
༆  དཔལ་ན་འག་པ་་བ་་གསར ་མས་ལ་སོ་འབས་པ་གཏམ། 

ས་གསང་ང་�་ང་་ར་བགས་པས། །ལས་ཅན་ས་་མ་ག་གད་ག་ལས། །མ་པར་སད་མཛད་དཔལ་ན་
དར་་པར། །མ་ན་འད་་བ་བས་ས་བང་མད། ། 

གང་ག་་བར་་བ་། དཔལ་ན་འག་པ་ན་ན་ས་བསམ་མ་པ་ཡ་མ་ལ་བར ་དས་ལ། ད་ན་་ིས་་

བཤད་པ་བས་མ་པ་གནད་ལ་ལ་ལ། མ་ལས་གངས་པ་མས་་གནས་ཐབས་ད་དང་འག་ན་ང་མ་
མས་ས་ཉམས་བས་གནང་བ་་གནས་མ་ཐབས་མས་་ར་བ། ར་དཔལ་ན་འག་པ་གས་་ས་

བསམ་་བ ་ག་ས་བང་བ། ་ག་འོ་མན་་རས་པས་གངས་པ་ར་གས་གམ་ས་བང་བ། ། 

དང་་། ང་སང་རང་ཅག་གས་མ་་བ�་ས་པ་ཕལ་ར་འཆད་ད་མ་གམ་དང་ས་བསམ་མ་པ་འ་བ་ལ་
་་ང་་བན་ལ། འགའ་ག་་བས་གས་པ་མས་ང་མ་གས་གང་གས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ལ་ས་

བསམ་མ་པ ་་བ་ངས་་གས་པ་ག་་ས་པར་ཕལ་ར་ས་པ་ར་ན་པ་ད་ང་། ས་པ་་ཡང་མ་ཕ་
ལ་་ན་པ་གག་་དང་། ་ཡང་ལག་ན་་ིམ་པ་ལ་་ར་བ་ཁ་བཤད་ཙམ་ག་བན་པ ་ང་ར་མ་་

གནས་། ། 

ས་ན་ན་འགག་ལ་བ་པ་ས་་མ་གས་གས་ནས་གངས་པ་ང་་་ག་ང་འལ་དང་ང་འག་་
ལམ་མ་གག་་འལ་ནས་མ་པ་མ་པ་ས་པ་་ག། མཐའ་ན་མ་གས་གས་ནས་གངས་པ་་ག་

་གནད་འགག་ང་ཁ་ས་ཙམ་མ་གགས། ན་་�་ད་ལ་ར་ནས་མ་ས་པ་དང་བཤད་ས་མཁན་ཡང་ང་

ང་བམ་པར་འད་པ་་་བས་ང་ང་བར་མང་ནས། ད་ལམ་ན་མན་ན་་་་ཕམ་པ�་དཀར་་མག་་
གང་ལས་བས་་རང་མཉམ་དང་� ་ལས་ཅན་མས་ལ་ང་ཟད་་བར་། ། 

ོགས་་དག་མ་བམ་ང་ཉམས་་མ་ངས་ན་ཁ་ནས་བ་བཤད་ང་བཤད་ས་པ་ས་མ་ནས་གངས་པ་ག་

ད་མ་བན་གས་ང་འག་་ཐག་བཅད་ས་པ་དང་། གས་ནས་གངས་པ་ས་དས་�་གནས་གས་དང་
མས་དས་�་གནས་གས་གཏན་ལ་འབས་པར་མཁས་ང་། མ་ནས་གངས་པ་ལམ་ད་མ་ཐབས་ས་ང་



འག་་ཉམས་་ང་ལ་་ས་པ་དང་། གས་ནས་གངས་པ་ད་གས་་མ་པ་བམ་་ས་ལ། མ་

བམ་ང་ཉམས་་མ་ངས་ན་མ་གས་གས་ཀ་ནས་གངས་པ་གས་ལམ་ཡང་བོད་་ས་པར་ལ་བ་
བཀའ་དང་མཁས་པ་བན་བས་ནས་གངས་པ་མས་ོས་་དས་། ། 

ས་ན་བཀའ་བད་ང་མ་མས་་ག་བས་ར་གསང་གས་ནས་གངས་པ་བད་གས་་མ་པའམ། ཡང་

ན་ས་དས་�་གནས་གས་གཏན་ལ་འབས་ད་་ང་ཐིག་་ཉམས་་ངས་པ་མ་པ་དང་།  མས་དས་
�་གནས་གས་གཏན་ལ་འབས་ད་ད་གསལ་ག་་ན་་མ་པ་མ་པ་ལ་ས་ནས་ང་འག་པར་། །་

ར་མ་ས་ང་མ་ལས་གངས་པ་་གནས་དང་ག་མང་གག་་མ་པ་མ་པ་ལ་གས་་ཉམས་་ངས་
ན་ཡང་ས་བསམ་་ིའས་་ཁ་ར་བས་་བཤད་པ་ང་་་ས་ང་གས་པས་དད་པ་འས་་བདག་ད་

དང་ང་ད་ང་་ལ་ཙམ་མ་ན་པར་འས་་ད་མ་ན་�་ན ་རང་ད་ལ་་བར་་མ་ད་།  །་ར་མ་ས་
ན་ས་བསམ་་ིའས་་ཕལ་ར་ཁ་ས་ཙམ་་ས་ན་འག་ལ།  

་ཡང་རང་ལ་མན་ང་མ་གས་་གང་གས་ག་གནས་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་ས་བསམ་སི་འག་ང་་

ངས་བ་་ཟིན་པར་གཞན་ལ་ཡང་བཤད་པ་དང་་བ་དང་ད་པ་ཉམས་ང་ཡང་རང་་ས་ད་དང་་བས་དང་

བན་གང་ལ་གང་མཚམས་ད། ་ནས་ང་བ་ར་གས་་ན་ཅན་་བ་་མ་དང་། བཀའ་ན་གམ་ན་དང་། 
གས་ན་དང་། འ་ན་ི་་མ་མས་་ང་ནས་དབང་ང་ད་གམ་མན་ངག་དམར་ད་དང་བཅས་པ་མས་ང་

ས་་་གམ་གས་གམ་ཚར་བ་བདག་ན་ལ་བན་་རང་ད་ལ་མ་པ་ཉམས་གས་གས་གང་ཡང་ད་
ང་མ་ས་ཙམ་དང་བམ་པར་འད་པ་་བས་མ་ན་པ་ག་བ་ད།  

 ་ལ་བསམ་ང་བཤད་པ་བ་ས་ང་ས་ད་ང་་གག་ས་དཔལ་ན་འག་པ་བན་པ་འན་ང་ེལ་བར་

མས་ང་གགས་བན་ཙམ་་མང་ནས་་རབས་འག་པ་བན་འན་་ི་་་གསལ་མས་ལ་ོས་ག་
འབས་པ་ན། ང་བས་ན་པ་དང་ང་བས་མཁས་ང་བ་པ་མས་ལ་་མ་ན་། ། 



གས་པ་།  ག་པར་ང་སང ་ད་ན་་་བ་པ་ས་་བཤད་པ་བས་མ་པ་གནད་ལ་ལ་བ་ན་། ས་་

གས་་ན་་་གང་ན་མན་ན་ས་ར་བ་ག་ན་ལ་བ་གན་མད་ལས། ་་་་གག་ས། ་
ང་ས་་མཐའ་ལ་འཛད་པ་ད། །་་ཚད་ང་་ཙམ་་ས་པས། །ངང་པས་་ལས་ ་མ་ན་པ་ར། །རང་་

འད་པ་ངས་་ང་བར་ས། །ས་དང་། དཔལ་བཞད་པ་་ས། ཀ་བ་བན་པ་ག་མ་ལ། །་མས་་ང་
ངས་ད་དལ། །བད་གས་བར་གད་མང་བ་ར། །ད་་མན་་་འཚལ་།ི །་བ་པ་ང་་ང་ག་

གངས། །ས་དང་། ས་ད་་ཐ་ད་ག་ས་གད་པ་ལས་ང་་ངས་ནས་བམས་པ་དགའ་། ལ་བ་མས་
ས་གས་ན་་ིས་་མ་བ་གང་མང་་མས་ད་ས་འར་ན་་བས་་བན་པ་་ལ་དངས་པ་འག་

 །ས་དང་། 

་བས་ན་མ་པ་ལ་གང་གས་ན་�་བ་ག་ཀ་དས་་ན་ན་པཎ་བ་མས་ས་མན་ངག་་གང་བམས་
པའང་ན་ད་པར་འར་ལ། འལ་བར་འཕགས་པ་ལམ་འན་བན། ལ་ང་་། ་མ་ང་་ས་པ་ག་འ་ཙམ་

་ིན་ལ་བགས་པས་ད་བམ་པ་བ་པར་གངས་པས་ང་ས་། །ས་གང་། ། 

གམ་པ་། མ་གས་མན་པར་མ་་ི ་བ་གནས་་ཉམས་བཙལ་ནས་་གག་་ལ་འར་བམ་པ་དང་། 

གནས་འ་་བ་བཅད་ནས་ག་མང་ས་བང་ནས་ས་ལ་་ིལ་འར་བམ་པ་གས་ན། ་ལས་གལ་་
ལས་དང་་པ་དང་མ་སི་པ་མས་ས་ག་མར་་གནས་བམ་དས་པས་་་ས་་བ་ལ། ང་་ས་

བསམ་པ་འགའ་ག་ས་མ་གས་ནས་གངས་པ་་གནས་མ་ཐབས་མས་འགལ་བ་ད་་བང་ང་བ་མ་
ལའང་བཤད་པ་མང་བ་དང་ས་། ་་ན་མན་འག་པ་གང་དང་མན་པ་ན་་ག་་གསལ་ར་བད་ད། 

་ཡང་མ་པ་མ་པ་དང་མ་པ་མན་ངག་མས་ན་་འོ་བ་ས་་མ་པ་མས་ཚར་ནས་ལས་ཅན་་ིབ་མ་

ལ་ཉམས་གས་ས་ག་པ ་མཁས་བ་མས་་ཞལ་ནས་ཞལ་དང་ན་ནས་ན་་བད་ནས་མ་པ་དང་ཉམས་་
ངས་བ་མ་གགས་གང་ད་ད་་་་ལམ་་བད་ག་པར་མ་ན་པས་འར་ཡང་མ་ན་། ། 



ན་ང་རང་མཉམ་དང་�་གས་ཅན་མས་ལ་མ་གས་གས་་་གནས་མ་ཐབས་་འགལ་བ་ལ་ང་ཟད་

་བར་། །གས་་བས་་མ་ཟད་མ�་བས་་ཡང་་ག་་མ་ཉམས་་ངས་ན་ས་ཐམས་འ་བ་
ལ་མ་དངས་པ་ས་འལ་ལས། ཉན་ས་འམ། ང་བ་མས་དཔའ་མས་འམ། ་བན་བགས་པ་

མས་་ད་བ་ས་འག་ན་པ་དང་འག་ན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ང་་གནས་དང་ག་མང་་འས་་
ན་པར་ག་པར་། །ས་དང་། ང་ཉན་ས་མས་དང་ང་བ་མས་དཔའ་མས་དང་། ་བན་གགས་པ་

མས་་ང་་འན་མ་པ་་མ་བན་པ་གང་ན་པ་་དག་ཐམས་ཅད་་གནས་དང་ག་མང་ས་བས་པར་ག་
པར་། །ས་གངས་། ། 

་གནས་དང་ག་མང་་མཚན་ད་ང་། ལ་ཚབ་མས་པས། ཡང་དག་གནས་པ་ལ་བན་ནས། །མས་ལ་མས་

་འག་ར་དང་། །ས་རབ་མ་པར་འད་པ་ར། །་གནས་དང་་ག་མང་བད། །ས་གངས་པ་དང་། ་
གས་མ་པར་བན་ལ། བ་དན་་བ་ས། ་གནས་རབ་་ན་པ་ག་མང་ས། །ན་ངས་མ་པར་

འམས་པར་ས་ས་། །ག་མར་་གནས་བཙལ་་ས་གངས་པ་ར། གས་ནས་ང་བ་དང་ཕལ་ར་མན་

པས་མ་གས་ན་ང་་དང་་་གནས་མ་པ་ལ་ན་ཅན་དང་ན་ད་གས། ན་ཅན་ལ་ང་ད་ང་ཅན་གས་
ལས། ང་ཅན་་་བས་པ་དང་མ་ཅན་གས་་་་མ་ལ་་ག་་གསང་གས་་ད་ས་ན་པས་་

མ་ངག་དང་མན་ངག་་གང་ལས་ས་དས་པས་་ག་བཏང་མས་་བཞག་ ། 

འར་མ་གས་ན་ང་་ན་ཅན་མ་དག་པ་་ང་་ལ་བན་པ་དང་། དག་པ་་བན་གགས་པ་་གགས་ལ་
བན་པ་གས་གངས་ད། ་ཡང་། ས་་རས་པས། ན་་་ང་་དང་། །མར་་་མ་དག་ལ་གད། །ས་

དང་། ་་ས། དགས་པ་གང་ང་གག་གཏད་ལ། །ད་་ད་ལ་བཞག་པར་། །ས་དང་། ལ་བ་མས་པས། 
དགས་པ་ས་མས་ཐམས་ཅད་། །ས་གངས་པ་མས་ན་གག་པ་ར། དགས་ལ་གང་ལ་གཏད་ང་

འ། ས་་གཙང་པས་་ང་་གངས་པ་་མན་ད་ཙམ་དང་། ་མ་ས་པས་་བན་གགས་པ་་གང་

གས་་ན་ལ་དགས་པ། ། 



གས་པ་ན་ད་། ས་ས། ན་ད་མ་བས་པ་ལ་བཞག །ས་དང་། མ་འང་ལས། དས་ད་དས་་ལ་

བན་ནས། །ས་གས་དང་། གདན་བ་ལས། ན་དང་ན་ད་ད་མ་། །ས་གས་གངས་པ་ར། ལ་ས་
ད་གད་དམ་མ་ག་ས་ཟིན་་ིཉམས་དང་། གང་འཆར་བ་ད་དང་། མ་་ད་པ་ལ་བ་་་དང་། ་མ་

བས་དང་ལ་བ་་་གས་ན་། ། 

་ད་ང་ཟད་་བ་བར་་ན། མ་ལས་གངས་པ་མས་་གནས་ཐབས་ད་ལས། དང་་དགས་པ་ལ་མས་
འག་པ་དང་། གས་པ་ན་་འག་པ་། ག་ན་་ཐབས་ལས་་གནས་་ནང་གས་དན་གམ་ན་བཅས་དང་

ན་གག་ །གམ་པ་ན་་འག་པ་དང་། བ་པ་་བར་འག་པ་། ལ་ས་ད་གད་དང་ན་གག་ །་པ་
གལ་བར་ད་པ་དང་། ག་པ་་བར་ད་པ་དང་། བན་པ་མ་པར་་བར་ད་པ་གམ་་་དག་་ཡན་ལག་་ར་

བན་པ་ཙམ་དང་། བད་པ་་གག་་ད ་པ་། གང་ཤར་བ་ད་དང་ན་གག་ །ད་པ་མཉམ་པར་འག་པ་། 
བཞག་ཐབས་བ་ནང་གས་གས་པ་དང་ན་གག་ ། 

ན་ང་མ་ནས་གངས་པ་་གནས་མ་ཐབས་དང་འག་ན་ང་མ་མས་ས་ག་བས་ལ་གལ་་ཁམས་

དབང་བསམ་པ་ད་པར་དང་། ཐབས་་ཆ་མང་ང་་ད་པར་དང་། ལམ་ར་ལ་་ིད་པར་དང་། ང་ཅན་དང་ང་

ད་གས་་ད་པར་་ད་། ། 

་ར་མ་ནས་གངས་པ་མས་་གནས་ཐབས་ད་པ་མཉམ་པར་འག་པ་དང་། འག་ན་ང་མ་མས་་ག་

བས་ལས་ང་བ་་མ་བས་དང་ལ་བ་་་་གནས་ལ་རང་ན་ད་ན། མ་ནས་གངས་པ་འད་མས་

་གག་པ་དང་། འག་ན་ང་མ་མས་་གང་ལས་ང་བ་ལ་འར་བ་ནང་གས་་གག་་ལ་འར་
བ་པ་དང་། ས་མན་པ་མ་ལས་གངས་པ་ས་མས་ན་ངས་ཡང་་ས་བ་པ་ན་། ། 

མ་གས་གང་་བས་་ཡང་ང་་འན་ི་བར་ཆད་ག་་ས་འན་དང་་མས་ང་ཐབས་་མ་པ་བ་དན་

ཀ་མ་ལ་ི་ལ་མ་མ་དང་། ན་མན་ན་�་གང་ལམ་མག་ན་ན་ང་བ་ནང་་གསལ་བར་ད། 



བ་པ་། མར་པ་་་བ་དང་། འོ་མན་་རས། ན་མན་པད་དཀར་་ིག་ཆ་ག་ར་བང་་་ན། མར་པ་་

་བ་རང་ད་ས་ས་བསམ་་ིག་་གསང་གས་་ད་་བ་ལ་་ང་མ་ཞར་ང་་མཛད་ལ་མ་ཐར་དང་
གསན་ག་མས་་གསལ་བ་དང་། གས་་ད་་ལས་ང་ག་། སངས་ས་ད་པ། མ་་། དས་ར་

གས་བས། ལ་བ་་མ། ཕག་། དཔལ་དས་པ་་། དཔལ་ས་་འར་། བ་མག་འར་་མ་པ། 
བདག་ད་མ། བ་མག་ར་མས་གས་བས། དཔལ་གསང་བ་བས་པ། ་་གདན་བ། འཇམ་དཔལ་གས་

བས་་ད་་ན་་བ་གམ་ལ་མཛད་ང་།  ས་་བཤད་པ་་ནའང་ག་་་མས་ལ་མཛད་པ་མ་ཟད་་ན་
མས་ལ་བཤད་པ་བཀའ་བབ་གཏད་པ་བས་འང་་མས་གཏད་པ་མ་གགས་ཕར་ན་ག་པ་གཏད་པ་ལ་

མར་པ་མ་ཐར་དང་་ས་མས་་མཇལ་མ་ང་ལ། 

་བན་དཔལ་ན་འག་པ་གཙང་པ་་རས་ཞབས་ས་ང་དང་་མ་གས་གང་གས་མཐའ་དག་ལ་ས་བསམ་
མཛད་་་འགས་གད་པར་ས་ང་ས་་བ་མ་ལ་བཤད་པ་་ན་གསང་གས་་ད་་ག་ར་བང་ནས་

འཆད་པ་་བཀའ་བད་ང་མ་མས་་བཤད་པ་བཀའ་བབ་ག་་གསང་གས་་་ད་ལ་མཛད ་པ་ལ་དངས་པ་

དང་། དགས་བསལ་་གང་ལ་ས་བསམ་མ་པར་་བ་ག་ཡང་། བཤད་པ་ག་་ར། གདམས་ངག་ཉམས་ན་
་ིར། གས་པ་ན་བས་་ར། ས་་ཚན་གམ་་་བར་མཛད་། ། 

གཞན་ཡང་དཔལ་ན་འག་པ་གདམས་པ་གང་ང་་ག་་བད་མ་་ད་དང་། གས་མ་བཀའ་་ཅན་

ར་གས་པ་དང་། ཕ་ས་གདམས་ངག་ང་་གམ་ལ་དང་། ་ས་གར་ཐིག་དངས་གམ་ཐམས་ཅད་གསང་
གས་ན་པས་ས་ནས་ང་འོ་མན་་རས་པས་གངས་པ་ར་གས་གམ་ལ་ས་བསམ་མཛད་པར་།  

ག་པར་་གས་ས་་ཐམས་ཅད་མན་ང་གཟིགས་པ་ན་་་ཕམ་པ�་དཀར་་ཞབས་ས་རང་ན་་བ་ག་

ག་པ་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་ངས་ང་བམས་པས་ང་འག་་་འཆང་ན་�་་འཕང་མག་ལ་
མངའ་དབང་ར་བ་དང་། གཞན་ན་་མཛད་པ་ག་་བཤད་པ་དང་བ་པ་་བསམ་སི་་བ་པ་བན་པ་དང་། 

དགས་བསལ་་དས་པ་་མ་ལ་གཟིགས་་ན་ན་བཀའ་བད་ང་མ་མས་ས་མན་པར་འ་་ད་པ་
མཛད་འན་བངས་ནས་མ་གས་ག་གནས་དཀར་ནག་ས་དང་བཅས་པ་ས་བསམ་་ིའ་བ་ག་པར་འལ་



བ་བཤད་པ་་མང་་གསར་འགས་གནང་བ་བས་་ཡང་ག་་མར་པ་་་ནས་བད་པ་བཤད་པ་ར་དང་། 

ག་པར་ས་་རས་པས་ལ་བན་གནང་བ་ར་གམ་ལ་འཆད་ཉན་ག་པར་མཛད ་པ་ན། 

མ་ཟད་་རང་་མ་ས་ང་ད་ངས་་་་ངས་བགས་པ་ལས་་ག་ཙམ་མ་ར་དང་མན་ང་ག་གནས་

་ར་མ་གགས་ཕལ་ར་གས་་དངས་འལ་་ིབན་བས་བམས་གནང་བ་་ཡང་བད་པ་་ར་བ་

བད་་བཀའ་བབ་ན་པ་དང་། བཤད་པ་བཀའ་བབ་ཡང་གས་ལ་བབ་པ་ས་ན་། ་གར་ན་བ་ན་་་པ་ལ་
བཀའ་བབ་བ་་མ་མས་ནས་བད་པ་བཀའ་བབ་ཡང་གསང་གས་ན་པ་དང་། ད་་མར་པས་་ན་མས་ལ་

བཤད་པ་བཀའ་བབ་གཏད་པ་བས་་ཡང་གསང་གས་་བཤད་པ་བཀའ་བབ་ན་པ་དང་། འོ་མན་་རས་
པ་ར་གས་གམ་ཡང་ག་་གསང་གས་ན་པ་ལ་དངས་པར་མན་། ། 

ན་ང་ང་སང་འག་པ་ས་འག་ལ་ལ་གས་ལས་ང་མ་ལ་དགའ་བ་དང་། ལ་ལ་བ་པ་ལས་བཤད་པ་ལ་

དགའ་བ་་བད་ས་བས་པ་དང་། ཡང་ན་རང ་གས་་ག་ཆ་ལ་་ཆ་ད་པ་དང་། ཡང་ན་བཀའ་བད་ང་མ་
མས་ས་མ་ཟིན་པ་དང་། ཡང་ན་ས་གས་གཞན་ི་ཤན་གས་པ། ། 

བ་པ་།  ་ག་ས་་་རས་པས་གངས་པ་ར་གས་གམ་ི་ས་འན་མ་པ་བན་་བ་ལ། དང་་ག་

ར་་ིན་། བཤད་པས་གཏན་ལ་མ་ཕབ་ན་་དཀའ་བ་ལ་དངས་ནས་བཤད་པ་ག་་ར་། ག་་འག་པ་
བཅས་པ་ས་པ་ན་དང་། གས་པ་ཉམས་་ངས་པས་ང་བ་གཏན་ལ་བས་པར་འར་བས་གདམས་ངག་ཉམས་

ན་ི་ར་དང་། གམ་པ་ན་ད་་་མ་མས་ས་ཉམས་ང་་་་ན་པ་ར་གས་པ་ན་བས་་ར་

ས་གངས་། ། 

་ལས་དང་་བཤད་པ་ག་་ར་་ལ་ད་ན་བ་པ་་བན་དང་། ང་་ར་ག་དང་། ད་ལ་་ད་པ་ས་ར་
་་་། བ་པ་་བན་། ༡༽དཔལ་གསང་བ་བ་པ་་གསང་བ་བས་པ་ད་་འལ་པ། ང་པ་པ�་་

ས་མཛད་པ། །་ད་ད། ༢༽ཐབས་ས་བ་པ་་ས་ཊ་ད་ལ་བན་་བ་དན་ཡན་ལག་ད་པ་་
འམ་་ད་་ས་མཛད། ་་ད། ༣༽་ས་བ་པ་། སངས་ས་མཉམ་ར་་ིད་ལ་བན་ནས་ལ་་



་་་འང་ས་མཛད།  ་་་ད། ༤༽གས་ད་བ་པ་་་ས་བ་པ་ལ་བན་ནས་གས་ན་ཀ་རས་

མཛད། ན་ག་ས་བ་ལ་གས་ལས་དང་་་་གམ་ི་བདག་ད། དས་ར་བགས་པ་དང་�་་བད་
པ་གས་མ། ཆང་ང་མ་་ན་བ་་ན་་་་་ཀས་མཛད། བང་བ་་ན་་གས་གག་་བང་་། ། 

༥༽ན་ག་ས་བ་་མ་། བ་མག་འར་�་་ད་ས་པ་ལ་ན་ག་ས་པ་ག་པ་ས་ང་བ་ལ་བན་
ནས་བ་དན་་བ་པ་ན་ས་མཛད།  ༦༽་་ན་ད་བ་པ་ལ་གས་ད་པ་དས་་གསང ་བ་ས་་འོ་

བ་་་ན་ད་བ་པ་། ན་་ིམཁའ་འོ་མ་ཐམས་ཅད་ས་བོས་པ་ན་ང་བན་བས་་བ་བ་་རང་ང་་
ལ་འར་མ་་་ས་་བ། །་་ན་ད་བ་པ་། ག་་ག་ར་བན་ནས་ག་་ན་་གཏན་ལ་འབས་པར་

མཛད་པ། བ་དན་ི་་ལ་པས་མཛད། བང་བ་་ན་་གས་གག་་བང་ ་། ། ༧༽་ཀས་བ་པ་། 

གག་མ་ག་ད་་ད་པ་གདམས་ངག་ལ་་་་ཀ་པས་མཛད། བ་པ་་བན་ལས་ན་ག་ས་བ་མ་
གགས་ཐམས་ཅད་ན་ི་ལ་་མཛད་པ། ། 

ང་་ར་ག་། ༡༽་ཧ་མད། ༢༽་་་ཧ། ༣༽བདག་ན་བས། ༤༽ག་་བ་པ། ༥༽མས་་

བ་ང་། ༦༽བསམ་་བ་པ་དང་ག་ །་ཡན་ལག་། ལ་་་ཧ་དང་། བན་་་ཧ་དང་། མད་ང་བ་
དང་། ཀ་ཀ་་ཧ་་འལ་དང་། གས་་བཅད་པ་བ་གས་པ་ལ་གས་པ་དང་། ང་བ་མས་འལ་དང་། 

མས་་་་བད་པ་གས་ང་� །་ལས་་ཧ་མད་་ག་་ན་�་ན་བལ་བ་དང་། ་་་ཧ་་ལ་འར་
བར་བཤད་པ་དང་། བདག་ན་བས་་ས་ས་ག་་ན་་བཤད་པ་། ་གམ་མཛད་པ་་་མ་་ན་་ས་

ར་ཧ། ། 

ག་་བ་པ་། ལས་་ག་་དང་། ས་་ག་་དང་། ག་་ན་་དང་། དམ་ག་་ག་་བན་པ་
གང་། བ་དན་་བ་ས་མཛད་པ། ། 

མས་་བ་པ་མ་པར་འང་བ་། གས་་བཀའ་བད་པ་ང་གས་པ་ག་་ན་་གཏན་ལ་འབས་པ་

ག་རང་་མས་ལ་མཛད་པ་ངས་བཟང་ས། ག་ལམ་འས་་ཐམས་ཅད་མས་་བ་པར་མཛད་པ། བ་
དན་་་ཝས་མཛད་པ། ། 



བསམ་་བ་པ་། ས་ཐམས་ཅད་འས་པ་ལ་བསམ་སི་་བ་པ་དང་། ཐབས་བསམ་སི་་བ་པ་དང་། 

ད་པ་བསམ་ིས་་བ་པ་དང་། ས་དང་ལམ་བསམ་སི་་བ་པ། འས་་བསམ་སི་་བ་པ་ར་བས་ནས་
བན་པ། བ་དན་་མག་་ནས་མཛད་པ། ། 

ད་ལ་་ད་པ་ས་ར་་་་་། ༡༽ན་ང་བ་མཐའ་ལ་བན་པ་ན་ན་ང་བ། ༢༽་བད་ན་

གས་དང་ར་བ་་ཧ་། ༣༽ད་ང་ད་ལ་་ད་པར་བན་པའམ་བདག་ད་གསལ་བ། ༤༽ཐབས་ད་་
གད་པ་བགོ་པ་ར་་བ་ངན་ལ། ༥༽་བ་ངན་ལ་་ིན་པ་དང་། ལས་དང་་པ་་བ་མར་བས། 

༦༽གས་ལམ་དབང་དང་འལ་བར་བན་པ་ལ་དབང་ས་བན ་དང� ༧༽དས་པ་མར་བས་པ་དང་།  
༨༽དབང་་ས་་ད་དམ་་བ་མར་བས་པ། ༩༽དབང་མ་དག། ༡༠༽ས་གདབ་་ན་ལ་ག་་་པ་དང་། 

༡༡༽དགའ་གགས་་པ་དང་། ༡༢༽་ད་་པ། ༡༣༽ང་འག་་བ་ཤན་འད་པ་ལ་ད་མ་ག་པ་དང་། 
༡༤༽ན་ས་ག་པ། ༡༥༽་བ་་དང་ན་པ་ང་འག་བཤད་པ་ལ་ག་ན་་་པ་དང་། ༡༦༽་ད་་་པ། 

༡༧༽རབ་་་གནས་པ་ན་པ་ལ་བ་ན་གསལ་བ་དང་། ༡༨༽ང་འག་ས་བན། ༡༩༽་བ་་མ་ད་

དང་ར་བ་ལ་་ལམ་ས་བན་དང་། ༢༠༽་མ་ས་བན། ༢༡༽ཟབ་ན་བ་བ་་ད་བ་པ་དང་། ༢༢༽་ད་
རབ་་བན་པ། ༢༣༽ཟབ་�་ད་པར་་་བན་པ་ལ་རབ་་་གནས་པ་གསལ་བར་ན་པ་དང་། ༢༤༽མ་

གས་པ་གས་པར་ད་པ་མས་། །་ཐམས་ཅད་མངའ་བདག་་་པའམ་གས་་ད་པ་་ས་མཛད་པ། །  

གས་པ་གདམས་ངག་ཉམས་ན་་ིར་ལ། ག་ར་བ་ལམ་ག་ར་བན་པ་ག་བབས། ད་བལ་ི་ལམ་
ག་ར་བན་པ་བསམ་གཏན་ན་འག། མ་ིས་པ་ལམ་ག་ར་བན་པ་གས་བད་གར་་ིང་བ་དང་གམ་

། ། ་ལ་དང་་། ་་ན་་བ་་ས་གས་པ་། ་་ང་པ་མས་ལས་བང་བ་བར་ལ་དབང་ས་
བགས་པ་ལ། ༡༽་ད་་བ་བ་ར། ༢༽མཉམ་བཞག་མ་པ་བ་ར། ༣༽ཉམས་ན་ད་པ་བ་ར། 

༤༽མཐར་ན་འས་་བ་ར། ༥༽ང་་ཡང་ང་་བ་ར། ༦༽བབ་ན་ང ་་བ་ར། ༧༽ཁ་

འར་བ་བ་ར་དང་བན་ད་། ། 



གས་པ་བསམ་གཏན་ན་འག་། ་་པས་གས་པ་ད་་་གམ་དང་བཅས་པ་ན་་ནས་ད་ལ་་ད་པ་

ས་ར་མས་དང་། ཤ་ཝ་་ན་བས་ན་འག་མས་།  །གམ་པ་གར་ང་། ་་པས་མཛད་པ་བ་
བ་་གས་བད་་་ལ་གས་པ། ། 

གམ་པ་གས་པ་ན་བས་་ར་། ན་ག་ས་ར་་་བར་གམ་། དང་་། ་་ད་གན་ས་མཛད་

པ་གས་བཅད་ང་པ་གམ་པ། ལ་འར་བ། །བར་པ་། དཔལ་ཕག་་་པས་མཛད་པ་ན་ག་ས་ར་
གས་་བཅད་པ་ལ་འར་བ་གམ་བ་གས་མ་གས་། ། 

་མ་། ས་་གཙང་པ་་རས་ས་མཛད་པ་ན་ག་ས་ར་ག་བཅད་དང་། ལ་འར་བ་མ་མས་

། །གཞན་ཡང་བ་ན་་་པ་གས་བཅད་གག་མ་དང་། ག་ན་ག་མ་དང་། མར་པ་་་བར་བ་དན་ས་ར་
ཧས་ལ་བ་་ཧ་ན་ག་ས་ར་་ི་བ་་་དང་། བ་བགས་ཁམས་པ་་ག་ལ་བན་པ་ག་ན་་ན་

དང་། ང་རས་་བན་བ་གག་དང་། གས་�་ག་ད་དང་། ལ་བ་ད་ཚངས་པ་ག་ན་་་བ་པ་
གས་ང་བས་། ། 

མར་ན་ས་བསམ་མ་གམ་་བ་ག་་དང་་ག་་ས་འན་མས་གས་པར་ས་ཟིན་ནས་དཔལ་ན་

འག་པ་ཕ་ས་དང་་ས་གང་ང་ལ་ས་བསམ་མ་པ་དང་ལག་ན་ཉམས་་མ་བར་ན ་དཔལ་ན་འག་པ་
ང་ཙམ་། ་གདམས་པ་གང་ང་མས་དང་་ལས་ས་པ་ཡལ་ག་་མ་་ག་འས་་ལ་་ད་པ་

མས་དང་ད་་ད་མ་འལ་བ་མ་ཟད། འག་པ་ས་འག་་མས་པ་འགའ་ག་དཔལ་ན་འག་པ ་ཕ་ས་

་ས་མས་་ང་ཡང་མ་ས་ང་ངས་ཡང་བང་་ས་པ་མང་་མང་་། ། 

གཞན་ཡང་། ག་ལ་མ་བན་་འགས་ནང་ནས་ད། །གནད་ལ་མ་བན་ང་ད་རང་ས་ོལ། །ཐབས་ལ་མ་བན་
བ་ན་ན་ཆད་ད། །ཉམས་ང་མཐར་ན་དཔལ་ན་འག་པ་ཞབས། །ས་གངས་པ་ར། ་བ་ང་གས་ལ་

མ་བས་པར་གས་པ་ནང་ནས་འཆར་བ་ད་པར། མ་པ་མས་འན་ལ་མ་བས་པར་་ད་རང་སར་ོལ་བ་ད་
པར། ད་པ་གནང་བཀག་ལ་མ་བས་པར་ང་ང་གས་་ད་པ་ད་པར། འས་་ས་གས་ལ་མ་བས་པར་



་གམ་ན་སི་བ་པ་ད་པར་ས་དཔལ་ན་འག་པ་ན་ང་ན་པ་ད་ས་མས་ང ་མས་ལ་ས་

དས་།།   །།ས་པའང་་ད་ང་་མ་ཤར་སི་དན་་༢༠༡༩་ལ་རང་མཉམ་དང་�་གས་ཅན་མས་ལ་ཕན་པ་་བས་

ས་པ་ད་གས་འལ། ། 

 



 



  


