
་ནང་གསང་བ་བས་འ�ོ་ར་མར་བས་པ་་མ་འཆར་ང་། 

༄༅།  །འག་ན་་བས་བ་ང་འར་བ་གང་བ་བསང་ར་། །མ་གས་ད་ས་ཚལ་་འན་པས་ད་ན་
ས་འཕགས་པ། །་་ཀ་ཚལ་མག་བཤད་བ་ད་དང་ད་པས་བདག །ལ་བཟང་མ་ནས་མག་་ང་་

ལ་ལ་ད་ང་། ། 

པ�་དཀར་་ལས་ང་ཟབ་ས་ཟལི་མངར་བད། །མ་ས་འང་བར་འད་པ་ང་བ་བདག་་ལས། །ན་ང་ས་

ངས་ག་ལ་ང་ང་ཐབས་ས་མན་་བས། །བ་ག་ད་དབང་ད་ང་ནམ་ག་འབ་པ་་བས་འབད། ། 

་ལ་གང་ག་་བར་་བ་ཡང་། ན་མན་འག་པ་གས་ང་གས་བཤད་ན་་ང་གམ་གས་པ་་མཐའ་

མར་བས་འོ�་ར་ལ་བོ་ང་གནང་ས། རང་་ན་མན་འག་པ་ས་འག་ལ་ལས་སངས་ས་་སར་

བས་འོ་ད་པར་འད་པ་དང་། ལ་ལས་ད་པར་འད་པ་གས་བས་འོ�་ར་ལ་མང་་་བ་མང་བ་དང་ས་
པ་ས་ན་ས་་རང་་བསམ་ད་ན་མན་ན་�་ག་ཆ་དང་ར་ནས་མར་བས་ག་་བ་ལ་་བ་བས་

། ། 

རང་་བསམ་ད་ལ་སངས་ས་་སར་བས་འོ་ད་པ་ན་། ན་དམ་པ་བས་འོ་དང་། ནང་་བས་འོ་
དང་། གསང་བ་བས་འོ་ད་པ ་ར་། །་ཡང་་བས་འོ�་བས་་བཤད་པ་ར་བས་ལ་དང་བས་

་འོ་བ་་ཐ་དད་་བཞག་ང་བས་་འོ་བ་་རང་ལས་གཞན་པ་འས་་གསར་པ་ད་འཕགས་ག་གསར་་
བ་་ད་པར་འད་པ་ལ་གས་པ་བས་འོ་སངས་ས་་སར་ད་ང་། ག་་བཤད་པ་ར ་གས་་ད་པ་

བས་འོ་་སངས་ས་་སར་ད་། །་་ར་་ན། དང་་བས་འོ�་མ་པར་གཞག་པ་ཆ་ཚང་བ་ག་ས་

དས་པས་་་བ་ལ། བས་འོ�་་ན་ར་བན་པ། བས་འོ�་ད་བ་བཞག་པ། ་ག་་ནང་གསང་བ་
བས་འོ་བཤད་པ། ། 

དང་་ར་བས་འོ་ས་པ་། གས་ར་ད་། ཤ་ར་ཎ་ག་མ་དང་། པ་་ལས། ས་ར་ཎ་ག་མ་ས་པ་་ལས་

ངས་ན། བ་པ་དང་་ལ་བན་པར་བན་པས་ན་བས་འོ་། གས་ས་་ཐམས་ཅད་མན་ང་གཟིགས་པ་ན་



་ཕམ་པ�་དཀར་ས། ་ཡང་དང་་བས་གནས་་གང་། ་ལ་བན་ང་གནས་ནས་ས་མན་་་བ་བས་་

འོ་བ་ན་། ས་གས་གངས་། ། 

གས་པ་བས་འོ�་ད་བ་བཞག་པ་། ན་མན་ན་ས། དང་་བས་གནས་་གང་་ས་པས་བན་པ་

་བས་འོ་དང་། ་ལ་བན་ང་གནས་ནས་ས་པས་བན་པ་ནང་་བས་འོ་དང་། ས་མན་་་བ་ས་པས་

བན་པ་གསང་བ་བས་འོ་དང་གམ་། ། 

གམ་པ་་ག་་ནང་གསང་བ་བས་འོ་བཤད་པ་ལ། ལ་འར་་ིདབང་ག་ན་་་བན་་ལ་རས་པ་ཞལ་
་ནས་ས། སངས་ས་ས་དང་ད་འན་། །་གམ་་བས་འོ་ན། །་ངས་ང་ང་ལ་བས་པས་

འངས། །ད་ང་ང་ལ་བས་པར་འཚལ། །ས་གངས་པ་ར་སངས་ས་ས་དང་ད་འན་གམ་བས་ལ་
་ས་ནས་་ལ་བས་་འོ་ལ་དང་འས་བས་དང་་བས་ལ་གས་པ་ལ་སི་མ་པར་གཞག་ལ་ན་

ལ་གས་་བས་འར་ས་པར་་་ལ།  

གས་པ་ནང་་བས་འོ་། ལ་འར་་ིདབང་ག་་ལ་རས་པས། ་མ་་དམ་མཁའ་འོ་། །་གམ་ནང་་
བས་འོ་ན། །་ངས་ང་ང་ལ་བས་པས་འངས། །ད་ང་ང ་ལ་བས་པར་འཚལ། །ས་གངས་པ་དང་

མན་པར་ ན་མན་ན་ས། བས་ལ་་མ་་དམ་མཁའ་འོ་ས་བང་བ་དང་། ་ལ་བས་་འོ་ལ། 
བས་་འོ་བ་ཕན་ན་གམ་སི་བཤད་པ་ལ་བསངས་ད་བ་ས་་ང་་ན་འན་་ིག་དང་། བད་

པ་ག་དང་། བངས་བ་ག་་གས་པས་བཤད་པ་ན་ལ་བ་དབང་ན་དགའ་་འར་་ས་གངས་པ་ར། 

དང་་བས་ལ་་མ་་དམ་མཁའ་འོ་ས་བང་། གས་པ་་ལ་བས་་འོ་ལ། གམ་པ་བས་་འོ་
བ་། བ་པ་བས་་འོ་བ་ཕན་ན་། ། 

དང་་བས་ལ་ས་བང་བ་།  ༑ན་བཟང་གས་་ལ་པ་། །ན་བ་་མ་ན་་། །ས་གངས་པ་

ར། ་མ་་ན་་བཟང་་དང་། ན་བ་དང་། ་ན་ད་པ་དང་། བ་བདག་འར་�་མན་་། ་་དངས་་



འདས་་བད་པ་ས་ཐམས་ཅད་་དངས་་ལ་ལ་ལ་་ིམར་སི་བ་པ་ལ་་འལ་་ང་་ས་ཅན་་

གནས་ང་ས་ཅན་་དག་་ས་ད་ན་དམ་པ་་ས་ལ་མ་ག་ང་ས་པ་ད་པ་ལ་ིས་ན་བ་་
བགས་ལ། ་་འག་ན་དང་འག་ན་ལས་འདས་པ་ས་གང་ ་ཡང་ང་བ་ཐམས་ཅད་་ནང་ནས་གས་པ་ང་

འམ་ང་ན་ད་པ། འག་ན་གམ་ན་ན་་་་། ། 

་དམ་། ན་མན་ན་ས། ཁམས་ག་དག་པ་ང་བན་ལ། །་བ་དང་་་ཆགས་། །ས་གངས་པ་
ར། །ཁམས་ག་དག་པ་ཐིག་་ང་བན་་ག་ས་་ཐིག་་ལམ་བམས་པས་་དག་ང་་འཛག་བ ་

བག་ཆགས་གས་གས་ང་་འལ་པ་བད་པ་ས་པ་མས་བམ་ང་དག་པར་ས་་རང་བན་མ་བས་པ་
ན་དམ་པ་་ས་་ཐིག་་ག་མན་་ར་པ་ན། ་མ་འར་གཞན་ང་་་ས་དལ་འར་་ི་གས་

རབ་འམས་མཐའ་ད་པ་རང་ཤར་་ང་བ། མ་ང་དང་། ་བད་པའམ་ར་མས་དང་། ན་འང་དང་། ང་མཐའ་
དང་། ན་ད་བ་པ་དང་། ་་ཀ་་གས་ག་་བམ་ན་འདས་དང་། བ་མག་འར་་མ་པ་དང་། འགས་

ད་་་ཀ་དང་། དཔལ་ས་་འར་་ལ་གས་པ། ། 

མཁའ་འོ་།  ན་མན་ན་ས། ་་ད་མར་ངས་པ་གགས། །ས་གམ་ལ་པ་གས་་མག །ས་

གངས་པ་ར། ་ཡང་ག་ས་་ཨ་ཝ་་་ལམ་་ས་པས་འས་་དག་པ་ས་རབ་དལ་འར་་ིའར་ར་
བན་པ་། ་ད་ང་་གམ་ནང་་གས་ན་མ་་་ཕག་� ་་་དང་། ང་ག་་འདབ་ནང་མ་བ་ང་�་

ལ་འར་མ་བ་་་དང་། ་དག་ལས་ས་པ་་མཚམས་་གག་གས་ས་་གནས་ར་བར་གནས་པ་ ་
་ད་མ་ལ་གས་པ་ར་བ་གནས་གམ་ི་དཔའ་་རབ་་མ་ལ་གས་པ་ར་བ་་་དང་། ་ལ་གས་པ་་

རང་རང་དག་པ་་་་མཚམས་མ་བད་དང་། ད་པ་བདག་་མ་�་གས་་དབང་ག་མ་་མ་་དང་་་ཉ་
་མ་་བན་ལ་གས་པ་ད་པ་་ད་་གས་ཐམས་ཅད་། ། 

མར་ན། ལ་འ་དག་་་་གང་། །་་གགས་ས་ཡང་དག་གནས། །ས་པ་ར། ག་འས་དར་ད་པ་

གནས་གས་མན་མ་ཤར་བ་ལ་ིས། ས་གམ་་ད་པ་ལ་ཅན་་གང་གས་་འར་ར ་ལ་བ་
ལ་འར་མ་དལ་འར་་ཤར་བ་མས་། །  



གས་པ་བས་ལ་་མས་ལ་བས་་འོ་ལ་ལ། ་མ་ལ་བས་་འོ་ལ་། བན་ག�་མ་འལ་་

ཟད་པས། །ན་བས་ཡ་མཚན་འད་པར་མཛད། །ས་གངས་པ་ར། བ་བལ་ས་ས་ན་�་ངང་ནས་ང་
ཚད་དཔལ་ན་་མ་་་་དང་། གས་ཚད་དཔལ་ན་་མ་གང་་་དང་། ན་ཚད་དཔལ་ན་གས་་ན་

པར་དས་་ལམ་་ད་་ས་ང་ས་པ་ལམ་ད་་ལ་་ན་ང་ས་ལ་་ངང་་གནས་པ་་བས་འར་་
མ་ལ་བས་་འོ་བ་ལ་། ་ད་གལ་་ང་་དཀའ་བར་འག་པས་འག་ན་ང་མ་གང་ལས་བས་་

ང་ཟད་་ན།  

འར་འདས་ན་་ིག་་བགས་པ་དཔལ་ན་་མ་་ད་ད་པ་ལ་བན་ནས་འར་འདས་་ས་མ་པ་་
གས་ང་། འ་རབན་པ་ད་དང་། ག་བ་བད་་དས་་་ད་པ་ཐམས་ཅད་་མ་པར་འལ་ང་། ས་

ནམ་མཁའ་་ད་་་ཟད་པ་ལ་ི་ན་་ཆད་པར་འང་བ་དང་། འར་འདས་་་ད་ལས་གམ་ཐམས་ཅད་་
དང་འས་་འལ་བ་་བ་ང་རང་་མཚན་ད་་ར་བར་ན་སི་བབས་་ཡ་མཚན་འད་པར་མཛད་པ་ན་

། ། 

དས་བ་་དང་ད་པར་་ར་པ་མག་་དས་བ་་་མ་ན་སི་ད་པ་་ན་ན་པས་་་ག་པ་ན་ང་

མ་ན་པ་གསང་ན་ི་གནད་་་མ་ས་ས་་ན་་བར་ར་པ་ན་ལ། ་ར་ན་བས་་་བ་་མ་ས་
པ་གནད་ལ་ས་པ་ད་པར་་དས་། ན་མན་ན་ས། ན་བས་་བ་་མ་དང་། ས་དང་། ང་ཚད་་ལ་

གས་ཚད་གང་། །ན ་ཚད་གས་་རང་ག་པ། །བ་བལ་ས་ས་ན་་འས། །་བད་་མ་ཐམས་ཅད་
བན། །ས་གངས་། ། 

མར་ན་་མ་དང་རང ་མས་དར་ད་་ས་ང་རང་་ས་ངག་ད་གམ་་མ་་གང ་གས་་ངང་་ར་

ང་འོ་བ་་བས་་འོ་བ། །  



་དམ་ལ་བས་་འོ་ལ་། ལ་བ་དལ་འར་ན་ཤར་ནས། །ས་པ་ར། རགས་པ་ས་ངག་ད་གམ་

་ི་བ་་ང་ཐིག་་གམ་ལས། ག་་ཐིག་་ད་གནས་བར་སད་་གད་ག་་གནས་བས་དང་བན་་
བན་ང་འས་་་བ་བ་པར་འག་པ། ། 

མཁའ་འོ་ལ་བས་་འོ་ལ་། མཁའ་འོ་མ་་བ་མ། །ས་པ་ར། ས་་ས་བད་པ་ག་མ་་་

བ་ག་ད་དང་བ་གས་གནས་བས་་གནད་དང་འལ་འར་ིས་གནད་་བན་པར་བན་ང་མཐར་ན་་་བ་
ན་དམ་་ས་་་ད་མར་དག་པར་བ་བ། ། 

མར་ན་བས་གནས་་གམ་ལ་བས་་འོ་བ་ལ་་ ན་མན་ན་ས། ས་མས་ན་་ིརང་བན་

། །རང་་མས་དང་གས་ན་པར། །བགས་ང་དམན་པས་མ་ད་པར། །་མ་དན་མག་་དམ་དང་། །མཁའ་
འོ་མ་དང་ས་ང་། །འག་ན་པ་ས་གས་་འད། །་ོས་ན་་་དག་། །གག་དག་ཐ་དད་གར་་

འན། །བད་་བད་ད་་དག་མས། །་ར་་ལ་་བཞག་ར། །རང་་ག་པ་་ས་ལས། །བད་པ་དམ་
པ་གང་ན་མས། །ས་དང་། བས་་དམ་པ་ད་མས་ལ། །གས་་ད་པར་་བས་པ། །ས་གས་གངས་

པ་ར་། ། 

གམ་པ་བས་་འོ་བ་་། ན་མན་ན་ས། ་ར་ང་ནས་ད་མས་ལ། །་ད་་ས་བདག་བས་
ས། །ས་གས་གངས་པ་ར། དང་་བས་ལ་མས་ལ་འག་ས་་ན་ང་་ད་པ་དད་པ། དས་

ག་བས་་་ད་པ་་བས་ལ་དང་རང་གས་་ར་ད་པ་་་རང་ག་པ་་ནས་། ། 

བ་པ་བས་་འོ་བ་ཕན་ན་། ན་མན་ན་ས། ན་བས་ཡ་མཚན་འད་པར་མཛད། །ས་དང་། མག་

དང་མན་ང་དས་བ་ལ། །ས་དང་། ་ནང་གསང་བ་བར་ཆད་ལ། ས་དང་། བས་་དམ་པ་ད་མས་
ལ། །གས་་ད་པར་་བས་པ། །་་བས་ན་བད་བ་གལ། །མཉམ་ད་ག་པ་ངང་་འམས། །ས་

གས་གངས་པ་ར། བས་་དམ་པ་་མས་ལ་གས་་ད་པར་བས་པས། ཐ་མལ་་ང་བ་ས་ངག་ད་
གམ་བས་་དམ་པ་ངས་མ་་བན་ད་ས་དངས་གད་མ་དན་མག་གམ་་ིངང་་གས་་ད་



པར་ཐིམ་ང་ཡལ་བ་ལ་་ར་པ་་བས་་ང་བ་མཐར་ག་་འས་་། གནས་བས་བ་བ་པ་འཛག་

བ་ས་ཅན་་ར་་ི་མ་ནང་་བད་བ་དང་།  ་ད་ལས་་ལ་་འད་ཁམས་་བདག་་་་བད་
དང་། ལས་ན་་ིའ་འ་བ་དང་། ཟག་བཅས་ར་ན་་ིང་་ག་བལ་ི་རང་བན་དང་། ་་ན་ངས་པ་

ལས་དང་བཅས་པ་་རགས་པ་བད་བ་དང་། ང་མས་འཕགས་པ་མས་་ང་་མ་ག་བག་ཆག་་ས་དང་། 
ཟག་ད་་ལས་དང་། ད་་རང་བན་ི་ས་དང་། བསམ་སི་་བ་པ་འ་འ་་་བ་བད་བ་ང་བར་

དཀའ་བ་མ་ས་པ་བམ་ང་ག་མ་ད་པར་ས་པ་དང་། རང་ད་་་དག་བམ་པ་ཙམ་་མ་ཟད་གལ་་གཞན་
ད་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་་ད་་བད་བ་་རགས་་དག་ང་ཐབས་་གས་པ་་ནས་འམས་པར་མཛད་

པ། ། 

གཞན་ཡང་གནས་བས་རང་ད་ན་བས་ཅན་་ར་པ་དང་། རང་ཡང་་ནང་གསང་བ་བར་ཆད་ལས་བལ་བ་དང་། 
གཞན་ཡང་་ནང་གསང་བ་བར་ཆད་ལས་ལ་བར་ས་པ། ། 

གམ་པ་གསང་བ་བས་འོ་། ་བན་ན་་་མག་ས། ་དང་ང་དང་ཐིག་་། །་གམ་གསང་བ་

བས་འོ་ན། །་ངས་ང་ང་ལ་བས་པས་འངས། །ད་ང་ང་ལ་བས་པར་འཚལ། །ས་པ་ན་ལ། དང་

་བས་ལ་་ང་ཐིག་་གམ་ས་བང་བ། ་ལ་བས་་འོ་བ་ལ།  ་འས་་དང་གམ་ལས། དང་་
ལ་་། ན་མན་ན་ས།  ་་ད་མ། ས་གས་གངས་པ་ར། ས་་ས་བད་པ་ག་་་མས་

ན་ལ། ་ཡང་་་ས་ལ་་་བ་ག་ད་དང་བ་གས་མཐའ་ཡས་པ་གངས་ང་། ག་ར་ར་པ་་ན་་་
བ་ན་དམ་་ས་་་ད་མ་་ད་གསལ་བ་གགས་ང་་ད་ཆ་ད་ན་འོ�་ལ་སི་བན་ག་ཐམས་

ཅད་་ག་ན་ནམ་གནས་་ར་པ་ཆ་ནས་ར་བཞག་ང་་ག་་རགས་་་ཐམས་ཅད་་མ་པ་དང་མངས་
པ་གགས་ས་་དག་ལ་ན་བ་ད་་ལ་་གད་མ་ནས་བགས་པ་ན་ལ། ་ར་ད་མས་་ཐམས་ཅད་

ལ་བ་པར་བད་པ་གནད་ཀའང་འ། ། 

་ལ་བ་ད་་བ་མ་ས་ད་གསལ་བ་་ས་་ཡང་རགས་པ་་ཐམས་ཅད་་ག་ན་དང་འང་ངས་་
ར་པ་ཆ་ནས་ངས་མ་་ས་བཞག་ །་ལས་ང་ཟད་རགས་པ་ ་ད་མ་ནང་་འར་་ག་་་བར་ད་་



ད་པ་་་ལ་སི་གནས་པ་་བ་ད་མ་དང་། ་ལས་རགས་པ་་ད་མ་དང་་ང་གས་དང་་མན་ང་

་གག་ར་གསང་བ་་འར་་བའམ་ག་དང་། ་ལས་ང་་ག་་ར་བ་ལ་གས་པ་དང་། ་དག་་་
ལས་ང་ས་པ་་རགས་པ་བན་་ས་ང་ལ་གས་པར་འར་། ། 

གས་པ་ང་། ན་མན་ན ་ས། འང་་ཟད་པ་ས་གས་གངས་པ་ར། ཐ་མལ་པ་ངག་་ས་་ང་

བ་ཐམས་ཅད་་ག་ན་་བར་ར་པ་་ང་ན་ལ། ང་་ཡང་བ་་ད་ན། ་རགས་་ད་བ་་མར་ད་ང་། 
ས་ད་་ང་ངམ་ན་དམ་པ་ང་། ་བན་གགས་པ་ང་་ན་དམ་ས་་དངས་་ད་ན་བ་་ན་

འོ་ས་་ན་ལ་འག་པ་་མཚན་སི་ང་་འག་ང་། ན་བ་ས་པ་མ་པ་ཅན་་ིང་ག་་་བད་
པ་ཐམས་ཅད་དང་ལ་བ་ཡང་ན་དམ་རང་ད་་་ད་མ་པ་ཐམས་ཅད་པར་ག་་འཆར་བ་། དངས་པ་ང་བན་

ལས། འ་ར་་མན་་བ་ལས། །ག་་གསལ་བར་བད་པ་ན། །ས་དང་། ང་ས་་བ་ང་བ་མས། །ས་
བཤད་པ་ར་ན་་་བ་ང་མཐར་ག་པ་་་ན་ལ། གར་དང་གཡའ་བན་་དངས་་ལ་བན་པ་་ར་་ི་

མ་ན་བ་བ་གསལ་་ག་པ་ལ་་གནས་པ་་ནས་དངས་དང་མ་པ་འ་ང་བར་ཤར་བ། རང་བན་དངས་

དས་གནས་པ་་ལ་བ་པ་ད་གསལ་ག་ད་པ་་ན་ག་མ་པར་ས་པའམ་་བ་མ་ས་དང་ན་པ་
མ་ས་་གངས་པ་་ན་ལ། ་ད་ལ་ངས་མ་་དང་། ་གགས་པ་ཐིག་་དང་། ན་་་བ་ང་གས་

་ཡང་བཤད ་ང་། ན་དམ་པ་ང་ས་པ་ཡང་བས་འགར་འ་ལ་་དས་པ་ད་། ། 

་ད་་རགས་པ་ང་མཐའ་དག་འང་བ་ས་པ་ཅན་་གནས་པ་་ནས་ང་་བཞག་ །་ལས་ང་བ་བན་
པར་ར་པ་ང་་བ་མས་བད་ང་། ་ལས་ང་ས་་ནང་་ག་ང་འར་བ་ང ་། རང་བན་འང་བ་་

ང་དང་། མ་འར་་བ་ང་་དང་ཡན་ལག་་ང་་་བ་དང་། ་ལས་ད་བ་མ་ག་བ་་བད་་འམ་
བན་པར་ར་པ་ང་བ་་བད་ལ་གས་པ། ། 

གམ་པ་ཐིག་་། ན་མན་ན་ས། ཁམས་ག་དག་པ་ས་གས་གངས་པ་ར། ད་་ག་བ་ཐམས་ཅད་

་བན་ཐིག་་ན་། །་ཡང་ན་དམ་་ས་་ཐིག་་ས་་བ་ས་ད་་འར་བ་ཐིག་་བན་ག་ན་་ི
ག་་བགས་པ་་ད་ལ་ས་ཅན་་�་ད་བས་ང་ན་་་་དང ་། ཐིག་་ང་པ་འར་ད་ག་ལ་གས་པ་



་ད་པ་བས་བཞག་ང་། ་མདངས་ད་བ་གགས་་ལ་་་རགས་་ཐིག་་གཞན་མས་ང་བ་། ་

བ་ཐིག་་ཐམས་ཅད་་བདག་ར་ར་པ་ད་མ་ནང་་དཀར་དམར་ཨ་་་ཐིག་་དད་དང་ཐིག་ར་འད་པ་
གས་དང་། ་ལས་ས་པ་དལ་བར་་ཁམས་་ཐིག་་་བ་བདག་ད་ཅན་་དང་། མན་པར་་ཐིག་་་མ་

གང་དང་། ང་གར་ང ་་ཐིག་་་ཅན་གས་དང་། ་བར་ས་ཐིག་་ས་་་ས་་ཐིག་་། ་མས་
ལའང་གནས་བས་་་གགས་པ་ཐིག་་ས་འགས་ང་མ་པ་ར་སད་་གད་ག་བ་པ་གནས་བས་

་འལ་པ་མས་བད་ ང་། ལམ་ས་་དགའ་བ་འཆར་བ་་ད། ན་བ་་ཐིག་་བ་་ན་དམ་ས་ད་
་ཐིག་ར་དག་པ་ན་་བ་བ་པར་འག་ །བ་་་ལ་བ་ད་་ལ་་གག་ར་་ནམ་མཁ་ཁམས་་ཐིག་

་དང་། གསང་བར་་ས་་ཁམས་་ཐིག་་་ག་་འག་ང་། ་མ་འ་ད་ང་་་བ་ཐིག་་ཨ་་ངམ་ནང་

་་ར་གས་པ་དད་ཐིག་གས་་དང་གནད་གག་་བད་ང་། ས་་་ང་བ་་བ་་དང་། ་ས་བ་
ད་་འག་པ་བས་ང་ད་ལ།  

་ར་ཁམས་ག་་ཐིག་་ལས་ས་པ་་བར་མ་ཐིག་་ངས་མ་བ་གས་དང་། གས་མ་་ན་ལ་གས་པ་

བད་པ་ཁམས་་་་བ་དང་། ་་འང་ལ་ན་ང་བས་ས་་བའམ། ཡང་ན་བདག་�་གནས་བས། 
ངས་ད་པ་གནས་བས། ཐིམ་པ་གནས་བས་་གནས་བས་གམ་ིས་ད་བས་བན་་་གས་དང་། ་་

འང་་གནས་་ར་འབབ་ལ་ང་ག་་་བང་བས་ཁམས་བན་་ས་ང་་བར་་རགས་པ་ཁམས་མས་
ད་པར་ད་། ། 

གས་པ་བས་ལ་་མས་ལ་བས་་འོ་བ་ལ་། བ་ན་་མ་དམ་པ་མན་ངག་ལ་བན་་་་ས་ལ་

ང་མས་་ན་འལ་གནད་་བན་པ། །་ཡང་ན་མན་ན ་ས། ་་ན་་ང་ས་བངས། །ང་་ག་
པ་མལ་་སད། །ངས་མ་ད་མ་ས་བངས་པས། །ས་གངས་། ། 

གམ་པ་འས་་ལ། དང་་་ལ་བས་་འོ་བ་འས་་། ་་དག་ང་ད་མ་ལས་ར་གས་ང་ས་ཁ་

བདག་ས་པ་་ད་་འར་བ་ད་པར་ད་ང་། གང་་་གས་པ་མ་པ་ལ་འར་ལ་གནད་་བན་པས་་་
དག་་་ང་མས་རགས་པ་ད་མར་གས་ང་ཐིམ་་་ས་་ང་་ར་པ་ན་་མས་ང་ད་མ་དང་ད་



ལས་གག་པར་འར་ལ། མཐར་སི་གས་མ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཟད་་ངས་མ་ས་་ར་པ་ན་་ཐམས་ཅད་

ང་་བ་ད་མ་་ར་ངས་པར་འར་ང་། ན་་་བ་ན་དམ་པ་ད་མར་ཐིམ་ང་་གག་་འས་པ་་་
མན་པར་གས་པ་སངས་ས་པ་ས་། ། 

གས་པ་ང་ལ་བས་་འོ་བ་འས་་། ང་་མ་་མ་་མ་་མ་ལ་བ་ད་་ར་་ི་མ་ལ་་ད་པ་

ལས། ང་ལ་གནད་་བན་པ་ཐབས་མཁས་་ལམ་བམས་པས། དང་་ང་རགས་པ་མས་་བ་ལ་ཐིམ་ང་། ་
ད་ང་་ས་་ང་་གནས་ར་པ་ལ་སི་མཐར་ ན་ག་མ་པར་ས་པ་ད་གསལ་ིས་བས་པ་ང་་

ཡང་དངས་་འགག་ང་ཐིམ་པར་འར་ལ་་་ན་ངས་པས་ནམ་མཁ་རང་མག་མན་་ར་པ་བན་ག་
གནས་གས་ན་དམ་པ་ང་། ག་ན་་་་བ་ད་པ་་ད་མན་་འར་། ། 

གམ་པ་ཐིག་་ལ་བས་་འོ་བ་འས་་། གག་མ་ད་གསལ་ལ་ན་ག་བག་ཆགས་ས་བབས་པ་

་བ་མ་ག་པར་གས་པ་ལས་ང་ད་བ་གམ་་བག་ཆགས་ཡང་་ཡང་་ང་བ་་ལ་ན་ང་བས་སམ་་
ལ་ང་་ཐིག་་འཛག་པ་དང་ན་གག་ང་འ་ད་འར་བ་་བ་ན་པས་ས་་འར་་ལས་འཛག་བའམ་

འར་བ་འར་བ་་བར་བཤད་པ་ན་ལ། ་ད་ལ་མ་ལམ་ིས་འར་འཛག་་འ་བ་བམ་འ་ད་་

བངས་པ་ལས་གག་མ་་་གམ་མན་་ར་་འར་བ་ག་པ་ན་། ། 

གཞན་ཡང་་ར་ང་་བཤད་པ་ཁམས་ག་་ཐིག་་་མས་་རགས་་ཐིག་་གཞན་མས་་་བ་ན་ང་། 

ག་ས་་ད་་ས་་ང་བ་ཐམས་ཅད་བད་པ་ག་ན་ལ། ལམ་བམ་པས་་དག་་ང ་་འཛག་བ་

བག་ཆགས་གས་གས་ང་་འལ་པ་བད་པ་ས་པ་མས་བམ་ང་དག་པར་ས་་རང་བན་མ་བས་པ་
ན་དམ་པ་་ས་་ཐིག་་ག་མན་་ར་པ། ། 

མར་ན་་ནང་གསང་བ་བས་་འོ་བ་ལ་་ད་ན་པས་གངས་ང་འཕགས་པ་ལ་་ིཔཎ་བ་མས་

ས་ཉམས་་ང་བ་་གང་་ག་་མ་ག་ན་ན་འོ�་ངག་ན་་་ོང་འན་ི་ནང་་ངས་ད་པ་



འལ་པ་ས་ས་ན་་ལས་་བན་ན་ཏན་ད་ས་མར་བས་པ་ལ་སི་་བ་བར་བལ་ད་པས་ར་

ཡང་གཟིགས་པར་།།  །། 

་ར་རང་་བསམ་ད་་ནང་གསང་བ་བས་འོ�་ར་ན་མན་པད་དཀར་ི་ག་ཆ་གར་བང་ང་འག་ན་ང་མ་གཞན་ི་
་ཆ་ལས་བས་་དན་་༢༠༡༩་དན་་༩་པ་དན་ས་༡༤་ལ་ན་མན་ན་་་་ཕམ་པ�་དཀར་་མག་་འདས་མད་་

ན་ར་ལེ་བར་ད་གས་འལ།  

་ར་ས་པ་མ་དཀར་ད་བ་མས། །བ་གགས་ན་པ་བན་པ་མག་་འ། །ན་པ་འག་་ག་

པ་ན་འགས་ང་། །བཤད་བ་ཆར་སི་ལེ་བར་མ་ས་ང་། །་དང་་བར་མན་་ད་ད་། །གང་་

གསང་བ་མ་པར་འད་ས་པ། །་སོ་ན་་ད་་བདག་ར་། །གམ་ད་་ད་དབང་ག་བ་པར་
ག །ས་པའང་་ད་ང་་མ་ཤར་སི་ས་པ། །   

 

་མ་ར་གདན་བ་ས་ཐང་ནང་པ་གག་ལག་བ་་བ་འལ་་ཚན་ནས་བམ་ལེ་ས་པ་ན། 


