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ག་པ། ོར་བ་ན་་གནས། 

གནས་ག་པ། ོར་བ་ན་་གནས། 

༄༅།   །གནས་ག་པ་ོར་བ་ན་་གནས་་གང་དོན་འལ་བ་ལ་་ར་བབ་པར་ས་པ་དང་། 

་ལན་བན་པ་གས། དང་པོ་། ་ནས་ཡང་ང་ོང་ད་ལས་ས་ས་འ་ད་ས་ས་སོ། །་

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

ན་པ་ལ་པོས་བཤད་་གསོལ། །ས་ས་པ་ལས། ས་པ་། འཚོ་བ་ཟས་་གནས་བན་ན་པ་

མག་་ནས་ཡང་ང་ོང་ད་ལས་ས་ས་ོན་པ་ང་ོང་ག་པ་་ས་ལ་འ་ད་ས་ས་

སོ། །་ཡང་་ོན་པ་ང་ོང་ན་པོ་ག་པ་་ས་ལགས་ས་་ས་དང་བཅས་་ན་པ་གདངས་ས་

མཚན་ནས་བོས་་གནས་ག་པ་ོར་བ་ན་་གནས་ས་་བ་ལ་་ར་བབ་པར་བ་ས་འ་ན་འཚོ་

མཛད་ན་པ་ལ་པོས་གསལ་པོར་བཤད་་གསོལ་ས་ས་པ་དང་བཅས་་ས་པ་ལས།  

ོན་པས་་ལན་བན་པ། 

་ལ་ཡང་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་པས་འ་ར་གངས་པ། ་ཡང་་ས་བོས་

ནས་ང་ོང་ན་པོ་ད་ལས་ས་གས་པར་ན་ལ་ད་ལ་ངས་ག་དང་ངས་བཤད་པར་འོ་ས་ཉན་

པར་གདམས་པའོ། ། 

གནད་དོན་དས་བན་པ། 

ནད་ལ་གསོ་བར་ད་པ་གན་པོ་། །ོར་བ་ན་་གནས་ལ་བབ་་ན། །རོ་དང་་ས་ས་པ་ར་

ཐབས་བ། །ས་པ་། ནད་ལ་གསོ་བར་ད་པ་གན་པོ་ོད་ལམ་ལ་སོགས་པ་བ་ཡོད་པ་ནང་ནས་

གམ་པ་ོར་བ་ན་་གནས་ལ་བབ་པར་་ན། ་ལ་རོ་དང་་ས་དང་ས་པ་དང་ར་བ་ཐབས་

བན་པ་་མ་པ་བ་ཡོད་པར་ས་པར་འོ། ། 

་བ་ད་པ། རོ་དང་་ས་བན་པ། 

་ལ་ཡང་གང་དོན་དས་བཤད་པ་དང་། ་མཚན་བན་པའོ། །དང་པོ་ལའང་རོ་བན་པ་དང་། ་

ས་བན་པའོ། །དང་པོ་རོ་ལ་ན་དང་ད་བ་དང༌། །་བོ་་ཚན་ལས་དང་མ་པ་། །ས་པ་། ོར་བ་
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ན་་གནས་ལས་རོ་ལ་སོགས་པ་མས་་ནང་ནས་དང་པོ་རོ་བཤད་པ་ལའང་རོ་ན་དང་ད་བ་དང་་བོ་

དང་་ཚན་དང་ལས་དང་མ་པ་་་ནས་ོགས་པར་འོ། ། 

 

༡ རོ་ན་བཤད་པ། 

་ལའང་རོ་ཐམས་ཅད་འང་ས་ད་པར་བན་པ་དང་། འང་བ་ཤས་་ང་་དབང་ལས་རོ་སོ་སོ་་

བན་པ། འང་བ་སོ་སོ་ཡོན་ཏན་དང་ལས་བན་པ། འང་བ་ན་་འང་ལ་བན་པ་བཅས་

བའོ། །དང་པོ་། ན་་འང་བ་་ལས་་འར་། །ས་ས་ག་ན་ས་ན་་ས་ོད། །ང་

ས་བད་ད་ནམ་མཁས་་་བས། །ས་བད་ར་ང་ཤས་ར་རོ་གག་ན། །ས་པ་། མངར་བ་

ལ་སོགས་པ་རོ་མས་་ན་་ར་པ་ན་་གཏོགས་པ་ན་ང་་ས་ལ་སོགས་པ་འང་བ་ན་པོ་་

ཆར་འས་པ་་ན་ལས་ས་པར་་བར་འར་བ་ན་། འང་ལ་་ར་་ན། ན་ན་ནོ་ག་རང་

རང་་་འམ་ས་བོན་ད་སས་ག་བན་ནས་ཆགས་པར་ར་པ་ལ་ས་བན་ང་ས་ོད་ད་པ་དང༌། 

ང་ས་བད་་འལ་བར་ད་ང་ནམ་མཁས་ར་་བ་་བས་་བ་ལས་། ་ར་ན་ཡང་ན་

ན་ང་ན་་་ས་བད་པར་འར་བ་ལ་མངས་ ང་ས་བོན་ད་་རང་བན་དང་འང་བ་ཕན་

ན་ཤས་་ང་་དབང་ས་རོ་གག་་ནར་ས་པ་་མ་ན་ནོ། ། 

འང་བ་ཤས་་ང་་དབང་ལས་རོ་སོ་སོ་་བན་པ། 

ས་་་ས་་་་དང་ང༌། །་ང་ས་ང་གས་ས་རོ་ག་ད། །ས་པ་། རོ་ག་་ན་་ར་

པ་ན་ན་ང་འང་བ་ན་པོ་་ཚོགས་པ་ལས་འང་བ་ན་ནོ་ས་ར་བན་མོད་ང༌། ཤས་ར་རོ་

གག་ན་ས་པ་དོན་ས་ན་འང་བ་ན་པོ་ཕན་ན་གག་་འས་པ་་ཤས་་ང་་དབང་ས་རོ་

གག་་མ་ས་པ་་ཡང་་་་་ན། འ་ར་ས་དང་་ཤས་་བ་ལས་རོ་མངར་བ་དང༌། ་དང་ས་ཤས་

་བ་ལས་ར་བ་དང༌། ་དང་་ཤས་་བ་ལས་ལན་་དང༌། ་དང་ང་ཤས་་བ་ལས་ཁ་བ་དང༌། ་

དང་ང་ཤས་་བ་ལས་ཚ་བ་དང༌། ས་དང་ང་ཤས་་བ་ལས་བ་བ་། ་ར་ན་འང་བ་གས་གས་

ཤས་་བ་དབང་གས་ས་རོ་ག་པོ་་དག་སོ་སོར་ད་པར་ད་པ་ན་ནོ། ། 

 

༣ འང་བ་སོ་སོ་ཡོན་ཏན་དང་ལས་བན་པ། 



3 
 

ས་ན་་བན་ལ་འཇམ་མ་ལ་མ། །མང་ལ་བས་དང་ད་ད་ང་ནད་ལ། །་ན་་བལ་་

ལ་མ་ལ་མན། ། བན་ང་འཇམ་ལ་ད་ད་མས་ནད་ལ། །་ན་ཚ་ོ་མ་བ་ཡང་མ་

གཡོ། །ོད་ད་ན་ང་མདོག་ད་བད་ཀན་ལ། །ང་ན་ཡང་གཡོ་ང་བ་་ལ་མ། །་ང་

བད་དང་བ་ད་བད་མས་ལ། །ནམ་མཁའ་འང་བ་ན་ལ་ར་བ་། །ང་ོང་ཡངས་པ་

་འད་འས་ནད་ལ། །ས་པ་། འང་བ་་ལས་་་ཤས་་བ་བདག་ད་ཅན་་ན་་དག་ན་

ང༌། ཡོན་ཏན་དང་ལས་གས་་་ནས་ོན་ང༌། ་ཡང་འས་་་་དང་མངས་ན་་འང་བ་

ར་ན་་འང་བ་དང་འས་་གས་ཀ་ཡོན་ཏན་མས་ང་པ་་མ་་མས་ོན་ལ། ལས་མས་་མ་་

མས་གསལ་པོར་ོན་པ་ལས། ས་རང་བན་ཤས་་བ་ན་མས་་ཡོན་ཏན་། ་བན་ལ་འཇམ་

མ་ལ་མ་པ་དང་ན་ང་་ཤས་་བ་ན་ལ། ལས་་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་བན་ང་མང་ལ། ས་

བས་པ་དང་་མཐོང་བ་གག་་ད་པར་ད་ང་གཙོ་བོར་ང་་ནད་ལ་བ་ན་ནོ། །་བན་་་

རང་བན་ཤས་་བ་ན་་ཡོན་ཏན་། ་བལ་་ལ་མ་འཇམ་ལ་མན་པ་དང་ན་ང་རོ་ཤས་

་བ་ན་ལ། ལས་་ང་པ་ལ་སོགས་པ་བན་ང་གར་བ་དང༌། ས་འཇམ་ལ་ོགས་གག་་ད་པར་

ད་ང་གཙོ་བོར་མས་པ་ནད་ལ་བ་ན་ནོ། །་རང་བན་ཤས་་བ་ན་མས་་ཡོན་ཏན་་ཚ་

ོ་མ་བ་ཡང་མ་གཡོ་བ་དང་ན་ང་གགས་་ཤས་་བ་ན་ལ། ལས་་ས་་ོད་ད་པ་དང་ཁ་

ཟས་དང་ས་ངས་ལ་སོགས་ན་ང་མདོག་གསལ་བར་ད་ལ། གཙོ་བོར་བད་ཀན་་ནད་ལ་བ་ན་

ནོ། །ང་་རང་བན་ཤས་་བ་ན་མས་་ཡོན་ཏན་་ཡང་གཡོ་ང་བ་་ལ་མ་པ་དང་ན་ང་

ག་་ཤས་་བ་ན་ལ། ལས་་ས་་ང་བལ་བད་དང་ངས་མ་ལ་སོགས་པ་ས་ལ་བ་པར་

ད་ང་གཙོ་བོར་བད་མས་ན་པ་ནད་ལ་བ་ན་ནོ། །ནམ་མཁའ་་འང་བ་གཞན་བ་གས་བད་

པ་ན་ན་ལ་ར་ས་་མ་ཆད་པར་བ་པ་ན་མོད་། འོན་ང་་ད་རང་བན་ཤས་་བ་ན་

ཡང་མང་་ད་པས་ན་་ཡོན་ཏན་་ང་ོང་པ་དང་་ཤས་་བ་ན་ལ། ལས་་ཡངས་པ་ས་

འད་པར་ད་ང་ས་པ་གམ་ག་འས་པ་ལས་ང་བ་ནད་ལ་བ་ན་ནོ། །་ཡང་་ར་ལས། ་ལ་

ན་་ན་་འ། །ཕལ་ར་་དང་ང་ཤས་། །ས་་བ་ལ། ་ལ་ན་་གས་་མས་་ནང་ནས་

ན་་འ་ང་ོད་་་བ་ན་ོན་པར་ད་པ་་ཕལ་ར་ས་པ་མང་་་དང་ང་་ཤས་་བ་་་

དང་ང་་བདག་ད་ཅན་ན་ནོ། །འང་གང་་ར་ན་་འ་བས་་ན་པ་དང་ཡང་བས་ང་ན་པར་

ས་པར་འོ། །ར་་འ་བ་ཕལ་ར་། །ས་་ཡོན་ཏན་ཤས་་ན། །ས་་བ་ལ། ན་ར་་འ་
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ང་འོག་་་བས་འ་བར་ད་པ་ལ་ཅན་གང་ན་པ་་ ་ས་དང་་ཤས་་བ་ན་། ་གས་་

ས་་བ་དང་་གཞོམ་ོགས་་འ་བ་ན་པ་ར་རོ། །འོན་ང་་ཤོ་ལ་སོགས་པ་བ་ན་ཕལ་ར་

ཡང་་ང་ས་བད་པ་རོ་ཚ་བར་་འང་ང༌། ར་ད་ལ་སོགས་པ་བཤལ་ན་ཕལ་ར་ཡང་ས་

ས་བད་པ་རོ་མངར་བ་མ་མཐོང་ལ། ད་པར་་ག་ན་བཏང་བས་འ་བ་དང༌། འ་ན་ས་ག་

པའང་མང་་ང་བ་ར་བཤད་པ་འ་་་ན་ཙམ་་ཟད་དོ་་ན་བན་མོད། འོན་ང་བས་འར་ར་

བཏང་བ་རོ་ས་་ས་མན་པ་གར་གཞག་་དབང་་ས་པ་དང༌། ་ག་་ག་འས་པ་ན་

མས་་རོ་་ར་འག་ང་ས་པ་་མ་བན་་་ང་དང་ས་་ཡོན་ཏན་ཤས་་བ་ག་ལས་ནམ་

ཡང་མ་འདས་ང་དགས་བསལ་་ར་ད་ལ་སོགས་པ་འགའ་ག་བཤལ་ག་ན་མོང་་ན་ན་པ་

དོན་དང༌། བཤལ་ན་ས་གས་པ་། ག་ན་དས་་ཡོད་པ་མ་ན་ཡང་ས་་མ་བས་ང་འལ་

གས་མ་ང་བ་སོགས་་ན་ན་ནོ། །ར་ད་ག་ན་ལ་གཏོང་བ་་མཚན་མ་བལ་བ་་ལ་ན་་

བ་པ་ས་པ་ཡོད་པས་ན་ནད་ོང་ང་ག་པར་ད་པ་ན་པས་བཤལ་ན་ལ་གཏོང་བ་་འལ་ང་

གས་ལ་གཏོང་ས་་འལ་བ་ས་ད་དང་བཅས་པའོ། །  

༤ འང་བ་ན་་འར་ལ་བན་པ། 

་བས་དས་དང་ར་བ་དབང་ར་ལས། །ས་ང་ན་ན་་ཡང་ཡོད་མ་ན། །ན་འན་ན་་་

དང་ང་ན་། །ར་འ་ས་དང་་ལས་ང་བ་ར། བ་ན་ཕལ་ར་དང་པོ་རོ་ལས་འང༌། །ས་

པ་། མངར་བ་ལ་སོགས་པ་རོ་དང་ན་པ་ན་ན་ང་འང་བ་འས་པ་ལས་་ང༌། འང་བ་སོ་སོ་

བ་མས་ང་་བ་སོགས་་ཡོན་ཏན་དང་ན་པས་མང་བ་ལ་སོགས་པ་ད་ལས་ཅན་་ན་ན་པ་་བས་

ན་ན་དས་ན་པ་མས་དང༌། དས་ན་པ་བཙན་ག་ལ་སོགས་པ་མས་ང་གན་པོ་དང་བཅས་་

ཕན་ན་ར་བ་དབང་་ར་པ་ལས་ང་ན་་འར་བ་་ར་ས་ང་འ་ན་ན་མ་ན་པ་དས་པོ་

་ཡང་ཡོད་པ་མ་ན་། ཧ་ལ་ཧ་ལ་ལ་སོགས་པ་ག་ན་ང་ན་་བར་ས་ན་གཞན་མས་་ོས་

ང་་དས། ་་བས་ན་ས་་ོད་ནད་ལ་ང་ན་་གས་འན་པར་ད་པ་ན་མས་་འ་

ས་ལ་སོགས་པ་དབང་ས་་དང་ང་་ཡོན་ཏན་དང་ན་པ་ན་། ་གས་ཀའང་ན་་འ་བ་

རང་བན་་དས་པོ་ོབས་ས་བ་པ་ན་ལ། ་བན་་ར་ོགས་་གཞོལ་ང་འ་བ་་ས་དང་

་རང་བན་ལས་ང་བ་་ར་ན་ས་ནད་ལ་ང་ས་པ་བ་བ་ན་ཨ་་ར་མ་ང་་མ་ལ་

སོགས་པ་ཕལ་ར་་བ་ས་ལ་སོགས་པ་དབང་ས་རོ་ག་་དང་པོ་མངར་བ་རོ་ལས་ང་བ་ན་ནོ། ། 
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༢ རོ་ད་བ་བན་པ། 

རོ་་མངར་ར་ལན་་ཁ་ཚ་བ། །་མ་བན་་འཚོ་ད་ོབས་ན་ན། །ས་པ་། ན་་རོ་ལ་

ད་ན་་ག་། མངར་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། ལན་་བ་དང༌། ཁ་བ་དང༌། ཚ་བ་དང༌། བ་བའོ། །་

ལས་འོས་ནས་རོ་ོར་་བ་་བན་སོགས་མང་་འང་ང་ན་་མ་པ་ངས་ད་པ་ན་ང༌། 

ག་པོ་འར་འ་བས་་ལས་མང་་དས་ང༌། འང་བ་ས་བད་པར་ན་མན་ང་རོ་གག་དང་་

ལ་སོགས་པར་་འ་བ་ར་ངས་ས་ང་བ་ལ། ་བན་་་ཡོན་ཏན་་དབང་ས་མངར་བ་

སོགས་་མ་་་བ་བན་་ཁམས་འཚོ་བར་ད་པ་ོབས་ང་་མ་་མ་མས་་བ་དང་ན་པ་ན་

པས་་མ་ཡང་བ།  

༣ རོ་་བོ་བན་པ། 

་བོ་་ལ་གསལ་བས་རོ་ས་། །་ཡང་མངར་བ་རོ་་ངས་པ་། །ཁ་ལ་ཆགས་ང་མ་པས་ད་

པ་། །ར་བ་སོ་བ་བན་ད་ཁ་་འཛག །ལན་་ག་ན་ཚ་ང་མལ་མ་འ། །ཁ་བ་ཁ་་་ོང་་

ག་ོག །ཚ་བ་ཁ་་བག་ང་ག་་འཛག །བ་བ་་ན་ལ་ཆགས་བ་མ་ད། །ས་པ་། འང་

བ་་བདག་ད་ཅན་་ས་རགས་པ་ན་ས་གས་པ་མས་ལ་བན་ང་གནས་པ་རོ་་བོ་་གང་

་ན། ་དབང་པོ་དང་ད་པ་་་ལ་་ག་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་འར་བས་ན་རོ་ས་འོ། །་

ཡང་མ་པ་ག་ལས། མངར་བ་རོ་་་དང་ད་ང་ངས་པ་་ན་ཁ་ལ་ན་ང་་ཆགས་ང་མ་

པས་ར་ཡང་ད་པ་ད་པར་ད་པ་་ད་ན་ང་ར་བ་་ཟོས་པ་་སོ་བ་ང་བན་་ཆ་ཤས་ཕལ་

ར་ད་པ་དང་ཁ་་འཛག་པར་ད་པ་དག་ན་ལ། ལན་་་་དང་ག་པ་ན་ཚ་ང་མལ་མ་འ་བར་

ད་པ་ད་དང༌། ཁ་བ་་གང་དག་ཁ་་མ་མས་ོང་ང་་ག་ོག་པར་ད་པ་དག་དང༌། ས་ཚ་བ་

དག་་ཟོས་མ་ཐག་་ཁ་་བག་ང་ག་་ལ་སོགས་པ་འཛག་པར་ད་པ་དང༌། བ་བ་་ཟོས་པས་་

ན་ལ་ན་ང་་ཆགས་ང་མངར་བས་བ་པ་མ་ད་པ་གང་ན་པ་མས་སོ། ། 

༤ རོ་་ཚན་བན་པ། 

རོ་ག་སོ་སོ་ན་་་བན་པ། །ས་པ་། མངར་བ་ལ་སོགས་པ་རོ་ག་སོ་སོར་བན་པ་ན་མས་

་་ཚན་བན་པ་ལ་རོ་མངར་བ་་ཚན་དང་། ར་བ་། ལན་་། ཁ་བ་། ཚ་བ་། བ་

བ་་ཚན་བཅས་ག་དང་། ཞར་ང་དོན་བ་བ་དང་བན་ནོ། ། 

༡ རོ་མངར་བ་་ཚན་བན་པ། 
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ང་མངར་ན་འམ་ར་མ་་གང་དང༌། །དོང་ག་ར་མ་་ང་་བ་དང༌། །ཀ་ར་་རམ་ང་དང་ཤ་

མར་སོགས། །་དང་་འ་མངར་བ་ན་་ན། །ས་པ་། རོ་ག་པོ་སོ་སོ་ན་མས་་་ཚན་

བན་པ་་འ་་། ང་མངར་དང༌། ན་འམ་དང༌། ར་མ་དང༌། ་གང་དང༌། དོང་ག་དང༌། ར་

མ་དང༌། ་ང་པ་དང༌། ་བ་དང༌། ཀ་ར་དང༌། ་རམ་དང༌། ང་དང༌། ཤ་དང་མར་ལ་སོགས་པ་

མས་དང༌། གཞན་ཡང་རོ་་དང་་འ་བ་་ད་ག་ཡོད་པ་ན་ང་མངར་བ་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༢ རོ་ར་བ་་ཚན་བན་པ། 

་འ་ར་་བ་ཡབ་་་ར། །་ག་ད་ག་ཞོ་དར་ཆང་དང་བས། །་དང་་འ་ལ་སོགས་ར་བ་

། །ས་པ་། ་འ་དང༌། ར་་དང༌། ་ཡབ་དང༌། ་་ར་དང༌། ་ག་་་་དང༌། ད་ག་

དང༌། ཞོ་དང༌། དར་བ་དང༌། ཆང་དང་བས་་ར་མཁར་བས་འོ་མ་བས་པར་བད། མས་པས་ཟན་

ར་འལ་ད་ཟན་ཆང་ལངས་པ་ས་པར་བད། གཞན་ང་མ་བས་པར་བད་པ་སོགས་་ཚོགས་ང་

འ་་གཡོར་པོ་ོགས་ལ་ད་་ཞོ་་མར་བས་ས་ཡོངས་གས་ན་འག་པར་མ་ཟད་དཔལ་ཁང་

ལོ་་བས་ངག་ན་། ཞོ་བས་བ་མོ་ར་་ས། །ས་ཞོ་་མ་རང་རོ་དང་མན་ད་ས་པ་དབང་

སོགས་ནས་འཐད་པ་་དང་གཞན་ཡང་་དང་་འ་བ་ལ་སོགས་པ་ན་ང་ར་བ་ན་་་ཚན་ན་

ནོ། ། 

༣ རོ་ལན་་་ཚན་བན་པ། 

མ་་་་་ང་་དང་། །་་ཁ་་་དང་ཙབས་་། །་་་་མ་་ཐལ་་དང༌། །ང་ཚ་ཡ་

བཀྵ་ར་ལ་ཏོག་མས། །་དང་་འ་ལ་སོགས་ལན་་། །ས་པ་། མ་་དང་་་དང་་ང་་

དང་་ར་་དང་ཁ་་་དང་ཙབས་་་དང་་་དང་་་དང་མ་་དང་ཐལ་་དང་ང་་དང་ཡ་བཀྵ་ར་

དང་ལ་ཏོག་མས་དང་རོ་་དང་་འ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་་ད་ག་མཚོན་པ་མས་་ལན་་

་ཚན་ན་ནོ། ། 

༤ རོ་ཁ་བ་་ཚན་བན་པ། 

མ་པ་ག་ཏ་བོང་ང་དཀར་པོ་དང༌། །ཧོང་ན་གར་་་ཏོག་ག་མོ་ང༌། །་་མས་པ་ར་པ་བ་ཤ་

ཀ །ག་ན་་་་སོན་ལ་སོགས་པ། །་དང་་འ་ཁ་བ་ན་་ན། །ས་པ་། མ་པ་དང་ག་

ཏ་དང་བོང་ང་དཀར་པོ་དང་ཧོང་ན་དང་གར་་་ཏོག་དང་ག་མོ་ང་དང་་་དང་མས་པ་ན་དང་
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ར་པ་དང་བ་ཤ་ཀ་དང་ག་ན་དང་་་དང་་ན་པ་ལ་སོགས་པ་་དང་་འ་བ་ན་་ད་ག་ཡོད་

པ་མས་་ཁ་བ་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༥ རོ་ཚ་བ་་ཚན་བན་པ། 

ན་་ཤམ་དང་བཅའ་་་་ང༌། །་གར་ང་ན་བ་ཀ་་ཚ་བ། །་བ་བཙོང་དང་ག་་ལ་སོགས་

པ། །་དང་་འ་ཚ་བ་ན་་ན། །ས་པ་། ན་་ཤམ་དང་བཅའ་་དང་་་ང་དང་་གར་

དང་ང་ན་དང་བ་ཀ་དང་་ཚ་དང་་བ་དང་བཙོང་དང་ག་་ལ་སོགས་པ་་དང་་འ་བ་ན་རོ་ཚ་

བ་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༦ རོ་བ་བ་་ཚན་བན་པ། 

ཙན་དན་ཨ་་ར་དང་བ་་ར། །ལ་ག་ར་ག་དང་མོན་ཆ་ར། །འོམ་་ལ་སོགས་་འ་བ་བ་

། །ས་པ་། ཙན་དཀར་དམར་དང་ཨ་་ར་དང་བ་་ར་དང༌། ལ་ན་པོ་དང༌། ་ག་ར་དང༌། 

ག་དང༌། མོན་ཆ་ར་དང༌། འོམ་་ལ་སོགས་པ་་དང་འ་བ་གཞན་མས་དང་བཅས་་བ་བ་་ཚན་

ན་ནོ། ། 

༧ དོན་བ་བ། 

ག་ར་་མ་་ལ་སོགས་པ་། །ན་པ་རོ་མས་་ལས་བས་་དད། །ས་པ་། ་ར་ང་པ་

་ཚན་མས་་ག་དས་བན་ད་ལས་མ་ོགས་པར་་བ་ར་ད་ང༌། འ་བས་་་ར་སོགས་

་ཡང་ན་ང་མས་ད་སརོ་བཞག་པ་སོགས་ས་ོགས་པར་་ན་་དཀའ་བས་བཏང་མས་་བཞག་

པ་ན་ནོ། ཁ་བ་ཁ་བ་ཚ་བ་བ་བ་་རོ་བ་དང་ན་པ་ག་ར་དང༌། ར་བ་མངར་བ་བ་བ་གམ་

དང་ན་པ་་མ་་དང་ལ་སོགས་པ་ས་མངར་ར་ཁ་བ་གམ་དང་ན་པ་ཆང་ལ་སོགས་པ་ན་རོ་

གས་ནས་ག་་བར་་ན་པ་འམ། ་ལས་ང་ན་་མང་བར་ན་པ་རོ་མས་་ང་པ་རོ་་

མས་ལས་ག་པས་བས་་བ་་དད་པར་་བ་ན་། མཐའ་དག་པ་ན་ང་འར་བཤད་པར་་བ་

མ་ན་ནོ། ། 

༥ རོ་ལས་བན་པ། 

་ལ་ཡང་ར་བན་པ་དང་། ད་པར་་ལས། མདོར་བས་དགས་བསལ་་ལས་བན་པ་དང་མ་པ་

གམ་མོ། །དང་པོ་།  
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ནད་གང་ལ་བ་རོ་་ལས་བན་པ། །མངར་ར་ལན་་ཚ་བས་ང་འམས་ང༌། །ཁ་དང་མངར་དང་བ་

བས་མས་པ་ལ། །ཚ་ར་ལན་ས་བད་ཀན་ལ་བར་ད། །ས་པ་། ང་ལ་སོགས་པ་ནད་གང་

ན་པ་་མས་ལ་བར་ད་པ་ན་་རོ་ད་ལས་བན་པར་་། ་ཡང་རོ་མངར་བ་དང་ར་བ་

དང་ལན་་བ་དང་ཚ་བ་བས་ང་འམས་ང༌། ་བན་་ཁ་བ་དང་མངར་བ་དང་བ་བ་གམ་ས་

མས་པ་ལ་བར་ད་ལ། ཚ་བ་དང་ར་བ་དང་ལན་་གམ་ས་བད་ཀན་ལ་བར་ད་པ་ན་ནོ། ། 

༢ ད་པར་་ལས་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་མངར་བ་ལས་དང་བན་གས་པ་ན། ར་བ་དང་། ལན་་བ། ཁ་བ། ཚ་བ། བ་བ་

ལས་དང་བན་གས་པ་ན་བན་པ་བཅས་ག་ །དང་པོ་། ད་པར་མངར་བས་འོད་ང་ངས་

ོབས་ད། །ས་ས་མ་པོ་་བ་་ལ་ཕན། །ས་བས་་འོར་མདངས་བ་དབང་པོ་གསལ། །་

ང་འཚོ་ད་ག་དང་ང་མས་ལ། །བན་གས་བད་ཀན་ལ་ད་་ོད་འ། །ས་ོམ་གན་

ནད་་བ་ན་་ད། །ས་པ་། རོ་མས་་ད་ལས་སོ་སོར་བཤད་པ་ལས་ད་པར་་མངར་བ་ད་

ལས་་ཁམས་ལ་ག་པར་་འོད་ང་ས་ངས་དང་ོབས་ད་པར་ད་པ་དང༌། ས་པ་དང་ས་པ་དང་

ཤ་མ་པོ་དང་་བ་འགགས་པ་དང་་ོལ་་ནད་མས་ལ་ཕན་ང་བགས་པ་དང༌། ས་བས་པར་ད་

པ་དང༌། ་འོར་ང་ར་་འཚོ་བར་ད་པ་དང༌། ས་་མདངས་དང་་དང་དབང་པོ་མས་གསལ་བར་

ད་པ་དང༌། ་བན་་་ང་ང་ས་འཚོ་བར་ད་པ་དང༌། ག་ལས་ར་པ་ནད་དང་ང་དང་མས་

པ་ལ་བར་ད་པ་ན་ལ། ཡང་མངར་བ་་ད་ཧ་ཅང་བན་གས་ན་བད་ཀན་དང་ལ་་ད་ང་་ོད་

འ་བ་དང༌། ས་་ཤ་ག་པོ་ོམ་པོར་ད་པ་དང༌། གན་ནད་དང་་བ་དང་ན་་ལ་སོགས་པ་ནད་

ད་པར་ད་པ་ན་ནོ། ། 

༢ རོ་ར་བ་ལས་དང་བན་གས་པ་ན། 

ར་བས་ོད་ད་་ག་འད་པ་དང༌། །མ་འལ་གད་ད་འ་ང་ག་པ་ལ། །ང་འགགས་་ང་

བན་གས་ག་མས་ད། །ས་ོད་རབ་བ་མ་འར་་བ་འོར། །་དབལ་གཡན་པ་ཐོར་་མ་

མས་ད། །ས་པ་། རོ་ར་བས་་ས་་ོད་ད་ང་་ག་འད་པར་ད་པ་དང༌། ད་མ་པར་

ད་པ་དང༌། ཁ་ཟས་འལ་ང་་བར་ད་པ་དང༌། བད་ཀན་ལ་སོགས་པ་གད་པར་ད་པ་དང༌། ཟས་

འ་བར་ད་ང་ན་པར་ད་པ་དང༌། ས་ལ་བས་ན་ག་པ་ལ་བར་ད་པ་དང༌། ང་འགགས་ནས་

འལ་བར་ད་པ་དག་བ་བར་་ང་འང་བར་ད་པ་དང༌། ཡང་ར་པ་་ད་ཧ་ཅང་བན་གས་པར་



9 
 

ར་ན་ག་དང་མས་པ་ད་པར་ད་ང་ས་ོད་པ་་མང་བ་ལས་ོག་པར་ད་པ་དང༌། ག་་རབ་

བ་དང་མ་འར་དང་་བ་དང་འོར་དང་་དབལ་དང་གཡན་པ་དང་ཐོར་་དང་མ་དད་དང་མས་་

ནད་མས་བད་པར་འར་རོ། ། 

༣ རོ་ལན་་བ་ལས་དང་བན་གས་པ་ན། 

ལན་ས་་འལ་འགགས་པ་འན་པ་དང༌། །གས་ས་ལ་དང་ོད་ད་་ག་འད། །བན་གས་་

འ་་དཀར་གར་མ་མང༌། །ོབས་འ་མ་མ་་དབལ་ག་མས་ད། །ས་པ་། ལན་་རོས་

་ས་་བར་ངས་ང་འར་་ས་པར་འན་པ་དང༌། བཤང་བ་དང་ང་འལ་བ་དང་་བས་མས་

འགགས་པ་འན་པར་ད་པ་དང༌། བོས་པ་གས་ས་ལ་འན་པ་དང་་ོད་ད་ང་་ག་འད་

པར་ད་པ་དང༌། ་ཡང་མང་་བན་ང་ད་གས་ན་་དང་བ་་འ་ང་་དཀར་དང་གར་མ་མང་་

འལ་བར་ད་པ་དང༌། ས་་ངས་ོབས་མས་འ་ང་མ་དད་དང་མ་དང་་དབལ་དང་ག་དང་

མས་པ་ནད་ལ་སོགས་པ་ད་པར་ད་དོ། ། 

༤ རོ་ཁ་བ་ལས་དང་བན་གས་པ་ན། 

ཁ་བས་་ག་འས་དང་ན་མ་ག །མ་དང་བལ་དང་མས་ོན་མས་པ་འམས། །འལ་དང་ལ་

ཞག་ང་མར་བཤང་ག་མ། །ད་གངས་་མ་ནད་དང་ད་འགགས་ལ། །བན་གས་ངས་

འཛད་ང་དང་བད་ཀན་ད། །ས་པ་། རོ་ཁ་བས་་་ག་འས་པ་དང་ན་་ནད་དང་མ་དད་དང་

ག་དང་མ་དང་ན་ད་་བལ་པ་དང་མས་ནད་དང་ོན་པ་་ག་པ་དང་མས་པ་མས་འམས་

པར་ད་ང་འལ་བ་དང་ལ་དང་ཞག་དང་ང་མར་དང་བཤང་ག་ལ་སོགས་པ་མ་པར་ད་པ་དང༌། 

ད་གངས་པར་ད་ང་་མ་ནད་དང་ད་འགགས་པ་ལ་བ་དང༌། ཧ་ཅང་བན་གས་ན་ས་ངས་

འཛད་ང་ང་དང་བད་ཀན་ད་པ་སོགས་ད་དོ། ། 

༥ རོ་ཚ་བ་ལས་དང་བན་གས་པ་ན། 

ཚ་བས་ག་ནད་གག་པ་མ་འོར་ལ། །་འག་ོད་ད་འ་ད་་ག་འད། །ལ་དང་འལ་བག་མ་

ོང་་བས་འད། །བན་གས་་བ་ོབས་ཟད་ས་འམས་འདར། །བལ་ང་ད་པ་བ་སོགས་

ན་བར་ད། །ས་པ་། རོ་ཚ་བས་་ག་མ་ནད་དང་གག་པ་དང་མ་དང་འོར་ལ་སོགས་པ་ལ་ང་་

འག་པ་དང་ོད་ད་པ་དང་ཁ་ཟས་འ་བར་ད་པ་དང༌། ་ག་འད་པ་དང་ལ་དང་འལ་བག་མ་པ་

དང༌། ར་་ོང་ང་་བས་འད་པར་ད་པ་ན་ལ། ར་བན་གས་ན་་བ་དང་ས་ོབས་ཟད་
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ནས། ས་འམས་ང་འདར་བ་དང༌། བལ་བར་ད་ང་ད་པ་དང་རོ་བ་ལ་སོགས་པ་ན་བར་ད་པ་

སོགས་ན་ནོ། ། 

༦ རོ་བ་བ་ལས་དང་བན་གས་པ་ན། 

བ་བས་ག་མས་ལ་དང་འལ་བག་མ། །་འཚོ་ལ་དང་གས་མདོག་ངས་པར་ད། །བན་

གས་་བས་འལ་དང་བཤང་བ་། །ོ་ོ་ང་ནད་མ་དང་་་འགག །ས་པ་། ་ཡང་རོ་བ་

བས་་ག་མས་དང༌། ལ་་དང་འལ་བག་མ་པ་དང༌། ་འཚོ་ང་ལ་དང་པགས་པ་མདོག་

ངས་པར་ད་ལ་ན་་བན་གས་ན་་བས་འལ་བ་དང་བཤང་བ་་བ་དང་ོ་བ་ོས་པ་དང་ང་་

ནད་མས་ད་ང་ངས་མ་ལ་སོགས་མ་པ་དང་་་འགག་པར་ད་པ་ན་ནོ། ། 

༣ རོ་་ལས་མདོར་བས་་བན་པ། 

མདོར་བས་མངར་བ་རོ་ས་ང་མས་ལ། །ནས་ང་མ་ས་ཤ་མས་མ་གཏོགས་པ། །ཕལ་ར་

བད་ཀན་ད་པར་ད་ན་ཡང༌། །གཡག་ད་ཉ་ག་ཤ་དང་ང་་ཕན། །ར་བས་བད་ཀན་ལ་ད་

མས་ད་ང༌། །་ར་ར་ས་ག་མས་ཚ་བ་ལ། །ལན་ས་ང་དང་བད་ཀན་ལ་ད་ང༌། །་

ང་མ་ཚ་མ་གཏོགས་མས་པ་ད། །ཧ་ཅང་ཐལ་གས་་བས་བད་ཀན་ད། །ཁ་བས་མས་ལ་བད་

ང་ད་ན་ཡང༌། །ཀ་ར་དང་་ས་བད་ང་ལ། །ཚ་བས་ང་དང་བད་ཀན་ལ་ད་ལ། །ག་་་་

ང་ན་མས་པ་ད། །ཧ་ཅང་ཐལ་གས་ཡང་བ་ང་ཡང་ད། །བ་བས་མས་ལ་ཨ་་བ་་

ར། །མ་གཏོགས་ཕལ་ར་བད་ང་གས་ལ་གནོད། །ས་པ་། ང་་བཤད་པ་་མས་་དོན་མདོར་

ལ་ས་བས་ནས་འཆད་ན་འ་་། མངར་བ་རོ་ཕལ་ར་ས་ང་མས་གས་ལ་བར་ད་མོད་

ང་ནད་ང་པ་དང་མ་ས་ལ་གནས་པ་ོག་ཆགས་་ཤ་ལ་སོགས་པ་མས་འགའ་ག་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་

ཕལ་ར་ས་བད་ཀན་ད་པར་ད་པ་ན་ན་ཡང༌། མངར་བ་རོ་དང་ན་པ་གཡག་ད་་ང་འོང་་

ཤ་དང་ཉ་ཤ་དང་ག་ཤ་དང་ང་་མས་་འང་བ་ན་བས་དང་་བོ་ས་པས་བད་ཀན་ལ་ག་པར་

་ཕན་པ་ན་ལ། ་བན་་ར་བས་བད་ཀན་དང་ང་གས་ལ་ང་མས་པ་ད་པར་ད་པ་ན་

མོད་ང༌། ་་རས་་ན་ོབས་་བོ་ས་པས་ག་མས་དང་ཚ་བ་ནད་ལ་ང༌། ལན་་ཕལ་ར་

ས་ང་དང་བད་ཀན་ལ་བར་ད་ང་་ང་་དང་མ་་གས་་ས་ས་མངར་བས་རོ་བན་་་

གནོད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་མས་ས་མས་པ་ད་པར་ད་པ་དང༌། ་གས་ང་ཧ་ཅང་ཐལ་གས་ན་

ས་པ་་བས་བད་ཀན་ད་པར་ད་པ་དང༌། ཁ་བ་ཕལ་ར་ས་མས་པ་ལ་ང་བད་ང་ད་པར་
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བཤད་མོད་ནའང་་བོ་ས་པ་ོ་བ་དང་ན་ོབས་་ཀར་དང་་ས་གས་ས་བད་ང་ལ་བར་ད་

པ་དང༌། ་བན་་ཚ་བས་་ང་དང་བད་ཀན་ལ་བར་ད་ལ། ་ནང་ནས་ག་་དང་་་ང་

གས་ཀ་་ས་ས་ཁ་བ་དང་ག་་་བོ་ས་པ་ཡོད་པ་གས་མ་ན་པ་གཞན་མས་ས་མས་པ་

ད་པར་ད་པ་དང༌། ཚ་བ་འང་ཧ་ཅང་ཐལ་གས་ན་ས་པ་ཡང་བ་དང་ན་པས་ང་ཡང་ང་ཟད་ད་

པར་ད་པ་དང༌། བ་བས་་མས་པ་ལ་ང་་ནང་ནས་ཨ་་ར་དང་བ་་ར་གས་་བོ་ས་པས་མ་

གཏོགས་པ་ཕལ་ར་་བད་ང་གས་ལ་གནོད་པར་ད་པ་ན་ནོ། ། 

གས་པ། ་ས་བན་པ། 

་ས་བན་པ་ལ་ཡང་་ར་་བ་རོ་བན་པ་དང། ་ས་་ས་པ་བན་པའོ། །དང་པོ་། ་ས་ཕོ་

བ་་དང་ད་པ་། །བད་མས་ང་ས་མ་པར་་བ་ལས། །མངར་དང་ལན་་་ས་མངར་བར་

། །ར་བ་རོ་མངས་ཁ་ཚ་བ་གམ་ཁ། །ས་པ་། ང་ཟད་དགས་ས་བསལ་བ་ན་་་ས་

། ན་ཟོས་པ་མས་ཕོ་བ་་གམ་པོ་དང་ད་པ་་་ལས་བད་ཀན་ག་ད་དང༌། མས་པ་འ་

ད་དང༌། ང་་མཉམ་གམ་པོ་་དག་ས་མ་པར་་བ་ལས་ས་ལའང་འ་ར་འང་། ན་རོ་

མངར་བ་དང་ལན་་ཤས་་བ་ཟོས་པ་་ས་་རང་རང་་་དང་ས་་མན་པ་གནས་་ད་པར་

ས་ཐོག་མ་བས་་མངར་བར་་ང༌། ་བན་་རོ་ར་བ་བར་་ས་་རོ་དང་མངས་པ་ར་བར་

འ་ལ། རོ་ཁ་ཚ་བ་གམ་་གནས་བས་ཐ་མར་བབ་པ་་ཁ་བར་་བ་ན་ནོ། །  

 

༢ ་ས་་ས་པ་བན་པ། 

ས་པ་གམ་པོ་གས་གས་་ས་ལ། །ས་གངས་སོ། །ས་པ་། ས་ན་ས་པ་གམ་པོ་་ས་

མངར་བས་་ང་མས་ལ། ར་བས་བད་ང་གས་ལ། ཁ་བས་བད་མས་གས་་གས་གས་་

ས་་ས་ལ་བར་ད་དོ་ས་པ་འ་་་ས་་ལས་ད་པ་དབང་་ས་ནས་གངས་སོ། །འ་ལ་

དགག་བ་དང་མ་གཞག་་ོས་བཤད་ས་པར་ཡོད་ང་་ཙམ་མོ། ། 

་མཚན་བན་པ། 

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

་ས་བན་པ་་་བ་ད་པའོ།།     །། 

་་་པ། ན་་ས་པ་བན་པ། 
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༄༅།   །ན་་ས་པ་བན་པ་་དོན་འལ་བ་ལ། ཉན་པར་གདམས་ང་མཚམས་ར་བ་དང་། 

གང་དོན་དས་བཤད་པ། ་མཚན་བན་པ་དང་གམ་མོ། །དང་པོ་། ་ནས་ཡང་ང་ོང་ག་

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

བཤད་ན་པ་ས་ཐོག་་མ་ཐག་་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་ས་གདམས་སོ། ། 

གང་དོན་དས་བཤད་པ། 

་ལ་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ན་་ས་པ་རོ་ས་་བོ་གས། །་དང་

་ག་ས་་གངས་པ་ན། །ས་པ་། འ་ར་ན་མས་་ས་པ་བཤད་པ་་ལའང་རོ་དབང་་

ས་པ་ས་པ་དང་ས་རང་རང་་་བོ་དབང་་ད་པ་ས་པ་གས་། ང་་མ་ངས་ས་པ་

ར་བཤད་པ་དང༌། ་ག་་བཤད་པ་ས་་་བར་ཡང་གངས་པ་ན་ནོ། ། 

དང་པོ། ན་་རོ་ས་བཤད་པ། 

དང་པོ་ས་ོབས་ཡོན་ཏན་གམ་་བཤད། །ས་པ་། ས་པ་ལ་་་ག་གས་་དང་པོ་ར་བཤད་པ་

དང༌། རོ་དབང་་ས་པ་ས་པ་བཤད་པ་་ལའང་ནང་གས་་ས་པ་་དང་་ག་ོབས་དང་ཡོན་

ཏན་གམ་་བཤད་པར་འོ། ། 

 

༡ ས་པ་ར་བཤད་པ། 

ས་པ་་མ་བལ་དང་ལ་བ་དང༌། །ཡང་བ་ཚ་དང་ོ་བ་མ་པ་བད། །དང་པོ་བ་པོས་ང་དང་

མས་པ་ལ། །འོག་མ་བ་ས་བད་ཀན་ལ་བར་ད། །ཡང་བ་བལ་བ་གམ་ས་ང་ད་

ང་། །ཚ་ོ་མ་པ་གམ་ས་མས་པ་ད། །་མ་བལ་ལ་བ་ས་བད་ཀན་ད། །ཡོན་ཏན་མ་

ས་ང་པོར་ར་པ་དང༌། །ས་པ་ད་པར་ན་པས་མ་ས་བད། །ས་པ་། ན་་ས་ོབས་

ཡོན་ཏན་གམ་་ནང་ཚན་ས་པ་ས་་བ་་་བ་དང་མ་པ་དང་བལ་བ་དང་ལ་བ་་་བ་ས་པ་

བ་དང༌། ་ལས་་ོག་པ་ཡང་བ་དང་བ་པ་དང་ཚ་བ་དང་ོ་བ་་མ་པ་བད་དོ། །་ནང་ནས་དང་

པོ་ས་པ་་མ་བལ་ལ་བ་པོས་མ་པ་བན་་་མ་གས་ས་ང་དང༌། བལ་ལ་གས་

ས་མས་པ་ལ་བ་ན་ལ། འོག་མ་ཡང་བ་ཚ་ོ་བས་བད་ཀན་ལ་བར་ད་དོ། །་བན་་ཡང་

བ་བལ་བ་ས་པ་གམ་ས་ང་ད་ང༌། ཚ་ོ་མ་པ་གམ་ས་མས་པ་ད་པར་ད་ལ། ་
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བ་མ་པ་བལ་བ་ལ་བ་བས་བད་ཀན་ད་པར་ད་པ་ན་ནོ། །་་བས་ན་འཆད་འར་་ཡོན་ཏན་མ་

ས་པ་ན་་ང་པོར་ར་པ་དང༌། གཞན་ལས་ལ་་ང་བ་ས་པ་ད་པར་དང་ན་པ་ད་་

དབང་ས་ང་་མ་ངས་མ་ས་འག་ན་དང་བན་བས་གས་པར་ས་པ་ས་ག་པར་བད་པ་

བན་ནོ། ། 

༢ ན་་ོབས་བཤད་པ། 

གངས་ཅན་འགས་ད་་་ོབས་ཅན་ལས། །བལ་ོད་ལ་་ང་བས་ོབས་ས་། །་ལ་ཚ་བས་

ང་བ་ནད་མས་ལ། །བལ་བས་ཚ་བ་ནད་མས་ལ་བར་ད། །ས་པ་། གངས་ཅན་ས་་བ་

བས་་དང༌། འགས་ད་ས་པ་གདགས་་་་གས་་མ་བན་་་མ་་་བ་ོབས་བལ་བ་

དང༌། ་མ་་་མ་ོབས་ོད་་རང་བན་ཅན་་གནས་པ་ལས་་གས་་རང་རང་་ས་པ་དང་

མངས་པ་ན་ས་ང༌། མ་ག་སོགས་རང་རང་དང་མངས་པ་མས་བལ་ོད་་ོབས་ལ་་

ང་བ་དང་ན་པ་ན་པས་ན་ོབས་ས་་བ་ང་ཐོབ་བོ། །་དག་ལ་སོགས་པ་ཚ་བ་ོབས་དང་ན་

པ་ན་མས་ས་ང་བ་ནད་མས་ལ་བར་ད་ང༌། བལ་བ་ོབས་དང་ན་པ་ན་མས་

ས་་ཚ་བ་ནད་མས་ལ་བར་ད་པ་ན་ནོ། ། 

 

 

༣ ཡོན་ཏན་བཤད་པ། 

་ལ་ཡོན་ཏན་དས་བཤད་པ་དང་། རོ་ད་པར་བཤད་པ་གས་ལས། དང་པོ་། ཡོན་ཏན་འཇམ་དང་་

ོ་མ་དང་བན། །ང་དང་ལ་བ་བལ་མན་་དང་མ། །་དང་ཚ་བ་ཡང་དང་ོ་བ་གཡོ། །བ་

དང་བན་ས་མཚན་ད་་་འམས། །་ར་ཡོན་ཏན་ས་་བཤད་པ་ན། །ས་པ་། ནད་་

མཚན་ད་་་འམས་པ་ཡོན་ཏན་་བ་པ་ལས་ོག་པ་འཇམ་པ་དང༌། ཡང་བ་ལས་ོག་པ་་བ་

དང༌། ང་བ་ལས་ོག་པ་ོ་བ་དང་་བ་ས་་བ་ལས་ོག་པ་མ་པ་དང༌། གཡོ་བ་ལས་ོག་པ་

བན་པ་དང༌། མ་ལ་ོ་བ་ལས་ོག་པ་ང་བ་དང༌། ོ་བ་ལས་ོག་པ་ལ་བ་དང༌། ཚ་བ་ལས་ོག་

པ་བལ་བ་དང༌། ་བ་ལས་ོག་པ་མན་པ་དང༌། ་མནམ་བན་གར་བ་ལས་ོག་པ་་བ་དང༌། 

གར་བའམ་་བ་དང་འ་བ་ལས་ོག་པ་མ་པ་དང༌། མ་པ་ལས་ོག་པ་་བ་དང༌། བལ་བ་ལས་

ོག་པ་ཚ་བ་དང༌། ་བ་ལས་ོག་པ་ཡང་བ་དང༌། ལ་བ་ལས་ོག་པ་ོ་བ་དང༌། འཇམ་པ་དང་འར་
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བག་ལས་ོག་པ་བ་པ་དང༌། བན་པ་ལས་་ོག་པ་གཡོ་བ་་བ་དང་ཉག་མ་བན་པོ་འ་ད་ས་

ང་ནད་་མཚན་ད་། ང་ལ་བ་ཡང་ང་་་གཡོ་ག མས་པར་མ་ོ་ཚ་ཡང་་མནམ་འ་

གར་བན་པོ་བད་ཀན་ལ་མ་བལ་་ལ་འཇམ་བན་འར་བག་ཅན་བན་་་་པོ་ང་མས་་

ཡང་བ་གས་ལ་གན་པོ་་བ་གག བད་མས་་མ་པ་གས་ལ་གན་པོ་་བ་བད་ཀན་་འཇམ་པ་

འར་བག་གས་ལ་གན་པོ་བ་པ་མས་ས་འམས་པ་་ར་ན་་ཡོན་ཏན་བ་བན་ས་་ོད་

པ་དང་ལ་བ་ད་འར་གས་པར་བཤད་པ་ན་ནོ། ། 

༢ རོ་ད་པར་བཤད་པ། 

་ལ་ས་ོབས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རོ་ལ་བན་པ་ལ་དང་། རོ་སོགས་་མན་པ་་མཚན། རོ་ས་

་ས་མན་དས་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་། ་དག་ཕལ་ར་རོ་ལས་ས་འང་། །རོ་་ས་སོགས་

མས་ལ་བན་པ་ར། །་མ་ལ་སོགས་་ལས་འང་བ་ན། ། ལན་་བ་མངར་མ་གམ་མ་

བན་། །་བན་ལན་་ར་མངར་མ་པ་ན། །བ་ཁ་མངར་བལ་ཁ་བ་མངར་བ་ལ། །ར་ཚ་

ཁ་བ་མ་གམ་ཡང་ལ་བ། །ཚ་ར་ལན་་མ་གམ་ཚ་ལ་ོ། །ས་པ་། ང་་བཤད་མ་ཐག་པ་

ས་པ་བད་ོབས་གས་་ཡོན་ཏན་བ་བན་པོ་་དག་ཕལ་ར་་རོ་མངར་ར་ལན་་ཁ་ཚ་བ་བ་་

ག་ལས་ས་་འང་བ་ན་། རོ་་་ས་་ལ་སོགས་པ་འང་བ་མས་ལ་བན་ནས་ང་བ་་ར་

ན་་མ་བལ་ལ་ལ་སོགས་པ་ས་པ་ཐམས་ཅད་ར་ོག་པོ་་ལས་འང་བ་ན་པས་ལན་་དང་བ་བ་

དང་མངར་བ་མ་གམ་་མ་པ་བན་་་མ་་མ་ལས་་མ་་མ་དག་་བ་ན་ང༌། ་བན་ལན་་

ར་མངར་གམ་་་མ་་མ་མ་པ་ན་ལ། བ་ཁ་མངར་བ་གམ་ཡང་མ་པ་བན་བལ་བ་ན་པ་

དང༌། ཁ་བ་མངར་བ་མས་་མ་པ་ར་ལ་བ་དང༌། ར་ཚ་ཁ་བ་མ་པ་གམ་་་མ་ར་ཡང་ལ་

བ་པ་དང༌། ཚ་ར་ལན་་མ་པ་གམ་་ཚ་ལ་ོ་བ་་མ་དང་ན་པ་ན་ནོ། ། 

རོ་སོགས་་མན་པ་་མཚན་བཤད་པ། 

རོ་སོགས་མ་བས་གང་ཡང་ོབས་ཅན་ན། །རོ་མཉམ་ས་པ་སོ་སོ་ན་ོབས་དང༌། །ར་པ་ར་བ་

དབང་ལས་འང་འར་། །་མན་འོག་མས་ང་མ་ལ་ས་གནོན། །ས་པ་། རོ་མངར་བ་་་་

ས་ང་མངར་བར་། ས་པ་ཡང་་ལ་བལ་་མ་བན་སོགས་རོ་ས་་ས་མན་པ་མ་བས་

པ་རོ་གང་ཡང་ཡོད་པ་་ོབས་ཅན་ན་ལ། གལ་་རོ་ས་་ས་མཉམ་་ན་ང་ས་པ་སོ་སོ་ན་

འང་བ་་ཤས་་ང་་ོབས་དང་མས་་འ་བ་ཡོད་་རང་བན་་ན་སོ་སོ་རོ་ལས་ས་པ་དང་་
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ས་ས་གཞན་་ར་པ་དང༌། ཐང་་ལ་སོགས་པ་ར་བ་དབང་་ར་པ་ལས་ནད་གང་ལ་བ་ོབས་

་འ་བ་་ཚོགས་་འང་བར་འར་བ་་་ར་་དག་མས་་མན་ན་གང་་མན་པ་་འོག་

མས་ང་མ་རོ་ལས་ས་པ་ལས་་ས་་ལས་ར་བ་ལ་སོགས་པས་མ་ས་ལ་ས་གནོན་པར་འར་བ་

ན་ནོ། ། 

༣ རོ་ས་་ས་མན་དས་པར་གདམས་པ། 

ཐམས་ཅད་མན་ན་རོ་ས་ལས་ད་ལ། །རོ་བན་་གནོད་་ས་ལས་ད་། །རོ་ལས་་ོག་ས་པས་

ལས་ད་པས། །རོ་བབས་ས་བབས་་ས་བས་་ར། །ས་པ་། ་མཚན་་་བས་ན་་

གམ་ག་ང་་ོས་པ་ར་ཐམས་ཅད་མན་པ་ག་ང་ན་རོ་ས་ལས་ད་པ་ས་་ལ། རོ་བན་་

ལས་་ད་་རོ་དབང་་ས་ན་མས་པར་་ང་་་་་གནོད་པར་འག་མ་པ་ག་ང་་གནོད་

པར་་ས་་ལས་གཙོ་བོར་ད་ང་ཕན་པ་འང་བ་ན་ནོ། །་ཡང་དར་ན་རོ་དབང་ས་ན་ཀ་ར་་

ས་བད་ང་ད་ང་་ལས་་ོག་པ་་བོ་ས་པ་ོ་བས་བད་ང་ལ་བ་བན་་ལས་ད་པ་ན་

པས་ས་ན་ཐང་་སོགས་ོར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རོས་ལས་ད་པ་མས་ོགས་གག་་བབས། ་བན་

་ས་པས་ལས་ད་པ་མས་ས་པར་བབས། ་ས་ས་ལས་ད་པ་མས་ོགས་གག་་བབས་་

ར་དས་པས་ད་ནས་ན་པ་མས་ས་་་་ོར་ལ་མ་ས་ན་མན་ངག་ད་ལས་ས་་་བོ་

ནས་ང་མལ་བར་་ནད་་ལ་ན་་ོར་བ་་གངས་ང་བས་་ད་ལའང་ོ་ན་་བ་པར་ངས་

་ས་པར་་དས་པ་ན་ནོ། ། 

གས་པ། ་ག་་་བོ་སོ་སོ་ས་པ་བཤད་པ། 

་ལ་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ་བོ་ས་་ས་པ་བན་པ་། །ན་པོ་་

་ན་དང་ས་ོ་ན། །ང་ན་་ན་ཐང་ན་་ན་དང༌། །ོག་ཆགས་ན་དང་ད་བ་བད་་

བཤད། །ས་པ་། ན་་་བོ་ས་་་ས་པ་བ་་བན་པ་ལ་་ན་པོ་་ན་དང་ས་ན་

དང་ོ་ན་དང་ང་་ན་དང་་ན་དང་ཐང་ན་དང་་ན་དང་ོག་ཆགས་་ན་དང་བཅས་་

ད་བ་མ་པ་ར་བཏང་བད་་བཤད་ང་་དང་བཅས་དར་འདོད་པ་ན་ནོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ། ན་པོ་་ས་པ་བཤད་པ་དང་། ོ་ན་་ས་པ་བཤད་པ། ས་ན་

་ས་པ་བན་པ། ང་ན་་ས་པ་བན་པ། ་ན་་ས་པ་བན་པ། ཐང་ན་་ས་པ་བན་པ། 

་ན་་ས་པ་བན་པ། ོག་ཆགས་་ན་་ས་པ་བན་པ། ་ན་་ས་པ་བན་པའོ། །དང་
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པོ་། དང་པོ་ན་པོ་་་ས་པ་། །གར་ས་་ང་ས་་དག་ག་ལ། །དལ་ས་་ར་ནད་

དང་ག་ག་མ། །ཟངས་ས་ག་མ་་མན་ཚ་བ་ལ། །གས་ས་མན་ག་ག་ནད་་བ་

ལ། །ག་ས་ག་དང་མན་པ་ཚ་བ་ལ། །་ག་ད་པ་འཛག་གད་ག་ནད་ལ། །ཉ་ས་ས་

པ་་ག་ད་པར་ད། །ང་ས་ག་མ་འངས་འགས་ས་ཚད་ལ། །་ས་མན་ཚད་་ཚད་

ག་ཚད་ལ། །་ན་ག་དང་་ར་མ་ནད་ལ། །ས་པ་། ་ལ་དང་པོ་ན་པོ་་ན་་ས་པ་

། གར་ལ་ར་ང་མ་་སོ་གས་སོགས་བཤད་ང་ད་འར་་གག་་འན་ལ། འོན་ང་གས་

ས་ད་ན་དམར་པོ་དང་ར་པོ་གས་ལས། དང་པོ་་་་ཟན་ནམ་་ང་ས་འཛམ་་་བོ་གར་་

མཚོ་འམ་་ཆགས་པ་ཟོས་ནས་་ནག་དང་ཧོར་་ལ་་ན་བཏང་བ་ལས་ང་བ་ཁ་དོག་དམར་པོ་ལ་

་སོགས་བས་ན་གང་ན་་ན་པ་འང་བ་ག་དང༌། གཞན་ཡང་ཟངས་དམར་གཡའ་ཆགས་པ་་་

ཛྷྱེ་མ་ར་བ་བཙན་ག་་་གས་ན་འཇའ་ཚོན་འོ་བ་ག་བག་པ་མག་་ར་པ་དང་གས། 

གར་ར་པོ་ལའང་མག་དམན་གས་ལས་མག་ས་་མ་དང༌། ཕལ་པ་ལ་མ་ལ་ར་པོ་དམར་

མདངས་ཅན་དང༌། ར་ང་་མདངས་ཅན་དཀར་ཤས་་བ་བཅས་མ་ས་མག་དམན་ལས་འལ་སོ་

ང་ང༌། འོན་ང་བག་པ་མ་པ་གམ་སོགས་བཤད་པ་ར་གར་དང་གར་ན་ད་བ་ད་དས་ལ། 

གཞན་ཡང་བཟོས་པ་གར་དམན་པ་་་མ་འང་ལ། ་མས་རོ་བ་་ས་བལ་ང་ས་པ་་ཡན་

ལག་བད་པ་ལས་ང༌། པ་འདབ་མར་་བན་། གར་་ཡན་ལག་ལ་་ཆགས། །་ཡང་ང་་

འལ་བར་འར། །ས་དང༌། ་ར་ལས། གང་་ར་གར་འངས་པར་ར་པས་ག་ཟོས་པ་ཡན་

ལག་མས་ལ་ག་་ཆགས་ང་ན་པར་་འར་། དར་ན་པ་འདབ་མར་་ཆགས་པར་་འར་བ་

་བན་་ག་ཆགས་པར་་འར་བ་དང༌། ་བན་་གར་འངས་པར་ར་པ་དག་་་ང་ང་

འལ་བར་འར་བ་ད་ང་ཐོབ་པར་འར་རོ་ས་དང༌། ར་ག་ལའང་ག་འ་ས་སོགས་བཤད་པ་

ར་་ང་ང་ས་དཀའ་་བ་དང་དག་ག་་གདོན་མས་ལ། དལ་ལ་ར་ང་བ་ཙམ་བཤད་

ང་འར་གག་་འང་དལ་ོར་གས་པ་བས་པ་ལས་འང་ཡང་་བོ་ལ་ར་དལ་ག་དལ་གས་

་འདོད། འོན་ང་ང་སང་་དལ་་ད་ན་ཧོར་དལ་ང་ཁ། ་དལ་འོ་མ་ཁ། ་གར་བལ་མོན་་

་ཀ ་ར་་འ་ན་སོགས་ར་དལ། ཁམས་དལ་ཞོ་ཁ་མ། གས་དང་བཤའ་དཀར་ཞ་་ཟངས་

སོགས་ལས་འོང་བ་མས་ག་དལ། གཞན་ཡང་ང་དང་ས་ལས་འང་བར་བཤད་པ་མས་རོ་དང་་ས་

གར་དང་མངས་པ་མས་་ས་པས་་ར་་ནད་དང་ག་ག་མས་མ། ཟངས་ལ་ར་ང་བ་
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གས་ཙམ་བཤད་ང་འར་གག་། འང་མག་རང་ང་་ཟངས་དང༌། ོ་བས་པ་ལས་ང་བ་

མདོག་དམར་ནག་ང་བ་གས་ཟངས། དམར་ལ་མན་པ་གར་ཟངས་སོགས་་རོ་མངར་་ས་བལ་

བ་ས་པ་དང་ན་པ་མས་ས་ག་མ་ང་་བ་དང་མན་པ་ཚ་བ་ལ། གས་ལ་ར་ང་ད་

ཙམ་བཤད་ང་འར་གག འང་གས་ོ་ཁབ་ན་མང་་ོག་ཆགས་ལས་འང་བ་སོགས་དཀར་ནག་

གས་བ་ཙམ་འོང་ཡང་འལ་ག་ང་བས་མ་ོས་ལ། ་དག་མས་་རོ་ར་ང་་ས་བལ་བ་

ས་པས་མན་ག་དང་ག་ནད་་བ་མས་ལ་ལ། ་ར་གར་དལ་ཟངས་གས་བ་་བ་བ་

ཁམས་ས་་བ་་ཚན་ནོ། །ག་ལ་་དང་འ་གས་ཀར་ང་གག་་་བོ་ལ་མག་དང་ཕལ་པ་

གས་ལས་་ང་དཀར་ལ་བག་མདངས་་བ་ག་དཀར། ་ང་དམར་མདངས་་བ་མ་པ་ག་དམར། 

ག་དཀར་དམར་་གས་ཀ་ལ་ས་ནོན་པ་ག་ང་གམ་མག་དང༌། ཕལ་པ་་ག་མར་འ་བ་

བར་ག་ག་དཀར་འ་བ་ག་ན། ས་འང་བ་་ག་ལ་སོགས་པས་ག་དང་མན་པ་ཚ་བ་མ་

ས་ལ། ག་དང་ོ་ལ་་གས་ལས་ང་བ་མས་ལ་་བ་བ་ཁམས་ས་འོ། །་ག་ལ་ར་

ང་བན་འར་གག་། ་ཡང་ར་་ཀཿ ་་ག་དམར་པོ་་སངས་ས་ོག་ཆགས་དམར་པོར་

འངས་པ་ལས་ང་བ་་ག་དམར་པོ་ས་་་ན་པོ་་མག་་གས་པར་བཤད་པ་དང༌། ག་་

ག་་་ང་ང་ཐང་ཙམ་དཀར་བ་མདངས་ཅན་ང་པོ་་མག་་་བོའམ་མ་བ་ནང་ནས་ཐོན་པ་

དང༌། ཝ་་་ག་་མདངས་ཅན་་གར་ོ་ོགས་་ནགས་ད་ང་་ཡ་འདབ་མ་ལ་ཆར་བབས་པ་

ལས་འང་བ་དང༌། རམ་པ་་ག་་ང་ཟད་ང་ཉམས་ཅན་་ང་ན་མ་ཙམ་པ་་གར་ཤར་ོགས་་

ང་ན་ག་་ང་་ལ་འདབ་མ་ལ་ཆར་བབས་པ་ལས་འང་བར་བཤད་པ་དང༌། ད་་ག་་དམར་

མདངས་ཡོད་པ་བ་ོགས་ཧོར་ལ་་ལ་འགའ་ག་་ད་པ་ལས་འང་བ་དང༌། ང་་ཀ་་ག་་

གས་པ་་་ང་ས་ད་ང་ཟད་ར་མདངས་ཡོད་པ་་ལ་་མཚོར་གནས་པ་ོག་ཆགས་ཉ་ས་

འ་བ་ང་་ས་པ་ོ་བ་ལས་ང་བ་གས་དང་་་ག་དཀར་ཉམས་ཅན་ཨ་མདོའམ་འདོལ་ཁ་

ས་་ཉམས་ཅན་དང་ོ་མ་་དཀར་ནག་་ར་ག་་་ག་དང་བཅས་པ་་མས་མག་དམན་་མ་

བན་་ག་ད་ལ་ཕོ། ན་པ་མང་ང་ང་ོང་འང་བ་མོར་འདོད་པ་་གས་་ས་པས་ད་པ་འཛག་

པ་གད་ང་ག་ནད་ལ། ཉ་ས་ལ་ར་ང་གམ་འར་གག་་འལ་སོ་ང་ང་ས་པ་་ག་

དང་ད་པར་ད་དོ། །ང་ལ་ར་ང་་འར་གག་་འང་མག་དང་ཕལ་པ་གས་ལས་ང་ནས་ང་

་་བ་་བར་མ་ད་པར་ངས་པ་གཡས་འལ་ཁ་དོག་་ར་དཀར་བ་དང༌། མདོག་དམར་ག་ང་
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གས་མག་ན་ང་ཕལ་པ་གཡོན་འལ་ཡོངས་གས་དང༌། ར་མ་ཅན་བ་ས་པ་བཟང་ངན་མ་

བན་འང་བས་ག་མ་ང་འང་འགས་པ་དང་ས་ཚད་མས་ལ་ག་ལ་ཕན། ་་ལ་ར་ང་

གམ་འར་གག་་་མཚོ་འམ་་ག་དང་་མ་ལ་་བ་ང་་གས་ཅན་ན་པར་ོ་་མཁའ་འ་

སོགས་ལས་བཤད་པ་་དག་ཁ་དོག་ ་ད་བས་་དམར་པོ་དང་་བ་དཀར་པོ་འོང་བ་ཡོངས་གས་དང༌། 

ནག་པོ་སོགས་གམ་་ཡོད་ང་བས་འར་བགས་པ་་དམར་པོ་ས་མན་ཚད་དང་་ཚད་ག་ཚད་

མས་ལ། ་ན་ལ་ར་ང་བ་འར་གག་་་བོ་ོ་གས་ན་པོ་ལ་གར་བཙག་ཡོད་པ་གར་་

ན། གར་ད་པ་ོ་་ན་་མག་དམན་གས་ས་ག་དང་་ར་ལས་ར་པ་མ་ནད་སོགས་

ལ་ལ། ས་མཚོན་པ་ན་པོ་་གས་་མཐའ་ས་ང་་དག་་ས་འན་དད་དོན་མས་ལས་

བཤད་པ་ར་དང༌། ་བས་ང་མག་་་བན་གགས་པ་ང་བལ་་་ལའང་གས་བ། ཉན་

ཐོས་སོགས་དང་བཅས་ོས་པ་མཐའ་ས་ང་་མས་་ས་པ་དང་ཕན་ཡོན་སོ་སོ་ན་ན་ལ་་ལག་

ན་ཚད་དང་ན་ན་་ནོར་་་་ནད་མས་་ལ་བ་ད་ང༌། ་ད་ན་་ལོག་གནོན་་ར་པ་

ན་ནའང་ག་འདོན་སོགས་་ལག་ན་ཚད་་མ་ན་ན་ས་ངན་ཁ་ད་ག་ད་ན་པས་ས་དགས་

ང་མཐའ་ས་པ་བཤད་ང༌། ས་དབང་ས་ཡོ་ད་འཛོམ་་ད་ང་ོན་ན་མགར་ས་དར་ཟབ་ར་

བགས་ར་ལས་འས་་་ར་བཤད་པ་བན་་འང་པ་སོགས་ནས་ས་པར་བཤད་ང་དས་པ་ང་

ལ་ད་པར་བས་འར་་ཙམ་མོ། ། 

༢ ོ་ན་་ས་པ་བན་པ། 

ོ་་ན་་ས་པ་བན་པ་། །ག་པོ་ལ་བ་ཕོ་ལ་མོ་ལ་གས། །་ར་འལ་འན་མ་ང་

་བ་འན། །ས་པ་ཆག་པ་ོར་ང་ད་པ་ོམ། །དཀར་པོ་ལ་བ་དཀར་པོ་ག་བ་དང༌། །ག་པོ་

ག་བ་ལ་སོགས་་དང་འ། །གངས་གས་་བན་མན་པ་ཚ་བ་ལ། །ཁབ་ན་མ་འན་ད་

ས་་ནད་ལ། །་བས་ས་ོར་ན་གད་ཤ་ད། །མ་ར་ས་ས་པ་ཚད་པ་ལ། །ཕག་

མས་ས་པ་གསོ་ང་་ར་འན། །་མ་་བན་ཤ་་ད་པ་དང་། །གར་ོ་དལ་ོ་་ར་

འན་པར་ད། །ང་ལ་གར་ལ་དལ་ལ་ས་མདོག་འན། །་བ་ད་པ་གསོ་ང་་ར་

འན། །ག་ལ་མ་ས་་དང་་བ་འན། །ོ་ད་ད་པ་ོམ་ང་ཤ་་གསོ། །་ས་ལ་གད་ོ་

ས་ས་པ་ོར། །ོ་མས་་ོམ་གཤའ་དཀར་ཤ་་ད། །ོང་རོས་བ་་ན་ངན་ལ་བ་གད། །ོ་

སོལ་ོ་མས་འ་ང་་ཁ་ོམ། །བ་་ོ་ས་མང་ས་་བ་གསོ། །་ཚ་ར་པོ་་འབ་ག་ལ་
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ཕན། །མཚལ་ས་་འབ་་མན་་ཚད་ལ། །ག་་ག་དང་བཙག་ག་མ་ལ་སོགས། །ག་ནད་

ས་ཚད་ལ་ང་་ར་མ། །ང་ས་འ་གད་བད་ཀན་ཚ་བ་ལ། །ོ་ཐལ་ཕོ་བ་བད་ཀན་འལ་

བ་གད། །ཧ་ག་་ོང་མོ་་་ནད་ལ། །ས་པ་། ོ་ན་མས་་ས་པ་བན་པར་་བ་། 

ག་པོ་ལ་བ་ལ་་དང་འར་ང་གག་་འང་ག་ལ་མགས་ང་ད་་བ་ལ་པ་བ་ར་ལ་

མག་་མད་ན་་ས་་འམ་པ་་བ་དང༌། དམན་པ་འམ་པ་ང་བ་་གས་ཕོ་ལ་དང༌། མོ་ལ་

མག་པ་ས་ཡོད་པ་འམ་པ་ད་པ་དང༌། དམན་པ་འམ་པ་སོགས་གང་ཡང་ད་པ་མས་ནང་

གས་་་བ་་གས་ས་་ར་འལ་འན་མ་ང་་བ་འན་པ་དང་ས་པ་ཆག་པ་མས་ོར་ང་

ད་པའང་ོམ། དཀར་པོ་ལ་བ་ལ་་དང་འར་ང་གག་་མགས་ང་་ལ་ོ་་ང་བ་འམ་

ཅན་མད་ན་ས་ཕོ་དང༌། མོ་པ་ས་་་གས་སོ་སོ་ལའང་མག་དམན་ད་ན་ང་བན་་འར་བ་

དང༌། དཀར་པོ་ག་བ་དང༌། ག་པོ་ག་བ་ལ་ར་ང་གག་དང་འ་བས་་མང་་་ལ་ཨ་བ་

ས་པ་དང་གམ་། འང་མག་འག་པ་འབས་པ་འ་བ་འཇམ་ང་འབོལ་ལ་་ང་བ་བཅག་ན་་

ཁབ་གབས་པ་ར་ོ་ངར་དང་ན་པ་་ད་མདོག་་ད་བས་དཀར་པོ་ག་བ་དང་ག་པོ་ག་བ་་

གས་པ་ལ་མག་དམན་ང་འོང་བ་དང༌། ཁ་ག་ག་པོ་ག་བ་ས་ོ་ག་ར་རམ་་ན་་གས་པར་

ར་ང་བ་འར་གས་་འང་དབས་གཡམ་པ་་་མདོག་ག་ནག་་་བ་དང༌། ་དང་འ་བ་

མདོག་དཀར་་དཀར་པོ་ག་བ་འང་བད་པ་ང་བ་ལ་སོགས་པ་མས་ག་པོ་ལ་བ་་དང་ས་པ་

འ། ་ར་བཤད་པ་ལ་བ་གས་དང་མང་་གས་ལ་ོ་ལ་པོ་་བར་་ར་མཁར་བ་བད་

མོད་ང་ང་གས་ལག་ན་་ད་ནས་གངས་པ་ལ་བ་གས་་ང་གངས་ག་དང་ང་་ལ་

བད་པ་་བོ་གས་ཀ་མཁས་པ་གང་་སོང་བས་ང་བ་ག་ན་ནམ་མ་ནའང་མང་་ག་བ་ལ་

བད་གས་ལ་བ་དང་མང་་ས་པ་གག་པ་ན་ས་་མ་ལག་ན་་གས་སོ། །གངས་གས་

ལ་་དང་འར་ང་གག་འང་གས་་ད་ན་མོ་ང་་གས་དཀར་ང་སོབ་པ་མན་ལ་འབོལ་བ་ག་

དང༌། ལ་མོ་ན་མ་ཙམ་མགས་ལ་དཀར་ལ་འང་བ་གས་ས་་བན་་མན་པ་ཚ་བ་ལ། ཁབ་

ན་ལ་ར་ང་བ་འར་གག་་གས་བ་། འགས་ད་གད་ད་འགས་ད་ར་ད་་བ་

ལའང་མག་འང་དམན་གམ་ལས་མག་་རབ་་ོར་ཁབ་ན་་ག་ང་་་་ཡོད་པ་དབང་

ས་ལོགས་མ་སོགས་གས་མས་་ཁ་ོགས་ང་་གཏོད་པ་དང༌། འང་་ནག་སོགས་ནས་འང་བ་

ཁབ་བ་ཙམ་ལ་ནས་ན་བ་པ་དང༌། ཕལ་པ་་ོ་ག་ནག་ཁ་བ་ལ་སོགས་པ་གས་གས་ན་བ་
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ཙམ་པ་བཅས་ས་ང་པ་སོགས་ལ་མ་སོང་བ་མས་འན་ང་ད་པ་དང་ས་པ་་ནད་ང་ལ། ་

བས་ལ་་དང་འར་ང་གག་་མདོག་་ད་བས་གས་ར་་དང་ར་ག་གས་ས་ས་པ་ོར་

ང་ན་པ་གད་པ་དང་ཤ་ད། མར་ལ་་དང་འར་ང་གག་། ་ཡང་ར་མཁར་བ་ོ་ནག་

མགས་ང་དལ་་འངས་པར་དས་པ་་ད་ལ་བད། ང་ན་པ་དང་མས་པ་་དབང་མདོག་

མན་པ་འ་བ་འོད་འར་བ་ག་ལའང་བད་ང༌། ་བོ་་མདོག་མ་ས་པར་ག་་་འ་བ་དང༌། 

དགའ་འལ་་་མོ་་འམ་ཕོ་ར་་དབས་ཅན་ང་བ་ལ་ཕོ། བ་ང་འཇམ་པ་ལ་མོ། འང་བར་མ་

ང་་འན་པ་་དག་ས་ས་པ་ཚད་པ་མས་ལ་བར་ད། ཕག་མ་ལ་་དང་འར་ང་གག་

འང་འ་བ་་མཚན་་ས་པ་བཏགས་ང་་ཕག་མ་དབས་ཅན་མདོག་དམར་ར་ལ་ས་ཡོད་

པ་ས་ས་པ་ཉམས་པ་མས་གསོ་ང་་ར་འན། ་མ་ལ་་དང་འར་ང་གག་འང་་ང་

དང་འཇམ་བ་་ད་བས་་མ་་ནས་ཟན་་མ་འ་བ་ཁ་དོག་དཀར་་འཇམ་ལ་ང་བ་་མག་དང༌། 

དམན་པ་དམར་་་ལ་བ་ང་་མ་འ་བ་གས་་ང་མ་ཕག་མ་་བན་་ཤ་ད་པར་ད་པ་

དང༌། གར་ོ་ལ་ར་ང་གམ་འར་ང་ག་དང་ག་ནད་ས་་ཏ་་དང་གས་ ། འང་

དབས་ས་ད་་བས་ག་པོ་ར་ཉམས་ཅན་བཅག་ཁ་གར་ར་འར་བ་་ན་པ་དང༌། དལ་ོ་

ལ་ར་ང་གམ་འར་གག འང་དབས་ས་ད་་བས་ག་ལ་ནང་ནས་དལ་མདོག་འར་ང་

བས་ན་དལ་འང་བ་་གས་ས་་ར་མས་འན་པར་ད། ང་ལ་ལ་ར་ང་བ་འར་

གག་་ོ་ཁ་དོག་ནག་པོ་བཅག་ན་་ཁབ་གབས་པ་་་འོད་ར་འོ་ང༌། ་ཡང་ནག་པ་ཚད་་ོ་

ང་བ་ས་བམ་ན་འདས་་ད་་དང་མངས་པར་བཤད་པ་་དང༌། གར་ལ་ལ་་དང་འར་ང་

གག་འང་གར་ོ་འ་བ་དབས་་ཚོགས་འབོལ་བ་འོད་་ང་བ་་ཁབ་གབས་པ་ར་འོ་བ་་

དང༌། དལ་ལ་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་དབས་་ཚོགས་དལ་ོ་ལས་འབོལ་ང་ང་བ་འོད་

་་ཁབ་གབས་པ་ར་ང་བ་་དང་བཅས་པ་གམ་ས་ས་མདོག་འན་ནོ། །་བ་ལ་ར་ང་

བན་འར་ཕ་ཝང་ལོང་་དང༌། ཕ་ཝང་་ལོང་བཅས་གམ་་འང་ང་ས་དོན་ོན་པ་་ད་ལ་ཁ་དོག་

་ད་བས་དཀར་ནག་གམ་ར་ག་གས་་བད་པ་ནང་གས་་ས་པ་དཀར་པོའམ་ར་པོས་ག་

ལ་ཕན་ང༌། ནག་པོའམ་ག་པོས་་ག་ལ་ཕན་ང་གདོན་བང་་ས་ས་ད་པ་གསོ་ང་་ར་

འན། ག་ལ་མའམ་་མཚལ་ལ་་ང་གག་འར་དཀར་པོ་ལ་མཚལ་དཀར་དང་གས། འང་རང་

བ་དང་དལ་ོང་རོས་སོགས་ལ་བཟོས་པར་ཡང་བད་ང་་བོ་ཁ་དོག་དམར་ནག་་ཁབ་གབས་པ་ར་
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འོད་ར་འོ་བ་དཀར་ནག་གས་ས་་དང་་བ་མས་འན། དཀར་པོས་འམ་་ཚ་བ་ལ། ོ་ད་

ལ་་དང་འར་ང་གག འང་འ་བ་་མཚན་་ས་པ་བཏགས་ང་་ཁ་དོག་དཀར་་འམ་པ་

ཡོད་པ་ད་པ་འ་བ་ས་ད་པ་ོམ་ང་ཤའང་གསོ། ་་ལ་ར་ང་ག་འར་གག་། འང་

ོ་ལས་ང་བ་བ་པ་ག་དང༌། ས་ལས་ང་བ་འཇམ་པ། ང་ལས་ང་བ་་ང་ཟད་ཡོད་པ། བལ་པོར་ཞ་

་ལ་བཟོས་པ་སོགས་མག་དམན་ལས་ཁ་དོག་དམར་ར་ཚོན་་ང་བ་ས་ལ་བ་གད། ོ་་ལ་ར་

ང་གས་འར་གག་ད་འགར་་་ཉམས་པས་ད་ར་སོང་བ་ང་ག་ར་དལ་་ག་ལ་ས་པ་

ལ་བཅས་བས་པ་ད་ར་སོང་བ་དལ་་སོགས་དང་འལ་པ་་ཚོགས་ང་ར་མཁར་བ་་ཚ་བཟོས་

པ་ས་་འང་བར་བད་པ་དང༌། འལ་པ་ཁ་ག་་མཚལ་་ད་ར་བད་པ་ཡང་དལ་་བག་

པ་ས་བཟོས་པ་མཚལ་དཀར་ལའང་འདོད་པ་སོགས་མ་ངས་་ད་ང་ད་ག་འ་བས་ད་་རང་

་དབང་་བཏང་ན་ལ་ད་འགར་ད་་ར་བ་མཚལ་་ཁབ་གབས་པ་འ་བ་འ་མཚལ་ལ་ས་པ་

གམ་བཤད་དས་་ག་ལ་མ་ན་པས་ོས་ན་ཙམ་ལས་ས་པ་་འགལ་བ་འག་ང་་བོ་ོ་་ས་

་དམ་པ་དང་པོ་སངས་ས་ས་་འར་ལོ་་ས་་གས་བཅད་ས་བ་གས་པར། ོ་་་

་ས་་ར་་་བོང་ཅན་་་་་དང་་་་་། །ས་དང༌། མ་ལ་ཡ་འལ་པ་ལས་ང༌། ་ོ་

རང་བན་་ཚན་། །ས་སོགས་གངས་པ་ར་་ཚན་མས་་འམ་ོ་་ལ་སོང་བ་་་ཁ་དོག་

ར་པོ་ས་ས་པ་ོར། ོ་མས་ལ་་དང་འར་ང་གག་འང་ར་པོ་མས་མདོག་ཅན་དབས་ས་

ད་་ལ་ན་ན་འར་ང་རོ་ཁ་བ་ཉམས་ཡོད་པ་་མག་དང༌། དམན་པ་་རོ་ཁ་བ་མདོག་ས་ད་་

གས་ས་་ཁ་ོམ། བཤའ་དཀར་ལ་་དང་འར་ང་གག་་འང་ཟངས་ལ་བས་ན་་འང་བ་་

ན་ཡང་དོན་ོ་གས་ལས་འང་བ་དང་ོ་ན་ས་་གངས་པས་ན་ོ་་ད་དས་པར་མས་པས་་

དག་་དལ་ོ་འ་བ་དཀར་བ་ག་འོང་བ་དང༌། བ་བལ་བ་པ་་བོ་གས་ས་ཤ་ད། ོང་

རོས་ལ་ར་ང་གམ་འར་གག་འང་་བོ་ོ་དམར་ར་་མ་ཅན་འལ་ག་ང་བ་་དང༌། བ་་ལ་

ར་ང་བ་འར་གག་་ང་བཤད་་ལས་ང་ཟད་ར་་་མ་ཅན་ཚོན་ད་པ་་གས་ས་ན་ངན་

ལ་བ་གད་ས་ང་གདོན་མས་ང་བང༌། ོང་རོས་ར་ས་་། ོ་སོལ་ལ་་དང་འར་ང་

གག འང་ཁ་དོག་ནག་པོ་གསོམ་སོལ་འ་བ་་ལ་བགས་ན་་འབར་བ་ས་ོ་མས་འ་ང་་ཁའང་

བོམ། བ་་ལ་་དང་འར་ང་གག་་་བོ་འ་བ་་ནས་བཏགས་པ་ན་ལ་འང་ཁ་དོག་ས་ད་

བཅག་ན་་གཞོབ་མནམ་པ་ང་བ་་ཕོ་མོ་མ་ང་གམ་འོང་བ་དང༌། ོ་ས་དང་མང་ས་མདོག་་
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དབང་ས་ན་པོ་ང་ལ་ང་ས་མས་ལ་་དང་འར་ང་གག་། འང་ས་པ་འ་བ་ལ་ག་་

འཇམ་པ་དཀར་པོར་ཡོད་ན་ོ་ས་དང༌། ན་པོར་ཡོད་ན་མང་ས་ར་ལ། ་གར་་འ་ལ་ས་འས་

ལ་མས་ང་བོད་འང་པང་བས་་མ་པ་འག་པ་མཐོང་ལ་་གམ་ས་་བ་མས་གསོའོ། །་ཚ་

ལ་་དང་འར་ང་གག་་འང་ར་མཁར་བ་དང་མ་པ་གས་ོ་གས་་བས་ན་ཞ་་འང་བ་ལ་

བད་ང་བས་ན་་ཚ་འང་བ་ོ་ར་པོ་མག་དང༌། དམན་པ་དམར་པོ་གས་དང་བ་བལ་བ་

པ་་བོ་བཅས་ས་་འབ་ང་ག་ནད་དང་བ་་ལ་ཕན། མཚལ་ལ་ར་ང་བད་འར་གག་

འང་ལ་ས་ད་ནས་ང་འང་བ་མཚལ་དས་་གས་ད་ས་ན་ཕལ་ར་ནག་པོ་གས་་

གཏོགས་པ་ས་་མས་འབ་ང་་བ་དང་མན་པ་་ཚད་མས་ལ། ག་་ག་ལ་ར་ང་

གས་འར་གག་། འ་ལ་ར་མཁར་བ་ས་ང་ལ་དང༌། ས་མང་་འ་བ་ལ་་ལས་ད་ཡང་

བ་ག་ཡོད་པར་བད་པ་དང༌། ངས་མས་ས་གང་ན་མ་ོགས་པར་མང་་ག་པོ་བར་ན་ར་པོར་

འོང་བ་་ལ་བད་པ་སོགས་ལོང་བ་མཁར་བ་ར་གར་འགས་ད་པ་མཛད་མོད་ན་ན་འང་པད་དཀར་

ན་པོ་ལས། ག་་ག་་་བོ་ོ་ན་ང༌། །དམར་ར་་ང་འས་པ་ག་་ན། །འ་་་ལས་

ང་བ་ན་པོ་། །འ་་ས་པས་་ར་གནོད་པ་བ། །ས་བཤད་པ་དང༌། ད་དོད་་ཨ་ཛ་ན་མ་་

ས་ནོར་ར་ཡང་བཤད་ང༌། ག་འང་ོ་གས་ང་མའམ་ནོར་་གས་ནས་ས་པ་་འགལ་ཙམ་

བཅས་ག་མདོག་ནག་ལ་དམར་ར་་ང་་ག་ཡོད་པ་་་འཐད་པ་རང་མ་མས་ང༌། མག་་ོ་

ག་་མ་པ་འར་བས་་ཡོད་པ་་བཅག་ན་མགས་ང་འོད་ན་ནག་པོ་མག་དང་ར་པོའང་འོང་བ་

་དང༌། བཙག་ལ་ར་ང་གས་འར་གག་་ོ་དམར་པོ་གས་་ལ་ད་་བཙག་ར་བ་་དང༌། 

་ག་ས་པ་ལ་་དང་འར་ང་གག་ང་གས་བཙག་དང་འ་བ་མདོག་ན་པོ་ཁང་པ་སོགས་ལ་

གསོལ་བ་་མས་ལ་སོགས་པས་ག་ནད་དང་ས་ཚད་ལ་ང་་ར་མས་མ། ང་་ལ་ར་ང་་

འར་གག་། འང་གས་་སོགས་ས་པ་་ད་་བཤད་ན་པ་ར་ས་འ་བ་གད་ང་བད་ཀན་

་ཚ་བ་མས་ལ་བད་ན་་གཙོ་བོ་ན། ོ་ཐལ་ལ་་དང་འར་ང་གག་འང་འ་ལ་གས་དང་

ཁ་དོག་མང་ང་འ་ད་མང་པོ་ཡོད་སར་་ཚན་ཡང་འང་ས་དང༌། ་བོ་ོ་ན་བཟོ་བ་ཕལ་ད་ོ་

ཞོར་གས་པ་་བགས་པ་ཐལ་བས་ཕོ་བ་གནས་་བད་ཀན་འལ་བ་མས་གད། ཧ་ག་ལ་ར་

ང་བ་འར་ཐོ་་ར་དང་གས། འང་ཁ་དོག་་ད་བས་དཀར་དམར་་ནག་ས་ད་ག་བས་་

ཉམས་ཅན་ལ་དོན་འབོལ་ང་་མོ་ན་བ་བ་ག་འོང་བ་ས་་ནད་མས་ོང་ང་་ལ་ཕན། མོ་་ལ་་



23 
 

དང་འར་ང་གག་། ་ཡང་དས་་ད་ད་ལ་ལ་ནད་ང་ནས་བཏོན་པ་་ཕོ་ལ་འག་པ་དང༌། ་

བན་་མོ་ལ་ཕོ་་་འག་ང་མ་ད་ན་་ང་ཁ་ལ་འཇམ་ས་ང་ལ་ནད་ལ་ང་་་་

གས་ས་ག་འགས་དང་ོ་ག་ལ་ཕན། གཞན་ཡང་ོ་ཕ་ལམ། གས་ོ་སོགས་ོ་གས་མཐའ་ས་

ང་ང་གསལ་མས་ལ་ཡང་ཕོ་མོ་མ་ང་ཚང་མར་འད་པའང་མས་་ག་་བ་པ་མས་ཕོ་འཇམ་པ་མོ་

བར་པ་མ་ང་་ད་དས་པ་ལས་གཞན་དག་ས་པར་མ་ོས་སོ། ། 

༣ ས་ན་་ས་པ་བན་པ། 

ས་་ན་་ས་པ་བན་པ་། །གར་་་མས་མཁལ་ནད་་འགགས་ལ། །་ར་ས་་ཚད་དོན་

་གསོ། །ག་ག་མ་ང་ས་འག་་ལ་ཕན། །་ས་ོ་འ་་་ོ་ན་བག །ཡ་བཀྵ་ར་ོད་ད་

ན་ནད་ོང་། །ལ་ཏོག་ལ་གད་མ་པ་གས་པར་ད། །་་ར་པོ་གདོན་འམས་ག་ག་

མ། །ནག་མར་ར་མར་ལ་གད་ན་ལ་བ། །ག་པན་འས་གད་ན་བག་ང་ཐོག་

ན། །ོ་ག་ག་དང་ཚད་པ་ང་པ་ལ། ། ག་ན་ཚད་པ་ནད་མས་ན་ལ་ཕན། །ད་པར་ཕོ་

མན་མཁལ་ཚད་ལ་བ་མག །ས་པ་། ས་ན་མས་་ས་པ་བན་པ་་གར་་་མ་ལ་་

དང་འར་ང་གག་། འང་འ་ན་ད་་སོར་དན་པ་དབང་ས་ས་འན་ཡང་ང་་འ་ང་

ག་འོང་བ་དང༌། བོན་པོ་ག་པ་ར་བ་་མ་་འ་ལ་ད་པ་སོགས་མས་ང༌། ་བོ་་མཚོ་

འམ་ནས་འང་བ་་མ་་་ར་པོ་མག་དང༌། ཕལ་པ་་ཁ་རོ་ཁ་ང་ཚ་བ་ང་སང་མོད་ང་འལ་སོ་

ང་བ་ས་མཁལ་ནད་དང་་འགགས་ང་ལ། ་ར་ལ་ར་ང་ག་འར་གག འང་་ར་ས་

པ་་མཚོ་དང༌། ར་ཆགས་པའམ་ག་ལའང་འག་པས་མཁའ་འ་མངལ་ག་འང་བད་ལ་དོན་གནས་

བཟང་་ག་ང་དང་མཚོ་འམ་ལ་ཆགས་པ་ཁ་དོག་་་འ་ང་དམར་ར་ས་་ཚད་དང་དོན་་

གསོ་བ་དང་ག་ག་མ་ང་ས་ག་་་ལའང་ཕན། ་་ལ་ར་ང་བ་འར་འ་་དང་གས་་

དག་་ག་པ་དང༌། ང་ང་ལ་ཆགས་པ་ས་མ་ཕོལ་་ཚ་རོ་ོ་བ་་ལ་བས་པ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་

ལ་ར་ངས་པ་ས་ོ་མས་འ་ང་་དང་ོ་ན་བག་ང་་འགག་འགས། ཡ་བཀྵ་ར་ལ་་དང་

འར་ང་གག་འང་དས་་་ར་ལས། ནས་ག་འས་པ་ཐལ་བ་ས་བར་བས། ནས་ན་པོ་་

་ལ་བགས་པ་ཐལ་བ་ས་ཞག་གག་སོང་བ་ཁར་ཆགས་པ་བ་ཚ་འ་བ་་ན་ས་འལ་པ་འདོད་

འར་གངས་ང༌། གཞན་ཡང་ད་དོད་་ཡ་བ་ན་ནས་དང་ཀྵ་ར་འར་བ་ན་་འལ་བ་ནས་ང་ནས་

ག་ཐལ་བ་འར་ད་ན་པར་གངས་ང༌། ས་པ་དབང་་སོང་ནའང་་ར་། ནས་ག་འས་
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པ་ལན་་། །ན་དང་ང་ནད་་བ་དང༌། །ས་སོགས་་མར་བཤད་པས་ོགས་ང༌། ང་སང་་

ག་ན་པོ་གདན་ལ་ཆགས་པ་ཐལ་བ་དཀར་པོ་ལག་པར་བཅངས་ནས་བར་ན་ད་འདོན་པ་ས་ང་

ས་པ་་འགལ་བས་ོད་ད་ང་ན་ནད་མས་ོངས། ལ་ཏོག་ལ་ར་ང་་འར་འ་་ཀ་བོད་་

དང་གམ་། འང་ས་་གང་འ་བ་རོ་ཁ་བ་ད་་ཇ་སོགས་ལ་འབས་པ་འལ་ག་ང་བ་ས་ལ་

གད་ང་མ་པ་གས་ལ་ག་ནད་མས་ལ་བར་ད་དོ། །་་ལ་ར་ང་བ་ག་འར་

གག །འང་་ཚན་ཡོད་པ་་འདབས་་འང་་འ་ལ་གས་དཀར་ནག་ར་གམ་དང༌། ནག་པོ་ལ་

ཡང་གས་གས་སོགས་ོས་པ་་མང་ལ། ་ནང་ནས་ར་པོ་མག་ོས་ལ་འ་བ་དང་དམན་པ་ས་དང་

འས་པ་དཀར་པོ་གས་ལན་མང་་བལ་བ་ར་པོས་གདོན་འམས་ང་ག་ག་་ར་སོགས་མ། 

ནག་པོ་་འ་བ་་མ་མནམ་ང་འོད་ཅན་མག་དང༌། དམན་པ་་ས་ག་པ་འ་བས་་དབལ་སོགས་

གན་འམས་སོ། །ནག་མར་ལ་ར་ང་ག་འར་གག་། འང་མདོག་ང་ར་་ཁ་བཅས་ར་མ་

ས་ང་་དག་་་བ་གས་ལ་གས་ནས་མས་ན་ཟངས་ར་དམར་པོར་གཏོང་བ་ལ། ཡང་ན་ཨ་་

ར་་བར་བཏབ་ན་ནག་པོར་འ་བ་་དང༌། ར་མར་ལ་་ང་ང་དང་མན་ང་འར་གག འང་

ཚོས་་ན་་མ་་ལའང་ག་ང༌། ་ད་ཨ་་ར་ར་བཏབ་ན་ར་པོར་འ་བ་དང་་གས་ས་

ལ་བ་གད་ང་ན་ལའང་བ། ནག་མར་ས་་་བ་ལའང་ཕན། ག་པན་ལ་་དང་འར་ང་

གག་འང་ཚད་ང་སོགས་ལ་ས་པ་་འ་བས་ག་པ་བགས་པ་ལ་འདོད་པ་དང༌། ས་་ན་ང་པ་

གར་་དལ་་ན་ལ་ཏོག་ན་པར་བཤད་འག་ང༌། ་བོ་ས་ན་ན་ང་མར་་ཡོན་ཏན་དང་

ོགས་འ་བ་མདོག་ན་པོ་ཛོ་་ཕལ་ད་་་ལ་ཐོ་ཐ་ར་བ་དང༌། ང་ཟད་དཀར་བ་བཅས་གས་

གས་འང་ང་ཟོས་ན་མར་ོ་བ་་གས་ས་འས་གད་ང་ན་བག་པ་དང་ང་ཐོག་ང་ན་ལ་

ང་ཚད་འཐབས་པར་ཕན། ོ་ག་ལ་ར་ང་བ་གམ་འར་བན་པོ་ག་པ་དང་དམར་ར་བཅས་

བ་་ཁ་ང་བན་་ག་འང་བས་ལ་ཆགས་པ་ག་པ་དམར་པོ་ར་པོ་དཀར་པོ་ང་་ནག་པོ་

སོགས་་ནང་ནས་དམར་པོ་མག་་འན་པ་བཅས་ས་ག་དང་ཚད་པ་ང་པ་མས་ལ། ག་ན་ལ་

ར་ང་བད་འར་་ལ་ཛ་་དང་གས་། འའང་ཁ་ང་བན་་ག་ལ་་གས་་་བ་ར་

འཛག་པ་་ལ་གས་འམ་ ོ་ན་ག་སོགས་་ས་ོས་་ད་་བན་ན་པ་ས་ཚད་པ་ནད་མས་

ན་དང༌། ང་ནད་བ་ངས་ལ་ཕན་ང༌། ད་པར་་ཕོ་བ་དང༌། མན་པ་དང༌། མཁལ་མ་ཚད་པ་

མས་ལ་ལ་བད་ན་་མག་་འར་རོ། ། 
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༤ ང་ན་་ས་པ་བན་པ། 

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

ང་ན་་བ་མ་་ོང་པོ་དང་། །ཡལ་ག་ང་དང་ན་པ་ཐང་་དང་། །ལོ་མ་་ཏོག་འས་་བ་་

འར། །་ན་་ང་ོག་ཆགས་ལས་ང་བ། །ཐང་ན་་བ་ངར་པ་ལོ་མ་དང་། །་ཏོག་འས་་་་

འར་བ་ན། །ས་པ་། ང་་ན་ལ་་བ་དང་མ་་དང་ོང་པོ་དང་ཡལ་ག་དང༌། ང་དང་ན་པ་

དང་ཐང་་དང་ལོ་མ་དང་་ཏོག་དང་འས་་དང་བཅས་བ་་འར་བར་གངས་ལ། ་ན་ལ་་ལས་

ང་བ་དང༌། ང་ང་བ་དང༌། ོག་ཆགས་ལས་ང་བ་མས་ན་ལ། ཐང་ན་ལ་་བ་དང་ངར་པ་དང་ལོ་

མ་དང་་ཏོག་དང་འས་་་་་འར་བ་ན་ནོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་དག་གང་ལ་གང་ཕན་ས་པ་། །ག་ར་ཚ་བ་ས་པ་ཐོག་བབས་གསོད། །ངས་ང་ན་པ་ཚ་བ་ད་

ནས་འན། །ཙན་དན་དཀར་པོས་་ང་འགས་ཚད་ལ། །ཙན་དན་དམར་པོས་ག་་ཚད་པ་ལ། །ཨ་

ག་་ས་ང་ོག་ཚ་བ་ལ། །་་མས་ག་མན་ཚད་ོད་ཚད་ལ། །་གང་་ནད་ན་ལ་་

ཚད་གག །ར་མ་མན་ནད་ན་ལ་་ཁ་ོམ། །ག་ལ་མཁལ་ནད་ང་བ་མ་ས་ལ། །་ས་

ང་འམས་ང་་ནད་མས་ལ། །་ས་ོག་་ནད་དང་ང་ང་ལ། །ཀ་་ལ་ས་ཕོ་མར་

ང་བ་ལ། །་ས་ག་ན་མཁལ་མན་གཉན་ནད་ལ། །དོམ་མས་་ོམ་ལ་གད་ཤ་་

ད། །ལ་་མན་ཚད་པ་མ་ས་ལ། །་ག་་ན་ག་་སར་དང་། །པ་་སར་་མན་ང་ཚད་

ལ། །་ར་དཀར་པོས་་་ཚད་པ་ལ། །་ར་ནག་པོས་མན་པ་ང་བ་ལ། །ལ་ལ་ད་ས་ཕོ་ནད་

ང་བ་ལ། །སོ་མ་ར་ཛས་གས་ནད་་ར་ལ། །ཐལ་ཀ་ོ་་དག་ང་་བན་ནོ། །གར་་་ཏོག་

ོད་ཚད་མས་ཚད་ལ། །གར་་ད་ས་མས་པ་ན་་འན། །ག་མོ་ང་ས་མས་ལ་ཚ་

འ་གད། །ན་འམ་་ནད་ལ་ང་ཚད་པ་ོང་། །་ས་ཕོ་བ་བད་ཀན་ཚ་བ་ལ། །ར་ས་་

བ་ག་འ་བད་ཀན་གད། །བ་ཡབ་བད་ཀན་ཚ་བ་ལ་བར་ད། །་འས་ཕོ་བ་ནད་མས་མ་ས་

ལ། །་ོད་ད་ང་བད་ཀན་ང་ནད་འམས། །ན་་ཤམ་ས་བད་ཀན་ང་བ་ལ། །་་ང་ས་

ང་ནད་མ་ས་ལ། །ན་ས་ོད་ད་ཟས་ན་བད་ང་འམས། །་ས་བད་ང་ལ་ང་ག་

འགས་འ། །་་ཀ་ོབས་་འ་་ོད་ད། །འོར་ནད་གཞང་འམ་ན་ནད་མ་ནད་ལ། །ང་

ཚས་ཕོ་མན་ང་ང་ལ་བར་ད། །ཀ་ར་ས་ཕོ་བ་་ོད་ད། །ང་ན་ན་འམས་ང་ནད་
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ང་ང་ལ། །་ཏང་ག་ས་ན་ལ་་ོད་ད། །མ་་་ས་ན་ནད་ལ་བར་ད། །་ས་ན་

གསོད་ལ་གད་ཕོ་མས་ལ། །ོས་དཀར་་ར་ོང་ང་མ་པར་ད། །་ལ་ས་གདོན་ོག་པ་

གཉན་གར་འམས། །ལ་ཏས་་ས་་ར་བཙོན་་འན། །་ས་ག་དང་ན་གསོད་་ནད་

ངོ་། །གག་པ་ཤ་རོ་གད་ང་་འགགས་འགས། །མ་ས་བད་ང་མ་་ང་བ་ལ། །་ང་་ཡང་

་བན་ག་ལ་ཕན། །ཁ་་་དང་ཙབས་་་གས་ས། །ོད་ད་ོ་ག་འངས་དང་བད་ང་

འམས། །་ཚ་ཐལ་ས་ོད་་ང་བ་ལ། །མ་ས་ག་འ་་་་ར་འན། །ཚ་ལས་་འབ་

ག་འ་ོང་བར་ད། །་ས་་བ་འམས་པར་ད་པའོ། །ཨ་་ལན་་མ་གཏོགས་རོ་་ན། །འཚོ་

ད་ོད་ད་ཟས་འ་འོད་པར་ད། །ང་མས་བད་ཀན་ལས་ར་ནད་ན་འམས། །་ལ་གས་་

མ་ལ་འགས་ད་དང་། །བད་་འལ་ད་མ་པོ་་ན་། །མ་པར་ལ་བ་་བ་མག་མ་

འ། །ང་མས་བད་ཀན་འ་བ་ནད་མས་ལ། །ད་པར་བ་ས་དོན་ན་འབ་པས་

བཟང་། །འགས་ད་ར་་ག་ནད་གདོན་ལ་བགས། །བད་་ཤ་མག་མ་པོ་ཤ་འལ་

ད། །འལ་ད་མ་པོ་མ་འ་་ལ་བགས། །མ་པོ་ལ་མང་ས་པ་མས་ནད་ལ། །བ་་ར་

ས་བད་མས་་ར་ལ། །་་ར་ས་བད་མས་ག་ནད་ལ། །ང་དང་མཁལ་མ་་ར་ཞོ་ཤ་

གམ། །ང་ཚད་མཁལ་ཚད་མར་ཚད་ལ་བར་ད། །ཨ་འས་་འས་འཇམ་འས་མཁལ་ནད་

ལ། །འ་ས་བད་ཀན་ག་ར་ཕོ་ནད་ལ། །མ་་པ་ས་ང་ག་ཚ་བ་ལ། །ར་་ལས་བད་

ཀན་ཚ་བ་ལ། །་ས་ང་ག་ཕོ་བ་ོས་པ་ལ། །་ནད་གག་པ་ཤ་རོ་གད་པར་ད། །ང་བས་ག་

ལ་ལ་གད་གཉན་ནད་འམས། །་དག་མ་་ོད་ད་གག་ོག་ལ། །་ལ་གས་གད་བད་ཀན་

ཚ་བ་ལ། །ང་ར་དཀར་ག་ག་ཚད་ལ་བར་ད། །དཔའ་བོ་དཀར་ར་དཔའ་ད་་བན་

ནོ། །བོང་ང་དཀར་པོས་མས་ག་མས་ཚད་ལ། །བོང་ང་དམར་ར་ཤ་ག་བཙན་ག་ལ། །ང་

མངར་་ནད་་ནད་ལ་བར་ད། །་ས་ཀ་ཀ་ས་ང་ཚད་ལ། །ག༌་དག་ང་་བན་མས་ལ་

ཕན། །ག་ཏས་མས་པ་ཚད་པ་མ་ས་ལ། །བ་ཤ་ཀ་ས་ག་ཚད་མ་ས་ལ། །བ་་ཀ་ས་་

མན་ོད་ཚད་ལ། །ག་ར་མས་དང་་ཚད་་ཚད་ལ། །བ་ང་ས་ཆག་ོར་ང་ས་ཚད་

ལ། །ན་ང་བད་ང་་ར་ང་བ་ལ། །ར་པ་་ད་ག་ད་་ར་ལ། །ང་ང་ག་དང་་

ར་མ་པར་ད། །སོ་ཆས་ནད་ན་ན་འན་གས་ན་མག །དན་རོག་་ཁས་ག་པོར་

ོང་། །དོང་གས་མན་ནད་ལ་ང་འཇམ་པོར་འ། །ཀ་ད་ད་ག་ག་དང་མོན་ཆ་རས། །འ་བ་ནད་
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མས་ཚ་ང་ད་པར་གད། །ས་པ་། ་དག་མས་་མ་དང་པོ་གས་པ་གམ་པ་བན་པ་བད་

པ་མས་ད་་གསལ་བ་དང༌། བ་པ་ནས་ག་པ་བར་འ་་མ་་དབང་་བཏང་ན་མཁས་པ་འགའ་

ག་ག་ར་ནས་ཨ་ག་་བར་ང་ན་་ཝང་ནས་ལ་བར་་དང༌། ་ནས་་ན་་མ་ག་བར་ཐང་

ན་་བད་པ་་མ་་དངས་པ་ར་ན་འཐད་མདོག་ཁ་ཡང་ོར་་མང་པོར་དོགས་ག་དང་ད་པར་

འ་ག་ང་ན་ལ་ས་བཅད་དམ་འང་ངས་བ་ཡོད་པར་ན་་བོ་བ་ལས་ད་པ་སོགས་་་མ་ནས་

ས་བཅད་གམ་པོ་འ་་མ་བར་བཀབ་ད་པ་མཆན་་ར་གང་ལ་གང་ཕན་་ས་པ་བཤད་པ་་ག་

ར་ལ་ར་ང་བ་འར་གག འང་ང་་མ་ས་པ་དང༌། ཀ་ས་པ་དང༌། ང་ང་ས་པ་

སོགས་ལ་འངས་ད་ངས་མ་མཐོང་ཡང་ོང་པོ་ར་་ལོ་མ་ང་་་བ་་ཏོག་་ཚོས་འ་ར་པོ་འོང་

བར་ན་་ད་བས་གས་གམ་་་བ་ལ་་ལ་་དཀར་ལ་་བ་འག་པ་འ་བ་དང༌། ག་ལ་

མདངས་ར་ལ་ལ་མང་བ་དང༌། མང་ར་ལ་་ང་ང་མན་པ་དང་གམ་འང་བས་ཚ་བ་ས་པ་

མས་ཐོག་བབས་་གསདོ་ང༌། ས་ལ་ན་ང་་ངས་ང་ན་པ་ཚ་བ་མས་ད་ནས་འན་

ནོ། །ཙན་ལ་གས་དཀར་དམར་ག་པོ་་་ག་པ་ཙན་སོགས་མ་ངས་མང་ལ། ད་པར་ལ་ང་

ར་་ཥ་ས་མག་གམ་་གནས་་ད་པར་དང་ལ་ལ་སོགས་པ་ོག་ཆགས་ལ་བན་ནས་ང་འང་

ལ་སོགས་ོས་པ་མང་ང་འངས་ད་ཚད་ན་མ་མཐོང་ཡང་གང་གས་འར་དཀར་དམར་དང་དམར་

པོ་ཆར་གཏོགས་ག་པོ་གམ་་བས་པ་དཀར་པོ་ལ་ར་ང་བད་འར་གག་། འང་་བོ་

འལ་ད་་སོས་ཀ་མར་་ལ་མ་ནང་་མདའ་ག་ཙམ་བག་ང་མར་་འགས་འ་བ་་མག་

ན་ང་་དག་འལ་ད་་ད་དཀའ་་ས་པཎ་ས། མ་ལ་ཡ་ནས་འོངས་པ་། །ོང་མ་ཕལ་ལ་ན་

ཐང་། །ས་པ་དང་མན་པར་ཙན་དཀར་པོར་གས་པ་་མ་ལ་ཡ་ན་ཙན་དཀར་པོ་གས་ན་་མང་

བ་ད་་ང་ོང་པོ་དཀར་པོ་ལོ་མ་ང་བ་ཅན་ག་ས་པ་་ལ་ཙན་་་མནམ་པས་ས་པ་་

འགལ་བ་ས་་ང་་འགས་ཚད་མས་ལ། ཙན་དམར་པོ་ལ་ར་ང་བ་འར་གག་འང་ོང་

པོ་དམར་ལ་ལོ་མ་ང་་འོད་ན་་ཏོག་དང་གང་་དམར་པོ་གང་ར་་ང་ཅན་་བོ་ད་་ང་་འ་

བ་་ངད་དང་ན་པ་མདོག་་ད་པར་ས་དམར་ག་གས་་འད་པ་ས་ག་་ཚད་པ་མས་ལ། 

ཨ་ག་་ལ་ར་ང་བད་འར་གག་འང་བོད་ད་་བ་ད་པ་དོན་་་ལ་གས་ནག་ར་གས་

ལས་འངས་དར། ཨ་ག་་ས་་བ་ང༌། ་གས་མཁན་པ་འ་བ་། །ལོ་མ་་་ན་པ་

ན། །་ཏོག་ན་པོ་་ཡང་མ། །རོ་་ཁ་ལ་བ་པ་ན། །ོད་་་ཚན་དག་་འ། །ས་པ་ར་
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མག་ནག་པོ་ལོ་མ་མཁན་པ་འ་བ་ང་ང་་་ཏོག་་མདངས་ཅན་་་བ་ས་འོག་ནས་འཐོན་པ་འོང་

་་འ་བ་་དང༌། ར་པོ་ལ་གས་གས་་ོང་པོ་་ལ་ར་བ་ལོ་མ་ར་ང་ང་ར་་ཅན་་ཏོག་

་དཀར་་ངད་དང་ན་པ་ག་དང༌། འབའ་ག་ས་ོང་པོ་་ལ་ཁ་དོག་ག་ཉམས་ཅན་་ཏོག་་དཀར་

འཆར་བ་ག་དང༌། ཤོག་ང་ན་པོ་་བ་ཨར་་ས་པ་ོང་པོ་མདོག་ང་་ལོ་མ་ང་་་ཏོག་དཀར་

པོ་འཆར་བ་ཨ་གར་་ད་་གས་པ་་དང་ཧ་ལམ་འ་བ་མས་ར་བཏང་ཙམ་་་མ་མ་བན་བཟང་

བ་་དག་ལ་འངས་ད་དས་མ་མཐོང་ཡང་་ད་། ཨ་གར་བཟང་ངན་་ལ་ས། །ར་བག་་་

ལ་ན་བཟང༌། །ས་པ་ར་མས་དས་པས་ང་དང་ོག་་ཚ་བ་མས་ལ་ལ། ་མས་དང་་་

ཙན་ཡང་ས་པ་ོགས་མངས་སོ། །་ཝང་ལ་ར་ང་བན་འར་གག འང་མག་ང་པོ་་

མན་པ་ལས་འང་ས་གས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་བ་ལང་དང་ཕག་ལ་སོགས་པ་མས་ཅན་ཕལ་་བ་

མན་པ་་ནང་ནས་འང་བ་མདོག་་་་ལ་ན་པ་་་ཡོད་པ་ག་པོ་མག་དང་ར་པོ་འབོལ་བ་་

དམན་པས་མས་ག་དང་མན་ཚད་ོད་ཚད་མས་ལ། ་གང་ལ་ར་ང་བ་འར་གག་འང་

མག་གམ། དས་་འངས་ད་མ་མཐོང་ནའང་བམ་ཤ་རོ་ཙ་ན་ས་པ་ག་མ་ནང་ནས་ཁ་དོག་ར་་

རོ་་གསལ་བ་ག་འང་ནའང་ད་་་ས་་གང་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ལ་ཏོག་འ་བ་ག་ལ་ས་འན་པ་

མག་དམན་གས་ལས་འང༌། ་གང་དཀར་ལ་རོ་ད་བཟང༌། །ས་པ་ས་་ནད་་གས་ན་ལ་

ང་་ཚད་ང་གག ར་མ་ལ་ར་ང་མ་་ཙམ་མས་ང་འར་ཁ་་དང་གས་་དག་་ད་

བམ་པ་་མ་ང་པས་ོས་ངད་ན་ནས་ངས་པ་ཁ་ར་བཏབ་པ་་་འངས་ད་ངས་མ་དང་་མ་

འོད་ང་ང་ང་་གང་ཙམ་པ་ཁ་དོག་དམར་ར་ན་་ངས་པ་་མག་དང༌། བལ་པོ་ར་མ་ང་

ང་བ་་ཚད་ཙམ་འདབ་མ་་བ་་་ཏོག་་་འ་ནང་ནས་་ང་བ་དམན་པ་་ལ་་ད་། ར་

མ་དམར་ལ་མགས་ན་བཟང༌། །ས་པ་དང་ཆ་མན། བོད་ས་ར་མ་བཅས་འལ་སོ་ང་བས་

མན་ོགས་བ་པ་མ་བད་ང་་གམ་ར་མ་གམ་ས་གས་ང་མན་པ་ནད་ན་ལ་ང་་

ཁའང་ོམ། ག་ལ་ལ་ར་ང་བ་འར་གག འ་ད་འངས་ད་ངས་མ་དང་་མ་འོད་ང་

འལ་ད་་ལ་་མོ་ས་ང་་་ོང་པོ་མདོག་ནག་གམ་ལོ་མ་ང་་གང་་དཀར་པོ་ར་གམ་པ་

མག་དང༌། མོན་ག་ས་ང་ཚབ་ང་བ་་གས་ས་མཁལ་ནད་ང་བ་ང་་གས་མས་མ་ས་

པར་ལ། ་་ལ་ར་ང་བ་་འར་ཕ་ལ་ས་བཟང་པོ་དང་གས། འང་ང་་མ་ས་ང་དཀར་

པོ་ལོ་མ་ང་་་ཏོག་ར་པོ་་འས་་་ག་་ང་བ་དགས་ན་ག་ས་་འདོན་པ་་ཕ་ལ་ས་པར་
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འག་ར་ང་་ར་་ན་པར་མས་ང༌། ང་་འངས་ད་སོགས་མ་མཐོང་ཡང་དོན་ཕ་ལ་འས་

སམ་བཟང་པོ་ང་ན་ང༌། འ་དག་འང་ངས་ཤང་ཤང་ས་ར་བར་བ་བང་བ་དང༌། ན་པོས་

ོ་་གདན་མ་བོ་་མད་ས་་ར་བ་སོགས་ོས་པ་མཐའ་ས་ང་འར་མ་བད་ང་དོན་འལ་སོ་

ང་བ་ས་ང་འམས་ང་ང་་ནད་མས་ལ། ་་ལ་ར་ང་བ་འར་གག་འང་འང་

ངས་་མཚོ་ཕ་རོལ་་མ་ན་་གནས་ནས་འོང་ལ་ལས་འངས་ད་མ་མཐོང་ང་ལོ་ོང་སོགས་ས་

ངས་མ་མས་ང་དས་ལ་གས་གས་ཡོད་་མ་པ་་་ོག་་བ་དང༌། ཟངས་་གར་འ་བ་ནོར་

འང་ང་ང་་ཡང་་ད་། ་་ལ་ག་ད་ན་བཟང་ར་བ་་གས་ས་ོག་་ལས་ར་པ་ནད་

དང་ང་ང་ད་འགགས་མས་ལ། ཀ་་ལ་ལ་ར་ང་བ་གས་འར་གག ་འངས་ད་མ་

མཐོང་ཡང་ལོ་ོང་ང་་འས་་པགས་པ་མག་པ་ལ་ཅན་སོབ་པ་མག་དང༌། པགས་པ་བ་ང་་

ོ་འཇམ་པ་་དག་ལ། ་ད་། ཀ་་ལ་་སོབ་ན་བཟང༌། །ས་ང་བཤད་པས་ང་མ་མག་དམན་

གས་པོ་ས་ཕོ་བ་དང་མར་པ་ང་བ་མས་ལ། ་་ལ་ར་ང་་་འར་་ཅན་་བ་དང་གས། 

འང་་བ་ཕོ་མཚན་མ་ལས་འང་་འམ་པ་ཅན་མག་དང༌། དམན་པ་འམ་ད་ས་ག་དང་ན་

དང་མཁལ་མན་་ནད་དང༌། ་ལོག་སོགས་གཉན་དང་ཚད་པ་མས་ནད་མ་ས་པ་ག་དང་་ནད་་

གདོན་མས་ལ་ང་་འགགས་འགས། དོམ་མས་ལ་ར་ང་བན་འར་གག་། འང་་བོ་

འལ་ག་ང་ལ་འོན་ང་དར་དན་་ད་བས་གར་མས་དང་ག་མས་གས་་འད་པའང་

འག་ང༌། ་ལ་ཀ་བ་འགས་ན་བཟང་བ་ས་ཚ་ང་ད་པ་་ཁ་ོམ་ང་ལ་གད་པ་དང་ཤའང་

ད་ང་ག་ལ་ཕན། ལ་ལ་ར་ང་་འར་གག་འང་འངས་ད་ངས་མ་མཐོང་ཡང་་ཏོག་

་ད་བས་དཀར་པོ་དམར་པོ་ར་པོ་ན་པོ་སོགས་བ་པོ་ན་་ལོ་ང་ང་་རལ་་དབས་ཅན་ང་

དང་་ལོ་མ་སོགས་་་ང་་ཏོག་་བཟོ་དབས་་ན་འ་བ་ནང་་འ་མདོག་་ཁ་ཤས་་བ་

ད་་དཀར་དམར་ར་་སོགས་་གས་འས་པ་་ང་ངས་ཀར་ནས་ོ་མ་བར་འང་བ་ས་་བ་

དང་མན་བ་ཚད་པ་མ་ས་པར་ལ། ་སར་གམ་ལ་ར་ང་བ་གག འར་སོ་སོར་་་་ཡང་

བལ་ལ་སོགས་ནས་གས་་འ་བ་གམ་་འང་ས་ང་མས་ལ། དོན་་ག་ས་པ་་དང༌། ་

་ཏོག་ལའང་འག་པས་ན་འངས་ད་ངས་མ་མཐོང་ཡང་་ང་་ལོ་ོང་གས་ར་ག་འ་བ་ཐོག་

ང་ལ་ར་མ་ཡོད་པ་་བས་་་མས་ཁ་ོགས་གག་་བས་ནས་ས་པ་་ཁ་མ་་བ་མས་

ནས་ཟངས་ག་བམ་པ་འ་བ་་ལ་་ག་་དང༌། ་ཏོག་་ཚར་ནས་ནང་་འམ་་་མས་པ་འ་བ་
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་ལ་་ག་་སར་དང་བར་རམ་་ཏོག་་འདབ་མ་དམར་པོ་་ལ་པ་་སར་ས་་་་གམ་་དང་པོས་

་བ། གས་པས་མན་པ། གམ་པས་ང་་ཚད་པ་བཅས་ལ། ་ར་དཀར་པོ་ལ་ར་ང་་འར་

གག་། འང་འངས་དར། ་ར་དཀར་པོ་མ་རར་། །ལོ་མ་་ལ་ཉ་ག་ཅན། །་ཏོག་དཀར་པོ་

གགས་་ལ། །འས་་དག་་་ད་འ། །རོ་་ཚ་ལ་མངར་བ་ན། །རང་་ས་པས་བད་ཀན་

དང༌། །མ་་ནད་མས་ལ་བར་ད། །ས་པ་་ལོ་མ་་ལ་རལ་་འ་བ་ཉ་ག་ཅན་་ཏོག་དཀར་པོ་

གགས་་དབས་ཅན་འས་་་ད་་འ་་་རོ་ཚ་མངར་ཅན་དང༌། ་ཏོག་ར་པོར་ང་ན་་ར་

ར་པོར་འདོད་པ་གས་ས་་བ་་ཚད་པ་ལ། ་ར་ནག་པོ་ལ་ར་ང་བ་འར་གག་་འང་

འངས་དར། ་ར་ནག་པོ་ལོ་མ་མ། །ོང་པོ་་ལ་ང་བ་ལ། །་ཏོག་ན་པོ་ང་བ་ན། །འས་་

ནག་པོ་གས་་འ། །རོ་་མངར་མ་ད་ཙམ་ཚ། །ས་པས་ཕོ་བ་ནད་མས་ལ། །ས་པ་་ང་

བས་ཅན་ང་ཙམ་ལོ་མ་ར་ང་མ་པ་་ཏོག་ན་པོ་ང་ང་འས་་ནག་པོ་ར་གམ་འ་་ཧང་ཕོ་

གས་་འ་ར་ཆགས་པ་་མག་དང༌། བོད་ས་འ་ང་བན་ལ་གང་་ཅན་ལོ་མ་་ཙམ་འང་བ་

བཅས་ས་མན་པ་ང་བ་ལ་ལ་འོན་ང་་ཏོག་དང་འ་སོགས་གང་ཡང་ད་པར་ས་བང་བ་་

འངས་ད་སོགས་་དངས་པ་དང་་འོར་པས་མ་པར་འམས་སོ། །ལ་ལ་ད་ལ་ར་ང་གམ་

འར་གག་་འ་ལ་འངས་ད་ངས་མ་མ་མཐོང་ཡང་ལོ་ང་ང་་་ཏོག་དང་འས་་ད་བས་

གས་དཀར་ནག་ར་གམ་་འདོད་པ་་འ་་ད་་འས་་འ་བ་ལ་་ལས་ང་ང་་ན་་

གས་པ་མག་དང༌། དམན་པ་བོད་འང་འོང་བ་ས་ཕོ་ནད་ང་བ་མས་ལ། སོ་མ་ར་ཛ་ལ་ར་ང་

བ་གམ་འར་གག་འང་ཁ་ག་་ངན་ད་པ་ང་་འས་་དང༌། ང་་ང་་ལ་ས་འན་

ད་པ་འལ་པ་ན་། དས་ལ་འངས་དར། སོ་མ་ར་་ངས་ཤོད་། །ལོ་མ་་ལ་ཉ་ག་ཅན། །ོང་

པོ་་ལ་ང་བ་ན། །ན་པ་ས་དང་ཐག་པ་ར། །འས་་་བོ་མ་པ་མདངས། །རོ་་མངར་ལ་

བག་ཙམ་མ། །རང་་ས་པས་ང་ནད་དང༌། །་ར་ན་ནད་ལ་བར་ད། །ས་པ་་ོང་པོ་་ལ་ལོ་

མ་ང་བ་་ཏོག་ཐང་ོམ་པ་དང་འ་བ་གང་་ར་གམ་་ནང་ནས་འས་་ང་ང་མཁལ་གགས་ལ་

་་་མོ་ཡོད་པ་ག་་གར་ོ་མོན་ནས་འང་བ་མག་དང་དམན་པ་གར་ཡང་འོང་བ་ས་པགས་པ་

ནད་དང་་ར་མས་ལ། ཐལ་ཀ་ོ་་ལ་ར་ང་བ་འར་གག་འང་འངས་དར། ཐལ་ཀ་ོ་་

ས་་བ། །ང་ང་་ང་ང་བ་ལ། །ལོ་མ་འས་་ང་བ་། །གང་་ང་ལ་འས་་། །་་ཕོ་

མཚན་འ་ལ་ར། །རོ་་ད་ཙམ་ཁ་བ་ན། །རང་་ས་པས་་ར་མ། །ས་པ་་ལོ་ོང་ང་་་
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ཏོག་དང་ང་་ར་པོ་ལ་ཅན་འས་་་ཁ་་ཕོ་མཚན་་་འ་བ་མགས་པ་མག་དང༌། དམན་པ་

་གང་་་མོ་འས་་འབོལ་བ་་ཁ་ཅན་་དག་ས་ང་་མ་་བན་་ཕན་ནོ། །འོན་ང་་ཕོ་

མཚན་འ་ས་པ་ག་ལ་བན་ནས་ཆང་གང་བ་སོགས་ལ་ས་འན་པ་་མ་པར་འམས་སོ། །གར་

་་ཏོག་ལ་ར་ང་གམ་འར་གག་འང་འངས་དར། གར་་་ཏོག་ས་་བ། །ོང་པོ་་

ང་ལོ་མ་། །་ཏོག་ར་པོ་འོད་་འབར། །འས་་བཟོ་བོ་གསོར་དང་འ། །ས་པ་ཐ་་དང་་

གཞན་ལ་འལ་ནས་་ང་འས་་གསོར་་འ་བ་འལ་སོ་ང་བ་ས་ོད་་ཚད་པ་དང་མས་ཚད་

མས་ལ། ན་པས་གཞང་འམ་ལ་ཕན། གར་་ད་་ལ་་དང་འར་ང་གག་འང་འངས་

དར། གར་་ད་་ས་་བ། །འས་་ར་བ་མ་བཅད་འ། །རོ་་ཁ་ལ་བ་པ་ན། །རང་་

ས་པས་ག་ནད་དང༌། །བད་མས་ལ་ང་ན་་འན། །ས་པ་ལོ་ང་ང་་ལ་ཅན་འལ་ང་

་ཏོག་ར་པོ་་ཏ་འས་ར་ས་གམས་པ་ནང་་འས་་ར་བ་ཞར་བ་་་ཁ་དོག་ནག་པོ་རོ་ཁ་

ལ་བ་པ་མག་དང༌། དམན་པ་ར་པོ་ལ་མ་ཕང་གགས་འ་བ་་གས་ས་མས་པ་ནད་མས་

ན་་འན་ནོ། །ག་མོ་ང་ལ་ར་ང་་་འར་གག །འངས་ད་ངས་མ་མཐོང་ཡང་ལོ་ང་

ང་་་ཏོག་ར་། གང་་མ་་དང་འ་བ་ནང་་འས་་་་འ་བ་་བ་མག་གམ་ཕོ་དང༌། 

ང་བ་དམན་པའམ་མོ་་དག་ས་མས་པ་ལ་ང་ཚ་བས་འ་བའང་གད། ན་འམ་ལ་ར་ང་

གས་འར་གག་འང་འངས་དར། ན་འམ་ང་ཏོག་ན་་བད། །རོང་་ནགས་་ནང་་

། །ལོ་མ་ར་ང་ོང་པོ་ང༌། །དབས་་ད་མོང་ོང་པོ་འ། །་ཏོག་དམར་ང་མཐོང་བ་

དཀའ། །འས་་དམར་ར་འོད་དང་ན། །རོ་་མངར་ར་ང་ཟད་ར། །རོང་་ས་པས་འ་བ་

གད། །ཧ་ཅང་མང་ན་འ་བར་ད། །ས་པ་་མན་ོགས་འངས་དར་བཤད་པ་ཙམ་ས་་བས་མ་

བད་ང་བཟང་ངན་་མ་པ་ང་ཟད་བད་ན་མ་དཀར་སོགས་ནས་འོང་བ་འས་་དམར་ར་མ་

ང་་བ་དང༌། ཁ་་ནས་འོང་བ་ར་པོ་་ང་ན་མ་ཙམ་ནང་་ས་པ་ད་པ་ན་་རོ་མ་པ་ག་

དང༌། ཁམས་ནས་འང་བ་ནང་གས་དམར་ནག་གས་དང༌། དག་པོ་ན་པོ་སོགས་མ་བན་་མ་

བཟང་བ་མས་ས་་བ་ནད་ལ་ང་ཚད་པའང་ོང༌། ་་ལ་ར་ང་་་འར་ཏ་ཙ་དང་གས་

འང་འངས་དར། ་་ས་པ་ན་མག་། །ལོ་མ་ོང་པོ་་ཏོག་མས། །་ད་དག་དང་ད་

པར་ད། །འས་་ག་ཁ་ོར་འ། །རང་་ས་པས་བད་ཀན་ལ། །མག་་ག་པོ་འམས་པར་

ད། །ས་པ་་ལོ་ོང་་ད་་་ལ་འས་་ག་ཁ་ར་འ་བ་ནང་གས་མདོག་ར་ནག་་ད་བ་



32 
 

ན་ཙམ་ཡོད་པ་ས་ཕོ་བ་བད་ཀན་དང་ཚ་བ་མ་དད་མས་ལ་ང་ང་ལའང་ཕན། ར་་ལ་ར་ང་

བ་བ་འར་གག །འང་འངས་དར། ར་་གག་བ་ར་མ་ཅན། །འས་་ལ་་་་

འ། །རོ་་ར་ང་་འགས་ད། །རང་་ས་པས་་ནད་ལ། །ས་ང་བཤད་པ་་་བ་ང་ལ་

གས་དཀར་ནག་གས་ཡོད་པ་དཀར་པོ་འས་་ན་མ་ང་བ་ཙམ་མདོག་ར་ང་རོ་ན་་ར་བ་་

ལ་ཁ་བས་པ་ས་་བ་ང་ག་འ་བ་དང་བད་ཀན་ཡང་གད་ང་ང་་ང་པོས་ག་འ་ང་

ག་གར་གག་ལ་ཚ་བའང་ལ། ཐལ་བས་་གར་ལ་ཕན། བ་ཡབ་ལ་་དང་འར་ང་གག་འང་

འངས་དར། བ་ཡབ་ང་ོང་་བ་ལ། །ལོ་མ་་ལ་་ཏོག་དཀར། །གང་་ལ་ལ་འས་་

དབས། །མ་་་དང་འ་བ་ན། །རོ་་ར་ལ་ད་ཙམ་མངར། །་བ་ནད་་བད་་ན། །ས་

ང་གངས་པ་་་ང་ལོ་ོང་་ཏོག་སོགས་་་དང་མངས་ང༌། འས་་ར་ང་བངས་པ་་

་ལ་མོ་ནང་་་་ན་་མགས་པ་མ་་་འ་་་ཡོད་པ་ཁམ་་བད་པ་་མག་དང༌། 

དམན་པའང་གས་ང་ཟད་་འ་བ་ོང་པོ་ཚར་པ་་་ར་མ་ཅན་ལོ་མ་་ཏོག་ང་མངས། འས་་

ར་ག་་ཏོག་འ་བ་ོན་ཀའང་མདོག་་འར་བ་དང་ང་་་ར་བད་པ་མས་ས་བད་ཀན་དང་ཚ་

བ་ལ་བར་ད། ་འ་ལ་ར་ང་བན་འར་གག འང་འངས་དར། ་འ་ས་་ོད་་

ང༌། །ོང་པོ་གགས་་ལ་་འལ། །ལོ་མ་ར་མོ་ང་བ་། །་ཏོག་དཀར་པོ་རབ་་

མས། །འས་་་བ་དབས་དང་འ། །ནང་་འས་ས་རབ་་གང༌། །རོ་་ར་མངར་མ་པ་

འོ། །རང་་ས་པས་ང་ང་ལ། །ཕོ་བ་་ོད་ད་པ་མག །ས་པ་་ོང་པོ་གགས་་ལ་་

འལ་བ། ལོ་མ་ར་ལ་ང་ང་་ཏོག་དཀར་པོ་རབ་་མས་པ། གང་་་བ་དབས་ཅན་་ནང་འ་

དམར་པོས་རབ་་གང་བ་རོ་ར་ང་ས་པ་མ་ོ་དང་ན་པ་ས་ཕོ་བ་ནད་མས་མ་ས་ལ་བ་དང༌། 

་ོད་ད་ང་བད་ཀན་ང་ང་་ནད་སོགས་འམས། ན་་ཤམ་ལ་ར་ང་་གག་འར་་་དང་

ཕོ་བ་ས་ོད་ན་ལ་མོ་བཅས་བ། ་ཡང་འངས་ད་ངས་མ་མཐོང་ཡང་ལོ་ོང་ང་་ཡལ་ག་་

བ་འས་ར་ོད་ན་ལ་མོའམ་འ་ང་་བཏགས་པ་ཕོ་བ་ས་ས་པ་་ན་ལ། འོན་ང་ཁ་དོག་

དཀར་ནག་་ད་པར་ན་་ཡོད་པ་དཀར་པོ་ལ་་ར་ཡང་འབོད་པ་་གས་ས་བད་ཀན་དང་ང་བ་

་དབལ་བཅས་ལ་ང་ག་ོད་ལོང་ལ་ཕན། ་་ང་ལ་ར་ང་མ་་སོ་གམ་འར་ོད་ན་ནར་

མོ་དང་གས་འངས་ད་ངས་མ་མ་མཐོང་ནའང་ལོ་ོང་ང་་་ཏོག་ར་པོ། རགས་པར་འ་དབས་

འང་མོ་ཁ་དོག་་ནག་ཐལ་ཁ་་ད་ནང་གས་་ད་ན་མོ་གས་སམ་མག་་ང་ག་ད་ཅན་དང༌། 
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དམན་པའམ་ཕོ་གས་ོམ་པ་་དག་ས་ང་ང་མར་ནད་མ་ས་པ་ལ། ན་་ལ་ར་ང་བ་ག་

འར་བཅའ་། ་ད། དོང་་་བ། འང་་ད་། བཅའ་་རོ་་མངར་ལ་ཚ། །་ཁར་བཏབ་ན་

ཕན་པར་ད། །ས་རོ་ད་པར་ཙམ་ལས་འངས་ད་་བན་མ་མཐོང་ཡང་ལོ་ང་ང་་་བ་ཁ་

དོག་དཀར་ལ་དམར་མདངས་ཡོད་པ་་མགས་པ་་དག་ང་ད་ན་བཅག་པ་ ཁ་དོག་དཀར་ལ་མ་

བག་ང་བ་ན་་དང༌། བཅག་ཁ་དམར་ཁམ་མ་བག་ཅན་ར་དོང་་དང༌། བཅའ་་་ད་ས་པ་་

མས་ས་ོད་ད་ང་ཟས་ན་ལ་བད་ང་མས་འམས། ་་ལ་་ང་ང་དང་མན་ང་འར་

་གར་དང་གས་ལ་འངས་ད་མ་མཐོང་ཡང་་དག་་ང་བཤད་་་དང་དབས་འ་བ་ོང་པོ་

་བ་་བ་ཁ་དོག་ཆང་ཕབས་ར་དཀར་བ་་ན་ལ། འོན་ང་་གར་ས་པ་ལའང་འ་ད་ས་

བང་དས་པ་ལ་ང་སང་ཕལ་ར་གར་ས་པ་ག་ལ་འལ་ནས་ོན་པ་ན་ས་ང༌། ས་ན་ན་

མཐའ་དག་ལ་མ་ོན་་འ་བ་ས་པ་དས་པར་མས་ང༌། ཡང་འགའ་ག་ནས་་གར། ་་

ན་་ས་སོ་སོར་བཤད་པ་ར་ན་་གས་་འ་བ་ག་་དོགས་ནའང་མན་ངག་ད་་ོར་་མས་

་་གར་ས་ག་འ་བ་ཤས་ར་་གངས་པས་འ་ད་འཐད་པ་བཅས་ས་བད་ང་ལ་ང་

ག་འགས་ང་འ་བ་དང་ཆང་ནད་ལ་ཕན། ་་ཀ་ལ་ར་ང་བ་བན་འར་གག་འང་རོ་ན་་

ཚ་བ་ག་དས་པར་གས་ང་ས་འན་ད་པ་་ང་འདམ་་མ་པོ་འ་བ་ལ་ལོ་མ་ག་མ་གཞོན་་

་་ག་དང༌། ཡང་ར་མཁར་བས་ཕལ་ར་ས་འན་གངས་པ་་ང་ཚ་དང་ོས་སོ་ཡོད་པ་་དང༌། 

་་ང་་་བ་ཐལ་ཁ་ག་དང༌། ་གར་ཕལ་ད་ལ་་ཏ་ར་བ་རོང་་་བ་་ང་འ་བ་སོགས་ལ་

འདོད་པ་ས་འན་འམ་པོ་མང་ཡང་་བོ་་འངས་དར། ོད་་ལ་པོ་་་ཀ །ས་ག་ོད་ཅན་

ལ་་། །ལོ་མ་བ་ཆགས་ཉ་ག་ཅན། །གང་་དམར་ར་འ་དང་ན། །རོ་་ཚ་བ་མཐར་ག་

། །རང་་ས་པས་ང་ང་དང༌། །ན་གས་འམས་པར་ད་པ་ན། །ས་དང་་ན་་འོད་པར་

ོང་པོ་་ལ་ན་མ་འ་བ་འགལ་གས་མང་ང་མདོག་ང་། ལོ་མ་ཧ་ལམ་་ཡགས་དང་ོགས་

མངས་ང༌། གང་་འང་མོ་ཁ་དོག་དམར་ར་་ནང་་འ་བ་ཆགས་་ཡོད་པ་་ོབས་སམ་རོ་

ན་་ཚ་བ་་དང་འ་བས་ཕོ་བ་་ོད་ད་ང་འོར་ནད་དང་གཞང་འམ་དང༌། ན་ནད་མ་ནད་ང་

མས་ལ་བ་མག་་འར་རོ། །ང་ཚ་ལ་ར་ང་བ་ག་འར་གས་མག་པ་རོ་དམན་པར་་ཚ་

དང་གས་་ ང་ཀན་ཙ་ཐའང་ས་་འངས་དར། ང་ཚ་ས་་ོད་་ང༌། །རོང་་ནགས་་

མག་པོར་། །ོང་པོ་མགས་ལ་ལོ་མ་ང༌། །ན་པ་མག་བ་མ་པ་གས། །བ་པ་ོད་་མག་པ་
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མས། །རོ་་ཚ་མངར་བ་བ་དང༌། །ལན་་རོ་དང་བཅས་པའོ། །རང་་ས་པས་ོད་མས་

ད། །ས་པ་་ོང་པོ་མགས་ལ་ལོ་མ་ང་བ་་ན་པ་འག་ད་ཐོག་མ་ཐོས་པ་དང་་འོང་བ་མདོག་

དམར་པོ་བ་པ་རོ་ཚ་མངར་དང་ན་པ་མག་གམ་ོད་་བ་དང༌། མག་པ་དམན་པའམ་མས་པ་ས་ད་

ད་ཚ་བ་ལ་ས་པ་རན་པས་ཕན་པར་བཤད་ང་་གས་ས་ཕོ་བ་དང་མན་པ་ང་ང་མས་ལ་བར་

ད་དོ། ཀ་ར་བ་ལ་ར་ང་བ་བ་འར་གག འང་ང་ས་ག་ཐོག་པ་བད་པ་འཇམ་འས་

ན་ས་དང༌། བ་པོ་བ་ན་་དམར་བ་ལ་འདོད་པ་དང༌། ཤང་དཀར་བ་་དམར་་བད། ར་

མཁར་བས་་བོ་མ་ད་པར་བན་འཇམ་འས་ལ་ང་་ས་གས་ས་ས་བང་བར་ད་གས་ཙམ་

ཟོས་པས་ོགས་ག་ས་དང༌། མ་པ་་དབང་འཇམ་འས་ལ་མང་བར་བད། ཡང་འགའ་ག་་ར་

ཞོ་ཤ་ལ་མོར་འདོད་ང༌། ཁ་ག་་ོར་ས་པར་ཡོད་ས་རང་ས་བཟོས་པ་ག་་གད་ངས་་མ་

ག་ང་བོད་་བཟོས་པ་་ོར་ཡང་དག་ས་པ་ལས་་ོར་ས་པ་ས་པ་ད་ངས་་བ་རང་ད་

ས་པས་མ་པར་འམས་ལ། ་ག་ཐོག་པ་བད་པ་འལ་ད་ན་ན་ོས་མ་དས་ང་ཀ་ར་

འཇམ་འས་་ད་དོད་ལ་་འག་ང་ཀར་ང་་གས་དང༌། འཇམ་འས་་ད་དོད་མས་་

འ་ཙམ་འག་པ་དང༌། ང་ལ་ཐ་དད་པས་་གས་གག་པ་་ན་ས་ལ། ང་མན་ོར་བ་་

ནའང་འཇམ་འས་མཁལ་མ་ང་བ་ལ་བས་ས་པ་་འགལ་ཙམ་ན་ང་ཕོ་བ་་ོད་ད་པ་སོགས་

ད་པར་་ས་པ་་ཚང་ང་འངས་ད་ངས་མ་དང་་མ་འོད་ང་་བོ་་ང་ོད་ཅན་་འ་རོ་དང་

་ས་ན་་ཁ་བ་ལ་་་ང་་་ག་འོང་ལ། ་ལ་མཁས་མག་དཔའ་བོས་མདོག་ཁམ་ནག་དང་ང་

་གས་་གངས་ང་ང་སང་ས་དན་པ་ས་ན་ོབས་ར་པ་དབང་ས་ཕོ་བ་་ོད་མས་

ད་པར་ད་ལ། ང་མན་ོར་ན་འཇམ་འས་ལས་ན་་ལ་ས་པ་་ས་གས་ཀ་ཚང་༌། །ང་ན་

ལ་ར་ང་བ་བ་འར་གག ་ལ་འངས་ད་གས་མ་མཐོང་ནའང་ས་འར་འལ་ན་ལས་

ང་བོ་ས་པ་་བ་བལ་ད་དཀར་པོ་ལ་གས་ན་ན་པོར་འ་ས་པ་་དང༌། མ་་བས་་ལ་

ག་དང་་གས་འ་བར་་བ་ད་ཙམ་ས་ནས་དོན་ང་འོ་མ་འཛག་པ་་ལས་ང་བ་ཡོངས་གས་ཁ་དོག་

དཀར་ར་ས་ན་འམས་ང་ང་བ་ནད་དང་ང་ང་མས་ལ་ལ། ཁ་ག་ག་པ་ཤ་ད་པ་སོགས་

ལ་བཟོས་པར་འདོད་ང་་དག་་མ་པར་འམས་པའོ། །་ཏང་ག་ལ་ར་ང་བ་འར་གག་འང་

འངས་དར། ་ཏང་ག་ས་་བ་ན། །ོང་པོ་་ལ་ང་བ་། །ལོ་མ་་ང་བ་པ་ན། །་ཏོག་་

དམར་ང་བ་ལ། །འས་་ན་མ་སད་ར་འ། །རོ་་ར་ལ་མངར་བ་ན། །རང་་ས་པས་ན་་
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། །ང་ར་ཐམས་ཅད་གསོད་པར་ད། །ས་པ་ར་ོང་པོ་་ལ་ང་ང་ལོ་མ་་ང་བ་པ། ་ཏོག་

་དམར་ང་ལ་འས་་ན་མ་སད་ར་འ་བ་ས་ན་ལ་ང་ཕོ་བ་་ོད་ང་ད། མ་་་ལ་ར་

ང་བད་འར་གག འང་འངས་དར། ན་ནད་འམས་པ་མ་་། །ས་ག་ོད་་ལ་ན་

། །ལོ་མ་་ན་ང་པོ་། །ོང་པོ་་མོ་་ཏོག་ར། །འས་་དམར་ར་མ་་། །རོ་་ཁ་ལ་མངར་བ་

ན། །རང་་ས་པས་ན་ནད་འམས། །ས་པ་ར་ང་དང་ལོ་མ་་ང་་ཏོག་་བ་ན་པོ་་ར་པོ་

གང་་་ཅན་་ནང་ནས་འ་་ཙམ་འོང་བར་ན་་དམར་བ་འང་གས་པ་་ན་དམར་ག་་

མན་པ་འ་བ་ས་ན་ནད་བད་མ་མས་ལ་བར་ད། ་་ལ་་དང་འར་ང་གག་་འདོད་པ་་

ལ་འངས་ད་ངས་མ་མཐོང་ཡང་གས་་བ་ང་ལ་དཀར་ནག་གས་ཡོད་པ་དཀར་པོ་་ས་

འང་འན་པ་འས་་་གས་་མཚམས་་ལ་པ་ཁ་་ར་འས་ང་ནང་ནས་ག་འོང་ལ་མ་

པའང་ག་་ལ་པ་འ་བ་ས་ན་གསོད་ང་ལ་གད་པ་དང་ཕོ་བ་མས་མས་ལ། ོས་དཀར་

ལ་ར་ང་བན་འར་་ལ་དཀར་པོ་དང་གས་འང་འངས་ད་ངས་མ་མ་མཐོང་ཡང་ང་ོང་པོ་

ག་ལ་ར་མདངས་ཅན་ལོ་མ་ང་་་ཏོག་ར་པོ་འཆར་བ་་་བ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་་སོ་འ་བ་ས་་

ར་་ནད་མས་ོང་ང་རང་སར་མ་པར་ད་ལ། དམན་པ་་ལ་ནས་འོང་བ་ནག་པོ་ས་་་ང་

བར་བཤད་དོ། །་ལ་ལ་ར་ང་བ་གག་འར་འ་འགས་ཐང་་དང་གས་འང་གས་དཀར་

ནག་གས་མ་། ལ་སོགས་ལས་འང་ས་ང་དོན་འངས་ད་དང་་མ་འོད་ང་ང་འ་འགས་

ོང་པོ་མདོག་དམར་ར་གས་ན་མ་པས་མང་ང་ལོ་ང་ཅན་་་བ་ཁ་དོག་ནག་ར་དངས་པ་་

ལ་འ་བ་དཀར་པོ་དང༌། ་ང་ག་པ་ནག་པོ་གས་ས་་གཉན་ས་བདག་་གདོན་དང༌། ོག་པ་་

ལོག་སོགས་གཉན་གར་་གས་དང་ང་ནད་བ་ངས་མས་འམས། ལ་ཏ་ལ་ར་ང་གམ་

འར་ནགས་མ་ཐང་་དང་གས་་འདོད་པ་ལ་འངས་ད་ག་ང་བས་སོང་བ་ར་ལོ་ོང་སོགས་་

ལ་ོགས་་ང༌། དོན་ཐང་མ་ན་ང་་་བའམ་་་་ན་པས་ན་ཐང་་ས་པ་བ་ཆད་ང་་

ར་་བཏགས་པ་ས་་བ་དང་ས་པ་བར་་་ར་མས་བཙོན་་འན་པར་ད་ལ། འ་ལ་བན་

ནས་ང་་་བ་ང་ཚད་ལ་ཐང་་ས་པ་་གས་སོ། །་་ལ་ར་ང་བན་འར་གག་འང་ག་

ལས་ང་བ་་གས་ན་། བ་ོད་ལས། ་་ང་་བཅག་པ་འ། །ས་པ་ར་་ང་འ་བ་

མག་དང༌། བཟོས་པ་རོ་ཚ་ང་མར་ོ་བ་་གས་ས་ག་གས་མས་ལ་བ་དང་ན་གསོད་ང་

་ནད་ང་ོང་བ་དང༌། གག་པ་སོགས་ཤ་རོའང་གད་ང་་འགགས་ང་འགས། །མ་་ལ་ར་
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ང་ད་འར་གག འང་ན་་གསལ་ད་ནས་བཤད་པ་ར་ོ་ལས་ང་བ་ལ་ར་ངས་པ་ཕོ་ང་

འ་བ་རོ་མངར་ཤས་་བ་ས་བད་ང་དང་མ་་ང་ནད་མས་ལ་ལ། འ་ད་མ་འོར་ན་ང་ཚ་ད་

ད་ས་ཚབ་ང་བའང་མཁས་པ་་མ་མས་བད། ་ང་་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་འ་ད་

ལ་ན་ང་་མཚོར། ་ང་་་ཡལ་ག་། །ས་དང༌། བད་་འང་ངས་། ་ང་་ས་་

བ་ན། །ོ་རོང་ཚད་པ་ལ་་། །ས་སོགས་ལ་བན་ང་ན་ན་པ་འ་ག་ང་མོད་་ར་ན་

ང་་་་ཀ་ས་་ང་ོང་ང་བ་ཡལ་ག་མ་པ་་འཐད་ང༌། ་བོ་་་ར་ལས། ་མག་

་མ་་དང་་ང་འོ་གངས་པ་ར་་མཚོ་ལས་ང་བ་མ་་དང་་ང་་གས་ལས་ག་ཐོག་

པ་གར་མཆན་་་ང་་མ་་འ་བ་དམར་ཤས་་བ་ག་འང་ལ་བཅས་དོན་་གས་དབས་

མ་་ང་བཤད་འ་བ་ལ་་ལས་དམར་བ་ར་ས་འན་པས་ང་་བན་་ག་ལ་ཕན་ནོ། །ཁ་་་

ལ་ར་ང་ད་འར་གག འང་རང་བ་དམར་པོ་དང་ནག་པོ་གས་ན་་ངས་པ་་ང་ན་མག་

དང༌། བཟོས་པ་ཁ་དོག་ནག་པོ་འང་མག་དམན་་ད་ཙམ་ལས་ཧ་ལམ་འ་བ་གམ་དང༌། ཙབས་་

་ལ་ར་ང་་འར་གག འང་རང་བ་ན་པ་འལ་པ་་ར་ལས་བཤད་པ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་མང་

་འ་བ་བཟང་ལ། དམན་པ་་བཟོས་པ་་གས་དཀར་པོ་ག་ང་འོང་བ་་མས་ནང་གས་་ད་བ་

ཙམ་ལས་དོན་ཁ་ཙབས་གས་ས་ོད་ད་ང་ོ་ག་འངས་པ་དང་བད་ང་མས་འམས། ར་་དང༌། 

ཐལ་་གས་ལ་་དང་འར་ང་་་འ་གས་་བཟོས་པ་་ན་པས་ན་མདོག་ང་ས་ད་་འང་

བས་ོད་་ང་བ་ལ་ལོ། །མ་་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་ག་ལ་མར་་་བ་ར་ཆགས་

ང་་ོ་བ་ང་་ར་དཀར་ང་ངས་པ་ས་ག་མས་འ་ང་་་ར་ཡང་འན་ལ། འ་ད་

ན་སོང་ན་ལ་འ་བར་ཡལ་འ་བས་ན་་ལས་བོག་ར་ཆང་གར་དང་ཤ་་མ་ཅན་གས་པ་གདམས་

པའོ། ། ་ལ་ལ་ར་ང་་འར་དར་ར་དང་དར་ན་གམ་་མཚོ་ལས་ང་བ་ལ་འ་བ་མག་

ན་ང༌། ་ན་མ་ཐ་མར་འདོད་པ་་གས་ས་་འབ་ང་ག་འ་བ་དང་ོང་བར་ཡང་ད་ལ་་

ར་མ། འ་ད་ལ་འལ་སོ་ང་ན་་ལ་བགས་་་ོག་་ལ་འོང་༌། །་་ལ་་དང་འར་ང་

གག འང་་གས་་མ་ཀ་ར་ང་ར་འལ་བ་འ་བ་ལ་་རོ་ན་་གས་པ་ས་་བ་མས་

འམས་པར་ད་པའོ། །འོན་ང་མ་ད་ན་ས་ག་་བ་ས་ང་ཚབ་བབ་བོ། །ཨ་་ར་འར་མདོ་་

གར་འོད་དམ་པ་ལས། ཨ་་ར་་མ་གག་ལ། །རོ་་མ་པ་ག་ན་། །ནད་་ཐམས་ཅད་ལ་ད་

པ། །ས་ད་ན་མས་ན་་ལ། །ས་རགས་པ་དབང་གག་་གངས་པ་དང༌། ད་་མཁའ་
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འ་་མཚོ་ལས། ཨ་་ར་་འགས་ད་། །ནགས་དང་་བོ་དབང་ན་ས། །ནར་མ་ད་་་ས་

མག །གཞན་དག་དམན་དང་འང་པོ་ན། །ང་པོ་དང་་འགས་ད་དང༌། །འཚོ་དང་་བན་བད་

་། །གཙང་མ་དང་་འལ་བ་དང༌། །མ་པར་ལ་བ་བན་་བད། །་མོ་གམ་པོ་ང་པོ་

། །འགས་ད་་མོ་་པ་ན། །འཚོ་བ་གར་མདོག་ས་པར་། །བད་་ཤ་ན་ས་་། །་

བན་གཙང་མ་ཤ་ད་ན། །ར་་འལ་བ་ས་་། །་བ་་་མ་པར་ལ། །ས་སོགས་བཤད་

ལ་མང་ང་ར་ང་བ་གག་འར་ར་བཏང་གག འང་འངས་དར། ཨ་་ར་ས་་བ་

ང༌། །ོང་པོ་་ལ་ལོ་མ་མག །་ཏོག་ར་པོ་འས་་ལ། །གས་་བད་དམ་བན་ནམ་། །རོ་་

ག་དང་ན་པ་། །ས་པས་ནད་མས་ལ་བར་ད། །ས་པ་ར་ང་ོང་པོ་་བ་་གས་མདོག་

སོགས་ར་ོང་འ་བ་བར་ན་ ང་ར་ལོ་མ་ང་་མག་པ་་ཏོག་ར་པོ་འཆར་བ་ག་ལས་ནང་

གས་འས་་ནག་ར་གས་གས། ར་པོ་ལ་ཡང་ང་དར་ད་་ད་བས་གས་བད་དམ་ར་

འདོད་ང་ར་བཏང་ལན་་མ་གཏོགས་རོ་་དང་ན་ས་པ་འགས་ད་སོགས་ཕལ་ར་ལ་དངས་པ་་

དག་་ཡོན་ཏན་ས་ོག་འཚོ་བར་ད་ང་ོད་ད་ལ་ཟས་འ་བ་སོགས་འོད་པར་ད་པ་དང་ང་དང་

མས་པ་བད་ཀན་སོགས་ལས་ར་པ་ནད་ན་འམས་ལ། ་ལ་མག་དམན་་ད་པར་གས་་་

ནས་ད་ན་རགས་པ་ར་འར་། མ་ལ་དང༌། འགས་ད་དང༌། བད་་དང༌། འལ་ད་དང༌། 

མ་པོ་དང་་ན་། ་དག་་ཡོན་ཏན་མ་པ་བན་བད་ན། མ་པར་ལ་བ་ལ་ར་ང་ག་འར་

གག་་ཆག་ཚང་་བ་ས་པ་མག་མ་འ་བ་རོ་ག་དང་ན་པ་ག་འོང་ལ། ་བ་མག་མ་ས་པར་

འལ་ནས་་ལ་མག་མ་འ་བར་འདོད་པ་་མ་པར་འམས་ང༌། ང་བཤད་་་་ག་ཐོག་པ་

ས་སོགས་་ང་བ་ལོ་ས་ལས་་བོ་ན་་དན་ལ། འོན་ང་གར་མདོག་ོག་་བ་མག་མ་ཅན་

ས་མཚོན་ད་ང་ཡང༌། ་བོ་ང་ན་ཕན་ཡོན་ན་་་་ང་དང་མས་པ་དང་བད་ཀན་ལ་སོགས་པ་

འ་བ་ཚ་ང་གང་་ནད་མས་ལ་ང༌། ད་པར་གང་་ཡོད་པ་སར་བ་ས་པ་དང་འདོད་དོན་ན་

བ་ག་་འབ་པས་ན་ད་བན་་ནོར་་དང་འ་་བཟང་༌། །འགས་ད་ལ་ར་ང་ག་འར་

གག་་ར་་པ་མདོག་ནག་པོ་ན་་འང་བ་མ་པ་་ད་ག་ནད་དང་གདོན་གས་ལ་བགས་

སོ། །བད་་ལ་ར་ང་ག་འར་གག འང་ཤ་མག་པས་ཤ་ན་འང་གས་ང་མདོག་ར་བ་

ས་་ས་མ་པོ་མས་ཤ་འལ་བར་ད་དོ། །འལ་ད་ལ་ར་ང་གམ་འར་གག་་དབས་

མ་པོ་མ་པ་འ་བ་ལ་བ་་ད་་གས་ལ་བགས་སོ།། མ་པོ་ལ་ར་ང་གས་འར་གག་་
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ཤ་ང་བས་ལ་མང་ལ་དས་ངན་པ་ས་ས་པ་མས་ནད་ལ་ལོ། །གཞན་ཡང་གར་མདོག་ས་ར་

པོ་་ང་དང༌། མ་ང་བར་ཧ་་ཏ་ཀ་ས་ོང་བར་ད་པ་དང༌། ནག་ང་་་ད་པ་་བད་་ས་

པ་དང་མངས་པ་བཅས་བན་ནམ་བད་འང་བཤད་དོ། །བ་་ར་ལ་ར་ང་བ་གག་འར་གག 

འང་འངས་དར། བ་་ར་ས་་བ་། ང་ོང་ར་་་བ་ལ། །ལོ་མ་བ་མོ་མདངས་་

གསལ། །་ཏོག་དཀར་པོ་ང་བ་ན། །ཨ་་ར་་ཡོན་ཏན་ཚང༌། །ས་པ་ར། ང་ོང་པོ་ར་་་བ་

ལོ་མ་བ་མོ་་ཏོག་དཀར་ང་འས་་ཨ་་ར་ལས་འཇམ་པ་མདོག་་ར་ང་བ་བཟང་བ་དང༌། ་བ་

དམན་པ་གས་ས་བད་མས་དང་་ར་ང་མས་ལ། ་་ར་ལ་ར་ང་བ་གག་འར་གག 

འང་འངས་དར། ་་ར་ས་་བ་ང༌། །ཚད་པ་་བ་ལ་་། །ོང་པོ་ང་མ་ལོ་མ་། །་

ཏོག་དམར་ར་མདངས་་གསལ། །ས་བཤད་ང་དས་བན་ག་ལམ་་སོན་པ་་ོང་པོ་ང་ལ་མ་

པ་ལོ་མ་ཕག་་ར་བ་པ་འས་་དཀར་ཤས་ཅན་བཟང་བ་དང༌། ནག་ཤས་ཅན་དམན་པ་་གས་ས་

བད་མས་དང་ག་ནད་ང་གན་་མས་ལ། ང་ཞོ་ཤ་ལ་ར་ང་གས་འར་གག འང་

འངས་དར། ང་ནད་ལ་བ་ཞོ་ཤ་། །རོང་་ནགས་་གབ་ན་། །ོང་པོ་་ལ་ལོ་མ་མག །་

ཏོག་དཀར་པོ་རབ་་མས། །འས་་ང་འ་ང་ཞོ་ཤ །ས་པ་ར། ོང་པོ་་ལ་ལོ་མ་མག་པ་་

ཏོག་དཀར་པོ་འས་་ང་འ་བ་མདོག་ནག་བ་པ་་དང༌། མཁལ་མ་ཞོ་ཤ་ལ་་དང་འར་ང་གག 

འང་འངས་དར། མཁལ་མ་ཞོ་ཤ་ས་་བ། །ང་ོང་་ལ་ལོ་མ་འཇམ། །་ཏོག་མང་ག་མས་པ་

ལ། །གང་་ར་པོ་ནང་དག་ནས། །འས་་མདོག་ནག་མཁལ་མ་འ། །རོ་་མངར་ལ་མ་པ་

ན། །རང་་ས་པས་མཁལ་ནད་ལ། །ས་པ་དང་མངས་པར་ོང་པོ་་ལ་ལོ་མ་འཇམ་པ་་བོ་ལོ་མ་

་་་ཏོག་མང་ག་གང་་ར་པོ་ནང་ནས་འ་མཁལ་མ་དབས་ཅན་དཀར་པོ་མག་དང་ནག་པོ་ར་

པོ་མས་མ་འང་མག་དམན་དང་བཅས་དམན་ང་སོ་སོ་ནང་གས་འང་བ་དང༌། ་ར་ཞོ་ཤ་ལ་་

དང་འར་ང་གག འོན་ང་དོན་མར་པ་ཞོ་ཤ་་འ་ལ་ང་ག་བ་མཁལ་བཅས་དང་འལ་སོ་་ཡང་

འངས་དར། ་ར་ཞོ་ཤ་ས་་བ། །ང་ོང་ང་ལ་་བ་ན། །འས་་ནག་་མཁལ་མ་

དབས། །ས་བཤད་པ་ར་ོང་པོ་ང་ལ་་བ་ལོ་མ་ར་མོ་མག་པ་་ཏོག་དཀར་པོ་གང་་ང་འ་བ་

ནང་ནས་འས་་ནག་་མཁལ་དབས་དང་ལ་ལ་མཐའ་མག་དལ་བ་མར་པ་དབས་ཅན་ང་ན་

མག་་འདོད་པ་་གམ་་ས་པས་མ་པར་ང་ཚད་དང༌། མཁལ་ཚད་དང༌། མར་ཚད་མས་ལ་

བར་ད་ལ། འགའ་ག་་ར་ཞོ་ཤ་བ་མཁལ་ལམ་ང་ག་མན་པ་ཞོ་ཤར་ས་འན་ང་་་མན་ད་
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ག་ར། མན་པ་ན་ན་བ་མཁལ་ག་པོ་ཐང༌། །ས་གངས་པས་མར་པ་ཞོ་ཤ་དང་་གག་པ་ཁ་

ངས་་བཤད་པ་བན་མ་འལ་བ་དས་སོ། །ཨ་འས་ལ་ར་ང་བ་འར་གས། འང་འངས་

དར། ཨ་འས་ང་ོང་ང་བ་ལ། །ལོ་མ་མ་་ལོ་མ་འ། །་ཏོག་ན་པོ་གགས་ར་བ། །འས་

་ཤ་བ་ག་པ་འ། །རོ་་ར་ལ་མངར་བ་ན། །རང་་ས་པས་མཁལ་ནད་ལ། །ས་པ་དང་མན་

པར་ང་ོང་ང་བ་ལོ་མ་མ་ལོ་འ་ང་་ཏོག་ན་པོ་གགས་་དབས་ཅན་འས་་ཤ་བ་ག་པ་

འ་བས་ཤ་འས་ང་ར་བ་་དང༌། ་འས་ལ་ར་ང་གས་འར་གག །འང་འངས་ད་

ངས་མ་མ་མཐོང་ང་ང་ོང་འཚམ་པ་ལོ་མ་་མ་འ་བ་འས་་་ང་ག་འ་ཙམ་དབས་མ་ང་

འ་བ་མདོག་ནག་པོ་མགས་པ་་དང༌། འཇམ་འས་ལ་ར་ང་བན་འར་གག་། འ་ལ་འང་

འངས་ད་ངས་མ་མ་མཐོང་ང་ོང་པོ་ནག་ཤས་་ལ་ལོ་མ་བ་པར་ར་མ་ཅན་་ཏོག་ར་པོ་གང་་

འང་བས་་ནང་ནས་འས་་ང་་ཐལ་ཁ་ཅན་་བར་དགས་་ག་ར་བ་་དང་གམ་ས་

མཁལ་མ་ང་ནད་མས་ལ། འ་་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་འགའ་ག་ང་་ཏ་འས་

། བ་འས་སོགས་ལ་འདོད་པ་་ནོངས་པར་ཟད་ང༌། འོན་ང་ཨ་་ཤ་ན་འ། །ས་པ་ནས་ཁ་ར་

པར་ཡང་བད་ང་་ད་ཡང་ན་པར་མས་ང་འ་ལ་རོ་མངར་ཤས་ཅན་ག་དས་པར་མས་པས་ན་

་བོ་་འངས་ད་དང་་མ་འོད་ང་ང་ོང་དམར་པོ་ལོ་ང་་ཏོག་དཀར་ར་་སོགས་་གས་

འཆར་ང་འས་་ཨ་ར་གས་པ་མག་དང༌། ཡང་ོང་པོ་དམར་ལ་ར་མ་ཅན་ལོ་མ་ང་་་ཏོག་

དཀར་པོ་འཆར་ང་འས་་་་མ་འ་བ་ཧ་་་ཀ་ས་མ་་་་འམ་་པ་ཁར་གས་པ་བཅས་

མག་དམན་གས་ས་བད་ཀན་ག་ར་ཕོ་ནད་སོགས་ལ་ང༌། ་མས་ང་ག་ཚ་བ་་དང་ད་པར་

ོ་ད་་གདོན་ལ་ཕན་པ་དང་རོ་ཙ་བར་ད། མ་་པ་་ལ་ར་ང་་འར་གག འང་འངས་དར། 

མ་་པ་་ས་་བ། །ོ་བལ་ག་པ་འང་གནས་དང༌། །བསོད་ནམས་ན་པ་མ་རར་། །་བ་ང་

་་ལོ་འ། །ལོ་འདབ་ག་ལོ་ན་་འབར། །བ་ལ་དལ་་བ་་ཆགས། །་ཏོག་ར་པོ་འོད་དང་

ན། །་མ་ོས་དང་ན་་ཆད། །རོ་་ཁ་ལ་ཚ་བ་ལ། །་ས་མངར་ར་ན་པར་འོང༌། །རང་་ས་

པས་ང་ག་དང༌། །བད་ཀན་ཚ་བ་ལ་བར་ད། །ས་པ་ར། ང་བས་སོབ་ལོ་མ་ང་ར་་བ་་

ཅན་་ཏོག་ར་པོ་མདངས་ན་འཆར་བ་་བ་དཀར་པོ་ས་ང་དང་ག་དང་ཚ་བ་བཅས་ལ། ར་་

ལ་ལ་ར་ང་་འར་གག འང་འངས་དར། ར་མ་་ས་་བ། །མ་ར་ནང་་བཏབ་ན་

། །་ཏོག་ལོ་མ་་ཤོ་དང༌། །་བ་དཀར་མགས་ང་བ་འ། །ས་ལོ་ང་་ཤོ་འ་བ་་ཏོག་ར་པོ་
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འཆར་བ་་བ་དཀར་པོ་ཁམས་ནས་འོང་བ་ས་བད་ཀན་་ཚ་བ་ལ། ་་་ཤ་ཕོ་་་་ར་ང་བ་

འར་གག འང་འངས་ད་ངས་མ་མ་ད་ང་ལོ་ང་ང་ར་་ཏོག་དཀར་པོ་འཆར་བ་་བ་ཁ་

དོག་་ད་བས་དཀར་ནག་གས་ཤ་བ་་བཅགས་པ་འ་བ་ོད་ནས་འོང་བ་ས་ང་ག་དང་ཕོ་བ་ོས་

པ་ལ་ང་་བ་ནད་དང་གག་པ་དང་ཤ་རོ་མས་གད་པར་ད་ལ། ་སོགས་་རབས་པ་མས་ས་

མ་ངས་བད་ཙམ་་་འག་པ་བཅས་ང་ཟད་ོས་ན་མ་་་ར་ལ་ས་འན་་མང༌། ་བོ་ལོ་མ་

ང་་་ཏོག་དཀར་པོ་འཆར་བ་་ང་ངམ་ོང་པོ་གས་ར་པོར་འོང་བ་དང༌། མ་་་ང་་ག་མ་

དང་ཐང་ང་སོགས་ལ་འལ་ནས་་བ་ལོ་མ་་་ཅན་་ན་ལ། ་ན་ངས་ང་གཞན་དག་་ངས་་

སོང་བ་མས་་དག་རང་ལས་ོགས་ང༌། འ་བས་དས་དོན་ང་བ་བཅས་་ཙམ་ལས་མ་ོས་

སོ། །ང་བ་ལ་ར་ང་གམ་འར་གག འང་འངས་དར། ང་བ་ག་ཅན་ས་་བ། །ོ་རོང་

བཟང་པོ་ལ་ན་། །ལོ་མ་ག་་ལོ་མ་འ། །་བ་་ན་་འ་ལ། །ནང་་དམར་ར་མདངས་དང་

ན། །རོ་་ད་ཙམ་ཁ་བ་ན། །རང་་ས་པས་ག་ནད་ལ། །ས་པ་ར་ལོ་ང་ག་་འ་བ་་

བ་་ན་དམར་ར་ཡོངས་གས་་ར་་འབོད་པ་ས་ག་ལ་ང་ལ་བ་གད་ལ་གཉན་ནད་ང་

འམས་ང་གན་་བར་ཕན། ་དག་ལ་ར་ང་དཀར་པོར་བན། ནག་པོར་ག་འར་གག འང་

འངས་དར། ་དག་་་ནང་་། །ལོ་མ་འས་་ང་པ་འ།། ་བ་་དག་་གར་ཅན། །དཀར་

ནག་མ་པ་གས་་ཡོད། །རོ་་ཚ་ལ་བ་པ་ན། །ས་པ་་གས་སོགས་་་ང་པའམ་འས་ང་

པའམ་འས་ང་ར་་་བ་ད་པོ་སོར་གས་འ་བ་་གས་་ང་མདོག་ནག་ངམ་ཅན་དང༌། དཀར་

པོ་་མ་ང་རོ་མངར་ཉམས་ཅན་་ན་དང༌། ོ་འལ་སོགས་ལ་གཏོང་བ་གས་གས་འོང་བ་དཀར་

པོས་ར་ག་ལ་ཕན། འ་བས་བགས་པ་་ནག་པོ་་ད་རང་མག་་བཤད་ང༌། དཀར་ནག་མ་ད་

ན་གར་ཡང་་བ་་་ང་པས་ང་ཚབ་ང་བས་མ་་བ་ོད་བད་ང་གག་ོག་སོགས་གཉན་ནད་མ་

ས་དང་གདོན་གས་་ར་སོགས་ལ། ་ལ་་ལ་ར་ང་བ་གག་འར་གག འང་འངས་

ད་ངས་མ་མ་མཐོང་ང་གཙང་འམ་་་བ་འཇག་མ་་གམ་བ་་ག་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་་ག་ར་

་་མནམ་པ་ས་གས་པ་གད་ང་བད་ཀན་་ཚ་བ་དང་གཞང་འམ་མས་ལ་ང་་འགགས་ང་

འགས། ང་ར་དཀར་ག་གས་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་་ད་། ང་ར་དཀར་པོ་་

ར་འ། །ནག་པོ་་རོག་ར་མོ་འ། །ས་པ་ལས་འངས་ད་་བན་མ་མཐོང་ཡང་ང་ནག་པོ་ལོ་མ་

ང་་་བོ་དཀར་པོ་་ཕོ་ར་མོ་འ་བ་་དང༌། ག་པོ་་རོག་་ར་མོ་འ་བ་ས་ག་ཚད་མས་
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ལ་བར་ད་དོ། །དཔའ་བོ་ལ་་དང་འར་ང་གག །འང་འངས་དར། དཔའ་བོ་ར་པོ་ས་་

བ། །ས་ག་འབོལ་བ་ས་་། །ལོ་མ་ོང་པོ་བ་་འ། །་ཏོག་ར་པོ་ང་བ་། །་བ་ང་ོང་ཁ་

དོག་ར། །རོ་་ཁ་ལ་བལ་བ་ན། །རང་་ས་པས་ག་མས་འམས། །ས་བཤད་པ་ར་དཀར་

ར་་ད་བ་ར་ད་པ་ས་ག་འབོལ་སར་་བ་ལོ་ོང་བ་་འ་བ་་ཏོག་དང་་བ་ད་བས་དཀར་པོ་

་་བ་ང་ོང་མགས་ང་རོ་ཁ་བ་དང༌། ར་པོ་་ཁ་དོག་་ད་པར་ལས་་ལ་སོགས་་ནད་ལ་ཕན་

པ་་དང༌། དཔའ་ད་ལའང་་དང་འར་ང་གག འང་འངས་ད་ངས་མ་མ་མཐོང་ང་་ལ་

སོགས་དཔའ་བོ་དཀར་པོ་འ་བ་ལ་ོག་པོ་ང་བ་བས་པ་ར་འལ་ང་ང་ནར་མ་ར་མར་ཡང་འབོད་པ་

བཅས་་གམ་ས་ང་་བན་་ག་ཚད་ལ་བར་ད་པ་ན་ནོ། །བོང་ང་ལ་གས་དཀར་ར་དམར་

ནག་བ་ལས། འང་འངས་དར། བོང་ངར་དཀར་ནག་དམར་ར་བ། །དཀར་དམར་ར་གམ་ན་

ན་ནོ། །ནག་པོ་ན་ན་ག་ང་ན། །ན་དཀར་རོ་་ཁ་བ་ན། །རང་་ས་པས་ག་ནད་

ལ། །ས་པ་ར་་དཀར་པོ་ལ་ར་ང་བ་འར་གག ་དག་་ལོ་མ་་བ་འདབ་མ་གམ་བ་

ལ་ར་འདབ་ང་ངམ་ཉག་བན་བད་ཡོད་པ། ོང་པོ་ང་མ་་ཏོག་དཀར་་དམར་མདངས་ཅན་འཆར་

བ་ས་མས་ག་དང་མས་ཚད་མས་ལ་ལ། བོང་ང་དམར་ར་གས་ལ་ར་ང་གས་་དང་འར་

་། འང་འངས་དར། །བོང་ང་དམར་པོ་ས་་བ། །་ཏོག་་ཚོས་་བ་དམར། །རོ་ཁ་ས་པས་

ག་མས་ལ། །ད་པར་བཙན་ག་ས་པ་འམས། །ས་པ་བན་ལོ་ོང་སོགས་ང་བཤད་ར་ལ་་

ཏོག་དམར་པོ་་མདངས་ཅན་ཤར་ན་དམར་པོ་དང༌། ར་པོ་ལ་འང་འངས་དར། བོང་ང་ར་པོ་ས་་

བ། །་ཏོག་ང་ཟད་ར་མདངས་ཅན། །རོ་ཁ་ས་པ་བལ་བ་ན། །ག་གས་ཚད་པ་ནད་མས་

། །འ་ས་་ལ་གང་ཡང་ད། །ད་པར་མས་པ་མས་ལ་བགས། །ས་པ་ར་་ཏོག་ར་

མདངས་ཅན་ཤར་ན་ར་པོར་འདོད་པ་་གས་་་བས་ཤ་ག་དང་བཙན་ག་བཅས་ལ་ང་ནག་པོ་

གཤམ་་འཆད་དོ། །ང་མངར་ལ་ར་ང་བ་་འར་གག འང་འངས་དར། ང་མངར་ལོ་མ་་

ལ་ང༌། །་བ་ར་ལ་རོ་་མངར། །རང་་ས་པས་་ནད་ལ། །ས་པ་ར་ང་ལོ་མ་ང་ར་ནར་

བས་ཅན་ཡལ་ག་ནས་ང་ཐད་་ཐོན་པ་་་ས་ད་པར་ས་མ་རར་ས་པ་ཕོའམ་མག་དང༌། མོ་་

འམ་་ས་པ་དང༌། མ་ང་ནགས་་་འམ་་ས་པ་དམན་པ་བཅས་་་བ་ར་པོ་རོ་མངར་བ་ས་

་བ་ནད་དང་་ནད་མས་ལ་བར་ད་ང་ར་ཕན། ་ས་ལ་ར་ང་བན་འར་གག །འང་

འངས་དར། ནད་ན་ལ་བ་་ས་། །ན་བས་མཚམས་་འལ་ནས་། །རོ་མངར་ས་པས་
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ནད་ན་ལ། །བད་ན་མས་་མག་ན་ནོ། །ས་པ་ར་ང་གཞན་ལ་འལ་ནས་་བ་ལོ་མ་དང་

ཡལ་ག་ད་པ་མདོག་་ར་ད་་་བ་བཅད་ཁ་ལ་མང་བས་པ་་་ནོར་འང་ང་བ་་ར་འས་

ས་ག་ནད་ལ་བ་དང༌། ཀ་ཀ་་ལ་ར་ང་་་འར་གག འང་འངས་དར། ཀ་ཀ་་ས་

་བ། །བ་་ནགས་་དག་ལ་། །ོང་པོ་་བ་གཞོན་་འ། །་ཏོག་དཀར་ར་མདངས་དང་

ན། །འས་་དམར་པོ་ངས་ནས་། །རོ་་མངར་ལ་བ་བ་ན། །རང་་ས་པས་ཚད་མས་

ལ། །ས་པ་ར་ང་ང་་ནང་སོབ་ར་མ་ཅན་ལོ་མ་མ་གལ་་ལོ་མ་མདོག་འ་ང་་ཏོག་དཀར་

ར་འས་་དམར་པོ་ངས་ནས་་བ་་བ་རོ་མངར་བ་ནགས་གབ་མ་ར་སོགས་ནས་འོང་བ་འལ་

སོ་ང་བ་་ར་འས་ར་ཕན་པ་དང་་གས་ས་ང་ཚད་་གས་ལ་ལོ། །ག་་ལ་ར་ང་བ་

བ་འར་ག་ར་་ཧ་་བཅས་གམ། ་དག་་ཀ་ཀ་་ལ་དཀར་ག་གས་་ཡོད་པ་ག་པོ་ལ་

་ཧ་་་ག་ར་ར་བ་འ་ན་་ར་་འངས་ད་ད་ལ། འོན་ང་་གས་ཀ་ཀ་་འ་བ་་

དག་ས་ང་་བན་་མས་ལ་ཕན་ནོ། །ག་ཏ་ལ་ར་ང་ག་འར་གག འང་འངས་ད་

ངས་མ་མ་མཐོང་ཡང་་ག་་ང་་ནག་ང་ར་ས་ད་ནང་སོབ་ཅན་ལོ་མ་མས་ཡལ་ག་བར་བར་

ནས་བ་མན་གཡས་གཡོན་ག་ོད་་་ང་་ཏོག་ར་པོ་འཆར་བ་་བཟང་བ་་མག་དང༌། ་

བན་མ་པས་བལ་ག དམན་པ་བོད་་དབས་འ་འང་བ་་བས་བཤད་པ་སོགས་ས་མས་པ་

ཚད་པ་མ་ས་ལ་ལོ། །བ་ཤ་ཀ་ལ་ར་ང་བ་གས་འར་གག འང་འངས་དར། བ་ཤ་ཀ་ས་

་བ་ང༌། །ོ་རོང་ནགས་་ནང་ན་། །ོང་པོ་་ལ་ལོ་མ་མག །་ཏོག་དཀར་ར་མདངས་དང་

ན། །རོ་་ཁ་ལ་ས་པ་བལ། །རང་་ས་པས་གར་མས་བ། །མདོར་ན་མན་ནད་ག་མས་

ལ། །ས་པ་ར་ལོ་ོང་་བ་ར་གསར་འ་བ་ང་ང་གསོབ་མགལ་མཚམས་་ག་པོ་ར་གས་

་མ་པ་ཅན་་ཏོག་དཀར་ར་འཆར་བ་་མོས་ཚོད་མ་ད་ང་ང་དཀར་དམར་་བ་གས་གམ་ཡོད་

པ་མག་དང༌། དམན་པ་བོད་་་བ་ལོ་མ་ང་སོགས་་ག་ར་པོ་འ་ང་་ཏོག་ན་པོ་འཆར་བ་མག་

དམན་་ད་་བ་ས་གར་མས་ག་སོགས་ག་ཚད་མ་ས་པ་ལ། བ་་ཀ་ལ་ར་ང་ག་འར་

གག་། འང་འངས་དར། བ་་ཀ་ས་་བ་ན། །ང་གཞན་དག་ལ་འལ་ནས་། །་ཏོག་

འས་་གང་ཡང་ད། །རོ་་ཁ་ལ་བ་པ་ན། །རང་་ས་པས་བད་ཀན་དང༌། །གར་མས་ག་ནད་

མ་ས་ལ། །ས་དང་མངས་པར་ང་ན་ད་མོང་་དབས་ཅན་འལ་ང་་ལ་་ཏོག་འས་་

ད་པ་ས་་མན་དང་ོད་་ཚད་པ་མས་ལ། ག་ར་ལ་ར་ང་ཕོ་གས་ལ་བན། མོ་གས་ལ་
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ག་འར་་ག་ར་། འང་འངས་དར། བལ་ོད་མས་པ་་ག་ར། །ལོ་མ་འས་་ང་པ་

འ། །་བ་ན་་མ་པོ་འ། །རོ་་ཚ་ལ་མངར་བ་ན། །རང་་ས་པས་ཚད་མས་དང༌། །་ནད་

ལ་ང་ངས་པ་འལ། །ས་ང་བཤད་པ་ར་ོང་པོ་་ལ་ལོ་མ་མག་པ་་ཏོག་་མ་དང་འ་ང་

དས་་ནང་དམར་་་ཕོ་རོག་་ག་པོ་འ་བ་སོབ་པ་་བ་་ོམ་ས་ཕོ་མོ་འད་པ་དང༌། དམན་པ་

བོད་འང་་བ་ལོ་མ་བོང་དཀར་འ་བ་ང་དམར་་་ཏོག་་ཁ་འཆར་བ་མག་དམན་ས་མས་དང་་

བ་ཚད་པ་དང་་ཚད་པ་མས་ལ་ལོ། །བ་ང་ལ་ར་ང་་འར་་ར་ང་ན་བཅས་གམ། 

འང་འངས་དར། བ་ང་་ར་ང་དཀར་པོ། །ོ་་རོང་་ནགས་་། །ན་པ་ར་བ་གས་

དང་མངས། །རང་་ས་པས་ས་ནད་ལ། །་་བས་ནས་ང་བཏང་ན། །་་འག་་གཙོ་བོ་

ན། །ས་པ་ར་ན་པ་སོགས་ར་གས་ར་་ལོ་མ་ང་་་ལ་ཀ་བ་འགས་པ་ས་ས་ཆག་

མས་ོར་ང་ས་ཚད་ང་ལ་བ་དང་་ལ་ཕན། ན་ང་ལ་ར་ང་གམ་འར་ར་དང་གས། 

འང་འངས་དར། ན་ང་ན་ན་མད་ོང་དང༌། །ལོ་མ་ག་་ན་ན་འ། །་ཏོག་་་ཆད་

པ་འ། །རོ་་ོ་ང་མ་ལ་བ། །རང་་ས་པས་ང་འམས་འ། །ས་པ་ར་ོང་པོ་་ལ་ལོ་མ་

བ་པ་མ་འ་བ་འས་་འང་ཉམས་ཅན་་ང་བ་་ལ་ར་ས་མ་འང་བ་ར་ཙན་ནམ་ཐང་མ་ན་

ང་འང་འབོད་པ་ས་བད་ང་དང་་ར་་ང་བ་མས་ལ་ང་ན་འག་་བས་མོ་ནད་ལ་ཕན། 

ར་པ་ལ་ར་ང་བ་གག་འར་གག འང་འངས་དར། ར་པ་ང་་ར་མ་ཅན། །ར་པ་

དཀར་པོ་ས་ང་། །ན་བ་གས་་མཚམས་་། །པགས་པ་དལ་མདོག་ང་པོ་གར། །་ཏོག་

ར་ལ་འས་་དམར། །རང་་ས་པས་ག་ནད་དང༌། །མས་ང་ག་ནད་ཐམས་ཅད་ལ། །ས་པ་

དང་མན་པར་ལ་གང་འང་་བ་པགས་པ་་དལ་མདོག་ར་དང་་ཏོག་ར་པོ་འས་་དམར་པོ་

འོང་ང་ལོ་ོང་སོགས་ནོར་འང་ང་བ་་ན་པས་མས་པ་དང་མཁལ་ཚད་ལ་ང་ག་ལ་ཕན་པ་

དང༌། ་ད་ལ་ར་ང་གས་འར་གག འང་འངས་དར། ་ད་མ་ས་་བ་། །བ་མོ་

ནགས་་ནང་་། །ོང་པོ་ང་ོང་ན་པ་ག །་ཏོག་དམར་པོ་་བ་ན། །འས་་་ལ་རབ་་

དམར། །རང་་ས་པས་ག་ནད་འམས། །ས་པ་ར་་བོ་བས་ནགས་་མག་མོ་གས་་བ་ོང་པོ་

ང་དམར་ན་པ་ག་པོ་་ཏོག་དམར་་་བ་ར་མ་་་གས་་མ་པ་ཡོད་པ་འས་་དམར་ང་

་ཅན། ཕོ་གས་ོང་པོ་ང་ོང་ན་པ་ག་པོ་ར་མ་ཅན་དང༌། ཡང་དམན་པ་ར་མ་ད་པ་ལ་ང་ོང་

པགས་པ་ག་པོ་ཧ་ལམ་འ་བ་མས་ས་སོ་་ང་གདོན་ལ་བགས་པ་དང་ས་ག་མས་ད་ང་་
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ར་ང་ལ་ལོ། །ང་ང་ལ་ར་ང་་་་གམ་འར་ང་ར་དང་གས། འང་འངས་དར། 

ང་ང་ས་་ང་དག་། །ཚ་བས་གངས་པ་་ལ་། །ོང་པོ་་ལ་རབ་་མགས། །ལོ་མ་ཕག་

་་བ་འ། །རོ་་ད་ཙམ་ཁ་བ་ན། །རང་་ས་པས་་ར་མ། །ས་པ་ར་ོང་པོ་་ལ་མགས་

པ་ལོ་མ་ཕག་་འ་བ་གས་སམ་མདོག་་ད་ བས་ཙན་ང་ང༌། ར་ང་ང༌། གསོམ་ང་ང་

སོགས་་ལ་འ་ང་ཁ་བས་པ་ལ་་ལ་ཝ་་ས་པ་འང་བ་་དག་ས་ག་་གས་དང་་ར་

མས་མ་པར་ད་དོ། །པོ་སོ་ཆ་ལ་ར་ང་ད་འར་གག འང་འངས་དར། ོད་་འན་པ་པོ་

སོ་ཆ། །ཚད་རོང་དག་ལ་་བ་ན། །ང་ོང་་ལ་རབ་་མགས། །ལོ་མ་མ་ལ་་བ་། །་ཏོག་

དཀར་ལ་འས་་། །་ན་དག་་འས་་འ། །རོ་་ཚ་ལ་ད་ཙམ་མ། །རང་་ས་པས་བད་ཀན་

སོགས། །ནད་མས་ཐམས་ཅད་ན་་འན། །ག་ན་ན་་གཙོ་བོ་ན། །ས་དང་མངས་པར་ང་

ོང་དཀར་པོ་་ལ་མགས་ང་ར་མ་ཅན་ལོ་མ་མ་ལ་་བ་་ཏོག་དཀར་ར་འས་་་ན་་ག་པ་

འ་བ་ཁམ་མ་ཙམ་ནང་་་ ་དོང་ག་འ་འ་བ་ཡོད་པ་ས་ནད་ན་ན་་འན་པ་ག་ན་་

མག་ །དན་རོག་ལ་ར་ང་བན་འར་གག འང་འངས་དར། དན་རོག་ོད་་ལ་་

། །་བ་ོམ་ལ་ན་་ང༌། །ལོ་མ་་ལ་ང་ཟད་བ། །ོང་པོ་བས་ཅན་གས་པ་ཅན། །་ཏོག་

དཀར་པོ་གང་་ཅན། །རང་་ས་པས་བད་ཀན་དང༌། །འས་པ་ནད་མས་གས་བཤལ་ད། །ས་པ་

་ལོ་ོང་སོགས་ཧ་ལམ་་ལ་མ་་་ཁ་དོག་ང་་དང་་གས་དམར་ཤས་ཅན་གས་ཐག་མ་པས་

་ང་ོང་པོ་དང་ལོ་མ་ང་གས་ཀ་ང་ོང་ལོ་མ་ག་གག་ནས་་མོ་ངས་་དར་ས་པ་དང༌། 

་གས་་ཙམ་་ས་པ་སོགས་་བ་མ་ལོ་ཙམ་ནས་ང་བ་མ་ལོ་བར་་གས་འོང་ང་་མོར་་

ཟ་རམ་བགས་ར་མས་ང་བ་་བ་་ཏོག་དཀར་པོ་གང་་ས་ལ་གམ་མ་ཁ་ོད་་མ་པ་ཡོད་

པ་ནང་འ་ནག་ང་ན་་འཇམ་པ་ང་ན་ཛ་་ཕ་ལ་ས་མག་དང༌། དན་་་འངས་དར། ད་་

བོ་ས་་བ། །བ་་ནགས་་ནང་་། །ོང་པོ་ང་ལ་འལ་ང་། །འས་་་བོ་དན་རོག་

འ། །ས་པ་ར་བ་ནགས་་འལ་ང་་བ་ལོ་མ་ང་ཟད་བ་པ་གང་་དབས་ང་བན་ལ་འ་

ར་བ་་བཅད་་་་བོ་ང་ན་དན་་ས་འང་དང༌། དམན་པ་འ་ས་ལ་་བ་འ་བ་ནག་པོ་

གམ་དང༌། ་ཁ་ལ་ར་ང་བད་འར་གག འང་འངས་དར། ་ཁ་ས་་བ། །དཔལ་་

མ་ས་ནད་ལ་ར། །ང་ོང་་ལ་ད་པོ་འ། །ཁ་དོག་ན་པོ་ཡལ་ག་ས། །ཐམས་ཅད་ོ་་ག་པོ་

འ། །འ་ོམ་་མཚོ་ནང་ན་། །་ལ་ཁ་ས་པ་། །རོ་་བ་ལ་ད་ཙམ་ཁ། །རང་་ས་པས་ད་
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་ོང༌། །ས་དང་མན་པར་འོ་མ་་མཚོ་ནང་ནས་བད་་་དཀར་ས་ང་ོང་ན་པོ་་ན་་

གགས་དབས་འ་བ་ཁ་དོག་ན་པོ་ཡལ་ག་ས་པ་་ཞོ་འམ་་བ་ལ་ན་ས་པ་ཁར་འདོད་ང་་

དག་བར་ན་་དཔལ་དང་ཁ་མ་་ལའང་འག་པ་་མག་དང༌། དམན་པ་རོང་མཚམས་བལ་ལ་

སོགས་་་བ་་མ་པོ་ལོ་མ་ད་པ་འོ་མ་ཅན་་འོ་མ་་ཞོར་ཡང་གས་པ་་ས་ན་པར་འཐོར་ན་་

ར་འང་བ་་གས་བཅས་ས་ནད་གས་གང་ཡང་ག་པོར་ོང་ང་་ཞོས་འས་ང་འལ། དོང་ག་

ལ་ར་ང་བན་འར་གག འང་འངས་དར། ན་མག་དོང་ག་ས་་བ། དན་ལ་ོད་་ས་

ལ་། །ལོ་མ་་ཏོག་་བ་ལ། །རང་ད་ང་གཞན་འལ་ནས་། །དོང་ག་ག་ས་བངས་པ་འ། །རོ་

་མངར་ལ་ད་ཙམ་ཚ། །རང་་ས་པས་ནད་མས་ོང༌། །ས་པ་བན་ས་ལ་ོད་་སར་ང་གཞན་

ལ་འལ་ནས་་བ་ལོ་མ་་ང་་བོ་ག་ས་བངས་པ་་མ་འ་བ་ཐོག་ས་མན་པ་ནད་གས་

ལ་ང་གང་ཡང་འཇམ་པོར་འའོ། །ཀ་ད་ལ་ར་ང་བ་གམ་འར་གག འང་འངས་དར། 

ཀ་ད་ས་་ང་མག་། །ལོ་མ་བ་ལ་་བ་ན། །ོང་པོ་ང་ལ་ཡལ་ག་མང༌། །་ཏོག་དཀར་ལ་

རབ་་མས། །འས་་ས་པ་ཐོད་པ་འ། །རོ་་ང་ཟད་ར་བ་ན། །ས་པས་་དང་་ནད་

ལ། །ས་པ་་་ལ་ང་སོགས་ཧ་ལམ་གར་་་ར་འལ་ང་་ལ་འོན་ང་་བས་མགལ་ལག་

མང་ང་ལོ་མ་ཧ་ལོ་ཁ་འས་ཚར་ཙམ་འ་བ་འས་་ལ་འང་ལོ་ོང་སོགས་ཚང་མ་་་་ས་བ་

ང་ག་་བ་པ་ན་ནས་ས་པ་ཐོད་པ་འ་བ་ཁ་དོག་དམར་་ཛོ་་མས་ས་་ོད་ད་པ་ཕོ་གས་

དང༌། ལ་བ་ས་མོ་གས་་འདོད་པ་འལ་སོ་ང་བ་་གས་དང༌། ད་ག་ལ་ར་ང་བན་འར་

གག འང་འངས་དར། ད་ག་ས་་ང་་། །ཚད་པ་་བ་ནགས་ལ་། །ོང་པོ་་ལ་ན་

པ་། །་ཏོག་དམར་ང་ལོ་མ་ར། །འས་་ག་ག་་ང་འ། །རོ་་མངར་ལ་ར་བ་འོ། །རང་་

ས་པས་འ་བ་གད། །ས་་མོན་སོགས་ཚད་པ་་བ་ནགས་་ང་ོང་ན་པོ་ན་པ་་བོ་་ཏོག་

དམར་ང་འས་་ག་ག་་་ང་འ་བ་མགས་ང་རོ་ར་ད་པ་་དང༌། ག་ལ་ར་ང་གམ་

འར་གག འང་འངས་ད་ངས་མ་མཐོང་ཡང་དཀར་དམར་གས་་འདོད་པ་་་ང་ལ་་མ་

ང་་གས་པ་དམར་པོ་་མ་་མ་འ་ང༌། དཀར་པོ་བག་་འ་བ་གས་དང༌། མོན་ཆ་ར་ལ་ར་

ང་ག་འར་གག འང་འངས་དར། ་ང་ལོ་མ་བ་ར། །ཇ་་ལོ་མ་འ་བ་ལ། །ར་མ་བག་

ཙམ་ཡོད་པ་། །འས་་་་ཕ་ལ་འ། །ས་པ་ར་མག་་ང་་དོ་ནག་པོ་ག་་ར་ག་མ་པོ་
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འ་བ་འ་གད་ལ་བགས་ང་དམན་པ་འས་ས་ང་ང་ཙམ་་མས་ས་འ་བ་ནད་གས་

མས་ཚ་ང་ད་པ་གད་ང༌། ནང་གས་ལ་བས་་བཙས་་ཚད་པ་དང༌། ་འས་མ་ར་ཕན།  
ོའི་ ན་ ི་ ས་པ་བ ན་པ། 
་་ན་་ས་པ་བན་པ་། །ཧོང་ན་ག་མ་འགས་ཚད་དོན་ཚད་ལ། །ང་་དོ་བོས་མས་

ག་ངས་ཚད་ལ། །་ན་ག་མ་ག་པོ་་ཚད་ལ། །་ས་ོད་ཚད་མས་ཚད་ལ་བར་

ད། །མ་་ག་ས་མན་མས་ཚ་བ་ལ། །་ཡང་་ས་ཕོ་མན་ཚ་བ་ལ། །ཟངས་ག་གས་

ག་མས་པ་ཚ་བ་ལ། །ོ་ལོ་ག་འས་་་ཚད་པ་ལ། །གཡའ་་མ་ས་མས་པ་་ོང་

ད། །གང་ག་ང་ས་ག་དང་ཚད་འ་གད། །་ད་ོས་ས་གདོན་ག་མས་ཚད་ལ། །ོལ་

ང་པ་ས་མ་ཆག་ག་ཚད་ལ། །་མོ་མ་འན་་རོ་ག་་འན། །དར་ཡ་ཀན་ས་ང་ག་་

ར་མ། །མ་བོ་ས་ཆག་ོར་ང་་བ་འན། །་གས་་བ་འན་ང་་ར་འན། །ཨ་་ཥ་

ས་མ་ཆག་ག་ཚད་ལ། །ག་ཤས་་འབ་གཉན་གསོད་ག་ནད་ལ། །ང་ན་དཀར་པོས་་བ་

ག་ཚད་ལ། །་་ང་ས་་ོར་ག་ཚད་ལ། །ད་དང་་བ་མ་ག་ག་ནད་ལ། །ཨ་ག་

མ་ཆག་གསོ་ང་་ར་མ། །ར་ན་ས་ཆག་གསོ་ང་་བ་འགས། །ག་ང་མདན་ཡོན་དག་

ང་་བན་ནོ། །གར་ད་་མན་་ཚད་ག་ཚད་ལ། །ག་་ག་པོས་ག་ད་ཤ་ག་

ལ། །ག་་ར་པོ་་ག་་འང་ད། །་བ་་ཏོག་མས་ལ་ང་ཁ་གནོན། །འ་་ཧང་ས་་

འབ་་ནད་ལ། །ང་ཐོག་པ་ས་ཤ་ག་འགས་ཚད་ལ། །ཨ་ང་་་ཚད་པ་ལ་བར་ད། །ཚར་

བོང་་བ་ཚད་པ་་ནད་ལ། །ཏང་ན་ང་་ཚད་པ་ག་ནད་ལ། །་ད་འས་ས་ག་ཚད་མན་

ཚད་ལ། །ག་པ་ར་ཅན་མཁལ་ཚད་ོག་པ་ལ། །ར་པ་་ཏོག་འས་ས་འ་བ་གད། །ཐང་

ོམ་ལང་ཐང་་ས་ན་ནད་ལ། །ན་ང་་མ་འས་་་བན་ནོ། །ས་མ་་སར་ན་གསོད་

ང་ཐབས་འམས། །དཀར་པོ་ག་བ་ག་ད་གཉན་ན་འམས། །ཨ་ཝ་ང་ག་་དང་ག་ལ་

ཕན།མ་ག་་ས་ག་་ང་ཐོག་ན། །པར་པ་ཏ་ས་མས་དང་ག་ཚད་ལ། །་བ་་བས་ན་

གསོད་ས་མར་འགས། །འདམ་་ཀ་རས་་མན་་ཚད་ལ། །འ་ཏ་ས་འན་ག་ག་་ར་

འན། །་པོ་་ས་ད་ད་་མཚན་གད། །་མོ་ཟ་ས་་ག་འ་བ་གད། །་བ་ག་ར༌ང་ཚ་

ཆམ་པ་ལ། །གར་ང་པ་ས་འམ་པ་ཚ་བ་ལ། །་ཏོག་ར་ན་་འབ་་ལ་གསོ། །ག་་

ཧ་བོས་ག་ལ་ཚད་འ་གད། །ག་ོས་་འབ་ག་མ་་བ་འན། །་ོས་ང་ོས་ཚད་ང་

ག་ཚད་ལ། །ང་་ས་ས་་འང་མས་ཚད་ལ། །་ས་་འབ་་འད་་གར་



47 
 

ལ། །འབམ་པོས་ངས་འམས་ང་འས་བག་པར་ད། །་ཏོག་ག་ག་ག་དང་མས་ནད་

ལ། །མཁན་པས་ག་གད་ཡན་ལག་ངས་པ་འམས། །་མ་་ས་་ར་ད་་ོང་། །་ར་

མས་ག་མཁལ་མ་ཚ་བ་ལ། །་བས་མས་ལ་་མས་མས་ནད་ལ། །་རལ་འོམ་ས་ཤ་ག་

ར་ག་ལ། །་མཁན་ཚོས་བཙོད་་མཁལ་འམས་ཚད་ལ། །མ་པས་་འགགས་མ་དད་འ་བ་

ལ། །ག་མ་་འབ་་ག་་་འག །་མ་་བས་ཤ་ཚད་་ཚད་ལ། །མཛོ་མོས་ག་འགས་

འ་ང་ག་ཚད་ལ། །ཕང་མ་འས་ས་ང་ཚད་མོ་ནད་ལ། །ད་དཀར་བ་ས་ད་་་བ་

ོང་། །་ག་་་འ་ང་ན་ཕོལ་ལ། །མ་མ་་་ག་གད་མན་ཚད་ལ། །་གས་་དང་

མཁལ་མ་ཚ་བ་ལ། །ག་ང་མས་ག་ག་པོ་་ཚད་ལ། །ག་ངལ་ག་ལ་ཡན་ལག་ངས་པ་

འམས། །ཟངས་་བ་ས་མས་ནད་ག་ར་ལ། །་ལོས་་ལོང་ོད་་ཚ་བ་ལ། །ཤོ་མང་་་ཚ་

བ་ལ་བར་ད། །པ་ཡག་་བས་་གས་ོ་ནག་འན། །་ལ་ག་ཤ་ག་ལ་བར་ད། །ག་ས་་

བ་ནད་ལ་ོས་པ་ོང་། །་བ་འས་ས་མས་པ་ན་ལ་འན། །ས་་ཀ་ས་ཕོ་བ་་ོད་

ད། །བ་ཀ་ལ་གད་ོད་ད་་ར་འན། །་ཚ་ད་མོང་གས་ང་་བན་ནོ། །བ་ས་བད་

ཀན་ཚ་ང་འཐབ་པ་ལ། །་ད་ང་ཚད་ག་དང་ག་ནད་ལ། །ཐ་རམས་ན་རམས་་ང་འ་བ་

གད། །སོག་ཀ་པ་ས་ག་པ་མ་ས་གད། །དབང་པོ་ལག་པས་ས་ོབས་་བ་ད། །་ཤོས་མས་

པ་ང་ར་བད་ཀན་འན། །ར་ད་ཐར་ས་ཚ་ང་ནད་ན་ོང་། །ན་ས་་ར་ན་ས་མས་པ་

ོང་། །མ་ས་ག་ཚད་ོད་ཚད་བད་ཀན་ོང་། །་ས་གཉན་ོང་་་མ་་ད། །་ག་པ་ས་

འས་འལ་གཉན་ནད་ོང་། །་བས་་ར་མཁལ་ད་ང་བ་ལ། །་ང་ར་མས་་བང་་ར་

ལ། །ཨ་ཤོ་གས་ད་ང་་ར་ལ། །ག་མས་གན་་མ་་མཁལ་ནད་ལ། །ས་པ་། ་

ན་་ས་པ་གས་མས་བན་པར་་བ་། ཧོང་ན་ལ་ར་ང་བན་འར་་་ལ་དང་གས། 

འང་འངས་དར། ་ས་གཡའ་ང་མཚམས་ལ་། །་ཏོག་ན་པོ་་ན་འ། །ལོ་མ་་བོ་རལ་་

འ། །་བ་འ་་ས་དང་འ། །ས་བཤད་ང་ལོ་མ་འདབ་བ་་ཅན་་་བ་ང་སང་ཚོང་ལ་ར་

འོང་བ་མག་དང༌། དམན་པ་གར་ཡང་་བ་ཕོ་མོའམ་གས་གས་ལས་ཕོ་ལ་་ཏོག་ན་པོ་་ན་་

དབས་ཅན་དང༌། མོ་ལ་་ཏོག་ད་པ་་བ་འ་ས་འ་བ་གས་ང་ང་མན་་གཏོང་བ་སོགས་

ས་ག་གས་མ་ང་འགས་་ཚད་པ་དང་དོན་་ཚད་པ་ང་ནད་བ་ངས་མས་ལ། ང་་དོ་

བོ་ལ་ར་ང་བ་འར་་མས་་ག་བ་དཀར་པོ་གས་གམ། འང་འངས་དར། ང་་དོ་བོ་
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ཁ་ང་། །ལོ་མ་འདབ་མ་ཉ་ག་ད། །ོང་པོ་ང་ལ་་ཏོག་དཀར། །ས་པ་་ན་མ་བོ་འ། །ས་པ་

ར་་བོ་་ལོ་མ་ཉག་ད་ལ་་བ་རོ་ཁ་བ་་ཏོག་དཀར་པོ་་ན་་མ་འ་ང་ང་ང་བ་ས་ནང་

གས་མས་འགས་ལ་བ་དང༌། འར་བག་་འངས་དར། ང་་འར་བག་ཅན་ས་པ། །ས་

བཟང་ང་་དག་ལ་། །ལོ་མ་འར་བག་ཉ་ག་ཅན། །མ་པོ་་་ས་ང་། །ས་པ་ལོ་མ་ཉ་ག་ཅན་

ས་ས་འབས་པ་་ཏོག་དཀར་པོ་ང་ང་བ་འར་བག་ཡོད་པ་་དག་ར་ས་་ནད་་ཤོར་གང་ནད་

ང་པ་ཚད་པ་སོགས་ལ་བ་དང༌། ག་་། འངས་དར། ག་་དོ་བོ་ས་་བ། །ས་་བཟང་པོ་

ང་ལ་། །ལོ་མ་ཉག་ད་བལ་དང་བཅས། །་ཏོག་ནག་ངམ་་མ་ོ། །ས་པ་ས་བཟང་པོ་ང་ལ་་

བ་ལོ་མ་ཉག་ད་་ལ་བལ་དང་ན་པ་་ཏོག་་ང་ང་ལ་་མ་ོ་བ་་གམ་ས་མས་ག་དང་

ངས་པ་ཚད་པ་མས་ལ། ་ན་ལ་ར་ང་བན་འར་་དམར་དང་ག་རོན་ང་བཅས་གམ། 

་ཡང་འངས་དར། །་དམར་ང་གག་གཡའ་ང་། །ལོ་མ་ལ་ས་པ་འ། །་བ་གག་ལ་

ོང་པོ་བད། །གར་་་ཏོག་འོད་དང་ན། །བད་་ལ་པ་ད་པར་ཆགས། །་མ་རོ་་མག་་

ཁ། །ཚད་པ་ནད་ལ་བད་་ན། །ས་པ་ར་་བ་གག་ལ་ོང་པོ་བད་ཙམ་འོང་ང་་ཏོག་ར་

པོར་བད་་ལ་པ་ཆགས་པ་་མ་ང་རོ་ཁ་བ་ས་ག་མ་ང་ག་པོ་་ཚད་ཚ་འ་མས་ལ། 

་་ལ་ར་ང་བ་བ་འར་ཤ་ལང་དང་གས། འང་གས་གས་ལས་དཀར་པོ་་འངས་དར། 

་་དཀར་པོ་ང་ལ་། །ལོ་མ་་ལ་མག་འཇམ་ང༌། །ོང་པོ་དམར་ལ་་ཏོག་དཀར། །འས་་ནག་

པོ་གས་་འ། །རོ་་ཁ་ལ་བ་པ་ན། །ས་པ་ལོ་མ་ང་་མག་འཇམ་ང་ལ་་བ་་ཏོག་དཀར་པོ་

ང་ན་འ་བ་ང་བཟང་ང་་འས་་ནག་པོ་གས་་འ་བ་རོ་ཁ་ལ་བ་པ་དང༌། ནག་པོ་འངས་

དར། ་་ནག་པོ་བ་ལ་། །་གས་དཀར་པོ་འ་བ་ལ། །་ཏོག་ཁ་དོག་་ག་། །ངས་དང་་

ར་ོག་པ་འལ། །ས་པ་ར་ལོ་མ་ང་བས་ང་ག་་ང་་ཏོག་དང་ང་ན་པོ་བཟང་བ་་གས་

ས་ོད་་ཚད་པ་དང་མས་པ་ཚད་པ་མས་ལ་བར་ད་དོ། །མ་་ག་ལ་་དང་འར་ང་གག་

། འང་འངས་དར། མ་་ག་་གཡའ་ང་། །ལོ་མ་བ་ང་་མ་མ། །་ཏོག་དཀར་ར་

པ་འ། །ངར་བ་དམར་ར་བ་་ཅན། །ས་པ་ར་ལོ་མ་ང་་་མ་མ་དབས་ཅན་་ཏོག་ར་

པོ་ང་བ་པ་ངས་པ་འ་བ་ང་ང་་ཧ་ཅང་་་་བཟང་བ་་དག་ས་མན་པ་དང་མས་པ་ཚ་བ་

ག་ད་་ལ་ལོ། །་ཡ་ལ་ར་ང་ག་འར་་བཅས་གས། འང་ང་་འ་གམ་་བད་

ནའང་གཙོ་བོ་་། འངས་དར། ་ཡ་་ན་བས་གང་ཡང་། །ལོ་མ་་ཏོག་ན་པོ་། །རོ་་
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མངར་ཁ་དང་ན་པ། །ག་གད་་འབ་་ར་མ། །མན་ཚད་ཐམས་ཅད་ལ་བ་སོགས། །ཡོན་ཏན་

བསམ་་བ་པ་འོ། །ས་པ་ར་ང་་བ་ལོ་མ་་བ་་ཏོག་ན་པོ་འཆར་བ་ས་ཕོ་བ་དང་མན་པ་ཚ་

བ་མས་ལ་ལོ། །ཟངས་ག་ལ་ར་ང་གས་འར་གག འང་འངས་དར། ཟངས་ག་པ་་མ་

སར་། །འདབ་མ་ངས་ཀར་ང་ཟད་འ། །ངར་པ་དམར་ང་ཡལ་ག་མང༌། །ང་ང་མད་་མབ་་

ཙམ། །་ཏོག་དམར་་རོ་་ཁ། །མས་ནད་མས་ཚད་ལ་བར་ད། །ས་པ་ང་་བ་ལོ་མ་ང་་་

ཏོག་དམར་་རོ་ང་ཟད་་ཁ་བ་་དང༌། གས་ག་ལ་ར་ང་གས་འར་གག འང༌། གས་ག་

པ་་་ལ་། །འདབ་མ་ང་ང་་ཏོག་། །ངར་པ་ནག་ང་་བ་། །རོ་ཁ་་དང་མས་ཚད་

ལ། །ས་པ་ལོ་ང་ང་མངས་་ཏོག་ན་པོ་ང་བ་རོ་ན་་ཁ་བ་ག་ཏ་དས་ན་ར་བ་་དང༌། 

འ་གས་ོད་ནས་ན་་བཟང་བ་ག་ང་འོང་བ་དང༌། གར་ག་འངས་ད་ནས། གར་ག་ང་

་བས་ལ་། །ལོ་མ་ང་ར་་མ་མ། །་ཏོག་ར་་ར་ག་ཅན། །ངར་པ་་ང་ང་བ་། །ང་

ང་མད་་མབ་་ཙམ། །རོ་ཁ་ག་མས་མས་ནད་ལ། །ས་གར་ག་དང་གཞན་ཡང་་ཏོག་་

མདོག་དས་དལ་ག་ལ་སོགས་པ་མས་ས་ང་ང་་ར་ོས་བན་་ག་དང་ས་པ་ོགས་འ་

བས་མས་པ་ཚ་བ་མས་ལ། ོ་ལོ་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་གས་གས་ལས་དཀར་པོ་ལ་

འངས་དར། ོ་ལོ་དཀར་པོ་ས་་བ། །གཡའ་་གངས་་་ལ་། །མཚན་་ང་ར་བན་བན་

བར། །་བ་་ལ་ོང་པོ་ན། །ལོ་མ་མག་ལ་མ་པ་ན། །་ཏོག་དཀར་པོ་རབ་་མས། །བད་

་ལ་པ་ན་་ཆད། །་ད་ཤ་བ་ས་མས་ཟ། །ཁ་མངར་་ནད་བཤལ་ནད་ལ། །ས་བཤད་པས་

ཞར་ལ་ག་འའམ་ག་པོའང་ོགས་དས་པ་་་བ་གག་ལས་ཐོན་པ་ོང་པོ་ས་པ་ན་པ་ཅན་ལོ་

ང་ག་ཉམས་་ཏོག་དཀར་པོ་བད་་ལ་པ་འབབ་པ་ང་་བ་མོ་་བ་་ས་འ་བ་་དང༌། ག་

འའམ་ག་པོ་་གཞན་མ་ང་མངས་གང་་་བ་པད་ཁ་འ་བ་མདོག་ས་་བ་་ལའང་ནང་གས་

གས་ས་་ཚད་པ་མས་ལ་ལོ། །གཡའ་་མ་ལ་ར་ང་གག་དང་འར་་བ་བལ་བ་བད་་

དང་གས། འང་འངས་དར། གཡའ་་ན་པོ་་གཉན་གཡའ་ལ་། །ལོ་མ་་ཏོག་་ལ་ང་ཟད་

། །རོ་་ཁ་ལ་ས་པས་ནད་མས་ག །ས་བཤད་པ་ར་ལོ་མ་ར་ཉམས་ཅན་ང་་བ་ང་ང་་

བ་་ལ་་ཏོག་་ལ་་བ་་བ་ལ་པོ་ང་བ་བན་མོར་འབོད་པ་མག་དང༌། གཞན་ཡང་ར་དཀར་དམར་

་བ་ཤར་བ་ལས་གར་དལ་ཟངས་གས་གས་བའམ་ག་ོགས་དས་པ་ས་མས་པ་ནད་

མཐའ་དག་་ོང་ན་མོང་་ད་དོ། །གང་ག་ང་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་འངས་དར། གང་
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ག་ང་་གཡའ་གབ་། །ར་བ་ལོགས་བད་མད་ན་བགས། །་ཏོག་ལ་་ཁ་བང་འ། །་

བ་ས་པ་འངས་པ་འ། །ས་པ་ར་ར་བ་ལོགས་བད་ལ་མཚན་་དབས་ཅན་་མོར་་ཏོག་

ལ་་ཁ་གནམ་་བན་པ་ར་ང་ང་རོ་ཁ་བལ་་དག་ས་ག་དང་ཚད་པ་ལས་ར་པ་འ་བ་

མས་གད་དོ། །་ད་ོས་ལ་ར་ང་ག་འར་གག འང་འངས་དར། ་ད་ོས་ང་གཡའ་

གབ་། །ལོ་མ་མག་པོ་བས་ཀ་དབས། །་ཏོག་་་བ་་ཅན། །་མ་་་་མ་མནམ། །ས་

པ་ར་ལོ་མ་མག་པོ་བས་ཀ་ལོ་མ་འ་ང་་ཏོག་་་ན་་མ་དབས་ཅན་་་་མནམ་པ་

་ད་ས་འང་པོ་གདོན་དང་ག་མས་ཚད་པ་་ན་མས་ལ། ོལ་ང་པ་ལ་་དང་འར་ང་

གག འང་འངས་དར། ་མོ་ོལ་ང་གཡའ་ང་། །ལོ་མ་དམར་ག་སོག་་ཁ། །་ཏོག་ོམ་པོ་

ང་ོང་ཅན། །དབས་་ག་ཤད་ཁ་ན་། །བན་འ་རོ་་ན་་ཁ། །ས་པ་ར་ལོ་མ་་ང་སོག་

་ཁ་ར་མང་འ་བ་་ཏོག་ོམ་པོ་ང་ོང་ཅན་དབས་ག་ཤད་་ཁ་ན་་བན་པ་་་་ར་དཀར་

མདོག་་ད་བས་གས་་་བ་རོ་ན་་ཁ་བ་ས་མ་བོ་ཆག་པ་གས་གསོ་བ་དང་ག་ཚད་མས་

ལ་ལོ། །་མོ་མ་འན་ལ་་དང་འར་ང་གག་་་ལའང་འངས་དར། ་མོ་མ་འན་

མཐའ་གབ་། །ལོ་མ་ར་མོ་ཉ་ག་ཅན། །་ཏོག་་་་ན་འ། །གང་་ན་པོ་ག་བས་

འ། །ས་ང་ག་ས་ག་ར་འང་གས་པ་ལོ་མ་་ང་བ་པས་ག་ལོགས་བ་ང་་ཏོག་དཀར་

དམར་་སོགས་ས་ད་་སར་ར་པོས་ནང་གང་བ་་དག་་ཏོག་ས་་བ་གས་གམ་ཡོད་པས་

མངལ་་་རོ་ས་པ་དང་ག་་མ་སོགས་འན་ནོ། །དར་ཡ་ཀན་ལ་་དང་འར་ང་གག འ་ལ་

མ་ངས་འན་གས་ར་པཎ། ར་མཁར་བ། མ་པ་་དབང་སོགས་བད་པ་མང་ཡང་་གན་

མལ་ས་དར་ཡ་ཀན་ནམ་ན་མོ་དར་ཡ་ཀན་ས་པ་ར་ན་ངས་ཤོད་་བ་དར་ཡ་ཀན་ས་ག་

ག་པ། བ་ན་་ང་དར་ཡ་ཀན་ས་ཧ་ལོ། །་ག་ནང་ས་དར་ཡ་ཀན་ས་་ག་འ་བ་་མ་

པར་གས་པ། ད་ང་ལ་བ་དར་ཡ་ཀན་ས་་ག ་འལ་བ་དར་ཡ་ཀན་ས་་བད་ོ་། 

་མས་འབ་པ་དར་ཡ་ཀན་ས་གསང་བ་ན་གག་་གས་པ་ས་པ་དོང་བཏགས་འ་བ་དང་བན་

་བཤད་པ་མས་པ་་བོ་་འངས་དར། འཛམ་་ང་ན་དན་པ་ན། །དར་ཡ་ཀན་ས་ག་

གབ་། །ལོ་མ་་མོ་ཁ་གམ་ལ། །་ཏོག་བ་དན་ར་བ་འམ། །ས་པ་དོང་རལ་བཏགས་པ་འ། །་བ་

ར་ལ་ཁ་བ་ཡོད། །ཡོན་ཏན་དཔག་་ད་པ་ན། །ོར་གས་གས་ས་བར་བ་ན། །བ་བ་་

བ་ནད་མས་ལ། །ས་པ་ར་ལོ་མ་དང་་བ་དཀར་་དཀར་ཤས་ཅན་་ཏོག་ན་པོ་་ཁ་ག་དང༌། 
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གཞན་ཡང་དཀར་ར་་དམར་་ཚོགས་འཆར་བ་ས་པ་དོང་པ་བཏགས་པ་འ་ལ་གང་་་ང་ནང་འ་

ནག་པོ་ང་བ་འོང་བ་དང༌། ཡང་འངས་དར། ་གནས་ལ་ངས་ན་ལ་ཡོད། །ལོ་ོང་ཡལ་ག་ང་

པོར་། །་ཏོག་མདོག་དཀར་འདབ་མ་བ། །འས་་་ན་དམར་པོ་འ། །རང་་ས་པས་ང་ག་

 །ག་དང་་ར་འམས་པ་མག །ས་པ་དང་མན་པར་ས་འར་ནས་ང་ག་ད་པ་ས་

གངས་པ་་གས་ང་ང་་ལོ་མ་ང་་་ང་ང་པོར་་བ་་གས་ས་ང་ག་་་ར་མ་

པ་དང་མ་བོ་ས་པ་ཆག་པ་ོར་ང་་བའང་འན་པ་དང་ད་ང་ལ་ཕན། ་གས་ལ་ར་ང་ག་

འར་ཧ་་བ་དང་གས། ་ལའང་འངས་དར། ་གས་དག་་མ་པ་གས། །་དང་ངས་་་

བ་ན། །ལོ་མ་ར་མོ་མག་པ་ལ། །འམ་པ་ག་ག་ཡོད་པ་ན། །ོང་པ་ོབ་བ་ག་ང་འ། །་

ཏོག་་ར་དཀར་བའང་ཡོད། །་ས་མངར་ཁ་ན་ནད་ལ། །ངས་དང་ན་ས་ོ་ལ་མ། །ས་པ་

ར་གས་སམ་་གནས་་ད་པར་མ་པ་གས་་་དང་ངས་་ ་བ་ལོ་མ་མག་ལ་འམ་པ་ག་

ག་ཡོད་པ། ང་་བ་ག་ང་འ་བ་་ཏོག་་དམར་དཀར་ཉམས་འཆར་ང་ར་མ་ཅན་ས་་བ་

འན་ང་་ར་མས་འན་པར་ད་དོ། །ཨ་་ཥ་ལ་ར་ང་ག་འར་འོ་མ་འན་དང་གས། འང་

བར་ན་ག་ད་ས་་་འངས་དར། ཨ་་ཥ་་གཡའ་ང་། །ལོ་མ་ར་མ་འ་བ་ལ། །ོང་པོ་

ག་ལ་མན་པ་ན །་ཏོག་ག་པོ་ར་་བ། །་བ་ག་གག་མ་དང་འ། །རོ་་མངར་ལ་ས་པ་

བལ། །ས་པ་ར་་གནས་་ད་བ་བཅས་གས་འང་ཡོད་པ་་ལོ་ང་ང་་ར་མ་འ་བ་་ཏོག་

ག་པོ་ར་་བ་པ་ང་་ར་ག་པ་འ་བ་མོ་དང༌། ཡང་གང་་་་དབས་ཅན་སོགས་དོན་་བ་

ག་གག་མ་འ་བ་རོ་མངར་བ་་དང༌། ངས་་་བ་ལོ་ང་ང་་ར་མོ་ཤག་འ་ང་་བ་ང་

མངས་ཡོད་པ་ས་མ་ཆག་དང་ག་ཚད་མས་ལ་ལོ། །ག་ཤ་ལ་ར་ང་་འར་གག འང་

འངས་དར། གཉན་ག་ས་་བ་མོར་། །ལོ་མ་ག་ན་འབས་པ་འ། །རོ་་ང་ཟད་ཁ་བ་

ན། །་གས་་བས་གདོན་མས་འལ། །ས་པས་གཉན་དང་ཚད་པ་ལ། །ངས་པ་འལ་ང་ོག་

པ་གསོད། །ས་པ་ར་ཁ་དོག་་ད་བ་ཙམ་ནས་གས་གས་་དཀར་པོ་ལོ་མ་ནས་འ་ང་ོང་པོ་ང་

་་བ་གག་ལས་ཡལ་འདབ་ས་པ་་ཏོག་་དམར་ང་ཟད་བ་ཉམས་་མ་ར་གམ་མ་་འ་བ་

རོ་མངར་ཚ་འར་བག་་བ་་དང༌། ནག་པོའམ་ན་པོ་་ལོ་ང་ང་ར་ལོ་དབས་དཀར་པོ་ལས་ང་ལ་

ང་བ་འལ་ནས་ོད་པ་གང་་དང་་གས་་བ་་གས་ས་་འབ་ང་འ་གད་གས་འན་

གཉན་གསོད་པ་དང༌། ངས་འལ་ག་ནད་ང་ལ་ལོ། །ང་ན་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་
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འངས་དར། ང་ན་དཀར་པོ་ང་ལ་། །ལོ་མ་ང་ལ་་ཏོག་ས། །རོ་་ཁ་ལ་ཚད་མས་

ལ། །ས་པ་ར་ལོ་མ་ང་་ང་ལ་འང་ང་ང་་བ་་ལ་་ཏོག་་ད་བས་དཀར་་་གམ་་

འདོད་པའང་མས་ང་འ་བས་བགས་པ་་དཀར་པོ་ས་་བ་ནད་དང་ག་ཚད་ཚད་མས་སོགས་

ལ། ་་ང་ལ་ར་ང་ད་འར་མ་པར་དང༌། བཅད་འོར་་གཙོ་བོ་བཅས་གམ། འང་

འངས་དར། ་མས་ལ་བ་ན་མག་། །ག་པོ་དར་ཡ་ཀན་ས་། །ས་ོད་་བ་ལ་་

། །ལོ་མ་་ག་ནང་་། །ོང་པོ་ག་ལ་རབ་་ང༌། །་ཏོག་ང་ལ་་ང་ཅན། །རོ་་ཁ་ལ་ས་པ་

བལ། །་་མ་པས་གདོན་མས་འལ། །རང་་ས་པས་ག་ནད་དང༌། །་་ས་ན་ལ་བར་

ད། །ས་པ་ར་ལ་་གནས་་ད་དམ་དཀར་ནག་་ད་བས་་ས་དཀར་པོ་་ལོ་མ་་ལ་ཉ་ག་ཅན་

སོག་་ཁ་་ང་་ནང་ག་ཉམས་ཅན་ཡལ་ང་བཟང་བ། ་ཏོག་ང་་་ང་ཅན་རོ་ཁ་ས་པ་བལ་

ལ་་་མ་པ་་དང༌། ངས་ས་ནག་པོ་་གཞན་མ་ང་མངས་ལོ་མ་ར་མང་་དབས་ཅན་ང་ནག་

་དག་ས་་མས་ོར་ང་གདོན་གས་དང་ག་ཚད་ལ། ད་ལ་ར་ང་གས་འར་

གག །འང་ས་འན་་འ་བ་མང་དག་ག་མས་ང་མ་པར་དག་པ་་འངས་དར། ་ལ་་

མག་མ་་ཏ། །བ་་་ལ་་བ་ན། །བོད་་ད་་ད་ས་ར། །ལོ་མ་ན་པོ་འཇམ་ལ་། །ོང་པོ་

ན་་ང་པོར་། །་ཏོག་དཀར་ར་་ལ་ང༌། །འས་་བ་ཚགས་ང་་མདོག །ན་འ་་

སར་ག་་། །ལ་ཡང་འང་བར་་འར་རོ། །རོ་་ཁ་ལ་བ་པ་ན། །རང་་ས་པས་ག་ནད་

ལ། །ཚད་ནད་ལ་བ་ག་ར་ན། །ས་པ་ར་ང་ནག་པོ་ལོ་མ་་མཁན་འ་བ་འ་ང་ག་ང་

ོང་ཟོས་ན་གར་་མནམ་པ་ོ་བལ་ནས་འོང་བ་ཕལ་ར་ས་བག་་འབོད་ང་་གས་ད་བ་དམན་

པར་ཡང་བད་པ་་མག་དང༌། དམན་པ་་་གར་ཡང་་བ་འངས་དར། ད་ས་་བ་ན་མག་

། །ས་ག་མགས་པོར་་བ་། །་བ་་བ་་བ་འ། །ལོ་མ་་ལ་ཉ་ག་ཅན། །ོང་པོ་་ལ་་ཏོག་

དཀར། །རང་་ས་པས་ག་གས་ལ། །ས་པ་ར་་བ་་བ་འ་ང་ལོ་མ་ཉ་ག་ཅན་ད་པོར་་བ་

་ཏོག་་ད་དང་འ་ང་ལོ་མ་མང་ང་དང་་་ང་ལས་འབམ་པོ་དང་ནོར་སོ་ཡོད་པ་་་ཏོག་ཡོད་པ་མོ་

དང༌། ད་པ་ཕོ་གས་གས་ཡོད་པ་དང༌། ད་བ་ལ་་དང་འར་ང་་། འང་འངས་དར། 

ང་ན་ག་བ་ས་་བ། །གཡའ་བ་་ལ་་བ་། །ལོ་མ་་ཏོག་ང་བ་ལ། །་བ་ན་པོ་ང་ན་

གགས། །འས་་དམར་ནག་གགས་འ་བ། །རོ་་ཁ་དང་བ་བ་ན། །རང་་ས་པས་ག་ནད་

དང༌། །ཚད་མས་ནད་མས་ཐམས་ཅད་ལ། །ས་བཤད་པ་མག་་་བ་དཀར་ཉམས་ཅན་བཟོ་དབས་



53 
 

ས་ད་ད་་ོ་མོན་ནས་འོང་བ་དང༌། དམན་པ་དཔའ་བོ་ར་པོ་གས་ལོ་ང་སོགས་་བོང་དང་མངས་

ང་ང་ང་ན་ག་བ་འང་གས་པ་་བ་ར་ཉམས་ཅན་ལ་ག་་དབས་ཅན་ོམ་པ་་གས་

དང༌། མ་ག་ལ་ར་ང་་འར་གག འང་ན་ང་་མཚོར་མ་ག་དང་་་ལ་གས་་

གག་པར་གངས་འག་ང་དྷ་་ས་ང་་མ་ངས་ལས་གག་་མཛད་ང༌། འངས་དར། 

་ན་ལ་པོ་འར་བ་། །ོ་རོང་ཚད་པས་གངས་པ་ལ། །ང་ོང་་ལ་འལ་ནས་། །ལོ་མ་

མག་ལ་ང་བ་ན། །་ཏོག་ར་་ང་བ་དང༌། །འས་་ར་པོ་ང་བ་ན། །རོ་་ཁ་ལ་བ་པ་

། །རང་་ས་པས་ག་ནད་ལ། །ས་པ་ོང་པོ་དཀར་ལ་་མདངས་ཡོད་པ་ལོ་མ་ང་་་ཏོག་དཀར་

པོ་གང་་ར་པོ་ནས་་འར་བ་འོང་བ་མས་ས་ག་ནད་ལ། །ཨ་ག་ལ་ར་ང་་འར་གག 

འང་འངས་དར། ་ཏོག་ཨ་ག་ས་་བ། །བ་མོ་ནག་མ་དག་ལ་། །ལོ་མ་་་ན་ལ་

བ། །ོང་པོ་གགས་་་བ་འ། །རོ་་ང་ཟད་ཁ་བ་ན། །རང་་ས་པས་ོག་པ་འམས། །ས་པ་

ར་འལ་ད་ཨ་ག་གར་འམས་་གས་པ་ང་མ་ལ་་ཏོག་ར་པོ་གར་གགས་བ་པ་འ་བ་

ལོ་མ་ང་ནག་ན་པའམ་ད་པ་རོ་ཁ་ཉམས་ཅན་ས་མ་ཆག་པ་མས་གས་ོང་་ར་ང་མ་པ་དང་

གར་མས་ལ་ཕན། ར་ན་ལ་ར་ང་བ་འར་གག འང་འངས་དར། ར་ན་ས་་་

་གས། །ལོ་ོང་གག་བ་ར་མ་ཅན། །་ཏོག་ན་པོ་རོ་་ཁ། །རང་་ས་པས་ས་ཚད་

ལ། །མ་ཆག་་་དར་ཡ་ཀན། །ས་པ་ར་་མཐོ་སར་་བ་ལོ་མ་ང་པ་རལ་་དབས་ཅན་ང་

ང་་ང་ག་པོ་ཐ་སོགས་ཚང་མ་ར་མས་བ་ང་ག་་ན་་བ་ལ་་ཏོག་ན་པོ་ཁ་དོག་མཚར་

བ་་འ་ར་པོ་དབས་་ན་་་འཆར་བ་་དང༌། ་ལག་དང་་ཐང་མཚམས་སོགས་་་བ་ལོ་མ་

་བས་་ང་མདོག་ང་ཟད་་ལ་ངར་་དང་་ཏོག་་ང་ག་པོ་་ང་འ་བ་བས་ནས་ལོ་མ་དང་

ཐ་ང་ང་མགལ་ར་་བ་དང༌། ཐ་ང་་ན་་ང་ར་ག་ས་་་བ་སོགས་ཚང་མ་ར་

མས་བ་ང་་ཏོག་་དབས་ང་མངས་ཁ་དོག་་་་འ་ར་པོ་འཆར་བ་་བཟང་་བཅས་ས་

ས་ཆག་གསོ་ང་ས་ཚད་ལ་བ་དང་་བའང་འགས། ག་ང་མདན་ཡོན་ལ་་དང་འར་ང་གག 

འང་འངས་དར། ག་ང་མདན་ཡོན་ས་་བ། །ལ་ལ་ག་ང་ར་མ་ར། །་གས་ལ་

འ་བ་ལ། །་ཏོག་ག་པོ་ར་གཟར་འ། །རོ་་ང་ཟད་ཁ་བ་ན། །རང་་ས་པས་མ་ཆག་

ནད། །ཐམས་ཅད་ལ་བར་་ཚོམ་ད། །ས་པ་པ་ཡག་པ་་ཏོག་ལ་་ར་མཁར་བ་ོ་ས་ལ་པོ་

སོགས་ས་་མཁས་པ་ཕལ་ར་བད་ནའང་་དྷ་་་ཡན་་རབས་་མཁས་པ་མས་་བད་པ་ར་
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ཁ་ག་ར་ན་་གས་འང་འན་པ་་་མཐོ་སར་་བ་ལོ་མ་ང་་རལ་་དབས་ཅན་ང་ང་

་ཏོག་་ང་ག་ཉམས་ཡོད་པ། ག་ས་དང་འལ་ནས་་བ་་གས་་འང་བ་ཐ་སོགས་ར་མས་

བ་ང་་དབས་ར་ན་འ་བ་ལ་ཁ་དོག་་ག་གམ་མན་ཁ་་འ་ར་པོར་འཆར་བ་་ངན་པ་་

དང༌། ་ལག་དང་་ཐང་མཚམས་སོགས་་་བ་ལོ་དབས་་ཡགས་་ལོ་མ་་་མདོག་ག་ཁ་་ཏོག་

་ང་་ན་ར་ག་ས་དང་འལ་ནས་་བ་་གས་་འང་ང་ཚང་མ་ར་མས་བ་པ་་དབས་

ང་མངས་ཁ་དོག་་ར་དམར་མདངས་ང་ཟད་ཡོད་པ་་བཟང་བ་་དག་་ས་པས་ང་ས་ཆག་གསོ་

ང་་བ་འགས་པ་སོགས་ང་མ་་བན་་འང་བ་ན་ནོ། །གར་ད་ལ་་དང་འར་ང་གག 

འང་འངས་ད་ངས་མ་དང་་མ་འོད་ང་འ་བ་་ནས་བཏགས་ང་་ང་་མོ་ར་པོ་རོ་ཁ་བ་

ས་་བ་དང་མན་པ་་ཚད་དང་ག་ཚད་ལ་ང༌། དཀར་པོ་དལ་ད་་གས་པ་ོམ་པ་ག་

ང་འག ག་་ལ་འངས་དར། ག་་ན་གམ་་བ་། །དམར་ར་ག་པོ་གམ་ན་

། །དམར་ར་མ་གས་ན་ཁར་། །ག་པོ་ོ་རོག་གབ་ལ་། །ལོ་མ་ང་ལ་ཉ་ག་ཅན། །་ཏོག་ག་

་་འལ་འ། །རོ་་ཁ་ལ་་བ་ན། །ས་པ་ག་པོ་ལ་ར་ང་གག་འར་་ཏོག་ལ་ཐལ་་དང་

གས། འང་ལོ་ང་ང་་ང་ནས་ལོ་མ་ཉ་ག་ཅན་ཐད་སོར་ཐོན་པ་་དང་ལོགས་་་ཏོག་་ག་་

དལ་་ག་ག་་་དབས་ན་་དོད་པ་ས་ག་མས་ད་ང་བད་ཀན་ག་པོ་དང་ཤ་ག་་ཚད་

མས་ལ་ང་ཚད་འའང་གད་པ་དང་་་ང་དཀར་པོ་ནག་པོར་གཏངོ༌། ག་་དམར་པོ་་མདོག་་

ད་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཕན་ཡོན་སོགས་ང་མ་དང་ཆ་མན་ཙམ་མོ། །ག་་ར་པོ་ལ་་དང་འར་ང་

གག འང་འངས་དར། ག་་ར་པོ་བས་ནར་། །ངར་པ་མད་་མབ་་ཙམ། །་ཏོག་ར་

པོ་ག་་འ། །ག་མས་ད་པ་ན་་བཤད། །ག་་་མཚོ་ཙམ་ཡང་འང༌། །ས་པའང་་ཏོག་

་ཁ་དོག་ར་པོར་འོང་བ་དང་ལོགས་ལ་་འང་བ་ང་བ་མ་གཏོགས་ང་འ་ང་དམར་པོ་དང་དཀར་པོ་

་ཏོག་་དབས་དཀར་པོས་ག་་བང་བ་སོགས་རང་རང་ས་པ་ལོགས་ལ་གསལ། ང་་ར་པོ་་

དང་་ག་ལ་ར་ང་བ་འར་གག །འང་འངས་དར། ་ག་་འམ་མཚམས་་། །་བ་

ག་ལ་འལ་པ་འ། །ལོ་མ་ལ་པ་ལག་པ་འ། །རང་་ས་པས་ས་ཚད་ལ། །ས་པ་ར་་

འམ་་་བ་་དན་ཡང་་མ་པ་་བ་ག་ལ་འལ་པ་འ་བ་་ལས་ལོ་མ་ག་འདབ་ས་ལ་

པ་ལག་པ་འ་བ་མག་དང༌། དམན་པ་ངས་ང་མངས་ལོ་མ་ཉག་མང་བ་ར་མོ་ང་ལ་ང་ོམ་པ་་

གས་ས་་འང་བར་ད་དོ། །་བ་་ཏོག་ལ་ར་ང་་འར་གག འང་འངས་དར། ་བ་
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ོང་ང་་བ་ལ། །ར་མ་དག་ས་ཐམས་ཅད་བ། །ལོ་མ་ར་ང་ང་ཟད་བ། །་ཏོག་དཀར་ལ་

འས་་དམར། །རོ་་ར་མངར་མ་པ་ན། །རང་་ས་པས་ང་མས་ལ། །ས་པ་ར་དཀར་

ནག་གས་གས་་ོང་པོ་ང་པོ་ས་པ་ར་མས་བ་པ། ལོ་མ་ར་ང་ང་ཟད་བ་པ་་ཏོག་དཀར་

པོ་འས་་དམར་པོ་རོ་མངར་ར་ས་མས་པ་གས་མས་ལ་ང་ང་ཁ་གནོན་ནོ། །འ་་ཧང་ལ་

ར་ང་གམ་འར་གག འང་འངས་དར། འ་་ཧང་་ང་ནང་། །ལོ་མ་བ་པོ་་མ་

མ། །་ཏོག་ར་ང་ངར་པ་མག །གང་་མ་པོ་ན་ག་འ། །མཁལ་ཚད་་ཚད་ང་ཚད་

ལ། །ས་པ་མོ་གས་ལོ་ོང་ངན་པ་་ཏོག་ར་པོ་ས་པ་གང་་ཅན་དང༌། ཕོ་གས་ལ་འངས་ད་མ་

མཐོང་ཡང་ང་་མོ་ད་པོར་་བ་ལོ་མ་ར་ང་ང་་་ཏོག་ར་པོ་གང་་ད་པ་འ་་་་མོ་ཅན་

ཕོ་ཚོམས་་འོང་བ་དང་གས་པོ་་དག་ས་་མས་འབ་ང་་ནད་ང་ལ། ང་ཐོག་པ་ལ་ར་ང་

་འར་གག་་འངས་དར། ང་ཐོག་འབར་བ་ས་ང་། །ག་ར་ལ་གནོན་ས་ང་། །མ་

ས་མ་པ་དག་ལ་། །་བ་དཀར་པོ་ལ་ག་འ། །ོང་པོ་གག་ལ་་ཏོག་ར། །འས་་གར་་་

མ་འ། །་་ནད་དང་ག་ནད་ལ། །ག་་ནད་ལ་ག་ཐང་བ། །ས་ལོ་ང་ངས་ཀར་དང་་ལ་

ཧ་ལམ་འ་བ་་ཏོག་ར་པོ་གང་་་ལ་འས་་ར་བ་ས་གང་བ་འ་པད་ཁར་གས་པ་ས་ཤ་ག་

དང་འམ་པ་སོགས་འགས་ཚད་ལ། །ཨ་ང་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་གས་བ་ལས་མཁན་

པ་ཨ་ང་དང་ར་མོ་ཨ་ང་གས་གཤམ་་འཆད་ལ་་ཨ་ང་ལ་གས་གས་ལས། འང་འངས་

དར། ་ན་ལ་པོ་ཨ་ང་། །ང་་་ལ་་བ་ན། །ལོ་མ་་བ་ཉག་ང་ཅན། །ོང་པོ་་ང་

ནག་པོ་འ། །བད་་ལ་པ་མ་ས་བན། །ས་པ་ར་ནག་པོ་ང་་བ་ལོ་མ་བ་པ་ོང་པོ་ང་བ་

མག་དང༌། དཀར་པོ་འངས་ད་དང་་མ་འོད་ང་ང་ོམ་ང་ལོ་མ་་ལ་་ཏོག་ར་པོ་འཆར་བ་

དམན་པ། ང་ཨ་ང་་འངས་ད་ངས་མར་་མ་འོད་ང་ང་་ལ་ལོ་མ་ར་ང་བ་ལ་ག་པ་་

མས་ས་་ཚད་པ་ལ་བར་ད་ང༌། ཚར་བོང་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་འངས་དར། 

མཁན་གས་ཚར་བོང་ས་་བ། །ང་པོ་་ལ་ཡལ་ག་མང༌། །འས་་་ན་མ་བོ་འ། །ར་ོ་ཁ་ཚ་་

གས་། །རང་་ས་པས་ཚ་ངས་འམས། །ས་པར་གས་དཀར་ནག་གམ་་ག་མག་དམན་ནམ་

གམ་་བཤད་ང་་ག་པོ་ང་པོ་་ལ་ཡལ་ག་མང་བ་འས་་མཁན་པ་འ་འ་བ་རོ་ཁ་ཚ་་གས་

་བ་་མག་དང་དམན་པ་ང་དང་་ད་བ་ལས་ཡོག་མོ་དང་འལ་སོ་ཡོད་པ་ག་དང༌། དཀར་པོ་་

གས་པ་་གམ་ས་་བ་ཚད་པ་དང་་ནད་ང་ལ། ཏང་ན་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་
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འངས་དར། ང་་ཏང་ན་ས་་། །ལོ་མ་་བ་ག་ནག་ལ། །ོང་པོ་ང་མ་ཡལ་ག་

ང༌། །་ཏོག་དབས་་་ནག་འ། །རོ་་ཚ་ལ་་་མ། །རང་་ས་པས་བད་ང་ལ། །ས་པ་ལ་

དཀར་ནག་གས་ལས་དཀར་པོ་་ང་ང་ལ་ར་མདངས་ཅན་མ་པ་ལོ་མ་་བ་་བ་ོ་ལོ་འ་བ་་

ཏོག་་བ་འ་བ་ར་མདངས་ཅན་དང༌། ནག་པོ་་ལོ་ོང་་བ་སོགས་་བ་འ་བ་་ཏོག་ར་པོ་་་བ་་

ནག་ འ་བ་་གས་ས་ང་་ཚད་པ་དང་ག་ནད་མས་ལ། ་ད་ང་་འངས་དར་གས་

བཤད་པ་མོ་གས་་འས་་་ཏོག་དམ་ ་འ་བ་་གས་མག་དམན་ས་ག་ཚད་དང་མན་

ཚད་མས་ལ། ག་པ་ར་ཅན་ལ་ར་ང་བད་འར་གག འང་ག་གས་་ག ་ག 

ག་ར་གམ་ལས་་ག་གཤམ་་ཁ་ང་་འཆད་ལ། འངས་དར། ་ག་ལོ་བཟང་འས་་

ན། །མཁལ་ནད་་ར་ཐམས་ཅད་ལ། །་ལ་བཏབ་ན་ར་་འཚོ། །ས་པ་གས་ལས་འངས་ད་

ར་་མ་མཐོང་ཡང་བས་འར་བགས་པ་་ོང་པོ་ང་ང་ར་མས་གང་བ་ས་མཁལ་ཚད་དང་ོག་པ་

མས་ལ་ང༌། ལོ་མ་གས་ས་་ཞབས་་ནད་ལ་བགས་པ་དང༌། འས་ས་ང་ལག་་ཚ་བ་

དང་་ར་ཡང་མ་ལ་གད་བང་བ་དང་བད་ན་་མག་་བཤད། ར་པ་ང་དང་འངས་ད་

སོགས་ང་་བད་པ་འལ་སོ་ད་པ་་་ཏོག་ར་པོ་་དང་འས་་དམར་པོས་འ་བ་གད། ཐང་

ོམ་ལ་ར་ང་བ་གམ་འར་དྷ་་ར་དང་གས། འང་འངས་དར། དྷ་་ར་ས་་བ་། །ལ་

ད་་་ཐང་ོམ་པ། །གཡའ་་ང་་མཚམས་ལ་། །་བ་ོང་པོ་ལོ་མ་ོམ། །་ཏོག་དམར་ག་

མག་པ་ལ། །འས་་སོ་མ་ར་ཛ་འ། །རོ་་ཚ་ལ་ས་པས་། །ོག་འས་ལ་སོགས་ངས་མས་

འལ། །ན་ནད་མ་ས་འན་པར་ད། །ཡོན་ཏན་བསམ་་བ་པས་སོ། །ས་པར་གས་དཀར་ནག་

གས་ལས་་མཐོ་སར་་བ་དཀར་པོ་ལོ་ངར་ང་་ོམ་ ལ་་ཏོག་དམར་ནག་མག་པ་གང་་་ང་

འས་་སོ་མ་་ཛ་འ་བ་་དང༌། ངས་་་བ་ནག་པོ་ོང་པོ་་བ་ལོ་ང་ར་མོ་་ཏོག་་དཀར་གང་ 

་ཅན་ས་ནང་གས་རོ་ཙ་བ་དང༌། ལང་ཐང་་ལ་ར་ང་ད་འར་གག འང་འངས་དར། ལང་

ཐང་་་མ་རར་། །ོང་པོ་་ལ་ང་བ་ལ། །གང་་ལ་བ་་གས་འ། །་བད་མ་ར་བངས་

ནས་ཡོད། །འས་་ལ་ཙམ་གག་བར་ས། །ས་པ་ར་ལོ་མ་ང་་ཉ་ག་ཅན་ང་ང་ལ་མ་པ་

བས་་གང་་་གས་་དབས་ཅན་འས་་ལ་ཙམ་བ་ཆགས་འང་བ་་དང་དམན་པ་ཐང་ོམ་

ནག་པོ་དང་དབས་འ་བ་འ་་བ་ལས་མག་དང་མངས་པ་་གས་ས་ན་་ནད་མས་ལ། ན་

ང་་མ་ལ་ར་ང་བ་འར་གག འང་འངས་དར། ན་ང་་མ་ས་་བ། །ན་བས་
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གས་ཀ་མཚམས་་། །པགས་པ་དལ་་མདོག་ར་དཀར། །་ཏོག་་མཚོས་མདངས་དང་

ན། །འས་་དམར་པོ་འོད་ར་འབར། །ས་པས་ཕོ་བ་་ོད་ད། །ས་པ་་ལ་ཁ་ག་་་ད་

པར་ཡང་གས་པ་ལོ་མ་ང་་བ་ཉམས་ཅན་ང་ང་མ་ག་མདངས་ཅན་་ཏོག་དམར་་འས་་

དམར་ག་ན་ནས་ནག་པོར་འ་བ་་མག་དང༌། དམན་པ་ང་་བ་ལོ་མ་ང་ནག་ཉག་ཅན་་ཏོག་

དཀར་པོ་འཆར་བ་འས་་བཅས་ས་ ང་་བན་་ས་པ་ན་ནོ། །ས་མ་ལ་ར་ང་ཕོར་གས། 

མོར་གམ་མ་ང་ལ་བ་་བ་་འར་གག འང་ཕོ་མོ་མ་ང་གམ་ལས་ཕོ་གས་ལ་འངས་དར། 

ས་མ་དག་ལ་གས་གམ་། །ལོ་མ་ོམ་ལ་བ་ང་ང༌། །ཡང་ན་་དམར་མདངས་དང་ན། །ས་

ད་འས་་ང་བ་ན། །རང་་ས་པས་ན་ནད་འམས། །ས་པ་ར་་ས་་འང་འབོད་པ་ངས་

་་བ་ལོ་མ་ོམ་ལ་བ་ང་འས་བཟང་་ཏོག་དམར་ག་མདངས་་གསལ་བ་་དང༌། མོ་གས་ལ་

འངས་ད་མ་མཐོང་ཡང་ང་ངས་་་བ། །་ཏོག་ན་པོ་ལོ་མ་མན་ལ་ཐག་པ་འས་པ་་དང༌། མ་

ང་་འངས་དར། མ་ང་ས་ད་གང་ཡང་། །ཕོ་མོ་གས་ལ་འས་ངན་ང༌། །མདོག་་་ཏོག་་

དམར་ཅན། །་བ་་ག་་་འ། །རང་་ས་པས་ནད་མས་ོང༌། །ག་ནད་ཅན་ལ་བད་་

འ། །ས་ས་ད་་་བ་འས་ངན་མདོག་་་ཏོག་་ནག་ཅན་་བ་་ག་འ་བ་་ཋ་ས་པ་

གས་མས་་་སར་ས་ན་གས་གསོད་ང་ང་ཐབས་འམས། དཀར་པོ་ག་བ་ལ་་དང་འར་

ང་གག འང་ང་ར་སོགས་ག་ད་པ་དཀར་པོ་ག་བ་་ཐ་དང༌། ་བན་གཉན་ལ་འན་པ། 

ན་ལ་ཐང་ོམ་པ་སོགས་ད་པར་ང་ཡང་དོན་ག་བ་ས་པ་ན་་ང་གག་ས་ནད་་མང་དག་ལ་

ཕན་པ་དབང་ས་གངས་ལ་ར་་ས་འན་་འངས་དར། དཀར་པོ་ག་བ་གཡའ་ལ་། །ལོ་མ་

གང་་ཐང་ོམ་འ། །ས་ལས་མ་འཕགས་ཙོག་པོར་། །་བ་དཀར་པོ་ག་པ་འ། །ས་བཤད་ང་་བ་

ལ་ག་མ་པོ་འ་བ་ང་་ལ་ང་བ་ལོ་མ་ང་་བ་བ་ཅན་ག་དང་ས་ལས་མ་འཕགས་པར་་བ་ལོ་

མ་ག་་བ་འོང་བ་གས་གས་་་བས་ག་མས་ད་ང་གཉན་ན་ང་འམས། ཨ་ཝ་ལ་་དང་

འར་ང་གག འང་གས་གམ་ལས་མག་ལ་འངས་དར། ཨ་ཝ་བད་་ག་ལ་། །་ཏོག་

འས་་གང་ཡང་ད། །རོ་་ད་ཙམ་ཁ་ལ་ངས། །ག་ནད་གསོ་བ་བད་་ན། །ས་པ་ར་་

ཏོག་འས་་གང་ཡང་ད་པར་ང་བན་་ག་ལ་་བ་་ཁབ་གབས་པ་་་་དང༌། དམན་པ་ཨ་ཝ་

དར་དངས་ད་པ་འ། ས་པ་ར་དར་དངས་ད་པ་འ་བ་་ལ་་ཏོག་འས་་ཡོད་པར་མོ་དང༌། 

ད་པ་ཕོར་བད་པ་་དག་ས་ང་ག་ོད་ད་་་དང་ག་་ནད་གས་ལ་འང་ཕན་ང༌། སོ་་བ་
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དང་གདོན་ལ་བགས། །མ་ད་ན་ཨ་འ་ས་་མ་པོ་་ོན་ས་ང་ཚབ་ང་ཙམ་མོ། །མ་ག་་ལ་

ར་ང་བ་་འར་གག འང་འངས་དར། མ་ག་་ས་་བ་། ོང་པོ་་བ་གས་ན་

མང༌། །་མཚམས་ལོ་མ་ོགས་བར་ས། །ལོ་མ་་འ་ག་་ད། །་ཏོག་དཀར་ར་རོ་་

ཁ། །འས་་ནག་པོ་འ་བ་འ། །རང་་ས་པས་ག་་ནད། །ང་ཐོག་ལ་བ་བད་་ན། །ས་

པ་ར་མག་གམ་དཀར་པོ་ང་་བ་གས་ན་མང་ང་་མཚམས་ཡལ་ག་ོགས་བར་ས་ང་ལོ་མ་

་འ་བ་ག་་ད་པ་་ཏོག་དཀར་ར་རོ་ཁ་བ་འས་་ནག་པོ་འ་བ་འ་བ་དང༌། ནག་པོ་ལ་འངས་

དར། ག་ནད་ལ་བ་ཨ་ཛ་ན། །ན་དང་འས་པ་མ་སར་། །ལོ་མ་ནག་ང་བ་པ་ལ། །ོང་པོ་་

བ་གངས་ཀ་ཅན། །་ཏོག་་ག་ནམ་མཁར་འར། །འས་་མདོག་ནག་བ་པོ་ལ། །ར་གམ་་

བོ་གས་པ་འ། །རོ་་མངར་དང་མ་པ་ན། །རང་་ས་པས་ག་ནད་ལ། །ས་ོང་པོ་་བ་ག་

ས་ལོ་མ་་དབས་འ་བ་་ཏོག་དམར་པོ་མ་གཏོགས་ང་མ་་་བ་བན་འང་བ་མ་ག་ནག་པོ་

མག་དང༌། དམན་པ་འངས་དར། གར་མ་བས་་ད་་། །ལོ་མ་འབོལ་ང་མ་པ་ལ། །ངར་

པ་་བ་མང་བ་། །ང་ང་ང་་་་ཙམ། །་ཏོག་་ལ་་མདངས་ཅན། །་ཏོག་ས་་་ག་

ལ། །རོ་་མ་ང་་ད་འ། །ག་ནད་མ་ས་ལ་བར་ད། །ས་དབས་་དང་འ་བ་ོང་པོ་་

བ་ཡལ་ག་ཅན་ལོ་མ་དབས་ན་མ་བན་ ལ་ང་ཟད་ང་བ་ག་འང་བ་དང༌། འངས་དར། མ་

ག་སངས་ས་་འབ་། །ན་དང་འས་པ་མ་སར་། །ལོ་མ་ནག་བ་ོང་པོ་ང༌། །ང་ང་སོར་

བ་སོར་གམ་ཙམ། །་ཏོག་དཀར་་མང་བ་། །འས་་ནག་པོ་ལ་འ་འ། །ག་ནད་ཐམས་ཅད་

ལ་བར་ད། །ས་པ་ར་ང་དམར་པོ་ལོ་མ་ཉ་ག་ཅན་་ཏོག་་ཁ་འདབ་མ་་དང་གང་་་བ་ ང་

་ཕོན་གབས་ང་གགས་་མོ་ང་བ་ང་ལ་་མ་འ་བ་་དང༌། ཡང་ང་་བ་ལོ་མ་ར་ང་ཉ་

ག་མ་པ་མ་པ་ང་བ་ཅན་་ཏོག་ན་པོ་འཆར་བ་་གམ་ས་ག་་ང་ཐོག་མས་ན་ང་ན་

ལ། པ་ཏ་ལ་ར་ང་བ་ག་འར་གག འང་འངས་དར། པ་ཏ་ས་་བ་ན། །ལོ་མ་་

ལ་ང་པོ་། །ོང་པོ་་ང་་ཏོག་དཀར། །འས་་མོན་ན་དབས་་འག །རོ་་ཁ་ལ་ས་པ་

བལ། །རང་་ས་པས་མས་ཚད་ལ། །ས་པ་ར་ལོ་ང་ང་་ད་པོར་་ང་གང་་པད་ཁ་འ་

བ་་ཏོག་དཀར་པོ་འས་་མོན་ན་འ་བ་ས་མས་དང་ག་ཚད་མས་ལ་ལོ། །་བ་ལ་ར་ང་བ་

འར་གཡར་་དང་གས། འང་འངས་དར། ་བ་དག་ལ་གས་གས་། །་ལ་་བ་་ད་

ན། །ང་ལ་་བ་་གང་། །ལོ་མ་མ་ལ་མག་པ་ན། །་ཏོག་དཀར་ར་མདངས་དང་
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ན། །འས་་་་ངས་པ་འ། །རོ་་ཚ་ལ་་ས་ོ། །རང་་ས་པས་ན་ནད་དང༌། །ངས་དང་

འས་དང་ཤ་རོ་འལ། །ས་པ་ར་ལོ་མ་མ་ལ་་ཏོག་ར་པོ་མདངས་དང་ན་པ་འས་་་་ངས་

པ་་་རོ་ཚ་བ་་ས་མག་དང༌། ངས་ས་དམན་པ་་་བས་ན་མས་གསོད་ང་ངས་པ་དང་

འས་ལའང་ཕན། འས་ས་ག་ས་ཕོག་པ་ལ་བ་དང་ས་མར་མས་འག འདམ་་ཀ་ར་ལ་་

དང་འར་ང་གག འང་འངས་དར། འདམ་་ཀ་ར་་ནང་། །རོ་མངར་ངར་པ་ཟོར་བ་འ། །ང་

ང་མད་་མབ་་ཙམ། །མན་ཚད་ས་ཚད་ག་པོ་དང༌། །མཚོན་ས་ཕོག་པ་་ནད་ལ། །ས་

པ་ར་ལོ་མ་་ང་འལ་ང་་བ་རོ་མངར་བ་མག་དང༌། དམན་པ་ལ་འངས་དར། འདམ་་ཀ་ར་

ས་་བ། །་ག་ང་་ནང་ལ་། །ལོ་མ་བཙོང་་ལོ་མ་འ། །་མ་རམ་་་ར་མ། །རོ་་མངར་

ལ་འཇམ་པ་འོ། །རང་་ས་པས་ས་ཚད་ལ། །ས་་བ་་་མ་བཙོང་་་ང་ང་་གས་པ་་

གས་ལ་ང་་ང་དང་་ང་སོགས་ད་བ་་ན་མང་བ་མས་ང་དས་པ་ང་བས་མ་ོས་པ་་དག་

ས་་མན་དང་་ས་་ཚད་པ་མས་ལ། འ་ཏ་ས་འན་ལ་ར་ང་གས་འར་གག འང་

འངས་དར། འ་ཏ་ས་འན་ས་་བ། །ལོ་མ་ན་པོ་ང་བ་ལ། །ོང་པོ་དམར་པོས་ས་ག་བ། །་

ཏོག་དཀར་ར་ང་བ་ན། །འས་་་བོ་དབས་དང་འ། །ཡང་ན་ན་རམ་འས་་འ། །རོ་་ང་

ཟད་མངར་བ་ན། །ས་པས་ོད་་འན་པར་ད། །ས་པ་་ཕལ་ད་་ང་ར་བ་དང་་ལ་ལོ་

དབས་འ་བ་ལ་་ལས་ང་ང་བ་ཐག་དམར་པོ་་ལ་ང་བ་ས་ག་ག་དང་་ར་མས་འན། ་

ཕོ་་་ལ་ར་ང་གས་འར་གག འང་མ་མ་་གས་དང༌། ག་་ག་པོ་འ་བ་ལ་་ཤང་

། །ལ་ལ་ན་མ་་ཏོག་སོགས་ལ་འདོད་པ་བཅས་་ཚོགས་ག་མས་ང་ན་མ་་ ཏོག་ལ་ག་

ཤོར་གད་པ་ས་པ་ོགས་ཙམ་ཚང་ཡང་་དག་་་་བ་བན་ན་པར་མ་མས་འངས་ད་བན་པ་

ལ་སོགས་པ་ངས་་འག་ང་འངས་ད་ར་པ་ག་། ་ཕོ་་་ས་་བ། །ང་་བད་་་

ག་མ། །་ཏོག་ན་པོ་འས་དམར་བ། །རང་་ས་པས་ག་ཤོར་གད། །ས་འག་པ་ར་གས་

ག་ས་མཛད་དམ་མ། ང་ན་ང་ོང་མཐོང་བ་དོན་ན་་ན་ན་ན་ར། བད་་ཨ་་ར་

གས་པ། །ན་མ་མཛོ་ར་་བ་དང༌། །་མ་ར་མ་དམར་ཤད་ད། །་བ་ག་་འ་བ་ལ། །ལོ་མ་

དབས་་ར་མར་མངས། །་ཏོག་གར་་ར་གཟར་འ། །འས་་་་འ་བ་ཡོད། །མ་ཆག་་

་བད་་། །ས་པ་ོར་བ་ོ་་བན། །མངལ་ག་གད་པ་མག་ན་། །་ཕོ་་་ས་ང་

གས། །ས་དང༌། གཙང་ོད་དར་མན་ས་ན་མ་་མ་མཛོ་ར་ར་མ་་བ་དམར་ཤང་ད་་ ་
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བ་་ཏོག་་ར་ར་གཟར་འ་བ་ལོ་མ་ར་མ་འ་བ་་བ་ག་གག་་ར་ཡོད་པ་བད་་ཨ་་ས་་

ན་དང་ག་གད་་གཙོ་བོར་བགས་པ་འ་ལ་ང་གཞན་་ཕོ་་འང་ར་ས་པ་་བོ་་ོང་པོ་

མགལ་པ་མང་བ་ལོ་མ་ར་མ་འ་བ་་ཏོག་ར་་གས་་འང་བ་འལ་སོ་ད་པ་ས་ད་ད་་་

མཚན་འམས་པ་སོགས་འཛག་གས་གད། ་མོ་ཟ་ལ་ར་ང་གས་འར་གག འང་འངས་

དར། ་མོ་ཟ་་ང་ལ་། །ལོ་འདབ་ན་ང་འ་བ་ལ། །གང་་་ཕོ་་ར་འ། །ས་པ་ར་ལོ་

འདབ་ན་ང་་་གང་་་ཕོ་་ར་དང་འ་ང་འས་ ་ས་པ་ག་པ་འ་བ་ས་་ག་དང་

འ་བ་མས་གད། ་བ་ལ་ར་ང་བན་འར་གག འང་འངས་དར། ་བ་ས་པ་བ་མོར་

། །ལོ་མ་་ལ་་ཏོག་། །ལ་ན་པོ་དག་འ་བར། །་ང་གཞན་ལ་འལ་ནས་། །་བ་མར་་

ལ་པ་འ། །ས་པས་་་ཚོར་བར་ད། །་ག་དང་ག་འད་པ་ན།། ས་པ་ར་ལོ་གབ་སོགས་

དང་བས་་གཞན་ལ་འལ་ནས་་བ་་བ་ོག་པོ་མངར་ཤས་་བ་ལོ་མ་ང་་་བ་ད་མོང་གཞོན་་

་་་ཏོག་ལ་ན་པོ་འ་བ་ར་འས་ས་་ཚད་དང་ང་ཚད་ལ་བ་དང༌། ག་ར་ལ་་དང་

འར་ང་གག འ་ལ་འངས་དར། ་་ག་ར་ས་་བ། །ལོ་མ་ང་ར་་ཅན་། །ངར་པ་་

བ་་ཏོག་ག །ང་ང་མབ་་མཐོ་་ཙམ། །་བ་ོག་བལ་རོ་་མངར། །འས་དང་་ནད་མཐའ་

དག་འམས། །ས་པ་ར་ང་དཀར་པོ་ལོ་མ་་གས་འ་ང་་ཏོག་་དཀར་་འཆར་བ་་་བ་ོག་

པོར་ཡོད་པ་བཅས་གས་ས་ང་ཚ་བ་དང་ཆམ་པ་ལ། གར་ང་པ་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་

འངས་ད་ངས་མ་མ་མཐོང་ཡང་མག་་ལ་ནས་འོང་བ་་ལ་ང་པོ་སོགས་ཧ་ལམ་་བ་་་ལ་་

བས་ཁ་དོག་ནག་ངམ་ཅན་དང༌། དམན་པ་མ་པ་ལ་་བ་་ང་དམར་ཤས་་གང་ཙམ་ལ་འས་་གར་

མ་་་་ཏོག་ར་པོ་འཆར་བ་་དག་ས་འམ་པ་ཚ་བ་མས་ལ། ་ཏོག་ར་ན་ལ་་དང་འར་

ང་གག འང་འངས་དར། ་ཏོག་ར་ན་་བ་། །ལོ་མ་་ང་ཉ་ག་ཅན། །ོང་པོ་་མོ་་ཏོག་

ར། །དབས་་་ན་འ་བ་ལ། །རོ་་ཁ་ལ་་་ནད། །ལ་ང་ཐམས་ཅད་འབ་པར་ད། །ས་པ་

ར་ས་མ་སར་་བ་་ང་སོགས་ངས་་ན་དང་ལོ་མ་ལབ་མོ་འ་བ་ལ་་ལས་ང་ང་ང་་ཏོག་

ར་པོ་འཆར་བ་ས་་འབ་ང་་ལ་པ་མས་གསོ། ག་་ཧ་བོ་ལ་ར་ང་བ་འར་ང་པ་ོབན་

་ང་གག་མ་དང་ོན་པོ་་རལ་བཅས་གམ། འང་འངས་དར། ཧ་བོ་ག་་ལོགས་ལ་། །ལོ་མ་

བ་མོ་་ཏོག་། །་ལ་ས་ས་དཀར་བ་ཡོད། །རོ་་ཁ་ལ་མངར་བ་ན། །ས་པས་བསམ་་མཁལ་

ནད་དང༌། །་མས་འབ་ང་ག་ནད་ལ། །ས་པ་ར་ལོ་མ་་ལ་མག་བ་ཉག་ཅན་བད་ནས་་
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ང་་ཏོག་དཀར་་འཆར་བ་ས་ག་དང་བསམ་་མཁལ་ནད་སོགས་ལ་ང་ཚད་འ་གད་པ་དང་་

འབ། ག་ོས་ལ་ར་ང་བ་འར་བན་མོ་་རལ་དང་གས། འང་འངས་དར། བན་མོ་་

རལ་ག་་ར་ཁར་། །ལོ་མ་ར་་ག་ས་བན། །མན་་གནད་འམ་གས་ལ་ཕན། །ས་པ་

་ང་་ནས་ཐོན་པ་ལོ་མ་ག་གག་ལ་འདབ་མ་བ་་འོང་བ་དས་མ་ང་བ་རལ་་དབས་ཅན་

བ་་ར་ག་ས་བན་པ་ས་་འབ་པ་དང་ག་མ་ང་་ཚད་པ་ལ་ལ་་བའང་འན། ་

ོས་ལ་ར་ང་བ་འར་གག འང་འངས་དར། ན་མག་་ོས་ས་གས་པ། །ོང་པོ་་ལ་

ང་བ་ན། །་ཏོག་ར་བ་མདངས་ཆགས་པ། །ལོ་མ་་ལོང་ཁ་ར་ས། །་མ་རོ་ཁ་ས་པ་

བལ། །རང་་ས་པས་ག་ཚད་ལ། །ས་པ་ར་ལོ་མ་་མོ་ཟ་འ་བ་ང་་ལ་ང་བ་་ཏོག་ར་པོ་

འཆར་བ་འ་འ་་ཧང་ཕོ་གས་འ་ང་བ་་མ་པ་་དང༌། ང་ོས་ལ་ར་ང་ར་་འར་གག 

འང་འངས་དར། ང་ོས་ས་་་བང་མ། །བས་་ང་ལ་་བ་ན། །ལོ་མ་ག་་གཞོང་

པ་འ། །ོང་པོ་ག་ལ་་ཏོག་། །ང་པ་་མ་ོས་ར་འར། །འ་ལ་་མས་ག་་

གནས། །ས་པ་ར་བས་་ང་ལ་་བ་ལོ་མ་ག་གཞོང་འ་བ་ོང་པོ་ག་པོ་་ཏོག་དམར་པོ་་་བ་

ས་ཚད་པ་ང་པ་དང་ག་ཚད་ལ་ང་གདོན་ལ་བགས། ང་་ས་ལ་ར་ང་བན་འར་ར་པ་ོ

ག་ང་དང་ལོ་མར་་ན་་འབོད་པ་གམ་ལ་འངས་དར། ང་་ས་ས་་བ་འ། །མོན་ལ་་

་ཁ་་། །ནགས་་མག་པོ་ང་ལ་། །ལོ་མ་་ལ་མ་པ་ན། །ོང་པོ་ང་ལ་་ཏོག་ར། །རོ་་

ཁ་ལ་བ་བ་ན། །རང་་ས་པས་ག་་མ། །་འབ་་ར་ཚད་མས་ལ། །ས་པ་ར་ང་་

ལ་མ་པ་ལོ་མ་བ་མོ་དབས་བ་ཀ་དང་འ་བ་ཉ་ག་ཅན་ ་ཏོག་ར་པོ་འཆར་བ་་་བ་ར་པོ་་

ཅན་ས་་འང་ང་མས་ཚད་ལ་བ་དང༌། དམན་པ་ལ་འངས་དར། ་ན་ག་ང་ས་་

བ། །ན་་ག་་ལོགས་ལ་། །མ་་གས་་ཅན་ཡང་ར།། ོང་་ང་ལ་ད་ཙམ་ར། །ལོ་མ་

ག་ན་གཏོར་བ་འ། །རོ་་ང་ཟད་ཁ་བ་ན། །ས་པ་ར་ང་ང་ལ་ལོ་མ་ང་་བ་པ་ག་འོང་བ་

ཡང་་འང་་ས་པ་ད་པ་ལས་གཞན་མ་ང་དང་ོགས་མངས་འོང༌། ་ས་ལ་་དང་འར་ང་

གག འང་འངས་དར། ་ས་ན་བས་གས་ཀར་། །ལོ་མ་་ལ་འཇམ་པ་། །ོང་པོ་་ཏོག་

དག་ས་གང༌། །་ཏོག་དཀར་ལ་དམར་བ་མདངས། །གས་པ་་་དག་ནས་། །འས་་དག་ས་

ར་ར་གང༌། །རོ་་ཚ་ལ་ཁ་བ་ན། །རང་་ས་པས་་ཚད་འམས། །ས་པ་ར་་ལ་དང་ལོ་

དབས་སོགས་ངས་ཀར་དང་ཧ་ལམ་ོགས་མངས་མདོག་ང་ར་ང་ཤོ་མང་འ་བ། ཡལ་ག་མས་
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མགལ་གས་ནས་ཐད་སོར་ཐོན་པ་་ཏོག་་དཀར་ལ་ར་ཉམས་ང་ཟད་ཡོད་པ་འཆར་བ་་བ་་བ་་

མག་དང༌། དམན་པ་གར་ཡང་་བ་ལོ་མ་ནར་བས་ཉག་ཅན་་ཏོག་ར་པོ་འཆར་བས་ང་ས་པ་ང་

མན་ཙམ་འོང་བ་་གས་ས་་འབ་ང་ཚད་མས་ག་ལ་བགས་པ་དང་་མད་ང་་གར་ཡང་

ལ། འབམ་པོ་ལ་ར་ང་གས་འར་གག འང་འངས་དར།  འབམ་པོ་ང་་ལོགས་ལ་

། །ལོ་མ་ོང་པོ་་ད་འ། །་་མནམ་ལ་རོ་་ག །རང་་ས་པས་ོག་པ་ལ། །ས་པ་ར་ལོ་

ོང་་ཏོག་་ད་འ་བ་ལ་ལོ་མ་ང་བ་ལས་ད་དང་ནོར་སོ་ཅན་་་ཏོག་་ང་ཡོད་པར་ཕོ་ད་པ་མོ་

འམ་ནག་པོར་འདོད་པ་ང་ཟད་ཙམ་་མདོག་ད་ཡང་ཡོད་པ་གས་གས་པོས་ངས་དང་ོག་པ་འམས་

ང་ང་འས་མས་བག་པར་ད་དོ། །་ཏོག་ག་ག་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་འངས་

དར། ་ཏོག་ག་ག་གཡའ་ང་མཚམས། །ལོ་མ་་་ང་ལ་ར། །ོང་པོ་ག་ལ་ང་བ་

ན། །འདབ་མ་ལ་ན་པོ་འ། །ང་པོ་ག་ག་་་ལ། །རོ་་ང་ཟད་ཁ་བ་ན། །ས་པར་་མོ་

་མ་་བ་དང་ལ་པོ་ལ་འར་ང་་ལོ་ས་སོགས་ས་ོས་ད་ན་མང་ཡང་་བོ་ང་མ་ལ་ལོ་མ་

འང་བ་ཉག་ད། ་ཏོག་འདབ་མ་ན་པོ་་འ་ར་པོ་འཆར་བ་་བཟང་བ་ས་ག་དང་མས་ནད་

མས་ལ། མཁན་པ་ལ་ར་ང་གམ་འར་གག འང་གས་གམ་ལས། འངས་དར། མཁན་

པ་ཨ་ང་གཡའ་ད་། །ལོ་མ་ས་འར་་ལ་ན། །ང་ང་མབ་་མཐོ་་ཙམ། །་ཏོག་ར་ང་་

མ་མངར། །ངས་འལ་་འས་་ལོང་ཕན། །ས་ལོ་མ་ཉ་ག་ཅན་ང་བ་ང་ལ་ང་་ཏོག་ར་པོ་

འཆར་བ་ལ་ད་ཨ་ང་དཀར་མོར་འབོད་པ་དང་གས་གཞན་གས་ལ་འངས་ད་ངས་མ་མ་མཐོང་

ཡང་དཀར་པོ་ང་་ལ་ལོ་མ་་་ཅན་་དང༌། དམར་པོ་ག་པོ་ཁ་དོག་་ད་བ་དང་འ་ཡོད་པ་་དག་

ས་ག་གད་པ་དང་ཡན་ལག་་ངས་པ་འམས་ང༌། ནང་གས་དཀར་པོས་མཁལ་ནད་ལའང་ཕན་

ང་བད་ན་ལ་བགས། ་མ་་ལ་ར་ང་གག་འར་་ག་མོ་དང་གས། འ་ལ་་དཀར་

གདང་བགས་འ་ར་བ་ནས་མཁའ་འ་ལ་ག་དང༌། ཁ་ག་གས་ག་འ་བ་རོ་ཚ་བ་ག་ལ་ས་

འན་པ་་མ་པར་འམས་པ་་དོན་འངས་དར། ་མ་་ས་་བ་། །་གནས་འདམ་དང་ང་

གབ་། །ལོ་མ་ན་པོ་རལ་་འ། །ོང་པོ་་ས་དམར་པོ་ཡོད། །་མ་ཟོར་བ་དག་དང་འ། །ས་

པས་་ར་ད་་ོང༌། །ས་པ་མག་གམ་ནག་པོ་ལོ་མ་་ང་རལ་་དབས་ཅན་་མ་དམར་པོ་རམ་

་འ་བ་ང་དམར་པོ་་དང༌། དཀར་པོར་འངས་ད་མ་མཐོང་ཡང་ང་ང་་ང་བ་ལོ་མ་རལ་་

གགས་་ཏོག་་ཁ་འཆར་བ་ཡལ་ལ་གང་་ནར་བས་ག་མོ་ང་འ་བ་རོ་ཁ་ཉམས་ཅན་གས་་
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བཟང་བ་ོད་གས་་ནག་པོ་དང་ར་པོ་པཎ་ན་དཀར་པོར་མཛད་པ་གས་་ས་པས་་ར་དང་ད་

་ནད་མས་ོང༌། ་ར་ལ་ར་ང་གམ་འར་གག འང་འངས་དར། ་ར་མ་ས་་བ་

། །་ཤོད་་མ་ལ་་། །ལོ་མ་ང་ལ་ནག་ང་མག །ོང་པོ་ང་ལ་མག་ང་། །་མ་ས་ལ་

འར་ང་འལ། །རོ་་ཁ་ལ་བ་བ་ན། །རང་་ས་པས་་འགགས་ལ། །ས་ང་ོང་པོ་ང་ར་

ནག་ངམ་ཅན་མ་པ་ང་་གས་ར་མ་ག་སོ་གངས་པ་ར་ཚ་ང་གང་་ཅན་ལ་ས་ལ་འར་འོང་

བ་ས་མས་ག་དང་མཁལ་མ་ཚ་བ་མས་ལ། ་བ་ལ་ར་ང་བ་འར་གག འང་་་བ་ལ་

འངས་ད་ངས་མ་མ་མཐངོ་ཡང་་ན་་ཏོག་མང་མདོག་ས་ང་ང་སོར་བ་ཙམ་་ལ་ང་ན་

འ་བ་་མག་དང༌། དམན་པའམ་་་བ་་ལོ་མ་མག་པ་་ང་་་ས་ནས་ཐོན་ག་ཙམ་འ་བ་བ་

ལ་་བ་་ཅན་་ཏོག་ག་ག་་་ཏོག་འ་བ་དང༌། ང་་བ་ལ་འངས་དར། ་བ་ས་་ང་

་། །ར་པ་འ་ལ་ང་ཟད་དཀར། །མར་པ་མང་ལ་མགས་པ་། །ཚད་མས་གར་ང་ནད་མས་

ལ། །ས་པ་་་ལ་སོགས་་དབས་ར་པ་་་ལ་ནང་གས་ད་བ་ན་་འོང་བ་ནོར་འང་ང་

བ་་ང་ན་དང༌། མ་ང་ན་ར་པ་དཀར་པོ་ན་པས་ཚབ་ང་བ་སོགས་ས་པ་ོགས་འ་བས་མས་་

གས་མས་ལ། ་མས་ལ་ར་ང་གས་འར་གག འང་འངས་དར། ནད་མས་་ད་་

མས་། །ལོ་མ་་ལ་འཇམ་པ་། །་ཏོག་ར་པོ་འདབ་བ་ཡོད། །རོ་་ཁ་ལ་ས་པ་བ། །མས་ནད་

མ་ས་ལ་བར་ད། །ས་ང་ལོ་མ་ང་་བ་ལ་་ལ་དང་དབས་ར་མང་དང་ོགས་མངས་་

ཏོག་ར་པོ་འདབ་བ་ཅན་བཅད་ན་འོ་མ་འཛག་པ་ས་མས་ནད་ལ། ་རལ་ལ་ར་ང་་འར་ལ་

པོ་་རལ་ལམ་མ་་་རལ་བཅས་གས། འང་འངས་དར། ལ་པོ་་རལ་ན་་ག་ལ་། །ལོ་

མ་་་མད་པ་འ། །་བ་་་མག་མ་འ། །རོ་་ང་ཟད་མངར་ལ་བལ། །ས་པ་ར་ལོ་མ་

ང་་དབས་་་བ་པ་འ་བ་བ་ལ་ར་ག་ན་་ག་པ་་བ་་ད་ན་ག་ལ་་་དང༌། 

མ་ད་ན་་མག་མའང་འ་བ་་་ད་་ས་ན་་ས་་རལ་ས་པ་དང༌། འོམ་་ར་ང་ག་

འར་གག འང་འངས་དར། ་ང་འོམ་་ས་་བ། །་ང་་མ་ནང་་། །ོང་པོ་ག་ལ་

ང་བ་། །་ཏོག་དམར་ག་ང་པོར་འལ། །ལོ་མ་་ང་་བ་ན། །རོ་་ཁ་ལ་མངར་བ་། །རང་་

ས་པས་ག་གས་ལ། །ས་པ་ར་ོང་པོ་ག་ལ་ང་བ་་ཏོག་དམར་ག་ང་པོར་འལ་བ་ལོ་མ་་

ང་ང་བ་རོ་ཁ་མངར་ནོར་འང་ང་བ་་དག་ས་ཤ་ག་དང་ར་ག་མས་ཚད་མས་ལ་ལ་འོམ་

་ག་པས་ར་ཡར་ཕན། གཞན་ཡང་་རལ་གམ་ས་བས་འར་བཤད་་མ་་་རལ་ལ་ལ་པོ་
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་རལ་དང༌། ང་་ག་ོས་ལ་བན་མོ་་རལ། ག་་ཧ་བོ་ལ་ོན་པོ་་རལ་་གམ་མོ། །་མཁན་

ལ་ར་ང་བ་་འར་ང་ོམ་དང་གས། འང་འངས་ད་ངས་བ་མ་མཐོང་ཡང་ང་ལོ་ོང་་

བ་ལོ་མ་ང་ར་མག་པར་ང་ན་་གས་པ་མག་དང༌། དམན་པ་ནགས་ན་་གས་པ་ལོ་མ་ང་

ནག་ཅན་དང༌། ཚོས་ལ་ར་ང་བད་འར་་གས་དང་གས་འ་ལའང་འངས་ད་ངས་བ་མ་

མཐོང་ཡང༌། ང་་་ཀ་ས་པ་མདོག་ག་མ་འ་བ་་ཏོག་་འདབ་མ་ནང་དམར་པོ། བ་ནག་པོ་་

འ་ར་པོ་ཅན་་་བར་ནམ་ས་་དབང་ས་ོ་ཚོས་དང་ནག་ག་གས་་འདོད་པ་དང༌། བཙོད་ལ་

ར་ང་བ་གམ་འར་གག འ་ལའང་འངས་ད་ངས་མ་མ་མཐོང་ཡང་ག་ལམ་་བར་བར་ལོ་

མ་ང་་ཉག་ད་ང་་མོ་བས་ཅན་ས་ལ་ད་པོར་འར་ནས་་བ་ནོར་འང་ང་བ་་དག་ས་་བ་

དང་མཁལ་མ་འམས་ཚད་མས་ལ། མ་པ་ལ་ར་ང་ག་འར་མ་ང་ལ་་དགའ་དང༌། ཕོར་

མདོག་ན་བཅས་གམ། འང་ཕོ་གས་ཧ་ལོ་མདོག་ན་་གས་པ་ལ་འངས་དར། ་ཏོག་ཧ་ལོ་

ས་་བ། །དཀར་ག་ལོ་མ་་དགའ་འ། །ས་པ་ར་ང་ང་ལ་ལོ་མ་ན་པོ་་ཏོག་དཀར་པོ་འཆར་བ་

ག་དང་་མ་འཆར་བ་གག མོ་གས་་མ་པར་གས་པར་འངས་ད་མ་མཐོང་ཡང་ང་་ལ་ང་བ་

་ཏོག་ དཀར་པོ་འཆར་བ་ག་དང༌། ་ག་འཆར་བ་གག །མ་ང་ངམ་་དགའ་ལ་འངས་དར། ཨ་

ཛ་ཀ་ས་་བ་། །ས་ཁད་དམའ་བ་ལ་་། །ལོ་མར་་དགའ་ས་ར་ང༌། །འས་་ཨ་ཛ་ཀ་ས་

། །་བ་ོང་པོར་བཅས་པ་ལ། །མ་པ་ས་་ང་་བཏགས། །རོ་་མངར་ལ་བ་བ་ན། །རང་་

ས་པས་་འགགས་དང༌། །་ག་མ་ལ་ཁ་་མ། །ས་པ་་ཡོངས་གས་མ་པ་ལོ་མ་ར་བ་ང་་

ལ་ལོ་མ་ར་མོ་་ཏོག་དཀར་པོ་འཆར་བ་་འས་་མག་་བགས་པ་སོགས་ས་་འགགས་དང་

མཁལ་ཚད་མ་དད་འ་བ་མས་ལ་ང༌། ཕོ་མ་མམ་ཧ་ལོ་་ཏོག་ས་ས་བོན་འཛག་པ་གད་ང་་

བར་པ་ལ་ས་ཟད་ད་ད་འས་སོགས་ལའང་ཕན། ག་མ་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་འངས་

དར། ག་མ་ག་་ལོགས་ལ་། །ལོ་མ་མག་ང་མ་པ་ན། །ལ་པ་དང་བཅས་་ལ་མ། །་

ཏོག་དཀར་དམར་གས་་ཡོད། །་་་ར་ཚབས་ང་ཡང༌། །འ་ད་པས་་སོས་པ་དཀའ། །ས་པ་

ར་ལོ་མ་མག་ང་མ་ལ་ང་ལ་མ་པ་་ཏོག་་མར་འཆར་བ་ས་་འབ། ་ག་ལ་་དང་འར་

ང་གག འང་འངས་དར། ་ག་ག་་་བར་། །ལོ་མ་་དག་ལོ་མ་དང༌། །་ཏོག་་་ག་

པ་འ། །ས་ལས་མ་འཕགས་གག་ས་། །་་་མས་འག་པར་ད། །ས་པ་ར་ོང་པོ་ཡལ་ག་

སོགས་ད་པར་ལོ་མ་ག་ས་ས་ནས་མ་འཕགས་པ་མ་ལོ་དང་ཧ་ལམ་འ་ང་ང་འན་ཙམ་ནས་་ཏོག་
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ར་པོ་་ག་་དབས་ཅན་ཤར་བ་་མཚན་་ས་པ་ས་་་འགས། ་མ་ལ་་དང་འར་ང་

གག །འང་འངས་དར། ་མ་ས་་ར་མ་ཅན། །ལོ་མ་ར་མ་ོང་པོས་བ། །་ཏོག་ར་པོ་

མདངས་་གསལ། །རོ་་ཁ་ལ་ས་པ་བལ། །ཤ་ཚད་་ཚད་ཐམས་ཅད་ལ། །ས་པ་ར་ང་་མོ་

ར་མ་ཅན་་གས་ཤན་ན་་བ་ང་པ་དཀར་པོ་་ཏོག་ར་པོ་མདངས་་གསལ་ང་རོ་ཁ་་་བས་

ཤ་ཚད་དང་་ཚད་པ་མས་ལ། མཛོ་མོ་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་འངས་ད་དང་་མ་འོད་

ང་ང་ར་མ་ཅན་་མ་ལས་་བ་་དཀར་པོས་བ་པ་་ཏོག་ར་པོ་ང་པོ་ཙན་དམར་པོ་་་ས་

ག་འགས་མས་འ་ང་ག་ཚད་ང་ལ། ཕང་མ་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་འངས་དར། 

ཕང་མ་ས་་ལོ་མ་། །ོང་པོ་ང་ཟད་་བ་ལ། །འས་་ག་པོ་རོ་་མངར། །རང་་ས་པས་ང་

ཚད་ལ། །ས་པ་ར་ལོ་མ་་བ་ངས་པ་འ་བ་ོང་པོ་་བོ་ང་ཟད་་ང་ཡལ་ག་ཐད་སོར་ཐོན་པ་

འས་་དམར་ག་ན་མ་ཙམ་འང་བ་དཀར་ནག་གས་གས་འང་ད་བ་་འས་ས་ང་་ཚད་

པ་དང་མོ་ནད་ང་ལ། ད་མ་ལ་ར་ང་བ་འར་གག འང་ར་གས་དཀར་ནག་དང་་ད་

མ་གམ་ལས་ནག་པོ་ཁ་ང་་ས་པར་འཆད་ང༌། དཀར་པོ་ལ་འངས་དར། ད་མ་དག་ལ་གས་

གམ་། །དཀར་པོ་་མ་ལ་་། །ལ་ོམ་ོང་པོ་་དཀར་ཅན། །་ཏོག་མདངས་ན་བད་ཀན་

ལ། །ས་པ་ར་ལོ་ང་ལ་་་ཞོལ་་འོང་བ་་ཏོག་དཀར་པོ་མག་དང༌། དམན་པ་ན་པོ་འཆར་བ་

ས་ད་་དང་་བ་ོང་ང་ང་་ོག་ཆགས་སོང་བ་ལ། ་ད་མ་་འངས་དར། ་ས་

གཡའ་ང་མཚམས་་། །ལོ་མ་་ཏོག་ད་མ་འ། །གང་་ལ་བ་ཁ་བམས་འ། །འས་་ད་ང་

་བན་མགས། །ས་པ་ར་ལོ་མ་དང་་ཏོག་ད་ནག་་ལས་འས་ངན་པ་གང་་ལ་པ་ཁ་བམས་

འ་བ་ག་འོང་བས་ར་བཏང་་ར་མ་པར་ད། ་ག་ལ་་དང་འར་ང་གག ་ལ་བད་པ་

རང་འལ་། ་ག་པ་་ར་ནག་གས་ས་དང༌། འངས་དར་་ག་པ་་མཚན་ད་། །ལོ་མ་

མང་ན་་ཡབ་འ། །འས་་གར་་མད་ན་འ། །རོ་་ཚ་ལ་བ་བ་ན། །ས་བཤད་པ་ར་

ང་་མ་ལོ་མ་ཉག་ད་འང་བས་ཅན་ང་་་ཏོག་གམ་་མ་གར་་མད་ན་འ་བ་་གས་

མནམ་པ་མག་དང་ཡང་་མ་ནག་པོ་ར་ནག་གས་་དག་ལས་ལོ་མ་ར་ང་་ཏོག་གམ་་མ་ནག་པོ་

འཆར་བ་གས་ག་ང་འོང་བ་་གམ་ས་་འ་ང་ང་ན་ཕོལ་ལ། མ་མ་ལ་ར་ང་

གས་འར་གག འང་འངས་དར། མ་་ག་ས་་ཏོག་དམར། །འདབ་མ་ལ་མོ་རོ་་

ཁ། །ང་ང་མཐོ་་ང་་ཙམ། །་དང་ན་བག་ངས་པ་འལ། །ས་པ་་བ་གག་ལ་འདབ་མ་
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ལ་མོ་གས་མང་ང་མདོག་ང་་ང་་མ་པ་དང་འས་་ཡོད་པར་ག་མ་ད་པར་ར་མ་་ནོར་

ས་ད་པ་ས་་་ག་གད་ང་མན་པ་ཚད་པའང་ལ་ང་བད་ན་ལ་བགས། ་ག་ལ་ར་

ང་བ་འར་གག །འང་འངས་དར། ་་གཙོ་བོ་་ག་། །འབོལ་ས་དག་དང་ང་གབ་

། །ལོ་མ་་མག་མདངས་དང་ན། །ོང་པོ་མདའ་ག་་་ང༌། །གང་་་དང་འ་བ་

ནང༌། །འས་་ནག་པོ་ལ་དང་འ། །རོ་་ཁ་ལ་མ་པ་ན། །ས་པས་ནད་མས་ཐམས་ཅད་

ལ། །ས་པ་ར་ང་མདའ་ག་ར་བཤན་པ་ལོ་མ་ང་མག་མདངས་ན་གང་་་འ་བ་འས་་

ལ་ཙམ་འང་བ་ས་་བ་དང་མཁལ་མ་ཚ་བ་བད་ཀན་་བོ་་ར་མས་ལ། ག་ང་ལ་ར་ང་

གམ་འར་གག འང་འངས་དར། ་ཏོག་ག་ང་་ང་ཅན། །རོ་་ཁ་ལ་ས་པ་བལ། །་

་མ་པས་གདོན་མས་འལ། །རང་་ས་པས་གདོན་ནད་དང༌། །་་ས་ན་འལ་བར་ད། །ས་

པ་ར་་ལ་ང་ཟད་བད་པ་ལས་ལོ་མ་ང་སོགས་ངས་ག་ག་་་བ་ལ་་བས་ང་ཟད་་ང་

ང་བ་་ཏོག་་་འཆར་བས་ན་ག་ང་་བཏགས་པ་ས་མས་ག་དང་བད་ཀན་ག་པོ་་ཚད་མས་

ལ། ག་ངལ་ལ་་དང་འར་ང་གག  །འང་འངས་དར། ག་ངལ་དཀར་པོ་་འམ་། །ལོ་

མ་འབོལ་ང་ངར་པ་། །འར་བག་ཡོད་ང་་ཏོག་ར། །རོ་་མངར་ལ་ས་པ་བལ། །ང་གར་

འམས་པ་མག་་བཤད། །ས་ང་ལོ་མ་་ན་འ་བ་ང་་་ཏོག་ར་པོ་དཀར་ཉམས་ཅན་འཆར་

བ་ས་ག་ལ་ང་ཡན་ལག་་ངས་པ་མས་འམས། ཟངས་་བ་ལ་ར་ང་གམ་འར་གག 

འང་ར་བཏང་གས་གས་ལས་དཀར་པོར་འངས་ད་ངས་མ་མ་མཐོང་ཡང་ང་་བ་་མོ་ནས་ལོ་

མ་་བ་བས་ཚོམས་་་ང་འས་་ལ་ས་ལ་འར་འོང་བ་་འོ་མར་བཏབ་ནས་བལ་་བལ་ན་

ཞོར་འ་བ་དང༌། ནག་པོ་ལ་འངས་དར། ཟངས་་ནག་པོ་་བ་། །ས་ནག་འབོལ་བ་ནང་་

། །མཁན་པ་་་་ཡང་། །ས་པ་ར་ལོ་མ་འབོལ་པོ་ཡ་མ་ལ་ཕན་ས་ཟ་བ་མཁན་པ་་་་་

བ་་དང༌། ཡང་དཀར་པོ་གས་ཚར་བོང་འ་བ་ལ་་བས་་བ་གང་་དམར་པོ་ནང་འ་ནག་ང་འོང་བ་

་སོགས་ས་མས་ནད་་གས་དང་ད་པར་ག་ར་ལ། ་ལོ་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་

འངས་དར། ་ལོ་བས་་་ལ་། །ལོ་མ་ང་ཟད་བ་པ་ལ། །ོང་པོ་དམར་པོ་ང་ལ་མ། །་

ཏོག་དཀར་པོ་ན་ང་གབས། །རོ་་ང་ཟད་ཁ་ར་བ། །ས་པས་ང་ནད་གང་ང་ལ། །ས་པ་

ར་ལོ་མ་བ་ཉམས་ོང་པོ་དམར་པོ་ང་བ་་ཏོག་དཀར་པོ་ན་ང་གབས་པ་་་རོ་ར་བ་ས་་ལོང་

གས་གཙོར་ར་པ་ོད་་ཚ་བ་མས་ལ། ཤོ་མང་ལ་ར་ང་གམ་འར་གག འང་་ས་ད་
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པར་སོགས་ནས་ར་བཏང་གས་་ལས་་ཤོ་གཤམ་དང་ག་ཤོ་་ཤོ་ཁ་ང་་འཆད་ལ་འར་ང་ཤོ་། 

འངས་དར། ཤོ་མང་ན་དང་ས་འཇམ་། །ོང་པོ་དམར་ལ་་བ་ན། །ལོ་མ་་འཇམ་བ་ལ་མ། །་

ཏོག་དམར་པོ་བ་ང་ངས། །འས་་ག་མ་ར་མ་འ། །རོ་་མངར་ཁ་་་ནད། ཐམས་ཅད་ལ་

བར་་ཚོམ་ད། །ས་པ་ར། ོང་པོ་ནང་སོབ་དམར་ལ་་བ་གས་ཅན་ལོ་མ་ང་མ་་ལ་་ཏོག་

དམར་ར་གས་གས་བ་ང་ངས་པ་འས་་ག་མ་ར་མ་འ་བ་རོ་མངར་ཁ་ཅན་དང༌། ་ཤོ་ལ་

འངས་དར། ག་་མ་ས་་བ་། །བོད་ལ་་ང་ར་བར་། །་ང་་ཤོ་བ་ཡང་ར། །་

གས་ཤོ་མང་གཞན་དང་འ། །རོ་་ང་ཟད་ར་བ་ན། །ས་པ་གཞན་ལས་ང་ང་ོང་པོ་ད་པ་་

དག་ས་་ཚ་བ་གས་མས་ལ་བར་ད་ང་བགས་ཐལ་ས་མས་ཚད་ལ་ཕན། པ་ཡག་པ་ལ་

ར་ང་བ་འར་གག འང་འངས་དར། པ་ཡག་ས་ག་མནན་པར་། །་ཏོག་་ག་དམར་

བ་མདངས། །འས་་ང་་དབས་དང་འ། །རོ་་མངར་ལ་ང་ཟད་ཁ། །ནད་ལ་ན་་ལ་པོ་

འ། །ས་པ་ར་ལོ་མས་ས་ག་མནན་པ་འ་བ་་ཏོག་ན་པོ་ང་ཟད་དམར་བ་མདངས་ན་འས་་

མས་ཅན་་ང་འ་བས་ན་གཡག་ང་ག་དང་་རོག་ནོར་་སོགས་ང་་མ་ངས་་འབོད་པ་་

བས་་གསོ་ང་་ག་མས་འན་པ་དང་མངལ་ན་བག ་ལ་ག་ལ་ར་ང་གས་འར་གག 

འང་འངས་དར། ་ལ་ག་མ་ལ་། །ལོ་མ་ང་་མག་པ་ལ། །་ཏོག་དཀར་ང་ངར་པ་

། །ང་ང་མབ་་མད་་ཙམ། །ལ་ག་རོ་འ་ས་པ་ས། །ཟས་འ་ཤ་ནད་ལ་བར་ད། །ས་

པ་ར་ལོ་མ་བ་ང་་ཏོག་དཀར་པོ་་་བ་འ་བ་རོ་ལ་ག་ོ་བ་མག་དམན་གས་འང་ད་བ་་

དག་ས་ཤ་ག་ལ་བར་ད་དོ། །ག་ས་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་འངས་དར། ག་ས་

ས་་་ཏོག་ལ། །གས་་དཀར་དམར་གས་་ཡོད། །དམར་པོ་ག་དང་གཡའ་ལ་། །ལོ་མ་ས་

འར་ཉ་ག་ཅན། །་ཏོག་་་ང་པོ་འ། །གང་་གཉན་་ར་དང་འ། །འ་་་་ན་ང་

འ། །རོ་་ཁ་ལ་མངར་བ་ན། །རང་་ས་པས་ང་འམས་འན། །ས་པ་ར་་ཏོག་་ད་བས་

དཀར་དམར་ར་གམ་ཡོད་ང་འ་བས་བགས་པ་དམར་པོ་་ལོ་མ་ཉ་ག་ཅན་ས་ལ་འར་ང་་

ཏོག་་་ང་པོ་འ་བ་ནང་་་འ་ོ་་མ་པ་ཡོད་པ་གང་་གཉན་་་འལ་་་ནས་འས་་

་ན་འ་བ་འོང་བ་ས་་བ་ནད་མས་ལ་ང་ོས་པ་ོང༌། ་བ་ལ་་དང་འར་ང་གག འང་

འངས་དར། ངང་པ་གག་ག་དར་ཡ་ཀན། །ར་མ་་བོ་དག་ལ་། །ལོ་མ་་ལ་ང་བ་ན། །་

ཏོག་ན་པོ་ང་བ་ལ། །གང་་ནར་མོ་འས་་། །ངང་པ་ག་ག་ན་མ་ཙམ། །རོ་་ཁ་ལ་་་
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མ། །རང་་ས་པས་ན་ནད་དང༌། །གག་པ་འམས་པར་ད་པ་ན། །ས་པ་ར་ར་ར་ཡང་

གས་པ་ལ་གར་ཡང་་བ་ལོ་མ་་ལ་ང་བ་་ཏོག་ ་་ང་་ནར་མོ་ནང་ནས་འས་་དམར་པོ་

འོང་བ་་ལ་ངང་པ་ག་བ་ང་ར་བ་རོ་ཁ་བ་ས་མས་པ་ན་ལ་འན་ནོ། །ས་ཀ་ལ་ར་ང་བད་

འར་་་དང་གས། །འང་འངས་ད་ངས་མ་མ་མཐོང་ཡང་ལོ་གབ་་་བ་་ནག་མར་གས་

པ་འལ་ག་ང་ང་་ད་་བ་ས་འང་འན་པ་ས་ཕོ་བ་་ོད་བད་ང་་ལ་ཕན། བ་ཀ་

ལ་ར་ང་་འར་ར་བ་དང་གས། འང་འངས་དར། ་ན་ལ་པོ་ཙོ་ར་། །བོད་ད་་་

བ་ཀ་ར། །ལོ་མ་ར་མོ་འཇམ་ལ་མན། །ོང་པོ་ད་ནས་ོགས་བར་ས། །་ཏོག་དཀར་་

མདངས་་གསལ། །འས་་ན་པོ་གས་་ཅན། །རོ་་ཁ་ལ་ཚ་བ་ན། །རང་་ས་པས་ང་ན་

ལ། །ས་པ་ར་མག་ང་མ་ལ་ལོ་མ་ང་་འདབ་མ་་བ་མ་མ་་མ་པ་ཉ་ག་་བ་འས་་

ང་་ཕོ་ཚོམས་་གནས་པ་ར་གས་་འ་ང་་ཏོག་དཀར་པོ་རོ་ཚ་ལ་་བཟང་བ་དང༌། དམན་པ་

དབས་ན་མ་བན་་་ངན་པ་ས་ལ་གད་ང་ོད་ད་པ་དང་་ར་མས་འན། ་ཚ་ལ་ར་

ང་ག་འར་ར་འདབ་་པ་དང་གས། འང་འངས་དར། བོང་་ལན་་ས་་བ། །བས་་ན་

དང་ང་ལ་། ་བ་ང་ཟད་་བ་ལ། །ལོ་མ་་ན་ཉ་ག་ཅན། །་ཏོག་ར་པོ་འདབ་མ་། །རང་་ས་

པས་ང་ན་དང༌། །གག་པ་གས་ལ་ད་་མ། །ས་པ་མག་གམ་མོ་གས་ལོ་མ་ང་་ཉ་ག་

ཅན་་ཏོག་ར་པོ་་ལ་འདབ་མ་་པའང་ར། །དམན་པའམ་ཕོ་གས་འདབ་མ་་ང་མག་ལ་དབས་

སོར་མོ་ལ་ལག་འ་བ་་གས་དང༌། ད་མོང་ལ་ར་ང་བ་བ་འར་ཨ་ཟ་མོ་དང་ང་་བ་ང་

ས་སོགས་བཤད་པ་ཙ་་དང་གམ། འང་འངས་དར། ད་མོང་དཀར་ནག་གས་ཡོད་། །ན་

བས་གས་ཀ་དག་ན་། །ོང་པོ་ང་གཞན་དག་ལ་འལ། །ལོ་མ་ནག་ལ་ང་ཟད་བ། །་ཏོག་ནག་པོ་

འང་བ་། །ཟ་ད་ནག་པོ་ཁ་ར་དང༌། །ད་མོང་ནག་པོ་ས་་། །ོར་བ་ན་པས་ས་པར་། །་

ཏོག་དཀར་པོ་་བ་། །ང་ན་འལ་བ་དར་ཡ་ཀན། །རོ་་ཚ་ལ་ད་ཙམ་མངར། །རང་་ས་པས་

ོད་ད་ང༌། །ན་གས་མ་ས་འལ་བར་ད། །ས་པ་ར་གས་ད་སོགས་ས་ོས་ད་ན་བ་

ཙམ་ཡང་མས་ང༌། དོན་ལོ་མ་ང་ནག་བ་ལ་ོང་པོ་ང་གཞན་ལ་འལ་ནས་་བ་ར་་ཏོག་དཀར་པོ་

མདངས་་གསལ་ཙམ་ལ་་འ་ང་ཤར་ན་དཀར་པོར་འདོད་པ་བགས་པ་དང༌། དཀར་པོ་ལ་ར་པོ་

མདངས་ཡོད་པ་་བོར་འདདོ་པ་དམན་པ་ང་ཙམ་པ་་གས་བཅས་ས་ང་ར་བཤད་་བ་ཀ་་བན་

་འང་བ་ན་ནོ། །འོན་ང་ནག་པོ་གས་་འདོད་པ་་ཏགོ་ནག་པོ་འཆར་བ་་་གཏོང་་་ང་
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༌། །བ་་ལ་ར་ང་གམ་འར་་ཏོག་ལ་ད་ར་གས་པ་དང་གས། འང་འངས་དར། བད་

་ད་་ས་་བ། །བ་་དཀར་པོ་ས་ང་། །བ་མོ་་མཐོ་དག་ན་། །ོང་པོ་དཀར་ལ་ལོ་མ་

ཁམ། །་ཏོག་དཀར་ལ་འས་་ཅན། །རོ་་མངར་ཁ་བ་བ་ན། །རང་་ས་པ་འཇམ་པ་། །ང་

མས་བད་ཀན་ད་འགགས་དང༌། །་ནད་མ་ས་ལ་བར་ད། །ས་པ་ར་ལོ་མ་་ལ་་ཏོག་དཀར་

ནག་གས་འཆར་བ་དཀར་པོ་ས་་བ་སོགས་བད་ཀན་ཚ་ང་འཐབ་པ་མས་ལ་ང་བད་ན་

ལའང་བགས། ་ད་ལ་ར་ང་་འར་གག འང་འངས་དར། ་ད་ཁ་ང་ན་ལ་། །ལོ་

མ་འང་བས་ཉ་ག་ཅན། །ོང་པོ་་ལ་ང་བ་། །་ཏོག་དཀར་པོ་གགས་ར་མ། །འས་་ལ་ལ་

ད་དང་འ། །རང་་ས་པས་ངས་འལ་ང༌། །ག་ནད་ལ་ང་དང་ག་འད། །བད་ཀན་་བོ་

ནད་མས་ལ། །ས་པ་ར་ལོ་མ་བ་མོ་ཉ་ག་ཅན་ང་་ལ་ང་ང་་ཏོག་དཀར་པོ་གགས་ར་མ་

པ་ས་ང་ཚད་དང་ག་དང༌། བད་ཀན་དང་ག་ནད་སོགས་ལ་ང་དང་ག་འད་པ་དང་ངས་ང་

འལ། །ཐ་རམ་ལ་ར་ང་བ་འར་་ར་དང་གས། འང་འངས་དར། ཐ་རམ་ང་ནང་ལམ་

ཁར་། །ལོ་མ་ང་་མ་འང་ཅན། །འས་་་ག་པ་དང་འ། །རོ་་མངར་ལ་བ་བ་ན། །རང་་

ས་པས་བཤལ་བ་གད། །་མས་འབ་ང་་ར་མ། །ས་པ་ར་ལོ་མ་ང་་མ་ང་ཉ་ག་ཅན་

་ལ་ང་པོར་་ང་ང་དང་་མའམ་་ཏོག་ང་་་མག་འ་བ་དང༌། ་བས་ལོ་མ་ང་་་ཏོག་

གམ་་མ་ར་པོ་ང་ད་ཏལ་ས་་གས་དང༌། ན་རམ་ལ་ར་ང་གམ་འར་གག འང་འངས་

དར། རམ་་ས་་མ་་། །བ་མོ་་དང་ཐང་ལ་། །ལོ་མ་རལ་་འ་ལ་ང༌། །་བ་དམར་པོ་

མ་པ་ན། །་ཏོག་དཀར་་་མག་འ། །རང་་ས་པས་འ་བ་གད། །ས་པ་ར་ལོ་མ་ང་་

ཉག་ད་འང་བས་ཅན་ད་པོར་་ང་་ཏོག་་ ་འས་་དམར་ང་ཡོངས་གས་རམ་ར་འབོད་

པ་་དང་་ང་ལ་ར་ང་་འར་་་ས་དང་་བར་ལོ་བཙན་འང་འབོད་པ་བཅས་གམ། འང་

འངས་དར། ་ལོ་ང་གག་ས་་བ། །ན་མོ་དར་ཡ་ཀན་ས་། །ན་བས་ོགས་ད་དག་ན་

། །ལོ་མ་ོར་འ་ང་ཟད་། །ོང་པོ་ན་པོ་་ལ་ང༌། །་ཏོག་་དམར་་ད་མ། །རོ་་ང་ཟད་

ཁ་བ་ན། །རང་་ས་པས་དམར་བཤལ་གད། །ས་པ་ར། ང་ང་་་ལ་ང་བ་ལོ་མ་་ན་ར་

མོ་འ་བ་ང་ཟད་་ང་་ཏོག་ ་དམར་་ད་མ་་གཡར་ས་ང་བ་དང༌། ངས་ས་་བཟང་ལོ་

བཙན་་འབོད་པ་སོགས་ས་འ་བ་གད་ང༌། ཐ་རམ་གས་གས་་ད་པར་་ས་པས་་འབ་ང་

་ར་ང་མ། ལོ་བཙན་ས་་ན་ལ་ཕན། སོག་ཀ་བ་ལ་ར་ང་་འར་གག འང་འངས་
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དར། ་ན་ལ་པོ་སོག་ཀ་། །་གས་་ག་དག་དང་འ། །ལོ་མ་ོང་པོ་ང་བ་ལ། །་ཏོག་དཀར་

ང་འས་་། །སོག་ཀ་དག་དང་འ་བ་ན། །རོ་་མངར་བས་ག་པ་གད། །ས་པ་ར་ང་མ་

ང་ལོ་མ་ང་་ཉ་ག་ཅན་་ཏོག་དཀར་ང་གང་་སོག་ཀ་དབས་འ་བ་འས་་ོ་མ་ཙམ་ར་པོ་ས་

ག་པ་མ་ས་གད་དོ། །དབང་པོ་ལག་པ་ལ་ར་ང་བ་གས་འར་བ་ན་དང་གས། འང་

འངས་དར། ང་དང་་ག་འམ་ལ་། །ལོ་མ་་ལ་ལོ་མ་འ། །་ཏོག་དར་དངས་འལ་པ་

འ། །་མ་་བོ་་མ་འ། །་བ་་་ལག་པ་འ། །ས་པ་ར་མག་མ་ས་ལོ་མ་ཏ་ལ་ལོ་མ་

འ་བ་ང་་་ཏོག་་ར་ང་ང་་་མ་མད་ན་བགས་པ་་་་བ་་མབ་མོ་ངས་ག་

ཡན་ཚང་བ་ཚགོས་བདག ་དབང་ལག་མས་མག་དང༌། བ་གནོད་ན་གམ་གས་་ཟ་ལག་པ། 

གག་་རང་ལག་པར་བཤད་པ་མ་པས་དམན་པ་དང༌། གས་་དམན་པ་་ས་ལོ་ང་སོགས་ང་

མངས་ལ་་ཏོག་ར་པོ་འཆར་བ་་བ་མབ་མོ་ངས་གམ་བ་ཡན་ཡོད་པ་མས་ས་ས་་

ོབས་དང་་བ་མས་ད་ང་ག་ད། ་ཤོ་ལ་ར་ང་བན་འར་གག འང་འངས་དར། ་

་་དར་ས་་བ། །ལོ་མ་་ལ་ོང་པོ་ན། །་ཏོག་ར་པོས་བར་ང་ངས། །འས་་པ་ས་བོན་

འ། །རོ་་མངར་ལ་ཁ་བ་ན། །རང་་ས་པས་བད་ཀན་ག །་ས་བལ་་འ་བ་ན། །་འབ་

མས་ང་འང་དཀའ་ལ། །ས་པ་ལོ་མ་་ལ་ོང་པོ་ན་པ་་ཏོག་ར་པོས་བར་ང་ངས་ང་འས་

་པ་ས་བོན་འ་བ་་ང་གས་གས་ཡོད་པས་་འབ་ང་མས་པ་འན། ང་ར་ལ་ར་ང་

གམ་འར་གག འང་གས་དཀར་ནག་གས་ལས་དཀར་པོ་ལ་འངས་དར། ང་ར་དཀར་པོ་

ས་་བ། །བས་་ས་ནག་དག་ལ་། །ལོ་མ་ས་ག་མནན་པ་འ། །ལོ་མ་ཉ་ག་ར་མས་ངས། །ོང་

པོ་ང་ལ་མ་པ་ན། །་ཏོག་་་དོམ་དོམ་འ། །ས་པ་ར་ལོ་མས་ས་ག་མནན་པ་་་་ཏོག་དོམ་

དོམ་འ་བ་མག་དང༌། ནག་པོ་ལོ་མ་ང་་ཉ་ག་དང་ར་མ་ཅན་ོང་པོ་ང་ལ་མ་པ་་ཏོག་་ཁ་ཅན་

དང༌། དམན་པ་དཀར་པོ་་བན་ལ་ང་ད་པ་ལོ་མ་དས་ནས་་ཏོག་འཆར་བ་མས་ས་བད་ཀན་

འན་ང་་འས་ང་འབ། ར་ད་ལ་ར་ང་བ་འར་་་ཏ་དང་གས། འང་འངས་དར། 

ར་ད་ཐར་་འ་བ་། །རང་་ས་པས་བཤལ་བར་ད། །ས་པ་ར་བ་གག་ལས་ང་མས་

བས་་ཐོན་ང་ལོ་མ་ང་་་ཏོག་དམར་་འདབ་བ་པ་འས་་མ་པོ་ར་གམ་་མ་པའང་ཡོད་

པ་མག་དང༌། དམན་པ་འས་་ད་པ་་གས་དང༌། ཐར་་ལ་ར་ང་བ་བད་འར་གག 

འང་འངས་དར། ཐར་་ན་བས་གས་ཀར་། །་བ་ོང་པོ་མག་ལ་། །ལོ་མ་་མཚོ་ད་
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པར་ད། །ང་དང་་ཏོག་འས་་དམར། །རོ་་ཚ་ལ་བཤལ་བ་མག །ས་པས་་དང་ཐོར་པ་

འམས། །ས་པ་ར་ལོ་ང་ར་ད་དང་ོགས་མངས་་ཏོག་དང་འས་་དམར་པོ་་བ་ལ་ག་འ་

བ་་མས་ས་ཚ་ང་་ནད་ན་ོང་ང་ཐར་་བགས་པ་ཐལ་བས་ག་པ་གད། ན་་ལ་ར་

ང་བ་འར་གག འ་ལ་་ར་མཁར་བས་གས་པོ་སོགས་་་བ་ཤོག་ང་པ་དས་དང༌། མ་ང་

ན་་ག་པས་ཚབ་ང་བར་བད་ང༌། ང་གས་་ས་འན་པ་འ་འངས་དར། ན་་་ོད་

ང་ལ་། །ལོ་མ་ས་འར་་ཅན་ལ། །བཅད་ན་ཞོ་འང་ངར་པ་། །་ཏོག་ན་པོ་ལ་་ཁ། །་ར་ཚ་

ང་གས་ཀ་ོང༌། །ས་པ་ར་གཡའ་ང་མཚམས་་་བ་་འདབ་མ་ང་་་ཏོག་་ལ་དམར་

མདངས་ཡོད་པ་ར་བད་ལ་ང་སང་་་ོད་ད་མཐའ་དག་་ལག་ན་འང་་འ་ག་ད་ང་དོན་

འང་འཐད་པ་ས་་ར་མས་ོང༌། ན་་ལ་ར་ང་གམ་འར་གག འང་འངས་དར། 

ན་་ང་་ལ་ག་འ། །ས་པ་ར་ལོ་མ་ར་ང་ང་་་བ་ལ་ག་འ་བས་ན་ང་་ལ་ག་འང་

གས་པ་ས་མས་པ་མས་ོང༌། མ་་ལ་ར་ང་བ་གག་འར་མ་ང་དང་བ་ང་བཅས་

གམ། འང་འངས་དར། མ་་་ག་དག་ན་། །་འང་ང་གམ་ཡོད་པ་ན། །ལོ་མས་ས་

ག་མནན་པ་འ། །ོང་པོ་ང་ོང་ང་ལ་མ། །་ཏོག་དམར་པོ་ངས་པ་འ། །རོ་་ར་ལ་བ་པ་

ན། །འས་་ར་གམ་བད་ཀན་ལ། །ས་པར་གས་ད་ད་ན་་ཙམ་མས་ང་མ་ོས་ང་་བོ་

ལོ་མ་ང་ས་ས་ག་མནན་པ་ོང་པོ་་ལ་ང་ོང་་ཏོག་ར་པོའམ་དམར་པོ་འཆར་བ་ས་ག་ཚད་ོད་

ཚད་སོགས་དང་བད་ཀན་ང་ོང༌། ་་ལ་ར་ང་བན་འར་གག འང་འངས་དར། ་བ་ལོ་

མ་ན་་། །རང་་ས་པས་བད་ཀན་ལ། །་བས་་མས་གསོ་བར་ད། །ས་པ་ཕོ་ང་བས་ཅན་

ལོ་མ་ང་མག་་མའམ་འས་་ར་པོ་ཤོ་མ་དབས་ར་གམ་་འོང་བ་ལོ་མ་་བ་་ཐ་་རར་འབོད་

པ་་དང་མོ་ལ་འངས་ད་མ་མཐོང་ཡང་ང་བས་ད་པ་ང་དམར་ཉམས་ཅན་དས་་་མ་ང་བ་་

ལོ་མ་ང་དང་འ་བ་་་རར་གས་པ་དང་མ་ང་ལ་གས་གས་་གག་ལོ་མ་་བ་བས་ཅན་ང་ང་

བ་མས་་ས་དང་་བཟང་ངན་་ད་བ་མ་ང་གས་གག་་་ང་བ་ལོ་ང་དམར་ཉམས་ང་ང་ལོ་

མ་ང་བ་སོགས་ས་གཉན་ནད་མས་ོང་ང་་མ་འང་ད། ང་ས་ག་པོ་ལ་ཕན་ང་་ང་

བས་ག་བག་ །་ག་པ་ལ་ར་ང་བ་འར་གག འང་འངས་དར། ་ག་ལོ་མ་མག་ལ་

མ། །ོང་པོ་ཐང་ང་གབས་པ་འ། །་ཏོག་དམར་པོ་མདངས་དང་ན། །རོ་་ཚ་ལ་བ་པ་

ན། །རང་་ས་པས་འཇམ་་ན། །ས་པ་ར་་བ་གག་ནས་ང་བས་་ཐོན་པ་ལོ་མ་་ཏོག་
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སོགས་ཐར་་འ་བ་ས་འས་མས་འལ་ང་གཉན་ནད་ང་ོང༌། ་བ་ལ་ར་ང་ད་འར་ོང་

ནག་དང་གས། འང་འངས་དར། ་ད་བས་་་ལ་། །ལོ་མ་་ད་འ་བ་ལ། །ོང་པོ་ག་

པོ་་ཏོག་དཀར། འས་་་ད་འ་བ་ལ། །རོ་་ཚ་དང་ཁ་མངར་བཅས། །ས་པས་བད་ཀན་ང་བ་

དང༌། །ཕོ་བ་ནད་མས་ཐམས་ཅད་ལ། །ས་པར་ར་བཏང་དགས་བསལ་་གས་ད་ས་པར་

མས་ང་མག་ལོ་མ་ག་མལ་འ་བ་་ཏོག་དཀར་པོ་གགས་བ་པར་ར་མ་་ས་བ་པ། 

དམན་པ་ལ་འངས་དར། ་གང་ང་་ནང་ལ་། །ལོ་མ་འས་་་ད་འ། །ོང་པོ་ག་པོ་་

ཏོག་དཀར། །རོ་་ཚ་དང་ཁ་མངར་བཅས། །ས་པས་བད་ཀན་ང་བ་དང༌། །ཕོ་བ་ནད་མས་ཐམས་ཅད་

ལ། །་བ་་་ད་་ས། །ས་པ་་ོང་པོ་ག་པོ་་ཏོག་དཀར་པོ་ལོ་མ་འས་་་ད་འ་བ་་

གས་ས་་ར་དང་མཁལ་ད་ང་བ་ཕོ་ནད་་བ་ང་མས་ལ་ང༌། བ་ལང་་བར་གས་པ་ལ་

འངས་དར། བ་ལང་་བ་ས་གས་པ། །ང་ནག་་མོ་ནང་ལ་། །་གང་འ་ལ་ནད་་

ལ། །ངས་ོས་ང་ན་གས་ས་ཕན། །ས་པ་ར་ང་་དམན་པ་དང་་ལ་འ་བ་་གས་ས་

ངས་ོས་ལ་ཕན་པ་ལས་ང་མ་གས་་ས་པ་དང་་མངས་སོ། །་ང་ལ་ར་ང་བ་བད་འར་

གག འང་འངས་དར། བད་་་ང་ས་་བ། །ན་དང་བས་་མཚམས་་། །ལོ་མ་གས་

་གཏོར་བ་འ། །ོང་པོ་་ང་ར་མས་བ། །འས་་གས་་ན་ང་འ། །རོ་་ཁ་ལ་བ་བ་

ས། །ན་་ནད་མས་ལ་བར་ད། །ས་པར་ད་པ་བད་་བ་འག་ས་བས་པ་སོགས་་

བགས་པ་ཡོད་ང་མ་བད་ང༌། དོན་ལོ་མ་གས་་གཏོར་བ་འ་བ། འས་་གས་་ན་ང་་་

རོ་མངར་བ་ས་ནང་གས་ང་དང་མོ་མཚན་ན་ བཅས་་ནད་ལ་ཡང་ཕན། ར་མ་ལ་ར་ང་བ་

བད་འར་གག འང་འངས་དར། །ཡོན་ཏན་བད་ན་ར་མ་། །དན་གནས་ཉམས་དག་

ཚལ་ལ་། །་བ་དཀར་པོས་ས་ག་བ། །ལོ་མ་ན་པོ་རལ་་འ། །་ཏོག་དམར་པོས་ང་ན་

བ། །འས་་ནང་དཀར་ང་བལ་འ། །རོ་་ཁ་མངར་གམ་ག་ན། །་ང་ས་་བད་ན་

འར། །་བ་་་མག་་བཤད། །ས་པ་ར་་བ་དཀར་ར་ས་ས་ག་བ་པ་ལོ་མ་ང་་རལ་་

ར་བ་་་འས་་ཅན་རོ་བ་ཁ་མངར་གམ་དང་ན་པ་ས་་བ་དང་ང་ལ་ང་གས་ཀ་་

བས་་བང་ལ་་ར་་ནད་མས་ལ། ཨ་ཤོ་ག་ལ་ར་ང་བན་འར་བ་་བ་དང་གས། ་དག་

་་ད་་བར་ན་་་ས་་བ་ན་པས་ན་ང་ཙམ་ལ་བན་ནས་ལོ་་བ་ཁ་ག་་བོན་པ་ལ་ས་

འན་ང༌། ་བོ་་འངས་དར། ཨ་ཤོ་ག་་ཤོད་། །་བ་ཐང་ོམ་་བ་འ། །ལོ་མ་་་འར་་
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ཅན། །་ཏོག་དམར་པོ་མས་པ་ལ། །རོ་་མངར་ལ་ཚ་བ་ན། །ས་པས་ད་་ོད་ད་ང༌། །་བ་

་་མག་་བཤད། །ས་པར་་ཏོག་ས་་བ་གས་གས་་དཀར་པོ་ལོ་མ་ང་་ར་མོ་འར་་

ཅན་ང་་ལ་་ཏོག་དམར་་འཆར་ང་རོ་མངར་ལ་་བ་་བ་ས་ད་་ང་ང་་ནད་དང་་བ་་

ར་མས་ལ་ང་ོ་ན་བག ་ཏོག་ནག་པོ་ཤར་བ་་་གཏོང་་ང་༌། །ག་མ་ལ་ར་ང་ད་

འར་གག འང་འངས་དར། ག་མ་་ཤོད་་མར་། །ལོ་མ་ོང་པོ་ས་ག་བ། །་ཏོག་ང་་

མཐོང་བ་དཀའ། །འས་་ག་མ་ར་མ་དབས། །ས་པ་ར་ལོ་ོང་ས་ས་ག་བ་ང་་ཏོག་

དཀར་ར་ང་་འཆར་བ་འས་་ར་ར་ཅན་ར་མ་དབས་འ་རོ་མངར་་ལ་ག་ང་་ན་

སོགས་་ད་བ་ཡོད་པ་ས་གན་་བ་དང༌། ང་ང་ང་་མ་་འོར། ་བ། མཁལ་མ་དང་ང་

ནད་སོགས་ལ་ང༌། ་ར་བཤད་པ་་བ། ་ང༌། ར་མ། ཨ་ཤོ་ག་བར་་བ་བ་དང༌། ་

ང་ག་མ་འས་་བན་པར་་བ་་ས་ཐ་ད་་གས་སོ། ། 

ོག་ཆགས་ལས་ང་བ་ན་་ས་པ་བན་པ། 

ོག་ཆགས་ལས་ང་་དང་ས་པ་དང་། །ཤ་ག་མས་ལ་ད་པ་གས་ན་། །༌ན་བས་ལ་

ས་དང་བ་གམ་འང་། །་དག་གང་ལ་གང་ཕན་ས་པ་བན། །ས་པ་། ོག་ཆགས་ལས་ང་བ་

ན་ལ་་གས་དང༌། ས་པ་དང༌། ཤ་དང༌། ག་དང༌། མས་པ་དང༌། ལ་དང༌། ད་པ་དང༌། 

པགས་པ་དང༌། ན་མོ་དང༌། ་དང༌། ་དང༌། ན་དང༌། བས་ལ་་ས་དང་བ་གམ་འང་བ་་

དག་ས་ནད་གང་ལ་གང་ཕན་་ས་པ་མ་པ་བན་་བན་པར་འོ། ། 

༡ ་ན་་ས་པ་བན་པ། 

བ་ས་ང་ག་ག་ག་་ར་མ། །ཁ་ཤ་ཤ་བ་་ཡང་་དང་འ། །གཙོད་དང་ད་བ་་ས་

འ་བ་གད། །་་ག་ག་་ས་་འན་ད། །ད་གཡག་་ས་ོད་ད་ན་ནད་བག །གཉན་

་་ས་མས་ནད་ལ་བར་ད། །ས་པ་། བ་་ལ་ར་ང་བ་འར་གག འང་་མདོག་

ས་་བ་དཀར་་ནག་གམ་མག་དམན་་མ་བན་ས་ང་ག་ནང་་ག་ག་དང་་ར་

མས་མ་ང་ག་ལ་ཕན། ཁ་ཤ་ལ་ར་ང་གས་འར་གག་་འདོད་པ་་དག་ས་་ོད་སོགས་

ནས་འོང་བ་མཐོ་གང་ཙམ་འབོག་བཅས་་དང༌། ཤ་བ་ལ་ར་ང་གམ་འར་གག་་བཤད་པ་་་

འབོག་བཅས་འལ་སོ་ང་བ་་ཡང་ང་བཤད་་བ་་་དང་ས་པ་འའོ། །བཙོད་ལ་ར་ང་བན་

འར་གག་་བོད་པ་ར་ས་ས་་ལ་ཕན་ང་་བཙའ་བ་དང༌། ད་བ་ལ་ར་ང་ད་འར་
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གག་་འབོད་པ་་གས་་ར་་ས་པས་འ་བ་མས་གད་ང་ང་ག་་ག་མ། ་ལ་ར་ང་

ག འར་གག་་བཤད་པ་་་ནག་པོ་བ་ལ་་ལ་་་མ་བ་མོར་འོང་བ་་དང༌། ག་ལ་ར་

ང་ད་འར་གག་་བཤད་པ་ག་པོ་་གས་ས་་ཚ་འན་པར་ད། ད་གཡག་ལ་ར་ང་

བ་འར་གག་་བོད་པ་་འོང་་་ས་ས་་ོད་ད་ང་ན་ནད་མས་བག་ང་ང་ག་་

ག་མ། གཉན་ལ་ར་ང་བ་གམ་འར་གག་་་དག་་་ག་ག་པོ་་དབས་འ་བ་ལ་་

ལས་་བ་་ས་མས་ནད་མས་ལ་བར་ད་དོ། ། 

༢ ས་པ་ན་་ས་པ་བན་པ། 

་་ར་ཐོད་་ར་མ། །་ས་བཙའ་མ་སོག་ཐལ་ས། །ཚད་ང་ས་ལ་ན་པ་འགས། །་་

ད་ས་ོག་པ་གསོད། །འག་ས་ལ་གད་ན་པ་འབ། །ག་་ས་པས་་བ་འགས། །འན་

་ག་གད་ག་་མ། །ཐོག་ས་བསད་པ་ས་པ་དང་། །་གར་ཐོད་པས་་གར་

འམས། །ཕག་པ་ས་པས་ག་པོ་ལ། །ག་་ས་པས་ང་ནད་ལ། །ར་བ་ས་ས་་འགགས་

ལ། །ར་མོ་ས་པས་ག་ཤོར་གད། །་ས་པས་་འན་ད། །འ་གས་ན་ལ་ད་་

ོང་། །བལ་ཆགས་ས་པས་་ར་ལ། །ས་པ་། ་ལ་ར་ང་་་འར་གག་་འབོད་པ་་

ར་ནང་ནས་ཐོན་པ་ཐོད་པ་ས་པས་་ར་མ་ང་་ས་པས་ང་ནད་ལ་ཕན། ་བཙའ་མ་དང་

ད་པར་སོག་ཐལ་ས་ཚད་པ་ང་པ་ས་ལ་ན་པ་ན་འག་པ་དང༌། ་་ད་ས་ས་ོག་པའང་

གསོད། འག་ལ་ར་ང་བ་ག་འར་གག་་ས་པས་ལ་བ་གད་ང་ན་པ་འབ། ག་ལ་

ར་ང་བ་་འར་གག ་ས་པས་ས་པ་་བ་འགས་པར་ད། འན་་ལ་ར་ང་བད་

འར་ཀ་པ་་དང་གས། འང་་བ་་ནས་འོང་བ་མག་དང༌། དམན་པ་ང་་ས་ག་གད་ང་

ག་དང་ད་ང་་ར་མས་མ་པ་དང་ན་བག་ང་ག་ལ་ཕན། ་ཐོག་ས་བསད་པ་ས་པ་

དང༌། ་གར་ས་་བ་ཐོད་པས་་གར་འམས། ཕག་པ་ལ་ར་ང་ད་འར་ག་ག་དང་གས་

་འབོད་པ་་ས་པས་བད་ཀན་ག་པོ་ལ་བར་ད། ག་་་ང་ང་བཤད་་ས་པས་ང་ནད་

ཐམས་ཅད་ལ་ང༌། ་བ་ས་ས་པ་ས་མོ་གས་མར་འོང་བ་ས་་འགགས་ལ། ར་མོ་ལ་

ར་ང་ག་འར་གག ་ས་པས་ག་ཤོར་ན་གད། ་ལ་ར་ང་བན་འར་གག ་

ས་པས་་མ་འན་པ་འན་པར་ད། འ་གས་ལ་ར་ང་བ་འར་གག་་བཤད་པ་ས་ན་ནད་

ལ་ང་ད་་ོང༌། བལ་ཆགས་ཅན་ཐམས་ཅད་་ས་པས་་ར་ལ།  
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༣ ཤ་ན་་ས་པ་བན་པ། 

་ཤས་འས་འལ་ང་ག་གཉན་ནད་འམས། །ལ་ཤས་འལ་བག་འགགས་འན་ག་ལ་ཕན། །་

ད་ཤ་ས་ོད་ད་་བ་འག །་་ཤ་ས་མས་པ་ག་ནད་འམས། །ད་ད་ཤ་ས་མཁལ་ད་

ང་བ་ལ། །མ་་མན་པས་་འགགས་ལ་བར་ད། །འ་བ་མན་པས་ས་པ་གས་པ་ོར། །ར་

་མན་པས་ག་ལ་མག་་ཕན། །་ང་མན་མར་མཁལ་ཤས་རང་ནད་ལ། །ང་་ཕོ་བས་ོད་

ད་མ་་འ། །ང་་་ས་་ངས་འམས། །ཕག་པ་་ས་ས་མར་འགས། །་་་ས་

་མས་འབ། །བོང་་་ས་འ་བ་གད། །ག་འས་རོ་ཙ་་ག་་རོགས་འན། །ཝ་དང་ག་

་་བས་་ོལ་གད། །་ཝང་ཤ་ས་ག་པ་གད་པར་ད། །མལ་པ་ནས་ཟན་ངས་པས་་བ་

ད། །ར་པ་ཤ་ས་་ལོག་ལ་བར་ད། །ས་པ་། ་་ང་ང་་སོང་བ་་ཤ་འར་ཤ་ན་

་འབོད་པས་འས་འལ་ང་ང་ནད་དང་ག་དང་གཉན་ནད་ཐམས་ཅད་འམས། ལ་ལ་ར་ང་བ་

གག་འར་་ང་དང་་ཤ་་གམ། ་ཤས་འལ་བ་བག་ང་བགགས་པ་འན་པ་དང་ག་དང་

ས་པ་ཚ་གར་་ནད་མ་་ར་མས་ལ་ཕན་ང་ས་འར་འག ་ད་ལ་ར་ང་བ་བ་

འར་གག །་ཤས་ས་་ོད་ད་ང་་བ་ན་འག་ལ་གདོན་འམས་པར་ད། ་་ལ་ར་ང་

བ་བན་འར་གག ་ཤ་ས་མས་པ་ནད་དང་ག་ནད་གདོན་མས་འམས། ད་ད་ལ་ར་

ང་ད་འར་་ལ་པོ་དང་གས། ་ཤ་ས་མཁལ་ད་་ང་བ་ཐམས་ཅད་ལ། མ་ལ་ར་

ང་བད་འར་གག ་མན་པས་་འགགས་པ་མས་ལ་བར་ད། འ་བ་ལ་ར་ང་བན་

འར་གག ་མན་པས་ས་པ་གས་པ་དང་ཆག་པ་མས་ོར། ར་ལ་ར་ང་ད་འར་གག ་

་མན་པས་ག་དང་ན་ལ་མག་་ཕན། གཞན་ཡང་ོག་ཆགས་་་བ་དང་ང་དང༌། མན་པ་དང༌། 

མར་པ་དང༌། མཁལ་མ་མས་་ཤས་རང་རང་་ནད་ལ། ང་་ལ་ར་ང་བ་གས་འར་གག 

་ཕོ་བས་ོད་ད་ལ་མ་་བ་་དང་ད་པར་ཤ་འ་བ་དང༌། ང་་་ས་་ངས་པ་འམས། ཕག་

པ་་ས་ས་འར་མས་འགས། ་ལ་ར་ང་བ་འར་གག ་་ས་་མས་འབ། 

བོང་་ལ་ར་ང་བ་བ་འར་གག ་་ས་འ་བ་གད་པ་དང་ག་པོ་འས་ས་རོ་ཙ་བར་

ད། ་ག་པས་་རོག་འན། ཝ་ལ་ར་ང་ད་འར་གག་་འབོད་པ་་དང༌། ག་་ལ་ར་
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ང་བད་འར་གག་་འབོད་པ་་གས་་་བས་་ོལ་གད་པར་ད། ་ཝང་ལ་ར་ང་བ་

གམ་འར་གག ་ཤ་ས་ག་པ་གད་ང་གདོན་འམས་པར་ད། ་མལ་པ་ལ་ར་ང་

བན་འར་གག ནས་ཟན་ལ་ར་ང་བ་འར་གག ངས་པ་ལ་ར་ང་བ་གག་འར་བར་་

ར་ཆགས་དང་གས་་བཤད་པ་མས་་ཤས་ས་ོབས་དང་་བ་ད་ང་རོ་ཙ་ལ་ག་འམ་བོལ་

ང་ག་་འན་པར་ད། ར་པ་ལ་ར་ང་བ་བ་འར་བ་དང་གས། ་ཤ་ས་་ལོག་་ནད་

ལ་བར་ད་དོ། ། 

༤ ག་་ན་་ས་པ་བན་པ། 

ཤ་བ་ག་ས་ན་ལ་མངལ་ག་གད། །ར་་ག་ས་ག་ག་འམ་ནག་ལ། །གཡག་ད་ག་

དང་གཙོད་ག་འ་བ་གད། །ཕག་ག་ག་དང་ག་པོ་ར་བ་ད། །བོང་ག་མ་་གས་ག་་

ར་ལ། །་་་ག་ཤ་གསོ་་བ་འན། །མངལ་ག་་ོམ་ཤ་་ད་པར་ད། །ས་པ་། ཤ་བ་

ག་ས་ན་ལ་ང་མངལ་་ག་གད་ལ་ཆང་ནད་་འང་བར་ད། ར་་ག་ས་ག་པ་ག་

དང་འམ་ནག་དང་ག་པོ་མ་ནད་ལ། གཡག་ད་་ག་དང་གཙོད་ག་གས་ས་འ་བ་གད། 

ཕག་ག་ས་ག་དང་ག་པོ་གས་ར་བ་མས་ད། བོང་ག་ས་མ་་ནད་དང་གས་ག་་

་ར་མས་ལ། ་མཚའ་་ལ་ར་ང་བ་་འར་འདོད་ཆགས་དང་གས་་འདོད་པ་་་བ་

ག་ས་ཤ་གསོ་བ་དང་་བ་འན་ང་་ལོག་ལ། མངལ་ག་ལ་་དང་འར་ང་གག ས་་ཁ་

ོམ་ང་ཤ་ད་པར་ད་ང་མར་ཕན།  

༥ མས་པ་ན་་ས་པ་བན་པ། 

མས་པ་གས་མས་ཐམས་ཅད་་ཁ་ོམ། །ལ་གད་ཤ་གསོ་ག་ལ་ག་ལ་ཕན། །ས་པ་། 

མས་པ་གས་མས་ཐམས་ཅད་ས་་ཁ་ན་བམས་པ་དང་ལ་པ་གད་ང་ཤ་གསོ་བ་དང་ག་

ལ་ང་ག་ལ་ཕན་ནོ། ། 

༦ ལ་་ན་་ས་པ་བན་པ། 

ལ་་ལ་ས་མ་འན། །ཤ་ལ་ན་ལ་ག་ནད་ང་། །ཕག་ལ་ག་ད་་ཐོར་ལ། །་

ལ་ང་འམས་་ཐོར་ལ། །ས་པ་། ལ་་ལ་ས་མ་་ལ་འན་ང་་ལོག་ལ། ཤ་བ་

ལ་ས་ན་ནད་ལ་ང་ག་ནད་ང༌། ཕག་པ་ལ་ས་ག་ནད་ར་བ་ད་ང་་ཐོར་ལ་་་བ་

། ་ལ་ས་ང་ནད་མཐའ་དག་འམས་ང་་ཐོར་ལ།  
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༧ ད་པ་ན་་ས་པ་བན་པ། 

ར་ད་་ས་ཆད་པ་གསོ། །ག་ད་མ་འར་འཚོ་འམས་གསོ། །་གས་ད་པས་འ་བ་

གད། །་བོང་ད་པས་་གར་ལ། །་ད་ངས་འམས་་ར་འག །ས་པ་། ར་ད་པས་

་བ་དང་ས་པ་ཆད་པ་མས་གསོ། ག་་ད་པས་མ་འར་ང་མཚོ་འམ་པ་གསོ། ་གས་མས་

་ད་པས་འ་བ་གས་གད་ང༌། ད་པར་་བོང་་ད་པས་་གར་ལ། ་ད་པས་ངས་

པ་འམས་ང་་ར་འག་པར་ད་དོ། ། 

༨ པགས་པ་ན་་ས་པ་བན་པ། 

ལ་གས་ཤ་བ་ང་་ལ། །བ་་ང་་འམ་ནག་ལ། །་བ་པགས་པས་ག་་འན། །ས་

པ་། ལ་་པགས་པས་ཤ་བ་དང་ང་་ལ། འང་གདོན་ལ་ཕན། བ་ང་བཤད་་་བ་དང༌། 

ང་ལ་ར་ང་བ་བ་འར་གག ་་བ་གས་ས་འམ་ནག་ལ། ་བ་ལ་ར་ང་ད་འར་

གག ་པགས་པས་ག་་འན་པར་ད་དོ། ། 

༩ ན་མོ་ན་་ས་པ་བན་པ། 

་ན་ར་མོས་ས་ཚད་ལ། །བོང་་ག་པས་་འགགས་ལ། །་་ག་པས་ན་ནད་ལ། །་

བོན་པ་ས་ཉ་ལོག་འམས། །ས་པ་། ་ན་ལ་ར་ང་་་་གས་འར་གག ་ར་མོས་

ས་པ་ཚད་པ་ལ་ས་པ་་་ན་་ར་མོ་དས་འམ་་མ་འོར་ན་་་ས་པ་ོས་ོར་ལ་གཏོང་

བ་འོ། །བོང་་ནག་པོ་ལོ་གག་སོང་བ་ལག་གཡས་པ་ག་པས་་འགགས་དང་མས་ནད་ལ། ་ལ་

ར་ང་བ་ག་འར་གག ་ག་པས་ན་་ནད་ལ་ང་་གདོན་ལ་ཕན། ་བོན་པ་ས་་

ལག་པ་བས་་ར་་་འར་བ་་ས་་ལོག་དང་་གདོན་འམས་པར་ད་དོ། ། 

༡༠ ་ན་་ས་པ་བན་པ། 

་་མདོངས་ག་་ག་ལ། །སོ་་་ས་་འགགས་འགས། །ག་པ་་ས་ད་་

ལ། །་མ་་ས་མངལ་ནད་འན། །གནའ་བ་་ས་ག་ནད་ལ། །ར་མག་ོངས་ས་ོག་པ་

འམས། །ས་པ་། ་་མདོངས་ས་ག་དང་་ག་་ནད་་གདོན་མས་ལ། སོ་་ལ་ར་ང་

བ་བ་འར་གག ་་ས་་འགགས་པ་འགས་ང་གདོན་ལ། ག་པ་ལ་ར་ང་བ་་
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འར་གག ་་ས་ད་་ལ་བར་ད། ་མ་་ལ་ར་ང་ག་འར་གག ་མག་ས་

མངལ་ནད་འན། གནའ་བ་ལ་ར་ང་བད་འར་གག ་་ས་ག་ནད་ལ། ར་ག་པོ་ོངས་

ས་ོག་པ་འམས།  

༡༡ ་ན་་ས་པ་བན་པ། 

་ས་གཉན་ན་ལ་མས་ང་། །བ་ས་་ར་ཚད་ང་ོང་། །ས་པ་། ་ས་གཉན་ན་ལ་

ང་མས་ནད་ང་བང༌། བ་ལ་ར་ང་བ་འར་གག འང་མག་དམར་ཟལ་དང་གཞན་གང་ང་

་ས་་ར་དང་ཚད་ང་ོང་བར་ད།  

༡༢ ན་་ན་་ས་པ་བན་པ། 

ད༌ན་ོད་ད་ན་བག་ངས་པ་འགས། །ཕག༌ན་མ་་གཉན་མས་མས་ན་ལ། །༌ན་

མས་ན་ག་ལ་ངས་པ་འམས། །་ངས་ན་ལ་མས་ང་ག་པ་གད། །་བོང༌ན་ས་

ད་་ོང་བར་ད། །་ང་ང་མོ༌ན་ས་ངས་པ་འམས། །༌ན་༌ན་གས་ས་ག་་

འན། །ག་རོན༌ན་ས་ངས་པ་ག་་འགས། །ས་པ་། ད་ན་ས་ོད་ད་ང་ན་བག་

པ་དང་ང་པ་འགས། ཕག་ན་ས་མ་་གཉན་མས་དང་མས་ན་ལ། ་ན་ས་མས་ན་དང་

ག་ནད་ལ་ང་ངས་པ་དང་གདོན་འམས། ་ང་ང་སོང་་ངས་ས་ན་ནད་ལ་ང་མས་

ང་དང་ག་པ་གད་གདོན་ལ་ཕན། ཆར་ས་ར་བ་ར་ག་མ་ས་པ་གས་ས་ག་འགས་ལ་ཕན། 

་བོང་་ན་ས་ད་་ཐམས་ཅད་ར་་ོང་བར་ད་ང་་ལ་ཕན། ་ང་ང་་སོང་ང་ན་་

ད་པར་ས་པས་གདོན་ལ་ཕན་པ་དང༌། ང་་ང་ང་་སོང་བ་དང༌། ང་མོ་ལ་ར་ང་ག་འར་

གག་་བཤད་པ་་གམ་་ན་ས་ངས་པ་འམས། ་ན་དང་་བ་ན་གས་ས་ག་་འན་

ང་་ན་ར་ས་གས་་ལ། ག་རོན་ལ་ར་ང་ད་འར་གག ་་་ན་ས་ངས་པ་

མས་ག་་འགས་ལ་གས་ས་བད་ཀན་མ་་དཀར་པོར་ཕན།  

༡༣ ས་བས་ལ་ན་་ས་པ་བན་པ། 

ང་པས་་་ནད་མས་ོང་བར་ད། །ག་ན་་ར་གས་ས་་འགགས་ལ། །བ་ར་ང་ང་

་ས་ང་ཐབས་འམས། །་མ་འ་ས་་ག་ཤོར་བ་ོམ། །ན་ན་་མོས་ད་པ་འཛག་པ་

གད། །་་་་ཤ་ས་ཤ་ག་ལ། །གས་པས་ན་ནད་ག་ནད་ལ་བར་ད། །ས་པ་། ང་

པ་ལ་ར་ང་བ་བ་འར་གག ་ས་ས་་ནད་མས་ོང་བར་ད། ག་ན་ལ་ར་ང་
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ད་འར་གག་་འདོད་པ་དང༌། ་ནང་་ར་བ་ར་བར་འ་བ་ར་ང་ལ་་དང་འར་ང་གག 

་གས་ས་་འགགས་པ་ལ་ང་་ར་ས་ད་པར་་་ནད་འཇམ་པོར་ོང༌། བ་ར་ལ་་དང་

འར་ང་གག འང་འ་ལ་ཁ་ག་གས་་འད་པ་འག་ང་་ར་ད་པ་་ས་པ་སོགས་གང་་

་ནས་ང་་མངས་པས་ན་བ་་མནམ་པ་ར་བ་་རང་ལས་གཞན་དང་འལ་པ་ད་པ་ས་གཉན་

ཚད་དང་ས་པ་་མང་ལ་ཕན་པ་དང༌། ང་ང་་་ལ་ར་ང་་འར་གག་་བཤད་པ་་གས་

་ས་པས་ང་ཐབས་འམས་ང་ང་ང་་་ར་ས་་འགགས་འགས། ་མ་འ་ལ་་དང་

འར་ང་གག ་ས་་ག་ཤོར་བ་ང་ནས་ོམ། ན་ན་་མོ་ལ་ར་ང་བད་འར་

གག །ས་ད་པ་འཛག་པ་གད། ་་ལ་་དང་འར་ང་གག་་་དག་་ཕལ་ད་་ར་འབོད་

པ་་་དང་ོགས་མངས་ལ་་ལས་མ་དང་མག་མ་ང་ང་་བ་་དང༌། ་་ལ་་དང་འར་ང་

གག ་་་ག་མ་དཀར་པོ་་དལ་་འལ་འ་ང་་་ག་དཀར་་གས་པ་དང་གས་་

ཤས་ཤ་ག་ལ། གས་པ་ལ་ར་ང་ད་འར་གག་་བཤད་པ་ས་ན་ནད་དང་ག་ནད་ལ་བར་

ད་དོ། ། 

གམ་པ། ན་་བཤད་པ། 

ན་་་རམ་ང་ང་ལ་བ་། །ཀ་ར་ག་མས་ཚ་བ་ལ་བ་། །ང་་་ར་བད་ཀན་ལ་བ་

། །ས་པ་། ་ལ་སོགས་པ་ད་ཡན་ལག་བད་་བདག་ད་ཅན་འར་བཤད་པ་ན་་་་་རམ་

ང་བ་དང༌། ང་ནད་ལ་བ་་དང༌། ཀ་ར་་ག་དང༌། མས་པ་ལས་ར་པ་ཚ་བ་གས་ལ་བ་

་དང༌། ང་་་་ར་དང༌། བད་ཀན་ལ་བ་ན་་་ན་ནོ། ། 

བ་པ། གས་པར་གདམས་པ། 

་དག་སོ་སོ་ན་་ས་པ་། །ང་ོང་མས་ས་འ་ལ་གས་པར་ངས། །ས་གངས་སོ། །ས་

པ་། ན་པོ་་ན་ནས་ན་་བར་བཤད་པ་་དག་་སོ་སོ་ན་་ས་པ་བན་པ་ན་། ང་

ོང་ད་ལས་ས་སོགས་འར་ཚོགས་དང༌། ས་གསོ་བ་ག་པར་འག་འདོད་མས་ས་ང་འ་ལ་

གས་པར་ངས་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་་ན་

་ས་པ་དང༌། ད་གཞན་གམ་་ན་མས་ཁ་ང་་མཁས་པ་་བ་དང༌། ག་ཐོག་པས་མཛད་པ་
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འངས་ད་ང་པ་གས་ག་ས་ས་པ་དང༌། ་འམ་་ཚན་དང་ཡང་་གང་འོད་ད་་བན་པ་

་་་་པའོ།།          །། 

་ར་གག་པ། ན་་་ཚན་དང་ར་ཐབས་བན་པ། 

༄༅།   །ན་་་ཚན་དང་ར་ཐབས་བན་པ་་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་། ་་་

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

སོ། །འང་་ང་ོང་ན་པོ་ད་ལས་ས་གས་པར་ན་ལ་ད་ལ་ངས་ག་ས་གདམས་སོ། ། 

གང་དོན་དས་བཤད་པ་ལ་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་། ར་ཐབས་་ཚན་རོ་

ོར་ས་པར་ར། །ནད་གང་ལ་བ་ན་་་བན་པ། །ས་པ་། ང་་བཤད་པ་རོ་ས་གས་པོ་

་ལ་ར་བ་ཐབས་་་ཚན་་གས་མན་སོ་སོར་བཤད་པ་དང༌། རོ་ོར་དང་ས་པར་ར་བ་གས་

ལས། དང་པོ་ནད་གང་ལ་བ་ལ་ན་་་ཚན་སོ་སོར་བན་པ་། ་ཡང་ཡན་ལག་བད་པ་རང་འལ་

དང་འལ་པ་་ར་གས་ཀར་ན་ང་བལ་ནས་བཤད་ང༌། ཁ་་་དགས་འ་ར་ར་་བད་

ནས་ང་སོ་སོ་མ་ངས་ས་པར་བཤད་པ་ལ་ན་ང་་ོར་ས་པ་ས་འ་ད་འཐད་པ་ལོ་་བ་

འར་ན་འག་པས་་ད་སོར་བཞག་་མ་པས་་དཀའ་ཙམ་འག་པ་ལ་་བོས་མཆན་་རགས་པ་

བད་པ་ཡོད་ང༌། ན་ང་འ་མས་གལ་་བར་འག་པས་ོ་ན་མས་ས་་ནས་ང་དོན་་གར་

བར་ས་ག  

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་ཚ་བ་ན་མོང་་ལ་བ་ན་་དང་། ་ག་མས་ཚད་ལ་བ་ན་། ག་ཚད་ལ་བ་

ན་། མས་ཚད་ལ་བ་ན་། ག་ཚད་ལ་བ་ན་། ་ཚད་ལ་བ་ན་། ང་ཚད་ལ་

བ་ན་། བད་ཚད་ལ་བ་ན་་བཅས་བད་དོ། །དང་པོ་། ག་ར་ཙན་དན་དཀར་པོ་་་

དང༌། །་གང་ར་མ་ལ་ན་པོ་མས། །ཚ་བ་ན་མོང་ར་འམས་ན་་ན། །ས་པ་། ག་

ར་གས་གམ་དང་ཙན་དཀར་པོ་དང༌། ་་དང༌། ས་་གང་དང༌། ཁ་་ར་མ་དང༌། ལ་ན་

པོ་མས་ཚ་བ་གས་ན་མོང་་ར་འམས་པ་ན་་ན་ནོ། ། 
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༢ མས་ཚད་ལ་བ་ན་་བན་པ། 

ག་ཏ་གར་་་ཏོག་ག་མོ་ང༌། །བོང་ང་དཀར་པོ་་མས་གཡའ་་མ། །་་ར་པ་མས་པ་ལ་

བ་། །ས་པ་། ག་ཏ་གས་མས་དང་གར་་་ཏོག་དང་ག་མོ་ང་དང་བོང་ང་དཀར་པོ་དང་

་མས་དང་གཡའ་་མ་དང་་་དཀར་པོ་དང་ར་པ་མས་་མས་པ་ལ་བར་ད་པ་་ཚན་ན་

ནོ། ། 

༣ ག་ཚད་ལ་བ་ན་་བན་པ།  

ཙན་དན་དམར་པོ་མཛོ་མོ་ང་ང་དང༌། །ཧོང་ན་བ་ཤ་ཀ་དང་་་ར། །་སོན་ང་་དོ་བོ་བཙོད་དང་

ཚོས། །ག་ནད་ལ་བར་ད་པ་ན་་ན། །ས་པ་། ཙན་དམར་པོ་དང༌། མཛོ་མོ་ང་དང༌། ང་

ང་་གས་དང་ཧོང་ན་དང༌། བ་ཤ་ཀ་གས་དང༌། ་་ར་དང༌། ་ན་པ་དང༌། ང་་དོ་བོ་དང༌། 

བཙོད་དང༌། ་ཚོས་མས་་ག་་ནད་ལ་བར་ད་པ་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༤ མས་ཚད་ལ་བ་ན་།  

་་གར་་་ཏོག་བོང་ང་དཀར། །ག་ར་་ར་་བ་པར་པ་ཏ། །ག་ང་མས་ནད་ལ་བ་ན་་

ན། །ས་པ་། ་་དང༌། གར་་་ཏོག་དང༌། བོང་ང་དཀར་པོ་དང༌། ་ག་ར་དང༌། ་ར་བ་

དང༌། ་བ་་ང་འལ་པ་དང༌། པར་པ་ཏ་དང༌། ར་པོ་ག་ང་ས་ང་་ས་་་མས་་མས་

ནད་ལ་བར་ད་པ་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༥ ག་ནད་ལ་བ་ན་་བན་པ། 

་་བོང་ང་དཀར་ར་དམར་པོ་གམ། །ང་ར་དཀར་ག་དཔའ་བོ་དཀར་ར་ད། །མ་པར་་བ་

ག་ཤ་ཧ་བོ་དང༌། །ང་བ་གང་ག་ང་དང་་རལ་དང༌། །འོམ་་ང་ན་ང་་དོ་བ་ོདང༌། །་ད་ར་

པ་བར་ན་ག་ན་། །ས་པ་། ་་དང༌། བོང་ང་དཀར་ར་དམར་པོ་གམ་དང༌། ང་ར་

དཀར་ག་དང༌། དཔའ་བོ་དཀར་ར་དང༌། ད་དང༌། མ་པར་་་་ང་དང༌། ད་བ་དང༌། ག་

ཤ་དང༌། ཧ་བོ་དང༌། ང་བ་དང༌། ག་ང་དང༌། ་རལ་གམ་དང༌། འོམ་་དང༌། ང་ན་དང༌། ང་

་དོ་བོ་དང༌། ་ད་དང༌། ར་པ་བར་ན་མས་་ག་ནད་ལ་བར་ད་པ་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 
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༦ ་ནད་ལ་བ་ན་བན་པ། 

་གང་ང་མངར་ན་འམ་ར་་དང༌། །་་ག་ར་ཨ་ང་ོ་ལོ་དཀར། །ག་འ་ལ་སོགས་་ན་་

ཚན་ན། །ས་པ་། ་གང་དང་ང་མངར་དང་ན་འམ་དང་ར་་དང་་་དང་་ག་ར་དང་ཨ་

ང་དང་ོ་ལོ་དཀར་པོ་དང་ོ་ལོ་ག་འ་ལ་སོགས་པ་མས་་་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༧ ང་ཚད་ལ་བ་ན་་བན་པ། 

་ས་ཀ་ཀ་་ཨ་ག་། །་ད་་་་ལ་ག་་མས། །ང་དང་ཚད་པར་ན་པ་ན་་

ན། །ས་པ་། ་ས་དང་ཀ་ཀ་་དང་ཨ་ག་་གས་དང་་ད་དང་ཤ་པོ་་་དང་་ལ་དཀར་

ནག་དང་ག་་མས་་ང་དང་ཚད་པར་ན་པ་་བར་ད་པ་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༨ བད་ཚད་ལ་བ་ན་་བན་པ། 

བ་ཡབ་མ་་་་ར་་དང༌། །ལ་་འ་་་་་ར། །བད་ཀན་ཚ་བ་ལ་བ་ན་་

ན། །ས་པ་། བ་ཡབ་དང་མ་་པ་་དང་་་དང་ར་་དང་ལ་་གས་དང་་འ་དང་་་

དང་་་ར་མས་་བད་ཀན་དང་ཚ་བར་ན་པ་ལ་བར་ད་པ་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༢ ང་བ་ནད་ལ་བ་ན་་བན་པ། 

་ལ་ཡང་བད་ང་ལ་བ་ན་་བན་པ་དང་། བད་ཀན་ང་བ་ལ་བ་ན་་བན་པ་དང་། ང་

ནད་ལ་བ་ན་་བན་པ་བཅས་གམ་མོ། །དང་པོ་། ན་་་་ང་ན་ཁ་་། །བཙོང་ག་

བད་ང་ལ་བ་ན་་ན། ། ས་པ་། ན་་དང༌། ་་དང༌། ང་ན་དང༌། ཁ་་ཚ་དང༌། 

བཙོང་དང༌། ག་་མས་་བད་ང་ན་པ་ལ་བར་ད་པ་ན་་་ཚན་ན་ནོ།  

༢ བད་ཀན་ང་བ་ལ་བ་ན་་བན་པ། 

་འ་ཕོ་བ་ས་དང་་་ང༌། །ན་་་་ཀ་དང་ཀ་་ལ། །ག་ལ་ང་ཚ་འཇམ་འས་་ཏང་

ག །ད་ས་་ར་ནག་པོ་ལ་ལ་ད། །ད་མོང་བ་ཀ་་ཚ་ཙབས་་། །་་མ་་་་ཐལ་་

མས། །བད་ཀན་ང་བ་ལ་བ་ན་་ན། །ས་པ་། ་འ་དང་ཕོ་བ་ས་དང་་་ང་དང་ན་

་དང་་་ཀ་དང་ཀ་་ལ་དང་ག་ ལ་དང་ང་ཚ་དང་འཇམ་འས་དང་་ཏང་ག་དང་ད་ས་་བ་་

དང་་ར་ནག་པོ་དང་ལ་ལ་ད་དང༌། ད་མོང་ནག་པོ་དང༌། བ་ཀ་དང༌། ་ཚ་དང༌། ཙབས་་ཚ་དང༌། 

་ཚ་མ་ཚ་་ཚ་ཐལ་ཚ་མས་་བད་ཀན་ང་བ་ལ་པ་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༣ ང་ནད་ལ་བ་ན་་བན་པ། 



83 
 

་་་རམ་ས་་ང་ན་ན། །ས་པ་། ་་དང་་རམ་དང་ས་བད་གམ་ལ་སོགས་པ་ས་

་མས་་ང་ན་་ ་ཚན་ན་ནོ། ། 

༣ ཚ་ང་གས་ཀ་ལ་བ་ན་་་བན་པ། 

་ལ་ཡང་་ར་ལ་བ་ན་་་ཚན་དང་། ན་ནད་ལ་བ་ན་་་ཚན། འ་གད་་ན་་་

ཚན། ་ན་་་ཚན། གས་ན་་་ཚན། འ་ན་་་ཚན་བཅས་ག་ །དང་པོ་།  

ོས་དཀར་ཐལ་ཀ་ོ་་སོ་མ་ར། །ང་ང་ར་པ་་ར་ན་་། །ས་པ་། ོས་དཀར་་སོ་མ་དང་

ཐལ་ཀ་ོ་་དང་སོ་མ་ར་ཛ་དང་ང་ང་་ཁ་་ ་ལ་ཝ་་དང་ར་པ་་བ་མས་་་ར་ལ་བར་

ད་པ་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༢ ན་ནད་ལ་བ་ན་་བན་པ། 

་་ང་ན་ག་་མ་་། །ཐང་ོམ་ལང་ཏང་་དང་་ཏང་ག །ས་འ་འ་གས་ར་ཐལ་ན་ང་

འ། །་བ་གར་མ་་མ་ན་ན་། །ས་པ་། ་་དང་ང་ན་དང་ག་་དང་མ་་་དང་ཐང་

ོམ་པ་དང་ལང་ཐང་་དང་་ཏང་ག་དང་ས་མ་འ་དང་འ་གས་དང་ར་མོ་ཐལ་བ་དང་ན་ང་་

མ་འ་དང་་བ་དང་གར་མ་དང་་མ་མས་་ན་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༣ འ་གད་་ན་་བན་པ། 

ཀ་ད་ལ་བ་ད་ག་མོན་ཆ་ར། །ག་དང་ཐ་རམས་ན་རམས་་གས་ང༌། །གཙོད་ག་་ང་འ་

གད་ན་་ན། །ས་པ་། ཀ་ད་དང་ལ་བ་དང་ད་ག་དང་མོན་ཆ་ར་དང་ག་དང་ཐ་རམ་དང་ན་

རམ་དང་་གས་་ང་དང་གཙོད་ག་དང་་ཏོག་་ང་མས་་འ་བ་གད་པ་ན་་་ཚན་ན་

ནོ། ། 

༤ ་ན་་་བན་པ། 

་་མ་་གར་་་མ་དང༌། །ག་ན་ག་ལ་་དགའ་་ན་། །ས་པ་། ་ཚ་མ་ཚ་དང་

གར་་་མ་དང་ག་ན་དང་ག་ལ་དང་་དགའ་་མ་པ་ལོ་མ་མས་་་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

༥ གས་ན་་་ཚན་བན་པ། 

སོན་ཆ་་ཤོ་ང་ར་་དག་དང༌། །གར་ད་འ་ཏ་ས་འན་་འ་དང༌། །གཡའ་་ངས་ཀར་ལ་

སོགས་གས་ན་། །ས་པ་། པོ་སོ་ཆ་དང་་ཤོ་བ་དང་ང་ར་དང་་དག་ནག་པོ་དང་གར་་ད་
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་དང་འ་ཏ་ས་འན་དང་་འ་དང་གཡའ་་མ་དང་ངས་ཀར་ལ་སོགས་པ་མས་་ག་ན་་་ཚན་

ན་ནོ། ། 

༦ འ་བར་ད་པ་ན་་་ཚན་བན་པ། 

ཨ་་ད་དོང་ག་་ཁཎ། །ར་ད་ཐར་་མ་་ན་་དང༌། །ན་་་ག་་ག་་་མས། །འ་

བར་ད་པ་ན་་་ཚན་ན། །ས་པ་། ཨ་་ར་མ་ང་དང་དན་ད་གས་དང་དོང་ག་དང་ིྰ་ཁ་

ར་ད་དང་ཐར་་དང་མ་་དང་ན་་དང་ན་་དང་་ག་མོ་ས་པ་་མ་་དང་་ག་དང་་་

མས་་འ་བར་ད་པ་ན་་་ཚན་ན་ནོ། ། 

གས་པ། རོ་ས་་ར་ཐབས་བཤད་པ། 

་ལ་ཡང་མདོར་བན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པ་གས་ལས། དང་པོ་། ར་ཐབས་རོ་ོར་ས་པར་

ོར་བ་གས། །ས་པ་། བས་འར་ན་་དག་ར་བ་ཐབས་ལ་རོ་ོར་དང་ས་པར་ོར་བ་གས་

་ཡོད་པ་ལས་ས་པའོ། ། 

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ། རོ་ོར་་བ་་བན་བཤད་པ་དང་། རོ་གས་ོར་བཤད་པ། རོ་གམ་

ོར་བཤད་པ། རོ་བ་ོར་བཤད་པ། རོ་་ོར་བན་པ། དོན་མག་བ་བའོ། །དང་པོ་། རོ་བབས་

ོར་བ་་བ་་བན་། །ས་པ་། འང་རོ་གས་བབས་པ་སོགས་་ོར་བ་་བ་་བན་ཡོད་་

ས་པའོ། ། 

༢ རོ་གས་ོར་བན་པ། 

གས་པར་ར་ལ་མངར་་ར་བ་བ། །ལན་་གམ་ལ་ཁ་གས་ཚ་བ་གག །ས་པ་། དང་པོ་

གས་པར་ར་བ་ལ། མངར་བ་ར་བ། མངར་བ་ལན་་བ། མངར་བ་ཁ་བ། མངར་བ་ཚ་བ། 

མངར་བ་བ་བ་་མངར་བ་ལ་། ར་བ་ལན་་བ། ར་བ་ཁ་བ། ར་བ་ཚ་བ། ར་བ་བ་བ་

་བ། ལན་་བ་ཁ་བ། ལན་་བ་ཚ་བ། ལན་་བ་བ་བ་་གམ། ཁ་བ་ཚ་བ། ཁ་བ་བ་བ་

་གས། ཚ་བ་བ་བ་་གག་་ན་པས་བོམས་ན་གས་པར་་བ་ལ་བ་འོ། ། 

༣ རོ་གམ་ོར་བན་པ། 

གམ་་ར་ལ་མངར་བ་ར་བ་ག །ལན་་གམ་ལ་ཁ་བ་གག་་ད། །ས་པ་།  རོ་གམ་་

ོར་བ་ལ། མངར་བ་ར་བ་ལན་་བ། མངར་བ་ར་བ་ཁ་བ། མངར་བ་ར་བ་ཚ་བ། མངར་བ་

ར་བ་བ་བ་་བ། མངར་བ་ལན་་བ་ཁ་བ། མངར་བ་ལན་་བ་ཚ་བ། མངར་བ་ལན་་བ་བ་བ་



85 
 

་བན། མངར་བ་ཁ་བ་ཚ་བ། མངར་བ་ཁ་བ་བ་བ་་ད། མངར་བ་ཚ་བ་བ་བ་་མངར་བ་

མ་ོར་བ། ར་བ་ལན་་བ་ཁ་བ། ར་བ་ལན་་བ་ཚ་བ། ར་བ་ལན་་བ་བ་བ་་གམ། 

ར་བ་ཁ་བ་ཚ་བ། ར་བ་ཁ་བ་བ་བ་་། ར་བ་ཚ་བ་བ་བ་་ག་ན་ནོ། །ལན་་བ་ཁ་བ་

ཚ་བ། ལན་་བ་ཁ་བ་བ་བ། ལན་་བ་ཚ་བ་བ་བ་་གམ་ན་ལ། ཁ་བ་ཚ་བ་བ་བ་་ཁ་བ་

གག་་ད་དོ། ། 

༤ རོ་བ་ོར་བན་པ། 

བ་ར་མངར་བ་ར་བ་ལན་་གག །ས་པ་། བ་ར་། མངར་བ་ར་བ་ལན་་བ་ཁ་བ། 

མངར་བ་ར་བ་ལན་་བ་ཚ་བ། མངར་བ་ར་བ་ལན་་བ་བ་བ་་གམ། མངར་བ་ར་བ་ཁ་བ་ཚ་

བ། མངར་བ་ར་བ་ཚ་བ་བ་བ། མངར་བ་ར་བ་ཁ་བ་བ་བ། མངར་བ་ལན་་བ་ཁ་བ་ཚ་བ། 

མངར་བ་ལན་་བ་ཁ་བ་བ་བ། མངར་བ་ལན་་བ་ཚ་བ་བ་བ། མངར་བ་ཁ་བ་ཚ་བ་བ་བ་། 

མངར་བ་བ་ར་བ་དང༌། ར་བ་ལན་་བ་ཁ་བ་ཚ་བ། ར་བ་ལན་་བ་ཁ་བ་བ་བ། ར་བ་

ལན་་བ་ཚ་བ་བ་བ། ར་བ་ཁ་བ་ཚ་བ་བ་བ་་ར་ར་ལ་བ། ལན་་ཁ་བ་ཚ་བ་བ་བ་་ལན་་

བ་བ་ོར་གག་ན་ནོ། ། 

༥ རོ་་ོར་བན་པ། 

་ོར་མངར་བ་་ལ་ར་བ་གག །ས་པ་། ་ོར་ལ། མངར་བ་ར་བ་ལན་་བ་ཁ་བ་ཚ་བ། 

མངར་བ་ར་བ་ལན་་བ་ཁ་བ་བ་བ། མངར་བ་ར་བ་ཁ་བ་ཚ་བ་བ་བ། མངར་བ་ར་བ་ལན་་བ་

ཚ་བ་བ་བ། མངར་བ་ལན་་བ་ཁ་བ་ཚ་བ་བ་བ་་མངར་བ་་ོར་་ན་ལ། ར་བ་ལན་་བ་ཁ་

བ་ཚ་བ་བ་བ་་ར་བ་་ོར་གག་་ད་དོ། ། 

༦ དོན་མག་བ་བ། 

བ་པ་གས་པ་བ་་་པ་ག །གམ་པ་་་ག་་ར་བ་གག །ང་པ་ག་་ག་་་གམ་

མོ། །འལ་ཟད་བན་་་བ་གན་པོར་ོར། །ས་པ་། ་ར་བ་པ་ར་བ་དང༌། གས་པ་

ར་བ་གས་ལ་བ་་བ་་་ཡོད་། བ་ར་ལ་མངར་བ་བ་དང་ར་བ་བ་ལན་་བ་གག་་

བ་་དང༌། གས་པར་ར་བ་ལ་མངར་བ་། ར་བ་བ། །ལན་་བ་གམ། ཁ་བ་གས། ཚ་བ་

གག་་བ་འོ། །་ར་ལ་མངར་བ་་དང་ར་བ་གག་་ག་ན་ནོ། །གམ་ར་ལ་་་ཡོད་

དོ། །མངར་བ་ལ་བ་ར་བ་ལ་ག ལན་་བ་ལ་གམ། ཁ་བ་ལ་གག་དང་བཅས་པས་་་དང༌། ག་
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་ར་བ་ལ་གག་རང་ན་ནོ། །་ར་ན་རོ་བས་ོར་བ་་བ་་བན་དང་ང་པ་རོ་ག་་བོམས་

པ་རོ་ོར་ག་་་གམ་མོ། །འལ་ཟད་བན་་་བ་གན་པོར་ོར་བར་ད་དས་སོ། །ས་ན་

འལ་ཟད་་་བ་གས་པར་བཤད་ན་པ་ར་་མས་་གན་པོར་གང་འཚམ་་ོར་གས་་

དས་པ་ན་ལ། ་་ན་པ་མས་ས་་་བན་་ངས་ོས་ར་བ་ཡོད་ང་གང་་དངས་

དོན་མ་ན་པས་བཏང་མས་་འོ། ། 

༢ ས་ོར་བཤད་པ། 

ས་པར་ར་ལ་་དང་ང་བ་གས། །ས་པ་། ན་ས་པ་མན་པར་ར་བ་ལ་་ད་དང་ོང་ད་

ས་ང་བ་་ག་གས་་ཡོད་དོ། ། 

༡ ་ད་བཤད་པ། 

་ད་ན་ོར་་ཚན་་འམ་བན། །ཐང་་ལ་་་་ན་མར་། །ན་ཆང་འ་ཏ་གས་་བན་

་བཤད། །ས་པ་། ན་་རོ་བས་བཤད་ན་པ་ས་ནས་་ད་་ན་ོར་་ཚན་འམ་བན་

ཐང་་ལ་་་་ན་མར་་དང༌། ་ང་་ན་ཆང་དང་འ་ཏ་་ཁ་དང་བཅས་པས་གས་་བན་

་བཤད་དོ། ། 

༢ ོང་ད་བཤད་པ། 

ོང་ད་འཇམ་་བཤལ་གས་་་ཧ། །་ོངས་ས་གམ་འས་པ་མ་ནད་འན། །ས་པ་། ོང་

ད་ལ་འཇམ་་བཤལ་གས་་་ཧ་་ོངས་ས་ས་པ་གམ་ག་ལ་ང་ད་པར་་འས་པ་མ་

ནད་་བ་ནས་འན་པར་ད་པ་ན་་ཚན་་ར་བ་ན་ས་པའོ། ། 

༣ མག་དོན་བ་བ། 

བ་བ་་བ་ནད་་གན་པོར་ོར། །ས་གངས་སོ། ས་པ་། རོ་བས་་ར་བ་དང༌། ས་

བས་་ར་བ་མས་ས་བ་བ་་བ་ནད་ང་ནས་འན་པར་ད་པས་་མས་་གན་པོར་གང་

ལ་གང་འཚམ་པ་་ནས་ོར་བར་ས་ག་ ས་གངས་པ་ན་ནོ། ། 

་མཚན་བན་པ། 

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

་ཚན་དང་ོར་ཐབས་བ་་བན་པ་་་་་་གག་པའོ།།      །། 
 
 


