
༆ །ངས་ཐིམ་འག་གང་་ཚང་་བོ་ང་་ང་རབས་ང་བ་། 

༄༅། །་་མན་ས་དངས་་་་འཆང་། །ས་གས་མ་མས་ཅན་ི་མན་མཛད་པ། །དཔལ་
་གམ་ི་ང་་་མ་ལ། །ང་་ང་ནས་འད་་གས་ས་གཟིགས། །ས་གས་མ་ལང་་བ་
བ་ས། །འཆད་མ་དང་ད་པ་་བ་ལས། །ན་བངས་དང་ར་་་བ་མ། །་ན་ཡང་བད་འད་
ང་ལ་། ། 

་ཡང་སངས་ས་འག་ན་་ན་པ་ན་ི་ག་་ས་་འར་་གལ་་་དང་མཚམས་པར་
བར་ནས་བན་པ་མ་་བཅའ་བར་མཛད་པ་་ན། བན་པ་་ཡང་གང་ལ་ར་ན། མན་པ་མད་

ལས། ན་པ་དམ་ས་མ་གས་། །ང་དང་གས་པ་བདག་ད་། །ས་གངས་པ་ར། ང་་
ད་གམ་དང་། མན་གས་བབ་པ་གམ་ལ་ར་བ་ན། ་་་བན་པ་འན་པ་དང་་ར་ད་
པ་ས་པ་ཡང་། མད་ལས། ་འན་ད་པ་་ད་དང་། །བ་པ་ད་པ་་ན་ན། །ས་གངས་པ་ར་
ས་བསམ་མ་པ་། དང་་་མ་ལས་ཉན་པ་དང་། བ་མ་ལ་བཤད་པ་དང་། ས་པ་ན་བསམ་པ་

ས་རབ་ས་དད་ནས་གས་པ་གནས་མཐའ་དག་ལས་བལ་བར་མཛད་ང་མམས་པ་ང་བལ་
དས་པ་ན་། ན་མན་པད་དཀར་ིས། གག་ལག་གང་གས་་ད་ང་་ད། །ན་་ངས་
པས་ང་ར་ན་ལ་མཁས། །མཉམ་བཞག་་ད་་ས་མན་མ་གཟིགས། །ས་བསམ་མ་པ་
མཐར་ན་ར་ག་འཚལ། །ས་གངས་། ། 

་་་ས་བསམ་ས་པ་ལ་ཕན་ན་ན་་་།  མས་པ་་་མ་ལས། གང་ས་ག་་
ད་སངས་ས་ང་། །ན་ན་བན་ིས་ངས་་བཀང་ས་ནས། །དགར་རབ་མས་ས་ལ་ལ་

ལ་བ་དང་། །གང་ས་མས་ཅན་གག་ལ་གས་བཅད་ན། །ན་ན་ན་པ་ན་་་་



ས། །གས་བཅད་ན་པ་ང་་བབས་་ལ། །ཆར་ཡང་་ད་ངས་འང་མ་ན་ན། །གས་དང་
གམ་ལས་བསམ་་ག་ལ་ད། །ས་གངས་པ་ན།  སངས་ས་དང་་མ་མད་པ་མག་ང་ཉན་

བཤད་པ་མཛད་པ་ན་པར། ་ད་། གང་ལ་ཕན་ར་ང་་ས། །ལ་བན་བན་པས་མད་འར་
ི། །་ག་ག་པ་མར་་ས། །ལ་བ་ཡང་དག་མད་མ་ན། །ས་གངས་འག། ས་ན་དང་་
ས་བསམ་ངས།  བར་་འག་ན་ས་བཏང་་བ་པ་མཛད།  ཐ་མར་ལ་བ་དང་ན་པ་གལ་
ར་ཡང་དག་པ་ལམ་ན་་མ་ག་པ་བན་པར་མཛད་དས་པ་ན།  ་ཡང་རང་ཅག་མས་་ང་མ་

མག་གཟགིས་མ་གས།  མར་་་གས་གམ།  ཕག་་ང་རས་ལ་གས་པ་མས་་མཛད་
པ་བབས་་་་ན་པ་རང་རང་་�་མ་ཐར་ལ་གཟིགས་པས་མན།  

ག་པར་འོ་བ་མན་་གཙང་པ་་རས་པ་ཞལ་་ནས་ས།  གང་ན་ཁག་ལ་བ་ང་མཐིལ་

ན་པ་གནང་ནས་་བར་མཛད་པས་རང་་བ་དན་དས་་མཚན་ས་རབ་བད་་འར་ར་
བཏགས་གནང་བ་དང་།  གཞན་ཡང་་མཚན་ཅན་ད་གས་ང་་གས་པ་ས་བསམ་ི་མཐར་ཟབ་
ན་ི་གདམས་པ་བམས་་མག་་་་ན་ད་གཟིགས་པ་ང་ན་ལ།  ཡང་ས་ལ་བ་དབང་་

ན་དགའ་དཔལ་འར་དང་། ན་མན་པ�་དཀར་་གས་་གངས་ཅན་མཁས་པ་མས་་དས་་
ཡང་ག་་ན་པ་ཙམ་ི་བབ་ངས་མཛད་པ་རང་ཅག་མས་ས་མན་གསལ་བན་ན་པས། ར་
ས་མཛད་ངས་དང་།  ས་་རབ་་ང་བ་མས་ས་་ད་་གསན་ང་་གང་་མཛད་དས་པ་
་ད་ང་་མ་པ་ད་པ་གདམས་ངག་བད་པ་བས་ནས།  ་ག་་དས་པ་ས་་བབས་

པ་ལ་ས་པར་ར་བར་་།  ང་ན་ཆད་ད་ས་ང་ད་པར་།  ང་དག་པར་། བག་པར་། 
ཁ་ན་། །ང་་ལ་མཁས་པ་དང་། ཁམས་ལ་མཁས་པ་དང་། ་མད་ལ་མཁས་པ་དང་། ན་ང་



འལ་བར་འང་བ་ལ་མཁས་པ་དང་།  གནས་དང་གནས་མ་ན་པ་ལ་མཁས་པར་། །ས་གས་ནས་
འོགས་ས་མས་ང་་ར་ན་པར་འར་། །ས་གས་གངས་། ། 

ས་ན་རང་ཅག་མས་ས་དང་་ས་པ་ད་དས། བར་་བསམ་པས་་འགས་གད་དས། བསམ་
པས་་འགས་གད་པ་ས་་བོ་ང་་ལམ་གས་་ཐབས་ད་་འཕགས་པ་ས་ག་ན་པས། 
འག་་་ད་གམ་པ་ན་དང་། བས་་་མཁན་་རབས་དང་་དང་གས་པ་བས་་ཡང་ས་

་གནང་བ་ཁར། ག་པར་་ད་་རབས་བ་པ་ལ་ས་བན་རབ་ས་་བས་་ཞབས་ང་ན་
་་དངས་བད་ལ་ན་མན་པ�་དཀར་�་མ་གས་་ར་མས་ང་དར་ས་གཏང་བ་
གས་འཆར་ད་པ་ར།  མཚན་ད་བ་པ་་ར་ད་ཉམས་ག་དང་།  ར་ད་གསར་་བགས་
ང་བོ་ང་་མ་པ་ཡང་ས་ས་་གནང་དས་པ་ལ་གསར་་བགས་གནང་བ་དང་། བ་ོང་

དང་གས་གས་གས་དམ་པ་ས་་འལ་གཏམ་གས་ར་བིས་པ་་གསལ་དབང་་ཡ་
རབས་མས་ལ་གངས་བད་དང་་རང་་བགས་བད་འལ་ལ་དང་། ད་པར་་གག་ལག་ཁང་
རབ་་གནས་པ་དང་།  ན་འལ་མཛད་་མ་པ་དང་།  ་གསར་ལ་གས་པ་ས་ན་ི་བས་་

དགས་བསལ་ི་བོ་ང་ད་དས་པ་ལམ་ལ་ཡང་བགས་གནང་བ་ན་།  

ལ་ས་ན་་་རང་་མ་པར་ཐར་པ་ལས།  སངས་ས་་བན་པ་་བཤད་བ་གས་ལ་རག་ལས་
པ་དང་།  ་མ་པ་ཡང་།  ལ་གནས་ས་དང་བསམ་ན་པས། །མ་པ་ལ་་རབ་་ར། །ས་དང་། 

མང་་ས་པ་ནགས་་ནང་དག་། །ལང་་ལ་བ་མས་་གནས་པ་བ། །ས་དང་། གཞན་ཡང་། 
བད་་ས་པ་བཙལ་བར་། །་ནས་ནགས་་གནས་པར་། །མཉམ་པར་བཞག་ལ་བན་་ང་། །་
ག་ལ་གས་བམ་པར་། །ས་པ་ལ་གས་ང་་གས་མང་་ང་བ་ར་གང་ཟག་ག་མ་པ་

ལ་མས་དང་ན་པ་དག་ས་ན་་བ་་ག་ར་གས་པ་་ག་པ་ས་བསམ་ི་འར་�་



འག་གས་་ས་པར་གས་དས་པ་ལ་མས་གས་པར་གཟིགས་ང་དངས་པ་བན་བ་
དན་རབ་འམས་པ་མས་ལ་ན་ི་བས་་འ་ར། 

༡༽ན་ན་མན་པ�་དཀར་ས་མ་གས་་བན་བས་མང་་མཛད་ནས་གས་་དང་བཤད་་
བན་པ་་གས་་ེལ་བ་གས་ལ་བན། ་་མ་ངས་འན་ངག་དབང་མ་པར་ལ་བ་
ཞབས་ས་ང་གས་་་དར་ས་མཛད་བན་པ་ནས་མཚན་ད་་་ག་ང་འགས་པ་ཟབ་

དངས་་ར་གཏད་ལ་ཡང་། ག་མར་དན་བ་མཁན་་ར་བས་འལ་ང་ས་མག་ནས་འར་
མཚན་ད་་་ག་འགས་པ་ན་འལ་ི་་བ་དང་དགས་ན་ལ་ཕན་པ་ར་ད་མས་ས་
གས་ང་་འལ་གཏམ་་མ་ཆག་པར་མཛད་དས་ས་བཀའ་ལ་བ་ར། འཇམ་དངས་དཔལ་
ན་་མ�་ཞལ་་ནས་ས། ་བ་གས་ཙམ་ན་་བན་འལ་བ་དང་མན་པ་བཤད་པ་མཛད་པ་

ནས་བམས་། མ་པས་ས་་ལ་ན་པ་ས་་བ་དན་ན་ས་དང་ད་བས་ཀ་བ་པ་ལ་
གས་པས་བཤད་པ་ལ་བང་བ་དང་། ག་པར་་པ་་འར་བན་པས་གས་བད་་ན་�་
ཐབས་མཁས་་་ནས། ན་མན་སངས་ས་འལ་ི་གདན་ས་འས་ལ་ད་ཚལ་བ་གས་་

བཤད་པ་ན་འན་པ་རབ་འམས་པ་ན་་མ་བན་དམ་པ་མ་ད་མང་�་ས་པ་ར་ིས་ག་
པ་ད་བ་བས་གན་བ་དན་ང་རམ་པན་དགའ་ར་བཟང་ས་གས་པ་་ད་གདན་ངས་་
བཤད་་ལ་གད་ནས་དར་ང་ས་པ་ལས། ས་གས་དང་།  

༢༽་བན་གདན་ས་ངས་ཐང་་ན་མན་པ�་དཀར་�་གང་འམ་གས་ཞབས་ང་་ག་
ད་མས་ང་ག་་བག །་ནས་་གསར་དང་། ་་�་འལ་ས། གས་་མོན་་གས། 
ན་བངས་དང་གནས་ཁང་གསར་བ། གདན་ས་གང་་བས་བད་གནང་བ་གས་་བགས་ལ་

ས་པ་གས་ལ་གང་བཤད་་འལ་གཏམ་བས་ར་་ཡང་བིད་་ལ་བ་དང་། ག་པར་་



འལ་་བ་ས་གག་ནས་བ་་བར་་གས་ང་་གས་བཤད་ན་�་ལ་འགས་པ་གས་
མཚན་ད་འཆད་ཉན་ི་བཤད་་་ན་་དར་ས་་མཛད་། །ས་དང་།  

༣༽་བན་གས་་་ནས་ང་་གསར་པ་མང་བ་གས་ས་་དས་་མ་པར་འལ་བར་
བིས་། །་་ད་བ་བས་གན་རབ་འམས་པ་ན་་་རབ་ས་དང་། ན་པ་རབ་ས། 
ས་ད་་། ག་འན་ན་བ་ལ་གས་་བ་དན་རབ་འམས་པ་མ་བས། ན་མ་གས་

པ་མ�་བཤད་པ་ནས་གང་ས་འར་མ་པ་གམ་ལ་གས་པ་དམ་པ་ས་་འལ་མད་ས་
པར་ལ། གཞན་ཡང་གས་བཤད་་ང་བ་འན་པ་་ཤར་མས་ས་་འལ་་བ་ས་གག་
ནས་བ་་བར་ན་་བན་བགས་ལ་མས་དང་་བ་ཡངས་་ས་་ར་གམ་ི་ད་བས་
མས་དང་མ་གས་གས་ང་་འམ་གཏམ་བོ་ང་ཐལ་ངག་་མ་འར་ན་་ན་པས་གས་

འས་་་་མས་ང་གང་མང་བ་དང་ས་པ་བག་ཆགས་ས་ས་་ས་ན་འགས་པར་ད་
པ་ལ་བ་ཅན་་ར་བ་གས་སངས་ས་་བན་པ་དར་བ་དགས་ན་ལ་མག་་ཕན་པར་མཛད་
། །ས་གས་དང་། 

༤༽གཞན་ཡང་གནས་བ་ཐང་ཀ་གཟིགས་འལ་ི་བས་། བས་ར་མཁན་ན་་་འཇམ་
དངས་དཔལ་ན་་མ�་ཞལ་་ནས་ང་མཇལ་བར་བས། ག་ན་མཛད་པ་གས་བར་བས་
ང་འག་་བར་གནང་། ར་ད་་མན་ི་བ་མས་ཡངས་ར་ད་བ་བས་གན་རབ་འམས་

པ་མས་ས་ན་ཞག་འགའ་་བར་་མ་གས་་གང་བཤད་བོ་ང་ཐལ་ངག་་མ་འར་
གས་བཤད་་མད་པ་གཟིགས་ས་སངས་ས་་བན་པ་དར་བ་གས་ལ་ལ་དངས་པ་
བད་ངག་བཅས་གས་དས་་མཛད། ས་དང་།  



༥༽བ་ས་ས་ང་་ན་དགའ་ར་བ་བ་པ་དགའ་ན་ི་བས་།  ལ་ས་ན་་་འ་ད་
དང་།  མཁན་ན་བད་ནམས་ད་ར་མ་གས་ག་ར་བགས་པ་གཞན་ཡང་བ་དན་ང་འན་

ལས་འག་ལ།  ས་་པད་དཀར་ན་ན།  བ་དན་བན་ས་འལ།  ད་མཛད་བན་པ་དར་
ས།  ད་མཛད་་ཕམ་དར་ས་གས་མ་གས་ང་འག་་ག་པ་འན་པ་་ན་མང་ས་
ལ་ི་ང་བན་པ་ད་འན་འས་པ་དལ་འར་ན་�་དས་།  ད་བ་བས་གན་རབ་
འམས་པ་ན་་་རབ་ས།  ད་བས་བད་ནམས།  བ་་ཁ་པ། བསམ་བ་ལ་་ད་

མས་ནས་ག་མཐའ་བར་གམ་ད་བ་གང་བཤད་དང་བོ་ང་གང་ས་མད་ས་བཀའ་བས་པ་
བན་ང་མས་པས་ང་།  གང་བཤད་དང་བོ་ང་ས་པར་གནང་བ་ལ་དང་།  

༦༽་བན་་ོ་ང་ནང་།  གས་པ་ག་ར་་ད་རང་ད་དང་།  བགས་་གཡས་གཡན་་

དན་བ་ལ་་མས་གས་བགས་པ་གས་ལ་།  ་ད་་དང་་ག་ཚད་མ་གས་པ་ལ་
དཔལ་ས་་གས་པ་དང་དངས་པ་མཉམ་པ་བ་དན་མཁས་པ་དབང་་རབ་འམས་པ་ན་་
་རབ་ས་ས་ན་མ་གས་་་ནས་ག་མར་ད་བ་འལ་མད་ལ།  ་བན་གལ་ཇ་

གས་པ་ག་་ད་བ་བས་གན་ན་པ་རབ་ས་དང་།  རབ་འམས་པ་ན་་བསམ་བ་ལ་
་གས་ས་་ད་གམ་དང་ས་འར་མ་པ་གམ་ལ་གས་པ་གས་ང་་འལ་གཏམ་དམ་
པ་ས་་མ་པརགཞག་པ་བོ་ང་ཐལ་ངག་་མ་འར་དང་བཅས་པ་སངས་ས་་བན་པ་
དར་བ་དགས་ན་བཟང་�་གས་བཤད་་ས་ན་ན་ས་་འབངས་འར་བཅས་་ན་ི་

དབང་�་བད་ན་་ར་བར་མཛད།  ས་པ་ལ་གས་གངས་པ་བན་་་ན་ན་་་མག་
ས་་མ་ངག་དབང་མ་ལ་ི་གས་་དངས་པ་དང་མན་པར་གདན་ས་ཕན་ན་གས་ལ་གས་



པར་བོ་ང་་ང་གས་ར་ད་ཉམས་ག་དང་ར་ད་གསར་་བགས་་དཔལ་ན་འག་པ་
ང་གས་་བན་པ་གས་་མཐར་ེལ་བར་མཛད་། ། 

་ནས་་དབང་་ད་མ་པ་དང་བས་་་མཁན་་རབས་མས་ས་གས་ར་བས་་དཔལ་ན་
འག་པ་གདན་ས་ཕན་ན་་བོ་ང་་ང་གས་འ་ེལ་བར་མཛད་པ་ཁར། ག་པར་་མཁན་་
རབས་ད་པ་བ་དབང་གས་པ་་ན་ན་དང་།  པཎ་ན་བན་འན་ས་ལ།  གསང་བདག་ན་

ཏན་མཐའ་ཡས།  འཇམ་དངས་ན་དགའ་་མ་ལ་གས་པ་བས་་གས་་མཐར་བ་པར་
མཛད་་དཔལ་འག་པ་ན་་་མ་ན་ས་་ལ་�་གས་དངས་་ཡང་་ག་མ་པར་མཛད་
ད་ས་གས་།  །་ཡང་་ཡབ་ས་མས་་ག་ཆ་ནང་འ་ར་གང་འག །  

༡༽་ནས་་་ན་ན་ི་དངས་གཏད་བན།  བན་འན་ས་་ལ་�་ཐབས་མཁས་ལས་
་དབང་་བཀས་མཚན་ད་བཤད་་བ་དན་་མངའ་ལ།  ་གསལ་དག་ལ་གས་བསལ་དང་། 
་ང་ནས་པཎ་ན་་མག་ན་ིས་མཛད་པ་གས་གས་མ་འད། ན་མན་ན་�་མ་

གམ་ན། མན་པ་མད། མན་གས་ན། འལ་པ་ན་གསལ་དང་བཅས་པ་གས་ང་ག་
བསལ་ི་་ནས་ེལ་བར་མཛད།  ས་པ་ནས།  ་འབག་་རབ་གནས་མཛད།  ལ་ས་མག་ལ་
ན་་།  མཁས་ན་་པ་བཅས་ཞལ་འམས་ག །་གསལ་འགས་ར་ན་འག་་གམ་པ་དང་། 
ང་ས་་མ�་ང་�་ག་ནས་འལ་གཏམ་ས།  དན་བ་མས་དས་པ་འམ་ཞལ་་ག་

་་བས།  ས་གས་དང་།  ་ས་གས་་ཞལ་ཏ་ལ། ར་སངས་ས་་བན་པ་བཤད་བ་
གས་ས་འན་དས་ལ།  ་ཡང་བཤད་པ་ན་་འོ་དས་ལ།  ཞབས་ང་ན་་ས་ན་
མན་པ�་དཀར་�་གང་རབ་མས་ད་་ཟ་བ་ར་མཚན་ད་་་ག་འག་ས་ན་གངས་

དངས་གཏད་མཛད་པ་ར་ ་འ་བགས་པ་ན་པས་ན་མན་ན་�་མ་གས་་ག་ཆ་་དག་



་ན་གསལ་བར་ད་པ་ལ་པཎ་ན་་མག་ན་ི་གང་མས་ད་ཐབས་ད་པ་ན་པས་བ་
གས་དས་པ་བཅས། ས་གས་དང་།  

༢༽ན་ཀ་ང་ད་ང་ར་བ་དན་ན་ས་གས་མཚན་ད་བཤད་་བ་བ་ག་ག་པས་བས། 
་་ན་ན་ི་ཞབས་པད་་ངག་དབང་ན་དགའ་་མ་ཡང་ཞབས་འང་་བགས་པར་་མ་བ་
གག་། མ་གམ་ན།  མན་གས་ན།  ན་གསལ།  གས་གས་མ་འད། མན་པ་

མད་་བཤད་པ་དང་། ང་དང་གས་པ་ར་ངག་མ་འར་དང་བཅས་གས་ལ། ཡབ་ས་གས་
བཤད་ལ་གས་ན་་མས་པ་ཞལ་འམ་ག་པར་ད།  ན་ས་མར་གསང་གས་ལ་བག་ཆགས་
འག་པ་ན་གངས།  ་ན་དག་ཞལ་བ་་གསལ་གས་པ་ང་བ་གས་ལ།  བ་འ�་འལ་
ན་་་འཆང་་དངས་གསལ་ི་ག་ནས་བོ་ང་།  གས་ང་ཡང་བིས་་ལ་བ་བཟང་ར་

ས།  ས་དང་། 

༣༽བས་་་མཁན་པཎ་ན་བན་འན་ས་་ལ་་་ད་ཤར་གས་་བན་འོ�་ན་་

བས་དས་པ་གདན་འན་ི་་ཉ་་ག་དང་བཅས་བས་པས་ན་རན་ཁར། ་ན་ཏན་མཚན་ད་
བ་དན་ི་་གནས་ཁར་བགས་ད་པ་ལ་བཀའ་གནང་བ།  ས་ཤར་གས་ནས་འར་ལ། བཤད་
་ནས་་�་འད་ར་ི་གང་གང་ས་་ལ་བཤད་པ་དང་།  བོ་ང་གས་བསལ་ི་་ནས་གས་
འལ་བས་ག་པ་ང་བ་ིས་གངས་་བས།  ར་ན་བ་ནས་ན་གག་མཚན་ད་བཤད་་

ན་དགའ་ར་བར་་་བཤམས་པ་ང་་བས། བགས་ལ་ི་བད་པ་ན་མ་གས་པ་
ག །བ་དན་ན་ས།  གས་པ་སངས་ས་ས་ས་འར་མ་པ་གམ་བར་བ། ་འཕགས་
ད་དང་་གས་འར་དར་བ།  དཔལ་འག་པ་ན་་་ལ་བ་དབང་་ན་དགའ་དཔལ་འར་

ིས་ན་འལ་བགས་པས། ཐམས་ཅད་མན་པ་པ�་དཀར་ས་བཤད་་་མ་བཏབ་་མ�་འཆད་



ཉན་ེལ་བ།  མ་ན་ངག་་དབང་ས་བཤད་་འག་པ་དངས་བཏད་མཛད་ལ་དང་། འཆད་འར་
ི་བས་ན་རགས་པ་་ང་་གངས་པ་མཐར།  བས་གན་་གསལ་དག་ས། ཐམས་ཅད་

མན་པ་པ�་དཀར་�་མ་གམ་ན།  མན་པ་མད།  མན་གས་ན།  ད་མ་འག་པ། པ་
ཏ་ན་་་མག་ན་ིས་མཛད་པ་ད་མ་ན་�་གས་གས་མ་པར་ད་བ་མས་ལ་བཤད་པ་
དང་། གས་ལམ་ི་་ནས་བལ་བག་ིས་གས་པར་བཤད་པ་གས་འལ་་མ་ར་བིས་
།  །་བན་ན་་གས་ག་པར་མས་ང་།  དན་བ་མས་ལ་གནང་ཆ་་མ་པ་ལ་བ་

མཐར།  འཆད་ཉན་དང་བོ་ང་གས་གསལ་གས་འལ་གས་ན་ང་དས་པ་དཀའ་བ་ག་
པར་གནང་བར་མཛད་།  །ས་དང་། 

༤༽ར་ངས་ཐང་་བས་ནས། རང་དང་གཞན་ི་བ་པ་མཐའ་་མར་མན་པ་ན་ཡངས་པ་

བས་གན་དམ་པ་ན་དགའ་་མ་བཤད་་བ་དན་་བགས་པས།  ་་བན་བཤད་པ་དང་
བོ་ང་་གས་བས་ང་གས་་ས་པར་གནང་།  ས་གས་གངས་།  ། 

མར་ན་དམ་པ་ང་མ་མས་ས་ག་པ་བསམ་པ་དང་ང་མས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་མཛད་པ་་
ནས་ད་པ་དང་བོ་ང་་མ་པ་གདན་ས་ཕན་ན་གས་་མ་པར་དར་ས་བཏང་ཡང་།  བར་བས་
་་ཚང་་ང་མ་འགའ་ག་ས་བསམ་མ་པ་དང་།  འཆད་ད་མ་པ་ན་ཏན་ིས་ངས་པ་དང་། 
ལ་ལ་ན་ཏན་ིས་ག་ང་མ་གང་་ངང་་་ཚང་་་ས་ཁར་ས་ད་གས་པར་ར་ང་། ལ་ལ་

འཆད་ད་མ་པ་ལ་གས་མ་དས་པ་དབང་ཚད་ཅན་་ཚང་་་གནས་ཁར་ན་པ་དབང་ལས་ངས་
ཐིམ་་ཚང་གས་་བོ་ང་དང་བཤད་པ། གས་གས་ལ་གས་པ་ན་ཆད་་ན་མན་འག་
པ་མ་གས་་བན་པ་ན་་་དར་ང་ས་པ་ལ་་ན་པར་མཛད་། ། 



ས་ན་བོ་ང་དང་གས་གས་་མ་པ་ཉམས་པ་ཁ་ག་ས་ན་ན་མན་འག་པ་བན་པ་
ཞབས་ག་དང་།  ་མ་ངག་དབང་མ་ལ་དང་་ན་བན་འན་རབ་ས།  བ་དབང་་ན་ན་ལ་

གས་པ་དམ་པ་མས་་མ་དཀར་དངས་པ་བང་མད་ངས་་གང་བར་འར་བ་དང་། བཤད་ར་
གས་པ་་གསལ་ན་གར་ཅན་མས་ང་འཆད་ད་མ་པ་འ་བ་ར་ལས་འཕགས་པར་ར་པ་
དས་ད་མང་་མང་བས་ན་ིས་དང་ངས་མཛད་པར་།།    །། 

ར་ས་པ། ས་ཚད་རང་མས་མ་པ་ོགས་ར་།  །ག་་་བ་ག་་གས་ར་
ང་།  །ས་འང་མ་མ་འན་དཀ་ག་་བ། །ས་་ནམ་ཡང་་བར་མ་འར་ག །  

་ད་ལ་སར་ས་པ་ག་ས་ས། །ལས་འས་ད་་གསད་པ་ག་ག་ཅན། །ན་མ་ད་
འོ�་་ར་གས་མས་།  །ས་་ནམ་ཡང་ངས་བར་མ་འར་ག ། 

འ་ནས་གང་་མན་པར་གས་པ་བར།  །གས་་བདག་་ད་ལས་གཞན་ད་པས།  །བ་ལ་

ས་ན་མན་པ་ན་རས་ས།  །ག་་གཟིགས་ག་་མ་པ�་དཀར།  །ས་པའང་་ད་ང་་

མ་ཤར་ིས་ས་པ་ད་གས་འལ།  

བ་ན་ི་ག་ཆ། 

༡༽ཞབས་ང་ན་་་མ་ཐར།           ༢༽ལ་ས་བན་འན་རབ་རབ་ས་་མ་ཐར། 

༣༽བ་དབང་་ན་ན་ི་གང་འམ།   ༤༽པཎ་ན་བན་འན་ས་ལ་ི་ག་ཆ། 

༥༽ ་ན་ཏན་ི་བཀའ་འམ།             ༦༽ ་ན་དགའ་་མ�་ག་ཆ། 


