་པའོ།།     །། 

་པ། འཚོ་བ་ཟས་་གནས། 

༄༅།   །ས་གང་ག་ས་འཚོ་ང་བས་མ་ལ་ད་་ས་པ་དང་ན་ང་ལོངས་་ོད་

འམ་ཟ་་་ལ་ཟས་ས་་ང་། ཟས་་ཡང་འང་བ་ས་བད་ང་་ོད་མ་པ་གམ་ས་

མཡག་་དངས་གས་་བ་ས་་ད་ལས་ང་འང་བ་ཁམས་དང་མངས་པ་ཕན་གནོད་་

ལ་བན་པ་ལ་གས་་་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། །འཚོ་བ་ཟས་་གནས་ལ་་ར་བབ་པར་བ། །འཚོ་མཛད་ན་པ་ལ་པོས་བཤད་་

གསོལ། །ས་ས་པ་ལས། ས་པ་། ་བ་ོད་ལམ་་གནས་བཤད་ན་པ་མག་ཐོག་་ནས་ཡང་

ང་ོང་ད་ལས་ས་ས་འ་ད་ས་ས་སོ། །་ཡང་་ས་མཚན་ནས་བོས་་ང་ོང་ན་པོ་

ག་པ་་ས་ལགས། འཚོ་བ་ཟས་་གནས་ས་་བ་ལ་བདག་ཅག་མས་་ར་བབ་པར་བ་

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

གས་པ་་ལན་བན་པ་ལ་ཉན་པར་གདམས་ང་མཚམས་ར་བ་དང་། གནས་དོན་དས་བན་

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

པ་་ས་ས་འ་ར་གངས་པ། འང་་ང་ོང་ན་པོ་ད་ལས་ས་འར་དང་བཅས་པ་

མས་གས་པར་ན་ལ་ད་ལ་ངས་ག་དང་ངས་བཤད་པར་འ།ོ ། 

གནས་དོན་དས་བན་པ། 

་ལ་ཡང་འཚོ་བ་ཟས་ལ་མཁས་པར་་དས་པ་་མཚན་བན་པ་དང་། ་དོན་ས་པར་བན་པ་

གས་སོ། །དང་པོ་། ནད་ལ་གསོ་བར་ད་པ་གན་པོ་། །འཚོ་བ་ཟས་་གནས་ལ་བབ་པ་

། །ཟས་མ་གས་ད་ས་དང་ོག་འཚ་ོང༌། །དམན་ག་ལོག་ར་ནད་བད་འལ་ོག་

འམས། །་ར་ཟས་མ་ོར་བ་མཁས་པ་གས། །འ་ལ་་ོམས་ཟས་ལ་ས་པ་དང༌། །ཟས་

བམ་ཟས་ཚོད་རན་པར་བཟའ་བ་གམ། །ས་པ་། དོན་དས་་ནད་ལ་གསོ་བར་ད་པ་གན་པོ་

ོད་ལམ་སོགས་བ་ཡོད་པ་གས་པ་འཚོ་བ་ཟས་་གནས་ལ་བབ་པར་འདོད་པ་མས་ས་་འ་
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ར་ས་པར་་དས་། འོག་ནས་འང་བ་ར་ཟས་མ་་ཕན་གནོད་གས་པར་བགས་ང་

ལོངས་ད་ན་ས་དང་ོག་ལ་་བར་ཕན་པས་ན་ང་་འཚོ་ང༌། བབ་ལ་་ཟོས་ང་འངས་ན་

དམན་ག་ལོག་པ་གང་ཡང་ང་བར་ར་ནས་ནད་བད་་འལ་་ས་ོག་འམས་པར་འར་བ་

་ར། བ་འདོད་མས་ས་ཟས་མ་་ོར་བ་ལ་མཁས་པ་་ན་ས་པར་གས་པ་ན་པས། 

འ་ལ་་ོམ་་ཟས་་ལ་ས་པར་་བ་དང༌། ཟས་་འོད་པ་གདམས་པ་དང༌། ཁ་ཟས་ཚོད་རན་

པར་བཟའ་བ་ས་་བ་་མ་པ་གམ་་་ནས་ོགས་པར་འ།ོ ། 

གས་པ་་དོན་ས་པར་བན་པ་ལ་ ཟས་་ལ་ས་པར་་བ་དང་། ཟས་་འོད་པ་བམ་པ་དང་། 

ཟས་ཚོད་རན་པར་བཟའ་བ་བཅས་མ་པ་གམ་ས་བན་ནོ། །དང་པོ་ལའང་གང་དོན་དས་བཤད་པ་

དང་། ་མཚན་བན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཟས་་ལ་ས་པར་་བ་དང་། མ་་ལ་ས་པར་་

བ་གས། ཟས་་ལ་ས་པར་་བ་ལ་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ཟས་

ལ་འ་ཤ་མ་ངད་གཡོས་ར་། །ས་པ་། དང་པོ་ཟས་་ལ་ས་པར་་བ་ལའང་འ་དང་ཤ་

དང་མ་དང་་ངད་དང་གཡོས་་ར་བ་་མ་པ་་ཡོད་ས་པའོ། །  

༡ འ་གས་་་ཚན་བཤད་པ། 

འ་ལ་གས་་་མ་གང་་ཅན། །ས་པ་། གས་པ་འ་གས་་་ཚན་བཤད་པ་ལ་་ནས་

སོགས་་མ་ཅན་་གས་བཤད་པ་དང་། ་ན་མོན་ན་སོགས་གང་་ཅན་་གས་བཤད་པ། ་

གས་་དོན་བ་བ་བཅས་མ་པ་གམ་་་ནས་བན་པའོ། །དང་པོ་། ་ལ་་མ་ཅན་་འ་་

། །འས་་་མ་་ནས་སོ་བ་དང༌། །་ད་ལ་སོགས་རོ་དང་་ས་མངར། །རོ་ཙ་ང་འམས་ས་

ོབས་བད་ཀན་ད། །་ལ་འས་་མ་འཇམ་བལ་ལ་ཡང་། །ས་པ་གམ་ལ་རོ་ཙ་འ་ག་

གད། །་་་བལ་བས་ད་ཆག་གས་ོར། །་མ་བལ་ཡང་བ་ང་་གར་འོད། །་་

་བལ་འཚོ་ད་ང་མས་ལ། །ནས་་་བལ་བཤང་འལ་ོབས་ད་མག །སོ་བ་་ད་

བལ་ཡང་བད་མས་ལ། །ས་པ་། ཟས་་ལ་ས་པར་་བ་་ལ་་མ་ཅན་་འ་་ལ་་

བར་བ་ན། འས་དང་་དང་་མ་དང་་དང་ནས་དང་སོ་བ་དང་་ད་དང་ལ་སོགས་པ་ས་པ་་

ནས་རང་རང་་་ག་སོ་སོ་དང་བཅས་པ་ན་ང་རགས་པ་དབང་་ས་ན་རོ་ དང་་ས་གས་ཀ་

མངར་ང་ས་པས་རོ་ཙ་བ་དང༌། ང་འམས་པ་དང༌། ས་ོབས་དང་བད་ཀན་དག་ང་་བར་ད་

པར་ད་པ་ན་ནོ། །་མ་ཅན་་ལ་་ག་་འས་་ང་པ་་བན་་བ་་མ་འདམ་་འ་བ་་
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ར་བས་་འ་དཀར་མོ་་་མ་འཇམ་བལ་ལ་ཡང་བ་ས་པ་དང་ན་པས་ས་པ་གམ་ག་

ལ་ང་རོ་ཙ་བ་དང་འ་ག་གད་པར་ད་ལ། ་་ང་པ་ནས་དང་མངས་པ་་མ་ཧ་ལམ་འས་

མངས་་འ་དཀར་དམར་འང་བ་ས་་བལ་དང་ན་པས་་བས་པར་ད་ང་ས་པ་ཆག་

གས་ལ་སོགས་པ་ོར་བར་ད་པ་དང༌། ་མ་ས་པ་ཞག་ག་་ལ་ན་པ་ནས་་ལ་ར་མཁར་བ་

ས་འན་ནའང༌། ་ནས་འས་སོ་བ་་ད་ཡོས་ལ་སོགས་པ་ཆང་འོང་བ་གས་མཐའ་དག་ལ་ཆང་་

བས་འང་བཤད་པས་ན་་ན་ན་་མ་ཆང་ས་འོང་བར་མས་ང་ས་པ་ཡང་བལ་ཡང་སོགས་

ར་ད་པ་དང༌། ་ར་བད་པའང་མས་པ་ཕལ་ར་་ད་་བོ་ངས་་བ་ནའང་འ་་ས་

པ་གམ་ོང་བ་སོགས་་ད་ང༌། ས་པ་་ནས་འཐད་པ་ཙམ་མས་ང་་དག་གང་བ་པོ་

མས་་་བོ་ོད་ལ་་མ་ར་ང་་བོ་་མོན་འས་ངས་སོགས་་འོང་བ་ང་པ་ནས་ལས་ང་

འདབ་པ་་མ་་འས་་དང་མངས་པ་་མ་ཅན་འ་དཀར་ནག་ང་བ་འོད་འར་ང་ལག་་ན་

ང་ད་པ་འཇམ་པ་་ས་པའང་བལ་ཡང་བ་ང་་གར་འོད། ་་་བལ་དང་ན་པས་

ས་འཚོ་བར་ད་ང་ང་མས་ལ་བ་དང༌། ནས་ཕལ་ར་་་བལ་དང་ན་ལ་བཤང་བ་འལ་

ང་ོབས་ད་མག་ན་པ་དང༌། སོ་བ་དང་ནས་་གབ་ནས་འང་བ་་ད་་་བལ་ལ་ཡང་

བས་བད་མས་ལ་ བར་ད་པ་ན་ནོ། ། 

༢ གང་་ཅན་་གས་བཤད་པ། 

གང་་ཅན་འ་ན་མ་མོན་ན་གས། །བ་མངར་བལ་ཡང་་ལ་་་འགག །བད་ཀན་ཚ་བ་ལ་

ང་འ་བ་གད། །མ་ལ་ག་མས་ལ་ལ་གས་ན་ཕན། །་ན་བད་ང་ད་པ་དགས་་

བ། །གཞང་འམ་་བ་་འམས་ག་མས་ད། །མ་ཤ་ང་འམས་བད་མས་་ོབས་

འལ། །ན་ང་བ་མངར་ས་པ་གམ་ག་ད། །་མས་་དབལ་ག་ནད་ག་ནད་ལ། །ལ་

འ་་ོ་རོ་ཙ་ང་ནད་འམས། །ཟར་མ་མངར་ཁ་མ་འཇམ་ང་ལ་ཕན། །་བོ་བལ་ཡང་་འག་

ས་གམ་ད། །ས་པ་། གས་པ་གང་་ཅན་་འ་བཤད་པ་། ན་མ་ལ་མོ་དང་མོན་ན་

བ་མོ་གས་་རོ་བ་མངར་དང་ན་ང་བལ་ཡང་་ལ་་་འགགས་པ་དང༌། བད་ཀན་་ན་

པ་ཚ་བ་ལ་ང་འ་བ་གད་པ་དང༌། མ་པ་ཆ་ཤས་མ་ས་པ་ལ་ང་ག་མས་དང་ལ་་

འལ་བ་ལ་་་མ་གས་ན་ཕན་ནོ། །་བན་་་ན་དཀར་ནག་་ས་པས་བད་ང་དང་ད་པ་

དང་དགས་་བ་བ་དང་གཞང་འམ་དང་་བ་ལས་ང་བ་་མས་འམས་ང་ག་མས་ད་ 
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པར་ད་པའོ། །མ་ཤ་་མོན་ན་ས་་ང་འམས་ང་བད་མས་དང་་ོབས་འལ་བར་ད་

དོ། །ན་ང་བ་མོ་་རོ་བ་མངར་དང་ན་ང་ས་པས་ས་པ་གམ་ག་ད་ང་་མས་་་

དབལ་དང་ག་ནད་དང་ག་ནད་ལ་བར་ད་པ་ན་ནོ། ། ལ་་འ་དཀར་ནག་ས་་་ོ་དང་

ན་པས་རོ་ཙ་ང་ང་ནད་འམས་པར་ད་ལ། ཟར་མ་་རོ་མངར་ཁ་དང་ན་ང་ས་པ་མ་འཇམ་

དང་ན་པས་ང་ལ་ཕན་ང༌། ་བོ་གས་ན་ང་བལ་ཡང་ན་པས་་འག་ང་ས་པ་གམ་

ག་ད་པར་ ད་དོ། ། 

༣ དོན་བ་བ་། 

འ་ན་གསར་ཐོག་ོན་པ་་བ་། །ན་ར་མས་དང་ང་པ་ཡང་བ་ན། །ན་པ་བཙོས་དང་

གཡོས་་ས་པ་ན། །མ་བན་ཡང་ང་འ་་འོད་པར་འར། །ས་པ་། ་མ་ཅན་ལ་

སོགས་པ་འ་ན་ང་གསར་ཐོག་་ལོ་གག་མ་ལོན་པ་དང་ོན་པ་མས་་་བས་བད་ཀན་ད་པ་

ན་་་ད་ལ། འོན་ང་འས་་ན་པ་ན་་ར་པ་མས་དང་མས་། ན་དང་ལ་བ་མས་

དང་ང་པ་ལོ་ལོན་པ་མས་་ཡང་ང་ད་བ་ན་ནོ། །ར་མ་ཟད་འ་མ་ོན་གང་ན་ཡང་ན་པ་

དང་བཙོས་པ་དང་་ོར་ལ་སོགས་པ་་ནས་གཡོས་་ས་པ་ན་ང་མ་པ་བན་་་མ་་ལ་་

མ་ཡང་ང་འ་་བ་དང་ཁམས་ལ་འོད་པར་འར་རོ། ། 

༢ ཤ་གས་་་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་གམ་། ར་བཤད་པ་དང་། ་ག་་བཤད་པ། མག་བ་བའོ། །དང་པོ་ལའང་མདོར་

བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པ། དོན་བ་བ་གམ་མོ། །དང་པོ་། ཤ་་་བད་མ་གར་ན་

མོང་གནས། །ས་པ་། ཁ་ཟས་་ད་པ་ཤ་གས་་ན་ས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་་བད་ཡོད་

ལ། ་དག་ན་ང་གནས་་དབང་ས་མ་ས་ལ་གནས་པ་དང༌། གར་བ་ལ་གནས་པ་དང༌། ་

གས་ཀ་ལ་ན་མོང་་གནས་པ་དང་མ་པ་གམ་ན་ནོ། ། 

༢ ས་པར་བཤད་པ་། 

་་ང་ག་ང་ག་་ནག་དང་། །་་མས་་ན་ས་་བ་། །་ཙོ་་ག་་བ་་ག་

དང༌། །འལ་མོ་་་མ་ས་་བ་། །ཤ་བ་་ད་གཉན་དང་་བོང་དང༌། །གཙོད་་ཤ་མས་་

གས་་ཚན་ན། །་དང་ཁ་ཤ་ར་ད་ཕག་ད་དང༌། །མ་་བ་ག་ང་དང་གཡག་ད་

དང་། །མཛོ་ད་ལ་སོགས་་གས་་བ་། །ག་གག་དོམ་ད་གསའ་དང་ང་་ག། །ཝ་དང་
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འཕར་བ་་སོགས་གཅན་གཟན་། །་ད་་ག་་་་རོག་དང༌། །ག་པ་་་ལ་མས་ཟ་

བ་། །མཛོ་གཡག་་མོ་་བོང་བ་ལང་དང༌། །མ་པོ་ར་ག་་དང་ཕག་པ་། །་ལ་ལ་སོགས་་

ས་བདག་ད་། །འ་བ་་ར་ལ་ལ་མ་པ་དང༌། །གས་པ་ངས་པ་ག་པ་ང་གནས་

། །ང་ང་ངང་ར་སོ་་ར་མོ་དང༌། །མ་དང་ཉ་སོགས་ན་ལ་གནས་པ་། །ས་པ་། ་་

དང་ང་མོ་དང་ག་པ་དང་ང་ཀ་དང་་འ་བ་་ནག་ལ་སོགས་པ་་་མས་་ན་ས་ས་

ང་པས་བས་ནས་ཟས་འཚོལ་བར་ད་པ་་ཚན་ན་ནོ། །་ཙོ་དང་་ག་དང་་བ་ཞར་མ་དང་་

ག་དང་འལ་མོ་དང་་ཕལ་ར་མས་་གཟན་་མས་བས་་ཟ་བ་་ཚན་ན་ནོ། །ཤ་བ་དང་

་བ་དང་ད་བ་དང༌། གཉན་དང༌། ་བོང་དང་གཙོད་དང་གནའ་བ་ལ་སོགས་་ཤ་མས་་་གས་

་་ཚན་ན་ནོ། །་དང་ཁ་ཤ་དང་ར་ད་དང་ཕག་ད་དང་མ་་དང་བ་་དང་ག་མ་ནགས་ན་

གནས་པ་ག་ག་ས་་བ་དང༌། ང་དང་གཡག་ད་་འོང་དང་་ལ་གནས་པ་མཛོ་ད་ས་་

བ་ལ་སོགས་པ་མས་་་གས་་བ་་ཚན་ན་ནོ། །ག་དང་གག་དང་དོམ་དང་ད་དང་གསའ་

དང་ང་་དང་ག་དང་ཝ་དང་འཕར་བ་དང་་དང་སོགས་པ་ས་འོབས་ལ་སོགས་པ་གཅན་གཟན་

་་མས་དང༌། ་ད་དང་་ཏ་དང་་ག་དང་་་་འོལ་བ་དང་་རོག་དང་ག་པ་དང་་

གསོད་པ་་དང་་་ལ་སོགས་པ་མས་ལ་་ལ་མས་ཟ་བ་་ཚན་ ས་འོ། །མཛོ་དང་གཡག་

དང་་མོ་དང་་དང་བོང་་དང་བ་ལང་དང་མ་པོ་་ོལ་དང་ར་དང་ག་དང་་དང་ཕག་པ་དང་མ་་

དང་་ལ་་་་ལ་སོགས་པ་མས་་ས་བདག་ད་པ་་ཚན་ན་ནོ། །འ་བ་དང་གགས་མོ་་

ར་དང་ལ་པ་དང་ལ་དང་མ་པ་དང་གས་པ་དང་ངས་པ་དང་ག་པ་དང་ན་ར་ལ་སོགས་པ་

མས་་ས་ང་ངམ་བས་་གནས་པ་་ཚན་ན་ནོ། །ང་ང་དང་ངང་་དང་ར་པ་དང་སོ་་

་སོ་ཏོ་རོག་པོ་དང་ར་མོ་་དཀར་་ག་་ང་ཟས་ན་མ་དང་མ་དང་ཉ་ལ་སོགས་པ་མས་་ན་

ལ་གནས་པ་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༣ དོན་བ་བ། 

་བད་ཤ་མས་རོ་དང་་ས་མངར། །ཐོག་མཐའ་བར་མ་མ་གར་ན་མོང་གནས། །མ་ས་ཤ་

མས་བལ་ང་ཡང་ལ་བ། །ང་དང་བད་ཀན་ན་པ་ཚ་བ་ལ། །ན་གནས་ཤ་མས་མ་ང་

་ལ་ོ། །ཕོ་བ་མཁལ་ད་ང་ང་ནད་ལ་ཕན། །ན་མོང་གནས་པ་ས་པ་གས་དང་ན། །ས་པ་

། ་ར་བཤད་པ་་བད་་ཤ་མས་ན་ང་རོ་དང་་ས་གས་ཀ་མངར་བ་ན་ལ། ་
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བད་པོ་་ལས་ཐོག་མ་ན་ས་བ་བ་དང༌། མས་བ་བ་དང༌། ་གས་་་གམ་དང༌། ཐ་མ་

ང་ན་གནས་པ་དང༌། ན་ལ་གནས་པ་་གས་དང་བར་མ་་གས་་བ་དང༌། གཅན་གཟན་དང༌། 

ལ་མས་ཟ་བ་དང༌། ས་བདག་ད་པ་་མས་མ་པ་བན་་དང་པོ་གམ་མ་ལ་གནས་པ་

དང༌། ཐ་མ་གས་གར་ལ་གནས་པ་དང༌། བར་མ་གམ་ན་མོང་ལ་གནས་པ་ན་ནོ། །་ལས་མ་

ས་ལ་གནས་པ་ཤ་མས་བལ་ང་ཡང་ལ་བ་པས་ང་དང་བད་ཀན་ན་ པ་ཚ་བ་ལ་བར་ད་

ང༌། ན་གར་ལ་གནས་པ་ཤ་མས་མ་ང་་ལ་ོ་བ་དང་ན་པས་ཕོ་བ་དང་མཁལ་ད་དང་

ང་ང་་ནད་ན་ལ་ཕན་པ་ན་ལ། མ་གར་ན་མོང་ལ་གནས་པ་ཤ་མས་ས་པ་གས་དང་

ན་ས་པ་བད་ང་དང་ན་པ་ཚ་བ་དང༌། ང་ང་གས་ཀ་ལ་བ་ས་པ་དང་ན་པ་དོན་ན་

ནོ། ། 

༢ ་ག་་བཤད་པ། 

་གཅན་ལ་མས་ཤ་ོན་ཟ་བ་མས། །བ་ཡང་ོ་བས་ཕོ་བ་་ོད་ད། །ན་བག་ཤ་འལ་

ང་བ་ནད་ན་ལ། །ག་ཤ་མ་ོ་ོབས་འལ་ས་ངས་ད། །ང་དང་བད་ཀན་ལ་ང་

དང་ག་འད། །ར་ཤ་་བལ་ས་པ་གམ་ོང་ང༌། །བ་ག་འམ་ནག་ས་འག་་ལ་

ཕན། །བ་ལང་བལ་མ་ང་ན་ཚ་བ་ལ། །་ང་བོང་་ལ་སོགས་བལ་ཤ་མས། །ག་གད་

མཁལ་ད་ང་བ་་ར་ལ། །ཕག་ཤ་བལ་ཡང་་འག་ག་པོ་ལ། །མ་་ཤ་ས་གད་དང་

ཤ་འལ་ད། །གཡག་ཤ་མ་ོ་ང་ལ་ག་མས་ད། །མ་་་་འལ་་ལ་ཕན། །་་

ག་ནད་ད་འགགས་ས་་ཕན། །གཡག་ད་ཕོ་མན་ང་ལ་་ོད་ད། །་གས་བལ་ཡང་

ན་ཚད་ལ་བར་ད། །་བོང་ཤ་བ་ོད་ད་འ་བ་གད། །འ་བ་མ་་ོ་ང་འས་ལ་

ཕན། །ང་ང་ཕོ་བ་མཁལ་ད་མ་ནད་ལ། །མ་ཤ་རོ་ཙ་མཁལ་ད་ང་བ་ལ། །ཉ་ཤ་ཕོ་བ་

ནད་ལ་དང་ག་འད། །ག་གསལ་་འས་བད་ཀན་བག་པར་ད། །ས་པ་། ང་་བཤད་

པ་་དང་གཅན་གཟན་ལ་མས་ཤ་ོན་ཟ་བ་མས་་ཤ་་བ་ཡང་ོ་བས་ཕོ་བ་་ོད་ད་ང་

ན་བག་པ་དང་ཤ་འལ་བ་དང་ང་བ་ནད་ན་ལ་བར་ད་པ་ན་ལ། ག་ཤ་་མ་ོ་དང་

ན་པས་འ་བ་་ང་ོབས་འལ་བ་དང༌། ས་ངས་ད་པ་དང༌། ང་དང་བད་ཀན་ལ་ང་དང་

ག་འད་པ་དང༌། ར་ཤ་་་བལ་དང་ན་པས་ང་་ས་པ་གམ་བསགས་པ་ཡོད་ན་ོང་བར་ད་

ང་བ་ག་དང་ཤ་ག་དང་འམ་ནག་དང་ས་ག་པ་་མས་ལ་ཕན་པ་ན་ལ། འར་ཡན་ལག་
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བད་པ་སོགས་་ར་ཤ་ལ་གས་པར་གངས་པ་དང༌། ་ར་་ག་ཤ་ན་་བལ་བར་བཤད་པ་

འར་ོ་བར་གངས་པ་སོགས་འགལ་བ་་ ་དང་་རབས་མས་་གར་དང་ལ་་ད་ན་ར་

ཡང་ས་ན་གཞན་མས་ལ་ཡང་་ར་འར་དས་པ་བཅས་དོགས་པ་དང་་མཚན་མང་དག་ག་

མས་ང་་ས་འགས་ང་དོན་ས་པ་བཤད་པ་ར་ལ་འགས་པ་ད་དོ། །བ་ལང་་ཤ་་བལ་

མ་དང་ན་པས་ང་ན་་ཚ་བ་ལ་བར་ད་པ་དང༌། ་ང་བོང་་དང༌། ལ་སོགས་པ་ས་་

མས་་བལ་ཤ་མས་ས་ག་འཛག་པ་གད་ང་མཁལ་ད་ལ་སོགས་པ་ང་བ་དང་་ར་

ལ་བ་དང༌། ཕག་ཤ་་བལ་ཡང་དང་ན་པས་་འག་ང་བད་ཀན་ག་པོ་ལ་བ་དང༌། མ་་ཤ་

ས་་གད་དང་ཤ་འལ་བར་ད་པ་དང༌། གཡག་་ཤ་་མ་ོད་དང་ན་པས་ང་བ་ལ་ང་

ག་མས་ད་པ་དང༌། མ་་དང་་མལ་པ་ཤས་་་བ་འལ་ང་་ལ་ཕན་པ་དང༌། ་་

ཤས་ག་་ནད་དང་ད་འགགས་པ་ལ་ཕན་ང་ས་པ་་བར་ད་དོ། །གཡག་ད་་འོང་་ཤས་་

ཕོ་མན་ལ་གས་པ་ང་ནད་ལ་ང་་ོད་ད་པ་དང༌། ཤ་བ་ལ་སོགས་པ་་གས་་བ་ཕལ་

ར་་ཤ་་བལ་ལ་ཡང་བས་བད་ཀན་དང་ན་ པ་ཚད་པ་ལ་བར་ད་པ་དང༌། ་བོང་་ཤ་་

བ་པས་ོད་བད་ང་འ་བ་གད་པ་དང༌། འ་བ་ཤ་་མ་་དང་ན་པས་ོ་ང་འས་ལ་ཕན་

པ་དང༌། ང་ང་དང་ཕོ་བ་ནད་དང་མཁལ་ད་་ནད་དང་མ་བོ་ནད་མས་ལ་བར་ད་པ་དང༌། 

མ་་ཤ་་རོ་ཙ་ང་མཁལ་ད་ལ་སོགས་པ་ང་བ་ལ་བ་དང་ཉ་ཤས་་ཕོ་བ་ནད་ལ་ང་དང་

ག་འད་པ་དང༌། ག་གསལ་ལ་་དང་འས་དང་བད་ཀན་མས་བག་པར་ད་པ་ན་ནོ། ། 

༣ མག་བ་བ། 

ཤ་ན་ཕོ་མོ་ོད་ད་ད་་། །མ་མ་ན་་ང་བ་མོ་་ཡང༌། །་མས་ན་་ཕོ་་ཡང་བ་

ན། །མ་དང་རོ་ོད་ང་བ་ད་ད་། །ས་ངས་བན་པོ་་མ་་མ་། །ཤ་གསར་བལ་

ང་ཤ་ང་ོ་ལ་བད། །ལོ་ཤ་ད་པར་ང་གནོན་་ོད་ད། །ོན་པ་འགས་པོ་བགས་པ་འ་

དཀའ་། །མ་དང་བཙོས་པ་ཡང་ང་འ་བ་། །ས་པ་། ང་་བཤད་པ་ཤ་་དག་ན་་ཕོ་

དང་མོ་ོད་དང་ད་ད་ད་་བ་ན་། གས་ལས་ཕོ་ད་དང་མོ་ོད་་ཡང་བ་ན་ནོ། །་

མས་ལས་མ་མ་ཤ་་ད་ད་མ་ན་པ་ོད་ད་ན་་ང༌། བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ང་བ་མས་

་ནང་ནས་མོ་ཤ་མས་ཡང་ལ། མ་་ལ་སོགས་པ་་མས་ན་་་ཕོ་ཤ་ཡང་བ་ན་ནོ། །་

བན་་ཤ་ན་ནོ་ག་ཐམས་ཅད་་མ་དང་རོ་ོད་་ཆ་དང་ང་དང་བ་དང་ད་དང་ད་པ་ཤ་
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མས་་མས་མ་བན་་་ང༌། ངས་མ་ལ་སོགས་པ་ས་ངས་བན་པོ་མས་་་མ་མ་པ་

བན་ངས་མ་ལས་ག ་ལས་ཤ ་ལས་ལ། ་ལས་ས། ་ལས་ང༌། ་ལས་་བ་མས་་

མར་སོང་ན་་བ་ན་ལ། གཞན་ཡང་ཤ་གས་དང་རང་རང་ལ་ོས་པ་གསར་པ་མས་བལ་ང་

ཤ་ང་པ་མས་ོ་ལ་བད་པ་དང༌། ལོ་ལོན་པ་ཤ་་ད་པར་་ོ་བས་ང་གནོན་ང་་ོད་ད་

པར་ད་པ་དང༌། ཤ་ོན་པ་མས་འགས་པོ་དང་ར་བགས་པ་མས་འ་དཀའ་ང་་བ་དང༌། 

མ་པོ་དང་གས་པར་བཙོས་པ་་ཡང་ང་འ་བ་་ལ། ་ཡང་སོ་སོ་ན་ཚོད་དར་མ་་བ་ན་པ་

བསད་པ་སོགས་ས་ན་ཕན་ལ་འམ་ག་སོགས་ས་་བ་དང༌། ལ་་ང་ཚོ་གས་པ་་ངན་པ་

ན།  

༣ མ་གས་་་ཚན་བཤད་པ། 

་ལའང་་རོ་ས་མདོར་བན་པ་དང་། སོ་སོ་ས་པ་ས་པར་བཤད་པ། བན་པ་ཕན་ཡོན་

བན་པ་དང་གམ་མོ། །དང་པོ་། མ་་མར་དང་ལ་མར་ང་མར་ལ། །རོ་མངར་་མ་་བལ་

ང་འ་མ། །ལ་དང་་ལ་མན་ང་ན་པ་ན། །ས་ས་ོབས་ང་ག་བ་་ག་

ཟད། །ང་ས་མས་ལས་ང་ས་ན་ལ་བགས། །ས་པ་། ཁ་ཟས་མས་་ནང་ནས་མ་་

་མར་དང་ལ་ལ་སོགས་པ་འ་མར་དང་ང་མར་དང་ལ་་མ་པ་བ་གའང་རོ་མངར་ང་་མ་་

མ་བས་་མ་་མ་མས་་བལ་་ས་པ་དང་ན་པས་ང་པ་ནད་ང་ཟད་འ་བར་ད་པ་། 

ངས་གས་འད་པར་ད་ང་མ་པ་དང༌། ལ་བ་དང་་ལ་མན་ང་བན་པ་ཡོན་ཏན་དང་ན་

པ་ན་པས་ན་ས་པ་དང་ས་པ་དང༌། ་གས་མ་ན་་ན་ང་ོབས་ང་བ་དང༌། ག་པ་་ན་

་ད་པ་དང་ས་བ་མོར་ར་པ་དང་ས་པའམ་ད་ད་་་ག་མང་་ཟད་པ་དང༌། བཤལ་ལ་

སོགས་པ་ང་བ་ས་པ་དང༌། མས་ལས་དང་་བད་ཧ་ཅང་མངས་པ་སོགས་མདོར་ན་ང་ས་རབ་

་ན་པ་མས་ལ་ག་པར་་བགས་པ་ན་ནོ། ། 

༢ སོ་སོ་ས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལ་མར་གསར་བལ་ང་རོ་ཙ་ལ། །མདོག་ོབས་ད་ང་མས་ཚད་ལ་བར་ད། །མར་ང་ོ་

དང་བད་ད་བལ་་འཚོ། །ན་མར་ོ་ོ་ན་གསལ་ོད་ོབས་ད། །་འལ་མ་པ་མག་

་ལས་ོང་ད། །མ་གསར་་དང་ར་བ་ལ་སོགས་པ། །དང་ག་ན་ང་ག་མས་བད་ཀན་

ལ། །ཟོ་མར་བད་ང་ལ་ང་་ོད་ད། །འ་དང་ག་མར་་བན་ང་ང་ལ། །མཛོ་མས་
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བ་ར་བལ་བས་ང་ཚད་ལ། །ལ་མར་ཚ་ོ་མ་པོ་ཤ་ད་ང༌། །ོམ་པོ་འ་ལ་མགས་་བད་

ང་ལ། །ངས་མར་ང་གནོན་བད་མས་ད་པ་ན། །ང་མར་ང་འམས་་ོབས་བད་ཀན་

ད། །ལ་ས་ས་གས་ན་དང་ས་འག་དང༌། །ང་དང་་ད་མངལ་ནད་ལ་བར་ད། །ས་

པ་། མ་་ཚོགས་་ལས་བབས་ན་མ་ཐག་པ་མར་གསར་་བལ་ང་རོ་ཙ་བ་ས་པ་དང་

ན་ལ་ཟོས་པ་ན་མདོག་ོབས་ད་ང་མས་ཚད་ལ་བར་ད་པ་ན། ་ལས་ོག་པ་མར་ང་པ་

ལོར་ལོན་པས་་ོ་བ་དང་བད་ད་་ནད་དང་ན་ད་་བལ་བ་དང་་ང་བ་མས་འཚོ་བར་ད་

དོ། །་བན་་མར་ཧ་ཅང་ངས་པ་མ་ན་པ་ལས་ས་པ་ན་མར་ས་་ོ་ོ་ང་ན་པ་དབང་

པོ་གསལ་བ་དང་ས་་ོད་ོབས་ས་ར་ད་པ་དང༌། ་འལ་བར་ད་པ་སོགས་མ་པ་མས་་

ནང་ནས་མག་གམ་གཙོ་བོར་ར་པ་་ཕན་པ་ལས་ོང་ཙམ་ཡང་ད་ས་པ་ན་ནོ། །འོ་མ་དང་དར་

བ་བས་པར་བད་པའམ་ཞོ་མ་མ་ག་ཙམ་ལས་ང་བ་མ་གསར་དང་་ས་མ་ཐག་པ་འོ་མ་

ལས་ས་པ་་དང༌། ཞོ་ཁ་འམ་དར་བ་བསད་པ་ལས་ང་བ་ར་བ་དང༌། ལ་སོགས་པ་ས་འོ་མ་

ལས་ས་པ་་ག་གཞན་ཡང་བས་། ་དག་ན་་དང་ག་ན་ང་ག་པ་མ་པར་ད་པ་དང༌། 

བད་ཀན་ཡང་ལ་བར་ད་ལ། འོ་ཟོམ་་ས་ལ་ཆགས་པ་ཟོ་མར་རམ་་མ་ས་པ་་ས་་བད་

ང་ལ་ང་་ོད་ད་པར་ད་པ་ན་ནོ། །་ར་བཤད་པ་ན་ང་རགས་པ་དབང་་ས་་བ་

་ན་འ་དང་ག་་མར་་ཟོ་མར་་ས་པ་་བན་་ང་བ་དང་ང་ལ་ང་མཛོ་མར་་བལ་

ོད་མས་ལ། བ་དང་ར་མར་་བལ་བ་ན་པས་ང་དང་ན་པ་ཚད་པ་ལ་བར་ད་དོ། །་

དག་་མར་གསར་པ་དབང་་ས་། ལོ་ལོན་་ང་པར་ར་ན་བ་ར་མར་ཡང་ོ་་ང་ང་ལ་

བར་འར་རོ། །་བན་་འ་མར་མས་་ནང་ནས་ལ་དཀར་ནག་ལས་ང་བ་མར་་་ཚ་ོ་

ས་པ་དང་ན་པས་མ་པོ་ཤ་ད་པར་ད་ང་ོམ་པོ་་འ་བར་ད་ལ། གས་ཀའང་མགས་

པར་ད་་བད་ང་ལ་བ་དང༌། ངས་ཀར་དང་ངས་ནག་ལས་ང་བ་མར་ས་་ང་གནོན་ང་

བད་མས་གས་ཀ་ད་པ་ན་ལ། གཞན་ཡང་ང་་བས་ལས་ང་བ་མར་ས་ང་འམས་ང་

་བ་ོབས་དང་ བད་ཀན་ད་པ་དང༌། ལ་ས་་ས་གས་ན་བ་དང་ས་ག་པ་དང༌། ང་

ནད་དང་་བ་ནད་དང་ད་པ་དང་མངལ་་ནད་མས་ལ་བར་ད་པ་ན་ནོ། ། 

༣ བན་པ་ཕན་ཡོན། 
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ས་་མ་ལ་བན་པར་ད་པ་མས། །ནང་་ོད་འབར་ང་པ་དག་པ་དང༌། །ས་ངས་འལ་

བས་ོབས་དང་མདོག་བཟང་ན། །དབང་བན་ས་་ལོ་བ་བ་པར་བཤད། །ས་པ་། གཞན་

ཡང་བ་བར་འདོད་པ་ས་་གང་ག་མ་་ཚོགས་་་ག་་ན་མར་ལ་ག་་ན་པར་ད་པ་

གང་ན་པ་མས་་ནང་་་ོད་འབར་ང་ང་པ་ས་པ་དག་པར་ད་པ་དང༌། ངས་མ་ལ་སོགས་

པ་ས་ངས་ན་ང་འལ་་བས་པར་ད་ས་པས་ན་ོབས་དང་མདོག་བཟང་པོར་ན་ང་ན་

པ་དང་ག་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་མས་བན་པ་དང༌། ད་པར་་ས་པ་་བས་ལོ་བ་ཙམ་བ་

པར་ང་ོང་མག་ས་བཤད་པ་ན་ནོ། ། 

༤ ་ངད་གས་་་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་་དོན་མདོར་བན་པ་དང་། སོ་སོ་ས་པ་ས་པར་བཤད་པ། མག་དོན་བ་བའོ། །དང་

པོ་། ་ངད་ག་བཙོང་ལ་སོགས་ཚ་བ་དང༌། །ར་མངས་་ར་ལ་སོགས་ཁ་བ་དང༌། །མ་དང་

གར་བ་གནས་་ས་པ་དང༌། །མ་དང་ོན་པ་གཡོས་ས་ན་པ་མས། །ོ་ཡང་བལ་་ང་བ་

ཚད་ནད་ལ། །ས་པ་། ་ངད་ན་་ནང་ནས་ག་་དང་བཙོང་ལ་སོགས་པ་རོ་ཚ་བ་མས་དང༌། 

ར་མང་དང་་ར་ལ་སོགས་པ་རོ་ཁ་བ་མས་དང༌། ་དག་ན་ང་མ་ས་ལ་ས་པ་དང་གར་བ་

གནས་་ས་པ་ད་པར་དང༌། འང་མ་པོར་ས་པ་དང༌། ོན་པ་ད་པར་དང༌། འང་གཡོས་

་ས་པ་དང༌། མ་ས་པ་ན་པ་ད་པར་མས་་་ནས་་མ་་མ་མས་ོ་ཡང་ན་ང༌། ་མ་

་མ་མས་བལ་་དང་ན་པ་ན་པས་ན་མ་པ་བན་་ང་བ་ནད་དང་ཚད་པ་ནད་ལ་བ་

ཡོན་ཏན་་ར་པའོ། ། 

 

༢ སོ་སོ་ས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

བཙོང་ག་གད་འལ་ཟས་ན་བད་ང་ལ། །ག་་་བལ་ན་ནད་ཚད་ང་ལ། །ལ་ག་

གཞོན་་ཡང་ོ་་ོད་ད། །ནར་སོན་་བལ་བད་ཀན་ད་པར་ད། །ང་མ་་བན་ག་ནད་མ་

ས་བ་། །་ག་ཐམས་ཅད་འ་དཀའ་ཟས་ན་། །མ་དང་་ལོས་བད་ཀན་དང་ག་

འད། །ས་པ་། ་ངད་མས་་ནང་ནས་བཙོང་ག་་ག་ན་བཙོང་ས་པ་ས་་གད་འལ་

ང་ཟས་ན་པ་་དང་ག་འད་པ་དང་བད་ང་ལ་བར་ད་ལ། ག་་་་བལ་དང་ན་པས་

ན་ནད་དང་ཚད་ང་ན་པ་ལ་ང༌། ལ་ག་་་བའམ་ཁ་ལོ་གང་ཡང་ང་་གཞོན་་གསར་པ་
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མག་དང་ན་ང་་་མ་ཤར་བར་ཡང་ོ་དང་ན་པས་་ོད་ད་ང་ས་པ་གམ་ག་ལ་བ་དང༌། 

ནར་སོན་ལོ་ལོན་ནམ་་་ཤར་བ་བ་ལ་ག་ན་པོ་་་བལ་་ར་པས་བད་ཀན་ལ་སོགས་པ་

ས་པ་ད་པར་ད་པ་དང༌། ང་མ་་ཡང་ལ་ག་གཞོན་་དང༌། ནར་སོན་་ད་པར་་་བ་བན་

་གཞོན་ས་ས་ལ་ཕན་ང་ན་པོས་གནོད་པར་ད་པ་དང༌། ད་པར་་ག་ནད་མ་ས་པ་ང་

བར་ད་པ་ན་ནོ། །གཞན་ཡང་ག་པ། ལ་པ། ་་སོགས་་ག་་་ག་ཐམས་ཅད་འ་དཀའ་

ང་ཟས་ན་པ་དང་་བ་ན་ལ། མ་དང་་ལོས་་བད་ཀན་ལ་ང་དང་ག་འད་པར་ད་པ་ན་

ནོ། ། 

༣ མག་དོན་བ་བ། 

་ན་་་འགག་ང་ན་ས་འམས། །ས་པ་། ་ར་བཤད་པ་་་ག་བལ་ོད་་་

བ་ན་ང་ས་་་་འགག་ང་ན་་ས་པ་འམས་པར་ད་པ་ན་པར་ས་པར་འོ། ། 

༥ གཡོས་་ར་བ་་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་འ་ལས་གཡོས་་ར་བ་་དང་། ་ལས་གཡོས་ོར་ས་པ་། ་གས་ཀ་ོད་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ་ལ་གཡོས་་ས་པ་ཟས་་ལ། །འས་ག་་དང་་དང་གར་བ་དང༌། 

འས་ཆན་མས་་་མ་་མ་ཡང༌། །་བ་མ་་ས་པ་ག་མ་འམས། །འ་ང་ངས་མས་

ོད་ད་་བས་མན། ། ་བ་ོད་ད་བས་མ་ཉམ་ང་། །ནད་འ་ད་ང་་མ་འགགས་

པ་ལ། །ག་གར་འ་གད་ད་འོང་མ་པ་ལ། །་ར་མ་པས་ཉམ་ང་ས་ས་བགས། ། 

འས་ཆན་གས་བཙོས་ཚ་བ་ན་དང་བལ། ཡང་ང་འ་་ཤ་་འོ་བལ་། །འས་ཡོས་འ་

བ་གད་དང་ས་ཆག་ོར། །ས་ག་ནས་ག་ན་འགག་་ོད་འམས། །ཡོས་ལ་ཡང་ང་

འཇམ་ོ་ཕོ་བར་འོད། །མ་པ་ང་མོ་ོབས་ད་་བ་ན། །བཙོས་ཟན་ཡང་ལ་འཇམ་པས་འ་བ་

། །ངས་པོ་ཐམས་ཅད་ཕོ་བ་་ོད་འམས། །ཨ་ར་འ་་ོབས་འོག་ས་ན་ལ། ། ཟན་

ཆང་ང་ལ་ང་པ་ོད་ལ་ཕན། །ར་པོ་ཟས་ན་ས་ལ་གས་ཞབས་དམད། །ཤ་་ཉམས་

བས་མ་ད་ང་ལ་ཕན། །ཟན་མ་ཚོད་མ་ང་ལ་མག་་བགས། །ས་པ་། ཁ་ཟས་་ལ་

་ལས་གཡོས་་ས་པ་ཟས་་་ལ་འས་་ག་པ་་བ་དང་་ལས་ང་ཟད་་བ་དང༌། ་ལས་

ང་གར་བ་དང༌། ་བ་ད་པ་འས་ཆན་མས་་མ་པས་་མ་་མ་ཡང་ང་འ་་བ་ན་ལ། 

ད་པར་་འས་ག་་བ་ང་ང་པོ་ན་་ཚོས་པ་ས་་མ་པ་དང་་བ་་ད་ང་མ་པ་ལ་བ་
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དང༌། བཤལ་ལ་སོགས་པ་ང་བ་ས་ས་་ས་པ་ག་མ་མས་འམས་པ་དང༌། ་བན་་ས་

པ་མས་འ་ང་ས་ངས་མས་དང༌། ང་ལ་སོགས་པ་མ་མས་པར་ད་པ་དང༌། ས་་ོད་

ད་ང་་བས་མས་མན་ལ་འཇམ་པར་ད་པ་ན་ལ། ་དང་ཆ་མན་པར་འས་ག་་བས་

ང་ོད་ད་ང་བས་མ་དང་ཉམ་ང་བ་དང་་བ་མས་ལ་བ་དང༌། བད་ཀན་ལ་སོགས་པ་ནད་

འ་བར་ད་ང་་མ་འགགས་པ་ལ་བར་ད་པ་དང༌། འས་ག་གར་པོས་་འ་བ་གད་ང་་

གར་འོང་བ་དང་མ་པ་ལ་བ་ན་ནོ། །་མཚན་་མས་་ར་མས་་མ་པས་་ག་གར་དང༌། 

་བ་་ཉམ་ང་བ་དང་ག་པ་་བ་་ས་ལ་སོགས་པ་ང་ས་ལ་མག་་བགས་པ་ན་ང༌། 

འས་ག་ལ་དར་མཚོན་པ་་བན་་ག་པ་གཞན་མས་ལ་ས་པར་འོ། །གཞན་ཡང་འས་

གས་པར་བས་པ་དང༌། ད་ཙམ་ཚོས་ནས་་བ་བཙགས་པ་དང༌། གས་པར་ཚོས་པ་དང༌། ངས་

པ་ཡལ་བ་འས་ཆན་མས་དང༌། འས་ཆན་གས་པར་བཙོས་ལ་་་ང་དང་་ལ་སོགས་པ་ཚ་

བ་ན་དང་ན་ག་་བལ་བ་མས་ཡང་ང་འ་་བ་ན་ལ། ་ལས་ོག་་བཙོས་པའམ། ཤ་

་དང་འོ་མ་དང་ཚོད་མ་གཞན་དང་ཞག་དང་ལ་མར་དང་མར་དང་འས་་ལ་སོགས་པ་མས་དང་ན་

ག་་བལ་བ་འས་ཆན་་་བ་ན་ནོ། །འས་ཡོས་ས་འ་བ་གད་པ་དང་ས་ཆག་ོར་བར་

ད་ལ། འས་དང་ནས་ལ་སོགས་པ་ས་ག་དང་ནས་ག་ས་་བཤང་བ་ན་འགག་ང་་ོད་

ད་ང་འམས་པ་དང༌། ཡོས་ང་ཟད་ལ་བ་་བལ་བ་ག་པ་་ཡང་ང་འཇམ་ོ་དང་ན་པས་

ཕོ་བ་ལ་འོད་པ་དང༌། མ་པ་་ན་འགམ་པ་དང་ཟན་ང་མོར་ཟོས་པས་་ས་་ོབས་ད་ང་་བ་

ན་པས། ་ལས་ོག་པ་བཙོས་པ་ཟན་་ཡང་ལ་འཇམ་པས་འ་བར་་བ་ན་ནོ། །་ར་བཤད་པ་

་མས་སམ་ཤ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་ང་་ངས་པོ་ས་པ་རད་པར་ར་པ་ཐམས་ཅད་ས་ཕོ་བ་

་ོད་འམས་པར་ད་ང༌། ཨ་ར་་་ཚ་མོ་་མ་་མོ་དང་ཇ་ོར་སོགས་འཇམ་པོ་་་་འ་

་ང་ོབས་འོག་པ་དང་ས་པ་ན་ལ་བར་ད་ལ། ཟན་ལས་ས་པ་ཆང་ས་་ང་ལ་ང་

ང་པ་ོད་ལ་ཕན་པ་དང༌། ཆང་་ད་ས་་ར་པོར་སོང་བ་ངས་མས་་ཟས་ན་ང་ས་པ་

ན་ལ། གས་ཞབས་་ད་པ་དང༌། ་བན་་ཤ་ས་་ཉམས་བས་ང་མ་པར་ད་པ་དང༌། 

ང་ལ་ཕན་པ་དང༌། ཟན་མ་་ཚོད་མ་་ང་ལ་མག་་བགས་པར་ད་། འར་མ་འས་པ་

གཞན་ཡང་་ད་ག་མཚོན་་ས་པར་འོ། ། 

༢ ་ལས་གཡོས་ོར་ས་པ་་བཤད་པ། 
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་ཚོད་ང་འམས་ོད་ད་བད་མས་ོང༌། །མ་པ་་ར་ོད་ད་འ་བ་གད། །་ཚོད་ང་

འམས་་མ་བད་མས་ད། །་ཚོད་ག་ལ་གནོད་ང་ག་མ་ལ། །མོན་་དམར་པོས་ས་པ་

གམ་ག་ལ། །བས་དང་ར་ཚོད་བལ་་ཚ་བ་ལ། །་་ཚ་བ་མས་ཚད་མ་ནད་

ལ། །ན་ཚོད་ཁ་ཟས་ན་ང་བད་ང་ད། །ས་་མ་འདོན་འ་མར་མ་་ལ། །ལོ་གསར་

མས་ང་བར་བས་བད་ང་ད། །ངས་ཀར་ལོ་མ་བད་མས་འག་པར་ད། །་བ་ར་མ་

ཚོད་མས་བད་ང་ལ། །ལ་ག་ཚ་བ་ོད་ད་འ་བ་གད། །ག་་ག་ན་ཚ་བ་ང་ལ་

ཕན། །ས་པ་། ་ཚོད་མས་་ནང་ནས་་ཚོད་མས་་ང་འམས་ང་ོད་ད་པ་དང་ བད་

མས་ོང་བར་ད་ང༌། མ་པ་དང་་ར་་ཐ་རམ་་ཚོད་མས་་ོད་ད་ང་འ་བ་གད་པར་

ད་ལ། ་བ་ཚོད་མས་ང་ང་འམས་ང་་མ་པར་ད་ལ་བད་མས་ད་པ་དང༌། ་་ཚོད་

མས་་ག་ལ་གནོད་ང་ག་མ་ལ་བ་དང༌། མོན་་དམར་པོ་་ཨ་མ་་བ་ས་གས་པ་ཚོད་

མས་་ས་པ་གམ་ག་ལ་བ་དང༌། བས་དང་ར་མང་་ཚོད་མ་་བལ་་ཚ་བ་ལ་བ་དང༌། ་

་ཚ་བ་་ཚོད་མ་ས་་མས་ཚད་དང་ས་བད་པ་མ་ནད་ལ་བ་དང༌། ན་མ་ཚོད་མས་་

ཁ་ཟས་དང་ག་ན་པར་ད་ང་བད་ང་ད་པ་དང༌། ས་་མ་པ་ཆ་མས་འདོན་ང་འ་མར་ལ་

སོགས་པ་མ་་བ་ལ་བ་དང༌། ལོ་མ་གསར་པ་་ས་ནས་སོར་བ་་ཙམ་ས་འལ་་ཚོད་མ་་

བལ་ོད་ མས་ང་་ཞག་་ལོན་ནས་རད་པ་ལ་ར་བ་ས་་ལ། ་ཚོད་མས་་བད་ང་ད་

པར་ད་པ་དང༌། ངས་ཀར་ནག་་ལོ་མས་བད་མས་འག་པར་ད་ལ། ་བ་དང་ར་མ་ཚདོ་

མས་་བད་ང་ལ་བ་དང༌། ལ་ག་་ཚ་བ་ས་པ་ཚོད་མ་ས་་ོད་ད་འ་བ་གད་ང་ང་ལ་

ཕན་པ་དང༌། ག་་དང་ག་ན་་ཚ་བ་་ང་ལ་ཕན་པ་ན་ནོ། ། 

༣ ོད་བཤད་པ། 

ལན་ས་ཁ་ཟས་ན་་ོ་བ་ད། །ོད་ད་འ་བ་་ང་བཤང་བ་འན། །གར་མས་་་འད་

ང་བད་ང་ད། །་ས་ོད་ད་ང་ན་ང་ནད་འམས། །ོད་ན་ཟས་་ོ་ད་་གར་

འོང་། །ས་པ་། ཚོད་མ་སོགས་གཡོས་་ར་བ་ཕལ་ར་ལ་འབས་པ་ལན་་་ཁ་ཟས་ན་་ོ་

བ་ད་པ་དང༌། ོད་ད་པ་དང་འ་བ་་ང་བཤང་བ་བ་བར་འན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་དང་

ན་ལ། གར་མས་་་་འད་ང་བད་ང་ད་པ་དང༌། ་ས་་ོད་ད་ང་ང་ན་ས་
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ང་ནད་འམས་པར་ད་པ་དང༌། ་ལ་སོགས་་ཁ་ཟས་ལ་འབས་པ་ོད་་གས་ན་ས་ཟས་

རང་རང་་ོ་བ་ག་པར་་ད་ང་་གར་འོང་བར་ད་པ་ན་ནོ། ། 

གས་པ། མ་་ལ་བཤད་པ། 

བང་བ་འོ་མ་་དང་ཆང་ལ་སོགས། །མ་བན་ནད་ལ་ོག་པས་་རབ་ད། །ས་པ་། བཟའ་

བར་་བ་་ག་ཕལ་ར་བཤད་ན་ནས་བང་བ་་འོ་མ་དང་་དང་ཆང་ལ་སོགས་པ་མས་་ཡོད་པ་

ལས། གཙོ་བོ་་གམ་ས་་མ་་་བ་བན་་ང་དང་མས་པ་དང་བད་ཀན་་ནད་ལ་བར་

ད་ང་་མ་ོག་པ་་འོ་མས་བད་ཀན་དང་ས་ང་དང་ཆང་ས་མས་པ་་་མས་རབ་་ད་

པ་ན་ནོ། ། 

༡ འོ་མ་་བཤད་པ། 

ད་ལའང་་ས་པ་དང་། ་ག་སོ་སོ་ས་པ། དཀར་གཞན་་ས་པ། མག་་དོན་བ་བ་

མ་པ་བ་་ནས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། འོ་མ་ཕལ་ར་རོ་དང་་ས་མངར། །མ་་ངས་

འལ་མདངས་ད་ང་མས་ལ། །རོ་ཙ་བད་ཀན་ད་བལ་་བ་ན། །ས་པ་། བང་བ་

མས་་ནང་ནས་འོ་མ་ཕལ་ར་་རོ་དང་་ས་གས་ཀ་མངར་ལ་མ་ང་་བས་ས་ངས་ན་

འལ་བར་ད་པ་དང༌། མདངས་བག་བད་པ་དང༌། ང་མས་ལ་བ་དང༌། རོ་ཙ་བ་་་ོབས་

འལ་བ་དང༌། བད་ཀན་ད་པས་བལ་ལ་་བ་དང་ན་པ་ན་ནོ། ། 

༢ ་ག་སོ་སོ་ས་པ་བན་པ། 

བ་་འོ་མ་་ོལ་གང་ལ་ཕན། །མས་ང་གན་་ད་གངས་འཚོ་ད་ན། །ར་་འོ་མས་

དགས་་བ་བ་ལ། །ག་་འོ་མས་ང་འམས་ང་ལ་གནོད། །འ་་འོ་མ་བད་མས་ནད་ལ་

གནོད། །་བོང་འོ་མ་་གསོ་ོངས་པར་ད། །འོ་ོན་་བལ་ན་དང་བད་ཀན་ད། །བལ་ན་ཡང་

ོ་བས་ན་འ་དཀའ་། །བཞོས་ཐོག་འོ་མ་ོན་མོ་བད་ར་མངས། །ས་པ་། འོ་མ་མས་་

ནང་ནས་བ་འོ་མས་་་ོལ་དང་་གང་ལ་ཕན་ང༌། མས་ང་པ་དང་གན་་བ་ལ་ཕན་ང་

ད་གངས་པ་་ོ་ོ་བ་དང་་ཞོ་ས་ངས་ལ་སོགས་པ་འལ་བ་བད་་ན་མག་ན་པས་ན་

འཚོ་བར་ད་པ་ན་ས་་ལ། ར་འོ་མས་་དགས་་བ་བ་ལ་ང༌། ག་་འོ་མས་་ང་ནད་

མ་ས་འམས་ང་ང་བད་ཀན་དང་ང་གས་ཀ་ག་མན་ནས་འོ་མ་གས་་དང་ད་པར་

ག་འོ་རོ་དང་་ས་མངར་བས་བད་ཀན་ད་ང་ག་ན་པ་རང་བན་ནས་འོ་མ་ཤ་སོགས་གཞན་
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དང་་འ་བ་གས་་ར་པ་ང་མས་་ན་ནམ་་བོ་ོངས་པ་ལ་སོགས་འང་བས་གནོད་པ་

དང༌། འ་འོ་མས་་བད་ཀན་དང་མས་པ་ལ་སོགས་པ་ནད་ལ་གནོད་པ་དང༌། ་དང་བོང་་ལ་

སོགས་པ་ག་པ་གག་པ་མས་་འོ་མས་་་བ་གསོ་ང་ས་རབ་ོངས་པར་ད་པ་། ་ར་

བཤད་པ་འོ་མ་་དག་མས་སམ། གཞན་ཡང་འོ་མར་གཏོགས་པ་་ད་ག་མཚནོ་པ་་དག་ཐམས་

ཅད་བཞོས་མ་ཐག་པ་ལས་ང་་ར་ཡང་མ་བལ་བ་འོ་ོན་་གས་པ་་འ་བ་་་བལ་དང་

ན་པ་ན་པས་ན་་དང་བད་ཀན་་ནད་ད་པར་ད་ང་ང་ཟད་བལ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ན། 

བལ་གས་པའང་མ་ན་པར་གས་པར་བལ་་འོ་མ་དང་མཉམ་པ་་གས་ལ། ར་་་ད་

་བ་ཚོད་ཙམ་་ར་པ་ནས་ཡང་ོ་ས་པ་དང་ན་པས་ད་ལ། ་མ་གས་པར་ཆ་གག་ལ་

སོགས་པ་་ཙམ་གས་པར་འར་བ་་ཙམ་་ན་འ་དཀའ་ང་་བར་འར་བ་དང༌། མག་་་

བཞོས་མ་ཐག་་འོ་མ་ོན་མོ་་ད་བད་་དང་མངས་པར་ག་པར་འོ། ། 

༣ དཀར་གཞན་་ས་པ་བན་པ། 

འོ་མ་ང་པོ་བཏོན་པ་ཞོ་་ས། །མ་མས་མས་ཆམ་འམས་འགས་འ་བ་ལ། །ཞོ་ན་རོ་

དང་་ས་ར་བལ་མ། །ག་མ་ང་ཚད་ལ་ང་་ག་འད། །དར་གསར་བ་ར་ཡང་ང་

་ོད་ད། །ན་མར་གཞང་འམ་མར་མ་་བ་ལ། །ཞོ་ཁ་་འ་བཤང་་་བས་ོང༌། །ར་

ས་ང་མས་་ད་བད་ཀན་ལ། །ཞོ་བཙོས་ག་མ་ཚད་པས་འ་བ་ལ། །ས་པ་། ཞོར་

བས་པ་མ་ན་པར་འོ་མ་ད་དགས་་ང་པོ་མར་བཏོན་པ་ས་་ད་ལས་ས་པ་ཞོ་་ས་པ་

ས་་བད་ཀན་ལས་ར་པ་མས་དང་མས་ང་བ་པ་མ་མས་པ་དང་མས་ཆམ་དང་འམས་

འགས་་མས་དང་འ་བ་མས་ལ་བར་ད་ལ། ཞོ་་་དང་འོ་མ་ལས་ས་པ་ཞོ་ན་་རོ་དང་

་ས་གས་ཀ་ར་ང་ས་པ་བལ་མ་དང་ན་པས་ག་མ་དང་ང་ཚད་ལ་ང་་ག་འད་

པར་ད་པ་དང༌། འོ་མ་ལས་ཞོར་ས་་དགས་ནས་ང་པོ་བཏོན་པ་ག་མ་ལ་དར་བ་ས་་བ་་ 

ད་གསར་པ་ས་་བ་ར་་རོ་དང་ས་པ་ཡང་ང་་ོད་ད་པ་དང༌། ན་དང་མར་པ་ནད་

དང་གཞང་འམ་་ནད་དང་མར་མ་་བ་ནད་ལ་བ་དང༌། ན་ང་་བསགས་པ་ན་པ་འོ་མ་ད་

དགས་་མར་བཏོན་པ་ས་་ཞོ་ཁ་་་ཕལ་ར་དར་བ་གསར་པ་ཡོན་ཏན་དང་ན་ལ་ད་པར་

་འ་ང་བཤང་བ་་བ་དང༌། ་བས་ོང་བར་ད་པ་དང༌། འོ་མ་དང་ཞོ་སོགས་ལས་མར་ངས་
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པ་དར་བ་ལས་ར་བ་བཙགས་པ་་བ་་ལ་ར་ར་གས་པ་ས་་ང་མས་་་ང་བད་ཀན་

ལ་བར་ད་པས་ད་ལ། ཞོ་བཙོས་པས་ག་པ་མ་ང་ཚད་པས་འ་བ་ལ་བར་ད་པ་ན་ནོ། ། 

༤ མག་དོན་བ་བ་། 

དཀར་མས་ག་དང་འ་་ོ་ལ་བད། །བ་ར་བལ་ཡང་མཛོ་་མས་པ་ན། །ས་པ་། ་

ར་བཤད་ན་པ་དཀར་་མས་ཐམས་ཅད་འང་ངས་་དབང་་ས་ནས་ག་དང་འ་འོ་མ་

སོགས་ོ་ལ་བད་་བ་དང༌། བ་དང་ར་འོ་མ་སོགས་བལ་ཡང་དང་ན་པ། མཛོ་འོ་མ་དང་ཞོ་ལ་

སོགས་པ་་བལ་ོད་མས་པས་མག་་བཟང་བ་ན་ས་པའོ། ། 

༢ ་་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་མ་ངས་མདོར་བན་པ་དང་། ་གས་སོ་སོ་ས་པ་བན་པ། ་བལ་་ལ་ལ་

ང་་ས་པ་བན་པའོ། །དང་པོ་། ་་ཆར་་གངས་་་ང་། །་ག་ན་པ་བ་ཚ་ང་་

། །མ་པས་དང་པོ་མག་ན་་མ་དམན། །ས་པ་། ཡན་ལག་བད་པ་ན་པོ་ལས། ་་ོག་

ཆགས་མས་་ོག །ས་ང་་་རང་བན་ན། །་བས་ན་་དག་པ་། །་་གང་འང་

ོག་པ་ད། །ས་པ་དང༌། ང་ོང་ཙ་ར་ཀས། ན་པ་ང་་མ་་དང༌། །མཚོར་བཅས་་ག་ལ་

སོགས་། །མ་ས་ན་ཅན་ག་ལས་། །ཡོན་ཏན་ན་དག་ས་པར་། །ས་དང༌། ་བན་་

བས་པ་ལས་ང༌། མ་ས་གར་བ་་བོ་དང༌། །་ལས་ཡང་དང་་བར་འར། །ས་དང༌། ན་པ་

ང་ལ་སོགས་པ་། །མ་ས་ན་ག་ལས་ས་། །ས་པ་ལ་་ར་ལས། ན་པ་དང་ང་་ལ་

སོགས་པ་་ཡང་བ་དང་་བ་དང་ཡོན་ཏན་དང་ན་གས་མ་ས་དང་གར་བ་དང་ན་ཅན་དང་ག་

ལས་ས་པར་་། མ་ས་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ས་་ན་པ་ལ་སོགས་པ་་་ག་ས་པར་

འོ། །ས་་འ་ད་ས་ོན་པ་ན་། མ་ས་ས་ོགས་ན་གནས་པ་ན་པ་ལ་སོགས་པ་་་

ཡང་བ་ད་ན་ལ། ན་ཅན་་ས་ོགས་ན་གནས་པ་ན་པ་ལ་སོགས་པ་་་་བ་ད་ན་

ནོ། །་ོགས་ན་གནས་པ་ན་པ་ལ་སོགས་་་ས་པ་ད་པ་ན་ལ། པ་་ཡ་་ོགས་ན་

གནས་པ་་ས་པ་འམས་པ་ན་། ཐམས་ཅད་ལའང་འ་བན་། ར་བར་འོ་ས་དང༌། དར་

་ཆར་་་ང་། །མག་་བཟང་དང་ངན་པར་བཤད། །ས་་བ་ལ། ཆར་འབབ་པ་་བར་ང་

ལས་འབབ་པ་་དང༌། ང་་འབབ་པ་་ང་་་། ་ར་ཆར་་་དང༌། ་ང་་་་ལས་

དར་་་ཆར་་་ན་་བཟང་ང་མག་་ར་པ་ན་ལ། ་ང་་་་དར་མག་་ངན་
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ང་ད་པར་་བ་ན་པར་བཤད་དོ། །བང་བ་མས་་ནང་ནས་་ད་བ་་མ་པ་བན་། ནམ་

མཁའ་ལས་འབབ་པ་ཆར་པ་་དང༌། གངས་་བ་ལས་ང་བ་་དང༌། ་ང་་་བོ་ན་ན་པོ་

ངས་་འབབ་པ་་དང་ས་ོགས་འགའ་ག་་ང་ཟད་ག་་བ་་ག ས་འོག་་བས་པ་ན་

པ་་དང༌། ་་མཚོ་ན་པོ་ལ་སོགས་པ་བ་་དང་ན་ག་པ་་དང༌། ནགས་ན་པོ་ལས་འབབ་

པ་ང་་་་མ་པ་བན་པོ་་དག་་མ་པས་དང་པོ་དང་པོ་མས་མག་ན་། ་མ་་མ་དམན་

་ངན་པར་བཤད་པ་ན་ནོ། ། 

༢ ་གས་སོ་སོ་ས་པ་བན་པ། 

མཁའ་ལས་འབབ་པ་རོ་་གསལ་ལ་མ། །འཚོ་མས་བལ་ལ་ཡང་བས་བད་ར་མངས། །གངས་

ཅན་ལས་ང་གས་ག་བབས་པ་། །ན་་བཟང་བལ་་ས་བ་པར་དཀའ། །བན་གང་

ན་་ང་བམ་ང་ནད་ད། །ས་གཙང་་འོད་ང་ས་ཕོག་པ་བཟང༌། །འདམ་བ་ཉ་བས་་ལོ་

ང་བ་ཕོག །བ་ཚ་ོག་ཆགས་་བས་ས་ན་ད། །ས་པ་། ཆར་་་ནམ་མཁའ་ལས་འབབ་པ་

་བོ་ག་དང་ས་་མན་པ་འས་ཆན་་ལ་པ་ཆར་་མངར་བ་ལ་སོགས་པ་རོ་གག་་་

གསལ་ལ་མ་པས་མས་ཅན་མས་མག་་ད་པ་དང༌། ངས་མ་ལ་སོགས་པ་ཁམས་འཚོ་བར་

ད་པ་དང༌། མས་པ་་མ་པས་གངས་པ་ངལ་བ་ལ་བ་དང༌། ས་པ་དང་ག་་གས་ཀ་

བལ་བ་དང་ན་ལ། ཡང་བ་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་མདོ་ལས། བལ་དང་མ་དང་ཡང་དང་

འཇམ། །ངས་པ་དང་་་མ་ད། །འང་ན་ོ་བར་་གནོད་ང༌། །མན་པ་ལ་ཡང་་གནོད་

པ། །ས་སོགས་ཡན་ལག་བད་དང་ན་པ་་བད་་དང་མངས་པ་ན་ལ། ་ཡང་ག་དང་

མངས་འབབ་པ་ས་བཟོས་པ་སོགས་ད་བ་བ་འམ་གམ་་ཡོད་པ་ལས། ཡན་ལག་བད་པ་ལས། 

མཁའ་ལས་འབབ་པ་ག་། །འཚོ་ད་མས་ད་་གར་འོང༌། །མ་ང་མས་་གསལ་ད་

ལ། །་ང་རོ་་གསལ་ལ་མ། །བལ་ང་ཡང་བས་བད་ར་མངས། །ས་པ་ལ། ་ར་ལས། 

ནམ་མཁའ་ལས་འབབ་པ་ག་་་ཡོན་ཏན་འ་དག་དང་ན་། འཚོ་ད་ས་་བ་མདངས་འལ་

བར་ད་པའོ། །མས་ད་་ངལ་བ་ལ་བར་ད་པའོ། །་གར་འོང་བ་་ང་དགའ་བར་ད་པའམ། 

ཡང་ན་ང་ལ་ཕན་པར་ད་པའོ། །མ་ད་་བ་བ་ད་པའམ་ནད་ལ་བའོ། །ོ་གསལ་བར་ད་པ་

་ས་རབ་་ཁ་འད་པར་ད་པ་་གང་ལ་ས་རབ་་ཙམ་ག་ཡོད་པ་་ཙམ་ག་ལ་གསལ་བར་

ང་བ་ད་་་འངས་པ་ལས་འར་བའོ། །་བ་་་བ་མ་ན་པའོ། །རོ་་གསལ་ས་པ་་མངར་
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བ་ལ་སོགས་པ་རོ་་ལ་གསལ་བར་ད་པས་རོ་་གསལ་བའོ། །མ་པ་་རོ་བདའ་བ་་ོག་ཆགས་

མས་ས་ན་་ད་པར་ས་ནས་བང་པ་དོན་་འང་བ་ས་་བ་དོན་ཏོ། །་ཡང་གང་་ར་

ང་ོང་དག་ས། །བལ་ང་གཙང་ལ་ད་ང་མ། །ས་བཤད་པ་ན་ནོ། །བལ་བ་ས་་བ་

་ག་པ་དང་ས་པ་གས་ཀ་ལ་ར་རོ། །ཡང་བ་ས་་བ་་ཡང་བ་ཡོན་ཏན་དང་ན་པའོ། །་

བན་་བད་ར་མངས་ས་་བ་་བད་་ཡོན་ཏན་དང་ན་པ་་ཡོན་ཏན་དམ་པ་ཚོགས་དང་

ན་པའོ་ས་པ་དང༌། ་་ང་ས་ག་ར་པ། །་་ལ་ས་ལ་ོས་ནས། །ཕལ་ར་ཕན་དང་

གནོད་པ་ན། །ས་པ་ལ་་་་ཡོན་ཏན་དང་ན་པ་དག་ང་ནམ་མཁའ་་བར་ང་ལས་འབབ་

ང་ང་བ་་་མ་དང་་བ་དང་ང་ས་ག་ང་ད་པར་ར་པ་་་ཡང་ལ་ས་ལ་ོས་ང་

ལ་དང་ས་་ས་་གས་པས་ལ་ས་་ཡོན་ཏན་དང་འས་ང་བདག་ར་ད་ལ། ས་ཕལ་

ར་བད་ང་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་་ས་ལ་ཕན་པར་འར་བ་དང༌། གནོད་པར་འར་བར་ད་པ་

ན་། ་ཡང་ན་་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ོགས་གཞན་ག་་འབབ་པ་ན་ར་ཡང་ནག་པོའམ་དཀར་

པོ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་་འར་བ་དང༌། ས་་ས་ག་ལ་ོས་ནས་ཕན་པ་དང་གནོད་པར་ད་པ་

དག་ན་ནོ། །གང་ག་ཆར་འབབ་་མ་ད། །འས་ཆན་དལ་ཕོར་ནང་གནས་པ། །མ་ལ་མདོག་

ང་མ་འར་ན། །ག་་་བང་བར་། །ས་་བ་ལ། ་གང་གས་པར་ཆར་་འབབ་པས་

བན་ང་ངས་པ་་་འས་ཆན་་དལ་ཕོར་་ནང་ན་གནས་པ་་འང་ལ་བར་མ་ར་ང་

མདོག་ང་གཞན་་མ་ར་ན་་་་ག་་ས་་། ་་འངས་ང་གནོད་པ་ད་པ་ན་པས་

ན་བང་བར་་བ་ན་ནོ་ས་པ་ཆར་་་ག་། ་ཡང་ད་པར་འཕགས་བོད་་འལ་པ་དང་

ཨ་མར་་ཥ་འལ་པ་སོགས་ལས། ་མ་ན་བྷ་་ར་ཐ་ས་་བ་ཕ་ས་མས་དལ་བར་ས་

པ་ག་པ་བ་བ་ད་་ཚངས་པ་མས་པ་དཀའ་བ་ས་པས་མ་་ག་་མོ་ལ་་གནས་

པ་་ད་དག་ད་་ན་པ་མ་པས་་ན་པོ་རལ་པ་དང༌། མཚོ་མ་ཕམ་པ། ང་ོང་ཛ་་མན་

པ་མས་བད་་བབས་པར་བཤད་པས་ནམ་མཁའ་ལས་བབས་པ་་ས་པ་དས་་ག་ན་ལ། 

ཆར་་ོད་་བད་ནས་འས་ཆན་་ལ་བ་་ཡང་ག་དང་ཆ་མན་ཙམ་ན་པར་ག་པར་

འོ། །ས་་ཡན་ལག་བད་ན་་ོན་ཀ་་ཡན་ལག་བད་པར། གཞན་་མཚོ་་ོན་་

། །འང་པོ་ན་པར་བང་་། །ས་་བ་་་ས་ངས་པ་འས་་་ཅན་ལ་པའམ་མདོག་

གཞན་་ར་ན་་་་མཚོ་་དང་འ་བ་ན་པས་བང་བར་་་། བ་་ལ་སོགས་པ་ན་ཡོད་
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པ་ར་རོ། །ར་ས་ཐམས་ཅད་་བང་བར་་་བའམ། འོན་་ལན་འགའ་ག་བང་བར་་་་

ན། ོན་་འང་པོ་ན་པར་བང་བར་་་ས་ས་པ་ན་། ོན་་འང་པ་ོམ་གཏོགས་པ་ས་

གཞན་དག་་བང་བར་་འོ་ས་ོན་པ་ན་། ་ར་་ན། ་་ང་ོང་་་འཆར་བ་

ས་ན་པས་ས་མཚོ་དང་ང་་ལ་སོགས་པར་གཏོགས་པ་་ཐམས་ཅད་གནོད་པ་དག་ང་ཕན་པར་

ད་པ་ན་པ་ར་རོ། །ཆར་པ་་་ོད་བཟང་བཞག །འར་བ་ད་པར་ག་་བང༌། །ས་་

བ་ལ། ཆར་པ་་་དབང་པོས་བར་ང་ལས་ཆར་་བབ་པ་འོ། །ོད་བཟང་བཞག་ས་པ་་ོད་

བཟང་པོ་བད་་བསགས་པའོ། །འར་བ་ད་ས་་བ་་ཁ་དོག་དང་་དང་རོ་མ་ཉམས་ང་འར་བ་

ད་པ་། ་་ག་་ས་པ་ས་ཐམས་ཅད་་བང་ང་ད་པར་འོ། །་ད་ན་་ཐང་ལ་

གནས། །བར་ང་བ་དང་ས་མན་ན། །ས་ོགས་དཀར་ནག་གཙང་ང་ཡང༌། །་འོད་ང་ས་

ཕོག་པ་བགས། །ས་་བ་ལ། ་ད་ན་ས་པ་བར་ང་་་བསགས་པ་་མ་ད་ན་ཐང་ལ་གནས་

པ་ས་པ་ས་ལ་ང་ཀར་གནས་པ་་་བར་ང་བ་དང་ས་མན་ན་ས་བར་ང་་་དང་འ་

བར་འཚོ་བར་ད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ཆ་མན་པར་ད་པ་ན་ནོ། །་བན་་ས་ོགས་ཁ་དོག་

དཀར་བ་གནག་པ་དག་་ཆ་འས་པ་་ཕལ་ར་དཀར་གནག་་གནས་པ་ན་ཡོད་པ་དང་གཙང་བ་་

དག་པ་དང༌། ཡངས་པ་་ས་ོགས་་་བ་ན་ཡོད་པ་་་མ་འོད་དང་ང་་བར་ས་ན་ནས་ཕོག་

ང་བན་པ་་གང་ན་པ་་བགས་པ་ན་པས་བང་བར་འོ་ས་པ་དང༌། ་མ་ར་ས་

གངས་པ་དང༌། །་བ་འོད་ས་བལ་ས་ལ། །་་ཤར་བས་ག་ད་པ། ན་མཚན་གས་ཀ་

ངས་་བང༌། །དང་བ་་ད་་ས་པ། །་ད་་མ་ལ་ར་པ། །་འབ་བ་པ་མ་ན་

པ། །བང་བ་ལ་སོགས་བད་ར་མངས། །ས་་བ་ལ། ཡང་ོན་ཀ་ས་་་་ན་མོ་་མ་

འོད་ར་ས་གངས་ང་མ་པ་ཐམས་ཅད་་ཚ་བར་ར་པ་དང༌། མཚན་མོ་་བ་འོད་ར་ས་

བལ་ང་ང་བར་ས་པ་་་ར་ས་ས་སོས་ང་ན་པར་ས་པ་དང༌། ་་ཤར་བས་ག་ད་

པ་ར་མ་་་ས་པ་ཤར་བ་ན་ག་ད་པ་། ་ཤར་ནས་བར་ང་ལ་བབས་ང་ང་ནས་་བོ་དང་

ང་་ལ་སོགས་པར་གནས་པ་གནོད་པ་མས་ོན་་་ག་ད་པ་ད་་ད་པས་ན་་ད་ས་

འོ། །ན་པ་་་མ་ན་་་་ཐམས་ཅད་་ག་དང་བཅས་པ་ན་ནོ། །དང་བ་་ད་་ས་པ་

་་མ་དང་་བ་དག་ལ་་། ་ད་ས་བན་ང་་མ་ད་པ་ལ་དང་ལ་བ་་་མ་ས་པ་ང་

ལ་སོགས་པ་ལ་ང་འམས་པར་འར་བ་ན་ནོ། །་འབ་ས་་བ་་་ག་ར་་མ་ང་་
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བ་མ་ན་པས་བད་ཀན་ད་པར་་ད་ལ། འབ་པ་མ་ན་པ་ད་ས་ན་བ་པ་མ་ན་ནོ། །བང་བ་

ལ་སོགས་པ་ས་་བ་་བང་བ་་ས་བཤད་པ་ར་ོགས་པར་འོ། །ང་ོང་་་ཤར་བ་ས་་

་ལ་ག་ད་པ་་མཚན་་ན་མ་ན། འང་ད་པར་འཕགས་བོད་་འལ་པ་དང་འདོད་འ་

ལ་སོགས་པ་ན་མོང་་བན་བས་མས་ལས་་མ་ན་ང་ཐོབ་དང༌། ར་ན་ན་གས་ང་ོང་

་ས་ཟོས་པས་མ་ས་། མ་དང་ང་་ལ་སོགས་པ་ནས་་མཚོ་ན་པོ་མཐར་ག་་བར་

འངས་སོ་ས་འང་བས། ་འངས་པ་་རོལ་་ག་ང་བའམ་དཀའ་བ་་ས་པས་ག་དག་

པར་ད་པས་ན་ལ། འ་ད་་ལོ་ས་དང་ས་སོགས་བ་ཆ་་་དཀར་་ག་ལས་ས་པར་

འོ། །གངས་ཅན་་་དང་ཁ་བས་གཡོགས་པ་ན་ལས་ང་ང་གས་ག་པོས་ོ་ལ་བབས་ང་

གངས་པ་་གང་ན་པ་མས་་ན་་བཟང་བ་་ག་་དང་ས་པ་གས་ཀ་རབ་་བལ་བ་

ན་པས་ཕོ་བ་་ོད་དང་ན་པོ་ལ་སོགས་པས་ང་ཟད་བ་པར་དཀའ་ང་ད་བ་ན་། གལ་་

གངས་ལས་ང་བ་་་ད་ག་པོར་འབ་པ་མ་ན་པར་བན་ང་གང་ བ་་མཚོ་་ར་་འ་

བ་དང་འ་་ན་ང་དལ་ས་འབབ་པ་ན་ན་ས་ོ་བ་ལ་སོགས་པ་ན་་དང་ང་བམ་དང་ང་

་ནད་ག་པར་ད་པར་ད་ལ། མདོར་ན་་གང་ཡང་ས་ོགས་གཙང་མར་གནས་ང་་་འོད་ར་

དང་ང་་ག་པས་ཕོག་པ་མས་བཟང་བ་ན་ལ། ་ཡང་་ར་ལས། བ་ོགས་ནས་་་མཚོར་

འབབ། །གང་ཡང་ར་འབབ་ལ་ད་། །་དག་མདོར་ན་ད་བ་ན། །་ལས་ོག་པ་བཟང་མ་

ན། །ས་་བ་ལ་་བོ་གང་བ་ོགས་་མཚོར་འབབ་ང་སོང་བ་དང༌། གང་ཡང་ར་བར་འབབ་

ང་མགས་པར་འ་བ་དང༌། ་བན་་ལ་ད་་ས་་བ་་་མ་ད་པ་་དང༌། ་དག་་

མདོར་ན་ད་ང་ཕན་པ་ན་ནོ། །་ལས་ོག་པ་བཟང་མ་ན། །ས་་བ་་་བོ་བ་ོགས་ནས་་

འབབ་པ་དང༌། ་བན་་ར་བར་་འ་བ་དང༌། ལ་ད་པ་མ་ན་པ་་ང་མ་ལས་ོག་པ་་

དག་་བཟང་པོ་མ་ན་་གནོད་པར་ད་པ་ན་ནོ་ས་་བ་དོན་ཏོ། །ོ་ལ་གས་ག་བབས་པ་

ས། །ན་ཆད་གངས་པ་་དག་དང༌། །གངས་ཅན་མ་ལ་ཡ་ནས་ང༌། །དའོ་ས་་བ་ལ་ོ་

ཚོགས་ལ་གས་ག་པོ་བབ་པར་ད་པ་ས་ན་ཆད་ང་མ་པར་འཐོར་བས་གངས་ང་གས་

པ་་གང་དག་ན་པ་དང༌། གངས་ཅན་་་ཁ་བ་ཅན་དང༌། མ་ལ་ཡ་་ལས་ང་བ་་་གས་

ལས་ཐོན་ང་འབབ་པ་་བོ་་དའོ་ས་པ་་ཕན་ང་བསོད་པ་ན་ནོ། །་ད་བན་གང་། 

ན་་ང་བམ་ང་དང་། །ག་མ་ད་པ་ནད་བད་འར། །ས་་བ་ལ། ཁ་བ་ཅན་དང་མ་ལ་



46 
 

ཡ་ལས་ང་བ་་ད་བན་ང་གང་བ་་དལ་ས་འབབ་པ་ན་ན་ན་་ལ་སོགས་པ་བད་པར་

འར་རོ། །ང་བམ་་ལ་དང་ཤ་ལ་བན་ནས་ང་པ་དག་་ངས་པ་དག་འང་བ་་མཚན་ད་འོག་

ནས་འཆད་དོ། །ཤར་དང་བ་་མཐའ་ལས་ང༌། །གཞང་འམ་བད་དོ་ས་་བ་་ཤར་ོགས་ོ་

བལ་་ལ་ནས་འབབ་པ་དང༌། བ་ོགས་ཏ་ག་་ལ་ནས་འབབ་པ་དང༌། མཐའ་ལས་ང་བ་་ོ་

བ་་མཚམས་་ལ་མ་ལ་ཡ་ལ་སོགས་པ་ནས་ང་ང་འབབ་པ་་་གཞང་འམ་ས་་བ་ནད་

ད་པར་ད་དོ། །དབང་ན་འབབ། ད་ང་ང་བམ་ནད་བད་འར། །ས་་བ་ལ། དབང་ན་

ས་་་ལས་འབབ་ང་་བ་་བོས་ད་ང་་ནད་དང་ང་བམ་་ནད་བད་པར་འར་བར་

བཤད་དོ། །གང་ག་འདམ་བ་ཅན་་་དང་ཉ་བས་་ན་་དལ་བ་ནང་་ས་པ་ན་མོ་ནར་

ནར་་ལ་ལམ་་བལ་ན་པོས་གང་བ་དང༌། ་དང་ལོ་མ་དང་ང་ལ་སོགས་པ་ས་པའམ། ་མས་

་བ་མ་ཕོག་པ་དང༌། གང་ཡང་ན་པ་ན་་ང་ང་ཐོག་དང་བཅས་པས་་་ར་དང༌། ང་་

ས་་ག་པ་དང༌། ་་མཚོ་ན་པོ་ལ་སོགས་་བ་་ཅན་དང་ོག་ཆགས་ཧ་ཅང་་འཚམ་པར་

གནས་པ་ དང༌། གཞན་ཡང་བཤང་ག་དང་ག་ལ་སོགས་པ་་བ་དང་ན་པ་་མས་ས་ས་པ་

ན་ད་པར་ད་པ་ན་པས་ན་་ངན་ལ། གཞན་ཡང་་ར་ལས། ་བན་་ཆར་པ་གང་ས་ལ་

མ་བབ་པ་ཡང་བང་བར་་་། ཆར་་ན་པ་ར་བང་བར་་བ་ད་ན་ཡང་ཆར་འབབ་པ་

ས་་མ་བབས་པ་ད་ས་ན་གནོད་པ་ན་པ་ར་བཀག་པ་ན་ནོ། །ས་མ་ན་པར་བབ་པ་བཀག་

པ་ལས་་ས་་བབ་པ་་བང་་ང་་ས་གནང་བར་དོན་ས་་བར་འོ། །་བས་ན་བར་ང་

ལས་འབབ་པ་་ད་པར་ཅན་་་བང་བར་་བ་ད་ན་པ་ལས་་ས་་བང་བར་་བ་ན་

ལ། ་ཡང་དར་་ས་ན་། གང་་་དར་ནམ་མཁའ་ལས་བབས་པ་བང་བར་་བ་ད་ན་་

ས་གཞན་དག་་བབ་པ་་ས་མ་ན་པས་བང་བར་་འོ། །་ས་་བབ་པ་ཐམས་ཅད་བང་བར་

་བའམ་ས་་བབ་པ་ན་་ན་ང་བང་བར་་་བ་ང་ག་ཡོད་དམ་་ན། ་ར། ས་་

དང་པོར་བབ་པ་གང༌། །ས་་བ་ོས་པ་ན་། ས་་དང་པོ་བབ་པ་་གང་ན་པ་་་བང་བར་

་འོ། །ས་ན་འ་ད་ོན་པ་ན་། དར་་ས་་འབབ་པ་་བང་བར་་ལ་་ལས་ང་དང་

པོར་འབབ་པ་་ས་་འབབ་པ་ན་ཡང་བང་བར་་འོ་ས་གངས་་མས་ང་བར་འོ། ། 

༣ ་བལ་་ལ་ལ་ང་་ས་པ་བན་པ། 
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་བལ་བལ་ངལ་ཆང་ནད་མ་འར་ག ། མ་དད་ས་ཚ་ག་མས་ག་ནད་ལ། །་སོལ་

ོད་ད་ཟས་འ་གས་་ལ། །བད་ཀན་ོ་ོས་དགས་་བ་བ་དང༌། །ཆམ་པ་མས་གསར་

འལ་་ོག་པར་ད། །བལ་ང་བད་ཀན་་ད་མས་པ་ལ། །ཞག་གག་ལནོ་ནས་ག་འ་

ས་ན་ད། །ས་པ་། ང་་བཤད་པ་་བཟང་བ་་མས་བལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་མ་ས་

པར་་བལ་ད་ང་་བཏང་ང་བལ་བའམ་ས་ལ་གཏོར་བས་ན་ད་་བལ་བ་དང༌། ས་

ངལ་བར་ར་པ་དང་ཆང་ནད་དང་མ་འར་དང་ག་པ་དང་མ་དད་དང་ས་ཧ་ཅང་ཚོ་ས་པར་ར་

པ་དང་ག་དང་མས་པ་འལ་བ་ནད་དང་ག་་ནད་ལ་སོགས་པ་མས་་བར་ལ་བར་ད་པ་ན་

ནོ། །བཟོས་པ་ཡན་ལག་བད་ན་་་བལ་་ཡང་ལ་ས་དང་་ཡང་བར་མ་ལ་ས་་དཔག་

ནས་གས་པར་བལ་བ་་ས་་ཕོ་བ་ལ་སོགས་པ་་ོད་ད་ང་ཁ་ཟས་འ་བར་ད་པ་དང༌། 

གས་་ལ་ང་ང་དང་བད་ཀན་དང་ོ་བ་ོས་པ་དང་དགས་་བ་བ་དང་ཆམ་པ་གསར་པ་དང༌། 

མས་གསར་པ་ང་མ་ཐག་པ་མས་འལ་་ལ་ང་ལམ་ནས་ོག་པར་ད་པ་ན་ལ། ་ཡང་་

ར་ལས། ལ་ས་་དང་ཡང་བ་ལས། བ་ཆ་མ་ཆ་ད་ག་བར། །་བ་ད་པར་བལ་བ་

། །གས་ད་་མ་ད་ང་ཕན། །ས་པ་ར་ལ་ན་ཅན་དང༌། ས་དད་སོས་་་་རང་

བན་ས་་བ་ན་པས་་་ཙམ་ཡོད་པ་་བ་ཆ་གམ་གས་ནས་བ་ཆ་གག་ས་པར་

འོ། །་བན་་ལ་མ་གར་བར་མ་དང་ས་དར་དན་་་་་ཡང་བར་མར་གནས་པས་

མ་ཆ་གག་ཙམ་མ་ས་་བར་གས་འཐག་པར་ག་བ་དང༌། ལ་མ་ས་ཅན་་ན་དང༌། ས་ོན་

་་་རང་བན་ས་ཡང་བར་ན་པས་་་ཙམ་གས་པ་་ད་ཙམ་ག་ལ། མདོར་ན་ལ་ལ་

སོགས་པ་་ག་་་བ་ོས་མ་ད་ང་་བ་མ་སངས་བར་་བལ་བར་་བ་་ས་པ་་ནའོ་ས་

་བ་དོན་ཏོ། །་་མཚན་ཡང་ས་འར་བས་ད་ལས། ་མ་་བས་ག་པ་་་་མ་ལ་

བ་ད་་ང་པ་ག་མར་བལ་བར་། །ས་གངས་པ་དོན་དང་མན་པ་ན། ་ར་ས་ན་

ཡན་ལག་བད་པ་ལས། ་ཚན་ོད་ད་ཟས་འ་ང༌། །མལ་བ་ས་ཡང་གན་ནད་

ལ། །གས་་ོ་ོས་ང་བད་ཀན། །མས་གསར་འལ་་ོག་ད་ང༌། །ད་པ་ཆམ་གསར་

དགས་་བ། །བ་ལོགས་ག་ལ་བགས་པ་ན། །ས་ོབ་དཔོན་ས་བཤད་པ་ཡོན་ཏན་

མས་འང་ལ་གཞན་་་་་མ་ན་ནོ། །ལ་ས་དང་བན་་གས་པར་བལ་ནས་ང་་

བག་པ་་ཡང་བ་སོགས་་བལ་ལས་ང་མག་་གས་་བད་ཀན་་ད་ང་མས་པ་ལ་བར་
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ད་པ་ན་ལ། བལ་ང་འང་ན་ཞག་གག་ལ་སོགས་པ་ན་ལོན་ནས་ག་དང་འ་བར་ས་པ་

ན་ད་པར་ད་པས་ང་བར་འོ། ། 

༣ ཆང་་་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་ཆང་་ཡོན་ཏན་དང་། ཐལ་གས་པ་ན་དང་། ་ག་སོ་སོ་ས་པ་བན་པའོ། །དང་

པོ་། ཆང་་མངར་ར་ཁ་ལ་་ས་ར། །ོ་ོ་བ་་ང་ཟད་ར་་འ། ོད་འབར་ོབས་ད་

གད་འལ་བད་ང་ལ། །ས་པ་། ར་བཏང་་དབང་་ས་ན་ཆང་ཐམས་ཅད་རོ་་མངར་ར་

ཁ་བ་གམ་དང་ན་ལ་་ས་ར་བར་འ་བ་དང༌། ས་པ་ོ་ོ་བ་་དང་ན་པས་ང་ཟད་ར་་

འ་ང་ས་ོད་འབར་བར་ད་པ་དང༌། ་བ་ལ་སོགས་པ་་མ་པ་ོབས་པ་ད་ང༌། གད་

ད་པ་མས་་གད་འལ་བ་དང་བད་ང་ལ་བ་་བ་ད་པ་ན་ནོ། །་ཡང་་ར་ལས། ས་

དང་ལ་དང་བདག་ད་་རང་བན་གང་ན་པ་དང༌། མན་པ་གས་དང་ནད་་ལ་དང་ན་ཚོད་

་མ་པ་ས་པར་ས་ནས་་དང་ས་་མན་པར་འང་ན་བད་་འངས་པ་དང་མངས་པ་ན་

། ་ལས་གཞན་པ་གས་པ་དང་་ན་ང་མ་པར་མ་དད་པར་འངས་ན་ག་དང་མངས་ང་

འ་བ་ན་ནོ། །་གས་པར་འང་བ་་དམན་པའམ་ལོག་པའམ་ཧ་ཅང་མང་་འང་བ་ན་ནོ་ས་པ་

ར་རོ། ། 

 

༢ ཐལ་གས་པ་ན། 

ཐལ་གས་མས་བར་བག་ད་་ཚ་འག །ར་རོ་དང་པོ་བག་ད་གནས་ལ་གནས། །མ་ོག་ངན་

བམ་བ་བ་ན་མ་མས། །ར་རོ་གས་པ་ང་ན་ོན་པ་ར། །ཁ་ན་མ་ཐོ་ལ་མས་འཆལ་

བ་གནས། །ར་རོ་ཐ་མ་མས་ད་རོ་ར་ཉལ། །གང་ཡང་་ས་ན་པ་གནས་་འར། །ས་པ་

། ཆང་འངས་པ་མངས་་ཧ་ཅང་ཐལ་གས་པ་ན་མས་རང་བན་་གནས་པ་ལས་གཞན་་བར་

་བག་ད་པར་འག་པ་་ཚ་་བར་འག་པར་འར་རོ། །འང་ར་རོ་བ་དང་པོ་་ོས་པར་ར་མ་

ཐག་པ་་་བག་ད་པ་གནས་ལ་ག་པར་གནས་ང་རགས་པ་མ་ོག་ངན་པ་ས་་འང་བ་

ཕལ་ར་བམ་པ་ར་ོས་པ་རང་བན་་ད་ལ་བ་བ་ན་མ་པ་འ་ས་གག་་བས་ང་

་ར་མས་པར་ད་ལ། ་བན་་ར་རོ་བ་གནས་བས་གས་པ་ལ་བབ་པ་་་ན་ང་ན་

ོན་པ་གས་་དང་ལ་བ་་་གཏོལ་ད་པ་ར་རང་བན་དང་བཅས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་་འག་
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ན་ན་ད་པར་འོས་པ་་བ་ན་དང་ལ་མས་འཆལ་པ་གནས་་འག་པར་ད་ང༌། ར་རོ་ཐ་མ་

་ོས་པ་མཐར་ག་པ་་་མས་བག་ད་པ་དང་བཅས་ནས་རོ་ར་ཉལ་ང་་བ་དང་་བ་མ་

ན་པ་གང་ཡང་་ས་པར་ན་པ་་་གནས་་འར་བར་མ་ཟད། ་ཡང་་ར་ལས། ང་

མས་བད་ཀན་ན་ལས་ང༌། །ཆང་ནད་མ་པ་བར་འར་རོ། །ས་་བ་ལ། ང་ལ་སོགས་པ་

ནད་ག་་་དང་ན་འས་པ་ལས་གག་། ཆང་ནད་མ་པ་བར་འར་རོ། །ན་ང་ན་ལས་

བད་མོད་། །ཤས་་བ་ལས་ང་་བཏགས། །ས་་བ་ལ། ཆང་ནད་ན་ང་ས་པ་གམ་ཆར་

ལས་འང་མོད་། འོན་ང་ནད་་ག་གང་དང་གང་དག་ཤས་་བ་་དང༌། ་ལས་་་ང་་

བཏགས་པ་ན་ནོ། །་མས་་་་མཚན་ད། །ོངས་དང་ང་་ན་བ་དང༌། །འ་ང་ག་་

མ་དད་། །ཚ་ང་མས་འབས་་ག་འས། །མ་བོ་བ་ས་ན་དང་འདར། །གནད་འག་ག་

པ་ན་བ་དང༌། །བ་ངས་རབ་བ་ར་བ་དང༌། །ད་པ་དགས་་བ་གད་ད། །ལ་ན་འང་

ང་བཤང་བ་འགགས། །ངས་ང་མས་་འལ་པ་དང༌། །་ང་ོན་པར་ད་པ་དང༌། །མ་

འར་་ལམ་ངན་མཐོང་བའ།ོ །ས་་བ་ལ་ཆང་ནད་་མས་་་མཚན་ད་་མ་པར་ད་བ་ད་

པར་ན་མོང་་གས་་འ་དག་ན་། མས་ོངས་ང་ན་བག་་ར་པ་དང༌། ང་ན་ང་

འཕར་བ་དང༌། འ་ང་བཤང་བ་་བ་དང༌། ག་པར་ན་་ཆད་པར་མ་དད་་བ་དང༌། མས་ཚ་

བ་དང་ང་བ་བར་དག་ས་བཏབ་པར་འར་བའམ། ཡང་ན་ཚ་ང་་མས་པ་དང་བད་ཀན་་

མཚན་ད་དང་ན་པར་འར་བ་དང༌། མ་ལ་སོགས་པ་ས་འདར་ང་འལ་བ་དང༌། གནད་མས་

འག་ང་་བ་མ་་མས་པ་དང༌། ག་པ་ོགས་ན་ང་ག་པ་དང༌། བ་ངས་་འར་བར་

་བ་བ་དང༌། ག་རབ་བ་ས་ར་ང་་གསལ་བ་དང༌། ད་པ་ལ་སོགས་པ་འང་བ་དང༌། 

མས་འལ་ང་ཉམས་པ་ལ་སོགས་་མ་འང་བ་ར་ོ་དང་ན་པ་གས་འདོད་མས་ས་ཆང་

ད་ང་བར་་ང༌། གལ་་འང་་ན་ང་ོས་པ་མ་ན་པ་མཚམས་ས་པར་་་བང་

༌། །བ་་ར་ཆང་ཡང་ང་ཕན། །ན་་ར་རོར་་འང་ང༌། །་དང་མ་ནད་་བ་ལ། །ཧ་ཅང་

གནོད་པར་་འར་ན། །ན་ཆང་ནད་ོང་ང་ལ་ཕན། །ན་་ོ་ན་མངར་ང་འ། །མས་ང་

ང་ཟད་ད་་བ། །གན་ནད་གཞང་འམ་ན་ནད་ལ། །་རམ་ཆང་་གན་ག་

འགགས། །འན་ང་མས་ལ་ོད་ད་ན། །་རམ་ང་ཆང་ང་མས་ད། །ང་དང་བད་ཀན་

ལས་ང་འམས། །ལ་འོར་ད་ངས་གཞང་འམ་ལ། །་ལས་་བ་བལ་མག་ན། །་རམ་
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ང་་་རམ་ཆང༌། །ོན་པ་་་ས་པ་བལ། །བལ་བ་བལ་མ་ཆང་ས་། །ང་ཆང་

འབ་ད་ོ་བ་། །གན་ནད་ཆམ་པ་ད་པ་ལ། །ས་སོགས་འལ་པ་དང་བཅས་་མར་བཤད་

དོ། ། 

༣ ་ག་སོ་སོ་ས་པ་བཤད་པ། 

གསར་པ་་ང་ང་པ་ཡང་བ་ན། །གསར་འཇམ་ཕོ་བ་ོད་ད་འ་བ་། །་ཆང་འས་ཆང་ནས་

ཆང་ང་མ་། །སོ་བ་་ད་ཡོས་ཆང་ཡང་བ་ན། །ཚ་་ག་མས་བད་ཀན་ལ་བར་ད། །ས་

གངས་སོ། །ས་པ་། ཆང་་ར་པ་ཐམས་ཅད་་གསར་པ་མས་་ང་ང་པ་ན་ཡང་བ་ན་

ལ། འོན་ང་ཧ་ཅང་གསར་པ་མ་ན་པ་མ་ན་པ་གསར་འཇམ་་ཕོ་བ་་ོད་ད་ང་འ་བ་ཡང་

་བ་ན་ལ། ་བན་་འ་སོ་སོ་ལས་ང་་ཆང་དང་འས་ཆང་དང་ནས་ཆང་མས་མ་པས་ང་

མ་་ང་སོ་བ་དང་་ད་དང་ཡོས་ལས་ས་པ་ཆང་་ང་མ་མས་ལས་ས་ན་་ཡང་བ་ན་ལ། 

ཆང་་མས་རོ་་དང་ན་པ་ན་ལ། ས་འདས་་ན་ང་པོར་ལོན་པས་མངར་བ་སོགས་རོ་བ་

ཡལ་བ་ན་་ར་བ་འབའ་ག་་སོང་བ་ལ་ཚ་ས་་བ་་ར་མདོ་གནས་་་པ་ནས་བཤད་པ་

ར་དང༌། གཞན་ཡང༌། ན་་ར་བ་ཚ་ས་། །ས་པ་ར། ས་་ག་མས་དང་བད་ཀན་་

ནད་ལ་བར་ད་པ་ན་ནོ་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་་

ཟས་་ལ་ས་པར་་བ་་་བ་ག་པའོ།། །། 

་བ་བན་པ། ཟས་་འོད་པ་བམ་པ། 

༄༅།   །ཁ་ཟས་་གས་་ར་པ་གང་དག་ས་ཁམས་དང་་འོད་པ་གས་བམ་པར་་བ་

་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་ོང་ན་པོ་ན་ག །ས་པ་། ཟས་་ལ་ས་པར་་བ་་བན་ན་པ་མག་

ཐོག་་མ་ཐག་པ་་ནས་ཡང་ང་ོང་ག་པ་་ས་ས་འ་ད་ས་གངས་སོ། །་ཡང་་ས་

བོས་ནས་ང་ོང་ན་པོ་ད་ལས་ས་གས་པར་ན་ལ་ད་ལ་ངས་ག་ས་གདམས་སོ། ། 

 



51 
 

གང་དོན་དས་བཤད་པ། 

་ལ་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ཟས་མ་བམ་་ག་ན་་འོད་

ཟས། །འལ་་ོག་འདོར་ས་པ་འག་ར་བང་། །ལ་པོ་ཕོ་ང་ོག་འཚོ་ོབ་དཔོན་

བཞག །ས་་ཟས་མ་ག་ལས་ཐར་བར་འར། །ས་པ་། ཟས་མ་་ཟ་ང་བང་བར་་བ་་

ན་ན་མོད་་ན་ང༌། །འགའ་ག་་བམ་པར་་བ་དག་ང་ཡོད་དོ། །གང་་ན་ར་བ་ལ་སོགས་

པ་ག་དང་ན་ང་་འོད་པ་ཟས་གང་ན་པ་ན་ན་ལ། །་མ་བམས་པར་ཟོས་ན་འལ་་

ོག་འདོར་བ་འམ་ང་ལ་སོགས་པ་ས་པ་མ་པས་འགས་པས་་་བཟོད་པ་ག་ས་འབས་

པར་འར་བ་་ར་འབད་པས་ བང་བར་འོ། །་ཡང་་ད་ཐམས་ཅད་་བ་བ་དང་འོར་པ་

་ས་་བདག་པོ་ད་ལ་རག་ས་པ་་ར་གཙོ་བོར་ལ་པོ་ཕོ་ང་ད་དམ། ་དང་་བར་ོག་

འཚོ་བ་ོབ་དཔོན་ན་པ་ན་་མཁས་པ་བཞག་ང་གནས་པར་ས་པ་ས་། ལ་པོ་ལ་གནོད་པ་

མས་་ཟས་མ་ལ་ར་བ་ལ་སོགས་པ་ག་ཡོད་ད་གས་པར་བགས་ང་ལོངས་ོད་པར་ད་

་བག་ན་ས་པར་ག་་འགས་པ་ལས་ཐར་བར་འར་བ་ན་པ་ས་ན་ན་པ་མཁས་པ་ག་་

བན་པར་འོ། །ན་པ་ས་ང་ར་ང་བ་་བ་དང་ས་་འང་བ་ཐབས་ས་ང་དད་པར་་

བ་ན་ནོ། ། 

གས་པ། ས་པར་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་ཟས་ལ་ག་ཡོད་ད་བག་པ་དང་། ཆག་ཚང་ལ་བག་པ་ག་ཡོད་པར་ས་ནས་འདོར་བར་

གདམས་པ། ་འོད་པ་ས་པ་བན་པ། མ་ངས་བན་པ། ་གནོད་པ་གས་བན་པ། ང་

ང་ལ་མཁས་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་། ག་ན་ཟས་་ཁ་དོག་་རོ་ོག །ར་བག་་བ་་

་མན་འ་འང༌། །་་གག་་འལ་ང་་ག་ལ། །མཐོང་ན་་རོག་ད་འདོན་་་

དགའ། །་ལ་ན་ན་ོ་བ་ོས་ནས་ག །ཤ་ལ་ག་ཡོད་དམར་ལ་གས་་ན། ོས་ང་ཆང་ར་

ག་བགས་ཚ་ང་འག །ས་པ་། ོ་དང་ན་པ་མས་ས་དོགས་པ་གནས་སམ་གཞན་་འང་

ང་་བཟའ་བང་་གས་མས་ལ་ར་བ་ལ་སོགས་པ་ག་ཡོད་ད་གས་པར་བགས་ང་

དད་ནས་ང་ང་ས་པར་འོ། །་ཡང་ར་བ་དང་ར་བ་དང་དས་་ག་དང་ན་པ་ཟས་དང་

མ་གང་ཡང་རང་རང་་རང་བན་་ལས་ཁ་དོག་དང་་རོ་ལ་སོགས་པ་ོག་ང་་འ་བར་འར་ལ། 

ད་པར་་ར་བགས་པ་་་བ་་་མན་པ་འ་བ་ན་པོར་འང་ང༌། ་་ཡང་ན་་་
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འ་བར་ོགས་གག་་འལ་ང་་ག་ང་ང་་བལ་་འ་བ་དང༌། ཁ་ཟས་་ད་གཞན་

ས་མཐོང་བར་ར་པ་ན་་རོག་མས་ད་འདོན་ང་་་་དགའ་བར་འར་བ་དང༌། ་ལ་ན་ན་

ོ་བ་ོས་པ་ཚོད་ཙམ་ནས་ག་པར་འར་། ་ག་་ཤ་ལ་ག་ཡོད་ན་དམར་པོ་ལ་ཡོད་་ན་ང་

གས་བགས་པར་ར་ན་་ན་པ་དང༌། ཡང་ན་ོས་པ་ར་འང་ང༌། ཤ་་ད་ཆང་དང་ར་

ནས་ངས་པ་ག་ལ་བགས་པ་ན་ཚ་ང་འགས་པར་འར་ལ།  

 

༢ ཆག་ཚང་ལ་བག་པ། 

ག་ར་ཆག་ཚང་་་ཁ་མ་ང༌། །ལ་ང་འདར་ལ་ག་ང་འག་་གས། །གནོང་བག་ས་

་ོགས་་བ་བར་ད། །ས་པ་། གལ་་ན་མོངས་པས་ན་ནས་བངས་ནས་ག་ར་བ་

ཆག་ཚང་་གཡོས་མཁན་་་་ད་ཁ་མས་ལ་ས་ལ་ང་འདར་ལ་ག་ང་ས་གག་་འག་་

གས་པ་དང༌། གནོང་བག་་མ་འར་དང་ན་པས་་དོན་ད་་ོགས་མས་་་བར་ད་པ་་

ར་བ་་ས་པར་ས་ནས་ས་ཅན་་མོ་དང་བཅས་པ་ན་ལ་གནོད་པར་འར་བ་་ན་ན་པ་

ར་ག་ན་་བཟའ་བང་་དག་ས་འོག་ལ་སོགས་པ་གཞན་་དོར་བའམ་ག་མ་ད་པ་ཐབས་ལ་

ནན་ཏན་འོ། ། 

༣ ་འོད་པ་ས་པ་བན་པ། 

ཁ་ཟས་་འོད་ཟོས་པས་ར་ག་མངས། །ས་པ་། འཚོ་བ་མདོ་ལས། ས་བར་ོ་བབས་

རན་པར་ཟས་ཟ་མས་པར་མ་བང་། །ག་པ་་ཚན་ལ་སོགས་མ་་ོད་ན་ར་ཟ་

ང༌། །འས་ལ་སོགས་པ་བལ་ཡང་ས་ཟ་ད་ད་་མ་འགམ། །བབ་ལ་ཧ་ཅང་འངས་པར་ཟ་

ན་ོས་པར་ཆང་་བང༌། །འས་ས་འངས་ས་་ཟན་་ཟ་ོད་ས་མ་་བང༌། །་མ་རན་

པར་འངས་ན་ས་བ་མང་ན་ན་ལ་གསོད། །རོ་ག་གང་ཡང་གག་ལ་ར་ཟོས་ནད་ང་རན་པར་

ཟ། །འངས་པ་ས་ལ་ཉལ་པོ་བང་ོབས་་ག་ལ་སོགས་ང༌། །ང་ཏོག་་མ་མངས་ན་ནད་ང་

བ་མོས་ཕོག་པ་གནོད། །དར་་འང་པོ་ས་ལ་མ་མ་མང་གས་ནད་་འར། །ནད་ཅན་

མས་ས་ངས་་མགས་ན་ནད་ང་ན་་འོང༌། །མན་པ་གར་མ་ངས་་ཟོས་ན་ང་ཟད་ང་

ལ་གནོད། །ཟས་མག་ང་་མར་ང་ཆ་མཉམ་ཟོས་ན་ག་བན་གནོད། །་མཉམ་་ང་ས་ང་

ཟོས་ས་ཆང་་འངས་ན་གནོད། །མ་ལངས་ཞོ་དང་ལངས་མ་ཐག་པ་ཞོ་ོན་ནད་ན་ོང༌། །་་
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དར་ང་མ་མག་་་དར་་འང་པོ་ན། །ན་འང་ཤ་བ་ཤ་གནོད་ག་ན་ཞོར་འས་

མས་་འར། །བཙོང་ག་ང་ར་་འོད་ན་ག་ཟོས་ན་འ་བར་འར། །་་་ཤ་ན་ག་

ཟོས་ན་ན་ཡང་ད། །དན་ོད་་གར་ཟོས་ན་ང་ན་གས་ན་ག་ང་ོངས། །མར་ལ་ཟོས་

དང་་འོད་་བ་ཟ་གས་ན་སོ་འང༌། །་བོ་མང་་ཟོས་པར་ར་ན་ང་དང་ས་གཡའ་། །བ་

མོ་་འངས་ཆང་ོན་ལ་ག་ང་དང་ཤ་མ་ང༌། །ཉ་དང་ཁ་ཚ་མར་ལ་་འོད་ོད་ང་གག་་

། །ཉ་དང་འོ་མ་ན་ག་མང་ཟོས་ནང་ན་ར་མ་གནོད། །ང་ཏོག་ཆང་ལ་སོགས་་ར་དང་ཤང་་ལ་

ག་ོན། །ང་ང་འ་མས་གང་ཡང་འོ་མར་འོད་ན་མང་ཟོས་གནོད། །འོ་ཚན་འངས་ས་་

ག་འངས་དང་་ན་ནག་པོ་གནོད། །་བ་ང་ས་ན་་ཟན་ཟོས་སོ་ན་་བ་འང༌། །གནག་ཤ་་

ཤ་ན་ག་ཟོས་ན་ས་ལ་གཡན་པ་འོང༌། །གནག་ཤ་ཕག་ཤ་ན་ག་ཟོས་ན་ོ་བ་ན་་ད། །ཉ་

དང་མ་་ཤ་ད་ན་ག་ཟོས་ན་ན་་འར། །མ་་་ང་་དང་ག་་ཟོས་ན་དགས་་

བ། །མ་་ཤ་དང་་བོང་ཤ་གས་ན་ག་ཟོས་ན་ང་ཟད་འ། །ཤ་མོ་ངས་མར་ནང་་བས་

པར་ཟོས་ན་ས་ལ་གནོད། །མ་་ས་བོན་ཀ་པ་མ་་ང་ར་འོད་མ་ན། །ལ་ག་་རམ་་

འོད་ཞོ་དང་་གག་ཤ་་འོད། །ས་པ་དང༌། ོབ་དཔོན་ས། ཁ་ཟས་དག་ང་་མན་

ཟོས། །ར་ག་འ་བར་ས་པར་། །ན་ཅན་ཤ་དང་མོན་ན་། །ང་་འོ་མ་་་

ཅན། །པ་་བ་ལ་ག་གམ། །་རམ་དང་བཅས་་འོད་ན། །ད་པར་་་འོ་མ་ཉ། །ཉ་མས་

ལས་ང་་་མ། །འོ་མ་ན་ག་ར་ན་། །་འོད་ང་ཏོག་་བན་ནོ། །་བན་་ན་་

དག་དང༌། །བ་ལ་་་་འོད། །ལ་ག་ལ་སོགས་་དང་། །ཟོས་ན་འོ་མ་ང་བར་། །ཕག་ད་

་ར་ཤ་་ཟ། །མ་་་ཤ་ར་ཞོར་ན། །ཤ་ོན་མས་པ་དག་དང་། །ལ་ག་མ་ཤ་ཚོད་མར་

ན། །་བན་་ཚོད་ག་ཤར་ན། །་་ཚོད་མ་པད་ར་ན། །མ་ཤ་ན་ཚོད་་རམ་

ཞོ། །མར་འོ་་་་འས་ན། །་ང་འས་་དར་བར་ན། །་ལ་འས་་ཞོར་་འོད། །ཚ་

བ་གས་པོ་་རམ་དང༌། །ང་་ཀ་ཀ་མ་ར་ན། །་་ཉ་བཙོས་པ་ོད་དང༌། །དོང་་བཙོས་པར་

གཡོས་པ་ན། །ཀ་མ་ཏ་་ོད་གཞན་། །བཙོས་ནས་ན་མཚན་ལོན་་ཟ། །ཉ་བས་་་མ་ལ་

། །་་ང་བས་ང་བར་། །མར་གསར་འཁར་ོད་ཞག་བ་ལོན། །་་འས་་ར་་

ཟ། །བ་ས་ག་ཤར་་འོད་ང༌། །དར་བར་མ་པ་་བཙོས་ན། །འོ་ག་དང་་་ས་དང༌། །ཆང་

དང་ན་ག་་འོད་ང༌། །ང་་མར་གསར་ཞག་ལ་མར། །་མས་གས་གས་གམ་གམ་
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མམ། །མ་མཉམ་ན་ག་ཟོས་པ་དང༌། །ཕན་ན་དག་་་མན་ནོ། །མར་ང་ཆ་་་མས་

ཡང༌། །ཆར་པ་་་འང་ན་གནོད། །ང་་པ་ས་བོན་དང༌། །ང་་འ་ཆང་ཁ་རར་ན། །འོ་

ག་ས་ལ་་མར་ན། །ཤ་མོ་ངས་མར་བས་་འོད། །་པོ་ཏ་ཀ་ལ་གས་ལ། །བཙོས་པ་འ་

བར་ད་པ་ན། །་གར་ཤ་་ཆང་ངས་དང༌། །་ལ་མ་ཤ་ག་་འོད། །་ད་ཕག་ད་ལ་ལ་

བས། །ོག་་འལ་ལ་འམས་པར་ད། །་བན་ག་པ་་་དང༌། །ལ་བ་ཀ་ན་ཛ་ལ་ན། །་

ར་་་ལ་། །་ར་མར་བས་་འོད། །ཧ་་ཏ་ཤ་ར་པ་། །ར་མ་དག་ལ་བན་ནས་

། །ར་པ་་ལ་བགས་ར་ན། །འལ་་ོག་་འམས་པར་ད། །་ད་ཐལ་བ་ལ་ས་

ས། །ང་་ས་པ་འོད་མ་ན། །གང་ལ་ས་པ་མ་ངས་པ། །མདོར་ན་་་་འོད་ན། །ས་

འར་ང་བར་འདོད་པའམ། །ཡང་ན་་དང་་མན་པ། །ས་་ད་ས་དང་པོ་། །ས་་མན་

པར་ང་བར་། །ས་པ་དང༌། ་ར་ལས། ་བན་་་མན་པ་གཞན་དག་། ང་བ་དང་ོ་བ་

དང་གསར་པ་དང་ང་པ་དང་བཙོས་པ་དང་མ་བཙོས་པ་དག་་ང་དང་བད་ཀན་དང་་མན་པ་ན་

མས་་བད་ཀན་་ཁམས་དང་་འོད་པར་འར་བ་ན་ནོ། །ལ་ལ་་ཕན་ན་གག་ལ་གག་་

འོད་པ་ན་ལ། ཁ་ག་་ོར་བ་དབང་ས་ད་པ་ལས་་འོད་པ་དང༌། གཞན་དག་་གཡོས་་

ས་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་ས་་འོད་པ་དང༌། ཡང་གཞན་དག་་ས་དང་ལ་དང་ཚད་ལ་སོགས་

པས་་འོད་པ་ན་པ་དང༌། ་བན་་རང་བན་ས་་འོད་པ་ཡང་ན་། གང་ོམ་པར་ད་

པས་བས་པ་ལས་བཤད་པ། ས་མ་དང་ན་པ་དག་ས་་ཡོན་ཏན་ཕན་ན་་མཉམ་པ་ད་ས་

གཡོས་་ས་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་ས་་འོད་པར་འར་། འོ་མ་་་ན་་ལࢭ་དང་་འོད་

ལ། པ་ན་ས་་ཉ་དང་་འོད་པ་དང༌། མར་ོན་མོ་དང་ང་་དང་ཞོ་ོན་མོར་་འོད་པ་དང༌། ཚ་་

ཅན་་་དང་ར་བས་་མཚན་མོ་ཟ་བ་་འོད་པ་དང༌། ་བན་་་གཞན་དག་དང་ནས་འར་་

འོད་པ་་འོ་ས་དང༌། གང་ཡང་ང་བ་ཁ་ཟས་ལས་ང་བ་ས་པ་ས་དང་ོན་ལ་སོགས་པས་

མ་ངས་པ་ ་་མདོར་ན་ས་པ་མདོར་བ་ན་་འོད་པ་ན་པས་བན་པར་་འོ་ས་དང་ཟས་

་འོད་པ་ཟོས་པ་ལས་ང་བ་ས་པ་འ་་ང་བ་ས་་བ་ོན་དང་ས་ལ་སོགས་པ་ལ་་བ་

་འདོད་ང་བགས་པར་་བ་ན་ནོ། །ཡང་ན་་དང་་མན་པ་ས་་ན་ས་་བར་་བ་

འདོད་པ་ན་། ་འོད་པ་ཁ་ཟས་་གན་པོར་ར་པ་ན་ཡོན་ཏན་་ོག་པ་ཡོད་པ་ས་་

བར་་བ་ལ་དང་ས་ལ་ོས་ནས་་བ་ད་ན་ནོ། །ཡང་ན་གང་ཕན་པར་འར་བ་ན་དང་ཟས་
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་ས་་ད་ས་དང་པོ་་ནར་ས་མན་པར་ངས་ང་ཕན་པ་དད་་་བ་། མདོར་ན་དང་པོ་

ད་ནས་ཟས་ཕན་པ་ད་ཟ་བར་་ང་བན་པར་འོ་ས་པ་དང༌། ང་ོང་ཙ་ར་ཀས། ་འོད་ཟས་

ཟོས་ལས་ར་ན། །ོན་དང་ས་ས་ང་་ང༌། །མ་པར་བསལ་ནས་་བ་འམ། །དང་པོར་འོད་པ་

བན་པས་སོ། །ས་པ་ར་ོགས་ང་དད་པར་་དས་སོ། །  

མ་ངས་བན་པ། 

་ལ་ཡང་་བོ་་འོད་པ་དང་། བན་ལ་་འོད་པ་གས་སོ། །དང་པོ་། ཞོ་མ་ལངས་དང་ཆང་

གསར་་འོད་། །ཉ་་ཤ་དང་འོ་མ་འོད་པ་ན། །་བན་འོ་མ་ང་ཐོག་གས་་འོད། །་་

་ང་ཉ་་ཤ་་འདོ། །ན་མ་ཚོད་མ་་རམ་ཞོ་་འོད། །ཤ་མོ་ངས་ཀར་མར་ལ་བས་པ་

དང༌། །མ་་ཤ་དང་ཞོ་བས་ཟ་བ་དང༌། །ང་་མར་ནག་ཆ་མཉམ་འོད་་འར། །མར་གསར་

འཁར་བ་ོད་་ཞག་བ་ལས། །ར་པ་་ལ་ཧ་་་ཤ་བགས། །ང་་ཟོས་ས་ཤ་མོ་ར་བ་

ཟ། །ན་མར་ཟོས་ས་་ང་འང་བ་དང་། །ཤ་ལ་དཀར་ར་མ་ས་ཕོག་པ་དང༌། །བཙོས་པ་

ངས་བབས་ཞག་བན་ལོན་པ་དང་། །ར་དང་འོ་མ་ན་ག་ཟ་བ་དང་། །ས་པ་། ར་བ་དང་

དས་་་ག་མ་ན་ཡང་ཁ་ཟས་་་ག་ཕན་ན་ས་པ་་འོད་པ་འགའ་ག་ཟོས་པ་ལ་བན་

ནས་ར་ག་དང་མངས་པར་འར་བ་དག་ང་ཡོད་། ་ཡང་ཞོ་མ་ལངས་པ་དང་ཆང་གསར་ན་

ག་་འང་བ་་འོད་། ཉ་ཤ་དང་འོ་མ་གས་ང་ས་པ་འོད་པར་ར་པ་ན་ནོ། །་བན་་

འོ་མ་དང་ཁམ་ར་ལ་སོགས་པ་ང་ཏོག་གས་ཕན་ན་་འོད་ང༌། ་་ང་དང་ཉ་ཤ་ཡང་ན་

ག་་་འོད་པ་དང༌། ན་མ་ཚོད་མ་དང་་རམ་དང་ཞོ་གམ་པོ་ཡང་མཉམ་་ཟ་བ་་འོད་པ་

དང༌། ར་ཤ་ལ་སོགས་པ་ཤ་མོ་གས་་གཏོགས་པ་ན་ང་ངས་ཀར་ནག་་མར་ལ་བས་པ་ཡང་

་འོད་པ་དང༌། ་བན་་མ་་ཤ་དང་ཞོ་བས་ནས་ཟ་བ་དང༌། ང་་མར་ནག་་མ་དང་ཆ་

མཉམ་པར་ཟོས་ན་འོད་པར་་འར་ང༌། མར་གསར་འཁར་བ་དང་ཟངས་་ོད་་ཞག་བ་འམ་

བ་ལས་ག་པ་ས་་ཟ་བ་དང༌། ར་པ་་ལ་་ཧ་་་ཤ་་་ང་་ག་ན་པ་ཆ་མན་་ཙོ་

ན་པ་གས་ལོས་བཤད་པ་དང༌། གཞན་་བོང་ན་ས། ལ་ལ་་ག་པ་ན་ས་པ་ར་མཁར་བས་

ང་བད་ད་་བཞག་ང་་བོ་་་ཙོ་དང་་བོང་སོགས་་ཤ་ར་པ་་ལ་བགས་པ་་ལ་སོགས་

པར་ན་ང་ན་་ཙམ་་འང་ལ་ཧ་་་ང་་ད་དོད་་ང་་ཤར་མས་ལ་ཤ་་བགས་

་ཟ་བ་དང༌། ང་་་མ་ཟོས་པ་ས་ལ་ཤ་མོ་དང་ར་བ་་ག་ཟ་བ་དང༌། ན་མར་ཟོས་པ་
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ས་ལ་་ང་སོགས་མ་ང་མོར་འང་བ་དང༌། ཤ་ོན་པ་ལ་འོ་མ་དང་ཞོ་སོགས་དཀར་དང་ཆང་

སོགས་ར་དང་མ་པ་་མས་ཕོག་ ་ཞག་་ས་པ་ཟ་བ་དང༌། ཤ་བཙོས་པ་ངས་པ་ར་མན་

པར་བབས་་ཞག་བན་ལོན་པ་ཟ་བ་དང༌། ར་་དང་་ང་སོགས་ར་་གཏོགས་པ་མས་དང་འོ་

མ་ན་ག་་ཟ་བ་བཅས་་མས་་ཟས་་་བོའམ་རང་རང་་མཚན་ད་ཕན་ན་འཐབ་པས་་

འོད་པས་ས་པ་འགས་པར་ད་པའོ། །  

༢ བན་ལ་་འོད་པ། 

་མ་མ་་་མ་ཟོས་པ་ས། །ཁ་ཟས་་འོད་ཟོས་པས་འཐབ་པ་དང༌། །མ་མས་ས་ན་ཟོས་པས་

ག་་འར། །ས་པ་། གཞན་ཡང་ཁ་ཟས་ཕན་ན་མན་པ་དག་ང་་མ་ཟོས་པ་མས་མ་་བ་

ཁར་་མ་ཡང་ཡང་བད་ནས་ཚད་ལས་འདས་་ཐལ་བར་ཟ་བ་ས་པ་དང༌། ཁ་ཟས་ང་ཟད་་འོད་

པ་དག་ང་མཉམ་་ཟོས་པས་ན་ཕན་ན་འཐབ་པར་འར་བ་དང༌། ར་ཟ་བར་མ་མས་པ་བཟའ་

བང་ད་པ་དང༌། ས་མ་ན་པ་བབ་ལ་་ཟོས་ང་འངས་པ་ལ་སོགས་པ་ན་་མས་ས་ང་

ག་་སོང་ནས་ག་་་བཟད་པས་འབས་ང་ོག་་དབང་པོ་འམས་པར་འར་ལ། གཞན་ཡང་

བ་འདོད་མས་ས་ོག་དོད་དང་ན་པ་་ནས་ང་ང་ས་པར་ོས་ག  

༥ ་གནོད་པ་གས་བན་པ། 

ལོ་བཅས་མ་བན་ོད་་དར་ལ་བབ། །ོབས་ན་མས་པར་ཟོས་ལ་གནོད་་འར། །ས་པ་། 

ང་་ཁ་ཟས་་འོད་པས་ག་་ར་འར་ལ་བཤད་མོད་་ན་ང༌། དགས་བསལ་་ས་་

ོལ་བཅས་ལ་རག་ས་པ་ན་མར་ལ་སོགས་པ་མ་ག་་བན་པ་དང་ཕོ་བ་་ོད་ན་་་བ་

དང༌། ན་སོ་དར་ལ་བབ་ང་ས་་ོབས་དང་ན་པ་དག་ས་་འོད་པ་ཁ་ཟས་འགའ་ག་ཟོས་

པར་ར་ང་ནད་་་འར་རོ། །  

༦ འས་མས་ལ་མཁས་པར་གདམས་པ། 

་འོད་འོད་པ་བན་ནམ་ངོ་ད་ན། །འས་མས་་ནས་ཆ་ས་བབ་པར་། །འལ་་ང་

བན་ས་པ་ར་་འག །གནོད་པ་གནོད་་བདག་ད་ར་ར་པས། །ཕན་ད་གནོད་པར་ད་

པ་མཁས་པ་ང༌། །ས་གངས་སོ། །ས་པ་། ་བན་་ང་ཟད་ང་ཟད་ཙམ་ནས་མས་པར་

ཟོས་པ་ལའང་གནོད་པར་་འར་བ་དག་ང་ཡོད་ལ། མ་པ་ས་ན་ར་ནས་ཁ་ཟས་་འོད་པ་བན་

པར་འདོད་པ་འམ། མས་ན་པ་ོང་བར་ད་པ་དང༌། འོད་པ་ཁ་ཟས་དག་ང་ས་ནས་བན་པར་
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འདོད་དམ་ར་མས་འས་ན་པ་ོང་བར་ད་འདོད་ན་ཞག་་འམ་བ་བ་བར་་བ་ཆ་དང་

བ་ག་ཆ་་་བན་ོན། འང་ཞག་ས་བར་ད་པར་ས་་བན་པ་ལས་གས་པར་འས་

ང་མས་པ་་ནས་ཆ་ས་ཆ་ས་བབ་པར་་བ་ན་། འལ་་་ར་་འོས་པ་ང་ང་འོས་

པ་བན་པར་ར་ན་་འོད་པ་དང་འོད་པ་ཟས་གང་ང་ན་་ན་ང་ས་ས་པ་ར་་

འགས་་ས་ལ་གནོད་པར་འར་བ་་ར་ན་གནོད་པར་ད་པ་ས་པ་གམ་དང་གནོད་པར་་

བ་བདག་ད་ཅན་གས་ཕན་ན་ན་་་བར་ར་པ་ལས་ང་བ་ས་འ་ད་ལ་ཕན་པ་ད་ང་

གནོད་པར་ད་པ་ཁ་ཟས་དང་ོད་ལམ་མཁས་པས་ང་བར་་ང༌། ས་པ་ང་བ་མས་ར་བསལ་

ནས་ར་་་བར་་བ་་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འལ་བར་ད་པ་ག་ན་ནོ་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་་ཁ་

ཟས་བམས་པ་་་བ་བན་པའོ།།     །། 

་བ་བད་པ། ཁ་ཟས་བང་བ་དང་ཟས་ཚོད་རན་པར་ཟ་བ།  

༄༅།   །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་

ོང་ན་པོ་ན་ག །ས་པ་། ་འོད་པ་ཁ་ཟས་བམ་པར་་བ་ལ་བན་ན་མ་ཐག་པ་་

ནས་ར་ཡང་ང་ོང་ག་པ་་ས་ས་འ་ད་ས་གངས་སོ། །་ཡང་་ས་བོས་ནས་ང་

ོང་ན་པ་ོད་ལས་ས་གས་པར་ན་ལ་ད་ལ་ངས་ག་དང་ངས་གས་པར་བཤད་པར་འོ་ས་

གདམས་པའོ། ། 

གངང་དོན་དས་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་་ཡང་་བན་ལ་ར་བན་པ་དང་། ཟས་ཚོད་མ་ན་པ་ན། ཟས་ཚོད་བང་ཐབས་

བན་པ། མ་འང་ཐབས་བན་པ། ཟས་ཚོད་ན་པ་ཡོན་ཏན་བན་པའོ། །དང་པོ་། ས་ན་་

་ཟས་ཚོད་རན་པར་བཟའ། །ཟས་མས་་ཡང་ཚད་ལས་དཔག་་། །ཡང་ལ་འངས་ང་་ལ་ད་

འངས་ཙམ། །བ་ག་འ་་ཚོད་ན་ས་་བཤད། །་་ས་འཚོ་་ོད་ད་ད་ན། །ས་པ་

། ནད་ད་ང་བ་བར་གནས་པར་འདོད་པ་་བོ་ོ་དང་ན་པ་མས་ས་ས་དང་མ་པ་ན་་
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་ཁ་ཟས་་ཚོད་རན་པར་ཟ་བར་་ང༌། ་རང་་ར་་ན། ཟས་མས་་ས་པ་་བ་དང་ཡང་བར་

གནས་པ་ཚད་ལས་ས་་དཔག་པར་་དས་པ་ན་། མ་ས་ནས་བས་པ་ལས་ང་བ་མ་པ་

དང༌། མ་ས་ལ་གནས་པ་་གས་་ཤ་བཙོས་པ་སོགས་ཡང་ང་་ོབ་མས་ལ་འངས་པར་ཟ་ང༌། 

་ལས་་ོག་པ་ཁ་ཟས་་ང་བལ་བ་མས་ལ་ད་འངས་ཙམ་ཟ་བར་་བ་ན་ལ། མདོར་ན་་

ོ་ཟོས་པ་དང་མོ་དང༌། ་ོ་ཟོས་པ་ཐོ་རངས་་ས་་བ་ག་་འ་་བར་ར་པ་གང་ན་པ་་

ལ་ཟས་ཚོད་ན་པ་ས་་བཤད་པ་ན་པས། ་་་་་ས་ན་ང་་འཚོ་བར་ད་པ་་གཙོ་

བོ་ད་ན་། ་ར་་ན། ཟས་ཚོད་ན་པ་ས་ང་ས་དང་འ་བ་ཕོ་བ་་ོད་ད་པར་ད་

ང་་ོད་་ོབས་དང་ན་ན་གང་ནད་ཐམས་ཅད་་་བའམ་་མ་་བ་སོགས་་འང་བ་ན་པ་

ར་རོ། ། 

གས་པ། ཟས་ཚོད་མ་ན་པ་ན། 

གལ་་ཟས་ཚོད་མ་ན་ང་ར་ན། །ོབས་མདངས་་འལ་ང་ནད་མ་ས་འང༌། །ཚད་ལས་ཐལ་

ན་མ་་་བས་ད། །་ས་་མཉམ་ང་་་བས་བཀག །ཕོ་བ་ོད་ཉམས་ས་པ་མ་ས་

ད། །་ར་ཟས་དང་ཕོ་བ་་ོད་ར། །ས་པ་། ཟས་ཚོད་ན་པ་་་ོད་ལ་སོགས་པ་བད་

པ་་ན་ཡང་གལ་་ཟས་་ཚོད་མ་ན་པར་ང་པར་ར་ན་་ས་་ོབས་དང་མདངས་ལ་སོགས་

པ་་འལ་ང་་ས་ས་ཉམས་པར་འར་ལ་ད་པར་ང་ནད་མ་ས་པ་འང་བར་ད་པ་དང༌། 

ཡང་ན་ཁ་ཟས་ཚད་ལས་ཐལ་ན་་མ་་་བས་བད་ནས་ས་་དང་མཉམ་པ་ང་་བ་་བས་

བཀག་་་ར་བ་ན་ཆད་པ་ལ་བན་ནས་ཕོ་བ་་ོད་ཉམས་པས་གད་ནད་དང༌། ང་ངས་ལ་

སོགས་པ་ས་པ་མས་དང་གང་ནད་མ་ས་པ་ཐམས་ཅད་ད་པར་ད་པ་་ན་ན་པ་་ར་ན་ཁ་

ཟས་ཡང་་དང་ཕོ་བ་་ོད་་ང་འངས་ཚོད་མས་གག་་ར་་ལོངས་ོད་པར་འོ། ། 

གམ་པ། ཟས་ཚོད་བང་ཐབས་བན་པ། 

ོ་བ་ཆ་གས་ཟས་ལ་ཆ་གག་སོམ། །ཆ་བ་པ་་ང་་གནས་་བཞག །ས་པ་། ་ོད་་

ཤས་ང་ང་ང་མས་་ནད་ད་པ་དང་ལ་པོ་ལ་སོགས་པ་ས་བ་ང་དལ་བར་འག་པ་མས་

ས་ོ་བ་བ་ཆ་གས་ཁ་ཟས་ས་དགང་ལ་བ་ཆ་གག་མ་ས་དགང་བ་དང་ཆ་བ་པ་་བད་

ཀན་ག་ད་དང༌། མས་པ་འ་ད་དང་ང་་མཉམ་གམ་་གནས་་གཞག་པར་་བ་ན་། 
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དར་མ་་ོད་་བ་དང་ས་ལ་བ་སོགས་ལ་་ར་མ་ན་། ་ལས་ང་ཟད་འངས་པར་ཟའོ་ས་

དོན་ས་ོགས་པར་འོ། ། 

བ་པ། མ་འང་ཐབས་བན་པ། 

ཟས་ཟོས་ས་་མ་འངས་མས་དང་བ། །ཟས་འལ་འ་ང་ས་བས་ོབས་འལ་

ད། །ད་འགགས་་ོལ་ད་པ་ཆམ་པ་སོགས། །ནམ་ཚོང་ཡན་ཆད་ནད་ལ་གནོད་པ་ན། །་ོད་

ང་ལ་ཤ་ཟོས་ཆང་འང་། །་འ་ོས་ན་ཟོས་ས་་སོལ་བང༌། །མ་པོ་ས་པར་ད་ན་ཆང་

བང་། །ོམ་པོ་ད་ལ་ང་་་བང་༌། །ཞོ་ཆང་ག་གས་ང་་ཟོས་པ་ལ། །ས་་་

བལ་འངས་ན་ཕན་པ་ན། །ཟས་ཟོས་བར་མཐའ་ཐོག་མར་མ་འངས་ན། །ཉམ་འཚག་རན་ང་

ོམ་དང་མ་པོར་འར། །ས་པ་། ཕོ་བ་་ོད་་བ་མས་ས་མ་པ་ལས་གཡོས་་ས་པ་

ཟས་ཟོས་ས་་་བལ་ངས་ང་་མ་ད་པ་མ་འངས་པར་ར་ན་མས་ང་མ་པ་དང༌། 

ས་ན་ལ་བ་ང་ོགས་པར་ད་པ་དང༌། ཟས་་བ་ཆ་ཤས་མས་འལ་བ་དང༌། བ་ག་་

འ་ང་ས་་ཉམས་ཚགས་བས་ང་ས་ོབས་ས་ར་འལ་བར་ད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཡོན་

དང་ན་པ་ན་ལ། འོན་ང་ད་འགགས་པ་དང་་ོལ་དང་ད་པ་དང་ཆམ་པ་ལ་སོགས་་མདོར་ན་

ནམ་ཚོང་ཡན་ཆད་་ནད་ཡོད་པ་མས་ལ་གནོད་པ་ན་ནོ། །་ོད་ང་བ་མས་ལ་་ཤ་ཟོས་པ་ས་

ལ་ཆང་བང་བར་་ང༌། འང་ང་ཟད་་འ་བ་མ་པས་ོས་པར་ར་ན་ཟོས་ས་ར་ར་ཡང་

་བལ་བང་བར་་བ་ན་ལ། ་བན་ས་མ་པོ་་ད་ཤས་ར་ས་པར་ད་འདོད་ན་ོས་པ་

མ་ན་ཙམ་་ཆང་བང་བར་་བ་དང༌། ་ལས་ོག་་ས་ོམ་པོ་ཤ་ད་ས་འ་བར་འདོད་པ་ལ་

ང་་དང་ར་བ་་ཡང་ཡང་་བང་བར་འོ། །གཞན་ཡང་འ་་་ཞོ་དང་ཆང་དང་ག་ས་

གས་པ་ཁ་ཟས་དང་ང་་མས་ཟོས་པས་ན་བར་ར་ཏམ། ན་བར་མ་ར་ན་ཡང་་ལ་ས་ཐོག་་

ད་་་བལ་འངས་ན་ག་་འམས་ང་ས་་ང་བར་ཕན་པ་ན་ལ། མདོར་ན་ཁ་ཟས་ཟན་

དང་བཅས་པ་གཙོ་ར་ཟོས་པ་བར་དང་ཐ་མ་དང་ཐོག་མར་ང་་མ་་་འང་བར་ར་པ་་ལས་

མ་པ་བན་་དང་པོ་ར་ན་ས་་ཉམས་ཚགས་རན་ང་གས་པ་ར་ན་ོམ་པ་དང༌། གམ་པ་

ར་ན་ད་ང་མ་པོར་འར་བ་ན་པས་་ར་ད་དང་མན་པར་ད་པར་ས་ག  

་པ། ཟས་ཚོད་ན་པ་ཡོན་ཏན། 



60 
 

ས་པ་ལམ་ན་་འ་་ོད་འབར། །ས་ཡང་དང་ག་བ་ལ་དབང་པོ་གསལ། །ོབས་་བཤང་ག་

འོག་ང་བ་བར་། །ཟས་ཚོད་གས་པར་ན་ལས་འང་བར་འར། །ས་གངས་སོ། །ས་པ་། 

ང་ལ་སོགས་པ་ས་པ་མས་རང་རང་་ལམ་མ་ན་པ་མས་་་འ་ང་ས་་་ོད་བ་

གམ་པོ་ཐམས་ཅད་ས་ར་འབར་ང་འ་བ་ལས་ད་པ་དང༌། ས་ཡང་ང་དང་ག་བ་ལ་ག་

ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་མས་རང་རང་་ལ་སོ་སོ་ལ་གསལ་བར་ལོངས་ོད་པ་དང༌། ད་ོབས་་

ང་བཤང་བ་དང་ག་བ་འོག་ང་དང་བཅས་པ་གནོད་ད་བ་བར་་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་མས་

་ང་་བཤད་པ་་་ཟས་་ཚོད་གས་པར་ན་པ་དག་ལས་ས་པ་་ནར་འང་བར་འར་རོ་

ས་གསལ་བར་གངས་སོ། ། 

་མཚན་བན་པ། 

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

ཟས་བང་བ་དང་ཟས་ཚོད་རན་པར་ཟ་བ་་་བ་བད་པའོ།།    །། 

 

 

 

 

 


