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མ་མ་འད་ད་བས་གས་་ད་ལ། ཕ་མ་འད་ལ་བམ་་བད་་་གམ་། །མ་མ་འད་ལ་བམ་་་

་་བད་། །ང་ག་། མ་ཚང་བ་ཁ་ང་བ་འལ་པ་ན་ལ། བམ་་་བ་དང་བ། །ང་ན་གས་།
བབ་པ་གནས་་་མས་ས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་་ནས་་ར་ཐར་པ་མ་གས་་་ན་་ར་ར་པ་
འལ་པ་ན་ལ། བམ་་་་བ་་ད། །གང་དམ་པའམ་་མ་་འར་ི་ད་པར་། ད་ད་་ར་ས་པ་
ང་དང་ང་དང་་མ་ལ་འག་པ་ལས་འ་་མ་ན་། ན་དད་ལ་ད་་་གས་ད་པ་བན་་འར་ཡང་ང་
དང་་གམ་་གང་་མ་ན་ལ། ་མས་་ན་གས་དཀའ་ང་ཟབ་པ་མས་འས་ན་ང་གཏན་ལ་འབས་
པས་ན་ན་་གས་པ་འལ་པ་འལ་བ་གང་་མ་་བམ་་་བ་་གམ་། །མར་ན་ན་པ་འལ་བ་ལ་
གང་ཚད་འམ་་བཤད་པ་ལས། ང་སང་ད་་ད་པ་མས་བམས་པས་་ཀ་ད་་ད་ང་བན་བ་་འམ་
ག་གག་་་ཀ་མ་བས་མ་ངས་པ། །ད་ང་་་ཐར་ལ་་ཀ་བན་བ་བམ་་གས། ད་ང་མ་་
ཐར་ལ་་ཀ་བད་བ་བམ་་གས། ཐམས་ཅད་བམས་པས་འམ་ག་གག་དང་ང་ས་བ།།
གཞན་ཡང་འ་ར་ས་དས་། ང་མ་འད་། ད་ང་་མས་ས་བ་དང་་བ་་གམ་་མས་ལ་
བབ་པ་འཆའ་བ་་ང་ག། བབ་པ་བཅས་པ་ཕན་ན། བབ་པ་བཅས་པ། ང་བ་མ་གཞག །ང་བ་ད་པ།
བབ་པར་་བ་། ན་ག་ག་་་ནས་འཆད་ང་ད་པ་་ད་་ས་བན་་ཡང་ས་པར་བཤད་།།
ང་ག་་མ་། རབ་ང་ག་ང་ག་དང་། །དགག་ད་དར་དང་་གས་ག། །ན་དང་ས་དང་་
བང་དང༌། །་ཤི་དང་ལས་་ག། །དམར་ར་ཅན་དང་གང་ཟག་དང༌། །་དང་ག་ང་བཞག་པ་དང༌། །གནས་མལ་
དང་་ད་པ་དང༌། །ད་འན་དན་མས་བས་པ་ན། །ས་ག་བ་བན་འང་ལ། འ་མས་ལ་ག་ས་་
བ་ན་། ག་ད་ད་བ་ས་་བ་ན་་ལ་འག་པར་བཤད་ང་འར་་དང་་ན་ད་པས་ན་ག་ས་་
་བད་་་ན་པས་ད་ད་ལའང་གར་བཏགས་།།
ན་གས་་་བད་། ་བད་་ན་ཚན་མན་པ་གས་གག་་ན་པ་ས་པ་ད་། ན་ལ་་མས་
ན་པ་ལ་་ར་་མ་། ་མ་་ལ་མ་ི་གས་་བཅད་པ་བ་བ་ད་པ་ལས། ་གས་པ་ལ། ་མ་ི་
ག་ཐ་མ་་བ་ས་པ་ལས་གས་བཅད་གས་་ས་ནས་མ་བ་གག་ །གཞན་་་དག་་མ་ལས་ཆད་པ་
དང་ན་ི་འར་འ་ལ་ས་པ་མས་ན་མན་ས་བསགས་ནས་བར་བས་འར་ང་ངན་པ་ག་ང་བར་ག་།
གང་དམ་པ་ལའང་ཁ་ག་་བ་ག་་ད་། ་བ་འལ་ད་གག་ལས་འས། །མ་ཎ་་ཀ་གཏམ་ི་ག། །
མ་་་་ལ་ང༌། །་བ་ང་་་ཡང་བན། །ལ་་ང་པ་ང་ག་དང༌། །་ཚན་དང་་བ་ག་ཚན། །

མ་་ཡང་དག་ན་ང་མས། །གང་་དམ་པར་བཤད་ས་། །ས་ར་བ་ལ་་ན་ིས་དགག་པ་མང་་མཛད་ནས་
ད་རང་ན་། འ་་ང་ལ་་མ་ད་ང་ད་་ད་ཚད་་འ་ལ་་མ་་ད་ན། ་བ་འལ་ད་གག་ལས་འས།
།་པ་དང་་བ་ག་པ། །ང་ག་དང་་ང་པ་དང༌། །གཏམ་ག་མ་ཎ་་ཀ་དང༌། །མ་་་དང་ས་གས་། །་་
མ་་ས་པ། །ས་འན་པར་མཛད་དས་པར་བད་།།
གས་པ་ཞར་ལ་ང་གཞན་ི་ད་བ་བན་པ་།
ང་མ་འད་ནས་མ ་་ཚན་བར་གངས་པ་དང༌། ་གས་་ག་ལས་ང་བ་་དག་བགས་་ས་
པས་མ ་ང་་བ་། ང་ང་་དང༌། ང་བར་མ་དང༌། ཡང་དག་པར་ན་པ་ང་དང༌། གག་ལས་འས་པ་
ང་་བ་་་དག་་ནང་ནས་་གས་པ་ང་སང་་ས་་ཉམས་པར་ང་༌། །འལ་བ་་ད་་གས་་བན་
པ་མ་ལ། ད་ང་ལ་རབ་་གས་པ་མ་དང༌། ལ་མས་ཡང་དག་པར་ན་པ་མ་དང༌། ག་མ་དང༌།
ག་ས་་མ་དང༌། གནས་འག་་མ་དང༌། འཁར་ལ་ི་མ་དང༌། ང་ན་ད་བན་པ་མ་ལ་གས་པ་
མས་ན་ལ། གས་གགས་ན་ང་་མ་་ས་རབས་དང་ང་བན་ི་་ལ་གས་པ་ས་མང་༌།།
གས་པ་བན་བས་།
མཚན་ད་པ་སངས་ས་་ང་བན་པ་འཕགས་པ་ར་ས་ལ་གས་ས་་བ་་ག་་བཤད་པ་ལས་
འལ་བ་་བཤད་མཛད་པ་ན་ལ། ག་པར་ལ་འར་ི་དབང་ག་ན་ཏན་ད་ས། འལ་བ་ན་ལས་བས་པ་
ས་་མ་ར་རབ་་གསལ་བ་བན་བས་ན་་འ་ད་མཛད་ང༌། འ་ལ་རང་འལ་ང་ག་བ་བ་པ་།
གས་བཅད་ང་ག་བ་བ་། །འ་་ཚད་་ས་་། །དཔལ་ན་ལ་ན་ཐམས་ཅད་ས། །ལ་ད་ད་ས་
འ་ས་། །ས་འང་ལ། བ་དན་ས་བས་ས་མཛད་པ་ས་འལ་་ཀ་་་ག་ང༌། བམ་་བན་་
པར་ས་པ་གས་་ག་ན་་འལ་པ་དང་ལ་ང༌། བ་དན་ས་ད་ས་མཛད་ར་བ་འལ་པ་དང་འལ་
ང་གས་་ད་མ་ས་འལ་བ་འན་པ་ན་་དག་གང་༌། །གཞན་ཡང་འཛམ་་ང་་་འཕགས་ས་ས་
པ་འལ་བ་བན་བས་ང་བངས་ལས་འདས་ང་འར་བད་ས་མ་ལང་༌།།
གམ་པ་བན་བས་ད་ལ་འག་པར་འད་པ་ལ་བ། མཚན་ན་གས་ད་མཚན་ནས་བད། །གང་ཚད་
གས་ད་བམ་ངས་བད། །མཐར་ན་ད་་ག་འཚལ་ས། །བས་ན་གས་ད་གང་ན་བཤད། །དང་་།

་བ། ་གར་ད་། ་ན་ཡ་་། ད་ད་། འལ་བ་མ།
བན་བས་འ་མཚན། ་གར་ན་ད་གས་བ་ད་པ་ནང་ནས། གས་ར་ི་ད་། ་ན་ཡ་་་དང༌། ་
ད་ད་་བར་ན། འལ་བ་མ་ས་་། འལ་བ་། མ་འད་དང༌། ག་དང༌། ན་གས་དང༌། གང་་མ་
། ་མས་ས་བ་མ་མས་དས་་ཐམས་ཅད་་མག་་ངན་ལས་འདས་པར་ད་པར་ད་པ་ར་རམ། ད་ལ་
ན་་ཆགས་པ་་མ་དང་མ་ན་ི་་མས་ན་ཆགས་པ་ས་པ་ཐམས་ཅད་མ་པར་འལ་བར་ད་པ་ར་འལ་
བ་ན་ལ། ་ན་མ་ཙམ་་བས་་བན་པས་མ་ས་།།
་ཡང་ཚད་་ང་འམ་ག་་ན་ག་བ་བན་དང་མ་འད་གས་་ས་་ལ་ནས་ན་ལ། ་ཡང་བ་ན་
མ་བ་པ་བ་ད། བ་པ་་ཉམས་པར་བང་ལ། ཉམས་ན་ར་བས་དང་གམ་བད་་ན་ན་ལ། ད་ད་་
ཽ་ཀ་ས་ང་བན་བ།།
གས་པ་གང་ཚད་གས་ད་བམ་ངས་བད་པ་།
་བ། བམ་་དང་།
བན་བས་འ་ལ་་་ཀ་མ་བ་ལ་བམ་་ར་ས་པ་བམ་་ད་ད་པ་དང་་འ་ནས་འཆད་པ།།
གམ་པ་མཐར་ན་ད་་ག་འཚལ་ས་པ་།
་བ། ཐམས་ཅད་མན་པ་ལ་ག་འཚལ་།།
་་བ་དང་་ད་པ་ཐམས་ཅད་མན་པ་སངས་ས་བམ་ན་འདས་ལ་ག་འཚལ་།།
བ་པ་བས་ན་གས་ད་གང་ན་བཤད་པ་ལ་གས། གཞན་འག་ད་་དས་འལ་བན། །བད་་ས་
འང་ལ་མས་བན། །དང་་།
་བ། ས་པར་འང་བ་ལ་མས་་དབང་་ས་།

ས་པ་་། སཾ་་ཏ་ལས། ་་ས་པ་གན་་ཟ་བ་དང་ག་པ་གས་ལ་འག་པ་ལས་འར་་མ་ལ་བང་
དས་་ང་འདས་བ་ནས་ར་་ག་པ་ན་། ི་ཀ་ལས། ར་་ག་པ་བ་པར་་བ་ང་་ག་མ་ད་པ་་
ངན་ལས་འདས་པ་བ་པ་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་འང་བས་་ལ་པས་བཏགས་པ་ག་པ་་་་ན་། །འང་
བ་་་ན་མང་་ལ་འག་། ང་ས་འོ་བ་དང༌། བན་པ་དང༌། གནས་དང༌། ལམ་དང༌། བ་པར་་བ་མས་ལ་
མ་བན་འག་། དར་ན་ང་ཐང་ས་འང་ས་དང༌། ང་་ས་འང་ས་དང༌། ོང་་འང་ས་དང༌། ལམ་་
་ནས་འང་ས་དང༌། འར་འང་་ས་པ་་་མས་ལས་འར་ཐ་མ་ན་བང་། ི་ཀ་ལས། བ་པར་་བ་ལ་
ཡང་འང་བ་ས་་བ་། འང་བ་་བ་པར་་བ་ས་ར་བ་ར་། །་དག་ལས་འར་་འང་བ་་བ་པར་
་བ་་ནར་བང་། ས་པར་ས་་བ་་ས་པ་ར་་ས་། །་ལ་གང་འང་ན་ལ་མས་ང་་་འང་༌།
།གང་ནས་འང་ན་ཁམས་གམ་འར་བ་ནས་། །གང་ས་འང་ན་ལ་མས་ས་། །གང་་འང་ན་་ངན་ལས་
འདས་པར་། །ས་ན་འར་འང་བ་་གང་་འང་ས་ད་ག་་བ་ན་།།
ལ་མས་་་་་ལ་་ན་བར་ན་བལ་བ་ས་་། ཁ་ན་མ་་བ་གང་བ་ལས་བལ་བ་བ་པ་ར་
། །་་ག་པ་འལ་བ་་་ང་འདས་བ་ད་་་ན་། །དབང་་ས་་ས་པ་། ཨ་ཐ་ས་པ་་ལས་
ངས་ན་བ་ས་དང༌། ་ནས་དང༌། ་མ་ཐག་དང༌། དབང་་ས་པ་བ་ལ་འག་པ་ལས་འར་་མ་ལ་བསམས་ནས་
ར་བ་ན་། ི་ཀ་ལས། འར་ཨ་ཐ་ས་ས་པ་་དབང་་ས་པ་ན་་ནར་ར་་ས་། །་དབང་་ས་་
ན། ད་འན་ཐམས་ཅད་འས་པ་ན་ས་པ་ནས་་མ་དང་མན་ལ་་མ་དང་འགལ་བ་་ང་བར་་ས་པ་བར་ི་
བད་་དབང་་ས་ན་འ་ར་་ས་པ་ན་།།
གས་པ་བད་་ས་འང་ལ་མས་བན་པ་ལ་གས། གསལ་བད་འལ་བ་ས་་བན། །་གསལ་འལ་
བ་བས་་བན། །དང་་ལ་གས། བ་པ་གང་ཟག་་ར་བ། །་ལ་བབ་་་ར་བན། །དང་་ལ་གམ།
ག་དང་ན་གས་་བར་བད། །དང་་ལ་གས། གས་ད་གས་ལ་ན་ག་བཤད། །གས་བཅས་ད་ར་
གས་ལ་བཤད། །དང་་ལ་བ། གང་ལས་ད་ལ་ད་པར་བཤད། །གང་ས་ད་ན་ད་པར་བད། །་ར་ད་
པ་་ག་བན། །ངས་གས་འས་་་ན་། །དང་་།
་བ། ད་འན་ཐམས་ཅད་འས་པ་ན།

ད་འན་ས་པ་བར་ངས་པས་ག་། ་གས་་ས་བང་མ་གངས་པ་དབང་་ས་ནས་བད་པ་ན་
། །ཐམས་ཅད་འས་པ་ན་ས་པས་མ་འས་པ་་མན་པ་ད་པར་ན་པ་། གས་་་ས་བར་བ་མཚམས་
ནང་་ན་ད་ང་གང་ད་་ཐམས་ཅད་འ་བ་ན་། ི་ཀ་ལས། མཚམས་་ན་ད་ང་་ད་གནས་པ་་དག་ཐམས་
ཅད་ལས་་གནས་ར་གས་པ་ན་་ས་འང་ལ། ཐམས་ཅད་འས་ས་པ་འས་ས་མ་པ་གས་་འ་མ་པར་
བཅད་པ་ན་། འན་པ་ལ་ནས་དས་་མ་འས་པར་ལས་ད་པ་དང༌། དལ་འར་བ་བཅད་་རང་བན་ི་
མཚམས་ནང་ད་པ་ཁ་ག་མ་འས་པར་ལས་ད་པ་མས་བཅད་པ་ན་། ་་ན་འན་པ་འལ་བ་་ག་དང་
དལ་འར་བ་བཅད་པ་་ག་བཅས་མ་ཟིན་པ་ར། ི་ཀ་ལས་ང༌། ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་་བ་ག་་དལ་
འར་བ་གས་གག་་ད་འན་འས་པ་དགག་པ་ན་་ས་། །ད་འན་འ་དས་པ་་མཚན་་་ལ་
བན་ནས་ལ་ད་་ང་ལས་འཆགས་པ་ན་།།
གས་པ་གང་ས་ད་ན་ད་པར་བད་པ་།
་བ། ཆ་གས་འ་བན་ས། ན་མ་ལ་ག་འཚལ་་ཐལ་་ར་ག་ག་ར་འག་ང་གལ་བ་བཏབ་
པར་ར་པ་གམ་དང༌།
མ་པ་ན་ ་ཆ་གས་ཉན་ས་ད་ང་་ལ་འ་བན་་ས་ས་པ། ི་ཀ་ལས། རབ་་ང་བ་དང་བན་
པར་གས་པར་འད་པ་་ཆ་གས་འ་བན་་ས་་འང་བས་་ས་། །ཆ་གས་འ་ར་ས་པས་ལ་ད་་
ང་ད་ང་་མ་པ་་བ་ན་་ང་བ། །འལ་ང་ལས། ་བ་པ་ཆ་གས་འ་ལ་་ས་ས་འང་
ཡང་་འཐད་། ང་ག་ལས། སངས་ས་་ང་བད་་་ང་བད་ན་པར་གངས་ལ། ཉན་ས་ལ་་ར་་
ང་བར་མ་་ནས་གངས་པ་དང༌། ད་ན་ལས། སངས་ས་་་ག་་བ་་ཀས་ཁ་བར་བ་ས་ས་གལ་
ཡང་ཉན་ས་ལ་་་ང་བར་གངས་པས་། །འར་ན་ར་ག་་་ལ་ད་ང་་ཆ་གས་ལ་འབད་པས་ས་་
དས་པ་ཡང་ད་ལ། རང་ང་ས་གས་པ་་ན་འོ་ད་་ད་ས་འག་པ་གས་ད་ང་་ཆ་གས་ལ་
འབད་པས་བབ་པའང་ད་ང༌། ན་ག་འར་ཡང་་་་དབང་་ས་པ་ན་། །ད་ར་་འབད་ལ་ལ་ས་པར་
ས་ལ། གས་པ་་ས་ས་དང་ང་བད་ན་ིས་བབ་པ་ན་ག་ལ་ད་ང་ད་ར་ི་་ག་ལ་ད་པ།།
ས་པས་འག་པ་ད་་བབ་པ་ན་མ་ལ་་ར་ཡན་ལག་ས་ག་འཚལ་་ས་པ་དས་པ་་གས་
ལ་བ་ར་། །་ར་ག་ངས་གག་པ་ན་ག་ལ་ག་ཚན་གག་ལས་ད་ལ། ད་ར་ས་པ་བན་གས་

ད་པ་ན་ག་ཚན་བ་གས་ད་། སངས་ས་ལ་གག །ད་འན་ལ་གས། མཁན་ར་གལ་བ་ན་གམ། །ས་
ས་ན་ིས་བབས་པ་ན་བ། མ་ར་བ་པ་ན་། ང་བད་ན་ིས་བབས་པ་ན་ག །གསངས་་ན་པ་ན་
བན། ནང་་འག་པ་ན་བད། གལ་བ་འབས་པ་ན་སངས་ས་ལ་ད། ད་འན་ལ་བ། བར་ཆད་་བ་ར་
ལས་ད་པ་ལ་བ་གག །བཀའ་ན་ན་པ་ག་དང་བཅས་་བ་གས་། །ཐ་མ་འ་གས་པས་ར་བ་ན་ལ།
ང་་དར་གངས་ང་ན་ིས་བས་པ་ག་ཚན་གས་བ་དན་ིས་མར་གངས་ལ་གཞན་ད་ང་དས་
ནས་། །ད་ལམ་་ག་ག་ར་འག་ང་ཐལ་་ར་ས་ན་ན་འལ་ག་ང་། ཁ་ག་ག་ད་པ་ན་ཐལ་་
ར་བ་ལ་འཆད་ར་བ་་ལ་ས་པ་ར་། །འར་ཕ་་དང་་བང་བ་ལ་ང་པ་གཟར་་དས་། །ཐལ་་ར་
ལ། མ་འད་འལ་པར་ཐལ་་དག་དག་ར་་ས་པའམ། ཡང་ན་ཐལ་་ང་ང་བ་་། ག་འལ་ལས།
ཐལ་་བ་བ་ར་ར་་ས་། །ག་་ལ་ག་འལ་ལས། ན་ལ་་བཞག་པར་ས་་གས་ན་་ག་
ག་ར་ང་བར་འག་བག་་ས་། །གལ་བ་འབས་ལ་ད་ར་མཁན་་ལ་གཡར་་ས། ལས་བ་ས་བ་
ར་ནས་གལ་བ་བཏབ་པ་་་མ་ན་པར་ན་རང་ད་ས་བན་གས་་མ་པ་གནང་བར་་ས་གལ་བ་
བཏབ་པར་ར་པ་གམ་དང་ས་པ།།
གམ་པ་་ར་ད་པ་་ག་བན་པ་།
་བ། གལ་བ་དང་བ་ལས་ས།
གལ་བ་དང་བ་ལས་ས་ས་པ། ི་ཀ་ལས། འ་ད་བན་་ལས་གང་ལ་ལས་བད་པ་གམ་དང་གལ་བ་
དང་བ་ད་པ་་་གལ་བ་དང་བ་ལས་ན་། །བད་པ་ས་་བ་་ག་་བད་པ་ན་་ོས་ས་་བ་ཐ་
ག་་ས་འང་༌། །དས་པ་དས་་མ་པ་ད་ད་། །ན་ག་འ་ལ་་མན་ན་ཚང་མ་ཚང་དང་འགལ་ན་
ལ་མ་ལ་མས་་དས་པ་ན་།།
བ་པ་ངས་གས་འས་་་ན་།
་བ། ག་ཅར་རབ་་དང་བ་དང༌། བན་པར་གས་པ་་བར་བབས་པར་ར་པ་་་་ན་ི་་ག།།

་ག་འས་མ་ཅན་་ན་པར་གས་ང་ས་གག་ཅར་རབ་་ང་བ་བར་མ་ད་བ་དང་བན་པར་གས་པ་ད་
ང་་མ་པ་བས་ག་་་བར་བབ་པར་ར་པ་ས་། །འ་་བ་ས་པ་འ་ལ་ན་མན་མ་་བས་ཁད་
་བར་བབ་པར་ར་པ་ས་བད་ང་བ་ན། ་མ་ཁད་དམ་་མ་ཐག་པ་ན་ན་། །གག་ཅར་བ་པ་གས།
ི་ཀ་ལས། ད་འན་བན་པ་མས་གསན་་གལ། ང་འ་ས་བི་བ་འ་ད་འན་ལས་རབ་་དང་བ་དང་
བན་པར་གས་པ་ད་ང་་དས་ར་གལ་། ་ད་་ད་འན་ིས་ང་འ་ས་བི་བ་རབ་་དང་བ་
དང་བན་པར་གས་པར་མཛད་ན། ་དང་ན་པ་གང་དག་ང་འ་ས་བི་བ་རབ་་ང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་
མཛད་པར་བད་པ་་དག་་ཅང་མ་གང་ག །གང་དག་་བད་པ་་དག་ས་་གངས་ག །ད་འན་ིས་བད་
ང་གནང་ནས་ད་འན་ིས་ང་འ་ས་བི་བ་རབ་་ང༌། བན་པར་གས་པར་མཛད་ལགས་། འ་ར་ཅང་་
གང་བས་་་བན་་འན་་ས་འན་པ་ར་ས་འང་བ་ར་། །་་་ན་ི་་ག་ས་པ་ན་གས་
ལ་མང་་ད་པ་ལས། འ་་་གས་ཅན་་ན་ག་་ས་་ག་་ས་བང་མཛད་ནས་ན་ག་གཞན་ད་
པར་འཕངས་པ་ན་།།

གས་པ་གས་བཅས་གས་ལ་ལ་གམ།
མ་པ་མ་བ་བ་ད་ཐབས། །བ་པ་་ཉམས་བང་བ་ཐབས། །བར་ཆད་ངས་་ཡང་དག་བས། །དང་་ལ་
གས། ན་ང་གནས་པ་བན་ལ་བཤད། །བབ་གས་་ ་་ག་བན། །དང་་།
་བ། རབ་་འང་བ་དང་བན་པར་གས་པ་་ར་ད་ང་འགའ་ག་ལ་མཁན་་ད་་གནས་པ་ལ།།
ན་པ་སངས་ས་ནས་་ག་ན་པ་ན་ད་ར་ི་་གས་འཆར་ཀ་བན་པར་གས་པར་མཛད་པ་་ནས་ང་༌། །
ད་ར་ི་་ག་ང་ག་ཡང༌། ང་ག་ལས། ན་་་གས་རབ་་ང་ང་བན་པར་གས་པ་མས་ལ་མཁན་་ད་
པ་དང༌། བ་དན་ད་པས་ས་ས་གས་པར་མ་བས་ང༌། ་ན་་དང༌། ད་བག་་ད་ལམ་ིས་བད་
མས་ང་བར་ད་པ་ན། ་གས་ཅན་འ་བར་ར་པ་དང༌། ད་ང་ག་ན་བ་ལ་ནད་གག་ད་པ་ད་པར་་བ་ལ་
བན་ནས། ང་ཉན་ས་མས་གག་ས་གག་བ་བ་ར་དང༌། ནད་པ་མས་ལ་ནད་གག་་བ་ར་མཁན་་
དང་བ་དན་དག་ས་རབ་་ང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་་བར་གནང་་ས་གངས་པ་ལས་ས་། །་ན་
མཁན་བ་་་ན། ང་ག་ལས། བ་དན་་། མཁན་་་གས། ས་འང་བ་རབ་ང་དང་བན་གས་་
མཁན་་གས་དང་ར་བན་། རབ་ང་་་བ་ཐམས་ཅད་་ན་འོ་ན་པ་དང༌། རབ་ང་་མཁན་་བན་པ་
ཞར་ལ་བན་གས་་མཁན་་ཡང་བན་པར་མཛད་། རབ་་ང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་ས་ནས་སངས་ས་
་བཀའ་ངས་་གས་པར་་བ་་ར། ལ་ད་ང་འགའ་ག་ལ་ས་བན་པས། ི་ཀར་འགའ་ག་ས་པ་
ང་མ་བན་པ། །་ལ་འ་ད་ན་། གང་་ན་ལ་གནས་་རབ་་ང་བ་་་ན་ལ་གནས་། བན་པར་གས་
པར་ས་པ་མ་ན་ི་འད་པས་འག་པར་ག་པར་་། ས་འང་བས། མཁན་ས་རང་གང་ལ་ས་པ་ད་ང་ལ་
མཁན་ར་་བ་ན་། །ས་ན་མཁན་་ད་་གནས་པ་ལ། །ས་པ་ལ་གས་པ་ག་་ས་པ་། ི་ཀར།
མཁན་་ད་་གནས་པ་ལ་རབ་་ང་བ་དང་བན་པར་གས་པ་དག་ད་་་གནས་པ་ལ་ད་་ས་གས་འང་བ་
ལས་ས་།།
གས་པ་བབ་གས་་ ་་ག་བན་པ་ལ་གས། དང་ར་ད་ལ་་བར་བ། །་ས་བན་པར་གས་
ལ་བན། །དང་་ལ་གམ། ན་འོ་ར་བ་་ག་བད། །ངས་གས་དས་ག་་ག་བཤད། །ན་ང་་

མ་མ་གཞག་། །དང་་ལ་བ། ་ང་དག་པ་ས་བང་བན། །ད་བན་་ག་ས་་བད། །བར་ད་་མ་
མ་ངས་བལ། །བ་དན་ལ་གཏད་ངས་དག་། །དང་་།
་བ། དང་ ་མཁན་་ད་ས་བར་ཆད་ས་ནས་ངས་་དག་པ་ལ་བས་ད།།
བན་གས་་མཁན་་བས་་བ་ར་དང་ ་མཁན་་། རབ་ང་་མཁན་ར་་་ད་ས་མ་པ་་བ་
གས་་བར་ཆད་་ས་མས་ས་ནས། མ་པ་་་བ་དང༌། ས་ང་་གནས་པ་དང༌། བན་པ་ར་་ག་པ་
དང༌། ད་བ་ལ་ར་་ས་པས་ད་པར་་་འར་ང༌། གཞན་མ་དད་པས་ར་འབས་དང་འ་ད་་གར་་
འར་བ་ད་ངས་་དག་པ་ལ། ་ས་ད་རབ་་དང་་ས་བས་ད་བར་་དས་། ་ར་ས་ན་་བན་
པ་ལ་བག་པས་བན་པ་ལ་ཕན་ང་བས་ད་་ལ་ས་པ་་འང་ང་བན་པ་ལ་་བ་ས་པར་འར་བ་ར།
བ་། ན་དགའ་་ད་ས་གཞན་ི་མཁན་་དང་བ་དན་ས་ནས་རབ་་ང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་ས་
ན་ང་ལ་་བ་ས་པ་ན་་ས་གངས་པ་ར་། །ན་་ངས་་དག་ང་མཁན་་ད་པ་བདག་ད་འར་ང་
བ་ས་པ་ད་ན་བས་ད་བར་་།།
གས་པ་ད་བན་་ག་ས་་བད་པ་ལ་གས། མ་པ་ན་པ་་མ་བཤད། །ད་བན་མ་ག་ཞར་ང་
བལ། །དང་་།
་བ། ད་བན་ད་དང༌། ད་ལ་ད་དང༌། ད་ང་ད་དག་ས་་མ་བན་པར་མ་གས་པ་ལ་་མ་་
།།
ད་བན་ད་དང༌། ད་ལ་ད་དང༌། ད་ང་ད་དག་་གས་གམ་་མ་་མར་བན་པར་མ་གས་པ་ལ་་
མ་་མ་་།།
གས་པ་ད་བན་མ་ག་ཞར་ང་བལ་བ་།
་བ། བས་་འོ་བར་ཁས་ང་བ་ག་མ་པ་དང༌། ད་བན་ད་དང་ད་ལ་ད་་ཁས་ང་བ་ག་
། །་ག་་བབ་པ་བད་པ་ཁས་ང་བ་ལ་ིས་།།

བས་་འོ་བར་ཁས་ངས་པ་ག་ས་ད་བན་དང་ད་ལ་ད་་ཁས་ངས་པ་ག་་མར་འ་ད་
མ་པ་་དང་ར་བཞག་པ། །དང་་ད་། །བས་འོ ་ག་་་དང་ེལ་ག་་ར་ནས། ད་བན་ད་་ཁས་
ངས་པ་ག་དང་ད་ལ་ད་་ཁས་ངས་པ་ག་ལན་གམ་བད་པར་། །་ག་་ད་བན་ི་བབ་པ་
་དང༌། ད་ལ་ི་བབ་པ་བ་བད་པར་།།
བབ་པ་བ་། མ་བ་པ་ལས།
གང་ག་ག་གད་གཞན་ི་ར་འག་དང༌།།
་ཚངས་ད་བན་བས་པ་ཆང་ལ་གས།།
གར་གས་ང་གས་མལ་ན་མ་བ་དང༌།།
་་ཁ་ཟས་དལ་ད་ང་བ་།།
ས་གངས་།།
འང་འ་དང་འ་ང་་ས་ང་བར་ཁས་ང་བ་ལ་ིས་ལན་གམ་བད་པར་། །འར་ག་གད་པར་་
་ས་དགག་ག་་བད་དམ། ག་གད་པ་ང་་ས་བ་ག་་བད་་ན། ་་བ་་་ག་པ་ལ་ཡང་འག་
པས། གཏན་་བར་་བ་ས་པ་ད་པས་ག་གད་པ་ང་་ས་བད་དས་།།
གམ་པ་བར་ད་་མ་མ་ངས་བལ་བ་ལ་གམ། ན་འོ་ར་བ་་ག་བཤད། །རབ་ང་དས་ག་་
ག་བན། །་མ་མ་ངས་གཞན་པ་བད། །དང་་ལ་གམ། ལ་ད་ར་་་ང་གལ། །རབ་ང་ད་་ཆ་
གས་ན། །ད་ང་གས་ར་བར་ཆད་བག །དང་་ལ་གས། ད་འན་ལ་་བ་དང༌། གལ་བ། །དང་་།
་བ། རང་ས་ད་བན་ད་་་བར་བབས་ནས་ད་འན་ལ་་བ་ད་ང་ལ་གཏད་པར་། །་
ངས་་དག་གམ་ས་ས་ལ་དག་ན་་བར་། །ཐམས་ཅད་འས་པ་ལ་ཡང་ང༌། གནས་ཁང་་་ན་འད་
པ་ལ་ཡང་ང་༌། །ཐམས་ཅད་ས་གལ་་ངས་་དག་ན་ས་བད་པར་།།
མཁན་་རང་ས་བབ་་་ལ་་བ་ད་བན་ད་་་བར་བབས་ནས། ད་འན་ལ་རབ་ང་་བ་ར་ས་
པ་ད་ང་ལ་ག་ས་གཏད་པར་། །རང་་འ་ལ། ་ིཀ་། ད་ལ་ི་མཁན་་རང་ས་ས་ས་གད། །

་བར་བས་པ་ད་ང་ས་ང་་འ་བར་ཆད་ངས་་དག་གམ་ས་མཁན་་ལ་ས་པས། མཁན་ས་ངས་
་དག་་ས་ར་ན་ད་འན་ལ་་བར་། །མཚམས་ནང་་ད་འན་ཐམས་ཅད་གནས་ཁང་གག་་འས་པ་ལ་
ཡང་ར་ང༌། གནས་ཁང་་་ན་འད་པ་ལ་ཡང་ར་ང་༌། །ད་འན་་ར་པ་ད་ང་མ་ས་པ་ཐམས་ཅད་
ས་གལ་་ངས་་དག་ན་ས་བད་པར་། །་ར་མ་བད་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་།།
གས་པ་གལ་བ་།
་བ། མཁན་ར་གལ་བར་།།
ས་་ད་འན་ིས་གནང་བ་ག་་མཁན་ར་གལ་བ་ལན་གམ་གདབ་པར་། །འར་མཁན་ ་ན་།
་་་ཡ་་བར་ག་པ་། དགག་བ་གནང་གམ་ི་བབ་པ་གནས་མས་ག་པའམ་ག་་འག་པར་ད་པ་
དང༌། ་་་ར་ཎ་་བར་འན་པ་། དམན་པ་གནས་་ང་བ་ལས་འན་པ་དང༌། ་་ས་་བར་མཚམས་ར་བ་
། ས་ད་བབ་པ་དང་མཚམས་ར་བ་དང༌། ་་ཧ་ར་་བར་འག་པ་། ད་པ་ན་གར་རམ་ན་ངས་པ་་
བར་འག་པ་། ་་་མཛད་་གལ་ས་བལ་བར་།།
གས་པ་རབ་ང་ད་་ཆ་གས་ན་པ་།
་བ། གག་ད་མ་གགས་པ་་དང་ཁ་་ག་པར་། །གག་ད་ག་་ས་ས་ནས་ར་ན་། །ས་
། །མཁན་ས་ས་ར་ག་དག་ན་པར་། །ང་པ་གས་ལ་གགས་་ང་བར་། །མཁན་ས་
བན་པར་།།
འར་་དང་ཁ་་ག་པ་དས་པ་ལ་ད་་བསམ་པ་་བ་དང༌། ན་དང་་བ་ང་བ་དང༌། ང་ལ་དང་གས་
པ་གམ་པ་གམ་ན་། མ་བན་ག་འལ་ལས། ་དང་ཁ་་གས་་ས་་བ་། འད་ཆགས་དང་ལ་བ་
དང༌། ས་་མན་པར་་བ་ར་དང༌། ་ལ་བར་་ས་གངས་པ་ར་དང༌། མ་འད་ལས། ་་་དག །་
་གས། མཆན་ང་རལ་་ཅན་དག་ན་ན་ད་་་ད་གངས་པ་ར་། །ག་འལ་ལས། གག་ད་གས་
པས་་་མས་་ལ་ནས་ང་བ་ར་། འག་ན་ན་ད་པ་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་གངས་པ་ར་། །ས་
ན་་རབ་ང་འད་པ་ས་པར་ན་ན་བག་པ་ར། གག་ད་མ་གགས་པ་་དང་ཁ་་ས་ན་མཁན་་དང༌།

ས་བས་པས་ང་ང་བས་ག་པར་། །་གག་ད་ག་་ས་ས་ནས་ག་་ར་ན་ག་པ་་། །་ར་
ན་ང་ག་བད་། །་ནས་ས་མན་ི་ས་ས་། །མཁན་ས་་ལ་ས་ས་ར་ག་གས་་དག་ན་པར་
། །ཀར་ཤ་ལས་ང་བད་ང་༌། །ས་ང་མཁན་ ་ང་པ་གས་ལ་གགས་པ་ག་ས་་ང་བར་། །
ས་་མཁན་ས་་ལ་བན་པར་།།
གམ་པ་ད་ང་གས་ར་བར་ཆད་བག་པ་།
་བ། མཚན་མ་ར་བར་བག་པར་།།
་མཚན་མཁན་ས་མ་ར་བར་བག་།
གས་པ་རབ་ང་དས་ག་་ག་བན་པ་།
་བ། བས་་འོ་བ་མ་པས་རབ་་འང་བ་་བར་བབ་པར་།།
ད་་མ་བཤད་་གས་ར། འ་བར་ད་ན་པས་ང་འདས་་བསམ་པ་དང་བས་འོ་་དས་་་ན་ན་
། རབ་ང་་ཟག་བཅས་་དས་་ཐམས་ཅད་ལ་་དགའ་བ་རང་བན་ཅན་ན་ལ། ་ཡང་ང་འདས་ལ་བན་པ་
ད་པར་འར་བ་ལ་བ་ས་གས་པ་་འབ་པས། འར་ཡང་དང་ར་བས་་འོ་བར་བམས་པས་ས་མ་
པ་གནས་བས་ངས་་རབ་་ང་བ་་བར་བབ་པར་། །འ་བབས་པས་གས་འདས་་ས་པ་གས། ད་
ལ་མ་པ་ད་་ང་བ། །འར་བར་མ་ད་བས་ང་་གམ་ང་བ་ང་ས་ད་་མ་དག་ར་ལ། གམ་་
། ་མར་གལ་བཏབ་ཉམས་པ་ང་བ། མ་པ་གས་ངས་ཉམས་པ་ང་བ། རབ་ང་་གས་ངས་ཉམས་པ་
ང་བ།།
གམ་པ་་མ་མ་ངས་གཞན་པ་བད་པ་།
་བ། གལ་བ་ག་་ཡང་ང་༌།།
མཁན་ར་གལ་བ་ག་་ད་་ཡང་རབ་་འན་ང་༌། །ང་བ་་་གས་ཐ་དད་པར་གས་པ་ན་ན་
ི་གས་པར་ན་པ་ན་ན་། ང་བ་་་འད་པ་མ་པར་བག་པ་ན་་ས་བཤད་པ་ར་།།

བ་པ་བ་དན་ལ་གཏད་ངས་དག་།
་བ། ད་ལ་ད་་་བར་བ་པར་ད་པ་ད་ང་ལ་གཏད་པར་། །་ངས་་དག་གམ་ས་ས་ནས།
རབ་་ང་བ་གང་ཟག་་མཁན་ས་ད་ལ་ད་་་བར་བ་པར་ད་པ་བ་དན་་ས་པ་ད་ང་ལ་
གཏད་པར་། །བ་དན་་ས་པ་ད་ང་ས་ང༌། ་ངས་་དག་གམ་ས་ས་ལ་ས་།།
གས་པ་ངས་གས་དས་ག་་ག་བཤད་པ་།
་བ། དག་ན་་བར་བབ་པར་།།
གང་་་དག་ན་ད་ལ་ད་་་བར་བབ་པར་། །་ཡང་ད་ལ་ི་མ་པ་འ་ན་གས་་དབང་་ས་
ན། མཁན་བ་ད་འན་དང་བཅས་པ་ལས་ན་དས་ང༌། ་བ་་ན་གཞན་ཚང་ན་་དག་ད་ང་ད་ལ་ི་
མ་པ་། །་་ནའང་བ་དན་ད་ན་་་། ི་ཀ་ལས། ད་ལ་ི་མ་པ་་(མཁན་་ལས་གཞན་བ་དན། མཆན།)
གཞན་ལས་བ་པ་་ན་ན་། །ས་།།
གམ་པ་ན་ང་་མ་མ་གཞག་ལ་གམ། ་མ་མས་་ད་བ་བཤད། །་མར་ར་པ་གནས་བས་བད།
།ར་་མཚན་ནས་ས་ལ་བན། །དང་་།
་བ། ་་བ་དན་ན་། །གསང་་ན་པ་དང༌། ལས་ད་པ་དང༌། གནས་ན་པ་དང༌། ག་པ་ཡང་༌།།
ད་ལ་་བ་ད་་ད་ང་་་་བ་དན་ན་། །བན་གས་་བས་་གསངས་་ན་པ་དང༌།
གལ་བ་ལས་ད་པ་དང༌། གནས་ན་པ་དང༌། ག་པ་ཡང་བ་དན་ན་།།
གས་པ་་མར་ར་པ་གནས་བས་བད་པ་ལ་གས། མར་བན་པ་དང༌། ས་བཤད་། །དང་་ལ་གས།
བ་དན་་ར་ས་དང༌། མཁན་ར་ར་ས་། །དང་་།
་བ། ན་བ་ན་ར་པ་ད་།།

བ་དན་་ས་པ་ད་ང་་་ས་་བས་་ན་བ་པ་ན། ་བས་་བ་མ་མས་་བ་དན་་ར་
པ་ད་།།
གས་པ་མཁན་ར་ར་ས་།
་བ། མཁན་ར་གལ་བ་ཁས་ངས་པ་ན་ར་ར་།།
མཁན་ར་གལ་བ་གས་ལན་གམ་བད་པ་ན་ཁས་ངས་པ་ན་པས་ན་མཁན་་ར་ར་།།
གས་པ་ས་བཤད་ལ་གམ། མ་ལ་་མར་ར་ལ་བན། །གནས་ན་་མར་ར་ལ་བད། །ང་་་
མར་ར་ས་། །དང་་ལ་གས། ་ག་བ་དན་ར་ས་དང༌། །་བན་མཁན་ར་ར་ས་། །དང་་།
་བ། བད་པ་ཐ་མ་གང་ན་པ་ཆ་གམ་པ་ལ་བ་པ་ད་། །དར་ན་གཞན་བད་པ་ས་ན་ད་ལ་ད་
བན་།།
གང་་་ད་ལ་ལམ་ད་ང་་མ་པ་ན་པ་ན། བད་པ་གམ་ལས། བད་པ་ཐ་མ་གང་ན་པ་ཆ་གས་
གས་པ་ན་བ་། ཆ་གམ་པ་ལ་འག་པ་ན་བ་དན་ད་་བ་ཟིན་པ་ད་། །་ར། ི་ཀ་ལས། ད་ལ་ི་
མ་པ་ས་་བ་་བ་པ་ས་་ཡང་གང་ན་པར་ས་པར་་་ན། བདག་་ད་འ་བ་བར་་ད་ལ་ས་་
བ་ག་། བ་དན་ིས་ས་་བ་་བད་པ་ང་་ས་་བ་ཐ་ག་། ས་དང༌། འལ་ང་། བད་པ་
ཐ་མ་ལན་གག་་ག་གམ་གས་་གས། མ་ཆ་ས་ང་བ་དན་་འར་། ས་། །་་མཚན༌། ི་ཀ་
ལས། བད་པ་ཐ་མ་ངས་་གས་ད་། ན་ང་ཆ་གམ་པ་ན་ལས་མ་ས་པ་བ་པ་ད་། ་བ་ཕལ་ར་
ས་པ་ར། ས་གངས་། །་དག་ང་ག་གག་ལ་བཀར་་དར་མན་ན། ད་ལ་ི་མ་པ་ན་པ་བས་
་བས་བད། བདག་བད། གཞན་བད་གམ་ད་པ་ལས་གཞན་བད་པ་ས་ན་་ད་ལ་ན་བ་ནས་ད་
ལ་ད་་བ་དན་་འར་བ་བན་ན་པས་གཞན་ལའང་ས་པར་།།
གས་པ་མཁན་ར་ར་ས་།
་བ། འར་ཐ་མ་ལ་མཁན་ ་ན་།།

འར་མཁན་ར་ཁས་ན་པ་་བན་པའམ་བ་དན་ས་་བད་པར་བད་པ་གམ་པ་ཐ་མ་ལ་མཁན་ ་
ན་བ་པ་ད་། །ི་ཀ་ལས། ཁས་ངས་པ་བདག་ད་ས་མཁན་ ་ན་བ་པ་ད་། །ས་།།
གས་པ་གནས་ན་་མར་ར་ལ་བད་པ་།
་བ། གནས་ན་པ་་ཞག་གག་གནས་ད་་ར་་བར་གནས་པ་མཐར་ག་ན།།
གནས་ན་པ་་ཞག་གག་དས་ད་གནས་ད་་ར་མཚམས་གག་་ནང་་ན་ག་་བར་གནས་པ་་ངས་
ཤར་བ་མཐར་ག་པ་ན་ན་བ་པས་བ་དན་་ར་པ་ད་། །འར་ི་ཀ་ལས། ཞག་གག་ས་་བ་་ན་
མཚན་གག་། །ས་བཤད་ང༌། ན་ ་ཆ་མན་པ་ཙམ་ན་ི་ས་བང་་དས་པ་་ན་། རང་་མ་བཤད་
ལས། གནས་་བ་དན་་གང་ན་་ན། གང་ག་དང་་བར་མཚན་་གག་ང་གནས་པས་གནས་་འར་ས་
བཤད་།།
གམ་པ་ང་་་མར་ར་ས་།
་བ། ག་པ་་གས་་བཅད་པ་གག་ལན་གམ་བས་ན། །ག་པ་བསམ་པ་ད་པས་བད་པ་་ག་
པ་ད་མ་ན་།།
ག་པ་་ས་གས་་བཅད་པ་གག་་མན་པ་་ག་པ་ན་ཡང་་དང་མཉམ་པ་གང་ཚད་གག་གས་ཀས་
ཕན་ན་བབ་པ་བསམ་པས་ས་ོས་ས་་བང་ན། ལན་གམ་བས་པ་མཐར་ག་ཟིན་ང་མ་ཟིན་ང་བ་
དན་་འར་ལ་ལན་དང་་གས་ལ་་་འར་། །་ཡང་ག་འན་པ་དབང་་ས་་ན་གས་ན་ལན་གག་
ས་ང་འར་། །ལན་གམ་བས་པ་ཡང༌། འལ་ང་ལས། ག་པ་བ་དན་་གས་ཀས་བ་དན་དང་བ་
མར་འ་ས་བཞག་ལ། ཞལ་ནས་གངས་པ་གས་་བཅད་པ་གག་བས་པར་མཁན་ས་ས་ལ་བ་མས་
བབས་་ག་ར་འག་ལ་ལན་གམ་བས་ན་བ་དན་་འར་། །ས་དང༌། ི་ཀར། ག་པ་བ་དན་
ིས་ས་པ་ོས་པར་ད་པ་ས་་ོས་པ་་བང་བ་ན་། །ས་བཤད་། །ི་ནས་ལན་གམ་བས་ན་བ་
དན་་འར་རམ་་ན་་འར་། ག་པ་བསམ་པ་་བབ་པ་བསམ་པ་ད་པས་བད་པ་་ལན་གམ་ལས་
ང་ཙམ་བད་་ཟིན་ང་ག་པ་ད་་བ་དན་་འར་པ་་མ་ན་། །དར་ན་ཁ་ན་ོས་པ་བན་། །ག་པ་

དང་ཁ་ན་ི་ད་པར་། ི་ཀ་ལས། ཁ་ན་་བང་ཟིན་པ་མས་པར་་བ་བསམ་པས་ན་པ་ར་དང༌། ག་པ་་
མ་བང་བ་འན་པ་ལ་ན་པ་ར། ས་།།
གམ་པ་ར་་མཚན་ནས་ས་ལ་བན་པ་།
་བ། ་གས་ལ་གཞན་་་བར་་བད་། །གཞན་ལ་་།།
རང་་མཁན་་དང་བ་དན་་གས་ལ་མཁན་བ་ས་འད་པ་ལས། གཞན་་་དང་ན་པ་གས་་བ་ག་
་་བར་་་བད་། །་ར་མཁན་བ་ང་བར་་་འན། རང་་མཁན་བ་གས་ལས་གཞན་ལ་མཁན་བ་
ས་་། །ས་ན་་དང་མཉམ་པར་བན་པས་མཁན་བ་ལ་མ་ས་པར་འར་བ་ས་པ་ད་།།
་བ། ན་ི་ད་་མཚན་ནས་ས་་ས་་བ་དང་བཅས་པར་མ་ས་པར་མཁན་ ་ང་་གང་༌། །ད་
ལ་ད་་་བར་བ་པ་་ག།།
མཁན་བ་གས་ལའང་ང་འད་ལ་ི་ད་ད་། བ་དན་ལ་། བ་དན་དན་མག་འབངས་ས་པ་་
་་ར་ང་། མཁན་་ལ་་ང་བས་མཁན་ ་མཚན་ནས་འན་པ་ན། ན་ི་ད་འམ་དས་པ་ད་་མཚན་
ནས་ས་འམ་ས་ན་ས་་བ་ག་་དང་བཅས་པ་། ་མག་གས་ད་་བར་མ་ཆད་པར་མ་ས་པར་མཁན་
 ་དས་ང་ནས་་བང་༌། །མཁན་ ་ང་ས་ལ་འ་ལ་མ་གསལ་ི་དར་མན་ན། མཁན་་ན་ི་ད་་
མཚན་ནས་ས་ན་དཔལ་ས་བ་ང་་ཞལ་་ནས་ས་པ་་ར་ར་། །་ད་། ད་ན་ལས། ་བ་ག་
ས་་་འད་པ་དང་བཅས་པས་མཁན་ ་ང་བད་པར་་གཞན་་མ་ན་། །ས་། །ད་ལ་ི་དས་་
ད་་་བར་བབ་པ་་བ་པར་ད་པ་་ག།།

གས་པ་བན་པར་གས་ལ་བན་པ་ལ་གས།
བན་གས་གང་ལས་ང་ལ་བན། །བན་པར་གས་པ་་ག་བཤད། །དང་་།
་བ། ད་འན་ལས་བན་པར་གས་པར་།།

འང་གང་འ་ད་ལ་ར་བ་་ནས་འ་བལ་བར་འད་། ད་ར་ི་་གས་བན་གས་ད་པ་ས་ཅན།
ལ་ད་འན་ལ་རག་ལས་པས་ད་འན་ལས་བན་པར་གས་པར་་བ་ན་། གལ་བ་ལས་ས་བན་པར་
གས་པར་་བ་ར། དར་ན་གལ་བ་ན་ག་་་ག་བན་། །འར་ད་འན་ལ་མཚན་ད་་་་་ན།
ངས་ཚང་བ་དང༌། ལས་་ཁ་ང་བར་ས་པ་དང༌། ་མན་པ་གས་་་མན་པ་ད་པ་། ་མ གས་་ལས་་
གར་འཆད་། །འར་མ་པ་ན་་་་མ་ན་པ་ལ་ན་པར་འ་ས་ནའང་བན་གས་་མ་པ་་བ་ད་།།
གས་པ་བན་པར་གས་པ་་ག་བཤད་པ་ལ་གམ། ན་འོ་ར་བ་་ག་བན། །ངས་གས་དས་ག་
་ག་བཤད། །མཐར་ན་མག་་་ག། །དང་་ལ་བ། བན་པར་གས་ར་གལ་བ་བཏབ། །་་ད་་ཆ་
གས་ན། །ས་པ་ལས་བཀར་གསངས་་ན། །ད་འན་དས་་བར་ཆད་། །དང་་།
་བ། མཁན་་ད་་གས་པར་ར་པས་ལས་ད་པ་དང་གསང་་ན་པ་ད་ང་ལ་གལ་བ་གདབ་པར་
། །མཁན་ར་གལ་བར་།།
མཁན་་ད་་གས་པ་་་ན་་གནས་པར་ར་པ་མཁན་ར་ར་པ་ས། ལས་ད་པ་དང་གསངས་་ན་པ་
ད་ང་ལ་བབ་་་ལས་ད་པ་བ་དན་དང་གསངས་་ན་པ་བ་དན་་གལ་བ་གདབ་པར་། །
འར་གསངས་ན་ལ་ད་ང་་་ར་ི་ལས་ད་པ་ལ་ར་་ར་བ་ན། ད་་མ་བཤད་དང༌། ི་ཀར། ལས་
ད་པ་་ལས་་་ག་ངས་་གས་པས་ད་ང་ད་ན་པར་བ་པ་ར་ས་བཤད་། །ན་་གསངས་ན་ལ་
མངས་་མ་ན། ་མངས་། གསངས་ན་་ལས་་་གས་བ་བ་ན་ལ། ་ལ་་ག་ས་་བགས་པ་་
ནས་བན་པར་མ་གས་པར་བས་པས་ང་བ་བམ་མ་པ་གས་པ་བསལ་བ་ར་ད་ང་ས་ས་། །་ནས་
བན་པར་གས་པ་མཁན་ར་གལ་བ་ལན་གམ་ོས་པར་།།
གས་པ་་་ད་་ཆ་གས་ན་པ་།
་བ། ་རང་ས་་ལ་ས་ས་གམ་ན་ྀས་བབ་པར་། །ང་བད་ང་་ང་ངམ་་འམ་་་
བའམ་ས་ད་འན་ལ་བན་ནས་། །ཐམས་ཅད་ས་་་་ད་མ་ན་ན་ང་བད་བཟང་་ས་བད་
པར་།།

མཁན་་ས་རང་་བབ་་་ལ་ས་ས་གམ་ན་ིས་བབ་པར་ས་་བན་པར་། །འར་རང་་ས་
ས་པ་། ི་ཀ་ལས། རང་་ས་ས་པ་་བལ་བ་་ག་ང་བ་ར་ས་། གག་ད་གས་པ་དང་མཚན་
བག་པ་གཞན་ལ་བལ་བས་འབ་ལ། ས་ས་ན་བས་་གཞན་ལ་བལ་བ་དང་འག་་བབས་པས་་འབ་
། འལ་ང་ལས། འག་་གས་བཏབ་བམ། མཁན་་ལས་གཞན་ིས་་་གས་བཏབ་ན་་ཆགས་། །ས་
གངས་པ་ར་། །ང་བད་ང་མཁན་ས་ན་ིས་བབ་པར་། །ང་བད་ཐ་ཚད་ལས་་ང་ངམ། ་ཚད་
ལས་་འམ། ཁ་ག་་འམ་ས་ད་འན་ལ་བན་པར་། །ལ་ད་ང་ཐམས་ཅད་ས་ན་་་་མ་ན་་
ང་བ་ཚད་ན་ཁ་བར་བ་ན་ན་ང་བད་བཟང་་ས་བད་པར་།།
གམ་པ་ས་པ་ལས་བཀར་གསངས་་ན་པ་ལ་གམ། བར་ཆད་་བ་ར་བ་བན། །་བ་དས་ག་་ག་
བཤད། །ས་པ་ས་་་ག་བན། །དང་་།
་བ། བཀར་ནས་ལས་ད་པས་གསང་་ན་པ་ལ་གང་ན་ས་་བས་ར་བག་་་བར་ས་ནས་་ད་
འན་ལ་གལ་བར་།།
བབ་་་ས་པ་་འར་ལས་བཀར་མཚམས་ནང་ང་བ་གས་་ཐལ་་ར་་ད་བག་ནས་བཞག་ །
འ་དས་པ་ད་ལ་ས་གསངས་ན་བ་བ་ལས་ས་ན་་ཐབས་་གནས་པར་འར་བ་དང༌། ད་འན་མས་
ལ་ས་ས་་འར་བ་ང་བ་ར་། །་ན་གསངས་ན་བ་བ་ལས་འ་དང༌། ད་འན་ི་ནང་་བར་ཆད་་བ་
ར་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་གས་། དས་པ་བར་ཆད་་བ་དས་ད་དང༌། གནས་བས་ད་ལ་ན་པ་
དང༌། ལས་་་་གལ་བ་འབའ་ག་པ་་ར་འ་ལ། ད་ང་་མ་པ་ན་་ས་་ག་འ་ས་་་ང་ལ།
ག་མ་་ས་་ང་བ་་མཚན་་་ན། འར་་བར་ཆད་ད་པར་ས་པར་ས་མ་ཟིན་པ་ལ་བས་ནས་ལས་ས་པ་
གནང་བ་མ་མཛད་པ་ར་དང༌། ག་མ་་གསངས་ན་ིས་བར་ཆད་ད་པར་ས་པར་ས་ཟིན་པ་ལ་བས་ནས་ལས་
ས་པ་གནང་བ་ར་། །ལས་ད་པས་གསངས་་ན་པ་ལ་མཁན་ས་བབ་་་གསངས་ན་་གལ་བ་བཏབ་
པ་་གང་ན་ས་་བས་ས་ནས་གསངས་ན་ིས་བདག་་་ས་ར་བག་། གསངས་ན་ལ་ལས་ད་པས་་
བ་ས་ནས་ས་་ས་བད་པར་ས་ནས་། །འ་ི་ཀ་ལས། ་ག་བཤད་པ་འ་་ཐམས་ཅད་་ཡང་ས་དང་ར་
་བ་ན། ས་པ་། ་བ་་བ་་ག་བཤད་པ་འ་་བ་བ་ལས་ཐམས་ཅད་་ཡང་ས་དང་ར་་བ་ན་ས་པ།
།གསངས་་ན་པ་་ད་འན་ལ་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་ས་བ་བར་། །གང་ན་ས་པ་འ། ི་ཀ་ལས།

གང་ན་ས་་བ་་་གས་་ག་་་་དང་་ང་བ་ན། ས་བཤད་ལ། ་ག་ག་ཐ་མ་ན་འག་པ་དང་
འགལ་་ན། གང་ན་ས་པ་གས་ག་འ་་ད་ལ་དང་ར་ད་ང་བར་བ་་ད་ད་ལ་ཐ་མར་བད་པ་ན་
པས་་འགལ་།།
གས་པ་་བ་དས་ག་་ག་བཤད་པ་།
་བ། ད་ན་ག་ས་་བས་ག་་ས་་བན་པར་།།
གསངས་ན་ས། ད་ན་ག་ས་་བ་ནས་དལ་འར་བ་ག་་བར་ཆད་་ས་ས་་བན་་་བར་།
།ི་ཀར། ད་ན་ག་ས་་བ་ག་དང་་འས་་གས་མཐའ་དག་ན་པར་ད་། ས་ས་པ་། ག་དང་་
འས་མན་་བར་ཆད་་བ་་ག་ཐམས་ཅད་འར་ན་ང་་བར་ད་པ་ན་།།
གམ་པ་ས་པ་ས་་་ག་བན་པ་།
་བ། མ་ས་་བར་་མ་ང་བར་ད་ག་ས་ས་ནས་ས་་བན་ན་ས་་བས་ད་འན་ལ་ངས་་
དག་པ་་བར་ས་་་མ་ག་གམ་ས་་བས་ང་བ་་བར་། །ཐམས་ཅད་ས་གལ་་ངས་་དག་ན་
ས་བད་པར་།།
གསངས་ན་ིས་་ལ་ད་མ་ས་་བར་་དལ་འར་་མ་ང་བར་ད་ག་ས་ས་པ་་མ་གནང་བར་འག་
པ་ང་བ་ར་། །་ནས་གསངས་ན་ིས་ན་མ་ལ་ས་་བན་ན་ས་་བ་གས་ས་ད་འན་ལ་ངས་་
དག་པ་་བར་ས་། ་མ་ག་གམ་ས་་བས་ནང་་ང་བ་་བར་། །ལན་ད་པ་ང་བར་་བ་ར། ཐམས་
ཅད་ས་གལ་་ངས་་དག་ན་ས་བད་པར་། །འར་གལ་་ས་་དག་ན་གག །མ་དག་ན་བོག་པ་
ར་ང་བ་་་ལ་ར་བཀལ་བ་ན་།།
བ་པ་ད་འན་དས་་བར་ཆད་་བ་།
་བ། ལས་ད་པས་བན་པར་གས་པ་གལ་་གག་། །ད་འན་ལ་གལ་ནས་བར་ཆད་་བར་།།

ལས་ད་པས་བབ་་་བན་པར་གས་པར་་བ་ར་ལན་གམ་་གལ་་གག་། །འར་གལ་བ་
ག་་ར་ལ་གས་པ་ང་འདས་དང་ཁད་་བར་བབ་པ་དང་ག་བང་བ་ལ་ིས་སམ། ལ་འཆལ་བཅད་པ་
ར་ང་བ་དང་མ་པས་ས་་བང་བ་དང༌། འར་བ་ཿཁ་བལ་བ་ར་ས་་བན་པ་དང༌། ག་བལ་ི་
འདམ་་ང་བ་མས་ངས་་བ་པ་གས་བ་བ་ཅན། ་ཡང་ལན་་ཕན་འགས་པ་་ན་པར་གས་བ་བ་
ན་་བཏང་བས་། །འ་ཡང་ང་འདས་་བསམ་པ་བན་ས་འབ་ལ་འད་པ་བསམ་པ་བན་ས་ང་འབ་།
འ་ད་ན་་ག་ལས་འདས་པ་ར་ལས་་འཆགས་། །བར་ཆད་་བ་ན་་གས་བན་པ་ར། ད་འན་ལ་
གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་ས་་བར་ས་ནས་ནང་་བར་ཆད་་བར་། །འ་དས་པ་་ར་མ་ན་པ་ན་པ་
དང༌། གསར་་ང་བ་དང༌། གསངས་ན་འན་པས་འོ་བ་ད་པ་དང༌། ་བལ་ཅན་གས་་འཆད་པ་དང༌། ག་ར་
ད་འན་གས་ས་པ་ད་་འར་་བར་།།
གས་པ་ངས་གས་དས་ག་་ག་བཤད་པ་།
་བ། བན་པར་གས་པ་་བར་བབ་པར་།།
ལས་ད་ས་དང་བ་མས་དང་ང་འདས་་བསམ་པ་་བ་ར་མན་ར་བ་གས་གདམས་པ་ན་་འོ་
བས་གལ་བ་ལས་ས་་ད་ལ་བན་པར་གས་པ་དས་་་བར་བབ་པར་།།
འར་མན་ར་བ་། ང་གག་ལས་འས་པ་བ་པ་ལས། མན་མ་་ར་ནས་བན་པར་གས་པར་
འར་བ་བ་། ན་པ་མན་མ་་ར་ནས་བན་པར་གས་པར་འར་བ་དང༌། སངས་ས་མན་མ་་ར་པ་
དང༌། ས་མན་མ་་ར་པ་དང༌། མཁན་་མན་མ་་ར་པ་དང༌། བ་དན་མན་མ་་ར་པ་དང༌། བན་
པར་གས་པར་འད་པ་མན་མ་་ར་པ་དང༌། བན་པར་གས་འད་་ན་ཏན་མན་མ་་ར་པ་དང༌། ངས་
་དག་པ་མན་མ་་ར་པ་དང༌། གལ་བ་མན་མ་་ར་པ་དང༌། ལས་མན་མ་་ར་པ་མས་། །ས་།།
གམ་པ་མཐར་ན་མག་་་ག་ལ་གས། བབ་ལ་གས་ར་ས་་བད། །བབ་པ་བན་ར་གདམས་
ངག་བན། །དང་་ལ་གམ། བ་ད་འལ་པ་ད་པར་བན། །ན་དང་མཚན་ ་ཆ་མས་བད། །ས་གས་་
 ་མ་ད་བན། །དང་་།

་བ། ་མ་ཐག་་བ་ད་ག་པར་། །་་ར་མ་ར་བ་པ་བཟང་༌། །་་ས་་ད་ས་ཐ་ད་་
།།
བན་པར་གས་ཟིན་པ་་མ་ཐག་་བ་ད་ག་པར་། །འ་ད་་་ད་ལ་ི་བས་་བ་དན་ལས་
གཞན་པ་ད་ང་གང་ཡང་ང་བས་བད་ལ། ད་ང་་བས་་ལས་བ་ལས་གཞན་པ་ད་ང་གང་ཡང་ང་བ་
ག་ས་བད་། ཀ་ཤ་ཏམ་ལས། ད་ང་ལས་ད་པ་མ་ན་པར་གཞན་གང་ཡང་ང་བ་ག་ས་བ་ད་གཞལ་
བར་་ང་བད་པར་། །ས་དང༌། ག་འལ་ལས། བ་ད་གཞལ་བ་་་ད་ང་གང་ཡང་ང་བ་གཞན་ིས་
། ད་ང་ལས་ད་པས་་་། འ་ར་་་གནས་བད་པ་ལ་གས་པ་བས་ག་མ་དག་་དས་པས་ན་
ལས་ང་བར་་གས་པ་ར། ས་། །ག་པར་་་་་ན། བ་ད་དང༌། ན་མཚན་ི་ཆ་དང༌། ས་ངས་
དང༌། ་བ་་དང༌། ་བ་དས་དང༌། ས་ད་དང༌། ་གང་ན་པ་་བན་། །ཐ་མ་འ་འལ་བ་ལས་མ་གངས་
ང་ལ་ས་དང་མན་པས་འགལ་བ་ད་། །་དག་་ར་བད་པ་། བ་ད་འ་ལ་ད་བན་པར་གས་་ས་
པ་ནས་མ་བམས་་་མ་ནས་བད་པ་། ང་ནས་བཤད་པ་་མ་ན་ང་བ་བ་ས་ད་བན་པར་གས་
ནས་་་ན་ས་པ་ནས་མ་བམས་་རགས་མ་ནས་བ་། བས་པ་ལས། དང་་་ངས་་བར་། །ས་
ད་ང་༌། །ས་བཤད་ང་རགས་མ་་་ནས་བ་ན་་མ་བ་ད་གས་ནས་བ་་དས་པས་གས་ང་
བ་དས་པ་ད་པ་ར་། །བ་ད་གཞལ་བ་་་ར་མ་ར་བ་པས་གཞལ་ན་བཟང་་་། །ང་་་ང་
ལ་་ས་་ད་ས་ཐ་ད་་། །འར་ང་་་ད་ལ་ས་་ང་ས་བན་པ་དང་་བ་མ་ལ་ས་་ང་
ས་བན་པ་གས་ང་བ་ལས་མ་དང་འལ་པ་མཁན་་་་མ་ར་བད། ི་ཀར། ར་མ་་ཐ་ད་་ས་་
ས་བད་པར་་། ས་གངས་པ་ར། ་མ་ར་ར་མ་ས་ར་བད་པར་མ་ཟད་བ་མ་ལའང་ས་ར་བད་
པ་ད་། ག་འལ་ལས་ང་ར་མ་་ཐ་ད་་ས་་ས་་། ར་མས་གཞལ་བ་བ་མ་ར་མ་ཚད་ཙམ་་
་ལ་བ་ད་ས་་་་ས་། ས་དང༌། འལ་ང་ལས། ར་་ར་བ་བ་མ་ར་བ་ལ་ས་་གག་་
བ། །ས་དང༌། ་ར་ན་གས་འལ་པ་ལས་ང་བཤད་། །ས་ན་ས་་་བ་ཆ་ར་་ལ་ང་པ་་ཐ་
ད་་། །འ་ལ་་རབས་པ་མས་ར་མ་ས་་དང་བ་མ་ས་་ས་འཆད་པ་ན་།།
གས་པ་ན་དང་མཚན་ ་ཆ་མས་བད་པ་།
་བ། ན་མཚན་ི་ཆ་་་ལ་གས་པ་དང༌།

ན་མཚན་ི་ཆ་་་ལ་གས་པས་ང་གས་་དང་ས་ས་ག་པར་། །འར་་་བ་མ་ས་་དང་ང་
པ་མང་བ་་ན་ང་་་གང་ང་བ་་གན་པར་ས་པར་། །འར་དས་བན་་་གངས་ནས་ལ་གས་པས་
ར་གག་མན་། ་་དང༌། ང་དང༌། ་་དང༌། མཚན་ ་ན་དང་་དང༌། ན་དང་ ་ད་དང༌། ང་ན་དང༌།
ང་ན་ི་ད་དང༌། ན་ཐ་མ་དང༌། ན་ཐ་མ་ད་དང༌། ་ངས་མ་ཤར་བ་དང༌། ་ངས་ཤར་བ་དང༌། ་མ་མ་ཤར་
བ་དང༌། ་མ་ཤར་བ་དང༌། ་མ་བད་ཆ་ཤར་བ་དང༌། ་མ་བ་ཆ་ཤར་བ་དང༌། ང་གས་ལ་བ་དང༌། ་མ་བ་ཆ་
ས་པ་དང༌། ་མ་བད་ཆ་ས་པ་དང༌། ་མ་མ་བ་པ་དང༌། ་མ་བ་པ་དང༌། ་ར་མས་མ་ཤར་བ་དང༌། ་ར་
མས་ཤར་བ། །འར་་མ་བད་ཆ་དང་བ་ཆ་ས་པ་འ། ་མ་དལ་འར་ལ་བ་འམ་་མ་འཆར་བ་་ལམ་་
ད་པ་ན་ལ་བ་་ན། ག་འལ་ལས། ་མ་བད་ཆ་ཤར་བ་དང་བ་ཆ་ཤར་བ་ས་་བ་་་མ་དལ་འར་ི་
བད་ཆ་ཤར་བ་དང་བ་ཆ་ཤར་བ། །ས་འང་༌།།
གམ་པ་ས་གས་་ ་མ་ད་བན་པ་།
་བ། ས་ད་ང་༌། །་དག་་། །དན་ི་ས་དང༌། དད་་ས་དང༌། དར་ི་ས་དང༌། དར་ང་
་ས་དང༌། དར་ང་ ་ས་། །དང་་གས་་་བ་བ་བ། །ག་མ་་་བ་གག་། །་ག་
མ་་ན་ཞག་གག་། །ཐ་མ་་ས་་བ་གམ་་མ་ག་པ།།
་གས་ས་པ་ར། ས་ད་་ས་གས་་་དག་་ས་གས་འ་ལ་་བ་འ་ས་ངས་འ་ན་
 ་ཆ་ས་་དང་ང་པ་འ་ཙམ་ལ་བན་པར་གས་། །མཚན་ ་ཆ་ན་འ་ཙམ་ལ་གས་་ས་་བ་ང་་
ས་ག་པར་། །ས་ད་་དག་་། །འང་དན་ི་ས་དང༌། དད་་ས་དང༌། དར་ི་ས་དང༌། དར་
ང་་ས་དང༌། དར་ང་ ་ས་།།
་ཡང་དང་་དན་དད་གས་་་བ་བ་བ་། ན་་ཐ་ང་་ས་བ་ག་ནས་དད་ར་ས་བ་་
བར་བ་དང༌། ་ས་བ་ག་ནས་དར་་འང་ ་ས་བ་་བར་བ། །དན་དད་་ག་མ་་དར་
ས་་་བ་གག་་དར་་འང་ ་ས་བ་ག་ནས་དར་་ཐ་ང་་ས་བ་་བར་། །་ག་མ་དར་
་ཐ་ང་་ས་བ་ག་་དར་ང་་ས་་ན་ཞག་གག་། །ས་གས་་ཐ་མ་དར་ང་་་དར་ང་
་ཞག་གག་་ས་་བ་གམ་་མ་ག་ལ་་དར་ཐ་བ་བན་ནས་ན་ཐ་ཉ་བར་།།

གས་པ་བབ་པ་བན་ར་གདམས་ངག་བན་པ་ལ་གས། བབ་་ལ་ལ་གདམས་པ་དང༌། །བ་ད་གན་
ར་གདམས་པ། །དང་་ལ་གས། ་ང་ཙམ་ག་བས་འར་བད། །བ་་འཆད་འར་དག་ས་ན། །དང་་
ལ་གམ། བན་ས་འ་བ་དག་པར་གདམས། །ད་པ་ལ་མས་དག་པར་གདམས། །་བ་ས་བསམ་མ་པར་
གདམས། །དང་་།
་བ། གནས་མས་བད་པར་།།
ཚངས་ད་་གནས་ས་གས་དར་ད་དང༌། ཟས་བད་མས་དང༌། གནས་མལ་ང་ང་དང༌། ན་བས་་ར་
བ་་མས་ལ་བན་པར་བད་པར་། །ག་པར་ད་ན་ས་དང་ན་བཟང་་བན་་ང་བར་གདམས་པ་་ན་།།
གས་པ་ད་པ་ལ་མས་དག་པར་གདམས་པ་ལ་བ། ང་འར་ས་བ་ང་བར་གདམས། །ད་ང་ས་བ་
བན་པར་གདམས། །གས་པར་འལ་བ་ལ་མས་བན། །ས་འལ་ལ་མས་ས་་བན། །དང་་།
་བ། ང་བར་འར་བ་ས་མས་དང༌།
ངན་ང་་ང་བར་འར་བ་ས་ཕམ་པ་བ་་མས་བད་པ་དང་༌། །འར་ས་་ན་་རང་་མཚན་ད་
འན་པས་།།
གས་པ་ད་ང་ས་བ་བན་པར་གདམས་པ་།
་བ། ད་ང་་ད་པ་ས་མས་ང་༌།།
ད་ང་་ད་པ་ས་གས་ང་ར་་ག། ས་ང་ར་་། བགས་ང་ར་་བག །མཚང་ས་ང་
ར་་འ་བ་མ་དཀར་ི་ས་མས་ད་ལ་བན་པར་ཡང་བད་།།
གམ་པ་གས་པར་འལ་བ་ལ་མས་བན་པ་ལ་གས། གས་པ་དས་ར་བ་ར་། །གས་པ་
ལ་མས་བབ་ལ་བན། །དང་་།
་བ། མག་་འད་པར་་བ་ཡང་དག་པ་ད་ས་གས་པ་ད་བད་ནས།

དཀའ་བ་་དག་ལ་བ་དས་ང་གཞན་ིས་ནན་ིས་ར་་བར་བ་མ་ན་ི། ད་རང་ས་ན་ནས་མག་་
འད་ང་ན་་གར་བར་་བ་དས་་་མཁན་བ་ཁ་ང་་ད་འན་མཚན་ད་དང་ན་པས་གལ་བ་ལས་
་ག་ང་བཞག་པར་་ས་པ་ཡང་དག་པ་ད་ས་མག་་འད་པ་ཡང་དག་པ་་དས་ར་བན་པར་གས་
ང་ས་པར་བ་པ་ད་ན་པས་་་མཚན་་ས་ནས་བང་དས་་ས་བད་ནས་ས་་བ་་མཚམས་ར་
བ།།
གས་པ་གས་པ་ལ་མས་བབ་ལ་བན་པ་།
་བ། ལ་མས་ས་མཉམ་པར་ར་བ་ད་བབ་པ་ལ་ས་པར་ར་བར་།།
བན་པར་གས་ནས་་བ་ན་པ་ད་ང་དང་་ང་བན་པར་གས་པ་ད་ང་གས་ལ་མས་་་
མཚན་ིས་མཉམ་པར་ར་པ་ད་ས་ནན་ཏན་་བབ་པ་ལ་ས་པར་ད་ང་སར་་འང་ར་བར་།།
བ་པ་ས་འལ་ལ་མས་ས་་བན་པ་ལ་གས། ག་་ལ་དང་འལ་བར་གདམས། །ག་ན་ལ་དང་
འལ་བར་གདམས། །དང་་།
་བ། ལ་དང་འལ་བ་གགས་བན་དང༌།
འག་ན་ན་ཕ་བཟང་ས་་གས་པར་ང༌། ་བཟང་ས་ཕ་བ་བ་མཉན་ང་ས་པས་ཞབས་ག་བབ་པ་་
འག་ན་ན་ཐ་ད་ས་ཕ་མ་་ཚ ་ལ་དང་འལ་བ་་་གགས་བན་་དང་འ་བར་བབ་པ་། ་ཡང་འག་
ན་ན་ཕ་་བས་ག་པ་འལ་པ་ད་པས་བན་པར་ཟད་། ་དང་མཉམ་པ་་མ་ན་། མཁན་་་འག་ན་དང་
འག་ན་ལས་འདས་པ་ན་ཐམས་ཅད་ས་ཕན་འགས་པ་ར་སངས་ས་དང་འ་བར་ས་པ་ད་དས་།།
གས་པ་ག་ན་ལ་དང་འལ་བར་གདམས་པ་།
་བ། ལ་བར་གནས་པ་ད་དང༌།
ོགས་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ན་གན་འང་གམ་ལ་ས་ངག་ད་གམ་ས་པས་ལ་བ་་་ད་པར་
གནས་པ་ད་།།

གམ་པ་་བ་ས་བསམ་མ་པར་གདམས་པ་།
་བ། དས་པ་ས་་བ་པ་ལ་ཡང་༌།།
དས་པ་ག་པ་ཁ་ན་དང་ང་བ་བསམ་གཏན་ས་་ནན་ཏན་་བ་པ་ཡང་༌། །འར་ཡང་དང༌། ང་་དང་་
ར་།།
གས་པ་བ་་འཆད་འར་དག་ས་ན་པ་།
་བ། མ་བད་པ་ཡང་དག་པར་ངས་པ་ངས་་ས་པ་བ་པར་འར་བ་ད་ང་བད་པར་།།
བད་པ་བབ་ག་་ཙམ་ལས་དས་་མ་བད་པ་ག་མ་ན་མ་པ་ཡང་དག་པར་ངས་པ་བབ་ག་
མས་ངས་་ས་པ་ཐབས་བབ་པར་ར་པ་ད་ད་གད་མཁན་་གས་ལས་ས་པར་འར་་ས་ང་བད་
པར་།།
གས་པ་བ་ད་གན་ར་གདམས་པ་ལ་གས། བབ་ལ་ས་པར་་ར་གདམས། །བག་ད་བབ་པར་་ར་
གདམས། །དང་་།
་བ། ས་པ་ལ་ཡང་ས་པར་ར་བར་།།
ད་དཀ་དལ་འར་ད་ང་བན་པ་ང་་་བར་གས་པ་བ་པས་་ཐམས་ཅད་ལ་ས་པར་བང་བ་ལ་ཡང་
ས་པར་ར་བར་།།
གས་པ་བག་ད་བབ་པར་་ར་གདམས་པ་།
་བ། བབ་པར་་བ་ཐབས་བད་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་༌། །བན་པར་གས་པ་་ག།།
རབ་ང་དང་བན་གས་་ན་ད་ང་་ལ་་ད་ང་ས་བབ་ང་ཉམས་་ང་བར་་བ་ན་ལ། ་
འབ་པ་ཐབས་་ང་གན་ལ་ང་ར་ིས་གབ་པ་ར་ན་པ་བག་ད་བད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་༌། །འ་

ཡང་་ཐམས་ཅད་ལ་ར་་ལ་ལ་ན་བག་ད་པར་བས་ག་ས་པར་འ་བ་ན་། །བན་པར་གས་པ་་ག།།

གས་པ་བ་པ་་ཉམས་བང་བ་ཐབས་ལ་གམ།
གནས་དང་གནས་པ་ལ་མས་བན། །གནས་དང་གནས་པ་ད་ས་བཤད། །་དག་གས་ཀ་དགས་
བསལ་བན། །དང་་ལ་གས། གནས་པ་བ་མ་ལ་མས་བན། །གནས་་་མ་ལ་མས་བཤད། །དང་་
ལ་གས། ་བ་་བ་དགས་བསལ་བན། །གནས་་་བར་བན་པ་བད། །དང་་།
་བ། གནས་པས་གནས་ལ་མ་ས་པར་་བ་་། །བཤང་བ་དང༌། ག་བ་དང༌། ་ང་ར་བ་དང༌། ་འར་
དང་བཅས་པ་གག་ལག་ཁང་་མད་ན་ལ་ག་་བ་་མ་གགས་། །གག་ལག་ཁང་ནས་འམ་བ་བ་
་ད་མཐའ་ན་ཆད་་འོ་བ་ཡང་༌།།
གནས་པ་བ་མས་གནས་་་མ་ལ་མ་ས་པར་་བ་་། །བཤང་བ་དང༌། ག་བ་དང༌། ་ང་ར་བ་དང་་
འར་དང་བཅས་པ་གག་ལག་ཁང་་མད་ན་ལ་ག་་བ་་མ་གགས་། །གག་ལག་ཁང་ནས་འམ་བ་བ་
་ད་མཐའ་ན་ཆད་་འོ་བ་ཡང་མ་གགས་། །འ་མད་ན་ལ་ག་་བ་་གག་ལག་ཁང་་ནང་་ན།
གས་པ་གནས་་་བར་བན་པ་བད་པ་ལ་བ། གནས་པ་ལས་ས་དལ་་གག །་མ་་ད་ན་མས་
བསལ། །དམན་པ་གནས་་གག་་། །དམན་པ་གནས་ནས་ང་བར་། །དང་་།
་བ། ང་བད་དང༌། ས་ས་་ལས་དང༌། ནད་གག་དང༌།
་མ་ང་བད་་ལས་དང༌། ས་ས་་ལས་དང༌། ་ནད་གག་དང་༌།།
གས་པ་་མ་་ད་ན་མས་བསལ་བ་།
་བ། འད་པ་བསལ་བ་དང༌། ག་པ་ཅན་ི་་བ་མ་པ་ང་བ་ལ་་མ་བདག་ས་་་འམ་ད་་
གག་་ས་བན་པ་ཤས་ན་ས་བབ་པར་།།

མཁན་བ་་ད་ལ་ང་བ་ང་ན་འད་པ་བསལ་བ་དང༌། བར་ཆད་་ས་མས་ས་མ་ན་་ས་ག་པ་ཅན་ི་
་བ་མ་པ་ང་བ་ལ་གནས་པ་བ་མ་ས་་མ་་བདག་ས་་འམ་གཞན་ད་་གག་་ས་བན་པ་ཤས་
ན་ས་བབ་པར་། །་མ་ནས་་བ་བར་་ང་བད་་ལས་ལ་གས་པ་་དང་ནན་ར་གས་་མ་་་་
་མཐར་ཡང་ར་དས་། ི་ཀ་ལས། མ་་མ་ལས་བན་པ་ཤས་ན་ས་བབ་པར་་ས་ས་པ་དང༌། ག་
ནས་དང་བར་་ས་་བ་བར་་དག་འར་ཐམས་ཅད་་ར་བར་ག་པར་་ས་།།
འད་པ་བསལ་བ་དང་ག་་ང་བ་བས་འར། འལ་བ་་ད་་ས་པ་ལ་གནས་པར་མ་ང༌། ས་ན་
གནས་་ད་འན་པར་ས་པ་ལ་བ་མ་་ད་འན་པར་མ་ས་པས་ང་བ་ལས་འད་པ་ལ་བ་དང་ག་་ང་བ་
འགལ་་ན། འལ་ང་ལས། མཁན་ས་ན་་ད་ས་ང་མཁས་པ་ལས་ང་ནད་ལ་གས་པས་དབང་་ཉམས་
ང་་ན་པར་ར་པ་་་་ལ་། །ས་། །ད་པར་་ཡང་ག་་ང་བ་ལ་་མན་པ་་ད་གནས་་་མས་
་མན་ང་བ་མས་ས་པ་ཡང་ད་པས་འགལ་བ་ད་།།
གམ་པ་དམན་པ་གནས་་གག་་་བ་།
་བ། ནན་ར་ད་པར་འད་པ་ད་འན་ལ། ་མ་ད་འན་ིས་འ་ལ་ནན་ར་ི་ལས་འ་་་་་
ས་ང་༌།།
མཁན་བ་དང་གནས་གས་ལ་གནས་དང་གས་ནན་ར་ད་པར་འད་པ་ད་འན་ལ་བ་མ་ས་་མ་་
ད་འན་ིས་་མ་འ་ལ་ནན་ར་ི་ལས་གནས་དང་གས་འ་་་་་ས་ང་༌།།
བ་པ་དམན་པ་གནས་ནས་ང་བར་་བ་།
་བ། ས་ན་བད་པར་། །་བ་དང༌། ག་ནས་་བར་་བ་དང༌། མ་བར་་བ་དང༌། ག་ནས་མ་བར་
་བ་དང༌། དང་བར་འད་པ་ལ་ན་པར་་ང་དང་བར་།།
གནས་ལ་ནན་ར་ས་པས་གནས་་འང་བ་ལ་གས་པར་ར་ན་གནས་འ་ལ་ད་འན་ིས་གང་ས་པ་་
གལ་བ་ལས་ས་བད་པར་ས་ང་རང་བན་་གནས་པ་བ་པར་། །འ་ད་་ང་གར་མཁན་་དང་
བ་དན་ལ་ད་འན་ིས་ནན་ར་ི་ལས་ས་པར་ར་ན། ་ལ་ད་ང་ན་ག་གནས་པ་དང་་གནས་མས་

ས་་མ་་ད་འན་ིས་འ་ལ་བད་པར་་ས་བན་པ་ཤས་ན་ས་བབ་པར་་ས་གངས་། །་
བན་་ད་་མ་བཤད་ལས། ས་ན་བད་པར་་ས་་བ་་ནན་ར་ི་ལས་ས་པ་ལ་་མ་་ད་འན་ིས་
འ་ལ་བད་པར་་ས་་ས་བཤད་།།
་མས་ག་མ་བཅབས་པ་ལ་་བ་དང༌། ་ད་བན་པ་ན་གས་འ་ང་ནས་བཅབས་པ་ག་ནས་་བ་དང༌།
ག་མ་ང་ན་མ་བར་་བ་དང༌། ་ད་པ་ན་གས་འ་ང་ནས་ག་ནས་མ་བར་་བ་དང༌། ག་ནས་་མ་ས་
པས་ག་ནས་ངས་པ་་མ་ཡང་བས་། །ང་བ་ལས་བང་བ་་དང་བར་འད་པ་ལ་་མ་དང་ག་ནས་་
མ་་དག་ན་པར་་ང་དང་བར་འད་པ་ལ་དང་བར་་ས་ད་འན་ལ་བ་མས་་བར་། །་ཡང་ི་ཀར།
གནས་་དང་བར་འད་ན་གནས་པས་་མ་་ད་འན་ིས་གནས་འ་དང་བར་་ས་བན་པ་ཤས་ན་་
བབ་པར་། །ས་། །འ་ཐད་་་དར་་ད་། དང་བར་འད་པ་གནས་ལ་་མ་་ད་འན་ིས་འ་
ལ་་བ་ལ་གས་པ་བ་ན་པར་་ང༌། ངས་ག་ས་ད་ང་ད་་མ་བཤད་ལས་ང་འ་ར་འང་༌།།
གས་པ་གནས་་་མ་ལ་མས་བཤད་པ་།
་བ། ས་ང་་ལ་་་། ་བ་་མ་གགས་།།
གནས་ས་ང་གནས་པ་བ་མ་་ལ་ང་བད་དང་ས་ས་གས་་་བ་་་། ན་ང་་བ་་བ་་མ་
གགས་། །ང་ག་ལས། ད་ང་ན་ག་གནས་པ་དང༌། ་གནས་མས་ས་མཁན་་དང་བ་དན་དག་ལ་་
ར་བབ་པར་་བ་་བན་། མཁན་་དང༌། བ་དན་དག་ས་ང་ན་ག་གནས་པ་དང་་གནས་མས་ལ་
བབ་པར་་་་བ་་མ་གགས་་ས་།།
གས་པ་གནས་དང་གནས་པ་ད་ས་བཤད་པ་ལ་གས། གནས་པ་ད་པར་ཡན་ལག་བན། །གནས་་ད་
པར་ན་ཏན་བད། །དང་་།
་བ། བན་པར་གས་ནས་་བ་མ་ན་པར་མཁན་་ད་དང༌། གནས་ད་དང༌། ་གནས་པར་འག་པར་་
། །ག་ནས་འང་བ་དག་ལས་ན་ག་ར་བ་གང་དང་ཡང་་ན་པས་་མ་ན་།།

བདག་ད་བན་པར་གས་ནས་་བ་མ་ན་པར་འ་གམ་་་། མཁན་་ད་དང༌། གནས་ད་དང༌། ་
གནས་པར་འག་པར་་། །ག་འ་ད་ས་ག་ནས་འང་བ་་གས་ར་གག་་དག་ལས་ན་ག་ར་བ་
གང་ང་ག་དང་ཡང་་ན་པས་་་བ་ན་ཡང་མཁན་་གས་གམ་་་ར་ང་བ་མ་ན་།།
གས་པ་གནས་་ད་པར་ན་ཏན་བད་པ་ལ་གས། ་བ་ན་པ་་ཚན་བན། །་ད་གར་ས་་ཚན་
དོལ། །དང་་།
་བ། ནད་གག་དང༌། འད་པ་བསལ་བ་དང༌། ག་པ་ཅན་ི་་བ་མ་པ་ང་བ་དང༌། གནས་མན་པར་་
དགའ་བ་འར་བ་དག་ལ་ད་དམ་ད་་འག་ས་པ།།
ང་་དང་ག་བལ་ལ་་་མ་པ་བད་པ་དང་ན་པས་ནད་གག་དང་༌། །་བདག་ལ་ང་བ་ང་ངམ་མ་ང་
མ་་འད་པ་བསལ་བ་དང་། འས་འལ་བ་ལ་གནས་པ་ན་བན་པས་ང་བ་ན་ན་དང་ང་བ་ལས་ང་བ་
ཐབས་ས་པས་འད་པ་ལ་ས་པ་ར་། །མན་པ་ལ་མཁས་པས་ག་པ་ཅན་ི་་བ་མ་པ་ང་བ་དང༌།
གནས་མན་པར་་དགའ་བ་འར་བ་ས་པ་ལ་མཐའ་བ་ན་། གནས་པ་བ་མ་མན་པར་་དགའ་བ་ས་པར་འཆད་
ང་ར་བ་ན་། གནས་་ལ་གས་། ང་ག་ལས། གས་གང་་ན་ག་གནས་པ་དང་་གནས་དག་མན་
པར་་དགའ་ན་་འར་བའམ་འར་་འག་ས་པ་་ས་དང༌། ང་གག་ལས་འས་པ་ལས་ང༌། ན་ག་གནས་
པ་དང་་གནས་དག་ལ་ར་གནས་པར་་དགའ་ན་ལ་གཞན་་གང་བར་ས་པ་ན། ས་དང༌། ི་ཀ་ལས། གནས་
མན་པར་་དགའ་བ་ས་་བ་ལ་གས་པས་་བསམ་པ་ས་པ་ད་བན་། །ས་། །་་ལས་བ་པ་ལས།
་ལ་ད་པ་འར་བ་དག་ས་།།
ས་་ང་ལ་གནས་པ་བསམ་པ་ན།།
མ་ན་གནས་པ་ཉ་་རབ་གབ་ང༌།།
་་བས་་འར་བ་མས་ས་ན།།
ས་བཤད་པ་་།།

བ་་་དག་ལ་རང་ས་ད་དམ་གཞན་ད་་འག་ས་པ། །འ་ན་ཡང་རང་ས་་དས་ན་ད་ས།
གཞན་བལ་དས་ནའང་གཞན་ད་་གག་ས་པ་མ་ད་པ་། ི་ཀ་ལས། བ་་དག་རང་ས་ད་པ་མ་
ད་ན་གཞན་ད་་གག་པ་མ་ད་་ཟིན་ང་ས་གམ་་་་་་ས་། །རང་ས་ད་པ་མ་ད་ན་
གཞན་ལ་བལ་ནས་ད་འག་པ་མ་ན་། ད་་ང་་ཡན་ལག་འལ་བ་ས་པ་ལས་འདའ་བར་འར་བ་ར་།
ི་ཀར། འལ་བ་ལ་གནས་པ་ན་ད་ས་་བ་ཡན་ལག་འདའ་བར་ས་པ་མ་ན་པ་་འདས་པར་འར་། །ས་
།།
གས་པ་་ད་གར་ས་་ཚན་དོལ་བ་ལ་གས། ལ་ན་བངས་པ་་ཚན་བཤད། །་ད་གར་བཅས་་
ཚན་བན། །དང་་ལ་གས། ད་ད་མ་ས་་ཚན་དང༌། །ས་བང་འཕགས་པ་་ཚན་བན། །དང་་ལ་གས།
་ཚན་ཁ་ང་ཡན་ལག་བན། །་ཚན་་ ་རང་བན་ད། །དང་་།
་བ། བ་པ་ད་ཡན་ཆད་་པ་མ་ན་པ་ལ་ལ་མས་དང་ན་པ་ད་དང༌། མང་་ས་པ་ད་ར་།།
མཚམས་འ་མན་ཆད་བ་པ་ད་ཡན་ཆད་བ་གག་པ་དང༌། བ་གས་པ་མ་གགས་་པ་ཚང་བ་མ་ན་པ་ལ་ལ་
མས་དང་ན་པ་ད་དང་མང་་ས་པ་ད་ར་། །འར་ལ་མས་དང་ན་པ་ཚད་་ད་ང་ཕམ་པས་མ་ས་
ང་རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ་ལ་འམ་པ་། ང་ལས། ལ་མས་དང་ན་པ་ས་་བ་་ཕམ་པ་ང་བ་བ་་
མས་ལས་གང་ཡང་ང་བ་མ་ང་བ་ས་གངས་པ་ལ། ི་ཀ་ལས། འཆལ་པ་ལ་མས་་བས་ད་པ་ར།
ས་ན་འ་་ད་བ་ས་་བ་་་ལ་མས་དང་ན་པ་ད་ན་པར་ག་པར་་ས་། །མང་་ས་པ་འ་་་
པ་གང་་་ད་ས་པ་ར་་གཞན་ི་བན་བས་མང་་ས་པ་ལ་། ་ད་ས་པ་ད་པར་་རང་་བ་མཐ་
དབང་་ས་པ་མང་་ས་པ་། ི་ཀར། ་པ་གང་ལ་་ད་མན་པར་ས་པ་ད་ད་པ་ར་་མང་་ས་པ་ད་
གཞན་ི་བན་བས་་ལ་ཅན་ན་། །གང་་་ད་མན་པར་ས་པ་མ་བས་པ་ར་་མང་་ས་པ་ད་རང་་
བ་པ་མཐ་ལ་ཅན་ན་པར་ག་པར་་ས་།།
གས་པ་་ཚན་་ ་རང་བན་ད་བ་།
་བ། ་ད་མན་པར་ས་པ་ད་།།

་ད་མན་པར་ས་པ་ད་་ས་པ་འས་འན་མཁས་ག་གསལ་བ་་ཚན་བ་བན་པ་འར་་ད་
འན་པ་གང་ལ་་་ན། ་ཀ་འམ་ག་གག་ཡན་ཆད་ལ་ད་པར་ག་འལ་ལས་བཤད་། །་ད་མ་་གས་
གམ་བང་བ་་བད་པར་འན་པ་གམ་ི་ཁར་ར་ི་གས་བན་པས་་པ་གས་། །་ད་གམ་ཕན་ན་
འལ་བས་འས་པར་གནས་པ་ལས་་ར་འད་ས་པ་ལ་གས་བན་པས་གམ་པ། །གས་པ་ཚད་མ་གས་དང་
ང་་མ་་ལ་གས་ར་ས་པ་ལ་གས་བན་པས་བ་པ། །ང་གས་དང་མ་་ལ་གས་པ་ར་་གཞན་ལ་
གསལ་བར་ན་ས་པ་དང་ར་ི་གས་བན་པས་་པ། །་དག་ས་་ཚན་་གས་། ི་ཀར། འས་་་པ་
བ་བན་ལ་་མས་་་པ་གག་་་པ་་ས་།།
་བ། ་དག་འན་་འག་ས་པ་ད་།།
་དག་འན་་འག་ས་པ་ད་་ས་པ་ན་བདག་ད་ས་ས་ང་གཞན་ིས་་བར་ས་པ་་་ར་ན་ན་
རང་ས་་ས་པར་གཞན་འན་་འག་་ས་ང་འལ་བ་ལ་གནས་པའང་འདས་པར་འར་། །ས་ན་རང་ས་
་ད་ས་ནས་གཞན་ིས་་བར་ད་ས་པ་འ་་་པ་དང་ག་པ།།
་བ། ག་པ་ལ་མས་དང༌། མས་དང༌། ས་རབ་ལ་བ་པ་ད་།།
ག་པ་ལ་མས་དང་ས་པ་ན། ག་འལ་ལས། ག་པ་ས་་བ་་ག་པ་ན་དང་དབང་་་བ་ན་
་ས་། །་ན་་་ན། ཉན་ས་་ས་ལས། ག་པ་ན་་་་ན་་ན། ག་པ་ལ་མས་ལ་གས་པ་
གམ་་་དག་་བན་པ་འ་་ན་ལ་ད་། འ་ལས་་ལ་པ་མས་དང་ན་ང་བ་ན་། ་་ག་པ་ན་
ན་། །དབང་་་བ་ན་་་་་ན། ག་པ་མས་་དབང་་ས་པ་ལ་མས་་་ག་པ་ལ་མས་
་བབ་པ་ན་། །ག་པ་ས་རབ་་དབང་་ས་པ་མས་་ང་་འན་་་ག་པ་མས་་བབ་པ་
ན་། །ན་ངས་པ་ངས་པ་དབང་་ས་པ་་ས་་་ག་པ་ས་རབ་་བབ་པ་ན་། ་་དབང་་་
བ་ན་ན་་ས་གངས་། །་ན་་ཚན་འར་ལ་མས་ན་པ་ལན་གས་་ས་པ་་མཚན་་ས་ང་
ོས་པར་་འར་ང་་ན། ་འར་་་མས་་རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ་ངས་པ་དབང་་ས་ལ། འར་་
འལ་བར་གགས་པ་བབ་ག་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་དབང་་ས་པ་ན་།། (ཡང་ན་་མ་་ལ་མས་ཙམ་
དང༌། ་མ་་བབ་གམ་ི་ས་་བ་ལ་མས་།།) ག་པ་མས་དང་་མས་འལ་བ་བསམ་གཏན་བ་

དང༌། ག་པ་ས་རབ་་ཟག་ད་་ལམ་དང་་ལ་བ་པ་ད་་ས་པ་་ས་ནས་མས་པ་ན་ི་་ས་པར་
གད་བ་པ་་མ་ན་། །་ཁར་ར་ི་གས་དང་བཅས་པས་བན་།།
་བ། བ་་འག་ང་ས་པ་ད་།།
བ་་འག་ང་ས་པ་ད་། །འར་ང་་་། ི་ཀར། ང་ས་་བ་་་ག་པ་ལ་ལ་གས་པ་་
བར་བ་བ་ན་ན་ིས་ཐ་དད་པར་གས་པ་ན་་མ་ན་་ས་། །འར་ཡང་རང་བབ་གམ་ལ་མ་བབས་
པར་གཞན་བ་་འད་ས་པ་མ་ན་། ི་ཀར། བདག་ད་མ་ལ་བར་གཞན་ལ་བར་ད་པ་་གནས་ད་་བས་
ད་་ས་གངས་པ་ར་ས་། །ས་་་ཚན་བད་པ།།
་བ། ག་པ་ད་པ་དང འལ་བ་དང༌། ་ར་ཐར་པ་ལ་ཡང་་བན་།།
ག་པ་ད་པ་དང་ས་པ་འལ་བ་ལས་གངས་པ་ད་ལམ་བ། །འལ་བ་དང་ས་པ་ང་མ་་བ། །
་ར་ཐར་པ་་ད་ང་ཕ་མ་་ར་ཐར་པ་མ་བམ་་གས་པ། །འ་དག་ལ་་མ་གས་བན་པས་ད་པ།
།་པ་་ལ་ཡང་་མ་་བན་བ་བ་འག་གས་ད་པ་ལས་བ་་འག་པ་་ཚན་དང་བ་པ།།
་བ། དད་པ་དང༌། ལ་མས་དང༌། ས་པ་དང༌། གང་བ་དང༌། ས་རབ་ན་མ་གས་པ་ད་།།
དད་པ་དང་ས་པ་་དང་བ་དང་འད་པ་དང་ད་ས་པ། །ལ་མས་དང་ས་པ་རང་བན་ཁ་ན་མ་་བ་ངས་
པ། །ས་པ་དང་ས་པ་་མང་་ས་པ་་འལ་བ་ས་པ་འས་བན་། །གང་བ་དང་ས་པ་་ལ་ད་་ང་
བ་དང་དས་་ད་་ང་བ་དང་ཟས་ཁམ་གང་དང་ས་ས་གང་ཙམ་ལས་་་གང་བ་མ་ཆགས་པ་་་དང༌། ས་
རབ་་ས་རབ་་མ་པར་འད་པ། །ན་མ་གས་པ་་དད་གས་ཙམ་ས་་ག་་ི་ཀ་ལས། དད་པ་ལ་
གས་པ་ན་མ་གས་པ་་དད་པ་ལ་གས་པ་ན་མ་གས་པ་ས་། །ད་་ས་པ་ན། ི་ཀར། ད་ས་
་བ་་ན་མ་གས་པ་་དས་་་ན་མ་གས་པ་ད་་ན་པ་ད་ས་་བ་ཐ་ག་། །ས་། །་པ་
བ་གག་པ།།
་བ། ལ་མས་དང༌། ང་་འན་དང༌། ས་རབ་དང༌། མ་པར་ོལ་བ་དང༌། ་ས་པ་དང་མང་བ་མས་
ས་ང་༌།།

ང་ག་་་ཚན་འ་གས་ལ་ན་གས་གས་ར་བ་་མཚན་་་ན། ་ཚན་གས་་འ་ས་ཅན། ན་
མ་གས་པ་་ཚན་ན་། དད་པ་ལ་གས་པ་ན་ཏན་ན་མ་གས་པ་ས་་ན་ན་པ་ར། དར་ན་
བ་པ་ས་་ན་མ་ན་ི་་བ་པ་ས་་ན་ན་པ་་ལ་་བ་པ་་གས་ས་བད་པ་དང་འ། །ལ་
མས་དང་ས་པ་། ི་ཀ་ལས། འར་ཡང་ལ་མས་ན་མ་གས་པ་ས་ས་པས་་འལ་བ་མན་པར་ས་པ་
ད་ན་་ས་། །ང་་འན་དང་ས་རབ་དང་ས་པ་། ག་འལ་ལས། ང་་འན་་མས་་གག་པ་
མཚན་ད་། ས་རབ་་འར་ཡང་ས་རབ་་མ་པར་འད་པ་ས་། །མ་པར་ོལ་བ་དང་ས་པ། ི་ཀར། མ་
པར་ོལ་བ་ས་་བ་་འར་་བ་པ་མ་པར་ོལ་བ་ལ་་ས་། །་ས་པ་དང་ས་པ། ི་ཀར། ་ས་་
བ་་་ང་་བན་མ་ཐག་པ་ར་མ་པར་ོལ་བ་ལ་བགས་དས་་ས་། །་ན་གང་ས་་ན། ི་ཀར།
མ་པར་ོལ་བ་ས་པ་་ཟད་པ་དང་་་བ་ས་་ས་དང༌། ཉན་ས་ལས། ་ན་འང་ཟད་པ་ས་པ་དང་འས་་
ག་བལ་་་བ་ས་པ་ས་། །མང་བ་ས་པ་་བ་པ་་བ་། ི་ཀར། ་ལ་མང་བ་་་བ་པ་་བ་་
་ར་མ་པར་ོལ་བ་ལ་ས་པ་དང་མང་བ་ན་ས་། །མས་ས་ང་་ས་པ་ང་ས་་་ཚན་འའང་
ན་གས་ན་པར་བན་པ་ན་། །ས་ས་པ་་་ག་པ་ན་ས་མ་་བས་གང་ཡང་་དར་བག་པར་
། །་ཚན་བ་གས་པ།།
་བ། བན་འས་བམས་པ་ད་དང༌། ས་རབ་དང་ན་པ་ད་དང་ཡང་ར་། །ན་པ་དང་ན་པ་ད་དང༌།
བན་འས་བམས་པ་ད་དང་ས་པ། ག་འལ་ལས། བན་འས་བམས་པ་་ད་བ་དང༌། ་ད་བ་
ས་བད་པ་དང་དགག་པ་ས་པ་ལ་གས་པ་ས་། །ས་རབ་དང་ན་པ་ད་དང་ས་པ་། འལ་ང་ལས། ་
ན་ས་ང་གག་ལས་མང་་ས་ས་པ་ས་། །་ན། ་མ་དག་ན་འལ་ས་པ་ས་རབ་ལ་འཆད་།
།ཡང་ར་་ས་པ་ཡང་་ང་་ལ་ན་མང་ས་གས་་ཚན་ཁ་ང་ན་པ་བན་། འ་མན་དང་བ་པ་ད་
ཡན་ཆད་ལ་འ་གས་ང་ཁ་ང་་ར་ནས་ཡན་ལག་བ་་ཁར་ཡན་ལག་་བངས་པ་་ཚན་གམ་ན་པ་
དབང་་ས་པ་ན་། ི་ཀར། མ་གམ་་དག་ལ་་ར་ར་བར་་ས་། །ན་པ་དང་ན་པ་ད་དང་ས་པ་
། ག་འལ་ལས། ན་པ་དང་ན་པ་་ན་པ་་བར་བཞག་པ་དང་ན་པ་ས་དང༌། འལ་ང་ལས། བབ་པ་
མས་མ་བད་པར་ན་པ་དང་ས་་བད་པ་ས་། །་ཁར་་མ་ཡན་ལག་བ་བན་པས་་ཚན་བ་གམ་
པ།།

་བ། ནང་་ཡང་དག་གཞག་པ་ད་དང༌།
ནང་་ཡང་དག་པར་བཞག་པ་ད་དང་ས་པ། ི་ཀར། ནང་་ཡང་དག་པར་བཞག་པ་་རབ་་དན་པ་ད་ས་་
བ་ཐ་ག་། །་ཁར་ཡན་ལག་བ་བན་པས་བ་བ་པ།།
་བ། མཉམ་པར་གཞག་པ་ད་།།
མཉམ་པར་བཞག་པ་ད་་ས་པ། ི་ཀར། མཉམ་པར་བཞག་པ་་་ད་པ་ད་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་། །
འ་ཁར་་མ་ཡན་ལག་བ་བན་པས་བ་་པ།།
གས་པ་ས་བང་འཕགས་པ་་ཚན་བན་པ་ལ། བ་དང་་བ་་ནས་གས། །དང་་།
་བ། བ་པ་ད་།།
བ་པ་ད་་ས་པ་་འཕགས་པ་གང་ཟག་བན་། ི་ཀར། ཟག་པ་ད་པ་ལམ་ིས་ན་ངས་པ་ང་བར་
བ་པ་ངང་ལ་ཅན་ན་པ་ར་བ་པ་ས་། །ས་། །་ད་ལ་ད་པ་ཟག་ད་་ལ་མས་དང༌། ང་་
འན་དང༌། ས་རབ་དང༌། ས་པས་མ་པར་ོལ་བ་དང༌། མ་པར་ོལ་བ་་ས་པ་དང་མང་བ་་། །ི་ཀ་ལས།
བ་པ་ས་ས་པ་ལ་གས་པ་་ས་པ། །ས་ས་པ་བད་པ་ལ་གས་པ་ས་རབ་་མང་བ་། ་ར་
མ་པར་ོལ་བ་ས་པ་དང་མང་བ་ས་་ས་། །འ་དག་་ས་བད་ད་ག་བ་ག་། ག་བལ་ལ་ས་
ས་པ་བད་པ་དང༌། ག་བལ་ལ་ས་ས་པ་དང༌། ག་བལ་ལ་ས་་ས་པ་བད་པ་དང༌། ག་བལ་ལ་
ས་་ས་པ་་བ་དང༌། ་བན་་ན་འང་ལ་བ་དང༌། འག་པ་ལ་བ་དང༌། ལམ་ལའང་བ་། ས་བད་
་གས་པ་བ་ག་་་དག་། མད་ལས། ས་་བད་པ་ཟག་པ་ད། །འད་ག་བལ་ལ་་ནས་། །་ད་ལ་
ས་ས་་བན། །ག་བལ་ག་མ་ས་བད་ས། །བན་པ་གམ་ལའང་་བན་། །ས་པས་་པ་བ་ག་
པ།།
གས་པ་་བ་པ་།
་བ། ་བ་པ་ད་།།

་བ་པ་ད་་ས་པ་་ད་བམ་འས་གནས་་ད་ལ་ད་པ་ལ་མས་ང་་འན་ས་རབ་དང་གམ།
ངས་པ་མ་པར་ོལ་བ་དང་བ། མ་པར་ོལ་བ་་ས་པ་དང་མང་བ་་། །་པ་བ་བན་པ།།
གས་པ་་ད་གར་བཅས་་ཚན་བན་པ་།
་བ། ང་བ་དང༌། བཅས་པ་དང༌། ས་་བཅས་པ་དང༌།
ང་བ་དང་ས་པ། ི་ཀ་ལས། ང་ག་དང༌། ་མཚན་དང༌། ད་་གང་ན་པ་་་་ང་བ་ས་པ་ས་བད་
ས་། །་དག་་གཏམ་ད་དང༌། དགག་དས་་་མཚན་དང༌། ན་ང་བ་གང་ཟག་་ན་ངས་པ་་་མ་
བན་། །ང་བ་མན་པར་ས་པ་འ་ལ་གས་། ང་ལ་མ་བཅས་པ་ང་བ་མན་པར་ས་པ་དང༌། ང་ལ་བཅས་
པ་ང་བ་མན་པར་ས་པ། །དང་་། ང་ག་ང་ཡང་བཅས་པ་མ་མཛད་པ་། ་གཅན་ཟིན་ིས་ས་བན་་
ན་་ས་པ་ང་བ་་། །གས་པ་ལ་གས་། བཅས་པ་ང་བ་ས་པ་དང༌། ས་་བཅས་པ་ང་བ་ས་
པ། །དང་་། དགག་བཅས་དང༌། བ་བཅས་དང༌། གནང་བཅས་དང་གམ་་རང་རང་་ང་བ་ས་པ། །གས་པ་
ས་་བཅས་པ་ང་བ་ས་པ་ལ་གས་། མ་ར་བ་་གམ་ི་ང་བ་ས་པ་དང༌། ར་བ་་ག་་ང་བ་ས་
པ། །དང་་ལ་གམ། དགག་བཅས་་ས་་དགག་བཅས་་ང་བ་ས་པ་དང༌། བ་བཅས་་ས་་བ་བཅས་
་ང་བ་ས་པ་དང༌། གནང་བཅས་་ས་་གནང་བཅས་་ང་བ་ས་པ། །ར་བ་་ག་་ང་བ་ས་པ་།
དགག་བཅས་་ས་་བ་པ་ས་བཅས་དང༌། དགག་བཅས་་ས་་གནང་བ་ས་བཅས་གས་རང་རང་་ང་བ་
ས་པ།།
བཅས་པ་དང་ས་པ་་དགག་བ་གནང་གམ་ི་གང་་མཚམས་མ་པར་བཞག་པ་ད་པར་ཅན་ན་། ི་ཀ་
ལས། བཅས་པ་ས་་བ་་བབ་པ་ག་མ་པར་བཞག་པ་ས་། །ས་་བཅས་པ་དང་ས་པ་འ་ལས་འས་
པ་ན་ས་པར་་བར་འད་། ་ཡང་ར་ས་་བཅའ་བ་དས་པ་། བབ་པ་བཅའ་བ་ཕན་ན་བ་་གས་
པ་བ་པ་དང༌། ་ལ་་ཚངས་ད་བཀག་ང་ད་འོ་ལ་མ་བཀག་་མ་པ་ག་ག་བསལ་བ་། མ་འད་
འལ་པ་ལས། འ་་ས་་བཅས་པ། །་བ་་་ས་་ང་བ་བསམ་པ་བོག་པ་ར་ས་། །་ཡང་ས་
བཅས་་ད་བ་ལ་་ད་གམ་ཚན་གམ་ལས། གམ་ཚན་དང་་། དགག་པ་ལ་བན་པ་གམ་། དགག་པ་
བཅས་པ་ས་་དགག་པ་ས་བཅས་དང༌། དགག་པ་བཅས་པ་ས་་བ་པ་ས་བཅས་དང༌། དགག་པ་བཅས་པ་
ས་་གནང་བ་ས་བཅས་། །དང་་། ར་བཟང་ན་ལ་བན་ནས་་ཚངས་ད་ར་བཀག་ནས། ས་ག་ཅན་

དན་པ་བ་ལ་བན་ནས་ད་འོ་ལ་་ཚངས་ད་་ག་་བཀག་པ་་། །གས་པ་། ར་་ང་ད་པ་བཀག་
ནས། ་ན་ཆགས་པ་ཐབས་གཞན་ིས་ད་པར་་ས་ན། ད་ང་མ་མ་འད་ལས། ལ་གཞན་ི་ར་བས་་
མ་ད་ང་བར་་ས་བ་དས་གངས་པ་་། །གམ་པ་། ི་ཀ་ལས། ས་མ་ན་པ་ཟས་ར་བཀག་པ་
ལས་ནད་པ་ལ་གནང་བ་་། །ས་།།
གམ་ཚན་བར་པ་ལ། བ་པ་བཅས་པ་ས་་བ་པ་ས་བཅས་དང༌། བ་པ་བཅས་པ་ས་་བཀག་པ་ས་
བཅས་དང༌། བ་པ་བཅས་པ་ས་་གནང་བ་ས་བཅས་། །དང་་། དར་་མ་ཁས་ང་བ་བ་པར་བཅས་ནས།
དར་་མ་ཁས་ང་བ་བ་པར་བཅས་པ་་། །གས་པ་ག་ང་ལ་བད་པ་དང་དར་གནས་པ་ཁས་ངས་པ་
བ་པར་བཅས་ནས། གནས་ལ་བན་པ་དང་འམས་པ་་ན་་དག་བཀག་པ་། གང་ན་གནས་ད་པ་ར་ག་ང་ལ་
བད་པ་དང་གནས་པར་ཁས་ང་བར་་་ས་པ་་། །གམ་པ་། ར་ས་བད་དང༌། བ་བ་དང༌། བ་
་བ་ར་ས་ཉན་པར་་ས་བ་པར་གངས་ནས། ནད་པས་་མ་ས་པ་ལ་་ས་པ་ད་་ས་གནང་བ་་
།།
གམ་ཚན་ཐ་མ་། གནང་བ་བཅས་པ་ས་་གནང་བ་ས་བཅས། གནང་བ་བཅས་པ་ས་་དགག་པ་ས་
བཅས། གནང་བ་བཅས་པ་ས་་བ་པ་ས་བཅས་། །དང་་། ར་ མ་་ག་ཅན་གནང་ནས། ས་ མ་ང་
ག་ཅན་གནང་བ་་། །གས་པ་། ི་ཀར། མལ་ མ་གས་གནང་བར་མཛད་པ་ལས། ་གས་་་ག་
དགག་པ་མཛད་། ་ག་ག་ར་བ་དག་་བཅང་་ས་གངས་པ་་། །གམ་པ་། ར་དར་ན་ིས་
བབས་་གནས་གཞན་་འོ་བ་གནང་བ་ལས། ད་འན་ི་དན་་བར་་བ་ར་་དར་ན་ིས་བབས་་
གནས་གཞན་་འོ་བ་བབ་པར་བཅས་། ་་བར་་བ་མ་ད་པ་ར་ན་་འོ་བར་་་ས་གངས་པ་་
། །་ར་གམ་ཚན་རང་རང་་དང་་གམ་་་མ་གས་མ་ར་བས་ན་མ་ར་བ་་གམ་ས་། ་མ་ག་
་་མ་གས་ར་བས་ན་ར་བ་་ག་ས་། །་ལ་མ་ར་བའམ་མཚན་ད་་འར་བ་་གམ་་་དག་
བཅའ་བར་འཐད་། རང་རང་་ར་བཅས་་་མཚན་གང་ན་་ན་གནས་ང་གང་ཟག་་ག་ག་བསལ་བ་དས་
པ་ད་པ་ར་། ་ཡང་དགག་་་མཚན་་ན་གནས་པ་དང༌། དས་པ་་མཚན་་ན་གནས་པ་དང༌། དགག་
དས་ད་པ་་མཚན་་ན་གནས་པ་མས་མ་བན་་ར་གནས་པ་ར་། །མཚན་ད་ར་བ་་ག་འཆའ་
བར་འཐད་། ར་བཅས་་་མཚན་ར་ནས་ས་བཅས་་མཚན་ད་གས་པ་ར། ་ཡང་་མཚན་ར་ནས་དས་
པ་་མཚན་གས་པ་ར་ས་པ་ལ་གས་་་ནས་ར་། །་མཚན་ར་ས་པ་འང༌། གཏན་ད་་ར་བ་དང༌།

ཟིལ་གན་་ར་བ་གས་ལས། གནང་བ་བཅས་པ་ས་་དགག་པ་ས་བཅས་ལ་་ར་བཅས་་་མཚན་་གཏན་
ད་་ར་བ་ན་ལ། ་་ཁ་ཟས་ར་བཀག་ནས་ནད་པ་ལ་གནང་བ་་་ལ་་ཟིལ་གན་་ར་བ་། ་་ཁ་
ཟས་་དགག་་་ས་གས་པར་འར་བ་ན་ལ། ནད་པས་་ར་ཁ་ཟས་ས་པ་ལ་ས་་བས་་བ་ཙམ་ག་
ད་ང་ན་བས་ཟིལ་ིས་མནན་པ་་། །ས་བཅས་གང་ལ་གནས་པ་ག་ས་བང་བ་ལ་གས་། དགག་པ་
བཅས་པ་ས་་དགག་པ་ས་བཅས་ག་གང་ལ་གནས་པ་དང༌། ས་བཅས་་བད་་ག་གང་ལ་གནས་པ། །
དང་་། རང་བན་དང་བཅས་པ་ཁ་ན་མ་་བ་གས་ཀ་ག་ས་ཅན། དགག་པ་དང་བཅས་པ་ས་་དགག་པ་
ས་བཅས་་ན་ཙམ་་ད་། དགག་བཅས་གས་འ་་མ་བཅས་པ་མ་འག་་དགག་་ན་ཙམ་་ད་པ་
ར། ག་་དག་ལ་ས་བཅས་་བ་ད་་ད་པ་་ན་། ས་བཅས་ད་པ་བཅས་ང་མང་་ད་པ་ར།
གས་པ་། ས་བཅས་གཞན་་བད་་་ར་བཏང་ལ་བཅས་པ་ཁ་ན་མ་་བ་ག་ལ་གནས་པ་ན་ི། དགས་
བསལ་ཆང་་་མན་པ་འང་བ་དང༌། ག་གད་པ་ལ་གས་པ་རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ་ག་ལ་་ས་ཅན། ས་
བཅས་གཞན་་བད་་་་ད་། གནང་བ་ཡང་་ད་ལ་བ་པ་ཡང་་ད་པ་ར། གནང་བ་་ད་པ་ར་ན་
ར་གནང་བ་ལ་བན་པ་ས་བཅས་གམ་དང་དགག་པ་བཅས་པ་ས་་གནང་བ་ས་བཅས་་ད་།།
ད་་ས་བཅས་་མཚན་ད་ས་བང་བར་་། ་ཡང་རང་་ར་བཅས་ལ་བས་པ་འལ་བ་བབ་པ་
ག་མ་པར་བཞག་པ་་མ། །་ན་འ་བཅས་པ་མཚན་ད་པ་ན་ནམ་ན་་ན། ག་འག་མ་ས་པ་ན་ང་བ་
ཆད་པ་བཅས་ན་དགག་བ་་བཅས་པ་མཚན་ད་པ་ན་ལ། གཞན་་ན་དགག་བ་་བཅས་པ་མཚན་ད་པ་མ་ན་།
།་ཡང་བམ་ན་འདས་སངས་ས་ནས་ང་ར་མ་ན་པ་ན། ག་པ་་ཡང་་་། །ས་གངས་ང༌། དགག་
བཅས་མཚན་ད་པ་མ་ན་། ་ལས་འདས་ནས་བཟང་ན་ིས་་ཚངས་ད་དང༌། ར་ཅན་ིས་མ་ན་ན་ས་ང༌།
ང་མ་འད་ལས། ལས་དང་་བ་ལ་ང་བ་ད་་ས་གངས་པ་ར་དང༌། ད་ན་ལས། འཕགས་པ་ར་ས་་
ཞལ་ནས་ཆད་པ་བཅའ་བ་ལ་དངས་ནས་གངས་པ་ར་ས་གངས་། །གནང་བ་བཅས་པ་་ང་བ་ཆད་པར་
བཅས་པ་ལ་་བས་།།
་བ། བཀག་པ་དང༌། གནང་བ། མན་པར་ས་པ་ད་།།
བཀག་པ་དང་ས་པ་དགག་་དང་ན་པ་ག་ལ་བབ་ང་མ་གནང་བ་། ི་ཀ་ལས། བཀག་པ་ས་་བ་་ག་ལ་
བབ་ང་ག་འ་མ་པ་ཐམས་ཅད་་་་ས་་བ་། དར་ན་ང་ལ་ན་པར་་བ་མས་ས་ཐ་ན་་མག་མས་

ང་ཆང་་ད་་བང་་ས་གངས་པ་དང༌། ག་གད་པ་ལ་གས་པ་རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ་དང་བཅས་པ་་
་ས་།།
གནང་བ་། དགག་དས་་་མཚན་དང་་ན་ང་་དགར་ད་པར་གནང་བ་། ི་ཀ་ལས། གནང་བ་ས་་བ་
་་དགར་ད་པ་ལ་ལ་་བ་གང་ཡང་ང་བ་ག་་ད་དམ། ད་ན་ང་བ་ས་་བ་ས་པ་ད་་དར་ན་ཕས་
་ལ་བ་ཚར་གད་པ་ར། ་ལ་པ་བན་བས་བག་པར་ངས་ས་་གནང་་ས་གངས་པ་་་ས་།
།མན་པར་ས་པ་ད་་ས་པ་བས་འ་ཡན་ལག་་ཆར་ལ་ར་ང༌། ི་ཀར། ་པ་འ་དང་ག་ནས་ང་བ་དང་
ས་་བ་ལ་གས་པ་་པས་་འལ་བ་འབའ་ག་ས་པ་ད་བན་་ས་། །་པ་བ་བད་པ།།
་བ། བར་་གད་པ་དང༌། བར་་གད་པ་མ་ན་པ་མན་པར་ས་པ་ད་དང༌། ་བ་་དང༌། ས་་ན་པ་
ད་དང༌། གནས་དང༌།
བར་་གད་པ་དང་ས་པ་ག་གད་དང་་བ་མ་ན་པ། །བར་་གད་པ་མ་ན་པ་མན་པར་ས་པ་ད་་་
བ་གང་ན་པ་་འལ་བ་ལ་གནས་པ། །་བ་་ད་དང་ས་པ་་གས་གཞན་ལ་ན་མཁས་པ། །ས་་ན་པ་
ད་་་གས་བ་མ་ལ་བན་པས་་ན་ལས་བོག་པ་དང་་བ་བ་པ་ལ་འད་པར་ད་པ། །གནས་དང་ས་པ་
ཡན་ལག་་བ་ཁར་མཁན་་གཏན་་ལ་གཞན་་འོ་བ་བསམ་པས་འོ་ན་གཞན་ལ་གནས་འཆའ་་འག་ས་
པ་དང་བ་ད།།
་བ། ་ག་་གནས་འཆར་འག་ས་པ་ད་དང་ཡང་ར་།།
་མ་་བ་ཁར་མཁན་་་ག་ཞག་འགའ་ལ་་འོ་བའམ། ་མ་གས་ད་པ་བར་གཞན་ལ་་ག་་
གནས་འཆར་འག་པ་ད་དང་ཡང་ར་། །ཡང་་ཡན་ལག་་མ་བ་་ལ་བག་ །་པ་་་པ།།
་བ། ང་བ་དང༌། ང་བ་མ་ན་པ་དང༌། ཡང་བ་དང༌། ་བ་ད་མན་པར་ས་པ་ད་དང༌།
ང་བ་དང་རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། བཅས་པ་མས་ད་གད་་ས་པས་ངན་ང་་ང་། ་
ཡང་བན་པ་མ་ལས། ད་་གད་པ་་ན་ིས། །་་ས་ས་ངན་ང་ང༌། །ས་། །ང་བ་མ་ན་པ་དང་

བ་པ་དང་གནང་བ་་བ་མས་། །ཡང་བ་དང༌། ་བ་མན་པར་ས་པ་ད་ས་པ་་ཡང་་ས་ག་་་དང་
གག་ །་། འལ་བ་བས་པ་ལས།
ང་བ་མས་་ང་ལ་གས།།
མ་པ་ར་་ག་པར་།།
་་ད་དང་ད་པ་དང༌།།
བསམ་དང་ག་དང་གས་པ།།
ས་གངས་། ་ ་་ནས་་ཡང་། ཕམ་པ་་། ད་འན་ག་མ་་འང༌། ་གས་ལས་གཞན་་ཡང་བ་ན་
་ས་གངས་། །་མས་་ག་ར་ཆད་པ་་ཡང་་དབང་་ས་་ར་བཏང་བ་ན་། །དགས་བསལ་། ་
་་ཡང་་དབང་་ས་ན། འཆབ་པ་ཕམ་པ་ལས་་ད་འན་ི་དན་ད་པ་ག་མ་་ལ། གག་་ལམ་་འོ་
བ་ག་མ་ལས་ང་ད་འོ་བསད་པ་ང་ད་་བ་ད་། འལ་བ་བས་པ་ལས། ད་འོ་ག་བཅད་པ་ང་བ་
་་ད་འན་ག་མ་་་་མ་ན་། །ས་། །མ་ངས་གཞན་ཡང་རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ་་ལ། བཅས་
པ་ཁ་ན་མ་་བ་ཡང་བ། །ད་པ་་ནས་་ཡང་། མ་ས་པས་ས་པ་། ན་ངས་པ་མང་བས་ས་པ་འང༌།
་ས་པ་དང་བག་ད་པས་ས་པ་ཡང་བ་ན་། །བསམ་པ་་ནས་་ཡང་། ་ང་་་ན་ངས་པ་་འང་
ང་གམ་ལ་ང་བ་་ཡང་གམ་འང་༌། །ག་་ནས་་ཡང་། ག་བཅད་པ་་་ར་བཏང་ལ། ག་་དང་་
མ་ན་པ་དང་ད་འོ་གམ་ལ་ང་བ་་ཡང་གམ་འང་༌། །ག་པ་་ནས་་ཡང་། ང་བ་གག་དང་གས་
ཡང༌། གམ་ནས་ངས་ས་པ་འང༌། ངས་་ས་པ་་བ་་་འལ་འ་གས་། །བ་དན་གས་ད་
ས་འལ་བ་བས་པ་ལས། ང་བ་གག་དང་གས་ནས་་བར་་ང་བ་ང་བ་་ཡང་བ། །་ཡན་ཆད་ང་བ་
ངས་ས་པར་ས་པ་འང༌། ང་བ་ངས་ས་པར་་ས་པ་་བར་བཤད་། །གང་ཟག་་་ནས་་ཡང་།
འལ་བ་བས་པ་ལས། གང་ཟག་་ད་བ་་བ་་བན་པ་ན་ ་ད་་་་བ། །་ལས་གཞན་པ་་ཡང་བ་
ས་བཤད་། ང་བ་ཐབས་ལ་་མཁས་པ་དང་མཁས་པ་ར་། མད་འལ་ལས།
་མཁས་པས་་ག་པ་ང་་ས་ནའང་ག་་འོ།།
མཁས་པས་ན་་ས་ང་གད་པ་རབ་་ང་བར་འར།།

གས་་ང་་ང་ཡང་་་གང་་ང་འར་ལ།།
་ད་ད་་ས་ན་་ཡང་ང་་འ་བར་འར།།
ས་བཤད་།།
མ་ངས་གཞན་ཡང་་ས་པ་དང་ས་བན་པ་ང་བ་་ཡང་བ་དང་་བ་། ད་གད་དང་མ་འལ་བ་ར་
དང་འལ་བ་ར་། །ི་ཀ་ལས། ཡང་བ་དང་་བ་མན་པར་ས་པ་་མ་ར་བཤགས་པ་ལ་དས་་ས་པ་མ་
་ཁ་ག་། མཚམས་་ནང་་ད་འན་ཐམས་ཅད་གས་པ་ལ་བཤགས་པར་་བ་ན། ཁ་ག་་མཚམས་་་ལ་
། ཁ་ག་་བན་ལ། ཁ་ག་་་ལ། ཁ་ག་་བ་ལ་བཤགས་པར་་བ་ན་པ་ར་ས་པ་་ཕམ་ག་་མ་་
་བ་མཚམས་་ནང་་བཤགས་པར་ད་ན་་ད་འན་ད་་བཅད་་་ང་བས་ད་འན་ཐམས་ཅད་གས་པ་ལ།
།ཕམ་པ་མ་་་བ་་མཚམས་་་ལ་་བཤགས་པ་ད་ན་་ག་ལ། །མ་་གཞན་མས་ང་མཚམས་་་
ལ་་བཤགས་་ང་༌། །བན་ལ་ས་པ་འ་ལ། ་མ་མས་ས་ཕམ་པ་མ་་་བ་ད་ང་ག་ལ་དང༌། ག་
མ་མ་་ཡང་བ་ད་ང་གག་ལ་བཤགས་པ་། ་གས་ཀ་བཤགས་ལ་བངས་ན་བན་ན་པ་ལ་དངས་
པའམ། ཕམ་པ་མ་་་བ་བཤགས་པ་ན་ལ་ད་ང་ག་དས་པ་ལ་མཚམས་ནང་་ན་ད་ང་བན་འག་ན་
ད་་མ་བཅད་པ་ལ་དངས་་ས་གང་༌། །ན་ང་ཕམ་པ་མ་་་བ་་ག་ལ་བཤགས་པར་མ་་འལ་
ལས་བཤད་པ་ལ། ི་ཀ་བས་འ་ན་ག་ལ་ས་པ་་་་ང་བར། བན་ལ་ས་ས་པ་འ་་ག་ལ་ས་པ་ལ་
བན་ལ་ས་ི་ཀར་་་ར་བར་ས་། །ག་མ་མ་་་བ་་་ལ། ཕམ་པ་མ་་ཡང་བ་་བ་ལ།།
་བ། ་ར་ཐར་པ་དང༌། ས་པ་ན་པ་ད་།།
་ར་ཐར་པ་མ་བམ་་གས་དང༌། ས་པ་ང་མ་་བ་་འལ་བ་མཐའ་དག་་མ་ལས་ག་པ་བསམ་
པས་བང་་ག་ཁ་ན་་ན་པ་ད་། །་པ་ར་གག་པ།།
གམ་པ་་དག་གས་ཀ་དགས་བསལ་བན་པ་།
་བ། ན་པ་ད་ན་གན་པ་ལ་གནས་བཅའ་བར་། །འད་པ་འབའ་ག་མ་གགས་།།

རང་བས་བབ་པ་ན་པ་་གས་དང་ན་པ་ད་ན་རང་བས་བབ་པ་གན་པ་་བ་ན་ང་་པ་དང་ན་ན་་
ལ་གནས་བཅའ་བར་་ས་པ། ང་ག་ལས། བན་པ་ད་ང་བན་པར་གས་ནས་་ག་་ལགས་ལ། ས་་
ར་ཐར་པ་མ་འན་པ་ས་པར་ག་པ་དང་ན་པ་མ་ལགས་ན། ས་ང་གཞན་ལ་གནས་པས་མས་པར་བིའམ།
་བ་འར་ས་ང་གཞན་ལ་གནས་པས་འག་པར་་ས་གངས་། །ི་ཀ་ལས། འར་་ག་་ན་པ་ད་ང་
མན་པ་ཙམ་་ཟད་་་བད་་ན་པའང་གཞན་ལ་གནས་པས་འག་པར་་ས་། །་ན་་ག་ས་མན་པ་་
ད་ས་བ་ན་ག་ས་ག་ད་བད་་ལ་མན་་དས་་ན། ག་ས་མན་་ར་བད་་ལ་མན་པ་་མ་་
བར་་གནས་ལ་བན་དས་ས་པ་། ་་བ་པ་་་་་ལ་བན་པར་གས་ནས་་བད་་ན་པ་ན་་་
ད་་བ་ལ་་བས་་་ཙམ་ི་བར་་གནས་ལ་བན་དས་པར་བན་པ། །་ན་གནས་་་མ་བབ་པ་གན་
ལ་བ་མ་བབ་པ་ན་པ་ས་་གནས་་ལ་མས་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། གནས་པ་ལ་མས་གཞན་ཐམས་ཅད་
་ང་ས་འད་པ་་ག་འཚལ་བ་འབའ་ག་མ་གགས་། །འལ་ང་ལས་ང༌། ན་ས་གན་་ལ་གནས་
བཅའ་ན་ས་ད་་ས་ལ་གགས་་ག་འཚལ་བ་མ་གགས་པར་ཐལ་་ར་ས་།།
ར་གས་ནས་་བ་མ་ན་པར་་གནས་པར་འག་པར་་་ས་ས་ན། གས་ནས་་བ་མ་ན་ན་ལམ་
གས་ས་ང་་གནས་པར་འོ་བར་་འམ་་ན།
་བ། ་་ན་ང་ན་ག་ར་བ་ཐ་མ་དང་ན་ན་གནས་མ་བཅས་པར་ངས་ར་འོ་བར་།།
གས་ནས་་་ན་ང་་ཚན་་ན་ག་ར་བ་་ཚན་ཐ་མ་ང་ས་དང་ན་ན་གནས་མ་བཅས་པར་ངས་
ར་འོ་བར་།།
་བ། གཞན་་ན་གམ་ག་པ་ན་ཡང་་། །གནས་་བས་།།
་་ན་ང་ན་ག་ར་བ་ཐ་མ་དང་ན་པ་ལས་གཞན་་་ལས་བོག་ན་གམ་ག་པ་ད་བམ་པ་ན་ཡང་
གནས་མ་བཅས་པར་ངས་་ང་འོ་བར་་། །འོ་ན་ད་བམ་པ་ལ་ཡང་གནས་ད་་ས་པ་ད་ན་གཞན་ལ་
་་ས་། །འ་་ང་ག་ལས། བན་པ། གམ་ག་པ་་མ་གམ་ངས་ལ། ་་་མ་ལགས་ང་ས་་དང་
་ན་ན། ས་ང་་གནས་པར་ངས་་ང་མ་བར་་བིའམ། ་བ་འར་་། །ས་དང༌། ི་ཀ་ལས། གམ་
ག་པ་ན་ཡང་མ་གནང་བ་བན་་གཞན་ལ་ཡང་་་ན་བན་་ས་། །གམ་ག་པ་། ི་ཀ་ལས། ག་པ་

གམ་་ན་ི་གནས་དང༌། འ་འ་བ་དང༌། ་བ་དང༌། ཟག་པ་ཟད་པ་ས་། །ག་འལ་ལས། ་མ་གམ་ངས་
ལ་ས་་བ་་འད་ཆགས་དང༌། ་ང་དང༌། ག་ག་གམ་ངས་པ་ལ་ས་། །གནས་་བས་།།

གམ་པ་བར་ཆད་ངས་་ཡང་དག་བས་པ་ལ་གས།
ང་་བར་ཆད་ང་བར་གདམས། །བར་ཆད་ལ་བ་བ་བར་བན། །དང་་ལ་བ། བསམ་ས་མ་བ་བས་
ཉམས་དང༌། །གཞན་དབང་ས་བ་ལས་ཉམས་དང༌། །མ་ན་ལས་བ་བར་ཆད་དང༌། །མ་པ་་ཡང་རབ་ང་། །་
ས་བར་ཆད་གཞན་ཡང་བན། །དང་་ལ་གས། བསམ་པ་ཉམས་པ་བར་ཆད་དང༌། །ས་ན་ཉམས་པ་བར་ཆད་།
།དང་་ལ་གམ། ་བ་་གས་ཅན་ལ་མན། །བལ་བ་ང་དང་ང་ཅན་ར། །མས་མ་བག་ང་ས་་
བང༌། །དང་་།
་བ། རབ་་འང་བ་ར་་བར་ངས་པ་ལ་་གས་ཅན་མ་ན་ནམ་ས་་བར་་ང་བན་པར་གས་
པར་ད་པ་དག་ས་ང་།།
རབ་་དང་བ་ར་མཁན་ ་ང་་་བར་ངས་པ་ལ་་གས་ཅན་མ་ན་ནམ་ས་པ་་བ་་དས་།
འ་་གས་ཅན་་་གས་་་བ་དང་ན་པ་། ཆད་པར་་བའམ་ན་་བཏགས་པ་ག་་ཅན་། །འར་
དང་གས་་ང་བ་དགག་་་སངས་ས་་བན་པ་ལ་བ་ད་ད་པ་ན་། །ས་གངས་། །གག་ག་
ས་ས་ནས་བན་པར་གས་པར་ད་པ་གསངས་ན་ལ་གས་པ་དག་ས་ང་་ས་པ་ང་ས་བན་གས་་
ར་་གས་ཅན་མ་ན་ནམ་ས་་བར་། །འར་དག་ག་ལ་ག་་གསངས་ན་གག་ས་་ང༌། ད་འན་
ི་དས་་ལས་ད་པ་གག་ས་་བ་ན་ན་དག་ས་པ་མང་ག་འགལ་་ན། ི་ཀ་ལས། ག་་གསངས་་ན་
པས་གང་འ་བར་ད་པ་་་བན་པར་གས་པར་ད་པ་དག་ས་ས་པ་་ན་ན་པར་ག་པར་་། འ་ར་གས་
པར་བན་པར་ད་པ་དག་་ནས་གསངས་་ན་པ་འ་བ་ན་་བས་པ་ན་པས་ས་ས་པ་་་དག་ལ་་བར་
གདགས་པ་ར་་ས་། །་ན་ང་ས་དག་ས་ང་་བར་་ས་བ་ན་མང་ག་ར་བ་འགལ་་ན། ི་ཀ་ལས།
་བར་་ང་ས་པ་འ་ཡང་ན་ི་དབང་ས་མ་པར་ད་བ་བར་་དག་ས་ང་་བར་་ས་་བར་ང་་ས་
།།
་བ། ་དང་་པ་རལ་པ་ཅན་མ་གགས་པ་མས་མ་བར་མ་ར་པ་་གས་ཅན་རབ་་དང་བ་དང་
བན་པར་གས་པར་་།།

་ན་་་གས་ཅན་་་ན། ་ར་་དང་ས་པ་་་་གས་ཅན་ན་ཡང་དང་གས་ང་། འལ་
ང་ལས། ་གས་་གགས་པ་་ད་ལས་ར་་ར་བས་དཔའ་བ་དང༌། ཆང་་འང་བ་དང༌། ན་དང་ག་
ད་པས་ན་ས་། །་པ་རལ་པ་ཅན་་བསམ་པ་ས་འ་པ་ལ་མ་ས་པ་ད་ང་བསམ་པ་་ལ་དད་པས་ར་བ་ན་
ག་ད་པ་ལ་བན་པ་། ི་ཀར། ་ལ་དད་པས་་པ་་་པ་གས་དང༌། དད་པས་ངས་་ད་པར་གས་པ་དང༌།
མན་པར་བན་པ་དང་ས་། །་ར་འ་གས་་མ་གགས་པ་་དང་གས་་ང་། ི་ཀར། ་གས་
བན་པ་་ནས་ན་ི་ས་མ་ན་་ས་། །མས་མ་བར་མ་ར་པ་་གས་ཅན་ས་པ་བན་པ་ལ་མ་ས་
པ། །རབ་་དང་བ་དང་ས་པ་འ་ལ་མཁན་་གག་་ནར་ཟད་པས་མང་ག་ར་བ་་་ན། རབ་ང་་ད་་
ལ་ད་ལ་་བ་པར་ད་པ་མས་གགས་པ་ད་། ི་ཀར། ས་པ་ད་་རབ་་དང་བ་ལ་་་བར་ད་པ་ལ་
གས་པ་མང་་དག་ང་གགས་པས་མང་ ་ར་མང་ ་ག་་ས་། །ས་། །བན་པར་གས་པར་་་
ས་པ་། ་་་གས་ན་་ལ་མ་པ་་་ང་ད་མཁན་ལ་ས་པ་འང་། ་བར་་གས་ཅན་བན་པར་གས་
ན་གས་ས་བིའམ་མ་གས་ས་བི། ཁ་ག་་གས་ས་། ཁ་ག་་མ་གས་ས་་་་བ་ངས་་
བན་པར་གས་ན་གས་ས་་ལ། མ་ངས་ན་མ་གས་ས་་ས་།།
གས་པ་བལ་བ་ང་དང་ང་ཅན་ར་བ་ལ་གས། ་ན་དང༌། ག་ན་། །དང་་།
བལ་བ་ས་འད་པ་་་་ང་བ་དང༌། གས་པར་་བ་། བར་ཆད་ར་གས་་་་ལ་ག་ག་་ལན་་
ས་ན་་་མང་་དས་ང༌། ག་ག་ལ་ང་བལ་བ་ས་བཏགས་པས་་་ང་བ་དང༌། བལ་བ་ས་བད་
པས་ག་་ན་ག་ན་པར་ད་ང་གས་པར་་བ་། ི་ཀ་ལས། ང་དང་ང་ཅན་ར་ན་ན་གས་པར་་བར་
འར་ས་། །་ན་བལ་བ་ང་དང་ང་ཅན་་་ར་ར་་ན། བལ་བ་ས་ང་བཏགས་པ་འ་གང་་ང་ན་་
ན། རབ་་ང་བ་ར་་བར་ངས་པ་ལ་མ་ན་ནམ་ས་། བན་པར་གས་པ་ར་་བར་ངས་པ་ལ་མ་ན་ནམ་
ས་། བན་པར་གས་པར་ད་པ་དག་ས་མ་ན་ནམ་ས་། རབ་་དང་བར་་། བན་པར་གས་པར་་།
ས་ག་ག་ལ་ང་བལ་བ་ས་བཏགས་། བལ་བ་ས་པ་་ང་ན་ལ་ག་ག་་་ང་ཅན་ན་། །ང་ཅན་
་་ག་མས་ན་། འལ་ང་ལས། བལ་བ་ས་པ་་བར་ཆད་ད་དམ་ས་ས་་བར་ཆད་ད་ན་་ང་ས་་
བ་ག་་ས་། །འ་ལ་དས་་་ག་ལས་མ་གངས་པ་ལ་ག་ག་ས་ར་བ་་་ར་་ན། བན་པར་
གས་པར་ད་པ་དག་ས་་་་་་་་(དག་་གས་་རབ་ང་ལ་མཁན་ས་འ་བ་དང་བན་གས་ལ་བ་དན་ིས་འ་བ་གས་ལ་དག་ག་་)

ས་པས་གས་བན་པས་ག་ག་་འར་། །་ན་བལ་བ་་གང་ལ་ར་་ན། བར་ཆད་་་་གས་ལ་ར་།
ག་ལས་བར་ཆད་བ་བ་ལ་བལ་བ་ར་ང༌། ན་གས་ལས་བར་ཆད་བད་ལ་བལ་བ་ར་།།
གས་པ་ག་ན་།
་བ། བལ་བ་་་་གས་ཅན་དང་་ལ་གས་པ་མག་་་གས་ཅན་བལ་བ།།
བལ་བ་་་ང་༌། །ང་ཅན་་་མ་་མ་་གས་ཅན་ས་པ་མན་ཆད་དང་མ་་མ་་དང་ལ་གས་
པ་ས་་པ་རལ་པ་ཅན་དང༌། ག་་མག་་མས་མ་བར་མ་ར་པ་་གས་ཅན་ཡན་ཆད་གས་་བལ་
བ་ག་མ་ལ་ན་ས་པ་མས་ལ་ང་བལ་བ་ས་བཏགས་། །ས་པ་་ད་ག་་བལ་བ་ས་ས་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་ར་བར་་ང་ང་ཅན་ཚང་བར་་འག་པ་ལ་ག་འང་བལ་བ་མ་ར་བ་ན་།།
གམ་པ་མས་མ་བག་ང་ས་་བང་བ་།
་བ། དན་མག་མས་་བགས་པ་དང་་གས་ཅན་མས་་བགས་པ་མ་ན་པ་ཡང་དག་པར་བད་པ་
ན་་ག་བ་ད་་མས་མ་བར་ར་པ་ད་།།
་ན་ར་ི་གས་མ་གགས་པ་་གས་ཅན་ན་ར་ན། ་ན་ང་ག་ས་བད་པས་་ནས་ང་རབ་་དང་
་གལ་ར་ན། ་མས་མ་བ་་དང་བ་ར་དན་མག་མས་་ན་ཏན་བགས་པ་དང༌། ་གས་ཅན་མས་
་བགས་པ་མ་ན་པ་ཡང་དག་པར་བད་པ་ན་་ག་བ་་་འག་ད་པ་ད་་མས་མ་བར་ར་པ་ད་།།
་བ། ་ན་་་དང་་ན་པ་་ད་བན་ད་་ས་པ་མཐའ་ཅན་་ལ་ད་འན་ིས་ལས་་གནས་པ་
ན་ལ་་བ་བར་གནས་པར་།།
་གས་ཅན་་མས་མ་བ་ན་་མ་མ་བ་་དང་་ན་པ་ས་པ་། ི་ཀར། ་དང་ན་པ་མ་ན་པ་་
དང་་ན་པ་་ས་། །་་་་གས་ཅན་་ད་བན་ད་་ས་པ་མཐའ་ཅན་་ལ་ས་པ་མཐའ་་ད་
བན་ད་་དས་་ད་ལ་་ག་བས་ས་ད་པ་ལ་དངས་། ི་ཀར། ་་་ག་་མཐའ་ན་པས་ད་བན་
ད་་ས་པ་མཐའ་་ས་གངས་པ་ར་། །ཡང་ི་ཀ་ལས། ་ལ་ས་་བ་་ད་བན་ད་་ས་པ་མཐའ་

ཅན་ི་་གས་ཅན་ལ་ས་བཤད་ང༌། ང་ག་དང་་འལ་ལས། ་གས་ཅན་ལ་ལས་་གནས་པ་ན་ས་
གངས་ང༌། གལ་བ་ལས་ས་གནས་པ་ན་ལ་་་གས་ཅན་དས་ན་་་ད་བན་ན་པ་ར་དང༌།
་ཐར་ི་མ་ན་ན་པ་ར་དང༌། དན་མག་གམ་ལ་བས་་འན་པ་ར་། །ན་ང་་ལ་ང་ག་དང་
མ་་འལ་ནས་་གས་ཅན་ས་གངས་པ་་ན་་གས་ཅན་ན་པ་ལ་དངས་། ་བ་ག་་བ་ལས།
ན་་གས་ཅན་ས་པས་ང་འབ་། །ས་མ་ཐག་པ་བབ་་ལ་ད་འན་ིས་ལས་ས་གནས་པ་ན་ལ་ས་
པ་འ་ང་ཟད་་ན། གནས་པ་ན་པ་དས་པ་ད་འན་མས་གས་མན་པར་འར་བ་དང༌། ་མས་མ་བ་
བན་་བན་བག་པ། །འང་ན་ལ་ས་བ་ན་་བཤད་། ན་་གས་ཅན་ན་པ་དང༌། ་དང་་རལ་
གས་ན་པ་དང༌། མས་མ་བ་་(་ན་དང་་དང་་ན་པར་ས་པ་ན་) ན་པ་དང༌། ད་་ད་བན་ད་ན་པ་དང༌།
རབ་་དང་བར་འད་པ་དང༌། གས་་མ་ངས་པ་དང༌། རང་ལན་གམ་གལ་བ་འབས་པ་དང༌། ར་ལས་ས་
གནས་པ་ན་པ་ད་ར་ི་གནས་པ་ན་པ་དང་མ་འལ་བ་དང༌། ཐ་ད་དང་ན་པ་དང༌། ས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ། །
ན་ ་ད་འན་་མཚན་ད་བ་ན་། བ་ཡན་ཆད་་ངས་ཚང་བ། ལས་་ཁ་ང་་ས་པ། ་མན་པ་
གས་ས་་མན་པ་ད་པ། ལས་ད་པ་་རང་མཚན་པ་དང་བཅས་པ། །་ག་གང་ས་ན་པ་། ར་བ་ལན་
གམ་གལ་བ་དང༌། དས་ག་གལ་བ་ལས་དང༌། མག་ལས་་མག་ད་། །དང་་གང་ན་པ་། མཁན་
ར་འར་བ་ས་ར་བ་ས་དང༌། ད་འན་ིས་ར་བ་ཟས་ས་་བ་བར་གནས་པར་།།
་བ། ་ཟན་་ད་འན་ལས་། །ས་་མཁན་་ལས་། །ལས་་བ་བ་ད་པ་་ད་།།
་ཟན་་ད་འན་ལས་། །ས་་མཁན་་ལས་། །གནས་པ་ན་པ་་་གན་པ་ཐམས་ཅད་་ལས་་
བས་པ་་ལས་་་བར་ས་པ་གང་ན་པ་་བ་་ད་པ་་་་ད་། གན་པ་མས་་ནང་ནས་ང་་ད་
ས་གན་པ་ན་པ་ར་་ད་ལ་དག་པས་ང་གན་པ་ར་།།
གས་པ་ས་ན་ཉམས་པ་བར་ཆད་།
་བ། རབ་་ང་བ་ར་་བར་ངས་པ་ལ་་བ་་ན་ནམ་ས་་བར་། །མ་ན་པ་་ག་ད་་ས་
པ་དང༌། ས་པ་་བན་མ་ན་པ་རབ་་དང་བར་་།།

རབ་་འང་བ་ར་་བར་ངས་པ་ལ་་བ་་ན་ནམ་ས་་བར་། །་བ་་མ་ན་པ་་ག་ད་་
ས་པ་དང༌། ་ག་ད་ས་པ་་བན་མ་ན་པ་་འ་དག་ང་ན་འན་་ལ་ས་ས་བད་ལ། དགག་་རབ་་
དང་་རན་པ་རབ་་ང་བས་གཞན་ད་ད་ས་པ་དང་གཞན་མ་དད་པ་་བ་། །་ཡང་ར་བཅས་་བ་་མ་
ན་པ་རབ་་འན་པ་བཀག་ནས། ས་བཅས་ལ་་་བན་ན་པ་དང༌། ་ག་ད་ས་གས་ན་རབ་་དང་བར་
གནང་བ་ན་ི། ་བན་ན་ན་ཡང་་ག་ད་་ས་ན་་ས་བཅས་ལ་ཡང་གནང་བར་མ་མཛད་། ་བ་་མ་
ན་པ་་ག་ད་་ས་པ་་ས་བཅས་་ས་ན་ཡང་བཀག་པ་ད་། །འར་་བན་ི་བས་་གས་ན་
གནང་བ་ན་ི་ག་ང་མ་གནང་ལ། ་བ་་བས་་ག་ང་གནང་བས་ག་་གས་ན་དས་པ་ན་། །་
འ་རབ་་དང་བར་་། །འ་ག་མཐར་་ད་ལ་མང་ག་ད་པ་། མཁན་་དང་་བར་ད་པ་དང་ད་འན་
དང་ད་ལ་ི་བ་དན་གས་མང་ ་་བ་ད་པ་ན་ིས་།།
་བ། ད་ལ་གག་ལས་ག་པ་་བར་གཞག་པར་་། །གལ་་་ར་རབ་་འང་བར་་འད་ན་རབ་
་ང་ལ་ན་པ་བན་པར་གས་པར་། །གལ་་མ་ན་ན་གཞན་ལ་་ག་གནས་པ་ན་་གཏད་པར་
། །ས་་དག་པར་་། །བན་པར་གས་པར་། །་ར་བ་ལས་མས་བག་།།
གནས་གག་ས་ད་ང་་མ་བཞག་་ང་བ་བན་འར་ན་། ད་ལ་གག་ལས་ག་པ་གས་གས་་
བར་བཞག་པར་་་་ད་ལ་་དག་མ་ལ་ང་འར་གང་་བ་ར་། །གལ་་གས་ན་ག་འང་འད་
ང་མཁན་་ཐ་དད་ལས་་ར་རབ་་འང་བར་་འད་ན། ་་གས་ག་ག་ཅར་རབ་་ང་ལ་་གས་་ན་པ་
ས་བན་པར་གས་པར་། །གལ་་ན་ས་ས་ང་་་མ་ན་ན་བ་དན་་ས་པ་ད་ང་གཞན་ལ་ད་
ང་་མ་རན་ི་བར་་་ག་གནས་པ་ན་་གཏད་པར་། །གཏད་པ་ད་ང་ས་ད་ལ་་མཁན་་ལས་
དག་པར་་། །ར་ི་མཁན་་ས་བན་པར་གས་པར་། །ད་ང་ས་ད་ལ་་ར་་ར་བ་ལ་མས་
བག་་བན་གས་།།
གས་པ་གཞན་དབང་ས་བ་ལས་ཉམས་ལ་གས། གཞན་ི་དབང་ར་བར་ཆད་བན། །ས་བ་ལས་ཉམས་
བར་ཆད་བད། །དང་་ལ་གམ། ན་གང་་ ་དབང་ར་བཤད། །་ན་ཅན་བདག་་དབང་བན། །་ཚ་ཕ་མ་
དབང་ར་བད། །དང་་།
་བ། བལ་བ་ན་།།

བལ་བ་ན་། །བལ་བ་ས་པས་འ་ད་་བལ་བ་ང་ཅན་་འག་པར་ད་། ་ཡང་་ར་འག་་ན།
ི་ཀར། རབ་་འང་བ་ར་་བར་ངས་པ་ལ་ན་མ་ན་ནམ་ས་་བར་་ང་གས་པར་བན་པར་ད་པ་དག་
ས་ང་་བར་་། ན་རབ་་འང་བ་དང་གས་པར་བན་པར་་་ས་། །འར་ན་ས་་བ་་གག་་
ཟད་པ་ལས། ན་ི་དབང་ས་བས་གས་་ར་བ་ལས་མ་ད་མཐའ་ཡང་གས་་འར་། ི་ཀར། འར་
ན་མ་ན་ནམ་ས་་བ་་་དང་ ་མཐའ་ན་ལ། ་་ས་་བ་་འར་གས་པ་མཐའ་ན་་ས་། །
འར་ན་་་་་ན་པ་ན་་ར་པ། །་ལ་ཐག་ང་བ་་་་འམ་་ས་གནང་ན་མ་པ་གནས་པ་ལ་
བར་་གད་པ་ཆ་ལས་ོལ་ཡང༌། གས་ངན་པ་ཆ་ལས་་ོལ་་ མ་མཁན་ི་་་ཕ་མས་གནང་ཡང་རབ་་་
དང་བ་བན་། །་ཡང་ན་ི་་་། ་གས་་ས་ང་རང་དབང་ད་པ་། མ་་ས་པ་དང་ད་པ་དང་
ས་པ་དང་འག་པ་དང་ཁས་ངས་པ་དང་་ན་གས་འལ་པར་བཤད་། །་བ་ལས། ན་དང༌། བས་པ་དང༌།
ད་བན་དང༌། ད་པ་ཅན་དང༌། ལ་་ལ་མ་བ་དང༌། ལ་་ལ་གད་པའམ་ལས་ད་པ་གས་པར་ད་ན་གས་
ས་་ལ་འདས་པ་དང་བཅས་པ་ས་།།
གས་པ་་ན་ཅན་བདག་་དབང་བན་པ་།
་བ། ན་ནམ་བཏང་ལ་ད་ལ་ལ་ལ་་ན་མང་ཡང་ང་ང་ཡང་ང་ང་ཟད་ཆགས་པ་ད་དམ་ས་།།
་ར་ན་་ན་ཅན་ལ་བལ་བ་ར་བས། རབ་་ང་བ་ར་་བར་ངས་པ་ལ་་ན་ཆགས་པ་མ་ན་ནམ་ས་
་བར་་ང༌། བན་པར་གས་པར་ད་པ་དག་ས་ང་་ས་པར་འར་བ་ལས། ་ལས་ག་ང་ཟད་བར་་་
བར་བན་པ་ར་། །་ཡང་ན་ནམ་བཏང་བ་ས་ས་། བལ་བ་ར་བ་ན་མ་ན་ནམ་ས་པ་མ་་་གང་་
་ར་བར་བཞག་ང༌། ན་ནམ་ས་པ་་བཏང་་ར་བ་་ལ་་ད་ལ་ས་པ་ག་བག་ནས་ད་ལ་ལ་ལ་་
ན་མང་ཡང་ང་ང་ཡང་ང་ང་ཟད་ཆགས་པ་ད་དམ་ས་་བར་།།
གམ་པ་་ཚ་ཕ་མ་དབང་ར་བད་པ་།
་བ། རབ་་འང་བར་འད་པ་ཕ་མ་གན་ང་་གས་ས་མ་གནང་བ་ལ་ཐག་་ང་བ་་ཞག་བན་པ་
བལ་བར་། །་ལ་ཐག་ང་ན་ཡང་ད་འན་ལ་མ་ས་པར་རབ་་དང་བར་་།།

རབ་་དང་བར་འད་པ་ཟན་་ད་འན་ིས་ན་ན་ང་༌། །ར་བཅས་རབ་་འང་བར་འད་པ་ཕ་མ་གན་
ང་ཕ་མ་་གས་ས་སམ་གང་ང་ས་ང་རབ་་འང་བར་མ་གནང་བ་ལ་ཐག་་ང་བ་་་ད་པ་ང་་ང་
བག་པ་ར་ཞག་བན་་འང་བར་བལ་བར་། །ས་ན་ལ་ཐག་ང་བ་ཚད་། ཕ་མས་དག་པར་ཉམས་
ས་་གས་ང་མས་་གས་པ་ཙམ་ལ་། །་ལ་ཐག་ང་ན་ཡང་ས་པ་ཡང་་། ཐག་ང་ན་ཞག་བན་
བལ་་དས་ང་གལ་་བལ་ན་ས་་བ་་ད་དམ་མ་པ་་བསལ་བ་ན་། ི་ཀར། ཡང་ས་་བ་་་
ཞག་བན་བལ་་ཟིན་ཡང་ད་འན་ལ་མ་ས་པར་རབ་་དང་བར་་་ས་། །མར་ན་ཡང་་ལ་བགས་
ལ་གམ་ང་། ལ་ཐག་་ང་གས་ཀ་ལ་ཞག་བན་བལ་དས་པར་ཡང་ས་བགས་པ་དང༌། ཞག་བན་
བལ་་དས་ང་ཐག་་ང་གས་ཀ་ལ་་དས་པས་ཡང་་བགས་མཚམས་། ི་ཀ་དངས་པ་བཤད་ཟིན་ལ།
ཐག་ང་བ་ལ་་བར་མ་ཟད་་བ་ལ་་དས་ས་ི་ཀར་གཞན་འད་བད་་བཀག་པ་མ་མཛད་། །ད་འན་ལ་་བ་
་ད་འན་ལ་ན་མ་ས་ར་བ་ང་བ་ན་། །རབ་་དང་བར་འད་པ་ཟན་་ད་འན་ིས་ན་ན་ང་
༌། །འར་ང་་ས་པ་་ི་ཀ་ལས། ད་འན་ིས་གནང་བས་ན་། གལ་་གག་ལ་མ་ས་ན་ཡང་་་ན་
པར་་ ་ཐ་ག་་ས་། །་ན་ང་་་བ་གནས་པ་ན་པ་དང་འར་ཞག་བན་བལ་བ་གས་ལ་ཟན་ད་
འན་ི་ན་པར་མངས་པ་ལ། ་མ་ལ་ན་པ་་དང་འར་ན་ང་་་་་མ་ད་འན་ི་ལས་ས་གས་
མན་་ན་ཟིན་པ་དང༌། ་མ་་་མ་ཟིན་པ་ད་པར་ལས་་མ་འར་གས་བན་པར་ར་ན་ན་པ།།
་བ། བལ་བ་ཕ་མས་གནང་ངམ་མག་་ལ་ཐག་ང་བ་་མ་གགས་།།
ད་་ས་བཅས་བལ་བ་ཕ་མས་གནང་ངམ་ས་མ་གནང་བ་གས་་བར་ཆད་དགས་བསལ་། ་བ་ལས། ཕ་
མས་མ་གནང་བར་བན་པར་གས་པར་མས་ང་ངས་པར་་འར་བ་མས་སམ། ་པ་་ད་། ་ཕ་མ་ས་
ལས་འདས་པའམ་ལ་ང་བའམ་་ས་གནང་བར་ར་པ་ས་། །བལ་བ་ང་ཅན་མས་་ཐ་མ་་མག་་
ལ་ཐག་ང་བ་་དང་གས་་བར་མ་གགས་། །འ་ཐག་ང་བ་། ང་ལས། ལ་ཐག་ང་བ་ཕ་མ་གཏམ་
ཡང་་ས་པ་ས་བཤད་། །ཕ་མས་མ་གནང་བ་དས་་དགག་་། ཕ་མ་ལ་གད་པ་དང་གཞན་མ་དད་པ་་བ།།
གས་པ་ས་བ་ལས་ཉམས་བར་ཆད་བད་པ་།
་བ། ་བར་ངས་པ་ལ་ནད་པ་མ་ན་ནམ་ས་་བར་། །ད་ལ་ནད་གང་ཡང་ང་བ་ད་དམ་ས་ར་ཡང་
ང་༌། །བན་པར་གས་པར་ད་པ་དག་ས་་ག་། །ནད་པ་རབ་་དང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་

་།།
རབ་་དང་བ་ར་་བར་ངས་པ་ལ་རབ་ང་་མཁན་ས་ནད་པ་མ་ན་ནམ་ས་་བར་། །ཡང་ན་འ་ར་
ཡང་་བར་་། ད་ལ་ནད་གང་ཡང་ང་བ་ད་དམ་ས་་བར་ཡང་ང་༌། །ང་བ་་་མ་ན་ནམ་དང་ད་དམ་
འདམ་ཀར་བད་པ། །དང་ས་ནད་་ཙམ་ནས་འ་ལ་བན་པར་གས་པར་ད་པ་དག་ས་ས་པ་དག་ག་་
གསང་ན་ིས་་བའང་མན་པ་ན་། །མ་དང་འས་དང་ས་་བ་ལ་གས་པས་་ག་་་བར་། །ི་ཀ་
ལས། ་བར་་ས་་བ་གག་ས་མཐ་་འ་མང་ ་ག་་བར་་དག་ས་་བར་་ས་་བ་ར་བར་་
་གས་པར་བན་པར་ད་པ་དག་ས་ས་་བ་མང་ ་ག་་མཐའ་ན་པ་ར་་ས་། །ནད་པ་ལ་རབ་་
དང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་་་ས་་་བ་མཐར་མང་ ་ག་ད་། བན་གས་ལ་གས་མང་བ་
ར་། །འར་བལ་བ་་ར་བ་། ི་ཀར། ་་གས་པར་བན་པར་ད་པ་དག་ས་་ག་་ས་་བ་་
འས་པར་་འར་ལ་ས་།།
གམ་པ་མ་ན་ལས་བ་བར་ཆད་ལ་གས། ན་ང་ད་་མར་བན་བཤད། །བར་ཆད་་ ་ད་བ་བན།
།དང་་།
་བ། བལ་བ་ཆད་པ་ཡན་ཆད་། །འ་ལ་་བ་ས་ད་ད་པར་ཡང་འ། །་་་གས་ཅན་་བལ་
བར་།།
འར་མ་གམ་ི་བར་ཆད་བ་གག་ལ་ར་བན་། བལ་བ་ས་འ་ནས་ག་་་ལས་བོག་པ་ཆད་པ་
ཡན་ཆད་ལ་ར་། །ལ་པ་གས་འ་ལ་་བ་ས་ད་ད་པར་། །ཡང་་ི་ཀ་ལས། ཡང་ས་་བ་་་ན་
བ་བ་དབང་་ས་པ་ན་་ས་། །འ་ས་པ་། ི་ཀར་འ་ས་་བ་་་་ལ་བགས་པ་ན་་
ས་། །མ་པ་་བ་ས་ད་ད་པ་་་་རབ་་ང་བ་གས་ཅན་་ར་བལ་བར་།།
གས་པ་བར་ཆད་་ ་ད་བ་བན་པ་ལ་གས། མ་ན་དང༌། ལས་བ་། །དང་་།
་བ། ལ་པ།།

ལ་པ། །འ་ཡང་་མ་ན་ི་ལ་པ་དབང་་ས་། ག་འལ་ལས། ལ་པ་ས་་བ་་་ལ་གས་
པ། །ས་། །ས་ལ་ས་་བར་ཆད་་་འར་། ང་ན་གས་ལས། ང་ང་ནམ་མཁའ་ལ་འར་་མ་པ་
ན་་ངས་པ་ད་བམ་པ་་མ་ང་པ་ང་བ་ལས་ང་གས་ས་། །ས་། །་ཡང་ང་ལས་ས་པ་ཐ་ད་
ལས་ཉམས་པ་ན་པ་ལ་མ་པ་་བར་གངས་པ་གནད་ས་ས་་ཐ་ད་ལས་ཉམས་པ་ས་ལ་ག་ས་པ་ལ་
ཡང་མངས་། །་མ་ན་ལ་པ་འ་ད་ལས་། མ་པ་་བ་ལ་བར་་གད་ང་འགས་པ་་ལ་ས་ས་
བད་པ། །དགག་་་སངས་ས་་བན་པ་ད་མ་ན་པ་རབ་་ང་ན་བན་པ་ད་ས་པར་འར་བ།།
་བ། མ་ང་༌། །་་མ་པ་། །ས་ནས་དང༌། ་བ་ད་པ་དང༌། འད་ནས་ང་བ་དང༌། ག་ག་ཅན་
དང༌། ཉམས་པ།།
མ་ང་༌། །བར་ཆད་་འར་བ་མ་ང་་མཚན་ད་། ་་གང་་ཡང་མ་གགས་པ་འད་ཁམས་པ་ག་
ན་ན་པ་ཆ་ནས་ཟ་མ་ཙམ་་དང་ས་མངས་པ། །་ན་་མ་ང་དང༌། ་མ་ང་ས་པ་་ར་་ན། ་་ད་
གགས་འ་བ་ཙམ་ལས་ར་བཏགས་པ་ན་། །ད་ལས་དང་དགག་་་་མ་བན་། །མ་ང་་་མ་པ་། །་
ཡང་ས་ནས་དང་ས་པ་ི་ཀར། ས་པ་་ད་ནས་ ་དབང་་ད་པ་ར་ད་ད་ང་མ་ན་ལ།  ་དབང་་
ད་པ་ར་་ད་ང་མ་ན་པ་གང༌། འག་ན་ན་མཚན་གས་པ་ས་་བ་གང་ན་པ་། ་་ས་ནས་མ་ང་་
ར་པ་ན་པར་ག་པར་་ས་། །ར་མ་ཟད་ས་ནས་མཚན་མ་གང་ཡང་ད་པའང་བང་༌། །་བ་ད་པ་དང་ས་
པ་འ་ལ། ང་ག་ལས། ་བ་ད་་ད་ད། ་བ་ད་་ས་པར་འར་བ་ས་པས་ས་འར་བ་ལ་བཤད་ང༌།
ི་ཀ་ད་་་བ་ད་ད་ན་བསམ་པ་འར་བ་ལ་བད་། ི་ཀར། ཞག་བ་་་ད་ད་་འད་ཆགས་ས་གད་
པར་འར་ལ། ཞག་བ་་་ས་པ་འད་ཆགས་ས་གད་པར་འར་བ་་ས་བཤད་པ་ར། ་ན་ན་། འར་
གས་་དས་་ད་ང་་ད་མ་ང་་་གས་་མ་ང་ཡང་ད་པར་བ་་ས་གངས་། །འད་ནས་ང་
བ་དག་ི་ཀར། རང་གས་དང་ན་ཡམས་གས་བད་། ་ད་། གང་ས་པ་གཞན་ིས་བཙལ་བ་ན་དབང་་ལས་་
ང་བ་ང་ས་་བ་ཐ་ག་། ་་འད་ནས་ང་བ་མ་ང་༌། །གཞན་དག་་ད་ད་ལ་གས་པ་གཞན་ིས་
བཙལ་བས་ན་ས་ང་ར་་ས་། །འ་་མ་ན་་ས་པ་གཞན་ིས་ད་ད་ལ་ར་བ་ག་་ད་པ་ན་འད་
ནས་ང་བ་མ་ང་་ད་ད་ལ་འད་པ་གང་བས་དབང་་ང་བ་ན་ལ། ་མ་ན། ད་ད་ས་པ་ལ་ག་་
ལ་བ་ན་བདག་ས་པ་འ་ན་ན་་མ་ང་མ་་དབང་་ལས་་ང་བ་ན་པས་་མ་ལ་ི་ཀར་དགག་པ་མ་མཛད་།
།ག་ག་ཅན་དང་ས་པ་གཞན་ིས་འག་པ་བན་བན་པ་ད་ད་དམ་ས་པ་མང་བ་་བན་པའམ་བན་་

ལ་ག་ག་་བས་ས་དབང་་ལས་་ང་བ། །ཉམས་པ་ས་པ་མན་དང༌། ་དང༌། ནད་དང༌། ག་གས་
ས་ཉམས་པ།།
་བ། འ་ལས་ཐ་མ་་ས་པ་བན་ན་བལ་བ།།
འ་ལ་ཐ་མ་ཉམས་པ་མ་ང་་ས་པ་བན་ན་བལ་བར་། །ས་འཆད་པ་འ་ན་། ར་མ་ང་་ཀར་མ་
པ་ངས་ང་་་བས་བལ་བ་ང་ཅན་ནམ་བལ་་ན་ན་ཐ་མ་འ་ལ་ར་་བལ་ན་་་ན། མ་པ་་བ་
བར་ཆད་ན་པར་འ་ཡང༌། གལ་་ད་ང་་ར་པ་ག་ས་མན་ིས་བཅད་པ་གས་ལས་མ་པ་གང་བ་ད་་་
་་བལ་བར་གངས་། ི་ཀར། ད་ང་་དས་ ་ད་མ་ན་པར་ར་པས་ས་། །་ན་་དབང་བཅད་པ་
ཙམ་ིས་མ་པ་གང་ངམ་་ན་ན་། གང་་བར། ས་པ་བན་ན་བལ་བར་གངས་་མ་བན་ན་་བལ་
བར་གས་ལ་བ་པ་ར། ་འལ་ལས། ཡན་ལག་ས་བཅད་པ་ལ་གས་པ་ཉམས་པ་་་ད་་འར་བ་་
བན་པ་་ད་་ད་ང་ན་ལ་ས་དང༌། ་བར། བཅད་་འད་ན་ར་འར། མ་ར་འར་ས་པས་ད་ང་་
མ་པ་་གང་བར་གགས་།།
གས་པ་ལས་བ་ལ་། ་བ་ཐབས་་གནས་པ་དང༌། །་གས་ཅན་གང་གས་པ་དང༌། །མཚམས་ད་ལས་་
ས་པ་དང༌། །ད་ང་མ་གང་ན་ང་དང༌། །ཕམ་པ་ང་བ་ང་བ། །དང་་།
་བ། ་ཐབས་་གནས་པ། །བན་པར་གས་པ་་ག་མ་ས་པ་ད་དམ་མ་ཆགས་པ་ད་་ས་ལ་ལན་
གས་་ད་འན་དང་ན་ག་ལས་ཉམས་་ང་བར་ར་པ་ད་ན་་ད་ན་།།
་ཐབས་་གནས་པ། །བན་གས་མ་ས་པ་དག་ས་ལས་་ས་པར་་བར་མ་གནང་བས་ས་་ས་ན་
བས་པ་་ར་ར་པས་་ཐབས་པར་གནས་ས་པ། །གནང་བ་ལས་གས་་ད་ལ་ིས་ས་ང་ས་པ་ད་
། ནང་་་བ་ར་གལ་བ་དང་གས་པ་ལས་དས་དང་་འགས་པ་་་ལ་་་ཐབས་་་འར་བ་ར།
འ་ད་ལས་དང་དགག་་་ལ་པ་ལ་བཤད་པ་བན་། ད་པར་་ཐབས་་ལས་བ་འས་ད་ང་་མ་པ་
དང་ར་་བ་གས་ད་ང༌། ད་ལ་ི་མ་པ་ས་འང་བ་་འ་གད་པ་གས་ད་པ་མ་ན་། དར་ན་
དན་དང་ངན་མས་ས་ག་ང་བ་གས་ལ་་བ་ས་ད་ད་པར་འ་ཡང་ར་ི་་མ་བཏང་བར་བཤད་པ་ར་
ས་་ན་གང་༌། །བན་པར་གས་པ་་ག་མ་ས་པ་ད་དམ་ཡང་ན་ས་ང་མཁན་་ལ་མས་འཆལ་བ་

གས་ས་བན་གས་མ་ཆགས་པ་ད་་ས་ལ། ས་པ་ན་ང་འ་ས་མ་འལ་བ་་ང་ད་བས་་ི་ཀ་
ལས། བདག་ད་ས་མ་པ་མ་ཆགས་པ་ད་་ས་ན་་ཐབས་་གནས་པ་ད་་བར་འར་ལ། གལ་་མ་ས་ན་་
ཐབས་་གནས་པ་ད་་བར་་འར་། ད་འན་ལས་་བ་བསམ་པ་ངས་་གགས་པ་ད་པ་ར་ས་།
།་མས་་ཡང་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་དས་། བཞད་གད་་དས་ས་་གང་འང་་འར་ས་དང༌། ཉམས་་ང་
བར་འད་པ་་བས་ས་འབ་ང་ན་མ་ཆད་པ་དས་་བཏང་བ་ཡང་་ས་པ་ལས་ས་། །ལན་གས་་ད་
འན་དང་ན་ག་ག་ང་གས་་ལས་ཉམས་་ང་བར་ར་པ་ད་ན་་ཐབས་་གནས་པ་་ད་ན་།།
འར་ལན་གས་ས་པ་ང་ག་ལས། ག་ང་་ལས་ལན་གས་གམ་ཉམས་་ང་བར་ར་ན་་ཐབས་་
གནས་པ་ན་་ས་གངས་ང༌། ལན་གམ་ས་པ་ན་བན་པ་ན་ི་ལན་གས་ས་་ཐབས་་གནས་པར་
འར་། གཏམ་ི་ག་ལས། ་ཐབས་་གནས་པ་རབ་་དང་བར་་བི་བན་པར་གས་པར་་བི་བ་ག་་
ད་ས་རབ་་དང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་བི་བ་མས་སམ། ད་་ལན་གས་ལན་གམ་ག་ང་་ལས་
ཉམས་་ང་བར་ར་པ་་་རབ་་དང་བར་་་བན་པར་གས་པར་་། ལན་གག་་ཐབས་་ག་ང་
ཉམས་་ང་བར་ར་པ་་་རབ་་དང་བར་་བན་པར་གས་པར་་ས་གངས་པ་དང་ལན་གས་ས་་
ཐབས་་གནས་པར་བ་། ལན་གམ་ཡན་ལག་་དས་ན་ལན་གས་ཉམས་་ང་བ་་རབ་་དང་བར་་ས་
གང་བར་གས་པ་ལས། ལན་གག་རབ་་དང་བ་ཉམས་་ང་བ་་རབ་་དང་བར་་ས་གངས་པས་ས་།།
གས་པ་་གས་ཅན་གང་གས་པ་།
་བ། ་གས་ཅན་གས་པ། །རབ་ ་འང་བ་འ་ཡང་དག་པར་ངས་པ་་བ་་དང་ན་པ་ས་ས་འ་
ར་་ལ་མཚན་ས་ར་་ངས་ཤར་ན་་ད་ན་། །་མ་ས་པ་ཡང་་ཐབས་དང་འ།།
་གས་ཅན་གས་པ། །འར་རང་་་་་་བ་་གས་ཅན་ན་ལ། གས་པ་་སངས་ས་་བན་པ་ལ་
བན་ནས་རབ་་ང་བར་གས་པ། །འ་་གས་ཅན་གས་པ་ལ་ཡན་ལག་ག་ཚང་བ་་ངས་དང་་ཤར་བ་
མཐའ་ཅན་དང༌། ཡན་ལག་གམ་ཚང་བ་ལས་ཉམས་་ང་བ་མཐའ་ཅན་དང་གས་ད་པ་ལས། དང་་། ་བ་་
གས་ཅན་གང་ས་རབ་་ང་བ་འ་ཡང་དག་པར་ངས་པ་ས་པ། ག་འལ་ལས། ་གས་ཅན་གང་ས་རབ་་
དང་བ་འ་ཡང་དག་པར་ངས་པ་ས་། །་བ་་དང་ན་པ་ས་པ། ི་ཀ་ལས།་གས་ཅན་་དག་ས་་བ་་ལ་
ད་པས་་བ་་དང་ན་པ་་ས་། །ས་ས་འ་ར་་ས་པ། ི་ཀར། ་བན་གགས་པ་ད་ང་་ཆ་

གས་འ་ར་་ས་། །ལ་མཚན་ས་ས་པ་་ི་ཀར། ་གས་ཅན་ི་ལ་མཚན་ིས་ས་། །འར་ས་
ས་ར་་ལ་མཚན་ས་ས་ལ་་བ་་ར་་་གས་་་བ་ས་ས་་འང་བ་། དང་་ད་ནས་་གས་་
་བ་དང་ན་ན་ནང་པ་སངས་ས་པ་་བ་དང་་ནས་ད་པ་ར་དང༌། ས་ལ་ནང་པ་དང་་པ་གས་ཀ་ས་ས་
གག་་ན་བབ་ང་་བ་ལ་་གས་པ་་བ་དང་ན་ན་ས་འ་པ་་བ་ད་པར་བ་། དཔལ་ས་་
གས་པས། ག་གས་གག་ཅར་འག་པ་ད། །འ་ར་མ་པར་ག་པ་མས། །མ་ིས་འང་བར་ཡང་དག་
གས། །ས་བཤད་པ་བན་། །ར་ས་པ། ི་ཀར། ་གས་ཅན་ི་འག་གནས་། །་ངས་ཤར་ན་ས་ས་
པ་དང༌། ང་གར། ར་་ངས་འཆར་བར་ད་ན་་གས་ཅན་གས་པ་བལ་བར་་བ་ན་་ས་། །ི་ཀར། ་
ངས་དང་་འཆར་བ་ས་འང་བས་་ངས་འཆར་བ་དང་ཤར་བ་ཐ་དད་པས་གང་བཙན་་ན་་ངས་ཤར་བ་་
བཙན་། འཆར་བས་ཤར་བ་མན་པ་ན་པ་ར་། །ས་ན་ཡན་ལག་ག་ན་་་གས་ཅན་གས་པ་ད་ན་།།
གས་པ་ཡན་ལག་གམ་ཚང་བ་ལས་ཉམས་་ང་བ་མཐའ་ཅན་། ཆ་གས་ར་བ་དང༌། ་གས་་ལ་
མཚན་དང་བཅས་པ་དང༌། གནས་ར་འག་པ་དང༌། གནས་་ད་་་ངས་ཤར་བ་དང་བ་་་མ་ས་པ་ཡང་ས་
པ་ཡང་། ི་ཀར། ཡང་ས་་བ་་མ་ས་་ཟིན་ང་་གས་ཅན་གས་པ་ད་ན་པར་འར་བ་ས་། །འར་
་གས་ཅན་གས་པར་འག་ད་ལ་རབ་་ང་བ་ཡང་དག་པར་ངས་པ་དང༌། ་གས་་་བ་་དང་ན་པ་གས་
་ང་་ད་འན་ི་ལས་ལན་གས་་ཐབས་་ང་བ་དང་བཅས་པ་ཡན་ལག་གམ་ཚང་ན་་གས་ཅན་གས་
པར་འག་། དར་ན་་ཐབས་ཅན་དང་འ། །འ་་གས་ཅན་གས་པ་དང་་ཐབས་པ་འ་མངས་་ར་བ་་
མ་གས་པར་ལས་ཉམས་་ང་བ་ཆ་ནས་ན་ལ། ་ཐབས་་གནས་པ་ལ་་་གས་ཅན་གས་པ་ཡན་ལག་་མ་
གས་ཚང་་དས་པ་ད་པར་ན་།།
གམ་པ་མཚམས་ད་ལས་་ས་པ་།
་བ། མ་བསད་པ་དང༌། ཕ་བསད་པ་དང༌། ད་བམ་པ་བསད་པ་དང༌། ད་འན་ི་དན་ས་པ་དང༌། ་
བན་གགས་པ་ལ་ངན་མས་ས་ག་ང་བ་དང༌།
མ་བསད་པ་དང་ས་མཚམས་ད་འ་མཚན་ད་། གད་ད་རང་་ས་བད་པ་་མཚན་གང་ནས་འང་བ་
་བསད་པ་ག་པ་ལས་བ་་་་ངས་་གས་པ། །འ་ལ་ག་བསམ་ར་བ་མཐར་ག་བ། །གང་བསད་
པ་ལ་། གད་ད་རང་་ས་བད་པ་་མཚན་གང་ལས་ང་བ་་ན་པ་། མད་ལས། གང་་་མཚན་

ལས་ང་མ། །ས་། །གང་ས་གད་པ་ན་། ཟ་མ་དང་མ་ང་ལས་གཞན་པ་་གང་ག་ས་པ་རང་བན་་
གནས་པ་། མད་ལས། ཟ་མ་གས་ལ་་འད་་ས་བཤད་། །བསམ་པ་་འ་ས་ག་་དག་ལ་མ་འལ་ང་
ན་ང་རང་་མ་གད་པར་འད་པ་ན་མ་ཆད་པ། །ར་བ་་རང་ངམ་བས་པས་རང་་མ་གད་པར་གས་པ། །
མཐར་ག་་མ་ག་་དབང་་འགགས་པ།།
ཕ་བསད་པ་དང་ས་མཚམས་ད་འ་མཚན་ད་། གད་ད་རང་་ས་བད་པ་་བ་གང་ལས་ང་བ་་
བསད་པ་ག་པ་ལས་བ་ངས་་གས་པ། །་ཡང་ན་གས་འལ་པ་ལས། ཕ་་མངལ་འན་པ་་ཕ་་
བ་ལས་་ས་བ་པ་ན་ས་། །ག་དང་བསམ་ར་མཐར་ག་་མ་བསད་པ་བན་འན་པ་བར་་འཆད་།།
ད་བམ་པ་བསད་པ་དང་ས་མཚམས་ད་འ་མཚན་ད་། ད་བམ་པ་འས་གནས་བངས་པ་མཐར་ག་
་ག་པ་ལས་བ་་་ངས་་གས་པ། །་ལ་ག་བསམ་ར་བ་མཐར་ག་་བ་ལས། དང་་ལ་གས་།
གང་གད་པ་ལ་། ར་བ་ས་ན་ད་བམ་པ་ན་དས་། མད་ལས། (མན་)་་་བན་ག་(་)་་་ད་བམ་
(བ་)པ་་་་(་བ)་་་ལ་མཚམས་ད་ན།

།ས་། །གས་པ་གད་པ་ན་དང༌། བསམ་ར་མཐར་ག་མས་ང་མ་

བསད་པ་བས་དང་འ་བར་ར་།།
ད་འན་ི་དན་ས་པ་དང་ས་པ་མཚམས་ད་འ་མཚན་ད་། འར་ ་དན་ས་པ་ག་པ་ལས་་
བ་པ་ངས་་གས་པ། །འ་ལ་ག་བསམ་ར་བ་མཐར་ག་བ་དང་་ལ་་ལས། གང་་ད་བ་གནས་།
འཛམ་་ང་ན་པ་དང༌། མཚམས་གག་་ནང་ན་པ་དང༌། ན་པ་མན་མ་་བགས་པ་ལས་གཞན་ན་པ་།
མད་ལས། འཛམ་་ང་ན་ས་དང༌། ར་མཚམས་མ་བཅད་པ་དག་་ཡང༌། འར་ ་དན་་་འང་༌། །ས་
དང༌། ར་གཞན་། །ས་། །གས་པས་ང་འབ་། ང་གཞན་ན་འན་་ན་པ་ད་པ་ར་དང༌། མཚམས་
ཐ་དད་ན་ན་མཚམས་་་ནས་ག་་་ཟིན་པ་ར་དང༌། ན་པ་མན་མ་་བགས་པ་ད་་་ན་པ་གཟི་
བད་ས་ད་འན་་བ་་ད་པ་ར་།།
གས་པ་གང་དག་ད་བ་ལ་། ་་་ ་ད་འན་ན་པ་དང༌། ཕན་ན་བ་བ་་བད་ཡན་ཆད་་
ངས་ཚང་བ་དང༌། ལས་་ཁ་ང་བར་ས་པ་། མད་ལས། ས་པ་མས་ས་དང༌། ར་འཛམ་་ང་ན་ད་
གས་ས་ས་དན་ད་པ་་དང་ད་གངས་པས་དན་་བ་ལ་བད་ན་པར་བན་པ་དང༌། དན་ས་་

བ་པ་་ལ་དང་ན་ཁ་ང་བར་་ས་པས་དན་་ཆགས་། གལ་བ་ལས་དང་འ། །གས་པས་ང་་ར་
འབ་། འཕགས་པ་ན་ན་ས་མ་ན་པ་ལ་ས་ན་མ་་་བ་ན་་ག་་་བ་ར་དང༌། བད་མ་ཚང་ན་
ཕན་ན་གས་ཀ་ད་འན་་་ངས་པ་ར་དང༌། ལས་་ཁ་ང་བར་་ས་ན་ལས་་ཆགས་པ་དང་མངས་པ་
ར་། །གམ་པ་གང་་་འད་པ་ས་། བན་པ་ལ་ན་ང་བ་ས་ན་པ་དང༌། མག་ང་གག་བས་པ་
ས་ན་པ་དང༌། ན་པ་་ངན་ལས་འདའ་ཁའམ་འདས་ཟིན་ན་པ་། མད་ལས། དང་་མཐའ་ན་ང་གག་། །
་ལ་བ་པ་ངས་པ་དང༌། །ས་། །གས་པས་ང་འཐད་། བན་པ་ལ་ན་ང་བ་་ལ་་ད་འན་་བ་
་ད་པ་ར་དང༌། མད་འལ་ལས། ཉན་ས་མག་ང་གག་ས་ར་མ་ད་པ་ར་དང༌། ན་པ་་ངན་ལས་
འདའ་ཀ་་ན་ད་འན་ཤ་གག་པ་ན་པ་ར་དང༌། ན་པ་་ངན་ལས་འདས་ན་འན་་ན་པ་གཞན་ད་པ་
ར་་ས་བཤད་། །བ་པ་གང་ས་འད་པ་ན་། ལས་་ཁ་ང་བར་ས་པ་། ་བར། ད་འན་ི་དན་
ལ་ཡང་ས་པ་མ་ན་པས། ས་པ་དང༌། མད་ལས། ད་ང་་ད་ལ་ན་པས། །འད་། །ས་། །་པ་གང་
ལས་ད་བ་ན་། ས་ལས་ས་མ་ན་པ་གས་་། ས་མ་ན་པ་ལས་ས་་གས་་བམ་ན་་ང་ག་
ལས། ད་འན་་བ་ར་མ་ད་ན་བད་ནམས་མང་་ཚད་ད་ང་ངས་ད་་བད་པར་འར་། །ས་གངས་
།།
བསམ་པ་ཡན་ལག་། འ་ས་ག་ཡན་ལག་ས་དང་ས་ན་གས་ལས་་དག་མ་འལ་བ་དང༌། ན་ང་
བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ད་འན་འད་པར་འད་པ་ན་མ་ཆད་པ། །ར་བ་་ས་ངག་ས་ད་འན་འད་པར་
གས་པ། །མཐར་ག་་ས་ལས་ས་མ་ན་པ་གས་་འད་པ་། མད་ལས། ན་དང་ལམ་གཞན་ལ་བད་
པ། །་བ། །ས་གངས་།།
་བན་གགས་པ་ལ་ངན་མས་ས་ག་ང་བ་དང་ས་པ་འ་མཚམས་ད་་མཚན་ད་། ལས་བ་ངས་
་གས་པ་གང་ག་གས་པ་སངས་ས་ལ་གད་མས་་་མཚལ་ང་བ་ལས་ར་པ། །མད་ལས། སངས་
ས་བག་པར་མས་ལས་ན། །ས་། །མཚམས་ད་ས་པ་འ་དག་་ད་ལས་དང་དགག་་་་ཐབས་་
གནས་པ་ལ་ར་བཤད་པ་བན་།།
བ་པ་ད་ང་མ་གང་ན་ང་།
་བ། ད་ང་མ་ན་ང་བ་དང༌།

ད་ང་མ་ན་ང་བ་དང་མ་པར་དག་པ་ད་ང་མ་ལ་་ཚངས་པ་ད་པ་བན་པ་ལས་བར་ཆད་་ར་པ།།
་པ་ཕམ་པ་ང་བ་ང་བ་།
་བ། ཕམ་པར་འར་བ་བ་ལས་ང་བ་གང་ཡང་ང་བ་ག་ང་བ་མ་ན་ནམ་ས་།།
ཕམ་པར་འར་བ་ང་བ་བ་ལས་གང་ཡང་ང་བ་ག་ང་བ་མ་ན་ནམ་ས་། །འར་ས་་ས་པ་ང་་
ལ་པ་ནས་འ་བར་བལ་བ་ང་ཅན་བ་གག་བན་ཟིན་། །ི་ཀར། གང་ཡང་ང་བ་ག་ས་ས་པས་་གག་
ང་་བ་ས་ད་ད་པ་ན་་ས་། །འ་བར་ཆད་དས་། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ད་པ་མ་ཉམས་པར་ད་ལ་
ན་པ། །ན་ང་མ་ན་པ་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ང་ནས་ད་པ་ཉམས་་མཚན་ར་ན་མ་པ་་བ་བར་ཆད་ད་པ་
ན་། །འཆབ་ད་་ཕམ་པ་ད་ན་མ་པ་ངས་ན་་། ་བ་ལས། བབ་པ་བལ་བས་བབ་པ་ལ་་བན་
པར་གས་པ་བིས་ན་བན་པར་གས་ས་བི་འམ། ་པ་་བན་པར་གས་པ་ས་་། བན་པར་གས་པར་
ད་པ་་འདས་པ་དང་བཅས་པ་ས་གངས་། །འས་ད་ལ་ལའང་མན་། ད་ན་ལས།
་བསད་ལ་གས་བ་མས་ས།།
ད་ལ་ལས་་ཉམས་ར་དང༌།།
ད་ང་བན་་ད་ལ་ང༌།།
་ནས་མ་་ལ་བ་ད།།
ས་གངས་།།
བ་པ་མ་པ་་ཡང་རབ་ང་་་ས་པ་བར་ཆད་གཞན་ཡང་བན་པ་ལ་གས། ་བ་ཉམས་པ་བར་ཆད་བན།
།མས་པ་བར་ཆད་ས་པར་བཤད། །དང་་།
་བ། ་ལས་བོག་པ་ཆད་པ་ཁས་་ན་པ་དག་རབ་་དང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་་། །བན་
པར་གས་ན་བད་པ་གལ་ཟིན་པ་ན་།།

་ལས་བོག་པ་ཆད་པ་ས་པ་འ་འར་ི་དབང་ས་ན་ལ། ཆད་པ་་ལས་བོག་པ་ས་འན་དས་པ་
ན་། རབ་ང་ལ་ནན་ར་ས་པ་་བབས་ནས་ར་དང་གས་འམ་་ན། ཆད་པ་་ལས་བོག་པར་ཁས་ན་ན་
དང་གས་ད་ང༌། ར་ཁས་་ན་ན་བལ་བ་ང་ཅན་་འཆད་པ་བས་ན་པ་ར། འར་ཁས་་ན་པ་
ས་པ་། ཆད་པ་་ལས་བོག་པ་ཁས་་ན་པ་དག་ས་པ། །འར་དག་ག་་མང་ས་་འཐབ་ལ་གས་
ཆད་ལས་་་ནན་ར་མས་བས་པ་ན་། །རབ་་དང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་་་ས་པ་་་། །
ད་ང་ནན་ར་ས་པ་་བབས་ནས་བད་པ་མ་གལ་བར་བན་པར་གས་ན་བད་པ་གལ་བ་ད་་དས་་
གས་ཟིན་པ་ད་བད་པར་གལ་ཟིན་པ་ན་།།
་བ། གལ་་བན་པར་གས་ནས་ཁས་་ན་པ་་གས་པ་ད་ན་ཡང་ཆད་པས་གཅད་། །གལ་་མ་མང་
་ས་བན་ར་ན་ང་ད་།།
གལ་་ར་ནན་ར་ས་པ་བབས་པ་་ས་བན་པར་གས་པར་ས་ཟིན་ནས། ས་འཐབ་ལ་་ད་པ་ལ་
གས་པ་ཁས་་ན་པ་ས་ང་འཐབ་ལ་གས་ད་ང་ཆད་པ་ས་པ་ས་པ་ད་ན་་ད་འན་ི་གས་པ་ད་
ན་ཡང་་གས་ཆད་པས་བཅད་། །འར་ཡང་་་གས་པ་ད་ན་་ག་ད་་གས་པ་ད་ན་་ད་་ད་པ་ན་ན་
། །ཆད་པས་བཅད་པས་ན་གལ་་བདག་ལ་ང་བ་མ་མང་་ས་ས་བན་་ན་ར་ན་ང་ད་།།
གས་པ་མས་པ་བར་ཆད་ས་པར་བཤད་པ་།
་བ། ལག་མ་དག་དང་ང་མ་དང༌། །ལག་ར་མ་ར་འཇས་པ་དང༌། །མ་ད་ས་ལ་་མཚན་ཅན། །ན་
ས་པ་དང་གན་ས་དང༌།།
ལག་མ་དག་དང་ང་མ་དང༌། །ས་པས་མག་མ་དང་ང་་མན་ཆད་པ། །ལག་ར་ལ་ི་གངས་ཀ་ར་
མ་ར་འཇས་པ་དང་ས་པ། འཇས་པ་བང་བམ་་བ་པར་་ད་བས་གན་བད་། །མ་ད་ས་ལ་་
མཚན་ཅན་ི་་མཚན་་ཁབ་གས་བགས་ནས་ག་ཚ་གས་གས་་་ས་གས་ས་པ། །ན་ས་པ་ར་
བ་་་་(གང་ངག་ལས་འག་པ་བན་་ས་པ་ལ་འཆད།) ་བད་པ་དང༌། གན་ས་པ་་བ་་མ་ན་པ་་ག་ད་་ས་པ་
དག་དང༌། ་ག་ད་ས་པ་་བན་མ་ན་པ་དང༌། ས་ང་་བན་མ་ན་པ་དང་༌།།

་བ། འང་་ད་འཆལ་ཞར་བ་དང༌། །ལག་ར་མ་ར་་ང་དང༌། །་བ་གས་པ་ན་པ་དང༌། །ན་འ་
དང་་ང་བམ་དང༌།།
འང་་དང༌། བ་གས་ང་་ད་འོས་ས་ཉམས་པ་ད་འཆལ་པ་དང༌། ག་ཞར་བ་དང༌། ལག་ར་མ་པ་
་མག་མ་གས་ནས་མཚན་མ་ཙམ་ི་ལག་པ་ད་ང་ན་ད་་ས་པ། །ར་པ་དང་ང་དང་ལ་གས་མ་
པ། །་ང་་ས་ང་བར་གས་པ་དང༌། ་བ་གས་པ་ན་པ་དང་ས་པ་་་། །ལག་པ་གས་ལག་ན་ལ་
བན་ནས་གགས་བ་འ་བ་ན་འ་དང༌། མ་པ་དང་ང་བམ་་ང་ནད་་གས་དང༌།
་བ། ད་ད་ས་བ་ར་ིས་བ། །་གང་ལམ་ིས་བ་མས་དང༌། །ཡ་ཟ་མ་ག་གཏའ་གམ་དང༌། །་
་་་་མས་། །ང་ང་ན་ས་དགག་པ་མཛད།།
ད་ད་བན་པ་བས་ས་གཟི་བད་ཟད་པས་བ་པ་དང༌། ར་ིས་བ་པ། །་གང་ལམ་ིས་བ་མས་
དང་ས་་། །ཡ་ཟ་མ་ག་། ི་ཀར། ་ར་ས་པ་མ་་བར་ར་་ང་བ་ས་དང༌། ཡང་ི་ཀར། གཞན་དག་
་འ་ད་ས་ར་། གང་་ང་པ་གས་ག་ས་ཉམས་པ་གས་ག་བལ་ཡང་བངས་པ་བན་་འོ་བ་་
ག་བལ་་་་(གང་ལས་བས་ཤད་པ་ལ་འཆད་) ས་་ས་ར་་ས་།། (གཏའ་གམ་ཡང་ར།) ་གམ་དང་ས་པ་ི་ཀར།
གང་དག་ལང་་ལ་མ་བབ་པ་་ནར་ནད་ལ་གས་པས་་ར་ཉམས་པར་ར་ང་་ར་་ས་པས་ཉམས་པ་བན་་
་བ་ང་ཟད་ང་ད་་ས་པ་་ས་། །མ་པ་་་་་མས་་ས་པས་ན་ན་གས་དང་་བ་གས་ནས་
འང་བ་མས་པ་བར་ཆད་མས་ང་བན་། །ང་ང་ན་་་འར་མས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མན་པར་
འན་པ་་མག་ན་ ་ན་། ི་ཀར། ང་ང་ཡང་ན་ལ་ན་་ཡང་ན་པས་ས་། །འར་ང་ང་ན་ལ་
ན་་ན་པ་་ཉན་ས་་ད་ང་་། །ན་་ན་ལ་ང་ང་ན་པ་་་ན་་། །གས་ཀ་ན་པ་་་
་་་། །ས་ན་ཅན་་མས་དང་གས་དགག་པར་མཛད་།།
་བ། མས་པ་རབ་་དང་བ་དང༌། །ངས་་དག་པར་བན་གས་པར། །གས་སངས་ས་ས་རབ་
མན་། །བན་པ་མཚན་ིས་བཀའ་ལ་།།
མས་པ་། ས་དག་་ལག་མ་གས་ད་པ་ན་ལ་མས་པ་བར་ཆད་ངས་པ། །ཁ་ག་འ་མས་པ་
ཚད་ལ་ད་འན་པ་ར་བ་གས་་བ་་འལ་གཏམ་ན་། འ་མས་པ་ཚད་ལག་མ་གས་བར་ཆད་ངས་པ་

ཙམ་ལ་འག་པ་ར་། འར་བན་པ་ལ་མས་པ་ག་། འག་ན་ལ་མས་པ་ག་བ་བས་མ་ན་པ་ར་
ས་གང་ངག་ལས་། །བར་ཆད་དང་ལ་བ་་རབ་་དང་བ་དང་གས་པ་དང་ངས་་དག་པ་་མ་པ་་བ་བར་
ཆད་དང་ལ་བ་ལས་ངས་་དག་པ། །བར་ཆད་་་་དང་ལ་བ་་དང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་གས་
སངས་ས་ས་། ཐམས་ཅད་གཟིགས་པས་རབ་་མན་་བན་པ་མཚན་ད་ཅན་ིས་། ་པ་ན་གས་ལས།
་བ་ར་མ་གས་བཅས་ས་ལ་ང་ཡང་ད།།
ས་འ་་དང་ནགས་བཅས་མཁའ་ལ་འོ་ཡང་ད།།
་མ་ན་ ་་་བམ་པར་འར་ད་།།
ང་ང་ན་ས་ན་གང་འར་བ་ད་མ་ན།།
ས་གངས་པ་ར་བཀའ་ལ་།།
གས་པ་བར་ཆད་ལ་བ་བ་བར་བན་པ་།
་བ། བ་བར་་བ་བས་གས་། རབ་་འང་བ་ག་གས་།། །།
བ་བར་་བ་བས་གས་་ས་པ་ལ། ་ན་འལ་འན་ན་། གས་བ་་རབ་་ང་བ་ལ་བ་བ་ས་
པ་ན་། །རབ་་ང་བ་ག་་ག་ན་ི་ད་ད་་ལ་འག་ང་འར་ན་ི་ན་། རབ་ང་གས་་ན་
་ར་པ་ར་་བར་ན་པ་གང་ལ་་ད་ས་། །གས་།། །།

གས་པ་ན་གས་ལ་གས།
ན་ང་ད་ང་ཕ་ག་ས། །ན་ང་ན་པ་མ་ག་བཤད། །དང་་ལ་གམ། འགལ་ན་བར་ཆད་ས་པ་
བན། །མན་ན་་ག་ས་པ་བཤད། །གནས་དང་གནས་པ་ས་པ་བད། །དང་་ལ་བ། ཕ་མས་མ་གནང་མན་
ན་བཤད། །་ན་ིས་་མན་ན་བད། །ན་ིས་མན་པ་ན་གང་བཤད། །ལག་མ་གས་ས་མན་ན་
བད། །དང་་།
་བ། བལ་བ་ལ་ས་བབས་པ། །ལ་ས་མ་གནང་བ་ལ་ཐག་་ང་བ།།
བལ་བ་ལ་ས་བབས་པ་ས་བབས་པ་་ན་ ་ལས་་ལ་གགས་པ་། བྷ་ཊ་ས་ལ་ལམ་གག་
ལ་འག་པས་་་་གས་། །འ་མཚན་ད་་ལ་ས་བབས་པ་ན་་ས་བ་ན་། །ས་བ་།
ལ་་་ན། གན་ར་གནས། ལ་ཐག་་བ་ན། འམ་་བས་དབང་་བས་གནང་བ་མ་ན་པ་དང་བ། །ད་
ལས་མ་པ་གནས་པ་ལ་བར་་གད་ང་འགས་་ལ་ས་ས་བད་པ། །དགག་་ལ་་ལ་གད་ང་མ་དད་པ་
་བ། །འར་མན་ན་་དན་ིས་གས་པར་བབས་པ་་ཕ་མས་གས་པར་ང་བ་བན་ན་ལ་ན་ིས་
མན་པ་་ན་། །བབས་པ་་ལ་ས་མ་གནང་བ་ལ་ཐག་་ང་བ་དང་གས་་། །ཐག་་ང་བ་ཚད།
ི་ཀར། ལ་གང་ན་ལ་་གང་་ག་མན་མ་མམ་བད་པས་འདའ་བར་་བ་མ་ན་པ་་་འར་ལ་་ང་བ།
།ས་།།
གས་པ་་ན་ིས་་མན་ན་བད་པ་།
་བ། བལ་བ་མ་ན་པར་གས་པ།།
བལ་བ་མ་ན་པར་གས་པ་་ན་ིས་ས་པ་དང་གས་་། །འ་བར་ཆད་་མཚན་ད་་ལ་ས་
ར་མ་ན་པར་གས་པ། །ད་ལས་་མ་པ་་ཡང་འགས་་ལ་ས་ས་བད་པ། །དགག་་་མ་དད་པ་
། །མན་པ་ན་་ན་ཅན་དང་འ་་ང་བལ་བད་པ། །ི་ཀར། བལ་བ་ས་་བ་་དབང་་ས་པ་ད་
ན་པ་ར། མ་་མ་ལས་བལ་བ་ས་ས་པ་ས་་འག་པར་འར་བ་ན་ད་་ས་པ་། བལ་བ་ས་

དབང་་ས་པ་ལ་ིས་མ་་མ་ལ་ས་པས་མ་་མ་ལ་་བར་འར་ད་་ས་པ། །འར་ཡང་བལ་བ་ས་
ས་པ་་ལ་ས་མ་གནང་བ་ལ་ཐག་་ང་བ་ས་་བ་་ལས་དགར་བ་ན་། ས་པ་། ་མ་ལ་ཐག་་ན་
བར་ཆད་་འར་ི་འ་་ལ་ཐག་ང་ཡང་བར་ཆད་་འར་བས་འ་གས་ལ་ཐ་དད་པ་ར་་ས་།།
གམ་པ་ན་ིས་མན་པ་ན་གང་བཤད་པ་།
་བ། མ་མཁན་དང༌། གལ་པ་དང༌། གང་་དང་་་་རབ་་དང་བར་་།།
མ་མཁན་དང་ས་པ་་གས་མཁན་། །གལ་པ་དང་ས་པ་་ི་ཀར་གས་ངན་ལ་བཤད་ང༌། འལ་ང་
ལས་ག་དར་ད་་ལ་བཤད་། །གང་་དང་ས་པ་་་། ་ད་པ་བ་ལང་དང་་དང་ག་ར་ལ་ང་གས་ཟ་
བ། །གས་ངན་་་་མ་་གས་བཟང་ཟས་་ཟ་བ་གས་ངན་་རབ་་དང་བར་་། །ི་ཀར། ད་
ལ་ད་ལ་གས་པ་དགག་ར་ས་ན་་བཀག་པ་ན་པར་ག་པར་། །ས་།།
བ་པ་ལག་མ་གས་ས་མན་ན་བད་པ་ལ་གས། རབ་་དང་བར་་་དང༌། །དང་བ་འར་་་བཞག་
པ། །དང་་།
་བ། ལག་མ་ལ་གས་པ་་མན་པ་ན་། །་ར་དང་་་ར་། །་བན་་་ང་་ཁ། །་མས་
་་དཀར་བ་དང༌། །ང་ན་་འ་་ད་དང༌། །མ་འབར་འར་ཅན་ང་་། །ཧ་ཅང་མ་དང་ས་བས་
འ། །ང་་ཕག་་མ་་། །མ་གས་པ་དང་མ་ང་དང༌།།
ར་བན་པ་ས་ལ་ན་ཆགས་པ་ལས་གཞན་པ་ས་ལ་ན་ཆགས་པ་དག་ང་བན་པར་འད་ནས་ལག་མ་
ལ་གས་པ་་མན་པ་ན་། །་ར་མན་ན་ི་ཀ་ལས། ས་་བ་ལ་གས་པ་ས་པ་་་མན་པ་ན་ི་་ར་
ལ་གས་པ་དག་ང་ག་པར་་་ངས་་བང་བ་་མ་ན་་ས་། །་གང་དག་་་ད་ས་་ར་བ་་ང་
ས་ཁ་བར་བ་་་དང་་་ར་། ང་་་་་་གས་བཀག་པ་་བན་་་་་་ད་ས་ང་་ཁ།
རམས་་ཁ་བར་བ་་་དང༌། ་མས་ག་མ་མ་མངལ་ན་་་དཀར་བ་དང༌། ས་ནས་མ་ར་ར་པ་་མ་
གགས་། །་གང་དག་་་བ་ལ་བར་བ་དང༌། ང་ན་་འ་་ད་པ་མ་ཟངས་མ་མ་པ་་་དང༌། མ་
ལ་ལ་གམ་མམ་བ་ད་པ་འབར་འར་ཅན་ང་་། མ་ཧ་ཅང་་བ་ས་ཧ་ཅང་མ་དང་ས་བས་འ། ས་

འས་་ས་བས་པ་དང་འ་བ་བ་བ་་དང༌། ལས་ལ་བསམ་ིས་་བ་པས་་གང་དག་ང་་མ་་་
དང༌། ཕག་་མ་་་དང༌། མ་གས་པ་ང་ལས་ན་ཤང་ཤང་་གག་ལ་མ་གས་ད་པ་ང་བར་གངས་པ་
ར་ལས་ལ་བསམ་ིས་་བ་པས་་ས་གག་ལ་མ་གས་ད་པ་དང༌། མ་ང་དང་་དལ་བ་ཡན་ཆད་
མག་མ་ད་པ། ཁ་ག་་མན་པ་ཡན་ཆད་ད་་ང་ལ་ཁ་་ལ་གས་ད་པ་ར་།།
་བ། ང་ན་་འ་་་འ། །བ་ང་་འ་་་འ། །ང་་་འ་ཕག་་འ། །་གག་པ་དང་་ད་
དང༌། །ག་དམར་ཧ་ཅང་ག་ས་དང༌། །ག་ག་ང་ག་ཧ་ཅང་ར། །ལ་ག་ག་་ར་་། །ག་གག་
པ་དང་ག་ད་དང༌།།
་གང་དག་་་བ་ང་ན་་བ་འ། ་་བ་འ། བ་ང་་་བ་འ། ་་བ་འ། ང་་་བ་འ། ཕག་
པ་་བ་འ། ་བ་ཡ་གག་པ་དང༌། ་བ་ད་པ་དང༌། ་གང་དག་་ག་ཙན་དན་དམར་་ར་དམར་བ་དང༌། ཧ་ཅང་
ག་་དང༌། ང་་ལ་བད་ང་་བ། །་བ་ལས་ག་་་དང་ས་པ་་ང་་བ་ལ་བད་ས་མ་ངས་པ་་
འལ་ང་་མ་་ད་ལས་ག་ཡངས་པ་དང་ས་འང་བས་། །ག་ག་ང་་ག་ཧ་ཅང་ང་ང་མ་པ། ག་ཧ་
ཅང་ར་བ་་ག་ལ་ཁ་ག་དམར་ར་འས་མ་ད་པ། ལ་ག་་ག་མང་་ར་འར་བ། ག་་་ར་་།
་ལ་་ལ་བ། དང་་ས་པ་ད་ནས་ག་ཡ་གག་པ་དང་་་ར་ཞར་བ་ལས་གས་ག་་བཞག་ །ག་
ད་པ་དང༌།
་བ། ང་ན་་འ་་་འ། །བ་ལང་་འ་་་འ། །ང་་་འ་ཕག་་འ། །་གས་གག་
དང་་ད་དང༌། །ང་ན་ས་འ་་ས་འ༌། །བ་ལང་ས་འ་་ས་འ། ། ང་་ས་འ་ཕག་ས་
འ། །ས་ང་དང་་ས་ད་དང༌།།
་གང་དག་་ང་ན་་འ་་་འ། བ་ལང་་འ་་་འ། ང་་་འ་ཕག་་འ། ་བས་་་ག་
གག་ད་པ་གག་དང་་ད་པ་དང༌། ་གང་དག་་ས་་ང་ན་ས་འ་་ས་འ། བ་ལང་ས་འ་་ས་
འ། ང་་ས་འ་ཕག་ས་འ། ས་ང་་ས་་གཡས་པའམ་གན་པ་གག་་ན་ད་པ་དང་་ས་ད་པ་
དང༌།

་བ། ང་ན་་འ་་་འ། །བ་ལང་་འ་་་འ། །ང་་་འ་ཕག་་འ། །་གག་པ་དང་
་ད་དང༌། །མལ་ང་ས་དང་མང་བ་དང༌། །ག་ག་དང་་ས་ར་དང༌།།
་གང་དག་་་ང་ན་་འ་བ་དང༌། ་་འ་བ་དང༌། བ་ལང་་་འ་བ་དང༌། ་་འ་བ་དང༌། ང་་་
འ་བ་དང༌། ཕག་་འ་བ་དང༌། ་གག་པ་་བར་ད་པར་འས་དང་གག་་་་འག་པ་དང༌། ་ད་དང༌།
མལ་པ་ཧ་ཅང་ང་ས་དང༌། མང་བ་་མལ་པ་ད་ང་མ་ཐལ་ང་ལ་འར་བ་དང༌། མ་མན་་ག་པ་
ར་ག་ག་པ་དང་མཉམ་པས་ག་ག་ཡང་ན་ག་པ་གས་་ན་ན་ག་ད་པ་དང་་ས་ར་བ་དང༌།
་བ། ་མཚན་ཆད་དང་ག་གས་དང༌། །ག་གག་དང་་ག་ད་དང༌། །ཧ་ཅང་ང་དང་ཧ་ཅང་ང༌། །མ་་
མ་ས་ངལ་ན་དང༌། །ཤ་མག་ཁ་ག་མ་བ་དང༌། །་བན་ལ་་ས་ཉམས་པ། །མ་པ་་་་དག་
ས་འགགས་པ་་ཡང་རབ་་གང་བར་།།
་མཚན་ཆད་པ་ཉམས་པ་མ་ང་་ར་ན་མ་པ་་་ཡང་དར་མ་ར་ན་་མཚན་ཆད་ཙམ་ིས་་་བ་མ་ན་
པས་བས་འར་བན་པ། །ག་པ་ང་ས་གས། ག་པ་ཧ་ཅང་་བ་དང༌། ག་པ་འས་་ཡ་གག་ད་པ་དང༌།
ག་པ་ད་པ་དང༌། ས་ང་ཧ་ཅང་ང་དང༌། ས་ང་ཧ་ཅང་འལ་་ང༌། ས་མ་་དང་ཧ་ཅང་འ་བས་མ་ས་
པར་ངལ་ན་པ་་ལ་བ་ང་ས་ང་དགས་བངས་པ་ལ་གས་པ་ན་འང་བ་དང༌། མ་་ངལ་ན་ཧ་ཅང་
འ་ས་ང་ལས་བཤད་། །ཤ་མག་་ས་པ་དང་ར་དམར་དཀར་ས་པ་་ཁ་ག་མ་བ་དང༌། ད་པར་་བ་
ཤ་མག་་དག་བཀག་པ་ན་ི་་ཁ་ག་་་་མ་གགས་། །དམར་ར་དང༌། དཀར་ན་བ་་ར་འག་ང་
ང་་ ་ཁ་ག་ང་ང༌། ་བན་་ལ་་་ང་ན་། །ས་ཉམས་པ་ང་པ་གས་ཧ་ཅང་གདངས་་འོ་བ།
།ཡང་ན་ང་པ་གག་་ང་་གག་འར་ང་འོ་བ། །ལག་མ་ལ་གས་་མ་ཟད་་ར་ལ་གས་པ་མ་པ་་
་་དག་་འན་གས་ད་པ་དགག་པ་་ཡང་དགག་པ་ད་་རབ་་གང་བར་།།
གས་པ་དང་བ་འར་་་བཞག་པ་།
་བ། གས་དང་ས་ལ་ན་ཆགས་པ་རབ་་ང་བ་་་བར་གཞག་པར་་།།

མ་མཁན་གས་གས་དང༌། ས་ལ་དབས་དང་ཁ་ག་་ན་ཆགས་པ་རང་ངམ་གཞན་ིས་རབ་་ང་ཟིན་པ་
་་བར་བཞག་པར་་། །ི་ཀར། ་དག་་འར་གནས་ན་པ་འབའ་ག་བཀག་པ་མ་ན་ི་འ་ར་གནས་ཁང་
ལ་གས་པ་དག་་བས་ད་བ་དང་ས་་འང་བ་འར་ད་དང༌། ་བན་་འང་བ་ད་ང་་བབ་པ་ལ་
གས་པ་ཡང་བཀག་པ་ན་་ས་། །་ར་ང་ན་གས་ལས་ང༌། ད་ང་ས་འར་ན་འན་པ་་བར་
བཞག་པར་་་། ་བར་འག་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་། །འར་ན་འན་པར་ད་པ་་་གས་།
གས་དང་མཚན་ལ་གས་པ། །ས་གངས་།།
གས་པ་མན་ན་་ག་ས་པ་བཤད་པ་ལ་གམ། དས་ག་འག་བཅས་ས་པ་བན། །ར་བ་་ག་ས་
པ་བཤད། །མག་་བད་པ་ས་པ་བན། །དང་་།
་བ། ་མ་མཁན་་གག་པ་གམ་མན་ཆད་ག་གག་ས་བན་པར་གས་པར་ར་ང་༌།།
བབ་་་མ་ད་པ་ལས་་ཐམས་ཅད་་མཁན་་གག་པ་ད་་དབང་་ས་། འ་བས་་་མ་ཚད་
གམ་མན་ཆད་་ངས་གལ་བ་དང་བ་ལས་་ག་གག་ས་བན་པར་གས་པར་ར་ང་༌། །་མ་་མང་
ག་་གམ་ནས་མང་ག་་གས་ལས་འག་པ་ར་། །འར་ར་ང་་ན་་གས་ལ་ི་་བ་མང་་ད་པ་
ལས། འ་ར་ཡང་ང་ལ་ང་བ་གཞན་ཡང་ད་་ས་མན་པ་ན་། ན་ི་ས་ཉ་པ་་བ་ར་ག་་ག་གག་
ས་གས་པར་མཛད་པ་ཡང་མང་བ་ར་། །་ལས་གཞན་་དལ་འར་གག་་གས་ས་གས་ལ་ལས་་
འཆག་པ་ལ་མཚམས་ཐ་དད་་གལ་བ་ག་གག་ས་བ་དང་བད་དང་བ་གས་གས་པར་ར་ང་བ་
དགས་བསལ་ད་། ་བ་ལས། བན་པ་ལས་བིས་པ་གས་གག་་མས་ལ། གནས་བར་གང་ཟག་བ་བན་
པར་གས་པར་བིད་་གནང་ངམ། གནང་་འ་ར་ལས་ད་པ་ད་ང་གནས་བ་ཆར་ི་མཚམས་་ང་ངམ་
འཁར་བའམ། ་་མས་ས་་་(གས་བ་་ནས་བབ་་)་་་་་མནན་་(གས་བར་་་་བ)་་་་་་ནས་སམ། (གས་
བར་)་་་་གས་གས་ནས་་་་་(་བད་་)

སམ། (གས་བར་)་་་གམ་གམ་ནས་་་་(་བ་གས་།།) བན་པར་གས་པར་

་་བར་མ་ཚང་ན་ས་་་(གང་འ་མཆན་་ི་ཀ་ད་པས་་) གངས་པ་ར་། །བ་གས་ལས་ད་པ་ག་གག་
ས་གས་པར་ད་པ་་ཡང་གས་བར་འགས་པ་ ་ད་འན་་བར་བད་དས་པ་ན་ས་མ་་བ་ན་
ས་གངས་།།

་བ། ས་མཉམ་པ་མས་་གག་ལ་གག་ག་་། །ར་ངས་པ་དང་་ན་།།
མ་པ་བ་པ་ས་མཉམ་པ་མས་་གག་ལ་གག་ག་་། །་ན་ས་མཉམ་པ་མས་ད་པ་དང་ལས་་
་བ་་ར་་ན། ད་པ་་ར་ངས་པ་དང་་ན་། །་གས་ས་ལས་ད་པ་་ས་ངས་པ་དང་་ན་་ས་
འབ་། ནང་་འག་་བ་་་་ན་ལ། ས་འག་པ་་ར་དང་བ་ན་དང་ར་འང་་ཡང་་ར་་འག་།
ས་འང་་བ་ད་་ར་འག་པ་ར་། ི་ཀར། ག་མར་ན་པ་གང་ཟག་དང་་་་ད་་འར་། ་་བས་
ན་གང་ད་པ་གནས་་དང་ར་ངས་པ་་་ད་པ་དང་ར་ང་བར་་ལ། ལས་་བ་བ་ས་་་་་དང་ར་
ངས་པ་ར་་་ད་ན་་ས་།།
གས་པ་ར་བ་་ག་ས་པ་བཤད་པ་ལ་གམ། ས་་་ད་གས་མས་ས། །ད་ད་གས་་ས་པ་
བན། །བར་ཆད་ང་བ་ས་པ་བད། །དང་་ལ་གས། གས་དས་དང་་ཞར་ང་ས། །དང་་ལ་གས། ་
ན་གས་དང་ས་ག་བཤད། །དང་་ལ་། དས་་་ཙམ་གས་པ་དང༌། །་་ལ་ིས་གས་པ་དང༌། །
གས་ས་ས་་གང་བན་དང༌། །གས་ནས་གང་་འར་བ་དང༌། །ད་ང་མ་ག་ར་་ས། །དང་་།
་བ། དན་པ་བས་་ར་གས་ལས་ག་པར་་བཞག་། །ོང་མཐའ་བས་་་ག་མ་ད་ལས་་བཞག་
།
དན་པ་བས་་ར་གས་ལས་ག་པར་་བཞག་། །ི་ཀ་ལས། ་ས་པས་ཁ་་ཡང་ས་པར་འར་བ་ར་
ས་། །ོང་མཐའ་བས་་་ག་མ་ད་ལས་་བཞག་། །ག་མ་་ར་ད་གས་། ི་ཀར། ར་ད་དང་
གས་ལས་ག་པ་ར་གས་་ཚད་་ར་པ་་ཙམ་་་བཞག་ས་། །འ་གས་ལ་ཡངས་ག་་ད་འང་བ་།
ང་ལས། དན་པ་བ་དག་་འག་མཁན་མ་ད་ན་་ར་གས་་ཚད་་བཞག་པར་ས་་གནང་་ས་གངས་པ་
ལ། དན་པ་ན་འག་མཁན་དན་པ་ར་དང༌། ོང་མཐའ་ན་འག་མཁན་བཙལ་་བ་ར་ས་འལ་ང་ལས་ང་
ལ། མ་པ་གག་་ན་མ་དད་པ་་བ་དགག་་འང་གས་པ་དང་་བ་ད་པར་ལས་ང་༌།།
གས་པ་་་ལ་ིས་གས་པ་།

་བ། ་བ་ལང་་་འ་བར་་ག་། །་་ཐན་ར་་མ་གགས་། །གག་ད་ད་་་གག་། །
མམས་་་ག་་་གག་། །་་ད་་གཞན་ིས་་འ་ན་མཁས་པ་གནས་བན་གནས་བན་དག་ལ་
ས་་འག་་གག་ །ན་པ་་ག་པ་ཡང་་ར་མ་ན་པར་ད་་་གག་ །ས་གཞན་ི་ཡང་་
།།
་བ་ལང་་་འ་བར་་ཆན་པས་་འག་། །་དགས་བསལ་་ཐ་ར་་མ་གགས་། །འག་མཁན་
ལ་བས་་གག་ད་ད་་་གག་། །ན་་འམས་་་རང་དང་གཞན་ིས་ང་འག་་་གག་། །
དགས་བསལ་གསང་བ་་ར་་་ང་ན་་ད་་གཞན་ན་བ་བས་བ་བ་གས་ས་་འ་ན་་ད་འན་
པ་མཁས་པ་གནས་བན་གནས་བན་དག་ལ་ས་་འག་་གག་ །ན་པ་་འག་པ་ཡང་་་ར་མ་ན་
པར་འག་པ་ལས་ད་་་གག་། །ཡང་། ི་ཀར། ས་་བ་ཡང་འག་་་གག་་ས་་བ་ས་་ར་
། ན་པ་་འག་པ་ཡང་འག་་་གག་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་། །ན་པ་་གས་་ང་ན་ས་
གཞན་ི་་་ར་་མ་ན་ས་གཞན་ི་ཡང་་། །ཡང་་། ི་ཀར། ་ལ་ཡང་་ར་མ་ན་པར་་འག་པར་
་་ས་། །་ན་་་ཡང་འག་་་ང་ངམ་མ་ན། ི་ཀ་ལས། ་་འག་པ་ལ་་མ་ངས་་ག་ད་
། བམ་ན་འདས་ས་ད་ང་དག་ས་་་ད་བགས་པ་ལ་ན་མ་ིས་ང་གར་ང་བར་་། །ན་
ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་་ས་གངས་། །གལ་་་་མ་པ་ཐམས་ཅད་་བག་པར་་་བ་ན་ན། ་
ར་ད་བགས་པ་ང་གར་ན་པ་ས་ས་་བན་་གས་པ་འས་་ན་གང་དས་་ཡང་ད་པར་ར་པ་
ལས་་བ་པར་ར་པ་ས་། །འ་་དགས་ས་བསལ་བ། །ས་གཞན་ི་་་ན་མ་ན་ན་ལ། ་ན་མ་
་ལ་ད་ཚད་་་ག་གམ་་ན། དགས་བསལ་ད་། ན་མ་་གས་ན་ས་ས་ཐམས་ཅད་ད་་གས་
དང༌། ན་མ་་ཡང་ར་གས་ལས་ག་པ་ག་པར་་ས་པ་ཕལ་ན་པ་གས་།།
་བ། ན་་་་་་འམ་་ཁ་་ར་ག་པར་། །་དག་ལ་བར་་། །་མ་བསལ་བ་
ར་ད་པར་།།
ན་་་་་་་དས་མ་བའམ་་ཁ་་ར་མཐའ་དས་མཉམ་པར་ག་པར་། །ན་་་དག་ལ་
བ་་གས་པ་བད་པ་བདར་བ་དང༌། ན་ག་པར་་། །་ན་ན་ ་་ར་མ་པ་ཐམས་ཅད་་བཀག་གམ་་
ན། ན་་་མ་བསལ་བ་ར་ད་པར་།།

གམ་པ་གས་ས་ས་་གང་བན་།
་བ། ས་ས་ན་བན་་་དང་ཁ་་ག་པར་་། །་བད་བཅང་བར་། །ད་ན་ལ་གཟན་ིས་
།།
ས་ས་མ་ར་དང་་ས་ན་བན་་་དང་ཁ་་ག་པར་་། །འ་ས་ས་མཐང་ས་་་བང་
། བང་ན་གར་ར་འར་བ་ར་། །་བད་པ་ས་བཅང་བར་། །འ་ཚད་། ་ག་ང་ད་ལས། (་
གས་པ་ན་་ད་གར་བ་ས་ས་)་་་བང་བ་ན་་་བད་།

།ར་་ད་དང་གས་་ལ། །ད་་་་གམ་ན་།

།ག་པ་བཅང་བར་་། །ས་། །་བད་ད་ན་ལ་གཟན་ིས་ད་གར་བ་བབས་་་དང་ཁ་་ག་པར་
།།
བ་པ་གས་ནས་གང་་འར་བ་།
་བ། གང་བར་ཡང་་། །གང་་ད་འན་ག་དར་གས་པར་ཡང་་། །ན་་དང་ནད་པ་དང་ང་
དང་་མ་དང་ཆར་པ་དག་ལ་མས་ལ་གས་པར་འཻག་་གག་པར་། །གས་ར་་ར་། །་་ག་
དར་ད་་ར་། །ན་་བཅད་པ་ཡང་་བན་།།
་མའམ་ན་གཞན་བང་བར་ས་པ་ང་་ཡང་་དང་ཁ་་ག་པར་་། །འ་ཡང་་ས་ས་ན་བན་
ས་པ་ལ་བག་། །མ་དང་་ཁང་གས་གང་་ད་འན་ག་དར་འག་པར་ཡང་་ག་པར་་། །འ་ཡང་
འང་གང་བ་ས་པར་བག་། །ན་་དང༌། ནད་པ་དང༌། ང་དང༌། ་མ་དང༌། ཆར་པ་དག་ལ་མས་དང་ལ་གས་
པས་གནས་ཁང་དང་་ཁང་པར་་འག་་གག་པར་། །འ་་དགས་ས་བསལ་བ། །་གས་པ་གས་
ར་་ར་། །་གས་པ་གང་་ར་བ་་ག་དར་ད་་ར་། །ན་་བཅད་པ་ཡང་་བན་། །ཡང་་་ག་
དར་ལ་བག་།
་པ་ད་ང་མ་ག་ར་་ས་པ་།
་བ། ་འད་ཆགས་དང་ལ་བ་མ་ན་ན་ད་ང་མས་ཞལ་ཏ་མ་ས་པར་ས་པས་་་ག་ །ན་་
ཆགས་པར་ར་ན་ཞལ་ཏ་ད་པ་ས་ས་་བན་པར་། །ན་པ་་བར་ག་ག་་ག་་ས་འ་ལ་ང་

་ད་དམ་ས་། །འཻག་མཁན་ལ་་མ་དང་ང་ ་འ་ས་་བར་ག་ག་ས་།།
ད་ང་མ་་འད་པ་འད་ཆགས་དང་ལ་བ་ཡན་ཆད་ནས་ཁམས་གམ་ི་འད་ཆགས་དང་ལ་བ་མ་ན་ན།
ད་ང་མས་ཞལ་ཏ་་བང་བར་མ་ས་པར་འག་མཁན་ས་པས་ད་ང་མ་་་ག་། །འག་མཁན་ས་པ་
་ལ་ད་ང་མ་་ན་་ཆགས་པར་ར་ན་ད་ང་མ་ཞལ་ཏ་ད་པ་ས་ཡང་དག་པར་ས་་བན་པར་། །་ར་
བན་པར་་་ན། ན་པ་་བར་ག་ག །་ག་་ས་འག་པ་འ་ལ་ཆགས་པ་ང་་ད་དམ་ས་བད་པར་
། །འག་མཁན་ད་ང་མ་ལ་ཆགས་ན་འག་མཁན་ལ་་མ་དང་ང་་དང་་ ་འ་ས་་བར་ག་ག་ས་
བ།།
གས་པ་ས་ག་བཤད་པ་ལ་བ། ས་་་བ་དས་ད་དང༌། །ན་དང་གནས་ན་ང་བ་དང༌། །བ་ས་ས་
གནས་གང་ན་དང༌། །ས་དང་ས་ལ་གད་ང་བཤད། །དང་་།
་བ། ་ས་ནས་ས་། །ཡང་ན་ཡན་ལག་་ས་ང་༌།།
་དང་ཁ་་གས་པ་་ས་ནས་ས་ལ་ས་། །་ད་དམ་ས་པ་དང་ན་བས་་ས་ན་ཡང་ཡན་ལག་་
ས་ང་༌། །འ་ཡང་་་ལ་ས་ལས་གཞན་པ་ས་བན་པ་ན་། ི་ཀར། ཡང་ན་ས་་བ་་་་ག་
གཞན་བན་པ་ན་་ས་། །ང་ ་ན་་མ་འར་ན་འ་ཙམ་ིས་བ་པར་བན་པ་ན་། ི་ཀར། ཐ་ན་ང་
ལག་དག་ང་བ་བར་་ས་གངས་པ་ན་་ས་།།
གས་པ་ན་དང་གནས་ན་ང་བ་།
་བ། ན་ར་ས་་། །ད་ང་མས་ས་པ་་གས་་་། །ད་ད་་་གས་་ཡང་་མས་་
། །ན་ན་་ལ་གས་པ་་མ་ས་བས་པ་ང་༌། །་་ང་བར་། །ནད་པས་་ན་ིས་བས་
པ་ཡང་༌། །ད་ང་མས་ད་ད་ལ་་མས་་གར་།།
ན་་་གར་ར་ས་་། །ར་ན་་ན་ན་ི་ད་པར་འར་གམ་གགས་མ་གགས་ལ་ད་ང༌།
འར་གསང་བ་གགས་མ་གགས་ལ་བཞག་། ི་ཀར། འ་ར་འར་གམ་གགས་པ་ད་ན་ན་་མ་ན་ད་
། ན་ང་འར་་མམས་་་དང་ཡན་ལག་་མ་པ་དག་གགས་པ་ད་ན་གགས་པ་ད་ན་པར་ག་པར་

། །ད་ང་མས་ས་པ་ས་ད་པ་་གས་་ས་་། །ད་ང་མས་ད་ད་ས་ད་པ་་གས་་ཡང་
ས་་་ད་ང་ལ་ལ་ག་གས་་་མས་ས་་། །འ་ཡང་་་ས་པ་་གས་་མ་ཟད་ད་ད་་་
གས་་ཡང་་ས་པ་ན་ན་། །ས་ད་པ་ན་ན་ན་་དང་ལ་གས་པས་ལ་ག་གས་འདག་ས་་་
མ་་་ལ་གས་པ་ས་བས་པ་ས་ད་ང་ཕ་མ་གས་ཀ་ལ་ང་༌། །ང་བ་་་མ་་་གཞན་ིས་ན་ན་
ང་བར་། །ད་ང་ཕ་མ་ནད་པས་་ན་ིས་བས་པ་འདག་ས་རང་ད་ས་ར་བ་ད་པ་དང་ན་པར་ཡང་
༌། འ་ཡང་་་ས་བས་པར་མ་ཟད་ན་ིས་བས་པར་ཡང་ ་ན་། །ད་ང་མས་ས་་འམ་ས་གཞན་
ི་་ཡང་ད་ད་ལ་་མས་་གར་།།
་བ། ཤམ་ཐབས་་ཐ་མ་ད་་མན་དང་བ་་མཐའ་མ་མད་པར་ས་ལ་་འག་། །གཞན་ི་ས་་་
ར་་། །ཁ་མ་བཀབ་པར་གདངས་པར་་།།
ན་ར་ས་་་ས་ས་པས་་ར་ན་་ད་བསལ་བ་ཞར་ལ་ཤམ་ཐབས་་ཐ་མ་་མ་མཐའ་ད་་
མན་དང་བ་་མཐའ་མ་མད་པར་ས་ལ་་འག་། །མ་མད་པ་ན་མ་བངས་པར་ི་ཀ་ལས་བཤད་ང༌། ཁ་
ག་མན་དང་བ་་མཐའ་གཡས་གན་ི་་ལ་ར་བ་ན་ས་། །ས་ལ་འགས་པ་གས་ལས་གཞན་ི་ས་
་ཤམ་ཐབས་མད་པ་་ར་་་། །ཁ་ནང་ཡང་འམས་་གས་དང་མན་པ་ར་ལ་བ་གས་་་ཁ་མ་
བཀབ་པར་གདང་བར་་།།
གམ་པ་བ་ས་ས་གནས་གང་ན་པ་།
་བ། ས་རས་བཅང་བར་། །ས་མ་ལ་་ག་ཆགས་དག་ན་་འཆགས་། །ས་ས་གམ་པས་ང་
༌། །ད་ན་མན་དང་བ་ནས་་མ་དག་ས་ན་ལ་དན་པ་གས་་ས་།།
ན་ས་ས་ད་པ་བཀག་པ་ར་ས་རས་དཀར་་བཅང་བར་། །ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ར་ས་རས་
ས་མ་ལ་་ག་ཆགས་དག་ན་་འཆགས་། །འ་ལ་ན་་ན་གང་མས་ད་ན་པར་་བ་གཞན་གང་་
ི་ཀར་བད་པ་་་གས་། ད་་མ་བཤད་ལས། ན་་ས་་བ་འ་གང་མས་པ་ར་་བར་བང་བ་་
ས་བཤད་པ་ར་། །ས་བས་ད་ན་། ་་་་་ག་པ་ད་པ་ར་ན་ང་ག་པ་ད་པར་ས་པར་་
ས་ས་། ས་ན་ད་་བན་པ་ད་ང་ད་་བན་པ་ང་་ད་པར་་ས་གངས་པ་ན་ན་་ག་་

ས་པས་ས་རས་ས་མ་ལ་ག་ཆགས་འཆགས་པ་ད་་་ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་་ན་པར་ང་་ད་པར་
་ས་པ་ན་། །ས་ས་གམ་པས་ང་ས་རས་བཅང་བར་། །ང་ ་་་ས་རས་་མ་ཟད་་ད་བ་
གམ་་ཐམས་ཅད་གནང་། འད་ང་ག་ས་པས་ང་བཅང་ང་ཙམ་་བན་པ་ན་། །་ན་ས་ས་བ་པར་
འར་་མ་ན། ས་ས་ག་་གམ་ད་ན་པས་གམ་པ་ས་། །ས་རས་ད་ན་ས་་མན་དང་བ་ནས་
་མ་དག་ས་ན་ལ་དན་པ་གས་་ས་།།
་བ། ག་ཆགས་ཆགས་ན་བཤལ་བས་ད་པར་འར་། །་གག་ལག་ཁང་་་ར་ང་། །བག་་ཡང་
ད་བར་། །ས་ཁང་། །ར་་ཕག་་གཅལ་དམ་། །ར་ང་གད་། །ན་ན་བསལ་བར་། །
ར་ང་་ས་ད་ན་་་འང་༌།།
ས་རས་ག་ང་ལ་ག་ཆགས་ཆགས་ན་བཤལ་བས་ད་པར་འར་། །ི་ཀར། ན་པ་ཅན་ཡང་ས་མ་ད་
ན་། །ས་་གག་ལག་ཁང་་་ར་ང་་ད་། །ང་བད་དང་ས་བ་བ་བག་་ཡང་ད་བར་། །ཡང་
་ི་ཀར། ཡང་ས་་བས་་ར་ང་ད་་ད་བར་གས་པར་་ས་། །ས་་ད་་ས་ཁང་། །ས་ཁང་
ར་་ཕག་་གཅལ་འམ་། །་་ལ་་འོ་བ་ར་ར་ང་ར་་་གད་། །ས་ཁང་་ས་གར་ན་ན་
བསལ་བར་། །བམ་ན་འདས་ས་ར་ང་་ནར་ས་་ས་གངས་པས། ར་ང་་ས་ད་ན་འདམ་བ་
་་འང་༌།།
བ་པ་ས་དང་ས་ལ་གད་ང་བཤད་པ་ལ་གས། ས་ལ་གད་པ་ང་ལ་བཤད། །ས་ལ་གད་པ་ང་ལ་
བན། །དང་་།
་བ། ་ཕག་་མ་ས་ད་པས་ང་པ་གས་ལས་གཞན་པ་ས་ལ་ད་པར་་། །་་ན་་དང་
བཞར་བཅད་གས་་ད་ན་། །ཉ་བས་་ས་ང་༌། །ད་ང་མས་་གང་་ཡང་་ར་དག་དང་ས་
ལ་བ་དག་ཡན་ལག་གང་ས་ང་ད་པར་་།།
་ཕག་་མ་ས་་་བཏང་བ་ད་པས་ང་པ་གས་ལས་གཞན་པ་ས་ལ་ད་པར་་། །་ཕག་་མ་་
་་་ག་ན་་དང༌། ་མ ་་བ་་བཞར་ད་གས་་དའམ་་བར་མན་པར་ད་པ་ན་། །་ར་མན་
ན་་གས་ས་ད་པར་་། །ཉ་ས་ལ་་མ་ཆགས་པ་་ས་ས་ཙམ་ིས་ངས་། ་ན་ང་ན་གས་ལས།

ད་ང་མས་ས་ཉ་ས་ས་ད་པར་ད་པ་ན། བཀའ་ལ་པ། ཉ་ས་ས་ད་པར་་་ས་གངས་པ་དང༌།
ད་པར་བས་གན་ིས་ང་ཉ་ས་ས་ད་པར་་་ས་གངས་པ་དང་འགལ་་ན། རང་་མ་བཤད་ལས།
ད་ང་དག་ཉ་ས་ས་འད་པར་ད་ནས་བཀའ་ལ་པ། ཉ་ས་་་བར་་ས་གངས་པ་ན་། ཉ་ས་་བ་
ད་བཀག་པ་ན་་ས་བཤད་། །ད་ང་མས་ས་་མ་པ་འགས་ད་པར་། ད་ང་མས་་ས་་གས་
གང་་ཡང་་ཕག་དང༌། ན་་དང༌། བཞར་ད་ས་ད་པ་བཀག་པར་མ་ཟད་་ར་དག་དང་ས་པ་་ར་ཡན་ཆད་
ན་ལ། ས་ལ་བ་དག་ཡན་ཆད་ཡན་ལག་་དས་་གང་ས་ང་ད་པར་་།།
གས་པ་ས་ལ་གད་པ་ང་ལ་བན་པ་།
་བ། གར་འར་ི་་དང་མ་ལ་བར་ས་ས་བ་བར་་། །ས་ས་བཅང་བར་། །ད་ན་ད་ཙམ་
ག་ར་འག་ལ་ས་རས་ས་་བར་།།
ས་ས་ནས་ས་ལ་གར་འར་ི་་དང་མ་ལ་བར་ས་ས་དག་བ་བར་་། །གར་འར་་གར་ས་
་ས་ལ་་མ་མ་པ་ལ་འཆད་པ་ན་། །ས་་་མ་པ་་་བ་ས་ས་བཅང་བར་། །བཅང་བར་་བ་་
ས་ད་་དབང་་ས་པ་ན་། །ས་ས་ད་ན་ད་ཙམ་ག་ག་ར་འག་ལ་ས་རས་ས་་བར་།།
གས་པ་ཞར་ང་ས་པ་ལ་གམ། བ་ཁང་བན་པ་་ག་བཤད། །གས་ར་ས་་ད་པར་བད། །ས་དང་
་ར་གཞན་ཡང་བན། །དང་་ལ་གས། མར་བན་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། བ་ཁང་བན་པར་།།
བ་ཁང་བན་པར་། །འ་དས་པ་་བ་བ་ལ་ག་པར་གནས་པ་དང༌། འད་བན་ི་ས་པར་འར་རམ་
མ་པ་ག་ག་ང་བ་། ང་མ་་ལས། བ་ཁང་ལ་་ན་ཏན་་། ལ་དང་་མ་འང༌། པགས་པ་མདངས་
གསལ། པགས་པ་ནད་མས་འན། ང་དང་བད་ཀན་ལ། ནད་ད་པར་ད་། །གཞན་ཡང་ན་ཏན་་། ་མ་བ་
དང་བ་ཁང་་་བ་བད་པར་་ས་བར་གངས་། །བ་ཁང་་་་། ས་དང༌། བ་མ་དང༌། ལ་ས་
དང༌། ན་དང༌། ་ག་་་། །ག་འལ་ལས། བ་ཁང་ས་་བ་་ས་་་ག་་ད་དང་བཅས་པ་ས་

། །འར་བན་པར་་ས་་དགར་འག་པར་གནང་། ང་ན་གས་ལས། བ་ཁང་བན་པར་་ས་བམ་
ན་འདས་ས་གནང་ས་གངས་།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་ག ཁང་པ་ག་པ་གནས་ག་བཤད། །བར་གནས་ན་ི་ང་ལ་བན། །་
མན་པ་་གང་ཟག་བོག །་ར་ད་ ་རང་བན་བན། །འག་དང་གས་ཟིན་བབ་་བད། །བས་འལ་
བབ་་གཞན་ཡང་བན། །དང་་།
་བ། བ་ཁང་་ཁང་པ་་བ་་མ་ས་་བར་བཟང་༌། །དལ་་ར་ང་་བ་ལ་ནང་ཡངས་པ་་མ ་
མ་པ་་་གད་།།
བ་ཁང་་ཁང་པ་་བ་་མ་ས་་བར་བཟང་༌། །མ་ས་། ི་ཀར། མ་གག་་བར་་མ་གག་ཤས་་
བ་གས་། །བཟང་་ས་་བ་་མ་གག་་བན་ད་པ་ར་་ས་། །བ་ཁང་་ཁང་པར་གགས་པ་
གས་་ག་པ་དལ་་། ི་ཀར། དམའ་བར་ཡང་་གད་་་བ་བསང་དཀའ་བ་ར་། །མ་བར་ཡང་་
གད་་ན་པར་འར་བ་ར་་ས་། །དལ་ར་ར་ང་་བས་ལ་ནང་ཡངས་པ་། ི་ཀར། ་་ལ་ི་ཁ་
མ་ལ་ནང་གས་ཡངས་པར་་ས་། །་མ ་མ་པ་་་་་ནང་གས་ཡངས་པ་ད་ལ་ས་འན་པ་མན་
དར་བན་པ་ན་། ི་ཀར། གང་ས་དབས་་མ ་མ་པ་འ་བ་་་ད་ན་། ས་་ར་ང་་ན་ིས་
ཡངས་པར་ན་་ས་། །གནས་དང་དབས་ང་་ར་གད་། །གང་འ་ར་་འན་ན་བ་། ་བ་ལ་ནང་
ཡངས་པ་་མ ་མ་པ་་་ར་ང་དལ་་གད་་ས་།།
་བ། ར་ར་ང་་བ་ཅན་དང་་གས་ཅན་དང་འར་གཏན་དང་གནམ་གར་དང་འད་གཏན་དང་བཅས་པ་
གག་།
ར་ང་ར་ར་ང་་བ་ཅན་་་དང་ག་ན་འག་པ་འག་པ་ལན་ཀན་དང༌། ་གས་་་་ང་ང་
བ་དང༌། འར་གཏན་། ི་ཀར། ་གས་བཅད་པ་ཐབས་་ར་པ་ན་་་གས་་དལ་ི་གས་་ང་་
གཏན་་་གང་་ཚད་ཙམ་གདགས་ང་་ས་ལ་་གང་གད་། །གཏན་་་འར་་བན་་བར་ནས་
གངས་ར་གག་པར་་། ་་འར་གཏན་་ས་། །དང་ས་པ་གཞན་ན་པ་ག་། །གནམ་གར་དང་

ས་པ་་ཡ་གས་ལ་བཏགས་པ་གར་་་གས་གད་ད་། །ད་གཏན་དང་ས་པ། ི་ཀར། ག་པ་བས་
་ང་་གག་པ་ང་ང་་ལ་་ས་། །བཅས་པ་གག་་ས་པ་་གས་འད་མ་ི་བ་ཆ་་མས་།།
་བ། དག་་མ་ཁ་ཡང་་བར་གཞག་། །ར་་གས་དང་་གཏན་དང་ཡང་ག་དང་ལག་གངས་གས་
པར་། །་ན་གཞག་པ་ར་ནང་་གས་་བཞག་གས་།།
ད་་མ་ཁ་་ར་ང་པ་དང་འ་བ་ར་ང་་འད་གཏན་འན་འག་ད་པ་ཅན་། །ཡང་། ི་ཀར། ཡང་
ས་་བ་་ར་ས་་བ་འན་པར་ད་་ས་། །་ར་་བར་བཞག་། །བ་ཁང་་ར་་གས་དང་་གཏན་
དང་ས་པ་ས་ཟིན་པ་ར་། །ཡང་ག་དང་ས་པ། ི་ཀར། ་གས་་་ལ་ི་ས་་ཡང་ག་་ས་པས་ར་
ཁབ་། །ལག་གངས་། ི་ཀར། ་གས་ནང་་འན་པ་གས་ལས་ས་པ་དག་་ས་པས། འ་ལ་ཁ་ག །ཝང་
ག་ལ་གས་ཐག་བཏགས་་་ནང་་འན་པ་་བཙན་ཆ་ར་བ་ད་ང་འལ་པ་དངས་པ་་ན་་དས་
བན་ར། ་གས་ནང་་གས་ལས་ས་པ་་ནང་་དག་ཐབས་ད་། །གས་པར་་ས་པ་འད་མ་ི་
ཐབས་འར་བར་་བ་ན་། །་ན་བཞག་པ་ར་བ་ཁང་་ནང་་གས་་བཞག་པ་གས་་།།
གས་པ་བར་གནས་ན་ི་ང་ལ་བན་པ་ལ་། བར་གནས་་ད་་ར་བན། །ར་གནས་ན་ི་མ་
གཞག་བད། །འག་ད་་ར་བན་པ་དང༌། །ས་་་བ་གསལ་བར་བན། །་ས་་བར་གནས་བད། །
དང་་།
་བ། ་ད་པ་གནས་་སར་་ཕག་་གཅལ་། །་འ་བར་་བ་ར་་བར་། །་ད་་གས་
་ཐལ་གས་བཅང་བར་། །་འབར་བ་ན་་་བར་་བ་ར་འག་པ་བད་པར་། །ག་པ་་དང་
བར་་བ་ར་དང་་དང་ངས་མར་་བས་པ་དག་ར་གས་། །་་མ་པ་བསལ་བ་ར་བག་ས་
གས་། །མ་མ་འཛག་ན་ནས་་བག་ཟན་ིས་བཅད་། །་་ར་་མ་ས་པ་ཆང་ས་ང་༌།།
་ད་པ་་ར་བ་གནས་་སར་་ཕག་་གཅལ་། །་་ཡལ་བར་་་འ་བར་་བ་ར་མ་ར་བར་
ནས་བར་་་བར་། །་་བ་་ད་་གས་་ཐལ་བ་འག་པ་ནལ་་བཅང་བར་་་གནང་༌། །་འབར་
བ་ན་ཚད་པས་་་བར་་བ་ར་བ་ཁང་་འག་པ་་ག་བད་པ་་འན་པར་། །ག་པ་་་གས་ས་
བལ་བ་་་་འང་བར་་བ་ར་་དང་ངས་ཀར་ི་མར་་བས་པ་ར་བ་དག་ར་ག་། །་བར་ང་ན་་

་མ་པ་ད་བསལ་བ་ར་བག་ས་ག་། །་ད་པས་མ་མ་འཛག་ན་ནས་་བག་ཟན་ིས་བཅད་། །ི་
ཀར། ནས་་བག་་ས་་བ་་ནས་བཏགས་པ་ང་༌། །་ཟན་ིས་ག་་བཅད་པར་་་ས་། །ག་་
འཛག་ན་་་ར་་མ་ས་པ་ཆང་ས་ང་༌། །ང་་ན་། ི་ཀར། ང་་ས་་བས་་་བཅད་་ས་་བར་
ར་་ས་།།
གས་པ་ར་གནས་ན་ི་མ་གཞག་བད་པ་།
་བ། ར་་བམ་ི་ན་གང་༌། །ས་གར་་བ་ད་ས་སམ་ངས་པས་གར་བ་་གར་བ་དག་དམ་
།།
བ་ཁང་ར་་བམ་ི་ན་གང་༌། །་བར་་བམ་གངས་ང༌། ི་ཀར། ་བམ་་ན་བག་པ་ན་གང་
བར་་་་བ་ར་། །ས་། །་མ་བང་ན་ག་གས་པ་དགག་་ད་པས་ས་གར་་བ་ད་ས་གར་
རམ་ངས་པ་་་བཏབ་པས་་གར་བ་དག་དམ་།།
གམ་པ་འག་ད་་ར་བན་པ་།
་བ། གཡན་པ་ག་པ་ད་་གས་་ག་ད་། །ས་་ས་ང་ག་ནས་ཐག་ས་བཏགས་་དན་
པར་གཞག་ །་ལ་་མ་ད་པ་ད་་བབ་པ་ར་ས་ང་བར་།།
གཡན་པ་ག་པ་ད་་གས་་ག་པ་ད་གཟར་ང་་་ས་ད་་གནང་༌། །ས་་ས་་གག་ལག་
ཁང་ང་ས་གཟར་ང་་ང་ག་ནས་ཐ་ས་བཏགས་་དན་པར་བཞག་། །འག་ད་་ལ་མ་དང་་མ་ད་པ་
ད་་བབ་པ་ར་ས་ང་བ་་བག་པར་།།
བ་པ་ས་་་བ་གསལ་བར་བན་པ་།
་བ། ར་ས་་། །་ད་་ས་ཁང་། །ས་་གས་པ་ས་ས་དག་་ཉམས་པར་་བ་ར་
་ཕག་་ན་པ་ས་ང་། །་ལ་ར་ང་གད་། །་ཧ་ཅང་ཚ་ན་་མ་མས་ལ་ན་པར་། །ར་

ང་ས་བ། །ཆག་ཆག་ས་་ལ་གས་པ་ཡང་༌། །ཐལ་བ་དང་བ་ལང་་་བ་དང་་ང་ས་བཀང་བ་
་་དག་གཞག་པར་།།
བ་ཁང་ར་ས་་། །ས་་ད་་ས་ཁང་། །ར་ི་ས་ཁང་་གག་ལག་ཁང་་ར་བན་པ་ཙམ་
ན་ལ། འ་་་ག་བ་ཁང་་ར་ད་དས་པར་འཆད་པ་ན་། །ས་ཁང་ནང་་ས་ང་་དས་ལ། ་ཡང་
ང་ལས། ད་ང་ས་ང་་གས་པས་་ས་་ལ། ད་ང་ཁ་ན་ད་པས་་་གས་པར་་་ས་འང་བས།
ད་ང་ས་་གས་པ་ས་ས་དག་ས་་ཉམས་པར་་བ་ར་བས་པ་ཁ་་ཕག་ས་ན་པ་་བར་བ་
ས་ང་། །ས་ཁང་་ལ་ར་ང་གད་། །ས་ད་པ་ན་་ཧ་ཅང་ཚ་བ་་མནགས་་བད་ན་ས་ད་་་མ་
མས་ལ་་ར་་ཚ་་ས་ན་པར་། །་ཚ་བ་ར་ང་་བ་་བད་། །ཆག་ཆག་་་ལ་གས་པ་་བ་
བཤལ་དང་ཞལ་ཞལ་ད་པ་་ཚ་བ་ལ་ཡང་ང་་བ། །ཐལ་བ་དང་བ་ལང་་་བ་དང་་ང་ས་བཀང་བ་་་
དག་བཞག་པར་།།
་པ་་ས་་བར་གནས་བད་པ་།
་བ། གལ་་ཉམས་དམས་པར་ར་ན་་ས་།།
གལ་་བ་ཁང་་གས་ནས་་གས་ས་ཉམས་དམས་པར་ར་ན་་ས་བཟའ་བར་། །་ས་། ནར་
མ་ཟ་ད་ལས་ག་པར་ཟ་བ་། ནངས་པར་ི་ཟས་་་ལ་ལམ་ག་ལ་་དང་ན་ད་་ཟས་་་ལ་་ཁ་
ཟས་ཟ་བ།།
གམ་པ་་མན་པ་་གང་ཟག་བོག་པ་།
་བ། ར་་་ས་པ་ག་ཤན་བ་བས་་བར་གནས་པར་ར་ན་ར་གགས་པས་ས་པར་ས་པར་་བ་
ར་་བར་་ང༌། ་ད་་་འག་པར་་བ་ར་ད་ང་བ་བ་བ། །ར་མ་དད་པ་དག་འག་་་
གག་།
ར་ས་པ་འ་ལ་ཁ་ག །ར་ས་་་ས་པས་བ་ཁང་་ཁང་པར་ས་ད་པ་བཀག་ང༌། འ་་ས་ད་
པ་གནས་་་གས་འ་བ་་གས་པ་ང་ག་ལ་བན་ནས་གངས་པས་ས་ཁང་ར་ས་ན་ས་ར་བ་

འག་ང་མ་དག་པ་ན་། ང་དང་རང་འལ་ལས། ི་ཀ་ནས་བ་ཁང་ད་་བཤད་། །་་ས་པ་ག་་མ་ས་
པ། །ཤན་བ་བས་་ས་པ་་་ད་ཅག་ལས་གང་ཡང་ང་བ་ག་ན་་ས་གབ་་འག་པ། །་བར་གནས་
པར་ར་ན་ས་པ་ན་་་ལ་གས་་བ་ཁང་བན་པ་་ན་་གནས་པ། །བ་ཁང་ར་གགས་པས་གས་
ཟིན་པ་་ས་པ་ས་པར་་བ་ར་ད་ང་ན་ནམ་་གས་ན་་བར་་ང༌། ཤན་བ་བ་་་ས་པར་་བ་
ད་་་བར་་བ་དང་་འག་པར་་བ་ད་ང་་བ་བ། །ི་ཀར། ད་ང་ས་པ་་རབ་་ང་བ་མན་པ་
ན་པར་ག་པར་། །ས་པས་ད་ལ་ཡང་་བར་བ། །བ་ཁང་ར་མ་པ་མ་དད་པ་འག་་་གག་། །
མ་པ་དད་ཅན་གག་པ་་མ་བཀག་།
བ་པ་་ར་ད་ ་རང་བན་བན་པ་།
་བ། ར་་ར་ི་ལས་་ན་ག་གནས་པ་དང་་གནས་དག་ས་། །གཞན་ལས་་གན་རབས་དག་
ས་།།
བ་ཁང་་གནས་ར་་ར་ི་ལས་་ན་ག་གནས་པ་དང་་གནས་་དག་ས་་ས་ང་ན་གས་ལས་
བཤད་། །གཞན་ལས་་གན་རབས་དག་ས་ས།
། །འ་གཞན་། ི་ཀར། བ་དན་ི་གས་གཞན་ལས་་བ་ཁང་ར་་ར་ི་ལས་གན་རབས་དག་ས་
་ས་་བ་འང་་ག་གཞན་མང་བ་ར་་ས་། །ི་ཀས་་ར་བཤད་ང་ན་གས་ལས་གཞན་ང་མ་་
ལས་ས་བཤད་ན་འར་བ་ན་། །་ར་ི་ལས་་་་།
་བ། ར་བ་དང་ཟངས་དང་འ་མར་དང་་ང་དང་བ་ལང་་་བ་དང་ས་དང་་མ་དང་་ལ་གས་པ་་བར་
གཞག་པ་དང༌། ང་བག་པ་དང་ལ་ས་དང་མ་ིས་བ་བ་དང༌། བ་བ་དང་གས་པ་དང༌། ག་དར་ར་
བ་ལ་གས་པ།།
་ར་བ་དང༌། ་བལ་བ་ཟངས་དང༌། ས་བ་བ་འ་མར་དང༌། ་ང་དང༌། བ་ལང་་་བ་དང༌། ས་དང༌།
འདག་ས་་་མ་དང༌། ་དང་ལ་གས་པས་ག་་་དང་ཉ་ས་དག་ང་ས་པ་ཡན་བས་པ་་བར་བཞག་པ་
དང༌། ད་ང་ལ་ག་ཆགས་བག་པ་དང༌། ལ་ས་དང༌། མ་ིས་ས་བ་དང༌། ད་ད་བ་བ་དང༌། འག་པ་

དང༌། ག་དར་ར་བ་ལ་གས་པ། །གས་པས་་ག་་གཙང་་ད་ས་ནས་གནས་་་བར་བཞག་ ་བར་
བས་པ་ན་། །ས་ན་་ར་ི་ལས་་་་བ་བ་འར་དས་་བན་པ་ན་།།
་བ། ་དག་་་གག་ས་གག་ལ། །་དང་ཉ་བས་དག་ང་གཙང་་ད་ས་ནས་གནས་་་བར་
གཞག་། །ད་ད་ཐམས་ཅད་ལ་་ག་་བན་། །་ད་ཐམས་ཅད་གས་པར་་བ་དང་་ར་།།
ན་ག་གནས་པ་དང་་གནས་་དག་ས་་གག་ས་གག་ལ། །གག་ས་གག་ལ་་་་བ་མ་
གས་ར་། །ི་ཀར། མ་་མ་གས་པ་་གས་ས་གང་བས་པ་་བན་པ་ར། ས་་འལ་་བད་
ནས་་དང་ཉ་ས་དག་ང་ས་པ་ག་་མར་བ། །གཙང་་ད་་ས་ནས་རང་རང་་གནས་་་བར་བཞག་་
ས་པས་གས་་མར་བ། །ད་ད་མ་པ་དང་རས་གས་ཐམས་ཅད་ལ་གཙང་་དང་གནས་་་་བར་བཞག་
པ་་ག་་བན་། །ད་ད་་མ་ཟད་་ད་ཐམས་ཅད་དན་པར་བཞག་པ་ལ་གས་པ་གས་པར་་བ་དང༌། མ་
པ་དང༌། བ་བ་ལ་གས་པས་་ར་།།
་པ་འག་དང་གས་ཟིན་བབ་་བད་པ་།
་བ། ར་་བངས་་འག་པར་། །མས་པར་། །གས་པར་བམས་པ་དང་ད་ལམ་མས་པ་དང་
ས་བན་། །མན་་འག་་་་འ། །འ་འ་གཏམ་ང་༌། །འཕགས་པ་་་བ་ད་ལ་དགས་
པས་། །མག་་ན་ཆགས་གམ་པ་གན་།།
བ་ཁང་ར་་བངས་་འག་པར་། །མས་པར་། །མས་པ་་བ་བ་་་མང་ན་གཞན་དང་་འག་
པ། །མས་པ་་ད་ས་པར་བཤད་པ་། གས་པར་བམས་པ་དང་ས་པ་ས་ངག་་གང་བ། །ད་ལམ་
མས་པ་དང་ས་པ་ད་པ་བ་བ། །ས་བན་་ས་པ་མས་་བར་་བ། །གཞན་་འ་བ་མན་་འག་
་་་འ། །ར་འ་འ་་ལ་་གས་་གཏམ་ང་༌། །་ར་གནས་ན། འཕགས་པ་་་བ་ད་ལ་
བན་ད་ལ་ད་པ་ལ་དགས་པས་བ་ཁང་་གནས་པར་། །བ་ཁང་་་བ་ཐམས་ཅད་གས་པ་མག་་ན་
ཆགས་གམ་པ་འན་།།
ག་པ་བས་འལ་བབ་་གཞན་ཡང་བན་པ་།

་བ། ས་གག་པས་་ར་ི་ལས་་། །ས་ས་་མ་དད་པ་ད་་་གག་ །འ་དང་ང་མ་ལ་ཡང་
བན་པ་་དད་པ་ཅན་་འད་།།
ས་ལ་ས་ས་གག་་ན་ན་པས་་ར་ི་ལས་ཐམས་ཅད་་། །ི་ཀར། ་ར་ི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་ན་
ི་ས་་གགས་པ་འབའ་ག་ལ་་མ་ན་པ་དང༌། གནས་ཐམས་ཅད་་ན་ི་བ་ཁང་འབའ་ག་་མ་ན་་ས་
། །ས་གག་པས་ཟས་་བཟའ་བ་དང་ག་་་བ་གས་ས་གག་པས་་བ་བཀག་པ་ས་། སངས་ས་
ས་མ་བཀག་ང་གནང་བ་ས་གག་ལས་གཞན་པ་གནང་བ་ས་གས་པ་མ་ན་པ་དབང་་ས་པ་ན་།
ས་ས་གག་དང་ལ་བ་གས་ན་པ་་་བཀག་པ་ས་ས་་ས་གག་པ་ས་པ་གས་པ་མ་ན་། །
བ་མ་གས་རང་་ས་་་ར་ི་ལས་་མ་པ་མ་དད་པ་ལ་ད་་་གག་། །ི་ཀར། ར་ར་བ་ལ་གས་
པ་་་དགག་། ་ཡང་ལ་ཐམས་ཅད་་ན་ི་བ་ཁང་འབའ་ག་་་མ་ན་་ས་། །་ན་འར་ས་་་མ་
དད་པས་ད་་་གག་་ས་པ་དང༌། ང་མ་བ་ཁང་ལ་འག་་འག་་བས་་ཡང་ར་མ་དད་པ་འག་་་
གག་། །ས་མ་དད་པ་བཀག་པ་ལས། མ་དད་པ་མཚན་ད་་གང་་ན། ་དག་་ོག་གས་དད་ཅན་ས་བང་ན་
་ད་གས་ལས་གས་ས་། བན་པ་་ས་ན་ང་བར་་ག་བར་ང་ཟད་ཙམ་ིས་་འལ་བ་་དད་པ་ཅན་་
གས་པ་སངས་ས་འད་།།
་བ། ང་་་ས་ཝ་་་ལ་བན་བར་་།།
ལ་ན་ང་་་ས་ལ་འཆལ་ཝ་་་ལ་བན་བར་་་ས་པ་ལ། ི་ཀར། ལ་མས་དང་ན་པ་་
ང་་་་ན་། ་གས་་་་་ན་ངས་པ་དག་ས་་བ་པ་ར་། །ལ་མས་འཆལ་བ་་ཝ་་་
ན་་་་་ན་ངས་པ་དག་ས་ཕམ་པར་ས་པ་ར་ས་། །དན་བགས་ལས། ཝ་་་ལས་ས་་ང་
ང་་གལ་། །ག་་གལ་། །་བན་་ལ་མས་འཆལ་བ་ཡང་ན་ངས་པས་ཕམ་པར་ས་་ང་་
གལ་བ་བན་་ངན་འོར་གལ་བར་འར་། །ག་་གལ་བ་བན་་དལ་བར་འོ་བར་འར་་ས་འ་
ས་གམ་བཤད་། །་མ་མས་ཝ་་འ་བ་་གཙང་བ་བན་་ལ་མས་འཆལ་བའང་འ་བ་་གཙང་ས་འ་
ས་བར་མཛད་། །འར་ལ་འཆལ་འ་བ་་གཙང་བ་ན་ཡང་ལ་འཆལ་་ན་ང་བ་གནས་ན་པས་ད་
ང་ར་བས་པས་ན་བདག་་ན་ངས་ང༌། ན་བདག་ལ་བད་ནམས་་་འར་བས་་ལ་དད་ཅན་ིས་ར་
ཚད་ག་པ་འ་བར་ང་བ་ན་། །ས་པ་མ་་་་་་ལས། ལ་མས་དང་ན་པས་ས་བན་་ལ་

མས་འཆལ་བ་ལ་་ང་བ་པར་ད་ན། ལ་མས་དང་ན་པ་་ཡང་་ང་ག་ད་བར་མས་ཅན་དལ་བར་
འར་བ་ལས་བསགས་པ་ན་། །་བན་་འདག་ས་བ་པ་དང༌། (ན་ག་) ་་་ཁ་ན་ད་པ་དང༌། གནས་ད་
པ་་་་་་(་འཆལ་བ་གནས་་བ་དན་ད་པ་དང༌།) དང༌། (འཆལ་བ་ལ་) ་་་་གནས་་འན་པ་དང༌། ལ་མས་འཆལ་བ་དང་ན་
ག་ཉལ་བར་ད་ན་་ངས་མ་ཤར་བ་་བར་་་ང་ག་ད་བ་དང༌། ་ངས་ཤར་ན་་་བ་ག་བ་བ་དང་
ང་ག་བ་བར་མས་ཅན་དལ་བར་འར་བ་ལས་བབས་པ་ན་་ས་གངས་། །འ་་ང་སང་ང་ན་་
ང་ཡང་ད་ན་ི་ངས་་ངས་། །ད་ན་ལས་ལ་མས་འཆལ་བ་་ཡང་་ར་ས་པར་་་ན། མང་བ་
དང་ས་པ་དང་གས་པ་མས་ས་་ས་།།
་བ། བ་དན་དང་མཁན་་་མག་་ལ་མས་འཆལ་བ་ལ་ཡང་བན་བར་། །ཕ་མ་དང་ནད་པ་དག་
་མ་པ་ན་ན་ཡང་༌།།
རང་་བ་དན་དང་མཁན་་ཕམ་ང་ཐམས་ཅད་དམ་ང་བ་་་ཆར་ང་བས་མག་་ལ་མས་འཆལ་བ་ལ་
ཡང་བ་མ་དང་་གནས་ལ་ན་ིས་བན་བར་་གག་། །གནས་བཅའ་བར་་་། །ི་ཀ་ལས། ་གས་
་བན་པ་ལ་འག་པ་ར་ར་པ་ན་པ་ར་དང༌། མ་པ་་བ་དང༌། གས་པར་བང་བ་དང༌། ས་ང་་ད་
པ་་ན་པ་ར་ས་། །ཕ་མ་དང་ནད་པ་དག་་མ་པ་ན་ན་ཡང་་ས་པ་གས་ས་་མ་མས་མ་པར་
ར་ན་བན་བར་་་དས་པར་བན་ལ། ི་ཀར། ཕ་མ་་ཕན་འགས་པ་ང་ན་པ་ར་དང༌། ནད་པ་ང་་
ང་ན་པ་ར། ་ལ་དན་མག་གམ་པས་ང་བན་བར་་ས་གངས་པ་ར་ས་། །ང་ན་གས་
ལས་ང༌། གང་ནད་པ་ལ་མ་ོ་ད་པ་་་ང་ལ་མ་ོ་ད་པ་ན་ས་གངས་། །ཡང་་ས་པ་རབ་་ང་བ་ན་
ན་་་ས་ས་པ། །གཞན་ཡང་ང་ལས།
ཕ་དང་མ་གས་ཚངས་པ་།།
བ་དན་་མའང་་བན་།།
་ར་འམ་་ན་བན།།
་་ན་པ་གནས་ན་།།
་བས་་གས་ག་་ང༌།།

་བར་་ང་བ་བར་།།
ང་པ་གས་ང་བ་བ་དང༌།།
་བན་མཁས་པས་བན་བར་།།
བཟའ་དང་བཅའ་དང་བང་བ་དང༌།།
བ་བ་མལ་ན་་བན་།།
ས་་ཕ་དང་མ་གས་ལ།།
མཁས་པས་བན་བར་བཅས་ད་ན།།
འར་་མནར་བར་་འར་།།
ང་ནས་མ་ས་དགའ་བར་འར།།
ས་གངས་།།
གས་པ་གས་ར་ས་་ད་པར་བད་པ་།
་བ། གས་པར་ར་བ་ས་ས་བ། །ང་འན་པ་་བ་དང་ང་་དང་་མ་དང་་ག་དང་འས་་
བལ་བས་ས་་བ་་་ང་ན་། །བ་མ་ས་ནས་་་་བ་པ་ད་་ར་། །་དང་དལ་བ་
ར་ས་ཆལ་ིས་།།
ན་མས་གས་པར་ར་བ་ས་ས་ནད་པ་དང་ནད་པ་མ་ན་པའང་བ། །འ་་གནང་བ་བབ་། །
གས་ར་ི་ས་ས་མས་པ་དང་བད་ཀན་དང་ང་འན་པ་། ལ་བ་ན་་བ་དང་ང་་དང་་མ་དང་་ག་
དང་འས་་བལ་བས་ས་་བ་་གས་ར་ི་ས་ས་པ་་་ང་ན་། །འ་མར་གས་ར་བ་མ་ས་
ནས་ར་གས་ར་ི་ས་ས་པས་ས་་་བ་པ་ད་་ར་། །བ་མ་ས་པ་མ་་དང་དལ་བ་ར་
ན་ང་་་མ་ལ་གས་ས་ཆལ་ིས་ས་བས་་ས་།།

་བ། ་མ་ད་་་མ་པ་་མར་མ་གས་པ་གས་སམ་གམ་གས་། །གས་་གང་ངས་་
ས་། །་་ནད་པས་བཅང་བར་། །་ང་་ཁ་གབ་གག་། །ར་གཉའ་བར་ས་ནང་ཚངས་ཅན་
གག་།
་མར་གངས་པ་ས་ཆལ་ིས་ས་བས་ན་བ་པར་་འར་བ་་ད་་་མ་པ་་མར་་ས་ས་ད་
པ་དབང་་ས་། །མ་གས་པ་གས་སམ་གམ་ག་། །ད་གང་་བ་་ན། གས་་གང་ང་་་་
ང་་མ་པ་འ་བར་གས་ནས་ས་། །གས་་གང་ང་་་ནད་པས་བཅང་བར་་གཞན་ིས་ན་། །
གས་་གང་ང་་ང་་་ན་་ན་ང་་གནས་པ་ར་ཁ་དགབ་གག་། །གང་ང་ར་གཉའ་བར་ས་
ནང་ཚངས་ཅན་གག་། །ི་ཀར། ་ན་ན་ང་་གནས་པ་གཉའ་བ་ན་བར་་འར་་ས་།།
གམ་པ་ས་དང་་ར་གཞན་ཡང་བན་པ་ལ་གས། ང་པ་བ་བ་བབ་་བད། །གག་ལག་ཁང་ཉམས་
ང་བ། །དང་་།
་བ། གར་བབ་བབ་་ང་པ་་བ། །་གནས་་ཝ་ཁར་། །ང་ས་་ག་། །གག་ལག་ཁང་་
ཻང་་ཤར་་མཚམས་། །ས་ལ་ི་མ་པ་འ་བ་བ་ར་། །ལ་ཟངས་ས་ལས་ས་པ་བཞག་པར་
།།
གག་ལག་ཁང་་མས་གར་བབ་་ང་པ་་བ། །ང་པ་བ་བ་་གནས་་ཝ་ཁར་། །ཝ་ཁ་ར་ང་ས་
་ག་་་བ་བ་་ས་ལ་ི་བ་འ་བ་་་འ་བ་ར་ཅན་། །ག་་གས་གང་་་ན། གག་ལག་ཁང་
་ང་་ས་པ་་ཁང་ག་། །་ཁང་གང་་བ་བ་ཤར་ནས་བས་པ་ཤར་་མཚམས་། །ག་་་ས་
ལ་ི་བ་་མ་པ་འ་བ་བ་པར་། །ང་ས་་ག་ད་སར་ན་་དང་ནད་པས་འོ་མ་ས་ན་ལ་ཟངས་ས་
ལས་ས་པ་བཞག་པར་། །ལ་ཟངས་་ན་གས་འལ་པ་ལས། ང་ས་་ད་་ང་་བཤད་ལ། ི་ཀར།
ལ་ཟངས་ས་་བ་་ང་ལག་བ་བ་ད་་ས་།།
་བ། ཞབས་ང་་་ག་མལ་འ་ལ་ང་་ཅན་། །དས་ན་ད་པ་ཀ་དམ་པ་་ག་འ་ལ་བ་པ་
དང་༌། །བས་ནས་ཁས་བ་་གཞག་ །ད་འན་ི་་ཁང་ག་། །གང་ཟག་་་གནས་ཁང་་་
གས་་ཕག་།།

ལ་ཟངས་་ཞབས་་ར་་་ང་་་ག་མལ་འ་བ་ང་་ཅན་། །ང་་་གནས་་དས་ན་ད་
པ་ཀ་དམ་པ་་ག་འ་བ་ག་ག་ལ་བ་པ་དང་༌། །བ་པ་དས་པ་་ང་པ་་འད་པ་ར་ན་། །ང་
ས་་་ལས་གཞན་པ་ས་བས་ནས་ལ་ཟངས་་ཁ་བ་་བཞག་། །ད་འན་ི་ལ་ཟངས་་་ཁང་ག་
། །གང་ཟག་་ལ་ཟངས་་གནས་ཁང་་་གས་་ཕག་། །ི་ཀར། ་གས་དང་ག་པ་བར་ར་བཞག་
པར་་ས་།།
གས་པ་གག་ལག་ཁང་ཉམས་ང་བ་།
་བ། གག་ལག་ཁང་་གས་གང་་ང་བད་་་ར་ལ་གས་པ་ས་པ་ར་ས་ག་ །ཡང་ན་བ།
།མང་་མ་པ་་འམ་་་མ་པ་་ར་། །བ་ལང་་་བའམ་འམ་པས་། །དན་མག་་ན་
ད་་བ་བ་ལ་་མ་པ་ས་པ་ད་།།
གག་ལག་ཁང་་གས་གང་་ང་བད་་་ར་དང་ལ་གས་པས་མན་ི་ལས་ས་པ་གས་ར་ས་ག་
། །ཡང་ན་་བས་བ། །དབས་་ར་བ་་ན། མང་་མ་པ་་་ར་གམ་པའམ་་་་ར་ཁ་ཞབས་
ང་ཟད་མ་པ་ད་པ་མ་པ་་ང་ང་་གས་བཅད་པ་་ར་། །དབས་འ་ར་་བ་། ང་ང་ག་ལས།
་བ་དང་་མ་ལ་གས་པ་ལ་ར་འན་་ས་ར་བ་ག་་བས་ད་པར་་བ་ར་། །དས་་། བ་ལང་་
་བའམ་འམ་པས་། །དན་མག་་ན་ད་་ག་པས་བ་བ་ལ་་དབས་་མ་པ་ས་པ་ད་་ས་པས་
མལ་ར་ས་ང་ང་ལ་མས་ཅན་ི་གགས་འ་བ་་་ང་༌།།
གས་པ་ད་ད་གས་་ས་པ་བན་པ་ལ་ག ང་བད་དས་དང་དགས་བསལ་བཤད། །ང་བད་ད་
པ་བབ་་བན། །ང་བད་བཞག་པ་བབ་་བད། །ང་བད་བར་བ་བབ་་དང༌། །ང་བད་བང་
ལ་ཞར་ང་བད། །གས་བས་ཡལ་བར་་འར་། །དང་་།
་བ། ང་བད་ད་པར་རབ་་དང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་་། །ང་་དང་ན་་དང་་ས་ང་
་། །ཁ་ཆ་མཐའ་་ན་ནས་མ་ ་་གང་ས་ག་མར་འས་ག་་་མ་ག་དྷ་་ང་གང་བས་
པ་ན་ད་དང་བཅས་ད་མ་དང་བཅས་པ་ག་པ་ནས་ ་བར་ང་བ་་་གས་པ་ན་།།

ང་བད་ད་པར་རབ་་དང་བ་དང་བན་པར་གས་པ་་། །ས་ན་མ་པ་་ཡང་ས་ས་། །ང་བད་
ད་ཙམ་ིས་ང་ངམ་་ན། ཚད་ལས་ང་་དང་ཚད་ལས་ག་པ་ན་་དང་་ས་ང་འང་གས་་། །་དར་
ང་བད་་གམ་་ན་་དང་འང་དང་ང་་ས་ད་ད་ལ་ཆད་། །་ར་ང་བད་ན་ིས་བབ་་ང་
བ་གམ་ི་ཚད་ས་པར་་བ་ར་ང་བད་་ཁ་ཆ་མཐ་་་ན་ནས་མ་ ་ང་་་གང་་ཚད་ང་པར་
བཞག་པ་ག་མར་འས་ག་་་མ་ག་དྷ་་ང་གང་བས་པ་ན་ད་དང་བཅས་ད་མ་དང་བཅས་པ་ང་བ་་
ང་བད་ང་ར་གས་པ་ན་། །་ང་གང་ག་པ་ནས་་ང་བ་ང་ཆ་དང་བཅས་པ་ང་བད་་ཚད་་གས་པ་
ན་། །གང་དང་་་བར་་ང་བ་་་ང་བད་འང་ཚད་་གས་པ་ན་།།
་བ། ད་ང་མས་ད་ང་་ང་་ལས་ག་པ་་བཅང་༌། །ས་་གར་ཞ་་དར་འདབ་བཞག་པར་
།།
ད་ང་མས་་ང་བད་ན་ ་ཚད་ད་ང་་ང་བད་ང་། །་ལས་ཚད་ག་པ་་བཅང་༌། །བས་
འར་ི་ཀ་ལས། ད་ང་མ་དག་ས་ང་བད་ང་་་འངས་བ་ཙམ་ང་བ། །འང་་་གས་་བར་ི་
མཚམས་ན་པར་ན་ིས་ང་་ད་པར་་ས་། །ད་ང་མ་མ་འད་ལས། ང་བད་ན་་་ལ་མ་ག་
དྷ་་ང་གང་༌། །ང་་་་ང་ད་་་བར་་བར་མ་ས་བཤད་ང་་་འས་མ་ ་ཚད་བཤད་པ་།
ད་ང་མ་ང་བད་ན་་་མ་ ་་གང་་ག་མར་འས་མ་་་ང་གང་བས་པ་ད་མ་དང་བཅས་པ་
ང་བ་དང༌། ང་་་་ང་ད་བས་པ་ད་མ་དང་བཅས་པ་ང་བ། །་ར་ད་ང་མ་ང་བད་་ཚད་ང་
བར་འག་པ་། ད་ད་ཕལ་ར་བད་ནམས་་འ་བ་་ང་བ་ར་་ས་། །ད་ང་་ང་བད་་ག་
གས་ར་་ང་ཡང་ད་ང་མ་ས་ང་བད་་ག་གར་ཞ་་དར་འདབ་བཞག་པར་། །འ་ལ་རང་་མ་
བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ས་གས་གང་་ང་བད་བཞག་པ་ག་ག་ར་ཞ་་དར་འདབ་བཞག་ས་བཤད་ང༌།
ང་ན་གས་ལས། ང་བད་ཞ་་དར་འདབ་ས་ན་པར་་ས་གངས་། །འལ་ང་ལས་ང༌། ་་ལ་
བས་་ང་བད་་ཞབས་ད་ལ་ན་ས་བཤད་། །ད་ང་མས་ང་བད་་ག་ག་་ལག་ར་ས་པ་ལས་
བཅས་ས་འལ་ང་ནས་བཤད་ང༌། ང་ག་་ང་ན་་ང་༌། །་ན་ཞ་་དར་འདབ་་མ་པ་་་་་་ན།
་བ། ང་བ་དང་པ་ཏ་ལ་་མའམ་ལག་མལ་ི་མ་པ་་། །ཚད་ལས་ང་༌། །བན་ས་ང་་ད་
དང་བཅས་པ་ན་། །་་ཡང་་བན་།།

ང་བ་་ང་དང་པ་ཏ་ལ་་མ་དང་ལག་མལ་ི་དབས་་ར་། །མ་་བ་ན་ས། ང་བ་ང་དང་པ་
ཏ་ལ་་མ་་ང་ཐ་དད་ང་་་གག་་བཤད་། ང་ན་གས་་ཞ་་དར་འདབ་འ་ད་་བས་ལས།
ང་བད་་ཞབས་་ན་པ་གས་། ང་བ་་ང་་་མ་འ་བ་དང་ལག་མལ་འ་བས་བ་བར་་ས་
གངས་ང༌། ན་གས་ལས་ང༌། ང་བ་ང་་་མ་དང་འ་བ་་གག་ན་། །ལག་མལ་ི་མ་པ་་་་
་ར་བ་པ་་་་གས་པ་ན་་ས་། །་ན་ཞ་་དར་འདབ་ང་བ་ང་དང་པ་ཏ་ལ་དང་ལག་མལ་་་
་་ང་་ཚད་་ོས་པ་་དག་་ཚད་ལས་ང་༌། །ང་་། ི་ཀར། ང་་ས་་བ་་མ་་མ་ང་བ་ན་་
ས་། །མ་པ་ན་པ་དང་ངས་ཟིན་པ་་ང་བད་ད་ན་ང་བད་བན་ས་་་(གཞན་ལས་གཡར་བ།) ང་ང་
བད་་ད་དང་བཅས་པ་ན་། །ས་ས་གམ་གང་བ་་ཚགས་་་་ཡང་ང་བད་བན་ས་ང་བ་་བན་
བན་ས་ང་༌། །གང་འ་ར་བན་ན་གསལ་། ་བན་་་ཡང་་ས་ར་།།
་བ། དར་དག་ང་བད་ད་་་ང་༌། །ངས་་ང་འཽ་བར་་། །འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་་
ང་བད་ང་ས་འོ་བར་། །ད་ན་རབ་་དང་བར་།།
དར་ལ་་གས་པ་ན་ན་བདག་ས་ལ་ར་བ་ད་ན་བད་མས་ལ་འོ་་དས་པས་བད་མས་ང་
བ་ང་བད་ད་ང་་མ་ན། དར་དག་ང་བད་ད་་་ང་ན་དན་་་ས་། །ང་བད་ད་པར་
ངས་་ང་འོ་བར་་། །མ་ན་པ་འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་་ང་བད་ན་་བཞག་ལ། ང་བད་ང་
ས་འོ་བར་། །ང་བད་ང་་་ཚད་་མ་ག་པས་ན་བས་་ཆགས་ང་མས་ས་བག་པ་ན་ར་ིས་
ངས་་ད་པས་འཆང་་གནང་བ། །མག་དབས་་མ་འད་ལས། ང་བད་ང་་ཡང་གསལ་ལ་མ་པ་ངས་
ད་བད་པ་ན་ས་གངས་། །ང་བད་ད་པར་རབ་་དང་བར་་་ས་ས་ན་་མ་ད་དམ་་ད་པར་
ས་ན་ང་བད་ད་ན་རབ་་དང་བར་། །་ཡང་ི་ཀར། འ་ད་བན་་ང་བད་ད་ན་རབ་་དང་བར་་
། །བན་པར་གས་པར་་་་ས་བཤད་པ་་་ད་པར་རབ་ང་ས་ད་་ཆགས་ལ། བན་གས་ས་
བཅས་་ཆགས་པ་ལ་དངས་།།
གས་པ་ང་བད་ད་པ་བབ་་བན་པ་།
་བ། འང་བན་་ང་བད་དང་བ་དང་གག་པ་དང་བམ་པར་་། །རན་པར་ད་པར་། །གཞན་
ིས་ངས་པ་ར་་གས་། །ས་ག་དར་་ར་། །ངན་པ་ཡང་་ར་། །ལག་པ་དང་ཁས་་་གས་

།།
འང་བན་་ད་ནས་ང་བད་དང་བ་དང་གག་པ་དང་བམ་པར་་། །ང་བད་ས་པ་་རན་པར་ད་
པར་་ས་ར་བན་ནས་རན་པར་་ར་ད་་ན། ད་གཞན་ིས་ངས་པ་་ར་བ་ཐལ་་ལ་གས་ང་བད་
ར་་གས་་ང་ང་་ད་ལ་མ་ས་པ་ང་བ་ར་ས་ག་མ་གམ་ལ་ཡང་ར་། །ང་བད་ས་གས་དར་
་ར་། །ངན་མ་་ང་ག་ས་པ་ན་པ་གས་ང་བད་ས་་འར་བར་ཡང་༌། །ལག་པ་བལ་བ་་དང་
ཁ་་ང་བད་་་ག་། །བལ་བ་་བས་པ་བ།།
་བ། ད་ལ་བག་ད་པ་ས་ཅན་་ར་ད་་་གག་ །་མ་ཅན་དང་་བས་་། །ཧ་ཅང་གར་
བན་་ར་་གག་ །ཧ་ཅང་བམ་པར་་།།
ད་ལ་བག་ད་པ་ས་ཅན་ིས་ད་ང་་ང་བད་་ར་ད་་་གག་། །ད་ལ་བག་ད་པ་ས་
ཅན་་ར་ད་་གག་་ས་ང་ལས་དས་་གནང་བ་་འར་གས་ས་བན་། འས་དས་གས་་བཅས་
པ་གས་བན་། །་ལ་ད་་་གག་པ་དས་པ་། ི་ཀར། ་་འཆགས་པ་ལ་གས་པ་ང་བ་ར་་ས་
། །ང་བད་ལ་་མ་ཅན་ི་ས་དང་་བས་་ར་་་་་ལ་གད་པ་ར་། །ང་བད་བས་ནས་་མ་
བམས་པར་ཧ་ཅང་གར་བན་་ར་ད་་་གག་་་བཙའ་ཆགས་པ་ན་ང་བ་དས་པ་ད་པ་ར་། །
་མ་དང་་ད་ལ་ང་བད་ཧ་ཅང་བམ་པར་་་། བ་པ་ན་ང་དས་པ་ར།
གམ་པ་ང་བད་བཞག་པ་བབ་་བད་པ་།
་བ། ་ང་་་བཞག་ །་གཙང་བ་གས་་་བཞག་ །གར་བབ་བབ་་མ་ན་། །ར་་བཞག་
།
་ང་་་བཞག་་། ི་ཀར། ་ག་ང་་བཞག་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་། །་གཙང་བ་གས་་
་བཞག་་། ི་ཀར། ང་བད་་ན་་ང་བ་ར་ས་པས་བཟའ་ད་ང་བ་ལ་འབགས་པས་་ང་བ་ང་བ་
ན་། །ས་ས་ནར་ནས་ཚགས་ད་པ་་་་ན་ང་བད་གར་བབ་བབ་་ང་ངམ་མས་གས་་་ག་ང་
བཞག་པ་མ་ན་། །གནས་ཁང་གས་གར་བབ་བབ་ར་གཏན་་་བཞག་། །གར་བབ་ས་པ་དང༌། ར་་བཞག་

ས་པ་། ་ག་དང་ན་་་བཞག་པར་་མ་བན་ི་ཀ་ལས་བཤད་ལ། ་མས་ན་་ག་ང་་བཞག་པར་
བན་ན། གཏན་་བཞག་མ་པ་ག་ག་་་བས། ི་ཀས་བཤད་པ་་ལས་བོག་། འལ་ང་ལས་བཤད་པ་་
བཟང་་ས་ད་་འལ་འན་ཕལ་ར་་ད་ར་ཡང༌། འལ་ང་ན་་་ང་ང་ད་་འལ་འན་ཕལ་་བ་
འ་གན་ན་་ག་་ང་བ་ན་། །་ས་ས་་ན། ི་ཀ་་མ་འ་ད་འལ་ད་ན་པ་ལས་ས་། །
འལ་ད་ན་པ་ཡང་ན་གས་ལས། ད་ང་ག་བད་མས་་ར་་བ་ན་ས་ས་ནར་ནས་ས་ང་བད་ས་
ལ་བཞག་ནས་ས་ས་ཚགས་ས་པ་དང༌། ་མ་་མས་ས་མང་ནས་ང་བད་གར་བབ་་འག་་ས་འ་
བར་ས་ནས། ང་བད་གར་བབ་བབ་་བཞག་པར་་་ས་གངས་པས། ་མ་་ག་པ་འཐད་པར་བ་ལ། ་
མ་གཏན་་བ་འཐད་པ་། ད་བཤད་ལས། གཏན་་བཞག་པ་ར་དགག་པ་ན་ས་པ་དང༌། འལ་ང་ལས། ་
དག་ང་་་བཞག་ས་དང༌། ང་ན་གས་ལས། གནས་ཁང་་ང་བད་བབ་ལ་་བཞག་པས་ང་བད་མ་ང་
བར་ར་ནས་ང་བད་གར་བབ་་བཞག་པར་་། །ས་།།
་བ། ་ད་་ས་ང་། །གག་ལག་ཁང་དང་ཁང་མ་དག་ག་པ་་། ག་པ་བ་བས་་མ་ན་
། །དན་པ་བ་མས་ས་ན་་ཁ་ར་། །ག་མའམ་ད་་ལས་ས་པ། །་བ་དང་སས་གས་པ།
།ཁ་གབ་མ་པ་་་་དང་བཅས་པས་། །་་གཟར་ཐག་ས་ང་ལ་དངས་ན་བཟང་༌། །ས་ལ་་བཞག་
།་གཞན་་་བར་།།
ང་བད་ས་ཐམས་ཅད་་བཞག་པ་གནས་བན་པ་ར། ང་བད་བཞག་པ་་ད་་ས་ང་། །ི་
ཀར། ང་་བ་ལང་་ག་་དབས་འ་བ་ས་ང་ས་། །ས་། །ས་ང་་ར་ད་ན། ད་འན་་
གག་ལག་ཁང་དང་གང་ཟག་ས་་ཁང་མ་དག་ག་པ་་ས་ང་། བགས་ཟིན་པ་ས་ག་པ་བ་བ་་མ་
ན་། །དན་པ་བ་མས་ས་ང་བད་བཞག་པ་ན་་ཁ་ར་། །ན་་ཁ་ར་ི་་་གང་་ན། ག་མའམ་
ད་་ལས་ས་པ། །ི་ཀར། ག་མ་ལས་བར་བའམ་ད་་ལས་བར་བ་་ད་་ལས་ས་པ་་ས་པ་ཐ་
ག་། །ས་། །ན་་ཁ་ར་་ལ་་བ་དང་སས་གས་པ། །ཁ་གབ་ག་མའམ་ད་་ལས་ས་པ་་བ་དང་
སས་གས་པ་མ་པ་་་་བཅས་པ། །ན་་ཁ་ར་་་གཟར་ཐག་་ང་ལ་དོངས་ན་བཟང་་། ི་ཀར།
བཟང་་གས་་ས་དང༌། ཡང་ི་ཀར། ་ར་ན་་ཁ་ར་ལ་ཁ་འང་ས་ང་། །ས་། །ན་་ཁ་ར་ས་
ལ་་བཞག་། །ི་ཀར། ག་་་ན་ིས་ཟ་བ་ལ་གས་པ་ན་ང་བ་ར་ས་། །ན་་ཁ་ར་་གཞན་་་
བར་། །ི་ཀ་ལས། ར་ར་བ་ལ་གས་པ་ན་ང་བ་ར་ས་།།

བ་པ་ང་བད་བར་བ་བབ་་།
་བ། ད་་བག་་བར་བར་། །ལག་པས་་བར་། །བར་བ་་ང་ཐག་བཏགས་་མཆན་ང་ས་
།།
ང་བད་ད་་བག་་བར་བར་། །ི་ཀར། ང་བད་ད་་བག་་ལ་གཞན་་བར་བར་། །ས་
། །ད་་བག་ང་ང་བད་ལག་པས་་བར་། །ང་བད་་བར་བ་་ང་བད་་ད་ལ་ང་ཐག་བཏགས་
་མཆན་ང་ས་། །མཆན་ང་ས་ས་པ་། ི་ཀར། མཆན་ག་་བཅངས་་བར་། །ས་།།
་པ་ང་བད་བང་ལ་ཞར་ང་བད་པ་།
་བ། ང་བད་དང་ན་དང་བར་ར་དག་ད་ཐ་དད་པར་གག་ །་དག་བཅང་བར་། །་དག་ལ་དང་
བ་ང་ཐག་མཉམ་པར་གདགས་པར་་། །ག་བལ་་འད་པས་་ང་ང་་དག་ང་༌།།
ང་བད་དང་ན་དང་བར་ར་དག་ད་ཐ་དད་པར་གག་་ས་ད་གམ་ད་དས་པར་བན་ལ། བར་ར་།
ི་ཀར། ད་པ་དང་ཁབ་རལ་དང་ན་པ་ལ་གས་པ་དག་་བར་ར་ི་ས་བད་་ས་། །ད་གམ་་་དག་
བཅང་བར་། །ད་གམ་་་དག་ལ་བཅང་བ་ང་ཐག་ང་ང་མཉམ་པར་གདགས་པར་་་་ང་ང་བར་མ་
གམ་། །ི་ཀར། ་ར་ཡང་ང་ག་་འཕགས་པ་འ་་་འམ་ས་་བ་ན་་ས་། །ག་པ་ཚ་བ་ལ་
གས་པ་ག་བལ་་འད་པས་་ང་ང་་དག་ང་་ས་པ་། ི་ཀར། ང་་་ས་་བར་ར་། །ས་
།།
་བ། མ་པར་་འར་བར་་བ་ར་དས་་ང་ས་ར་བར་། །་གནས་པར་་བ་ར་མ་མར་
་ག་ང་། །ང་བད་ག་བན་་བང་བར་། །མ་ར་པགས་པ་དང་འ་བར་། །ས་ས་ག་
མ་ཡང་༌།།
ང་ཐག་ང་ན་་་མ་པ་་ལ་བར་་འར་བར་་བ་ར་ང་ཐག་་དས་་ང་་ར་བར་། །ང་
་་གནས་པར་་བ་ར་མ་མར་ད་པས་་ག་ང་། །ང་བད་ག་བན་་གད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་
བབས་་བང་བར་། །འ་ར་འན་ན་བ་། ང་བད་བང་བར་ག་བན་་། །ས་། །ི་ཀར། ན་

་ས་པ་བད་པ་ར་ག་ད་ད་་བཞག་། །ས་། །མ་ར་་རང་་པགས་པ་ང་དང་་མ་ལས་བབ་པར་
་བ་དང་འ་བར་བང་བར་། །ས་ས་ག་མ་་ས་དང་མཐང་ས་གས་ང་པགས་པ་དང་འ་བར་།།
ག་པ་གས་བས་ཡལ་བར་་འར་བ་ལ་གས། ང་བད་ས་ས་་བ་། །ང་བད་་བ་ར་་བལ། །
དང་་།
་བ། བས་གས་་བ་ཡལ་བར་་ར་།།
བས་གས་་བ་ཡལ་བར་་འར་་ས་བན་པ་དས་་། ི་ཀར། ང་བད་་བས་གས་་ན་པ་
དང་ག་པ་དང་མ་ིས་བ་བ་དང་་ར་་བ་ལ་གས་པ། །ས་ས་བས་གས་་བ་བ་དང་བ་པ་དང་ཁ་
བར་བ་ལ་གས་པ། །ས་།།
གས་པ་ང་བད་་བ་ར་་བལ་བ་ལ་གས། ན་དང་་་ཁ་ར་བཤད། །དང་་།
་བ། ང་བད་ན་པ་ལ་ནན་ཏན་། །དན་པ་གས་། །ད་འན་ིས་མགར་ད་དག་བལ་བར་
། །་་ན་པར་་རམ་དང་་གས་་གས་མ་དང་་ལ་དང་་་དང་ན་་ང་དག་་བཟང་༌། །
ན་ངས་དང་ཐམ་ན་དང་ན་པ་་ན་ི་་་་དག་བཟང་༌། །་མས་ང་༌།།
ད་ང་ས་བ་ས་་བབ་པར་་་ས་བ་ད་པ་བཀག་ད་། ང་བད་ན་པ་ལ་གས་བ་གས་
ནན་ཏན་། །ལག་བ ་ཐ་ད་བསལ་བ་ར་དན་པ་གས་། །ད་ང་ས་བ་ད་་བར་བཞག་པར་་
་ས་བ་ད་བལ་བ་བཀག་ད་། ང་བད་ན་པ་གས་་ད་་ད་འན་ིས་མགར་ད་་དང་མ་པ་
དག་བལ་བར་། །་འལ་་ི་ཀར། ་ལ་མགར་ད་དག་དས་པ་གང་ཟག་ས་བལ་བ་ལ་དང་མན་པ་མ་
ན་པར་བན་པ་ར། ས་། །ང་བད་་་་ན་པར་་རམ་དང༌། ་གས་་གས་མ་དང༌།་་་་(ལ་ཆ།) ་
ལ་དང༌། ་་(ཞ་་དཀར།) དང༌། ན་་ང་་་་་(ཞ་་ནག)་དག་་བཟང་༌། །་བཟང་བ་ན། ི་ཀར། ་ང་་་
་བ་ར། ས་། །གས་་ན་ངས་དང་་ག་དགག་པ་གས་གར་མ་བ་་ཐམ་ན་དང༌། གས་་ན་
པ་་བ་པ་དང༌། ་གམ་་ས་པ་་ན་པ་དང་་ད་་མཐའ་ཐམས་ཅད་ག་་་་་དང་ན་པ་་་ན་ི་
་་་། མ་པ་་་་དག་བཟང་༌། །་མས་ང་༌།།

་བ། གས་འམ་་། །འ་མར་དང་བདར་བ་་ལ་དང་འ་བ་ལ་ག་པར་ར་པས་། །གས་སམ་་
་ན་དས་། །་བ་ལ་ན་། །་བས་གགས་་འམ་པས་བས་ལ་་རན་ཙམ་་བ། །འ་མར་ིས་
བདར་། །ས་ལས་ས་པ་་་རམ་དང་འམ་པས་།།
གས་འམ་་་ས་མ་ག་གས་་ན་། ས་གས་་་མས་ས་གས་རང་རང་ལ་ན་པ་ན་། །མ་
་བ་ན་ས། ་མ་་དག་ཕན་ན་བལ་བར་ཡང་ང་ལས་་མ་ས་གངས་། །ང་་མ་ང་མ་ག་མ་ལ་ར་
བགས་པ་། ི་ཀར། ག་མ་དང་ར་བ་ན་་མ་པར་ད་བ་ན་། །ས་། །་མ་འང་འ་མར་དང་བདར་བ་
་བས་ནས་འཇམ་བ་་ལ་འ་བ་ལ་ག་པར་ར་པས་ན་། །་ག་འ་ི་ཀར། ་མས་ན་པ་འབའ་ག་ལ་
ན་ི་ན་ངས་ལ་གས་པ་ལ་་མ་ན་་ས་། །བདར་་ས་་གས་སམ་་་ས་། །ི་ཀར། ་་
་ས་་བ་་་་ག་་ས་འང་ལ། ་ན། ་་་་ཞ་་་་་ཚ་ས་དང༌། མ་་བ་ན་། ་
མ་ག་ད་ལ་འཆད་། །ང་བད་་བ་ལ་ན་། །ང་བད་ན་་ལ་་མས་ན་པ་ང་་ང་ན་ོ་གས་
གགས་་འམ་པ་བས་ལ་བམས་པ་ད་་་རན་ཙམ་་བ། །་བམས་ན་འ་མར་ིས་ངས་་་འཇམ་
ས་བདར་། །་ཡན་ི་གས་ལས་ས་པ་ང་བད་ན་པ་ཐབས་བཤད་ཟིན་། །ས་ལས་ས་པ་ང་བད་་
རམ་དང་འམ་པས་ན་། །ི་ཀར། ན་པ་་ཡང་་མ་བན་་ས་་འ་མར་དང་བདར་བ་་ལ་འ་བ་ལ་ག་
པར་ར་པས་་བ་ལ་ན་ནས་ོ་གས་གགས་་འམ་པ་བས་ལ་་རན་ཙམ་་བས་ནས་འ་མར་ིས་བདར་་
ས་ར་བན་པ་་དག་ཐམས་ཅད་འར་ཡང་ར་བར་། །ས་།།
གས་པ་་་ཁ་ར་བཤད་པ་ལ་གས། གང་་ཁ་ར་གས་བས་བན། །བར་ལ་ང་བ་་བ་བད། །
དང་་།
་བ། ད་པ་ད་ན་ན་་བ་ག་་ག་་བག་པར་་བ་ད་ན་། །གལ་་ས་ལས་ས་པ་ད་ན་ན་་
བ་ད་ན། །གལ་་དར་ང་ན་་་བ་བར་་བ་བ་དང་བ་ས་ད་ས་གས་པར་བས་པ་ད་
།།
ན་པ་བན་ནས་བག་པ་བད་། ན་གག་བན་་ང་བད་ཟས་ལ་ངས་ད་པ་ད་ན་ན་གས་་ང་
བད་་བ་ག་་ག་་བག་པ་ད་ན་། །གལ་་ང་བད་ས་ལས་ས་པ་ན་ན་་བ་ད་ན་བག་། །གལ་
་དར་ི་ས་ང་ན་ང་བད་་་བ་་ི་ཀར། བད་མས་ང་བ་དང་བཟའ་བ་འན་པ་གང་ན་པ་་་ང་

བད་་་བ་ན་། །ས་། །་བ་་ཡང་ན་གག་བན་འང་བས་་མ་ད་། ་མ་་བར་་གང་་ན།
བད་མས་འན་པས་ང་པ་ས་་་བར་། །ག་ན་་ན་ཟན་ས་པ་ག་ཕན་ཆད་དང༌། ་་་ན་པར་
བད་མས་ལ་འོ་བ་མན་ན་ཆད་་བར་་་་བ་བར་། །བར་ར་་་་ན། ཟས་ས་ནས་མ་ིས་
བས་་བཞག་པར་་བ་དང༌། ི་ཀར། ཡང་་་ན་པར་བད་མས་ལ་འོ་བ་་་མ་ལ་གས་པས་བ་ས་
། །་ག་་ཡང་ཟས་་་བ་ས་ནས་་་ན་པར་བད་མས་ལ་འོ་བ་ས་་་བ་བར་་འ་མར་ལ་
གས་པ་བས་་བཞག་པར་། །བ་བ་དང་བ་ས་ད་་བ་བ་དང་བ་ས་ད་། བ་བ་དང་བ་ས་་
ད་ས་ང་བད་་་བ་བར་་གས་པར་བས་པ་ད་་ས་་བ་ར་་ས་། །མ་ག་འ་གས་གང་
བང་ས་པར་འག་པས་ི་ཀ་ངས་ནས་འ་གར་བ་དང༌། བདག་ས་ངག་ག་ནས་ངས་པ་འ་འས་ད་པས་
ན་ཆད་འཆད་པ་མས་་ོས་བ་ར་མད་ག་།
གས་པ་བར་ལ་ང་བ་་བ་བད་པ་།
་བ། ་བག་པར་། །་ད་་་་བལ་བར་། །་ད་་བ་པའམ་དབ་་ཡང་ང་༌། །ཐལ་
བས་བཀང་་་གང་ས་བས་ན་བཟང་༌། །་བཅང་བར་། །ས་་བ་་འར་བར་དགབ་། །བ་མ་
དང་འམ་པར་ར་བས་་ལ་གས་པས་། །འ་མར་ི་གས་མའམ་་བས་ནང་གས་པས་། །མས་
པར་ར་པས་།།
ང་བད་་བག་པར་། །ང་བད་བག་པ་་ད་་་་བལ་བར་། །་་་ད་་བ་པའམ་ས་
པ་དང་་ནས་ག་འབས་་ར་ས་པ། །མ་པ་་ལས་གཞན་ད་དམ་་ན་ད་། དབ་་ཡང་ང་༌། །ི་ཀར་
བལ་བར་་ས་་བར་ར་ས་། །་ན་ན་་ས། དབ་་་མ་པ་་་ཁ་བཅག་པ་་་ས་
གངས་། །ས་ན་་མ་ད་ལ་འལ་་བས་པ་། ་་བ་ཐབས་་དབ་་ཐལ་བས་བཀང་་་བཅག་པ་
གང་གས་ར་ིས་བས་ན་་་མ་ཁ་བམ་པ་་་(ི་ཀར། དབ་་གཙབ་ན་བཟང་།) བཟང་༌། །བཟང་་། ི་ཀར།
ང་བར་འར་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་གངས་། །་གང་་བཅང་བར་། །འར་ན་་་དང༌། མ་འར་ན་
དབ་་ས་་བ་ར་་འར་བ་ང་བད་དགབ་། །ག་མ་དང་འམ་པ་ར་བས་་ ་་ལ་གས་པས་གདབ་
། །འ་མར་ི་གས་མའམ་་བས་་ ་ནང་གས་པས་དགབ་། །་ ་་ནང་ལ་གས་པ་་དག་བམས་ཟིན་
པར་ར་པས་དགབ་།།

་བ། ས་ག་་ར་ས་པར་བ་མ་བང་ང་་བ་འར་བར་ད་པ་འ་མར་ི་གས་མ་ལ་གས་པ་ས་
བམ་པ་ང་་ཁས་བ་་བཞག་པ་ལ།།
་་གང་་དགབ་ང་ང་བད་བག་པ་གར་ས་ག་་ར་ས་པར་ས་པ་་ཞལ་ཞལ་དང་ག་ཆགས་
བག་པ་ལ་གས་། །བ་མ་གང་ང་ས་པ་ད་ང་་་་་བ་བད་པ་ཐབས་། །་བ་འར་བར་ད་པ་
ས་པ་་་བ་བས་ལས་ང་བད་ནག་ར་འར་བར་ད་པ་། ི་ཀར། ་བ་འར་བ་ས་་བ་་་བ་ཡང་ན་
ལ་འར་བ་ཡང་ན་པས་་བ་འར་བ། །ད་པ་ས་་བ་་་བ་འར་བར་ད་པ་ས་། །མར་ན་་བ་མ་པ་
ད་འར་བར་ད་པ་་ན་ལ། ་བ་མ་པ་་་འ་མར་ི་གས་མ་དང༌། ལ་གས་པ་ས་་ཨ་་ར་དང༌།
ར་ཁ་དང༌། ཁམ་ག་དང༌། ་་འང་་་བ་མས་བམ་པ་ང་་ད་་གམ་བགས་པ་ང་ན་ང་བད་
ཁ་བ་་བཞག་པ་ལ་་་དགབ་པར་། །འ་དག་ལག་་ང་བ་མ་པ་་ི་ཀར་འ་ད་བན་། ་དང་་་
ནར་བ་བ་ལ་གས་པས་ས་ག་་་ར་། །་ག་་བ་མ་དག་གང་བར་། །་ག་་་བ་འར་བར་
ད་པ་ས་དམ་པར་་། མ་པ་་་་ས་གར་ང་བད་ཁ་བ་་བཞག་པར་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་
།།
་བ། ་བ་དང་ག་མས་བར་་་ར་། །་ར་ང་ནས་དང་༌། །ཁ་ག་གས་པ་ན་མ་གས་པར་
ར་ི་བར་་བས་པར་། །་ར་ས་ང་གག་པར་། །ག་ཆགས་མས་ལ་ང་བ་བས་ན་ར་
ག་དར་དང་ཆག་ཆག་།།
ང་བད་ལ་་ས་བཀབ་པ་ང་་་བ་དག་དང་ག་མས་བར་་་ར་། །ང་བད་་ར་ང་ནས་དང་
༌། །ཁ་ག་གས་པ་ན་མ་གས་པར་ར་ི་བར་་བས་པར་་ལ་ར་མ་འར་ན་ཡང་ཡང་བག་པར་། །
བས་པའམ་ཡང་ཡང་་་བ་་་ར་་ན། ་ར་ས་ང་བག་པ་གནས་་གག་པར་། །ག་ཆགས་མས་
ལ་ང་བ་བས་ན་ར་ག་དར་དང་ཆག་ཆག་། །འར་ག་དར་དང་ཆག་ཆག་གདབ་པར་་ས་གང་་བད་
པ་མ་པ་ན་ལ། ལག་ན་་་བ་མ་པ་་ག་གནས་མལ་ི་བས་ནས་འང་བ་བན་ཆག་ཆག་བཏབ་པ་ག་
་འག་།
གམ་པ་བར་ཆད་ང་བ་ས་པ་བད་པ་།

་བ། ་གས་་ས་ན་མཚན་ི་ན་ར་་་ས་པ་བན་པར་གས་པར་ཁས་ང་བར་། །་་་
ཐབས་ས་བག་པར་། །ང་དང་ས་་གདང་མན་་ལ་འག་པ་དས་་དབབ་པ་ལ་གས་པས་།།
ང་་ནས་ཕ་མས་ར་བ་་་་གས་་ན་་ས་་་་ན་པར་་ས་ན་མཚན་ི་ན་ར་་་ས་པ་
བན་པར་གས་པར་ཁས་ང་བར་། །མ་པ་་་་་ན་ི་ས་་འང་༌། །བས་པ་ལས། ན་ད་གས་པ་
་་་་ན་པ། །ན་གས་པ་་ས་པ་ངས་ད་་་མ་ན་ལ་ས་པ་ད་་་ཡང་མ་ན་པ་དང༌།
འམས་དང་མཆན་ང་ལ་གས་པར་་ས་པ་དང༌། ངས་་ན་པ་ས་པ་་་་ཡང་མ་ན་པ། །ན་གས་
ང་ན་ད་མ་གས་པ་བན་པར་གས་པར་ད་ན་ང་ད་་ས། མཚན་ི་་འར་་་ས་ང་ན་ད་མ་གས་པ་
བན་གས་ད་ན་ང་ད་་བཤད་པ་དང༌། གང་འ་ནས་མཚན་ི་་འར་་་ས་པ་བན་པར་གས་པར་ཁས་
ངས་ས་བཤད་པ་དང་འགལ་་ན། ང་ད་་བཤད་པ་་་་གས་ས་པ་དབང་་ས་པ་ན་པས་གང་འ་
དང་འགལ་བ་ད་། །མཚན་ི་ཐན་འར་་ས་པ་་་་་ཐབས་ས་བག་པར་་་་ངས་པ་དས་པ་
ད་། །་ཐབས་་་་་ན། ང་ང་དང་ས་ག་གས་་ར་་་་དང༌། ས་་གདང་མན་་ལ་འག་པ་
དས་་དབབ་པ་དང་ལ་གས་པས་འལ་བ་གས་་ས་བག་པར་།།
་བ། བན་པར་གས་པར་འད་པ་ང་ལ་འག་་་གག་ །མཚམས་་་ལ་་་བཏང་༌། །་ར་
ང་བ་ན་ར་་བཀར་་གས་ལ་མན་་གས་པར་ཐལ་་ར་་གཞག་པར་།།
བན་པར་གས་པར་འད་པ་ང་ལ་འག་་་གག་་ས་པ་ལ། འལ་ང་ལས། ཞག་་ག་ན་ཆད་་
བན་པར་གས་པར་ད་པ་ག་ན་ང་ལ་འག་་་གག་ས་བཤད་། །་མཚམས་་་ལ་་་བཏང་༌། །ི་
ཀར། བན་པར་གས་པར་་བ་གནས་་ད་པ་ར་ང་བ་་འར་་འར་མཚམས་་ནང་༌། །་ལས་གཞན་པ་
་མཚམས་་་ལ་་ས་། །ས་ན་དང་་མཚམས་གཞན་དང༌། བདག་་མཚམས་གཞན་ལ་ས་པ་ན་ི་ང་
བ་སར་ད་ད་ལ་བཞག་པ་ན་། །གསངས་ན་བ་བ་ལས་་ས་པར་་བ་ར། བན་པར་གས་པར་འད་
པ་་ད་འན་་གགས་པ་ད་ང་གག་ཡན་ཆད་་ག་ས་བར་ང་བ་་ར་་བཀར་་གས་ལ་མན་་
གས་པར་ཐལ་་ར་་བཞག་པར་། །ག་འལ་ལས། ་་་ད་ལམ་ིས་འངས་་འད་པ་དང་བཅས་པར་
བཞག་པར་། །་་མས་དང་བ་བད་པ་ར་ས་།།
གམ་པ་མག་་བད་པ་ས་པ་བན་པ་།

་བ། མ་པ་ལ་གནས་བད་པར་་། །བན་པར་གས་མ་ཐག་པ་ལ་་བད་པར་་།།
མ་པ་ལ་གནས་བ་་མས་བད་པར་་་་་་རབ་་འང་བ་བར་ཆད་ངས་་ང་བར་་བ་ར་། །
བན་པར་གས་མ་ཐག་པ་ལ་གནས་བ་་མས་་བད་པར་་། །ི་ཀར། འར་གང་་མ་་་ག་
རབ་་ང་བ་བན་པར་གས་པ་ལ་མཁན་ས་ས་ག་ན་བད་མས་ལ་ངས་ག་ས་བ་བ་དང༌། ས་བདག་
ང་་ལ་་བས་་་རབ་་ང་ན་ཡང་བད་མས་འམ་ས་བབ་པ་ལ་ནས་ཉམས་པར་ར་པ་ན། བམ་ན་
འདས་ས་བཀའ་ལ་པ། བན་པར་གས་མ་ཐག་་གནས་བ་བད་པར་་ས་་བ་བར་་གངས་པ་ན་་
ས་།།

གམ་པ་གནས་དང་གནས་པ་ས་པ་བད་པ་ལ་གམ།
གནས་དང་གནས་པ་ས་པ་དས། །གནས་བན་ས་འང་ལ་མས་ཞར། །མ་འོ ་ལ་གས་་ག་
བན། །དང་་ལ་གམ། གནས་དང་གནས་པ་ལ་མས་བན། །གནས་དང་གནས་པ་་བ་བད། །ན་ང་ནད་
པ་ནད་གག་བན། །དང་་ལ་གས། གནས་པ་བ་མ་ལ་མས་དང༌། །གནས་་་མ་ལ་མས་། །དང་་
ལ་བ། གནས་ད་་ང་་ན་ས། །གནས་བང་ཕན་ན་བསམ་བད་ལ། །གནས་བཅ་གས་གད་འག་་
བན། །གང་ལ་གནས་་ས་ལ་བད། །དང་་།
་བ། གང་ན་གནས་ད་པ་ར་ག་ང་ལ་བད་པ་དང་གནས་པར་ཁས་ང་བར་་། །གནས་པར་ཁས་
ངས་པ་་མ་ས་་བང་བར་་། །་མ་ལ་ཡང་་བ་གས་ལས་ག་པ།།
གག་ལག་ཁང་གང་ན་གནས་ད་པ་ར་ག་ང་ལ་བད་པ་དང་ས་པ་འ་ལ་ང་ལས། གནས་ར་ག་ང་
གས་པ་བར་་འག་པར་་་། འག་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་། །ས་གངས་ང་ག་ང་གས་པ་་
མན་ད་ཙམ་ན་། ག་ང་གས་པ་དང་གམ་པ་ལ་གས་པ་ལ་ཡང་བད་པར་་་། ི་ཀ་ལས། མ་ངས་
པ་ག་ང་ལ་བད་པར་་། །ས་། །ར་གནས་པར་ཁས་ངས་པར་་། །ས་པ་འ་ལ་ང་ལས། གནས་
ར་དར་་མར་གནས་པར་དམ་བཅའ་བར་་་། གནས་པར་དམ་འཆའ་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་། །ར་དར་
་མར་གནས་པར་དམ་བཅའ་བར་་་། གནས་པར་དམ་འཆའ་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་། །ས་གངས་། །་
དང་མན་པར་ི་ཀར། དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་མ་ངས་པར་ཁས་ང་བར་་་ས་། །གང་ན་གནས་ད་པ་
ར་གནས་པར་ཁས་ངས་ཟིན་པ་དར་་མ་ཁས་ངས་པས་ས་་བང་བར་་། །ས་པ་འ་ལ་ང་ལས། ར་
གནས་པར་་། ར་གནས་པས་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་། །ས་གངས་། །གང་ལ་གནས་ད་པ་ར་དར་
་མ་ཁས་ངས་ཟིན་པ་ལ་ཡང་་བ་གས་ལས་ག་པར་་་ས་ས་་ར་། །་བ་གས་་བང་བར་་ས་
་བས་གས་ས་བན་ལ། ི་ཀ་དང༌། ང་མས་ལས་དས་་གངས་། འ་ཡང་་་ི་ཀར། ཡང་ས་་བ་
་ལས་གནས་ད་ན་ས་་་བང་་ས་་བར་འར་་ས་། །ས་ན་དར་་མ་་བ་གས་གནས་པ་ས་
དར་གནས་པ་ཕན་ན་བ་ང་ན་ཆད་གནས་ལ་བན་པ་ད་དས་པ་་བ་ར་། །དར་་བ་གས་གནས་ན་
དར་གནས་པ་ཕན་ན་བ་པ་་མཚན་། དགག་ད་ག་ི་ཀ་ལས། ཕལ་ར་ས་པ་ད་་ས་པ་ད་ན་

་ས་འཕགས་པ་གས་་ན་པ་ས་བཤད་། །་བ་གས་ལས་ག་པར་་གནས་པ་ང་། ང་ལས་དར་
་མ་་བ་གས་འདས་ནས་གནས་་ད་ང་ག་བཙལ་བར་་་་་མ་ད་ན་ད་ང་་དག་ས་ར་ག་ང་
གས་པ་བར་་འག་པར་་་་ས་གངས་ང༌། ག་ང་གས་པ་་མན་ད་ཙམ་ན་། ་བ་གས་ང་
ཟིན་ི་ས་བ་ག་ནས་ར་གནས་པར་་་། ི་ཀར། ་བ་གས་་གནས་ད་པ་ས་ང་གནས་པར་་ང༌།
ན་་འང་ ་ས་བ་ག་ལ་བབ་པ་ན་གཞན་་འོ་བར་་ས་བཤད་།།
་བ། གནས་དང་ལས་དང་་གནས་་་ན་ིས་་བཙལ་བར་།།
གག་ལག་ཁང་ར་གནས་ད་ན་གག་ལག་ཁང་གཞན་ནས་གནས་པ་ན་འན་ས་ན་ངས་པ་་ལ་གནས་
བཟང་་དལ་བར་ཁས་ངས་པས་གནས་་་ན་དང༌། གནས་བན་ད་འན་ི་ལས་ལ་་གག་པ་ར་ལས་་
་ན་དང༌། གནས་བན་ི་གག་གག་ངས་ན་་ཡང་ད་འན་ི་ལས་ལ་་གག་པ་དང༌། གནས་བན་ལ་
གག་ན་པར་ཁས་ངས་པས་་གནས་་་ན་ིས་་འར་བར་ས་ནས་ད་འན་ིས་གནས་་་མ་་བཙལ་
བར་། །་ར་ི་་ད་འན་ཕལ་་་ག་གནས་པ་ལ་གནས་བན་ད་པར་ར་ན་ཐམས་ཅད་འང་་དས་།
གག་གམ་གས་ས་བཙལ་་ད་ན་འ་མས་ཁས་ངས་ནས་ན་ངས་ས་་མ་ལ་་ས་གངས་།།
དར་་མ་་བ་གས་་་གནས་ད་ན་་བ་་ལ་་་ན།
་བ། ད་ན་གན་་ནང་ནས་ས་ན་པ་ལ་་བར་། །ད་ན་ཡང་་ག་་གནས་ད་ས་། །མ་ས་
པར་་་་ལ་བདག་ས་སམ་ས་ང་བན་བར་ི་ལས་་། །གནས་པར་ས་པ་ངས་་ལ་བ་ལ་
གས་པ་་ད་ན་་གནས་པར་འག་པ་ལ་ས་པ་ད་།།
གནས་་་མ་ད་ན་བན་པར་གས་ནས་་བ་མ་ན་པས་བབ་པ་གན་་ཤ་ག་ད་པ་ནང་ནས་ས་ར་
བབ་པ་ན་ས་ལ་གཞན་མས་ས་་བ་་བར་། །འ་ི་ཀ་ལས། དས་་ན་ས་ན་པ་་མ་ས་པར་ཡང་
་ས་ས་་གནང་བ་ན་་ས་པ་དང༌། ང་ན་གས་ལས། ་བ་གས་་བར་་གག་ལ་གག་་ང་གནས་
པར་་ས་གངས་པ་དང་འགལ་མ་ན། ས་གག་་བན་པར་གས་པ་གས་ས་ན་པ་ན་ན་་གས་ཕན་
ན་གག་ས་གག་ལ་་བ་་ང་གནས་པར་་ས་ང་་དངས་པ། །གནས་་ད་ན་ཡང་་ག་་གནས་
ད་་གན་་ན་པ་ལ་་། ང་་འ་་ད་དང་མཁན་་གག་པ་ན་ི། ད་ས་འ་ལ་་བར་་ས་ལ་

པ་རབ་ང་་བས་ནས་གངས་པ་་འ་ང་ངས་ན་པར་ད་བཤད་ལས་བཤད་ས་་ན་ན་་ས་གངས་
། །མ་མཆན་ལས་་གནས་་་མ་ད་ན་གནས་བན་ད་ལ་ཆད་པ་ང་བ་་་ག་་གནས་བན་ད་ས་་
ས་འལ་ང་ལས་འང་ལ། ་གས་་ི་ཀ་ལས། མཁན་་་བ་ད་པ་ལ་གས་པ་དབང་ས་་ག་་གནས་
ད་་་ས་ན་པ་ལ་་བར་་ས་འང་བས་་གས་གང་བར་བང་༌། །ས་འང་༌། །གནས་་་མ་ལ་མ་
ས་པར་་་་ས་པ་འ་ལ་རང་འལ་ལས། ་་་་གས་ཐ་དད་པ་རབ་་ང་བ་ས་དང༌། ི་ཀ་ལས། འཆལ་
བ་ལ་མས་ཅན་་་་ལ། ས་པ་དང༌། འལ་ང་ལས། ད་ང་་་ས་པའམ་གསར་་ང་བ་་་་ས་
འ་གན་གམ་འང་བ་ལས། དང་་མག་ན་ལ་བར་པ་འང་ང་ཐ་མ་་བཟང་ས་་མ་མས་འཆད་། །་་
་ལ་བདག་ས་སམ་ས་པ་སམ་་བན་བར་ི་ལས་་་ས་། །ས་མ་ཐག་པ་་་་ས་ང་རང་ལ་
ར་ང་པ་མ་བ་ལ་གས་པ་བན་བར་ི་ལས་ད་་གག་པར་་། །འར་་ ་ས་ས་ནས་་ས་
བན་པ་་མ་ན་། ས་པ་ན་་གནང་བ་ར་། །་གནས་པར་འག་པར་་་ས། དགས་བསལ་་གནས་
པ་བ་མར་ས་པ་་གནས་་་མ་ངས་་ལ་བ་ལ་གས་པ་་གནས་་་མ་ད་ན་་གནས་པར་འག་པ་ལ་
གནས་ད་་ས་པ་ད་།།
་བ། ཞག་་མཐར་ག་པ་བར་། །ད་པ་ད་ན་ས་པ་ད་། །ཽ་ར་་ངས་པས་་ངལ་བས་ནས་
་མ་གས་པའམ་གམ་པ་ལ་གནས་བཅའ་བར་། །་མ་གག་་ད་་་།།
ན་་ད་་འག་པ་ལ་ས་པ་ད་་ན། ཞག་་མཐར་ག་པ་བར་། །ཞག་་ན་ཆད་་ད་འན་ལ་ད་
པ་ད་ན་གནས་ལ་བ་ལ་གས་པ་ལ་གཞན་་ང་བ་་ལ་ཡང་ན་པར་ས་པ་ད་། །ི་ཀར། ་ར་འར་གང་
་ང་ག་དག་ལ་་གནས་པ་ལ་ན་་ད་་ད་པ་བཙལ་བར་བི། ་བ་འར་ཞག་་ན་ཆད་། །ས་གངས་པ་
ན་། །ས་། །བཤད་པ་ས་གག་མར་གནས་པ་་ག་་བར་བན་ནས་གནས་འ་་གལ་་བས་་ར་་ང་མ་
ཐག་གནས་བཅས་ན། ག་ོགས་དང་ད་གས་པ་ར་་ར་་ངས་པས་་་མ་དང་་ལ་ངལ་བས་ནས་་མ་
གས་པའམ་གམ་པ་ལ་གནས་བཅའ་བར་། །་ན་་མ་གས་པ་དང་གམ་པ་ད་ད་དམ་་ན། ་གང་ལ་གནས་
བཅས་ང་ས་པ་གས་། མ་་ལས། གནས་འཆའ་བར་འད་ན་ངས་ཐབས་བབ་བབ་་གནས་་འཆའ་བར་ཞག་
གམ་ི་བར་་བགས་ནས་གད་གནས་བཅའ་བར་་ས་གངས་ལ། བས་པ་ལས་ང༌། ངལ་བ་བ་་མ་
གས་སམ་གམ་ན་ཆད་་གས་པར་བགས་་གནས་བང་བར་་ས་གངས་། །་ར་་ངས་པས་་མ་
གག་་འག་པར་་བ་ད་་གནས་བཅའ་བར་་། །་མས་གནས་ད་པ་དགས་བསལ་།།

་བ། གནས་པ་་བར་་གནས་ན་གཞན་ལ་་བར་། །ལས་་བས་པར་ང་བ་ན་་གཞན་་ང་བ་ན་མ་
ས་ང་ས་པ་ད་།།
འར་གནས་པ་ས་པ་ལ། ར་གནས་པ་བ་པ་ལ་ར་བ་ན་ད། ་ག་འར་གནས་པར་་བ་ལས་ལ། ་
ན་ན་། ས་ན་གནས་པར་་བ་ན་ིས་ན་གནས་་་མ་ན་ི་གནས་པར་ད་་བ་མ་ལ་་བང་། ི་
ཀར། གནས་པར་་བ་ལས་ལ་གནས་པ་ས་་བ་ག་་། གནས་པར་ད་པ་ད་པ་་ལ་་་བ་ར་།
གང་གནས་པར་ས་པ་་ལ་གནས་པར་ད་ང་གནས་པར་ཁས་ན་པར་ད་པས་ས་ན་གནས་པ་ས་་བ་་གནས་
ད་ན་པར་བང་་ས་། །་བར་་གནས་ན་ས་པ་ལ་འལ་ང་ལས། གནས་བན་་ལམ་ཕན་ཆད་་ང་ན་
གཞན་ལ་་ས་བཤད་ང༌། ཚད་་ས་པ་ད་། དཔག་ཚད་ད་གམ་དག་ན་ག་ང་་། །ས་གངས་པ་
ར། ་ན་གང་་ན། ཐག་་ང་ང་ང་ི་ཀ་ལས། ད་ལ་་མ་ར་པ་ད་ན། །ས་། །ང་ལས། ག་ག་པ་
ཙམ་ལ་འཆད་། །ས་ན་་་གནས་་་མ་ལས་གཞན་པ་ད་ང་ན་ང་ས་མཁས་པ་ལ་་བར་། །ད་་་
བ་་བ་དགས་བསལ་ན་། ་ཡང་གནས་པ་ད་འན་ིས་ལས་་བས་པ་ར་ང་བ་ན་གནས་པ་་ལ་ལས་
་་བ་གཞན་ང་ན་བ་མ་ས་གནས་ལ་ར་ངས་ནས་་བ་མ་ས་ང་ས་པ་ད་། །མ་འ་གནས་དང་མ་ལ་
བ་དབང་་མཛད་། །་ར་མ་པར་འད་པ་གནས་མལ་ི་ག་ལས། གལ་་ར་ང་བ་མས་ལ་ལས་་་བ་
གཞན་ང་ན་་དག་ས་ཡང་ངས་་་བར་་་བར་ལས་་་བ་་ད་ས་་། ་དག་་་བ་་མ་ད་་་བ་
ཡང་ན་་ས་གངས་། །ས་།།
གས་པ་གནས་བང་ཕན་ན་བསམ་བད་ལ་།
་བ། གང་ཡང་ང་བ་ལ་་། །་བ་ལ་གས་པས་ལ་མས་དང་ས་པ་དང་འར་ལ་ཕན་འགས་པ་ད་
ས་པར་ས་པར་ས་ནས་་གང་བར་།།
གནས་བཅའ་བར་་ས་གངས་ན་་་གང་ཡང་ང་བ་ལའམ་་ན། ་ར་གང་ཡང་ང་བ་ལ་་། །གནས་
པ་་མ་བན་པ་དས་པ་། ད་བ་འལ་བར་འར་བ་དང༌། གནས་ད་་ས་པ་་འང་བ་དང༌། ལ་ད་་
བསམ་པ་་བ་དང༌། ་བ་ན་ན་ས་པར་འར་བ། །ས་ན་ལ་གང་ལ་གནས་་བང་བ་དང༌། ན་གང་ས་
གནས་་བང་བ་དག་ལས། ལ་་ར་གནས་་བང་བ་ལ་ར་བ་། གཞན་ལ་་བ་དང༌། ལ་གས་པས་ས་ངག་

་ན་་ད་པ་དང༌། ལ་མས་དག་པ་དང༌། འལ་བ་ས་པ་དང༌། འར་ལ་ས་དང་ཟང་ཟིང་ས་ཕན་འགས་པ་
ད་། ་དག་ཐམས་ཅད་ས་པར་ས་པར་ས་ནས་གནས་་བང་བར་།།
་བ། མ་པ་བན་། །ལག་པ་གས་ས་ང་མལ་གས་ལ་བཅངས་ནས་། །ངས་་བགས་ནས་ན་
། །་དང་ཕ་འ་ས་བད་པར་།།
དས་ག་། དར་ན། ད་བན་ི་མ་པ་ལ་གས་པ་གས་ན་་བཏང་བ་་ག་ལན་གམ་བས་་ན་
པ་བན་། །མག་ཐབས་གས་། །མ་པ་ན་པ་ན་ཐལ་་ར་བ་བན་་འར་ཡང་ཐལ་་ར་རམ་་ན་ན་
། གནས་པས་ལག་པ་གས་ས་གནས་་ང་མལ་གས་ཀ་བཅངས་ནས་གནས་པར་བང་བར་། །གནས་ས་
ང་་འ་་ངན་ལས་འདས་པ་བསམ་པ་ཅན་དང་བབ་པ་དག་ལ་ས་པ་ན་ནམ་ས་ངས་་བགས་ནས་གནས་
ན་། །གནས་པ་དན་བ་་དང་ཕ་འ་ས་དག་བད་པར་་ས་འང་ལ། ང་མ་་ལས། མཁན་འམ་བ་
དན་ལ་ན་པ་མ་་འ་ས་མན་་བཞག་པར་་ས་གངས་།།
གམ་པ་གནས་བཅ་གས་གད་འག་་བན་པ་།
་བ། མཁན་་་ད་གནས་ད་ན་། །་ར་་ལ་་་བཅ། །གས་ཀ་ལ་་ས་པ་ད་ང་ན་་
གནས་བཅས་པ་འག་པ་་ན་།།
་ན་ག་གནས་པས་མཁན་་ལ་གནས་བཅའ་དས་སམ་་ན། རང་་མཁན་་་ད་ན་གནས་པར་་བ་ལ་
་ར་པ་གནས་་་མ་ད་ན་་་མཁན་ར་ར་ཙམ་ན་གནས་་་མར་ར་ཟིན་པ། །འར་ཡང་གནས་པར་་
བ་ལས་ལ་གནས་པ་ས་་ན་ིས་བན་པ་། ི་ཀར། འ་ར་གནས་པ་ད་ས་་བ་་གནས་པར་་བ་ལས་
ལ་གནས་པ་ས་་བ་ན་ིས་བན་པ་ན་ི། གནས་པར་ད་པ་ད་པ་་་མ་ན་། །་ལ་གནས་པར་་བས་
གནས་པ་། ས་ན་གནས་པ་ས་་བ་ས་གནས་བན་པ་ན་། །་དས་་་གནས་པ་ད་། དས་ ་
ན་ིས་མཁན་་ན་པར་ད་པ་བན་། །ས་། །གང་་ར་ན་ག་གནས་པ་མཁན་་ད་གནས་ད་་ན་
ན་པ་་ར་བ་མས་་ལ་གནས་་་བཅ། །གནས་དང་གནས་པ་གས་ཀ་ལ་་བས་པ་བསམ་པ་ད་གག་
ཅར་ང་བའམ་་ར་ང་བ་་གནས་བཅས་པ་འག་པ་་ན་། །ི་ཀར། གག་་བས་པ་ད་་ར་པས་་
གནས་འག་པར་་འར་་ས་། །འ་དག་་གལ་བ་བཏབ་པ་ག་ར་ི་དབང་་ས་པ་ན་།།

བ་པ་གང་ལ་གནས་་ས་ལ་བད་པ་།
་བ། མཁན་་མ་ན་པ་དག་གས་ན་འད་པས་འག་པར་། །་དང་་ད་ས་། །མཁན་་མང་མ་
ཐག་་ན་ལས་ང་བར་། །གག་ལག་ཁང་་ན་འག་ན་གནས་པས་ན་པར་ལན་གམ་འོ་བར་།།
རང་་མཁན་་མ་ན་པ་གནས་་བ་དན་མང་་དག་གནས་གག་་གས་ན་གནས་པ་རང་ད་གང་ལ་གནས་
པར་འད་པས་གནས་་འག་པར་། །རང་་མཁན་་་དང་གནས་་བ་དན་མང་་དག་གག་་གས་པ་ན་
མཁན་་་ད་ས་གནས་པར་། གཞན་ིས་་་། །མཁན་ས་་གནས་་་མ་ཡང་མན་། འ་ཐད་་ི་
ཀར། འ་་ད་ཙམ་་གནས་གཞན་དག་མང་ན་ཡང་ས་། །མང་མ་ཐག་་ས་པ་ལ། ཞང་ན་ ་ཐང་ག་།
འམ་གང་ཙམ་ར་ཡང་གཏམ་ཐ་མལ་པ་ས་པ་ཙམ་ལ་ང་བ་ད་རན་པ་ན་པ་འང་ང་ཙམ་ན་ན་ལས་དཔགས་་
ང་བར་། །གནས་དང་གནས་པ་གས་གག་ལག་ཁང་གག་པ་་ན་འག་ན་གནས་པས་གནས་་ང་་ན་པར་
ལན་གམ་འོ་ང་་བ་་བར་།།
་བ། གལ་་དན་པ་ན་འག་པ་ལ་ང་གས་ཙམ་ན་ན་་ལན་། །ང་གས་་ད་ན་ཞག་འམ་ག་
ང་༌། །དཔག་ཚད་ད་དང་གམ་དག་ན་ག་ང་་།།
གལ་་གནས་དན་པ་ན་འག་ལ་དན་པ་་ཡང་ང་གས་གག་ཙམ་ད་ན་ན་་ལན་་ངས་ནས་གནས་་
ང་་འོ་བར་། །དན་པ་་གལ་་ང་གས་་ད་ན་གནས་པའང་གནས་་ང་་ཞག་འམ་ག་ང་༌། །
འར་ཞག་བན་ནམ་བད་ས་ང་ལས་། །གལ་་གནས་་དན་པ་་དཔག་ཚད་ད་དང་གམ་དག་ད་ན་གནས་
པས་ག་ང་་་་བ་ད་ད་ང་འོ་བར་།།
གས་པ་གནས་་་མ་ལ་མས་ལ་གས། དས་དང་ཞར་ལས་ང་བ་བད། །དང་་ལ་གས། མར་བན་
དང་་ས་བཤད་། །དང་་།
་བ། གནས་པ་ཆད་པས་བཅད་པར་ས་པ་ཆད་པས་་བཅད་པར་་།།
གནས་པ་བ་མ་ཆད་པས་བཅད་པར་ས་པ་ལ་གནས་་་མས་ཆད་པས་་བཅད་པར་་།།

གས་པ་ས་བཤད་ལ་གམ། བཅད་པ་ཆད་པ་གང་ན་དང༌། །ཆད་པས་བཅད་ལ་གང་ལ་། །བཅད་ནས་་ར་
བབ་པ། །དང་་།
་བ། ཆད་པ་་། །གཏམ་འ་བར་་་བ་དང༌། གདམས་ངག་མ་ན་པ་དང༌། བན་བར་དང་ས་དང་ཟང་
ཟིང་དག་ས་ངས་ད་་་གག་པ་དང༌། ད་བ་གས་བམས་པ་ན་བཅད་པ་དང༌། གནས་དགག་པར་
་བ།།
ཆད་པ་གང་བཅད་པ་་ཆད་པ་་། །གཏམ་འ་བར་་་བ་དང་ས་པ་་དང་ན་ག་ག་་་བ། །གདམས་
ངག་་ན་པ་དང་ས་པ་་ག་པ་ལ་གས་པ་གདམས་པ་་ན་པ། །ང་པ་འ་བ་གས་བན་བར་དང་ལས་
བ་་གག་་་ས་དང་ཟང་ཟིང་་ཁ་ཟས་དང་ས་དག་ས་ངས་ད་་་གག་པ་དང་ས་པ་ལ་ི་ཀར།
བ་བཤའ་མ་ས་པ་བ་བཤའ་་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་། །མ་འ་ལ་འལ་ང་ལས། ཐ་དད་་
བངས་པ་་གས་། ང་ན་གས་ལས། ངས་་ད་པ་དང་ས་ཆད་པས་གག་་བངས་། །ད་བ་
གས་བམས་པ་ན་ཆད་པ་དང་ས་པ་་ག་པ་གས་ལ་བར་་གད་པ། །ང་ལ་མ་གནས་པར་ད་་ངས་ག་
ས་གནས་དགག་པར་།།
གས་པ་ཆད་པས་བཅད་ལ་།
་བ། མ་དད་པ་དང༌། ་་ཅན་དང༌། བཀའ་་་བ་བ་དང༌། མ་ས་པ་དང༌། ག་པ་ོགས་ད་པ་ལ་་
དག་ས་པ་ད་།།
ཆད་པ་་་་གང་ལ་ས་་ན། མ་དད་པ་དན་མག་གམ་ལ་དད་པ་ང་ནས་ད་པ་དང༌། ་་ཅན་ད་བ་ལ་
་ད་ང་་ད་བ་ལ་ད་ལ་ཟ་ང་ཉལ་བ་དང༌། བཀའ་་་བ་བ་བ་བ་ལ་ར་ལ་ང་མང་་བོག་པ་དང་ག་
བ་་་བ་དང༌། དན་མག་གམ་དང་་མ་ལ་བ་ང་ད་ང་འིང་བ་དང༌། ལ་མས་མ་་བངས་པས་
ག་་་་བང་་དས་ས་མ་ས་པ་དང༌། ག་པ་ོགས་ག་གད་པ་དང༌། ལ་་མཁན་དང༌། ཆང་འང་བ་
དང༌། ན་མ་དང༌། འན་མ་ཅན་དང༌། བན་པར་ད་པ་དང༌། ་་གང་ང་གག་དང་ན་པ་ལ་ཆད་པ་་་་དག་
ས་པ་ད་།།

གམ་པ་བཅད་ནས་་ར་བབ་པ་ལ་གས། གཞན་ིས་ན་པ་དགག་པ་དང༌། །གད་པར་ད་ ་བ་ལ་
བན། །དང་་།
་བ། ཆད་པས་བཅད་པ་གཞན་ིས་ན་པར་ད་པ་ལ་ས་པ་མ་ར་འར་།།
གནས་པ་ཆད་པས་བཅད་པ་གནས་ལས་གཞན་ིས་ཁ་འན་པའམ་ན་པར་ད་པ་ལ་དན་དང་་བ་ས་པ་མ་
ར་འར་།།
གས་པ་གད་པར་ད་ ་བ་ལ་བན་པ་།
་བ། ས་པར་་ད་ན་ང་ར་་བ་ར་ད་ང་བས་གན་ཅན་བ་བར་། །་བཏང་བ་བད་པ་
གལ་བར་ད་པ་ལ་བད་པར་། །་ས་པ་ཆད་པས་གད་པར་་། །ས་པ་ལ་་བད་པར་་། །
་ས་པ་ལ་བད་པར་་།།
་ར་ཆད་པས་བཅད་པ་་བད་གལ་་ད་ན་་ར་་་ན། གནས་པ་ས་པར་་ད་པ་་་་གང་ང་
བད་གལ་་ད་ན་ང་ར་་བ་་་གང་ང༌། བད་གལ་ད་་གག་ནས་ལ་་དབབ་པ་ར་ད་ང་
བས་གན་ཅན་འག་ན་ི་ས་་བ་མ་པར་ད་པ་ད་ང་མཁས་པ་བ་བར་། །ཆད་པ་བཅད་པ་་མ་དད་
པ་ལ་གས་པ་བཏང་་འ་བཅད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ས་གནས་ལ་བད་པ་གལ་བར་ད་པ་ལ་གནས་ས་བད་
པར་། །ཆད་པས་བཅད་པར་་ས་པ་དད་པ་ལ་གས་པ་ན་ཏན་དང་ན་པ་ལ་ཆད་པས་བཅད་པར་་། །བད་
པ་ང་བར་ས་པ་་བཏང་བ་བད་པ་གལ་བར་ད་པ་ལ་་བད་པར་་། །་བཏང་བ་བད་པ་གལ་བར་ད་
པ་ལ་བད་པར་་ས་པ་དང༌། ས་པ་ལ་་བད་པར་་་ས་པ་ད་པར་། ་མས་བད་པ་ང་བ་ཙམ་་
བན་ལ། ་མས་བད་པ་ང་བ་བབ་པ་བབ་པར་བན་། །བད་པ་ང་བར་་ས་པ་་་མ་བཏང་བའམ་
བད་གལ་་ད་པ་ལ་བད་པར་་། །ི་ཀར། ་་ཧ་ཅང་མང་་ད་པ་ང་བ་ར་ས་།།
་བ། ་ད་པ་ད་ན་ན་གནས་ཁང་ནས་བད་པར་།།
ཆད་པ་་བཅད་ང་ད་ང་ས་ན་ཅན་བས་ང་ང་ར་་ད་པ་། ་གང་བར་་ད་ང་བད་པ་གལ་
བར་་ད་པ་ད་ན་ན་རང་་གནས་ཁང་ནས་བད་པར་། །ད་འན་ི་གག་ལག་ཁང་ནས་མ་ན་། ང་ན་

གས་ལས། ད་ང་གང་ཟག་་རང་་གནས་ཁང་ལ་དབང་་ད་འན་ི་གག་ལག་ཁང་ལ་་མ་ན་། །ས་
གངས་། །་ད་ད་པར་བད་དམ་་ན།
་བ། ད་ལ་ལ་་་ཚགས་དང་ལ་བ་་གས་དང་མཐང་ས་དང་བཅས་པ་་ས་ང་ན་།།
ད་ལ་ལ་་་ཚགས་དང༌། ལ་བ་་གས་དང༌། མཐང་ས་དང་བཅས་པ་་ས་་འར་བཅས་པ་ན་་
གས་ང་གག་པ་ལ་བསམས་པ་ན་། ི་ཀར། མཐང་ས་དང་་ས་གས་་བཅས་པ་་མཐང་ས་དང་བཅས་
པ་་ས་། །ས་། །ང་ན་་བད་པར༌། ང་་་ི་ཀར། ང་ས་་བ་། ་ཡང་ན་་ས་་བར་ར་་
གནས་ས་ད་ལ་ལ་་་དག་ན་་བད་པར་་ས་། །ད་ལ་ལ་ས་མང་་ག་ད་ན་ཡང་་ན་པར་
ར་ང་བ་ར་གཏར་བཞག་། །ར་མ་ངས་་ཐལ་ང་བཞག་ང་་མས་ད་ང་ར་ང་བ་གཏར་བཞག་པ་
ལ་ས་པ་ད་།།
་བ། གལ་་བན་པར་གས་པར་འད་པ་ག་ན་ན་་ད་། །བན་པར་གས་པ་ལ་ཡང་༌།།
གལ་་ད་ལ་་བན་པར་གས་པར་འད་པ་ག་ན་ན། ས་ས་གམ། གང་བ། ང་བད་་་ད་་
ན་ལ་བད་པར་། །ི་ཀར། ་ཚགས་ང་ན་པར་་བ་ན་་འར་མ་ས་པར་་མ་་མར་ས་པས་་་མ་
ས་ང་བ་པ་ན་། །ས་ན་་ད་ག་་དག་ན་པར་་ས་་བར་བ་པ་ན་་ས་། །བན་པར་གས་
ཟིན་པ་ལ་ཡང་༌། །ས་པ་ཡང་་་ི་ཀར། ཡང་་ད་ག་་དག་ན་་གནས་ཁང་ནས་བད་པར་་ས་་བར་
ར་་ས་།།
གས་པ་ཞར་ལས་ང་བ་བད་པ་།
་བ། ང་་ར་་མ་་། །གད་པར་འར་བ་མས་་བཅའ་བ་་།།
་ར་བད་ནས་གལ་་ང་ར་ར་ན། ་་མ་པ་ཐམས་ཅད་་ང་བར་་འམ་་ན། ་ར་ང་ས་ཟས་
གང་ངས་པ་་ནམ་ཡང་ར་་ན་པ་་ར་་མས་་་། གལ་་ང་ར་ར་ན་ཡང་ས་ང་བར་་ས་་
བ་ཐ་ག་་ས་། །སངས་ས་་བན་པ་་ལ་་ཕན་ང་གང་ཟག་ས་ལ་གད་པར་འར་བ་མས་་་བ་
ཞག་གག་ང་གནས་ད་་་འག་པ་མས་་བཅའ་བ་་་་བཅ། །བས་འ་འལ་ང་ལས། ད་འན་

ཐམས་ཅད་་་ས་གད་པ་་་མས་་བཅའ་ས་། །མར་ན་ང་ཉན་ས་མས་་ད་ལ་བ་ཐག་པས་
ངས་ལ། མ་མ་གས་ས་དས་ནས་་་ན་ལ་ང་་དང་ག་ན་བ་ལ་འངས་ག་ས་བས་པ་ལ་བན་
ནས་་ར་དམ་བཅའ་བ་་་ན་།།
གས་པ་གནས་དང་གནས་པ་་བ་བད་པ་ལ་གས། གནས་དང་གནས་པ་ན་ང་ལས། །་ག་་བ་་ར་
བན། །དང་་།
་བ། ཁ་གནས་པ་ད་་མ་བས་པ་ད་ན་། །་ང་དན་པར་ར་། །བཤང་ག་་བ་ཡང་༌། །
ངས་ད་་ང་བ་ང་ངམ་ག་པ་ང་་་ར་། །་ཚད་་ར་བ་གས་མན་ཆད་ར་བད་ཡན་
ཆད་།།
མཚན་ར་ཉལ་བས་ཁ་ནང་ན་བད་ཀན་ི་ན་ན་གནས་པ་ད་་མ་བས་པ་གས་པ་ད་ན་། །ི་ཀར། ་
བས་ན་་ད་་་ང་ལ་གས་པས་ཁ་མ་ངས་་བར་་་ག་ག་དང་བཟའ་བ་ལ་གས་པ་་་ས་། །ད་
ང་ས་་ང་མ་ར་བར་བད་མས་བཟའ་བར་་། །ས་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་། །ས་འང་བས་་
ང་དན་པར་ར་། །བཤང་ག་་བ་ཡང་༌། །ས་ཡང་་་དན་པ་ལ་བག་། །རང་གཞན་ི་ངས་ད་་
ང་བ་་་ཕལ་་བ་ག་་གནས་པ་ང་ངམ་ག་པ་ང་་་ང་དང་བཤང་བ་དང་ག་བ་གམ་་་འར་། །
་ང་་ད་་ཚད་་ར་བ་གས་མན་ཆད་ར་བད་ཡན་ཆད་།།
་བ། བད་ཀན་མང་བ་་ད་ན་ར་བ་ལས་ག་པ་ཡན་ཆད་། །གནས་ཁང་་ལ་ཟངས་་ནང་་་ང་
ར་བ་ལ་་གས་པ་ད་། །་ལ་ཝ་ཁ་ཡང་་དན་པར་་འར་། །ར་་གང་ར་ག་་མ་པ་་་་
ར་ང་བ་ད་།།
་དགས་བསལ་བད་ཀན་མང་བ་་ང་་དན་་ར་བད་པ་ཡན་ཆད་ད་ན་ར་བ་ལས་ག་པར་ར་
ད་དང་་ཡན་ཆད་། །གནས་ཁང་་ང་པ་འ་བ་ད་ལ་ཟངས་་ནང་་་ང་ར་བ་ལ་་གས་པ་ད་་་
ལ་དང་་མན་པ་ད་། །་ང་ར་བ་་ལ་ཝ་ཁར་ད་ན་ཡང་་དན་པར་་འར་། །ཝ་ཁ་ར་་གང་ར་ག་
་་ང་ར་བ་དང༌། ང་པ་འ་བ་ལ་གས་པ་མ་པ་་་་ར་ང་བ་ད་།།

་བ། ་ས་ལ་ེ་བཞར་བར་། །ེ་བཞར་་བར་གཞག་པར་། །ཁབ་་ས་དག་ལས་། །ན་འ་ལ་
་ང་་ཚལ་པ་ང་༌། །་་་བར་་བ་ར་གག་ས་གག་ད་པར་། །་་བས་་དང་ེ་དང་་བ་
ད་བཞར་། །དལ་ིས་མ་ན་པར་་། །་དག་ས་ཤ་ལ་་གད་པར་། །་དང་ེ་གས་་ད་
བཞར་ི་གས་ཁ་་མས་ས་པ་མ་བས་སམ་སས་མ་བས་པར་་ར་།།
་ང་ར་བ་་ས་ལ་ེ་བཞར་བར་། །་ག་ས་བཞར་་ན། ེ་བཞར་་བར་བཞག་པ། །་ན་ེ་བཞར་
་་གང་ལས་་་ན། ཁབ་་ས་ར་གན་དང་ཟངས་དང་འཁར་བ་དང་གས་ལས་ས་པ་དག་ལས་། །འ་གས་
ས་གར་དལ་དང་ན་་་ལས་ས་པས་ེ་་བཞར་བར་བན་། །ེ་བཞར་ད་ན་ེ་བཞར་བ་ན་འ་ལ་་
ང་་ཚལ་པ་ཡང་ང་༌། །་ང་་ཚལ་པ་་་་བར་་བ་ར་གག་ས་གག་ད་པར་། །ག་བལ་ང་
བ་ར་་་བས་་དང་ེ་དང་་བ་ད་བཞར་། །་་བ་ན་ང་དལ་ིས་མ་ན་པར་་། །་དག་ས་་ེ་
་བ་གམ་ ་ཤ་ལ་་གད་པར་ད་བཞར་། །་ང་ར་བ་ཞར་ལ་་དང་ེ་གས་་ད་བཞར་ི་་ང་དང་
ེ་བཞར་གས་སམ། ཡང་ན་་ང་ད་ལ་དས་ས་ེ་བཞར་བ་དང༌། ་་ས་བཅས་པ་གས་ཁ་་མས་ས་
པ་ང་་ས་མ་བས་སམ་་ད་ན་སས་མ་བས་པར་རང་གར་་ར་།།
་བ། ་མ་ས་པར་་ར་། །་་ད་ན་། །བཤང་བ་དང་ག་བ་དང་མལ་མ་དང་བས་དང་གས་པ་
དང་གས་པ་དང་གཞན་དག་ང་༌།།
་ལ་གས་་མ་ས་པར་་ང་་ར་། །་མ་ས་པར་་ང་་ར་བ་་་ད་ན་། །ི་ཀར། འ་ད་
བན་་ར་བར་་བ་བདག་ད་་དས་་གཞན་གང་ན་པ་ཡང་་མ་ས་པར་་ར་་ས་་བ་ཐ་ག་། །
ས་། །ད་ས་མན་པ་ན་་གང་དང་གང་་ན། བཤང་བ་དང་ག་བ་དང་མལ་མ་དང་བས་དང་གས་པ་དང་
གས་པ་དང་ས་པ་། ི་ཀར། གས་པ་དང་གས་པ་ས་་བ་ས་པ་་མལ་མ་དང་བཤང་བ་གས་ལས་གཞན་
། མལ་མ་མ་ན་ལ་གས་པ་ན་པ་་འ་་། དར་ན། ་བཤལ་ན་་། །གས་པ་ན་ལ་བཤང་བ་མ་
ན་པ་་འ་་། དར་ན། ་བ་ཅན་ིས་་ར་ས་པ་་བན་་ར་་གས་པ་་། །ས་། །གཞན་དག་
ང་༌། །ི་ཀར། བཤང་བ་ལ་གས་པ་ལས་གཞན་ར་བར་་བ་ཐམས་ཅད་བས་པ་ན་། །ས་།།
་བ། ་ལས་་ར་འང་བན་་འདག་ས་དང་་བ་ལས་ང་༌། །ས་་་བ་བབས་མ་ཐག་་མད་
ན་ལ་ག་།།

་ང་་ལས་ས་ལ་གས་པ་་ར་འང་བ་བན་་འདག་ས་དང་་བ་ལས་ང་ཁ་ང་བར་་བ་ཡང་༌། །་
ར་འང་བ་བན་་ས་པ་་ང་དང་ེ་བཞར་མ་ད་ན་འདག་ས་དང༌། ་མ་ི་་བ་ས་བ་པས་འ་དག་ང་
ལ་ཡང་་ང་ང་ལ་བན་དས་པར་བན་པ་ན་། །ང་དང་མ ་དས་བན་མས་ང་བགས་ན་འ་དག་
་ང་་ན་ལ་ར་བ་བཤད་པ་མཛད་ལ། ་མ་དག་ེ་བཞར་དང་ར་ནས་ང་འཆད་། །ས་་་བ་་ང་ར་བ་
དང་ས་བབས་མ་ཐག་་མད་ན་ལ་ག་།།
གས་པ་་ག་་བ་་ར་བན་པ་ལ་གས། གནས་པ་བ་མ་་བ་བན། །གནས་་་མ་་བ་བད། །
དང་་ལ་གས། ་མ་་བ་་ར་བབ། །རང་་ད་བ་་ར་བན། །དང་་ལ་བ། གག་མ་་བ་་ར་
བབ། །་ར་་བ་བབ་པ་ལ། །འག་དང་་བ་ན་ང་བན། །གནས་ལ་ས་པ་་བ་བད། །དང་་།
་བ། གནས་པས་བ་པ་དབང་་ས་་་ནས་་མ་ཐག་་ར་ང་་ག་། །བན་གལ་། །འདག་
ས་དང་་ང་དལ་།།
འ་ནས་བང་ག་་མར། གནས་་ས་ས་པར་ས་པར་ས་ནས་གཏད་པར་། །ས་པ་ཡན་ཆད་་གནས་
པ་བ་མས་་བ་བབ་དས་པ་དབང་་ས་། ས་པ་འ་ལ་ས་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ག་པར་། །་གས་
བབ་པ་གས་མ་བ་་མ་གགས་། །ི་ཀར། ཨ་ཐ་ས་་བ་་་དབང་་་བ་ན་ན་ི་་མ་ཐག་་ན་
་མ་ན་། མ་ག་མ་་ན་ལས་་མ་ཐག་་ས་་བ་ག་འང་བ་ར་། །ས་། །མད་ན་ལ་ག་ཟིན་པ་
་ནས་་མ་ཐག་་་བར་ང་་གནས་་་མ་ལ་ག་། །བན་གལ་། །གནས་པ་་མ་ས་ད་པ་འདག་
ས་དང་་ང་དལ་། །འདག་ས་་་ང་དང་་་་་དང་ས་བཏགས་པ་་མ།།
་བ། ཚང་མང་བས་་བད་པར་། །དགའ་བ་བབས་པ་ད་་ད་ལ་། །ང་བད་བ་བར་། །
གལ་་བད་མས་པ་ག་ན་ན་གལ་ད་ང་༌། །གལ་་དས་པ་ད་ན་་ཚགས་ང་༌།།
གནས་པས་ཚང་མང་་གས་ཁང་ལ་བས་་བཟའ་བང་དག་་ན་་བར་འད་ནས་གནས་པས་གནས་ལ་བད་
པར་། །ས་པ་འ་ི་ཀ་དངས་པ་ན་ལ། ་ན། ཚང་མང་་གས་ཁང་བས་ནས་་མ་འ་་་་ན་
ིས་ག་ས་བད་པར་། །ས་གངས་པས་གནས་ས་གནས་པ་ལ་བ་བ་་ར་གངས་ང་༌། །ཚང་མང་
བས་་བད་པ་ན་བཟའ་བ་ལ་གས་གང་ལ་གནས་་་མ་བ་པ་ད་་་མ་་བ་མས་ད་ལ་། །གནས་

་ང་བད་བ་བར་། །གལ་་གནས་་་མ་བད་མས་པ་ག་ན་ན་གལ་ད་ང་༌། །ང་་་་ར་ལ་
བག་། །ི་ཀར། གལ་ད་་འཁར་གལ་ི་ང་ག་ས་ན་་ས་། །གལ་་དས་པ་ད་ན་་ཚགས་ང་
༌། །ང་་་་ར་ལ་བག་།
་བ། གལ་་་ཡང་ན་ན་་བར་། །གལ་་བད་ང་འད་ན་་ད་དང་ན་ག་འག་པར་། །ཉམ་ང་
བ་ལ་གས་པར་མན་་འོ་བར་། །བད་པ་ག་ན་་ལ་བར་བར་།།
གལ་་གནས་པ་བ་མ་་ཡང་བད་མས་པ་ན་ན། ན་ག་་བད་མས་ལ་འག་པར་བིའམ། ན་་་
ར་ས་གནས་ལ་་བར་། །གལ་་གནས་་ན་ག་འོ་བར་བད་ང་འད་ན་གནས་་ད་དང་ན་ག་་
འག་པར་། །ཉམ་ང་བ་་དང་ང་་་དང་གཡང་ས་ལ་གས་པ་དང་འད་པའམ་་བར་ར་ན་བ་མ་ར་གནས་
་མན་་འོ་བར་། །འ་་་བན་འང་བ་ད་ང་ས་མན་་འོ་བར་་་ས་པ་དགས་བསལ་
ན་། །དན་བ་གས་ཀ་འོགས་་བད་མས་ན་པ་་མ་པས་ཁ་ཟས་བད་པ་བཟང་་ག་ར་་གནས་
པ་ལ་བ་ན་གནས་འ་ལ་ལ་ག་ས་གནས་་ལ་གདར་བར་།།
་བ། གལ་་མ་འོགས་ན་ངས་ནས་བན་པར་། །ས་མག་་ར་པ་དལ་བར་། །ས་ཐམས་ཅད་
ལ་ད་ག་པར་།།
གལ་་གནས་དང་གནས་པ་གས་མ་འོགས་པར་བད་མས་ལ་གས་ན། གནས་པས་བད་མས་ངས་་ར་
ངས་ནས་གནས་ལ་བད་མས་་བན་པར་། །བཟའ་བཅའ་བཟང་་ས་མག་་ར་པ་གནས་པས་ད་ན་
གནས་ལ་དལ་བར་། །གནས་་གནས་པས་བབས་པ་་ད་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ག་པར་།།
་བ། ་ད་དགང་བར་། །ས་བད་པར་། །ཟན་ས་ནས་ང་བད་ལ་གས་པ་བ་བར་། །་
དག་བཞག་པར་། །མད་ན་ལ་ག་འཚལ་བ་ན་འདག་ས་དང་་ལ་གས་པ་དལ་། །ང་པ་བ་བར་
གགས་པ་ལ་ནན་ཏན་། །མལ་དང་ན་བཤམ་པར་། །ཤམ་ཐབས་་གཟན་དལ་བར་། །ཤམ་ཐབས་
ང་བར་། །ང་པ་་དང་ན་དང་ལ་ཟངས་དལ་བར་། །མལ་མ་གས་།།

ལ་བ་་གས་གས་་ད་ས་དགང་བར་། །གགས་ད་ལ་བབ་་ས་ཟན་ི་ས་བད་པར་། །
གནས་ས་ཟན་ས་ནས་ང་བད་ལ་གས་་ང་བད་ང་་དང་ཁ་གཟར་ལ་གས་པ་་གནས་པས་བ་བར་།
།གནས་པས་གནས་་ང་བད་ལ་གས་པ་་དག་རང་རང་་གནས་་བཞག་པར་། །གནས་མད་ན་ལ་ག་
འཚལ་བ་དང་མད་ན་་ར་ད་པ་ན་གནས་པས་འདག་ས་དང་་དང་ལ་གས་པ་་གས་མ་དལ་། །གནས་་
ང་པ་བ་བར་གགས་པ་བ་མ་དང་ལ་ས་ལ་གས་པ་ལ་གནས་པས་ནན་ཏན་། །གནས་་་མ་གཟིམས་
པ་མལ་ག་དང་ན་བཤམ་པར་། །གནས་པས་གནས་་ཤམ་ཐབས་་གཟན་བ་ ་ས་ཤམ་ཐབས་་བ་
དལ་བར་། །གནས་་ན་ ་ཤམ་ཐབས་གནས་པས་ང་བར་། །གནས་་ང་པ་བ་བ་་དང་ང་ན་ི་
ང་དང་ལ་ཟངས་དལ་བར་། །གནས་་མལ་ མ་གས་།།
གས་པ་་ར་་བ་བབ་པ་ལ་།
་བ། བ་པར་ད་པ་ད་་མ་བས་པར་གས་མ་གས་པ་མང་ན་ལས་ང་བར་། །ས་འམ་པ་ད་་
མ་བས་པར་ཁབ་གས་པ་ཡང་༌། །ང་བར་་བ་དང་་ང་་་བ་དང་་ག་དང་འས་་བག་པ་དང༌། ་
ང་་བར་བབ་པ་ལ་གས་པར་ཡང་ད་ལ་བ།།
གས་དར་ལ་གས་པར་བ་པར་ད་པ་་མ་ད་པ་་་ཁ་ང་ད་་བས་ན་རང་་ན་ལས་ན་པ་ར།
ར་མ་བས་པར་གནས་་་མ་གས་མ་གས་པ་མང་ན། གནས་པ་ས་ངས་ག་དར་་ས་་མ་ལས་ང་བར་
། །ས་མ་པ་ད་་བས་ན་རང་་ན་ལས་ན་པ་ར། ར་མ་བས་པར་གནས་་་མས་ཁབ་གས་པ་ཡང་
༌། །ི་ཀར། ཡང་་ས་་བ་་མང་ན་ལས་ང་ར་་ས་་བར་ར་་ས་། །ང་ག་ལ་གས་པ་ང་བར་་
བ་ས་ང་བར་་བ་ལ་གས་པ་དང༌། མད་ན་ལ་གས་པ་ལས་་ང་་བ་བ་དང༌། ་ག་དང་འས་་བག་པ་
དང༌། ང་ན་པ་ལས་་ང་གག་པ་་བ་་བར་བབ་པ་ལ་གས་པར་ཡང་ད་ལ་ཡང་བ། །ཡང་་་ི་
ཀར། ་ར་ཡང་ས་་བ་ས་གནས་པར་་བ་ར་བན་པ་ཐམས་ཅད་གནས་འབའ་ག་ལ་་བར་ཡང་མ་ཟད་་
ད་འན་ལ་ཡང་་དག་ཐམས་ཅད་ད་ལ་བ་ང་ད་་གག་པར་ན་། །ས་།།
གམ་པ་འག་དང་་བ་ན་ང་བན་པ་།

་བ། ་གས་ལ་བབས་པས་ནང་ན་གནས་པ་ལ་་བར་། །་་དལ་ས་དང་ན་་ང་བར་། །་
ག་་་ལ་། །དལ་ས་ས་བན་་འག་པ་དང་འང་བ་དང་་ས་ལ་་འད་པར་།།
གནས་ཁང་་ནང་་ང་བར་འད་པས་་གས་ལ་ལག་པ་ལ་གས་པས་བབས་པས་གནས་ཁང་་ནང་ལ་གནས་
པ་ལ་་བར་། །་གས་ལ་བབས་པ་་་དལ་་དང་ན་་ང་བར་། །ི་ཀར། ་་་ད་་་ང་བ་ང་
བ་ར་ས་། །་གས་་ག་་་དལ་། །དལ་ས་་་མགས་པ་དང་ས་བན་་་ན་པ་མན་་ར་
པ། །འག་པ་དང་ས་པ་་གནས་ཁང་ལ་གས་པར་། །འང་བ་དང་ས་པ་་ལ་། །་ས་ལ་ས་ས་་
ད་པར་།།
བ་པ་གནས་ལ་ས་པ་་བ་བད་པ་།
་བ། ་ལ་བར་་། །བཞར་བར་། །་དང་་འས་པ་ལ་་བཞར་། །་ལ་ཻལ་ད་པར་། །་
་བ་ལ་མས་པར་་བ་དང༌། ས་པར་ས་་་བ་དང༌། མས་པས་འག་པར་།།
གནས་་ལ་གནས་པས་བར་་། །ི་ཀར། ་གས་བབས་པ་ལ་གས་པ་མས་གནས་པ་དབང་་་བ་
ན་ཆད་པས་་ར་་ལ་ས་་བ་ས་། གནས་་ལ་ས་བགས་པ་ར་ས་། །་ན་ང་ནས་མ་བན་
གནས་པ་་བ་བབ་དས་བན་པ་མ་འཆད་པ་ན་པ་ལ། བར་་གནས་དང་གནས་པ་གས་ཀས་ད་དས་པ་
་བ་བན་པས་བར་བཅད་ནས། ད་་ཡང་གནས་པ་་བ་བབ་དས་པར་བན་པས་་ར་གནས་ལ་བག་ས་
པ། །གནས་་ལ་གནས་པས་བཞར་བར་། །ི་ཀར། ཐག་་ང་བར་འག་པར་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་། །
་ན་་བར་བཅར་ནས་ད་འན་ང་ན་་ད་་བ་ར་བཞར་བ། །གནས་་དང་་འས་པ་གང་ཟག་ལ་
གནས་པས་་བཞར་་། ་དང་ས་ངག་ད་གམ་་བར་་བཅར་་ཐག་ང་བར་། །གནས་་ལ་གནས་པས་
ལ་ད་པར་། །གནས་་་བ་ལ་་་ད་པར་མས་པར་་བ་དང་གནས་་་བ་ལ་ས་པར་ས་། ་བ་དང་
མས་པ་་འོ་ང་ལ་ག་བས་འག་པར་།།
་བ། ་ཚ་དང་ན་པ་དང་ས་པ་དང་བཅས་པ་དང་་ས་དང་བཅས་པ་དང་མས་དམའ་བ་དང༌།

གནས་པས་གནས་་་བ་ལ་་ཚ་དང་ན་པ་དང༌། ས་པ་དང་བཅས་པ་ས་འ་གས་་ད་པར་་ི་ཀར། ་ཚ་
དང་ན་པ་་ག་་ས་པ་དང་བཅས་པ་ན་ད་། ལ་ལ་འག་པ་ཐ་དད་པས་་ར་བན་། ་ཚ་དང་ན་པ་
་བག་ང་བ་ལས་མ་པར་ད་པ་ན་ལ། ས་པ་དང་བཅས་པ་་་དབང་ས་དམ་པ་མ་ན་པ་ལས་ལ་་འག་
པ་ས་། །བདག་ལ་དབང་བ་་མ་མང་ན་་ལ་རག་ལས་པ་བསམ་པ་དང་ངག་ས་་དག་་ས་་འག་པ་་
་ས་དང་བཅས་པ། །མས་དམའ་བ་དང་ས་པ་་གནས་་་བ་ལ་ང་ལ་དང་གས་པ་གམ་པ།།
གས་པ་རང་་ད་བ་་ར་བན་པ་།
་བ། ས་བན་ིས་རང་་ན་་ཉམས་པར་། །ད་བ་གང་ན་ས་ལ་བ་ཅན་་། །ས་ད་ལ་
འག་ན་བོག་པར་། །ད་བ་་འལ་ན་་ད་པ་གཞན་ལ་གཏད་པར་གལ་བར་།།
མཁན་བ་་གག་ས་པས་ག་པ་ཙམ་་་། ས་བན་ི་རང་་ན་བསམ་གཏན་དང་ག་པ་གས་་
ཉམས་པར་། །་བ་འ་ལ་ད་བར་འར་རམ་་འར་ས་ད་བ་གང་ན་ས་་ད་བ་ལ་བ་ཅན་་། །ི་
ཀར། འག་ན་ི་ད་པ་ལ་ག་བར་་བ་་མ་ན་་ས་། །གནས་་ས་པ་འང་བ་ད་པ་ལ་འག་ན་གནས་
པས་བོག་པར་། །གནས་་ལ་གནས་ན་བསམ་གཏན་དང་ག་པ་ལ་གས་པ་ད་བ་་འལ་ན་ད་བ་འལ་བ་
་ད་པ་གནས་་་མ་གཞན་ལ་གཏད་པར་་ས་གནས་ལ་གལ་བར་། །ི་ཀར། བདག་གནས་་་་ལ་གཏད་
པར་གལ་ས་་ས་།།
གས་པ་གནས་་་མ་་བ་བད་པ་།
་བ། གནས་་ས་ས་པར་ས་པར་ས་ནས་གཏད་པར་། །ག་པ་ོགས་་ལས་བོག་པར་། །
ད་བ་ལ་ར་བར་། །་་བར་བབ་པར་། །ང་བ་ལས་བང་པ་དང་ས་་མན་པ་འ་བ་་ད་
བབ་པ་ལ་བན་པར་།།
གལ་ནས་གནས་ས་་ར་་་ན། གནས་ས་་བ་ལ་གས་པས་གནས་་་མ་ས་ས་པར་ས་པར་ས་
ནས་གནས་་ས་་ང་བ་་ལ་གཏད་པར་། །གནས་པ་བ་མ་་ག་པ་ོགས་་ལ་མས་འཆལ་བ་ལ་གས་
པ་དང་འོགས་པ་ལས་གནས་ས་བོག་པར་། །གནས་ས་གནས་པ་་བསམ་གཏན་དང་ག་པ་ལ་གས་པ་

ད་བ་ལ་ར་བར་། །གནས་ས་གནས་པ་་ལ་ས་དང་ཟང་ཟིང་དག་ས་ད་བ་་་བར་བབ་པར་་་གས་
བམ་ལ་གས་པ་ན་། །གནས་ས་གནས་པ་་ད་འན་ག་མ་ལ་གས་པ་ང་བ་ལས་བང་བ་་ལ་བན་
པར་་བ་དང༌། ས་་མན་པ་ན་་འབབ་པ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་པ་འ་བ་་ད་ས་ས་ལ་གས་པ་བབ་པ་
ལ་བན་པར་། །ི་ཀར། གནས་པས་ང་གནས་ལ་་གས་བབ་པ་ལ་བན་པར་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་
།།
གམ་པ་ན་ང་ནད་པ་ནད་གག་བན་པ་ལ་གམ། ནད་པ་གག་་བག་པ་དང༌། །་་ན་ད་་ར་
བག །ནད་དང་ནད་གག་ལ་མས་བན། །དང་་།
་བ། ན་ག་གནས་པ་དང་་གནས་དང་མཁན་་དང་བ་དན་དང་མཁན་་གག་པ་དང་བ་དན་གག་
པ་དང༌། གཏམ་འས་པ་དང་བས་པར་་བ་དང་ན་འན་དང་འོགས་བས་ས་ནད་གག་།།
ནད་གག་་ན་ག་གནས་པ་མཁན་་དང་་གནས་བ་་དང་ས་པས་། གནས་དང་གནས་པ་ཕན་ན་ནད་
གག་ད་པར་བན་པ་ན་། །རང་་མཁན་་དང༌། བ་དན་དང༌། རང་དང་མཁན་་གག་པ་དང༌། བ་དན་
གག་པ་དང༌། གཏམ་འས་པ་དང་ས་པ་ི་ཀར། གགས་པ་གཏམ་ལ་གས་པ་དག་ས་དགའ་བར་ད་པས་དགའ་
བ་ད་་བར་བ་པར་ད་པ། །ས་། །བས་པར་་བ་དང་ས་པ་་ི་ཀར། གང་དང་ན་ག་་བག་བས་པར་
ར་ང་ན་་་བར་ད་པ་ས་། །ན་འན་དང་ས་པ་ི་ཀར། གང་དང་ན་ག་་གནས་གག་ན་འག་པ་
དང༌། ལམ་གག་་འོ་བ་ལ་གས་པས་འས་པར་ད། བས་པར་ད་པ་ས་། །འོགས་བས་་ནད་གག་
། །་འོགས་བས་་གང་་ན། ི་ཀར། གང་ས་གང་མང་ངམ་ས་མ་ཐག་་ནར་ས་་མན་པ་ད་ང་
དགའ་བ་ད་པ་ས་།།
་བ། ད་པ་དང་་ད་ན་ག་མས་། །འར་ག་པ་བ་དན་ཡང་བང་བ་ད་ན་། །ག་ཅར་་ས་
ན་གནས་པ་གང་དང་འག་པ།།
ནད་གག་ད་པ་་ང་་ས་པ་བ་ལས། དང་་དང་་མས་ད་ན་ག་མ་ག་མས་ད་། །་ན་འ་ནད་
གག་པ་མཁན་་དང༌། གནས་ན་པ་དང༌། ལས་ད་པ་དང༌། གསངས་ན་དང༌། ་ད་ན་ད་ལ་་་བར་བ་པས་
ད་དས་ན། ་ཡང་མ་ད་ན་ག་པ་བ་དན་ིས་་བ་་ང་ངམ་་ན། ི་ཀ་ལས། བ་དན་ཐམས་ཅད་པས་

ག་པ་བ་དན་ང་བ་ར་་མ་བང་་མ་་གས་པ་ར་ས་འང་ལ། ་ཡང་ནད་གག་་བས་འར་
ག་པ་བ་དན་ཡང་ནད་གག་་ལ་དང་ན་གས་ཀར་བང་བ་ད་ན་། །འ་ཡང་་། ག་པ་བ་
དན་ནད་གག་པར་་བའམ་བ་འད་པར་་བ་ར་། ི་ཀར། ནད་གག་་བ་བས་འར་བ་དན་ས་
པས་ག་པ་བ་དན་ཡང་བང་བ་ད་ན་པར་ག་པར་་ས་། །རང་་ན་ག་གནས་པ་དང་་གནས་དང་
མཁན་་དང༌། ལས་ད། གསངས་ན། གནས་ན། ད་ལ་ི་བ་དན། ག་པ་བ་དན་དང་་ཆར་གག་
ཅར་ནད་ས་བཏབ་ནས་ནད་གག་་ས་ན་གནས་པ་་གནས་་་མ་ད་བང་བ་ན་། ི་ཀར། འར་ཡང་
གནས་པ་ས་་བ་་་གནས་་ག་ན་པར་ག་པར་་། གནས་པར་་བ་ལས་ལ་གནས་པ་ས་་བ་ག་་
ས་པ་ར་་ས་། །་ན་གནས་མང་་དག་གག་ཅར་ན་བར་ར་ན་གནས་གང་ས་ནད་གག་་་ན། གང་ལ་་
བ་་བ་དང་ས་་འག་པ་ནད་གག་། །དགས་བསལ་་ི་ཀར། གལ་་་བས་་ནད་གག་་དས་པ་
གཞན་ག་གཅལ་ཐག་པར་ར་ལ། གནས་་་ག་་བར་ཆད་་འར་བ་འགས་པ་ད་ན་་་གཅལ་ཐག་པར་
ར་པ་་ནད་གག་། །ས་དང༌། གཞན་ཡང་གག་ཅར་་ས་ན་གནས་པ་གང་དང་འག་པ་ས་པ་་མར་
བན་་མན་པ་ན་ལ། ་ར་མན་ན་ན་ག་གནས་པ་ནས་འོགས་བས་་བར་གག་ཅར་ན་ན་་དང་་བ་
དན་དང༌། ན་ག་གནས་པ་དང༌། ་གནས་དང་མཁན་་གག་པ་གས་ནས་འོགས་བས་་བར་མ་བན་ནད་
གག་་བར་གས་པ་ན་། །་ར་ི་ཀར། མ་ས་་བ་་ན་མར་ས་པས་མ་ན་པ་ས་ན་འ་ཡང་ས་
པ་ད་ན་པར་ག་པར་་་ས་།།
་བ། འར་་གས་བམས་པ་ཡང་རབ་་ང་བ་དང་འ།།
ནད་གག་་བ་བས་འར་རབ་་ང་བ་་གས་ཙམ་པ་རབ་་མ་ང་བ་ན་ན་ཡང་ས་པ་། ི་ཀར། ་
གས་པ་ལ་གས་པ་གས་ཙམ་ིས་བདག་ད་བས་པར་ར་པ་ས་། །་་་་རབ་་ང་བ་དང་འ་བར་ནད་
གག་་དས་ལ། ཡང་་་ི་ཀར། ནད་གག་ང་་་ན་བན་་་ས་།།
་བ། ཚངས་པར་མངས་པར་ད་པ་ན་བ་ཡལ་བར་་ར་། །་ལ་ནད་གག་ད་ན་མཐར་ག་པ་མན་ཆད་
ལས་བ་བར་།།
ང་་བཤད་པ་ན་ག་གནས་པ་ནས་འོགས་བས་་བར་ན་ང༌། ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ན་ན་་ར་
་་ན། ཡལ་བར་་འར་་ས་པ་། ི་ཀར། ས་པ་་ནར་་བ་བན་པ་ར་་ས་། །་ར་ཡལ་བར་་

འར་་ན། ནད་པ་་ལ་ནད་གག་ད་ན་ད་འན་་ར་པ་ད་ང་དག་ས་ནད་གག་བ། །གང་མན་ཆད་བ་
བའམ་་ན་མཐར་ག་པ་མན་ཆད་། འ་་གང་་མཐར་ག་པ་ན་་ན། ད་འན་ི་མཐའ་ག་པ་དང༌། གནས་
བན་ི་མཐར་ག་པ་་ི་ཀར། ནད་གག་གག་ས་ནད་པ་་བ་ཐམས་ཅད་བབ་པར་་ས་ན་་་གས་པ་
བ། །གལ་་་གས་ས་ང་ར་་ས་ན་་་གམ་པ་ལ་གས་པ་ནས་ད་འན་ི་མཐར་ག་པ་མན་ཆད་
ལས་བ་བར་། །ས་། །མར་ན་ི་ཀར། ར་ན་ན་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་ནད་གག་་ས་གངས་པ་
ན་་ས་།།
གས་པ་་་ན་ད་་ར་བག་པ་།
་བ། ད་འན་ལས་ང་བ་ན་་ནད་པ་འབའ་ག་ས་ད་་ང་༌། །ད་པ་ད་ན་ན་་ནད་གག་
ས་ལ་་གག་།
་ན་ན་གང་ནས་འལ་་ན། ད་འན་་ལས་ང་བ་ན་་ནད་པ་འབའ་ག་ས་ད་་ང་༌། །ི་ཀར།
ནད་གག་པ་ལ་གས་པས་ད་་་་ང་༌། །འར་གང་་མ་བདག་་ ་ས་ལས་ན་གང་ན་པ་་ད་
འན་ི་ན་ཁང་་བཞག་པར་་ང༌། ད་ང་ནད་པ་དག་ས་ངས་ད་པར་་ས་གངས་པ་ན་། ་ད་
གངས་པ་་མ་འས་བས་པ་ན་་ས་། །ད་འན་ི་ན་དང་ནད་པ་རང་་ན་ད་པ་ད་ན་ན་ན་་ནད་
གག་ས་ནད་པ་་་དང༌། ་ད་ན་ན་བདག་གཞན་ལས་འལ་་གག་།
་བ། མ་འར་ན་ད་འན་ིས་ལས་ན་པར་། །ད་ན་སངས་ས་་་ལ་གལ་བ་མན་ཆད་ང་༌།།
་ར་འལ་་བག་ང་ན་་མ་འར་ན་ད་འན་ི་དར་ལས་ང་ན་པར་། །ི་ཀར། འར་ན་ས་པ་
་མན་པ་ཙམ་། དས་་གང་ས་ནད་པ་ནད་་བར་འར་བས་ལ་བར་ར་པ་དས་་རང་ལ་ཡང་་བག །
ལ་་བག་ན་ཡང་མ་ད་ལ། ད་འན་ལ་ད་ན་ད་འན་་ར་པ་ད་ང་དག་ས་་ཐམས་ཅད་ན་པར་་
ས་། །ད་འན་ི་ས་ད་ན་སངས་ས་་དར་ལས་ན་པར་། །་ཡང་་གགས་ལ་གལ་བ་དང༌། མད་
ན་ི་ན་ལ་གས་པ་མན་ཆད་་བར་ཡང་ན་། །འ་ཡང་་་་ལ་གལ་བ་མན་ཆད་ང་ན་པར་་ན་སངས་
ས་འམ་ད་འན་གཞན་ི་དར་་་ས་པ་ན་།།

་བ། ་ར་ད་འན་ི་ལས་བང་བ་དང་གགས་གདགས་པ་ལ་གས་པ་མད་པ་། །ད་ན་སངས་
ས་་ལས་། །་གས་ས་ངས་པ་ས་མ་་ལ་འར་བ་ད་ན་བསབ་པ་ད་་།།
ནད་པ་་ར་ནད་པ་རང་དང༌། ་འར་ིས་ད་་ས་ན་ད་འན་་ར་པ་ད་ང་ས་ད་འན་ི་
དར་ལས་ད་འན་ལ་བང་བ་བཟང་་གན་ཇ་ངར་མ་ངད་ཅན་དང༌། དན་མག་གམ་ལ་གགས་གདགས་པ་ལ་
གས་པ་མད་པ་མ་ོ ་ར་། །ི་ཀར། ་ར་མ་འར་ན་ས་ས་པ་དང་ར་་ས་། །མ་ོ ་་ད་
ད་འན་ི་དར་ད་ན་སངས་ས་་དར་ལས་་ས་པས་སངས་ས་་དར་ལས་་བར་གངས་ལ། ན་ང་
བང་བ་་་། །ད་འན་དང་སངས་ས་་གས་་དར་ངས་པ་ནད་པ་ས་མ་་ལ་འར་བ་ད་ན་བསབ་པ་
ད་་། །ི་ཀར། འར་བ་ད་ན་མ་བསབས་ང་ས་པ་ད་་བསམ་པ་དག་པ་ར་དང༌། ང་ན་ ་གནས་
བས་་ད་པ་ར་་ས་། །ང་ལས། གལ་་འར་བ་ད་ན་་ད་པ་གས་པར་ད་པ་ན་། ཕ་ལ་ས་
བན་་གས་པ་ན་པས་་ལ་འད་པར་་། །ས་གངས་།།
གམ་པ་ནད་དང་ནད་གག་ལ་མས་བན་པ་།
་བ། ནད་གག་ས་་ལ་བན་བར་་་བར་་། །་ག་ན་དང་ན་པ་དང་ས་དང་ན་པ་བཅག་
པར་་། །ག་པར་ཆགས་པ་དས་་འགས་པ་དགག་པར་་། །་གདམས་པར་་། །་ནད་པས་
བ་བར་ན་་་། །ས་་ར་གས་ན་ད་འན་ི་མལ་ན་ལས་བངས་་གང་ཟག་་ལ་གཞག་པར་
། །བ་མ་དང་ས་ར་་བ་ད་་་ཐབས་ས་། །་གནས་བས་་ངས་་བག་པ་ལ་འབད་པ་
དང་ན་པར་། །ས་་བར་ས་པ་་བ་ས་་དག་བ་བ་་ས་་བ་ད་ན་།།
ནད་གག་ས་ནད་པ་་ལ་བན་བར་་་བར་་། །ནད་པ་་ག་ན་དང་ན་པ་ནད་འ་བ་ལ་ཕན་པ་དང་
ས་དང་ན་པ་ངག་ནད་གག་ས་བཅག་པར་་། །ནད་པ་་ག་པར་ཆགས་པ་དས་་ང་ང་བད་ར་
ག་ས་དག་ན་ནད་གག་ས་དགག་པར་་། །ནད་གག་ས་ནད་པ་་ལ་འ་ཁར་ཡང་སངས་ས་ས་་ན་
པ་ལ་གས་པ་གདམས་ངག་་གདམས་པར་་། །ནད་གག་ས་གདམས་ངག་ན་པ་་ནད་པས་བ་བར་ན་་
་། །ནད་གག་ས་ནད་པ་་འ་བར་གས་ན་ད་འན་ི་མལ་ན་ལས་བངས་་གང་ཟག་་མལ་ན་ལ་
བཞག་པར་། །ད་ར་་་མལ་འས་ས་་་། བ་མ་དང་ས་ལ་གས་པ་ར་ད་འ་གང་ད་་་
བ་ལ་ངས་་འག་པ་ད་་་ཐབས་ས་ད་འན་ི་མལ་ན་ལས་ང་བར་། །འར་གས་པ་་གནས་

བས་་འ་ས་ལ་གས་པ་ངས་་བག་པ་ལ་ནད་གག་ས་འབད་པ་དང་ན་པར་། །ནད་པ་ས་ེ་བར་
ས་པ་ས་པ་ན་ལ་རང་འལ་ལས། ས་ན་ནས་ན་ངས་པར་ས་པ་ས་འང་ལ། མ་མཆན་། ངན་གས་
ལ་གས་པས་ེ་བར་ས་པ་ས་འང་བས་་བ་ས་་དག་བ་བ་་ནད་གག་ས་་བ་ད་ན་།།
གས་པ་གནས་བན་ས་འང་ལ་མས་བཤད་པ་ལ་གམ། ན་ང་ཕན་ན་བད་པ་བས། །གནས་བན་
ད་་ལ་མས་བཤད། །ས་འང་ད་ང་ལ་མས་བཤད། །དང་་།
་བ། ད་འན་འས་པ་ན་་གནས་བན་མན་་འོ་བར་། །འོ་བ་་གས་ན་བད་པར་། །་
དག་ས་་ཡང་༌། །མ་ང་བ་ལ་་ང་བར་ང་། །ོང་་་འར་་ཡང་༌། །གལ་་འག་པ་ན་་བན་
ངས་ན་ཡང་༌།།
ད་འན་ཐམས་ཅད་འས་པ་ན་འས་པ་་གནས་བན་མན་འམ་་ལ་འོ་བར་། །ད་འན་འོ་བ་
་ད་ང་དག་ང་བ་གས་ན་གནས་བན་ིས་བད་པར་་། ི་ཀར། གས་པར་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་
། །གནས་བན་ི་་བན་འང་བ་ད་ང་་དག་ས་གནས་བན་་གས་ན་བད་པར་་བར་ཡང་༌། །འ་
ཡང་་་ི་ཀར། གནས་བན་འབའ་ག་ལ་མ་ན་ི་ད་ང་་དག་ང་བད་པར་་ས་། །གནས་བན་་
གནས་ཁང་གས་ནས་མ་ང་བ་ལ་ས་འང་་ད་ང་ཐག་་ང་བར་ང་་བད་པར་། །གནས་བན་ོང་་
་འར་་གས་ན་ཡང་ས་འང་་ད་ང་དག་ས་ད་པར་། །གལ་་ས་འང་་ད་ང་དག་ོང་་འག་
པར་འད་པ་ན་གནས་བན་་བན་་ང་བ་མང་ན་ས་འང་་ད་ང་་དག་ས་བགས་་བད་པར་་བ་
ཡང་༌།།
་བ། གལ་་ན་པ་ངས་ན་ཡང་་ལ་གནས་བན་ངས་་བར་་ད་ག་ས་བ་བར་། །ཟས་་ར་
ན་པ་ད་ན་ལག་་ངས་པ་་གལ་་ས་ད་ན་ཡང་༌། །ད་ན་ལ་ར་་ན་གཞག་པར་།།
གལ་་གནས་བན་་བན་ང་བ་མང་ནས་ད་ང་མས་་ར་ད་པ་ན། ོང་ནས་ན་འན་པ་་ན་པར་
ངས་ན་ཡང༌། ན་པར་ངས་པ་་ལ་ད་ང་མས་ས་འ་ད་ས་གནས་བན་ངས་་བར་་་ག་ད་ག་
ས་བ་བར་། །ད་ང་མས་ཟས་བཟའ་བའམ་བང་བ་ར་ོང་་ན་པ་ད་ན་ལག་པ་བལ་བ་ར་་བ་
བ་བ་ང་༌། །ལག་་ངས་པ་་གལ་་གགས་་ས་ད་་ལ་བར་བ་པ་ད་ན་གནས་བན་མ་ངས་་

བར་ལག་་མ་ང་བར་ད་ག་ས་བ་བར་་བ་ཡང་༌། །འ་་བཟའ་བང་་ང་་ལག་པ་བ་བ་དབང་་ས་
པ་ན་། །གནས་བན་མ་ངས་པར་ལག་་མ་ང་བར་བད་ན་གགས་ད་་ལ་བ་ས་སམ། ང་ད་ན་བཀད་
ས་ལ་ི་མ་ར་གནས་བན་་ན་བཞག་པར་། །གགས་ད་དང་ང་ད་དང་ས་ད་མས་་ས་་
་ད་པར་ན་།།
གས་པ་གནས་བན་ད་་ལ་མས་བཤད་པ་ལ་ག ོང་་འག་པ་གནས་བན་དང༌། །གག་མར་གནས་
པ་གནས་བན་དང༌། །་ར་ངས་པ་གནས་བན་དང༌། །འོ་བར་ཆས་གས་གནས་བན་དང༌། །དར་གནས་པ་
་གནས་བན་དང༌། །གནས་བན་ན་ི་ལ་མས་བཤད། །དང་་།
་བ། འག་པ་དང་་ལ་་ཡང་་ར་བག་པར་།།
ད་ང་མས་མ་ི་ནང་་ལ་ལ་འག་པ་དང༌། ་ལ་ོང་་་འར་ལ་གས་པ་ཐམས་ཅད་་ཡང་ས་
གས་པར་མ་བས་པ་དང༌། གས་པར་མ་ངས་པར་མ་ར་ཏམ་ས་འར་ལ་་ར་བག་པར་།།
ར་གནས་བན་ལ་ཚབ་་། ང་་་། ས་པ་་། གནས་བན་་ད་་་ས་གངས་ང༌། དང་་།
ང་མ་འད་ལས། ་ར་ན་གནས་བན་ལ་ཚབ་་་ན་་ན། བན་པར་གས་ནས་་་་པའམ་ག་པ་་
ས་གངས་།།
གས་པ་གནས་བན་ང་་་་། བན་པར་གས་ནས་་བར་ན་ང་འལ་བ་ས་པ་་གནས་གཞན་ལ་
བན་་དས་ང་རང་དབང་ཅན་ན་པ་ར་།།
གམ་པ་གནས་བན་ས་པ་་་། ང་ག་ལས། བན་པར་གས་ནས་་ག་་ལགས་ལ། ས་་ར་ཐར་
པ་མ་ན་པ་དང་ས་པར་ག་པ་མ་ལགས་ན། གནས་བན་ས་པ་ས་་ས་གངས་།།
བ་པ་གནས་བན་་ད་་་། ལ་མས་འཆལ་བ་། དར་ན་་ད་་་་ནས་་་་དང་མ་པ་འ་ང་
་གབ་་གས་པས་ནས་་་་མས་ལ་གད་པ་ར། ལ་མས་འཆལ་བ་་ཡང་མ་དག་དང་ཆ་གས་འ་ང་
་གབ་་གས་པས་མ་དག་ལ་ས་པ་འ་བར་ད་པས་་ད་་་ས་་། བབ་པ་ན་ང་ལ་མས་འཆལ་
བ་གནས་བན་་ད་་་ས་བཏགས་པར་ཟད་།།

་བ། གས་པར་མ་བས་པ་ད་དམ་གས་པར་མ་ངས་པ་ད་ན་ན་མས་པར་་བ་ར་་གས་ལ་
བ་། །མ་་ན་ང་ན་་ལ་ད་་གག་ །མ་ར་ན་རང་ས་།།
་ར་བཏགས་པ་ན་ད་་ས་ས་གས་པར་མ་བས་པ་ད་དམ་ད་་ཤམ་ཐབས་གས་པར་མ་ངས་པ་ད་
ན་ན་་ལ་ག་་་མས་པར་་བ་ར་་གས་ལ་ལག་བ་ལ་གས་པ་། །བ་ས་ང་མ་་ན། གས་པར་
མ་བས་པ་ལ་གས་པ་ད་ང་་ང་ན་་ལ་བ་ད་་གག་། །མ་ར་ན་རང་ས་། །ས་པ་འ་ལ་ང་མ་
ར། ང་ན་ས་ང་་བར་མ་ར་ན་ས་དང༌། ི་ཀར། ང་ན་ས་་ནས་ས་བ་བན་ང་མས་པར་མ་ར་ན་
ས་པས་གས་ཀ་ར་བང་ལ། རང་་ས་པ་འ་འལ་ང་ལས། ས་ས་པར་ན་པ་་ད་གནས་བན་ི་གན་
་བག་ལ་བདག་ད་ས་བས་ས་བཤད་།།
གས་པ་གག་མར་གནས་པ་གནས་བན་།
་བ། གསར་་་དག་ལ་ན་་་བར་་། །གག་ལག་ཁང་དང་དན་པ་ར་་དག་་ལ་མས་་ལ་
མས་་འན་་གག་པར་་ང་ས་པར་ར་བར་ཡང་།།
གསར་་་དག་ལ་ད་འན་ི་གནས་བན་ས་འ་འ་གཏམ་ཅལ་ལ་ན་་་བར་་་་བན་པར་།
།ོང་འདབ་་གག་ལག་ཁང་དང༌། དན་པ་ར་གསར་་་དག་་ལ་མས་་ས་པ་། གསར་ས་བང་བ་
བབ་་དང་ལ་མས་་གག་ལག་ཁང་དང་དན་པ་་ན་ད་། གཞན་ན་ད་པ་ནང་མས་་ག་་ཆ་ནས་
འན་་གག་པར་་ང༌། ན་ི་ཆ་ནས་ལག་ན་ལ་ས་པར་ར་བ་ཡང་༌། །འ་ཡང་་་་བ་་མར་མ་ཟད་པ་
ན་། །ནང་མས་་་བ་ཡང་གག་ལག་ཁང་ན་གནས་ན་་ཁང་འར་ི་ཞལ་ཏ་བ་དང༌། ་ས་་ང་དང་དར་ལ་
གས་པ་ལས་བན་ང་བ། དན་པར་གནས་་ད་དང་འ་གན་གད་པ་ད་པ་སར་་གནས་པ་ལ་གས་པ་
བ་མ་དང་འར་མས་ལ་བན་ང་བ།།
གམ་པ་་ར་ངས་པ་གནས་བན་།
་བ། ་ར་་ངས་པས་་་ར་བགས་ནས་གནས་མལ་ི་ར་གག་མར་གནས་པ་མས་ལ་བད་པར་
།།

་ར་་ངས་པ་་དག་ས་་རང་དང་ན་ག་་ར་་གས་པ་མས་ལ་་ར་བགས་བངས་ནས་གནས་
མལ་ི་་བ་པར་་བ་ར་ད་ང་གག་མར་གནས་པ་མས་ལ་ད་མས་ལ་གནས་མལ་་ས་བད་པར་།།
བ་པ་འོ་བར་ཆས་གས་གནས་བན་།
་བ། འོ་བར་ཆས་པས་་གས་དང་མོན་་དང་གནས་དང་གནས་མལ་དང་ོགས་ན་ན་་འར་བ་ད་
བགས་ནས་འཕགས་པར་། །ང་ར་མ་ན་པ་ཐམས་ཅད་་ཐ་མར་ལ་ལ་ང་ཟད་མ་ས་སམ་ས་འལ་
་ན་པར་།།
ད་ང་འོ་བར་ཆས་པ་གནས་བན་ིས་་གས་གང་་འོ་བ་ལམ་དང་ས་གས་བག་པ་དང༌། འོན་པ་
་་ང་པ་གས་ོགས་དང༌། གནས་གང་་འོ་བར་འད་པ་གནས་་བའམ་་བ་བག་པ་དང༌། གནས་མལ་
དང་་ད་འར་་འར་དང༌། ོགས་ན་ན་་འར་བ་ད་བགས་ནས་བསམ་པ་དང་ས་་མན་ན་འཕགས་པར་
། །གཞན་་་འཕགས་། །་ར་འཕགས་པར་་་ན། ཐག་ང་ར་མ་ན་པར་ག་ནས་འཆའ་བ་་བ་ལ་
གས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིན་པ་ཐ་མར་ད་ང་ལ་ལ་དས་་ང་ཟད་མ་ས་སམ་ས་འོ་བར་ཆས་པ་གནས་བན་
ས་འོ་བར་ཆས་པ་་དག་ལ་འལ་་ས་་བག་པ་ད་ཙམ་ལ་ན་པར་།།
་བ། གསར་་མས་་ད་པ་ད་དང་མ་ངས་པ་ད་ལ་དད་པར་། །མ་ར་་བ་ན་ཐམས་ཅད་ས་
ཐམས་ཅད་ང་༌། །ན་ས་པར་། །ད་པ་དང་ད་ལམ་བན་པ་དང་ང་མད་པ་ལ་གས་པ་དང་ཟས་་
ད་པ་དང་ནད་པ་ལ་བ་བཤའ་་བ་ལ་གས་པ་་བ་བབ་པས་ཕན་གདགས་པར་།།
འོ་བར་ཆས་པ་གནས་བན་ིས་གསར་་མས་་ད་པ་ད་དང༌། མ་ངས་པ་ད་ལ་འད་པར་། །ི་ཀར།
ད་པ་་་བར་མ་་བ། །ངས་པ་་ད་ིང་་བ་་ས་། །ོང་ར་ི་མ་ི་ར་འག་པ་་ོང་་་བར་
ན་པ་ན་འོ་བར་ཆས་པ་གནས་བན་འབའ་ག་་མ་ཟད་གནས་བན་གཞན་ཐམས་ཅད་ས་གསར་་མས་་ད་
པ་ད་དང༌། མ་ངས་པ་ད་ལ་འད་པར་། །་་གསར་་་འབའ་ག་་མ་ཟད་ན་གན་ཐམས་ཅད་ང་༌། །
ང་་་ི་ཀར། ང་་ས་་བ་ལས་་་ད་པ་ད་དང༌། མ་ངས་པ་ད་ལ་འད་པར་་ས་་བར་ར་བ་ན་
་ས་། །འོ་བར་ཆས་པ་གནས་བན་ིས་རང་་འར་ི་ང་ལ་གས་པ་མཚན་མ་ན་ས་པར་། །ད་པ་
། བད་མས་་བ་ལ་ལ་གས་པ་དང༌། ད་ལམ་་འཆག་པ་ལ་གས་པ་ད་ལམ་། །བན་པ་དང་ས་པ་

། ད་ལ་ན་ན་དང༌། ད་ལམ་ན་ན་ལ་གས་པ་བན་པ། །ང་ད་པ་ལ་ང་ན་པ་དང༌། ལ་གས་པས་
བག་པ་ད་པ་ལ་བག་པ་ན་པ་དང༌། བ་མ་ལ་ཟས་་ད་པ་དང༌། བ་མ་ནད་པ་ལ་ན་དང༌། ནད་གག་བ་
བཤའ་་བ་དང༌། ལ་གས་པས་ས་ས་ལ་གས་པ་བ་བཤའ་་བ་བབས་པས་གནས་བན་ིས་གསར་་
མས་ལ་ཕན་གདགས་པར་།།
་པ་དར་གནས་པ་་གནས་བན་།
་བ། དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པས་གག་ལག་ཁང་་ར་་ད་པ་ལ་ོས་བཏབ་་་ར་ད་་གག་
ང་་ར་ད་པ་ལ་་་བར་།།
དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་གནས་བན་ིས་ད་ང་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་དག་གག་ལག་ཁང་་
ར་་ད་པ་ལ་ོས་བཏབ་། ་ར་ད་་གག་ང་་ར་ད་པ་ལ་་ད་ང་བད་ནམས་་ས་གངས་
བད་་་བར་། །ང་མ་་ལས། དར་ལ་་གས་པ་གནས་བན་ིས་མད་ན་དང་གག་ལག་ཁང་རལ་
མས་་བ་དང༌། ས་ད་པ་ལ་་བ་བད་པར་། ས་་ད་པ་་ལ་་བལ་བར་་ས་གངས་།།
ག་པ་གནས་བན་ན་ི་ལ་མས་བཤད་པ་།
་བ། ཐམས་ཅད་ས་འར་་གགས་པ་གཏམ་འད་པ་དག་ལ་ས་་མན་པ་ས་་བར་བབས་པས་
ཕན་གདགས་པར་། །་་བ་ད་ལ་དགའ་བ་དག་བཏང་མས་་བཞག་ །མ་པ་་བར་ངས་པ་འཚལ་
མ་ར་་གག་ །་ད་དམ་་འད་ན་་དག་ལ་ས་དང་ན་པ་གཏམ་ས་ནས་བདག་ཅག་ལ་འ་ད་་
ས་བད་པར་།།
གནས་བན་ཐམས་ཅད་ས་རང་་འར་་གགས་པ་མ་་ལ་གས་པ་ས་་གཏམ་འད་ང་གལ་བ་
འབས་པ་དག་ལ་འད་པའམ་ང་་དང་ས་་མན་པ་ས་་བར་བབ་པས་ཕན་གདགས་པར་། །འཕགས་
པ་་་བ་་ལ་བན་ད་ལ་ད་པ་ན་ི། ི་ན་ཁ་ག་འག་པ་ལ་་་། རང་་འར་ལ་བན་ད་ལ་ད་
པ་ད་ལ་དགའ་བ་དག་་དགར་བཏང་མས་་བཞག་། །གག་ལག་ཁང་་མ་པ་་བར་ངས་པ་འཚལ་མ་ཟན་
ར་་གནས་བན་ིས་འར་ལ་གག་ །རང་་འར་ིས་འཚལ་མ་་ན་་ད་དམ། མ་པས་འཚལ་མ་་་

འད་ན་མ་པ་་དག་ལ་གནས་བན་ིས་ས་དང་ན་པ་གཏམ་ས་ནས་བདག་ཅག་ད་ང་མས་ལ་ས་་ན་
པ་འ་ད་་ས་མ་པ་འ་དག་ལ་བད་པར་།།
་བ། ་དང་ན་པ་ཐམས་ཅད་ས་འར་ལ་་ར་བག་པར་། །ན་ད་པར་ད་ན་ཚར་གཅད་། །་ལ་
འོ་བ་ལ་གས་པ་་་་བ་བན་། །གཏམ་་གས་དང་འགལ་བ་ད་པར་།།
གནས་བན་འབའ་ག་ས་་བར་མ་ཟད་་འར་་དང་ན་པ་ད་ང་ཐམས་ཅད་ས་རང་་འར་ལ་ན་ད་
པར་ད་དམ། ད་པར་ད་ས་་ར་བག་པར་། །ན་ད་པར་ད་ན་ཚར་བཅད་་་ི་ཀར། ་་ནས་ང་ན་
ད་པས་ས་ལ་བར་ད་པར་་འར་བ་་ར་ཚར་བཅད་པར་་ས་། །གནས་བན་ིས་འར་་ལ་འོ་བ་དང་
ལ་གས་པས་འག་པ་དང་ཉལ་བ་ད་ལམ་བས་པས་འར་་་་བ་བན་་རང་་འར་དང་མན་པར་། །
འར་དང་ན་པ་ས་གཏམ་་གས་པ་མ་པར་འས་པ་དང༌། གཏམ་འགལ་བ་ས་འལ་བ་དང་འགལ་བ་ད་པར་
། །གཏམ་་གས་ང་ན་ལ། གཏམ་འགལ་བ་ཡང་ན་པ་ད་་ན་ངས་པ་གཏམ་མ་པར་འས་པ། །
གཏམ་འགལ་བ་ཡང་ན་ལ་གཏམ་་གས་མ་ན་པ་་་ད་བ་གཏམ་་གག་ས་པ་་། །གཏམ་་གས་
ན་ལ་གཏམ་འགལ་བ་ན་པ་་ས་་གཏམ་་གས་་ས་པ་ད་ང་ད་བར་འར་། །གཏམ་་གས་ང་
ན་ལ་གཏམ་འགལ་བ་ཡང་ན་པ་། ས་་གཏམ་་གག་ས་པ་་་ས་པ་ད་ང་ད་བར་འར་།།
གམ་པ་ས་འང་ད་ང་ལ་མས་བཤད་པ་།
་བ། ་བན་འང་བ་ད་ང་མན་་འོ་བར་་། །འག་པར་་། །ས་ན་་བར་་ང་བབ་
པར་། །གཏམ་ི་བར་ཆད་་། །ས་མ་ན་པ་་ན་བོག་པར་། །ས་་ས་་་རང་བར་། །
ས་དང་ན་པ་ད་པ་ང་ན་ང་བར་།།
་བན་འང་བ་ད་ང་གནས་བན་ི་མན་་འོ་བར་་། །འག་པ་དང་འང་བར་་། །ད་ང་
་མས་ས་ཟིན་པ་ན་ས་འང་ད་ང་ས་་བར་་ང༌། ཡང་ན་ད་ང་་མས་གང་ས་པ་་་བན་འངས་
པ་ད་ང་དག་ས་ཅང་་་བ་་ནས་བབ་པར་། །ད་ང་་མ་གཏམ་ི་བར་ཆད་ས་འངས་ད་ང་
ས་་། །ད་ང་་མ་ས་ས་མ་ན་པ་་ན་་འང་ས་བོག་པར་། །ད་ང་་མ་ལ་གས་པ་་ས་

་བ་་་འང་ས་ས་་ས་་་རང་བར་། །་མ་ལ་ས་དང་ན་པ་ད་པ་ང་ན་ས་འང་ས་ང་བར་
།།
གམ་པ་མ་འོ ་ལ་གས་་ག་་བན་པ་ལ་། མ་་འོ་བ་ལ་མས་དང༌། །ན་དང་ང་ལ་བན་
་བབ། །གག་མར་གནས་པས་་ར་། །གསར་་དག་ས་་ར་བབ། །གག་འར་གནས་བཅས་ང་བ། །
དང་་།
་བ། མ་་་ད་པ་དང་མ་ངས་པ་དང་་གནས་པར་། །ག་ད་པ་དང་མ་པ་མས་ལ་ས་དང་ན་
པ་གཏམ་། །ན་པ་དང་ལ་བ་དང་ཡང་དག་པར་ཽམ་པ་དང་ཚངས་པར་ད་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། ག་ང་
དང་བས་་འོ་བ་དང་བབ་པ་ག་གང་བ་དག་ལ་་དག་ས་པར་ར་བར་།།
ད་ང་ས་མ་་འོ་བ་ན་་ད་པ་དང༌། མ་ངས་པ་དང༌། མ་་་གནས་པར་་། ི་ཀར། མ་ནས་
ར་འོ་འད་པར་་ང་ར་ན་ང་་གནས་པ་མས་ད་པར་་ས་། །མ་་ན་པ་ན་་གང་བ་ར་
ག་ད་པ་དང་མ་པ་མས་ལ་ས་དང་ན་པ་གཏམ་། །ས་ན་ི་གཏམ་་་་་ན། ན་པ་དང་ལ་བ་
དབང་་ལ་དབང་ད་པ་དང༌། འད་པ་ན་ཏན་ལ་ཆགས་པ་ཡང་དག་པར་མ་པ་དང༌། རབ་ང་དང་མ་པ་དག་ལ་་
ད་འ་བ་བར་་ོང་པ་ས་ལས་ག་པ་ཚངས་པར་ད་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། ན་ཞག་གག་པ་ག་ང་དང༌།
བས་་འོ་བ་དང༌། བབ་པ་ག་བང་བ་དག་ལ་མ་པ་་དག་ས་པར་ར་བར་།།
གས་པ་ན་དང་ང་ལ་བན་་བབ་པ་།
་བ། ང་བ་ར་ར་པ་འག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ན་པས་བབ་པར་། །ས་་འོ་བ་བབ་པས་་་
བར་་།།
ང་བ་ར་ར་པ་ས་ངག་ད་གམ་ི་་བ་ལ་འག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ང་བ་་འང་བ་་ར་ན་པ་དང་་
ད་ནས་མན་་ར་པས་་བ་་དག་བབ་པར་། །གནས་པ་དག་གང་་ས་་འང་ང་འོ་བས་ན་ལ་ས་
ས་ལ་གས་པ་བན་ང་བབས་པས་ན་བབ་པར་་་བར་་།།
གམ་པ་གག་མར་གནས་པས་་ར་་བ་།

་བ། ངས་པ་ལ་ངས་པ་གས་་ས་ར་ན་པ་བད་པར་། །བན་ི་མདངས་གསལ་བར་། །
འམ་པ་ར་། །་གར་ད་པར་། །གལ་་མ་པ་ག་ན་་ལ་ས་དང་ན་པ་གཏམ་། །ོང་
མཐའ་བས་་ར་་ང་ན་ན་དགའ་བར་འར་བ་་ས་པས་བག་པར་། །་དང་ན་བབ་པར་།།
མ་པའམ་རབ་ང་གག་ལག་ཁང་་གསར་་ངས་པ་ལ་ངས་པ་གས་་ས་གསར་ངས་ས་བད་པ་བས་
ར་གག་གནས་ས་ན་པ་བད་པར་། །གག་གནས་ས་བན་ི་མདངས་གསལ་བར་། །གསར་ངས་ལ་
གག་གནས་ས་འམ་པ་ར་། །་གར་ད་པར་། །གལ་་ངས་པ་་མ་པ་ག་ན་་ལ་ས་དང་ན་པ་
གཏམ་། །ད་ང་ོང་མཐ་གག་ལག་ཁང་ལ་གནས་པས་། གག་ལག་ཁང་ར་མ་པ་་ང་ན་་་ན་
དགའ་བར་འར་བ་ཟས་མ་ལ་གས་པ་་ས་པས་ས་མ་དང་མན་པར་བག་པར་་་འས་པར་ས་ནས། ི་
ཀར། བལ་བར་་ས་། །བལ་བ་་རབ་་འག་པར་་བ་བ་ང་༌། །དན་པ་བས་་ར་་ངས་པ་ལ་
གཞན་མ་འར་ཡང་་དང་ན་ཙམ་བབ་པར་།།
བ་པ་གསར་་དག་ས་་ར་བབ་པ་།
་བ། ག་དར་དང་མལ་དང་ན་བཤམ་པ་དང༌། ་བཞག་པ་དང་མ་པ་དང་ཟན་ང་བ་་གསར་ས་།།
གནས་ཁང་གས་་ག་དར་དང༌། ད་འན་ལ་ཁང་་མལ་དང༌། ན་བཤམ་པ་དང༌། ་བཞག་པ་དང༌། ང་
ག་གས་མ་པ་དང་ཟན་ང་བ་་གསར་ས་། །གསར་་ཡང་ད་ལ་ཡན་ཆད་གན་པ་དང༌། ད་ང་ས་ད་
ནའང་ན་ལ་ན་ན་ས་་གད་མ་།།
་པ་གག་འར་གནས་བཅས་ང་བ་ལ་གས། གག་འར་་ར་བང་བ་དང༌། །གནས་ད་་ར་འན་པ།
།དང་་།
་བ། གག་འར་ི་་བ་་མན་པ་གལ་་རང་དང་གཞན་ལ་གད་པར་་འར་བ་་་བར་བཞག་ །
གལ་་་ར་མ་ས་ང་་དག་ན་བཅད་ལ་ས་དང་ན་པ་བད་ནས་ས་ོས་གདབ་པར་།།
ཤ་ན་། གག་་ནད་གག་དང༌། འར་་་འར་ས་ཐ་དད་་བཤད་པ་ད་ང༌། འར་་གག་ང་ན་ལ་
འར་ཡང་ན་པས་གག་འར་་ད་འན་ི་གག་་བལ་བ་་གང་དག་རབ་་མ་ང་བ་་དག་། འལ་ང་

ལས། ་ས་་འབངས་་ད་དང་མ་ར་བང་བ་་་ས་། །ས་ན་གག་འར་ི་་བ་ལ་དང་་མན་པ་
ཆང་འང་བ་་་། ི་ཀར། གག་འར་ི་མ་པར་བཞག་པ་ལ་དང་མན་པ་མ་ན་པ་ན་་་འབབ་པ་། ་
ག་ ་ན་གག་པ་ལ་གས་པ་ས་། །ག་་་དབང་ག་ན་་་་ན་་དང༌། ་བ་དང༌། ནག་་ན་་
མས་ན་གག་ལ། ་བ་་མན་པ་་ར་ད་པས་གལ་་ད་ང་རང་དང་ལ་་གཞན་ལ་དས་་གད་པར་་
འར་བ་་་དགག་པར་་བར་བཏང་མས་་བཞག་། །གག་འར་ི་་བ་་མན་པ་་གལ་་རང་གཞན་ལ་
གད་པ་་ར་ན་ག་ ་་ནས་ན་བཅད་ས་ང༌། འར་ི་་བ་་མན་པ་་དག་་བ་་ནས་ག་ ་ན་
འགས་པ་གས་ན་བཅད་ལ། ་ཚབ་་གག་ལག་ཁང་་མར་་ང་བ་འད་པ་དང༌། ས་ན་ལ་གས་པ་ས་
དང་ན་པ་་བ་མས་བད་ལ་ས་ན་ི་་བ་ས་གག་འར་ལ་ོས་གདབ་པར་། །ི་ཀར། ཡང་ན་བད་
ནས་ས་་བ་་མ་པར་བཞག་ནས་། །ས་་བ་་ས་དང་ན་པ་་བ་ས་། །ོས་བཏབ་པར་་ས་་བ་
་ད་ས་ད་ན་ཆད་ས་དང་ན་པ་་བ་་་ས་ང་་ད་པར་། །ས་།།
་བ། ་ག་ལས་གག་འར་་དགའ་ང་འ་བར་་ན་ར་བ་བར་། །་ས་པ་ད་ན་ན་གཞན་་
འོ་བར་། །་ན་ིས་ད་ང་་བར་་།།
ས་ན་ི་་བ་ལ་བཞག་པ་་ག་ལས་གག་འར་ི་མས་་དགའ་ང༌། གག་ལག་ཁང་་གནས་་ནས་
ོང་གཞན་་འ་བར་་ན་ན་པ་དང་ན་པར་་བ་གས་ས་ར་བ་བར་། །གག་འར་ི་་བ་་མན་པ་
་དག་ན་བཅད་པར་་ས་པ་ད་ན་ན་ད་ང་རང་ད་གནས་གཞན་་འོ་བར་། །ན་བཅད་པ་དང་ས་ན་
ལ་བཞག་པ་་ན་ིས་འར་གག་དང་རང་ད་ད་ང་འཐབ་པ་ག་་བར་་།།
གས་པ་གནས་ད་་ར་འན་པ་།
་བ། ད་འན་ི་ན་དགའ་ར་བར་གད་པ་ད་ན་་ནས་ང་་ད་འན་་གག་པ་ར་འན་པ་བཏང་
བ་་ར་། །་འོ་ན་བབ་ཅཽལ་་་ལ་ཡང་་བད་པར་གན་་དང་མཛའ་བས་དང་ཞང་ན་དང་
བབས་པ་དང་ཞབས་འང་གག་མ་དག་ལ་ད་ར་་་དག་པར་ལ་ག་་གག་པར་།།
ད་འན་ི་ན་དགའ་ར་བར་གག་ལག་ཁང་་ན་་ལ་གས་པས་གད་པར་ད་ན། ་ནས་ང་གད་པར་ད་
པ་་ད་་བ་ས་དང་བཅས་པ་མན་མ་་གག །མན་མ་་ཟིན་པས་ང་ཟད་ང་་་ས་པར་་བ་ར་

འན་པ་བཏང་བ་་ར་ཐབས་། །འན་པ་་འོ་ན་བབ་ལ་་མ་བགས་པར་གག་འར་གས་་ལ་ཡང་འ་
་་བན་་ས་གཞན་ལ་ང་ལ་་མ་བད་པར་ལ་་གན་་ལ་ཚབ་་དབང་བར་བར་འར་བ་དང༌། ལ་
 ་མཛའ་བས་་ན་་་དང༌། ཞང་ན་་ང་ན་ན་་དང༌། བབས་པ་། ི་ཀར། ལ་ ་གང་ལ་
གགས་པ་ག་པ་ས་བསལ་བ་ས་། །ན་མཚན་ཐམས་ཅད་་ལ་ ་ཞབས་འང་གག་མར་ད་པ་དག་ལ་
འ་་ན་་ལ་གས་ས་ད་ར་་་་དག་པ་། ི་ཀར། ་གང་་་་ངས་ལ་་གས་པ་ཆད་པས་་
གད་པ་་་་་དག་པ་་ར་་ས་། །འལ་ང་ལས། བག་བག་དང་བསད་གས་་་་། ག་་
ནན་ར་ིས་ན་ཆད་་ད་པར་ལ་བར་་ས་། །ལ་ག་་གག་པར་་ས་པ་་ལ་བ་་ཚར་བཅད་ང་
ག་་གག་པ་་ཕམ་པར་། །ི་ཀར། རབ་་ང་བ་ག་བས་ལས་ད་ང་་བས་ས་ཟིན་། །ས་།།

གས་པ་ན་ང་ན་པ་མ་ག་ལ་གམ།
གང་ལས་ད་ལ་ད་པར་བཤད། །ད་ལ་་ག་ད་པར་བཤད། །འགལ་ན་བར་ཆད་ད་པར་བད། །དང་་།
་བ། ད་ང་་གནས་་ད་ང་མ། །རབ་་ང་བ་ཐམས་ཅད་།།
ར་ད་ང་ཕ་ག་་བས་་ད་ང་ས་ས་པ་དག་་གནས་་འར་་ད་ང་མ་ས་བད་པར་། །་
ར་བད་་ན། ད་ང་མ་འགའ་ག་ལ་མཁན་་ད་་གནས་པ་ལ། །ད་འན་མ་ལ་་བ་ད་ང་མ་ལ་གཏད་
པར་། །མཁན་ར་གལ་བར་། །ས་གས་་བས་ར་། །་ན་ད་ལ་ད་ང་ཕ་གནས་་ད་ང་མ་
ས་ས་པ་་བས་་གང་ན་་ན། རབ་་ང་བ་ལ་མཁན་་ལ་གས་པ་ད་ང་ཐམས་ཅད་་བས་་ད་
ང་མ་ས་བད་པར་། །ད་ད་རབ་་ང་ན་ད་ལ་ཕ་བས་་མ་ར་བ་ན་ད། ་ན་ད་ད་བན་
གས་་བས་་་ར་་་ན།
་བ། བན་པར་གས་པ་ལ་་་གལ་བ་ལ་གས་པ་ལས་ད་པ་ལས་གཞན་པ་། །འར་ད་འན་
ིས་བན་པར་།།
བན་པར་གས་པ་ལ་་བན་པར་གས་པ་་གས་པར་གལ་བ་འབས་པ་དང༌། ལ་གས་པས་ད་འན་ི་
ནང་་བར་ཆད་་བ་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་ད་པ་དང༌། དས་ག་གལ་བ་ལས་ད་པ་དང༌། བས་
གམ་ལས་གཞན་པ་བས་གསང་ན་དང༌། མཁན་་གས་་བས་་་ང་་མ་ད་ང་དག་་གནས་་ད་
ང་མ་ས་པ་་ར་། །དགས་བསལ་ི་བས་གམ་་ར་་ད་ང་མ་ས་་བད་པར་གས་ཀ་ད་
འན་ས་བད་དས་། །ི་ཀར་་གས་པ་ན་གསལ་བར་་ང་། ་ད་། གལ་བ་ལ་གས་པ་ལས་
ད་པ་ས་་བ་བན་པར་གས་པ་གལ་བ་ལ་གས་པ་ལས་ད་པ་ད་ང་ས་པ་གང་ན་པ་ད་ང་ལས་
ད་པ་་མ་གགས་་ལས་གཞན་པ་གནས་་དར་ན་གསངས་་ན་པ་དང༌། མཁན་་ལ་གས་པ་ད་ང་ས་
ས་པ་ར་ད་ང་མ་བད་པར་། །ས་། །་ནས་ཚངས་ད་ར་གནས་་བས་་ར་ནས་ད་ང་མ་
གས་པ་ད་པ་་ང་་བན་པར་གས་པར་གལ་བ་འབས་པ་ནས་བང་་བན་གས་་བ་བས་འར་
ད་ང་ཕ་ད་འན་ི་ཁ་ང་་ངས་བན་པར་།།

གས་པ་ད་ལ་་ག་ད་པར་བཤད་པ་ལ་གས། ར་བ་་ག་ད་པར་བན། །མག་ག་དག་་ད་པར་
བད། །དང་་ལ་བ། བར་ཆད་་བ་ད་པར་བཤད། །བབ་གས་གཞན་ཡང་མ་པར་བཞག །ད་ང་ད་་ད་
པར་བད། །ཆ་གས་ད་པར་གཞན་ཡང་བན། །དང་་།
་བ། བར་ཆད་་བ་ད་ང་མས་བབས་པ་ལ་།།
ད་ང་མ་ད་འན་ི་དས་་ལས་ད་པ་ད་ང་མས་བར་ཆད་་བ་དང༌། གས་ཀ་ད་འན་ི་དས་
་ལས་ད་པ་ད་ང་ས་བར་ཆད་་བ་་ད་ད་ད་དམན་པས་ད་ང་མས་བབ་པ་ལ་་། ི་ཀར། ར་
གསངས་་ན་པ་ད་ང་མས་ག་་་བ་ས་ན་་་ར་་་དས་་ས་། །་ལ་་ཀར་ཤ་དང་ི་ཀ་
ལས། ད་ང་མ་གཞན་ག་མན་་བཞག་པས་ལན་གདབ་ང་་ག་་ས་་་ད་བོས་་གག་་ས་
འང་ལ། ན་གས་འལ་པ་དང་འལ་ང་ལས། གག་ལ་གག་ག་བད་པས་་ས་འང་ཡང༌། ་མ་གས་
དང་འགལ་བས་་མ་་བཙན་།།
གས་པ་བབ་གས་གཞན་ཡང་མ་པར་བཞག་པ་།
་བ། ད་ད་ལ་་ད་བ་མ་ས་་བ་གས་གཞན་ད་། །གནས་པ་་ན།།
ད་ད་ལ་་ད་བ་མ་ས་་བ་གས་ད་ལ་མ་ད་དང་ད་ང་མ་ད་ལས་གཞན་གམ་པ་ད་། །ད་
བ་མ་ཡང་ད་ང་མ་འགའ་ག་ལ་མཁན་་ད་་གནས་པ་་ན་ལ་ད་། ད་ལ་མ་དང་ད་ང་མ་བན་། །
ི་ཀར། ད་ང་མ་འགའ་ག་ལ་མཁན་་ད་་གནས་པ་ལ་ད་ང་མ་ད་ད་པར་འར་བ་ག་པར་་ས་། །
་ན་ད་བ་མ་བབ་པ་་གང་་ས་ན། ་ཙམ་ི་བར་་ད་་ན།
་བ། ད་ལ་མ་ད་དང་ད་ང་མ་ད་་བར་བས་་ད་པ་ས་་་གས་། །བན་པར་གས་
པ་ས་་དང་ར་ས་མ་ན་པ་དང་་ལ་།།
ད་ལ་མ་ད་དང་ད་ང་མ་ད་་བར་བས་་ན་ལ་ད་པ་ས་་་གས་། །་ཡང་ི་ཀར། ་གས་
ལས་ག་ན་ཡང་་ན་ཆད་བལ་གས་་ཉམས་པར་་འར་ལ། ་ན་ཆད་་བང་བར་་བ་ཡང་ན་། །ན་ང་
ས་ས་པར་མཛད་པས། ས་་ད་་ས་པ་་ནར་བང་བར་་བ་ད་ན་། ་ད་་ས་་ངས་་གས་པར་

མ་ར་ི་བར་་བན་པར་གས་པར་་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་། །བན་པར་གས་པ་མ་པ་་བ་ས་
་དང་ར་་གས་་་མ་ན་པ་དང་ར་གན་་མ་་བ་བད་དང༌། མ་་བང་བ་་བ་པ་ལ་ད་བ་མ་
མ་པ་། །མ་འ་དང་་ལ་ས་པ་འ་་གས་པ་མ་པར་ད་བ་ན་། ི་ཀར། དང་་ལ་ས་་བ་་
གས་པས་་གན་་མ་བ་བད་ན་པ་ལ་གས་པ་ད་བང་༌། །མ་་བང་བས་་་བ་ན་པ་ལ་གས་པ་
ད་བང་་ས་།།
་བ། མ་་བང་བ་བན་པར་གས་པར་་བ་་མས་་དང་་་བ་གས་ད་། །ན་པ་ལས་།
།ད་ང་མ་ད་འན་ིས་། །ན་པ་་བབ་པ་མ་པ་ས་་བས་། །་ག་་བབ་པ་བད་པར་
།།
ད་ད་བན་གས་་བ་་ག་། མ་་བང་བ་་བག་མར་བཏང་བ་ན་ན་བན་པར་གས་པར་་བ་
་མས་་དང་་་་བ་གས་ན་པ་ད་། །་ན་ད་བ་མ་མ་པ་་གང་ལས་་ན། ན་པ་ལས་། །ས་
ན་་ན། ད་ང་མ་ད་འན་ིས་། །་ར་ན་་ན། ན་པ་་ད་བ་མ་ད་ས་་བ་ག་ས་་ན་ི་
བབ་པ་མ་པ་ས་་བ་ག་ས་ན་པས་། །ི་ཀར། ་ར་ན་འལ་བ་ལས་ང་འ་ད་འང་། ད་ལ་
མ་ང་འ་ས་བི་བ་འ། མཁན་་ང་འ་ས་བི་བས་ད་ང་མ་ད་འན་ལས་་གས་་ས་ག་དང༌།
ས་་མན་པ་ས་ག་ལ་བབ་པ་མ་པ་གལ་ན་ས་་བ་ལ་གས་པ་གས་ལས་འང་བ་ན་་ས་།
།བབ་པ་མ་པ་ན་པ་་ག་་ལས་ད་པ་ས་བབ་པ་བ་གས་བད་པར་།།
བབ་པ་བ་གས་། ་ག་ང་ད་ལས། གག་་ལམ་་་འོ་ང༌། །་ ་ཕ་ལ་ལ་་། །ས་པ་ལ་
་་ག་ང༌། །་དང་ན་ག་འག་་། །ཁ་ན་མ་་་བཅབ་ང༌། །ན་་འར་བ་་་། །འ་དག་ད་བ་
མ་མས་། །ས་ག་ས་་ངས་་བགས། །ས་དང༌། ས་་མ་་ན་པ་དང༌། །གསང་བ་གནས་་་འག་
དང༌། །ས་མས་བ་བར་ད་པ་དང༌། །་ན་ལ་གས་གད་པ་དང༌། །ན་ན་མ་ས་ཟས་ན་དང༌། །གག་འག་
ས་པ་ཟ་བ་ལས། །ག་པ་ས་་་བན་གཞན། །ས་མན་ས་་ག་་འད། །ས་གངས་།།
གམ་པ་ད་ང་ད་་ད་པར་བད་པ་།

་བ། ཚངས་པར་ད་པ་ལ་་བར་གནས་པ་མ་པ་མ་བ་པར་བན་པར་གས་པར་་འར་། །གསང་་
བན་པ་ག་་ད་འན་ིས་་ན་པར་། །བར་ཆད་ས་ནས་། །གལ་བ་ས་ནས་།།
ཚངས་པར་ད་པ་་བན་པར་གས་པ། །་ལ་་བར་གནས་པ་་་བར་ད་པར་ད་པ། །བན་པར་གས་པ་
་བ་ལ་བ་ཅན་་འར་ས་པ་མ་པ་ས་པ་་མ་པ་་ལ་འས་་ང་ས་བཏགས་པ། །ས་ན་འ་མ་
བ་པར་ས་ད་ན་གས་་ད་ང་མ་བན་པར་གས་པར་་འར་། །གང་་་ན་་ན། གསངས་་ན་
མས་གསངས་་བན་པ་་ག་་བར་ཆད་ས་པ་ག་་ད་ང་མ་ད་འན་ིས་ཚངས་ད་ར་གནས་་མ་
པ་་ན་པར་། །་ག་ས་ནས་ན་་ན། ལས་ད་པ་ས་ད་འན་མ་དས་་བར་ཆད་ས་ནས་། །ི་ཀར།
་ར་ན་ད་ད་མས་ལ་བར་ཆད་་བ་ལན་གམ་་འར་། དང་ར་གག་་ད་བ་མ་གསངས་་ན་པས་
བཀར་་་བ། །་ག་་གས་པ་་ད་ང་མ་ལས་ད་པས་ད་ང་མ་ད་འན་འབའ་ག་་དས་་
ཚངས་པར་ད་པ་ལ་་བར་གནས་པ་མ་པ་ན་པ་་ལ་་་བ། །ཐ་མར་གམ་པ་་ད་ང་ལས་ད་པས་
གས་ཀ་ད་འན་ི་དས་་བན་པར་གས་པར་གལ་བ་ག་་་བ་ས་། །ཚངས་ད་ར་གནས་་
ཡང་གལ་བ་ལན་གམ་བཏབ་པ་ས་ནས་ན་པར་།།
བ་པ་ཆ་གས་ད་པར་གཞན་ཡང་བན་པ་།
་བ། ས་ས་དག་་་ད་།།
ད་ང་མ་ལ་ས་ས་དག་་་ད་་། ན་ང་བ་གམ། ན་ང་མ་ན་པ་ང་ང་དང་ཆད་དང༌། ལ་གཟན་
། །ས་ས་འ་གས་དས་པ་་མཚན་། ད་ང་མ་མས་་ང་་མན་གས་་མས་པ་་བར་ས་པ་
ར་འ་དས་པ་ན་། །ས་ས་་གས་ན་གས་། མཆན་ག་ལ་དས་་བ་ནས་དང་པ་གས་་ང་
ནས་ར་ངས་་བ། །ས་་གས་་ཚད་་ས་དང་མཉམ་པ་། མ་མ་འད་ལས། ་འག་་བས་ནས་
བཤད་།།
གས་པ་མག་ག་དག་་ད་པར་བད་པ་།

་བ། གནས་མས་ལ་ང་ང་ད་མ་གགས་། །ང་བར་འར་བ་མས་ལ་བད་ད་། །་བ་ས་
མས་བད་པར་།།
ད་ང་མ་ལ་གནས་བ་་མས་ལ་ང་ང་ད་མ་གགས་་། བབ་པ་བང་བར་རང་དབང་ཅན་ན་པས་
ད་ང་མ་ང་ང་་ད་པ་བཀག་པ་ར་། །ད་ང་མ་ང་བར་འར་བ་མས་ལ་ཕམ་པ་ན་ང་བ་བ་དང༌།
ག་པ་ས་བཀན་འཆབ་པ་བོག་པ་བ་་བད་ད་། །ང་ད་དང་ས་ས་ན་ང་མ་བ་་བ་ད་ད་དས་
པས་ཆད་པ་་བ་མ་དཀར་ི་ས་ན་ང་མཚན་ད་འན་པ་ས་བད་་མས་བད་པར་། །་ཡང་ད་ང་
གང་ཟག་ལ་བན་པ་གམ་། ད་ང་མས་ད་ང་ལ་ས་པ་ང་ན་་་བ་དང༌། ད་ང་མས་ད་ང་ལ་་བར་
་་བ་། ཀར་ཤ་ལས། ག་བ་དང་་བ་དང་་བ་བཀག་ས་། །ང་ན་གས་ལས། ག་ངན་པར་་བ་དང་་བ་
དང་བགས་པ་མས་་གནང་་ས་ནན་ར་ད་པ་བཀག་། །ད་ང་མས་ད་ང་གསར་་ལའང་ག་་དས་
། ང་དང་ཀར་ཤ་ལས། ག་ན་པ་དང་བད་པ་དང་ང་བ་དང་ཐལ་་ར་བ་དང་ས་་མས་ལས་ོག་པ་་བ་
ས་འདས་གམ་། །ད་ང་་ད་འན་ལ་བན་པ་གམ་། ད་ང་ཕ་ད་འན་ད་པར་བན་པར་གས་
པར་ད་པ་དང༌། ་བ་ད་ད་ང་ད་ང་མས་ལས་གདམས་ངག་་ད་པ་དང༌། ད་ང་མས་ད་ང་ད་པ་
གནས་་དར་ཁས་ན་པ་། ་ཡང་འལ་ང་ལས། ད་ང་་གག་ལག་ཁང་ནས་བར་ང་གས་ད་ལས་ང་བ་
ག་་ལ་་གག་ན་ང་བ། །ས་བཤད་ལ། ་མ་དག་ང་གས་་ལས་ང་བ་ག་་གངས་ང་་གས་་
་གས་། ཕན་ན་བབ་པ་ལ་གད་ང་་འམ་པ་ར་། །་ན་གང་་ན། མཚམས་་་བཅད་ན་དཔག་ཚད་
ད་དང་གམ་ི་ནང་ངས་དང༌། མཚམས་་་མ་བཅད་ན་དཔག་ཚད་གག་་ནང་ངས་ན་ད་འན་་ངས་པ་
ད་ང་ད་པ་གནས་་དར་གནས་པར་ཁས་ན་པ། །འ་གས་། ན་གས་འལ་པ་ལས། མཚམས་་ས་
བར་བ་མཚམས་ནང་་གས་པར་ར་པ་་་ད་ང་་གནས་དང་བཅས་པར་མཚམས་གག་་ངས་་
གགས་པ་ར། ད་ང་མ་དར་ཁང་་ད་ང་དང་བཅས་པ་གནས་ད་ན་། །གལ་་མཚམས་ས་བར་བ་
མ་ས་་ཟིན་ང༌། དཔག་ཚད་གག་་ནང་་ད་ང་་གག་ལག་ཁང་ད་ན་ད་ང་མ་དར་ཁང་་ད་ང་
དང་བཅས་པ་ད་་བ་བར་་ས་གངས་། །གས་ཀ་ད་འན་ལ་བན་པ་གས་། གས་ཀ་ད་འན་
ལ་མ་བ་ད་པར་་བ་དང༌། གས་ཀ་ད་འན་ལ་དགག་ད་་བ་། ་མས་ལས་འདས་ན་་བ་ས་འདས་་
གངས་། །་བ་ས་འདས་བད་་་ལས་གདམས་ངག་་ད་པ་དང༌། དར་གནས་ཁས་ན་པ་དང༌། དགག་ད་
་ད་པ་གམ་ང་ད་དང༌། གཞན་་ས་ས་།།

་བ། ང་བར་འར་བ་དང་ད་ང་་ད་པ་བར་བས་།།
་ས་་བས་གང་་བད་་ན། ང་བར་འར་བ་ས་མས་དང༌། ད་ང་་ད་པ་ས་མས་བད་པ་
བར་བས་་བད་པར་།།
གམ་པ་འགལ་ན་བར་ཆད་ད་པར་བད་པ་ལ་གས། ན་ང་དབང་་ད་པ་མ། །བར་ཆད་་ ་ད་བ་
བན། །དང་་།
་བ། བལ་བ་ག་་དག་ །་ལ་་་བ་ས་ད་ད་པར་ཡང་འ།།
འར་ཡང་བལ་བ་ད་། མཚན་གས་པ་ནས་རབ་་ང་བ་ཡན་ཆད་ག་་དག་ལ་ག་་ན་འ་ང་དང་ང་
ཅན་་བབ་པར་་། རབ་ང་དང་གས་པ་ར་ངས་པ་ལ་ག་་་མ་ན་ནམ་ས་དང་གས་མཁན་ས་་
ང་ག་་་དང་གས་་། །ག་་་ལ་་མ་པ་་བ་ས་ད་ད་པར་ཡང་ད་པར་ད་པར་འ། །འ་
ན་རབ་ང་ལ་ད་ད་་མཚན་ར་ནས་་བ་གནས་བས་ད་པ་་དགས་བསལ་ན་ལ། ་ཡང་ལན་གམ་ཕན་
ར་ན་་་་བ་ན་། །་ན་མ་འ་ག་ ་མག་་མ་པ་་་་གས་ཅན་བལ་བར་་ས་མ་ས་ང་
ན་ིས་་བ་དབང་་ས་ལ། འར་ས་པ་འབའ་ག་་དབང་་ས་པ་མ་ན་པས་ང་མ་ས་།།
གས་པ་བར་ཆད་་ ་ད་བ་བན་པ་ལ་གས། མ་པར་ན་པ་བ་པ་དང༌། །ལས་་བ་པ་་་བཤད། །
དང་་།
་བ། མཚན་གས་པ། །་འདམས་པ། །ག་་་མཚན་ཟག་པ། །་མཚན་་ཟག་པ། །མཚན་མ་ཙམ་
ད་པ། །མཚན་ཙམ་་ར་པ་མཚན་མ་ད་པ་་་ས་།།
མ་ང་་་གང་ཡང་ང་བ་ལ་མཚན་གས་ཀ་ད་པ། །མ་ང་་ ་ད་པར་ད་དང་་ད་་་གང་དང་མན་
པར་ང་བ་ད་པར་ལས་། །་འདམས་པ་ས་པ་་ི་ཀར། ་མཚན་དང་བཤང་བ་་གས་ན་ག་་ར་པ་
གང་ལ་ད་པ་་་་འདམས་་ས་། །་མཚན་ནས་ག་་་མཚན་འཛག་པ། །ག་་་མཚན་་འཛག་པ། །
ན་ཏན་ད་འལ་ང་ལས། ་མཚན་ི་ག་ང་་འཛག་པ་། ་བ་གས་ཡན་ཆད་ལ་་ཟག་པ་དང༌། ་བ་
མན་ཆད་ག་་ཟག་པ་་མ་གགས་་ས་། །ན་དད་ལས་ང༌། ད་ད་་བ་་ར་ག །དངས་མ་ལས་ང་

ཞག་གམ་འཛག །་་བ་གས་ཕན་ཆད་ནས། །་བ་བར་འཛག་་ནས་ཟད། །ས་པ་དང་ཡང་མན་། །མཚན་
མ་ཙམ་ད་པ། །་གང་་ན། མཚན་མ་་ང་བ་་ག་ཙམ་་ར་པ་མཚན་མ་ད་པ་་མཚན་མ་ཙམ་ད་པ་་ས་
།།
གས་པ་ལས་་བ་པ་་་བཤད་པ་།
་བ། ན་རབ་་ང་བ། །རབ་་ང་བ་ག་ན་གས་ལ་གས་པ་བས་།། །།
ད་ད་ན་རབ་་ང་བ་ལས་ས་བབ་པ་ལ་བ། །ད་ང་མ་ད་ལ་མར་བབས་པས་བར་ཆད་འར་་
འར་། །ས་པ་ལ་བར་ཆད་འ་ད་། ག་འལ་ལས། ས་པ་་ལན་བན་རབ་་དང་བ་གནང་བ་ར་ས་
བཤད་། །རབ་་ང་བ་ག་ན་གས་ལ་གས་པ་ས་ང་ག་དང༌། མ་་དང༌། ལ་་མས་བས་པས་་
ར་་བས་།།

གམ་པ་་བ་ཕལ་་བ་བད་པ་ལ་།
མ་པ་་དང་་་བན། །བར་ཆད་མན་ན་་ག་བད། །བར་ཆད་་ག་དགས་བསལ་བན། །ད་ད་
གས་པ་་ལ་བད། །འགལ་ན་གས་ད་ད་་བན། །དང་་ལ་བ། ད་ལ་གས་པ་ད་པར་དང༌། །
ལ་ག་ད་ཅན་ཉམས་པས་དང༌། །གས་ད་ག་ད་ཅན་ཉམས་དང༌། །མ་པ་་དང་་་བན།། (འ་ས་བཅད་གས་
བཅད་་བབ་པ་དབང་ལས། འ་ལས་གསལ་བ་མ་བ་ང་ས་བཅད་་མ་གས་ལ་མ་པ་་བ་དང་་་བ་ས་གསལ་ད་་ར། ས་བཅད་་མ་ལ་མ་
པ་་་བར་གསལ་ད་་ར། རང་མཆན།)

ག་ད་་ཉམས་་བ་ལ། །ས་ས་ཙམ་་བན་པ། །དང་་།

་བ། ་མ་ན་པ་འོ་བ་པ་དང༌། ང་་་་ན་པ་གས་་མ་པ་ང་ད་མ་ན་། །མཚན་ལན་
གམ་ར་པ་ལ་ཡང་མ་ན་། །དང་་གས་ལ་་་ཉམས་། །ན་པ་ད་ན་ཡང་།།
་མ་ན་པ་འོ་བ་་འགའ་ག་ལ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་ད་་མ་པ་ད་ང་་ཐར་ི་མ་པ་་ད་ལ། དང་
་ལ་གས་པ་ན་། ི་ཀར། ་་འོ་བ་ལས་གཞན་པ་་ལ་གས་ས་། །་ན་ང་ང་་་་ན་་ས་
པ་ད་་་ཐར་མ་པ་ང་མ་ན་། །འར་ད་་ན། ང་གཏན་ན་པ་ན་། ི་ཀར། ་གས་ལ་མ་པ་་

་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་། །་་ལ་མཚན་ལན་གམ་་ར་པ་ཡང་མ་པ་ང་ད་མ་ན་། །མཚན་ར་པ་
དང་་གས་ལ་་མ་པ་་ཉམས་། །མ་པ་ན་བན་པ་ད་ན་མཚན་ར་ང་མ་པ་། །ི་ཀར། འར་གང་
་བན་པར་གས་པར་འཚལ་བ་མཚན་ར་ན་བན་པར་གས་ས་བིའམ་བན་པར་མ་གས་ས་བི། བཀའ་
ལ་པ། བན་པར་གས་ས་་། ད་ང་མས་་ད་ང་མས་ལས་བན་པར་གས་པ་ད་ང་མ་དས་་
བཙལ་བར་་བ་ན་པ་ར་། །ས་གངས་པ་ན་། །འར་ ་མཚན་ར་པ་་ད་ཙམ་་ཟད་་ས་།།
གས་པ་ལ་ག་ད་ཅན་ཉམས་པས་མ་པ་་དང་་་བན་པ་།
་བ། ་དང་ན་པ་ར་མཁན་་ད་པ་ད་ལ་ཡང་༌། །་བན་པར་མ་གས་པ་ད་ན་ན་ཡང་༌། །་ད་
ང་མ་ན་པར་ས་ན་་་། །་ར་ང་བ་ལ་ཡང་་། །་གས་་ང་མ་བད་ན་ཡང་་། །ད་
འན་ི་ན་ཡང་་་གནས་་་།།
མཁན་་་དང་ན་པ་མ་པ་་བ་ར་མཁན་་ད་པ་ད་ལ་ཡང་་གས་གཞན་ཚང་ན་མ་པ་། །མཁན་་
་བན་པར་མ་གས་པ་ད་ན་ན་ཡང་ད་ས་་ད་ང་ད་ན་པར་འ་ས་ན་མཁན་་དང་ན་པར་ར་པས་
མ་པ་་། ི་ཀར། མཁན་་་བན་པར་མ་གས་པ་ད་ན་ན་ཡང་མཁན་་དང་ན་པ་མ་པ་་བ་ད་་
འར་་ས་། །མཁན་་་ད་ང་ད་མ་ན་པར་ན་པར་ད་པས་ས་ན་་མ་པ་་། །བན་པར་གས་པ་
འད་པ་་་ན་མཁན་་་ར་དལ་ང་ར་ང་བར་ད་ན་་ལ་ཡང་མ་པ་་། །བན་གས་ན་པ་་དང་
མཁན་་་གས་་ང་ན་་དང་ལས་ད་ས་མ་བད་ན་ཡང་མ་པ་་། །ན་ད་དང་ལས་ད་པས་ད་
འན་ི་ང་མ་བད་ན་ཡང་མ་པ་་། །་་གནས་་ས་་བ་་ད་འན་ི་་གནས་ལས་་བ་། ད་
འན་ལ་རག་པ་ལས་ད་ང་མ་ད་ལ་གས་པ་མ་པ་་། །མ་འས་་གནས་མ་བད་ན་ཡང་ད་བ་མ་
བབ་གས་ང་་་ས་བས་།།
གམ་པ་གས་ད་་ག་ད་ཅན་ཉམས་པས་མ་པ་་་བ་།
་བ། མ་པ་དང་་གས་ཅན་ི་ལ་མཚན་ཅན་ལ་ཡང་་། །ན་་དང་འགས་པ་དང་མཚན་ག་མ་
དག་ལ་ཡང་་།།

མ་པ་དང་གཡང་ག་གས་་གས་ཅན་ི་ལ་མཚན་ཅན་ལའང་མ་པ་་། །་་བ་འ་རབ་་ང་བ་
གས་་་ཐར་ི་མ་པ་་་བ་དབང་་ས་། །ི་ཀར། གང་ལ་མ་པ་ལ་མཚན་ི་ལ་མཚན་ད་པ་དང༌།
གང་ལ་་གས་ཅན་ི་ལ་མཚན་ི་ལ་མཚན་ད་པ་། ལ་མཚན་ི་་་་་ད་བར་། །ལ་མཚན་ས་་
བ་་ཆ་གས་ལ་་་ས་། །ལ་མཚན་ི་་གས་ས་པ་་ད་ས་ད་ག་ལ་ན་པ་དབང་་མཛད་ལ། ་་
ད་བར་་་བར་མ་ས་པ་ན་། །ན་ང་མ་པ་ལ་མཚན་ཅན་ལ་ད་བན་དང་བན་གནས་་མ་པ་་བ་
དང༌། བསམ་གཏན་ི་མས་བ་པ་་གས་པ་རང་་ལ་མཚན་ཅན་ལ་བསམ་གཏན་ི་མ་པ་་བ་དང༌། ད་ང་
ས་་གས་་ཆ་གས་་གས་ན་ད་ང་་མ་པ་ད་ག་་མ་གས་འ་ད་ག་་མ་མ་པ་་བར་
གས་། །ང་ག་ལས། གས་་ག་ ་་གས་པ་མ་པ་ཆ་གས་དང་ན་ིས་བན་བན་་ད་ང་ད་
བམ་པར་ར་ས་གངས་པ་དངས་པ་་དད་དས་པ་ད་། །ན་་དང་ས་པ་འ་ལ་ི་ཀར། ཡང་དག་པར་
ང་བ་ན་་བཏང་བ་ན་་ད་་་གས་ཅན་ི་ལ་མཚན་ད་ས་བས་པས་ན་འར་་ན་་ས་་བས་
ན་གཞན་བང་། ན་་་ན་་་ཚ་བ་དང་ལ་བ་ར་་ལ་མ་པ་་་ས་། །འགས་པ་དང་ས་པ་ས་
པ་རང་བན་་་གནས་པ་མཐར་ག་པར་ར་པས་མས་འགས་པ་། རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས། འགས་པ་་ལ་
ས་པ་བན་པ་ད་ད་པས་་ལ་མ་པ་་་ས་གངས་པ་ཡང་ན་་ར་བང་༌། །འར་འལ་པ་ལས།
མས་འགས་ང་ས་པ་དང་ས་ང་བཤད་། །མཚན་ག་མ་་ི་ཀར། ད་ད་གང་ག་ཉལ་་ར་བ་ས་ན་
འ་བར་འར་བ་ན་པར་ས་པར་་ས་། །ི་ཀར། ་ར་ན་ས་པ་གས་ག་ད་ད་དང་ད་པ་ད་ལ་
འ་བ་གས་ཅན་ར་བཤད་ང་ང༌། འལ་ང་ལས་། ས་པ་་ཆ་བ་་གནང་བ་དང་་གནང་བར་་བཅས་པ་
ད་་ས་། །་ར་ན་་ས་པ་ལ་གཞན་་ས་པ་ག་་ང་ལ། འལ་བ་འན་པ་ཁ་ག་ས་ད་ད་དང་
འ་ས་ང་བཤད་ལ། ་ན་། མཚན་ག་མ་་མ་ང་་གས་ན་པ་ར་་ས་། །ས་པ་་དག་ལ་མ་པ་
་།།
་བ། ་ལས་བོག་པ་ཁས་་ན་པ་གནས་ནས་ང་བ་ལ་ཡང་་།།
ང་བ་མ་མང་བ་ལ་གས་པ་་གང་ས་གནས་ནས་ང་བ་ལ་གས་པ་ལས་ད་པ་་་ལས་བོག་པར་
ཁས་་ན་པ་ལ་ཡང་མ་པ་་། །ི་ཀར། འར་གནས་ནས་ང་བ་ས་པ་་ད་ཙམ་་ཟད་། ཆད་པ་ལས་ད་
་བག་པ་་ལས་བོག་པ་ཁས་་ན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་་བན་་ག་པར་་ས་།།

བ་པ་ག་ད་་ཉམས་་བ་ལ། །ས་ས་ཙམ་་བན་པ་།
་བ། གས་་མ་ད་པ་ད་་ས་ས་ཙམ་་ཟད་། །མཁན་ར་མ་གལ་བ་ལ་ཡང་༌། བར་ཆད་མ་ས་
པར་ཡང་༌། །་ད་པར་ཁས་ན་པ་ལ་ན་ན་ཡང་༌།།
་མ་བན་པར་མ་གས་པ་ལ་་མ་་་ས་ས་ན་་མ་གས་པར་འར་་འར་་གས་་མ་ད་བན་
དང༌། ད་ལ་ད་པ་ད་ལ་་་ན་གཞན་ཚང་ན་མ་པ་་ཡང་འགས་པ་་ལ་ས་ས་ཙམ་་ཟད་། །ད་ང་
མ་གས་ལས་འདས་ན་ང་ད་བད་ང༌། ན་ག་ས་པ་ན་་གས་ད་ལ་ས་ས་ཙམ་ཡང་ད་པར་བན་། །
ད་ར་ི་་ག་བས་་མཁན་ར་མ་གལ་བར་བན་གས་ད་པ་ལ་ཡང་་ན་གཞན་ཚང་ན་བབ་་ལ་མ་པ་
་ལ་འགས་པ་་ལ་ས་ས་་ཟད་། །བར་ཆད་མ་ས་པར་བན་གས་ད་ན་ཡང་ས་ས་ཙམ་་ཟད་་མ་པ་
། །བར་ཆད་་ད་པར་བདག་ལ་བར་ཆད་ད་་ས་ཁས་ན་པ་ལ་མ་པ་ན་ན་ཡང་ས་ས་ཙམ་་ཟད་་མ་པ་
། །ི་ཀར། འར་གང་་ང་ག་དག་ལས། བན་པ་་ག་བར་ཆད་་ས་མས་དང་་ན་པར་བདག་བར་ཆད་
་ས་མས་དང་ན་། །ས་མས་བ་ག་བན་པར་གས་པར་བི་ན་བན་པར་གས་ས་བི་འམ། བན་
པར་མ་གས་ས་བི། བཀའ་ལ་པ། ་བ་འར་བན་པར་གས་པ་ས་་། བན་པར་གས་པར་ད་པ་དག་
ལ་་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་་ས་གངས་པ་ན་་ས་།།
གས་པ་བར་ཆད་མན་ན་་ག་བད་པ་ལ་གམ། མས་ཆད་ནད་པ་མན་ན་བཤད། །མ་ན་མར་གས་
མན་ན་བན། །ཕ་མས་མ་གནང་མན་ན་། །དང་་།
་བ། ས་པ་འ་བ་ད་ད་ད་དང༌། ད་ད་འ་བ་ས་པ་ད་མཚན་ི་མ་པ་གཞན་མ་ན་པ་ལ་ཡང་
༌། །་་ལག་མ་ལ་གས་པས་འཕངས་པ་ད་ན་།།
་ད་ས་པ་འ་བ་ད་ད་ད་དང༌། ་ད་ད་ད་འ་བ་ས་པ་ད་མཚན་ི་མ་པ་རང་རང་་མཚན་ལས་
གཞན་མ་ན་པ་ལ་མས་ག་ན་ཡང་ས་ས་ཙམ་་ཟད་་མ་པ་་། །་ན་མཚན་ི་མ་པ་གཞན་ན་པ་ཙམ་
ིས་ན་ ་ད་དག་པར་འར་རམ་་ན་ན་། ི་ཀར། མཚན་མ་པ་གཞན་མ་ན་པ་ར་་དགག་པར་ཐལ་བར་
འར་བ་བསལ་བ་ར་ས་་འལ་་ངས་། །ས་པ་འ་བ་ད་ད་ད་དང༌། །ད་ད་འ་བ་ས་པ་ད་
མཚན་ི་མ་པ་གཞན་མ་ན་པ་ལ་ཡང་་ས་པ་་། ལག་མ་དག་དང་ང་མ་དང༌། །ས་པ་ལ་གས་པས་འཕངས་

པ་ད་ན་། །ི་ཀར། འ་ར། ་་་་་མས་། །ང་ང་ན་ས་དགག་པར་མཛད། །ས་་བ་ལ་་་་
ས་པས། ར་འར་ཡང་བང་བར་ས་པར་་ས་།།
་བ། ག་ག་་་མཚན་ད་ཅན་དང༌། ང་གཞན་ནས་ས་པ་ལ་ད་་འ་བ་གས་ང་༌།།
ག་ག་་་མཚན་ད་ཅན་དང༌། །ས་པ་ན་ག་པ་ས་ས་འ་བ་མ་པར་ན་པ་ད་་ན་པ་་་ཅན་བ་
ལང་བདག་་་། བ་ལང་་ཤ་གས་འ་བ་ལ་གས་པ་ལ་འཆད་པ་ན་། །་ཡང་ང་ན་གས་ལས། བ་ལང་
བདག་ལ་གས་པ་འགས་འགས་་་མས་ང་རབ་་འན་་ས་་ ་གས་ཕལ་་་མ་དད་པར་ད་་ས་
གངས་ལ། འལ་ང་ལས། ་བ་དང༌། ཤ་མཚན་ལ་གས་པ་ག་་འར་བ་མཚན་་འག་པ་དང༌། ་ན་ད་
་ང་ལག་བ་གས་་འག་པ་་་ས་། །་ིཀ་། ་བ་ལ་གས་པ་མཚན་མ་ངན་པ་ང་ས་བཏབ་པ་་
འམ་ས་། །ཤར་ས་འཕགས་ང་ལ་གས་པ་ང་གཞན་ནས་ས་པ་ལ་ད་་འ་བ་འ་དང༌། ག་ག་ཅན་
ས་་མར་བན་པ་གས་ང་་ང་་མ་གས་་ས་་འག་པར་། །འར་དཀའ་བ་གནས་ད་། ང་
གཞན་ནས་ས་པ་ད་་ལ་ད་་འ་བར་བ་ད། ར་ཡང་ལ་ད་་འ་བ་་ལ་ས་་ན། ལ་ད་འ་ན་
ང་གཞན་ནས་ས་ང་རབ་་དང་ང་་ཟངས་ང་པ་་་། ི་ཀར། ང་གཞན་ནས་ས་པ་མས་ལ་ཡང་ལ་
ད་འ་བ་དག་་བབ་པར་་བ་བན་། ་ར་ང་གཞན་པ་དག་ན་ང་ང་ན་དག་ནས་ས་པ་མས་ལ་མ་
བཀག་པ་བན་་ས་། །འཛམ་་ང་འ་ད་་ས་ང་ལ་ད་་འ་ན་རབ་་དང་་ང་། ི་ཀ་ལས།
གང་་་་དང༌། ་བ་ན་པ་ལ་གས་པ་ས་། །ས་ན་ར་བན་པ་ང་གཞན་ི་ག་ར་ལ་ག་ར་་མ་
ས་མ་འས་པ་ན་ང་ལ་ད་་འ་བ་ག་ར་ར་གས་་ས་པ་ན་། །་ན་ང་གཞན་ི་ག་ར་ས་
་དས་པར་ཐལ་་ན། ང་གཞན་ནས་ས་པ་་ཕལ་ར་ལ་ད་་འ་བ་ར་མན་ད་་བན་པ།།
་བ། ན་་གག་པ་དང༌། ལག་པ་འཇས་་བས་པ་དང༌། གགས་ཻད་འཇས་པ་དང༌། མ་ང་དང༌། ་་
་ཅན་དང༌། ར་་དང༌། ད་་དང༌། ད་ར་ར་པ་དང༌།
ན་་མས་འར་་་ག་་ར་ར་པ་་ན་་གག་པ་་ན་ད་པ་དང༌། ལག་པ་འཇས་་བབས་པ་དང་
ས་པས། ི་ཀར། འ་ར་་ལག་པ་དང་མ་གས་ག་པ་གས་་ང་ག་བབས་་ས་བཏབ་པ་དབས་
འ་བར་འར་ང་འག་པ་་ར་ལག་པ་འཇས་་བབས་པ་ས་། །གགས་ད་འཇས་པ་་གགས་ད་
བམ་པ་དང༌། མ་ང་བ་དང་ས་མ་་མཚན་ི་དབས་་། །་་་ཅན་དང་ས་པ་རང་འལ་ལས། ་ན་

ཐབས་མཁན་ི་ར་བར་བར་་འངས་པར་གནས་པ་ས་། །འལ་ང་ལས། ་མ་་མ་་ར་་ཅན་་འག་
པ་ས་ང་བཤད་། །བ་ར་བ་དང༌། མན་་་དང༌། བ་མན་གས་ཀར་་ར་ར་པ་དང༌། ི་ཀར། ་དག་་
ང་། ལག་ར་མ་ར་་ང་དང༌། །ས་ས་པ་ར་་ས་་བ་་རབ་་ད་བ་བན་པ་ར་་ས་།།
་བ། ར་་ག་པ་དང་འར་བ་དང་ད་པ་དང༌། ག་་མ་ནང་་ག་པ་དང༌། ་་་་དང༌། ག་པ་
་་དང༌། ན་་ག་པ་དང༌། བར་འངས་པ་དང༌། ཽ་བ་དང༌། ་དང༌། མ་་དང༌།
ར་་ག་པ་དང༌། འར་བ་དང༌། ད་པ་དང་་་མས་་། །ག་་པགས་པ་ནང་་་མ་ས་པས་་མ་
ནང་་ག་ལ་འག་པ་དང༌། ག་་་ར་ ་་་དང༌། ག་པ་་་དང་ས་པ། ི་ཀར། ཡང་ན་ག་ར་་ལ་
མ་པ་ན་ ་ག་དང་འ་བ་ས་། །ག་ན་་ག་དང་ས་པ་། ི་ཀར། གང་་ག་་་གས་་ར་གང་
ན་པ་་་་གས་ན་འག་ལ། ་གས་་ར་གང་ན་པ་་་་གས་ན་འག་པ་ས་། །ག་བར་འངས་
པ་དང་ས་པ་་ང་གཏན་ད་་ག་གཡས་གན་འལ་བ། །ག་་བ་་འང་བ་དང༌། ག་་དང་ས་པ་་
མ་་ད་པར་་མ་་བ་མཐའ་ག་ར་དམར་བ། །ག་མ་་དང་ས་པ། ི་ཀར། ག་ད་་་་ར་མ་པ་
་ག་་ང་ ་ག་ན་ང་་གས་པ་ད་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་།།
་བ། ག་་་དང༌། མར་པ་ཅན་དང༌། ་བ་ཅན་དང༌། འམ་་ཅན་དང༌། ་བ་ར་བ་དང༌། དཀར་བ་དང༌།
དམར་བ་དང༌། བས་ཅན་དང༌། ་་གཡའ་བ་དང༌། འངས་པ་དང༌། ་བ་དང༌། ག་པ་ནང་་མཚན་བ་པ་
དང༌། ན་པ་དང༌།
ག་་་་ག་ང་་བ། །འ་དང་ར་ཧ་ཅང་ག་་ས་པ་ད་པར། ར་་ག་ང་དང་བད་གས་ཀ་་
ལ། འར་་ག་ངས་ཡངས་པ་དབང་་ས་། །ག་་དས་ན་འར་་ད་པ་ཅན་དང༌། ག་་ཅན་དང༌། ག་
ལ་འམ་ཅན་དང༌། ་བ་ར་བ་དང༌། དཀར་བ་དང༌། དམར་བ་དང་། ཧ་ཅང་ས་དཀར་དམར་གས་་ར་། །་བ་
འས་་ག་འ་བ་་་ཅན་དང༌། ་་གཡའ་བ་དང་ས་པ་ང་་གཡའ་བ། །་་འང་་ ་བ་་་ཙམ་
འག་པ་འངས་པ་དང༌། ་་་བ་་བ་ན་་འང་བ། །ག་པ་གས་་ནང་་་མཚན་གགས་་བ་པ་དང༌།
ན་པ་དང་ས་པ་བན་པར་གས་པར་་ས་པར་བ་། ་ཡང་ད་འོ་ར་ར་པ་ལ་་དས་ག་ས་་
བ་ས་དས་ར་བ་་ན་། ་ད་། གད་ག་པས་བན་པར་གས་པར་བིད་ན་གས་ས་བིའམ། ས་
་ས་དང་ག་་དགས་བསལ་གལ་བ་དང་ལས་ད་པ་་གད་ས་ག་ན་གས་ས་།།

ན་པ་མས་འགས་ན་བ་དང༌། །ན་པ་ན་པ་གད་ག་དང༌། །ར་་བ་དང་ས་པ་དང༌། །མས་པར་གས་དང་
འོ་བ་མཚན། །མས་ལའང་ར་་རབ་གངས་།།
་བ། ེ་ད་པ་དང༌། ང་ལག་གག་པ་དང༌། ད་པ་དང༌། ་ན་དང༌། མ་ང་་་་་དང༌། ་་་
དང༌། ་་་དང༌། བ་ང་་་་དང༌། ག་་་་དང༌། ་གས་་་་དང༌། ཉ་་་དང༌། ལ་ི་་
་དང༌། ང་བ་དང༌། མང་བ་དང༌། མལ་ཏ་ལ་་་དང༌། ངས་པ་དང༌། ད་ལམ་ིས་བ་པ་་དག་ལས་
ན་པ་མས་། །གཞན་དག་་ན་བས་།།
ེ་གཏན་ད་པ་དང༌། ང་པ་གག་པ་དང༌། ལག་པ་གག་པ་དང༌། ང་པ་དང་ལག་པ་ད་པ་དང༌། ་ན་་དང་
ས་པ་ང་བ་ཁ་ག་ལས་གཞན་པ་མང་ག། །མ་ང་་་་་དང༌། ་་་དང༌། ་་་དང༌། བ་ལང་་
་་དང༌། ག་་་་དང༌། ་གས་་་་དང༌། ཉ་་་དང༌། ལ་ི་་་དང་ས་པ་་་། །ང་བ་དང་
ས་པ་འ་་འལ་ང་ལས། མ་ག་པ་ནས་དལ་བར་ར་ང་་འག་པ་ས་། །ང་་མ་ང་་འལ་
ང་ལས། ་་ག་ག་ར་འག་པ་ས་ད་པར་། །ས་ལ་མ་མང་བ་དང༌། མལ་ཏ་ལ་་་དང་ས་པ་མར་
མ་མ་པ་ཅན་དང༌། ངས་པ་དང་ས་པ་ི་ཀར། ངས་པ་ག་བལ་བས་ན་བར་ར་པ་ས་། །ད་ལམ་ིས་
བ་པ་འང་འཆག་ལ་གས་་ག་བལ་བས་གད་པ། །བར་ཆད་་བ་་གག་་་དག་ལས་ན་་གག་པ་
མན་ཆད་ནས་ད་ལམ་ིས་བ་པ་ཡན་ཆད་ན་པ་མས་ལག་མ་ལ་གས་པས་འཕངས་། །་ན་བ་ལས་གཞན་ག་
འར་ཅན་དང༌། ་་གཡའ་བ་ལ་གས་པས་ནད་གག་པ་་དག་་ན་བས་འཕངས་པ་ད་ན་་ནད་པ་མ་ན་ནམ་
ས་པས་བས་།།
གས་པ་མ་ན་མར་གས་མན་ན་བན་པ་།
་བ། ན་་་ང་ལ་བ།།
ན་ས་་ང་ལ་བ་འཕངས་། །ི་ཀར་་གས་ག་པ་ལ་འག་པར་་འ། །་གས་ལ་་ག་ད་།
འ་ར་ན་་་མ་ན་པར་ན་པར་ད་པ། །ང་ལ་པ་་ང་་ད་པ། །་ར་་དང་་ག་ད་པས་ན་
ས་ང་ལ་བ་འཕངས་པ་ད་ན་་ས་། །རང་འལ་ལས། ང་ལ་བ་་ན་་མ་ན་པར་ར་པ་ང་་ད་པ་
གད་པར་ད་པ་ལ་གས་པ་་ས་།།

གམ་པ་ཕ་མས་མ་གནང་མན་ན་།
་བ། ལ་་ཕ་མ་བསམ་པ་ཅན་ད་ས་གནང་བ་་ཕ་མ་དང་འ། །ངས་་འན་པར་ད་པ་གས་ང་
གནང་བ་དང་བལ་བ་དང་་བ་དག་ལ་ཕ་མ་ད་དང་འ།།
ལ་་ཕ་མ་དང་འ་བ་བསམ་པ་ཅན་ད་ས་གནང་བ་་ཕ་མས་གནང་བ་དང་འ། །ང་ལས། ོ་བན་ས་་
བ་་་པ་ཕ་མས་མ་གནང་ཡང་ལ་ས་གནང་ནས་བན་གས་མཛད་པ་་། །ངས་་འན་པར་ད་པ་གས་
ས་ཕ་མ་དང་འ་བར་བངས་པ་་་ངས་་འན་ད་ས་པ་དང་ད་ད་གས་ང་རབ་་དང་བ་ར་གནང་
བ་དང་རབ་་དང་བར་འད་པ་ལ་ཐག་་ང་བ་་ཞག་བན་བལ་བར་། །ས་བལ་བ་དང༌། ་ལ་ཐག་ང་
ན་ཡང་ད་འན་ལ་མ་ས་པར་རབ་་དང་བར་་། །ས་་བ་་་བ་་་དག་ལ་་ཕ་མ་ད་དང་འ། །འ་
་་གནང་བལ་་གམ་་ལ་ས་པ་ཕ་མ་ན་་ཟིན་ཡང་ན་པར་འ་བ། །ི་ཀར། འར་གང་། བན་པ་་
བན་མ་ག་་ག་བན་པར་གས་པར་བིས་ན་་ལ་བད་པར་གལ་ས་བི། བཀའ་ལ་པ། ་ད་དང་འ་
བར་གང་ས་ཁས་ངས་པ་་ལ། །་་བན་མ་ཡང་་་ད་དང་འ་བར་གང་ས་ཁས་ངས་པ་་ལ་ས་
གངས་པ་ན་་ས་།།
གམ་པ་བར་ཆད་་ག་དགས་བསལ་བན་པ་ལ་། ཕ་མས་མ་གནང་ར་་བན། །མཚམས་ད་ས་པ་ར་
་བཤད། །ན་ང་ད་་་ག་བན། །ན་ི་རབ་ང་དགས་ས་བསལ། །ན་ཕམ་ང་བ་དགས་ས་བསལ།
།དང་་།
་བ། ་མ་ན་པ་འོ་བ་པ་གས་་མ་ན་།།
ཕ་དང་མ་་མ་ན་པ་འོ་བར་གགས་པ་གས་་གནང་བལ་་གམ་ལ་ཕ་མ་ད་དང་འ་བ་མ་ན་། །
འ་ད་་གནས་བན་ག་དང་་བ་ག་གས་ང་ང་་ལས་ས་པ་་། །་ར་ཕ་མ་་ན་ི་འོ་བས་
མ་གནང་ཡང་ཞག་བན་བལ་བ་དང༌། ད་འན་ལ་་་དས་པར་རབ་་དང་ང་། ི་ཀར། འར་གང་།
བན་པ་གང་་ཕ་མ་གས་ས་ལ་བབ་པས་ད་འོ ་་གནས་་གགས་པ་ལགས་ན། ་་ག་པ་ད་འན་
ཐམས་ཅད་ལ་་བར་བིའམ། ་བ་འར་་་ས་གངས་པ་ན་་ས་།།

གས་པ་མཚམས་ད་ས་པ་ར་་བཤད་པ་།
་བ། ་གས་ལས་མཚམས་ད་པར་་འར་། །་་ད་པར་ད་པ་གས་ལས་་མཚན་ར་པ་གས་ལས་
ང་༌།།
ཕ་མ་ད་འོ ་་གནས་་གགས་པ་་གས་བསད་པ་ལས་མཚམས་ད་པར་་འར་། །མད་འལ་ལས།
ད་ད་གཞན་ལས་ར་ར་་ཟགས་ནས་གཞན་ི་མངལ་་གས་་བངས་པ་ལ་ཡང་་འང་བར་གངས་པ་་་
འམ། །ད་པར་ད་པ་དང་ང་བར་ད་པ་ཐ་དད་ན། ་གས་གང་བསད་ན་མཚམས་ད་་འར་་ན། ཕ་མ་བསད་
པ་མཚམས་ད་འང་བ་་་ད་པར་ད་པ་ཕ་མ་་འོ་བ་པ་གས་བསད་པ་ལས་མཚམས་ད་པར་འར་།
མད་ལས། གང་་་མཚན་ལས་ང་མ། །ས་གངས་པ་ར་། །ཕ་མ་མཚན་ར་པ་གས་བསད་པ་ལས་ང་
མཚམས་ད་འང་། ང་ལས། ཕ་ཡང་མ་ལགས། ད་བམ་པ་ཡང་མ་ལགས་པ་ས་པ་བསད་ན་མཚམས་ད་པར་
འར་བ་མས་སམ། ད་། མ་མཚན་ར་པ་བསད་ན། །མ་ཡང་མ་ལགས། ད་བམ་པ་ཡང་མ་ལགས་པ་ད་ད་
བསད་ན་མཚམས་ད་པར་འར་བ་མས་སམ། ད་། ཕ་མཚན་ར་པ་བསད་ན་ས་མད་འལ་་ངས་། །འ་
ང་ན་་ང་ས་མ་་བ་ན་ས་གངས་།།
་བ། མ་བསད་པ་ལ་གས་པ་་ས་པ་ད་ག་།།
མ་བསད་པ་ཙམ་བར་ཆད་ན་ནམ། མཚམས་ད་ས་པ་བར་ཆད་ན་ནམ་མ་ན། མ་བསད་པ་ལ་གས་པ་མཚམས་
ད་་་ས་་་གས་པར་ས་པ་ད་བར་ཆད་་ག་། །ི་ཀ་ལས། མ་བསད་པ་་་་རབ་་དང་བར་་།
ཕ་མ་ད་འོ ་་གནས་་གགས་པ་བསད་ན་ཡང་་རབ་་དང་་ང་བ་་་ས་། །གད་མས་ད་ན་ཕ་མ་
བསད་པ་མཚམས་ད་་་འར་། བ་ག་མཁན་ི་་བན་། །་ར་་བར། མ་བསད་པ་གང་ཟག་བན་
པར་གས་པར་བིས་ན་བན་པར་གས་ས་བིའམ། ་པ་་ཁ་ག་་བན་པར་གས་ས་། །ཁ་ག་་
བན་པར་མ་གས་པ་། གང་ས་གཞན་་འ་ས་་མ་འ་བ་དང་ལ་བར་ར་ཏམ། གཞན་་ར་བ་ཡང་ང་་
འ་་བན་པར་གས་པ་ས་་། ་བར་གནས་ན་ཡང་ག་ལམ་་ང་བར་ིས་ག །གང་ས་ས་བན་་མ་
འ་བ་དང་ལ་བར་ར་པ་འ་་བན་པར་མ་གས་པར་ས་་། ་བར་གནས་ན་ག་ལམ་་ང་བར་མ་ད་ག །
་ར་མ་བསད་པ་་བན་་ཕ་བསད་པ་དང་ད་བམ་པ་བསད་པ་ལ་ཡང་བད་པར་་ས་།།

གམ་པ་ན་ང་ད་་་ག་བན་པ་།
་བ། ཕམ་པར་ར་པ་མ་ང་བ་ད་ལ་་ཚངས་པར་ད་པས་ཉམས་་ང་བ་དག་ན་ང་བ་ད་ན་།།
ི་ཀར། ས་པས་ད་ང་མ་ལ་་ག་ས་ན་ད་ང་མ་ན་དང་བར་འར་ང༌། ད་ད་ས་ང་ད་ང་ལ་
་ག་ས་ནས་ན་དང་བར་འར་ས་་འལ་་བད་། །ལ་ད་ང་མའམ་ཕ་ཕམ་པར་འར་བ་མ་ང་བ་།
ཕམ་པས་མ་ས་པ་མ་དག་ད་ལ་ས་པའམ་ད་ད་གང་ག་ས་་ཚངས་པར་ད་པས་ཉམས་་ང་བ་དག་ད་
ང་མ་ན་ང་བ་ད་དང༌། ད་ང་ཕ་ན་ང་བ་ད་ན་།།
བ་པ་ན་ི་རབ་ང་དགས་ས་བསལ་བ་།
་བ། ད་ད་བབ་པ་ལ་ནས་ས་པ་ད་་ར་པ་་རབ་་ང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་ང་བ་ད་།།
ི་ཀ་ལས། ན་རབ་་ང་བ་ལ་་བ་ས་ད་ད་པར་བན་པས་གནས་བས་་་ག་ལ་དགས་ས་
བསལ་བ་བན་པ་ར་ས་་འལ་་མཛད་། །ད་ད་བབ་པ་ལ་ནས་ས་ད་ད་ན་རབ་་ང་བ་མ་པ་
་བ་བར་ཆད་དང་ན་པ་་ས་པ་ད་་ར་པ་་རབ་་དང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་ར་ང་བ་ད་་ས་པ་
མ་པ་ན་ན་་བ་་མ་པ་་བ་བར་ཆད་ལས་ོལ་བ། །ས་པ་་ར་ད་ད་་ར་ན་་་བ་བར་ཆད་ན་
རབ་་ང་བ་་ར་ག་པར་འར་། ་བ་ག་་བ་ལས། ག་མ་ན་ང་མ་ན་པ་ང་བ་མཚན་ལན་གས་་
ར་ན་ག་མ་ང་བ་ར་ག་པར་གངས་ལ། ་དང་་མཚན་མངས་པ་ར་།།
་པ་ན་ཕམ་ང་བ་དགས་ས་བསལ་བ་།
་བ། ཕམ་པ་འར་བ་ན་ང་མ་ན་པ་ག་པར་བཅད་པ་ཅན་ཡང་༌།།
ི་ཀ་ལས། ཕམ་པར་ར་པ་ལ་ར་་བ་ས་ད་ད་པར་བན་ནས་གནས་བས་གཞན་ལ་་ག་་གནས་
བས་བན་པ་ར་ས་་འལ་་མཛད་། །ད་ང་མ་ཕམ་པར་འར་བ་ན་ང་མ་ན་པ་་ག་པ། ས་
བཀན། འཆབ་པ། ོག་པ་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ག་པར་ད་པ་ཅན་མ་པ་་བ་བར་ཆད་དང་ན་པ་་ཡང་ས་པ་
ད་་ར་པ་་དང་གས་ར་ང་བ་ད་། །ས་པ་མ་པ་ན་ན་་བ་་མ་པ་་བ་བར་ཆད་ལས་ོལ་བ། །

་ར་མཚན་ར་པ་ས་མ་པ་མས་ནས་ར་ཡང་ད་ད་་ར་་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་་ར་ག་པ་ན། མ་པ་
གང་ངམ་་གང་་ན། ་གང་། བབ་པ་ལ་དང༌། ་འས་གས་་གང་་གང་ཡང་མ་ང་བ་ར་།།
བ་པ་ད་ད་གས་པ་་ལ་བད་པ་།
་བ། ད་ད་བན་པར་གས་པར་་བ་ལ་གག་མར་གནས་པ་མས་ཡན་ལག་ད་།།
འར་ད་འན་ིས་བན་པར་་ས་ར་ས་ན། ད་འན་་་ས་བན་པར་་་ན། ད་ད་བན་པར་
གས་པར་་བ་ལ། ད་ང་ཕ་ད་འན་གག་མར་གནས་པ་མས་ན་མ་གས་པ་་ཡན་ལག་ད་། །ི་
ཀ་ལས། ད་ང་གག་མར་གནས་པ་མས་ཡན་ལག་ད་ན་ི། ་ར་་གས་པ་མས་དང་འོ་བར་ཆས་པ་
མས་ཡན་ལག་ད་མ་ན་་ས་། །་་མཚན་་བ་ད་ད་ང་གདམས་ངག་ན་པ་ལ་གས་པ་་བ་་གག་
མར་གནས་པས་གས་པར་འབ་། འོ་བར་ཆས་པ་ལ་གས་པས་གས་པར་་འབ་པ་ར་། །གག་མར་
གནས་པ་ཚད་་གནས་ར་་བ་ད་ཡན་ཆད་གནས་པ་། ང་ལས། གག་མར་གནས་པ་དང་ང་་གནས་པ་དག་་
ས་གངས་ལ། ི་ཀ་ལས། ་བ་ད་ལས་ག་པ་་ན་ང་བ་ད་ན་པར་ས་པར་་་ག་ང་་ས་གཞན་
ིས་ད་པ་ར་་ས་། །ཡན་ལག་ས་པ་་་ན་ལ་འ་་ན་མ་གས་པ་་ན་ི། ད་ན་་འང་བ་
་་མ་ན་། ་ད་ང་མ་པ་་་བ་ཙམ་ི་དགག་་མ་དགས་པ་ར་།།
་པ་འགལ་ན་གས་ད་ད་་བན་པ་།
་བ། ་བ་་ད་ན་ལ་ལམ་ཉམས་ན་་། །རབ་་འང་བ་ག་་བ་ཕལ་་བ་བས་གས་།། །།
བད་པ་གམ་པ་མ་པ་ས་་་མ་པ་་བ་་ད་ན་ཡང་དག་པར་ན་པ་ལ་། ན་མས་ག་པའམ་
མཚན་གས་གག་ཅར་ས་་ད་ཉམས་ན་ཡང་མ་པ་་་། །རབ་་ང་བ་ག་་བ་ཕལ་་བ་བས་ནས་
འང་བ་གས་།། །།

གས་པ་གང་ཟག་་བབ་་བན་པ་ལ་གས།

ང་་ག་པ་ལ་མས་བན། །བབ་་འག་པ་ལ་མས་བད། །དང་་ལ་གས། མ་འད་བས་་
་ག་བན། །་བ་བས་་ར་བན་བད། །དང་་ལ་གས། ན་ང་བབ་པ་འལ་ག་བན། །ཕ་མ་
མ་འད་་ར་བད། །དང་་ལ་གམ། ག་་ཡན་ལག་གས་ས་བན། །བསམ་པ་ཡན་ལག་གས་ས་
ས། །ར་བ་ཡན་ལག་དས་་བན། །དང་་ལ་གས། གང་ས་འལ་བ་ན་ད་བཤད། །གང་ལ་དལ་བ་
ལ་ད་བད། །དང་་།
་བ། རང་བན་ཉམས་པས་ས་པ་ད་་ལ་བ་ད་མ་ན་།།
ཐ་མལ་པ་་རང་བན་ཉམས་པ་་བ་ལ་གས་པས་བབ་པ་འལ་བར་ས་པ་ད་་བབ་པ་ལ་བ་ད་མ་
ན་། །བས་འར་མ་འད་གས་ཀ་ལས། ས་ང་་བ་ཟིལ་ིས་གན་པས་བབ་པ་འལ་ན་བབ་པ་མ་
ལ་བར་བད་པར་་ས་གངས་ང༌། མ་འད་འལ་པ་ལས། ས་པས་བབ་པ་ལ་བས་ལ་བ་ད་་་
འར་བ་་་གས་། གང་བར་འད་ན་ཆགས་པར་ར་པ་ལ་གས་པ་བན་་བབ་པ་བཏང་བར་འར་བ་ར་
། །གལ་་ས་པ་ན་གང་བ་མས་ད་པར་བབ་པ་ལ་ན་་བབ་པ་མ་ལ་བར་བད་པར་་ས་་བ་་
གས་པར་བང་༌། །མ་མ་འད་དང་མ་་ལས། ས་པ་ང་་བབ་པ་ལ་ཡང་བབ་པ་མ་ལ་བར་བད་པར་
་ས་གངས་པ་་ཡང་ན་མ་་བ་ལ་དངས་ས་གས་།།
གས་པ་གང་ལ་དལ་བ་ལ་ད་བད་པ་ལ་གས། ཐ་ད་ན་པ་ད་ལ་དང༌། །བདག་ལས་ཐ་དད་ད་ལ། །
དང་་།
་བ། ་ལ་མ་ན་། །གས་པ་ལ་མ་ན་།།
འལ་བ་ལ་རང་བན་ཉམས་པ་་ལ་བབ་པ་འལ་ན་ཡང་བབ་པ་ལ་བ་ད་མ་ན་། །གས་པ་ལ་ལ་
ན་ཡང་ལ་བ་མ་ན་། །ི་ཀར། གང་མས་ཐམས་ཅད་་་་ས་པ་་་འར་གས་པར་འད་་ས་།།
གས་པ་བདག་ལས་ཐ་དད་ད་ལ་འལ་བ་།
་བ། ་མ་ན་པ་འོ་བ་ལ་མ་ན་། །མ་་བ་ད་མ་ན་།།

་་གས་་མ་ན་པ་འོ་བ་ལ་ལ་ན་ཡང་ལ་བ་མ་ན་། །ག་དང་བ་མ་་བ་ད་ལ་ལ་ན་ལ་བ་མ་
ན་། །ི་ཀར། ན་པ་དང༌། ན་པ་དང༌། མས་པར་གས་པ་དང༌། མཐའ་འབ་པ་ལ་དས་ས་ལ་བ་ས་་བ་
་དག་ང་བས་། ་དག་ལ་ཡང་མ་་བ་ད་་ར་ང་་ས་།།
གས་པ་བསམ་པ་ཡན་ལག་གས་ས་ས་པ་།
་བ། དན་པར་མ་ན་། །དན་པར་འ་ས་པས་མ་ན་།།
དན་པར་ས་ང་མ་ས་ང་དན་པར་ལ་ན་ཡང་ལ་བ་མ་ན་། །ི་ཀར། ་དན་པ་ཡང་གས་པ་ལ་
ལ་གས་པ་བན་་འར་། ་་ཐམས་ཅད་ལ་གས་པ་འ་ས་ད་པ་ར་་ས་། །དན་ང་་དན་
ང་དན་པར་འ་ས་པས་ལ་ཡང་ལ་བ་མ་ན་།།
གམ་པ་ར་བ་ཡན་ལག་དས་་བན་པ་ལ་། བབ་པ་་་བཏང་བ་དང༌། །ན་ི་བས་གནས་བཏང་བ་
དང༌། །ར་ར་མཁན་་བཏང་བ་དང༌། །དམན་པ་ས་ད་བང་བ་དང༌། །མན་པ་ོགས་་ང་བ། །དང་་།
་བ། བབ་པའམ།
བབ་པ་་མ་པ་རང་་་། །འམ་ས་པ་་བཏང་བར་་བ་གཞན་ཡང་བན་།།
གས་པ་ན་ི་བས་གནས་བཏང་བ་།
་བ། སངས་ས་སམ་ས་སམ་ད་འན་ནམ། མ་འམ་འལ་བའམ་མ་འམ།
ད་ལ་མས་འལ་བར་བསམས་། སངས་ས་སམ། ས་སམ་ར་ང་དང་གས་པ་ས། ད་འན་ནམ། ་
ག་་ང་་ས་མ་འམ་འལ་བའམ་མ་འམ་ས་། །མ་་་ས་མན་པ་ན་། མ་་འལ་བ་་ད་
དག་་མ་་་གནས་ན་པ་ར་།།
གམ་པ་ར་ར་མཁན་་བཏང་བ་།

་བ། བ་དན་ནམ་མཁན་་དལ་།།
བ་དན་ནམ། མཁན་་འལ་་ས་་བ་་་་འལ་བ་ག་དག་ན་་ས་ར་།།
བ་པ་དམན་པ་ས་ད་བང་བ་།
་བ། བདག་མ་པའམ་ད་ལ་ལམ་ཟ་མའམ་མ་ང་ངམ་ད་ང་མ་ན་ང་བའམ། ་ཐབས་་གནས་
པའམ་ཐ་དད་་གནས་པར་་འམ། ་གས་ཅན་ནམ་་གས་ཅན་གས་པའམ་མ་བསད་པའམ་ཕ་བསད་
པའམ་ད་བམ་པ་བསད་པའམ་ད་འན་ི་དན་ས་པའམ་་བན་གགས་པ་ལ་ངན་མས་ས་ག་
ང་བར་གང་་གལ།
བདག་ས་པ་འ་ནས་་བན་གགས་པ་ས་ཡན་ཆད་ལ་ར་། །མ་པའམ་ས་པ་རབ་ང་་མ་པ་བཏང་
ཡང་ད་བན་ི་མ་པ་་གང་བ་་བསམ་པ་དབང་ས་། །ད་ལ་ལམ་ས་པ་ད་ང་་མ་པ་བཏང་ཡང་
ད་བན་དང་ད་ལ་ི་མ་པ་བཏང་བར་མ་ས་པ། །ཟ་མའམ་མ་ང་ངམ་ས་པ་། ད་འལ་ལས། ཟ་མའམ་
མ་ང་ད་་དམ་བཅས་པས་མ་པ་ཐམས་ཅད་འལ་བ་ས་། །ཟ་མ་་དང་་ནས་ཟ་མར་ར་པ་ལ་ཡང་གས་
གས་། གས་ད་འང་བ་ས་ན་ི་ས་ད་་ཟ་མ་དང་དབང་་ལས་ང་་ས་ད་་ཟ་མ་གས་ལས་་མ་
ལ་དངས་། ་ག་ང་ད་ལས། གང་ག་ོང་པ་ས་དག་། །ས་ད་་་ཟ་མ། །ས་། །་ར་ི་ཟ་མ་
་ག་པ་ང་བས་ས་ན་ད་པ་ར་ག་འལ་ལས་བཤད་། །ད་ང་མ་ན་ང་བའམ་་ཐབས་་གནས་པའམ་
ས་པ་་་། །ཐ་དད་་གནས་པའམ་ས་པ་་་བ་དང་ངས་ད་་་ནས་ཐ་དད་་གནས་པ་གས་། ང་
ག་ལས། ད་ང་དག་གས་་འ་་ཐ་དད་་གནས་པ་ན་། ས་མ་ན་པ་གས་་ང་བ་དང༌། ད་འན་
ི་གནས་ནས་ང་བ་ས་པས་་མ་་བ་དང༌། ་མ་ངས་ད་ལས་ཐ་དད་པར་ས་པ། །ཐ་དད་་གནས་པ་ལ་མ་
པ་ད་པ་ར། ཐ་དད་་གནས་པར་བང་་གལ་ས་བད་པས་མ་པ་གང་ར་་གས་་ན། འ་་བབ་
པ་འལ་བ་་བ་མན་ད་ཙམ་ན་། དར་ན་མཁན་་་ལས་འདས་ནས་ད་ང་མཁན་་ལ་མ་པ་ད་པ་
འལ་བ་ན། མཁན་་འལ་་ས་བད་པ་་་མ་པ་འལ་བ་་ག་ན་པ་བན་། །གནས་པར་་་བའམ་
ས་པ་་ས་དང་ཟང་ཟིང་་ངས་ད་ན་ག་་ར་་ང་བ་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ས་ཉམས་པ་ལ་མ་འད་དང་
་འལ་པ་གས་ཀ་ནས་བཤད་། །་གས་ཅན་ནམ། ་གས་ཅན་གས་པའམ། མ་བསད་པའམ། ཕ་བསད་

པའམ། ད་བམ་པ་བསད་པའམ། ད་འན་ི་དན་ས་པའམ། ་བན་གགས་པ་ལ་ངན་མས་ས་ག་ང་
བར་ས་པ་མས་་་། །ང་་བདག་ནས་བང་འ་བར་་་་མཐར་བང་་གལ་ས་ར་།།
་པ་མན་པ་ོགས་་ང་བ་།
་བ། བདག་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ད་ཅག་དང་ན་ག་གནས་པའམ་ངས་ད་པས་ག་་ས་་བ་
་་་འལ་བ་ག་དག་ན་། །འལ་བ་་ག།།
བདག་ོགས་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ད་ཅག་དང་གནས་གག་་ན་ག་གནས་པའམ། ས་དང་ཟང་ཟིང་་
ངས་ད་པས་ག་་ས་་བ་་་་འལ་བ་ག་དག་ན་། །ི་ཀར། ་་་ས་་བ་་་མ་པ་ད་
བན་པ་ར་། འལ་བ་ག་དག་་མ་པ་་་་དག་དང༌། ་ག་་་་དག་དང༌། རང་བན་་་་དག་ན་་
ས་་བ་ས་དག་་ན་ང་་ར་འལ་། །ང་ག་དང་ལག་བ་ལ་གས་པ་ས་་ག་ད་ས་ལ་བར་
འར་རམ་་འར་་ན། ད་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ས་་མ་པར་ག་ད་ལས་ང་བབ་པ་ལ་བར་འར་ས་
བཤད་། །ད་ན་ལས་ང༌། ་བར་ད་པ་ཐམས་ཅད་ས། །བ་ད་་ལ་་ད་ན། །ས་བཤད་། །་ན་ང་མ་
་ལས། ང་ག་དང་ལག་བས་བབ་པ་འལ་བ་ན་ཡང་བབ་པ་མ་ལ་བ་ས་གངས་པ་དང་འགལ་་ན། ་་
ཕ་ལ་ས་མ་་བ་ལ་དངས་་ས་གས་། །བབ་པ་འལ་བ་་ག།།

གཉིས་པ་ཕ་མའི་ མ་འ ེད་སོ་སོར་བ ོད་པ་ལ་གཉིས།
ད་ང་ཕ་་མ་འད་བད། །ད་ང་མ་་མ་འད་བན། །དང་་ལ་། ཕམ་ག་ང་ད་ར་བཤགས་
དང༌། །ས་ས་་་་། །དང་་ལ་བ། ་ཚངས་ད་་ཕམ་པ་དང༌། །མ་ན་ན་ི་ཕམ་པ་དང༌། །ག་གད་
པ་་ཕམ་པ་དང༌། །ན་་་བ་ཕམ་པ། །དང་་ལ་བ། ང་མ་འད་ས་བད་པ་དང༌། །ན་གས་ལས་་
བད་པ་དང༌། །་བས་་ར་བད་པ་དང༌། །འལ་ད་མས་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་
བཞག་པ་བན། །བབ་པར་་བ་བ་་བཤད། །དང་་ལ་གས། མར་བན་ན་་འག་ར་བན། །ས་བཤད་
འག་ལ་ས་་བད། །དང་་།
་བ། འལ་བ་མ་བམ་་གས་པ།། །།བག་ག་ཉམས་་ང་བར་ས་ན།།
འལ་བ་མ་བམ་་གས་པ།། །།བག་ག་ས་པ་འ་ལ། གནས་བ་པ་་ནས་ན་པར་ད་པ་ཕམ་པ་དང༌།
ད་་བ་པ་་ནས་བན་པར་་བ་ཕམ་པར་འར་བ་། དང་་། གང་་བག་པ་ལམ་གམ་ ་ག་པ་ཉམས་
་ང་བར་ས་ན་ཡན་ལག་་བདག་་ད་ང་་ཕམ་པར་འར་། །གས་པ་། གང་བག་པ་ ་དབང་ ་ག་
པ་ཉམས་་ང་བར་ས་ན། ལམ་གས་་བདག་་ད་ང་ངམ་ལམ་གམ་ི་བདག་་ད་ང་མ་་ཕམ་པར་འར་
བ་། ི་ཀ་ལས། བག་ས་་བ་་འ་་ག་་བ་པ་་མ་པ་གས་་ས་། ས་འད་པར་ད་པས་
བག་པ་། ད་པ་་བ་པ་དང༌། ར་གག་པར་་བས་བག་པ་་གནས་བ་པ་་བག་པ་་ན་་ས་། །
ཉམས་་ང་བར་ས་ན་ས་པ་ི་ཀར། ཉམས་་ང་བར་ར་པ་གང་ན་པ་ས་། །འ་ན་མ་འད་ལས།
ས་ནས་ང་བདག་ར་ད་ན་བལ་བར་་ས་གངས་། །གཞན་ཡང་ི་ཀར། ་ར་ན་མ ་་ག་་བ་པ་
མ་པ་གས་་་དག་་ལན་གས་་བས་པས་བ་། །གཞན་ལ་བར་ད་་བག་པ་་གཞན་ལ་བ། །་ལ་
ད་པ་ས་པ་་ཕམ་པ། །་ད་པར་འར་བ་ར་ཕམ་པར་འར་བ་ང་བ་ས་།།
གས་པ་ས་བཤད་འག་ལ་ས་་བད་པ་ལ་བ། དས་གར་ར་པ་ཡན་ལག་དང༌། །ང་བ་ན་ད་་
ག་དང༌། །བོད་་ལ་ི་ད་བ་དང༌། །གས་གད་་ནས་དས་ང་བན། །དང་་།

་བ། ཟག་ད་། །ར་། །མ་ཉམས་པར་། །ཁའམ་བཤང་བ་ལམ་།།
གང་བག་པས་ཕམ་པར་འར་་ན།  ་གན་ཟག་ད་། །གང་་བག་པས་ཕམ་པར་འར་་ན།  ་ཟག་ད་
ར་། །མ་ཉམས་པར་་ས་པ་། མ་འད་ལས། ་ད་ད་གན་་མ་ཉམས་པ་ས་ར་གངས་ང༌། ་
ག་་་མ་ཉམས་པར་་ས་པ་། ད་ད་་ས་མ་ཉམས་པ་ཡན་ལག་་དས་ན། ་བ་ལས། ད་ད་ད་པར་
བཅད་པར་ར་པ་ལ་་་གམ་ལས་གང་ཡང་ང་བ་ག་མ་ཉམས་པར་ར་པ་་ལ་་་ཚངས་པར་ད་ན་ར་འར།
མཐར་འར་་ས་གངས་པ་དང༌། བོད་པར་་བ་ད་བཅད་པ་ད་ལ་ཡང་་ས་པ་དང་འགལ་། །ད་ད་གན་
་མ་ཉམས་པ་ས་མ་འད་ལས་གངས་པ་་་ཆ་ཤས་་་ནས་་ལ་བཏགས་པ་ན་། ཞར་བ་དང་ལག་མ་
བན་། །ཆ་ཤས་་མ་ཉམས་པ་ལ་ད་ད་མ་ཉམས་པ་ས་ར་གངས་པ་་དས་པ་། ས་ད་མན་ཆད་ལ་
གནས་པ་་མ་ཉམས་པར་དས་པར་བན་། ལམ་གམ་ས་ལས་ཐ་དད་་ས་པ་ལ་ལ་ན་མ་་ལས་་བད་
པ། ། ་ཟག་ད་འབའ་ག་གམ་་ན། ན་་ད་འོ་གས་་འམ་འམ་མ་ང་་ཁའམ་བཤང་བ་ལམ་།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་་ག་།
་བ། ཉམས་པ་དག་ལ་་མ་། །་ང་བ་དག་ལ་་ན་ད་།།
དབང་་གམ་ཉམས་པ་དག་་བག་པ་ལ་་ས་པ་དག་་གས་དང༌། མང་་ལ་འག་པས་ནང་དང་་ལ་
ཉམས་པ་གས་དག་དང༌། ་་གམ་དག་ལ་ས་བག་། །ར་ལ་ན་མ་ར་། །་མ་ན་་ཡན་ལག་ཐམས་
ཅད་བང་་་ང་བའམ། ་་་ང་་ན་པ་་་འག་པ་བན་་་ང་བ་ད་་བད་པ་ད་ལ་་ན་ད་། །
འ་ན་ད་གང་ལ་འག་་ན། ར་བན་ན་ཕམ་པ་དང་ག་མ་ན་ད་་མ་། །མ་་དང༌། ང་ད་དང༌། ་
ར་བཤགས་པར་་བ་དང་གམ་ི་ན་ད་་ས་ས་། །ས་ས་་ན་ད་་ས་ས་་། །ངག་ན་འ་ན་
ད་མ་་ལས་ན་ད་པ་ན་ན་ལ། ི་ཀར། ང་བ་ན་ད་ང་ད་བ་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་།།
གམ་པ་བོད་་ལ་ི་ད་བ་།
་བ། ་མ་ན་པ་འོ་བ་པ་ད་དང༌། ས་པ་ད་དང༌། མ་ང་ད་དང༌། ་ད་དང༌། ན་པར་ད་པ་དང༌།
བན་པར་་བ་གགས་མ་ཅན་ད་དག་ལ་་ན་ད་པ་ད་།།

་ལ་བོད་་་མ་ན་པ་འོ་བ་པ་ད་དང༌། ས་པ་ད་དང༌། མ་ང་ད་དང༌། ་ད་དང༌། ན་པར་ད་པ་ ་
དབང་་དང༌། བན་པར་་བ་ཁའམ་བཤང་བ་ལམ་དང༌།  ་དབང་་མས་ག་པ་ང་བ་ལ་་གད་པར་གགས་
མ་ཅན་ད་དག་ལ་་ཡན་ལག་་ཆ་གཞན་ཚང་ན་མཐར་ག་་ང་བ་ན་ད་པ་ད་།།
བ་པ་གས་གད་་ནས་དས་ང་བན་པ་།
་བ། མ་ར་བ་དང་རང་བན་ཉམས་པ་གནས་བས་དང་་འད་བན་་བག་པ་ད་ན། །རང་ས་
བན་པར་་བར་། །ར་་ལ་་ད་པ་ད་ལ། །ནང་་་ད་བར་་ལ་ད་།།
ད་ད་གད་ག་པའམ་ར་་བ་་་ལ་ས་མ་ར་བ་དང༌། ཕ་ལ་་རང་བན་ཉམས་པ་་བ་ལ་གས་པ་
གནས་བས་དང༌། བོད་པར་་བ་་འད་བན་་ནན་ིས་བག་པ་ད་ན་ན་ད་པ་ད་། །ད་ང་ས་རང་་
བན་པར་་བ་ཁ་དང་བཤང་ར་ཟག་ད་བག་ན་ཡང་ན་ད་ད་པར་ཕམ་། ་བ་འང་བ་ར་་མཚན་ིས་་
ལ་་ད་ང་་བ་འང་ཀར་ནང་་གས་པ་ད་ལ་ན་ད་པ་ད་། །ར་ནང་་གས་ང་་བ་དང་ཀར་ར་
དང་་་བ་ནང་་་ད་བར་་ལ་ད་་འ་བ་ལ་ཡང་ན་ད་ད་།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བ་་བཤད་པ་།
་བ། མ་བངས་པར་ན་་ས་ཕབ་་གད་ག་པར་་། །བངས་པ་་གམ་། ་བཅད་ང་ན་
ནས་བར་བ་ན་གནས་པ་ད་དང༌། ད་ང་ས་ན་ནས་བངས་པ་ད་དང༌། ཤམ་ཐབས་་མཐའ་བངས་
པ་ད་། །་ཚངས་པར་ད་པ་ཕམ་པར་འར་བ་མ་པར་འད་པ།། །།
་ཚངས་ད་་་ང་བ་ར་ད་ང་ས་མ་བངས་པར་ན་་ས ་ཕབ་་གད་ག་པར་་། །་ར་
བང་་ན་ད་ང་་ང་བ་་གམ་། ་བཅད་ང་ན་ནས་བར་བ་ན་གནས་པ་ད་དང༌། ད་ང་ས་ན་ནས་
བང་བ་ད་དང༌། ཤམ་ཐབས་་མཐའ་བངས་པ་ད་། །་ཚངས་པར་ད་པ་ཕམ་པར་འར་བ་མ་པར་འད་
པ།། །།

གས་པ་ན་གས་་བས་ནས་འང་བ་ལ་གས།

བབ་པར་་བ་ས་པར་བཤད། །ང་བ་ད་པ་མ་གཞག་བན། །དང་་།
་བ། གང་་ད་ད་ས་ད་པ་ར་འོ་བར་་། །གང་་་མ་ན་པས་གད་པ་ར་བཙལ་བ་ར་
གནས་པར་་།།
མ་ལ་གས་པ་གང་་ད་ད་ས་ལ་ན་པ་བསམ་པས་བད་པ་ར་ད་ང་འོ་བར་་། །དན་པ་ལ་
གས་པ་གང་་་མ་ན་པས་འག་པ་བན་པ་ལ་གས་པས་གད་པ་ར་བལ་བ་གནས་ར་གནས་པར་་
།།
གས་པ་ང་བ་ད་པ་མ་གཞག་བན་པ་།
་བ། འད་ཆགས་ཤས་་བས་འཛག་ད་བཅང་བར་། །རའམ་་གས་སམ་་བ་པགས་པ་ལས་། །་
་ང་བར་་བ་ར་བས་་བ་བ་དང་བམ་པར་། །་ས་་ད་་གཞན་། །ཧ་ཅང་མང་བས་
འདར་བར་ར་ན་་གས་། །་མའམ་ས། །ཟན་ཟ་བ་དང་མད་ན་ལ་ག་འཚལ་བ་་ག་ལ་བས་
། །་ཚངས་པར་ད་པ་ཕམ་པར་འར་པ་ན་གས་་བས་།། །།
ད་ང་འད་ཆགས་ཤས་་བས་འཛག་ད་བཅང་བར་། །་ན་ད་་ས་མ་ར་གངས་པ་དང་འགལ་་
ན། འད་ཆགས་་བསམ་པས་འཛག་ད་་འད་ན་ས་པར་འར་ཡང༌། ན་ངས་པ་བསམ་པ་ད་པས་འཛག་ད་
བཅང་བ་ལ་ས་པ་ད་པ། །་་ལ་་་ན། ར་འམ་་གས་སམ་་བ་པགས་པ་ལས་། །འཛག་ད་་་་ང་བར་
་བ་ར་ཨ་་ར་ལ་གས་པ་བ་བས་བ་བ་དང་བམ་པར་། །བ་མ་་ས་་ད་་འཛག་ད་གས་པ་
གཞན་། ། ་བ་ཧ་ཅང་མང་བས་འཛག་ད་འདལ་བར་ར་ན་་གས་། །་གང་་ན། ་མའམ་ས་། །ཟན་ཟ་
བ་དང་མད་ན་ལ་ག་འཚལ་བ་་འཛག་ད་དབང་་ལས་ག་ལ་དབང་་བས་་་བ་་གས་། །་ཚངས་
པར་ད་པ་ཕམ་པར་འར་བ་ན་གས་་བས་།། །།

གམ་པ་་བ་བས་ནས་འང་བ་ལ་།

དས་གར་ར་པ་ཡན་ལག་བཤད། །ཡན་ལག་ད་་ལ་བ་བན། །དས་ག་ད་་ང་བ་བད། །ང་བ་
ན་ད་་ག་ས། །་་ང་འགལ་ང་བ། །དང་་།
་བ། ཁ་དང་་་་ཕན་ཆད་། །བཤང་བ་ལམ་ི་་་བས་་མཐའ་ཡན་ཆད་། །ཟག་ད་་་
གས་མ་ཡན་ཆད་། །ར་ར་་བག་པ་ད་་་མཐ།།
་་གམ་ི་ཚད་འདས་པ་་ཙམ་ལས་ཕམ་་ན། ཁ་དང་ར་གགས་པ་་་ཕན་ཆད་། །བཤང་བ་ལམ་ི་
་་་བས་་མཐའ་ཡན་ཆད་་བཤང་བ་ལམ་ི་དང་ར་གགས་པ་ན་། ི་ཀར། ་་བས་་མཐའ་
ཡན་ཆད་་བཤང་བ་ལམ་ི་དང་་ས་། །ཟག་ད་་གས་མ་ཡན་ཆད་་དང་་། ི་ཀ་ལས། ཟག་ད་་
དང་་་མམས་་གས་་ཁ་ན་་ར་པ་པགས་མ་ཡན་ཆད་ཤ་མ་པ་དང་ ་མཚམས་ལ་ག་པ་་་ཟག་
ད་་དང་་ས་། །མ་་བ་ན་ར། ཁ་དང་བཤང་བ་ལམ་ི་དང༌། ཟག་ད་་ས་གམ་ཀ་ལ་ཕམ་པ་
བད་པ་གས་་དང་་ས་གསལ་ད་་ར་། །་དབང་་ཚད་་ཙམ་འདས་ན་ཕམ་་ན།  ་ཟག་ད་་ར་
་གས་ལས་འདས་པར་བག་པ་ད་་བག་པ་་མཐའ་་་ད་ས་ཕམ་།།
གས་པ་ཡན་ལག་ད་་ལ་བ་བན་པ་།
་བ། གས་་དང་་ང་ཟད་ཟིན་པ་ད་དང༌། ཟིན་པ་ད་དང༌། ངས་པ་ད་དང༌། ལ་པ་ད་དང༌། གས་
པ་ད་དང༌། ག་ཆགས་དག་ས་ས་པ་ད་་་་ཉམས་པ་ད་།།
ཉམས་པ་དག་ལ་་མ་ར་་ས་ས་ནས་ཉམས་པ་ད་བ་་་་་་ན། ཕམ་པ་བད་ས་་གས་་དང་
་ལ་བཞག་དས་། ི་ཀར། གས་་དང་་ས་ས་པས་་་་གས་་དང་ར་ར་པ་གང་ཕན་ན་ིས་
ཕམ་པར་འར་བ་གས་་དང་་བང་། ས་་གགས་པ་གཞན་ི་ན་་ས་། །་ག་པ་ལ་གས་པས་
ང་ཟད་ཟིན་པ་ད་དང༌། ཤས་ར་ཟིན་པ་ད་དང༌། ངས་པ་ད་དང༌། ལ་བ་ད་དང་ས་པ་ག་པ་དང༌། ཤ་ཟགས་
པས་གས་པ་ད་དང༌། ་་ནང་ད་ནས་་་མ་ལས་ས་པ་ག་ཆགས་དག་ས་ས་པ་ད་་་་ཉམས་པ་
ད་། །ི་ཀར། འར་གང་་གང་་་་དག་ང་ཟད་ཟིན་པ་ད་དམ། ཟིན་པ་ད་དམ། ལ་པ་ད་དམ། གས་
པ་ད་དམ་ས་གངས་པ་དང༌། གང་གཞན་ལས། ང་ཟད་ཟིན་ཏམ། ཟིན་ཏམ། ངས་པ་ད་དམ། ལ་བ་ད་དམ།

ག་ཆགས་དག་ས་ཟིན་པ་ད་དམ་ས་གངས་པ་། འར་ངས་པ་དང༌། ག་ཆགས་དག་ས་ཟིན་པ་་་ལས་
བ་བར་ས་པ་ན་།།
གམ་པ་དས་ག་ད་་ང་བ་བད་པ་།
་བ། བོད་པར་་བ་ད་བཅད་པ་ད་ལ་ཡང་ན་ད་པ་ད་། །བན་པར་་བ་དས་ཻ་བ་མཚམས་འར་
བ་་མན་པ་ལ་ཡང་༌།།
བོད་པར་་བ་་་མ་ང་་་བ་ལ་གས་པ་ད་བཅད་པ་ད་ལ་ཡང་ན་ད་པ་ད་་་ཕམ་། ང་་བན་པ་
་ག་ད་ང་ས་ད་ད་ས་ད་་བམ་ལ་་་གམ་་་དག་ལས། ་་གང་ཡང་ང་བ་ག་མ་ཉམས་པ་
ར་་ཚངས་པར་ད་པ་བིས་ན་ང་བ་ར་འར། ་བ་འར་མཐར་འར་་ས་། །བན་པར་་བ་་་མ་ང་
་དབང་ར་ར་པ་དས་ད་ཙམ་་བ་མཚམས་ང་ར་འར་པ་་མན་པ་ལ་ཡང་ན་ད་པ་ད་་ཕམ་། །
དས་་བ་འ་ལ་་དབང་གཤགས་པ་ན་ནམ། ས་ལ་ར་གཤགས་པ་ན་་ན། ི་ཀ་ལས།  ་དབང་ར་ར་
པ་དས་ད་ཚལ་་གས་པ་ལ་གས་པས་་བ་ས་བཤད་། །ང་་བ་ལས། ད་ད་ད་ཚལ་་གཤགས་པར་ར་
ལ་ས་གངས་ང༌། ན་ཏན་ད་མར། ་་་་མཚན་ནས་ས་ད་གཤགས་་གཤགས་་ར་ར་ནས་ར་བ་
མཚམས་་མན་པ་ས་བཤད་་གས་གས་ཀ་ར་བང་༌།།
བ་པ་ང་བ་ན་ད་་ག་ས་པ་།
་བ། མན་པ་ལ་་གས་ག་མར་། །མ་ ་དབང་་ས་པ་་ཕག་ལ་གས་པ་བས་པ་་ད་པ་དག་
ལ། །མ་བཅད་པ་ཁར་།།
་་མཚམས་འར་པ་མན་པ་ལ་་གས་ག་མ་མ་ར་འར་། །གས་ག་མ་མ་ ་དབང་་ས་པ་་
ཕག་ལ་གས་པ་བས་པ་་ད་པ་དག་ལ། །འར་གས་ས་་དང༌། བ་ལང་དང༌། མ་་ལ་གས་པ་དང༌། དག་
་་་ད་ད་གས་ཀ་མན་། །་་ཚངས་ད་་ཕམ་པ་བད་པ་ལ་ག་་དང་ད་འོ་་འ་ལ། གན་་དང་
་ཡང་འ་ན། འར་ཕམ་པ་་བད་པ་་མཚན་་་ན། ི་ཀ་ལས། ་་མས་ཉམས་པ་ན་པ་ར་་ས་།
།་ཡང་ས་་བས་པས་་ག་་་མས་ས་་ཉམས་པ་ན་པ་ར་་ས་པ། །ལམ་ི་ག་པ་བདག་ར་

ད་འད་པ་བསམ་པ་། ་ཚངས་པར་ད་པར་འད་པ་བསམ་པས་མ་བཅད་པ་ཁར་་་འད་པར་ད་ན་་
ཚངས་པར་ད་པ་མ་ར་འར་། །ན་་་བ་འན་པ་བསམ་པས་མ་བཅད་པ་ཁར་ལ་བར་ད་ན་འན་
པ་ག་མར་འར་། ་་ར་བན་ལས་གངས་།།
་བ། བན་པར་་བ་དང་ན་པར་ད་པ་ས་ལས་ཐ་དད་པར་ས་པ་གས་། །གཞན་པ་གས་ང་གཞན་
ིས་གས་དང་གཞན་་ར་བར་ད་ན།།
འར་མ་ཚན་གས་ལ་དཀའ་བ་གནས་ད་པས། ་ར་འལ་ི་འ་གར་ས་ནས་ས་་འཆད་པར་འད་
ལ། ་ཡང་ི་ཀར། བན་པར་་བ་དང་ན་པར་ད་པ་ས་་བ་། ཁ་དང༌། བཤང་བ་ལམ་དང༌།  ་དབང་་དང༌།
 ་དབང་་ས་་བ་་གས་པར་བན་པར་་བ་དང་ན་པར་ད་པ་ན་པ། །ས་ལས་ཐ་དད་པར་ས་པ་ད་
་ས་་བ་། གཞན་ི་བན་པར་་བ་ས་ལས་ཐ་དད་པར་ས་པ་དག་་རང་་ན་པར་ད་པ་ས་ལས་ཐ་དད་
པར་མ་ས་པ་དང༌། རང་དང་གཞན་ི་ན་པར་ད་པ་ས་ལས་ཐ་དད་པར་ས་པ་དག་རང་་བན་པར་་བ་ས་ལས་
ཐ་དད་པར་མ་ས་པ་དག་་དང༌། གཞན་ི་ན་པར་ད་པ་ས་ལས་ཐ་དད་པར་ས་པ་དག་རང་་བན་པར་་བ་ས་
ལས་ཐ་དད་པར་མ་ས་པ་དག་་གག་ཅར་རམ་མ་ིས་ཕན་ན་ར་བར་ད་ན་མ་ ་དབང་་ས་པ་ད་ན་།
།ས་དང༌། ི་ཀར། གཞན་པ་གས་ང་ས་་བ་ང་་ས་། ར་བན་པར་་བ་དང༌། ན་པར་ད་པ་ས་
ལས་ཐ་དད་པར་ས་པ་གས་། །ས་པ་ས་ས་པས་་དག་གས་ལས་གཞན་པ་ས་ལས་ཐ་དད་པར་མ་ས་པ་
གས་དང༌། ས་ལས་ཐ་དད་པར་ས་པ་གས་ང་་མ་བན་་ར་བར་ན་། །གཞན་ི་གས་དང་ས་་བ་།
གཞན་་དང་་དང་མ་ང་་བན་པར་་བ་དང༌། ན་པར་ད་པ་་གས་པ་གས་དང་༌། །གཞན་་ར་བར་ད་
ན་ས་་བ་། བན་པར་་བ་དང་ན་པར་ད་པ་ར་བར་ད་ན་མ་ ་དབང་་ས་པ་ད་ན་པ་ས་།།
་བ། གཞན་པ་་ག་ས་ལས་བཅད་པ་ལ་ཡང་༌། །བན་པར་་བ་མ་ང་་བས་ད་པ་ལ་ཡང་༌། །མ་
གས་ལ། །་ལ་ི་མཚམས་ལ་ག་པར་། །ད་། །བབས་པ་དང་་ག་པར་འག་པ་གས་།།
་་གམ་ལས་གཞན་པ་་ག་མན་ིས་ས་ལས་བཅད་པ་ལ་མ་ར་ཡང་༌། །ི་ཀར། གང་་ལ་ལས་
ས་ལ་་ཡན་ལག་་མ་པ་ལ་ན་ང་བ་ར་འར། ས་པ་མ་ར་་ས་གངས་པ་དང༌། གཞན་ལས། མ་
བཅད་་མཐའ་གས་པར་ལ་ན་ང་བ་ར་འར། ས་པ་མ་ར་་ས་གངས་པ་་དག་བས་པ་ན་་ས་།
།འག་པ་བན་པར་་བ་མ་ང་་་དབང་ང་བ་བས་ད་པ་ལ་མ་ར་ཡང་༌། །ཁ་མ་གས་ལ་མ་ར་།

།མ་གས་ཕན་ན་ནས་ ་་ལ་ི་མཚམས་ལ་ག་པར་་་མར་བར་ལ་ན་མ་ར་ཡང་༌། །འཛག་ད་་
འད་ཆགས་་མས་ས་འད་ན་མ་། །་དབང་བབ་པ་དང༌། ་དབང་གགས་་་ག་པར་འད་པ་ལ་མ་
་གས་།།
་པ་་་ང་འགལ་ང་བ་།
་བ། མཐའ་ད་བད་པ་གགས་མ་་་བབས་པ་། ས་གགས་པ་ཐམས་ཅད་་ཐམས་ཅད་་ག་
པར་་འར་བ་མ་ན་། །གཞན་ིས་གགས་པ་ད་་་ག་པར་འག་པས་མ་པར་བཤད་པ་ན་། །
ཕམ་པར་འར་བ་དང་་་བ་བས་།། །།
་ག་པར་འག་པ་ལ་མ་ར་འར་ན། མ་འད་ལས། གགས་མ་ཅན་ད་དག་ལ་་ན་ད་པ་ད་་ས་པ་
དང་འགལ་་་ན། ང་་བ་ལས། གགས་མ་མག་བ་ས་་འགལ་བར་གངས་། །་ཡང་ར་ང་མ་འད་
ལས། མཐའ་ཕམ་པ་ད་་བད་པ་གགས་མ་་་བ་བ་ཉམས་་་ང་བ་མ་ན་པ་བ་པ་ཙམ་་། བ་ད་
ཙམ་་ས་གགས་པ་ལ་ལ་ད་ཡན་ལག་་ཆ་ཐམས་ཅད་ས་བལ་་ལ་ི་ཆ་ཐམས་ཅད་་ད་དང་ན་པར་
ག་པར་ཉམས་་ང་བ་་འར་བ་མ་ན་་ས་དང༌། ང་རས་སམ་ས་བ་ས་དས་་བག་ན་ར་འར།
མཐར་འར་ས་ང་་བ་ལས་བཤད་། །ང་མ་འད་ལས། མཐའ་གས་བད་པ་ལས་གཞན་ང་་བ་ལས་མ་
ར་བད་པ་ད་ས་གགས་པ་ད་་ས་མག་ས་གགས་པས་་ག་པར་འག་པས་ན་མ་ར་མ་པར་
བཤད་པ་ན་། །ད་ང་ས་ང་པའམ་ོ་བ་ག་ས་དས་་བག་ན་ར་འར། མ་ར་འར་་ས་ང་་
བ་ལས་བཤད་། །ཕམ་པར་འར་བ་དང་་་བ་བས་།། །།

བ་པ་འལ་ད་་བས་ནས་འང་བ་ལ་གས།
བསམ་པ་ལ་བ་་ནས་བན། །བས་་ན་ི་་ག་བཤད། །དང་་།
་བ། ད་ང་་དས་ར་་ས་ན་རང་བན་ལས་ཉམས་པ་ན་།།

བདག་ད་ད་ང་་དས་ར་་ས་ན་རང་བན་ལས་ཉམས་པ་ན་། །་ཡང་འལ་ད་ལས། ད་ང་་
དས་ར་་ས་ན་ན་པ་ལ་ས་པ་ད་། །གལ་་ད་ང་་དས་ར་ས་ན་་དས་་་་བ་བན་། །
མས་འག་པ་དང་ནད་ས་གཟིར་བ་ཡང་་བན་། །ས་གངས་། །་བ་ལ་གས་པ་གམ་་་ད་པར་
གང་་ན། ་བ་་ས་པ་རང་བན་་་གནས་པ་དང༌། གནས་པ་འས་མར་གནས་པ་ན་ལ། མས་འགས་པ་་
རང་བན་་གནས་པ་མས་ད་པར་ར་པས་ས་པ་རང་བན་་་གནས་པ་ན་ཆགས་་ར་པ་། ་ར་ན་
གས་འལ་པ་ལས་བཤད་། །ར་བས་ན་པ་་མས་་ཚད་པས་མས་འ་བ་་་ནད་་བས་ས་ས་པ་རང་
བན་་་གནས་པར་ར་པ་། ་ར་ཡང་་མ ་ན་ལས། ར་བས་ན་པ་་ར་བ་ག་ས་བལ་བར་ར་པ་
ས་བཤད་་བལ་བ་ལ་་བར་གས་པར་ར་པ། །་ད་པར་ཡང་ད་། འལ་ད་ལས། མ་པ་ས་ན་པར་
ར་། གན་བས་ཟད་པ་དང༌། ར་དང་ངས་ད་ཟད་པ་དང༌། ཁམས་མ་མས་པ་དང༌། ་མ་ན་པས་བམས་པ་
དང༌། ན་ི་ལས་་མ་པར་ན་པ། །མ་པ་ས་མས་འགས་པ་ས་་། ་མ་ན་པས་མས་དགས་པ་
དང༌། ་མ་ན་པས་་ལ་བམས་པ་དང༌། ་མ་ན་པས་་མདངས་འག་པ་དང༌། ཁམས་མ་མས་པ་དང༌། ན་ི་
ལས་་མ་པར་ན་པ། །མ་པ་ས་ནད་ས་གཟིར་བ་ས་་། ང་ས་བད་པ་དང༌། མས་པ་དང༌། བད་ཀན་
དང༌། འས་པ་དང༌། ས་ར་པ་མས་་ས་གངས་། །ས་ར་བ་་ང་གག་ལས་འས་པ་ལས། ན་ི་ལས་
་མ་པར་ན་པ་ས་བཤད་།།
གས་པ་བས་་ན་ི་་ག་བཤད་པ་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བད། །གང་ལ་ང་བ་ད་་
བཤད། །་ར་བབ་པར་་བ། །དང་་ལ་གམ། ་ལ་གས་གད་བཅས་པ་དང༌། །ན་ད་་ག་་བན་པ། །
དས་ག་ཞར་ང་དང་བཅས་པ། །དང་་།
་བ། ཉམས་པ་་གས་་ནང་དང་་ལ་། །བན་པ་ར་གཞན་ལ་ཁས་ངས་པ་ན་བབ་པ་འགས་པ་
ད་།།
ཉམས་པ་དག་ལ་་མ་ར་་ས་ས་ན། ཉམས་པ་ལ་་ད་་ན། ཉམས་པ་ད་་གས་། མཚན་མ་ནང་དང་
་ལ་ཉམས་པ། །ད་བ་མ་གང་ས་བདག་ལ་གཞན་ིས་བན་པ་ར་བད་པ་ན་་ར་ང་་ས་གཞན་ལ་
ཁས་ངས་པ་ན། ད་བ་མ་་བབ་པ་ག་མས་འགས་པ་ད་། །་ཡང་ི་ཀར། ད་བ་མ་བབ་པ་
འགས་པ་ད་ན་ི། ད་ལ་མ་བབ་པ་ས་པ་ལ་ག་པ་ང་བ་ས་་བ་་འགས་པ་མ་ན་། དན་པ་བ་

ག་ཅན་ིས་ན་ག་ར་བ་གནས་བས་་ཉམས་་ང་བར་མ་ར་པ་ར་། །གལ་་ཡང་་་ཉམས་་ང་
བར་ར་ན་་་་ཕམ་པ་དང་འ་བ་ས་ས་་འར་། ས་ན་་ས་ལ་་བ་ས་ད་ད་པར་འར་་
ས་དང༌། ག་ཅན་་་་་་ན། ི་ཀར། འར་གང་་དན་པ་བ་ག་ཅན་ིས་ད་བ་མ་ལ་ད་བན་པར་མ་
གས་་་ཚངས་པར་ད་ང་ང་བར་་འར་་ས་་ས་་ས་་ཁས་ངས་པ་དང་་ལ་འད་པ་ས་། །ས་
་་འད་བན་་བལ་བ་དང༌། ་བདག་ད་བ་མ་མ་ང་བར་མ་ར་ཏམ་མ་་འད་པ་ས་། །བམ་ན་
འདས་ས་བཀའ་ལ་པ། བབ་པ་འགས་་ཡང་དག་པར་། །ས་ས་་ང་བར་འར་། །ས་ས་་ཡང་
ཁས་ངས་པ་ས་་ནར་འང་་ས་གངས་པ་ན་་ས་། །འར་ད་བ་མས་འག་པ་བན་པ་ར་ཁས་
ངས་ན་འགས་ལ། ་བ་ལ་གས་པ་གཞན་གམ་ད་པར་ཁས་ངས་པས་་་འགས་པ་་མཚན། ་ཡང་ས་
ག་ལ་གས་པ་མས་ག་ར་་ཚངས་ད་་ར་འོ་བ་འགས་པ་བབ་་ན་པ་ལ། དས་་་ཚངས་པར་
ད་པར་ཁས་ན་པ་མཚང་་བ་ར་དང༌། ་བ་གཞན་གམ་ལ་་ར་མ་ན་པ་ར་། །འག་པ་བན་པ་མ་
དང་ན་པ་ལ་ཁས་ངས་ན་ར་འར་ི། ་མ་ན་ན་ར་་འར་། གཞན་་ན་དགག་་མ་གས་པ་ར་།།
་བ། ་ལ་་ཡང་ན་པར་་བ་ད་། །་་ད་ང་་མ་། །མ་ད་ན་ཡང་༌། །ད་པར་་བ་ར་་
ད་ན་ཡང་༌། །ག་པ་དང་་ཚ་བས་ན་་འད་ཆགས་མ་ས་ན།།
བབ་པ་འགས་པ་་ལ་ད་བ་མ་བབ་པ་་ཡང་བར་་ན་པར་་བ་ད་ན་། །་ཞར་ལ་འག་པ་
བན་པ་ར་གཞན་ལ་ཁས་ངས་པ་་་ད་ང་་ང་བ་མ་། །བན་ར་ན་ད་མ་ད་ན་མ་ར་ཡང་༌།
།ར་ད་པར་་བ་ར་་ལག་པས་ད་ན་མ་ར་ཡང་༌། །ག་པ་དང་་ཚ་བས་ན་་འད་ཆགས་མ་ས་ན་མ་
།།
་བ། ཡན་ལག་་མ་པ་ལ་བ་ར་་མ་ངས་ན་ཡང་༌། །ལས་་་ང་བ་བག་ན། །ལག་པས་ལག་
པར་དང༌། ང་པས་ང་པར་དང༌། གས་ས་གས་་དང༌། མམས་ས་མམས་་་ར་་ང་ན།།
ཡན་ལག་་མ་པ་ང་་གས་བལ་བ་ར་འད་ཆགས་་་མ་ང་ན་མ་། །་ན་ང་འལ་ད་ལས་
ནད་དང་བཅས་པ་བག་ན་བག་མ་ཐག་་ཕམ་པར་འར་་ས་གངས་པ་དང་འགལ་་ན། མ་ན་་ནད་ས་བ་བ་
ཉམས་ང་་བ་ལ་གད་ན་ལ་བར་འར་ི། ་གད་ན་ལ་བར་་འར་བ་ན་། །ཡན་ལག་་མ་པ་ལས་་་
ང་བ་བག་ན་མ་། །ལག་པས་ལག་པར་དང༌། ང་པས་ང་པར་དང༌། གས་ས་གས་་དང༌། མམས་ས་

མམས་་་་ང་བར་ད་ན་མ་། །འར་ལག་པས་ང་པས་དང་གས་ས་དང་མམས་ས་ས་་མ་མས་
་ན་ད་་དབང་་ས་ལ། ལག་པ་དང་ས་གས་་མ་་བན་་དབང་་ས་པ། །་ང་བ་་བང་་་
ང་བ་དང་འག་་་ང་བ།།
་བ། ད་པ་ག་བ་ད་ཙམ་ལ། །ང་དང་བ་་དང་་བ་དང་ས་ལས་་ ་གགས་ས་པ་ལ་བལ་བ་
ན་གལ་་དབང་་ཙམ་ད་ན། །ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་་ག་པ་ར་ན་དས་ག། །བན་པ་ན་་ལ་
བས་ཡན་ལག་་མ་པར་ང་པ་འད་ན། །བན་པར་་བ་ལ་ཡན་ལག་་མ་པས་་ཙམ་ལ་གལ་བས་་
ལ་་ག་ན།།
ད་ད་ས་བལ་བ་ན་ད་པ་མས་ག་བ་ད་ཙམ་ལ་འག་པ་་མ་ང་བ་མ་། །ང་དང་བ་་དང་་
བ་དང་ས་ལས་་ ་གགས་ས་པ་ལ་བལ་ན་གལ་་དབང་་ཙམ་ད་ན་ར་བག་ན་མ་། །ནང་ན་གནས་
པ་འ་་ལ་གས་པས་ང་ལག་ལ་གས་པ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་་ག་པ་ར་ན་དས་ག་ཁ་ན་མ་་བར་འར་
། བོད་པར་་བ་གས་པ་ན་པ་ར། བན་པ་ན་་ད་ད་ལ་ལ་བ་གང་ཟག་ས་ཡན་ལག་་མ་པ་་
 ་དབང་ར་ད་ང་་ང་པ་འད་ན་མ་། །བན་པར་་བ་ ་དབང་་ལ་གས་པ་ལ་ཡན་ལག་་མ་པ་
 ་དབང་ས་ག་པ་་ཙམ་ལ་གལ་བ་་་ལ་ལ་ག་པ་ཙམ་ི་བསམ་པས་་ལ་་ག་ན་མ་།།
གས་པ་ན་ད་་ག་་བན་པ་།
་བ། བན་པ་ར་གཞན་ལ་བ་ན།།
ར་ག་བདག་ཅག་གས་་ཚངས་པར་ད་་ས་རང་དང་བན་པ་ར་གཞན་ལ་བ་ན་མ་། །ང་ལ་་
ཚངས་པར་ད་ག་ས་གཞན་དང་བན་པ་ར་གཞན་ལ་བ་ན་མ་་ས། ི་ཀ་དང་ང་ལས་ང་གངས་པས་
་མ་་ར་བ་་ན་མ་། །་མ་་མཐར་ག་པ་་ན་མ་།།
གམ་པ་དས་ག་ཞར་ང་དང་བཅས་པ་།
་བ། རང་བན་ིས་ལས་་ང་བ་ད་་ན་ད་པར་་བ་ད་། །མན་མ་དང་་མ་གས་གང་་བལ་བ་
་ལས་གཞན་་གགས་པ་ལ་ད་། །ལམ་ག་མ་མས་་བལ་བར་་མ་པ་ལ་ཡང་ད་།།

དང་་འད་ཆགས་་ལས་་ང་བ་མ་ན་ང༌། རང་བན་་་་ད་ས་ས་ཐམས་ཅད་་ལས་་ང་བ་ད་
བག་པ་ན་ན་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ན་མཐར་ག་་ང་བ་ན་ད་པ་ད་་་ཕམ་པ་བད་། །མན་ན་ ་དབང་་
དང་་མ་བཤང་ལམ་གས་ར་བ་གང་་བལ་བ་་ལས་གཞན་་འད་ཆགས་བ་་མཐར་གགས་པ་ལ་ན་ད་ད་
། །ི་ཀར། འར་གང་། མན་ན་ར་གས་པ་ལས་ས་ང་་ན་ར་གས་ན་་ལ་་་་་ཚངས་པར་ད་
པར་ན་པར་་འན་་ས་ར་བ་ལ། ས་མན་ན་ར་གས་པ་ལས་ས་ང་་ན་ར་ག་་ས་གངས་པ་
ན་། །་གམ་ཅར་་ད་ལ་་ཐ་མ་གག་་འད་ཆགས་བ་པར་་མ་་ལམ་གག་་དང་ར་བལ་ང༌།
་ནས་ལམ་ག་མ་གཞན་མས་་བལ་བར་་མ་པ་ལ་་དང་ར་འད་ཆགས་བ་པ་ལ་ཡང་ན་ད་པ་ད་།།
་བ། བདག་་ཉམས་པ་མ་པ་བསམ་པ་ཅན་ལ་ཡང་ད་། །ནད་དང་དལ་བར་་བ་ན་ད་ལ་ཡང་
ད་། །ལམ་ལ་གཞན་ད་་འ་ས་པ་དང༌། ད་གས་ཟ་བ་ལ་ཡང་ད་། །ལམ་མ་ན་པ་ལ་་་གས་
མ་ ་དབང་་ས་པ་ད་།།
ད་ང་ཉམས་པ་ད་པར་བདག་་ད་ང་་ལ་ལས་ཉམས་པ་མ་པ་བསམ་པ་ཅན་ིས་བག་པ་ལ་ཡང་ན་
ད་པ་ད་། །་མཚན་ི་ནད་ལ་གས་པ་དང་ལ་བར་་བ་ན་ད་ས་བག་པ་ལ་ཡང་ན་ད་པ་ད་། ། ་
དབང་་གས་ལམ་གམ་ལ་ལམ་གམ་་ལས་གཞན་ད་་ས་པར་འ་ས་པ་དང༌། ལམ་གམ་་ན་ནམ་བ་
དང་དབང་ ་བར་ངས་ག་ན་ནམ་མ་པ་ད་གས་ཟ་བས་བག་པ་ལ་ཡང་ན་ད་པ་ད་། །ལམ་མ་ན་པ་
ལ་ལ་་གཞན་ད་་འ་ས་པ་དང༌། ད་གས་ཟ་བ་་གས་མ་ ་དབང་་ས་པ་ད་། ལམ་མ་ན་པ་ལམ་
་འ་ས་པ་ད་དང༌། ལམ་མ་ན་པ་ལ་ད་གས་ཟ་བས་བག་ན་མ་།།
གས་པ་གང་ལ་ང་བ་ད་་བཤད་པ་།
་བ། ས་པ་ད་ད་་ང་་འལ་བ་ལ་་ང་བ་ད་། །ཉམ་ཐག་པས་མལ་ནས་་འད་བན་་
འད་པ་ལ་ཡང་༌། །མར་མས་ག་པ་ལ་ཡང་༌།།
བ་ལང་ལ་གས་པས་བས་པ་ད་ང་ད་ད་་ང་་འལ་བ་ལ་་ང་བ་ད་། །འགས་ང་ག་པ་
ད་ད་ཉམ་ཐག་པས་ད་ང་་མལ་ནས་་འད་བན་་འད་པ་ལ་ང་བ་ད་པར་ཡང་༌། །་ཁང་་ར་ད་

ང་དང་ད་ད་གང་ག་པ་བས་ས་མར་མས་ག་པ་ལ་ང་བ་ད་པར་ཡང་༌། །འ་མ་ཁ་དབང་་ས་
པ་མ་ན་ལ། ་ ་མཚན་མ་མ་ན་པར་ང་འལ་ད་ནས་གངས་པ་ན་།།
གམ་པ་་ར་བབ་པར་་བ་།
་བ། ་མན་་ག་བར་་། །གང་་ག་་བར་ཆད་འང་བ་དན་པ་ར་གནས་པར་་། །གང་
ན་ཡན་ལག་་མ་པ་འན་པ་འགས་པ་ད་པ་་ང་ར་ན་ར་ལ་བར་་། །ར་ས་བན་་་
བལ་བར་་།།
་མན་་ག་བར་་། །ི་ཀར། ཟག་ད་ང་་ས་དང༌། ཡན་ལག་་མ་པ་ཟིན་པ་ང་བ་ར་་ས་
། །གང་་་ན་དང་གཅན་གཟན་གས་ས་ག་་བར་ཆད་འང་བ་དན་པ་ར་གནས་པར་་། །ི་ཀར། ་
་འམ་་ ་ང་བ་མཐའ་ལས་བཞག་པ་ན་་ས་། །་ང་གང་ན་ཡན་ལག་་མ་པ་འན་པ་འགས་པ་
ད་པ་་ང་ར་ན་ར་བལ་བར་་། །མ་འ་དགག་དས་་ཕམ་པར་འར་་གས་པ་ན་ལ། བ་
དས་ས་རས་་ས་གགས་་བལ་དས་པར་བན་པ་ན་། །་ང་ར་ས་བན་་་བལ་བར་་བ་་
ད་ད་་ག་པ་ང་བ་ན་།།
་བ། བ་ལང་་ནང་་ཡང་འཽ་བར་་། །ན་པ་ཡང་བག་པར་། །བད་མས་ལ་ཡང་ོང་་་བར་
། །གས་པར་་ར་བག་པར་ས་ནས་རབ་་དང་བར་།།
ད་ང་ས་བ་ལང་་ནང་་ཡང་ས་བན་་འོ་བར་། །ན་པ་ལ་ཡང་ས་བན་་བག་པར་། །
བད་མས་ལ་ཡང་ས་བན་་ོང་་་བར་། །ི་ཀར། གམ་་དག་ལ་ཡང་ས་་བ་་ས་པ་་ས་
བན་ས་་བ་ས་་བགས་པ་ར་། ས་བན་ཐམས་ཅད་་གངས་པ་ཡང་ད་ད་ལ་ག་པ་ང་བ་ར་
ས་། །རབ་་དང་བར་འད་པ་ག་ངས་ན་་་གང་ན་ས་གས་པར་་ར་བག་པ་ས་ནས་རབ་་དང་
བར་། །འ་དགག་དས་་ཚངས་ད་་ར་འོ་བ་དགག་པ་ན་། ི་ཀ་ལས། ད་ད་ས་པ་གན་་འ་
བ་རབ་་ང་་ད་ང་་ནང་་བཞག་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་བ་ར་་ས་།།

་བ། གག་་་གབ་ད་པར་ས་་དབབ་། །ད་ང་མས་གནས་ཁང་་མ་བཅད་པར་མས་པར་འག་
པར་ཡང་་། །ཕམ་པར་འར་བ་དང་་འལ་ད་་བས་། །་ཚངས་པར་ད་པ་ཕམ་པར་འར་བ་
དང་་གས་།། །།
ད་ང་ས་གག་་་གབ་ད་པར་ས་་དབབ་། །འ་ང་བ་ི་ཀར། ད་ང་གག་་་གབ་ད་པར་
ས་ཕབ་་གད་ག་པ་་ཤམ་ཐབས་ད་པ་ན་ད་ང་་ད་ད་ས་བལ་བས་་ར་འ་བཞག་་ས་། །
ད་ང་མས་གནས་ཁང་་མ་བཅད་པར་མས་པར་འག་པར་ཡང་་། །ཡང་་་ོགས་་ད་་ཟིན་ང་ར་
ས་་དབབ་པ་ན་། །ཕམ་པར་འར་བ་དང་་འལ་ད་་བས་། །་ཚངས་པར་ད་པ་ཕམ་པར་འར་བ་
དང་་གས་།། །།

གས་པ་མ་ན་ན་ི་ཕམ་པ་ལ་བ།
མ་འད་ན་གས་་བ་དང༌། །འལ་ད་བ་ལས་ང་བན་བད། །དང་་ལ་བ། ང་བ་དས་ག་གནས་
བས་བཤད། །་་ལ་བ་གནས་བས་བན། །མཐར་ག་བ་པ་གནས་བས་བཤད། །ང་བ་ང་བ་བབ་
་བད། །དང་་ལ་གས། ང་བ་མ་གཞག་མར་བན་བཤད། །ང་བ་ཡན་ལག་ར་་བན། །དང་་ལ་
གས། ་བ་་ད་མ་པར་བཞག །མ་ན་ན་ི་ན་ཐང་དད། །དང་་།
་བ། འམ་ར་བག་པ་དག་ས་། །མངགས་པས་ང་༌། །མ་ན་པ།།
རང་ས་བའམ་གཞན་མན་མ་་བར་བག་པ་དག་ས་ཕམ་། །བང་ན་་མངགས་པས་བར་བག་ང་
ཕམ་། །འ་ལ་མ་འད་ལས། ་བ་་ད་གངས་། བདག་ད་ས་བ་བ་དང༌། བདག་ད་ས་བར་འག་པ་
དང༌། བདག་ད་ས་གནས་ནས་གནས་་ད་པ་དང་གམ་་་བ་ར་བ་རང་ས་ད་པ་དང༌། གཞན་བས་ནས་
ར་བ་མན་མ་་ད་འག་པ་དང༌། རང་་ས་ང་བ་གནས་ནས་་ང་བ་གནས་་གས་པ། །ན་ིས་
བབས་ནས་བ་བ་དང༌། ན་ིས་བབས་ནས་བར་འག་པ་དང༌། ན་ིས་བབས་ནས་གནས་ནས་གནས་་ད་
པ་དང་གམ་། ་ཡང་དང་ར་བས་པའམ་བལ་བ་ས་འ་ང་ན་པར་་མ་་བསམ་ནས་ས་་དང་ར་
ན་ིས་བབས། བར་་ས་འ་ང་ས་བདག་ར་བང༌། ཐ་མར་བདག་ར་ན་པ་དམ་ར་ས་ནས། ར་བ་
བན་ང་ཁས་་ན་པ་་བདག་ད་ས་ད་པ་དང༌། ་་་ར་བ་་གཞན་ལ་བལ་ནས་ད་་འག་པ་དང༌། ་
ཐག་མ་ཆད་པ་གནས་ནས་་ཐག་ཆད་པ་གནས་་གས་པ། །བང་ན་ིས་བ་བ་དང༌། བང་ན་ིས་བར་འག་
པ་དང༌། བང་ན་ིས་གནས་ནས་གནས་་ད་པ་དང་གམ་་ཐག་ང་ར་་ཉ་བཏང་ནས་བ་བ་དང༌། ་ཉ་ས་ང་
་ཉ་བཏང་ནས་བར་འག་པ་དང༌། བང་ན་ིས་བ་་ས་་གནས་གང་ན་ད་པ་་ནས་གནས་གཞན་་གས་
པ། །ད་་་་མ་ག་ས་ར་བ་བན་ལ། གནས་ནས་གས་པ་གམ་ིས་མཐར་ག་བན་པ་ས་ར་ས་
ས་བཤད་། །་བ་ར་་ཞལ་ནས། ་མ་ག་ས་ར་བ་དང་མཐར་ག་གས་ཀ་བན་ལ། གནས་ནས་གས་པ་
གམ་ིས་མཐར་ག་བན་། མ་ངས་་ག་ན་ས་། །ར་ས་་ཞལ་ནས། ་ན་བམ་ན་འདས་་
གང་ོས་་ཅན་་འར་ལ། ་ར་ན་མ་ལས་སངས་ས་བམ་ན་འདས་མས་་ོས་་་མངའ་བར་ན་པ་
ན་་ས་གངས་པ་དང་འགལ་། །་ལ་ར་་ང་ས་་འབས་ན་། གལ་་དབང་ས་ོས་ང་ན་་

་འར་་ས་གངས་ང༌། ར་ས་་འཆད་གས་སངས་ས་་གང་ལ་ོས་་ད་པ་་གས་པ་ན་། །་
མས་ང་བདག་ད་ས་བ་བ་དང༌། ན་ིས་བབས་ནས་བ་བ་གས་་བའམ་ས་པས་བས་། །བདག་ད་
ས་བར་བག་པ་དང༌། ན་ིས་བབས་ནས་བར་འག་པ་གས་་བར་བག་པ་ས་པས་བས་ལ། བང་ན་
ིས་བ་བ་དང༌། བར་འག་པ་་མངགས་པས་ང་་ས་པས་བས་། །གནས་ནས་གནས་་ད་པ་གམ་་མ་
ག་མ་མས་་མཐར་ག་་བས་་གང་་གས་པས་བས་། །མ་ན་པ་ས་པ་། ང་མ་འད་ལས།
ས་པའམ་ད་ད་དམ་མ་ང་ས་མ་ན་པ་ས་གངས་།།
གས་པ་མ་ན་ན་ི་ན་ཐང་དད་པ་།
་བ། མ་ཤ་ཀ་་ལ་གས་པ།།
མ་ཤ་ཀ་་ལ་གས་པ་ས་པ་། ི་ཀར། གས་པ་ས་་བ་ས་པས་་ག་དང་བན་དང་བད་དང་ད་དང་
བ་ལ་གས་པ་ཐམས་ཅད་བ་བ་ས་། །ང་མ་འད་ལས། མ་ཤ་ཀ་་བས་ན་ཕམ་པར་འར་་ས་གངས་
། མ་ཤ་ཀ་གག་་མོན་་བད་་ན་ཐང་་ང་ན་པ་ར། ས་ན་མོན་་བ་བ་ཙམ་ག་བས་ན་
ཕམ་པ་བད་པ། །ི་ཀ་ལས། ང་སང་་པ་ཎ་བ་བས་ན་ཕམ་པར་འར་། ཀ་པ་ཎ་གག་་པ་ཎ་བ་ག་་
ཚད་ན་པ་ར་ས་བཤད་། པ་ཎ་ས་པ་་མ་ཤ་ཀ་ང་་མ་ངས་ན་ལ། མ་ཤ་ཀ་གག་་མོན་་བད་
་ན་ཐང་་ང་ན་པས། མ་ཤ་ཀ་བ་ལ་མོན་་མ་བ་དང་་་། ་ར་ན་མོན་་མ་བ་དང་་་ཙམ་
ག་བས་ན་ཕམ་པ་བད་པར་གས་། །ས་ན་གང་ར་ས་ང་འ་་་ལས། ཀ་པ་ཎ་བ་ཆ་བས། །་
བས་ལ་མས་ག་པར་འར། །ས་པ་དང་ཡང་མན་ལ། ་་་འལ་པ་བ་དན་ཀ་མ་ལ་་ལས་མཛད་པ་
ལས། ་གར་ི་ན་ཐང་ར་ན་དལ་་གག་ཙམ་བས་ན་ཕམ་པར་འར་་ས་བཤད་། །འལ་པ་་ད་་
གཞན་འད་བད་པ་ལས། ཁ་ག་ས་་དལ་ ་བད་ཆ་གག་ལ་་། ་ཙམ་ི་ན་ཐང་བ་བ་ས་བཤད་།
།་དང་མན་པར་འལ་ང་ལས། སངས་ས་བགས་པ་་ནའང་དལ་་་གག་་བད་ཆ་གག་ས་ཕམ་པ་
ས་བཤད་། །ཀ་པ་ཎ་་དལ་་ད་ལས་ས་པ་ང་་མ་པ་འ་བ་། ་བ་ཆར་བས་པས་དལ་་་
གག་་བད་ཆ། །ད་ན་ལས། ད་ང་ལ་་ཁལ་བ་ག་པར་ར་ན་་དག་་ན་ཐང་་ང་བ་ན་་ས་
བཤད་་མན་པ་ཙམ་ན་། །མ་བ་པ་འལ་པ་བ་མ་ལ་ཕན་པ་ལས། ཁལ་ད་བས་ན་ཕམ་པར་འར་ས་་
འང་མན་པ་ཙམ་་ས་བང་མ་ན་ལ། ་ར་གང་མས་ནས་བཤད་ལ་་མན་པ་ན་་མང་ཡང༌། རང་་

ག་པ་ག་་བད་ལ། འར་་ར་ན་ཐང་་ར་བ་་ན། གང་ས་པ་་མས་ཐམས་ཅད་ང་གད་པ་ཆད་
པ་ན་ཐང་་ཚད་དང་མཉམ་པ་ལ་མན་དས་། ་ར་ན་ལ་ས་་ན་ལ་མས་ད་ན་ཚད་་ཙམ་ག་བས་ན་
གད་པ་ཚད་་ཙམ་ག་་ས་པར་འར་བ་དས་་བས་ན་ཕམ་པར་འར་བ། །འ་ལ་ང་གས་གས་ལས།
ང་་མ་འད་ལས། མ་ཤ་ཀ་་བས་ནས་ལ་་མ་ས་དས་ད་ལ་ད་ང་ག་དང་ལ་བར་ད་པ་་བན་
། ད་ང་ས་མ་ཤ་ཀ་་བས་ན་ཕམ་པར་འར་ས་གངས་་གད་པ་ཆད་པ་ཚད་དང་ན་ཐང་མཉམ་་
བཅས་པ་མཛད་པས་། །གས་པས་ང་སངས་ས་ས་རང་་ཉན་ས་མས་ས་པ་ལས་ོག་པར་ད་པ་དང༌། ལ་
ས་རང་་་་མས་ས་པ་ལས་ོག་པར་ད་པ་ལ་ཆད་པ་རབ་ཕམ་པ་ཆད་པ་དང༌། ཆད་པ་རབ་གད་པ་ཆད་པ་་
རང་རང་་ཆད་པ་རབ་་ན་ཐང་དང་མངས་པ་ར་། །ལ་མས་་ནས་ད་པ་དང་ག་ནས་ད་པ་གང་ན་ང་
ང་། ལ་ས་་ན་ལ་མས་ད་ན་་སངས་ས་ས་བབ་པ་བཅས་པ་ལ་ས་་ན་ཐང་ས་བས་། ་
ར་ཨ་་་བྷ་གདམས་ངག་ལས་ང་བ་དང༌། གས་པས་ང་ང་བ་་བཅས་པ་ལ་ས་པ་ར་། །་ན་ཀ་པ་
ཎ་བ་ཆ་དང་གད་པ་ཆད་པ་ན་ཐང་་ཚད་གས་གང་ག་མ་ན། སངས་ས་ས་བབ་པ་འཆའ་བ་ས་ན་
ག་་ག་ད་། ་་གག་ལ་ག་པ་ཐ་དད་པ་ར་། །འ་ར་ས་་ག་པ་ནས་ཀ་པ་ཎ་བ་ཆ་ན་ལ།
ས་དགས་་ག་པ་ནས་བས་ན་གད་པ་ཆད་པ་ག་པ་ན་ཐང་་ཚད་ས་་བ་། ་གས་ང་ན་ཐང་ཚང་
བ་་ར་གག་པ། །་ན་པ་ཏ་ཨ་་་བྷ་མན་ངག་་གང་་ན། ལ་མས་ལ་གད་པ་ཆད་པ་ཚད་་ང་་
མས་འས་ན་ན་ཐང་་ཚད་འ་ཡང་འ་བར་མཛད་་ས་པ་་འཐད་པ་ས་པར་བང་བར་།།
་ན་ཀ་པ་ཎ་་་་་་ན། ཀ་པ་ཎ་མཚན་ད་པ་དང༌། བཏགས་པ་བ་གས་ལས། དང་་། དལ་ལས་ས་
པ་ང་་མ་པ་འ་བ་་ ་ད་པར་དང་དབས་་ས་པ་། ་འལ་ལས། ཀ་པ་ཎ་་ང་་ད་པར་།
དལ་ལས་ས་པ་གགས་་བད་པ་བང་་ང་བ་ན་་ས་བཤད་ང༌། ང་་བ་་ས་ལས། ཀ་པ་ཎ་་་་
ན་ཐམས་ཅད་ས་ས་པ་ས་གངས་། །་ཡང་ན་ལ་་་་ས་་བ་མས་གས་ལས་ང་བ་། ང་་
བ་ང་ས་ལས། ཀ་པ་ཎ་་་་ལགས། ལ་་་་བས་ས་པ་ས་གངས་ང༌། ་འལ་པ་ལས། ལ་
 ་ང་་་བ་ས་་བས་ས་པ་་ལ་་ས་ན་དང་ར་ཀ་པ་ཎ་་ང་་ང་ད་་ད་་འག་། དར་ན་
ལ་་དཔལ་གས་བམས་ས་ས་པ་ང་་་་ས་བཤད་། །ཀ་པ་ཎ་་ཡང་དལ་་ད་ཙམ་ལ་བ་
ས་པ་་་ད་་ར་ན། འལ་ང་ལས། སངས་ས་བགས་པ་་ནའང་དལ་་་གག་་བད་ཆ་གག་ས་
ཕམ་ས་བཤད་། །་ལ་བན་ནས་མངའ་ས་་འལ་འན་ཁ་ག །ཀ་པ་ཎ་ལ་དལ་ལས་ས་པ་དང༌། གར་

ལས་ས་པ་དང༌། ཟངས་གས་ལས་ས་པ་བ་བ་ད་། ང་དངས་འལ་དང་བཅས་པ་མས་ན་གསལ་ལ། ་
ཡང་་མ་གས་གང་ང་དབང་བཙན་པ་དབང་་ས་ནས་གར་དལ་་གང་ལ་་བ་ག་་་བ་ན་ང༌། ་
བད་ཆ་་་བ་བད་ན་ལ་་ར་ི་་གར་ན་མ་མ་ཥ་ང་་གག་ཙམ་ལ་གར་་བ་བད་ད་པས་་མ་
ན་ན་ི་ན་ཐང་་ཚད་ན་ར། ས་ན་མ་ཥ་ལའང་གར་དལ་ཟངས་གས་བ་ད་པར་གསལ་་་བ་གས་
། གར་ི་མ་ཥའམ་དལ་ི་མ་ཥ་ངས་ན་ར་འར། ང་བར་འར་། །གས་་མ་ཥའམ་ཟངས་་མ་ཥ་ངས་
སམ་ན་་བག་ན་ར་འར། ས་ས་་འར་་ས་།།
གས་པ་ཀ་པ་ཎ་བཏགས་པ་བ་། ་དང་ན་མཉམ་པ་མོན་་ལ་གས་པ་ན་། འ་ལ་བསམས་ནས་ཀ་
པ་ཎ་ང་བཏགས་། མོན་་ཀ་པ་ཎ་གག །རས་ཀ་པ་ཎ་གག །་རམ་ཀ་པ་ཎ་གག་ས་པ་་། །་
ཡང་སངས་ས་ཞལ་བགས་པ་་ན་་ཀ་པ་ཎ་བ་ཆར་ས་ལ། མ་ཤ་ཀ་ར་་མ་ས་། གཏམ་ི་ག་ལས།
མ་ཤ་ཀ་གམ་བས་ན་ཕམ་པར་འར་བ་མས་སམ། ད་་ལ་གང་ན་མ་ཤ་ཀ་བ་གས་ལ་ཀ་པ་ཎ་གག་་
འར་བ་ན། །མ་ཤ་ཀ་་བས་ག་པ་བས་ང་ཕམ་པར་་འར་བ་མས་སམ། ད་་གང་ན་མ་ཤ་ཀ་བ་བ་ལ་
ཀ་པ་ཎ་གག་་ར་ན་ས་གངས་། །དར་ན་ན་་ནག་ན་ང་་ལ་་ང་་ང་ན་་ད་པ་་་་བ་
པ་་བན་། ་གར་ན་ད་་ཀ་པ་ཎ་བ་ནས་ད་ས་པ་ཏ་་་ཀ་རས་གངས་།།
་བ། ་མས་ས་། །་ད་ས་ངས་་བང་བ། །ར་འ་ས་པས་།།
མས་་་་་ན། ་མས་ས་། །ས་་བདག་་གང་ན་་ན། ་ད་ས་ངས་་བང་བ། །ད་
ང་་འ་ས་་་་་ན། ་ད་ས་ངས་་བང་བ་ར་འ་ས་པ།།
གས་པ་ང་བ་ཡན་ལག་ར་་བན་པ་ལ་གམ། བདག་ ་ཡན་ལག་་ག་བན། །འ་ས་གས་གད་
་ག་བད། །ན་ཐང་ཡན་ལག་་ག་བན། །དང་་།
་བ། ར་བ་ད་ན་བསམ་པས་མ་བཏང་བ་་བདག་་ད་དང་མ་ལ་བ་ད་ན་།།
ར་བ་ད་ན་ས་པ་འ་ལ་ང་་བཤད་གས་གས་ལས། དང་་ང་མ་འད་ལས། ཡན་ལག་དས་་
གངས་པ་། བ་ག་མཁན་ི་ས་ང་ས་ར་བ་ད་ན་བ་ག་མཁན་ི་བསམ་པས་མ་བཏང་བ་་དང་ ་

བདག་་བ་ག་མཁན་ད་དང་མ་ལ་བ་ད་ན་པས། ་བས་ན་བ་ག་མཁན་ལས་བས་པ་ཕམ་པ་བད་་
ས་པ། །བསམ་པས་བཏང་ན་་་བས་ང་ཕམ་པ་་བད་ས་ལ་བ་གས་ས་བན་།།
གས་པ་ང་ན་གས་ལས་ལ་བ་དས་་གངས་པ་། ད་ང་་ས་ས་མ་ན་པས་ར་བ་ད་ན་ད་
ང་ས་བསམ་པས་མ་བཏང་བ་། དང་ ་བདག་་ད་ང་རང་ད་དང་མ་ལ་བ་ད་ན་པས་ད་ང་ས་ནན་
ིས་བག་ང་ཕམ་པ་་བད་་ས་པ། །བསམ་པས་བཏང་ན་་་ནན་ིས་བག་ན་ཕམ་པ་བད་ས་ཡན་ལག་
གས་ས་བན་། །བདག་་དང་བཅས་པ་ད་འོ ་ས་བས་ན་ར་འར་་ན།
་བ། ཐ་ད་་ས་པ་་ཞལ་ཏ་ད་པ་བདག་་ད་ན་། །བཟའ་བང་་ར་ན་པ་ལ་་བསམ་པ་
འལ་བ་ད་པ་ད་ན་། །ནགས་ས་བཏང་བ་ལ་གས་པ་དག་ས་བང་བ་ར་་གས་དང་་དང་ག་
ལ་ངས་བཏབ་པ་མས་ལ་་ངས་པ་མ་ན་པ་བདག་་ད་མ་ན་།།
འག་ན་ི་ཐ་ད་་་ས་པ་ད་འོ་་དང་་ལ་གས་པ་ན་་་་ཞལ་ཏ་ད་པ་ང་བར་ད་པ་་་
བདག་་ད་ན་པས་་བས་ན་་ལས་བས་པ་ཕམ་པར་འར་བ་ན་། །ད་འོ་ལ་བཟའ་བང་་ར་་དང་
་ལ་གས་པ་ན་པ་ལ་་ཞལ་ཏ་ད་པ་བསམ་པ་དང་འལ་བ་ད་པར་ས་ད་་ད་འོ་ལ་ན་པ་ད་ན་པས་
་བས་ན་ད་འོ་ལས་བས་པ་མ་ར་འར་བ་ན་། །་དང་་གས་གས་ད་པ་ནགས་ས་བཏང་བ་ལ་
གས་ས་་དང་་འགས་པ་ལ་གས་བ་བ་ཐབས་དག་ས་བང་བ་ར་ང་བ་་གས་དང༌། ང་གས་
་དང༌། ང་མང་གས་པ་དང༌། ང་ད་ལ་དང༌། ངས་བཏབ་པ་ངས་་བ་པ་མས་ལ་་ངས་པ་མ་ན་པ་
བདག་་ད་མ་ན་། ངས་པ་བདག་་ད་ན་པས་་བས་ན་ངས་པ་ལས་བས་པ་ཕམ་པར་འར་བ་ན་།།
གས་པ་འ་ས་གས་གད་་ག་བད་པ་།
་བ། ་ག་མ་ད་པ་ལ་་ག་ལས་མ་པར་བཞག་།
ང་པ་ང་པ་ན་གར་ི་ང་་་་འག་པ་ལ་ས་་བདག་་་ན་་ག་མ་ད་པ་་ན་ང་བ་
མ་་བས་པ་ལ་་ག་་་ད་ལས་ང་བ་མ་པར་བཞག་་། ན་ཏན་ད་མར། ར་་ན་ན་ཕམ་པར་
འར། ད་འོ ་ན་ན་མ་ར་འར་ས་། །ན་ལ་ས་་ད་་དབང་ན་་བ་ཕམ་པར་མ་ཟད་་མ་ན་ལས་

་བ་ང་བར་ཡང་འར་། ་ན་ང་བ་མ་པས་ན་་མ་ན་ལས་ང་་མས་མ་ག་པར་གནས་པ་ར།
་ལ་་མ་ན་ལས་་བ་ང་བ་གས་པར་་འར་་ན་ལ་་མ་ན་དབང་བ་ད་པ་ར། ་ཡང་་མ་ན་ངས་
་ད་པ་་ད་་ང་བར་་འར་། ་མ་ན་ཐམས་ཅད་་ན་ནའང་བ་མ་པ་་་འང་བ་ར་། །་་
་་བ་ལམ་ན་ས་ན་ངས་་ད་ལ་བས་པ་ང་བའང་འང་ས་ག་གངས་ལ། བས་འ་ི་ཀ་ལས།
་ག་མ་ད་པར་བས་པ་ལ་་ག་་་ད་ལས་ང་བར་བཞག་། འ་ས་ལས་་མ་བཞག་་ས་པ་་མཐའ་
གག་་ས་པ་འ་ས་ལ་བས་་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་ན་་ས་བན་པ་ན་།།
གམ་པ་ན་ཐང་ཡན་ལག་་ག་བན་པ་།
་བ། ན་ཐང་་་བ་གནས་དང་ས་ས་།།
ཁ་་ལ་་ར་མ་་གང་བས་ན་ར་ན་ཐང་་ཚང་ལ། གཞན་་ན་ཐང་ཚང་བ་་་་ལ་བ་་ས་་
ན་ཐང་་གང་་བས་པ་གནས་དང༌། གང་་་བས་པ་ས་་མ་པར་བཞག་་གནས་གཞན་ི་ན་ཐང་གནས་
གཞན་་་བ། ས་གཞན་ི་ན་ཐང་ས་གཞན་་་བ་་གནས་གཞན་དང་ས་གཞན་ི་ན་ཐང་བས་ན་ས་
པ་ད་པར་འར་བ་ར་།།
གས་པ་་་ལ་བ་གནས་བས་བན་པ་ལ་གམ། ག་ ་ལ་བ་ང་ད་བན། །ག་ན་ལ་བ་ན་ད་
བཤད། །ཡན་ལག་མ་ཚང་ས་ས་། །དང་་།
་བ། མ་བསམས་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །རང་དང་བ་བ་དང་ད་བགས་པ་མས་དག་ས་གཞན་ལ་་
བར་ས་་ངས་ན་ང་བ་ད་།།
ད་ང་ས་བ་བར་གཏན་ནས་མ་བསམས་པ་ས་ར་བ་ལ་མ་ན་ན་ི་ང་བ་མ་བཞག་ར་ད་གསར་་
བད་པ་ད་་་་མས་ད་པ་ར་། །འ་་་བ་ལས། ད་ང་ས་་མས་ས་ས་ས་་གདང་་བས་
པ་ར་ས་ས་ང་མས་ན་ར་འར། ས་ས་་གདང་་ན་ཐང་བ་བར་་ས་གངས་། །ི་ཀར། ས་
ས་དག་་ན་ཐང་བ་བར་་མ་གངས་་མ་བསམས་པ་ར་ས་། །རང་ར་བསམ་པ་དང༌། བ་བ་མས་
དང༌། ད་གགས་པ་མས་དག་ས་ས་པ་ི་ཀ་ལས། རང་་མས་ལ་གས་པ་་དག་ས་་མས་ད་པར་

ས་བཤད་ང༌། བས་འ་ང་མ་འད་ལས་ང༌། ་མས་་བར་གནས་པར་མ་ར་པ་་ས་གངས་། །་
མས་ད་པར་ས་ས་་དས་། རང་་ས་ལ་་མས་་ད་པ་ར་་ན། ི་ཀར། རང་་ས་གཞན་ི་ལག་
་བལ་བ་ལ་ན་པ་འཇལ་་གག་མ་ནས་ས་་མས་ས་་བར་ད་པ་ད་པས། ས་དང༌། ང་མ་འད་
ལས། ད་ང་རང་་ང་བད་དང༌། ས་ས་་མས་ས་ན་ན་མ་ར་འར་་ས་གངས་། །གཞན་ལ་་
བར་ས་་ངས་ན་ང་བ་ད་་ས་པ་་ས་འ་བདག་ས་བར་་ས་་བར་ས་། །བདག་ས་བར་་
ས་གཞན་ལ་་བར་་བ་འ་་བས་འ་ང་མ་འད་་ད་ཁ་ག་ནས་མ་གངས་ང༌། ད་པ་་མག་
ན་ཏན་ད་ས་རང་གར་ས་པ་མ་ན་། ང་གཞན་ལས། གཞན་ལ་་བར་་ས་འང་བ་ར་ས་ི་ཀ་ལས་
བཤད་། །ང་གཞན་ལས་ང་ས་གངས་ན་ང་གང་ལས་ང་་ན། ང་གག་ལས་འས་པ་ལས་གངས་ང༌།
ང་མ་འད་ལས། ་ས་་ང་བ་ད་། ་གང་་ན། རང་་འ་ས་ས་ན་པ་དང༌། ་ག་པ་འ་ས་
ས་ན་པ་དང༌། ད་གགས་པ་འ་ས་ས་ན་པར་ད་པ་དང༌། ན་པ་ན་གཞན་ལ་་བར་ད་པ་དང༌། ་
མས་་བར་གནས་པར་མ་ར་པ་་་་ས་ང་བ་ད་་ས་གངས་།།
་བ། ་མས་ད་པ་གཞན་ིས་ང་༌།།
་མས་ད་པ་ས་མ་ཐག་གམ་་ལས་གཞན་་བ་ལས། ད་ང་ས་ད་ང་ལ་འ་ད་ས་ས་། ད་
ས་ད་ང་་་ ་་ད་་དང་་དག་ས་སམ། ས་། །་ན་ང་ག །་དག་གནས་ནས་གཞན་་ས་ག་
ས་བས་ནས། གལ་་ས་་མས་ས་་དག་་བར་ད། ་དག་འག་པར་ད། ་དག་གནས་གཞན་ནས་གཞན་
་་བར་ད་ན་་གས་ཀ་ལ་འ་བར་ང་བར་འར་། །ན་་འ་མ་། འ་་་མ་ན་ན་པ་་ལ་ང་བར་
་འར་ི། ར་འག་པ་གང་ན་པ་་ལ་ག་་་བ་བན་་ང་བར་འར་ས་འང་ལ། ངག་ན་ད་ང་ས་
ད་ང་ལ་བ་བ་ར་ང་ས་པ་ལ། ད་ང་་མས་་བ་་མ་ས་པར་ན་པ་་ས་པས་ན་པར་ས་པ་
ིས་ང་ངས་ན་ང་བ་ད་།།
་བ། ང་ས་་འལ་ིས་གས་ན།།
བསམ་པ་མ་དག་ང་ས། ར་བ་མ་དག་་འལ་ིས་འགས་ན་ངས་ང་ང་བ་ད་་་་མས་ད་
པ་ར་། །འར་བསམ་པ་ང་་ལ་ར་བ་དག་པ་་འལ་ིས་ད་ཅན་་ས་པ་ལས་ང་བ་མཐར་་འར་བར་
བ་ལ། ་ལས་གཞན་་ང་ས་ངས་པ་་མས་ས་ཡན་ལག་ཚང་ན་མཐར་འར་། ང་ས་ངས་པ་གད་

མས་ས་ཡན་ལག་ཚང་ན་མཐར་འར་བ་གནད་ས་ས་པ་ར་ས་མ་བཤད་ག་པ་ལས་། །འ་བས་་
་འལ་མ་ང་ན་པས་་མས་ད་པར་བ་། ་འལ་ལས། མ་ང་་་འལ་ཅན་་འད་པ་འད་
ཆགས་དང་ལ་བ་ན་པས་་མས་ད་་ས་།།
གས་པ་ག་ན་ལ་བ་ན་ད་བཤད་པ་ལ་གས། ར་བ་ལ་་ས་ས་བན། །དས་ར་མ་ར་བཤད་པ།
།དང་་།
་བ། ཐམས་ཅད་་ར་བ་ལ་་ས་ས་།།
ང་བ་་ཐམས་ཅད་་ཡང་ར་བ་ང་ལ་ཚད་བང་ལས་གཞན་གང་ན་པ་་ལ་་ས་ས་།།
གས་པ་དས་ར་མ་ར་བཤད་པ་།
་བ། ་ཚན་་ལ་གལ་་དས་ག་ན་ན་མ་། །ག་མ་ལ་ཡང་་བན་། །མ་ག་པ་བས་ན། །
བདག་་ད་པ་གར་།།
ཕམ་པ་་ཚན་་ལ་གལ་་ཕམ་པ་དས་ག་བད་ས་པ་ར་བ་ན་ན་ར་བ་མཚན་ད་པ་མ་། །ི་
ཀར། ་ར་ར་བ་ར་བ་ན་ན་་ལ་་ས་ས་་ན་ས་། །ཕམ་པ་་ཚན་ི་ག་མ་ག་མ་་ཚན་ལ་ཡང་
་མ་་བན་། །དས་་ན་ཐང་མ་ག་པ་བས་ན་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚང་ཡང་མ་། །བས་པ་ཕམ་
པ་་བད་། ན་ཐང་་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ར་། །རང་་ཁང་པ་མད་་ཕས་གར་ས་་ཁ་མས་ད་པར་ཕ་
་ན། གར་ས་པ་་་དབང་ཡང་་ལ་ས་ས་པ་ད་པ་་་ན་ལ་བདག་་ད་ང་དབང་བར་ས་པ་བདག་་
ད་པ་གར་བས་ན་མ་ར་འར་། །བས་པ་ཕམ་པ་་བད་། ས་བདག་ས་བདག་ར་ས་པ་ཡན་
ལག་མ་ཚང་བ་ར། མ་ན་ན་ི་ཕམ་པ་བད་པ་ལ་ས་་བདག་ས་བདག་ར་ས་པ་ཡན་ལག་་དས་པར་་
བས་འ་དང་ང་གཞན་ིས་ང་བ་། འལ་ད་ལས། ནད་པས་ད་འན་ལ་བས་པ་ས་་ནད་གག་ས་
་ར་བས་པ་ལ་མ་ར་གངས་། བདག་་ད་འན་མས་ས་དབང་བར་མ་ས་པས་ནད་གག་མས་ལ་
ཕམ་པ་མ་ང་བ།།

་ན་བདག་ས་ན་ང་་བད་པ་ས་་བས་ན་ར་འར་་ན། འལ་ང་ལས། ར་བདག་་མས་ལ་
ར་ད་པ་ཡང་་ན། ར་བ་ཡང་་ན་པ་ག་བས་ན་ག་མར་ར་བདག་་མས་ལ་བདག་ར་ན་པར་
བསམས་པས་ས་་ན་ང་ཕམ་་ས་། །ི་ཀར། གར་གང་ལ་བདག་ས་ན་གས་པ་དང་མ་གས་པ་གས་ཀ་
ད་པ་་ལ་་ར་འབ་་ན། དར་ན་ང་་་་ན་པ་མས་་ས་བས་པ་བན་། གལ་་་མས་ད་ན་
་་ང་བ་ད་། བདག་་བ་ད་པ་ར་། །་ར་་མས་ད་པར་ད་ན་ས་པ་མ་ར་འར་། །གལ་་
བདག་ས་ན་མ་གས་པ་གར་་ད་མ་ཤ་ཀ་་ལ་གས་པ་ལས་ང་ལ། བདག་་ད་པར་འ་ས་པས་སམ།
བདག་་དང་བཅས་པར་འ་ས་པས་སམ། བདག་་འམ་་མ་ན་པས་ངས་་བང་བར་འ་ས་པས་་བས་
ན་ས་ས་་མ་ ་དབང་་ས་པ་ཡན་ལག་དག་པས་ང་བ་ར་་ས་།།
་བ། རང་། །འོ་བ་གཞན་ིར་།།
རང་་ས་པ་རང་་ས་ལ་གཞན་ིར་འ་ས་འལ་་བས་པ་ན་མཐར་ག་་མ་། །་་མ་འད་
ལས། མ་ཕམ་པ་ང་བ་ལས་། །མ་པ་གག་་ན་རང་་ས་གཡར་་བག་པ་ལ་རང་ར་འ་ས་་བན་མ་
ན་པ་བསམ་པས་བ་ན་ར་བ་མ་་་ས་དང༌། ད་ང་རང་་ང་བད་དང་ས་ས་་མས་ས་ན་ན་
མ་ར་འར་་ས་གངས་། །འོ་བ་གཞན་ིར་་ས་པ་འ་ལ་བཤད་གས་གས་ད་། ་ས་ལ་འོ་
བ་གཞན་ིས་འ་ས་འལ་་བས་ན་མ་ར་འར་། །ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་ང༌། ་མས་་ད་ ་་་
འམ་་་་ག་ས་བན་པ་ལ་ད་ང་ས་འ་མ་། ་ལས་བ་བར་། ་ལས་བ་བ་མ་ན་་མ་་
མས་ནས་བས་ན་མ་ར་འར་ས་ང་མ་འད་ལས་གངས་། ་་བསམ་པ་ལ་བར་བཤད་པ་གས་།
།ག་ལ་བར་བཤད་པ་གས་། འལ་ང་་་བ་ལས། འོ་བ་གཞན་ི་ས་བཤད་། ་ལས་འོ་བ་གཞན་
ད་འོ་དང༌། ་མ་ན་ི་ར་ས་བས་ན་མ་་ས་བཤད་ང༌། ང་མ་འད་ལས་ང༌། ་དན་ང་ན་་
བ་་ད་ང་ས་ད་འོ ་ལ་བ་་བས་ན་་ན་ཐང་ཚང་ན་མ་ར་འར་ས་གངས་།།
་བ། བདག་ར་མ་ས་པར་་བ་དང་ད་གཟན་པ་དང་ཟིན་པ་དང་བཏང་བ་ལ་གས་པས་ལ་བར་ད་ན་ཡང་
༌།།
ད་ང་ས་བདག་ར་མ་ས་པར་ར་ས་འདམ་བ་ལ་གས་པར་་བ་དང༌། ར་ག་པ་ལ་གས་ད་གཟན་
པ་དང༌། ་གས་ལ་གས་པ་འམ་ས་ཟིན་པ་་ར་ཡང་མ་ར་ག །བདག་ར་ཡང་མ་ར་ག་མ་ནས་བལ་་

བཏང་བ་དང༌། ལ་གས་པས་བང་བ་དང་ད་པ་དང༌། གད་པས་བདག་་ལས་ལ་བར་ད་ན་མ་ར་ཡང་༌། །ི་
ཀར། འར་་བའམ་བར་བག་པ་དང༌། ་མས་་ཡན་ལག་་གས་ད་ང་གལ་་མངགས་པ་དང༌། མ་ན་པ་
དང༌། མ་ཤ་ཀ་་ལ་གས་པ་དང༌། ་ད་ས་ངས་་བང་བ་དང༌། ར་འ་ས་པ་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་
ད་ང་ཡན་ལག་་དག་དང་ན་ན་མ་་ས་།།
གམ་པ་ཡན་ལག་མ་ཚང་ས་ས་།
་བ། ང་་དང་ན་པ་མས་ས་ན་ས་ས་། །ར་ས་ན་ར་བས་ང་་མ་ས་པ་ད་མ་ན་། །
མ་པ་་ལ་་ར་བ་ར་བ་ད་། །་བ་མ་པ་་་ལ་་ཐ་དད་པ་ན་།།
མ་འཆད་འར་འ་་འལ་། ི་ཀར། གད་པར་་བ་མས་ས་ལ་བ་ལ་མ་ར་་ན། མས་གཞན་
ིས་ལ་བ་ལ་ར་འར་་ན། ་ར་ས་། །ང་་དང་ན་པ་་མས་ས་བས་ན་ས་ས་ལས་བས་
པ་མ་ར་་འར་་རང་ན་དང་འ་ད་ད་པ་ར་། །ང་་ད་ང་ང་བ་གཏན་་བད་པ་ན་་བཅས་
པ་ན་ཅན་ི་་མས་ས་བད་པ་ག་ད་ད་པ་ར་། །ི་ཀ་ལས། ཕམ་པར་འར་བ་ས་་བ་དས་
ག་ར་བ་ལ་མ་ར་ས་ན་ཕམ་པར་འར་བ་མ་ས་པ་་ནར་གལ་་བར་བས་་ར་ག་པར་ར་ན། ་ལ་
མ་ར་་འར་བ་གས་པ་བོག་པ་ར་ས་་འལ་་ངས་ནས། ་བ་ར་བ་ར་ས་ན་ར་བས་པ་་
ར་བོག་ང་་བ་ར་བ་་མ་ས་པ་ད་མ་ན་་་བ་ར་མ་ང་ཟིན་པ་ར་། །ི་ཀར། ར་བ་ལ་་མ་
ར་ས། ར་བ་ར་བ་ལ་་ས་ས་་་ན། ད་་་གས་་ལ་ི་ད་བ་བན་པ་ར་ས་་འལ་་
ངས་ནས་མ་པ་་ལ་་ར་བ་ར་བ་་ས་ས་བད་པ་ད་། །འས་མ་པ་་ར་བ་ད་་ས་གས་
ས་བན་། །ར་བ་དང་་མ་མ་ཡང་ི་ཀར། འར་ཡང་མ་པ་མང་་དག་ལ་ཡང་་ད་་་བ་བསམ་པ་ར་
མ་ག་་བར་་་མ་ར་གག་་ན། །ར་ོག་པ་བསམ་པ་ང་ན་་ཡང་ས་མ་པར་ད་ན་མ་་གཞན་་
འར་་ས་། །ི་ཀར། ར་བ་ཐམས་ཅད་ས་ས་ས་་ན། ་ར་་ལས་ང་བར་ད་པ་་ལ་གས་པ་ར་
བ་དག་ལ་ས་ས་གག་་ནར་འད་པ་་བན་་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ན་ནམ་་ན་་ར་ས་མཚམས་ར་ནས།
་བ་མ་པ་་་ལ་ར་བ་ར་བ་་ཐ་དད་པ་ན་། །འར་ི་ཀ་ལས། ་ང་བར་འོ་བ་ང་པ་བག་པ་་
ལ་ི་ང་པ་བག་པ་་་ལ་ས་ས་་ར་འར་་ས་།།

་ན་འལ་ད་་བས་ལས། ་བ་ད་་འོ་བ་ཡང་༌། །་ལས་ོས་ད་པ་ཐ་དད་པ་ད་མ་ན་་ས་་བ་
ོས་ད་པ་ནས་བམས་་་བ་ད་་འོ་བ་མ་པ་་་ལ་ས་ས་གག་་གངས་པ་་དང༌། བས་འར་་
བ་མ་པ་་་ས་ས་ཐ་དད་་གངས་པ་་་ར་བཞག་་ན། ས་ས་གག་་གངས་པ་་ར་བཏང་ན་ལ།
འ་ས་ས་ཐ་དད་་གངས་པ་དགས་བསལ་ན་པར་གས་།།
་བ། ་ག་ལ་་མས་ཅན་་་ལ། །ར་པ་ལས་བལ་བ་་་ལ་ག་པ་མ་ན་།།
་ག་ལ་་མས་ཅན་་་ལ། །ས་པ་ལ་ར་ན་ག་མས་ཅན་ལས་ར་པ་ལ་གས་་ད་། ག་
མས་ཅན་གས་པ་ཡན་ལག་་དས་པ་དང༌། གས་པ་ཡན་ལག་་་དས་པ། །དང་་། ན་ད་པ་དང༌། ཉལ་
མ་འག་འང་དང༌། དམག་ལ་་བ་ལ་གས་པ་། ་དག་་མས་ཅན་་་ལ་བན་ནས་དས་ག་ང་བ་
གག་་འར་ཡང་བས་འ་བད་་མ་ན་།།
གས་པ་གས་པ་ཡན་ལག་་་དས་པ་། འར་བན་་མས་ཅན་གས་པ་ཡན་ལག་་་དས་པ་མས་་
དབང་་ས་། མས་ཅན་་ག་ལ་བས་པ་དང༌། མན་བཏབ་པ་དང༌། ར་བ་བཏབ་པ་ལ་གས་པ་་མས་
ཅན་་་ལ་་ང་བ་ཐ་དད་པར་འར་་ས་མ་་མ་ལ་བགས་། །ས་ན་ར་བ་ར་བ་ས་ས་ཐ་དད་པ་
དང༌། ར་བ་མ་་ཐ་དད་པ་དང༌། མཐར་ག་་མ་་ཐ་དད་་བད་པ་་། །མ་ག་ད་པ་ན་མ་ར་
གངས་པས་་ར་པ་ལ་བཏགས་པ་བལ་བ་ན་མ་ར་འར་རམ་མ་ན་་བ་བ་ར། ར་པ་ལས་བལ་བ་་
་ལ་མ་ག་ད་པ་ག་པ་མ་ན་པས་་་་་བ་ར་མ་་་འར་ི་ར་བ་ར་བ་ས་ས་།།
གམ་པ་མཐར་ག་བ་པ་གནས་བས་བཤད་པ་ལ་ག གས་དང་ང་བ་་བ་དང༌། །བཤལ་དང་གས་་་བ་
དང༌། །་གམ་ག་ཆགས་་བ་དང༌། །ང་དང་་ང་་བ་དང༌། །་དང་་ག་་བ་དང༌། །ལ་དང་ས་ག་གས་་
བ། །དང་་།
་བ། ་ས་ནས་་བ་ལ་་ར་བས་པ་ན། །བས་ནས་་ང་་ན།།
ས་མང་་ས་ལ་བང་བ་་་ལ་ར་་ས་ནས། ི་ཀ་ལས། གད་བ་མ་པ་་བ་ལ་་ར་བས་པ་ན་་
ར་བག་་ས་ལས་འཕགས་ན་ཕམ་པར་འར་བ། །ི་ཀ་ལས། འ་ད་བན་། གང་་་ང་ས་ས་དག་མ་

པར་གར་བར་ར་པའམ་ས་གཞན་དག་གར་བར་ར་པ་ན་ད་ང་ས་་དག་ར་་ལ་་བ་མ་པ་བསམ་
པ་ས་་དག་ད་པར་ད་ན། འ་ར་མ་ཤ་ཀ་་ལ་གས་པ་ན་ཐང་་ཚད་་ས་ལ་གས་པ་དག་ར་འག་པ་
་ལ་་གནས་ནས་་བར་ད་ང་་ར་ན་ཡང་ཕམ་པར་་འར་། ་་ན་་ལ་བ་མ་པ་་ད་་བ་
མ་པ་་ད་པ་ར་། །ས་། །་ག་ལ་གས་པ་བས་ནས་ི་ཀ་ལས་གད་བ་མ་པས་བ་བ་ལ་་ང་
་བས་པ་ན་། ང་་བགས་་ས་ལས་འཕགས་ན་མ་ར་འར་བ། །ི་ཀ་ལས། ་ག་ལ་གས་པ་་་ནས་
གགས་པའམ་བས་པ་་ན་་བས་པ་མ་ན་། འ་ར་་ལ་བགས་པ་བསམ་པ་ད་པར་ཟད་་་བ་བསམ་
པ་ད་པ་ར་་ས་།།
་བ། ངས་པ་ལ་་གནས་་ང་ནས་ས་་ང་ང་ན། །ར་ས་དང་་མ་པ་་ོས་གང་ན་པ་་
་བར་བ།།
བ་་ས་་འམ་འདམ་བ་ལ་གས་པར་ང་བ་་ང་བར་ས་། ་བ་ལ་་གནས་འམ་འདམ་བ་ལ་
གས་་ང་ནས་བ་་ས་་ང་གས་ངས་་ས་་ང་ན་བས་པ་ཕམ་པ་བད་པ།།
འར་ཕམ་པར་འར་བ་ལ་ས་་ང་བ་དས་པ་། ན་ཏན་ད་མར། ་ང་་ར་ང་་་ངས་པས་ང་
ནས་བར་ང་བ་་མ་་ས་བཤད་པས་། །་ལ་་གར་ི་འལ་འན་ཁ་ག་ན་། གནས་་ང་ནས་ས་་
ང་ང་བ་ན་ཕམ་པ་བད་པ་འ་་འཐད་། ་་ན་་མས་ད་པ་ར། ་ཡང་ང་མ་འད་ལས། ས་དང་་
མ་པ་ས་ས་གངས་པ་་ན་་ས་བ་མ་པ་ས་ས་པ་་་ལ་ན་་མས་ད་པར་ས་་ར་།
།་་མ་ན་། ང་་་ས་བ་མ་པ་ས་ས་བན་པ་མ་ན་ི། ས་བར་་མ་པ་ས་ས་བན་པ་
། ང་མ་འད་ལས། ངས་་་བ་བས་ར་ས་དང་་མ་པ་་ོས་སམ་བསམ་པ་གང་ན་པ་་་མ་
བས་པ་་བ་བསམ་པ་མ་ན་ི། བས་ཟིན་པ་བར་བ་བསམ་པ། །དང་བ་་ངས་འ་ཡང་་བ་་
ངས་ལས་མ་ན་། ི་ཀར། ས་དང་་མ་པ་འན་པར་ད་ས་པ་ད་་ངས་འ་ཡང་བར་བ་ན་ན་
ི། བས་པ་ན་་མ་ན་། །ས་། །ད་་གས་ར་ང་ངས་པ་་་མས་ད་ན། ང་ང་བར་ད་པ་
་ས་ཅན། མ་ན་ན་ི་ང་བ་་བད་པར་ཐལ། ་མས་ད་པ་ར། འད་ན། ང་མ་འད་ལས། ད་ང་
ས་ང་ང་བ་ར་་ལས་ང་བར་ད། ར་འག་པར་ད། མ་པར་་ད། ག་པར་་ད་པ་་ད་་་ས་
ས་་འར་། །མ་པར་ད་ག་པར་ད་ན་མ་ར་འར་་ས་གངས་པ་དང་འགལ་།།

གས་པ་བཤལ་དང་གས་་་བ་།
་བ། བཤལ་བ་ལ་་ས་་ག་མཚམས་ལས་ས་ག་ས་འདས་ན། །བ་པ་ངས་་གགས་པ་་
དང་ན་པ་ད་ལ་་མ་ན་།།
་ག་་ན་་ལ་གས་པ་ས་ལ་ད་ང་བཤལ་་བ་བ་ལ་་གང་ལས་འདས་་ན། འན་ད་་ག་་ང་བ་
་་ག་་ས་ས་་ག་ལས་། །གང་འན་པར་ད་པ་་ག་་ང་བ་ས་ག་གས་་མཚམས་ས་ལ་ས་
་ག་་ང་བ་མན་ལ་ི་ས་ལས་ས་གག་ས་ས་་མ་བ་འདས་ན་ཕམ་པ་བད་པ། །ི་ཀར། འ་ད་
བན་། གལ་་ད་ང་བཤལ་བ་ར་བས་ས་་བར་ད་ན། ས་ལ་གས་པ་གས་གང་་ས་་བཤལ་བར་
ད་པ་་ན་གལ་་ང་གས་དང་གས་པ་ལ་གས་པ་མཚམས་ད་ན་ས་་མཚམས་་ལས་ཐམས་ཅད་ས་ཐམས་
ཅད་་འདས་ན་་་བས་པ་ས་། །ས་། །་ིཀ་། བཤལ་བ་་ད་ནས་བ་བ་ལ་ང་ང་གས་་་
 ་ས་་ག་མཚམས་ང་གས་གས་ལས་ས་གག་ས་་བ་ས་འདས་ན་བས་པ། །ས་གངས་། །
མར་ན་བཤལ་བ་ལ་་ས་ཅན། གང་་བཤལ་བ་ས་་ག་མཚམས་ལས་བཤལ་་ས་་མན་ལ་ི་ས་
ལས་གག་ས་བ་ལ་ི་ཆ་མཚམས་་ལས་འདས་པར་འན་ན་་མཐར་ག་བད་། བ་་དང་ན་ག་པ་
གནས་ས་བ་པ་ར། ི་ཀར། གལ་་བ་བར་་བ་ས་ས་ས་ལ་གས་པ་ག་གང་ན་པ་་བ་པ་ལ་་ན་
ཡང་ང་གས་དང་གས་པ་ལ་གས་ངས་་གགས་པ་དག་ད་ན་་བ་པ་ངས་་གགས་པ་མཚམས་་ལས་
ས་ག་ས་་འདས་ན་ཡང་བས་པ་ན་ནམ་ན་་མ་ན་་ན་་ར་ས་ས་། །ང་ང་་་་བ་་
ས་ས་བ་ང་ན་པ་ངས་་གགས་པ་མཚམས་་དང་ན་པ་ད་ལ་་མཚམས་་ལས་འདས་ང་བས་པ་
མཐར་ག་པ་མ་ན་།།
ངག་ན་ས་་མཚམས་་་གས་ཀར་བ་པ་ངས་་གགས་པ་མཚམས་ས་ཅན། མཚམས་་མ་་ལས་
ས་་ས་ག་ས་འདས་ང་མཐར་ག་པ་མ་ན་། མཚམས་་མར་བ་པ་ག་་ཡང་ས་་དང་ན་པར་ར་
པ་གནས་ན་པ་ད་ལ་་གས་པས་བ་པ་ར་། །བ་པ་་མཚམས་མ་འདས་ན་མཐར་མ་ག་པས་། །ས་ན་
ི་ཀར། ་ར་་ན། འ་ར་བ་པ་ངས་་ཆ་ཤས་དང་འལ་བ་མཚམས་ལས་འདས་པས་། ཟད་པར་བས་
པར་་འབ་། འ་ར་གནས་ནས་ས་པ་ན་ས་་་མཐ་མ་་་ཙམ་འདས་པ་ན་པ་ར་། །ས་གག་་
འལ་བ་ལ་མ་ར་བར་ཡང་་ང་། ་བས་ན་བ་བར་་བ་ས་ང་ལ་གས་པ་ས་བ་པ་གས་གང་ན་

པ་་ན་ང་གས་དང་གས་པ་ལ་གས་པ་མཚམས་ད་ང༌། ་ལས་ང་ལ་གས་པ་ད་ད་འདས་་ཟིན་ང་
འར་འདས་པ་བས་པར་་འར་་ས་། །ི་ཀར། ས་་ས་མཐ་མ་་་ཙམ་འདས་པས་ས་ཟད་པར་
བས་པར་་འབ་པ་བ་པ་། མཚམས་་་གས་ད་གབས་་ས་ས་བ་པར་ན་པ་དབང་་ས་ནས།
མཚམས་་མ་ས་་ག་ལས་ས་་་མཐ་མ་་འདས་ང་མཚམས་་་མ་ས་ག་ལས་ས་་་མཐ་
མ་་མ་འདས་པ་ལ་དངས་པ་ན་།།
གལ་་ས་ས་ན་ང་བ་པ་མཚམས་་མ་ལས་འདས་པ་ཙམ་ན་བས་པ་ན་ན་་ས་་ཆ་་མ་ས་་ན་
བས་པར་འར་། ར་བ་་ན་ིས་མཚམས་ལས་འདས་པ་་མ་ས་་ན་ལ་ད་པ་ར། ་ར་ན་ང་ང་་
གག་ད་་་ཆ་ཤས་འས་ང་འར་བ་ང་བར་་བ་དས་་གག་ལ་ད་བས་ད་མ་བས་པ་འགལ་བར་
འར་། །ད་ན་ལས། ཆ་ཤས་འས་ང་འར་བ་ང་བར་་བ་ས་པ་། ཐ་ད་མ་བཞག་ལ་ཆ་ཤས་འས་ང་
འར་བ་ན་ི། གས་པས་བགས་པ་མ་བཞག་ལ་ཆ་ཤས་འདས་ང་འར་བ་་མ་ན་།།
་བ། ་མཚན་ད་་ང་གས་དང་གས་པ་དང་ས་པ་དང་ཁ་ག་གཞན་དང་བར་མཚམས་དང་བར་ཆད་དག་
།
མཚམས་་་་་ན། མཚམས་་མཚན་ད་་ང་གས་དང་ས་པ་ལ། ི་ཀར། ་ལ་ང་གས་ས་་བས་
་ང་ང་ས་གངས་པ་བས་་ས་ཞག་འ་བར་ང་ང་གས་པ་ད་་ང་གས་ས་་ས་། །བ་དན་
ལ་བ་ས། ང་གས་ས་་བ་་ཁགས་གས་་ར་པ་ས་། །འར་མ་་བ་ན་ས། མཚམས་་
མཚན་ད་ཅན་ང་གས་ལ་གས་ལ་བཤད་ན་འར་ི། མཚན་ད་་འཆད་ན་ཐལ་ས་། ས་བར་་བཅད་པ་
མཚམས་་ས་ཅན། མཚམས་མ་ན་པར་ཐལ། ང་གས་གཏན་ནས་མ་ན་པ་ར། བ་པ་ད་ན་ང་གས་་
མཚམས་་མཚན་ད་ན་པ་དམ་བཅའ་ད་ས་གངས་ལ། ་ཡང་་གས་་མཚམས་་མཚན་ད་་མ་ངས་
མང་བས་་དམ་བཅའ་་ལས་ང་ད་། །གས་པ་དང་ས་པ་་ར་ཀ། །ས་པ་དང་ས་པ་་ག་འར་ས་པ།
།ལ་བ་ས། ་ར་ས་པ་ས་་བ་་་་བ་པ་ས་། །ཁ་ག་གཞན་དང་ས་པ་་ན་་གས་བ་བ།
།བར་མཚམས་དང་ས་པ་་ག་དང་་་ལ་གས་པ། །བར་ཆད་་ང་ལ་ལ་གས་པ་དག་།
་བ། ག་ཆགས་ལ་་བ་མ་ལ་གས་པ་ཐ་དད་པར་ག་་ང་བ་མས་བར་ཆད་ད་ན་། །གང་བ་བང་
བ་ད་ན་། །་བ་་གཞག་པ་དང་འ། །བན་པ་་ད་ན།།

ང་ལས། ་ག་་ན་་ང་་་ང་་འག་པ་བཤལ་་བ་ན་ག་ག་ག་ཆགས་ད་པ་དང་ཉམ་ང་བ་
ལ་་བ་མ་ལ་གས་པ་མཚམས་ཐ་དད་པར་བག་་ང་བ་མས་མཚམས་སམ་བར་ཆད་ད་ན་། །ས་ན་བ་མ་
ལ་གས་ལས་འདས་ན་ཕམ་ལ། གས་ན་་ས་པ་་མན་པ་ལ་་ས་ལས་འདས་ན་ཕམ་ས་པ་འལ་ང་དང་
ང་ལས་ང་་ར་བཤད་། །ས་གར་་ལ་གས་པ་གང་བ་བང་བ་ད་ད་ན་་ལ་གས་པ་བང་བ་་ད་
གནས་ད་ན་། །་ག་་ན་་ས་ལ་་བང་བ་ང་ན་འག་པ་ལ་་ཁ་ག་གག་པ་ན་ན་གས་གག་་
བད་པར་། །་ཁ་ག་ཐ་དད་པ་ན་ན་གས་ཐ་དད་པར་བད་པར་། །ས་ང་ལས་། །ས་ལ་་བ་ན་ང་
་་ང་་་བ་་དར་ན་ས་ས་ལ་བཞག་པ་་བ་དང་འ་་ས་ལས་འཕགས་ན་ཕམ་། །ི་ཀར། འར་གང་་
ད་ང་ས་་ག་་ང་ན་པ་ང་་བ་ན་་ད་་མ་པར་་ད་པ་བར་་་ས་ས་་འར་། །མ་པ་
ནས་གནས་ནས་ས་པ་བར་ིས་་བས་པ་ས་་། ་ག་་ང་་ན་ཐང་བ་བར་་ས་གངས་པ་ན་
་ས་། །གཞན་ཡང༌། ི་ཀ་ལས། ་བ་ནས་བན་པ་ཙམ་ིས་མ་ན་་ས་པས་ས་ལ་འལ་ད་་བན་པ་ན་
བས་པ། །་ན་མ་འད་ལས། ང་བན་ནས་བ་ན་ས་ར་བན་ནས་ས་བ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་་་ན་
མ་ན་། བན་པ་དང་བ་བ་ས་མཉམ་པ་ལ་བན་ནས་བ་ས་གངས་་ཁ་གདངས་ནས་ཉལ། ག་བམ་ནས་
དད་ས་ར་བ་དང་འ་ས་ད་ན་ལསབཤད་། །ལག་པ་ལ་གས་པ་ལ་ག་་བན་པ་་ད་ན་བས་པ་ཕམ་
པ་བད་པ།།
གམ་པ་་གམ་ག་ཆགས་་བ་།
་བ། ་གམ་་ས་ལས་འདས་ན།།
་གམ་གཞལ་དས་མ་གཞལ་བར་འོ་ན་་་གམ་གཞལ་དས་་ས་མཚམས་ལས་འདས་ན་་གམ་བ་བ་ཕམ་
པ་བད་པ། །འ་ལ་བ་། ས་གང་ལ་དབང་བ་དང༌། བདག་་གང་དང༌། དས་་གང་ལ་དང༌། ཚད་་ཙམ་། །དང་
་ལ་ས་བང་བ་ས་ན་པ་དང༌། ལ་ས་ས་འབས་ང་ལ་འམ་ད་འདས་གང་ང་༌།།
གས་པ་བདག་་གང་། ལ་་ང་བ་ད་ན་འད་པ་། མ་བན་རང་ས་དང༌། ནང་ད་དང༌། ་ད་
དང༌། མ་ན་པ་དང་༌། ཁ་ག་གཞན་ི་དམག་དང༌། རང་་དང༌། ང་པ་ནང་་དང༌། མས་པ་་དབང་ད་ན་པ།
།ས་འཆད་ལ། ན་གས་། ཕ་ལ་ ་དམག་གས་་འགས་པ་ལས་བང་བ་དང༌། ཡམས་ལས་བ་པར་ད་པ་
དང༌། རང་་དང་གས་་འགས་པ་ལས་ངས་་ང་བར་ད་པ་་ད་པ་ས་།།

གམ་པ་དས་་གང་ལ་། ང་་ད་པ་་་ར་ན་ན་ད་ང་ས་དང་བཅས་པ་དང༌། ལམ་གས་དང་བཅས་
པ་་ལམ་་འག་པར་་ང་བར་འར་ལ། ་བ་་ག་བཤད་པར། མད་ན་དང༌། མཁན་་དང༌། བ་དན་
དང༌། ས་་ར་བར་བ་མས་ལས་་གམ་ན་པར་་། །་ར་་ན། ་་་ང་ས་་བ་ར་་འར་
བས་་ས་།།
བ་པ་ཚད་་ཙམ་། མས་ལས་་ར་འང་བ་། ད་ན་། ང་ལ་་་་ཆ་་གམ་ན་ལ། ་དང་ང་ལ་
གས་པ་དག་་ག་་ཆ་ན་་ས་།།
་བ། ་ལ་གལ་་བས་ན་་་བ་ན། །གལ་་་་ན་་ར་བ་ན།།
་་བ་ལ་གས་ལས། རང་ལ་་ས་པ་་་བ་་མས་འན་པ་་ག་་འཆད་། །རང་ལ་ས་པ་་་བ་ལ་
གལ་་བས་་བ་ན་་བས་་བ་ན་བས་པ་ཕམ་པ་བད་པ། །་་བ་ཡང་མ་པ་གམ་། ལ་གས་དང༌།
མཚན་མ་དང༌། བས་་བ་གམ་ད་པ་ལས་་གམ་ཀ་ལའང་བ་ན་འོ་ཅན་ན་། ི་ཀར། ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་་
བ་ན་་བཏང་བ་ན་། །་ལ་ལ་གས་ས་་བ་་འར་གས་ལ་གས་པ་ལ་ན་པར་གངས་། །
མཚན་མ་་གས་་་དང་ཁ་་གས་ནས་ང་ར་མ་ན་པ་ས་་བ་ལ་གས་པ། །བ་་་་ལ་གས་པ་
ས་། །འ་མཐར་ག་་ལ་། ི་ཀར། གང་་་ད་ས་་་འ་དང་འ་་ར་མང་བ་་ད་་ ་གན་
་ག་ག་ས་་བ་་་་གང་་་བ་་བ་པ་་་་་བས་པར་ག་པར་། །གལ་་གསང་གས་ས་
ང་བ་ལ་གས་པ་ཐབས་གཞན་དག་ས་་་བར་ད་ན་་གང་་་ང་བར་ར་པ་་་ན་བས་པ་ན་པར་ག་
པར་་ས་། །ང་ལས་་བ་བ་ལ་གས་། མན་མ་་བབས་པ་་བ་དང་ར་་་བ། །དང་་། ་གཞན་
དབང་བ་་ཁ་ག་ད་ང་ས་འཆག་སའམ་ར་བའམ་་ཁང་དག་་བབས་པ་་བས་ན་ཕམ་པར་འར་བ་ན་།
།གལ་་་ར་བ་་ར་ན་་འཕར་་བག་་ར་བ་ན་བས་པ་་འར་བ་ན་ཕམ་པ་བད་པ། །བ་བ་གནས་མ་
ན་པར་གས་ག་་འར་ན་་མ་།།
་བ། ད་འོ་བཏགས་པ་་བལ་ན། །བད་པ་དང་་ལས་བཀར་བ་གས་་་ང་བར་ར་པ་ད་ན།།
ད་འོ་་ར་བ་དབང་་ས་པ་་ད་འོ་་གས་ལ་གས་འམ་་ལ་བཏགས་པ་་བལ་བ་ན་ཕམ་པ་
བད་པ། །ད་འོ་གག་མ་བ་དབང་་ས་པ་། ར་ག་ལ་གས་པ་ར་འོ་བན་པ་བས་་ང་ང་ནང་་

་བ་་ས་ར་པ་ལ་བད་ང་བཞག་པས་་བར་ད་པ་དང་་ལས་བཀར་བ་གས་་བདག་་དང་་་ལས་་ང་
བའམ་་གས་་བ་ན་ད་ན་་ལས་་ང་བར་ར་པ་ད་ན་བས་པ་ཕམ་པ་བད་པ། །ི་ཀར། གང་མས་བ་
དས་སམ་་ང་་བ་དས་པ་ག་ན་ན་་་ང་བར་ར་པ་་ད་་ན་ང་བས་པ་མ་ན་། ་ད་་བག་
ཚ་བ་ད་པ་ལ་་མ་ན་ཏམ། དབང་་ས་པར་མ་ར་ི་བར་་བས་པ་་མ་ན་། །ད་འོ་ས་པ་་ད་
ཙམ་་འར་་ལ་གས་པ་མ་པ་་་་དག་ལ་ཡང་་་ན་བན་་བབ་པར་་ས་།།
བ་པ་ང་དང་་ང་་བ་།
་བ། གསང་གས་དག་ས་འན་པ་་ང་བ་ན། །་བན་འང་བ་དང་ནང་ན་ད་པ་གས་ར་བ་དང་
འངས་བ་དང་འཇམ་པ་དང་འག་པ་དང་འག་པ་དག་ས་་མ་ར་ན་ི་་གས་ས་ངས་པ་་མ་ན་
།།
གསང་གས་བས་པ་དག་ས་གར་ལ་གས་པ་འན་པ་་ར་ག་ར་ང་བ་ན་བས་པ་ཕམ་པ་བད་པ།
།ི་ཀར། ་་ན་་ཐག་ང་་ནས་ངས་་ང་པ་ང་་ངས་ང་་ད་་ང་བར་མ་ར་ན་་ཡང་བས་པར་
་འར་་བ་པ་་ད་པ་ར། གལ་་ན་མ་མང་་ག་ད་པ་ལས་གག་་ན་ག་ས་གལ་་མང་ན་ཡང་
་་ཐམས་ཅད་ས་མང་བ་་ན་ན་་ས་། །་བན་འང་བ་ན་ག་གནས་པ་དང༌། ནང་་ན་ད་པ་་
གནས་གས་་མ་ས་ས་ར་་ལམ་་འོ་བ་ན། ་་བར་འད་པས་མ་པ་ར་ར་བ་དང༌། འངས་པ་་
མན་ནས་ང་་ང་བ་དང༌། ལམ་ནས་གཡས་གན་་འམས་པ་དང༌། གནས་ཁང་་འག་པ་དང༌། ཡང་ག་གཞན་
་འག་པ་དག་ས་་མ་བད་པ་དང༌། ་ལས་བཀར་བ་གས་་་ང་བར་ར་པ་ད་ན་ས་ས་པ་ར་་བན་
འང་བ་དང༌། ནང་ན་ད་པ་གས་་ང་བར་ར་པ་ན་ི། ་བན་འང་བ་དང༌། ནང་ན་ད་པ་་གས་ས་
ངས་པ་ས་་ང་བར་ར་པ་ཙམ་ིས་་བས་པ་མ་ན་།།
་པ་་དང་་ག་་བ་།
་བ། ་་མ་ས་དང་ར་་་དང་་བདལ་བ་དག་ས་། །ན་གས་ས་། །ཐད་ཀར་ཡང་ཕ་ལ་ི་
འམ་་་ང་བར་ར་ན། །་ལས་གཞན་པ་ད་ལ་་ར་ན་ན།།

་་མ་ས་་ཐང་ལ་ར་བ་དང༌། མ་འད་འལ་པ་ལས། ར་་་་་ང་ང་་ས་། །་འདལ་བ་།
འལ་ང་ལས། མ་དང་མ་ལས་ང་ང་་ས་། །མ་པ་་དག་ས་ག་མ་འག་པ་གནས་ནས་་ང་བར་
ར་ན་ཕམ་པ། །ན་ི་གས་་ས་པ་མན་ཆད་་ར་་་དང་ས་པ་ས་བཤད་ན་ས་ལ་་གས་་མ་
མས་འཆད་པ་། ་ར་འལ་པ་མས་་ས་ད་པར་ཟད་་ས་མ་་བ་ན་ས་གངས་ལ། ི་ཀར། ་ང་
ན་་དག་་་ར་བས་པར་འར་་ན། ་ར་ས་ས་ནས་ན་གས་བན་ར་་ངས་་་བ་ད་ས་ག་
མ་འག་པ་གནས་ནས་་ང་བར་ར་ན་ཕམ་། །ཐད་ཀར་་བ་ལ་ཡང་གང་་་ཕ་ལ་ི་འམ་་་་ང་བར་
ར་པ་ན་བས་པ་ཕམ་པ། །ཕ་ལ་ི་འམ་་ང་བ་་ལས་གཞན་པ་འམ་ང་བ་ད་ལ་་ཕ་ལ་ི་འམ་ར་
ན་ན་བས་པ་ཕམ་པ།།
་བ། ན་ལས་བོག་པ་ལ་་་གས་ལས་འདས་པ་ན། །གཞན་ི་ལས་་མཐའ་དག་ལ་་གང་བའམ་
འག་པ་ལ་་རང་་ལས་་མཐའ་བ་པ་བད་མ་གགས་པ་་ད་་ར་འན་པས་གཞན་་ར་ན།།
ན་ལས་བོག་པ་གས་་འན་པ་ལ་་་བ་བསམ་པས་་གས་ལས་འདས་ན་བས་ཕམ་བད་། །གཞན་
ི་ང་ལས་་མཐའ་དག་ལ་ཆར་ས་པ་་རང་་ང་་་་་གཞན་ི་ང་ལ་་གང་བ་འམ། ཐན་པ་ང་བ་་
གཞན་ི་ང་་་འག་ང་རང་་ང་ལ་བར་བ་ལ་་རང་་ང་ལས་་མཐའ་བ་པ་་་གས་པ་ན་བས་པ་
ན་། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ང་་ན་ཏན་ལ་གས་པ་ད་ས་་གས་པ་མ་གགས་པ་བསམ་པ་གང་ས་
རང་་་གས་པ་་ད་་གཞན་ི་་ས་པ་ར་འན་པས་གཞན་ི་ལས་་མཐའ་བ་པ་ལས་གཞན་ང་བ་ད་
་ར་ན་་བ་ཕམ་པ་བད་པ། །འ་ན་ཐང་་རང་་ག་པ་ཆ་དང་གཞན་ི་ང་བ་ཆ་མན་པ་ད་བ།
ག་ང་མ་འམ་་ང་མ་ག་ན་་བ་བར་་ང་བ་ད་ན་པར་གས་། ད་ན་། ཕ་ལ་ི་ས་པ་ཚད་
ག་པར་ར་ན་ས་།།
ག་པ་ལ་དང་ས་ག་གས་་བ་།
་བ། ན་་མས་ལ་་ད་་ལམ་ས་་བར་ད་པ་ལ་་ཤས་བ་ན། །ས་ག་དང་ཁང་མ་དག་ངས་
་བར་བས་་མཚམས་འར་ན། །ཤགས་ས་གལ་་་་ར་་ལ་ན། །གལ་་ག་གར་ན་ཕ་ལ་
 ་ར་བ་ད་བཏང་ན། །་་ར་བ་ད་།།

མ་ན་་མས་ལས་ཤས་བ་པར་་བ་་ད་་ད་ང་ས་ལམ་ས་་བར་ད་པ་ལ་་ན་ཤས་ལ་བ་
ཆ་བ་ན་བས་པ་ཕམ་པ་བད་པ། །ང་ལ་གས་པ་ས་ག་དང༌། ཁང་མ་རང་་དང༌། གཞན་ི་འདབ་འལ་་
གནས་པ་དག་བ་མ་དང༌། ག་པ་ལ་གས་པས་ངས་་བར་བས་བ་ན་་བ་མ་ལ་གས་པ་ཕར་ག་ར་ག་
་མཚམས་འར་ན་བས་པ་ཕམ་པ་བད་། །ང་ལས། ས་ག་དང་ཁང་མ་་་ཤགས་ས་འག་འད་ན་གལ་
་་ར་ཤགས་བ་ནས་ལ་ན་ས་་མ་མས་གང་ན་ཡང་ཤགས་ལ་བ་ཙམ་ིས་མ་ན་ི། ཞལ་་ལ་ན་
བས་པ་ཕམ་པ་བད་། འལ་ང་ལས། ད་ང་་དབང་བ་ལ་ལ་ས་དབང་་ས་བཅད་ན་ཕམ་་ས་དང༌།
མ་འད་འལ་པ་ལས། ་་ས་པ་་ལ་ས་བས་པ་་་ས་། །ལ་་ད་ང་་བན་། །གལ་་
ག་ར་ཤགས་བ་ན་་ཤགས་་ཕ་ལ་ས་ཤགས་་ར་བ་ད་བཏང་་་བ་དང་ས་བཏང་ན་ཕམ་པ་བད་པ།
།ག་ར་ས་པ་ན་་ན་ས་་མ་མས་གང་ཡང༌། མ་འད་འལ་པ་ལས། ་་ས་པ་་ལ་ས་བས་
པ་། །ག་ར་ས་་བ་་ལ་་གས་་ས་བཤད་། །་ར་ཞལ་་ལ་ན་ཕམ་པ་བད་ལ། ག་ར་
་ཞལ་་ལ་ན་མ་་ལས་་བད་པ་་་་དང་ག་ར་གས་ག་བཙན་་བཙན་ི་ད་ད་པས་བ་་དཀའ་
་ད་། །་ར་ི་ཀར། ཤགས་་ར་བ་ཐམས་ཅད་ས་ཐམས་ཅད་་བཏང་བ་་་ན་བས་པ་ན་ི། ལ་
བས་་བས་པར་་འར་་ས་། །་གང་འགས་པ་ར་ག་ར་་ཤགས་ལ་བ་་་་བ་ར་བ་ད་
ན་པས་ན་ཐང་ཚང་ན་མ་ར་འར་།།
བ་པ་ང་བ་ང་བ་བབ་་བད་པ་ལ་གས། ་གམ་ས་འལ་བབ་་བན། །་ལས་གཞན་འལ་
བབ་་བན། །དང་་ལ་གམ། བས་་གས་གད་བན་པ་དང༌། །བབ་པར་་དང་ང་བ་བན། །བབ་་
་ག་་ཡང་བད། །དང་་།
་བ། ་མས་ད་པ་ལ་་གམ་་གགས་པ་ས་པ་འང་བར་གས་པར་་།།
ང་ལས། འལ་དང༌། ན་དང༌། ས་ན་དང༌། ན་གན་ས་པ་ང་ག་བ་དང་ལ་ནས་་མས་ད་པ་ལ་
་གམ་་བ་ང་བ་མ་བཞག་་གགས་པ་ས་པ་འང་བར་གས་པར་་། །་མས་ལ་་མས་་འང་
བ་་མཚན་་འ་ས་འལ་པས་ས་པ་། འལ་དང་ས་པ་བས་་ང་པ་ལ་་གམ་་གད་པ་་ན་ང་
པ་ད་་ད་ང་་ས་བལ་བ་མས་ང་་གམ་གཞལ་་དས་་ར་པ་ན་མ་་འ་ས་འལ་པ་དང༌།
ན་དང་ས་པ་བས་་ད་ང་ལ་་གམ་་གད་པ་་ན། ད་ང་་ད་་ང་པ་ས་བལ་བ་མས་ང་

་གམ་གཞལ་་དས་་ར་པ་ན་མ་་འ་ས་འལ་པ་དང༌། ས་ན་ས་པ་བས་་་གམ་གཞལ་དས་
་ས་་དག་ན་མ་ལ་ར་ནས་ད་མ་པ་དང༌། ན་གན་ས་པ་བས་་ན་ས་་ད་་ན་་གམ་གཞལ་
དས་་ས་ད་མ་ནས་གན་ས་་འ་ས་འལ་་་ལ་་མས་ད་པ། །་མས་ད་ང་བབ་་ས་
ས་་འང་། ་གམ་གཞལ་དས་པ་དང་བཅས་པར་འོ་བར་་་ས་།།
གས་པ་བབ་པར་་དང་ང་བ་བན་པ་།
་བ། གང་ས་ངས་པ་ད་ས་ད་ལས་ས་ན་པར་་བ་ད་ན་། །གནང་བ་ལ་གཞན་ིས་བས་ན་མ་
བས་པ་མ་ན་། །མ་གནང་བས་གཞན་ིས་བ་བར་་།།
་གམ་གཞལ་དས་་ས་་ད་ང་་ལག་ནས་ང་པས་ར་་་གམ་ི་གནས་་ན་པ་་ས་་་གམ་
གང་ས་ན་པར་་་ན། ང་པ་གང་ས་ད་ང་་ལག་ནས་ས་ངས་པ་་ད་ས་ས་་ད་ད་ལས་་
གམ་ས་ན་པར་་བ་ད་ན་། །ད་ང་ས་ང་འས་རང་་ད་འ་ལས་་གམ་ན་པར་འར་་མ་པ་
བསམ་པས་ས་་བན་པར་། །ད་ང་ལ་་གམ་མ་བཅད་ག་ས་ལ་ས་གནང་བ་ལ་ད་ང་ས་ང་པ་ལ་
གས་གཞན་ི་ས་་གམ་ི་གནས་ནས་འདས་ན་གཞན་ན་་མ་བས་པ་མ་ན་་མ་་ན་། །འ་་འལ་
ང་ལས། ར་བདག་ལ་ན་པ་ར་་གམ་མ་ན་ན་མ་། །ད་ང་བདག་ད་བར་བ་ར་་གམ་མ་ན་ན་
ཕམ་པ་ས་བཤད་། །ད་ང་ལ་་གམ་་གད་པར་མ་གནང་བས་རང་་ས་གཞན་ལ་བར་བ་ལ་གས་ས་
བ་བར་་། །འལ་ང་ལས། ན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པར་འར་ས་བཤད་ང༌། ི་ཀ་ལས། འ་ལ་མ་ན་ན་ི་
ས་པ་ད་ང་ལ་མ་ན་པ་ར་བཀག་་འག་ན་ན་ཁ་ར་བར་འར་བ་ར་བབ་་ས་ས་་ས་
བཤད་། ་མས་ད་པ་དང་ད་པ་དབང་་ས་པ་་འལ་པ་གས་ཀ་ར་འཐད་།།
གམ་པ་བབ་་་ག་་ཡང་བད་པ་།
་བ། མ་ར་བར་འདའ་བར་ད་པ་་འབ་པ་་བ་ར་་འབད་པར་་། །ང་མ་ད་ང་་མ་བཞག་
པར་། །་ཟན་བལ་བར་་བ་ད་།།

ད་ང་་ད་་ང་པ་ས་བག་་ད་ང་ས་མ་ར་བར་འདའ་བ་དང༌། ང་པ་ད་་ས་ད་ང་་
ས་བག་་ད་ང་ས་མ་ར་བར་་གམ་ི་གནས་ནས་འདའ་བར་ད་པ་་འབ་པར་་བ་ར་་འབད་པར་་
། །་ར་འབད་པར་་་ན། ད་ང་མས་བད་མས་ལ་གས་པ་ལ་འོ་བ་ན་ང་མ་ད་ང་་མ་གས་པ་
ཡན་ཆད་བཞག་པར་། །མ་བཞག་ན་ས་ས་། །ང་མ་བད་མས་ལ་འོར་ད་པས་ང་མ་་ཟན་བལ་བར་
་བ་ད་། །གས་པ་ར་་ད་བད་པར་་བ་ན་ི། བམ་ན་འདས་་བཅས་དབང་ས་་མ་ན་།།
་བ། ས་བོག་པར་། །བག་པ་ད་ན་བད་པར་། །ད་ན་མཚན་མ་གདབ་། །ར་་ངས་པ་ལ་་
བར་། །གཞན་ིས་ར་བ་་འབ་ན་ག་པ་ད་་། །མ་ལ་ཡང་ས་པ་ས་ནས་ལ་བ་དང་འ།།
ང་པ་མས་ས་་གམ་གཞལ་དས་་ས་་ད་ང་་ད་་འག་ན་ང་མ་ས་བོག་པར་། །བོག་
ང་མ་བོག་ན་ང་པ་དག་་ས་ད་ང་་ད་་བག་པ་ད་ང་མ་ས་ད་ང་གཞན་ལ་བད་པར་། །ང་
མ་ད་ན་ད་ང་བད་མས་ལ་ང་བ་ན་ས་་ང་་འག་པར་་བ་ར་རང་་ད་ལ་མཚན་མ་གདབ་། །
གཞན་ི་ང་བད་་ད་ལ་གས་པ་ད་ང་ལ་ར་བར་ད་པ་ན་ད་ར་་ངས་པ་་ལ་ན་པ་ས་ད་འ་ན་་
གམ་གཞལ་དས་་ས་ད་དམ་ས་་བར་། །ད་ང་་གར་་ལ་གས་པར་ང་པས་གར་ལ་གས་པ་
བག་ན་ཐབས་གཞན་ིས་་ར་བར་་འབ་ན་རང་ས་ག་པར་ས་་ར་བ་ད་་། །ི་ཀར། ་ལ་་ང་ད་
འབའ་ག་་ར་པ་བག་ཡངས་་གནང་༌། །ས་། །་གམ་གཞལ་དས་་ས་གང་དན་མག་གམ་ལ་དས་
་ས་ངག་ས་མ་ལ་ཡང་་དག་ལ་དལ་་མ་་ས་པ་ས་ན་ལ་བ་ད་ན་།།
་བ། ་དག་ས་ས་གནང་བར་་བ་ར་ཕ་མ་བགས་པ་བད་པར་། །དན་མག་མས་ས་ཡང་
༌། །ན་་གང་ཡང་ང་བ་དར་གང་ཡང་ང་བ་ལས་ན་ར་ངས་བ་ས་་ན་པར་།།
ཕ་མ་་དག་་ད་་བས་པ་ས་་་གམ་གནང་བར་་བ་ར་མ་གང་ན་ཕ་མ་ལ་མད་པར་ད་པ་མ་
་་བ་དན་དང་བཅས་པ་ན། ཚངས་པ་དང་བཅས་པ་ན་ས་མ་་ལས་གངས་པ་ཕ་མ་བགས་པ་བད་།
།་གམ་པས་གནང་བར་་བ་ར་དན་མག་མས་་བགས་པ་བད་པས་ང་༌། །དན་མག་་བགས་པ་
བད་ང་མ་གནང་ན་་གམ་ན་པ་ན་ང་་་གས་པར་་བ་ན་་དན་མག་གར་ཡང་ང་བ་དར་དར་
ཟབ་ལ་གས་བདག་དན་མག་གང་ཡང་ང་བ་ལས་་ར་ན་ར་ང་བ་ས་་ས་་ན་པར་། །ི་ཀར།

་ད་ས་་་་ད་འན་པ་ར་། །་ར་ན་ར་ང་བ་ས་་ན་ར་ངས་པ་ས་་གང་ལས་་ན་
་ངས་པ་་ལས་ན་པ་བསབ་པར་་ས་་བ་ཐ་ག་། །ས་།།
་བ། ་གམ་གཞལ་དས་པ་དང་བཅས་པར་འོ་བར་་། །ས་མ་ན་པ་ད་་བ་ལང་་་བ་བར་བས་
ང་ཁ་ར་བ་དང་ཁ་ཚར་བཅད་པ་ཡང་༌། །མ་མང་བ་ལ་་་་འཆགས་།།
་གམ་གཞལ་དས་པ་དང་བཅས་པར་འོ་བར་་། །འ་ི་ཀར། གང་ལམ་་འག་ན་་ལ་ས་ས་་
འར་། འར་ལམ་ང་གས་་བདག་ད་ག་་ང་ན་་ལ་ང་གས་་་ང་ས་ས་་དས་གར་ར་པ་་
། །ང་གས་ད་ད་ང་དང་ར་བར་ར་པ་ས་ས་་ར་འར་། །ག་་་ངས་པ་ས་དག་་
དགས་ས་བསལ་བ་དང་བཅས་པ་ན་། ར་ད་འན་ི་ལ་གས་པ་གར་ི་མཐར་ག་པ་ཡང་བར་བར་་
ས་གངས་པ་ར་ས་། །་གམ་གཞལ་དས་པ་་མ་ན་པ་ས་ད་་ཐ་ན་བ་ལང་་་བ་བར་བས་ང་ཁ་
ག་ངན་པར་བར་བ་ས་དང༌། ཁ་མ་བར་བ་ཁ་ཚར་དང་ས་པ་ི་ཀར། རས་དང་མ་་ལ་གས་པ་བཏགས་
ཟིན་པ་་བ་གས་་ཁ་ཚར་ས་། །ན་ཚར་བཅད་པ་ས་པ་། ི་ཀར། དང་་འཐག་བམ་པ་ག་ང་་
བས་་ན་ཚར་བཅད་པ་ས་། །ཡང་་ས་པ་་་མ་ན་པ་ད་་ས་པ་ལ་བགས་པ་། ི་ཀར། ་མ་ན་
པ་ད་ས་་བར་ར་བར་་་་མ་ན་པ་་་མ་ན་པ་ས་། །ས་འ་ཁ་ར་ག །ཚར་ད་ག་ས་གཞན་ལ་
བལ་ན་རང་་མན་མ་་མ་མང་བ་ལ་ད་བན་པ་་་་འཆགས་། །ི་ཀར། འར་གང་་རང་་ག་
ས་བ་བར་། །མ་བས་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་་ས་གངས་པ་ན་་ས་།།
གས་པ་་ལས་གཞན་འལ་བབ་་བན་པ་།
་བ། གཞན་ི་ད་པ་བལ་བར་་། །ད་གགས་པ་མ་ན་པ་ལ་ད་གགས་པ་ད་་་། །་ད་
་ག་མ་ལ་ང་མ།།
ང་པས་བ་ར་་གམ་འལ་བ་ལ་གས་པ་གཞན་ི་ད་པ་གཞན་ི་འ་བ་ཐབས་་མཚང་གལ་བར་་།
།རང་དང་ད་གགས་པ་མ་ན་པ་གང་ཟག་ལ་ད་གགས་པ་ད་་་། ་ས་ལ་ལག་་གག །ག་བ་
འང་་ད་། །ི་ཀར། གཞན་ི་ག་་བས་བོག་པ་ར་་ས་། །ད་གགས་པ་མ་ན་པ་་ད་་ད་
གགས་་བ་ལ་ག་མ་ལ་ད་གགས་ང་མ་་། །ད་ན་ལས། ོགས་་རབ་འང་ཐ་མར་ར་པ་ལ། །ད་

གགས་་བའང་མ་པ་བན་་བབ། །ས་། །ི་ཀར། མཛའ་བས་ཐ་མ་ལ་ད་གགས་པ་འང་དང་ན་་་
། །འང་ལ་་ན་་་། །ས་། །འ་བས་་ད་གགས་གང་ཟག་ཐ་མ་ལ་་གད་འང་དང་་བ་་་
ལ། གང་ཟག་འང་ལ་་གད་་བ་་། །གད་་དས་་ཡང་ཟས་དང་ས་དང་ར་།།
་བ། ་་ག་པ་དང་ད་་འཐད་པ་དང་་མ་དང་བབ་པར་ས་པ་དང་མད་པར་ས་པ་དང་བད་པར་ས་
པ་དང་ངས་ན་དགའ་བ།།
ད་གགས་པ་ལ་་གང་་ན། ་་ག་པ་དང་་ི་ཀར། འར་ོགས་བས་ལ་་ས་། །ད་་འཐད་པ་
དང་ས་པ་་ི་ཀར་ན་འན་་ས་། །་མ་མཁན་བ་དང༌། བ་པར་ས་པ་དང་་ི་ཀར། གང་་ལ་མས་
དང༌། ས་པ་དང༌། གང་བ་ལ་གས་པ་ན་ཏན་ས་་ན་ང་ས་་ན་ན་་ན་ཏན་་དག་ས་་བ་པར་
ད་པ། །ས་། །ན་པ་དང་བན་བར་ལ་གས་པས་མད་པར་ས་པ་དང༌། ལ་མས་དང་ས་པ་དང་གང་བ་
ལ་གས་པས་བད་པར་ས་པ་དང༌། བདག་ས་་ང་བད་དང་ས་ས་ལ་གས་པ་ངས་ང་ངས་ད་ན་
དག་མ་་ད་ས་པ་ད་པ།།
་བ། ལག་ད་་ལས་ས་ལས་་ང་བད་ནམས་་ས་ང་་་ན་ིས་་མ་ན་། །ལ་ི་ས་པ་
ག་་འད་པ་མ་ན་། །ང་བ་ངས་ན་ན་ང་་་བལ་།།
ས་ས་འད་པ་ལ་གས་པ་ལས་མས་་ལག་ད་་ལས་ས་ལས་་ང་བད་ནམས་་ས་ང་ལས་་་
་ན་ིས་་མ་ན་། །ོགས་ས་ལས་བལ་བ་ལ་་ངས་ན་ས་ས་། །ི་ཀར། ན་ིས་་མ་ན་་ས་
་བ་ཐ་ག་་ས་། །ད་ང་མ་ཤར་ནས་ས་་མ་ར་ང་བ་ན། ད་ང་མ་་ནས་ས་་ཨ་བ་ས་ཐ་ས་
བད་། ལ་དས་་ད་་ང་་ས་་བ་ལ་་གས་་ད་་ཨ་བ་ས་ཐ་ས་བད་པ་་་ལ་ད་ཐ་དད་་
ས་པ་ག་་འད་པའམ་བ་བ་མ་ན་། །གཞན་ི་ས་ལ་གས་པ་ང་ན་་འར་བར་་བ་ར་་ག་ངས་
པ་ན་ན་ང་་་བལ་།།
་བ། ་ད་ས་ལ་གཏད་པ་ད་་། །ས་རབ་་ང་བ་ན་པར་གས་ན་ད་འན་ལ་བན་པར་།
།བདག་་མ་ང་ན་གཟར་ཐག་ལ་བཏགས་་གཞག་ །ནད་པས་མ་གནང་བ་་ལ་ན་་ང་༌། །མ་ན་པར་
ན་པ་ཕམ་པར་འར་བ་མ་པར་འད་པ།། །།

ི་ཀ་ལས། བདག་་གང་ན་པ་་ས་ན་་ལ་གཏད་པ་ད་་་་ན། ་ར་ས་མཚམས་ར་ནས་་ད་
བས་ལ་གཏད་པ་ད་་་ས་དང༌། ང་ལས། བདག་་གང་ན་ས་ང་ད་བས་ལ་གཏད་པར་གངས་པ་དང་
འགལ་མ་ན། ར་བཏང་ལ་ི་ཀ་ར་ན་ལ། དགས་བསལ་་བདག་་་ང་་འན་ལ་བགས་པའམ་རང་དང་
་འས་པ་ན་ན་ང་ལས་གངས་པ་བན་་བར་གསལ་། །འར་ད་བས་་གག་ལག་ཁང་ང་བ་ལ་འཆད་
། །ད་བས་ས་ས་་རབ་་ང་བ་ན་པར་གས་ན་ས་་བདག་་ས་པར་་བ་ར་ད་འན་ལ་
བན་པར་། །ས་་བདག་་མ་ང་ན་ད་བས་ས་ས་་གཟར་ཐག་ལ་བཏགས་་བཞག་། །ི་ཀར།
མན་པ་གནས་་ཀ་བ་ལ་གས་པ་ལ་གདགས་པར་། །ས་། །ནད་པས་ན་ང་ག་ས་མ་གནང་བར་ནད་
པས་མ་བངས་པ་གང་ཟག་་ལ་ནད་གག་གམ་གཞན་ིས་ན་་ང་༌། །མ་ན་པར་ན་པ་ཕམ་པར་འར་བ་
མ་པར་འད་པ།། །།

གས་པ་ན་གས་ནས་འང་བ་ལ་གས།
་ར་བབ་པར་་བ་བན། །གང་ལ་ང་བ་ད་་བཤད། །དང་་ལ་བ། ངས་བང་དང་འལ་བབ་་དང༌།
།བདག་ར་ས་དག་བབ་་དང༌། །ན་ན་འང་འལ་བབ་་དང༌། །་་ས་འལ་བབ་། །དང་་།
་བ། ངས་་གང་བ་དང་བཅས་པ་གནང་བ་ལས་གཞན་པ་ཐབས་ས་བདག་ར་་།།
འག་ན་པ་་ཁང་ལ་ལ་བ་དང༌། ག་ང་་དབང་ག་ལ་ལ་བ་མད་ས་་་་གས་ངན་ལ་གས་
པས་ངས་་བང་བ་དང་བཅས་པ་ས་་བདག་ར་འན་པ་་ས་གནང་བ་ལས་གཞན་པ་ངས་འག་ན་པ་་
ཁང་བག་པ་ར་ང་ན་་ས་་བ་ལ་གས་པ་ཐབས་ས་བདག་ར་་་། བདག་ས་བ་པར་་།།
གས་པ་བདག་ར་ས་དག་བབ་་།
་བ། བདག་ར་ས་པ་དག་པར་་། །་་ས་བཤད་པས་བང་བར་། །ན་ད་་་བས་ང་༌། །
ང་བད་དང་ས་ས་་ན་ན་ས་བས་ང་ང་༌།།

ད་ང་་ས་བསམ་པས་མ་བཏང་བར་མ་ན་པས་གས་ན་ན་ལ་ད་ང་དབང་ཡང་མ་ན་པས་བདག་ར་
ས་པ་ལ་་ལ་་བ་ལ་གས་པ་ནན་གས་ས་དག་པར་་། །འར་བདག་ར་ས་ས་པ་ཡང་ན་ནས་
བདག་ར་ང་བ་མ་ན་། ི་ཀར། འ་ར་འག་ན་ན་ས་་བག་པ་ལས་་འག་ལ་གས་པས་རང་ད་ས་
བབ་པ་གང་ན་པ་་་བདག་ར་ས་པ་ས་གས་པ་ན་་བདག་ར་ད་པ་ཙམ་དང་འལ་བ་ར་ས་། །་
བས་དག་པ་གས་་དགས་ས་བསལ་བ་ན་། ི་ཀར། ་བ་ལ་གས་པས་དག་པ་ལ་་་་། འ་ར་་
བ་ལ་གས་པ་་ག་ནས་གནང་བར་འང་བ་ར་ས་། །ད་ང་་བསམ་པས་མ་བཏང་བ་དས་པ་། ི་ཀར།
་བས་ན་རང་ར་འ་ས་པས་རང་་ས་ནན་གས་ས་འགས་པར་ད་ན་ས་ས་་འར་། །ས་། །
གཞན་ཡང་ི་ཀར། ་བས་ན་འར་བས་པར་གགས་པ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་པས་བཀག་པ་་མ་ན་ི། འ་ར་རབ་
་ང་བ་ལ་དང་མན་པ་མ་ན་པས་དགག་པ་མཛད་་ས་། །ནན་གས་ས་་ངས་ན་ས་གས་པ་་་་
ར་་་ན། ད་ང་ས་ས་བཤད་པས་ང་བར་། །ཡང་ན་ན་ད་་་བས་ང་བ། །ི་ཀར། ་བ་ས་་
བ་་ཁད་་བ་ག་་ན་ད་་ང་ཟད་མ་ག་པའམ་ད་པས་ང་ཟད་ག་པས་ང་བ་ས་་བ་ཐ་ག་་
ས་། །ས་བཤད་པས་མ་གས་ན། ང་བད་དང་ས་ས་་ན་ན་ས་བས་ང་ང་༌། །ང་བ་འཐད་པ་་
ི་ཀར། ་་ཁ་བར་བ་ལས་ལ་གས་པ་ན་ངས་པ་ང་བ་ར་ས་།།
གམ་པ་ན་ན་འང་འལ་བབ་་།
་བ། ་ན་པ་འང་བར་འར་བ་་ར་བ་ས་་་ཕལ་་་མན་མ་་མ་བབ་པར་བར་བར་་
།།
འ་་འས་བསད་པ་ས་སམ། འས་བས་པ་ས་གས་་ན་པ་འང་བར་འར་བ་ས་་གཞན་ིས་
ར་བ་བན་པ་ཡང་དག་པ་ན་ན་ཡང་ར་བ་ས་་་ཕལ་་་མང་ ་མན་མ་་མ་བབ་པར་བར་བར་་་
་མ་དད་པ་ང་བ་ར་། །ི་ཀར། འ་ར་ག་་དག་ས། ན་་མས་ས་ཕག་་མ་བཅད་་ར་བ་དག་
ག་དར་ད་་ས་ངས་པ་དང༌། ལ་བ་ ་་མས་ས་་དག་ལ་འཕགས་པ་དག་་ར་ང་ང་་ལ་མཚན་
གས་ང་་བ་འ་་་ཡང་ད་ས་ས་པ་ན། བམ་ན་འདས་ས་བཀའ་ལ་པ། ད་ང་་ག་དར་ད་་་
་་་ཕལ་་་མན་མ་་མ་བབ་པར་ང་བར་་་ས་།།
བ་པ་་་ས་འལ་བབ་་།

་བ།  ་ས་་མ་ན་པས་ངས་པ་ད་་ངས་་མ་བང་བ་ད་མ་ན་། །རབ་་གམ་པ་་་
བན་་འོ་བར་། །ཁ་བ་་བལ་བ་ལ་ང་པ་མཐའ་ནས་བམས་་གགས་པར་། །མ་ས་པ་
ལས་ང་བར་་། །རང་ས་ས་པར་དང་ས་པར་ད་་གག་པར་་།།
 ་ས་ལ་གས་པ་ ་ས་་མ་ན་པས་ངས་པ་ད་་ངས་་མ་བང་བ་ད་མ་ན་པས་ི་ཀར། ་
ངས་་མ་བང་བ་མ་་ས་པར་་་་་བས་ན་ས་པ་མ་ར་འར་བར་ག་པར་། །ས་། །ས་་
ར་ད་་བལ་དས་ན་་ར་འོ་བར་་་ན། ང་ལས། མན་་ང་ག་ས་བད་པར་་ས་གངས་།
ད་ང་ས་་ད་བད་ནས་་མ་ན་པ་རབ་་གམ་པ་་ལངས་་་བན་་ད་ང་འོ་བར་། །འས་་
བ་འར་་ས་པ་ར་ད་ང་ས་བལ་། །འ་ན་་ང་ན་ལ་ཀ་ད་པ་ར་་བན་་འོ། །འས་
མལ་མ་འར། ང་པས་འ་བ་ར་་ཁས་བ་་ལ་ག་ས་བད་པར་། །ས་ང་ལས་། ་ར་བལ་བ་
ལ་ང་པ་མཐའ་ནས་བམས་་མར་ག་་བར་་མས་ནས་ཡར་མཐར་ིས་ ་ས་ས་གག་པར་། །་མ་
ས་པ་ལ་་མ་ན་འག་པ་བས་ད་པས་་མ་ས་པ་ལས་ས་ང་བར་་། །ན་ང་གང་་་ན་་་
དང་ོག་མས་ས་ང་ང་་་ང་བར་་ས་ང་ལས་། །ད་ང་རང་ས་་ས་པ་དང༌། ་ས་པར་གཞན་
ད་་གག་པར་་།།
གས་པ་གང་ལ་ང་བ་ད་་བཤད་པ་།
་བ། བ་གནས་ད་་་ང་དང་་དང་འདག་ས་དང་་བ་དང་ས་་བར་། །ད་ང་དང་ད་ལ་་
འད་བན་་འལ་བས་ད་པ་ན་གང་བར་། །མ་ན་པ་ན་པ་ཕམ་པར་འར་བ་ན་གས་་བས་
།། །།
ཐམས་ཅད་་མ་བབ་་བར་་ང་བར་་་མ་་གས་པ་བསལ་བ་ར་བ་གནས་ངལ་བ་བ་གནས་
ད་་་ང་དང༌། ་དང༌། འདག་ས་དང༌། ་བ་དང༌། ས་དང་་་ད་ང་ས་་བར་ང་ང་ངས་ད་པར་
། །་་མཚན་མོན་་་ང་བ་ལ་བས་་བཞག་པ་ན་པ་ར་། །ད་ང་དང་ད་ལ་བབས་པར་་
འད་པ་་་འད་བན་་་་འལ་བས་མས་ད་པ་ན་ད་ང་ས་བང་བར་། །འ་དས་ན་རབ་ང་
་བར་ཆད་ང་བ་དས་པ་ད་པ་ར་དང༌། གཞན་ི་་ནན་ིས་ལ་བ་ས་པར་འར་རམ་མ་པ་གས་པ་

བཅད་པ་ར་་མ་ན་ན་ི་བས་་གངས་པས་བ་། །མ་ན་པར་ན་པ་ཕམ་པར་འར་བ་ན་གས་་
བས་།། །།

གམ་པ་་བ་བས་ནས་འང་བ་ལ་བ།
བ་བར་་བ་དས་་བན། །དས་་བདག་་གང་ན་བཤད། །ས་་བ་པ་བས་ད་བད། །མཐར་
ག་ད་་ཡན་ལག་། །དང་་།
་བ། ཀ་ཀ་་བ་ལ་མ་ཤ་ཀ། །་ད་་ཀར་ཤ་པ་ན་བ་ཆ་ད་ན་། །གང་ན་་གས་་་ན་པ་
་ལ་བན་ནས་།།
ཀ་ཀ་་ས་པ་དང༌། ་ཎ་་ཀ་ང་་མ་ངས་ན་ལ། ་ཡང་མོན་་་་ན་ཐང་་ང་ན་། །་བ་ལ་
མ་ཤ་ཀའམ་པ་ཎ་ང་་མ་ངས་ན་པས་མོན་་བད་་ན་ཐང་་ང་ན་། །མ་ཤ་ཀ་་ད་་ཀ་པ་ཎ་
དང་ན་ན་ཀ་ང་་མ་ངས་ན་ལ། ཀ་་ན་ས་ང་ར་ལ་་བ་ཆ་དར་མན་པ་ན་། །ི་ཀར། ་ད་་
ཀ་པ་ཎ་བ་ཆ་ད་ན་་ས་ས་ན་གནས་དང་ས་་ད་བས་ཀ་པ་ཎ་ད་བ་ཡང་ང་། ལ་ལར་་མ་ཤ་
ཀ་བ་གས་ད་ལ་ཀ་པ་ཎ་གག །ལ་ལར་་མ་ཤ་ཀ་བ་ག་ད་ལ་ཀ་པ་ཎ་གག །ལ་ལར་་མ་ཤ་ཀ་མ་་་
གས་ད་ལ་ཀ་པ་ཎ་གག་ན་པས་ས་། །་ན་མ་ཤ་ཀ་་ས་མན་པ་་མཚན་གང་་ན། སངས་ས་་
བབ་པ་འཆའ་བ་ལ་ས་གང་ན་ཀ་པ་ཎ་་ན་ཐང་་གས་ད་མ་ཤ་ཀ་་་གང་ན་པ་་ལ་བན་ནས་ར་
གངས་པ་་་་བ་ཆ་་་ན་པ་ལ་བསམ་པ་ན་།།
་བ། ་བ་གནས་དང་ས་ས་་བ་བ་མ་པར་གཞག་ །་བ་ད་ས་ན་ཐང་གདབ་་ས་པ་་རབ་
་མཐར་ན་པ་ད་། །ང་བ་ད་ས་ར་་ག་པ་ད་་ངས་་མ་གགས་པ་ད་མ་ན་།།
ལ་ཁ་ག་ན་ཀ་པ་ཎ་གག་ལ་མ་ཤ་ཀ་་ར་ད་ལ། ལ་ཁ་ག་ན་བ་གས་ལ་ད་ན་ན་ཐང་་ར་བ་་
ན། གང་་་བ་གནས་དང༌། གང་་་་བ་ས་་ཀ་པ་ཎ་་ན་ཐང་བ་བ་མ་པར་བཞག་། །ི་ཀར། ལ་
གཞན་དང༌། ས་གཞན་དང༌། ང་གཞན་ི་ན་ཐང་བ་བ་ས་ལ་དང་ས་དང་ང་གཞན་་ན་ཐང་བ་བར་་་
་ས་། །ར་མ་འད་། ན་ཐང་་བས་པ་གནས་དང་ས་ས་། །ས་བ་་ས་་ན་ཐང་བ་བར་

བན་ལ། འར་་ཀ་པ་ཎ་ན་ཐང་བ་བ་ན་། །་བ་གནས་ས་དང༌། བས་པ་གནས་ས་ས་པ་་ར་
བ་ས་་ན་ཐང་ཚང་དས་པ་དང༌། མཐར་ག་་ས་་ན་ཐང་ཚང་དས་པ་་མ་བན་་ར་བ་དང༌། མཐར་
ག་་ས་་ན་ཐང་ཕན་ན་མན་ད་་ར་། །ན་ཐང་གདབ་པར་་ས་པ་་ལ་ན་ཐང་ད་་ས་བས་ན་
ཕམ་པར་་འར་རམ་མ་ན། ་བ་ད་ས་ན་ཐང་གདབ་པར་་ས་པ་ར་་ན་་་བས་ན་་ན་ཐང་་ཆ་
ནས་ཕམ་པ་བད་ས་་ན་ཐང་རབ་་མཐར་ན་པ་ད་། །ང་བ་ད་ས་ན་ཐང་གདབ་པ་ར་་ག་པ་ད་
བས་ན་་བས་པ་ངས་་མ་གགས་པ་ད་མ་ན་། །ལ་ི་འམ་་ཡན་ཆད་བས་ང་མ་ར་འར་།།
་བ། ་ལས་སངས་ས་་་གང་་གཞལ་་ད་པ་ན་་་ད་ན་། །མད་པ་ན་ད་་ན་ས་
ས་། །ད་་བ་ལ་་ས་པ་ད་པ་ད་།།
ན་ཐང་གདབ་པར་་ས་པ་བ་བ་་ལ་སངས་ས་་་གང་་ན་ཐང་་ཚད་གཞལ་་ད་པ་ན་་་ད་
ན་། །་ཡང་་གང་་ས་པ་་བ་ལ་ར་ར་པའམ་མ་ར་པ་། སཾ་་ཏ་ལས། ་་་ལས་ངས་ན་ད་
བ་་བ་གག་པར་ད་པ་་་ད་ད་་ང་བལ་ར་། །ས་ན་་བན་གགས་པ་གང་་ང་བལ་ན་
ལ། གཞན་ཕལ་ི་ས་པ་་་བ་ང་ར་ར་ང་ང་བལ་ན་་ད་བ་་བ་གག་པ་ད་ར་མ་དགས་པ་
ར་། །གཞན་ཡང་་བན་གགས་པ་ང་བལ་ལ་་་མ་མས་ང་ཉན་རང་འཕགས་པ་ས་པ་་བ་ང་་
ཡང་ང་བལ་ན་་ད་་གས་པ་ར་ད་པ་ར་། །ི་ཀར། འ་ད་བན་། དར་ན་གཞལ་་ད་པ་
ན་་་་ད་ས་ངས་་བང་བ་ག་་མས་ས་བས་ན། གལ་་ལ་་ན་གཞལ་་ད་པ་ན་་་་
ན་ིས་ན་ཐང་་་བ་བན་་མ་པར་བཞག་པ་ན་ན་་་་ཕམ་པར་འར་།།
གལ་་་ན་ཐང་་བན་་མ་པར་གནས་པ་ན་ན་་ན་ཐང་་་བ་ལས་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་་བན་་
སངས་ས་་་གང་་མ་པར་བཞག་པ་ཡང་་བན་། །ས་། །་ལ་བ་་མད་པ་ན་ད་་ན་ས་ས་
། །ི་ཀར། འར་གང་་་་མད་པ་ན་་འ་་བདག་་ན་པ། །བདག་ས་འ་ལ་བར་་་མ་་་
བར་ད་ན་ས་ས་་ས་གངས་པ་ན་་ས་། །ད་བར་་ར་བ་བདག་ས་མ་ར་བར་ས་པ་ལ་་ས་པ་
ད་། །ི་ཀར། ་མས་ད་་ཟིན་ང་་ག་ད་་བར་་བ་ལ་་ས་པ་ད་པར་བན་ས་པ་། ་མས་
བཏགས་པ་བ་། བཅས་ན་ད་ང་ལ་་མས་མཚན་ད་པ་ད་ན་ས་པ་ད་པ་་གས་པ་ར། འལ་ང་
ལས། ་་་ད་བར་་ར་བ་ག་བ་་ངས་ནས་ད་ས་་ར་བལ་བ་ལ་་ས་པ་ད་། །་་་་

མས་ས་ཐལ་ང་་ར་ན་ཕམ་པར་འར་ས་བཤད་ང༌། ་བ་ལས། ད་ང་ས་གས་བམ་བས་ན་ར་
འར། གས་བམ་ི་ན་ཐང་བ་བར་་ས་གངས་ལ། ་འལ་པ་ལས། མ་ཤ་ཀ་ར་ཚང་ན་ཕམ་པར་འར་
བ་ས་བཤད་།།
་བ། བག་་་བ་ལ་་་གནས་བས་་བ་དས་་ད་ན་། །ང་་་་ན་ན་་ངས་་འན་
པ་ད་པ་ད་། །་་རང་་དང་འ།།
ཟངས་ད་དམ་གར་ན་ལ་གས་པ་བགས་་་བ་ལ་་བགས་ཟིན་པ་་གནས་བས་་་བ་དས་་
ད་ན་། །ི་ཀར། འ་ད་བན་་འག་པ་གནས་བས་་ར་བ་ང་བ། །བག་པར་ར་ན་་དས་ག་
ང་བར་འར་་ས་། །ང་་་་ན་ི་ས་་ན་་་ཕམ་ད་། ར་ས་ལ་ངས་་འན་པ་ད་པ་ད་།
།་་ན་ི་ས་བས་པ་་་རང་་ས་བས་པ་དང་འ་་་མས་ས་བ་ན་མ་། །ང་་་་ན་་་
ང་དང༌། ཀ་པ་ཎ་དང༌། མ་ཤ་ཀ་ལ་གས་པ་ན་ཐང་་ཚད་མ་པར་བཞག་པ་ད་པས་མ་་འ་བད་པ་ལ་ཡང་
ན་ཐང་་དས་ལ། འ་ལ་ན་ཐང་་བ་གནས་ས་འག་པར་ན་ིས་བ་། འ་་གནས་གཞན་ི་ན་ཐང་
གནས་གཞན་་་བ་བ་དགས་བསལ་ན་།།
གས་པ་དས་་བདག་་གང་ན་བཤད་པ་།
་བ། ་ས་ན་བདག་ད་ད་པ་བདག་་ད་། །་ངན་ལས་འདས་པ་ད་་་ད་།།
བས་པ་ར་བ་དང་མཐར་ག་་ས་ན་་བདག་ད་་ད་པ་བདག་་ད་ན་ི། འདས་པའམ་ས་འང་
་བདག་་་ག་ཡན་ལག་མ་ན་པ་ད་། །་ངན་ལས་འདས་པ་་ས་པ་འས་ག་བཅས་་ང་འདས་དང༌།
ག་ད་་ང་འདས་གས་ཀ་བན་། ི་ཀ་ལས། བམ་ན་འདས་་ངན་ལས་འདས་པ་དར་ཡང་་ད་་
གགས་པ་ན་པ་ར་ས་གངས་པས་ག་བཅས་་ང་འདས་བན་པར་བ་། །ག་ད་་ང་འདས་ང་
བན་པ་ན་། ི་ཀ་ལས། ང་་ག་མ་ད་པ་ངས་་་ངན་ལས་འདས་པ་དངས་་ངས་་་ངན་ལས་
འདས་པ་་མ་པར་དག་པ་་ད་་བད་་ས་པས་བ་།།

ངག་ན་ག་བཅས་དང་ག་ད་་་ངན་ལས་འདས་པ་དར་བས་པ་་ས་ཅན། བས་པ་ཕམ་པ་་བད་
། ས་བདག་་བང་བ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ར་། །མ་པར་དག་པ་་ད་ན་པས་་ལ་བས་པ་མ་་
བད་། ར་ན་འག་ན་ི་་དང༌། ་བ་་དང༌། མ་པར་དག་པ་་དང་གམ་་ལ་་མས་དང༌། ལ་ན་
གས་བ་་ལ་གས་པ་མས་དང༌། ན་་གས་པ་ནས་སངས་ས་་བར་་དག་་མ་བན་། །་དག་ལས་
འ་་་མ་དབང་་ས་།།
གམ་པ་ས་་བ་པ་བས་ད་བད་པ་།
་བ། བན་པ་ས་པར་ན་པ་བན་་་བར་ད་ན་ར་བ་བན་། །གསང་གས་དང་ན་དག་ས་དལ་
་བག་ན་ཡང་༌། །གཞན་ི་ན་ད་་ན་ཡང་དས་ག་མ་པ། །ག་པས་ང་༌།།
ས་ལ་གས་པ་བན་པ་་གཡར་བ་ས་པར་གཏན་་ན་པ་ད་བན་་བ་བ་ད་པར་་མས་ས་་བར་
ངས་ད་ན་ཕམ་པ་ར་བ་བན་་མ་ར་འར་བ་ན་། །འང་དས་ག་མ་པ་མ་།།
ཕ་ལ་ི་མས་བར་བ་གསང་གས་དང༌། དབང་་ད་པ་ན་ན་པ་དག་ས་རང་ལ་ས་དལ་་བག་་
་མས་ས་ན་ན་ཡང་ར་བ་བན་་ས་་མར་ར་་མ་་བད་། །འ་ན་་མ་བར་་བ་ན་ན་
ནམ་དབང་་་བ་ན་ན་་ན། ད་ན་ལས། མ་བར་་བ་ར་གང་ན་པ་་ས་ད་པ་ར་བསམ་པ་ག་
པ་ང་ན་ག་འར་གགས་པ་ས་པར་འར་ི། ་བར་གགས་པ་་མ་ན་་ས་བཤད་། །གཞན་འབའ་ག་་
ན་ད་་་ན་ཡང་དས་ག་མ་པ་མ་་། མཐར་ག་བ་པ་་ནས་དས་ག་དང་མ་པ་འ་བས་ན་
དས་ག་མ་པ་ས་།།
ག་པས་ང་་ས་པ་འ་ལ་འལ་པ་མཁན་ི་བཤད་གས་གམ་ད་། ་འལ་ལས། ན་་ལ་གས་པ་
འགའ་ག་ས་དས་ག་ཁ་ན་མ་་བ་ངས་་ང་བ་ར་འ་མ་་ག་པར་ད་། ས་ཐམས་ཅད་་བདག་
ད་པ། །ས་ཐམས་ཅད་་ངས་་གང་བ་ད་པ། །ས་ཐམས་ཅད་་འལ་པས་ང་པ་་བདག་ས་ངས་་
བང་བ་ད་པ་འ་ས་ས་པ་ན་ཆགས་པ་ད་པར་ད་། །འ་ས་་་ར་ག་པ་ས་ན་ཡན་ལག་གཞན་ད་
ན་མ་ར་འར་་ས་བཤད་། །་་་གས་་ག་གད་པ་ལ་གས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འར་བ་
ར་། །འལ་ང་ལས། ་ས་ར་བ་ང་བ་་་ལ་གས་ག་ད་མ་ན་པ་ལ་འ་ཙམ་ི་ད་ག་བདག་དབང་

ས་ག་བ་་ར་འར་ན་མ་་ས་བཤད་། །་་བདག་ད་དབང་་མ་པ་ག་པ་། ི་ཀ་ལས། བདག་་
ན་་མ་པ་ག་པ་ས་པ་་ངས་་འ། །ཡང་ི་ཀ་དངས་པ་ལ་ག་པ་་གས་། ཤགས་འད་པ་
ས་ན་ཁ་བསད་ས་གད་པ་ཕ་ལ་ ་ག་་བས་ད་པར་་བ་ར་ལན་འབས་པ་ག་པ་དང༌། ས་པ་
མ་པ་་མ་དང་ལ་བ་ག་པ་ས་བཤད་པ་གས་ལས། །དང་་ལ་ཕམ་པ་དས་ག་བད་པར་གངས་ལ།
གས་པ་་བས་འར་བན་་འ་ལ་གམ། བདག་་ན་་མ་པ་ག་པའམ། བདག་་ད་་མ་པ་ག་
པའམ། བདག་ལ་ན་་མ་པ་ག་པས་ང་གཞན་ིས་ངས་་བང་བ་ར་ས་ར་ན་དས་ག་མ་པ་
མ་་ས་། །ན་་ར་རང་་མ་བཤད་ལས་ང་གངས་། །འ་་མ་་བཏགས་པ་བ་ན་ི། ་བ་མ་
་མཚན་ད་པ་་བད་། བདག་ད་དབང་་མ་པ་ན་་མས་མཚན་ད་པ་ད་པ་ར། ི་ཀ་ལས། མ་འ་
ལ་ལ་འ་ས་བན་་ད་གས་ད་། གང་ཡང་ང་བ་མ་པ་་་་ལ་ན་པ་ར་ས་པས་་ག་པས་
ང་་ས་པ་མ་འ་ལ་ལ་ས་པ་འ་ས་བན་་ད་གས་་འ་ས་དང་འ་ས་བན་པ་་འ་ལ་ད་
། བདག་དབང་ངམ་གཞན་དབང་ངམ་མ་་ད་གས་ཟ་བན་་བ་ན་ཕམ་པར་འར་བ་ར། ས་ན་ས་པ་
ག་པ་གམ་་བདག་་ན། བདག་་ད། བདག་ལ་ན་མ་པ་་གམ་གང་ཡང་ང་བ་ལ་ན་པ་ར་ས་
པ།།
་བ། བདམས་་བཟང་་་བར་འད་པ་ལ་ཡང་༌།།
ར་མང་་ག་འག་པ་ལས་བདམས་་གང་བཟང་་་་བར་འད་པས་ས་་མ་ལ་མ་ག་ད་པ་་བདམས་
པ་ལ་ཡང་དས་ག་མ་པ་མ་། །གང་འ་ར་བན་ན་ཡང་བ་། བཟང་་་བར་འད་པ་བདམས་པ་ལ་
ཡང་༌། །་ཡང་དས་ག་མ་པ་མ་་ས་ར་དས་པ་་ས་་མ་བས་པ་ར་མ་ལས་ཐ་དད་པར་བན་
པ་ར་དས་ག་མ་པ་ས་གངས་། མཐར་ག་་མ་་་ན་་་་ན་མཐར་ག་མ་བ་པ་ར་།།
་བ། ན་ལ་ར་ད་ན་གལ་་ལ་བ་ད་་མ་ར་བ་་ར་བ། །་ལ་་་བས་པ་ན་། །ངས་ལ་
་་། །མཚན་མ་ས་པ་དང་བན་པ་གས་དང༌། གནས་གཞན་་བཞག་པ་ཡང་་ད་། །་ལ་བ་པ་ན་
བས་པ་ན་།།
ན་འད་པ་ལ་ར་་ག་ད་པ་ན་གལ་་ན་ལ་བ་ད་་མ་ར་པ་་ར་བ་་མ་། །ན་ལ་ར་ད་
པ་་ལ་ལ་བ་ད་་ར་པ་་་བས་པ་མཐར་ག་པ་ན་། །ངས་བས་ལ་ར་ད་ན་ལ་བ་ད་་མ་ར་

པ་་་ར་བ་་ར་བ་ས་ས་། །ི་ཀར། དས་ག་ར་བ་་མ་ན་། །ས་། །བ་བ་ར་ད་
ཐབས་དང་མ་ཐབས་ལ་གས་པ་ངས་་མཚན་མ་ས་པ་དང༌། ག་མ་བན་པ་གས་དང༌། མཚན་མ་་དག་དང་་
འག་པ་གནས་ནས་གནས་གཞན་དང་གཞན་་ག་ག་བར་ང་བཞག་པ་ཡང་ར་བ་ར་བ་་ད་ན་། །
འས་་ངས་གག་ར་མ་ཟད་ན་ར་བ་ལ་ཡང་མངས་། ི་ཀར། མ་འ་་གནས་བས་ཐམས་ཅད་་དབང་་
ས་པ་ན་ི། ན་དང་ངས་འབའ་ག་་དབང་་ས་པ་་མ་ན་། །ས་། །ངས་ལ་ར་ད་པ་་ལ་བ་པ་
་ར་བ་པ་ན་བས་པ་མཐར་ག་པ་ན་། །ི་ཀར། ་ར་ན་འར་ངས་་བས་་ར་ད་པ་་ར་བ་
ར་བ་ད་་ས་ས་ད་། །བ་པར་་བ་ར་་ག་་ལ་བ་་ར་བ་ད་་མ་། །ཐབས་གང་ཡང་ང་
བས་བ་པ་་ན་་བས་པ་ད་ན་་ས་། །་ན་ན་ལ་ར་ད་ན་ན་ལ་ཙམ་ན་ཕམ་པ་བད་ལ། ངས་ལ་
ར་ད་ན་ར་ས་བ་་་དས་པ་ལ་བས་པ་། ན་ལ་བབ་ན་་ཤ་་བ་འཚལ། །ས་ར་་གམ་ངས་་
ག །ས་གས། ས་པ་་ན་དང་ས་གས་ལ་ས་ས་གཉན་་གཉན་ད་པ་ར་དང༌། ས་མན་མ་ན་
ང་་ང་་ད་པར་ིས་བ་་་དཀའ་་ད་པ་ལ་དངས་།།
་བ། མས་གཞན་་བང་བ་ཡང་་དང་འ། །་མ་ད་་མ་དག་ལ་དང་་མ་ད་་མ་དག་ལ་བན་པ་
ཡང་༌།།
ད་པ་འད་པ་མས་གག་་ནང་་བདག་ད་བངས་ནས་ར་ཡང་བདག་ད་མས་གཞན་་ས་ས་
བངས་པ་ཡང་ངས་ལ་ར་ད་པ་་དང་ས་གས་་་ནས་འ་། ས་གས་་དར་ན་ངས་ལ་ར་ད་པ་ན་
ས་ས་། །བ་པ་ན་བས་པ་ན་་ས་པ་་བན་་མས་གཞན་་བངས་པ་ན་ས་ས་། །བ་པ་ན་
བས་པ་ན་། །ད་པ་འད་པ་མས་་མ་ད་་བངས་ཟིན་ནས་མས་་མ་དག་ལ་ངག་ས་བན་་བངས་
པ་དང༌། མས་་མ་ད་་བདག་ད་བངས་ཟིན་ནས་མས་་མ་དག་ལ་ངག་ས་བན་པ་ཡང་ངས་ལ་ར་ད་པ་
་དང་འ་ས་ང་་ར་་འ་ས་གས་་་མ་བན་།།
་བ། ལ་བ་ད་་་དག་གང་་ཐམས་ཅད་་དང་ར་བངས་པ་ར་། །་དབང་བ་དབང་བར་གས་པ་
ཡང་༌། །མ་བ་བར་ང་བ་ཡང་༌།།
མས་་མར་བདག་ད་བངས་ན་་ལ་བ་་མས་གང་ལས་ང་་ན། གང་དག་་ལ་བ་ད་་མས་་
དག་གང་་་མས་ཐམས་ཅད་་དང་ར་བདག་ད་བངས་པ་ར་གགས་་ལ་བ་ད་དབང་༌། །མས་གཞན་་

བངས་པ་ས་པ་དང༌། ་མ་ད་་མ་དག་ལ་ས་པ་དང༌། འཆད་འར་ི་་དབང་བ་དབང་བར་གས་པ་འ་གམ་
ི་ད་པར་གང་་ན། ་མ་་ས་ས་བངས་པ་། ་མ་གས་་ངག་ས་བན་པ། །་མ་གས་་ད་པར་་
ལ་བ་གག་དབང་བ་ན་ལ་བ་གས་ཡན་ཆད་བ་པར་འད་པས་བན་པ་དང༌། ལ་བ་གག་ད་ང་་དབང་བ་ན་
ལ་བ་གག་ཡན་ཆད་བ་པར་འད་པས་བན་པ་་་མ་བན་། །ད་པ་ལ་བ་གཏན་་དབང་བ་ཡང་འར་
དབང་་ས་དབང་བར་གས་པ་ཡང་ངས་ལ་ར་ད་པ་་དང་འ་ས་ང་་ར་་འ་ས་གས་་་མ་བན་
། །ར་བདག་ས་ང་ག་ས་མ་བ་བར་ར་བདག་་་་ལ། ་ན་། ར་་ང་ལ་ན་ག་ར་་ས་ང་བ་
ཡང་ར་ད་པ་དང་འ་ས་ང་་ར་་འ་ས་གས་་་མ་བན་།།
་བ། བས་པ་དང་བས་པ་དང་གཏམས་པ་མས་བན་པ་་ར་བ། །བགས་ན་བས་པ་ན་། །
གཏམས་པ་ས་པ་ལ་གལ་་་བ་དང་ན་ག་་དང་་བ་ག་་དང༌། གལ་་ར་ན་་ར་བ་གཞན་ད་
།།
བས་པ་དང་ས་པ་ི་ཀར། བན་ས་གས་པ་ས་། །བས་པ་དང་ས་པ་ི་ཀར། ན་པ་ན་་ས་་
གས་་བ་པ་ས་། །གཏམས་པ་ས་པ་་ི་ཀར། གཏད་་བཞག་པར་་ས་། །མས་ས་པ་་མང་ག་
། །་དག་ལས་ངས་བས་པ་ད་། །བས་པ་ད་། །ང་ལ་བལ་བ་ད་་ས་བན་པ་་ར་བ་་མ་། །
བགས་པ་་ི་ཀར། ་ན་པར་ས་པ་་་ན་བས་པ་ན་་ས་། །་ར་བགས་པ་ལས་ཕམ་་འ་ི་
ཀར། ལན་འགའ་མཐར་འར་བའང་ད་། ་གང་་་བགས་པ་ན་ས་། །གཏམས་པ་་གས་། ར་བདག་ལ་
ས་ད་པར་ཞལ་ཏ་བས་ས་པ་དང༌། ཞལ་ཏ་བ་མན་མ་་ར་བདག་ས་ས་པ། །དང་་། མ་ས་མ་ཐག་
པས་བན་ལ། གས་པ་། ཞལ་ཏ་བ་མན་མ་་བདག་་ད་ས་རང་་གནས་གང་་གཏམས་པ་ས་པ་ལ་གལ་
་ཞལ་ཏ་བས་གནས་ནས་་བ་དང་ན་ག་་བགས་པར་ད་ན་་་ཕམ་། ི་ཀར། ཁ་ན་མ་་བ་ངས་་
གས་པ་ན་་ས་། །ར་ས་གནས་ནས་ས་པ་ག་་བགས་པ་་་ན་་བས་པར་འར་། །དང་ར་
བགས། བར་་བན། ཐ་མར་ས་གནས་ནས་ས་ན་་གམ་ལ་ར་འར་་ན། གལ་་ས་གནས་ནས་་བ་
ར་བགས་ན་་ར་བགས་པ་ས་བན་པ་ལས་ར་བ་ཐ་དད་པ་གཞན་ད་་མ་་ཐ་དད་པ་ད་། །་ར་
གནས་ནས་ས་པ་ན་ཕམ་། །ི་ཀར། གལ་་ར་བགས་པར་ད་ལ་ས་བན་ན་་ར་ན་བགས་པ་་བན་པས་
བར་་ད་པས་ར་བ་ད་། བགས་པ་་དས་ག་མ་པ་མ་་ན་པ་ར་ས་འང་༌།།

་བ། ད་པ་གད་པ་དང་གད་པ་་ད་གཟན་པ་ན་། །མཚམས་་ནམ་མཁའ་ལས་་གམ་འལ་ན་ཡང་
མ་ ་དབང་་ས་པ་ད་།།
ད་གཟན་པ་དང་ས་ར་ས་པ་ངས་་གགས་པ་། ི་ཀ་ལས། ་ལའང་ཕན་པར་མ་ར་ག་ས་་དང་བ་
ལང་ལ་གས་པ་ད་པ་གད་པ་དང་ས་པས་ི་ཀར། ད་ཙམ་་བ་མ་གག་པ་ལ་གས་པ་གད་པ་ད་པ་གཞན་
དག་ང་་བན་་ག་པར་་ས་། །་དང་བ་ལང་ལ་གས་པ་གད་པ་་བདག་ད་འ་བ་བསམ་པ་ད་པར་
ད་གཟན་པ་བསམ་པས་ན་ན་་མ་། །གལ་་བདག་ད་་འ་བ་བསམ་པས་བ་པ་ད་ན་། ང་་བ་
ལས། ད་ང་ས་་མས་་ང་་་དང་་དང་་་ལ་གས་པ་ག་དང་ལ་བར་བིད་ན་ར་འར། གལ་་
བདག་ད་་འ་བ་བ་པ་ན་་ག་དང་ལ་བར་ད་ན་དས་་ཚང་ན་མཐར་འར་། །་་ད་གཟན་པ་ད་
་ར་འར། མ་ར་འར་་ས་་འལ་་ང་ངས་། །་གམ་གཞལ་དས་་མཚམས་་ང་་ནམ་མཁའ་
ལས་ས་་མདའ་འཕང༌། ངག་་གས་བས། ད་་མན་ས་ལས་ང་བ་མ་གགས་་འལ་ིས་་གམ་་
མས་ས་འལ་ན་ཡང་མ་ན་ན་ི་ཕམ་པར་་འར་། ལ་་ནམ་མཁའ་ལ་་དབང་བས་བདག་ ་ཡན་ལག་
མ་ཚང་བ་ར། ལ་་ནམ་མཁའ་ལས་་དབང་བས་ན་ལ་་གམ་གཞལ་་དས་ང་་མས་ང་བ་དབང་ས་
མ་ ་དབང་་ས་པ་ད་། །་མས་་བ་་་ི་ཀ་ར་ན་་འལ་དམན་པས་ས་། ི་ཀ་ལས། མན་པར་
ས་པ་ལས་ང་བ་མ་གགས་པ་་འལ་མན་པར་འ་་བ་ལ་གས་པ་དག་ས་་གམ་ི་ས་ནས་ནམ་མཁའ་
ལས་འདའ་བར་ད་ན་ས་པ་མ་ར་འར་་ས་། །ད་ན་ར་ན། ་མས་་བ་་་ར་ས་མཁའ་ལ་ར་
ཡང་བདག་ད་ས་ལ་ན་པས་ས་པ་། ད་ན་ལས། ནམ་མཁའ་ལ་འག་ནས་ས་ལས་འདའ་བར་ད་པ་ལ་ས་པ་
ད་་ས་གངས་པས་བ་།།
་བ། ་འལ་ིས་ར་བ་ལ་་ས་པ་ད་པ་ད་། །མཚམས་གཞན་་ཡང་༌། །བ་ན་ས་ས་།།
ི་ཀ་ལས། ད་ང་མཚམས་་ནང་་ན་པས་བམ་པ་ལས་ང་བ་་འལ་ིས་་གམ་གཞལ་དས་པ་
ས་ནམ་མཁའ་ལས་སམ་གང་ཡང་ང་བས་་གམ་ི་ས་ལས་འདའ་བར་ད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། ་བ་མས་ད་
པ་ར་ས་། །འ་ལ་་མས་ད་པ་་མཚན་། ་འལ་ལས། མན་པར་ས་པ་རང་བན་ི་་འལ་་
འད་ཆགས་དང་ལ་བ་ད་ལ་ས་པ་ད་ས་་མས་་ད་མ་ན་པ་ར་ས་། །འ་ལ་་བབ་་ས་
ས་ང་་འར་། །་གམ་ི་མཚམས་ལས་གཞན་་གམ་ད་པ་ལམ་་་གམ་མ་གཞལ་བ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་།

།ང་པ་གས་ལ་་གམ་ལ་ག་ས་ད་ང་ས་བ་ན་ས་ས་། །ང་པ་གས་ལ་་གམ་འལ་བ་ལམ་
གཞན་ན་ན་ཡང་ས་ས་།།
་བ། ལམ་གཞན་ན་ན་ན་ཡང་༌། །ཐབས་ས་བད་ན་་ར་། །ལམ་ལ་བ་་ལམ་དང་འ།།
བ་བ་དང་ལམ་གཞན་ན་པ་་གས་དས་་་ད་པར་ཐབས་ས་བད་པ་་ར་ིས་བད་ན་་ས་ས་་
ར་འར་། །་ཡང་་མས་ད་ད་གས་ལས། ་མས་ད་པར་ཐབས་ས་བད་ན་་བབ་་ས་ས་་
ར་འར་་་་་ཡང་ར་བ་ར་བ་གནས་བས་ན། །་མས་ད་པས་ཐབས་ས་བད་ན་་མ་ན་ན་ི་
ས་ས་་་ར་བ་ར་བ་གནས་བས་ན། །གལ་་འ་ལ་་མས་ད་ན་་གཞན་ན་་མ་ན་པར་ན་་
བག་པ་ན་པས་མཐར་ག་ལ་མ་ར་འར་ལ། ར་བ་ར་བ་གནས་བས་་་ཐབས་ས་བད་ན་ཡང་ས་
ས་གས་པར་འང་། མ་ན་ན་ི་ར་བ་གསལ་་གསལ་ལ་ང་བ་་ང་ད་ད་པ་ར་ས་་མ་ང་མ་
མས་ས་མན་པར་གངས་། །་གམ་ིས་ས་་གགས་པ་ལམ་ལ་པ་གབ་ལམ་་་་ལམ་ང་་དང་
འ་བས། ི་ཀར། ་ར་ལམ་ང་་ནས་འདའ་བར་ད་པ་དང་འ་བར་ཁ་ན་མ་་བ་གས་པར་འར་ས་།།
་བ། ཁ་དང་མ་་་ངས་གཞན་དང་འ། །་མས་དང་ལ་ན་མཐ་མཐར་ག་པ་ད་མ་ན་། །ར་
བ་ལ་ད་ན་་མ་ས་པ་ད་མ་ན་། །ང་ག་ལ་གས་པ་ལ་་ན་ད་པ་ད་།།
གར་དལ་་་ཁ་ནང་་བག་པའམ། འལ་ང་ལས། ར་ད་པ་དང་ས་གངས་པ་དང་ས་་མ་་
བར་དང༌། ངས་གཞན་་བ་དང༌། གལ་་ལ་གས་པར་བག་ནས་་གམ་འདས་ནའང་ཕམ་པ་ར་འ། །ི་ཀར།
གཞན་དག་འ་མ་། ་ར་ས་དང་མ་་ལ་་གམ་ད་པ་བན་་ས་དང་མ་་ནང་་བག་པ་ས་ལ་
ཡང་་བན་་མ་་མས་པ་བོག་པ་ར་འ་བར་བན་པ་འ་བད་་ས་། །མཐར་ག་པ་ས་་་
མས་དང་ལ་ན་ར་བ་ས་ན་་མས་ད་ང་མཐའ་ཕམ་པ་མཐར་ག་ངས་་གས་པ་ད་མ་ན་་་ར་
བ་ང་བ་་ར་འར་། །གཞན་ི་ཁང་པ་ས་ས་་གདང་ལས་ད་ང་ས་རང་་ས་ས་ན་པ་འ་ས་
ས་ངས་ནས་རང་་ཁང་པར་གདང་ལ་བཀལ་བ་ན་་གཞན་ི་ས་ས་ན་པར་ས་ནས་་མས་ས་གསངས་
ནས་བདག་་ལ་་གང་བར་འག་པ་་་ར་བ་ལ་་མས་་ད་ང༌། དས་ག་ས་ན་་མས་་ད་ན་
དས་ག་་མ་ས་པ་ད་མ་ན་་། ི་ཀ་ལས། དས་ག་ང་བ་ངས་་གས་པར་འང་་ས་། །འར་
འལ་ང་ལས། ་མས་ད་པར་ར་ག་ངས་ནས་འལ་ལ་་མས་ང་་བས་ན་ས་ས་དང་མ་་་ད་

་ཕམ་པར་་འར་་ས་བཤད་། །ཁད་ང་བ་ར་བ་ལ་་མས་ད་ང་ཁད་་བ་ར་བ་་མཐར་ག་་ད་
ག་་་ལ་ལ་གས་པ་ན་་མས་ད་པས་ར་ང་ད་པ་ཕམ་པ་ང་པ་་་གས་པར་མས་ས་མ་་བ་
ན་ས་གངས་། །འམ་ར་འག་པ་ར་བ་ངས་ག་དང་ལག་བ་ལ་གས་པ་ལ་་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ན་
མཐར་ག་་ང་བ་ན་ད་པ་ད་།།
བ་པ་མཐར་ག་ད་་ཡན་ལག་།
་བ། ནན་གས་དང་དངན་འན་ཡང་མ་བས་པ་མ་ན་།།
ནན་གས་དང་ས་པ་ི་ཀར། མས་བ་བ་ས་། །་ན་་དབང་ས་མནན་ང་ན་པ། །དངན་འན་
ས་པ་ི་ཀར། ས་ར་བ་་ར་བ་ས་། །འ་འལ་ང་ལས་ར་ངས་་ལས་ད་པ་ལ་་མ་ན་ན་ཕམ་་
ས་། །འར་གང་་་བ་ལས། བན་པ་་བ་མ་པ་་མས། ་བ་འར་ག་་ནན་གས་ས་་བ་དང༌། ་
ཐབས་ས་་བ་དང༌། གཏམས་པ་་བ་དང༌། ར་བསབ་པ་་བ་དང༌། དངན་འན་ིས་་བ་དང༌། ས་་བ། །་
ལས་་ག་ས་མཐར་འར། ས་་བ་མ་གགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ས་མཐར་འར་། །ས་གངས་། །ི་ཀ་
ལས། ས་་བ་ལ་ས་པ་ད་་་མས་ད་པ་ར་། །འ་ར་མ་་ལ་གས་པ་ས་་ལ་འན་པ་རང་
བན་་འར་་བ་ས་་། ་ལ་་མས་ས་ན་ང་་ད་པ་ད་་ས་གངས་། །ནན་གས་དང་དངན་
འན་གས་འར་ས་པ་། འ་གས་ལ་འག་ན་ན་་བ་ས་མ་གས་པས་བས་པ་མ་ན་ནམ་མ་་གས་པ་
བཅད་པ། །གཞན་མས་ང་གང་ང་་བན་། ་ཐབས་ས་་བ་་འམ་ས་པ་དང་ན་ལ་ར་ད་པ་ན་ས་
པ། །གཏམས་པ་་བ་་གཏམས་པ་མས་བན་པ་ན་ས་པ། །ར་བསབ་པ་་བ་་ར་བས་པ་དང་བས་པས་
ས་། །་ན་འ་དང་དངན་འན་ལ་ད་་ད་་ན། བ་་ང་་ད་ད་། །ཡང་་ན་་ི་ཀར། ་གས་ང་
མ་བས་པ་མ་ན་་བས་པ་་ན་ན་་ས་།།
་བ། གནས་དང་བཅས་པ་ཡང་མ་ན་། །བསད་པ་ད་་བས་པ་ད་མ་ན་། །གས་གག་གནས་ནས་
མ་འཕགས་པ་ཡང་མ་ན་། །ང་བ་་་ལས་ར་ན་བས་པ་ན་། །འཛག་པ་དང་འལ་བར་ད་པ་་་
ནས་་ང་ན། །འར་ཐ་མ་་ན་ཆད་ས་གག་པ་ད་ན་།།

ས་ད་་བས་གནས་ནས་བད་་ས་པ་་་གནས་དང་བཅས་པ་་བས་པ་ཡང་མ་བས་པ་མ་ན་། །་ལ་
གས་པ་བསད་པ་ད་་ད་གཟན་པ་ད་ན་ི། བས་པ་མཐར་ག་པ་ད་མ་ན་། །ད་ན་་བ་ལས། བསད་
པ་ད་་ནམ་ཡང་ས་ན་། །་་་བ་ར་བར་བན་པ་ན། །ས་། །་འ་བསད་ལ་བ་མ་ནས་བསད་་
བས་ན་ན་ཐང་་་ལ་བ་བར་་། བགས་་་བ་ལ་་ས་། །་ཤལ་ང་་་་་བ་ན་གས་གག་
གནས་ནས་འཕགས་ང༌། གས་གག་གནས་ནས་མ་འཕགས་པ་ཡང་བས་པ་ད་མ་ན་། །ི་ཀར། གས་ཐམས་
ཅད་གནས་ནས་འཕགས་ན་བས་པ་ད་ན་པ་ར་ས་། །ང་ག་གས་་་བ་་་ང་བ་་ང་བ་་བ་་
ལས་ག་གར་ར་ན་་ག་གར་ང་ན་བས་པ་ན་་ས་ི་ཀ་དང་ད་ན་ལས་། །འ་མར་ལ་གས་པ་ཙ་ར་
ར་འཛག་པ་དང༌། ན་ན་ལ་གས་པ་་་་འལ་བར་ད་པ་བང་བ་ལ་གས་པ་་་ནས་་ས་་ཐ་མ་ང་
ན་བས་པ་ན་། །ི་ཀར། ན་ལ་་ད་ག་མ་གས་་མ་ད་པ་ར་་ད་ག་མ་་་ལ་ན་ཐང་བ་བར་
འམ་ན་་ན་གག་པ་ར་མག་་ན་ཐང་བ་བར་་་ན། ་ར་ས་མཚམས་ར་ནས་ས་ན་གག་
པ་ཐ་མ་་ག་ནས་འན་པ་བས་འར་་་ནས་ང་བ་ཐ་མ་་ན་ཆད་ས་མས་གག་པ་ད་ན་ི། འ་་་
ལ་ས་གག་་ས་་ན་ཐང་བ་བ་་མ་ན་། །ན་་་་ནས་ང་བ་་ན་ལ་་དགས་ས་བསལ་བས་
་མངས་། ི་ཀར། ་་བ་འ་་རང་་ལས་་མཐའ་འབ་པར་་བ་ར་མ་ན་ད་། ན་ང་ས་དང་བང་
བ་ལ་གས་པ་ར་། ས་ན་་ལ་ི་ན་ཐང་ཐ་དད་པ་ར་ན་ཐང་བ་བར་། །ར་་་་ལ་གས་པ་
། །འར་གང་་བན་པ་ད་ང་ས་འབབ་་བམ་་ཆབ་བ་ན་ང་བ་ར་འར། ་ང་་དང་་ནས་བང་
་ཐ་མ་བར་ི་་ན་ཐང་བ་བར་་་དས་་ཚང་ན་་མཐར་འར་་ས་།།
་བ། ང་་ལས་་ན་ལན་་་ང་ངས་པ་ཐ་དད་། །དལ་བར་་བ་་མ་ད་ན་ན་་ཆ་་། །ན་
་མས་ང་༌། །འ་ལ་ཽ་ོས་་མ་ད་ན་ན་བ་ན་བས་པ་ན་། །མ་ན་པར་ན་པ་ཕམ་པར་འར་
བ་་བ་བས་།། །།
འ་ང་་ལས་ལན་་མ་ག་ངས་་བ་ན་ལན་་་ང་ངས་པ་ཐ་དད་་། ི་ཀར། ང་བ་དས་ག་
དག་ང་ཐ་དད་པ་ད་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་།།
ད་་འ་ར་ས་དས་། གག་ས་གག་ལ་་བ་དང༌། གག་ས་་མ་ལ་་བ་དང༌། ་མས་གག་ལ་་བ་
དང༌། ་མས་་མ་ལ་་བ་དང་་བ་ད་པ་ལས། ་དང་་། ར་བན་པ་གང་ཕལ་་བ་མས་་དབང་་ས་

པ།།
་གས་པ་། བད་ས་་འ་ང་་་བ་་་ལ་དལ་བར་་བ་ས་་བདག་་་མ་ད་ན་ན་ས་་
བདག་་་མ་་ན་ཐང་་ཆ་་་ད་་བ། །ས་་བདག་་་མ་མས་ས་ར་བ་ན་ཐང་ར་་བ་ལ་
ཐ་དད་་ས་མ་་མ་ལ་བག་དས་པ་། ི་ཀར། དས་ག་དང་ར་བ་བདག་ད་ཐ་དད་། །་བས་ན་གག་་
ལ་བ་ཆ་་ད་བས་པ་་ད་་ང་བ་དག་འང་བར་འར་། །ས་།།
་གམ་པ་། ན་་མས་ང་་ས་པ་ག་་ར་མ་་མ་་མ་ད་ན་ན་་ཆ་་ ་ས་་མར་ར་
། ན་་་མས་ས་བ་པ་ན་ཐང་ར་བམས་་་བ། །ན་ཐང་་ཆ་་ར་བ་བ་འ་་འ་ང་་་
་་ར་བད་པ་ས་ལ། །ད་འན་ི་ང་ངམ་ཟངས་ད་་་་ར་འག་ས་ལ་་ན་ཐང་ཚང་བ་གག་
ས་ག་། ད་ན་་བ་ལས། ད་འན་ད་ས་ལ་བ་་བག་། །ང་བ་ན་ར་མ་བན་མང་ར་། །
ས་གངས་།།
་བ་པ་། ི་ཀ་དང་ད་ན་ལས་ན་འ་ར་བཤད་། བདག་་བ་དབང་བ་བད་ས་འ་ང་་གག་
ལ་ད་ང་བས་བད་ས་བས་ན་ད་ང་་ས་བདག་་་་ལ་བས་པ་ན་ཐང་ཚང་བ་་་བ་ན་ཕམ་པར་
འར་བ་ན་ི། ཆ་་ར་་ན་ཐང་མ་ཚང་ན་་བམས་་ན་ཐང་ཚང་བས་་ཕམ་པར་་འར་། །དར་ན་ན་
ཐང་་ཚད་ནས་ཁལ་གག་ན་པར་དབང་བཙན་་ས་ནས་བདག་་བས་བད་ས་་ད་པ་ནས་་ང་་གག་
ལ་ད་ང་བས་བད་ས་་བས་ནས་ནས་ཁལ་བ་བ་ན་ཕམ་པ་བ་འང་། ད་ང་བ་་་ས་བདག་་
བ་་་་ལས་ན་ཐང་ཚང་བ་་་བ་པ་་ད་ང་བ་་་་ལ་ཕམ་པ་བ་བ་འང་ལ། ནས་ཁལ་བར་གག་
ས་མ་ག་པར་བ་ན་མ་་བ་འང་༌།།
འ་ཡང་བད་ས་་དབང་་ས་པ་ན་ི། འག་ས་་དབང་་ས་ན་་ར་་འར་། ་བན་འས་
འབར་ིས་ལ་་དག་་འག་ས་ལ་ད་པ་་དག་ས་བད་ན་། ར་གག་ས་་མ་ལས་་བ་དང་་མས་
གག་ལ་་བ་དང་མཚན་ད་མངས་། །ལ་་དག་ས་ང་འག་པར་ད་ལ། ་བ་་་དག་ས་ང་འག་པར་
ད་པ་ན་ལ་་ན་ཐང་ཚང་བ་གག་ས་ག་་ལ་གག་ལས་ད་པ་་གག་ས་བས་པ་དང་འ། །ས་།
།ི་ཀར། གག་ལག་་ག་ངས་པ་་ད་ང་ན་་མང་་དག་ས་བས་ན་མཐར་་འར་བ་མས་སམ། ད་་
་་མང་་ལས་བས་ན་ས་པ་མ་ར་འར་བ། །་བན་་་་མང་་མས་དང་ན་ག་་བ་ན་ཡང་ས་པ་

མ་ར་འར་་ས་གངས་པ་ན་་ས་བཤད་། །ན་་་མ་ད་ན་པ་འ་ལ་ན་་མས་་ོས་། བསམ་
པ་་མན་པ་་མ་ད་ན་ནའང་དས་་གག་ལ་་ག་དང་་ལ་ལ་་འས་ནས་བ ་ན། ི་ཀར། གནས་
ནས་གས་པས་བས་པར་་འར་ི་ལ་བ་བ་ན་བས་པར་འར་་ས་། །མ་ན་པར་ན་པ་ཕམ་པར་འར་
བ་་བ་བས་།། །།

བ་པ་འལ་ད་་བས་ནས་འང་བ་ལ་བ།
ང་བར་འར་བ་ཡན་ལག་བཤད། །ང་བ་ད་་ལ་བ་བན། །བབ་པར་་བ་གནས་བས་བད། །ང་
བ་ད་པ་ད་པར་བན། །དང་་ལ་གས། གནས་བས་ད་་གས་གད་བན། །མཐར་ག་་་་ག་བད།
།དང་་།
་བ། ང་བ་་ལ་་་བ་ད་་ར་ན་བཞག་པ་ད་། །བོག་པ་་་བ་་ད་ད་། །ད་འན་་
་་དང་འ་བས་་ད་་་བ་་བདག་ར་་ད་པ་མ་ན་།།
ད་འན་ི་ས་་ད་པ་བད་པ་་ད་ང་ནད་པ་ལ་བ་ངས་་ངས་པ་ན། ་་ལ་་ནད་པ་་་
ན་ས་་་དབང་་ན། ལ་བ་ངས་པ་་ལ་་ནད་པ་་་བ་ད་་ར་ན་ས་་ད་འན་ི་སར་བཞག་པ་་
ད་འན་དབང་བ་ད་། །མ་པས་ན་ལ་བའང་་བན་། །ང་བ་་ལ་་་བ་ལས་བོག་་་བ་་
ལ་་ངས་ཟིན་པ་་་བ་་ད་ད་། །ས་ན་ནད་གག་པ་ལ་གས་པ་་གས་པས་དབང་༌། །རང་གགས་
པ་ད་འན་་རང་དང་ར་མ་བས་པ་་་དང་འ་བས་་ད་་་བ་་བདག་ར་་ད་པ་མ་ན་། །བདག་
ང་ར་གགས་པས་ཕམ་། ་ཡང་བད་ས་་དབང་་ས་པ་ན་པར་འག་ས་་དབང་་ད་ན་ན་ཐང་ཚང་
བ་གག་ས་ཕམ་པར་འར་། ི་ཀར། ་བས་ན་གང་ཟག་གག་ས་ད་འན་ི་ད་་་བར་ད་ན་གང་ཟག་
གག་་་ད་ཕམ་པར་འར་་དས་་ཚང་བ་ར་ས་དང༌། ད་ན་ལས།
ད་འན་ད་ས་ལ་བ་་བགས་།།
ང་བ་ན་ར་མ་བན་མང་ར་།།
གཞན་་ང་ལས་ན་ཐང་དད་་འར།།

ས་།།
་བ། བདག་་ཐ་དད་པ་མ་ན་པ་་རང་་དང་འ། །ར་ག་གམ་་ང་བར་ས་པ་ན་ག་པ་མས་ས་
བས་པ་་་ཡན་ལག་ད་མ་ན་། །ཆ་བདག་ར་་བར་འད་པ་་་ང་པ་བསམ་པ་མ་ན་། །ར་
གགས་པ་ལས་ས་་བ་པ་་་མ་ན་པ་མ་ན་། །ན་ག་གནས་པ་ད་དང་་གནས་ད་ང་
བས་པར་་འར་བ་་མ་ན་།།
གནས་གང་ན་འ་བ་གག་པ་ད་འན་མས་ལ་ན་བདག་ས་ལ་བ་ང་ལ་གས་པ་་དབང་བ་བདག་་
ད་འན་ི་་ཐ་དད་པ་ད་པ་མ་ན་པ་ག་་ད་འན་ི་ནང་་གགས་པ་ད་ང་ས་་བ་ལ་་རང་་ར་
་བ་དང་འ་བར་མ་། །འ་བ་ཐ་དད་པ་ད་འན་ི་ར་་ན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པར་འར་། །ན་་མང་་་
བ་ད་་གས་པ་ན། ་ནང་ནས་ད་ང་་བར་་འད་ནས་ར་ག་གམ་ར་མ་ག་ང་མ་ན་པར་་ང་བར་
ས་པ་ན། ར་ན་་ག་པ་གཞན་མས་ས་བས་པ་་ར་ག་གམ་་ང་བར་ས་པ་་མ་ན་ན་ི་ཡན་
ལག་ད་མ་ན་། །དང་་གས་པ་ས་ན་་ར་བ་ར་བ་ས་ས་། །་བ་ོས་ལ་གགས་ན་བདག་ར་
མ་ང་ཡང་ལ་བ་ཆ་བདག་ར་་ས་ན་པར་འད་པ་་མ་ན་པར་་ང་བ་བསམ་པས་མ་ན་་་ངས་ན་
ཕམ་། །དས་་འག་པའམ། དས་་ས་ན་པ་་་ད་ང་་བ་་བ་ར་གགས་པ་ལས་ལམ་ང་བ་ལ་
གས་པ་ས་་བ་པ་་་བ་་་བ་མ་ན་པ་མ་ན་། །ན་་མས་ས་ན་ག་གནས་པ་དང༌། ་གནས་
བས་་བདག་ར་ས་ང་དབང་བར་ར་པ་ལས་ས་མཁན་བ་ས་འག་པར་ད་ན་ན་ག་གནས་པ་ད་དང༌།
་གནས་ད་ང་བས་པར་་འར་བ་་མ་ན་་། ི་ཀར། འར་བས་པ་་ནར་འར་་ས་།།
གས་པ་མཐར་ག་་་་ག་བད་པ་།
་བ། ངས་་བར་བ་ལ་མཚམས་ད་ག་། །མཚམས་གནས་པ་ས་པ་ཡང་འས་མ་བས་པ་མ་ན་།
།མན་མ་་ངས་པ་ཡང་་ང་བ་ད་ན་བས་པ་ན་། །་མས་བས་པ་་དབང་་ས་པ་ད་ན།།
ངས་་བར་བས་་མཚམས་འར་ན་ས་ར་ས་པ་ལ་ས་ག་དང་ཁང་མ་དག་ངས་་བར་་་བ་ལ་
མཚམས་ཙམ་ད་ག་། །ི་ཀར། བ་མས་བཅད་པ་ལ་གས་པ་ངས་་བར་བ་ལ་་་། །ས་། །
མཚམས་ད་ག་་ན་པ་་ར་ང་་མཚམས་ར་པ་བཏབ་པའམ་་བགས་པ་ལ་གས་པ་གནས་པ་ས་པ་ཡང་

ངས་་བར་བ་་བ་འས་མ་བས་པ་མ་ན་། །བདག་ ་མན་མ་་ར་་ངས་པ་ཡང་ས་་ད་བདག་
 ་ག་་ནས་་ང་བ་ད་ན་བས་པ་ན་། །འ་ཡང་་་་བན་འང་བ་དང༌། ནང་ན་ད་པ་གས་་ང་
བ་ད་ན་བས་པ་ན་་ས་ར་ས་པར་མ་ཟད་པ་ན་། །ས་པའམ་ད་ད་ལ་གས་པ་་མས་བང་་
བས་པ་་་མས་བག་བས་ང་དབང་་ས་པ་ད་་འས་པར་ར་ན་ཕམ་པ། །ས་ན་བན་་བང་བ་་
་ད་འགས་པ།།
གས་པ་ང་བ་ད་་ལ་བ་བན་པ་ལ་བ། ག་ ་ལ་བ་ང་ད་བཤད། །ག་ན་ལ་བ་ན་ད་བན། །
ལ་བ་ང་ད་གཞན་ཡང་བད། །ཡན་ལག་མ་ཚང་ས་ས་། །དང་་།
་བ། ་བདག་ད་་མ་ན་། །གང་བསམ་པ་་དང་འལ་བས་མ་བསམས་པ་ངས་པ་་བས་པ་མ་ན་
།།
ད་ང་བདག་ད་ན་ས་བས་པ་ན། ད་ང་་འགས་པ་ལ་གས་པས་བདག་ད་དབང་་ས་་་ཐབས་
ས་ཐར་བར་ས་པ་་ལ་་བས་པ་མ་ན་། །གང་་བར་བསམ་པ་རས་ངན་པ་་དང་འལ་བས་་བར་མ་བསམ་པ་
དར་བཟང་་ཞར་ལ་ང་་ངས་པ་་བས་པ་མ་ན་་་་བར་མ་བསམ་པ་ར་།།
གས་པ་ག་ན་ལ་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། མ་་་གང་ས་གང་ན་པ་་་ར་མ་པར་གཞག་པ་ལ་གཞན་ིར་་བ། །ངས་་འན་པ་དང་
བཅས་པ་ར་ད་ནས་ན་པ།།
མ་་་གཞན་ིས་ངས་པ་་ས་པ་ས་པ་ཡན་ཆད་་དབང་་ས་པ། །་ཡང་ན་་མང་་ར་འོ་བ་ན་
ན་པ་་གང་ས་དས་་གང་ན་པ་དས་་་ན་པ་་་ར་ར་ག །ས་ན་་མས་ས་མས་་བཅའ་
བ་མ་པར་བཞག་པ་ལ་གཞན་ིར་་བ་་གཞན་ི་ད་་བས་ན་མ་། །ི་ཀར། ར་གཞན་ི་ན་ད་་དས་
ག་མ་པ་ས་ས་པ་་ས་པ་ལ་བན་པ་ར་ས་། །ངས་་འན་པ་དང་བཅས་པ་ར་ད་ནས་
ན་པ།།

་བ། ་བ་མ་ང་དང༌། ང་་དང༌། ་མ་དང༌། ་ག་དང༌། འས་་ན་དགའ་ར་བ་ལ་གས་པ་
གསང་གས་དག་ས་མ་པར་ད་པ། །ཆས་ས་བད་པས་་བ་བ་དང༌། ན་་འ་བ་བར་་མ་
ནས་ས་འར་བ། །་ལ་ཡང་༌། །འ་ལས་འ་ར་མ་པ་ཡང་༌།།
ད་གཟན་པ་མ་་ར་བན་ཟིན་ད་། གསང་གས་ས་ད་གན་པ་བན་པ་ར། ་བ་ལ་ག་ལ་
གས་པ་མ་ང་དང༌། ང་་དང༌། ་མ་དང༌། ་ག་དང༌། འས་་ན་དགའ་ར་བ་་མ་ར་། ་ལ་གས་
པ་གསང་གས་དག་ས་མ་པར་ད་ན་མ་། །ར་བ་ཕབ་པ་ལ་གས་པ་་ནས་ང་མ་། །ད་ང་ས་
་ལ་གས་པ་ཆས་ས་བད་ནས་ད་་་བ་བ་དང༌། ན་་་འ་བ་བར་་མ་ནས་ར་་མ་པ་འར་བ་
ལ་གས་པ་ས་འར་བ་ཡང་མ་། །་འར་གས་་་འ་བ་བར་་མ་པ་ཡང་མ་། །འམ་་འ་
ལས་་ཁལ་ལམ་་ས་འ་ར་བ་མ་ནས་ས་འར་བ་ཡང་མ་། །ི་ཀར། ར་འར་ས་པ་ག་་
གནས་་འར་འ་ལས་ས་་བ་ག་བག་པ་ས་།།
་བ། ཕ་དང་མ་དང༌། ་་དང༌། ་ང་དང༌། མཁན་་དང༌། བ་དན་དང༌། མད་ན་དང༌། ད་འན་ལ་
གས་པ་ལ་བས་པ་་གམ་གཞལ་དས་པ་བས་པ། །བས་པ་དང༌། བས་པ་དག་་ན་པར་མས་
པ། །གཞན་ི་ན་་ན་པ་འད་པ་ཡང་༌།།
རང་དང་ར་གག་པ་མ་ན་པ་ཕ་མ་དང༌། ་་དང༌། ་ང་དང༌། མཁན་་དང༌། བ་དན་དང༌། མད་ན་
དང༌། རང་ད་ངས་་མ་གགས་པ་ད་འན་ལ་གས་པ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བས་པ་ས་་གམ་གཞལ་
དས་པ་གཞལ་བ་ལས་འདས་ན་མ་། །ི་ཀ་ལས། ར་གཞན་ི་ན་ད་་ཡང་དས་ག་མ་པ་ས་ས་པ་
་ས་པ་ལ་བན་པ་ར་ས་། །བས་པ་དང་བས་པ་དག་་ན་པར་ཐག་བཅད་པ་མས་བད་པ་མ་
། །ནད་པ་ལ་གས་པ་དག་ས་གཞན་ད་འན་ི་ན་་ན་པ་ས་་ནད་གག་ལ་གས་པས་འད་པ་ཡང་
མ་། །འ་ལ་ཕམ་པ་་བད་པ་་ི་ཀར། ད་འན་ིས་མ་ར་བས་་ལས་བདག་ར་་བ་མས་མ་ས་
པ་ར་་ས་།།
་བ། ངས་་མ་བང་བ་ལ་ངས་་བང་བར་འ་ས་པ། །ཟན་ན་དང༌། འས་ཆན་དང༌། ་དང༌། ཉ་
ཤ་དང༌། ཤ་དང༌། ཤ་མ་དང༌། ར་བ་ལ་གས་པ་བད་མས་ག་ད་པ་ད་པ།།

ར་བདག་་མས་ས་བཏང་བ་་་བདག་་ས་ང་ངས་་མ་བང་བ་བདག་་ད་པ་ལ་་གཞན་ིས་
བདག་་ངས་་བང་བར་ད་ང་ས་འ་ས་འལ་་བས་པ་མ་། །ི་ཀར། ཡན་ལག་གག་མ་ཚང་བ་
ར་མ་་། འ་ར་་ད་ས་ངས་་བང་བ་ད་ས་་བ་ཡན་ལག་་འ་ལ་ད་པ་ར་ས་། །ཟན་
ན་དང༌། འས་ཆན་དང༌། ་དང༌། ཉ་ཤ་དང༌། ཤ་དང༌། ར་བ་ལ་གས་པ་བད་མས་དབང་བ་ག་ད་པར་་
དབང་བ་ད་པ་མ་།།
གམ་པ་ལ་བ་ང་ད་གཞན་ཡང་བད་པ་།
་བ། གཞན་ིས་ངས་པར་་ས་པ་་ག་ད་པ་ད་མ་ན་། །མ་བལ་བས་མ་ན་།།
ད་པ་བད་པ་ན་ད་ང་རང་་ལ་བ་གཞན་ིས་ངས་ཟིན་པ་ལ་ངས་ཟིན་པར་ས་་ས་པས་ར་ཡང་རང་
་ལ་པ་ན་པ་་ན་པ་་ས་ད་་ག་ད་པ་། ས་ད་་ག་ད་པ་ད་མ་ན་པས་ས་པ་ད་། འལ་
ང་ལས། ར་ལ་ན་ས་པ་ད་་ས་། །མ་པ་གག་་ན་ད་པ་བད་པ་ད་ན་བ་མ་གས་ས་མཁན་ ་
ལ་བ་་ར་ངས་པ་་་གཞན་ི་ལ་བ་གཞན་ིས་ངས་ཟིན་པ་ལ། ངས་ཟིན་པར་ས་་ས་པས་ར་ཡང་
གཞན་ི་ལ་བ་ན་པ་་ན་པ་་ས་ད་་ག་ད་པ་། ས་ད་་ག་ད་པ་ད་མ་ན་པས་ས་པ་ད་་
ས་ང་གང་འས་བན་་ན་་ར་ི་ཀར་བཤད་། །་ ་ལ་བ་ད་ས་ངས་ག་ས་མ་བལ་བས་ས་
ད་་ག་ད་པ་ད་མ་ན་་ས་པ་། ི་ཀ་ལས། ་ ་ལ་བ་ད་ས་ངས་ག་ས་མ་བལ་བར་གཞན་
ག་ས་་ལ་བ་་དབང་བར་ངས་ན་བདག་ར་འར་བ་་ལ་་་དབང་བ་ངས་པ་ས་པ་ད་། རང་ས་
མ་ངས་པ་ར་དང༌། གཞན་ལ་མ་བལ་བ་ར་་ས་གངས་་ད་་་བ་་ལ་ས་པ་ད་པར་བན་། །ན་
པ་་་ལ་ས་པ་ད་པར་བན་པ་། ི་ཀ་ལས། གཞན་དག་ན་། ་ ་ལ་བ་ད་ས་ངས་ག་ས་མ་བལ་
བར་ད་ང་ས་གཞན་ི་ན་་གཞན་་དབང་བ་ལ་གཞན་་དབང་བ་ས་ངས་ན་ན་པ་་ལ་ས་པ་ད་།
ས་ད་་ག་ད་པ་་ག་ད་པ་ད་མ་ན་་ས་ི་ཀས་པ་ཏ་གཞན་ི་འད་པ་བད་ནས་་ལ་ཡང་ང་ང་་
ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་།།
བ་པ་ཡན་ལག་མ་ཚང་ས་ས་།

་བ། མོན་་མ་ས་པར་ཟན་ཟ་ན་ས་ས་། །་བ་ད་་འོ་བ་ཡང་༌། །་ལས་ོས་ད་པ་ཐ་དད་པ་
ད་མ་ན་།།
ད་ང་མོན་་མ་ས་པར་ན་བདག་་ཟན་ཟ་ན་ས་ས་། །ི་ཀ་དངས་པ་་ན་བདག་ས་ས་ང་
མ་ས་ང༌། ན་ང་བ་ང་མ་བ་ང་བབ་་ས་ས་། །་བ་ད་་འོ་བ་་ལས་་བ་ོས་ད་པ་ས་
ས་ཐ་དད་པ་ད་མ་ན་་། ་བ་ད་་འོ་བ་དང་་བ་ོས་ད་པ་གས་ཀ་ལ་ས་ས་གག་་འར་བ། །
ི་ཀར། འོ་བ་ན་ལ་་ོས་ད་པ་གང་ན་པ་་ར་འང་ངམ། ན་་འང་ས་ངག་་ལས་ད་པ་དང༌། ལག་
པ་ང་པ་དང༌། མ་བར་བ་ལ་གས་པ་ཐམས་ཅད་་ངས་་གགས་པས་་ལ་ས་ས་ཐ་དད་པར་་འར་།
འ་ར་ོས་ད་པ་ནས་བམས་་མ་པར་ད་པ་་ལ་ན་ཆད་ལ་ས་ས་གག་་ནར་ག་པར་་ས་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་གནས་བས་བད་པ་།
་བ། ན་་བང་བ་མ་ན་ནམ་ས་གས་པར་་ར་བགས་པ་ས་་ང་བར་། །ས་བལ་བར་་
། །ཚང་གག་པར་་། །མ་གནས་པ་ར་ས་ས་་ཆ་་ང་༌།།
ག་དར་ད་་ས་་་ད་ང་ས་ན་ན་ས་འ་བདག་་གཞན་ིས་ན་་བང་བ་མ་ན་ནམ་ས་བདག་
་ད་ད་བ་་གས་པར་་ར་བག་པར་ས་། བདག་་ད་པར་ས་པར་ར་ན་ང་བར་། །ི་ཀར། ་
ར་ས་ན་རང་ཡང་འད་པ་་བད་ལ་གཞན་ི་ག་་བས་ང་ད་པར་འར་་ས་། །་ན་ཆགས་པ་་་
ར་ད་ང་ས་རང་་ས་བལ་ང་བལ་བར་་། །ི་ཀར། འ་་ད་ང་ས་ང་ེད་པ་མན་་བདག་
ད་བལ་་ཉལ་བ་དང༌། བམ་ན་འདས་ས་ད་ང་་ས་བར་བ་མ་པ་་་་་་ས་གངས་པ་གང་
ན་པ་་བས་པ་ན་་ས་། །ག་ན་ལ་གས་པ་ཚང་གག་པར་་། །་ཡང་ད་ང་་གནས་ལས་
གཞན་་་ང་ད་ད་གས་ཀ་་གག་ལ། ད་ང་་གནས་་་ང་ད་པ་གག་པ་དགས་ས་བསལ་བ་ན་།
།རང་ས་དར་མ་གནས་པ་གག་ལག་ཁང་ར་དར་ི་ད་པ་ས་ས་་ལ་བ་ཆ་་ངས་། ་མས་ད་
ན་བབ་་ས་ས་དང༌། ་མས་ས་ངས་ན་ཕམ་། །ི་ཀར། འར་དར་ི་ས་ས་པ་་མན་པ་།
གཞན་་ཡང་ད་པ་་དབང་བ་ངས་པ་དགག་པ་་བན་། །ས་།།

་བ། མ་ན་པ་ལས་ན་བདག་་མས་ས་ན་པ་ལ་ས་པ་ད་། །ང་བ་་ཐབས་ཅན་ི་མ་ན་
པར་མ་གས་པ་ལས་ང་བར་་། །་ལས་ངས་པ་མན་ིས་བཅད་པ་དང་ཁ་ག་ངན་པར་ས་་བཅང་
བར་། །་ར་ས་ང་ང་ན་ན་། །གནད་ལ་བ་བར་་།།
མ་ན་པར་གས་པ་ལས་འ་་ན་བདག་ས་་མ་པ་མས་ས་ན་པ་ལ་ས་པ་ད་་། ི་ཀར།
ས་འ་བདག་་་འ་ད་ན་་ས་་བ་དབང་་ས་པ་ར་། །ས་། །གང་ལས་ས་ས་ལ་གས་པ་
ང་བའམ་ང་བ་་ཐབས་ཅན་ི་མ་ན་པ་ས་པ་་ང་་ག་། །ག་་ད་གསལ་བར་་བ་ར་བ་དན་
ིས་མ་ན་པར་མ་གས་པ་ས་ས་། ་ལས་ས་ས་ལ་གས་པ་ང་ཟད་ང་ང་བར་་་། ར་་ངས་
་ར་བདག་ས་ས་ཟིན་ན་ངས་ང་་ཟིན་ང༌། ལ་ས་་བར་མ་བཅད་པར་ད་ང་གཙང་བར་་་ར། ི་
ཀར། འག་ན་ན་གས་པར་ར་པ་་ལས་ང་བར་་། གས་པར་ར་པ་ལས་ས་ས་ལ་གས་པ་ང་བ་་
འག་ན་ན་གས་པ་ན་ི་གཞན་ིས་མ་ན་་ས་། །མ་ན་པར་གས་པ་་ལས་ས་ས་ལ་གས་པ་
ངས་པ་ན་མན་ིས་ཁ་ཚར་དང་ན་ཚར་ལ་གས་པ་བཅད་པ་དང༌། ཁ་ག་ངན་པར་ཁ་བར་བ་ས་་བལ་ང་
བཅང་བར་། །མན་ིས་བཅད་པ་དང༌། ཁ་ག་ངན་པ་་ར་ས་ང་ར་བདག་ས་་ས་་ང་ན་ན་། །མ་
ན་ན་ས་ས་། །ན་་དང་་་མ་པས་གནད་ལ་བ་བར་་། །འས་མ་ན་ན་ལ་ཡང་ར་། ི་ཀར།
མ་ན་པར་ན་པ་ལ་ཡང་འ་ར་བ་ད་། གནད་ལ་བ་བས་གང་བ་དང༌། ན་་འག་པ་ན་བས་པར་འར་། །
ས་།།
བ་པ་ང་བ་ད་པ་ད་པར་བན་པ་།
་བ། གསང་གས་དག་ས་གང་བ་ལ་ས་པ་ད་། །་བས་ར་བ་བདག་ས་ངས་པ་ལ་ཡང་༌། །ད་
ང་གཞན་ི་ས་ལ་་ས་་ན་ཡང་༌།།
་འལ་དང་འ་བ་ད་མ་པར་དག་པས་གསང་གས་དག་ས་གན་ཅན་མས་ས་བས་་བང་བ་་
གང་བ་ལ་གན་ཅན་ལས་འགས་པ་ས་པ་ད་། །བདག་་ས་གཞན་ིས་བས་པ་ལ་ས་བཤད་་ངས་ང་
་ར་ན། གས་བས་་མས་བར་ལ་བདག་ལ་ན་་བག་ན་ས་པ་ད་། །ད་ང་་ས་་བས་ར་བ་
བདག་ས་ངས་པ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། །ས་་དང་་གས་ལའང་མན་། །ད་ང་གཞན་ི་ས་་བས་ར་
བ་ལ་ད་ང་གཞན་ིས་ད་ང་གཞན་་ས་་ན་པར་ད་ན་ཡང་་བ་ལས་འགས་པ་ས་པ་ད་།།

་བ། ན་པ་དག་ས་མན་པར་གས་པར་ར་པ་་གས་གནས་ཁང་་གས་པ་ངས་པ་ཡང་༌། །་་ན་
་དག་ལ་ན་པར་་བ་ད་། །མ་ན་པར་ན་པ་ཕམ་པར་འར་བ་འལ་ད་་བས་། །མ་ན་པར་
ན་པ་ཕམ་པར་འར་བ་གས་།། །།
ན་པ་དག་ས་མན་པར་གས་པར་ར་པ་་གས་ས་་ད་ང་་གནས་ཁང་་གས་པ་བང་ང་ངས་
པ་ལ་འང་ས་པ་ད་། །་གས་་་ན་ན་པ་་དག་ལ་ཤ་ན་པར་་བ་ད་། །ི་ཀར། ཤ་་དག་ལ་ན་པར་་བ་
ད་་རང་ས་ང་བར་་བ་ད་་་། །གཞན་དག་ལ་ཡང་ན་པར་་་བ་ད་་ས་། །ཤ་བདག་ན་ང་་མ་
ངས་ན་བདག་ས་ཤ་བས་ང་མ་ས་པར་ས་པ་ད་་ལ་ལ་་ང་ས་མན་པར་བཞག་། །མ་ན་པར་
ན་པ་ཕམ་པར་འར་བ་འལ་ད་་བས་། །མ་ན་པར་ན་པ་ཕམ་པར་འར་བ་གས་།། །།

གམ་པ་ག་གད་པ་ཕམ་པ་ལ་བ།
འད་གས་་བ་འལ་ད་བད། །དང་་ལ་གམ། བབ་པར་་བ་གནས་བས་བད། །ང་བ་ད་་མ་
པར་བཞག །བབ་་གཞན་ཡང་བན་པ། །དང་་ལ་གམ། ས་བཤད་འལ་བ་བབ་་བན། །ནད་གག་
ས་འལ་བབ་་བད། །བསམ་ངན་བོག་འལ་བབ་། །དང་་།
་བ། ནད་པ་ལ་འ་བ་མས་པ་དང་ས་་མན་པ་་བར་བབ་པར་་།།
གཞན་ི་ག་ལ་གད་པ་ང་བ་ར་བབ་་བན་པ་ན་ནད་པ་ས་པ་་ད་ཙམ་། ་ན་བ་ལ་འ་བར་འད་
པ་མས་པ་་བ་དང་ས་་མན་པ་ན་་བར་བབ་པ་་ན་གས་པ་་ག་། ནད་པ་ལ་ད་་ན་ར་་
བར་འར་་ས་ས་བཤད་པ་་འམ། ད་ག་ས་པ་་་ས་གཏམ་བད་པ་་་་ནས་་བར་བབ་པར་
་། །་ས་ན་བབ་་ལས་འདས་པ་ས་ས་་འར་་འ་་གད་མས་ད་པ་དབང་་ས་། །གད་
མས་ད་ན་་་་མ་ར་འར་བར་ི་ཀ་ལས་བཤད་། གད་མས་ད་ང་མཐར་ག་ན་ཕམ་པར་འར་བ་
ཡང་ད་།།
གས་པ་ནད་གག་ས་འལ་བབ་་བད་པ་།
་བ། ་ས་པ་ལ་འ་བ་ད་་མ་ས་པར་་ནད་གག་་་གཞག་ །གནས་ད་ན་་གཞག་ །འ་
བ་འག་ཆས་་གཞག་ །་འ་བ་ར་ས་་བབ་པ་ལས་ནད་གག་ས་བོག་པར་།།
ནད་གག་་ས་པ་ན་པ་ལ་ནད་པ་འ་བ་ད་་་འ་བ་ཐབས་མ་ས་པར་ནད་པ་་ནད་གག་་ན་པ་
་བཞག་། །ནད་གག་་བ་བ་གནས་གཞན་ད་ན་། མཁས་ང་མཛངས་པ་ནད་གག་་བཞག་པ་བས་ད་
ན་་་ས་པ་ལ་འ་བ་ད་་ས་་ཟིན་ང་ན་པ་ནད་གག་་་བཞག་་། ི་ཀར། མཛངས་པ་ད་པ་ར་
ས་། །འ་བ་འག་ཆས་ག་དང༌། མན་ལ་གས་པ་ནད་གག་ས་ནད་པ་ང་་་བཞག་། །ནད་པ་་རང་
ད་འ་བ་ར་ས་་བ་པ་ག་ཟ་བ་ལ་གས་པ་ལས་ནད་གག་ས་བོག་པར་། །་ནད་གག་ས་མང་

བ་ན་་ས་ས་པ་ནད་ས་ན་ང་་མནར་བ་འ་ལས་་་བ་་མ་་ནད་གག་ས་་མ་བོག་པར་བཏང་
མས་་འག་ན་ས་ས་།།
གམ་པ་བསམ་ངན་བོག་འལ་བབ་་།
་བ། ས་་ར་གཞན་འ་བར་འད་པར་་། །་བ་མ་ན་པ་ད་པ་ལ་མས་ས་ས་་་རང་བར་
་།།
གཞན་་ན་་ར་ས་བདག་ས་བ་ང་མ་ནས་ང་བད་དང་ས་ས་ལ་གས་པ་ས་་ར་མས་ཅན་
གཞན་འ་བར་འད་པར་་། །་བ་མ་ན་པ་ད་པ་ལ་ས་པ་མངལ་ན་གནས་པ་གས་པ་ལ་གས་པ་རང་ངམ་
གཞན་ིས་ད་ར་དང༌། འདས་པ་དང༌། མ་ངས་པ་ན་ས་་བ་པ་ལ་མས་ས་ས་པ་མན་པ་ཙམ་་ས་ངག་
ས་ང་ས་་་རང་བར་་། །ད་ན་བབ་་ས་ས་། །བས་འ་ི་ཀ་ལས། ས་ངག་་འག་པ་
ན་་འོ་བ་་མས་ན་པ་ར། ་བཀག་པས་ས་དང་ངག་བཀག་པར་བ་པ་ན་། །ས་། །འར་ང་ལས།
མངལ་ན་གནས་པ་གས་པ་་་་་ལ་ས་་་རང་བར་་་ས་གངས་པ་འས་མན་པ་། ་བ་དང་ན་་
བ་ལ་གས་པ་ལ་་རངས་ན་ཡང་རང་རང་་བབ་་ས་ས་་འར་། ི་ཀ་ལས། ་བ་མ་ན་པ་་ཡང་ང་བ་
་དག་ཐམས་ཅད་བས་་ར་མ་འ་ས་་ས་།།
གས་པ་ང་བ་ད་་མ་པར་བཞག་པ་ལ་གས། མར་བན་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། ག་བཅད་ན།།
ག་བཅད་ན་ས་པ་ག་་ག་་དབང་་དང༌། ག་་ང་གས་་ད་། དང་་ག་་དབང་་་ན་
ང༌། ད་དང་མ་ས་གས་མན་་བ་ན་གང་ན་པ་། འཕགས་པ་དག་གན་ིས། ག་་་ན་ད་དང་།
།མ་ས་ན་གང་ན་པ། །ས་བཤད་། །་་གས་ས་ག་དབང་ན་ན་འ་ད་་ས་་བ་པར་འད་
། །མ་་པ་གས་ས་ག་་དབང་་་གན་ར་གནས་པ་གནས་བས་ལ་བཏགས་པ་བཏགས་ད་་
འད་ང་འར་་་ར་བང་༌།།

གས་པ་ག་་ང་། མད་འལ་ལས། ག་ས་་བ་་ས་དང་མས་ལ་བན་ནས་འག་པ་ང་ན་།
་གད་པར་ད་་ས་ས་མས་ལ་བན་ནས་འག་པ་ང་་བ་་ག་ན་པར་གངས་། །ག་་དགས་
དང་བ་འ་་ན་ག་ན་པར་་གས་། ཉན་ས་་ས་ལས་ར་ར་་ལ་དགས་དང་བ་ད་པར་བཤད་ང༌།
མན་པ་ལས། བསམ་གཏན་བ་པ་ལ་མས་པར་གས་པ་དང༌། གགས་ད་པ་་ལ་དགས་དང་བ་ད་པར་
བཤད་པས། ་དག་ལ་ག་ད་པར་ཐལ་བར་འར་་ང་བས་འར་་ག་་དབང་་བཅད་ན་ས་བད་ན་བ་་
བ་ན་། །བཅད་པ་་ག་་དབང་ ་མ་ངས་པ་ད་ག་་བ་གས་ས་པ་། ི་ཀ་ལས། ག་དབང་ད་
ག་མ་མ་ངས་པ་མས་བཅད་པས་་བ་བཀག་པ་་བ་གད་པ་ས་་བ་་ས་ན་ཕམ་པར་འར་ས་།།
་བ། ་ར་བསམས་པས་། །ར་ར་པ་།།
ན་ང་་ད་པར་་་་་ན། ར་ར་པ་ན་པ་ལ་་ར་བསམས་པས་བསད་ན་ཕམ་པར་འར་་ས་དང༌།
མས་ད་ན་་་བ་་ན་ིས་་ཡང་གད་པ་ང་བ་མ་བཞག་་་འར་། ད་་མ་བསམས་པར་བ་པ་་
ད་པ་་ད་མ་ན་པ་ས་། །ར་ར་པ་་ས་པ་ལ། ་འམ་ར་ཆགས་པ་ལ་ས་་ར་ཐར་པ་ལས་གངས་
པ་་ས་། །་གས་མ་འད་ལས། ར་ཆགས་པ་ས་་བ་་གང་ས་མ་མངལ་་ས་དང་ག་དང་ད་་
དབང་་མས་ད་པ། །་ས་་བ་་གང་ས་ག་དང༌། ་བ་དང༌། ་དང༌། ེ་དང༌། ས་དང༌། ད་དང༌། དབང་
་མས་ཚང་བར་ད་པ་ས་གངས་། །་ཡང་མངལ་་ཞག་བན་ག་བ་བད་ཡན་ཆད་ར་ཆགས་པ། །བན་
ག་བ་ད་ནས་་། ང་ན་གས་ལས། ཞག་བན་ག་བ་ད་པ་ལ་་མངལ་ན་གནས་པ་ས་དབང་་བ་
ག་དང་་བ་དང་་དང་ེ་དབང་་བ་པར་འར་ས་གངས་ལ། ས་་དབང་་་ར་བ་ཟིན་པ། །ར་ར་
པ་ལ་གནས་བས་བར་ད་། ད་ན་ལས། ར་ཆགས་པ་་ར་ར་་དང༌། ར་ར་་དང༌། ར་ར་་དང༌།
མང་འར་བ་གནས་བས་མས་ན་། །་་ང་ལག་འས་པ་དང༌། ས་པ་དང༌། གན་་དང༌། དར་ལ་བབ་པ་
དང༌། བར་མ་དང༌། ན་པ་གནས་བས་མས་ན་། །་མས་་ད་པར་་ཕ་མ་་གཙང་བ་གས་འགས་ང༌།
ར་མ་ས་གས་ནས་ཞག་བན་ག་དང་་ལ་ར་ར་་་་ས་མ་་ས་གགས་པ་ལ་ནང་བན་་ར་ར་
་འག་པ། །བན་ག་གས་པ་ལ་ར་ར་་་་་ར་འག་ལ་ཤར་མ་ར་པ། །བན་ག་གམ་པ་ལ་ར་
ར་་་ཤར་་ར་ལ་་བ། །བན་ག་བ་པ་ནས་ཡན་ལག་་མཚན་མ་ང་བ་་ལ་ཡན་ཆད་་མང་འར་་
བ་བར་ར་་མནན་་བད་པ། །ང་ལག་འས་པ་་ཤ་ག་་ར་ར་་ཡན་ལག་་མཚན་མ་ང་བ། །ས་
པ་་ར་ས་ནས་འོ་་ས་པ་ཡན་ཆད་། །གན་་་འོ་ས་ནས་འད་པ་ད་་ས་པ། །དར་ལ་བབ་པ་་

འད་པ་ད་ས་པ་ནས་་མ་་མན་ཆད་། །བར་མ་་་མ་་ཐལ་ནས་་བ་མན་ཆད་། །ན་པ་་བ་ཡན་
ཆད་ན་པ་་་མས་ཕལ་་བས་བ་་པ་ལས་བཤད་། །་ར་ན་ང་ལག་འས་པ་གནས་བས་ན་་དང་ར་
ཆགས་པ་གས་ཀ་ད་། །མད་འལ་ལས། མངལ་ན་གནས་པ་གནས་བས་་་ང་ལག་འས་པ་ཡན་ཆད་དག་
དང༌། ར་ས་པ་གནས་བས་་་ས་པ་མན་ཆད་དག་་་ར་གནས་བས་བ་ས་བཤད་། །དགའ་་
མངལ་འག་་མ་དང༌། ད་ན་ལས། ར་ར་་དང་ར་ར་། །ས་བཤད་པ་དང༌། ང་ན་གས་དང༌། མད་
ིཀ་ལ་ས་མར། ར་ར་་དང་ར་ར་། །ས་འང་བ་་འར་ད་་་མ་ར་ན་འར་་མ་བཟང་༌། །་
ར་ས་པ་བ་ན་བན་པ་་ད་ས། ཁ་ག་ར་ར་་བསད་པ་ལ་ས་ས་་འད་པ་ད་པར་བཤད་པ་་
་་པ་གཞན་ི་གས་། །འར་ཐམས་ཅད་ད་་་་ལ་ཕམ་པར་འད་། ་ར་ཐར་པ་ལས། འམ་ར་ཆགས་
པ་བསད་ན་ཕམ་པར་འར་ས་གངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ར་ཆགས་པ་་་དང་གས་མན་་གནས་པ་ན་།
ང་མ་འད་ལས། མངལ་ི་གནས་བས་ན་ཆད་ས་་་་ཁ་བང་བར་གངས་པ་དང༌། ་ག་བཤད་མ་
ལས། ར་ར་་བསད་ན་མཐར་འར་་ས་གངས་པས་། །་ན་མས་ཅན་་འ་བ་ག་དང་ལ་བར་མངས་
པ་ལ། ་ར་ན་་གད་ན་ཕམ་པ། ་མ་ན་གད་ན་མ་། ད་འོ་གད་ན་ང་ད་་འར་་ན། ད་ན་
ལས། ་མས་འོ་བ་ག་་ན་པ་ར་དང༌། ་མ་ན་མས་འོ་བ་འང་ན་པ་ར་དང༌། ད་འོ་མས་་
འོ་བ་ཐ་ཆད་པ་ན་པ་ར་། ་ཡང་་མས་་དན་མག་གམ་ི་ན་ན་ང་མ་པ་གམ་ི་ན་ན་པ་
ར་དང༌། ་མ་ན་མས་་་ལ་ད་བམ་པ་མང་་ད་ང༌། ་ད་ལ་ས་མངའ་བས་དན་མག་གས་་
ན་ན་ང༌། ་ལ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་ད་་མ་པ་གས་ད་པས་མ་པ་གས་་ན་ན་པ་ར་། །ད་
འོ་་དན་མག་གམ་དང་མ་པ་གམ་གང་་ཡང་ན་མ་ན་པ་ར་།།
་བ། ་ར་འ་ས་པས་། །གང་ཡང་ང་བས་།།
འ་ས་་ད་པར་་་་་ན། ར་ར་པ་ན་པ་་ར་མ་ར་བར་འ་ས་པས་། །འ་མ་བཅད་ས་
འོ་བ་གཞན་ིར་འ་ས་པ་བཅད་། །ར་བ་་ི་ཀར། ག་དང་མན་དང་གསང་གས་ལ་གས་པ་ར་བ་དག་
ས་ག་གད་པ་ད་པ་་ར་བད་པར་་། མ་པ་གང་ས་་ན། ་ར་ས་མཚམས་ར་ནས་གང་ཡང་ང་
བས་ཕམ་པ་བད་ས་པས་།།

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གས། ང་བ་ཡན་ལག་བན་པ་དང༌། །ཡན་ལག་ལ་བ་བན་པ། །དང་་ལ་
གམ། ར་བ་ཡན་ལག་བན་པ་དང༌། །ག་ན་་བ་བན་པ་དང༌། །མཐར་ག་ཡན་ལག་བན་པ། །དང་་།
་བ། ་ག་ད་པ་་ས་དང༌། ་དང་འལ་བ་དང༌། འཕངས་པ་དང༌། གཞན་དང་བ་བ་མས་།།
ཕམ་པ་ད་ས་པར་ད་པ་་ག་། ད་པར་ད་པ་ས་པ་འ་ག་ས་གཞན་ི་་ས་པ་ཡན་ཆད་་དབང་་
ས་པ་་་ར་ལ་གས་པ་ས་ས་བག་པ་་དང་འལ་བ་རལ་་ལ་གས་པ་བག་པ་དང༌། འཕངས་པ་དང་ས་
པ་འང་ལ། ་ཡང་ས་ས་འཕངས་པ་ལག་པས་་འཕངས་པ་་་དང༌། ས་དང་འལ་བས་འཕངས་པ་གས་
མདའ་འཕངས་པ་་། །ད་ས་ད་ག་ས་པ་་་གཞན་ལ་གད་་བག་པ་དང༌། ད་ད་ག་་ག་ས་པ་
་་བསད་་་ད་ལ་བ་བ་མས་།།
་བ། ག་དང༌། ་མ་དང༌། ང་དང༌། ང་དང༌། རང་བན་ཉམས་པ་གང་བ་དང༌། ང་་འབས་པ་དང༌།
འལ་འར་དང༌།
ག་བཟའ་བང་ལ་བཏབ་་ར་བཏང་བ་དང༌། ་མ་དང་ས་པ་ང་ལས། ག་་་མ་ས་ལ་བ་མ་དང་ལ་
ས་་བ་ར་བ་ས་། །ི་ཀར། ག་་་མས་བཏབ་པ་ས་ལ་གས་པ་བན་པ་ས་། །བབས་བ་བ་ལ་
གས་པ་ང་་འག་པ་དང༌། ང་དང་ས་པ་ི་ཀར། ང་་ར་བ་་ང་་ལ་བ་ལ་གས་པ་ས་། །རང་
བན་ཉམས་པ་གང་བ་དང་ས་པ་། ི་ཀར། ས་པར་ས་་དན་པར་གང་བ་ལ་གས་པ། །ས་། །ང་་
འབས་པ་དང་ས་པ་་ང་མ་འད་དང༌། ་འལ་པ་ལས་ང་ངམ་འམ་པ་ལས་ས་པ་འལ་འར་ི་་
གགས་ལག་ན་རལ་་འམ་་་གས་པ་ས་ད་ལ་གས་པ་་གཞན་ང་བར་འར་བ་ང་་འབས་པ་ན་
པར་གངས་། འ་་འལ་འར་ི་་ག་། །་ཀ་ར་ལས་ང་འམ་པ་ལ་་གགས་ས་པ་ལག་་མན་
བར་་ད་ ་ང་་འབས་པ་ན་པར་བཤད་། །འལ་འར་དང་ས་པ་། ི་ཀར། ས་མདའ་ལ་གས་པ་
གག་པ་ས་།།
་བ། ་ཐབས་དང༌། ་ལངས་དང༌། ས་་ར་བ་མས་།།

་ཐབས་དང་ས་པ་ི་ཀར་ག་བཀབ་་གཡང་སར་གང་བ་ལ་གས་པ། །ས་། །་ལངས་དང་ས་པ་་
ང་མ་འད་ལས། ཡར་ ་ས་བ་བ་ལ་ར་ད་ནས་་མ་ས་པ་ངས་་གས་བས་པས་་ལངས་ད་པ་ན་
་ལངས་པ་ས་ཕ་ལ་་ལ་མན་བན་ང་གད་པ་ན་པར་གངས་། །ི་ཀ་ལས། ་ལངས་ད་ང་་ད་ས་
བས་པ་ད་་ག་པར་་་ས་ན་གས་ག་ ་མ་ས་་ས་། །་གས་་ད་པར་། ་ལངས་་འར་
་གས་ན་ི་ང་་ང་་འག་ང་མལ་་ལ་་གས་འགས་་ལག་་རལ་་་གས་པ་ན་པ་ན་ལ།
་ལངས་ད་་འར་་གག་པ་ང་་དང་ལ་་གག་དང་རལ་་་གག་པས་ད་པར་ས་་ས་ང་མ་
འད་ལས་གངས་། །ས་་ར་བ་ས་པ་་མ་འད་གས་ཀ་ལས། ཡམ་ག་ང་་ར་བ་དང༌། ལ་དང་
ངས་ཀར་ི་ར་བ་དང༌། ་མ་དང་ ་ར་བ་དང༌། མ་ར་འམ་པ་ར་བ་དང༌། ་་འན་པ་ར་བ་་ས་་
ར་བ་་གངས་། །ི་ཀ་ལས། ས་་ར་བ་་འལ་བ་ལ་གས་པ་་འལ་བ་་ག་ ་ན་ལས་། །ས་
། །མས་་ས་པ་་གང་ས་བསད་ང་ཕམ་པ་བད་ས་པ་། ི་ཀར། ་དག་ང་འ་བ་ལ་་ག་་གང་ཡང་
ད་་ས་།།
་བ། གཡང་་གང་བ། །་དང་ར་འད་པ། །ང་བ་དང་ཚ་བར་འགས་པ། །་ཉར་གང་བ་ལ་གས་
པ། །་ས་་བ་པ་ང་་ད་ང་༌།།
བསད་་གཡང་་གང་བ། །་དང་ར་འད་པ། །ང་བ་དང་ཚ་བར་འགས་པ། །ི་ཀར། གས་ད་དང་ཚ་
ངས་་ག་བཅད་པ་ར་འགས་པར་ད་པ་ས་། །བསད་པ་ར་གཅན་གཟན་ནམ་ད་ད་་ར་་ཉར་
གང་བ་ལ་གས་པས་བསད་ན་ཕམ་པ། །གས་པ་ས་་ར་ང་ན་ར་ད་པར་འར་་ས་སམ་ཕ་མ་མང་
བར་འར་་ས་འད་པས་གང་བ་ལ་གས་པ་བས་། །བསད་པ་་་བ་ས་་བ་པ་ང་་་ག་་ག་་
བན་པའམ། ཁབ་བགས་པའམ། ངས་འ་འཕངས་པ་་་ད་ས་་ན་ཕམ་པ་འང་བར་ཡང་༌།།
གས་པ་ག་ན་་བ་བན་པ་།
་བ། གསད་པར་་བ་་ས་པ་དང༌། ད་ད་དང༌། མ་ང་ད་།།
བསད་པར་་བ་་་ས་པ་དང་ད་ད་མ་ང་ད་་་གམ་་གང་བསད་ང་ཕམ་།།

གམ་པ་མཐར་ག་ཡན་ལག་བན་པ་།
་བ། ག་ས་གཞན་ི་་་ན།།
་གད་པ་གའམ་ར་བ་ས་ར་བ་ས་མ་ཐག་་འམ་་ས་གཞན་ི་་་ན་མཐར་ག་པ།།
གས་པ་ཡན་ལག་ལ་བ་བན་པ་ལ་གས། ན་ང་་་ལ་བ་བན། །་བ་ག་་ལ་བ་བན། །དང་་
ལ་གས། ན་ང་ན་ི་ལ་བ་དང༌། །ན་ང་་ ་ལ་བ། །དང་་།
་བ། འན་པ་བོག་པ་ག་་ན་་ད་མ་ན་།།
ད་ང་ས་ནད་པ་ལ་ནད་པ་ད་བདག་ད་འ་བར་ས་ག་ས་ོས་བཏབ་པས་ནད་པས་ག་ཟ་བ་། འ་བར་
འན་པ་ན་ད་ང་འད་ནས་ད་ང་ས་ནད་པ་བདག་ད་འ་བར་འན་པ་་བོག་ང༌། མ་བོག་པར་ནད་པས་
ག་ས་་་ན་ད་ང་ལ་ས་པ་ར་འར་་ན། ད་ང་ས་ནད་པ་ད་བདག་ད་འ་བར་ིས་ག་ས་ོས་
བཏབ་པས་ནད་པ་རང་ད་འ་བར་འན་པ་་ས་ད་ང་ས་བོག་པ་ག་་་ན་་་ད་ང་་ོས་་མ་
བང་་་ཡང་ར་བ་་མ་་ཕམ་པ་བད་པ་་ད་མ་ན་། །་ཡང་ནད་པ་ལ་ད་ང་ས་ོས་་མ་་བཏབ་པ་
ན་མ་་འང་བར་ཟད་། ་་བ་ལས་་ད་ང་ལ་ང་བ་་འང་༌། །ང་ལས་ནད་པ་དང༌། ལ་ན་དང༌། ལ་
འཆལ་དང་གམ་ལ་མན་་བན་།།
གས་པ་ན་ང་་ ་ལ་བ་།
་བ། ད་མས་པས་མ་དང་མངལ་ན་གནས་པ་གས་ལས་མ་བསམས་པ་ས་ན་མ་པ།།
ད་་གས་པ་་མ་མ་་བ་མས་པས་མ་དང་མངལ་ན་གནས་པ་གས་ལས་ད་ད་གད་མ་། ་བ་
མས་པས་མངལ་ི་་་བ་་་། གད་པར་བསམ་པ་ས་མ་་བར་གང་གད་པར་མ་བསམ་པ་ས་་་ན་
མ་། །ི་ཀ་ལས། གད་པར་་བ་ས་པ་ད་པ་ར་་ས་། །གང་་བ་་ཆ་ནས་ག་གད་པ་མ་་
མཚན་ད་པ་་བད་། གང་་བ་་ག་ལ་གད་མས་ད་པ་ར་། །འར་ང་ལས་། ར་བ་་མ་་ད་
ས་ས་པ་མ་ར་འར་་ས་། །མ་འད་ལས་ང་གངས་། གང་བསད་པར་བསམ་པ་ས་་ཆ་ནས་ར་

བ་གནས་བས་་མ་་མཚན་ད་པ་་ར་བ་མ་པ་མ་། །བསམ་པ་ས་མ་་ན་ཡང་ར་བ་མ་།
།ས་། །ི་ཀ་ལས། བསམ་པ་ས་་ན་ཕམ་པར་འར་། །ས་། །ས་ན་མ་བསམ་པ་བསད་པ་ཆ་ནས་མ་ར་
འག་པ་ན་།།
་བ། ག་་ལས་གད་པ་ལ་འག་པ་དང་་ན་ན། །ད་་ང་ས་འ་བ་་ད་ན་་ས་ར་བ་
ཡང་༌།།
ག་་ལས་ས་པ་ལ་ད་ན་ལས་དང་་ན་པ་ལ་གས་། རང་ད་ད་པར་་བ་དང་་ན་པ་དང༌། གནང་བ་
གལ་བ་དང་་ན་པ། །དང་་ང་བ་་གས་་ད་པར་། མ་པ་མས་ས་ད་་གད་་འོ་བ་ན་་ལ་
ཆས་ཀ་་ཡང་ད་པ་ད་ང་བད་མས་པ་འམ་་་་ལ་ད་ཅག་་ད་་གད་་འོ་ས་རང་ད་ད་པར་
་བ་ན་ད་མས་ས་་ས་ད་ང་ས་དང་་ན་པ་དང༌། དབང་་བ་ད་ང་ལ་གནང་བ་མ་ས་པར་གད་་
ས་། གད་པ་གནང་བ་གལ་བ་ན་ད་ད་ས་ས་་ས་ད་ང་ས་དང་་ན་པ་་་མ་བན་། །དང་
་། གང་འས་བན་། དང་་ན་པ་ག་་ལས་་གད་པ་ལ་འག་པ་རང་ད་ད་པར་་བ་་ས་སམ་ངག་
ས་དང་་ན་ན་ག་གད་པ་ཕམ་པ་་བད་། ར་བ་་ན་ིས་་བ་ད་པ་ར་མ་། །འ་་མ་་
བཏགས་པ་བ་ན་པར་ད་ན་ལས་བཤད་། །འ་ལ་ག་གད་པ་མ་་མཚན་ད་པ་་བད་། གད་མས་
ད་པ་ར་། །གས་པ་གནང་བ་གལ་བ་དང་་ན་ན་་ས་ངག་ས་དང་་ན་ན་་ཕམ་པར་འར་། །དང་་
ན་པ་གས་ཀ་བས་་ད་་ནས་དང་་ན་ན་་བམ་ར་འར་། །ད་ང་ངམ་ད་ང་མ་ད་་ང་ས་
བསད་པར་་བ་་ལ་འ་བ་་ད་ག་ར་མ་ན་་ས་ར་བ་ཡང་དང་་ངས་ན་མ་། །གང་་་འ་
གས་ན་འ་ཡང་ང་ག་ཐ་དད་པ་། ་མ་་་ང་བ་དང༌། ི་ཀ་ལས། ་་ད་ང་མ་ང་བ་ལས་། །ས་
།།
གས་པ་་བ་ག་་ལ་བ་བན་པ་།
་བ། གཞན་ད་འོ་མ་ན་པ་དང་ལ་པ་བསད་པ་ལ་ཡང་༌།།
་ལས་གཞན་ད་འོ་མ་ན་པ་དང་། ་མ་ན་་དང༌། ་མ་ན་དང༌། དལ་བ་དང༌། ་གས་བསད་ན་་
མ་། །འ་་ང་མ་འད་ལས། ་མ་ན་ན་་ན་་བསད་ང་མ་ར་ཟད་། །ས་། །་ད་གགས་

གཞན་་ལ་པ་བསད་ན་མཐར་ག་ལ་ཕམ་པ་འང་ཡང༌། ར་བ་ལ་མ་་དང༌། ་མ་ན་གགས་གཞན་་ལ་པ་
བསད་ན་མཐར་ག་ལ་མ་་འང་། ི་ཀ་ལས། འར་་ལ་པ་ས་ས་པ་ད་འོ་མ་གགས་པ་ཐམས་ཅད་ན་
པར་ག་པར་་ས་། །ད་འོ་གགས་གཞན་་ལ་པ་ལ་ད་འོ་ན་པར་འ་ས་་བསད་ན་་ང་ད་་
འར་། །གཞན་ཡང་ི་ཀ་ལས། ལ་པ་ལ་མ་པ་གས་་བད་། ག་ཆགས་་ར་པ་དང༌། ག་ཆགས་མ་ན་
པ། །འར་་ག་ཆགས་་ར་པ་ལ་པ་བང་། ག་ཆགས་མ་ན་པ་་་བང་། ་ལ་ག་བཅད་པ་ད་
པ་ར་་ས་བཤད་། །ས་ན་ལ་པ་བསད་པ་ཡང་་ས་པ་གང་འས་་ག་ཆགས་་ར་པ་ལ་པ་བསད་
ན་མ་་ས་བན་། །ན་ང་ག་ཆགས་་ར་པ་མ་ན་པ་ལ་པ་ལ་ར་འ་ས་་གད་པ་ད་་
གས་ན་་འ་ས་་དབང་ས་མ་ར་འར་། གཏམ་ི་ག་ལས། འོ་བ་ཐམས་ཅད་་མ་གགས་པ་གང་ན་
པ་ལ་པ་བསད་ན་མ་ར་འར་་ས་གངས་ལ། ི་ཀ་ལས་ང་མས་ཅན་་བང་བ་མ་ན་པ་ལ་པ་ལ་
ར་འ་ས་པས་གད་པར་ད་པ་ལ་་ར་བ་མ་་། ར་འ་ས་པས་གས་པ་ར་ས་བཤད་། །འ་ས་
་དབང་ས་མ་ར་གངས་པ་གཞན་ཡང་ད་། ི་ཀ་ལས། ད་འོ ་འོ་བ་བ་ལ་པ་ལ་་་འ་ས་པས་
གད་པར་ད་པ་ལ་་ར་བ་མ་་། ར་འ་ས་པས་གས་པ་ར་་ས་གས་དང༌། ་འོ་བ་བ་ལ་པ་
ལ་ར་འ་ས་པ་ལ་ཡང་་བན་་ས་། །་ལས་གཞན་ད་ན་པ་ལ་་ན་པར་འ་ས་འལ་་གད་པ་ལ་
མ་ར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་མ་་བགས་པ་བར་བད་་ས་པར་ར་བན་་འཆད་། །ལ་པ་འང་་དང་་
ན་དང་ད་འོ་གམ་་གང་ན་་ག་མ་ད་པ་་ག་ལ་མ་པར་བཞག་། །གལ་་མས་ཅན་་བང་བ་མ་
ན་པ་ལ་པ་་མ་ས་་ལ་་མར་འ་ས་ས་པ་གད་ན་ར་འར་་ན། མས་ཅན་ི་གགས་མས་ཅན་
མ་ན་པ་ལ་་ས་ས་ད་པ་ད་་ས་།།
གམ་པ་བབ་་གཞན་ཡང་བན་པ་ལ་བ། ནད་པ་དང་འལ་ཞར་ང་དང༌། །ལག་་ལས་དང་ས་འལ་བ། །
ན་ ་་བང་དང་འལ་ད། །ོགས་ངལ་འལ་བ་བབ་། །དང་་།
་བ། ་བར་་བ་ལ་མ་ས་པར་ནད་པ་ལ་ན་ན་པར་་། །འར་ན་པ་དང༌། ་རབ་་ང་བ་དང༌།
བལ་བ་མས་་བར་་བ་ད་། །ནད་ས་ང་༌། །ད་ང་ན་རབས་ན་རབས་ས་རབ་ཅན་མས་ལ་
ཡང་༌། །་མ་ད་ན་་མ་ལ། །ཕན་པར་འད་པ་ད་ས་འ་བ་ར་ན་མ་ན་པ་ན་པ་ལ་་ན་ད་པ་
ད་།།

ནད་པ་ལ་ན་ན་ན་་བར་་བར་ས་པ་་ན་པ་ལ་གས་པ་ལ་མ་ས་པར་་མས་་ནད་པ་ལ་ན་ན་པར་
་། །ི་ཀར། ག་བ་ལ་མཁས་པས་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ནད་གག་་ས་གངས་པས། ་ར་འ་
་་མཁས་པ་ལ་ལ་བཀག་པ་ན་། །ས་། །ནད་པ་ལ་ན་ན་པ་་བ་བས་འར་ན་དད་་བན་
བས་དང༌། ར་བ་ས་པ་ན་པ་དང༌། ན་པ་་རབ་་ང་བ་དང༌། བལ་བ་ས་པ་ི་ཀར། ན་པས་བལ་བ་
ན་པ་དང་ན་ག་ད་ད་པ་ན་གག་་བ་ལ་མཁས་པ་། ་མས་ལ་་བར་་བ་ད་་ས་། །ནད་པ་ད་
ས་ང་བལ་བ་མས་ལ་་བ་ད་། །ད་ང་གནས་བན་ལ་གས་པ་ན་རབས་ན་རབས་། ལན་གས་ས་
པ་་ན་རབས་་མ་ལ་་བར་བན་པ། །་ཡང་ན་ན་ན་པ་ས་རབ་ཅན་མས་ལ་་བ་ཡང་༌། །་ལ་་་་
དག་་མ་ད་ན་་མ་ལ་། །ཕན་པར་འད་པ་ད་ས་འ་བ་ར་ན་མ་ན་པ་ག་ལ་གས་པ་ན་པ་ས་་བ་
ལ་་ན་ད་པ་ད་་་ཕམ་པ་བད་།།
གས་པ་ལག་་ལས་དང་ས་འལ་བ་།
་བ། ར་གག་པར་་ས་པ་ལ་ོགས་ད་་། །གལ་་་་་ན་ིས་ན་མ་པ་དག་བ་པ་ད་ལ་
ག་ཅར་གག་པར་ད་ར་་། །བཞག་པ་ཡང་ག་ཅར་ད་་ད་ར་་། །་ཕག་་འཕང་༌། །་བ་
དང་གས་པ་མ་བད་པར་་ད་ན་པར་་།།
ཕ་ང་ལ་གས་པ་ར་འགས་པར་་ས་པ་ལ་ོགས་ད་་། །དགག་དས་བདག་གཞན་ལ་གད་པས་།
།དགས་བསལ་་གལ་་ཁང་པ་ལ་་ར་བའམ། འགས་པ་ལས་་བས་པ་་་་ན་ིས་འགས་དས་པ་
ང་ན་དས་་ད་ན་་་ལ་མ་པ་དག་མ་འན་ང་ལག་བ་་བ་པ་ད་ན་ད་་ས་གག་ཅར་ག་ག་ས་
གག་ཅར་ས་མཉམ་པར་འགས་པར་ད་ར་་ད་ང་ས་ང་འགས་པ་ོགས་། །ར་འགས་དཀའ་བ་་
བཞག་པ་ལ་ཡང་ས་གག་ཅར་ད་་ག་ག་ས་ད་ར་། །དར་ན་་བ་གམ་ི་མཐར་ག་ག །ག་ག་
ས་པ་་། །མཁར་ལས་གས་ད་པ་ན་་ཕག་་འཕང་༌། །ི་ཀར། ལག་ནས་ལག་་ན་པར་་ས་་བ་ཐ་
ག་་ས་། །་ཕག་་བ་དང་གས་པ་མ་བད་པར་་ད་ན་པར་་། །ི་ཀར། ག་་་ན་པ་་ལ་གད་
པར་འར་བ་ང་བ་ར་ས་།།
གམ་པ་ན་ ་་བང་དང་འལ་ད་།

་བ། ན་་་བང་བ་ར་ཚམ་ངམ་། །ག་ལ་གས་པ་་འག་པར་འཕང་༌། །་གས་ནས་ལ་ི་
མ་པ་དང་ཐལ་བ་་་ཡང་༌། །ར་་བཅང་བར་།།
ན་ ་་བང་བ་་མ་པ་ར་མ་མ་། །ི་ཀར། མ་མ་ས་་་་ག་ག་དང༌། ངག་ས་ཨག་ཙམ་
ར་། །ས་་བ་ཐ་ག་་ས་། །མ་མ་་ག་ལ་གས་པ་་ག་པར་འཕང་༌། །གས་་་ི་ཀར།
ས་་ག་ད་་བ་དང༌། ངག་ས་ཁབ་ང་ན་ག །གཟར་ཐག་ན་ག །ལ་ད་ན་ག །ས་་བ་ལ་གས་
པ་དག་བ་ས་། །ང་་་གས་ནས་ལ་ི་མ་པ་་ས་ལ་ིས་བཀང་བ་མ་པ་དང་ཐལ་བས་བཀང་བ་་
་འཕང་བར་ཡང་༌། །ི་ཀར། ལ་དང་ཐལ་བས་ག་པར་་བ་ར་འ་བམས་པ་ན་ི། གཞན་ ་ན་མ་་མ་
ལ་གས་པ་ས་ས་པས་བས་ཟིན་པས་བམས་པ་འ་ན་ད་པར་འར་་ས་དང༌། ཐལ་བ་་་་བར་ི་
ག་་མན་པ་བ་བར་ས་། དར་ན་མར་ི་མ་པ་བན་། །འ་དག་་མན་པ་ར་་ལ་འང་བ་ས་
གཞན་དག་ང་་བན་་ས་། །ན་་་བང་བ་ར་ར་་བཅང་བར་།།
བ་པ་ོགས་ངལ་འལ་བ་བབ་་།
་བ། ད་ང་ངལ་བ་་ལ་། །་ོགས་། །ངལ་གར་གག་ །ད་ད་ང་བར་། །གལ་་
ན་ག་་གནས་་ན་པར་་ས་ལ་ཟས་དང་མ་ི་ས་་་མ་ན་ན་ང་བད་བ་བ་དང་ག་ས་
བཞག་པ་དང་ན་ན་དང་བག་པར་། །གལ་་ས་་ན་ར་་བ་བར་། །གད་པ་ཕམ་པར་འར་
བ་མ་པར་འད་པ།། །།
ད་ང་ངལ་བ་་འལ་། །ི་ཀར། ས་ས་་ར་ག་པར་་ས་། །ད་ང་ངལ་བ་་ོགས་། །
ི་ཀར། འར་ད་ང་ས་ས་པ་་མན་པ་་ས་འ་པ་ཐམས་ཅད་་ས་། །ོགས་་ར་་ན་་ངལ་བར་
གག་། །ད་ང་ངལ་བ་་ད་ད་ང་བར་། །གལ་་ད་ང་ངལ་བ་་ོགས་དང་ན་ག་ས་མཉམ་་
གག་ལག་ཁང་་་གནས་་ན་པར་་ས་ལ། ་་ས་་ཟས་དང་མ་ི་ས་་་ངལ་བ་ས་ང་ན་པར་
་ས་པ་མ་ན་ན། ་་ོགས་ས་གག་ལག་ཁང་་ས་ར་ང་་ད་ང་ངལ་བ་ས་ང་བ་་ང་བད་
བ་བ་དང༌། ད་ང་ངལ་བ་ས་ང་བ་་ལ་ི་་བཞག་པ་་ག་ས་བཞག་པ་དང་ས་པ། ི་ཀར། ག་ས་
བཞག་པ་བཀད་སར་ས་གས་་་ང་་བར་་ས་། །ད་ང་ངལ་བ་ས་ང་བ་་ཟན་ལ་ན་ན་ས་་
བག་པ་འམ་ངས་་ངས་བག་པར་། །གལ་་ད་ང་ངལ་བ་ས་ཟས་མ་ི་ས་་ན་པར་་ས་ན་ཟས་

མ་ར་་བ་བར་། །ི་ཀར། ་་ན་ན་་མ་ར་་བ་བར་ག་པར་་ས་། །གད་པ་ཕམ་པར་
འར་བ་མ་པར་འད་པ།། །།

གས་པ་ན་གས་་བས་ནས་འང་བ་ལ་གས།
ར་བ་མ་ར་བན་པ་དང༌། །ར་བ་ཕམ་པ་དང་བཅས་། །དང་་།
་བ། ་འོ་བ་པ་ལག་པ་གད་ན་མ་། །ནགས་ས་གང་ན། །་ཅན་འང་ན།།
ལག་པ་གད་པ་ཙམ་ི་བསམ་པས་་འོ་བ་པ་ལག་པ་གད་ན་མ་། །ནགས་ས་གང་ན་ས་པ་འ་ལ་
གམ་་ད་། ག་ཆགས་ད་པར་ས་པ་གས་དང༌། ད་པར་གས་པ་གས་དང༌། ད་པར་ས་པ་གས་
། །དང་་ལ་གས་། གད་མས་ད་པར་ག་ལ་མ་བས་པ་བསམ་པས་ནགས་ལ་་གང་བ་དང༌། གད་
མས་ད་པས་་གང་བ། །དང་་གད་མས་ད་པར་ག་ལ་མ་བས་པ་བསམ་པས་ག་ཆགས་གམ་ཡན་
ཆད་ད་པ་ས་ནགས་ས་གང་ན་མ་། །་ཡང་བཏགས་པ་བ་ན་ཏན་་མ་། །གད་མས་ད་པར་
ག་ལ་མ་བས་པ་བསམ་པས་ག་ཆགས་གག་གམ་གས་ད་པ་ས་ནགས་ས་བཏང་ན་་ས་ས་་འར་
། ི་ཀ་ལས། མང་བ་དང་ང་བ་་ག་ས་ས་། །གས་པ་གད་མས་ད་པས་ནགས་ས་གང་ན་། ད་
ན་ལས། འ་ན་གང་་ད་པ་་ཐམས་ཅད་བག་པར་ར་ག་མ་ལ། ་མས་་ན་ག་ཆགས་་་བ་དང་་ད་
པ་ང་བ་མས་ང་་ར་་ད་འང་བར་འར་་ས་གངས་། །་་ན་ང་་གས་་གང་ན་། །
གས་པ་འམ་ད་འོ་གས་ག་ཆགས་ད་པར་གས་པ་གས་ལ་་གང་ན་ཡང་ག་ཆགས་ད་པར་ས་པ་
གས་དང་འ། །གམ་པ་ག་ཆགས་ད་པར་ས་པ་ནགས་ལ་་གང་བ་ལ་་བས་འར་གགས་་ང་བ་
ད་། ི་ཀ་ལས་ད་པ་གས་ལ་་ང་བ་ད་་ས་གངས་། ་ཡང་ག་ཆགས་ད་པ་ལ་ད་པར་ས་ན། །
་ཡང་ད་ན་ལས། ནགས་་་གང་བར་གས་ན་གལ་་ག་ཆགས་ད་པར་ས་ན་་་་ང་བ་ད་པ་ན་་
ས་། །ནགས་་ན་ག་ཆགས་ད་ང་ད་པར་འ་ས་འལ་་་གང་ན་་འ་ས་་དབང་ས་ས་པར་
འར་། །་ཅན་འང་ན་ས་པ་་ཅན་མ་འོ་བ་པ་འང་ན་ག་གད་པ་དས་་མ་་་བད་། ག་གད་
པ་ཆར་གགས་པ་མ་། །འ་དགས་བསལ་་ད་འན་ལ་མ་བདག་ས་་དང་ང་མ་ལ་ནས་གལ་་

་བར་ད་ན་་ཙམ་འད་པ་་ཙམ་་བང་༌། །བས་འ་རང་་མ་བཤད་ལས། བ་ལང་འང་ན་མ་་ས་
བཤད་པ་་མ་་བཏགས་པ་བ་་ས་ས་་ན།།
གས་པ་ར་བ་ཕམ་པ་དང་བཅས་པ་།
་བ། གང་ས་བས་པ་་་ར་འལ་ན། །གད་པ་ཕམ་པར་འར་པ་ན་གས་་བས་།། །།
གང་ས་བས་པ་ན་་་གད་མས་ད་དམ། གད་དམ་་གད་གལ་ད་པར་་ར་འལ་ན་ག་གད་
པ་དས་་མ་་་བད་ང་ག་གད་པ་གས་་གགས་པ་མ་། །འལ་ང་ལས། གད་དམ་་
གད་གལ་ད་པར་ལ་་ལ་ལ་ན་མ་། །གད་པར་ས་བན་་ལ་་ལ་ལ་་བསད་ན་་མ་་དང་
ཕམ་པ་གས་ཀ་ད་ས་བཤད་ང༌། ི་ཀ་ལས་ང༌། ད་ང་ལ་བསད་མས་ད་ན་ལ་ས་བསད་པ་ན་ད་ང་ལ་
ཕམ་པ་བད་པར་བཤད་། །གད་པ་ཕམ་པར་འར་བ་ན་གས་་བས་།། །།

གམ་པ་་བ་བས་ནས་འང་བ་ལ་གམ།
ང་བ་མ་གཞག་བན་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་ས་ས་བན། །བས་་ང་ད་བན་པ། །དང་་ལ་
གས། དས་ག་ང་བ་བཤད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། ན་པས་བ་ན།།
བསད་་་ག་ས་་གབ་ང་གནས་པ་ད་ང་ས་མང་་གད་མ་དག་ར་ངས་ནས་ད་ང་ལ་འ་བ་
ན། གད་པ་བསམ་པས་་་་གས་འ་ན་ད་་ས་བསད་་ན་པས་བ་ན་གད་མ་དག་ས་་བསད་པ་ན་
ད་ང་་ཕམ་པར་འར་། །འ་ལ་་ད་ག་ས་བད་་དས་། ི་ཀར། ན་པ་་བ་བ་རང་བན་ན་
པ་ར་ས་།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བཤད་པ་།
་བ། མ་དང་མངལ་ན་གནས་པ་གས་་ད། །བདག་ད་གད་ན་མ་།།

མ་དང་མངལ་ན་གནས་པ་གས་ལས། མ་བསམ་པ་ས་ན་མ་་ས་ང་མ་འད་ལས་གངས་པ་་་ད་
མན་ད་ཙམ་་ཟད་། ད་ས་མན་པ་ན་། ང་་བ་ལས། བན་པ་་གས་ལས་གཞན་འམ་པར་བསམ་
པ་ལས། གཞན་བམ་ན་ར་འར། མ་ར་འར་། །མ་བམ་པར་འཚལ་ལ་ད་ད་གཞན་བམ་ན་ར་འར།
མ་ར་འར་། །ད་བམ་པ་འམ་པར་འཚལ་ལ་་་་་བམ་ན་ར་འར། མ་ར་འར་ས་པ་ལ་
གས་པ་གངས་། །ད་ང་ས་བདག་ད་གད་ན་ར་བ་ལ་མ་།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་ས་ས་བན་པ་།
་བ། མས་ར་པ་ད་པར་མ་གས་པ་ས་ན་ས་ས་།།
འལ་ང་ལས། གད་མས་ད་པར་་ར་བ་ལ་གས་པ་གསད་པ་མས་་ར་པ་ད་ང༌། ན་ས་ག་
ཆད་་མ་གས་པ་ས་ན་བབ་་ས་ས་་ད་པ་་ད་། །འ་ལ་གད་མས་ད་པས་ག་གད་པ་ས་པ་
་བད་ང་ས་བན་མ་ན་པ་ལ་གས་པ་ས་ས་། ི་ཀ་ལས། ས་བན་མ་ན་པར་གས་པ་ར་་ས་
། །བས་འར་་འལ་ལས་ང༌། འ་་ང་བ་ར་ར་པ་འག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ན་པས་བབ་པར་། །
ས་་བ་འར་གགས་པ་་གད་པར་གགས་པ་་མ་ན་། །ས་བཤད་།།
གམ་པ་བས་་ང་ད་བན་པ་།
་བ། ད་་མ་བསམས་པར་བ་པ་་ད་པ་་ད་མ་ན་། །་རབས་གཞན་་ལས་་བ་ད་། །གད་
པ་ཕམ་པར་འར་པ་་བ་བས་།། །།
བཞད་གད་་བསམ་པས་མན་འཕངས་པས་་བ་་་ད་་མ་བསམ་པར་ག་ཆད་པ་བ་པ་། ག་བཅད་པ་
ང་བ་མ་བཞག་་ད་པ་་ད་མ་ན་་། གད་མས་ད་པ་ར་། །བསད་་གད་ད་ས་མཉམ་་་
བའམ། གད་ད་ར་་ན་་འར་ར་བ་མ་་ང་བར་ཟད་། ་འར་ར་བ་ས་པ་ཙམ་ི་དབང་ས་་་
རབས་གཞན་བར་་ཕན་ཆད་་ལས་་་ག་ང་བ་བད་པ་ད་། །ི་ཀར། ་རབས་གཞན་་ལས་་བ་་ད་པ་
ར་་ས་དང༌། ས་་ག་བ་ལ་བགས་པ་དག་་གན་ིས། ར་རམ་མཉམ་་་བ་ལ། །དས་ད་ས་གཞན་

བད་ར་། །ས་གངས་པ་དང་མན་། །ན་ང་ཕམ་པ་ང་བ་འང་བན་་་ན་་་བས་ན་ཆད་དམ།
ཕམ་པ་ན་འང་བ་དད་དས་། །གད་པ་ཕམ་པར་འར་བ་་བ་བས་།། །།

བ་པ་འལ་ད་་བས་ནས་འང་བ་ལ་གས།
མ་ར་བན་པ་གནས་བས་དང༌། །བབ་པར་་བ་གནས་བས་། །དང་་།
་བ། མ་་། ་་འ་བར་ང་་ས་་ད་ར་བ་ལ་ད་་ས་ང་་བན་ད་་བ་པར་ད་ན། །
ནད་པ་་་ས་གག་་ད་ན། །ད་པར་་བ་་འད་པ་ན་ན།།
མ་་་ས་པ་འ་ནས་ག་་ན་ངས་པར་ད་ན་ས་ཡན་ཆད་འ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གད་པ་མ་་
མཚན་ད་པ་་བད་། གད་མས་ད་པ་ར་། །ས་ན་བབ་་ས་ས་ལ་ང་མ་ར་བཏགས་པ་ན་
ས་་རབས་པ་མས་མན་པར་གངས་། །་ཡང་ནད་པ་ན་། ས་དང་བད་པ་ལ་གས་པ་ས་ན་གན་་ཟ་
བར་་་འ་བར་ང་་ས་་ད་ར་བ་ལ། ད་ང་ད་་ས་ང་ས་དང་བད་པ་ལ་གས་པ་་བན་་བ་
པར་ད་ན་་ང་མ་་ང་མ་། །ནད་པ་ར་་་ཡང་་་ང་་མ་ས་གག་་ད་ན་་ང་མ་་ང་མ་
། །ནད་པ་ལ་གས་པ་ལ་ད་པར་་བ་་འད་པ་ད་་ས་ནས་གད་མས་ད་པར་ན་ན་མ་།།
་བ། འས་ངས་་མ་ན་པ་བཽལ་ན། །ང་་འག་པ་དང་་གས་ས་འར་བ་ལ་གས་པས་ན་
ངས་པར་ད་ན། །གཡང་ས་ནས་མང་བ་དང་འང་བ་ལ་གས་པས་འ་བ་ན་་བ་པ་ཡང་༌།།
འས་ངས་་མ་ན་པར་བལ་ན་མ་། །གད་མས་ད་པར་ག་བལ་ིས་ཉམ་ཐག་པར་་བ་འབའ་
ག་་བསམ་པས་་གཞན་ང་་འག་པ་དང༌། ་གས་ས་འར་བ་དང༌། ལ་གས་ས་གད་པ་གཞན་ཡང་
བས་པས་ན་ངས་པ་་ག་བལ་ིས་ཉམ་ཐག་པར་ད་ན་མ་། །ི་ཀར། ་ལས་གད་པ་བསམ་པ་མ་ང་
བར་ན་ངས་པ་འབའ་ག་བསམ་པས་་ད་ས་པ་་ར་་་་བ་ད་ག་པར་ད་པ་བས་ན་པས་མ་་
གཞན་ན་པར་ག་པར་། །ས་། །ད་ང་རང་ད་གཡང་ས་ནས་མང་བ་དང༌། ཐག་པས་འང་བ་ལ་གས་པ་
བདག་ད་འ་བ་ན་་བ་པ་མ་ར་ཡང་༌། །འ་ཡང་བདག་ད་གད་ན་མ་་ས་ར་ས་པ་་མཚན་
ད་བན་པ་ན་།།

གས་པ་བབ་པར་་བ་གནས་བས་།
་བ། ནད་པ་ལ་བབ་ལ་་མན་དང་ཐག་པ་ན་པར་་། །ཞལ་ཏ་བས་ས་བན་་། །གསང་གས་
་ཐལ་གས་་བ་ཡང་༌། །གས་པ་བསལ་བ་ར་བན་པ་ཡང་༌། །ར་ར་པས་གས་པར་་ར་
བགས་པར་ས་་ལ་བར་། །གས་ང་ས་འགས་པ་་བ་ལ་འབད་པར་་།།
ནད་གག་དང༌། ་ན་པས་ང་ནད་པ་ཉམ་ཐག་པ་ལ་མ་བགས་པར་བབ་ལ་་མན་དང་ཐག་པ་ན་པར་་།
།ི་ཀར། ར་འ་བ་འགས་ཆས་་བཞག་་ས་ས་པ་ར་་ནད་གག་་དགག་པ་བན་པ་ན་ི། འར་་
ནད་གག་མ་ན་པ་ལ་ཡང་བཀག་པ་ན་པར་ག་པར་་ས་དང༌། ཐག་པ་ལ་གས་པ་་ད་། ཁབ་ལ་གས་པ་
ཡང་བཀག་པར་ས་པར་་ས་། །ལག་་་ད་པ་ཞལ་ཏ་པས་འ་གཞན་ི་ག་ལ་གད་དམ་་གད་ས་
བགས་་ས་བན་་། །གན་ལས་ཐར་པ་ར་གསང་གས་ས་ཐལ་ག་་བ་ཡང་༌། །ཡང་་་ི་ཀར།
ས་བན་་ནར་་ས་་བར་ཡང་ར་་ས་། །ཟས་ད་པ་མལ་་གས་པ་བསལ་བ་ར་བ་མན་་
བན་པ་ཡང་ས་བན་་། །ས་བན་ར་ར་པས་་ལ་གས་པ་ག་ཆགས་ལ་གད་པར་་འར་བ་་ར་
གས་པར་་ར་བག་པར་ས་། ཕ་ང་དང་ང་ལ་གས་པ་དག་ལ་བ་་བལ་བར་། །འགས་པར་ད་
པ་མས་་གས་ང་ས་ཕ་ང་ལ་གས་འགས་པ་་བ་འགས་པ་་བ་ལ་ད་ང་ས་འབད་པར་་།།
་བ། ་གས་་འོ་བར་་། །མ་བབས་པས་བབས་པ་ལ་ར་བ་་། །མན་འཕང་བ་ལ་བ་
བར་་། །ནད་པ་་ས་པ་ལམ་་་བ། །གད་པ་ཕམ་པར་འར་བ་འལ་ད་དག་ །གད་པ་
ཕམ་པར་འར་བ་གས་།། །།
་གས་་འོ་བར་་་ས་པ་་ི་ཀར། ་གས་མཁན་ར་རམ་བས་ལ་མས་པ་ད་ཐབས་མཁན་
བན་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་དང༌། ་འང་པ་དག་གར་ད་པ་ས་ན་ལག་པ་གས་ས་ལ་བགས་ལ་ང་པ་
གས་གནམ་་བངས་་་གས་་འོ་བ་་ར་འོ་བར་་། །ས་འང་བས། ་ཤ་ཟ་བ་གས་ངན་གར་
ད་པ་དབང་་ས་པ་ན་པར་མ་་བས་བཤད་། །ད་ང་གཏར་དད་ལ་གས་པ་མ་བབ་བམ། ་མཁས་
པས་བབ་པ་ལག་ན་ལ་ར་བར་་། །མདའ་ལ་གས་པ་འངས་ག་དང་བ་ས་པ་་་མན་འཕང་བ་ལ་
ད་ང་ས་བ་བར་་། །ནད་པ་ལམ་་འོར་་ས་པ་ལམ་་་བ། །ི་ཀར། འ་་ལམ་ིས་ངལ་བས་

འ་ག་འཆད་པ་ལ་གས་པ་གད་པར་ར་ན་་ང་་ས་་ར་དགག་པ་མཛད་་ས་། །གད་པ་ཕམ་པར་
འར་བ་འལ་ད་དག་། །གད་པ་ཕམ་པར་འར་བ་གས་།། །།

བ་པ་ན་་་བ་ཕམ་པ་ལ་གམ།
མ་འད་་བ་འལ་ད་བད། །དང་་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་བབ་པར་་བ། །
དང་་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། འ་ས་བར་་བདག་ད་་ས་་མ་དང་ན་པ་ད་་ས་ན།།
གང་ས་ན་་བ་ཕམ་པར་འར་་ན། བན་པ་འ་ས་བར་ང་ས་་བན་པ་འ་ས་བཀབ་ནས།
བདག་ད་་ས་་མ་དང་ན་པ་ད་་་ན་ཕམ་པར་འར་བ། །འར་འ་ས་བར་་ས་པ་གས་ས་
བན་པ་། ང་ལས། མན་པ་ང་ལ་མ་གགས་་ས་། །བདག་ད་ས་ས་པས་་གཞན་ད་་ས་་མ་
དང་ན་་ས་བན་ས་ང་ཕམ་པར་་འར་བ་་བསལ་བ་ར་། །འར་་ས་་མ་ས་པ་ལ་བཤད་གས་
གས་ང་ལས་གངས་། བ་པ་་ནས་་ས་དང་་མ་གས་ན་ཏན་ཐ་དད་་བན་པ་དང༌། ངས་པ་་
ནས་་ས་དང་་མ་གས་ན་དང་ན་ཏན་་བན་པ། །དང་་ར་ན། ་ས་་མཐར་ག་་ན་ཏན་་ངན་
ལས་འདས་པ་ན་ལ། ་མ་་གནས་བས་་ན་ཏན་ཁམས་ང་མ་མས་། །ང་མ་འད་ལས། ་ས་ས་
་བ་་་ངན་ལས་འདས་པ་། ་་མས་ས་བ་ང་ཟ་མ་དང་མ་ང་ས་ང་་འབ་ན་དལ་བ་དང་ད་འོ་
དང་་གས་མས་ས་་ས་ང་་དས་པ་ར་། །་མ་ས་་བ་་འད་པ་ཁམས་ལས་གགས་་ཁམས་
་མ་ན་ལ། གགས་་ཁམས་ལས་གགས་ད་པ་ཁམས་་མ་ན་པ་ས་གངས་། །་ར་ན་་ས་་
མཐར་ག་དང༌། ་མ་་གནས་བས་་ན་ཏན་ན་། །གས་པ་ར་ན། ད་ན་ལས། ་ས་་མ་ས་
གངས་། །་ཡང་་ས་བ་པ་་ངས་པ་། ང་མ་འད་ལས། ་ས་ས་་བ་་བ་པ་་་དག་། །
་མ་ས་་བ་་་དག་ངས་པ་གང་ན་པ་གངས་། །བ་པ་་་འད་འན་དང༌། གད་མས་དང༌། གད་
གས་དང༌། ད་འད་དང༌། ་མ་་། །་དག་ལས་འད་འན་་་ནང་་འད་ན་་ལ་ཆགས་ང་བ་པར་
འན་པ་དང༌། གད་མས་་གཞན་ལ་གད་པ་བསམ་པ་དང༌། གད་་འག་པ་རང་དབང་ད་པར་མས་ད་པ་
དང༌། གས་པ་་ག་པ་གསལ་ང་ད་པར་ང་ང་་ད་དང༌། ད་པ་་མས་མ་པར་མ་་བ་མ་པར་འ་བ་
དང༌། འད་པ་་ངན་པར་ས་པ་ད་ལ་གཅགས་པ་དང༌། ་མ་་ས་་ན་ལ་་མ་ཟ་བ། །་དག་ལ་་ར་
བ་པ་ས་་་ན། ་་་དག་ས་ཅན། བ་པ་ན་། བབ་པ་གམ་ལ་བ་པ་ར་། །ར་ན་བ་པ་་་

ཐམས་ཅད་ས་བབ་པ་གམ་ཆར་ལ་བ་ད་། ་ག་་འད་འན་དང་གད་མས་ས་ལ་མས་ལ་བ།
གད་གས་དང་ད་འད་ས་ང་་འན་ལ་བ། ་མ་ིས་ས་རབ་་བབ་པ་ལ་བབས་་་ར་མ་བཤད་
ག་པ་ལས་བཤད་།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གས། དས་ག་ན་ད་བཅས་་བན། །ན་ད་གས་གད་དང་བཅས་། །དང་
་ལ་གམ། འས་་་ནས་བད་པ་དང༌། །་ ་་ནས་བད་པ་དང༌། །་ས་་ནས་བད་པ། །དང་་ལ་
གས། དས་ག་ད་་ང་བ་དང༌། །ང་བ་ད་་ན་ད་། །དང་་།
་བ། མང་་བདག་མང་༌། །་ས་། །བདག་ས་་ས་། །འོ། །བདག་་ང་་ང་༌། །ན་
ག་གཏམ་འ། །བས་པར་། །་ར་ན་དགའ་། །བདག་དང་ག་་ཡང་ན་ག་གནས་པར་ད་་
ས་་བ་་ད་།།
་ཡང་དར་ན་་གང་ན་ད་ས་ས་པ་ན། ས་གས་འ་ན་་བ་ག་་འར་བན་པ་ད་་ས་བད་པ་ར་།
།འས་་་ནས་བད་པ་། ་དང་་མང་་ས་པ་ལ་གས་པ་འ་དག་ས་ཅན། འས་་་ནས་བད་པ་
ན་། བསམ་གཏན་ི་མས་བ་པ་འས་་མན་ས་་ན་ཏན་ི་་ནས་བད་པ་ར། ་ཡང་ད་ན་ལས།
བསམ་གཏན་ལ་གས་པ་་ད་པ་ལ་་་ལ་གས་པ་བ་བ་དང༌། བན་བར་ད་པ་་ད་པ་ར་ས་བཤད་པ་
ར། ་བསམ་གཏན་ི་མས་མ་བ་པར་འས་་མན་ས་་དབང་ས་་ལ་གས་པ་མང་བ་་འང་བ་ར་
། དར་ན་་ད་ན་་བ་་འང་བ་བན་། །་ར་བདག་ས་་མས་མང་༌། །་མས་ས་ང་བདག་
མང་༌། །བདག་ས་་མས་་་ས་། །་མས་ས་ང་བདག་་་ས་། །་མས་་ང་་བདག་
འོ། །་མས་བདག་་ང་་ང་༌། །ན་ག་ར་ག །ངས་པ་གས་་ས་་བ་ལ་གས་པ་གཏམ་འ།
།ད་འབས་པར་ད་པས་བག་བས་པར་། །ན་ཏན་ི་གས་གས་པར་བགས་པས་ཕན་ན་་ར་ན་
དག། །ས་པ་འ་གམ་ལ་བདག་དང་ས་ས་་ད་པ་ག་ས་དས་། ི་ཀར། བདག་དང་ན་ག་གཏམ་
འ་ས་་བ་ལ་གས་པ་ག་མས་དང་ར་་་ང་བས་་ར་ས་་དང་ས་བར་བ་ས་། བདག་དང་
ན་ག་གཏམ་འ་བར་ད་ས་གས་། །་་གས་དང་བདག་དང་ག་་ཡང་ན་ག་གནས་པར་ད་་ས་་
བ་་བདག་ད་་ས་་མ་དང་ན་པར་་བ་་ད་། །་ཡང་མང་༌། །བདག་མང་་གས་དང༌། འོ་ང་གས་
དང༌། ན་ག་གནས་པར་ད་་ས་་དང༌། ག་མ་་ས་པ་ལ་གས་པ་ས་་ག་དང༌། ་་བ་མན་པར་

ས་པ་ད་་མ་བན་་བན་། །་མས་ས་བདག་མང་བ་དང༌། བདག་་་ས་པ་དང༌། བདག་་ང་་
ང་་ས་ས་པ་་ན་དང་མན་པར་ས་པ་ན་པ་ར། འར་བན་་ས་པ་ན་པར་་འཐད་་་ན། ང་ག་
ལས། ་མས་ས་ང་བདག་མང་༌། །་མས་ས་ང་བདག་་་ས་་ས་གངས་། ང་ས་ད་པ་་
བད་པས་བདག་ས་་མས་མང་བར་མ་ཟད། ་མས་ས་ང་བདག་མང་ས་བདག་ས་་མང་བ་དང༌།
ས་བདག་མང་བ་གས་ན་དང༌། ས་པ་གས་ན་བན་པ་ན་པས་འགལ་བ་ད་།།
་བ། ་དང༌། ་དང༌། གད་ན་དང༌། ་ཟ་དང༌། ་འམ་་དང༌། ་འ་ན་་དང༌། ་གས་དང༌། ཤ་ཟ་
དང༌། ལ་མ་དང༌། ས་ལ་ ་་ད་ལ།།
བ་ན་གས་་དང༌། ་་་དང༌། ་གནས་་མད་གར་ན་པ་གད་ན་དང༌། ་ང་ན་ལ་་བ་་
ན་པ་་ཟ་དང༌། ད་འོ་་མ་པ་ཅན་གགས་བཟང་བ་འམ་་དང༌། དགའ་་དང་་དགའ་་གས་ལ་ན་
་་བས་འོ་བ་་འ་ན་་དང༌། ང་པ་ར་་བ་གས་པ་་གས་དང༌། ཤ་ག་ཟ་བ་ནག་་ན་་གས་
ཤ་ཟ་དང༌། འས་་མ་པ་འ་བས་ལ་མ་དང༌། ས་ང་བ་་ང་བ་ག་དང་་་ན་པ་ས་ལ་་དང་༌། །ང་
ག་དང༌། ལས་ག་ལས། ནམ་མཁའ་ང་གངས་པ་་འར་ས་མན་་འགལ་ས་འགལ་ོར་གས་པ་དབང་་
ས་ལ། ལ་་་ས་ལ་ས་མན་། །་དང༌། གད་ན། ་ཟ་་་་ག །། ་འམ་། ་འ་ན་་་
ད་འོ། ག་མ་བ་་་གས་། །་ཟ་་་ལས་གཞན་པ་བར་ད་ལ་གནས་པ་ལའང་བཤད་པས་བར་་་་མ་
ངས་་གགས་། ་ད་། ་་འན་པ་གག་པ་ར། །ས་པས་འོ་བ་་་གས་པར་བ། །་ད་ལ་
། མང་ས་ལ་གས་པ་བ་་་་ཡང༌། ་་གས་བ་་དང་ར་བས་ར་བ་་ག་བ།།
གས་པ་ང་བ་ད་་ན་ད་།
་བ། མ་ ་དབང་་ས་པ་ད་་ལ་ད་་ཤ་ཟ།།
མ་ ་དབང་་ས་པ་ད་་་ད་ལ་ད་་ཤ་ཟ་མང་་ས་་བ་ལ་གས་པ་བད་པ། །མ་འད་
འལ་པ་ལས། ལ་ད་་ཤ་ཟ་་ག་དར་ད་་འའམ་འབ་མ་ནང་་འག་པ་འ་ས་། །འབ་མར་བ་
ས་པ་ག་ད་་ས་འལ་ང་ལས་བཤད་།།

གས་པ་་ ་་ནས་བད་པ་ལ་གས། ང་བ་ད་་དས་ག་བཤད། །དས་ག་ད་་ན་ད་བན། །དང་
་།
་བ། ་ག་པ་ད་ལ་གས་པ་འ་ས་དང༌། བསམ་གཏན་མས་དང༌། ཚད་ད་པ་མས་དང༌། གགས་
ད་པ་མས་དང༌། འས་་མས་དང༌། མན་པར་ས་པ་ལ་གས་པ་་ས་་མ།།
་ག་པ་ལ་གས་པ་འ་ས་དང་ས་པ་ི་ཀ་ལས། ་ག་པ་འ་ས་ལ་གས་པ་འ་ས་བ་དང༌། ་
ག་པ་འ་ས་ལ་གས་པ་འ་ས་བ་། ་ག་པ་འ་ས་དང༌། ་ག་པ་ལ་ག་བལ་བ་འ་ས་དང༌།
ག་བལ་བ་ལ་བདག་ད་པ་འ་ས་དང༌། ཟས་ལ་་མན་པ་འ་ས་དང༌། འག་ན་ཐམས་ཅད་ལ་མན་པར་
་དགའ་བ་འ་ས་དང༌། ས་དགས་་འ་ས་དང༌། ང་བ་འ་ས་དང༌། འད་ཆགས་དང་ལ་བ་འ་
ས་དང༌། འག་པ་འ་ས་དང༌། འ་བ་འ་ས་དང༌། ་ག་པ་འ་ས་དང༌། མ་པར་བས་པ་འ་ས་
དང༌། མ་པར་ག་པ་འ་ས་དང༌། མ་པར་བམ་པ་འ་ས་དང༌། མ་པར་འས་གགས་པ་འ་ས་དང༌།
མ་པར་ས་པ་འ་ས་དང༌། མ་པར་དམར་བ་འ་ས་དང༌། མ་པར་འར་བ་འ་ས་དང༌། ས་ང་་འ་
ས་དང༌། ང་པ་ད་་་ར་གས་པ་འ་ས་་ས་གངས་པས་འ་ས་་་དང༌། ཡང་ི་ཀར། གས་པ་
ས་་བ་་དང་་འས་་མ་་ལས་གངས་པ་འ་ས་་དག་བ་ས་།།
བསམ་གཏན་བ་་མས་དང་ས་པ་། བསམ་གཏན་དང་ ་ཡན་ལག་་ལས་ག་པ་དང༌། དོད་པ་་གན་
 ་ཡན་ལག་། འད་ཁམས་་ན་དང༌། བསམ་གཏན་དང་ ་ན་ཏན་ལ་ང་་ག་པ་ས། བ་་དོད་པ་ན་
། མད་ལས། ག་དང་དོད་པ་ང་བ་ད། །ས་། །དགའ་བ་དང་བ་བ་གས་ཕན་ན་ི་ཡན་ལག་། ད་་
མ་ས་་འར་་ས་པ་དགའ་བ་དང༌། ས་་མ་ས་་འར་་ས་པ་བ་བ། །མས་་གག་པ་་
 ་ཡན་ལག་ན་། །་ཡང་མད་ལས། དང་་ལ་་ག་དོད་དང༌། །དགའ་དང་བ་དང་ང་འན་མས། །ས་།
།བསམ་གཏན་གས་པ་་ཡན་ལག་བ་ན་། ནང་རབ་་ང་བ་་གན་ ་ཡན་ལག་། ག་པ་དང་དོད་པ་ག་
པ་ད་པར་ས་ད་རབ་་ང་བ། །དགའ་བ་གས་་ཕན་ན་ི་ཡན་ལག་། མས་་གག་པ་་་ ་ཡན་
ལག་། །་ཡང་མད་ལས། གས་པ་ལ་་ཡན་ལག་བ། །རབ་ང་དང་་དགའ་ལ་གས། །ས་། །བསམ་གཏན་
གམ་པ་ཡན་ལག་ལ་་། བཏང་མས་ན་པ་ས་བན་དང་གམ་་གན་ ་ཡན་ལག །ར་བ་བ་བ་་ཕན་
ན་ི་ཡན་ལག །མས་་གག་པ་་་ ་ཡན་ལག་། །་ཡང་མད་ལས། གམ་པ་ལ་་བཏང་མས་དང༌། །ན་

དང་ས་བན་བ་དང་གནས། །ས་། །བསམ་གཏན་བ་པ་་ཡན་ལག་བ་ན་། ན་པ་ངས་་དག་པ་དང་
བཏང་མས་ངས་་དག་པ་གས་་གན་ ་ཡན་ལག །ར་བ་བཏང་མས་་ཕན་ན་ི་ཡན་ལག །མས་་
གག་པ་་་ ་ཡན་ལག་། །་ཡང་མད་ལས། མཐའ་ན་བ་ན་བཏང་མས་དང༌། །བ་ན་ག་ན་ང་འན་
མས། །ས་། །བསམ་གཏན་མས་དང་ས་པ་བས་འར། ང་མ་འད་ལས། བསམ་གཏན་བ་་དག་་
མས་པར་འག་པ་ལས་ན་ི། ་བ་ལས་་མ་ན་་ས་གངས་། །་ཡང་་མས་འག་་བསམ་གཏན་དང༌།
འས་་་བ་བསམ་གཏན་། ་བསམ་གཏན་ི་ང་་འན་དང༌། འས་་ཚངས་པ་གས་གགས་ཁམས་་་
མས་་་མ་བན་། །་བ་ལས་་མ་ན་་ས་གངས་པ་་ཡང༌། ང་་་ཚངས་པ་ན་་ས་བན་་ས་པ་
་ཕམ་པར་འར་བ་མ་ན་་ས་་བ་ཐ་ག་།
ཚད་ད་པ་མས་དང་ས་པ་་མས་པ་དང༌། ང་་དང༌། དགའ་བ་དང༌། བཏང་མས་ཚད་ད་པ། །་དག་་་
མ་མས་ཅན་མས་བ་བར་ར་ག་མ་་དང༌། ་མ་མས་ཅན་མས་ག་བལ་དང་ལ་བར་ར་ག་མ་་
དང༌། ་མ་མས་ཅན་མས་ད་དགའ་བར་ར་ག་མ་་དང༌། ་མ་མས་ཅན་མས་ལ་མས་མཉམ་་མ་་
ད་ལ་ད་པ་་་མ་བན་། །འང་ན་མན་དག་གན་ིས། ་མ་བ་ར་ག་བལ་དང༌། །དགའ་ར་
མས་ཅན་མས་མཉམ་པ། །ས་བཤད་། །་ར་ཚད་ད་པ་ས་་་ན། དགས་ལ་མས་ཅན་ཚད་ད་པ་ལ་
དགས་པ་ར་དང༌། བམས་ན་བད་ནམས་ཚད་ད་པ་ར་།།
གགས་ད་པ་མས་དང་ས་པ་་མས་པར་འག་པ་བ་་་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་་མད་དང༌། མ་
ས་མཐའ་ཡས་་་མད་དང༌། ་ཡང་ད་པ་་མད་དང༌། འ་ས་ད་འ་ས་ད་ན་ི་་མད་། །་ཡང་
ས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ཙམ་་ད་ལ་ད་ང་མས་པར་འག་པ་དང༌། ས་ཐམས་ཅད་མ་པར་ས་པ་ཙམ་་ད་
ལ་ད་པ་དང༌། ས་ཐམས་ཅད་་ཡང་ད་་མ་་ད་ལ་ད་པ་དང༌། འ་ས་རགས་པ་ད་ང་འ་ས་་བ་ད་
པ་མ་ན་པ་ད་་ད་ལ་ད་ང་མས་པར་འག་པ་་་མ་བན་།།
འས་་མས་དང་ས་པ་། ན་་གས་པ་འས་་དང༌། ལན་ག་ར་ང་བ་དང༌། ར་་ང་བ་དང༌། ད་
བམ་པ་འས་་བ། །མན་པར་ས་པ་ས་པ་་ག་། ་འལ་ི་ལ་ས་པ་དང༌། ་་བ་དང༌། གཞན་
ི་མས་ས་པ་དང༌། ན་ི་གནས་ས་་ན་པ་དང༌། ་ག་ས་འ་འ་དང་་བ་ས་པ་དང༌། ཟག་པ་ཟད་པ་
མན་པར་ས་པ། །་མ་་་་ལ་པ་དང་ན་ང་ན་ལ། ག་པ་་འག་ན་ལས་འདས་པ་ན་ང་ན་པ།

།་ག་པ་འ་ས་ལ་གས་པ་་དག་ཐམས་ཅད་ང་མན་པར་གས་པ་ལས་ང་བར་བད་ན་ཕམ་པར་འར་ི།
ས་བསམ་ིས་ང་་ན་ས་་ས་བད་ན་ཕམ་པ་་བད་། ད་ན་ལས། ག་འ་་གས་པ་རང་བན་
ན་ི། ང་་མ་ན་་ས་གངས་། །ལ་གས་པ་ས་པས་མ་་དང༌། མཚན་ད་ལས་གངས་པ་ཟད་པར་
དང་ཟིལ་གན་ལ་གས་པ་ཡང་བས་། །་་་ཟག་བཅས་ཟག་ད་་ན་ཏན་ད་པར་བད་པ་་་ས་་མ་
་ས་ན་ཕམ་པ་བད་།།
གས་པ་དས་ག་ད་་ན་ད་བན་པ་།
་བ། མ་ ་དབང་་ས་པ་ད་་་གནས་་་མཚན་རང་་མཚན་ད་འན་པ་ན་ངས་པ་མ་པར་
གན་པ།།
མ་ ་དབང་་ས་པ་ད་་འ་ར་་གནས་་་མཚན་ས་པ། ི་ཀ་ལས། ་གནས་ས་་བ་་ང་་འན་
། །་ཡང་མ་པ་གས་། ས་པ་ད་ལ་ད་པ་དང༌། ་་ན་ད་ད་ལ་ད་པ། །ས་། །་ཡང་དང་་ས་ག་
ང་ས་་བམ་པ་་་ན་ལ། གས་པ་བདག་ད་པ་་་བམ་པ། །ས་ན་བསམ་གཏན་དང་ ་དས་ག་
ང་་འན་མ་ས་ང༌། ་བ་ལ་་བར་གས་པ་། ད་ན་ལས། ་ལས་འར་མས་་གག་པ་ལ་གས་པ་ཙམ་
ན་ི། ས་བཤད་། །འ་་ད་ལ་ད་པ་ད་པར་། །་་འད་ཁམས་་མས་རང་་མཚན་ད་འན་པ་།
ི་ཀ་ལས། རང་་མཚན་ད་འན་པ་་ད་པ་ས་པ་དང༌། བསམ་པ་ལས་ང་བ་ས་པ་་ག་པ་ལ་གས་པ་ལ་
དགས་པས་ས་། །་ད་ལས་ན་ངས་པ་མ་པར་གན་པ། །ས་པ་་་་་བདག་ལ་ད་་ས་བན་
་ན་མ་། །་གནས་་་མཚན་བ་ས་བན་་ན་ང་བ་ན་ད་པར་ས་སམ་་ན། ི་ཀར། མ་པ་ལས་ང་
བ་་གས་ད་པས་བས་པ་ན་པར་ག་པར་་། ་མ་བ་པར་འ་ས་བར་་ས་ན་་ཕམ་པར་འར་ས་
། །་ཡང་་གས་ད་པ་ན་དར་ན། ཟམ་པ་བཟང་་ད་ང་ཐག་ཟམ་ལ་བན་ནས་་ ་ཕ་ལ་་འོ་བར་
་གས་པ་ད་། ར་འོ་བ་གས་པ་ར་བསམ་གཏན་ི་དས་ག་མ་བ་ང་བསམ་གཏན་ི་ར་བགས་་
གནས་་་མཚན་ལ་བན་ནས་འཕགས་པ་ས་བ་པ་་གས་པ་ད་། བ་པར་གས་པ་ར། ་མ་བ་པར་
བ་་ས་་ན་འཕགས་པ་ས་མ་བ་པ་བ་་ས་ས་པས་ཕམ་པར་འར་བ།།
གམ་པ་་ས་་ནས་བད་པ་།

་བ། ་དང་ན་པ་ས་ཅན་ད་་་བ་་་དང་ན་པ་ད་མ་ས་པ་མ་ན་།།
་ས་་་ནས་བད་པ་། མ་མས་་མོན་་ས་པ་ན། ན་་་མ་པ་་འཕགས་པ་མས་་ད་པར་
ི་ས་་གས་པ་ན། ་་བདག་ལ་ཡང་ན་་་མ་པར་ད་་ས་ར་བ་་་། བདག་ད་་ས་་མ་་
དང་ན་པ་ས་ཅན་ད་་་བ་་་ས་་མ་་དང་ན་པ་ད་་མ་ས་པ་མ་ན་་ས་པ་ཕམ་པ་་ན་བད་
།།
གས་པ་ན་ད་གས་གད་དང་བཅས་པ་།
་བ། ་ད་་ས་རང་་བསམ་པ་གཞན་ལ་ར་ང་ན་པ་ད་། །་བར་ར་ན་མ་ན་།།
བདག་ཅག་་ནང་ན་ད་བམ་པ་ད་་ས་སམ། ད་ང་་མང་བ་ལ་གས་པ་་དག་ད་་ས་བསམ་པ་་
རང་ལ་་བར་འད་པས་རང་་བསམ་པ་དང་བཅས་པ་ན་ལ། ར་བ་་གཞན་ལ་ར་ང་ན་པ་་མ་ར་ར་པ་
ད་། །བདག་ཅག་་ནང་ན་ད་བམ་པ་ད་་ས་ར་ས་ནས། ་་ང་ད་་ས་རང་ལ་་བར་ར་ན་་གཞན་ལ་
ར་ང་ན་པ་ད་མ་ན་ལ། ང་བ་ན་ད་པ་ད་མ་ན་་ཕམ་པར་འར་བ་ན་།།
གས་པ་་་བབ་པར་་བ་།
་བ། མ་བསམས་པར་བན་པར་་། །་བ་ཕམ་པར་འར་བ་མ་པར་འད་པ།། །།
གས་པར་མ་བསམ། གས་པར་མ་བགས་པར་འདས་པ་དང་མ་ངས་པ་ལ་གས་པ་ལ་བན་པར་་། །
ས་ན་ས་ས་་འར་། །ི་ཀར། ་ནས་ང་ས་འག་ན་དག་ད་་ས་པར་་འར་བ་་ར་བསམ་པར་
་ས་། །་བ་ཕམ་པར་འར་བ་མ་པར་འད་པ།། །།

གས་པ་་བ་བས་ནས་འང་བ་ལ་གས།
དས་ག་ད་་ང་བ་བད། །ང་བ་ན་ད་བད་པ། །དང་་།

་བ། ་མ་བ་པ་ངས་་ཉམས་པ་་བར་ད་པ་་མ་བད་པ་མ་ན་།།
བདག་་ན་གས་་འས་་བ་པ་ལས་ཉམས་པ་ས་་བ་་་། ་ས་་མ་ན་བ་པ་ངས་་
ཉམས་པ་གཞན་ལ་་བར་ད་པ་ན་་ས་་མ་མ་བད་པ་མ་ན་་་ཕམ་། །་ཡང་མད་ལས། བ་དང་མ་བ་
ར་ད་ལས། །ངས་ཉམས་མ་པ་གམ་ས་། །ས་བཤད་པ་ར། བ་པ་ལས་ཉམས་པར་བད་པ་། ན་
གས་བ་པ་ལས་་ར་ཉམས་་ད་པ་ར་ན་གས་་འས་་བ་པ་ལས་ཉམས་པ་ས་བད་པ་་་
བདག་་་ས་་མ་ན་བ་པ་ལས། ད་་ངས་་ཉམས་པ་ན་་ས་གཞན་ལ་་བར་ད་ན་ཕམ་པར་འར་།
།ན་ང་བསམ་གཏན་ི་མས་ར་བ་པ་ལས་ཉམས་པ་ན་བ་པ་ལས་ཉམས་པ་ན་་ས་ས་པ་་འམ། ཉམས་
པ་ས་ཅན་ིས་ད་བམ་པ་འས་་བ་པ་ལས་ཉམས་པ་ན་་ས་ས་ན་་བན་་་འར་བར་བན་པར་
་བ་ཡང་ད་། མད་ལས། ཉམས་ར་དང་་ལས་མ་ན། །ས་བཤད་། །ཉམས་པ་ས་ཅན་ི་ད་བམ་པ་
བ་པ་ལས་ཉམས་པ་ན། ་ར་འ་ས་་ད་བམ་པ་བ་པ་ལས་ཉམས་པ་ན་་ས་པ་ས་ཅན། བན་་མ་
ན་པར་ཐལ། བན་པར་་བ་ད་ན་པ་ར། འལ་ང་ལས། ད་བམ་པ་དབང་་ལ་་ད་བམ་པ་ད་
ལས་ངས་་ཉམས་ན་ར་་ང་བ་འས་་ལ་གནས་པར་འར་་ས་བཤད་། །འ་་་་གས་ན་ི།
མ་་པ་་ད་བམ་བ་པ་འས་་ལས་ཉམས་པ་་ད་པར་འད་།།
མ་བ་པ་ཉམས་པར་བད་ན་། བདག་་ད་བམ་པ་མ་བ་པས་ཉམས་པ་ས་བད་ན་ང་ར་་བར་འད་
ན་་ས་པ་ད་ལ། ད་བམ་པ་མ་བ་་ས་བད་པ་ད་ས་བ་པར་་བར་འད་ན་་གགས་ས་་མ་ར་
འར་་་ར་ི་ཀ་ལས་བཤད་།།
་བར་ད་པ་ལས་ཉམས་པར་བད་ན་། བདག་ས་་ས་བན་ི་་འལ་ད་བན་པ་མ་ན་པས་་འལ་
་་བར་ད་པ་ལས་ཉམས་པ་ན་། །ས་ན་་་་ལ་ཕམ་པ་བད་པར་གས་།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བད་པ་།
་བ། ་མ་བད་པ་འན་པས་ང་མན་པ་ན་བད་ན་མ་། །ར་ན་ཡང་༌། །གགས་ོས་ང་༌།
།ཡང་དག་པ་་མ་ད་ལ་་་འང་བ་མ་ན་། །་བ་ཕམ་པར་འར་བ་་བ་བས་།། །།

ང་ག་ལག་ན་གས་། ངས་འས་་བ་་ས་ས་པ་་་་་ས་་མ་་བར་འད་པ་་ད་ང་
བད་པར་འད་པ་་ད་པ་འན་པས། ་ས་་མ་དང་ན་་མན་ང་ང་མན་པ་ན་བད་ན་མ་། །
ི་ཀར། དར་ན་བདག་་བ་པ་། ་ར་ཐར་པ་མ་པ་ལ་གས་པ་ལ་་མ་་བཅད་པ་ལ་གས་པ་ལ་བ་པ་
ད་ལས་བསམས་། བདག་་བ་པ་ས་་བ་ག་བད་ན་མ་་ས་། །བདག་ས་ན་གས་་འས་་
བ་་ས་བན་་བར་བསམ་པ་ལས་ར་། བདག་ས་ད་བམ་པ་བ་་ས་བད་པ་་་ར་ན་མ་ར་
འང་བ་ཡང་༌། །ངས་་ས་་མ་བ་་ས་གསལ་ར་མ་བད་ང༌། ར་ིས་གགས་ས་་ད་པས་ང་མ་
། །ི་ཀར། དར་ན་་མ་་ད་་་་འ་བ་་འ་བར་འར་། །་་དང་ད་དང་་་ཅག་འ་ར་ན་་
གས་པ་དང༌། ལན་ག་ར་ང་བ་དང༌། ར་་ང་བ་དང༌། ད་བམ་པར་འར་་ས་། །ཡང་དག་བན་པར་
ས་པ་གགས་ས་ས་རང་ད་ད་བམ་པར་ན་པ་ག་ར་ས་ནས། ན་ང་་་་ད་བམ་པ་མ་ན་་
ས་པ་ག་་མ་ད་ན་གགས་ས་་མ་ ་ན་་་འང་བ་མ་ན་། །ི་ཀར། འར་གང་་བན་པ་ད་
ང་འ་ད་ས། མ་ང་་ར་བ་མ་་་་ད་ང་གང་་ན་པ་ད་ང་་་ན་་གས་པའམ་ད་
བམ་པ་བར་ན་། །མ་ང་་ར་བ་མ་་་་ན། ས་ས་པ། ་ ་་་་་ན་་གས་པ་མ་ན།
ད་བམ་པ་བར་ཡང་མ་ན་་ས་མ་ན་ང་བ་ར་འར། བཀའ་ལ་པ། ས་པ་མ་ར་་ས་གངས་པ་ན་
་ས་། །གང་འ་ར་འན་ན་བ་། ་མ་ཡང་དག་པ་ད་ལ་་་འང་བ་མ་ན་་ས་འན་། །་བ་ཕམ་
པར་འར་བ་་བ་བས་།། །།

གམ་པ་འལ་ད་་བས་ནས་འང་བ་ལ་གས།
ན་ཏན་བགས་པ་དང་ན་དང༌། །བགས་་བན་བར་དང་ན་། །དང་་།
་བ། མ་་་བན་པ་ད་བམ་པ་ས་ས་ལ་གས་པ་མག་ས་པ། མ་་ག་པ་ས་བསལ་བ།
བན་པ་དབང་་ག་་དག་་ན་་ལ་བ་ས་པ་བངས་བ་བམ་པ་དག་ན་་ས་ར་བ་ལ་ཅང་་་
བ་དང་་ན་པར་ད་ན།།
མ་་་མ་བདག་ས་ད་ང་ལ་ས་པ། བན་པ་ད་་ད་བམ་པ་ས་ས་ལ་གས་པ་མག་ས་པ།
མ་་ག་པ་ས་བསལ་བ་ས་པ་ལ། མ་་་ཉན་ས་་ས་ལས་ང་་མ་། གས་་མ་། བ་པ་

མ་་དང་གམ་གངས་པ་ལས། འ་་བ་པ་མ་་ད་ང་། ག་པ་བསལ་བ་་ན་གས་འལ་པ་ལས།
ག་པ་ངས་པས་ན་མ་་ད་བམ་པ། །ས་བཤད་། །་་་བན་པ་ག་གས་དབང་་ག་་དག་་
་ག་པ་ལ་གས་པ་བམས་པས་ན་་ལ་བ་ཟག་པ་ད་པ་ལམ་བད་པས་ས་པ་ན་པ་དང༌། ས་བན་དག་
ས་བངས་པ་ན་ངས་པ་ལ་གས་པ་མན་ར་པ་ངས་པ་བམས་པ་དག་ན་་ས་ར་བ་ལ། ད་ང་ས་
ཅང་་་བས་ས་་ག་ད་ས་དང་་ན་པར་ད་ང༌། གཞན་ིས་ན་་ན་མ་། །ག་ས་དང་་ན་པ་ན་
ཕམ་པར་འར་་ས་ི་ཀ་ལས་། །ད་་ནས་དང་་ན་ན་་བམ་ར་ཟད་། འལ་བ་བས་པ་དང༌། མ་མ་
འད་་ི་ཀ་ལས། ཐམས་ཅད་་ཡང་བམ་པར་་བ་ས་་བ་། ད་ས་བམ་་ས་ས་ན་་ས་།།
གས་པ་བགས་་བན་བར་དང་ན་།
་བ། བན་པ་གལ་་ད་བམ་པ་ན་ན་བདག་་བད་མས་ངས་ག །མ་་གས་ག །ན་ལ་
འག་ག །ལག་་ད་ག །བཟའ་བ་དང༌། ན་ད་དང་བཅའ་བ་ངས་ལ་་ག །ས་་་རང་བར་ས་
ག །ང་ག་ས་པ་ལ་་བན་་བབ་ན། །་བ་ཕམ་པར་འར་བ་འལ་ད་དག་ །་བ་ཕམ་པར་
འར་བ་ཽགས་།། །།
མ་བདག་ས་ད་ང་ལ་ས་པ། བན་པ་ད་གལ་་ད་བམ་པ་ན་ན་བདག་་བད་མས་ང་ག མ་
་གས་ག །ན་ལ་འག་ག །ལག་་ད་ག །བཟའ་བ་དང་ན་ད་དང་བཅའ་བ་ལ་གས་ངས་ལ་་ག །
འས་་ན་ན་ིས་ག་པར་བན་པ་ན་་ས་། །མད་ན་ས་པ་ལ་ས་་་རང་བར་ས་ག །ས་ར་
བ་་ི་ཀ་ལས། མས་ས་ས་་་རང་ན་་མ་་ས་་ས་་ག་ད་ད་པ་དབང་་ས་། །མས་་
ནས་་རང་་བམ་ར་ཟད་། ག་ས་་ཕམ་པར་འར་། །མ་ནས་ར་ང་ག་ས་པ་ལ། མ་བདག་་ད་
ར་བ་་བན་་ད་ང་ས་ཅང་་་བར་ས་་ག་ད་ས་བབས་ན་མ་། །་མས་ལ་བན་ི་ཕམ་པར་
་འར་་ག་ས་པ་ད་པ་ར་། །་བ་ཕམ་པར་འར་བ་འལ་ད་དག་། །་བ་ཕམ་པར་འར་བ་གས་
།། །།

གཉིས་པ་དགེ་འ ན་ ག་མའི་ ེ་ལ་གཉིས།
དང་་ལས་་ར་པ་དང༌། །བ་བ་ལས་་ར་པ། །དང་་ལ་གས། ཆགས་པས་འད་པ་ལས་ར་དང༌། །ང་
བས་གད་པ་ལས་ར་པ། །དང་་ལ་གས། ནང་་མས་ཅན་ལ་ཆགས་དང༌། །་ལ་ས་ལ་ཆགས་ར་པ། །
དང་་ལ་གས། རང་འད་བན་པ་ག་མ་དང༌། །གཞན་འད་བན་འག་ག་མ། །དང་་ལ་གས། ས་ག་
ལ་ཆགས་ག་མ་དང༌། །ངག་་ལ་ཆགས་ག་མ། །དང་་ལ་གས། འན་པར་ར་པ་ག་མ་དང༌། །ག་པར་ར་
པ་ག་མ། །དང་་ལ་གམ། ང་མ་འད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ང་ས་བན་པ་དང༌། །ང་འལ་ད་
ས་བད་པ། །དང་་ལ་གས། བསམ་པ་ལ་བ་ར་བན་དང༌། །བས་ན་་ག་བན་པ། །དང་་།
་བ། ་ལམ་་ད་པ་དང་འ། །་འས་་་མ་ས་པ་ད་།།
ི་ཀ་ལས། ་ལམ་ས་་ད་པ་ན་ང་་་ད་་འག་ན་ི་ཐ་ད་ལས་ན་་འདས་པ་ན་པ་ར་་ལམ་
་ད་པ་དང་འ་བ་ད་ན་་ས་འང་ལ། ་་་ལམ་ས་ད་་གངས་པས་་ལམ་ད་གང་ལ་འག་་ན། ི་
ཀར་། ་ལམ་་མ་པ་གས་་འད་། ཁ་ག་་གད་དང་མངས་པར་ན་པ་མས་་ལམ་ི་ར་བད་པར་
འད་། ཁ་ག་་མས་པ་་ལ་ད་ད་ལ་གས་པ་གང་ན་པ་་ལམ་ི་ར་བད་པར་འད་་ས་འང་༌།།
་ལམ་དང་་ལམ་ི་འས་་ལ་ད་པར་་་ན། འར་་ལམ་་གད་ག་པ་ན་ས་ངག་་མ་བ་པ་ནང་་
བསམ་པ་ས་། །་ལམ་་ས་བད་པ་འས་་་ས་ངག་་མ་འར་ང་བ་དག་་་་ང་བ་བད་པ་
བདག་ད་་མ་ས་པ་ད་། །ད་ན་ལས་ང༌། ་ལམ་ཁ་ག་ལ་ས་དང་ངག་་ལས་དག་ང་ད་་ས་གངས་
། ་ལམ་ས་བད་པ་འས་་ས་ངག་་མ་འར་ད་པ། །ས་དང༌། འལ་ང་ལས། ་ལམ་ན་་བ་ང་
བ་ག་པ་འས་་ཡང་ད་་ས་།།
གས་པ་བས་ན་་ག་བན་པ་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །གང་ས་ང་བ་ད་པ། །དང་་
ལ་གམ། དས་ག་ད་་ང་བ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་བན་པ་དང༌། །ལ་བ་ས་ས་བན་པ། །དང་་།

་བ། ང་ན། །ར་འན་པས་། །རང་་་བ། །དང་་ལ། །བ་བ་དང༌། ག་གས་དང༌། ས་ན་དང༌།
ན་དང༌།
གང་ས་ན་འན་པ་ག་མར་འར་་ན། ་བ་ང་ན། །བསམ་པ་འན་པ་ར་འན་པས་། །ི་ཀར། ག་པ་
ལ་གས་པ་མས་ས་་མ་ན་་ས་། །ི་ཀར། ས་གཞན་ཡང་དང་བ་ད་པས་གང་ང་་ན། ་ར་ས་
ས་ནས་རང་་་བ། །ི་ཀ་ལས། ་བ་ང་བ་་མང་་ད་། འ་་། གནས་ནས་ང་བ་དང༌། ་བས་་
ངས་པ་ལས་ང་བ་དང༌། དབང་ ་མཐའ་ནས་ང་བ་ས་། །གམ་་་ལས་གང་ལ་ད་འན་ག་མར་འར་་
ན། དང་་ལ་ས་པས་དང་ ་གནས་ད་ནས་བང་༌། །དང་ ་གནས་། ི་ཀ་ལས། ས་འ་ལ་་བ་གནས་་
ར་པ་གས་ག་ན་མས་པ་་་ད་། །ན་ང་་་ང་ངམ་་བན་ས་ཐམས་ཅད་དག་ལས་འང་། དར་
ན་་རམ་ང་ལས་་བ་དང་འ་ལས་འ་མར་བན་་ས་། །་ན་དང་ ་གནས་ནས་ང་བར་ས་ས་་ན། ི་
ཀ་ལས། ་ང་བ་གནས་བས་་ན་འད་ཆགས་ཤས་ར་རབ་་འང་བ་དང༌། བ་བ་ཉམས་་ང་བ་ན་་་བ་
དང༌། ང་འདར་བ་ལ་གས་པ་ས་འར་བ་འང་བ་ན་་ས་། །ར་འན་པ་ལས་་ས་འན་པ་ན་ང་་
་ག་བན་པ་ར། ི་ཀར། འན་པར་འན་པ་་མ་པ་མང་་ང་་ས་ས་། །་ཡང་་བ་བད་པ་བ་བ་
འད་པ་ར་འན་པར་འན་པ་དང༌། ག་གས་བབ་པ་ས་་དས་པ་ར་འན་པ་དང༌། ་བ་ང་ནས་ད་
ད་་མངལ་་གས་་ས་ན་་བ་ར་འན་པ་དང་་ང་ང་་ཏ་མ་གཏམ་ད་ལས་ང་བ་་། །ན་དང་
ས་པ་མ་འད་འལ་པ་ལས། ་བ་ང་ན་ཕན་པ་ད་་འད་པ་ས་།།
་བ། བགས་པ་ར་དག་ལ་་ག་ད་། །ག་པས་། །བལ་བས་། །ཡན་ལག་་མ་པ་ལ།།
བག་པ་ར་ས་པ་ལ་ང་མ་འད་ལས། ་བ་མ་པ་་། ན་་དང༌། ར་་དང༌། དམར་་དང༌། ་བ་
དང༌། ་བ། །འར་ས་ར་བ་ལ་་དང༌། ་་་ ་་བ་་ན་་ན་། །ར་་་འར་ས་ར་བ་
ལ་ ་་གཞན་པ་དག་། །དམར་་་་ན་་ལ་གགས་པ་འར་ ་མཐའ་པ། །་བ་་དབང་་ངས་
་ན་པ་མས་། །་བ་་དབང་་ངས་་མ་ན་པ་མས་། །ད་ད་ས་བ་པ་དང༌། ར་ིས་བ་པ་ལ་
གས་པ་ཡང་་བ་ན་་ས་གངས་། །་ར་འན་པ་་་་དག་ལ་ད་འན་ག་མར་ར་པ་་ཐམས་ཅད་་
ག་གམ་ད་པར་ད་། །འ་ལའང་ག་ཡན་ལག་གཞན་མ་ཚང་ན་ག་མ་དས་འང་བ་མ་ན་། །མ་པ་གང་
ས་འན་ན་ག་མར་འར་་ན། ག་པས་། །བལ་བས་་ས་པ་ཡང་དག་པར་ད་པ་ལས་་། ི་ཀར། ་བ་

ད་པ་ལ་གས་པས་ན་ི། ད་པ་ཙམ་ིས་མ་ན་་ས་། །གང་ལ་ག་ང་ད་པ་དས་་་རང་་ཡན་ལག་
་མ་པ་ལ་་ ་དབང་་ལས་།།
གང་་ག་པས་ང་ན་ག་མར་འར་་ན།
་བ། ་ལ་ིས་ང་༌། །མས་ཅན་་བངས་བས་། །་མ་པར་གནས་པས་།།
ནང་་དས་་རང་གཞན་ི་ལག་པ་འབའ་ག་་མ་ཟད་་་ལ་ི་དས་་མས་་མས་ས་ང་༌། །་
ལ་མ་་ལ་གས་། མས་ཅན་་བང་བ་དང༌། མས་ཅན་་བང་བ་མ་ན་པ། །་ཡང་ས་ལ་གས་པ་
མས་ཅན་་བང་བ་མ་ན་པས་ང་ཡང་ག་མར་་འར་ི། ད་ར་རམ་ན་མས་ཅན་་བང་བ་་གན་ ་
ཡན་ལག་གམ་ ་ལག་པ་ལ་གས་པས་ང་ང་བས་ག་མ་བད་པས་། །མས་ཅན་་བང་བས་། །་མ་
པར་གནས་པས་། །ས་མས་ཅན་ི་གགས་ན་པར་ས་པ་ལ་་་ས་དང་ཡན་ལག་་ཤ་དང༌། ས་པར་ས་
པ་ས་བཤད་། །ན་ང་ས་པའམ་ོག་ར་་་ཤ་ས་གང་ན་་ས་པས་ང་ཡང་ག་མར་་འར་བས།
མས་ཅན་་བང་བ་་མ་པར་གནས་པ་ས་པ་འས་ན་ང་་ཚད་་ངས་པ་ས་ལས་མ་ཉམས་པར་གནས་
པར་ང་ན་ག་མ་། ི་ཀ་ལས། ཡན་ལག་གང་ཡང་ང་བ་རང་་མ་པ་ལས་མ་ཉམས་པར་ག་པས་ང་ན་ཡང་ད་
འན་ག་མར་འར་ི། ལག་པ་་ནས་ག་པས་ང་བར་མ་ཟད་། །ས་་མ་པ་ལས་ཉམས་པས་ང་ན་མ་་།
ཤ་མ་་་མ་་ས་གངས་པ་ར་་ས་།།
་བ། ལ་ིས་བཅང་བ་དང་དམ་་བཅང་བ་གས་ད་པར་ཡང་༌། །་ག་ས་པར་ང་བ་དང༌། ང་ལ་ག་
པ་དང་ངད་ལས་པ་བ་བ་ཉམས་་ང་བ་དག་ང་༌། །བས་་མ་ངས་པ་ལ།།
ཡན་ལག་་གས་ན་ལ་ིས་བཅང་བ་དང༌། ལ་ིས་དམ་་བཅང་བ་གས་ད་པར་གས་གག་བཅང་བ་
དང༌། གས་གག་བམས་པས་ང་ན་ཡང་ད་འན་ག་མ། །དང་་་་ད་པ་གནས་བས་ན་ག་པ་་ག་
་བར་འར་བ་ས་པར་ང་བ་བ་བ་དང༌། བར་་་བ་འང་ཁ་གནས་བས་ན་་བ་ང་ལ་ག་པ་བ་བ་དང༌།
ཐ་མར་འད་ཆགས་་གང་བ་དང་ལ་བ་གནས་བས་ན་ད་ལས་པ་བ་བ་ཉམས་་ང་བ་ལ་ད་གཏད་ང་ད་
ས་་ང་བ་དག་ང་ད་པར་ཡང་་ས་་མར་ར་། ་གམ་གང་ང་ད་པའམ་གམ་ཀ་ད་པར་ང་ན་ཡང་ད་
འན་ག་མ། །འ་ལ་་མས་གམ་ཀ་ད་པ་་དང༌། གམ་ཀ་ད་པ་་དང༌། གས་ད་། ་་ད་པ་་

དང༌། གམ་པ་གག་ད་གས་ད་པ་་་་བད་ཀ་ཡང་ག་མར་འར་། །ི་ཀར། འན་པ་བས་འ་ལ་
ཡན་ལག་བ་་ང་བ་དང༌། ར་འན་པ་དང༌། རང་་་བ་དང༌། དང་་དང༌། ག་པ་དང༌། བལ་བ་དང༌། ཡན་ལག་
་མ་པ་དང༌། ་ལ་ིས་དང༌། མས་ཅན་་བང་བས་དང༌། ་མ་པར་གནས་པས་་ཡན་ལག་བ་་་དག་
ལས་གང་ཡང་ང་བ་ག་མ་ཚང་ན་་ས་པ་མ་ ་ས་་བ་ང་བར་འར་་ད་འན་ག་མར་མ་འར་། །
ས་། །དང་ ་གནས་ནས་འས་་་བས་་མ་ངས་པ་ང་ན་ད་འན་ག་མ།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། གས་ས་གནས་བས་་བཏང་ན་གས་པར་མ་ས་པ་ད་། །གར་ད་པ་དང་རབ་་གར་ད་པ་
གས་ལ་་ན་ད་པ་ད་། །ནམ་མཁའ་ལ་ད་བད་པ། །གས་གཞན་་ག་པ། །ན་ལས་བཽག་པ་
གས་་གད་པ། །་གས་མ་ན་པར་ཡང་༌།།
གས་་གནས་བས་། དང་ ་གནས་ནས་་བ་འས་མ་ཟིན་ང་འ་ལ་ཁད་པ་། ་བས་་ད་ས་
བཏང་་ས་ས་བལ་བ་བཏང་ན་ར་བ་་མ་དབང་ས་་བ་ང་ཡང་ང་བ་གས་པར་མ་ས་པ་ད་་་མ་
། །འན་པ་བསམ་པས་ད་ང་ས་གར་ད་པ་དང༌། རབ་་གར་ད་པ་གས་ལ་་ན་ད་པ་ད་། །གར་
གས་ས་པ་་ང་ཟད་དང་ཤས་ར་གར་ད་པ་ད་པར་ལ་ལ་བ་ས་བཤད་། །འན་བསམ་ིས་ནམ་མཁའ་ལ་
ད་པ་བད་པས་ང་ན་ན་ད་པ། ། ་དབང་་ལས་གས་གཞན་བ་གས་ལ་གས་པ་དག་་ག་ང་མད་
པས་ང་ན་ན་ད་པ། །ན་ལས་བོག་པ་གས་་ ་དབང་་གད་པས་ང་ན་ན་ད་པ། །ང་་་གས་མ་
ན་པར་དབང་་གཏད་་ང་ན་ཡང་མ་། །མ་འ་གས་ཀ་ལ་ན་ད་བད་པར་གངས་པ་་མཐར་ག་བ་པ་
ལ་དངས་།།
་བ། མན་པར་ས་པར་ང་བ་བ་བ་ཉམས་་ང་བ་བབ་པ། །བས་་ང་པ། །ཆགས་པ་མས་
དང་ན་པ་ད་ན་གཞལ་བ་ད་ད་ས་ག་པ་་ར་བ་མ་ན་པ་ཡང་མ་ན་།།
འག་པ་ངས་ད་མན་་ར་པར་ས་པར་ང་བ་་ག་ས་པར་ང་བ་དང༌། ང་ལ་ག་པ་ལ་གས་པ་
བ་བ་ཉམས་་ང་བ་ལ་ད་གཏད་ང་ད་ས་་ང་བ་ནན་ཏན་ིས་བབ་པས་ང་ན་ཡང་ན་ད་པ། །དང་ ་
གནས་ལས་་བ་འས་་་བས་་ངས་ཟིན་པ་དབང་ ་ར་ང་ན་ཡང་ན་ད་པ། །ཆགས་པ་མས་དང་ན་

པ་ད་ན་ས་པ་་དང་བ་མས་། མ་འད་འལ་པ་ལས། ་བ་འན་པ་འད་ཆགས་ས་ས་། །ས་ན་
ཆགས་མས་དང་བཅས་ནས་གཞལ་བ་ཚད་ད་ས་ག་པ་་ག་མ་ར་བ་མ་ན་པ་མ་ན་།།
གམ་པ་ལ་བ་ས་ས་བན་པ་།
་བ། ་ན་ས་ས་། །ན་དང་་གས་་གད་པ་ཡང་༌།།
འད་ཆགས་་མས་ས་རང་ངམ་གཞན་ི་་མཚན་ལ་ག་ས་བ་ན་ས་ས་། །ན་དང་་གས་་
གད་པ་ས་ས་་ཡང་༌། །འར་ན་དང་་གས་་གད་པ་གས་ས་ས་་གངས་པ་་མཐར་ག་མ་བ་
པ་ལ་དངས་།།
གས་པ་གང་ས་ང་བ་ད་པ་།
་བ། བ་དང་ས་དང་གཞན་ིས་ག་པ་དང༌། གཡན་པ་ག་པ་དག་ས་བབ་ལ་་་ན་མ་ན་པར་
གས་པ་ལ་་ང་བ་ད་།།
ད་ང་ས་བང་བགས་པ་དང༌། མང་བ་ལ་གས་པས་ ་དབང་་ལ་བ་དང་ས་ས་ག་པ་དང༌། བ་ཁང་
བན་པ་ན་བ་མ་ལ་གས་པ་ད་་གཞན་ིས་ག་པ་དང༌། གསང་གནས་་གས་་གཡན་པ་ག་པ་དག་ས་
ད་་མ་བསམ་པར་བབ་ལ་་དང་བ་་ན་མ་ན་པར་ད་ང་བང་བགས་པ་དང༌། གཡན་པ་ག་པ་ལ་གས་
པ་་བ་ལ་གས་པས་་བ་ང་བ་ལ་་ང་བ་ད་་་ན་ང་ད་པ་ར་། །་དག་ལ་་ང་བར་ད་ན་། ར་
བ་ད་པར་ང་བ་ལ། ་ང་བ་་་དང་ན་ས་འཆད་པར་འར་བ་བན་།།
་བ། ག་་མ་ན་པ་ཉམས་་ང་བ། །ན་པས་་ལ་ཡང་༌། །འན་པ་ད་འན་ག་མ་མ་པར་འད་
པ།།
ད་ད་་གགས་་་་ག་་་ལ་་ལས་ག་་མ་ན་པ་གགས་་་་ཉམས་་ང་བ་ལས་བབ་ལ་
་་བ་ང་ན་ང་བ་ད་། །ག་་གས་་དགར་བ་་ག་་་ཆགས་པ་ལ་ི་ག་་ན་པས་ག་ན་བབ་
་ས་ས་་འར་བ། །ཆགས་མས་ད་ང་ད་ད་ལ་ག་པ་བཀག་ང་ཆགས་མས་ད་པར་ང་ཟད་་བ་

ལ་ས་པ་ད་། །ན་པ་་བར་བཞག་པ་ལས། ་ར་ས་པ་ད་ད་ལའང༌། །ག་ས་་བར་་ད་། །འག་
ན་འད་པ་དབང་བམ་པ། །་་་་ོལ་ས་། །ས་གངས་པས་ད་་བ་བར་་། །ཆགས་མས་ས་
ད་ད་་གགས་བ་མ་ང་བབ་ལ་་་བ་ང་ན་ས་ས་། ག་ལ་ཆགས་པ་མས་ས་ད་ད་ལ་ག་
གཏད་་བ་བར་་་ན་ས་གངས་པས་། །ན་ད་ད་ལ་ད་པ་་་ག་་དང༌། ག་་མ་ན་པ་བ་།
ད་ད་་ལ་་་ན་ང་བ་ས་ན་པས་བབ་ལ་་་བ་ང་བ་་ལ་ཡང་ང་བ་ད་། །འན་པ་ད་འན་
ག་མ་མ་པར་འད་པ།།
གས་པ་་བ་ལ་གས། བས་གས་ད་པར་ས་བང་དང༌། །ལ་བ་ར་་བན་པ། །དང་་།
་བ། འ་བར་འར་བ་དང་འས་མ་ཐག་པ་་གས་དང་བས་་ངས་པ།།
གས་་གནས་བས་ས་པ་དང༌། བས་་ངས་པ་ས་ར་ས་ན། ་གས་་གནས་བས་་རང་གང་་
ན། ད་ག་གས་པ་ལ་་བ་རང་་གནས་ནས་འ་བར་འར་བ་དང༌། རང་་གནས་ནས་འས་མ་ཐག་པ་་་མ་
བན་་གས་དང༌། བས་་ངས་པ་གནས་བས་ས་བད་། །མ་འ་ར་འན་ན་བ་། འ་བར་འར་བ་
་གས་དང༌། འས་མ་ཐག་པ་་བས་་ངས་པ་ས་།།
གས་པ་ལ་བ་ར་་བན་པ་།
་བ། བམས་པ་ཙམ་་ར་བ་མ་ན་། །ར་བ་ད་པར་ང་བ་ལ་་ང་བ་་་དང་ན་པ་ད་། །ཡན་
ལག་་མ་པ་ང་ཟད་མད་པ་དང་ངས་་མད་པ་དང་འར་བ།།
དང་བ་ད་་ག་མར་བམ་པ་ཙམ་་ར་བ་མ་་ད་མ་ན་པ་མ་ན་། །ི་ཀར། གས་ས་གནས་
བས་་བཏང་ན་གས་པར་མ་ས་པ་ད་་ས་་བ་ས་། འ་བར་འར་བ་བས་ལ་མ་ར་བན་། །མ་
འ་་འ་བར་འར་བ་གནས་བས་་་ལ་་་ས་ས་་མ་པ་་ོས་་བསལ་བ་ར་ས་པ་ན་་
ས་། །གད་མ་ག་པ་ར་བ་ད་པར་གད་ག་ས་་ང་བ་ལ་་བ་འང་བན་གད་སད་པ་ན་་ང་བ་དང༌།
བབ་ལ་་་ང་བ་་ར་བ་་དང་ན་པ་ད་་་མ་། །་འལ་ལས། ་ང་བ་ཙམ་ིས་་ང་བ་མ་ར་
ག་པ་མ་ན་། ས་དང་ངག་་མ་པར་ག་ད་ད་པ་ར་། །ས་ངག་་ད་པ་ད་པ་་ང་བ་ལ་་ད་

ས་ཁ་ན་མ་་བ་མ་པར་གནས་ས་བཤད་། །རང་་ཡན་ལག་་མ་པ་གས་གག་ང་ཟད་མད་པ་དང༌། གས་
ཐམས་ཅད་ནས་བམས་པས་ངས་་མད་པ་དང་འར་བ་དང་གམ་་བདག་ར་ས་ན་མ་། །་གམ་ལ་
འ་ང་བ་་གས་པ་་བལ་བ་མ་ཚང་བ་ར་།།
་བ། ་ལས་་ང་བ་ལ་མ་པ། །ན་ིས་འན་ན། །གཞན་ི་ལས་ང་༌། །འན་པ་ད་འན་ག་
མ་་བ་བས་།།
རང་་ཡན་ལག་་མ་པ་་ལས་་ང་བ་ལ་མས་ཅན་་བང་བ་ལག་པ་ལ་གས་པས་མ་པ་མ་། །འ་
་ར་བ་མ་་། ལས་་ང་བ་གནས་བས་་ན་མ་པ་འང་་བས་ལས་་་ང་བ་ལ་མ་པ་ཡང་མན་
པ། །ི་ཀར། མས་ཅན་་བང་བ་མ་ན་པས་་ས་ས་་ས་། །ན་ིས་འན་ན་ས་པ་ལ་ི་ཀར། མ་
་ས་་བར་ར་། །ས་། །་འལ་ལས། ན་་ན་ན་ཀ་འདབ་མ་ལ་གས་པས་་བ་འང་བར་ད་པ་
ས་བཤད་། །ད་ང་ས་གཞན་ི་ཡན་ལག་་མ་པ་ལས་ང་འན་ན་མ་། །ི་ཀར། འར་བ་ད་ང་ང་
ད་ང་ང་མ་་་ན་་ད་པར་་བ་ད་ན་པ་ར་། །ས་། །འན་པ་ད་འན་ག་མ་་བ་བས་
།།
གམ་པ་འལ་ད་ལ་གམ། དས་ག་ད་་ང་བ་བཤད། །ང་བ་ན་ད་བན་པ་དང༌། །ང་བ་ད་པ་
མ་བཞག་། །དང་་།
་བ། མ་པར་བས་པ་ལ་གས་པ་དང༌། མ་པར་གས་པ་དང༌། ང་ས་དག་དང༌། མ་དང༌། ་བ་དང༌།
་དག་དང༌། མལ་པ་བར་དང༌། བ་གས་དང༌། བ་དང༌། ང་དང༌། གར་མ་དག་དང༌། ་གབ་དང༌།
ལག་པ་དང༌། ག་པ་དང༌། དང་པ་དག་དང༌། དང་པ་བར་དང༌། ད་པ་དང༌། བ་དང༌། ང་པ་དང༌། ད་པ་
དང༌། ད་པ་བར་་འན་ན་དས་ག།།
མས་ཅན་་བང་བས་། །་མ་པར་གནས་པས་། །ས་ར་ས་པ་ས་པ་་ད་ད་ལ་གས་པ་་
མ་པར་བས་པ་ལ་གས་དང་ས་་བ་གས་ས་་མ་པར་ག་པ་དང༌། མ་པར་བམ་པ་དང༌། མ་པར་འས་
གགས་པ་དང༌། མ་པར་ས་པ་དང༌། མ་པར་དམར་བ་མས་བ་ས་། །མ་པར་གགས་པ་དག་དང་ས་པ་།
ི་ཀར། མ་པར་འར་བ་དག་བ་་ང་པ་དག་ག་པ་དང༌། ཡན་ལག་དང་ལ་བ་་མ་པར་ག་པ་ས་་ས་།

།ང་ས་དག་དང༌། མ་དང༌། ་བ་དང༌། ་དག་དང༌། མལ་པ་བར་དང༌། བ་གས་དང༌། བ་དང༌། ང་དང༌།
གར་མ་དག་དང༌། ་གབ་དང༌། ལག་པ་དང༌། ག་པ་དང༌། དང་པ་དག་དང༌། དང་པ་བར་དང༌། ད་པ་དང༌།
བ་དང༌། ང་པ་དང༌། ད་པ་དག་དང༌། ད་པ་བར་་འན་ན་ད་འན་ག་མ་དས་ག།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། མ་་། ་བ་དང༌། ང་བ་དང༌། ་ག་དང༌། ས་ནང་ཚངས་ཅན་དང༌། ་དང༌། ་དང༌། ན་ནང་
ཚངས་ཅན་དང༌། ་གབ་དང༌། མ་པ་དང༌། མ་་དང༌། མ་པ་བར་དང༌། ་མ་མ་དང༌། ལ་བཟང་
དང༌། ་བ་དང༌། ང་ལ་ི་བར་དང༌། ་གཏན་དང༌། ཤ་མ་་དག་།
མ་་། ་བ་དང༌། ང་བ་དང༌། ་ག་དང༌། ས་ནང་ཚངས་ཅན་དང༌། ་དང༌། ་དང༌། ན་ནང་ཚངས་ཅན་
དང༌། ་གབ་དང༌། མ་པ་དང༌། མ་་དང༌། མ་ང་དང་ན་ཡམས། མ་པ་བར་དང༌། ་མ་མ་དང༌། ལ་
ཟངས་དང༌། ་བ་དང༌། ང་ལ་དང༌། ང་ལ་ི་བར་དང༌། ་གཏན་དང་ས་པ་་ཡན་ཆད་་མས་ཅན་་བང་བས་
་ས་པ་ལ་བ། །ཤ་མ་་དག་་ས་པ་་་མ་པར་གནས་པས་་ས་པ་ལ་བ།།
་བ། ་འར་ན། །མ་པ་ན་ད་ད་་ས་པ་འར་ན། །ར་མ་་འད་ན། །་བར་འོ་བ་ལ་ར་
ན། །གནས་ནས་གནས་་འ་བ་ལ་ཡང་༌། །ལ་བན་མ་ན་པ་ད་ལ་ད་པ་ལས་། །ཡན་ལག་་མ་པ་
འན་པ་ལས་།།
་འར་ན་ས་པ། ི་ཀར། རང་་ཡན་ལག་་མ་པ་་ག་གང་ན་པ་་་འར་་ས་་། ་འར་ན་མ་
། །གཞན་ི་་་འར་བ་་ས་ས་། །གཞན་ི་ཡན་ལག་་མ་པ་ལས་འན་ན་མ་་ས་ས་པ་འར་
ས་ས་་ས་། འ་་་ར་བ་ན་པ་ར་ས་། །་ཚངས་ད་མ་པ་ན་ད་ད་ད་་ས་ས་པ་ ་
དབང་་འར་ན་མ་། །ི་ཀར། ག་པར་ད་པ་ལ་གས་ཟིན་ནས་འར་བ་ལ་་་་། ་མ་པ་གག་་
ར་པ་ར་ང་བ་གག་ད་ས་ག་པར་ད་པ་ད་བས་པ་ན་་ས་། །་དབང་ར་མ་་འད་ན་མ་་
་་ཚངས་པར་ད་པ་གགས་བན་ན་པ་ར་། །འ་་ད་་ལམ་གམ་་ས་་ཡན་ལག་གང་འད་ན།
།ི་ཀར། གག་པར་་བ་བ་ ་ང་་ལ་གས་པ་ས་གཞན་དག་ང་་བན་། །ས་། །་ན་ན་་ས།
འ་དང་་མ་གས་་ཚངས་ད་་མ་་ན་ི་འན་པར་གགས་པ་ན་། །ས་གངས་། །་ཚངས་པར་ད་

པ་ན་་དང༌། དང་བ་ན་་་བར་འོ་བ་ལ་ལམ་་་བ་ར་ན་མ་། །་ཡང་་ཚངས་ད་་ད་་་བར་
འོ་བ་ལ་ར་ན་ར་བ་མ་པ་མ་་དང༌། འན་པ་ད་་་བར་འོ་བ་ལ་ར་ན་དས་ག་མ་པ་མ་
། །ི་ཀར། འཆགས་པ་ལ་གས་པ་ན་་འོ་བ་ན་ར་བ་ལ་་ང་བ་ད་་ས་། །དང་བ་ན་་གནས་
ནས་གནས་་འས་པ་ལ་་བ་ལམ་་ར་ན་ཡང་མ་། །་ན་འན་པ་ཆ་ནས་མ་་མ་དང་འ་ལ་ད་པར་་་
ན། ་མ་་ར་བ་བན་ནས་མ་ས་པར་་བར་འོ་བ་ན་ལ། ་མ་་འན་པ་ར་བ་ང་ཟད་ས་པ་གནས་ནས་
གནས་གཞན་་འས་པ། །་ག་ས་པར་ང་བ་ལ་གགས་པ་ལ་བན་མ་ན་པ་ད་ལ་ད་པ་་མ་འད་་
བན་ཟིན་པས། བས་འར་་ལ་བན་མ་ན་པ་་དང་བ་ན་་ད་ད་་བ་དང༌། ་མ་ལ་གས་པ་ད་ལ་
ད་པ་ལས་་བ་ང་ན་མ་། །འན་པ་ག་མར་་འར་་ག་ང་བལ་བ་ད་པ་ར་། །དང་བར་འན་
པས་རང་་ཡན་ལག་་མ་པ་ལ་ལག་པས་འན་པ་ཙམ་ལས་་བ་ང་ན་མ་། །འན་པ་ག་མར་་འར་་
བལ་བ་ད་པ་ར་། །ི་ཀར། ལག་པས་ག་པ་ལ་གས་པས་བལ་བ་ད་པར་ཡན་ལག་་མ་པ་འལ་བ་
ལས་ང་བ་གང་ན་པ་་་ས་ས་། །ནད་ས་ན་པ་ལ་གས་པ་ད་་ཡན་ལག་་མ་པ་བང་བ་ལས་ང་བ་
ལ་་ས་པ་ད་། བབ་ལ་་ས་་བ་ལ་གས་པ་ག་པ་མ་པར་གནས་པ་ར་། །ས་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པ་མ་བཞག་།
་བ། འཛག་ད་ལས་འད་པ་ལས་་ང་བ་ད་། །ན་ི་ང་མས་འད་པ་ལས་ང་༌། །ང་པ་དང༌།
འན་པ་དང༌། དང་པ་དང༌། མ་་ལ་གས་པ་ནས་ད་ད་ས་གང་བ་ལ་ཡང་༌། །འན་པ་ད་འན་
ག་མ་འལ་ད་དག་། །འན་པ་ད་འན་ག་མ་གས་།།
འཛག་ད་ལ་ད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །འ་ད་ང་་་དབང་་ས་། ི་ཀར། གས་པ་མ་ན་པ་ད་
ང་ས་ས་། །ན་ི་ང་མས་འད་པ་ལས་བབ་ལ་་་བ་ང་བ་ལ་ཡང་ང་བ་ད་། །ད་ང་་ང་པ་དང༌།
ན་པ་དང༌། དང་པ་དང༌། མ་་ལ་གས་པ་ནས་ད་ད་ས་བང་བ་ལས་བབ་ལ་་་བ་ང་བ་ལ་ཡང་་། ི་
ཀར། ཡང་་ས་་བ་་་ང་བ་ད་་ས་་བ་ས་བགས་པ་ར་་ས་། །འན་པ་ད་འན་ག་མ་
འལ་ད་དག་། འན་པ་ད་འན་ག་མ་གས་།།
གས་པ་ག་པ་ག་མ་ལ་གམ། མ་པར་འད་པ་ང་ས་བད། །་བ་ང་ས་་ར་བན། །འལ་
ད་ང་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གས། ད་ད་ད་་ན་ང་བན། །ག་པ་གནས་བས་ར་་བད། །དང་

་ལ་བ། ད་ད་ད་ ་ད་བ་བན། །མས་ོགས་ན་གཞན་བཅས་་བད། །བས་ང་ན་ང་ར་བན་
འཆད། །དང་གམ་ན་ང་་ག་། །དང་་།
་བ། འ་ལ་ད་པ་་ད་་ད་ད་། །དན་པ་ན་འག་པ་དང་འང་བ་གས་། །ཉལ་་ད་པར་མ་
པ་ད་ལ་ཡང་༌། །ན་ག་ཉལ་བ་ལ། །ག་པ་ས་པ་ད་པ་ད་ད་དང་ན་ག་ལམ་་འོ་བ་ལ།།
ག་པ་ག་མ་འ་ལ་ལ་་ར་པ་ད་པ་་ད་་ལ་ད་ད་་མཚན་ན་ད་པ་ད་། །འར་ད་པ་་་
ད་ན་་འང་བ་་། ི་ཀ་ལས། ད་པ་་ད་་ད་ད་། ད་ད་་ད་ན་ང་བ་འ་འང་བར་་འར་་
ས་་བ་ཐ་ག་་ས་། །ད་ད་་མཚན་ན་ད་པ་། ད་ད་ད་དང༌། མཚན་གས་པ་ད་ད་་མཚན་ི་
ཆ་ནས་་བ་ད་ས་པ་། ་་་མཚན་གས་པ་ལ་ག་ན་ཡང་ག་མར་འར་། །དན་པ་ན་ད་ད་དང་འག་
པ་དང༌། ད་ང་མ་དང་འང་བ་ང་ད་གས་། །ཉལ་་ད་པར་མ་པ་ད་ལ་ཡང་འག་པ་དང༌། འང་བ་
ང་ད་གས་་ད་པ་་ད་་ད་ད་། །ད་ད་དང་ན་ག་གནས་གག་་ཉལ་བ་ང་ད་་ད་ར་ད་
ད་ལ། །ག་པ་ས་ང་ལས་དས་་མ་གངས་། ི་ཀར། འ་ར་བམ་ན་འདས་ས་་ར་ཐར་པ་མ་
ལས་ག་པ་ས་་བ་ས་པར་མ་མཛད་ད་། ན་ང་ག་ག་གམ་་ལས་ག་པར་ས་འཆད་པ་བབ་པ་
ག་ས་་འང་བས་མ་འར་ག་པ་ས་་བ་ས་་ས་། །ས་པ་ད་པ་ད་ད་དང་ན་ག་ལམ་་
འོ་བ་ང་ད་་ད་་ད་ད་ལ།།
་བ། ག་མ་གས་ལ། །མ་པ་་ལ་ན་པ་ལ། །ས་པ་ད་པར་། །གས་པ། །ད་ང་་ང་བ་
ལ། །་་ས་ས་།།
ག་པ་ག་མ་ག་མ་འག་པ་་བ་དང༌། བན་བར་བགས་པ་ག་མ་ག་མ་གས་་ད་་ད་ད་ལ།
།མ་པ་་ལ་ག་འམ་ག་ལས་ག་པར་ས་ན་པ་ང་ད་་ད་པ་ད་ད་ལ། །མ་པ་་ལ་ས་ན་པ་་
ཡང་མས་ོགས་ས་པ་ད་པར་ན་པར་། །ས་པ་་་ག་པ་་བད་པ་དང་ད་པ་དག་ས་པ། །མས་
ོགས་ག་པ་ས་་ད་ང་ད་ད་་ང་བ་ལ། །་ང་བ་་གང་་ན། ི་ཀར། ད་ད་་ང་བ་ས་་བ་་
ར་མ་ད་པ་གང་ན་པ་དག་ལ་ས་་བར་ན་པར་ད་པ་། མ་པ་་་ང་བ་་ལ་ས་ན་པ་་ག་པ་ས་
པ་ད་་ཟིན་ང་ང་ད་་འར་བ་ད་པ་་ད་། །ས་། །ིཀ་ང་་གམ་ང་ད་པ་ས་། །་་ལ་

དས་ག་གས་པར་བད་དམ་་ན། ད་ང་་ང་བ་ལ་ས་ན་པ་་་ས་ས་་ད་པ་་ད་ན་ི། ང་
ད་གས་པ་ད་པ་་ད་མ་ན་།།
གས་པ་མས་ོགས་ན་གཞན་བཅས་་བད་པ་།
་བ། ང་གཞན་ནས་ས་པ་དང༌། འར་བ་བན་པ་གས་་མ་ག་པ་ད་། །་་བ་ད་པ་ད་།།
མས་ོགས་་ཡང་ང་་་་ན་ལ་གས་པ་ང་གཞན་ནས་ས་པ་བ་ད་་མན་པ་ར་དང༌། རང་་
ང་ན་ས་ང་འར་བ་བན་པ་ན་ཐབས་མཁན་ནམ་མ་ང་་་ས་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས་གངས་པས་ད་
པ་་ནས་འར་བ་བན་པ་ན་ཐབས་མཁན་ནམ། མཚན་ི་་ནས་འར་བ་བན་པ་མ་ང་་་་གས་་མས་
ོགས་པ་ད་་མ་ག་པ་ད་། །ི་ཀར། འར་གང་་་བ་ལས། བན་པ་ད་ང་ས་་ག་འཛམ་་ང་པ་
ད་ད་ལ་ང་་་་ན་པ་དང་ན་ག་ས་ན་ན་ང་བ་ར་འར། ས་ས་། །་བན་་ང་གཞན་པ་དག་
དང་ན་ག་ས་ན་པ་ལ་ཡང་ས་ས་་ས་། །མས་ོགས་ག་པ་་ཡན་ལག་་བ་ད་པའམ་ན་་བར་
ས་པ་ད་། །ི་ཀར། ད་ང་ས་ད་ད་མ་པ་་ལ་་ ་ད་་ས་ན་ལ་ག་པ་ས་པ་ས་བ་མ་ད་
ན་ས་ས་་འར་། །་བན་་གད་ག་པ་དང༌། ས་པ་དང༌། བག་ད་པར་ར་པ་དང༌། མས་པར་གས་པ་
དང༌། ན་པ་དང༌། ན་པར་ར་པ་ག་པ་ས་པ་ད་པས་ད་ང་ས་ད་ད་མ་པ་་ལ་ས་ན་པར་ད་པ་
ག་པ་ས་པ་་ལ་བ་ད་པ་ད་པར་ར་ན་ས་་་ན་ཁ་ན་མ་་བར་འར་་ས་།།
་བ། མ་པ་་་་ད་ལ་་མཚན་གག་ས་ན་ད་། །འར་ད་ད་ད་པ་ན་།།
མཚན་གས་པ་ད་ད་་མཚན་ཤས་་བ་མ་པ་་་་ད་ལ་་ས་པ་མཚན་གག་ས་ན་ད་པ་་ད་
ད་་མཚན་ན་ད་པ་ད་། །་ཡང་ས་པ་མཚན་ས་ད་ད་་མཚན་ན་ད་པ་ལ་གད་པ་ང་ཟད་ང་་ད་
པ་ར་། །མཚན་གས་པ་ས་པ་མཚན་ཤས་་བ་ལའང་མཚན་གག་ས་ན་ད་། །་ཡང་ི་ཀ་ལས། མཚན་
གས་པ་ད་ད་་དབང་་ར་ན་་་་ད་ང་ལ་ད་ད་་བས་་ཁ་ན་མ་་བ་ངས་་གས་པར་འར་
། །་་ས་པ་དབང་་ར་ན་་་་ད་ང་མ་ལ་ས་པ་བས་་ཁ་ན་མ་་བ་ངས་་གས་པར་འར་
་ས་། །མཚན་གས་པ་ས་མས་ོགས་ས་ན་མས་ོགས་་བས་འར་མས་ོགས་ག་པ་ས་པ་

ད་ད་ད་པ་ན་། །ས་ན་མཚན་གས་པ་ལ་མས་ོགས་ས་། ད་ད་ལ་ས་ན་པའམ་ད་ད་དང་ལམ་་
འོ་ན་ས་ས་།།
གམ་པ་བས་ང་ན་ང་ར་བན་འཆད་པ་།
་བ། ག་མ་གམ་ལ་གས་པར་ས་པ་དང་ས་པར་ས་པ་དག་་ན་ན་ས་པ་དང༌། གཞན་ལ་འག་པ་
བན་པ་མ་ད་པ་ད་ན་ན་དས་ག།།
ད་ད་ད་པ་ ་ན་ང་་མ་བན་ིས་བད་པ་ང་བ་བ་ ་ནང་ནས་ག་མ་འག་ག །བན་བར།
མ་པ་་ལ་ས་ན་པ་གམ་ལས་ལ་ད་ད་་གས་པ་་ས་དང་ན་པར་ས་པ་དང༌། གནས་ངན་ན་ི་ག་
་་ས་པར་ས་པ་དག་་ན་ན་ས་པ་དང་ས་པ་ི་ཀར། བབ་པ་ག་གམ་་་དག་ལ་་དང་ན་
ངས་་ས་པར་་བ་ར་མ་ད་པར་ར་ན་་་ད་ད་་བབ་པ་ག་་གམ་ི་དས་ག་ང་བ་
ད་པ་་ད་ན་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་། །ག་མ་གམ་ལས་གཞན་་ང་མ་བན་། ག་པ་དང༌། དན་
པར་འག་འང༌། ཉལ་མ་གས། ན་ག་ཉལ་བ་དང༌། ལམ་་འོ་བ་དང་བན་ལ་ལ་ད་ད་ས་འག་པ་
བན་པར་་བ་མ་ད་པ་ད་ན་ན། རང་རང་་ང་བ་དས་ག་གས་པ་ད་པ་་ད་ན་། །འར་ཡན་
ལག་འལ་ར་ར་་བན་ལ་བན་ང་དས་་བཤད་པས་ག་མ་གམ་ལ་ཡང་བན་ང་ཡན་ལག་་ར་། །
གམ་ལ་ན་་བ་དས་་བཤད་པས་ག་པ་མ་གགས་པ་ག་ལ་ཡང་ན་་བ་ཡན་ལག་་ར་། །ག་པ་ལ་་
ན་་བ་ཡན་ལག་་་དས་། ན་་་བ་མས་པར་གས་པ་་དང༌། ད་ད་གད་ག་པ་ན་ག་ན་ཡང་ད་
འན་ག་མར་འར་བར་་ན་ལས། ད་ང་ས་མས་པར་གས་པ་་ལ་ག་ན་ར་འར། ད་འན་ག་མར་
འར་་ས་གངས་ང༌། ་བ་ང་ས་ལས། ད་ང་ས་ད་ད་གད་ག་པ་ལ་ག་ན་ར་འར། ད་འན་
ག་མར་འར་་ས་གངས་། །ག་མ་གམ་་འག་ག་དང་བན་བར་བགས་པ་དང་མ་པ་་ལ་ས་
ན་པ་དང་གམ་ལ་་ལ་ད་ད་ས་གས་ས་ས་ས་་ན་ན་ས་པ་ལས། གཞན་ན་་་བ་ད་ལ་་
ས་ན་་ང་བ་རང་རང་་ག་མ་ད་པ་་ད་ན་། །ས་ན་ད་ད་ན་་་བ་ལ་འག་ག་དང༌། བན་
བར་བགས་ན་མ་ར་འར་ལ། ད་ད་ན་་་བ་ལ་ག་འམ་ག་ལས་ག་པར་ས་ན་ན་ས་ས་་
འར་།།
་བ། གཞན་་ན་ག་མ། །མ་ང་་དང༌། མ་ང་་དང༌། ལ་པ་་ལ་ཡང་་བན་།།

ག་མ་གམ་ལས་གཞན་ག་པ་ལ་གས་བན་ལ་། ལ་ད་ད་་འག་པ་བན་པ་མ་ད་པ་ལས་གཞན་
འག་པ་བན་པ་མ་ད་པ་ད་ལ་་ས་ན་་ང་བ་རང་རང་་ག་ག་མ་ད་པ་་ད་ན་པ་ས་ང་
བན་། ད་ང་ས་་་ང་་འག་པ་བན་་་ང་བ་ལ་ག་ན་མ་ར་འར་ལ། ་དང་དན་པར་འག་
པར་ད་ན་ས་ས་་འར་བ་་། །་ ་དབང་་ད་ལ་་མ་ལ་གས་ད་ད་་མ་པ་འ་བ་མ་ང་་དང༌།
་ ་དབང་་ད་ལ་ཁ་་ལ་གས་པ་ས་པ་མ་པ་དང་འ་བ་མ་ང་་དང༌། མས་ཅན་་བང་བ་་ན་གས་
དང༌། ན་ལ་གས་པ་གགས་གཞན་་བར་བ་ལ་པ་་ལ་ག་པ་ལ་གས་པ་བ་་ད་ན་ཡང་ན་ད་་འར་།
ར་ན་ད་་བན་པ་་བན་།།
བ་པ་དང་གམ་ན་ང་་ག་།
་བ། གམ་་འ་ལས་ས་པ། །གལ་་་དག་་བ་བ་ཉམས་་ང་བར་་བ་འན་པས་ན་་འད་
ཆགས་དང་ན་པས་ང་༌།།
ག་པ་འག་ག་བན་བར་བགས་པ་གམ་་འ་ལ་ས་པ་ཡང་་བན་་ས་་མར་ར་། ས་པ་་ལ་
ད་ང་ས་ག་པ་དང༌། འག་ག་དང༌། བན་བར་བགས་ན་རང་རང་་མ་ར་འར་བ། །གམ་་འ་ལ་
ན་ང་་ས་འ་ཙམ་་ཟད་དམ་་ན། གལ་་ག་པ་འག་ག་བན་བར་བགས་པ་དང་གམ་་་དག་རང་
རང་་བ་བ་ཉམས་་ང་བར་་བ་འན་པ་ད་ན་་འད་ཆགས་དང་ན་པས་ང་གམ་་འ་ལ་ས་་མར་
ར་། གམ་་འ་ལ་ཡན་ལག་ན་ང་་ས་ར་། །ང་་ས་་བ་་་གམ་་འ་ལ་ས་་བ་ས་་
བགས་པ་ར་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །ན་་འད་ཆགས་དང་ན་པས་ས་་བ་་འན་པ་་་ག་ན་ལ།
་ཐར་ི་མར་ན་ང་་ནས་ཆགས་པར་ར་པ་ད་པ་ས་་གས་པ་ད་དང༌། ས་་ལ་བར་ར་པ་ད་
ས་གངས་པ་་ག་་ག་གས་་་ག་ཅན་་ར་པ་འད་ཆགས་གང་ན་པ་་་འར་ན་་འད་ཆགས་
ས་པ་ས་བད་།།
གས་པ་ག་པ་གནས་བས་ར་་བད་པ་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་བོག་བབ་པར་་
བ་དང༌། །ང་བ་ད་པར་བན་པ། །དང་་ལ་བ། དས་ག་ང་བ་བན་པ་དང༌། །དས་ག་ན་ད་གས་
གད་བན། །ག་པ་ན་ད་་ག་བན། །ས་ས་ན་ད་ར་བན་། །དང་་།

་བ། ས་་ག་པ་བདག་ར་ད་ན། །འར་ལན་་་་དང་ན་པ་ད་། །་དང་འལ་བ་ས་ལ་ཡང་
༌།།
ས་་ག་པ་བདག་ར་ད་ན་ས་པས་ག་པ་ག་མ་བན་ལ། ག་པ་ག་མ་བས་འར་ད་ད་་
ལན་་་བས་པ་་ས་་དང་ན་པ་ད་་། ས་དང་འ་བས་ག་ན་དས་ག། །ི་ཀ་ལས། ་ལ་འད་
ཆགས་ག་པར་་བ་ར་་ས་བཤད་། །ལན་་་དང་འལ་བ་ད་པ་ལ་གས་པ་ལན་་ཡན་ལག་་ར་པ་
ས་ལ་ཡང་་ས་པའང་་དང་འལ་བ་ས་ཤ་དང་བཅས་པ་ལ་ག་ན་དས་ག་ས་དངས་།།
་བ། མ་པ་དང༌། ག་པ་དང༌། ད་པ་དང༌། འན་པ་དང༌། འན་པ་དང༌། ངས་་འན་པ་དང༌། ག་ནས་
འད་པ་དང༌། དམ་་ར་བ་མས་ལ་་་ག་ད་པ་ད་།།
ད་ང་ས་ད་ད་ལ་མ་པ་དང་ས་པ་ི་ཀར། དང་་ལན་གག་ས་ལ་ར་བ་ད་་ས་། །ག་པ་དང་
ས་པ་ི་ཀར། ཡང་ཡང་་ས་ལ་ར་བ། །ས་། །ད་པ་དང་ས་པ་ི་ཀར། ཤ་མཐང་ར་བ་བསམ་པས་རང་་
ས་ད་ད་་ས་དང་བར་་མ་བཅད་པར་ད་པ། །ས་། །འན་པ་དང་ས་པ་ི་ཀར། ལག་པ་ལ་གས་པ་
འཆང་བ་ས་། །འན་པ་དང་ས་པ་ི་ཀར། ཐག་ང་་ནས་ལག་པ་ལ་གས་པ་ནས་བང་་འན་པ་ས་། །
ངས་་འན་པ་དང་ས་པ་ི་ཀར། ལ་ཐག་་བ་ནས་ར་ག་་བར་བ་ས་། །ག་ནས་འད་པ་དང༌། ང་
ནས་འད་པ་དང༌། དམ་་ར་བ་མས་ལ་་ག་པ་ག་མར་འར་བ་ལ་་ག་ད་པ་ད་།།
གས་པ་དས་ག་ན་ད་གས་གད་བན་པ་།
་བ། བན་པར་་བས་ས་པ་ད་ང་༌།།
བན་པར་་བ་ད་ད་ས་ད་ང་ལ་ག་པར་ས་པ་ད་ང་ས་་ང་བར་ད་པ་ད་ང་་ག་ད་པ་ད་
། །ས་་མར་ར་་ག་མར་འར་བ་ལ་་ག་ད་པ་ད་། །བན་པར་་བ་ས་པའམ་མ་ང་ས་ད་ང་ལ་
ག་པར་ས་པ་ད་ང་ས་་ང་བར་ད་པ་ད་ང་་ག་ད་པ་ད་། །ས་་མར་ར་་མ་ར་འར་བ་ལ་
་ག་ད་པ་ད་་ས་ང་བན་།།
གམ་པ་ག་པ་ན་ད་་ག་བན་པ་།

་བ། ས་་བར་་ད་པ་ལ་་ག་མར་།།
ས་ས་བར་་ད་པ་ལ་ད་ང་ས་ག་པ་ལ་་ག་མ་ག་མ་མ་ར་འར་། །ས་པའམ་མ་ང་་ས་
ལ་རས་ལ་གས་པ་ས་ས་བར་་ད་པ་ལ་ད་ང་ས་ག་པ་་མ་ ་ག་མར་འར་་ས་ས་་བན་།
།འ་ལ་འལ་ང་ལས། དར་་་བ་ས་གགས་པ་ལ་བང་ན་ག་མར་འར་ས་བཤད་ང་་གས་། ས་
མ་པ་ཐམས་ཅད་་ག་པ་ད་པ་ག་མ་བད་པ་འགལ་བ་ར་དང༌། ི་ཀ་ལས། ས་ས་ག་པ་ར་བ་ལ་ཡང་
ང་བ་ལ་་ག་ད་། ཐམས་ཅད་་ས་ས་ག་པ་ད་པ་ར་་ས་།།
བ་པ་ས་ས་ན་ད་ར་བན་པ་།
་བ། ས་ས་་ན་ད་པ་་གཞན་ད་མ་ན་།།
ཕམ་ག་་ན་ད་་མ་་ན་ལ། མ་་དང༌། ང་ད་དང༌། ར་བཤགས་གམ་ི་ན་ད་ས་ས་ན་ན་
ས་ས་་ན་ད་་་ན། ས་ས་་ན་ད་པ་་ས་ས་ལས་གཞན་ད་མ་ན་་ས་ས་ད་ན་། །ི་ཀར།
ས་ས་ད་་ས་ས་་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་།།
གས་པ་་བོག་བབ་པར་་བ་།
་བ། ད་ང་མ་ལ་ག་པར་་། །ད་ད་ལ་ཡང་༌། །ར་ཉམ་ཐག་པ་བལ་བ་ར་་ག་པར་། །
མ་དང་ང་་དང་་ ་འ་ས་་བར་བཞག་་ལག་པའམ་་དག་ལས་།།
ད་ང་མ་་ད་ད་་གས་ལས་མ་འདས་ད་། ན་ང་ད་འན་ི་ངས་་གགས་པ་ར་ག་པ་ལ་
ས་པ་ད་་མ་་གས་པ་བསལ་བ་ར་ཆགས་མས་ད་ང་ད་ང་ས་ད་ང་མ་ལ་ག་པར་་། །
ག་ན་ས་ས་། །ཆགས་མས་ལ་གས་པ་ཡན་ལག་ཚང་བས་ད་ང་མ་ལ་ག་ན་ག་མར་འར་། །ཆགས་
མས་ད་ང་ད་ད་ལ་ཡང་ག་པར་་། །ག་ན་ས་ས་། །་དགས་བསལ་་ད་ད་ར་ང་་ག་
བལ་ིས་ཉམ་ཐག་པ་བལ་བ་ར་་ད་ད་ལ་ད་ང་ས་ག་པར་། །་ར་ག་པར་་་ན། རང་་མ་
དང༌། ང་་དང༌། ་་ན་མ་པ་འ་ས་་བར་བཞག་་ན་་ལ་་མར་བསམ། ་བས་གན་པ་ལ་ང་ར་

བསམ། ང་་ལ་་ར་བསམས་ནས་ད་ད་་ལག་པའམ་་དག་ལས་ག་་་ནས་དང་༌། །་ད་ནས་་
བང་༌།།
་བ། ན་པ་ད་པར་་བ་ར་་མ་བདལ་བ་ང་་ཁ་བ་་བཞག་ །་བན་བང་བར་། །བ་
ལང་་དང་གས་་དག་ལ་གཏད་་ཟན་ལ་འོ་བར་། །འ་འམ་ན་་མ་ན་ས་ཡང་དང་ཡང་་བག་
པར་།།
ད་ད་ས་ར་བ་་བ་ས་གང་་བལ་ན་ན་པ་ད་པར་་བ་ར་་མ་བལ་བ་ང་་ཁ་བ་་བཞག་།
།་་ན་་གས་པ་འཛག་པར་འར་ང༌། ་ཟགས་ན་ན་པ་ད་པར་འར་། །གནས་མལ་ི་ང་ད་་བས་
ལས་གདན་ཆ་དང༌། ་དང༌། ་བང་བ་བན་ས་ཕ་ཚད་ཙམ་ི་གས་གས་་བད་པར་། །ཁ་ན་ལ་གས་
པ་རང་་ལས་། །་ལ་མས་གཏད་ང་ག་ར་་བ་ཡང་་ས་འང་བ་བན་་འར་ཡང་བབ་་་གམ་དང་
ན་པ་བང་བར་། །བ་ལང་་དང་གས་་དག་ལ་ད་ད་བལ་བ་་གཏད་་བད་མས་སམ་མད་ན་ལ་
གས་པ་ཟན་ལ་འོ་བར་། །ད་ང་ས་ན་ད་པ་ང་བ་ར་ད་ད་འ་འ་བའམ། ན་་འ་བ་མ་ན་
ས་ཡང་དང་ཡང་་བག་པར་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པར་བན་པ་།
་བ། མས་དག་པས་ང་བ་བས་ད་ད་ལ་འད་པ་ལ་ས་པ་ད་། །ས་་ག་པ་ད་འན་ག་མ་
མ་པར་འད་པ།།
ད་ང་མས་དག་་ད་གས་་མས་དང་ན་པས་ད་ང་ང་བ་བས་ད་ད་འ་འད་པ་བདག་ས་
བཏང་་མ་བངས་ན་འ་ག་་བར་ཆད་་འར་་མ་པས་ད་ད་འད་པ་ལ་ས་པ་ད་། །ཡང་ན་་ད་ད་
མས་དག་པས་་ལ་གས་པ་འ་ས་ས་ད་ང་ལ་འད་པས་ན། ་ལ་ད་ང་ང་བ་བས་ད་ད་འད་པ་
ལ་ད་ང་ལ་ས་པ་ད་། །་ཡང་ན་ི་ག་ལས། བམ་ན་འདས་ལ་ན་་ཀ་ཙང་ཀ་ལས་འད་པ་གནང་་
ས་ི་ཀར་ངས་། །ས་་ག་པ་ད་འན་ག་མ་མ་པར་འད་པ།།

གས་པ་་བ་ང་ས་་ར་བན་པ་ལ་གས། བསམ་པ་ལ་བ་ན་ད་དང༌། །ད་ཅན་ད་པ་ང་ད་པ།
།དང་་།
་བ། འཇམ་པ་དང༌། ་བ་དང༌། ་པ་བསམ་པ་ད་ན་མ་།།
ད་ད་་ས་འཇམ་པ་དང༌། ་བ་དང༌། ་བ་་མན་པ་བསམ་པ་ད་ས་ད་ང་ས་ད་ད་ལ་ག་ན་
མ་། །འ་ལ་ག་པ་ག་མར་་འར་་འག་པ་དང་ན་པ་་ང་བ་བསམ་པ་ད་པ་ར་།།
(གས་པ་ད་ཅན་ད་པ་ང་ད་།)

་བ། ང་བ་བས་ག་བལ་ལས་ཐར་བར་་བ་ལ་་ང་བ་ད་། །མ་དང༌། ང་་དང༌། ་་དག་ལ་་
དག་་འ་ས་། །ན་ད་པ་ད་ལ་ན་དགའ་བར་། །ས་་ག་པ་་བ་བས་།།
ན་ངས་པ་ཅན་ི་མས་དང་མ་འས་པ་ང་བ་བས་་དང༌། ་དང༌། གཡང་ས་ལ་གས་པ་ག་བལ་
ལས་ཐར་བར་་བ་ར་ད་ད་ལ་ག་པ་་ང་བ་ད་། །ད་ད་གཞན་ལ་་ཆགས་མས་ད་པར་ག་ན་བབ་
་ས་ས་་འར་ཡང༌། མ་དང༌། ་་དང༌། ང་་དག་ལ་་དག་་འ་ས་་ཆགས་མས་ད་པར་ག་ན་ང་
བ་ད་། །ཆགས་མས་ད་ན་་མ་ང་དང་་་ལ་ག་ང་དས་ག་གས་་ཕམ་པ་བན་། །མ་པ་ས་་
ང་མ་ལ་གས་པ་ན་ད་པ་ད་ལ་ད་ང་ས་ཆགས་མས་ད་པར་ད་གགས་པས་ན་དགའ་བར་་བ་ར་
ག་པ་ལ་བབ་་ས་ས་དང༌། ག་པ་ང་བ་ག་མ་དང༌། མ་་གང་ཡང་་བད་པ། །ས་་ག་པ་་
བ་བས་།།
གམ་པ་འལ་ད་ང་ས་བད་པ་ལ་གམ། ལ་བ་ན་ད་་བན་པ། །ས་ས་་ག་གཞན་ཡང་བན། །
ལ་བ་ང་བ་ད་པ། །དང་་།
་བ། ཟས་དང༌། ས་དང༌། ང་བ་ལ་གས་པ་ ་དབང་ར་འད་ན་མ་།།
བད་མས་་འས་ཟས་དང༌། ས་དང༌། ང་བ་ལ་གས་པ་ ་དབང་ར་ག་པར་འད་པ་ར་འག་ན་ག་
པར་གགས་པ་མ་། །འག་པ་འད་ཆགས་ས་འད་ན་་་ཚངས་པར་ད་པ་ཆར་གགས་པ་མ་།།

གས་པ་ས་ས་་ག་གཞན་ཡང་བན་པ་ལ་གས། ད་བག་ས་ག་ས་ས་དང༌། །ད་ད་དང་འས་
ས་ས་། །དང་་།
་བ། ང་པ་དང་ག་པ་ལ་གས་པས་ད་ད་ལ་འལ་ན་ས་ས་། །་ན་ལ་ཡང་༌།།
ད་བག་ས་ག་པ་་ནར་་བས་ད་ང་ས་ང་པ་དང་ག་པ་ལ་གས་པས་ད་ད་ལ་འལ་ན་ས་ས་།
།ད་བག་ས་ག་པ་་ནར་་བས་ད་ད་་ན་དང་་དང་་ལ་གས་པ་ད་ད་དང་བཅས་པའམ་ད་ད་ད་
པ་ལ་ཡང་ད་ང་ས་ང་པ་ལ་གས་པས་འལ་ན་ས་ས་།།
གས་པ་ད་ད་དང་འས་ས་ས་།
་བ། འད་པར་འར་བ་ད་ད་ང་བ།།
འདམ་བ་ལ་གས་པ་ལས་འད་པར་འལ་བ་ད་ད་རང་ད་ང་ས་ན་ད་ང་ས་ང་བ་ས་ས་།།
གམ་པ་ལ་བ་ང་བ་ད་པ་།
་བ། ད་ད་ས་་གམ་ད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །བང་བ་ལ་ཡང་༌། །མས་འད་པ་ལ་ཡང་༌། །པང་
པར་་་འག་པ་ལ་ཡང་༌། །ད་ད་འལ་པ་ང་་འལ་པ་ལ་ཡང་༌། །ས་་ག་པ་འལ་ད་དག་ །
ས་་ག་པ་ད་འན་ག་མ།།
ད་ད་ས་ང་པ་དང་འག་པ་ལ་གས་པས་ད་ང་ལ་འལ་བ་དང༌། ད་ང་་ན་ལ་འལ་བ་དང༌།
འད་པ་དང་འལ་བ་ད་ང་ང་བ་དང་་གམ་ད་ང་་འད་བན་་ད་པ་ལ་་ད་ང་ལ་ང་བ་ད་། །
ད་ང་་འད་བན་་ད་ད་ས་ལག་པ་ལ་གས་པ་ནས་བང་བ་ལ་ཡང་ང་བ་ད་། །་འད་ཆགས་མ་
གས་པ་དབང་་ས་པ་ན་། །ད་ང་་འད་བན་་མས་འད་པ་ལ་ཡང་་ང་བ་ད་ན་ང་བ་ད་། །
ད་ང་་པང་པར་ན་ད་ང་མ་པ་ས་་་་འག་པ་ལ་ཡང་་ང་བ་ད་ན་ང་བ་ད་། །ད་ད་འལ་
པ་ད་ང་་ང་་འལ་ནས་རང་དབང་ད་པར་ག་པ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། ི་ཀར། ་འད་པར་་་མང་་ས་

པ་ས་དག་་དབང་ད་པར་ག་པ་དང་ར་་ས་། །ས་་ག་པ་འལ་ད་དག་། །ས་་ག་པ་ད་
འན་ག་མ།།
གས་པ་ངག་་ལ་ཆགས་ག་མ་ལ་གས། འག་ག་་བ་ག་མ་དང༌། །བན་བར་བགས་པ་ག་མ།
།དང་་ལ་གམ། ང་མ་འད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ལ་བ་བད་པ་དང༌། །འལ་ད་ང་ས་བད་པ། །
དང་་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ང་བ་་་ན་ད་བན། །་་ང་བ་ད་པ། །དང་་།
་བ། འག་པ་ལས་ང་བ་ས་ན། །་ལ་གས་པ་ན་ིས་། །གང་ལ་་བར་་བ་ད་་བ་ད་པ་
ན་མཐ།།
ད་ང་ས་ད་ད་ལ་འག་པ་ས་ན་ད་འན་ག་མ། །འར་་དང་ན་གས་་ད་། ་་་ས་་
ན་་ན། ་་་དང་འག་པ་ས་་བ་ལ་གས་པ་་། །་་ན་་གས་ས་གས་ད་པ་་གསལ་བར་
བད་པ་ད་ས་། །་ས་་བ་ལ་གས་པ་ན་བད་པ་ན་ག་གང་ལ་ཉན་ས་ན་་བར་་བ་འང་བ་ད་་
བ་ད་པ་ན་མཐར་ག་པ་དས་ག།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་བན་པ་།
་བ། ་དང་འལ་བ་ན་ས་པ་་ར་བ་མ་ན་པ་མ་ན་།།
་ལ་གས་པ་དས་ག་ག་་དང་འལ་བ་ན། ་ད་་་་གམ་་་་གས་པར་ད་པ་ན་། །
ས་་བ་ལ་གས་པ་དང་འལ་བ་ས་པ་་ར་བ་མ་ན་པ་མ་ན་། ག་མ་ར་བ་ན་པས་མ་ར་འར་བ་
ན་། །་ད་་་་གམ་་དག་་གས་པར་ད་པ་ན་་ས་པ་ལ་གས་པ་ག་ར་བད་ནས་་ས་
་་ལ་གས་པ་དས་ག་ག་བད་ན་ན་འོ ་ག་་ས་པ་་་ན་་་ལ་གས་པ་དང་དས་ག་ག་
བད་པར་་ད་ན། ་ར་ར་བ་ན་མ་་གས་པ་བསལ་བ་་ན་་ར་ི་ཀ་ལས་བཤད་།།
་བ། བགས་པ་དང༌། བགས་པ་མ་ན་པ་དང༌། གལ་བ་དང༌། ་བར་གལ་བ་དང༌། འ་བ་དང༌། ངས་
་འ་བ་དང༌། བད་པ་དང༌། ན་པ་དང༌། ག་བ་དང༌། ར་་བ་བ་པ་དག་ལ་་་ག་ད་པ་ད་།།

་ད་་་་གམ་་དག་་གས་པར་ད་པ། གས་པར་གནས་པ། གས་པར་འར་བ་ན་་ས་བད་པ་
་བགས་པ་དང༌། ་ལས་བོག་པ་བགས་པ་མ་ན་པ་བད་པ་དང༌། ་ར་ག་་དང་་་ས་གལ་བ་་
དས་་གལ་བ་དང༌། ད་ད་དང་ས་པ་་དང་་ད་པ་་དགའ་བ་དང་ད་་ང་བ་ན་ི། ་བདག་ཅག་ང་་
དང་་ས་ན་དགའ་བ་དང་ད་་ང་བར་འར་་ས་་བར་གལ་བ་་དས་་་ས་པར་གལ་བར་ད་པ་དང༌།
་ས་པ་གང་ད་ད་གང་ལ་་ད་པ་་དགའ་བ་དང་ད་་ང་བར་འར་ན་་ས་ང་་ལ་་དང་་ས་ན་དགའ་བ་
དང་ད་་ང་བར་འར་རམ་ས་འ་བ་་བས་འ་བ་དང༌། ་ས་པ་གང་ད་ད་གང་ལ་་དང་་ད་པ་ལ་་
དགའ་བ་དང་ད་་ང་བར་འར་ན། ་ས་ང་་ལ་་དང་་ས་ན་དགའ་བ་དང་ད་་ང་བར་འར་རམ། ན་་
མ་ན་ས་ངས་་འ་བ་་བས་དང་བས་མ་ན་པ་འ་བ་དང༌། ་་་་ད་ལ་དགའ་བ་དང་ད་་ང་བ་
བན་ན་ད་་ལ་་ར་ས་བད་པ་་བདག་ད་དགའ་བ་བས་བད་པ་དང༌། ་ནམ་ག་ན་་་ད་དང་ན་
ག་་དང་་ར་ད་པར་འར་ས་ན་པ་དང༌། ག་བ་་ད་ལ་ང་་དག་་ར་ད་པར་ར་ག །ད་་ར་
མགལ་མ་ག་ག་ལ་གས་བད་པ་དང༌། བགས་པ་དང་བགས་པ་མ་ན་པ་ལ་གས་པ་་མས་ད་ད་ས་
ད་ང་ལ་ར་ས་པ་ལ། ་ལན་འབས། ད་ང་ས་ང་ག་་དག་ད་ར་་བ་བ་པ་དག་ལ་་་ན་་ས་
་བ་ང་ད་པར་་ད་ན་མ་ར་འར་བ་ལ་་ཐམས་ཅད་་ག་ད་པ་ན་།།
གམ་པ་་་ང་བ་ད་པ་།
་བ། ན་གཞན་ལ་བསམ་པས་ངས་་ས་པ་ག་་དབང་ས་ན་ང་བ་ད་། །ང་་ཆ་ད་འ་བ་ལ་
ཡང་༌། །འག་པ་དང་ན་པ་་བ་ད་འན་ག་མ་མ་པར་འད་པ།།
ལ་དས་ན་་ད་་་ག་ལ་་ཀ་ར་ལ། ལ་་ས་ལ་ན་ ་དབང་་ལ་་ཀ་ར་། ལ་དས་པ་
ད་ང་་ས་ལར་ང་། ན་གཞན་་ད་ལ་བསམ་པས་་ཀ་བ། །ས་ད་ད་ལ་ས་ན་ལ་་ན་གནས་ངན་
ན་ི་ག་ན་ང༌། ངས་་ས་པ་ག་ལ་ི་ད་གས་ཐ་དད་པ་དག་་དབང་ས་ན་ང་བ་ད་་་བསམ་
པ་དག་པ་ར་། །ི་ཀར། འར་མན་དར་བད་པ་ལ་ན་ཏན་ད་མར་ང་གར་ས་་ར། ་བན་་ད་་
འལ་འན་མས་ང་མན་ད་ལ་ང་གར་འལ་བཤད་ས་འག་། །་གར་ད་་ཡ་བ་ས་ནས་་ང་།
ཡ་བྷ་ས་འག་པ་ང་་ད་ང་ས་ནས་་ང་ཡ་བ་ས་བད་པར་འད་པ་ལས་ག་་བད་པ་དབང་ས་ཡ་
བྷ་ས་པར་ང་བ་་་འག་པ་དང་ང་་ཆ་ད་འ་བར་བད་པས་འད་པ་འག་པ་ང་བད་པ་ལ་ཡང་ང་བ་

ད་། །ི་ཀ་ལས། མ་་མ་ལ་་་བར་འད་པ་་ད་བད་ང་ལ་ི་ད་ན་གཞན་ལ་མས་པ་དང་ཐ་དད་
པས་ས་པ་ད་་ས་། །མ་་མ་འ་་ལ་ི་ད་གས་གག་ད་་་ར་བར་བད་པ་ལ་ས་པ་ད་པ། །
གཞན་ཡང་ི་ཀར། ད་ད་ལ་ཡང་ངས་ས་་བ་དང༌། བ་ས་་བ་དང༌། ་ས་་བ་བསམ་པས་ན་་དག་
ད་བད་པར་འད་པ་ལས་ར་ཆག་པ་དབང་ས་ས་ས་་བ་དང༌། ་བ་ས་་བ་དང༌། ་ས་་བར་བད་པ་
ལ་ས་པ་ད་པ་་་། ་ལ་་་་བར་་འད་པ་ན་ལ་ར་ཆག་པ་དབང་ས་ས་པ་ར་ང་ཆ་མན་པར་
ས་ང་ས་པ་ད་། །ས་། །ང་མ་འད་ལས། ནས་་ང་དང༌། ་ང་དང༌། ལ་བ་ང་ས་བད་པ་ལ་
་ང་བ་ད་་ས་གངས་པ་། མ་འད་འལ་པར། ནས་ལ་་ཡ་བ་ས་། ་ལ་་ཡ་བ་པ་ས་། ལ་བ་ལ་
ཡ་བ་་ཀ་ས་། འག་པ་ལ་་ཡ་བྷ་ས་་་ང་ཆ་འ་བ། །ས་། །འག་པ་དང་ན་པ་་བ་ད་འན་
ག་མ་མ་པར་འད་པ།།
གས་པ་་བ་ལ་བ་བད་པ་།
་བ། མས་པ་ན་། །ག་ཅན་ན་། །་་མས་པའམ་ག་ཅན་ན་། །བ་བཤའ་ིས་ག །་་
ལ་བ་བཤའ་ིས་ག །་་དང་ན་ག་ལ་ག །ད་པར་ིས་ག །ས་་ན་མ་། །འག་པ་དང་
ན་པ་ད་འན་ག་མ་་བ་བས་།།
བསམ་པ་་གནས་ངན་ན་ལ་བསམས་་ད་ད་ལ་ད་་མས་པ་ག་་ན་། །ག་ཅན་ན་། །་་
མས་པའམ་ག་ཅན་ན་། །བསམ་པས་་གནས་ངན་ན་ལ་བསམས་། ངག་ས་་བ་བཤའ་ིས་ག །་་
ལ་བ་བཤའ་ིས་ག །་་དང་ན་ག་ལ་ག །ད་པར་ིས་ག་ས་་ན་མ་། །ི་ཀར། ཐ་ན་ད་བག་
ཙམ་ིས་་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་་མ་ར་ག་པར་་ས་། །་ཐམས་ཅད་གསལ་ར་ས་པ་ལ་བ། །འག་པ་
དང་ན་པ་་བ་ད་འན་ག་མ་་བ་བས་།།
གམ་པ་འལ་ད་ང་ས་བད་པ་ལ་གམ། ལ་ི་ལ་བ་ན་ད་བན། །ར་བ་ལ་བ་ན་ད་བད།
།བསམ་པ་ལ་བ་ན་ད་། །དང་་།
་བ། ་བན་་་འལ་ིས་མ་པར་འལ་བ་ས་ཅན་ལ་ས་ན།།

མ་་ས་ར་བན་ནས་་བན་་ད་ད་་འལ་། ་ས་པས་ས་་ས་དང༌། འལ་ིས་མས་་
ས་བན་ལ། ་མ་པར་འལ་པ་ས་ཅན་མཁའ་ལ་འོ་བ་ན་ད་ང་ས་འག་པ་་ན་མ་། །འལ་ང་
ལས། བདག་ད་་འལ་ས་་ནམ་མཁའ་ལ་འག་ནས་ད་ད་ལ་འག་ག་དང༌། ན་ད་བགས་པ་་བདག་
་དབང་་འར་བས་ག་མར་འར་ས་བཤད་།།
གས་པ་ར་བ་ལ་བ་ན་ད་བད་པ་།
་བ། ་་་ལ་ནས་ན་ག །་ད་ལ་་མང་བ་་ན་ག །་ད་་མན་ན་་གང་ན་པ་་ན་ག །
་ད་་ད་་ང་བ་གང་ན་པ་་ན་ག །ད་་ལ་དགའ་བ་ན་ག་ས་བདག་ལ་ས་པ་ད་་ལ་དགའ་
ས་ར་བ་ལ་་ད་ལ་་་དག་ས་་བ་དང༌། ་་་ལ་་དང༌། བཅའ་བ་དང༌། ག་པ་དང༌། བཟའ་བ་
ན་ག །ད་ད་་དག་ན་་ས་ས་པ་དག་ལ།།
་ས་ཆགས་པ་ལ་་ས་པ་ང་ས་ས་ནས་་་ལ་འག་པ་ན་ག་ས་་བར་འད་ནས། ངག་་ནས་
ན་ག་ས་་ད་འག་པ་ང་དང༌། ནས་་ང་བད་ལ་ལ་་ར་འང་བས་མན་པ་ན་། །་ད་ལ་
བདག་ས་་མང་བ་་ན་ག །་ད་་མན་ན་་གང་ན་པ་་ན་ག །་ད་་ད་་ང་བ་གང་ན་པ་་
ན་ག་ས་དང༌། ད་ང་ལ་ད་ད་ས་ས་པ། བན་པ་ད་་ལ་དགའ་བ་ན་ག་ས་མ་ཐབ་ས་བདག་ལ་
ས་པ་ས་ན་ད་ང་ད་་ལ་དས་པ་་གངས་ག །ད་་ལ་དགའ་ས་ད་ད་་ད་ར་བ་ལ། ད་ང་ས་
་ད་ལ་་་དག་ས་ས་ན་མ་་ས་་བ་དང༌། མ་ངས་གཞན་ཡང་ད་ང་ས་ད་ད་ལ་ད་་ལ་
དགའ་བ་ན་ག་ས་ས་པ་དང༌། ད་ད་ས་ས་པ་ད་་ལ་དགའ་བ་ན་ག་ས་ད་ང་ད་ས་བདག་ལ་
ས་པ་་ད་ང་ད་ད་ལ་་བར་་། ད་་ལ་དགའ་ས་ད་ད་་ད་ར་བ་ལ། ད་ང་ས་་ད་ལ་་་
དག་ས་་ན་མ་་ས་ི་ཀར་བཤད་། །་་་ལ་་དང༌། བཅའ་བ་དང༌། ག་པ་དང༌། བཟའ་བ་ན་ག །ད་
ད་་དང་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་་དག་ན་། །ས་་བ་དག་ལ་མ་། །་མས་གསལ་ར་ས་པ་ལ་བ།།
་བ། ད་ལ་ང་་དག་་ད་པར་ར་ག །་ས་་འན་མ་དག་ལ་བད་མས་ད་དམ་ས་ན་ཡང་༌། །
ར་མགལ་མ་དག་ག་ག་ས་ན་ཡང་༌།།

ད་ད་ལ་་ག་་ད་ལ་ང་་དག་་ད་པར་ར་ག །་ད་ས་་འན་མ་པ་འ་ག་ཅན་དག་ལ་འག་
པ་བསམ་པ་བད་་བད་མས་ད་དམ་ས་ས་ན་མ་ར་ཡང་༌། །ི་ཀར། ད་ང་མ་ག་ནངས་པར་ར་
ལངས་་ས་ས། ག་་ག་ན་ིས་གས། མ་བས་ནས་ས་ར་ག་གསར་པ་བས་་མཉན་ད་་བད་
མས་ལ་གས་པ་ན་ད་ང་ག་ང་བད་མས་ལ་ང་ནས་ས་་མང་བ་དང་འ་ད་ས། ་ད་ས་་འན་
མ་དག་ལ་བད་མས་ད་དམ་ས་ས་ནས། ད་ང་་འད་པ་ས་པ་དང༌། བམ་ན་འདས་ས་བཀའ་ལ་པ།
ས་པ་མ་ར་འར་་ས་གངས་པ་ན་། །ས་། ། ་ར་མགལ་མ་། ི་ཀར། ང་ད་ག་པ་ས་པ་
་དག་ག་ག་་ན་མ་ར་ཡང་༌།།
གམ་པ་བསམ་པ་ལ་བ་ན་ད་།
་བ། རང་བན་ིས་གནས་ངན་ན་བད་པས་གནས་ངན་ན་ས་པ་ཡང་༌། །འག་པ་དང་ན་པ་་བ་
འལ་ད་དག་ །འག་པ་དང་ན་པ་་བ་ད་འན་ག་མ།།
ད་ང་་རང་བན་་་ད་ས་གནས་ངན་ན་བད་པ་ལ་་རབས་གཞན་ནས་མས་པས་གནས་ངན་ན་་
ལ་གས་པ་ག་ད་ད་ལ་ས་ན་མ་ར་ཡང་༌། །ི་ཀར། མ་་་ནར་འར་། ན་་འད་ཆགས་པ་ད་པ་
ར། གལ་་འད་ཆགས་དང་ན་པ་མས་ས་་ན་། ་དས་གར་འར་། །ས་། །འག་པ་དང་ན་པ་
་བ་འལ་ད་དག་།
གས་པ་བན་བར་བགས་པ་ག་མ་ལ་གམ། དས་ག་ད་་ང་བ་བཤད། །ང་བ་་་ན་ད་བན།
།ང་བ་ན་ད་ས་བན་། །དང་་།
་བ། བདག་ད་དང་འག་པ་ན་་ད་པ་བགས་ན། །ས་བགས་པ་ལ་ས་་་རང་བ་ན་ི་ག་
་་དང་འ། །་ད་ར་བས་ན།།
ད་ད་་མན་་ད་ང་ས་བདག་་་ད་ང་ལ་མས་དང་ན་པ་ལ་འག་པས་བན་བར་ས་ན།
བན་བར་མས་་མག་ན་་ས་ས་་ད་ང་བདག་ད་དང་འག་པ་ན་་ད་པ་བགས་པར་བད་པ་
ད་འན་ག་མ། །ད་་་ད་ང་ལ་མས་དང་ན་པ་ལ་འག་པ་བན་བར་ས་ན་བན་བར་མས་

་མག་ན་་ས་ད་ད་ས་བན་བར་བགས་པ་ལ། ད་ང་ས་་་བན་་ས་ས་་་རང་བ་ན་
ི་ག་་བདག་ད་ས་བགས་པ་་དང་འ་་ད་འན་ག་མ། །ད་་་ད་ང་ལ་མས་དང་ན་པ་ལ་
འག་པས་བན་བར་ས་ན་བན་བར་མས་་མག་ན་་ས་ད་ད་ས་ས་པ་ག་་ད་ད་ང་ས་
ང་ག་་་ན་བར་། ར་བས་ན་ད་འན་ག་མ།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་བན་པ་།
་བ། ་དང་འག་པ་་བར་མ་ར་ན་ར་བ་ད་།།
བདག་་་ད་ང་ལ་མས་དང་ན་པ་ལ་བན་བར་ས་ན་བན་བར་མས་་མག་ན་་ས་ས་
། འག་པ་ས་མ་ས་ན་བདག་ད་་དང་་བར་ར་ཡང༌། འག་པ་དང་་བར་མ་ར་ན་ར་བ་དང་འ་བ་ད་་་
མ་ར་བད་པ་ཆ་ནས་ར་བ་དང་འ་ས་ང་བཏགས་ང༌། ་མས་ཐམས་ཅད་ལ་མཐར་ག་བ་པ་མ་ར་
བད་པ།།
གམ་པ་ང་བ་ན་ད་ས་བན་པ་།
་བ། གས་ཀ་དང་ན་་་། །བན་བར་བགས་པ་ད་འན་ག་མ།།
ད་ང་ལ་མས་ན་པ་ལ་བན་བར་ས་ན་བན་བར་མས་་མག་ན་་ས་ས་། བདག་ད་དང་
འག་པ་གས་ཀ་དང་མ་ར་བར་བད་ན་་ར་བ་་ར་བ་ས་པ་། ར་བ་ར་བ་དང་འ་བས་ར་བ་ར་
བ་ས་ང་བཏགས་ང་་མས་ཐམས་ཅད་ལ་མཐར་ག་བ་པ་ས་ས་བད་པ། །བན་བར་བགས་པ་
ད་འན་ག་མ།།
གས་པ་གཞན་འད་བན་འག་ག་མ་ལ་གམ། ང་མ་འད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ང་ས་བན་པ་
དང༌། །འལ་ད་ང་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གས། མར་བས་ནས་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ།
།དང་་།

་བ། ད་ན། །གཞན་དང་༌། །གཞན་། །་ན་་་མན་པ་མན་པར་བབ་པ་ར་ད་པར་་བ་
ལས་ང་པ་མས་པས་གཞན་་ལ་་བར་ས་ང་ས་ས་པ་་མ་ལ་བད་ན། །འག་པ་བར་མ་ཆ་ཡང་
ས་པ་ད་ན་་ས་པ་ད་།།
གང་་་ན་ད་པ་་ག་མར་འར་་ན། གས་་གས་ད་ན། །་དང་ད་་ན། བདག་ད་ལས་གཞན་
 ་དབང་་དང་ན་པ་དང་༌། །ར་ད་་ན། བདག་ད་ལས་གཞན་་། ི་ཀ་ལས། ད་ད་ལ་གས་པ་བན་
པར་་བ་་་དང་ན་པར་་ས་།།
ད་པ་་ན་་་གས་ར་་མན་པ་་གགས་པར་མ་ར་པ་ལ་ར་མན་པ་་འག་པ་་ནས་བག་པ་
དང༌། ཕན་ན་བག་བས་པར་བབ་པ་ར་ར་བ་ན་གམ་ལས། ན་དང་་་ད་པར་་བ་ས་པ་ལས་ན་ང་
བ་མས་པ་ད་ང་ས། ན་གས་པ་་གཞན་ད་ད་་ལ་ན་་ད་ང་ས་་བར་ས་ང༌། ན་གམ་པ་
་གཞན་ས་ན་ི་ལན་ས་པ་་་་ལ་བད་་ན། ད་པར་་བ་་མ་ས་པ་ལ་ད་ང་ས་བད་ན། །ཡང་ན་
ད་པར་་བ་ད་ད་ལས་ན་ང་བ་མས་པས་གཞན་ས་པ་དང་་ལ་་བར་ས་ང་གཞན་་ས་པ་་་མ་ད་
ད་ལ་བད་ན་་གས་ད་ན་ག་མ། །ན་ཐ་མ་་མས་པ་ད་ན་ན་ལན་་བལ་བར་འག་པ་་ལ་བར་ས་
པ། །བར་མ་་ན་མས་པ་དང༌། ར་ལ་བ་གས་་བར་ན་གནས་པ་ན་ལན་་ད་ང་ས་མ་བལ་ང་
འང་ཡར་་གཏམ་མ་པར་འམས་པ་ལ་གས་པ་ས་པ་ད་ན། ་མ་བད་ན་ས་པ་་ས་པ་ད་། །འ་་
བམ་་་བ་པ་ལས། ན་མས་་ཕར་བལ་ལ། ན་ལན་མ་བལ་ང་མ་པ་གཞན་ིས་ས་་ད་པ་ལ་ན་ད་
པ་ད་། །ས་།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་བ། ར་དང་ག་་ད་པ་བན། །ད་་བདག་ར་གས་པ་བཅད། །་མན་
ད་བ་འད་པ་བན། །ཡན་ལག་མ་ཚང་ས་ས་། །དང་་།
་བ། གམ་་་དག་་་བ་ད་་ཐ་དད་པ་ད་། །་ད་ལ་མཐ་ད་པ་་ད་མ་ན་ཡང་ར་བ་ད་མ་
ན་པ་ད་མ་ན་།།
ན་ད་པ་དང༌། ་བར་ད་པ་དང༌། ན་ལན་བད་པ་དང་གམ་་་དག་་་བ་འས་་ར་ང་ད་་ཐ་དད་
་མ་་གམ་བད་པ་ད་། །འ་་ང་མ་འད་ལས། ད་ང་གས་ས་ང་བ་མས་ནས་་གས་ལས་གང་

ན་ཕར་ཡང་ལ་བར་་ད། ར་ཡང་ལ་བར་་ད་ལ་་ལ་་མ་་གག་་འར་། །གང་ན་ཕར་ལ་བར་་
ད་ལ། ར་ལ་བར་་ད་པ་་ལ་་མ་་གས་་འར་། །གང་ན་ཕར་ཡང་ལ་བར་ད། ར་ཡང་ལ་བར་
ད་པ་་ལ་་ད་འན་ག་མར་འར་་ས་གངས་པ། །འལ་ང་ལས། ལན་བ་ག་བལ་་ས་ན་མ་་
བ་ས་བཤད་།།
་ད་ལ་ས་པ་འ་ལ་ང་མ་འད་དང༌། ་བ་གས་གས་ལས། དང་་ར་ན། མ་ཐབས་དམ་པ་གམ་་
གང་ང་་དབང་་ས་ནས་་གམ་གར་བ་དང༌། ་ག་བཏང་བ་་ད་ལ་ན་ས་་ད་པ་ས་ཅན། མཐའ་ན་
ི་ག་མ་དས་་བད་པ་ད་པ་་ད་མ་ན་། ་མན་པ་མན་པར་བབ་པ་ད་པ་ར། ་ར་ན་ཡང་ར་
བ་དང་འ་བ་ད་མ་ན་པ་མ་ན་་་དས་ག་མ་པ་མ་་བད་། །གས་པ་ར་ན། མངལ་ན་གནས་པ་
དང་ཟ་མ་་ད་ལ་ན་ད་པ་ས་ཅན། མཐར་ན་ི་ག་མ་དས་་བད་པ་ད་པ་་ད་མ་ན་། ་མན་པ་
མན་པར་བབ་པ་ད་པ་ར། ་ར་ན་ཡང་ར་བ་གནས་བས་དས་ད་མ་ན་པ་མ་ན་། ར་བ་མ་པ་
མ་་བད་། །ི་ཀར། འ་ར་ང་་གས་ལ་ཡང་ད་པ་ད་པ་ར་དང༌། ་མན་པ་མན་པར་བབ་པ་ད་
པ་ར་མཐའ་ད་པ་་ད་མ་ན་་ར་བ་ད་ན་་ས་།།
གས་པ་ད་་བདག་ར་གས་པ་བཅད་པ་།
་བ། འས་་གག་པ་ད་་ར་ད་པ་་་་ལ་་བ་གས་པ་ད་པ་མ་ན་། །འར་མངགས་པ་་
རང་ད་དང་འ།།
ན་ད་པ་འས་་ད་པ་གག་པ་ད་་ར་རམ། ད་་ད་ང་བས་་་ང་གག་་ན་ད་ན། ན་
ད་པ་་ད་ང་བ་་་་ལ་ག་མ་བད་པ་་བ་གས་པར་ད་པ་ད་པ་མ་ན་་་བ་་ཐམས་ཅད་ལ་ག་
མ་བད་པ། །ི་ཀར། ་བ་ཐ་དད་པ་་ལས་་ན་ད་ང་ད་པ་་་ད་ད་པ་་དག་་ ་ད་ལ་ས་ས་དང༌།
མ་་དང༌། ད་འན་ག་མ་ས་་བ་ང་བ་ཡང་ཐ་དད་པར་འར་། འ་ར་གང་ཟག་་ ་རང་རང་་་བ་
གས་པ་དབང་ས་ང་བ་མས་འང་བ་ར་ས་། །ན་ད་པ་བས་འར་ད་ང་ས་གཞན་ལ་མངགས་
་ན་ད་་བག་པ་་ད་ང་རང་ད་ས་ས་པ་དང་འ། །འར་ས་པ་དགར་ག་། འག་ག་ལ་གས་པ་
་མངགས་པས་ང་བ་་གས་པ་ལས་དགར་བ་ན་། ི་ཀར། ་ར་གནས་ངན་ན་་བ་ལ་གས་པ་་་་མ་

ན་། ར་་མངགས་པས་ས་པ་གང་ན་པ་་རང་ས་ས་པ་དང་འ་བ་མ་ན་། །ན་ད་པ་འར་་མངགས་
པ་དང༌། མངགས་པ་མངགས་པས་ང་ས་པ་གང་ན་པ་་རང་ས་ས་པ་དང་འ་བར་ག་པར་་ས་།།
་བ། ་གས་་བདག་་དག་་ད་པར་་བ་ད་དང་འ། །གཞན་ལ་ས་པ་ད་་ས་ས་། །ང་
ག་དང༌། ལག་ག་དང༌། ལ་གས་དང༌། བ་དང༌། མཚན་མ་མས་་ག་ད་དང་འ།།
ས་པ་དང་ད་ད་་གས་་བདག་་ཕ་མ་ལ་གས་པ་དག་་ད་པར་་བ་ས་པ་དང་ད་ད་་དག་ད་དང་
འ་་་གས་་བདག་་ལ་ན་མས་ང་བལ་བ་ལས་་གས་ད་ན་ག་མ་བད་པ། །་ཡང་་གས་ལ་
དབང་ད་པ་ད་་གནས་པ་། ི་ཀ་ལས། ཕ་་བ་བ་དང་བོག་པ་ལ་བདག་་ད་ན་ལ། མ་་ན་པ་དང་གས་
པ་ལ་བདག་་ད་ན་་ས་བཤད་པས་་ས་་དང་ང་་ལ་གས་པ་ཡང་མན་པ་། ི་ཀ་ལས། ལ་ས་
བན་་ཡང་ར་ས་། །་གས་ལས་ང་གཞན་་གས་་བདག་་ལས་ང་གཞན་པ་ལམ་ཀ་་འམས་་་
གཞན་ལ་ན་བལ་བར་ས་པ་ད་་ས་ས་། །་ན་མངགས་པ་་རང་ད་དང་འ་ས་གངས་པ་དང་འགལ་་
ན། ་འགལ་། ལམ་ཀ་་འམས་་་ན་ད་་འག་པ་ལ་་ས་ན་ག་མ་ང་ད་བད་ལ། ལམ་ཀ་
་འམས་་་ལ་ན་བལ་བར་ས་ན་ས་ས་བད་པ་ཙམ་ལ་ི་ད་པར་ིས་། །ཐག་ང་་ལ་གས་་
ང་ག་དང༌། མན་མ་་ས་་ལག་ནས་ལག་་གད་པ་ལག་ག་དང་གས་་ན་གམ་ཀ་ལ་ག་ད་དང་
འ། །ལ་གས་ད་ས་ཚལ་ལ་གས་པས་གས་འར་ག་ག་ས་དང༌། ་་ལ་གས་པ་ན་འ་ཙམ་་
ག་ག་ས་བ་ས་དང༌། ད་བ་བལ་བའམ། བ་དན་བངས་པ་ན་ན་བ་པར་ིས་ག་ས་པ་གས་སམ་
མཚན་མ་དང་གམ་་མས་་ན་ཐ་མ་ར་ལ་བ་ལ་ག་ད་དང་ག་མར་བད་པར་འ། །ན་དང་་གས་ལ་
་་འ་། ང་མ་འད་ལས། ་གམ་ིས་ན་ར་ལ་ལ་ཕར་་་ལ་། ལ་གས་དང༌། བ་དང༌། མཚན་
མས་་ས་གངས་ལ། མ་འད་འལ་པ་ལས། ར་་བར་མ་ས་པ་ལ་ལ་གས་ལ་གས་པས་བ་ད་པ་་
ད་པ་ར་ས་།།
གམ་པ་་མན་ད་བ་འད་པ་བན་པ་ལ་གས། མན་མ་བ་པ་་མན་པ། །གས་གད་་ནས་བན་པ་
དང༌། །མན་པ་བ་ལས་ཉམས་པ་ས། །་མན་ད་པ་དང་བཅས་། །དང་་།
་བ། ད་འང་མ་་་མན་པ་ད་། །བདག་་ད་མ་ན་པས་བ་པ་མན་ཆད་གས་པ་ད་།།

ད་འང་མ་་ས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མན་ས་གས་པས་་དང་ས་པ་ན་ས་ན་མན་པ་ན་ད་པ་མ་
་ལས་ག་མར་་འར་རམ་མ་པ་གས་པ་བསལ་བ་ར་ད་འང་མ་ད་་་མན་པ་ད་། །ས་་་
དབང་ས་ད་པ་ཙམ་ན་ི། གགས་པ་དབང་ས་མན་པ་མ་ན་པས། ི་ཀ་ལས། ན་དང་ས་་མན་པ་ད་
་འར་་ས་། །་ར་་དང་ས་པ་ན་ས་ན་ད་འན་ག་མར་འར་། །ི་ཀ་ལས། ད་འང་མ་ར་
མ་བམས་པ་་ན་དང་བཅས་པ་་ན་ན་་ས་པ་། ད་འང་མ་དང་ས་པ་ན་ས་ན་མན་པ་ན་ད་པ་
མ་ར་ཟད་། ད་འན་ག་མར་་འར་རམ་མ་པ་གས་པ་བསལ་བ་དས་པ་ད་་ས་པ། །ན་ང་
བཤད་ད་དང༌། ད་ད་གས་ལས། ད་ད་་ད་འང་མ་དང་ས་པ་འགའ་ག་་་ལ་་བས་པར་གགས་པ་
དབང་ས་མན་པར་ར་པ་ཡང་ད་པས། ་གས་་ན་ས་པས་་མན་པ་ན་ད་པ་མ་ར་འར་ི་ག་
མར་་འར་། །བས་འར། ི་ཀ་ལས། ང་མ་བན་་་གས་ས་ན་པ་དང༌། ན་ཆས་ས་པ་དང༌། བཙན་
གས་་བ་པ་དང༌། དང་སམ་་འས་པ་དང༌། ས་ཟས་ས་འ་བ་དང༌། ཁ་མ་པ་མས་ལ་ཡང་་མན་པ་ད་
ད་ལ། ཐང་འགའ་ད་པ་ལ་ཡང་་བན་། །་ར་ད་འང་མ་་ཐང་འགའ་ད་པ་ས་་་ས་། །བདག་ར་
ར་པ་ང་མ་་ག་ད་། །བདག་ར་མ་ར་ང་ཐང་འགའ་ད་པ་ལ་ཡང་ང་མར་ང་བཏགས་ནས། ང་མ་
འད་ལས། ང་མ་བན་ས་གངས་། དམ་པ་གམ་དང་དམན་པ་བ། །དམ་པ་གམ་ལ་་གས་ས་ན་པ་།
མ་འད་འལ་པ་ལས། ར་་ན་ནས་་ས་་་་ཡང་ན་པ་ས་བཤད་ང༌། ད་ང་ཕ་མ་འད་ལས།
ཕ་མ་དག་ས་ས་པ་ལ་འ་ད་་ང་མ་ས་ག་ས་་གས་ས་ན་ང༌། ་་་ས་པ་་ང་མར་ར་པ་
ས་གངས་ལ། འལ་ང་ལས། ལག་་ན་པ་དང་ས་། །མ་མ་འད་ལས། ར་་ན་ང་ས་གངས་།
མ་ས་དམ་ག་་་ར་བ་ནང་ནས་ན་ང་འང་་བག་ནས། མ་་ལ་བ་་གས་་་ན་ིས་ས་
པ་དང་ད་ད་་གས་ལ་བར་ང་མ་ས་་ག་ས་པ་། ་་ལ་་ལ་ས་ན་གས་ད་པར་ད་ང༌། ་བ་ན་
ཡང་་བགས་པ་ན་མ་་དང་ར་་བར་ར་ག་ས་བད་པ་བན་། །ན་ཆས་ས་པ་་ཕ་མ་དག་པས་ན་
ཆས་ས་པ། །བཙན་གས་་བ་པ་་ང་མ་འད་ལས། ལ་་ལ་མཚན་་ས་ནས་འགས་པ་དང༌། རང་
མ་ལ་མཚན་་ས་ནས་འགས་པ་དང་ས་གངས་། །དམན་པ་བ་། ་ག་ང་ད་ལས། གང་དག་ད་ར་
ང་་ར། །་ས་ག་་འ་་ས། །་ད་བད་ནས་གས་པ་། །་་དང་སམ་འས་པ། །ཟས་དང་ས་་་
མཚན་ིས། །གས་པ་ས་ཟས་འ་བ་ན། །ང་་ད་་ར་གནས་ས། །ཁ་མ་པར་་ས་པར་། །ད་ག་ཙམ་
ན་གཏན་་ན། །་ལས་ཐང་འགའ་ད་ས་། །ས་བཤད་། །ན་ང་དང་སམ་འས་པ་དང༌། ཁ་མ་པ་གས་་
་ལས་་བས་་ང་མ་འད་གས་ཀ་ལས་གངས་། །བདག་་ད་མ་ན་པས་བ་པ་མན་ཆད་གས་ས་པ་

འ་ང་མ་འད་ལས། མཛའ་ན་་བ་ན་ད་ན་ད་འན་ག་མར་གངས་པ་བས་། ་ཡང༌། ཕ་མ་ང་་་
་།། (ང་མ་ཕ་མ་)་་ས་ག་་་་་(ཞང་་་།) གས་་་(ལ་གས་དང་མ་་་།) ས་་་(་ག་་ཏམ་་་)དང༌། །མ་
པར་འག་པ་ད་དང་བ།། (ཚངས་ད་་བལ་གས་འན་པ།།) གཏན་ི་ང་མར་་ད་ང༌། །་ག་མཛའ་ན་་ད་།
།ལན་གག་ད་དམ་གས་གམ་མམ། །བ་པར་ད་ན་ག་མ་། །་པར་ད་ན་མ་་ད། །ས་ས་། འར་
ལན་གམ་གས་པ་མཛའ་ན་་དང་ལན་བ་པར་ད་ན་མན་པ་ན་ད་པ་མ་ར་ཟད་དམ་མ་་གས་པ་
བསལ་བ་ར། བདག་་ད་མ་ན་པས་ལན་བ་པ་ལ་མན་ཆད་ལན་གམ་གས་པ་་མན་པ་ད་་ས་་མར་
ར་། ལན་བ་པར་ད་ན་ག་མར་འར་། །ལན་བ་པར་གས་ན་མན་པ་ད་་ས་གས་ས་བན་། ར་
ལན་བ་པར་གས་ཟིན་པ་ལས་་པར་ད་ན་་མན་པ་ན་ད་པ་མ་ར་འར་བ།།
གས་པ་མན་པ་བ་ལས་ཉམས་པ་ས། །་མན་ད་པ་དང་བཅས་་པ་ལ་གམ། མན་པ་བ་ལས་ཉམས་པ་
དས། །ཉམས་ད་འཐབ་ག་ད་བ་བན། །འཐབ་ག་ཐ་དད་ད་པ། །དང་་།
་བ། འཐབ་པ་ད་ན་ཉམས་པ་ད་། །གལ་་་དབང་བ་ང་མ་མ་ན་པར་བགས་པ་ད་ང་༌།།
དང་སམ་འས་པ་ལ་གས་པ་དམན་པ་བ་དབང་་ས་པ་་ས་པ་དང་ད་ད་གས་འཐབས་པ་ཙམ་ད་ན་
མན་པ་ལས་ཉམས་པ་ད་། །་མ་ད་ང་མན་པར་ར་ན་ག་མར་འར་། །་གས་ས་ན་པ་ལ་གས་
། དམ་པ་གམ་ི་དབང་་ས་ནས་གལ་་་དབང་བ་ང་མ་མ་ན་པར་བགས་པ་ད་ང་མན་པ་ལས་ཉམས་པ་
ད་་ས་་མར་ར་། ་ན་ས་ན་ད་འན་ག་མར་འར་་ས་བན་། །འ་ང་ངས་། ང་མ་
འད་ལས། ང་མ་མ་ན་པར་བགས་པ་མ་ད་ང་མན་པར་ར་ན་ད་འན་ག་མར་འར་་ས་གངས་
། །་ན་ང་འལ་ད་ལས། ་གམ་ར་བའམ་ཤགས་བ་་ང་མ་མ་ན་པར་བགས་པ་་དག་་ན་ས་ན་
ས་པ་མ་ར་འར་་ས་བཤད་པ་དང༌། ་ག་ང་ད་ལས་ང༌། (འཐབ་ག་བན་་)་་་་་་་དག་མས་ལས་གག་
གས་གམ། །ས་ས་ལ་གས་འར་བ་ན། །བ་ལ་གག་དང་་ལ་གས། །ག་ལ་མ་་མ་གམ་ན། །
བན་པ་མ་ས་བལ་གས་ཅན། །ད་འན་ིས་་ག་མ་བ། །ས་ང་མ་ན་པར་བགས་པ་ན་ས་ན་
མ་ར་བཤད་པ་དང་འགལ་་ན། མ་ར་གངས་པ་་དག་་དངས་པ་བཙལ་བར་་ང༌། ད་འན་ག་མ་
བད་པ་ང་མ་འད་དང་མ་་འལ་ག་ར་བང་༌། །ང་མ་མ་ན་པར་བགས་པ་ད་ང་་ས་དས་་
ས་པས་ལ་བགས་ན་་་ས་ས་གས་ས་བན་།།

གས་པ་ཉམས་ད་འཐབ་ག་ད་བ་བན་པ་།
་བ། འཐབ་པ་ད་་ད་ལ་དང༌། ག་་དང༌། མ་པ་བཅད་པ་ད་དང༌། ་གམ་གར་བ་ད་དང༌། ་ག་
བཏང་བ་ད་དང༌། ང་མ་མ་ན་པར་བགས་པ་ད་དང༌། ལ་བགས་པ་ད་དག་།
འཐབ་ག་་ད་་ན། ་ག་འཐབས་པ་ད་་ད། ད་་འཐབ་བན་པ་ད་ལ་དང་། ལ་བ་ས་ད་ར་
འཐབ་པ་ད་་ད་་ས་། །ག་་དང་ས་པ་ལ་ས་འཐབ་པ་ས་འདས་པ་ད་་ས་། །མ་པ་བཅད་པ་
ད་དང་ས་པ་ལ་ལ་ས་་བན་པ་དག་ས་འཐབ་པ་ད་་ས་། །དང་་་ང་ད་པར་བཅགས་ནས་འ་
གས་འར་བ་ད་པ་བན་་ཅག་གས་ང་་བན་་ས་ས་པ་་ནས་འཐབས་པ། །་གམ་གར་བ་ད་
དང༌། ས་པ་ལ་ས། ང་བ་མང་་དག་ས་བན་པ་ས་། །དང་་་་གམ་གས་་གར་ནས་་འ་
གམ་ད་པ་ད་པ་་བན་་་་ཅག་གས་ང་་བན་་ས་པ་འཐབ་ག་་བཞག་། །མ་པ་བཅད་པ་དང༌།
་གམ་གར་བ་ན་ལ་་ལ་གས་་དག་པས་བགས་པ་་ནས་་ག་འཐབས་པ་དང༌། ང་བ་ལ་གས་
ས་བགས་པ་་ནས་་ག་འཐབས་པ་་་ལ་འཆད་ང་བས། འ་ལ་ཡང་གས་པར་བག་དས་པ་་མ་ང་
༌། །་ག་བཏང་བ་ད་དང་ས་པ་ི་ཀ་ལས། མ་ི་ལས་སམ་མ་ཐབས་་ང་པ་བ་བ་ལ་གས་པ་འལ་ི་་བ་
བཏང་བ་་་ག་་བཏང་བ་ས་། །མ་འད་འལ་པ་ལས། ་ག་བཏང་བ་ས་་བ་་ཤགས་བ་བར་ར་པ་
ས་། །་ན་ཡང་ཕན་ན་མཚང་ག་་འཐབ་པ། །ང་མ་མ་ན་པར་བགས་པ་ད་དང་ས་པ་ི་ཀར། ་
གས་ས་་ག་མ་ན་པར་བགས་པ་ད་་ས་། །ལ་བགས་པ་ད་དག་་ས་པ་ལ་ས། ་གནས་ལ་
གས་པར་ལ་བགས་པས་ན་་གག་པ་ད་ས་། །བམ་་་བ་པ་ལས། འཐབ་པ་ད་་ད་ས་་བ་་
འཐབ་་ད་་མ་པ་ངས་་མ་གས་པ་་་ར་འཐབ་པ་ད་ན་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་། །འཐབ་པ་ད་ལ་
ད་ག་གས་ད་པ་བན་་མ་པ་བཅད་པ་ལ་གས་པ་་ལ་ཡང་ད་ག་གས་གས་ད་། འཐབ་ག་དང་་
དང་་མཚན་མངས་པ་ར། མན་པ་ཉམས་ད་འཐབ་ག་ས་ང་མན་པ་ཙམ་ན་། ི་ཀ་ལས། གལ་་་མ་
ལ་གས་པས་མཛའ་གགས་ཉམས་པར་ར་པ་་་མན་པ་ད་ཉམས་པ་ན་་ས་།།
གམ་པ་འཐབ་ག་ཐ་དད་ད་པ་།
་བ། ག་དང་ན་པ་ད་དག་བན་།།

ག་དང་ན་པ་་་ང་བན་ི་ན་ས་ན་ད་འན་ག་མ་བན་འང་བ་ད་དག་བན་་འཐབ་ག་བན་
་་དག་ས་པ་མ་ད་ང་མན་པར་ར་ན་ད་འན་ག་མ་བན་འང་༌། །ས་ན་ི་ཀར། ག་ད་པ་་དག་
་ག་དང་ན་པ་་་དས་་་་ད་། །ག་ཆགས་དང་འ་བར་ར་པ་་ག་དང་ན་པ་དག་བན་། །ས་
། །་ཡང་ང་མ་དམན་པ་བ་་གང་ང་གར་ས་ནས་འཐབ་ག་བན་་ས་པ་ལ་ན་ས་ན་ད་འན་ག་མ་
བན་འང་བ། །ང་མ་དམ་པ་གམ་་གང་ང་གར་ས་ནས་་འཐབ་ག་བན་ས་པ་ལས་ན་ས་ན་ག་མ་
བན་་འང་ཡང༌། མཐར་ག་བ་པ་ང་བ་བན་འང་་ས་ས་གམ་དང༌། མ་་གས་དང༌། ད་འན་
ག་མ་གས་། །་ཡང་ང་མ་འད་ལས། ད་ང་ས་ང་མ་དང་་གམ་་འཐབ་པ་ད་་ད་དང༌། འཐབ་
པ་ག་དང༌། མ་པ་བཅད་པ་དང༌། ་གམ་གར་བ་དང༌། ་ག་བཏང་བ་དང༌། ང་མ་མ་ན་པར་བགས་པ་དང༌།
ལ་བགས་པ་དག་་མ་ད་ང་མན་པར་ར་ན་ས་ས་གམ་དང༌། མ་་གས་དང༌། ད་འན་ག་མ་
གས་་འར་་ས་། །་ཡང་འཐབ་ག་དང་་གམ་ི་མ་ས་པ་ས་ས་གམ་དང༌། བ་པ་དང་་པ་
མ་ས་པ་མ་་གས་དང༌། ག་པ་དང་བན་པ་མ་ས་པ་ག་མ་གས་དང༌། ་གས་་ར་མ་་་་
མ་་གས་།།
བ་པ་ཡན་ལག་མ་ཚང་ས་ས་།
་བ། ་དང་་གམ་ལ་་ས་ས་་དབང་་ས་པ་ད་། །་ར་འའམ་འ་་ད་ས་ ་གན་་
་འོ་་བ་ས་ར་བ་དག་ང་༌། །ན་ད་པ་ད་འན་ག་མ་མ་པར་འད་པ།།
་གས་ས་ན་པ་ལ་གས་པ་དམ་པ་གམ་ི་དབང་་ས་ན། ི་ཀ་ལས། ་འཐབ་ག་དང་་ད་་ད་
དང༌། ག་དང༌། མ་པ་བཅད་པ་གམ་ལ་་མ་ད་ང་མན་པར་ར་ན་ས་ས་་དབང་་ས་པ་ད་་ས་། །
་ན་་གར་བ་དང་་ག་བཏང་བ་ན་ས་ན་ར་འར་ན། ར་་ད་ལ་མཐ་ད་པ་་ད་མ་ན་ང་ས་མ་
ར་གངས་ལ། འཐབ་ག་་མ་གས་ལ་ན་ས་ན་ག་མར་འར་་ང་མ་ན་པར་བགས་པ་ད་ང་༌། །ས་
པར་ར་བཤད་ཟིན་། །་མས་ལ་ང་བ་་ང་མ་པ་གམ་ང་བ་་མཚན་་མན་པ་ཉམས་པ་་ག་། མ་
འད་འལ་པ་ལས། ས་པ་དང་ད་ད་ལ་གགས་པ་གམ་ད་པ་ལས། གགས་པ་་མ་པ་གམ་། ད་་ང་
བ་གགས་པ་དང༌། ་བ་གག་པ་གགས་པ་དང༌། ད་པ་ལ་གས་པ་གགས་པ།། འཐབ་ག་དང་་གམ་
ས་པ་ན་ད་་ང་བ་ཙམ་ན་ཆད་པར་ཟད་་གགས་པ་གཞན་མ་ཉམས་པ་ར་། །་དག་་མ་ས་ན་ས་ས་

་འར་། །་གམ་གར་བ་དང༌། ་ག་བཏང་བ་ན་ད་་ང་བ་དང་་བ་གག་པ་གས་ཀ་ན་ཆད་པ་ར་་
དག་་མ་ས་ན་མ་ར་འར་། །ང་མ་ན་པར་བགས་པ་དང༌། ལ་བགས་པ་ན་ད་་ང་བ་དང་་བ་
གག་པ་དང་ད་པ་ལ་མན་པར་གས་པ་དང་གམ་ཀ་ན་ཆད་པ་ར་་དག་་མ་ས་ན་དས་ག་གས་པར་
འར་། །་ར་ས་པ་འ་་ད་འམ། ་ར་ད་ད་འ་་ད། ་ར་ས་པ་འ་ས་ ་གན་་ཕར་ལ་
་འོ། ་ར་ད་ད་འ་ས་ ་གན་་ར་ལ་་ད་ས་ར་བ་དག་ང་ས་ས་། །ན་ད་པ་ད་འན་
ག་མ་མ་པར་འད་པ།།
གས་པ་་བ་ང་ས་བན་པ་ལ་གས། ལ་བ་མ་ར་བན་པ་དང༌། །ལ་བ་ས་ས་་བན་། །དང་
་།
་བ། མངལ་ན་གནས་པ་དང༌། ད་པ་དང༌། ས་པ་དང༌། ་བཻན་པ་དང༌། ས་པ་དང༌། མན་པ་དང༌། བདག་
་ན་ད་པ་་མ་།།
མངལ་ན་གནས་པ་དང་ས་པ་མ་མ་མངལ་ན་ད་པ་གས་ལ་་གས་་དང་་ན་ན་་ག་་ས་ག །ས་
པ། །ད་པ་དང་ས་པ་ས་པ་མངལ་ན་ཡང་ད་པ་ལ་ད་གད་་་དང་་་ང་ན་ས་ག་ས་པ། །ས་པ་དང་
ས་པ་ད་ང་མ་འག་པ་ང་བར་ས་པ་་། །་བན་པ་དང་ས་པ་་ ་དབང་་ད་པ་་ཟ་མ་དང་མ་ང་
འག་པ་བན་་ས་པ། །ས་པ་དང་ས་པ་འལ་ང་ལས། ན་་ས་་ན་ན་པ་ལས་བས་པར་མ་་
ས་། །ི་ཀ་ལས། ས་པ་་ན་ིས་བ་པ་་་ངག་་ན་ད་པ་ཡང་མ་་ས་བཤད་། ང་མ་ད་་ན་
ཆས་ས་ཟིན་ང་ས་མ་ད་པ་ན་ད་ན་མ་་ས་གས་། །་མ་ལས། ན་་ས་་ན་ན་པ་ལས་
བས་པའང་མ་་ས་། །ན་ས་ས་ང་ས་ང་ད་ན་་ན་ཆས་ས་པ་ང་མ་ལ་འཐབ་། དགག་་
ར་ར་པ་ན་ཡང་་ན་ས་པ་ས་ས་ལས་་འང་། ་དང་་གམ་ལ་་ས་ས་ས་གངས་པས་། །
འ་ཡང་དམ་པ་གམ་ི་དབང་་ས་པ། །མན་པ་དང་ས་བདག་་ད་མ་ན་པས་མཛའ་ན་་ད་་ལན་བ་ད་
པ་མན་པར་ར་པ་ན་ས་ན་མ་་། ི་ཀས་ངས་་ངས་པ་ང་་བ་ལས། ལན་ངས་མང་་ལས་ག་པ་
ལ་ང་བ་མས་་ན་ཕར་ལ་ར་ལ་བིས་ན་ང་བ་ར་འར། མ་ར་འར་་ས་གངས་། །ལན་ངས་
མང་་ལས་ག་པ་་ལན་ངས་བ་ཡན་ཆད་། ི་ཀ་ལས། ལན་ངས་གམ་ལས་ག་པ་་བ་པ་་ས་བཤད་པ་
དང༌། གམ་ལ་མང་ ་་འག་ང་གམ་ལས་ག་པ་བ་ཡན་ཆད་ན་པ་ར། གམ་ལ་མང་ ་་འག་པ་་

བས་བར་ི་བས་་ང་མ་འད་ལས། གག་ལ་བས་པར་བར་ན་ང་བ་ང་ད་། །གས་ལ་བས་པ་
ལ་་ང་བ་ང་ད་། །མང་་ལ་བས་པ་བར་ན་ང་བ་ང་ད་། །ད་འན་ལ་བས་པ་བར་ན་ང་བ་
ང་ད་་ས་གངས་། །བདག་་ན་ད་པ་་མ་། །་ཡང་བདག་་ན་ས་ན་ད་འན་ག་མ་་བད་
པ་་ད་པར་་བ་་བདག་ལས་ཐ་དད་པ་ག་དས་པ་ལས་་མ་ཚང་བ་ར། བདག་་ན་ད་པ་ལ་་ན་གམ་
་ཚང་། ི་ཀ་ལས། འ་ལ་་ཕར་བལ་བ་འབའ་ག་ད་་ད་པ་དང་ར་བལ་བ་་ད་། །ས་། །ད་ན་་
འ་ལ་ཕམ་པར་འར་། །ཕམ་པ་ས་ན་ན་ད་་ད་འན་ག་མར་་བས་ད་པས་མ་་འ་གངས་་
ས་་འལ་ལས་བཤད་།།
་བ། ད་ར་བ་ད་་ན་ན། །འཐབ་དལ་ིས་འག་་འག་ན། །ང་མའམ་ད་ད་་་་ག་
ས་ག་ས་ར་ན།།
ས་པ་དང་ད་ད་བ་ད་ར་ཟིན་པ་ད་ན་ས་་མང་ནས་ད་ད་ག་མང་ངམ་ས་ད་ང་ལ་འ་བ་ལ།
ག་པ་འ་ང་ན་འག་་ས་ན་ན་མ་། །ད་ས་ར་འཐབ་ལ་ིས་ག །་ས་་་དག་་ས་
ར་བ་ན་ད་ང་ས་བལ་་འཐབ་ལ་ིས་་་འག་་འག་ན་མ་། །ང་མ་འ་ས་ག་ས་པའམ།
ང་ནས་ས་་ད་ད་་་་ག་ས་ག་ས་ར་ན་མ་། །འ་དང་མ་ང་མ་གས་ང་ག་མ་་བད་
པ་་མཚན་ན་གམ་མ་ཚང་བ་ལས་།།
གས་པ་ལ་བ་ས་ས་་བན་པ་།
་བ། ད་ད་ས་ར་ན་ས་ས་། །ད་ད་ས་པ་ཡང་༌། །ན་ད་པ་་བ་བས་།།
ང་ནས་མ་ས་པར་ད་ད་ས་ག་ས་ར་ན་ས་ས་། །འ་དང་འ་མ་ང་མ་གས་ར་བ་གསལ་་
གསལ་ིས་ང་བ་་ང་་ར་པ་འ་བར་ང་ཡང་་ར་མ་ན་། བ་དང་མཚན་མ་མས་་ག་ད་དང་འ་ས་
གངས་པས། ན་ད་པ་ལ་ར་བ་གསལ་་གསལ་གས་དགག་་ལ་ད་པར་ད་པ་ར་། །འར་ན་ད་པ་
ན་ང་ད་ད་ས་ང་བ་་ང་་བཞག་། ན་ད་པ་ན་ང་ད་ན་ང་མའམ་ད་ད་་་་ག་ས་ག་
ས་ར་ན་མ་། །ན་ད་པ་ན་ང་ད་པར་ད་ད་ས་ག་ས་ར་ན་བབ་་ས་ས་། །་འལ་
ལས། ད་ད་་་་ག་ས་ག་ས་ར་ན་མ་ར་གངས་པ་་ད་པར་་བ་ད་། །ད་ད་ས་ག་

ས་ར་ན་བབ་་ས་ས་་གངས་པ་་ད་པར་་བ་བསམ་པ་ད་ན་ན་པར་ས་པར་་་ས་བཤད་། །
ད་ད་ས་ར་བ་ཡང་ས་ས་། །་ཡང་ང་་བ་ཁ་ག་ལས། ས་པས་ད་ད་དང་བ་བིས་པ་ན་ད་ང་
ར་ངས་ནས་འ་ད་ས། ད་ད་ས་མ་ན་ར་འར། མ་ར་འར་ས་བཤད་། །ི་ཀ་ལས། ་་ང་་་
་ར་བ་འ་་ས་ས་་གས་པར་ང་ནས་བ་དན་ིས་ས་ས་་ས་མར་ས་་ས་། །ན་ང་ང་
་་མ་ར་། ན་ད་པ་ལ་ར་བ་གསལ་་གསལ་གས་དགག་་ལ་ད་པར་ད་པས་ན་ན་ད་པ་ན་ང་ད་
ན་ང་ལས་མ་ར་གངས་པ་་འཐད་། མ་་བར་ས་ས་་བན་པ་་ན་ད་པ་ན་ང་ད་པར་ད་ད་
ས་་ན་བབ་་ས་ས་བད་པ་ལ་དངས་་ས་་མ་མས་གང་༌། །ན་ད་པ་་བ་བས་།།
གམ་པ་འལ་ད་ང་ས་བད་པ་ལ་གམ། བས་འར་གགས་་མ་་བན། །བས་གཞན་གགས་
པ་མ་་བད། །བས་གཞན་གགས་པ་ས་ས་། །དང་་།
་བ། ན་པ་ལ་ར་ས་ད་པས་་མ་། །ས་་ང་་ན་་བཏང་་ས་པས་།།
ར་་་ན་ཟིན་པ་ལས་ས་ར་ས་པ་་ག་ས་་མ་ན་པར་ད་ང་ས་ན་ས་་ད་པས་་ད་ན་མ་
། །ད་འན་ལ་མད་ན་གལ་བ་ལ་གས་པ་ས་་ང་་བད་ནམས་་་མཚན་ན་་བཏང་། ད་ང་
ས་ད་ད་་གན་་མ་བདག་ས་པས་ད་ན་མ་། །ི་ཀར། འར་གང་་འཕགས་པ་མ་བདག་་་་ལ་
འ་ད་ས་ར་ག་ས་་ས་སམ། ས་ས་པ། གལ་་ད་ད་འན་ལ་ས་ན་ད་པར་་ན་ས་་ས་་
འད་། །ས་་ལ་་་(་་ག་་།།) ན་པ་དང༌། ད་ང་ས་མད་ན་བཤམས་ནས་མ་བདག་་འད་པ་
བཏང་བ་དང༌། ་གས་ད་པར་ར་ནས་ད་ང་་འད་པ་ས་པ་དང༌། བམ་ན་འདས་ས་བཀའ་ལ་པ། ས་
པ་མ་ར་འར་ས་གངས་པ་ན་་ས་།།
གས་པ་བས་གཞན་གགས་པ་མ་་བད་པ་།
་བ། ན་གཞན་དང་ན་པས་ང་༌།།
ས་་ང་་ལས་ན་གཞན་བདག་ད་་ཟན་ར་བ་ལ་གས་པ་ད་དང་ན་པས་ང་མ་། །མ་འ་དང་
ང་མ་གས་ས་ག་མ་་བད་པ་་ན་གམ་མ་ཚང་བས་།།

གམ་པ་བས་གཞན་གགས་པ་ས་ས་།
་བ། གཞན་ས་་བས་ན་ཆགས་པ་ད་པར་མས་ཅན་ལ་བན་པ་ཡང་མ་འཕངས་པ་ད་མ་ན་། །ན་
ད་པ་འལ་ད་དག་ །ན་ད་པ་ད་འན་ག་མ།།
ག་པ་བས་ལས་གཞན་ལ་ཡང་བག་པར་་། །ག་ན་ས་ས་་འར་། །ས་་བས་་ང་དང༌། ད་
བག་་བསམ་པ་དང༌། ན་ད་པར་འད་པ་ན་ཆགས་པ་ད་པར་ད་ང་ས་མ་བདག་་བ་་་ར་བན་པ་
་བ་་་མས་ཅན་ལ་བན་པ་ཡང་ས་ས་་འར་བར་མ་འཕངས་པ་ད་མ་ན་་་ས་ས་་འར་བ་
འཕངས་པ་ན་། །མ་འ་འར་འང་བ་་་ད་། མ་བདག་ས་ད་ད་ལ་ས་པ་་་ལ་བས་ས་ག །
ས་ས་པ་་་མ་མ་། །ས་པ་ད་ས་གང་་་མ་པར་འར་བ་་་ས་་ར་ས་པར་། ས་པ་་ ་
མ་ན་ད་ང་མ་་་བར་འོ་བ་ད་། ས་ད་་བ་་་ར་བན་པར་ད་པ་ན། །་ནས་ད་ང་་མ་
ར་གས་པ་ན་་ལ་ད་ད་ས་ས་པ། འཕགས་པ་མ་བདག་་་ ་བ་་་ར་བན་ས་སམ། ་ས་་
ས་ས་། ་ང་ནས་མ་བདག་་བ་་་ར་བན་པ་དང༌། ས་ས་པ་བན་པ་གས་་གས་་ན་བ་
། །ས་ས་པ་འ་་ག་ན། ས་པ་བ། །ད་ང་་འད་པ་ས་པ་དང༌། བམ་ན་འདས་ས་བཀའ་ལ་
པ། ད་འན་ག་མར་་འར་་ས་ས་་འར་་ས་གངས་པ་ན་། །ས་། །ན་ད་པ་འལ་ད་དག་
། ན་ད་པ་ད་འན་ག་མ།།
གས་པ་་ངས་ད་ལ་ཆགས་པ་ལ་གས། ང་མ་འད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ང་ས་བད་པ། །དང་
་ལ་གས། ན་ང་ཁང་པ་མན་་བན། །ན་ང་ན་པ་ཁང་ན་བད། །དང་་ལ་། ས་པ་ད་པ་གནས་
་ཚད། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ག་་གནང་བ་ཚད་བང་བན། །་ར་བབ་པར་་བ་བད། །ང་བ་
ད་པ་བན་པ། །དང་་།
་བ། ད་ལམ་བ་ད་མ་ན་པ་ད་ལ་་ས་པ་ད་།།
ད་ལམ་བ་ད་མ་ན་པ་ད་ལ་་ས་པ་ད་།།

གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་ལ་བ། ག་པ་་་ང་བ་བན། །བ་བ་་་ང་བ་བད། །ར་དང་ག་
་ད་པ་བན། །ང་བ་ཡན་ལག་བད་པ། །དང་་།
་བ། བས་པ་ད་དང་མ་བས་པ་ད་དག་་ག་་ད་མ་ན་།།
གཞན་ི་ད་་ད་ང་ས་ཁང་པ་བགས་ན་གཞན་ས་བས་པ་ད་དང༌། མ་བས་པ་ད་དག་་ཡན་ལག་་
ག་་ས་བང་་ཡན་ལག་ད་མ་ན་་། གཞན་ས་བས་ང་མ་བས་ང་ག་པ་་ད་ང་ལ་ག་མར་
འར་བ་ན་།།
གས་པ་བ་བ་་་ང་བ་བད་པ་།
་བ། བས་པ་་རང་ད་དང་འ། །་ད་བ་བ་བན་་་ད་པ་ས་དང་ངག་ས་ད་ན།།
ད་ང་ས་གཞན་ལ་བས་་ཁང་པ་དང་ཁང་ན་བགས་པ་་རང་ད་ས་བགས་པ་དང་འ་་བ་བ་ ་
ད་ང་ལ་ག་མར་འར་བ་ན་། །ཐམས་ཅད་་འའམ་་ན། ས་པ་ད་པ་ས་གར་གས་ག་ས་བ་ཡང༌།
་ད་བ་བ་བན་་ག་པ་་་ད་པ་ལ་་་འ། །ན་ང་ད་ང་་ས་ས་་ཕག་ན་པ་དང༌། ངག་ས་
གས་་ས་བད་པ་དང་་ན་ང་ད་ན་འ་ས་པ་་རང་ད་ས་བགས་པ་དང་འ་་ག་མ་བད་པ།།
གམ་པ་ར་དང་ག་་ད་པ་བན་པ་།
་བ། ས་པ་་གག་ད་། །ཡན་ལག་མས་་ད་པ་་ཐ་དད་པ་ད་མ་ན་།།
ཁང་པ་བག་པ་ར་བ་ས་པ་་་མང་་ངལ་བ་ས་ང་ར་བ་ང་བ་་གག་ད་། །ས་ག་བཙལ་བ་
དང༌། ་ང་བ་ད་དང༌། ད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་གས་ཡན་ལག་་་ལ་བས་པ་ང་བ་ཐ་དད་པ་་་བད་དམ་་
ན། ས་ག་བཙལ་བ་ལ་གས་པ་ཡན་ལག་མས་་ག་མ་ང་བ་གག་ད་པར་ད་པ་ན་ི། ག་མ་ད་པ་ད་
་ཐ་དད་པ་ད་མ་ན་། །ས་ག་མ་དག་པ་དང༌། ཚད་ལས་འདས་པ་དང༌། ད་འན་ལ་མ་གལ་བ་ལ་གས་ཡན་
ལག་་་ལ་མ་་་ར་་འར་ས་འལ་ང་ལས་།།

བ་པ་ང་བ་ཡན་ལག་བད་པ་ལ་གས། ང་བ་ཡན་ལག་མ་ཙམ་བན། །ག་མ་དག་པ་་ག་བད། །
དང་་ལ་གམ། ཁང་པ་ཁང་ན་ཡན་ལག་བད། །ཁང་ན་ཡན་ལག་་ག་བན། །ཁང་པ་་ན་ཡན་ལག་། །དང་
་།
་བ། བཙལ་བ་ལ། །ས་ས་་གནང་བ་ལ། །མ་པ་་་ས་། །ག་མ་དག་པ་ལ། །མ་བན་པ་
ལ། །གནས་ད་་བག་ན། །མཐར་།།
བཙལ་བ་ལ་ས་པ་་གང་ས་ཁང་པ་ག་མར་འར་་ན། བག་པ་ས་ག་གཞན་ལས་བང་བ་། བཙལ་
བ་ལ་་ཐ་ད་་དང་ན་ང་རང་ལས་ར་ི་་ནས་ཐ་དད་པ་ལ། ར་བ་ངག་་ག་ད་ས་བཙལ་བ་་ར་
བན་དང་ར་། །ང་མ་འད་ལས། བདག་ས་བངས་པ་ས་་བ་་འན་པ་ང་བ་ང་་བས་བངས་པ་
ས་གངས་། །ག་མ་པ་ལས་བཙལ་བར་མ་ཟད། ི་ཀ་ལས། གལ་་ག་་ས་འ་པ་རབ་་ང་བ་ལས་ང་
བཙལ་ན། །ས་བཙལ་་ན། ་་འར་བས་ན་པས་ང་བ་འན་པ་ས་ས་པར་། །ས་། །ད་ང་ས་
གཞན་བས་་ཁང་པ་བགས་ན་་ད་ས་ས་ག་ལ་ག་ས་ད་ང་ང་བ་འན་པ་་ས་ས་ག་བཙལ་བ་
ས་་གནང་བ་ལ་བགས་ན་ཁང་པ་ག་མ་བད་པ་ས་བན་། མ་པ་་་ས་་ས་པ་ི་ཀ་ལས། ང་
བ་འན་པ་ས་ས་་གནང་བ་ང་བ་ས་བཙལ་བ་ན་པས་་ར་་ར་ས་ག་བཙལ་བ་བན་ས་པ་བས་
ནས་བཤད་། །འལ་ང་ལས། ས་བ་ན་ས་གཞན་ང་་བག་ང་ང་བར་བཤད་པས་ད་ང་ང་བ་འན་
པ་་ས་ས་་གནང་བ་ལ་ས་འཆད་དས་། །་མ་མས་་ས་ག་བདག་་ས་ས་་གནང་བ་ལ་ས་
གངས་པ་་ལ་བ་ད་་གང་ད་། །འ་་ཁང་པ་་ན་ན་ང་ན་པ་ཡན་ལག་ན་ལ། འ་ག་ནས་མ་
ས་ཁང་ན་ི་ཡན་ལག་བན་། །ཁང་པ་བག་པ་་ད་ང་དང༌། ་ཕག་དང༌། ་ན་ལ་གས་པ་དག་ང་མ་
པ་་་ས་་བཙལ་བ་དང༌། ་ས་་གནང་བས་། །ཁང་པ་དང་ཁང་ན་བག་པ་ས་ག་མ་དག་པ་གམ་ན་ལ་
བགས་ན་ག་མ་བད་པ། །ག་་ད་འན་ལ་མ་བན་པ་ལ་བགས་ན་ག་མ་བད་པ། །གནས་བགས་པ་
བདག་ར་ད་དམ། གཞན་ད་་བག་ན་ག་མ་བད་པ། །་མ་གགས་པ་གས་ན་ནས་བར་ང་ག་བཀབ་
པ་མཐར་ག་མར་འར་།།
གས་པ་ཁང་ན་ཡན་ལག་་ག་བན་པ་།
་བ། ག་མ་ལ་ཡང་་དག་ད་་མ་བཙལ་བ་ད་།།

ཁང་པ་ག་མ་ཁང་ན་ལ་ཡང་ད་ལམ་བ་ད་མ་ན་པ་ད་ལ་ས་པ་ནས། མཐར་་ས་པ་ཡན་ཆད་་དག་
ན་ང་བ་ད་། །ན་་མ་བཙལ་བ་ད་་ས་པས་་ི་ཀར། བལ་བ་ད་མ་གགས་་ས་་བ་དང༌། ཡང་
གག་ལག་ཁང་ལས་་ང་ག་དབང་་བདག་་དང་བཅས་པ་ས་ས་པར་ཟད་། ་ཡན་ལག་་མ་ན་་
བདག་་ད་པ་ལ་ཡང་ས་ག་་བ་ལ་གས་པ་ད་པ་ར་། །ས་།།
གམ་པ་ཁང་པ་་ན་ཡན་ལག་།
་བ། གག་་ན་། །ཚད་ལས་ག་པ།།
ཁང་པ་ག་མ་བད་པ་ལ་་གག་་ན་། །ཚད་ལས་ག་པ།།
གས་པ་ག་མ་དག་པ་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། ་ང་བ་ད་དང༌། ད་པ་དང་བཅས་པ་ད་དང༌། བམ་་་ང་བ་ད་་མ་དག་པ།།
ག་མ་དག་པ་ལ་ས་ར་ས་ནས། མ་དག་པ་་གང་་ན། ག་ཆགས་་ ་གནས་དང་ན་པས་་ང་བ་ད་
དང༌། གཞན་ལ་ད་པ་དང་བཅས་པ་ད་དང༌། གནས་བག་པ་གས་པ་ཙམ་་་ང་བ་ད་དང་གམ་་ག་མ་དག་
པ།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གམ། ་ང་བ་་་ག་བན། །ད་དང་བཅས་པ་་ག་བད། །བམ་་་
ང་་ག་། །དང་་།
་བ། ་བ་་་ ་གནས་དང་ན་པ་ད་དང༌།
་བ་་་་་ཡང་གནས་་ད་་ས་པ་ངས་གག་ཡན་ཆད་་གནས་དང་ན་པ་ད་དང་ས་འང་བས་་བ་
་རགས་པ་དང༌། ་བ་ཚད་་ངས་་བ་དང་ང་བ་ལ་བས་པ་མ་ན་། ང་དང་ི་ཀ་ལས། ལ་དང་གས་པ་ལ་
གས་པ་གནས་དང་ས་གངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ི་ཀར། ་དག་་ད་ཙམ་་ོག་ར་ལ་གས་པ་་བ་་་
་ཐམས་ཅད་ང་བང་་ས་། །་ར་ན་ལ་ལ་ས་ན་་ཡང་ད་ལ། ་ར་ས་ངས་་ང་གང་ཡང་ང་།
འས་ལ་ང་བས་མཁར་ལས་་ཞར་ལ་འ་བར་འར་བ་་་བ་ན་ལ་བོག་པ་་རགས་པ། །ག་ཆགས་་

ངས་ང་གག་ཡན་ཆད་ས་་ག་ཆགས་དང་ན་པ་ས་་ཙམ་་བད་པ། །་ཡང་ག་ཆགས་་ར་བས་་
ར་་འར་། གནས་དང་ན་པ་ད་དང་ས་གངས་པས་གས་ས་་མ་དག་གང་༌།།
གས་པ་ད་དང་བཅས་པ་་ག་བད་པ་།
་བ། ལ་་དང༌། ་གནས་དང༌། ་གས་ཅན་ི་འག་གནས་ལ་བན་པ་ད་དང༌། ང་ན་པ་གཅད་པར་
་བ་མ་ན་པ་ད་དང༌།
ལ་ ་གནས་ལ་བན་པ་ད་དང༌། འག་ན་པ་་གནས་ལ་བན་པ་ད་དང༌། ་གས་ཅན་ི་འག་
གནས་ལ་བན་པ་ད་དང་ས་པ་ི་ཀར། ་དག་དང་་བར་ར་པ་ད་། ་་་་ཕལ་་་དང༌། ང་་་དང༌། ་
དང༌། ་་ལ་གས་པ་དག་དང༌། ་དག་་་དག་ས་གད་པར་འར་བ་ན་ད་པ་ད་ན་་ས་། །ང་ན་
པ་བཅད་པར་་བ་མ་ན་པ་ད་དང་ས་པ་ི་ཀར། ར་ས་་བར་ག་མ་པར་ར་་་་་་ཕལ་་་ལ་མ་བ་
ན་པ་ར་འག་ན་དག་ལ་ཁ་མ་འང་བས་ས་ན་ད་པ་དང་བཅས་པ་ན་་ས་། །ས་པ་འ་དག་ས་
མན་ནས་ད་བཅས་གཞན་པ་ཡང་བས་།།
གམ་པ་བམ་་་ང་་ག་།
་བ། ་ལ་འམ་གང་་མཐ་་འར་ི་ནང་ལ་ན་་ང་ངམ། ངམ་ོག་གམ། ན་པའམ་འམ་པ་ད་་
་མ་བན་་་དག་ན་།།
་ལ་་གནས་་ར་བ་་ལ་ནས་། །འམ་གང་་ས་པ་་་བ། །་མཐ་ས་་བ་་འམ་གང་་
མཚམས་། །་་ར་ི་་་དང་་བ་ད་་་ར་་འམ་གང་་མཐའ་ས་་བ་ཕ་མཐ་ཆ། །ནང་ལ་ན་
ས་ཕ་མཐ་ཆ་་་ལ་་འམ་གང་་ནང་ད་། །ནང་ལ་་དས་སམ་མཐ་གས་གང་ཡང་ང་བ་་ན་་
ང་ངམ། ངམ་ོག་གམ། ན་པ་དང་འདམ་་ག་པ་ད་་མ་་་ང་བ་་ག་ན་། །་ར་ལ་་དང་ས་
པ་ནས་འ་བར་་་མ་བན་་་ང་བ་དང༌། ད་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། མ་་་ང་བ་གམ་་་དག་ན་།།
གམ་པ་བག་་གནང་བ་ལ་གས། བག་པར་གནང་བ་ཁང་ཚད་བན། །གནང་ར་ད་འན་ད་ལ་། །དང་
་།

་བ། ཚད་དང་ན་པ་་ད་དང་་་བ་བར་གགས་པ་མ་གང་། ནང་ལ་ནས་་བ་གས་དང་བན་
ི་ཚད་།།
ཚད་ལས་ག་པ་ས་ར་ས་པ་ཁང་པ་ཚད་་གང་་ན། ང་དང་ི་ཀ་ལས་ལ་་རབ་ནས་བས་པ་་ལ་
གངས་ལ། འལ་ང་ལས། ་འང་ ་ས་ཚད་དང་ན་པ་་ས་་འཛམ་་ང་པ་་་བ་པ་་ཚད་་
་གས་ཀ་ག་མན་ན་ལ། ས་ན་ཚད་དང་ན་པ་་ད་དང་་་བ་བར་གགས་པ་མ་ང་་མ་གང་།
ཁང་པ་ནང་ལ་་གཞལ་ནས་བ་བར་གགས་པ་མ་་ཁང་པ་དས་་བ་གས་དང་ས་པ་་་བ་བད་
དང༌། ང་་བ་བར་གགས་པ་མ་བན་ི་ཚད་་ས་་་ད་དང་བ་གག་།
གས་པ་གནང་ར་ད་འན་ད་ལ་ ་བ་།
་བ། ད་འན་ལས་བན་པ་བ་པ་ད་་བན་པ་ད་།།
མ་བན་པ་ལ་ས་ར་ས་ན་བན་པ་་་གང་་ན། ཁང་པ་ཁང་ན་བག་པ་ས་ག་ད་འན་ལས་བན་
པ་གནང་བ་བ་པ་ད་་བན་པ་ད་ན་ི། ས་ག་ད་འན་ི་ན་ར་བན་པ་ཙམ་ིས་་མ་ན་། །ས་ན་
ད་འན་ིས་གལ་གས་་ལས་ས་ཁང་པ་ཁང་ན་ི་གནང་བ་ན་ན་གནང་བ་་བ་པ་ད་ང་ས་ཁང་པ་
ཁང་ན་ལ་བན་་བག་པ་ལ་ས་པ་ད་། །་ར་ི་ཀར་ག་གང་ལ་བན་པ་མ་པ་་ད་གང་ལས་བ་པ་
་་འར་བན་པ་ན་པར་དངས་། །ས་།།
བ་པ་བབ་་ལ་གས། བས་་བབ་པར་་བ་དང༌། །་ཞར་ལས་ང་བ། །དང་་།
་བ། མ་དག་པ་ལ་གལ་བར་་། །རང་དག་ག་་འང་བར་། །ཡང་ན་ད་ང་བས་པ་དག་།
ང་་ས་པ་ས་ག་མ་དག་པ་གམ་་གང་ཡང་ང་བ་ན་ན་ད་འན་ལ་གལ་བར་་་་ས་ན་ས་
ས་། །ད་ང་ས་གང་ལ་གལ་བ་བཏབ་པ་ད་འན་རང་དག་ག་་ས་ད་ན་ན་ག་་འང་བར་། །
ཡང་ན་ད་འན་ིས་ད་ང་བས་པ་དག་་ས་པ་ི་ཀར། བས་པ་དག་ག་་བཏང་བར་་གཞན་་མ་ན་་
ས་།།

གས་པ་་ཞར་ལས་ང་བ་།
་བ། བན་པ་ལ་ཡང་་བན་།།
་ག་ན་ི་གནང་བ་གལ་བ་ན་ན་་མ་ངས་ང་བས་དཀའ་བ་ད་ན་ནམ་བགས་ལ། ཡང་རང་དག་ག་
་འང་བར་། །ཡང་ན་ད་ང་བས་པ་དག་་ས་པ་མ་་མ་་བན་། །བན་་ས་འ་ས་གས་ས་
འ་བར་བས་འ་ད་་རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་བཤད་ང༌། ་ག་ན་ི་གནང་བ་གལ་ན་ཡང་མ་དག་པ་
གལ་བར་་། །ཡང་ན་ད་ང་བས་པ་དག་་ས་འ་ས་གམ་། ཁང་པ་ཁང་ན་ི་གནང་བ་དང་འ་ས་
གམ་ི་འ་བར་་ག་ན་ི་བས་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་བཤད་་་མ་་བ་་བས་གས་།།
་པ་ང་བ་ད་པར་བན་པ་།
་བ། ས་པ་ད་པ་དང༌། ས་པ་ལ་ངས་ད་པ་དག་ལ་་ང་བ་ད་། །ང་པ་འས་པ་ལ་ཡང་༌། །ཁང་
པ་ད་འན་ག་མ་མ་པར་འད་པ།།
གནས་གཞན་ིས་ས་ཟིན་པ་ད་པ་བདག་ས་གཏན་བ་པ་དང༌། ས་པ་ལ་ངས་ད་པ་དག་ལ་་ང་བ་ད་།
།གནས་ང་པ་གས་་འས་པ་ལ་ཡང་་ས་པ་ི་ཀར། གནས་ང་པ་འས་ང་་ར་ད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །
ང་པ་ས་་བ་ས་པ་་ད་། གསར་པ་འས་ང་་ར་ད་པ་ལའང་ང་བ་ད་པ་་ན། །ས་། །མ་འད་
འལ་པ་ལས། ས་པ་ད་པ་་གཞན་ིས་ས་ཟིན་པ་བདག་ས་གཏན་བ་པ། །ས་པ་ལ་ངས་ད་པ་་གཞན་
ིས་ས་ཟིན་པ་ལ་་ག་ངས་ད་པ་ས་། །ཁང་པ་ད་འན་ག་མ་མ་པར་འད་པ།།
གས་པ་ན་ང་ན་པ་ཁང་ན་་ག་་བན་པ་།
་བ། གས་་ན་། །གག་ལག་ཁང་་ད་འན་ག་མ་མ་པར་འད་པ།།
ཁང་ན་ི་བས་འར་ན་ི་འལ་བ་འན་པ་མས་ལ་འ་ར་གས་། བཙལ་དང་ཚད་ལས་ག་པ་འར་་
དས། །གག་ན་གནས་་འར་་གས་ན་། །་དག་ལས་གཞན་ཁང་པ་བས་་གང༌། །་དག་ཁང་ན་ི་
ཡང་ན་ང་ན། །ས་པ་ར། ར་་གག་་ན་་ས་བན་པ་་ལས་འར་ཁང་ན་ི་ག་མ་བད་པ་ལ་

གས་་ན་་ས་གངས་། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། འར་མ་པ་ཡན་ཆད་རབ་་ང་བ་དང༌། རབ་་
མ་ང་བ་ཡང་ང་་གང་ཟག་བ་ཡན་ཆད་ལ་གས་ས་་བར་དངས་། །ས་། །་ན་ང་མ་འད་ལས།
གས་་ར་ས་་བ་་་བན་གགས་པ་ཉན་ས་་ད་འན་་ས་གངས་པ་དང་འགལ་་་ན། རང་་
མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ་་ང་ག་དབང་ས་་ད་ཙམ་་ཟད་པ་འ་ལ་ས་པ་ད་་ས་།།
ས་ན་འར་ད་པར་་ལས། བདག་ ་ངས་་ད་པར་། ཁང་པ་ག་མ་བད་པ་ལ་་མན་ར་ི་བདག་
་གག་་ན་་ན་པ་ཡན་ལག་་དས་ལ། ཁང་ན་ི་ག་མ་བད་པ་ལ་་མན་ར་ི་བདག་་གས་ན་
ཡན་ལག་་དས་པ། །ད་་་བ་ད་པར་། དན་མག་ལས་གཞན་པ་ད་་བགས་པ་གནས་་ཁང་པ་
ན་ལ། དན་མག་་ད་་བགས་པ་གནས་་ཁང་ན་ན་། །བཙལ་བ་དས་་དས་་ད་པར་། ཁང་
པ་ག་མ་བད་པ་ལ་་ས་ག་དང་་ད་བཙལ་བ་ཡན་ལག་་དས་ལ། ཁང་ན་ལ་་་ར་མ་ན་། བཙལ་ང་
མ་བཙལ་ང་ག་མར་འར་། །ཚད་ལས་ག་པ་དས་་དས་་ད་པར་། ཁང་པ་ལ་་ཚད་ལས་ག་པ་དས་
ག་ཡན་ལག་་དས་ལ། ཁང་ན་ལ་་དས་། །གནས་་ད་པར་། ད་ལམ་བ་ང་ཙམ་ི་གནས་བགས་ན་
ཁང་པ་ག་མར་་འར་། ཚད་ལས་ག་པ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ར་། །ད་ལམ་བ་ང་ཙམ་ི་གག་ལག་
ཁང་བགས་ན་ཁང་ན་ི་ག་མར་འར་། །འ་ལ་་ཚད་ལས་ག་པ་ཡན་ལག་་་དས་། ི་ཀ་ལས། གག་
ལག་ཁང་ལ་་ཚད་ས་པ་ད་་ས་། །ས་པ། བདག་ ་ངས་དང་ད་་། །བཙལ་དང་ཚད་ལས་ག་པ་དང༌། །
གནས་་མཐའ་ཚད་ད་པར་། །ཁང་པ་ཁང་ན་ད་པར་། །ས་བང་༌། །གག་ལག་ཁང་་ད་འན་ག་མ་
མ་པར་འད་པ།།
གས་པ་་བ་ང་ས་བད་པ་ལ་གས། ང་བ་ན་ད་བན་པ་དང༌། །བབ་་ས་ས་བན་པ། །དང་་
།
་བ། མ་པ་་ར་བ་ད་། །མ་གགས་པ་ད་་འག་པ་མཐའ་ཡང་་དང་འ། །་མ་ན་། །མ་
བས་པར་། །གང་ཟག་ས་། །འ་ཟིན་པར་ད་ན་ཡང་༌། །རང་བན་་མན་པ་ཡང་༌།།
ཁང་པ་དང་ཁང་ན་བག་པར་མ་པ་ངས་འངས་པ་་་་ར་བ་ད་་་ག་མར་བད་ས་་ར་བ་ག་
ད་ན་པ་དང༌། ར་བ་མཚན་ད་པ་མ་་བད་པ་དང༌། འན་པ་ག་ན་ར་བ་མ་པ་མ་ར་འར་བ་། ན་
གམ་། །ཁང་པའམ་གག་ལག་ཁང་ང་མ་གགས་པར་ད་་གག་་མ་པ་བསམ་པས་ད་་འག་པ་

མཐའ་ཡང་ར་བ་་དང་འ་་མ་ར་འར་། །ི་ཀར། ་ཡང་་དང་འ་། ར་བ་དང་འ་བར་བ་བར་་།
མ་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་། །འ་ལ་ཡང་མ་གགས་པ་་ཟིན་ན་ར་བ་མ་ར་འར་ལ། ས་ང་
གགས་་བ་་ས་་ག་བཀབ་ན་་དས་ག་མ་པ་མ་ར་འར་། །གང་ཟག་་མ་གས་སམ་གམ་
ི་ན་་བགས་པ་ན་མ་། །ཁང་པ་དང་ཁང་ན་ི་ག་མར་་འར་་གག་ན་མ་ཚང་བ་ར་དང༌། གས་
ན་མ་ཚང་བ་ར་། །མ་བས་པར་་ས་པ་་ག་པ་་ལ་ཁང་པ་བག་པ་ས་ག་ལ་ག་ས་མ་བས་པར་
རང་ད་དབང་བ་ས་གར་ཁང་པ་བགས་ན་མ་ར་འར་ི། ཁང་པ་ག་མར་་འར་་ས་ག་བཙལ་བ་ཡན་
ལག་ད་པ་ར་། །ི་ཀ་ལས། དས་གར་ཡང་་འར་་བཙལ་བ་ཡན་ལག་ད་པ་ར་ས་། །ས་ན་ས་
ག་ལ་བར་མ་བས་པ་ས་པ་འ་་ས་ག་བཙལ་བ་ལ་ས་གངས་པ་་ལ་བ་ན་། །ས་ན་མ་འས་
ཁང་པ་འབའ་ག་་ན་བན་པ་ན་། །་ད་མ་པ་་་་ས་གངས་པ་ལ་བ་། ་ད་གཞན་ལས་མ་
བཙལ་བར་གང་ཟག་རང་་་ད་དག་ས་ཁང་པ་བགས་ན་མ་ར་འར་། །་་འལ་པ་་ས་་་བ་ལས།
རང་བན་་མན་པ་ཡང་༌། །ས་པ་དང༌། ་་འལ་བ་ང་ས་་་བ་ལས་འ་ཟིན་པར་ད་ན་ཡང་་ས་་མ་
ག་འར་དང༌། ་མ་ན་འར་་གནད་གག་པས་་་གས་ཀ་ལ་འ་མནན་པར་་། ་ཡང་གཞན་ིས་ཁང་པ་
ཁང་ན་ི་ད་བགས་པ་འ་ད་ང་ས་ཟིན་པར་ད་ན་ཡང་མ་། །ཡང་ན་ར་གཞན་ིས་ད་ས་པ་དང་
་འ་ཟིན་པར་རང་ས་ད་པ་གས་རང་བན་་མན་པར་ཟིན་པར་ད་ན་ཡང་མ་་ས་འཆད་།།
གས་པ་བབ་་ས་ས་བན་པ་།
་བ། གལ་བ་ག་་མ་བ་ན་ས་ས་། །ཁང་པ་དང་གག་ལག་ཁང་་ད་འན་ག་མ་་བ་བས་
། །ཁང་པ་དང་གག་ལག་ཁང་་ད་འན་ག་མ་གས་།།
ད་འན་ལ་གནང་བ་གལ་བ་ག་་མ་བ་ན་ད་འན་ི་གནང་བ་ན་ད་་ས་པ་ས་ས་་ས།
ས་ས་འ་་ཁང་པ་ཁང་ན་གས་ཀ་ན་ང་༌། །ས་ག་བདག་་ལ་གནང་བ་གལ་བ་ག་་མ་བ་ན་ས་
ག་བདག་ས་གནང་བ་ན་ད་་ས་པ་ས་ས་། །ས་པ་འ་་ཁང་ན་་ན་ན་ི། ཁང་པ་བས་ས་
ག་བདག་་ལ་གལ་བ་ག་་ཁང་པ་བགས་པ་མ་བ་ན་ས་ས་འ་བད་ན་་འགལ་བར་འར་། ཁང་པ་
ས་ག་བཙལ་བ་ལས་བགས་ན་མཐར་ག་མ་ར་འར་བས་ས་པ་མ་་མ་འབ་ན་ས་ས་བད་པ་་གས་

པ་ར། ཁང་པ་དང་གག་ལག་ཁང་་ད་འན་ག་མ་་བ་བས་་ཁང་པ་དང་གག་ལག་ཁང་་ད་འན་ག་
མ་གས་།།
གས་པ་གད་པ་ལས་ར་བ་ལ་གས། ང་མ་འད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ང་ས་བད་པ། །དང་་ལ་
གས། ན་ང་ག་ད་མན་་བན། །བག་ཙམ་ན་ང་ན་པ་བད། །དང་་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་
པ་དང༌། །ག་་གས་གད་བན་པ། །དང་་།
་བ། ཕམ་པར་འར་བ་ག་པར་ད་པས་ད་ང་ཉམས་པ་ལ་ཡང་༌། །གས་ལས་རང་་ད་་འར་ཡན་
ལག་མ་ན་། །ན་་་བས་། །གང་ཡང་ང་བ་ལ་་བར་ས་ན། །ཉམས་པར་འན་པས་།།
ཕམ་པར་འར་བ་ག་པར་ད་པས་ལ་ད་ང་ཕ་དང་མ་འཆབ་ད་་ཕམ་པས་ཉམས་པ་ལ་ཡང་ར་བ་བཏབ་ན་
ག་མར་འར་། །་ཡང་རང་་མ་བཤད་་ད་ང་ཕ་མ་འད་་བས་ལས་ཉམས་པ་ལ་ཡང་ས་་བ་ག་
་ད་ང་ཕ་དང་ད་ང་མ་ད་ཉམས་པ་ས་་བ་འ་ལ་ར་བ་འབས་པ་ན་་ས་གངས་། །མཚན་དང་
་བ་གས་ལས་རང་ད་་ར་འབས་་བས་འར་ཡན་ལག་མ་ན་། །་ཡང་ད་ང་ཕ་མ་ལས་ར་པ་གཞན་
མས་ལ་ལ་ཕ་ལ་་་ཕམ་པས་མ་ཉམས་པ་དང༌། མཚན་མན་པ་དང༌། ་བ་མན་པ་ཡན་ལག་་དས་ང་
དགས་བསལ་ར་འབས་་བས་འར་་མས་ཡན་ལག་་་དས་པ་་མཚན་། ར་འབས་འ་ག་ན་
་་བས་ག་་བཀག་་ང་གག་ལས་འས་པ་ལས། གང་ཟག་ལས་ང་བ་ཁ་ན་མ་་བ་ཐམས་ཅད་་ནང་ནས་
ར་བ་བཏབ་པ་གག་་ས་པ་་ས་གངས་།།
ཕམ་པ་ང་བ་བན་པར་་བས་གནས་ངན་ན་བད་པའམ་ན་ནས་་བ་ང་ད་བད་ང་ར་འབས་་ང་
བ་འ་་བད་། བན་པ་འ་ས་བར་་བན་་ས་པས་། །་ཡང་མང་ས་གས་གམ་ི་ག་ལ་ད་
པར་བདག་ས་མང་༌། །ས་། །གས་་ས་་ན། །ས་་ས་་བ་་ཡང་ཕམ་པ་ར་བ་ད་པ་་བདག་
ས་ས་་ས་བད་ན་ག་མར་འར་ལ། ཕམ་པ་ང་་ས་གཞན་ར་བ་གཏམ་བདག་ས་ས་་ས་བད་
པས་་ག་མར་་འར་། ་བ་ལས། གཞན་ར་བ་དང་གག་ནས་གག་་བད་་ར་བ་བཏབ་ན་ས་པ་མ་ར་
འར་། །ས་གངས་པ་དང༌། ར་བན་པ་ལས། གཞན་ར་་ས་གཞན་ལ་བད་འགས་པས་མ་ན་ི་བདག་
ད་དང་འལ་བར་། །ག་མ་དག་ལ་གཞན་ལ་ན་ད་པ་ད་་ས་བཤད་པས་བ་། །་དང་མན་པར་མ་འད་
འལ་པ་ལས། ས་པ་་གཞན་ལས་གཏམ་ས་པ་མ་ན་ི། ལ་བ་ལ་གས་པས་བབས་པ་ཕག་ན་་ཚངས་པར་

ད་པ་ལ་གས་པ་ད་པ་་བདག་ད་་་བས་ས་པ་ས་བཤད་། །ཐ་ད་དང་ན་པ་དང༌། ས་ཐ་མལ་་
གནས་པ་དང༌། བདག་ལས་ཐ་དད་པ་་ས་གམ་ན་ི་་འོ་བ་པ་གང་ཡང་ང་བ་ལ་་བར་ས་ན་ད་འན་
ག་མར་འར་། །བསམ་པ་་ད་ང་ཕ་ལ་་་ཉམས་པར་འན་པས་། །འ་ངས་་་ར་ཐར་པ་དང༌།
ང་མ་འད་ལས། ་ནས་ང་འ་ཚངས་པར་ད་པ་དང་འལ་་མ་ནས་ས་གངས་ནས། ི་ཀ་ལས། ཉམས་
པར་་བ་བད་པ་བསམ་པས་ན་ི། ས་པར་ར་པའམ་ད་བག་གམ་ང་ལ་ིས་་མ་ན་། །ས་བཤད་།།
གས་པ་ག་་གས་གད་བན་པ་།
་བ། ་་ག་གཞན་མ་ན་། །བད་པ་་ད་པ་ད་མ་ན་། །ན་ི་་ད་་་ན་པར་་བ་ད་་་
མ་ན་། །ག་ད་པ་ད་འན་ག་མ་མ་པར་འད་པ།།
གང་ས་པ་་་ས་པ་ལས་ག་གཞན་པ་མང་བ་མ་ན་པས། ས་པ་ལ་མང་་ས་ས་ན་ག་ད་པར་ར་
འབས་་ག་མར་འར་། །གས་པ་ལ་མང་་ས་ས་པ་ལ་ཡང་་བན་། །ི་ཀ་ལས། གང་མང་བ་་་ས་
པ་མ་ན་གས་པ་ཡང་མ་ན་ལ། གང་ས་པ་་མང་བ་མ་ན་གས་པ་ཡང་མ་ན་ང༌། གང་གས་པ་་མང་བ་
ཡང་མ་ན། ས་པ་ཡང་མ་ན་པར་ས་པར་། །འ་ད་བན་་ག་གཞན་ད་་ཟིན་ང་ག་གང་ལས་ང་བ་
ག་་གལ་་ད་ན་ད་འན་ག་མ་་ནར་འར་། །ས་གངས་། །འ་ངས་་ང་མ་འད་ལས། ས་
པ་ལ་ད་ས་ནས་བདག་ས་མང་་ར་བ་དང༌། གས་པ་ལ་བདག་ས་མང་་ས་ར་ན་ད་འན་ག་མར་
འར་་ས་པ་ལ་གས་པ་གངས་། །ན་ཕམ་པ་ས་ད་ད་པ་མང་། བད་ནས་མང་་ས་ར་བ་
འབས་ན་བད་པ་་ག་ད་པ་ད་མ་ན་པས་ག་ད་པ་ག་མར་འར་། །ས་་བད་བན་་ས་་ས་
ར་བ་དང༌། གས་་བད་བན་་གས་་ས་ར་ན་ཡང་ག་ད་་ག་མར་འར་། །གལ་་མང་་བད་
བན་་མང་་ས་ས་པ་ས་ཅན། བན་ན་པ་་འཐད་པར་ཐལ། ན་དང་མན་པར་ས་པ་ན་པ་ར་་ན།
ན་ིས་མང་ས་གས་གམ་ད་པ་་ད་་་བན་པ་བན་པར་་བ་ད་་་མ་ན་། །ི་ཀ་ལས། བན་པ་
དང་བན་པ་གས་་འ་ས་དང་འལ་པ་ན་ི། ན་་ད་དང་འལ་བ་མ་ན་པ་ར་་ས་། །་ཡང་ང་
མ་འད་ལས། གང་ཟག་མ་དག་པ་ལ་ར་བ་འབས་པ་ལ་་ག་བ་གག་་ང་བར་འར་་མ་མང་བ་ལ་མང་
་ས་ར་བ་དང༌། མ་ས་པ་ལ་ས་་ས་ར་བ་དང༌། ་གས་པ་ལ་གས་་ས་ར་བ་དང༌། མང་་བད་
བན་་མང་་ས་ར་བ་དང༌། ས་་བད་བན་་ས་་ས་ར་བ་དང༌། གས་་བད་བན་་གས་་

ས་ར་བ་དང༌། ས་པ་ལ་ད་ས་ནས་བན་ས་མ་་མང་་ས་ར་བ་དང༌། ས་པ་ལ་ད་མ་ས་པར་་
བན་ས་མ་པ་་མ་ཟ་་མང་་ས་ར་བ་དང༌། ས་པ་ལ་གས་་་མ་ཟ་་མང་་ས་ར་བ་དང༌།
ས་པ་ལ་་གས་་བན་ས་མ་་མང་་ས་ར་བ་དང༌། མ་ས་ང་གས་པ་ལ་མང་་ས་ར་ན་བད་་
ག་ད་འན་ག་མར་འར་་ས་གངས་ལ། དང་་གམ་་བན་་་བས་་ས་པས་བས་ལ། ་ག་མ་
གམ་་བད་པ་་ད་པ་ད་མ་ན་ས་པས་བས་ང༌། ་ག་མ་་་་་ག་གཞན་མ་ན་་ས་པས་
བས་། །གཞན་ཡང་ི་ཀར། ་་ག་གཞན་མ་ན་་ས་་བ་དང༌། བད་པ་་ད་པ་ད་མ་ན་་ས་་བ་
མ་་གས་་ཉམས་པ་ལ་མ་དག་པ་ལ་ར་བ་འབས་པ་ལ་ད་འན་ག་མར་འར་བ་ངས་ན་ལ། ངས་
་གས་བ་པར་ད་ན་་ན་ི་་ད་་་བན་པར་་བ་ད་་་མ་ན་་ས་་བ་མ་འ་ན་། །ས་། །
ག་ད་པ་ད་འན་ག་མ་མ་པར་འད་པ།།
གས་པ་བག་ཙམ་།
་བ། བད་པར་་བ་གཞན་ལ་གནས་པ་ག་ས་ན་ན། །གཞན་ི་ཆ་དང་མན་པ་ད་འན་ག་མ་
མ་པར་འད་པ།།
བད་པར་་བ་་ཕམ་པ་། ན་གསལ་བ་ལས་གཞན་ན་་གསལ་བ་ལ་གནས་པ་ག་་ད་པ་་དང་་བ་མ་
ར་བ་ག་ས་བན་པ་འ་ས་བར་། བན་་ས་ན་བག་ཙམ་ི་ད་འན་ག་མར་འར་། །བག་ཙམ་
ས་་བ་་མཚན་་ང་ག་བས་་་གས་་་་ཚངས་པར་ད་པ་མང་བས་གདགས་ག་བག་ཙམ་ས་་
། མ་འད་འལ་པ་ལས། འ་་བག་ཙམ་ི་ག་ད་པ་ལས་ར་བ་འབས་པ་ན་། །ས་། །གཞན་ི་ཆ་དང་
མན་པ་ས་པ་ི་ཀར། ག་ད་པ་ར་བ་འབས་པ་ན་གསལ་བར་་བར་ད་པ་ལས་གཞན་ན་མ་གསལ་བ་་
བར་ད་པ་ག་གཞན་ི་ཆ་དང་མན་པ་ད་འན་ག་མ་ས་། །མ་འད་ལས། གཞན་ི་ཆ་མ་ན་པ་དང་
མན་པ་ད་འན་ག་མ་་ས་གངས་པ་་་ང་མ་འད་ལས། གཞན་ས་་བ་་་ངན་ལས་འདས་པ། །
་ངན་ལས་འདས་པ་ཆ་མ་ན་པ་དང་མན་པ་་ཕམ་པར་འར་བ་ས་གངས་ང༌། གཞན་་འར་བ་ལས་གཞན་
པ་ན་དང༌། ཆ་ན་པ་་ན་ངས་པ་ཆ་མས་ལ་འལ་པར་བཤད་། །གཞན་ཡང་གཞན་ི་ཆ་མ་ན་པ་དང་མན་
པ་ཕམ་པར་འར་བ་ས་ས་ར་འབས་ས་ང་མ་འད་ལས་གངས་། །གཞན་ི་ཆ་དང་མན་པ་ད་
འན་ག་མ་མ་པར་འད་པ།།

གས་པ་་བ་ལ་གས། ང་བ་ན་ད་བན་པ་དང༌། །་ལས་ས་་ན་ད་པ། །དང་་།
་བ། ་བན་པས་ར་བ་འབས་ན་མ་། །ང་མ་ས་པ་ཡང་༌། །་བན་གགས་པ་ལ་ངན་མས་
ས་ག་ང་བ་དང་ད་འན་ི་དན་ས་པ།།
་བན་པས་ས་པ་འག་པ་བན་་་ང་བ་། ི་ཀ་ལས། ཁ་དང་བཤང་བ་ལམ་ི་དབང་་ས་པ་་མ་ན་
། །ས་བཤད་པས་ལམ་་གས་ལས་་ང་བ་གས་པར་བད་པ། །་ ་དབང་་ད་པར་་ཚངས་པར་ད་་
ས་ར་བ་འབས་ན་མ་། །འགའ་ག་་ཚངས་པར་ད་་ས་ར་བ་་་ར་བ་གདབ་་ང་མ་ས་པར་
ར་བ་འབས་པ་ཡང་མ་། །་བན་གགས་པ་ལ་ངན་མས་ས་ག་ང་བ་དང་ད་འན་ི་དན་ས་པ་
ག་པ་་མཚམས་ད་པ་དང༌། ང་བ་་མ་་། འ་ི་ཀར། མཚམས་ད་པ་འ་གས་་མ་་ས་བཤད་།
།་ཡང་་གད་པ་ར་བ་མ་་དང༌། དན་ད་པ་ག་མ་གས་དང་མན་པ་མ་་་་མ་བན་།།
གས་པ་་ལས་ས་་ན་ད་པ་།
་བ། བསམས་་ས་་ས་་བ་ལ་གས་པས་གགས་ས་ད་ན་ས་ས་། །ག་ད་པ་དང་བག་ཙམ་
ི་ད་འན་ག་མ་་བ།།
བསམ་པ་་ར་བ་འབས་པར་འད་པས་ར་བ་་བདག་ས་བསམས་་ས་་ས་་བ་་ང་ག་ར་ས་པ་
། ག་ར་ས་པ་་ག་་འས་ག་མ་་ལ་གས་ས་པས་བས་། ད་ང་ན་ལས་ལངས་་ང་་ས་
ར་ིས་གགས་ས་ད་ན་ས་ས་། །འ་་ང་་བ་ལས། ད་ང་ན་ལས་ལངས་་བདག་ས་བསམས་་
ས་་ས་ར་ང༌། ་་ཐམས་ཅད་པ་ལས་ས་ས་་འར་་ས་གངས་ལ། ་འལ་ལས། བསམས་་ས་
པ་་ན་གཞན་ལ་བསམས་་ས་པ། །་་ཐམས་ཅད་པ་་་་མང་ ་དབང་་ས་་གག་པ་ར་ས་བཤད་
། །བས་འར་འལ་ང་ལས། ད་ང་མང་ག་་ད་་ཕམ་པ་ཡང་ད་པ་་ད་པ་་ག་ས་ག་ར་ས་པ་
། ད་ང་་ངས་་འག་་བག་པ་བན་་ས་ས་་ར་འར་་ས་བཤད་། །ག་ད་པ་དང་བག་ཙམ་
ི་ས་པ་བག་ཙམ་། ལ་བ་ས། འ་་བག་ཙམ་ི་ག་ད་པ་ལ་ར་པ་འབས་པ་ན་་ས་། །་བ།།

གས་པ་བ་བ་ལས་་ར་པ་ལ་གམ། བས་་མ་་ས་པ་དང༌། །བ་ར་མས་་ན་ང་བན། །བ་
ར་་ར་བད་པ། །དང་་།
་བ། གཞན་ི་འར་ཁ་འན་ན་མ་།།
གཞན་ི་འར་ཁ་འན་ན་མ་་ས་འང་བ་ལ་དཀའ་བ་གནས་ད་། མ་ན་ན་ི་བས་ན་གཞན་དབང་
བར་ར་པ་ན་ག་གནས་པ་དང༌། ་གནས་རང་་སར་ཁ་འན་ང་འས་་བག་ན་ཕམ་པར་གངས་པ་དང༌།
ག་བས་ནས་ཕ་མས་མ་གནང་བ་་རབ་་འན་ན་ས་ས་་གངས་པ་དང༌། མ་མ་འད་ལས་མ་ཐབས་
ས་མ་གནང་བ་ད་ད་རབ་་འན་ན་ང་ད་་གངས་པ་དང༌། བས་འར་འར་ཁ་འན་ན་མ་ར་གངས་
པ་། བ་་་མས་གཞན་དབང་བ་་རང་གས་་འག་པར་མངས་པ་ལ། ང་བ་་ང་ཐ་དད་་བད་པ་་
གས་་མ་ན་་བ་ལས་གཞན་གམ་ལ་མ་ན་ན་ི་ཕམ་པར་་འར་་་མས་ད་པ་ར། རབ་་འན་པ་
གས་ལ་དན་་གགས་པ་མ་ར་་འར་། མ་འར་བ་་མ་ལས་བལ་མ་པ་བསམ་པས་གས་།
་བ་ད་པ་ཐ་དད་་་ནས་འད་པར་གས་པ་མ་ན་། །རབ་་འན་པ་གས་ལ་ང་བ་་ང་་འར་བ་་གཏན་
ལ་་འར་བ་དང་་འར་བ་ད་པར་ལས་ལ་ལ་གད་པ་་ང་ས་། །འར་་ང་ལས། དན་དང་་བ་
ས་པ་མ་ར་འཆད་།།
གས་པ་བ་ར་མས་་ན་ང་བན་པ་ལ་བ། གས་པར་ད་ན་ན་ང་བན། །ར་བ་གནས་བས་
དགས་བསལ་བད། །ད་འན་མས་་བབ་་བན། །གས་ད་མཐར་ག་ན་ང་༌། །དང་་།
་བ། བོག་པ་ལ་ིས་་གང་བར་ས་་བབ་པ་རང་བན་་ས་་མན་། །གལ་བ་་བོག་
པ་དང་འ་བ་ད་། །ག་་ད་ག་མ་གག་ད་། །བས་པ་་ཐ་དད་པ་ད་། །མག་ད་པ་་མ་ན་
།།
གཞམས་བ་དང་གལ་བ་ལས་ས་བོག་པ་ལ་ིས་བོག་པ་ན། བསམ་པས་་གང་བར་ས་ངག་ས་
ས་་བབ་པ་རང་བན་དན་ད་པ་ལ་གས་པ་ག་མ་བ་་འ་དག་ས་ཅན། བོག་པ་ལ་ིས་ས་་
མན་པ་ན་། བ་བ་ལས་ར་པ་ང་བ་དས་ག་གས་པ་དག་ན་པ་ར། ི་ཀ་ལས། ་གང་བར་ས་་
བབ་པ་རང་བན་་་བོག་པ་ལ་ིས་ས་་མན་པ་ན་། ས་བཤད་། །་ན་བོག་པ་ལ་ིས་

མན་ས་པ་་ན་་ན་་ན། བོག་པ་ཡན་ལག་་དས་པར་མན་པ་དང༌། བོག་པ་ངས་དང་ར་ང་་
ངས་མན་པ་དང༌། བོག་པ་གནས་བས་དང་ང་བ་གནས་བས་མན་པ། །དང་་། ི་ཀ་ལས། བོག་པ་
དང་འལ་བ་་ན་པ་ར་་ས་། །གས་པ་། ི་ཀ་ལས། བོག་པ་་ད་པ་ང་བ་ཡང་་ད་་འར་་ས་
གངས་པས་ར་ང་་ད་་འར་བ། །གམ་པ་། ི་ཀ་ལས། བོག་པ་ར་བར་ར་པ་ལ་་ང་བ་ཡང་ར་
བར་ར་པ་ད་། །མཐར་ག་པར་ར་པ་ལ་་ད་འན་ག་མ་ས་་མཐར་ག་པར་ར་པ་ད་་ས་། །ི་ཀ་
ལས། ས་་འོ་བ་དང་འ་བར་མངས་པར་གས་པར་་ས་པ་འ་མས་བོག་པ་དང་ས་་འོ་བ་དང༌།
བོག་པ་ངས་དང་ར་ང་་ངས་འ་བ་དང༌། བོག་པ་གནས་བས་དང་ང་བ་གནས་བས་མངས་པ།།
བོག་པར་་ས་ད་འན་ལ་་ང་གལ་བ་་དས་་བོག་པ་མ་ན་ང༌། དས་་བོག་པ་དང་འ་བ་
ད་་་ལས་བད་པ་དང་་དང་ར་ང་ད་པ་ད་པ་ར་འ་བས། ད་འན་ི་དན་ད་པ་ལ་འག་པ་་
གལ་བ་ལ་་གང་ན་མ་ར་འར་བ་་།།
ད་ག་མ་ལ་ས་མཐའ་དང༌། ་གས་གས་ད་པ་ལས་གལ་བ་མ་བམས་ནས་གལ་བ་མ་གས་་བར་
་ག་་་བ་གས་པ་ད་ག་མ་་ག་གག་ད་་། ར་ང་གག་བད་པ་ད་ན་ི། གལ་བ་ད་ད་
བར་གམ་ལ་ར་ང་ཐ་དད་པ་གམ་བད་པ་་མ་ན་། །ི་ཀ་ལས། ཆ་ཤས་་་ཡང་མ་ན། ་བ་་་ཡང་མ་
ན་་ས་པ་། ་་དང༌། ་བ་དང༌། ད་པ་བད་པ་ན་ི་ཆ་ཤས་་་ལ་བས་པ་ང་བ་ཐ་དད་་བད་པ་མ་
ན་ལ། ག་་་བ་་ག་་ང་པ་་་ལ་བས་པ་ང་བ་ཐ་དད་་བད་པ་མ་ན་ས་པ། །་བན་་ལས་
བད་པ་དང་་དང༌། གས་པ་ལ་ཡང་རང་རང་་ག་་ད་ག་མ་་གག་ད་་ས་ང་མ་འས་བན་། ལས་
བད་པ་གམ་པ་བས་་་བད་པ་གས་ལ་བས་པ་ང་བ་གས་བད་པར་ང་ལས་གངས་་ར་བཤད་
ཟིན་། །་ན་བད་པ་ལན་གམ་ག་ལ་ཡང་ང་བ་གག་བད་དམ་་ན། བད་པ་ལན་གམ་བས་པ་་བོག་པ་
ཐ་དད་པ་ད་ན་པས་ང་བ་ཐ་དད་པ་བད་པ་ད་། །་ན་མག་ད་བད་པ་ལས་ང་ང་བ་ཐ་དད་པ་བད་དམ་་
ན། མག་ད་བད་པ་། ལས་བད་པ་གམ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ན་། །ི་ཀ་ལས། ་ཡང་བས་པ་ཐ་མ་ནང་་
གགས་པར་གས་་ས་།།
གས་པ་ར་བ་གནས་བས་དགས་བསལ་བད་པ་།
་བ། འག་པ་་ར་བ་ད་། །བད་པ་དང་ང་བ་དང་ན་པར་མ་ས་པ་་་།།

འག་པ་་གས་། ག་མར་མ་པ་ལ་འག་པ་དང༌། བོག་ང་་གང་བ་བདག་ད་ས་འག་པ། །དང་
་། ར་བ་ར་བ་་ས་ས་་འར་བ། །གས་པ་། ར་བ་ད་ན་་བོག་ང་་གང་བ་བདག་ད་
ས་འག་པ་་ར་བ་ད་་ས་པས་་ཡང་གཞམས་བ་ལ་གས་པས་བོག་ང་་གང་བ་བདག་ད་ས་
འག་པ་། ད་འན་ི་དན་ད་པ་་་ལས་བོག་ང་་གང་བར་ས་ངག་ས་འག་པའམ་བསམ་པས་་
གང་བར་འག་པ་་ད་འན་ག་མ་ར་བ་ད་ན་པས་ར་བ་མ་་བད་པ་ད་། །འར་འལ་ང་ལས།
བ་བ་ལན་་་གང་་་བབ་ང་ག་མ་ད་པར་འར་བ་་མ་་་ར་འར་། །ས་། །བོག་ང་་
གང་བར་འག་པ་་གནས་བས་གང་ས་་འག་པ་ན་ར་བ་ད་ན་་ན། ི་ཀ་ལས། འག་པ་ས་་བ་
གནས་བས་་་ག་མ་བན་པས་ན་གཞམས་་བ་བ་དང༌། གལ་བ་ལ་གས་པ་དག་་ག་དང༌། ་ལ་ཡང་
ན་པར་ག་པར་་ས་བཤད་། །་ལ་ས་པ་་་གལ་བ་ལ་གས་པ་དག་ས་་ལ་ང་ན་པ་ས་པ་་
གཞམས་བ་་ལ་་ར་བ་ད་མ་ན་། ར་བ་ར་བ་ད་ན་པས་མ་པ་ལ་འག་པ་ས་ས་བད་པ་།
ང་མ་འད་་གཞམས་བ་་ལ་ི་བས་ལས། ད་འན་མན་པ་ད་བ་ར་ལ་བར་ད་ན་ཐམས་ཅད་་
ས་ས་་འར་་ས་གངས་། །ད་བཤད་ལས། འག་པ་་ར་བ་ད་ན་་ས་་བ་་ད་འན་ི་དན་
་བ་ལ་མ་པ་ལ་གས་པ་འག་པ་་ར་བ་ད་་ས་བཤད་། མ་པ་ལ་འག་པ་་ར་བ་བཏགས་པ་བ་ད་།
།འག་པ་ཐམས་ཅད་ར་བ་ད་ན་ནམ་་ན། མ་ན་ང་བ་ལ་བད་པ་མ་ས་པ་ན་ད་འན་ལ་འོ་བ་བས་
ར་པ་འབས་པ་དང༌། ང་བ་དང༌། ན་པར་མ་ས་པ་ན་བཀའ་་་བ་བ་ག་་བ་ལ་འག་པ་་ར་བ་་ར་
བ་་ས་ས་བད་པ། །ང་་བ་ལས། བད་པ་ལས་མ་བིས་པར་ད་འན་ལ་འན་པས་མ། །་ང་དང༌།
ག་ག་དང༌། འགས་པས་མ་ས་མ་ན་ར་འར། ས་ས་་འར་། །ང་བར་མ་བིས། ན་པར་མ་
བིས་པར་བདག་ད་ངག་་ཉན་པ་ད་་བིས་ན་ར་འར། ས་ས་་འར་། །་ལ་བ་བར་བིའམ། བ་
བར་་། །བ་བ་འཆགས་པ་ལགས་སམ། བ་བ་་འཆགས་། །ས་གངས་། །ང་འ་་མ་ག་མ་
ངས་ན་། །གལ་་བད་པ་དང༌། ང་བ་དང༌། ན་པར་ས་པ་ན་འག་པ་་ར་བ་ད་་གཞམས་བ་་ལ་
་ས་པ་མ་ར་འར་།།
འ་ལ་བ་ད་་གང་བ་ད་། བད་པ་དང༌། ང་བ་དང༌། ན་པར་མ་ས་པ་་་་ས་དས་་བན་
པས་བད་པ་དང༌། ང་བ་དང༌། ན་པར་ས་པ་ན་འག་པ་་ར་བ་ས་མ་་བ་གས་ས་བན་། །་དང་
མན་པར་་འལ་་ངས་ངས་པ་ང་་བ་ལས། བན་པ་བད་པ་ལས་བིས་ན་འན་པས་འོ་བ། །་ང་

དང་ག་ག་དང་འགས་པས་འོ་བ་ས་མས་ན་ར་འར། ས་པ་མ་ར་འར་། །ངས་ང་ན་པར་
བིས་པ་ལས་བདག་ད་བཀའ་་་བ་བ་ལ་གནས་པར་བིས་ན་ར་འར། ས་པ་མ་ར་འར་་ས་གངས་
པ་དང༌། ་དང་མན་པར་མ་་བ་་ར་འལ་པ་ལས་ང༌། ན་པར་ས་པ་གནས་བས་ན་་ཁ་ན་མ་་བ་ན་
་ཟིན་ང་ངས་་་གང་བས་མན་པར་ན་པ་དམ་པ་ད་དང༌། ག་པ་བསམ་པ་ཡང་ས་་བ་ད་ན་པས་་
་ན་མ་ར་གངས་། །ས་བཤད་ང༌། བམ་་་བ་པ་ལས་ང༌། ང་བ་དང་ན་པ་དང་བད་པ་ལས་ས་པ་
ན་ཆད་་འག་པ་་ར་བ་ད་་ས་པ་མ་་ས་བཤད་། །གཞམས་བ་་ལ་ི་མ་་་གས་་མ་
ན་འན་པ་ག་མ་ར་མ་དང༌། བཀའ་་་བ་བ་ག་མ་ར་མ་ན་ང་བ་ར་ི་མ་་་མ་ན་་
བ་བ་གཏན་ནས་མ་ས་པ་ར་། གཞམས་བ་་ལ་ན་པ་ར་།།
གམ་པ་ད་འན་མས་་བབ་་བན་པ་།
་བ། ་ལ་་བ་བར་་་བ་ད་། །་དག་ལ་བཞམས་པ་དང་ལས་ས་་བ་བར་་།།
མ་ན་ང་བ་ལ་བད་པར་མ་ས་པ་་དང༌། བཀའ་་་བ་བ་ལ་ང་ན་མ་ས་པ་་ལ་་བ་བར་་་བ་
ད་་ས་གངས་པས། མ་ན་ང་བ་ལ་བད་པ་དང་བཀའ་་་བ་བ་ལ་ང་ན་ས་ནས་བ་ས་གས་ས་
བན་། །ད་འན་ི་དན་ད་པ་དང༌། ་ས་་གས་པར་ད་པ་ལ་གས་པ་་དག་ལ་གཞམས་པ་དང་བ་བ་
དང་ལས་ས་་བ་བར་་་། གཞན་་ན་ད་འན་མས་གས་་ང་བར་འར་བ་ར།
བ་པ་གས་ད་མཐར་ག་ན་ང་།
་བ། ་མཐའ་ལ་་གང་ན།།
གང་་་ན་དན་ད་པ་ལ་གས་པ་ང་བ་དས་ག་གས་པར་འར་་ན། རང་ལ་བ་བ་ལས་བད་པ་
གམ་པ་དས་ད་གས་པ་་མཐའ་ལ་་གང་ན་་ད་འན་ག་མར་འར་བ།།
གམ་པ་བ་ར་་ར་བད་པ་ལ་བ། ད་འན་དན་ི་ག་མ་བན། །་ས་གས་པ་ག་མ་བད། །
མ་ན་འན་པ་ག་མ་བཤད། །བཀའ་་་བ་ག་མ། །དང་་།

་བ། ལ་བར་ད་པ་ད་། །དན་ལ། །ད་འན་ི། །ད་འན་ི་དན་ད་པ་ད་འན་ག་
མ།།
གང་་གང་ན་དན་ད་པ་ག་མར་འར་་ན། ལ་བ་་ལ་བར་ད་པ་ད་་། ་མཐའ་ལ་་གང་ན་
ས་་མ་དང་ར་། །ལ་གང་ལ་ལ་བར་ད་་ན་དན་ལ། །གང་ས་དན་ད་པ་ལ་་ན། ད་འན་ི་དན་
ད་པ་ལ། །ད་འན་ི་དན་ད་པ་ད་འན་ག་མ།།
གས་པ་་ས་གས་པ་ག་མ་བད་པ་།
་བ། ་ོགས་ད་ས་་བ་པར་ད་པ། །ས་་གས་པ་ད་འན་ག་མ།།
གང་ས་ན་ས་་གས་པ་ག་མར་འར་་ན། ད་འན་ི་དན་ད་པ་་ོགས་ད་ས་་བ་པར་ད་
ན། །འ་ཡན་ལག་་མཐའ་དོད་་མ་དང་འ་བས་ས་པས་ག་། །དན་ད་པ་ས་་གས་པ་ད་འན་
ག་མ།།
གམ་པ་མ་ན་འན་པ་ག་མ་བཤད་པ་།
་བ། རང་ད་པར་ད་པ་ད་འན་ལ་ག་པ་བསམ་པས་་ལ་་ར་གས་་ས་ན་་་བ་ད་། །
མ་ན་འན་པ་ད་འན་ག་མ།།
གང་ས་ན་མ་ན་འན་པ་ག་མར་འར་་ན། མ་ན་འན་པར་ད་པ་ད་ང་རང་གནས་་ནས་ར་
ད་པར་ད་པ་། རང་བད་པར་ས་པ་ད་འན་ལ་ད་འན་ད་མས་ས་ག་པ་བསམ་པས་། འན་པ་
དང༌། ་ང་དང༌། ག་ག་དང༌། འགས་པ་བསམ་པས་ད་འན་་རང་བད་པ་ལས་་ལ་ག་པ་་ར་གས་
་་འན་པ་དང༌། ་ང་དང༌། ག་ག་དང༌། འགས་པ་དབང་ས་བདག་བད་པ་ལས་ས་པ་ས་བན་པ་
འ་ས་བར་་བན་་ས་པ་ད་། །ད་་ས་པ་་མཐའ་ལ་་གང་ན་ས་པ་ལ་བགས་། །མ་ན་
འན་པ་ད་འན་ག་མ།།
བ་པ་བཀའ་་་བ་ག་མ་།

་བ། ད་ང་་ག་པ་ལ་མས་ས་ངས་པ་ད་་བདག་ད་ས་་ལ་ད་ང་དག་ས་བད་པར་
་་བ་ད་་ད་པ་ལ། །བཀའ་་་བ་བ་ད་འན་ག་མ། །ད་འན་ག་མ་མས་གས་།། །།
ད་ང་ས་ག་པ་ལ་མས་་ས་པ་ཕམ་པ་ནས་བམ་་ཡན་ཆད་གང་ང་ད་ས་ང་བ་ད་ན་ས་
འང་ལ། ་ན་བས་འད་་མ་བག་པར་་་ས་བས་་་ས་བས་་འད་པ་ལ་ང་བར་་་བར་
གངས་པ་དང་འགལ་་ན། དང་ར་ས་པ་ང་བ་བས་་བ་ལ་ད་ང་་ག་པ་ལ་མས་ས་ང་བ་ད་ན་
བར་བས་་འར་། བཀའ་་་བ་བ་ག་་བ་དབང་་ས་། །་ཡང་བདག་ད་་ལ་མས་་ལ་གས་
བ་ན་གནས་པ་ད་ང་མཐའ་དག་ས་བདག་ལ་ས་ང་ས་པ་མ་ང་ག་ས་ང་བ་ང་བ་ག་བད་པར་་
་བ་ད་་ད་པ། །ད་་་་མཐའ་ལ་་གང་ན་ས་པ་ལས་བགས་། །ི་ཀ་ལས། ད་ང་དགས་ས་
བསལ་བ་ཁ་ག་ས་བད་པར་་་བ་ད་་ད་པ་དང༌། བབ་པ་ག་དགས་ས་བསལ་བ་ཁ་ག་ས་བདག་
ལ་བད་པར་་་བ་ད་ན་ཡང་ས་ས་་གངས་། །བཀའ་་་བ་བ་ད་འན་ག་མ། །ད་འན་ག་
མ་མས་གས་།། །།

ག མ་པ་ ང་ ེད་ ི་ ེ་ལ་གཉིས།
ཞག་ཆད་དང་འལ་ང་ང་བཤད། །བཤགས་ཙམ་དང་འལ་ང་ད་བཤད། །དང་་ལ་གས། ང་ང་མས་་
ན་ང་བད། །ང་བ་ང་ད་་ར་བཤད། །དང་་ལ་། ས་དང་འལ་བ་ན་ང་བཤད། །བདག་་དང་
འལ་ན་ང་བན། །ཤན་དང་འལ་བ་ན་ང་བད། །ར་བས་དང་འལ་ན་ང་བན། །དང་་གམ་ི་
ན་ང་༌། །དང་་།
་བ། ན་མཚན་ི་དང་་མ་ན་པ་ལ་ཐ་མ་མ་ན་པ་ད་པ་ད་།།
ས་ས་ཞག་བ་འཆང་བ་ལ་གས་པ་མས་་ཞག་ངས་ག་མ་ཞག་གག་་ཚད་་ཙམ་་ན། ས་གག་ལ་
ས་ས་ད་ནས་ས་གག་་ན་མཚན་ི་དང་་མ་ན་པ་། ས་གག་་མཚན་ ་མཐ་ད་ག་ད་ལ་ཞག་
ངས་དང་ ་ཞག་གག་་བ་བ་་ལ། མཚན་ ་ད་ག་ཐ་མ་མ་ན་པ་་ན་ད་་མ་མས་་ས་བང་་
ཡན་ལག་་ད་པ་ད་་ས་བན་། ན་མཚན་དང་་་ཞག་ངས་དང་་་ས་གག་་། །་ཡང་ི་ཀ་ལས།
ན་མཚན་དང་ ་མཐར་ར་པ་ད་ག་མ་གང་ན་པ་་ལ་ན་མཚན་ས་་བ་ང་བ་པས་ང་བ་ལ་ཡང་་ད་
ཡན་ལག་ན་པར་གས་པར་། ད་ག་མ་ག་མ་མས་་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་མ་ན་་ས་བཤད་། །ན་
མཚན་དང་ ་ན་ད་་གས་་ས་པ་ད་་མཐ་ད་ག་མ་་ད་ན་མཚན་དང་་གག་་བ་། ་ན་ཆད་
ནས་ན་ཞག་བ་ང་ཞག་བ་འདས་ནས་ང་བར་འར་། ི་ཀ་ལས། འར་ང་་འཆང་བ་བབ་པ་ག་ལས་
ད་ང་ས་ས་གག་ལ་ས་ས་ད་དམ། ས་ལ་ང་བད་ད་ན་ས་གངས་པས་ས་་དང་ ་ན་ད་
ས་པར་མ་ས་པས་ས་བ་གག་་ན་པར་་ངས་ཤར་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་བར་གངས་པ་ན་། །
གལ་་མཐ་ད་ག་མ་མ་གགས་པ་ད་ག་མ་ག་མ་མས་ང་ཡན་ལག་ན་པར་ར་ན་་་ན་འ་ད་ས།
ས་་་་ནས་ས་བ་གག་་་ས་་འམ། ་བན་་ས་་དང་གས་སམ། ་་ནས་ས་བ་གག་་
དང་གས་སམ། ་་ལ་ང་བ་ང་ད་་འར་་ས་གང་བར་འར་བ་ག་ན་་ད་མ་གངས་་ས་།།
་བ། གནས་པ་ལ་་ར་བ་ད་ད་། །་དང་་་་ངས་དང་་། །ལས་ལ་་འདས་ན་་མ་ཤར་
བ།།

མཐ་ད་ག་་་ལ་་ར་འར་་ན། ལ་ན་ན་ག་་གནས་པ་དང་འལ་བ་བན་ལ་་མཐ་ད་ག་
་ལ་མས་ར་བ་ས་ས་་ད་དམ་ན་ད་། །་ཡང་བན་་། དམག་གནས་འཆབ་དང་བ་ག་དང༌། །
ང་བཅས་ངས་བལ་ན་ག་ཉལ། །ས་པ་དག་་ི་ཀ་མང་ས་ལས་བན་་ཐམས་ཅད་ས་། །ི་ཀ་ང་ས་
ལས་་གནས་ངན་ན་འཆབ་པ་་གནང་ཡང་་་ཆད་པར་གསལ་། །གལ་་ན་པར་གནས་ན་ར་ང་བད་དམ་་
བད་་ན། ི་ཀ་ལས། དམག་་ནང་ན་གནས་པ་་ན་པར་གནས་ན་ཡང་ར་བ་ད་ད་་འར་། ར་གནས་པ་
ཙམ་ད་ས་པར་འར་བ་ར་ས་བཤད་། །གནས་པ་དང་འལ་བ་གཞན་མས་་ར་མ་ན་། ི་ཀ་ལས།
དམག་་ནང་ན་འག་པ་མ་གགས་པ་གནས་པ་བབ་པ་ག་གཞན་དག་ལ་་མཚན་ར་གགས་པ་ས་་ན་
ར་བ་ད་ད་ན་ི་ན་པར་གནས་པ་་མ་ན་་ས་བཤད་། །་མས་གནས་པ་དང་འལ་བར་མངས་པ་ལ་
་ར་ད་ང་བ་་མཚན་དམག་་ནང་ན་གནས་པ་་དགག་་་བས་ན་་ཡང་ར་ང་བད་པར་བཅས་ལ།
གཞན་མས་ལ་ན་་ར་ང་་བད་པར་བཅས་པ། །ན་ཞག་་དང་་ས་བང་བ་་ན་མཚན་་དང་་་་
ངས་དང་ ་ད་ག་། །་དང་་་་ངས་དང་་་ས་ས་ན་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ལས་ལ་་འདས་ན་
ས་ས་། ག་ང་དང་དགག་ད་ལ་གས་ས་ངས་ས་པ་དང་འལ་བ་ལས་ལ་་བད་པ་། ང་་བ་
ལས། ་ངས་ཤར་བ་ན་ག་ང་མ་ས་་མ་་ན་ནས་ག་ང་ས་ནས་ས་གངས་པས་བད་པས་་ངས་
ཤར་ན་ཡང་ང་བར་ས་པ་ར། བད་པ་ས་འདས་ང་ས་ལ་བར་ར་ན་་མ་ཤར་བ་ད་ག་་ན་ཞག་
་དང་་། །འ་་་ངས་དང་་གས་ཤར་ཡང་་མ་མ་ཤར་ན་་་ག་ང་ལ་གས་པ་ས་ན་རང་རང་་
དས་པ་འབ་པར་བན་།།
གས་པ་བདག་་དང་འལ་ན་ང་བན་པ་།
་བ། ང་བ་ལ་་འ་ས་ལས་ག་ར་རང་་ད་། །་་བས་པ་ད་ན་ལ་བ་ད་། །རབ་་ང་བ་
ན་་ས་པར་ས་པ་ཡང་་ད་། །ས་ས་ལས་ང་ང་བར་ས་ན།།
བདག་་དང་འལ་བ་ང་བ་ང་ད་བ་བད་་ལ་་རང་་ན་པ་འ་ས་ལས་ག་ར་ར་པ་དང༌།
དས་་རང་་ན་པ་ཡན་ལག་ད་། །ང་ང་བ་བད་། ས་པ། འཆང་འག་ད་ང་ས་ད་ང་མ་ལ་ས་ས་་་་
འར་འག་བ་ཚན་བར་པ་དང༌། །ད་་་་ང་བད་འཆང་འཐག་འག་རས་ན་་་་བཞག་འས་དང་བད་དང་ང་བ་འས་དང་
མཐ། །ང་ང་ཐ་མ་གག་འག་་ང་བ།། ས་ད།།

དས་་རང་དབང་ང་རང་དབང་བར་ས་པ་ད་ད་་ས་་འོ་ག་ད་པ་་ན་པ་ར་། །་ས་པ་་
མ་ན་པར་ན་པ་བདག་་ཙམ་་འར་བ་དང༌། ་བ་་ད་གང་དབང་བ་གས་་དས་་ག་བས་་གས་
ལས་དགར་བ་། ་ར་ི་ཀ་ལས། མ་ན་པར་ན་པ་དང་་བ་་ད་གས་ལ་་དས་་ལས་ག་་བ་ད་ན་
ི། འ་ས་ལས་་མ་ན་་ས་བཤད་། །རང་་ད་་་གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བས་པ་ད་ན་རང་དབང་
བ་དང་ལ་བ་ད་། །ས་ན་འཆང་བ་ས་པར་་འར་། ི་ཀ་ལས། བས་པ་ད་་ན་ིས་མ་བབས་སམ་
མ་པར་མ་བགས་་ཟིན་ང་རང་་ད་དང་ལ་བ་ད་་རང་་ད་མ་ན་་ས་། །ང་བད་ལ་གས་པ་གང་
རབ་་འང་བ་གང་ཡང་ང་བ་ན་་ན་པར་ས་པར་ས་པ་ཡང་་ད་་ས་པ་ི་ཀ་ལས། བས་པ་ཡང་་ད་་
ས་བཤད་། །རང་དབང་དང་ལ་བ་་ད་་ས་ང་ང་༌། །མ་་མ་་་བས་པ་ད་ན་ས་པ་དང་ོས་ན་ད་
་བ་་ང་་་ག་ས་། །་མ་་མ་པའམ་རབ་་ང་བ་གང་ཡང་ང་བ་ལ་བ་བ་་བ་་བ་ན་ལ། ་མ་
་རབ་་ང་བ་་ན་ལ་བས་པས་བ་ང་བ། །ས་ས་ལས་ང་ག་པ་་ད་ལ་གས་པ་མ་པར་བགས་་
ང་བར་ས་ན་་་དང་རང་ད་ལ་ཡང་ང་ང་་བད་། །ཡང་ས་ང་བད་ང་བས་པ་ན་། །མ་པར་
བགས་ན་ས་པ་ི་ཀར། ས་ས་ག་པ་མ་པར་མ་བགས་པ་མ་པར་བག་པར་ས་པ་ས་འང་ལ། ས་་
མན་པ་ཙམ་་མ་བ་་ད་་ན་ིས་བབས་པའང་བས་།།
གམ་པ་ཤན་དང་འལ་བ་ན་ང་བད་པ་།
་བ། འ་ལ་ས་་གས་པ་ད་ང་ཉམས་པ་ན་། །རང་བན་ལས་ཉམས་ན་ཡང་༌། །་ད་ན་དས་་
་་་གཞན་ལ་འང་བ་ད་།།
བས་པའམ་མ་པར་བགས་པ་འ་ལ་ར་ད་་ཞག་ངས་་ས་་གས་པ་་ས་ད་ལ་ཞག་ཤན་
བགས་པ་ད་ང་ཉམས་པ་ན་། །ང་་་ི་ཀར། འལ་བ་ད་ང་ཉམས་པ་ན་པར་གས་པར་། རང་་
ད་འབའ་ག་ཉམས་པར་མ་ཟད་་ས་འང་བས་རང་བས་ས་ཉམས་པར་མ་ཟད་་ས་བན་པ་ན་། །ཞག་
གས་པ་བར་བས་་ས་པ་རང་བན་་གནས་པ་ལས་ཉམས་་་བ་ལ་གས་པར་ར་ན་ཡང་་། ས་་
གས་པ་ད་ང་ཉམས་པ་ན་་ས་་མར་ར་། རང་བས་ས་ང་བ་འང་བ་་ཉམས་པར་མ་ཟད་། གཞན་ལ་
ཤན་འང་བ་ཡང་ཉམས་པ་ན་་ས་བན་། །་ཡང་་བ་ལས། ད་ང་ས་ས་ས་ད་ནས་དང་་ལགས་
ནས་མས་མ་པར་འགས་པར་ར་ན་་ད་མ་བ་་གང་ན་ཆད་ནས་བང་བར་བི། ་བ་འར་གང་་་

མས་ར་ད་པ་ནས་་ས་གངས་པས་ཤན་་འང་བ་ན་་གནད་ས་ར་བ་། ི་ཀ་ལས། ཞག་་་་མ་
དག་མ་བང་བ་ལས་ན་ས་་གས་པ་ན་འལ་བ་ཡང་ཉམས་པར་མན་ས་བཤད་། །ས་ས་སམ་ང་བད་
ར་ད་ན་ིས་མ་བབས་པ་་་ཞག་ཤན་ག་ད་་ད་ན་ས་ད་པ་དས་་་་་ཞག་ཤན་ག་ད་ལས་
གཞན་ཞག་ཤན་བག་་ལ་བས་ནས་ང་ཤན་ི་ང་བ་ད་ང་ལ་འང་བ་ད་།།
་བ། ཞག་བན་པ་ལ་་གས་མན་པ་ལ། །ང་བ་་ད་ན་་ད་ཙམ་བདག་ར་ས་པ་ལ་ང་བ་ད་
།།
འ་མར་ལ་གས་པ་ཞག་བན་པ་ད་་ན་ིས་བབས་པ་ལ་་ག་གས་མན་པ་ལ་་ཤན་འང་བ་ད་་
ས་་མར་ར་། །ས་ན་ག་གས་་མན་པ་ལ་་ཤན་་འང་༌། །་ཡང་ི་ཀ་ལས། འ་མར་་གགས་པ་
་འ་མར་ས་ད་པ་ལ་འང་བ་ད་ན་ི། མར་ལ་གས་པ་དག་ལ་་འང་བ་་་ས་། །ང་ཤན་་ང་བ་
དས་ག་ང་བ་་ད་ན་ས་མན་པའམ་ས་་མན་པ་་ད་ཙམ་ས་ད་ང་བདག་ར་ས་པ་ལ་ང་བར་
་དས་པ་ད་། །ཙམ་ས་པ་་ི་ཀ་ལས། གས་མན་པའམ་་མན་པ་་ད་ཙམ་ས་གངས་། །དས་་
གས་་མན་པ་ལའང་ང་ཤན་བགས་། མ་འད་ལས། ས་འཆང་བ་ང་ང་ང་ན་ང་བད་ད་ནའང་ང་
དས་པར་གངས་། ར་དས་ན་ི་བས་་ང་ངས་པ་བན་། །ཙམ་ས་པ་འ་འལ་ང་ལས། ད་པ་
ཙམ་ཡན་ཆད་ང་ང་དས་་ས་། །་་མ་ན་། ང་མ་འད་་་འག་་བས་ལས་ང་བ་མས་་ས་
ཐ་མ་་་གང་་ར་ར་ག་་གངས་པ་དང༌། རང་བས་་ང་བ་བས་། ི་ཀ་ལས། ་གང་ར་ག་པས་ང་
བ་ར་དང༌། ང་བ་་ང་བར་ས་པ་མ་ན་པ་ར། ས་བཤད་པ་གནད་དང་ཡང་དས་་འགལ་བ་ན་།།
བ་པ་ར་བས་དང་འལ་བ་ན་ང་།
་བ། ང་བ་ད་ས་མ་་་་་འར་། །ད་འན་ིས་ཡང་༌། །འ་ལ་ད་པ་་ད་ག་།།
ས་་གང་ར་ག་ལས་ང་བ་ད་་མ་་་་ང་དས་པ་ད་་་འར་་། ི་ཀ་ལས། ང་བར་ས་པ་
མ་ན་པ་ར་་ས་བཤད་། །་བན་་ཟས་ཁམ་་མ་ངས་པ་དང༌། ད་ད་ར་་ལ་གས་པ་་བ་་
འབ་པ་དང༌། ན་་་ས་་གང་་བར་མ་ངས་པའམ་ང་་དས་པ་ད་་་འར་་ས་ར་། །་ས་་
བཅད་པ་ད་འན་དང༌། ་ས་་མ་བཅད་པ་ད་འན་གས་ལས། ་ས་་མ་བཅད་པ་ད་འན་ི་དས་

་ཡང་་་ང་དས་པ་ད་་་འར་་ས་ར་། །་་མཚན་་ི་ཀ་ལས། བདག་ར་་བ་་འར་བས་ས་
བཤད་། །་ས་་བཅད་པ་ད་འན་ི་དས་་ཡང་ང་་དས་ས་ཤ་་ལ་གས་པ་གང་ཡང༌། ་་ང་
དས་་་བང་འན་པ་ང་ང་་ི་ཀ་ལས། ་བང་་ད་པ་་ཡང་ད་འན་ལས་མ་བས་པ་གནས་བས་
་ན་ན་ང་བར་་བ་ད་ན་ས་བཤད་ང༌། འལ་ང་ལས་ང༌། གས་བ་ད་འན་ི་་ང་་་དབང་ལ་
མཚམས་གག་་ད་འན་ིས་་ང་དས་་ས་བཤད་། །ང་བར་་བ་འ་ལ་དས་་་ག་གམ་ར་བས་
གང་ཟག་་ལ་ད་པ་་ད་ངས་པ་ག་། །བངས་པའམ་བས་པས་ངས་པ་་ད་ལ། གནས་བས་དབང་
ར་ད་པ་ཙམ་ིས་་ངས་པ་་་ད་ལ། དང་་ས་ད་པ་ད་་ར་ན་ཞག་འདས་པ་ལ་བས་་དས་།
བག་པར་ས་པ་ཙམ་ིས་ཐམས་ཅད་་བདག་ར་ས་པ་དང་ལ་བ་ར་་ས་གངས་། །ན་ང་ན་འག་
་བས་་འལ་བ་ན་བས་ལས། ར་ན་པ་འ་་ངས་ང་ལ་བར་་བ་་ག་ན་ལ། ་ག་་ཞག་
གག་ལ་གས་པ་ན་ན་ང་བ་་ར་བས་པར་་ས་་ཡང་ཞག་འདས་པ་ལ་བས་པར་བཤད་།།
་པ་དང་་གམ་ི་ན་ང་།
་བ། འ་གམ་་་བང་བང་བ་ལ་་འང་༌།།
ས་ས་གམ་་ཚང་བར་་བང་་བང་བ་ལ་བང་བར་ས་ལ། འ་ས་མ་འལ་ང་ས་ས་གམ་་ལ་
་བང་་ན་བས་ཆགས་པ་མ་ག་པ་དང་ན་པ་ད་ང་ས་ཅན། འཆང་འལ་འག་པ་ང་བ་འ་གམ་ི་
ན་དང་་་་འང་་་འཆང་འལ་འག་པ་བཅས་པ་བག་ཡངས་དང་ན་པ་ར་། །་ཡང་་བང་འངས་
པ་ད་འན་ི་ངས་་ཁ་ང་ས་པ་ལ་་ང་བ་འ་གམ་་འང་བར་མ་ས་། མ་ད་ལས། ་འང་བ་ད་
ས་ཁ་ང་་་འང་བ་ད་མ་ན་་ས་གངས་པས། དར་ཁས་མ་ངས་པ་ལ་གས་པ་་བང་་འང་བ་ད་
ས་་བང་འངས་པ་ད་འན་ངས་་ཁ་ང་་ང་ཡང་་བང་་འང་བ་ས་འཆང་འལ་་འང་བ་ལ་
གས་པ་་བང་་ཕན་ན་་བ་པ་ར། ་བང་བང་ཡང་ས་ས་་བང་་ད་དང་ལ་ན་་འལ་ང་
འང་་ི་ཀ་ལས། ད་ང་འགའ་ག་་བང་་གནས་་བཞག་པར་་། གཞན་་་ངས་འཆར་བ་ས་་་
བང་རང་འག་པ་དང་ལ་བར་འར་བ་དང༌། འལ་བ་ས་པར་ཡང་འར་་ས་འལ་ང་འང་བ་་བང་
འག་པ་དང་ས་མཉམ་པར་བཤད་། །ས་ན་་བང་བང་བ་ལ་འལ་ང་འང་ལ། ་བང་དང་ན་པ་ལ་་
འང་་ས་གས་པར་། །ཡང་ཡང་ཟ་བ་ལ་གས་་ང་བའང་་བང་བང་བ་ལ་་འང་བར་ང་ག་ལས་

གངས་ན་་ར་འ་གམ་་ན་ས་་ན། ང་མ་འད་ལས་འ་གམ་་འང་བར་གངས་པས་་ན་འར་
བས་པ་ན་།།
གས་པ་ང་ང་་ར་བཤད་པ་ལ་གམ། བ་ཚན་དང་་མ་པར་བཤད། །བ་ཚན་བར་པ་གས་པར་། །བ་
ཚན་ཐ་མ་ཡང་དག་བན། །དང་་ལ་བ་ལས། དང་་ས་ག་འཆང་བ་ལ་གས། །རང་བས་ས་བད་ང་བ་དང༌།
།ཤན་བས་ས་བད་ང་བ། །དང་་།
་བ། ད་ན། །རང་་ད་། །ཞག་བར་ས་་གས་པ་ད་། །གཞན་ི་་མ་དང་་ལ།།
ད་ན་ས་པ་ན་ིས་བབ་པ་ལ་རང་དབང་་ད་ན་། ས་་གཞན་ི་མད་དམ་ར་ད་ང་་ག་ལ་
གཞན་་ར་བའམ་ས་་ལ་གཞན་་ས་པ་ལ་གས་པ་ལ་་ན་བས་ད་པར་ཞག་བ་འདས་ང་འཆང་ང་་
འང་། རང་དབང་་ན་ིས་བབ་་ད་པ་ར་ས་་མ་དག་འཆད་། །རང་་དབང་བ་ས་འཆང་བ་ལས་ང་
ང་ང་བད་དམ་་ན། ང་ང་འ་བད་པ་ལ་བདག་་རང་་ན་པ་ཡན་ལག་ད་། །ཞག་ངས་་ཙམ་ང་བར་
ར་་ན། བདག་་རང་ད་ན་པ་་ཞག་བར་་མ་ས་་་མ་ན་མ་ཆད་པར་ས་་གས་པ་། ཞག་་མ་
ས་་ཞག་་མ་ན་ཆགས་་གས་པ་ཡན་ལག་ད་། །ས་གང་་་ན་ང་བར་འར་་ན། ཞག་བ་ལས་གཞན་
ཞག་བ་གག་པ་་མ་ད་ག་དང་་ལ་་ཞག་བ་གག་པ་་ངས་དང་ ་ད་ག་ལ་ང་བར་འར་།།
་བ། ས་ལ། །འར་གམ་བས་པ་མཐ་ཚད་ལ། །ན་ིས་བབས་པ་དང་མ་འལ་བ་ལ།།
དས་་གང་འཆང་བ་ལ་་ན། ས་ལ། །ང་བད་དང་ན་ལ། །ས་་ཡང་ཚད་་ཙམ་ངས་ན་་འག་་་
འར་བར་འཆང་བ་ང་བ་ད་་འར་་ན། འར་་གམ་ས་ ་འར་་གས་དང༌། ་བ་འར་་་
འར་གམ་བས་པ་མཐ་ཚད་ཡན་ཆད་ལ། །མ་འ་དང༌། ང་བ་་གང་ཡན་ཆད་ང་ག་པ་དང་འ་ས་
གངས་པ་དང་འགལ་་ན། ང་བ་་གང་ཡན་ཆད་ལས་ང་འཆང་བ་ང་ང་་འར་ད་། ཁ་ང་བ་ལ་་བ་ད་
ང་་འག་་ང་ང་་་འར་བར་འཆང་ང་་འར་བ་ས་་ཐ་ཚད་བན་པ་ར། འར་གམ་བས་པ་
ཐ་ཚད་ལ་ས་གངས་། །འལ་ང་ལས། (འར་གམ་བས་པ་ཐ་ཚད།)་་་་་འ་་ས་ས་གམ་་ན་ིས་བབ་
་ང་བ་ཚད་ས་བཤད་། ཚད་་ལ་ས་ས་གམ་ི་ན་བས་འཆགས་པས་་འག་་མ་གནང་༌། །ས་་
ཡང་རང་ངམ་གཞན་ིས་ང་བ་ན་ིས་བབས་པ་དང་མ་འལ་བ་ས་འཆང་བ་ལ་ང་ང་བད་པ།།

གས་པ་ཤན་བས་ས་བད་ང་བ་།
་བ། འལ་ཡང་ས་་གས་པ་དང་བཅས་པ་ལ། །འ་ལ་གཞན་ད་ན་ན་ིས་མ་བབས་པ་་ཤན་
ན་ཆད་ནས་། །འཆང་བ་ང་བ།།
ས་་ན་ིས་བབས་པ་དང་འལ་ཡང་འཆང་བ་ང་ང་བད་པ་ད་། ས་གཞན་ན་ིས་མ་བབས་པ་
ཤན་ས་་གས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ང་ང་བད་པ། །འ་ལ་གས་། ས་ར་ད་ན་ིས་མ་བབས་ན་ས་
ས་ད་ན་ིས་བབས་ང་ཤན་ི་ང་བ་འང་བ་དང༌། ས་གས་ས་གག་་ད་ན་ས་གག་ན་ིས་མ་
བབས་ན་ས་གག་ན་ིས་བབས་ང་ཤན་ི་ང་བ་འང་༌། །ས་ར་ད་ན་ིས་མ་བབས་ན་་ཤན་
ིས་ས་ས་ད་ན་ིས་བབས་པ་འཆང་བ་ང་བ་བད་པ་་ས་ད་ན་ིས་བབས་པ་་ད་ས་ཞག་བ་
འདས་པ་ཡན་ལག་་དས་སམ། ར་ད་ས་ཞག་བ་འདས་པ་ན་ང་བར་འར་་ན། ས་ས་ད་ན་ི་བབས་
པ་འ་ལ་གཞན་ར་ད་ན་ིས་མ་བབས་པ་ད་ན་ར་ད་ན་ིས་མ་བབས་པ་་ཤན་ངས་་ད་པ་ན་ཆད་
ནས་བངས་་ཞག་བ་འདས་པས་། །ི་ཀར། ་མ་ཤན་ི་དབང་ས་་་མ་ལ་ཡང་ཤན་འས་པར་འར་ི། ་
མ་ཤན་ི་དབང་ས་་་མ་ཡང་ཤན་འས་པར་་འར་བར་ས་པར་་ས་། །འཆང་བ་ང་བ།།
གས་པ་འལ་བ་ལ་གས། ང་མ་འད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ང་ས་བད་པ། །དང་་ལ་བ། ང་
བ་ད་པ་བབ་་བན། །བབ་པར་་བ་གནས་བས་བད། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་འཆད། །གནས་དང་་
འར་ཚད་བན་པ། །དང་་།
་བ། གང་བ་དང་ལ་བ་ལ་་ས་པ་ད་།།
ང་ན་གས་ལས། ད་ང་མས་གང་བ་ད་པར་ན་པ་ན་་མས་འད་པར་ར་པ་ལ། ད་ང་དག་ངས་
ས་ས་གམ་དང་འལ་བ་་གངས་། གང་བ་དང་་མ་ན་་ས་གངས་པའང་འར་བས་ལ། ད་ང་
ས་གང་བ་ན་ིས་བབས་པ་དང་ལ་བ་ལ་་ས་པ་ད་། །ང་བད་དང་འལ་བ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། འ་
དང་་མཚན་མངས་པ་ར།

གས་པ་བབ་པར་་བ་གནས་བས་བད་པ་ལ་། གང་བ་དང་འལ་བབ་་དང༌། །རས་ན་དང་འལ་
བབ་་དང༌། །མ་ར་དང་འལ་བབ་་དང༌། །ས་གམ་་ ་བབ་་དང༌། །མ་ར་བབ་་གཞན་ཡང་
བན། །དང་་།
་བ། གལ་་ང་ད་ར་ག་ང་གནས་པར་་མ་པ་ད་ན་གང་བ་བཞག་་འོ་བར་་། །་ར་
བསམས་་ང་ནས་ས་མ་འར་ན་་བས་་ར་གནས་པར་། །མ་ད་ན་་ས་བ་བབ་་ས་པ་
ང་་ན་ང་་་ཉལ་བར་།།
་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ད་ང་གནས་གཞན་་འོ་བ་་གལ་་དང་ཀ་་་ང་ད་ར་བོག་ང་གནས་
འར་གནས་པར་་མ་པ་བསམ་པ་ད་ན་གང་བ་བཞག་་གནས་གཞན་་འོ་བར་་། །ཞག་ན་པར་འོ་
ན་གང་བ་ར་་འོ་བར་། །་ང་ར་བོག་པར་་མ་པ་་ར་བསམས་་ང་ནས་བར་ཆད་་དབང་ས་
ར་བོག་པ་ས་མ་འར་ན་གང་བ་་ོགས་དག་ལ་བས་་གནས་གཞན་ར་གནས་པར་། །གང་བ་བར་མ་
ད་ན་་ས་མ་ན་བན་པ་བ་བབ་་ས་པ་ང་་མཚན་ག་ཐག་འམ་་ན། ན་ང་་་ཉལ་་ན་ང་
་ད་་ཉལ་བར་། །ས་ན་གང་བ་ད་པར་ད་འན་ི་གནས་མལ་ལ་ངས་ད་པར་མ་གནང་་གང་བ་་
འར་བ་ར་འོ་བ་འགས་པ།།
གས་པ་རས་ན་དང་འལ་བབ་་།
་བ། མ་ར་བཞག་པར་་ས་པ་གནས་་དར་ི་རས་ན་ཡང་བཞག་པར་་། །ཆར་འབབ་ན་་
བཞག་ །་ང་ས་ད་པར་འོ་བ་ལ་ཡང་་བཞག་ །་གས་གས་པར་ཡང་་བཞག་།
མ་ར་བཞག་པར་་ས་པ་ད་ང་ད་ང་་གས་ད་པ་གནས་་དར་ི་རས་ན་ཡང་བཞག་པར་་
། །ི་ཀར། གནས་གང་ན་ད་ང་ད་པ་དང་་གས་ད་པ་གས་ཀ་འམ་པ་ར་བཞག་པར་་་ས་་བ་
ཐ་ག་། །གང་ཡང་ང་བ་ག་ད་པར་བཞག་ན་ས་ས་་ར་འར་་ས་། །ཆར་བབ་པ་ན་མ་ར་་བཞག་
པ་ན་ང་ཆར་བབ་ན་དར་ི་རས་ན་་བཞག་། །ི་ཀར། ་་་བ་པ་ན་པ་ར་་ས་། །བོད་པར་་
བ་གནས་་ང་ས་ད་པར་གནས་གཞན་་འོ་བ་ལ་ཡང་རས་ན་་བཞག་། །ཆར་འབབ་པ་དང་་ང་ས་ད་
པ་་གས་གས་པར་ཡང་རས་ན་་བཞག་པར་བར་།།

གམ་པ་མ་ར་དང་འལ་བབ་་།
་བ། ད་ང་དང་བཅས་པ་ད་དང༌། ་གས་དང་བཅས་པ་ད་་བཅས་པ་གནས་དང༌། ཆར་འབབ་པ་དང༌།
འབབ་་གས་པ་དང༌། བོད་པར་་བ་་ང་ས་ད་པ་ད་་་ད་ན་གནང་བ་མ་བ་པ་དང༌། ་བང་མ་
བང་བས་མ་ར་ད་པར་གར་ཡང་འོ་བར་་།།
མ་ར་བཞག་པ་གནས་་ན་ད་ང་དང་བཅས་པ་ད་དང༌། ་གས་དང་བཅས་པ་ད་་བཅས་པ་གནས་
དང༌། ཆར་འབབ་པ་དང༌། ཆར་འབབ་་གས་པ་དང༌། བོད་པར་་བ་་ང་ས་ད་པ་ད་་་ད་ན་མ་ར་ད་
པར་གར་ཡང་འོ་བར་་་ས་ར་། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན། མ་ར་དང་་འལ་བ་གནང་བ་མ་ན་པ་་
གནང་བ་མ་བ་པ་དང༌། ་བང་མ་བང་བས་མ་ར་ད་པར་གར་ཡང་འོ་བར་་། །ད་ང་དང་བཅས་ང་་
གས་དང་བཅས་པ་ད་ན་་མ་ར་ད་པར་འོ་བ་ལ་ས་པ་ད་། །ད་ང་དང་་གས་གང་ང་གག་ད་ན་
་ས་ས་་། །ཆར་འབབ་པ་དང་ར་གས་པ་ལ་གས་པ་ལ་་ས་ས་། །ད་ང་དང་བཅས་པ་ད་དང༌།
་གས་དང་བཅས་པ་ད་ན་ཡང་བན་པར་མ་གས་པ་ལག་་མ་ར་གཏམས་པ་ཡང་ང་བར་ང་༌། །འར་ང་
ས་་ག་ལས། མ་ར་བཞག་་ང་བ་་་། ད་ང་དང་བཅས་པ་གནས་་གས་དང་བཅས་པ་དང༌། ཆར་
འབབ་པ་དང༌། འབབ་་གས་པ་དང༌། འབབ་་ཕ་ལ་་འོ་བར་འད་པ་དང༌། ་བང་བང་བ་གནས་དང༌།
ད་འན་ིས་གནང་བ་ན་པར་ར་པ་ས་གནང་བ་་གངས་པ་གས་ས་དགག་པ་་བན་པ་མས་མ་
འར་བས་པ།།
བ་པ་ས་གམ་་ ་བབ་་།
་བ། གནས་་ན་པར་མ་ར་ན་ས་ས་ས་ང་་གཞན་ལ་ན་ིས་བབས་པ་་་ག་མ་པ།།
ཆར་འབབ་པ་ལ་གས་པ་ན་ིས་ད་ང་མ་ར་ད་པར་ོང་གཞན་་འོ་བ་་་ལ་ན་མཚན་་ད་ལ་
ས་ས་་གན་་ར་ང་བར་་ས་ན་་ར་་་ན། ང་ལས་ས་ས་གམ་ི་གནས་་ན་པར་་འར་ན་
གནས་གཞན་ན་འག་པ་ས་ས་་ན་བས་ང་་ས་གཞན་མ་པ་ཡན་ཆད་་ས་སམ། གཞན་ལ་བས་པ་ལ་
ས་ས་ན་ིས་བབས་པ་་ས་པ་་འང་བ་་ག་མ་པ། །་ཡང་ས་ས་་ང་བ་་འལ་བ་ས་པ་
་འང་བ་་ག་མ་པ་ན་ལ། གཞན་ལ་ན་ིས་བབས་པ་་ས་ས་ན་ིས་བབས་པ་ད་པ་ས་པ་་

འང་བ་་ག་མ་པ་ན་། །འར་ན་བས་དང་བ་ལ། ན་གས་ལས། ་མ་རང་་མས་ས་ང་་ན་
ིས་བབ་པར་་ས་གངས་ལ། འལ་ང་ལས། ས་ས་་ལག་ན་འག་པ་ཙམ་་བསམས་་ོགས་་གག་
་གན་་དང་བ་གས་ས་པ་ས་། །་མ་་ད་ང་གཞན་ད་པ་དབང་་ས་པ་དང༌། ་མ་་ད་ང་
གཞན་ད་པ་དབང་་ས་པ་། ས་ས་དང་བ་དང་ན་ིས་བབས་པ་་་བར་་གནས་ན་ད་ས་མ་པར་
བགས་པས་འཆགས་། །ས་འང་བས་།།
་པ་མ་ར་དང་་འལ་བ་གནང་བ་ན་པ་།
་བ། མ་ར་་བ་ད་ན་ན་ན་་དང་ནད་པ་དག་ལ་་འལ་བ་གནང་བ་ན་།།
མ་ར་ན་ི་་ནས་་ང་ཡང་ང་་ད་་་ནས་་བ་ད་ན་ན་་ལ་་ན། ན་་དང་ནད་པ་དག་ལ་མ་
ར་་དང་་འལ་བ་གནང་བ་ན་། །གང་འ་ར་འན་ན་བ་། མ་ར་་བ་ད་ན་ན་་འལ་བ་
གནང་བ་ན་་དང་ནད་པ་དག་ལ་ན་།།
གམ་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་འཆད་པ་།
་བ། ན་ིས་བབས་པ་དང་གནང་བ་མ་བ་པ་་ད་པ་་ད་། །་གནས་་འར་དང་བཅས་པ་ནས་
གཞན་ན་གནས་པ་ལ་་ངས་ཤར་ན།།
ང་ང་འ་ད་པ་་གང་་ན། ས་ས་གམ་་གང་ཡང་ང་བ་་རང་་འ་བ་་ད་ན་ིས་བབས་པ་
དང༌། ས་ས་དང་་འལ་བ་གནང་བ་མ་བ་པ་་འལ་བ་ང་ང་ད་པ་ད་པ་་ད་། །ས་ས་གམ་
་གང་ཡང་ང་། རང་་འ་བ་་ད་་ན་ིས་བབས་པ་་གནས་་འར་དང་བཅས་པ་ནས་གཞན་ན་།
ས་ས་་གནས་ལས་ང་གཞན་གནས་་་འར་ལས་ང་གཞན་ལ་གནས་པ་ལ་་ངས་དང་་འཆར་ཀ་ད་
ག་དང་་ཤར་ན་ས་ས་དང་འལ་བ་ང་བ། །མ་་བ་དང་རང་འལ་ལས། ་ངས་ཤར་ན་ས་གངས་
པ་དང༌། ་ི་ཀ་ལས། ་ངས་དང་་འཆར་ཀ་ད་ག་མ་དང་་ལ་ས་གངས་་གང་་དག་ད་ག་་་
འགལ་་མ་ན། མཚན་་མཐ་ད་ག་་་ངས་འཆར་ཀ་ད་ག་ད་ན་དས་ག་བད་ང༌། ་ངས་ཤར་
བ་ན་དས་ག་ས་པ་། ང་ད་ང་ཕ་མ་འད་་འལ་བ་བས་ལས། བ་གག་མཐར་་ངས་འཆར་

བར་ད་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་ས་དས་ག་བད་པར་གངས་པ་དང༌། དས་ག་ས་པ་་ད་ང་མ་མ་
འད་་འལ་བ་ང་བ་བས་ལས། ་ངས་ཤར་ན་ང་བ་ང་ད་་ས་གངས་ང༌། འལ་ང་ལས་ང༌།
་ངས་ང་བ་ན་ས་ས་དང་འལ་བ་ང་བ་ང་བར་ར་་ས་།།
བ་པ་གནས་དང་་འར་ཚད་བན་པ་ལ་གམ། གནས་་ད་བ་བན་པ་དང༌། །་་་འར་ཚད་བན་པ། །་
གས་གག་པར་བན་པ། །དང་་ལ་། མན་པར་བབ་པ་གནས་ད་དང༌། །བདག་ས་་ག་ས་པ་གནས།
།་བས་བ་པ་གནས་དང་། །བད་པར་ས་པ་གནས་གང་དང༌། །མཚམས་ད་པ་་གནས་ད་། །དང་་།
་བ། མཚམས་ས་པ་ལ་་མཚམས་གནས་་མཐ།།
ལ་བ་དང་ག་པས་བར་བ་་་་ས་ས་མཚམས་ས་པ་ལ་་ལ་བའམ་ག་པ་མཚམས་གནས་་མཐ།
།གལ་་མཚམས་་་འམ་དལ་འར་བཅད་པ་་་ངག་ས་མཚམས་ས་པ་ལ་་ཕ་ང་དང་ང་ན་པ་ལ་གས་པ་
མཚམས་་ར་ག་གནས་་མཐ། །མཚམས་་་བཅད་པ་ནང་་ས་ས་བཞག་ན་ར་ག་ན་ཆད་ས་ས་་
གནས་གག་་བ་བ་་་མཚམས་་ར་་འལ་བ་གནང་བ་ས་ན་་ར་ན་ི་གཞན་་ན་མ་ན་།།
གས་པ་བདག་ས་་ག་ས་པ་གནས་།
་བ། བདག་་གག་ད་མ་ན་པ་བར་ི་མཚམས་མས་་ཐ་དད་པ་ད་།།
ཁང་པ་གག་ལ་བདག་་ཐ་དད་་མ་ད་ན་ཁང་པ་བདག་་གག་ད་མ་ན་པ་བར་ི་མཚམས་མས་ས་མང་
 ་་ས་པ་་ག་དང་་་ལ་གས་པ་གནས་ཐ་དད་པ་ན་པས་བདག་་ཐ་དད་ན་ཁང་པ་གག་་ང་ད་དང་
ང་ད་་ཡང་ས་ས་འལ་བ་ད་། །་བ་ལས། ད་ང་ས་གནས་གག་ལ་ང་གགས་ང་གག་པར་
གནས་པ་་ད་་ས་ས་ང་བཞག་ན་་ས་ས་དང་འལ་བར་འར་བ་མས་སམ། ད་་གནས་ར་་གས་
ཅན་་གས་དང༌། ད་ང་དང༌། མ་་དང༌། ད་པ་བ་ན་་་མས་དང༌། ན་་ར་བས་པ་མས་་ས་
གངས་། །ར་ཐ་དད་ང་གནས་ཁང་་ར་མ་བས་ན་་འལ་། ི་ཀར། བདག་་་་་(ར་་ར་གག་པ་ན་)
མང་་ན།་་་་(ཁང་པ་དབང་བ་) གག་པ་དག་་་(ཁང་པ་) ཆས་་ར་་་་(བས་པ་) མ་ན་པར་མ་གག་པ་ལ་ིས་
གནས་པ་་ན་་ཁང་མ་ི་་དང་ར་བ་ལ་གས་པ་བར་ི་མཚམས་མས་ཐ་དད་པ་ད་མ་ན་། (ཁང་པ་མ་བས་པ་

མ་གག་པ)་་་་་་ན་ལ་གས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ི་་དན་་་་ (་ག་་)

ད་ན་པ་ར་ས་མ་ག་བ་ད་ན་

པར་བན་།།
་བ། ར་ལས་དང་་བ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ན་པ་ཡང་༌།།
ཁང་པ་་གབས་གས་ན་ར་མ་བས་པ་གས་དབང་བ་་་ར་ལས་དད་པ་ཐ་དད་པ་མ་ན་པ་དང༌། ་
གས་ཅན་་བ་མན་པ་གས་དབང་བ་གནས་་འམ་ད་ང་་བ་མན་པ་གས་དབང་བ་གནས་་་་བ་
ལས་དད་པ་ཐ་དད་པ་མ་ན་པ་གནས་་བར་མཚམས་མས་ང་ཐ་དད་པ་མ་ན་་ས་ར་། གནས་ཐ་དད་པ་མ་
ན་པ་ར་ས་ས་དང་་འལ་། །འར་དད་པ་ས་པ་་མ་པ་་ར་ར་ད་ལ། རབ་་ང་བ་་་བ་ར་ད་
པ། །ཡང་་ས་པ་འ་་མ་་མ་ལ་ར་བ་མ་ན་ི། མ་འ་ད་་ག་་ཆ་ཤས་་མ་ཐ་དད་པ་མ་ན་ས་པ་
ལ་བགས་།།
གམ་པ་་བས་བ་པ་གནས་།
་བ། ཡལ་ག་དང་ཡལ་ག་་་དག་མ་ག་པ་་གནས་ཐ་དད་པ་ད་། །་བ་་ན་ང་༌། །་བ་་བ་ལ་
གས་པ་ཡང་༌།།
ང་ན་པ་གག་་ན་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ག་་་དག་ཕན་ན་མ་ག་པ་་་བ་གག་ང་གནས་ཐ་དད་པ་ད་།
།་ར་ཡལ་ག་གག་་ས་ས་བཞག་ལ་ཡལ་ག་་ར་ད་ང་གནས་ན་འལ་། །ཡལ་ག་་དག་་་བ་་
ན་ང་་། ི་ཀར། གང་ཕན་ཆད་ནས་ཡལ་ག་དག་ས་པ་་་་དག་་་བ། །་་བས་ན་ད་ང་ས་་བ་ལ་
ས་ས་འག་ང་ཡལ་ག་གང་ཡང་ང་བར་་ངས་འཆར་བར་ད་པ་་ས་པ་ད་། །་བན་་ཡལ་ག་གང་ཡང་
ང་བར་ས་ས་འག་ང༌། ་བར་་ངས་འཆར་བར་ད་ནའང་ས་པ་ད་་ས་། །ཡལ་ག་དང་ཡལ་ག་་་
ཐམས་ཅད་་ན་ང་་་བ་་བ་ལ་གས་ན་ལ། ད་་འལ་པ་མཁན་ ་དངས་པ་་་བན་པར་འཆད་།
ི་ཀར། ་བ་ས་་བ་་ང་ན་པ་ང་་ཐམས་ཅད་་གས་གང་ནས་ཡལ་ག་་མ་ས་པར་འར་བ་་མ་་
ན་ག་ནས་ཡལ་ག་ད་པ་ང་ན་པ་ང་ ་གས་ལ་་་་་་བ། །་བ་་བ་ས་་བ་་ང་་
ཐམས་ཅད་་་བར་ར་པ་ང་ན་པ་གས་་ནས་ཡལ་ག་ད་པ་ག་་ཆ་ལས་ཡལ་ག་གག་་ར་ཏམ། ཡལ་
ག་་མར་ར་པ་ཡལ་ག་་ད་ས་པ་་མ་་ན་ག་ན་ཡལ་ག་ད་པ་གས་་ཆ་ད་པ་ལ་་། ་་་བ་

་བ། །ལ་གས་པ་ས་ས་པ་་་མན་ཆད་ནས་ས་ག་ལ་ག་པ་ཡན་ཆད་་བར་བང་་གས་པ་ས་བས་
ལ། ང་ན་པ་དང་འལ་བ་ས་ག་ཡན་ཆད་ནས་་བ་་བ་ལ་ག་པ་མན་ཆད་་བར་་་་བ་་བ་དང༌། ་བ་
དང་འལ་བ་ཡལ་ག་དང༌། ཡལ་ག་་་ཐམས་ཅད་་ན་ང་ན་། །་བ་་བ་་རང་དང༌། ་བ་དང་འལ་
བ་ཡལ་ག་དང༌། ཡལ་ག་་་ཐམས་ཅད་་ན་ང་ན་། །་བ་་་ད་དང་འལ་བ་ཡལ་ག་དང༌། ཡལ་ག་་་
མས་་་ ་ན་ང་ན་། །་དག་་ཡལ་ག་་་མ་ག་པ་མས་་ཕན་ན་ཐ་དད་པ་ན་་ས་། །ཡང་་་
་བ་་བ་་་བ་དང་གས་པ་ཡལ་ག་དང༌། ཡལ་ག་་་ཐམས་ཅད་་་ན་ང་ན་་ས་མ་་མ་ན་ང་
་ས་པ་ལ་བགས་།།
་བ། ཡལ་ག་དང་་མ་ག་པ་ང་ན་པ་མས་་གནས་གག་པ་ད་། །་ཆ་ག་མར་དངས་པ་་
ང་གགས་དང་འ།།
ང་ན་པ་གང་དག་་ཡལ་ག་དང༌། ་མ་་ག་དང༌། འས་་་་ངས་་གགས་པ་ག་པ་ང་ན་པ་
མས་་་བ་ཐ་དད་ང་གནས་གག་པ་། ནགས་ཚལ་བདག་་གག་ན་དས་ནས་ང་གས་་མཐའ་ན་ཆད་
གནས་གག་པ་ད་ན་། །དས་ནས་ང་གས་་མཐའ་ཕན་ཆད་་ཐ་དད་པ་ད་། །ན་ང་་ཡལ་ག་ཐ་དད་པ་
མས་་་བ་ན་ང་དང༌། གག་ལག་ཁང་ངམ་གནས་ཁང་ཐ་དད་པ་མས་་གས་་ན་ང་་ང་ད་་འ་
ཡང༌། གག་ལག་ཁང་་གནས་ཁང་ཐ་དད་་མ་ག་ང་་འལ་ལ། ང་ན་པ་ཡལ་ག་ཕན་ན་མ་ག་ན་འལ་
བ་་མཚན་་ཡལ་ག་ཕན་ན་མ་ག་པ་་ལ་་འར་འལ་བ་ད་། ནམ་མཁའ་མཚམས་གཞན་ིས་བར་་ད་
པ་ར་ས་གངས་། །ང་ན་པ་་ང་་ཆ་ག་མ་ཡལ་ག་ལ་ས་ས་དངས། ་ག་་ས་གར་ད་
ང་འག་ང་་ངས་འཆར་བར་ད་པ་། ཁང་པ་ང་གགས་ལ་ས་ས་དངས་་་ས་ག་ལ་ད་ང་
གནས་པ་དང་འ། །འ་དག་གས་པར་་བ་ད་ས་མ་་བ་ན་ས་མཛད་ད། ས་་བ་ག་་ང་་ད་
པར་་ས་པ་ར། ་ ་ད་ས་མང་བ་ན་ན་་ས་ག།
བ་པ་བད་པར་ས་པ་གནས་གང་།
་བ། ་དང་ང་་དག་་ཡང་༌།།

ག་བ་པ་་དང༌། ག་བ་པ་ང་་དག་་ཡང་ང་་ཆ་ག་མར་དངས་པ་་ང་གགས་དང་འ་བར་
ར་བན་། །ངག་ན་་དང་ང་་ག་བ་པ་ཆ་ག་མར་ས་ས་དངས་་བཞག་པ་་ག་་ག་ལ་ད་
ང་ཉལ་ན་་འལ་།།
་པ་མཚམས་ད་པ་་གནས་ད་།
་བ། མཚམས་ད་པ་ལ་་ཡན་ལག་ས་བ་པ་མཐ།།
ས་ངག་ས་མན་པར་བབས་པ་མཚམས་ད་པ་ཐང་ང་པ་་་ལ་ད་ང་ཉལ་ན་་ད་ང་་ང་ལག་ལ་
གས་པ་ཡན་ལག་ས་་ཙམ་་བ་པ་མཐའ་་གནས་་མཐ། །གནས་་མཐའ་་ནས་་འར་འམ་གང་ན་
ཆད་་ས་ས་དང་་འལ་། །ི་ཀར། མཚམས་གཞན་པ་ལ་ས་ས་ན་པ་ད་་གནས་ད་ན་པར་གངས་པ་
གང་ན་པ་་ན་་ས་།།
གས་པ་་་་འར་ཚད་བན་པ་ལ་གས། ་འར་དས་་ཚད་ད་བཤད། །་་གས་གད་བན་པ། །
དང་་ལ་གམ། བམ་་ང་བ་་འར་དང༌། །་བར་ད་པ་་འར་དང༌། །ལམ་་འོ་བ་་འར་། །དང་་
ལ་གས། ་འར་ཚད་་མར་བན་དང༌། །ོང་ར་གམ་ི་དགས་བསལ་། །དང་་།
་བ། ་ར་་་ར་ར་ག་་འམ་་།།
ི་ཀར། གནས་བན་ནས་ད་་གནས་་་འར་བད་པར་་་ས་ར་ནས། ་འར་་ང་དང་ག་དང་
གས་ཐམས་ཅད་ནས་་ར་ར་ག་་འམ་་།།
གས་པ་ོང་ར་གམ་ི་དགས་བསལ་།
་བ། ག་པས་བར་བ་ོང་ལ་་་ཙམ་་བ་ལང་ག་དང་ན་པ་ང་་ག་མ་ཅན་ིའམ་་གག་ར་
ནས་འགས་པ་ལམ་ིས་བ་པ།།
ག་པས་བར་བ་ོང་ལ་་་འར་་འག་ད་་་ན། ་ཙམ་་བ་ལང་ག་དང་ན་པ་ང་་ས་པ་་བ་
ལང་ག་ས་ང་དས་པ་ང་་ལམ་ི་ང་ཚད་་འམ་ད་། འང་བ་ལང་ག་ལ་གཉའ་ང་གཏད་་ལ་

ས་པ་ན། བ་ལང་ག་་བར་་་ལ་འམ་་དང༌། བ་ལང་་་ས་ལ་འམ་ད་ད་་འམ་གམ་དང༌། མཐའ་
གས་་འམ་ད་ད་་འམ་གང་དང་བཅས་པས་འམ་ད། །ག་མ་ཅན་ི་ས་པ་ང་་ག་མ་ར་ར་
བཀང་བས་ལམ་ག་བ་པའམ་ས་ར་། །་གག་་མ་་་་ར་ནས་འར་་བག་་ས་ལ་བབས་་འག་པ་
ལམ་ིས་་ཙམ་་བ་པ་་འར་ན་། །་ལ་འམ་ད།།
་བ། བ་མས་བར་བ་ལ་་ར་ག་་ལ་ིས་སམ་་རང་བན་ི་་ཚ་དང་ན་པ་བཤང་བ་ལམ་ིས་
། །བས་ས་བར་བ་ལ་་ས་གདང་་བ་གས་པ་འམ་ག་དར་ར་བ་ང་བ་རགས་པ་ལམ་ིས་
།།
བ་མས་བར་བ་ོང་ལ་་ར་ག་བ་མ་ང་ན་འོ་བ་དག་་ག་པས་བང་པ་ལ་ི་སའམ། ་ད་་
བས་རང་བན་ིས་་ཚ་བ་ས་པ་དང་ན་པ་བཤང་བ་ད་་འོ་བ་ན་བ་མ་་ང་ནས་ཐག་་ད་་འོ་བ་
ལམ་ིས་་ཙམ་་བ་པ་་ན་ཆད་་འར་འམ་ག་ན་། །བས་ས་བར་བ་ོང་ལ་་ས་གདང་་བ་
གས་པ་ད་ས་་ཙམ་་བས་པ་ལམ་ིས་བ་པའམ་ས་ར་ལ། འ་ས་གདང་་ལ་་་ས་འལ་བ་
བས་པ་དང་་ཐར་འལ་པ་ལས་། །གས་དར་ར་བ་ང་བ་རགས་པ་གས་ས་འལ་བ་ལམ་ིས་་ཙམ་་
བ་པ་འམ་གམ་ན་ཆད་་འར་ན་། །ས་ན་་འར་གམ་་འམ་ད་དང་ག་དང་གམ་་་མ་
བན་། །་ར་་འར་་འང་ང་གམ་ང་བ་་མཚན་་ངས་ད་་འང་ང་གམ་ད་པ་དབང་་ས་
། ་མ་བན་་ང་་དང༌། ར་ག་དང༌། གས་དར་ིས་མན་པ་ང་བས་ས་ས་འགམ་ར་། །འར་་་
མ་ཞལ་་ནས། ་་ཚ་དང་ན་པ་བཤང་བ་གནས་ནས་འམ་ག་་ད་ར་བ་འ་དད་དས་པར་ང་ས་བཀའ་
ལ་། །ོང་གག་ལ་ག་པ། བ་མ། བས་དང་གམ་ཀས་བར་བ་་་འར་ང་ས་་ངས་་ང་ས་
གས་བས་། ་བ་ད་པ་ན་འཆབ་ན་ང་ས་་ངས་་ང་ས་ད་པར་གངས་པ་གནད་ས་ར་། །ི་
ཀ་ལས། ག་པས་བར་བ་ོང་་་འར་མ་གས་དང༌། བས་ས་བར་བ་ོང་་་འར་གས་་དང་་
ས་་་་(བསམ་པས)་ས་་བཅད་པ་་འར་ན་། །བ་མས་བར་བ་ོང་་་འར་མ་གས་དང༌། བས་
ས་བར་བ་ོང་་ག་མ་ས་་་་་(་བ་) ་བ་པ་་འར་ན་་ས་པ་། བསམ་པས་ས་་བཅད་པ་དང༌། ་
བ་བབ་པ་ལ་བས་པ་། ་བ་་བཤང་བ་དང༌། གས་དར་ར་བ་་་་བ་བབ་པ་ལ་བས་ནས་་འར་་
བཞག་།

གས་པ་་བར་ད་པ་་འར་།
་བ། གནས་་འལ་ི་་བ་དང༌། འོ་བ་དང༌། འག་པ་དང༌། ལ་དག་ས་ར་གགས་པ་བ་པ།།
་བར་ད་པ་་འར་་གནས་་འལ་ི་་བ་ང་མ་འད་ལས། འས་་བར་ད་པ་དང༌། ་བར་ད་པ་
དང༌། འཐག་པར་ད་པ་དང༌། ་ས་ད་པ་དང༌། འ་འར་བར་ད་པ་དང༌། ་ང་ད་པ་དང༌། འཇལ་བར་ད་པ་
དང་ས་གངས་། །གཞན་་འོ་བ་་ཁལ་འལ་བ་་་དང༌། འག་པ་ར་ང་བ་ན་ཁལ་འགས་པ་་་
དང༌། ་བ་་མས་་ལ་དག་ས་མཚམས་ར་གགས་པ་་ཙམ་་བ་པ་་་འར་ན་པས་། །་བར་ད་པ་
འ་་ོང་ར་ི་་ ་ང་་་གས་གག་ན་ད་་གས་ཐམས་ཅད་་འར་བ་་མ་ན་། །ངས་ད་་ང་
་ད་པར་ིས་་བར་ད་པ་་འར་་ཡང་ང་་འར་་ཚད་ས་པ་ད་།།
གམ་པ་ལམ་་འོ་བ་་འར་།
་བ། མཚམས་ད་པ་ལམ་་ཐ་དད་པ་མ་ན་པར་འོ་བ་་ལ་་འམ་བ་བ་་ད།།
ངག་ས་མཚམས་བཅད་པ་ད་ང༌། ས་ས་བགས་པ་ལ་གས་་མཚམས་ད་པ་ཐང་ང་པ་་་ལམ་་
ད་ང་བདག་ད་དང་ལམ་ཐ་དད་པར་མ་ན་པར་འོ་བ་་ད་ང་་ས་ས་ར་བ་་ལ་་ས་པ་་མན་པ་
། ་ར་ས་ས་ཐལ་བ་དང་ས་པ་། ས་ས་ན་པ་གས་ད་ནས་བམས་་འམ་བ་བ་་ད་ན་
ཆད་་འར་ན་། །ང་མ་འད་ལས། ད་ང་་ས་ས་ད་ང་ལ་གཏད་་ལམ་་འོ་ན་་་འར་གང་
ལགས། ངས་མ་་ོ་བན་ས་ལ་ཨ་་ང་་་ག་ན་མ་གས་པ་འས་་དང་ཡལ་ག་གས་ན་མ་
གས་པ་འམ་བན་ིས་བར་་ད་པ་ཨ་་བན་་་དག་ལ་འམ་བ་བ་་ད་ད་པར་བན་པ་་དག་་་
ད་ང་ལམ་་འོ་བ་ས་ས་་་འར་ན་་ས་གངས་། །མ་འད་འལ་པ་ལས། ད་ང་ད་་
མན་ལ་དང་བ་ལ་གས་ཀར་འམ་བ་བ་་དར་ས་པར་་ས་། །འལ་ང་ལས། བར་་་དང་ོག་
ས་མ་ད་ན་འམ་བ་བ་ན་ཚད་་འལ་བར་་འར་་ས་།།
གས་པ་གས་གད་།
་བ། མཚམས་གཞན་་མ་ན་།།

གནས་་བདག་་ཐ་དད་པ་མཚམས་གཞན་ནམ་ནམ་མཁའམ་ས་བར་་ད་པ་མཚམས་གཞན་་ང་ན་འག་
ང་་འར་མ་ན་། །ཁང་པ་གག་ལ་བདག་་ཐ་དད་པ་མཚམས་བ་ས་བར་་བཅད་ནས་བ་ ་ནང་ས་་
ད་ང་ཉལ་། ་ས་་ས་ས་བཞག་ན་ད་ང་དང་ས་ས་་བར་་ར་བས་མ་ད་ང་འལ་བ་ས་
པར་འར་།།
གམ་པ་གག་པར་བན་པ་།
་བ། དས་ནས་ང་གས་་མཐའ་ཕན་ཆད་་གནས་ཐ་དད་པ་ད་། །འལ་བ་ང་བ་མ་པར་འད་
པ།།
བདག་་གག་པ་ོང་ར་ག་འལ་བ་་འམ། ཡལ་ག་་འདབ་འལ་བ་ནགས་ཚལ་་ས་བར་་མ་ད་
ང་བདག་་གག་ན་དས་ནས་བཅལ་་གས་ཐམས་ཅད་་ང་གས་་མཐའ་ན་ཆད་་མཚམས་གག་པ་ད་
ན་། གནས་ང་་ན་ལ་་འར་ཡང་་ན་པས། ་ཕན་ཆད་ན་གནས་དང་་འར་ཐ་དད་པ་ད་ན་པས་ར་ས་
ས་དང་འལ་བ་ས་པར་འར་། །འལ་བ་ང་བ་མ་པར་འད་པ།།
གས་པ་་བས་བད་པ་ལ་གས། གང་དང་ལ་བ་དས་་བན། །གང་ནས་ལ་བ་གནས་གས་བད། །
དང་་།
་བ། དམ་མ་་ར་པ་ལ་ན་ིས་བབས་པ་ད་པར་་འར་།།
ས་ས་ལ་གས་པ་ན་ིས་བབས་པ་་དམ་མ་་ར་པ་རང་རང་་ན་བས་འཆགས་པ་མཐའ་ཚད་་
ག་པ་ལ་ན་ིས་བབས་པ་ད་པར་འར་། །་ཡང་འ་བ་་ད་་དབང་་ས་་ས་ས་གམ་གང་ང་
ན་ིས་བབས་པ་དམ་མ་་ར་། འར་གམ་བས་པ་ཡན་ཆད་་ངས་ན་གག་ད་ལ་ན་བས་ད་ང༌།
་ལས་གཞན་པ་ལ་་ན་བས་ད་་བག་ཡངས་་ས་་་བང་ལས་གཞན་པ་བས་་འ་བ་་ད་་ས་
་་བར་ས་པ་ར་། །ས་ས་ད་ཚལ་་ར་་བཟང་ངན་མ་ད་ན། ན་ལ་་འ་བ་་ད་་ས་་་བར་
ས་པ་ར། ཚལ་པ་གག་ལ་ན་བས་ད། གག་ལ་ན་བས་ད་ང་འལ་བ་ལ་་གས་ཀ་བང་དས་།
མ་བང་ན་ན་བས་ད་པ་་དང་ལ་བ་ལས་ང་ད་གས་་འ་ས་དང་འ་བ་ང་བ་འང་བ་ར་། །

འར་གམ་བས་པ་ཚད་ལས་ང་བ་དམ་མ་་ར་ན་་འ་བ་་ད་་ན་བས་ད་པར་ར་པ་། འ་
བ་་ད་་ན་བས་འཆགས་པ་གའམ་ང་མ་ན་པར་འར་བ་ར། མཚན་གས་གག་ཅར་ང་བས་མ་པ་
བཏང་བ་བན་། །་བན་་ཤམ་ཐབས་དང་ཤམ་ཐབས་་གཟན་ལ་གས་པ་འ་བ་་ད་གཞན་ལའང་་གས་
པར་ར་།།
་བ། ང་བ་ལ་་འཆགས་པ་མ་ན་། །ད་འན་ི་ལ་ཡང་༌། །་ལས་འལ་བར་འར་།།
ས་ས་ལ་གས་པ་ང་ང་ང་བ་དས་་ལ་་ན་ིས་བབས་པ་་འཆགས་པ་མ་ན་་འཆགས་པ་ན་
། །ན་ང་་ལ་་བང་་ན་བས་་་འཆགས་པར་ང་མ་་་་ལས་བཤད་ལ། ་བ་ལས་འཆགས་པར་
བཤད་ང་དངས་པ་བཙལ་། །ད་འན་ི་ས་ས་ལ་གས་པ་ལ་ཡང་་ས་པ་་ལ་གང་ཟག་་ན་བས་ང་
འཆགས་། །ད་འན་ི་ས་ས་ན་ིས་བབས་པ་་ལས་འལ་བར་འར་། །ི་ཀར། འལ་བ་་་ན་
ིས་བབས་པ་ན་ི་རང་་ད་་མ་ན་པ་ར་ས་།།
གས་པ་གང་ནས་ལ་བ་གནས་གས་བད་པ་།
་བ། གཞན་གནས་པས་གཞན་ི་གནས་་ཉམས་།།
ད་ང་གག་ལག་ཁང་ན་གནས་་་དང་་འར་གག་པ་གནས་ཁང་་གས་པ་ལ་གས་པ་དང་ད་ང་ན་
ང་་དབང་བ་ར་ས་ས་བཞག་ན་་འལ་། ན་ང་་གནས་་ན་ད་ང་ལས་གཞན་་གས་ལ་གས་པ་་
བ་་མན་པ་དང༌། མཚན་་མན་པ་གཞན་གནས་པས་་གས་ལ་གས་པ་ལས་གཞན་ད་ང་་གནས་ན་པ་་
་ཉམས་པ་ར་། །་ཡང་ི་ཀ་ལས། ་ད་་ད་ང་་གནས་་ལ་འག་པ་དང༌། འང་བ་དང༌། འག་པ་ལ་
གས་པ་དབང་ད་པ་་ད་་་གནས་་་ཉམས་་འལ་བར་་འར་་ས་། །མ་འ་ངས་། ང་་བ་
ལས། ད་ང་ས་་གས་ཅན་ི་གནས་་ས་ས་བཞག་་ད་འན་ི་གནས་་འར་གག་པར་གནས་པར་
བིད་ན་ང་བར་་འར་བ་མས་སམ། བཀའ་ལ་པ། ད་་་གས་ཅན་དང་ན་ག་བས་པར་ར་པར་་ས་
གངས་། ི་ཀ་ལས། འར་བས་པ་ས་་བ་་གནས་གག་ལ་གས་དབང་བར་ས་པ་ན་པར་ག་པར་་
ས་།།

་བ། ས་གཞན་པ་དང་འ་པ་དག་་་བ་ལས་ས་་བས་མ་འཕངས་པ་མ་ན་། །ན་ང་བ་དག་ས་་
ཁང་ཡང་མ་ན་།།
ས་གཞན་པ་་གས་ལ་གས་པ་དང༌། ས་འ་པ་་བན་གགས་པ་ཉན་ས་དག་་ར་ང་མ་འད་ལས་
་བ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ན་པ་གནས་་ཐ་དད་པ་མ་ན་ལ། ་བ་ལས་ཐ་དད་པ་མས་ས་གནས་་ཐ་དད་པ་ད་་
ས་་བས་མ་འཕངས་པ་མ་ན་་འཕངས་པ་ན་། །ས་གཞན་པ་གནས་དང་ས་འ་པ་གནས་ཕན་ན་་་
ས་ས་དང་འལ་། །ར་ང་མ་འད་་་ལ་གས་པ་ན་ང་་ས་བན་པ་དག་ས་་་ཁང་ཡང་མ་
འཕངས་པ་མ་ན་། །ས་ན་་ཁང་དང་མཚམས་ནང་་གནས་གཞན་མས་་ས་ས་དང་་འལ་།།
་བ། ར་ལས་ས་་བས་ཕ་དང་་དག་ང་མ་ན་། །ངས་པ་ད་ང་་དང་འ། །ཉལ་་ད་པ་མ་
པ་ད་ང་༌།།
ར་ང་མ་འད་ལས། ར་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ན་པ་མས་་གནས་་ཐ་དད་པ་མ་ན་ལ། ར་ལས་་བ་ཐ་དད་
པ་མས་་གནས་་ཐ་དད་པ་ད་་ས་་བས་་ཕ་དང་་དག་ང་མ་འཕངས་པ་མ་ན་་འཕངས་པ་ན་། །ས་
ན་ཕ་ད་ར་ཐ་དད་་ཕ་དང་་མ་ཕན་ན་་ས་ས་དང་འལ་། ཁང་པ་གག་་ང་ད་་ཕ་དབང་ལ། ང་
ད་་་དབང་བ་་་ཡང་ཕན་ན་ས་ས་དང་འལ་། །ངས་པ་གས་་ཆད་པ་ལས་ས་ངས་པ་ང་བད་
ཁ་བས་པ་དང༌། མས་་་བས་ངས་པ་མ་ི་བབ་པ་མ་པ་ན་པ་ད་ང་འལ་བ་བན་པ་་དང་འ་།
ཕ་ད་ར་ཐ་དད་ན་་ཕ་ངས་པས་་ངས་པར་་འར་ལ། ར་གག་ན་་ཕ་ངས་པས་་ངས་བར་འར་། །
ཉལ་་ད་པར་མ་པ་མ་ན་འག་པ་དང་འང་བ་ད་ང་་དང་འ་ས་པ་། ར་གག་པ་དང་ཐ་དད་པ་
དབང་ས་ང་བ་གག་དང་ཐ་དད་་འང་ལ། མ་གག་ན་ཉལ་་མ་པ་་མ་ད་ང་ས་པ་་དག་ར་གག་ན་
་ར་ད་ང་འག་ན་ཉལ་་ད་པར་མ་པ་མ་གག་ན་འག་པ་ང་བ་གག་་འར་ལ། གནས་ཁང་གག་
ན་ཉལ་་ད་པ་ས་པ་་དག་ར་ཐ་དད་ན་་ཉལ་་མ་པ་ངས་་ད་པ་ང་བ་་མར་ར་།།
་བ། ོང་ལ་་ད་པ་་གག་ལག་ཁང་་་འར་ད་མ་ན་། །ལ་བ་ང་བ་་བ་བས་། །འལ་
བ་ང་བ།།

གག་ལག་ཁང་དང་ོང་་བར་ན་་འར་འམ་གང་་་ད་ན་་གང་་་འར་ན་་ན། ོང་ལ་་འར་་ད་
པ་་གག་ལག་ཁང་་་འར་ད་མ་ན་། །ི་ཀར། མ་པ་་བངས་པ་དག་ག་པར་གནས་པ་ད་ན་པས་ཐ་
དད་པར་འར་བ་ར། ་བན་་ོང་་་འར་ཡང་གག་ལག་ཁང་་་འར་་་འར་་ས་གངས་པ་ན་
ས་། །འལ་བ་ང་བ་་བ་བས་། །འལ་བ་ང་བ།།
གམ་པ་་འག་ལ་གས། ང་མ་འད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ང་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གམ།
ཡན་ལག་ཉམས་ལས་གཞན་འར་བཤད། །བས་་ང་བ་མ་བཞག་བན། །ས་ས་་ར་བབ་ལ་། །དང་
་།
་བ། ཁ་བང་བ་ལ་་བ་ད་ན་ང་བ་་གང་ཡན་ཆད་ང་ག་པ་དང་འ། །ན་ིས་བབས་པར་་བ་ད་
པ་ད་ན་ཡང་༌།།
འར་གམ་བས་པ་ཐ་ཚད་ལ་ས་ར་ས་ན། ཚད་་བས་ང་ན་ཞག་བ་འདས་ང་འཆང་བ་ང་བར་་
འར་རམ་་ན། ཁ་བངས་པ་་འར་གམ་བས་པ་ཐ་ཚད་་ག་པར་ཁ་ང་བ་ས་ལ་་བ་ད་ན་འར་
གམ་བས་པ་བས་ང་བ་་གང་ཡན་ཆད་ང་ན་ིས་མ་བབས་པར་ཞག་བ་འདས་ན་འཆང་བ་ང་ང་བད་།
དར་ན་འར་གམ་བས་པ་ཚད་་་ག་ཞག་བ་འདས་ན་འཆང་བ་ང་ང་བད་པ་དང་འ། །ཁ་ང་ལ་་བ་
ད་ང་ན་ིས་བབ་པར་་བ་ས་ས་གམ་ཚང་བར་ད་པ་ད་ན་ཡང་ང་བ་་གང་ཡན་ཆད་ང་ག་པ་དང་
འ་ས་་མར་ར་། ས་ས་གམ་ཚང་བར་ད་བན་་ང་བ་་གང་ཡན་ཆད་པ་ས་ལ་་བ་ད་ང་ས་་
ན་ིས་མ་བབས་པར་ཞག་བ་འདས་ན་འཆང་བ་ང་ང་འང་༌། །ི་ཀར། འར་གང་་མ ་ག་ལས་ང་ན་
ཁ་བང་བར་་ས་གངས་པ་དང༌། ་མ་པར་འད་པ་་འ་ན་། མ་ར་ི་འམ། ་ས་འམ། མཐང་
ས་་ས་གངས་པ་ན་་ས་།།
གས་པ་བས་་ང་བ་མ་བཞག་བན་པ་།
་བ། གཞན་་ན་་་ཞག་མ་་འདས་ན། །ཁ་ག་ལ་གས་པ་ལས་གས་་མན་པ་་ག་པ་ད་མ་
ན་། །དཀར་་ད་་ཁ་ག་ཐམས་ཅད་པ་ད་།།

གང་ལ་་འག་་ང་ང་འང་་ན། ར་བན་མ་ཐག་པ་་གས་ལས་གཞན་ཁ་ང་བ་ལ་་བ་ད་ང་ན་
ིས་བབ་པར་་བ་ས་ས་གམ་ཚང་བར་ད་པ་ད་་ན་ང་བ་་གང་ཡན་ཆད་་ས་་་ཞག་མ་་འདས་ན་
་འག་་ང་ང་བད་པ། །་་ན་ིས་མ་བབ་པར་ཞག་བ་འདས་པར་འཆང་་གནང་ཡང་ན་ིས་མ་
བབས་པར་ཞག་མ་་འག་པར་མ་གནང་བ། །ས་ར་་གར་བཞག་་ཁ་ང་བ་ས་ན་་ད་པ་་བ་་་
ཁ་ག་གས་་མན་ལ་གས་པ་ས་་་གས་་མན་པ་བས་། བལ་ས་གར་བཞག་་ཁ་ང་བ་ས་
རས་ས་ད་པ་་བ་་་། ་ལས་གས་་མན་པ་་ཁ་ང་བ་ས་་ག་པ་ད་མ་ན་པས་གས་་མན་
པ་་ལ་་བས་་བ་་་ད་། ི་ཀ་ལས། གས་་མན་པ་འབ་པ་ད་་་བ་གང་ན་པས་་ཞག་མ་ར་
བཞག་་་ང་ས་། །གས་་མན་པ་་ད་པས་ད་པ་་་ད་། ི་ཀ་ལས། གས་་མན་པ་་མ་ད་པ་
དང་འ་བ་ར་་ས་། །་དགས་བསལ་བན་པ་ར། དཀར་་ད་་ན་་ལ་གས་པ་དང་གས་་
མན་པ་མ་ན་་ཁ་ག་ཐམས་ཅད་པ་ད་ན་པ་ར་། ས་དཀར་་་ཁ་ག་ཐམས་ཅད་་བར་་ང་བ་ར་
།།
ི་ཀར། གལ་་ས་་ཁ་གག་་བ་གག་་བཞག་པ་ལས་བར་་ཁ་ང་བ་འར་གམ་བས་པ་ཚད་གག་
ད་པར་ར་ན་། ན་ང་་བ་གག་་བར་་བཞག་པར་་འམ་མ་་གས་པ་བསལ་བ་ར་ས་གས་པ་
བས་ནས་་ན་འཆད་པ་ལ།
་བ། ་ད་ན་ཞག་བ་པ་་དང་་ལ་བག་ལ་ན་པ་ད་།།
་ད་ན་ས་ས་པ་འ་ལ་་བ་ད་། ་འག་་གས་ལས་འཆང་ང་་གས་ང་ག་ལ་ཤན་འང་བ་
དང༌། གས་་ག་ལ་ཤན་འང་བ་དང༌། གས་ག་ལ་ཤན་་འང་བ་དང༌། གས་ང་་ག་ལ་ཤན་ཡང་་འང་
བ། ། ས་ས་གམ་ཚང་བར་ད་པ་ད་ང་ས་ས་ས་་ངས་པ་ས་ད་ནས་ཁ་ང་བ་ས་ལ་་བ་
དང་བཅས་། ས་ན་ིས་མ་བབས་པར་བཞག་པ་ལས་་བ་གག་་ནང་ལ་་ཁ་ང་བ་ས་གས་མན་པ་་
ད་ང༌། ཁ་ང་་ས་ལ་་བ་ད་པར་ར་ན་ཞག་བ་ཚན་གམ་པ་ས་གང་ལ་ད་པ་ཞག་བ་་་ཞག་ངས་
དང་་ལ་ས་་མ་་ཞག་ངས་་བག་ཞད་ལ་ན་པ་་ཞག་ཤན་འང་བ་ད་། །བག་ལ་ན་པ་་ས་ཞག་
ངས་ང་ས་་ཞག་ངས་་ས་ཞག་ངས་མང་ས་་བག་ཞད་ལ་ན་པ་་ཞག་ཤན་འང་བ།།

གས་པ་གས་་ག་ལ་ཤན་འང་བ་། ས་གག་ལ་ཁ་གག་་ས་ད་ནས་ཁ་ང་བ་ས་་ས་གས་
སམ་གམ་ལ་ད་ང༌། ་གས་ཀ་བམས་ང་འར་གམ་བས་པར་མ་ག་ན་ཁ་ང་བ་ས་གཞན་ལ་་བ་དང་
བཅས་་ན་ིས་མ་བབས་པར་་གག་འདས་ན་ས་་མ་ལས་་རང་བས་་་འག་དང༌། ས་་མ་ལས་ཤན་
བས་་་འག་་ང་ང་འང་༌།།
གམ་པ་གས་ག་ལ་ཤན་་འང་བ་། ཁ་ང་བ་ས་་་ལ་གས་པས་ཉམས་་་བ་ད་པར་ར་པ་དང༌།
ཁ་ང་བ་ས་ལ་་བ་་འབ་པར་མ་ར་་་བ་ད་པར་ར་པ་དང༌། ཁ་ང་བ་ས་ལ་་བ་བསམ་པ་རང་བན་
ིས་ག་པ་། ང་མ་འད་ལས། (ཁ་བང་བ་ས་ལ་་བ་ད་པ་་)་་་་་ཉམས་ར་(ས་ལ་་བ་གང་ན་པ་།)་་་་་་བ་པར་མ་
ར་དང༌། །ན་ཆད་་་་་་(ས་ལ་་བ་གང་ན་པ་་ཐམས་ཅད་་ཐམས་ཅད་་) ས་གངས་།།
བ་པ་གས་ང་་ག་ལ་ཤན་ཡང་་འང་བ་། ས་གག་་་་ཁ་གག་་ས་ད་ནས། ཁ་ང་བ་
ས་་ཡང་ས་གག་་་ཆ་་་ལ་ད་ང༌། ་གས་ཀ་བམས་ང་འར་གམ་བས་པར་མ་ག་ནས་ཁ་ང་
བ་ས་གཞན་ལ་་བ་དང་བཅས་་ན་ིས་མ་བབས་པར་་བ་གག་འདས་ན་ས་གས་ཀ་ལ་རང་བས་་་
འག་་ང་ང་འང་༌།།
གམ་པ་ས་ས་་ར་བབ་ལ་ལ་གམ། མ་པ་ངས་ཚད་ཞར་ང་བན། །མ་ན་གས་་ངས་
ས་བད། །་ན་ཚད་དང་བབ་། །དང་་།
་བ། ང་བ་ལས་མ་ར་ི་མཐའ་་ས་མ་། །གང་བ་ཡང་༌། །་ས་དང་མཐང་ས་གས་་ག་
ང་༌། །ས་གས་་ད་པ་ལས་་ས་འར་།།
ས་པས་གསར་པ་དང༌། ད་པས་གསར་པ་གས་ལས་ས་པས་གསར་པ་་་བ་བ་རངས་པར་ངས་མ་ད་པ་
གསར་པ་ལས་མ་ར་ི་མ་པ་ཚད་་མཐའ་་ས་མ་། །མ་པ་ག་པ་གཞན་་། །གསར་པ་ལས་གང་བ་
ཡང་ས་མ་། །མ་འད་འལ་པ་ལས། མ་ར་དང་གང་བ་ཡང་ས་མ་་བ་་ལས་་བ་ར་ས་བཤད་
ང༌། མ་ར་་ལས་་བར་མ་བ་་བ་བ་གནས་བན་ལས་མ་གངས་པ་ར། ན་གས་འལ་པ་ལས།
ས་ས་་མག་་མ་ར་ས་བཤད་་ས་མ་་་བ་་མཚན་ཡང་མ་ར་་ས་ས་་ག་་ན་པ་
ར་དང༌། གང་བ་་ལས་་བ་ར་། །གསར་པ་ལས་་ས་དང་མཐང་ས་གས་་མ་པ་ཚད་་མཐའ་་ག་

ང་༌། །ས་གས་་བ་བ་རངས་པར་ངས་་ད་པ་ས་ལས་་མ་པ་ར་ལས་ས་འར་་མ་ར་དང་
གང་བ་བ་མ། ་ས་དང་མཐང་ས་ས་མ་་།།
་བ། ག་དར་ད་ལས་ས་པ་དག་ལ་་ས་པ་ད་། །ངས་པ་ད་དང་ངས་པ་ད་ལ་་་དས་པ་ག་
པར་ར་།།
ར་བ་གས་དར་ད་ལས་ས་པ་ས་ས་དག་ལ་་མཐ་མ་པ་ཚད་ས་པ་ད་་། ི་ཀར། འར་གང་
་གས་དར་ད་པ་ལ་་་ཙམ་འད་པར་་བ་ན་་ས་གངས་པ་ན་་ས་། །ང་པ་ ་ན་ས་པའམ་རང་
ཟད་པ་ད་དང༌། ངས་པ་་བཙན་ཟད་་་ས་ས་བར་བས་བ་པར་ར་པ་ད་ལ་་མ་པ་་ཙམ་དས་པ་མ་
པ་ཚད་ར་བན་པ་ལས་ག་པར་ན་པ་དག་ར་།།
་བ། ག་པར་ར་བ་ད་་་། །ང་བར་འར་བ་ད་ང་ན་། །གས་པ་ཅན་་ར་ས་ནས་འ་
ད་་ར་བར་་མ་པ་མས་མ་བད་པར་དག་པར་་། །གང་ཡང་ང་བས་ག་པ་མ་ར་བ་་
ལ་་ང་བར་འར་པ་ད་།།
མ་ར་ལ་གས་་མ་པ་ཚད་ར་བན་པ་ལས་མ་པ་ག་པར་ར་བ་ད་་་། །ས་ན་བབ་་
ས་ས་། །ས་ས་ར་མ་ཟད་་མ་པ་ག་པ་ར་ན་ན་བས་་འཆགས་པས་ཞག་བ་འདས་ན་འཆང་བ་ང་
བར་འར་བ་ད་ང་ན་། །ན་ིས་བབས་པ་ས་ན་པས་གས་པ་དང་ན་པ་ར་གས་པ་ཅན་ས་
གངས་པ་། མ་པ་གས་པ་ཅན་མ་ར་ས་མ་་་་་ར་་བར་འད་ན་མ་པ་ག་་་ད་་བཅག་པ་
ལ་གས་པ་་ར་ས་ནས་ས་ས་འ་ད་་ཞག་བ་ནང་ལ་་ར་བར་་མ་པ་མས་བད་པར་། །
མས་་མ་བད་པར་དག་པར་་། །གས་་ག་པ་་ལ་ན་བས་ད་པས་འཆང་ང་་ར་འར་བ་དགག་
པ་བབ་། །་ར་མས་བད་པ་དང་མ་བད་པ་གང་ཡང་ང་བས་ས་ས་ི་མ་པ་གས་་ག་པ་མ་ར་
བ་་ལ་་ཞག་བ་འདས་ན་མ་པ་གས་་ག་པ་་འཆང་བ་ང་བར་ར་པ་ད་། །ར་ན་་གག་པ་ད་་
ར་པ་ན་པས་ས་པ་ད་།།
གས་པ་མ་ན་གས་་ངས་ས་བད་པ་།

་བ། མ་ར་ི་མ་ན་དག་་ད་ཡན་ཆད་་་་་མན་ཆད་་ང་མ་གགས་། །་ཡན་ཆད་་མ་
།།
མ་ར་ི་མ་ན་དག་་ངས་་ད་ཡན་ཆད། ་་་་མན་ཆད་་བ་དང་བ་གས་ལ་གས་པ་ང་མ་
གགས་པ་མས་། །གང་འ་ནས་བཤད་པ་བན་ང་ལས་ང་གངས་། །མ་ན་ར་་པ་་ཡན་ཆད་་མ་
་་་ལས་ག་པར་་། །འ་ལ་འལ་ང་ལས། མ་་པ་ས་ས་་གས་་འཆགས་་ས་བཤད་ང་
་འཐད་། མ་འད་འལ་པ་ལས། མ་ན་་་་པ་གས་་ད་དང་་པ་ཡན་ཆད་་ན་པ་མཐར་ཆགས་་
ར་པ་ན་པ་ར་ལ་ལ་ན་ི། མ་ར་་མ་ན་་ས་བཤད་། མ་ར་མ་ན་པས་་ན་བས་་
འཆགས་། །ི་ཀ་ལས། ་ས་དང་མཐང་ས་གས་་མ་ན་ི་ཚད་་མ་ར་ི་ཚད་ར་གང་་ཡང་བཀའ་མ་
ལ་། །ས་བཤད་པ་་མཚན་ད་གཏན་ལ་འབས་པ་བས་གང་་ཡང་བཀའ་མ་ལ་་ས་པ། །་ག་བན་
པ་བས་་། ང་ག་ལས། ས་ས་་་ན་ིས་བབས་པ་བས་་་ས་དང་མཐང་ས་ལ་མ་ན་དང་
གས་་ཚད་གངས་།།
་བ། དང་་གམ་ལ་་་དག་་གས་་ད་དང་གམ་པ་ད་། །གས་པ་ལ་་གས་་ད་དང་བ་པ་
ད་། །གམ་པ་ལ་་གས་་ད་དང་་པ་ད་།།
མ་ན་ད་པ་དང༌། བ་གག་པ་དང༌། བ་གམ་པ་་དང་་གམ་ལ་་དང་་གམ་་་དག་་གས་་
ད་དང་གམ་པ་ད་། །མ་ན་བ་་པ་དང༌། བ་བན་པ་དང༌། བ་ད་པ་་གས་པ་གམ་ལ་་གས་་
ད་དང་བ་པ་ད་། །མ་ན་ར་གག་པ་དང༌། ར་གམ་པ་དང༌། ར་་པ་་གམ་པ་གམ་ལ་་གས་་
ད་དང་་པ་ད་།།
གམ་པ་་ན་ཚད་དང་བབ་་།
་བ། ན་ིས་བབས་་ང་བ་ན་་དག་་རང་་་གམ་དང་་དག་ །ང་་དག་་གས་ཀ་ལས་་
ད་ད་ད། །འང་མས་་ཚད་་བར་མ། །མཐང་ས་་་དང་་ཡང་ན། ་དང་བ་ཡང་ན་། །
འར་གམ་བས་པ་ད་ཡན་ཆད་ང་༌།།

མ་ར་དང་་ས་མཐང་ས་གམ་ན་ིས་བབ་་ང་བ་ན་་དག་་ཚད་གག་། ང་་རང་་་གམ་
དང་ར་་་དག་། །མཐང་ས་ལ་ང་་་གམ་ས་པ་་ན་ན་་ས་ས་དང་ཤམ་ཐབས་་མ་མཐའ་ང་་ལ་
ག་ན་ཧ་ཅང་འལ་བ་ས་ས་བད་པར་གངས་པ་དང་འགལ་་ན། ན་ིས་བབ་་ང་བ་མཐང་ས་་ཚད་
དང༌། ན་་ང་བ་མཐང་ས་་ཚད་་གས་ལས། མཐང་ས་་ང་་་གམ་གངས་པ་འ་་་མ་། ན་
ིས་བབ་་ང་བ་ས་། །ས་ས་གམ་ང་་དག་་ཚད་་ང་དང་་གས་ཀ་རབ་ཚད་ལས་་ད་ད་་བ།
།ས་ས་གམ་འང་མས་་ཚད་་་དག་་བར་མ་་ང་་་ད་་དང༌། ར་་ད་གམ་། །མཐང་ས་་
ཚད་་དགས་བསལ་ད་། །ང་་་་དང༌། ར་་་ཡང་ན། ང་་་་དང་ར་་བ་ཡང་ན་། །མ་འར་
ན་མཐང་ས་འར་གམ་བས་པ་ད་ན་ཆད་ང་ང་༌།།
་བ། ་ན་་ས་་ཆ་བན་ལས་གས་། །་ག་ན་རལ་ག་དང་ཆད་། །་བས་ང་བ་མ་པར་
འད་པ།།
་ལ་འལ་བ་གང་ལས་གམ་། ལ་། ས་། ལག་། །དང་་། བལ་འར་བ་གནས་་འཆད་། །
གས་པ་ས་་། ་ན་་རང་་ས་་ཆ་མཉམ་པ་བན་་་བ་ལས་ཆ་གས་། །གམ་པ་ལག་་། ་
འག་་བས་་ི་ཀ་ལས། ་་ནས་ང་ ་་ ་བར་ས་། །མ་་པ་་གས་བཅད་འ་ར་་འན་།
ལ་་ས་་ལག་་། ་གམ་མ་ད་ས་པར་། །ལ་ས་གཞལ་བར་་བ་། །ཁང་པ་ཚད་དང་་ང་ཚད།
།གང་བ་གཡན་དགབ་རས་ན་། །་དག་ལས་གཞན་ས་ས་མས། །ས་འམ་ལག་ས་གཞལ་བ་། །ས་ང་
ཧ་ཅང་ལག་ང་དང༌། །་ལས་བོག་པས་ས་ས་མས། (མ་ར་གས་པ།)རང་་ས་་་ནས་གཞལ།་་་་་་(ང་ལ་་
ལས་བཤད།)

ས་ཚད་ལག་ཚད་འཚམས་པ་། །ལག་ས་ང་་གཞལ་་ང༌།་་་་་(ི་ཀ་ལས་བཤད།) ས་བང་༌། །ད་

ང་ན་་དང༌། ་བན་ན་པ་ད་ལ་གས་ས་ངས་་ང་་མས་ང་གང་བ་་ཚད་མཉམ་། གཡན་པ་
དགབ་པ་དང་རས་ན་ཡང་་བན་། །་་མཚན་། གང་བ་གཡན་དགབ་རས་ན་དང་གམ་ི་ཚད་་ལ་ས་
གཞལ་བར་་བ་ད་ན་ི། རང་་ས་འམ་ལག་ས་གཞལ་བར་་བ་མ་ན་པ་ར། ན་ང་གང་བ་་་ག་
ན་་ད་དང་་མན་ཆད་བད་་ས་གངས་པས། ས་ངས་ཧ་ཅང་ང་ང་ས་གང་བ་དས་་ཚད་་མཉམ་པ་
ཡང་ད་། །ས་ས་པས་མཐང་ས་་ཚད་་ཙམ་ིས་་གགས་ན་ས་དང་འཚམས་པ་རལ་ཁ་དང་ཆད་ས་་
བས་པར་གགས་པར་། །་ཡང་་གས་ག་ས་གདགས་ང་ད་པའམ་བམས་་ད་པར་། །་བ་ང་
བ་མ་པར་འད་པ།།

གས་པ་་བ་ང་ས་བད་པ་།
་བ། ་བས་དམན་པ་་ང་བ་དང་འ་་ས་ས་་འར་བ་ད་། །འར་ི་ད་་བས་པ་་བ་ད་པ་
ད་། །ང་བ་མ་ན་པ་ཡང་༌།།
ང་བ་་གང་བ་་བས་ང་དམན་པ་་ས་་གང་ལས་ང་བ་་ང་བ་་གང་བ་དང་འ་། འར་གམ་བས་
པ་བས་ང་བ་་གང་བ་དང་འཆང་འག་་ས་པ་བད་པ་འ། །་ཡང་ས་་གང་བ་ལས་ང་བ་། ཁ་ང་ལ་་བ་
ད་པར་འཆང་ན་འཆང་བ་ས་ས་དང༌། ་བ་དང་བཅས་་འག་ན་་འག་་ས་ས་་འར་བ་ད་། །འཆང་
འག་་ང་ང་་་འར་་ཚད་དང་ན་པ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ར་། །ཁ་ང་ལ་་བ་ད་པ་དབང་་ས་ནས་
བན་པ་་ར་དང་ང་ས་འར་གམ་ི་ད་་བས་པ་ས་ཁ་ང་བ་ལ་་བ་ད་པ་་་འག་་གགས་པ་
མ་ན་་ཁ་ང་བ་ལ་་བ་ད་པ་ད་ན་པ་ར་། །ས་ན་འཆང་བ་ས་ས་་འར་བ་ད་། །འར་གམ་ི་
ད་་བས་པ་་ཡང་ཁ་ང་ལ་་བ་དང་བཅས་་བཞག་ན་་འག་་ས་ས་་འར་ས་མ་་མས་བན་ཟིན་
། །་གང་ལས་ང་བ་་ལ་་མས་ས་བག་པར་་་་ད་འ་དང་འ་་མ་་བསམ་པས་། །ས་ང་བ་
མ་ན་པ་་བལ་ལ་གས་པ་ཡང་་བ་ད་པ་ད་་ས་་མ་བན་ར་། །་བ་ལས། ས་་་་བཞག་པར་བི།
ང་བ་གང་ན་པ་ས་གངས་་ས་་ང་བ་་ཁ་ང་བ་ལ་་བ་དང་བཅས་་འག་པ་བཀག་། །བཀག་ང་་
ཉན་པར་་བ་དང་བཅས་་བཞག་ན་་་འག་་་བ་ལས། ས་་ང་བ་་་བ་གག་ལས་ག་པར་བཞག་ན་ས་
ས་་འར་་ས་གངས་།།
་བ། གང་ས་དང༌། ་ཚགས་དང༌། ན་འམ་དང༌། ་ག་ལ་གས་པ་་ད་་ས་ན་ིས་མ་
བབས་པ་དག་ །་བས་ང་བ་་བ། །་བས་ང་བ།།
གང་ས་ན་ནས་་གང་བ་དང༌། ་ཚགས་ན་ནས་་གང་བ་དང༌། ན་འཇམ་ན་ནང་ཚངས་ཅན་ན་པ་ན་
ང་་དང༌། ་ག །ཐགས་མ་་་ལ་གས་པ་་ད་་ས། ངས་པ་ས་་མ་བ་ས་ན་ན་་ན་ིས་
མ་བབས་པ་དག་་བ་ད་པ་ད་ས་ང་་བགས་། །་ར་བགས་ན་ས་་མས་་ད་ང་ས་ཁ་ང་བ་
ལ་་བ་དང་བཅས་་བཞག་ང་ཞག་བ་འཆང་བ་ས་པར་འར་ི། ་འག་་་འར་་ད་ང་ཕ་་འག་་
ས་ས་གམ་་མ་ངས་པ་་ན་ལ་བཅས་པ་ན་པ་ར་དང༌། གང་ས་ལ་གས་པ་་གམ་་ས་ས་གམ་
་གང་ཡང་མ་ན་པ་ར་། །་ཡང་་བ་ལས། ས་ས་གམ་ཚང་ན་ས་གཞན་ད་པ་་ངས་ང་ང་མ་ངས་

ང་ང་། ་ཐམས་ཅད་་ཞག་བ་པ་ན་་ས་གངས་པས། གང་ས་དང༌། ་ཚགས། ན་འཇམ་གམ་་ན་
ིས་མ་བབས་པར་ཞག་བ་འདས་ན་འཆང་བ་ང་བར་འར་ལ། ་ག་་ན་་་ང་་་ཞག་བ་འདས་པ་ན་
ས་ས་་འར་ི། འཆང་བ་ང་ང་་་འར་་ན་་་ན་པས་ཁ་ག་ང་བ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ར། ་
བ་ང་བ་་བ། །་བ་ང་བ།།
བ་པ་འར་འག་ལ་གས། ང་མ་འད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ང་ས་བད་པ། །དང་་ལ་།
བས་ནས་ང་བ་བབ་་དང༌། །་་དག་་ན་ང་བན། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དས། །འ་ས་ག་བ་
ན་ང་དང༌། །བབ་་གཞན་ཡང་བན་པ། །དང་་།
་བ། མ་མ་དན་པར་བཞག་ །ར་ད་ང་མ་མས་ས་ཡལ་བར་་ར་། །་ལ་ཟན་ན་པར་།།
རབ་་ང་བ་མ་མ་དན་པར་བཞག་། །ི་ཀར། གཞན་་འག་ན་་ལ་ས་ས་་འར་་ས་། །དན་པ་
ར་ད་ང་མ་་འག་ན་ད་ང་མ་གཞན་མས་ས་ཡལ་བར་་འར་། །ད་ང་མ་མ་མ་་ལ་ད་ང་མ་
གཞན་དག་ས་ཟན་ན་པར་། །ང་ལས། དན་པར་བཞག་་བད་མས་ིས་ལ་བ་ད་པར་ིས་ག་ས་།
།མ་མ་འ་ལ་རབ་ང་་དང༌། ད་ང་་གས་ཀ་ལ་ིཀ་ད་ས་ར་་བཤད་པས་འ་དག་ད་ཡལ་བར་་འར་
བ་ནན་ཏན་་།།
གས་པ་་་དག་་ན་ང་བན་པ་།
་བ། ཕ་མ་དག་་བན་པ་ན་ཆད་ལས་གང་ཡང་ང་བ་་མ་གག་ལས་ས་པ་ཡང་་་ན་།།
ལ་་་མ་ན་པ་ཡན་ལག་་དས་ན་་་་ན་ན་ི་ད་པར་གང་་ན། ི་ཀ་ལས། ་་མཚན་ད་བད་
པར་འད་ནས། རང་་ཕ་མ་དག་ནས་བན་པ་ན་ཆད་་་ན་་ས་ར་། །བན་པ་ན་ཆད་་ལས་གང་ཡང་ང་
བ་་ཕ་ད་མ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང༌། མ་ད་ཕ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་གང་ཡང་ང་བ་་་་ན་་ས་
ར་། །ི་ཀ་ལས། ཕ་ཕ་དང་་ཡང་ཕ་ལ་གས་པ་་ཕ་ད་། །ཕ་མ་དང་་ཡང་མ་ལ་གས་པ་་ཕ་ད་
མ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། །མ་མ་དང་་ཡང་མ་ལ་གས་པ་་མ་ད་། །མ་ཕ་དང་་ཡང་ཕ་ལ་གས་པ་་
མ་ད་ཕ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ས་། །་མ་ཕའམ་མ་གག་ལས་ས་པ་་ཕ་གག་པ་ན་འམ་མ་གག་

པ་ན་་ཡང་་་ན་་ས་བན་། ད་བཤད་ལས། ཕ་མ་་དག་ལས་གས་ཀ་དག་ད་ས་་མ་ན་་་མ་
གག་ལས་ས་པ་ད་། མ་གག་ལས་ས་པ་ད་དང༌། ཕ་གག་ལས་ས་པ་ད་གང་ལ་ད་པ་་་གན་ས་ང་
། ་་ས་ང་་ས་གངས་། །ཡང་ས་པས་་ས་ནས་ས་པ་བས་། ི་ཀ་ལས། ཡང་ས་་བ་ས་་
གས་་ལས་་ནས་ས་པ་འབའ་ག་་་ན་པར་མ་ཟད་པ་ས་དང༌། མ་འད་འལ་པ་ལས། ག་ལ་་་
དང་་་མ་བན་པ་ན་ཆད་ནས་བང་། ད་གག་ནས་ས་པ་འལ་པ་གང་ན་པ་་་་་ས་་ས་
བཤད་། །ན་ི་ང་མར་ར་བ་ད་ད་་་་ན་ནམ་མ་ན། ་ལས་ས་ངས་ན་ང་ང་བད་དམ་་བད་
་ན། ་འལ་ལས། ་ག་དག་་་་མ་ན་་་་མཚན་ད་ད་པ་ར་ས་བཤད་། །ན་ང་ན་ས་པ་
ས་རང་་་ས་པ་ན་ན་ན་ི་ང་མ་རང་དང་ར་ཐ་དད་་ར་ན་ཡང་ད་ང་་་་ན་། ་་་་ན་ལ་
་མ་ད་ན་པས་བན་བད་་ངས་་གགས་པ་ར་།།
གམ་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དས་།
་བ། འ་ས་ག་ར་ད་པ་་ད་ན་། །་་ས་ག་། །ད་ང་མ་ད་དང་་་མ་ན་པ་ད་
དག་ལ། །ག་མ་ལ་ཡང་༌།།
འར་འག་པ་ང་བ་ད་པ་་གང་་ན། འ་ས་ག་ར་ང་བ་ད་པ་ད་པ་་ད་ན་། །ང་ཅན་འ་
ས་ག་ར་ད་པ་་ད་ན་པས་་་ང་ས་ག་ས་། །་་ང་བར་་བ་ར་ང་དང་ང་ཅན་་
བབས་པ། །འར་འག་པ་ལ་གང་ལ་ས་ག་་ན། ལ་ད་ང་མ་ད་དང༌། ད་ང་མ་་ད་ང་རང་་་
་མ་ན་པ་ད་དག་ལ་ས་ག། །འར་འག་་ག་མ་ན་པ་ང་བ་ལ་ཡང་ས་ག། །ད་ང་མ་ད་དང༌།
་་་ན་པ་ད་དག་ལ་ས་ང་ལས་དས་་ང་༌། །གང་ས་ན་འར་འག་པ་ང་བར་འར་་ན།
་བ། ན་ིས་བབས་པ་རང་་ང་པ་འར་གག་པར་ས་པ་ས་ས་དང་གང་བ་དག་ལས་འགའ་ག་
བ་བས་འར་བག་གམ། འད་་བག་གམ། འཆག་་བག་པ་དག་ན།།
རང་་འ་བ་་ད་ན་ིས་བབས་པ་ད་ང་རང་་ས་ས་ང་པ་་མན་པ་། ་གཙང་བ་ལ་གས་
པས་ས་པ་འར་འག་པར་ས་པ་ས་ས་གམ་མམ། གམ་་དང་འ་བ་ས་ས་དང༌། གང་བ་དག་ལས་
འགའ་ག་རང་་ངག་ས་བ་བས་ད་ང་མ་ལ་འར་འག་གམ། ས་ས་འད་་བག་གམ། འཆགས་སམ་

འཆགས་་འག་པ་དག་ན་ང་ང་བད་པ། །ས་ས་དང་གང་བ་དག་ལས་ས་པ་ི་ཀ་ལས། ས་ས་ས་་
བ་་བན་་དག་ལས་གང་ཡང་ང་བ་ས་བཤད་། །བན་་གང་ས་འ་ན། ་་་ང་བ་བན་ལས་གང་ཡང་
ང་བ་ན་པར་མ་འད་ལས་གངས་་ས་ས་་བ་་བན་་བལ་ས་དང༌། ཤ་ན་ས་དང༌། ཟར་མ་ས་
དང༌། རས་བལ་ི་ས་དང༌། ་་ལ་ས་དང༌། ་་པ་ས་དང༌། ་ག་པ་ས་དག་ལས་ས་གང་ཡང་ང་བ་
ས་། །འལ་ང་ལས་་ས་ས་གམ་དང༌། གང་བ་ཡང་ན་པ་དང་ས་། །ས་ས་གམ་ས་ང་དང་
བན་བས་གཞན་ལས་མ་གངས་ང༌། ང་་ང་ག་ལས་ཤམ་ཐབས་འར་འག་པ་ལས་ང་ང་འ་བཅས་
པས་ན་ས་ས་གམ་ས་བང་མ་ན་། །་ར་ན་ས་ས་གམ་དང༌། ཤམ་ཐབས་དང༌། ཤམ་ཐབས་་གཟན་
དང༌། ་དག་དང་མངས་པ་ས་ས་གཞན་འར་བག་ན་ཡང་ང་བ་ང་ད་་འར་བར་ས་པར་། །་ར་
ཐར་པ་དང༌། ང་མ་འད་དང༌། མ་་བ་དང༌། རང་འལ་དང༌། ི་ཀ་ལས་ང་ས་ས་འར་འག་ན་ས་ར་
གངས་། ་ག་་ས་ས་གམ་འར་འག་ན་ས་་མ་གངས་།།
་བ། གས་ལས་ས་པ་ཡང་ལས་ས་པ་ད་། །ས་པ་ད་ན་ད་་བག་པ་ད་ན་། །འས་་
མཐའ་མན་ཆད་གག་པ་ད་། །གས་་ར་པ་ད་ལ་འས་་མས་གག་པ་ད་།།
ས་ས་་གས་གག་ལ་འ་བ་ལ་གས་པ་ལས་ས་པ་ལ་ཡང་ང་བ་འ་བད་པ་ལས་ས་པ་ད་། །
ང་་བ་ལས། ས་ས་་ཡང་ས་ལས་མ་ད་པར་་ང་བར་འར་བ་མས་སམ། ད་་ས་ས་་གཙང་བས་
ས་པར་ར་པ་་ད་ང་མ་་་མ་ན་པ་ལ་འར་བག་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་་ས་གངས་། །་བ་
གས་གག་ལ་ས་པ་ལ་ཡང་ང་བ་འ་བད་པ་ལས་ས་པ་ད་། །འ་བ་ཐ་ན་ར་ག་པར་ད་་འག་
པའམ། འད་པ་ཐ་ན་ན་་ག་པར་ད་་འག་པའམ། འཆག་པ་ཐ་ན་ཐལ་་བ་པར་ད་་འག་ན་ཡང་ང་
ང་བད་པར་ང་མ་འད་ལས་གངས་། །བས་པ་ད་ང་མ་ས་ས་ས་བ་བ་ལ་གས་པ་ལས་་ས་
པ་མཐར་ག་པ་ད་ན་ད་་བག་པ་ང་བ་གས་པར་བད་པ་ད་ན་ི། བས་པ་ཙམ་་ནས་མ་ན་། །ད་
་བག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་་བན་། །འར་འག་པ་ལ་གས་པ་བསམ་པ་འས་་བ་པ་མཐའ་མན་ཆད་་ས་
་ག་ད་་མ་ད་ང་ང་བ་ང་ད་གག་པ་ད་། །འ་འད་འཆག་གམ་གང་ང་གག་ད་ན་འས་་
མཐའ་མན་ཆད་གག་པ་ད་ན་ང་འ་འད་འཆག་པ་གམ་ཀ་ད་ན་ཡང་ང་ང་གག་་་འར་རམ་མ་ན།
གས་་ར་པ་གམ་ལ་འ་འད་འཆག་པ་ད་ལ་འས་་ང་བ་ང་ད་མས་གག་པ་ད་། །མས་ས་
མང་ ་་དང༌། གག་པ་ད་་ས་པ་དང་འགལ་མ་ན། མང་་གས་བ་བ་ག་ན་པས་་འགལ་། །ས་ན་

གང་འ་ར་་འན་ན་བ་། གས་་ར་པ་མས་ལ་འས་་གག་པ་ད་་ས་འན་། །འལ་ང་་མ་
་བ་ལས། གས་མས་་འས་་གག་་ས་བཤད་པ་་འར་གས་།།
བ་པ་འ་ས་ག་བ་ན་ང་།
་བ། འ་ས་ག་་ད་ལ་ན་་་་ད་ལ་་དས་ག། །ན་་་བ་ད་མ་ན་པ་ལ་་དས་ག་
དང་་བ། །ད་གས་་འ་ས་དང་འ་བ།།
འར་འག་པ་དང་ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་་ལ་ད་པ་ལ་གས་པ་འ་ས་ག་་ད་གང་ན་པ་མས་ལ་
ན་་་བ་བན་ན་དང་འ་ས་ད་པ་ད་ལ་་རང་རང་་ང་བ་དས་ག་གས་པར་བད་པ། །ད་ང་མ་་
་མ་ན་པ་ལ་མ་ན་པར་ས་། འར་བག་པའམ་་ག་ཆགས་ད་པ་ལ་ད་པར་ས་་ད་ན་དས་ག་གས་
པ་་། །ན་་་བ་ད་མ་ན་པ་ན་དང་འ་ས་མ་ད་པ་ལ་་ང་བ་དས་ག་དང་་བ་ན་ད་པ། །ད་
ང་མ་་་ལ་་ ་མ་ན་པར་འ་ས་་འར་བག་པའམ་ག་ཆགས་ད་པ་ལ་ད་པར་འ་ས་་ངས་ད་ན་
ས་ས་་འར་བ་་། །རང་རང་་ག་མ་པ་མ་ར་བ་ད་གས་་འ་ས་དང་འ།།
་པ་བབ་་གཞན་ཡང་བན་པ་།
་བ། ད་འན་ི་མས་་་བ་བང་བར་། །་ར་་ངས་པས་ང་་ལས་་འགལ་བ་ད་་། །
ད་དམ་ད་པ་ད་དང་་་བ་ངས་་ས་པར་་བ་ར་ས་་འ་བར་། །ཧ་ཅང་ན་་ང་བར་། །
སངས་ས་ས་གངས་པ་ད་འན་ལས་ག་བ་ད་།།
ད་འན་ི་མས་་་བ་གང་ས་པ་་གང་ཟག་ས་ང་བང་བར་། །་ར་་ངས་པས་ང་ད་འན་
གག་མར་གནས་པ་མས་་་བ་་ལས་་འགལ་བ་ད་་བང་བར་། །མ་བངས་ན་ང་བད་ཁ་བས་པ་
མ་་འོ་བ་ལ་གས་པ་ར་བཏང་ལ་ས་ས་་འར་། །མ་བངས་ན་ོག་པ་ཕམ་པ་དང༌། ངས་པ་ས་
གས་་ང་ད་དང༌། བབ་པ་ལ་་མ་་འག་པ་་ར་བཤགས་པར་འར་བ་ད་་དགས་བསལ་ན་།
།ར་མས་་བཅས་པ་ད་དམ་ད་པ་ད་དང༌། ད་ན་་་་ད་པ་ངས་་ས་པར་་བ་ར་་ར་་ངས་
པ་ས་མས་་་བ་ད་དམ་ད། ད་ན་་་་ད་པ་་གག་མར་གནས་པ་ལ་འ་བར་། །གང་་་་་ན།

ཧ་ཅང་ན་་ང་བར་་བར་་་ན་ང་་འདའ་བ་མ་ས་པར་། །འག་པ་གནས་བཙལ་བ་དང༌། ས་བཞག་པ་
དང༌། ་ག་བད་ལ་་བར་། །དར་་བ་གམ་་ད་ང་ས་ང་བམ་ན་འདས་ལ་བར་འོ་བར་་་
ས་ད་འན་ིས་མས་བཅས་པ་ལ་ད་ང་་་ལ་བམ་ན་འདས་ས་གནང་བ་མཛད་པ་་་སངས་ས་ས་
གངས་པ་དང་ད་འན་ི་གང་འགལ་ན་གང་ག་་་ན། ི་ཀ་ལས། ད་འན་ི་མས་་་བ་བང་བར་་
ས་་བ་་དགས་བསལ་བན་པ་ར་་ས་ད་འན་ི་མས་་བཅའ་བ་ལ་ཡང་སངས་ས་ས་ང་ད་
་གངས་པ་ས་ཅན། ད་འན་ི་མས་་བཅའ་བ་ལས་ག་ང་འདའ་བ་ང་བ་ད་་ལས་དང་་པ་ན་པ་
ར།
་བ། ང་བད་དང༌། ས་ས་དང༌། ་བ་དང༌། ར་་དང༌། ་རགས་ག་པ་འལ་བ་ན་ད་འན་ིས་་
བར་བཞག་པ་ན་་ང་བར་། །་ར་་བར་བཞག་པ་་་དག་ད་པ་དག་ས་་དགར་བར་བར་། །
འར་འག་པ་ང་བ་མ་པར་འད་པ།།
གང་ཟག་གང་ཡང་ང་བས་ང་བད་དང༌། ས་ས་དང༌། ང་བད་བཞག་པ་ད་་བ་དང༌། ར་་་མ་ི་
ད་དང༌། ་རགས་ག་པ་འལ་བ་ན་ད་འན་ིས་་བར་བཞག་པ་ན་་་ད་འན་ི་ད་་གང་ཟག་ས་
ང་བང་བར་། །ང་ལས། ངས་ལ་བངས་ནས་ང་གག་ལག་ཁང་ན་་ག་་ངས་་ག་ལ་གང་ས་
ལ་བ་ད་འན་ལ་ན་པར་་ས་། །ད་ང་དག་ས་་ད་ག་པ་འས་ངས་པ་་བར་ར་ག་ས་
ད་འན་ི་ར་ངས་་བཞག་པ་་ར་་བར་བཞག་པ་་ང་བད་ལ་གས་པ་་དག་ད་པ་རབ་་ང་བ་དག་
ས་་དགར་བར་། །ི་ཀར། ་བར་ང་བར་་ས་། །འར་འག་པ་ང་བ་མ་པར་འད་པ།།
གས་པ་་བ་ང་ས་བད་པ་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ན་ད་བན་པ། །དང་་།
་བ། བཤང་བ་དང༌། ག་བ་དང༌། ན་ན་དང༌། འདམ་བ་ལ་གས་པས་མ་ང་བར་ར་པ་འར་འག་པ་
ལ་ན་ད་པ་ད་།།
བཤང་བ་དང༌། ག་བ་དང༌། ན་ན་་གར་ང་་གགས་པ་་གཙང་བར་་བ་ནས་བཤད་པ་་དང་འདམ་བ་
ལ་གས་པས་མ་ངས་པར་ར་པ་བ་བར་ས་པར་ར་པར་འར་འག་པ་ལ་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ན་མཐར་ག་་
ང་བ་ན་ད་པ་ད་་་ང་ང་བད་།།

གས་པ་་་ན་ད་བན་པ་།
་བ། ་ག་དང༌། མ་པ་ས་དང༌། ས་ནང་ཚངས་ཅན་དང༌། ང་བར་ས་པ་དང༌། ངས་པ་དང༌། ད་
འན་ི་མས་ལ་་ས་ས་། །འར་འག་པ་ང་བ་་བ་བས་། །འར་འག་པ་ང་བ།།
ང་བ་ལ་བ་་་ག་དང༌། མ་པ་ས་དང༌། ས་ས་གམ་དང༌། གང་བ་མ་ན་པ་ལ་བ་་ས་ནང་
ཚངས་ཅན་དང༌། འ་བ་་ད་་ན་ིས་བབས་པ་ལ་བ་་ག་པ་་ད་་གས་ས་ང་བར་ས་པ་དང༌།
་ིཀ་ལས། ན་བས་ད་པ་ར་ངས་པ་དང༌། ད་འན་ི་ས་ས་མས་འར་འག་པ་ལ་་ས་ས་། །
ས་། །འར་འག་པ་ང་བ་་བ་བས་། །འར་འག་་ང་བ། །འལ་བ་མ་བམ་་གམ་པ།། །།
་པ་ས་ན་པ་ལ་གས། ང་མ་འད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ང་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གམ།
བབ་པར་་བ་གནས་བས་དང༌། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན། །་ས་ང་བ་ད་པ། །དང་་།
་བ། ད་ང་མས་ས་ན་ན་་བ་བ་ར་ང་བར་། །ད་ང་མ་དང་ན་ག་བ་བར་། །
མཉམ་པས་། །ཡང་ན་་དགའ་བ་ད་ས་།།
བབ་པར་་བ་་ད་ང་མས་ས་ན་་་ཀཔ་ཎ་་་ཡན་ཆད་་བ་ངས་ད་པ་ར་བང་བར་་་ལ།
ཡང་གཞན་དང་བཟང་ངན་བ་བ་ར་བང་བར་། །འ་་ས་་བ་བན་པ་ར་བ་ས་པར་འར་རམ་མ་་
གས་པ་བཅད་པ། །ད་ང་མས་ས་ན་་་དང་བ་བ་ར་ན་བདག་ལ་བངས་པ་ན་ད་ང་ས་ད་ང་
མ་དང་ན་ག་ས་བཟང་ངན་བ་བར་། །འ་་ལ་མཚན་བ་བ་ས་པ་་ད་ང་མ་ལ་ང་ད་དང༌། ད་
ང་ལ་ས་ས་་བད་པར་འར་རམ་མ་པ་དང༌། ད་ང་ས་ད་ང་མ་ལ་ས་ན་པ་ས་པ་བད་པར་
འར་རམ་མ་་གས་པ་བཅད་པ། །ད་ང་མ་ས་གག་ལ་ཀ་པ་ཎ་་་་བ་་ལ་ད་ང་་ས་གས་ལ་
ཀ་པ་ཎ་་་་བ་་་ས་་ངས་་མཉམ་ཡང་ན་མཉམ་པས་། །ན་་མཉམ་ཡང་ཡང་ན་ད་ང་མ་་དགའ་
བར་ར་པ་ད་ས་་ས་པ་འ་་མ་འད་འལ་པ་ལས། ན་ང་ས་ང་ད་ང་མ་ས་དགའ་བར་འར་བས་
། །ས་། འལ་ང་ལས་། ད་ང་མ་་དགའ་བ་ད་པར་མ་བར་ས་་བ་ས་ང་བཤད་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན་པ་།

་བ། ན་ན། །མ་པར་ག་ད་ས་། །ས་།།
གང་ས་ན་ན་པར་འར་་ན། ད་ང་མ་ལ་ན་ན་་བདག་ར་ད་ན། །་ར་ན་་ན། ངག་་མ་པར་
ག་ད་ས་། །ི་ཀར། ག་ལས་གཞན་པ་མ་པར་ག་ད་ས་ང་མ་ན་་ས་། །་ག་ན་་ན་ས་།
།ི་ཀར། ང་བད་དང་ན་ལ་གས་པ་དག་་མ་ན་། །ས་།།
གམ་པ་་ས་ང་བ་ད་པ་།
་བ། ད་འན་ལ་ས་འལ་བ་དང་གས་པར་་བ་ལ་ང་བ་ད་། །བན་པར་གས་པར་ད་པ་དང་ར་
བག་ང་བ་དག་ལ། །དད་ས་བད་་མན་་གཞག་ནས་་ས་པར་ང་བ་ལ། །ན་པ་ང་བ་མ་
པར་འད་པ།།
ད་ང་མས་ད་ང་ཕ་ད་འན་ལ་ས་འལ་བ་ན་པ་དང༌། ད་ང་མ་ལ་ད་ང་ས་ས་གས་པར་
ས་པ་ལ་ད་ང་མས་ན་དལ་བ་ལ་ནས་ས་བངས་ང་ང་བ་ད་། །ད་ང་བན་པར་གས་པར་ད་པ་
ད་ལ་ཕ་ག་བན་པར་གས་པར་ད་པ་་་་ད་་ད་ང་མས་ད་ང་ལ་ས་ན་པ་དང༌། ས་ས་
ར་བག་ང་བ་ད་ང་་དག་ས་ད་ང་མ་ལ་ས་ན་པ་ལ་ང་བ་ད་། །ད་ང་མས་ས་འལ་བ་ན་
ད་ང་ས་་ན་་ས་ར་ང་བ་ལ་ད་ང་མ་ས་བདག་ལ་དད་ས་འ་་་མས་ས་བས་ག་ས་
བད་། ས་་མན་་བཞག་ནས་་བས་པར་ང་བ་ལ་བངས་ན་ང་བ་ད་། །དད་ས་ས་པ་་ཁ་ག་ན་།
བདག་ད་་དད་པ་ས་ན་་འཕགས་པ་ར་བན་ི་ནང་ནས་དད་པ་ད་ར་ས་ན་་ས་། །ཁ་ག་ན་།
ས་་ར་ས་་དད་པས་ན་པ་ས་རས་ག་་་ས་འཆད་་གས་་གས་ཀ་ཡང་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །
ན་པ་ང་བ་མ་པར་འད་པ།།
གས་པ་་བ་ང་ས་བད་པ་ལ་གམ། ང་བ་དས་ག་མ་པར་བཞག །ང་བ་ན་ད་བན་པ་དང༌། །ང་
བ་ད་པ་བན་པ། །དང་་།
་བ། ལག་་ངས་པ་ད་ན་བ་པ་ད་། །་བ་་ར་་ར་པ་་་དང་་ན་།།

མཐར་ག་་ས་་ལག་་ངས་པ་ད་ན་ན་ལ་བ་པ་་་བས་བ་པ་ད་། །ས་ར་་ངས་པ་་བདག་
་ག་ས་་བ་་འར་་ངས་པར་ར་པ་་ལག་་ངས་པ་་དང་ ་་ས་ང་བ་ལ་གས་པ་མཐར་ག་
ང་་བན་།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། ་བར་མ་ར་པ་ད་པ་་ར་བ་ད་།།
ད་ང་མ་དང་ས་་ཐག་ང་་་བར་མ་ར་པ་ད་ང་ས་ད་པ་་ན་པ་་ར་བ་་ས་ས་་ར་པ་
ད་། །བ་པ་ན་ཡང་ས་ས་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པ་བན་པ་།
་བ། ་་བ་དང་ཐ་ད་་དབང་མ་ན་པ་ད་་ས་ན་པ་ལ་གས་པ་ལ་ག་་ན་། །་ག་་མས་
ས་ན་ང་བ་ད་། །ན་ན་པ་ན་བད་པ་ལ། །ན་པ་ང་བ་་བ། །ན་པ་ང་བ།།
ད་ང་མ་་མས་ཡངས་་བ་་་་་བ་ན་པ་དང༌། ་ང་་ཐ་ད་་དབང་མ་ན་པ་་ན་་འཚལ་བར་
འལ་ི། བདག་ལ་བད་ནམས་་འར་་ས་ར་བ་་་ད་ན་པ་། ་གས་ཀ་གས་པ་་ས་ན་པ་ལ་
གས་པས་ང་བད་ན་པ་བ་ལ་ང་བ་ད་པ་ན་བདག་་ག་་ན་། །་ལ་བངས་ང་ང་བ་ད་། །
ད་ང་མས་་་ག་མས་ས་གཏན་་ན་པ་མས་ས་ན་ང་ང་་ད་ང་ས་་ག་་གཡར་ ་
མས་ས་ས་ན་ན་ང་བ་ད་། །ད་ང་ས་ད་ང་མ་ལ་ས་་ན་བངས་ནས་ན་ས་ན་པ་བད་པ་
ལ་ང་བ་ད་། །་ལ་ད་ང་ས་ད་ང་མ་ལ་ས་་ན་མ་ན་པར་ས་བངས་པ་་ད་ད་་ང་བ་ད་།
།ན་པ་ང་བ་་བ། །ན་པ་ང་བ།།
ག་པ་ས་ང་བ་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན། །ང་བ་ད་པར་འར་ལ་བད། །ང་བ་ན་
ད་བད་པ། །དང་་།

་བ། ་འོ་བ་བར་གགས་པ་མ་པར་ར་པ་ག་དང་ན་པ་་་མ་ན་པ་ད་་ང་བ་ད་པ་་ན་
། །ག་མ་གམ་ལ་ཡང་༌།།
ས་ང་བ་ང་བ་འ་ལ་ད་པ་་གང་་ན། ས་ང་བ་ལ་་འོ་བར་གགས་པ་་ང་བ་ད་པ་་
ན་་ས་ར་། ་མ་ན་པ་ལ་ས་བངས་་བ་ནའང་ས་ས་་ཟད་། །ས་ང་བ་ལ་མ་པར་ར་པ་
ང་བ་ད་ར་ར་། ི་ཀ་ལས། མ་པར་ར་པ་ས་་བ་་རབ་་ང་བ་མ་ན་པ་ས་། །་ར་རབ་་
ང་བ་ལ་ས་བངས་་བ་ནའང་ས་ས་་ཟད་། །ས་ང་བ་ལ་་ཡང་ར་བ་དང་མཐར་ག་གས་ཀ་
ས་ན་ག་དང་ན་པ་་ང་བ་ད་ར་ར་། ར་བ་ས་ན་ག་དང་ན་ང་མཐར་ག་་ས་ན་ག་དང་་
ན་ན་་ས་ང་བ་དང་བ་ན་ས་ས་་ཟད་། །ས་ང་བ་ལ་་་མ་ན་པ་་ང་བ་ད་པ་་ན་། །
ད་ང་རང་་་་ལ་་ར་འ་ས་་ས་ང་བ་དང་བ་ན་ཡང་ང་བ་ད་། །་ག་མ་ང་བར་གས་པ་དང༌།
གས་པ་ང་བ་དང༌། ་་ནས་གས་པ་ང་བ་གམ་ལ་ཡང་་འོ་བར་གགས་པ་མ་པར་ར་པ་ག་དང་ན་
པ་་་མ་ན་པ་་ང་བ་ད་པ་་ན་་ས་ར་། །ད་ང་་་་ལ་ང་བ་འར་འར་་ན།
་བ། ས་འག་པ་དང༌། བག་པ་དང༌། ག་པ་དང༌། ང་ས་ར་བ་དང་ས་ར་བ་མ་ར་པ་ལ། །ངས་
ན་ས་ས་། །བ་ན་དས་ག། །ས་ས་། །་ང་བ། །ན་ཐང་དང༌། ཁ་ག་དང༌། ་ཚད་ལས་
མ་པ་གང་བངས་པ།།
ས་འགས་པ་དང༌། ས་བག་པ་དང༌། ས་ས་འག་པ་དང༌། ས་ང་ས་ར་བ་དང༌། ས་ས་ར་བར་
ར་ནས་ང་བ་ད་པ་་་ར་མ་ར་པ་ད་ང་ལ་ང་བར་འར་བ། །ས་བངས་ན་ར་བ་ས་ས་་ད་
པ་། །བ་ན་དས་ག་ང་ང་་ད་པ་། །་ག་བ་་ན་ས་ས་། །་ང་བ་ས་ས་། ས་ས་
གམ་གང་ཡང་ང་བ་ཚད་དང་ན་པ་ལ་ས་། །ི་ཀ་ལས། ་ང་བ་ས་་བ་ས་་ས་ས་རང་་ཚད་དང་
ན་པ་ས་གངས་ང༌། རང་ཚད་དང་ན་པ་་ལ་་མན་པ་་་གང་་ཚད་ལས་་ང་བ། །འལ་ང་ལས། ་
གང་ཡན་ཆད་ན་པ་དང་ས་པའང་ས་པར་བང་དས་། །ན་ཐང་ལས་མ་པ་གང་བངས་པ་་བ་ན་ས་པ་་
ན་ཐང་ཀ་པ་ཎ་་་བ་བངས་ན་བ་་བ་བ་ང་དས་གར་་འར་ི། ་་བ་་བ་ན་དས་ག་དང༌།
ཀ་པ་ཎ་གམ་་བ་བངས་ན་གམ་་བ་བ་ན་དས་ག་དང༌། ་བ་་བ་བངས་ན་བ་་བ་བ་ང་དས་
ག། །ཁ་ག་ལས་མ་པ་གང་བངས་པ་་བ་ན་ས་པ་་ཁ་ག་ན་་བངས་ན་ར་་བ་ན་དས་གར་་

འར་ི་ན་་བ་ན་དས་ག་དང༌། ར་་བངས་ན་ར་་་བ་ན་དས་ག་དང༌། ཁ་ག་གཞན་ས་མན་།
།་ཚད་ལས་མ་པ་གང་བངས་པ་བ་ན་ས་པ་་་་པ་བངས་ན་་བ་པ་བ་པ་་དས་གར་་འར་ི་་
་པ་བ་ན་དས་ག་དང༌། ་གམ་པ་གས་ས་ས་ལ། ི་ཀ་ལས། ཁ་ག་ལ་གས་པ་ད་བ་མ་ས་པར་ར་
བངས་བ་ན་གང་ཡང་ང་བ་ག་བ་ན་ཡང་ང་བ་ང་ད་་ས་།།
གས་པ་ང་བ་ད་པར་འར་ལ་བད་པ་།
་བ། གཞན་ལ་་ང་བ་ད་། །རས་མ་དང་ཁ་ཚར་དག་ང་ན།།
་ན་ས་ན་་བངས་པས་ར་་བ་ན་ར་འར་་ན། ས་ན་་བངས་པས་ས་་་ཐ་དད་པ་གཞན་
ར་་བ་པ་ལ་་ས་ཅན། ས་ར་་བ་པ་ཆ་ནས་ས་བངས་པ་ང་བ་གཏན་ད་་་ས་ར་་གཏན་
ནས་མ་བངས་པ་ར། ན་་ང་བ་ཆ་ནས་ར་བ་ས་ས་། ་་ཐམས་ཅད་་ར་བ་ལ་་ས་ས་་ས་
ར་བན་པ་ར་འས་། །ར་་བངས་པས་ན་འམ་དམར་་བ་ན་ཡང་་བན་། །ཀ་པ་ཎ་་་བ་
བངས་པས་བ་་བ་བ་པའམ་་་པ་བངས་པས་་བ་པ་བ་པ་་་གང་བངས་པ་་ལས་ས་་་ཐ་དད་པ་
གཞན་ས་ག་པ་བ་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །་འང་མ་འད་འལ་པ་ལས། ག་པ་བ་ན་ང་བ་ད་་ས་་བ་
་ག་པ་བངས་པ་ར་་ས་། །དར་ག་ང་་བངས་པ་་མ་བ་པར་ས་ག་ན་་བ་པ་་་་ག་པ་
བ་པ་་ལ་ས་ཅན། ས་ག་བངས་པ་ང་བ་ད་། ས་ག་མ་བངས་པ་ར་ས་པ། །རས་མ་དང་ཁ་
ཚར་དག་ང་ན་ང་བ་ད་། །ཁ་ཚར་བངས་པས་རས་མ་བ་ན་ཡང་ང་བ་ད་།།
གམ་པ་ང་བ་ན་ད་བད་པ་།
་བ། ་དང་ན་ལ་་ན་ད་པ་ད་། །་རང་བན་་་དང་འ། །ང་བ་ང་བ།།
ད་པ་་་་་་དང་ན་ལ་་ན་ད་པ་ས་ས་ད་། །་ན་་་རང་བན་བལ་དང་རས་ལ་གས་པ་
་་ན་་དང་འ་་བལ་དང་རས་བལ་བངས་ན་ས་ས་བད་པ། །ས་་གང་་ར་ངས་པ་་་བལ་
བངས་ན་ས་ས་། །བལ་ང་་ང་ཟད་ང་བ་་རས་མ་དང་ཁ་ཚར་དག་ང་ན་ང་ད་་གངས་པ་མངས་པར་
མས་་ས་མ་་པ་ན་ས་གངས་། །ང་བ་ང་བ།།

བན་པ་ང་བར་གས་པ་ལ་གས། ང་་གནང་བ་ཚད་ད་བཤད། །ཚད་ལས་འདས་པ་ང་བ། །དང་་།
་བ། ན་ིས་བབས་པར་་བ་ཐམས་ཅད་ད་ན་ང་བར་གས་པ་ད་། །་་ང་བ་ད་པ་་ད་།།
ས་ས་ད་པ་ད་ལ་ད་པ་་ཅན་མ་ན་ང་ས་ས་་བ་ན་ད་པ་དབང་་ས་ནས་ན་ིས་བབ་
པར་་བ་ས་ས་འ་བ་་ད་བ་གམ་་ཐམས་ཅད་ད་ན་ད་ང་ས་ས་ང་བ་ཚད་ལས་མ་ག་པར་
ང་བ་ས་ཅན། ས་ས་ང་བ་ང་བ་་བད་། ས་ས་ང་བར་གས་པ་ད་ན་པ་ར་། །གང་འ་
ན་་ཐམས་ཅད་ད་ན་ས་གངས་པ་་མན་པ་། ི་ཀ་ལས། ་དག་་ནང་ནས་གང་དང་གང་ད་པ་་དང་་ད་
ང་བར་གས་པ་ད་ན་་ས་། །འ་བ་་ད་་ས་ས་བ་གམ་་་ས་གར་གང་ད་ལས་འང་༌།
།འར་ི་ཀ་ལས་ག་གཟན་མ་ས་པར་་ད་་ས་ས་། །ང་མ་་ལས་་དར་ི་རས་ན་མ་གངས་པར་
ས་རས་་ས་གངས་། །ན་ིས་བབ་པར་་བ་ས་གམ་ཡན་ཆད་མ་ཚང་བ་དབང་་ས་ནས་ས་ས་
འ་བ་་ད་གམ་་་་ང་བ་འ་ད་པ་ད་པ་་ད་། །ི་ཀ་ལས། ས་ས་་མ་ན་་་ད་པ་ར་་
ས་པ་་ས་ས་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་ད་པ་་ང་ང་འ་ད་པ་་མ་ན་། ས་ས་ཐམས་ཅད་ཚང་བས་ས་
ང་བ་་ལ་ང་ང་འ་བད་པ་་ད་པ་ར་ས་། །ག་་མ་ལས། ང་བང་བར་་བ་ད་་ས་འང་བ་
ལས་ང་་ཚད་བན་པ་ར།
་བ། མ་པ་ད་གགས་་ཚད་་རས་ག་ན་་བ་གས་པ། །ད་གགས་་རས་ག་ན་བན་པ་
དང་་པ། །ད་ང་་་ཚད་་མ་ར་དང་ཤམ་ཐབས་་མ་པ་་ད་བན་པ། །ང་ང་བར་་བ་ད་
། །གང་ཡང་ང་བ།།
མ་པ་ད་གགས་་ཚད་་རས་ག་ན་ད་་་བ་གས་པ། །ི་ཀར། ང་་་གས་ས་ན་་གམ་
པ་ན་པར་ས་པར་་ས་། །མ་པ་ད་གགས་་ཚད་་རས་ག་ན་ད་་་བན་པ་དང༌། ང་་་་
པ། །མ་པ་ད་གགས་ང་ཚད་་་ང་་་ད་དང་་དང་ད་གམ་པ་ན་ལ། མ་པ་ད་གགས་ང་ཚད་
་འར་གམ་བས་པར་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །ད་ང་་ད་གགས་དང་ད་གགས་་་ཚད་་མ་ར་དང་
ཤམ་ཐབས་་ཚད་་མ་པ་ར་་འག་་བས་་་ད་བན་པ་། །ར་་འག་་བས་་མཐང་ས་་
ཚད་བན་པ་ལ། བས་འར་ཤམ་ཐབས་ས་ས་པ་་མཐང་ས་ལ་ཤམ་ཐབས་་ང་ས་བཏགས་པ་། བཏགས་
པ་དས་པ་་མཐང་ས་དང་ཤམ་ཐབས་་ན་ི་ཚད་མཉམ་པར་་བ་ར་། །ན་བདག་་གག་ལ་ས་་ཙམ་

ང་་གནང་་ན། ད་གགས་དང་ད་གགས་ང་གག་བང་བར་་བ་ད་། །ང་བང་བར་་བ་འང་མ་
པ་ང་ངམ་ད་ང་་ང་གང་ཡང་ང་བ།།
གས་པ་ཚད་ལས་འདས་པ་ང་བ་།
་བ། ཚད་་ལས་ག་པ་་ང་བར་་བ་ད་མ་ན་། །་མ་བ་ན་ཁ་བང་བ་ཡང་༌། །ག་པ་ན་པར་་
བ་ད་མ་ན་།།
ང་་གནང་བ་ཚད་ས་ང་གག་་་ལས་ག་པ་་ན་བདག་་གག་ལ་བང་བར་་བ་ད་མ་ན་། །
འར་་མ་བ་ན་ས་པ་་ད་ང་་ད་གགས་དང་ད་གགས་ར་བན་པ་ནས་་མ་་མ་པ་ད་གགས་
ད་གགས་ང་ཚད་དང་འང་བ་ན། །ི་ཀ་ལས། མ་པ་ད་གགས་ང་ཚད་་ང་་་ད་དང་གམ་པ་དང༌།
ད་་་ད་དང་་པ་ན་ང༌། མ་པ་ད་གགས་ང་ཚད་་འར་གམ་བས་པར་བཤད་། །ས་མ་ས་པ་
ལ་གཟན་ནམ་ཤམ་ཐབས་་་མ་པ་བསམ་པས་བངས་ན་་མ་བ་ན་། མ་པ་ས་ང་ཚད་བ་ན་འང་
ཚད་དམ་རབ་ཚད་་ཁ་ང་བ་ཡང་བང་བར་་བ་མ་ན་པ་ས་ར་། །ཁ་ང་བ་་བངས་ན་ག་པ་ང་བ་ང་
བ་ང་བར་འར་། བསམ་པ་ན་ངས་་གས་པར་བ་པ་ལས་ག་པར་བངས་པ་ད་པ་ར། འར་
བསམ་པ་ན་ངས་་གས་པ་བ་པ་་ར་མ་ན། ས་མ་ས་པ་ལ་གཟན་ནམ་ཤམ་ཐབས་་་་མ་པ་
བསམ་པས་བངས་པ་ལས། མ་པ་ད་གགས་ད་གགས་ང་ཚད་བ་ན་བསམ་པ་ན་ངས་་གས་པར་
བ་པ་། ལ་གཟན་དང་ཤམ་ཐབས་་་ས་ས་་ན་བས་ངས་གས་འཆགས་པ་ར། ི་ཀ་ལས། འད་
ལ་ས་་བ་་ད་པར་ན་ིས་བབ་་ང་་མ་ས་པ་ན་པ་ར་ས་། །ན་ང་ཁ་ང་བ་ང་་ང་བ་
བས་གས་ད་། མ་པ་ད་གགས་དང་ད་གགས་ང་ཚད་་བས་ང་ང་བ་ག་བ་ན་། ི་ཀ་ལས། ་
བས་ས་ང་བ་ག་བ་ན་་་ཁ་ང་བ་བང་བར་་་ས་ང་བ་ལ་་ན་ིས་བབ་་་ང་བ་ར་་ས་
། །གལ་་ས་ས་པ་མ་ར་་་་མ་པ་བསམ་པས་བངས་པ་ལ་ད་ང་་ད་གགས་ད་གགས་ང་
ཚད་དམ་འང་ཚད་་བ་པ་ལ་་རབ་ཚད་་ཁ་ང་བ་ང་བ་ལ་ས་པ་ད་། བསམ་པ་ན་བ་པ་ལས་ག་པར་
བངས་པ་ད་པ་ར་། །ང་མ་འད་ལས། ད་ང་་ད་གགས་ད་གགས་དང་བཅས་བངས་པས་ད་
ང་་ད་གགས་ད་གགས་དང་བཅས་པ་བ་ན་གལ་་ང་ན་བང་བར་་ས་གངས་། །ད་ང་་ད་
གགས་ད་གགས་རབ་ཚད་ལས་མ་ག་ན། མ་པ་ད་གགས་ད་གགས་རབ་ཚད་ལས་ག་པར་ན་པར་་

བ་ད་མ་ན་། བསམ་པ་ན་ལས་ག་པ་ད་པ་ར། འར་མ་པ་ད་གགས་ད་གགས་རབ་ཚད་ལས་
ད་ང་་ད་གགས་ད་གགས་རབ་ཚད་་བར་བན་པ་་མཚན་་་ན།
་བ། ་མ་བ་ན་ག་པ་ན་པར་་བ་ད་། །བང་བར་་བ་མ་ན་པ་བངས་ན་ས་ས་། །བ་ན་
དས་ག། །ན་པར་་བ་་ན་ན་ཡང་༌། །ང་བར་གས་པ་ང་བ།།
་མ་རབ་ཚད་ས་་མ་རབ་ཚད་མ་ར་ས་མ་ཚལ་་དང་བཅས་པ་་ང་བ་ར། ས་ས་པ་་མ་
པ་བསམ་པས་བངས་ང་ང༌། ས་མ་ས་པ་་མ་པ་བསམ་པས་བངས་ང་ང་། ་མ་ད་ང་་ད་
གགས་དང་ད་གགས་རབ་ཚད་ལས་ག་པ་བ་ན་ག་པ་ན་བདག་ལ་ན་པར་་བ་ད་་་་བསམ་པ་ན་
ངས་་གས་པ་ལས་ག་པ་ར། འང་ི་ཀ་ལས། ན་ངས་་གས་པ་་ལས་ག་པ་ར་་ས་གངས་
། །ི་ཀར། བང་བར་་བ་མ་ན་པ་་བང་བར་་ས་པ་ས་་བལ་ལ་གས་པ་བངས་ན་ར་བར་ར་པ་
ས་ས་། །བ་ན་དས་ག་ས་་བ་་ང་བ་མ་ན་པ་ར་་དས་ག་་ས་ས་་བ་ས་བཤད་ང༌།
་དང་མན་པར་རང་་མ་བཤད་ལས་ང་ས་གངས་། །འལ་ང་ལས། བས་པ་ལ་གས་པ་མ་བགས་པར་
བངས་ན་ས་ས་། །བས་པ་ལ་གས་པ་མ་བགས་པར་བ་ན་ས་ས་་བ་ས་བཤད་། །་ར་་བལ་
དང་་གས་་པགས་པ་ལ་གས་པ་ང་བ་མ་ན་པ་བངས་་བ་ན་ས་ས་་བན་པས། ང་བ་བངས་་བ་
ན་ང་ང་དས་ག་བད་ས་གས་ས་བན་། །ང་བར་་བ་མ་ན་པ་བངས་ན་ས་པ་མ་འ་གས་ལ་
འལ་ང་ལས། ག་པར་ང་བ་་ས་ས་ཚད་ལས་འདས་པར་བངས་པ་་ང་བ་ང་བ་ས་བཤད་ང༌། ་དང་
མན་པར་ས་རབ་ད་པར། བཤད་གས་་ར་ན་འ་ད་བན་། ཚད་་ལས་ག་པ་་བང་བར་་བ་ད་མ་ན་
་ས་ས་ན་་བངས་ན་ར་འར་་ན། བང་བར་་བ་མ་ན་པ་ས་ང་གག་ལས་ག་པ་བངས་ན་ར་བ་
ས་ས་། །ས་ང་གག་ལས་ག་པ་་བ་ན་ང་ང་་དས་ག་ས་བས་་ན་ན་། །ཚད་ལས་ག་
པ་བ་པ་ན་ག་མ་ན་པར་་བ་་ན་ན་ཡང་ང་བ་ང་ད་། །ཡང་ས་ས་པ་་དས་ག་ས་པ་ག་ལ་
བགས་པ་ར་ན་ི། ན་་མ་ན་་་མ་དས་ག་་ས་ས་་དས་ག་ན་ལ། འ་་ང་ང་་དས་
ག་ན་པ་ར་། །ང་བ་གས་པ་ང་བ་ས་པ། ི་ཀར། ང་བར་གས་པ་ལས་ག་པ་ན་པ་ང་བ་
ས་།།
བད་པ་གས་པ་།

་བ། གས་པ་མ་ལ་བར་ས་པ་་མ་གས་པ་དང་འ། །་ད་གཞན་ན་། །གས་པ་ང་བ་ང་
བ།།
ས་འ་ད་ང་ལ་ན་་ས་ན་བདག་་བསམ་པས་གས་་བས་པ་ད་ང་ལ་དས་་མ་ལ་བར། རང་
ལ་གས་པ་ད་ང་ས་ས་པ་་མ་གས་པ་ས་ང་བ་ར་བན་པ་དང་འ་། །ང་བ་ན་ས་ས་་འར་ལ་
བ་ན་དས་ག། །གས་པ་ད་ང་ས་་ས་པ་་ད་ང་ན་གས་པ་ང་བ་ལས་གཞན་ས་ང་བ་ན་། །
ི་ཀ་ལས། ས་ང་བ་ས་ས་ན་པར་ག་པར་་ས་བཤད་། ས་ང་བ་དས་ག་་བད་པ་་ན་དང་
འ་ས་མ་ད་པ་ར་། །་ཡང་ས་ད་ང་ལ་བས་ཟིན་པས་ད་ང་དབང་ཡང་མ་པ་དབང་མ་་ད་ང་
འ་ས་འལ་པ་ར་། །གས་པ་ང་བ་ང་བ།།
ད་པ་་་ནས་གས་པ་ང་བ་།
་བ། ན་པར་ད་པ་ངས་་བ་ཡང་༌། །ར་བ་གག་པ་ར་བ་ན་གག་ད་། །་་ནས་གས་པ་
ང་བ་ང་བ།།
མ་བདག་་་གས་ས་ས་གས་་་ནས་གས་པར་ས་པ་ན་པར་ད་པ་ངས་་བ་ཡང་༌། །ས་ཡང་
་གས་པ་མ་ལ་བར་ས་པ་་མ་གས་པ་དང་འ། །་ད་གཞན་ན་་ས་་མར་ར་། །ངས་་བ་ཚད་་
འར་མ་པ་་་གས་ས་ས་་་ནས་གས་པར་ས་པ། །ར་བ་འག་ལ་གག་ང་ར་བ་གག་པ་
ར་ན་ས་ས་་་བ་ག་བ་ནའང་ང་བ་ང་བ་གག་ད་། །ི་ཀ་ལས། ས་ང་བ་དང༌། ང་བར་གས་པ་
དང༌། གས་པ་ང་བ་ལ་ར་བ་གག་ས་ས་་མ་བ་པ་་དག་ལ་ང་བ་གག་་ནར་འར་། །ང་བད་དང་
རས་ན་བ་པ་ལ་ཡང་་བན་་ས་། །ང་ག་ལས། མ་བདག་་་གས་ས་རས་ག་་་་་ནས་གས་
པ་ང་བ་ས་པ་ལ་ག་པ་ས་དས་པར་མ་འད་དང་་འལ་པ་དང་་འལ་དང་བཅས་པ་ལས་འང་ལ། ་
ང་པ།།
བ་པ་བར་བ་ལ་བ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ས་ང་བབ་པ་ལ་ད་བཤད། །དས་ག་ང་བ་
བན་པ་དང༌། །ས་ས་ད་བ་བན་པ། །དང་་།

་བ། བར་བ་ང་བ་མ་ན་པ་ས་ས་་ན་ངས་ནས་ངས་་་བ་ན་་བཏང་ང་བན་་བ་ང་
ས་པ་ང་བ་མཐ་ས་་བད་པ་ར་ས་པ་ཞལ་ཏ་ས་པ་ལ་བལ་བར་ར་ན།།
རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས། ་ག་ས་ན་བར་བ་ང་བར་འར་་ན། བར་བ་་ན་བདག་་་ཉ་ལག་་
བར་བ་གར་ལ་གས་པ་ད་ང་ས་ག་ང་བ་མ་ན་པ་ད་ང་་ས་ས་་ན་ངས་ནས་ས་ང་བ་ས་
་ད་ན་་ན་ད་། ན་་་ན་་་ང་་ས་ངས་ནས། ་ན་ད་ང་མས་་ཞལ་ཏ་ད་པ་འགའ་མས་
སམ་ས་་ཉ་ས་ད་ང་ལ་ངས་་་བ་ན་་བཏང་ང༌། ད་ང་ས་་ཉ་ལ་ཞལ་ཏ་ད་པ་་་འ་ན་་
ས་བན་། ་ནས་་ཉ་་ཞལ་ཏ་ད་པ་ག་ལ་བ་ར་ན་ནས་ད་ས་ས་་ན་འ་དག་ས་ས་ང་བ་ས་ལ།
ད་ང་ལ་ས་་ན་ག་ས་བ་ང༌། ་ནས་་ཉ་ས་ད་ང་ག་ལ་བ་ར་ངས་ནས། ད་ང་ལ་ས་པ། ་
ད་ས་་ན། ར་ང་བ་མཐ་་ས་ས་་བད་པ་་བདག་ས་ས་་ན་མས་ཞལ་ཏ་ད་པ་ལ་གས་
པར་གཏད་ཟིན་ི། ་གན་་བད་ག་དང༌། ས་ད་ལ་ས་ང་བ་ས་་བན་པར་འར་་ས་བད་། །ར་
ས་པ་་ངས་་འ་བ་ན་་བཏང་ང་བན་་བ་ང་ས་པ་ང་མཐའ་བད་པ་དང༌། ་མས་ན་་ང་བ་
ཞལ་ཏ་ས་པ་ལ་ད་ང་ས་འད་་ས་བལ་བར་ར་ན་ལན་ག་ལས་ག་པ་དང་ན་ན་ང་བ་ང་བར་འར་
་ས་འལ་ང་ལས་། །འར་གང་འ་ར་འན་། ས་ས་་ན་བར་བ་ང་བ་མ་ན་པ་ངས་ནས་ས་
འན་ན་བ་བ་ན་། །གང་འས་ང་ང་བད་པ་མ་གམ་ད་། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ་ག་
ས་ན་བར་བ་ང་བར་འར་་ན། ་ར་བར་བ་ང་བ་མ་ན་པ་ས་ས་་ན་ངས་ནས་ངས་་་བ་
ན་་བཏང་ང་བན་། བ་ང་ས་པ་ང་བ་མཐའ་ས་་བད་པ་ར་ས་པ་ཞལ་ཏ་ད་པ་ལ་བལ་ན་
ས་བཤད་།།
གས་པ་ས་ང་བབ་པ་ལ་ད་བཤད་པ་།
་བ། ་བར་མ་ས་པ་ད་ན་བལ་བ་ད་མ་ན་། །མ་བ་ན་ལན་གས་་ཡང་༌། །ལན་གམ་་ཡང་༌།
།་ག་་ལན་གམ་ི་བར་་གས་་བད་པར་།།
ད་ང་ས་བལ་བ་ག་ས་ང་ཞལ་ཏ་བ་་གད་ག་པའམ་ར་་བའམ་ན་པ་ལ་གས་པ་ན་ིས་བ་
མ་ད་ང༌། ་བ་་ོས་་བར་མ་ས་་་བར་ད་མ་ས་པ་ད་ན་བལ་བ་ད་མ་ན་། །བམ་ན་འདས་ས་
བལ་བ་་ག་གངས་པ་་ཡང་མན་པར་་བ་དབང་་ས་པ་ན་གས་། ད་ངས་སམ་ས་ར་བ་ལ་ང་་

ས་འད་པ་་ར་། ི་ཀར། གས་པར་ངས་་ས་། །ངས་པ་གས་་ས་ར་བ་ལ་་ར་་ས་ར་
བ། །གས་པར་ར་བ་དབང་་ས་པ་གས་། ན་འ་ལ་འག་ག་ས་ར་བ་ལ་་ར་། །ང་པ་ས་
ག་ས་ར་བ་ལ་་ར་ས་ར་བ། །ཟས་མ་ི་དབང་་ས་པ་གས་་བཟའ་བ་་ག་ས་ར་བ་ལ་་
ར་། །བང་བ་འང་ག་ས་ར་བ་ལ་་ར་། །ས་ར་བ། །ག་་་མས་ང་དང་ི་ཀ་ལས་གངས་།
།ི་ཀ་ལས། བལ་བ་་ག་་ཐམས་ཅད་ང་ར་བ་གག་ས་ས་ན་་བལ་བ་གག་་ནར་འར་་ས་། །
ར་བ་ཐ་དད་པས་གས་ན་་བལ་བ་ཐ་དད་འར་། །ལན་གག་བལ་བས་ས་བ་པར་མ་བ་ན་ལན་གས་་
ཡང་བལ་བར་། །ལན་གས་་བལ་བ་ས་ང་མ་བ་ན་ལན་གམ་་བལ་བར་་བ་ཡང་༌། །ག་་ལན་
གམ་བལ་བ་ལས་ས་་ད་པ་་མ་བ་ན་་ག་་ས་འད་་ངས་པ་་བར་་བ་ར་ད་ང་ས་ལན་
གམ་ི་བར་་ཞལ་ཏ་ད་པ་་གང་ན་འག་པ་གནས་་གས་་ཅང་་་བར་བད་པར་། །་ན་ང་མ་
འད་ལས། ལན་ག་་བར་་ཅང་་་བར་གས་་བད་པར་་ས་གངས་པ་དང་འགལ་་མ་ན། ་་བལ་
བ་གམ་དང་བཅས་པ་ངས་ག་་གངས་པ་ན་ལ། འ་་བད་པ་་་ལན་གམ་ན་པས་འགལ་བ་ད་། །
ི་ཀ་ལས། བལ་བ་དང་བད་པ་་དག་ལ་་མ་་ད་། །ར་གས་ན་ད་པར་ད་ལ་ས་ལ་བར་ད་ན་་ར་
ན་ཡང་ས་པ་ད་། །ལ་བ་གས་ད་ང༌། ད་པ་བ་ད་ན་ཡང་ས་པ་ད་། བལ་བ་ལས་ད་པ་གནས་
བས་དམན་པ་ར་། །་ལས་བོག་པ་་་་ས་བཤད་།།
་བ། མ་བ་ན་ན་པར་ད་པ་ལ་བག་པར་། །་ར་ངས་པར་ར་ཟིན་པ་ན་འལ་བར་ད་ན་ངས་པ་
ས་་ན་པར་ད་པ་མས་བ་བར་ས་་བབ་པ་ཁས་ན་པ་ལས་ང་བར་།།
བལ་བད་ག་་་དག་ས་ས་་ད་པ་མ་བ་ང་་བ་ད་པར་ར་ན། ན་པར་ད་པ་ན་བདག་་ལ་
ཞལ་ཏ་ད་པས་བདག་ལ་་ཡང་མ་ན་ི། ད་ད་ས་པར་ིས་ག་ས་བག་པར་། །ན་པར་ད་པ་ལ་
བགས་པ་་ར་ན་བདག་ལ་ས་་ད་པ་་ངས་པར་ར་ཟིན་པ་ན་ཞལ་ཏ་ད་པས་ད་ང་ལ་ས་འལ་བར་
ད་ན་་ས་ན་བདག་ལ་བགས་ཟིན་་ས། ས་་ད་པ་་ངས་ཟིན་པ་ས་་་ག་་ཞལ་ཏ་ད་པས་ས་
པ་ས་འ་ངས་ག །བདག་ས་ན་པར་ད་པ་མས་བ་བར་་ས་མས་བ་བར་ས་་བབ་པར་ཁས་
ན་པ་ལས་ད་ང་ས་ས་་བང་བར་།།
གམ་པ་དས་ག་ང་བ་བན་པ་།

་བ། བལ་བ་དང་བད་པ་ག་གམ་ཁས་མ་ངས་ན། །ངས་ན། །གམ་ཆར་་ད་དང་མ་པ་ད་ན་
ན།།
གང་ས་ན་བལ་བ་ང་བར་འར་་ན། བལ་བ་གམ་དང༌། བད་པ་གམ་་བལ་བད་ག་ལས། ག་
་བལ་བ་གམ་དང༌། བད་པ་བ་ས་སམ། བལ་བ་བ་དང་བད་པ་གམ་ལ་གས་པ་ས་པ་དག་གམ། མ་
ག་ང་ཁས་མ་ངས་་ཞལ་ཏ་པས་ན་བདག་་མས་བ་བར་ཁས་མ་ངས་ན། །བལ་བད་ག་ལས་ག་པ་
་ཙམ་ིས་ང་བར་འར་རམ་་ན་མ་ན་། མས་་ད་པར་ཁས་མ་ངས་པ་ན་ས་་བངས་་བ་ན་ང་བ།
།ན་བདག་དང༌། ་ཉ་དང༌། ཞལ་ཏ་ད་པ་་གམ་ཆར་་ད་དང་ས་པ་ལ་་བད་ང་མ་འད་་ག་ག་པར་
གངས་པ་ལས་རང་་མ་བཤད་་གས་བཅད་་བས་པ་ི་ཀར་ངས་པ་། ་མ་ན་པ་གམ་གག་དང༌། །
གས་པ་གམ་་ས་པ་ན། །འམ་གས་པ་གམ་དག་དང༌། །གམ་གག་་དག་་བད་། །ས་གངས་།
།ི་ཀ་ལས་ངས་་ངས་པ་གས་བཅད་་་ང་ལས་གངས་པ་ན་་མ་་འལ་པ་མང་ཡང༌། གས་བཅད་་
་ང་ལས་མ་གངས་་རང་་མ་བཤད་ལས་གངས་། །གམ་ཆར་མ་པ་ད་ན་ན་ང་ང་གས་པར་འར་
བ། །ི་ཀར། གཞན་་ན་ས་ས་་འར་་ས་། །འ་ལ་་བད་བམ་་་བ་པར་ག་ག་པར་གངས་ལ།
མ་་བས་གས་་བཅད་པ་མཛད་པ་། རབ་་ང་བ་གམ་དག་དང༌། །གས་པ་གམ་་ས་པ་ན། །མ་པ་
གས་པ་གམ་དག་དང༌། །གམ་གག་་དག་་བད་། །ས་ས་།།
བ་པ་ས་ས་ད་བ་བན་པ་།
་བ། མ་ས་ན་ས་ས་། །མ་ངས་པ་ལ།།
ས་པ་ང་བ་མཐའ་ས་་བད་པ་ས་ས་ན་མ་ས་པར་བལ་ན་ར་འར་་ན། ད་ང་ལ་་ཉས་ང་
མཐའ་ས་་བད་པར་མ་ས་པར་ད་ང་ས་ཞལ་ཏ་ད་པ་ལ་བལ་ན་ས་ས་། །མ་ས་ན་ས་པ་དང་མ་ས་
པར་ན་ན་ས་པ་དང༌། ་བ་ད་པ་ད་ན་མ་ན་ན་ས་མ་གམ་ིས་ས་ས་་་བན་ང༌། མ་ངས་པ་ལ་
ས་པས་ས་ས་གས་བན་་་བས་ཟིན་པ་ས་ས་་དང༌། ི་ཀ་ལས། ར་བལ་བད་ག་ལས་མ་ག་
ང༌། བལ་བ་བ་ད་ང་ད་པ་གས་ད་ན་ས་ས་་བཤད་པས་ས་ས་ག་། །མ་ངས་པ་ལ་ས་པ་
མ་འས་ས་ས་གག་་ན་ན་ས་་མ་མས་གང་ཡང་ར་། མ་འས་ས་ས་གག་བན་ནམ་གས་
བན། ི་ཀ་་མ་གསལ་ཡང་ས་ས་གས་བན་པ་ན་པར་རང་་མ་བཤད་ལས་གངས་། བར་བ་ང་བ་མ་

ན་པར་ས་ས་་ན་མ་ངས་པར་ན་ན་ས་ས་དང༌། ་ར་ངས་པར་ར་ཟིན་པ་ན་ཞལ་ཏ་ད་པས་འལ་
བར་ད་ན་མ་ངས་པར་ན་ན་ས་ས་་ས་བན་། །་ཡང་ད་བཤད་ལས། མ་ངས་པ་ལ་ས་་བ་་ང་བ་
མ་ན་པ་ས་ས་་ན་དག་ང་་་ང་་ས་་བ་ལ་གས་པ་ག་ས་མ་ངས་པ་དང༌། ཞལ་ཏ་ད་པས་
ས་ན་པར་ད་པ་མ་ངས་པར་ན་ན་ས་ས་་ས་གངས་། །འ་ི་ཀར། ཁ་ག་འ་ད་་ས་་ན་
གར་ལ་གས་པ་ལ་ང་བ་ས་པ་དང༌། མ་ས་པ་གས་་གངས་པ་ལས། དང་་། ཞལ་ཏ་པ་ལ་གཏད་ང་མ་
བ་ན་བལ་བ་ལ་གས་པ་འ་དག་། །གས་པ་། ད་ང་ས་བངས་ང་ས་པ་ད་། ང་མ་འད་
ལས། བང་བར་་ང་བངས་ནས་ང་ན་བདག་་ད་ལ་ད་བན་་བཅང་བར་་ས་གངས་་ས་ར་།
།་་་ན་བདག་་ས་་ན་བསམ་པས་ན་པར་ད་ང་ད་ང་ལ་ཡང་ས་་དས་པ་ད་ན་ཞལ་ཏ་བ་ལ་
གཏད་ང་མ་བ་ན་བལ་བ་ལ་གས་པ་འ་དག་་། །་བསམ་པས་ན་པར་ད་ང་ད་ང་ལ་ཡང་སངས་
ས་མད་པ་དང༌། ད་འན་ལ་མད་ན་གལ་བ་ལ་གས་པ་དས་པ་ད་ན་། གར་དལ་་ང་བར་ས་
ནས་བདག་ར་་ས་། །འ་ལ་མ་་བ་ན་ས་པ་ཏ་གཞན་ི་འད་པ་་གས་། ར་ས་ན་ལ་ང་བ་
གམ་ཆར་ཆགས་པ་ལ། ་ག་ས་་ན་ལ་ང་བ་་ཆགས་པ་འགལ་ང༌། ང་མ་འད་ལས། ད་ང་མས་
ས་་ཀ་པ་ཎ་དག་་ན་ནས། མ་བདག་དད་པ་ཅན་དག་ང་ས་་ན་དག་ན་པར་ད་ལ། ང་ཉན་ས་
མས་ང་ས་་ན་དག་འད་ས་ང་བར་་བ་ང་ག་གནང་བར་། །བང་བར་་ང་བངས་ནས་ང་ན་
བདག་་ད་ལ་ད་བན་་བཅང་བར་་ས་བཤད་པས་ས་་ས་འཆད་།།
་བ། མ་ས་པར་ན་ན་ཡང་༌། །་བ་ད་པ་ད་ན་མ་ན་ན་ཡང་༌། །བར་བ་ང་བ།།
ངས་་་བ་ན་་བཏང་ས་ས་ནས་མ་ས་པར་ན་ན་ར་འར་་ན། ་ཉ་ས་ད་ང་་ལ་་ན་ད་ང་
མས་་ཞལ་ཏ་ད་པ་འགའ་མས་སམ་ས་མ་ས་པར་ད་ང་ས་་ཉ་ལ་ཞལ་ཏ་ད་པ་ན་ན་ཡང་ས་ས་འང་
༌། །མ་བ་ན་ན་པར་ད་་ལ་བག་པར་་ས་ས་ནས། མ་བགས་ན་ར་འར་་ན། ི་ཀ་ལས། ཞལ་ཏ་ད་
པ་ལག་ནས་ས་བ་པ་ར་་བ་ད་པ་ད་ན་ན་པར་ད་པ་ལ་མ་ན་ན་ཡང་ས་ས་་འར་་ས་། །
བར་བ་ང་བ།།

བ་ཚན་གས་པ་ལ་བ་ལས། དང་་ན་བལ་ི་ན་ད་པ་ལ་གས། ང་མ་འད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་
ང་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གམ། བབ་པར་་བ་གནས་བས་བད། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན། །
གང་ས་ང་བ་ད་པ། །དང་་།
་བ། ན་བཅང་བར་།།
ན་བཅང་བར་་ས་པ་་ང་བ་བབ་པ་ན་་་བར་གནང་བ། །མ་འད་ལས། ན་་མ་པ་གས་།
ནང་ཚངས་ཅན་དང་ངས་པ་ས་གངས་་ངས་པ་ད་་ང་བ་མ་པ་་་ས་མ་འད་འལ་པར་གངས་
་འར་གས་ཀ་བང་བ་ད་། །ི་ཀ་ལས། ནང་ཚངས་ཅན་ས་་བ་ག་ས་་ན་ི་ས་ང་ན་ད་་
ངས་་གགས་པ་ད་ན་། ་ར་ན་་ད་་་ན་ི་ས་འཆང་བ་ལ་་ང་བ་ད་་་འར་་ས་
བཤད་། །ན་ི་ནང་ཚངས་ན་ིས་བབས་ན་་ན་ཡང་་ངས་་གགས་ལ། ་ན་ན་ིས་བབས་ན་ཡང་
ནང་ཚངས་་ངས་་གགས་པ།།
་ན་ན་དང་གང་བ་གག་གམ་་ན། ་གག་་མ་པ་ཐ་དད་པ་ར་དང༌། དས་པ་ཐ་དད་པ་ར་དང༌།
གནང་བཀག་ཐ་དད་པ་ར་དང༌། ཚད་ཐ་དད་པ་ར་། །དང་་། གང་བ་ལ་ས་མ་དང༌། གས་་འ་དས་
པ་ར་དང༌། ན་ལ་་་དག་་དས་པ་ར་། །གས་པ་། ན་ི་དས་པ་ང་བ་བ་པ་དང༌། གང་བ་
དས་པ་ད་འན་ི་གནས་མལ་བ་པ་དང༌། གང་ཟག་་གནས་མལ་་་ཕལ་ར་ཉམས་པ་བ་པ་ར་། །
གམ་པ་། ི་ཀས་ངས་་ངས་པ་་མ་་ལས་གང་བ་ག་པར་ངས་ནས་ས་གངས་ལ། ི་ཀ་ལས། ན་
ག་པས་ངས་ནས་ར་བ་་ལ་མ་ན་པས་ས་། །བ་པ་། གང་བ་ང་ཚད་ད་་་གམ་དང༌། ང་་་་
དང་ར་ག་་གང་ན་གསལ་ང༌། ན་ི་ཚད་་ང་་བ་ང་ས་དང་་ར་འལ་ལས། ན་ན་་་་ད་དང་
། །ང་་་་ད་དང་གམ་། །འང་་་གས་་བར་། །ང་ཚད་་གང་བ་ཚད་དང་མཉམ་་ས་
གངས་། །ས་ན་ི་ཀ་ལས། གང་བ་་ན་མ་ན་། འ་ར་གང་བ་་ས་་་་ད་ན་ས་བཤད་པས།
ན་བལ་ལས་གང་བ་ས་པ་ལ་ང་བར་་འར་། །་ཡང་ས་་ན་བལ་ལ་ར་ང་། ས་་ག་ལས། ན་
བལ་ི་དང༌། བལ་ི་དང༌། ཤ་ན་དང༌། ཟར་མའང་ང་་ས་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན་པ་།

་བ། ན་བལ་ིས་ས་སམ་ད་་བག་ན། །ན་ལ་་བམ་པ་ད་ད་པ་མཐར་ག་པ་དང་་ན་།།
གང་ས་ན་ན་བལ་ི་ང་བར་འར་་ན། ན་བལ་་ང་ལས། ན་་ལས་ང་བ་བལ་ས་འང་བས་་
བལ་ི་ན་ད་ང་རང་ས་བ་ས་སམ་གཞན་ལ་བལ་་ད་་བག་ན། །་དང་འ་བ་ལས་ར་པ་ང་བ་་
འ་བ་ལ་ཡང་་ས་པ་དང༌། ་ི་ཀར། ན་བལ་འབའ་ག་ལས་ན་ད་པ་ལ་ང་བ་ང་ད་་འར་བ་་བན་
་ན་དར་དང༌། ་་ལ་རས་ལ་ན་ད་པ་ལ་ང་བ་་ནར་འར་ས་གངས་པ་་། །ན་དར་ན་བལ་དང་
འ་ན། ད་ང་མ་མ་འད་ལས། ན་དར་ས་་བ་་ན་བལ་ལ་་ས་གངས་པ་དང་འགལ་་ན། ན་དར་
ལ་གས་། ན་བལ་ལས་ས་པ་དང༌། ན་གས་འལ་པ་ལས། ན་དར་ས་་བ་་་གས་་ན་པ་ལས་
ས་པ་ས་ན་ས་བཤད་། །ན་ལ་་ར་དས་པ་ན་བལ་མཐའ་དག་བམ་པ་་བང་བ་ད་འ་ཙམ་ས་
པ་ལ་དས་ག་བད་པ་ས་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས་། །་ར་བམ་པ་ད་་་ན་ད་པ་མཐར་ག་་ས་
ཟིན་པ་དང་་ན་། །མ་འས་་ན་བལ་འབའ་ག་ཆ་གས་དང༌། ་ག་ན་དང་བ་མཐར་ག་་ན་ང་
་བན་། བས་འ་ད་་རང་འལ་ལས། གང་བ་ད་ཐམས་ཅད་་དང་་ས་།།
གམ་པ་གང་ས་ང་བ་ད་པ་།
་བ། ས་ཟིན་པ་ད་པ་དང༌། ངས་་ངས་ད་པ་དང༌། མན་པར་འ་ད་པ་དག་ལ་་ང་བ་ད་པ། །
ན་བལ་ི་ང་བ་མ་པར་འད་པ།།
ན་བལ་ི་ན་གཞན་ིས་ས་ཟིན་པ་ད་པ་དང༌། བདག་ར་ད་པ་དང༌། ངས་་ངས་ད་པ་དང༌། ང་པ་་
ར་མན་པར་འ་ད་པ་་ང་པ་་ར་ད་པ་དག་ལ་་ང་བ་ད་། །ན་བལ་ི་ང་བ་མ་པར་འད་པ།།
གས་པ་་བ་ང་ས་བད་པ་།
་བ། ང་་དང་བས་པ་ད་ན་ན་ད་པ་ད་། །ས་ཉམས་པ་ད་ལ་ཡང་༌། །ན་བལ་ི་ང་བ་་བ། །
ན་བལ་ི་ང་བ།།
ན་བལ་་བལ་དཀར་འམ་ཤ་ན་རས་སམ་ག་བལ་ལ་གས་པ་ས་ང་་ཐ་དད་ར་ང་དང་བས་་ན་
ད་པ་ད་ན་ན་ད་པ་ད་། །ི་ཀ་ལས། ་་ན་ཐམས་ཅད་་དབང་་ས་པ་ན་་ས་། །ན་བལ་ི་ས་

གསར་པ་ལས་ཉམས་པ་ན་བལ་ང་པ་ད་ལ་ན་ད་ན་ཡང་ན་ད་པ་ད་། །ི་ཀར། ་དང་བས་་ད་ན་ཡང་ན་
ད་པ་ད་་ས་ས་། །ས་། །ན་བལ་ི་ང་བ་་བ། །ན་བལ་ི་ང་བ།།
གས་པ་བལ་ནག་འབའ་ག་།
་བ། ག་་བལ་ནག་་འབའ་ག་དག་ །རང་བན་ིས་། །ན་་དང་འདམ་ཁ་དང་ཁམ་པ་དག་ང་་
ད་། །བལ་ནག་་འབའ་ག་་ང་བ།།
ན་བལ་ི་བས་་ར་་ད་བན་པ་འར་ཡང་ཁས་ངས་ནས། འར་ད་པར་་ག་་བལ་ནག་་འབའ་
ག་དག་ལས་ན་ད་་བག་ན་ང་བར་འར་། །ང་མ་འད་ལས། འབའ་ག་་ས་་བ་་ནག་་བ་་
རང་བན་ིས་གནག་པ་དང༌། ་བས་གནག་པ་དང༌། འདམ་ཁ་དང༌། ཁམ་པ་ས་གངས་། ་དག་་རང་བན་
ིས་ན་་དང་ས་པ་ལ་གས་པས་བན་། །ནག་ང་ང་་་ཡན་ལག་་་དས་་ག་་བལ་ན་་དང་།
མ་འད་འལ་པ་ལས། ་བས་གནག་པ་ས་་བ་་ས་ན་ས་ཁ་བར་བ་གང་ན་པ་ས་བཤད་ང༌། བམ་་
་བ་པ་ལས། རང་བན་ིས་་བ་དང་ས་བཤད་པ་་ས་པར་བང་༌། །ནག་ང་ང་པ་ས་བང་་་དས་།
འདམ་ཁ་དང༌། ཁམ་པ་དག་ང་ས་། །་ད་་ས་པ་་ནག་ར་གགས་པ་་ད་་ས། ང་ལས། ནག་་བ་
་ས་གངས་པ་དང་མན་ལ། ང་མ་འད་ལས། ན་་དང༌། འདམ་ཁ་དང༌། ཁམ་པ་དག་ང་ནག་ ་་ག་
ན་པར་གངས་པ་ར་ནག་་དང་འ་བ་་ད་་ས་པ་བཤད་པ་་བལ་ནག་་འབའ་ག་དང་འ་བར་ག་པར་
་ས་རང་་མ་བཤད་དང་་ར་འལ་པ་ལས་བཤད་། །བས་འར་ག་ག་པ་ལས་ར་པ་ང་བ་། ལ་
གང་ན་བལ་དཀར་་དན་ང་ན་་ལ། བལ་ནག་་ད་ང་ན་ང་བ་ར་་རང་་མ་བཤད་ལས། བལ་ནག་་
འབའ་ག་ལ་ང་བ་ད་། དཀར་་ལ་་ང་བ་ད་ས་་བ་་ག་ནས་བད་་ས་གངས་ལ། ར་བན་ི་
རང་་མ་བཤད་ལས། བལ་དཀར་ ་ན་ད་པ་ལ་ཡང་ང་བ་་ནར་འར་་ས་གངས་། །བལ་ནག་་འབའ་
ག་་ང་བ།།
གམ་པ་ཆ་གས་བ་བ་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་གཞན་ཡང་བད། །དང་་
།
་བ། ་དག་ད་པས་ག་པ་ད་ན།།

ང་མ་འད་ལས། ད་ང་ས་ན་གསར་པ་ད་ན་ད་་བལ་ནག་་ལས་། ད་་དཀར་་དང་འབ་བལ་
ལས་་ས་་ར་བས་པ་ན་་གནང་བ་ལས་བལ་ནག་་་དག་ན་ལ་ ་ད་ལས་ག་པ་ད་ཆ་གས་བ་
བ་ང་བ། །འར་ག་པ་ཚད་་ང་ད་ག་པ་ཡན་ཆད་། ང་མ་འད་ལས། དཀར་་དང་འབ་བལ་ང་
གག་གམ་ང་ད་་། ག་་བལ་ནག་་ལས་ན་གསར་པ་ད་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་་ས་གངས་། །
བལ་ནག་་་བཀག་པ་་མཚན་། ང་མ་འད་ལས། ག་བལ་ནག་་དན་ང་ན་་བས་ས་གངས་ལ།
བལ་ནག་་འབའ་ག་ད་པ་དང༌། བལ་དཀར་ནག་གས་ཀ་ད་པས་ན་མཉམ་པ་དང༌། དཀར་་དང་འབ་བལ་
དན་པ་དང༌། ན་་བར་ར་ན་ང་བ་ད་་ས་ང་ང་མ་འད་ལས་གངས་། །ག་པ་ད་ན་ས་པ་འ་ལ་
བཤད་པ་མ་ངས་ལས་ར་ད་ག་པ་ཡང་འཆད་།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་གཞན་ཡང་བད་པ་།
་བ། ད་དཀར་་དང་འབ་བལ་དག་ལས་ཆ་མཉམ་པ་ད་།།
ད་དཀར་་དང་འབ་བལ་དག་ལས་ཆ་མཉམ་པ་ད་་། །བམ་་་བ་པ་ལས། ར་བས་་ང་བར་། །
ན་ང་ན་ད་ནག་། བ་ཆ་དཀར་། བ་ཆ་འབ་བལ་ི་ཁ་ག་ལས་་ར་་བ་་མ་ན་་ས་། །དཀར་་
དང་འབ་བལ་ཆ་མཉམ་པ་ད་། །་ན་་གས་ཆ་་མཉམ་པར་ས་ན་ར་འར་་ན། ི་ཀ་ལས། དཀར་་བས་
འབ་བལ་ག་པ་ད་ན་་ང་བ་ད་། ད་པ་དང་་ན་ང་བ་ར་། །འབ་བལ་བས་དཀར་་ག་པར་ད་ན་
་ས་ས་་འར་་ས་གངས་། བདག་ད་ང་ཟད་བཟང་བ་ལ་ད་བལ་ནག་་དང་བཅས་པ་ར་། །མ་
ངས་གཞན་ཡང་ཆ་གས་བ་བ་དང་ཆ་མན་ང་འ་བ་ལས་ར་པ་ང་བ་་ན་བལ་དང་ཆ་གས་བ་བ་ལ་ཡང་
ང་བ་ང་ད་་འར་། ར་བན་པ་ལས། འ་བ་ལ་ཡང་་ས་གངས་ང༌། བས་་ི་ཀ་ལས། ན་དར་
དང་ན་བལ་ལ་གས་པ་བས་པ་ལས་ན་ད་པ་དང༌། བལ་དཀར་ ་ཚད་ང་་དག་དང་བས་པ་ལས་ན་ད་པ་
ལ་ཡང་ང་བ་་ནར་འར་བ་་་ས་བཤད་། །འ་་ང་་དང་བས་པ་ད་ན་ན་ད་པ་ད་ས་གངས་པ་
དགས་བསལ་ན་པར་བད་། །གཞན་ཡང་ི་ཀ་ལས། ན་བལ་དང༌། བལ་ནག་་ཆ་མཉམ་པར་བས་་ན་ད་ན་
ང་བ་་ནར་འར་་ས་བཤད་། །འར་་དས་་ད་པར་ཅན་གས་བས་་ང་ང་་དར་ན་གར་དལ་
གས་མཉམ་་བས་པ་ང་་ལ་ག་པ་ང་ང་བན་།།

་བ། ་དང་བ་དང་གཉའ་བ་ནས་ས་པ་་་མ། །མ་དང་ང་པ་དང་་བ་ནས་ས་པ་་་མ། །ཆ་
གས་བས་པ་ང་བ།།
དཀར་་དང་འབ་བལ་ི་ད་པར་གང་་ན། ག་་་དང༌། བ་དང༌། གཉའ་བ་ནས་ས་པ་ཁ་ག་དཀར་ར་
འག་ན་་མ་བལ་དཀར་། །ག་་མ་དང༌། ང་པ་དང༌། ་བ་ནས་ས་པ་་་མ་འབ་བལ་ས་། །བདག་
་་མས་འབ་བལ་ོ་ ་ན་ན་པའང་གངས་ལ། ལ་ལ་ས་་མཐར་ད་པ་ལ་བསམ་པ་ན་ས་ང་ར་་་
ད་ལ་གག་། །བ་ཆ་གས་བལ་ནག་དང༌། བ་ཆ་གས་དཀར་་དང་འབ་བལ་བས་པ་་ཆ་གས་བ་བ་
ལས་བལ་ནག་ད་ལས་ག་པ་ང་བ།།
བ་པ་་ག་ན་ི་ང་བ་ལ་གམ། བབ་པར་་བ་གནས་བས་བད། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན།
།གང་ས་ང་བ་ད་པ། །དང་་།
་བ། ་དང་ང་གས་ཀར་ག་པ་ད་ན་ན་བཅད་པར་། །ང་བ་ད་དང་ག་པ་ད་དག་་བད་པར་
། །རལ་ན་བམ་པར་། །ག་ལ་་ར་ཏམ་ཤ་ཟད་པ་ད་དག་་ར་བར་། །བས་དཀའ་བ་ད་
ན་ན་ན་།།
རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས་མ་དག་པ་གལ་བར་་། །རང་དག་ག་་འང་བར་། །ན་ལ་ཡང་་བན་་
ས་ར་ཁང་པ་བས་་འ་བར་བན་པ་དག་འར་ཡང་འ་བར་་། ་ག་ན་ི་གནང་བ་་ ་ན་་ལ་ག་
པར་ད་པ་ད་ང་དག་ས་གང་་བ་་བད་པར་་། ར་དང་ང་གས་ཀར་ན་ི་ཚད་ལས་ག་པ་ད་ན་ད་
ང་ས་བཅད་པར་། །ན་ི་ཚད་ལས་ང་་ར་ང་བ་ད་དང༌། ང་་ག་པ་ང་ང་བ་ད་དག་་ཚད་་ངས་
པ་བད་པར་། །ན་་རལ་ན་བམ་པར་། །ན་་ག་ལ་་ར་ཏམ། ཤ་ཟད་པས་བ་ར་ར་པ་དག་་
ན་པ་ར་བས་ན་པར་། །ན་ཧ་ཅང་ལ་གས་་བས་དཀའ་བས་ར་བས་་ས་པ་ད་ན་ན་་ག་ན་
ི་གནང་བ་གལ་གས་ས་ན་། །ང་མ་འད་ལས། ད་ང་ལག་་་གང་ལ་་ག་ན་ཆད་ན་ི་གནང་བ་
ན་པ་ས་གངས་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན་པ་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་མ་པར་བཞག །ང་བ་་་ན་ད་
བད། །དང་་།

་བ། གནང་བ་མ་བ་པ་གཞན་ད་པའམ་རང་དགར་བཏང་བས་་ག་མ་ན་པར་ན་ས་པ་ད་ན།།
་ག་ན་ི་གནང་བ་མ་བ་པ་ས་ན་་མ་གཞན་ད་པའམ་ད་ང་རང་གར་བཏང་བ་། ན་་མ་་ངས་
པས་་ག་མ་ན་པར་ན་གཞན་ཟིན་པར་ས་པ་ད་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་། །ང་མ་འད་ལས། ན་
གས་་ནང་ཚངས་ཅན་དང་ངས་པ་་ན་འར་་ངས་པ་ན་པར་དངས་། །གསར་པ་གས་། གསར་པས་
གསར་པ་དང༌། ད་པས་གསར་པ་་ན་འར་་གསར་པས་གསར་པ་ན་པར་དངས་་ས་གངས་། །ང་མ་
འད་ལས། ་ག་པ་ལ་ན་ད་ན་ང་བ་ད་་ས་གངས་། །་འལ་ལས་ང༌། འ་་་་་དག་ལ་དགག་
པ་ན་ི་ག་པ་ལ་་མ་ན་་ས་།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་བད་པ་།
་བ། བམས་པ་ད་ན་མ་ན་ཟིན་པ་དང་འ། །མཐར་ག་ན་ར་བ་ང་བ་་འར་བ་མ་ན་།།
ན་་མ་ད་བམས་་འ་ས་པ་ད་ན་ས་ན་ད་པར་མ་བམས་ན་་ར་བ་ས་ས་་འར་།
དར་ན་ན་་མ་གས་པར་ཟིན་ནས་ན་གཞན་མ་བམས་ན་ར་བ་ས་ས་བད་པ་དང་འ། །བམས་པ་
ད་ན་མ་པ་་ལ་ས་བམས་པ་ར་མཐར་ག་་ཟིན་པར་ར་ན་ར་བ་ང་བ་ས་ས་ད་་་འར་བ་ད་མ་
ན་་ས་ས་ད་་་ན་གནས་། །ི་ཀ་ལས། ས་བམས་པ་ར་ཟིན་པར་ད་ན་དས་ག་ང་བར་་འར་
། ན་གས་པ་ཟིན་པ་ད་པ་ར་ས་།།
གམ་པ་གང་ས་ང་བ་ད་པ་།
་བ། རབ་་ང་བ་གཞན་ི་་ཐ་དད་པ་ད་། །་ག་བཅང་བ་ང་བ།།
་བ་ལས། ད་ང་་ན་ས་ནས་་ག་་མན་ལ་་བབས་ང་་ཡང་བན་པར་གས་ནས་ན་ད་པ་ལ་
ང་བ་ད་་ས་གངས་པ་འར་བས་པ་་རབ་་ང་བ་བབ་ན་་་ཐ་དད་གཞན་ི་ན་གས་པ་ད་པ་་་
ག་ན་ི་ང་བར་་འར་། ང་ལས། ན་་་གས་་ན་བབ་ན་ཐ་དད་པ་ད་་ས་པ་ར་ན་་ར་
ང་དང༌། རང་འལ་དང༌། ི་ཀ་གམ་ཆར་ལས་བཤད་། །ན་་མ་་ག་་བཅང་ང་ན་་མ་་བ་ལས་འདས་
པ་ང་བ།།

་པ་མ་གང་་ང་བ་།
་བ། གང་བ་ང་པ་ལས་བ་བར་གགས་པ་མ་གང་ས་མ་ན་པ་གང་བ་གསར་པ་ད་ན།།
གང་ས་ན་མ་གང་་ང་བར་འར་་ན། རང་་གང་བ་ང་པ་ལས་ན་པར་ས་་གང་བ་གསར་པ་ལ་མ་ན་
ན། །་ཚད་་བ་བར་གགས་པ་མ་གང་ས་། ང་ལས། ཚད་དང་ན་པ་་ད་དང་་གས་ན་ནས་
འར་བས་གང་བ་གསར་པ་ལ་མ་ན་པ་རང་་གང་བ་གསར་པས་གསར་པ་དང༌། ད་པས་གསར་པ་གས་ལས།
འ་་གསར་པས་གསར་པ་ལ་ངས་ད་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་བར་བཤད་ང༌། ་ར་ཐར་པ་དང་ང་མ་འད་
གས་ལས། ད་ང་ས་གང་བ་གསར་པ་ད་ན་གསར་པ་ཁ་ག་་ག་པར་་བ་ར་གང་བ་ང་པ་བ་བར་
གགས་པ་མ་གང་འར་བས་ན་པར་། །མ་ན་པར་གང་བ་གསར་པ་ད་པ་ན་ང་བ་ང་ད་་ས་
གངས་།།
་བ། གལ་་ད་ན། །་ཙམ་ན་ཡང་༌། །བས་པར་ས་ན་ཡང་༌། །མད་ང་ར་་ང་བས་ང་༌། །མ་
གང་་ང་བ།།
གལ་་གང་བ་ང་པ་ད་ན་་ད་བན་་མ་ན་པར་ད་ན་ང་བར་འར་། །གང་བ་ང་པ་ལ་ིས་་
བག་ང་བ་བར་གགས་པ་མ་གང་་ཙམ་ག་ད་ན་ཡང་ས་མ་ན་པར་ད་ན་ང་བར་འར་། །ང་མ་
འད་ལས། ་ཙམ་ད་ན་ང་བ་ད་་ས་། །་བ་་ཙམ་ག་ད་ནའམ་་ན། བས་པར་ས་ན་ཡང་ས་མ་ན་
པར་ད་ན་ང་བ་འ་འང་༌། །བས་པར་ས་པ་ཚད་་དམ་མ་མད་ང་ར་་ང་བས་ང་ས་མ་ན་པར་ད་
ན་ང་བ་འང་༌། །ང་ལས། བས་་་ང་བ་ན་ན་ང་བ་ད་་ས་། །མ་གང་་ང་བ།།
ག་པ་བལ་ར་བ་ལ་བ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །གང་་ང་བ་ད་པ་བད། །ཞར་ལ་ལམ་ི་ཚད་ད་
བན། །བབ་པར་་བ་གཞན་ཡང་བད། །དང་་ལ་གས། ང་བ་དས་ག་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་
བད་པ། །དང་་།
་བ། ར་བ་ད་ན་དཔག་ཚད་གམ་ལས་འདས་པར་ག་་བལ་ར་ན། །ད་ན་ཡང་༌།།

ག་་བལ་དག་ད་ལ་ར་ར་བ་ད་ན་དཔག་ཚད་གམ་ི་མཐ་བར་་རང་ས་བར་བ། །ས་གནང་བར་
གངས་། །དཔག་ཚད་གམ་་་ལས་འདས་་ང་གས་་མཐར་ན་པར་ག་་བལ་ར་ན་ང་བ་ང་བ་
ས་གངས་། །ར་བ་ད་ན་ས་་བ་་ར་ཚ་བ་ད་ན་ས་་འལ་ལས་། །ར་ར་བ་ད་ན་ཡང་་་
འདས་པར་ག་་བལ་ར་ན་ས་་མར་ར་ི། དཔག་ཚད་གམ་ལ་་་ར་བར་བད་། །་དང་་མན་པར་
་འལ་ལས་། ར་ཚ་བ་ད་ང་ང་ད་ང་ང་། དཔག་ཚད་གམ་ལས་འདས་པར་ག་བལ་ར་་ང་གས་
འདས་ན་ང་བར་འར་་ས་བཤད་། །་འལ་དང་མན་པར་འལ་ང་ལས། ར་ཚ་བ་ད་དམ་ད་ང་ང་་
དཔག་ཚད་གམ་ལས་འདས་པར་ག་བལ་ར་ན། །ད་ང་ས་བལ་ད་་ར་ཚ་བ་ད་བན་་བདག་ས་
ངས་་ར་ན་ག་མ་ར་བ་་ས་ས། དཔག་ཚད་གམ་དང་ང་གས་ད་་ན་ནའང་ས་ས་གག །དཔག་
ཚད་གམ་དང་ང་གས་གག་འདས་ནའང་ང་བ་ང་བ་ས་བཤད་། །འལ་ང་་ག་་ལ་ཡང་ནང་འགལ་
་མ་ང་བར་མ་ཟད། ར་ཡང་་ས་་་འང་། མ་འད་འལ་པར། འར་བ་ད་བན་་བདག་ད་ས་
ར་ན་་མ་པ་ས་་ན་་ས་ས་གཞན་ག་། །ང་གས་ད་་ན་ན་ས་ས་གཞན་ག་། །ང་གས་
་མཐར་ན་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་་ས་གངས་། དཔག་ཚད་གམ་ས་མ་གངས་། །འདས་པར་ག་་
བལ་ར་ན་ས་གངས་པ་ན་འདས་པ་ཚད་་ཙམ་་ན།
་བ། ལམ་་འོ་བ་་ང་གས་་བདག་ད་།།
ལམ་་འོ་བ་་ང་གས་་བདག་ད་་་་ང་གས་་མཐར་ན་ན་ང་བ་བད་། །ི་ཀ་ལས། ལམ་་
འོ་བ་མ་པ་གས་་གངས་། ང་བ་དང་བཅས་པ་དང༌། ང་བ་ད་པ། །ང་བ་དང་བཅས་པ་ལམ་་འོ་བ་
། བལ་གས་པ་དང༌། ད་ང་མ་དང་ལམ་་དང༌། ད་ང་མ་དང་ན་ག་ར་འོ་བ་དང༌། ད་ད་དང་ལམ་་
འོ་བ་དང༌། ན་མ་དང་ལམ་་འོ་བ། །ང་བ་ད་པ་ལམ་་འོ་བ་། ཡང་ཡང་ཟ་བ་དང༌། འས་ང་ཟ་བ་དང༌།
ས་ད་པ། །་ལ་ང་བ་ད་པ་ལམ་་འོ་བ་་དཔག་ཚད་ད་། །ས་ག་ནས་འང་༌། །ས་ན་ང་བ་དང་
བཅས་པ་མས་་ལམ་ི་ཚད་ར་བན་པ་ར་ལམ་་འོ་བ་་ང་གས་་བདག་ད་ས་པ་མ་འ་ས་པ་
ན་། །་མ་དགས་བསལ་། དར་གནས་པ་ག་་ངས་ར་་འོ་བ་ས་པ་ད་ང་་ས་ས། ད་
ང་མ་ང་ད་འགས་པ་ལམ་་འོ་བ་ཡང་ང་གས་གག་།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བད་པ་།

་བ། ད་་ན་ར་བ། །་འལ་ལས་གཞན་པས་ནམ་མཁའ་ལ་འོ་ན་ས་ས་། །ལ་པས་ང་༌།།
ང་གས་་ད་་བདག་ད་་ང་ན་ར་བར་འར་། ་ཙམ་་ན་ན་ར་བ་ངས་་གས་པ་ད་ན་། །
་བ་ལས། ་འལ་ིས་ར་ན་ཡང་ང་བ་ད་་ས་། །་འལ་ལས། མན་པར་ས་པ་་འལ་ིས་ར་བ་
་ད་བ་མས་ན་པ་ར་ང་བ་ད་་ས་གངས་ལ། ་འལ་ལས་གཞན་གས་བས་པ་ལ་གས་པས་
ནམ་མཁའ་ལ་བལ་འོ་བར་ད་ན་ས་ས་། །ས་ག་ལ་ར་བ་ད་པ་ར་བལ་གས་པ་ང་ང་་་འར་ི་
ས་ས་། །ལ་པས་ང་ས་ས་། །འ་་ང་་བ་ལས། ང་བ་བིད་པ་ལ་པས་དཔག་ཚད་གམ་ལས་
འདས་པར་བལ་འཚལ་ན་ར་འར། ས་ས་་ས་གངས་། །་འལ་ལས། ང་བར་བིད་པ་་་གནས་ལ་
གས་པ་ར་ཚ་བ་ལ་པ་་ས་།།
གས་པ་གང་་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ་དང༌། མ་་་ཅན་དང༌། ད་ར་ནང་ཚངས་ཅན་དང༌། ་ཅང་དང༌། ག་ད་དང༌། ར་་་ལ་
གས་པ་ན་་་ཙམ་དག་ལ་་ས་པ་ད་།།
་དང༌། མ་ག་་ཅན་དང༌། ད་ར་ནང་ཚངས་ཅན་་ལ་གཟན་བར་ཚངས་ཅན་དང༌། ་ཅང་དང༌། ག་ད་
དང༌། ར་་་་་གམ་་་རགས་་་ག་། །་་་ལ་གས་པ་ན་་་ལ་གས་པ་ང་བ་་ཙམ་ར་
་འོ་བ་དག་ལ་་ས་པ་ད་། །ལ་བ་ས། ར་ད་པ་ར་ས་།།
གམ་པ་ཞར་ལ་ལམ་ི་ཚད་ད་བན་པ་།
་བ། ལ་་རབ་དང༌། ལ་་་དང༌། ་དང༌། གས་དང༌། ་ང་དང༌། ག་དང༌། ང་དང༌། ་ར་ི་ལ་
དང༌། ་མ་དང༌། ག་དང༌། ནས་དང༌། ར་མས་་་མ་ག་ལ་་མ། །ར་བ་ག་ལ་་གང་༌། །་ད་
དང་བ་ལ་་ད་། །་བ་ལ་ག། །་་བ་ལ་ང་གས་། །དན་པ་དང་་་་མཐ།།
ང་གས་་བདག་ད་་ས་ར་ས་ན། ང་གས་་ཚད་་ར་བ་་ན། མ་འད་འལ་པར། ལ་་
རབ་དང་་་མ་ར་ི་ལ་བ་བ་་ད་ཆ་གག་ལ་ལ་་རབ་གག་་ས་བཤད་ང༌། ག་འར་་བ་ན་
་ར་ི་ལ་གག་ལ་ལ་་རབ་་ག་་་་བད་ལ་ག་་་བ་ཆད་པ་ད་ས་མ་་བ་འཆད་། །འ་

བ་གས་་་རབ་ག་ལ་ལ་ན་གག །་ག་ས་བར་བ་་ལ་གག་ལ་ལ་་རབ་་ག །་བན་་
གས་་ལ་གག་ལ་ས་བ་བ་ག །་ང་ལ་གག་ལ་ག་ང་ས་བ་་ག །ས་ལ་གག་ལ་བན་
ང་བན་བ་ན་ག །ང་ལ་གག་ལ་བ་་ག་ང་ག་བ་ང་ག །་ར་ི་ལ་གག་ལ་་རབ་ས་འམ་
བན་་ད་ང་ད་བ་་ག་་བཤད་མ་ཐག་པ་ད་་འང་༌། །བན་འར་་བ་བ་། མད་ལས། ད་ག་
་རབ་ལ་དང་། །ལ་ན་དང་་་བན་། །གས་་་ང་ག་དང་ང༌། །་ར་ལ་དང་་མ་དང༌། །་ལས་
ང་དང་་བན་། །ར་གས་ས་་ང་བན་བར། །ར་་་་བ་ལ་། །་བ་ལ་་ག་གང་༌། །་དག་
་བ་མས་ལ་། །ང་གས་་ལ་དན་པར་འད། །་བད་དཔག་ཚད་ས་། །ས་བཤད་། །མ་འད་
འལ་པ་ལས། འལ་བ་ལས་ག་འར་་བ་བ་་མར་་བ་ས་་་་ཉམ་ང་བ་ར་་མ་པར་བཞག་པ་
ར་། །ས་མན་པ་ལས་བན་འར་་བ་བ་་བལ་པ་དང་ ་་ཉམ་་བ་ར་་མ་པར་བཞག་པ་ར་
ས་འཆད་པ་ལ། ་འལ་འན་ན་། འར་ལ་་རབ་ནས་བམས་པ་ར་ན་ི། བལ་པ་དང་་དང༌། ད་་
་དབང་་ས་པ་མ་ན་་ན་ན་་བས་ད་པར་་བ་ར་་ས་འཆད་། འལ་བ་ལས་་དང་གས་དང་ས་
གངས་ན་མན་པ་ལས་གས་་ས་གངས་པ་དང་འགལ་མ་ན། ལ་་རབ་ལ་ག་འར་་་ལན་གས་་
བས་པ་ལ་འལ་བ་ལས་་ལ་ས་ང་བཏགས་ལ། མན་པ་ལས་གས་ལ་ས་ང་བཏགས་། ང་འགས་་
ད་པར་་ས་ཡ་་བ་ང་འལ་བ་་། །འག་ན་བཞག་པ་དང་གདགས་པ་ལས། ལ་་རབ་བན་ལ་་ལ་་
་གག་། །ལ་་་བན་ལ་་་ར་ི་ལ་གག་། །་ར་ི་ལ་བ་བ་་ད་ཆ་གག་་ལ་་རབ་
ན་་ས་བཤད་་གང་གས་མ་ངས་གཞན་ན་། །་ར་ི་ལ་་ང་བ་ལ་། །གས་ལ་་ན་ས་
པ་ལ་། །་ང་་ལ་གས་་ས་འན་དད་དས་ས་་་མས་བཀའ་ལ་། །ས་ན་ལ་་་དང༌། ་
དང༌། གས་དང༌། ་ང་དང༌། ག་དང༌། ང་དང༌། ་ར་ི་ལ་དང༌། ་མ་དང༌། ག་དང༌། ནས་དང༌། ར་མས་
་་མ་ག་ལ་་མ་ས་པ་་་། །ར་བ་ག་ག་ལ་་གང་༌། །་ད་དང་བ་ལ་འཛམ་ང་པ་་ད་
། །་བ་ལ་ག། །ག་་་བ་ལ་ང་གས་གག་། །ང་ལས། ང་གས་བད་ལ་དཔག་ཚད་གག་་
ས་། །ཞར་ལ་དན་པ་ཚད་བན་པ་། དན་པ་དང་་་ང་གས་་མཐའ་་ོང་ལས་ང་གས་ཡན་ཆད་
ས་བར་ད་པ།།
བ་པ་བབ་པར་་བ་གཞན་ཡང་བད་པ་།

་བ། ས་ས་ར་་བར་། །་དང་བ་དང་ད་པ་དང་མ་་དག་ས་་བར་། །འར་ན་ང་མ་
ན་པ་ད་་གས་པར་་། །ར་ད་ལས་ག་པར་བར་བར་་། །བལ་གས་པ་ང་བ།།
ན་ད་པ་་ས་ས་ར་་བར་། །ས་པ་ས་་ར་། ི་ཀ་ལས། ག་གདང་་ར་ལ་་་ག་
གདང་ས་ར་བར་བར་་། །ས་། །་དང་བ་དང་ད་པ་ས་དང༌། མ་་དག་་ར་གང་ཡང་་བར་།
།ད་ང་མ་ལ་་བལ་འར་བ་ང་ང་མ་བཅས་པས་ར་བར་བ་བབ་་ས་ས་ང་ད་ང་མ་ལ་་བད་
དམ་མ་ན། ར་བར་བ་བཀག་པ་བས་འར་ད་ང་་བབ་པ་ག་ན་ང་མ་ན་པ་ད་་ད་ང་མས་
ང་གས་པར་་་། ད་ང་ཕ་མ་གང་ས་ར་བར་ན་ཡང་ས་ས་་འར་བ། །ར་ད་ལས་ག་པར་
བར་བར་་་ས་པ་། ང་མ་འད་ལས། མ་པ་གག་་ར་གང་ན་པ་་ད་ང་གས་ས་འགས་པར་
་ས་གངས་། །ང་མ་འད་འལ་པ་ལས། མ་པ་གག་་ར་ས་་བ་་ང་ས་ང་་ས་། །བལ་
གས་པ་ང་བ།།
བན་པ་ེལ་་འག་པ་།
་བ། ས་ས་ང་པ་གནས་་ག་་བལ་དག་ །འཆག་པར་ེལ་བ། །བལ་ེལ་་འག་པ་ང་བ།།
ཕ་མ་དག་ནས་བན་པ་ས་པ་ནས་ད་གས་་འ་ས་དང་འ་ས་པ་ཡན་ཆད་འར་འག་་བས་་ར་
བན་པ་མས་འར་ཡང་ན་ང་ན་། །ད་པར་་ར་འར་འག་་བས་་ས་ས་ང་པ་ན་ིས་བབས་
པ་ས་ས་པ་གནས་་འར་ག་་བལ་ན་ིས་བབས་པ་ད་པ་དག་གག་། །ས་ས་འཆགས་་འག་པ་
དག་ན་ས་པར་བལ་ེལ་་བག་ན་ང་བ་ས་ར་། བལ་འར་བག་གམ། འད་་བག་གམ། ེལ་་བག་
པ་དག་ན་ས་། །བལ་ེལ་་འག་པ་ང་བ།།
བད་པ་གར་དལ་ལ་ག་པ་ལ་གས། ང་བ་མ་བཞག་མ་ཙམ་ས། །ལ་བ་ཡན་ལག་ས་པར་ས། །
དང་་།
་བ། ན་་་བདག་ར་ས་ན། །གས་པ་ད་ན་་གས་།།

ི་ཀར། ་ག་ས་ན་གར་དལ་ི་ང་བར་འར་་ན། ་ར་མཚམས་ར་ནས་ན་་་བསམ་པས་བདག་
ར་ས་ན། །གནས་བས་གང་ལ་བདག་ར་ད་པ་གས་པར་འར་་ན། བ་པར་གས་པ་་ཐག་་བ་མན་
མ་་ར་པ་ད་ན་བདག་ར་་བ་་གས་། །མན་མ་་ན་་གས་་འལ་ང་ལས་མན་མ་་ན་་
གས་། །ག་ར་མང་བ་ཡན་ལག་་ས་། །ང་་བ་ལས་ང༌། གར་དང་དལ་མན་མ་་ན་་བལ་
ན་ར་འར། ང་བ་ང་ད་་འར་། །ད་ང་ས་གར་དལ་ན་་བག་ང་ང་བ་ང་ད་་་འར་
བ་མས་སམ། ག་་གས་ནས་ན་་འག་ན་ས་། །་འལ་ལས། ན་་འག་པ་་རང་་ག་ར་
གཞན་ན་་འག་ན། །ག་་གས་་་བ་ ་ག་་ར་པ་་རང་་ག་ར་བབས་པ་་ད་པས་ས་ས་་
ནར་མ་པར་བཞག་་ས་། །་ན་གས་པ་ད་ན་ས་པ་རང་་མ་བཤད་དང༌། ི་ཀ་ལས། གས་པ་ད་ན་ས་
པ་ལག་་ང་བར་ང་བ་ད་ན་ས་གངས་པ་དང་འགལ་་ན། ་་ན་པ་ང་བ་ི་ཀ་ལས། ་བ་་འར་་
ངས་པར་ར་པ་་ལག་་ངས་པ་་དང་་ན་་ས་གངས་པ་བན་།།
་བ། ་བས་ཕ་ཟད་ན་་ད་ད་། །རང་་ང་བར་མ་ས་པ་ཡང་༌། །ག་གམ་ག་་བག་ན། །གང་ཡང་
ང་བས་།།
བ་པར་གས་པ་་བས་ཕ་ཟད་ན་འག་པ་བདག་ར་ད་ན་་ད་ད་་་ས་ས་་འར་། །བདག་ར་ད་
པ་གག་་ང་བ་ད་པ་་ན་ནམ་་ན། ན་་་་ད་ང་རང་་ན་པ་དང༌། ང་བ་མ་ས་པ་ཡང་༌། །ཡང་་
། ི་ཀར། ་བས་ན་ན་་་ལ་གས་པ་ང་བ་མ་ས་པ་་ང་བ་ད་པ་་ད་་ས་། །རང་་ས་པ་ི་ཀ་
ལས་རང་་ས་ང་ལས་དས་་མ་གངས་ང་གས་ས་་ན་པར་མན་། གཞན་ི་ན་་་ལ་ག་ན་ང་
ད་འབའ་ག་་བན་པས། རང་་ལ་་ང་བ་་གར་མཛད་་གཞན་ི་ལ་ང་བ་ད་པ་ར་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་
། །བདག་ར་ས་པ་ཙམ་ིས་ང་བར་འར་རམ་་ན། རང་ས་ག་གམ་གཞན་ག་་བག་ན། །ངག་་ག་
ད་གང་ཡང་ང་བས་ག་་བག་ན་ང་ང་བད་པ། །ི་ཀ་ལས། ག་ས་ང་ད་ལ། ང་ག་ལ་གས་པས་
ང་ད་ན་་དག་འར་ག་པ་གང་ན་པ་ག་པར་་་ན། ་ར་གང་ཡང་ང་བས་་ས་་བ་ས་་ས་བཤད་
། ་་ག་དང་ང་ག་ལ་གས་པ་གང་ཡང་ང་བས་། །ས་བན་པ་འ་ཡང་་ར་མ་ན་། འར་ངག་མཚན་
ད་་ན་ི་དབང་་ས་ནས་ངག་་ག་ད་གང་ཡང་ང་བས་་ས་བད་། །ས་ན་ག་་འག་པས་ང་ང་
བད་པ་་ངག་་ས་པ་ཡན་ལག་་དས་། ང་ག་ལ་གས་པ་ས་་ག་ད་་ཡན་ལག་མ་ན་པ་ར་ན་
ད་པ་ད་་ས་།།

གས་པ་ལ་བ་ཡན་ལག་ས་པར་ས་པ་ལ་། གང་ལ་ག་ལ་ལ་བ་བན། །ག་ད་ན་ི་ལ་བ་
བཤད། །གནས་བས་ལ་བ་ཞར་ང་བད། །ག་་ཡན་ལག་ད་བ་བན། །ག་་ལ་བ་བད་པ། །དང་་།
་བ། ད་གདགས་་ང་བ་ཟངས་མ་ལ་་ས་ས་། །གཞན་ལ་་ང་བ་ད་། །ཞ་་དང༌། ་་དང༌།
་་དང༌། གས་དག་ལ་ཡང་༌།།
་འལ་ལས། ་བ་ལ་གས་འག་ན་ི་ཐ་ད་གདགས་་ང་བ་ང་་དང༌། པ་ཎ་ལ་གས་པ་མཚན་མ་
ས་པ་ཟངས་མ་ལ་་ག་གམ་ག་་བག་ན་ས་ས་། །ད་གདགས་་ང་བ་ལས་གཞན་ང་་དང་པ་ཎ་ལ་
གས་པ་མཚན་མ་མ་ས་པ་ཟངས་མ་ལ་་ག་ང་ང་བ་ད་། །ཟངས་མ་་ག་། །ཞ་་དང་་་དང་་་དང་
གས་དག་ལ་ཡང་་ས་པ་་ས་ས་དང༌། ང་ད་གས་ཀ་ར་་དས་་་དག་ད་གདགས་་ང་བ་ལ་ག་ན་
ས་ས་། །ད་གདགས་་ང་བ་ལས་གཞན་ལ་ག་པ་ལ་་ང་བ་ད་་ས་བན་། །་ཡང་་མ་ངས་།
་བ་ང་ས་ལས། ཁར་བ་མ་ཤ་ན་ནམ་ན་་བལ་ན་ར་འར། ས་ས་་ས་པ་དང༌། ་བ་མང་ས་ལས།
གས་་མ་ཤ་ང་ངམ་ན་་བག་ན་ས་ས་་ས་། །་མ་ངས་་ཞ་་ལ་གས་པ་་དག་ལ་ང་་དང་པ་
ཎ་དབས་་མ་ས་པ་དབང་་ས་ནས་ག་ང་ང་དང༌། མ་འད་དང༌། ་ར་འལ་ལས་ང་བ་ད་་ས་
གངས་།།
གས་པ་ག་ད་ན་ི་ལ་བ་བཤད་པ་།
་བ། ད་ལ་གས་ས་ང་༌།།
ད་ལ་ཕ་མ་གས་ས་ང་་ས་པ་་ས་ས་་ས་པ་དང༌། ང་བ་ད་་ས་གས་ཀར་ར་་རང་་
གར་དལ་ལ་ག་ན་ས་ས་དང༌། གཞན་ི་གར་དལ་ལ་ག་ན་ང་བ་ད་པ།།
གམ་པ་གནས་བས་ལ་བ་ཞར་ང་བད་པ་།
་བ། ན་བདག་བདག་་ད་་ས་་གགས་པ་དང༌། ཞལ་ཏ་ད་པ་བདག་་ད་་ཁས་ན་་གག་པ་
དང༌། ན་ིས་བབ་པ་ས་་བ་་ང་བ་དག་ན་། །ས་དང་ན་པ་ན་་བག་པ་ན་ལས་གཞན་པ་
ལ་་འཆགས་།།

ང་བ་མ་ས་པ་ཡང་་ས་ས་ན་ང་བ་་་གང་་ན། གང་ས་ལ་བ་ན་བདག་་ད་བདག་་ད་ན་་
མ་་ད་ང་རང་་བསམ་པས་ས་་གག་པ་གར་དལ་ལ་གས་པ་ང་བ་མ་ན་པ་དས་་འས་ང་བ་
དས་་ས་ས་ལ་གས་པ་ལ་མ་ས་་བར་་་དས་་འ་ང་་དབང་། ན་བདག་་ད་དབང་་མ་་
བསམ་པར་་། ང་ལས། ན་བདག་་ད་ལ་ད་བན་་བཅང་བར་་ས་གངས་པ་དང༌། ད་ང་ས་་ད་
འ ་བར་་ན་་་གང་ད་པ་་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཏ་པ་ད་ས་བདག་གར་ིས་ག་ས་བལ་། ཞལ་ཏ་་གར་
ཀ་ད་པ་ད་བན་ལ་གས་པ་བན་པར་མ་གས་པ་་བར་ས་། བདག་་ད་་ཁས་ན་་གག་ང༌། ས་
ས་ད་ང་་གར་དལ་་་ད་པ་ན་དས་་འས་ས་ས་ལ་གས་པ་མ་ས་་བར་་་དས་་འ་ང་་
དབང་་ཞལ་ཏ་ད་པ་་དབང་མ་་མས་པ་དང༌། གས་ལན་གམ་བད་པས་ན་་་ན་ིས་བབས་པ་ས་
་བ་་་གམ་་རང་ས་ན་་་ལ་ག་་ང་བ་ཐབས་དག་ན་། །ང་བ་ས་པ་ལ་ག་གམ་ག་་བག་ན་
ང་བ་ད་། །ས་དང་ན་པ་ས་དང་་འལ་བ་ན་རང་་ང་བད་དང༌། ས་ས་དང༌། ན་ལ་གས་པ་་
ད་་བག་པ་་བ་པ་ན་ི་གར་དལ་ལ་གས་པ་ལ་ང་བ་་དག་འཆགས་། ་བ་པ་ན་ལས་གཞན་
པ་གར་དལ་ལ་གས་པ་ལ་ང་བ་་འཆགས་།།
་བ། བདག་་ང་བ་ད་ན་ན་ཡང་ཉམས་པ་ད་། །བདག་ད་་ན་་བཟའ་བ་ད་་གག་་ང་༌། །
་ད་པ་ལ་འལ་བ་ར་ཀར་ཤ་པ་ཎ་ང་བ་ཡང་༌།།
ད་ང་ལ་གཞན་་འང་བའམ་ད་ང་གང་ལ་ད་བན་པ་བདག་་ན་བདག་གམ་ཞལ་ཏ་ད་པ་་ལ་
ཐག་ང་བ་་མ ་ཕ་ལ་་ང་བ་ད་ན་ན་ཡང་ང་བ་དག་ལ་ཉམས་པ་ད་། །ང་ལས། ན་བདག་་་ད་
གན་པ་བར་་ས་པ་ད་་ས་། །བདག་ད་་ས་འ་བར་་བ་ན་་བཟའ་བང་ར་་བག་ན་ཡང་ས་
་འན་་བར་་འར་་བཟའ་བ་དང་བང་བ་ད་་གག་་ང་༌། །བཟའ་བ་་ད་པ་ན་་ལ་གས་པ་གང་
ཟག་་ལ་བཟའ་བ་ན་་དལ་བ་ར་ན་བདག་ལ་ཀ་པ་ཎ་དལ་ལས་ས་པ་གགས་ད་པར་ཅན་ང་བ་
ཡང་ང་༌། །ི་ཀར། ང་བར་ས་་ང་བར་། ང་བ་ད་པར་་ང་བར་་་ས་།།
་བ། ལམ་གས་་ན་་་མན་ཆད་ལས་། །་ན་་་ལ་་བར་བཞག་པར་། །་མ་ས་པར་
བཞག་པར་་། །མ་ན་པར་ན་པ་ལ་བན་པར་་། །་འས་་ང་ནས་་ལ་ན་པར་།།

ལམ་གས་ལ་་ན་་་མན་ཆད་བཟའ་བར་ས་པ་ཡན་ཆད་ལས་བར་་ང་བ། །ན་་་་། གར་་་་ ་
ན། དལ་་་་་བ། ་ ་་་་ག ལ།་་་(ཀ) ་ག་། །ན་་ར་ས་པ་་། ཟངས་་་་། ཞ་།་་་་ཤ
།་་་ག ་།་་་ས་། གས་།།་་་་ཧ། བཟའ་བ་་། འས་ཆན་དང༌། ཟན་ན་དང༌། ཤ་དང༌། ཉ་ཤ་དང༌། མ་
ར་། །བཟའ་བར་ས་པ་་། ་དང༌། ་ད་དང༌། ་ད་དང༌། ་ན་དང༌། ་། །་མས་ལམ་གས་་
བར་བར་ང་ལས་གངས་པ་འར་བས་པ། །ད་ང་ས་་ན་་ན་་་་ལ་ར་་་ལ་་་མ་
ད་དང་འར་པ་ན་་འན་པ་ར་་བར་བཞག་པར་། །ི་ཀར། འ་ཡང་ས་དང་ན་པ་དས་པ་ན་པས་ང་
བ་འཆགས་་ས་། །་ལ་་མ་ས་པར་བཞག་པར་་། །་ལ་་མ་ན་པར་ན་པ་ན་་ལ་བན་པར་་
། །་ལ་་འས་་་ང་ནས་ན་་་ལ་་ན་པར་།།
་བ། ་ན་་་ལ་ཡང་༌། །བང་བ་་ག་་འ། །་ད་ས་་གནང་བར་ན་་་བདག་ར་་
བ་ཤན་བ་བར་་་བ་ད་།།
ད་ང་ས་་ན་་་ལ་ཡང་་བར་བཞག་། ་ལ་བང་བ་་ག་་་ལ་ལ་བད་པ་དང་འ། །་
ཡང་་ལ་་མ་ས་པར་བཞག་པར་་། །མ་ན་པར་ན་པ་ལ་བན་པར་་། །་ལ་་འས་་་ང་
ནས་ན་་་ལ་ན་པར་། །་དང་ཁབ་ལ་གས་པ་་ད་ས་་གནང་བར་གར་ལས་ས་པ་་དང༌། གར་
ི་ཁབ་དང༌། གར་ི་ན་ར་ལ་གས་པ་་ན་་་ལས་ས་པ་བདག་ར་་བ་ཤན་བ་བར་། གནང་བ་་
ད་་དག་འཆང་བར་བད་བཏགས་ནས་ན་་་འཆང་ང་བདག་ར་་་བ་ད་།།
་བ། ར་གན་དང༌། ཟངས་དང༌། འཁར་བ་དང༌། ང་་ང་བད་བདག་ར་་། །་དག་བདག་ར་ས་
པའམ་གཞན་ཡང་ང་་གལ་་ངས་་ད་དས་པར་ར་ན་ན་ར་ིས་ངས་་ད་པས་། །ན་ིས་
བབ་་ང་བ་་གས་། གས་ལས་ས་པ་དང་ས་ལས་ས་པ།།
ར་གན་དང༌། ཟངས་དང༌། འཁར་བ་དང༌། ང་་ང་བད་བདག་ར་་། །་དག་ང་་ང་། ང་ན་
གས་ལས། ར་གན་ི་ང་བད་ལ་གས་པ་བ་་་དག་མ་ངས་པ་་ང་བར་་ང༌། ངས་པ་་ན་ར་་
ངས་ད་པས་ད་པར་། །ར་གན་ལ་གས་པ་ང་བད་་དག་ར་བན་པར་མ་གས་པ་་ན་བདག་ར་ས་
པའམ་་ལས་གཞན་བན་པར་གས་པ་་ན་ད་ང་བདག་ར་མ་ས་པ་ཡང་ང་། གལ་་ངས་་ད་དས་
པར་ར་ན་ན་ར་ིས་ངས་་ད་པས་་ས་པ། ན་ཏན་ད་མར། ཁ་ཟས་་ན་ན། ད་ད་་་ན་ི་ད་

་མ་་བསམ་པས་་ས་། །ང་བད་ན་ིས་བབ་་ང་བ་་གས་་ན་ན་། གས་ལས་ས་པ་དང༌།
ས་ལས་ས་པ། །འ་ལ་བས་པ་ལས། ་ལས་ས་པ་་ས་ལས་ས་པ་ནང་་བ། །གཞན་་ན་་ར་བམ་
ན་འདས་་ང་བ་འཆང་ས་བཤད་ང༌། ང་་ཚན་པ་ལས། ང་བད་འ་་འཆང་བར་མ་ད་ག །་ང་བད་
དང་ས་གངས་ལ། མ་་ལས་ང༌། ང་བད་བད་་་གནང་བ་། ་ལས་ས་པ་དང་ས་གས་གངས་། །
བམ་ན་འདས་ས་ངས་་ད་པ་ཙམ་ིས་་ཉན་ས་ལ་གནང་བ་ངས་་་་། བདག་ད་ན་་་ད་
ས་ར་མ་ི་མག་དང་མན་པ་་ག་་བ་་ཀས་ཁ་བར་བ་་་ན་བཟའ་བམ་ན་འདས་ས་གལ་་
དབང་ས་གལ་ཡང༌། ་ཉན་ས་མས་ལ་་ང་བར་གངས་པ་བན་།།
བ་པ་ག་་ཡན་ལག་ད་བ་བན་པ་།
་བ། ར་་དང༌། ་ག་དང༌། ་་དང༌། མན་ལ་དཀར་་དང༌། ་་དང༌། དལ་དང༌། གར་དང༌། ་
ང་་དང༌། ག་དང༌། དམར་་དང༌། གཡས་་འལ་བ་ལ་གས་པ་་ན་་།།
ན་་་བདག་ར་ས་ན་ས་ར་ས་ན་ན་་་་་གང་དང་གང་་ན། ར་་དང་་ན་གས་དང་ི་ཀ་
ལས། ར་་་ང་བ་བདག་ད་ཅན་དང༌། ག་འམས་པར་ད་པ་ས་། །ི་ཀ་ལས། ར་་ས་པས་་་ལ་
དང་་ལ་དག་འཕངས་། །ར་་ཁབ་ན་ང་འཕངས་། ་ཁབ་ན་་མ་ན་་་ལ་་ན་་་ད་ད་པ་
ར་་ས་། །་ག་དང་ས་པ་ན་པ་དང་ག་ཆགས་ལས་འང་ས་ག་དད་ལས་གངས་། །་ ་ལས་
ང་བ་ ་དང་ས་པ་་ན་་་ན་ར་ང་བ་ས་མ་འད་འལ་བ་ལས་བཤད་ང༌། ང་ག་ལས།
 ་ར་བད་པ་ང་བ་གསལ་བ་་མ་ད་པ་ས་། །མན་ལ་དཀར་་དང་ས་པ་་ཤ་་ལ་ས་་། ན་
་་ང་་མ་པ་ར་མག་་དཀར་ ་ས་བཤད་ང༌། ན་གས་འལ་པ་ལས། མན་ལ་་ན་་་ད་པར་
ན་། མ་གང་ན་་ད་པ་ར་འར་པ་ཐམས་ཅད་ས་པར་འར་། །ས་། །་་དང་ས་པ་་མ་ལས་ས་པ་
་བ། །དལ་་དང༌། གར་ས་་མ་དང༌། ་ང་་་མད་ས་ལ་ས་བཤད་། །ག་དང་ས་པ། མ་
འད་འལ་པ་ལས། ན་་་གས་ན་་ག་་ན་་དང༌། ར་་དང༌། དཀར་ར་ང་་་་ས་། །
དམར་་དང་ས་པ། ན་གས་འལ་པ་ལས། པ ་་ག་ན་པར་འཆད་། །ང་གཡས་་འལ་པ་་ན་་་་
ག་ན་། གང་ན་་ད་པ་ར་དཔལ་དང་འར་པ་ལ་ག་་གནས་པར་འར་ས་ན་གས་འལ་པ་ལས་། །ལ་
གས་པ་ས་པས་སངས་ས་་་གང་ལ་གས་པ་བ། །་མས་་ན་་།།

་པ་ག་་ལ་བ་བད་པ་།
་བ། ད་གདགས་་་ང་བ་ལ་་ན་ད་པ་ད་། །ག་མ་ལ་ཡང་༌། །་་གས་པ་དང༌། ཆག་པ་དང༌། མ་
་དང༌། ག་པ་དང༌། ན་མ་ད་པ་དང༌། མ་ས་པ་དང༌། མཚན་དང་་ན་པ་དང་བས་མ། །གར་དལ་
ལ་ག་པ་ང་བ།།
་འལ་ལས། ་བ་ལ་གས་འག་ན་ི་ཐ་ད་གདགས་་་ང་ར་་ང་བ་ན་་་གས་པ་དང༌། ཆག་པ་
དང༌། མ་་དང༌། འག་པ་ལ་གས་པ་ལ་ག་གམ་ག་་བག་པ་ལ་་ང་བ་ན་ད་ས་ས་བད་པ་ད་་ས་
། །བབ་པ་ག་འ་ག་མ་མན་མཚན་ི་ད་པ་ལ་ཡང་ད་གདགས་་་ང་བ་ལ་་ན་ད་པ་ད་། །ད་
གདགས་་་ང་བ་་་ར་་དང༌། ་ག་ལ་གས་པ་་དག་ར་ཀ་གས་པ་འར་ང་བ་དང་་ང་བ་དང༌། ང་
གཡས་འལ་་་ཆག་པ་དང༌། ན་་་མ་་གས་གག་ད་པ་དང༌། ས་འག་པས་ན་་་མ་ན་པ་ད་་
ར་་་ང་ར་་ང་བར་ར་པ། །པ་ཎ་་མན་མཚན་ག་མ་ད་པ་ཙམ་་ཉམས་པ་ན་ི། ཐལ་བར་ར་པ་་
མ་ན་་་ན་པ་ལ་ས་པ་ད་པ་ར་། །དལ་ལ་གས་པ་ལ་པ་ཎ་དང་ང་་་་ལས་གཞན་པ་དབས་དང་
་ ་ད་པར་འགའ་ག་ས་ང༌། ན་ལ་་གང་་ང་ལ་ཡང་་ང་་ག་ད་་མ་ད་པ་་ན་་ང་ས་པ་
ཙམ་ཡང་་ན་པ་མན་མཚན་ཅན་པ་ཎ་དང༌། ང་་་་དབས་དང༌། ་ ་ད་པར་མ་ས་པ་དལ་ི་་མ་་
་དང༌། པ་ཎའམ་ང་་་་མན་མཚན་ཅན་་ད་པ་ལ་གས་པ་ས་པས་མཚན་མ་དང་ལ་། མཚན་དང་་
ན་པ་དང༌། ན་་་མ་ན་པ་ས་ལས་ན་་་འ་བར་བས་པ། །གར་དང་དལ་ལ་གས་པ་ན་་་ལ་
ག་པ་ང་བ་། ་འལ་ལས། གར་དལ་འ་གས་ང་ར་་ལ་གས་པ་ན་་་གཞན་ི་ད་ན་་ས་
པ་་།།
ད་པ་མན་མཚན་ཅན་ི་ད་པ་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བད། །་་ང་བ་ད་པ་བན། །བབ་
པར་་བ་གནས་བས་བད། །དང་་།
་བ། ད་པ་འད་པ་ལ་ང་བ་འང་༌། །ཕ་ལ་་མ་པ་ད་དང་་་མ་ན་པ་ད་ན་ན་དས་ག། །
བད་ན་ན།།

གང་ལ་ང་བ་འ་འང་བར་འར་་ན། ད་པ་་གས་དང༌། ན་་གང་ང་ག་འད་པ་ལ་ང་བ་འ་འང་
༌། ་འད་པ་མ་ན་ན། ང་་བ་ལས། འ་བས་འ་བ་བས་ན་ས་པ་ད་་ས་། །ན་ད་བཏང་བ་ལ་་
་་གང་ལ་བད་པ་ལ་ཕ་ལ་་་མ་པ་ད་དང༌། ད་ང་རང་་་་མ་ན་པ་ད་ན་ན་ང་ང་དས་
ག། །ཕ་ལ་་རབ་ང་དང་་་ལ་བད་ན་་ས་ས་ཙམ་་ཟད་། །བད་ན་་་བ་ན་དས་ག། །ི་
ཀར། ད་ད་ན་་ར་བ་ས་ས་ཙམ་་ཟད་། །ས་དང༌། བཤགས་པ་ས་ན་ཡང་ད་ད་ང་བར་ས་པ་ད་
ན་ི་་བར་ར་པ་ས་་མ་ན་་ས་། །ད་དང་་བ་་་ཐ་དད་ད་ང་་ག་མ་ད་ན་ཐམས་ཅད་ང་
༌།།
་བ། ག་མ་ལ་ཡང་༌། །པ་ཎའམ་ན་་ས་ད་པ་ལས་། །ར་བ་ལ་་གག་པ་ད་།།
མན་མཚན་ཅན་འ་ག་མ་་ང་ད་པ་ལ་ཡང་མ་གམ་་་ན་ང་༌། ག་གང་ལས་བད་ན་ན་མན་
མཚན་ཅན་ི་ང་བར་འར་་ན། པ་ཎའམ་ན་་་ད་པ་ལས་། །པ་ཎ་དང་ང་་་མ་པ་འ་བ་ན་ི་གག་པ་
་ན་། ི་ཀ་ལས་་གས་ཐ་དད་་བཤད་། །ད་ང་མ་མ་འད་ལས། མན་མཚན་ཅན་ས་་བ་་དག་
གམ་གར་། །མན་མཚན་ཅན་ང་ན་ས་་བ་་གར་རམ་དལ་་ས་གངས་། །མ་འད་འལ་པ་ལས།
མན་མཚན་ཅན་ས་་བ་་ཐ་ད་་་བ་མཚན་མ་ཅན་་མ་་ལ་གས་པ་དབས་ལ་་ལ་གས་པ་གས་
ས་པ་ས་བཤད་། གར་རམ་དལ་ལ་ང་་དང༌། པ་ཎ་གགས་་ད་པར་ས་པ་་མན་མཚན་ཅན་། །
འར་མན་མཚན་ཅན་ི་ད་པ་ས་གངས་པ་་གས་གག་ལ་མན་པ་། ནས་ལ་གས་པ་ན་ད་ས་པ་ལ་
ཡང་ང་བ་འར་འར་། བས་འ་ད་་ང་ད་ང་་མ་འད་ལས། ནས་དང་འ་ན་ད་འད་པར་ད་
ང་ད་པ་བདག་ར་ད་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་་ས་གངས་ང༌། བས་འ་མ་མ་འད་ལས་ང༌།
ནས་དང་ོ་གསར་ག་་ར་ན་ད་བར་གཞལ་བ་ད་ས་ོ་དང་ནས་བད་་གང་བ་་ད་པ་བདག་ར་ད་ན་
ང་བ་ང་ད་་ས་གངས་། །ང་མ་འད་་བས་འ་ད་ལས། ནས་དང་འ་ང་པ་གསར་ད་དང་གས་
་ར་གང་བ་ས་པ་འལ་པར། ང་པ་ཁལ་གག་བཏང་ན་གསར་ཁལ་ད་དང་གས་ན་པ་ལ་གས་པ་བཤད་
། །ང་་བ་འལ་པར། མན་མཚན་ཅན་་ཀ་པ་ཎ་ལ་གས་པ་ས་། །འའང་ནས་དང་འས་ལ་གས་
པ་ད་། མ་པར་འད་པ་ལས། ནས་དང་འས་ད་འད་ང་འས་་ད་ན་ཡང་ང་བ་ང་ད་་གངས་པ་
ར་། །ར་བ་ལས་་ས་ངག་་ས་་བབ་པ་མང་་ད་ང་ར་བ་ས་ས་གག་པ་ད་།།

གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་བན་པ་།
་བ། ན་དགའ་ར་བ་པའམ་ད་བན་དག་ད་ན་བ་བས་དན་མག་་ན་་བད་པར་།།
བས་གཞན་་་གག་ལག་ཁང་ལ་ན་དགའ་ར་བ་ས་བད་ང༌། བས་འར་་ནགས་་མ་ར་ལ་ང་ན་
རར་བད་། ནགས་་ན་དགའ་ར་བ་བང་བ་་མ་ར་ང་ག་ལ་གས་བང་བ་་འམ་ད་བན་གཏན་
མས་་དང་ན་པ་དག་ད་འན་ི་འར་ན་ད་ན་་གས་བ་བས་དན་མག་གམ་ི་ན་་ན་ད་བཏང་
བས་བད་པར་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་གནས་བས་བད་པ་།
་བ། གཏའ་་ར་ང་བར་། །དཔང་་དང༌། ་དང༌། ་བ་དང༌། ་མ་དང༌། ད་འན་ི་གནས་བན་
དང༌། ད་ས་དང༌། ན་པ་་དང༌། ས་དང༌། བད་མས་དཔང་ར་ས་ནས་། །ས་ས་པས་་གཞན་
པ་ལ་ཡང་ང་་ད་པར་། །མན་མཚན་ཅན་ི་ད་པ་ང་བ།།
དན་མག་གམ་གང་་ན་་ན་ད་བཏང་ཡང་ང་། དར་ད་་གཟན་པ་ར་གཏའ་མ་ས་ར་ང་བར་
། །་གམ་ི་ན་་བད་ན་་ར་་་ན། ད་་འ་མས་་ར་ས་་དཔང་་དང༌། ་དང༌། ་བ་དང༌།
་མ་དང༌། ད་འན་ི་གནས་བན་དང༌། ད་བས་་གག་ལག་ཁང་ང་དང༌། ན་པ་་དང༌། ས་དང༌། བད་་
ཚད་འ་ཙམ་་ཆད་་ས་པ་མས་་ར་ས་་ད་ས་པ་དཔང་་དང༌། ་འར་བ་གས་སམ་ར་་་ས་
ནས་ས་ས་་བཏང་བར་། །དན་མག་་ན་་བད་བཏང་བ་ན་ན་་ང་མཐ་ས་ས་པ་ད་ང་
ས་་ན་བདའ་བ་ས་་ས་་ས་པ་ད་ང་གཞན་ལ་ཡང་བཤད་ང་ང་་ད་པར་། །གར་དལ་ལ་
གས་པ་་ས་གས་པ་ཅན་ན་པས་ས་མན་མཚན་ཅན་ི་ད་པ་ང་བ་། འལ་ང་་གང་་བ་ལས།
དལ་འང་བ་ང་བ་ས་།།
བ་པ་་ང་་ང་བ་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བད། །་་ང་བ་ད་པ་བན། །བབ་པར་་བ་
བད་པ། །དང་་།
་བ། གཞན་ིས་།།

་ང་་ང་ང་འ་ག་གང་ས་བད་་ན། ར་ས་པ་པ་ཎའམ་ན་་་ལས་གཞན་འས་དང་ས་ལ་
གས་ས་བད་པས་། །་ན་པ་ཎའམ་ན་་ས་ད་པ་ལས་། །ས་ར་ས་པ་དང༌། གཞན་ིས་་ས་འར་
ས་པ་་གས་་ར་ས་ན་ན་ནམ། ཕན་ན་མན་ན་ན་་ན། ར་པ་ཎའམ་ན་་་ས་པ་་མན་པ་།
ི་ཀ་ལས། པ་ཎ་དང་ན་་་ལ་གས་པ་ད་པ་ལས་་ས་་ལ་གས་པ་ས་ས་པ་དང༌། མན་མཚན་ི་ད་པ་
བས་་ང་མ་འད་གས་ཀ་ལས། ནས་དང་འ་ན་ད་འད་པ་ལས་ང་བ་ང་ད་་གངས་པ་དང༌། ་་
ན་ར་མ་འད་འལ་པ་དང་་འལ་ལས་ང་བཤད་། །གཞན་ིས་་ས་འར་ས་པ་་ཡང་མན་པ་། ན་
་་་ང་ད་ན་ཡང་་ང་་ང་བར་འར་། ི་ཀ་ལས། གང་ཡང་ང་བས་ད་པ་འད་ང་་ང་ལ་གས་པ་ད་
པ་ལས་ན་ན་ང་བ་འར་འར་་ས་བཤད་། །མན་མཚན་ཅན་ི་ད་པ་བས་་འལ་ང་ལས། འ་ག་
གག་ལ་འག་ང་ན་དང་ད་དང་བད་་གང་བ་ལ་ས་བཤད་ང༌། ་ང་ད་པ་བས་་འལ་ང་ལས།
གར་དལ་འབའ་ག་་མ་ཟད་་ར་ས་དང༌། གས་གཟན་དང༌། ་ལ་གས་པ་ལ་གཞན་་འམ། ལམ་ང་ར་
ང་གས་ད་ན་ང་བར་འར་ས་བཤད་། ག་ན་འག་པ་དང་ལ་གཞན་་ཕན་ན་མན་པ་ན་པར་ས་པ།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་བན་པ་།
་བ། ད་འན་ི་བས་་ར་ད་འན་ིས་འས་ན་ིས་་བ་ལ་ན་པར་། །གལ་་་ད་་ན་
འབ་དང་བཅས་པར་།།
ང་པ་་ས་ད་འན་ལ་ས་ན་འན་པ་འས་ད་འན་ལ་ར་ང་ན་ད་འན་ི་བས་་ར་ད་
འན་ི་འས་ན་ིས་་བ་ལ་ར་ན་པར་་། ་ང་་ས་པ་ད་། །ི་ཀར། འས་ས་ས་པ་་མན་པ་
། འ་ཐམས་ཅད་དང་རས་བལ་ལ་གས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་་བན་་ས་། །གལ་་འས་་བདག་་ད་འན་་
ད་་བས་་ར་་ན་ན་ཐང་མཉམ་པར་་། འས་་ན་ལས་ག་པ་འབ་དང་བཅས་པ་ན་ར་བད་་
ན་པར་་ས་པ་གས་ལས་ད་འན་ི་ར་་ན་་ན་ཐང་མཉམ་པ་་ས་བ་། །འལ་ང་ལས། ད་
འན་གཞན་ི་ར་་ན་་་་བ་ཙམ་ི་་ན་་ས་།།
་བ། ཟད་ན་ད་འན་ིས་་བར་། །གསར་པ་ཡང་༌། །གལ་་ག་ཆགས་ད་ན་ང་པ་བང་བར་།།

ད་འན་ི་འས་ལ་གས་པ་ཟད་ན་ད་འན་ིས་ང་འས་ལ་གས་པ་་བར་། །ལས་ད་པ་ད་ང་
ས་་བ། །མ་ཟད་ང་ད་འན་ིས་འས་ལ་གས་པ་འ་གསར་པ་ཡང་་བར་། །ན་་ན་་ན་ང་བ་དང་
ག་ཆགས་ད་པ་ར་། །གལ་་འས་ལ་གས་པ་ང་པ་ལ་ག་ཆགས་ད་ན་་བང་་་ང་ས་གས་ས་
བན་། །ད་ན་ང་པ་བང་ང་གསར་པ་་བར་་་་བང་་ས་པ་ད་། །ང་ན་ནད་་འར་ང་ག་ཆགས་
འག་པ་དང༌། ལ་བར་འར་བས་བངས་ང་ས་པ་ད་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ན་ཐང་་འདབ་། །མ་པ་་ང་དག་་ལག་གག་པར་་། །མ་པ་ར་གག་ །ད་ན་ལན་
གམ་ི་བར་་ག་བད་པར་།།
ད་ང་ས་ཕ་ལ་ང་ད་པ་ས་ལ་ན་འ་ཙམ་་ས་ན་ཐང་་གདབ་། །མ་པ་་ང་ད་པ་དག་་
ད་ང་ས་ལག་གག་པར་གགས་འད་དང་བར་ཚངས་་། །ད་ང་ས་ས་ས་ལ་གས་པ་་ད་དག་
་ན་མ་པ་མ་་ལ་བལ་་ར་གག་། །རང་ས་་་། །ད་ན་ལས། ་བར་ད་པ་མ་པ་མ་་ད་
ན་ད་ང་རང་ས་ས་་ན་ཐང་བཅད་པར་་ང་ན་འ་ཙམ་ན་ག་ས་ལན་གམ་ི་བར་་་བ་ག་
བད་པར་། ར་བདག་ས་ར་་་བ་ལ་ན་ར་བཏབ་ན་ད་ང་ས་་་གར་་ལན་གམ་་དད་པ་ས་ནས་
ཕ་ལ་དད་ན་ང་ས་ང་ས་པ་ད་།།
་བ། ང་ལ་ག་པ་་གཞན་ི་ན་་ཡང་་་་དན་མག་གམ་་མ་གགས་། །གཏའ་གག་པར་་
། །ད་འན་ི་ས་་གས་པ་ལ་ད་འན་ི་ལས་ད་པ་ལ་གཏད་།།
ང་ལ་ག་པ་་་བ་་ན་ང་ཟད་བད་པ་དང༌། འང་བ་་ན་ང་ཟད་འ་བར་ད་པ་་་་ང་ལ་ག་པར་
ད་པ་ན་པར་གས་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །ད་ང་ལ་གཞན་ིས་་བ་དང་འང་བ་་ན། །་་གཞན་ི་
ན་་ཡང་་་་རང་ན་་་་ས་། །དགས་ས་བསལ་བ་དན་མག་གམ་ི་ན་་་ང་ལ་ག་པར་
ད་་་་་བ་ལ་མ་གགས་། །་་ན་ར་མ་ན་ན་ངས་ཀ་པ་ཎ་་ན་་ས་་ཡལ་བ་ན། ་ལ་གས་པ་་
གཏར་འག་པ་་་་གཏའ་གག་པའམ་ཡལ་བང་བར་་། །ད་ང་རང་་གང་ད་པར་ལ་འད་ང་
གས་བགས་་ར་བ་ང་ས་ས་། །ད་འན་ི་གར་ལ་གས་པ་ས་་གཏད་་ས་ར་། །་ལ་

གཏད་ན་ད་འན་ི་ད་་་གས་བ་པར་ད་པ་ད་ང་ལ་གཏད་། །་ར་གཏད་ན་ད་འན་ི་དམ་བཞག་
པ་ལ་གས་པ་ད་འན་ི་ས་་གར་ཀ་ལས་ད་པ་ལས་ངས་་གཏད་་ས་བན་། །འ་མན་ཆད་་ད་
ང་གས་པ་་་བ་བད་པར་་།
་བ། ན་རབས་ན་རབས་དག་ལ་མ་ས་པར་ད་འན་ི་ན་་བན་པར་་། །་ག་་ར་་
བ་དམ་བཞག་ལ་ནན་ཏན་། །་ང་ད་པ་ང་བ།།
ད་ང་་ད་ང་ན་རབས་ན་རབས་དག་ས་ལན་གས་ས་པ་་གག་ལ་ས་པས་་ག་། ་མ་ལ་མ་
ས་པར་ད་འན་ི་ན་་་ས་ལ་་གས་བབ་པ་ལ་བན་པར་་། །ད་ང་གས་པ་ས་ད་འན་
ི་ས་ངས་པ་་་་མ་ཐག་་ནར་ས་མས་པ་དང༌། བསབ་པ་་ག་ས་དང༌། ས་དང༌། ན་ཐང་ལ་གས་
པ་་་་བ་དམ་བཞག་ལ་ད་ང་གས་པ་ས་ནན་ཏན་ས་་གཞན་ི་འར་ཀ་བས་བསལ་བ་ར་དང༌།
བདག་ད་ས་ན་པར་་བ་ར་དང༌། འད་པ་་་བར་་བ་ར་། །་ང་ད་པ་ང་བ།།

བ་ཚན་ཐ་མ་ལས། དང་་ང་བད་ག་་འཆང་བ་ལ་བ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ང་བ་ད་
པ་བཤད། །ང་བ་ན་ད་གང་ན་དང༌། །ང་ད་གཞན་ཡང་བན་པ། །དང་་།
་བ། ང་བད་།།
ད་ན། །རང་་ད་་ས་པ་ལ་གས་ས་འཆང་བ་བས་་ར་་ད་བན་པ་་མས་ང་བད་་ལ་
ལ་ར་བར་། །ས་ལ། །འར་གམ་བས་པ་མཐ་ཚད་ལ་ས་མ་གགས་་་བན་་ང་བད་ལ། །
ང་བད་ན་ིས་བབ་་ང་བ་མཐ་ཚད་ལ་ས་ར་།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་བཤད་པ་།
་བ། རབ་་ང་བ་ལ་ས་པ་ན་ད་་ས་པར་ས་པ་་ངས་པ་ད་ན་།།
ས་རབ་་ང་བ་ལ་་ག་བས་པ་ད་ལ་ས་འང་བར་འར་བ་ན་ད་་ང་བད་་ན་པར་ས་པར་
ས་པ་་ཞག་བ་འཆང་ང་་བད་་བདག་ར་ས་པ་ངས་པ་ད་ན་པ་ར་། །་ར་ན་པར་བས་པ་
ལས་ས་་ན་་་ང་༌།།
གམ་པ་ང་བ་ན་ད་གང་ན་།
་བ། ་བ་དང༌། དཀར་བ་དང༌། ་བ་མས་་ང་བ་ད་མ་ན་། །མ་ས་པ་ཡང་ང་་ད་ན་།།
ང་བད་ཁ་ག་་བ་དང༌། དཀར་བ་དང་ཚད་པས་་བ་མས་་ཞག་བ་འདས་པར་འཆང་བ་ང་ང་་བད་
ང་ན་ིས་བབ་པར་་བ་མ་ན་་ན་ིས་བབ་་ང་བ་ད་མ་ན་པ་ར། ང་དང་ི་ཀར། ་དག་འཆང་ན་
ས་ས་། །ས་། །ས་ང་བད་་མ་མ་ས་པ་ཡང་ང་བ་ད་མ་ན་་ས་་མ་ས་་བག་། །འཆང་ན་
ས་ས་་ང་བད་ང་་ད་དང་འ་བ་ན་། །་བ་ལས། ང་བད་མ་ས་པ་འཆང་ན་ས་ས་། །ས་།།
བ་པ་ང་ད་གཞན་ཡང་བན་པ་།

་བ། ང་བད་ང་་གག་ལ་་ས་པ་ད་པ་ད་། །ང་བད་འཆང་བ་ང་བ།།
ན་ར་་ད་པ་བསམ་པས་ང་བད་ཚད་པས་ང་་གག་ག་པར་འཆང་བ་ལ་་ས་པ་ད་པ་ད་། །ང་
བད་འཆང་བ་ང་བ།།
གས་པ་ང་བད་འལ་བ་ལ་གམ། བབ་པར་་བ་གནས་བས་བད། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །
ར་བས་པ་་ད་པར་། །དང་་།
་བ། ཧ་ཅང་ཆགས་པར་་། །་ད་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས་པར་་། །གང་ལ་ན་པ་་བཅང་བར་་། །ང་
བད་ང་ད་ན་བང་བར་།།
་དགས་གག་ལག་ཁང་གས་་ད་པ་བ་པར་འད་པ་ལ་བན་ནས། ི་ཀ་ལས། ད་ང་ས་ར་དས་་
ཐམས་ཅད་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས་པར་་། །་ག་་ང་བད་ལ་གས་པ་རབ་་ང་བ་་ད་ལ་ཧ་ཅང་ག་པར་
ཆགས་པར་་་ས་། །འལ་ང་ལས། གཞན་ི་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས་པར་་། བདག་་་ད་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས་པར་
་་ས་བཤད་། ་ད་ལ་ས་པ་རང་འལ་ལས་ང་རང་་ས་་བར་ར་བར་ར་པ་ད་ས་ས་པར་་
ས་གངས་། །ང་བད་ལ་གས་པ་གང་ལ་ན་པ་་བཅང་བར་་་་འཆང་ན་ས་ས་བད་། ང་ལས།
དས་་གང་ལ་ཧ་ཅང་ག་པར་ཆགས་པ་འང་བ་་ངས་་ང་བར་་། ་ང་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་་
ས་། ང་བད་ད་པ་ད་ལ་ད་པ་་ཅན་མ་ན་པ་ད་ང་ང་བད་ས་་བ་ན་ད་ང་ང་བད་ང་
ད་ན་ང་བད་ང་ང་་བད་་ང་བད་བང་བར་། །ས་ན་ས་ས་ད་ན་ང་་གནང་བར་མ་ཟད་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་ལ་གས། ང་བ་ཡན་ལག་ཞར་ང་བད། །ར་བ་དས་ག་ན་ད་། །
དང་་།
་བ། ་ད་པ་ད་ན་ཡང་༌། །ན་པ་བ་མན་ཆད་ནས་་དག་ང་ང་ངས་་ད་བད་པ། །མ་པ་་་
མ་ན་པ་ལས་བངས་པས་ངས་་བཙལ་ན།།
རང་ལ་ང་བད་་ད་བན་་བངས་་བ་པ་ད་ན་ང་ང་བད་པ། །ང་བད་་་་ད་ན་ད་པ་ད་
ན་་ན། ི་ཀ་ལས། ང་བད་ན་ད་པ་ན་ཆད་ནས་ན་པ་བ་མན་ཆད་ན་ཟིན་པ་ད་ནས་། ན་པ་བ་མན་

ཆད་་དག་ན་་ང་ང་ན་པ་ད་ལ་ངས་ད་་་བད་ན་ཡང་ང་བད་ད་པ་་་ད་པས་ངས་་ད་
བད་པ་ང་བད་་ད་པ་ད་ན། །ང་བད་ན་པ་ས་ན་པར་ས་པ་ན་ན་ས་ན་ང་ང་མ་ན་ང་ང་
། ང་བད་གཞན་ལ་བ་ལ་ང་བ་ད་་ས་ང་མ་འད་ལས་། །ན་པ་གག་ད་པ་ད་་་བད་ན་
བཙལ་ཡང་ས་པ་ད་ས་འལ་ང་ལས་། །བང་བ་ལ་་མ་པ་ན་ང་ད་ང་རང་་་་མ་ན་པ་ལས་
ངག་་ག་ད་ས་ང་བད་ང་བས་ངས་་བཙལ་ན་ང་བད་ལ་བ་ས་པ་བད་པ།།
་བ། ་གས་་ག་མ་གས་ལ་ཡང་༌། །ཐ་ག་པ་དང་ན་བདག་དང་གཞན་དག་ལ། །་་མ་ན་པར་ར་
་་ལས་་བད་དང་ང་བད་གས་མ་གགས་པ་ལ་ས་པ་ད་།།
ཞར་ང་་མ་གམ་འཆད་པ་། མ་པ་ན་པ་དང༌། ་་མ་ན་པ་་གས་་འ་ག་མ་འཐག་་འག་པ་
དང༌། འཐག་པ་བད་པ་གས་ལ་ཡང་ཡན་ལག་ན་། །ག་མ་གས་་ལ་གང་དང་གང་མ་པ་ན་པ་དང་་་མ་
ན་པ་ཡན་ལག་་དས་་ན། འཐག་འག་འཐག་ད་གས་ཀ་ཐ་ག་པ་དང་འཐག་ད་་ན་བདག་དང༌། འཐག་
འག་འཐག་ད་གས་ཀ་་ཉ་གཞན་དག་མ་པ་དང་་་མ་ན་པ་ལ། །་ར་འཐག་འག་འཐག་ད་གས་་
་ཉ་བ་་མ་པ་ན་པ་དང་་་མ་ན་པ་འ་་ང་ག་ལས་་ཉ་བ་་ལ་ ་ན་་ན་པར་བཤད་པས་མ་པ་
ན་པར་བ་ང༌། ་དག་ང་ོགས་ན་་ས་གངས་། ་་ན་ས་མ་གངས་པས་་་མ་ན་པར་བ་།
།ས་ན་ང་ག་ལས་ང་བ་གང་་བད་པ་ཙམ་ན་ི། ས་བང་་ཡན་ལག་་དས་པ་་མ་ན་། འཐག་
འག་འཐག་ད་གས་་་ཉ་བ་་མ་པ་ན་ན་དང་་་ན་ན་ལ་དགག་་ད་པར་ད་པ་ར་དང༌། བལ་
བས་གས་པ་ང་བ་གཞན་མས་ལ་བལ་ལ་་མ་པ་ན་པ་དང༌། ་་མ་ན་པ་ས་བང་་ཡན་ལག་་་
དས་ལ། ་དང་་མཚན་མངས་པ་ར་། །འར་འག་ལ་གས་་་མ་ན་པ་ཡན་ལག་་དས་པ་ཐམས་ཅད་
་བས་་ལ་་་ལས་ར་འར་་ན། ་མན་པ་ད་ད་་མ་ན་པ་ལ་ལས་ས་པ་བད་པ་ར་ལ་་
་ལས་་བད་པ་མན་མཚན་དང་་ང་གས་དང་ང་བད་ལ་བ་དང་གས་ལ་་ས་ས་་འར་ལ། ་དག་མ་
གགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་པ་ད་།།
གས་པ་ར་བ་དས་ག་ན་ད་།
་བ། ས་ས་། །་ལས་བ་ན་དས་ག། །ད་པ་ད་ལ་ད་པ་་ཅན་ལ་་ན་ད་། །རང་་་ད་
དག་ས་། །་དག་ད་པ་ད་ན་ཡང་༌། །བཟང་་འད་པས་བ་ན།།

ང་་མ་པ་་་མ་ན་པ་ལས་ང་བ་ངས་་བཙལ་ན་ས་ར་ས་ན་བཙལ་བ་་་ས་པ་ར་འར་་
ན། བཙལ་བ་ཙམ་་ར་བ་ས་ས་། །མ་པ་་་མ་ན་པ་་ལས་བངས་པས་ང་བད་བ་་བ་ན་ང་ང་
དས་ག། །ང་བད་ད་པ་ད་ལ་ད་པ་་ཅན་ང་བ་དང་བ་པ་ལ་་ར་བ་ར་བ་ཐད་ཀར་ན་ད། དས་
ག་དས་ག་ཐད་ཀར་ན་ད་ས་གངས་ལ། ར་བ་བས་་ར་ང་ལས་ན་ད་པ་དང༌། མཐར་ག་་བས་
་དས་ག་ལས་ན་ད་པ་་་ར་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །ང་བད་མ་བངས་ང་ང་བད་ལ་བ་ས་པ་བད་
པ་ད་། ད་ང་རང་ལ་ང་བད་ད་བན་་རང་་་ད་དག་ས་ང་བད་་ན་ཡང་ང་བ་ན་ད་། །ང་
བད་་ན་་ར་པ་རང་་་ད་་དག་ད་པ་ད་ན་ང་བད་ང་་་་བར་བངས་ན་ན་ད་་ས་པ་ི་ཀ་
ལས། ས་ས་ལའང་གས་པ་འ་ད་ག་པར་་ས་བཤད་། །ང་བད་བཟང་་མས་པ་འད་པས་གཞན་དང་
ང་བད་བ་ན་ང་བ་ན་ད་པ།།
གམ་པ་ར་བས་པ་་ད་པར་ལ་གམ། ང་བད་ང་བ་ད་པར་བན། །ང་བད་འལ་ད་་ག་བཤད།
།འལ་ད་མས་པ་བབ་། །དང་་།
་བ། འ་་ད་འན་ལ་ང་༌། །་མ་ད་ན་མག་་འད་པ་གག་ །གཞན་་ཐམས་ཅད་་ཐམས་ཅད་
་ང་བར་་བ་ད་ན་། །རབ་་ང་བ་འ་པ་ལ།།
ང་བད་ག་པ་བངས་པ་འ་་ད་འན་་ན་ལ་ང་བར་་། ང་བད་འལ་ད་་ད་འན་་ན་ལས་
བ་པ་ར་། །ར་བཏང་ལ་ད་ང་གང་ཟག་ལ་ང་བ་ར་བན་པ་ན་ི། ད་འན་ལ་ང་བ་་དགས་ས་
བཀར་བ་ན་། །ང་བད་ག་བན་ལ་གས་པ་བངས་ན་་དག་ཐམས་ཅད་ད་འན་ལ་ང་ངམ་་ན། བངས་
པ་ང་བད་་མ་ད་ན་ན་་དག་་ནང་ནས་མག་་འད་པ་གང་བཟང་བ་བདམ་པ་གག་ད་འན་ལ་ང་ས་
ར་། །ང་བད་མག་་འད་པ་་ལས་གཞན་ང་བད་ངན་ས་མས་་ས་་་ཐམས་ཅད་་ས་་་ག་
ཐམས་ཅད་་ང་བར་་བ་ད་ན་། །ི་ཀ་ལས། ཡང་ར་བང་བར་་བ་ད་ས་ང་བར་་བ་་མ་ན་་ས་།
།ཐམས་ཅད་་ཐམས་ཅད་་ང་བ་་་ལ་ང་་ན། རབ་་ང་བ་འ་པ་་་ཆར་ལ། །ི་ཀར། འར་གང་་ང་
བད་ག་པ་མས་་ད་ང་མས་ལ་བ་བར་་ས་གངས་པ་ན་་ས་།།
གས་པ་ང་བད་འལ་ད་་ག་བཤད་པ་།

་བ། ་ལ་ཐ་ཆད་ན་པར་། །མས་པས་བགས་པར་། །བས་པས་། །ས་སང་་ད་པར་འར་བ་
ན་གས་པ་ས་་ད་འན་ལ་འཇལ་བར་།།
ང་བ་འན་པ་་ད་ང་་ལ་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་ང་བད་དག་་ནང་ནས་ང་བད་ཐ་ཆད་ན་པར་།
།རང་བན་ི་མཚམས་གག་་ནང་ན་ད་པ་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་ང་བད་ཐ་ཆད་ན་ི། མཚམས་་་ལ་
ི་ད་འན་མ་ན་། །ཐབས་གང་ས་ང་བད་ཐ་ཆད་་བགས་པར་་་ན། ང་བ་ང་བད་་ད་འན་ལ་
ལ་་མ་པས་ང་བད་ཐ་ཆད་བགས་པར་། །མ་པས་བགས་པ་་ད་ང་ས་་་ན། ད་འན་ི་
གལ་གས་་ལས་ས་བས་པས་། །བས་པ་ད་ང་ས་སང་་་ན་པར་ང་བད་མ་པ་་ད་པར་
འར་བ་ན་མད་པ་ལ་གས་པ་ལ་དང་ཀ་ན་ཆད་ད་འན་གནས་གག་་ནམ་གས་པ་ས་་ད་འན་ལ་
མཇལ་བ་་བ་་བར་། །་ད་མཇལ་བར་་་ན།
་བ། ་དང་ན་པ་དག་བདག་སང་ང་བད་འལ་བ་ད་པ་འམ་པར་འར་ིས་ད་ཅག་རང་རང་་ང་
བད་དག་གས་ལ་ད་འན་ི་ནང་་གགས་པར་མད་ག་ས་། །འད་པ་ན་་ནན་ཏན་། །
བགས་པ་བམ་ང་དལ་བར་།།
་དང་ན་པ་དག་ས་ས་ནས། བདག་སང་ང་བད་འལ་བ་ད་པ་ས་པ་། ི་ཀ་ལས། ན་ན་ཧ་ན་ས་་
བ་་འལ་པ་ད་པ་ས་་། འ་ར་ན་ཧ་ས་་བ་་ན་ཧ་བན་ས་་བ་་འལ་པ་ན་པ་ན་་ས་ད་་
ངས་ལས་འང་བ་ར་། །ན་ས་་བ་་་ཏ་ས་་། ད་པ་ན་ན་པས་ང་བད་དང་འལ་པ་ད་
པའམ་འལ་པ་དང་ལ་བ་ན་པས་ན་་ར་་ང་འལ་པ་ད་པ་ས་་ས་། །ས་ན་འལ་པ་ད་པ་་
གས་། ན་ིས་བབས་པ་འལ་པ་ད་པ་དང༌། གཞན་ལ་ང་བ་འལ་པ་ད་པ། །་གས་་རང་གཞན་
ིས་ན་ིས་བབ་པར་་་བ་ད་དང༌། གཞན་ལ་ན་བང་་་བ་་མ་བན་། །ི་ཀ་ལས། ་་ན་གནམ་
ལ་་ང་བ་དང་འ་། གནམ་ལ་་ང་བས་ན་ི་ལས་་་བ་བ་དང༌། ངས་་་བཏང་བར་་བ་དང༌།
བཟའ་བང་ལ་གས་པ་ན་དས་པ་་བན་་ང་བད་འ་ཡང་ན་ིས་བབ་པར་་་ང༌། ་ལ་ཁ་བར་བ་
དང༌། ག་པ་དང༌། ་ར་ལ་གས་པ་། །གནམ་ལ་ི་ན། ་་མས་ན་ལས་ཐར་་བག་་་འཕང་བད་པ་
་་ས་བཀའ་ལ་། །ས་ན་ང་བད་འལ་པ་ད་པ་་འམ་པར་འར་ིས། ད་འན་ད་ཅག་རང་རང་་
ང་བད་དག་གས་ལ་སང་ད་འན་ི་ནང་་གགས་པར་མད་ག་ས་། །ང་བད་འམ་པ་གནས་ར་

ད་ང་མས་འད་པ་ན་་ཆག་ཆག་དང༌། གས་དར་དང༌། ན་གང་བ་དང༌། ག་བང་བ་ལ་གས་པ་་ང་
བད་འམ་པ་ར་བས་པ་ད་ང་ས་ནན་ཏན་། །ང་བད་འམ་པ་ར་བས་པ་ད་ང་ས་ང་བད་
ད་ང་མས་་མན་་བང་ང་ང་བད་་ན་ཏན་བགས་པ་བམ་ང་་བགས་པ་བད་ང་ལ་མ་
ནས་མ་ིས་དལ་བར་། །་མ་ལས། ང་ང་ང་བ་ད་ང་་ད་འན་ི་མན་་ཐལ་་ར་་བཞག་ལ་
ས་། །བགས་པ་་་་བད་་ན།
་བ། གནས་བན་ང་བད་་་ན་་གསལ་བ་དབས་གས་པ་ངས་ད་པར་བད་པ་ལགས་་གལ་་
བད་ན་མས་ག་ས་། །ན་ཏན་་་བ་བན་། །འད་ན་ངས་བར་། །བར་་ད་པས་ངས་པ་
ན་ང་བར་་། །ག་གས་པ་ལ་་་ན་ང་ག་མ་ལ་་མ་ན་།།
གནས་བན་ས་ད་ང་ན་མ་ནས་འད་པ། །ང་བད་འ་་ཁ་ག་ན་་གསལ་བ་། ི་ཀར། ཁ་ག་
ནག་ག་ད་པ་ས་འཆད་ལ། ན་་ན་བཟང་ང་ད་ར་ང་བ། །དབས་གས་པ་་ི་ཀར་ཚད་ན་དང༌། ་
མ་ལས་་ང་་མ་ར་པ་ལ་འཆད་། །ངས་ད་པར་བད་པ་་་དང་ཆག་མ་ལ་གས་པ་ན་ད་པ། །ས་
ན་འ་ར་ལགས་་གལ་་བད་ན་་ན་པར་འད་ན་མས་ག་ས་། །ང་བད་ཐམས་ཅད་ལ་་ད་བད་དམ་
་ན། ན་ཏན་་་བ་བན་། །གནས་བན་མན་ཆད་ས་བདག་་ང་བད་དང་བ་བར་འད་ན་ང་བད་མ་
པ་་ང་བར་། །་ཡང་རང་་ང་བད་འམ་པ་་་ལ་གཏད་པར་། །ས་གཏད་པ་ང་བད་་ལ་ག་མ་
ལ་མ་པར་། །ལ་ག་མ་ས་ང་བ་བར་འད་ན་བ་བར་་་ལ་གས་་བར་་་བན་། །་མ་
ལས། བདག་་ང་བད་བཟང་་བ་བར་མ་དད་དམ་ག་ས་པ་གག་་ང་བད་མ་བས་ང་ས་པ་ད་་ས་
། །ད་ང་རང་ལ་ང་བད་བབས་པ་ན་མ་ངས་པ་རང་་ལ་ག་་ད་ང་གག་གམ་་མས་བར་་ད་པ་
ལ་ག་ན་གནས་པས་ངས་ཟིན་པ་ན་་་འད་་ས་ང་བར་་། །བར་་ད་པས་ངས་ཟིན་ནས་ང་་ང་
ན་ང་བ་ག་ལན་གས་པ་ལ་ང་བད་འམ་པ་ས་་་ན་ང་ག་གས་པ་ག་མ་ག་གམ་པ་ལ་་་
ན་པ་མ་ན་།།
་བ། ང་བ་ང་བ་ལས་ང་བར་་་བ་ད་དང་ན་ིས་བབ་པར་་་བ་ད་དག་་བར་། །་བར་ད་
པ་ལ་མ་ཆག་་བར་་དལ་་དལ་ས་ད་ག་ས་།།

ང་བད་བགས་ནས་ད་ང་་ལས་ན་པ་ན་ང་བ་ང་བ་ད་ང་་ལ་ང་བད་འལ་ད་འ་་གཞན་
ལ་ང་བར་་་བ་། གཞན་ལ་རང་གར་ན་བང་་་བ་ད་དང༌། རང་ས་ན་ིས་བབ་པར་་་བ་ད་དང༌།
གཞན་ིས་ང་ན་ིས་བབ་པར་་་བ་ད་དག་ད་ང་བས་པ་ས་བ་བར་། །ི་ཀར། མ་ཆག་་བར་་
ངས་ག་ས་ང་བ་བར་་ས་། །ང་བད་་་བར་ངས་ད་པ་་ང་བ་ང་བ་ད་ང་་ལ་ང་བད་
འལ་ད་འ་ངང་ས་མ་ཆག་་བར་དལ་་དལ་ས་ད་ག་ས་་བར་། །ད་ང་བས་པ་ས་་ད་བ་
བར་།།
གམ་པ་འལ་ད་མས་པ་བབ་་།
་བ། ས་གས་ཀ་ན་་ད་པར་། །་ལ་་ད་ས་བཟང་་ས་པར་ར་བར་། །ད་པ་ན་ས་ཡང་
བ། །ཟས་་་བ་ད་ལ་་་་བ་་ན། །་ར་ཡང་དང་ར་། །ང་བད་ལ་བ་ང་བ།།
ང་ང་ང་བ་ད་ང་ས་ང་བད་ན་ིས་བབས་པ་དང༌། ང་བད་འལ་ད་གས་ཀས་བད་མས་
ལ་འོ་བ་ལ་གས་་ད་ང་། །ན་་་ན་་ད་པར་། །ང་བད་འལ་ད་་ལ་ད་ཁ་གགས་ལ་
གས་པ་་ད་ས་བཟང་་ས་པར་ར་བར་། །་ད་དམན་ས་མས་་ང་བད་ན་ིས་བབས་པ་ལ་
ར་་ས་གས་ས་བན་ལ། ང་ལས་་དས་་གངས་། །བད་མས་ང་བ་ལ་གས་པ་ངས་ད་པ་ན་
་ལ་གས་པ་ས་ཡང་བ་ང་བད་འལ་ད་ར་ག་པར་། །ི་ཀར། ས་་བ་་ང་བད་ན་ིས་བབས་
པ་ར་ག་པར་་ས་། །ང་བད་འལ་ད་་ཟས་ཟ་བ་ད་་་བ་བབ་པ་ད་ད་ལ་་ར་བར་་་བ་
་ན། །ི་ཀར། ་ནང་ནས་ཟས་བཟའ་བར་་་ས་། །འ་གས་ས་ང་བད་ན་ིས་བབས་པར་
བཟའ་བར་་ས་པ་་ང་ལས་དས་་གངས་། །ང་བད་འལ་ད་་་ར་ཡང་ང་བད་གཞན་་ར་
ད་པ་དང་ར་། །མ་པ་འ་མས་ར་་བ་་ང་བད་ངན་པ་དང་ཐ་ཆད་་ན་ང་བ་པ་ར་ས་་མ་
ལས་། །རང་ལ་ང་བད་ད་བན་་ང་བད་ལ་བ་ང་བ།།
གམ་པ་འཐག་འག་།
་བ། ན་ད་པར་བ་བས་སམ་གཞན་ིས་ང་འཐག་་བག་ན། །གཞན་ད་དང་བཅས་པ་ལ་་་མ་ས་
པ་ད་མ་ན་། །འཐག་་འག་པ་ང་བ།།

ཐ་ག་པ་མ་པ་་་མ་ན་པ་ས་ར་བན་པ་་ལ་ན་ན་པ་ད་པར་ད་ང་རང་་ངག་ས་བ་བས་སམ།
ད་ང་ས་བས་པ་་ཉ་ལ་གས་པ་གཞན་ིས་ང་འཐག་་བག་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་། །ང་ལས།
ཐ་ག་པ་་་དང་་་མ་ན་པ་ལ་ས་འཐག་་འག་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་་ས་གངས་པ་། ཐ་ག་པ་་་
མ་ན་པ་ལས་གཞན་་་ད་དང་བཅས་པ་ལ་་་་མ་ན་པས་འཐག་པ་་ལ་ས་པ་ད་མ་ན་། །ི་ཀ་ལས། ་་
མ་ན་པ་དབང་ས་ང་བ་ང་ད་་འར་་ས་། །ཐ་ག་པ་གས་་གག་ལ་ན་ན། གག་ལ་ན་མ་ན་
པ་གས་ཀ་ལས་འཐག་་བག་ན་ཡང་ང་བ་ང་ད་་འར་་ས་། །གལ་་ཐ་ག་པ་་་དང་་་མ་ན་པ་ལ་
འཐག་་བག་ན། ་་མ་ན་པས་བཏགས་པ་་་གང་ཡན་ཆད་ཚད་གས་ད་ན་དས་གར་འར་ི། ཐ་ག་པ་་་
དང་་་མ་ན་པས་་ད་ད་བཏགས་པ་ལ་་ན་ད་། །རས་ག་་བ་པ་་་དང་་་མ་ན་པས་་་་ེལ་
མར་བཏགས་ན་་་ས་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ང་ད་གས་གག་དང༌། ་་མ་ན་པས་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ང་
བ་གས་གག་་བམས་་འས་པ་་གས་ཆར་མ་་ས་གངས་པ་གནད་ས་ས་། །་་དང་་་མ་ན་
པས་་ད་ད་ེལ་མར་བཏགས་་དར་ག་གག་བཏགས་ན་ང་བ་ར་ར་་དད་པར་། །ས་འཐག་འག་་
གནད་ས་ན་པ་མ་ན་པར་ང་བད་འས་་འག་ན་ང་ང་བད་པ་མར་བས་ར་བར་། །ན་པ་ད་པར་
ས་འཐག་་འག་པ་ང་བ།།
བ་པ་འཐག་པ་བད་པ་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ང་བ་ན་ད་། །དང་་།
་བ། ་ར་བག་པར་་བ་བསམ་པ་ལས་ང་བ་ད་། །་ལག་་བ་ད་དམ་འས་བཟང་བ་ད་ལ་
འཐག་པ་ས་པར་ར་བ། །གལ་་ན་བདག་་ཟད་ན། །ན་པ་མ་ན་ན་ཡང་༌། །ན་པར་ད་པས་་
ན་་ས་་མ་གནང་བ་་་་ད་པ་་དག་ན་། །བ་པ་ན་དས་ག།།
ང་བ་འན་པ་་ད་ང་་ར་་་ད་་བཏགས་པར་་བ་ས་འ་ད་ང་་ལ་ན་་མ་་ན་
བདག་་བསམ་པ་ལས་ང་བ་་འཐག་པ་བད་པ་ང་བ་ད་པ་་ད་། །ད་པ་་་་ནར་ཟད་དམ་་ན། ་
ལག་་བ་་ང་་བ་དང༌། ན་ང་བ་ད་དང༌། འས་བཟང་བ་མཐར་ིས་ཞག་པ་དང་ཐགས་རན་བཟང་བ་ད་ལ་ཐག་
པ་་ད་ང་ས་ས་པར་ར་བ་ད་པ་་ད་། །གལ་་འཐག་པ་བད་པས་ན་བདག་་ག་པ་ལ་གས་པ་
བས་ད་ལས་ག་པ་ཟད་ན་ན་བདག་ལ་གད་པ་ཆ་ནས་འཐག་པ་བད་པ་དས་གར་འར་བ། །ན་པ་མ་
ན་ན་ཡང་་ས་པ་འ་ལ་་ན་། འཐག་་བག་པ་ས་ས་་དས་ག་ས་གངས་པ་་ར་། འཐག་པ་

བད་པ་བས་ས་ཐ་ག་པ་ལས་ར་ས་པ་་ན་པ་ན་བདག་གམ་ད་ང་ས་མ་ན་ན་ཡང་་་འཐག་པ་
བད་པ་ང་ང་དས་གར་འར་། །ཐ་ག་པ་ལ་ན་པ་མ་ན་པ་འ་་ན་བདག་་ག་པ་ལ་གས་པ་མ་ཟད་ན་
ཡང་འཐག་པ་བད་པ་བས་་ཐ་ག་པ་ལས་ར་བད་པ་ན་འཐག་པ་བད་པས་ཐ་ག་པ་ལ་གད་པ་ཆ་ནས་འཐག་པ་
བད་པ་ང་ང་དས་གར་འར་། ན་་ར་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །ན་པར་ད་པ་ག་པ་ལ་གས་པ་ཟད་པ་
དང༌། ཐ་ག་པ་ལ་ན་པ་མ་ན་པ་གས་ཀ་ཡང་་ར་ང་བ་ད་པ་ ་ག་་ན་པར་ས་པར་་བ་ར་། །ས་
ན་་གས་གང་ཡང་ང་བ་གག་ད་ན་ཡང་འར་དས་གར་འར་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །འཐག་པ་བད་པ་
བས་འར་ང་ང་དས་གར་འར་ས་བན་པ། །འར་ན་པ་ར་བར་ཁས་ངས་པ་མ་ན་ན། ི་ཀ་ལས།
ཁས་ངས་པ་མ་ན་ན་་མ་ན་པར་ན་པ་ཁ་ན་མ་་བར་འར་བ་ད་་ས་། །ན་པར་ད་པས་་ལག་་བ་
དང༌། འས་བཟང་བ་་ན་་ད་་དགའ་བར་ས་ད་་ག་ས་ད་ང་ལ་ས་་མ་གནང་བ་་་་ང་བ་
འ་ད་པ་ད་པ་་དག་ན་། །་་ས་པ་་ཐ་ག་པས་ཐགས་་ས་་མ་གནང་བ་མན་པ་་ན་པ་མ་ན་ན་
ཡང་་ས་པ་ང་བ་བད་པ་ན་། །འཐག་པ་བད་པ་ས་བ་་བ་ན་དས་ག་ད་པ་།།
གས་པ་་་ང་བ་ན་ད་།
་བ། མན་ལ་་་ར་བསམ་པ་ལས་ང་བ་ས་་བབ་པ་ཐ་དད་པ་་ས་ས་། །མ་བ་བར་་
བར་འོ་བ་་་ད་། །འཐག་པ་བད་པ་ང་བ།།
ས་བ་པ་མན་ལ་་ད་ང་ས་འཐག་པ་བད་པ་་ར་འཐག་པ་བད་པ་བསམ་པ་ལས་ང་བ་ས་
ངག་ས་ས་་བབ་པ་ཐ་དད་པ་ཐ་ག་པ་ལ་གས་་ལ་་ར་བ་དང༌། གཅམ་གསག་་ང་འཐག་རན་བཟང་བར་
ིས་ག་་བ་ལ་གས་པ་མས་་ར་བ་ས་ས་གག་ད་་ད་པ་། །ད་་ར་ས་འཐག་་གག་ས་
བད་ལ་ས་འཐག་པ་གཟིགས་ག་ས་ན་བདག་ས་ད་ང་ལ་མ་བ་བར་འཐག་པ་བད་པ་བསམ་པས་ཐ་ག་
པ་ང་་ད་ང་་བར་འོ་བ་་ར་བ་ས་ས་་ད་་ད་པ་། །ི་ཀར། ང་ཟད་ང་་་ད་་ས་ས་
་འར་། །ས་། །རང་ལ་བས་པ་ས་འཐག་པ་ཐགས་བཟང་བ་དང་་ར་བད་པ་ང་བ།།
་པ་འག་པ་ལ་། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ར་བས་པ་་ད་པར་བད། །ད་་་བ་གས་གད་
བན། །ཡན་ལག་དག་་ལ་བ་ས། །འག་པ་ད་བ་བན་པ། །དང་་ལ་གས། དས་ག་ང་བར་འར་
ལ་བཤད། །ང་བ་་་ན་ད་བད། །དང་་།

་བ། དལ་བར་་བ་ད་ང་ད་། །དག་པར་་བ་རང་་ད་མ་ན་ན། །་ས་ད་ན་ན། །་
འམ་ས་བས་པ་ས་དང་ངག་བས་པའམ། ཐ་དད་པ་དག་ས་དག་པ་ན་་གས་པ་་་་ད་པ་་
དག་ན་། །ས་ལས་ཐ་དད་པ་དས་ར་ར་པ་མཐར་ག་པ་ན་མཐ་།།
འག་པ་ང་བ་འ་ལ་ད་པ་་གང་་ན། གང་ལས་དལ་བར་་བ་བདག་་ད་ང་ན་པ་ཡན་ལག་ད་།
།ད་ང་ས་ད་ང་མ་དང་བན་པར་མ་གས་པ་ལས་འག་ང་ས་ས་་འར་ས་་བ་ལས་། །་དབང་བ་
ལ་འག་་ན། ས་་་དག་པར་་བ་དས་་་ད་ང་ང་བ་འན་པ་་རང་་ད་མ་ན་ི། གང་ལ་འག་
པ་ལ་ད་ང་གཞན་་དབང་བ་ད་ན་ན། །་ར་ན་དག་པར་་བ་ས་་རང་ས་བས་པ་ད་པ་མས་
ས་ན་པ་ན་ང་ང༌། གཞན་ིས་ན་པ་ན་ང་ང༌། བདག་་་ད་དང་་ནས་དབང་བ་ཡང་ང་། འག་ན་
ང་བ་འར་འར་། །་ས་ད་ན་ན་ས་པ་ི་ཀ་ལས། འར་ས་ས་ས་པ་་མན་པ་། ད་ང་་
་ད་གཞན་འག་ན་ཡང་དས་ག་ཁ་ན་མ་་བར་འར་། །ས་པ་། ང་བད་འག་ན། །ང་བ་འན་པ་
 ་ད་ང་་འམ། ད་ང་ས་གཞན་ལ་བས་ནས་བས་པ་གཞན་ས་ས་དང་ངག་གས་ཀ་བས་པ་ས་
ངག་གས་ཀ་གས་པས་འག་པའམ། ས་དང་ངག་ཐ་དད་པ་ས་ང་པའམ་ངག་ང་པ་དག་ས་དག་པ་ན་་
གས་པ་འ་་ང་ང་ད་པ་ད་པ་་དག་ན་། །དལ་བར་་བ་ད་ང་་ས་ལས་ས་ས་ལ་གས་པ་
་འལ་ད། །ཐ་དད་པ་དས་ར་ར་པ་མཐར་ག་པ་ས་ན་མཐའ་ང་ང་དས་ག་ད་པ་།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་བད་པ་།
་བ། ར་བ་ལ་་ས་ས་།།
མཐར་ག་བ་པ་་ལ་ར་བ་ལ་་ས་ས་་ད་པ་།།
གས་པ་ར་བས་པ་་ད་པར་བད་པ་།
་བ། ་་ར་ན་པར་་བ་ད་།།
ས་འག་པ་་་བདག་་་ལ་ར་ན་པར་་བ་ད་། །ས་པ་འ་ལ་ར་ན་མ་ཐག་བཤགས་པར་། ཞག་
ན་པ་་དས་་ས་ར་ཡང༌། བམ་་་བ་པ་ལས། ར་ན་པ་འ་་ང་ང་དལ་བར་་བ་་ག་ན་ལ།

་ག་་ཞག་གག་ལ་གས་པ་ན་ན་ང་བ་་ར་བས་པར་་ས་།།
གམ་པ་ད་་་བ་གས་གད་བན་པ་།
་བ། འ་ལ་རང་་ན་ད་་ཡན་ལག་མ་ན་།།
འག་པ་ང་ང་འ་ལ་རང་་ན་ད་་ས་བང་་དས་པ་ཡན་ལག་མ་ན་། གཞན་ན་་འག་ན་ང་
བ་ང་ད་་འར་་ས་་ར་ང་མ་འད་ལས་གངས་པ་ན་།།
བ་པ་ཡན་ལག་དག་་ལ་བ་ས་པ་།
་བ། བན་པར་མ་གས་པ་ལ་་ད་པ་དང་འ།།
འག་པ་ན་དང༌། ལ་བན་པར་མ་གས་པ་ལ་་ད་པ་དང་མ་པ་གམ་ི་་ནས་འ་། ད་བ་མ་དང་
ད་ལ་དང་ད་ལ་མ་མས་ས་་ད་ང་་ས་འག་ན་ས་ས་། །གམ་་་དག་་ས་ད་ང་ས་
འག་ན་ས་ས་། །ད་ང་་ས་འག་པ་་མ་པ་མས་ལ་་བད་ནམས་མ་ན་པ་མང་༌། །ས་ན་མ་པ་
གམ་་ང་མ་འད་ལས་གངས་།།
་པ་འག་པ་ད་བ་བན་པ་ལ་གམ། རང་་ལ་ར་འག་པ་དང༌། །་ོས་ངན་ས་འག་པ་དང༌། །
གས་ན་དབང་ས་འག་པ། །དང་་།
་བ། རང་་ད་བལ་བར་ར་པ་འག་པ་འར་བས་པ་ན་།།
བདག་་ལ་གཏན་་དལ་བར་འད་པ་བསམ་པས་འག་པ་ལ་་བས་འར་ཡན་ལག་ན་་ས་བན་པ་
ར་བདག་་རང་་ད་ལས་གཏན་་ལ་བར་འད་པ་། གཏན་་དལ་བར་འད་པར་ར་པ་བསམ་པས་འག་
པ་་འག་པ་ང་ང་་བས་འར་ཡན་ལག་་བས་པ་ན་། ་ག་འག་ལ་ར་ན་པར་་མ་པ་་མ་
ན་།།
གས་པ་་ོས་ངན་ས་འག་པ་།

་བ། ་ོས་ངན་པས་ས་པ་་ས་་འད་པ་ད་ན་།།
་ོས་ངན་པ་་བསམ་པ་ངན་པས་ས་པ་། ས་འ་་ག་འག་ལ་ས་ང་ཟད་གག་བདག་ ་མས་
གང་བར་། །་ཆད་པར་་ས་་འ་བར་་མ་པ་ལ་གས་པས་འག་པར་ས་པ་་འག་པ་ང་བ་
དས་་ས་་འད་པ་་ས་་མན་པ་བབ་་ས་ས་་ར་པ་ད་ན་། །འ་ལ་འག་པ་ང་བ་
དས་ད་་་བད་་བདག་་རང་་ད་ལས་ལ་བ་བསམ་པ་ད་པ་ར་། ་ག་འག་ལ་ར་ན་པར་་
མ་་མས་པ་ར་།།
གམ་པ་གས་ན་དབང་ས་འག་པ་།
་བ། གད་པ་དང་་ཕན་པར་ད་པ་ལ་འག་པ་བགས་་བ་ར་་ང་བ་ད་། །འག་པ་ང་བ།།
་འར་གད་པ་། ག་དང་མ་ན་ད་པ་ས་གས་་འོ་བ་ལ་གས་པ་དང༌། ་་མར་་ཕན་པ་དང་
འོགས་་ལ་གཞན་་འོ་བ་་་་ད་བ་ད་པ་ལ་འག་པ་གས་་བ་ར་་ས་ས་ལ་གས་པ་འག་
པ་ལ་ང་བ་ད་། །འ་ཡང་་ག་འག་ལ་ར་ན་པར་་མ་པ་བསམ་པ་ཅན་ན་། །ན་འག་ས་་ར་
ཐར་པ་ལས་གངས་ང་ང་ག་དབང་ས་། ན་ང་མ་ན་ང་ད་ང་གཞན་ི་ས་ལ་བདག་ད་དབང་བར་
འ་ས་འལ་ནས་འག་པ་ང་བ།།
ག་པ་དན་པ་བ་འལ་བ་ལ་གམ། གནང་བ་བབ་་བད་པ་དང༌། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བད། །་
་ང་བ་ད་པ་བད། །དང་་།
་བ། དན་པ་པ་ས་ས་གག་ལ་་འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ོང་ཡང་རང་་གནས་དང་འ།
།ས་ན་ི་དབང་ས་ོང་གཞན་ན་འག་པ་་ལས་ཞག་ག་ན་ཆད་་དལ་བར་།།
ད་ང་དན་པ་པ་ས་ས་གམ་ལས་གང་ཡང་ང་བ་མ་ར་དང༌། ་ས་དང༌། མཐང་ས་ལས་གང་འད་
པ་གག་ལ་་དན་པ་པ་་མ་ན་ལ་གས་པ་འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན། དན་པ་་ད་ལ་ི་ོང་
ཡང་ད་ང་དན་པ་རང་་གནས་དན་པ་་དང་འ་། ་ར་ས་ས་ོང་ར་བཞག་ང་ད་ང་དན་པར་
གནས་ན་་ད་འ ་བར་་འལ་བ་ས་པ་ད་། །ས་འཆད་། །་ར་ཐར་པ་དང་མ་འད་ལས། ད་ང་

དན་པ་པས་མཚམས་་་ལ་་འོ་དས་པ་ན་ག་ང་ན། ད་ང་དན་པ་པ་ས་ས་ན་ི་ན་ི་དབང་
ས་ས་ས་གག་ོང་་དན་པ་ད་ལ་ི་ོང་ཡང་འགས་པ་དང་བཅས་ན་་ོང་གཞན་ན་འག་པའམ་རང་་
གནས་་འག་པ་་ལས་ཞག་ག་པ་མཚན་ ་མཐའ་ན་ཆད་་མཚམས་ཐ་དད་་འལ་བར་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བད་པ་།
་བ། ག་པ་ལ་་བག་ཡངས་ད་།།
ཞག་ག་ལས་ག་པ་ཞག་བན་པ་་ངས་ཤར་པ་ལ་་ན་གཞན་མ་ང་ན་བག་ཡངས་ད་་ང་ང་བད་།།
གམ་པ་་་ང་བ་ད་པ་བད་པ་ལ་གས། ང་ད་དས་ད་བད་པ་དང༌། །གཞན་པ་འད་པ་དགག་པ། །
དང་་།
་བ། བར་ཆད་་དབང་ས་མ་ངས་པ་ལ་ས་པ་ད་།།
ད་ང་དན་པ་པ་མཚམས་་་ལ་་ང་བ་་ལ་མ་ན་ལ་གས་པ་བར་ཆད་་དབང་ས་ས་ས་་
གནས་སམ་དན་པ་གནས་་མ་ངས་པ་ལ་ཞག་ག་ལས་ག་ང་ས་པ་ད་། །ི་ཀར། ཞག་བན་ལ་གས་
པར་ཐལ་བ་་ས་པ་ད་་ས་།།
གས་པ་གཞན་པ་འད་པ་དགག་པ་།
་བ། འར་ཞག་ག་་འོ་བ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ད་ལ་་བག་པ་ཡན་ལག་མ་ན་། །ཞག་བན་འལ་བ་
ང་བ།།
ཁ་ག་ཞག་ག་ན་ག་པར་་མ་་བགས་པར་ས་་ང་ན་ས་པ་ད་པ་ན་ི། ཞག་ག་་ང་་ག་
པ་བག་པ་ས་་ང་བའམ་བག་པ་གཏན་མ་ས་པར་ང་ན་བར་ཆད་ང་ཡང་ཞག་ག་འདས་ན་ས་པར་འར་
ས་ར་བ་དགག་པ་། ི་ཀ་ལས། བབ་པ་ག་འར་ཞག་ག་་འོ་བ་བར་ཆད་་དབང་ས་ཞག་ག་ལས་ཧ་
ཅང་ཐལ་བ་ད་ལ་་ཞག་ག་ལས་ག་པ་བག་པ་་ས་པ་ད་པས་ཡན་ལག་མ་ན་ལ། ཞག་གག་ནས་ག་པར་
བག་པ་་་ཞག་ག་་ང་་ག་པར་བག་པ་་ས་པར་འར་བ་ཡན་ལག་མ་ན་་། བག་པ་ས་ང་ང་

མ་ས་ང་ང་བར་ཆད་་དབང་ས་མ་ངས་པ་ལ་ས་པ་ད་པ་ན་། །ཞག་བན་པ་་ངས་ཤར་ན་འལ་བ་
ང་བ།།
བན་པ་རས་ན་ང་བ་ལ་བ། བཙལ་དང་བཅང་བ་གནང་བ་ས། །ལ་དང་འཆང་བ་བཀག་པ་ས། །བཀག་
པ་ལས་འདས་ང་བ་དང༌། །དར་འལ་་་ས་དག་། །དང་་།
་བ། བདག་ད་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ན་ ་་བ་་མ་དང་་ན་ཆད་ནས་དར་ི་རས་ན་བཙལ་
བར་། །བདག་ད་ས་དར་ི་ག་་་བ་ད་་མཐ་བར་་བཅང་བར་།།
ད་ང་བདག་ད་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་་མ་གང་ན་པ་་ན་་། དར་་མ་ཁས་ངས་པ་་
མ་ན་་་དར་་འང་ ་ས་བ་ག་ནས་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་་མ་ན་་དར་་ཐ་ང་་
ས་བ་ག་། །་་བདག་ད་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ན་། །་་བ་་མ་་དར་་ར་བ་ཉ་ནས་དར་
་འང་ ་ཉ་བར་རམ་དར་་འང་ ་ཉ་ནས་དར་་ཐ་ང་ཉ་བར་། །་གས་་་མ་དང་་་དར་་
ར་བ་ས་བ་ག་གམ་དར་་འང་ ་ས་བ་ག་། །ན་ཆད་ནས་ས་་བ་་་མ་དང་་་གས་དང་ར་
ས་ནས་་ན་ཆད་ནས་། །དར་ི་རས་ན་བཙལ་བར་། །ས་་བ་་གལ་་ད་ང་དར་ི་ས་རས་ན་
ལ་བར་ད་ན། གང་་་དར་་་ཁས་ན་་དར་་ར་བའམ་འང་ ་བ་ག་ནས་བམས་་་ད་དར་ི་
ས་རས་ན་འཆང་བར་གནང་བ་ས་་དང་་ན་ཆད་་བར་་དར་ི་རས་ན་བཙལ་བར་་། མ་འས་་
དར་ི་རས་ན་དང་་བཙལ་བ་ས་ན་། །རས་ན་འཆང་བ་ས་་ད་ང་བདག་ད་་དར་ི་ལ་འག་
་་གང་ན་ི་་བ་གམ་གས་པ་ག་་་བ་ད་་མཚན་ ་མཐའ་ད་ག་་བར་་རས་ན་བཅང་བར་
་་བཅངས་ང་ས་པ་ད་།།
གས་པ་ལ་དང་འཆང་བ་བཀག་པ་ས་།
་བ། ན་དང་་མ་གས་ལས་་མ་ན་པ་ས་གས་་ད་པ་་ད་།།
རས་ན་ི་ང་བ་འ་ད་པ་་གང་་ན། ན་བཙལ་་གནང་བ་ས་དང༌། ་མ་བཅང་་གནང་བ་ས་
གས་ལས། གནང་བ་ས་གས་་་མ་ན་པ་ས་གས་བཙལ་་གནང་བ་བས་་ལ་ི་ས་དང༌། བཅང་་

གནང་བ་པས་ག་ལ་ི་ས་གས་་རས་ན་བཙལ་ས་པ་དང༌། བཞག་འས་པ་ང་བ་ད་པ་་ད་།།
གམ་པ་བཀག་པ་ལས་འདས་ང་བ་ལ་གམ། བཞག་འས་པ་་ང་བ་བན། །བཙལ་ས་པ་་ང་བ་བད།
།ན་ང་ར་པ་ན་ད་། །དང་་།
་བ། གཞན་་འཆང་བ་ལ།།
ང་་བདག་ད་་དར་ི་ག་་་བ་ད་་མཐ་བར་་བཅང་བར་། །ས་ས་ན་་བ་ད་ལས་འདས་
པར་འཆང་ན་ར་འར་་ན། བཅང་་གནང་བ་ས་་ལས་གཞན་་དར་་བ་གམ་གས་ནས་་བ་ད་འདས་པ་
ད་ན་རས་ན་འཆང་བ་ལ་་བཞག་འས་་ང་ང་བད་པ།།
གས་པ་བཙལ་ས་པ་་ང་བ་བད་པ་།
་བ། ར་བཙལ་བ་་ས་ས་། །བ་ན་མཐ།།
ར་དར་ི་རས་ན་བཙལ་བར་་ས་ས་ན་་་ལ་་བཙལ་ན་ར་འར་་ན། བཙལ་་གནང་བ་ས་
་ལས་ར་རས་ན་བཙལ་བ་ལ་་བཙལ་བ་ཙམ་ལ་ར་བ་ས་ས་་ད་པ་། །བཙལ་་གནང་བ་ས་་་
ལ་་བཙལ་བས་བཙལ་་གནང་བ་ས་་་ལ་་རས་ན་་བ་་བ་ན། མཐའ་རས་ན་བཙལ་ས་པ་ང་
ང་ད་པ་ད་པ་།།
གམ་པ་ན་ང་ར་པ་ན་ད་།
་བ། ང་ང་ལ་་ན་ད་པ་ད་།།
རས་ན་ང་ང་ལ་་བཙལ་ས་བ་དང་བཞག་འས་གས་་རང་རང་་ན་ད་པ་ད་། །ང་ང་ལ་་་བ་
བར་ངས་ད་པ་ཡན་ཆད་་་འག་་བས་། ས་གས་་བཅད་པ་གས་དར་ད་་ཚད་་བ་བར་ངས་
ད་པ་ན་པར་གངས་པ་གནད་ས་ས་།།
བ་པ་དར་འལ་་་ས་དག་།

་བ། ་ས་་འོ་བ་་ཁས་ང་བ་་་བ་བན་། །དར་ི་རས་ན་ི་ང་བ།།
དར་ཁས་ང་བ་་ས་་འོ་བ་་་ས་་འང་བ་་རས་ན་བཙལ་བ་དང༌། ་བཅང་བ་ས་དང༌།
དགག་ད་ས་་་བ་ད་དང༌། མཐ་ཞག་བ་ལ་བད་པ་ལས་ང་བ་ས་ང་བ་དང༌། མཐ་ཞག་ག་ལ་དར་
ན་ིས་བབས་པ་་འཆགས་པ་མས་། ་མས་་ས་ད་་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་་་་་བ་བན་
ི་ས་་འང་བ་ན་། །དར་ི་རས་ན་ང་བ།།
བད་པ་བད་པ་ལས་ང་བ་ལ་གམ། བདག་ར་་བ་ས་པ་དང༌། །བ་བ་ས་པ་བད་པ་དང༌། །བཞག་པ་
འས་པ་བད་པ། །དང་་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་ང་བ་ད་པ། །དང་་།
་བ། དར་ི་ད་པ་་ད་པ་་ད་། །དར་ི་ནང་གས་་བདག་ར་ད་ན།།
འ་ལ་ད་པ་་གང་་ན། དར་གནས་པ་ར་ི་ད་པ་ཟས་ལས་གཞན་པ་་ད་པ་་ད་ན་ི། འལ་ི་
མད་ན་ལ་གས་པ་ར་ད་པ་གཞན་་ད་པ་་མ་ན་། །དར་ི་ད་པ་་དར་གནས་པ་་བ་གམ་ི་ནང་
གས་དར་ཁས་ངས་ནས་དགག་ད་མ་ས་པ་ས་་ད་འན་་མས་་བདག་ར་ད་ན་ང་ང་བད་
པ། །ན་བདག་ས་དར་ི་ནང་་འལ་ན་ཡང་་་་ང་། ས་་དགག་ད་ས་ནས་འལ་་གག་།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་།
་བ། བད་པ་དབང་ས་མཐ་ཞག་བ་ལ་ད་པ་་མ་གགས་།།
་དགས་བསལ་་ནད་པ་ལ་གས་་ར་ི་ན་ང་་བད་པ་། ངས་པ་དབང་ས་དར་གནས་་བ་
གམ་ི་མཐ་ཞག་བ་་ཞག་བ་ན་དགག་ད་འང་བ་དབང་་ས་ན། ཞག་བ་་་ལ་དར་ི་ད་པ་ལ་བ་་
བདག་ར་ས་ང་ས་པ་བད་པ་མ་གགས་། །་ཡང་རལ་་མ་ཅན་པས་ལ་བ་་་། ང་མ་འད་ལས།
བད་པ་ལས་ང་བ་ས་་། ནད་པ ་ན་དབང་ལ་ན་པ་་་་་ནད་པ་བདག་ས་ལ་བ་དང༌། ནད་པ་ར་ན་པ་་་
གན་ི་ལ་བ་དང༌། འ་བ ་ན་དབང་ལ་ན་པ་་་་་ལ་ག་པ་ག་ས་རང་་ལག་ནས་འལ་བ་དང༌། ་བ་
ར་ན་པ་་་་བ་ག་་གན་ས་འལ་བ་དང༌། འོ་བར་ཆས་པ་་་་ན་དབང་ལ་ན་པ་་་་དམག་ལམ་ང་ར་
འོ་བས་ལ་བ་ས་། །ི་ཀ་ལས། ་་་་ད་ཙམ་་ཟད་། ལ་་དང༌། མ་ན་དང༌། གས་ད་དང༌། ་

ལ་གས་པས་ར་་གས་པ་དང༌། མད་གནས་བ་ལ་ལ་གགས་པ་འར་གས་པ་ལ་གས་པ་དག་ང་བ་
ས་།།
གས་པ་བ་བ་ས་པ་བད་པ་།
་བ། ་བས་ན་ཡང་༌།།
བད་པ་དབང་ས་ད་འན་ི་་མས་་བདག་ར་ད་པ་གནང་ཡང་་ར་འད་པ་་་གནང་༌། །ས་
ན་པ་། ི་ཀ་ལས། བད་པ་ལས་ང་བ་ད་པ་་་དར་ི་ནང་གས་་་ར་བས་ན་ཡང་ང་ང་་ད་་
ད་་ས་། །ི་ཀ་ལས། ང་བ་ད་པ་་དར་ི་ནང་གས་་བས་ན་ཡང་ང་བ་ད་པ་་ད་ན་པ་ས་
། །བད་པ་ལས་ང་བ་ད་པ་་མན་པ་། བད་པ་ལས་ང་ང་མ་ང་ང་དར་ི་ད་པ་དར་ི་ནང་གས་
་་ར་བས་ན། །་ཡང་ི་ཀ་ལས། དར་ི་ནང་གས་་ང་བ་ད་པ་བད་ན་ཡང་ང་བ་ང་ད་་འར་
་ས་གངས་།།
གམ་པ་བཞག་པ་འས་པ་བད་པ་ལ་གས། བཞག་འས་དས་ད་བཤད་པ་དང༌། །་་བབ་པར་་བ། །
དང་་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་ང་བ་ད་པ་བད། །ང་བ་ཡན་ལག་བན་པ། །དང་་
།
་བ། མ་བས་ན་ཡང་༌།།
་ས་་བ་ས་་ར་ས་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས་གངས་པས་བད་པ་ལས་ང་བ་ད་པ་་ས་འད་པ་
ས་་མ་བས་པར་བཞག་ན་ཡང་ང་ང་་ད་པ་ད་། །བད་པ་ལས་ང་བ་ད་པ་་མན་པ་། བད་པ་ལས་
ང་ང་མ་ང་ང་དར་ི་ད་པ་ས་འད་པ་ས་་མ་བས་ན། །ང་མ་འད་ལས། དར་ི་ད་པ་ས་
འད་པ་ས་ལས་འདས་པར་འཆང་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་། །ས་ི་ཀ་ལས་ང་བཤད་།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ན་བདག་་ག་ས་དབང་ད་ན།།

་དགས་བསལ་། ན་བདག་་ག་ས་་་མ་ངས་་བར་་་ག་ད་ཅག་ས་མ་བ་ག །བདག་
ངས་ནས་རང་་ལག་ས་འལ་་ས་ར་་་ར་བ་བ་དབང་ད་ན་མ་གགས་་ས་ང་་བགས་ང་
ས་པ་ད་།།
གམ་པ་ང་བ་ཡན་ལག་བན་པ་།
་བ། དགག་ད་ན་ ་་་ན་པར་་་ད་པ་མ་བས་པ་མས་ལ།།
མ་བས་ན་ཡང་་ས་ས་ན་ས་གང་་་མ་བས་ན་་ན། དགག་ད་ན་ ་་་ན་པར་། ས་བ་ག་
ལ་མ་བས་ན་ང་ང་་འར་ལ། ་ཡང་་ལ་འར་་ན། ས་་ད་ང་གར་ཀ་ད་པ་ད་ང་མ་བས་པ་
ད་ང་མས་ལ་་ང་བར་འར་བ། །ས་ད་པ་ད་ང་བས་ན་ང་བ་ད་།།
གས་པ་་་བབ་པར་་བ་།
་བ། ་་བ་བར་་། །བད་པ་ལས་ང་བ་ང་བ།།
ས་ད་པ་་ད་འན་ིས་་བ་བར་་། །་ཡང་གལ་གས་་ལས་ས་བ་ལ། མ་བས་ན་ད་
འན་ན་ས་ས་ས་འལ་ང་ལས་། །་་ས་་ད་པ་་ར་བས་པར་ད་ན་་ས་ད་པ་ད་ང་
བ་་དས་། །་བད་པ་་ངས་པ། །་ལས་ང་བ་་ང་ག་དབང་ས་མན་པ་་བད་པ་ལས་ང་ང་
མ་ང་ང་་དར་ི་ད་པ་དང་འལ་བ་ང་བ།།
ད་པ་བས་བར་ལ་བ། ང་བ་ང་ད་བཅས་་བད། །ཆ་མན་ས་ས་ཞར་ང་བད། །བབ་་
གས་གད་བཅས་་བན། །ང་ད་དགས་བསལ་བན་པ། །དང་་ལ་གམ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌།
།ང་བ་་་ན་ད་བན། །ང་བ་ད་པ་བད་པ། །དང་་།
་བ། གཞན་ིས་གང་ཟག་གཞན་ནམ་ད་འན་ལ་བས་པ་ས་ས་བན་་བདག་ད་ལ་བར་་བ་
ན།།

བདག་ད་ལས་གཞན་ན་བདག་ས་གང་ཟག་ད་ང་གཞན་ལ་བས་ཟིན་ནམ་ད་འན་ལ་ད་ས་བས་ཟིན་
པ་ས་་ར་བས་པར་རང་་ས་བན་་ད་ང་བདག་ད་ལ་བར་། ས་་བ་ན་ང་ང་བད་པ།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་བན་པ་།
་བ། བར་བ་ལ་་ས་ས་། །འར་གཞན་ལ་ཡང་༌། །་འས་་ལ་ཡང་༌། །གཞན་ལ་ཡང་༌། །
དལ་བ་དང་ར་བ་གས་ཀ་མས་ཅན་་བང་བ་ད་མ་ན་པ་ལ་ཡང་༌། །གས་གག་ད་ལ་ཡང་༌།།
བ་པ་་ལ་་བར་བ་ལ་་ར་བ་ས་ས་། བས་ར་ི་བས་འར་བདག་ད་ལ་མ་བར་བར་
བདག་ད་ལས་གཞན་ལ་བར་བ་ལ་ཡང་ས་ས་འང་༌། །གཞན་ལ་བར་བ་་འས་་གཞན་ས་བ་པ་ལ་ཡང་
ས་ས་་འང་༌། །ས་ལས་གཞན་ཟས་བས་པ་བར་བ་ལ་ཡང་ས་ས་། གཞན་ལ་བས་པ་ཟས་བདག་ད་
ལ་བར་་བ་ན་ཡང་ས་ས་འང་༌། །ི་ཀ་ལས་་ཟས་་ད་པ་གཞན་ལ་བས་པ་་ཡང་གཞན་ལ་ར་བར་ད་
ན་ར་བ་དང་དས་ག་གས་ཀ་ལ་ས་ས་་ནར་འར་བ་། དར་ན་་་བ་གག་ལ་བས་པ་ཟས་་་བ་
གཞན་ལ་ར་བར་ད་ན་ས་ས་་འར་བ་་་ས་ང་བཤད་། །གང་ལ་བས་པ་་ལས་དལ་བར་་བ་དང༌།
གང་་བར་ང་ར་བ་། ན་པར་་བ་གས་ཀ་མས་ཅན་་བང་བ་ད་མ་ན་པ་གཞན་ལ་བས་པ་གཞན་ལ་
བར་བ་ལ་ཡང་ས་ས་་འང་༌། །སངས་ས་་་གགས་དང་མད་ན་གཞན་ལ་བས་པ་གཞན་ལ་བར་བ་
དང༌། གནས་ཁང་ལ་བས་པ་མས་ལ་བར་བ་དང༌། ཀ་བ་གཞན་ལ་བས་པ་ཀ་བ་གཞན་ལ་བར་བ་ལ་ས་ས་།
།ས་ང་ལས་། །མད་ན་གག་ད་་་གས་གག་ད་ལ་བས་པ་གས་གག་ས་ལ་བར་བ་ལ་ཡང་
ས་ས་་འང་༌། །མད་ན་ི་མ་ས་་མ་པ་གག་ལ་བས་པ་མ་ས་་མ་པ་གཞན་ལ་བར་བ་དང༌།
བང་མ་ི་མ་པ་ལ་བར་བ་ལ་གས་པ་ལ་ས་ས་། །ས་ང་ལས་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ག་མ་ཟ་བ་ད་འོ་ལ་གས་པ་བཙལ་་མ་ད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །བ་བར་གགས་པ་་
གགས་གཞན་ལ་་གཡར་་ན་་ང་༌།།

ག་མ་ད་ཟ་བ་ད་འོ་ལ་གས་པ་ས་བས་པ་་་བ་བཙལ་་མ་ད་པ་ག་མ་ཟ་བ་གཞན་ལ་བར་བ་ལ་
་ང་བ་ད་། །མ་ད་པ་ཚད་་གང་ལ་བས་པ་་ལ་བཞག་ན་ཟས་་ད་ཟ་བར་འར་། ལ་བ་ས། ས་ད་
ཟ་བ་ང་བ་ར་། །ས་། །བམ་ན་འདས་་་གགས་གཞན་ི་ན་ལ་གས་པ་དག་བ་བར་གགས་པ་
་གགས་གཞན་ལ་་མད་པ་ར་་ག་གཡར་ར་ན་་ང་༌།།
གས་པ་ཆ་མན་ས་ས་ཞར་ང་བད་པ་།
་བ། བས་པ་་ན་ན་ས་ས་། །མཚམས་་་ལ་་ང་་ད་འན་ིས་ན་ིས་བ་པར་ད་
ན། །མ་གས་པ་དག་ས་འད་ན། །ན་ིས་མ་བབས་པར་ཡང་༌།།
རང་ས་གཞན་ལ་ས་ལ་གས་ན་པར་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བས་པ་་ན་ན་ས་ས་། །་བ་་ད་ལ་
གས་པ་མཚམས་་ནང་་ན་ིས་བ་དས་པ་ལས། ད་ང་ཁ་ག་མཚམས་་་ལ་་ང་་ད་འན་ི་ད་
པ་་བ་་ད་ལ་གས་པ་ན་ིས་བ་པར་ད་ན་ས་ས་། །བས་དབང་བ་ད་པ་་ད་ང་བས་འད་པ་
་་་ལ་བ་དབང་བ་མ་གས་པ་དག་ས་བད་ན་ཡང་ས་ས་། །རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས། ་བ་་ད་ལ་
གས་པ་ན་ིས་མ་བབས་པར་ཡང་བད་ན་ས་ས་།།
་བ། ན་དབང་བ་ད་པ་ད་འན་ལས་གག་གམ་གས་སམ་གམ་ིས་ན་ན། །་ལ་གཞན་དག་ས་
ཤས་ད་མ་ལ་། །་མས་ས་་བས་པ་ད་ན་།།
དར་ི་ད་པ་ལ་གས་པ་ད་འན་ན་དབང་བ་ད་པ་ད་འན་ལས་གས་་ད་ང་གག་གམ། གས་
སམ། གམ་ིས་ན་ན་ས་ས་་ས་ས་ས་་་འ་མས་བས་བར་ི་ཆར་གགས་པ་་མཚན་།
གཞན་དབང་བ་་དབང་བར་ད་པ་ལ་གས་པ་ཆ་ནས་བས་ར་དང་མ་པ་འ་བ་ར་། །ན་པ་་་དག་ང་
དབང་ན་་ར་ས་ས་་འར་་ན། ད་པ་ངས་པ་་ལ་ན་པ་་ལས་གཞན་དག་་དབང་བ་ཆ་ཤས་ད་དང་
མ་ལ་བ་ར་། །མ་འས་་མ་་མ་བ་་མཚན་བན་པ་ན་ལ། ད་པར་ན་ིས་མ་བབས་པར་ཡང་་
ས་་བ་་ད་ན་ིས་མ་བབས་པར་བད་ན་ས་པར་འར་བ་་མཚན་། ་ལ་གཞན་ིས་ཤས་དབང་བས་
དབང་བ་ར་ན་ིས་བབས་དས་པ་་བཅས་དབང་ས་ན་། ང་ས་་ག་ལས། གལ་བའམ་ག་མ་ནས་
ཐ་མ་མ་ས་པ་་བ་་ད་་སངས་ས་་བ་མ་ཐམས་ཅད་དབང་བ་ན་ས་གངས་ལ། བ་དན་་ད་

ང་་ར་འཆད་། །བ་དན་དག་གན་ིས་ང༌། ་བ་ས་འག་ན་་བ་་ད་ན་ིས་བ་པ་ལས་
ས་པ་ག་ན་ན་་མཚམས་་ནང་་གགས་པ་མས་ལས་། །མ་ས་པ་ག་ན་ན་་སངས་ས་་བ་མ་
ཐམས་ཅད་ལས་འགས་་ས་བཤད་། །་ར་བས་པ་་ན་པ་ལ་གས་པ་་བས་ར་དས་དང་ག་་་
ཐམས་ཅད་ལ་མ་ན་ན་ི་ང་བ་་ད་་་མས་ད་པ་ར་། །གལ་་་མས་ད་ན་ར་འར་་ན། ་
མས་ས་་ག་་་བ་ལས་མ་བས་པ་མ་ན་ི། ཕམ་པ་་བད་པ་་མ་ན་་ས། ད་བཤད་ལས་གངས་་
ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ན།།
གམ་པ་བབ་་གས་གད་བཅས་་བན་པ་།
་བ། ་ཚཽམ་་གག་ལག་ཁང་ར་བར་་། །ས་་ཆགས་པ་དང་བཅས་པ་ར་ང་མར་གག་ །མ་
གས་ན་་བར་འདའ་བར་། །་་བད་མས་ས་། །ར་ས་་ན་བདག་མ་ང་ན་་གཞན་་་
་འར་ི་གག་ལག་ཁང་དང་ན་ག་།།
ན་ད་པར་་མས་་གག་ལག་ཁང་ང་པར་ར་་འོ་བར་་། །ན་བདག་བན་རར་ད་པ་ལ་གས་
པས་འངས་པར་ར་ནས་ད་ང་མས་འོ་ན་ཡང་ད་ང་་གག་ལག་ཁང་་ལ་ས་་ཆགས་པ་ཤས་ན་་དང་
བཅས་པ་ད་ང་་གག་ལག་ཁང་ར་ང་མར་བཞག་། །གག་ལག་ཁང་ར་ད་པ་ད་འན་མ་གས་ན་ང་
མ་ས་གག་ལག་ཁང་་ད་བང་ང་་བར་འདའ་བར་། །་ར་འདའ་བར་་་ན། ་་་བད་མས་ས་
འདའ་བར་། །གག་ལག་ཁང་ར་་་་འདས་པ་ས་་གག་ལག་ཁང་་ང་བ་ན་བདག་བན་ར་ནས་མ་
ཐར་པ་ལ་གས་པས་མ་ང་ན། ་གཞན་་ནང་གག་ལག་ཁང་་་འར་ི་གག་ལག་ཁང་དང་འ་བ་ན་ག་
ན་ང་་ས་པས་འདའ་བར་།།
་བ། ག་ང་ཐ་དད་པ་དང་ད་པ་ན་ང་བ་ལས་། །འོ་བ་ན་དས་་མས་་འར་ི་གག་ལག་
ཁང་དག་་གདམས་པར་། །གག་མར་གནས་ན་ན་པར་།།
གག་ལག་ཁང་་གས་་ག་ང་ར་ནས་ཐ་དད་པར་རང་ར་འག་པ་དང༌། གག་ལག་ཁང་་གས་་ད་པ་
ན་ང་བ་གལ་གས་་ལས་། །གནས་གས་་ད་པ་ན་ང་་བཞག་ང་གནས་གཞན་ི་ད་པ་གནས་
གཞན་་བར་བ་ས་པ་་འང་བ་་ག། །ལས་་ར་་ན་ད་འན་བན་པ་མས་གསན་་གལ། གག་

ལག་ཁང་འ་གག་ལག་ཁང་་བདག་་བམ་མམ། བངས་སམ། མ་མམ། གས་ན། གལ་་ད་འན་ིས་
ས་ལ་བབ་ང་བད་ན་ད་འན་ིས་གནང་བར་མད་ག་དང༌། ད་འན་ིས་གག་ལག་ཁང་འ་དང་ཕ་་་
ར་ད་པ་་ན་ང་ལ་ག་ང་ཐ་དད་པར་མཛད་། །འ་་གལ་བ། །ད་འན་བན་པ་མས་གསན་་གལ།
གག་ལག་ཁང་འ་གག་ལག་ཁང་་བདག་་བམ་པ་འམ། བངས་སམ། མ་མམ། གས་་་ད་་ད་
འན་ིས་གག་ལག་ཁང་འ་དང་ཕ་་་ར་ད་པ་་ན་ང་ལ། ག་ང་ཐ་དད་་མཛད་། ་དང་ན་པ་གང་
དག་གག་ལག་ཁང་འ་དང་ཕ་་་་ད་པ་་ན་ང་ལ། ག་ང་ཐ་དད་་མཛད་པར་བད་པ་་དག་་ཅང་མ་
གང་ག །གང་དག་་བད་པ་་དག་་གངས་ག །ད་འན་ིས་བད་ང་གནང་ནས་ད་འན་ི་གག་ལག་
ཁང་འ་དང་ཕ་་་་ད་པ་་ན་ང་ལ། ག་ང་་ཐ་དད་་མཛད་ལགས་། འ་ར་ཅང་་གང་བས་་་བན་
་འན་། །ས་་བ་་གལ་བ་དང་གས་་ལས་། །ང་མ་ཡང་འོ་ན་གག་ལག་ཁང་་མལ་ན་དང་ད་
ད་ལ་གས་པ་དས་་མས་་འར་ི་གག་ལག་ཁང་དག་་གདམས་པ་་བལ་་བཞག་པར་། །གག་
ལག་ཁང་པ་ར་ད་ང་དག་ས་ངས་་གག་མར་གནས་ན་མལ་ན་དང་ད་ད་ལ་གས་བལ་བ་་མས་ངས་
་ར་ན་པར་།།
་བ། གནས་གཞན་ི་ས་གནས་གཞན་་་ན་། །་ར་ན་་དག་ས་ན་པར་་བ་ད་ན་། །མ་
བདག་་ད་ན་ཡང་ས་པ་ལ་གག་པ་ད་། །་ར་ན་མས་གང་བར་། །གཡར་་ད་་ན་པར་
།།
ད་འན་་ར་པ་ད་ང་དག་ས་ང་གནས་གཞན་ི་ས་མལ་ན་དང༌། ད་ད་ལ་གས་གནས་གཞན་་
་་ན་། །འ་་མ་ག་མ་མས་་ལ་བན་པར་་བ་ར། ད་པ་་་ར་མ་པར་ས་པ་ས་པ་ར་མ་
པར་བཞག་། །ས་མ་ག་མ་ནས་འང་བ་་བས་པ་ན་་ས་ི་ཀ་ལས་། །གག་ལག་ཁང་གཞན་་བལ་་
བཞག་པ་ས་་མས་བདག་་ལ་ར་་ར་ན། གནས་གཞན་ར་ས་་དང་་བལ་་འག་པར་ད་པ་ད་
ང་་དག་ས་ར་བར་་ངས་་ན་པར་་བ་ད་ན་། །མ་བདག་གག་ས་གག་ལག་ཁང་ཐ་དད་པ་
གས་བགས་། གག་ལག་ཁང་གག་་ར་ལ་ཟིན་པ་ས་་དག་གག་ལག་ཁང་གཞན་་མ་བདག་་ད་
ས་ས་ལ་ན་ད་ང་མས་་ར་་་ན། གག་ལག་ཁང་གས་་བདག་་མ་བདག་གག་་་ད་ན་ང་
ར་ལ་ཟིན་པ་ས་པར་ས་པ་ལ་གག་པ་ད་། །ན་བདག་ས་དས་་་དག་གནས་གཞན་་ས་ལ་ཡང་
ས་་དག་་གག་ལག་ཁང་གང་་ར་ལ་ཟིན་པ་་ད་་ད་པར་་བ་ན་། དང་་ད་ནས་གནས་་མ་ས་་

ད་་ན་ཟིན་པ་ར་། །ས་་ས་ལ་བ་གག་ལག་ཁང་་ན་གནས་པ་ད་ང་མས་ས་ར་ི་བདག་་
མས་ལ་ས་་་ར་ན་ས་་ར་ལ་བ་གག་ལག་ཁང་་ན་གནས་པ་ད་ང་མས་ས་མས་བང་་ས་
པ་མས་ང་བར་། །གནས་གཞན་ི་ས་གནས་གཞན་་གཡར་་ད་་་ན་པར་།།
བ་པ་ང་ད་དགས་བསལ་བན་པ་།
་བ། མད་ན་གཞན་ལ་བས་པ་ད་པ་མ་བ་པ་ལ་་ས་པ་ད་། །ང་བ་ན་་དང༌། ས་་འར་
་དང༌། ་འལ་ན་་དང༌། ་ལས་བབས་པ་མས་་་དག་ལས་གཞན་པ་་མ་གགས་། །བས་པ་
ལས་གཞན་་བར་བ་ང་བ།།
གས་གག་ད་ལ་ཡང་༌། །ས་ས་ན་ཐམས་ཅད་་ས་ས་་འར་རམ་་ན། མད་ན་གཞན་ལ་བས་
པ་ད་པ་གང་ལ་བས་པ་་ལ་འལ་བ་མ་བ་། མད་ན་གཞན་ལ་བར་བ་ལ་་ས་པ་ད་། མ་ག་དྷ་ང་
བ་ན་ ་མད་ན་་བ་བང་མ་བ་པ་དང༌། ་་ཎ་་ས་་འར་ ་མད་ན་མ་་དང༌། མཉན་ད་
་་འལ་ན་ ་མད་ན་གག་ལ་ར་གནང་བ་དང༌། ང་ན་ི་ག་ལས། ོང་ར་གསལ་བར་་ལས་བབས་
པ་མད་ན་ས་་གདང་་འ་བ་ཅན་མས་་ད་པ་་མད་ན་བ་་་དག་ཕན་ན་བར་ང་བ་ལས། གཞན་
མད་ན་ཕལ་པ་ལ་བར་བ་་ས་པ་ད་པ་ལ་མ་གགས་་ས་ས་། །བ་་། གང་ལ་བས་པ་་ད་ལ་
འལ་བར་མ་བ་ན་བ་་གང་་བ་ལ་བར་་ང་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །བས་པ་ལས་བར་བ་ང་བ།།
བ་པ་གག་འག་ལ་གམ། བབ་པར་་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན། །ང་བ་ད་པ་
བད་པ། །དང་་།
་བ། ཞག་བན་པར་ན་ིས་བབས་པ་་མ་འདས་་ག་ད་ང་ལ་བད་པར་།།
འ་མར་ལ་གས་པ་ཞག་བན་པར་ན་ིས་བབས་པ་ས་་མ་འདས་་ག་་མ་དང་་འདས་། ང་་་
མ་གས་པ་ལགས་་ས་ད་ང་ལ་བད་པར་། །བད་ན་གག་འག་་འར་བ་ང་བ་ར་། །དར་ཞག་
བན་ན་ིས་བབས་པ་་མ་འདས་་ག་ད་ང་ལ་བད་ས་མར་བས་ར་བ་་་་། མར་བས་ར་
བ་ལ་་མཚན་མངས་དས་པ་ལས་ཡངས་ག་་མངས་པ་ར་། དར་ཞག་བན་གནང་ནས་ཞག་བད་ན་

དར་རལ་བ་ས་པར་འང་ལ། ན་ཞག་བན་པར་ན་ིས་བབས་པ་་ཞག་བན་ན་གག་འག་་ས་པ་
འང་བ་ར་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན་པ་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་བད་
པ། །དང་་།
་བ། བཟའ་བ་ར་འཆང་ན། །། །་ངས་བད་པ་ཤར་ན།།
ལག་ཉ་འགས་པ་ར་ན་ན་ས་་འཆང་ན་ཡང་ང་བ་ད་ལ། བཟའ་བ་ར་ན་ན་ས་་བཟའ་བ་ར་
འཆང་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་བ་ན་ི། བཟའ་བ་ར་ན་ན་ས་་ང་པ་བ་བ་ལ་གས་པ་ར་འཆང་ན་
ཡང་ང་བ་ད་་བཟའ་བ་ར་འཆང་ན་ས་ས་པ། །ི་ཀ་ལས། འཆང་བ་ལ་ང་བ་འ་མ་པར་བཞག་། ངས་
ད་པར་ད་པ་ལ་་མ་ན་་གག་འག་ས་པ་ཟ་བ་ལ་ང་ད་འབའ་ག་་འར་བ་ར་་ས་། །གང་འཆང་
ན་ང་བར་འར་་ན། ཞག་བན་པར་ན་ིས་བབས་པ་་འཆང་ན། །གང་་་ང་བར་འར་་ན། ་ངས་་
་་བད་ཤར་བ་མ་ན་ི། ཞག་བད་པ་་ངས་ཤར་ན་། ང་ད་ང་མ་མ་འད་ལས། ཞག་བད་པ་་
ངས་ཤར་ན་ང་བ་ང་ད་། །ས་གངས་པ་ལ། བད་པ་་ངས་ང་ན་ས་འལ་ང་་མ་་བ་ལས་
བཤད་པ་་འར་གས་པར་མ་་པ་ན་་འཆད་། །ི་ཀ་ལས། ན་ིས་མ་བབས་པ་་ཞག་བན་ལས་འདས་
པར་འཆང་་ཟིན་ང་ས་པ་ད་་ས་པ་། ན་ིས་མ་བབས་པ་ས་པ་ས་་ན་ན་མ་ས་པ་་མན་པ་།
ན་བས་འཆགས་པ་ལ་་ན་ན་དས་པ་ལས། ་ན་ན་མ་ས་ང་འས་་ན་ིས་མ་བབས་པ་་ཞག་
བན་ལས་འདས་པར་འཆང་་ཟིན་ང་གག་འག་་ས་པ་ད་་ན་ན་ད་པ་ར་། །ད་ང་ས་་རམ་
་་ཞག་བན་པ་ན་ད་ན་བགས་པ་མ་ས་པར་འཆང་ན་མ་བགས་པར་འཆང་བ་ས་པ་ད་པ་མ་ན་། ི་ཀ་
ལས། ང་བ་ར་གར་ལ་གས་པ་དང་འ། །ས་པས་་རམ་་་ཞག་བན་པ་ན་ད་ན་ཡང་ང་བ་གམ་
གང་ཡང་ང་བ་་། དར་ན་གར་དལ་ལ་ང་བ་གམ་་བ་བན་།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བད་པ་།
་བ། བཟའ་བར་་བ་ང་བ་མ་ན་པ་ན་མཚན་འདས་པ་་འར་ས་པ་དང་འ་བར་མ་པར་གཞག་།

བཟའ་བར་་བ་ནང་་ཞག་ན་པ་ལ་གས་པ་ང་བ་མ་ན་པ་་དག་ན་ན་ས་། ན་མཚན་འདས་པར་
བཞག་པ་་གག་འག་་བས་འར་་དག་གག་འག་ས་པ་ཟས་ན་ས་ས་བད་པ་དང་འ་། ་དག་
གག་འག་ས་ན་ཡང་ས་ས་བད་པར་མ་པར་བཞག་། །འ་ལ་གག་འག་་ང་ང་་བད་་ང་བ་
ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ར་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ་ན་གང་་ར་བགས་པ་་ར་་ང་བ་ད་། །ར་གས་པ་དང་བ་མ་་བ་དག་་གག་
འག་ས་ང་ང་༌། །གག་འག་་ང་བ། །ང་བ་མས་གས་།། །།
འ་མར་ལ་གས་པ་ཞག་བན་པ་་ང་པ་བ་བ་ལ་གས་པ་དས་པ་ན་གང་་ར་བསམ་པས་བགས་པ་
་ར་་འཆང་བ་ལ་ང་བ་ད་་་ན་ན་མ་བག་པར་བཞག་ང་གག་འག་་ང་བ་ད་པ།།
འ་མར་ལ་གས་པ་ར་གས་པ་དང༌། བཟའ་བ་ད་་ན་ན་ས་པ་མར་ི་ག་མ་་་་ས་ལ་བ་
མ་་བ་་ན་ན་མ་བག་པར་བཞག་་གག་འག་ས་ང་གག་འག་་ས་པ་་བད་པར་ང་༌། །ི་ཀ་
ལས་གག་འག་ར་ང་བ། །ས་། །གག་འག་ས་པ་ས་ར་གས་་ང་བ་་མ་ན་། ན་ན་མ་
ས་པར་ར་གས་་་ང་བ་གནད་ས་། །ང་ན་གས་ལས་ན་ན་ས་ནས་ར་གས་པར་་ས་
གངས་པས་ར་གས་པར་ན་ན་དས་ང་བ་མ་་བ་་ན་ན་་དས་། ་ག་ང་ད་ལས། མལ་
་ད་པ་མ་ན་པ། །འ་ལ་ན་ན་་དས་། །ས་བཤད་། །གག་འག་་ང་བ། ། ང་བ་མས་གས་
།། །།

གཉིས་པ་ ང་ ེད་འབའ་ཞིག་པའི་ ེ་ཚན་ མ་པ་ད ་པོ་ལས།
་ཚན་དང་ ་དང་་ལ། བས་་ན་གཞན་བན་པ་དང༌། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བད། །བབ་པར་་བ་
གཞན་ཡང་བན། །དང་་།
་བ། ད་འན་འས་པ་ལ་ས་བན་་ས་མ་ན་པ་ས་་དང་ས་ས་མ་ན་པ་ན་པ་་ས་པ་མ་
།།
མ་ར་འར་བ་བན་། ད་འན་འས་པ་ལ་ས་ན་ལ་ས་ན་་ས་བན་དང༌། ས་ལ་ས་་ས་
བན་་ས་མ་ན་པ་ས་ན་ི་བབ་གས་་་་ལ་ས་ན་་ས་་བད་པ་དང༌། ས་བབ་པ་གམ་་
་ལ་་ས་མ་ན་་ས་པར་ན་པ་་ད་འན་ི་དན་ད་པ་ཆར་གགས་པ་ས་པ་མ་།།
་བ། ག་ང་ལ་་འ་ལ་ད་ངས་་དག་གམ་ས་ལན་གམ་ི་བར་་ས་པ་ལས་མ་དག་པར་ས་
བན་་ཅང་་་བས་འདའ་བར་ད་ན་ས་ས་།།
ས་ས་་འར་བ་བན་། ག་ང་ལ་གས་པ་ན་་ག་ང་འ་ལ་ད་ངས་་དག་གམ། ང་བ་ད་
དམ་ས་་ར་ཐར་པ་མ་འན་པར་ད་ས་ལན་གམ་ི་བར་་ས་པ་ལས། བདག་ད་མ་དག་པར་ས་བན་་
ཅང་་་བས་བདག་ད་ངས་་དག་པར་ན་ང་་བ་གམ་པ་ས་འདའ་བར་ད་ན་ས་ས་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བད་པ་།
་བ། ་གས་དང་ཕམ་པར་འར་བ་དང་ད་འན་ག་མར་འར་པ་གས་ལས་གཞན་པ་ན་་་བ།།
མ་ར་འར་བ་བན་དང༌། ས་ས་་འར་བ་བན་་གས་དང༌། ་ས་་མ་བན་་་བ་ཕམ་པར་
འར་བ་དང༌། ག་ད་བག་ཙམ་ི་ད་འན་ག་མར་འར་བ་གས་། བན་བ་་་དག་ལས་གཞན་པ་བན་
་་བ་མས་་ས་བན་་བན་་་བ་ང་བར་འར་བ་ས་ར་བཏང་བ། །་དགས་བསལ་། ག་

མས་ར་པ་འབས་པ་ང་ད་ལ་གས་པ། །དང་་བན་་ན་ང་ད་པས་བན་་་འར་རམ་མ་པ་
གས་པ་བསལ་བ་ར།
་བ། ་བ་་ད་ན་ཡང་འ་ས་ང་ན་་ན་ནས་ང་བ་ན་།།
་བན་པ་་ད་ན་ཡང་འ་ས་བར་་་འད་ང་ན་བན་་་བ་་ན་ནས་ང་བ་ན་། བན་་
ང་བ་དས་གར་འར་བ་ན་། །འར་གང་་མ་འད་ལས། བན་་བ་གས་གང་་ན། བན་ི་ག་་བ་
ན་འ་མ་་བན་ི་ག་་མ་པ་དང༌། ས་པ་ག་་འ་མ་་བན་ི་ག་ས་་ས་གངས་་འར་
ངས་ན་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་གཞན་ཡང་བན་པ་།
་བ། མནའ་འར་བར་་། །བན་་་བ་ང་ད་།།
མནའ་ར་བར་ད་ང་ས་་། །་ཡང་་ས་ས་པ་འ་་བན་ན་སངས་ས་ང་བར་དམ་བཅས་པའམ།
ཡང་ན་ས་པ་འ་་བན་ན་རང་་ཚངས་པར་ད་པ་གང་བར་དམ་བཅས་པ་་་། ས་ན་གལ་ད་ས་པ་་
བན་ང་དམ་བཅའ་འ་་་ལས་འདས་ན་མནའ་ས་པས་ང་ད་ཆར་གགས་་ས་ས་འང་ལ། ས་པ་བན་
་དམ་བཅའ་་ལས་མ་འདས་ན་མནའ་མ་ས་པ་ན་ང༌། ན་པ་སངས་ས་ངས་ནས་་གས་པར་འར་བ་དང༌།
ཚངས་པར་ད་པ་ངས་ན་ད་ང་་དས་་ལས་ཉམས་པར་འར་བ་ན་པས་འ་གས་པས་མངས་པ་ར།
མར་ན་མནའ་ར་བ་ད་བབ་པ་ས་ས་ན་། །མར་ན་མན་ན་ངས་ས་པ་འ་བན་ཐག་ད་། འ་ར་
ན་ན་ད་མཐའ་མ་བཀག་པ་ལས་་གས་པ་་བ་ལ་་་ཅག་འག་པ་ན་ས་དམ་བཅའ་ནས་མན་པ་ང་ལ་
ད་པ་ན་། །མནའ་འར་བ་དགག་དས་། ི་ཀར། ་་ན་ཐམས་ཅད་ལ་བན་པར་གས་པ་མ་ན་། གང་
ལ་མནའ་ར་བ་་དག་ལ་མན་དབང་ས་་་བན་པར་གས་པ་ན་། །ས་བགས་པ་ན་་འར་བས་་
ར་ད་ང་ས་མནའ་ར་བར་་་ས་། །བན་་བ་ང་ད་།།
གས་པ་ན་་བ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་བན་པ། །དང་་།

་བ། ད་ང་། །ག་མ་ལ་ཡང་༌། །ན་ད་བད་པར་འད་པས་། །འཇམ་ས་ས་ང་ང་བ་ས་
ས་ང་ང་༌། །ང་བ་མ་ན་པར་བསམ་པ་གང་ཡང་ང་བ་ས་ན། །་དགའ་བ་ད་་མ་ར་ན་ཡང་༌།།
གང་་ན་ནས་་ན་ང་ད་་འར་་ན། ལ་ད་ང་་ན་ས་ན་ང་ད་་འར་། །ད་ང་ས་ད་
ང་མ་དང་ད་ལ་ི་ན་ས་པ་་ས་ས་་ཟད་། །ག་མ་་མ་ད་པ་ང་ད་ལ་ཡང་ད་ང་་ས་ར་
། ད་ང་ས་་མ་ད་ན་ང་ད་་འང་༌། །བསམ་པ་་མས་དག་པས་མ་ན་ི་ན་ད་བད་པར་འད་པས་
ས་ན་ན་་བ་ང་ད་་འར་། །ར་བ་་ན་ནས་་བ་ག་འཇམ་ར་ས་ང་ང་ད་བད་པར་ང་ལ།
ག་བ་ས་ས་ང་ང་ད་བད་པར་ང་༌། །ང་བ་མ་ན་པར་གས་པའམ་བསམ་པ་ན་གང་ཡང་ང་བས་་
གས་་ན་དང༌། ས་་ན་ནམ། ལ་མས་་ན་ལ་གས་པ་ས་ན་ང་ད་་འར་། །འ་་ང་མ་
འད་ལས། གས་དང་བ་དང་ལས་དང་། །གས་ནད་ང་བ་་་དང༌། །་བ་ན་ངས་མས་དང་། །ར་བར་
ད་པ་ཐ་མ་ན། །ས་གངས་པ་དང་ར་། །ན་ནས་ས་པས་ད་ང་ཕ་ལ་་་་དགའ་བ་ད་་མ་ར་ན་
ཡང་ང་ད་་འང་༌།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། གཞན་ལ་གས་ད་དང་མ་་ད་ལ་གས་པ་་ས་ས་། །ན་ནས་་བ་ང་ད་།།
ང་བ་མ་ན་པར་གས་པ་ལས་གཞན་་བ་ལ་གས་ད་དང་བན་པ་མ་་གས་ད་་ད་ན་་ས་
ས་པའམ། ལ་གས་པ་་ད་ས་ལ་གས་དང་མ་་གས་་བ་བབ་དས་། །ལས་་དས་་ས་པ་
་་ས་པ་་ས་ས་། །་ཡང་ན་ནས་་འད་པས་བཟང་ར་གས་པ་ག་་ན་ས་ས་། །ན་ནས་་
བ་ང་ད་།།
གམ་པ་་མ་ད་པ་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་བན་པ། །དང་་།
་བ། ་མ་ད་འད་པས་་་་ག་ར་། །ས་་ན། །གལ་་ང་ནས་། །་ཡང་ད་ང་ད་ན་
ན།།

་མ་ད་པར་འད་པ་་གཞན་ད་བར་འད་པས། ང་ལས། ད་ས་གས་་ན་བད་པ་ལ་གས་པའང་ག་
་་་ག་ར་་ས་་ན་ང་ད་། །ད་ང་ང་འ་ས་་བ་ན་། ད་ལ་འ་ད་ར་་ས་གལ་་ང་ནས་
ས་པས་། །གང་ས་ང་ནས་ས་པ་་ཡང་ད་ང་ད་ན་ན་ང་ད་། །ཡང་ས་པ་་གང་ལ་བ་བར་་བ་་
ད་ང་ན་པར་ར་བན་པར་མ་ཟད་པ།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། གཞན་་ན་ས་ས་། །་མ་ད་པ་ང་ད་།།
ང་ནས་ས་པ་ལས་གཞན་་ང་ནས་མ་ས་པར་་མ་ས་ན་ས་ས་་ས་ང་མ་འད་ལས་གངས་། །
ཡང་ན་ང་་བ་ར་ན་་ལ་ད་ང་ད་ན་པ་ལས་གཞན་་་ད་ལ་ལ་གས་པ་་མ་ས་ན་ས་ས་། །
་མ་ད་པ་ང་ད་།།
བ་པ་་གས་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་ན་ད་བན། །འ་ས་གས་དོད་ག་ལ་བད། །དང་་།
་བ། ས་ག་། ད་ང་གས་་ད་པ་ད་འན་ིས་གས་པར་་བར་ས་པ་ད་ལ། །་གས་
།།
་གས་ད་པ་ང་ད་འ་་འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ས་ག་་ན། ད་ང་གས་ཡན་ཆད་་ད་པ་
བ་་གང་ཡང་ང་བ་ད་་བར་ད་པ་་ད་འན་ིས་གས་པར་་། ས་གས་་་བར་ས་ཟིན་པ་ད་ལ་
ས་ག ་ས་ར་། ལ་་ལ་བསམ་པས་ར་འ་ས་པ་་ཡན་ལག་་ག་། །གང་ས་ན་འ་ང་ད་་
འར་་ན། ་གས་ད་ན་ང་ད་་འར་། ི་ཀ་ལས། ་གས་ད་པ་་འག་ང་ད་པ་་ས་། །་
གས་ད་པ་་འལ་ང་ལས། ད་པ་་བར་་གས་། ད་ང་ད་པར་གས་་ས་ར་ན་ས་བཤད་ལ། ང་
མ་འད་ལས། ད་པ་འ་་་བར་་བ་མ་ན་ི། ཡང་་བར་་བར་་ས་་གས་ད་་ས་།།
་བ། གག་མར་གནས་པ་དང་ལས་ད་པ་དང་འན་པ་ལ་བ་དག་་ན་ལ་དས་ག། །་བ་་བ་དང་་
ར་་ངས་པ་དག་ལ་་ས་ས་་ན།།

་གས་ད་པ་་གག་མར་གནས་པ་དང་། ད་པ་་ག་མཐའ་དས་གམ་ས་པ་ས་ང་དང་ི་ཀ་ལས་
བཤད་། ད་པ་་ད་་ལས་་ཁ་ང་དག་ །ད་པ་་་བར་་བ་ལས་་་ག་ད་པ་་དང༌། ད་པ་་་བར་་
བ་ལས་ལ་དད་པས་འན་པ་འལ་བ་དག་་ན་ལ་ང་ད་དས་ག་བད་པ། །ང་་འ་ར་མས་ས་་བ་་
བ་། ང་་ད་པ་འ་མ་་བ་ན་པར་མས་་ས་་བ་དང༌། ང་ད་ང་མ་མ་འད་ལས། ་གས་ད་པ་་
་ར་་ང་བ་དག་ལ་་ས་ས་འང་། ས་ས་་ན་ད་པ་་། ལ་་མ་བས་པ་ར་དང༌། ས་་ས་
པ་ར་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། ་མ་བན་་ར་།།
གས་པ་འ་ས་གས་གད་ག་ལ་བད་པ་།
་བ། ད་པ་གཞན་ད་ལ་ད་པ་གཞན་ད་་འ་ས་པ་་་དང་འ་བ་ད་ན་། །ལས་་འས་་ལ་
གནས་པ་ལ་་མ་ན་པ་ད་ས་ན་་ད་པ་ལ་་ད་ད་། །་གས་ད་པ་ང་ད་།།
འཐབ་པ་ར་ད་པ་ལ་ང་བ་ར་ད་པ་ན་པར་འ་ས་འལ་པ་་། ད་པ་གཞན་ད་ལ་ད་པ་གཞན་་
འ་ས་འལ་་་གས་ད་པ་་ད་པ་གང་ན་་ད་་འ་ས་པ་་དང་འ་་ང་ད་་འར་བ་ད་ན་།
།འ་ཡང་ན་ང་་གས་་དབང་་ས་ས་གངས་། །གལ་བ་ལ་གས་པ་ལས་་འས་་བབ་པ་ན་
པ་ལ་གནས་པའམ་་མ་ལ་གས་པ་ལ་གནས་པ་ལ་ལས་་འས་་ལ་གནས་པ་་མ་ན་པ་། བབ་པ་ན་པ་
ལས་མ་ཆགས་པས་ད་བབ་པ་ན་པ་མ་ན་། །ས་ར་བ་ལ་གས་པ་ད་་ན་་ད་པས་་གས་ད་པ་ལ་
་ང་ད་་ད་ས་ས་ད་། །འ་ལ་་གས་ད་པ་ང་ད་་བད་པ་་ད་པ་ལ་་གས་ས་པ་ད་པ་
ར་་ག་ད་པ་ན་པ་མ་ཚང་བ། །་གས་ད་པ་ང་ད་།།
་པ་མ་པ་་ལ་ས་ན་པ་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ང་ད་བན་པ། །དང་་།
་བ། ན་པ་ལ། །ས་། །ག་ག་ལས་ག་པར་། །ག་པ་ད་་ས་པ་ལ། །ག་་པ་ལ་་མ་པ་
་པ་ལས་།།
མ་པ་་ལ་ན་པ་ལ་ས་པ་ལ་གས་པ་ར་ས་པ་ར་ག་པ་ས་པ་ད་པར་མ་པ་་ལ་ན་པ་ལ་ང་
ད་་འར་། །་ག་ན་པ་ལ་་ན། ས་ན་པ་ལས་། །འང་ད་ང་ས་མ་པ་་ལ་ས་ག་ག་ལས་

ག་པར་ན་ན་ང་ད་་འར་། །ག་ག་ལས་མ་ག་པ་ལ་མ་ག་པ་ད་་འ་ས་་ས་ན་པ་ལ་་ས་པ་
ད་། །ག་ག་ལས་ག་པ་ལ་ག་པ་ད་་ས་པ་ད་ང་ལ་ང་ད་་འར་། །ག་ག་ལས་ག་ང་མ་
ག་པར་འ་ས་ན་་ས་པ་ད་། །ག་ག་ལས་ག་དས་པར་་དགས་བསལ་། ག་་་ན་ད་པ་ང་
་་འཆད་པ་་་ལ་་ག་ར་བམས་པ་མ་པ་་པ་ལས་ག་པར་ན་ན་ང་ད་་་འར་། ག་ག་ལས་
ག་པ་་དས་། །ི་ཀར། འར་ག་ས་་བ་་་བར་འད་པ་ན་གག་་བར་ད་པ་ག་ལ་་བ་། དར་
ན་་བར་འད་པ་དབང་ས་གགས་་ག་པ་་ག་དང་བཅས་པ་་ག་གག་ས་་བ་་། །གགས་ཙམ་
ས་་བཤད་པ་་བར་འད་པ་ལ་ང་་་་། གགས་དང༌། ར་བ་དང༌། འ་ས་དང༌། འ་ད་དང༌། མ་པར་
ས་པ་ས་་བ་དག་་ཐ་དད་པ་ད་། །མར་བན་པ་། ས་པར་བཤད་པ་ག་་ན་པ་ར་མར་བན་པ་
་ས་པར་བཤད་པ་ལས་ཐ་་དད་། དར་ན་ང་་་་་ས་་བ་་ས་པར་བཤད་པ་ལས་ཐ་་དད་པ་་་
ས་་། ་དག་་ངག་ན་་ང་་་་་མར་བན་ཽ་ཀ་གག་ལས་ས་བཤད་ཽ་ཀ་་ད་པ་་་ཡང་ག་
་པ་ངས་་འས་པ་ན་།།
གས་པ་་་ང་ད་བན་པ་།
་བ། མཁས་པས་ང་ནས་ང་་ས་པ་གཏན་ལ་དབབ་པར་ས་པ་དང་བ་གར་བད་པ་དང༌། ཁ་ན་་བ་
དང༌། དགས་ས་འ་བ་དང་ས་མས་འགས་པ་དང་ན་བཤད་པ་དག་་མ་ན་། །གནས་གཞན་་་་
མ་མ་ས་པ་ད་། །ན་པ་ང་ད་།།
ད་ད་མཁས་པས་ང་ནས་ང་་ས་པ་། མ་འད་འལ་པ་ལས། ན་ི་་མ་བཅད་པ་ར་ས་བཤད་
། །གཏན་ལ་དབབ་པར་ས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་མ་འད་འལ་པ་ལས། བ་གར་བད་པ་ས་་བ་་ར་ང་
ག་པ་ས་བཤད་པས། ན་ར་ནས་ས་ཟིན་པ་་ས་ང་ང་བར་ད་པ། །མ་འད་འལ་པ་ལས། ཁ་ན་་
བ་དང་ས་་བ་་ཁ་ན་འན་པ་ས་བཤད་པས། ག་ར་ནས་བང་ཟིན་པ་་་བད་ང་ང་བར་་བ་ད་་
ག་ཁ་ན་་འན་པ། །དགས་ས་་བ་དང་ས་པ་། མ་འད་འལ་པ་ལས། ག་ལ་་མ་ཟ་བ་གནས་
མ་པར་ས་པར་ད་པ་ས་བཤད་། །ས་མས་བན་གནས་འགས་པ་དང༌། ན་བཤད་པ་་ན་བ་བ་།
ན་ི་ག་ི་ཀ་ལས། ན་བཤད་པ་ས་་བ་་ད་བ་་བ་བ་ང་ན་ལམ་འབས་པ་ས་བཤད་ལ། མར་
ན་ས་པ་ན་ད་བ་་བ་ཕན་ན་བཤད་པ་དང༌། ཕན་ན་་ང་ན་་བ་བ་དང༌། ན་གས་་ཕན་ན་

ན་་འང་བ་བད་ནམས་བསགས་ལ་སངས་ས་་་ལ་ན་གནས་དང༌། ་་་ན་གནས་ས་ན་བདག་
་ད་གས་་ན་ཏན་གས་པར་ང་བའམ་བད་པ་དང་འལ་བར་འར་ད་ས་པ་ར་ན་ངས་་ང་བར་
ས་པ་ས་་བ་ལ་གས་པ་ན་་ས་་བན་ན་ལས་་དབང་ག་གང་༌། །བཤད་མ་ཐག་པ་་དག་་ག་ག་
ལས་ག་ང་ང་བ་འ་བད་པ་མ་ན་། །ར་གནས་ཁང་་ག་བ་བན་ནས་ས་མས་་ག་གམ་བན་པ་
་་གནས་ཐ་དད་གཞན་་བན་པས་ག་ག་ལས་ག་པ་་་མ་གནས་ཁང་་བན་པ་་ང་བ་འ་བད་པ་
བདག་ད་་མ་ས་པ་ད་། །ི་ཀར། ་ལ་ང་བར་་བཞག་་ས་། །ན་པ་ང་ད་།།
ག་པ་འན་པ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ང་ད་བན་པ། །དང་་།
་བ། བན་པར་མ་གས་པ་དང་ག་ཅར་རམ་མག་གས་་ན་ད་་ར་པ་ས་དང་་་ཡང་འན་
ན།།
ད་ང་ས་བན་པར་མ་གས་པ་དང་ས་ག་ཅར་རམ་བན་པར་མ་གས་པས་ན་པ་མག་གས་་མ་
་ལ་གས་པ་ང་་ན་ན་ད་་ར་པ་ས་དང༌། ང་ལས། ཨ་་་་ས་་་ཡང་འན་ན་ང་ད་་
འར་། །ད་་འ་དག་་འས་ན་ང་ཟད་བད་པར་་། ན་ད་་ར་པ་ས་འ་ལ་་བ་། ན་ད་ན་
ལ་ས་མ་ན་པ་་་གས་་ན་པ་ང་ང་ར་ས་བཤད་པ་་་་གས་ཅན་ི་གང་གས་མས་། །ས་
ན་ལ་ན་ད་མ་ན་པ་། ི་ཀ་ལས། བ་དན་དཔའ་ས་ས་པ་ས་པ་རབས་་ད་་་ས་། །གས་
ཀ་ན་པ་་འལ་བ་ང་་། །གས་ཀ་མ་ན་པ་་་ག་་ག་་བན་བས་་། །ན་ད་་དང་་ན་
པས་བཤད་པ་བཀའ་ང་༌། །ས་་ང་མ་འད་ལས། ས་ས་་བ་་སངས་ས་ས་གངས་པ་དང་སངས་
ས་་ཉན་ས་ས་བཤད་པ་ས་གངས་། །ན་པ་བགས་པ་་ན་ཉན་ས་ས་བཤད་ན་ཡང་ན་ད་་
འར་བ་ན་། ན་ིས་བབས་པ་བཀའ་ན་པ་ར་། །དང་ ་ན་པ་་་ནང་་ན་པ་གས་ཀར་བང་བ་
ན་། །ན་ད་དང་ས་གས་ཀ་ན་པ་འན་ན་ང་ད་། །་་ཡང་འན་ན་ས་པ་་ི་ཀར་ང་ངས་པ་
ལས་ག་ཅར་་་བད་ན་ང་ད་། །མག་གས་་་་བད་ན་ང་ད་་ས་གངས་ལ། ང་མ་འད་
ལས། བ་དན་ཨ་ས་འན་པ་ན་་གནས་ང་ས་གག་་ཨ་ས་འན་པ་་་ར་་་མཉམ་པས་་ས་
གངས་།།
གས་པ་་་ང་ད་བན་པ་།

་བ། ་འད་བན་་བ་པ་་མ་གགས་། །ས་་ཉན་་གག་པར་་བར་འད་པ་ཡང་༌། །ཁ་ན་་
བ་དང་བ་གར་བད་པ་དང་དགས་ས་འ་བ་ཡང་༌། །འན་པ་ང་ད་།།
ག་ཅར་འན་པ་་འད་བན་་གཡམ་ལ་བ་པ་་ང་བ་འ་བད་པ་ལ་མ་གགས་། །ད་ང་ས་ན་
པ་ས་་ཉན་་གག་པར་་བ་་ད་ས་་་དང་ན་ག་་ག་ཅར་རམ་ར་བད་པར་་་ས་བ་བ་
ལས་བན་པར་མ་གས་པ་་ག་ཅར་རམ་ར་བད་པ་ས་་ད་ང་ས་འན་པ་ཡང་ང་བ་འ་བད་པ་ལ་མ་
གགས་། །གང་་གས་་ད་པར་་ལ་ི་ན་ང་ད་པ་དང༌། ན་ི་ན་ང་ད་པས་་་མ་བན་་
ས་གང་ན་ལས་། །ཁ་ན་་བ་དང་ས་པ་ར་བན་པ་་བད་པར་་བ་ད་པ། །བ་གར་བད་པ་དང་
ས་པ་འན་པ་ར་བོས་ང་འཆད་པ་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །བན་པར་མ་གས་པ་ལ་གང་ག་འན་་
བག་ནས་ད་ང་ས་་ན་འཆད་པ། །བད་པའམ་་མ་ཟ་བ་ན་པ་ར་དགས་ས་འ་བ་ཡང་ང་བ་
འ་བད་པ་ལ་མ་གགས་། །་མས་ལ་ག་བལ་ང་བགས་པ་ལ་ས་པ་ད་། །འན་པ་ང་ད་།།
བན་པ་གནས་ངན་ན་བད་པ་ང་ད་ལ་གས། བབ་པར་་བ་གནས་བས་བད། །དས་ག་ང་བ་
བན་པ། །དང་་།
་བ། ད་ང་དང་ད་ང་མ་ག་ཅན་དག་མ་་་ར་་བར་ད་པ་ད་ང་བ་བར་། །ད་ང་
དང་ད་ང་མ་ག་ཅན་དག །མ་མས་་་ར་་བར་ད་པས་་དང་ན་པ་དག་ད་ན་ག་མ་མས་
་མ་ན་པར་ད་པ་དང༌། གནས་མས་་གནས་ན་པར་ད་པ་འ་་། དར་ན་འས་་་ང་ན་
མ་གས་པ་ལ་ར་བ་འར་་་བཟད་པ་བབ་ན་འ་ར་འས་་་་ད་ན་་མ་དང་ད་ཟ་བ་དང་
ལ་མ་ན་པས་མ་ང་བར་འར་བ་དང༌།  ་རམ་ང་་ང་ན་མ་གས་པ་ལ་ནད་་གས་དམར་་
ས་་བ་ང་ན་འ་ར་་རམ་ང་་ད་ན་་མ་དང་ད་ཟ་བ་དང་ལ་མ་ན་པས་མ་ང་བར་འར་བ་་་
དག་ད་ས་་དང་ན་པ་དག་ད་ཅག་ད་ང་འ་དང་ད་ང་མ་འས་བན་པ་ད་མ་འན་ག
ད་ང་ལ་བ་དང༌། ད་ང་མ་གསལ་མ་་་ད་ང་དང༌། ད་ང་མ་ག་ཅན་དག་་ལ་མས་འཆལ་བ་
ས་མ་དད་པར་ར་པ་མ་་་ར་་བར་ད་པ་ད་ང་ག་ད་འན་ིས་བ་བར་། །་ག་་གལ་
གས་་ལས་ས་། །མ་མས་་་ར་་བར་ད་པ་ས་་བར་་ས་ག་་ར་། །་ད་་བར་་་ན།
་དང་ན་པ་དག་ས་མ་པ་མས་ལ་ས་ནས་ད་ན་ག །མ་མས་་མ་ན་འན་པར་ད་པ་དང་ས་་བ་

་མ་པ་དག་། །གནས་གག་ལག་ཁང་མས་་གནས་ན་འན་པར་ད་པ་ས་་བ་་རབ་་ང་བ་དག་ །་
ཡང་མ་པ་མས་མ་ན་འན་པར་ད་པ་་འ་་། དར་ན་འས་་ལ་ང་ན་མ་གས་པ་ལ་ར་བ་
འར་་ར་་བཟད་པ་་འར་་ར་་བཟད་པ་། ན་་མ་ར་འབབ་པ་བད་པར་དཀའ་བ་ན་། །གནམ་
གས་ག་དང་བཅས་པ་བབས་ན་འ་ར་འས་་་་ད་ན་་མ་མ་ང་བ་དང༌། ད་ཟ་བ་བམ་པ་དང༌། ལ་
མ་ན་པས་ས་པ་་གས་པ་མ་ན་པས་་ས་མ་ན་པས་མ་ངས་པར་ཆག་མ་ལ་གས་པར་འར་བ་ལ་མ་
ན་པས་མ་ང་བར་འར་བ་་གས་པ་མ་ན་པས་ངས་ང་བ་ས་མ་འད་འལ་་བཤད་། །ི་ཀ་ལས།
ཆག་མ་ལ་གས་པ་ས་པ་གས་ངས་་བ། །གནས་མས་་གནས་ན་འན་པར་ད་པ་། དར་ན། ་
རམ་ང་་ང་ན་མ་གས་པ་ལ་ནད་་གས་ི་ཀ་ལས། ར་་དམར་་ས་་བ་ང་ན་འ་ར་་རམ་ང་་ད་
ན་་མ་དང༌། ད་ཟ་བ་དང༌། ལ་མ་ན་པས་མ་ང་བར་འར་བ་་་། ད་དང་འ་བ་ད་ང་དང་ད་ང་མ་
ག་ཅན་དག་ད་། ་དང་ན་པ་དག་ད་ཅག་ད་ང་ལ་བ་་་འ་དང་ད་ང་མ་གསལ་མ་་་འས་སངས་
ས་་བན་པ་་ད་མ་འན་ག །བན་པ་ཡང་འ་འ་བ་ག་་མ་་མ་མས་ག་པ།།
་བ། འ་ར་ད་ང་འ་དང་ད་ང་མ་འ་་ས་ག་པ་བན་་ས་འལ་བ་འ་ལ་ར་་ང་བ་
ས་ཅན་ན་ི། བམ་ན་འདས་དང་ད་ང་གནས་བན་གནས་བན་མས་ལ་ས་ག་ས་བད་པར་
། །་་ན་གལ་བར་།།
འ་ར་ད་ང་འ་དང་ད་ང་མ་འ་་ས་འག་པ་་ཐལ་བར་འར་བ་དང༌། ་་་བར་་ང་བ་བན་་
ས་འལ་བ་འ་ལ་འཕགས་པ་ལམ་ི་་་ར་་ང་བ་ས་ཅན་ན་ི། བམ་ན་འདས་དང་ད་ང་གནས་
བན་གནས་བན་མག་ན་ས་དང༌། ་་་དང༌། ལ་ི་་ལ་གས་པ་དག་ལ་ས་ག་ས་་བར་
། །ད་ང་འ་དང་ད་ང་མ་འ་ལ་མས་འཆལ་བ་ན་་ས་མ་མས་་་བར་ད་པར་ད་ང་གང་ཟག་
་་ན་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་མ་མས་་་བར་་བ་ར་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་།།
གས་པ་དས་ག་ང་བ་བན་པ་།
་བ། ས་ག་། །ཉན་པ་་་ས་པ་ད་དང་བན་པར་མ་གས་པ་ད་དང་ན་པ་ལ། །ས་ན། །
ཕམ་པར་འར་བ་དང་ད་འན་ག་མ་དག་་་ཡང་ང་བས་པ་ཡང་ང་༌། །ན་་མ་ད་ལ་ག་ཐ་དད་པ་
ད་། །བ་བ་མ་ས་པ་ལ། །ད་འན་ལ་མ་གལ་བ་ལ། །གནས་ངན་ན་བད་པ་ང་ད་།།

གནས་ངན་ན་བད་པ་ང་ད་འ་་འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ས་ག་ན། ཉན་པ་་ས་ད་ང་་ལ་
ང་བ་འང་བ་ས་་ས་པ་ད་དང་ཉན་པ་་བན་པར་མ་གས་པ་ད་དག་དང་ན་པ་ལ་ས་ག་ས་ར་་
ལ་་ལ་བསམ་པས་ར་འ་ས་པ་་ཡན་ལག་་ག་། །གང་ས་ན་ང་ད་་འར་་ན་ས་ན། །ལ་
བན་པར་མ་གས་པ་ལ་གང་ས་ན་ང་ད་་འར་་ན། ད་ང་གཞན་ི་ཕམ་པར་འར་བ་དང་ད་འན་ག་མ་
དག་ས་ན། །་ཚངས་པར་ཡང་ད། ་ཡང་བསད་་ས་བད་པ་་་ང་བ་ཐ་དད་པ་་་་་ནས་བད་པ་ཡང་
ང་ད་བད་པར་ང་ལ། ་་བསད་་ས་སམ། ག་མ་བ་གམ་་ཐམས་ཅད་ང་་ས་བད་པ་་་བས་་
བད་པ་ཡང་ང་ད་་བད་པར་ང་༌། །ང་བ་ཐ་དད་་མ་ག་གག་་བས་་བད་པ་་ལ་ང་བ་གག་་
འར་རམ། ་མར་འར་་ན། ད་ང་ས་་་བསད་་ས་བད་པ་་་ན་་མ་ད་ལ་ག་ཐ་དད་པ་ད་པས་
ང་ད་་འར་བ་ད་།།
ངག་ན་ར་བ་གག་ས་ག་གག་་ས་པ་ལ་ན་་མ་ད་ང་དས་ག་གག་། །ད་འན་ིས་བ་བ་
མ་ས་པ་་མ་མས་་་ར་་བར་ད་པ་གང་ཟག་གལ་གས་་ལས་ས་མ་བས་པ་ད་ལ་ང་ད་་
འར་བ། །ད་འན་ལ་མ་གལ་བ་་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་མ་མས་་་བར་་བ་ར་གལ་བ་འབའ་
ག་པ་ལས་མ་ས་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །གནས་ངན་ན་བད་པ་ང་ད་།།
བད་པ་་ས་་མ་བན་པར་་བ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བན་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་
བད་པ། །དང་་།
་བ། བན་པ་ད་ན། །བན་པ་མ་མང་བ་བན་པར་གས་པ་ལ།།
བདག་ད་་ས་་མ་དང་ན་པ་བན་པ་ད་ན་འ་ས་མ་བར་བར་བདག་ད་་ས་་མ་དང་ན་པར་
ས་ན་ང་ད་་འར་། །འར་ཡང་ར་ས་པ་ཕམ་པ་བས་་་ད་བཤད་པ་མས་འར་ཡང་ར་། །ན་
ང་ད་པར་་ལས། ང་བ་བད་པ་ན་ི་ད་པར་། རང་ས་་ས་་མ་མ་བ་པ་དང་བ་པ། །བསམ་པ་
ད་པར་། འ་ས་བར་་བན་་་བ་ལས་འས་་འ་ས་མ་བར་བར་བན་པར་་བ། །ང་བ་ད་པར་
། ར་ཕམ་པ་བས་་འར་ང་ད་དང༌། ར་མ་ ་གནས་་འར་ས་ས་། །་ལ་ི་ད་པར་།
བན་་ལ་བན་པ་མང་མ་མང་འ་ང་བན་པར་གས་མ་གས་འ་ཡང༌། བན་་འ་ལ་་བན་པ་མ་
མང་བ་བན་པར་མ་གས་པ་ལ། །ས་། །བད་་ད་པར་། ང་སངས་ས་ན་་ས་བན་ས་ན་ཕམ་

པར་འར་ཡང༌། ང་སངས་ས་ན་་ས་བན་པར་་བ་ང་ད་་་ད་། སངས་ས་ལ་ང་བ་ན་འང་བ་
་ད་པ་ར་། །ས་ན་་བ་ལས། སངས་ས་དང་ན་པ་ས་་བ་མ་གགས་ས་གངས་། །ད་བམ་
ན་པ་བན་པར་་བ་ང་ད་འ་་ད་བམ་པ་ད་ལ་འང་། ་་་་ལ་་ང་ད་འ་འང་་ད་། །་
ལ་ས་ན་ང་ད་་འར་་ན། བན་པ་མ་མང་བ་་མང་ལམ་མ་བ་པ་བན་པར་མ་གས་པ་ལ།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། མ་པ་མན་་་འལ་མ་པར་བན་པར་་། །ད་ང་མས་ན་པ་ན་ར་་། །་
ས་་མ་བད་པ་ང་ད་།།
ད་ང་ས་མ་པ་མན་་་འལ་མ་པར་བན་པར་་། །གལ་་ན་་་ང་བ་ད་། ང་ས་
ད་ངས་ལ་་འལ་བན་པ་ང་བ་ང་་ད་པར་། །ད་ང་མས་ས་པ་་མན་པ་ཙམ་་ད་ང་དང་
ད་ལ་མས་ང་ན་པ་སངས་ས་་ན་ར་་འལ་བན་པར་་། །་ས་་མ་བད་པ་ང་ད་།།
ད་པ་བས་ར་ས་་ས་ར་བ་འབས་པ་ང་ད་ལ་གས། བབ་པར་་བ་བད་པ་དང༌། །དས་ག་
ང་བ་བན་པ། །དང་་།
་བ། གལ་་བན་པ་ད་་དས་ན་གལ་བ་ར་བཏང་བ་ན་།།
གལ་་རས་ག་ན་ི་གནང་བ་ན་པ་དང༌། མལ་ཆ་བ་པར་བ་བ་ལ་གས་པ་འལ་བར་གགས་པ་་བ་
ཐམས་ཅད་ལ་བན་པ་་་འར་བ་ད་་དས་ང༌། འད་ན་གལ་བ་་ག་ར་བཏང་ནས་རས་ག་ན་ན་པ་
ལ་གས་པ་ན་ི་ལས་།།
གས་པ་དས་ག་ང་བ་བན་པ་།
་བ། དད་པ་ལ་བ་ལ། །ད་ང་་ད་འན་ི་ཟས་་ད་པ་མ་ན་པ་ད་ང་་གང་ཟག་ལ་ག་པར་
བས་པ་ཡང་དག་པ་མ་ན་པ་ན་ད་གཞན་ལ་ཡང་ང་མ་ས་པར་བད་ན་ཡང་༌། །ར་བ་འབས་པ་
ང་ད་།།

ན་གང་ལ་འ་ང་ད་་འར་་ན། རས་ག་ན་ི་གནང་བ་ན་པ་ལས་་ལ་དད་པ་འན་པ་ལ་བ་ལ་ས་
་ལས་་ལ་གགས་པ་ལ་ས་། །ད་འན་ི་ས་ད་ང་ས་གང་ཟག་ལ་མཛའ་་བས་ར་ན་་ས་ར་
པ་འབས་ན་ང་ད་་འར་་ས་ན་པ་། བདག་་ད་ང་་ད་འན་དབང་བ་ད་་དས་་ཟས་་ད་པ་
མ་ན་ང་ས་་ད་པ། །གང་ལ་ར་པ་གདབ་པར་་བ་ད་ང་གང་ཟག་་འོ་བ་རབ་་འང་བའམ། མ་
པ་ལ་ག་་་གས་པར་བས་་ག་པར་ན་པ་ན་་ས་བད་ན་ང་ད་། །ན་ལ་ག་པར་བས་པ་མ་ན་
པ་ར་ན་ཡང་དག་པ་མ་ན་་བན་པ་ན་ད་གང་ལ་ར་པ་གདབ་པར་་བ་ད་ང་་ད་ལ་བད་ན་ང་ད་
བད་པར་མ་ཟད་། ཉན་པ་་གཞན་ལ་ཡང་ར་པ་གདབ་་ད་ང་་ང་མ་ས་པར་བད་ན་ཡང་ར་པ་འབས་
པ་ང་ད་འང་༌།།
་ན་ང་མ་ས་པར་བད་ན་ཡང་ས་ང་མ་ས་པར་བད་ན་ག་ད་ར་འབས་་ང་བ་་གས་ལ། བས་
འར་་ང་མ་ས་ང་ང་བ་གས་པ་་་ན། ་དང་ན་པ་དག་ས་བས་ར་ས་་ས་ད་འན་ལ་ར་པ་
འབས་པས་ན་ད་ང་་ག་་ང་མ་ས་ང་ང་ད་འར་འར་བ། །བས་ར་ས་་ས་ད་ང་གག་
ལ་ར་པ་འབས་ན་་འགའ་ག་ས་བས་ར་ས་་ས་ང་མ་ས་པར་བད་ན་ཡང་འར་ང་བ་་གས་།
དགག་་་གས་པ་ར་དང༌། ང་མ་ས་པར་ཡང་་ས་ག་ད་ར་འབས་་ང་བ་་གས་པར་ར་
གངས་པ་་དང་་མཚན་མངས་པ་ར་། །ར་པ་འབས་པ་ང་ད་།།
བ་པ་ད་་གད་པ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་བན་པ། །དང་་
།
་བ། འལ་བ་དང་ན་པ་ད་།།
འལ་བ་་བད་་ན་ི་འལ་བ། །་དང་ན་པ་་ག་་ག་་ན་དང་ན་པ་ར་། །འལ་བ་ག་་
་ང་བ་འ་ད་པ་་ད་་། ི་ཀ་ལས། ག་་ལས་བས་ཐབས་་ར་པ་བད་ན་ས་། །བས་འར་ི་ཀ་
ལས། བས་ཐབས་་་ག་ལས་ང་བ་་ག་་ས་པར་། གན་པ་་ག་ལས་མ་ན་་ས་པ་་ད་་
གད་པ་ར་བ་ཐ་དད་ས་གས་ན་ང་བ་་ག་ཐ་དད་་འར་ལ། གན་པ་་་ལ་ཡང་ད་་གད་པ་ར་
བ་གག་ས་གས་ན་་ང་ད་གག་་འར་ི། གན་པ་་་ལས་ང་བ་ར་འར་བ་་མ་ན་པ།།

གས་པ་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། མ་་ལ་་ས་ས་། །ད་་གད་པ་ང་ད་།།
ས་མ་ན་པ་ཟས་བཀག་པ་དང༌། འ་ན་པ་ན་པ་བཀག་པ་ལ་གས་པ་མས་་མ་་ལས་གངས་ང༌།
འལ་བར་གགས་པ་ད་ན་པས་་དག་ད་་གད་ན་ང་ད་་འར་། ང་མ་འད་ལས། འལ་བ་དང་ན་
པ་མ་་དག་འན་པ་ན་འ་དག་བན་པས་་་ས་ར་ན་ང་ད་་འར་་ས་གངས་ལ། ་དག་ལས་གཞན་
པ་མ་་ལས་འ་ད་་གད་ན་ས་ས་་ས་པ་ི་ཀ་ལས། འལ་བ་དང་ན་པ་ས་མ་ན་པ་ཟས་དང་འ་
ན་པ་ན་པ་ལ་གས་པ་ལས་གཞན་པ་མ་ར་གགས་པ་བད་པ་གཞན་ལ་ད་་གད་ན་ས་ས་། །ས་།
།མན་པ་ད་་གད་ན་ར་འར་ན། ི་ཀ་ལས། ས་མན་པ་་འལ་བ་དང་མ་་དག་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ན་་
ས་བཤད་པས། ང་ད་དང་ས་ས་་གས་པ་བད་། འལ་བ་གཏན་ལ་འབས་ད་་མན་པ་ད་་གད་ན་
ང་ད་བད་ང༌། མ་་གཏན་ལ་འབས་ད་ས་མན་པ་ད་་གད་ན་ས་ས་བད་པ་། ་ཡང་ི་ཀ་ལས།
ད་ང་ས་མ་པ་ལ་གས་འལ་བ་ལས་གངས་པ་ཡང་ར་མ་པར་དོད་པར་ད་ལ། མ་་ན་དང༌། མ་
་གདར་་་དང་མ་་མ་པར་འཆད་པ་ཡང་ས་མན་པ་ན་པ་ར་་ས་བཤད་། །ད་་གད་པ་ང་ད་
།།

བ་ཚན་གས་པ། དང་་ས་ན་་འག་་ང་ད་ལ་གམ། བབ་པར་་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་མ་པར་
བཞག་པ་བན། །་་ང་བ་ད་པར་བད། །དང་་ལ་གམ། གནང་བ་བབ་་བད་པ་དང༌། །བབ་པ་བབ་
་གཞན་ཡང་བན། །དགག་པ་བབ་་བད་པ། །དང་་།
་བ། ལག་་ས་མད་ན་དང་ད་འན་ི་ན་་ང་ན་པ་བཅད་པར་།།
མད་ན་ནམ་གག་ལག་ཁང་ག་པར་ད་པ་་ལག་་ས་་ད་ང་མཁར་ལས་་ལས་གསར་པ་ད་པས་
མད་ན་དང་ས་པས་། སངས་ས་དང་ས་གས་བན་་མད་ན་་སངས་ས་ས་་གགས་བན་ན་
པ་ར་དང༌། ི་ཀ་ལས། མད་ན་ས་པས་ས་དན་མག་ས་པ་ན་། མད་ན་་ས་་་ན་པ་ར་
ས་། །ད་འན་ི་ན་་གཞན་ལ་ར་ིས་བས་་ང་ན་པ་བཅད་པར་།།
གས་པ་བབ་པ་བབ་་གཞན་ཡང་བན་པ་།
་བ། ་མན་ལ་་་མ་བན་ནམ་བད་ནས་་ང་་དལ་འར་དང་་དང་་ག་དང་བག་པ་དང་
མར་་དང་གར་མ་ན་པ་དང་ན་ཆགས་གམ་པ་གན་པ་དང་ན་པ་བཤད་པ་ས་ནས། ་གང་དག་ང་
ན་པ་འ་ལ་གནས་པ་་དག་གནས་གཞན་ལ་ག ང་ན་པ་འས་མད་ན་ནམ་ད་འན་ི་་བ་ད་
པར་འར་་ས་བད་ནས་་བ་ས་ས་པར་ིས་ག་ས་། །གལ་་་འང་བའམ་ག་འཛག་པའམ་
ཡལ་ག་འལ་བའམ་་མ་གས་པ་ལ་གས་པ་མ་པར་འར་བ་ན་ན། ས་ང་ལ་ན་པ་དང་ར་་དག་
ས་བགས་པ་དང་བགས་པ་མ་ན་པ་བད་པར་།།
་གད་པ་ན་འོ ་་བ་་ང་ན་པ་བཅད་པ་་མན་ལ་་་མ་བན་ནམ་བད་ནས་ང་ན་པ་་ང་
་ང་ན་པ་་་ར་དལ་འར་་ང་ལ་དང༌། ་བང་དང༌། ་ག་དང༌། བག་པ་དང༌། མར་་དང༌།
གར་མ་ན་པ་དང༌། ད་ཆགས་གམ་པ་འན་པ་དང༌། ན་པ་ཕན་ན་བཤད་པ་་མས་ས་ནས་་གང་དག་ང་
ན་པ་འ་ལ་གནས་པ་་དག་གནས་གཞན་ལ་ག ང་ན་པ་འས་མད་ན་ནམ་ད་འན་ི་་བ་ད་པར་འར་
ས་བད་ནས་ད་ང་ལག་་་་་པ་ས་རང་ས་ལག་བདར་་་བཅད་པར་མ་པ་ང་མཁན་ལ་གས་པ་དག་
ལ་ད་་ས་པར་ིས་ག་ས་བས་་གད་་གག་ །གལ་་་ལམ་འམ་མན་མ་་ང་་ལས་་འང་བ་

དང༌། ག་འཛག་པ་དང༌། ཡལ་ག་འལ་བ་དང༌། ་མ་གས་པ་་མ་ལ་བ་དང༌། ལ་གས་པ་་་འང་བ་དང༌། ་
དགའ་བ་མ་པར་འར་བ་ན་ན་ལག་་ས་་བད་ནམས་་ང་དན་མག་གམ་ལ་ན་པ་དང༌། ར་་དག་
་བགས་པ་དང་བགས་པ་མ་ན་པ་བད་པར་།།
གམ་པ་དགག་པ་བབ་་བད་པ་།
་བ། ་གང་ན་གཅད་པར་་།།
་ར་ས་ང་་འང་བའམ་ག་འཛག་པ་མ་འར་་་གང་ན་ན་པ་་བཅད་པར་་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན་པ་ལ་གམ། དས་ག་ང་བ་ན་ད་བན། །དས་ག་གས་གད་
ལ་བ་བད། །འ་ས་གས་གད་བད་པ། །དང་་།
་བ། ས་ག། །མ་ཉམས་པ་ད་ལ། །ས་ན་དང་་ཁ་ན་པ་ང་བ་མ་ས་པ་དག་། །ཐ་ན་་ད་
ཡན་ཆད་ཉམས་པར་ས་ན། །་ར་ཡང་ང་༌།།
ས་ན་་འག་་ང་ད་འ་་འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ས་ག་་ན། མ་ཉམས་པ་ད་ལ་ས་ག ་ས་
ར་། མ་ཉམས་པ་ལ་མ་ཉམས་པར་འ་ས་པ་་ཡན་ལག་་ག་། །ས་ན་ས་ས་ནས་ས་ན་་་་་་ན།
མ་འད་ལས། ས་ན་་་། ་བ་ས་ན་དང༌། ང་་ས་ན་དང༌། ག་་ས་ན་དང༌། འགས་པ་ས་ན་
དང༌། ས་ན་ི་ས་ན་དང་་ས་གངས་ལ། ་དང་་། ་ང་དང༌། ་དག་དང༌། ངས་པ་དང༌། ་གར་
། །གས་པ་ང་་ས་ན་། ང་ཀན་ཙ་ན་དང༌། ཀ་་ལ། །གམ་པ་ག་་ས་ན་། ་ད་་་། མ་
འད་འལ་པ་ལས། ག་་ས་་བ་་་་ས་བཤད་། མ་འད་ལས། ག་་ས་ན་་་རམ་ང་དང་
ག་མ་ལ་གས་པ་ས་གངས་། །བ་པ་འགས་པ་ས་ན་། ཨ་ཀ་དང༌། བ་ཀ་ལ་གས་པ་་འས་་
ད་བཀས་པ་ལས་ས་ན་ང་བ་་བཀས་པ་ས་ན་་ས་ན་གས་འལ་པ་ལས་བཤད་། །་པ་ས་ན་ི་ས་
ན་། ་་དང༌། ནས་དང་ོ་ལ་གས་པ། །ས་ན་ི་ས་ན་་འས་་ས་ན་། མ་འད་འལ་པ་ལས།
ས་ན་ས་་བ་་འས་་ས་བཤད་། །ང་མ་འད་ལས། ་བ་ས་ན་གང་་ན། ་བ་བཏབ་པ་ལས་་བ་
ད་། །ང་་ས་ན་་ང་་བཏབ་པ་ལས་ང་་་བ། །ག་་ས་ན་་ག་་བཏབ་པ་ལས་ག་་་

བ། །འགས་པ་ས་ན་་འགས་པ་བཏབ་པ་ལས་འགས་པ་ད་་བ། །ས་ན་ི་ས་ན་་ས་ན་བཏབ་པ་ལས་ས་
ན་ད་་བ་ས་གངས་། །ང་་ར་ན་ས་ན་ི་མཚན་ད་་རང་རང་་གས་འ་བད་པ་ས་པ་དང་
ན་པ།།
་བ་ཐ་ན་་ལ་གས་པ་་བར་མ་པ་་ཁ་ན་པ་མན་ནམ་་ལ་གས་པས་ང་བར་མ་ས་པ་དག་་མ་
ཉམས་པ་ད་ལ་ས་ག་་ས་་མར་ར་། །ང་བར་ས་་ད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །ཐ་ན་་ས་ག་་་ན་
ས་པ་་ས་ག་་ན་་་་འ་བ་་ང་་་བ་དང་འལ་བ་ན་་་ཡན་ཆད་ས་པ་་་བ་ལ་གས་པ་་
ཉམས་པར་ས་ན་ང་ད་་འར་། །་ཡང་་ན་་་བཅད་ན་ས་ས་དང༌། ་བ་ལ་གས་པ་བཅད་ན་ང་ད་
བད་པ་། ང་མ་འད་ལས། ང་ན་པ་་ན་འན་པར་ད་ན་ས་ས་་འར་། །ང་ན་པ་་བ་
འན་པར་ད་ན་ང་ད་་འར་་ས་གངས་། །རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་ང༌། ང་ན་པ་་ན་
འན་པར་ད་ན་ང་ད་་འར་་ས་བཤད་ང༌། འལ་ང་ལས། ང་་་བ་ཡལ་ག་་བཅད་ན་ཡང་ང་ད་
་འར་་ས་བཤད་། །ས་ན་་འག་་ར་བ་་་ར་ས་ན་ཡང་ར་བ་ཆ་ནས་ང་ད་བད་པར་ང་༌།།
ན་་ད་ས་པར་བཤད་པ་།
་བ། གས་པས་ང་༌། །་དང་འདམ་བ་དང་ས་ལ་ལ་གས་པ་དག་ས་མནན་ནས་ང་༌། །་ཚན་ལ་
གས་པ་དག་ས་ང་༌། །ང་དང་་མ་ལ་འག་པས་ང་༌། །ས་ག་མ་པར་ཡང་༌།།
འས་་ཅན་ི་ང་བལ་་ག་གས་པས་ང་ང་ག་མ་ན་པ་ཆད་ན་ཡང་ང་ད་་འང་༌། །ང་ག་ན་
་ན་པ་ཆད་ན་་ས་ས་། །་བ་དང་འདམ་བ་དང་ས་ལ་ལ་གས་པ་དག་་ས་ན་དང་་ན་་་ས་
མནན་ནས་ང་་དག་ཉམས་པར་ས་ན་ང་ད་་འང་༌། །ས་ན་ནམ་་ན་ ་ང་་་བ་ཚན་་་་ཚན་ད་
བ་དང༌། ལ་གས་པས་འཆག་པ་དང༌། ཡལ་ག་ལ་གས་པ་འན་པ་དང༌། དལ་འར་དང་ང་ལ་ས་པས་ང་ས་
ན་་བ་ཉམས་པར་ས་ན་ང་ད་་འང་༌། །འ་ཡང་ས་ན་ནམ་་བ་འག་པ་བསམ་པ་ད་ན། །ས་ན་ི་
གས་་་ཉམས་པར་ར་ག་ས་ང་དང་་མ་ལ་་གར་རམ་ག་པ་ལ་གས་པ་ས་ན་འག་པས་ང་ས་
ན་ཉམས་ན་ང་ད་འང་༌། །ས་ན་ི་གས་་་ཉམས་པར་ར་ག་ས་ས་ག་མ་ར་གར་བ་ས་ན་
བཞག་ན་ཡང་ས་ན་ཉམས་ན་ང་ད་་འང་༌།།

་བ། ར་འན་པས་། །རང་ངམ་གཞན་ིས་ང་༌། །ཉམས་པར་ར་པ་ན་དས་ག་དག་ །ཉམས་པར་་
བ་ངས་དག་། །ང་་ལས་། །ར་བ་ལ་་ས་ས་དག་། །འ་ལ་ན་པ་་་ལས་་ཐ་དད་པ་
ན་ི་དས་་ལས་་མ་ན་།།
བསམ་པ་་་ས་་ན། ས་ན་དང༌། ་བ་ཉམས་པ་ར་འད་ང་འན་པས་། །ས་ན་་འག་་ར་བ་་
ད་ང་རང་ངམ་གཞན་ིས་ས་པས་ང་ད་ང་ལ་ང་ད་བད་པར་ང་༌། །གནས་བས་གང་ལ་ང་ད་་
འར་་ན། ས་ན་ཉམས་པའམ་་བ་ཆད་ང་ཉམས་པར་ར་པ་ན་རང་རང་་ང་ད་དས་ག་དག་ །ར་བ་ལན་
གག་ས་ནས་འ་མང་་ར་བག་གམ། རལ་་ལན་གག་བག་པས་་མང་་བཅད་ན་ང་ད་གག་་འར་
རམ་མང་ར་འར་་ན། ས་ན་ནམ་་བ་ཉམས་པར་་བ་ངས་་ད་པ་དག་ས་ང་ད་ང་ངས་་ད་འང་
༌། །ཡལ་ག་བ་ད་པ་ང་་གག་བཅད་ན་ང་ད་བ་བད་དམ། གག་བད་ན་ང་་གག་བཅད་པ་ལས་ང་
ད་གག་་འར་། །ས་ན་་འག་་ར་བ་ལ་་ས་ན་དང་་བ་ས་གག་ལ་ར་བ་་བམས་པ་་ད་་
ས་ས་དག་་འར་། །ས་ན་གག་ལ་ལན་་མར་བན་་འམས་སམ། ང་་གག་ལ་ ་་ལན་བར་བན་
་གད་ན། ི་ཀ་ལས། བན་པ་ར་བས་འག་པ་འ་ལ་བན་པ་་་ལས་ར་བ་ས་ས་་ཐ་དད་པ་ན་ི།
ས་ན་ནམ་་བ་དས་་གག་ན་པ་ལས་ར་བ་གག་་འར་བ་་མ་ན་་ས་།།
གས་པ་དས་ག་གས་གད་ལ་བ་བད་པ་།
་བ། བན་ནས་བད་པར་་བ་ད་ན་་ཟིན་ཡང་མཐའ་ད་། །ཉ་བས་དང་ཉ་ཚང་དག་་ནས་བན་པ་་
་ད་། །ག་་མ་བམ་པར་ལ་ད་ད་པ་་ད་ད་། །གལ་་འ་བཅད་པར་ར་ན་གས་་ས་ས་
ན་བན་པ། །་འལ་ིས་་མ་ས་པ་ད་།།
ང་ན་པ་ལ་གས་པ་རང་་གནས་ནས་་ན་་བན་ན་བན་ང་ར་ང་བ་ས་ད་ང༌། བན་པ་་
གནས་གཞན་་བད་པར་་བ་ད་ན་་ཟིན་ང་བན་ཟིན་པ་ན་མཐའ་་ང་ད་བད་པ་ད་། །ཉ་བས་དང་
ས་་བ་་་ན་འ་བ་ས་། །ཉ་ཚང་ས་་བ་་ཉ་བས་དང་འ་བ་་་བལ་། །་གས་་ག་་དང་
འལ་བ་ན་པས་་ནས་བན་པ་་ད་་འག་ །ས་ན་གས་་་དག་་ནས་བན་པ་་བན་པ་་ད་མཐའ་
ད་་ས་་མར་ར་་་བ་འག་པ་ང་ད་བད་། །ི་ཀ་ལས། ཁ་ན་མ་་བ་ངས་་གས་པར་འར་། །
ས་། །ག་་མ་བམ་པར་ལ་ད་ད་པ་་ང་ད་་ད་ས་ས་བད་པ་ད་། །་འལ་ལས། ག་་མ་

བམ་པར་ལ་ད་བིད་ན་ས་ས་་ས་་བ་་ར་བ་ལས་ང་བ་ན་་ས་བཤད་། །ས་ན་ཉམས་པར་འན་
པས་ས་ན་ཉམས་་མཐར་ག་བ་ན་་ང་ད་། །ལ་ད་ད་པ་འ་ལ་རང་་མ་བཤད་ལས། ས་ན་ཉམས་
འན་ད་པར་ར་གག་པ་ཙམ་ི་ས་ར་ད་ན་བབ་་ས་ས་ད་ན་ི། ས་ན་ཉམས་པར་འན་པས་ར་
ད་ནས་ཉམས་པར་ར་ན་ང་ད་་འར་བར་བཤད་། །ད་ང་ས་གལ་་ང་གས་འ་བཅད་པར་ར་ན་
གས་་ས་ས་་གགས་ས་ས་བ་ནས་བན་པ་ད་ད་་བན་ན་དས་གར་བཤད་པ་ད་ར་བ་
ས་ས་བད་པ། །ད་ང་་་འལ་ིས་ང་ན་པ་གད་ན་ང་བ་གས་པར་མ་ས་པ་ད་་། ང་བ་
གས་པར་་བད་ང༌། ་བ་མང་ས་ལས། ད་ང་ས་་འལ་ིས་ང་བམ་ན་ར་འར། ས་ས་་ས་
།།
གམ་པ་འ་ས་གས་གད་བད་པ་།
་བ། ས་ན་ལ་ས་ན་གཞན་ད་་འ་ས་པ་་་དང་འ་བ་ད་། །ན་པ་དང་་དང་འདབ་མ་་་དང་
་ག་ཁ་་བ་དང་འས་་ན་པ་མས་་ད་་བ་ད་་ས་་ཐ་ད་གདགས་།།
ང་་ས་ན་ལ་་བ་ས་ན་ན་པར་འ་ས་འལ་པ་་་ས་ན་ལས་ས་ན་གཞན་ད་་འ་ས་འལ་
། ས་ན་འམས་པ་་ས་ན་གང་ན་་ད་་འ་ས་འལ་པ་་དང་འ་་ང་ད་་ར་པ་ད་། །མ་འད་
འལ་པ་ལས། ན་པ་ས་་བ་་་ན་་བ། །་ས་་བ་་ནང་་་བ་ས་བཤད་པས་ན་པ་་ོ་ག་ལ་
གས་པ་། ང་་་ན་ངས་ནས་ང་་ལས་མཚམས་་། ང་་ལ་ང་ཟད་གས་པ་ན་པ་་ད་་བ་ད་
་ས་་ཐ་ད་གདགས་། །ས་ར་། །་དང་ས་་བ་། ང་་པགས་པ་ནང་་་བ་། ་ང་ནས་ང་
ལས་མཚམས་་་ང་ལ་ང་ཟད་གས་པ་་་ད་་བ་ད་་ས་་ཐ་ད་གདགས་། །ས་ར་། །ང་་
འདབ་མ་་་ད་་ར་པ་དང༌། ་ག་ཁ་་བ་དང༌། འས་་ང་ག་ན་ཟིན་་ལ་ལ་ག་པ་མས་་ད་
བམས་ལ་ད་་བ་ད་་འག་ན་ན་གས་པ་ན་པས། འར་ཡང་གས་པ་་ས་་ད་་བ་ད་ས་ཐ་ད་
གདགས་། །ི་ཀར། ་དག་བག་ང་ཉམས་པར་ས་ན་ས་ས་་འར་་ས་།།
་བ། ་དག་་་བར་ར་པ་རང་བན་ལས་མ་་བ་་མ་ན་། །ས་ན་ི་ཁམས་བཏབ་ལ་་བ་མ་ས་པ་
་ད་ས་པ་ད་། །ས་འས་པ་དང་ཤ་་དང་ཤ་བལ་་དང་ད་དང་ས་ལ་གས་པ་མ་མས་་ད་
ས་པ་ད་།།

ན་པ་ལ་གས་པ་་་་དག་་ང་འམ་་བར་ར་པ་ང་ང་་དས་་རང་བན་ལས་མཚམས་མ་་བ་་
ད་་བ་ད་མ་ན་པས་་དག་གས་་ནས་ལ་ན་ང་ད་་འར་། །་མ་ལ་་ས། ང་ན་ང་ལས་མ་
འཕགས་པ་དང༌། ་མ་་ར་མ་ར་པ་དང༌། ་ག་དང་འས་་མ་ས་པ་བཅད་པ་་ང་ད་་ས་། །ནས་སམ་
ན་མ་་་ས་ན་ི་ཁམས་་ས་ན་ི་གས་བཏབ་པ་ལ་ད་ང་་བ་་་་མ་ས་པ་བས་་ར་པ་་ད་ས་
པ་ད་་ས་་ཐ་ད་གདགས་། །ད་ང་ས་་བ་མ་ག་པ་ས་ན་ི་དས་་ང་ན་ར་འར། ས་ས་་
ས་་བ་ལས་། །ས་འས་པ་དང་ས་པ་ང་མ་འད་ལས། ཕ་བ་ད་ད་ས་པར་བཤད་ང༌། ས་རབ་ད་པར་
ཡང་་ར་འཆད་ལ། ལ་ས། ཚ་་ས་་བ་་ས་ས་པས་འས་པ་ས་ང་བཤད་། །ཤ་་དང་ཤ་བལ་དང་
ས་པ་་ལ་ས། ས་ག་་ས་ཞག་ལ་གས་པ་ང་་བ་དང་ཤ་བལ་ཆགས་པ་དག་ །ད་་མ་པ་དང་ས་དང་
ཟས་ལ་གས་པ་མ་་ཧམ་པ་་་མས་་ད་ས་པ་ད་་བན་་་མས་ཉམས་པར་ས་ན་ས་ས་།།
གམ་པ་་་ང་བ་ད་པ་བད་པ་ལ་གམ། བསམ་པ་ལ་བ་ང་ད་བན། །འངས་པ་ན་དབང་ང་
ད་བད། །ལ་བ་ང་ད་ཞར་ང་༌། །དང་་།
་བ། ་ཤ་་ཚན་ལ་གས་པ་ད་བ་དང༌། འཆག་པ་དང་ཡལ་ག་ལ་གས་པ་འན་པ་དང༌། དལ་འར་དང་
ང་ལ་དག་ལ་་དག་ས་བསམ་པ་ད་ལ་་ང་བ་ད་།།
་ཤ་་ཚན་་ན་ང་་་བ་ན་ས་་རབས་པ་ཁ་ག་ར་བ་་མ་ན་། ་ཤ་་ཚན་་ཤ་བས་པ་་
བ་ཚན་་་་ཤ་ས་པ་བས་་ད་ང་མ་མ་འད་ལས། ཤ་་དང་ས་གངས་ལ། ག་ཆགས་དང་བཅས་
པ་་ལ་ད་པ་བས་་་ཤ་དང་ས་པ་འལ་ང་ལས། བད་དང་ས་བཤད་པས་ས་་བད་དང་ས་པས་
བད་ཤ་་བ། །ལ་གས་པས་་བ་ཚན་་་ང་་ད་བ་དང༌། ་གས་་འཆགས་པ་དང་་འོ་བ་ག་
ལམ་་་བ་ན་་ཆད་པ། །་གས་་ང་་ཡལ་ག་གག་དང་་་ལ་གས་འན་པ་དང༌། ་གས་་
དལ་འར་དང་ང་ལ་ས་པ་ག་་་ན་་ཉམས་པ་དག་ལ་་ཚན་ད་བ་དང༌། འཆག་པ་ལ་གས་པ་་དག་
་བསམ་པ་ད་ལ་་ཞར་ལ་་ལ་གས་པ་ཉམས་ང་འ་ང་བ་ད་།།
གས་པ་འངས་པ་ན་དབང་ང་ད་བད་པ་།

་བ། ངས་པ་་་་ཤ་ལ་གས་པས་བངས་པ་ས་་་ཐར་ན་བཅད་པ་ཡང་༌། །་མ་ད་ན་ན་་དག་
ལས་གག་ས་།།
ག་ཆད་པ་ལ་གས་པ་ཙམ་་འངས་པ་་་་ཤ་ལ་གས་པ་ས་ལ་ས་བན་པ་མ་བཅད་པས་བངས་པ་
ད་ང་ས་ཐབས་གཞན་གང་ས་ང་་ཐར་ན་་་ཤ་ལ་གས་པ་བཅད་ན་ཡང་ང་བ་ད་། །ད་ང་བངས་པ་
་མ་ད་ན་ན་བངས་པ་་དག་ལས་ད་ང་གག་ས་བཅད་པར་་ང༌། ས་གཞན་ཡང་དོལ་བར་། ཐམས་
ཅད་ས་བཅད་པར་་།།
གམ་པ་ལ་བ་ང་ད་ཞར་ང་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དས། །ན་གམ་་ས་ང་བ། །དང་
་།
་བ། ས་ན་ི་ས་ད་པ་་ས་པ་ད་པ་ད་མ་ན་།།
ས་ན་ི་ས་ད་པ་། མ་འད་འལ་པ་ལས། ས་ན་ི་ས་ད་པ་། ས་ན་་་བ་ད་་ས་བཤད་ང༌།
འང་མ་ན་པ་ས་་་་། །ི་ཀ་ལས། །ག་ན་ལ་གས་པ་ས་ན་་མ་ད་པ་ད་དག་་། །ས་། །
ག་ན་ས་པ་་ང་མ་་་ལ་ལ་འགའ་ག་ན་ག་ན་ར་། །ས་ན་་མ་ད་པ་་བ་་་་ཉམས་པར་ས་
ང་ས་པར་ད་པ་ད་མ་ན་། །ང་མ་འད་ལས། ང་བ་་་ང་བ་དང༌། བམ་པ་དང༌། བཀས་པ་དང༌། བཅད་
པ་དང༌། ས་ན་ི་ས་ད་པ་ད་་་པ་ན་་ས་གངས་། །ང་བ་་པ་ས་ན་ི་ས་ད་པ་འ་་ས་ན་ི་
ང་བ་མཚན་ད་པ་མ་ན་། ང་བ་ང་བཏགས་ང་ས་ན་ན་པར་ག་མ་བ་པ་ར་དང༌། ང་་བ་ལས་ང༌།
ད་ང་་ང་བ་མ་བིས་པ་འས་་ངས་ད་ང་ང་བར་་འར་བ་མས་སམ། ད་་ས་ན་་མ་ད་པ་
དག་ལས་ས་ན་ི་ས་མ་ན་་མ་ནས་ངས་ད་ན་ས་གངས་།།
་བ། ས་ག་པ་དང༌། མན་དང༌། ན་་དང༌། ་་དག་ས་་ང་བ་དང༌། ངས་པ་དང༌། ང་བ་དང༌།
དམ་པ་དང༌། བཀས་པ་དང༌། བཅད་པ་་་དག་་ང་བ།།
ང་བ་མ་ས་པ་དག་་ས་ར་ས་ནས་ང་བ་མཚན་ད་པ་་ད་། འས་དང་ནས་ལ་གས་པ་ས་ག་པ་
དང༌། ་བ་ས་ན་ལ་གས་པ་ལ་མན་དང༌། ན་་དང༌། ་་དག་ས་་ང་བ་དང་ས་པས་འར་མན་ལ་

གས་པ་ས་པ་་མན་པ་ཙམ་། ང་ལ་གས་པས་་ང་ཡང་ང་བ་་ན་ན་། །ང་པ་དང་ས་པ་ན་འམ་
མ་་ལ་གས་པ་དག་ །ལ་ག་ལ་གས་པ་་ན་་ངས་ནས་ང་བ་དང་ས་པ་ལ་ང་བཅད་་བ་ང་བ་ན་
པས་་བ་དང༌། ང་་ང་བཅད་ས་པ་་བན་ིས་་བ་ན་གནས་ང་་བཅད་པ་ལ་་བ་བཅད་པ་ང་བ་ད་
། །ས་་མ་ས་པ་ང་བ་་མ་ན་་་བ་ན་གཞན་ན་པ་ར། ་ཡང་ང་་བ་ལས། ས་ན་ི་གས་་
ལས་ང་བར་ས་ང་ས་ནང་་བཞག་གམ་ད་་ནང་་བཞག་གམ་གདང་ང་ལ་བཀལ་ང་ང་། ་་ས་པར་
ར་པ་་ད་གསན་ན་ར་འར། ང་ད་་ས་གངས་། །ས་ན་ག་པ་གདང་ལ་གཟར་བ་གད་ན་ཡང་་བ་
གད་པ་ང་ད་བད་པར་བ་། །བམ་པ་དང་ས་པ་་བངས་པ་་ན་མ་ལ་གས་པ་ད་ཚལ་་བམ་པ་་
། །ས་ན་ལ་ར་ཀ་བཀས་པ་དང་ས་པ་་ད་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། བཀས་པར་ར་པ་་རང་གས་པ་ད་་ང་བ་
ད་མ་ན་་ས་། །ང་མ་ལ་གས་པ་ཡལ་ག་བཅད་པ་་་ད་་དག་་ང་བ།།
་བ། ང་བར་ད་པ་ན་ས་ན་མ་ན་པ་ད་་ར་ི་བར་་ས་པར་་་དས་པ་ད་། །འ་ལ་ངས་པ་
་་མ་ན་པ་ད་མ་ན་། །འས་་དག་ས་ང་བར་་བ་ལ་་མས་་ག་ར་ས་པ་ཡང་དག་པ་
ངས་ད་། །གས་གག་ནས་་་ང་བ་་འང་༌། །ད་ང་་ང་བ་དག་ས་པ་ད་་ང་བ་ན་
། །ས་ང་བ་མ་ན་པར་ཡང་༌།།
ས་ན་ལ་ས་ང་བ་ད་དམ་མན་དང་ན་་ལ་གས་པས་ང་བར་ད་པ་ན་ས་ན་མ་ན་པ་ད་་ར་ི་བར་
་བས་པར་་་དས་པ་། ང་བར་ས་ན་ས་ན་ལས་མ་ཉམས་པར་་བ་ས་པ་ད་ང་་གག་པ་ལ་ས་པ་
ད་པ་ད་། །ི་ཀར། ད་ང་ས་བགས་པ་ན་པ་ར་ས་། །ང་བར་་བ་འ་ལ་་དང་འལ་བ་ངས་
པ་་་དང་འ་བ་ད་མ་ན་པ་ད་་མ་ན་་་་དང་འལ་བ་ངས་པས་བགས་ན་ང་བ་་ད་པ་། ན་
གས་ལས། ས་ན་ི་གས་་ས་པ་ས་་བ་ད་པ་་ར་ངས་པས་བན་་བཟའ་བར་ས་་གནང་ས་
གངས་། །ང་་་ངས་པས་བགས་ན་ང་བ་་ད་པ་དང་ས་ན་མ་ན་པར་ར་པ་ལ་བས་་དས་པ་དང་
གས་ཀ་གང་ན་། །ནས་་ང་འམ་ན་འམ་ལ་གས་པ་འས་་དག་ས་ང་བར་་བ་ལ་་འ་་་
ནས་བག་་དས་། ང་ ་་མས་གས་གས་སམ་གམ་དག་་ས་ག་ན་ས་ང་ནས་འང་བ་དང༌།
ི་ཀ་ལས། ཕལ་ར་ལ་ས་ག་ན་་ག་ར་ང་བ་་བ་ཡང་དག་པ་ངས་་ད་པ་ད་། །ི་ཀར། ་ལ་ང་
བ་ས་ན་་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ང་བ་ད་ན་པར་ད་ལ་ང་བ་ར་། །ས་། །ནས་་ང་་་་ལ་གས་
གག་ནས་ས་ག་པས་་ང་་ཐམས་ཅད་་་ང་བ་་འང་༌། །ད་ང་དག་ས་ས་སམ་ན་ས་སམ་

མན་ིས་ས་ན་ི་གས་་་ང་བ་དག་ས་པ་ད་་ང་བར་ས་པ་ད་ན་པས། ་གག་པ་ལ་ས་ན་འམས་
པ་ས་པ་ད་པ་ན་། །ི་ཀར། ས་ང་བར་ས་པ་མ་གགས་པ་བཟར་ང་ས་ང་ལས་གངས་། ད་ང་
ས་བས་པ་དབང་་ས་ནས་་་ཟ་བ་ད་་བན་པ་ན་ས་། །ང་བར་ད་པ་གནས་་ཡང་ང་ཁང་ན་པ་
་ན་ས་བང་་དས་སམ་མ་ན་ས་ང་བ་ཁང་པ་མ་ན་པར་ཡང་ས་ང་བ་ལ་གས་ས་པ་ད་་ང་བར་ས་
པ་ན་།།
གས་པ་ན་གམ་་ས་ང་བ་།
་བ། ཞག་བན་པ་དང་འ་བ་བར་་བཅང་བ་་ང་ས་མ་གར་བར་བཟའ་བར་་། །ན་ད་་ང་བ་
ཡང་ས་མ་གར་བར་་། །ས་ན་དང་་བ་འག་པ་ང་ད་།།
བམ་ན་འདས་ལ་ས་ང་་ལ་་ང་་གར་ནས་ལ་བ་ང་བ་དང་འལ་བས་་རམ་དང་ང་་ལ་
གས་པ་ན་ཞག་བན་པ་དང༌། ག་ར་དང༌། ཨ་ག་་ལ་གས་པ་འ ་བར་་བཅང་བ་་ང་ས་མ་གར་བར་
བཟའ་བར་་། །ི་ཀར། ང་བར་་བ་་གང་ས་ས་་ས་ང་ང་བ་ད་ན་ི། བཟའ་བ་ས་་ནར་་བ་
་མ་ས་་ས་འཆད་ལ། ཡང་ི་ཀར། འར་གང་ན་བན་པ་བད་་་ཙ ་འས་་ལས་ང་བ་དང༌། ་ང་་
འས་་ལ་གས་པས་་ག་ལས་ང་བ་དང༌། ོ་ག་ལས་ང་བ་དང༌། བ་འར་ལས་ང་བ་དང༌། ན་དང༌། ་མ་
ཝ་ར་ལས་ང་བ་དང༌། ་ོ་དྷ་ལས་ང་བ་དང༌། ད་གས་ལས་ང་བ་དང༌། གང་དག་ལགས་པ་་དག་་བ་་བའམ་
ང་་་བའམ་་ག་་་བ་དང་བས་ང་ར་ན་འཚལ་་ང་ངམ། གལ་་་ར་བ་དང་ས་པར་་འར་བ་
དང་་བ་བ་དག་ན་ན་བང་་ང་༌། །་ལས་ག་པར་ས་བཏབ་པ་དག་་ཞག་བན་པའམ་འ་བ་བར་་བཅང་
བ་དག་ན་་ས་གངས་པ་ན་་ས་། །་བན་ན་ལས་དབང་ག་ས་ང་སང་ཇར་གས་པ་བང་བ་འ་
བ་འར་ལས་ང་བ་བང་བར་གགས་ས་བཀའ་ལ་། ན་ད་་ང་བ་བང་བ་ཡང་་ང་་ས་མ་གར་
བར་བང་བར་་། །འ་ན་ད་་ང་བ་ི་ཀར། ་འཇའ་ལ་གས་པ་ས་། ་འཇའ་་་་ན། ང་ག་
ལས། ན་འམ་མས་ལ་་བ་བར་མ་ཐག་་བལ་་་འཇར་ས་་བཞག་པར་ས་ན་ད་འན་ི་ས་མ་ན་
པ་བང་བར་འར་་ས་གངས་། །ན་འམ་ི་་བ་བར་མ་ཐག་་ན་ང་་བཞག་ང་ས་ཆང་་་
འར་་་འཇའ་ན་་ས་ན་ག་ི་ཀ་ལས་ང་བཤད་ལ། ན་་ད་་ང་་ས་པ་བང་བ་བད་དང་་
དང་ང་མན་ར་ང་བ་མས་། །ས་ན་དང་་བ་འག་པ་ང་ད་།།

གས་པ་འ་བ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བན་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་བན་པ། །དང་་།
་བ། གང་ཟག་བ་གས་་དག་ད་པ་་ད་ན་། །མ་བས་པ་དག་ང་༌། །ར་བ་དག་བག་ཡངས་་
ས་པ་ཡང་༌།།
འ་བ་ང་ད་བད་པ་ལ་འ་བ་ལ་གང་ཟག་བ་གས་་དག་་ི་ཀ་ལས། གནས་ཁང་ཟས་ལ་བ་བ་
གས། །ག་པ་བག་ས་འམ་པ་གས། །ན་གས་འམ་པར་ད་པ་དང༌། །ད་ད་འབ་དང་ས་་གས། །
དར་ི་རས་ན་ད་དང་འད། །མངག་གག་པ་དང་མས་ས་། །གང་ཟག་བ་དང་གས་་དག །ན་པས་ཡང་
དག་བཤད་པ་ན། །ས་གངས་ལ། གང་ཟག་་དག་་ང་བ་ད་པ་་ད་ན་། ་དག་་ལ་ལ་འ་ན་ང་ད་
་འར་བ་ར་། །གང་ཟག་བ་གས་་་དག་་ད་འན་ི་ལས་ད་པ་བན་པར་གས་པ་ད་ཙམ་་ཟད་
། འར་ང་ག་འམ་པ་ལ་གས་ང་བ་ས་ི་ཀར་འཆད་། །ལས་ས་བས་པ་་ནའམ་་ན། ད་འན་
ིས་མ་བས་པ་དག་མ་འད་འལ་པར་་མ་བས་པ་་རང་གས་པ། །ས་པས་གཏན་ནས་མ་བས་ང་རང་
ད་་བས་ཞལ་ཏ་ད་པ། །མ་བས་པ་འ་འལ་ང་ལས། ད་འན་ི་་ག་ལས་ས་་མ་བས་། ཁས་
བས་པར་ལས་ད་པ་ས་ང་བཤད་། །ང་་ས་་བ་ས་་ན་གས་བས་་ད་པ་་ད་ན་་ས་་
མར་བགས་པ་དང་བས་པ་དག་ད་པ་་མ་ན་པར་མ་ཟད་ས་བ། །ཞལ་ཏ་དས་་ད་པ་འབའ་ག་གམ་་ན།
ཞལ་ཏ་ད་པ་ར་བ་དག་འ་བཅད་ང་་ག་ངལ་བས་་བག་ཡངས་་ས་པ་ཡང་ད་པ་་ད་ན་། །འ་ལ་
མ་འད་འལ་པ་ལས། ར་བ་བཏང་བ་ས་་བ་་་ག་ངལ་ག་བ་ས་།།
་བ། བདག་དང་འལ་བ་ན་ིས་ས་པར་འ་ཡང་ང་ར་ིས་གགས་འས་ད་ང་ང་༌། །བངས་
བ་ལ་་དས་ག།།
ང་་བ་ཁ་ག་ལས། གཞན་ི་ན་་འའམ་གགས་འས་ད་ན་ས་ས་་ས་གངས་པས་འར་ང་ད་
བད་པ་ལ་། བདག་ད་་དས་པ་དང་འལ་བ་ན་ིས་གང་ལ་འ་བ་ལ་ད་ང་ས་ས་པར་ང་ནས་
འན་ང་འ་ཡང་ང་ད་བད་པར་ང་ལ། ང་ནས་་འན་པ་ར་ིས་ཁ་ག་འ་ར་ད་ས་གགས་འས་
ད་ང་ང་ད་བད་པར་ང་༌། །གཞན་ཡང་ི་ཀ་ལས། འ་བ་དང་གགས་འས་ད་པ་་གས་ང་གལ་་ར་
པ་ར་པ་ན་ན་ཁ་ན་མ་་བ་འར་འར་ི། བན་པ་ན་ན་་་འར་་ས་། །འ་བ་དང་གགས་འས་ད་པ་
ས་ད་འན་ིས་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་ས་དམན་པ་ངས་་བངས་པ་ལ་་་ར་བངས་ནས་ང་

འ་བ་དང་གགས་འས་ད་པ་ན་དས་ག་ད་པ། །མ་བངས་པ་ལ་་ས་ས་་ས་འལ་ང་་མ་་
བ་ན་ཡང་ང་༌། །ར་མ་ཟད་ི་ཀ་ལས་བཤད་ང༌། ང་ལས། ད་འན་ིས་མ་བངས་ང་འ་ན་ས་ས་་
འར་་ས་།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བན་པ་།
་བ། ང་ཟད་ཙམ་ཡང་དང་་ན་པར་་ས་པ་ལ་་བད་པར་་། །་ང་བར་ར་པ་་རང་ས་ལས་་
བ་བར་་། །འ་བ་ང་ད་།།
ག་ང་ཟད་ཙམ་ཡང་དང་་ན་པར་་ས་པ་་གམ་ཅན་ར་འཐབ་་ལ་ང་འན་་འན་པ་ལ་་བལ་བ་
དང་ན་པར་་བ་ལ་གས་པ་མན་མ་་ང་ཟད་ང་བད་པར་་། །་ད་བས་གན་ིས་བར་བཏང་བ་
ད་ང་གཞན་ཐབས་མཁས་པ་་བོག་ད་པ་ལ་བགས་ས་། །་ང་བས་་དགའ་བར་ར་པ་ང་ཟད་ཙམ་ཡང་
དང་་ན་པར་་ས་པ་་རང་ས་ད་འན་ལ་གས་པ་ལས་་དས་་བ་བར་་་། །བད་པས་་བ་
བར་། །འ་བ་ང་ད་།།
གམ་པ་བ་བ་ར་གན་པ་ང་ད་ལ་བ། བབ་པར་་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན།
།ང་བ་ད་པར་བད་པ་དང༌། །བབ་་གཞན་ཡང་བན་པ། །དང་་།
་བ། ང་བར་གགས་པ་བ་བ་ག་ས་་ལ་གན་པ་དང༌། ཅང་་་བ་་ལ་གན་པ་དང༌། གང་ཟག་
བན་པ་མས་ལ་ར་འ་བ་དང༌། ར་ིས་གགས་འས་ད་པ་གལ་བས་་བང་བར་་།།
བས་འར་ཞར་ལ་ང་བ་་ངས་་གག་པ་བ་། བ་གང་་ན། ང་བར་གགས་པ་བ་བ་་ང་བ་ང་
བ་དང་འལ་བ་བ་བ་་ད་ལ་ང་བ་ང་༌། །ར་བས་པར་ིས་ག་ས་བ་བ་་འམ། ི་ཀ་ལས། ད་པ་
ས་ས་པ་ག་གང་ན་པ་ས་། །་ར་བད་པ་ན་ག་ས་་ལ་གན་པ་་ག་ས་ལན་ག་པར་འཇལ་བ་
དང༌། ཅང་་་བས་་ལ་གན་པ་དང༌། གང་ཟག་བ་གས་ར་བན་པ་མས་ལ་ར་ང་ནས་འན་ང་འ་བ་དང༌།
ང་ནས་་འན་པར་ར་ིས་གགས་འས་ད་པ་དང༌། གང་ཟག་བ་་་དག་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་ས་
ལ་ད་པ་མ་པ་་་་ད་་ངས་་་བང་བར་་།།

གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན་པ་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་བན་
པ། །དང་་།
་བ། ད་ང་ས་བ་བ་་ལ་གན་ན། །ར་འན་པས་། །གཞན་བད་པས་།།
རང་ལ་ད་ང་ས་ད་ང་བ་ར་བས་ིས་ག་ས་བ་བ་ལ་གས་པ་བ་བ་་ལ་གན་ན་་ག་་ལན་
ག་པར་བད་ན་ང་ད་བད་པ། །བསམ་པ་་་ལ་གན་པ་ར་འན་པས་། །་ར་བད་པས་་ན། ད་ང་
ས་ག་་ལན་གཞན་བད་པའམ་ན་གཞན་ས་པ་ལ་ག་་ལན་གཞན་བད་པས་ང་ད་བད་པ། །མ་འས་
་་བ་་ལ་གན་ན་ཡང་ང་ད་་བན་།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། ཅང་་་བས་ན་ས་ས་། །་ན་་་ན་ཡང་༌།།
ད་ང་ས་བ་བ་ན་ལན་ཅང་་་བས་་ལ་གན་ན་ས་ས་། །ད་ང་ས་བ་བ་་ལ་གན་པ་ར་
འན་པས་་ན་་་ན་ཡང་བ་བ་ར་གན་ི་ས་ས་། །གཏམ་འ་བ་ལ་ལན་ག་པར་ན་པ་ར་་ན་་
ས་ས་ན་ཡང་ས་ས་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པར་བད་པ་།
་བ། གལ་་བད་པར་་བ་ག་བལ་བར་འར་བ་ན་ན་ད་། །་ར་གསད་པར་་བ་མང་ངམ་ས་
འ་བ་ལ་་ག་་འ་ག །་ག་མ་འང་ག །་ག་ངལ་་ག་ནམ་མཁའ་མང་༌། །ན་་མང་
༌། །ན་དམ་པར་ན་མས་ཅན་ནམ་གསད་པར་་བ་མ་མང་་ས་ས་ན་ང་བ་ད་།།
་བ་་ལ་གན་ན་ས་པ་བད་པ་་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། གལ་་ཕ་ལ་ ་་ལན་ང་ར་ས་ན་བད་པར་་
བ་མས་ཅན་གཞན་ག་བལ་བར་ར་པ་ན་ན་ན་གཞན་འ་བ་ལ་ལན་གཞན་བད་ང་ང་བ་ད་། །་ར་
གད་མ་པ་དག་ས་ད་ང་ལ་འ་ད་ས་བསད་པར་་བ་མང་ངམ་ས་འ་བ་ལས། ད་ང་ས་མང་བན་་
ས་་ག་་འ། །་ག་ངལ་བ། །་ནམ་མཁའ་མང་༌། །ན་་མང་་ས་བད་པ་དང༌། ང་ད་ང་

མ་མ་འད་ལས། འ་ས་ཐམས་ཅད་ང་པ་ད་་ས་པར་ས་ལ་ན་དམ་པར་ན་མས་ཅན་ནམ་བསད་པར་་བ་
མ་མང་་ས་ས་ན་ང་བ་ད་་ས་་བ་་་་ལ་འ་ས་བར་བས་བན་ན་ང་གད་ད་གཞན་ི་་
ད་བ་དང་བསད་་གཞན་ག་བབ་པ་ར་བན་་ཙམ་ག་གནང་བ་ན་་ས་།།
བ་པ་བབ་་གཞན་ཡང་བན་པ་།
་བ། གང་་་ག་ད་་དས་པ་གནས་ར་བན་པར་་། །གད་པ་་མ་བཅད་པས་་བ་ད་
བར་་། །བ་བ་་ལ་གན་པ་ང་ད་།།
གས་གང་་་ག་དཔང་་ད་་དས་པར་འར་བ་ཞལ་དཔང་་གལ་་ས་ར་བར་འར་བ་གནས་ར་
གནས་པར་རམ་བན་པར་་། །ང་ལས། ད་ང་ས་འཐབ་ ་ནང་་གནས་པར་་་ང་ཐག་ང་་་ནར་
ལ་བར་་ས་། །་ག་་བ་ལས། གཞན་བསད་པ་དང་བངས་པ་ལ་གས་པ་གད་པ་ང་་གས་ན་གད་
པ་་མ་བཅད་པ་ད་ང་ས་་ག་ད་བར་་། །་མ་ལས། གད་པ་་་བར་་བབ་ན་ཁ་བམ་་འག་
་ས་། །བ་བ་་ལ་གན་པ་ང་ད་།།
བ་པ་གནས་མལ་མ་བས་པ་ང་ད་ལ་གས། ཡན་ལག་ལ་བ་གནས་བས་དང༌། །བབ་པར་་བ་
གནས་བས་། །དང་་ལ་གམ། ང་བ་ང་ད་བཅས་་བན། །དས་ག་གས་གད་བབ་་བད། །
དས་ག་ང་དང་ལ་བ། །དང་་།
་བ། ་དང་་དང་ན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་་བ་དང་ས་དང་ར་་ས་་བ་་གནས་མལ་། །འམ་བ་
བ་་ད་ན་ཆད་་་་འར་། །བར་བ་ལ་་་ཁང་ནས་། །་ལས་འདའ་བར་་བ་ར་བད་པས་
ང་འོ་བ་དང་ནང་་གད་ག་པ་དང་མས་པར་གས་པ་ལ་གས་པས་་ག་་ར་པ་ན་།།
གནས་མལ་ི་ང་ད་་ས་ག་་ས་ན་གནས་མལ་་དང་གང་ན་་ན། ཉལ་བ་ལ་གས་པ་་དང༌། འག་
པ་་དང༌། ན་ནང་ཚངས་ཅན་དང༌། ་བ་དང་ས་པ་་བལ་ལས་ས་པ་ས་་དང་བཅས་པ། །ས་ནང་ཚངས་
ཅན་ལ་གས་པ་དང༌། ར་་་ན་མ་་ལ་གས་པ་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་ང༌། ཕ་མ་དང་མ་མ་ནས་་བར་
ཡང་བཤད་་ས་་བ་་ས་པ་་དག་་གནས་མལ་། །གནས་མལ་ི་་འར་འདས་ན་ང་ད་བད་ན་་་

འར་ི་ཚད་་་ཙམ་་ན། གནས་མལ་གང་་འག་པ་་ནས་འམ་བ་བ་་ད་ན་ཆད་་གནས་མལ་་ན་
ར་། །གག་ལག་ཁང་དང་ཁང་མ་དག་ག་པ་ལ་གས་པས་བར་བ་ལ་་་ཁང་ནས་འམ་བ་བ་་ད་ན་
ཆད་་་་འར་། །་ར་བས་བར་བ་ད་ན་ན་གང་ལ་འག་པ་གནས་ནས་འམ་བ་བ་་དར་བཅལ་།
།གནས་མལ་ི་་འར་་ལས་འདས་པར་འོ་བ་ར་་ན་་བཏང་ནས་འོ་ན་ང་ད་བད་པར་མ་ཟད་བད་པས་
ང་གནས་གཞན་་འཕགས་ང་འོ་བ་དང༌། གནས་མལ་ི་ནང་འམ་གནས་་ནང་གག་ལག་ཁང་་གས་་
གད་ག་པ་དང་མས་པར་གས་པ་ལ་གས་པས་་་བ་གཞན་ལ་མས་གང་བ་དང་ཕན་ན་གཞན་ཡང་བས་།
།ས་ན་ཁ་ན་མ་་བ་འ་ར་ར་པ་ག་་ར་པ་མས་གས་ན་་། གནས་མལ་་ད་ང་རང་ད་་མན་
མ་་ར་པ་མ་ན་པར་ག་་ས་པར་ར་པས་ང་བ་བད་པ་གས་ན་། ཕན་ན་་ར་པ་དང་ལམ་འདས་པ་
གས་ན་་ས་བན་།།
་བ། ཕན་ན་ི་མན་ལ་་་ར་བ། །ཕན་ན་་ར་པ་དང་འདས་པ་ལ་་མཐ། །བལ་བར་ས་
སམ་ད་་བག་པ་ལ་་་དག་་འང་༌། །བལ་བ་ད་ང་ད་པ་ལ་ཡང་་་འང་༌། །ཉམ་ང་བ་དང་
ད་པ་ལ་ཡང་་འང་༌།།
འམ་བ་བ་་ད་ལས་འདས་པ་དང༌། ཕན་ན་ི་མན་ལ་ར་མ་ར་པ་བར་་་ར་བ་ས་ས་། །
གནས་མལ་ཕན་ན་་ར་པ་དང༌། འམ་་ད་ལས་འདས་པ་ལ་་མཐ་་ང་ད་དས་ག་འང་བ། །གནས་
མལ་བལ་བ་རང་གཞན་ིས་མན་མ་པར་ས་སམ་ད་་བག་པ་ལ་་ར་བ་དང་མཐའ་་དག་་འང་༌། །
མན་་བལ་བ་ན་ང་གནས་མལ་འ་བས་ག་ས་བལ་བ་ད་ང་ད་པ་ལ་ཡང་ར་མཐའ་་དག་་འང་
༌། །་་ན་ིས་ག་་བར་ཆད་གས་ཉམ་ང་བ་དང་ད་པ་ལ་ཡང་ར་མཐའ་་དག་་འང་༌།།
གས་པ་དས་ག་གས་གད་བབ་་བད་པ་།
་བ། ད་པ་་ད་པ་དང་འ། །གས་ཀ་ག་ཅར་ད་ད་པ་ལ་་ས་ལངས་པས་་བ་དང་ན་པ་ན་།
།གལ་་མཉམ་་ན་གན་པས་། །མཉམ་པ་ད་ན་ན་གས་ཀས་།།
གནས་མལ་་གབ་ད་པར་གཞན་ིས་བང་ཟིན་པ་ལ་རང་ས་ངས་ད་པ་ལ་་་མ་བས་ང་ད་་མ་བལ་
བར་འོ་ན་ང་ད་་འར་། དར་ན་གང་ས་འང་བར་ད་པ་་ས་མ་བས་ང་ད་་མ་བལ་བར་འོ་ན་

ང་ད་་འར་བ་དང་འ། །ད་ང་གས་ཀ་མལ་་གག་གམ་མལ་ན་ད་ག་ཅར་ངས་ད་ད་པ་ལ་་གང་
ས་ལངས་པས་་གབ་ད་པ་ནས་གནས་མལ་བ་བར་་བ་དང་ན་པ་ན་། །་མས་མ་བལ་ན་ང་ད་། །ར་
ང་བ་ལ་་ས་པ་ད་། །གལ་་ད་ང་གས་ཀ་མཉམ་་ལངས་པར་ར་ན་བབ་པ་གན་པས་གནས་མལ་བ་
བར་། །མ་བལ་ན་ན་་ལ་ས་ས་དང་གན་་ལ་ང་ད་། །་ངས་མཉམ་པ་བ་ད་ཡན་ཆད་མཉམ་པ་
ད་ན་ན་གས་ཀས་མ་བས་ན་ང་ད་།།
གནས་མལ་ད་་བལ་བ་ལ་མ་ན་པ་་་གང་་ན།
་བ། ་ཚ་ད་པ་དང་ནང་དང་བཅས་པ་དང་ས་པ་དང་ན་བ་དང་བན་པར་མ་གས་པ་མས་ལ་་འ་བལ་
བར་་བ་མ་ན་པ་ད་། །གག་ལག་ཁང་འ་་འམ་ས་ག་འམ། གནས་མལ་འ་་འམ་ས་ག་
འམ། ་གས་ག་ག་ས་་བ་་་་བལ་བ་དག་ན་།།
་ཚ་ད་པ་་ལ་མས་སམ་གལ་བ་དང༌། ནང་་འས་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ས་པ་ཉམ་ང་བ་དང༌། ནད་པ་
ར་་བད་པ་དང༌། བན་པར་མ་གས་པ་གང་་མས་ལ་་གནས་མལ་འ་ད་་བལ་བར་་བ་མ་ན་པ་ད་།
།བལ་བ་་་བན་པ་ར་བལ་བ་་་། གག་ལག་ཁང་འ་་འམ། གག་ལག་ཁང་ས་ག་འམ།
གནས་མལ་འ་་འམ། གནས་མལ་བས་ག་འམ། ་གས་ག་ག་ས་་བ་མ་པ་་་་་་་་དག་་
ནང་ནས་གང་ཡང་ང་བ་ག་བ་ན་ཡང་བལ་བ་དག་ན་།།
གམ་པ་དས་ག་ང་དང་ལ་བ་ལ་གམ། དས་ག་ང་བ་བན་པ་དང༌། །ལ་བ་ས་ས་ད་་
བན། །བས་འ་ང་ད་བན་པ། །དང་་།
་བ། ཕན་ན་་གམ་། ང་ས་བོག་པ་དང༌། ཆར་པས་མ་པ་གཞན་བས་པ་དང༌། ན་ལ་གས་པས་
ང་༌། །་ལ་ད་འན་ི་གནས་མལ་རང་ངམ་བས་པས་་གབ་ད་པར་གཞག་པ་ས་པ་་་་ད་པ་་
དག་ན་། །མཐར་ག་ན་དས་ག།།
ཕན་ན་་ར་པ་ས་ར་ས་ནས་་ད་བ་བན་པ་ར་ཕན་ན་་གམ་། ང་ས་གནས་མལ་བོག་པ་
དང༌། ཆར་པས་གནས་མལ་ི་མ་པ་གཞན་བས་པར་གར་བར་ར་པ་དང༌། ན་ས་ས་པས་་ནས་ག་་ཐལ་བ་

དང༌། ོག་མཁར་ལ་གས་པས་ང་གནས་མལ་ི་མ་པ་གཞན་་བས་པ། །ཕན་ན་གམ་་འས་་་ཕན་
ན་ང་མན་པ་། ་ག་ང་ད་ལས། ་དང་ང་དང་ཆར་པ་། །ད་བས་ཕན་ན་གམ་་གངས། །མ་པ་
གས་པར་འག་ན་། །་་ཕན་ན་ས་པ། །ས་གངས་། །གནས་མལ་་གབ་ད་པར་འག་པ་་ལ་ང་བ་
ད་པ་་། ད་འན་ི་གནས་མལ་ད་་་གབ་ད་པར་འག་པར་ད་པ་་་ད་ང་རང་ངམ་རང་ས་བས་
པས་་གབ་ད་པར་བཞག་པར་ས་པ་་་་ང་ད་འ་ད་པ་ད་པ་་དག་ན་། །མཐར་ག་་འམ་བ་
བ་་ད་འདས་སམ། ཕན་ན་་ར་ན་དས་ག།།
གས་པ་ལ་བ་ས་ས་ད་་བན་པ་།
་བ། ར་བ་ལ་་ས་ས་། །་ག་་ས་་གཞན་འག་པ་བར་་ཡང་། །གང་ཟག་་ཡང་༌། །
ག་མ་བ་ལ་ཡང་༌།།
མཐར་ག་་་ལ་ར་བ་ལ་་ས་ས་་ད་པ་། །ད་ང་ད་འན་ི་མལ་ན་ལ་ད་པ་ལས་ོགས་
གཞན་ག་ས་ངས་་མལ་ན་་ལ་འག་ན་་ག་་ས་་གང་ཟག་གཞན་གནས་མལ་་ལ་འག་པ་བར་བས་
་ད་་གནས་མལ་་ཕན་ན་་ར་ན་ཡང་ས་ས་། །དང་་འག་པ་ད་ང་་ལ་ས་ས་་འར་་ང་
ད་་་་འར་། །བདག་ར་འོ་ན་་མ་ལ་ན་ས་ག་ས་བས་ལ་འོ། །མ་བས་་ང་ན་ས་ས་།
།གང་ཟག་་གནས་མལ་མ་བས་པར་་གབ་ད་པར་བཞག་་འམ་བ་བ་་ད་འདས་སམ་ཕན་ན་་ར་ན་
ཡང་ས་ས་འང་༌། །ག་མ་བ་གང་བ་དང༌། བད་པ་དང༌། ས་གན་དང༌། ་བ་འང་བ་ལ་འག་པ་ལ་ཡང་
གང་ཟག་་གནས་་་ས་ས་འང་༌།།
གམ་པ་བས་འ་ང་ད་བན་པ་།
་བ། ག་པར་་བ་མ་ན་པ་ད་ལ་་་འར་།།
ད་ང་ས་ག་པར་་བ་མ་ན་པ་གར་ལ་གས་པ་ན་་་འམ་་ད་ལ་་་གབ་ད་པར་བཞག་་
ང་ན་ས་ས་་ཡང་་འར་། །ི་ཀ་ལས། ་དག་་བང་བས་ང་ལ་གས་པས་ཕན་ན་་་འར་། །ས་

། །་མ་ལས། ག་་་ང་བ་ར་མ་བལ་ན་ས་པ་ད་། །ན་ ་ན་་་ང་ན་བལ་བ་ར་ག་ང་
་་བལ་དས་པ་ས་བཤད་།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་གནས་བས་ལ་བད། བད་མས་བབ་་གས་གད་བན། །ལམ་འོ་དང་
འལ་བབ་་བད། །མ་གཞན་འལ་བ་བབ་་དང༌། །གག་ལག་ཁང་འལ་བབ་་བད། །ནད་པ་དང་
འལ་བབ་་བན། །་གས་བམས་པ་བབ་་དང༌། །གག་ཁང་གཞན་འལ་བབ་་བན། །ད་ཟ་དང་
འལ་བབ་། །དང་་།
་བ། བལ་བར་་བ་བང་་བད་མས་ལ་གས་པ་ན་གལ་་ང་དང་ཆར་པ་ང་ན་གག་ལག་ཁང་ན་
གནས་པ་མས་ས་བལ་བར་། །་ན་ད་ལ་ས་པ་དང་ན་ད་པ་མ་ན་།།
བལ་བར་་བ་གནས་མལ་་གབ་ད་པར་བང་་བད་མས་ལ་གས་པ་ན་་་གལ་་ང་དང་ཆར་དག་ང་
ན་ད་ང་གག་ལག་ཁང་ན་འད་པ་ད་ང་་་་ན་འག་ང་མང་བས་ས་ག །མ་བས་ན་ས་ས་། །
ས་་་མས་་གནས་མལ་་དག་བལ་བར་། །བད་མས་ལ་གས་པ་ད་ང་ས་ང་དང་ཆར་པ་མང་
ནས་ས་པར་ས་་ར་་ར་ང་བར་། །བད་མས་་ན་ད་ལ་གནས་མལ་མ་བས་པར་ན་ན་ས་པ་
ད་པ་དང༌། ན་ད་པ་ཡང་མ་ན་་་ང་ད་ངས་་གས་པ་ར་།།
གས་པ་ལམ་འོ་དང་འལ་བབ་་བད་པ་།
་བ། གལ་་བད་པ་ལས་ལམ་ང་་འདས་སམ་ན་ནས་ན་པ་ད་ན་ན་ཆད་་ར་་། །ས་མས་
བད་པར་་ང་ག་་བད་པར་ཡང་། །གལ་་ད་ང་ལམ་ནས་ར་ང་བ་ག་དང་ད་པར་ར་ན་
བལ་བ་ར་་ལ་བལ་བར་། །ཁས་ངས་པས་ན་པ་ད་ན་ན་ས་་བ་ད་། །གནས་ནས་
འཕགས་པར་འར་བ་ན་ཉམ་ང་བ་དང་ད་པར་་འར་བ་་ན་གནས་མལ་བ་བར་། །གལ་་་མ་ཅན་་
ར་ན་ག་པར་། །་དལ་བར་།།
གལ་་གནས་མལ་བ་བ་བད་པས་ལ་གཞན་་འོ་ང་ལམ་ང་་འདས་སམ་གནས་་ན་ནས་བདག་ས་
གནས་མལ་་གབ་ད་པར་བཞག་་མ་་ན་པ་ད་ན་་ར་བད་པ་ས་ས་་ས་ད་ལ་བསམ་ང་ཁར་ཡང་

བད་ང་ན་ཆད་འ་ར་་་ས་མས་བད་པར་་ང་ག་་བད་པར་ཡང་། །ི་ཀར། གལ་་ལམ་ང་
ར་མ་ན་པར་ན་པ་ད་ན་་ད་ང་་ར་ག་པར་་ས་། །གལ་་ད་ང་་ཕར་འོ་བ་ན་ད་ང་ལམ་
ནས་ར་ང་བ་ག་དང་མན་མ་་འད་པར་ར་ན་གནས་མལ་ད་པ་བད་་་གབ་ད་པར་བཞག་པ་་བལ་
བ་ར་ད་ང་ར་ང་བ་་ལ་བལ་བར་། །ད་ང་ལམ་ནས་ར་ང་བ་གནས་མལ་བ་བར་ཁས་ངས་པས་
གནས་་ན་པ་ད་ན་གནས་མལ་བ་བ་་་བ་ད་། །་ད་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་། །ད་ང་གནས་
ནས་འཕགས་པར་འར་བ་ན་གནས་མལ་ད་ང་བད་ན་མོན་ ་ས་མ་བས་ན་མ་ན་པས་བམ་པ་ལ་གས་
པ་ན་ཉམ་ང་བ་དང་ད་པར་འར་བ་ན་གནས་མལ་བས་ད་པའམ་་གབ་ད་པ་ན་འག་ང་ང་བ་བར་། །
འ་་་གབ་ད་པ་མ་ན་ི་གག་ལག་ཁང་་ནང་ན་འག་པ་ལ་་ས་འལ་ང་ལས་་ན་ང་ི་ཀ་ར་བང་
༌། །ད་ང་འོ་བར་ཆས་པ་ས་གལ་་ད་འན་ི་གནས་མལ་་ས་ལ་ལ་གས་པས་་མ་ཅན་་ར་ན་ལ་ཀ་
བ་ལ་གས་པར་ག་པར་། །ད་ང་འོ་བར་ཆས་པས་ད་འན་ནམ་གང་ཟག་གཞན་ི་གནས་མལ་ངས་ད་པ་
་ངས་་ར་དལ་བར་། །གནས་མལ་་ད་འན་ི་ན་ན་་གནས་མལ་ི་ཞལ་ཏ་པ་ལ་གཏད་ང་གང་ཟག་་
ན་ན་གང་ཟག་་ལ་གཏད་པར་། །ི་ཀ་ལས། གལ་་ས་ས་བ་ང་ཉམ་ང་བ་དང་ད་པར་་འར་བ་་ན་
གནས་མལ་་ངས་་ར་དལ་བར་་ས་།།
་བ། ཡང་ན་བལ་བར་། །ད་ང་ལ། །ད་ན་ད་ལ་ལ། །་ཡང་ད་ན་མ་བདག་ལ། །ཐམས་
ཅད་ད་ན་གས་བར་མ་པར་བས་་་ག་ས་་འོ་བར་། །གལ་་ལམ་ཀར་ད་ང་མང་ན་
གས་་་ལ་བད་པར་།།
གལ་་ས་ས་་བ་ང་ཉམ་ང་བ་དང་ད་པར་འར་བ་་ན། ཡང་ན་རང་ས་བས་ཟིན་པ་གནས་མལ་་
བལ་བར་་་ད་ས་གནས་མལ་འ་བདག་་ལ་གད་ག་འམ། ད་ས་འ་གར་ཀ་ིས་ག་ས་བལ་
བར་། །་ལ་བལ་་ན། ད་ང་ལ། །ད་ང་ད་ན་ད་ལ་ལ་བལ་བར་། །ད་ལ་་ཡང་ད་ན་མ་
བདག་ལ། །བལ་བར་་བ་་མས་ཐམས་ཅད་ད་ན་ད་ང་དག་ང་་ང་གས་བར་མ་པར་བས་་་
ག་གཞན་ིས་་མང་བར་ས་ནས་འོ་བར་། །གལ་་ལམ་ཀར་བདག་་གནས་ར་གགས་པ་ད་ང་ར་
ང་བ་མང་ན་་ག་ས་པ་གས་་ད་ང་་ལ་བད་པར་།།
གམ་པ་མ་གཞན་འལ་བ་བབ་་།

་བ། གལ་་ངས་པ་ན་མ་གཞན་་མོན་་ས་ང་་བཅད་པར་ར་ན་ག་ང་ངམ་ང་ན་པ་ང་་
ན་བཞག་་འག་པར་། །ར་ན་ཡང་གཡར་ར་ན་། །རང་ས་བར་བར་་།།
གལ་་ད་ང་ད་འན་ི་ན་ར་་གག་ལག་ཁང་་་ལ་དན་པར་ང་ནས་་གར་གག་ལག་ཁང་་
ངས་པ་ན། ད་འན་ན་བདག་་མ་གཞན་་མོན་་ས་ང་གག་ལག་ཁང་་་བཅད་པར་ར་ན། གག་
ལག་ཁང་་་འར་ི་ག་ང་ངམ་ང་ང་པ་ང་་རང་ས་བང་བ་ན་བཞག་་མོན་་ས་པ་མ་ར་
ཟན་ི་ར་འག་པར་། །ད་ང་མས་མོན་་འད་པ་མ་གཞན་ར་གག་ལག་ཁང་་ན་དག་གཡར་་
ན་། །ང་ལས། ད་ང་དག་ཟན་ས་ནས་ན་རང་ད་་མཆན་ང་ས་ངས་་འོ་བ་ན་འཕགས་པ་དག་ལ་
་པ་བར་འང་ངམ་ས་འ་ནས་ད་ང་རང་ས་མ་་ནས་ན་དག་གག་ལག་ཁང་་བར་བར་་། །
བས་འར་འལ་ང་ལས། མོན་་འོ་ན་བདག་ས་ན་རང་ཆས་་ར་་་འོ་ས་ང་བཤད་།།
་བ། ་་མ་པ་དང་ད་ལ་དག་ས་། །ད་ན་བལ་བར་་བ་ར་མ་པ་ལ་བལ་་ང་བར་། །
བདག་ཅག་ས་བལ་་ས་ར་ན་བཞག་་འང་བར་། །་དག་ས་མ་བལ་ན་གནས་པར་ད་པ་དག་
ས་ང་བར་། །ད་ན་རང་ས་། །ཐམས་ཅད་ས་ན་ག་བང་བར་།།
ན་བར་བ་་་མ་པ་དང་ད་ལ་དག་་ལས་་ན། །་དག་ས་གག་ལག་ཁང་་ན་་དག་བར་བར་
། །མ་པ་དང་ད་ལ་ད་ན་ན་་དག་གག་ལག་ཁང་་བལ་བ་ར་མ་པ་དག་ལ་བལ་་ད་ང་མས་
གག་ལག་ཁང་་འང་བར་། །མ་པ་དག་ན་། བདག་ཅག་ས་བལ་་ས་ར་ན་མལ་ཆ་དང་ན་དག་བཞག་
་ད་ང་མས་མ་་ནས་འང་བར་། །མ་པ་་དག་ས་ལ་བར་ཁས་ངས་ང་མ་བལ་ན་གནས་པར་ད་
པ་་གནས་ད་ང་གན་་དག་ས་མལ་ཆ་དང་ན་་དག་ར་ང་བར་། །གནས་པར་ད་པ་དག་ད་ན་གནས་
བན་་དག་དང་ད་ང་མས་རང་ས་ང་བར་། །མ་ར་གཡར་་བག་པ་ན་ན་་མང་བས་ད་འན་
ཐམས་ཅད་ས་ང་དས་ན་ད་འན་ཐམས་ཅད་འས་་ན་་མས་ར་ང་བ་ར་ག་བང་བར་།།
བ་པ་གག་ལག་ཁང་འལ་བབ་་བད་པ་།
་བ། ན་བདག་ས་གག་ལག་ཁང་་རང་་ན་་ན་དག་གཡར་ར་ད་ན་ན་པར་། །་དག་བང་
བ་ར་ད་ང་ཡང་གཞག་པར་། །ས་གས་གག་་བད་པར་། །རང་་ལས་་ཉམས་པར་། །

མས་གཏད་པ་ཡང་༌། །ང་ན་བལ་བར་། །མ་ང་བ་དག་་ར་།།
ན་བདག་དག་ས་གག་ལག་ཁང་་ངས་་ན་བདག་རང་ད་འངས་པ་དག་་ན་་ད་འན་ི་ན་ཆ་
དག་གཡར་ར་ད་ན་གཡར་ར་ན་པར་། །ན་བདག་ལ་གཡར་་འན་པ་གདན་ཆ་་དག་མ་པ་ལ་ལས་་བ་
བང་བ་ར་ད་ང་གག་ང་བཞག་པར་། །ང་མར་བཞག་པ་ད་ང་ས་མ་པ་་དག་་གབ་་་
བད་པར་གས་ཕ་ཟད་གག་་བད་པར་། །ང་མར་བཞག་པ་ད་ང་་ད་ང་རང་་ལས་བསམ་གཏན་དང་
ཁ་ན་ལ་གས་པ་། །ང་མ་ད་ང་གས་གག་ན་ད་པ་ས་གདན་ཆ་་དག་ལ་མས་གཏད་ང་ག་ར་
ད་པ་ཡང་། །ན་བདག་་མས་ང་ན་གདན་ཆ་་དག་བལ་བར་། །མ་པས་གདན་ཆ་མ་ང་བར་ར་པ་དག་
ད་བས་ལ་གས་པས་་ར་།།
་ར་་ར་་་ན།
་བ། ཆང་ས་ན་་དག་ས་། །མ་ིས་ན་ཆལ་ིས་། །་གཙང་བས་ན་སའམ་འདག་ས་སམ་་བས་
། །ཐགས་མ་མ་དག་ན་གཅད་པར་། །མ་པ་འག་འག་པ་ན་མ་བལ་བ་མང་ན་བལ་བར་། །
གལ་་ས་པ་དང་ནད་པ་ན་ན་ད་ས་ས་། །ས་ན་པར་་བ་ད་།།
གང་ན་་དག་་ཆང་ས་མ་ང་བར་ར་ན་་དག་ས་་ར་། །གདན་ཆ་་དག་མ་ིས་མ་ང་བར་ར་ན་
འདག་ཆལ་ིས་་ར་། །གདན་ཆ་་དག་་གཙང་བས་མ་ང་བར་ར་ན་སའམ་འདག་ས་སམ་་བས་་ར་།
།གནས་མལ་ི་ཐགས་མ་་འང་་ལ་གས་པ་ས་ཐགས་མ། །་་གཙང་བས་མ་ང་བར་ར་་འདག་ས་ས་
བས་ང་མ་དག་ན་ཐགས་མ་་བཅད་པར་་ང་ག་བར་། །མ་པ་འག་འག་པ་ད་འན་ི་ན་མ་བལ་
བ་མང་ན་ད་ང་ལ་གས་པ་ས་མང་བ་ས་བལ་བར་་བ་ད་། །གལ་་མང་བ་་ས་པ་དང་ན་བ་ན་ན་
ད་བས་གག་ལག་ཁང་ང་ས་བལ་བར་་བ་ད་། །ན་འམ་ནད་པ་ས་གདན་ཆ་མ་བས་པ་མང་བ་་
ད་བས་ལ་ན་པར་་བ་ད་།།
་པ་ནད་པ་དང་འལ་བབ་་བན་པ་།

་བ། ཐམས་ཅད་ས་ནད་པ་ལ་བ་བར་། །འག་། །ར་ན་གས་་འོ་བར་་། །ནད་པ་ནད་
གག་ས་ར་ན་དག་བཤམ་པར་།།
ད་འན་ི་གནས་བན་ནས་གསར་་བར་ཐམས་ཅད་ས་མཚམས་ར་གགས་པ་ད་ང་་ན་བ་ཐམས་ཅད་
ས་ནད་པ་ལ་བ་བར་། །མ་བས་ན་ས་ས་། །ང་མ་འད་ལས། ནད་པ་ས་གམ་་བ་བར་་ས་
གངས་ལ། ང་་འལ་པ་ལས། ནངས་པར་དང་་ཀར་དང་དང་ཀར་བ་ས་བཤད་། །་ཡང་མཚན་ ་
གནས་བས་བག་པ་ར་ནངས་པར་བ། །ཁ་ཟས་་གནས་བས་བག་པ་ར་་ཀར་བ། །མ་་བ་ལ་
གས་པ་བག་པ་ར་དང་ཀར་བ་ས་བཤད་། །ནད་པ་་བ་ན་འག་། །་ར་མ་ས་ན་ས་ས་། །ི་
ཀར། ནད་པར་བ་བ་་བ་བང་་མ་ན་། །ནད་པ་་བ་ར་རང་་ན་གས་་འོ་བར་་། །ནད་པ་ནད་
གག་ས་ནད་པ་འག་པ་ར་ནད་འ་བ་ད་ང་ང་བ་ར་ན་དག་བཤམ་པར་།།
ག་པ་་གས་བམས་པ་བབ་་།
་བ། མཁན་འམ་བ་དན་ད་བ་གས་ལ་འོ་ན་གལ་་གཞན་ིས་ད་བ་གས་་འལ་ན་་
བན་འོ་བར་། །་ར་རང་ས་ན་བར་བར་། །འོ་བ་མ་ས་པར་་བར་། །་རང་ད་ས་
བར་། །་གབ་ད་པར་ས་ཉན་པ་ན་ང་དང་ཆར་ང་ན་བལ་བར་།།
མཁན་འམ་བ་དན་བསམ་གཏན་ཁ་ན་ལ་གས་པ་ད་བ་གས་ལ་གག་ལག་ཁང་་་གས་དན་པ་ལ་
གས་པར་འོ་བ་ན་གལ་་བ་མ་དང༌། ་གནས་དག་ས་མཁན་བ་་་བན་འོ་བ་མ་གགས་པ་ཐབས་གཞན་
ིས་བ་མ་དང་་གནས་་ད་བ་གས་་འལ་ན་མཁན་་དང་བ་དན་་་བན་འོ་བར་། །མཁན་
འམ་བ་དན་་འག་པ་ར་བ་མའམ་་གནས་ས་རང་་ན་བར་བར་། །བ་མའམ་་གནས་ས་
བདག་ད་་བན་འོ་བར་མ་ས་པར་མཁན་འམ་བ་དན་ི་ན་་བར་། །གག་ལག་ཁང་་་གས་
དན་པར་མཁན་འམ་བ་དན་ད་བ་གས་ལ་འོ་བ་ན་མཁན་འམ་བ་དན་ི་ན་བ་མས་ཕར་ར་། ་
ནས་གག་ཁང་་ར་ང་བ་ན་བ་མ་ང་ན་་འག་ན་ན་་ས་བར་་ན། མཁན་འམ་བ་དན་ི་ན་་
མཁན་འམ་བ་དན་རང་ད་ས་ར་བར་། །ས་ཉན་པ་སར་ན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་་ག་ལ་གས་པ་
བང་། ་གབ་ད་པར་ས་ཉན་པ་ན་ང་དང་ཆར་ང་ན་གདན་ཆ་མས་གང་ས་བང་བ་ས་བལ་བར་།།

་བ། ན་་མས་་་བ་ད་་ར་རང་ས་་ས་ན་གན་་མས་དང་ན་ག་བ་བར་། །མན་
པ་དང་མན་པར་གཞག་པར་།།
་ར་གནས་མལ་ད་པ་ན་ན་་མས་་གནས་མལ་་བ་ད་་ར་ན་་རང་ས་ད་པར་་ས་ན་གན་་
མས་་གནས་མལ་ཡང་བ་དང་ན་ག་ཕན་ན་་ཡང་བས་་བར་བར་། །གན་་མས་་གནས་མལ་ཡང་
བ་་ན་་མས་ས་བར་ང༌། ན་་མས་་གནས་མལ་་བ་་གན་་མས་ས་བར་བ། །ར་་དང༌།
ར་་འམ་་དང༌། འམ་་་དང༌། ་ལ་གས་པ་གས་མན་པ་དང་མན་པར་ན་ག་་བཞག་པར་། །ི་
ཀར། ་མན་པ་ན་ག་བཞག་པར་་། །ས་།།
བན་པ་གག་ཁང་གཞན་འལ་བབ་་བན་པ་།
་བ། གག་ལག་ཁང་གཞན་་གདན་ཆ་དང་ས་ད་ན་བར་བར་། །གལ་་ཆར་འབབ་པ་དང་ཆར་འབབ་་
གས་པ་ད་ན། །གལ་་ལམ་ཀར་ང་དང་ཆར་པ་ང་ན་ང་ན་པའམ་ག་ང་་བར་བར་། །ས་ངན་
པ་གག་ས་གགས་པར་། །གག་ལག་ཁང་་ན་ནས་ས་མས་བམ་པར་།།
གག་ལག་ཁང་གཞན་་ད་འན་ི་གདན་ཆ་དང་ས་བན་ད་འན་་ར་པ་ད་ང་དག་ས་གཡར་ར་
བར་བར་། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན། གལ་་་་ཆར་འབབ་པ་དང་ཆར་འབབ་་གས་པ་ད་ན་བར་བར་། །
ང་ལས། གལ་་ཆར་བབ་པའམ་འབབ་་གས་ན་་བན་་ན་པར་་། །ས་། །གལ་་མལ་ན་བས་པ་
ལས་ན་ང་ང་ལ་ང་ང་ལམ་ཀར་ང་དང་ཆར་ང་ན་ང་ན་པ་ང་ངམ་ག་པ་ང་་གདན་ཆ་དང་མད་པ་
ས་མས་ང་ར་བར་བར་། །ང་ར་བར་བ་་ལ་ས་གདན་ཆ་ལ་གས་པ་ཐམས་ཅད་་ནང་ནས་ང་པ་ངན་
པ་གག་ས་གགས་པར་། །གག་ལག་ཁང་་ན་ནས་གདན་ཆ་ལ་གས་པ་ས་གར་བ་མས་བམ་པར་
།།
བད་པ་ད་ཟ་དང་འལ་བབ་་།
་བ། ་ར་རམ་་ང་བ་ན་ད་འན་ི་ཡང་གན་པར་། །རང་་ང་བད་དང་ས་ས་ན་ཟིན་ན། །
བན་ཟིན་པ་བང་བ་ར་ད་ང་ན་་་ས་པ་གཞག་པར་། །་བད་པ་ད་་འག་པར་་། །

གནས་མལ་ི་ང་ད་།།
གག་ལག་ཁང་ལ་་ར་རམ། ད་པ་་ང་ན་གང་ཟག་་ས་འན་པར་མ་ཟད་ད་འན་ས་ས་ང་འན་
པར་། །གང་་་འན་་ན། རང་་ང་བད་ས་ས་ན་ཟིན་ན། །ང་དང་ི་ཀར། ་ག་་ད་འན་ི་
ཡང་གན་པར་་། གང་ཟག་་འངས་པར་ར་ལ། ད་འན་་འངས་པར་་འར་བ་ར་ས་། །་་ནང་
ནས་ས་བན་ཟིན་པ་གཞན་ིས་་བ་བང་བ་ར་ད་ང་ན་་གན་པ་ལས་་ས་པ་བཞག་པར་། །་
དང་་་བད་པ་ད་་ནང་་ས་འན་པར་འག་པར་་། །ང་ལས། གང་ཟག་དང་ད་འན་ི་ས་ས་
འག་གམ། ས་ར་ན་ཡང་་ལ་འད་པར་་་ས་། །གནས་མལ་ི་ང་ད་།།
་པ་གང་བ་ང་ད་ལ་བ། བབ་པར་་བ་གནས་བས་དང༌། །ར་དང་ས་མན་དགས་བསལ་བཤད།
།བབ་པར་་བ་གཞན་ཡང་བན། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ། །དང་་ལ་བ། མ་གཞན་འལ་བ་བབ་་
བད། །དན་པ་དང་འལ་བབ་་བན། །ས་དང་འལ་བ་བབ་་དང༌། །འཆག་པ་དང་འལ་བབ་། །
དང་་།
་བ། མ་གཞན་་གང་བ་ས་ལ་མ་བདག་ལ་ས་་ར་བར་།།
ད་ང་ས་མ་གཞན་་གནས་གཡར་་འག་པ་ན་་མ་འམ་ང་་་མ་ལ་གས་པ་གང་བར་རང་ས་
ས་པའམ་གཞན་འང་་བག་ན་འོ་ཁར་མ་བདག་ལ་འམ་་མ་འ་དག་ར་རམ་་ར་ས་ས་། ར་ག་
ར་ན་ར་བར་།།
གས་པ་དན་པ་དང་འལ་བབ་་བན་པ་།
་བ། དན་པར་་ཡང་ན་ང་བར་། །་་མ་དང་མག་བོག་པ་ས་པ་ད་ན་ས་པ་ད་།།
དན་པར་་ས་གས་ང་པར་་འམ་་མ་བང་བ་ལ་ན་་་འག་པར་་བ་ར་་ཡང་བང་བར་། །
ང་བ་་་འམ་་མ་བང་བ་་མས་མའམ་མག་མ་་ོག་པ་ཙམ་ས་པ་ད་ན་ས་པ་ད་། །འང་ས་་
་མས་མལ་ི་མག་ས་་བར་བའམ་མལ་མག་ས་་་མས་ས་ས་་བར་བར་ན་པར་བཤད་། །་

ཐར་འལ་པར་ར་ས་སམ་ངས་་ས་ན་ས་པ། །་བང་བ་དང་དགས་པ་་བདག་ད་ན་གས་ས་འོ་
བར་ངས་ན་ངས་སམ་ས་གག་དགས་ན་དགས་པར་ད་་ས་།།
གམ་པ་ས་དང་འལ་བ་བབ་་།
་བ། ས་དག་བམ་པ་ར་་བང་བ་ཡང་ར་བར་་བ་ད་། །ང་བ་ལ་ར་བར་ཁས་ན་ན་ན་།།
་བང་བ་ང་་ས་དག་བམ་པ་ར་ས་གར་་བང་བ་ཡང་མ་ར་བར་བཞག་ན་ག་ཆགས་་བས་ར་
བར་་བ་ད་། །རང་་ས་བམ་པར་་བ་ར་ས་གར་་བང་བ་་འར་བ་ན་མ་འར་བར་ག་ག། ་ས་
ས་མ་་ས་འགའ་ག་ང་བ་ལ་ན་ནམ་་ན། ་འར་་འར་ས་ལ། ར་བར་ཁས་ན་ན་ན་།།
བ་པ་འཆག་པ་དང་འལ་བབ་་།
་བ། འཆག་ས་དག་་ང་མལ་གས་ལ་བ་ན་་དག་གང་བར་། །་དག་ང་ར་བར་་བ་ད་། །
བཏང་ན་ར་བར་་བ་མ་ན་པ་ད་་མ་ར་པ་ར་བར་། །གཞན་ི་་ན་ས་ས་་་ར་བག་པ་དང་
བར་བོག་། །ས་མ་པ་དང་མངར་བར་་ན་་ང་༌། །གཞན་་་་བ་ད་ང་༌། །འཆག་ས་དག་་
་ན་་དག་ཐག་པས་བངས་་ང་ན་པ་ལ་བཅངས་ང་གཞག་པར་། །་བ་དང་་ར་གཞག་པར་
།།
ད་ང་ན་ང་འཆག་པ་ད་བ་་ར་ད་པ་དག་་འཆག་པ་ས་ག་བ་་དག་་ང་མལ་གས་ལ་ས་ག་
བ་ས་གད་ན་འཆག་པ་དག་་་དག་གང་བར་། །འཆག་པར་བང་བ་་་དག་ང་ར་བར་་བ་ད་། །
འཆག་པ་འ་གང་ན་ར་བར་་བ་་ལ་གས་པ་མས་་དམ་་བབ་པ་མ་ན་པ་་མས་ལ་དང་འ་བ་ད་་
མ་ར་པ་ར་བར་། །ི་ཀ་ལས། ར་ན་་ར་བར་་་དས་་ག་ཆགས་་་བ་ར་ས་། །འཆག་པ་
འ་གང་བ་ལས་འ་་གད་པ་གཞན་ི་་ན་ས་ས་་་བས་་ག་ཆགས་ད་ད་་ར་བག་པ་དང༌།
ག་ཆགས་་་བ་ར་བར་ག་། །ས་མ་པ་བན་ཅན་དང༌། དངར་བ་་འཇམ་་ལ་ལ་བ་་ན་་ར་་
འག་པ་་ར་ན་་བན་བར་ག་། །ས་མ་པ་དང་དངར་བ་ལས་གཞན་ས་མ་པ་དང་བ་པ་ད་་་བ་ད་
ང་་་མས་བར་ག་། །འཆག་པ་དག་་་དམ་པ་ད་་་་ན་་དག་ས་ལ་འག་པར་ད་པ་ན་ར་

ལ་དག་ང་ནས་ཐག་པས་བངས་་ང་ན་པ་ལ་དངས་ང་བཞག་པར་། །འདག་ས་་་་བ་་དག་ས་ལ་
འག་པར་ད་པ་ན་་དག་་ལ་དག་ང་ན་་ར་བཞག་པར་།།
གས་པ་ར་དང་ས་མན་དགས་བསལ་བཤད་པ་།
་བ། གནས་ནས་འཕགས་པར་འར་བ་ན་ས་་བ་ཡན་ཆད་ར་ཐལ་བ། །ག་ཅར་ད་པ་་འ་བ་ད་།།
ར་གནས་མལ་མ་བས་པ་བས་་གནས་ནས་འཕགས་པར་འར་བ་ན་ས་་བ་ཡན་ཆད་་དང༌། ་དང༌།
ན་ནང་ཚངས་ཅན་དང༌། ་བ་དང༌། ས་ར་་ས་ས་པ་་འར་ར་བར་། འམ་བ་བ་་ད་ན་ཆད་་
་་འར་་ས་པ་ལ་གས་པ་་ར་ཐལ་བ། །་མས་གང་བ་བབ་པ་ག་ཡང་འ་བར་ར་བར་། །
ཐམས་ཅད་ར་དང་འའམ་་ན། ད་ང་གས་ཀར་ག་ཅར་འམ་་མ་བང་བ་ལ་ད་པ་་གས་ཀས་ར་བར་
འ་བ་ད་་། ི་ཀར། གང་བ་་་ར་ད་པ་ཡན་ལག་ན་པ་ར་ས་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་གཞན་ཡང་བན་པ་།
་བ། ད་འན་ི་མ་ན་པ་་གནས་་བདག་་མས་ལ་་བར་་བ་ད་ན་།།
མ་བདག་ལ་ས་་ས་ར་ས་ན་་་ན་ལ་འམ་་ན། ད་འན་ི་གནས་མ་ན་པར་མ་པ་མ་་་
འམ་་མ་བང་ནས་འར་བ་ན་གནས་་བདག་་མས་ས་མང་ག་་བན་པ་་་དང་ང་མ་ལ་གས་པ་་་
མས་ལ་་བར་་བ་ད་ན་།།
བ་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་།
་བ། ད་འན་ི་གག་ལག་ཁང་ད་དང༌། ་བ་དང་་མ་ག་ད་ལ་གས་པ་བདག་ད་མ་ན་པ་ད་
དང༌། ་་་ས་དགས་ད་པ་ད་་གར་རང་ངམ་བས་པས་གང་བ་ས་པ་ད་་་་ད་པ་་དག་
ན་། །གང་བ་ང་ད་།།
འ་ལ་ད་པ་་གང་་ན། ་དང་་མ་གང་བ་གནས་ད་འན་ི་གག་ལག་ཁང་ད་དང་ས་པ་མ་པར་
བཅད་པས། ་བ་ལས། གང་ཟག་་གནས་ཁང་་་ས་ས་ལས་་བད་་ས་། །གག་ལག་ཁང་་ནང་་་དང་

་མ་གང་་བང་བ་ག་ག་་་ཐལ་ི་་་་་བ་ག་ད་དང་་མ་མང་བ་ག་ད་ལ་གས་པ་ས་
པས་བང་བ་ག་ད་བས་། ི་ཀ་ལས། ་ལས་གཞན་པ་ས་མ་ན་པའང་བ་ས་། །འལ་ང་ལས།
གག་མ་དང་ས་པ་བདག་ད་མ་ན་པ་ད་དང༌། ས་འཇམ་ ་ན་་དང༌། ས་ལ་ལ་ལ་གས་པ་ག་ཆགས་་
བ་་་་ས་དགས་ད་པ་ད་་གར་ད་ང་རང་དང་རང་ས་བས་པས་་དང་ང་་མ་ལ་གས་པ་གདན་
་གང་བ་ས་པ་ད་་་་ང་བ་འ་ད་པ་ད་པ་་དག་ན་། །གང་བ་ང་ད་།།
ག་པ་བད་པ་ང་ད་ལ་གམ། ང་བ་ད་་དས་ག་བན། །ལ་བ་ས་ས་བན་པ་དང༌། །ལ་བ་
ང་ད་བན་པ། །དང་་།
་བ། ད་ང་ད་དང་ད་འན་ི་གག་ལག་ཁང་ད་དག་་ད་པ་་ད་།།
ད་པ་ང་ད་འ་ལ་ད་པ་་གང་་ན། གང་བད་པར་་བ་ད་ང་ད་དང་ས་པ་མ་པར་བཅད་པ་ལས་
ད་ང་མ་དང་བན་པར་མ་གས་པ་་ད་ང་ས་བད་ང་ས་ས་ལས་་བད་་་བ་ལས་། །གང་ནས་
བད་པ་གནས་ད་འན་ི་གག་ལག་ཁང་ད་དག་་ང་ད་འ་ད་པ་ད་པ་་ན་། ད་་ང་བ་ཡན་
ལག་ད་། །གང་ཟག་་གནས་ཁང་ནས་་ད་ང་ས་བད་ང་ས་ས་ལས་་བད་་་བ་ལས་།།
བསམ་པ་་་ས་བད་་ན། ན་བ་གན་ར་འད་པ་མ་ན་ན་ས་ན་པ་།
་བ། གལ་་་ལ་གད་པ་དང་ད་འན་འག་པ་་བ་་བར་་བར་་འར་བ་གན་ར་འད་པ་མ་ན་
།།
གལ་་བད་་་ལ་གད་པ་་བར་འར་བ་དང༌། ད་འན་འགས་པ་་བར་འར་བ་དང༌། གད་པ་ས་ཟིན་
པ་་བར་་བར་་འར་བ་དང༌། ད་འན་འགས་པ་ས་ཟིན་པ་་བར་་བར་་འར་བ་་ན་བ་་་དག་གང་
ཡང་ང་བ་འང་བར་གས་པ་གན་ར་འད་པ་མ་ན་ན་། ད་པ་ང་ད་བད་པ། །ི་ཀ་ལས། ་དག་་
བསམ་པས་ད་ན་ས་པ་ད་། །ས་།།
་བ། ད་པ་ལ། །གཞན་ིས་ང་༌། །གཞན་ིས་ས་་འག་པས་ང་༌།།

གང་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་་ན། ད་པ་་ད་ང་གག་ལག་ཁང་ནས་ར་འན་པ་ལ། །ད་ང་ས་
གཞན་ལ་བས་ནས་གཞན་ིས་ད་པར་ད་པས་ང་་་ད་ང་ལ་ང་ད་་འར་། །གཞན་ིས་ད་ང་ལ་
བས་ན་ད་ང་ས་གཞན་ི་ངག་་ས་་འག་་གཞན་ན་་ད་པར་ད་པས་ང་་་ད་ང་ལ་ང་ད་་
འར་།།
གས་པ་ལ་བ་ས་ས་བན་པ་།
་བ། ད་ང་མ་དང་ད་ལ་དང༌། ད་ལ་མ་མས་ས་་ས་ས་། །་དག་ང་༌། །བཞད་གད་
ས་ང་༌།།
ད་ང་མ་ད་དང༌། ད་ལ་དང༌། ད་ལ་མ་མས་ས་་ད་ང་ལ་གས་པ་བད་ན་ས་ས་་ད་པ་
། །ས་པ་འ་་ད་་བམ་་ས་ས་། ་གས་དང་མན་པ་་ལ་་ད་་ས་འང་བས་། །ད་
ང་དང་ད་ལ་ཕ་མ་་དག་ད་ང་ས་ད་པས་ང་ས་ས་འང་༌། །ང་ནས་ད་པ་་མ་ན་ི་ད་ ་ར་
བཞད་གད་ས་ང་ད་ང་ས་བད་ན་ས་ས་་ད་པ་།།
གམ་པ་ལ་བ་ང་ད་བན་པ་།
་བ། མ་པ་མས་ལ་་བད་ནམས་མ་ན་པ་མང་༌། །ད་པ་ང་ད་།།
མ་པས་ད་ང་ལ་གས་པ་བད་ན་་འར་་ན། མ་པ་གཏན་ནས་མ་ངས་པ་མ་པ་མས་ལ་་བད་
ནམས་མ་ན་པ་་ག་པ་མང་་འང་ས། བཅས་པ་ལས་འདས་པ་ང་བ་་་འང་༌། །ད་པ་ང་ད་།།
བན་པ་ས་གན་ད་པ་ང་ད་ལ་གས། ས་གན་དས་ད་བཤད་པ་དང༌། །་འཚམས་ང་བ་གཞན་
བན་པ། །དང་་།
་བ། ས་ག། །ད་འན་ི་གག་ལག་ཁང་་གནས་་ད་ང་གས་པ་ད་ལ། །ན་བ་དང་འགས་
པ་དབང་མ་གགས་པར་ས་གན་ད་པ་ལ།།

ང་ད་འ་ལ་ད་པ་་གང་་ན། འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ས་ག་་ན། གནས་ད་འན་ི་ན་པ་དང༌།
གག་ལག་ཁང་་གནས་་ད་ང་ར་གས་པ་ད་ལ། །ས་ག་ས་ར་་ལ་་ལ་བསམ་པས་ར་འ་
ས་པ་་ཡན་ལག་་ག་། །བདག་ད་ན་བའམ་ནད་པ་ང་ནས་ས་ས་མནན་ན་ཕན་པ་་་ན་བ་དང༌། ག་
ས་གས་་ཁང་་ནང་་ས་པས་གཞན་དག་ཉལ་བ་ང་་འལ་བ་ལ་གས་པ་འགས་པ་དབང་མ་གགས་
པར་གག་ལག་ཁང་་ར་གས་པ་ད་ང་ཉལ་བ་ལ་གས་པ་ང་་བདག་ད་ས་ངས་་ས་ས་གན་
པར་ད་པ་ལ་ང་ད་འ་བད་པ། །མ་འད་ལས། ས་གན་ས་ནས་ཉལ་ལམ་འག་ན་ང་ད་་ས་།།
གས་པ་་འཚམས་ང་བ་གཞན་བན་པ་།
་བ། ་་ད་། ་འཚམས་པར་འན་པས་ད་ང་ལ་མ་འཚམ་པ་དག་ང་༌། །ས་གན་ི་ང་ད་
།།
ས་་ས་གན་ད་པ་་་ད་་་འཚམས་པར་འན་པས་ད་ང་ལ་་ངག་ས་་འཚམས་པ་དང༌། ས་
ས་་འཚམས་པ་གཞན་དག་ང་་། ི་ཀ་ལས། བབ་པ་ག་འར་གགས་པ་ང་ད་ན་་ས་བཤད་། །
འ་་ང་མ་འད་ལས། ངན་དང་གད་དང་ང་་དང༌། །ལ་ཟངས་དང་་བ་ན་དང༌། །ལ་འར་མན་དང་ཁ་
ན་དང༌། །འགས་དང་བཅས་དང་འགས་ད་། །ས་གངས་པ་དང་ར་། །ི་ཀ་ལས། བ་བ་་ལ་གན་པ་
དག་ལ་ཡང་ར་་འཚམས་པ་ད་ད་། ན་ང་གནས་ལ་གས་པ་མ་པ་་ག་ད་པ་ར་ང་ད་ཐ་དད་པ་
ད་ན་་ས་པ་་བ་བ་་ལ་གན་པ་དང༌། བས་འ་ང་བ་་གས་ཀ་་འཚམས་པ་ལས་ར་པ་ཙམ་་འ་
ཡང༌། ་མ་དང་འ་ལ་ད་འན་ི་གནས་ཡན་ལག་་་དས་པ་དང༌། དས་པ་ད་པར་ིས་ཐ་དད་་ད་ས་
པ། །ི་ཀ་ལས། ང་ད་་བན་པ་་འཚམས་པ་་དག་ལས་གཞན་པ་་འཚམས་པ་་ཐམས་ཅད་ས་ས་་
ས་བཤད་། །ས་གན་་གས་གག་ནས་མན་པ་་ས་གན་དང་་འཚམས་ད་པ་ང་ད་།།
བད་པ་་དང་འག་པ་ང་ད་།
་བ། ད་འན་ི་གག་ལག་ཁང་་ང་་ག་ད་་ད་པ་། །གལ་་ན་ིས་གལ་བ་ད་དམ་ང་
བ་ད་དམ་་དང་འ་བས་གགས་པ་ད་མ་ན་ན། །མནན་པར་ས་པ་་བ་ར་་་་ད་ང་༌། །

བཀན་པ་ད་དང་ང་གཏན་བག་པ་ད་་མ་གགས་། །གན་པ་ལ། །ས་ག་། །་བ་འང་བ་ལ་
འག་པ་ང་ད་།།
ང་ད་འ་ལ་ད་པ་་གང་་ན། ད་འན་ི་གག་ལག་ཁང་ན་པ་དང༌། ང་ཁང་་ང་་ག་ད་་ད་པ་
། །གལ་་ན་ིས་གལ་བ་་བས་་མ་པ་་་ད་དམ། ང་བ་ད་དམ། ང་བ་་དང་འ་བས་གཡམ་
པ་ལ་གས་པས་གགས་པ་ད་མ་ན་ན་འ་ད་པ་། །ི་ཀར། གང་ལ་་བ་འོ་བ་བས་ད་པ་་ལ་ང་བ་
ད་། །ས་པ་ང་བ་ད་་ར་མ་ཟད་དམ་་ན། ད་ང་ས་མནན་པར་ས་པ་་ལ་གས་པ་་བ་ར་་་
་ད་ང་ང་བ་ད་པ་། །མནན་པར་་བ་དས་་་གལ་་འམ་་ན་པ་དབང་་ས་ན་་གན་ལ་་
བཀན་པ་ད་དང༌། ་ང་པ་ལ་ང་ན་བག་པ་ད་་མ་གགས་། །་བ་ར་་་་་ང་ནས་ད་ང་ས་
གན་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །ད་ས་ཕབ་་འག་གམ་ཉལ་ན་ང་ད་་ས་ང་མ་འད་ལས་། །ང་་
ག་ན་པ་དང༌། ་བ་ར་་་་ན་པར་འ་ས་པ་ཡན་ལག་ག། །་བ་འང་བ་ལ་འག་པ་ང་ད་།།
ད་པ་ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ངས་ད་པ་ང་ད་།
་བ། རང་ད་པ་ན་ད་་ལས་གཞན་། །ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་ད་པ་ང་ད་།།
རང་་ན་ད་པ་ན་་ད་ལས་གཞན་པ་ན་་ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་ད་ན་ང་ད་འར་འར་བ། །་
ན་རང་གཞན་གས་ཀ་ན་་ད་ན་འབས་ད་གས་་ང་བ་གང་བད་མ་ན། གཞན་ན་ི་དབང་ས་འ་
ང་བར་མ་པར་བཞག་། ར་བན་པ་ི་ཀ་ལས། རང་དང་གཞན་གས་ཀ་ན་་ད་་འག་པ་ཡང་གཞན་ི་
ན་་ད་པ་་ན་ན་། ་ལ་བདག་ད་མ་གགས་པར་ན་་གར་བ་གཞན་ཡང་ད་པ་ར་ས་བཤད་། །ག་
ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་ད་པ་ང་ད་།།
བ་པ་མ་པ་ག་པར་ག་པ་ང་ད་ལ་གམ། བབ་པར་་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་
བན། །་་ང་བ་ད་པ། །དང་་།
་བ། ་ཆ་གགས་པར་། །་གས་དག་ང་༌། །ར་ང་དག་ང་གད་པར་།།

གག་ལག་ཁང་བགས་ན་་ཆ་་་་བ་གས་དང་ར་གག་པར་། །འར་་ཆ་ས་ས་པས་་དང་
འལ་བ་་ད་ཐམས་ཅད་ང་བས་་ཡས་བ་ལ་གས་པ་ག་མ་དག་་འལ་ལ་གག་པ་ར་ས་ི་ཀ་ལས་
བཤད་། །་གས་་་བ་་་དག་ང་གག་པར་། །ག་པ་ས་ལ་ར་ང་དག་ང་གད་པར་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན་པ་།
་བ། གག་ལག་ཁང་་ད་པ་་ད་། །ད་ལམ་བ་ང་བ་ལ། །གལ་་ཐམས་ཅད་འམ་་ཕག་གམ་
ང་ལས་ས་པ་མ་ན་ན། །ཆར་་བབས་པ་གགས་པ་ཡང་༌། །ན་བདག་ས་ས་སམ་ཟིན་ནས་
བ་ས་མ་ས་པ་ལ། །ཕ་་མ་པ་གམ་ལས་ག་པར་ག་པ་ས་པ་ལ། །གཞན་ིས་ང་༌།།
ང་ད་འ་ལ་ད་པ་་གང་་ན། གག་ལག་ཁང་་ད་པ་་ད་། །གག་ལག་ཁང་་ཚད་་ཙམ་་ན། ད་
ལམ་བ་ར་ང་ང་ང་བ། །ད་ལམ་བ་ང་བ་་་ས་པ་ད་། །གལ་་ག་པ་དས་་ཐམས་ཅད་ལ་
ིས་འམ་་ཕག་འབའ་ག་གམ་ང་འབའ་ག་ལས་ས་པ་ན་ན་་ན་གག་ལ་མ་པ་ག་པར་བགས་ང་ང་
བ་ད་ལ། ་གམ་ལས་ས་པ་མ་ན་ན་ང་ད་་འར་། །་འབའ་ག་གམ་་ཕག་གམ་ཐམས་ཅད་ང་ལས་
ས་པ་ལ་མ་པ་གམ་ལས་ག་པར་བགས་ང་ང་བ་ད་་ས་གངས་། །ཆར་་བ་པ་འམ་ང་བ་ལ་
གས་པས་ག་འ་ང་ནས་གགས་པ་ཡང་ས་པ་མ་ན་་ས་ང་་ར་། །་བ་ལས། ད་ང་ས་ག་པ་
མ་པ་གམ་ལས་ག་པར་བག་ང་ང་ད་་་འར་བ་མས་སམ། ད་། ་དག་ས་གགས་པར་ད་ན་ང་
བ་ད་། །ང་བ་དག་ས་སམ་ང་བ་དག་ས་གགས་པར་ད་ན་ང་བ་ད་་ས་གངས་། ་དག་ས་
གགས་པར་་མ་པ་བསམ་པ་་མ་པ་ག་པར་བགས་པ་་ལ་ནས་ད་ན་། མ་པ་ག་པར་བགས་
ཟིན་ནས་ས་་དག་ས་གགས་པར་ད་ན་ས་པ་ད་པ། །ན་བདག་ངས་པར་འད་པས་ན་བདག་ས་ག་
འ་ད་ས་གག་ལག་ཁང་་ད་ས་ནས་བ་ས་སམ། གག་ལག་ཁང་ལ་ར་ཟིན་ནས་བ་ས་ད་ང་
ལ་མ་ས་པ་ལ་ང་བར་འར་། །ི་ཀ་ལས། ་ད་ས་ན་་་ལ་ས་པར་་འར་་ས་བཤད་། །གག་ལག་
ཁང་བག་པ་ན་ཕ་་་མ་བགས་པ་མ་པ་གམ་ལས་ག་པར་ན་གག་ལ་ག་པ་ས་པ་ལ་ང་ད་་འར་།
།ད་ང་ས་གཞན་ལ་བས་ན་གཞན་ིས་བགས་པས་ང་ད་ང་ལ་ང་ད་འང་༌།།
་བ། ་མ་་ལ། །གཞན་ལ་ཡང་འམ་པ་ད་པ་ལས་། །་ང་དག་མ་གད་པ་ཡང་ང་༌། །བས་་ང་
་་བ་མ་བགས་པ་ད་ང་༌། །་ཆ་ང་མ་མ་བག་པ་ཡང་ང་༌།།

་མ་་ལ་ས་པ་་་མ་གག་ན་པ་་ལ་མ་པ་གམ་ལས་ག་པ་བག་ན་ང་ད་བད་། ་མ་ཐ་དད་པ་
བམས་ནས་མ་པ་གམ་ལས་ག་ང་ང་བ་ད་པ་ས་ར་བཏང་བ། །་ལ་དགས་བསལ་བ་ད་།
གཞན་ལ་ཡང་་ས་མ་བས་དང་ར་ས་པས་མ་བ་ཆར་ལ་ར་། །་ཡང་གཞན་ལ་ཡང་་ང་དག་མ་གད་པར་
ཡང་ང་༌། །གཞན་ལ་ཡང་བས་་ང་་་བའམ་བག་པ་ད་ང་ང་༌། །གཞན་ལ་་ཆ་ང་མ་མ་བག་པར་ཡང་
ང་་ས་ར་།།
འམ་པ་ད་དང་་ང་མ་གད་དང༌།།
མ་བས་པར་་ང་ག་བགས་པ་དང༌།།
་ཆ་ང་མ་མ་བག་པ་དང་བ།།
་དག་གང་ང་གག་ད་ན་ན་ཡང༌།།
་མ་ཐ་དད་གཞན་དང་བམས་པ་ས།།
མ་པ་གམ་ལས་ག་ན་ང་ད་།།
ས་བ་བ་གས་་བཅད་པ།།
་མ་གག་ན་པ་ལས་གཞན་་ང་མ་པ་གས་བགས་ནས། སང་མ་པ་གས་ག་པ་་་་མ་ཐ་དད་
བམས་ནས་མ་པ་གམ་ལས་ག་པ་ལ་ཡང་་ཕག་མ་ན་པ་ཕ་་འམ་པ་ད་པ་ལས་མ་བགས་་་མ་ཐ་
དད་བམས་པས་མ་པ་གམ་ལས་ག་པར་ག་པ་ང་ད་། །ཕ་་འམ་ད་ལས་མ་བགས་་མ་པ་གམ་
ལས་ག་པར་བགས་ན་ང་ད་ད་པ་འ་ལ་་་མ་གག་ལས་ཕ་་མ་བགས་་མ་པ་གག་ལས་ག་པ་
དང༌། ་མ་ཐ་དད་ལ་མ་བགས་་མ་པ་གམ་ལས་ག་པ་གས་དགག་་ལ་ད་ད་།།
་ང་དག་མ་བད་པ་ཡང་ང་་ས་པ་། རང་་མ་བཤད་ལས། ་ང་མ་བད་པར་ཡང་ང་་ས་་བ་་་མ་
གཞན་ལ་ཡང་ཕ་་མ་པ་གམ་ལས་ག་པ་ག་པ་ས་ན་ང་ད་། །གཞན་ལ་ཡང་ས་་བར་ར་བར་་ས་
གངས་ལ། ི་ཀ་ལས་ང༌། ་ང་དག་མ་བད་པ་ལ་་་མ་གཞན་ལ་ཕ་་མ་པ་གམ་ལས་ག་པར་བགས་ན་
ང་བ་ད་པ་་ད་ན་་ས་བཤད་། །བས་་ང་་་བ་མ་བག་པ་ད་ང་་ས་པ་་རང་་མ་བཤད་
ལས་བས་་་བ་མ་བག་པར་ཡང་ང་་ས་་བ་་་མ་གཞན་ལ་ཡང་ཕ་་མ་པ་གམ་ལས་ག་པར་བགས་

པར་ས་པ་དང་ད་་བག་པ་ན་ཡང་དས་གར་ག་པར་་ས་གངས་ལ། ་ར་ི་ཀ་ལས་ང་བཤད་། །་ཆ་
ང་མ་མ་བག་པར་ཡང་ས་པ་། རང་་མ་བཤད་ལས། ་ཆ་ང་མ་མ་བག་པར་ཡང་ང་་ས་་བ་་མ་པ་
གམ་ལས་ག་པར་ས་་བ་དང་ས་་འལ་་ས་གངས་ལ། ི་ཀ་ལས་ང༌། ་ཆ་ང་མ་མ་བག་པ་ལས་་
མ་གཞན་ལ་ཡང་ཕ་་མ་པ་གམ་ལས་ག་པར་བག་པ་ན་དས་ག་ཁ་ན་མ་་བར་འར་་ས་བཤད་། །ི་ཀ་
ལས། ་ཆ་ང་མ་མ་བག་པ་ན་་དས་ག་ས་པ་་མ་པ་ག་མ་ལ་གས་པ་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་་དབང་་
ས་་ས་། །ི་ཀ་ལས་མ་ང་མ་གམ་ཆར་ལས་ང་་ས་ས་པ་་་དག་་མ་པ་མས་ང་བ་ར་་
ར་ག་་ན་པར་བན་པ་ར་ས་པ་། ་མ་ཐ་དད་གཞན་ལ་མ་པ་གམ་ལས་ག་པར་བག་པ་ལ་ང་ད་
བད་པ་འ་ལ་། ་ང་མ་བད་པ་ལ་གས་པ་གམ་ཆར་གས་པ་ཡན་ལག་་དས་པ་མ་ན་ི། ་གམ་་ང་
བ་ར་་ར་ག་། ་གམ་གང་ང་་་ལ་ཡང་་མ་ཐ་དད་གཞན་ལ་ཡང་མ་པ་གམ་ལས་ག་པར་བགས་ན་
ང་ད་བད་པར་ང་་ས་པ།།
གམ་པ་་་ང་བ་ད་པ་།
་བ། དང་ ་མན་ལ་ལ་་ས་པ་ད་། །གག་ལག་ཁང་་ང་ད་།།
ང་བ་འ་བད་པ་མ་པ་དང་་་མ་པ་བ་། ་མན་ལ་་མ་པ་གམ་པ་ལ་་ར་བ་ས་པ་ད་
། །དང་ ་མན་ལ་་ཡང་བབ་་ས་ས་འང་ད་། མ་པ་དང་་ག་པ་ས་ད་ནས་མ་པ་གམ་
ལས་ག་པར་ག་པ་ན་ང་ང་ན། །གཞན་་ན་བབ་་ས་ས་ང་་འང་༌། །གག་ལག་ཁང་་ང་
ད་།།

བ་ཚན་གམ་པ། དང་་མ་བས་པར་ན་པ་ང་ད་ལ་གམ། ན་པ་བ་བ་དགས་བསལ་དང༌། །ང་
བ་མ་པར་བཞག་པ་བན། །་་ང་བ་ད་པ་བད། །དང་་།
་བ། ཕམ་པར་འར་བ་མ་ང་བ་མ་་དང་འལ་བ་དང་མ་་འན་པ་་་་ལས་་ང་བ་ོང་ར་བ་ད་
་བ་ད་ང་མ་ལ་ས་་བར་གལ་བ་ད་ར་བས་པ་ས་པ་ད་ང་མ་ན་པར་བ། །ག་ང་བ་
་པ་ལ། །མཚམས་་ནང་། །མ་་ལ་གས་པ་འན་པ་ད་ན་་ར་ཐར་པ་ན་པ། །་ཡང་ན་ཕམ་
པར་འར་བའམ་་བ་ས་མས་ན་ས་པ།།
བན་པ་ཡན་ལག་། ད་ང་ཕམ་པར་འར་བ་མ་ང་བ་དང༌། མཁས་པ་ཡན་ལག་། མ་་དང་འལ་བ་དང་
མ་་ན་དང་ག་་་ནས་འན་པ་དང༌། བན་པ་ཡན་ལག་། བན་པར་གས་ནས་་་་ལས་་ང་བ་དང༌།
མཁས་པ་ཡན་ལག་་་ག་། ི་ཀ་ལས། ་ངན་ལས་འདས་པ་ོང་ར་བ་ད་འད་ཆགས་དང་ལ་བ་ག་
་བ་ས་བད་ལ། ལ་ས། ོང་ར་བ་ད་དང་ན་པ་་ད་མཁས་པ་ར་་ལ་གས་པ་ད་་བད་པ་
ས་། །ད་ང་མ་ལ་ས་ས་ག་པས་ན་མ་ང་བའམ་ས་་བར་གལ་བ་ད་ད་ང་མ་དང་ན་ག་ག་ན་
ཡང་ང་བ་་ར་བས་པར་ས་པ་ད་ང་མ་ན་པར་བ་། ད་འན་ིས་གལ་གས་་ལས་ས་བ།
།་མ་གང་ལ་བ་་ན། ག་ང་ས་བ་་པ་ལ་་བ་་པ་དང་བ་བ་པ་གས་ཀ་ཡང་ས་བ་་པ་ན་པས་
་་བ། །ས་་བམ་པ་ག་ང་ལ་གས་པ་བསལ་བ་ར་། །གནས་གང་་བ་་ན། ལས་་མཚམས་
བཅད་པ་ནང་འམ་རང་བན་ི་མཚམས་་ནང་་བ། །མཁས་པ་དགས་བསལ་་མ་་ལ་གས་པ་་ད་
གམ་འན་པ་ད་ན་ད་ང་ཕ་དང་མ་་ར་ཐར་པ་མ་ཁ་ན་་ན་པ་ད་ང་མ་ན་པར་བ། །་ར་
ཐར་པ་ན་པ་་ཡང་ད་ན་ཕམ་པར་འར་བ་བད་འམ་ཡང་ན་་བ་ས་བད་་མས་ན་དང་ག་་་ནས་ན་
ས་པ་བ།།
་ཡང་ད་ན་་་་བ་་ན།
་བ། ་མ་་ང་་དག་་ད་ཅག་ད་ང་མ་ད་འན་གས་སམ། ངས་་དག་གམ་མན་ནམ་ཁ་ན་
མ་་བ་ད་དམ། ད་ཅག་ལ་ད་འན་ིས་མ་བས་པ་གང་ཟག་འགའ་ག་ན་པར་་ད་དམ་ད་ཅག་ལ་
ན་པ་གང་ཟག་་འགའ་ག་ད་འན་ལས་ང་༌། །ད་ཅག་ལ་ད་ང་འགའ་ཡང་ན་པར་་། །ད་

ཅག་་གདམས་ངག་དང་ས་་བན་པ་་ད་འན་ལས་། །ང་་དག་ས་བག་ད་པར་བས་ག་ས་
་བ་་ན་ས་པ། །ས་་མ་མ་དང་ན་པ་་མ་གགས་།།
་མ་་ས་པ་་མ་་་མཚམས་་ནང་་་ད་ན་་ག་་འ་ས་བ་བར་་བ་ན་པས་་མ་ས་། །
་མ་གག་ཙམ་ག་ད་ན་ཡང་་མ་འ་བས་ན་བས་པ་ལས་ང་་འཆགས་ལ། ས་བན་ན་ཡང་ང་ད་་
འར་ས་མ་འད་འལ་པ་ལས་བཤད་། །ས་ན་་ང་་དག་ས་ས་ནས་་ས་འ་བ་ག་་ད་ཅག་ད་
ང་མ་ད་འན་གས་སམ་ས་པ་་ད་ང་མ་ད་འན་ལས་གག་་ད་དམ་ས་པ། །ངས་་དག་གམ་
ས་པ་་ཕམ་པ་མ་ང་ངམ། ང་བ་གཞན་བཤགས་པ་དང༌། ན་ིས་བབས་པ་གས་ས་ར་བས་སམ་ས་པ།
།མན་ནམ་ས་པ་མ་འད་འལ་པ་ལས། ་བ་མན་ནམ་ས་བཤད་ལ་ཕན་ན་མན་ནམ་ས་ི་ཀ་ལས་། །ཁ་
ན་མ་་བ་འཐབ་་ལ་གས་པ་ན་ད་དམ། ད་ང་མ་ད་ཅག་ལ་ད་ང་་ད་འན་ིས་མ་བས་པ་གང་
ཟག་འགའ་ག་ག་བ་་ན་པར་་ད་དམ། ད་ང་མ་ད་ཅག་ལ་ས་ན་པ་གང་ཟག་་འགའ་ག་ད་ང་་
ད་འན་ིས་བས་པ་ལས་ང་་གཞན་ལས་་ང་༌། །་ཡང་ད་འན་ིས་བས་་ངས་པར་ཟད་། རང་གར་
ངས་པ་་མ་ན་པས་ད་ང་མ་ད་ཅག་ལ་ད་ང་གཞན་འགའ་ཡང་ས་ན་པར་་། །ད་ང་མ་ད་ཅག་་
་བ་ད་ད་ང་ག་ང་དང༌། དགག་ད་ས་ལ་གས་པར་གདམས་ངག་། ལམ་ི་གས་མ་པར་ང་འགས་
པ་དང༌། འ་་་བ་དང་་བ་ན་པ་ས་ས་་བན་པ་་ད་འན་ལས་འབ་། །་ཡང་དས་་་ང་ཡང་
བད་ནས་ངས་་ད་འན་ིས་བས་ནས་ང་༌། །ང་་དག་ས་བབ་པ་ག་ངས་པ་དག་བག་ད་པར་
བས་ག །ས་ན་པ་ང་བ་བ་ཅན་ིས་ང་བ་བ་ར་ད་ང་མ་ད་འན་ལ་གདམས་ང་ས་་བན་
པ་ག་ན་་ས་་བ་། ན་ས་པ་ད་ང་ད་ང་མ་ན་པར་བ། །་ས་ད་བམ་པ་་མ་མ་
ན་ངས་པ་ངས་པ་དང་ན་པ་་མ་བས་པར་ད་ང་མ་ལ་ས་ན་ན་ཡང་ས་པ་བད་པ་མ་གགས་། །འ་
་འཕགས་པ་ལམ་ང་བ་ང་ག་དབང་ས་ན་ི། གཞན་་ད་བམ་པ་མ་བ་ང་བསམ་གཏན་དང་ ་
དས་ག་བ་པ་ཡན་ཆད་་ས་་མ་མ་དང་ན་པ་ན་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན་པ་།
་བ། བས་པ་་དག་ལས་གག་དང་ཡང་་ན་པ་དང༌། མ་བས་པར་ད་ང་མ་ལ་ན་ན།།

ད་ང་མ་ན་པར་བས་ང་ས་ད་ང་མ་ལ་ས་ན་ན་ང་ད་འ་བད་པ་ད་། ད་ང་མ་ན་པར་
བས་ང་ཕམ་པར་འར་བ་མ་ང་བ་གས་ར་ས་པ་་དག་ལས་གང་ང་བ་གག་དང་ཡང་་ན་པ་དང་ས་པ་།
བན་་་དག་ལས་གག་དང་ཡང་་ན་པ་། ང་ལས་ན་འ་ར་གངས་། ཕམ་པ་མ་ང་མཁས་པ་ཡན་ལག་
ན། །བན་པར་གས་ནས་་ངས་་་ན། །ོང་ར་ད་་ག་པ་ང་བ་ད། །བ་་ས་དང་མཚམས་་
ནང་དང་བན། །་དག་གང་ང་གག་དང་་ན་ན། །གཞན་ག་ན་ང་བ་བ་ལས་་ཆགས། །ས་། །་ཡང་
ང་མ་འད་ལས། ལ་མས་དང་ན་པ་མ་ན་པ་བ་བ་ན་་བར་ད་པ་་དག་ལ་ས་ས་་འར་ལ། བས་པ་
ས་ད་ང་མ་ལ་ས་ན་ན་ང་ད་་འར་། །ས་་བ་ལ་གས་པ་་་ནས་གངས་། །མ་འད་འལ་པ་
ལས། ་གས་པ་མ་པ་ས་པ་་མ་ས་པ་ད་ན་པ་ར། ་མ་བས་པ་ད་ན་པས་དས་ག་ང་བར་
འར་་ས་། །ད་ང་མ་ན་པར་མ་བས་པ་ད་ང་ས་ད་ང་མ་ལ་ས་ན་ན་ང་ད་་འར་།།
གམ་པ་་་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ར་བས་པ་ད་མ་བས་པ་ད་མ་ན་། །ད་འན་་མ་ངས་ག་ས་པ་ལ་གལ་ན་ས་པ་
ད་། །་དག་ལ་ཡང་༌། །མ་བས་པར་ན་པ་ང་ད་།།
བ་་ག་ང་་་ད་ང་དང་ད་ང་མ་ན་པར་ད་འན་ིས་ར་བས་པ་་ས་འཆད་པ་་བ་་
དས་། ར་མ་བས་པ་ད་མ་ན་པ་ར་ལན་གག་བས་པས་་ད་འ་བ་བར་་བན་པར་། ཡང་བ་
བར་་། །ི་ཀར། ས་བཤད་པས་གལ་བ་ལ་ཡང་མ་པ་འ་ད་ན་པར་གངས་། འར་གང་་ད་ང་མ་
གལ་བར་ས་་ལ་ང་བར་ཡང་་འར་བ་འགའ་མས་སམ། ད་། ར་གལ་ཟིན་པ་ས་གངས་པ་ན་་
ས་། །ད་ང་མ་ན་པ་བ་བ་ད་ང་བར་ངས་མ་ཚང་་ད་འན་་མ་ངས་ང་ད་ང་མ་ན་
པར་ས་པ་ད་ང་ལ་ད་ང་མ་མས་ས་གལ་བ་འབས་ན། ད་ང་མ་ན་པར་མ་བས་པས་ད་ང་མ་
ལ་ས་ན་ང་ས་པ་ད་། །་ར་གལ་བ་འབས་པ་ད་ང་མ་་དག་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། །འལ་ང་
ལས། ས་བཤད་པར་་གནང་ས་ད་འན་མས་གལ་ང་ས་པ་ད་་ས་བཤད་ང༌། ་ར་གལ་ན་ད་
འན་ིས་མ་བས་པ་ལ་ད་ང་མས་ས་ཉན་ན་ཡང་ས་པ་ད་པ། །ར་བཏང་ལ་ད་འན་ིས་མ་བས་པ་ལ་
ད་ང་མས་ས་མཉན་ན་ས་ས་བད་པར་ཡང་མ་འ་གས་ས་གསལ་། །མ་བས་པར་ན་པ་ང་ད་
།།

གས་པ་་མ་བ་་བར་་ས་ན་པ་ང་ད་།
་བ། ས་ག། །་མ་བ་པ་ད་ལ། །མཚན་ག་ཐག་་ས་ན་པ་མ་གགས་པར་ད་ང་མ་ལ་ན་
ན། །་་གལ་་་་ང་་་་གག་ལག་ཁང་་མན་ན་དར་ཁང་འག་པ་མ་ན་པར་། །་མ་
བ་་བར་་ན་པ་ང་ད་།།
ང་ད་འ་ལ་ད་པ་་གང་་ན། འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ས་ག་་ན། ་མ་བ་པ་ད་ལ་ས་ག་
ས་ར་། ས་་ལ་བསམ་པས་ར་འ་ས་པ་་ཡན་ལག་་ག་། །་ག་ས་་བབས་ན་ང་ད་་
འར་་ན། འལ་ང་ལས། གག་ལག་ཁང་་ས་ས་་མང་་འས་ང་མཚན་ག་ཐག་་ས་ན་པ་དང་བན་
པ་་་མ་བ་ང་ང་བར་་འར་། །་མ་གགས་པར་་མ་བ་པ་་ད་ང་མ་ལ་ས་ན་ན་ང་ད་་འར་
། །་གནས་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ས་ན་པ་་་གལ་་་་ང་་་བ་་་་གག་ལག་ཁང་་མན་ན་
དར་ཁང་འག་པ་མ་ན་པར་་མ་བ་་བར་་ས་ན་ན་ང་ད་། །་་་ན་ན་་ང་བར་་འར་་་་
ར་་ཐག་གས་ད་པར་རང་་གནས་་འག་་ད་པ་ར་། །་མ་བ་་བར་་ས་ན་པ་ང་ད་།།
གམ་པ་ཟས་ང་ཟད་ཙམ་ི་ར་ས་ན་པ་ང་ད་ལ་གས། བབ་པར་་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་མ་
པར་བཞག་པ། །དང་་།
་བ། ད་ང་མས་ས་འ་བ་ལ་་འགས་པར་་བ་ར་ད་ང་ལ་ཟས་དལ་བར་། །་ཅང་དང༌།
ར་་དང༌། ག་ད་དང༌། ར་་་ཡང་༌། །ད་ང་ས་་དག་ང་བར་།།
ད་ང་མས་་ག་་ར་་ན། ས་་བ་ལ་་འགས་ང་བག་་ཚ་བ་དང་འ་བ་བས་པར་་བ་ར་ད་
ང་ལ་ཟས་དལ་བར་། །ད་ང་མས་ས་འ་བ་ལ་་འགས་པར་་བ་ར་ད་ང་ལ་་ཅང་དང༌། ར་་
དང༌། ག་ད་དང༌། ར་་་ཡང་དལ་བར་། །ད་ང་ས་ཟས་ལ་གས་པ་་དག་ད་ང་མ་དག་ལས་ང་
བར་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་།

་བ། ད་ང་་ར་ར་པ་མ་ན་པ་ལ་ཟས་ང་ཟད་ཙམ་ི་ར་ད་ང་མ་ལ་ས་ན་་ས་ས་ན། །
ཟས་ང་ཟད་ཙམ་ི་ར་ན་པ་ང་ད་།།
་ག་བ་ན་ང་ད་་འར་་ན། ད་ང་མ་ལ་ས་ན་པ་ད་ང་་ཟས་ང་ཟད་ཙམ་ི་ར་ས་ན་པ་་
ར་ར་པ་མ་ན་པ་ལ། ཟས་ང་ཟད་ཙམ་ི་ར་ད་ང་མ་ལ་ས་ན་་ས་་ན། །ཟས་ང་ཟད་ཙམ་ི་ར་ས་
ན་པ་ང་ད་།།
བ་པ་ས་བ་ད་པ་ང་ད་།
་བ། ས་ག། །ད་ང་མ་་་མ་ན་པ་ད་ལ། །ས་ད་ན། །ས་ད་པ་ང་ད་།།
ང་ད་འ་ལ་འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་་ན། ད་ང་མ་་་མ་ན་པ་ད་ལ་འ་ས་ག། །ད་ང་
ས་ད་ང་མ་་་མ་ན་པ་ས་བ་ད་ན་ང་ད་་འར་། །ས་ད་པ་ང་ད་།།
་པ་ས་ན་པ་ང་ད་།
་བ། ས་ན་ན། །ས་འལ་བ་མ་ན་པ་ལ། །གལ་་ར་ག་ང་བ་དང༌། གས་པར་་བ་དང༌།
བན་པར་གས་པར་ད་པ་དང༌། བ་བ་ར་མ་ན་པ་ལ། །ས་ན་པ་ང་ད་།།
ི་ཀ་ལས། ས་ག། །ད་ང་མ་་་མ་ན་པ་ལ་ས་་མར་ར་། ད་ང་ས་ད་ང་མ་་་མ་ན་
པ་ལ་ས་ན་ན་ང་ད་། །ད་ང་ས་ད་ང་མ་ད་འན་ལ་ས་འལ་བ་མ་ན་པ་ད་ང་མ་གང་ཟག་ལ་
ས་ན་ན་ང་ད་་འར་། །ད་འན་མ་ལ་ས་དང་ཟས་ལ་བ་་ས་པ་ད་། །གལ་་ད་ང་མ་ས་
འགས་སམ་ར་བག་ང་བ་དང༌། གས་པར་་བ་ད་ང་མས་ས་གས་པར་བཤད་པ་ར་ད་ང་ས་ན་
ལ་བ་དང༌། བན་པར་གས་པར་ད་པ་མཁན་་ད་པ་་ལ་ད་ང་ས་ས་ན་པ་ལ་ས་པ་ད་ས་གངས་
ལ། འལ་ང་ལས་། ད་ལ་མ་ག་བན་པར་གས་པར་ད་པ་་ས་ད་པ་ལ་ས་ན་པ་དང་ས་བཤད་།
།བན་གས་་མ་པ་ན་པ་ད་ལ་མའམ་ད་བ་མ་ལ་ད་ང་ས་ས་ན་ང་ས་ན་པ་ས་ས་་
བད་པ་དང༌། ད་ང་མ་ས་ཀ་པ་ཎ་་་་བ་དང༌། ད་ང་་ས་ཀ་པ་ཎ་བ་གས་་བ་གས་བ་བ་་

་བ་བ་ར་དང་བ་་་དག་ལ་ན་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །བ་་་དག་མ་ན་པ་ལ་ས་ན་ན་ང་ད་་
འར་། །ས་ན་པ་ང་ད་།།
ག་པ་མོན་་ལམ་་འག་པ་ང་ད་ལ་གམ། བབ་པར་་བ་གནས་བས་བད། །འ་་ང་བ་ད་པ་
འཆད། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ། །དང་་།
་བ། ལམ་གས་བར་བར་། །་ད་་དང་་ད་་དང་ད་ལ་དང་ད་ལ་མ་དག་ས་། །ད་
ང་དང་ད་ང་མ་མས་གག་་ལམ་གས་གག་ས་བར་་ང་༌། །གག་ས་གག་་ན་ན་ཡང་
༌། །ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ན་བ་ལམ་་ར་བར་་། །་བར་བར་། །ད་ང་མ་ལ་ཡང་་བན་
། །་ལ་ཕན་ན་ོགས་།།
ད་ང་མོན་ལམ་་འོ་བས་ལམ་གས་ན་་་འམ་བཟའ་བ་་ལ་གས་པ་བར་བར་། །་དག་ས་
བར་་ན། ་འབངས་་ནང་་་ད་དང༌། ་ད་་དང༌། ད་ལ་དང༌། ད་ལ་་དག་ས་། །ད་ང་དང༌།
ད་ང་མ་མས་་རང་་འར་ད་ན་ཕན་ན་གག་་ལམ་གས་གག་ས་བར་་ང་་། མཚན་གཞན་
གས་་ཟས་ལ་ག་པས་ལག་ཉར་་འར་བ་ར་། །ད་ང་དང་ད་ང་མ་གས་ཕན་ན་གག་ས་གག་་
ན་ན་བ་པ་ཡང་ང་་། མཚན་གཞན་གས་དཔང་ར་ས་པ་ར་། །ད་ང་ལམ་་འོ་བ་དག་ས་ཚངས་
པ་མངས་པར་ད་པ་ན་བ་ལམ་་ར་བར་་། །ན་བ་་ད་ང་ལམ་་འོ་བ་དག་ས་བར་བར་། །ད་ང་
མ་ལ་ཡང་ར་བར་་་བ་དང་བར་བར་་བ་་བན་་། ད་ང་མ་མས་ས་ང་ད་ང་མ་ཚངས་པ་མངས་
པར་ད་པ་ན་བ་ལམ་་ར་བར་་། །་བར་བར་། །ནད་པ་བར་བ་་ལ་ད་ང་ཕ་མ་མས་ཕན་ན་ོགས་
། །ོགས་་ར་་་ན།
་བ། མ་གས་ནས་བང་བས་། །ོང་་ན་པ་ད་ན་ང་ཡང་ས་པ་ད་། །ནད་པ་ན་དང་ཟས་
གས་པར་ར་་རང་བན་མན་པ་ནད་གག་གག་ང་བཞག་ནས་།།
ད་ང་ག་ན་ན་ད་ང་མས་མ་གས་ནས་བང་ང༌། ད་ང་མ་ན་ན་ད་ང་ས་མ་གས་ནས་བང་
བས་། །ང་པ་ལ་གས་ནས་་ས་མན་པས་བང་བར་། །ད་ང་དང་ད་ང་མ་དག་ས་ནད་པ་ད་་ོང་
་ན་པ་ད་ན་ནད་པ་བཞག་་གཞན་་ང་ཡང་ས་པ་ད་། །་ས་ཐམས་ཅད་་འོ་བ་ལ་ས་པ་ད་དམ་་ན།

ནད་པ་ན་ར་བ་དང༌། ཟས་གས་པར་ར་་མཚན་ི་རང་བན་མན་པ་ནད་གག་གག་ང་བཞག་ནས་། །
ས་པ་ལ་ས་པ་དང་ད་ད་ལ་ད་ད་བཞག་པར་།།
གས་པ་འ་་ང་བ་ད་པ་འཆད་པ་།
་བ། འགས་པ་དང་བཅས་པ་ལམ་ད་་འོ་ན་ཐབས་གག་་གགས་ང་ཐ་་དད་པ་འོ་བ་ད་མ་
གགས་པར།
མ་ན་ལ་གས་པས་འགས་པ་དང་བཅས་པ་ལམ་ད་་ད་ང་དང་ད་ང་མ་འོ་ན་ཐབས་གག་་ལ་
མས་གག་་གས་ང་ལམ་ཐ་་དད་པར་ན་ག་་འོ་བ་ད་ན་ན་ས་པ་བད་པ་ལ་མ་གགས་པར་།།
གམ་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་།
་བ། ད་ང་མ་གག་དང་ཡང་ལམ་ལས་འདའ་ང་འོ་ན། །ང་གས་་ར་། །་ད་་ར་་ས་
ས་། །ད་ང་མ་དང་ན་ག་འོན་ལམ་་འག་པ་ང་ད་།།
ད་ང་མ་གག་དང་ཡང་ས་ལམ་ནས་འདའ་ང་འོ་ན་ང་ད་་འར་། །ད་ང་མ་གག་དང་ཡང་ས་པ་
་ད་ང་མ་་མ་དང་ལམ་་འོགས་ན་ས་པ་བད་པར་མ་ཟད་ས་བན་། མས་ོགས་ས་ས་པ་འ་་
གས་པ། །ི་ཀ་ལས། ད་ང་མ་གག་གམ་གས་སམ་མང་་གང་ཡང་ང་་ས་། །ང་་བ་ལས། ད་ང་
གང་ད་ང་མ་མོན་་མང་བ་དང་ན་ག་ལམ་་གས་ན་ང་བར་འར་་ས་གངས་། །་ད་་འདས་ན་
་ན། ང་གས་་་ལ་ང་ད་་་། །ང་གས་་ད་་ར་་ས་ས་། །ི་ཀར། ང་གས་ད་ད་ང་
ས་ས་་ར་འར་་ས་། །ད་ང་མ་དང་ན་ག་ལམ་་འག་པ་ང་ད་།།
བན་པ་ད་ང་མ་དང་ན་ག་ར་འག་པ་ང་ད་ལ་གམ། ང་བ་ད་པར་བད་པ་དང༌། །ང་བ་མ་
པར་བཞག་པ་བན། །ང་ད་གཞན་ཡང་བན་པ། །དང་་།
་བ། འམ་གས་འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་མ་གགས་པར།

་འམ་གས་མ་ན་ལ་གས་པས་འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ས་པ་བད་པ་ལ་མ་གགས་པར་
།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན་པ་།
་བ། འཐམས་ནས་ག་ཅར་་གག་ས་ལམ་ལས་འདའ་ང་འོ་ན།།
འཐམས་ནས་ས་་བ་་ང་མ་འད་ལས་བ་ས་ནས་་ས་འང་ལ། བམ་་་བ་ལས། ང་ད་འ་
བད་པ་ལ་འཐམས་པ་ཡན་ལག་་དས་་འཐམས་པ་མ་ཚང་ན་ན་ད་་བཤད་ང༌། ི་ཀ་ལས། ད་ང་མ་གག་
དང་ཡང་ར་འཐམས་ང་ང་མ་འཐམས་ང་ང་་ང་གས་་ར་་དས་ག་ས་གངས་པས། འཐམས་ནས་
ས་པ་འ་་ང་ག་ལས་ང་བ་ཙམ་། གག་ཅར་་ས་གག་པ། །་་་གག་ན་ང་ང་་་་ཐ་དད་པ་
་མ་་བཙས་གག་པ་ན་ང་ང་། མ་འད་ལས། ་གག་་་བ་་་བཙས་གག་པར་་ས་གངས་། །
ལམ་ལས་འདའ་ང་འོ་ན་ས་པ་་་ར་ཐར་པ་མ་དང་མ་འད་ལས་ན་་འོའམ་མར་་འོ་ན་ཐད་ཀར་
ཕ་ལ་་འོ་བ་མ་གགས་་ང་ད་་ས་གངས་།།
གམ་པ་ང་ད་གཞན་ཡང་བན་པ་།
་བ། ཐད་ཀར་ཕ་ལ་་འོ་བ་མ་གགས་། །་ར་གས་པ་ན་་བ་དང༌། གབས་ཆད་པ་དང༌། དབའ་
ང་ལས་གར་བ་དང༌། ་་དང༌། གས་པ་ག་ང་ཆག་པ་དང༌། ་་འན་པ་དབང་ས་འག་པ་གཞན་་
ང་བ་ལ་་ས་པ་ད་། །ད་ང་མ་དང་ན་ག་ར་འག་པ་ང་ད་།།
་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ་ན་གས་སམ། ན་ལས་བོག་གས་་འོ་ན་ང་བ་འར་འར་ི། ཐད་ཀར་
ཕ་ལ་་འོ་བ་་ང་བ་བད་པ་ལ་མ་གགས་པས་། །ཐད་ཀར་ཕ་ལ་་འོ་བ་་ར་གས་ན་་གང་་བ་
དང༌། ་ང་་འམ་གབས་ཆད་པ་དང༌། དབའ་ང་ལས་བར་བ་དང༌། ས་་དང་ས་པ་་ད་་་བ་ན་ར་
བཤད་ལ། གས་པ་་གག་ང་་་གས་ཆག་པ་དང༌། ་་འན་པ་ས་་བ་་ང་གར་གས་པ་ས་ི་ཀ་
དང་མ་འད་འལ་པ་ལས་། ང་གར་ལག་འཕན་་་པ་ལ་གས་པ་ལག་ན་གས་པ་མཉན་པ་མ་ལ་་བ་

ར་་ཐད་ཀར་གང་་མ་བབ་པ་དབང་ས་ཐད་ཀར་འག་པ་ལས་གཞན། ་ན་གས་སམ་བོག་གས་ད་
་ང་བ་ལ་་ས་པ་ད་། །ད་ང་མ་དང་ན་ག་ར་འག་པ་ང་ད་།།
བད་པ་དན་པར་གག་་འག་པ་ང་ད་།
་བ། འལ་བ་མ། བམ་་བ་པ། ད་ད་གག་་ད་དང༌། ་ ་ན་གས་ད་པ་ད་ས་གས་
དན་པ་ད་དང༌། བས་དང་བཅས་པ་ད་དང༌། བར་འམ་གང་ད་་ད་པ་་དག་ན་། །འག་པ་ལ། །
་་བ་ས་ཙམ་བཞག་པ་ལ། །གག་་འག་པ་ང་ད་།།
འལ་བ་མ། བམ་་བ་པ་ས་ས་ནས། གང་་འག་ལ་ད་ད་གག་་ད་དང་ས་པ་ཞར་ལ། ི་
ཀར། ད་ང་་གག་་ད་ན་པར་བས་ས་ངས་་བ་པར་་ས་། །གང་་འག་གནས་་་ ་ན་
གས་ད་པ་ད་་གས་དན་པ་ད་དང་ས་གངས་ལ། འ་ལ་བ་་་ཁང་ན་འག་པ་དང༌། ན་འཐག་་
འག་པ་དང༌། ་མ་བཅད་པར་འག་པ་དང༌། གཞན་དག་འག་ང་གཞན་དག་འང་ན་ང་བ་ད་་ས་གངས་ལ།
ལ་ས། དན་པ་ད་མ་ན་པས་ལམ་ཀ་དང་འ་བ་ར་ས་། །ང་ལས། ག་པའམ། སབ་འམ། ལ་བའམ།
ནགས་བ་འམ། ན་ནག་་བས་དང་བཅས་པ་ད་དང་ས་པ་ལ་བ་། བམ་་་བ་པ་ལས། བས་་་་
དག་ས་མ་བབས་པ་ལ་ང་བ་ད་་ས་བཤད་། །ན་ང་བས་་ས་མ་བབས་ང་ཐང་ན་ ་དས་་་
གཞན་ིས་་མང་བ་ར་ན་ར་ད་ད་དང་དན་པར་འག་འང་ད་ན་་ང་ད་བད་པར་གས་་བས་་
ནང་་ང་བ་བད་ང༌། ་དང་དགག་་་མཚན་མངས་པ་ར་། །དན་པ་ན་འག་པ་འ་ད་ད་ས་བད་
པ་ན་། མ་པ་་དང༌། ་གས་་དང༌། རབ་ང་་གང་་འག་ང་ང་ད་བད་པར་གངས་། །ས་ན་ད་
ད་དང་བར་འམ་གང་ན་ཆད་ན་འག་པ་ད་་ང་བ་འ་ད་པ་ད་པ་་དག་ན་། །ད་ང་དང་ད་ད་
གས་ཀ་འག་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །་ཚད་་ཙམ་་ན། འག་པ་་ན་བ་ས་ཙམ་ས་ལ་བཞག་མ་ཐག་ང་
ད་་འར་། །གག་་འག་པ་ང་ད་།།
ད་པ་དན་པར་གག་་འང་བ་ང་ད་།
་བ། ད་ང་མ་དང་༌། །འང་བ་ལ། །གག་་འང་བ་ང་ད་།།

ད་ང་མ་དང་་ས་པ་་ར་ད་ད་གག་་ད་དང་ས་པ་ལས་འར་་ག་བང་བ་ན་ལ། འང་བ་ལ་
ས་པ་འ་ལ་བས་པ་ལས་འང་བ་ད་ལམ་འ་ཡང་ང་བ་དབང་་མཛད་པ་ལས་་ད་གངས་། འང་འག་
གས་ཀ་ལ་ཡང་ང་བ་གས་་འར་་ས་བཤད་ང༌། ད་ང་མ་དང་འག་པ་ང་ད་་ང་ད་་མར་འས་
་དན་པ་ན་འག་པ་ང་ད་་ད་ད་ས་བད་ན་པ་ར་། །ད་ང་མ་དང་འང་བ་འ་ལ་མ་འད་
འལ་པ་ལས། འང་ན་ས་་བ་་མན་པ་་ད་ལམ་བ་གང་ཡང་ང་བས་ན་ག་ན་ས་བཤད་ང༌། གས་
ཀ་འོ་བར་ད་ན་ས་ས་་གས་། །གག་་འང་བ་ང་ད་།།
བ་པ་ད་ང་མས་ར་་བག་པ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ན་ད་བན་
པ། །དང་་།
་བ། ས་ག། །ད་ང་མས་ར་་བག་པ་ད་ལ། །ཡང་དག་པ་མ་ན་པ་ན་ཏན་དག་ས་། །
མོན་་མ་ས་པ་ལ། །ས་པ་ལ་ཡང་ག་ན། །བཟའ་བར་། །བ་པ་ན་མ་གས་པས་། །་ས་
པས་ང་ང་༌། །ས་ན། །་་ད་ན་།།
ད་ང་མས་ར་་བག་པ་ང་ད་འ་ད་་་འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ས་ག་ན། ད་ང་མས་
ད་ང་་ན་ཏན་ན་བདག་ལ་བད་ནས་བཟའ་བ་ར་་བག་པ་ད་ལ་ས་ག། །ད་ང་འ་་ད་བམ་
ན་ས་ཡང་དག་པ་མ་ན་་བན་པ་ན་ཏན་དག་ས་ར་་བག་པས་། །ད་ང་གང་ལ་ང་ད་་འར་་
ན། ར་ད་ང་མོན་་མ་ས་པ་ལ་ད་ང་མས་ད་ང་་ན་ཏན་བད་ང་ར་་བག་པ་་ས་ན་ང་ད་
། །ར་མོན་་ས་པ་ལ་ཡང་ན་པར་བས་པ་ལས་ག་ན་་ས་ན་ང་ད་། །་ག་ར་་བག་པ་་ན།
བཟའ་བར་་བ། །ས་ལ་གས་པ་་མ་ན་། །བན་པ་་ར་བད་་ན། བ་པ་ན་ཏན་ན་མ་གས་པ།
།བན་པ་་་བ་པ་ན་ཏན་་ནར་མ་ཟད་་ས་པ་ན་མ་གས་པས་ང་ང་་། འལ་ང་ལས་ང༌། ་
ད་གམ་མང་་ས་པ་ན་་ས་བན་་བད་ནའང་ང་བར་འར་ས་བཤད་། །ར་བ་་ས་ན། །ས་པ་་
་ད་ན་ང་བ་།།
གས་པ་་་ན་ད་བན་པ་།

་བ། གཞན་ི་ན་་ན་ད་པ་ད་། །བད་མས་ལ་གས་པ་ན་ན་ག་ས་ར་བ་ཡང་༌། །ད་ང་
མས་ར་་བག་པ་ང་ད་།།
་་་་་གཞན་ི་ན་་ར་་བག་པ་་ས་བན་་ལ་ི་་་་གཞན་ིས་ས་ན་ན་ད་པར་་བ་
ད་། །ད་ང་བད་མས་ལ་གས་པ་ན་ད་ང་མས་མ་བདག་ལ་འ་ད་ས་ད་ང་འ་ལ་བད་མས་
ན་ག་ས་ར་བ་ད་ང་ས་ངས་་ས་ན་ཡང་ན་ད་། །ད་ང་མས་ར་་བག་པ་ང་ད་།།

བ་ཚན་བ་པ། དང་་ཡང་ཡང་ཟ་བ་ང་ད་ལ་གམ། བབ་པར་་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་མ་པར་
བཞག་པ་བན། །་་ང་བ་ད་པ། །དང་་།
་བ། མ་གཞན་་ཡང་ཟན་ལ་ས་པ་དང་་ང་བར་། །ས་ས་པར་ས་་འག་པར་་བ་་མས་
་་། །་ར་ག་བངས་་རང་་འར་ལ་བ་བར་། །་ར་་ངས་པ་ལ་་གནས་བན་ིས་
། །་མ་་ཟན་གཅད་པར་་། །མ་ི་ར་གལ་བ་དག་འབས་ན་བད་པར་།།
གག་ལག་ཁང་འབའ་ག་་མ་ཟད་་མ་གཞན་་གག་ལག་ཁང་ལས་གཞན་་ཡང་ནར་མ་ཟས་་ང་་ཟན་
ལ་ས་པ་དང་་ང་བར་། །ད་འན་ནམ་གང་ཟག་མོན་་ས་པར་འོ་ན་་་རན་པར་ས་ས་པར་་་
འག་པར་་ཧ་ཅང་་མས་་འག་པར་་། །མ་གཞན་་མོན་་ས་པ་་ར་ག་བངས་་མཁན་
བ་དང་གནས་བན་ིས་རང་་འར་ལ་བ་བར་། །ད་ང་་ར་་ངས་པ་ལ་་གནས་བན་ིས་། །ནད་
པ་ལ་གས་པ་་ད་པར་་བ་དང༌། ་་ལ་གས་པས་་མས་་ཟན་བཅད་པར་་། །ོང་་མད་ན་ས་
ཟིན་ན་ན་ད་པར་ང་་་འད་། ན་བདག་ན་། ་འད་ན་ཆབ་ལ་གས་པ་གལ་ས་མ་ི་ར་གལ་
བ་དག་འབས་ན་བད་པར་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན་པ་།
་བ། ག་ཅར་ཡང་ང་ས་ང་ང་་ས་་ད་པ་ད་པ་མོན་་ས་པ་གས་པ་ད་ན། །བཟའ་བར་
་བ་ལ། །་ངས་་གགས་པ་ལ། །གལ་་གཞན་ཡང་་ད་ན་ན། །ན་བ་མ་ན་པ་དང་ལས་མ་
ས་པ་དང་ལམ་་མ་ང་བ་ལ། །དང་་ངས་ན་ས་ས་། །ས་ན་དས་ག།།
འ་ལ་ད་པ་་གང་་ན། ་མ་གག་ལ་མོན་་འད་པ་གས་ག་ཅར་ཡང་ང༌། མོན་་འད་པ་་མ་ས་
་ས་ད་ང་ང་། ཟས་་མ་ལ་ས་་ད་པ་ད་ང་ང་ད་ང་ང་། ཟས་་མ་ལ་ས་་ད་པ་་ས་དང་
ས་་ན་ད་པ་མོན་་ས་པ་གས་པ་ད་པ་་ཁ་ན་མ་་བ་འ་ད་པ་། །གང་ལ་མོན་་ས་པ་ལ་ང་
བར་འར་་ན། བཟའ་བར་་བ་ལ། །བཅའ་བ་ལན་གས་ས་ང་ང་བ་ད་། །བཟའ་་་་་་ན། འས་
ཆན། ཟན་ན། ་། ཤ་དང༌། མ་ར་དང་་ངས་་གགས་པ་ལ། །གལ་་མོན་་ས་པ་་མ་ལས་གཞན་

་མ་ཡང་བཟའ་བ་་ངས་་གགས་པ་་ད་ན་ན་་བ་ན་ང་བར་འར་། །ད་ང་་་་ལ་ང་བ་འ་
འང་་ན། ན་བ་མ་ན་པ་དང༌། ལས་མ་ན་པ་དང༌། ལམ་་མ་ང་བ་ལ། །མོན་་ས་པ་གས་པ་་་ད་ས་
དང་་ངས་ན་བམ་་ས་ས་དང༌། ངག་ས་ཁས་ངས་ན་བཤགས་་ས་ས་། །ི་ཀར། ཁར་ཟ་བ་
མན་ལ་་མོན་་འོ་བ་ལ་གས་པ་ཡང་བཤགས་་ས་ས་་ས་། །མོན་་ས་པ་གས་པ་ས་ན་
དས་ག།།
གམ་པ་་་ང་བ་ད་པ་ལ་གམ། ང་ད་ད་པ་ཚད་བང་བན། །མོན་ས་ལ་བ་བབ་་བད། །
ས་་ང་ད་བབ་། །དང་་།
་བ། འར་ས་་མཐར་ར་པ་་་གང་་ན་། །ལམ་་དཔག་ཚད་ད་།།
ས་་ད་པ་ད་པ་ས་ར་ས་ན་ཡང་ཡང་ཟ་བ་བས་འར་ས་པ་་གས་པ་ས་་ཚད་ང་བ་མཐར་
ག་པ་་ས་་་གང་་ན་། །ལམ་་མ་ང་བ་ལ་ས་ས་ནས་ད་ང་་ལམ་ི་ཐག་་ཙམ་་ན་ན་ཡང་
ཡང་ཟ་བ་ས་པ་གས་་ན། ལམ་་དཔག་ཚད་ད་། །འ་ང་པ་དས་སམ་ག་པས་བ་་ན། ཡང་ཡང་ཟ་བ་
དང་འས་ང་ཟ་བ་ང་མ་འད་ལས། ལམ་ས་་ས་་བ་་ད་ང་དཔག་ཚད་ད་་ང་ངམ་་ད་་ང་
་ར་ག་ན་ས་གངས་ལ། ང་་འལ་པ་ལས། ་ད་་ང་་ར་ག་ན་ས་་བ་་དཔག་ཚད་ད་་
ད་་དཔག་ཚད་་བ་ཆར་ང་་ར་ཡང་ག་ན་ས་བཤད་། །འལ་ང་ལས། ་དང་ང་་ལ་གས་པ་ལ་
ན་པ་་དཔག་ཚད་ད་་ན་ང་ས་་་ད་་བཟར་་དབང་་ས་བཤད་པ་་་གས་། དཔག་ཚད་ད་ར་
འོ་བས་་ས་པ་གས་ལ། ་དང་་མཚན་མངས་པ་ར་། །ཡང་ཡང་ཟ་བ་ལས་གཞན་འས་ང་ཟ་བ་དང་ས་
ས་པ་ལ་ཡང་ལམ་་དཔག་ཚད་ད་། །ལམ་་ན་པ་ཚད་འ་ལ་ང་ལས་འ་ར་གངས་། ཡང་ཡང་ཟ་བ་དང་
འས་ང་ཟ་བ་བས་་་དཔག་ཚད་ད་ང་པར་ན་པས་འབ་ལ། ས་ད་པ་བས་་་དཔག་ཚད་ད་ག་
པར་ན་པ་དས་པར་གངས་། ་ར་ང་བ་་བམ་ན་འདས་ས་བཅས་པ་དབང་ས་། ས་ད་པ་བས་
་ང་མ་འད་ལས། ལམ་ས་་ས་་བ་་ད་ང་དཔག་ཚད་གག་་ང་ངམ་དཔག་ཚད་ད་་ང་་ར་
ངས་ན་ས་གངས་ལ། ང་་འལ་པ་ལས། དཔག་ཚད་གག་་ང་ངམ་ས་་བ་་དཔག་ཚད་ང་པར་ང་
བ། །དཔག་ཚད་ད་་ང་་ར་ངས་པ་་དཔག་ཚད་གག་རངས་པར་ང་བ་ཚད་དང་མཉམ་པར་ས་པར་། །
ས་བཤད་།།

་བ། གཞན་ལ་ཡང་༌། །འར་རམ་ར་འོ་བ་ལ་ཡང་༌། །ལས་་ག་དར་་་ཙམ་མམ་དལ་འར་བ་
མལ་ཙམ་ན་ན། །་ཡང་ད་འན་ི་ད་དམ་མད་ན་ི་ད་ན་ན། །ན་བ་ད་་ཚད་་་ས་པ།།
མ་ལ་འོ་བ་ལམ་འར་རམ་་ལ་འོ་བ་ལམ་་ར་འོ་བ་ཡང་ལམ་་དཔག་ཚད་ད་། །ལས་མ་ས་པ་
དང་ས་ས་ན་ལས་་ཙམ་ག་ས་ན་ས་པ་གས་་ན། ལས་གས་བདར་་་ཙམ་ག་ས་་བ་་་བ་ཙམ་
གས་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་མ་འད་འལ་པ་ལས་བཤད་ང༌། ག་འལ་ལས། གགས་་ག་མ་ལ་གས་
པ་ཐགས་མ་་བ། །་་་་ད་ན་ང་་ས་། །དལ་འར་པ་མལ་་བ་ལང་གག་་གནས་་ས་
མ་འད་འལ་པ་ལས་བཤད་ང༌། འལ་ང་ལས་་བ་་བ་ཙམ་ས་ས་པ་ཚད་་ཙམ་ན་། །གཞན་ལ་ཡང་
་ས་འར་ཡང་ར་། ི་ཀར། འས་ང་ཟ་བ་ལ་གས་པ་དག་ལ་ཡང་ལས་་ཚད་འ་ན་་ས་། །གས་
བདར་གས་་ལས་་ཡང་ད་འན་ི་ད་དམ་མད་ན་ི་ད་དམ་་ན་ན། །གཞན་་ས་པ་་ལས་་་ད་
། །ན་བ་མ་ན་པ་དང་ས་ས་ནས་ན་བ་ཚད་་ཙམ་ིས་ས་པ་གས་་ན། ན་བ་ད་་ཚད་་་ས་པ་། ན་བ་
མོན་་ས་པ་གག་ས་འ་བར་་ས་པ་ས་ི་ཀས་བཤད་ང༌། ན་་ལས་ད་པར་་ད་པ་ན་ས་འལ་ང་
ལས་། གང་ན་ལས་ན་་ནར་མ་ད་ར་ལ་གས་ད་་ས་པ་་་ཚད་ད་་ས་གངས་ལ། གཞན་ལ་
ཡང་་ས་པ་འ་ལའང་ར་།།
གས་པ་མོན་ས་ལ་བ་བབ་་བད་པ་།
་བ། བཤམས་པ་་མོན་་ས་པ་ད་མ་ན་། །ན་་་བ་ཡང་༌། །མོན་་ས་པ་གཞན་ད་ན་ཟན་
་མ་ལ་ང་བ་བང་ང་འག་པར་།།
ན་བདག་ས་ད་ང་ལ་་ག་གམ་་གག་་ཟན་ར་བ་་་ས་འལ་ང་ལས་བཤད་པ་་འམ༌། ་བ་
བ་་ར་ན་་བན་ཟས་ན་་འན་པར་བཤམས་པ་ཟས་ནར་མ་ས་པ་་ང་བ་འ་བད་པ་མོན་་ས་པ་
ད་མ་ན་་། ་ས་ནས་གཞན་ཟ་བ་ལ་ས་པ་ད་། །འག་ན་ི་ཐ་ད་་དབང་ངམ་བས་པ་དབང་ས་
མ་་ན་་་བ་་ལ་མོན་་ས་པ་ས་པ་ཡང་མོན་་ས་པ་ད་མ་ན་། །འར་གང་་་བ་ལས། འར་
ན་གཟིགས་ཙམ་གལ་ལ། གགས་ད་་གཞན་་གལ་ག་ར་བ་ལ་ང་བ་ད་། ས་། །ད་ང་་མ་
གག་ལ་མོན་་ས་པ་་མ་ལས་གཞན་མོན་་ས་པ་་མ་ས་དང་བཅས་པ་ད་ན་ད་ང་ས་ཟས་་མ་ལ་
ཟས་ང་བ་བང་བ་་ཟས་ང་བར་་་ང་ཟས་་མ་ལ་འག་པར་། །འར་ང་བ་བང་ས་པ་ལ་ཟས་ང་བ་

་འངས་པར་ས་ནས་བདག་ས་བཟའ་བར་་་ས་བས་པ་ད་པ་བསམ་པས་ན་ལས་ང་བ་་ཟས་ང་བ་
། ང་བ་་བང་བ་་ང་བ་་་་བ།།
་བ། མ་འཚམས་པས་ས་པ་་མ་ན་པ་ད་། །་ང་བ་ལ་ས་པ་ཡང་༌། །་ར་མ་ན་པར་ད་
འན་ཡང་༌། །གཞན་་་་འག་པ་ཡང་༌། །་་ས་དང་ན་པ་ད་། །གཞན་ང་བ་ལ་ཡང་༌།།
་འཚམས་པས་མོན་་འད་པ་ས་པ་་ང་བ་འ་བད་པ་མོན་་ས་པ་མ་ན་པ་ད་། །ན་ན་མ་
ས་པ་དང༌། ག་པ་གག་པ་ཤ་ལ་གས་པ་་ང་བ་ལ་ས་པ་ཡང་ང་ད་འ་བད་པ་མོན་་ས་པ་མ་ན་
་ས་་མར་ར་། །མོན་ི་ག་ར་ས་པ་ད་ང་་ར་མ་ན་པར་ད་འན་ར་ངས་པ་ཡང་ང་བ་འ་
བད་པ་མོན་་ས་པ་ད་མ་ན་་ས་་མར་ར་་ང་བ་ད་། །ད་ང་མ་གས་་མོན་་ས་པ་ན་
མ་གག་་བདག་ད་ཟ་ང་་ལས་གཞན་པ་མ་་རབ་་ང་བ་་་་འག་པ་ཡང་ང་བ་འ་བད་པ་མོན་
་ས་པ་ད་མ་ན་་ས་་མར་ར་་ང་བ་ད་པ། །འ་་ང་ལ་་ལས། ད་ང་ཟན་གས་ལ་མོན་་
ས་པ་གག་ད་ང་གཞན་ལ་མ་པར་བས་པར་ད་ན་ང་བ་ད་། །ད་ང་མ་དང་ད་བ་མ་དང་ད་ལ་དང་
ད་ལ་མ་ལ་མ་པར་བ་པར་ད་ན་ང་བ་ད་་ས་། །མོན་་ས་པ་གཞན་་རབ་་ང་བ་་་་འག་པ་
་་ས་དང་ན་པ་ད་། །གཞན་་་་འག་པ་་ལ་བདག་ད་ས་མོན་གས་པ་ས་པ་ད་ང་མོན་གས་
པ་དང་་ངས་པ་ས་ས་བད་དམ་་ན། མོན་་ས་པ་གཞན་དང་་ངས་པ་ད་པ་ལ་ཡང་གཞན་་་འག་
པ་ས་དང་ན་པ་ད་། །འ་ལ་རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། མོན་་ས་པ་གཞན་ང་བ་ད་པ་ལ་ཡང་འག་
པ་ས་དང་ན་པ་ད་་ས་གངས་། །འ་ལ་འལ་ང་ལས། ད་ང་དང་ད་འན་ལ་ན་པ་ར་ངས་ང་
ས་པ་ད་་ས་་ཛ་ཡ་ཝས་བཤད་ས་འང་་པ་ཏ་་ཛ་ཡ་ཝས་་(མཁས་པ་མ་ལ་་ཆས་) བཤད་།།
གམ་པ་ས་་ང་ད་བབ་་།
་བ། ་་ང་ན་མོན་་ས་པ་་ད་ང་བ་དག་བདག་ར་། །ས་ན་ཡང་༌། །ན་་ཡང་ང་༌། །
ན་པ་་མན་པར་་དགའ་བར་འར་བ་་ན་ཁམ་གས་སམ་གམ་ས་པ་ག་་མ་བདག་ད་ང་འ་
བད་མས་ས་ངས་པ་ན་ིས་ས་་་རང་བར་ིས་ག་དང་འ་ལ་ན་པར་་ས་མན་པར་དགའ་
བར་ས་ནས་། །ཡང་ཡང་ཟ་བ་ང་ད་།།

་་ང་ན་་མ་གག་ལ་མོན་་ས་པ་་ད་ང་བ་དག་བདག་ར་། །་་ང་ན་མོན་་ས་པ་་ད་
ང་བ་ས་ན་ཡང་ང་བ་ད་། །་་་ཁ་མང་་ག་་ན་ངས་། བདག་ས་་བ་ན་ད་ང་ལ་གས་པ་
་་བདག་་ཚབ་མར་བ་བ་དང༌། ་་ལ་ན་་ཡང་ང་༌། །ན་པ་ས་ད་ང་རང་ད་ལ་ན་པ་ཟས་་་་
་ལ་ན་པར་ད་ན་ན་པ་་མན་པར་་དགའ་བར་འར་བ་་ན། ད་ང་ས་ཁམ་གས་སམ་གམ་ས་པ་
ག་་ན་པ་་་ལ་མ་བདག་ས་ས་ནས། ད་ང་མ་ད་ལ་ལ་གས་པ་འ་བད་མས་ས་འངས་པ་
ན་ི། ས་་་རང་བར་ིས་ག་དང༌། འ་ལ་ན་པར་་ས་བད་པས་མན་པར་དགའ་བར་ས་ནས་། །ི་
ཀར། ་ག་་་་དག་ལ་ན་པར་་ས་། །ཡང་ཡང་ཟ་བ་ང་ད་།།
གས་པ་འག་གནས་་ཟ་བ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་་་ན་ད་། །དང་
་།
་བ། ས་འ་པ་མ་ན་པ་བདག་་མ་པ་དང་བཅས་པ་ཡ་མཚན་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ན་པ་འག་གནས་།།
ང་ད་འ་ད་པ་་གང་་ན། ས་འ་པ་འག་གནས་མ་ན་པ་འག་གནས་་བདག་་ན་བདག་མ་
པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡ་མཚན་ཅན་ས་པ་་གས་། ་གས་་ང་དང༌། རབ་་ང་བ་་ང་༌། །དང་་། ཡ་
མཚན་ཅན་ས་་གས་ཅན་ི་ང་་མ་ངས་། དར་ན་་བ་ལ་་་་་བ་དང་འ་བས་་གས་ཅན་ལ་
ཐར་པ་་་་བར་འད་པ་ཡ་མཚན་ཅན་ན་པ་ར་། སཾ་་ཏ་ད་་ཡ་མཚན་ཅན་་བ་ལ་འག་པར་མང་
། ་ཡང་མ་འད་འལ་པ་ལས། ཡ་མཚན་ཅན་ས་་བ་་གཞན་་གས་ཅན་རབ་་ང་བ་་ང་ན་། ་
ར་ཡ་མཚན་ཅན་ས་་་ན། འལ་བ་་ག་་བཤད་པ་ལས་པ་་ཀ་ས་་བ་་་བ་ན་། ་ར་་བ་
་ས་ན་བཏབ་པས་་་་་བ་་བན་་་གས་ཅན་དག་ས་ང་ཐར་པ་་་བད་་ས་པས་་བ་ས་
་བར་གངས་།།
གས་པ་རབ་་ང་བ་་ང་། གང་འར་ཡ་མཚན་ཅན་ས་གངས་པ་། ི་ཀ་ལས། ཡ་མཚན་ཅན་ས་་
བ་་ས་འ་པ་དང་་གས་་རབ་་ང་བ་་ང་་ས་བཤད་ལ། འ་་ཆ་ཤས་་ང་ས་་ལ་བཏགས་་་
གས་་རབ་ང་་ང་ས་རབ་ང་་ལ་ར་བ། །ས་འ་པ་རབ་ང་ཐམས་ཅད་་མ་ན་པ་་་གས་ཅན་
་ན་རབ་་ང་བ་འག་གནས་ད་པ་ད་།།

་བ། ་ན་བ་ལ། །ན་བདག་ས་མ་བབས་པ་ལ། །་ཟས་་ས་པ་ལ་དས་ག།།
ན་གང་ལ་ན་་ན་བ་ལ། །ན་བདག་ས་ད་ང་་ལ་མ་བབས་པ་ལ། །ི་ཀ་ལས། ན་བདག་ས་
བབས་པ་ར་འག་པ་དང་བཟའ་བར་ས་་གནང་༌། །ན་བདག་་་ལ་བདག་་ན་་ས་པར་མ་ལ་བ་ར་
་ས་། །་ལན་གས་ས་ན་ས་པ་ལ་ང་ད་དས་ག། །འལ་ང་ལས། ར་འག་་གནས་་ཟས་ལན་
གག་ས་པས་་ང་བར་་འར་ི། ཟན་ལན་གས་ས་ན་ང་བར་འར་ས་བཤད་ང༌། ་ར་ཐར་པ་ལས་
འག་གནས་གག་་ཞག་ན་པ་ད་ང་་ན་བས་བད་མས་གག་བཟའ་བར་། །་ལས་ག་པ་ས་ན་ང་
ད་་ས་གངས་། །ི་ཀ་ལས། ་མ་དང་་ལ་གནས་པ་དང་་ས་པ་ལ་་ང་བ་ད་་ས་། །ང་མ་འད་
ལས། གཞན་་གནས་ང་འག་གནས་ར་ཟ་ན་གཞན་་གནས་པ་ལ་ང་བ་ད་ལ། ར་ཟ་བ་ལ་ང་ད་་འར་་
ས་གངས་པ་་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་་དབང་་མཛད་།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་།
་བ། གནས་ན་ཞག་ན་པ་ལ་ས་ས་། །བདག་་ད་པ་ཡང་༌། །འ་ལ་རབ་་ང་བ་འ་པ་་་
གས་ཅན་དང་འ་བ་ད་། །་ས་ང་༌། །འག་གནས་་ཟ་བ་ང་ད་།།
ད་ང་་་གས་་འག་གནས་ར་ཞག་གག་གནས་པ་ལ་ང་བ་ད་ང༌། ་མ་གས་་གནས་ན་ཟན་མ་
ས་ང་ར་ཞག་གག་ན་པར་གནས་ཟིན་པ་ད་ང་ལ་ཞག་གས་པར་གནས་ན་ས་ས་་ད་པ་། །འལ་
ང་ལས། ཞག་་ར་ས་ས་་་ས་བཤད་། །བདག་་མ་པ་དང་བཅས་པ་ས་ས་ན། ་ད་པ་ལ་ར་
འར་་ན། བདག་་ན་བདག་མ་པ་ད་པར་་གས་ཅན་ད་་ས་པ་ལ་ཡང་ས་ས་། །ར་ལན་གས་
ས་པ་་ས་ས་་བ་དང༌། ཟན་མ་ས་ན་ཞག་གས་ན་པ་ལ་་ས་ས་ཡང་བ་ས་་མ་ལས་། །བབ་པ་
ག་འ་ལ་ད་ང་ལ་གས་པ་རབ་་ང་བ་འ་པ་འག་གནས་་བདག་་ན་པ་། ་གས་ཅན་བདག་་ན་པ་
དང་འ་བ་། ས་ས་་ད་པ་་ད་། །ད་ང་་་ས་ག་་བག་པ་འག་གནས་་་བདག་་གང་ན་
པ་ར་ཞག་གག་ལས་ག་པར་གནས་ང་བད་མས་གག་ལས་ག་པར་ས་ན་ཡང་་ས་། ་གས་ཅན་དང་
འ་བར་ས་ས་། །འར་གང་་བདག་་་ས་བཙལ་ལགས་ན་ང་བ་ར་འར། ས་ས་་ད་པ་ར་འར་
། །ཁ་ག་འ་ལ་ང་བ་ད་ས་ར་། ་གས་ས་ད་བཤད་ལས་། །འག་གནས་་ཟ་བ་ང་ད་།།

གམ་པ་ང་བད་་གམ་ལས་ག་པ་ན་པ་ང་ད་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་ང་བ་
ད་པ་བན། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་་།
་བ། བས་པ་། །ངས་་མ་གས་པར་། །་བར་མ་ས་པ། །མ་པ།།
ང་ད་འ་ལ་ད་པ་་གང་་ན། བ་པ་བད་མས་ད་པ་། །་བ་པ་ད་བང་བས་མ་ན་པར་ན་པ་
བད་པ་ས་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །་ར་བ་པ་་ན། ཚད་འ་ཙམ་ག་ར་ག་ས་ཚད་ངས་་
བཅད་་མ་གས་པར་བབས་པ་བད་མས་ད་པ་། །ི་ཀར། གལ་་ངས་་བཅད་་བ་ན་་ས་དང་ན་
པ་དས་པ་ད་ན་ང་བད་བ་ངས་ང་ས་པ་ད་། །བད་མས་ངས་་མ་གས་པར་བ་པ་ཐམས་ཅད་
ད་པ་་ན་ན་་བར་མ་ས་པ་། ་ཙམ་འད་པ་ར་ག་མ་ས་པ་ས་་མ་ལས་། །རབ་་ང་བས་བ་
པ་ལས་ང་ང་ད་་འར་རམ་་ན། ན་པ་་མ་པ།།
་བ། ་ང་དག་་ཚད་་འས་ག་་་མ་ག་་་ང་ད་དང་་བས་པ་ད་མ་མ་གགས་པ་ལས་
ག་པ་བད་མས་་ོགས་་ལ་བ་དང་ཡང་བཅས་པ་ན་།།
བད་མས་་ཙམ་ག་ང་བ་ད་པ་་ན་་ན། ང་་གནང་བ་་ང་དག་་ངས་་ཚད་དང༌། ཚད་་
ལས་ག་ན་ང་བ་བད་པ་་ང་དག་་ངས་་ཚད་་འས་ག་་་ལ་་ག་དྷ་་ང་ད་དང་་ཆན་་
བས་པ་་ཙམ་ག་ང་་གནང་༌། །ད་མ་མ་གགས་པ་་ལས་ག་པ་ངས་་ས་ན་ང་ད་་ས་ན་པ་།
ད་མ་མ་གགས་པ་ས་པ་་ར་ད་མ་བ་བར་་་། ་ལས་ག་པ་བད་མས་་ང་བ་འ་ད་པ་ད་པ་
་། ོགས་ད་ང་མང་་ད་ན་ད་ང་་ས་ང་ཚད་་ཙམ་་་ང་་ང་ངམ་་ན། ོགས་་ལ་བ་དང་ཡང་
བཅས་པ་ན་། །ོགས་ད་ང་མང་་ད་ང་ཚད་་ཙམ་ག་ང་བར་། ་ལས་ག་པར་་ང་༌། །་ང་
ས་པ་འ་གང་་་ར་ཐར་པ་མ་ལས། འད་ན། ད་ང་་དག་ས་ང་བད་གང་བ་གས་སམ་གམ་ང་
བར་། །་བས་ག་པར་ན་ན་ང་ད་་ས་གངས་་ས་། །འ་ལ་གང་བ་་ང་བད་རབ་ཚད་གང་དང་ཐ་
ཚད་གང་བ་་གས་ཀ་ལ་འག་པས་་མ་དབང་་ས་་ང་བད་རབ་ཚད་་་འང་ཚད་་གམ་་འར་ལ།
ང་བད་ཐ་ཚད་་གམ་་འང་ཚད་་ར་འར་བས། ་ར་་ན་ན་་ས་ང་བད་འང་ཚད་གམ་ལས་
ག་ན་ང་བ་འར་འར་བར་འཆད་།།

་བ། ས་པ་ན། །མས་པ། །་ལ་་ས་ས་། །གཞན་ིས་མས་པ་ཡང་༌།།
གང་ས་ང་ད་་འར་་ན། ས་པ་ན། །ས་་ག་ཐམས་ཅད་་ང་ད་་འར་རམ་་ན། མས་པ་་
གནས་་ནས་ངས་་གནས་་ནས་ད་་ར་བ། །ག་པར་མས་པ་་ལ་་ས་ས་། །་ཐར་འལ་པ་ལས།
ངས་ནས་ར་་འོ་བ་་ཡང་ས་ས་་ས་། །གཞན་ིས་ན་་བག་་གཞན་ིས་མས་པ་ཡང་ས་ས་
།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་བན་པ་།
་བ། གཞན་ལ་་ང་བ་ད་། །ལས་་མ་ས་པ་ཡང་༌།།
མས་པ་ས་པ་ལ་བ་་མས་་ར་བ་ལས་གཞན་གནས་་ད་་འག་་ཟ་བ་ལ་་ང་བ་ད་། །ང་
བད་་གམ་ལས་ག་པ་ས་ང་ང་བ་ད་པ་། ད་ང་གག་ས་སམ་་མས་ས་ང་ང་༌། །འས་ལ་
གས་པ་་འཐག་ས་ལས་་མ་ས་པ་མས་་ཟ་བ་ལ་ཡང་ང་བ་ད་། །ི་ཀར། བས་འ་ས་པ་ད་པ་ལ་
དངས་པ་ན་ི། འ་ཙམ་ན་པ་ས་པ་གཞན་་ད་་ས་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ང་བར་་བ་གལ་་མང་བ་ད་ན་ད་ང་དག་ལ་བ་བཤའ་། །ང་བད་་གམ་ཙམ་ལས་ག་
པར་ན་པ་ང་ད་།།
ང་བར་་བ་བད་མས་་གལ་་ད་ང་གག་ས་ང་བད་གང་བ་གས་སམ་གམ་ངས་པ་ལ་གས་
པ་རང་བཟའ་བ་ལས་ག་ང་མང་བ་ད་ན་གན་་ཟ་བར་ད་ང་དག་ལ་བ་བཤའ་། །ང་བད་་གམ་ལས་
ག་པར་ན་པ་ང་ད་།།
བ་པ་ངས་པ་ཟ་བ་ང་ད་ལ་བ། བབ་པར་་བ་ར་ཡང་བད། །བམས་ང་བབ་་ས་པར་བན། །
ང་དང་ག་ར་་ག་བཤད། །ང་བ་དས་ག་བན་པ། །དང་་།
་བ། ་ཙམ་ིས་ག་པ་བཟའ་བར་།།

་ཙམ་ིས་ག་པ་་བས་པ་ལ་བར་བཟའ་བར་།།
གས་པ་བམས་ང་བབ་་ས་པར་བན་པ་།
་བ། ཟས་བམས་པ་ལས་ང་བར་་། །ཐ་ན་ལན་་ཡན་ཆད་བཟའ་བར་་བ་གང་ཡང་ང་བ་ང་ཟད་ག་
ངས་ན་མ་པ་་ད་ན་།།
ད་ང་ཟས་ཟ་བར་བམས་པས་ག་པར་མ་ས་པ་་ད་་ང་བར་་། །་ན་ཟས་བམས་པ་ཚད་་གང་
་ན། ཐ་ན་འ་བ་བར་་བཅང་བ་ན་ལན་་ཡན་ཆད་བཟའ་བར་་བ་དང༌། བཅའ་བར་་བ་ན་བ་་གང་ཡང་
ང་བ་ང་ཟད་གག་གནས་་ད་་ཟ་བ་ར་ན་ན་ངས་ན་ཟས་མ་པ་ས་་བ་མ་པ་་ད་ན་།།
གམ་པ་ང་དང་ག་ར་་ག་བཤད་པ་ལ་གས། ངས་པ་་ག་ད་་བན། །ག་ར་་ག་ད་་
བད། །དང་་།
་བ། ངས་པ་་གནས་བཏང་བ། །འག་པ། །་བ་ལ་གས་པ་བཅའ་བར་་བ་ལ་གས་པ་ཟས་
བམས་པ། །་བ་དང་ང་་དང་འདབ་མ་དང་་ག་དང་འས་་བཅའ་བར་་བ་དག་དང༌། ག་པ་ལས་
གཞན་པ་བཟའ་བར་་བ་ང་བ་་ང་བ་དང་མ་འས་པ་ན་ན་བས་པ་འབ་པ་གས་ན་འང་བ་ང་
བ་ས་ནས་།།
་ཟ་བར་བག་པ་ས་ཙམ་ིས་ང་བར་འར་རམ་མ་ན་མ་ན་། ངས་པ་་ད་ང་ཟས་ཟ་ང་འག་པ་
གནས་བཏང་བ། །ི་ཀ་ལས། ཟས་ས་ཟིན་ནས་ད་་ཟ་ས་ངས་་ན་ལས་ལངས་པ་་ས་། །ང་མ་འད་
ལས་ང༌། ན་གང་ལ་འག་པ་་ལས་ལངས་པ་ས་གངས་། །འག་པ་ས་པ་་འག་པ་གནས་བཏང་བ་
། ད་ང་ཟས་ཟ་ང་འག་པ་གནས་་་འར་འམ་གང་འདས་པ་ས་གངས་། །གང་་ད་་འག་པ་
གནས་བཏང་བ་་ན། ་བ་ལ་གས་་ང་་འདབ་མ་་ག་འས་་བཅའ་བར་་བ་དག་བས་པ་ལ་བཅའ་བར་་
བ་་་་དག་ལ་གས་ས་བཟའ་བ་་བས་པ་ཟས་བམས་་འག་པ་གནས་བཏང་ན། །བཅའ་བ་ངས་པས་
བཟའ་བ་ང་བར་་འར་ཡང་བཅའ་བ་ངས་པས་བཅའ་བ་ད་ངས་པར་འར་བས་བཅའ་བ་་ཡང་འར་ས་པ།
།ད་ང་ས་འག་པ་གནས་གཏང་བ་་ཙམ་ིས་ངས་པར་འར་རམ་་ན། ་བ་ལ་གས་པ་བཅའ་བ་་་

ངས་པས་་བཟའ་བ་ངས་བར་་འར་བས། ་བ་དང༌། ང་་དང༌། འདབ་མ་དང༌། ་ག་དང༌། འས་་་
བཅའ་བར་་བ་་་དག་དང་་་ལས་གཞན་པ་བཟའ་བར་་བ་ང་བར་ས་ན་ས་ར་། །ག་པ་ངས་པས་་
བཟའ་བ་ང་བར་་འར་བས་ག་པ་ལས་གཞན་པ་བཟའ་བར་་བ་ད་པར་་་་ངས་ན་ང་བར་འར་་ན།
ང་བ་དང་་ང་བ་དག་མ་འས་པ་དས་ ་ཟས། འམ་པ་་གང་ལ་ཟས་ངས་ན་ང་བར་འར་་ན། ན་ན་
བ་པ་འབ་པ་གས་མན་མ་ན་འང་བ་ལ་ང་བར་ས་ན་འག་པ་གནས་བཏང་བ་ས་ང་་ར་།།
་བ། གལ་ག་ས་་བ་ཡང་་ད་ན་། །ང་ག་ས་་བ་ཡང་༌། །འཚལ་ལགས་་ས་་བས་ང་
༌། །་ག་ས་་བ་་་བར་ར་ན་་མ་ན་། །ག་་ས་་བ་ཡང་༌།།
གལ་ག་ས་་བ་ཡང་ཟས་ངས་པ་་ན་། །ི་ཀ་ལས། གལ་ག་ས་་བ་་འ་་ཁ་ག་་གཞན་ི་
ལ་ལ་་བ་ལ་ིས་འག་པ་ཡང་ན་པས། འ་་གཞན་དག་ལ་ན་ག་ས་་བར་ན་་ས་པ་་གལ་ག་
ས་་བ་འ་བས་ཁ་ག་་ད་ང་གཞན་ལ་ཟས་འན་་འག་པ་ལ་་བས་གཞན་ལ་ན་ག་པར་ན་་ས་
པ། །ི་ཀ་ལས། གལ་་རང་ད་་ན་ན་་ན་རང་་ལ་ལ་བཀག་པ་འས་ར་་འར་རམ། ས་པ་་རང་དང་
་ག་གག་པ་ར་ད་ང་གཞན་ལ་ངས་ན། ངས་པ་ལ་བ་པ་ས་པར་་འར་རམ་ས་པ། །་ལན་།
ི་ཀ་ལས། འམ་པ་གང་ན་པ་་་་རང་་ལ་ལས་ར་བཀག་པར་ཟད་། ཟན་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་་མ་ན་་
ས་པ་རང་འབའ་ག་ས་ངས་པར་ཟད་། ད་ང་ཐམས་ཅད་ས་ངས་པ་་མ་ན་་ས་པ་ན་། །ག་ཚང་
བ་ཟས་འམ་མཁན་ལ་ང་ག་ས་་བ་ས་པ་ཡང་ང་བ་ན་། །ས་ཟིན་པ་ན་། འཚལ་ལགས་་ས་་བ་
ས་པས་ང་ངས་པ་ན་། །་ག་གལ་ག །་ག་ང་ག །་ག་འཚལ་ལགས་་ས། ་ག་ས་་བ་
་་བར་ར་ན་་ངས་པ་མ་ན་། །ག་་ས་་བ་ཡང་་ག་ས་་བ་་་བར་ར་ན་་ངས་པ་མ་ན་།
།ག་པ་ལས་གཞན་པ་ས་ར་ས་པས་་ཚད་་གང་་ན།
་བ། ཁ་གཟར་ན་་འང་་་བབ་པ་ད་་ག་པ་དག་་ག་པ་ད་། །ར་་་་མན་པ་་་
མ། །མ་འཚམས་པ་་ན་ན་བས་པ་ད་མ་ན་།།
ག་པ་ནང་་ཁ་གཟར་ན་་འང་་མ་བབ་པ་དག་་ག་པ་དག་་ག་པ་ད་། །་མ་ང་་ར་་་
་མན་པ་་་མ་ག་པ། །ད་ང་ལ་་འཚམས་པ་བསམ་པས་ཟས་ད་པར་ན་ན་བ་པ་ར་ད་ལ། ད་

ང་ས་ང་་ར་ས་ནས། ་་ལ་འ་་དས་། ང་ག་ས་ས་པས་་ཟས་ངས་པར་་འར་་ཟས་
ངས་པ་ལ་་ན་ན་བ་པ་ད་མ་ན་།།
གས་པ་ག་ར་་ག་ད་་བད་པ་།
་བ། མཚམས་་་ལ་དང་་འབ་པ་གས་དང་མན་མ་ན་པ་ན་འག་པ་ལས་ག་ར་་བ་་འང་
༌། །་བ་ལག་་མ་ངས་པ་ལ་ཡང་་ང་༌། །ང་བ་མ་ན་པ་དང་་དག་འས་པ་ལ་་་་བ་ད་། །
གནས་མ་བཏང་བས་་བ་ད་། །་བཟའ་བར་བག་པ་ས་པས་ང་༌།།
ག་ར་མ་ས་པ་ད་ས་ག་་འང་བས་ག་ར་ི་བས་བན་པར་་། ག་ར་ད་པ་གལ་བ་
འབས་པ་་དང༌། ག་ར་ད་པ་ ་ད་ང་་གས་་བར་་་ལ་གས་པས་ད་པ་མཚམས་་་ལ་དང་།
ི་ཀར། ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་་འང་་ས་་བ་་མཚམས་་་ལ་ས་་བ་འ་ང་་གགས་པ་ད་ན་་ས་
། །་བ་པ་གས་་་གང་བས་མ་བ་ཡན་ཆད་་འག་པ་དང༌། མན་ན་མ་ན་པ་ན་འག་པ་ལས་ག་ར་་
བ་་འང་༌། །ག་ར་་བ་ཟས་ལག་་མ་ངས་པར་་བ་དང་གས་ས་་བཞག་པ་ལ་ཡང་ག་ར་་འང་༌།
།ག་པ་དང༌། ད་ང་ས་བས་པ་ལ་གས་པ་ཟས་ང་བ་མ་ན་པ་དང༌། ང་ན་་དང་འས་པ་ལ་་ག་ར་
་་བ་ད་། །ག་ར་་ལ་ས་་་ན། ད་ང་ཟས་ཟ་བ་གནས་མ་བཏང་བས་ག་ར་་བ་ད་། །ས་་
་ནས་ཟ་བ་གནས་མ་བཏང་ན་བསམ་པ་་ནས་་ཟ་བར་བག་པ་ས་པས་ང་ག་ར་་བ་ད་། །ས་ན་་ཟ་
བར་མ་བགས་ན་་་ས་། །ག་ར་ད་པ་་ད་ང་གང་ས་ག་ར་་་ན།
་བ། གལ་བས་་བ་ད་ན་། །ད་ར་ར་ིས་བད་ག་ས་་བ་ག་ས་། །ཁ་ག་་བར་
གལ་ག་ས་ང་༌། །ཁམ་གས་སམ་གམ་ས་ནས་། །་བ་བཏང་བས་་བཟའ་བར་་། །ག་
ར་ས་པ་གཞན་ིས་བཟའ་བར་།།
ག་ར་བིས་་ལ་་གལ་ས་ག་ར་ད་པ་་བ་་གས་ད་ང་གང་ལ་གལ་བ་བཏབ་པ་ད་ང་
ས་ག་ར་་བ་ད་ན་། །ག་ར་ད་པ་་ས་ག་ར་་ར་་་ན། ད་ར་ར་ིས་བད་ག་ས་་
བ་ག་དག་ས་་བ། །བ་དན་ཁ་ག་་་བར་གལ་ག་ས་བད་པར་་ས་ང་ར་། འར་ན་
ག་་བ་ན་ི་ག་་ས་པ་ད་པས་ག་ར་་བ་ག་འ་གས་སམ་་དང་མན་པ་གཞན་ིས་ང་ར་ང་་

ས་ི་ཀ་དངས་པ། །ག་ཙམ་་ནས་ག་ར་་བ་ཟད་དམ་་ན། ཁམ་གས་སམ་གམ་ས་་ག་མར་ས་
ནས། ་ག་་ད་ར་ར་ིས་བད་ག་ས་བད་པས་ག་ར་། །ཁམ་གས་གམ་ཟ་བ་་ས་པར་འམ་
་ན། ་བ་བཏང་བ་་ཟས་་་བ་ངས་པ་་་ཟ་བར་བགས་པ་ས་པས་་བཟའ་བར་་། །་ཡང་ད་ས་
ངས་པ་ར་ས་ས་་ར་ན་་ང་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་མ་འད་འལ་པ་ལས་། །འ་ལ་ང་ད་་
་འར་པ་། ་ཟ་བར་བགས་ང་ན་ལས་མ་ལངས་པས་ངས་པ་མ་གས་པ་ར་། །ད་ང་གག་ས་
ག་ར་ས་པ་ཟས་་་ཟས་ངས་པ་ད་ང་གཞན་ིས་ང་བཟའ་བར་། །ས་ན་མ་ངས་པ་མས་་་
ས་།།
བ་པ་ང་བ་དས་ག་བན་པ་།
་བ། ས་ག། །ངས་པ་ད་དང་ག་ར་མ་ས་པ་ད་དག་ལ། །ས་ན། །ཟས་ཙམ་། །ན་གག་
པ་ཟས་་ང་ད་།།
འ་ལ་ད་པ་་་འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ས་ག་་ན། རང་་ཟས་ངས་ཟིན་པ་ད་དང༌། ཟས་ག་ར་
མ་ས་པ་ད་དག་ལ་ས་ག། །ཟས་ངས་ནས་ག་ར་མ་ས་པ་ཟས་ས་ན་་ང་ད་་འར་། །བཟའ་
བ་་ན་ས་པ་ལས་འ་ང་ད་་འར་རམ་་ན། བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་གས་་་བང་བ་་ར་བཟའ་བ་དང་
བཅའ་བ་གང་ཡང་ང་བ་ཟས་ཙམ་། །བཟའ་བ་ངས་པས་་བཟའ་བ་ས་ན་ཡང་ང་ད་་འར་ལ། བཅའ་བ་ས་
ན་ཡང་ང་ད་་འར་བས་ཟས་ཙམ་ས་ན། །རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ཟས་ཙམ་་ས་་བ་ས་་བཅའ་
བར་་བ་ཙམ་ཡང་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་བཤད་། །བཟའ་བ་ངས་པས་་བཅའ་བ་ངས་པར་འར་ཡང༌། བཅའ་
བ་ངས་པས་བཟའ་བར་ངས་པར་་འར་བས་བཅའ་བ་ངས་པས་བཟའ་བ་ཟ་བས་་ངས་ཟ་ས་པར་་འར་
། །འ་འལ་ང་ལས། ཁམ་གག་ཡན་ཆད་ཙམ་ས་ང་བཤད་། །ང་ལས། ད་ང་དག་ན་གག་པ་ཟས་
་ག་དང་ས་པས་དང་ར་གངས་པ་ས་་ང་ད་འ་བཅས་པ་ན་པས། ན་གག་པ་ཟས་་ང་ད་། །
ས་གངས་། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་འར་ན་གག་པ་ཟས་དང་ར་བཅས་པས་ས་བཤད་།།
་པ་ངས་པ་བ་པ་ང་ད་།
་བ། བས་ན། །ད་ང་ལ། །ངས་པ་ལ་བས་པ་ང་ད་།།

གང་ལ་བ་པ་ལ་ས་ཟས་ངས་ཟིན་པ་ད་དང༌། གང་བ་པ་ཟས་་ག་ར་མ་ས་པ་ད་དག་ལ་ས་་
མར་ར་། ས་ང་ཟས་ངས་པ་་ལ་ཟས་ཙམ་བ་ན་ང་ད་། །གང་ལ་ན་ད་ང་ལ། །ངས་པ་ལ་བ་པ་
ང་ད་།།
ག་པ་འས་ང་ཟ་བ་ང་ད་ལ་བ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ན་ད་ས་ས་བན། །ང་བ་
ད་པར་བད་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་་།
་བ། ས་ག། །་ར་ས་པ་ཟས་་གནས་ཅན་དག་ལས་གཞན་པ་ད་ང་་ད་འན་་ར་པ་
མཚམས་་ནང་ན་གནས་པ་དག་་ཟན་ན་ག་མ་ན་པ་ད་ལ། །ན་ག་པ། །ག་ཅར་ཟ་བ་དང་༌། །
གམ་ལ་གས་པ་དང་༌།།
འ་ལ་འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ས་ག་་ན། མ་འད་ལས། གནས་་ར་ས་པ་ས་པ་དང༌། ི་ཀ་ལས།
ཟས་་ར་ས་པ་ན་བདག་ས་ད་འན་་ས་ཟ་བར་་ར་བ་ཟས་་གནས་ཅན་དག་་མ་གགས་། ་
ལས་གཞན་པ་ད་ང་བ་ཡན་ཆད་ད་འན་་ར་པ་མཚམས་་ནང་ན་གནས་པ་དག་་ཟན་ན་ག་མ་ན་པ་་
ད་འན་ལས་གནས་ཐ་དད་་ཟ་བ་ད་ལ་ས་། །མཚམས་ནང་་ད་འན་དང་ན་ག་མ་ན་པར་ད་ང་རང་
གག་་ཟ་བ་ལ་ཡང་ང་བ་འར་འར་རམ་་ན། ོགས་གཞན་དང་ན་ག་པ་ཟས་ས་ན། །ས་པ་ར་། །
ོགས་གཞན་དང་་ར་ཟ་བ་ལ་ཡང་ང་བ་འར་འར་རམ་་ན། གག་ཅར་ཟ་བ་དང་༌། །ས་པ་ར་། །ོགས་་
དང་ན་ག་ས་ན་ང་བ་འར་འར་་ན། གམ་ལ་གས་ས་བ་ཡན་ཆད་བས་པ་དང་༌། །ས་པ་ར་། །
ང་མ་འད་ལས། བ་་དག་ལས་གག་ས་ཞལ་ཏ་ད་ང་གམ་ིས་ཟ་བ་ལ་་ང་བ་ད་་ས་གངས་། །
ད་ང་རང་དང་ད་ང་ོགས་གམ་་ད་ང་བ་ས་གག་ཟ་ན་ང་བ་འར་འར་། །འལ་ང་ལས་ང༌།
གས་ག་ཟ་བ་འང་ད་འན་་ཚང་བ་ན་ག་་འས་ང་ཟ་བ་ལས་ང་བར་འར་་ས་།།
་བ། ད་ང་མས་། །ད་ང་མ་པ་་་ས་ས་ད་པ་ཟས་གས་པ་ད་པ་ད་པ་་ད་ན་པ་
བན་། །ས་ན་ན་་ལས་གཞན་པ་ལ། །གས་འ་ད་པས་རབ་་ང་བ་ཟས་ལས་གཞན་པ། །ས་
ན།།

ོགས་བན་པར་གས་པའམ་མ་གས་པ་གང་་གམ་ལ་གས་པ་་ན། ད་ང་མས་་། ང་མ་འད་
ལས། གམ་བན་པར་གས་པ་ན་ལ། གག་བན་པར་མ་གས་པ་ན་པ་ལ་ང་བ་ད་་ས་། །ད་ང་ན་
བ་མ་ན་པ་དང༌། ལས་མ་ས་པ་དང༌། ལམ་་མ་ང་བ་མ་པ་་་ས་ཟས་་མ་ལ་ས་ད་པ་ཟས་གས་པ་
ད་པ་ཡང་ཡང་ཟ་བ་ད་པ་་ད་ན་པ་བན་། །ང་ཀ་་ག་་(ཁ་ག་ར་་ད་པར་ཅན་ག) ་བ་ལ་གས་པ་
ས་ན་ན་་ལ་་ཕལ་་་འས་ནས་བཀད་ས་གག་་་ང་་ཁང་པ་་ར་ཆད་ང་ས་པ་་ས་པ་ད་། །
་ལས་གཞན་པ་ལ་ང་བ་འར་འར་། །ནང་པ་སངས་ས་པ་གས་འ་ད་པ་་གས་པ་རབ་་ང་བ་ཟས་
ད་ང་ལ་ན་ན་་ཟ་བ་ལ་ས་པ་འ་ད་། དད་པར་དཀའ་བ་གནས་ནས་དད་པ་ན་པས་གནང་བ། །་ལས་
གཞན་པ་ལ་ང་བ་འར་འར་། །མཐར་ག་་ས་ན།།
གས་པ་་་ན་ད་ས་ས་བན་པ་།
་བ། ར་ང་བར་་བ་ད་་གནས་པ་མཚམས་་ནང་ན་འད་པ་དག་ས་ང་པ་ད་མ་ས་པར་ཟ་ན་འདའ་
བ་ད་ད་།།
ཚང་མང་ལ་གས་པ་གང་་ད་འན་ི་བཀད་ས་ད་པ་ར་ང་བར་་བ་གནས་་ད་་གནས་པ་ད་ང་
མཚམས་་ནང་བཀད་ས་ན་འད་པ་དག་ས་ཁང་མ་ན་གནས་པ་ད་ང་དག་ངས་སམ་ས་་བར་། །ར་ང་
བ་ད་མ་ས་པར་ཟ་ན་ང་ད་་བཅས་པ་ལས་འདའ་བ་ད་ས་ས་ད་། །ི་ཀ་ལས། ཁང་མ་ན་གནས་པ་
ད་ང་དག་ས་ང་ག་འག་གནས་ན་གནས་པ་ད་ང་དག་ང་བ་་བར་། །མ་ས་པར་ཟ་ན་ང་ད་། །
འ་ལ་་འ་བ་་ཟས་ན་ག་མ་ན་པ་ད་ཙམ་་ཟད་། ང་བ་་་ཟན་ན་ག་མ་ན་པ་་ན་ན་པར་
བཤད་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པར་བད་པ་།
་བ། གང་ཡང་ང་བ་ང་ཟད་ག་མས་ན་ཡང་ཟན་གག་པ་ད་ན་།།
བཟའ་བར་་བ་གང་ཡང་ང་བ་ང་ལས་ཐ་ན་ལན་ཚ་མས་གང་ཙམ་ང་ཟད་ག་གས་ག་ན་ཟ་བ་ལ་ད་འན་
ིས་མས་སམ། ཟན་གས་ག་ཟ་བས་ད་འན་ལ་མས་ན་ཡང་འས་ང་ཟ་བ་ང་བར་་འར་་ཟན་གག་

པ་ད་ན་པ་ར་།།
བ་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། འོ་བར་ཆས་པ་དང༌། ་ར་་ངས་པ་དང༌། ནད་པ་དང༌། ནད་གག་དང༌། ད་ས་ལས་གཞན་པས་
ཐམས་ཅད་ས་མ་ཟཽས་པར་གས་མལ་དང་་ངས་ལས་མས་་བཟའ་བར་་། །འས་ང་ཟ་བ་ང་
ད་།།
ཟན་ི་ས་ལས་ར་ངས་པར་འོ་བར་ཆས་པ་དང༌། ་ར་་ངས་པ་ལམ་ང་་ནས་ངས་་བས་པ་དང༌།
ནད་པ་དང༌། ནད་གག་དང༌། ད་འན་ི་ལས་དང་འལ་བ་ད་ས་ལས་གཞན་པ་ར་གགས་པ་ད་ང་ལ་་
ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ས་མ་ས་པར་ཚང་མང་ལ་གས་པ་གས་མལ་ཟས་ཁང་དང༌། ་ངས་་ད་འན་་ཟས་་
ང་་ལས་རང་ས་ལ་པ་མས་་ཟ་བར་་། །འས་ང་ཟ་བ་ང་ད་།།
བན་པ་ས་ན་པར་ཟ་བ་ང་ད་།
་བ། རང་་ད་ལ་ནས་་ངས་འཆར་བ་བར་་ས་མ་ན་། །་ད་ལ་ས་ག། །བཅའ་བར་་བ་
དང་བཟའ་བར་་བ་ས་ན། །ས་མ་ན་པར་ཟ་བ་ང་ད་།།
ད་ང་རང་ད་གང་ན་གནས་པ་ང་་རང་་ང་་་མ་ད་ལ་ནས་་ངས་དང་་འཆར་བ་བར་་ན་ད་
པར་ད་ང་་བཟར་ང་བ་ས་མ་ན་།།
ས་མ་ན་པ་་ད་ལ་་ད་་འ་ས་ག། །་རམ་ང་ངམ་ང་མ་་་བཅའ་བར་་བ་དང་འས་ཆན་ནམ་
ཟན་ན་་་བཟའ་བར་་བ་ས་་ད་ན་ང་ད་་འར་། །འམ་་མ་་་ས་་ང་བ་བང་བ་འང་ན་ཡང་
ང་ད་བད་། ་བ་ལས། ་་ས་་ང་བ་ས་། །ས་མ་ན་པར་ཟ་བ་ང་ད་།།
བད་པ་གག་འག་་ང་ད་ལ་གས། དང་ར་མ་ཙམ་ད་་བན། །་ནས་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་
ལ་གས། གག་འག་དས་་མར་བན་དང༌། །ཆ་ལ་བན་པ་མར་བན་། །དང་་།

་བ། ་་བ་ཟས་ན་ན་ས་པ་་་བ་ཟས་་དང༌། ་ན་ད་ལས་འདས་པ་་་་ག་འག་ས་པ་
ན་། །་ད་ལ་ས་ག།།
འས་ཆན་ལ་གས་པ་་་བ་ཟས་ས་་ང་བ་ན་ན་ས་པ་ན་ན་་མ་ག་པར་་་བ་ཟས་་ས་་
བཞག་། ་མ་ང་གས་ལ་བ་དང་་་བ་ཟས་་ས་་ན་ད་་ང་བ་་ན་ན་ས་པ་ན་ད་ལས་འདས་
པ་། ་མ་བ་་དམར་ཐག་ཆད་པ་་་ས་པས་ན་ག་མ་གས་མན་་་དག་་གག་འག་ས་པ་ད་ན་
། །གག་འག་ས་པ་་ད་ལ་ས་ག།།
གས་པ་ཆ་ལ་བན་པ་མར་བན་།
་བ། ལག་ཉར་ངས་པ་ད་པར་་། །མཚམས་་ནང་་བས་པ་དང་ཞག་ན་པ་ཡང་་། །ད་ང་
ས་བས་པ་ཡང་༌། །འར་ན་པ་བས་པ་གང་ན་པ་་།།
ལག་ཉར་ང་བ་་ན་ན་མ་ས་པར་ད་ང་ས་ད་ང་་ཟས་ལ་ག་པ་་ཟས་་ད་ང་ས་ད་པར་་
། །ང་ཁང་ལས་གཞན་པ་ད་ང་་གནས་རང་བན་ི་མཚམས་་ནང་་ན་པ་བས་པ་དང་ཞག་ན་པ་ཡང་
ད་པར་་་ས་ར་། །ད་ང་ས་བས་པ་ཡང་ད་པར་་་ས་ར་། མཚམས་་ནང་ཡང་ང་་ལ་
ཡང་ང་་ད་ང་ས་བས་ན། །མཚམས་་ནང་་བས་པ་དང་ད་ང་ས་བས་པ་བས་གས་་འར་
ན་པ་བས་པ་གང་ན་པ་། མཚམས་བས་དང་ད་ང་ས་བས་པ་་ན་པ།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་། ཆ་ལ་བན་པ་་ག་བད། །ཆ་དང་ཆ་ཅན་ང་་བན། །ལ་བ་ཞར་ང་
བཅས་་བད། །གས་གད་ཞར་ང་དང་བཅས་བན། །དགས་བསལ་ཞར་ང་དང་བཅས་པ། །དང་་།
་བ། ་་བ་མས་་་མ་ཆ་བངས་པ་ད་་མན་ལ་་་ད་ན་། །་བ་མས་་་ཁ་ག་ར་
བ། །་བ་མས་་་ལན་གས་ལ་བར་ར་པ་ད་། །ས་ང་བར་ས་པ་་མ་བས་པ་མ་ན་།
།འག་པ་འབ་པ་ད་་བ་ལ་རག་ལས་པ་་མ་ན་པ་ད་མ་ན་། །ད་གས་ན་འག་ན་ས་ང་ས་
ར་བས་པ་ད་ན་།།

ལ་དང་འས་དང་ཤ་མ་ལ་གས་པ་་་བ་་བ་མས་་ན་པ་ཚད་་མ་ཆ་བངས་པ་ས་་ང་ས་མ་
ཆ་བངས་པས་མ་ན་ི། ་དང་འལ་བས་བས་པས་མ་ཆ་བངས་པ་ད་་མན་ལ་་ན་པ་་ད་ན་། །་
མ་ལ་གས་པ་་བ་མས་་ན་པ་ཚད་་ཁ་ག་འར་བ་མན་ལ་་ན་པ་་ད་ན་། །་མ་ལ་གས་པ་་
བ་མས་་ན་པ་ཚད་་ལན་གས་ལ་བར་ར་པ་ད་་མན་ལ་་ན་པ་་ད་ན་། །ན་འམ་ལ་གས་
པ་ས་ང་བ་ས་པ་་མ་བས་པ་མ་ན་། །ས་ན་མཚམས་་ནང་་ས་ང་བ་་་ང་ད་ང་ས་ས་ང་བ་
་་། མཚམས་བས་དང་ད་ང་ས་བས་པ་ས་ས་་འར་བ་ར། ་ཡང་ས་ང་བར་ས་ན་ས་ག་
པ་ཙམ་ིས་ན་པ་བས་པ་ས་པར་འར་ི། ས་ཟིན་པ་ལ་་་བས་། །ང་ག་ལ་གས་པ་ང་ཁང་བཅད་
པ་ས་ན་འག་པ་ང་བ་སར་འབ་པ་ད་་བ་དང་ང་་ང་ཁང་མ་བཅད་པ་ས་ན་འག་པ་ལས་་བ་ལ་རག་
ལས་པ་་འས་་་ཞག་མ་ན་པ་ད་མ་ན་་ས་པས། འས་་་ཞག་ན་པ་ད་ན་། ་ང་བ་ས་ན་ཞག་
མང་་གནས་པ་་བ་ལ་རག་ལས་པ་ར། ་བན་་མཚམས་་ནང་་ཞག་ན་པ་བ་ལས་ང་བ་་མ་ཡང་ཞག་
ན་པ་ད་ན་། །ཞག་ན་པ་་མ་ལས་ར་པ་་ཡང་ཞག་ན་པ་ད་ན་། ས་་ང་བ་གནས་བས་ལས་
གཞན་་མ་ར་པ་ར། ཞག་ན་པ་་མ་དང་་ལས་ར་པ་མར་དང་ར་་་ཞག་ན་ག་པ་། ན་ི་གས་
གཞན་་ར་པ་ར་། །མཚམས་ནང་་ཞག་ན་པ་ས་ན་མཚམས་་ལ་་བཏབ་པ་ལས་་་ས་པ་་་ཞག་
ན་ག་པ་་་བ་གཞན་ན་པ་ར་་ས་བཤད་པ་་མས་ི་ཀ་ལས་འང་བ་ར་། །འད་པར་ད་པ་གང་
ཟག་་མཚམས་་་ལ་ན་འག་གམ་ང་ཁང་ན་འག་ང་བ་བར་་བ་ས་་ད་་ང་ཁང་མ་བཅད་པ་
མཚམས་ནང་་གས་ན་འག་ན་་ས་ང་མཚམས་ནང་་ས་ར་ས་་བས་པ་ས་པར་འར་བ་ད་ན་། །
འད་པར་ད་པ་གང་ཟག་དང༌། བ་བར་་བ་ས་གས་ཀ་མཚམས་ནང་ན་འག་པ་་ནར་མ་ཟད་པ། །ི་ཀར།
བད་པ་ལ་ིས་ང་ང་བ་མ་ན་པ་སར་བས་པར་འར་བ་ད་། དར་ན་ང་བ་མ་ན་པ་སར་འདབ་མ་
དག་་ང་་ད་་ལ་གས་པ་གས་ད་ང་པ་གམ་པ་ལ་གས་པ་བགས་པ་ང་་་བ་ལ་གས་པ་ད་
བཞག་པ་ནང་་ཤ་ལ་གས་པ་བས་ན་་ཡང་ང་བ་མ་ན་པར་འར་བ་་་ས་།།
་བ། འད་པར་ད་པ་་ན་འག་པ་ད་ས་་་འར་། །་་ད་མ་ན་པ་ད་མ་ན་། །་ལས་ང་
བ་དང་ང་བ་དག་་་ད་མ་ན་། །་འར་་གནས་ད་ན་། །འམ་གང་༌། །ང་་ནམ་མཁའ་ལ་
བས་པ་མན་ཆད་། །ནང་ཡང་༌། །ང་་ཡང་ག་གཞན་ཡང་་ད་ན་། །གཞན་གནས་པ་ད་་གཞན་ི་
གནས་ད་མ་ན་།།

བ་་ས་་མཚམས་་་ལ་ན་འག་པ་བས་ན་འད་པར་ད་པ་གང་ཟག་མཚམས་་ནང་་ན་འག་པ་ད་
ས་་ས་་མཚམས་་ནང་་བས་པར་་འར་། །་མདག་་ད་དང་འ་བ་མ་ན་པ་ད་མ་ན་། །འང་
མཚམས་་ནང་ན་འག་པ་་མདག་་ང་་ས་བགས་པ་་མཚམས་་ནང་་བས་པ་ད་ན་། །་ེ་ང་
་བག་པ་་མ་ན་་་ེ་་ནམ་མཁའ་དང་འ་བ་ད་ན་པ་ར་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། བམ་་་བ་པ་ལས་
ང༌། ་ེ་ལ་བགས་པ་་ནང་་བས་པ་ད་མ་ན་པས་ས་པ་ད་་ས་། །མཚམས་ནང་་་་ལས་ལ་བས་
ར་ང་བ་་ང་བ་ལ་གས་པ་དག་ས་་ར་ང་བ་དང༌། ་མདག་ལ་ཏམ་་ེ་ང་ས་ར་་ང་བ་་་་
མཚམས་་ལ་་ང་བའམ་ང་ཁང་་ང་བ་་ས་ར་བས་པ་དག་་མཚམས་་ནང་་བས་པ་ས་པར་་
འར་། གང་་བས་པ་གནས་་་ང་བ་གནས་་ད་མ་ན་པ་ར་།།
ངག་ན་་དང་་མཚམས་ནང་ནས་ང་ཡང་་མཚམས་གཞན་་བས་པས་མཚམས་བས་་ས་པ་ད་། །
ང་ཁང་མ་བཅད་པ་མཚམས་ནང་་་འར་་གནས་་ངས་་གགས་པ་ད་ན་། །་ར་་འར་་ཟས་
བས་ན་མཚམས་བས་དང༌། ར་ཟས་བཞག་ན་ཡང་ཞག་ན་་འར་། །་འར་ི་ཚད་་ག་པ་་ལ་འམ་
གང་ན་ཆད་། །གལ་་ང་ཁང་བཅད་ན་་་འར་འམ་གང་ཡང་ང་ཁང་ད་ན་། ནང་མཚམས་དང་་ལ་་
འར་འམ་གང་དང་བཅས་པ་འ་ད་འན་ི་ང་བ་ཁང་པར་བི་ས་ལས་་་ག་ལས་གངས་། །ག་པས་
བར་་ང་གགས་ད་པ་གནས་ལ་་ང་་ནམ་མཁའ་ལ་མ་ས་བས་པ་མན་ཆད་གནས་ན་། ་མན་ཆད་་
མཚམས་བས་དང་ཞག་ན་་འར་ལ། ་ཡན་་་དག་་་འར་། །ང་གགས་པ་གནས་་ནང་་ནམ་མཁའ་
ཡང་་་གནས་ན་པས་ར་ས་ས་་དག་བད་། །ག་ཁང་ང་བ་ཁང་པ་ལགས་ན་ང་་ཡང་ག་གཞན་ཡང་
ང་བ་ཁང་པ་་ད་ན་། །ག་ཁང་ད་ང་དབང་ལ་ང་་ཡང་ག་མ་པ་དབང་བ་་་མ་ན་། །ད་ང་་
གནས་སམ་ད་འན་ི་གནས་་གཞན་མ་པ་ཁ་ག་་ག་ས་དབང་ས་་མ་པ་་གནས་པ་ད་་ད་ང་
དག་གནས་་ན་གནས་ང་མ་པ་ལས་གཞན་ད་ང་་གནས་ད་མ་ན་པས་ར་ཡང་མཚམས་བས་དང་ཞག་ན་
ི་ས་ས་་བད་། །གང་འ་་བན་པར་གས་པ་དང་མ་གས་པ་ན་ང་་གནས་ལ་བན་པར་མ་གས་པ་
དབང་་བ་དབང་་མཛད་། །ན་ང་ི་ཀ་ལས། ད་ང་་གནས་སམ་ད་ང་་ད་འན་ི་གནས་ན་ད་ལ་
་ཙམ་གནས་ང་ད་ང་་གནས་ད་ན་། ད་ལ་མས་་ད་ང་་འར་ན་པ་ར་།།
གས་པ་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ང་་བན་པ་།

་བ། ལག་ཉར་ངས་པ་དག་ནང་་བས་པ་དང་ད་ང་་བས་པ་་དག་ས་་ར་དགག་པར་མཛད་པར་
འ་བ་བར་་བཅང་བ་དག་་མ་བས་པ་ད་ན་།།
གང་འ་དས་གས་་བཅས་པ་བ་བན་། འ་ར་ལག་ཉར་ངས་པ་དང༌། ནང་་བས་པ་དང༌། ད་
ང་ས་བས་པ་་དག་་་མ་ང་བ་ས་་ར་དགག་པ་མཛད་ས་པས་་་ས་་ར་གནང་བ་མཛད་ས་
གས་ས་བན་། །གག་འག་་འག་པ་་་་ས་ན་པ་ས་་ར་ཡང་དགག་པ་མཛད་། གག་
འག་་ས་པ་བད་པར་འར་བ་ན་ལ། འ་བ་བར་་བཅང་བ་ན་ིས་བབས་པ་དག་་མ་བས་པ་ད་ན་
། ན་ིས་བབས་པས་གག་འག་་ས་པ་གས་པ་ར་།།
གམ་པ་ལ་བ་ཞར་ང་བཅས་་བད་པ་ལ་གས། ཚད་་ལ་བ་ཞར་ང་བན། །་ ་ལ་བ་ཞར་ང་བད།
།དང་་།
་བ། འབགས་པ་་ཟས་་ད་ད་།།
ང་བད་ལ་གས་པ་ལ་ཟས་གག་འག་ས་པ་་མ་་་ང་ཟད་ཙམ་ིས་འབགས་་འར་བ་་ཟས་ཚད་
ངས་་ད་ད་ན་པས་་ད་ང་ས་ཟ་ན་ང་ད་་ད་ས་ས་བད་པ། །འ་་ང་མ་འད་ལས། ད་
ང་ས་ང་བད་དང་ཁ་བཟར་དང་་ག་ག་་གག་འག་་ས་ནས་འབགས་པ་ཟ་ན་ས་ས་་འར་་
ས་གངས་། ང་ད་་་འར་བ་་ཟས་ཁམ་་མ་ངས་པས་ཚད་དང་ན་པ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ར་།།
ང་སང་བཟའ་བང་ད་པ་ན་་ཆབ་ན་པ་དང༌། ་ཆབ་ན་པ་གས་་་ག་མ་གམ་ིས་ས་པར་ན་།
་བ། ཁ་་མ་ཅན་ི་བཟའ་བ་དང་བང་བ་དག་ང་༌། །་་ལ་་་བའམ་སས་ན་ནས་ད་་ས་
བཤལ་ན་དག་པ་ན་། །ནང་་་མར་བ་འམ་གམ་ིས་བཤལ་ན།།
ཁ་་མ་དང་ཁ་ཟས་་གས་མ་ཁ་གབ་་ཆགས་པ་ན་འདས་ན་གག་འག་་འར་བ་ཁ་ནང་མ་དག་པ་
ཁ་་མ་ཅན་ི་བཟའ་བ་ས་པ་དང་བང་བ་འངས་པ་དག་ང་ཟས་་ད་ད་་ས་ས་། །འ་་ང་མ་འད་
ལས། ད་ང་ས་ཁ་མ་བས་པར་མ་འངས་ན་ས་ས་་ས་གངས་། །ཁ་་་ལ་མ་གས་་་བ་
སས་ན་ནས་ད་་་བཤལ་ན་དག་པ་ན་། །ཁ་ནང་་་ར་བ་འམ་གམ་ིས་བཤལ་ན་དག་པ་ན་། །་མ་

ལས། ཁ་ནང་་ནངས་པར་དང་་ས་པ་ག་་་ང་ས་ལ་ལན་གམ་ས་དག་པར་བ། །་་མ་འངས་
ནའང་ཁ་ལན་གམ་་ས་དག་པར་བ་ས་།།
་བ། ང་བད་་བསམ་པ་ཐག་པས་ལན་གས་ལན་གམ་བ་བཤལ་ས་ན་་་ན་ཡང་དག་པ་ད་ན་
། །་ལངས་པ་ལ་་ས་པ་ད་། །འབགས་པ་ད་པ་ག་པ་ལ་ཡང་༌། །འདག་ས་སམ་་བའམ་ས་གང་
ཡང་ང་བས་ལན་གམ་བས་པ་ལ་མ་པ་ད་ང་༌། །ལངས་པ་བསལ་བར་་བ་ད་། །འབགས་པ་
གས་་་་བ་བར་་བ་ད་།།
ང་བད་་བསམ་པ་དག་པས་ལན་གས་ལན་གམ་བ་བཤལ་ས་ན་ང་བད་ལ་ར་ས་་འན་པར་ད་
པ་ན་་་ན་་་ན་ང་སང་སང་་མ་ང་་ཟིན་ང་དག་པ་ན་། །ང་བད་དག་པར་ས་པས་་ལངས་པ་་
ད་ཟ་བ་མ་ངས་པ་ས་པ་ད་། །ང་བད་ལ་ཟས་ས་ས་པའམ་འབགས་པ་ད་པར་་བཟའ་བར་་བ་ལ་ང་
བད་ག་པ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། །ང་བད་འདག་ས་ལ་ག་ས་སམ། ་བའམ། ས་གང་ཡང་ང་བས་ལན་
གམ་བས་པ་ལ་མ་པ་ད་ད་ང་ས་པ་ད་་ཐ་ད་་་ན་་ག་པ་ར་། །་ལངས་པ་ལ་་ས་པ་ད་
་ས་ས་ན་ལངས་པ་་་ར་་་ན། ི་ཀ་ལས། ང་བད་དག་པར་ས་པ་ལ་མ་བག་གམ་ན་་ལངས་པ་
བསལ་བར་་བ་ད་། །འར་གང་་ད་ང་ག་ལ་ང་བད་འཕན་ཅན་ག་ད་ནས་ར་ར་བ་ན་ན་ས་པ་
ན་མ་བག་འན་ང༌། ང་་ཞག་་ཉ་ག་ཆགས་ང་འག་ནས་ད་ང་་འད་པ་ས་པ་དང་བམ་ན་འདས་
ས་བཀའ་ལ་པ། ང་་མ་བག་བསལ་་བང་བར་་ས་གངས་པ་ན་་ས་། །འབགས་པ་ད་པར་ག་
པ་ལ་ཡང་་ས་ས་ན་འབགས་པར་ར་ན་་ར་་་ན། ི་ཀ་ལས། ང་བད་་གས་གང་་ཟས་ལ་གས་པས་
འབགས་ན་འབགས་པ་གས་་་་བ་བར་ད་།།
འདག་ས་སམ་་བའམ་ས་གང་ཡང་ང་བས་ལན་གམ་བས་པ་ལ་མ་པ་ད་ང་་ས་ས་ན་ད་ད་མ་
ཅན་་མ་ད་པར་་བ་ཐབས་གང་་ན།
་བ། མ་པ་ལ་གས་པ་མ་བག་ཅན་དག་མ་ད་པར་་བ་ར་་ང་་ཟབ་ ་ནང་་གག་། །ཉ་
འམ་ས་ལ་ལམ་ལ་པའམ་་ན་ས་པ་གད་དམ་ཉ་་བ་དག་ས་མ་ས་པར་གས་་བར་་གཞག་།
།བགས་པས་ང་མ་ད་པ་ད་་འར་། མ་ད་པར་ར་པ་་བ་བས་། །འདག་ས་སམ་་བས་
འདག་པ་ད་།།

མ་པ་དང་ང་བད་ལ་གས་པ་མར་ི་ད་ད་པ་མ་བག་ཅན་དག་མ་ད་པར་་བ་ར་་ང་་ཟབ་་
གང་ང་ ་ནང་་བཅངས་་གག་ །ན་་ད་་བཞག་་ན། ཉའམ། ས་ལ་ལམ། ལ་པའམ། ་ན་ས་
པ་གད་དང༌། ཉ་་བ་དག་ས་མ་བག་མ་ས་པར་འདགས་་བར་་ཞག་གས་སམ་གམ་་བཞག་ །མ་པ་ལ་
གས་པ་་མ་མ་ཅན་དག་ལ་ཡང་ར་བགས་པས་ང་མ་ད་པ་ད་་འར་། །་ར་ག་པའམ་བགས་
པས་མ་བག་ད་པར་ར་པ་་་ར་དག་ང་གཙང་བར་་་ན། བ་བས་། །་གང་ས་བ་་ན། འདག་ས་
སམ་་བས་དག་པ་ད་།།
གས་པ་་ ་ལ་བ་ཞར་ང་བད་པ་ལ་གས། ན་ས་ཞར་ང་དང་བཅས་བད། །བ་པ་དབང་ས་ཞར་
ང་༌། །དང་་།
་བ། ལན་་ལ་གས་པ་་་དང༌། འར་ད་་་དང༌། ག་ར་ར་པ་་ད་ད་། །་་ཐམས་ཅད་ལ་
ས་མ་ན་པར་ཡང་ང་བ་ད་།།
འ་་ལན་་ལ་གས་པ་་ལ་བཏབ་པ་མ་ན་ི། ན་ག་ས་པ་དབང་་ས་ནས་ལན་་དང་ཁ་་ཚ་ལ་
གས་པ་་་རང་་་བ་ད་པ་དང༌། འར་ད་་་འ་ལ་ཁ་ག་མཐ་་མ ་་ན་། འལ་ང་ལས། བ་་
ཅན་ི་ར་བཤད་པས་ས་ས་ར་ང༌། ཁ་ག་ས་་ཁ་ག་འར་ད་པ་མངས་། ་རང་་་བ་ད་པ་དང་
གགས་བན་་འང་བ་ག་ར་ར་པ་གག་འག་ས་པའམ། ན་ན་མ་ས་པར་འང་བ་་ང་ད་་ད་
ས་ས་བད་པ་ད་། །བ་གང་ཡན་ཆད་ངས་པས་ཚད་་ག་ང་ན་ི་་་མ་གས་པ། །གམ་་་་ན་བ་
དང་་ན་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ས་མ་ན་པར་ན་ན་ས་ནས་མ་བཙགས་པར་ཡང་ང་བ་ད་། །འལ་ང་ལས། ལན་
་དང་བ་་ཅན་ི་་་བཙགས་ན་ས་མ་ན་པ་དང་ན་ན་མ་ས་པར་བང་་ང་ས་གངས་ང་བག་།
་བ། ལན་་དང་འར་ད་རང་་་བ་་ད་པ་དག་ལ་་ས་པ་ད་པ་ད་། །ཐ་མ་ལ་་གགས་བན་
འང་ན། །་ཏ་ཀ་འས་ས་་ན་་དང་བར་འར་། །འར་ད་ས་ང་༌། །ཟན་ིས་ང་༌། །་་
འག་པར་་བ་ར་མ་ིས་བ།།
ལན་་་དང་འར་ད་་་རང་་་བ་་ད་པ་རང་རང་་་་བ་་མན་པ་དག་ལ་་ད་ད་ང་ད་པ་་
ང་བ་ད་པ་ད་། །ལན་་་་་་ད་་ནང་་ད་མའམ་ག་པ་བས་་ལན་་ད་ནས་གདབ་་དས་ན་

ལན་་ཅན་ི་ར་བ། །ཚད་འར་མ་ན་པ་་ར་དང་་་ན་ན་མ་ས་པར་འངས་ང་ས་པ་ད་ས་འང་
ཡང༌། ལན་་ད་ན་གདབ་དས་ང་ལན་་་་བ་མན་པ་ན་ན་མ་ས་པར་འངས་ན་ས་ས་། །་་
འར་ད་ག་པ་་གམ་ི་ཐ་མ་ལ་་བན་ི་གགས་བན་འང་ན་ད་པ་ད་་ས་ར་། ད་ད་ང་ད་
པ། །ག་་་ནང་་ང་་ཏ་ཀ་འས་་བག་ན་ས་་ན་་ངས་པར་འར་། །འར་ད་ས་ང་་ས་
པ། ་མ་ལས། ་ག་མ་ཅན་ི་ནང་་ཐལ་བ་བཏབ་ན་ག་མ་ངས་པར་འར་་ས་། །མ་མཆན་་ག་མ་
ཐལ་བ་ལ་གས་པ་འར་ད་ས་ང་་ས་འང་ལ། ་བན་ན་ལས་དབང་ ་ཞལ་ནས། འར་ད་་་ཚན་
ན་པར་འཆད་ས་གངས་། །ཟན་ིས་ང་་ས་པ་་ག་མ་ཅན་ི་ནང་་ཟན་བག་ནའང་ག་མ་ངས་པར་
འར་། །་ན་་ངས་པར་་བ་ར་གག་པ་ཟན་་་འག་པར་་བ་ར་མ་ིས་བ།།
གས་པ་བ་པ་དབང་ས་ཞར་ང་།
་བ། འང་ངས་དག་་བཏབ་པ་་མན་པ་་ད་པ་ངས་ད་མ་ན་། །གས་གག་་འས་པར་
ར་ན་་་་བསལ་བ་ད་ན་། །ཁ་མས་ག་པ་ལ་་ཐན་ར་ཡང་༌། །་དང་འལ་བ་ན་ིས་ག་
པ་་་ལ་ག་པ་ད་མ་ན་།།
་འང་ངས་ན་པའམ་་ག་ལ་གས་པ་དག་་ལན་་ལ་གས་པ་ཟས་བཏབ་པ་་མན་པ་་ད་པ་
ངས་ད་མ་ན་པས་ན་ན་་་དས་། །་ལ་ལག་ཉ་ལ་གས་པ་ས་པ་ཡང་་འང་བ་ན་། །རང་འལ་
དང་ི་ཀ་ལས། འ་་ང་ལས་ད་བན་དག་ས་ན་པ་དག་་མར་སར་དང༌། འ་མར་དང༌། ་ལ་གས་པ་མ་
པ་དག་འ་བར་ད་པས་་ང་་མ་ི་ཞག་ཉ་ག་ཆགས་པར་ར་ནས་ད་ང་དག་་འང་བ་ལ་བཀའ་ལ་པ།
་དག་ས་འབགས་པ་ས་ཟས་་་བ་ར་་ང་ས་བསལ་ལ་བང་བར་་ས་གངས་། མ་ི་ཞག་་བསལ་
ཡང་མ་ི་བག་ཆགས་པ་ད་ད་། ད་པ་་མན་ན་བང་བ་་་མན་པ་ཙམ་ན་། ན་པ་ལ་གས་པ་ནང་
་ལན་་དང་ཟན་ལ་གས་པ་བག་པ་་ལ་ཁ་ཟས་་བག་ཆགས་པ་ད་པར་་མན་ན་་ངས་པ་ནང་་བ་་
ས་པ་ད་། །ཟས་་གས་གག་་ཟས་ང་བ་མ་ན་པའམ་ཟས་ན་ན་མ་ས་པ་འས་པར་ར་ན་འས་པ་
གས་་་་བསལ་བ་ད་ན་། །ཟས་ལ་ཁ་མས་ག་པ་ལ་་ག་པ་གས་་དང༌། ་ཐན་ར་ཡང་བསལ་
བར་་བ་ད་ན་། །ལ་བ་ལ་གས་པ་་དང་འལ་བ་་མ་ལ་གས་པ་ན་ིས་ང་བད་ཟས་ས་གས་པ་
ལ་ག་པ་་ལ་བ་ལ་གས་པ་་ལ་ག་པ་ད་མ་ན་ལ། ལ་བ་ལ་གས་པ་་མ་ལ་གས་པ་དག་བགས་པ་

ད་་ར་པ་མ་ན་། །ང་ལས། ད་ང་དག་་བ་ཐམས་ཅད་་ན་་ར་་བབ་། ང་་་འར་བས་འང་
ལ། ་ལ་་མ་མ་ད་ག་ས་།།
བ་པ་གས་གད་ཞར་ང་དང་བཅས་བན་པ་།
་བ། ར་བ་དང་བད་པས་ང་མ་ན་། །་གས་ས་ས་པ་བཞག་པ་ར་ཡང་མ་ན་། །གནས་་
ཐག་ན་་་བར་བར་། །གལ་བས་ལག་ཉར་ངས་པ་ད་དང་ན་ན་ངས་པ་ད་་མ་ན་།།
ར་བ་་ག་ལ་འལ་པ་། འ་མར་ི་མ་པ་ལ་ན་་མ་པར་ར་བ་་་དང༌། བད་པ་་་ལ་འལ་པ་
་འ་མར་ི་མ་པ་ལ་མ་པ་ང་པར་འ་ས་འལ་པ་་། ནང་ན་ས་ད་པ་བད་པས་བཟའ་བ་ལ་གས་པ་ལ་
ག་པས་ང་ལག་ཉ་ས་པར་འར་བ་ག་པ་ད་མ་ན་། །ར་བ་དང་བད་པ་་གས་ས་བཟའ་བ་ལ་གས་
པ་གནས་ནས་ས་པ་ན་་ག་པ་། ད་་ཟ་བ་ས་གས་་བཞག་པ་ར་ག་པ་ཡང་ལག་ཉ་ས་པར་འར་
བ་ག་པ་ད་མ་ན་། །ར་བ་དང་བད་པ་་གས་་བཟའ་བ་གནས་ནས་ས་པ་་ར་བཞག་པ་ན་་བར་
བ་ཡང་གནས་་ཐག་ན་་་བར་་ཐག་་ས་་བར་བར་་། གནས་་ཐག་ང་བར་ར་ན་་་ལ་ག་པ་ན་
་འར་བ་ར་། །འ་་ང་ལ་་ལས། ད་ང་ས་ན་་མ་པ་ན་་མ་ནས་འ་མར་ི་མ་པ་
བགས་་ར་བ་དང་་ས་ནས་འང་བན་་ར་་ཆག་པ་ལ་བན་ནས་བཀའ་ལ་པ། ས་ལ་འགས་པ་ལས་
ང་ཟད་ཙམ་འགས་ལ། མང་་ས་ན་ར་བས་ལ་གནས་བ་བར་ག་ག །མང་་འགས་ན་ང་་འགས་ལ་
གནས་བ་བར་མ་འལ་བར་ག་ག །་ལ་་མ་ད་པར་་ག་ས་གངས་། །ཕམ་པ་མ་ང་ཡང་ག་མ་དང་
ང་ད་གས་ལ་ད་ང༌། འལ་བ་ལ་་ས་ང་་མ་ཟ་བ་བབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གལ་བས་ལག་ཉར་ངས་པ་
ད་དང༌། ན་ན་ངས་པ་ད་་་གལ་བ་ལག་ཉ་དང་ན་ན་མ་ན་། །གལ་བས་ལག་ཉར་ངས་པས་་
ད་ང་གཞན་ི་བཟར་ང་ལ། གལ་བས་ན་ན་ངས་པ་ས་ད་ང་གཞན་ི་ན་ན་་་ད་པ།།
་བ། ན་ན་བས་པར་ས་པ་དང་འལ་བ་མ་ལ་བ་ངས་པ་ཡང་མ་ན་། །ས་བང་བ་ཐག་པ་ལ་
གས་པ་དང་འལ་བ་་འལ་བ་ད་ན་།།
ན་ན་བ་པར་ས་པ་ད་ལ་ལ་གས་པ་དང་ཟས་་འལ་བ་མ་ལ་བ་བར་་་ད་ང་ས་ཟས་ལ་ག་
ང༌། ཟས་ང་བ་ཡང་ལག་ཉར་ངས་པ་མ་ན་ལ་ན་ན་ས་པ་ཡང་མ་ན་། །ན་ན་བ་པར་ས་པ་གང་ཟག་

ས་ཟས་སམ་ཟས་་ད་ལ་ག་པར་མ་ཟད་། ས་བང་བ་ཐག་པ་ལ་གས་པ་དང་ཟས་་འལ་བ་ད་་ཟས་
དང་འལ་བ་ད་ན་།།
་བ། མ་པས་མཉམ་པ་་བ་ཐ་་དད་པ་དག་་ག་འག་ས་པ་དང་ན་ན་ས་པ་དང་ལག་ཉར་ངས་
པ་དག་་གག་པ་ད་ན་། །མག་དང་མག་མ་ན་པར་། །ས་པ་དང་ད་ད་དག་་ཕན་ན་མ་པ་
དང་འ།།
མ་པས་མཉམ་པ་་བ་ཐ་་དད་པ་མཚན་མན་པ་དག་་གག་འག་ས་པ་དང༌། ན་ན་ས་པ་དང༌། ལག་
ཉར་ངས་པ་དག་་་ག་གག་པ་ད་ན་། ད་ང་གག་ས་ན་ན་ས་པ་་མ་པས་མཉམ་ང་་བ་མན་
པ་ད་ང་ན་ིས་བཟར་ང་ལ། ད་ང་གག་ས་གག་འག་ས་པའམ་ལག་ཉར་ངས་པ་་མ་པས་
མཉམ་ང༌། ་བ་མན་པ་ད་ང་ན་ིས་བཟར་་ང་༌། །ད་ང་མ་མས་ས་ང་་བན་། །ད་ང་མ་
མས་ང་གག་འག་དང་ན་ན་ི་་ག་ཕན་ན་གག་པ་ད་ན་། །མ་པ་་མཉམ་ཡང་མ་པ་མག་དང་
མག་མ་ན་པར་་ས་པ་ལ་གག་པ་ད་ན་་ས་་མར་ར་། ན་ན་ལ་གས་པ་་ག་གག་པ་ད་། །
ས་ན་ད་ང་རང་བན་་གནས་པས་ན་ན་ས་པ་་ད་ང་བབ་པ་ན་པས་བཟར་ང་ལ། ད་ང་རང་
བན་་གནས་པས་གག་འག་ས་པ་དང༌། ལག་ཉར་ངས་པ་་ད་ང་བབ་པ་ན་པས་ང་བཟར་་ང་༌། །
་བན་་ད་ང་མ་རང་བན་་གནས་པ་དང༌། ད་ང་མ་བབ་པ་ན་པ་དང༌། ད་བ་མ་དང་གམ་་་མ་་
མ་མ་པ་མག་ན་ལ། ་མ་་མ་མ་པ་མག་མ་ན་པས་་མ་་མས་ན་ན་ས་པ་་་མ་་མས་བཟར་
ང་ལ། ་མ་་མས་གག་འག་ས་པ་་་མ་་མས་བཟར་་ང་༌། །ད་ང་མ་རང་བན་་གནས་པས་ལག་
ཉར་ངས་པ་ཡང་ད་ང་མ་བབ་པ་ན་པས་བཟར་་ང་བ། །མག་དང་མག་མ་ན་པར་གག་པ་ད་ན་་
ས་དས་་ས་པས་མག་མ་ན་པ་དང༌། མག་་་གག་པ་ད་མ་ན་་ས་གས་ས་བན་། ད་བ་
མས་ན་ན་ངས་ན་ས་ད་ང་མ་ན་ན་ི་་་ད་ང༌། ད་ང་མས་གག་འག་་བཞག་པ་ཡང་ད་
ང་མས་བཟར་ང་བ་་། །མ་པ་མཉམ་ང་་བ་ཐ་་དད་ང་ས་པ་ད་ང་ཕ་དང་ད་ད་ད་ང་མ་དག་་
ཕན་ན་ལག་ཉ་ལ་གས་པ་་ག་གག་པ་མ་ན་། དར་ན་མ་པ་དང་འ། །ི་ཀ་ལས། དར་ན་མ་པས་ལག་
ཉར་ས་པ་དང་ན་ན་ས་པ་དང༌། གག་འག་ས་པ་ད་ང་ས་ལག་ཉར་ངས་པ་ལ་གས་པ་མ་ན་པ་་
བན་་བཤད་པས། ད་་བན་་ད་ང་ས་ལག་ཉར་ངས་པ་དང༌། གག་འག་ས་པ་ད་ང་མས་བཟར་
ང་ལ། ད་ང་ས་ན་ན་ས་པ་ས་ད་ང་མ་ན་ན་ི་་་ད་པ། །ད་ང་མས་ལག་ཉ་ལ་གས་པ་

་དག་ས་པ་ཡང་ད་ང་ས་ལག་ཉ་ལ་གས་པ་་དག་མ་ན་། །མག་དང་མག་མ་ན་པར་་ས་ས་པས་
ང་ད་ང་ས་གག་འག་དང་ན་ན་ས་པས། ད་ང་མ་གག་འག་དང་ན་ན་་་འར་།།
་བ། ད་ལ་དག་་ལ་ག་པ་ནས་ད་པ་བར་ལ་ས་པར་འར་བ་་་བན་། །ས་པ་དང་བཅས་པས་
ན་པ་་བཏང་བ་ད་མ་ན་། །ས་པ་ད་པར་བཏང་བ་ལ་ས་པ་དང་བཅས་པ་ད་་ད་ད་། །་ར་
་ང་བར་་། །ས་བན་་་ང་༌།།
ད་ལ་དབང་བ་དག་་བཟའ་བར་་བ་ལ་ད་ང་ས་ག་པ་ནས་མ་པ་དང༌། ག་པ་དང་ད་པ་བར་ལ་ད་
ང་ལ་ས་པར་འར་རམ་་འར་བ་་ད་ལ་ིས་ཟས་གང་ལ་ག་ང་ལག་ཉ་ས་པར་་འར་བ་་བན་།
།ད་ལ་ཕ་མ་དབང་བ་བཟའ་བ་ལ་ད་ང་ཕ་མས་ག་པ་ལ་ལག་ཉ་ས་པར་་འར་། །གག་འག་ས་པ་
དང་ལག་ཉར་ངས་པ་ལ་གས་པ་ས་་བན་པར་མ་གས་པ་ལ་ན་ལ། ས་ང་་མ་པ་བས་པ་དང་བཅས་
པས་ན་པ་་བཏང་བ་་མ་ན་་་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་མ་བཏང་བ་ར་། །ས་ན་བས་བཅས་་ན་པ་་
གག་འག་དང་ལག་ཉ་ལ་གས་་འག་་ས་པ། །ག་ག་མ་ི་ཀ་ལས། གག་འག་ས་པ་དང་ལག་ཉར་
ངས་པ་ལ་གས་པ་དག་ང་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་གཞན་ལ་བཏང་ན་ང་བ་མ་ན་པ་ད་དང་ལ་བར་ར་། ་
ར་་ས་ན་ས་པ་ད་་ས་། །གག་འག་ས་པ་དང་ལག་ཉར་ངས་པ་ལ་གས་པ་ས་་བན་པར་མ་
གས་པ་ལ་བས་པ་ད་པར་བཏང་བ་ལ་ར་་ག་། བས་པ་དང་བཅས་པ་མས་ས་ར་ངས་པ་ད་་ན་
ན་ས་་ས་ན་ས་པ་ད་ད་། །འ་་བབ་་ས་ས་ན་ི། གག་འག་དང་ལག་ཉ་ལ་གས་པ་ས་
པ་བད་པ་་མ་ན་། བས་པ་ད་པར་བཏང་བ་ན་གག་འག་དང་ལག་ཉ་ལ་གས་པ་ག་པ་ར་་ས་་མ་
མས་འཆད་། །ས་ངས་ན་ས་པ་ད་བད་པ་་ར་ར་བས་པ་ད་པར་བཏང་བ་་བཟའ་བ་ར་ང་བར་་
། །གག་འག་ས་པ་དང་ལག་ཉར་ངས་པ་ལ་གས་པ་ཟས་་བན་པར་མ་གས་པ་ལ་བས་པ་ད་པར་
བཏང་བ་ན། ད་ང་ལ་ར་ན་ན་་རང་་ར་བཏང་བ་ཟས་་ན་པར་ས་བན་་ར་་ང་༌། །འ་གས་
ས་་ས་ན་ངས་ང་ས་པ་ད་།།
་པ་དགས་བསལ་ཞར་ང་དང་བཅས་པ་ལ་གས། ག་བཟའ་་ང་བ་དག་། །མ་བན་དགས་བསལ་ཞར་
ང་བད། །དང་་།

་བ། ཤས་མས་པ་དང་་བ་པ་ར་ག་པ་་ན་་་་དག་ད་ན་ང་བ་མ་ན་པ་ད་་་འར་། །
ང་་ལ་་ཁ་་པ་ན་མ་གགས་པ་ད་། །་གང་ལ་ཡང་༌།།
ང་་ག་ཤས་ད་པ་དང༌། ག་ཤས་ས་པ་་བང་བ་ལ་གས་པ་དག་་བ་པར་་བ་ར་འས་ལ་གས་པ་
ལ་ད་ང་ས་ག་པ་་ས་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ད་ཟ་བ་ན་ང་བའམ་འབ་པར་ད་པ་གཞན་ད་པ་ལ་
གས་པ་ན་་་་དག་ད་ན་ང་བ་མ་ན་པ་ལག་ཉར་ངས་པ་ས་པ་ད་་་འར་། །བཟའ་བར་་བ་
བཀལ་བ་ང་་ལ་་ན་་་་དག་ད་ན་ས་ང་་བགས་། ང་་ཟས་དང་བཅས་པ་ལ་ག་་གནང་ཡང་ཁ་
་པ་ན་འབའ་ག་་ག་་གནང་བ་ལ་མ་གགས་པ་ད་། །ི་ཀ་ལས། ཁ་་པ་ན་ལ་་ན་ད་ང་ག་
པར་་་། ་ལ་ད་ང་ས་བས་པར་ར་ན་ང་་ཡན་པར་་ས་པ་ར་་ས་། །བམ་་་བ་པ་ལས།
ན་ད་་ཟིན་ང་བཟའ་བ་བཀལ་བ་ང་་ཁ་་པ་ན་ད་ལ་ད་ང་ས་ག་པ་་ལག་ཉར་ངས་པ་ད་
ན་་ས་བཤད་ང་ི་ཀ་ར་བང་༌། །འས་ལ་གས་པས་གང་བ་ང་་ལ་ཡང་ཁ་་པ་ན་མ་གགས་པ་
ད་་ས་་མ་ར་། ད་ང་ས་་ག་་་ང་བ་ན་་་་དག་ད་ན་ས་ང་་བགས་། ང་་ཟས་
དང་བཅས་པ་ལ་ག་་གནང་ཡང་ཁ་་པ་ན་ལ་ག་པར་་།།
་བ། ནད་པ་ན་པ་ལ་ཡང་༌། ་ལ་་་། །་འན་པ་ན་ལ་ཡང་༌། །ད་འན་ི་ན་དག་ད་པ་ན་
བམ་པ་དང་དང་བ་དང་གཟར་་ལས་དང་དག་པ་དག་ལ་ཡང་༌། །དང་ར་ང་ད་བ་དང་་བསད་པ་དང་
ས་་་བ་ལ་གས་པས་ང་གཡབ་པས་འབད་པར་།།
ཟས་ས་ང་པ་ང་་ནད་པས་ན་་ནད་པ་བན་པ་ལ་ཡང་ཁ་་པ་ན་མ་གགས་པ་ད་་ས་་མར་ར་
། ད་ང་ས་་ག་་་ང་བ་ན་་་་དག་ད་ན་ས་ང་་བགས་། ང་་ལ་ག་་ང་བ་ཡང་ཁ་་
བ་ན་་ག་་གནང་བ་ལ་མ་གགས་པ་ད་། །བཟའ་བ་བག་པ་་དང༌། འས་ལ་གས་པས་གང་བ་་དང༌།
ནད་པ་དང་་ན་བ་གག་པ་་ལ་་ད་ང་ས་་ག་་་ང་བ་ན་་་་དག་ད་ན་ས་ང་་བགས་།
་ཟས་དང་བཅས་པ་ལ་ག་་གནང་ཡང་་་མ་གགས་པ་ད་་ས་་མར་ར་། ི་ཀ་ལས། ་་་་ད་་་
བ་ན་་ས་། །་་་ལག་་འན་པ་་ན་ལ་ཡང་མ་གགས་པ་ད་་ས་་མར་ར་། ག་་གནང་ལ་
མ་གགས་པ་ད་། །ི་ཀར། ་་དང་་་འན་པ་ན་ལ་་ན་ད་ང་ག་པར་་་། ་དག་ལ་ད་ང་
ས་བས་པར་ར་ན་་ཡན་པར་་འར་་ས་། །ད་འན་ི་དང༌། གང་ཟག་་ན་་རམ་ི་་བ་ལ་གས་པ་

དག་བལ་བས་ན་་ད་པ་ན་བམ་པ་དང༌། ི་ཀ་ལས། གནས་ནས་ར་དང་བ་ས་པས་་རམ་ལ་གས་པ་་ཁ་
ད་བ་ར་ད་ནས་ར་དང་བ་དང༌། ་མ་མས་གནས་ནས་ད་ ་ང་་དང་བར་འཆད་། །གཟར་་ལས་་
འར་བ་དང་དག་པ་དག་་ད་་ད་ང་ས་ག་པ་ལ་ཡང་་། ་ང་བ་ད་་་འར་་ས་་མར་ར་།
་དག་་ས་ད་་ས་པ་ར་། །བམ་པ་ལ་གས་པ་་་དང་་ད་ནས་འམ་་ན། དང་ར་ང་ད་བ་དང༌།
་བསད་པ་དང༌། ས་་་བ་ལ་གས་པས་ང་གཡབ་པ་ལ་འབད་པར་། །ི་ཀར། ན་ང་་བར་མ་ར་ན་གད་
བམ་པ་ལ་གས་ག་པར་་ས་།།
གས་པ་མ་བན་དགས་བསལ་ཞར་ང་བད་པ་།
་བ། ་ང་བལ་བ་ར་རམ་ར་ཚ་བ་བག་པ་ར་ལག་ཉར་ངས་པ་ལམ་གས་ང་། ་ག་མ་
འར་ཏམ་ལམ་གས་གཞན་ད་ན། །ར་ཚ་བ་ད་ན་ན་བདག་་བར་། །ར་བ་ད་ན་རང་ས་། །
ད་ལས་ན་པས་བ་ང་ང་བ་བབ་པར་། །་ཡང་མ་བ་ན་་བཟའ་བར་་བ་ད་། །ན་ན་
བས་པ་ད་ན་ན་ན་མ་ས་པ་འམ་གཞན་ཡང་༌།།
ད་ང་་ལམ་གས་་ར་ཚ་བ་ད་ལ་ང་་་ས་ར་ནས། ས་་ང་ལ་་ཐར་ན་་ང་བལ་བ་ར་
འོ་བར་ཆས་པ་ད་ང་རང་ད་འག་པ་གནས་་ལས་གཞན་ག་ན་ར་ཚ་བ་ད་ན། ར་ཚ་བ་་གན་་་
བས་པ་བར་་ད་ང་རང་ད་ས་ལམ་གས་ར་་ང་་ས་བན་པ་ར། ར་ཚ་བག་པ་ར་ལག་ཉར་
ངས་པ་ལམ་གས་ར་་ང་ང་་བཟར་ང་། གང་་་ར་་ང་་ན། བལ་བ་དང་བགས་པ་ར་ད་
ང་ས་ར་ན་ར་་ལ་ཐག་བཏགས་། བན་པར་མ་གས་པས་ཐག་པ་ནས་འན་པ་ལ་གས་པ་་ག་མ་འར་
རམ༌། ལམ་གས་གཞན་ད་ན་ལག་ཉར་ངས་་རང་ས་ར་བ་དང༌། ལག་ཉར་ངས་་བཟའ་བར་། །ལམ་
གས་་ར་བ་ར་ཚ་བ་གཞན་ད་ན་ན་བདག་ལ་ད་ས་བར་་ས་གནང་ས་་བར་། །ན་བདག་ལ་
བལ་ཡང་མ་བ་་ར་ར་བ་ད་ང༌། བདག་འོ་བ་ད་་ད་གམ་ས་པར་འར་པ་་་། ་འོར་་
ང་ན་ད་ང་རང་ས་ལམ་གས་བར་། །་ར་རང་ས་ར་བ་ལམ་གས་་ད་ལས་བན་པར་མ་གས་
པ་ལ་བ་ན་པས་བན་པར་གས་པ་ལ་བ་དང་བ་ང༌། བན་པར་མ་གས་པ་ལ་བ་་ངས་་བཟའ་བ་
བབ་པར་། །འལ་ང་ལས། རང་ས་ར་བ་ཟས་་བཟར་་ང་བ་ར་མོན་་གཞན་ལ་ཟས་ས་མ་ིས་
ང་བ་་བཟ་ས་། །ང་ལས། བདག་ད་ས་ར་བ་་མ་པ་དང་བས་ལ་་ག །་་་ལ་ད་ན་ལ་བ་

གས་་ད་ལ། གག་མ་པ་ལ་ན་་ས་ར་ན་་་ལ་བ་ར་ངས་་་ག །བདག་་ལ་བ་་་ལ་ན་
ག་ས་གངས་ང༌། ི་ཀ་ལས་ང་་ར་བཤད་། །རང་ས་ར་བ་་ད་ལས་བ་ང་ང་བ་་ཡང་མ་བ་ན་
རང་ས་ལམ་གས་ར་བ་་བཟའ་བར་་བ་ད་། །ལམ་་གས་་འག་དན་པར་ན་པ་་་ལ་ན་ན་བ་
པ་་ད་ན་ན་ན་མ་ས་པ་ལག་ཉར་ངས་པ་་བཟའ་བར་་བ་ད་་ས་་མར་ར་། རང་ས་ལམ་གས་ར་
་ལག་ཉར་ངས་པ་འམ། རང་ས་ར་བ་་ལས་གཞན་ལག་ཉར་མ་ངས་པ་ཡང་ན་ན་མ་ས་པར་བཟའ་བ་ད་
།།
ལག་ཉར་ངས་པ་དང་ན་ན་མ་ས་པ་་གས་གང་ས་བཟའ་བར་་་ན།
་བ། ཟན་བཅད་པར་ས་པ། །་མ་དང་་ལ་ར་གང་༌། །གས་པ་ལ་་། །གམ་པ་ལ་་་ཙམ་ིས་
ག་པ། །ང་ག་ང་བར་མ་ས་པ་དང༌། ན་ན་མ་ས་པ་དང༌། ལག་ཉར་ངས་པ་དག་ང་ས་མ་ན་
པར་ཡང་བཟའ་བར་འཽ། །ཟན་ད་པ། །ན་་བས་པ་ད་ན། །་བ་དག་ང་༌། །རང་ས་ང་བག་
པ་ད་དང༌། དང་བ་ད་དང༌། བབ་པར་་བ་ད་ན་ན་མ་བབས་པ་དང༌། ང་བར་མ་ས་པ་དང༌། ས་
མ་ན་པར་ཟ་བ་ལ་གས་པ་ང་བར་་བ་དག་ལས་མ་འད་པ་ན་ང་་་་ན་དག་ན་གས་པ་ད་ལ་
ད་པ་།།
ད་ང་ར་ན་གག་ཟན་བཅད་པར་་བ་ད་ང་ས་བཟའ་བར་། །་མ་གང་ལ་་ཙམ་བཟའ་་ན། ར་
ན་གག་ཟན་བཅད་ན་་་་མ་དང་་ལ་ར་གང་༌། །ར་གང་ས་་བ་་ལག་པ་ཁ་བས་པ་ར་་ད་ར་
བམ་པ་དག་ས་་ལ་གས་པ་་ཙམ་བང་བར་ས་པ་ལ་ན་ས་ི་ཀར་། །་མ་གས་པ་ལ་་ར་བ་། །
གམ་པ་ལ་་་ཙམ་ིས་ག་པར་བཟ། །ད་ང་ཟན་ཆད་པས་ང་ག་ང་བར་མ་ས་པ་དང༌། ན་ན་མ་ས་པ་
དང༌། ལག་ཉར་ངས་པ་དག་ང་ས་མ་ན་པར་ཡང་བཟའ་བར་་བ་ད་། ་ར་བཟའ་བ་ཡང་ད་ང་ཟན་ད་
པ། །གནས་བས་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ན་་བས་པ་ག་ལ་ག་པ་ད་ན། །ད་ང་ཟས་ད་པ་ན་་
བས་པ་ད་ན་ོ་མ་་་་བ་དག་ང་་་ང་བ་མ་ས་པ་གས་ར་། །ད་ང་ཟན་ད་པར་ན་་བས་པ་
ད་ན་རང་ས་ང་ང་ག་གས་འག་པ་ད་དང༌། ་བ་གས་དང་བ་ད་དང༌། བ་བར་་བ་དང༌། བབ་པར་
་བ་ད་ང་་། ི་ཀར། གཞན་ད་་གག་ང་ང་ས་། །ད་ང་ཟན་ད་པ་ན་་བས་པ་ད་ན་ན་ན་
མ་བབས་པ་དང༌། ང་བ་མ་ས་པ་དང༌། ས་མ་ན་པར་ཟ་བ་ལ་གས་པ་ན་དབང་ས་བཟར་ང་བར་་བ་དག་ལ་

མ་པ་མན་ལ་་མ་པར་འད་པ་ན། ང་་་་ན་ན་བདག་་འམ། གཞན་ི་ས་་ག་་ག་པ་ད་
པར་གས་པ་ན་པ་་་་ད་ལ་ད་པ་་བ། །ང་་་་ན་པ་ཁ་ཟས་བདག་་ད་པར་བསམས་ལ་བཟ།།
་བ། ལག་པ་བལ་བ་དང་འདབ་མ་དག་ད་ན་གས་ས་མ་་བང་༌། །ད་ན་མ་བབས་པར་་། །
་་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ཁ་མ་བཅད་པར་་གཞག་ །་ཁབ་་མ་པ་གམ་། ང་ལས་ས་པ་དང༌།
་ལས་ས་པ་དང༌། ས་ལས་ས་པ། །གས་ག་ང་ལས་ས་པའམ་་ལས་ས་པ་བཅང་བར་། །འདབ་
མ་དག་ད་ད་་ད་པ་་ན་ན་མ་ས་པ་ད་ལ་ས་པ་ད་། །འ་ལ་བས་པ་དང་མ་བས་པ་དག་ལ་
ད་པར་ད་། །གཞན་ད་ན་མ་བས་པ་དག་ང་ད་། །གག་འག་་ང་ད་།།
ལག་པ་བལ་བ་་་་་་་(འ་ལག་པ་བས་པ་ལ་ར།) དང༌། ང་འམ་་འདབ་མ་དག་ད་ན་ལག་པ་ར་བའམ་འདབ་
མ་ནང་ནས་་བང་བར་། ་གས་ས་མ་་བང་༌། །འ་གས་་་མ་མ་ི་ང་། ི་ཀ་ལས། ་
གས་ས་ས་ལ། བས་འ་ད་ན་ལས་་མ་མ་ས་བཤད་། །བས་འ་ད་་ང་ལ་་ལས། མ་པ་
ནང་ནས་་མ་འང་ག་ས་གངས་ལ། འར་ད་ན་ལས་ཁར་ལ་བ་་གས་བོག་ནས་་བང་བར་་་ས་
བཤད་། །མ་ག་མ་བ་བས་་གས་ས་ས་པ་ཐམས་ཅད་་གས་་་མ་མ་ན་། །ང་ལས། ་ང་
བས་ལག་པ་བལ་བ་ད་ང༌། འདབ་མ་དག་ད་ན་་གས་ས་་བང་བ་་མ་བབས་པར་་། །མ་བ་པ་
ལས། འཕགས་པ་ས་་འང་བས་འག་ན་པ་མན་་ལ་བ་་གས་དག་ལ་ཁ་བོག་་གཏན་ནས་་་
བང་ས་། །གས་་་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ས་མན་པ་། ཁ་མ་བཅད་པ་ད་་་བཞག་ །གས་་ཁ་
གབ་་མ་པ་གམ་། ང་ལས་ས་པ་དང༌། ་ལས་ས་པ་དང༌། ས་ལས་ས་པ། །གང་་བཞག་པ་གས་་
ག་ང་ལས་ས་པའམ་་ལས་ས་པ་བཅང་བར་། །འདབ་མ་དག་ཟས་་ད་ར་ད་་ད་པ་ན་ན་ན་མ་ས་
པ་ད་ལ་ས་པ་ད་། །འདབ་མ་དག་ད་ད་་ད་པ་འ་ལ་འདབ་མ་བས་པ་དང༌། མ་བས་པ་ནང་་ཟས་
གས་པ་ད་ལ་ན་ན་བ་པ་ད་་ར་ད་པར་ད་། །བས་པ་དང་ད་གཞན་ད་ན་འདབ་མ་མ་བས་པ་དག་
ར་་ད་། །ི་ཀ་ལས། གཞན་ད་ན་་་ར་་་། ང་ན་པ་ལ་གས་པ་དང་འལ་བ་འདབ་མས་མ་
འང་བ་ལ་གས་པ་ད་ན་བཞད་གད་་འར་བས་་་ས་། །གག་འག་་ང་ད་།།
ད་པ་ན་ན་མ་ས་པར་ཟ་བ་ང་ད་ལ་བན། འངས་པ་ས་་དགས་བསལ་བཤད། །ན་ན་་བ་
ལ་དས་དང༌། །ཟས་བག་འམ་དང་ད་པ་ལ། །ན་ན་ག་དང་མ་ག་བན། །ན་ན་ས་པ་གས་པ་

བསལ། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་ང་བ་ད་པ། །དང་་།
་བ། གཞན་དང་ན་ན་བས་པ་ད་ན་ན་བདག་ས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བཏང་བ་རང་ས་ངས་་
བཟའ་བར་།།
ན་ན་ས་ཟིན་པ་ཟས་གཞན་དང་ད་ལ་ལ་གས་པ་ན་ན་བ་པ་ད་ལ། གགས་ད་་ལ་བ་ས་
ས་ང་་བ་ན། ན་བདག་ས་བསམ་པ་ཐག་པས་བཏང་བ་ཟས་་་ན་ན་མ་ས་པར་ད་ང་རང་ས་
ངས་། ང་་་་ན་པ་ས་་ན་ིས་བབ་ང་བཟའ་བར་་བ་ལ་ས་པ་ད་། །ད་བཤད་དང༌། ི་ཀ་
ལས། གཞན་དང་ན་ན་བ་པ་དང༌། ་གས་གང་ཡང་ང་བ་གག་ད་ན་་ས་པར་འར་་ས་། །གཞན་དང་
ས་པ་འ་བད་མས་པ་ང་བ་ལས་། ས་གས་པ་་བསལ་ང་་མ་ས་བཟའ་བར་་་ས་གངས་། །
་མ་ས་ལ་ཡང་མ་བདག་ས་ག་པ་ན་ན་ན་ག་པས་ཟས་་་གས་ཀ་ལ་ན་ན་ད་པར་འ་ཡང་་མ་
བཟར་གནང་ལ། ་མ་བཟར་་གནང་བ་་ཟས་ལ་དཔང་་ད་ད་་ད་པར་།།
གས་པ་ན་ན་་བ་ལ་དས་།
་བ། མན་མ་་མཚམས་་ནང་་འབ་པ་གས་ན་གནས་པས་ལག་པ་བཀན་པས་ས་སམ་་དང་
འལ་བ་ན་་འགས་ས་པ་བན་པར་མ་གས་པ་་མ་ན་པ་ལས་ང་ན་པར་འད་པས་ཡན་ལག་ས་
སམ་་དང་འལ་བས་ན་པ་མས་པ་་ན་ན་།།
མན་མ་་ས་པ་་ི་ཀར་ང་ཐད་ནས་ངས་ན་ན་ན་ན་ི། འམ་བ་ནས་ངས་པ་་ན་ན་མ་ན་
་ས་གངས་པས། ད་པ་ ་མན་མ་ནས་ར་ངས་པ་ལ་འཆད་པ་ན་ལ། ན་པ་་དང་བས་པ་་མཚམས་
ཐ་དད་མ་ན་པ་མཚམས་གག་ད་་ནང་་གནས་པ་ད་ང་ས་ངས་ན་ན་ན་ན་ི། ་འཕར་ལ་གས་
པས་བར་་ད་པ་མཚམས་་་ལ་ནས་ངས་པ་་མ་ན་། །བ་པ་གས་་ཟས་ན་པ་་་ཟས་བ་པ་་
བས་་གང་་ངས་པས་དམའ་བ་ན་འག་པ་མ་ན་པ་། ་ར་ཟས་ན་པ་་་འབ་པ་གས་ན་གནས་པ་ད་
ང་ས་ངས་ན་ན་ན་ན་ི། ཁང་ང་ལ་གས་པ་ན་འག་པ་ལས་ག་ན་འག་པ་ད་ང་ས་ངས་པ་་མ་
ན་། །ན་པ་ ་ལག་པ་བཀན་པས་དང༌། ན་པ་ ་ས་ལག་པ་ལ་གས་པས་མས་པས་སམ། ས་་དང་
འལ་བ་ལག་པ་དང་འལ་བ་ང་བད་ལ་གས་པར་ས་། །་ཡན་ཆད་་ན་པ་ ་མ་གཞག་བན་ནས། ད་

་བ་པ་ ་མ་གཞག་ན་། འང་ཟས་་ན་་འགས་ས་པ་ད་ལ་ལ་གས་པ་བན་པར་མ་གས་པ་དང༌།
་ཅང་ས་ལ་གས་པ་་མ་ན་པ་ལས་ང་བསམ་པ་ན་པར་འད་པས་ན་པ་མས་པ་་ན་ན་ན་ི། ན་
པར་་འད་པས་་མ་ན་། རང་དབང་ད་པས་ན་པར་ད་པས་་མ་ན་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །ཟས་བ་པ་
 ་ཡན་ལག་ས་། ལག་པས་སམ། ལག་པ་་དང་འལ་བ་གཟར་་ལ་གས་པས་ན་པ་མས་པ་་ངས་པ་་
ན་ན་། །་ན་ན་་ས་རགས་པ་མཚམས་གཞན་ན་ར་བ། །་བ་པ་གས་་གང་བས་མ་བ་ཡན་ཆད་
་གནས་པ་ན་ར་ལ། ལག་པ་ཁ་བ་་ན་པ་ལ་་གས་པ་ར་་བ་པར་བཤད། ཐམས་ཅད་ད་ས་ལག་པ་
གས་ཀས་བཀན་ནས་ན། ཕལ་ན་་པས་ང་བད་ང་པ་ལ་ན་ན་ད། གནས་བན་པས་འག་ཐབས་་ད།
མང་ས་བར་བས་བར་ཐབས་་ད་ས་གངས་།།
་བ། ལ་ི་་ད་པར་་བ་ད་ན་ན་དལ་འར་ི་ང་་ག་ག་ས་བན་ན་ཡང་༌། །ང་བད་དང་
་ག་དག་་གག་པ་ད་། །་མས་་ད་ལ་་ཡལ་ག་ན་པས་་ནས་་ར་་འབ་པ་ས་
ད་མ་ན་། །ང་ག་དག་མན་ལ་དང་་དང་་དང་་བ་དང་ང་བད་་ག་དག་ས་ན་ན་གད་
་་ང་བ་ད་མ་ན་།།
ལ་ིས་་ད་པར་་བ་ད་ན་ས་པ་། ང་ད་ང་མ་མ་འད་ལས། ད་པ་ས་་བ་ལ་ད་། ་
དག་་མ་ལ་ཡང་ཉལ་་ད་པ་ན་་ས་གངས་ང༌། ད་ང་ཕ་མ་འད་ལས། ད་པ་ས་་བ་ལ་ི་་
དག་ད་། ་དག་ཕ་མ་ཡང་ད་པར་ད། ་་དང་་ང་ཡང་ད་པར་ད། ད་ང་གང་ལ་ར་འོ་བ་ས་དལ་
འར་ས་་འར་ག་ག་ས་བད་པར་་ང༌། ་དག་ས་་བཞག་པ་་ན་ན་ས་པར་བད་པར་་ང༌། ང་
་་་ན་ི་ས་ན་ིས་བབས་་བཟའ་བར་་ས་གངས་པས། ལ་ར་དལ་འར་་ཞལ་ཞལ་ི་ང་་
ག་ག་ས་བན་ན་ཡང་ན་ན་མས་པ་ན་ི། ས་སམ་ས་་ལས་དང་འལ་བར་མས་པ་འབའ་ག་་མ་
ཟད་། །འལ་ང་ལས། ལ་ལ་ལ་ག་ན་ལ་ས་ས་གག་ལ་གག་བག་པར་འན་ང་ག་་་འད་།
ན་ན་་་འད་པ་་ཟས་འམ་པ་ས་མལ་ི་ང་་ངས་་བཞག་པ་ལ་ན་ན་ག་མ་ར་མ་ས་པར་ས་
ང་ས་པ་ད་་ས་།།
ང་བད་་ཟས་ས་པ་ལས་ང་བད་་ག་གར་ང་ན་ན་ན་་འར་རམ་་ན། ང་བད་དང་ང་བད་
་ག་ང་་་མའམ་གང་པ་་་དག་་ན་ན་ད་་ང་བ་ད་ཙམ་་གག་པ་ད་། །ང་ན་གས་

ལས། ང་བད་བད་པ་ལས་ང་བད་་ག་ང་་ང་ན་ན་ན་ས་པ་ས་། ང་བད་་ག་བད་པ་
ལས་ང་བད་་ནང་་ང་ངམ། ང་བད་བད་པ་ལས་ཟས་ང་བད་་ནང་་ང་ངམ། ང་བད་་ག་བད་
པ་ལས་ང་བད་་ག་ནང་་ང་ན་ན་ན་ས་པ་ས་་། ན་ང་ན་ན་ི་མས་་་བར་བཞག་པར་
་ས་གངས་། །འལ་ང་ལས། ང་བད་་ག་ང་་་མའམ་གང་པ་་་་། ་ག་ནས་ལག་པས་
བང་ན་ས་། །འབ་པ་གས་ན་གནས་པ་ས་ར་ས་པ་ས་པ་་་མས་་ད་ལ་འ་་ང་་ཡལ་
ག་ན་པས། ས་ང་ག་་་ན་ན་ང་་ང་་་འགས་། ང་་ཡལ་ག་་ནས་་ག་ན་གནས་པ་ད་
ང་ལ་ན་ན་། ་ར་་ལས་ན་ན་་འབ་པ་ས་ད་མ་ན་། །ང་ག་དག་དང་མན་ལ་དང་ས་པ་
མན་ལ་་མ་མ་ལས་གང་པར་བཤད་། །་དང་ས་པ་ང་་་ན་་འགས་པར་་ས་པ་ལའང་ད་ང་ས་
ལག་པ་གས་བཀན་པས་བང་། འམ་པ་ས་་ར་ང་ག་ལ་གས་པ་གས་ན་ན་ན་བ་པ། །་དང་་
བ་དང་ང་བད་་ག་དག་ས་ན་ན་ད་་་ང་བ་ད་མ་ན་།།
གམ་པ་ཟས་བག་འམ་དང་ད་པ་ལ་།
་བ། ་དག་གནས་པ་དག་ས་ཅང་་་བས་་ར་བག་པར་། །མས་པར་འམ་པར་ད་པ་ས་པར་
། །ད་ང་ན་ན་ས་པས་མ་པ་ད་་ང་བ་ད་ན་། །ན་མར་དང༌། འ་མར་དང༌། ང་་དང༌།
་རམ་ི་ད་བ་མ་པ་དག་འམ་ན་་དང་་མ་ལ་གས་པ་དག་ས་ས་དག་བབ་པར་།།
ང་ག་་དག་གནས་པ་བ་མ་དང་་གནས་དག་ས། འལ་ང་ལས། མལ་མ་ར་མས་ག་པ་དང༌། མས་
་འར་བ་ར་ཅང་་་བས། ང་ལས། ག་ཆགས་་ར་བག་པར་་ས་གངས་། །་མས་པར་འམ་
པ་གང་ཟག་་ཟས་འམ་་་གག་། མས་པར་འམ་པར་ད་པ་་འམ་པར་ས་པ་བད་པར་། །ད་ང་
ན་ན་ས་པས་ད་ང་་ཟས་མ་པ་ད་་ང་བ་ད་ན་། །ི་ཀར། ལ་དང་་མན་པ་མ་ན་་ས་། །
ན་མར་དང༌། འ་མར་དང༌། ང་་དང༌། ་རམ་ི་ད་བ་མ་པ་དག་ན་ན་ས་་ད་ང་ས་འམ་ན་ན་
མར་ལ་གས་པས་ས་ས་ལ་མ་ང་བར་་འར་བར་་བ་ར། འམ་པར་ད་པ་ད་ང་ས་་དང་་མ་ལ་
གས་པ་དག་ས་ས་དག་བབ་པར་།།
་བ། མ་པར་་བ་གས་པ་དང་བར་མ་དང་ཐ་མ་དག་་ར་། །ཨ་་མ་་མས་གས་ག་་བསལ་
་མ་པར་། །མ་པར་ད་པ་་མཁན་འམ་བ་དན་ིས་མད་པར་། །་འབ་པ་འབ་ན་ང་ན་

འག་པས་། །་མ་ད་ན་ན་ན་ལས་མ་འཕགས་པས་་ཙམ་ན་ས་པ།།
མ་པར་་བ་ན་འམ་གས་ས་པ་དང་བར་མ་དང་ཐ་མ་དག་་བ་བར་་ར་། །་ས་པ་་དར་ན།
ཨ་་མག་དམན་མས་ལས་མ་་མས་གས་ག་་བསལ་་མ་པར་། །འམ་པར་ད་པ་ལ་བ་་
མཁན་འམ་བ་དན་ིས་མད་པར་། །ལ་བ་་མཁན་བ་ས་ངས་ནས་འམ་ད་ས་་བ་པ་། ་
ས་པ་བཟང་་འབ་ན་འམ་ ་ལ་གར་བབ་པ་ག་ག་ང་ན་འག་པ་ལ་་་ན་པས་མད་པར་། །
བདག་་ག་ག་ནས་ད་ང་མང་ང་ཟན་འམ་་ང་། འམ་ད་་མ་ད་ན་ན་ང་ན་འག་པ་ད་ང་ན་
ལས་མ་འཕགས་པས་་དག་་ལ་བ་་ཙམ་ན་ས་པ་ད་། གཞན་་མ་ན་། །་ཡང་ལག་ས་མ་བ་པ་་
ས་པ་ད་།།
བ་པ་ན་ན་ག་དང་མ་ག་བན་པ་།
་བ། འལ་བ་་རང་་གནས་ནས་མ་འཕགས་པས་ན་ས་པ་ད་ན་ན་ན་ན་མ་ག་ །ང་་དང་
ོག་ར་ལ་གས་པ་དག་ས་ག་པ་ཡང་༌། །ད་ང་ས་མ་བཏང་བ་ལ་གཞན་ིས་ང་༌། །་བས་་ག་
པར་ད་།།
ན་ན་ས་པ་ཟས་འམ་པ་་རང་་འག་གནས་སམ་ན་ནས་མ་འཕགས་པས་ན་ས་པ་ད་ན་ན་ན་
ན་མ་ག་། །ི་ཀར། ་ས་ན་ག་པ་་ན་ན་་ས་། །ང་་དང་ོག་ར་ལ་གས་པ་ས་། ི་ཀར། ་
ག་ང་མ་ཐག་པ་ཚད་བས་ང་བ་་་་་དག་ས་ག་པ་ཡང་ན་ན་་ག་ །ས་། །ད་ང་ས་
འན་པ་མ་བཏང་བ་ལ་ད་ང་ལས་གཞན་ང་་གས་ལས་གཞན་ིས་། ་ས་ག་པས་ང་་་ན་ན་་
ག་ །་མང་ལ་གས་པ་་བ་ཙམ་ཡན་ཆད་ས་ག་པས་་ན་ན་ག་པར་ད་། །་མང་་ཚང་བསག་ས་
པ།།
་པ་ན་ན་ས་པ་གས་པ་བསལ་བ་།
་བ། ན་ན་ས་པ་ན་ན་བས་པ་་་གས་པ་ད་མ་ན་།།

ན་ན་ས་ཟིན་པ་ལ་གཞན་ིས་ག་གམ། ན་ན་ས་མ་ས་་མ་ཟ་བ་ན་ན་བ་པ་་་གས་པ་
ད་མ་ན་། །ི་ཀར། འ་ལ་གཞན་དག་ས་ག་གམ་མ་པ་་མ་བསལ་བ་ར་ས་།།
ག་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་།
་བ། ས་ག། །ན་ན་མ་བབས་པ་ད་ལ། །་དང་་ང་མ་གགས་པ་བཟའ་བར་་བ། །ཁར་
། ས་ན། །ང་་་་ན་མ་གགས་པར་།།
ང་ད་འ་ལ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ན་ན་ན་མ་བབས་པ་ད་ལ། །གང་མ་བབས་་ན། ་དང་་ང་
མ་གགས་པར་བཟའ་བར་། །གང་་ན་ཁར་། །ར་གས་ན་ས་ས་་ན་གས་ལས་བཤད་ང༌། ི་ཀར།
ར་གས་པ་གས་ལ་མ་ན་པར་གངས་། །་ག་བབས་ན་ས་ན། །ལ་ཐམས་ཅད་་འམ་་ན། ང་་་
་ན་མ་གགས་པར་།།
བན་པ་་་ང་བ་ད་པ་།
་བ། ནད་པས་བན་པར་གས་པ་ད་ན་བན་པར་མ་གས་པ་ལས་ཟན་མད་པར་། །བན་པར་མ་
གས་པས་བཟའ་བར་། །ན་ན་མ་ས་པར་ཟ་བ་ང་ད་།།
ད་ང་ནད་པས་རང་ས་ན་ན་་ས་ན་ད་ང་གཞན་ིས་ན་ན་ས་ནས་ནད་པ་ཁར་བད་པར་་བ་
ན་ཡང༌། ད་ང་ནད་པ་བན་པར་གས་པ་མཚན་མན་པ་གཞན་ད་ན་བན་པར་མ་གས་པ་ལས་ནད་པ་ཁར་
ཟས་བད་པ་མད་པར་། །ི་ཀར། བན་པར་གས་པ་ད་ན་་ནད་པས་ང་་ག་པ་ར་འ་་་བ་ད་་
ས་། །ནད་པ་བན་པར་མ་གས་པ་་བན་པར་མ་གས་པས་ཁར་བད་པ་བཟའ་བར་། །ན་ན་མ་ས་པར་
བཟའ་བ་ང་ད་།།
བ་པ་བད་པ་ང་བ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ན་ད་བཅས་་ན། །་བར་བ་་ཚད་བན་པ། །དང་
་།

་བ། ་མ་དང༌། ་དང༌། མར་དང༌། ཉ་ཤ་དང༌། ཤ་མ་་་དག་་ཟས་བད་པ་ན་། །་་ད་པ་། །
ན་པར་ད་པ་་་མ་ན་པ་མ་པ་ད་ང་༌། །རང་ས་ངས་་ས་ན། །་ན་བས་ངས་པ་དང་ང་་
བག་པ་ད་་ལ་་ས་ས་། །་བར་བབས་པ་མ་ས་པ་ལ།།
ད་་ཟས་བད་པ་ང་བ་ང་ད་འཆད་། །བད་པ་གང་་ན། ་མ་དང༌། ་དང༌། མར་དང༌། ཉ་ཤ་དང༌། ཤ་དང༌།
ཤ་མ་་་་ཟས་བད་པ་ན་། །བད་པ་་་ང་བ་འ་བད་པ་ད་པ་། །ད་པ་་་ཙམ་་ཟད་དམ་་ན།
ན་པར་ད་པ་་་མ་ན་པ་མ་པ་ད་ང་༌། །་བ་ལས། ཟས་བད་པ་་་ལས་བངས་་ཟ་ན་ང་བ་ད་། །
ས་འ་པ་རབ་་ང་བ་ན་བདག་ན་ན་ང་བ་ད་། །་ལ་པ་རབ་་ང་བ་ན་བདག་ན་ན་་ས་ས་
་ས་། །ད་ང་རང་ས་བད་པ་བངས་་རང་ས་ས་ན་ང་ད་བད་པ། །མ་ས་པར་ང་བ་ཙམ་ལ་ར་
འར་་ན། ད་ང་་ན་བས་བངས་པ་དང་ང་་བག་པ་ད་ལ་་ས་ས་་། ་མ་ལ་ར་བ་ས་ས་
དང༌། ་མ་ལ་ས་ས་་ར་འར་། །ན་བདག་ས་་བར་བབ་པ་མ་ས་པ་ལ་ང་བ་འར་འར་།།
ཟས་བད་པ་གཞན་བབས་པ་ན་ཟས་བད་པ་གཞན་བངས་་ས་ན་ང་ད་་འར་བ་བན་པ་ར།
་བ། ་ར་ངན་པའམ། བད་པའམ། ཐ་མལ་པའམ། བཟང་་བ་པ་ན་གལ་་ངས་ན་ཡང་༌། །ངན་པ་
འ་ལ་་ད་ད་།།
་ཡང་་མ་བབས་ན་་མ་འབའ་ག་ང་བ་ང་བ་གས་། བད་པ་གཞན་ང་བ་ང་བ་་གས་ལ། ་
བབས་ན་ཡང་་འབའ་ག་ང་བ་ང་བ་གས་། བད་པ་གཞན་་ང་བ་ང་བ་་གས་པས། ི་ཀ་ལས།
བབས་པ་་ན་འབའ་ག་ང་བ་ལས་འན་པ་ན་པས། ་ར་བད་པ་ནང་ནས་ངན་པའམ། བད་པ་ནང་ན་
ང་ཟད་བཟང་བ་བད་པའམ། བད་པ་ནང་ན་འང་་ཐ་མལ་པའམ། བད་པ་ནང་ན་བཟང་་་ངན་པ་་ར་་
མ། །བད་པ་་འས་་་ག་དང་ཤ་ཁ་ར་བས་པ། །ཐ་མལ་པ་་བ་་མ། །བཟང་་་ང་མ་ག་ལ་
གས་པ་ཤ་ལ་བལ་་་་བ་དང་ན་་ཤམ་ལ་གས་པ་ད་དང་ར་བ། །ས་། །ས་ན་ཟས་བད་པ་
གས་བ་། ་ལས་འགའ་ག་བ་པར་ད་ང་བ་མ་ཟིན་ལ་འབ་པར་གས་པ་ན། གལ་་བངས་ན་ཡང་་ས་
པ་འ་་མོན་་གར་བ་ལས་ང་་འག་པ་བས་་ང་མ་འད་དང༌། བས་འ་ད་་འལ་ང་ལས་ན་
འ་ར་གངས་། གལ་་ཟས་བད་པ་གང་བ་པར་ད་པ་་དང་མཉམ་པའམ། ་བས་ག་པ་ཟས་བད་པ་གཞན་
བངས་ན་ཡང་བ་་ས་པ་ན་ང་ད་འང་༌། །་ཡང་དར་ན་་མ་བབས་པ་ན་་མ་དང་མཉམ་པ་་ངས་ན་

ཡང་བ་་ས་པས་ན་ང་ད་འང་ལ། ་མ་བབས་པ་ན་་མ་ལས་ག་པར་ང་མ་ག་་ཤ་བངས་ན་ཡང་བ་
་ས་པ་ན་ང་ད་་འང་བ་་། །འ་་ང་ལས། ངན་པ་ལ་མོན་་ས་པ་ན་བད་པ་བངས་ན་་ང་བ་ལ་
ས་ས་་འར་ལ། ས་པ་ལ་ང་ད་་འར་་ས་མོན་་གར་བ་ལས་ང་་འག་པ་མ་འད་ལས་
གངས་པ་་བས་འར་བས་པ། །ངན་པ་འ་ལ་ས་པ་ལ་ི་ཀས་་མ་་མ་་དང་་མ་འ་ངས་བས་་
ངས་པས་་ན་་་བ་ཡང་མོན་་གར་བ་ལས་ང་་འག་པ་བས་་ང་མ་འད་ལས་ན་འ་ར་
གངས་། ཟས་བད་པ་བཟང་ས་བ་པ་ན་ཟས་བད་པ་ངན་ས་བངས་། ས་པ་འ་ལ་་ང་ད་་ད་
ས་ས་བད་པ་ད་། །དར་ན་ཟས་བད་པ་ནང་ན་བཟང་ས་ང་མ་ག་་ཤ་བབ་པ་ན། ཟས་བད་པ་ནང་
ནས་ངན་པ་འ་མར་བངས་་འངས་ན་ས་ས་བད་པ་་། །ང་ལས། བད་པ་ལ་མོན་་ས་པ་ན་ངན་པ་
ང་བ་ལ་ས་ས་་འར་ལ། ཟ་བ་ལ་ཡང་ས་ས་ད་་འར་་ས་མོན་་གར་བ་ལས་ང་་འག་པ་
མ་འད་ལས་གངས་པ་་བས་འར་བས་པ།།
གས་པ་་བར་བ་་ཚད་བན་པ་།
་བ། ཟས་ར་་ར་ང་བས་ཅང་་་བའམ་ར་ང་བ་ལ་་ན་་ང་ས་ས་པ་་་བར་བབས་པ་ད་
ན་། །བད་པ་ང་བ་ང་ད་།།
་བར་བ་པ་ཚད་། བད་མས་ལ་་བ་ན་ན་བདག་ཟས་ར་་ར་ང་བས་ད་ང་ས་ཟས་་ན་པར་
ཅང་་་བའམ་་་ལ་འ་་དས་་ས་ར་ང་བ་ལ། ་ན་་ང་ས་ས་པ་་ན་བདག་ས་ཟས་་བར་
བབ་པ་ད་ན་། །བད་པ་ང་བ་ང་ད་།།

བ་ཚན་་པ། དང་་ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་་ལ་ངས་ད་པ་ང་ད་ལ་གས། ང་མ་འད་ས་
བད་པ་དང༌། །ན་གས་གས་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ད་་་བ་་
ག་བན། །ར་བ་ཡན་ལག་ར་་བད། །དང་་།
་བ། རང་ད་པ་ན་ད་ལ་འག་པ་དང་འག་་འད་པ་དག་ལ། །ས་ག། །ག་ཆགས་དང་བཅས་
པ་ད་ལ། །བད་དང༌། ན་མར་དང༌། འ་མར་དང༌། ང་་དང༌། ་རམ་ི་ད་བ་དང༌། ་མ་དང༌། ་དང༌།
མར་སར་པ་དང༌། ་དང༌། འ་་དང༌། ་ཁ་་དང༌། བ་་དང༌། ང་ག་དང༌། བཅའ་བར་་བ་ལ་གས་པ་
་བར་ར་བར་་བ། །ང་བ་དག་ས་། །་ན། །ག་ཆགས་་།།
འ་ང་ད་་་ར་འར་ན། རང་་ན་ངས་ད་པ་ན་ད་ལ་བདག་ད་འག་པ་དང་གཞན་འག་་འད་པ་
དག་ལ། །འ་ལ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ན་ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ད་ལ། །ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་གང་ལ་
ངས་ད་ན་ང་ད་་འར་་ན། ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་་དང་ན་མར་དང་འ་མར་དང་ང་མ་དང་ང་བ་་
དང་་རམ་ི་ད་བ་དང་་མ་དང་་དང་མར་དང་བས་ཆང་ལས་ཉམས་པ་ཚ་དང༌། འ་ཆང་ལས་ཉམས་པ་འ་
ཚ་དང༌། ག་་དང་བ་་དང་ང་ག་དང་བཅའ་བར་་བ་ལ་གས་་བཟའ་འང་བས་པ་ས་་་ད་དག་་་
བར་ར་བར་་བ་ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ད་ལ། །ག་ཆགས་་་་་ན། ཐ་མལ་པ་ག་ལ་ང་བ་དག་ས་
། །ག་ཆགས་་དག་་ན། །ག་ཆགས་་་བན་ང་ད་།།
གས་པ་ད་་་བ་་ག་བན་པ་།
་བ། ད་པ་་ས་ར་་བར་ད་པ། །འ་་་ས་དང་བང་བ་དང་་ང་ར་བ་དང་ལག་པ་དང་ང་པ་
བ་བ། །་ད་དག་་་བར་ད་པ་གང་ན་པ་་་ས་ར་ན་།།
རང་ད་པ་ན་ད་ལ་ས་ར་ས་ན་ད་པ་་གང་་ན། ད་པ་་ས་དང་བང་བ་ལ་གས་པ་རང་་ས་་
་བར་ད་པ། །ལ་བ་ས། ནང་ར་ད་པ་་ས་་་བར་ད་པ་ས་། །་གང་་ན། འ་་། ག་ཆགས་
དང་བཅས་པ་ས་ས་དང༌། བང་བ་དང༌། ་ང་ར་བ་དང༌། ལག་པ་དང་ང་པ་བ་བ། །་མས་་ནར་ཟད་དམ་
་ན། ་ད་དག་་ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་་བར་ད་པ་གང་ན་པ་་་ས་་་བར་ད་པ་ན་།།

་བ། བཟའ་བར་་བ་དང་ང་བད་དང༌། ས་ས་དང་གནས་དང་་བ་བ་དང་་ལ་གས་པ་་ས་་་
ད་དག་ན་། །་དག་་་ས་དང་་བ་དང་ན་དང་་དང་ང་ལ་གས་པ། །་དག་་དས་པ་་འ་་
། ་ར་་བ་དང་བ་བ་དང༌། ཁ་བར་བ་དང༌། ཆག་ཆག་གདབ་པ་དང༌། ག་དར་་བ་དང༌། ཞལ་ཞལ་་བ་
དང༌། ་ཤ་དང༌། ཐང་དང༌། ག་པ་དག་་།།
ས་་་ད་་དག་གང་་ན། བཟའ་བར་་བ་དང༌། ང་བད་དང༌། ས་ས་དང༌། གནས་དང༌། ་བ་བ་དང༌།
་དང་གས་ས་་དང་་བས་པ་་ས་་་ད་དག་ན་། །་ན་ས་་་ད་་དག་བབ་པ་ལ་་དས་
་ན། ས་་་ད་་དག་་ད་པ་དས་་་ས་དང༌། ག་བ་དང༌། ན་དང༌། ་དང༌། ང་ལ་གས་ས་འང་
བས་པ། །ས་་་ད་་དག་་དས་པ་་འ་་། ་ར་་བ་དང་བ་བ་དང༌། ཁ་བར་བ་དང༌། ཆག་ཆག་
གདབ་པ་དང༌། གས་བདར་་བ་དང༌། ཞལ་ཞལ་་བ་དང༌། ་ཤ་དང༌། ཐང་དང༌། ག་པ་དག་་་བ།།
གམ་པ་ར་བ་ཡན་ལག་ར་་བད་པ་།
་བ། ་ལ་དགག་པ་དང་བསལ་བ་དག་ང་༌། །ང་དང་གང་བ་དག་གག་པ་དང་ང་བ་དང་བཤལ་བ་
དག་ང་༌། །མ་པ་གག་ལས་གཞན་པ་་ཅན་ལ་གས་པ་བ་བ་ཡང་༌། །་ཡང་ག་ཆགས་་ཁམས་ག་
པར་མང་བ་་་་ཡང་ར་བ་དག་ན་། །ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་་ལ་ད་པ་མ་པར་འད་པ།།
འབབ་་ལམ་ལ་དགག་པ་དང༌། ར་་འབབ་པ་གས་བསལ་བ་དག་ང་ར་བ་དག་ན་་ས་ག་་མ་
ལས་འང་བ་འར་ཡང་ར་་ས་་འལ་ལས་། །ང་ལས། ད་ང་ས་ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་་ར་བ་
འག་གམ། ལ་བར་ད་ན་ག་ཆགས་་བ་་ད་་ང་ད་་འར་་ས་། །ང་དང་གང་བ་་་ན་ལ་
གས་པ་ར་གང་བ་དག་ །་དག་་ད་ཙམ་་ཟད་། ་་་དང་འ་བ་གཞན་དག་་ནང་་གག་པ་དང་ང་
བ་དང་བཤལ་བ་དག་ང་ད་པ་ན་། །ས་མ་པ་གག་པ་ལས་གཞན་པ་་ཅན་ལ་གས་པས་ན་པ་ཅན་བས་པ་
བ་བར་ཡང་ར་བ། །ད་ན་་བ་ལས།
ས་རས་་བཅས་ས་དང་ས་མ་དག་ས་།།
ག་ཆགས་བཅས་པ་་ལ་ས་་ས་་བཀག།

གང་ན་་བས་ག་ཆགས་མང་བ་ར་ས་ང༌།།
མ་པ་གག་ས་ས་་ས་་་། །ས་།།
ས་མ་པ་གག་པ་་ཡང་ག་ཆགས་་ཁམས་ང་བ་ར་་བ་བར་་ས་ང་ལས་དས་་གངས་པ་་མ་
འ་གས་ས་བན་། ས་མ་པ་གག་པ་་ཡང་ག་ཆགས་་ཁམས་ག་པར་མང་བ་ར་འ་བ་་་ཡང་
ང་ད་འ་ར་བ་དག་ན་། །ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་་ལ་ངས་ད་པ་མ་པར་འད་པ།།
གས་པ་ན་གས་གས་ས་བད་པ་ལ་ག ག་ཆགས་གད་ང་ཚགས་བལ་། །ཚགས་ད་་འོ་ཞར་
ང་བན། །ག་ཆགས་བགས་ནས་ད་ས་བ། །ག་ཆགས་གད་ང་ཞར་ང་བན། །ང་བ་མ་བགས་ད་་
གནང༌། །་དང་འལ་བ་བབ་། །དང་་།
་བ། དང་ཚགས་བཅང་བར་། །བད་ད་་ང་་ནམ་མཁའ་ལ་བཞག་པར་་ང་དགང་བ་དང་བཙག་
པར་་བ་་བད་པར་ད་པ་ཚགས་གདགས་་བ་ར་གས་གར་དག་བཏབ་པ་ང་་གམ་དང་ན་
པ་་་ས་། །་གནས་པར་་བ་ར་་ཚགས་་གཅལ་གག་པར་། །་མའམ་་བ།།
ལག་པས་་ཚགས་འན་པ་ངལ་བས་དོང་ཚགས་ང་་གམ་ལ་དོངས་པ་་ཚགས་བཅང་བར་། །་ཚགས་
་གང་་བཞག་པར་་་ན། ས་ལ་བཞག་པ་མ་པ་ལ་གས་པ་་བད་ད་་ང་་ནམ་མཁར་ང་་གམ་མང་
མ་་བ་པ་ནམ་མཁའ་ལ་་ཚགས་་དོངས་་བཞག་པར་་ང༌། ་ཚགས་་ཡང་་བད་པར་ད་པ་། ་་ཡང་
དགང་བ་་ཚགས་་ག་པར་་བ་དང༌། གས་ནས་བཙགས་པར་་བ་་བད་པར་ད་པ་རས་ལ་གས་པ་ཚགས་
གདགས་པར་་བ་གས་གར་དག་ང་་གམ་ི་ག་་བཏབ་པ་ང་་གམ་བལ་མར་ལ་བ་དང་ན་པ་་
དོང་ཚགས་་ས་། །ད་ན་ལས། དག་་གམ་ལ་་ཚགས་་གམ་ི་་ད་ས་བཏགས་ནས་བཙག་
ས་། །ི་ཀ་ལས། དོང་ཚགས་ས་་བ་་་ཚགས་་གམ་ལ་གས་པ་ས་ན་པར་ག་པར་་ས་། །་
གནས་པར་་བ་ར་་ཚགས་་གཅལ་གག་པར་། །ི་ཀར། ་ཚགས་་ནང་ནས་་ར་་ཟགས་ན་ར་གནས་
པ་ག་ཆགས་མས་འ་བ་དངངས་ག་འང་བ་ང་བ་ར་ས་། །གཅལ་་གག་ན་་མའམ་་བ།།
་བ། ཡང་ན་ཚགས་ན་ད་། །ས་དང་ཟངས་མ་ལས་ས་པ་གང་ཡང་ང་༌། །་་ང་་གམ་ི་ག་མ་
ལ་གདགས་། །་ར་ང་ས་། །་་ས་གས་ན་བཏགས་ན་ཡང་འག་་བབ་། །་ལ་ི་ས་་

ཚགས་ན་ད་གཞག་པར་། །་མ་་ཐ་ས་། །་མ་་གས་ཐག་འཇམ་ས་། །་བཅང་བར་། །་
་འཛག་ན་ང་བ་ས་་ཚགས་ལ་དལ་་དལ་ས་གདབ་པར་།།
་གནས་པར་་བ་ར་་ཚགས་ལ་ཡང་ན་ཚགས་ན་ད་གག་ །ཚགས་ན་ད་་་ས་དང་ཟངས་མ་ལས་ས་
པ་གང་ཡང་ང་༌། །ཚགས་ན་ད་་་ང་་གམ་ི་ག་མ་་་ལ་གདགས་། །ཡ་ག་་གས་གར་གདབ་
པར་་ས་ི་ཀ་ལས་ང་ངས་། །འལ་ང་་་བ་ལས། ང་་གམ་ི་་བ་ལ་གདགས་་ས་་བ་་ང་
་་ད་གམ་ི་ད་པ་ལ་གདགས་་ས་བཤད་ང༌། ང་་གམ་་་བལ་མར་ལ་བ། །་་གམ་ལ་
གདགས་། །ཐབས་གང་ས་གདགས་་ན། ད་་ལ་་ར་ང་ས་་གདགས་། །ཚགས་ན་ད་་་ས་གས་
ནས་་་གག་ལ་ང་ཐག་གག་ང་། ་་གག་ལ་ང་ཐག་ཁ་གས་་ས་པ་ས་། ང་་གམ་ལ་
བཏགས་ན་ཡང་འག་་བབ་། །་ཚགས་་ནང་་ཚགས་ན་ད་བཞག་ན་་ཚགས་ན་ད་་ག་་ང་བ་ག་
ཆགས་མས་འ་བར་འར་ད་པས། ་ཚགས་་་ལ་ི་དས་་ཚགས་ན་ད་བཞག་པར་། །་་ག་ས་
བཏགས་་ན། ་མ་་ས་ལས་ས་པ་ཚགས་ན་ད་ཐ་ས་གདགས་། །་མ་ཟངས་ལས་ས་པ་ཚགས་ན་ད་
་གས་ཐག་འཇམ་ས་གདགས་། །ཚགས་ན་ད་་གང་ཟག་ས་ང་བཅང་བར་། །་ཚགས་ལའང་་་འཛག་
ན་ང་བ་ས་་ཚགས་ལ་དལ་ས་དལ་ས་ཡང་ཡང་་གདབ་པར་།།
་བ། མ་ཚགས་ག་ཅན་་གས་ང་༌། །་བཅང་བར་། །ས་འམ་ཟངས་མ་ལས་ས་པ། །་་མ་
པ་དབས་ཅན་ནང་པ ་་་་་དང་ན་པ་བས་ཅན་ན་། །་དག་་རས་མས་དགབ་པ་ད་། །་
ཚགས་་བར་གཞག་པར་།།
མ་ཚགས་ག་་་ཅན་་་ནས་་་་ག་ག་ང་འཛག་པའམ། ཡང་ན་་ནང་་་་ག་ང་འོ་བར་
འར་བ་ར་་ག་ས་ང་། །་་གས་ང་བས་་ལ་འད་པ་བད་པ་ཐ་ག །་གང་ཟག་ས་ང་བཅང་
བར་། །་་ལས་ས་པ་བཅང་་ན། སའམ་ཟངས་མ་ལས་ས་པ། །་དབས་་འ་་ན། མ་ཚགས་ེ་
ཅན་་་་མ་པ་དབས་ཅན་ནང་པ ་ང་ ་ནང་ན་གནས་པ་་་་་་ག་དང་ན་པ། ་་་དག་ས་
ས་ག་མ་མས་ལ་ེ་་་བས་ཅན་ན་། །ནང་་་་་དག་་་ཚགས་་ང་བ་རས་མ་དགབ་པར་།
།་ཚགས་གང་ཟག་ས་ང་་བར་བཞག་པར་།།

་བ། ་ཚགས་་གམ་མམ། ལ་བ་ཞབས་ཚགས་ཅན་ནམ། བསལ་ཚགས་ང་༌། །་མ་མ་དང་ལ་བ་
དག་ས་་ང་བ་བས་པ་ད་དང་ད་པ་ད་ང་་དང་ན་པ་ད་།།
་ཚགས་་གམ་མམ་ས་པ་ལ་་ིཀ་། རས་ལ་ཁ་ལ་གས་པ་་གམ་པ་ཞབས་འངས་ན་ིས་་བར་
བམས་པ་ག་མའམ་འཁར་བ་ལ་གས་པ་་གམ་་བ་ཅན་ལ་་་ག་པ་ལས་དོངས་པ། །ལ་བ་ཞབས་
ཚགས་ཅན་ནམ་ས་པ་་ིཀ་། སའམ་ང་ངམ་ཟངས་ལས་ས་པ་ལ་བ་ཞབས་ལ་ིས་་བ་ཞབས་མ་བག་
པ་དང་འ་བར་གསང་ད་་བཞག་ལ། ་རས་བཟང་ས་ནང་ལ་ནས་བཀབ་། ཁ་མངས་་་ང་ས་གསང་
བད་ལ་ཞབས་་ནང་་བངས་་བར་ནས་་ནང་་གབ་ཐབས་་བཙགས་ལ། ར་འང་ཁར་ཁ་མངས་
བཀག་་ང་ས་བབ་་་རང་གང་དང་བཅས་་འང་བ་ས་གངས་། །བསལ་ཚགས་་་ིཀ་། བསལ་
ཚགས་་རས་མ་ང་པ་དང་རས་བ་བ་་ས་བཤད་ལ། ་ཚགས་་ནང་་ག་ཆགས་ཟིན་པ་་གར་བལ་བ་
ད་་བའམ་མ་པ་དབས་འ་བ་ཁ་དང་ཞབས་ན་དོང་ཐག་་་བཏགས་ལ་ར་་གང་་ཁ་དོང་ཐག་བམ་
ང་ཞབས་་དོང་ཐག་ད་ལ་འངས་་འར་བ་་ན། ཁ་དོང་ཐག་ད་ལ་ཞབས་་དོང་ཐག་བམས་། ཁ་
བ་ལ་ག་ཆགས་དལ་ར་ར་བཏང་བ་ད་ན་་ས་གངས་། །་གས་་ད་ས་་འ་། གཞན་ཡང་
ད་ན་ལས། བསལ་ཚགས་་ས་་མ་་ས་། །བས་པ་ལས། ས་ས་་་་བསལ་ཚགས་ས་་བ་
ས་བཤད་་ས་པ་ར་ན། རས་་་ལ་ང་ག་་ག་་བཏགས་པ་འ་ག་ལ་འཆད་དས་པ་འ། །ང་་ས་
པ་་བར་བཞག་པར་། །་ད་པར་ངས་་ང་འོ་བར་་་ས་ག་ནས་འང་བ་་དགས་བསལ་། ད་
ང་ལམ་་འོ་བ་ན་་ཚགས་ད་ང་་མ་མ་དང་ལ་བ་དག་ས་་ང་བ་ག་ཆགས་ད་པ་བས་པ་ད་དང༌།
ལམ་་འབབ་་ལ་གས་པ་་ང་བ་བར་ད་པ་ད་ང་་ཚགས་་དང་ན་པ་ད་།།
གས་པ་ཚགས་ད་་འོ་ཞར་ང་བན་པ་།
་བ། ་ད་པར་ངས་་ང་འོ་བར་་། །ནང་དང་བཅས་པ་དང་ན་ག་་་། །གལ་་ན་་་་
ད་ན་བད་པ་གལ་། །་བ་ད་པ་་ད་པ་ད་་ད་པ་ན་། །གཞན་ིས་འ་ར་ར་་ན་་ས་
ཁས་ངས་པ་་་དང་ན་པ་ད་ན་།།
་ཚགས་་ད་ཁར་ངས་་ང་འོ་བར་་། །འལ་ང་ལས། ་ཚགས་དང་་ད་པར་ལ་་བར་་ད་
ས་བཤད་། ས་པ་་ལ་བ་་གས་བས་པར་གསལ་་འལ་ང་་བས་གཞན་ནས་བཤད་། །ད་ང་

ནང་་་འས་པ་དང་བཅས་པ་དང་ན་ག་་ངས་་ང་འོ་བར་་། །གལ་་་དང་འོགས་་་འོར་་
ང་བ་ན་་་་ད་ན། ནང་དང་བཅས་པ་་ལ་བད་པ་གལ་་ན་ག་ངས་་ང་འོ་བར་། །་འཚག་
པ་་བ་ད་པ་ས་ན་་ཚགས་ད་པ་ད་་ད་པ་ན་ི། ར་ཡང་མ་ན་། །ས་ང་མ་ན་། །་ད་གཞན་
ཡང་རང་རང་་་བ་ད་པ་ས་ན་ད་པ་ད་་ད་པ་ད་་ས་མ་འས་ར་བན་པ་ི་ཀས་བཤད་། །རང་ལ་
་ཚགས་ད་ང་གཞན་ིས་འ་ར་་འཚག་པ་ས་ར་་ཚགས་གཡར་ར་ན་་ས་ཁས་ངས་པ་་་ཚགས་་
དང་ན་པ་ད་ན་།།
་བ། ངས་་བ་་འལ་ན་ན་པར་ཁས་མ་ངས་ན་་ལ་བན་པར་་། །ངས་པར་་འར་བ་་
འར་་འོ་བ་་་བ་མ་ན་། །་་ང་གས་་ད་ན་། །གནས་་བཞག་་ང་བ་་དང་ན་པ་ད་
མ་ན་པ་་རང་དགར་ད་པ་མ་ན་པ་མ་ན་། །གག་ས་ད་འན་མན་ཆད་་མ་་དང་ན་པ་ད་མ་ན་
པར་་འར་།།
ད་ང་གས་ངས་་བ་་ལམ་་་འལ་ན་ན་པར་ཁས་ངས་ང་་གས་ལམ་ཐ་དད་་འལ་བ་ན།
གཡར་ར་ན་པར་ཁས་མ་ངས་ན་མ་འལ་བ་ས་་ཡང་གཞན་ི་་ཚགས་་ལ་བན་པར་་། །ས་ངས་
པར་་འར་བ་་འར་་ང་གས་་ད་ན་པས་ལམ་ི་ཐག་་ཙམ་་འོ་བ་་་ཚགས་ད་ང་ངས་་བ་
ས་པ་འང་བ་མ་ན་། །ས་ངས་པར་་འར་བ་་འར་་་ང་གས་་ད་ན་། །ངས་པར་་འར་
བ་་འར་་འོ་བ་་་བ་མ་ན་་ས་ས་པ་དགས་བསལ་། ད་ང་རང་་གནས་་་ཚགས་བཞག་།
གནས་གཞན་་ང་བ་ལམ་འམ་འོ་ས་་ན་་ཚགས་་དང་ན་པ་ད་མ་ན་པ་་རང་གར་ད་པ་མ་ན་པ་མ་ན་
། རང་གར་ད་པ་ད་ན་པས་ས་ས་་འར་། །བདག་གནས་གཞན་ར་ང་ན་་ཚགས་ད་པར་འར་་ས་
་ར་ས་པ་ད་ན། ་་་ཚགས་ད་པར་ར་འོ་བར་་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །གནས་གཞན་ར་་ཚགས་
བར་ད་པ་གང་ད་ན་ས་པ་ད་ས་འལ་ང་ལས་། །་ཚགས་གག་ས་ད་ལ་མན་ཆད་ད་ང་་མ་་
ཚགས་ད་པ་ས་པ་གས་པས་་ཚགས་་དང་ན་པ་ད་མ་ན་པར་་འར་།།
་བ། ན་མགས་པ་ལ་་ངས་པར་་འར་བ་ད་མ་ན་། །་ལ་ན་གས་་ས་་འལ་བར་འོ་
བས་་ས་ང་གས་་བར་་འག་་ང་༌། །གལ་་་་གཞན་དང་འས་པ་ར་ན་་ཡན་ཆད་།།

འབབ་་ན་མགས་པ་ལ་ཡང་ང་གས་ཡན་ཆད་་ས་ངས་པར་་འར་བ་ད་མ་ན་པ་ད་མ་ན་པས།
འབབ་པ་་ག་ ་འམ་ལ་འོ་ཡང་ང་གས་་ཡན་ཆད་་ཚགས་ད་པར་འོ་བར་་། །་ན་མགས་
པ་་ལ་ན་གས་་འོ་ན་ང་ས། ན་ལས་བོག་གས་་འོ་བས་་མ་ན་། །་ཡང་བགས་པ་་་
ན་ང་བ་དང་ན་ག་་ས་་འལ་བར་འོ་བ་ད་ང་ས་་ར་ང་གས་་འར་་བགས་པ་ས་ང་
གས་་བར་་་བག་་དས་པས་འག་་ང་༌། །་དགས་བསལ་། གལ་་་ན་མགས་པ་་་གཞན་
དང་འས་པར་ར་ན་་ཡན་ཆད་་བག་་དས་།།
གམ་པ་ག་ཆགས་བགས་ནས་ད་ས་བ་པ་།
་བ། བགས་པ་ནས་འམ་གང་ར་ག་་་ད་ན་། །ག་ས་དག་པ་ད་་་་དག་པ་ན་། །ཐ་
མལ་པས་། །་ག་བ་ད་དང་ག་པ་ད་པ་ལ་བག་པར་། །མ་པ་གང་ན་པ་ད་ལ། །་ལ་་བ་
ལས་འདས་པར་བང་བ་ན་ང་་ད་་་། །་་འཇམ་ས་ག་ཆགས་དག་བན་།།
་བགས་པ་གནས་ནས་འམ་གང་ར་ག་་བགས་པ་་ད་ན་། །ག་ས་དག་པ་ད་་་་དག་པ་
ན་། །ག་ང་ཐ་མལ་པས་། །བག་་་་ག་བ་ད་དང༌། ག་པ་ད་པ་ལ་བག་པར་། །མ་པ་མ་གང་
བ་ལ་བགས་པས་ག་ཆགས་མ་གས་ན་ས་མ་པ་གང་བ་ད་ལ་བག་པར་། །་བག་པ་་ལ་་བ་ལས་འདས་
པ་ན་་ས་པར་ན་ང་བ་ད་་ངས་་བངས་པ་ན་ང་་ད་་བག་པར་་། །ི་ཀ་ལས། ལ་ལ་་
ག་ཆགས་ལ་་མ་ཟའམ། ་མང་ན་་ལ་གས་པ་་་འཇམ་ས་ག་ཆགས་དག་གཞན་ལ་ཡང་བན་།།
བ་པ་ག་ཆགས་གད་ང་ཞར་ང་བན་པ་།
་བ། ་དག་འ་བར་འར་བ་ལམ་་་ར་། །གཞན་ཡང་་ར་། །གལ་་མར་་ནང་་ག་ཆགས་
ང་ན་་ད་པས་་གགས་པར་། །ག་ཚལ་ི་གབ་དར་དཀར་རམ་ང་ར་བ་ས་གགས་པ་་་
ས་། །ག་བ་པ་ཡང་ང་༌། །དང་་ནས་ས་པའམ་མ་པ་ལ་གས་པ་ད་་་ཅན་།།
་ག་ཆགས་་དག་ན་པ་ལ་གས་པར་ང་བར་ས་ན་ལམ་ི་ཐག་་ད་ས་འ་བར་འར་བའམ། འལ་
ང་ལས། ས་པར་འར་བ་ལམ་ི་ཐག་་ད་་་འར་་། ང་བར་་འཕང་བར་་། །ས་། །་ག་

ཆགས་ལས་གཞན་ཡང་། ག་དང༌། ་ག་དང༌། ོག་ར་ལ་གས་པ་ཡང་འ་བར་འར་བའམ། ས་པར་འར་
བ་ལམ་ི་ཐག་་ད་་ང་བར་་་ར་། །གལ་་མར་་ནང་་ག་ཆགས་ང་ན་མར་་་ང་བར་ད་པ་།
མར་་ལ་་བ་པ་ད་ཁང་ས་གགས་པར་། །ད་ཁང་་་་་ན། ག་ཚལ་ི་གབ་དར་དཀར་ས་
གགས་པ་ང་ར་བ་ས་གགས་པ་་ད་ཁང་་ས་། །ད་ཁང་ག་བ་པ་ཡང་ང་་ས་པ་་མན་པ།
།ག་བ་པ་་དང་་ནས་་མཁན་ིས་ས་པ་ད་མ་པ་དབས་འ་བ་ལ་ཚགས་དང་འ་བར་་་མང་་གད་
ནས་་བཏང་བའམ། མ་པ་ལ་གས་པ་ད་ལ་ས་་་མང་་བད་པ་ཅན་།།
་བ། ་ས་ལ་གང་བར་་། །་ལ་ི་་ང་་བན་བཟངས་ག་ལམ་ན་མ་འག་ག་ས་
བད་པར་། །་འོ་ན་དག་་མ་ཁས་དལ་ས་་མའམ་མ་པར་བག་་ཁ་བཅད་ནས་་་དག་
བད་་བསལ་བར་། །མ་བ་ན་ག་ད་དམ་ར་་ས་སམ་ཐ་་རས་མས་དས་པ་ཞག་ག་ས་
མལ་བར་བངས་་ར་བར་། །་དག་་གག་པ་ལ་ཡང་༌། །ཚང་ང་་ནང་་ར་བར་་། །ང་་
གས་་བར་་བད་པར་།།
་དང་་མ་དང་ག་མ་ལ་གས་པ་ས་ལ་བང་བར་་། །ི་ཀར། འ་་ལ་གནད་པར་འར་བ་ང་བ་
ར་་ས་། །ལ་་ར་བསལ་ན་་ལ་ི་་ངས་། ་ག་་་བན་བཟང་ས་ས་ནས་ག་ལམ་ན་མ་
འག་ག་ས་བད་པར་། །་ད་བད་ང་་་ང་བ་གས་ན་་འག་ན་དག་་མ་ཁས་དལ་ས་་
མའམ་མ་པར་བག་་ཁ་བཅད་ནས་ང་དང་བ་་མའམ་མ་པ་་ལ་་་དག་བད་་ལ་བསལ་བར་། །
ཐབས་་མས་མ་འབ་ན་ག་ད་དམ། ར་འམ། ར་་ས་སམ་ཐ་་རས་མས་དས་པ་ཞགས་ག་ས་
ལ་ི་མལ་པར་བངས་་ར་བར་། །ག་ད་ལ་གས་པས་བང་ཐབས་་དག་་ར་བ་འབའ་ག་ལ་་བར་
མ་ཟད་། ་མའམ་མ་པ་ནང་་གག་པ་ལ་ཡང་། །ལ་་ནགས་དང་་ལ་གས་པ་ཚང་ག་་ནང་་ར་བར་
་། །ི་ཀར། ་་་གང་བ་ས་པ་ང་བ་ར་ས་། །ལ་་ང་་གས་་བར་་ར་བ་་ས་བད་
པར་། །ི་ཀར། ་་ལ་བ་ལ་གས་པས་ར་བ་ས་པ་ང་བ་ར་་ས་།།
་བ། ག་མས་་རས་མར་གག་པར་། །་་གབ་དག་། །་ག་མས་་གང་མར་། །ཡང་ན་
གས་བསལ་བར་། །་མ་གག་པ་ར་བསལ་ད་བཅང་བར་། །ཡང་ན་་ཚགས་་ད་ས་གག་

པར་། །་ཚགས་ལ་ག་ཆགས་ཆགས་པ་བསལ་བ་ཐབས་་བཤལ་བ་ན་། །་མ་་བ་བ། །ལ་པ་
ད་་་འར་བ་་མ་པ། །་གས་ཀ་ལ་ཡང་དམ་་བར་ན་ཕན་པ་ད་།།
ག་མས་་རས་མར་གག་པར་། །རས་མ་་་ཀ་བ་དང་ག་གབ་དག་་གག་ །འལ་འན་མས་་
མན་ངག་ར་ན་རས་ང་ས་ས་པ་ཁ་ག་ཡལ་ནས། ས་ང་པ་ཁ་བར་བ་་ག་མས་རས་མར་གག་ག་ཁ་
བར་ནས་ས་་ད་ལ་བཏབ་་ན་པ་ས་གངས་། །་ག་་འ་བ་་མད་་ན་ཀ་མས་་གང་མར་་
ན་་ད་པ་གས་་བཞག་པར་། །ཡང་ན་གས་བལ་བར་། །འ་་་མས་ག་པ་གས་་འག་པ་
བཀག་པ། །་མ་་ག་ཆགས་མས་ན་པ་ལ་གས་པ་གང་ང་ར་གག་པ་ར་གང་ཟག་ས་ང་བསལ་
ད་བཅང་བར་། །བསལ་ད་་མ་པ་གང་བན་་གག་ང་ང་པར་དང་་ང་བ་། མན་པ་དང་ཞབས་
གས་ཀར་དོང་ཐག་གས་བཏགས་ང༌། ན་པ་ནང་་ན་པ་ན་མན་པར་བཏགས་པ་དོང་ཐག་ད་ང༌།
ཞབས་ནས་བཏགས་པ་དོད་ཐག་འན་པས་ཁ་བས་་འར་་ས་། །ཡང་ན་་ཚགས་་ད་ལ་ཁ་ཞབས་གས་
ཀར་དོང་ཐག་གས་བཏགས་པ་ད་ས་་ག་ཆགས་མས་ན་པ་ལ་གས་པ་ནང་་གག་པར་། །་ཚགས་
ལ་ག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཆགས་པ་བསལ་བ་ཐབས་ས་བཤལ་བ་ན་། །ན་ས་བང་བ་་མ་ན་། །་ཚགས་
ལ་ཆགས་པ་་མ་་བ་བས་། །་ཚགས་ལ་བ་ད་་་འར་བ་་མ་པ། །་མ་བསལ་བ་དང་ལ་བར་་
འར་བ་་གས་ཀ་ལ་ཡང་་ཚགས་དམ་་བར་ན་། ་གས་ན་ཕན་པ་ད་།།
་པ་ང་བ་མ་བགས་ད་་གནང་བ་།
་བ། ད་འན་དང་གང་ཟག་དང་་ཚགས་དང་་ཚགས་མ་ད་པ་ས་པས་འག་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །
བས་པ་དང་ན་པ་དག་པ་་་མ་འཆར་ཁ་ན་ཆད་བགས་པ་ད་་ས་་འག་།
་བཙགས་ང་མ་བགས་ན་འང་་་ང་༌། །ན་ང་་ང་བ་་། དང་་ད་འན་ིས་ང་བ་། ང་
ལས། ད་འན་མན་པར་བས་པ་ད་ང་་་བཙགས་པར་ར་པ་་ས་གངས་། མར་ན་བབ་པ་ལ་ས་
པ་ད་འན་འ་་ད་་་ལ་་ག་ཆགས་ད་པར་ས་་ས་ད་ས་པ་ད་འན་དང༌། གང་ཟག་ས་ང་བ་
། བབ་པ་ལ་ས་པ་གང་ཟག་འ་་ད་་་ལ་་ག་ཆགས་ད་པར་ས་་ས་ད་ས་པ་གང་ཟག་དང༌།
་ཚགས་ས་ང་བ་། ་ཚགས་དམ་་འས་བཙགས་པ་་ལ་་ག་ཆགས་ད་པར་ས་་ས་ད་ས་པ་་
ཚགས་དང༌། ན་པ་ལ་གས་པ་ང་བ་། ན་པའམ་་ག་གམ་འབབ་་འ་ལ་་ནམ་ཡང་ག་ཆགས་དང་བཅས་

པར་མ་ར་་ས་ད་ས་པ་་ལ་ཚགས་མ་ད་པ་ས་པས་འག་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །་པ་ན་ཞག་
གག་་ང་བ་། ་བས་པ་་རའམ་མ་པ་ལ་གས་པར་བཞག་པ་དང༌། ན་པ་དག་་་་་་ལན་གག་
བགས་ནས་སང་་་མ་འཆར་ཀ་ན་ཆད་་ངས་ད་པ་་མ་བགས་པར་ད་་ང་། ར་ལན་གག་བགས་
པ་ད་་ས་་འག་ །འ་ལ་ཡང་ང་ལས་་ན་པས་ང་བ་ས་ང་བཏགས་ང་་བས་པ་དང༌། ན་པ་དག་
་ས་པ་ན་པ་ཆ་ནས་ང་བཏགས་། །མ་བ་པ་དང་་་བ་ལས། ད་ས་པ་ང་བ་ས་ང་་ད་ང་
གདགས་།།
ག་པ་་དང་འལ་བ་བབ་་།
་བ། ང་ས་ད་ང་པར་མང་ན་དགང་བར་། །་དང་གཞན་ི་ད་ང་་བར་གཞག་པར་། །ད་
འན་ི་ར་གགས་པ་་ད་ད་འབ་པ་ལས་ན་། །འར་ན་པ་དང་ང་བ་དག་ང་མ་བས་པ་མ་
ན་། །མ་པ་ང་པ་བ་བ་ད་ལ་་ད་པ་ད་ན་ན་པར་། །ས་གག་ལག་ཁང་་ན་བདག་མས་
ལ་ན་པར་་བ་ད་ང་མ་བན་པ་ད་མ་ན་། །ད་ང་ལ་་སར་པ་ར་ང་བ་ད་པ་ད་།།
ང་ས་ད་་ད་འན་ལ་དས་པ་ང་པ་ལ་གས་པ་ས་འ་བ་ལ་བ་་ད་་་ད་པ་ང་པར་མང་ན་
ས་དགང་བར་། །་དང་འ་མར་ལ་གས་པ་གཞན་ི་ད་ང་ད་འན་ིས་་བར་བཞག་པར་། །ད་འན་
ི་་ད་དང་འ་མར་ལ་གས་པ་གཞན་ི་ད་ར་གགས་པ་ད་ད་བ་པ་་ད་ད་འབ་པར་བས་པ་
ད་ང་་ལས་ན་། །ད་ད་འབ་པ་ལས་བན་པ་འར་ད་འན་ི་ད་ད་གཡར་ར་ན་པ་དང༌། ་
ནས་ངས་པ་དག་ང་མ་བས་པ་མ་ན་། མ་པ་ད་འན་ི་ད་ད་ང་པ་བན་པ་ད་ལ་ད་ད་ང་པ་་ད་
པ་ད་ན་ད་ང་ད་ད་འབ་པ་ས་གཡར་ར་ན་པར་་བ་ན་། །མ་པ་ང་པ་བན་པ་ད་ལ་་ད་པ་ད་
ན་ན་ས་་བ་ག་ས་གག་ལག་ཁང་་ངས་པ་ན་བདག་ད་ད་གཡར་བ་མས་ལ་ད་འན་ི་ད་ད་
ང་པ་གཡར་ར་ན་པར་་བ་ད་ང་མ་བན་པ་མ་ན་། །ད་འན་ལ་ད་ད་གཡར་རམ་ང་བ་ད་ང་ལ་་
ད་འན་ལ་ད་ད་གསར་པ་ད་ན་་ར་ང་བ་ད་པ་གཏན་ན་པ་ད་་ང་་ད་ད་འབ་པས་ན་།།
་བ། ད་ད་་ད་་མད་ཁང་བ་བར་། །ས་དང་ཟངས་མ་ད་ད་དག་་ར་གཞག་པར་། །་་
བར་གཞག་པར་། །གར་བབ་བབ་་་གཞག་ །་ད་་ཁང་་། །གག་ལག་ཁང་་ནང་་་བ་
་མཚམས་། །ར་ང་གད་པ་དང༌། ་ཕག་་གཅལ་དམ་པ་དང༌། ་ང་གད་པ་དང༌། ་གད་པ་

དང༌། ་གས་དང༌། ལག་ངས་དང་ཡང་ག་གག་པར་། །་ཚགས་གཞག་པ་ར་གདང་་། །ང་་
་དག་ལ་གཞག་ །ཡང་ན་་ཕག་་གས་་ང་། །ག་དག་ལ།།
ད་ད་བཞག་པ་གནས་་ད་་མད་ཁང་བ་བར་། །ས་དང་ཟངས་མ་ད་ད་དག་མད་ཐ་དད་་བཞག་
ང༌། མད་གག་་ཡང་་ར་བཞག་པར་། །ད་འན་ི་ན་་་་བར་བཞག་པར་། །་་གནས་བས་
གང་་བཞག་་ན། གར་བབ་བབ་་་བཞག་ །་་ད་་་ཁང་། །་གང་་་ན། གག་ལག་ཁང་་ནང་་་
བ་་མཚམས་། །ི་ཀར། ར་ག་་བ་མ་འབབ་པ་ར་་ས་། །ན་གནག་པར་ར་པ་ན་་ང་་ལ་ར་
ང་གད་པ་དང༌། ་ཕག་་གཅལ་དམ་པ་དང༌། ་ང་ད་པ་དང༌། ་ང་་ལ་་གད་པ་དང༌། ་གས་དང་་ལ་
ལག་བང་གས་་ཡང་ག་གག་པར་། །་ཚགས་བཞག་པ་ར་་ཁང་་ནང་་གདང་་། །་ད་་ང་
་་དག་ལ་བཞག་ །ཡང་ན་་ད་་་ཕག་་གས་་ང་། །་ཕག་་གས་་་་བ་ང་་བཞག་་
་ང་། ་ཕག་་གས་་ང་་ང་བ་བམ། ག་ར་ལ་གས་པ་ག་དག་ལ་་ད་བཞག་པར་།།
་བ། ་ད་་ས་་ད་་བར་ཡན་ཆད་ང་གཙང་་། །གཙང་བར་། །བང་བར་་བ་་ཡང་༌། །
་ལག་པ་དང་ས་ང་བ་མ་ན་པ་དག་ས་མ་པར་་། །་ད་མས་་ནང་་ས་ས་་ང་བར་།
།ཟབ་་མས་་་་ལ་ ་་དང་ང་ངམ་འདབ་མ་ཆང་འམ་རས་མ་ང་་་་ལ་བཏགས་པས་།
།་ལ་ཟས་་འམ་གར་་བང་བ་ད་་་། །མ་པར་ཡང་༌། །་་ལ་བར་་འར་བར་་བ་
ར་ག་ཅར་ད་་་། །་དང་འལ་བ་ལས་་གནས་པས་་བ་ན་། །ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་་
དང་འལ་བ་ན་གས་ལ་གས་པ་བས་། །ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་་ལ་ད་པ་ང་ད་།།
བདག་ད་་དང༌། ད་འན་ི་་ད་་ང་བ་་ད་ཡན་ཆད་ནས་་ལ་་་་་་་་ན། ང་་་་་་་་། ་འོ་བ་
ས་་ད་་བར་ཡན་ཆད་ང་་མ་ད་པ་གཙང་་། །་མ་ད་པར་་བ་བན་ནས། ད་་གཙང་བར་་བ་བན་
པ་ར་གཙང་བར་། །གཙང་་་ས་དང༌། གཙང་བར་་ས་པ་་ད་་ད་པར་་་ན། གཙང་་་ས་པ་
་ར་་མ་ལ་གས་པས་ས་ཟིན་པ་བ་བ་། འ་འལ་ང་ལས། ་ད་ལ་ཁ་ཟས་དང་་མས་འབགས་པ་དག་
པར་བ་ང་་བདར་་ས་བཤད་། །གཙང་བར་་ས་པ་་ས་་མ་གས་་ས་པར་་བ་། འ་འལ་
ང་ལས། ད་ད་ན་་མ་དང་ཁ་ཟས་དང་་གཙང་བ་ལ་གས་པས་མ་འབགས་པར་གཙང་་་ས་བཤད་། །མ་
པ་གག་་ན་གཙང་བར་ས་པ་་་ད་་ས་ག་གཙང་བར་བཞག་པ་དང༌། ་མ་ལས་གཞན་ཟས་ལ་གས་པ་གས་

པས་ག་ན་་ར་་བ་། ི་ཀ་ལས། གནས་ཐམས་ཅད་་བཞག་པ་བཀག་པ་ར་དང༌། སས་་ར་་ས་
གངས་པ་ན་་ས་བཤད་། །བང་བར་་བ་་ཡང་གཙང་་དང་གཙང་བར་། །བང་་་ལག་པ་དང་ས་ཁ་
ཟས་དང་་མས་་་་་་(འ་ཟག་པ་་ང་ལ་ར། འབགས་པ་འས་པ་ལ་ར།) འབགས་པ་ང་བ་མ་ན་པ་དག་ས་མ་པར་་། །
་ལ་ང་བ་་གཙང་་་ས་པས་་ལ། ་ད་མས་་ནང་་ས་ས་་ང་བར་། །་ད་ཟབ་་ལག་
པས་་བས་པ་མས་་་ནང་་ལ་་ར་ང་ངམ་ས་པ། ་ལ་་་ས་མ་་བ་ན་པར་མ་་ཐར་
འལ་པ་ལས་བཤད་། །གཞན་ཡང་ང་ངམ། འདབ་མ་ཆང་འམ། རས་མ་ང་་་་ལ་བཏགས་པས་ད་ང་
བཤལ་བར་། །ས་མ་་བ་གས་ལ་ཟས་་འམ་ར་་མ་གས་འར་པ་་བང་བ་ད་་་། །་ད་
བས་པ་མས་བམ་པར་་བ་ཡང་༌། །བ་བ་དང་མ་པ་་་ད་ད་ས་ལ་བར་་འར་བར་་བ་ར་ག་
ཅར་ད་་་་་ས་ས་། །་དང་འལ་བ་ལས་་གནས་པ་བ་མ་དང་་གནས་་་བ་ན་། །ག་ཆགས་
དང་བཅས་པ་་དང་འལ་བ་ན་གས་ལ་གས་པ་བས་། །ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་་ལ་ངས་ད་པ་
ང་ད་།།
གས་པ་ཉལ་་ད་པ་མ་ན་འག་པ་ང་ད་།
་བ། ས་ག། །གས་པའམ་གས་པ་ལ། །ད་པ་ལ། །ས་པ་དང་ད་ད་། །མ་པ་ད་། །
གནས་གཞན་ད་ན། །གཞན་ད་པ་ད་ས་ད་་ང་བ་ད་ན་ན། །མན་མ་་གནག་པས་འག་ན།
།ཉལ་་ད་པར་མ་པ་མ་ན་འག་པ་ང་ད་།།
འ་ལ་ས་ག། །གང་ན་ཉལ་ར་གས་པའམ་ར་གས་པ་ལ། །་ལ་གས་ན་ད་པ་ལ། །གང་ས་ན་
ས་པ་དང་ད་ད་། །ད་པར་མ་པ་ད་། །གནས་ད་ང་རང་་གནས་ལས་གཞན་ད་ན། །་གས་་ང་
་ད་ང་མ་གགས་་གཞན་ད་པ་ད་ས་་གས་ད་་ང་བ་ད་ན་ན་ང་ད་འ། །མན་མ་་བག་
པས་འམ་གང་་ནང་་འག་ན་ང་ད་། །ི་ཀར། དན་པར་བག་པས་འག་ན་ས་ས་་ས་། །བག་པ་
ན་་ར་ཐར་པར་ནན་ིས་ན་་ན་ལ་འག་ན་ང་ད་་ས་པས་བས་པ་ི་ཀར་བཤད་། །ཉལ་་ད་པར་
མ་པ་མ་ན་འག་པ་ང་ད་།།
གམ་པ་ཉལ་མ་་འངས་པ་ང་ད་ལ་གམ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ང་བ་ན་ད་
བན། །གནས་གག་ཐ་དད་་ག་། །དང་་།

་བ། དན་པར་བག་པས་འང་ན། །བས་ད་པར་། །གལ་་འགས་པ་དབང་ས་མ་ན་ན།།
ས་ག་ས་ར་བན་པ་ཡང་འར་ར་ལ། ་མ་དང་འ་ད་པར་་དན་པར་བག་པས་འང་ན། །་
གས་དང་ད་ང་་བར་ན་བས་ད་པར་། །གལ་་འང་བ་་ང་་་ལ་གས་པ་འགས་པ་དབང་ས་མ་
ན་ན།།
གས་པ་་་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། ར་་དག་དང་ར་ད་གས་ས་མ་ར་ན་ས་ས་། །གནས་གཞན་ལ་མས་གད་པ་ཡང་༌།།
ར་་དག་དང་ར་ད་ད་ས་མ་ར་ན་ས་ས་། །ད་པ་གནས་ལས་གཞན་ད་བ་ང་མ་བན་ལ།
ད་ང་མས་གད་ནས་འག་པ་དང་འང་བར་ད་པ་ཡང་ས་ས་་ད་པ་།།
གམ་པ་གནས་གག་ཐ་དད་་ག་།
་བ། འ་ལ་མང་བ་ད་ལ་ི་མཐའ་ན་ཆད་་གནས་་མཐའ་ན་། །མད་་ངས་་གགས་པ་
ད་ན་། །མ་གཞན་་ཐ་དད་པ་ད་ན་། །ཉལ་་ད་པར་མ་པ་མ་ན་འང་བ་ང་ད་།།
ཉལ་་མ་པ་མ་ན་འག་པ་དང་འང་བ་གས་་འ་ལ་མང་བ་ད་ལ་ི་མཐའ་ན་ཆད་་ང་ད་
བད་པ་གནས་་མཐའ་ན་་ས་བམ་་་བ་པ་བཤད་གས་། བམ་་་བ་པ་ལས། ་ད་ལས་མང་བ་
ད་ལ་ི་མཐའ་ན་ཆད་ལ་ན་ད་པ་ད་་ས་། །ན་ང་ང་མ་འད་དང་་འལ་པ་ལས། ང་ད་འ་ལ་
འམ་གང་་ནང་ཡན་ལག་་གངས་པ་ར་བཤད་པ་་ས་་འངས་། འག་འང་གས་་འ་ལ་མང་བ་
ད་ལ་ི་མཐའ་ན་ཆད་་ས་པ་ཙམ་བད་པ་གནས་་མཐའ་ན་་ས་བཤད་པར་། །མད་་་དང་འལ་
བ་མས་་ངས་་གགས་པ་ད་ན་། །་ནས་མད་་ཉལ་་ད་པ་མས་་ད་ང་འག་གམ་འང་ན་
ང་ད་། །ཉལ་་ད་པ་མ་་ལས་ཐ་དད་པ་མ་གཞན་་ཐ་དད་པ་ད་། །ི་ཀར། གལ་་བཟའ་གག་ད་
ན་ན་་གནས་ང་གག་པ་ད་ན་་ས་། །ཉལ་་ད་པར་མ་པ་མ་ན་འང་བ་ང་ད་།།

བ་པ་གར་་ལ་ན་པ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་ད་བཅས་་ན། །དས་ག་ན་ད་བཅས་་
བད། །དང་་།
་བ། ་ཡང་ང་་ཡང་ང་བ་ལ། །་་དང་རབ་་ང་བ་ལ་ས་པ་དང་ནད་པ་མ་གགས་། །གས་འ་
དང་རབ་་ང་བ་འ་ད་པ་གར་། །ས་སམ་ས་དང་འལ་པར་། །བཅའ་བར་་བ་དང་བཟའ་བར་་
བ་དག་ །ང་བ་དག་ །རང་དང་་ལ། །ག་པ་ཅན་ི་་བ་མ་པ་དང་དལ་བ་ད་་ར་མ་གགས་
།།
་གས་གར་་་ཡང་ང་་ཡང་ང་བ་ལ་ཟས་ན་ན་ང་ད་། །གར་་་ད་ང་རང་་་་དང༌། ་རབ་
་ང་བ་ད་པ་ལ་བས་པ་དང༌། ནད་པ་མ་གགས་། །སངས་ས་པ་གས་འ་དང་རབ་་ང་བ་འ་ད་པ་
གར་། །གར་་ས་པ་། ་ར་ཐར་པ་དང་མ་འད་ལས། གར་འམ་གར་་མ་ན་་འམ། ན་་་
་ལ་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་ན་ན་ང་ད་་ས་གངས་ལ། མ་འད་འལ་པ་ལས། ན་་་དང་ན་་་་
ས་པ་ས་པ་་གར་་་དམ་ཡང་དག་པར་ང་བ་ན་་བཏང་བ་ན་པར་བན་། །་དག་ལས་གཞན་པ་་
ལ་པ་ད་ང་དང་མ་་ལ་ད་ང་ས་ཟས་ན་ན་ས་ས་་་བ་ལས་བཤད་། །གར་་་ས་སམ་་
ས་དང་འལ་བར་ན་ན་ང་ད་། །ས་དང་མ་འལ་བར་ང་ར་ས་ལ་བཞག་པར་གས་་བ་ན་ས་ས་་
ཟད་། །ན་་་བཅའ་བར་་བ་དང་བཟའ་བར་་བ་དག་ །་ཡང་མ་བཀག་ང་བཟར་ང་བ་དག་ །་ལ་ང་ན་
ད་ང་རང་དང་གར་་་ལ་ང་བ་ཟས་། །གར་་་ག་པ་ཅན་ི་་བ་མ་པ་དང་ལ་བ་ད་་ར་ན་
པ་་ང་བ་བད་པ་ལ་མ་གགས་།།
གས་པ་དས་ག་ན་ད་བཅས་་བད་པ་།
་བ། རང་ས་ན་ན། །་ང་བ་དག་་ས་ས་། །ན་་འག་ན་ཡང་༌། །རང་ས་ཞལ་ཏ་ས་ན། །
བ་བཤའ་ད་ན་ཡང་༌། །གར་་ལ་ན་པ་ང་ད་།།
གཞན་མ་བད་པར་ད་ང་རང་ས་ན་ན་ང་ད་བད་པ། །རང་དང་་ལ་་ང་བ་ཟས་དག་ན་ན་་ས་
ས་། །རང་་ཞལ་ཏ་ས་་གཞན་ན་་འག་ན་ཡང་་ས་འར་ས་ས་་བཤད་པ་དང༌། ང་མ་འད་ལས།
གཞན་ན་་འག་པ་ལ་ང་བ་ད་་ས་གངས་པ་དང་འགལ་་ན། ་་རང་་ཞལ་ཏ་པ་ས་པར་ག་་ན་་

འག་ན་ང་བ་ད་པ་ན་ི། འར་ས་ས་་གངས་པ་་མན་མ་་རང་་ཞལ་ཏ་ས་ན། །ཟས་ལ་བ་
བཤའ་ད་པ་ལ་ིས་གར་་་ས་སམ། ་ས་དང་འལ་བ་མ་ན་པ་གས་་རང་ས་འག་ན་ཡང་
ས་ས་། །མ་མ་འད་ལས། གལ་་ང་ན་་ལ་འ་ད་ས་ང་ར་ས་ལ་ག་ག་ས་བད་པར་། །གལ་
་བཞག་ན་ན་པར་། །ན་་མ་བཞག་ན་ན་པར་་་ས་གངས་པས། །་གས་ནད་པ་ལ་ན་ན་ཡང་ལ་་
བན་། །གཞན་ཡང་ི་ཀ་ལས། ཞན་པ་ས་གལ་བ་བན་་འག་པ་ལ་་ང་བ་ད་་ས་། །གར་་ལ་
ན་པ་ང་ད་།།
་པ་དམག་ལ་བ་བ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་དགས་ས་བསལ་བ་དང༌། །མཐར་ག་་ག་བན་པ།
།དང་་།
་བ། གལ་ལ་མན་པར་དགའ་བ་དམག་དག་ལ་་བ་ན་ད་ས་། །ལ་་དང༌། བན་་དང༌།
གན་་དང༌། ཞང་ན་དང༌། མ་ི་་་དང༌། ོང་ལ་ི་་དང༌། ངས་་ས་བག་པ་དང༌། བར་ཆད་ང་
བ་དབང་ད་མ་གགས་།།
གང་ས་ན་དམག་ལ་བ་བ་ང་བར་འར་་ན། གལ་ལ་མན་པར་དགའ་བ་དམག་ལ་ད་ང་ས་ད་་་
བ་ན་ད་ས་། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ལ་་དང༌། བན་་དང༌། གན་་་ལ་ ་་་་དང༌། ཞང་ན་
་ང་ན་ན་་དང༌། དམག་་མ་ི་་་་གལ་འད་པ་་ས་མ་འད་འལ་པ་ལས་བཤད་། །དམག་
དན་ན་། །དང་་ས་ད། །ོང་ར་དང་ོང་ལ་ངས་དང་གམ་ི་འ་གན་་འལ་བ་གང་མས་ན་
་ང་ཡང༌། བད་ང་འལ་ན་ལས། ོང་ར་་བ ་་ག་བ་བད་ད་པ་གནས་། །ོང་ལ་་ང་པ་
མང་་ད་པ་གནས་་ད་པར་། །ངས་་་གས་བ་གནས་པ་ས་གས་་ས་བཤད་། །ོང་ལ་ི་་
དང་ངས་་ས་ད་ང་བག་པ་དང༌། ལ་མས་དང་ག་ལ་གས་པ་བར་ཆད་ང་བ་དབང་ད་ས་ད་ང་
ར་་འོར་་ང་ང༌། དམག་མང་ངམ་་བ་་མ་གགས་།།
གས་པ་མཐར་ག་་ག་བན་པ་།
་བ། འཕགས་པ་་འར་ི་མཐའ་ལས་འདས་་མང་ན། །དམག་ལ་་བ་ང་ད་།།

གང་་ང་ད་་འར་་ན། ད་ང་ས་དམག་ལ་བ་བ་ར་བདག་ད་གང་ན་འག་པ་གནས་ནས་
འཕགས་པ་། གག་ལག་ཁང་ངམ། ོང་ངམ། ད་ཐང་ཀ་ལ་གས་པ་གང་ན་ད་ང་རང་ད་འག་པ་གནས་་ནས་
འཕགས་། གནས་་ན་ར་ི་ཚད་་ས་ས་དང་འལ་བ་་འར་ར་བན་པ་་ད་་མཐའ་ལས་འདས་་
མང་ན་ང་ད་བད་པ། །དམག་ལ་་བ་ང་ད་།།
ག་པ་དམག་་ནང་་གནས་པ་ང་ད་།
་བ། ་དག་ད་པར་ན་མཚན་ད་ལས་ག་པར་འག་ན། །དས་པ་ད་ན་་མ་ལ་ཡང་༌། །དམག་་ནང་
ན་འག་པ་ང་ད་།།
ལ་་གས་ས་བག་པ་དང༌། བར་ཆད་་ན་་དག་ད་པར་དམག་་ནང་ར་ད་ང་ན་མཚན་གས་ལས་
ག་པ་། ན་མཚན་གམ་པ་་ངས་ཤར་བར་འག་ན་ང་ད་བད་པ། །ི་ཀ་ལས། ་ན་ཆད་་ཞག་་་
ང་ང་ད་་ར་འར་ལ། མན་ལ་་་ར་བ་ས་ས་་ར་འར་་ས་། །ན་མཚན་གས་ལས་ག་
པར་ས་ང་མ་འད་ལས་མཚན་གས་་མཐའ་ན་ད་་གནས་པར་། །ས་གངས་པ་་མན་པ་ཙམ་།
ས་ན་ི་དས་པ་ད་པར་ཅན་ད་ན་ན་མཚན་བ་འདས་ང་ས་པ་ད་ལ། དས་པ་ད་པར་ཅན་ད་པར་་
ཞག་གག་གནས་ན་ཡང་ང་ད་་འར་བ་ས་གངས་། །་ར་མ་ག་མ་དང་འགལ་་མ་་་། །
ས་དང་ན་པ་དས་པ་ད་ན་ན་མཚན་གམ་པ་་མ་ན་མཚན་གས་་ལ་ཡང་་མ་་་ང་ར་བན་ཁ་ན་
མ་་བར་འར་། །དམག་་ནང་ན་གནས་པ་ང་ད་།།
བན་པ་དང་་ཡན་ལག་ཉམས་་ང་བ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ན་ད་བཅས་་བན། །བས་་
བབ་པར་་བ། །དང་་།
་བ། དང་་ཡན་ལག་མས་་ད་པ་་ད་། །བར་ཆད་་དབང་ས་འོ་བ་མ་ན་པ་ལ། །བས་པ་
དང་་་བ་དག་ །་ན་ས་པ་མས་་དས་་ལ་དས་ག། །ར་བ་ལ་་ས་ས་།།
དང་་ཡན་ལག་མས་་ང་བ་འ་ད་པ་་ད་། །འར་དང་་ཡན་ལག་བ་འ་གན་་འལ་བ་
འལ་པ་མས་ལས་མ་ང་ད་། བད་ང་འལ་པ་ལས། ་དང་་་པ་གག་ང་པ་ང་བ་བ་དང་བཅས་

པ། །ང་་་ང་མ་བད་དང་བཅས་པ། །ང་་དང་་ང་་ང་མ་བ་ག་དང་བཅས་པ། །དང་་ང་་
ང་ཐང་བ་ག་་ས་བཤད་། ་་དག་ཐམས་ཅད་་ས་པ་་ཆ་ན་པ་མན་ཆ་གས་པ་ས་། །ས་ག་
གས་་བར་ཆད་དབང་ས་འོ་བ་མ་ན་པ་ལ་ང་བར་འར་། །འལ་ང་ལས། དང་་ཡན་ལག་བ་་ན་
བས་པ་དང་བ་་ན་བས་པ་དང་བ་་གང་ང་་་་་དག་ད་པ་ད་་ས་། །འཐབ་པ་་ན་ས་པ་
་བན་པ་དང༌། ག་བངས་པ་དང༌། རལ་་ང་བ་ལ་གས་པ་མས་་ག་པ་དང་བཤམས་པ་དགས་པ་དང་
མང་བ་དང་གམ་ི་དས་་ལ་་ང་ད་དས་ག། །ར་བ་་ས་ས་། །ས་པ་འ་ལ་བཤད་གས་
གས་ལས། འལ་ང་ལས། དམག་ལ་་བར་འོ་བར་མས་ང་ར་བ་་ས་ས་་ས་བཤད་། །བས་འར་
རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། འཐབ་པ་་ན་ས་པ་ར་བ་་ན་མ་ས་པ་་ལ་་དས་་དང་ར་བ་གས་
ཀ་ལ་ས་ས་་ད་་ས་གངས་ལ། ་དང་མན་པར་བས་འ་མ་འད་ལས་་མ་བན་པའམ་བཤམས་པ་
འག་པར་ད་ན་ས་ས་་འར་་ས་། །་ན་ར་བ་ལ་་ས་པ་འ་དང༌། མ་ཆས་པ་ད་ལ་་ས་པ་ལ་ད་
པར་་་ན། འས་་དམག་ང་འ་ད་་ན་ད་པ་བན་ལ། ག་མས་་དམག་ང་གམ་ཀ་ན་ད་བན་པ།།
དས་་ལ་དས་ག་ས་ས་ནས། དས་་ལ་ས་པ་་་ན་་ན།
་བ། ག་པ་དང་བཤམས་པ་དགས་པ་དང་་བ་ར་འཕགས་ང་་འར་ི་མཐའ་ལས་འདས་་མང་བ་
་་་དས་ག་དག་ན་། །མ་ཆས་པ་ད་ལ་་ན་ད་པ་ད་།།
ད་ང་ས་དམག་ལ་ག་པ་་ང་་་དང་ལ་གས་པ་འཐབ་པ་་ན་ས་པ་མས་ལ་ག་པ་་ས་ི་
ཀ་ལས་བཤད་ང༌། འལ་ང་ལས། དམག་་ལ་བར་བཤམས་ང་ཆས་་འང་བ་ལ་་དང་ང་་་ལ་གས་པ་
གས་ལ་་་ད་ང་ན་ཀ་བཙལ་བ་ར་ག་པས་ང་ང་ས་། །་ན་དམག་་མན་ཆ་ལ་ག་ན་ར་འར་
་ན། ད་བཤད་ལས། ན་་ར་ས་པ་ས་་བས་མན་ཆ་ལ་ག་པ་ང་བ་་་འཆང་བར་འར་། ་ལས་ལ་
གཞན་ན་པ་་གས་པར་་ས་བཤད་ང༌། ན་་ར་ི་ཀ་ལས་ང་༌། །དང་་འད་པ། །དམག་་གལ་
བཤམས་པ་དག་པ་དང་ས་པ་ི་ཀར། ང་་་ལ་གས་གནས་ནས་བད་པ་ས་། །ད་ང་ས་དམག་ལ་བ་
བ་ར་གནས་་ནས་འཕགས་ང༌། གནས་་་འར་ི་མཐའ་ལས་འདས་་དམག་མང་བ་དང་གམ་་་་་
ང་ད་འ་དས་་དས་་དག་ན་། །མ་ཆས་པ་འཐབ་པ་་ན་མ་ས་པ་ད་ལ་་དམག་ང་གམ་ཀ་ལ་
ན་ད་པ་ད་།།

གས་པ་བས་་བབ་པར་་བ་།
་བ། ང་་་དང༌། ་དང༌། ་གག་དང༌། ་ལ་བ་ཀ་དང༌། ་བ་ཀ་དང༌། ས་པ་དང་ད་ད་འཐབ་པ་ལ་
གས་པ་་བ་དང་ད་་གག་པ་དང་བ་བར་་། །དང་་ཡན་ལག་ཉམས་་ང་བ་ང་ད་།།
དང་་ཡན་ལག་ན་པ་ང་་་དང༌། ་དང༌། ་གག་དང༌། ་ལ་པ་ཀ་དང་ས་པ་ན་ང་ལ་གནས་པ་ང་་
་ར་བ་་བ། །་བ་ཀ་དང་ས་པ་་བ་་ར་ང་༌། །བར་མ་གས་པ་ས་པ་དང་ད་ད་འཐབ་པ་ལ་
གས་པ་་བ་དང༌། ད་་གག་པ་དང་བ་བར་་། །དང་་ཡན་ལག་ཉམས་་ང་བ་ང་ད་།།
བད་པ་བག་པ་ང་ད་ལ་གམ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་་་ན་ད་བན། །བབ་པར་
་བ་བད་པ། །དང་་།
་བ། ག་པ་ཅན་ི་མས་ད་ས་ད་ང་ཕ་ལ་ལ་ས་སམ་ས་འཕངས་པའམ་་དང་འལ་བ་དག་གང་
ཡང་ང་བ་ཐ་ན་ང་པ་མ་འམ་ངས་ཀར་རམ་་དག་ས་བགས་ན། །གཞན་དག་ལ་ཡང་༌། །ག་
ན། །ག་ད་་་ལ།།
གང་ས་ན་བག་པ་ར་འར་་ན། བསམ་པ་ག་པ་ཅན་ི་མས་ད་ས་ད་ང་ཕ་ལ་ལ་ས་སམ་ས་
འཕངས་པ་ང་བ་ལ་གས་པའམ། ་དང་འལ་བ་དག་པ་ལ་གས་པ་གང་ཡང་ང་བ་ཐ་ན་ང་བ་མ་ང་ངམ།
ངས་ཀར་རམ་་དག་ས་བགས་ན་ང་ད་བད་པ། །བག་པ་ལས་གཞན་གཟས་པ་དང༌། གནས་ངན་ན་འཆབ་
པ་དང༌། ཟན་གད་་འག་པ་དག་ལ་ཡང་ད་ང་ཕ་ལ་ལ་ས་ར་། །ག་ད་ས་ག་ན་དས་གར་འར་།
།ག་ད་་་ལ་ང་ད་་།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་བན་པ་།
་བ། མ་ག་ན་ས་ས་།།
ག་ད་དག་ས་མ་ག་ན་ག་ད་་་ལ་ས་ས་་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།

་བ། བག་པར་་བ་གཞན་ན་ལ་གཞན་ལ་བག་པར་་། །ཀ་བ་ལ་བག་པར་་། །ག་པ་དང་ས་
དང་ང་ན་པ་དང་གཞན་ལ་ཡང་་། །བག་པ་ང་ད་།།
ད་ང་ག་ཡན་ལག་ལས་་ང་ནས་ཡན་ལག་་བས་བངས་པ་ལས་གངས་པ་་བག་པར་་བ་ས་ལས་
གཞན་མས་ན་ལ། མས་ལས་གཞན་རང་་ས་མས་ག་པ་ཅན་ིས་བག་པར་་། །ད་ན་་བར། ་
གས་ཡན་ལག་འ་ང་་བང་། །འད་ཆགས་་་་ག་ས་་འར། །ས་། །ག་པ་ཅན་ི་མས་ས་ཀ་
བ་ལ་བག་པར་་། །ག་པ་དང་ས་དང་ང་ན་པ་དང་་གས་གས་གཞན་ལ་ཡང་བག་པར་་། །ག་པ་
ང་ད་།།
ད་པ་བག་པར་གཟས་པ་ང་ད་།
་བ། བག་པར་གཟས་ན། །ས་་་ལ། །གཟས་པ་ང་ད་།།
ག་པར་གཟས་ན་ང་ད་། །ག་པར་གཟས་པ་ས་་་ལ་ང་ད་་། །གཟས་པ་ང་ད་།།
བ་པ་གནས་ངན་ན་འཆབ་པ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་བན་པ།
།དང་་།
་བ། ཕམ་པར་འར་བ་དང་ད་འན་ག་མ་དག་བཅབས་ན། །བ་བ་ལ་་ག་པ་དང༌། ད་ང་་ལ་
དང༌། ཚངས་པར་ད་པ་བར་ཆད་དང༌། ད་འན་འག་་གས་པ་དབང་ད་མ་གགས་པར་འཆབ་ན། །
ན་མཚན་ི་མཐར་།།
གང་ས་ན་ང་ད་་འར་་ན། ད་ང་གཞན་ི་ཕམ་པར་འར་བ་དང༌། ད་འན་ག་མ་དག་ས་བན་་
བཅབ་ན་ང་ད་་འར་། །ད་ང་གཞན་་ས་ང་བདག་ས་བད་ན་རང་གཞན་ི་ས་མས་བ་བ་ལ་་
ག་པ་དང༌། ད་ང་་ལ་དང་ས་པ་་འཕགས་པ་ལམ་། །ཚངས་པར་ད་པ་བར་ཆད་དང༌། ད་འན་འག་
་གས་པ་དབང་ད་མ་གགས་པར་འཆབ་ན་ང་ད་་འར་། །ས་གང་་་འཆབ་པས་་ན། ན་མཚན་ི་
མཐར་།།

གས་པ་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། ་ལ་་་ས་ས་། །ང་བ་གཞན་ཡང་༌། །གནས་ངན་ན་འཆབ་པ་ང་ད་།།
ན་མཚན་ི་མཐ་་ལ་་་བཅབས་ན་ས་ས་། །ང་བ་ཕམ་ག་ལས་གཞན་མ་་དང་ང་ད་བཅབས་
ན་ཡང་ས་ས་། །གནས་ངན་ན་འཆབ་པ་ང་ད་།།

བ་ཚན་ག་པ། དང་་ཟན་གད་་འག་པ་ང་ད་།
་བ། ནད་་གན་ ་ན་ད་མ་གགས་པར་ད་་བསམས་་ན་པ་་མ་་ཟན་གད་་བག་ན། །
ཟན་གད་་འག་པ་ང་ད་།།
ནད་་གན་ ་ན་ད་མ་གགས་པར་ད་ང་ས་ད་་བསམས་། མ་པ་ན་པ་་་ལ་ད་ང་ཕ་ལ་
ིས་མ་པ་ཟན་གད་་འག་ན་ང་ད་། །རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས། རང་་ག་ས་བ་་ཟན་གད་་བག་
ན་ང་ད་། །ང་ག་དང༌། ལག་ག་དང༌། མངགས་པ་དང༌། བད་པ་དང༌། ར་ིས་ཟན་གད་་བག་ན་ས་ས་
་ས་། །ཟན་གད་་འག་པ་ང་ད་།།
གས་པ་་ལ་ག་པ་ང་ད་ལ་བ། བས་དང་འལ་བ་བབ་་བན། །ན་བས་ས་་ང་ད་བད།
།དས་ག་ན་ད་བཅས་་བན། །ག་པར་ན་བ་ས་ས་། །དང་་།
་བ། ང་་ལ་ག་པར་་།།
་དང་འ་བ་ལ་ག་པ་དགག་པ་ར་ང་་ལ་ག་པར་་། །ི་ཀར། ང་་་་དང་འ་བར་བན་པར་
དཀའ་ང་བད་པར་དཀའ་བ་ད་ན་པ་ར་ས་།།
གས་པ་ན་བས་ས་་ང་ད་བད་པ་།
་བ། ན་པ་དང་ས་དང་ད་འན་དང་ཚངས་པར་མངས་པར་ད་པ་མས་་ས་དང་ན་པ་་བ་ན་
ད་དང༌། ང་བད་དང་ན་ི་ལས་ལ་བག་པ་་ས་ན་ིས་བབས་པ་ན་། །ན་ང་་ན་ིས་
བབས་པར་།།
ས་ན་ིས་བབ་པར་ར་ས་་་ལ་ག་པར་་ས་ང་ལས་གངས་པས། ས་ན་ིས་བབ་པ་།
ན་པ་དང་ས་དང་ད་འན་དང་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་མས་་ས་དང་ན་པ་་བ་ན་ད་དང༌། ང་
བད་དང་ན་ི་ལས་ལ་ད་ས་བག་པ་་ན་ིས་བབ་པ་ན་། །ཞག་གག་་ངས་་གགས་པ་ས་
ན་ང་་ན་ིས་བབ་པར་།།

གམ་པ་དས་ག་ན་ད་བཅས་་བན་པ་།
་བ། ་བ་ད་ན། །གཞན་ལ་གང་བས་་བ་དང་་མ་དང་མགལ་་འར་་ལ་གས་པ་ད་པས་། །
ས་། །ས་ན་ིས་མ་བབས་པར་ད་ང་ན་བ་དབང་ད་་གནས་པ་མ་ན་པ་ལ་ག་ན། །རང་ངམ་
བ་བས་། །ར་བ་དང་གད་པ་དང་ག་པ་དང༌། མ་ག་པ་ད་ང་བལ་བ་དང་བཅས་པ་འན་པ་དང་
མདག་མ་ང་བ་དང་འ་བ་དག་ལ། །་མ་ར་་ད་་བ་ད་། །་ེ་དག་ང་༌། །ར་ད་ང་འད་པ་
དང་འན་པ་་་གཞན་ི་ས་པ་ན་།།
་ག་ས་ན་ང་ད་་འར་་ན། ས་་བ་ད་ན་ང་ད་་འར་། །མ་པ་གང་ས་་ན་ང་ད་་འར་
་ན། ང་་་ར་་གག་་ལག་ནས་གག་་ལག་་བཞག་པ་ལ་ང་ག་ས་གཞན་ལ་གང་བས་མགལ་་ལ་
་བ་དང་་མ་དབས་་་ད་པ་དང༌། མགལ་་འར་་ལ་གས་པ་ས་པས་། །་ག་ས་་ན་ས་། །
་བ་་ནས་ན་་་ག་གནང་བ་ས་ན་ིས་མ་བབས་པ་ད་ང་ན་བ་དབང་ད་་གནས་པ་མ་ན་པ་ལ་
ས་ག་ན་ང་ད་། །་ར་ག་ན་རང་ངམ་བ་བས་། །་བ་་ནས་སམ་་ན། ར་བ་དང༌། གད་པ་དང༌།
ག་པ་དང༌། མ་ག་པ་ད་ང་་ནང་་བལ་བ་དང༌། ་དང་བཅས་པ་དང༌། ད་ང་ར་འན་པ་དང༌། མདག་མ་
ང་བ་དང༌། མདག་མ་འ་བ་དག་ལ། །་མར་ར་་ད་་བ་ད་ན་པས་ག་ན་ས་ས་། །་ེ་དག་ང་ད་
་བས་ས་ས་། །་ར་དང༌། ་ེ་ར་ད་ང་འག་པ་རང་འན་པ་་ད་་བ་ད་ལས་གཞན་་ངས་་
གས་པ་ཅན་ི་ས་པ་ན་། །ི་ཀར། ་་བས་ན་་མར་ར་དང་་ེ་དག་་ད་ང་འག་ན་ང་ད་་འར་་
ས་།།
་བ། ་དང་་དང་ས་པ་དག་དང་ན་་དང༌། མལ་མ་དང་བས་དང་གས་པ་དང་གས་པ་དང་ན་ན་
་དང་ན་ན་་དང་ལ་དང་འ་མར་དང་ང་་དང་མར་དག་་ད་ང་་ད་ད་།།
་དང༌། ་དང༌། ས་པ་དང༌། ན་་དང༌། མལ་མ་དང༌། བས་དང༌། གས་པ་དང༌། ན་ན་་བལ་ན་
དང༌། ན་ན་་་ན་དང༌། ལ་དང་འ་མར་དང༌། ང་་དང་མར་དག་་ད་ང་་ད་ད་་ས་ས་། །
ས་པ་འ་དག་ད་ཙམ་་རས་བལ་གས་ང་བས་། །་ལ་གས་པ་འག་པ་ས་ས་ར་བ་ལ་བ་ན་
། ག་པ་དང་ག་་འག་པ་གས་ས་བག་པ་ད་པ་ར་ས་ལ་ས་འད་ང༌། ག་ལ་བ་་ད་ང་
་ལ་བ་ན་པ་འ་དབང་བཙན་།།

བ་པ་ག་པར་ན་བ་ས་ས་།
་བ། གཞན་ི་་བ་གཞན་ལ་ན་ིས་བ་པ་་ད་ན་ིས་བབས་པ་ན་། །་ལ་ག་པ་ང་ད་།།
མཁན་་ལ་གས་པ་གཞན་ི་་བ་བ་དན་གས་གཞན་ལ་ན་ིས་བ་པ་་ད་ན་ིས་བབ་པ་ན་། །
ས་པ་འ་ལ་ས་ན་ིས་བབ་པ་་འཆགས་། འ་ད་ལས། ནན་ར་ི་་གཞན་ལ་་ན་་བསམ་པས་གཞན་
ད་པ་་འཆགས་ས་གངས་པ་དང་མངས་། །འ་ལ་ས་ན་བབ་འཆགས་པས་་ག་་ང་བ་་བད་ང༌།
འར་ས་ས་་གངས་པ་་ག་པར་ན་ིས་བ་པ་་་གས་པ་བབ་་ས་ས་། །་ལ་ག་པ་ང་
ད་།།
གམ་པ་འན་པ་ར་བར་བ་ང་ད་།
་བ། ད་ང་་ན་ི་ད་་ལས་ས་པ་ལ་འན་པ་ལ་བ་ལ་ར་བར་བ་ར་ས་ན། །འན་པ་ར་
བར་བ་ང་ད་།།
གང་ས་ན་འན་པ་ར་བར་བ་ང་ད་་འར་་ན། ལས་་བ་ལ་ད་ང་་ན་ི་ད་་གལ་བ་
འབའ་ག་ལ་གས་པ་ལས་ས་པ་ཟིན་པ་ལ་རང་ས་ར་འན་པ་ལ་ཟིན་པ་་ར་བར་བ་ར་ས་ན། །ི་
ཀ་ལས། འན་པ་ར་ན་ག །ད་ལ་་ན་་ས་ར་ང་ར་འག་ན་ང་ད་་འར་་ས་། །འན་པ་ར་
བར་བ་ང་ད་།།
བ་པ་བན་པར་མ་གས་པ་དང་ན་ག་ཉལ་བ་ང་ད་ལ་། བབ་་ད་པར་ན་གཞན་བན། །ད་
ལམ་ས་་ལ་བ་བད། །གནས་འར་མས་་ན་ང་བན། །དས་ག་ན་ད་བཅས་་བད། །ང་ད་
བབ་་བན་པ། །དང་་།
་བ། ་བ་དང་་མ་མ་གགས་པ་ང་བ་དང་བཅས་པ་གནས་་གས་་ཉལ་བར་་།།
་བ་དང་་མ་མ་གགས་པ་ང་བ་དང་བཅས་པ་གནས་་གས་་ཉལ་བར་་། །ར་ཉལ་ན་མཚན་ ་
མཐར་་དས་གར་འར་བ་ས་ས་། །ང་བཅས་་ཉལ་བ་འ་ལ་ཁ་ག་ང་ག་ལས་ང་བ་བན་་དས་

ར་མར་་ང་བ་དང༌། གནས་གག་ལག་ཁང་དང༌། ས་མཚན་་དང༌། ོགས་མ་པ་ད་པ་དང་བ་ཡན་ལག་་
དས་ས་ར་བ་་་གས་། བ་གས་པ་དང་ང་བཅས་ང་པ་ལ་ངས་ད་འལ་བ་དགག་་ལ་ད་པར་
ད་པ་ར་། །་་་་མན་ི་བད་ནམས་ལས་ང་བ་ན་པས་དགག་་ད་ལ། ང་བ་དང་བཅས་པ་་མར་་
དང་ན་་་ད་དང་ན་ལ་གས་པ་ས་གཞན་ི་ད་་ང་བ་དང་བཅས་པ་གས་་ཉལ་བར་་་། ངས་
ད་འལ་བ་དགག་་ད་པ་ར། །འ་་ངས་ད་ཅན་ི་་ལང་ང་བ་ར་ན་ི། བ་བ་ར་བཀག་པ་་
མ་ན་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །འར་ང་ག་ག་་ལ་མ་ན་་ས་རང་འལ་ལས་བཤད་། །དགས་ས་
བསལ་བ་།
་བ། ནད་པ་དང་ནད་གག་་དབང་ད་མ་གགས་། །འ་ལ་ཁ་ག་་ང་ད་།།
ནད་པ་དང་ནད་གག་་དབང་ད་་ང་བ་དང་བཅས་པ་ར་ཉལ་བ་་ས་པར་འར་བ་ལ་མ་གགས་། །ང་བ་
དང་བཅས་པར་ཉལ་བ་འ་ལ་ཁ་ག་་ང་ད་བད་ས་། །་དགག་པ་། རང་་མ་བཤད་ལས། འ་ལ་ང་
ད་མས་་གས་པས་ས་། །འལ་ང་ལས། ང་ད་ད་བ་་གག་་་འང་བས་ང་ད་མ་ན་ི། ས་
ས་་ས་བཤད་།།
གས་པ་ད་ལམ་ས་་ལ་བ་བད་པ་།
་བ། ཉལ་བ་མ་ན་པ་་ད་ད་། །ན་་ཐ་དད་པ་ད་ང་༌།།
མར་་ལ་གས་པ་ང་བ་ལ་ཉལ་བ་དང་བན་པར་མ་གས་པ་དང་ན་ག་ཉལ་བ་དང༌། ངས་བལ་དང༌།
གནས་གག་་ཉལ་བ་དང༌། ད་ད་དང་གནས་གག་་ཉལ་བ་། ་མས་ལ་ད་ང་ས་ཕབ་་ཉལ་བ་མ་ན་པ་
འག་པ་ད་ལམ་གས་ས་གད་ག་པ་་རང་རང་་ས་པ་ད་ད་་་ས་ས་། །ན་་ཉལ་བ་་མཚན་
 ་ང་བ་ལས་ཐ་དད་ད་ང་ད་ད་་ས་ར་། མར་་ལ་གས་པ་ང་བ་ལ་ན་་ཉལ་བ་དང༌། བན་པར་
མ་གས་པ་དང་གནས་གག་་་མ་གས་ལས་ག་པར་ཉལ་བ་དང༌། ངས་བལ་དང་གནས་གག་་ན་་ཉལ་ན་
ཡང་ས་ས་་མཚན་་ཉལ་བ་ལས་ས་ས་ཐ་དད་པ་ར་།།
གམ་པ་གནས་འར་མས་་ན་ང་བན་པ་།

་བ། ཕལ་ར་གགས་པ་དང་བར་བ་་གནས་་མཐའ་ན་། །་་ས་དང་འལ་བ་་འར་གནས་
་ར་པ་་་ངས་་གགས་པ་ད་ན་། །ར་གཞན་བར་མ་ད་པ་་་དང་འལ་བ་ཡང་༌། །་འར་
དང་བཅས་པ་ནས་གནས་ཁང་ཙམ་ི་ཕ་ལ་ན་ཐ་དད་པར་ར་ང་གནས་པ་་མ་ན་།།
གནས་གག་་ཉལ་ན་ས་ག་ནས་འང་ན། གནས་་མཚན་ད་གང་་ན། ཕལ་ར་གགས་པ་་མ་གས་
གགས་པ་དང་བཅས་པས་ཕལ་ར་བར་བ་་གནས་བ་་མས་་མ་མཐའ་ན་་ས་དས་་ས་པ་གནས་མ་
པ་གམ་གས་ས་བན་། ཐམས་ཅད་གགས་ང་ཐམས་ཅད་བར་བ་དང༌། ཐམས་ཅད་གགས་ང་ཕལ་ར་
བར་བ་དང༌། ཕལ་ར་གགས་ང་ཐམས་ཅད་བར་བ། །་གཙང་ཁང་་་གནས་་་ས་དང༌། ལམ་་་
ལ་གས་པས་བར་་མ་ད་པར་གནས་་་ས་དང་འལ་བ་་འར་མས་ད་་་་གནས་་ར་། ཕལ་
ར་བར་ང་གགས་པ་་གནས་་ངས་་གགས་པ་་གནས་གག་པ་ད་། །ང་ཁང་དང་ག་ཁང་ར་
གཞན་པ་ན་ལ། ར་གཞན་ིས་བར་་མ་ད་པ་་་དང་འལ་བ། ར་གཞན་་ཡང་གནས་་ངས་་གགས་པ་
ད་ན་་ས་ང་་བགས་། །ར་གཞན་ིས་བར་་ད་པ་་་ངས་་གགས་པ་ད་མ་ན་་ས་། །
གནས་ན་་གག་ས་ང་གགས་གག་ས་བཀབ་པ་་ནང་་་གས་ན་བན་པར་གས་པ་དང་མ་གས་པ་
་་ར་ཉལ་ན། ་གས་་བར་ན་་འར་འམ་གང་ཙམ་དང་བཅས་པ་ལས་ད་ལམ་བ་ང་བ་གནས་ཁང་་ཚད་
ཙམ་ི་ན་ི་ཕ་ལ་ན་བན་པར་མ་གས་པ་དང་ཐ་དད་པར་ར་ང་གནས་པ་་གནས་གག་པ་མ་ན་། བ་ག་
་ང་བ་བད་པ་མ་ན་།།
་བ། ང་ན་པ་ང་དང་ག་པ་བར་དང་ཚང་ང་་ང་དག་་ད་ད་། །བས་་དང་བཅས་པ་དག་་
ད་ད་དང་ན་ག་ཉལ་བ་ཡང་༌། །འ་ལ་་གག་འར་ནས་བབས་པར་ར་པ་ལམ་་བར་་ད་པར་ར་
པ་ད་ན་། །ནང་གག་་་ང་བར་ན་གནས་གཞན་ད་པ་མ་ན་པ་ཅན་ད་ལ་་གགས་པ་ཐམས་ཅད་
གག་པ་ད་ན་། །རང་་ཆར་གགས་པ་་བཅད་པས་བཅད་པ་ལ་་་འར་ཡང་ཐ་དད་པ་ད་།།
ད་ང་དང་བན་པར་མ་གས་པ་ཉལ་བ་གས་་ང་ན་པ་ང་དང༌། ག་པ་བར་དང༌། ནགས་གན་་
ཚང་ག་་ང་་ད་ཙམ་་ཟད་། མ་བར་བ་དང༌། མ་བཀག་པ་དང༌། བར་བ་་མ་ད་པ་དང༌། ་བས་ལ་
གས་པ་དག་་གནས་་ད་ད་་ས་ས་་འར་བ་ད་། །་ལ་གནས་གག་་ཉལ་བ་ང་ད་་་འར་བ་
་གནས་་མཚན་ད་དང་་ན་པ་ར་མ་ག་མ་ལ་ཡང་ར་། །་ནགས་འབས་་དང་བཅས་པ་གས་ན་

ནས་བར་ལ་ང་མ་གགས་པའམ། ད་གགས་པ་དག་་ད་ད་དང་ན་ག་ཉལ་བ་ལ་ཡང་གནས་་ད་ད་་
ས་ས་འང་༌། །ི་ཀར། འས་་གས་ན་ནས་བར་བ་མ་གགས་པ་གཞན་དག་ང་འཕངས་པར་གས་པར་
་ས་། །་འར་དང་བཅས་པ་ནས་གནས་ཁང་ཙམ་ི་ཕ་ལ་ན་ཐ་དད་པར་ར་ང་གནས་པ་་མ་ན་་ས་ར་
བན་པ་་ལ་དགས་ས་བསལ་བ་བན་པ་ར་ད་ད་དང་ན་ག་ཉལ་བ་འ་ལ་་་གག་འར་ནས་བབས་
པ་ལམ་་འམ་ད་ཙམ་་ད་པར་ར་པ་ད་ན་། གནས་གག་པ་ད་་་འར་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་ང༌།
ན་ཏན་ད་མར། ཁང་་་ག་་ཉལ་ནའང་་གག་འར་བ་ལམ་ན་ཆད་ང་བ་ས་པ་འ་ཡན་ཆད་་ང་
གགས་གག་་ནང་་ཉལ་བས་་ང་ད་་གས་ས་བསལ་ཡང༌། གས་པས་་ས་ས་ཙམ་ག་བད་པར་
འཐད་ས་གས་།།
ང་གགས་གག་པ་ལ་གས་པས་འལ་བ་ཁང་པ་བད་་ལ་གས་པ་ནང་གག་་་ང༌། གནས་གཡས་
གན་གས་་བར་ན་གནས་གཞན་ད་པ་མ་ན་པ་ཅན་ད་ལ་་ང་གགས་འལ་པ་ཐམས་ཅད་གནས་གག་པ་
ད་ན་། །བར་ན་གནས་གཞན་ད་པ་གནས་གཡས་གན་གས་་་ར་ད་ང་དང་ད་ལ་ཉལ་ན་འ་ང་
བ་དས་གར་འར་བ་ད་པ་། བར་ན་གནས་ད་པ་མ་ན་པ་ད་ལ་ས་པ་འ་ད་་ི་ཀ་ལས། གནས་གཞན་
འགའ་ག་ན་བན་པར་མ་གས་པ་དང་ན་ག་ཉལ་ན་དས་གར་འར་བ་ད་་ས་། །ད་ང་རང་་ཆར་
གགས་པ་་་ད་ང་བདག་ད་་དབང་བ་་དང་་གས་གས་ཀ་ལ་འག་ང༌། ་མ་ག་ར་བང་བས་
བཅད་པ་ལ་་་འར་ཡང་གནས་ཐ་དད་པ་ད་། །་རང་་གས་་བཅད་ན་་ད་ང་ཉལ་བ་གནས་་་ང་
ད་་ད་ད་ལ་གས་པ་ཉལ་ན་ཡང་གནས་གག་་ཉལ་བ་ས་པ་ད་།།
་བ། ང་བ་འན་པར་ད་པ་ད་ང་ས་བངས་བ་ད་དང་ད་ད་བདག་ས་བངས་བ་ད་་་དང་
འ། །མ་ཁང་གཞན་ལ་་ས་ང་་བལ་བ་ད་། །གཞན་གནས་མ་ན་པ་ད་ལ་་ན་ད་།།
ང་བ་འན་པར་ད་པ་ད་ང་་མས་ོགས་ད་ང་ས་བངས་པ་ད་དང༌། ད་ད་བདག་ས་བངས་
པ་ད་་རང་་ཆར་གགས་པ་་བཅད་པ་་དང་འ། །ི་ཀ་ལས། གནས་ཐ་དད་པ་ད་ལ་་བདག་ས་བངས་པ་
ད་ལ་ང་བ་ད་པ་ན་ི། གནས་གག་པ་ལ་་བདག་ས་བངས་པ་ད་ལ་ཡང་ད་པ་ལས་ང་བ་ཆ་དང་ན་
ག་ཉལ་བ་ར་ས་ས་་འར་་ས་པ་། བདག་་ད་ད་བན་པ་ན་་་བར་གས་ན་ཉལ་་མ་པ་
གནས་་ཉལ་བ་ས་ས་་འར་། །ང་ཁང་དང་ག་ཁང་མ་ཁང་ི་ར་གཞན་ལ་་ས་ང་་བལ་བ་ད་

རང་་ཆར་གགས་པ་་བཅད་པ་་དང་འ་བ་ད་་ས་་མར་ར་བ་ད་། །ང་ལས། ད་ང་ང་ཁང་་ཉལ་
ང་ད་ད་བར་ཁང་་ཉལ་ན་ད་ང་ས་ས་བ་བར་་ས་ས་བ་ན། གནས་གག་་ཉལ་བ་ས་པ་ད་
པར་གངས་། །འལ་ང་ལས་ང༌། ད་ང་ཡང་ག་་ཉལ་ན་ད་ད་དམ། ད་ལ་ག་ཁང་་བལ་བ་ལ་
ས་ང་་ངས་་ཉལ་ང་ས་པ་ད་ས་བཤད་། །གནས་གཞན་མ་ན་པ་ད་ལ་་ས་ས་ན། ད་ཐང་ཀ་
ང་ན་ད་པ་ཁང་་་མ་བཅད་པ་ནང་ན་ད་ང་ཉལ་། ་་འར་འམ་གང་ན་ཆད་་ད་ལ་ཉལ་ན་ར་
འར་་ན། འལ་ང་ལས་ང༌། ཁང་་་་ལ་ག་ད་པ་ལ་འམ་གང་ན་ཆད་དང༌། ་འར་ི་ཚད་་་་་་ཐང་
ངམ་ད་ལས་འམ་གང་ན་ཆད་་ད་ལ་ཉལ་ན་ས་པ་་ན་ད་་ས་པ་འ་གན་། །ི་ཀ་ལས། ད་དན་
པར་་ན་ག་ཉལ་ཡང་ས་པར་་འར་་ས་པ་་དས་ག་ས་པར་་འར་བ་ན་ི། ས་ས་་འར་
བར་ས་པར་།།
བ་པ་དས་ག་ན་ད་བཅས་་བད་པ་།
་བ། བན་པར་མ་གས་པ་དང་ན་ག་གནས་གག་་མཚན་་གམ་པ་ལ་ཉལ་ན། །མཐར་།།
གང་ས་ན་འ་ང་ད་་འར་་ན། ད་ང་ས་བན་པར་མ་གས་པ་དང་ན་ག་གནས་གག་་མཚན་
་གམ་པ་ལ་ཉལ་ན། །མཐར་ག་་ཡན་ལག་་མཐར་་། ི་ཀར། གང་ལས་ང་ད་་འར་་ན། མཐར་་
ས་་བ་ས་། མཚན་ ་མཐར་་ས་གངས་།།
་པ་ང་ད་བབ་་བན་པ་།
་བ། མན་ལ་་་ས་ས་། །ལམ་ིས་བ་པ་་བ་ལ་་ས་པ་ད་། །མཐར་ཡང་་བན་། །ད་
ང་ས་ར་་ང་བ་ད་ན་་བ་པར་ད་པ་དང་ན་ག་པ་ནད་པ་དང་ནད་གག་ལ་ཡང་༌། །ད་ལ་
དང་ཡང་༌། །་དང་ན་པ་ལ། །གནས་་ན་ད་ང་ག་ཅན་་བར་ར་པ་ད་ན། །་གས་པ་ལ་འབད་པ་
ས་སམ་ད་པ་ལ།།
མན་ལ་་ས་ས་བད་པ་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ལམ་ིས་བ་པས་་བ་ལ་་མཚན་ ་མཐ་མན་ལ་་
གད་ག་ང་ས་པ་ད་། །ད་ང་ས་མཚན་ ་མཐ་མན་ལ་་་གད་ག་པ་ཙམ་ས་ང་་བ་མ་

སངས་ན་མཚན་ ་མཐར་ཡང་ས་པ་ད་པ་བན་། །ད་ང་ས་ར་་ང་བ་ན་ན་གས་་དས་ད་ན། ་
བ་པར་ད་པ་མ་གས་པ་་དང་ན་ག་པ་ནད་པ་དང༌། ནད་གག་ལ་ཡང་མན་ལ་དང་ཐ་མར་ས་པ་ད་། །
གནས་ར་ད་ང་ག་ཅན་ང་ན་རང་་ད་ལ་དང་ན་ག་ཉལ་བ་ལ་ཡང་མན་ལ་དང་མཐར་ས་པ་ད་། །
ད་ང་གང་ལ་ས་པ་ད་་ན། ་གནས་ད་ལ་་དང་ན་པ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། །གང་་་ས་པ་ད་་ན།
གནས་་ན་ད་ང་ག་ཅན་་བར་ངས་པར་ར་པ་ས་རང་་ད་ལ་ག་་ལ་འད་པར་འར་བའམ། འལ་
ང་ལས། ག་ཅན་ས་ད་ལ་ི་བཤང་ལམ་་་ཚངས་པར་ད་པར་འར་བ་ད་ན། བདག་་བ་མ་ད་ལ་དང་
བ་གག་ལས་ག་པར་ཉལ་ན་ས་པ་ད་པ། །ས་ན་ད་ལ་་་་ར་མ་ན་ང༌། ཆགས་པ་་བ་དགས་
ན་་ག་ལ། ད་ང་ཡང་གན་་་ར་་པ་ན་ཆད་གས་ན་ན་ད་ང་ག་ཅན་ལ་འམ་པར་། །་་
ན་ད་ལ་་དང་ན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ས་པ་ད་དམ་་ན། ད་ང་ག་ཅན་་གནས་་ནས་གཞན་་གས་པ་།
་ག་གས་པའམ་གཏན་གས་པ་ལ་འབད་པ་ར་ས་སམ། ད་་ད་པ་ད་ང་་ལ་ས་པ་ད་པ།།
་བ། གནས་པར་ཁས་ང་ན་ས་་མ་དང་་མ་གས་་དག་ལ་བབ་པ་ན། །ས་ག་པར་གནས་པར་་
་བ་ད་། །གནས་པར་ཁས་ངས་པ་་མ་ས་་་བ་ད་། །་མ་་་བང་བར་་བ་ད་། །ས་ད་
ལ་་བར་མ་གཞག་པ་་བར་གཞག་པར་་། །ལམ་་ད་ལ་གད་་བས་་བར་ར་ན་མན་་བཏང་་
འོ་བར་། །གལ་་་བ་ཚ་བར་ར་ན་་ལ་ནང་པར་ི་ས་་ཁ་ཟས་ན་པར་། །གལ་་་ཀར་ཡང་ན་
་་ཡང་༌། །བན་པར་མ་གས་པ་དང་ན་ག་ཉལ་བ་ང་ད་།།
ས་ཐམས་ཅད་་ས་པ་ད་དམ་་ན། དར་གནས་པར་ཁས་ངས་ན་ས་པ་ད་། །འང་དར་་མ་ཁས་
ངས་ན་་་་བ་གམ་ི་དང་་་བ་གག་མ་གགས་པ་ས་་མ་་བ་གས་་དག་ལ་བབས་ན་ས་པ་ད་
། །དང་་ས་ད། །དར་་མ་ཁས་ངས་ན་་་་བ་གམ་ི་ཐ་མ་་བ་གག་མ་གགས་པ་་མ་་བ་
གས་་དག་ལ་བབ་པ་ན་ས་པ་ད་། །དར་གནས་པར་ཁས་མ་ངས་པ་ལ་་ར་ཡང་ས་པར་འར་བས་གནས་
པར་ཁས་ངས་ན་ས་ས་། །གནས་པར་ཁས་ངས་ང་དར་་མ་་བ་གམ་ི་དང་་་བ་གག་ལ་་ས་
པར་འར་བས་ས་་མ་ས་ས་། །དར་་མ་གམ་ི་ཐ་མ་་བ་གག་ལ་ཡང་ས་པར་འར་བས་་མ་གས་
་ས་ས་། །དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ད་ང་ས་་བ་གས་ལས་ག་པར་གནས་པར་་་བ་ད་། །
ི་ཀར། འ་་དར་་མ་ས་་དབང་་ས་་དར་་མ་ས་ལ་་མ་ས་ང་བ་པ་ར་་ས་། །གནས་
ར་ད་ང་ག་ཅན་ངས་ནས་ད་ལ་དང་ན་པ་ད་ང་ས་ར་དར་གནས་པར་ཁས་ང་བ་་མ་ས་ཁས་

ང་བར་་་བ་ད་། །དར་་མ་ཁས་ངས་ཟིན་ན་་བ་གས་་་མ་་བ་གག་་ད་ང་ས་་བང་བར་
་བ་ད་། །གནས་ར་ད་ང་ག་ཅན་ངས་ན་ད་ང་ས་ད་ལ་ར་་བར་མ་བཞག་པ་གནས་ན་པ་ལ་
གས་པས་་བར་བཞག་པར་་། །ད་ང་ས་ད་ལ་ད་་ལམ་་འོ་བ་ན་ད་ལ་གད་་བས་་བར་ར་
ན་མན་་བཏང་་འོ་བར་། །ད་ལ་ལམ་་གས་པ་་གལ་་་བ་ཚ་བར་ར་ན། ་ལ་ནངས་པར་ི་ས་་
ཁ་ཟས་ན་པར་། །གལ་་ད་ལ་་ཀར་བས་པ་ང་ན་་ཀ་་་ཡང་ཁ་ཟས་ན་པར་། །བན་པར་མ་
གས་པ་དང་ན་ག་ཉལ་བ་ང་ད་།།
་པ་ག་་་གང་བ་ང་ད་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་་
།
་བ། ་ར་བམ་ན་འདས་ས་བར་་གད་པ་ས་་གངས་པ་གང་དག་ན་པ་་དག་བན་ང་བར་
་གད་པར་་འར་། །་ར་བམ་ན་འདས་ས་ས་བན་པ་བདག་ས་ས་་ས་་བ་ལ་གས་
པར་འག་པ་ག་་གང་བ་ལ།།
གང་ས་ན་འ་ང་ད་་འར་ས་ན། ལ་་ར་བམ་ན་འདས་ས་ཐར་པ་ལམ་ི་བར་་གད་པ་
ས་་གངས་པ་གང་ན་པ་ས་་བ་་ང་བ་་་ས་བས་འ་ང་ལས་གང་ལ། འད་པ་དག་་བར་་
གད་པ་ས་བལ་བ་ད་པ་ང་ལས་གངས་པ་་དག་བན་ང་བར་་གད་པར་་འར་། བར་་གད་པ་
ས་་གངས་པ་་ར་བམ་ན་འདས་ས་ས་བན་པ་་་བར་་་གད་པ་་ར་བདག་ས་་ང་ས་་
ས་་བ་ལ་གས་པ་ས་་ག་་གཞན་ཡང་བས་་ས་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས་། །ག་་་དག་་བད་
པར་འག་པ་ག་་གཞམས་བ་དང༌། གལ་བ་ལས་ས་བོག་ང་་གང་བ་ལ་ང་ད་་འར་།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ་ལ་གལ་བས་ད་པ་ད་ས་་་ག་། །་བ་མ་པ་་གང་བ་ང་ད་།།
ག་་་གང་བ་ད་ང་་ལ་གལ་བ་དང་བ་ལས་་བས་་ང་ད་པ་ད་དང༌། གནས་ནས་དང་བ་
གས་་ག་གག་ས་ག་ཅར་་་། ང་དང་ཀ་ཤ་ཏམ་ལས། གནས་ནས་དང་བ་ལས་བི་་གལ་་བན་

་ད་པར་བི་ང༌། མག་་ད་པར་བི། །འ་་གལ་བ་ས་་བ་ལ་གས་པ་གནས་ནས་དང་བ་དང༌། ད་
པ་་ག་ག་ཅར་་་བར་གངས་ལ། ི་ཀ་ལས་ང༌། ད་པ་དང་གནས་ནས་དང་བ་ག་ཅར་་ས་གངས་།
།ད་པ་དང་གནས་ནས་དང་བ་་ས་གང་་་་་ན། བ་བ་ལས་བད་པ་གམ་པ་ལ་ག་་་གང་བ་་
ག་་། །ང་ད་་འར་བ་་བ་་གང་བ་་ག་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་པ་་མན་པ་། ང་ལས།
ད་ང་འ་ས་ལས་དང་་པ་ལ་ཡང་ང་ད་་་འར་ཡང་ད་པ་དང་གནས་ནས་དང་བར་གངས་པས་། །་
བ་མ་པ་་གང་བ་ང་ད་།།
ག་པ་ངས་པ་ས་་གས་པ་ང་ད་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ང་བ་ད་པ་བད་པ། །
དང་་།
་བ། ས་ག། །་ད་་བས་ངས་པ་ར་བས་པ་ད་མ་ས་པ་ད་ང་ལ།།
ང་ད་འ་ལ་འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ན་་ར་བམ་ན་འདས་་བར་་གད་པ་ས་་གངས་པ་
གང་ན་པ་་དག་བན་ང་བར་་གད་པར་་འར་། ་ར་བམ་ན་འདས་ས་ས་བན་པ་བདག་ས་ས་
་ས་་བ་ལ་གས་པར་འག་པ་ག་་ད་་བས་ས་དང་ཟང་ཟིང་་ངས་པས་་གནས་ནས་ང་བ། །་
ལས་ར་བས་པ་ད་་བད་པ་གལ་བ་། ་མ་ས་པ་ད་ང་ལ་ས་ག་ས་ར་། ལ་་ལ་ར་འ་
ས་པ་་ཡན་ལག་་ག་། །གང་ས་ན་ང་ད་་འར་་ན།
་བ། ང་དག་པ་དང༌། དགས་ས་འ་བ་དང༌། གནས་དང༌། ས་་བན་པ་དང༌། གདམས་ངག་ན་ན།
།་བ་ས་ན། །ཟང་ཟིང་ས་ངས་ད་ད་ན། །བན་བར་བདག་ར་ད་ན། །གནས་་ན་ག་ཉལ་
ན་ཡང་༌། །མཐར་། །མཚན་ ། །གཞན་ིས་བལ་ན་ཡང་༌།།
ད་ང་ངས་པ་་ལ་ང་འགས་པ་ན་པ་དང༌། དགས་ས་་བ་ལན་ན་པ་དང༌། གནས་འཆའ་བ་ན་པ་
དང༌། ས་་བན་པ་དང༌། གདམས་ངག་ན་ན། །ངས་པ་་ལ་རང་་་བ་་ན་ང་ད་་འར་། །་ལ་ཟང་
ཟིང་་ངས་ད་ན་པར་ད་ན་ང་ད་་འར་། །ད་ང་ངས་པ་ས་རང་ལ་ར་བན་བར་ད་པ་བདག་
ར་ད་ན་ང་ད་་འར་། །ད་ང་ངས་པ་་དང་གནས་གག་་ངས་་ན་ག་ཉལ་ན་ཡང་ང་ད་་
འར་། །གང་་་་མཐར་། །མཐའ་གང་ན་མཚན་ ། །ངས་ད་་བ་ལས་གཞན་ཐ་ན་་མ་ཙམ་ིས་

འལ་་་་་་་་(ལ་ས་པ་འ་ལ་་་ལ་ལར་བལ་ས་པ་འག །འོགས་པ་བ་ང་ལ་འལ་ས་པ་འང་ང་བས་བལ་ཡང་འོགས་པ་ན་ན་
པ་འ། ན་ང་་ད་ལ་གག་དས་། །དམར་ིཀ་་བལ་ང་འ་འར་ད་ན་ས་ས་གད། །རང་མཆན།)

ན་ཡང་ང་ད་་འར་་

ས་བལ་ད་་ི་ཀ་ལས་།།
གས་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ནད་པ་དང་་བ་དང་དལ་བར་གགས་པ་ན་ིས་་མ་གགས་། །ངས་པ་ས་་གས་པ་
ང་ད་།།
གནས་ནས་ང་བ་ནད་པ་དང་་བ་དང་དལ་བར་གགས་པ་ན་ིས་་མ་གགས་། །ངས་པ་ས་་
གས་པ་ང་ད་།།
བན་པ་བལ་བ་ད་པ་ང་ད་ལ་གས། བབ་པར་་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ། །དང་
་།
་བ། ག་་ད་ལ་གས་པ་་གང་ན་ད་ལ་བལ་བར་། །ད་ལ་དང་ར་གལ་བ་དང་བ་ལས་
དང་་ག་་བལ་བ་མ་་ས་་བ་དང༌། གལ་བ་ས་།།
བར་་གད་པ་ས་་གངས་པ་་དག་བན་ང་བར་་གད་པར་་འར་ས་ར་བ་ག་་ག་་ཐམས་
ཅད་་ད་ན་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། ག་ཅན་ི་་བ་ག་་ད་ལ་གས་པ་ད་ལ་་ལ་གཞམས་བ་
དང༌། གལ་བ་ལས་ས་བོག་ང་་གང་ན་་ག་་གལ་བ་ལས་ས་ད་ལ་བལ་བར་། །ད་
ལ་ག་པ་ཅན་ི་་བ་་གང་ན་ད་ལ་་ལ་་བམ་་ས་ས་་འར་། །འ་ལ་་ད་པར་་བ་ད་་
མ་པར་བཞག་པར་་བ་ན་ི། ང་བར་་བ་ལས་་མ་ན་། བན་པ་ལ་གས་ལ་མ་གས་པ་ར་། །ི་ཀ་
ལས། མ་་བ་་ད་ལ་ལ་་བོག་པ་ད་ང་མ་ན་ལ། བལ་བ་ད་ང་མ་ན་། ད་ལ་ི་ལས་ས་པ་
ཙམ་ིས་ང་ད་ལ་ས་་བར་་འར་བས་་ར་་བར་་བ་་ག་་བན་པ་ད་ང་དག་ས་ད་ལ་་
ལ་འ་ད་ས། ད་ལ་དང་ར་བོག་པ་ར་བ་བ་གལ་བ་དང་བ་ལས་མཛད་་ས་་བ་མ་པ་དང༌།

བོག་པ་ར་བ་བ་ལས་་ད་པ་ན། ད་ལ་་ས་པ་་འར་ནས་བཀར་་མང་བ་་འར་་བཞག་ནས་
ལས་་། བ་བ་ལས་ས་གལ་བར་ས་།།
་བ། ལས་བད་པ་དང་་དང་གས་པ་ཡང་ས་ཟིན་ི་ག་པ་ཅན་ི་་བ་མ་པ་འ་་་འ་ངས་ག་
ས་་་མཐར་ད་ང་ས་་ལ་བག་པར་། །བཏང་ན་་མ་་།།
ལས་བད་པ་དང་་དང་གས་པ་དང་གམ་པ་ཡང་ས་ཟིན་ི། ག་་འ་ངས་ག་ས་་་མཐར་ད་ང་
གག་ས་ད་ལ་་ལ་བག་པར་་ས་ང་དང་ཀར་ཤ་ལས་། །་ག་་བལ་བ་མ་་ས་བ་བར་་བ་
དང་བལ་བ་གལ་བ་ས་། །བལ་བ་ལས་བད་པ་དང་་དང་གས་པ་ཡང་ས་ཟིན་ི། ག་པ་ཅན་ི་་བ་
མ་པ་འ་་་ངས་ག་ས་གལ་བ་ལ་གས་པ་བད་པ་གས་་་་མཐར། ད་འན་ིས་བས་པ་
ད་ང་ས་ག་་་གང་བ་ད་ལ་་ལ་བག་པར་། །ི་ཀར། ལས་བད་པ་གམ་པ་ས་ཟིན་པ་ག་་
་བགས་ང་་ཕན་་བལ་ཟིན་པ་ར་་ས་པ་དང་། ང་་ང་དང་ཀར་ཤ་ལས་གམ་པ་ཡང་ས་ཟིན་ི།
ས་གས་འང་བ་དང་འགལ་་ན། ་ལ་མ་་པ་ན་ས་་་མ་དག་པར་འཆད་ལ། བདག་་ག་པ་ལ་གམ་པ་
ཡང་བད་པས་བལ་ཟིན་པ་་བ་ད་་མས་། །ད་ལ་་ལ་གལ་བ་ལས་ས་བོག་པ་དང༌། གལ་
བ་ལས་ས་བལ་བ་་་གས་ཀ་བས་་གལ་བ་ལ་གས་པ་་མ་་མ་དག་ས་ག་་་བཏང་ན་བད་
པ་་ག་ག་་མ་་་། ན་བ་པ་དང་དན་བོག་པ་ལ་གས་པ་བས་དང་འ།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་།
་བ། ད་ལ་བལ་བ་ད་། །བལ་བ་ད་པ་ང་ད་།།
ངས་པ་ས་གས་་གང་ར་ས་པ་་མས་་འར་ཡང་ན་ང་ན་ལ། འར་ད་པར་་ད་ང་ངས་པ་
ས་ར་ས་པ་ལ་འར་་ད་ལ་བལ་བ་ད་། །ས་ན་ད་ལ་བལ་བ་་ལ་ད་ང་ས་་ར་འ་
ས་་ས་དང་ཟང་ཟིང་ས་ངས་ད་ད་པ་དང༌། བན་བར་བདག་ར་ད་པ་དང༌། གནས་གག་་མཚན་ ་
མཐར་ཉལ་བ་དང༌། ཐ་ན་་མ་ཙམ་ིས་བལ་ན་ཡང་ང་ད་་འར་་ས་ན་་ར་ི་ཀ་ལས་། །བལ་བ་
ད་པ་ང་ད་།།

བད་པ་ཁ་མ་བར་བར་ན་པ་ང་ད་ལ་བ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །གང་ས་ང་བ་གས་གད་
བན། །བབ་པར་་བ་བད་པ་དང༌། །་་ང་བ་ད་པ། །དང་་།
་བ། ན་འམ་དམར་འམ་ར་ག་ས་ཁ་མ་བར་བ་རང་་ས།
ན་འམ་ས་པ་་མ་འད་ལས། ན་་ས་་བ་་རམས་ད་་ས་གངས་ལ། བམ་་་བ་པ་དང་
བས་པ་ལས་ང༌། ན་་་རམས་ན་པར་བད་། །རམས་དང་ཁ་ག་འ་བ་ན་་ཐམས་ཅད་བང་། ད་
ན་ལས། ན་་ས་་བ་་ན་་ཐམས་ཅད་བང་༌། །་ད་་ར་ན་ ་མག་ས་ར་ས་པ་ན་།
རམས་འབའ་ག་ས་ན་་ང་བས་་ས་། །དམར་འམ་ས་པ་་བམ་་་བ་པ་ལས། དམར་་ས་་བ་་
བཙག་་ས་ཁམས་དམར་་གཞན་ཡང་བ་ས་། །ར་ག་་ས་པ་་ར་་ག་བག་ཆགས་པ་། ང་ན་
གས་་འལ་པ་ལས། ས་ར་ག་ར་་བས་ནས་་ས་པ་དང༌། མ་་ཐར་འལ་པ་ལས། །ར་ག་ས་་
བ་་ར་ཀ་དང་ང་ན་ལ་གས་པ་ལས་བས་པ་་ཁ་ག་ག་བག་ཆགས་པ་ས་། །འམ་ས་པ་་འདམ་ཀ།
།ཁ་མ་བར་བ་དཀར་། །ཁ་མ་བར་བ་ནག་་་ཤ་ཟ་ས་ན་པས་བཀག་པ་་ས་ས་། །ཁ་མ་བར་ཡང་
རང་བན་ི་ཁ་ག་ང་བ་གམ་ན་ན་ས་པ་ད་། ང་་བ་ལས། ད་ང་ས་ཁ་ག་བར་བ་མ་པ་གམ་
ལས་གང་ཡང་ང་བ་གག་ས་ཁ་ག་མ་བར་བར་ད་ང་ངས་པར་་འར་བ་མས་སམ། ་པ་་ད་། ད་
ང་ས་རང་བན་ི་ཁ་ག་ཅན་ི་ས་བས་ན་ས་གངས་། །རང་་ས་ས་པ་ི་ཀ་ལས། གཞན་ི་ས་
ད་པ་ལ་་ན་ད་པར་འར་་ས་།།
་བ། ཐ་ན་ང་བད་་ཁ་གགས་དང་ད་དང་ང་པ་འབ་དང་་རགས་དག་་བ་བ་ལ་གས་པ་ལ་
ངས་་ངས་ད་ན།།
ཐ་ན་ང་བད་་ཁ་གགས་དང༌། ད་དང་ང་པ་འབ་་ང་པ་བ་བ་དང༌། ་རགས་དག་་ས་ས་ལ་
བ་བ་ལ་གས་པ་ས་པ་་བ་བ་་ར་མ་ཟད་་ལ་གས་པ་དག་ང་བང་་ས་། །་ས་པ་་་་ན།
བད་མས་་ད་ང་བད་ལ་གས་པ་གགས་པ་། རང་་མ་བཤད་ལས། བ་བ་ལ་གས་པ་ས་་བ་་
བད་མས་་ར་གགས་པ་ལ་གས་པ་ལ་ཡང་་ས་། །ས་ན་ས་པ་་དག་ལ་ངས་་ངས་ད་ན་ང་
ད་། །ང་་བ་ལས། ད་ང་ས་ས་་གང་ལས་ང་བའམ། བ་བར་གགས་པ་ས་ས་་ཚད་གག་ཁ་
ག་བར་བ་གམ་ལས་གང་ཡང་ང་བ་གག་ས་ཁ་ག་མ་བར་བར་ད་ན་ར་འར། ང་བ་ས་བཤད་ང༌།

་བ་་ར་འལ་པར་ང་་བ་ངས་་ངས་པ་ལས་་ད་ང་ས་རས་་གང་མ་འཚལ་པའམ། བ་བར་གགས་
པ་ས་ས་་ཚད་ཁ་ག་བར་བ་གམ་ལས་གང་ཡང་ང་བ་གག་ས་ཁ་ག་མ་བར་བར་འཚལ་ན་ར་འར།
ས་ས་་ས་བཤད་པ་་ན་་གས་།།
གས་པ་གང་ས་ང་བ་གས་གད་བན་པ་།
་བ། ་པ་གཞན་ི་་ཡང་ང་བར་་བ་་དས་པ་ད་ན་། །མ་པས་བས་པ་ལ་ཡང་་དས་།།
རང་ས་ཁ་མ་བར་བ་ས་་ན་་ང་བ་ད་། རབ་་ང་བ་་པ་་་གཞན་ད་ལ་ཕ་མ་དང༌། ད་བ་
མ་དང༌། ད་ང་མ་དང༌། ད་ང་གཞན་ི་ས་ཁ་ག་ང་བ་ན་ིས་ཁ་བར་ཟིན་པ་་ད་ང་ས་ད་ན་་ཡང་
བར་། ཁ་ག་ང་བ་ན་ིས་ཁ་བར་བར་་བ་་དས་པ་ད་ན་། །མ་པས་གཞན་ལ་འགས་པའམ་
བས་པ་ས་ཁ་ག་ང་བས་ཁ་བར་ཟིན་པ་ག་ད་ང་ས་ད་ན་་ལ་ཡང་གད་ཁ་བར་བ་་ནས་ང་བར་་
་དས་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ཁ་ག་ན་ར་ཁ་བར་བ་ས་བན་པར་་། །མ་པ་ས་ང་་། །གག་ལག་ཁང་་
ནང་་ར་ག་ས་གགས་་བན་པར་། །ལམ་་ས་བས་པ་་ན་ང་ད་། །ོགས་དག་དང་༌། །
ད་ང་དང་ད་ལ་དག་དང་༌། །གག་ད་ན་ན་ན་རབས་ནས་བམས་་་ད་་བ་པ་ང་་
གགས་། །དགས་ས་མ་བས་ན་གཞན་ལས་ན་་བཅག་པར་་།།
ཁ་ག་ན་ར་ས་། ན་ན་་བད་། མ་བ་པ་ལས། མཚལ་དང་་བན་་གས་བད་མས་དང༌། །
ར་མ་དག་དང་མང་ན་་་དང༌། །ན་ང་་བན་་མས་་ང་། །བད་་ས་ན་ན་པས་བཀག་ར་
། །ས་། །་ར་ན་ན་ས་ཁ་བར་བ་ས་བན་པར་་། །ཁ་ཚར་དང་ན་ཚར་མ་བཅད་པ་་མ་པ་
ས་། ་དག་ང་ད་ང་ས་བ་བར་བན་པར་་། །ི་ཀར། ཁ་བར་བ་དང་ཁ་ག་ན་ར་བར་བ་ཡང་་
ང་། ་ལ་་ར་བཀག་པ་ར་་ས་། །ད་ང་ས་གག་ལག་ཁང་་ནང་་མ་པ་ས་་ང་་ར་
ག་ས་གགས་་བན་པར་། །འལ་ང་ལས། མ་པ་ས་་འ་བ་ན་ང་ས་ས་་བཤད་། །ལམ་་

ས་བས་པ་་ན་ང་ད་ན་། །་དང་ན་ང་་ན། ོགས་དག་དང་༌། །ོགས་་ད་པར་ད་ང་དང་ད་
ལ་དག་དང་༌། །ས་བས་པ་་ས་གག་ད་ན་ན་བབ་པ་ན་རབས་ནས་བམས་་་ད་་བས་པ་ང་
་གག་། །ས་འ་གང་ཟག་་་་ལ་གཡར་ར་ན་་ས་དགས་ས་མ་བས་པར་ར་གཡར་ར་ན་ན།
གཞན་ན་པ་ལས་བས་་རང་ས་ན་་བཅག་པར་་འཆག་་འོ་བར་་།།
བ་པ་་་ང་བ་ད་པ་།
་བ། བད་ནམས་འད་པས་མོན་་ས་ན་ཁ་ཚར་མ་བཅད་པ་མན་ཆད་གསར་པ་ལ་་་ག་པས་ན་པར་
འར་བ་ད་ལ་ད་པས་ང་་བ་བར་། །ཁ་མ་བར་བ་ས་ན་པ་ང་ད་།།
མ་པ་ལ་གས་པ་ན་བདག་བད་ནམས་འད་པས་ད་ང་མོན་་ས་ན་རས་དཀར་་ཁ་ཚར་མ་བཅད་པ་
མན་ཆད་ནས་ཁ་ཚར་བཅད་ང་ས་བ་ས་ང་གསར་པ་ཐ་ད་འབ་པ་ཡན་ཆད་སར་པ་ལ་ས་འ་ང་་བར་
གལ་ས་ར་ན། ད་ང་ས་ས་་་་ག་པས་ན་པར་འར་བ་ད་ལ་ད་པས་ང་་ང་པ་གས་ས་
བ་བར་། །གསར་པར་མ་ཟད་ས་དཀར་་ང་པ་ལ་ཡང་་བན་་ད་ལ་ད་པ་་དས་། གཞན་ི་ས་
དཀར་་ལ་ད་ན་ང་བ་ན་ད་འང་བ་་དགག་དས་པ་ར་། །ཁ་མ་བར་བ་ས་ན་པ་ང་ད་།།
ད་པ་ངས་པ་གར་གགས་པ་ང་ད་ལ་བ། དས་ག་ན་ད་བཅས་་བན། །ང་ད་བབ་་དང་
བཅས་བད། །ཡན་ལག་ལ་བར་བཅས་་བན། །བས་་བབ་པར་་བ། །དང་་།
་བ། ན་་་རང་་མ་ན་པ་དང་ར་ས་པ་ལ་ག་གམ་ག་་བག་ན་ད་པ་་ན་།།
གར་དལ་ལ་གས་པ་ན་་་རང་་མ་ན་པ་དང་ས་གངས་། གཞན་ི་ན་་་དང༌། བདག་་གཏན་
ད་་ན་་་དང༌། ན་་་རང་་མ་ན་པ་ད་། །ི་ཀ་ལས། གཞན་ི་ན་་་ས་བཤད་། །་་མན་པ་
ཙམ་་བདག་་གཏན་ད་་ན་་་ཡང་འར་གགས་། ་བ་ལས། རང་་མ་ན་པ་ས་གངས་པས་གཞན་ི་
ན་པ་དང༌། བདག་་གཏན་ད་གས་ཀ་ཡང་རང་་མ་ན་པར་མངས་པ་ར་། །གཞན་ཡང་ི་ཀ་ལས། རང་་ལ་
་ང་བ་ང་ད་་བན་པ་ར་ས་གངས་། རང་་ན་པ་དགས་ས་བསལ་བས་ང་བ་། །་ན་རང་
གཞན་ན་ང་་དབང་བ་ན་་་ལ་ག་ན་ར་འར་་ན། ང་བ་ང་ད་་གས་། ངས་པ་གར་

གགས་པ་ང་ད་་་་འར་། ན་་་རང་་མ་ན་པ་དང་ས་རང་་མ་ན་པ་ཡན་ལག་་གངས་ལ། རང་
གཞན་ན་ང་་དབང་བ་་རང་་ཡང་ན་པ་ར་། །ན་་་ར་ས་པ་རང་་ན་ཡང་ང་མ་ན་ཡང་ང་།
་ལ་རང་ས་ག་གམ་གཞན་ག་་བག་ན་ང་བ་འ་ད་པ་་ན་།།
་བ། ་་གལ་་བཅད་པ་མན་ཆ་དང་ལ་ར་ད་པ་ལག་ཆ། །དས་པ་ར་ང་བ་ད་་ར་པ་་
དས་ག། །ར་པ་མ་ན་པ་་ས་ས་།།
ན་་ར་ས་པ་་་གལ་་ད་པ་མན་ཆ་དང༌། ལ་ར་ད་པ་ལག་ཆ། །ན་་་དང་མན་ཆ་དང་
ལ་ ་ཆ་ད་དང་གམ་་་དག་་རང་་དས་པ་ར་ང་བ་ད་་ར་པ་་ག་ག་ག་པ་དང༌། མདའ་མ་
ད་པ་དང༌། ་་ད་དང་བཅས་པ་་་་ག་གམ། ག་་བག་ན་ང་ད་དས་ག། །གམ་་་དག་་རང་
རང་་དས་པ་ར་ང་བ་ད་་ར་པ་མ་ན་པ་་ས་ས་་ད་པ་།།
གས་པ་ང་ད་བབ་་དང་བཅས་བད་པ་།
་བ། གག་ལག་ཁང་དང་་་འར་ན་འག་པ་ལ་བདག་ར་་བ་དང་མ་འལ་པར་ས་ད་་ཟ་བར་་
བ་མས་ས་་མ་གགས་། །་ཡལ་བར་་ར་། །་ཞག་བན་ནམ་བད་་བ་ག་། །འོ་བ་
ལམ་གགས་་སའམ་་མ་གས་དག་ས་གགས་པར་། །བདག་་གས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་བབས་
པར་་ ་ན་་ས་ར་བ་ལ་ན་པར་་།།
ན་་་དང་ར་ས་པ་་གས་གནས་གང་ཡང་ང་བ་ན་འག་པ་་ང་བ་ད་པ་་ན་ནམ་་ན། མ་ན་།
གག་ཁང་དང་་་འར་ན་འག་པ་ལ་ས་་ད་ང་རང་ས་བདག་ར་་བ་དང་མ་འལ་བ་ས་ད་་ཟ་བ་
ངས་་བང་བར་་བ་མས་ས་ག་གམ། ག་་བག་པ་་ང་བ་བད་པ་ལ་མ་གགས་། །ན་་འམ་
ར་ས་པ་བདག་་ལས་འམས་། གག་ལག་ཁང་ངམ་་་འར་ན་འག་པ་་ཡལ་བར་་འར་། །ཡལ་བ་་
ར་་འར་ན་དས་་་ཞག་བན་ནམ་བད་་བ་གས་། །ད་ང་ས་བད་མས་ལ་གས་པ་ན་་
ལམ་གགས་་དས་་་དག་འམས་་གག་ལག་ཁང་་་འར་ན་འག་ན་སའམ་་མ་གས་དག་ས་
གག་པར་། །ས་་བདག་་ང་ན་་ས་ར་ང་བངས་ན་་ག་ས་་གས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་བབ་
པར་་ ་ན་་ར་བ་ལ་ན་པར་་།།

་བ། ངས་པར་མ་ར་ན་་ག་་ད་འན་ི་མད་་གག་པར་། །་བ་ག་་མཐའ་ན་ཆད་་
བཅང་བར་། །་ག་་མ་ངས་ན་སངས་ས་སམ་ད་འན་ི་ས་གང་ནས་ད་པ་ར་ད་་ང་༌། །
་ང་བ་ད་མ་ན་ན་ས་ང་བ་བན་་་བར་། །གལ་་་་བདག་་ངས་པར་ར་ན་ས་་གནང་
བ་གལ་་་ར་ན་ན་པར་། །གལ་་ད་ང་ན་་་ཅག་ས་ངས་་བངས་བ་གང་ན་པ་་ད་
ན་་བར་་མས་སམ་ས་བད་པར་།།
ས་་བདག་་ཞག་བན་བད་་ངས་པར་མ་ར་ན། ཞག་བན་བད་འདས་པ་་ག་་ས་་ད་འན་
ི་མད་་གག་པར་། །ད་འན་ི་མད་་་ད་བཞག་་ན། ་བ་ག་་མཐའ་ན་ཆད་་བཅང་བར་། །
་བ་ག་་ག་་བདག་་མ་ངས་ན་ས་་སངས་ས་སམ་ད་འན་ི་ས་གང་ནས་ད་པ་ར་ངས་ད་་ང་
༌། །ས་་སངས་ས་དང་ད་འན་ལ་ང་བ་ད་མ་ན་ན་ས་ང་བ་མ་ན་པ་ས་ང་བ་བན་་་བར་། །
གལ་་ས་་ང་བས་ང་བ་གཞན་ས་སམ་ང་ན་ད་པ་་་བདག་་ངས་པར་ར་ན་ད་་ས་འ་སངས་
ས་དང་ད་འན་ལ་དལ་བར་གས་། །ས་ས་་གནང་བ་གལ་་བདག་ས་་ར་ན་བདག་་ལ་ས་་
ར་ན་པར་། །གལ་་བདག་ས་ས་་ད་ང་བ་་་ཅག་ས་ད་་ས་ད་མ་ས་པར་ངས་་
བངས་པ་གང་ན་པ་་ད་ན་་བར་་མས་སམ་ས་བད་པར་། །ི་ཀར། བད་ན་་་ས་།།
གམ་པ་ཡན་ལག་ལ་བར་བཅས་་བན་པ་ལ་གས། ག་་ཡན་ལག་བད་པ་དང༌། །ཡན་ལག་་་ལ་བ།
།དང་་།
་བ། ར་་ལ་གས་པ་ལ་་བདར་བ་དང་གས་པ་ད་་ང་བ་ད་ན་། །མལ་ན་དང༌། ག་་ན་
ཅན་དང༌། དང་ན་དང༌། ་ཤལ་དང༌། ་་་ད་་གནས་པ་ཡང་༌།།
དས་པ་ར་ང་བ་ད་་ར་པ་་དས་ག་ས་ར་ས་ན་ང་བ་ད་་གང་་ན། ར་་དང་་ག་དང་
 ་ལ་གས་པ་ང་གཡས་འལ་ི་བར་ལ་་བདར་བ་དང་ག་པ་ད་དས་པ་ར་ང་བ་ད་ན་། །་ར་
ད་ང་ས་ག་གམ། ག་་བག་ན་ང་ད་། །གར་དལ་གས་ན་་་ལས་ས་པ་མལ་ན་དང༌།
ལག་ངར་ལ་བན་པ་ག་་ཅན་དང༌། དང་ན་དང༌། ་ཤལ་དང་ས་པ་་ལ་ས་་ག་་་ཤལ་ང་་འང་
བ། །་་་ས་པ་ལ་ས་་ག་་་་་་མ་བ་ཙམ་་འང་བ་ས་། །་ར་་རལ་་འང་བ་་

ཤལ་ད་་གནས་པ་ཡང་ན་ས་པ་ར་ང་བ་ད་ན་་ས་་མར་ར་། ་ལ་ད་ང་ས་ག་གམ་ག་་
བག་ན་ང་ད་དས་ག། །་མས་རང་རང་་དབས་ལས་ཉམས་པ་ལ་ག་ན་ས་ས་།།
་བ། ་ཝང་དང༌། ད་མ་དང༌། བལ་ལ་་དང༌། མ་ཧ་་དང༌། ་་ཤ་མས་་ད་དང་བཅས་པ་ད་ན། །
ང་དང༌། ་་་དང༌། ་པ་ཊ་ཧ་དང༌། ་་མས་་་འན་ན།།
་་དང་ས་པ་ན་གས་ི་ཀ་ལས། ་་་ལ་ན་ི་ད་པར་ལ་་་ད་ར་་་ང་༌། །ཁ་ག་་་་
རབ་་གས་པ་ལ་ཡང་་་ས་ར་་ས་བཤད་། །ད་མ་དང་ས་པ་་་བ་ད་མ་ཅན་ལ་། །ད་མ་ས་་
བ་ང་་་ན་་་ལ་ད་ད་པ་ར་། །བ་ལ་་དང་མ་ཧ་་དང་་་ཀ་མས་་ད་དང་བཅས་པ་ད་ན་ག་པ་
ལ་དས་ག། །ད་ད་ན་ས་ས་། །ས་ན་ད་བཅས་་་་དང་ང་་གས་་ད་པར་ཡང་བག་། །ང་
དང༌། ་་་དང༌། ་པ་ཊ་ཧ་དང་ས་པ་་་གས་གག་པགས་པས་གགས་ལ། གས་གག་མ་གགས་པར་
གངས་། །་་་་མ་ལ་པགས་པས་གགས་པ་་་ཡང་་བ་ཆ་ཤས་ན་པས་ག་ཆ་ལས་་ག་ར་ར་
འང་བས་་མས་་་འན་པ་ལ་ག་ན་དས་ག། །་་འན་ན་ས་ས་།།
་བ། ག་་ད་དང་བཅས་པ་ད་ན། །རལ་་དང༌། རལ་་ག་་དང༌། རལ་་་གག་པ་དང༌། འཕང་
མང་དང༌། མང་དང༌། གས་་མས་་་དག་ད་ན་ན། །མདའ་དང༌། གས་མདའ་དང༌། མདའ་ད་
གས་ལས་ས་པ་མས་་མ་དང་བཅས་པ་ད་ན། །་གགས་་་གང་དང་བཅས་པ་ད་ན།།
ག་་ད་དང་བཅས་པ་ད་ན་་མ་ར་དས་ག། །ད་ད་པ་ལ་ག་ན་ས་ས་། །རལ་་དང༌། རལ་་
ག་་དང༌། རལ་་་གག་པ་དང༌། མང་དང༌། ཕན་ན་་འཕང་བ་མང་དང༌། གས་་མས་་རང་རང་་
དས་་་ད་ན་ན་དས་ག། །དས་་ལས་ཉམས་པ་ལ་ག་ན་ས་ས་། །མདའ་དང༌། གས་མདའ་དང༌།
མདའ་ད་གས་ལས་ས་པ་མས་་མ་དང་བཅས་པ་ད་ལ་ག་པ་་ང་བ་དས་ག། །སངས་ས་་་
གགས་་་ན་་་ལས་ས་པ། ནང་ན་སངས་ས་་་གང་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་་ལ་ག་ན་ང་ད་བད་
། །་གས་གང་ང་་་མ་ཚང་བ་ལ་ག་ན་ས་ས་། །མད་ན་ལ་ཡང་་བན་། །ཉན་ས་དང་རང་སངས་
ས་་་གགས་ན་་་ལས་ས་པ་་དག་་་གང་དང༌། སངས་ས་་་གང་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་ང་་་
ལ་ག་ན་ས་ས་། །་ན་་་མ་ན་ན་ཉན་ས་དང་རང་སངས་ས་་་གང་དང་བཅས་ང་ག་པ་ལ་ས་པ་
ད་། །ད་ད་་་ལ་གས་པ་གགས་ན་་་ལས་ས་པ་ལ་ག་ན་གར་ལ་མ་ལ་ག་པ་དང་འ་བ་་

ས་ཙམ་ལ་ས་ས་་འར་། །ཉན་ས་ལ་གས་པ་གགས་་ན་་་ལས་ས་པ་ན་ན་་དག་་ས་པ་དང་
བཅས་པ་ཡང་ང༌། སངས་ས་་་གང་དང་བཅས་ང་ང་་ག་པ་ལ་ས་པ་ད་།།
གས་པ་ཡན་ལག་་་ལ་བ་ལ་གམ། ང་ད་ན་ད་བཅས་་བན། །ང་ད་བབ་་བཅས་་བད། །
ང་ད་་ག་གཞན་བན་པ། །དང་་།
་བ། ་ལ་ན་པ་འ་ས་་བར་གཞག་ན་ས་པ་ད་། །ར་་མང་་དང༌། ག་མ་ང་བ་དང༌། མ་
ང་དང༌། ་་ཁ་གག་པ་དང༌། ག་དང་མདའ་ར་བས་པ་མས་་ད་ད་། །གར་ི་གས་་་་
ང་བ་ད་།།
ན་་་ལས་ས་པ་་གགས་་ལ་་ན་པ་འ་ས་་བར་བཞག་ན་ད་ང་ས་ག་གམ་ག་་བག་
ང་ས་པ་ད་། །ལ་ས། ན་པ་ས་ན་་་་བོག་ང་ས་པ་ད་། །མ་འད་འལ་པ་ལས། ར་
་མང་་་ར་་དང་འ་བ་ར་། །ར་་མང་་དང་ས་པ་་ད་ཙམ་་ཟད་། ས་ལས་ས་པ་ར་་དག་
ང་ད་ད་། །གར་ས་གས་པ་ག་མ་ང་བ་དང་མ་ངས་དང་ས་པ་། ལ་ས། ང་་ལས་ས་པ་
ད་གག་པར་འག་པ་ས་པ་དག་་བ་ཆ་ད་་ས་། །་་ཁ་ག་པ་དང་ས་པ་། ལ་ས། ་ལ་ག་པ་་
ས་ས་་་ང་བ་ར་་ས་། །ག་་ང་དང་མདའ་ར་བས་པ་ང་ཙམ་བད་ང་ལ་་མདའ་འ་བ་ད་
་ད་ང་ས་ག་གམ། ག་་བག་ན་ང་ད་་ད་ས་ས་བད་པ་ད་། །ག་་འ་མས་་ན་་་ལ་
ག་པ་ན་ད་གས་དང༌། ལ་་ལ་ག་པ་ན་ད་གས་དང༌། མན་ཆ་ལ་ག་པ་ན་ད་གས་་་མ་བན་
། །ད་ང་ས་གར་ི་གས་་ལ་ག་ན་་ས་ས་་འར་ི། ན་་་ལ་ག་པ་ང་ད་་་་འར་།
་ང་བ་ད་་ས་པས་ང་བ་ད་་ར་པ་མ་ཚང་བ་ར། ད་བཤད་ལས། མ་པ་འ་་་ད་་མ་བ་་ད་
་ར་པ་མ་ན་པ་་ས་།།
གས་པ་ང་ད་བབ་་བཅས་་བད་པ་།
་བ། འགས་པར་ར་ན་རང་་ལ་་གད་ན་ད་འན་ི་དང་མད་ན་ི་དག་དང་གར་ས་ནས་སམ་
ར་་འོ་བར་། །དད་པ་ཅན་ནམ་ད་ལ་ིས་། །ད་ན་རང་ས་། །ར་བ་བར་། །ལ་ན་ན་
། །་བ་ཡང་་དང་འ།།

དམག་དང་ན་་ལ་གས་པས་འགས་པར་ར་ན། ང་ལས། གང་ཟག་་ངས་པར་འར་ི། ད་འན་་་
འར་བས་ད་ང་ས་དང་་རང་་ས་ས་དང་ང་བད་བར་བར་་ང༌། གལ་་ས་ན་ས་ད་འན་ི་དང༌།
མད་ན་ི་ལ་ཡང་འབད་པར་་ས་གངས་པས་རང་་ས་དང་ན་པ་ས་ས་ནས་སམ། ར་་འོ་བ་ལ་་
གད་ན་ད་འན་ི་དང༌། མད་ན་ི་དག་དལ་དང༌། གར་ས་ནས་སམ་ར་་འོ་བར་། །ད་པ་་གང་
ས་ས་ནས་སམ་ར་་འོ་བར་་་ན། མ་པ་དད་པ་ཅན་ནམ་ད་ལ་ལ་་དད་པ་མ་ས་ང་བ་ལ་ད་་་
དག་ས་། །་གས་གག་ང་ད་ན་ད་ང་རང་ས་། །་བ་དང་བར་བ་ར་མ་པ་དད་པ་ཅན་ནམ་ད་ལ་
ིས་ས་བ་བར་། །་གས་ད་ན་ད་ང་རང་ས་ས་བ་བར་། །ི་ཀར། བར་བ་ལ་་ར་བ་དས་མ་
ན། བ་ལ་ས་་ས་ག་་ས་ཟིན་ན་་བ་དས་པ་ར་། །འགས་པ་དང་ལ་ན་ས་ས་པའམ་ར་བ་་
གནས་་ད་་ན་། །ས་་ས་ག་ནས་་ང་དང་བ་ཡང་་བ་དང་བར་བ་་དང་འ། །ི་ཀར། དད་པ་ཅན་
ནམ་ད་ལ་ིས་། །་གས་ད་ན་རང་ས་་ས་།།
་བ། ་མ་ན་པ་གནས་ན་གལ་་་དག་་བད་ནམས་ས་ང་བ་ན་་་རང་བན་ི་ས་ག་དང་
མ་ས་ལ་གས་པ་ལ་་ས་པ་ད་། །ཟན་ི་ར་ད་གཞན་ད་ན་ན་་་ལས་ས་པ་ཡང་༌། །འག་
པ་ར་མལ་ཆ་དང་ན་ལ་ཡང་༌། །བན་པས་འོ་བར་། །ས་དང་ན་པ་ན་ི་དབང་ད་ས་། །ཆ་
ག་དང་ན་པ་ད་ས་་། །ས་པ་དང་ན་བ་དག་ལས་གཞན་པས་་།།
་མ་ན་པ་གནས་ན་གལ་་་ན་་དག་་བད་ནམས་ས་ང་བ་ན་་་ས་ག་དང་མ་ས་ལ་གས་
པ་ལ་་ས་པ་ད་། །ང་ན་གས་དང་རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ་མ་ན་པ་གནས་ན་ཟན་ི་ད་གཞན་
ཟངས་མ་ལས་ས་པ་ལ་གས་པ་ད་ན། གལ་་་དག་་བད་ནམས་ས་ང་བ་ན་་་གར་དལ་ལ་གས་པ་
ལས་ས་པ་ད་་ཟ་བ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། །ག་པ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། །རང་་མ་བཤད་་ངས་ངས་པ་
ང་་གས་་ག་དང༌། ི་ཀ་ལས། ་མ་ན་པ་གནས་ན་འག་པ་ར་མལ་ཆ་དང་ན་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། །
ག་པ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། །ད་ང་ང་་འམ་་ལ་གས་པ་བན་པས་འོ་བར་། །ཐམས་ཅད་འམ་་
ན། ས་དང་ན་པ་ན་ི་དབང་ད་ས་། །་ལ་ཡང་གར་དང་་དར་ལ་གས་པ་ཆ་ག་དང་ན་པ་ད་ས་ན་
པ་ལ་ན་ང་འོ་བར་་། །ད་ང་དས་པ་དང་བཅས་པ་དབང་ས་ང་ས་པ་དང་ན་བ་དག་ལས་གཞན་པ་
བན་པས་འོ་བར་་།།

གམ་པ་ང་ད་་ག་གཞན་བན་པ་།
་བ། ས་ཉན་་གག་པ་ར་ན་་་ལས་ས་པ་ང་་་ལ་་ག་པས་ན་པར་འར་བ་ད་ལ་
ད་པས་འག་པར་། །མ་གཞན་་ས་བཤམས་པ་ན་གར་དང་དལ་ིས་ས་པ་ལ་་གར་ཀས་
བབས་པ་ས་དག་ལ་མ་པ་ན་་མ་་ས་པར་ས་ནས་ང་༌། །་ལ་ར་ས་ས་པ་གར་དང་
དལ་ིས་བན་པ་དག་ལ་ཡང་༌། །་དག་བ་པར་།།
ཉན་པ་་ས་ཉན་་གག་པ་ར་འཆད་པ་ས་ན་་་ལས་ས་པ་ང་་་ལ་་ག་པས་ན་པར་འར་
བ་ད་ལ་ད་པས་འག་པར་། །མ་་མ་པ་ས་བཤམས་པ་ན་གར་དལ་ིས་ས་པ་ལ་་གར་ཁས་
གབས་པ་ས་དག་ལ་མ་པ་ན་་མ་་ས་པར་ས་ནས་ང་་ག་པར་ན་པར་འར་བ་ད་ལ་ད་པས་
འག་པར་། །ང་་་་ལ་ར་ས་ས་པ་གར་དལ་ིས་བན་པ་དག་ལ་ཡང་་ག་པས་ན་པ་ད་ལ་ད་
པས་འག་པ་ལ་ས་པ་ད་། །ང་་་ལ་ས་གར་དལ་ིས་བན་པ་བཤམས་པ་་དག་ད་ང་ས་བ་
པར་་་ག་པ་ས་པར་་འར་། །་མ་ལས། ཆར་པ་འབབས་་ང་ན་མ་པ་ད་ན།།
་བ། མ་པ་དང་ད་ལ་ད་ན་སངས་ས་་་གགས་ལ་ན་པ་འ་ས་་བར་གཞག་པ་མས་ས་
ས་དང་ན་པ་ན་ི་དབང་ད་ས་ག་པ་ལ་་ང་བ་ད་ད་། །་ས་ལ་ཡང་༌།།
མ་པ་དང་ད་ལ་ད་ན་སངས་ས་་་གགས་ལ་ན་པ་འ་ས་་བར་བཞག་པ་མས་ས་ས་དང་ན་
པ་ན་ི་དབང་ས་ག་པ་ལ་་ང་བ་ད་ད་། །འ་དང་་ལ་ན་པ་འ་ས་་བར་བཞག་ན་ས་པ་ད་། །
ས་ར་ས་པ་ད་པར་གང་་ན། མར་བན་པ་དང༌། ས་པར་བཤད་པ་ས་མ་་མས་་མ་པ་དང་ད་ལ་
ད་ད་གང་ཡང་མ་གངས་ལ། ་བ་ས་ན་ན་ན་གསལ་བར་མ་གངས་པ་ལས། མ་་མ་འར་མ་པ་དང་
ད་ལ་ད་ན་ས་པ་དང༌། ས་དང་ན་པ་ན་ི་དབང་ད་ས་ས་ས་པར་བཤད་པ། །ད་པར་གཞན་ཡང་མ་
་མ་་ངས་པ་གར་གགས་་ང་མ་འད་ལས་བས་པ་དང༌། མ་་མ་་གནས་མལ་མ་བས་པ་ང་མ་
འད་ལས་བས་། །སངས་ས་་་གགས་་ས་ན་་་ན་ལ་གས་པ་ཡང་རང་ས་ག་པ་ལ་་ང་བ་
ད་།།

བ་པ་བས་་བབ་པར་་བ་ལ་གས། གས་པ་དང་འལ་བབ་་དང༌། །ད་བག་དང་འལ་བབ་། །
དང་་།
་བ། ན་གདགས་པ་བན་པར་་། །་བཅང་བར་། །གདགས་་་ང་བ། །་འམ་ཟངས་སམ་ར་
གན་ནམ་ཁར་བའམ་་གས་་གས་མའམ་ང་ངམ་འམ་སའམ་བ་འམ་་དག་ལས་ས་པ། །གས་་
ད་འན་ི་ལ་་དས་་འར་་ས་གས་་་གས་ག་་གག་ལག་ཁང་་བདག་ ་ང་། །
གང་ཟག་་ལ་་ས་པ་ང་ས་སམ་མ ་ད་པ།།
ད་ང་ས་ན་གང་ཡང་གདགས་པ་བན་པར་་། །ང་ལས། ད་ང་ས་ས་གཞན་ིས་བས་ནས་་
ཙམ་ན་མ་ར་བ་ལ་གངས་པ་་བཅང་བར་། །་་མ་པ་་་ས་བཅང་་ན། ་གདགས་་་ང་བ་མ་
པ་་་་་བཅང་བར་། །་་་ལ་་ན་་འམ། ཟངས་སམ། ར་གན་ནམ། མཁར་བའམ། ་གས་་གས་
མའམ། ང་ངམ། འམ། སའམ། བ་འམ། ་དག་ལས་ས་པ། །ི་ཀར། ་ཡང་ན་་་ལས་གཞན་པ་ས་་
ད་ན་། །ས་། །གས་་ད་འན་ི་་ལ་་དས་་འར་་དང༌། ་ས་གས་་་་གས་གས་་
བར་་ས་ི་ཀ་ལས་། །ས་བཏབ་པ་་གས་་གགས་་་ད་ང་ས་གག་་་ང་། མས་ཅན་ི་
གགས་མས་ཅན་མ་ན་པ་ལ་་ས་ས་ད་པ་ད་་ས་པ་དང༌། འལ་ང་ལས། ན་་ཁ་ར་ལ་མས་ཅན་ི་
གགས་ད་པ་ད་ང་ས་གག་་་ང་བར་བཤད་པ་དང་མངས་། །ས་ན་མ་པ་ལ་གས་པས་གག་་
འག་པར་ན་ིས་། །་ག་་གག་ལག་ཁང་་བདག་ ་ང་། །གང་ཟག་་་ལ་་་ང་ས་སམ་
་མ ་ད་པ་་བར་།།
་བ། ་མངས་ས་་བཤད་པར་་། །་་ད། །་ང་ས་བན་བ་བར་་། །་ཡན་ཆད་
ས་། །་བག་པ་ད་ད་དང་གར་མ་དང་་དང་་དཀར་བ་བ་དང་་་མཚན་མ་གང་བ་ལ་་ས་
པ་ད་། །འལ་ས་གམ་བན་པར་་། །་ཝང་ས་ད་པ་བན་པར་།།
ད་ང་ས་་མང་ས་་ཤད་པར་་། །་མང་་་དའམ་མན་པ་ཙམ་ན་། ག་ཤད་ལ་གས་པ་་
ཤད་པ་ས་གཞན་ིས་ང་་ཤད་པར་་། །་ང་ས་བན་བ་བར་་། །ཐ་ན་་ཡན་ཆད་ནས་འ་མར་
དང་གགས་བན་ང་བ་ན་་་མན་ཆད་ས་། །་ལ་ག་ཆགས་ད་ད་བག་པ་ད་ད་དང༌། ་དང༌།
མར་མ་དང༌། ་དཀར་་བ་དང༌། ས་་གནས་བས་་་མཚན་མ་བང་བ་ད་་་ང་ལ་བན་་བ་ལ་་

ང་བ་ད་། །ག་འལ་ལས། འལ་ས་གམ་་དལ་བ་གས་་ཐལ་བ་་་གམ་ས་པ་ས་། །
་ར་འལ་ས་གམ་བ་བར་་། །ི་ཀར། དལ་བར་ས་དཀར་ི་་་གམ་ས་པ་ས་། །ང་ན་
གས་ལས། ་་་ག་་དག་ས་བན་པར་་་ས་གངས་ང༌། ང་་འལ་པ་ལས། ་་ས་
དལ་བ་གས་་ག་་ས་ནས་་ས་། །་་མན་པ་་རང་་ས་་གས་གང་་ཡང་་ཝང་་བ་བ་
བན་པར་་། །ད་བཤད་་ག་བ་ད་་་་ཝང་་བ་བ་བན་པར་་ས་། །ན་ཏན་ད་མར། ་
ཝང་་་བང་མ་་ང་་་་ནས་ངས་པ་ས་བཤད་།།
་བ། ་དག་ས་ང་་། །བད་ནམས་འད་པས་ང་པ་གས་ལ་ས་བ་བ་ས་ད་པ་བན་པར་
་། །་མན་་ར་བར་་། ་དག་ས་བས་པ་ད་འན་ི་ནང་་འ་བར་་། །མ་པ་དག་
ལ་ས་བན་པར་་། །མ་དག་་འོ་བར་་། །མག་་ས་། །་དག་ང་བར་། །ང་བ་
ད་དག་ང་༌། །མད་ན་ལ་དལ་བར་། །ཉན་ས་་ལ་ཡང་༌། །ན་པར་ད་པ་མན་པར་མ་དད་ན་
མ་གས་སམ་ང་པ་གས་། །་ང་ང་མ་ན་པར་། །ག་པ་ལ། །ར་ཁབ་བམ་ར་མ་
བགས་པ་ལ་་ག་ང་ད་དག་བཅང་བར་།།
ར་མ་ཟད་ཙན་ལ་གས་པ་་དག་ས་ང་ས་ལ་བ་བར་་། །ི་ཀར། ག་བ་ད་་མ་གགས་་
ས་། །ན་བདག་བད་མས་འད་པས་ད་ང་་ང་པ་གས་ལ་ས་བ་བ་ཙན་ལ་གས་པ་ས་བས་
པ་བན་པར་། །ན་བདག་བད་ནམས་འད་པ་་མན་་་བཟང་་འར་བར་་། །་བཟང་་་དག་་
ན་བདག་་ར་རམ། ནད་ག་བ་ར་ད་ང་ས་ས་ལ་བས་པ་ན་ད་ང་་ད་འན་ི་ནང་་འ་བར་་
། །ས་བས་ན་མ་བདག་ལ་ས་བན་པར་་། །ས་བས་པ་ན་མ་པ་དག་་འོ་བར་་། །བས་
པ་མཐར་མག་་ས་། །ང་ལས། ནད་ས་པ་ན་ས་་ས་། །་བཟང་་དག་ན་བདག་ས་ལ་བ་ན་
ད་ང་ས་ང་བར་། །་ག་་ང་བ་ད་པ་ལ་་བའམ་བས་པ་དག་ང་འལ་ན་ང་༌། །་བཟང་་དང་
ང་བ་ད་ངས་པ་་གས་་མད་ན་ལ་དལ་བར་། །་བཟང་་དང་་ག་་ང་ད་ངས་པ་་གས་
་མད་ན་ལ་དལ་་ན། ི་ཀར། སངས་ས་ལ་མ་ཟད་ཉན་ས་་ལ་ཡང་༌། །་བཟང་དང་་ག་་ང་ད་་
གས་མད་ན་ལ་ལ་བས་ན་པར་ད་པ་མན་པར་མ་དད་ན་རང་་མ་གས་སམ་ང་གས་་། ང་་
ས་དང་་བའམ། ང་པ་དང་་བར་བཞག་པར་་ས་། །་བཟང་་དང་ང་ད་་གས་གས་གང་་བཞག་པར་
་་ན། ་ང་གཏད་་ང་ཐད་་མ་ན་པར་་ས་པ་་་མ་ཐག་་མང་བར་འར་བ་མ་ན་པ་། ་

གཡས་གས་སམ་གན་གས་་ས་་བཞག་པར་། །་གས་ག་གང་ལ་བཞག་ན་ག་པ་ལ། །་བཟང་་་
གནས་ཁང་་ག་པ་ལ་ག་པར་། །་ག་་ང་ད་་གནས་ཁང་་ག་པ་ར་ཁབ་བམ་ར་མ་བགས་པ་ལ་
དོངས་་བཞག་པར་་ས་ང་ལས་གངས་པ། །་ར་ར་ཁབ་བམ་ར་མ་བགས་པ་ལ་ང་བ་བས་པ་
དག་དོང་བར་།།
་བ། ག་ལ་ཕན་པ་་མ་་ས་ས་་བམ་པར་། །མ་་ད་་གས་པ་བན་པར་་། །
གས་ད་ང་༌། །ག་བ་ར་་དང་པ་གན་པར་། །གར་བབ་བབ་་་ར་། །གལ་་ག་མ་དང་
བཅས་པར་ར་ན་ས་ས་་ཐ་མའམ་་རགས་ལ་གདགས་པར་། །གལ་་མ་ར་ན་ཀ་བའམ་ག་པ་
གབ་་གག་།
ག་ལ་ཕན་པ་ན་་མ་་ས་ས་་བམ་པར་། །མ་་ད་་གས་པ་བན་པར་་། །ད་པ་
འ་ལ་ཚངས་པ་ད་པ་ར་། མད་ན་གང་ས་ཚངས་པ་་འཕང་་ད་བ་ལ་འར་བ་ར་ད་པ་འ་ས་ལ་
བཅང་བ་། ་ར་ད་པ་འ་ང་ལ་མད་ར་གས་སམ། མད་ན་དག་ད་་བད་པ་ན་། །ི་ཀར།
མད་ན་ི་དག་ད་་རལ་ང་བ་ས་བཤད་ལ། ་རལ་ས་པ་་ག་ཤལ་་ན་པ་། ་ད་ལ་ད་པ་་་ག་
ཤལ་་བལ་མར་ན་་་མ་ི་ལ་། །ས་ན་མ་་ཚངས་ད་ལ་མད་ན་དག་པ་གས་ག་ད་པར་
འག་། །ན་་་ད་པ་ལ་གས་བཏབ་པ་གས་ད་ང་གས་པ་བན་པར་་། །འ་ཡང་མ་་
གས་ན་པས་བཀག་པར་ང་ལས་གངས་། །འལ་ང་ལས། སངས་ས་་ས་་གས་ད་ལག་པར་་
གདགས་ས་། །ནད་ག་བ་ར་་རང་་དང་པ་། བར་་གན་པར་གས་ད་གདགས་པར་། །ནད་ས་
པར་ར་ནས་་གར་བབ་བབ་་་ར་། །གལ་་ནད་་ག་མ་དང་བཅས་པར་ར་ན་གས་ད་་ས་ས་་ཐ་
མའམ་་རགས་ལ་གདགས་། །གལ་་ནད་་ག་མ་དང་བཅས་པར་མ་ར་ན་ཀ་བའམ་ག་པ་གབ་་གག་།
གས་པ་ད་བག་དང་འལ་བབ་་།
་བ། གར་དང་་དང་ལ་་ན་་ད་པར་་། །བབ་པར་་། །བས་པར་་། །བ་བ་ར་
འོ་བར་་། །ད་ང་མ་ན་་གར་ད་་་གག་ །ན་པ་ན་ཏན་ཡང་དག་པར་བགས་པ་དང་
ན་ཆགས་གམ་པ་གན་པ་ལ་དངས་་ང་་། །་དག་དན་པ་གས་་བབ་པར་།།

ད་ང་ས་གར་དང་་དང་ལ་་ན་་ད་པར་་། །གར་ལ་གས་པ་བབ་པར་་། །བས་པར་་
། །ས་པ་་ལད་་བས་པར་་་ས་གངས་། །ན་ང་འ་་གར་ལ་གས་པ་བད་པ་ན་པར་་བ་
ར་ང་བར་་་བ་། བས་འ་ད་་ང་ན་གས་དང༌། ་འལ་པ་ལས་བཤད་། །གར་ལ་གས་པ་བ་
བ་ར་འོ་བར་་། །ད་ང་མ་ན་་གར་ད་་་གག་། །ན་པ་ན་ཏན་ཡང་དག་པར་བགས་པ་དང༌།
ད་ཆགས་གམ་པ་འན་པ་ལ་དངས་་ང་་། །ི་ཀར། གཞན་ི་ས་་་་་། ་དངས་་ངས་་
གགས་པ་ར་་ས་། །དངས་་ང་་་དག་དན་པ་གས་་བབ་པར་།།
་བ། མ་འཚམས་པ་དང་ན་་་བ་དང་ན་་ཅ་་འན་པ་དང་ད་པ་དང་གས་པ་དང་ས་ལ་ག་པ་དག་
་། །ད་པ་བསམ་པས་ས་དང་ངག་་མ་པར་འར་བ་་། །འས་པ་་ཆར་མ་། །ད་བད་
པས་ཟས་་་བ་་།།
་འཚམས་པ་དང༌། ན་་་བ་དང༌། ན་་ཅ་་འན་པ་དང༌། ད་པ་དང༌། གས་པ་དང༌། ས་བར་བ་དང༌།
བག་པ་དག་་། །ད་པ་བསམ་པས་་་ལག་འོས་་་ས་དང་ལ་ ་་དངས་ད་པ་་་ངག་་
མ་འར་་། །ད་ང་ས་མས་ན་ངས་ཅན་དང་ན་ངས་ཅན་མ་ན་པ་མས་འས་པ་་གས་མན་
མས་ཆ་ཆར་གས་གག་་མ་། །ད་ང་ས་ང་པ་གས་ན་་བང་ང༌། ་་ལག་འོས་ད་པ་ན་
གནས་མལ་བབ་པ་བསམ་པ་དང༌། ད་བག་་བསམ་པ་ེལ་མར་ང་ན་བསམ་པ་་མས་ས་པ་ཐམས་ཅད་ང་ད་
གས་གག་་བམ་པར་་ང༌། ད་བག་་བསམ་པས་ས་པ་ཐམས་ཅད་ང་བ་གག་་འར་བ་་། །ཆང་
འང་བ་དག་ཕན་ན་མ་ད་བད་པས་འང་བ་ར་ད་ང་ས་ཟས་་ད་བད་པས་ཟས་་་བ་་། །ད་
གག་་ནང་་བ་ས་་། །ཟས་བཟའ་བ་་གག་ལ་གག་ཁ་ཟས་དང་ད་ད་བདང་བདར་ང་་བག་།
་བ། ་ག་་ན་བ་བར་་། །གདགས་པར་་། །་་ལས་ང་བ་ན་པར་་། །་ངས་པར་
གས་པར་་། །ར་བ་དང་མངས་པར་་། །བ་དང་ལག་པ་དང་ཉ་ར་ར་བ་བར་བར་་། །
ར་གག་མ་གདབ་པར་་། །ར་་་ཁ་གག་པ་དང་་་་ར་བང་བར་་། །བ་ལ་ལ་་ག་
པར་་། །ང་་་ད་དང་་ད་དང་་མག་་ད་དང་་་ད་དང་་ག་་ད་་དང་༌། །
ཁས་ང་དང་ལ་ལ་དང་་་་ད་་། །ངས་པ་གར་གགས་པ་ང་ད་།།

་ག་་ན་ད་པ་ལ་་བར་་། །ི་ཀར། བ་ས་་བབ་པར་་། །ས་འང་བ་ས་པ་ན་། །
་ག་་ན་ས་ལ་གདགས་པར་་ད་། །་་ལས་ང་བ་གར་མཁན་ི་ར་བ་ནས་་དགའ་ན་པར་་། །
ད་ང་་ངས་པར་བང་བག་པར་་། །ངས་ན་ས་པ་ད་། །ར་བ་དང་མང་པར་་། །བ་ཡ་གག་
བགས་པ་དང༌། ལག་པ་བགས་པ་དང༌། ཉ་ར་ས་གན་་ལ་ང་ས་བར་བ་བར་བར་་། །ར་གག་མ་
གདབ་པར་་། །ར་་་ཁ་ག་པ་ར་ལག་གག་ས་བང་བ་དང༌། ་་་ར་ལག་པ་གས་ས་བང་བར་
་། །བ་ལ་དལ་་ག་པར་་་ས་པ་་བ་འད་པ་མར་་གལ་བ་ལ་ས་འད་ཐབས་་མར་་
གལ་བར་་་་འད་ང་འོ་བར་་་། འལ་ང་ལས། ཆབ་མ་དང་ས་འད་་ལ་གས་པ་ལ་དལ་་ག་
་་ས་བཤད་། །ང་་་ར་ད་དང༌། ་འར་ད་དང༌། ་མག་་འ་ད་དང༌། ་་འར་ད་དང༌།
་ག་་ད་་་་དང་༌། ཁ་ནས་ང་དང་ལ་དལ་དང་་་་ད་་། །ངས་གར་གགས་པ་ང་
ད་།།
བ་པ་ས་ད་པ་ང་ད་ལ་བ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ལ་བ་ས་ས་བན། །ང་བ་
ད་པ་བད་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་་།
་བ། འལ་བ་མ། བམ་་་པ། ་ག་མས་་་བ་ག་མ་ད་དང་གས་དང༌། དར་མས་་དང་་
ལས་། །ས་ད་པ་ཟས་གས་པ་ད་པ་མ་པ་གང་ན་པ་ལ། །ང་ས་་བད་པ་ལ།།
འལ་བ་མ། བམ་་་པ་ལ་འག་། །གཞན་ི་ས་་ས་བས་འ་ག་ནས་འང་བས། གང་ལས་
གཞན་ི་ས་་ས་ད་ན་་ན། ་ག་མས་་་བ་ག་མ་ད་དང་གས། དར་་ར་བ་ས་གག་ནས་དར་
འང་ཉ་བར་དང༌། དར་མས་་དང་་་དར་འང་ ་ས་བ་ག་ནས་དར་་ཐ་ང་་ཉ་བར་་བ་གག་
། ་ར་ན་ཚ་བ་ས་་བ་ད་དང་གམ་་་ལས་གཞན་ི་ས་་ས་ད་ན་ང་ད་་འར་། །ི་ཀར། ་བ་
ད་གམ་་་དག་ལ་ཚ་བ་གན་ ་ར་ས་ད་པ་ས་་གནང་། ་ལས་གཞན་པ་ས་་ཡང་་མ་་ལ་ཚ་བ་
ས་ན་ས་་ས་། །ད་ང་གང་ལ་འ་ང་བར་འར་་ན། ས་ད་པ་ཟས་གས་པ་ད་པ་ཡང་ཡང་ཟ་
བ་མ་པ་གང་ན་པ་ལ་། ད་ང་ས་ན་བ་མ་ན་པ་དང༌། ལས་མ་ས་པ་དང༌། ལམ་་མ་ང་བར་ས་ད་པ་ལ་
ང་ད་་འར་། །ོག་པ་ལ་ས་པ་ད་། །ད་ང་ལ་ང་ས་མ་བད་པ་ལ་ང་བ་འར་འར་།།

་བ། ས་་་བལ་བ་་་མཐའ་ན་། །ཆར་ིས་མ་ག་པ་ལ། །་གས་པ་གས་ས་ག་པ།
།ས་ལ། །གཞན་ི་ས་་ས་་ན་་མ་ན་པ་ཞག་བ་་མན་ལ་་ས་ད་ན། །དབང་བར་
བས་སམ་འག་པས་། །་བར་ན་ན།།
བད་པ་ཚད་་ས་་མཐ་་བལ་བ་་བད་པ་་མ་མཐའ་ན་། །ད་ང་ལ་ཆར་ིས་མ་ག་པ་ལ་ང་
བ་འར་། །ད་བཤད་ལས། ་ང་བལ་བ་ལ་གས་ས་་ད་་ག་པར་གནས་་ས་་ས་། །ཆར་ག་
ཚད་་ཆར་་གས་པ་གས་ས་ག་པ། །ས་ལ་ག་པས་ན་་ས་ལ། །གཞན་ི་ས་་ས་གནང་བ་
ས་་ན་་་ས་་མ་ས་ནས་ཞག་བ་་ན་འམ། ་ན་་ས་མ་ས་ན་་མཚན་་ཡང་ས་ད་་
གནང་བ། །་ར་གནང་བ་ས་་ན་་མ་ན་པ་། ས་་མ་ས་ན་ཞག་བ་་མན་ལ་ས་ད་ན་ང་
ད་བད་པ། །ས་་ལ་ས་ང་ད་་འར་་ན། མ་པ་ལ་གས་པས་་་ནས་དབང་བར་བ་ལ་ིས་
སམ། ་ནང་་རང་་ས་འག་པས་། །ས་་་ཙམ་་བས་ན་ང་ད་་འར་་ན། ་བར་ན་ན།།
གས་པ་་་ལ་བ་ས་ས་བན་པ་།
་བ། མན་ལ་་་ས་ས་། །་མ་ན་པས་ང་༌། །ཐམས་ཅད་ལ་ས་དག་ད་ང་ན་ིས་མ་
བབས་ན།།
ད་བཤད་ལས། ་བར་མ་ན་པ་མན་ལ་་་ག་གས་པར་་་ན། ་བར་མ་ན་པ་མན་ལ་་་ར་
བ་ས་ས་། །འག་ན་ན་གས་པ་་མ་ན་པ་འ་མར་གས་པས་ང་འ་ན་ས་ས་། །གནང་བ་ན་
ཅན་ི་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ང་བ་མ་གཞག་གནང་བ་འང་བ་ས་དག་ད་ང༌། ས་ན་ིས་བབ་དས་པ་
་ན་ན་ིས་མ་བབས་ན་བབ་་ས་ས་བད་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ན་གཞན་ལ་གལ་བས་་ཉམས་་ང་བ་་ས་མ་ན་། །་ར་མ་བསམས་པར་བལ་བ་དང་
བལ་བ་ལ་གདབ་པ་དག་ལ་་ང་བ་ད་། །ཨ་་པ་རན་ཏ་ལ་དག་ན་་འ་ད་པར་ས་པར་།།)

ས་ལས་ན་གཞན་་བལ་བ་གས་ལ་གལ་བས་་མ་དག་ང་་ཉམས་་ང་བ་་ས་མ་ན་། །ས་མ་
ན་པ་་ར་མ་བསམས་པར་བལ་བ་དང༌། བལ་བ་ལ་་ང་་གདབ་པ་དག་ལ་་་མ་དག་ང་ང་བ་ད་། །
ང་ལས། ལ་་ཅན་ས་འང་བ་ཨ་པ་ར་ལ་དག་ན་་ག་་ས་ད་ང་ང་བ་འ་ད་པར་ས་པར་།།
བ་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ་ག་བཙན་་ད་ན་བག་ཡངས་་་བ་ལ་བན་པར་་། །ས་ད་པ་ང་ད་།།
ི་ཀ་ལས། འ་་ཐམས་ཅད་་དབང་་ས་པ་ན་་ས་། །་ག་བཙན་་་བཀས་བཅད་དམ་་་ས་ི་ཀ་
ལས་གངས་པས། དགག་བ་ར་བཏང་ལ་བན་པར་ས་པ་ད་ན་ཐམས་ཅད་་ཡང་བག་ཡངས་་་བ་གནང་བ་
དགས་བསལ་ལ་བན་པར་་། །ཆར་ིས་ག་ན་འར་གནང་་ས་བཅས་པ་ར། ད་ཀར་ཆར་ིས་ག་པར་
ས་་ས་་། ལ་མཐའ་འབ་་་གས་ས་བན་གས་གནང་བ་ལས་བ་གས་མས་བན་། ་་
ས་ག་ས་། ་གས་ས་བན་གས་་། ད་བཤད་པ་འ་གས་དང་འ་བར་་་ག་ཐམས་ཅད་ལ་
གནང་བ་ག་ལ་བན་་་ས་་བབ་པར་་་ས་ན་ཏན་ད་མར་། །ས་ད་པ་ང་ད་།།

བ་ཚན་བན་པ། དང་་ད་འོ་གད་པ་ང་ད་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །བབ་པར་་
བ་བད་པ། །དང་་།
་བ། གད་པ་མས་ས་ད་འོ་ལ་བན་ན། །ག་ས་་་འམ་གཞན་ི་་་ན།།
གང་ས་ན་ད་འོ་གད་པ་ང་ད་་འར་་ན། བསམ་པ་གད་པ་མས་ས་ག་ད་འོ་ལ་ར་བ་
མན་བན་ན་། ག་ལ་གས་པས་ང་༌། །མཐར་ག་གའམ་ར་བ་ས་བན་པ་་འམ་ས་ས་གཞན་ི་
་་ན།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། མས་ཅན་ི་གགས་མས་ཅན་མ་ན་པ་ལ་་ས་ས་ད་པ་ད་། །ད་འོ་གད་པ་ང་ད་
།།
་བ་ལས། མས་ཅན་ི་གགས་ང་ངམ་ས་ལས་ས་པའམ་་་ལ་གས་པ་མས་ཅན་མ་ན་པ་ལ་བན་ན་་
ས་ས་་ད་་ད་། །ད་འོ ་གགས་ལ་བན་ན་་འར་གགས་པ་ས་ས་་འར་ལ། ་དང་་ན་
ི་གགས་ལ་བན་ན་་་གད་པར་གགས་པ་ས་ས་་འར་་ས་ི་ཀ་ལས་། །་དག་་ཡང་གས་་
ད་། བསམ་པ་ད་པར་་ང་ས་བན་ན་ས་པ་་བ་དང༌། དས་ ་ད་པར་འཕགས་པ་་གགས་ལ་
བན་ང་འག་ན་ས་པ་ས་་བ། །གཞན་་ན་ཡང་བ། །ད་འོ་གད་པ་ང་ད་།།
གས་པ་འད་པ་བད་པ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་བད་པ། །དང་
་།
་བ། ད་བན་པར་གས་པར་མ་ན་ང་ཕམ་པར་འར་བ་ང་་ས་་བ་ལ་གས་པ་ད་ང་མ་ན་པ་
ན་ིས་འད་པ་བད་ན། །ད་ང་ལ། །བ་བ་ལ་་ག་པ་བད་པ་མས་། །བཞད་གད་ས་ང་
༌། །འད་པ་མ་ས་ན་ཡང་༌།།

གང་ས་ན་འད་པ་བད་པ་ང་ད་་འར་་ན། ད་བན་པར་གས་པ་མ་ན་ང་ཕམ་པར་འར་བ་ང་་
ས་་བ་ལ་གས་པས་ད་ང་མ་ན་པ་ན་ིས་འད་པ་བད་ན་ང་ད་་འར་། །་ལ་འད་པ་བད་ན་
ང་ད་་འར་་ན། ད་ང་ལ། །ད་ང་ས་ད་ང་མའམ་ད་ལ་མ་གས་ལ་འད་པ་བད་ན་ས་ས་
། །བསམ་པ་གང་ས་་ན། ད་བ་བ་ལ་་ག་པ་བད་པ་མས་ས་། །བསམ་པ་ཐག་པས་སམ་་ན། ་
འམ་བཞད་གད་ས་ང་འད་པ་བད་ན་ང་ད་་འར་། །ད་ང་ས་འད་པ་མ་ས་ན་ཡང་ང་ད་་འར་
།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བད་པ་།
་བ། གཞན་ིས་་ས་ས་། །འད་པ་ད་པ་ང་ད་།།
ད་ང་མ་ན་པ་ན་ས་ར་ས་པ་་ལ་གཞན་ད་འན་ག་མ་ལ་གས་པ་ན་ིས་འད་པ་བད་ན་་
ས་ས་། །འད་པ་བད་པ་ང་ད་།།
གམ་པ་ག་ག་ལ་ད་པ་ང་ད་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་ང་བ་ད་པ་བན། །ང་བ་
ད་པར་ད་ལ་། །དང་་།
་བ། ད་ང་ལ་ར་འམ་་ར་རམ་་འམ་ག་པའམ་མའམ་འམ་བ་བམ་ད་པའམ་བའམ་ས་
འམ་ན་པའམ་ང་པ་མ་་ལ་གས་པ་དག་ས་ག་ག་ལ་ད་པས་ག་ན། །་གཡའ་བར་་བ་
མས་ས་།།
ད་ང་ལ་ར་འམ། ་ར་རམ། ་འམ། ག་པའམ། མའམ། འམ། བ་བམ། ད་པའམ། བའམ།
ས་འམ། ན་པའམ། ང་པ་མ་་ལ་གས་པ་དག་ས་ག་ག་ལ་་་གཡའ་བར་ད་པས་ག་ན་ང་ད་་
འར་། །འ་་ང་མ་འད་ལས། མ་དང༌། ་དང༌། བ་དང༌། ད་པ་དང༌། བ་དང༌། ན་པ་དང༌། ཐ་ན་ང་པ་
མ་ས་གག་ལ་ད་ན་ཡང་ང་ད་་འར་་ས་གངས་། །བསམ་པ་་་གཡའ་བར་་བ་མས་ས་།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་བན་པ་།

་བ། ་ར་་དང་ང་་དང་འམ་་དང་་བ་དང་་མས་བན་པ་ལ་་ང་བ་ད་།།
་གཡའ་བ་་ར་་དང༌། ང་་དང༌། འམ་་དང༌། ་བ་དང༌། ་མས་མབ་་བགས་་བན་པ་ལ་་
ང་བ་ད་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པར་ད་ལ་།
་བ། ག་ད་གག་གམ་་མ་ད་ལ། །ག་ག་ལ་ད་པ་ང་ད་།།
ར་་གག་་་ག་ད་གག་གམ། ར་་་་་ག་ད་་མ་ད་ལ་ང་ད་གག་་འར་བ། །འ་་
མ་་བ་དངས་པ་། ད་བཤད་ལས། ག་་་མ་ད་ལ་ཡང་ང་བ་གག་་ན་བད་པ་ས་་བ་ན་་ས་
བཤད་ང༌། ི་ཀ་ལས། ར་་ལ་གས་པ་ག་ད་གག་ད་ང་ང༌། ་མ་ད་ན་ང་ང་། ང་བ་གག་་
ནར་འར་ས་། །ག་ག་ལ་ད་པ་ང་ད་།།
བ་པ་་ལ་་བ་ང་ད་ལ་གས། ང་བ་མ་གཞག་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ད་པ་བད་པ། །དང་་ལ་
གམ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ལ་བ་ས་ས་བན། །གས་ཀ་ར་བསམ་ཡན་ལག་། །དང་
་།
་བ། ་ལ་ལ་་བ་ས་་བ་ན། །གས་ང་བ་པ་དང༌། འང་བ་དང་གས་གཞན་་བལ་བ་དང༌།
ན་གས་དང༌། ན་ལས་བོག་གས་་ལ་བ་དང༌། ་ལ་་་་དང༌། ་་ཁ་གག་པ་་འན་པ་དང༌།
གག་མ་འབ་པ་དང་འན་པ་དང༌། ར་ག་དང་་་དང་ན་པ་དང༌། དབའ་ང་དང་་བས་འན་པ་དག་
ད་ན་དས་ག།།
གང་ས་ན་་ལ་་བ་ང་ད་་འར་་ན། འག་ན་ལ་གས་པ་་ལ་ལ་ར་བ་་བ་ས་་བབས་
ན་མར་བན་པ་་ང་ད་་འར་། །ས་བཤད་་གས་ང་བ་པ་་ག་་་ལ་ད་པ་དང༌། ་ག་
ནས་ང་་འང་བ་དང༌། ་གས་གཞན་་བལ་བ་དང༌། ན་གས་་དང༌། ན་ལས་ོག་པ་གས་་ལ་བ་
དང༌། ་ལ་ལག་པ་གས་ས་བབས་་་་་འ་བ་་འན་པ་དང༌། ་ལ་ལག་པ་གག་ས་བབས་་་་ཁ་
ག་པ་འ་བ་་འན་པ་དང༌། ར་གས་་་ནང་་གག་མ་ལག་པས་འབ་པ་དང༌། འ་ནས་བང་་་བ་

འན་ས་པ་ཡན་ཆད་་བཤད་པ་འ་དག་། འལ་ང་ལས། འན་པ་་་ལ་ལག་ཆངས་ས་གར་བ་དང༌། ར་
ག་་་ལ་ལག་པས་བར་བ་དང༌། ་་དང་ས་པ་་ལ་་་ཐབས་་འཕངས་ང་ང༌། ་་འ་བར་ས་ང་ང་
༌། །ན་པ་དང་ས་པ་་ལ་ག་་བར་ནས་དས་་་་འ་བ་འང་བ་དང༌། ་ང་་་འལ་བར་ད་པ་དང༌།
་བ་འན་པ་་་ལ་་་ར་ར་ར་ངས་པ་ས་བཤད་། །་་་དག་ད་ན་་ད་ང་་ནང་་གས་་
་མས་ད་ན་ང་ད་དས་ག། །ར་མ་གས་པར་་་ནས་་གས་་དབང་བར་བས་མ་པ་ལ་གས་པ་
ད་པ་ལ་་དས་གར་མ་བཞག་་ས་ི་ཀར་བཤད་།།
གས་པ་་་ལ་བ་ས་ས་བན་པ་།
་བ། མ་ལ་ིས་བགས་ན་ས་ས་། །མ་པ་དང་་བ་དང་ལ་བ་དང་ཁམ་ར་དང་་རམ་ི་་བ་
འཛག་པ་དང་ན་ད་དང་་ཤ་དང་ཐང་ཚ་བ་ད་ད་པ་ལ་ཡང་༌། །་མ་ན་པ་ལ་་བ་ཡང་༌།།
ར་གས་ང་མ་ལ་ས་ར་ིས་བག་ན་ས་ས་། །རང་འལ་ལས། མ་གས་པ་དང་གས་པ་ལ་ལ་
མ་ལ་ིས་ག་པ་ལ་་ས་ས་་གགས་པར་་ས་གངས་། །མ་པ་དང༌། ་བ་དང༌། ལ་བ་དང༌། ཁམ་
ར་ནས་འང་བ་་དང༌། ་རམ་ི་་བ་འཛག་པ་དང༌། ན་ད་དང༌། ་ཤ་དང༌།་་་་་་(ཤ་་ས་ང་ད་ང་མ་མ་འད་
ལས་།།)

ཐང་ཚ་བ་ན་བལ་བ་ད་ད་པ་ལ་་བ་ཡང་ས་ས་། །་མ་ན་པ་ལ་་བ་ཡང་ས་ས་།།

གམ་པ་གས་ཀ་ར་བསམ་ཡན་ལག་།
་བ། ་་་ལ་ད་་བག་པ་་་དང་འ། །ད་པས་དགའ་བ་ཉམས་་ང་བར་་བ་འན་པས་།།
་དང་་མ་ན་པ་་་་ལ་་བ་ད་་བག་པ་་རང་་་བ་་དང་འ་བར་ས་ས་། །བསམ་པ་་ད་པས་
དགའ་བ་ཉམས་་ང་བར་་བ་འན་པས་།།
གས་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ་ར་མ་པར་འད་པས་བལ་བ་ལ་གས་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །ལ་བ་པ་ཐད་ཀའམ་ག་ག་
་ལ་བ་ལ་ཡང་༌། །ངས་བར་འད་པས་ཚ་བ་དག་ལ་་་འད་པ་ལ་ཡང་༌། །་ལ་་བ་ང་ད་།།

ད་པ་དགའ་བས་ཉམས་་ང་འད་ས་བང་་ཡན་ལག་་དས་པ་་ར་འ་དག་ལ་་་བ་བསམ་པ་ད་
པས་མ་པར་འད་པ་ས་པ་། ལ་ས། བལ་བར་འད་པས་་ལ་བལ་བ་ལ་གས་པས་་ནང་་བ་པ་དང༌།
འང་བ་ས་སམ། ད་་བག་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །་བ་བསམ་པ་ན་པས་ག་དན་པར་ལ་བ་པ་ཐད་
ཀའམ། ག་ག་་ལ་བ་ལ་ཡང་ང་བ་ད་། །་བ་ཚ་་ང་བར་འད་པས་་བ་ཚ་བ་དག་ལ་དག་པ་ལ་གས་
པས་་ལ་་་་བར་འད་པ་ལ་ཡང་ང་བ་ད་་ས་བཤད་། །་ལ་་བ་ང་ད་།།
་པ་ད་ད་དང་ན་ག་ཉལ་བ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ང་བ་ན་ད་།
།དང་་།
་བ། ད་ད་དང་ན་ག་གནས་གག་་གད་ག་ན། །མཚན་། །མཐར་།།
གང་ས་པས་འར་འར་ན། ད་ང་ས་ད་ད་དང་ན་ག་གནས་གག་་གད་ག་ན་ང་ད་་འར་
བ། །ན་ག་ཉལ་བ་་ཡང་མཚན་ ་། །་མཐར་།།
གས་པ་་་ང་བ་ན་ད་།
་བ། མན་ལ་་་ས་ས་། །་གག་་ཚད་་་ད་པ་ད་་མཐ། །ད་ད་དང་ན་ག་ཉལ་བ་
ང་ད་།།
མཚན་ ་མཐ་མན་ལ་ད་དང་ནམ་ད་དང་་ངས་འཆར་ཀ་ཕན་ཆད་་་ས་ས་། །་་་དང་ད་
འོ་་ང་་འག་པ་ད་་་ང་བ་དག་དང་གནས་གག་་ཉལ་ན་ས་ས་བད་ན། ་ན་ང་་་ཚད་་ཙམ་
ིས་ས་ས་བད་་ན། ་གག་་ཚད་་ས་ས་ད་པར་ད་པ་ད་་ང་མཐ། །བས་པ་ལས། ཐ་ན་་གག་་
་དང་ན་ག་ཉལ་ན་ས་ས་། །་ལས་ང་བ་་ང་བ་ད་་ས་། །ང་་བ་ལས། ལ་ང་་དང་ན་ག་
མ་་ཉལ་ན་ས་ས་་འར་་ས་གངས་ན། ་་་་ལགས། ་ནང་ནས་མ་་འམ། མ་་་དང་འ་
བ། །ང་བ་ནང་ནས་་འམ། ་་དང་འ་བ། །་མ་ན་་དང་ན་ག་མ་གག་་ཉལ་ན་ས་ས་
་འར་་ས་གངས་ན། ་་་་ལགས། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ནས་བང་་ང་ང་བར་ད་པ་ས་། །ད་
ད་དང་ན་ག་ཉལ་བ་ང་ད་།།

ག་པ་ངས་པར་ད་པ་ང་ད་ལ་གམ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་་་ན་ད་བན། །ང་
བ་ད་པ་བད་པ། །དང་་།
་བ། བཞད་གད་་བར་བསམས་པས་ང་ང་་ངས་པར་འད་པས་འགས་པ་་་བར་བ་པ་ན་་
བཏང་བས་འགས་པར་ད་པ་་་་ག་ས་ད་ང་ལ་གཞན་ིས་ང་་བར་ད་ན་འགས་པ་མ་ས་
ང་༌།།
ང་ད་འར་འར་བ་་བསམ་པས་བཞད་གད་་བར་བསམས་པས་ང་ང་། ས་པ་ང་ས། ི་ཀར། ་བ་
ན་་བཏང་བས་ང་ང་བ་ས་། །ངས་པར་འད་པས་འགས་པ་་་བར་བབ་པ་ན་་བཏང་བས་ར་བ་
འགས་པར་ད་པ་་་་ག་ས། ད་ང་ཕ་ལ་་ལ་བདག་དང་གཞན་ིས་ང་་བར་ད་པ་ན་འགས་པ་མ་
ས་ང་ང་ད་་འར་།།
་བ། ད་་་ང་བ་ལ་དས་ག། །འ་་་དར་ན་་གས་དང་ཤ་ཟ་དང་ལ་མ་དང་ས་ལ་ ་
གགས་་བ་ནག་་དང་ལ་བ་དང་ཀ་བ་དང་ཀ་བ་ག་པ་་། ང་་དང་ག་དང་ང་དང་བ་དང་གཟིག་
དང་ཝ་ད་་། བཤང་བ་དང་ག་བ་དང་ར་དང་་་བ་་་། ག་དང་་་དང་ར་བ་ག་པ་་་
དག་ད་གས་པ།།
ངས་པར་འད་པས་ད་་་ང་བ་གས་པ་མས་ལ་་ང་ད་དས་ག། །ད་་་ང་བ་རང་གང་་ན།
འ་་། དར་ན་ད་ད་་་ང་བ་་ད་གས་དང༌། ཤ་ཟ་དང༌། ལ་མ་དང༌། ས་ལ་་དང༌། ་གགས་
ད་་་ང་བ་གགས་་བ་ནག་་དང༌། ལ་བ་དང༌། ཀ་བ་ག་པ་་་དང༌། ་ད་་་ང་བ་་་གས་གས་
དང༌། ་་ང་་དང༌། ག་དང༌། ང་དང༌། མཚའ་དང༌།་་་་འཕར་བ།། གཟིག་དང༌། ཝ་ད་་་དང༌། ་ད་་་
ང་་གས་གས་་་བཤང་བ་དང༌། ག་བ་དང༌། ར་ག་་དང༌། ར་ག་་་བ་་་་དང༌། ག་པ་ད་་་
ང་བ་་ག་དང༌། ་་དང༌། ར་བ་ག་པ་་་་གས་གས་འ་ན་ད་པས་ད་ཟ་བར་འར་ས་པ་ད་
གས་པ་ང་ད་།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་བན་པ་།

་བ། ད་་ང་བ་ལ་་ས་ས་། །འ་་། དར་ན་་དང་་དང་་ཟ་དང་གད་ན་དང་འམ་་དང༌།
་འ་ན་ ་གགས་ར་ཅན་དང་ང་དན་དང་ད་དན་ལ་གས་པ་་། ་ཝང་ལ་གས་པ་་་།
ཨ་ཀ་་དང་ཙན་དན་དང༌། ར་མ་དང་ཏ་མ་ལ་་མ་་་། དར་དང་རས་ག་ན་་དང༌། ་རས་དང་
དར་ལ་དང་་་ལ་རས་དང་་ཏམ་པ་རས་་ག་པ་་་ད་གས་པ།།
ངས་འད་ས་ད་་ང་བ་གས་པ་ལ་་ས་ས་། །ད་ང་རང་གང་་ན། འ་་། དར་ན་ད་ད་ང་
་དང༌། ་དང༌། ་ཟ་དང༌། གད་ན་དང༌། ་འམ་་དང༌། ་འ་ན་་དང༌། གགས་ད་ང་་་དག་་གགས་
ར་ཅན་དང༌། ང་དན་དང༌། ད་དན་། མ་འད་ལས། ར་ཅན་་ར་་བས་ག་པ། །ང་དན་་ད་པན་
བངས་པ།།་་་་་་(ད་པན་བངས་པ་་ལ་

་ང་དན་་བས་པ་ལ་ར། རང་མཆན།)

ད་དན་་ལ་གཞན་་ལན་གམ་ལན་

གས་་བས་པ་། མ་མ་ལས་ད་་་(ད་པ་ལན་་མར་ང་བ་བ་ང་མཆན།) དན་་ལ་གཞན་་ན་མན་ད་པ་
ས་། །ལ་གས་པ་་ས་ི་ཀར། ལ་་དང་ན་་ས་། །་ད་ང་་་ལ་གས་པ་་་། ་ད་ང་
ཨ་ག་་དང༌། ཙན་དང༌། ར་མ་དང༌། ཏ་མ་ལ་་མ་་་་དང༌། ག་ད་ང་དར་དང༌། རས་ག་ན་དང་ས་
པ་ང་ག་ི་ཀར། རས་བལ་ལས་ས་པ་་བ་གས་་ཚད་་ངས་པ་ས་། །་རས་དང་ས་པ་རས་་
ཅན་། །དར་ལ་དང་ས་པ་ག་ིཀ་་དར་བ་་་ན་ང་བག་ཅན་་ས་། །་་་ལ་རས་དང༌། ་ཏམ་པ་
རས་་ག་ིཀ་། ་མ་པ་་ཏམ་པ་ལས་ས་པ་རས་ན་་ས་། །་དག་་ག་པ་་་ད་ག་པ་་ས་
ས་བད་པ།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ་བར་་བ་ད་ད་་མ་གགས་། །་ར་་བར་་བ་ད་ད་་མས་ཅན་དལ་བ་དང་ད་
འོ་དང་་གས་་གཏམ་ལ་གས་པ་་ང་བ་ད་། །ངས་པར་ད་པ་ང་ད་།།
འར་བ་ལ་ད་་བར་་བ་ད་ད་་མ་གགས་། །་བ་བད་པ་་ར་་བར་་བ་ད་ད་་མས་
ཅན་དལ་བ་དང༌། ད་འོ་དང༌། ་གས་་གཏམ་ལ་གས་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །ངས་པར་ད་པ་ང་ད་།།
བན་པ་ད་པ་ང་ད་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ང་བ་ད་པ་བད་པ། །དང་་།

་བ། རབ་་ང་བ་འ་པ་དབང་བ་ང་བད་དང༌། ས་ས་དང༌། ་བ་དང༌། ར་་དང༌། ་རགས་ལ་
གས་པ་ད་ང་་འ་བ་་ད་ད་དམ་ད་་བག་ན།།
གང་ས་ན་འར་འར་ན་རབ་་ང་བ་འ་པ་དབང་བ་ང་བད་དང༌། ས་ས་དང༌། ་བ་དང༌། ར་་དང༌། ་
རགས་ལ་གས་པ་ད་ང་་འ་བ་་ད་་ང་བ་དང༌། ཚད་ན་ད་དམ། ད་་བག་ན་ང་ད་་འར་བ།།
གས་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ཕན་པར་འད་པས་་མ་གགས་། །ད་པ་ང་ད་།།
བསམ་པ་ད་པར་ཕན་པར་འད་པས་་མ་གགས་། །ད་པ་ང་ད་།།
བད་པ་གང་ད་པར་ད་པ་ང་ད་།
་བ། ད་ང་ལ་ས་ང་བ་ད་པར་ན་པ་ས་གནང་བ་ད་པར་ད་ན། །གལ་་ག་ས་་དགའ་བར་་
འར་ན། །ན་པས་་བར་འ་བ་ང་ད་།།
ང་ད་འར་་ར་འར་ན། ད་ང་ལ་ས་ར་ང་བ་ད་པར་གཏན་ན་པ་གང་ལ་ན་པ་ས་གནང་བ་
གང་ད་པར་ངས་ད་ན་ང་ད་་འར་། །་ན་ང་བད་གང་ད་པར་ད་ན་ར་འར་་ན། ི་ཀ་ལས་་
ས་ལས་གཞན་པ་་ད་ད་པ་ལ་་ས་ས་་ས་། །འར་གང་་་བ་ཁ་ག་ལས། ད་ང་ས་ས་མ་
གགས་པ་་ལས་གཞན་པ་་ད་ལ་ནས་ར་མ་ངས་པར་ད་ན་ར་འར། ས་ས་་ས་གངས་། །རང་
་མ་བཤད་ལས་། ང་བད་ལ་་ངས་་གས་པ་། ང་བད་ང་བ་ལ་་ན་ད་པར་ག་པར་་ས་། །
འར་གང་་་བ་ཁ་ག་ལས། ད་ང་ལ་ང་བད་དང་ས་ས་ན་པར་ས་། ་ག་་ངས་ད་པར་ད་
ན་ར་འར། ང་ད་་ས་བ་དན་ན་ཏན་ད་་ང་ངས་། །ི་ཀར་ངས་་ངས་པ་་བ་ལས་ས་ས་
་གངས་པ་་་ས་ས་ས་པས་ང་བད་ང་མན་པ་། ས་དང་ང་བད་ལས་གཞན་པ་་ད་གང་ད་
པར་ད་ན་ས་ས་་དངས་་ས་བད་། །གལ་་བདག་ས་ངས་ད་པ་ག་ས་བདག་་་དགའ་བར་་
འར་ན་ང་ད་། །ི་ཀར། རང་ད་ས་ན་པ་རང་ད་ས་ད་་མ་། རང་ས་ན་པས་རང་་ས་་བར་

འ་བ་ང་ད་་། ི་ཀར། རང་་ས་་བར་འ་བ་ལ་ང་ད་འར་འར་ི། གཞན་ི་ས་་བར་འ་ན་་མ་
ན་པར་ན་པ་དང་ན་པ་མ་ར་འར་་ས་།།
ད་པ་ར་བ་འབས་པ་ང་ད་།
་བ། ར་བ་འབས་པར་འད་པས་ད་ང་ལ་འ་ས་བར་་ད་འན་ག་མས་ར་བ་བད་ན། །
བག་ཙམ་ིས་ང་༌། །ར་བ་འབས་པ་ང་ད་།།
ང་ད་འར་་ར་འར་་ན། ར་པ་འབས་པར་འད་པས་ད་ང་ལ་འ་ས་བར་། ད་འན་ག་
མས་ར་པ་བད་ན་ང་ད་་འར་། །གསལ་བར་བད་པ་་ནས་སམ་་ན། བག་ཙམ་ིས་ང་༌། །ར་བ་
འབས་པ་ང་ད་།།
བ་པ་ད་ད་དང་ན་ག་འོ་བ་ང་ད་ལ་གམ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་་་ན་ད་
བན། །ང་བ་ད་པ་བད་པ། །དང་་།
་བ། འད་པས་ལམ་་འོ་ན། །ང་གས་་ར་།།
ག་པ་ས་པ་ད་པ་ད་ད་དང་ན་ག་ལམ་་འོ་བ། །ས་ར་ས་པ་་ཡང་ད་ང་ས་ད་ད་དང་
ལམ་་འོ་བར་འད་པས་རང་གར་ལམ་་འོ་བ་ལ་ང་ད་། །ང་གས་་ར་ང་ད་།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་བན་པ་།
་བ། ་ད་་ར་་ས་ས་།།
ང་གས་་ད་་ར་་ས་ས་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།

་བ། བལ་ད་པ་་མ་གགས་། །ས་ལམ་ར་བ་ལམ་་འག་པར་ད་པ་ཡང་༌། །་ས་པ་འད་པ་
ཡང་༌། །ད་ད་དང་ན་ག་འོ་བ་ང་ད་།།
ད་ད་ས་ད་ང་ལམ་་འོ་བ་བལ་ད་པ་་མ་གགས་། །ད་ང་་ལམ་ར་བ་ད་ད་་ལམ་་
འག་པར་ད་ན་ཡང་མ་གགས་། །ད་ང་ལམ་་འོ་་ས་པ་ད་ད་ས་ད་ན་ཡང་མ་གགས་། །ད་ད་
དང་ན་ག་འོ་བ་ང་ད་།།

བ་ཚན་བད་པ། དང་་ན་མ་དང་ན་་འོ་བ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་
ང་བ་ད་པ། །དང་་།
་བ། ོང་འམས་པར་ད་པ་མ་ན་པ་དག་གམ་་གམ་འལ་བར་ད་པ་ང་པ་དག་དང་ན་ག་འོ་
བ་ལ།།
ོང་འམས་པར་ད་པ་མ་ན་པ་དག་གམ། ་གམ་འལ་བ་ང་པ་དག་དང་ན་ག་་ད་ང་ལམ་་འོ་
བ་ལ་ང་ད་་བཅས་།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་།
་བ། ལ་པ་དག་དང་་ཐབས་་རབ་་ང་བ་དག་དང་ན་ག་འོ་བ་ལ་་ས་ས་། །ན་མ་དང་ན་
ག་འོ་བ་ང་ད་།།
ལ་པ་ག་ས་ཐ་ད་ད་པ་དག་དང༌། མཁན་་དང་བ་དན་ད་པར་་ཐབས་་རབ་་ང་བར་རང་ས་
གས་ངས་པ་དག་དང་ན་ག་འོ་བ་ལ་་ས་ས་། །ན་མ་དང་ན་ག་འོ་བ་ང་ད་།།
གས་པ་མ་ན་པར་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ང་ད་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་
བབ་པར་་བ་བད། །མ་པ་ང་དང་ང་ན་བན། །དང་་།
་བ། ས་ག། །བན་པར་གས་པར་་བ་་་་མ་ན་པ་ད་ལ། །མཁན་་ད་ས་། །བན་པར་
གས་པར་ས་ན།།
འ་ལ་འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ས་ག་ན། བན་པར་གས་པར་་བ་་་་མ་ན་པ་ད་ལ། །འ་
ས་་་ང་བ་འན་་མཁན་་ད་ས་། ་བ་ས་ང་ད་་འར་ན་བན་པར་གས་པར་ས་ན།།
གས་པ་་་བབ་པར་་བ་བད་པ་།

་བ། ས་་ལ་ན་པ་ད་་་བར་་། །གཞན་ིས་ང་་། །ས་པར་་ས་པར་་བན་པར་
གས་པར་་།།
མཁན་་ས་གས་་་ལ་་་་ན་པ་ད་་་བར་་། །མཁན་་ལས་གཞན་བ་དན་གས་ས་ང་
ན་པ་ད་་་བར་་། །ས་་་་ན་པ་ད་ད་ང་དག་ས་ས་པར་་ས་པར་་བན་པར་གས་པར་
་།།
གམ་པ་མ་པ་ང་དང་ང་ན་བན་པ་།
་བ། མ་པ་ཐམས་ཅད་་་་་་ན་པ་ལ་་བན་པར་གས་པ་འཆགས་། །ག་ས་ལ་་ན་པར་
འ་ས་པ་ད་ན། །་ས་པ་དང་་ན་པ་དང་ད་གས་ཟ་བ་དག་ལ་ཡང་༌། །ས་ན་་་ག་།
མ་ན་དང་ད་ང་དག་ས་མ་ན་་་མ་ན་པར་འ་ས་པ་དང༌། ན་པར་འ་ས་པ་དང༌། ་མ་ཟ་བ་
དང་མ་པ་གམ་། མ་པ་གམ་་་དག་ཐམས་ཅད་་ན་པ་ས་་་་ན་པ་ལ་་ན་ད་་ཆ་ནས་བན་པར་
གས་པར་ཆགས་། །ཊི་ཀར། ་་་ན་པ་ང་ད་ལས་ཉམས་པར་་་ས་པ་ར་། །་་་ན་པ་ད་
ན་ན་་་་འ་ས་ག་ར་ད་པ་ད་ད་་ས་། །་་་ན་པ་ལ་ག་ས་་་་མ་ན་པ་ལ་་བདག་
ད་་་་ན་པར་འ་ས་པ་ད་ན་བན་པར་གས་པ་འཆགས་། །ི་ཀར། འ་ལ་་འ་ས་ག་ར་ད་པ་
ད་ན་་ས་། །་་་མ་ན་པ་ལ་་བདག་ད་་་་ན་པར་འ་ས་པ་ད་ན་མཁན་་ལ་གས་པ་བན་
པར་གས་པར་ད་པ་དག་ས་་་ངས་་ས་པ་དང༌། ་གས་་ན་པ་དང༌། ད་གས་ཟ་བ་དག་ལ་ཡང་
བན་པར་གས་པ་འཆགས་། །་་་མ་ན་ང་ན་པར་འ་ས་་བན་པར་གས་ཟིན་པ་ག་་རང་ས་
་་་མ་ན་པར་ས་པ་་བན་གས་་མ་པ་་ག་། །ས་ན་འ་་མ་པ་གང་བ་་མ་ན་། འ་
ས་་མ་པ་བཏང་ཟིན་པ་ར་།།
་བ། གལ་་་ས་པ་ན་མ་ན་པ། །མངལ་ན་གནས་པ་དང་ལ་ི་་བ་དག་དང་ཡང་བཅས་། །མ་
ན་པ་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ང་ད་།།

ཐམས་ཅད་འང་་ན། གལ་་བན་པར་གས་ཟིན་པ་ག་་བདག་ད་་་་མ་ན་་མ་པ་བསམ་པ་་
བད་པ་ན་་་་མ་ན་པ་མ་པ་་ག་པ། །ི་ཀར། བསམ་པ་་ས་པ་ན་་་་ན་ན་་མ་པ་་་འག་
། །ས་། །བན་པར་གས་ཟིན་པ་ན་་་་ན་ནམ། མ་ན་བ་བ་་་ར་བ་་ན། དང་ར་མ་མངལ་ན་
གནས་པ་་བ་བད་དམ། ད་དང༌། ལ་ི་་བ་་གམ་གམ་ན་་བ་ག་པ་་་ང་བ་དག་དང་ཡང་བཅས་་
་་་བ། །ི་ཀར། བན་པར་གས་པ་གནས་བས་་་་བར་ད་ན་བན་པར་གས་པ་་འཆགས་ལ།
བན་པར་གས་པར་ད་པ་དག་ལ་་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་་ས་། །མ་ན་པར་བན་པར་གས་པ་ང་
ད་།།
གམ་པ་ས་་བ་ང་ད་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་ལ་གས།
དས་ག་ང་ད་དང་བཅས་བན། །དས་ག་ན་ད་དང་བཅས་པ། །དང་་།
་བ། ་བའམ་ར་བག་པ་ལ།། ས། །ལག་་ས་་ར་ི་ར་བས་ང་བར་ད་པ་ད་ན་ར་མ་ར་
བ་ཙམ་འགས་པ་མ་གགས་།།
གང་ས་ན་འར་འར་ན། ད་ང་ས་ས་འམ་ར་བག་པ་ལ། །འར་ི་ཀ་ལས། ་་དང་ལ་ང་ཐ་དད་
པར་ས་པ་ས་པ་་མ་ས་དང་འལ་བར་བན་། །མ་ས་དང་འལ་བ་་ཚད་་ས་ང་བད་པར་་ས་པ་ཡན་ཆད་
ལས་ས་བས་ན་ང་ད་བད་པ་ད་། །ཕ་ཝང་་ང་ན་ས་འགས་པ་་་དས་་བད་པར་་ས་པ་ང་ན་
འག་པ་ཡན་ཆད་། །མ་ས་དང་འལ་བ་ཕ་་ལ་ར་བ་ཙམ་བས་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །འག་ན་ལ་གས་
པ་ས་་རང་བན་ཅན་ི་ས་བས་ན། །བན་བས་ལ་གས་པ་ས་་་བ་ཐམས་ཅད་ན་པས། ་བ་ཡང་བན་
བས་ལ་གས་པ་ས་ན་ཡང་འག་ན་ལ་གས་པ་ས་མ་ན་པས། ང་མ་འད་ལས། ་བ་འབའ་ག་ད་པར་
ད་པ་ལ་་ང་བ་ད་་ས་གངས་། །ད་ང་ལག་ས་གག་ལག་ཁང་ག་པ་ ་ས་ས་་ར་ི་ར་བས་
གག་ལག་ཁང་ལ་གས་པ་ག་པ་ག་འབས་པ་་ས་ལས་ལ་་་ང་ལ། ་་ན་ང་བར་ད་པ་་ས་་
བར་ད་པ་ས་གཞན་ད་ན་ད་ང་ས་ར་མ་ར་བ་ཙམ་་འག་པ་་ང་བ་འ་བད་པ་ལ་མ་གགས་།།
གས་པ་དས་ག་ན་ད་དང་བཅས་པ་།
་བ། གལ་་རང་བན་ཅན་ན་ན་དས་ག། །གལ་་མ་ན་ན་ས་ས་།།

གལ་་ས་འཐས་པར་གནས་པ་རང་བན་ཅན་ན་ན་་འམ། ར་བག་ན་ང་ད་དས་ག། །གལ་་འཐས་
པར་གནས་པ་རང་བན་མ་ན་ན་ས་ས་།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ང་བ་ད་པ་བད་པ། །དང་་ལ་
གམ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་་་ན་ད་བན། །གས་ཀ་བསམ་པ་ཡན་ལག་། །དང་་།
་བ། ་མ་ས་པ་་་བ་གམ་ན་པ་འཐས་པ། །གལ་་ཆར་་ད་ན། །གཞན་ི་་ན་ག་ །ག་
པ་་ས་ད་མ་ན་པར་ས་པར་་། །འས་པ་དག་ལ་་ཤས་་བས་མཚན་ད་དག་རབ་་ད་བ་ད་ན་
། །་ར་ང་་གཞན་ད་པ་ས་ད་ལ་་ཕལ་་བ་ད་།།
་ན་རང་བན་ཅན་ན་ན་གས་་ད་པར་་་ན། ་མ་ས་རང་བན་ཅན་་ས་བས་ང་ངས་པ་ལས་་
བ་གམ་ན་པ་འཐས་པ། །་ཡང་གལ་་ཆར་་ད་ང་ཡང་ཡང་་ཆར་བབ་་བ་གམ་ན་ན་འཐས་པ་རང་
བན་ཅན་་འར་བ། །ཆར་་ད་པ་ལས། གཞན་ཆར་་མ་ད་པ་་ན་་ས་བས་ང་ངས་པ་ལས་་བ་ག་
ན་ན་འཐས་པ་རང་བན་ཅན་་འར་། །འཐས་པར་གནས་པ་ག་པ་་ས་ད་མ་ན་པར་ས་པར་་། །ས་
དང་་མ་འས་པ་་་། ས་དང་་མ་་་འས་་འས་པ་དག་ལ་་ད་གང་ཤས་་བས་ང་ད་་འར་རམ།
ས་ས་་འར་བ་མཚན་ད་དག་རབ་་ད་བ་ད་ན་ན། །་ར་ས་མང་་དང་་མ་ང་་འས་པའམ། ས་
མང་་དང་གག་མ་ང་་འས་པ་་་ང་་ས་ལས་གཞན་ད་པ་ས་ད་ལ་་ས་ཕལ་་བ་ད་།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་བན་པ་།
་བ། ག་པ་ད་་ཉམས་པ་ད་ན་། །ཉམས་པ་ད་ལ་་ད་ད་། །ས་ཞག་དང་གས་དང་ག་པ་དང་
་ང་ལ་གས་པ་དག་ང་༌། །་ཐལ་་དང་་མ་ལ་གས་པ་ཤས་་བ་ཡང་༌། །་བ་དག་ང་༌།།
ས་ག་པ་ད་་ས་ཉམས་པ་ད་ན་། །ས་ཉམས་པ་ད་ལ་་ང་ད་་ད་ད་། །ས་ཞག་གས་པ་དང༌། ་
གས་གས་པ་དང༌། ག་པ་དང་ག་པ་་ང་ལ་གས་པ་དག་ང་ང་ད་་ད་བད་པ་ད་། །་ར་ང་
་གཞན་ད་པ་ས་ད་ལ་་ཕལ་་བ་ད་་ས་ས་ནས་ས་དང་གཞན་འས་། གཞན་ཤས་་བ་ན་་བ་ར་འར་

་ན། ས་དང་འས་པ་་ཐལ་་དང༌། ་མ་ལ་གས་པ་ཤས་་བ་ཡང་ད་ད་། །ར་པ་འན་པ་ལ་གས་པ་ག་
མ་ག་ ་་བ་ས་པ་དག་ང་ད་ད་།།
་བ། ར་པ་འན་པ་དང༌། ་་འན་པ་དང༌། ས་་མ་འས་པ་་བ་འགས་པ་དང༌། འདམ་བད་པ་
དང༌། ་དང་འལ་བ་་བ་ལ་གས་པ་འགས་པ་དང་འག་པ་དག་ད་་ཚ་་དག་ང་༌།།
ག་་་གང་་ན། ར་པ་འན་པ་དང༌། ་་འན་པ་དང༌། ས་་མ་འས་པ་་བ་འག་པ་དང༌། འདམ་བད་
པ་དང༌། འདམ་་དང་འལ་བ་་བ་ལ་གས་པ་འགས་པ་དང༌། ག་པ་དང་ང་འག་པ་དག་ད་་ཚ་་་བ་
ས་ག་པ་དག་ང་ད་། །ལ་ས། ཚ་་ས་་བ་་ཆར་པ་ལ་གས་པ་ལས་ར་པ་ས་འས་པ་་ས་།།
གམ་པ་གས་ཀ་བསམ་པ་ཡན་ལག་།
་བ། འར་གག་པ་་དང་ན་ན་།།
ར་པ་འན་པ་ལ་གས་ས་འག་པར་ད་པ་བས་འར་ད་ང་ལ་ས་གག་པ་་དང་ན་ན་ས་ས་་
འར་བ་།།
གས་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ་ར་བང་བ་དང་ད་དད་པ་ལ་གས་པ་བསམ་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །ས་བ་བ་ང་ད་།།
ས་གག་པ་བསམ་པ་ད་པ་ལ་ང་བ་ད་པ་་ར་ས་གག་པ་་དང་་ན་ན་ས་ལ་་་འ་ང་ངས་
བང་བ་དང༌། ས་་་་དད་པ་དང༌། བ་ད་དང་བ་ད་དད་པ་ལ་གས་པ་བསམ་པ་ལ་་ས་བ་བ་ང་
བ་ད་། །ས་་བ་ང་ད་།།
བ་པ་མོན་་གར་བ་ལས་ང་་འག་པ་ང་ད་ལ་བ། བབ་པར་་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་མ་པར་
བཞག་པ་བན། །ང་བ་ད་པ་བད་པ་དང༌། །ལ་བས་ང་བ་གཞན་འར་། །དང་་།

་བ། ཧ་ཅང་ང་བར་་། །མོན་་ས་པ་མ་་གགས་ད་མ་བལ་བ་་ད་ན་འོར་ང་༌། །ས་
ལས་ལ་་ད་ན་མས་ག་ས་བ་བ་ཡང་༌། །ག་འ་་ད་མ་ན་པ་ལ་ས་པར་་། །་ར་
མོན་་ས་པ་བདག་ར་། །ད་འན་དང་བཅས་་མོན་་ས་པ་ཡང་༌། །ས་ཐམས་ཅད་་ཡང་༌།།
ན་བདག་ས་བབས་པ་ལ་ཡང་ད་ག་པར་། ཧ་ཅང་ང་བར་་་། ང་ང་ས་་ན་་་ངས་
པ་ན་ི་ང་བ་ར་། །ི་ཀར། མ་བབས་པར་ཧ་ཅང་ང་བ་་་གས་པ་་ན་ན་པས། ་ར་འ་་བབས་
པ་ར་ས་པ་ན་་ས་། །སང་ངམ་གནངས་འན་པར་་ས་མོན་་ས་པ་མ་་གགས་ད་་ན་་་
་གགས་ད་ལ་གགས་་གལ། །ས་མ་བལ་ཡང་གགས་ད་བལ་བ་་ད་ན་འོར་ང་༌། །ར་ན་ན་
གགས་ད་ང་་ས་ལས་ལ་བར་ད་ན་གགས་ད་མས་ག་ས་བ་བར་། །ག་འ་་ད་དང་་ད་མ་
ན་པ་གས་ལས། ག་འ་་ད་མ་ན་པ་་འག་ན་ི་ཐ་ད་་ག་། ན་དག་་བར་ིས་ག་ས་བད་
པ་་། །་ལ་་ག་ལ་གག་་འལ་ང་ས་པར་་་། ན་་བར་ས་ན་ག་འ་གཞན་་བར་་ས་
ང་ས་ད་། །ས་ན་ག་འ་འ་་ན་བད་དས་་ས་གག་་འལ་ང་ས་པར་་་ས་ན་་ར་ི་
ཀས་བཤད་། །གང་འས་ག་འ་་ད་ལ་་ས་པར་་ས་གས་ས་བན་། ག་འ་་ད་་ལས་་་
ག་་། །་ལ་་ས་པར་། ག་གཞན་་བར་་་ང་༌། །ད་འན་ལས་་ར་ད་ང་མོན་་ས་པ་
བདག་ར་། །ད་འན་དང་བཅས་་ད་ང་མོན་་ས་པ་ཡང་བདག་ར་། །ད་འན་ནམ་གང་ཟག་ས་
ཐམས་ཅད་་ད་འ ་བར་་ཡང་མོན་་འད་པ་བདག་ར་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་བན་པ་།
་བ། ག་མ་པར་གཞག་པ་ད་པར་མོན་་གར་བ་དང་ན་པ་ལས་ས་གཞན་ནམ་ཡང་དང་ཡང་་འམ་
ས་ས་མོན་་གར་བ་མ་ས་པར་་བ་བ་པ་ངས་་གས་པ་ག་་བཤམས་པ་ས་ན། །མ་
པར་ག་ད་ལ་་ས་ས་།།
ད་འན་ནམ་གང་ཟག་མོན་་གར་བ་ན་་ངས་དང་ཞག་ངས་ལ་གས་པ་ག་མ་པར་བཞག་པ་ད་པར་
མོན་་གར་བ་དང་ན་པ་ལས་ས་པ་ལ། ི་ཀར། ག་གམ་གངས་་མོན་་གར་བ་དང་ན་པ་དང༌། དགག་
པ་་བ་དང་ན་པ་དང༌། ར་ོག་པ་གསལ་བ་དང་ན་པ་ས་འང་ལ། དང་་་བས་བ་པ་་མད་ན་ལ་འན་
པར་་ས་མོན་་གར་བ་དང༌། ་མ་གས་་ར་མོན་་མ་ས་པ་ན་མ་་ང་བ་ན་ིས་བཀག་པ་ལས་

མོན་་ས་པ་ན་དགག་པ་་བ་དང༌། ་ང་བ་ལ་གས་པ་ར་བོག་བསལ་བ། །ས་གཞན་ནམ་ས་པ་་ར་
མོན་་གར་བ་ས་གས་ནས། ས་ང་བར་་མོན་་གར་བ་གཞན་ས་ན་། ་བ་བ་ལས་འདས་་
ས་ང་ས་པ་ད་། །ས་ན་ར་མོན་་གར་བ་ས་གས་ནས་ས་ང་བར་བ་། མོན་་གར་བ་
གཞན་མ་ས་པར་་བ་བ་པ་ངས་་གས་པ་ག་་བཤམས་པ་ས་ན་ས་ར་། །ཡང་དང་ཡང་འམ་ས་པ་
་ལ་་ལ་གས་པས་་མ་་་ལ་མོན་་གར་བ་་་ས་། ཡང་དང་ཡང་་མོན་་ས་ན་་་བ་བ་ལས་
འདས་་ས་ང་ས་པ་ད་། །ས་ན་ན་་ན་་ང་ཡང་ཡང་་མོན་་གར་བར་མ་ས་པར་་བ་བས་
ངས་་གས་པ་ག་་བཤམས་པ་ས་ན་ས་ར་། །ས་་ས་པ་། ་ནས་མ་་བར་་མོན་་ས་ན་
་་བ་བ་ལས་འདས་་ས་ང་ས་པ་ད་། །ས་ན་ས་་ད་འ ་བར་་མོན་་གར་བར་མ་ས་པར་་
བ་བ་ངས་་གས་པ་ག་་བཤམས་པ་ས་ན་ང་ད་བད་པ། །ས་པ་་ལ་ི་ས་ངག་་མ་པར་
ག་ད་ལ་་ས་ས་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ནད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །་་ལས་ང་༌།།
ནད་པ་ལ་་མོན་་གར་བ་ལས་ང་་འག་ང་ཟ་བ་ས་པ་ད་། །ན་བདག་་་ལས་ངས་་ས་པ་
ལས་ང་བ་ད་།།
བ་པ་ལ་བས་ང་བ་གཞན་འར་།
་བ། མ་པར་འམས་པ་ལས་་མ་་ཐ་དད་པ་ད་། །་་མ་བབས་པ་ས་པ་ད་པ་ད་ན་། །
མན་ལ་་ཡང་གང་ས་མ་བབས་པ། །མོན་་གར་བ་ལས་ང་་འག་པ་ང་ད་།།
མ་པས་ད་ང་ལ་ཟས་ལ་གས་པ་གང་དས་པ་་ང་ག་ས་་ད་འ ་བར་རམ། །་བ་བ་ལ་གས་པ་
མོན་་གར་བ་ད་ང་་བར་བས་་མ་པར་འམས་། མ་པར་བབས་པ་ལས་ར་ཡང་ད་ང་ས་ནས་
བབ་ན་་མ་ད་ང་ད་་ས་ངས་པ་ད་ང་་དང་བབ་ན་ཐ་དད་པ་ད་ན་པས་་བར་བབས་པར་
་འར་བ་ད་། །ས་ན་བབ་ན་་མ་ད་ལ་མ་བབས་ང་་མ་ལ་་གས་་ན་བདག་་ཟས་ལ་

གས་པ་ངས་ད་པར་་་བ་ད་། །ན་ང་ས་ད་ང་ས་མ་པ་བར་་ངས་པ་ད་ན་ཡང་ན་བདག་
ས་གལ་་ཡང་བ་པར་ད་ན་་ངས་ད་པར་་། ་བ་ལས། གལ་་ཡང་བ་པར་ད་ན་་་ང་བར་་ས་
ི་ཀས་ང་ངས་། །མ་པས་ད་ང་ལ་ཟས་བད་པ་གང་དས་པ་་ངས་ག་ས་་ད་འ ་བར་རམ། ་བ་
བ་ལ་གས་པར་མོན་་གར་བ་ལས་བར་བས་་ད་ང་་མ་པར་བབས་། ར་ཡང་ད་ང་ས་ནས་མ་
པ་་ད་ཟས་བད་པ་ང་བ་ལ་གས་པ་་་་བར་མ་བབ་པར་ང་བ་ས་པ་གང་དང་གང་ན་པ་་དང་་ད་
པར་ད་པ་ད་ན་་། ཟས་བད་པ་ང་ན་་བད་པ་མ་བབ་པར་ང་བ་ས་པ་བད་ལ། ་ལ་གས་པ་ང་
བད་་གམ་ཙམ་ལས་ག་པ་ང་ན་ཡང་དས་་་མ་བབ་པ་ང་བ་ས་པ་ད་པར་ད་པ་ད་ན་། །བབ་
ན་་མ་་ན་་བར་བབས་ང་ས་བབ་ན་་མ་ལ་་བར་བབས་པ་་་ད་པ་ར་བབ་ན་་མ་
ད་ལ་མ་བབ་ན་མ་བབ་པར་ང་བ་ས་པ་ད་པར་ད་པ་ད་ན་་ས་པ། །མོན་་གར་བ་ལས་་བ་བ་
ག་ན་ང་བ་བད་པར་མ་ཟད་། ་བ་བ་མན་ལ་་ཡང་ན་བདག་གང་ས་ཟས་་དས་་གང་དང་གང་མ་
བབ་པར་་དང་་ང་ངམ་ཟ་ན་མ་བབ་པ་ས་པ་ད་པ་ད་ན་། །་བབ་པ་ལས་མར་ང་ངམ། མར་བབ་པ་
ལས་ཤ་ང་ན་བད་པ་ང་བ་ང་བ་བད་པ་་་ས་། །མོན་་གར་བ་ལས་ང་་འག་པ་ང་ད་།།
་པ་བབ་པ་་བར་འག་པ་ང་ད་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་བན་པ།
།དང་་།
་བ། ས་ག། །མན་པར་ས་པ་ད་ལ། །་བ་་ལ། །བབ་པ་ལ། །ད་ང་ས་ད་ས་འ་
ལ་བབ་པར་་ས་བད་པ་ནའམ་བ་བ་་་བ་་ས་་དས་་ས་་བར་ད་པ་ལ་་ས་པ་
ད་གས་པར་ད་པ་ག་བད་ན།།
འ་ལ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་འ་ས་ག་ན། འལ་བ་་བ་་ས་འལ་བ་བབ་པ་མན་པར་ས་པ་ད་
ལ། །ལ་ད་ང་གང་ལ་་ན། ད་ས་འ་ལ་་བས་ག་ས་་བ་་ལ། །འལ་བ་ལས་གངས་པ་བབ་
པ་ལ། །བབ་པ་་བར་ད་པ་ད་ང་ས་ང་བ་འན་ ་ད་ང་ལ་ད་ས་འལ་བ་ལས་གངས་པ་
བབ་པ་འ་ལ་བབ་པར་་ས་ག་་་ནས་བད་པ་ནའམ། ན་ི་་ནས་བ་བ་ན་ད་་ག་ས་་་་
བབ་པ་འ་ལ་་བ་་ས་་མཚན་་ར་ན་དས་་་་ད་འན་པ་མཁས་པ་མས་ལ་་ས་ར་བ་།

་དས་་ས་བབ་པ་་བར་ད་པ་་་ལ་ད་་་ས་པ་ས་པ་ན་པ་་གསལ་བ་་མཁས་པ་ད་ན་པས།
་ར་ད་་ག་ས་་་་་བ་་ས་གས་པར་ད་པ་ག་བད་ན་ང་ད་་འར་།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། མ་་ལས་གངས་པ་ལ་་ས་ས་། །བབ་པ་ལ་་བར་འག་པ་ང་བ་ང་ད་།།
་བ་ལས། འལ་བ་དང་ན་པ་མ་གགས་པ་མ་་ལས་གངས་པ་ལ་་་འ་ལ་་བ་་ས་ར་ན་་ས་
ས་། །བབ་པ་ལ་་བར་འག་པ་ང་བ་ང་ད་།།
ག་པ་ཉན་་ད་པ་ང་ད་ལ་གས། ང་བ་མ་གཞག་དགས་བསལ་བན། །བས་་བབ་་བན་པ།
།དང་་ལ་གམ། འཆད་འར་ང་བ་དགས་བསལ་བན། །ར་མཐའ་བསམ་པ་ཡན་ལག་བན། །ན་ང་་ར་
དགས་བསལ་། །དང་་།
་བ། ད་ང་དག་ད་པར་ར་པ་ད་ང་དག་དང་ོས་ད་པ་ན་མཉན་པ་ར་་གད་ན་་་བར་་བར་
འད་པས་་མ་གགས་།།
གང་ས་ན་ང་ད་འར་འར་ན། ད་ང་དག་ད་པར་ར་པ་ན་ད་པ་་། ད་ང་དག་དང་ོས་ད་པ་ན།
བདག་་མཉན་པ་་བ་གད་ན་ང་ད་་འར་། ་བར་་བར་འད་པས་་མ་གགས་།།
གས་པ་ར་མཐའ་བསམ་པ་ཡན་ལག་བན་པ་།
་བ། ་ས་པ་ལ་་ས་ས་། །ན་ལ་་དས་ག། །གལ་་འག་ང་་བ་ལ་གལ་བས་།།
གཞན་ོས་ད་པ་་་ས་པ་ཙམ་ལ་་ར་བ་ས་ས་། །ོས་ད་པ་་ན་་བ་ལ་་ང་ད་དས་
ག། །བསམ་པ་ས་ན་གལ་་འག་ང་་བ་ལ་གལ་བས་།།
གམ་པ་ན་ང་་ར་དགས་བསལ་།

་བ། ན་གཞན་ི་དབང་ད་ས་ན་ང་ས་པ་ག་་ང་པ་དང་་ལ་དང་ད་པ་་དག་ས་་བར་
་ད་ན་ས་པར་ང་བ་འན་པ་ད་་འར་། གལ་་ར་བ་དང་་བར་འད་པ་་མ་གགས་།།
ད་ཀར་མཉན་པ་ར་་མ་ང་། ན་གཞན་ི་དབང་ད་ས་ོས་ད་པ་གནས་་ན་ང༌། རང་ས་ང་
ད་ང་འ་དག་ོས་ད་་མ་་ས་པ་ག་་ང་པ་དང་་ལ་དང་ད་པ་་དག་ས་ོས་ད་པ་དག་ལ་་
བར་་ད་ན། ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ན་ས་པར་ང་བ་འན་པ་ད་་འར་། གལ་་ད་པ་གཏམ་་ ་གཏམ་་
འལ་པ་དང༌། ་བ་གཞན་་ར་བ་དང༌། ད་པ་་བར་་བར་འད་པ་་མ་གགས་།།
གས་པ་བས་་བབ་་བན་པ་།
་བ། འཐབ་བགས་་། །མཉན་པར་་། །་ད་པ་ལ་་བར་བར་་འག་པར་་། །་བར་་
བར་་བ་ར་་འབད་པར་་། །ཉན་་ལས་ར་པ་ང་ད་།།
འཐབ་བག་་་། ི་ཀར། འཐབ་་ར་བར་་་ས་། །འཐབ་་ཉན་པར་་། །འཐབ་་་ད་པ་
ལ་་བར་བར་་འག་པར་་། །ད་པ་་་བར་་བར་་བ་ར་་འབད་པར་་། །ཉན་་ལས་ར་པ་ང་
ད་།།
བན་པ་་་བར་འོ་བ་ང་ད་ལ་གམ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ང་བ་ན་ད་བན། །
ང་བ་ད་པ་བད་པ། །དང་་།
་བ། གལ་བ་ལ་གས་པ་ལས་ལ་འས་པ་ད་ང་དག་ལ་མ་ས་པར་འོ་ན། །ས་པ་་འར་ལས་
འདས་ན་དས་ག།།
གང་ས་ན་འར་འར་ན། གལ་བ་འབའ་ག་ལ་གས་པ་ལས་ལ་འས་པ་ད་ང་ལ་མ་ས་པར་འོ་ན་ང་
ད་། །ཐག་་ད་་ང་ན་འར་འར་་ན། ས་པ་་འར་ལས་འདས་ན་དས་ག།།
གས་པ་་་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།

་བ། མན་ལ་་་ས་ས་། །ན་ད་པ་དང་་གས་པས་འོ་བ། །གལ་བ་ས་པ་ད་ལ། །
ས་དང་ན་པ་ན་ད་མ་ན་པ་ལས་ལ་ཡང་༌།།
ས་པ་་འར་ལས་འདས་པ་མན་ལ་་་ས་ས་། །ལས་་གནས་ནས་ན་ད་པ་ད་ས་འོ་བ་དང་
ན་ད་ང་་གས་པ་ད་་ལ་གས་པས་འོ་ན་་ད་ང་ལ་ས་་འོ་ཡང་ས་ས་་འར་། །གལ་
གས་དང་གལ་བ་ལས་ས་གལ་བ་ས་ཟིན་ནས་ལས་ད་པར་ད་པ་ད་ལ་མ་ས་པར་འོ་ན་ས་པ་་
འར་ལས་འདས་ང་ས་ས་་འར་བ། །ས་དང་ན་པ་ད་མ་ན་པ་ལ་ཡང་མ་ས་པར་འོ་ང་ས་པ་་
འར་ལས་འདས་ན་ས་ས་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ས་པ་ལ་ལས་་འདའ་བར་འད་པས་་ང་བ་ད་། །་་བར་འོ་བ་ང་ད་།།
ལས་་་ས་པ་ལ་ལས་་འདའ་བར་འད་པས་་ང་བ་ད་། །་་བར་འོ་བ་ང་ད་།།
བད་པ་མ་ས་པ་ལ་ི་ང་ད་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་
་ལ་གམ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་་་ན་ད་བན། །དས་ག་ད་པར་གཞན་བན་པ། །
དང་་།
་བ། འག་པ་དང་འོ་བ་དང་གནས་མལ་དང་གག་ལག་ཁང་ན་པ་དང་་བ་ལ་གས་པ་བ་བ་ན་ལ་མ་
ས་པས་ས་དང་ན་པར་བཤད་ས་ང་བ་ད་པར་་ལས་བོག་་འགལ་བར་ད་པ་ལ། །ད་ང་་
ད་འན་ི་ལ་་དས་ག།།
གང་ས་ན་མ་ས་པ་ལ་ིས་ང་ད་་འར་་ན། ད་འན་ིས་ད་འར་འག་པ་དང༌། འོ་བ་དང༌།
གནས་མལ་དང༌། གག་ལག་ཁང་ན་པ་དང༌། ་བ་ལ་གས་པ་བ་བ་ན་ལ་བསམ་པ་མ་ས་པས་ངག་ས་དང་
ན་པར་བཤད་ས་ངས་པ་ད་པར་་ལས་བོག་་འགལ་བར་ད་པ་ལ་ང་ད་།།་་་་་་(མ་ས་པ་དང་བཤད་ངས་ད་པ་
གས་ཀ་ས་་དས་མ་ན། མ་ས་པ་ད་ང་ད་དམན་པ་ར་་མ་ས་པ་ལས་བཤད་ངས་ད་པ་ད་པ་དང༌། མ་ས་པ་ད་ང་ག་ས་བཤད་

ངས་ས་ན་ང་བ་་གས་པས་ང་བ་གས་པ་ལ་གས་ཀ་དས་པ་ར་གས་ཀ་ས་། །རང་མཆན།)

ས་བ་བ་ལ་་ན། ད་ང་

ད་འན་ི་གང་ས་བ་བ་ལས་་འགལ་ན་ང་ད་དས་ག།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་བན་པ་།
་བ། མཁན་་དང་བ་དན་དག་་ལ་་ས་ས་། །ས་དང་ན་པ་ད་མ་ན་པ་བ་བ་ལས་ང་༌།།
ད་འན་ལས་མཁན་་དང་བ་དན་དག་་གང་ས་བ་བ་ལ་་འགལ་ན་ས་ས་། །ད་འན་ིས་བ་
བ་ན་ས་དང་ན་པ་ད་མ་ན་པ་བ་བ་ལས་ང་བཤད་ངས་ད་པར་འགལ་ན་ས་ས་།།
གམ་པ་དས་ག་ད་པར་གཞན་བན་པ་།
་བ། གཏམ་ར་བ་་་ད་། །ད་འན་ི་ཐ་ད་པ་་་ཁ་ན་། །སངས་ས་་ད་འན་དང་
འ།།
ད་ང་་ད་འན་ས་དང་ན་པ་གཏམ་་བ་ན་་ར་་གཏམ་ར་ན་ར་འར་་ན། རང་འལ་དང་ི་ཀ་
ལས། གཞན་དག་ལ་ས་དང་ན་པ་གཏམ་གཏན་ལ་འབས་པ་་ར་་གཏམ་ར་ན་་ད་ང་་ད་འན་ིས་
བ་བ་ལས་འགལ་བར་ད་པ་་ད་་་ང་ད་་ས་། །ད་འན་ི་ཐ་ད་པ་། ལ་ས། ད་འན་ིས་
གང་ཟག་བ་གས་ལ་གས་པར་བས་པ་ས་བཤད་། །ས་ན་་་ད་འན་་ཁ་ན་་། ད་བཤད་དང་ི་
ཀ་ལས། ད་འན་ི་ཐ་ད་པས་བ་བ་་་ད་འན་ི་བ་བ་ན་་ས་། །ས་ན་ད་འན་ི་ཐ་ད་པ་
ངག་ད་འན་ི་ངག་དང༌། འར་ད་པ་འ་བ་ལ་བསམས་་འང་བ་དག་ལ་འང་ངས་ཁ་ས་བད་པ། །
སངས་ས་་ད་འན་དང་འ་ས་པ་སངས་ས་ཞལ་དས་་བགས་པ་ལ་མ་ས་པ་བཀའ་དང་འགལ་བར་ས་
ན་མ་ས་པ་ལ་ི་ང་ད་་ས་བན་། །སངས་ས་ཞལ་དས་་བགས་པ་་ན་ཕམ་ག་དང་ང་ད་ལ་
གས་་བཅས་པ་ལ་མ་ས་པས་འལ་བར་ད་ན་་རང་རང་་ང་བ་གང་ན་པ་་འང་ང༌། མ་ས་པ་ལ་ིས་
ང་ད་་ཡང་འར་། ི་ཀ་ལས། བབ་པ་ལས་འགལ་བར་ད་པ་ས་ན་སངས་ས་བམ་ན་འདས་ལ་མ་ས་
པ་བད་ན་་ང་ད་་ས་བཤད་། །སངས་ས་་ངན་ལས་འདས་པ་་ན་བཅས་པ་ད་་གད་ང་འགལ་བར་

ད་ན་་མ་ས་པ་ལ་ིས་ས་ས་། ི་ཀ་ལས། བབ་པ་ང་ཟད་ཙམ་དང་ངན་ན་ཙམ་འས་་་ས་་བ་ལ་
གས་པས་བབ་པ་ལ་མ་ས་པ་བད་ན་ས་ས་་ས་གངས་།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ལ་་དང་ད་བམ་པ་དང་ད་འན་ི་གནས་བན་མས་་ག་མ་པར་དག་པར་་། །མ་
ས་པ་ལ་ིས་ང་ད་།།
ལ་་དང་ད་བམ་པ་དང་ད་འན་ི་གནས་བན་མས་་ག་མ་ས་པས་ར་མ་པར་དག་པར་་།
།མ་ས་པ་ལ་ི་ང་ད་།།
ད་པ་ས་འར་འང་བ་ང་ད་ལ་གམ། དས་ག་ག་ལ་དང་བཅས་བན། །དས་ག་གས་གད་
ལ་མ་དང༌། །ཆར་གགས་ས་ས་ང་ད་། །དང་།
་བ། ས་པར་འར་བ་འང་བ་ན། །་བལ་ན་་་ད་ལས་ཉམས་པ་ན་།།
ས་འར་འར་ན་ས་པར་འར་བ་འང་ན། །ད་ན་ལས། ར་བ་་བ་་ནས་དང་འས་ལ་གས་པ་ཆན་
མནན་པར་ས་པ་འ་ཆང་༌། །བས་པ་ཆང་་ན་འམ་ི་་བ་ལས་ས་པ་ན་ཆང་དང༌། ་རམ་ི་་བ་ལས་
ས་པ་་རམ་ི་ཆང་དང༌། ་ག་ལ་གས་པ་ཆང་་ས་བཤད་། །ང་མ་མ་ལས། ད་ང་མས་ཆང་འང་ངམ།
འང་་འག་ན་ང་ད་་ས་བཤད་། འང་་འག་ན་་ས་ས་ལ་ང་ད་་ང་བཏགས་པར་གས་ལ། ད་
ན་་བར། གང་ག་ས་འ་ས་པས་ས་འང་བ། །འངས་ལ་ས་ན་ས་ས་ད་ན་། །ས་གངས་ང་
ས་ན་ས་ས་་མན་པ་། འངས་ན་མ་ས་ང་ང་བ་གས་པར་འང་༌། །ས་འར་་བལ་ན་་ས་
འར་་ད་ལས་ཉམས་པ་ན་། །ང་དང་ི་ཀ་ལས། ཆང་ཟངས་གང་ཙམ་བལ་ནས་ད་ཙམ་་་བ་་ཡང་་།
་ཡང་་། ་དང་ཁ་ག་ང་ཆང་་འ་ན་འང་་ང་་ས་འལ་ང་་ན་ག་བས་ལས་བཤད་།།
གས་པ་དས་ག་གས་གད་ལ་མ་།

་བ། ང་མ་དང་གས་མ་ཟ་བ་ལ་་་འག་པ་ད་། །ཕབས་་ཆང་་་ད་ད་། །་བ་དང་ང་་
དང་འདབ་མ་དང་་ག་དང་འས་་ས་པར་འར་བ་མས་ང་༌། །ས་པར་འར་བ་་དང་་་བ་ག་
པ་ས་པར་་ད་པ་མས་ང་༌། །མག་ཙམ་ས་པར་འར་བ་དང་འ་བ་ལ་་ས་པ་ད་།།
འ་ཆང་་ང་མ་དང༌། བས་པ་ཆང་་གས་མ་ཟ་བ་ལ་་ས་པར་འར་བ་་འག་པ་ད་། །ས་ན་
མ་དང་གས་མ་ས་ན་ང་ད་། །ཕབས་་ཆང་་་ས་འར་ད་ད་་་ས་ན་ས་ས་། །འ་མས་ལས་
ཆང་་མ་ས་ན་་བ་དང་ང་་དང་འདབ་མ་དང་་ག་དང་འས་ས་ས་པར་འར་བ་མས་ང་ཟ་ན་ས་ས་།
།མད་འལ་ལས། ་ར་་ཤ་དང་་ད་ལ་གས་པ་ཡང་ས་པར་ད་པ་ས་གངས་པ་་། །ད་ན་ལས།
་དག་་ཁ་ཟས་་འད་པ་ད་ན་པས་བཀག་པ་ར་ས་། །ང་ད་དང་ཐང་འམ་ཡང་་བན་། །ས་པར་
འར་བ་་དང་་་བ་ག་པ་དས་་ས་པར་་ད་པ་མས་ང་འངས་ན་ས་ས་། །ད་ན་་བ་ལས།
གང་ལ་ས་འར་་བ་་་ད། །ས་འར་་བ་ན་ཡང་བང་་། །ས་བཤད་། །ཆང་་་་ད་ང་ས་
འར་ད་ན་མག་ཙམ་ས་པར་འར་བ་དང་འ་བ་་ས་པ་ད་།།
གམ་པ་ཆར་གགས་ས་ས་ང་ད་།
་བ། མར་བར་བལ་བ་དང་ས་ད་པ་་ར་བ་དང་འ། །ནད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །ས་པར་འར་བ་
འང་བ་ང་ད་།།
མར་བར་བལ་བ་དང་ས་ད་པ་་ར་བ་དང་འ། །རང་་མ་བཤད་ལས། བ་་་ག་མས་ལ་གས་པ་
་འར་ན་་ས་། །བཤད་པས་བ་་་གར་གས་པ་་་བར་ད་པ། །ད་ང་ནད་པ་ལ་ཕན་པ་ར་ཆང་
མར་བར་བལ་ན་ང་བ་ད་། །ས་པར་འར་བ་འང་བ་ང་ད་།།
བ་པ་ས་ན་ོང་་འོ་བ་ང་ད་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་ལ་ད་པར་ད་བ་བན། །
ར་བ་ད་པར་ང་ད་། །དང་་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་་་ན་ད་། །དང་་།
་བ། ས་ག། །ས་མ་ན་པ་ད་ལ། །ད་ང་འད་པ་ལ་མ་ས་པ་ལ། །ོང་་གས་ན། །གལ་
་བད་པ་་བ་མ་ང་ན།།

འ་ལ་འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ལ་ན་ས་མ་ན་པ་་མ་ད་ལ་ནས་་ངས་མ་ཤར་བ་བར་ད་ལ། །
ད་ང་གང་ལ་ང་ད་་འར་་ན། ད་ང་འད་པ་ལ་མ་ས་པ་ལ། །གང་ས་ན་འར་འར་་ན། ས་ན་
པར་ད་ང་ོང་་གས་ན། །ས་མ་ན་པར་ོང་་གས་ན་ཐམས་ཅད་་ང་བར་འར་རམ་་ན། གལ་་མ་
ན་ལ་གས་པ་གད་པས་བད་པ་་ངས་པ་་བ་མ་ང་ན་ང་ད་་འར་།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་།
་བ། གཞན་་་བ་ལ་་ས་ས་།།
ོང་དང་མ་གང་ས་པ་་ལས་གཞན་མ་ས་པ་ོང་དང་མ་་་བ་ལ་་ས་ས་།།
གས་པ་་ལ་ད་པར་ད་བ་བན་པ་།
་བ། འ་ལ་ད་ང་ད་ན་ད་ང་མ་ཡང་་དང་འ། །་ཡང་ན་ད་ལ་། །་ཡང་ན་ད་བ་མ། །་
ཡང་ན་ད་ལ་མ། །བ་་ད་པ་་ད་པ་ད་། །མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་དང་གནས་ནས་ང་བ་དང་
གཞན་ི་གས་དང་མན་པ་དག་ང་༌།།
ད་ང་འད་པ་ལ་ས་་འོ་བར་་བ་འ་ལ་་བ་ལ་ད་ང་ད་ན་ད་ང་མ་ཡང་ད་ང་་དང་འ། །
་ཡང་ད་ན་ད་ལ་ཡང་་དང་འ་་ད་ལ་ལ་་བར་་བ། །ད་ལ་་ཡང་ད་ན་ད་བ་མ། །ད་བ་མ་
་ཡང་ད་ན་ད་ལ་མ་ཡང་ད་ང་་དང་འ་་ད་ལ་མ་ལ་ས་་ང་ཡང་ས་པ་ད་ལ། ་ལ་མ་ས་པར་ད་
ང་ོང་་འོ་ན་ང་ད་བད་པ། །ན་གས་དང་་་ལ་གས་པ་བ་་འད་པ་་་བར་་བ་ལ་་ད་
པ་ད་ན་པས། ་བ་ལ་གཞན་ད་ན་བ་་འད་པ་ལ་ས་ང་ོང་་འོ་ན་ང་བ་བད་ལ། ་བ་ལ་
གཞན་ད་ན་བ་་འད་པ་ལ་མ་ས་པར་ོང་་འག་པ་ལ་ང་བ་ད་། །ད་ང་ོང་་འོ་བ་་བ་ན་ད་ང་
ཕ་ལ་་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་ལ་གས་པ་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་དང༌། གནས་ནས་ང་བ་དང༌། ་བ་གཞན་ི་
གས་དང་མན་པ་ཐ་དད་པར་གནས་པ་དག་ང་ད་པ་ད་་ས་་མར་ར་། བ་་འད་པ་ལ་་ད་བཤད་པ་
བན་ར་ན། །་ལ་ད་ན་་ང་བ་ད་། ང་་བ་ལས། ད་ང་ས་མ་ས་པར་་་ོང་་ན་ང་ངས་
པར་་འར་བ་མས་སམ། ད་། འ་ར་ད་ང་་་ད་ང་ད་པ་གནས་ན་འག་པ་ས་གངས་། ད་

ང་ད་པ་་མན་པ་། ་ལ་་ས་པ་ད་ལ་ལ་གས་པ་གང་ཡང་ད་ན། །་ཐར་འལ་པ་ག་་ད་ང་
བམ་ག་མ་ལས། ད་བན་ད་ན་་ལ་ཡང་་བར་བཤད་ང༌། ་བ་ལས། ད་ང་ས་མ་པ་ལ་་བར་བིས་་
ང་ན་ར་འར། ས་ས་་ས་གངས་པས། ད་བན་ལ་ས་་ང་ན་ས་ས་བད་པར་གས་།།
གམ་པ་ར་བ་ད་པར་ང་ད་།
་བ། ་འལ་ིས་་ང་བ་ད་། །ས་མ་ན་པར་འོ་བ་ང་ད་།།
་འལ་ི་ོང་་འག་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །ས་མ་ན་པར་འོ་བ་ང་ད་།།

བ་ཚན་ད་པ། དང་་ོང་་བ་ང་ད་ལ་གས། ་་ོང་་་བ་དང༌། །ས་མ་ན་པ་ོང་། །དང་་
།
་བ། ་ག་ས་ད་འན་ན་ངས་པ་་ན་བདག་ལ་་་མ་ངས་པ་དབང་ས་མ་པ་ལ་བར་མ་
་ག་ས་བ་བར་གམ་པ་ལ་གས་པར་་བ་ལ་ཡང་༌།།
ང་བ་འན་པ་་ད་ང་་ག་ས་སམ། ་ར་ད་འན་ཟས་དང་བཅས་པ་མ་་ན་ངས་པ་ན། ད་
ང་་ད་་འོ་ན་ད་ང་ས་ན་བདག་ལ་་་ཡང་མ་ངས་པ་དབང་ས་ད་ང་མས་ལ་ཟས་མ་པ་ས་
ལས་ལ་བར་མ་་ག་ས་བ་བར་། །་ད་མ་བ་བར་མ་གམ་པ་དང་བ་་ལ་གས་པར་་བ་ལ་ཡང་
མ་་ར་ང་བ་ལ་་ང་ད་། །འལ་ང་ལས། མ་གས་ཡན་ཆད་་་ས་པ་ད་་ས་། །མ་གམ་པ་
ལ་གས་པར་ཡང༌། ི་ཀ་ལས། ད་ང་་ལ་དང་བར་ཆད་་དབང་་ང་བ་ད་་ས་།།
གས་པ་ས་མ་ན་པ་ོང་་།
་བ། ས་མ་ན་པར་མ་བ་པ་ལ་གས་པར་འོ་བ་ལ། །ོང་་བ་ང་ད་།།
ས་མ་ན་པར་ས་པ་་་ར་་བའམ་མཚན་ར་་བ། །ས་ན་ོང་་འོ་ན་ད་ང་འད་པ་ལ་ས་ང་
མ་བ་པ་ལ་གས་་ག་གས་བར་འོ་བས་མ་་ར་ང་བ་ལ་ང་ད་་། །མ་གམ་མན་ཆད་་ང་བ་
་ས་པ་ད་་ས་འལ་ང་ལས་། །ང་ལས་་ར་་བ་ན་ལ་གངས་པས་་ས་ང་་ར་བད་ད། མ་
་བ་འར་ས་མ་ན་པར་ན་ལ་བན་པ་་མཚན་་ས་མ་ན་པར་ོང་་འོ་བ་དང༌། ས་མ་ན་པར་ོང་་བ་
གས་གས་མན་ན་ག་་བན་ན་གས་པར་་བ་ར་། །ོང་་བ་ང་ད་།།
གས་པ་ལ་ ་་ང་་བ་་འོ་བ་ང་ད་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་
བད་པ། །དང་་ལ་གས། དས་ག་ན་ད་དང་བཅས་བན། །ང་བ་གཞན་འར་གས་གད་། །དང་་།
་བ། ས་ག། །ནམ་མ་ལངས་པ་ད་ལ། །འར་་་ངས་ཐ་མ་མ་ཤར་བ་ད་་ན་། །བན་ ་
འར་འག་པ་གནས་དང་འལ་བ་ད་ལ། །་་བས་མ་ན་པ་ལ་ཡང་༌། །མཚན་་་་ལ། །་

་བན་པ་དང་་འར་ི་མཐའ་གས་་་དང་་ན་།།
འ་ལ་ད་པ་་གང་་ན། འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་་མཚན་་ནམ་མ་ལངས་པ་ད་ལ། །བས་འར་་་
ངས་དང་་དང་བར་པ་ཤར་ཡང་་ངས་ཐ་མ་མ་ཤར་བ་ད་་ནམ་མ་ལངས་པ་་ན་། །མ་འད་འལ་པ་ལས།
་ངས་ཐ་མ་ཤར་ན་འག་ན་ཕལ་ར་མཚན་ ་ཐ་ད་འཆད་པ་ར་་ས་། །འར་ས་འར་ན་ད་ང་ས་
བན་ ་འར་་བ་་ན་་བན་ ་འར་འག་པ་གནས་དང༌། ད་ང་་ས་་འལ་བ་ད་ལ། །
བན་ ་འར་རམ་ལ་ ་་ང་་འོ་བ་་་བ་ ་གནས་བས་མ་ན་པ་། ན་ར་འོ་བ་ལ་ཡང་ར་
མཚན་ར་གནས་ན་ང་ད་འང་༌། །ར་མཚན་་་མ་གནས་ན་མཚན་་་་ལ་ང་ད་་། །བན་ ་འར་
་འམ་གཏན་པ་་འར་གས་་་གས་་་འར་དང༌། ག་གས་་་འར་་་འར་་གས་་རང་
རང་་ནང་ས་་མཐའ་གས་་བན་ ་འར་ི་གནས་་དང་་ན་། །་་གཏན་པ་དང་་འར་གས་
་ས་པ་ད་ལ་ལ་ན་ང་ཡང་མ་དག་པས་་འམ། གཏན་པ་་འར་ས་ད་ང་མས་ལ་ད་།།
་བ། ལ་ ་་ང་དང་ོང་ར་དག་ང་་དང་འ། །ལ་ ་་ང་་གནས་ལ་ཡང་༌། །ོང་ར་དང་
་ས་ས་། །གལ་་་ན་ད་ན་ན།།
ལ་ ་་ང་་འོ་བ་མཐར་ག་དང་ོང་ར་་འོ་བ་མཐར་ག་དག་ང་བན་ ་འར་་འོ་བ་
མཐར་ག་་དང་འ་། རང་རང་་་གཏན་པ་་འར་འདས་ན་ང་ད་། །ལ་ ་་ང་་གནས་ལ་ཡང་་་
ང་ད་་འར་བ། །འ་་རང་་མ་བཤད་དང་་་འལ་པས་ངས་་ངས་པ་ང་མ་འད་ལས། ད་ང་
ས་ནམ་ལངས་པ་ལ་ནམ་ལངས་པར་འ་ས་བན་་ལ་ ་་ང་་་གཏན་པ་ལས་འདའ་བར་ད་ན་ང་ད་
་ས་གངས་ལ། ན་ང་ང་སང་ང་མ་འད་ལས་། ད་ང་ས་ནམ་མ་ལངས་པ་ལ་ནམ་མ་ལངས་པར་འ་
ས་པས་བན་ ་འར་ི་་གཏན་འདའ་ན་ང་ད་། །ད་ང་ས་ནམ་མ་ལངས་པ་ལ་་ནམ་ལངས་པར་འ་
ས་པས་ལ་ ་་ང་་་གཏན་ལས་འདའ་ན་ས་ས་་འར་་ས་གངས་ལ། མ་འད་འལ་པ་ལས་
ང༌། ལ་ ་་ང་་་གཏན་ལས་འདས་ན་ས་ས་་འར་་ས་་བ་་བན་ ་འར་དང་འལ་བ་ད་པ་
ལ་དངས་། །བན་ ་འར་ི་་གཏན་ལས་འདས་ན་ང་ད་་འར་་ས་་བ་། བན་ ་འར་་
འགས་པ་ན་ ་གནས་ན་པས་ཐག་ང་་ང་བ་ན་པ་ར་ང་ད་་་ད་ན་་ས་གངས་ང༌། ་དང་
མན་པར་་ར་ཐར་པ་འལ་པ་འལ་བ་བས་པ་ལས་ང༌། ལ་ ་་ང་་་གཏན་ལས་འདས་ན་ས་ས་

། །བན་ ་འར་ི་་གཏན་ལས་འདས་ན་ང་ད་་ས་བཤད་། །ན་ང་ས་ས་་བཤད་པ་་ས་་་
འང་། མ་་འལ་ང་ངས་དང་བཅས་པ་ལས་ང་ད་་བཤད་པ་་ག་ར་བང་༌། །ལ་ ་་ང་་ོང་
ར་ི་དས་ན་འག་་ལ་ ་་ང་་འོ་བ་ར་ོང་་ང་ན་ོང་ར་དང་ད་ང་འལ་བར་ན་ན་་ལ་
 ་་ང་་འོ་བ་ར་བ་ས་ས་། །ས་ས་བད་པ་་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། གལ་་ལ་ ་་ང་་
འོ་བ་་ན་ད་ན་ན་ོང་་འག་ན་ས་ས་དང༌། དས་པ་གཞན་ི་ར་འག་ན་བས་འ་ང་ད་་
གངས་།།
གས་པ་ང་བ་གཞན་འར་གས་གད་།
་བ། འ་ལ་ག་ས་་ཁ་ན་མ་་བ་་ཡང་༌། །གལ་་ལ་་དང་བན་་དང་གན་་དང་ཞང་ན་དང་
བར་ཆད་དང་གལ་བ་དབང་ས་མ་ན་པ་ལ།།
་ངས་དང་་མ་ཤར་བར་ལ་ ་་ང་་བ་ར་འོ་བ་འ་ལ་བས་འ་ལས་ག་ས་ས་མ་ན་པར་ོང་
་འོ་བ་ང་ད་་ཁ་ན་མ་་བ་་ཡང་འང་༌། །ས་ན་འར་ཞག་གག་ལ་ས་་་ག་ས་་བར་འར་།
།་ཡང་་མ་ད་ལ་ནས་མཚན་ར་མ་ར་པ་བར་དང༌། མཚན་ར་ར་ནས་་ངས་དང་་མ་ཤར་བ་བར་དང༌། ་
ངས་དང་་ཤར་ནས་་ངས་ཐ་མ་ཤར་བ་བར་དང༌། ནམ་ལངས་ནས་་མ་ད་པ་བར་་ས་བ་་་དག་་་ན།
ད་ང་ས་མ་ས་པར་ལ་ ་་ང་་ན་ན་་ས་མ་ན་པར་ོང་་འོ་བ་་ན་ང་ད་འང་བ་་དང༌།
ལ་ ་་ང་་བ་ར་འོ་བ་ང་ད་དང༌། ས་མ་ན་པར་ོང་་འོ་བ་ང་ད་གས་ཀ་འང་བ་་དང༌།
ལ་ ་་ང་་བ་ར་འོ་བ་་ན་ང་ད་འང་བ་་དང༌། ང་ད་གས་ཀ་་འང་བ་་་་མ་བན་
། །གལ་་ལ་་དང༌། བན་་དང༌། གན་་དང༌། ཞང་ན་་མས་ས་ས་པ་དང་ས་ག་ལ་གས་པ་བར་
ཆད་་ན་དང༌། གལ་་འལ་བ་དབང་ས་མ་ན་པ་ལ་ང་ད་འང་བ།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། མ་བགས་པར་ལ་ ་་ང་་འག་པར་་། །ལ་ ་་ང་་བ་་འོ་བ་ང་ད་།།

མ་བགས་པར་་ལ་་ལ་མ་ས་པར་་མས་་ལ་ ་་ང་་ན་པར་ཡང་འག་པར་་། །ལ་ ་
་ང་་བ་ར་འོ་བ་ང་ད་།།
གམ་པ་བབ་པ་ག་དས་་ད་་གད་པ་ང་ད་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་
ང་བ་ད་པ་བན། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་
ད་བན་པ། །དང་་།
་བ། ་ར་ཐར་པ་མ་གན་པ་འན་པ་་་ལ་ལན་གས་ཉམས་་ང་ང་ད་ངས་པ་མ་ན་པས་
འ་ལ་ས་འ་ད་པར་བདག་ས་ད་གད་ས་་ར་བ་་ལ།།
གང་ས་ན་འར་འར་ན་་ར་ཐར་པ་མ་གན་པ་འན་པ་་འན་པ་་ལ་ལན་གས་ཡན་ཆད་ར་ཉམས་
་ང་ང༌། ད་ངས་པ་མ་ན་པས་མ་འན་པ་འ་ལས་ས་བ་ན་ང་ད་། །ས་བཅས་པ་་་ས་འ་ད་
པར་བདག་ས་ད་གད་ས་་ས་ར་བ་ད་ང་་ལ་ང་ད་་འར་བ།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། མཚན་གཞན་ིས་འན་པ་་ན་ང་བ་ལ་་ས་ས་། །མ་་དང་ན་པ་་བ་ན་ཡང་༌།།
མཚན་གཞན་ད་ང་མ་མས་ས་་ར་ཐར་པ་མ་འན་པ་་ད་ང་མ་བབ་པ་ག་ད་ང་དང་ན་
ང་བ་མ་ན་པར་ན་ན་ཕམ་པར་འར་་ས་བཅས་པ་་་ལ་་ད་ང་ས་ད་གད་ས་ས་ར་ན་ས་ས་།
།་བན་་ད་ང་མ་ལ་ཡང་ར་བར་། །མ་་དང་ན་པར་་བ་ན་བདག་ས་ད་གད་ས་་ས་ར་ན་ཡང་
ས་ས་འང་༌།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་བན་པ་།
་བ། ན་ང་མ་ན་པ་་ང་བ་ད་།།
ད་ང་མ་བབ་པ་ག་ད་ང་མ་དང་ན་ང་མ་ན་པ་་གས་་ཆང་་འད་ན་ང་ད་་ས་བཅས་པ་
་་ལ་་ད་ང་ཕ་དག་ས་ད་གད་ས་་ས་ར་བ་ལ་ང་བ་ད་། །ང་བ་ད་པ་་ད་གད་ས་་ས་་

ན་ཡང་བཅས་པ་ན་ང་མ་ན་པ་ས་ས་ང་བས་ད་་གད་པ་བསམ་པ་ད་ན། །བསམ་པ་་ད་ན་་བཅས་
པ་ན་ཅན་ི་ས་ད་་གད་པ་ན་པ་ར་ང་ད་མ་ན་ི། རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ་ས་ས་། །ས་ན་
མ་འ་ར་འན་། མཚན་གཞན་ི་འན་པ་་ན་ང་མ་ན་པ་ལ་་ང་བ་ད་་ས་འན་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ་ར་ཐར་པ་མ་གན་པ་འན་པ་་མ་ས་པར་ཉན་པ་་བར་བབ་པ་འད་་གག་ །བབ་
པ་ག་དས་་ལ་ད་་གད་པ་ང་ད་།།
་ར་ཐར་པ་མ་འན་པ་་མ་ས་པར་ཉན་པ་་བར་བ་པ་་ལ་་ན་གནས་པ་ད་ང་མས་ས་འད་་
གག་་། ་དང་ན་པ་ད་་ས་པ་ད་པ། །གས་པར་ད་པ་མ་ན་པ་ས་འད་་གག་། །བབ་པ་
ག་དས་་ལ་ད་་གད་པ་ང་ད་།།
བ་པ་ཁབ་རལ་འས་པ་ང་ད་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་ང་བ་ད་པ་བད། །ར་
བས་པ་་ད་པར་། །དང་་།
་བ། བ་་དང་ས་པ་དང་་ཁབ་རལ་ད་དམ་ད་་བག་པ་ལ།།
བ་་དང་ས་པ་དང་ར་ཁབ་རལ་ད་དམ། ད་་བག་པ་ལ་ང་ད་་འར་བ། །བ་་་ར་བཏང་ལ་་ང་
བ་ས་ན་ཡང་ཁབ་རལ་དང་་བཅང་བ་ལ་་ང་བ་ད་། །ས་ན་བ་་གས་ན་་བས་བཀག་ང་གས་ཟངས་
གས་ན་ང་བ་ཁབ་རལ་་གནང་ལ། བ་་གས་ལ་ལ་ས་ས་ན་ང་ན་གནས་བས་་ང་བ་་གས་
པའང་ད་། །ད་བཤད་ི་ཀ་ལ་ད་་འག་པ་འབའ་ག་གངས་ད་། རང་ད་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ས་་བ་ས་
ན་འར་ད་པ་ས་་བ་་ཡང་བས་་ས་འང་ལ། ་ན་ང་ལས། ད་པ་དང་ད་་འག་གས་ཀ་གངས་པ་
དང་འགལ་་ན། རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས་བཤད་པ་་་་བ་་ར་ཐར་པ་མ་ལས་ད་་འག་པ་འབའ་ག་
གངས་པ་ལ་དངས་པ་ན་མ་ས་མ་་བ་ན་ས་གངས་།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།

་བ། ས་ཟིན་པ་ད་པ་དང་ས་ཟིན་པ་ལ་ད་པ་དག་ལ་་ང་བ་ད་།།
ཁབ་རལ་གཞན་ིས་ས་ཟིན་པ་ད་པ། གཞན་ིས་ན་པ་ང་བ་དང༌། ས་ཟིན་པ་ལ་ད་པ་དག་ལ་་ང་བ་ད་
།།
གམ་པ་ར་བས་པ་་ད་པར་།
་བ། བཅག་པ་ད་མ་ས་པར་འཆགས་པ་ང་བར་་། །གལ་་མ་བཅག་ན་མ་བཤགས་པ་ད་ན་། །
ག་མ་་་དག་ལ་ཡང་་དག་དང་བཅད་པ་དང་ན་པ་ན་། །གས་པ་ལ་་བས་པ་དང་༌། །ཁབ་རལ་
འས་པ་ང་ད་།།
ཁབ་རལ་་ད་ས་བཅག་གམ་ས་བཅག་པ་ད་བཤགས་པ་ན་པ་་ས་མ་ས་པར་ང་བ་བཤགས་པ་ང་བར་
་། །གལ་་ཁབ་རལ་མ་བཅག་ན་མ་བཤགས་པ་ད་ན་། །ཁབ་རལ་འས་པ་འ་ག་མ་་ང་དང༌། ང་
བལ་དང༌། གང་གཡན་རས་ན་ི་ང་བ་་་་་དག་ལ་ཡང་བཤད་མ་ཐག་པ་མ་གས་་་དག་དང༌། བཅག་པ་
ས་ར་ས་པ་་ལ་་བཅད་པ་དང་ན་པ་ད་ན་་། བཅད་པ་ད་མ་ས་པར་འཆགས་པ་ང་བར་་། །
གལ་་མ་བཅད་ན་མ་བཤགས་པ་ད་ན་་ས་ར་། །དགས་བསལ་་ག་མ་་ ་གས་པ་ང་བལ་ིས་ས་
བར་ས་པ་ལ་་བས་པ་དང་་། ན་པ་ད་ན་་ས་ར་་ང་བལ་བས་པ་ད་མ་ས་པར་འཆགས་པ་ང་
བར་་། །གལ་་མ་བས་ན་མ་བཤགས་པ་ད་ན་ན་ས་པ། །ཁབ་རལ་འས་པ་ང་ད་།།
་པ་་ང་འས་པ་ང་ད་ལ་གམ། བས་་བབ་པར་་བ་བན། །་ང་དས་དང་ཞར་ང་༌། །དང་་
།
་བ། ང་པ་དམའ་བ་དང་ན་པ་་ལ་ཉལ་བར་་། །མལ་དང་འལ་བ་་་འར་ི་གས་་ང་པ་
བ་བར་་། ། མ་ད་པས་། །ར་་དང་གཞན་ིས་་མ ་གས་དང་ང་པ་གས་མ་གགས་
པར་།།
་ང་པ་དམའ་བ་དང་ན་པ་་ལ་ཉལ་བར་་། །ི་ཀ་ལས། ་གང་ལ་འག་པ་ད་ང་གད་ར་བ་
མ་ས་ལ་ག་པར་འར་བ་་་་་ལ་ཉལ་བར་་་བ་། ་་ང་ག་ལས་ས་པར་་ས་། །ད་ང་ལ་

གས་པ་ཉལ་བ་མལ་དང་འལ་བ་་་འར་ི་གས་་ང་པ་བ་བར་་། ། མ་ད་པས་་ས་པ་་
མ་ད་པ་་མལ་་་འར་གས་བ་་གང་་ཡང་ང་པ་བ་བར་་་། ར་ང་པ་བས་པ་ས་ག་
བན་ལས་ག་ཆགས་་ང༌། ་དག་ལ་ད་ང་་ང་པས་གད་པར་འར་བ་་ང་བ་ར་། །་ལས་གཞན་
ིས་་ མ་ད་པས་་མ་གས་དང་ང་པ་གས་་འར་གནང་ང༌། ་གས་མ་གགས་པར་གཡས་གན་
གས་་ང་པ་བ་བར་་། །་ར་ མ་ད་ད་གས་ལ་མལ་་་འར་མ་གས་དང་ང་པ་གས་གས་
་བ་བ་གནང་་གནང་་ད་པར་འང་བ་་མཚན་་་ན། ཉན་ས་་ས་ལས་མཚན་ ་མ་ཆ་འདས་་ཉལ་
ཁར་ང་པ་འ་བར་གངས་པ་བན་་མལ་ི་་འར་ལས་འདས་་ང་པ་འར་འོ་བ་ན། ང་པ་ལ་ལ་ིས་
གད་པར་འར་བ་ན་ཅན་ན་པ་ལས། མ་ད་ན་གད་པར་འར་བ་་ད་པ་ར་དང༌། མ་ད་ན་གད་པར་
འར་བ་་ད་པ་ར་། །་ན་ མ་ད་པས་་མལ་་མ་གས་དང་ང་པ་གས་གས་་བ་བ་གནང་ལ།
མལ་་གཡས་གན་གས་་ང་པ་འ་བ་་གནང་བ་། གས་་གས་ལ་གནང་་གནང་་ད་པར་འང་བ་
་མཚན་་་ན། མལ་་ང་ནས་ད་་བབས་པ་ན་ས་ས་དང་མལ་མག་ས་་འབབ་པ་འང་ང་བས། ས་
ག་ག་ཆགས་ལ་གད་པ་འང་་བ་མ་ན་པ་ར་དང༌། མལ་་གཡས་གན་ས་ནས་འབབ་པ་འང་་བས་ས་
ག་ག་ཆགས་ལ་ང་པས་གད་པ་འང་་བ་ར་།།
་བ། མལ་ན་མན་་དང་མལ་ན་ན་་ལ་འག་པའམ་ཉལ་བར་་། །མ་གཞན་་གཞན་ད་ན་་
མ་ས་། །ང་ན་དང་བཅས་པ་ལ་མལ་བཅའ་བར་། །་བགས་པ་ང་་འག་པར་་།།
མལ་ན་མན་་་་བ་་གར་གག་པ་མ་གགས་པ་་ང་་གང་ལས་ག་པ་དང༌། མལ་ན་ན་་་གར་
དལ་ལ་གས་པ་ན་་་ལས་ས་པ་ལ་འག་པ་དང་ཉལ་བར་་། །་དགས་བསལ་་མ་པ་མ་གཞན་
་མལ་ན་་མ་ལས་གཞན་ད་ན། མལ་ན་མན་་དང་མལ་ན་ན་་ལས་་མ་ས་ལ་འག་པར་། །མ་
འ་་གས་་ག་ལས་ང་༌། །གཞན་ཡང་ང་་བ་ལས། ད་ང་མལ་ན་མ་ང་་བ་ལ་མས་ང་ངས་པར་
་འར་བ་མས་སམ། ་པ་་ད་། ་མ་དང༌། ་མ་དང་ལ་ ་མ་དང༌། ལ་ ་ན་ ་མ་་དག་
་ན་གཞན་ད་ན་ས་། །མ་ད་་ཉལ་བས་ཁམས་མ་མས་པ་ལ་བན་ནས་གངས་པ་་མལ་་ང་ན་དང་
བཅས་པ་ལ་མལ་བཅའ་བར་། །ང་ན་་་ང་་ག་་ཕ་་གས་བཞག་པ། །མལ་ན་མན་་། ི་ཀར།
གས་གག་མ་བ་ད་ས་་མལ་ན་མན་་མ་ན་་ས་། །མལ་ན་ན་་་ན་་ལ་ས་པ་མལ་ན་
། མལ་ན་བཟང་ ་ན་ན་། །་བགས་མ་་་ང་་་བཞག་པ་ང་་འག་པར་་།།

གས་པ་་ང་དས་།
་བ། ཚད་ལས་ག་པར་ད་དམ་ད་་འག་པ་ལ། །གས་པ་ག་མ་གམ་་དག་ལ་ཡང་༌། །འམ་
་དག་། །ད་འན་ི། །ག་མ་ལ་ཡང་༌། །ང་པ་དག་།།
ང་ད་འར་ས་འར་་ན། འམ་་ཚད་ལས་ག་པར་ད་དམ། ད་་འག་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །་
ང་འས་པ་ལ་བས་ནས་གས་པ་ང་བལ་ིས་ས་པར་ས་པ་ག་མ་གང་གཡན་རས་ན་གམ་་དག་ལ་
ཡང་རང་རང་་ཚད་ལས་ག་པར་ད་དམ། ད་་འག་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །ང་ད་འར་འར་ི་ཚད་ག་པ་
་འམ་་དག་། །འམ་་་ད་འན་ི། །ང་ད་འ་ག་མ་ལ་ཡང་་་འམ་་དག་ལ། །ད་
འན་ི་ས་་ད་འན་ི་འམ་་དག་ལ་ང་བལ་ིས་ས་པར་ས་ན་ང་ད་། །ཚད་ལས་ག་པ་ག་་
འམ་་ང་པ་དག་།།
གམ་པ་ཞར་ང་།
་བ། ་དག་་ཚད་་་གར་གག་པ་གས་མ་གགས་པར་་གང་༌། །བ་བར་གགས་པ་མ་ཆས་།
།ག་མ་དག་ལ་ཡང་༌། །་ང་འས་པ་ང་ད་།།
་དང་་ང་པ་་དག་་ཚད་་་གར་གག་པ་གས་མ་གགས་པ་་གང་༌། །་ཚད་ང་ང་་ད་ང་
་ས་ང་ང་འང་གམ་ི་ས་གཞལ་བ་ན་། བ་བར་གགས་པ་་མ་ཆ་ན་པ་ར་བད་ལ་་གག་
་བ་བས་། །འ་གས་པ་ག་མ་གམ་་དག་ལ་ཡང་་། ་ཚད་་བ་བར་གགས་པ་་མ་ཆས་།
།ས་ན་གང་གཡན་རས་གམ་ལ་་ནས་བས་། སངས་ས་་་མ་ཆ་ལ་་གག་་བས་་གཞལ་བས་
ས་ང་ཚད་ན་དང༌། ད་ལ་་བན་ན་པ་གང་བ་ཚད་མཉམ་ང་གཡན་དགབ་རས་ན་ལ་ཡང་་བན་། །་
ང་འས་པ་ང་ད་།།
ག་པ་ང་བལ་ིས་ས་པར་ས་པ་ང་ད་།
་བ། ང་བལ་ིས་ས་པར་ས་པ་ལ། །རང་ངམ་བས་པས་། །ང་བལ་་་། ཤལ་མ་ལ་དང༌།
ཨ་དང༌། ཀ་་དང༌། ་བ་དང༌། ར་ཀ་། ང་བལ་ིས་ས་པར་ས་པ་ང་ད་།།

ག་མ་ལ་ཡང་་ས་པས་འ་ལ་ད་འན་ི་གནས་མལ་ཡན་ལག་་དས་པར་ར་བན་ན། གནས་མལ་་ལ་
གང་ས་ན་ང་ད་་འར་་ན། ད་འན་ི་གནས་མལ་འམ་་དག་ལ་ང་བལ་ིས་ས་པར་ས་པ་ལ་ང་
ད་། །ད་་་རང་ངམ་བས་པས་། །ང་བལ་་་། ཤལ་མ་་དང༌། ཨ་དང༌། ཀ་་དང༌། ་བ་དང༌།
ར་ཀ་བལ་དང་། །ང་བལ་ིས་ས་པར་ས་པ་ང་ད་།།
བན་པ་གང་བ་ལས་ར་པ་ང་ད་ལ་གམ། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །གང་བ་མཚན་ད་རབ་་
བན། །བབ་་ས་ས་བན་པ། །དང་་།
་བ། གང་བ་།།
གང་ས་ན་འར་འར་་ན། གང་བ་ཚད་ལས་ག་པ་ད་དམ། ད་་འག་པ་ང་ད་དས་ག།།
གས་པ་གང་བ་མཚན་ད་རབ་་བན་པ་།
་བ། འ་ཚད་་ད་་་གམ་། །་ག་ན་་ད་དང་་མན་ཆད་བད་། །འ་ང་་་་་དང་ར་
ག་།
འ་ཚད་་ཙམ་་ན། གང་བ་འ་ཚད་་ད་་ལ་་གམ་། །ད་་ལ་་གམ་ིས་་ག་ན་། ང་
ལས། འཆར་ཀ་་་ས་ངས་ཚད་ལས་ག་པས་་ཉལ་བ་ན་གང་བ་དས་ང་་གང་བ་ང་་ས་་ང་ན་་
ད་་མན་ཆད་བད་། །ི་ཀར་་ས་ན་གང་བ་ད་་ཚད་་་ད་དང་་ས་། །གང་བ་འ་ང་་་་
་དང་ར་ག་།
གམ་པ་བབ་་ས་ས་བན་པ་།
་བ། ་ང་་ལ་ན་ིས་བ་ན་ས་ས་། །ག་མ་གས་ལ་ཡང་༌། །གང་བ་ལས་ར་པ་ང་ད་།།
གང་བ་་་ང་་ཚད་་ད་བན་པ་་བས་ང་་ལ་ན་ིས་བ་ན་ན་བས་་འཆགས་ལ་ས་ས་། །
འ་ག་མ་གཡན་དགབ་དང་རས་ན་གས་ལ་ཡང་ང་་ལ་ན་ིས་བ་ན་ས་ས་། །གང་བ་ལས་ར་པ་
ང་ད་།།

བད་པ་གཡན་དགབ་ལས་ར་པ་ང་ད་ལ། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །གཡན་པ་དགབ་པ་ཚད་བན་
པ། །དང་་།
་བ། གཡན་པ་དགབ་པ།།
གས་པ་ག་མ་གམ་་དག་ང་ས་ར་ས་ན། གཡན་པ་དགབ་པ་ཚད་ལས་ག་པ་ད་དམ། ད་་
འག་པ་ལས་ང་ད་དས་ག།།
གས་པ་གཡན་པ་དགབ་པ་ཚད་བན་པ་།
་བ། ་ག་དང་གམ་། །གཡན་པ་དགབ་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་།།
་ཚད་་དས་་ལ་་ག་དང་ང་་ལ་་གམ་། །གཡན་པ་དགབ་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་།།
ད་པ་དར་ི་རས་ན་ལས་ར་པ་ང་ད་ལ། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །རས་ན་ད་་ཚད་བན་
པ། །དང་་།
་བ། དར་ི་རས་ན་ི།།
དར་ི་རས་ན་ི་ཚད་ལས་ག་པར་ད་དམ། ད་་འག་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་དས་ག། །
གས་པ་རས་ན་ད་་ཚད་བན་པ་།
་བ། ད་དང་གམ་དང་ར་བ་བད་། །དར་ི་རས་ན་ལས་ར་པ་ང་ད་།།
་ཚད་་ད་་ལ་་ད་དང་ང་་ལ་་གམ་དང་ར་བ་བད་། །དར་ི་རས་ན་ལས་ར་པ་ང་
ད་།།
བ་པ་བ་གགས་ས་ས་་ཚད་ལས་ར་བ་ང་ད་ལ་གམ། བ་བར་གགས་པ་ས་ས་ཚད། །ང་
བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་་།

་བ། ན་པ་རང་་་་དང་གམ་པ་ས་ས་།།
བ་བར་གགས་པ་ས་ས་་ཚད་གང་་ན། ས་ས་་ད་་ན་པ་རང་་་་དང་ང་་་གམ་ི་ས་
ས་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་།
་བ། ་ས་ཙམ་ད་པར་་ཚད་དམ་ག་པ་ས་ས་ད་དམ་ད་་འག་པ་ལ།།
གང་ས་ན་འར་འར་ན། བར་གགས་་ས་ཙམ་ད་པར་བར་གགས་་ས་ས་་ཚད་དམ། ་བས་
ག་པ་ས་ས་ད་དམ། ད་་འག་པ་ལས་ང་ད་དས་ག། །ི་ཀ་ལས། བ་བར་གགས་པ་ས་ས་
་ཚད་་ད་ན་ས་་བ་་རང་་་ཚད་ལས་་ང་གས་ཀར་མ་འར་་ད་པ་ལས་ང་ད་་འར་བ་ས་།
།་ར་ན་སངས་ས་་ས་ས་གག་ལ་་ད་ང་ས་འང་ ་ས་ས་ད།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ་བཅང་བར་་། །བ་བར་གགས་པ་ས་ས་་ཚད་ལས་ར་པ་ང་ད་། །ང་ད་འབའ་
ག་་ར་པ་མས་གས་།། །།
བ་བར་གགས་པ་ས་ས་སམ། ་བས་ག་པ་་བཅང་བར་་་ས་གངས་པས། ས་་གང་ཟག་གམ་
ད་འན་ལ་ལ་་ང་བ་ར་བས་་། འལ་ང་ལས། བཅང་བན་་ང་བ་མལ་ཚངས་ས་ན་ཚངས་པར་་
འར་་ས་། །ད་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ་བཅང་བར་་་ས་་བ་ས་ལ་ན་པ་དང་འལ་བས་སམ།
གཞན་ཡང་ང་་ན་ིས་བབས་ནས་སམ། མ་པར་བགས་ནས་སམ། མ་པར་མ་བགས་པར་ཡང་བཅང་བར་་
་ས་། །ད་ང་ས་རང་་ས་སངས་ས་་་ངས་ཚད་ཙམ་ད་པས་་་ར་མ་ན་། ན་ིས་
བབས་ནའང་འཆགས་། །བ་བར་གགས་པ་ས་ས་་ཚད་ལས་ར་པ་ང་ད་། །ང་ད་འབའ་ག་་
ར་པ་མས་གས་།། །།

བཞི་པ་སོ་སོར་བཤགས་པའི་ ེ་ལ་བཞི་ལས།
་ར་བཤགས་པ་དང་་ལ་བ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ང་བ་ད་པ་བན། །ང་བ་ན་ད་
བད་པ་དང༌། །ང་ད་གཞན་ཡང་བན་པ། །དང་་།
་བ། ས་ག། །ད་ང་མ་་་མ་ན་པ་ད་ལ། །རང་ས་་འམས་པར་བབས་པ་བཅའ་བ་དང་
བཟའ་བ་བདག་ད་ོང་ན་འག་པས་ངས་་ས་ན།།
འ་ལ་་འ་ས་ག་། །ལ་གང་ལ་ན་ད་ང་མ་་་མ་ན་པ་ད་ལ། །་ག་ས་ན་འར་འར་་ན།
རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས། ་་མ་ན་པ་ད་ང་མ་ོང་ངམ། གཞན་གང་ཡང་ང་བ་ན་འག་པས་རང་་ལག་ས་
ད་འན་ལ་་འམ་པར་ད་ང་མ་རང་ད་བཟའ་བ་ད་་ར་བབས་པ་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་་ད་ང་
བདག་ད་ོང་ན་འག་པས་ད་ང་རང་་ལག་ས་ངས་་ས་ན་་ར་བཤགས་པ་ང་བ་དས་ག།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་བན་པ་།
་བ། དར་ཁང་་ོང་ད་མ་ན་། །ད་ང་་གནས་ང་མ་ན་།།
ད་ང་དར་ཁང་་འག་པས་ད་ང་མ་གནས་གང་ཡང་ང་བ་ན་འག་པ་ལས་ཟས་ངས་་ཟ་ན་ར་འར་་
ན། དར་ཁང་་ོང་དང་འ་བ་ད་མ་ན་་ས་བཤད་། དར་ཁང་་ད་ང་མ་གག་ལག་ཁང་་ད་ང་
དར་ཁང་ན་འག་པས་་ད་ང་མ་གནས་གང་ན་འག་ང་ང་། ་ཡང་ད་ང་མ་གག་ལག་ཁང་དང༌། དར་
ཁང་དང༌། ོང་དང་་གམ་ི་་འར་དང༌། ནམ་མཁའ་དང༌། ལམ་་་དང༌། ་དང་ན་ང་ལ་གས་པ་གང་ན་འག་
པ་ལས་ཟས་ངས་་ས་པ་ལས་ང་བ་འ་་བད་པ་། ང་བ་འ་་བད་པ་ད་་བཅས་པ་དབང་ས་། །
དར་ཁང་ས་་་་འར་ཡང་མན་། ད་ང་དར་ཁང་་་འར་ན་འག་པས་་ད་ང་མ་གནས་གང་ན་
འག་ང་ང་། ་ལ་ཟས་ངས་་ས་པ་ལས་ང་བ་འ་་འང་༌། །་ན་ད་ང་གག་ལག་ཁང་ན་འག་པས་
ད་ང་མ་གནས་གང་ཡང་ང་བ་ན་འག་པ་ལས་ཟས་ངས་་ཟ་ན་ར་འར་་ན། ད་ང་་གནས་གག་ལག་
ཁང་དག་ང་ོང་དང་འ་བ་ད་མ་ན་་ས་བཤད་། ད་ང་གག་ལག་ཁང་ན་འག་པས་་ད་ང་མ་གནས་

གང་ན་འག་ང་ང་། ད་ང་མ་གག་ལག་ཁང་དང༌། དར་ཁང་དང༌། ོང་དང་་གམ་ི་་འར་དང༌། ནམ་
མཁའ་དང་ལམ་་་ལ་གས་པ་གང་ན་འག་པ་ལ་ཟས་ངས་་ས་པ་ལས་ང་བ་འ་་བད་པ་། ང་བ་འ་་
བད་པ་ད་་བཅས་པ་དབང་ས་། །གག་ལག་ཁང་ས་་་་འར་ཡང་མན་། མ་་མས་ང་ད་བ་
ག་་མས་བ་ག་་་གས་།།
གམ་པ་ང་བ་ན་ད་བད་པ་།
་བ། ནམ་མཁའ་་ད་ད་།།
ནམ་མཁའ་་ད་ད་་ས་པ་་ནམ་མཁའ་ལ་འག་པས་ད་ང་མ་ོང་ལ་གས་པ་གནས་གང་ཡང་ང་བ་ན་
འག་པ་ལ་ཟས་ངས་་ས་ན་ང་བ་དས་ག་ད་ད་་ས་ས་བད་པས་ས་ས་བད་དང༌། ་བན་་
ད་ང་ོང་དང་ོང་་་འར་དང༌། ལམ་་་གམ་་གང་ཡང་ང་བ་ན་འག་པས་ད་ང་མ་གནས་་གམ་ལས་
གཞན་པ་གནས་ག་། ོང་་་འར་བཞག་ང་གག་ལག་ཁང་དང་དར་ཁང་་་འར་ན་འག་པ་ལས་ཟས་
ངས་་ས་ན་ས་ས་བད་པས་ན་ལ་ས་ས་བ་བ།།
བ་པ་ང་ད་གཞན་ཡང་བན་པ་།
་བ། འག་པར་ད་པ་ད་ང་མ་་བར་་གནས་ན་བཞག་པ་ན་པ་་་ལས་མ་ན་། །ད་ང་མ་ལས་
ཟས་ན་པ་་ར་བཤགས་པར་་བ་་དང་།།
ཟས་ོང་་འག་པར་ད་པ་ད་ང་མ་་ད་་ང་། ཟས་བཞག་པ་གནས་་ན་་བར་་གནས་ན་ོང་་
བཞག་པ་ཟས་ད་ང་ས་ན་པ་་འག་པར་ད་པ་ད་ང་མ་་ལས་ངས་པ་མ་ན་་་ང་བ་ད་་ས་
རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་དང་འལ་ང་གམ་ཆར་ལས་བཤད་། །ད་ང་མ་ལས་ཟས་ན་པ་་ར་བཤགས་
པར་་བ་་དང་།།
་ར་བཤགས་པ་གས་པ་ལ་གམ། དས་ག་དགས་བསལ་དང་བཅས་བན། །དས་དང་ན་ད་བསམ་པ་
བད། །བབ་པ་ན་དང་བཅས་པ། །དང་་།

་བ། འམ་ད་ང་གཞན་ལ་འ་ལ་བཅའ་བའམ་བང་བའམ་ན་ད་དམ་བཟའ་བ་འམ་ཡང་ན་ག་ས་་
བ་ལ་གས་པས་བ་བཤམ་ད་པ་ལ་གས་པ་ད་ང་མ་འག་པ་་ད་པ་་ན་། །གལ་་་ག་
ས་སམ་་་ས་མོན་་ས་པ་མ་ན་ན། །ག་ས་ན་པ་དང་མ་ན་པ་ལ་ན་་འག་པ་མ་
གགས་།།
ང་བ་འན་པ་ད་ང་འམ་ད་ང་མང་་གཞན་གང་ཡང་ང་བ་ལ་ད་ང་འ་ལ་བཅའ་བ་ན་ག་ས་
པའམ། བང་བའམ་ས་པ་་བཟའ་བ་་དང་བཅས་པ་ལ་ན་ི། བང་བ་ང་པ་ལ་་བས་འ་ང་བ་ས་
ས་་འར་ི། ང་བ་དས་ག་གས་པར་་བད་། དས་་ས་་ང་བ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ར་། །ན་
ད་དམ། བཟའ་བའམ། ཡང་བར་་ག་པར་ན་ག་ས་་བ་ལ་གས་པ་ས་་ཟས་ག་མ་དག་བ་པ་ཡང་
བ་བ་ར་། །ས་ན་ཟས་འན་པ་བ་ཤམ་ད་པ་ལ་གས་པ་ད་ང་མ་འག་པ་་ང་ད་འ་ད་པ་ད་
པ་་ད་ན་། །འ་ང་བ་བད་པ་་མོན་་ས་པ་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། གལ་་བ་ཤམ་ད་པ་ད་ང་
མ་་ག་ས་སམ། བ་བའམ་ད་ ་ད་ང་མ་་་ས་མོན་་ས་པ་ན་ན་ང་བ་འ་ད་པ་ད་པ་་
ད་ན་པ། །ང་མ་འད་ལས། ད་ང་མ་་ར་མོན་་ས་པ་ལ་་ང་བ་ད་་ས་གངས་། །ད་ང་
མ་་ག་ས་ས་བཤད་པ་ལ་གས་པ་་མཚན་ིས་ད་ང་མ་་ར་ད་ང་མས་མོན་་ས་པ་ན་མ་
པས་ད་ང་མ་ཞལ་ཏ་ད་་བག་པར་ར་ཏམ། ད་ང་མ་་་ས་མོན་་ས་པ་ན་ན་་ད་ང་མ་བ་
ཤམ་ད་པ་་ལ་མ་བ་བར་ད་ང་ས་ས་ང་ང་བ་ད་། །དགས་བསལ་བན་པ་ར་ད་ང་མས་ག་
ས་ན་པ་་འར་ཟས་མས་ག །་ག་་འར་མས་ག་ས་་བ་ལ་གས་པས་ལ་མ་བན་་ད་ང་
་མན་ི་ག་ས་ན་པར་ད་པ་དང༌། ཟས་མས་པ་ས་བད་པ་ལ་གས་པས་ལ་མ་ས་་ལ་བ་མ་ན་
པར་ད་ལ་་འདས་། ལ་ག་མར་ལ་བ་ན་པར་ར་ན་་་ལ་ང་མ་ས་་ད་ང་ལ་ལ་བ་མ་ན་པ་
ལ་ད་ང་མས་ན་་འག་པ་་ད་ང་ས་ས་ང་ང་བ་བད་པ་ལ་མ་གགས་། །ད་ང་མས་བ་ཤམ་
ས་པ་ད་ང་ན་་ག་ས་པ་ད་པ་ར་།།
གས་པ་དས་དང་ན་ད་བསམ་པ་བད་པ་།
་བ། ་ལ་ད་ང་གང་ཡང་ང་བ་ན་ག་་ཟ་བས་ང་ང་བས་ང་་ད་ད་ང་མས་ཟན་ས་་བར་
་་ག་ད་ག་ས་མ་བ་བར་ད་ང་གམ་ལ་གས་པ་མོན་་ས་པས་ས་ན། །མ་། །གལ་

་ག་་་བར་གདགས་་ང་ན་དས་ག། །གལ་་་ང་ན་ས་ས་། །འ་ལ་བ་བ་ད་་མ་པར་
གནས་པ་་ས་ག།།
ད་ང་མ་་ལ་ས་མ་བ་བར་་ན། ད་ང་ཟ་བ་འམ་་མ་ན་པ་གང་ཡང་ང་བ་ད་ང་ན་་་ནང་་
ཟས་ས་ནས་ར་ལངས་པ་ས་བ་བ་ས་ན་བ་བ་ད་ན་པས་ན་ག་་ཟ་བས་ང་ང་བས་ད་ང་་དག་
ས་་ད་བ་བར་་་ན། ང་་ད་ད་ང་མས་ཟན་ས་ཟིན་ི་བར་་་ག་ད་ག་ས་པ་། ི་ཀར། ་
ཡང་བོག་པ་ག་་ད་ཙམ་་ཟད་་ས་། །་ད་མ་བ་བར་ད་ང་གམ་ལ་གས་པ་མོན་་ས་པས་
ས་ན་ང་བ་དས་ག། །མ་་དང་མ་བདག་་མ་་ས་ན་དས་ག། །མ་་ས་པ་་མན་པ་་ན་
བདག་མ་པ་ན་ན། །ི་ཀ་ལས། ན་བདག་མ་ི་་ཐམས་ཅད་འས་པའམ། ས་བས་པ་ལ་གས་པས་ཟན་
ར་བ་ད་ན་པར་ག་པར་་། ་ར་མོན་་ས་ས་། །མ་ི་ཟན་ལས་གཞན་པ་གག་ལག་ཁང་ལ་
གས་པ་ཟན་དང༌། ད་ང་གག་གམ་གས་མོན་་ས་པ་ལ་་འར་ས་་འང་བས་ས་ས་་ས་པར་
་ས་། །གལ་་ག་་་བར་གདགས་་ང་ན་། གཏམ་ཐ་མལ་པ་ས་་ང་བ་ན་གནས་པ་ལ་མ་བས་པར་
ས་ན་དས་ག། །གལ་་ག་་་བར་གདགས་་་ང་ན་་གཏམ་ཐ་མལ་པ་་ས་པ་ཙམ་ི་ས་ཐག་ས་བར་
་ད་ན་་ལ་མ་བ་བར་ས་ན་ས་ས་་ད་པ་། །བབ་པ་ག་འ་ལ་ད་ང་ས་ད་ང་མ་་ལ་བ་བ་
ད་་མ་པར་གནས་པ་་ས་ག། །ས་ན་བ་བ་ལ་བ་བ་ད་་འ་ས་ན་ང་བ་ད་པ་བན་་མ་བ་བ་ལ་
བ་བ་ད་་འ་ས་ན་ཡང་ང་བ་ད་། །ད་ང་གཞན་ིས་བས་ང་རང་་ག་་མ་ས་པས་མ་བ་བ་ད་
་འ་ས་་ས་ན་ང་བ་ན་ད་བད་ང༌། མ་བ་བ་ལ་མ་བ་བ་ད་་འ་ས་་ས་ན་ང་བ་དས་ག།།
གམ་པ་བབ་པ་ན་དང་བཅས་པ་།
་བ། ་ར་་བ་ལ་བན་པར་། །འ་ལ་ན་པ་་འག་ན་གསར་ས་འག་པར་། །ལ་མས་་
མ་བས་པར་འམ་་འག་པ་མ་བོག་པར་ཟ་བ་་ར་བཤགས་པར་་བ་་གས་པ།།
བ་བ་ད་ལ་མ་པར་གནས་པ་འ་་འ་ས་ག་་བ་་ར་ད་ང་མ་་ལ་བའམ་ས་་བ་ལ་བན་པར་
། །བ་བ་ས་སམ་ས་ད་ང་མས་ལ་་བ་འ་ལ་ན་པ་་འག་ན་གསར་ས་འག་པར་་ས་རང་
འལ་དང་ི་ཀ་ལས་བཤད་ང༌། ད་ང་མ་ལ་བ་བ་འ་ལ་ན་པ་་འག་ན་གསར་ས་འག་པ་ས་འལ་ང་
ལས་བཤད་པ་་་གས་། ་ལ་ད་ང་གང་ཡང་ང་བ་ས་གངས་པས་བ་བ་འ་ལ་བབ་པ་ན་གན་ལ་་

མ་ས་པ་ད་། །ལ་ང་མ་མས་་མ་མས་པར་ལ་ག་མར་འམ་་འག་པ་་་ལ་ི་་མ་་མ་
བས་པར་ད་ང་མས་འམ་་འག་པ་་ད་ང་ས་མ་བོག་པར་ཟ་བ་་ར་བཤགས་པར་་བ་་གས་
པ།།
་ར་བཤགས་པ་གམ་པ་ལ་གམ། བབ་པར་་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ང་བ་
ད་པ་བད་པ། །དང་་།
་བ། དད་པ་ཅན་ལ་གལ་་ན་ན་་ངས་པར་འར་བ་་ན་མ་ི་བབ་པ་མ་པ་ན་པར་། །གལ་
བས་། །བག་ཡངས་་་བ་ཡང་༌། །ན་པ་་མས་གས་ནས་མ་་འོ་བ་དང་ན་ལ་འག་པ་དང་
ས་བན་པ་དག་།།
མ་བདག་དད་པ་ཅན་ིས་གལ་་ན་པ་ན་ནས་དད་པ་ཅན་་་ད་ས་ངས་པར་ར་པ་་ན་མ་ི་བབ་
པ་མ་པ་ན་པར་། །གང་ས་ན་ན། གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་ས་། །མ་ིས་བབ་པ་མ་པ་་
བག་ཡངས་་་བ་། མས་་བཅའ་བ་་གག་པ་ཡང་གལ་བས་་ས་་མར་ར་། གལ་བ་འབའ་ག་པ་
ལས་་། །ད་ང་མས་མ་ར་མ་ངས་པས་མ་བདག་་མས་་དགའ་བ་ད་་ར་ན་། མ་ི་བབ་
པ་མ་པ་ན་པ་མ་བདག་་མས་་དགའ་བར་ར་པ་་ད་ང་མས་ས་གས་ན་་མ་་འོ་བ་དང༌།
་ན་ལ་འག་པ་དང་ས་བན་པ་དག་།།
་བ། ང་བད་ང་པས་འག་པར་་། །་ས་པ་ང་བ་དག་ལ་བད་མས་ལས་མ་ར་ན་པར་་
ང་ལ་ིས་་་ན་། །འད་ན་བག་ཡངས་་།།
ང་ལས། བད་མས་ང་བར་་་་ས་། །དམག་དན་ང་་ང་མས་ས་པ། ་ལ་ི་མ་་ད་
ང་འགའ་ཡང་་ངས་། མ་འར་ད་ང་མས་་བས་ན་་བཀག་ང་གདན་ལ་ངས་ད་པ་དང་ས་ན་
པ་ལ་ངས་པ་་མས་ར་བ་ལ་འ་གངས་། །དམག་དན་ང་་ང་མས་ས་པ། ན་་ད་ང་མས་ང་
བད་ང་པར་བདག་་མ་་གས་ནས་ང་བད་གང་བ་དག་ས་ར་འར་ན། ད་་ང་བད་ང་པ་དག་ས་
དང་་ས་་བར་བམས་པ་ལས་ད་ང་ས་མ་ར་ང་བད་ང་པས་འག་པར་་། །ར་ང་བད་བར་
དས་ནའང་གཞན་ནས་ཟས་ངས་་བཀང་ལ་བར་། །མ་ི་བབ་པ་མ་པ་ན་པ་་ས་པ་ང་བ་དག་ལ་

ད་ང་ས་བད་མས་ལས་མ་ར་ན་པར་་ང་ལ་ིས་་མ་ན་། །མ་བདག་དལ་ར་ར་པ་ས་ར་
ག་ར་ར་ནས་ད་འན་ན་འན་ང༌། མ་བདག་་བག་ཡངས་་་བ་་འད་ན་མ་ི་བབ་པ་མ་པ་་
ད་འན་ིས་གག་ང་བག་ཡངས་་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་།
་བ། ་ན་པ་མན་ལ་་མོན་་མ་ས་པས་བབ་པ་མ་པ་ན་པ་མ་ནས་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་
དག་ངས་ང་ས་པ་ལ་།
ི་ཀ་ལས། མ་ི་བབ་པ་མ་པ་ན་པ་མན་ལ་་ད་ང་མོན་་ (མག་ང་གག་་་)་་་་་ས་ན་་ས་
བབ་པ་མ་པ་ན་པ་མ་ནས་ས་ང་ང་བ་ད་་ས་བཤད་ང༌། ང་ལས་ང་་ར་གངས་། །ས་ན་
ང་བ་འ་བད་པ་ལ་་མ་ི་བབ་པ་མ་པ་་ན་པ་མན་ལ་་མོན་་མ་ས་པར་ར་པ་ད་ང་ས་
མ་ི་བབ་པ་མ་པ་ན་པ་མ་ནས་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་དག་ངས་ང་ས་པ་ལ་་་ར་བཤགས་པ་ང་
བ་འ་འང་༌། །འ་མ་་ི་ཀར། གས་མལ་གག་པ་ད་དང་ར་མ་བས་པ་འ་ན་པ་་ན་ཆད་་འར་
མ་གག་པ་ད་ན་པས་ས་།།
གམ་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ག་ན་དང་ལ་ག་དང་མ་མ་ད་པ་དག་་མ་གགས་། །བབ་པ་ལ་་མ་་འག་པ་་
ར་བཤགས་པར་་བ་་གམ་པ།།
ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ག་ན་དང་ས་པ་་ག་་བད་ང་་ལ་་ག་ན་་ས་་ང་ག་ག་ལ་འཆད་
ང༌། འར་་ལ་ད་པ་དག་ང་མ་ང་ལ་ག་ན་་འཆད་པ་ན་པས་ང་མ་དང༌། ལ་ག་དང༌། མ་མ་ད་པ་དག་
་བངས་་ས་ང་ང་ད་འ་བད་པ་ལ་མ་གགས་། །ི་ཀར། ་ལ་གད་པ་འགར་ཡང་་འར་བ་་མ་
གགས་། ་དག་་ད་པ་ད་ན་པ་ར་་ས་། །བབ་པ་ལ་་མ་་འག་པ་་ར་བཤགས་པར་་བ་
་གམ་པ།།
་ར་བཤགས་པ་བ་པ་ལ་གས། བབ་པར་་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་མ་པར་བཞག་པ། །དང་་།

་བ། ནགས་ལ་བ་ད་ང་བ་བར་། །ས་དཔག་ཚད་ད་་ར་ར་ག་་བག་པར་། །འགས་
པ་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ད་བ་བལ་བར་། །བ་དན་ན་་བང་བར་། །འདབ་མ་ཆང་་དག་ལམ་
མཁར་གཞག་པར་། །གཞན་་ན་དཀར་་དག་ །འད་པ་ད་ན་ན་་ལ་་ས་དང་ོགས་དག་ང་ན་
པར་།།
ནགས་ན་མ་ན་པ་ད་ད་ལ་བ་ད་ང་གལ་གས་ས་བ་བར་། །བས་པ་ད་ང་ས་དཔག་
ཚད་ད་་ར་ར་ག་་བག་པར་། །བགས་ནས་མ་ན་ད་ང་འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ོགས་་
དག་ལ་་བར་་བ་ར་ད་བ་བལ་བར་། །བ་དན་ན་་བང་བར་། །འདབ་མ་ཆང་་དག་ལམ་ཀར་
བཞག་པར་། །འ་དས་པ་ོགས་་མ་ང་བས་ལམ་་ས་པ་ར་་་མ་ལམ་་ར་ལ་ལམ་མན་ི་བ་
། །འགས་པ་དང་བཅས་པ་ལས་གཞན་འགས་པ་ད་པ་ད་་ན་བ་དན་དཀར་་དག་བང་བར་། །ནགས་ལ་
བ་ད་ང་་་ས་ལ་གས་པ་འད་པ་ད་ན་ན། ་ལ་་ས་དང་ནགས་ལ་བ་་ོགས་དག་ང་ན་
པར་།།
གས་པ་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་བད་པ། །དང་
་།
་བ། ས་ག། །ནགས་མ་ལ་བ་ད་དག་ལ། །ན་དགའ་་བ་་ལ་ི་དན་པར་བཅའ་བ་དང་བཟའ་
བ་ངས་་ས་ན།།
འ་ལ་འ་ས་ག། །ལ་གང་ལ་ན་ནགས་མ་ལ་བ་ད་ལ། །ི་ཀ་ལས། འར་ནགས་ས་་བ་་དན་པར་
ར་པ་ཙམ་ད་ལ་དངས་་གངས་པ་ན་ི། ང་ན་པ་གས་བས་་འབའ་ག་ལ་་་་ས་། །་ག་
ས་ན་འར་འར་ན། ན་དགའ་ར་བ་་ལ་ི་དན་པར་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་ངས་་ས་ན་ང་ད་འ་འང་
༌།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བད་པ་།

་བ། བང་བ་བབས་ན་ད་། །འགས་པ་དང་བཅས་པ་གནས་ནས་གཞན་་ར་པ་ད་་ཡང་༌། །
ནགས་མ་བགས་པ་ལས་ར་པ་་ར་བཤགས་པར་་བ་་བ་པ། །་ར་བཤགས་པར་་བ་མས་
གས་།། །།
ད་ང་ས་ནགས་་འགས་པ་ད་པ་ད་་ལ་བས་ན་པ་་དག་ལ་མ་ན་ི་གད་པ་བང་བ་བབས་ན་
ན་དགའ་ར་བ་་ལ་ི་དན་པ་ནགས་ད་ལ་གས་པ་ར་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་ངས་་ས་ན་ས་པ་ད་ད་
་་ས་ས་། །ནགས་མ་ལ་བ་་ང་བ་མ་བབས་ང་འགས་པ་དང་བཅས་པ་གནས་ལས་གཞན་་ར་པ་
འགས་པ་ད་པ་གནས་ད་ག་དན་པ་་ས་ན་ཡང་ད་ད་་ས་ས་། །ནགས་མ་བགས་པ་ལས་ར་པ་
་ར་བཤགས་པར་་བ་་བ་པ། །་ར་བཤགས་པར་་བ་མས་གས་།། །།

་པ་ཉེས་ ས་ ི་ ེ་ལ་ད །
བ་བར་་བ་ས་་། །མ་་འག་པར་་བ་། །ན་ལ་གས་པར་འག་པ་། །ཟས་ད་ང་བར་་
བ་། །་ར་ཁ་ཟས་ཟ་བ་། །ང་བད་་ར་ད་པ་། །དམ་ས་གས་པར་བཤད་པ་། །བབ་པར་་
བ་ད་་། །་བ་དགག་པར་་བ། །དང་་།
་བ། ཤམ་ཐབས་་ནས་ང་མ་ར་འག་པར་འར་བ་་ར་བ་བར་། །ཧ་ཅང་ངས་པ་མ་ན་པར་།
།ཧ་ཅང་འལ་བ་མ་ན་པར་།།
ཤམ་ཐབས་་་ནས་ང་མ་ར་འག་པར་འར་བ་་ར་བ་བར་། །ི་ཀ་ལས། མ་་་མཐ་ཁ་མཉམ་
པར་འག་པ་ས་། །ང་ལས། ཤམ་ཐབས་ལ་་མ་པ་བན་དང་ས་གངས་། ན་ག་དང་ལ་ང་ན་ཏན་
མ་ར་བ་བ་དང་བན་། །ཤམ་ཐབས་ལ་་མ་པ་བན་ས་གངས་པ་འ་་མཐང་ས་ལ་ཡང་མ་བན་མན་
ནས་བན་། །ཧ་ཅང་ངས་པ་་ས་་གས་ལས་ང་་ཐལ་བ་མ་ན་པར་ཡང་་། ཡང་་མ་ར་བ་བ་ལ་
བགས་། །ཧ་ཅང་འལ་བ་མ་ན་པར་ཡང་་་ང་་གས་ལ་ག་པ་ད་་ས་། །ཡང་་ང་བན། ་ན་
ཤམ་ཐབས་ང་ང་རན་པ་ཚད་་ཙམ་་ན། འལ་བ་བས་པ་ལས། ང་་ལས་བམས་ནས་ར་བ་ར་བར་་
ས་། །ཐང་་མས་ཤམ་ཐབས་ང་བར་ས་པ་དང༌། འང་་མས་ཤམ་ཐབས་ང་བར་ན་ད་པར་གས་པ་
གས་ག་ཡང་་མས་།།
་བ། ་ང་་་་ར་ནར་བ་མ་ན་པར་། །ང་་མ་བས་པར་། །ར་མ་ར་འག་པ་མ་ན་པར་
། །ལ་མ ་གངས་ཀ་ར་ར་འང་བ་མ་ན་པར་། །ས་ས་་ནས་ང་དང་་གམ་ར་འར་བ་་
ར་བ་བར་།།
ཤམ་ཐབས་་་ང་་་་ར་གས་གག་ནར་བར་མ་ན་པར་། །་བ་ང་་ཤམ་ཐབས་མ་བབ་པར་་
ཏ་ལ་་མ་ར་བབ་ང་འག་པ་མ་ན་པར་། །འ་ར་མ་། ནས་འ་མ་་བམས་པ་ར་འག་པ་མ་
ན་པར་། །་ར་ཐར་པ་ལས། འ་ར་མ་ར་མ་ན་ས་གངས་། །འ་ར་མ་་ནས་འ་མ་་།

མ་འད་འལ་པ་ལས། ནས་ཅན་ི་ར་མ་ས་། །ར་མ་་མ་ ་ང་༌། །མན་ི་་བ་ག་་ཤམ་ཐབས་
་མ་པ་ལ་མ ་གངས་ཀ་ར་ར་ང་བ་མ་ན་པར་། །ས་ས་་་ས་དང་མ་ར་་་ནས་ང་མཐང་
ས་ལ་མ་ར་འག་པ་དང༌། ངས་འལ་མ་ན་པ་གམ་བཤད་པ་ར་འར་བ་་ར་བ་བར་།།
གས་པ་མ་་འག་པར་་བ་་།
་བ། ན་་བམས་ང་མ་གཞན་་འོ་བར་། །གས་པར་བས་ང་༌། །་བང་ང་༌། །ག་
གང་བར་་་ང་༌། །གཉའ་ང་གང་ཙམ་་བ་ང་༌། །མ་་གགས་པ་མ་པས་། །་བ་བར་།
།་གཟར་བར་། །གཉའ་ང་་་བལ་བར་།།
ས་ངག་ད་གམ་ན་་བམས་ང་མ་གཞན་་འོ་བར་། །ཤམ་ཐབས་དང་ད་གགས་དག་ས་
གགས་པར་་བ་ལ་ལ་བ་པར་གས་པར་བས་ང་༌། །་བང་ང་༌། །ག་གང་བར་་་ང་༌། །
གཉའ་ང་གང་ཙམ་་ང་༌། །ས་པ་་ལ་ས། འམ་གང་ཙམ་་བ་བ་ས་། །གཉའ་ང་གང་ཙམ་་ས་
གང་་ས་་ད་་ག་པ་ང་༌། །རས་ལ་གས་པས་མ་་གགས་པ་མ་པས་། །མམས་་གས་ང་
བར་འར་བ་་ཙམ་་ཤམ་ཐབས་་བ་བར་། །ཆར་པ་ལ་གས་པ་གད་པ་ང་ན་ཡང་ས་ས་་བ། །ལ་
མས་དང་ག་ལ་གས་པ་བར་ཆད་་དབང་ས་བས་་འོ་བར་། །ས་ས་ག་པ་གས་་་གཟར་བར་
་ས་པ་རང་་མ་བཤད་ལས། ས་གས་ཀར་ར་བ་གས་་མ་པ་གས་ས་་གཟར་བ་ས་བཤད་ང༌།
ར་བ་གས་ཡན་ཆད་་ཚད་ས་ས་ས་གཟར་བ་ས་པ་བད་པ་ཚད་བཤད་། །ད་བཤད་དང་ི་ཀར། ད་
ང་དག་ལ་་ག་པ་གན་པར་གཟར་བར་གས་པ་ད་ན་ལ། ལ་ཛ་ཏ་དག་ན་ས་གས་ཀར་་ས་། །ལག་པ་
གཡས་པ་མན་་བཏང་་ག་པའམ་གཉའ་བ་གས་་བཞག་ལ། གན་པའང་་བན་་ས་པ་་་ར་ལག་པ་
གཉའ་ང་་་བལ་བར་།།
་བ། ག་པར་་བལ་བར་། །་མང་བར་། །་བང་བར་། །ག་ས་མ་ན་པར་། །ང་བས་མ་
ན་པར་། །དར་་བན་པར་། །ས་་བར་བར་། །ལག་པ་་ག་པར་། །མ་་བར་བར་། །
ག་པ་་ད་པར་། །ལག་པ་་ལ་བར་།།

ལག་པ་བངས་་ག་པའམ་དང་མར་ལག་པ་གས་ཕན་ན་ནས་ད་ང་བལ་བ་་་ར་ལག་པ་ག་པར་
་བལ་བར་། །་མང་བར་། །མ་པ་་བང་བར་། །མ་མ་ལས། མ་འགས་པ་ར་ག་ས་མ་ན་པར་
་ས་གངས་ང༌། འལ་ང་ལས། ག་ག་ར་འག་པ་ལས་མང་ང་་འོ་ས་། །ང་པ་ང་པ་བགས་
་ར་་དང་ང་བས་མ་ན་པར་། །དར་ལག་པ་གས་་བན་པར་། །ས་་བར་བར་། །ལག་པ་་ག་
པར་། །མ་་བར་བར་། །གཞན་དང་ག་པ་་ད་པར་། །ལག་པ་་ལ་བར་། །འ་་་ང་མ་གཞན་་
འོ་བར་་ས་གསལ་ད་་ར་།།
གམ་པ་ན་ལ་གས་པར་འག་པ་་།
་བ། ར་མ་བ་བར་ན་ལ་འག་པར་་། །ན་ལ་མ་བགས་པར་་། །ས་ཐམས་ཅད་་ད་ས་
་དབབ་པར་། །ང་པ་་བལ་བར་། །བ་་བལ་བར་།།
མ་གཞན་ར་མ་བདག་ས་མ་བ་བར་ན་ལ་འག་པར་་། །མ་་ན་ངས་པ་ལས་བདག་ཅག་་ར་
ན་བང་ང་འག་པ་ལ་མ་པས་ས་་ས་་བགས་ས་་ར་ཡང་འད་ང་ས་པ་ད་ས་འལ་ང་ལས་
བཤད་། ག་འ་་ད་མ་ན་པ་ལ་ས་པར་་ ་བས་ལས་། །མ་གཞན་ར་ན་ལ་མས་ཅན་ད་ད་མ་
བགས་པར་་། །ས་ཐམས་ཅད་་ད་ས་་དབབ་པར་། །ང་པ་་བལ་བར་འག་པར་། །བ་་
བལ་བར་འག་པར་།།
་བ། ང་་ང་་ང་་་བཞག་པར་། །ང་པ་་དག་པར་། །ང་པ་་གདང་བར་། །མམས་་
ང་བར་། །ལག་པ་ལ་འམ་པ་བན་་་། །ན་ཐབས་བར་བར་་།།
ང་་ང་་ང་་་བཞག་པར་འག་པར་། །་ང་་འག་་་ག་་ང་པ་་འག་པར་འག་པར་
། །ང་པ་གས་ཐད་ཀར་་གདང་བར་འག་པར་། །མམས་་ང་བར་འག་པར་། །ལག་པ་འམ་པ་ལ་
བན་་་། །ན་ཐབས་བར་བར་་་ས་པ་་ི་ཀར། ན་གང་ལ་འག་པ་་བ་ས་ར་ང་འོ་བར་་
་བ་ཐ་ག་་ས་། །མ་་མ་འ་གས་འག་པར་་བ་ད་དག་དང་ས་པར་མ་གགས་ང༌། ད་ང་་
མས་ས་བ་་བ་་གམ་ལ་་བངས་། རང་་མ་བཤད་ལས། ་གས་་ད་ང་མ་མ་པར་འད་པ་
ལས་བས་་ས་འཆད་།།

བ་པ་ཟས་ད་ང་བར་་བ་་།
་བ། ཐམས་ཅད་་གས་པར་ཟས་ང་བར་། །་དང་ཁ་ད་ཆད་་མ་ན་པར་། །ད་མ་དང་མཉམ་པ་མ་
ན་པར་། །མཐར་ཆགས་། །ང་བད་ལ་བ་ང་༌། བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་མ་ངས་པར་ང་བད་་
བད་པར་། །ཡང་འད་པ་ར་འས་ཆན་ི་ད་མ་་དགབ་ད་མས་འས་ཆན་་དགབ་པར་། །ང་་
གང་བར་་།།
ོང་འབའ་ག་་མ་ཟད་། གག་ལག་ཁང་ལ་གས་པ་ཐམས་ཅད་་གས་པར་ཟས་ང་བར་། །ང་བད་ལ་
གས་པ་་དང་ཁ་ད་ཆད་་མ་ན་པར་། །ད་མ་དང་མཉམ་པ་མ་ན་པར་་་བཟའ་བ་མང་་ན་དས་པ་འ་་
ན་ཐམས་ཅད་་ད་ན་། །ལ་མ་མཐར་ཆགས་། །ང་བད་ལ་་ང་༌། །འ་་ད་ས་་བ་ལ་་ང༌།
ག་ས་་བ་་མ་ན་། གཉའ་ང་གང་ཙམ་་་བ་བས་་བཀག་ཟིན་། །བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་མ་ངས་པར་
ང་བད་་བད་པར་། །ཡང་བར་་བ་པར་འད་པ་ར་འས་ཆན་ིས་ད་མ་་དགབ། ད་མས་འས་ཆན་
་དགབ་པར་། །བཟའ་བཅ་ང་་ང་བད་བང་བར་་།།
་པ་་ར་ཁ་ཟས་ཟ་བ་་།
་བ། གས་པར་ཟས་བཟའ་བར་། །ཁམ་ཧ་ཅང་ང་བ་མ་ན་པར་། །ཁམ་ཧ་ཅང་ན་་མ་ན་པར་། །
ཁམ་རན་པར་། །ཁམ་མ་གཟས་པར་ཁ་་གདང་༌། །ཁ་ཁམ་ིས་བཀང་་་་བར་། །ག་ག་་། །
ཅག་ཅག་་། །་་་། །་་་། །ེ་ང་་ཟས་་བཟའ་། །འ་ནས་ཐ་དད་་་། །འས་
་གདགས་། །མར་བ་་། །ན་་གག་། །ཁམ་འར་་གཅད་། །ལག་པ་་ག་། །ང་བད་
་ག་ །ལག་པ་་ག་ །ང་བད་་བམ་། །མད་ན་འ་བར་ས་་་གམ་།།
གས་པར་ཟས་བཟའ་བར་། །ཁམ་ཧ་ཅང་ང་བ་མ་ན་པར་། །ཧ་ཅང་ན་་མ་ན་པར་། །ཁམ་རན་པར་།
།ཁམ་མ་གཟས་པར་ཁ་་གདང་༌། །ཁ་ཁམ་ིས་བཀང་་་་བར་། །་ར་བར་ན་པ་ར་ག་ག་་། །
མངར་བར་ན་པ་ར་ཅག་ཅག་་། །ཚ་བར་ན་པ་ར་་་་། །ས་ཚ་བར་ན་པ་ར་་་་། །ེ་
ང་་ཟས་་ཟ། །འ་ནས་ཐ་དད་་་། །འས་་གདགས་་་མ་མ་ལས། ཟས་ལ་བགས་པ་དང་ན་
གདགས་པར་་་ས་། །མར་བ་་། །ན་་ག་། །ཁམ་འར་ས་་བཅད་། །ལག་པ་་བག་། །

ང་བད་་འག་། །ལག་པ་་ག་། །ང་བད་་ནང་་ཟས་གས་་་བམ་། །ཟས་ལ་མད་ན་འ་
བར་ས་་་གམ་།།
ག་པ་ང་བད་་ར་ད་པ་་།
་བ། ང་ན་འག་པ་ད་ང་་ང་བད་ལ་འས་གདགས་པ་ར་་བ། །ལག་པ་ཟས་དང་འབགས་
པས་་ད་ལ་་བང་༌། །ང་ན་འག་པ་ད་ང་ལ་ཟས་དང་འབགས་པ་ས་་གར་། །མ་པ་འག་
པ་ལ་མ་ས་པར་་མ་་་ད། །ང་བད་་ནང་་ཟས་་ག་མ་གས་་་ད་བར་། །ང་བད་
ལན་གམ་བས་་གག་ལག་་གས་་བཅད་པ་དག་་བས་བད་ས་པ་ང་བད་་་ན་པར་
། །ག་ག་ད་པ་ས་གས་་ང་བད་་བཞག་པར་། །གད་ཀ་མ་ན་པར་། །གཡང་ས་མ་ན་པར་
། །དཀན་གཟར་་མ་ན་པར་། །འང་་ང་བད་་བ་བར་། །་་གམ་་་་བར་། །ས་
འབབ་་ག་ ་ན་ལས་བོག་་་་ག་བར་། །ལམ་ི་བ་མར་་།།
ང་ན་འག་པ་ད་ང་་ང་བད་ལ་འས་གདགས་པ་ར་་བ། །ལག་པ་ཟས་ས་འབགས་པས་་ད་
ལ་་བང་༌། །ང་ན་འག་པ་ད་ང་ལ་ཟས་དང་འབགས་པ་ས་་གར་། །མ་པ་འག་པ་ལ་མ་ས་པར་
ང་བད་་་་མ་་་ད། །ང་བད་་ནང་་ཟས་་ག་མ་གས་་་ད་བར་། །ང་བད་ལན་གམ་
བས་། །གག་ལག་་གས་་བཅད་པ་དག་་བས་བད་ས་པ་ང་བད་་་མ་་ལ་གས་ང་བ་ལ་
ན་པར་། །ག་ག་ད་པ་ས་གས་་ང་བད་་བཞག་པར་། །གད་ཀ་མ་ན་པར་། །གཡང་ས་མ་ན་པར་
། །དཀན་གཟར་་མ་ན་པར་། །འང་་ང་བད་་བ་བར་། །ང་བད་བ་བ་ར་གད་ཀ་མ་ན་པ་དང༌།
གཡང་མ་ན་པ་དང༌། དཀན་གཟར་་མ་ན་པ་་གམ་་་་བར་། །ང་བད་ས་འབབ་་ག་ ་ན་ལས་
བོག་་་་བ་བར་། །ལམ་ི་བ་མར་ང་བད་བ་བར་་། །མ་འ་དང་ང་་ང་བད་ལན་གམ་
བས་་ས་པ་གས་་ང་བད་ལ་་མ་པ་བ་ས་པར་མ་གགས་ང༌། ད་ང་་མས་ས་བ་་བ་་
གམ་་་བངས་་འ་གས་ད་ང་་་ར་ཐར་པ་མ་ལས་མ་གངས་ང་་མ་་ང་ན་གས་དང་ད་
ང་་མ་འད་ལས་གངས་པ་། བས་འར་ཞར་ང་་བས་པ་ན་ལ། ་མ་ཡང་ང་་བས་གཞན་ནས་
གངས་པ་འར་བས་པ།།

བན་པ་དམ་ས་གས་པར་བཤད་པ་་ལ་གས། ན་ང་དབང་་ད་པ་མ། །བབ་་་ར་བན་པ།
།དང་་།
་བ། བཤང་ག་ཡན་ཆད་་་ན་བ་ལ། །་དག་ལ་་་ན་བར་།།
འང་་བཤང་ག་་་ས་འང་བ་ཡན་ཆད་་ལ་་ན་བ་ལ་། ས་ཉན་པ་་་ན་བན་་་ར་ད་པ་ལ་
ད་ང་ས་ས་བཤད་ན་ས་ས་བད་པ། །གཞན་་ན་ང་བ་ད་། །འང་་བཤང་ག་་་བ་མན་ཆད་བ་
་་དག་ལ་ན་་ན་བ་། ན་ད་ང་བདག་ད་་ན་བ་ཡན་ལག་་དས་པ།།
གས་པ་བབ་་་ར་བན་པ་།
་བ། འག་པ་ལ་འང་་ས་་བཤད་པར་། །ཉལ་བ་ལ་འག་་་བཤད་པར་། །ན་མན་་ལ་འག་
པ་ལ་ན་དམའ་བ་ལ་འག་་ས་་བཤད་པར་། །ངན་པ་དང་བཟང་་ཡང་་བན་། །མན་་འོ་བ་ལ་
་ནས་འོ་ང་་བཤད་པར་། །ལམ་ནས་འོ་བ་ལ་ལམ་ི་འམ་ནས་འོ་ང་་བཤད་པར་།།
ས་ཉན་པ་་་ན་བར་འག་པ་ལ་འཆད་པ་ད་ང་འང་་ས་་བཤད་པར་། །ཉལ་བ་ལ་འག་་་བཤད་
པར་། །ན་མན་་འག་པ་ལ་ན་དམའ་བ་ལ་འག་་་བཤད་པར་། །ན་གང་བ་ས་ག་མ་དམན་ད་
ང་ན་ངན་པ་དང་བཟང་་ཡང་ན་དམའ་བ་དང་མ་བ་་བན་། །ན་ཚད་མཉམ་པ་་་ངན་པ་་དམའ་བ་ད་
ན་ལ། བཟང་་་མན་་ད་ན་། །འ་ངས་་ལ་ ་་ང་་བ་་འོ་བ་མ་འད་ལས། ན་་
ར་འག་ས་བན་་་དག་་ན་བཟང་་ལ་མས་་ས་ཉན་ལ། བདག་་ན་ངན་པ་ལ་མས་་ས་ན་་
ས་གལ་བ་དང༌། བཀའ་ལ་པ། ་ར་ས་བན་པར་་་ས་གངས་། །མན་་འོ་བ་ལ་་ནས་འོ་ང་
་བཤད་པར་། །ལམ་ི་དས་ནས་འོ་བ་ལ་ལམ་ི་འམ་ནས་འོ་ང་་བཤད་པར་།།
་བ། མ་གགས་པ་དང༌། བས་པ་དང༌། གཟར་བ་དང༌། གཉའ་ང་་བལ་བ་དང༌། ག་པར་བལ་བ་ལ་
་བཤད་པར་། །མ་་ར་ཅན་དང༌། ་ན་པ་དང༌། ད་པན་ཅན་དང༌། ང་བ་ཅན་དང༌། དས་པ་ལ་་
བཤད་པར་། །ང་་་དང༌། ་ན་པ་དང༌། གས་དང༌། བན་པ་ང་ན་འག་པ་དང༌། མལ་མ་ན་པ་

ལ་་བཤད་པར་། །ལག་ན་མཁར་བ་གས་པ་དང༌། གགས་དང༌། མན་ཆ་དང༌། རལ་་དང༌། ད་ཆ་གས་
པ་དང༌། ་ཆ་ན་པ་ལ་་་བཤད་པར་།།
མ་གགས་པ་དང༌། བས་པ་དང༌། གཟར་བ་དང༌། གཉའ་ང་་བལ་བ་དང༌། ག་པར་བལ་བ་ལ་་བཤད་
པར་། །མ་་ར་ཅན་དང་ས་པ་་ལ་ས། ་ན་་གག་ར་ར་བངས་པ་ས་། །་ན་པ་དང༌། ན་
་་ད་པན་ཅན་དང༌། ་ག་ལ་གས་པ་ང་བ་ཅན་དང་དས་པ་ལ་་བཤད་པར་། །ང་་་དང༌། ་ན་པ་
དང༌། གས་དང་བན་པ་ང་ན་འག་པ་དང༌། མལ་ མ་ན་པ་ལ་་བཤད་པར་། །ལག་ན་མཁར་བ་དང༌།
གགས་དང༌། མན་ཆ་དང༌། རལ་་དང༌། ད་ཆ་གས་པ་དང་ས་པ་ད་ཆ་་ལ་བ་ས། མདའ་ག་ས་
གངས་། །་ཆ་ན་པ་ལ་་བཤད་པར་།།
བད་པ་བབ་པར་་བ་ད་་་།
་བ། འང་་བཤང་ག་་་བར་། །་ནང་་་་བར་། །་ར་བར་། །མལ་མ་དང༌། བས་དང༌།
གས་པ་དང༌། གས་པ་ཡང་༌། །་ན་་ད་པ་ས་གས་་ཡང་་་་ར་བར་།།
འང་་བཤང་ག་་། །་ནང་་་་བར་། །ས་ཟིན་པ་ད་ང་ས་་ནང་་་ར་བར་། །མལ་
མ་དང༌། བས་དང༌། གས་པ་དང༌། མ་་བ་ར་་གས་པ་ཡང་་ནང་་་་བ་དང་་ར་། །་ན་་ད་པ་
ས་གས་་ཡང་་། །་ར་བར་།།
ད་པ་་བ་དགག་པར་་བ་།
་བ། གད་པ་ང་བ་མ་གགས་པར་ང་ལ་་གང་ཙམ་ལས་མ་བར་་འག་པར་། །བབ་པ་མས་། །
ད་ང་་མ་པར་འད་པ་གས་།། །།
གད་པ་ང་བར་མ་གགས་པར་ང་ལ་་གང་ཙམ་ལས་མར་་འགས་པར་། །བབ་པ་ས་མང་་མས་
། །ད་ང་་མ་པར་འད་པ་གས་།། །།

གཉིས་པ་དགེ་ ོང་མའི་ མ་འ ེད་ལ་གཉིས།
ན་ང་དབང་་ད་པ་མ། །་་་ར་བན་པ། །དང་་།
་བ། ང་བ་ལ་ར་བ་ག་ཡན་ཆད་ད་ང་མ་མས་།།
འ་ནས་མ་བམས་་ག་ནས་ཉམས་པ་དང་མ་ས་པ་གས་ང་བ་ལ་ར་བ་ག་ཡན་ཆད་ད་ང་མ་མས་
། །འ་་ང་ད་ང་མ་་ར་ཐར་པ་དང༌། ང་ད་ང་མ་མ་འད་ལས། ཡང་ད་ང་མ་གང་ས་ལན་
ས་བ་ག་ཙམ་གངས་པ་མས་ག་གག་་བས་པ།།
གས་པ་་་་ར་བན་པ་ལ་། ཕམ་པར་་བ་་ད་བཤད། །ད་འན་ག་མར་་བ་། །ང་ད་་
ཚན་བཤད་པ་དང༌། །་ར་བཤགས་པར་་བ་། །ས་ས་་ད་བཤད་པ། །དང་་ལ་གས། ཕམ་པ་ན་ང་
ངས་ཙམ་བན། །ན་ང་ན་པ་ར་། །དང་་།
་བ། བ་་དག་།
ར་ད་ང་ཕ་མ་འད་་གངས་པ་་ཚངས་ད་ལ་གས་པ་ཕམ་པ་བ་་དག་་ད་ང་མ་མས་་
ཡང་ཕམ་པ་་ཕམ་པ་ན་ང་བ་བ་་དག་།
གས་པ་ན་ང་ན་པ་ར་་བན་པ་ལ་བ། ག་པ་ཕམ་པ་བན་པ་དང༌། །ས་བཀན་པ་་ཕམ་པ་བད། །
འཆབ་པ་ཕམ་པ་བན་པ་དང༌། །བོག་པ་ཕམ་པ་བད་པ། །དང་་ལ་གས། ག་བས་་ག་ད་་བན། །
ས་པ་ད་ ་ན་ང་༌། །དང་་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་ང་བ་ད་པ་བད། །བབ་
པར་་བ་བད་པ། །དང་་ལ་གམ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་་་ན་ད་བན། །་ལས་ས་་
ན་ད་། །དང་་།
་བ། བདག་ར་ད་པ་ལ། །ག་ནས་ས་ ་བར་ིས་། །ག་པ་། ། ་། །འག་པ་འད་
ཆགས་ས་།།

གང་ས་ན་ག་པ་ཕམ་པར་འར་་ན།  ་ག་པ་ས་གང་ག་ནས་འང་བས་ད་ང་མས་ ་ག་པ་
བདག་ར་ད་པ་ལ་ཕམ་པར་འར་། །གང་ས་ག་ན། ད་ང་མ་རང་་ག་ནས་ས་ ་བར་ིས་། །ས་པ་
ག་ནས་ས་ ་བར་ག་པ་་ས་བང་་ཡན་ལག་མ་ན་། ས་པ་ང་མལ་ལ་ག་གམ་་གག་ལ་ག་ན་
ཡང་ཕམ་པར་འར་། །ི་ཀ་ལས། ལན་་དང་་དང་འལ་བ་ས་་ས་དང་འ་བ་ད་ན་པས་་དག་ལ་ག་ན་
ཡང་ཕམ་པར་འར་་ས་བཤད་པ་་ལན་་དང་ས་དས་གས་ན་ལ་ག་པ་ལ་དངས་་ས་གས་། །་
ག་བདག་ར་ས་ན། ག་པ། །ལ་གང་ལ་ན།  ་། །བསམ་པ་གང་ས་་ན། ས་པ་ལ་ཆགས་མས་ད་ང་
ང་ད་ང་མས་འག་པ་འད་ཆགས་ས་།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་བན་པ་།
་བ། ཡན་ལག་གཞན་ིས་་མ་། །མས་གཞན་ིས་་ན་ད་། །གལ་་་་་ལ་ས་པ་་ས་
ས་པ་ན།།
ད་ང་མས་རང་་ག་ནས་ས་ ་བར་ལས་ཡན་ལག་གཞན་ིས་ས་པ་ལ་ག་ན་་མ་། །ད་ང་མས་
འག་པ་འད་ཆགས་་བསམ་པ་ལས་མས་གཞན་ིས་་ ་ག་པ་བདག་ར་ད་པ་ལ་་ན་ད་། །འང་གལ་
་ད་ང་མས་ཆགས་མས་ལས་མས་གཞན་ིས་། ཆགས་མས་ད་པར་ས་པ་ལ་ག་པ་་། ད་ང་མ་་
ལ་བན་ནས་ས་པ་ལ་ ་ཆགས་མས་ད་པ་། ས་པ་འ་བདག་ལ་ཆགས་་མ་་ད་ང་མ་ས་ས་པ་ན་
ང་བ་ན་ད་པ། །ི་ཀ་ལས། འར་ས་པ་ཡན་ལག་འད་ཆགས་ད་ན་་ས་།།
གམ་པ་་ལས་ས་་ན་ད་།
་བ། གལ་་ད་ན་་་ལས་ང་༌།།
གལ་་་་ས་པ་ལ་ཡང་ཆགས་མས་ད་དམ་ད་ན་ཡང་ད་ང་མས་མ་ས་ན་་ན་ད་པ་་ལས་ང་ན་ད་
པ་་ས་ས་འང་༌།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།

་བ། བདག་ར་་ད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །་ལ་ག་པ་ལ་་ན་ཆགས་པ་ད་།།
ག་ང་བདག་ར་་ད་པ་ལ་་བས་འ་ང་བ་ད་། །ད་ང་མས་རང་་་ལ་ག་པ་ལ་ན་ཆགས་པ་
ད་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། གཞན་ན་ན་ས་པ་ལ་ཡང་ག་པར་་།།
རང་་་ལས་གཞན་ན་ན་ས་པ་ལ་ཡང་ག་པར་་། །ང་ན་གས་ལས། ད་མ་ལ་ད་ང་གན་་
བཙས་པ་ང་བ་ལས་་ས་།།
གས་པ་ས་པ་ད་ ་ན་ང་།
་བ། འད་པ་དང་ན་པ་ལ་བན་པ་དང་ག་ལ་་དང་ན་པ་ན་ངས་་ས་པར་་བ་མ་ད་པ་ད་
་་་ངས་་གས་པར་ད་པ་ད་ན་། །ག་པ་ཕམ་པར་འར་བ།།
ད་ང་མས་ས་པ་ལ་ག་པ་དང་་ཚངས་པར་ད་པ་ལ་གས་པ་འད་པ་དང་ན་པ་ས་ལས་ར་པ་མས་ལ།
ལ་ཕ་ལ་་་འག་པ་བན་པ་དང༌། ད་ང་མས་མ་པ་ལ་ས་ན་པ་དང༌། མ་པ་ར་བ་ང་་བ་ལ་
གས་པ་འད་པ་དང་ན་པ་ག་ལས་ར་པ་མས་ལ། ག་་དང་ན་པ་ན་་བར་ས་པ་། ན་ངས་་ས་
པར་་བ་མ་ད་པ་ད་་་། ང་བ་དས་ག་ངས་་གས་པར་ད་པ་ད་ན་། །ག་པ་ཕམ་པར་འར་
བ།།
གས་པ་ས་བཀན་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་ན་ད་བད་པ། །དང་་།
་བ། ས་བཀན་པ་ལ། །ཆགས་པར་ར་པས་བན་པ་ར་་བར་གནས་པ་ས་པ་ཆགས་པ་ར་། །
ས་ད་་ང་བ་ད་ལ།།

འར་ས་འར་ན་ས་བཀན་པ་ལ། །ི་ཀ་ལས། ས་བཀན་པ་ས་་བ་་ཉལ་བ་ས་། །བསམ་པ་་་་
་ན། ད་ང་མ་ཆགས་པར་ར་པས་། ི་ཀ་ལས། ད་པ་ལས་ང་བ་འད་ཆགས་་མས་ས་་ས་། །་ན་
ད་ང་མས་ས་པ་མན་་ས་བཀན་པ་ད་ས་ཆགས་མས་དང་ན་པར་བ་པ་ན་ན་ཆགས་པར་ར་པ་ས་
ས་་དས་་ན། ི་ཀ་ལས། འགས་པ་དབང་ས་ས་བཀན་པ་ཡང་ད་ལ། བན་པ་ར་ས་བཀན་པ་ཡང་
ད་པས་་ར་ཆགས་པར་ར་པ་ས་ས་། །་ན་འགས་པ་དང་བན་པ་ར་ས་བཀན་ན་ར་འར་་ན། ི་
ཀ་ལས། འགས་པ་དབང་ས་ས་བཀན་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །བན་པ་ར་ས་བཀག་པ་ལ་་ས་ས་་
ས་བཤད་། །བན་པ་ན་ཉམས་ཚད་པ་། ི་ཀ་ལས། ད་་་ལ་ན་ད་ན་་་ཉལ་་ས་ས་བཀན་པ་
ད་་ས་། །་ན་་་ས་པ་་་་་ར་ས་བཀན་་ན། ད་ང་མ་་ལ་འག་པ་བན་པ་ར་་བར་
གནས་པ་ས་པ་ཆགས་པ་ར་ས་གངས་། །་ན་ཡང་ས་པ་ཆགས་པ་ར་ས་པ་ག་འ་ག་། བན་
པ་ར་་བར་གནས་པ་ས་པ་ས་ས་པས་ས་པ་་ད་ང་མ་ལ་ཆགས་པར་ར་པ་་མ་ས་ང་བ་པ་ར་
་ན། ི་ཀ་ལས་འ་ར་བཤད་། ད་ང་མ་ན་ང་་གས་་ངས་ལ། ས་པ་་ན་ང་་ད་ད་པས་ཆགས་
མས་ག་་མས་ས་པར་འར་བ་ཡང་ད་ང༌། ས་ལ་་དང་ད་ང་མ་ས་བཀན་ང་ཕམ་པར་་འར་བས་
ས་ན་ས་པ་ཆགས་པ་ར་ས་ས་། །ས་ད་་ང་བ་ད་ལ་ས་པ་་ས་པས་ད་ད་བོད་་ང་བ་་་
་གས་་ས་བཀན་པ་། ང་མ་འད་ལས། ར་བོག་་ད་པ་གནས་་ས་གངས་། །་ཡང་ར་
བོག་་དཀའ་བ་ལ་དངས་པ་། ར་བོག་་གཏན་ད་ན་་ང་ག་ལས་ག་པ་བན་་ར་བོག་པར་
གངས་པས་གད་།།
གས་པ་ང་བ་ན་ད་བད་པ་།
་བ། ཆགས་པར་ར་པས་ཆགས་པར་ར་པ་དང་ན་ག་གག་གས་ད་ན་མ་། །འར་གང་༌། །
ཙབ་ལ་།།
ད་ང་མ་ཆགས་པར་མ་ར་པས་ས་པ་ཆགས་པར་ར་པ་དང་ན་ག་ཆགས་མས་ང་་ལས་ར་པ་གགས་
གས་ད་ན་མ་། །གགས་གས་་ཧ་ཅང་བད་པར་་འག་ང་བན་་ལས་མ་ཉམས་པར་ན་་་བ་ལ་
གས་པ་དང༌། ངག་་ལས་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་པས། གགས་གས་་ཆགས་མས་ང་་ལས་ར་པ་ས་
ངག་་མ་འར་། ད་ང་མས་ས་པ་དང་ན་་་བ་ལ་གས་པ་ས་་ཆགས་པ་མ་འར་ད་པ་དང་ངག་

ས་འག་ག་་བ་ལ་གས་པ། །ཆགས་མས་འང་ལས་ར་པ་འར་གང་ད་ན་མ་ར་འར་། །འར་
གང་་བད་པར་འག་ང་ཧལ་བག་ད་པ་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་ང༌། བད་པར་འག་་འག་་ཆགས་མས་
་ན་ང་ག་ཞན་ིས་ས་ངག་་མ་འར་ངས་ས་མ་ས་ན་ལ། ཧལ་བག་་དས་་འག་པ་མ་འར་
ད་པ། །ཆགས་མས་ན་་ལས་ར་པ་བ་ལ་ད་ན་མ་། །བ་ལ་་བན་་ཉམས་ང་འག་པ་བན་
པ་ར་གལ་ལ་་ཚ་ད་པར་གས་ང་་ལངས་པར་ར་ནས་མ་འདར་བ་དང་གས་འལ་བ་དང་ག་འལ་པ་
ད་ལ་གས་པ་ས་དང་ངག་་ལས་་ས་། །བན་་ཉམས་པ་་ལ་ད་་བག་ར་བ།།
་བ། ་ལས་ས་མལ་མས་ན་ཡང་༌། །བ། །མཚན་མ། །་ང་བ་དང་འོ་བ་འག་པ་བདག་ར་
ད་ན། །ས་བཀན་པ་ཕམ་པར་འར་བ།།
ཆགས་པར་མ་ར་པས་ཆགས་པར་ར་པ་་ལས་ད་ས་ཚལ་་་ར་ག་ག་ས་ས་མལ་ག་ས་མས་ན་
ཡང་མ་། །ཆགས་པར་མ་ར་པས་ར་པ་་ལ་བ། །མཚན་་ས་བས་གས་ཀར་མ་། །ས་པ་ཆགས་
པར་ར་པ་་ང་བ་དང་འོ་བ་འག་པ་ད་ང་མས་བདག་ར་ད་ན་མ་། །ས་བཀན་པ་ཕམ་པར་འར་
བ།།
གམ་པ་འཆབ་པ་ཕམ་པ་བན་པ་།
་བ། ད་ང་མ་ཕམ་པར་འར་བ་འཆབ་པ་ལ། །འཆབ་པ་ཕམ་པར་འར་བ།།
ད་ང་མས་གང་ས་ན་འར་འར་ན། ད་ང་མས་ད་ང་མ་གཞན་ི་ཕམ་པར་འར་བ་བད་་ལས་གང་
ཡང་ང་བ་ང་བ་ས་པར་ས་སམ་ད་གས་ཟ་བན་་འཆབ་པ་ལ། །་ངས་ཤར་ན་ཕམ་པར་འར་་ས་
གཏམ་ི་ག་ལས་། །ི་ཀ་ལས། མན་ལ་་་ན་ད་་ས་པས་ར་བ་མ་། །འཆབ་པ་ཕམ་པར་འར་
བ།།
བ་པ་བོག་པ་ཕམ་པ་བད་པ་།
་བ། ད་ང་གནས་ནས་ང་བ་བད་པ་གལ་བར་ས་པ་ག་་བ་ས་མ་ན་པ་མ་པ་ན་པར་ས་
བན་་་ལས་བོག་པ་ད་་གང་ན། །དན་པ་ལ་ལ་བ་ད་དང་འ། །བོག་པ་ཕམ་པར་འར་

བ། །ད་ང་མ་ཕམ་པར་འར་བ་མས་གས་།། །།
ད་ང་མས་་ག་ས་ན་བོག་པ་ཕམ་པར་འར་་ན། ད་ང་་ས་་་ད་ང་་ད་འན་ིས་
གནས་ནས་ང་བ་ན་ས་ད་ང་་ད་འན་ལ་བད་པ་གལ་བར་་ས་བད་པ་གལ་བར་ས་པ། ད་ང་
མ་ད་འན་ིས་ང་་ལ་ག་་བ་ས་མ་ན་པ་མ་པ་ན་པར་ར་པ་་ལ་ད་ང་མ་་དག་ཐམས་ཅད་་
ར་ས་བན་་ད་ང་་བད་པ་གལ་བར་ད་པ་་ལས་བད་གལ་མ་ད་ག་ས་ད་ང་མས་ོག་པར་
ད་པ་ད་གཞམས་བ་དང་གལ་བ་ལས་ས་བ་བ་ས་ང་་གང་ན་ད་ང་མ་་ཕམ་པར་འར་བ། །
དར་ན་ད་འན་ི་དན་ལ་བལ་བ་་ལ་བ་ད་་གང་བ་ད་འན་ག་མ་ར་བཤད་པ་དང་འ་་བོག་
པ་ཕམ་པ་འ་བད་པ་ལ་ཡང་གཞམས་བ་དང་གལ་བ་ལས་ས་བ་བ་ཡན་ལག་་དས་ང༌། ང་བ་དས་
ག་གས་པ་ད་དང༌། ་་ལ་་མ་་དང༌། ས་ས་བད་པ་ལ་ཡང་དན་ད་པ་བས་དང་འ། །
བོག་པ་ཕམ་པར་འར་བ། །ད་ང་མ་ཕམ་པར་འར་བ་མས་གས་།། །།
གས་པ་ད་འན་ག་མར་་བ་་ལ་གས། དང་་ལས་ར་བ་གས་དང༌། །བ་བ་ལས་ར་བད་ན་།
།དང་་ལ་གས། ན་ང་ག་མ་གམ་་དང༌། །ན་ང་ན་པ་ག་མ་ད། །དང་་ལ་གམ། ན་ད་ག་ད་
བག་ཙམ་། །དང་་ལ་གས། ན་ད་དས་་ང་བ་བད། །ས་མན་མ་ར་བན་པ། །དང་་།
་བ། ན་ད་པ།།
ད་ང་མས་ན་ད་པ་ས་དང༌། ག་་ག་ད་པ། །བག་ཙམ་་ས་པས་བན་། ་གམ་་ད་ང་ཕ་
མ་གས་ཀ་ད་འན་ག་མ་་མཚན་ད་་འ་བ་ན་ང་ན་།།
གས་པ་ས་མན་མ་ར་བན་པ་།
་བ། ད་ང་མ་ལ་མ་པ་་ད་་བགས་པ་བད་ན་མ་། །གཞན་ད་འང་མ་ད་་ད་་འག་པ་
ཡང་༌། །ན་་ང་ད་་གང་བ་་་ལས་་ལ་་ར་པ་ད་མ་ན་། །ན་ད་པ་ད་འན་ག་
མ།།

ད་ང་མས་ད་ང་མ་གཞན་ལ་ད་ད་བབས་་མ་པ་་ས་ན་གས་་ས་མ་པ་་ད་་བགས་པ་
བད་ན་མ་། །ད་ང་དག་ལ་ཡང་་ས་་འང་བས་མ་ར་འར་བར་ས་པར་། །ད་ང་མས་ད་
ད་གཞན་ད་འང་མ་ད་་རང་་མ་ན་གནས་པ་དག་ས་ད་་འག་པ་ཡང་མ་། །ད་ང་མས་ན་་ང་
་ད་ད་་ད་ར་གང་བ་། གཞན་ད་འང་མ་ད་་འད་པ་་ལས་ང་་ང་ག་ཐ་དད་ང་ན་་ལ་་
ར་པ་མ་ན་་་མ་། །ན་ད་པ་ད་འན་ག་མ།།
གས་པ་ག་ད་དང་གམ་པ་བག་ཙམ་ལ་གས། ག་ད་བག་ཙམ་་ར་བན། །ང་ཙམ་ས་མན་ཡན་
ལག་བད། །དང་་།
་བ། ག་ད་པ། །བག་ཙམ་།།
ད་ང་མས་ག་ད་པར་ར་བ་འབས་ན་ག་མ་བད་པ། །ད་ང་མས་བག་ཙམ་ིས་ར་བ་འབས་ན་
ག་མ། །ད་འན་ག་མ་འ་གས་་མཚན་ད་ར་ད་ང་་བས་་་ད་བན་པ་དག་ད་ང་མ་མས་
་ཡང་ན་།།
གས་པ་ང་ཙམ་ས་མན་ཡན་ལག་བད་པ་ལ་གས། མཚན་མན་ལས་ར་ཡན་ལག་བན། །་མན་ལས་
ར་ཡན་ལག་། །དང་་།
་བ། ་ད་ལ་་་ད་།།
ད་ང་་ས་ས་འགས་པ་དང༌། ད་ང་་ན་ནས་་བ་ལ་གས་པ་ད་ང་ལ་ང་བ་གས་པར་བད་
པ་ལ་་ཡན་ལག་་དས་པ་ད་ལ་་བས་འར་་ཡན་ལག་་དས་པ་ད་། །འས་་མཚན་མན་པ་ཡན་ལག་
་དས་པ་ཐམས་ཅད་ར་བན་པ།།
གས་པ་་མན་ལས་ར་ཡན་ལག་།
་བ། ་ལ་་་ད་། །ག་ད་པ་དང་བག་ཙམ་ྀ་ད་འན་ག་མ་གས་།།

འར་འག་པ་དང་ན་པ་དང་ད་ད་དང་ག་ག་ཉལ་བ་ལ་གས་པ་ད་ང་ལ་ང་བ་གས་པར་བད་པ་ལ།
 ་ཡན་ལག་་དས་པ་་ལ་་བས་འར་་ཡན་ལག་་དས་པ་ད་། །འས་་མཚན་་མན་པ་ཡན་ལག་་
དས་པ་ར་བན་པ། །ག་ད་པ་དང་བག་ཙམ་ི་ད་འན་ག་མ་གས་།།
གས་པ་ན་ང་ན་པ་ག་མ་ད་ལ། ་ཡང་ང་བ་ན་པ་དང༌། །་ཡང་ང་བ་ན་འག་དང༌། །མཚན་ར་
ལ་བ་ག་མ་དང༌། །ན་ར་ལ་བ་ག་མ་དང༌། །གག་ར་ལམ་འོ ་ག་མ་དང༌། །གག་ར་་བལ་ག་
མ་དང༌། །རབ་་འན་པ་ག་མ་དང༌། །་བ་ར་ན་ག་མ་དང༌། །མཚམས་ར་བད་པ་གལ་འག་པ། །དང་
་ལ་གམ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །ང་བ་་་ན་ད་བན། །་ལས་ས་་ན་ད་། །དང་་།
་བ། ་ཡང་ང་བ་ལ་བདག་ར་ད་པ་ལ། །ད་ང་མ་ཆགས་པར་ར་པས་། །ས་པ་ཆགས་པར་ར་པ་
ལས་།།
ད་ང་མས་ས་པ་ལས་འག་པ་ལས་འལ་བ་་་ཡང་ང་བ་བདག་ར་ད་པ་ལ་ད་འན་ག་མ། །ད་
ང་མ་་་ས་བདག་ར་ད་ན་ད་ང་མ་ཆགས་པར་ར་པས་། །ལ་གང་ལས་ན། ས་པ་ཆགས་པར་ར་པ་
ལས་།།
གས་པ་ང་བ་་་ན་ད་བན་པ་།
་བ། ཆགས་པར་མ་ར་པས་་མ་།།
ད་ང་མ་ད་ཆགས་པར་མ་ར་པས་་མ་།།
གམ་པ་་ལས་ས་་ན་ད་།
་བ། ཆགས་པར་མ་ར་པ་ལས་་ས་ས་། །་ཡང་ང་བ་ན་པ་ད་འན་ག་མ།།
ི་ཀ་ལས། ད་ང་མ་ཆགས་པར་ར་པས་ས་པ་ཆགས་པར་མ་ར་པ་ལས་་ས་ས་། །ང་ད་ང་མ་
མ་འད་ལས་ང༌། ད་ང་མ་ཆགས་ལས་ས་པ་མ་ཆགས་པ་ལས་་ས་ས་་ས་གངས་། །བས་འར་
ད་ང་མ་་ར་ཐར་པ་འལ་པ་ལས། གས་ཀ་མ་ཆགས་པ་ལ་ང་ཟད་ག་ངས་ན་ས་ས་། །ས་ས་

ས་་ར་བཤད་། །་ར་ཡང་བཤད་གས་གས་ཀ་ར་བང་་ས་ས་་རགས་་ད་པར་། །་ཡང་ང་བ་
ན་པ་ད་འན་ག་མ་འ་ལ་བདག་ར་ད་པ་དང༌། ས་པ་ཆགས་མས་ཡན་ལག་་དས་ད་ང༌། བས་
འར་ི་ཀ་ལས། ་ཡང་ང་བ་ལ་བདག་ར་ད་པ་དང༌། ས་པ་ཆགས་པར་ར་པ་འ་གས་་ས་ང་ང༌། གས་
ང་ང༌། ད་ང་ང༌། ད་ང་ང་། གལ་་ད་ང་མ་ལ་ད་ན་་ད་བན་པ་ཁ་ན་མ་་བར་འར་། འར་
བསམ་པ་ས་པས་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་ར་ས་བཤད་པ་དང་འགལ་། ད་ང་ད་ང་ང་ས་པ་་་ར་
དངས་པ་ན་་ན། ་ར་ི་ཀ་ལས་བཤད་པ་་་བདག་ར་ད་པ་དང༌། ས་པ་ཆགས་པ་་་ད་ང་ང་ད་
ང་ང་ས་བན་པ་མ་ན་ི། ས་པ་འ་ས་གས་་་ད་པར་ད་ང་མས་ས་ང་ང་གས་ང་ང་ས་
ར་། ་ཡང་ས་པ་འ་ས་ས་ད་ང་མ་འ་བདག་ར་ད་་མ་་ས་པ་དང༌། ད་ང་མ་འ་བདག་ལ་
ཆགས་ནས་འག་་མ་་ས་པ་འ་ས་གས་་་ད་ང་མ་འ་ས་ས་ས་ང་ང་གས་ང་ང་ད་
ང་ང་ད་ང་ང་ས་བན་པ་ན་པར་ཤ་ལ་མས་འཆད་། །་ཡང་ང་བ་ན་པ་ག་མ།།
གས་པ་་ཡང་ང་བ་ན་འག་།
་བ། ཆགས་པར་མ་ར་པས་ཆགས་པར་ར་པ་ལས་་ཡང་ང་བ་བདག་ར་ད་པ་ལ་ས་པ་ད་་ས་ད་
ང་མ་ལ་་བར་ད་པ་ལ། །་ཡང་ང་བ་ན་་འག་པ་ད་འན་ག་མ།།
ད་ང་མས་ད་ང་མ་གཞན་ལ་འ་ད་ས་ས་པ། ད་ང་མ་རང་ད་ཆགས་པར་མ་ར་ས་་བ་་འར་
འད་ཆགས་མན་མ་་མ་ར་པ་ལ་། །ད་བམ་པ་་་འད་ཆགས་དང་ལ་བ་ད་ལ་་་་བས་ས་པ་
ཆགས་པར་ར་པ་ལས་འག་པ་་་ཡང་ང་བ་བདག་ར་ད་པ་ལ་ས་པ་ད་་ས་ད་ང་མ་གཞན་ལ་་བར་
ད་པ་ལ་ད་འན་ག་མ། །་ཡང་ང་བ་ན་་འག་པ་ད་འན་ག་མ།།
གམ་པ་མཚན་ར་ལ་བ་ག་མ་ལ་གས། ན་ང་མ་གཞག་ཞར་ང་བན། །བས་འ་ང་བ་ར་
བན་། །དང་་།
་བ། ག་མ་བ་་དག་ལ་་ད་ང་མ་ད་པར་། །ད་བ་མ་ལ་་མ་ཆ་དང་ལ་བ་ད་ན་། །ད་
ལ་མ་་མ་ཆ།།

་ཡང་ང་བ་ན་་འག་པ་ད་འན་ག་མ་འ་ག་མ་མཚན་ལ་ན་ལ་ལམ་འག་་བལ་དང་བ་་
དག་ལ་་མས་ོགས་ད་ང་མ་གཞན་ད་པ་་མན་པ་། ད་བ་མའང་ད་ང་ད་ལ་མའང་ད་པར་་་
རང་རང་་ར་བ་ས་་མཐར་ག་ན་རང་རང་་ད་འན་ག་མར་འར་བ། །ག་མ་བ་་དག་ལ་མས་ོགས་
ད་བ་མ་ད་་མས་ོགས་ད་ང་མ་མ་ཆ་དང་ལ་བ་་མ་གས་བབ་པ་ད་ན་། །ས་ན་མས་
ོགས་ད་བ་མ་དང་ན་ག་་ད་ང་མས་མཚན་ར་འལ་བ་ལ་གས་པ་ག་མ་བ་་ས་ན་ཡང་ག་མ་དང་
མ་ར་་འར་ི། མཐར་ག་ལ་ས་ས་དང་ར་བ་ལ་ས་ས་་ར་འར་། །ག་མ་བ་་དག་ལ་མས་
ོགས་ད་ལ་མ་་མས་ོགས་ད་ང་མ་མ་ཆ་བབ་ང་མ་གས་དང་ལ་བ་ན་། །ས་ན་མས་
ོགས་ད་ལ་མ་དང་ན་ག་་ད་ང་མས་མཚན་ར་འལ་བ་ལ་གས་པ་ག་མ་བ་་ས་ན་ཡང་ད་འན་
ག་མར་་འར་ི། མཐར་ག་ལ་མ་་དང་ར་བ་ས་ས་་འར་།།
་བ། ་འད་བན་་ལ་བ་ལ་་ས་པ་ད་། །བར་ཆད་ང་བ་བདག་ད་ས་ང་༌། །ས་དང་འལ་
བ་ལ་མཐའ་ད་་མན་ལ་་ར་བ་ད་། །་མ་བ་པ་མཐའ་་ན་ ་མཐའ་ན་།།
ད་ང་མས་ད་ང་མ་གཞན་དང་ན་ག་་མཚན་ར་འལ་བ་ལ་གས་པ་བ་་ད་པ་ན། བདག་ད་མས་
་དང་འལ་བར་་འད་བན་་མས་་དང་ལ་བ་ལ་་ས་པ་ད་། །མཚན་ར་འལ་བ་དང༌། ན་ར་
འལ་བ་དང༌། ལམ་་འག་པ་དང༌། ་ལ་བར་ད་པ་་ད་ང་་ལ་ི་བར་ཆད་དམ་ག་དང་ཚངས་པར་ད་པ་
བར་ཆད་ང་བ་དབང་ད་ས་ང་མས་་དང་ལ་བ་ལ་ས་པ་ད་། །མཚན་་དང་ན་ ་ས་དང་འལ་བ།
མཚན་་འལ་བ་དང་ན་་འལ་བ་གས་ལ། རང་རང་་མཐ་མཚན་ ་མཐ་ད་ག་དང༌། ན་ ་མཐ་ད་
ག་ད་་མན་ལ་་་རང་རང་་ར་བ་ད་། །ས་ན་མཚན་ར་འལ་བ་ལས་་མཚན་ ་མཐ་ད་ག་་
མན་ལ་་ར་བ་མ་ར་འར་ལ། ན་ར་འལ་བ་་ན་ ་མཐ་ད་ག་་མན་ལ་་ར་བ་མ་
ར་འར་། །མཚན་ ་མཐའ་་ར་བན་ཟིན་། །ན་ ་མཐའ་་གང་་ན། ་མ་བ་པ་མཐའ་བ་གས་་
ད་དམར་ས་བ་ཀ་མཐའ་་ན་ ་མཐའ་ན་།།
གས་པ་བས་འ་ང་བ་ར་བན་པ་།
་བ། མཚན་་དར་ཁང་ལས་་ལ་་ར་ན། །མཚན་་འལ་བ་ད་འན་ག་མ།།

ག་མ་བ་་དག་་ད་ང་ད་པར་་ས་གངས་པས། མས་་ད་ང་མ་གཞན་ད་པར་ས་་་ག་
མཚན་་གནས་་་ག་དར་ཁང་་མན་པ་། མས་་ད་ང་མ་གཞན་མས་གང་ན་འག་པ་གནས་་ལས་
་ལ་་ར་པ་ར་ད་ང་མ་རང་གག་་གནས་་་ངས་ཤར་ན་ད་འན་ག་མ། །མས་་ད་ང་མ་
གཞན་ད་ང་ད་བ་མའམ་ད་ལ་མ་ད་ན་ག་མར་་འར་བས་དས་ག་བད་པ་ལ་་ས་འ་པ་རབ་་
ང་བ་གཞན་ད་པར་། །མཚན་ར་འལ་བ་ད་འན་ག་མ།།
བ་པ་ན་ར་ལ་བ་ག་མ་ལ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་ང་བ་ད་པ་བན། །བབ་པར་་བ་
བད་པ། །དང་་།
་བ། ན་།།
ག་མ་བ་གས་ར་གངས་པས་མས་་ད་ང་མ་གཞན་ད་པར་ན་་་དར་ཁང་ལས་་ལ་་ར་
ན་ས་་མར་ར་་་མ་བན་།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་བན་པ་།
་བ། གག་་་་མ་་ཟན་ི་ར་་ས་ང་བ་། ་་མས་དང་ན་ག་འལ་བ་་བར་ད་
པ་གནང་བ་བ་པས་འོ་བར་།།
ད་ང་མ་གག་་ན་ར་འོ་ན་ཐམས་ཅད་་ས་པར་འར་རམ་་ན། ད་ང་མ་གག་་་་མ་་ཟན་
ི་ར་་ས་ང་བ་་་་མས་དང་ན་ག་འལ་བ་་བར་ད་པ་གནང་བ་ད་ང་མ་ད་འན་ལས་བ་
ན་འོ་བར་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ་ན་པར་། །ན་་འལ་བ་ད་འན་ག་མ།།
་ས་ང་བ་་་་མས་དང་ན་ག་་བར་ད་པ་གནང་བ་་གལ་གས་་ལས་ས་ན་པར་། །ན་
ར་འལ་བ་ད་འན་ག་མ།།

་པ་གག་ར་ལམ་འོ ་ག་མ་ལ་།
་བ། ལམ་་གས་པ་ལ། །ལམ་་འག་པ་ད་འན་ག་མ།།
ག་མ་བ་་གས་ར་ས་ནས་མས་་ད་ང་མ་གཞན་ད་པར་ལམ་་གས་པ་ལ་ང་གས་་་
མཐར་ད་འན་ག་མ་་། །གག་་ལམ་་འག་པ་ད་འན་ག་མ།།
ག་པ་གག་ར་་བལ་ག་མ་ལ་གམ། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །་་ང་བ་ན་ད་བན། །ས་
་ན་ད་བན་པ། །དང་་།
་བ། ་ང་་ཕ་ལ་་བལ་བ་ལ། །ལག་ལ་དག་ས་ཕ་ལ་་ན་ན།།
ག་མ་བ་གས་ས་ར་ས་ན་ད་ང་མ་གཞན་ད་པར་ད་ང་མས་ལག་ལ་བས་གཞན་་ལ་གས་པས་
་ང་་ཕ་ལ་་བལ་བ་ལ་ད་འན་ག་མ། །ཕ་ལ་་ས་ས་པ་་ད་ཙམ་་ཟད་། ལག་ལ་དག་ས་
ཕ་ལ་་ན་ན་ས་ག་ནས་འང་བ་ར་འར་་ཕ་ལ་་མ་ན་ང་ན་གས་སམ། ན་ལས་བོག་གས་
་འོ་ན་ཡང་དས་གར་འར་། ་ལ་གས་པ་བན་པས་ན་གས་སམ་ན་ལས་བོག་གས་་འོ་ན་་
མས་ཙམ་ལས་འདས་ན་ཁ་ན་མ་་བ་གས་པར་འར་། །ད་ང་མ་གག་་ལག་པ་གས་ས་ལག་ལ་དག་
ས་་ང་བལ་བ་ལ་་་ཕ་ལ་་ན་ན་ང་བ་དས་ག།།
གས་པ་་་ང་བ་ན་ད་བན་པ་།
་བ། མན་ལ་་་མ་།།
མན་ལ་་་མ་།།
གམ་པ་ས་་ན་ད་བན་པ་།
་བ། ར་ན་ི་ཕ་ལ་་་ས་ས་། །་ང་བལ་བ་ད་འན་ག་མ།།

ང་ད་ང་མ་མ་འད་ལས། གཙང་ལག་དང་་ན་ལ་བར་ད་ན་མ་། །ར་་ལ་བར་ད་ན་ས་ས་
་ས་གངས་པ་ར་ར་ན་ི་ཕ་ལ་་་ས་ས་། །གག་ར་་བལ་བ་ད་འན་ག་མ།།
བན་པ་རབ་་འན་པ་ག་མ་།
་བ། རབ་་འན་པ་ལ། །གས་པ་ད་མན་པས་བདག་ས་ངས་་བཏང་བ་ལ་ས་ས་་གནང་
བ། །གསད་པ་ར་། །མཁན་་ད་ས་། །་ས་པ་ད་ས་། །རབ་་འན་པ་ད་འན་ག་
མ།།
ད་ང་མས་ད་ད་རབ་་འན་པ་ལ་ད་འན་ག་མ། །ད་ད་གང་རབ་་འན་པ་་ན། ང་ལས། ད་
ད་་གསད་པ་དམག་་གས་པ་ད་མན་པ། ད་ད་་བདག་ས་ངས་་བཏང་བ། ད་ད་་གསད་པར་
ལ་ས་ས་་གནང་བ། །གས་པ་ད་མན་པ་ལ་གས་པ་་དག་་ག་་ར་་ན། ད་ད་་གསད་པ་ར་
གས་པ་ད་མན་པ། བདག་ས་ངས་་བཏང་བ། ལ་ས་ས་་གནང་བ་ས་་མར་ར་། །ར་བར་ད་པ་
་གང་ས་རབ་་འན་པ་་ན། མཁན་་ད་ལ་ང་ད་་འར་། །འར་་ལ་ར་བ་ད་ང་མ་གཞན་ལ་་
ས་ས་། །མཁན་ ་འ་ས་་་་་ན། ད་ད་་གསད་པ་ར་གས་པ་ད་མན་པ་གས་གམ་ན་
ན་པ་་མཁན་་ས་ས་པ་ད་ས་། ད་གས་སམ་ས་པ་འ་ས་ས་། །ི་ཀ་ལས། འ་ས་ག་
ས་། །རབ་་འན་པ་ད་འན་ག་མ།།
བད་པ་་བ་ར་ན་ག་མ་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་ང་ད་བད་པ། །དང་་།
་བ། ་བ་ར་ན་པ་ལ།།
ར་བདག་་བ་་ར་ད་མ་ས་པ་ར་ད་ང་མ་རང་ས་ན་པ་ལ་ད་འན་ག་མ། །ད་པ་ས་་
ནར་ཁ་ན་མ་་བ་འར་འར་ི། བ་པ་ས་འབའ་ག་་མ་ཟད་། །གས་བད་ད་པ་ལ་མ་། །གཞན་ན་
་བག་ན་ཡང་མ་།།
གས་པ་་་ང་ད་བད་པ་།

་བ། ད་འན་ི་ལ་་ང་བ་ད་། །གལ་་གས་ང་ས་ན། །་བ་ར་ས་ན་པ་ད་འན་
ག་མ།།
་དགས་བསལ་་ད་འན་ིས་བ་པ་་བ་ར་ན་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན།
གལ་་ད་འན་དབང་བ་་གས་ང་ས་བལ་བད་ག་ལས་མ་ག་པར་བ་ན་ང་བ་ད་པ། །གལ་་གས་
དང་བཅས་ང་རང་་ན་དང་བཅས་པ་ད་་ན་ན་་ད་འན་ག་མ། །་བ་ར་ན་པ་ད་འན་ག་
མ།།
ད་པ་མཚམས་ར་བད་པ་གལ་་འག་པ་ག་མ་།
་བ། མཚམས་་་ལ་་བད་པ་གལ་་འག་པ་ལ། །བད་པ་གལ་་འག་པ་ད་འན་ག་
མ།།
ད་ང་མ་ད་འན་ིས་ལས་ས་ཆད་པ་བཅད་པ་ད་ང་མ་ལ་་ར་ས་བན་་མཚམས་་་ལ་
འམ། མཚམས་་ནང་་ཡང་ང་་ཆད་པ་གད་པར་ད་པ་ད་འན་མ་མས་མ་གས་པར་ག་བ་་བད་པ་
གལ་་འག་ང༌། ་ལས་བད་པ་ན་པར་ད་པ་ད་ང་མ་ལ་ད་འན་ག་མ། །མཚམས་་་ལ་་ས་
པ་། ང་ག་དབང་ས་མན་པ་། ི་ཀ་ལས། མཚམས་་ནང་་བད་པ་གལ་་འག་པ་ལ་་ག་ན་་་
བར་ང་། ད་འན་ི་དན་དང་གས་མན་པ་ན་པ་ར་་ས་། །ད་ང་མ་་ར་ཐར་པ་དང་མ་མ་
འད་ལས། གནས་ནས་ང་བ་ལས་ས་གངས་ང་་་ང་ག་དབང་ས་མན་པ་། །ི་ཀ་ལས། ་་ཆད་
པ་ལས་དག་་ད་ཙམ་་ཟད་པས། ས་ན་་ད་མར་མ་ས་་ས་། །བད་པ་གལ་་འག་པ་ད་འན་
ག་མ།།
གས་པ་བ་བ་ལས་ར་པ་བད་ལ་གས། ན་ང་ན་པ་བ་་དང༌། །ན་ང་ར་པ་བ་། །དང་་ལ་
བ། དན་མག་གང་བ་ག་མ་དང༌། །འཐབ་ལ་ད་པ་ག་མ་དང༌། །་ང་གནས་པ་ག་མ་དང༌། །་ང་
གནས་འག་ག་མ། །དང་་ལ་གས། ང་བ་དས་ད་བཤད་པ་དང༌། །་་ཞར་ང་བད་པ། །དང་་།

་བ། དན་མག་གང་༌། །འ་དང་མངས་པ་ད་་ད་ང་གཞན་དག་ང་ད་ས་་དག་ལ་ཚངས་པར་
ད་པ་ད་ད་་ས་་བ་ག་་ལ་གས་པ་་གང་བ་ལ། །ད་འན་ི་དན་ལ་གས་པ་ར་།།
དན་མག་གང་༌། །་་ད་ང་འ་དང་ལ་མས་ལ་གས་པ་ན་ཏན་མངས་པ་ད་་ད་ང་
གཞན་དག་ད་ས། ་གས་ཅན་ི་ད་ང་མ་་དག་ལས་ཚངས་པར་ད་པ་ད་ད་་ས་་བ་ག་་ལ་གས་
པ་བོག་ང་་གང་བ་ལ་ད་འན་ག་མ། །་ར་་གང་་ན། དར་ན་ད་འན་ི་དན་ལ་གས་པ་ལ་
གཞམས་བ་དང་གལ་བ་ལས་ས་བོག་ང་་གང་ན་ད་འན་ག་མར་འར་བ་ར་།།
གས་པ་་་ཞར་ང་བད་པ་།
་བ། ག་མ་དག་ལ་ཡང་༌། །ང་བ་ད་འན་ག་མ།།
ང་བ་ད་འན་ག་མ་འ་ག་མ་འཐབ་ལ་ད་པ་དང༌། ད་ད་དང་བན་པ་དང༌། ད་ད་བན་་འག་
པ་དང་གམ་་དག་ལ་ཡང་་་ད་འན་དན་ལ་གས་པ་ར་་ས་་མར་ར་་གཞམས་བ་དང་གལ་བ་
ལས་ས་བོག་ང་་གང་ན་ས་པ་ལ་གས་པ་བན་། །ང་བ་ད་འན་ག་མ།།
གས་པ་འཐབ་ལ་ད་པ་ག་མ་།
་བ། ད་ང་མ་མས་ལ་འན་པ་ལ་གས་པས་འོ་བ་ད་་ས་་ར་བ་ལའཽ། །ད་ང་མ་མས་དང་
ན་ག་འཐབ་ལ་དང་མཚང་འ་བ་དང་ད་པ་དང་འད་པ་དང་བོག་པ་ལ། །འཐབ་ལ་ད་པ་ད་
འན་ག་མ།།
ད་ང་མ་འཐབ་ལ་ད་པ་ལ། ད་ང་མ་མས་ས་ར་བོག་པ་ན་ད་ང་མ་མས་ལ་ད་ང་མ་ཁ་ག་
འན་པ་གས་ས་འོ་བ་། འ་ར་ད་ང་མ་ཁ་ག་ལ་་བོག །ཁ་ག་་་བོག་་ས་ར་ང་འན་པ་
ལ་གས་པས་འོ་བ་ད་་ར་པ་འབས་པ་ས་་ར་བ་ལ་ད་ང་མ་མས་་གཞམས་བ་དང་གལ་བ་
ལས་ས་བ་ཡང་་གང་ན་ད་འན་ག་མར་འར་། །ན་གང་ལ་འན་པ་ལ་གས་པས་འོ་བ་ད་་ས་་
ར་བ་་གང་བ་ལ་་ན། ད་ང་མ་མས་དང་ན་ག་འཐབ་ལ་་ག་བ་་་བ་དང༌། ར་་བ་དང༌།

མཚངས་འ་བ་དང༌། ད་པ་འན་་འན་ང་གནས་པ་དང༌། འད་པ་་ཤགས་འད་པ་་བོག་པ་ལ་ས་མ་་
མར་ར་། །འཐབ་ལ་ད་པ་ད་འན་ག་མ།།
གམ་པ་་ང་གནས་པ་ག་མ་།
་བ། ་ང་གནས་པ་ལ། །ད་ང་མ་དང་༌། །གགས་གས་དང༌། འར་གང་དང༌། བ་ལ་ི་ར་
ར་པ་དག་ས་། །ད་ད་དང་བན་པ་ད་འན་ག་མ།།
་ང་གནས་པ་་་ང་གནས་པ་ལ། །་དང་་ང་གནས་་ན། ད་ང་མ་དང་༌། །རང་་མ་བཤད་དང་ི་
ཀ་ལས། ང་ག་དབང་ས་ད་ང་མ་དང་ས་གངས་པར་ཟད་ས། མ་པ་་དང༌། ་གས་ཅན་་དང༌། ད་
ལ་མ་དང༌། ད་བ་མ་དང་ན་ག་་ང་གནས་པ་་ན་་ག་་བ་ར་་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་་བ་ངས་་གས་
པར་འར་་ས་བཤད་། །མ་པ་་་ས་་ང་གནས་པ་་ན། གགས་གས་དང༌། འར་གང་དང༌། བ་ལ་
ི་ར་ར་པ་དག་ས་། །ི་ཀ་ལས། གགས་གས་་ར་འར་པ་་་འཚམས་པ། །འར་གང་་ར་འར་
བ་་ན་་་བ། །བ་ལ་ི་ར་འར་བ་་ན་་ཅ་་འན་པ་ས་བཤད་། །བས་འར་ི་ཀ་ལས། ང་་
དང་འང་དང་ན་ ་་ག་ས་ང་བ་གཞན་་འར་། །ས་པ་་ལ་ས་པ་དང་ད་ད་་་ག་ས་ང་བ་
་ང་ཐ་དད་པར་གཞན་་འར་ས་པ་དངས་པ། །ད་ང་མ་་ར་ཐར་པ་ལས་ང༌། ད་ང་མ་གང་ད་
ད་དང་་ང་གནས་པར་ད་ན་ས་ད་ད་་ག་་གངས་ལ། མ་་བ་འ་ད་ལས་ད་ད་དང་བན་པ་ད་
འན་ག་མ་ས་ད་ད་་ག་་གངས་། །ི་ཀ་ལས། ས་པ་དང་ན་ག་་ང་གནས་པ་ལ་་ཕམ་པར་
འར་བ་ར་བར་ག་པར་་ས་པ་། ད་ང་མས་ས་པ་དང་ན་ག་ཕམ་པ་དང་ ་ལ་་མ་འར་ད་
ང་་ང་གནས་ན། །ད་ང་མས་ད་ང་མ་དང་་ང་གནས་པ་འ་ཡང་གལ་་ཕམ་པ་དང་ ་ལ་་མ་འར་
ད་ང་་ང་གནས་ན་་བས་འ་ད་་ི་ཀ་ལས། ད་ང་མ་ར་ས་བཀན་པ་ལ་་མ་། །་ར་མལ་
མ་་འག་པ་ལ་གས་པ་་ས་ས་་ས་། །ད་ད་དང་བན་པ་ད་འན་ག་མ།།
བ་པ་་ང་གནས་འག་ག་མ་།
་བ། ་པ་་ཡང་དག་པར་འན་་བག་པ་ལ། །ད་ད་དང་བན་་འག་པ་ད་འན་ག་མ།།

ད་ང་མས་ད་ང་མ་གཞན་དག་ལ་ད་གས་་ང་གནས་པར་ིས་ག་ས་ད་ང་མ་ད་ད་དང་་ང་
གནས་པ་། ་ང་གནས་པ་་ཡང་དག་པར་འན་་འག་པ་ལ་ད་འན་མས་གཞམས་་བ་བ་དང༌། གལ་བ་
ལས་ས་བ་ཡང་་གང་ན་ད་འན་ག་མར་འར་། །ད་ད་དང་བན་་འག་པ་ད་འན་ག་མ།།
གས་པ་ན་ང་ར་པ་བ་་།
་བ། ད་འན་འད་པ་ལ་གས་པ་བ་་ད་ང་མ་བས་ལས་། །ད་ང་མ་ད་འན་ག་མ་
མས་གས་།། །།
ན་ད་ང་མས་ད་འན་འད་པ་ལ་གས་པ་བ་་ལ་ད་ང་མ་བས་ལས་བ་་་་དག་རང་རང་་
ད་འན་ག་མར་འར་། །ད་ང་མ་ད་འན་ི་དན་ད་པ་དང༌། ད་ང་མ་ད་འན་འད་པ་ས་་
གས་པ་དང༌། མ་ན་འན་པ་ས་རང་ད་པ་ད་ང་མ་མས་ལ་ར་པ་འབས་པ་དང༌། ད་ང་མ་དག་ལ་
བཀའ་་་བ་བར་ད་པ་དང་བ་། ་དག་ལ་གཞམས་བ་དང་གལ་བ་ལས་ས་བོག་ང་་གང་ན་ད་
ང་མ་ལ་ད་འན་ག་མ་བ་བད་། །ད་ང་མ་ད་འན་ག་མ་མས་གས་།། །།

གམ་པ་ང་ད་་ཚན་བཤད་པ་ལ་གས། ཞག་ཆད་འལ་བ་ང་ང་དང༌། །བཤགས་ཙམ་འལ་བ་ང་ད་
། །དང་་ལ་གས། ན་ང་ང་ང་བ་དར་ད། །ན་ང་ན་པ་བ་བ། །དང་་ལ་གས། ན་ང་བ་
དར་ད་བ་དས། །ཡན་ལག་ད་པར་བབ་། །དང་་།
་བ། བ་པ། །གར་དལ་ལ་ག་པ་དང༌། མན་མཚན་ཅན་ི་ད་པ་དང༌། ་ང་ད་པ་དང༌། ང་བད་
ལ་བ་དང༌། འཐག་་འག་པ་དང༌། འཐག་པ་བད་པ་དང༌། འག་པ་དང༌། བས་པ་ལས་བར་པ་དང༌།
གག་འག་ལས་ར་པ།།
མ་ལས། འཆང་དང་འལ་བ་འག་པ་དང༌། །འར་འག་པ་དང་ན་པ་དང༌། །ང་དང་ད་གགས་ད་གགས་
བཅས། །ན་ཐང་་ར་བར་བ། །ས་་བ་ང་བ་ང་ད་་བ་ཚན་དང་ན་ང་བ། །ི་ཀར། བ་་་
དག་་ད་ང་་མ་པར་འད་པ་བས་་་ད་བན་པ་བན་་བ་བར་་ས་། །གཞན་ཡང་ང་བ་ང་
ད་ད་། ད་ང་དང༌། ད་ང་མ་ན་ང་བ་ན་། ད་་གང་དག་ན་་ན། གར་དལ་ལ་ག་པ་དང༌།
མན་མཚན་ཅན་ི་ད་པ་དང༌། ་ང་ད་པ་དང༌། ང་བད་འལ་བ་དང༌། འཐག་་འག་པ་དང༌། འཐགས་པ་བད་
པ་དང༌། འག་པ་དང༌། བས་པ་ལས་བར་བ་དང༌། གག་འག་ལས་ར་པ།།
གས་པ་ཡན་ལག་ད་པར་བབ་་།
་བ། འ་བ་ལ་གས་པ་་ད་ང་། །་ལས་ན་ན། །ད་ང་མ་ལ་ན་པ། །་ན་བཅང་བར་་
། །འཆང་བ་ང་བ་ལ་གས་པ་བ་ད།།
ད་་བ་ད་་་མས་་ནང་ན་འར་འག་པ་ལ་གས་པ་་ཡན་ལག་་འ་བ་ད་པར་ད་་ས་ན་པ་།
ས་ས་འ་བ་ལ་གས་པ་གམ་། ས་ས་འ་འད་འཆག་པ་གམ་་ད་ང་མས་ད་ང་་ས་ས་འ་
འད་འཆག་ན་ང་བ་ང་ད་བད་པ། །ད་ང་ས་་རང་་ས་ས་ད་ང་མ་ལ་འ་འད་འཆག་་འག་
ན་ང་ང་བད་་ལ་ི་ད་པར་ད་། །ས་ན་ད་ང་མ་་ཐར་ལས། ད་ང་མ་གང་ད་ང་་་མ་ན་པ་
ས་ང་པ་འ་བའམ་འད་དམ་འཆག་ན་ང་བ་ང་ད་་ས་གངས་པ་ས་་འང་བ། །་ར་ན་ད་ང་
མས་ད་ང་་ས་ས་འ་ན་ད་ང་ཕ་མ་གས་ཀ་ལ་ང་ང་བད་ང༌། ད་ང་མས་ད་ང་་བལ་འ་ན་

ད་ང་ཕ་ལ་ང་ང་དང་མ་ལ་ཡང་ས་ས་། །་འལ་ལས། ཁ་ག་ད་ང་་ས་ས་འར་འག་ན་ད་
ང་མ་མས་ལ་ང་བར་འར་བར་འད་པ་་་གས་པ་མ་ན་། ད་ང་་ས་ས་ས་ད་ང་མ་ལ་ང་བ་
འང་བ་་ང་བ་མ་ན་། །གཞན་ི་ཡང་རང་ར་མ་ས་པ་་ན་ངས་པ་ར་་ས་བཤད་ང༌། མ་་ར་ཐར་
པ་དང་མ་་འལ་ལས་གངས་པ་ག་ར་བང་༌། །གཞན་ཡང་ང་ད་ང་མ་མ་འད་་ང་ད་འབའ་ག་
པ་བས་ལས་ང་ད་ང་མ་གང་ད་ང་་་མ་ན་པ་ས་ང་པ་འའམ་ཁ་ག་བར་རམ་འཆག་ན་ང་ད་་
ས་བཤད་པ་་ར་ང་་ན། ་་ང་ད་འབའ་ག་པ་བས་ནས་བཤད་ང་ང་བ་ང་ད་་ས་དངས་པར་
གས་། །ད་ང་་ལས་ད་ང་མས་ས་ན་ན་ང་བ་ང་ད་བད་པ། །ད་ང་ས་་ད་ང་མ་ལས་
ས་ན་ན་ང་ང་བད་་ལ་ི་ད་པར་ད་། །ད་ང་མ་ལ་ན་པ་་ད་ང་མས་འག་ན་ང་བ་ང་ད་
བད་པ། །ད་ང་ས་་ད་ང་ཕ་ལ་ན་པ་འག་ན་ང་ང་བད་་ལ་ི་ད་པར་ད་། །་ན་བཅང་བར་
་་ས་པ་ི་ཀར། མ་དགའ་་མཉན་ད་་བད་མས་ལ་གས་པ་ན། ས་་ན་་་ན་གས་ང་་བ་
མང་ནས་མ་དགའ་ས་བསམ་པ། ཐབས་འ་་བཟང་་ག་ན་ིས་བདག་ས་ང་སང་ས་པར་་མ་ནས་
་་་ན་པར་་ན་གས་་མཉན་ད་་གས་ནས་ས་་དང་་་དག་ལ་ང་བ་ད་ང༌། ས་གང་དང་
གང་ལ་ང་བ་ས་པ་་དག་བ་བར་གནས་པར་ར་ནས། ་་གང་དང་གང་དག་ལ་ང་བ་་དས་པར་འར་པ་
་དག་ཐམས་ཅད་ས་མ་དགའ་་ལ་བང་བ་དང་བབ་པ་ད་་འག་པར་ད་པ་ནས་་ན་་འ་བར་ར་ནས།
བམ་ན་འདས་ས་བཀའ་ལ་པ། ་་བས་ན་ད་ང་མས་་ན་བཅང་བར་་་ས་་བ་བར་་གངས་པ་
ན་། །ང་བ་ས་་བ་་ངས་་བང་ང་བ་པར་ད་པ། །་ན་ས་་བ་་ང་བ་་བ་་ར་ད་ཟ་
མ་ག་་ག་ལ་གས་པས་བན་ང་ས་ལས་ས་པ་གགས་ས་བཀང་བ་ན་་ས་ར་། །ས་ན་་གས་
ལ་ཡས་ན་ང་་གས་་གས་མང་བ་ན་པ་ཙམ་ི་ན་ ་ང་ཅན་་གར་ན་ཡང་ང་བར་ང་༌། །ད་ང་
མ་ང་བ་ང་ད་འཆད་པ་ང་བ་ལ་གས་པ་ད་ང་དང་ན་ང་བ་བ་ད་པ་ས་དས་་ས་པས། ན་
བལ་ལ་གས་པ་བ་གག་ན་ང་མ་ན་པར་གས་ས་བན་་་་ང་་བཤད་ཟིན་།།
གས་པ་ན་ང་ན་པ་བ་བ་ལ་བ་གས། ང་བད་འཆང་བ་ང་བ་དང༌། །ན་ིས་་བ་ང་བ་དང༌། །
་བང་འན་པ་ང་བ་དང༌། །་བང་་འན་ང་བ་དང༌། །ན་ན་ང་བ་ང་བ་དང༌། །ས་ཟ་བ་་ང་བ་
དང༌། །ས་་ཟ་གས་ང་བ་དང༌། །མ་བས་ན་བ་ང་བ་དང༌། །ད་འན་བས་ན་བ་ང་དང༌། །བངས་པ་
འོལ་འག་ང་བ་དང༌། །ས་་བན་པ་ང་བ་དང༌། །ས་ཡང་བན་པ་ང་བ། །དང་་།

་བ། ང་བད་ག་མ་ཞག་གག་ལས་འདས་པར་འཆང་བ་ལ། །ང་བད་འཆང་བ་ང་བ།།
ད་ང་མ་རང་དབང་བ་ང་བད་ན་ིས་བབས་པ་ལས་ག་པ་ན་བས་གང་ཡང་ད་པར་ཞག་གག་ལས་
འདས་པར་འཆང་བ་ལ་ང་བ་ང་ད་་འར་བ། །ད་ང་ས་ང་བད་འཆང་བ་ལ་ཞག་བ་འདའ་དས་ང༌།
ད་ང་མ་ང་བད་འཆང་བ་ལ་ཞག་གག་འདས་པས་ག་པ་་མཚན་། ི་ཀ་ལས། ད་ད་མས་་་ད་ལ་
ཆགས་པ་ན་་དམ་པས་ན་ས་། །ང་བད་འཆང་བ་ང་བ།།
གས་པ་ན་ིས་་བ་ང་བ་ལ་གས། ས་ས་ན་དང་་བ་དང༌། །་ད་ན་་བ་པ། །དང་་།
་བ། ན་ིས་བབ་་ང་བ་་མ་དང་་ལའམ།
ད་ང་མས་ན་ིས་བབ་་ང་བ་ས་ས་་ལས་གང་ཡང་ང་བ་ད་ང་ན་ིས་བབ་པར་ས་པ་ས་
ས་་གསར་་ད་ན་་ད་པ་་མ་དང་་ལ་ན་ིས་མ་བབས་པ་ལ་ཞག་གག་་མཚན་ ་མཐ་ད་ག་
འདས་་་ངས་དང་་ཤར་ན་ང་བ་ང་ད་། །འ་་ན་ིས་བབས་པ་ས་ས་ད་པ་ང་བ་་ད་ང་
མ་ང་ང་ན་ང་མ་ན་པ་བ་བ་ངས་་གགས་། །ད་ང་མ་ས་ས་འཆང་བ་་ས་ན་ིས་མ་
བབས་པར་ཞག་བ་འདས་ན་ང་བ་ང་ད་། །ད་ང་དང་ན་ང་་ང་ང་བ་ད་དང་་ན་།།
གས་པ་་ད་ན་ིས་་བ་པ་།
་བ། ་བ་ད་ད་ང་ན་ིས་མ་བབས་པ་ལ། །ན་ིས་་བ་པ་ང་བ།།
ད་ང་མས་རང་་ས་ས་་ལས་གང་ཡང་ང་བ་ར་ན་ིས་བབས་ཟིན་པ་་ཡང་་བ་ད་ད་ང་ན་
བས་བར་དས་པ་ལས། ན་ིས་མ་བབས་ན་ཞག་བ་ག་པ་་ངས་དང་་ཤར་ན་ང་བ་ང་ད་། །ི་
ཀ་ལས། ཞག་བ་་པ་་ད་་་བ་ད་པ་་མ་ས་་་མ་དང་་ད་ན་པར་མ་པར་བཞག་། ་ན་ཆད་ང་
ལ་་བན་་་བ་ད་ད་ང་ན་ིས་བབས་པར་་ས་། །་བ་ད་ད་ང་ན་ིས་བ་པ་འ་ན་བས་
བར་བ་ན་ིས། ར་ི་ན་བས་ག་ནས་ན་ིས་བ་པ་་མ་ན་། ི་ཀ་ལས། མན་ལ་་ན་ིས་
བབས་པ་ལ་་ས་པ་ད་པས། ་བ་ད་ད་་ག་ང་་ས་་ན་ིས་བབས་ན། ན་ཆད་འལ་པ་ད་པར་
ང་་ས་། །ན་ིས་་བ་པ་ང་བ།།

གམ་པ་་བང་འན་པ་ང་བ་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་ང་བ་ད་པ། །དང་་།
་བ། དད་་ར་བ་ཉ་ན་ ་མན་ལ་་་བང་འན་པ་ལ།།
ད་ང་མས་་བང་བང་ལ་མ་ག་པ་། ས་་་ལ་་ན་ད་པར་གལ་བ་ལས་ས་ང་ན་ང་བ་
ང་ད་། །དད་་ར་བ་ཉ་ན་ ་མན་ལ་་་བང་འན་པ་ལ་། ི་ཀ་ལས། ་བང་འན་པ་ད་
འན་མ་ཐམས་ཅད་ལ་་ར་ང་བ་ང་ད་་ར་འར་ས་། །དད་་ར་བ་ཉ་ས་པ་འ་་དར་་མ་ཁས་
ངས་པ་དབང་་ས་པ་། །གལ་་ད་འན་མ་ཐམས་ཅད་དར་་མར་ཁས་ངས་་་བང་བང་བ་་དད་་
འང་ ་མན་ལ་་ང་བ། །་བ་ལ་ར་བས་དན་་འང་་གས་ང་ན་། དན་་ཐ་ང་་ཉ་ལ་་
བང་ང་བར་གས་། ་བང་་ན་བས་ཆགས་པ་ས་་ཚད་་བ་་ན་པ་ར། ་་ན་དན་་ཐ་ང་
་ཉ་མན་ལ་་འན་ན་་ང་བ་འར་འར་། །་བང་་ད་པ་་ད་འན་མ་ར་དབང་བ་ན་ང་བར་་།
ི་ཀ་ལས། ་བང་་ད་པ་་ཡང་མ་བས་པ་གནས་བས་་ནར་ང་བར་་བ་ད་ན་ིས། བས་པ་ལ་་ང་
བར་་བ་ད་ད་། །ད་པ་དས་་གང་ཟག་ར་ར་པ་ར་་ས་།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་།
་བ། ད་ང་མ་མ་ན་ིས་བམ་པ་ན་ད་ལ་་ང་བ་ད་། །་བང་འན་པ་ང་བ།།
ད་ང་མ་མ་ན་པས་བམ་པ་ན་ད་་་ང་བ་ད་། །ས་ང་ད་ང་མ་མ་འད་ལས་གངས་།
།རང་འལ་་ངས་་ག་བཤད་མ་ལས་ངས་། །་བང་འན་པ་ང་བ།།
བ་པ་་བང་་འན་ང་བ་།
་བ། ་འན་པ་ལ། །་བང་་འན་པ་ང་བ།།
ད་འན་མ་མས་་བང་འན་པར་འད་པ་ན་་བང་བང་བ་དང་ན་པ་ད་ང་མས་་བང་འན་པ་ལ་
གས་པ་ན་པར་་ད་པ་་ལ་ང་བ་ང་ད་་འར་། །་ན་་བང་དང་བ་ར་བག་ཡངས་་་བ་གས་
པ་་ན་པ་ང་ད་འབའ་ག་པ་དང༌། འ་ད་པར་་་ན། མ་ན་པས་བམ་པ་ལ་གས་པ་ན་དབང་ས་

ས་་་ལ་་་བང་དང་བ་ལ་གས་པ་་ན་པ་ལ་་ང་ད་འབའ་ག་པ་། ་ར་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །་
བང་་འན་པ་ང་བ།།
་པ་ན་ན་ང་བ་ང་བ་།
་བ། དག་དང་གར་ང་བ་ལ། །ན་་་ང་བ་ང་བ།།
ད་ང་མས་མ་པ་ལ་དག་དང་གར་ལ་གས་པ་ན་་་རང་ན་་ངག་་ག་ད་ས་ང་བ་ལས་བ་ང་
བ་་ས་པ་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་བ། །་ར་ཐར་པ་ལས། བདག་་ར་མན་མཚན་ཅན་བངས་ན་ང་
བ་ང་ད་་ས་གངས་ད་། ་མ་པར་འད་པ་ལས། མན་མཚན་ཅན་ས་་བ་་དག་གམ་གར་་ས་
གངས་། །ི་ཀ་ལས། ་དག་ཐམས་ཅད་ང་ན་་་མན་པ་ན་་་ག་ད་པ་ར་། །ན་་་ང་བ་
ང་བ།།
ག་པ་ས་ཟ་བ་་ང་བ་།
་བ། གཞན་ི་ད་་ད་པ་ས་ཟས་་ས་་བཟའ་བ་ར་འག་པ་ལ། །ས་ཟ་བ་ལས་ར་པ་ང་
བ།།
ད་ང་མས་ཟས་ལས་གཞན་གས་བམ་འ་བ་ལ་གས་པ་མས་་ད་་ད་པ་ས་་ཟས་་བར་བར་
ས་་བཟའ་བ་ར་འག་པ་ལ་ང་བ་ང་ད་། །་ཡང་བཞག་པ་ལས་ང་བར་འར་བ་་ས་ཟིན་པ་ད་་ང་
ང་ད་པས་ང་ད་འབའ་ག་པ་བཤགས་པར་་ས་་ར་ི་ཀ་བས་གཞན་ལས་བཤད་། །ས་ཟ་བ་ལས་
ར་པ་ང་བ།།
བན་པ་ས་་ཟ་གས་ང་བ་།
་བ། ས་དང་མལ་ཆ་དང་དར་ཁང་་ད་་ཡང་༌། །གང་ཡང་ང་བ། །ས་་བ་ལ་གས་པ་ཟ་བ་ལས་
ར་པ་ང་བ།།

ས་དང༌། མལ་ཆ་དང༌། དར་ཁང་་ད་་ཡང་ད་པ་དས་་ས་ལས་གཞན་པ་གང་ཡང་ང་བ་། ཟས་་
ས་་བཟའ་བ་ར་འག་པ་ལ། ས་་ཟ་བ་ང་ང་དང༌། མལ་ཆ་་ཟ་བ་ང་ང་དང༌། དར་ཁང་་་ཟ་
བ་ང་བ་ང་ད་འ་གམ་་འར་། །གང་ཡང་ང་བ་ས་པ་། ང་མ་འད་ལས། གར་དང་དལ་ལམ་
གཞན་་ཡང་ང་བ་ས་གངས་། །་ཡང་ས་ལས་གཞན་པ་་ས་ན་ན་ས་ཟ་བ་ང་བར་འར་བས་། །
ས་་ལ་གས་པ་ཟ་བ་ལས་ར་པ་ང་བ།།
བད་པ་མ་བས་ན་བ་ང་བ་དང༌། ད་པ་ད་འན་བས་ན་བ་ང་བ་།
་བ། ད་ང་མ་་་མང་ ་ར་ར་་བག་ནས་རང་ལ་ངས་་བར་བ་ལ། །་་མང་་ལ་བས་
པ་ན་ིས་བ་པ་ང་བ། །ད་འན་ི་ར་ཡང་༌། །ད་འན་ལ་བས་པ་ན་ིས་བ་པ་ང་
བ།།
ང་ང་འ་གས་་ད་པར་་རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། བ་ལ་གས་པ་ངས་ཚད་ད་ད་ས་་
བར་གངས་། ་ཡང་ན་་མ་་ད་ང་མས་ད་ང་མ་་་མང་་བ་ཡན་ཆད་པ་ཆ་གག་་ར་ཟས་་ད་
པ་ན་བདག་ལ་ར་་བག་ན་རང་ད་གག་་ལ་ངས་་བར་བ་་བར་ང་འག་པ་ལ་ང་བ་ང་ད་་
འར་བ། །་་མང་་ལ་བས་པ་བདག་ད་ལ་བར་་ན་ིས་བ་པ་་བདག་ར་ད་པ་ང་བ། །་མ་་
ད་ང་མ་ད་འན་ི་ར་་ངས་ཆད་པ་ད་པར་ད་འན་མ་་ཡང་་་ར་་བག་ནས་རང་ལ་ངས་་
བར་བ་ལ་ས་་མར་ར་་བར་ང་འག་པ་ལ་ང་བ་ང་ད་་འར་། །ད་འན་ལ་བས་པ་ན་ིས་
བ་པ་ང་བ།།
བ་པ་བངས་པ་འོལ་འག་ང་བ་།
་བ། ག་ཉན་་གག་པ་ར་ས་བངས་པ་འོལ་་འག་པ་ལ། །བངས་པ་འོལ་་འག་པ་ང་
བ།།
ས་པ་ལ་ཆགས་པ་ད་ང་མ་རང་་ག་ཉན་་གག་པ་ར། ས་པ་འག་པ་མ་ད་ང་ན་་བར་ས་
པ་ལ་ས་་མ་་འང་་འག་ང་བངས་པ་འོལ་་བག་པ་ལ་ང་བ་ང་ད་་འར་བ། །ི་ཀ་ལས།

འར་མ་་ས་ས་པ་་ནང་་མ་པ་ལ་གས་པ་དང༌། ་ལ་ི་ག་མ་ལ་གས་པ་དག་་ད་ན་་ས་། །
ི་ཀ་ལས། གཞན་དབང་བ་མ་་བང་བ་དང་འོལ་་འག་པ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་་བ་གས་པར་འར་་ག་ཉན་་
གག་པ་འ་བ་ར་། །་ལ་དས་་ང་བར་་བ་། ད་པས་ང་ད་འབའ་ག་བཤགས་པར་་ས་། །
བངས་པ་འོལ་་འག་པ་ང་བ།།
བ་གག་པ་ས་་བན་པ་ང་བ་།
་བ། ང་བ་པ་ལ་གས་པ་དང་ཀར་ཤ་པ་ཎ་་་ལ་གས་པ་་བ་ས་བདག་ར་ད་པ་ལ། །ས་་བ་
བན་པ་ང་བ།།
ད་ས་་བ་ང་བ་པ་ལ་གས་པ་་ད་་ང་ས་བ་དང༌། ན་ིས་་བ་ཀ་པ་ཎ་་་ལ་གས་པ་་
བ་ས་ད་ང་མས་བདག་ར་ད་པ་ལ་ང་བ་ང་ད་་འར་བ། །ི་ཀ་ལས། བདག་ར་ད་པ་ལས་ང་
དས་གར་འར་ན་ན་པ་ལ་་ས་ང་་དས་ས་། །ཀ་པ་ཎ་་་་་བ་ང་བ་པ་ལ་ར་འར་་ན།
་་་་ཡང་ས་བཟང་་ང་བ་པ་ལས་་དས་ག་གས་པར་གས་། །ས་ངན་པ་མ་་ང་བ་པ་འཆང་
བ་ལ་་ས་པ་ད་པར་གསལ་། ི་ཀ་ལས། ད་ད་་ས་བཟང་་ན་ན་ག་་་བས་ས་་ཡང་འ་གས་
བཀག་པ་ན་་ས་གངས་། །ི་ཀ་ལས། བ་བ་ར་བདག་ར་ད་པ་ལ་ང་བ་ད་། །བངས་པ་ལ་གས་
པ་བདག་ར་ད་པ་་ཐམས་ཅད་་ང་བར་འར་། །ན་་་ལ་གས་པ་ང་བར་་བ་ས་འ་ཡང་ན་ིས་
བབས་་ན་པ་ལ་་ས་པ་ད་། གཞན་ིས་ན་པ་ལ་ཡང་ང་བར་་བ་དས་་ད་་ཟིན་ང༌། ཁ་ན་མ་་
བ་གས་པར་འར་་ས་གངས་པས་། །ས་་བ་བན་པ་ང་བ།།
བ་གས་པ་ས་ཡང་བན་པ་ང་བ་།
་བ། ང་་པ་མཐར་ག་པ་ལ། །ས་ཡང་བ་བན་པ་ང་བ། །ང་བ་ང་ད་མས་གས་།། །།
ད་ང་མ་མ་འད་ལས། ཀ་པ་ཎ་་་་ང་ད་ང་་པ་མཐར་ག་པ་ས་ད་ང་མས་བདག་ར་
ད་པ་ལས་ང་བ་ང་ད་་འར་། །ང་ལས། ཡང་བ་ས་་བ་་ང་་པའམ་་པ་ལས་ང་བ་ས་གངས་

ང༌། ི་ཀ་ལས། ས་ཡང་བ་ས་་བ་་ད་ས་ཡང་བ་་་ལ་་་འར་ན་ཐང་ས་ཡང་བར་་་ར་། ཀ་
པ་ཎ་་་་་བ་ལ་ས་པ་ད་་ས་། །ས་ཡང་བ་བན་པ་ང་བ། །ང་བ་ང་ད་མས་གས་།། །།
གས་པ་བཤགས་ཙམ་འལ་བ་ང་ད་ལ་གས། ན་ང་བན་་ན་གས་དང༌། །ན་ང་ན་པ་བ་དང་
བད། །དང་་ལ་གམ། བན་་་གས་ད་བ་དས། །་དག་གཞན་ལ་་ནས་བད། །ང་ད་བབ་་ཞར་
ང་༌། །དང་་།
་བ། བན་་་གས་།།
གང་ག་མས་ན་པ་དགས་བསལ་བ་བད་་མ་གགས་པ་བན་་་གས་་ད་ང་དང་ད་ང་མ་
ང་ད་ན་ང་བ་ན་། །བན་་་གས་་་དག་་ར་ད་ང་ཕ་མ་འད་་བན་ཟིན་། །་ཡང་ས་
བན་བན་་་བ་ལ་གས་པ་མཚན་ད་་འ་བ་ན་ང་མ་་་་དང༌། ན་ནས་་བ་ལ་གས་པ་ང་ཙམ་
ི་ན་ང་མ་་་བན་། །་ཡང་གནས་ངན་ན་འཆབ་པ་ལ། ག་མ་འཆབ་པ་དང་ཕམ་པ་འཆབ་པ་གས་ལས།
མཚན་མན་ི་ག་མ་འཆབ་པ་ང་ད་། ན་ང་བ་བན་་་གས་་ངས་་གགས་ལ། མཚན་མན་ི་
ཕམ་པ་འཆབ་པ་་ན་ང་མ་ན་པ་། ད་ང་ལ་གནས་ངན་ན་འཆབ་པ་ང་ད་་འར་ཡང༌། ད་ང་མ་ལ་་
འཆབ་པ་ཕམ་པར་འར་བ། །མཚན་་མན་པ་ངས་པ་ས་་གས་པ་་ད་ང་ལ་ང་ད་་ན་ད་་འར་
ཡང༌། ད་ང་མ་ལ་་བོག་པ་ཕམ་པ་བད་།།
གས་པ་་དག་གཞན་ལ་་ནས་བད་པ་།
་བ། མ་བས་པ་ལ་གས་པ་བ་དང༌།
མ་བས་པ་ལ་གས་པ་བ། །ས་པ་ལ་གས་པ་བ་བད་། ་ར་ཐར་པ་མར། ད་ང་ཕ་མ་ང་ད་
་ན་ང་་མ་པར་བཞག་པ་ལ་མ་གགས་། །་དག་་་མཚན་་མ་བས་པར་ད་ང་དག་ལ་ས་ན་པ་དང༌།
་མ་བ་་བར་་ད་ང་ལ་ས་ན་པ་དང༌། ཟས་ང་ཟད་ཙམ་ི་ར་ས་ན་པ་ལས་ར་པ་་གམ་་་དག་་
ད་ང་མ་མས་ལ་ང་ད་་མ་པར་མ་བཞག་། ི་ཀ་ལས། ད་ང་མ་མས་ས་ད་ང་དག་ལ་ས་ན་པར་
་བ་མ་ན་པ་ར་། །ས་གངས་་ར་བཏང་ལ་བན་པར་་བ་མ་ན་པ། །ད་ང་ལ་ས་ན་པ་དང༌།

ད་ང་ས་ས་བ་ད་པ་གས་ང་ད་ང་མ་མས་ལ་ང་ད་་མ་པར་མ་བཞག་། ི་ཀ་ལས། ད་ང་་
འར་ག་་ན་པ་ར་དང༌། མད་པ་གནས་ད་ན་པ་ར་ད་ང་ལ་ད་ང་མས་ས་ན་པ་དང༌། ད་ང་
མས་ད་ང་་ས་བ་ད་པ་ལ་ལ་དང་་མན་པ་མཚང་་་ད་པ་ར་ས་། །ད་ང་དང་ན་ག་ལམ་་
འོ་བ་དང༌། ད་ང་དང་ན་ག་ར་འོ་བ་ཡང་ད་ང་མ་ལ་ང་ད་་མ་པར་་བཞག་། ི་ཀ་ལས། ད་
ང་མ་མས་མ་ང་བ་ར་གཞན་ལ་བན་་ལམ་་འོ་བ་ལ་མཚང་་་ད་པ་ར་ས་། །དན་པར་འག་
འང་གས་ང་ད་ང་ཕ་མ་ང་ད་ན་ང་་་བཞག་། ང་ད་་ད་བ་་མངས་པ་ར་དང༌། ད་ང་
ལ་དན་པ་ན་འང་བ་ང་ད་གག་་བཅས་ལ་ད་ང་མ་མས་ལ་དན་པ་ན་འང་བ་ང་ད་བ་བཅས་པ་
ར་། །དན་པ་ན་འག་པ་ལ་ཡང་ལ་་བན་་ར་། །ི་ཀ་ལས། ད་ང་མ་ད་ད་དང་ན་ག་འག་པ་
དང༌། ད་ང་མ་དང་ན་ག་འང་བ་ལ་ས་པ་་ཡང་ད་པ་ར་་ས་ང་བཤད་། །ད་ང་ས་ར་་བག་
པ་ཟ་བ་ཡང་ད་ང་མ་ལ་ང་ད་་མ་པར་་བཞག་། ི་ཀ་ལས། ས་པས་ར་་བག་པ་ད་ད་ས་ཟ་བ་ལ་
ན་ད་པ་ད་པ་ར་་ས་།།
་བ། ད་པ་དང༌། ཡང་ཡང་ཟ་བ་དང༌། ཟས་བད་པ་ང་བ་དང༌། འག་པ་དང༌། འང་བ་དང༌། ར་མ་ངས་
པ་ད་པ་དང༌། མ་ན་པ་དང༌། དར་ི་རས་ན་ལས་ར་པ་་མ་གགས་།།
ད་པ་དང་ས་ས་ད་བ་་ད་པ་ད་ང་ཕ་མ་ང་ད་ན་ང་་་བཞག་། ང་ད་་ད་བ་་མངས་
པ་ར་་ད་ང་ལ་ད་པ་ང་ད་གག་་བཅས་ལ། ད་ང་མ་མས་ལ་ད་པ་ང་ད་གས་བཅས་པ་
ར་། །ཡང་ཡང་ཟ་བ་ཡང་ད་ང་མ་མས་ལ་ང་ད་་མ་པར་་བཞག་། ི་ཀ་ལས། ད་ང་མ་མས་ཤས་
ར་མད་པར་་བ་ད་མ་ན་པ་ར་་དག་ལ་་འང་དཀའ་བ་ར་ས་། །ཟས་བད་པ་ང་བ་ཡང་ད་ང་མ་
མས་ལ་ང་ད་་་བཞག་། ང་ད་ལས་་ཚན་ཐ་དད་པར་་ར་བཤགས་པར་་བར་འར་བ་ར་། །མ་
ན་པ་དང་ས་མ་ན་པ་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ལ་ཡང་ད་ང་ཕ་མ་ང་ད་ན་ང་་་བཞག་་ང་ད་
་ད་བ་་མངས་པ་ར་། །ད་ང་ལ་་་་མ་ན་པ་བན་གས་ད་པ་ང་ད་གག་་བཅས་ལ། ད་
ང་མ་མས་ལ་་མ་ན་་བ་གས་མ་ན་པ་་ཡང་་་་མ་ན་པ་་ག་ན་ད་ས་་བ་གས་མ་
ན་པ་དང༌། ་་་མ་ན་པ་་མ་ན་པ་བན་གས་ད་པ་ང་ད་གས་་བཅས་པ་ར་། །དར་ི་རས་
ན་ལས་ར་པ་་ས་པ། ི་ཀ་ལས། དར་ི་རས་ན་ཚད་ལས་ག་པ་ང་ད་ང་ད་ང་མ་མས་ལ་མ་པར་

་བཞག་། ད་ང་མ་མས་ལ་རས་ན་འཆང་བ་ད་ང་མ་བཅས་པས་རས་ན་ི་ཚད་ས་པ་མ་པར་མ་བཞག་
པ་ར་་ས་།།
ད་པར་་ཡང་འག་པ་དང་འང་བ་དང་ར་མ་ངས་པར་ད་པ་དང་ས་གངས་པ་ང་བ་འ་གམ་ལ་་མ་
པར་བཞག་པ་གས་གས་ད་། ད་ང་མ་་ར་ཐར་པ་དང་མ་་འལ་དབང་བཙན་་ད་པ་དང༌། ང་ད་
ང་མ་མ་འད་དང་ང་་བ་དབང་བཙན་ས་པ། །མ་པར་བཞག་པ་དང་་ར་ན། ང་ད་འ་གམ་་ད་
ང་མ་མས་ལ་ད་། ད་ང་མ་་ར་ཐར་པ་ལས། ད་དང་མ་བས་་བ་དང༌། །ཟས་དང་ས་ས་གས་
དག་དང༌། །ན་མན་་དང་དན་པ་གས། །ར་བག་ཡང་ཡང་གད་པ་དང༌། །ཉལ་སར་འག་དང་འང་བ་དང༌། །
གངས་ད་་་མ་ན་དང༌། །རས་ན་ང་ད་བ་བད་། །བལ་བ་ག་མ་འར་འད་། །ས་གངས་ལ་་
དང་མ་་འལ་མན་། །ད་པར་་ཡང་ཉལ་་ད་པར་མ་པ་མ་ན་འག་པ་དང་འང་བ་དང་ར་མ་ངས་
པར་ད་པ་དང་ས་པ་ི་ཀ་ལས། འ་དག་་ང་ཟད་་་་་(དས་བཅས་དང་་མཚན་ང་ཟད་འ་བས་ས་) ཆ་མན་པ་ལ་བན་པ་
ན་པ་ར་དང༌། འལ་བ་མར་བས་པ་ལས་ས་ས་་གངས་པ་ར་་དག་ང་ད་ང་མ་མས་ལ་ང་ད་
ད་་མ་པར་་བཞག་་ས་བཤད་། །མ་པར་བཞག་པ་གས་པ་ར་ན། གམ་་་དག་་ད་ང་མ་ལ་ང་
ད་་ང་ད་ང་མ་མ་འད་ལས། ཡང་ད་ང་མ་གང་ས་བན་་ཉལ་་ད་པར་མ་པ་མ་་འག་པར་
ད་ན་ང་ད་། །ཡང་ད་ང་མ་གང་ས་བན་་ཉལ་་ད་པར་མ་པ་མ་་དན་པ་བས་ད་པ་ན་འངས་
ན་ང་ད་་ས་ང་ག་དང་བཅས་པ་གངས་། །ཉལ་་ད་པར་མ་པ་མ་ན་འག་པ་ང་ད་་ང་་བ་
ལས་ང༌། ད་ང་མས་འཚལ་བན་་ག་ངན་དང་བཅས་པ་ོང་་ནན་ིས་མས་པར་བིས་ན་ར་འར། ང་
ད་། །་བན་་ག་ངན་དང་བཅས་པར་འང་བ་ལ་ཡང་བད་པར་་ས་བཤད་། །གང་ད་པར་ད་པ་ལ་ཡང་
ང་ད་ང་མ་མ་འད་ལས། ཡང་ད་ང་མ་གང་ད་ང་མ་ལ་ས་དག་ན་པ་་ག་་ར་མ་ངས་པར་
གང་ད་པར་ད་ན་ང་ད་་ས་ང་ག་དང་བཅས་པ་གངས་། །མ་་ར་ཐར་པ་འལ་པ་ལས་ང༌། ཡང་
ད་ང་མ་གང་ས་ད་ང་མ་ལ་ས་ན་པ་་ག་་གང་ད་པར་ན་ན་ང་ད་་བཤད་ང༌། གང་ད་
གགས་པ་བ་བད་བལ་་ས་འང་ད་ང༌། གང་ད་་བལ་་་ང་། ་ར་་ན། ང་་མ་ི་
གས་་བཅད་པ་ལས་འང་བ་ར་་ས་ང་འལ་པ་་ད་ལས་བཤད་། །་ན་མ་པར་བཞག་པ་གས་གས་
་གང་་ས་་འང་་ན། ལག་ན་་དག་གས་མཐའ་བང་། མ་བཤད་ག་པ་ལས། ཡང་དག་བས་པ་ག་
ཉམས་ར། །ས་གངས་ལ། ན་་མ་ལས། ད་ང་མ་གང་དག་བབ་པ་ག་་བ་་དག་འན་པ་དང་

ས་གངས་པ་དང༌། མ་་བ་མཚན་འར་ི་འལ་ང་ལས། ད་ང་མ་མས་་བ་བང་༌། །ས་གངས་
པ་གནད་ས་གས་་མ་ར་བཤད་ན་གས་སམ་མ་ས་མ་་བས་གངས་།།
གམ་པ་ང་ད་བབ་་ཞར་ང་།
་བ། ད་ང་ས་རབ་་ང་བ་ ་ར་ཟང་ཟིང་་བར་བབ་་ང་་ང་མར་ར་པ་ད་ལ་ཡང་༌། །ས་
ང་་ཡང་༌། །་ང་་དང་ན་ག་ཉལ་བ་་མ་གགས་པ་ད་ན་། །གནང་བ་བ་པ་ལ། །་ན་པར་
།།
ད་ང་ས་རབ་་ང་བ་ ་ར་ཟས་ས་ལ་གས་པ་ཟང་ཟིང་ན་པ་་བར་བབ་་ང་་འངས་པ་ལ་
གས་པ་་ང་ན། །་ཡང་ང་ན་གས་ལས། ད་ང་ས་་་ས་ན་ད་ང་མ་བད་མས་ས་ངས་
པ་་ལ་བད་མས་་ད་ན་་ས་གངས་། །ང་མར་ར་པ་ད་ང་མ་ད་ལ་ཡང་་ས་་བ་ས་་མ་
དང་ང་་ལ་གས་པ་དག་་ས་ང་་དས་ས་བན་། །ད་ང་མ་ས་ད་ང་་ལས་ཟང་ཟིང་ང་བ་ཡང་
༌། མ་ད་པར་མཚན་་ཉལ་་ས་པ་་ང་་དང༌། ་མར་ར་པ་ད་ང་མ་ན་ག་ཉལ་བ་། ང་བ་
ངས་་མ་གགས་པ་ད་མ་ན་། །ད་ང་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ང་ངམ་་ན། ་ང་་དང་ན་ག་ཉལ་བ་གནང་
བ་བ་པ་ལ། །ད་ང་མ་་ལ་གནང་བ་་ད་ང་མ་ད་འན་ི་གལ་གས་་ལས་ས་ན་པར་། །ས་
ས་་་ན་ར་ར་ན་། ང་ན་གས་ལས། ད་ང་མ་མས་་ན་ར་ར་པ་་་་དང་ན་ག་ཁང་པ་
གག་་ཉལ་བར་་ང་། ་ར་བབ་པ་བཅས་པ་བན་བས་ག་ས་གངས་། །ས་ན་མས་ོགས་ད་
པར་མཚན་་མན་པ་དང༌། ཁང་པ་གག་་ཉལ་བ་ང་བ་བད་པ་ལ་་་མ་ན་པ་ཡན་ལག་་དས་པ་ཤ་གས་
པར་་བ་མས་་གས་།།
གས་པ་ན་ང་ན་པ་བ་དང་བད་ལ། ི་ཀར་ཚན་པ་བ་ར་་། བལ་གས་ན་འག་ལས་ར་དང༌། །
ན་འག་ཡལ་ར་ལས་ར་དང༌། །ཚངས་ད་ངས་བང་ལས་ར་དང༌། །་་ད་ལས་ར་པ་དང༌། །་ལང་ལས་
་ར་པ་དང༌། །ན་ལས་ར་པ་བད་པ་དང༌། །ལག་་ལས་ལས་ར་པ་དང༌། །བཟའ་མ་ཟས་ལས་ར་པ་དང༌། །བ་
བ་ས་ལས་ར་པ་དང༌། །ར་་དབང་ལས་ར་པ་དང༌། །གནས་ལས་ར་པ་བད་པ་དང༌། །མ་པ་ལས་་ར་པ་
དང༌། །་དང་་་ལས་ར་དང༌། །བད་པ་་བ་ལས་ར་དང༌། །བ་པ་ལས་ར་ང་ད་།།

དང་་ལ་བ་བན་། །མ་ན་ར་འག་ང་ད་དང༌། །འར་ར་འག་པ་ང་ད་དང༌། །འར་མང་ར་
འག་ང་ད་དང༌། །བ་གས་མ་ན་གས་ད་དང༌། །་་མ་ན་གས་ད་དང༌། །གས་འདས་ང་ད་གས་
་དང༌། །བབ་ལ་མ་བབས་གས་ད་དང༌། །བབ་ལ་བབས་པ་གས་་ད། །ས་འང་བ་་ང་ད་དང༌། །
འད་པར་་བ་ང་ད་དང༌། །འར་མང་གག་པ་ང་ད་དང༌། །མ་གནང་ད་པ་ང་ད་དང༌། །ན་ཅན་ད་པ་
ང་ད་བ། །དང་་།
་བ། རབ་་འན་པ་དང་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ལ། །་བ་གས་མ་ན་པ་ད་ལ། །བདག་ད་
བན་པར་གས་པས་། །མ་ན་པས་་བར་འག་པ་ང་ད་།།
མཁན་་ད་ས་གཞན་རབ་་འན་པ་དང་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །གནས་བས་
གང་ལ་་ན། མཁན་་རང་ད་བན་པར་གས་ནས་་བ་གས་མ་ན་པ་ད་ལ། །གང་ས་་ན། མཁན་་
བདག་ད་བན་པར་གས་པས་། །་བ་གས་མ་ན་པར་་བར་འག་པ་ང་ད་།།
གས་པ་འར་་བར་འག་པ་ང་ད་།
་བ། འར་དང་འར་མང་་་བར་གཞག་པ་གནང་བ་ན་པར་། །་་བར་འག་ས་པ་ལ། །བན་
པར་གས་ནས་་བ་གས་ན་པ་ད་ལ། །གཞན་ིས་གལ་བར་་། །ར་གནང་བ་མ་བ་པ་ལ། །
འར་་བར་འག་ན། །འར་་བར་འག་པར་ད་པ་ང་ད་།།
འར་གག་གམ་གས་དང་འར་གམ་ཡན་ཆད་མང་་་བར་བཞག་པ་གནང་བ་ད་ང་མ་ལ་ད་ང་མ་
ད་འན་ིས་གལ་གས་ས་ན་པར་། །་ཐམས་ཅད་ལ་ན་ནམ་་ན། འར་་་བར་འག་ས་པ་ནད་
གག་དང༌། འད་པ་བསལ་བ་ལ་གས་ས་པ་ལ། །མ་གགས་པ་ད་མ་ན་་ས་་མར་ར་་གནང་བ་མ་བ་
ན་་ད་ང་མས་འར་དང་འར་མང་་་བར་བཞག་་་ང་༌། །་་བར་འག་ས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ན་ནམ་་
ན། ད་ང་མ་བན་པར་གས་ནས་་བ་གས་ན་པ་ད་ལ། །འར་་བར་འག་ས་པ་དང་་བ་གས་ན་
པ་ལས་གཞན་འར་་བར་འག་་ས་པ་དང༌། བན་པར་གས་ནས་་བ་གས་མ་ན་པ་ད་ང་མ་གཞན་
ིས་གནང་བ་་གལ་བར་་། །ི་ཀར། ཞར་ལས་ང་བ་གས་་ས་ཞར་་བན་། །གང་ལ་འར་་བར་
འག་པ་ང་ད་་འར་་ན། ད་ང་མ་གང་ས་ར་འར་་བར་བཞག་པ་གནང་བ་མ་བ་པ་ལ་ང་ད་འར་

འར་། །་ག་ས་ན་ང་ད་་འར་་ན། འར་་བར་འག་པ་གནང་བ་མ་བ་པ་ད་ང་མ་་འར་
གག་གས་ཙམ་་བར་འག་ན་ང་ད་་འར་། །ི་ཀར། འར་་བར་འག་པ་ས་་བ་་རབ་་འན་པ་དང༌།
བན་པར་གས་པར་ད་པ་དང་ད་བ་མར་ད་པ་དང་གནས་ན་པར་ད་པ་བ་་དག་་ས་། །འར་་བར་
འག་པ་ང་ད་།།
གམ་པ་འར་མང་ར་འག་ང་ད་།
་བ། ག་ས་་འར་མང་། །འར་མང་་་བར་འག་པ་ང་ད་།།
འར་་བར་འག་པ་ལས་ག་ས་འར་མང་་་བར་འག་པ་ང་ད་་འར་མང་་་འར་གམ་ཡན་ཆད་
་བར་འག་ན། །་ཡང་འར་མང་ར་འག་་གནང་བ་མ་བ་པ་ད་ང་མས་འར་གམ་ཡན་ཆད་་བར་འག་
ན་ང་ད་་འར་། །་བར་འག་པ་་མ་པ་བ་། ་མ་བན་། །འར་མང་་ས་པ་་གམ་ཡན་ཆད་ལ་
མང་ ་་འག་ང༌། འལ་ང་ལས། བ་མ་དང་་གནས་མང་་འཆང་ན་ང་བ། །ང་མ་་བ་མ་གག་གས་
ཙམ་ལ་་ས་། །འར་མང་་་བར་འག་པ་ང་ད་།།
བ་པ་བ་གས་མ་ན་གས་ད་།
་བ། མ་་བང་བ་་བ་གས་ད་་མན་ལ་་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ལ། །་བ་གས་མ་
ན་པར་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ང་ད་།།
ད་ད་མ་་བང་བ་བག་མར་བཏང་བ་་བ་གས་ད་་མན་ལ་་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ལ་མཁན་
་ལ་ང་ད་་འར་། །་བ་གས་མ་ན་པར་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ང་ད་།།
་པ་་་མ་ན་གས་ད་།
་བ། གཞན་་་་། །་་་མ་ན་པར་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ང་ད་།།
ད་ད་མ་་བང་བ་ལས་གཞན་མ་་མ་བང་བ་་་་་མན་ལ་་བན་པར་གས་པར་ད་ན་མཁན་
་ལ་ང་ད་་འར་། །་་་མ་ན་པར་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ང་ད་།།

ག་པ་དང་བན་པ་གས་འདས་ང་ད་།
་བ། བབ་པ་མ་ན་པ་གས་མཁན་་ད་ས་། །གས་ལས་འདས་པ་ང་ད་གས་།།
ད་ང་མ་བབ་པ་མ་ན་པ་མ་་བང་བ་དང༌། མ་་མ་བང་བ་གས་མཁན་་ད་ས་བན་པར་
གས་པར་ད་པ་ལ་ས་་མར་ར་་མཁན་་ལ་ང་ད་གས་། །་ན་ཚངས་ད་ར་གནས་མ་ས་པར་བན་
གས་ད་ན་ར་འར་ས་འ་ན། མ་་འལ་ལས་གསལ་བར་མ་གངས་ང༌། ང་ད་ང་མ་མ་འད་ལས།
་་་ན་པ་ཚངས་པར་ད་པ་ལ་་བར་གནས་པ་མ་པ་མ་གལ་བར་ད་ང་མ་དས་་བན་པར་གས་པར་
ད་ན་ང་ད་་འར་་ས་གངས་། །མ་་ར་ཐར་པ་འལ་པ་ལས་ང༌། ཡང་ད་ང་མ་གང་་་་ན་
པ་ཚངས་པར་ད་པ་ལ་་བར་གནས་པ་མ་པ་མ་ན་པར་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ན་ང་ད་། །ང་ད་་་
མ་་ར་ཐར་པ་དང་མ་་འལ་ལས་་མ་བཤད་། །གས་ལས་འདས་པ་ང་ད་གས་།།
བད་པ་བབ་ལ་མ་བབས་གས་ད་།
་བ། ་ལ་མ་བབས་པ་ད་། །བབས་པ་ལ་མ་བབས་པར་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ང་ད་།།
ད་བ་མ་མ་པ་ན་་ཟིན་ང་ད་བ་མ་བབ་བ་་ལ་་གས་མ་ད་པ་ད་བན་པར་གས་པར་
ད་པ་ད་ལ་ས་་མར་ར་་མཁན་་ལ་ང་ད་་འར་། །བབ་པ་ལ་མ་བབ་པ་བན་པར་གས་པར་ད་
པ་ང་ད་།།
ད་པ་བབ་ལ་བབས་པ་གས་་ད་པ་།
་བ། ད་པ་ད་་ད་པ་ལ། །བབས་པ་ལ་བབས་པ་བན་པར་གས་པར་་ད་པ་ང་ད་།།
་གས་་ད་བ་མ་བབ་པ་ལ་ད་ཟིན་པ་ད་བན་པར་གས་པར་འད་པ་། མཁན་་ད་ས་བན་
པར་གས་པར་་ད་པ་མཁན་་ལ་ང་ད་་འར་བ། །ི་ཀ་ལས། ན་མ་ཚང་བ་ར་བན་པར་གས་པར་་
ད་པ་ལ་་ང་བ་ད་་ས་། །བབ་པ་ལ་བབས་པ་བན་པར་གས་པར་་ད་པ་ང་ད་།།
བ་པ་ས་འང་བ་ང་ད་།

་བ། གལ་་་་ལ་ས་ན་པ་་ན་་ར་ད་བན་པར་གས་པར་། །ས་བན་པར་མ་གས་པར་
འད་པ་ལ་ར་བ་ལ། །ས་འང་བ་ང་ད་།།
གལ་་་་ལ་ད་བན་པར་གས་པ་ན་པ་ས་ན་པ་་ན། ་ར་ད་བན་གས་་ས་བན་པར་
གས་པར་ན་འད་པ་ལ་་ད་ར་བ་ལ་ཕ་ལ་་ས་ན་་ན་ང་ད་་འར་། །ི་ཀ་ལས། འར་ས་ས་
པ་་ན་་་དང་ཐ་ན་ང་པ་མ་བ་ལ་གས་པ་ད་ན་་་དག་ཡང་ང་ད་་ནར་འར་། །ས་། །མ་པ་
གཞན་ང་བ་ར་་ད་ར་བ་དང་ག་པ་ར་་ད་ར་བ་ལ་ས་ས་་ས་། །ས་འང་བ་ང་ད་།།
བ་གག་པ་འད་པར་་བ་ང་ད་།
་བ། རབ་་འང་བ་དང་མན་པ་བན་པས་མ་ས་པར་་བ་ང་་བག་ནས་རབ་་་འན་པ་ལ། །
འད་པ་ང་ད་།།
རབ་་ང་བར་འད་པ་བསམ་པ་་བ་དང་མན་པ་ག་མ་པ་་ལ་བན་པས་མ་ས་པར་་བ་་མ་ན་
གནས་པ་ལ་དས་པ་་ད་མས་ང་་བག་ནས་རབ་་་འན་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །ི་ཀ་ལས། གཞན་ི་
འད་པ་ལ་་ས་ས་་ས་། །འད་པ་ང་ད་།།
བ་གས་པ་འར་མང་གག་པ་ང་ད་།
་བ།  ་ས་་རབ་་འན་པ་ལ། །འར་མང་་གག་འག་པ་ང་ད་།།
མཁན་་གང་ག་ས་་གང་ལ་གང་རབ་་ང་བ་་་ད་ལ་ར་རབ་་ངས་ཟིན་པ་་ལས་གཞན་རབ་་
འན་ནམ། ་་ས་་་་་ལ་གཞན་རབ་་འན་པ་ལ་ང་ད་་འར་བ། ། ་ས་་་གས་པ་ལ་རབ་
་འན་པ་ལ་ང་ད་་འར་ན་་་ད་ལ་་་ས་། །རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ་གམ་པ་ལ་གས་པ་
དག་ལ་་ང་བ་ད་་ས་གངས་། །འར་མང་་གག་པ་ང་ད་།།
བ་གམ་པ་མ་གནང་ད་པ་ང་ད་།
་བ། བདག་ས་མ་གནང་བ་ད་རབ་་འན་པ་ལ། །མ་གནང་བ་ད་པ་ང་ད་།།

ད་ད་བདག་ས་མ་གནང་བ་་ང་མ་དང་་མ་ཐབས་ས་མ་གནང་བ་ད་རབ་་འན་པ་ལ་མཁན་་ལ་
ང་ད་་འར་བ། །འལ་ང་ལས། ད་ད་་མ་ཐབས་ད་པ་ཕ་མས་མ་གནང་བ་རབ་་ང་ན་ང་ད་་ས་
བཤད་ང༌། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། བདག་་ལ་་་ར་ང་མ་རབ་་ང་བ་ལ་གད་པར་འར་པ་་ར་
རང་ངམ་་ལ་གས་པ་རབ་་ང་ན་གད་པར་་འར་བས་ས་གངས་། །ས་ན་ཕ་མས་མ་གནང་བ་རབ་་ང་
བ་ས་ས་་ས་། །མ་གནང་བ་ད་པ་ང་ད་།།
བ་བ་པ། བ་་པ། བ་ག་པ། བ་བན་པ་།
་བ། འལ་པ་། །མ་མ། །་ངན་ིས་གཟིར་བ། །བ་ལ་ཅན་། །ན་ཅན་ད་པ་ལས་ར་པ་
ང་ད་བ།།
འལ་པ་་ས་པ་། ང་མ་འད་ལས། ད་འང་མ་རབ་་འན་ན་ང་ད་་ས་གངས་། །་་མན་
པ་ཙམ་་ད་འང་མ་ན་ང་ང་མ་ན་ང་ང་། མ་་ཐར་ལས་འལ་་ས་ར་གངས་པ་དང༌། ་འལ་
པ་ལས། ད་ད་འན་མ་རབ་་ང་ན་ང་ད་་ས་བཤད་། །མ་མ། །་ངན་ིས་གཟིར་བ་ས་པ་་་།
།བ་ལ་ཅན་། །བ་ལ་། མ་མ་འད་ལས། ད་ད་འཐབ་ལ་ཅན་་ས་། །ི་ཀ་ལས། བ་ལ་ཅན་
བན་པར་གས་པར་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །མ་མ་བན་པར་གས་པ་་ས་ས་་ས་གངས་པས།
འལ་པ་་དང་་ངན་ིས་གཟིར་བ་བན་གས་ད་ན་ཡང་ས་ས་་ར་། །ན་ཅན་ད་པ་ང་ད་བ།།
གས་པ་ན་འག་ཡལ་ར་ལས་ར་ལ་བ་། ཕན་་འགས་པ་ང་ད་དང༌། །བར་ཆད་ལས་་འན་པ་
དང༌། །བབ་པ་་བ་ང་ད་དང༌། །ནད་གག་་ད་ང་ད་། །དང་་།
་བ། རབ་་ང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་ས་པ་དག་ལ་ཕན་་འགས་པ་ལ།།
རང་ས་རབ་་ང་བ་དང་བན་པར་གས་པར་ས་པ་དག་ལ་ས་སམ་ཟང་ཟིང་ས་ཕན་འགས་དས་པ་ས་
ལ་བབ་ང་རང་ལ་ས་པ་ད་བན་་ས་སམ་ཟང་ཟིང་ས་ཕན་་འགས་པ་མཁན་་ལ་ང་ད་་འར་བ། །
འར་་མ་མས་་གདམས་ངག་དང་ས་་བན་པས་ཕན་་འགས་པ་ས་བང་་འཆད་ང༌། ར་མ་ཟད་་འ་

ད་་ང་མ་འད་ལས། ཕན་་འགས་ན་ས་་བ་་ང་བད་དང་ས་ས་དང་་རགས་དང་ང་འགས་པ་
དང་ག་པ་དང་ལ་འར་ད་ལ་ད་པས་་ས་གངས་།།
གས་པ་བར་ཆད་ལས་་འན་པ་ང་ད་།
་བ། བར་ཆད་མང་ན་་འན་པ་ལ།།
རང་ས་དང་གས་ས་པ་བ་མ་་་ས་རབ་ང་ལས་འབས་པར་འད་པ་ལ་གས་པ་བར་ཆད་་འར་བ་
མང་ན། བར་ཆད་ད་པ་གནས་་་འན་པ་མཁན་་ལ་ང་ད་་འར་།།
གམ་པ་བབ་པ་་བ་ང་ད་།
་བ། ད་ང་མ་བབ་པ་་བ་པ་ལ།།
རང་ས་བན་གས་ས་པ་བ་མ་ལ་ད་ང་མ་བབ་པ་མས་མས་ལ་་བ་པ་མཁན་་ལ་ང་ད་
་འར་།།
བ་པ་ནད་གག་་ད་ང་ད་།
་བ། ནད་པ་དག་ལ་ནད་གག་་ད་པ་ལ། །་གནས་དང་བཅས་པས་ང་༌། །ཡལ་བར་འར་བ་ལས་ར་
པ་ང་ད་བ།།
རང་ས་དང་གས་ས་པ་བ་མ་ནད་པ་ལ་ནད་གག་་ད་པ་མཁན་་ལ་ང་ད་་འར་བ། །བ་མ་
ན་བ་ནད་གག་་ད་ན་། མཁན་ར་མ་ཟད་་གནས་་མཁན་་གག་པ་མས་དང༌། གནས་་བ་དན་མར་
བཅས་པ་ལ་ཡང་ང་ད་འར་། །ཡལ་བར་འར་བར་འར་བ་ང་ད་བ།།
གམ་པ་ཚངས་ད་ངས་བང་ལས་ར་ལ་ང་ད་་་། འད་པ་བན་པ་ང་ད་དང༌། །འད་བན་ར་
བས་ང་ད་དང༌། །འད་བན་ར་གད་ང་ད་དང༌། །བན་་འས་པ་ང་ད་དང༌། །ག་ན་བན་པ་བ་
གག་དང༌། །་འ་བ་་ང་ད་དང༌། །གད་འར་་ང་ང་ད་གམ། །ངས་ད་གནས་བཏང་ང་ད་དང༌། །

་ར་ལས་ར་ང་ད་བད། །་ལ་ངས་ད་ང་ད་དང༌། །འས་ལས་ར་པ་ང་ད་ག །དང་་ལ་གས།
ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་་།
་བ། རང་ས་བན་པར་་བ་ནང་་་གས་་ཆང་་འད་པ་ལ།།
ད་ང་མ་རང་ས། རང་་བན་པར་་བ་ནང་་ར་གས་ལས་འདས་པར་་གས་་ཆང་་འད་པ་ལ་ང་
ད་་འར་། ཆང་་འད་པ་འ་ལ་ི་ཀ་ལས། ་བ་འན་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་་འར་། །ས་། །་ཡང་
རང་་མ་བཤད་ལས། ་གས་་ཆང་་བག་ཙམ་ལ་་ང་ད་་ནར་འར་། །་བ་ང་བ་མཐར་ཡང་ང་ད་
་ནར་ས་པར་། །ས་། །ི་ཀ་ལས། རང་ས་འད་པ་ལ་། གཞན་་བག་པ་ལ་་་ཚངས་པར་ད་པར་
གགས་པ་མ་ར་འར་། །་གས་་ཆང་་ས་ས་པ་་ས་འཇམ་་ཧ་ཅང་་་བ་གཞན་དག་་ད་ན་
་ས་བཤད་།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ན་ལས་བོག་གས་་བལ་བར་་། །མངལ་ི་ར་་་གས་པར་་། །ད་ངས་ས་
་བང་བར་་། །ང་ངས་ས་་མ་གས་བང་པར་་། །མས་འར་ི་བར་ཆད་ས་བར་་
བཅད་པར་་། །་དག་་ད། །འད་པ་བན་པ་ང་ད་།།
མ་་འལ་ར་ན། ན་ལས་བོག་གས་་བལ་བར་་། །བལ་ན་བབ་་ལས་འདས་པ་ས་ས་
། །ས་། །འ་ལ་ང་ན་གས་དང་་འལ་པ་ལས་་མ་ར་གངས་། ང་ལས། ་ན་ལས་བོག་
གས་་འག་་ག་པར་དགའ་བར་ད་ན་ང་བ་མ་ར་འར་་ས་གངས་པ་ལ། ང་་འལ་པ་ལས་ང༌།
ན་ལས་བོག་པ་ག་པ་བདག་ར་ད་པ་་་ཚངས་པར་ད་པ་ཕམ་པར་འར་བ་ས་པ་མ་ར་་ས་
བཤད་པས་མ་་བཏགས་པ་བར་དངས་ས་གས་། །ད་ང་མས་མངལ་ི་ར་་་ག་པར་་་་ས་
ས་། །ང་ལས། ད་པ་་བར་་བ་ར་ད་ངས་ས་་བང་བར་་་་ས་ས་་འར་། །ས་། །
ི་ཀར། ་བང་བར་་བ་ས་གང་ཡང་ང་བ་ལ་ད་ངས་ས་། །་མ་གས་འར་་་བཏང་བ་ངས་མ་
ས་གང་ཡང་ང་བ་་ལ་ང་ངས་ས་་། ང་ངས་་ང་ལས། ་མ་གས་མ་ང་འང་བར་་བ་ར་་
མ་གས་བང་བར་་་་ས་ས་་ས་། །རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས། ་མ་གས་ཕན་ན་་འར་བར་་བ་

ར་བར་་བཅད་པ་ས་་མས་འར་ི་བར་ཆད་ས་་། མས་འར་ི་བར་ཆད་ས་་མ་གས་་བར་་
བཅད་པར་་་་ས་ས་་འར་། །ས་། །ད་ངས་ལ་གས་པ་གས་་་དག་་ད་ན་། ་རགས་
དང་ག་་ལ་གས་པ་ས་གང་ས་འང་ན་ཡང་ཁ་ན་མ་་བ་འ། །འད་པ་བན་པ་ང་ད་།།
གས་པ་འད་བན་ར་བས་ང་ད་།
་བ། ར་ ་གས་གས་ལས་ག་པ་་མཚན་ི་ནང་འ་བ། །འད་པ་བན་པ་ར་བས་པ་ང་
ད་།།
ད་ང་མས་རང་་ར་ ་གས་གས་ལས་ག་པས་རང་་་མཚན་ི་ནང་འ་བ་ལ་ང་ད་་འར་། །་
ངན་པ་བ་བ་ར་ར་གས་ཙམ་གག་པ་གནང་བར་ང་དང་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས་བཤད་པ་དང༌། གས་གས་
མ་འདས་ན་ས་ས་ས་མ་་ཐར་འལ་པ་ལས་བཤད་པ་མས་་འགལ་། ཆགས་མས་ད་པ་དང་ད་པ་ད་
པར་ིས་། །འད་པ་བན་པ་་གས་་ཆང་་འཆང་བ་དང་འ་བ་་གགས་བན་དང༌། ་ར་བས་པ་ང་
ད་།།
གམ་པ་འད་བན་ར་གད་ང་ད་།
་བ། ་ལ་ལག་མལ་ི་ཐལ་ག་ས་བན་པ་ལ། །འད་པ་བན་པ་ར་གད་པ་ང་ད་།།
ད་ང་མ་རང་་་མཚན་་ལ་ལག་མལ་ི་ཐལ་ག་ས་བན་པ་ལ་ང་ད་་འར་བ། །ི་ཀ་ལས།
ཆགས་མས་ས་ང་ང་ཆགས་པར་མ་ར་པས་ང་ང་་་ག་ད་། །ས་། །ཧ་ཅང་འད་པ་བན་པ་ལས་
ངས་པ་ག་བལ་ལ་གས་པ་གད་པར་འར་བ་ད་པ་ར། ལག་མལ་ི་ཐལ་ག་ས་བན་པ་ལ་ཡང་
གད་པར་འར་བ་ད་པས་འད་པ་བན་པ་ར་གད་པ་ང་ད་།།
བ་པ་བན་་འས་པ་ང་ད་།
་བ། ་ལས་་འག་པར་ད་དམ་ད་་འག་པ་ལ། །བན་པར་་བ་འས་པ་ང་ད་།།

ད་ང་མ་རང་་་མཚན་་ལས་་འག་པར་ད་དམ། ད་་འག་པ་ལ་ཕལ་ར་གགས་པ་ན་ང་ད་་
འར་བ། །བན་པར་་བ་འས་པ་ང་ད་།།
་པ་ག་ན་བན་པ་བ་གག་ལ་བ། འང་བ་བ་་དགས་བསལ་བན།། བབ་ང་་བ་ང་ད་བ།
།ག་པ་ན་ག་ང་ད་གས། །་བངས་འོལ་འག་དགས་བསལ་། །དང་་།
་བ། མ་པ་དང་ན་ག་དན་པ་བས་ད་པ་ན་འང་བ་ལ། །ག་པ་དང་སབ་་དང་ལ་བ་དང་བས་
་དང་ན་པ་དག་ས་་་ད་འབ་། །ད་ང་དང་༌། །་གབ་ད་པ་ན་་མ་དང་༌། །་མ་དང་༌། །་
ོགས་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ང་བ་ད་། །ད་ང་མ་མས་་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ཡང་༌།།
ད་ང་མ་གག་་མ་པ་འག་པ་བན་པ་མ་ད་པ་གག་དང༌། ན་ག་དན་པ་བས་ད་ཕན་འམ་
གང་་ནང་ན་ཆད་་མས་ོགས་ད་པར་འང་བ་ལ་ང་ད་་འར་། །བས་་་་་ན། ག་པ་དང༌། སབ་
་དང༌། ལ་བ་དང༌། བས་་དང༌། ན་པ་དང་་་་དག་གང་ང་གག་ས་བས་ད་པ་་ད་འབ་། །ད་
ང་དང་་ས་པ་ད་ང་དང་ན་ག་དན་པ་བས་ད་པ་ན་འང་བ་ལ་ང་ད་་འར་་ས་་མར་ར་། །
་གབ་ད་པ་་ང་གགས་ད་པ་ན་་མ་དང་་། མ་པ་དང་ན་ག་ད་ང་མས་འང་བ་ན་ང་ད་་འར་
་ས་འམ་གང་ནང་དང་མས་ོགས་ད་པ་ལ་གས་ར་། །་གབ་ད་པ་་མན་པ་ཙམ་་བས་ད་པ་ན། །
ད་ང་མ་མ་འད་ལས། ་གབ་ད་པ་ས་་བ་ཐང་ལ་ས་གངས་ང༌། ི་ཀ་ལས། ་གབ་ད་པ་གས་
ན་ས་བཤད་། །་མ་དང་་། ་མ་ད་ང་དང་ན་ག་་གབ་ད་པ་ན་ད་ང་མས་འང་བ་ལ་ང་ད་་
འར་་ས་་མར་ར་། །འང་བ་ང་ད་བ་བཤད་ཟིན་། །་ན་ད་ང་མས་ས་པ་དང་དན་པ་ན་འག་པ་
ལ་ར་འར་་ན། འག་པ་ང་ད་འ་དག་། མ་་ར་ཐར་པ་དང་མ་་བ་ལས་དས་་མ་གངས་ང༌།
རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ་དག་ལ་་འག་པ་ལ་ཡང་ང་ད་་ནར་འར་། ལ་་དག་་ས་་བ་ར་
ས་བཤད་། །་དག་་ང་ལས་དས་་ཡང་གངས་། དན་པ་ན་འག་པ་བས་་ང་་བ་ལས། ད་ང་
མ་ས་པ་གག་་ན་ག་དན་པ་བས་མས་པ་ན་ར་འར། །ང་ད་་ས་གངས་ལ། ང་ད་ང་མ་
མ་འད་ལས། ད་ང་མ་གང་གག་་ས་པ་དང་ན་ག་དན་པ་བས་ད་པ་ན་འག་ན་ང་ད་། །ད་ང་
མ་གང་གག་་ད་ང་གག་དང་དན་པ་བས་ད་ན་འག་ན་ང་ད་། །ད་ང་མ་གང་གག་་ས་པ་གག་
དང་ན་ག་་གབ་ད་པར་དན་པར་འག་ན་ང་ད་། །ད་ང་མ་གག་་ད་ང་གག་དང་ན་ག་་གབ་

ད་པར་འག་ན་ང་ད་་ས་འག་པ་ང་ད་བ་་ང་ག་དང་བཅས་པ་ས་པར་གངས་། །ད་ང་་
ོགས་དང་བཅས་པ་ན་ན་ང་བ་ད་། །ད་ང་མ་མས་་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ཡང་ང་བ་ད་། །མས་་
་ཐག་ང་ང་་ཙམ་ན་འག་པ་་ན། ི་ཀ་ལས། ཐ་དད་པ་མ་ན་པར་ང་བ་ཐག་་ཙམ་ན་ོགས་་འག་ན།
མས་་དང་བཅས་པ་ད་ན་་ས་།།
གས་པ་བབ་ང་་བ་ང་ད་བ་།
་བ། མ་པ་ར་བབ་ང་་བ་ལ། །་ལས་ས་་ཉན་པ་ལ། །ད་ང་། །་ལས་ང་༌།།
ད་ང་མས་མ་པ་ར་མ་ག་ཙམ་་་ང་་བན་་བ་ང་་བ་ང་ད་་འར་། །ན་དང་བཅས་པ་
དང་ན་ད་པ་ག་གང་ས་ང་ང་ད་་འར་། ་ནས་ར་བ་ང་་ན་ཉན་པ་ ་དང་མ ་མཐའ་ལ་་བ་
 ་་་འདས་་་ན་ང་ད་་འར་། །མན་ལ་ནས་བ་ང་་ན་ཉན་པ་ ་ང་ག་ས་པ་ལས་འདས་ན།
།བ་ས་ནས་བ་ང་་ན་མཆན་ང་་ཐད་ཀ་ནས་ག་པ་གས་་འདས་་་ན་ང་ད་་འར་་་མས་
ཐམས་ཅད་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །མ་པས་བ་ང་་བ་་ལས་ད་ང་མ་ས་ག་་ཉན་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །
ད་ང་་་བར་ད་ང་མས་བ་ང་་བ་ལས་ང་ད་་འར་། །ད་ང་ས་བ་ང་་བ་་ལས་ང་ད་
ང་མ་ས་ག་་ཉན་པ་ལ་ང་ད་་འར་།།
གམ་པ་ག་པ་ན་ག་ང་ད་གས་།
་བ། མ་པ་ལས་ག་པ་ན་པ་ལ། །་ལས་་ག་པ་ལ།།
ད་ང་མས་ས་འཆད་པ་་མ་པ་ལ་ག་པ་གང་ཡང་ང་བ་ན་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །ཁ་ག་ག་པ་་ནང་
ག་པ་ས་གངས་། །མ་་ཐར་འལ་པ་ལས། མ་པ་ལས་གག་ལག་བ་ན་ང་ད་་ས་། །ི་ཀ་ལས།
ག་པ་གང་ཡང་ང་བ་ན་པ་ས་པ་་ནང་ག་པ་གང་ཡང་ང་བ་ན་པ་ལ་དངས་ས་ཁ་ག་ར་ས་། །གང་
ན་ལ་ཚ་ང་བ་ན་། འ་་ད་ང་མས་མ་པ་ལ་ན་པར་ད་པ་་ང་་ང་གས་ས་་ས་ར་། །་ར་
ན་མ་པ་ལ་ས་ན་པ་ང་ད་ོས་པ་ན་ང་ས་གང་ཡང༌། ོས་པར་་འར་་་ལ་་མས་ོགས་ད་པ་
ཡན་ལག་་དས་ང༌། ག་ག་ལས་ག་པ་ཡན་ལག་་དས་ལ། འ་ལ་་་ཡན་ལག་་་དས་། །ས་ན་

ོས་ན་་ང་ཡང་ན་གཞན་ད་། མ་་བ་ལས། མ་པ་ལ་འང་ངས་གངས་པ་དང་འགལ་། །ང་་ང་
ག་ལ་ད་ར་བ་ར་ང་ཡང་ང་ག་དང་བཅས་པ་འལ་བ་ས་པ་ད་་ས་གངས་། །་ན་གང་་ན། ་མ་
མས་་འ་ར་གངས་། ལས་ས་་བ་་འང་ངས་་་ན་ལ། མ་པ་་ལས་ས་མ་པ་ལ་འང་ངས་་
ས་བད་ང་བས་ན་ནང་་ག་པ་ག་ག་པར་ད་པ་ས་མ་པ་་ལས་ག་པ་ས་ོས་པ་ལ་ཉན་པ་ད་ང་
མ་ལ་ང་ད་་འར་། །་ར་ན་་མ་་ནང་ག་པ་ན་བཤད་པ་ན་པ་། ད་ང་མ་ས་་ན་ང་ད་། །
འ་་ནང་ག་པ་ག་ག་པ་ཉན་པ་་ད་ང་མས་ག་ས་ན་ང་ད་་ས་གངས་།།
བ་པ་་བངས་འོལ་འག་དགས་བསལ་།
་བ། ་ཐབས་ས་་བངས་ང་བངས་ང་འོལ་་འག་པ་ལ། །་ར་ན་བན་པ་ད་ལ་་ང་
བ་ད་། །ག་པ་་བ་མ་ན་པ་དང་བན་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་བ་གག་།
ད་ང་མས་མས་ན་ངས་པ་ཅན་ི་་ཐབས་ས་རང་་ལག་པ་ལ་གས་པ་་བངས་ང་ས་པ་འག་
པ་བན་པ་མ་ད་པ་ལ་འོལ་་འག་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །་ཐབས་ས་ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་་ར་
དམ་པ་ལས་ད་པ་ཡང་དག་པ་ན་བན་པ་ད་ལ་་ང་བ་ད་། །ད་ང་མས་ག་པར་་བ་མ་ན་པ་དང་ས་
པ་བན་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་བ་གག་།
ག་པ་་འ་བ་་ང་ད་།
་བ། ་འ་བ་ལ། །་འ་བ་ང་ད་།།
ད་ང་མས་རང་་་ང་་ལས་གཞན་པ་་འ་བ་། ་དང་མ་ང་དང་་་དག་འ་ང་་བ་ལ་གས་པ་
ལ་ང་ད་་འར་། །་འ་བ་ང་ད་།།
བན་པ་གད་འར་་ང་ང་ད་གམ་བན་པ་ལ་གམ། མ་བདག་མ་ས་མཚན་འདས་དང༌། །མ་བགས་
མཚན་་བས་ད་འདའ། །མས་ོགས་ད་པར་མཚན་འདའ་བཤད། །དང་་།

་བ། མ་བདག་ལ་མ་ས་པར་མ་གཞན་་མཚན་་འདའ་བར་ད་པ་ལ། །ད་ད་ལ་རག་ལས་པ་ད་
ན་ན་་ལ་ས་ནས་ང་བ་ད་།།
ད་ང་མས་མ་བདག་ལ་མ་ས་པར་་གས་ས་སམ་མོན་ཁང་ལ་གས་པ་མ་གཞན་་མཚན་་འདའ་བར་
ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །ད་ད་ལ་རག་ལས་པ་ད་ད་དབང་་ང་མ་བདག་ས་ད་ད་་ག་ལས་འདའ་
བར་་ས་པ་ད་ན་ན། ད་ད་་ལ་ས་ནས་མ་བདག་ལ་མ་ས་པར་མཚན་་འདའ་བར་ད་པ་ལ་ང་བ་ད་།།
གས་པ་མ་བགས་མཚན་་བས་ད་འདའ་བ་།
་བ། མཚན་་མ་བགས་པར་བས་ད་པར་འདའ་བར་ད་པ་ལ།།
ད་ང་མ་མཚན་་གནས་འར་ར་ནས་ས་པ་མ་གས་སམ་ས་མ་བགས་པར་བས་ད་པར་མཚན་་འདའ་
བར་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་བ།།
གམ་པ་མས་ོགས་ད་པར་མཚན་འདའ་བཤད་པ་།
་བ། གནས་ཁང་་ད་ང་མ་གཞན་ད་པར་མཚན་་འདའ་བར་ད་པ་ལ། །་་བ་ལ་གས་པ་ལ་་ང་
བ་ད་། །གད་པར་ར་བ་་ང་བ་ང་ད་གམ་།།
གནས་ཁང་་ས་པ་་མན་པ་ཙམ་། ི་ཀ་ལས། ང་གགས་པ་གས་གཞན་ཡང་ཁ་ན་མ་་བར་འ་ས་
གངས་། །ང་གགས་དང་བཅས་པ་གནས་ར་ད་ང་མ་གཞན་ད་པར་ད་ང་མ་གག་ས་མཚན་་འདའ་
བར་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །ད་ང་མ་གཞན་་་བའམ་བབས་སམ་ལ་གཞན་་ང་བ་ལ་གས་པ་ལ་།
ད་ང་མ་གག་་གནས་ཁང་་མཚན་་འདའ་བར་ད་པ་ལ་ང་བ་ད་། །ས་པས་གད་པར་འར་བ་་ང་
བ་ར་བབ་པ་ག་གམ་བཅས་པ་ལས་འདས་པ་ང་ད་གམ་།།
བད་པ་ངས་ད་གནས་བཏང་ང་ད་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ང་བ་ད་པ་བད་པ་དང༌། །
ལ་བ་ས་ས་བན་པ། །དང་་།
་བ། ད་ང་མ་དང་་གག་ལ་ན་ག་ག་པ་དང་བཅས་ང་མཚན་་ཉལ་བ་ལ།།

ད་ང་མས་ད་ང་མ་གཞན་དང༌། ་གག་ལ་ན་ག་ཤ་ཐང་ག་པ་དང་བཅས་ང་མཚན་་ཉལ་བ་ལས་་
ངས་འཆར་བ་ན་ང་ད་་འར་། །་གག་ལ་ཉལ་བ་མ་ན་ང་ན་གང་བ་གག་ལ་ཉལ་ན་ཡང་། ང་མ་
འད་ལས། ད་ང་མ་གང་ད་ང་མ་དང་ན་ག་གང་བ་གག་ལ་བར་་མ་བཅད་པར་ཉལ་ན་ང་ད་། །ས་
ང་གངས་།།
གས་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ་དང་དམ་མ་དང་ན་ག་ང་ང་་གར་་ལ་གས་པས་བར་་བཅད་ང་ན་པ་་བར་གཞག་་
ས་་ག་པ་་ང་བ་ད་པར་་་འལ་བ་ཐ་མལ་པའམ་ན་ལ་་ང་བ་ད་།།
ད་ང་མ་གས་མལ་་ར་་བ་བས་ད་ན། ད་ང་མ་གཞན་་དང་དམ་མ་དང་ན་ག་ང་ང་།
གར་་ལ་གས་པས་བར་་བཅད་ང་ན་པ་་བར་བཞག་་ས་་ག་པ་་ང་བ་ད་པར་་་འལ་བ་དང་
གར་དལ་ི་་མ་ན་པ་། ་ཐ་མལ་པ་ང་ལས་ས་པ་་འམ་ན་གག་ལ་་ན་ག་ཉལ་བ་ལ་ང་བ་ད་
།།
གམ་པ་ལ་བ་ས་ས་བན་པ་།
་བ། ད་ན་ས་ས་། །ངས་ད་ང་གནས་པ་བཏང་བ་ང་ད་།།
མལ་་ར་་བ་བས་ད་ན་བར་་བཅད་པ་ལ་གས་པས་ན་ག་ཉལ་བ་ལ་་ས་ས་། །མལ་་ལ་་
ར་ངས་ད་ང་གནས་པ་བཏང་བ་མལ་་ལ་ཉལ་བ་ང་ད་།།
ད་པ་་ར་ལས་ར་ང་ད་བད་།
་བ། རང་་ས་་ལ་་ད་ང་མ་ད་་བག་པ་ལ། །ད་བ་མ། །ད་ལ་མ། མ་པ་། །
་གས་། །བ་བཤལ་ད་་འག་པ་ལ། །ས་་མ་་དག་ས་རང་་ས་ད་པ་ལ། །འ་མར་
ི་གས་མས་། །་ར་ད་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་བད་།།

ད་ང་མས་རང་་ས་ལ་འདག་ས་ས་ལ་ང་་བ་ས་་ལ་་་ད་ང་མ་གཞན་ད་་འག་པ་ལ་
ང་ད་་འར་། །ད་བ་མ། །ད་ལ་མ། །མ་པ་། །་གས་ཅན་མ་ས་་་མཐར་ང་ད་་
འང་༌། །ད་ང་མ་རང་་ས་ལ་་འབའ་ག་ས་་མ་བ་བཤལ་ད་ད་གཞན་ལ་ད་་འག་པ་ལ་ང་ད་་
འར་། །ཙན་ལ་གས་པ་ས་་མ་་དག་ས་ད་ང་མས་རང་་ས་ལ་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །འ་
མར་ི་གས་མས་རང་་ས་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །་ར་ད་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་བད་།།
བ་པ་་ལ་ངས་ད་ང་ད་།
་བ། ལག་པ་ལ་་ས་ད་པ་ལ། །་ལ་ངས་ད་པ་ང་ད་།།
ད་ང་མས་ད་ད་དང་ན་ག་ལག་པ་ལ་་་ནང་་གས་ནས་ས་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །ི་ཀ་
ལས། ་བར་ན་ན་དས་ག་ས་། །བས་འ་ད་་ང་མ་འད་ལས། ས་་གས་། དབང་བར་བ་
ས་དང༌། འག་པ་ས་ལས། ན་འར་་འག་པ་ས་ལ་་བར་དངས་། །ས་། །་ལ་ངས་ད་པ་
ང་ད་།།
བ་གག་པ་འས་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་ག་།
་བ། བས་པ་ར་་ལ་་འཆང་བ་ལ། །་མངས་དང་ག་ཤད་དང་གམ་ས་་བ་དང༌། ་བན་
ིས་ང་༌། །མ་པ་ན་གས་པ་ལ། །འས་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་ག་།
ད་ང་མས་་མ་འངས་པ་གས་པར་འས་པ་ར་་ལ་ས་་ཤད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །་ལ་་
། མ་་ར་ཐར་པ་འལ་པ་ལས། ས་མ་་བ་ལས་ས་པ་ས་། །བས་འ་ད་་ང་མ་འད་ལས།
་ལ་་ས་་བ་་་ར་ཎ་་བ་ས་བཤད་ང༌། ་ར་ཎ་ས་་བ་་ས་མ་ན་པར་ད་་བད་པ་མས་་
འལ་པ་ལས་བཤད་། །ད་ང་མས་་བས་པ་ར། ་མང་དང་ག་ཤད་དང་་ལ་་དང་་མང་དང་ག་ཤད་
་དག་གམ་ཆར་བས་པ་ས་་བ་་དག་ས་་ཤད་པ་ལ་ཡང་ང་ད་་། །ད་ང་མ་་བན་ིས་ང་་་
ང་ད་་འར་་་ཚབ་ན་ན། །མ་པ་ན་ས་ས་པ་། ི་ཀ་ལས། རབ་་ང་བ་ན་མ་པར་བཅད་པ་
ར་་་བ་ལ་དགའ་བ་རབ་་ང་བ་མས་་ས་ས་ལ་གས་པ་དག་ལ་ཡང་ན་ི་་་བ་ར་། །ད་ང་

མས་མ་པ་ན་ན་་་ལས་ས་པ་མལ་ན་དང༌། ག་་ན་ཅན་དང༌། དང་ན་དང༌། ་་་དང༌། ་ག་
་ན་་ལ་གས་གས་ན་ང་ད་་འར་། ང་མ་འད་ལས། གས་པ་ས་་བ་་ན་པར་ད་ན་ས་
གངས་། །ི་ཀ་ལས། འ་ལ་ན་་་ལ་ག་པ་ང་ད་གཞན་ཡང་འང་བར་ག་པར་། །ན་་་མ་ན་
པས་བན་པ་ལ་་ས་ས་་ས་། །འས་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་།།
བ་པ་་་ད་ལས་ར་པ་ལ་ང་ད་གམ་། ་བང་བ་་ང་ད་དང༌། །་ན་པ་་ང་ད་དང༌། །ལ་
་ད་པ་ང་ད་། །དང་་།
་བ། ་བང་བ་ལ། །ཡན་ལག་གང་ཡང་ང་བས་།།
ད་ང་མ་རང་ས་་བང་པ་གར་ད་པ་ལ་ང་ད་། །་ར་་ན། མ་བས་དང་ལག་བས་ལ་གས་པ་
་ཡན་ལག་གང་ཡང་ང་བས་། །ི་ཀ་ལས། ཐ་ན་ན་མ་བད་པ་ལ་གས་པས་ང་༌།།
གས་པ་་ན་པ་་ང་ད་།
་བ། ་ན་པ་ལ། །་བསམ་པ་ལ། །་བསམས་པས་མན་ར་གང་ཡང་ང་བ།།
ད་ང་མ་རང་ས་་ན་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །་ར་་ན། ་ངས་པ་་བསམ་པས་མན་བར་གང་
ཡང་ང་བ་ཐ་ན་གས་་བཅད་པ་ཙམ་འན་པ་ཡང་༌།།
གམ་པ་ལ་་ད་པ་ང་ད་།
་བ། ལ་ ་ད་པ་ལ། །གས་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་གམ་།།
ད་ང་མ་རང་ས་་་ལ་གས་པ་ལ་་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །གས་པ་་ད་་ལས་ར་པ་
ང་ད་གམ་།།
་པ་་ལང་ལས་ར་པ་ལ་ང་ད་གམ་། གགས་གས་པ་་ང་བ་དང༌། །མལ་ མ་ན་པ་ང་བ་
བན། །་བན་བར་ང་བ་བད། །དང་་།

་བ། ངས་ད་་ར་པ་གགས་གས་པ་ལ།།
དར་ི་ན་ལ་གས་པ་ངས་ད་་ར་པ་གགས་ད་ང་མ་རང་་ང་་བ་། གས་པ་ལ་ང་ད་་
འར་།།
གས་པ་མལ་ མ་ན་པ་ང་བ་བན་པ་།
་བ། མལ་མ་ན་པ་ལ། །དར་ཁང་དང་མལ་ན་བང་བ་ར་་ང་བ་ད་།།
ད་ང་མས་ངས་ད་་ར་པ་མལ་ མ་ན་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །ི་ཀ་ལས། ངས་ད་་ར་པ་
མལ་ མ་ན་པ་ལ་ས་བཤད་ང༌། མ་་ཐར་འལ་པ་ལས། ད་ང་མ་མལ་ མ་་་ན་ན་ང་བ་ས་
བཤད་། །ངས་ད་་ར་པ་མ་ན་པ་མལ་ མ་། ལ་དས་་ང་པ་བབ་པ་ར་ན་ས་ས་་འར་
ལ། གནས་མལ་བང་བ་ར་་ང་བ་ད་། །མཐའ་འབ་་་ང་པ་བབ་པ་ར་ཡང་ས་པ་ད་། །ས་་
མ་མས་གངས་། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན། དར་ཁང་དང་མལ་ན་བང་བ་ར་་ང་བ་ད་།།
གམ་པ་་བན་བར་ང་བ་བད་པ་།
་བ། ་བན་བར་ཉམས་་ང་བར་ད་པ་ལ། །ངས་འས་པ་ད་ལས་ར་པ་ང་ད་གམ་།།
་་ལ་བདག་ད་འག་་འག་པ་བན་བར་་ཡང་ཡང་་མ་འག་པ་ཉམས་་ང་བར་ད་པ་ད་
ང་མ་ལ་ང་ད་་འར་། །བས་འ་ད་་འལ་ང་ལས་། ད་ང་མ་་ག་ན་འག་ལ་་ཕ་ལ་ར་
ལ་ན། བ་མ་ལ་གས་པ་གཞན་ིས་ག་ང་ད་ན་ང་བ་ས་བཤད་ང༌། ས་པ་ར་་བད་པའམ་ནད་པ་
ག་ས་འཆད་པ་ན་ན་ང་བ་ད་་ས་ང་ད་ང་མ་མ་འད་ལས་བཤད་། །ངས་འས་པ་ད་་་ལངས་
པ་ལས་ར་པ་ང་ད་གམ་།།
ག་པ་ན་ལས་ར་པ་བད་པ་ལ་ང་ད་གས། ག་བ་ས་གན་ད་པ་དང༌། །མ་པ་ག་ཐབས་ང་ད་
། །དང་་།
་བ། མ་གཞན་་མ་བ་བར་ན་ལ་འག་པ་ལ། །ག་བ་་ས་གན་ད་པ་ང་ད་།།

ད་ང་མས་མ་གཞན་་བདག་ས་མ་བ་བར་ར་ན་ལ་འག་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །ན་་ནང་ཚངས་
ཅན་དང༌། ངས་པ་ལ་གས་ན་ི། ་དང་ག་མ་ལ་གས་པ་འག་པ་ད་་ཁང་པ་་ལ་་བཤམས་་དག་
ལ་་མ་བ་བར་འག་ང་ང་བ་ད་། ག་བ་མ་ས་པ་ར་། །་དང་ག་མ་ལ་གས་པ་་ཡང་མ་བཤམས་
པ་ལ་འག་ན་་ས་ས་། །ག་མ་ལ་གས་པ་ན་ང་རས་ས་གགས་པ་ན་ལ་འག་པ་ན་་་ལ་་
བཤམས་པ་ལ་་མ་བ་བར་འག་ན་ས་ས་། །ག་མ་ལ་གས་པ་རས་ས་གགས་པ་་ཡང་མ་བཤམས་པ་ལ་
་མ་བ་བར་འག་ན་ཁ་ན་མ་་བ་གས་པར་འར་། །ག་བ་་བཙན་ཐབས་་ས་གན་པ་ང་ད་།།
གས་པ་མ་པ་ག་ཐབས་ང་ད་།
་བ། ས་ཉན་་གག་པ་གནས་བས་་མ་པ་ན་ད་པ་མ་པ་ལ་མ་ན་པར་ར་་འོ་བ་ལ། །
ངས་པ་་འར་ི་མཐའ་ལ། །མ་པ་ལ་ག་པ་ཐབས་ད་པ་ང་ད་།།
ད་ང་མས་ས་འཆད་ང་མ་པ་ལ་གས་པ་ས་ཉན་་གག་པ་ར། གནས་བས་་མ་པ་ན་བང་བ་
ལ། ད་ང་མས་ངས་ད་པ་ག་་མ་པ་ལ་མ་ན་པར་ར་་འོ་བ་ལ་ང་ད་། །གང་་་དས་གར་
འར་བ་མཐར་ག་ན་་ན། ར་གནས་མལ་མ་བས་པར་ངས་་འོ་བར་ད་པ་ར་ན་ར་ི་མཐའ་ལ་་
འམ་བ་བ་་ད་མཐའ་ལ། །མ་པ་ལ་ག་ཐབས་ད་པ་ང་ད་།།
བན་པ་ལག་་ལས་ལས་ར་པ་ལ་ང་ད་གམ། ད་པ་འཁལ་བ་ང་ད་དང༌། །མ་ི་་བ་ད་པ་དང༌། །
ན་པ་འད་པ་ང་ད་། །དང་་ལ་གས། ད་པ་འཁལ་བ་ང་ད་དས། །བས་བན་ང་ད་གཞན་གས་
བད། །དང་་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ང་བ་ད་པ་བད་པ། །དང་་།
་བ། ད་པ་འཁལ་བ་ལ།།
ད་ང་མས་ད་པ་འཁལ་བ་་བལ་འཁལ་བ་ལ་ང་ད་་འར་། །་ཡང་ས་་་གང་ཡང་ང་བ་་གང་ཡན་
ཆད་ང་བར་་བ་ར་་རགས་ལས་གཞན་པ་ད་་བལ་འཁལ་ན་འཕང་ལ་དས་པ་ལན་གག་གས་ན། །མ་
འད་ལས། ས་་བན་་དག་ལས་གང་ཡང་ང་བ་ས་གངས་ད་། ་་ད་ཙམ་་ཟད་། ི་ཀ་ལས། ང་
བ་མ་ན་པ་ད་པ་འཁལ་བ་ལ་ཡང་དས་གར་འར་། བ་ན་པ་ས་པ་འ་བ་ར་་ས་།།

གས་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ་ཅང་དང་ག་ད་་ན་་དན་པ་གས་་ང་བ་ད་།།
་ཅང་དང་ག་ད་་ན་་དན་པ་གས་་་ང་བ་ད་།།
གས་པ་བས་བན་ང་ད་གཞན་གས་བད་པ་ལ་གས། གས་ས་བདག་ར་ད་པ་དང༌། །ཟས་འང་བ་
་ང་ད་། །དང་་།
་བ། ད་ང་མ་གས་་ས་བདག་ར་ད་པ་ལ། །ད་ང་མ་གས་་ས་ལ་བདག་ར་ད་པ་
ང་ད་།།
ི་ཀ་ལས། གག་གམ་གས་སམ་གམ་ིས་ལ་་ས་ས་། །ས་གངས་པ་འར་་ད་ང་མ་བར་
ངས་པ་གས་ད་ང་མ་ད་འན་མ་མས་ས་ས་་བདག་ད་དབང་་མ་་ས་པ་ག་པ་དབང་ས་
རང་འབའ་ག་ས་བདག་ར་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །འ་་ད་ན་ལས། བདག་ས་ས་འ་ད་་མ་་
ས་པ་ག་པ་དབང་ས་བདག་ར་ས་ང་ཕམ་པར་མ་པར་་བཞག་་ས་གངས་། །ད་ང་མ་གས་
་ས་བདག་ར་ད་པ་ང་ད་།།
གས་པ་ཟས་འང་བ་་ང་ད་།
་བ། ཟས་བང་པ་ས་པ་ལ། །ཟས་འང་བ་ང་ད་།།
ད་ང་མས་འས་ཆན་དང་མར་དང་མ་ར་ལ་གས་པ་་ཙམ་ཡང་ང་་ཟས་བང་བ་ས་པ་ལ་ང་ད་་
འར་། །འང་ང་མ་འད་ལས། ན་རང་ར་མ་ས་པ་་ད་་ས་ས་། །ན་རང་ར་ས་ན་ང་ད་། །
ཟས་འང་བ་་ཡང་བད་་ར་འང་ན་་ང་་ང་བར་ཡང་འར་་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །ཟས་འང་བ་ང་ད་
།།
གས་པ་མ་ི་་བ་ད་པ་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་་།

་བ། མ་ི་་བ་ཡང་༌།།
མ་ི་་བ་ལ་ཡང་་་ས་པ་ལ་ས་་མར་ར་། ད་ང་མས་མ་པ་ས་་བར་ས་པ་འལ་ི་་བ་
མས་ས་ན་ང་ད་་འར་།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ཆང་་ལས་་། །ཆང་ཁང་ད་་་གག་།
ཆང་་ལས་་། །ཆང་ཁང་ད་་་གག་། །ས་ན་ས་ས་།།
གམ་པ་ན་པ་འད་པ་ང་ད་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ང་བ་ད་པ་བད་པ། །དང་་
།
་བ། ན་པ་འད་པ་ལ།།
ད་ང་མས་དས་་ན་པ་འད་པ་ལ་ང་ད་་འར་།།
གས་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ད་ང་་ད་འན་དང་མཁན་་དང་བ་དན་དང་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་མས་་ར་དན་
པ་གས་་་ང་བ་ད་། །མ་པ་ ་བ་ན་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་གམ་།།
ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ད་ང་་ད་འན་དང༌། མཁན་་དང༌། བ་དན་དང༌། ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་
མས་་ར་དན་པ་གས་་་ང་བ་ད་པ། །མ་པ་ ་བ་ན་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་གམ་། ི་ཀར།
ད་པ་འཁལ་བ་དང༌། མ་ི་་བ་ད་པ་དང༌། ན་པ་འད་པ་ང་ད་དང་གམ་་ས་།།
བད་པ་བཟའ་མ་ཟས་ལས་ར་པ་ལ་གས། ་འན་ལས་་ར་པ་དང༌། །གས་དང་ན་་བན་པ། །དང་་
།

་བ། ཟས་ས་ནས་ན་ལས་ལངས་་ཡང་ཟ་བ་ལ། །་འན་ལས་ར་པ་ང་ད་།།
ད་ང་མས་ཟས་ས་ནས་་འ་ལ་ན་ལས་ལངས་་ཡང་ས་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །་ན་ངས་ཟ་དང་
འ་ལ་ད་པར་་ད་མ་ན། །ངས་ཟ་ལ་་ཟས་ངས་པ་དང་ག་ར་མ་ས་པ་ཡན་ལག་་དས་ལ། འ་ལ་་་
གས་ཡན་ལག་་་དས་། འ་་ཟས་གག་་ན་ལ་ཟས་མ་ངས་པར་ཡང་ཟ་འ་ལ་ལངས་་ར་ཡང་ཟ་བ། །
ི་ཀ་ལས། ་ད་མ་ངས་ང་ག་ར་མ་ས་པར་ཟ་ན་་ང་བ་གས་ཀ་ཡང་ས་གག་་འང་་ས་བཤད་། །
་འན་་ཟས་ལ་གང་བ་དང་མ་ཆགས་་བ། །ས་ན་་ལས་ར་བ་ང་ད་།།
གས་པ་གས་དང་ན་་བན་པ་།
་བ། ག་། །གས་པར་དང་བར་མ་ན་པ་་བན་པ་ང་ད་།།
ད་ང་མས་ག་་ཟ་བ་ལ་ས་་མར་ར་་ང་ད་་འར་། །ི་ཀ་ལས། ག་་་ཙམ་ས་ང་ང་་
ང་ད་་འར་། །ན་ང་དང་་དག་ཟ་བ་ལ་་ས་ས་། །གས་པར་དང་བ་མ་ན་པ་་བན་པ་ང་
ད་་ས་།།
ད་པ་བ་བ་ས་ལས་ར་པ་ལ་ང་ད་་། ག་ལ་ལས་ར་ང་ད་གམ། །ས་ལ་མཚན་ལ་་ས་
དང༌། །ལ་མཚན་བ་བ་ང་ད་། །དང་་ལ་གམ། ེ་གབ་་འཆང་བ་ད་དང༌། །་ས་་འཆང་ང་ད་དང༌། །
བ་བ་ས་འར་འག་པ། །དང་་ལ་གས། ང་ད་དས་ད་བད་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་
་།
་བ། ་གབ་་འཆང་བ་ལ།།
ད་ང་མས་་བ་་་ང་་མཚན་འཛག་པ་ས་་མངལ་ི་ར་ེ་གབ་་འཆང་བ་་ས་ངན་་འགས་པ་
ལ་ང་ད་་འར་།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ་ཐག་ས་བཏགས་་བཞག་། །་ས་ས་་བ་བ་དང་ཁ་བར་བར་།།

ེ་གབ་་ཐག་ས་ད་པ་ལ་བཏགས་་མངལ་ི་ར་བཞག་། །ེ་གབ་་ས་ས་་བ་བ་དང་ཁ་བར་བར་
།།
གས་པ་་ས་་འཆང་ང་ད་ལ་གས། ང་ད་དས་ད་བད་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་་
།
་བ། ་ས་ང་༌།།
ི་ཀ་ལས། ས་དང་ཆར་་ལ་གས་པས་ས་བར་བར་ར་པ་་ན། ་ས་ང་་འཆང་བ་ལ་ས་་མར་ར་
། །་་ན་ད་ང་མས་་ས་་འཆང་་ན་ན་ང་ད་་འར་། །་ཡང་ི་ཀ་ལས། མམས་་་མན་ཆད་
ནས་ས་ ་་ང་ཡན་ཆད་་གས་་འབས་པ་ལ་དས་ག། །གཉའ་བ་མན་ཆད་དང་ང་་ཡན་ཆད་་ས་་
གས་གཞན་་འབས་པ་ལ་་ས་ས་་ས་། །རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་། ་ད་མ་གགས་པ་ཁ་ན་
མ་་བ་ད་་ས་པར་་་ས་པ་། ་ད་གཉའ་བ་མན་ཆད་མ་གགས་པ་ཁ་ན་མ་་བ་ས་ས་ད་་ས་པ་
། །ི་ཀ་ལས། ད་ང་མ་མས་ལ་དར་ི་ས་རས་ན་མ་གངས་། འ་ད་ས་ག་པ་ར་་ས་བཤད་
།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ་གས་བཅང་བར་།།
ེ་གབ་དང་་ས་་གས་བཅང་བར་།།
གམ་པ་བ་བ་ས་འར་འག་པ་།
་བ། བ་བཤལ་བ་ལ་ས་འར་འག་པ་ལ། །ག་ལ་བ་ལས་ར་བ་ང་ད་གམ་།།
ད་ང་མས་བ་བཤལ་བ་ལ་རང་་ས་འར་འག་པ་ལ་ང་ད་་འར་། ི་ཀ་ལས། ན་ིས་བབས་པ་
རང་་ས་ང་པ་བ་བར་ས་པ་ས་ས་དང༌། གང་བ་བ་བཤལ་བ་ལ་འར་འག་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་འར་
འར་། །འ་་ག་བ་་་འར་འག་པ་ང་བ་ང་ད་་ས་་འང་བ་ལས་ས་པར་་ས་

གངས་། །ས་ས་་འར་འག་ན་ས་གངས་ང༌། ་་ནར་མ་ས་་ཤམ་ཐབས་ལ་གས་ས་ས་གང་
ང་འར་བག་ན། །ད་ང་མས་བ་བཤལ་བ་ལ་འར་བག་ན་་བ་ག་མཁན་ལ་ས་ཁ་བར་བ་དང༌། མ་
བར་བ་འར་གག་པར་་་ས་གངས་པ་ལས་འདས་པ་ས་ས་། །ག་ལ་ས་་བ་་གསང་བར་ས་
པ་་གཞན་ིས་ར་བ་་་ལས་ར་པ། །ི་ཀ་ལས། ག་ལ་ས་་བ་་ས་མ་ང་བར་ར་པ་་མ་པའམ་རབ་
་ང་བ་གཞན་དག་ས་ར་བ་ལ་་ས་། །ས་ན་བཤད་མ་ཐག་པ་ང་ད་གམ་།།
གས་པ་ས་་ལ་མཚན་ལ་་ས་པ་ང་ད་།
་བ། ད་ང་ས་ས་མ་པ་ལ་བ་བ་ར་ན་པ་ལ། །ས་་ལ་མཚན་ལ་་ས་པ་ང་ད་།།
ད་ང་མས་ད་ང་་ས་མ་ར་དང་་ས་ལ་གས་པ་མ་པ་ལ་བ་བ་ར་ན་པ་ལ་ང་ད་། །ས་
་ལ་མཚན་ལ་་ས་པ་ང་ད་།།
གམ་པ་ལ་མཚན་བ་བ་ང་ད་།
་བ། ད་ང་དང་ན་ག་མ་ར་བ་བ་ལ། །ལ་མཚན་བ་བ་ང་ད་།།
ད་ང་དང་ན་ག་ད་ང་མ་ས་ས་ལས་ཀ་པ་ཎ་་་་བ། ས་་བ་བན་པ་ས་པར་འར་བས།
ད་ང་་མ་ར་ངན་པ་དང་བ་བ་ལ་ས་པ་ད་པས་མ་ར་བཟང་ངན་བ་བར་མ་གགས་པར་མ་ར་བ་བ་
ལ་ང་ད་་འར་། །ི་ཀ་ལས། ་ས་ལ་གས་པ་བ་བ་ལ་་ས་ས་་ས་གངས་། །མ་་ར་ཐར་
པ་འལ་པ་ལས་་ས་ས་གམ་ལས་གང་ཡང་ང་བ་་བ་ན་ང་ད་་ས་བཤད་ད་་ི་ཀ་ར་བང་༌། །
ི་ཀ་ལས། ད་ང་ལས་མ་ར་ན་པ་ལ་ང་ད་། །བ་བ་་ན་པ་ད་ཙམ་་ཟད་་ས་། །ན་པ་ལ་ཁ་
ན་མ་་བ་འར་འར་ི་ན་པ་་མ་ན་་ས་ི་ཀ་ལས་ང་བཤད་། །ལ་མཚན་བ་བ་ང་ད་།།
བ་པ་ར་་དབང་ལས་ར་པ་ང་ད་་།
་བ། བགས་པ་ལ་ར་་ད་པ་ལ། །མ་དང་གནས་དང་ད་པ་དང་ས་ལ་ར་་ད་པ་ལ། །ར་་
ད་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་།།

ད་ང་མས་གཞན་ི་ན་ཏན་བགས་པ་ལ། ད་ང་མས་ས་ངག་ས་ར་་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་ི།
ི་ཀ་ལས། ད་ཙམ་ི་ར་་ད་པ་་བམ་པར་་བ་ད་ན་་ས་། །ག་མ་བ་་ལ་ཡང་་བན་། །མ་
དང་གནས་དང་ད་པ་དང་ས་ལ་ར་་ད་པ་ལ་ང་ད་་ར་འར་། །ར་་ད་པ་་ང་མ་འད་ལས། ར་
་བད་ན་ས་་བ་་ག་ག་བད་ན་ས་གངས་པས་་ལས་ར་པ་ང་ད་།།
བ་གག་པ་གནས་ལས་ར་པ་བད་པ་ལ་གས། དར་ཁང་ནས་ད་ང་ད་དང༌། །མ་གཞན་ནས་ད་ང་ད་
། །དང་་།
་བ། དར་ཁང་ནས་ད་ང་མ་གང་ཡང་ང་བས་ད་པ་ལ།།
ད་ང་མས་ད་འན་མ་དར་ཁང་ནས་ད་ང་མ་རང་གཞན་ི་ས་ངག་གང་ཡང་ང་བས་ད་པ་ལ་ང་ད་
་འར་།།
གས་པ་མ་གཞན་ནས་ད་ང་ད་།
་བ། མ་གཞན་ནས་ད་ང་མ་་ནས་གནས་ད་པ་ལ། །ད་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་གས་།།
ད་ང་མས་མ་པ་མ་གཞན་ནས་ད་ང་མ་་ན་གནས་པ་ད་པ་ལ་ང་ད་། །ད་ང་མས་ད་ང་མ་
ད་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་གས་།།
བ་གས་པ་མ་པ་ལས་་ར་པ་ལ་ང་ད་བ་ག་། ་འཚམས་ལས་ར་ང་ད་དང༌། །ག་པར་ན་པ་
ང་ད་དང༌། །་བན་མ་འར་ང་ད་དང༌། །་མར་བས་ཐབས་ང་ད་གམ། །འགས་ང་ཡལ་ར་ང་ད་
དང༌། །་མན་་ད་ང་ད་དང༌། །་ས་འདས་པ་ང་ད་བ། །གཞན་གད་ད་པ་ང་ད་གམ། །དར་
ཁང་ཡལ་ར་ང་ད་། །དང་་།
་བ། གས་པར་མ་མང་བ་ལ་གས་པས་ང་བ་ལ། །མ་འཚམས་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་།།
རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་། ཕམ་པ་དང་ག་མ་གས་་ང་བ་ར་བན་ཟིན་པས། འ་་ང་ད་ལ་
གས་པ་ང་བ་་ཚན་ང་བ་ལ་ན་་ས་གངས་། །ན་ང་་མ་མས་། འ་དང་ར་འབས་ན་ང་

ཐ་དད་། འ་་་འཚམས་པ་བསམ་པས་གས་པར་མ་མང་བ་ལ་གས་པ་། མང་ས་གས་པ་ཙམ་་ད་
ས་པར་མ་ར་པ་། ལ་གས་པས་གས་པར་མ་ས་པ་དང༌། གས་པར་མ་གས་པ་གས་བས་། །མར་ན་
ད་ང་མས་ད་ང་མ་ལ་ང་བ་་་གང་ས་ང་བར་ད་པ་ལ་ཡང་ང་ད་འར་འར་་ས་གངས་། །ང་
བར་ད་པ་མ་ཟད་་ན་པར་ད་པ་དང༌། གདམས་ངག་འག་པ་དང༌། ག་ང་དང་དགག་ད་འག་པ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་
་བར་འར་འར་བར་རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །གས་པར་མ་མང་བ་ལ་གས་པ་བས་་ང་
བ་དང༌། ན་པར་ད་པ་དང༌། གདམས་ངག་འག་པར་ད་པ་ལ་གས་པ་་མས་གང་ས་ང་ང་ད་། །་
འཚམས་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་།།
གས་པ་ག་པར་ན་པ་ང་ད་།
་བ། མནའ་འར་བ་ལ། །ག་པར་ན་པ་ང་ད་།།
ད་ང་མས་གཞན་ད་ས་པར་་བ་ར་གཞན་ི་མན་་མནའ་འར་བ་ལ་ང་ད་། །ི་ཀ་ལས། གཞན་ི་
ང་མ་ན་པར་མནའ་འར་བ་་ག་བལ་པ་ཙམ་་ཟད་ལ་ས་ས་་ག་པར་་ས་། །ག་པར་ན་ས་པ་
་རབ་་ང་པ་བསམ་པ་ག་པར་ན་པ་། རབ་་ང་བ་མས་བསམ་པ་་བན་པས་འག་པ་ན་ན་མནའ་ར་
བ་་ག་པར་ན་པ་། ་་ཐམས་ཅད་ལ་བན་པས་འག་པ་མ་ན་ི། མནའ་འར་བ་ལ་འག་པ་་གག་་
བན་་ས་་བར་འར་བས་ས་ི་ཀས་བཤད་། །་ར་བཤད་པ་ང་ད་།།
གམ་པ་་བན་མ་འར་ང་ད་།
་བ། ་བས་བདག་ད་ལ་གད་པར་ད་པ་ལ། །་བན་པས་མ་པར་འར་བ་ང་ད་།། འལ་བ་
མ་བམ་་ག་པ།
ད་ང་མས་་བས་བདག་ད་ལ་གད་པར་ད་པ་། རང་་ས་ལ་ག་པར་ད་ང་ག་ན་ང་ད་་འར་།
།གད་པར་ད་པ་ས་་བ་མ་འད་ལས། ད་ང་མས་གང་འགས་ནས་རང་ལ་བག་ན་ང་ད་་ས་གངས་
། །བསམ་པ་་བན་ས་འགས་པས་ས་་མ་པར་འར་བར་ད་པ་ང་ད་།། །།འལ་བ་མ་བམ་་
ག་པ་ལ་འག་པར་།། །།

བ་པ་་མར་བས་ཐབས་ང་ད་གམ་ལ་གམ། བས་ཐབས་་་ང་ད་གམ། །ཐ་མ་ང་བ་ད་པ་
དང༌། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་་ལ་གམ། གས་ལ་བས་པ་ང་ད་དང༌། །གས་ལ་་བ་ང་ད་
དང༌། །འར་ག་་གར་ང་ད་། །དང་་།
་བ། ད་ང་མ་གས་ལ་བས་ཐབས་ད་པ་ལ།།
ད་ང་མས་ད་ང་མ་ (བར་ངས་པ་ཡན།)་་་་་་་་གས་་ད་འན་མ་ལ་འ་བ་མ་དག་པ་དང༌། ་བ་མ་དག་
པས་ད་ང་བས་ཐབས་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །ི་ཀ་ལས། བས་ཐབས་ས་་བ་མ་པར་འད་པ་་མ་
པ་་གས་ས་ད་པར་ད་། འ་བ་མ་དག་་ལ་འས་དང༌། ཁ་གསགས་དང༌། གགས་ང་དང༌། བ་ས་
འཇལ་བས་འ་བར་ད་། །་བ་མ་དག་་ངས་པ་་མཁས་པ་ན་། །ག་པ་ས་་ན་་དས་པ་ན་་
ས་ང་ག་ལས་གངས་པ་ན་་ས་ང་ངས་། །ི་ཀ་ལས། གག་གམ་གས་སམ་གམ་ལ་བས་ཐབས་
ད་པ་་ས་ས་་ས་།།
གས་པ་གས་ལ་་བ་ང་ད་།
་བ། ་བ་ལ་ཡང་༌།།
ད་ང་མ་གས་ལ་རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ་ལ་མས་མ་དག་པ་དང༌། བཅས་པ་ཁ་ན་མ་་བ་་ག་མ་དག་
པ་་ནས་ད་ང་་བ་ལ་ཡང་ང་ད་་འར་། །ི་ཀ་ལས། ་བ་ས་་བ་་ང་ག་ལས་ས་པར་འང་བ་
ལ་མས་ད་་འ་བ་ར་་གས་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ་ད་པས་ག་པ་ལས་ཅན་
ལ་བ་་ཕ་ལ་བ་བས་ལ་མས་འཆལ་བ་ས་གངས་པ་ན་་ས་ང་ངས་། །་་ད་མས་ས་་
བ་ག་གཞན་ས་ན་ཡང་༌།།
གམ་པ་འར་ག་་གར་ང་ད་།
་བ། འར་ག་་ལ་ས་འར་བ་ལ།།

ད་ང་མས་འར་ག་་ད་ང་ལ་་འར་བ་ལ་ང་ད་་འར་། །ི་ཀ་ལས། ད་ང་་ས་ལ་གས་པ་
ཙམ་ིས་ག་ན་ཡང་ཁ་ན་མ་་བ་འར་འར་། །ས་།།
གས་པ་ཐ་མ་ང་བ་ད་པ་།
་བ། བལ་བ་ལ་་ང་བ་ད་།།
ད་ང་བལ་བ་ལ་་གར་བ་ལ་་ང་བ་ད་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ད་ང་ལ་་ས་་། །རབ་་ང་བ་འ་པ་ལ་་བར་་། །་ལ་གས་ཀ་ཡང་༌། །ད་ཽང་་
མན་་ད་ལ་་་བར་་། །ཟམ་པ་་བན་པར་ད་ང་དང་ན་ག་འོ་བར་་། །ད་ཽང་
མང་མ་ཐག་་ན་ལས་ང་བར་། །འག་པས་་འང་བས་ཧ་ཅང་ན་ང་་འདའ་བར་ད་ན་ན་ལ་
འག་་གག་། །་ད་ན་འག་པ་ར་ས་་་ལ་འག་པར་། །་མར་ར་པ་ལ་བས་ཐབས་ད་
པ་ང་ད་གམ་།།
ད་ང་མས་ད་ང་ལ་མལ་མ་གར་བ་ཐབས་་་ས་་། །རབ་ང་འ་པ་ལ་་བར་་་ས་
གངས་པས། །ད་ང་དང་ད་ལ་ལ་གས་པ་ལ་་བ་་ས་ས་་འར་། །ས་ས་་་ག་། ི་ཀ་
ལས། ད་ང་ལ་་བ་་་བ་ས་ན་པ་་ར་་བ་ད་མ་བ་ད་པར་་བ་ན་་ས་གངས་། །ས་ན་
འ་་ད་ང་མ་གས་་བ་ང་ད་དས་ག་ངས་་གས་པ་བས་ང༌། ་བས་་བབ་་ལས་འདས་
པ་ས་ས་ཆད་པ་་བ་ད་། །རབ་་ང་བ་འ་པ་་ལ་བས་ཐབས་དང་་བ་གས་ཀ་ཡང་་། །ས་ན་ཡང་
ས་ས་། །ད་ང་མས་ད་ང་་མན་འམ་ན་ལ་ད་ལ་ི་ོང་་བད་མས་ལ་་བར་་། །ད་
ང་མས་ཟམ་པ་་བན་པར་ད་ང་དང་ན་ག་འོ་བར་་། །ད་ང་མས་ད་ང་མང་མ་ཐག་་ན་ལས་
ང་བར་། །ད་ང་ན་ལ་འག་པས་ད་ང་མ་་འང་བ་ཧ་ཅང་ན་ང་་འདའ་བར་ད་ན་ན་ལ་འག་་
གག་། །ད་ང་ས་ད་ང་མ་ན་ལ་འག་་གག་པ་་་ད་ན། ད་ང་མ་ད་ས་ན་ལ་འག་པ་ར་
ད་ང་ལ་ས་་གནང་ན་ན་་ལ་འག་པར་། །་མར་ར་པ་ལ་བས་ཐབས་ད་པ་ང་ད་གམ་།།

་པ་འག་ང་ཡལ་ར་ང་ད་།
་བ། ད་ང་མ་མས་་ད་པ་མ་ད་བན་་་བར་་བར་་ད་པ་ལ། །འག་ང་ཡལ་བར་འར་
བ་ང་ད་།།
ད་ང་མ་མས་ས་ད་པ་་བར་ད་པ་མ་ད་བན་་་བར་་བར་་ད་པས་ད་ང་མ་་ལ་ང་ད་་
འར་། །ི་ཀ་ལས། ས་ངག་་བ་ང་བསམ་པ་གང་བར་་ད་པ་་ད་་་ང་ད་གག་་ནར་ཟད་། །་
བར་་ད་པ་བསམ་པ་བཏང་ནས། ཡང་བསམ་པ་གཞན་བད་པ་་ན་ང་ད་གཞན་་ཡང་འར་་ས་། །
འག་ང་ཡལ་བར་འར་བ་ང་ད་།།
ག་པ་་མན་་ད་ང་ད་།
་བ། ཞག་ན་པ་འན་པ་ན་པ་ལ། །་མན་པར་་ད་པ་ང་ད་།།
ད་ང་མས་ད་འན་མ་ལས་ལ་འན་པ་ལ་ནས། ཞག་ན་པ་འན་པ་་ད་ན་་འན་པ་་མ་་ར་བ་
ལ་ང་ད་་འར་། །་ཡང་་ར་བ་ག་ས་་ན་་ན། །་མན་པར་་ད་པ་ང་ད་།།
བན་པ་་ས་འདས་པ་ང་ད་བ་།
་བ། ་བ་ད་ད་ང་ད་ང་མས་ལས་གདམས་ངག་དང་ས་་བན་པ་དག་ཉམས་་ང་བར་་ད་པ་
ལ། །ད་ང་དག་ད་པར་ག་ང་ད་པ་ལ། །ད་ང་ད་པ་གནས་་དར་གནས་པར་ཁས་ན་པ་
ལ། །དར་གནས་པས་ག་ག་ད་འན་ལ་གནས་གམ་ིས་དགག་དཻ་་ད་པ་ལ། །་བ་ས་ལས་
འདས་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་དག་།
ག་ང་་ས་་་བ་ད་ད་ང་ད་ང་མས་ལས། གདམས་ངག་དང་ས་་བན་པ་དག་ད་ང་མས་ཉན་
པར་་ད། ཉམས་་ང་བར་་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །གདམས་ངག་དང་ས་བན་ི་ད་པར་། ན་
གས་འལ་པར། བམ་པར་ང་འགས་པ་དང༌། འ་་་བ་ན་ལ། འ་་་བ་མ་ན་པ་ས་འམས་པ་ད་
པར་ཅན་་གངས་། །འ་ལ་དས་གར་འར་བ་ས་གས་ད་། ི་ཀ་ལས། ན་མ་ང་ན་ག་ང་་་མ་

ལས་འདས་ན་་ངས་ཤར་བ་ས་ན་ཁ་ན་མ་་བར་འར་འར་། །ན་ང་ན་་་མ་འཆར་ཁ་ས་་ཁ་ན་མ་་
བ་འར་འར་། །ས་གངས་། །ད་ང་མས་རང་་ག་ང་ལ་མན་པར་བབ་པ་ད་ང་དག་ད་པར།
ད་ང་མ་་ས་་གནས་་ག་ང་ལས་གཞན། ་ག་ལ་བན་པ་ག་ང་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །ི་ཀ་
ལས་ན་འ་ར་གངས་། ད་ང་ད་པར་ག་ང་ད་པ་ས་་བ་། ད་ང་མས་ལ་ག་ང་་འན་པ་
ངས་པ་ད་པར་ད་ང་མ་མས་ས་ག་ང་ད་པ་ལ་ང་བ་འར་འར་ི། ད་ང་མས་མན་མ་་མ་
འད་པ་ད་ལ་ག་ང་ད་པ་ལ་་ས་པ་ད་། །ས་། །འལ་ང་ལས། གལ་བ་ལ་གས་པ་ལས་ས་་
བ་ད་ད་ང་ས་འཆད་པ་ར་བས་པ་ད་ང་ག་ད་ན། ་ལ་འན་པ་ངས་པས་ག་་ད་ང་ན་ལ་མ་
ས་ང་ས་པ་ད་་ས་། །་ར་ན་ད་ང་མ་ག་ང་ད་པ་ན། ད་ང་ཕ་མ་ཕན་ན་གས་ཀ་ནས་འན་
པ་ངས་དས་པ། །ག་ད་་བས་་འལ་ང་ལས། ད་ང་ད་པར་ག་ང་ད་པ་འ་ཡང་་བ་ས་
བད་་ངས་་བངས་། །་་མ་ན་། ང་ན་གས་དང་་ར་འལ་པ་ལས། ་བ་ས་བད་་ངས་
་འ་མ་བངས་ལ། འ་་་བ་ས་དང་ཆ་མན་པ་ཙམ་ན་ི། ་བ་ས་དས་་མ་ན་། །མ་་ར་ཐར་
པ་ལས། ལམ་ང་ར་འོ་བ་་ག་ང་་ས་ལ་བབས་ན་ད་ང་ད་ནའང་ས་པ་ད་་ས་། །ང་ན་
གས་་འལ་པ་ལས། མཚམས་་་གག་་ངས་ན་ད་ང་ད་པའམ་མཚམས་་་མ་བཅད་ན་། དཔག་ཚད་
གག་་ངས་ན་ད་ང་ད་པ་གནས་་ད་ང་མས་དར་གནས་པར་ཁས་ན་པ་ལ་ང་ད་་འར་། །ི་ཀ་
ལས། ད་ང་ད་པ་གནས་ས་་བ་། གང་ན་ལས་བ་་གག་་ཐམས་ཅད་ད་པ་ལ་་གནས་གང་ན་ད་
ང་བ་ཡན་ཆད་གནས་ང་ལས་ད་པ་ད་པ་་་ད་ང་ད་པ་གནས་ས་་་ས་གངས་། །འ་འལ་
པ་ལས་། ད་ང་་གག་ལག་ཁང་ནས་ཕར་ང་གས་ད་ལས་ང་བ་ག་་གས་པ་ན་ང་ད་་ས་བཤད་།
།ད་ང་མ་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་གས་ཀ་ད་འན་་ད་ང་ཕ་ད་འན་དང༌། མ་ད་འན་
གས་ཀ་ལ། གནས་གམ་་མང་ས་གས་གམ་ི་དགག་ད་་ད་པ་ལ་ང་ད་་འར་། ད་ང་ཕ་མ་
ད་འན་གས་་གང་ང་གག་་ན་ལ་དགག་ད་་ད་དམ། ད་འན་གས་་གང་ལ་ཡང་དགག་ད་་ད་
པས་། །་བ་ས་ལས་འདས་པར་ར་པ་ང་ད་གམ་དང༌། ་བ་ས་དང་འལ་བ་ང་ད་གག་། ི་
ཀར། ད་ང་ད་པར་ག་ང་ད་པ་་་བ་ས་དང་འལ་བ་ང་བ་ན་ི། ་བ་ས་ལས་འདས་པ་ང་བ་
ད་་མ་ན་་ས་། །མང་ག་ར་ངག་།

བད་པ་གཞན་གད་ད་པ་ང་ད་གམ་ལ་གམ། དལ་་་བང་ར་བག་དང༌། །ས་་དང་གས་་
ན་དང༌། །ས་བད་གས་པ་་ན་པ། །དང་་།
་བ། དལ་་་བང་ར་་འག་པ་ལ།།
ད་ང་མས་མ་པ་དལ་་་བང་ར་་བག་པ་ལ་ང་ད་། །ི་ཀ་ལས། བ་ན་དས་ག། །་བང་
་ང་ཙམ་དལ་ས་ར་་བག་པ་ལ་ཡང་དས་ག་ས་། །་བང་་མན་པ་ཙམ་། ི་ཀ་ལས། ་ད་
གཞན་དག་ང་ན་་ས་། །ང་མ་འད་ལས། ནད་པ་ཉམ་ང་་ལ་་བང་འལ་་འག་ན་ང་ད་་ས་
གངས་། །དལ་་དང་ནད་པ་གས་ན་ན་པ་ལ་དངས་ས་གས་། །མ་་ར་ཐར་པ་འལ་པ་ལས།
མ་པའམ་ནད་པ་ར་་བད་པ་ལས་ང་ང་ར་་འག་ན་ང་ད་་འར་་ས་བཤད་ད་། །དལ་་ན་ན་
ནད་པ་ན་ང་ན་ང་་འལ་་འག་ན་ང་བ་ན་ི། ན་བ་་ནས་་མ་ན་།།
གས་པ་ས་་དང་གས་་ན་།
་བ། ་བང་དང་བ་ར་བག་ཡངས་་་བ་གས་པ་ལ་་ན་པ་ལ།།
་བང་དང་བ་ར་ས་་་ལ་་བག་ཡངས་་་བ་ལས་ལ། བདག་ད་མཚམས་ནང་ན་གནས་པ་་འ་
ང༌། འན་པ་ཡང་་ན་པས་གས་པ་་ན་པ་ད་ང་མ་ལ་ང་ད་་འར་།།
གམ་པ་ས་བད་གས་པ་་ན་པ་ལ་གས། ང་ད་དས་ད་བཤད་པ་དང༌། །་་དགས་ས་བསལ་
བ། །དང་་།
་བ། ས་འད་པ་ར་ཡང་༌།
ད་ང་མ་མས་ས་འད་པ་ར་ས་ང་བདག་ད་མཚམས་ནང་ན་གནས་ལ། གས་པ་་ན་པ་ད་ང་
མ་ལ་ང་ད་་འར་། །ི་ཀ་ལས། ས་ལ་ས་པ་་ད་ཙམ་་ཟད་། །ས་དང་ན་པ་ད་པ་གཞན་བ་བ་
ར། གས་པ་་ན་པ་ལ་ཡང་ང་ད་་འར་་ས་།།
གས་པ་་་དགས་ས་བསལ་བ་།

་བ། འས་ན་་འད་པ་ད་་མ་ས་པ་ད་། །གཞན་ལ་གད་པར་ད་པ་ལས་ར་པ་ང་ད་གམ་
།།
གས་་ན་པ་འས་ད་པ་ལ་བ་ན་་འད་པ་ད་་ང་བ་མ་ས་པ་ད་། །གཞན་ལ་གད་པར་ད་པ་
ལས་ར་པ་ང་ད་གམ་།།
ད་པ་དར་ཁང་ཡལ་ར་ང་ད་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་
་།
་བ། དར་ཁང་མ་གཏད་པར་འོ་བ་ལ། །་འར་བཏང་ན།།
ད་ང་མ་དར་ཁང་ནས་གཞན་་འོ་བ་ན། ཐ་ན་མ་པ་ཡན་ཆད་གཞན་ལ་དར་ཁང་མ་གཏད་མ་བལ་བར་འོ་
བ་ལ་ང་ད་་འར་། །་ཙམ་ང་བས་་ན། དར་ཁང་་་འར་བཏང་ན།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། དར་ཁང་ར་་བཏང་༌། །ཁང་མ་ི་ག་དང་ང་ཁང་་ག་ཡང་༌། །དར་ཁང་ཡལ་བར་ར་བ་
ལས་ར་པ་ང་ད་།།
གང་ཟག་་དར་ཁང་ར་་བཏང་༌། །ཁང་མ་ི་ག་དང་ང་ཁང་་ག་ཡང་༌། །འདས་ན་ས་ས་། །དར་
ཁང་ཡལ་བར་འར་བ་ལས་ར་བ་ང་ད་།།
བ་གམ་པ་་དང་་་ལས་ར་ལ་ང་ད་བ་། ངས་་ང་ད་དགས་བསལ་བན། །དར་ག་་
་ང་ད་དང༌། །ལ་འར་གས་བཅས་ང་ད་བད། །་མན་བཅས་འོ ་ང་ད་། །དང་་།
་བ། དར་ི་ནང་་ངས་་ང་འོ་བ་ལ། །བར་ཆད་་བར་གནས་པ་ལ་་ང་བ་ད་།།
ད་ང་མས་དར་ི་ནང་་ལ་བ་བ་ར་ངས་་ང་ང་གས་་མཐའ་ལས་འདས་པར་འོ་བ་ལ་ང་
ད་་འར་། །མ་་ཐར་འལ་པ་ལས། དར་་བ་གམ་མ་ཚང་བར་ལ་ལ་ན་ང་ད་་ས་བཤད་ང༌། ལ་

ལ་བ་་མན་པ་་ན་་ངས་་ན་ཡང་ང་ད་། །རང་གཞན་ི་ས་ན་ི་་བ་བབ་པ་ད་་དར་ལ་
ནང་་དར་ན་ིས་བབས་་ངས་་ང་འོ་བ་ལ་་ས་པ་ད་པར་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །བར་ཆད་་བར་གནས་
པ་ལ་་ང་བ་ད་།།
གས་པ་དར་ག་་་ང་ད་།
་བ། དར་གནས་པ་ག་་ར་་འོ་བ་ལ།།
དར་གནས་པར་ཁས་ངས་ནས་དར་གནས་་དགག་ད་ས་པ་ག་་ས་བ་ག་ལ་ངས་་བ་ར་་
འོ་བ་ལ་ང་ད་་འར་། །མ་་ར་ཐར་པ་ལས། དར་གནས་པ་ག་ལ་་ང་གས་་མཐར་་འོ་ན་
ང་ད་། །ས་གངས་ལ། ི་ཀ་ལས། འར་འོ་བ་ཚད་ང་གས་་ཚད་་མཐ་ས་། །ད་ང་མ་མ་
འད་ལས། ཐ་ན་དར་ཁང་གག་ནས་གག་ས་་ཡང་འང་བར་་ས་གངས་་གནས་ལ་ན་པ་ང་བ་ར་
། །དར་གནས་པ་ག་་ད་ང་ལ་གས་པ་ངས་་་ན། ི་ཀ་ལས། གཞན་ལ་་ས་ས་ན་པར་འལ་བ་
མར་བས་པ་ལས་ས་པར་་ས་། །གཞན་ཡང་གས་ན་འགས་པ་དང་བཅས་པའམ་་འས་ད་ན་་ང་
བ་ད་།།
གམ་པ་ལ་འར་གས་བཅས་ང་ད་བད་པ་།
་བ། ལ་འར་གས་པ་དང་བཅས་པར་འོ་བ་ལ།།
ལ་འར་མ་ན་པ་འགས་པས་གས་པ་དང་བཅས་པར་འོ་བ་ད་ང་མ་ལ་ང་ད་་འར་།།
བ་པ་་མན་བཅས་འོ ་ང་ད་།
་བ། ་མན་པ་དང་བཅས་པར་ཡང་༌། །འོ་བ་དང་་འོ་བ་ལས་ར་པ་ང་ད་བ།།
ལ་འར་གང་ན་ད་་་མན་པ་ད་པ་དང་བཅས་པར་ཡང་་་འོ་བ་ལ་ས་་མར་ར་། །ི་ཀ་ལས། ་
མན་པ་དང་བཅས་པ་ན་་གས་འར་་ཡང་འོ་བར་་། །་འོ་བ་་བསད་པར་་ས་འོ་བ་དགག་པ་
མས་་ས་པ་ད་པ་་། །ས་། །་ན་འ་དང་་མ་ད་པར་་་ན། ་མ་བས་་ང་མ་འད་ལས།

གས་པ་དང་བཅས་པ་ལམ་ནས། ནང་་ལ་འར་་འོ་ན་ང་ད་་ས་གངས་ནས། ་མ་བས་་ང་མ་
འད་ལས། གས་པ་དང་བཅས་པ་ལམ་ནས་་ལ་་འོ་ན་ང་ད་་ས་གངས་། ནང་་ལ་འར་དང་་
ལ་ི་ལ་འར་མན་་གངས་པ་ཙམ་། །རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ལ་འར་མ་ན་པ་འགས་
པས་གས་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ལ་འར་གང་ན་ད་་་མན་པ་དང་བཅས་པ་ས་བཤད་། །་མ་་ས་ད་
ད་པ་དང༌། ་མ་་་ད་ད་པ་ས་ཤ་་དང་ལ་་གས་འལ་བ་འན་པ་མས་མན་པར་འཆད། །འོ་བ་
གམ་དང་་འོ་བ་གག་ལས་ར་པ་ང་ད་བ།།
བ་བ་པ་བད་པ་་བ་ལས་ར་བ་ལ་གས། གཞན་ི་གནས་ང་ད་པ་དང༌། །བས་ན་འ་བ་ང་ད་།
།དང་་།
་བ། ་གནས་ལ་གས་པ་དང་་གས་ཅན་ི་གནས་་ང་་ད་པར་ད་པ་ལ།།
འག་ན་པ་་གནས་དང༌། ི་ཀ་ལས། ལ་ ་་ང་ལ་གས་དང༌། ་གས་ཅན་ི་གནས་་ང་་ད་
པར་ད་པ་་འཐབ་ལ་ད་པ་ད་ང་མ་ལ་ང་ད་་འར་་ས་། །ི་ཀ་ལས། ག་་ན་གག་བ་ད་
པ་ས་ན་ང་ད་་འར་་ས་། །འར་ད་པར་ད་པ་་འཐབ་པར་ད་པ་། ང་མ་འད་ལས། ད་པར་
ད་ན་ས་་བ་། འཐབ་པར་ད་ན་ས་གངས་།།
གས་པ་བས་ན་འ་བ་ང་ད་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དས། །བབ་པར་་བ་བད་པ། །
དང་་།
་བ། བས་མ་་བར་འ་བ་ལ།།
ད་ང་མས་ད་ང་ལ་གས་པ་ལ་ས་འ་བ་བས་མ་་བར་འ་བ་ལ་ང་ད་་འར་།།
གས་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ན་བང་་ཕན་ན་ན་དགའ་བར་ས་ནས་ང་་བ་ར་བས་བས་འད་་གག་པར་། །་
བ་ལས་ར་པ་ང་ད་གས་།།

་ར་བས་འད་་གག་པར་་་ན། དང་ར་ན་བང་་ཕན་ན་ན་དགའ་བར་ས་ནས་ང་འ་བ་ར་
བས་བས་འད་་གག་པར་། །་བ་ལས་ར་པ་ང་ད་གས་།།
བ་་པ་བ་པ་ལས་ར་ང་ད་ལ་གམ་། ་སར་གག་པར་འོ་བ་དང༌། །་ན་་གཙང་འར་བ་དང༌། །
ཕག་མ་བས་པར་བཤང་འར་བ། །དང་་།
་བ། ་སར་གག་་འོ་བ་ལ།།
ད་ང་མ་གག་་མས་ོགས་ད་པར་དར་ཁང་་་འར་ལས་འདས་་་སར་དང༌། རང་་མ་བཤད་ལས།
ག་བ་སར་གག་་འོ་བ་ལ་། འལ་ང་ལས། མཚན་་ང་ན་ང་ད་་ས་གངས་།།
གས་པ་་ན་་གཙང་འར་བ་ལ་གས། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །ང་བ་ད་པ་བད་པ། །དང་་།
་བ། ་ན་ ་ང་་བཤང་བ་ར་བ་ལ།།
ད་ང་མས་་ན་ ་ང་་བཤང་བ་ད་པ་དང༌། ས་ཟིན་པ་འར་བ་ལ་ང་ད་་འར་། །མ་་ར་ཐར་
པ་ལས། ་ན་ ་ང་་བཤང་ག་འར་ན་ང་ད་་ས་།།
གས་པ་ང་བ་ད་པ་བད་པ་།
་བ། ནད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །་ན་ས་ཐམས་ཅད་བ་པ་ལ་ཡང་༌།།
ནད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །་ན་ས་ས་གས་་ཐམས་ཅད་བ་པ་ད་ལ་ཡང་ར་འར་བ་ལ་ང་བ་ད་།།
གམ་པ་ཕག་མ་བས་པར་བཤང་འར་བ་ལ་གམ། ང་བ་མ་པར་བཞག་པ་དང༌། །་་ང་བ་ད་པ་བན། །
བབ་པར་་བ་བད་པ། །དང་་།
་བ། ག་པ་ཕག་་མ་བས་པར་བཤང་བ་འར་བ་ལ།།

ཁང་ང་་ག་པ་ཕག་ག་པ་ང་་ལ་་འགའ་ག་འག་པ་ལ་་ག་གམ་ས་མ་བས་པར་བཤང་བའམ་
ག་བ་འར་བ་། མ་་ར་ཐར་པ་དང་ང་མ་འད་ལས། མ་བགས་པར་བཤང་བའམ། ག་བ་འར་ན་ང་ད་
་འར་་ས་གངས་།།
གས་པ་་་ང་བ་ད་པ་བན་པ་།
་བ། ག་པ་་་བཏགས་པ་ལ་་ང་བ་ད་།།
ག་པ་ལ་་་བཏགས་པ་ལ་་ང་བ་ད་།།
གམ་པ་བབ་པར་་བ་བད་པ་།
་བ། ་གཙང་བ་ལ་ང་ག་འཕང་བར་་། །བཤང་བ་ལས་ར་པ་ང་ད་གམ་། །ང་ད་འབའ་
ག་་ར་པ་མས་གས་།།
་གཙང་བ་ལ་ང་ག་འཕང་བར་་། །བཤང་བ་ལས་ར་པ་ང་ད་གམ་། །ང་ད་འབའ་ག་་ར་པ་
མས་གས་།། །།

བ་པ་་ར་བཤགས་པར་་བ་་ལ་གས། ན་ང་ན་པ་བ་་ད། །ན་ང་ང་ཙམ་བན་པ། །དང་་
ལ་གས། ང་བ་བ་་་ར་བན། །་དག་གས་གད་ན་ང་བད། །དང་་།
་བ། གཞན་ི་མ་ནས་བདག་་ན་་་མ་ངས་་འངས་པ་ལ། །་ན་བས་། །ས་ངས་པ་་་
ས་ས་། །་དང་མར་སར་པ་དང་ན་མར་དང་འ་མར་དང་ང་་དང་་རམ་ི་ད་བ་དང་ཉ་ཤ་དང་ཤ་དང་
ཤ་མས་མས་ང་༌།།
ད་ང་མ་རང་་་་ལས་གཞན་ི་མ་ནས་་་་མ་ན་པ་མ་ནས་བདག་་ན་་་མ་ངག་་ག་ད་
ས་ངས་་འངས་པ་ལས་་ར་བཤགས་པར་་བ་ང་བ་དས་ག་བད་པ། །ན་གང་ས་་ན། ་ན་བས་
། །་ན་བ་ས་ངས་པ་་ན་ས་ས་། །་དང༌། མར་དང༌། ན་མར་དང༌། འ་མར་དང༌། ང་་དང༌། ་རམ་
ི་་བ་དང༌། ཉ་ཤ་དང༌། ཤ་དང༌། ཤ་མ་མས་ང་༌། །་ལ་གས་པ་་་ལ་་མ་བན་་ར་།།
གས་པ་་དག་གས་གད་ན་ང་བད་པ་།
་བ། ་དག་ལས་གཞན་ངས་པ་ལས་གཞན་བ་པ་ལ་་ན་ད་པ་ད་། །་གད་པ་ལ་ཡང་༌། །ར་
གགས་པ་ལ་་བ་པ་ལ་ཡང་༌། །་་ས་ས་ད་པ་ད་།།
་མ་ལ་གས་པ་་དག་ལས་གཞན་ངས་པ་ལས་གཞན་བ་པ་་ན་ད་པ་ད་་ས་པ་་ན་ང་་ལ་གས་
ནས་ར་བ་་ག་འགས་ང༌། བསམ་པ་ན་ལ་མཐར་ག་པ་ད་པ་ར་ན་དས་གར་འར་བ། །བད་
པ་ནང་ནས་བད་ས་བངས་པས། བད་པ་ནང་ནས་་བད་པ་བ་་འངས་པ་ལ་ཡང་ན་ད་པ་ད་། །
བད་པ་ནང་ནས་་བད་པ་ར་གགས་པ་ངས་པ་ལ། བད་པ་ནང་ནས་བད་ས་བ་་ས་སམ་འངས་པ་
ལ་ཡང་ན་ད་པ་ད་། །་དག་ཐམས་ཅད་ན་ང་་ལ་གས་པ་དབང་་ས་། །་དག་ལས་གཞན་ངས་པ་དང་
གཞན་བ་པ་ཙམ་་་་ར་བ་ས་ས་ད་པ་ད་།།
གས་པ་ན་ང་ང་ཙམ་བན་པ་།
་བ། ང་་ལས་ར་པ། །་ར་བཤགས་པར་་བ་མས་གས་།། །།

དམག་དན་ང་་ང་ག་ལས་ར་པ་བབ་པ་ལ་་མ་་འག་པ་ང་ད་་ད་ང་མ་མས་ས་ང་
ན་། །་ར་བཤགས་པར་་བ་མས་གས་།། །།
་པ་ས་ས་་ད་བཤད་པ་ལ་གས། ན་ང་ན་པ་ས་ས་དང༌། །ན་ང་གགས་པ་ས་ས་། །
དང་་།
་བ། ཤམ་ཐབས་ད་པ་ང་བར་བ་བར་་། །ཆགས་པར་ར་ང་མ་གཞན་་འོ་བར་་།།
ད་ང་མས་ཤམ་ཐབས་རང་་ས་་ད་པ་ང་བར་བ་བར་་་ས་པ་། ་མ་བས་ཤམ་ཐབས་དམའ་
བར་བ་བར་་། །ས་མ་་ཐར་འལ་པ་ལས་། །ད་ང་མ་འག་པ་འད་ཆགས་ས་ཆགས་པར་ར་
ང༌། མ་གཞན་་འོ་བར་་། །་གས་ད་ང་ཕ་ལ་ར་ར་་ན། ་མ་་ད་ང་ཕ་ལ་ས་པ་ད་ལ། ་
མ་་ད་ང་ཕ་ལ་ཡང་ས་ས་་འར་།།
གས་པ་ན་ང་གགས་པ་ས་ས་།
་བ། ད་ང་དག་ལས་ར་པ་བན་། །བབ་པ་མས་། །ད་ང་མ་མ་པར་འད་པ་གས་།། །།
་ན་ར་ད་ང་ཕ་མ་འད་་བན་པ་ས་ས་བ་་བ་་་དག་ད་ང་མ་ལ་ར་འར་་ན། ས་
ས་་་བབ་པ་མས་་ད་ང་དག་ལས་ར་པ་བན་་ད་ང་མ་མས་་ཡང་་བན་། །འ་ལ་དགས་
བསལ་གས་། མ་་མ་བ་བར་ན་ལ་འག་པ་དང༌། ་ན་་་གཙང་བ་འར་བ་གས་་ད་ང་མ་ལ་ང་
ད་་འར་བས། ་གས་འར་་བང་༌། །་གས་མ་གགས་པ་ས་ས་བ་་བ་་ད་ང་མ་མས་་
ཡང་ས་ས་། །་དག་་ང་་་མ་གས་བན་པས་ད་ང་མ་ལ་ས་ས་བ་་བ་གས་། །བབ་པ་
མས་། །ད་ང་མ་མ་པར་འད་པ་གས་།། །།

གས་པ་་བ་བས་ར་བན་པ་ལ་། ང་ད་ད་་ཡན་ལག་དང༌། །ར་འག་ལ་ི་ཡན་ལག་དང༌། །ཐ་
དད་་གས་ཞར་ང་བཅས། །བསམ་དས་ད་པ་ཞར་ང་དང༌། །ལ་བ་དབང་ད་ཡན་ལག་། །དང་་ལ་བ།
བབ་པ་ཡན་ལག་ཞར་ང་བཅས། །བསམ་པ་ཡན་ལག་ལ་བ་བཅས། །གས་་ཡན་ལག་ཞར་ང་བཅས། །མཚན་
ི་ཡན་ལག་ཞར་ང་༌། །དང་་ལ་གམ། ལ་་བབ་པ་ཡན་ལག་བན། །བབ་ན་་་འང་ང་བད། །
བབ་ན་ལ་ས་ཞར་ང་༌། །དང་་ལ་གས། ས་ལ་མ་ཉམས་ལ་བ་བན། །རབ་ང་མ་གས་གམ་ང་
བད། །དང་་།
་བ། ཉམས་པ་དང་མ་ཆགས་པ་གས་ང་བ་ལ་ར་བ་ལ་་ས་ས་།། །།
ཉམས་པ་ལ་ན་མ་པ་བན་། གང་ཉམས། གང་ལས་ཉམས། གང་ས་ཉམས། ལ་་ར་ཉམས། ས་ང་བ་ལ་
ར་ན་ར་འར་དང༌། དགག་པ་དང་བ་པ་ན་དང༌། བ་ད་ང་དང་ར་བ་དང༌། ངག་ན་།།
གང་ཉམས་ན། ང་བ་ན་་ད་པ་གང་ཟག་་ཉམས། གང་ལས་ཉམས་ན། བན་གས་་མ་པ་དས་པ་
བབ་ས་ལས་ཉམས། གང་ས་ཉམས་ན། ཕམ་པ་འཆབ་མས་དང་བཅས་པ་ས་ཉམས་། །ལ་་ར་ཉམས་ན།
ར་བས་་་ང་བར་ཉམས་། ི་ཀ་ལས། ར་བས་་་ང་བ་ད་ས་ཉམས་པ་ན་་ས་། །་ན་
གཏན་ལ་དབབ་པ་། ་ག་་བ་གས་ས་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ང་ན་ང་བ་ར་བས་་་ང༌། ན་ཆད་མ་
པ་ངས་ང་་། འཆབ་མས་ས་ང་མ་ས་ང་ཕམ་པས་མ་པ་་གང་༌། །་་ར་ན། ཕམ་པས་མ་པ་་
གང་བ་ལ་བ་ད་་། རང་ད་ལ་ང་ད་བད་པ་ར་དང༌། གཞན་ད་ལ་ད་འན་ག་མ་བད་པ་ར་དང༌།
གང་ཟག་གག་ལ་ཕམ་པ་བ་འང་ད་པ་ར་དང༌། ན་ི་མ་པ་ལ་བ་པ་ར་དང༌། རང་་བབ་པ་འལ་
་ད་པ་ར་། །ས་།།
བ་ད་དང་་། མ་བས་པར་ས་ན་པ་ང་མ་འད་ལས། ་ར་ན་ལ་མས་དང་ན་པ་ན་་ན། ཕམ་
པར་ར་པ་བ་་དག་གང་ཡང་ང་བ་ང་བ་ང་བ་། ལ་མས་དང་ན་པ་མ་ན་པ་། ད་ང་མ་ན་པར་
བས་པ་ས་ད་ང་མ་ལ་ས་ན་ན་ང་ད་་འར་་ས་གངས་། །ས་ན་ཕམ་པ་ང་བས་མ་པ་་གང་
བར་བ་ང༌། མ་པ་གང་ན་ང་ད་བད་པར་གངས་པས་གད་། །ར་ཕམ་པ་ང་བ་་ད་ང་མ་ན་པར་
བས་ང༌། བ་བ་ལས་་མ་ཆགས་པས་མ་བས་པ་ད་ན་པར་ལ་བ་་འད་།།

བ་ད་གས་པ་། ང་་བ་ལས། ད་ང་རང་ད་ན་། བདག་ས་་ཚངས་པར་ད་པ་ས་་ས་ར་བ་
ལ། ་ལ་ད་ང་གཞན་ག་ས་གམ་་གཞན་དག་ས་ར་པ་འབས་པར་ད་ན་ད་འན་ག་མ་ས་
གངས་ང༌། ར་འབས་ག་མ་བས་་ང་མ་འད་ལས། མ་དག་པ་ལ་ར་པ་འབས་པ་ལ་། ག་བ་
གག་ས་ང་བར་འར་ས་ད་འན་ག་མ་ས་པ་བ་གག་་གངས་ལ། ་ཡང་མ་དག་པ་་ཕམ་པ་་ནས་
ན་པར་ང་མ་འད་ལས། ད་ང་དག་པ་ས་་བ་་ཕམ་པར་འར་བ་བ་ལས་གང་ང་མ་ང་བ་ས་གངས་
པས་། །་ར་ན་ཕམ་པ་ང་ཡང་མ་པ་མ་བཏང་བར་བ་། མ་པ་བཏང་ན་མ་ད་ལ་ར་པ་བཏབ་པས་ད་
འན་ག་མར་་འར་། མ་པ་ལ་ར་པ་བཏབ་ན་ས་ས་་གངས་། ད་འན་ག་མར་་འར་བ་བན་
།།
བ་ད་གམ་པ་། ང་་བ་ལས། གག་ལ་ཕམ་པར་འར་བ་བ་ཡང་འང་ས་གངས་པས། ཕམ་པ་ང་
བས་མ་པ་མ་བཏང་བར་ཡང་བ་། ཕམ་པ་་མ་ང་བས་མ་པ་བཏང་ན་མ་ད་ས་ས་ད་ས་པ་ལ་ཕམ་པ་་
མ་བད་་གས་པ་ར་།།
བ་ད་བ་པ་། བབ་པ་ན་པས་ད་བམ་པ་བ་པ་ན། ང་ན་གས་ལས། གང་་་ཟག་པ་ཟད་པ་་
་ན་ི་ལ་་འག་པར་་ས་གངས་། །ས་ན་ཕམ་པ་ར་ཡང་མ་པ་མ་བཏང་བར་བ་། ན་ི་མ་པ་
བཏང་ན་ན་ི་མ་པ་ལ་བ་པར་་གས་པ་ར་།།
བ་ད་་པ་། གཏམ་ི་ག་དང་་བ་ལས། ཕམ་པ་ས་པ་ང་ལ། ས་བབ་པ་ལ་་བབས་པ་ན་ས་
གངས་། ཕམ་པ་ང་ཡང་བབ་པ་འལ་་ད་པ་ར། ཕམ་པ་ང་ཡང་མ་པ་མ་བཏང་བར་བ་། །་ར་བ་
ད་དང་་བ་། ་་མས་ས་གངས་་ད་ན་ལས་བཤད་། །ཐ་མ་་ང་སང་་ད་་འལ་བ་འན་པ་
མས་ས་བ་ད་་ར་བ། །མར་ན་ད་ང་ཕ་ལ་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ང་ན། གར་་ང་བར་བ་མཐའ་
གམ་ག་མན་། །ད་ང་མ་ལ་ག་པ་དང་ས་བཀན་ི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ང་ཡང་མཚན་འར་ན་གར་ང་༌།
།འཆབ་མས་ཕམ་པ་ཡན་ལག་་དས་པར་མ་་པ་འད་ང་་དས་པར་་་དང་་རབས་པ་མན་། །་
གང་བར་་་འད་ང་ཕམ་པས་མ་པ་གང་བར་མ་་པ་དང་་རབས་པ་མན་། །་ཚངས་ད་འཆབ་ད་ས་
གང་བར་་རབས་པ་འད་ང༌། མ་པ་་གང་བར་མ་་པ་དང་་ག་་བ་མན་།།

ས་ང་བ་ལ་ར་ན་ར་འར་་ན། ས་ས་། ་ཡང་ས་ས་ལས་་བ་ང་བ་་བད་པ་་མཚན་།
དས་པ་བབ་ས་ི་མ་པ་ད་པ་ར་། །ས་ས་ཙམ་ག་བད་པ་་མཚན་། དས་པ་བབ་་ས་་
ད་ང་་མ་པ་ད་ང་་དང་འགལ་བ་ས་པ་ར་། །ཕམ་པ་དང་་འཆབ་བཅས་་ད་ང་མ་དག་ལས་
ཉམས་པས་མ་ན་ན་ི་ང་བ་ལ་ར་བ་ལ་་ས་ཅན། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ས་ཉམས་པ་བདག་ད་ལ་ས་ང་
ར་བ་གསར་བད་་ང་བ་ཕམ་པར་་འར་། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ས་བདག་ད་ལ་ས་ང་ར་བ་གསར་ད་
་ས་ས་ཙམ་་ཟད་པ་ར་། །ར་བས་མ་ན་པར་ན་པ་ང་ད་ལ་ར་བས་། ང་བ་ར་བ་ས་མ་པར་
བཅད་།།
དགག་པ་དང་བ་པ་ན་། ཉམས་པ་ལ་ས་ས་ས་པ་འ་་དགག་པ་ན་། ི་ཀ་ལས་འ་ར་བཤད་།
ཉམས་པ་ལ་ཡང་ས་བན་གས་་མ་པ་ད་པ་ར། ས་ང་བ་ལ་ར་ན་ཕམ་པ་དང་ག་མ་ལ་གས་པ་དག་་
འར་བར་ཐལ་བ་་དགག་པ་ར་ས་ས་ཙམ་་བན་པ་་འག་པར་ད་པ་ར་ས་།།
བ་ད་ང་དང་ར་བ་། ཉམས་པ་ང་བ་ལ་ར་ན་ས་པ་འ་ང་་བ་ལས། ད་ང་་ཚངས་པར་ད་པ་
བིས་ང་ཕམ་པ་ང་བར་་འར་བ་མས་སམ། ད་། ན་ང་བ་ང་བ་ས་བས་པ་ངས་ངས་ང༌། ི་
ཀས་ང་་བ་ངས་་ངས་པ་ལས། ར་ང་བ་ང་བ་དང༌། ་ཐབས་་གནས་པ་དང༌། དང་ར་འག་པ་དང༌། མ་
ང་དང༌། ད་ང་མ་ན་ང་བས་ཉམས་པར་ས་པ་་ས་ས་་འར་་ས་བཤད་། །་ལ་ར་ང་བ་ང་བ་།
ཉམས་པ་ལས་ས་ས་་འར་བ་ང་ན་། །་ཐབས་་གནས་པ་་མ་ས་པ་ལ་ས་ས་་འར་བ་ང་ན་
། །དང་ར་འག་པ་། ་་་མ་ན་པ་ལ་བན་གས་ས་་ད་ང་་མ་པ་མ་ས་པ་་ན་པར་ང་མ་
འད་ལས་བཤད་། །ས་ན་ང་་་་བ་ང་ས་ལས། ང་བ་་་་མས་་་ལ་་ར་གངས་ལ། ང་་བ་
མང་ས་ན་ང་་་ང་བས་ཡང་དག་བ་བ་ག་ཉམས་པ་དབང་ལས་། །ད་ལ་དང་ད་ང་་མ་པ་མ་ས་
པ་བར་མ་ད་བ་་་ད་་རབ་་ང་བ་དང་ན་པས་་ཚངས་ད་ལ་གས་པ་ང་བ་་་ལ་ར་བ་་ས་
ས་། །འ་ལ་ས་ས་ལས་་བ་ང་བ་་བད་པ་་མཚན་། མ་པ་ད་པ་ར་། །ས་ས་ཙམ་་བད་
པ་་མཚན་། བར་མ་ད་བ་ད་པར་ཅན་དང་ན་ང༌། ་དང་འགལ་བར་ས་པ་ར་།།
དགག་པ་དང་བ་པ་ན་། ི་ཀ་ལས། མ་ས་པ་་བ་པ་ན་། ས་མ་པ་མ་བ་པས་ད་པ་ར། ས་
ང་བ་ལ་ར་ན་ས་ས་་འར་བར་བབ་པ་ར་་ས་། །ི་ཀ་ལས་ན་འ་ར་འང་། ི་ཀ་ག་་ང་

ཐད་ན་ན་ན། མ་པ་ད་པ་ལ་ང་བ་ད་པ་མ་ན་ནམ་་ན། བན་ད་། ན་ང་མ་ས་པ་ལ་་མ་པ་ཡང་
མ་ན། མ་པ་མ་ན་པ་ཡང་མ་ན་པ་་་ད་་རབ་་ང་བ་ད་པས། ་ལ་ས་ས་་མ་པར་བཞག་པར་
མཛད་།།
ངག་ན་། ་ས་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ས་ད་ང་མ་དག་ལས་ཉམས་པ་བན་གས་ཅན་ན་པས། ས་ཕམ་
པ་གས་ང་བ་་་ལ་ར་ན་དས་གར་འར་རམ་མ་ན། ས་བཅད་པའམ་མ་་པ་དང༌། ་་་རབས་པ་ར་
ན། ཉམས་པ་ད་ང་གཏན་ན་པས་ང་བ་གཏན་ད་དམ་མ་ན། ་བཅད་པ་ན་་ས་། །དང་་བཅས་ས་
ན་། །རབ་ང་་མ་པ་ངས་ལ་མ་ས་པ་གས་ང་བ་ལ་ར་བ་་ས་ས་།།
གས་པ་རབ་ང་མ་གས་གམ་ང་བད་པ་ལ་གས། ངས་འདས་དས་་ས་ས་དང༌། །གས་མན་ད་
་བམ་། །དང་་།
་བ། བན་པར་མ་གས་ང་རབ་་ང་བས་ངས་པ་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་ ། །།
ད་ང་ཕ་མ་ལས་གཞན་བན་པར་མ་གས་ང༌། མ་པ་ལས་གཞན་ད་ལ་ཕ་མ་དང་ད་བ་མ་། རབ་་
ང་བ་མ་གམ་ི་གས་མན་ལས་གཞན་ཡང་དག་པར་ངས་པ་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་་་ས་ས་་ས་་མར་
ར་། ཕམ་པ་དང་འ་བ་ས་ས་དང༌། བཤགས་པར་་བ་ས་ས་་གས་་བད་། །མ་འ་་ང་་བ་
ལས། འཆང་ལ་ལ་གས་གནང་བ་མས་དང༌། གས་མན་མས་མ་གགས་པ་ང་བ་་བ་་ཐམས་ཅད་་
བས་་ད་བ་མ་དང༌། ད་ལ་མ་མས་ལ་་ས་ས་་ས་་་ལ་་ར་གངས་པ་་མ་་བ་འར་ག་
གག་་བས་པ།།
གས་པ་གས་མན་ད་་བམ་་།
་བ། ་གས་ལས་མན་པ་ལ་ད་།། །།
དས་་ངས་པ་་གས་དང་མན་པ་ལས་འདས་ང༌། འགལ་བར་ས་པ་ལ་་ད་ས་བམ་་ས་ས་
་འར་བ། །འ་་ང་་བ་ལས། ང་བ་་བ་ནང་ནས་འན་ག་ལ་གས་པ་གས་མན་ན་ི་བས་་
ད་བ་མ་དང༌། ད་ལ་དང༌། ད་ལ་མ་མས་ལ་ས་ས་་ས་གངས་པས། མ་་བ་འར་ག་གག་་

བས་པ། །ང་ལས། ས་ས་་ས་ར་གངས་ང་ད་། །འ་་་ག་བཤད་མ་ལས་ང་་དངས་པ་
བལ་བ་ས་་བདག་ད་ན་་ན་ཏན་ད་་ཞབས་ས་་འངས་ནས་བཤད་པ་ན་། །ར་མ་འས་པ་
གས་མན་ལས་འདས་་ད་ལ་ིས་ན་ད་པ་ཁ་ན་མ་་བ་ས་ཅན། ་་བཤགས་་ས་ས་མ་ན་། ་
་ད་ས་བམ་་འབའ་ག་ན་པ་ར་། །འ་་ི་ཀ་ལས། བམ་པར་་བ་ས་ས་ན་ི། བཤགས་པར་
་བ་ས་ས་་མ་ན་། །ས་།།
གས་པ་བབ་ན་་་འང་ང་བད་པ་།
་བ། བབ་པ་ན་པ་ལ་་འ་བ་ད་།། །།
འཆབ་ད་་ཕམ་པ་དག་པར་་བ་ན་་ས་གཞན་ན་གནས་པ་ད་པ་ལ་བབ་པ་གལ་བ་ལས་ས་ན་པ་
། ་་་བབ་པ་ན་པ་་ན་མ་དག་ས་བང་་་དས་པ་ང་བ་བད་པ་ན་ལ་ད་ང་མ་དག་དང་
འ་བ་ད་། །ས་ན་ངག་ན་མ་ན་ན་ི་ཕམ་པ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་དབང་་ས་་མ་ན་པར་ན་པ་
་ད་ང་བབ་པ་ན་པ་རང་མཚན་པ་་ས་ཅན། མ་ན་ན་ི་ཕམ་པ་འང་་ང་། མ་ན་ན་ི་་གས་
ཚང་བ་ར་། །དགས་བསལ་གམ་མ་གགས་པ་ང་བ་་་་ཐམས་ཅད་བབ་པ་ན་པ་ལ་བད་པ་གང་
འས་བན་། །འ་་ང་་བར། ་ར་ད་ང་ལ་མཐར་འར་བ་་བན་་བབ་པ་ན་པ་ལ་ཡང་མཐར་འར་
། །ས་ང་བ་་བ་་་་ལ་་ར་གངས་པ་མ་་བ་འར་ག་གག་་བས་པ།།
གམ་པ་བབ་ན་ལ་ས་ཞར་ང་ལ་གམ། ད་ང་གཞན་ལ་མ་གས་ན། །བབ་ན་ནང་ལ་གས་
ན་བཤད། །ད་བ་ལ་ལ་གས་ན་པ། །དང་་།
་བ། བན་པར་མ་གས་དང་ན་པ་ད་ང་ ། །།
ད་ང་བབ་པ་ན་པ་ས་ད་ང་མ་དག་་ལ་ལ་བན་པར་མ་གས་པ་ད་ལ་ལ་གས་པ་དང་ན་
པའམ་འ་བ་ད་ང་ན་། །་ཡང་ལ་བ་་ནས་འ་བ་དང༌། ཡན་ལག་་་ནས་འ་བ། །ང་ས་པ་་ང་བ་
བད་པ་ན་ལ་ད་ང་མ་དག་འ་བར་མ་ཟད་ས་པ།།
གས་པ་བབ་ན་ནང་ལ་གས་ན་བཤད་པ་།

་བ། ་ལ་་མ་ན་།། །།
བབ་པ་ན་པ་་ལ་བབ་པ་ན་པ་གཞན་་བན་པར་མ་གས་པ་དང་ན་པ་ད་མ་ན་། ི་ཀ་ལས། རང་
བན་དང་འ་བ་ར་་ས་།།
གམ་པ་ད་བ་ལ་ལ་གས་ན་པ་།
་བ། ད་བ་མ་ལ་ཡང་་།། །།
ང་བ་ན་ད་བ་མ་ལ་ཡང་ལ་ད་ང་བབ་པ་ན་པ་་་བན་པར་མ་གས་པ་དང་ན་པ་ད་མ་ན་།
བན་པར་གས་པ་དང་ན་པ་ད་ན་། །འ་་ང་་བ་ལས། ད་བ་མ་ལ་་ས་་གག་འག་བིས་པར་
འར་བ་་། ་གང་་ན།་་་(ད་ལ་ལར་ད་ང་མ་ར་བ་དག་།)ད་བ་མ་བདག་ད་ས་གག་འག་ས་པ་དང༌།
ད་བ་མ་གཞན་ིས་གག་འག་ས་པ་དང༌། ད་ང་མ་བབ་པ་ན་པ་ས་གག་འག་ས་པ་དང༌། ད་ང་
མས་གག་འག་ས་པ་དང༌། ད་ང་མ་ད་འན་ིས་གག་འག་ས་པ་ས་གངས་ལ། མ་་བ་ལས་
ང༌། གག་འག་དང་ན་ན་་་ལ་མག་དང་མག་མ་ན་པ་་ག་གག་པར་གངས་།།
གས་པ་བསམ་པ་ཡན་ལག་ལ་བ་བཅས་།
་བ། འོ་བ་གཞན་ི་མ་པ་བན་པ་་ད་ང་་འ་ས་ད་པ་ལ་ཡང་་། །ད་ན་་ན་ད་པ་ད་།། །།
ད་ང་ལ་ག་་བར་བ་་་འོ་བ་གཞན་ི་ས་་མ་པ་བན་པ་ན། བདག་ད་ལ་ད་ང་་འ་ས་
ད་པ་ལ་ཡང་་ས། ཡང་་ས་པ་རང་བན་་གནས་པ་འ་བ་ད་་ས་་མར་ར་། ད་ང་གཞན་དང་འ་
བར་་ཚངས་པར་ད་པ་ལ་གས་པ་ང་བ་གས་པར་བད་པ། །ད་ང་ས་ལ་ག་་བར་བས། ་ཚངས་
པར་ད་པ་ལ་གས་པ་ད་ན་ད་ང་་འ་ས་ད་ང༌། ས་པ་རང་བན་་གནས་པ་་ར་བ་ས་ནས་མཐར་
ག་་་ན་ད་ང་་འ་ས་ད་ང༌། ས་ལ་ག་་བར་བས་མས་ང་ག་་བསམ་པ་་ར་ར་ང༌།
ས་པ་རང་བན་་་གནས་ན་། ར་བ་་ན་ང་བ་ན་ད་པ་ད་། །མཐར་ག་་ང་བ་་ད་། །ི་ཀ་ལས།
ར་བ་ཙམ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་འར་འར་ི་ས་བཤད་ང༌། བམ་་་བ་པ་ལས་ང༌། ར་བ་ཙམ་་ན་ལ་ན་ད་པ་
འར་འར་ི། དས་ག་ད་་་་འར་། ས་པ་དང༌། མས་འགས་པ་དང༌། ར་བ་དག་ས་ན་པ་ལ་

གས་པ་རང་བན་ཉམས་པ་ལ་ང་བ་ད་པ་ར་་ས་བཤད་། །ལ་གས་པ་ས་པ་། འོ་བ་གཞན་ི་མ་པ་
བན་པ་ན་ད་ང་་འ་ས་ཉམས་པ་་།།
གམ་པ་གས་་ཡན་ལག་ཞར་ང་བཅས་ལ་གས། ལ་་ག་་ཡན་ལག་བན། །ས་ད་ལས་ར་ཞར་ང་
བད། །དང་་ལ་གས། མཐར་ག་་ནས་བན་པ་དང༌། །ར་ང་་ནས་བན་པ། །དང་་།
་བ། གས་་མར་ར་བ་ས་པ་ལ་ཡང་ ། །།
གས་་མར་ར་བ་ས་པ་ས་པ་འ་བས་འར་བད་་ང་བ་ཐམས་ཅད་་ར་བན་ན་ང༌། ་ག་ལ་
མན་ནས་་་བས་ཁང་པ་ཁང་ན་་་ལ་གས་་མར་ད་ལ་ིས་ར་བ་ས་པ་ལ་གས་་མ་ད་ང་་ར་
པ་ན་མཐར་ག་བ་པ་ལ་ཡང་་། ན་ད་པ་ད་་ས་་མར་ར་།།
གས་པ་ར་ང་་ནས་བན་པ་།
་བ། ་མ་ལ་ཡང་་དང་ན་པ་ད་ན་།། །།
ང་་བ་ལས། བན་པར་གས་པས་་བར་བཤམས་། བན་པར་མ་གས་པས་བས་ན་ར་འར། མ་ར་
འར་་ས་གངས་པ་ས་་འངས་། ད་ང་ས་མ་ན་ན་་་ར་བ་ས་ན་་ད་ལ་་བབས་པ་ན་
མཐར་ག་བ་ན་་ར་བ་ད་པ་་གས་་མ་ད་ང་ལ་ཡང་ར་བ་ན་ད་པ་་དང་ན་པ་ད་་ས་པ། །
མ་འ་ལ་ི་ཀ་ལས། གས་་མ་་བན་པར་གས་པ་ད་། །་ལ་ཡང་གས་་མ་་དང་ན་པ་ད་ན་། ས་
བཤད་། གས་་མ་ད་ང་ལ་ཡང་གས་་མ་ད་བན་ི་མ་པ་དང༌། ད་ལ་ི་མ་པ་ན་མ་བཏང་བར་
ད་པས་མ་པ་གམ་ན་།།
གས་པ་ས་ད་ལས་ར་ཞར་ང་བད་པ་།
་བ། ས་བཀག་པ་བས་བཟང་་ལ་ཡང་་དང་ན་པ་ད་ན་། །འ་བ་ལ་ཡང་་།། །།
ས་དས་་བཀག་པ་བས་དན་ང་ན་་བ་་ནས་བཟང་་ལ་ཡང་བཀག་པ་་དང་ན་པ་ད་ན་། །་ཡང་
ལ་གང་ན་བལ་ནག་་བས་བལ་དཀར་་དན་ང་ན་་བ་ན་ན་བལ་དཀར་་ལ་ན་ད་ན་ང་ང་བད་པ་་་

། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ཆ་གས་བ་བ་བས་ནས་བཤད་།།
དན་ང་ན་་བ་་ནས་ས་དས་་བཀག་པ་་དང་འ་བ་ལ་ཡང་་། བཀག་པ་་དང་ན་པ་ད་ན་། །
ི་ཀ་ལས། ན་བལ་དང་འ་བ་ན་དར་དང༌། ་་ལ་རས་ལ་ན་ད་ན་ང་བ་ང་ད་་འར་བར་བཤད་།།
བ་པ་མཚན་ི་ཡན་ལག་ཞར་ང་ལ་གམ། མཚན་ི་ཡན་ལག་ལ་བར་བཅས། །ལ་བ་བས་་ཞར་ང་
བད། །གཞན་ར་་དག་་འཐད་། །དང་་ལ་གས། མཚན་ད་་འ་ན་ང་དང༌། །ན་ང་ན་པ་དབང་
ས་པ། །དང་་།
་བ། མཚན་ར་པ་་་ང་ད་ན་།། །།
ར་ལན་གས་་མཚན་ར་པ་ད་ང་ས་་གད་པ་་་ར་བ་ས་ནས་ལན་གམ་པར་མཚན་ར་པ་་
དས་ག་ང་བ་་་བ་ང་ད་མ་ན་། །ས་ན་ལན་གག་མཚན་ར་པ་་་དབང་་ས་ནས་ད་ང་ས་
་གད་པ་་་ར་བ་ས་ནས་་ད་ང་མར་མཚན་ར་་མཐར་ག་བ་པ་་དས་ག་ང་བ་་་བ་ང་
ད་་ན་ད་ན་།།
ངག་ན་ག་གད་ཕམ་པ་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་དབང་་ས་། ད་ང་ས་་གད་པ་ར་བ་
ས་ནས་མཐར་ག་བ་པ་དང༌། ས་མཉམ་་མཚན་ར་པ་ད་ང་མ་ས་ཅན། ག་གད་པ་ཕམ་པ་དས་་
བད་པ་ཅན་ན་། ག་གད་པ་ཕམ་པ་དས་་བད་པ་་ང་ད་ན་པ་ར་། །འ་་མཚན་ད་་འ་
བ་ན་ང་་ང་བ་་ས་ཟིན་གནས་པ་ང་ད་ང་ན་། །མཚན་ར་པ་་་ང་ད་ན་ས་མ་འ་་
མཚན་ད་་འ་བ་ན་ང་བ་ཐམས་ཅད་་དབང་་ས་་ར་བན་པ་ན་།།
གས་པ་ན་ང་ན་པ་དབང་ས་པ་ལ་། ར་[བ་ང་བ་] ང་ར་གནས་བཅས་ར་ར། །མཐར་ག་ང་ང་
བཅས་ང་ར། །མཐར་ [ག་་ང་བ་] ང་ར་གནས་བཅས་ར་ར། །ང་ད་ར་གནས་བཅས་ད་ར། །ང་ད་
བཅས་པའང་ད་པ། །དང་་།
་བ། ན་ད་པ་ན་ི་ར་བ་གང་ན་པ་ད་ལས་།། །།

ད་ང་མ་གས་་གག་ལ་ཉལ་ན་ང་ད་བད་ལ། ད་ང་ཕས་་གག་ལ་ཉལ་ན་ས་ས་བད་པ་་་
བར་ས་ལ། འལ་པ་ལས་འ་ར་བཤད་། ད་ང་གས་་གག་ལ་ག་པ་དང་བཅས་བན་་་ངས་མ་ཤར་
བ་མན་ལ་་ཉལ་བ་ན་ད་པ་ན་ས་ས་་ར་བ་ད་བན་པ་གང་ན་པ་ད་ལས་མཚན་ར་ན་ན་ད་པ་
་ང་ད་ན་་ས་པ་། ་གས་ད་ང་མར་ར་་་ངས་ཤར་ན་ཡང་ང་བ་ན་ད་པ་་ང་ད་ན་།།
བས་འར་མཐར་ག་་ང་བ་ས་ས་་ནར་ཟད་། ་གག་ལ་ཉལ་བ་ང་ད་་་འར་། །་འལ་
ལས་་ང་ད་་བཤད་། །ན་ང་་ས་་་འང་། ི་ཀ་ལས། ག་པ་ན་ི་ར་བ་ལས་མཚན་ར་པ་ལ་
་ང་བ་ན་ད་པར་འང་བར་འར་ི། ན་ད་པ་ན་ི་ར་བ་ལས་མཚན་ར་པ་ལ་་ག་པར་འང་བར་་འར་
བས། འར་དས་ག་ཡང་ན་ད་པ་ད་འང་། ག་པར་་འང་བར་བན་་ས་བཤད་པ་། མཚན་ར་ི་་
གང་་གས་པ་ན་།།
གས་པ་མཐར་ག་ང་ང་བཅས་ང་ར་པ་།
་བ། ས་པ་་་ད་ན་།། །།
་ཡང་ད་ང་མ་ག་པ་ཕམ་པ་གས་པར་ས་པ་་ད་ང་ཕར་མཚན་ར་ན་ར་ི་ག་པ་ཕམ་པ་་ང་བ་
ན་ད་་ར་པ་ན་པས་ཁ་ན་མ་་བ་ན་ད་པ་་ད་ན་། །བས་འར་ི་ཀ་ལས། ཁ་ན་མ་་བ་་ད་ན་་ས་
བཤད་པ་་ཁ་ན་མ་་བ་ན་ད་པ་་ད་ན་་ས་པ་ཐ་ག་། བས་འར་ི་ཀ་ལས། ད་ང་མ་ག་པ་ཕམ་པ་
ང་བ་་མཚན་ར་ང༌། ད་ང་་ར་ན་ག་པ་་ད་ང་་ལ་མ་ར་འར་་ས་གངས་།།
གམ་པ་མཐར་ [ག་་ང་བ་] ང་ར་གནས་བཅས་ར་ར་པ་།
་བ། ན་ད་པ་་རང་་ད་།། །།
་ཡང་ད་འན་ག་མ་ལས་་ཚན་ན་ད་པ་ད་ང་མ་་བ་འན་པ་ང་ད་ང་ཟིན་ནས་ད་ང་ཕར་མཚན་
ར་པ་་ན་ད་པ་རང་་ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །འ་བམ་་་བ་པ་ལས། ན་ད་པ་ད་རང་་ཁ་ན་མ་་བ་ད་་ས་
བཤད་། །བས་འར་རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ད་ང་་ལ་ཡང་འན་པ་ང་ད་་ནར་འར་ི། འན་
པ་ག་མར་་་འར་་ས་གངས་། །མ་འ་་ན་ད་པ་མཐར་ག་་ང་བ་ང་བ་ང་ཟིན་ནས་མཚན་ར་

པས་བཅས་པ་ར་ར་ན་ཐམས་ཅད་་ཡང་མཐར་ག་་ང་བ་ང་བ་ང་བ་ར་ར་་འོ་བ་་ན་གནས་་ས་ར་
བན་པ་ན་།།
བ་པ་ང་ད་ར་གནས་བཅས་ད་ར་པ་།
་བ། ཞག་བར་མ་ན་པ་་ཆ་ད་།། །།
ི་ཀ་ལས། ད་ང་ས་ང་བད་ག་པ་ཞག་བ་ལས་འདས་པར་བཅངས་ན་ང་བར་འར་ལ། ད་ང་མས་་
ཞག་གག་ལས་འདས་པར་བཅངས་ན་ང་བར་འར་བ་་ལ་ད་ང་ཕས་ང་བད་ན་ིས་མ་བབས་པར་ཞག་
བར་མ་ན་པ་། ཞག་ད་ན་ཆད་བཅངས་པ་ལས་ད་ང་མར་མཚན་ར་ན་ར་ཞག་ད་་་དག་་ཞག་གག་
དང་ཆ་འ་བ་ད་་ས་པ་། ཞག་གག་་ཆ་་་ཙམ་ག་བཅངས་པ་དང་འ་། ང་བད་འཆང་བ་ང་བ་་
བད་པ་ད་། །མ་འ་་དས་་བན་པ་ཆ་ནས་་ང་བད་འཆང་བ་འབའ་ག་་གང་ན་། །མ་འས་
མན་ནས་བན་པ་ཆ་ནས་་ར་བན་པ་། ད་ང་ལ་ན་ར་འལ་བ་ག་མ་བཅས་པ་ད་པ་ལས། ད་
ང་མར་མཚན་ར་པ་ན་བཅས་པ་་ད་པར་ར་པ་་། མ་ར་ན་བཅས་པ་་ད་པ་ལས་མཚན་ར་པས་བཅས་པ་་
ད་པར་ར་ན་ཐམས་ཅད་་ཡང་མཚན་ར་པས་བཅས་པ་ད་པ་ལས་ད་པར་ར་ང་ང་བ་་ད་པར་་འར་ི།
ར་ི་ང་ད་་ད་་ན་གནས་་ས་ར་བན་ན་།།
་པ་ང་ད་བཅས་པའང་ད་པ་།
་བ། ང་མ་ན་པ་ད་ལ་་ཉམས་། །་ལ་ས་པ་བཅབས་པ་མ་ན་པ་མ་ན་།། །།
་ཡང་ན་ར་འལ་བ་ག་མ་དང༌། བ་གས་མ་ན་པར་བན་པར་གས་པ་ང་ད་དང༌། འར་དང་
འར་མང་་བར་འག་པ་ང་ད་ད་ང་ལ་ད་ང་ད་ང་མ་ལ་ང་བ་་མས་ད་པ་་་ན་ང་མ་ན་པ་
ང་བ་ང་ནས་མཚན་ར་པ་་ང་བ་་ང་མ་ན་པ་ད་་ར་པ་ལ་། ན་ང་མ་ན་པ་ང་བ་་ད་པ་ལས་
ཉམས་་ང་བ་་ད་པར་ར་། །་ཡང་ི་ཀ་ལས། ང་མ་ན་པ་ད་ལ་་ར་མཚན་མ་ར་པ་གནས་བས་་
ང་བ་ན་ང་མ་ན་པ་ས་པ་་ཉམས་ང་ག་པ་དང་ད་པར་ག་པར་་། བཤགས་པར་་་དས་་ས་
གངས་། །་ཡང་གཏམ་ི་ག་ལས། ང་བ་ང་བ་མ་བཤགས་ང༌། ར་བས་མ་བིས་པར་ངས་པ་མ་མས་

པར་འར་བ་མས་སམ། ད་། ད་ང་ང་བ་ན་ང་མ་ན་པ་་བ་་ང་བའམ། ད་ང་མ་ང་བ་ན་ང་
མ་ན་པ་་་་ང་བ་་མཚན་ར་ན། ང་བ་་དག་ལས་ོལ་་ང་བ་བད་པར་་ས་གངས་། །ད་ང་་
བས་་་་་ས་མ་གངས་པ་་ད་ང་་ས་ས་་་ལ་ན་ང་མ་ན་པ་ད་པ་ར་། །ང་བ་ག་
་བ་ལས་ང༌། ད་འན་ག་མ་ངས་པ་ག་ང་བ་ལ་མ་བཤགས་བན། ར་ར་བས་མ་བིས་བན། ང་
བར་འར་བ་མས་སམ། ་པ་་ད་། ད་ང་་ན་ང་མ་ན་པ་ད་འན་ག་མ་ང་བར་ར་ལ། ་
མཚན་འས་ན་ས་གངས་། །མཚན་ར་ན་ག་མ་འཆབ་པ་དག་པར་བན་པ་། མཚན་ར་པ་་ལ་ར་ད་
འན་ག་མ་ས་པ་བཅབས་པ་ཉམས་པ་མ་ན་པ་མ་ན་་། བཅབས་པ་་ད་པ་ལས་ཉམས་་ད་པར་ར་པ་
ན་། །ི་ཀ་ལས། ས་ན་ད་ང་ས་ད་འན་ག་མ་བཅབས་ནས་མཚན་ར་་ད་ང་མ་ད་་ར་ན། ་
ངས་་གནས་པ་་བ་ལས་ད་ད་པར་་་དས་། མཚན་མ་ར་པ་ད་ལ་འཆབ་པ་ས་པ་ད་པ་ར་་
ས་།།
གས་པ་ལ་བ་བས་་ཞར་ང་བད་པ་།
་བ། མ་བ་ད་པ་་ན་ད་པ་ད་ན་།། །།
མ་བ་ཞག་ག་གམ་་བ་ད་ལ་ིས་ད་ང་ང༌། ཆ་ཤས་ས་ད་ང་ང་། ར་མ་བ་ད་པ་་ས་
མཚན་ར་པ་ན་ན་ད་པ་ད་ན་་་གད་མ་བ་གས་པར་ད་དས་། །ས་རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་
གངས་།།
གམ་པ་གཞན་ར་་དག་་འཐད་པ་།
་བ། འ་ལ་་ག་མས་ར་།། །།
མཚན་ར་པ་འ་ལ་ང་བའང་འར་། ་ག་མས་་བཅས་པ་མས་ར་པ་ར་། ་ཡང་མཚན་ར་ི་མ་
གས་པ་ས་པ་་་ད་ན་ ་དབང་་ས་ནས་བཅས་པ་་བ་ལས་ང་བ་ར། ང་བ་་བ་ལས་ང་་ར་པ་
དང༌། མ་་པ་ང་མ་ན་པ་ད་ལས་ཉམས་པ་དབང་་ས་ནས། བཅས་པ་ད་པ་ལས་ད་པ་ར། ང་བ་ད་པ་
ལས་ད་པར་ར་པ་དང༌། མ་ད་ན་ད་་ར་པ་། གམ་ི་འཐད་བ་བན་པ་ན་། །མཚན་ར་ི་མ་དང་

་དང༌། གམ་པ་དང་བ་པ་འཐད་བ་་མ་ན་། ་ར་ན་ན་འར་འར་་མཚན་ར་ང་ང་བ་་ར་་
འར་བ་རང་་ན་་་(བབ་་བ་ད་འ་གས་ཀ་རང་གས་ལ་་ད་པས་བས་འར་མ་མ་ངས་པར་མཛད་པར་།།) གནས་པ་ན་།
འ་ལ་་ག་མས་ར་པ་ར་ས་བད་དས་ལ། ་ར་ན་མ་འ་ན་ན་་ག་ན་ར་འར་།།
གས་པ་ར་འག་ལ་ི་ཡན་ལག་ལ་བ། [འདས་པ་དང་མ་ངས་པ་ལ་བན་པ་]ས་གས་གས་གད་ད་ར་ས། །
ང་བ་ཡན་ལག་ད་་བཞག །ས་གནས་ [གཞན་ལ་བན་པ་] གས་གད་ [རང་] འོ་ [བ་] གར་གགས། །ང་བ་
ཡན་ལག་ད་་བཞག ། [ཁ་ག་དང་དབས་་] གགས་ལ་ [བན་པ་] གས་གད་ [ས་པ་] ད་གར་གགས། །ང་
བ་ཡན་ལག་ད་་བཞག །ན་ཏན་ [ི་ཆ་ལ་བན་པ་] གས་གད་འན་ [ས་གག་ས་] བས་ས།། [རང་མཆན་ན། ང་
པ་གས་ས་ས་བཅད་་ན་།།] ང་བ་ཡན་ལག་ད་་བཞག

།དང་་།

་བ། ་་ས་ད་པ་་ད་ན་།། །།
ག་པ་ལ་མན་ན་ད་་ང་་ར་བ་དང༌། མཐར་ག་་་ག་ལ་ ་དབང་་དང་ན་པ་ས་་ག་པ་
ག་མ་བད་པ་ད་པ་་ད་ན་ི། ད་་ང་་ར་བ་་ལ་དང་མཐར་ག་བ་པ་ག་ལ་ི་ས་འ་
ད་པ་་མ་ན་། །མ་འ་་ང་་བ་ལས། ག་ན་འར་འག་ན་ས་ར། །་ལ་ར་དང་མཐར་ག་། །
བར་་ལ་་མཚན་ར་ན། །ན་ད་གངས་ས་གཞན་ལའང་ར། །ས་། །་་ས་་མན་པ་ཙམ་་མཚན་
མན་པ་ཡན་ལག་་དས་པ་མས་ལ་། ་་མཚན་མན་པ་ད་པ་་ད་ན་། །་་་བ་མན་པ་ད་པ་་
ད་ན་་ས་པ་ལ་གས་པ་། ང་བ་རང་རང་་ར་བ་དང་མཐར་ག་་་ང་བ་རང་རང་་ག་ཡན་ལག་ཚང་
བ་ད་པ་་ད་་ས་མན་ནས་བན་།།
གས་པ་ས་གནས་[གཞན་ལ་བན་པ་]གས་གད་[རང་]འོ་[བ་]གར་གགས། །ང་བ་ཡན་ལག་ད་་བཞག་པ་
།
་བ། གཞན་ལས་ས་པ་་རང་་འོ་བ་ད་མ་ན་པ་མ་ན་།། །།
ང་ང་་ལས་ས་པ་་གནས་བན་ག་དང༌། ་བ་ག་་་བསད་ན་ད་འོ ་་བསད་པ་ན་པས་ད་
འོ་གད་པ་ང་ད་་འར་་མ་་གས་པ་བསལ་བ་ར་། །འོ་བ་གཞན་ད་འོའམ། ་མ་ན་ལས་

ས་པ་་་རང་་འོ་བ་ད་མ་ན་པ་མ་ན་་། ་ད་ན་པས་་བསད་པའམ། ་ལ་བས་ན་ཕམ་པར་འར་
བ་ན་། །འ་་ང་་བ་ལས། ད་ང་ས་ལ་ང་ ་མངལ་་་བམ་ན་ར་འར། མངལ་ན་གནས་པ་་ལ་
ར་འ་ས་་བམ་ན་་མཐར་འར་། །ས་གངས་། །་བན་་་ལས་ར་པ་ཐམས་ཅད་འང་འོ་བ་
གཞན་ལས་ས་པ་་ལས་ང་ང་བ་དས་གར་འར་བ། །་བན་་་ལས་ས་པ་་མ་ན་དང༌། ད་འོ་
ལས་ས་པ་་མ་ན་བསད་ན་མ་ར་འར་ང༌། ་ལས་ས་པ་ད་འོ་དང༌། ་མ་ན་ལས་ས་པ་ད་འོ་
བསད་ན་ང་ད་་འར་། །ས་་་ལས་ང་བ་ང་བ་བད་པ་ལ་ས་་་གམ་རང་རང་་ན་ལས་ས་པ་ར་
ཟད་པར་ི་ང་་འན་ལས་ས་པ་ས་་་མས་ང་ང་བ་བད་པ་ལ་་མངས་པར་ར་།།
གམ་པ་ [ཁ་ག་དང་དབས་་] གགས་ལ་ [བན་པ་] གས་གད་[ས་པ]ད་གར་གགས། །ང་བ་ཡན་ལག་
ད་་བཞག་པ་།
་བ། འོ་བ་གཞན་ི་མ་པ་བན་པ་བཟད་པ་ལ་ཡང་ ། །།
་ལ་ག་་བར་བ་་་འོ་བ་གཞན་ི་ས་་མ་པ་བན་པ་ར་འ་ས་་བསད་པ་ལ་ཡང་་་་གད་
པ་ཕམ་པ་བད་། །གད་ན་འོ་བ་གཞན་་འ་ས་པས་ང་ང་། ས་པ་ས་་་འང་བ་ལ་་མར་
ར་། །ཡང་་ས་པ་་རང་་འོ་བ་ད་མ་ན་པ་མ་ན་་ས་་མར་ར་། །་མ་ན་དང་ད་འོ་འོ་བ་
གཞན་ི་མ་པ་བན་པ་ལ་ར་འ་ས་པས་བསད་ན་རང་རང་་ང་བ་ག་་་བ་བན་འང་་ས་མ་འས་
བན་།།
བ་པ་ན་ཏན་ [ི་ཆ་ལ་བན་པ་] གས་གད་འན་ [ས་གག་ས་] བས་ས། །ང་བ་ཡན་ལག་ད་
་བཞག་པ་།
་བ། གནས་བས་གཞན་བ་པ་་གཞན་ད་མ་ན་།། །།
ད་བམ་བ་ན་ན་ནས་ན་ངས་པ་ས་མང་་བ་ང༌། མ་པར་ང་བ་ས་མང་་ད་ལ་ས་པས་ན་
་ ་་་དང་གནས་བས་་འ་བས། ར་ལས་ད་གཞན་ན་ནམ་མ་་གས་པ་བསལ་བ་ར་་་་ ་
གནས་བས་ལས་གཞན་ས་ད་བམ་པ་བ་པ་་་ལས་གཞན་་ར་པ་ད་མ་ན་་། ད་བམ་པ་ན་ཅན་

བསད་ན་་་གད་པ་ཕམ་པ་བད་པ་ན་། །འ་་ང་་བ་ང་ས་ལས། ད་བམ་པ་བམ་ན་ར་འར།
ཕམ་པར་འར་ང༌། མཚམས་ད་པར་ཡང་འར་་ས་གངས་པ་ན་། །ག་གད་པ་ལ་གངས་པ་་མན་ད་
ན་། མ་འ་་་ ་་་ལ་་ས་པ་ལས་ང་བ་དས་ག་བད་པ་ར་ས་ད་བམ་བ་པ་ལ་་ས་
པ་ལས་ང་ང་བ་དས་ག་བད་་ས་་ལས་ར་པ་མས་ར་བན་པ་ན་།།
གམ་པ་ཐ་དད་་གས་ཞར་ང་བཅས་ལ་གས། ར་ན་ང་བ་གག་བད་དང༌། །ཐ་དད་ང་བ་བད་ལ་། །
དང་་མ་འད་་བན་ཟིན། གས་པ་ཐ་དད་ང་བ་བད་ལ་ལ་གས། ཐ་དད་བད་གས་དས་ད་དང༌། །་་
ཞར་ལས་ང་བ། །དང་་ལ་། བབ་ན་ཐ་དད་ང་ཐ་དད། །བསམ་ན་ཐ་དད་ང་ཐ་དད། །བཅས་ཐ་དད་ལས་ང་
ཐ་དད། །ན་ང་ཐ་དད་ང་ཐ་དད། །ག་ར་ཐ་དད་ང་ཐ་དད། །དང་་།
་བ། ས་པ་་ད་པ་ད་ལ་ང་བ་་ཐ་དད་།། །།
ས་པ་་ས་པ་མ་འ་ང་སང་ང་ན་་ང་། ་ག་ན་དང་མོན་་གར་བ་ལས། ང་་འག་པ་
བས་། ི་ཀ་ལས། ང་་བ་ངས་་ངས་པ་ལས་འ་བ་གཞན་ལའང་་བན་་ར་་ར་བན་པ། །་ཡང་
ད་ང་ས་ཁང་པ་ཁང་ན་བགས་པ་་་ལ་ར་བ་དང༌། མཐར་ག་་བར་བས་་མ་པར་བབས་ན་ས་པ་་
བཅས་པ་ད་པ་མ་པར་བབས་པས་བར་་ད་པ་ད་ལ་་བབ་ན་་་གས་་ང་བ་ང་བ་་ན་ད་ཐ་དད་པ་
ད་། །ང་བ་ཐ་དད་་ན་འལ་པ་མཁན་ས་་ག་ན་ལ་མན་་གངས་པ་། ི་ཀར། འ་་། ་ར་ན་
ད་ང་ས་ན་གག་་ག་མ་ན་པར་་ག་་ད་་ནང་་ན་གཞན་ག་བམས་ནས་མ་པར་བབས་ང༌།
ཡང་ར་བན་པར་གས་ནས་ས་ན་གཞན་ག་ད་ང་ས་ཟིན་པར་ས་ན་་ག་་ས་མ་ན་པ་་ནར་ར་
ན་བམས་པ་་ཡང་ཟིན་པར་ད་ན། ་་བམས་པ་དང་ཟིན་པར་ད་པ་མཚན་ད་་་ཆ་་ད་ང་བ་ཐ་དད་
པ་ད་པ་་ད་ན་། ་ལ་ར་མ་བབས་པ་མན་ལ་་ས་མ་ན་པར་ན་གཞན་མ་པ་ཆ་་མ་་་ར་བ་
ལས་ང་བ་ས་ས་་ད་པ་་ད་ན་། །ས་བན་པར་གས་ནས་ན་གཞན་ག་ད་ང༌། ས་ཟིན་པར་
ས་པ་་ལ་་ས་པ་ད་། །་ག་་ས་མ་ན་པ་་ནར་ར་ན་པ་བམས་པ་་ཡང་ཟིན་པར་ད་པ་ཆ་་མ་
་་ང་བ་ང་ད་་དས་ག་ད་པ་་ད་ན་ས་གངས་།།
གས་པ་བསམ་ན་ཐ་དད་ང་ཐ་དད་།

་བ། བཏང་བ་ཡང་་།། །།
་ཡང་ད་ང་ས་ཁང་པ་ཁང་ན་ད་བགས་པ་ན། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ས་བཏང་བ་ལ་ར་ཡང་བསམ་པ་
ས་་ར་ི་འ་ཟིན་པར་ད་ན་ཡང་ང་བ་་ཐ་དད་་ས་་མར་ར་། བསམ་ན་་་གས་་ང་བ་ང་བ་་
ན་ད་ཐ་དད་། །་ཡང་ི་ཀ་ལས། ད་འད་ག་པ་ར་་ས་བཤད་། །་ཡང་ན་ད་ཐ་དད་བསམ་ན་་མ་
བས་་ར་བ་མ་པ་ན་ད་དང༌། བསམ་ན་་མ་བས་་དས་ག་མ་པ་ན་ད་བད་པ། །མ་འ་་
་དང་མངས་པ་་ག་ན་ལ་གས་པ་ང་བ་གཞན་ལ་ཡང་བསམ་ན་་ར་ང་བ་ང་བ་་ན་ད་ཐ་དད་ས་
ར་བན་པ་ན་།།
གམ་པ་བཅས་ཐ་དད་ལས་ང་ཐ་དད་།
་བ། ག་གག་ལ་་མ་ད་བཅས་པ་ལ་་་ད་པ་་ད་ས་ས་པར་འར་།། །།
གའམ་་བ་གག་ལ་བཅས་པ་གས་་མ་ད་བཅས་པ་ལ་་བཅས་པ་ངས་་ད་ལས་འདས་པ་་ད་་
ས་པར་འར་། །འ་་ས་མ་ན་པར་ཟ་བ་བས་་ང་་བ་ལས། ད་ང་ས་ད་ག་ད་པས་ང་བ་
བར་འར་པ་མས་སམ། ་པ་་ད་། ན་ན་མ་ས་པ་་ང་བ་གག་འག་་བཞག་པར་ར་པ་ས་མ་ན་
པར་ཟ་བ་ས་གངས་པ་ན་། །་བན་་བན་ི་་མ་ས་ན་ང་ད་གས་འང་ང༌། བན་ིས་ན་ནས་
་ན་ང་ད་གས་འང་ལ། ད་ལ་བལ་བ་དང་ན་ག་ཞག་གམ་ཉལ་བ་ལ་བ་ག་པར་ཉལ་བ་ང་ད་
དང༌། བལ་བ་ད་པ་ང་ད་གས་འང་བ་་། །་བན་་ད་ད་བན་པར་མ་གས་པ་དང༌། ན་ག་་
ཞག་གམ་ཉལ་བ་ལ་བ་ག་པར་ཉལ་བ་ང་ད་དང༌། ད་ད་དང་ན་ག་ཉལ་བ་ང་ད་གས་འང་བ་།
ད་བཤད་དང་ི་ཀས་ངས་་ངས་པ་ང་་བ་ལས། ད་ང་ས་བན་པར་མ་གས་པ་གང་ཟག་དང་དང་
གམ་ཉལ་བ་ལ་ང་ད་གས་འང་བ་མས་སམ། ད་། ཞག་གས་ད་ལ་དང་ན་ག་ཉལ་ལ། གཞན་གམ་
པ་ལ་མ་པ་་དང་ན་ག་ཉལ་བ་ལ་ས་གངས་།།
བ་པ་ན་ང་ཐ་དད་ང་ཐ་དད་ལ་གས། ན་ང་ཐ་དད་ད་བ་དས། །དགས་བསལ་མན་ད་དང་བཅས་
པ། །དང་་།

་བ། ་ཆ་་ར་གགས་།། །།
་ཚངས་པར་ད་པ་་་ཆ་ཅན་་ཆ་འན་ག་དང༌། དན་པར་འག་འང་ལ་གས་པ་མས་་ཆ་ར་གགས་
པ་ན་ི། ཆ་ཅན་་ཚངས་ད་ད་་་མ་གགས་། །་ཡང་་ཚངས་ད་ད་་མ་གགས་། ་ཚངས་ད་འད་
ས་ན་ནས་མ་བངས་པ་ར་། །འན་ག་ལ་གས་པ་ཆ་ང་བ་ཆ་ཅན་ད་་་གགས་པ་་མཚན་། ཆ་
དང་ཆ་ཅན་ན་ང་ཐ་དད་པ་ར། ང་བ་བད་པ་ལ་རང་རང་་ན་ང་ཡན་ལག་་དས་། ང་བ་གཞན་ི་ན་
ང་ས་ང་བ་གཞན་་བད་། ང་་བ་ལས། ད་ང་ས་ད་ང་ལ་བགས་ང་ང་ད་་་འར་བ་མས་
སམ། ་པ་་ད་། ད་ར་བསམ་་བག་གམ། བསད་པར་མས་པ། །་བན་་བག་པར་གཟས་པ་ལའང་
བད་པར་་ས་གངས་ང༌། ད་ང་ས་ག་་ས་བིས་ང་ངས་པར་་འར་བ་མས་སམ། ་པ་་
ད་། ་བལ་བར་བསམ་པ་ས་བག་གཟས་དང༌། ས་ལ་རང་རང་་ན་ང་དས་པར་གངས་པ་་གཞན་
ལའང་ར་ས་བང་༌།།
གས་པ་དགས་བསལ་མན་ད་དང་བཅས་པ་།
་བ། ང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཐའ་ད་མ་གགས་པ་་ད་འན་ག་མ།། །།
ི་ཀ་ལས། ་བ་འན་པ་འན་པས་་བ་ང་བ་ལ་ཕམ་པ་ད་མ་ན་པ་ཐམས་ཅད་་་བ་འན་པ་ད་འན་
ག་མར་ས་པར་་ས་གངས་། ་བ་ང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ང་ས་ད་ད་་ལམ་མཚན་ད་དང་ན་པར་
མཚམས་ལས་འདས་པར་ལ་ང༌། ་བ་ངས་ན་་བ་འན་པ་འན་པས་ང་ཡང་མཐའ་ཕམ་པ་ད་། ་མ་
གགས་པ་ད་ང་ས་་བ་ང་བ་ལས་ར་པ་ང་བ་དས་ག་གས་པ་ད་ང་ལ་ན་པ་ཐམས་ཅད་་ད་
འན་ག་མ། །ད་ང་ས་་བ་ང་བ་ལས་ར་པ་ང་བ་དས་ག་གས་པ་་མཚན་ར་པ་ད་ང་མ་ལ་
ན་པ་་ད་འན་ག་མ་མ་ན་ི། ང་ད་། །་བ་ང་བ་ལས་ར་པ་ང་ད་་ད་ང་ལ་ད་པ་ཡང་ད་།
ང་ད་་ང་བ་ད་ང་མ་མཚན་ར་ན།།
་པ་ག་ར་ཐ་དད་ང་ཐ་དད་།
་བ། ་ལ་་མ་འས་ས་ང་བ་མ་པར་་གཞག་། །།

འ་ལ་གས་། ་ག་་མ་ང་གག་ན། །་ར་་མ་ང་གག་ན། །དང་་། ་བ་ག་མ་གས་པ་
་མ་འས་ས་དས་ག་ང་བ་གག་་མ་པར་་བཞག་། །ག་ན་ཐང་མ་ཚང་བ་ལན་་མ་ག་བས་ན་
ཕམ་པ་གག་་་བཞག་། མ་་ཐ་དད་་འར་བ་དང༌། ག་་མ་ན་་མ་བསད་ན་ཕམ་པ་གག་་་བཞག་།
མ་་ཐ་དད་་འར་བ་དང༌། ག་ན་པ་་མ་ལ་་ས་་མ་བན་ས་ན་ཕམ་པ་གག་་་བཞག་། མས་
ཅན་་་ལ་མ་་ཐ་དད་་འར་བ་་། །འ་དག་་གང་་ང་་བ་ལས། ད་ང་ས་མ་ཤ་ཀ་་བས་
ང་མཐར་་འར་བ་མས་སམ། ད་། འ་ར་་འམ། གས་གས་སམ། གམ་གམ་མམ། བ་བ་བས་
་ནམ་ཡང་ར་མ་ཚང་ན་ས་གངས་ལ། ་ག་ལ་་མས་ཅན་་་ལ་ས་གངས་པ་དང་ཡང་ར་།།
གས་པ་་ར་་མ་ང་གག་ན་།
་བ་ར་བ་མ་གས་པ་་མ་འས་་དས་ག་ང་བ་གག་་མ་པར་་བཞག་། །བན་་་བ་ར་
བ་མ་གས་པ་གགས་ས་ས་བན་་ལན་་མ་ག་ས་ན་ཕམ་པ་གག་་་བཞག་། མ་་ཐ་དད་་འར་བ་
དང༌། འག་ག་་བ་ར་བ་་གསལ་བ་་ལན་་མ་ག་ས་ན་ག་མ་ང་བ་གག་་་བཞག་ལ། བལ་ར་བ་
ལ་གས་པ་ང་གས་འདའ་དས་པ་མས་ལ་་མ་ཐ་དད་་་ང་ང་གས་ད་ད་ན་པ་བམས་པ་ལས། ང་
གས་་མཐའ་ལས་འདས་ང་དས་ག་ང་བ་གག་་་བཞག་། ན་ད་ཐ་དད་་འར་བ་་། །མར་ན་
མ་འ་་ག་མ་གས་པ་་མ་དང༌། ར་བ་མ་གས་པ་་མས་་ཐམས་ཅད་་ཡང་དས་ག་ང་བ་གག་་་
བཞག་། །ས་ར་བན་པ་ན་།།
གས་པ་་་ཞར་ལས་ང་བ་ལ་གས། ལས་ས་བ་མས་དབང་ས་དང༌། །མ་་ལས་ར་དབང་ས་། །དང་
་།
་བ། ད་ས་པ་ལ་ད་པ་་ད་ད་།། །།
ཁང་པ་དང་ཁང་ན་ལ་གས་པ་རང་ས་ད་ས་་ར་བའམ། གཞན་ིས་ད་ས་པ་ལ་་འ་ཟིན་པར་ད་པ་
་ང་བ་ད་ད་། རང་རང་་ན་ད་པ་ད་། །མ་འ་་ལས་ས་་བ་པ་ང་བ་བ་ད་་ཐམས་ཅད་་ཡང་
ང་ད་ད་ད་་ས་ར་བན་པ་ན་།།

་ཡང་ང་་བ་་ང་གས་ཆར་ལས། མ་་པ་ན་ས་བས་པ་མ་། ཁང་པ་ཁང་ན་་ག་ན། །ན་
བལ་འབའ་ག་ཆ་གས་དང༌། །མ་ག་ས་་བ་ད་པ། ཁབ་རལ་འས་པ་ལ་གས་བན།་་་་་་ང་་ཁབ་རལ་
གས་བན་ལ་གང་བང་མ་ན། ཁབ་རལ་་ང་གདལ་དང་གང་བ་གཡན། །རས་ན་བ་གགས་ས་ས་་
བན་།། ་ར་ང་བ་བ་་ལ། །ད་ས་ད་ད་དས་་གངས། །འར་འག་ེལ་འག་ཐ་ག་གས། །་
ར་བ་ལ་མར་བས་ར། །ས་བང་༌།།
གས་པ་མ་་ལས་ར་དབང་ས་།
་བ། ཁ་ན་མ་་བ་ན་ད་པ་དག་་་ད་་ན་ད་པ་ན་།། །།
ག་ད་དང༌། བག་ཙམ་དང༌། ག་མས་ར་འབས་་གམ་དང༌། གནས་ངན་ན་དང༌། འཆབ་བད་གས་་
་བས་་ཁ་ན་མ་་བ་ན་ད་པ་མ་ས་ར་བ་འབས་པ་དང༌། མ་་འཆབ་བད་ད་པ་དག་་འས་་ཆ་
། འས་་ང་བ་ད་་་ང་བ་མ་་ལས་ན་ད་པ་་ས་ས་ད་ན་། །འ་་འད་པ་བད་པ་ད་ལ་
ཡང་ར་། འད་པ་བད་པ་ལ་གས་། མ་པ་མ་ས་པ་ལས་འད་པ་བད་པ་དང༌། ཕམ་པ་ང་བ་ལས་འད་པ་
བད་པ། །ཕམ་པ་ན་ད་པ་མ་་ང་་ས་འད་པ་བད་ན་ས་ས་། །མ་འས་། ང་་བ་ལས། མ་
ས་ར་འབས་དང༌། ད་འན་ི་དན་དང༌། ་བན་གགས་པ་ལ་ངན་མས་་ག་ང་བ་ར་འབས་
གམ་ལ་གངས་པ་བས་པ་ན་ལ། འཆབ་པ་དང༌། བད་པ་དང༌། འད་པ་བད་པ་ལ་མར་བས་ར་།།
བ་པ་བསམ་དས་ད་པ་ཞར་ང་ལ་གས། བསམ་དང་དས་ ་ད་པ་དས། །ཞར་ལས་ང་བ་བད་པ། །
དང་་ལ་གམ། ག་ལ་་མ་ཟ་ད་དང༌། །འ་ས་ག་་མས་་ན། །དས་་ག་ ་ད་པར་། །དང་་
།
་བ། ཐམས་ཅད་ལ་་མ་ཟ་བས་གས་པ་་བསམ་པ་དང་བཅས་པ་ན་།། །།
ག་གད་པ་་་ག་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་་ག་མ་པ་མ་ར་བ་་མ་ཟ་བས་གས་པ་་ད་གས་ཟ་
བ་འ་ས་ས་ི་ཀ་ལས་ར་བཤད་པ་ར་འ་ས་་ཆ་ནས་དས་ག་བད་ས་་བསམ་པ་དང་བཅས་པ་ན་

་། ས་པ་འ་ས་དང་འ་བ་ར་། །མ་འ་། ང་མ་འད་ལས་ང་བ་མང་་ག་ལ་གངས་ང༌། ང་
་བ་ལས། ་དང་ག་གད་བ་དང་ག །ག་ལ་གང་བས་གཞན་ལ་ར། །ས་གངས་།།
གས་པ་འ་ས་ག་་མས་་ན་།
་བ། ར་བ་ལ་་འ་ས་ཡན་ལག་ན་། །བསམ་པ་ལ་་་ད་།། །།
ག་གད་པ་་་འ་ས་ག་བ་མས་་ར་བ་ང་བ་གས་པར་བད་པ་ལ་་འ་ས་ག་་བ་ཡན་
ལག་ན་། །འ་ས་ག་བ་་མཚན་། ན་དང་འ་ས་མ་མན་པ་་ན་ར་ང་ཙམ་བད་པ་ལ་་འ་ས་
་ཆ་ནས་ང་བར་འག་། ན་ི་ཆ་ནས་་འག་པ་ར་། །ག་གད་པ་ཕམ་པ་་་འ་ས་ག་བ་མས་
་དས་ག་གས་པར་བད་པ་ལ་་གང་ལ་བསམ་པ་ན་དང་ད་པ་་ཡན་ལག་་ད་ན་། །ས་ན་འ་ས་
ས་གང་ལ་བསམ་པ་ན་་དང་ད་ན་དས་ག་བད་། བསམ་པ་ན་དང་མ་ད་ན་དས་ག་་བད་པ་ད་
། །མ་འ་གས་་ང་་བ་ལས། ཁང་པ་ཁང་ན་བ་ར་། །ག་ད། བག་ཙམ། དན། ་ས་གས། མ་
ན་འན། ད་འཆང་བས་་ད་་གད། །ད་ད་དང་ཉལ་ཁབ་རལ་འས། །བ་གས་ལ་་གཞན་དག་ལ། །
དས་་གངས་པ་འར་བས་ང༌། །་མས་ལ་་མར་བས་ར། །ས་བང་༌།།
གམ་པ་དས་་ག་བ་ད་པར་།
་བ། ་ཚངས་པར་ད་པ་དང་་བ་འན་པ་གས་ལ་་ར་མ་ཟད་།། །།
་ཚངས་པར་ད་པ་དང༌། ་བ་འན་པ་ང་བ་གས་ལ་་འ་ས་་བསམ་པ་ན་དང་ད་པ་ལས། དས་
ག་བད་པ་ར་མ་ཟད་་མ་བསམ་པ་ན་དང་ད་པས་ང་དས་ག་བད་། དས་་ག་་ན་པ་ར་་་
ཚངས་ད་་ན་འད་ཁམས་པ་ལ་འང་་ང་ང་དཀའ་བས་ག་་བཀག་པ་ར་དང༌། འན་པ་ཡང་་དང་མ་པ་
འ་བས་ག་་བཀག་པ། །་ཡང་ང་་བ་ལས། ག་ལ་འ་ས་འལ་ན་ཡང༌། །ཕམ་པ་དང་་གས་པར་
གངས། །འན་དང་བན་་ལ་ལ་། །ང་སང་ང་ལ་་ང་༌། །ས་བང་༌།།
གས་པ་ཞར་ལས་ང་བ་བད་པ་ལ་གས། བན་་ལ་ི་ད་པ་དང༌། །བན་་ང་བ་ཚད་བང་༌། །དང་་
།

་བ། ་བན་པ་ལ་་ཉན་པ་་ཡང་།། །།
་བན་པ་བན་་་བ་ང་བ་བད་པ་ལ་་ཉན་པ་་ཡང་་། ར་མ་ཟད་་ས་་མར་ར་། ཉན་པ་་
བསམ་པ་ན་དང་ད་པ་ལ་དས་ག་གས་པར་མ་ཟད་། ཉན་པ་་མ་བསམ་པ་ན་དང་ད་པ་ལས་ང་དས་
ག་གས་པར་འང་༌། །་དང་ད་ནའང་བན་་བར་་མ་་འ་་ན་ང་་གས་་དབང་་ས་པ། །
ན་ང་་གས་ས་མང་་ས་ད་། ན་ང་་གས་གང་གང་ནས་བཤད་ས་འ་ན། ནགས་ས་གང་བ་
བས་་ད་ན་ལས། ས་པར་མ་ས་པར་འ་ན་གང་་ད་ཐམས་ཅད་བག་པར་ར་ག་མ་པ་ལས། ་མས་་
ན་ག་ཆགས་་་་དང༌། ག་ཆགས་་ད་པ་ང་བ་མས་ང་་་་དང༌། ་ད་འང་བར་འར་་ས་
གངས་། །་་་་་དང་ད་འོ། །་ད་པ་་བ་ང་ལ་གས་པ་ངས་། །་་་་ཕམ་པ་དང་ང་ད་
། །་ད་་ངས་་ད་། །ས་ན་ལས་ས་ན་གཞན་་འ་ས་པའམ། ་ན་ལ་མད་ན་་འ་ས་པ་ལ་
གས་པ་འ་ས་ག་བ་མས་ལ་ག་་ག་ཕན་ན་འ་ས་འལ་ནའང་ན་ང་་ལ་གས་ན་དས་ག་
གས་པར་བད་།།
གས་པ་བན་་ང་བ་ཚད་བང་།
་བ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང་་ང་་ང་བ་ད་་བན་པ་ར་མ་དང་ན་པ་ད་ན་།། །།
་ཚངས་ད་དང་ག་པ་ལ་གས་པ་ལ་་། ལག་པས་ལག་པར་དང༌། ང་པས་ང་པར་དང༌། ས་པ་ལ་
གས་པ་ར་ས་པ་་་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ས་ས་ང་མན་པ་། མཚན་བན་་ང་བ་ལམ་དང༌། ཡན་ལག་
དང་་ང་་ང་བ་ད་་འག་པ་བན་པ་ར་ས་པ་དང་ན་པ་མ་དང་ན་པ་ཡན་ལག་ད་ན་པས། ་ལས་
ང་བ་གས་པར་བད་ལ་མཚན་བན་་་ང་བ་ལ་་རང་རང་་ན་ད་། །མ་འ་་ང་་བ་ལས། ན་དང་
དན་གས་ཉལ་མ་གས། །ན་ག་ལམ་འོ་བན་ལ་གངས། །ས་། །་ཚངས་ད་དང༌། ག་པ་དང༌།
འག་ག་དང༌། བན་བར་ལ་གས་པ་ནང་མས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་དས་དང༌། ཆགས་པ་ར་ར་པ་གཞན་མས་
ལ་མར་བས་ར་།།
་པ་ལ་བ་དབང་ད་ཡན་ལག་ལ་གས། ལ་བ་དབང་་ད་པ་མ། །ཡན་ལག་་ ་ད་བ། །དང་་།

་བ། ག་མ་དག་ལ་་གཞན་ལ་ན་ད་པ་ད་། །་མ་ཚང་པ་་་བས་ང་་། །་ལ་ད་འོ་ཡང་ ། །།
གང་འ་བས་ག་མ་ནས་འཆད་པར་འར་བ་ཡན་ལག་བ་བད་་དག་ལ་་ཡན་ལག་ཚང་བ་ལས་གཞན་
ཡན་ལག་གག་མ་ཚང་བ་ལ་ན་ད་པ་ད་ན་།།
་ཡང་ཡན་ལག་བ་བད་། ་འལ་ཅན་ན་མ་ཉམས་ས་དས་དང༌། །ཐ་ད་ཡན་ལག་་་་་་་ཐ་ད་་། ་
ན། ་ས། ན་། ས་པ་རང་བན་་གནས། མ་ང་དང་མཚན་གས་ན་པ།། དང་མ་པ་དང༌། །བན་
གས་མ་དག་མཚན་དང་་བ་མན། །ང་དང་ཚད་ན་རང་ན་རང་ད་ས། །བདག་་འལ་བར་ངག་་་བ་། །
ག་ནས་ན་པ་ཡན་ལག་བ་བད་། །ས་བང་༌།།
ཡན་ལག་བ་བད་་་དག་ལས་ཡན་ལག་གག་མ་ཚང་བ་ལ་ན་ད་་་འར་བ་འ་ལ་དགས་བསལ་གམ་
ལས། ཡན་ལག་གག་མ་ཚང་བ་ལ་ས་ན་ད་་འར་བ་་ག་པ་་་་ལ་ད་འོ་ཡང་་ས་གངས་པ་་་
དང༌། བག་གཟས་་་ད་ང་ལས་ར་པ་མས་་ལ་བ་མ་པ་ན་ན་ས་ན་ད་་འར་བ། །ཡན་ལག་
གག་མ་ཚང་བ་ལ་དས་ག་གཞན་་འར་བ་་ད་ང་མ་དང་ལམ་་འོ་བ་ལ་བ། མ་པ་་དང་ལམ་་འོ་
ན་ང་ད་གཞན་་འར་བ་་་། ་ལས་བོག་པ་ཡང་་བན་། །ཡན་ལག་གག་མ་ཚང་བ་ལས་ང་ད་་
འར་བ་་མ་ས་པར་་ར་ོང་་འག་པ་ལ་གས་པ་མས་ལ་མ་པ་ལ་བ་རབ་་ང་བ་ན་ན། རབ་་ང་
བ་གནས་ཁང་་་ར་འག་པ་ལ་ང་བ་ད་པ་་།།
ག་ནས་འཆད་པར་འར་བ་ཡན་ལག་་མ་ཚང་བ་། ཡན་ལག་གས་མ་ཚང་བ་ལ་་ན་ད་པ་་བས་ང་་། ན་
ད་པ་་ས་ན་ད་་འར་། །་ཡང་ག་པར་་བ་ལ་མ་ཉམས་པ་དང༌། ག་པར་་བ་ས་མ་ཉམས་པ། ཡན་
ལག་གས་མ་ཚང་བ་་དང༌། ་བ་དང༌། གཡན་པ་དང༌། ་་ལ་གས་ས་ད་ད་་ས་ཉམས་པ་དང༌། ་་ལ་
གས་པས་ད་ང་་ས་ཉམས་པས་ག་ན་ས་ས་་འར་བར་ང་ལས་གངས་པ་དང༌། ན་་བ་ང་ད་
བད་པ་ལ་ལ་ན་མཚན་མན་ང༌། ་བ་མན་པ་ཡན་ལག་་དས་པ་ལ་ཡན་ལག་གས་མ་ཚང་བ་། ད་ང་
ས་ད་ང་མ་ལ་་བ་ཐ་དད་པ་ན་ནས་ས་ན་ས་ན་ད་་འར་བ་་འམ། ས་ལས་ར་པ་ང་བ་དས་
ག་བད་པ་ལ་ས་ང་ང་ཚད་དང་ན་པ་ཡན་ལག་་དས་པ་ལ་ཡན་ལག་གས་མ་ཚང་བ་། ས་་ང་ང་ཚད་
དང་་ན་ན་ས་ན་ད་་འར་བ་་། །ག་པ་འག་ག་བན་བར་བགས་པ་ག་མ་་་། ལ་་་
ན་པ་ཡན་ལག་་དས་པ་མས་ལ་ལ་བ་ད་འོ་ན་ན་ཡང་་་ས་ན་ད་་འར་་ས་་མར་ར་།།

ངག་ན་ག་པ་བས་་བཅས་ན་ད་ང་ས་ཆགས་མས་ས་ད་འོ་་ལ་ག་པ་ས་ཅན། ང་བ་ས་
ན་ད་་འར་། དགག་་ས་མ་གས་པ་ང་བར་འར་བ་ར་། །མ་འ་་ང་མ་འད་ལས། ག་པ་
འག་ག་བན་བར་ལ། །ས་ས་ད་་གངས་པ་བས། །་དང་་གད་མ་གགས་པ། །་ལས་ར་པ་ན་
ལ་ར། །ས་། །་ཡང་ད་འོ་ལ་བས་ན་མ་ར་འར་ང༌། ད་འོ་བསད་ན་ང་ད་་འར་། །་གས་
མ་གགས་པ་་ཡན་ལག་་དས་པ་མས་ལ་ལ་བ་ད་འོ་ལ་་ས་ན་ད་་འར་། ད་འོ་ན་ང་ག་ག་
པས་དགག་་ས་མ་གས་པ་ར་།།
གས་པ་ཡན་ལག་་ ་ད་བ་ལ་བ། ག་་ཡན་ལག་བན་པ་དང༌། །བསམ་པ་ཡན་ལག་བན་པ་དང༌། །
ག་དང་མཐར་ག་ཡན་ལག་དང༌། །ར་བ་ཡན་ལག་བན་པ། །དང་་ལ་གས། ག་གང་མས་ཅན་ལས་ར་
དང༌། །ག་གང་མས་ཅན་ན་ར་པ། །དང་་ལ་བ། ད་ད་ལས་ར་ག་དང་། །ག་ཐ་ད་ལས་ར་པ་དང༌།
།མ་པ་ད་ལས་ར་པ་ག། །ག་གང་རབ་ང་གར་ར་པ། །དང་་ལ་གམ། བས་་ས་བང་་ཡན་ལག
།བས་་ཞར་ལས་ང་བ་དང༌། །་དག་ལ་བ་བན་པ། །དང་་ལ། ་བ་འ་ད་གན་པ་དང༌། །་ལ་ད་པ་
ང་བ། །དང་་།
་བ། ་འལ་ི་ས་ཅན་ད་མ་ན་པ་་ག་པ་མ་ན་པ་ཡན་ལག་ན་།། །།
་ལ་ག་པ་ག་་གམ་། ་ཚངས་ད་དང༌། ག་པ་ཕམ་པ་དང༌། ག་པ་ག་མ། །ལ་་འལ་ཅན་
ལས་ང་ག་པ་ང་བ་གམ་་་དག་་གས་པར་འར་། །ལ་ད་ད་་འལ་ི་ས་ཅན་ད་མ་ན་པ་་
ག་པ་མ་ན་པ་་འག་ག་་བ་དང༌། བན་བར་བགས་པ་་་ང་བ་དས་ག་གས་པ་ཡན་ལག་ན་
ལ། ལ་་འལ་ཅན་ལས་་རང་རང་་ང་བ་ན་ད་པ་ན་།།
ངག་ན་བན་བར་བགས་པ་ད་འན་ག་མ་ས་ཅན། ་འལ་ི་ས་ཅན་མ་ན་པ་ཡན་ལག་་དས་
པ་ལས་ར་པ་ན་། ན་གཞན་་མ་་འལ་ི་ས་ཅན་ད་མ་ན་པ་ད་ད་་ས་་འོ་ག་ད་པ་་ན་
པ་ར་། །དར་ན་འག་ག་་བ་ག་མ་བན་། །་འལ་ས་པ་་་བ་ས་་ས། འལ་པ་མས་་
ས་་འད། ་ར་་བ་ལ་འལ་པ་ན་་འོ་དས་པར་ས་།།
གས་པ་་ལ་ད་པ་ང་བ་།

་བ། ག་པར་་བ་ད་་མ་ཉམས་པ།། །།
ག་པ་ག་མ་བད་པ་ལ་ལ་ད་ད་་་ག་པར་་བ་དང་ག་པར་ད་པ་ད་། ་དང༌།  ་བ་དང༌།
གཡན་པ་དང༌། ་་ལ་གས་པས་ས་མ་ཉམས་པ་ན་་ས་་མར་ར་། །ཉམས་པ་ཚད་་ག་པ་བ་བ་
ཉམས་་ང་བ་ལ་གད་པ་། ་ར་གང་འལ་ལས་བཤད་། །་ཡང་ང་་བ་ལས། ད་ད་་ས་དབང་་
ཉམས་པ་ལ་ག་ན་ར་འར། མ་ར་འར་། །གས་ཀ་ས་་དབང་་ཉམས་པར་ར་པ་གག་ལ་གག་ག་
ན་ར་འར། ས་ས་་ས་གངས་། །གཞན་ཡང་ང་་བ་ལས། ས་ག་ན་ར་འར། མ་ར་འར་། །་
ལ་ག་ན་ར་འར། མ་ར་འར་། །ས་གངས་པའང་མ་འས་བས་། འང་ས་ཉམས་པ་་ག་ན་
པ་ར་། །བས་འར་རང་་མ་བཤད་དང༌། ི་ཀ་དང༌། བམ་་་བ་པ་དང་གམ་ཆར་ལས་འར་་ད་ལ་་ན་
ད་པ་ད་པ་ར་ས་བཤད་། །་བན་་ང་་བ་ང་ས་ལས། ད་ད་་་དང་ན་ག་ས་ས་ག་པར་
བི་ན་ར་འར། ད་འན་ག་མར་འར་་ས་བཤད་ང༌། ་བ་འལ་བ་ལས་ང༌། ད་འན་ག་མར་
བཤད་ད་། ང་་བ་ང་ས་ལས། ད་ད་་་དང་ན་ག་་ག་ན་ར་འར། མ་ར་འར་་ས་
གངས་པ་་ག་ར་ས་། ག་པ་ག་མ་བས་་ར་ས་པར་བཤད་ཟིན་།།
གས་པ་བས་་ཞར་ལས་ང་བ་།
་བ། ག་ག་ལ་ད་པ་ལ་ཡང་ ། །།
་ན་ས་མ་ཉམས་པ་་ག་པ་་ན་ཡན་ལག་ན་ནམ་་ན། ག་ག་ལ་ད་པ་ལ་ཡང་་། ག་པར་་བ་ད་་
མ་ཉམས་པ་ཡན་ལག་ན་་ས་་མར་ར་། །ལ་ན་གས་ཀ་ས་མ་ཉམས་པ་ཡན་ལག་ན་། །་ཡང་ང་་
བ་ལས། ད་ང་ས་་དབང་་ཉམས་པས་ས་་དབང་་མ་ཉམས་པ་ལ་གག་ལ་བིས་ན་ར་འར། ས་ས་
། །ད་ང་ས་་དབང་་མ་ཉམས་པས་ས་་དབང་་ཉམས་པ་ལ་ག་ག་ལ་བིས་ན་ར་འར། ས་ས་།
།ད་ང་ས་ས་ག་ག་ལ་བིས་སམ། ་ལ་ག་ག་ལ་བིས་ན་ར་འར། ས་ས་་ས་གངས་པ་གས་
ས་བད་པ་་གང་འར་བས་པ་ན་ལ། ས་ས་་ས་དས་་གངས་པ་་ག་མ་དག་ལ་་གཞན་ལ་ན་ད་
པ་ས་པས་བས་།།
གམ་པ་་དག་ལ་བ་བན་པ་།

་བ། ན་་དང་་དང་ཤ་ད་པ་ས་པ་དང་་དག་་གཞན་དང་ན་པ་ད་ན་།། །།
་ན་ག་པ་དང་ག་ག་ལ་ད་པ་གས་ལ་ན་ང་བ་་འབའ་ག་་ཟད་དམ་་ན། ག་པར་་བ་ལ་དང༌། ག་
ག་ལ་་བ་ལ་ན་་དང༌། ་དང༌། ཤ་ད་པ་ས་པ་དང༌། ་དག་་མ་ཉམས་པ་ས་ར་ས་པ་་ལས་
གཞན་ས་ཉམས་པ་དང་ན་པ་། ས་ཉམས་པ་དང་འ་བ་ད་ན་། །ས་ན་ད་ད་་ན་་དང༌། ་དང༌། ་
དག་ལ་ད་ང་་ན་་ལ་གས་པས་ག་པ་དང༌། ་དག་ས་ག་པ་དང༌། ་དག་ལ་ད་ང་གཞན་ིས་ན་་ལ་
གས་པས་ག་ག་ལ་ད་པ་དང༌། ད་ང་རང་་ན་་ལ་གས་པ་་དག་ས་ག་ག་ལ་ད་པ་དག་ལ་་རང་རང་
་ང་བ་ན་ད་་འར་། ག་ན་མ་་དང་ག་ག་ལ་ད་ན་ས་ས་། །་ཡང་ང་་བ་ལས། ན་་ལ་ག་ན་
ར་འར། མ་ར་འར་། །ན་ས་ག་ན་ར་འར། མ་ར་འར་། །་བན་་་དང་་ལའང་གངས་
པ་དང༌། ་བན་་ན་་ལ་གས་པ་་དག་ལ་ག་ག་ལ་ད་པ་དང༌། ་དག་ས་ག་ག་ལ་ད་ན་ས་ས་་ས་
ང་ལས་གངས་།།
གས་པ་ག་ཐ་ད་ལས་ར་པ་ལ་གམ། ག་་ཡན་ལག་བད་པ་དང༌། །ག་་ལ་བ་རབ་་བན། །ག་་
ཆ་ནས་འ་བ། །དང་་།
་བ། ་འོ་བ་་ཐ་ད་་་བ་ད་ན་།། །།
ལ་ཕ་ལ་་་འོ་བ་པ་་བན་་བ་དང༌། འག་ག་་བ་ལ་གས་པ་ཐ་ད་་་བ་མས་་ག་ཡན་
ལག་ད་ན་། །ས་ན་་མ་ན་པ་ང་་་བ་ལ་གས་པ་ན་ད་པ་། ང་་བ་ལས། འོ་བ་གཞན་་ར་པ་
མས་་ང་་་ས་་མར་ར་པ་བན་ས་ན་མ་ར་འར་་ས་པ་ལ་གས་པ་མང་་གངས་།།
གས་པ་ག་་ལ་བ་རབ་་བན་པ་།
་བ། རང་བན་ཉམས་པ་་མ་ན་། །མ་ང་དང་མཚན་གས་པ་དག་་་དང་ན་པ་ད་།། །།
་འོ་བ་པ་ན་ང་ས་པ་རང་བན་་གནས་པ་ལས་ཉམས་པ། ་བ། མས་འགས་ར་བས་གཟིར་བ་་མ་
ན་་ས་། ཐ་ད་་་བ་མས་་ག་ཡན་ལག་མ་ན་། །་ཡང་ང་་བ་ལས། འོ་བ་གཞན་་མ་ར་པ་
ད་ང་ས་ན་པ་ལ་་ས་་མར་ར་པ་བན་ས་ན་ར་འར། ས་པ་ལ་གས་མང་་གངས་། །ད་

གག་ལ་འད་ཆགས་གས་ས་གད་པ་མ་ང་དང༌། ས་གག་ལ་ས་པ་ད་ད་གས་ཀ་མཚན་ས་གག་་
ན་པ་མཚན་གས་པ་དག་་རང་བན་ཉམས་པ་་བ་་དང་ན་པ་ད་། མ་ང་དང་མཚན་གས་པ་ལ་་ས་
ན་ལ་བ་་ན་ད་་འར་བ་་ནས་་བ་ལ་གས་པ་དང་འ་བ་ད་། །ས་ན་མ་ང་དང་མཚན་གས་པ་དག་ལ་
བན་་འམ། མ་ང་དང་མཚན་གས་པས་ར་བ་འབས་པའམ། བག་གཟས་ལ་གས་པ་ས་ན་ང་བ་ན་ད་པ་
། མར་ན་མ་ན་ན་དང༌། ག་གད་པ་མ་གགས་པ་གད་པ་ལས་ར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ན་ད་། །མ་ན་
ན་མ་གགས་པ་ས་ང་བ་ལ་གས་པ་་ངས་ད་ལ་ཆགས་པ་འད་པ་ལས་ར་པ་ཐམས་ཅད་་ཡང་ན་ད་
། །ནང་མས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་འད་པ་ལས་ར་པ་ལ་་མཚན་གས་པ་ལ་ག་པ་ལ་གས་ས་ན་ང་བ་དས་
ག་གས་པར་བད་པ་ད་་ང་་བཤད་ཟིན་།།
གམ་པ་ག་་ཆ་ནས་འ་བ་།
་བ། ག་པ་་ཐ་ད་དང་འ།། །།
ག་མ་ད་ད་་ག་པ་ལ་་་བ་ཐ་ད་་ལ་དང་འ་། ག་པ་ག་མ་བད་པ་ལ་གང་ལ་ག་པ་
ལ་་་ན་པ་དང༌། ་བ། མས་འགས། ར་བས་གཟིར་བ་མ་ན་པ་ཡན་ལག་་དས་། ལ་་ཆ་ནས་ཐ་
ད་དང་འ། །ས་ན་་མ་ན་་ལ་ག་པ་དང༌། ན་མ་དང་མས་འགས་མ་དང༌། ར་བས་གཟིར་བ་་ལ་ག་ན་
མ་ར་འར་ལ། ད་ད་གད་ག་པ་དང༌། ར་་བ་དང༌། ས་ས་ས་པ་དང༌། མས་པར་གས་པ་་ལ་ག་ན་
་ད་འན་ག་མར་འར་། །ག་པ་ག་མ་འ་ལ་་ས། ན་་བ་་ཡན་ལག་་་དས་། གས་མ་དང་
ན་་་བ་ལ་ག་ན་ཡང་ད་འན་ག་མར་འར་།།
གམ་པ་མ་པ་ད་ལས་ར་པ་ག་།
་བ། ་ལ་པ་རབ་་ང་བ་དང་མ་ཆགས་པ་དང་ཉམས་པ་དག་་ད་ད་མ་པ།། །།
མ་ན་འན་པ་ག་མ་ལ་གས་པ་མ་པ་ལས་ར་པ་མས་་བས་་་ལ་་གས་པ་རབ་་ང་བ་
དང་། གར་་པ་དང་ན་་་ལ་གས་པ། །ས་འ་པ་མ་པ་ངས་ང་མ་པ་མ་ཆགས་པ་། མ་པ་མ་

ས་པ་དང༌། མ་པ་ས་ང་ཕམ་པ་ང་བས་ཉམས་པ་དག་་ད་ད་མ་པ་་ལ་་དག་ལ་བན་ནས་མ་པས་
མ་ར་པ་ང་བ་དས་ག་བད་པ་། རང་རང་་ང་བ་ན་ད་་འར་བ།།
བ་པ་ག་གང་རབ་ང་གར་ར་པ་ལ་གས། ག་་ཡན་ལག་བད་པ་དང༌། །ག་་ལ་བ་བད་པ། །དང་
་ལ་གས། བན་གས་མ་པ་དག་པ་དང༌། །མཚན་དང་་བ་མན་པ། །དང་་ལ་གས། ད་ང་ཕ་ལས་ར་པ་
དང༌། །ད་ང་མ་ལས་ར་པ། །དང་་།
་བ། ད་ང་དང་།
ད་ང་ཕ་མ་པ་ས་ལ་ཕམ་པས་མ་ཉམས་པ་། གང་འ་ན་ད་ང་མ་དག་ས་་མ་ད་པ་ང་ད་
་་དས་ག་བད་པ་ལ་ལ་ད་ང་དང༌། ད་ང་མ་བན་པར་གས་པ་མ་པ་ས་པ་ཅན་ཕམ་པ་ང་
བས་མ་ཉམས་པ་ད་་ལ་ི་བབ་པ་དག་ལ་ཡན་ལག་ན་་ས་བན་པ་ན་།།
གས་པ་ད་ང་མ་ལས་ར་པ་།
(་བ། ད་ང་མ་བན་པར་གས་པ་ཅན་མ་ཉམས་པ་ད་་བབ་པ་དག་ལ་ཡན་ལག་ད་ན་།། །།
ལ་ད་ང་མ་མ་པ་ས་ལ་ཕམ་པས་མ་ཉམས་པ་། གང་འ་ན་་ན་ད་ང་མ་དག་ས་ས་ས་
འར་འག་པ་ལ་གས་པ་ལ་ད་ང་མ་བན་པར་གས་པ་མ་པ་ས་པ་ཅན་ཕམ་པ་ང་བས་མ་ཉམས་པ་
ད་་ལ་ི་བབ་པ་དག་ལ་ཡན་ལག་ན་་ས་བན་།།
གས་པ་མཚན་དང་་བ་མན་པ་།
་བ། མཚན་དང་་བ་ཁས་ངས་པ་དག་ས་་རང་་གས་ད་་ངས་་གགས་།། །།
བག་གཟས་ལ་གས་པ་ང་བ་དས་ག་བད་པ་ལ་ལ་་མཚན་རང་་གས་ད་་ངས་་གགས་པ་
ཡན་ལག་ན་་ས་ར་། ལ་ན་མཚན་མན་པ་ཡན་ལག་་དས་། །བག་གཟས་ལ་གས་པ་ང་བ་དས་
ག་བད་པ་ལ་རང་དང་མན་པ་་བ་ཁས་ངས་པ་དག་ས་་་བ་རང་་གས་ད་་ངས་་གགས་པ་ཡན་
ལག་ན་་ས་་མར་ར་། ལ་ན་་བ་མན་པ་ཡན་ལག་་དས་།།

གས་པ་ག་་ལ་བ་བད་པ་།
་བ། འར་གགས་པ་ལ་མ་པ་ལ་་གས་ཅན་ད་་བས་ན་ད་།། །།
བག་གཟས་ལ་གས་པ་ལ་ད་ང་ཡན་ལག་་དས་པ་མས་དང༌། འར་འག་ལ་གས་པ་ལ་ད་ང་མ་
ཡན་ལག་་དས་པ་ང་བ་འར་གགས་པ་ལ། ལ་ད་ང་ཕ་མ་ལ་བ་མ་པ་གཞན་ལ་་ས་པ་ལ་་ར་
འར་་ན། གས་ཅན་ག་་ད་་ལ་ལ་ན་ད་པ་་བས་ང་ན་ད་་ས་མ་བཤད་དང༌། ི་ཀ་དང༌། བམ་་་
བ་པ་གམ་ཀ་་བ་ན་ང་ལ། ་གམ་ལས་མ་པ་ལ་ས་ན་ད་ས་བལ་། །་ཡང་་བ་ལས། ག་ད་པ་
དང་བག་ཙམ་ལ། །གངས་པ་འར་བས་གཞན་ལའང་ར། །ས་བང་༌།།
གས་པ་ག་གང་མས་ཅན་ན་ར་པ་།
་བ། རབ་་ང་བ་ས་དག་ལ་་ང་བ་ད་དང་ཚད་དང་ན་པ་ལ་གས་པ་ད་།། །།
རབ་་ང་བ་་་ས་ས་དང༌། ཟས་དང༌། ད་ད་དག་ལ་་་དབས་ཁ་ག་ལ་གས་པ་ག་་ད་དམ།
ག་གཞན་ི་་ནས་ང་བ་ད་དང༌། ་ཚད་དམ་རང་ཚད་དང་ན་པ་ལ་གས་པ་ཡན་ལག་ན་པ་ད་། །ི་ཀར། ལ་
གས་པ་ས་་བ་ས་་ཚད་ལས་ག་པ་བས་་ས་གངས་པས་་ང་འས་པ་ང་ད་ལ་གས་པ་བ་ལ་
ཚད་ལས་ག་པ་ས་བང་་དས་། །་ཚད་དང༌། ན་དང༌། ་བང་དང༌། འལ་བ་དང༌། བ་བར་གགས་པ་
ས་ས་་ཚད་ལས་ར་པ་ང་བ་མས་་ཚད་ལས་ག་པ་ལས་ང་འང་༌། །ང་བ་མ་ན་པ་དང་ཚད་དང་་ན་
པ་ལ་གས་པ་ལ་་དས་ག་་གས་པ།།
གས་པ་བསམ་པ་ཡན་ལག་བན་པ་།
་བ། རང་་ན་ད་ག་ར་ད་པ།། །།
འར་འག་་ང་བ་་་ལ་རང་འབའ་ག་་ན་ད་་ན་ང་དང༌། མ་ན་ན་་་ལ་རང་་ན་ད་ག་
ར་ད་པ་ན་ང་་ཡན་ལག་ན་།།
གམ་པ་ག་དང་མཐར་ག་ཡན་ལག་།

་བ། མ་པར་ག་ད་ལ་་ན་་བ།། །།
ར་བ་ངག་་མ་པར་ག་ད་ས་ས་པ་མས་་དས་ག་ལ་་ལ་ཕ་ལ་ས་ན་་བ་ཡན་ལག་ན་་
ས་་མར་ར་། ས་ན་བན་་་བ་ལ་གས་པ་དང༌། ས་ང་བ་ལ་གས་པ་ན་མ་་ན་རང་རང་་ན་ད་།།
བ་པ་ར་བ་ཡན་ལག་བན་པ་ལ་གས། ར་བ་ལ་ད་བན་པ་དང༌། །ར་བ་ཡན་ལག་དས་བཤད་པ།
།དང་་ལ་གས། ར་བ་འག་པ་ལ་དས་དང༌། །ཞར་ལས་ང་བ་བད་པ། །དང་་།
་བ། ་བ་་ད་ལ་ད་པ་་གད་པ་དང་རང་་ན་་་བ་དག་ལས་གཞན་པ་།། །།
་ན་གས་པས་ན་་བ་ཡང་དས་ག་ཡན་ལག་ན་ནམ་་ན། ་བ་་ད་ལ་ད་པ་ན་་བ་ཡན་ལག་ན་
། །་་ས་པ་ལ་ད་པ་ན་་བ་་མ་ན་། །་ན་་་ས་པ་ལ་ད་པ་ན་་བ་། ་དག་ཐམས་ཅད་་
དས་ག་ཡན་ལག་ན་ནམ་་ན། ི་ཀ་དང་བམ་་་བ་པ་ལས། ་་ས་པ་ལ་ད་པ་ན་་བ་་་གད་
པ་ང་བ་བ་དང༌། རང་་ན་་་བ་་་ ་ཡན་ལག་ན་། །་དག་ལས་གཞན་པ་བས་་མ་པར་ག་ད་
་ལ་ི་ཡན་ལག་ན་། །ས་ན་་་་ལས་གཞན་པ་བས་་་བ་་ད་ལ་ད་པ་ན་་བ་དས་ག་
ཡན་ལག་ན་། །་་ར་མ་ཟད་་ལས་་ཁ་ང་བ་དང༌། ང་བ་མལ་བ་དང་བཤགས་པ་ལ་གས་པ་ལ་ལ་ཡང་
དས་།།
གས་པ་ཞར་ལས་ང་བ་བད་པ་།
་བ། ཡང་དག་པར་ན་པར་ད་ལ་་ར་མ་ཛད་། །་་ད་ན་།། །།
མ་པ་ཡང་དག་པར་ན་པར་ད་པ་ལ་་་ས་པ་ལ་ད་པ་ན་་བ་ཡན་ལག་ན་པ་ར་མ་ཟད་། ་་ས་
པ་ལ་ད་པ་ན་་བ་ཡང་ཡན་ལག་ན་། །ས་ན་གས་པ་ལ་ཡང་མ་པ་དང༌། བར་མ་ད་བ་་བ་ད་།
གང་དམ་པ་ལས། བན་པ་ན་པ་བན་པར་གས་པར་བིས་ན་བན་པར་གས་ས་བིའམ། ་པ་་་་བན་
པར་གས་པ་འ་ས་ད་ལ། ས་སམ། ག་ས་དགས་པས་ཁས་ངས་ན་བན་པར་གས་པ་ས་། །་
ར་ན་པ་བན་་མས་འགས་པ་དང༌། ནད་ས་གཟིར་བ་དང༌། ན་པ་དང༌། གས་པ་དང༌། ན་པ་མས་ང་་
ར་བད་པར་་ས་། །ི་ཀ་ལས་ང༌། གས་པའམ་་བ་་ད་མ་ན་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ག་གད་པ་ང་

བ་ལ་གས་པ་ཡང་དག་པ་ན་པར་འང་བ་ར་་ས་། །་ས་ང་ན་་བ་་་ང་བ་མལ་བ་ལ་གས་་
ད་དམ་ལ་ན་། །ས་ན་ཕ་ལ་་་་ས་སམ་ན་་་ན་་ལ་རང་ངམ་གཞན་ིས་ང་བ་མ་བད་ང་
བཅབས་པ་ས་པར་་འར་།།
གས་པ་ར་བ་ཡན་ལག་དས་བཤད་པ་ལ་གས། ངག་ག་ད་པར་ཡན་ལག་བན། །མན་མ་བས་པ་ཡན་
ལག་། །དང་་།
་བ། ངག་། །རང་། །བདག་ད་དང་འལ་བ།། །།
བན་་ཕམ་པ་ལ་གས་པ་ལ་ངག་་མ་པར་ག་ད་ཡན་ལག་ན་པ། །ས་ན་ང་ག་དང་ལག་བ་ལ་
གས་པ་ས་་ག་ད་ལ་ན་ད་། །་ན་གཞན་ི་ངག་ས་ང་འར་རམ་་ན། རང་་ངག་་ས་པ་ཡན་ལག་
ན་པ། །ས་ན་གཞན་ར་བག་པ་ལ་ན་ད་། །རང་་ངག་་ཡང་བདག་ར་དང་འལ་བ་རང་་ངག་ཡན་ལག་
ན་པ། །ས་ན་་་་ག་ན་། འ་ད་ར་་ས་་བ་ལ་གས་པ་གཞན་ལ་བད་འགས་ང་་བ་ལ་་ན་
ད་།།
གས་པ་མན་མ་བས་པ་ཡན་ལག་།
་བ། རང་ས་བས་པ་ད་ད་་བག་པ་ན་། །མ་པར་འད་པར་གགས་པ་ཕལ་་བ་ར་བན་པ་
མས་གས་།། །།
གད་པ་དང་རང་་ན་་་བ་ལ་་ག་ནས་བས་་ས་པ་ལས་ང་ང་བ་གས་པར་འར་ལ། ་དག་ལས་
གཞན་པ་བལ་ཡང་གས་པ་ང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་ས་མན་མ་་བས་པ་ད་ས་ད་་བག་པ་ཡན་
ལག་ན་། །ི་ཀ་ལས། རང་ས་བས་པ་ད་ས་་བ་། རང་་མན་མ་་ད་བག་པ་ད་ཡན་ལག་ན་། །
ག་ནས་ད་་བག་པ་ལ་་་ར་མན་པར་ན་པ་་འང་བ་ར་ས་། །ག་ནས་བས་པ་ད་ས་ད་་
བག་པ་ལ་་ན་ད་པ་ལས་་བད་། ི་ཀ་ལས། ས་ན་རང་་མན་མ་་བས་པ་མ་ན་པར་ག་ནས་བས་
པས་ད་་བག་པ་ལ་་ན་ད་་ས་། །བམ་་་བ་པ་ལས། ག་ནས་བད་པས་ད་་བག་པ་ལ་་ན་ད་།
།ས་། །ས་ན་གད་པ་དང༌། རང་་ན་་་བ་ལས་གཞན་པ་བལ་ཡང་གས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བལ་བ་མན་

མ་ག་དས་། །ས་པ་ལ་གས་་ད་། ན་་་ལ་ག་པ་གས། ས་ན་་འག །་ལ་ག་པ། ་ལ་་
བ། ས་་བ་མས་མན་མ་་ས་པ་ག་དས་། །ག་་ས་པ་ལ་མན་པར་ན་པ་གས་པར་་འང་བ་
ར་། །་དག་ལས་གཞན་པ་མས་ལ་ག་་ས་ང་ང་བ་གས་པར་གས་། །མ་པར་འད་པར་གགས་པ་
ས་པ་། ་ཡན་ལག་ན་པ་་བ། །ཕལ་་བ་ར་བན་པ་ས་པ་་ར་བན་པ་ན་ི། འགའ་ག་ར་མ་
བན་པ་ཡང་ད་། །ཡང་ན་མ་འད་་གགས་པ་ཤས་་ང༌། གར་གགས་པ་ཤས་ང་བ་བབ་པ་མས་ར་
བན་པ། །མས་གས་་་་ཐམས་ཅད་ཟིན་པ།། །།

གཉིས་པ་ ང་བར་ ་བ་འ ག་པའི་ ལ་ ིམས་བ ན་པ་ལ་ །
བབ་པ་ངས་་ང་བ་ག། །བ་བར་གནས་པ་ན་ི་ག། །་ག་ད་འལ་ལས་་ག། །ས་པ་དག་ད་
ར་བས་ག། །མཐའ་གས་ང་བ་གནས་མལ་ག། །དང་་ལ་གམ། ག་ང་ང་བ་ག་ད་དང༌། །དར་ི་་
ག་ག་ད་དང༌། །དགག་ད་ག་ད་བད་པ། །དང་་ལ་གས། ང་ག་ད་ས་བད་པ་དང༌། །མ་འད་
གས་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གས། ་བར་གནས་པ་ག་ང་དང༌། །མན་པར་་བ་ག་ང་༌། །དང་་ལ་
བ། གནས་ན་ང་ང་གནས་་བམ། །བ་བར་གནས་པ་ན་བན་པ། །ས་པས་བན་འས་བམ་པ་ལ།
།ཞལ་ཏ་པ་བ་་བ་བཤད། །དང་་།
་བ། ད་ལ་་གས་པས་ལ་འར་བམ་པར་་།།
བད་མས་ང་བ་ལ་གས་པ་ད་ལ་ི་ོང་དང་ལམ་་གས་པས་ལ་འར་ང་་འན་བམ་པར་་།
།ང་ག་ལས། འག་པ་དང༌། ་བ་དང༌། ག་ང་་བར་ས་་གནང་༌། །འག་པ་་ལ་འར་བམ་པ། །་བ་
་གལ་བ་དང༌། གལ་བ་དང་གས་དང༌། གལ་བ་དང་བ་ལས་། །ག་ང་་་ར་ཐར་པ་མ་གན་པ་
ས་གངས་པ་དང༌། ད་ང་དག་ད་ལ་་གས་པས་ལ་འར་བམ་པ་ན་ང་་་འལ་པ་དང་ད་ང་གད་
པར་ར་པ་ལ་བན་ནས་ད་ལ་་གས་པས་ལ་འར་ད་པ་བཀག་། །ི་ཀ་ལས། འས་་མས་པར་ད་པ་
བཀག་པ་ན་ི། འལ་བ་ན་་་འལ་ིས་མ་པར་འལ་པ་ལ་གས་པ་བན་པ་ར། མས་་གག་པ་
ད་མན་་་བ་་བཀག་པ་མ་ན་། ་ལ་ན་ཆགས་པ་ད་པ་ར་། །ས་།།
་བ། མན་པར་འ་་བ་ཡང་་། །མ་པར་གང་བར་ཡང་་། །མ་པར་གང་བར་ད་པ་དང་གམ་
་དང་་མ་པ་དག་ངས་་ང་བར་གས་།།
་ཁང་དང་མ་ལ་གས་པར་་མང་་མན་པར་འ་བ་ཡང་ལ་འར་བམ་པར་་། །་བཅད་ན་་མན་
པར་འ་བ་ད་ན་ཆད་པར་འར་བ་་་མ་ལ་གས་པ་ཡང་ལ་འར་བམ་པ་ལ་ས་པ་ད་། །བསམ་གཏན་
ི་ར་མ་་ན་པས་གནས་ཁང་ར་་ལ་གས་པ་་འང་བས་མ་པར་གང་བར་ད་པ་དང༌། གམ་་་ག་

དང་ང་་ལ་གས་པ་ག་ཆགས་གམ་་དག་་གམ་ལང་་བ་ར་དང༌། ་མས་པ་་ལ་ཀ་བ་དང་ནལ་ག་
ལ་གས་པ་། ་མས་དང་ན་ཐབས་་བ་ར། ་་་དག་ངས་་ང་བར་གས་།།
་བ། ང་ཁང་བགས་པར་། །གནས་ཁང་གས་་བར་་ང་གད་། །འམ་ག་།།
དས་་གད་གས་དང་མ་གང་ང་ང༌། བད་ནས་ན་ངས་པ་མཐའ་དག་ང་བར་ད་པ་ཁང་པ་་ང་
ཁང་། མ་པ་གནས་བག་པར་། །ང་ཁང་་མ་པ་་འ་བ་་ན། གས་གས་་ས་་ར་གནས་ཁང་
བགས་པ་གནས་ཁང་གས་་བར་་ང་གད་། །གནས་ཁང་གས་་བར་་ང་གད་་ས་ག་འལ་ལས་
། །འལ་ང་ལས། བསམ་གཏན་ི་ཁང་ན་ི་དས་་བཀད་ས་མ་ས་། །འ་ལ་ང་ལས། ང་ཁང་ང་་
ས་། །གས་གས་་གནས་ཁང་་ང་་བགས་པའམ། ག་ང་་བགས་པ་དག་་བར་་ང་གས་གད་
། །ང་ལས། འ་ལ་ང་ཁང་ན་་ས་གངས་། །ས་ཡ་གག་་གནས་ཁང་་བགས་ལ་ས་གག་འང་
གནས་ཁང་་བགས་པའམ། གས་གས་་ས་་ར་གནས་ཁང་ག་ག་བགས་ང་བར་་ང་གད་པ་།
གནས་ཁང་བ་པའམ་གནས་ཁང་བ་གས་པ་འ་་ང་ཁང་ན་། །གནས་ཁང་བ་ཡན་ཆད་བ་མན་ཆད་འང་།
གཞན་དག་གང་ཡང་ང་༌།།
་བ། ་གས་་་འང་བ་དང་ང་བ་ཐབས་ང་༌། །ང་་མ་ཆ་ར་བ་ར་ང་་བ་ལ་ནང་ཡངས་
པ་ཡང་བཟང་༌།།
་གས་་་འང་བ་ཐབས་། ག་་་བ་མ་་གག་པ་དང་རས་མ་ད་བར་། །་ལས་གཞན་པ། །
་གས་་་ས་་ང་བ་དང་ནང་ས་་ང་བ་ཐབས་་གས་་་ནང་གས་་གདགས་པ་དག་ང་། །ག་
ས་་ར་ང་་དམའ་ན་་ན་་དང་་ལ་གས་པ་དག་འལ་བར་འར་ང༌། མ་ན་་ང་བ་གསལ་བར་་
འར་བས་ག་པ་ལ་གས་པ་་ང་་མ་ཆ་ར། ག་་མ་གས་ས་པ་བར་ི་ག་གས་་ར་ང་དག་
་ཁ་བ་ལ་ནང་ན་ིས་ཡངས་པ་བཟང་༌།།
་བ། ་བ་དང་་གས་དང་འད་གཏན་དང་གནམ་གར་དང་འར་གཏན་དང་དག་་མ་ཁ་་བར་གཞག་
། །་ང་ན་ང་་ཁང་་་། །ཡང་ན་ཡང་ག་།

ང་ཁང་ར་ར་ང་ལ་ག་ན་ལ་གས་པ་འག་ན་ར་ང་ལ་་བ་དང༌། ང་་་མ་་ཀ་ལ་གས་པ་འག་ན་
ར་ང་ལ་་གས་་་གས་དང༌། ་གས་་ང་ས་་ནས་ད་གཏན་དང༌། གནམ་གར་དང༌། འར་གཏན་
དང༌། ་མས་ད་བ་ར་དག་་མ་ཁ་་བར་བཞག་པར་། །ད་ང་མང་བ་ད་་ར་ང་ཁང་་ང་བ་པ་
མས་་ང་ན་ང་ཁང་་མ་ང་་ཁང་་་་ཁང་ཐ་དད་ང་ང་ཁང་ན་་གག་། །་ང་ན་ཡང་ག་་་
མ་ཁང་གས་པ་། །ཁང་་་་བ་དང་ཡང་ག་་བ་། ང་ཁ་ག་ལས། ་ང་ན་ག་་ཁང་་་་ས་
གངས་ང༌། ང་ཁ་ག་ལས། ་ང་ན་ང་་མ་ཁང་གས་པ་་ས་གངས་། ་གས་ཀ་ཡང་འགལ་བ་ད་
པས་འར་གས་ཀ་བས་།།
་བ། འག་པ་ར་མ་ས་། །་ང་བར་་བ་ར་ཁ་ར་ིས་བར་བར་། །་་འལ་བར་་
བ་ར་གས་་གར་་དག་ས་གདབ་། །་ལ་་ང་ཁང་ན་འམ་གནས་ཁང་་ཚར་དག་ང་༌། །
་ཐད་ཀར་་གད་པར་་། །་ཁང་། །ག་ང་༌།།
འག་པ་ར་ང་ཁང་ར་མ་ས་། །མ་ས་ལ་་མས་ཕན་ན་་་ང་བར་་བ་ར་མ་ས་ལ་ཁ་
ར་ིས་བར་བར་། །་མ་ལས། མ་ས་་ཕ་ལ་་ལ་་ང་ཐགས་བན་པར་་ས་། །ཁ་ར་་་
འལ་བར་་བ་ར་གས་་གར་་དག་ས་གདབ་། །ན་ང་་ང་ནས་བཀའ་ལ་བ། ང་ཁང་་་ལ་་
ང་ཁང་ན་་མས་་འམ། ་ལ་་གནས་ཁང་་ཚར་ཁང་ན་ིས་མངར་བ་་ནང་་་བ་དག་ང་། །
གནས་ཁང་ཐམས་ཅད་ལ་་ཐད་ཀར་་གད་པར་་། །གནས་ཁང་དག་ཕན་ན་་ང་ཐད་་གད་པས་ཕན་ན་
ང་ནས་་དག་བར་་གད་པར་། །ས་གངས་པ་་འར་བས་པ་ན་། །ང་ཁང་ལ་་ཁང་། །་་
འར་ི་ད་་ས་ག་ང་།།
གས་པ་བ་བར་གནས་པ་ན་བན་པ་།
་བ། འག་པ་ད་་ས་གས་་དག་དང་་ཡང་༌། །་་་ར་ར་ག་་་བས་འར་བ་བཟང་༌། །
ཐགས་མ་་མ་པ་། །ན་ཛ ་དང་ཤ་ན་དང་ས་མ་དང་རས་མ་དང་་་ ། །ར་ན་ནང་ཚངས་
ཅན་དག་གང་༌། །ར་་ར་ར་ག་་མ་གང་ག་པ་དག་བཟང་༌།།

འག་པ་ད་་ས་ལས་ས་པ་གས་་་བ་དག་དང༌། ང་ལས་ས་པ་་ཡང་། །་་་ས་བ་
་་ར་ར་ག་་་བས་འར་བ་བཟང་༌། །་ང་་་བར་་བ་ཐགས་མ་་་མ་པ་། །་གང་་ན།
་དང༌། ཤ་ན་དང༌། ས་མ་དང༌། རས་མ་དང༌། ་་ ་། །་་་མན་པར་ཟད་། གཞན་ཐག་་གས་
བཀག་པ་་ན་། །་ང་ར་ན་ནང་ཚངས་ཅན་དག་གང་༌། །ན་་ཚད་། ་་་ར་ར་ག་་ན་
ནང་ཚངས་ཅན་་མཐའ་མ་མས་མ་གང་ག་པ་ད་བཟང་༌། །འར་ན་ི་ཚད་ི་ཀར། ་་བས་ན་ས་ད་་་
བ་པ། ང་་་་ད་པ་ས་བབ་་ས་་བ་པར་་ས་འང་བ་དང༌། ན་བལ་ི་ན་ད་པ་བས་་ི་
ཀ་དང༌། ང་་བ་ལས། ན་ི་ཚད་ན་་་ར་་ད་དང་། །ང་་་ད་དང་གམ་། །འང་་་གས་་
བར་། །ང་ཚད་་གང་བ་ཚད་དང་མཉམ་་ས་གངས་པ་དང་འགལ་་ན། ་་ཉལ་བ་ན་ི་ཚད་དང༌། འ་་
ང་་འན་མ་པ་ན་ི་ཚད་།།
་བ། ཨ་དང་ཀ་ཤ་དང་ར་ཀ་དང་་བ་དང་ཤལ་མ་ལ་དག་་བལ་ིས་དགང་༌། །བལ་དང་ཤ་ན་
དང་རས་བལ་དང་རས་མ་དག་དང་་མ་གས་དག་ས་ང་༌། །ན་་་བ་བན་་འག་པར་་བ་ར་
མ་མར་་ག་ང་དག་།།
ན་ནང་ཚངས་ཅན་་ས་དགང་་ན། ང་ཨ་དང༌། ཀ་ཤ་དང༌། ཨར་ཀ་དང༌། ་བ་དང༌། ཤལ་མ་་དག་་
བལ་ིས་དགང་༌། །ནག་་་ཤ་ཟ་ས་ན་པས་ཁ་ག་་ང་བ་ན་ང་་མ་ནག་་ལས་ན་ི་ནང་ཚངས་་ང་
བར་་ས་་ན། ཨ་ང་བལ་་་་ང་བ་ན་ང་ན་ི་ནང་ཚངས་ར་ང་བ་གནད་ས་། །ཡང་ན་བལ་
དང༌། ཤ་ན་དང༌། རས་བལ་དང༌། རས་མ་དག་དང༌། ་མ་གས་དག་ས་དགང་༌། །ན་ི་ནང་ཚངས་མས་ནང་་
གས་ཐམས་ཅད་་ད་མས་པ་ན་་་བ་བན་་འག་ང༌། གཞན་་་འག་པར་་བ་ར་མ་མར་་
ག་ང་དག་།།
གམ་པ་ས་པས་བན་འས་བམ་པ་ལ་།
་བ། གད་་ན་གས་་དག་གདགས་པར་། །དག་ས་དལ་ས་གགས་པར་། །ད་པར་་འར་
བར་་བ་ར་་བཅད་འ་་ར་རས་མ་དག་ས་དས་པས་།།

མ་པ་ན་གད་་ན་གས་་གདགས་པར་། །གས་་་རང་་མ་བཤད་ལས། ང་ལ་གས་པ་ལས་ས་
པ་གས་་་ད་་ད་འ་བ་ང་་ས་། ་ང་ག་ནས་ད་པས་བཏབ་པ་་བསམ་གཏན་པ་མས་གད་་
ན་གས་་་རང་་་བ་ལ་བཏགས་་དང་བར་་ས་བཤད་་ི་ཀ་ལས་ང་༌། །ན་གས་འལ་པ་ལས། ང་
་མ་པ་ཅན་་ང་གགས་པ་མ་གང་་ཚད་་ས་། ད་པས་་བ་ལ་དངས་པའམ། མ་་ལ་བཞག་ན་རབ་
་ག་བ་ཆ་ས་ཡན་ལག་་གས་ལ་ག་པས་གད་སངས་པ་ཐབས་ན་་ས་བཤད་། །གས་་འ་ལ་བཤད་
པ་མ་ངས་གཞན་ཡང་་ད་ལས། ང་གས་ལས་ས་པ་ལ་བ་ང་་ད་པ་ལ་ད་པས་བཏགས་པ་་བ་ལ་
དངས་པ་གད་ག་པས་གས་པ་ན་་ངས་་་བ་གང་པ་ལ་འབབ་པས་གད་སད་པར་འར་་ས་ང་བཤད་
། །ང་བ་པ་གད་ར་བ་ན་ང་བ་ཞལ་ཏ་པས་དག་་དལ་ས་གག་པར་། །དག་་ས་ང་བ་པ་ས་
བད་པར་་འར་བར་་བ་ར། དག་་་་་་་་བར་་བ་ར། དར་ན་་བཅད་འ་་་རས་མ་དག་
ས་དས་པས་། །ི་ཀ་ལས། ་ས་་བ་གཞལ་ད་་མ་པ་་བཅད་འ་ས་།།
་བ། ་ང་འཕང་པར་། །ཡང་ར་ང་བར་་བ་ར་ཐ་ས་གདགས་པར་། །མན་་མར་་གཞག་
པར་། །ང་པ་དང་༌། །ཡ་གག་བང་༌། །་འམ་པར་་བ་ར་ང་ཐག་་་་ལ་བན་པ་་་
འམ་་ལ་བཏགས་པ་ཐ་་ལ་འས་་བཅང་བར་།།
ང་བ་པ་གད་ར་པ་ལ་ང་བ་ཞལ་ཏ་བས་་ང་། ག་འལ་ལས། ད་པ་ལ་གས་པ་གས་མ་་
ས་པ་་འཕང་བར་། །་ང་་འཕངས་ནས་ཡང་ར་ང་བར་་བ་ར་ཐ་་གདགས་པར་། །གད་ར་བ་
་མན་་མར་་བཞག་པར་། །མ་སངས་ན་ང་པ་ཡ་གག་དང་༌། །ས་ང་མ་སངས་ན་ཡ་གག་ང་དང་
༌། །ད་ང་ང་བ་པ་ན་ང་ན་འཆགས་ན་ལམ་་འལ་ང་་མ་པར་་བ་ར་འཆགས་ས་མ་མག་བས་
པ་ང་ཐག་ཐང་ཆད་རབ་་བངས་པ་་་་ལ་ག་མ་་་ལ་གས་པ་བན་པ་་་ལ་འས་་བཅག་པར་་
བའམ། ཡང་ན་་་་ལ་བཏགས་པ་ཐ་་ལ་ལག་པས་འས་་་་ཕར་ད་ར་ད་ང་བཅག་པར་། །ང་ག་
ལས། ་་བན་པ་ལ་ད་པས་བཏགས་པ་ལ་འས་་བཅག་པར་་ས་གངས་ལ། ང་མ་་ལས་། ད་་ས་
པ་ལ་་་བག་ནས་་ལ་འས་ང་བཅག་པར་་ས་གངས་། །ང་ལས་་་ལ་འས་་ས་མ་གངས་ད་
། ན་ང་ང་བར་ང་བས་ས་ན་གས་ག་་ས་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། ང་ག་ལས་མ་གངས་པ་ལ་
དངས་པ།།

་བ། མལ་མ་ཅན་ིས་བཅག་པར་་། །ང་པ་གས་ལ་ལ་་ས་པར་་བ་ར་པར་ཏང་གང་བར་
། །ང་བ་པས་ཞག་གམ་ང་ང་པ་གས་བ་བར་། །མ་ས་ན་ར་ཡང་ཉལ་བར་། །་གཅད་པར་
། །ས་ང་ཕབ་།།
མལ་ མ་ཅན་ིས་བཅག་པར་་་། ག་འལ་ལས། ་འང་བས་ང་བ་པ་གཞན་ལ་གད་པ་དང༌། མ་
ས་པ་ལ་ན་པས་དགག་པ་མཛད་ས་བཤད་། །འཆག་པ་་ང་པ་གས་ལ་ལ་་འ་བར་་བ་ར།
འཆག་སར་པར་ཐང་གང་བར་། །པར་ཐང་་མན་པ་་ན་གཞན་ི་ད་ན་། །ི་ཀར། ང་པ་ལ་ཅན་ིས་
ལ་་ང་བཅས་པ་ན་ས་་ང་བར་་་ས་། །ང་བ་པས་ཞག་གམ་ང་ང་པ་གས་མ་ང་ཟད་ཙམ་
ིས་བ་བར་། །གད་་བ་བསངས་པར་་ས་ན་ལ་འར་བམ་པ་གནས་ར་ཡང་ཉལ་བར་། །བམ་པ་
གནས་ར་ཉལ་ན་་གས་ལ་གས་པས་་བཅད་པར་། །ར་ས་ང་ཕབ་་ཉལ་་ང་བ།།
བ་པ་ཞལ་ཏ་པ་བ་བ་བཤད་པ་།
་བ། ང་བ་པ་ར་ཞལ་ཏ་བ་བ་བར་། །་་བ་་ལངས་མ་ཐག་་ནར་ཆགས་ཆགས་གདབ་པ་དང་
ག་དར་་བ་དང་་བ་སར་པ་ག་པས་བ་བར་། །ན་བཤམ་པར་། །་གཙང་བ་བས་གས་་
ར་། །ཆག་ཆག་ལ་གས་པས་། །ང་ག་དང་ས་དང་་དག་བཞག་པར་།།
ང་བ་ར་ཞལ་ཏ་པ་གལ་གས་་ལས་ས་བ་བར་། །ང་བ་པ་ཞལ་ཏ་པ་་ལས་་་བ་་ནམ་
ལངས་མ་ཐག་་ནར་ཆག་ཆག་གདབ་པ་དང༌། གས་བདར་་བ་དང༌། ་བ་གསར་པ་ག་པས་བ་བར་། །ན་
ར་བཤམ་པར་། །བཤང་བ་དང་ག་བ་་་གཙང་བ་བས་གས་་་ར་། །་ར་་ཆག་ཆག་ལ་གས་
པས་། །དག་པར་་བ་ར་ཆབ་ང་དག་་ང་ག་དང༌། ས་དང་་དག་བཞག་པར་།།
་བ། བ་བ་ར་ག་བང་༌། །་གནས་་ཁང་ང་༌། །ད་འན་བ་བ་ར་་ད་གམ་དང་་ད་
་ག་དག་། །ལས་་བ་ན་་་ད་གག་དང་ག་གམ་། །ཁ་ག་ལས་་ད་གམ་དང་ག་གས་
་། །་བ་ལ་ག་པ་དང་བ་ན་་་་བ། །ཁ་ག་ལས་་ད་གག་དང་ག་གག་་།།

ལ་འར་ི་གནས་ར་ང་བ་པ་དག་བ་བ་ར་ག་བང་༌། །ག་་། ཙན། ་ག །ག་པ། ར་ག །
མ་། ང་ཻང༌། ད་མ། ཙན་དམར་་དང་བད། ་ང་་་གར་ན་ད་པ་ང་ཏ་ལ་དང༌། མ་་ཀ་གས་
བན་་བ་་ལ་གང་འམ་ད། ་ཚད་་ད་་ར་བད་་་བ། ང་་ར་ག །ར་གས་བམ་ཟིན་པ་ལ་
ར་གས་ད་དས་་་་་་མས་ལ་ར་གས། ར་གས་བམ་ང་བད་བགས་་ས་པ་ལ་ར་་་དང༌། ་
གས་་ལ་པ་མ་བན་་། །་བང་བ་ང་་ང་་བར་པ་ང་འས་་ཅན་་ད་ལས་ས་པ། ད་
ཚད་ར་ར་བ་པ། མ་ང་་གས་་་མ་བན་། །་རབ་གནས་་བ་ས་བད་པ་ག་་བ་
དང༌། ར་གས་་བར་་། བངས་པས་གད་པ་་བ་དས་པ་ད་། །བང་གས་ལ་ཉ་ར་བང་བ་དང༌།
མ་ལས་བད་པ་མ་པ་ར་བང་བ་། ངས་་ད་གག་ལ་མ་་་བ་ད་། །ག་བང་བ་་གནས་་
ཁང་ང་༌། །ད་འན་བ་བ་ར་ག་བང་བ་ལ་་ད་གམ་དང་ངས་གམ་་ད་་ག་དག་། །ི་ཀར།
མག་་ག་་ལན་གམ་། །ས་། །ལས་བ་་གག་ལས་གང་ང་་བ་ན་་ག་བང་བ་་ད་གག་
དང་ག་གམ་། །ང་ཁ་ག་ལས་་ལས་་བ་ན་་ག་བང་བ་ལ་ད་གམ་དང་ག་གས་་། །་བ་ལ་
གས་ག་པས་བགས་་་དང་བ་ན་་་་། །ི་ཀ་ལས། ་་་ད་་་བང་ང་མག་་ག་་བང་
བ་ན་། །ས་། །ང་ཁ་ག་ལས་་བ་ན་་ག་བང་བ་་ད་གག་དང་ག་གག་་།།
་བ། ང་བ་པ་ན་་་ཁར་གལ་། །ཁ་ག་ལས་་ག་ང་་། །གད་པ་ང་བ་ལ་་་ཙམ་ིས་
ག་པ། །ཟན་ི་ར་འ་བ་ན་་ག་དང་ག་ང་་གས་ཀ་བང་༌། །བར་་བཅད་། །བང་བས་
།།
ང་བ་པ་ང་བ་ལ་འ་བ་ན་་་འཁར་གལ་འལ་བས་ག་་་བ་། །ང་ཁ་ག་ལས་་ང་བ་ན་
་ག་ང་་། །ས་ས་ན་ག་ང་་་་ག་ན་་ན། འ་ལ་ན་བཤད་པ་དང༌། ་བཤད་པ་གས་ལས། དང་
་། རང་་མ་བཤད་ལས། འཁར་གལ་ད་ག་ང་་ས་་བར་བད་་ས་གངས་། །ག་ང་་་བཤད་
པ་། ང་ཁ་ག་ལས་་ཀ་་ས་། །ས་པ་། ཀ་་ས་པ་་ལས་ག་ང་་ས་ན་འར་ས་པ། །འལ་
ང་་མ་་བ་ལས་་ཀ་་ས་་ད་ར་བཞག་་ད་། །ག་་ག་དང་ག་ང་་གས་ཀ་བང་་ས་
གངས་པ་ག་ང་་་ག་་ག་ན་ི། འཁར་གལ་་མ་ན་། །ག་འལ་ལས། མ་ན་ལ་གས་པས་
གད་པ་ང་བ་ལ་ག་བང་བ་ལ་་ཙམ་ིས་ག་པ་་ཙམ་བང་བར་ས་་ནམ་་བར་ི། །་མ་དག་ར་བ་ལ་
གས་་་བར་་འཆད་། །ཟན་ི་ར་ག་བང་བ་ན་་་ག་དང་ག་ང་་གས་ཀ་བང་༌། །་གས་

གག་ཅར་རམ་མག་ག་་ནར་བང་ངམ་་ན། མ་ན་། བར་་བཅད་། །་ཙམ་ིས་བར་་བཅད་་་ན། ང་
པས་། །ར་ག་ང་་བངས་ལ་ཁང་ང་དང༌། གཙང་ར་ལ་གས་པས་སངས་ས་མད་པ་དང་ང་བད་བ་བ་
ལ་གས་པ་ལས་ས་ནས། ་ག་་གགས་ད་ལ་བབ་པ་་ག་ན་་བང་༌།།
་བ། འས་པ་ན་ ་་ག་བངས་པས་་བར་་འར་བ་་ན་ང་ལ་་ད་པར་། །་་་དག་
བང་༌། །ག་བངས་བར་་འོ་བར་་། །ར་་ར་བར་་། །་བ་འབ་པ་ས་་ག་མ་ས་
པ་ཙམ་་ན་ཆགས་གམ་པ་གན་ང་་བར་། །་རན་པར་།།
ད་འན་འས་པ་ན་ ་་ཟན་ི་ར་འ་བ་ན་་ག་བངས་པས་ས་ང་་བར་་འར་བ་ར་ན་ང་
ལ་་འད་པར་། །་་་དག་བང་༌། །ག་བངས་པར་་འོ་བར་་་། ག་བངས་པ་་ད་འན་
འ་བ་ར་ན་པ་ན་པ་ར་། །་ར་བར་་་་ག་་ར་ར་བ་་ནར་འོ་བར་། །ང་བ་པ་དག་
ས་མད་ན་ལ་ག་་བ་དང༌། ང་བད་བ་བ་དང་བད་མས་ལ་འོ་བ་ལ་གས་པ་་བ་འབ་པ་ས་་
ག་མ་་ཙམ་ག་ས་པ་ན། ང་ག་ལས། ད་འན་ལས་བ་པ་མས་ས་ས་ནས་ད་འན་ི་ནང་་འ་མ་
པ་དང༌། བད་མས་པ་ང་ལག་བས་ནས་ོང་་བད་མས་ལ་འག་མ་པ་དང༌། ང་་འན་ི་འ་གད་པ་ན་
ང་བ་པ་མས་ས་དན་མག་གམ་ི་ད་དང་མ་་ད་དང༌། བ་བ་ད་་ད་ཆགས་གམ་པ་འན་ང་
ང་་འན་བམ་པ་ལ་གས་པ་་བར་འ་བཅད་པར་།།
བས་འར་ང་བ་པ་ཞལ་ཏ་བས་་ང་བ་པ་མས་ལ་ད་་་བར་ད་ག་ས་ན་པར་་། འལ་ང་ལས།
བསམ་གཏན་་གས་པ་མས་ས་ས་་གས་པ་ར་ས་བཤད་། །ན་ཆགས་གམ་པ་་ཧ་ཅང་མང་ང་ན་
པ་རན་པར་།།
་བ། ན་བཤད་པར་། །རན་པར་། །ང་བ་པ་ཞལ་ཏ་བ་ར་འ་ང་མག་་འས་པར་། །གལ་་
ན་་་་ང་ན་་ག་ས་པ་བན་པར་། །ག་ང་་ག་ལས་་གནས་་ག་ང་་བས་།། །།
ི་ཀ་ལས། ན་ཆགས་གམ་པ་བན་པ་ག་་ན་པ་ཕན་ན་བཤད་པར་། །ས་། །ས་བཤད་པར་་
་ན། ང་དང་ཀར་ཤ་ལས། གནས་བན་ིས་ན་བཤད་པར་་ས་གངས་། །ས་ན་ང་བ་པ་ཞལ་ཏ་པས་ན་

བཤད་པར་་ས་ཤ་ས་གངས་པ་་ར་ས་། །ན་བཤད་པ་་མང་ང་རན་པར་། །ང་བ་པ་ཞལ་ཏ་པ་ས་
ན་བཤམས་པ་ལ་གས་པ་ད་་ར་འ་ང༌། གདན་ཆ་བལ་བ་ལ་གས་པ་ད་་མག་་འས་པར་།།
གལ་་ར་འ་་མ་པའམ་མག་་འས་པར་ད་་མ་པ་ན་་་་ང་ན་ང་བ་གནས་་་ག་
ས་པའམ་ད་པ་བན་པར་། །ི་ཀར། ར་་ག་འགའ་ག་་ལག་་བཞག་ན་ཡང་་ག་འ་ལག་ན་ད་
་ས་བད་པར་། །ག་ང་་ག་ལས། ་གནས་་ག་ང་་བས་།། །།
གས་པ་མན་པར་་བ་ག་ང་ལ་གམ། གང་་་བ་གནས་་བས། །གང་་་བ་གས་པ་བས། །་
ར་་བ་་ག། །དང་་ལ་བ། གས་མན་་ར་་མན་། །་འ་དགག་ར་མཚམས་ན་བཅད། །འ་བ་
བ་ས་དལ་འར་གཅད། །་ཙམ་འ་ར་ལས་མཚམས་ན། །དང་་།
་བ། ག་ང་་གནས་ལ་་མན་པར་། །གནས་ཐམས་ཅད་བ་པའམ་ས་པའམ་ཟིན་པ་ལ། །་ལ་
་འར་འམ་གང་དང་ན་པ། །ད་འན་འད་ན། །ལས་གཞན་ི་གནས་ང་་ན་།།
ག་ང་་གནས་ལ་ད་འན་ི་་མན་པར་། །ག་ང་་གནས་་་་ལ་་མན་པར་་་ན། གནས་
ཐམས་ཅད་ས་་ལ་བས་མ་ས་པར་རང་བ་པ་ག་ག་ལ་གས་པའམ། ས་་ལ་བས་ས་པ་མ་ཟིན་
པའམ། ས་་ལ་བས་ས་པ་ཟིན་པ་ལ་་འ་མ་ས་པ། །ཟིན་པ་དང་ལགས་པ་ན་གག་། །གནས་འང་
་ལ་་འར་འམ་གང་དང་ན་པ། །་འད་བན་་མ་ན་་ད་འན་བད་ན། །ག་ང་་གནས་ས་
པས་ལས་གཞན་་ར་་་མ་་གས་པ་བསལ་བ་ར་དགག་ད་ལ་གས་པ་ལས་གཞན་ི་གནས་ང་་ན་
། །གནས་ར་ལས་གཞན་ད་ན་ཡང་་མན་གཞན་་་དས་།།
གས་པ་་འ་དགག་ར་མཚམས་ན་བཅད་པ་ལ་གས། མཚམས་ན་བཅད་པ་དས་ད་དང༌། །ཞར་ལས་ང་བ་
བད་པར་། །དང་་།
་བ། མཚམས་གཅད་པར་། །དཔག་ཚད་ད་དང་གམ་ི་མཐའ་ན་ཆད་། །གས་གས་་ཕ་ང་དང་
ག་པ་དང་ཀ་བ་དང་ང་ན་པ་དང་ར་བ་དང་་བས་དང་ལམ་་་དང་ན་པ་ལ་གས་པ་་ས་པ་ད་
ང་མས་ས་བགས་ནས་ད་འན་ི་མན་་མཚན་མ་བན་་བད་་ལས་།།

གནས་་གས་བ་མཚམས་བཅད་པར་། །གནས་་གས་གས་ནས་ས་མཚམས་འ་ན་ཆད་ལས་ལ་
འ་དས་ས་། །ང་ག་ལས། ད་ང་ཀ་ན་འ་མ་་མས་།
ག་་དག་པ་ང་་།།
ག་་དག་པ་ག་ང་ན།།
གཙང་མ་ལས་་དག་ར་པ།།
་་བལ་གས་བ་པར་ར།།
ས་བམ་ན་འདས་ས་གངས་ལ། བདག་་དག་ང་མག་་དག་པ་དང་ན་་མ་། ག་ང་་གནས་་་
འོ་བ་ལ་བན་ནས་མཚམས་་་བཅད་པར་ས་་གནང་༌། །གས་བར་དཔག་ཚད་ད་དང་གམ་ི་མཐའ་ན་
ཆད་། །གས་བ་དས་་ཕ་ང་དང༌། ག་པ་དང༌། ཀ་བ་དང༌། ང་ན་པ་དང༌། ར་བ་དང༌། ་བས་དང༌།
ལམ་་་དང༌། ན་པ་ལ་གས་པ་་ས་ས་པ་ད་ང་གག་གནས་མས་ས་བགས་ནས་ད་འན་ི་
མན་་མཚན་མ་བན་་བད་་ལས་།།
གས་པ་ཞར་ལས་ང་བ་བད་པར་་བ་།
་བ། ར་གནང་པ་ས་ན་ས་ས་དག་དང་འལ་བར་་འར་། །་།།
མཚམས་བཅད་པ་ར་ས་ས་དག་དང་་འལ་བ་གནང་བ་ས་ན་ད་ང་ཐམས་ཅད་ས་ས་དག་དང་་
འལ་བར་འར་། །ས་ས་དང་་འལ་བ་གནང་བ་་།།
གམ་པ་འ་བ་བ་ས་དལ་འར་བཅད་པ་།
་བ། ཐམས་ཅད་་ད་་དལ་འར་བར་་མན་པར་། །་མ་བག་ཡངས་་མ་ས་པར་གཅད་པ་གཞན་
་འཆགས་། །མཚམས་དག་དོལ་བར་། །ག་གག་ས་མཚམས་གས་གཅད་པ་དང་དོལ་་ང་༌།།
ག་ང་འབའ་ག་་མ་ཟད་་འལ་བ་དང་ན་པ་ལས་ཐམས་ཅད་་ད་་མཚམས་ང་་དལ་འར་བ་་
མན་པར་། །་མ་མཚམས་ན་བཅད་པ་་བག་ཡངས་་མ་བལ་བར་་ང་་ས་མཚམས་་་བཅད་པ་གཞན་

་འཆགས་ལ། བག་ཡངས་་མ་ས་པར་མཚམས་་་ང་་བཅད་པ་གཞན་དལ་འར་བ་་མན་་བ་་
འཆགས་། །ར་མཚམས་་་བཅད་ཟིན་ནས་ས་དལ་འར་བ་་མན་པར་་བར་འད་ན་ར་བཅད་པ་
མཚམས་་་་དག་དོལ་བར་། །དལ་འར་བ་ཡང་དོལ་བར་འད་ན་དོལ་བར་། །མཚམས་དོལ་བ་
གས་ཀ་གལ་བ་ལས་ས་། །ལས་ད་་གག་ས་ག་གག་དང༌། ལས་་་ག་གག་ས་མཚམས་་་
དང༌། དལ་འར་བ་གས་གག་ཆར་བཅད་པ་དང་གག་ཅར་འོལ་་ང་༌། །ང་ག་དང་ཀ་ཤ་ཏམ་ལས། ལས་
མཚམས་གས་ཀར་ད་འན་བད་ནས་ད་ང་ལས་ད་པས་མཚམས་གས་ཀ་ང་ངམ་་ས་མནན་ནས་གལ་
བ་ས་་ལས་་ས་གངས་། །་དང་མན་པར་མ་་བ་ལས་མཚམས་གད་པ་ད་་བཅད་པ་དང་འ་བ་ད་་
ས་པར་། །ས་གངས་།།
བ་པ་་ཙམ་འ་ར་ལས་མཚམས་ན་པ་།
་བ། མཚམས་མ་བཅད་པ་གནས་་་ལས་ལ་ག་པ་མཚམས་ན་། །ཝ་ཁ་ནས་་འཛག་པ་གང་་བབ་པ་
ཡང་༌། །ོང་ལ་་་འར་ི་མཐའ་ན་ཆད་། །དན་པ་ལ་་གས་གས་་ང་གས་་མཐའ་ན་ཆད་
། །ག་ང་་ག་ལས། མན་པ་ག་ང་་གནས་་བས་།། །།
་ག་་ནས་མཚམས་མ་བཅད་པ་གནས་་་ག་ང་ལ་གས་པ་ལས་ལ་གག་ལག་ཁང་་ག་པ་མཚམས་
ན་། གག་ལག་ཁང་་གས་་་་ག་པ་ན་ཆད་ན་གནས་པ་ད་ང་མས་ག་ང་ལ་གས་པ་ལས་ལ་
འ་དས་། །ག་པ་་ལ་ལ་གནས་པ་ད་ང་་ལས་་གནས་ར་འ་་དས་། མ་འས་པ་་མན་
པ་་བད་པ་ན་། །ལས་ལ་ས་ས་པ་་ས་ས་དང་ལ་བ་ལ་་ག་པ་་ལ་་འར་ཡང་མཚམས་་
ངས་་གགས་པ་་བསལ་བ་ར་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། ལས་ལ་ག་པ་མཚམས་ན་ས་ས་ན་ག་པ་ད་པ་
ལ་ལས་མཚམས་་ཚད་་ཙམ་་ན། ག་པ་ད་པ་གས་བ་ཀ་བས་བགས་པ་་བས་འ་བ་ང་ཁང་་ལས་
ད་ན་ཝ་ཁ་ནས་་འཛག་པ་གང་་བབ་པ་ན་ཆད་ང་ལས་མཚམས་ན་། །ོང་ལ་་ར་འལ་བ་བན་པ་བས་
་ང་་་འར་ི་མཐའ་ན་ཆད་། །དན་པ་ཐང་ང་་་་དས་ནས་གས་གས་་ང་གས་་མཐའ་ན་
ཆད་། །ི་ཀ་ལས། གས་གས་ཀ་བམས་ནས་ང་གས་གས་་ད་མཚམས་ན་་ས་། །ག་ང་་ག་
ལས། མན་པ་ག་ང་་གནས་་བས་།། །།

གས་པ་གང་་་བ་གས་པ་བས་ལ་བ། མན་པ་བ་པ་ཐབས་བན་པ། །་མན་པ་་་ང་ང༌། །
མན་པ་་བན་ད་བཅས་བན། །མན་པ་བ་པ་ཐབས་གཞན་བད། །དང་་ལ་གས། འན་དག་གས་་
མ་པར་བཞག །བས་་བབ་་གས་གད་། །དང་་།
་བ། འན་པ་འལ་བ་ལས་་དང་མན་པ་འབ་། །མཚམས་བཅད་པ་ལ་་་འབ་།།
མཚམས་བཅད་པ་ལས་ལས་གཞན་པ་ལས་ལ་འན་པ་ལ་བན་་འལ་བས་ས་ཅན། ལས་་ལ་མ་འས་
པ་་མན་པ་་བད་། ལས་་དང་མན་པར་འབ་པ་ར་། །མཚམས་ན་དང་དལ་འར་བ་བཅད་པ་ལས་
ལ་་དས་་འ་དས་། འན་པ་ལ་བས་ལས་་དང་མན་པ་་འབ་། །་མ་ལས། ནད་པ་ན་ང་་འབ་
། །ས་གངས་། ང་ག་ལས། ་བ་འར་ལས་ཐམས་ཅད་འན་པ་དང་བཅས་པ་ན་་མཚམས་བཅད་པ་་མ་
གགས་། །ས་གངས་། །ཀར་ཤ་ལས། མཚམས་བཅད་པ་་འན་པ་ལ་བས་་དང་མན་པ་་འབ་།
མཚམས་ར་གགས་པ་ཐམས་ཅད་ས་ལས་་གནས་ར་འ་བར་་ས་གངས་། །འལ་ང་ལས། མཚམས་
གད་པ་་ན་་ནད་པ་དང་ན་་ཡང་འན་པ་འལ་་་ང་། གས་ལས་ངས་པས་སམ་ད་འན་ནད་པ་
གན་་ང་་མཚམས་བཅད་དས་་ས་བཤད་།།
་བ། བབ་པ་ན་པ་ལས་་ང་་ང་༌། །་ལ་ད་ང་་འ་ས་་བར་གཞག་པ་ལ། །དལ་་་ང་
༌། །ས་པ་གནང་བ་བ་པས་་་མན་པ་ད་་་འར་།།
ད་ང་ཕམ་པ་འཆབ་ད་ང་བ་བབ་པ་ན་པ་ལས་འན་པ་་ང་་ང་༌། །བབ་པ་ན་པ་ལས་འན་པ་
ང་བ་་ལ་ང་་ན། བབ་པ་ན་པ་་ལ་ད་ང་་འ་ས་་བར་བཞག་པ་ལ་འན་པ་ང་་ང་བ། །བབ་
པ་ན་པ་ལ་འན་པ་དལ་་་ང་༌། །ང་ང་ག་ལས། བབ་པ་ན་པ་ལ་འན་པ་འལ་་ང་ངམ། ་བ་
འར་་ང་་ས་འ་ལ་ག་ན་་ང་་ས་གངས་། །ད་ང་་མ་ས་་་ས་པ་གནང་བ་བ་པས་་
ལས་་ལ་མ་འས་ང༌། འན་པ་མ་ལ་ང་མ་འས་པ་་མན་པ་ད་་་འར་།།
་བ། ངས་་དག་པ་ལ་བ་དང་ཡང་གག་པ་ད་། །ག་ང་དང་དགག་ད་ལ། །་ལ་པས་། །་
བན་་་གས་ལ་། །་ག་་མད་པར་། །གས་ཐ་དད་པས་འན་པ་ལ་གས་པས་མན་པར་ས་་
ལས་ད་པ་ལ་་ང་བ་ད་།།

ངས་་དག་པ་ལ་བ་གང་ཟག་་དང་ཡང་མན་པ་གག་པ་ད་། །གང་ཟག་་་དག་པར་ར་པ་ད་འན་
གཞན་མས་དང་དག་ང་རང་བན་མན་པར་གག་པ་ད་། །ས་པ། །ན་གང་ལ་གག་པ་ད་་འར་་ན།
ག་ང་དང་དགག་ད་ལ་གག་པ་ད་་འར་བ། །་ག་གང་ས་གག་པ་ད་་འར་་ན། ི་ཀ་ལས། ངས་
དག་དང་དགག་ད་་ལ་བས་། །ངས་དག་དང་དགག་ད་གས་འལ་བ་་ག་་ར་བད་པ་་བན་་རང་
འལ་དང་ི་ཀ་ལས། ག་ང་དང་དགག་ད་་གས་ལ་ན་པ་ས་བད་པར་། །ི་ཀ་ལས། ངས་དག་ན་པ་
དང་དགག་ད་ན་པ་ད་ང་ས་་གས་ངས་པ་་ད་འན་ི་དས་་ད་ང་ལ་བད་པར་། །ངས་
དག་དང་དགག་ད་ལ་བས་ག་ང་དང༌། དགག་ད་་བ་་ག་ད་འན་མས་ས་ད་ང་ཁས་ང་བར་། །
གས་་གག་ས་བར་བ་་་མཚམས་གག་་ནང་་གས་ཐ་དད་པ་གནས་ཁང་ཐ་དད་ན་གནས་པས་འན་པ་ལ་
གས་པས་ངས་དག་དང་དགག་ད་ལ་གས་པས་ཕན་ན་དལ་བས་མན་པར་ས་། ག་ང་ལ་གས་པ་
ལས་ཐ་དད་པ་མང་་་་ནས་ད་པ་ལ་་ང་བ་ད་།།
་བ། བད་པར་་བ་མ་པ་དང་འ་བ་མས་ག་ཅར་བད་པ་ལ་ཡང་༌། །གག་ས་་མ་་དག་ན་པ་
ལ་ཡང་ད་། །འ་ལ་བད་ས་པ་ག་ས་གང་༌། །་ས་ན་་དག་དལ་བ་གང་ཡང་ང་བས་འབ་
། །ས་ས་ཡང་༌། །་ར་ཡང་་ས་ན་ཡང་ན་ད་འན་ར་འོ་བར་། ཡང་ན་ས་ས་ང་བར་།།
འན་པ་དང་ངས་དག་གག་ཅར་བད་པའམ། འཁར་བ་དང་་བ་གནང་བ་གག་ཅར་གལ་བ་ལ་གས་པ་
བད་པར་་བ་མ་པ་འ་བ་མས་གག་ཅར་བད་པ་ལ་ཡང་་ང་བ་ད་། །ད་ང་གག་ད་ང་་མ་འན་
པ་དང་ངས་དག་་དག་ན་པ་ཡང་་ང་བ་ད་། །ད་ང་་མ་འན་གས་ན་པ་འ་ལ་་མ་ངས་་ཚད་
་ཙམ་་ན། ངས་་་ག་ས་པ་ད་། ད་ང་་ད་་ང་ལ་གས་པ་བད་ས་པ་ག་་་མ་ངས་
་ཚད་བང་༌། །ད་ང་ན་ཚབས་་བ་ལ་གས་པ་ན་ིས་ར་འོ་བའམ་་བར་་ས་ན་འན་པ་ལ་གས་པ་
་དག་འལ་བ་ངག་་ག་ད་་ག་གས་པ་དང༌། མ་གས་པ་་ད་ས་པ་ག་ལས་གཞན་པ་ས་དང་ངག་་
ག་ད་གང་ཡང་ང་བས་འབ་། །ལག་བ་ལ་གས་ས་་ག་ད་ས་ང་འབ་། །ད་ང་ན་ཚབས་་
བས་་ར་ཡང་ས་ས་ང་འན་པ་ལ་གས་འལ་་ས་ན། ག་ང་ལ་གས་པ་ལས་ད་པ་ད་འན་
མས་ནད་པ་འག་པ་གནས་ར་འོ་བར་་ལ། ཡང་ན་ད་ང་ནད་པ་་གས་ས་ལས་་གནས་་ར་ལ་ང་
བར་།།

གས་པ་བས་་བབ་་གས་གད་།
་བ། ་ངས་ནས་ག་པར་་། །མགས་པར་་། །མང་བར་་། །་ལ་ལ་མང་བར་་།
།བང་མ་ལ་མང་བར་་། །ནམ་མཁའ་ལ་འག་པར་་། །་ལ་ལ་་། །ས་་མ་པ་གཞན་
བཞག་ནས་གཞན་་མ་པ་ར་བར་་། །མ་ས་་མ་པར་་། །་ག་མ་བ་ཙམ་ལ་འག་པར་
་།།
འན་པ་ལ་གས་པ་་ངས་ནས་ད་འན་ི་ནང་་མ་བད་་བར་་ན་པ་་་བང་ག་པར་་། །ག་པ་
བས་ང་ང་ཟད་དལ་བ་འོས་མགས་པར་་། །མང་བར་་་ས་ར་བན་པ་ན་ལ། ་ག་་བན་པ་
་གག་ལག་ཁང་་་ལ་ལ་མང་བར་་། །་ལ་ི་མས་་བང་མ་ལ་མང་བར་་། །ནམ་མཁའ་ལ་
འག་པ་དང་འོ་བར་་། །མཚམས་་ནང་ནས་མཚམས་་་ལ་་འོ་བར་་། །ས་་མ་པ་གཞན་
བཞག་ནས་གཞན་་མ་པ་འར་བར་་། །མ་ས་་མ་པ་ལ་མ་པ་གཞན་བཞག་ནས་གཞན་་ད་ལ་་
མ་པ་འར་བར་་། །་ག་མ་བ་ཙམ་ལ་འག་པར་་། །ནམ་མཁའ་ལ་འག་པ་དང༌། མཚམས་་་ལ་
་འོ་བ་དང༌། ་ག་བ་ཙམ་འག་པ་གམ་ིས་་འན་པ་འག་པ་། ར་ང་ན་གས་པ་ཡན་ལག་ཉམས་
ས་གངས་པ་ར་།།
་བ། གད་ག་པ་དང་མས་པར་འག་པ་་། །་གས་་མ་ས་པ་ད་ས་ང་ད་པར་་བ་ད་
ན་། །ད་ང་ལ་བད་པར་། །ཁ་ག་ལས་ད་འན་ལ་།།
གད་ག་པ་དང་མས་པར་འག་པར་་། །གད་ག་པ་དང་མས་པར་འག་པ་་གས་་ང་བ་འན་
པ་་ནས་ད་པར་མ་ཟད། མ་ས་པ་ད་་གད་པ་ད་་བན་པ་ལ་་མ་ཟ་བ་ད་དང་མ་ས་པ་ད་ས་ང་
ད་པར་་བ་ད་ན་། །འན་པ་ལ་གས་པ་ན་པ་་ས་ད་འན་ི་ནང་་ང་ནས་ད་ང་གག་ལ་བད་
པར་། །ང་ཁ་ག་ལས། ད་འན་ལ་བད་པར་་། །འར་ད་ང་ལ་བད་ན་་འག་་ལན་གམ་
བད། ད་འན་ལ་བད་ན་་འང་་ལན་གག་བད་་ས་ང་ག་ལས་གངས་ང༌། ག་འལ་ལས་ང་
བཤད་།།

་བ། བན་པ་མས་དངས་་གལ་ས་་བས་བམ་། །ད་འན་ི་ནང་་མ་ན་པར་ས་ས་སམ་
མ་པ་ད་ལ་གས་པར་ཁས་ངས་ན་མ་ངས་པ་ད་ན་། །ན་ན་ངས་པ་ད་ན་།།
གལ་་ད་འན་ལ་བད་ན་བན་པ་མས་གསན་་ས་་་བར་དངས་་གལ་ས་་བས་བམ་། །ི་
ཀ་ལས། འ་་ག་དག་པར་་བ་ར་ས་། །འན་པ་དང་ངས་དག་ན་པར་ད་པ་ད་ང་་ད་འན་ི་
ནང་་མ་ན་པར་ས་ས་སམ། མ་པ་ད་དང་ལ་གས་པས་ད་ལ་ལམ་ཟ་མའམ་མ་ང་་ར་པ་ཡང་བན་ལ།
ས་ན་མ་པ་གས་་་ར་ཁས་ངས་ན་འན་པ་དང་ངས་དག་མ་ངས་པ་ད་ན་། །ི་ཀ་ལས། ད་གད་ག་
ནས་ང་དས་་ས་། །འན་པ་དང་ངས་དག་ན་པ་ད་ང་་ད་འན་ི་ནང་་ན་ནས་ད་ང་་འམ་
བབས་ན། འན་པ་ལ་གས་མ་བད་ང་་བར་མ་ས་ང་འན་པ་ལ་གས་པ་ངས་པ་ད་ན་། །ི་ཀར། ད་
གད་ང་་དས་་ས་།།
གས་པ་་མན་པ་་་ང་བ་།
་བ། གཞན་ིས་ས་བ་་ལ་ད་ང་གང་ན་་ལ་ད་ང་འ་བདག་ཅག་་ཚངས་པར་མངས་པར་ད་
པ་ན་ིས་ང་ག་ས་བད་པར་། །མ་བཏང་ན་བདག་ཅག་འ་དང་ན་ག་་བ་ང་ག་ད་་ས་་
མ་དང་བཅས་། །་་ན་ཡང་དལ་འར་བ་། །་བཏང་བ་ར་ར་་འབད་པར་།།
ལ་་ལ་གས་པ་གཞན་ིས་ས་བ་་། ག་ང་་ན་་ལ་ད་ང་བང་ན་ད་ང་མས་་གཞན་་
ལ་ད་ང་འ་བདག་ཅག་་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ན་ི། ང་ག་ས་བད་པར་། །་ད་བད་ང་མ་
བཏང་ན་ད་འན་བདག་ཅག་ད་ང་འ་དང་ན་ག་་བ་ང་ག་ད་་ས་་མ་ང་ག་ས་ས་པ་དང་བཅས་
་བད་པར་། །་ད་བད་པ་་ར་ན་ཡང་མ་བཏང་ན་ད་འན་ི་དལ་འར་བ་་ས་པ་་ར་གལ་
གས་་ལས་ས་དལ་འར་བ་བཅད་པ་ར་ང་་ག་ང་། །འ་་འལ་ང་ལས། མཚམས་་ང་ག་
རས་ས་བཅད་ལ་གལ་བ་དང་བད་པ་་དས་། ་ནང་་ག་ང་་ང་་ས་བཤད་པ་ར་། །གཞན་ིས་
བང་བ་ད་ང་་བཏང་བ་ར་ག་ང་ལ་གས་པ་མན་ལ་་ར་་འབད་པར་་།།
འར་ར་ས་པ་དང༌། བས་འར་མ་་འལ་ང་ལས། ་བཏང་བ་ར་ས་་འབད་པར་་་ས་
བཤད་ང༌། བས་འ་ད་་ང་ག་ལས། ་་ན་པར་ད་ང་་ཐར་བར་་བ་ར་འབད་པར་་། འབད་པར་

་ད་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་་ས་གངས་པ་དང་འགལ་་ན། ག་ང་་ར་འབད་པ་་ད་ག་ང་་མ་
ས་འབད་པ་ན་པས་་འགལ་། །ཡང་ན་་གས་ཀར་ང་བས་འགལ་བ་ད་།།
གམ་པ་མན་པ་་བན་ད་བཅས་བན་པ་།
་བ། འགས་པས་་མན་པ་ད་་འར་། །ཐ་དད་པ་ད་་འད་པས་མན་པར་བགས་་ལས་ད་ན་
ས་པ་མ་། །ག་པ་ད་ན་་མ་ཟའམ་ས་པར་ད་པ་ལ་་ས་པ་ད་པ་་འང་བ་མ་ན་།།
མཚམས་་ནང་ན་ད་ང་ད་པར་དས་་ས་པར་མ་ཟད། མཁར་གལ་ི་་གས་པ་ལ་གས་པ་མཚན་མ་
་ནས་མཚམས་ནང་་ན་ད་ང་ད་པར་འགས་པས་། ་འན་པ་་ན་ང་་མ་འས་པར་ལས་ད་ན་མ་
འས་པ་་མན་པ་ད་་འར་་མན་པས་ལས་ད་པ་ས་ས་་འར་བ། །ལས་་གནས་ར་མ་འས་
པ་ད་ང་མས་དང་ཐ་དད་པ་ད་་ད་པར་འད་པས་་དག་འར་མ་ངས་ང་་མ་་མན་པར་བགས་
པས་ད་་བསམས་། མཚམས་་ནང་ན་ད་ང་གཞན་ད་པ་་དག་ལ་འན་པ་་ན་ང༌། ད་ང་གཞན་་དག་
ལས་་གནས་ར་མ་འས་པར་གས་ག་་ལས་ད་ན་ས་པ་ད་འན་ི་དན་ི་བསམ་པ་ཅན་ན་། ད་
འན་ི་དན་ཆར་གགས་པ་མ་། །ལས་ས་་བ་་འལ་བར་གགས་པ་ལས་་བ་ཐ་ན་རབ་་ང་བ་་
བ་མཐར་ག་པ་ཡན་ཆད་ན་བས་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །ད་ང་དག་མ་འས་པར་ལས་ད་པ་འ་ང་ངམ་
་ང་མ་་ག་པ་ད་ན། འ་ང་ངམ་་ང་མ་་་མ་ཟ་བའམ་འ་གན་་ཟ་བར་ང་་ས་ས་པར་ད་པ་
ལ་་ས་པར་ད་པ་གས་། ཐ་དད་པ་ད་་འད་པས་ལས་ད་ན་མ་་དང༌། ཐ་དད་པ་ད་་འད་པ་མ་ན་པ་
ལས་ད་ན་་མན་པ་ལས་ད་པ་ས་ས་་འང་བ་མ་ན་།།
བ་པ་མན་པ་བ་པ་ཐབས་གཞན་བད་པ་།
་བ། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ངས་་བཙལ་ང་བ་མ་མ་ས་ན་དག་པ་ད་པ་ན་། །བཙལ་བ་དང་ད་
པ་དང་མན་ར་འག་་གས་་་བ་དག་ས་་་མ་ན་། །ག་ང་་ག་ལས་མན་པ་ག་ང་་
གས་པ་བས་།། །།

བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ས་ད་པར་ད་ང་མ་གས་པ་མས་ངས་་བཙལ་ང༌། ལ་་ཙམ་་བཙལ་བ་་
ན་ག་་མ་ས་ན་དག་ང་ང་བ་ད་པ་དང༌། མ་འས་པ་་མན་པ་ད་པ་ད་པ་་ན་་། མཚམས་་
ནང་ན་ད་ང་ད་པ་་མ་འས་ང་ལས་ད་པ་ད་ང་མས་ལ་ས་པ་་འང་བ་ན་། །ངས་་བཙལ་བ་་
་་་ན་་ན། བཙལ་བ་དང༌། ད་པ་དང༌། ས་ང་མ་ད་ནས་གས་མན་ར་འག་་གས་་བ་བ་དག་
ས་་ངས་་བཙལ་བ་་ན་། །ག་ང་་ག་ལས། མན་པ་ག་ང་་གས་པ་བས་།། །།
གམ་པ་་ར་་བ་་ག་བས་ལ་། དས་ག་་ག་བད་པ་དང༌། །ར་་རང་གཞན་ང་ལ་ར། །གས་
པར་མ་ངས་་ར་བབ། །རང་གཞན་ག་ང་ལ་ས་། །ས་ང་ན་་བར་ང་བ། །དང་་ལ་གས། མ་
ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། ག་ང་།།
ད་་མན་པ་ག་ང་་་ག་བས་ན་་ལ་མས་ག་བ་ང་བར་།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་།
་བ། ་བ་ད་ད་ང་ས་བ་་ལ།།
ས་གང་་་་་ན། ་བ་ད་ད་ང་ས་བ་་ལ་ས་བ་་པ་ས་པས་བ་བ་པ་ཡང་བས་། འལ་
པར་དས་་ན་་བ་་་ས་ངས་གང་ལ་་མ་གག་ཆད་པ་་ད་ས་ང་་ར་བར་ཟད་། ག་ང་་་མ་ཆད་
པ་ན་པས་ག་ང་བ་བ་པ་ས་་བ་་མ་་ད་ས་བ་་པ་ན་པ་ར་། །ས་གངས་པས་་ན་་
དས་་ན་་བ་་་ས་ངས་གང་ལ་ས་པ་ཆད་ག་་མ་གཞག་་ར་ས་ང་དས་་ན་་བ་ཡར་ས་
མར་ས་་་་་ལ་ས་བ་་་ངས་ད་པ་དབང་་ས་པ་གང་ལ། །་མ་གག་ཆད་པ་་ད་ས་པ་་
མར་ ་ན་ ་ཞག་བ་་་་ད་ལ་བར་བས་་ས་ཞག་གག་ཆད་པ་་ད་་ན་། ས་འགའ་ས་བ་ག་
ནས་ས་བ་བད་་འས་་བར་་ན་ཞག་གག་ས་བས་པ་ད་པ་ལ་ས་བ་བན་ཆད་པ་ཐ་ད་ད། ས་
མན་ནས་ས་འགའ་ས་་་བ་ནས་་་ག་་འས་་བར་་ན་ཞག་གག་ས་བས་པ་ད་པ་ལ་ས་ར་
་ཆད་པ་ཐ་ད་ད་།།

མར་ན་ན་ཞག་བ་བ་པ་་ལ་ས་ཞག་བ་་པ་ན་པ་ག་ད་པ་དབང་་ས་། །ས་ང་་ར་བར་ཟད་
་ས་པ་། ས་ངས་བང་བ་ན་ཆད་པ་་ད་ར་བ། །ཡང་ན་ན་ཞག་བ་བ་པ་་ས་ཞག་བ་་པ་ངས་
་་ད་པར་ན་ཞག་བ་བ་པ་་ར་ནས། ན་ཞག་བ་་པ་ལ་ཞག་གག་ས་མ་ག་པར་ས་བད་ནའང་ང་
༌། །ག་ང་་་མ་ཆད་པ་ན་པས་ས་པ་་མར་ ་་བ་ད་་ལ་ན་ཞག་ཆད་པ་ད་པ་ན་། །ག་ང་བ་
བ་པ་ས་་བ་་མ་་ད་ས་་བ་་འག་ན་ན་ས་ཆད་པ་ར་ན་་བང་བས་ས་ཐར་ཆགས་་བས་པ་
གས་པ་དབང་་ས་པས་་ད་ན་ཞག་བ་ར་ག་པ་ན་པས་བ་བ་པ་ཡང་ན་། །ས་བ་་པ་ན་པ་
ར་ས་་བ་་ས་ཆད་པ་ས་ན་ཞག་་ད་མ་བ་པ་ན་ི། ཆད་ནས་་བ་ལ་ས་པ་གག་་ཆ་གཏན་ད་་
ང་བ་ན་། །ན་་ག་ང་བ་བ་པར་ས་པ་་མ་་ད་ས་བ་་པ་ན་། །་ར་བམ་་་བ་པ་
ལས། ག་ང་་་་བ་ད་། ་དག་ས་ངས་་ཡང་དག་པ་ལ་བས་ན་་ཐམས་ཅད་ང་ག་ང་བ་་པ་
ན་། །འག་ན་པ་ཐ་ད་་ས་ལ་བས་ན་་ག་་ག་ང་བ་བ་པ་ན་་ས་།།
་བ། ་ར་ཐར་པ་མ་འན་པས་། །དགག་ད་ས་ན་འ་མ་བ་པ་ད་མ་ན་། །གལ་བ་དང་མ་
པར་གཞག་པ་འན་་གག་པ་ར་་ང་་གན་།།
མ་པ་གང་ས་ག་ང་་་ན། ་ར་ཐར་པ་མ་གན་པས་། །ི་ཀ་ལས། མས་ང་ར་བ་པ་ལ་གས་
པ་མ་པ་གཞན་ིས་ང་ལ་མས་ག་བར་ད་པ་་དག་བསལ་བ་ར་་ར་ཐར་པ་མ་གན་པས་་ས་ས་
། །དགག་ད་ས་ན་ག་ང་་་། ག་ང་འ་མ་བ་པ་ད་མ་ན་། དགག་ད་ད་ས་ག་ང་འབ་པ་
ད་ན་། །དགག་ད་ས་ནས་ང་ག་ང་་་ས་ན་གས་ལས་གངས་། །ན་ང་དགག་ད་ས་ན་
ཡང་་གནས་་ག་ང་དང་བ་ས་་ག་ང་་་བ་ལ་གས་པ་་མ་ན་།།
ག་ང་་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་དང༌། དག་པ་ཕན་ན་དང་མ་དག་པ་ས་དགས་མ་པ་བཞག་པ་
འན་་གག་པ་། ་ར་ཐར་པ་མ ་ད་ལས་་དང་ན་པ་དག་བདག་ཅག་ག་ང་་། ས་པ་ནས་མ་
མལ་མ་བཤགས་ན་་་འར་་ས་པ་བར་། །་དག་་ར་་ང་་ས་ལ་་ར་ཐར་པ་མ་་གན་། །
་ར་ཐར་པ་མ ་ད་ན་བཤད་པ་ང་ག་བན་པ་དང༌། ག་ང་་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་་ག་་
བད་པར་་བ་ད་ས་བབ་པར་་བ་ད་ན་ི། ས་པ་བགས་པས་བབ་པར་་བ་་མ་ན་།།

་བ། ང་ག་གན་པ་དང་གལ་བ་་ག་་བད་པ་ད་ས་བབ་པར་་བ་ད་ན་། །ག་མ་་ས་
པས་བགས་པས་ང་༌། །བམས་པ་་ཚན་་གས་པར་་དས་། །བ་པ་ལ་ག་ན་ལ་ིས་།།
ང་ག་འན་པ་དང་གལ་བ་་ག་་བད་ནས་་ག་མ་་ག་་ས་པ་བགས་པས་ང་བབ་པར་་བ་
ང་བ་ད་ན་། །ཕམ་པ་་ཚན་ནམ་་ཚན་གང་དང་གང་བད་པ་འན་པར་མ་བམ་པ་་ཚན་་འ་ལ་་
བཞག་པར་གས་པར་་དས་། །ཕམ་པ་ག་མ་མ་ས་པ་ང་ད་ར་བཤགས་ས་ས་མས་་བ་པ་ང་ད་
་་ལས་ང་ང་་་ལ་ག་ན་་མན་ཆད་ལ་ིས་གན་དས་།།
གས་པ་ར་་རང་གཞན་ང་བ་ང་་བ་ལ་། རང་་ང་བ་དག་པར་། །གཞན་ི་ང་བ་འདག་ཐབས་བན། །
རང་ང་དག་པ་ད་པར་བན། །བ་པ་ན་ན་ན་ིས་བབ། །གཞན་ང་དག་པ་ད་པར་བད། །དང་་།
་བ། འ་ལ་་བ་ད་འདས་པ་་ར་བག་པར་། །འ་བར་འར་བ་ར་། །ས་པ་ར་བས་་
ཐམས་ཅད་་འག་པར་། །འག་པ་ན་ན་ནམ་ད་གས་ཟ་ན་ང་ན་་ལ་ན་ིས་བབ་པར་། །ལས་
ད་པས་་མས་ས་།།
ག་ང་འ་ལ་་བ་ད་འདས་པ་ས་པ་བདག་ལ་ང་བ་་མས་་ར་བག་པར་། །གང་ས་བག་པར་
་་ན། ད་ང་མས་ག་ང་་ར་འ་བར་འར་བ་མན་ལ་ར་། །་ར་བགས་ནས་་ར་འག་པར་
་་ན། ང་བ་ས་པར་ས་པའམ་ད་གས་དང་བཅས་པ་ར་བས་་ལས་་གནས་ཐམས་ཅད་་འག་པར་།
།འག་པ་ན་ན་ནམ་ད་གས་ཟ་ན་ལས་ད་པ་ལས་གཞན་པ་ད་ང་ས་་ང་ན་་། རང་་ག་ག་གམ་ང་
ན་འག་པ་ད་ང་ལ་ང་བ་ན་ིས་བབ་པ་གས་ལན་གག་བད་པར་། །ི་ཀ་ལས། མན་ནས་་་
ནས་་་ས་། །མ་འན་་་་ལས་ད་པས་་འག་པ་ན་ན་ནམ་ད་གས་ཟ་ན་མས་ས་ང་བ་ན་
ིས་བབ་པར་། །ི་ཀ་ལས། འ་དང་་མ་ན་ིས་བབ་པ་བས་་ཧ་ཅང་ན་ང་ན་་མས་པས་གས་
ལན་་བས་པས་ག་་ལན་གམ་་དས་་ས་།།
གས་པ་གཞན་ི་ང་བ་འདག་ཐབས་བན་པ་།

་བ། གལ་་ས་བ་་ལ་བདག་གག་་་དང་་ན་པར་ས་ན་འོགས་བས་ལ་ང་ར་འབད་པར་
། །་དང་ན་པ་འ་དང་འ་་་ད་པ་གང་ན་པ་ས་ར་འར། ང་བ་དང་བཅས་པར་། །་ན་་དང་
ན་པས་ང་འ་དང་འ་་་ས་སམ་ས་། །་ན་་དང་ན་པ་ཡང་ང་བ་དང་བཅས་པ་ན་།།
གལ་་ས་བ་་ལ་ག་ང་་ན་་ད་ང་བདག་གག་་ང་བ་་དང་་ན་ལ། གནས་་ན་ད་པ་ད་
ང་གཞན་ཐམས་ཅད་ང་བ་མན་པ་དང་ན་པར་ས་ན་་་མ་་་ར་བར་ོགས་བས་ལ་ང་ར་མལ་
བཤགས་ད་་གག་པར་འབད་པར་། །ད་འན་ཐམས་ཅད་ང་བ་དང་བཅས་པ་ས་མ་་གས་་་ང་
བར་ོགས་་མཛའ་བས་་ལ་་དང་ན་པ་ས་ས་ནས། ག་་ལས་ར་པ་ང་བ་་བད་་ས་་བ་འ་དང་་
ལ་ག་པ་འ་་་ད་པ་གང་ན་པ་ས་ར་འར། ོགས་་ན་། ང་བ་དང་བཅས་པར་འར་་ར་ན། ་ན་་
དང་ན་པས་ང་ས་་བ་འ་དང་་ལ་ག་པ་འ་ར་ས་སམ་ས་་བར་། །ས་་ས་ར་ན་་ལ་འ་ད་
ས། ་ན་་དང་ན་པ་ཡང་ང་བ་དང་བཅས་པ་ན་་ས་བད་པར་།།
་བ། ་དང་ན་པ་་་གག་ར་མ་ཟད་་ད་འན་ཐམས་ཅད་ན་་དང་ན་པ་ན་། །་་དང་ན་པ་
་ད་རང་་ང་བ་ས་བན་་ར་ིས་ག །ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་ད་ལ་ར་འར་ས་་བ་མ་
པས་ག་ལམ་་ག་མ་འད་པ་མས་འཆགས་་གག་། །འ་ལ་་འད་པ་་ལ་ང་བར་་།།
ོགས་་ན་། ་དང་ན་པ་ས་ས་ནས་ང་བ་ང་བ་་་་གག་ར་མ་ཟད་་ད་འན་ཐམས་ཅད་ན་
ང་བ་་དང་ན་པ་ན་་ས་ར་ན། ་་དང་ན་པ་ས་ས་ནས་་ས་པ་་་མ་ི་དང་ར་ད་རང་་ང་བ་
ས་བན་་ར་བས་ིས་ག །ད་འན་ཐམས་ཅད་ང་བ་དང་བཅས་པ་འ་ད་ས་ད་ལ་དག་པར་ར་འར་
ས་་བ་་་་མ་པ་མ་པས་ོགས་་་ད་འན་གཞན་ཐམས་ཅད་་ག་ལམ་་་ང་བ་འཆགས་པ་ད་
འན་གཞན་ིས་མང་ནས། ་ན་ད་མས་ལ་ཡང་ང་བ་་ང་་ས་ར་ན་ང་བ་་བཤགས་ཟིན་པ་ད་ང་་མ་
གགས་པ་ད་ང་ག་མ་ད་ང་གཞན་མས་ང་ང་བ་་ས་བན་་བཤགས་པར་ད་པར་འད་པ་མས་ང་
བ་འཆགས་་གག་། །ག་ང་དང་དགག་ད་འ་ལ་ས་པ་ང་བར་་འད་པ་ད་ང་་ལ་་་ང་བ་ང་
བར་་།།
གམ་པ་རང་ང་དག་པ་ད་པར་བན་པ་།

་བ། གལ་་ས་བ་་ལ་ཐམས་ཅད་ས་ང་བ་ས་སམ་ད་གས་་ར་ན་ན་པར་ད་པ་བབ་པ་
ར་ད་ང་འགའ་ག་རང་་ར་བས་པ་ན་་གནས་གཞན་་བཏང་བར་།།
གལ་་ས་བ་་ལ་ག་ང་་ན་་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་བདག་ཅག་ལ་ང་བ་མན་པར་ད་པར་ས་
སམ། ད་གས་་ར་ན་་བཤགས་་བབ་པས་ང་བ་ན་ིས་བ་དས་པར་ང་དང་ཀར་ཤ་ལས་གངས་། །
གནས་་ད་ང་ཐམས་ཅད་ལ་ང་བ་མན་པར་ད་པར་ས་ན་་ད་འན་ལ་ིས་གནས་གཞན་་ང་བ་མལ་
བཤགས་ད་་འང་བ་་་གས་། ད་ང་གག་ས་ད་ང་་དག་་ང་བ་བཤགས་པ་ན་པར་ད་ན་ད་
ང་ང་བ་ད་པར་ར་པ་ག་བབ་པ་ར། ད་ང་དག་་ནང་ནས་ད་ང་འགའ་ག་རང་་ང་བ་ར་བས་
པ་ན་་ང་གས་མན་པ་ང་བ་ད་པ་ད་ང་གང་ན་འག་པ་གནས་གཞན་་ང་བ་བཤགས་པ་ད་་
བཏང་བར་། །ས་རང་་ར་བས་་ར་འར་ནས་་མན་་ད་ང་གཞན་ཐམས་ཅད་ས་རང་རང་་ང་བ་
ར་བས་པར་།།
བ་པ་བ་པ་ན་ན་ན་ིས་བབ་པ་།
་བ། མ་བ་ན་ན་ིས་བབ་པ་ར་གལ་བ་་བ་འད་པར་།།
་ར་ད་ང་གནས་གཞན་་བཏང་བ་་མ་བ་ན་ད་ང་་ད་འན་ི་ང་བ་ན་ང་བ་ན་ིས་བབ་པ་
ར་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་་བར་འད་པར་།།
་པ་གཞན་ང་དག་པ་ད་པར་བད་པ་།
་བ། བ་པས་ང་བ་ད་ལ་ཡང་གག་ལག་ཁང་་་བ་གནས་པ་་ན་ན་། །ན་ཐབས་ཉམས་པར་་།
།ཆག་ཆག་དང༌། ག་དར་དང༌། ་བ་སར་པས་ག་པར་་བ་དང༌། ང་་་བཤམ་པ་དང༌། མར་་གགས་
པ་དང༌། ས་ཉན་་གག་པ་དག་ས་ལ། གས་ས་མན་ར་འག་་གས་བར་མ་པར་བ་བར་།
།ད་ང་དག་ང་བ་ང་ན་་་དང་ན་པ་ར་བ་ར་བར་ག་ག་ང་ད་འན་ི་ག་ང་ངམ་དགག་ད་
བ་་པ་ན་་ས་བད་པར་།།

གག་ལག་ཁང་གག་ན་ད་ང་བ་ལས་ང་བ་ད་ང་གམ་མམ་གས་སམ་གག་་ན་འག་པ་ད་ལའང་
ད་འན་མང་་འད་པ་ལ་བན་་གག་ལག་ཁང་་་བ་གས་བདར་ལ་གས་པ་་གན་་ཟ་བར་་དས་
པར་གནས་པ་་ན་ན་། །བ་ལས་ང་བ་ད་གནས་ང་ར་ད་ང་མ་ང་བ་དག་ང་ད་པས་་ན་་ན་
ཐབས་། ན་བཤམས་པ་་བ་ཉམས་པར་་། །ན་འང་བ་ཡང་ཉམས་པར་་་ས་འལ་ང་་མ་་བ་
ལས་བཤད་། །་འལ་ང་ལས། ད་འན་མ་ཚང་ཡང་ད་འན་མང་་འད་པ་བན་་ན་ལ་གས་པ་འང་
ས་། །བ་ལས་ང་བ་གནས་པ་ད་ང་ས་གག་ལག་ཁང་ར་ག་ང་་ན་་ཆག་ཆག་དང༌། གས་བདར་
དང༌། ་བ་སར་པས་ག་པ་་བ་དང༌། ང་་་བཤམ་པ་དང༌། མར་་གག་པ་དང༌། ས་ཉན་་གག་པ་དག་ས་
ལ་གས་ས་མན་ར་འག་། ད་ང་དག་ང་ངམ་་ང་གས་བར་མ་པར་བ་བར་། །ས་མ་པར་
བས་པ་ན་ད་ང་དག་ང་བ་ང་ན། ་་དང་ན་པ་ར་བར་ར་བར་ག་ག །ང་ད་འན་ི་ག་ང་ངམ།
དགག་ད་བ་་པ་ན་་ས་བད་པར་།།
གམ་པ་གས་པར་མ་ངས་་ར་བབ་པ་།
་བ། བར་མ་ཚང་ན་ས་་བར་་བད་་ན་ིས་བབ་པར་། །འབའ་ག་ན་འག་།།
ད་ང་བར་མ་ཚང་ན་ག་ང་དང་དགག་ད་ས་་བར་་་ངས་མ་ཤར་བ་ན་ཆད་་བད་་ག་ང་དང་
དགག་ད་ན་ིས་བབ་པར་། །མ་་ལས། ་ལ་བབ་་བར་་བད་་ན་ིས་བབས་གངས་ང་་ལ་བབ་
པ་་མན་པ་ཙམ་། །་དགས་བསལ་། མ་མ་ི་ི་ཀ་ལས། ན་ང་ན་་་མ་འཆར་ཀ་་ན་ག་ང་མ་ས་
པ་ཁ་ན་མ་་བ་འར་འར་་ས་གངས་། ས་ན་ན་ང་ན་་ངས་དང་་དང་བར་པ་ཤར་ཡང་་མ་འཆར་ཀ་
་ལ་་ན་ིས་བབས་པས་ས་པ་གས་པའང་ད་པ་་ནས་། །ི་ཀ་ལས། ་ངས་མ་ཤར་ན་ཆད་་བད་
་ས་བཤད་པ་འང་མན་པ་ཙམ་། ས་བ་་་ལ་གནས་ར་ས་ད་ང་གཞན་་ང་བར་ས་པ་བ་པ་ན་
ག་ང་ན་ིས་བབ་། །འལ་ང་ལས། ་ངས་ཤར་ཤར་ི་བར་་བད་ས་བཤད་པ་་་ངས་་་ལ་
་བད་པ་། ་ངས་ཤར་ཟིན་ནས་ན་ིས་བབས་ང་་ཕན་། །ས་། །གནས་་ན་ད་ང་རང་གག་་
འབའ་ག་ད་ན་ད་ལམ་འག་་ག་ང་དང་དགག་ད་ན་ིས་བབ་།།
་བ། ག་མ་གཞན་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་མན་། །གམ་་འད་། །བ་དགག་ད་ཡང་་བན་
།།

ད་ང་རང་ད་མ་གགས་པ་ག་མ་་ད་ང་གཞན་གག་དང་བཅས་པ་། ད་ང་གས་འག་པ་ད་
ན་ན་མན་་ག་ག་ར་འག་། ག་ང་དང་དགག་ད་ན་ིས་བབ་པར་། །གནས་་ན་ད་ང་གམ་
ད་ན་གམ་ཆར་འད་་འག་ལ་ན་ིས་བབ་པར་། །ལ་ནས་འང་བ་་་ད་ང་ར་མ་ཚང་ན་དགག་
ད་ལས་་་ང་། ད་ང་བ་དགག་ད་ན་ིས་བབ་པར་་བ་ཡང་ག་ང་ན་ིས་བབ་པ་་བན་།
།ི་ཀ་ལས། ད་ང་བས་དགག་ད་ན་ིས་བབ་པར་་ས་། །དགག་ད་ན་ིས་བབ་པ་། འལ་ང་
ལས། སང་ད་་ལ་ནས་ང་བ་ས་ངས་བ་བར་་ས་བསམས་་ས་བཤད་།།
བ་པ་རང་གཞན་ག་ང་ལ་ས་པ་་བ་ལ་གས། ག་ང་ད་པར་བད་་། །དས་དང་དགས་བསལ་
ཞར་ང་བན། །ག་ང་ས་ནས་་འོ་བ། །དས་དང་དགས་བསལ་ཞར་ང་བད། །དང་་།
་བ། ་་གནས་ན་་ར་ཐར་པ་མ་འན་ས་པ་ད་པར་ས་ན་ག་ང་ལ་བད་པར་་། །གང་ན་
་ལས་འདའ་བ་ར་་བར་འོ་བར་་། །གནས་པར་ཁས་ངས་པ་་མ་ང་མ་བང་བར་་། །་ལ་
ཡང་་བ་གས་ལས་ག་པ། །གནས་དང་ལས་དང་ད་པ་དང་བན་བར་བ་བབས་པས་འན་པར་ད་པ་
གར་བར་།།
ག་ང་་ས་་་གག་ལག་ཁང་ལ་གས་པ་གནས་ཁང་ན་ག་ང་་་ར་ཐར་པ་མ་འན་ས་པ་
ད་པར་ས་ན་་་གནས་ར་ག་ང་་ས་ལ་ག་་བར་་ར་བད་པར་་། །གག་ཁང་གས་གནས་
གང་ན་་ར་ཐར་པ་མ་འན་ས་པ་ད་པའམ། ད་འན་ངས་མ་ཚང་བས་ག་ང་་ལས་འདའ་བ་། ག་
ང་་ད་པ་གནས་ར་་བར་འོ་བར་་། །མ་འན་ས་པ་ད་པར་ས་ན་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་་
མ་ང་མ་བང་བར་་།།
དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ས་་ལ་ཡང་་བ་གས་བང་། ་ལས་ག་པ་་བ་གམ་བང་བར་་། །
མལ་ཆ་གས་གནས་དང་ཁང་བཟང་ན་་ས་གནས་བབ་པ་དང༌། ལག་་་ལ་གས་པ་ལས་་་བ་ང་ད་
དལ་་བཞག་པ་བབ་པ་དང༌། ས་ས་དང་མ་བག་ལ་གས་པ་ད་པ་བབ་པ་དང༌། གག་ད་པ་བན་བར་
བབ་པས་ག་ང་་་ར་ཐར་པ་མ་འན་པར་ད་པ་གར་བ་་ན་ང་བར་།།

་བ། མ་་འན་པ་ང་ན་གགས་དང་ལ་མཚན་དང་བ་དན་ལ་གས་པ་དག་ས་བ་བར་། །འལ་བ་
དང་མ་་ཡང་༌། །དཔག་ཚད་ད་དང་གམ་། །མ་ས་ན་ང་གས་ར་། །གམ་མམ་དཔག་ཚད་ད་
དམ་ང་གས་སམ་ང་གས་ད་དང་མས་་ཡང་ང་༌།།
ན་ི་་དང་ག་་་ནས་མ་་འན་པ་ང་བ་ས་ན། གགས་དང་ལ་མཚན་དང་བ་དན་ལ་གས་པ་དག་
ས་བ་བར་། །འལ་བ་དང་མ་་འན་པ་ལ་ཡང་བ། །ལམ་་ད་་བ་་ན། དཔག་ཚད་ད་དང་གམ་
། །་ཙམ་་མ་ས་ན་ང་གས་ར་། །ས་མ་ས་ན་ང་གས་གམ་མམ་དཔག་ཚད་ད་དམ། ང་གས་
ད་དམ་མས་་ཡང་བ་བར་ང་༌།།
་བ། ངག་་བས་པ་ག་ས་བ་ནས་ང་བད་དང་ས་ས་ང་བར་། །ས་། །ད་འན་ལ་
ཡང་མ་བག་་ད་པ། །གནས་ལ་གས་པ་བབས་པ་ན་། །ས་མཉན་པ་ཡང་༌། །ད་ང་ག་ག་
ཅན་ལ་འ་དག་བན་པ་འན་པ་ན་་ས་་བར་།།
བ་བ་་ར་་་ན། ངག་ས་བས་པ་ག་ས་བ་ནས་ང་བད་དང་ས་ས་ང་བར་། །ད་ནས་
ངས་་བ་བ་ལ་ས་ཆབ་བབ་ང༌། ས་དང་མན་པ་་ལ་ས་། །ད་ནས་ང་བ་བ་བ་ན་ད་འན་ལ་
ཡང་མ་བག་་ད་པ་འལ་བར་། །་ད་འན་པ་་ལ་གནས་ཁང་ལ་གས་པ་ལས་དང༌། ད་པ་དང་བན་
བར་་བ་བབ་པ་ན་། །ས་ཉན་པ་ཡང་ན་་ས་ར་། །ར་ཐམས་ཅད་་་བ་བད་པར་་ང་ང་་་
ལ་གས་པ་། ཐམས་ཅད་ས་བད་པར་་་་་ཅ་ར་འར་པ་ར་། །ད་ང་ག་ག་ཅན་གཞན་མཁས་
ང་བར་ིས་གས་པ་ལ་མ་་འན་པ་ལ་གས་པ་འ་དག་ན་པ་བན་པ་འན་པ་ན་། །བར་་་བར་
གས་། །་ལ་ག་ག་ས་ན་ག་་འར་བས་མ་ད་ག་ས་་བར་།།
གས་པ་ག་ང་ས་ནས་་འོ་བ་དས་དང་དགས་བསལ་ཞར་ང་བད་པ་།
་བ། ག་ང་དང་དགག་ད་མ་ས་པས་་ན་་རང་་་ད་པ་གནས་ནས་འོ་བར་་་། གལ་་་
ད་་་མ་པ་་་ར་ན་པའམ་འཐབ་ལ་ཅན་དག་དང་འལ་བའམ་ད་པ་བཟང་་ཅན་དག་དང་ད་པ་་
་ར་འོ་བ་ད་མ་ན་།།

ད་ང་ག་ང་དང་དགག་ད་མ་ས་པར་ག་ང་དང་དགག་ད་་ན་་གནས་གང་ན་རང་་ག་ང་དང་
དགག་ད་ད་པ་གནས་ནས་གནས་གཞན་་འོ་བར་་་། ཐམས་ཅད་འམ་་ན། གལ་་ག་ང་དང་དགག་
ད་ན་ཞག་་ད་་་གནས་གཞན་་ང་བ་་རང་་ག་ང་དང་དགག་ད་ད་པ་གནས་མ་པ་་་ར་ན་
པར་འར་ན་ས་པ་ད་པས་མ་པ་་་ར་ན་པའམ། གནས་་ན་འཐབ་ལ་ཅན་འད་པ་དག་དང་ལ་བར་འར་
ན་་་་གནས་གཞན་་འོ་བ་ལ་ས་པ་ད་། །ས་ན་འཐབ་ལ་ཅན་དག་དང་འལ་བའམ། ད་ང་ད་པ་
བཟང་་དག་དང་ད་པར་འར་བ་མས་པས་འོ་ན་་ག་ང་དང་དགག་ད་ད་པ་གནས་གཞན་་འོ་ཡང་
ས་པ་ད་། །ས་ན་གཞན་་ང་ན་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ད་ང་ད་པ་བཟང་་ངས་་དག་པ་་བ་
མན་པ་དག་དང་ད་པ་་་ར་འོ་བ་ད་མ་ན་ན་་་ན་འོ་བར་་།།
་བ། ད་པ་བཟང་་ཅན་ི་ད་ང་དང་བཅས་པ་ནས་འཐབ་ལ་ཅན་ི་ད་ང་དང་བཅས་པར་འོ་བར་་
།།
ད་པ་བཟང་་ཅན་ི་ད་ང་དང་བཅས་པ་གནས་་ན་ག་ང་ལ་གས་པ་ལས་ད་པའམ། ག་ང་ན་
ིས་བ་པ་ཙམ་ལས་ག་ང་ལ་གས་པ་གང་ཡང་ད་པ་ད་ན་ང་ད་པ་བཟང་་ཅན་ི་ད་ང་དང་བཅས་པ་
གནས་་ནས་འཐབ་ལ་ཅན་ི་ད་ང་དང་བཅས་པར་འོ་བར་་་། འཐབ་ལ་ཅན་ི་ད་ང་དང་བཅས་པ་
ག་ང་ལ་གས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ད་པ་གནས་་ཡང་འོ་བར་་་ན། ལས་ཐམས་ཅད་་ད་པ་གནས་་
་་ས་ས་བན་།།
་བ། ད་ང་དང་བཅས་པ་ནས་ད་ང་ད་པར་ག་མ་མས་དང་ན་ག་མ་ན་པའམ། གད་པ་དང་ས་
དང་མས་ན་་ངས་པ་དབང་མ་གགས་པར་འོ་བར་་། །འོ་བ་ར་གནས་པ་ག་ང་དང་
དགག་ད་མ་ས་པར་ར་བར་་།།
ད་ང་དང་བཅས་པ་གནས་དང༌། ད་ང་དང་བཅས་པ་གནས་མ་ན་པ་དང་ད་ང་དང་བཅས་པ་གནས་དང་
གནས་མ་ན་པ་་གམ་ལས། དང་་། ག་ང་ལ་གས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་ད་པ་གནས་། །གས་པ་།
ལས་་་ག་གང་ཡང་ད་པ་་ལས་་་ག་ད་པ་གནས་མ་ན་པ། །གམ་པ་། ལས་བ་་གག་་ཁ་ག་
ད་ལ། ཁ་ག་ད་པ་་་ར་ང་ལས་གངས་། །་ར་ན་ད་ང་དང་གནས་པ་གམ་་་དག་གང་ཡང་ང་བ་
ནས་གག་ལག་ཁང་ང་པ་ལ་གས་པ་ད་ང་ད་པར་ད་ང་་གཞན་མས་དང་ན་ག་་འོ་བ་ལ་ས་པ་

ད་པས། ད་ང་རང་་་ག་མ་ད་ང་གཞན་མས་དང་ན་ག་མ་ན་པའམ་་ག་མ་མས་དང་ན་ག་་
འོ་བར་། །མ་པ་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ལ་མས་དང་ག་ལ་གས་པ་ལ་གད་པ་དབང་མ་གགས་པ་དང༌།
ས་ན་་ངས་པ་དང༌། མས་ན་་ངས་པ་ས་མས་ད་བ་་བ་ལས་ལས་་ང་བར་འར་བ་དབང་མ་
གགས་པར་འོ་བར་་། །ག་ང་དང་དགག་ད་ས་པས་ང་ས་མས་ན་་ངས་པ་འས་ལ་མས་
ག་བ་ས་ག་པར་འར་བ་ར་། །་་བས་ན་ས་མས་ན་་ངས་པ་བད་པ་ར་ག་ང་དང་དགག་
ད་ན་ིས་བབས་པ་ཙམ་་བལ་བ་་གས་པ་་ན་ན་་ས་ི་ཀ་ལས་། །ང་ག་ལས། ན་ག་གནས་
པ་དང་་གནས་ངས་ར་འོ་བ་ར་ས་གངས་ལ། ི་ཀ་ལས། མཁན་་ལ་གས་པ་གནས་གང་ན་པ་བདག་
ད་གཞན་་འོ་བ་ར་ས་བཤད་པས་བཤད་གས་གས་ཀ་ང་ད། མ་ག་མ་དང་ལ་ན་ི་ཀ་འཆད་གས་
ད་ན་ལ་འལ་ཆགས་། །གནས་པ་བ་མ་ག་ང་དང་དགག་ད་ན་ར་ག་ང་དང་དགག་ད་མ་ས་པར་
ར་བར་་།།
་བ། ན་་་་ད་ད་ན་ད་པ་བཟང་་དང་ན་པ་དང་འན་པ་དང་ན་པ་གནས་བན་ནས་ར་འོར་
གག་པར་། །བ་བ་་ལས་འདའ་བར་་།།
གཞན་་མ་ང་ན་ལ་མས་དང་ག་ལ་གས་པ་བར་ཆད་་ན་་་་ད་ད་ན། ་ན་ར་བ་མ་ལ་
གནས་གང་ན་ད་ང་ད་པ་བཟང་་དང་ན་པ་དང༌། ག་ང་་་ར་ཐར་པ་མ་འན་པ་དང་ན་པ། འག་པ་
གནས་བན་ནས་ར་ང་ག་ས་གནས་ར་འོ་གག་པར་། །ི་ཀ་ལས། བདག་ད་ང་་ན་ར་འོ་བར་
། །་ར་གནས་ས་བ་བ་ག་་ལས་གནས་པས་འདའ་བར་་།།
་པ་ས་ང་ན་་བར་ང་བ་།
་བ། ས་ངས་པ་མས་་ན་་་གས་ང་ར་ང་༌། །གལ་་གས་པར་ན་་ལ་་དགར་འག་པར་
། །འན་པ་མན་པ་དག་ལ་ཡང་༌།།
ད་ང་ཁ་ག་ག་ང་དང་དགག་ད་ས་ཟིན་པ་ན་ད་ང་དག་ས་ང་ན་ས་ང་བ་མས་་ན་་ག་ང་
དང་དགག་ད་་གས་ར་ཡང་བར་་ར་ང་༌། །གལ་་ད་ང་་མ་མས་ས་ག་ང་དང་དགག་ད་་
གས་གས་པར་ས་ཟིན་ན་ས་ང་མས་་ན་་ག་ང་དང༌། དགག་་་བ་་ལ་ད་ང་་མ་མས་ས་་

དགར་འག་པར་་། ས་ང་ས་པ་ད་ལ་མ་ས་ང་ས་པ་ད་། །གག་མར་གནས་པ་དང་གག་མར་གནས་
པ་འ་བ་མན་པ་དང༌། ་ར་་ངས་པ་དང་་ར་་ངས་པ་འ་བ་མན་པ་དང༌། འས་མར་གནས་པ་དང་འས་
མར་གནས་པ་འ་བ་མན་པ་། འ་བ་མན་པ་་གམ་་དག་ལ་ཡང་་དགར་འག་པར་། །་ལ་གག་གནས་
གག་གནས་་འ་བ་མན་པ་། གག་གནས་ཁ་ག་ག་དགག་ཟིན་པ་ན་གག་གནས་གཞན་དག་ས་ང་ན་་་
གས་ཀར་གག་གནས་་ངས་་འ་བས་ན་འ་བ་མན་པ་ས་་། ་་གས་ཀ་གག་གནས་ན་པར་རང་
བན་འ། །་ར་བ་་ར་བར་འ་བ་མན་པ་་་ར་་ང་བ་ཁ་ག་ག་ང་ས་ཟིན་པ་ན། ་ར་་ང་བ་
གཞན་དག་ས་ང་ན།།
འས་མར་གནས་པ་དང་འས་མར་གནས་པ་འ་བ་མན་པ་། གག་མར་གནས་པ་དང་་ར་་ང་བ་འས་མར་
གནས་པས་ག་ང་ས་ཟིན་པ་ན། ག་བ་ད་ང་དང་མོན་ ་ད་ང་འས་མར་གནས་པ་གཞན་དག་ས་ང་
ན། །འ་བ་མན་པ་དག་ལ་ཡང་་དགར་འག་པར་་ས་ས་པས། འ་བ་་མན་པ་དག་ལ་་་ས་ས་
གས་ས་བན་། གག་མར་གནས་པས་ག་ང་ས་ཟིན་པ་ན། ་ར་་ངས་པ་ས་ང་ནའམ། འས་མར་
གནས་པ་ས་ང་ན་ཡང་་དགར་འག་པར་་ས་་ར་ང་ལས་གངས་།།
་བ། གཞན་ིས་གས་པ་གལ་བར་། །་མ་བ་ན་མཚམས་གཞན་་། །ད་པ་་ངས་ན་ག་མ་
ཉམས་་ང་བས་འབ་། །གནས་་ནས་འགའ་ཡང་མ་ང་བ་ད་ན་ན་ས་པ་ན་།།
ར་ག་ང་དང་དགག་ད་ས་ཟིན་པ་་མས་ལས་གཞན་ས་ང་བ་མས་ས་ད་འན་གས་པ་ལ་གག་
པ་ད་་གལ་བར་་། ད་ང་་མ་མས་ལ་ད་མས་ད་་ག་ང་ལ་འན་པ་འལ་བའམ་འལ་བར་་
ས་སམ། ད་་དགག་ད་ལ་འན་པ་འལ་བའམ་འལ་བར་་ས་གལ་བར་། །ད་འན་ལས་གས་པ་
་མ་བ་་ས་ང་བ་མས་་ག་ང་ངམ་དགག་ད་ད་པ་ར་ད་ང་་མ་མས་་འ་ང༌། འན་པ་ལ་་
མ་བབ་ན་་ག་མཚམས་གཞན་དལ་འར་པའམ། དས་་མཚམས་གཞན་གས་་་ལ་་། མཚམས་གཞན་
་ག་ང་དང་དགག་ད་། །་་་མན་པ་ད་་ས་པ་ང་བ་ར་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་་བན་། །ད་
འན་མས་ག་ང་ད་བན་པའམ། དགག་ད་ད་བན་པ་་ད་ང་ས་ང་ན་ག་མ་འ་ཙམ་ཉམས་་ང་
བས་ག་ང་དང་དགག་ད་ད་བ་། །ག་ང་་འ་ག་བ་ཡན་ཆད་ང་བས་བ་ང༌། དགག་ད་རང་་
ལ་མ་ི་ཐད་ཀར་མ་བས་ང་ལ་ག་ནས་ད་པ་་ང་ང་དགག་ད་ས་པས་བ་། །གལ་་གས་པར་

ན་་ལ་་དགར་འག་པར་་ས་ར་ས་ན་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ད་ང་་མ་མས་་ག་ང་དང་དགག་ད་
གས་པར་ས་ཟིན་པ་གནས་་ནས་ད་ང་འགའ་ཡང་ལངས་་མ་ང་བ་ད་ན་ན། ད་ང་ས་ང་བ་མས་་
ག་ང་དང་དགག་ད་ལ་གས་པ་ན་པ་ར། ད་ང་་མ་་དག་ང་གནས་་ད་་བད་དས་པར་ས་པ་
ན་་་་དགར་འག་པ་་མ་ན་།།
་བ། ་ར་་ག་པ་དག་ས་མང་བ་ད་ན་ན་ཡང་༌། །ས་་ར་་ས་མང་་མས་་ས་་འག་
པར་་བ་ད་ན་། །མཉམ་པ་ད་ན་ན་གག་མར་གནས་པ་མས་། །འ་ལ་ཡང་༌། །ག་ང་་ག་
ལས་མན་པ་ག་ང་་་ག་བས་།། །།
ག་ང་དང་དགག་ད་གས་པར་ས་ཟིན་ནས་ད་ང་འགའ་ག་ལངས་་ང་ཡང་་ར་་གས་པ་དག་ས་
མང་བ་ད་ན་ན་ཡང་ས་པ་ན་་ས་་མར་ར་་་དགར་འག་པ་་མ་ན་། །གལ་་གག་མར་གནས་པ་
མས་་ས་བ་་ན་ལ། ་ར་་གས་པ་མས་་ས་བ་བའམ། བ་ག་ན་ན་ས་་ར་་ས་མང་་
མས་་ས་་འག་པར་་བ་ད་ན་། །་བ་་་ལ་མ་མན་ན་ཡང་་བན་་ས་་ར་ན་ས་་ག་་
གངས་། །གག་མར་གནས་པ་ད་ང་་ངས་དང༌། ་ར་་གས་པ་ད་འན་ི་ངས་མཉམ་པ་ད་
ན་ན་ས་ངས་ལ་གས་པ་ལ་མ་མན་པ་་གག་མར་གནས་པ་མས་་ས་་འག་པར་། །ས་་ར་ས་
པ་དང༌། མཉམ་པ་ད་ན་ན་ས་པ་འ་གས་ལ་ཡང་ས་པ་ན་་ས་་མར་ར་། །ག་ང་་ག་ལས། མན་
པ་ག་ང་་་ག་བས་།། །།
གས་པ་མ་འད་གས་ས་བད་པ་ལ་གམ། ་གནས་ག་ང་ས་པ་དང༌། །ན་ང་འཆད་ཉན་ས་པ་
དང༌། །མན་པ་ག་ང་ས་པ། །དང་་།
་བ། ང་་འན་ལས་ང་བར་་། །གདམས་ངག་ད་པར་བམ་པར་་། །གས་་དང་་ང་་
ར་བ་གས་པ་ད་ན་། །བན་འས་ད་པར་་། །་་མ་་ལས་གངས་པ་བན་། །ས་དང་
མས་དང་ས་མ་འཆར་བས་ཉལ་བར་། །་ན་བས་ན་་ཉལ་བར་་།།
ད་ང་ས་ད་ང་ང་་འན་ལས་ན་གང་་ར་ཡང་བང་བར་་། །ད་ང་ས་གདམས་ངག་་ན་
པ་ ་མ་བཤད་ད་པར་བམ་པར་་། །ང་ག་ལས། གས་་དང་་ང་་ར་བ་གང་བ་་་གས་པ་ད་

ན་་་ང་ན་གས་ལས་ང་གངས་པ་། ང་གཞན་ིས་ང་འབ་པ་ན་། །བན་འས་ད་པར་་།
།བན་འས་ད་པར་་་བ་་་མ་་ང་ན་གས་་བས་ལས་ན་ར་འག་པ་དང༌། འཆག་པ་དག་ས་བ་
པར་འར་བ་ས་མས་ལ་མས་ངས་་ང་བར་ད་ང༌། མཚན་ ་ཆ་ད་དང་ཆ་ད་ལ་བ་པར་འར་བ་ས་
མས་ལ་མས་ངས་་ང་བར་ད་ས་གངས་པ་བན་། །་གཡས་པ་ཕབ་་ང་པ་ང་་ང་པ་བཞག་ནས་
ང་བ་འ་ས་དང༌། ང་བ་འ་ས་དང་ན་པས་མས་དང༌། ི་ཀ་དང་མ་་ལས། ་ས་བ་བབ་་བང་
ནས་མ་ར་མ་པ་མང་་བབ་་ས་་བག་ནས་ས་མ་ར་བར་ཉལ་བར་། །ས་། །ད་ང་་ན་བས་
ན་་གད་ཉལ་བར་་། །ངལ་བ་དང་ས་ཉམ་ང་བ་ཡང་ན་བ་དང་འ། །གད་ས་མ་པར་མནག་་བ་
པའམ། ཟས་ས་མ་པ་མནག་་བད་པ་ན་ན་་སང་བ་ར་ས་་ཙམ་ག་བན་པར་།།
་བ། ་བ་ན་བས་ས་འད་བཅང་བར་། །དབང་་མས་ནང་་བ་བ་དང་ད་་ལ་་མ་ང་བ་དང་
གསལ་བ་དང་ང་ས་་གས་པར་བཅག་པར་། །་ས་ན་ཐ་ས་ས་། །ཁ་ན་པ་འཆགས་་་
བ་གས་། །ང་བ་པ་་བ་བད་། །་ཐ་ས་གཞལ་་།།
ད་ང་་བ་ན་བས་ས་འད་བཅང་བར་། །ད་ན་་བ་ལས། ན་པས་འགས་དང་ནད་པ་མ་གགས་པ།
།མ་བན་གཞན་ིས་ས་འད་བཅང་་། །ས་། །ག་ལ་གས་པ་དབང་་མས་་ལ་་་འ་བར་ནང་
་བས་པ་དང༌། ད་་ལ་་མ་ང་བར་འག་ན་མས་པ་ལས་བོག་ང༌། ད་ནང་་བས་པ་དང་མས་དང་
བས་ཟིན་པས་གསལ་བ་དང༌། མ་པ་ཡ་་ད་པ་ང་ས་ས་ལ་གས་པ་་འག་པར་བཅག་པར་།།
ས་ན་ང་་འན་ལ་མས་པར་འག་པ་ན་མས་ང་ད་པར་ཅན་ལ་གསལ་ང་བས་པ་་། དབང་ས་་
བ་་ད་ལ་ད་པ་་མ་ཐག་་ས་པ་ནང་་བ་བས་དབང་ས་ལ་ལ་གང་བ་་འང་བ་ན་། །ང་ར་
འཆག་་ས་ན་ཐག་་ས་་བཅག་པར་། །ཁ་ན་པ་ཆགས་ས་་ད་་་བ་གས་། །ང་བ་པ་འཆག་ས་
་ད་་་བ་བད་། །འཆག་ས་་ཐག་ས་གཞལ་བར་།།
གས་པ་ན་ང་འཆད་ཉན་ས་པ་།
་བ། ད་ང་ས་ས་བཤད་པར་། །འག་། །གལ་་་མ་ད་ན་ན་གག་ས་། །གང་ཡང་ང་
བས་། །མ་གལ་བར་་། །གལ་་་ག་ས་ང་བ་མ་ན་ན།།

ད་ང་ས་ས་ས་་འར་མས་ལ་ས་བཤད་པར་། །ང་་་ལ་གས་པ་ལ་འག་་ས་བཤད་པར་
། །གལ་་ས་ན་ས་་མ་ད་ན་ན་་ལས་གག་ས་། །ས་འ་པ་རབ་ང་ན་གན་མཚན་མན་་
མན་གས་མ་གས་གང་ཡང་ང་བས་། །མ་གལ་མ་ས་པར་ས་བན་པར་་། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན།
གལ་་ད་ང་་ག་ས་ད་འན་ན་ངས་པ་ལ་གས་པ་ང་བ་མ་ན་ན་གལ་བར་་། །ད་ང་་
ར་མོན་་ས་པ་ལ་་མ་གལ་བར་ས་ན་པ་ང་བ་ད་་ས་ང་ལས་། །ི་ཀ་ལས། ད་ང་གང་་ག་
ས་ད་འན་ན་ངས་པ་ད་ང་ས་་གཞན་ིས་མ་གལ་བར་ཡང་མད་ན་ི་ས་ལ་ན་བདག་ལ་ས་
བན་པར་། །མད་ན་ལ་གས་པ་གནས་བས་ཐམས་ཅད་ལ་ད་འན་ི་གནས་བན་དང་གནས་པ་མས་ལ་
གནས་ས་དང༌། ་གནས་མས་ལ་ག་པ་བ་དན་ིས་དང༌། ད་ང་མ་མས་ལ་ད་ང་མས་ས་དང༌།
བན་པར་མ་གས་ང་རབ་་ང་བ་མས་ལ་་བན་གས་མས་ས་མ་གལ་བར་ས་ན་པར་་།།
་བ། ས་་། །་ད་ས་་། །གས་ས་གག་་་། །ན་མས་ས་། །གལ་་མང་བ་
ད་ན་ན་ན་གས་སམ་གམ་བཞག་། །གལ་་ན་་དག་་བ་པ་ན་ན།།
གཞན་ས་ན་པ་་ང་་ད་ང་གཞན་ིས་་གཞན་བགས་་ས་ན་པ་་ཕན་ན་གས་པར་འར་
བ་ས་ས་བན་པར་་། །་ད་ས་ས་པ་དང་བཅས་པར་ས་བན་པར་་་། ་གག་་ནང་་ལ་
ལས་་ད་ལ་ས་ན་པར་ད་ང༌། ལ་ལས་་ད་ལ་ས་ན་པར་ད་པ་་ར་་། །ས་འཆད་པ་་གས་
ས་ཉན་པ་ ་མས་གག་་ས་ད་་ས་བན་པར་་། །ས་ན་པ་་མ་ད་ན་ན་མ་ིས་། །གལ་་
ས་་བ་་བདག་པས་ན་རབས་ས་ན་པ་དག་མང་བ་ད་ན་ན་ན་གས་སམ་གམ་བཞག་། །ཐམས་ཅད་
ས་བཞག་དས་སམ་་ན། གལ་་ས་་བ་ས་ན་རབས་གས་སམ་གམ་ི་ན་་དག་་བ་པ་ན་ན་ན་
གས་སམ་གམ་བཞག་།།
་བ། ང་་་ལ་ཡང་༌། །མལ་མ་ད་བཞག་པར་། །ར་བཅལ་གས་། །་མའམ་ཐལ་བ། །་
ས་ས་་ང་བར་། །ས་བད་དང༌། བ་བ་དང་བ་་བ་་ས་མཉན་པར་།།
ང་་་ལ་ཡང་འག་་ས་བན་པར་། །ང་་་ལ་་ང་་ན་རབས་གཞན་ི་ས་བཞག་་དས་
། །ས་བཤད་པ་གནས་་མལ་མ་ར་བ་ད་བཞག་པར་་། །ད་ར་བཅལ་གས་། །བཅལ་་་མའམ་
ཐལ་བ། །ད་་ས་ས་་ང་བར་།།

ས་བད་མཁན་་ཉམས་ར་།།
བ་བ་བ་མ་ཉམས་པར་འར།།
བ་་བ་ན་ཉམས་འར་བས།།
་ར་ས་གས་ང་བར་།།
ས་མ་་དག་ས་ས་པ་ན་། །ས་པ་ང་ག་འལ་པ་ལས་བཤད་། མ་་གས་་ལས་བོག་་
གངས་པ་། ས་བད་དང་བ་བ་དང་བ་་བ་ར་ད་ང་མས་གས་གག་་འས་་ས་མཉན་པར་
། །འལ་ང་ལས། ཡར་ ་ས་བད་དང་མར་ ་ས་བད་་་་་གམ་དང༌། ཡར་ ་ས་བ་བ་དང་
མར་ ་ས་་་ད་དང༌། ཡར་ ་ས་བ་་དང་མར་ ་ས་བ་་་མ་་བ་ར་ས་མཉན་པར་། །
ར་་ར་ག་པ་དས་པ་། ས་བ་མན་་དང༌། མ་པ་་དག་གག་ལག་ཁང་་་འར་་ས་ར་ང་
བ་ར་དད་པ་དང་དགའ་བ་བད་པ་བག་། །ས་བད་དང་་་གམ་ལ་མན་་དང་་ན་མས་་གག་ང་
བ་ར་་་བག་། །ས་བ་བ་དང་་་ད་ལ་མན་་ལ་གས་པ་་ང་བ་ར་་་བག་། །བ་་
དང་མ་་ལ་མན་ ་་ན་ད་ང་བ་ར་་་བག་་ས་བཤད་ང་༌།།
་བ། ནད་པས་་མ་ས་པ་ལ་་ས་པ་ད་། །་་བ་ར་གལ་བ་འབས་པ་་ད་པར་་། །་
ས་པ་ལ་གས་པ་ན་ན་གལ་བ་འབས་པ་ལ་ཤད་ས་ང་བར་། །་བ་་ད་ན་མ་ིས་ན་པར་་
ང་ཐ་ན་གས་་བཅད་པ་་་ཙམ་ཡང་་བར་།།
ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ནད་པས་ས་མཉན་པ་་མ་ས་པ་ལ་་ས་པ་ད་། །ས་་བན་པ་དང་གན་པ་་
བ་ར་གཞན་ིས་རང་ལ་གལ་བ་འབས་པ་ན་ད་ང་ས་་ད་པར་་་ན་་་ས་པ་ལ་གས་པ་་བ་
གཞན་ིས་ལ་བ་ན་ན་གལ་བ་འབས་པ་ལ་་་ན་བས་་ས་ས་གས་ཤད་ས་ང་བར་། །ས་བད་
དང་བ་བ་དང་བ་་བ་ར་ས་་བ་་ད་ན་ད་ང་ཐམས་ཅད་ས་ན་མ་ིས་ས་གས་་བཅད་པ་གང་
་བ་་ན་ད་ས་ན་པར་་ང༌། ཐ་ན་གས་་བཅད་པ་་་ཙམ་ཡང་་བར་།།
་བ། ར་མར་་གགས་། །མས་་ས་ཉན་པ་ལ་་གམ་ི་མ་པ་་འམ་ང་་མ་པ་་ར་
བཤམ་པར་། །་གབ་ད་པར་ས་ཉན་ན་་་གདགས་། །ང་དང་ཆར་འབབ་ན་བལ་། །་ས་ཉན་པ་
དག་ར་བར་་།།

ས་ཉན་པ་གནས་ར་མར་་གག་། །གནས་ས་བ་པ་མས་་ས་མཉན་པ་ལ་་གམ་ི་མ་པ་་
འམ། ང་་་བ་མ་པ་་་བཤམ་པར་། །་གབ་ང་གགས་ད་པར་ས་ཉན་ན་་་གདགས་། །ང་
དང་ཆར་བབ་ན་བལ་།། ་་བལ་ནས་ང་དང་ཆར་འབབ་པ་ར་ས་ཉན་པ་དག་ས་འ་ར་བར་་།།
་བ། ར་གནས་བན་དང་ར་འག་་ད་ཙམ་ག་ཅང་་་བར་བད་ནས་ས་་བར་་བ་འམ་གཞན་ལ་
ད་ང་ས་ོས་ག་ས་གལ་བར་། །་བ་ན་མས་གཏད་་གལ་་ས་ན་ན་་བར་། །གལ་་
མ་ན་ན་བོག་པར་། །ར་མ་པ་གས་པ་མས་ལ་ས་ལ་ས་དང་ན་པ་གཏམ་།།
གནས་ར་གནས་བན་ལ་ི་དང་ར་འག་་རང་ས་བན་ན་ན་་འར་རམ། གཞན་ིས་བན་ན་ན་་
འར་ས་བགས་ང་ད་ཙམ་ག་ཅང་་་བར་བད་ནས་རང་ས་བན་པ་ན་་འར་ན་གནས་བན་རང་ད་
ས་ས་་བར་འམ། གཞན་ིས་བན་པ་ན་་གར་ན་གཞན་ལ་ད་ང་ས་ོས་ག་ས་གནས་བན་ིས་
གལ་བར་། །ས་་བ་་ས་ས་་བ་ན་ཐམས་ཅད་ས་མས་གཏད་། གལ་་ས་་བ་ན་ན་་བར་་་
གས་། །ས་བཟང་་བཤད་་ས་བད་པར་། །གལ་་་བ་་ས་ས་མ་ན་པ་ས་ན། ས་མ་ན་པ་མ་་
ག་ས་བོག་པར་། །གནས་ར་ས་་མན་ས་་མ་པ་གས་པ་མས་ལ་ས་དང་ན་པ་གཏམ་།།
་བ། ་གས་ཅན་ན་ཀ་ལ་ང་གནས་ན་གས་པར་ཚར་བཅད་ང་་བ་་བན་པར་བད་པར་། །
ན་པས་འར་ད་་འོ་བར་་། །་དག་འོ་ན་ས་་ར་གད་པར་། །་ས་དང་བཅས་པ་དང་ས་
པ་དང་བཅས་པ་དང་མས་དམའ་བས་འག་པར་། །ས་པར་ས་་བན་པར་། །ས་ལ་ས་པ་དང་
བཅས་པ་དང་བན་པ་དང་ད་་གང་བས་ག་པ་དང་ོལ་བ་ག་དག་ས་།།
་གས་ཅན་ན་ཀ་ལ་ང་གནས་ན་གས་པ་་ནས་གས་པར་ཚར་བཅད་ང་་བ་་བན་པར་བད་པར་
། །ས་ན་པ་ད་ང་ས་གནས་བན་ི་འར་ར་ན་པ་་མས་གནས་་ནས་ད་་འད་་འོ་བར་་
། །འར་་དག་རང་གར་འོ་ན་ས་་ར་བང་བར་། །ས་་བ་ས་གཞན་ལ་་མ་ད་་་བས་ངག་་ས་
དང་བཅས་པ་དང་་་ས་་བར་བ་གནས་རང་་་་ལ་བར་ག་བད་པ་ལ་ན་པས། ད་པར་ད་ས་
པའང་ས་ས་ངག་་ལ་ད་འད་པ་། ས་དང་་ས་ན་གག་ང་ད་་ད་ལ་ལར་་སར་ཡང་འན་། །གཞན་
ལ་འགས་པ་ད་་་བས་ས་ས་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། གས་པ་དང་ང་ལ་བམ་པས་མས་དམའ་བས་འར་ི་
ནང་་འག་པར་། །ས་མཉན་པ་མག་་ལ་་དང་་དང་ན་བདག་་ན་་ན་བ། །ས་པར་ས་་

ས་བན་པར་། །ས་ལ་ས་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། བན་པ་དང༌། ད་་གང་བས་ཚད་མ་དང་ན་པ་གས་པ་
དང༌། གས་པ་ད་པར་བད་པ་ོལ་བ་ག་དག་ས་ས་བན་པར་།།
་བ། ན་་་བ་བན་་གས་པ་ད་པར་བད་པ་དག་ས་། །མ་འས་པར་། །འལ་བར་། །མས་
པ་དང་ང་་དང་ཟང་ཟིང་ད་པ་མས་ས་། །རངས་པ་དང་ས་པ་དང་དགའ་བར་ད་པས་། །ན་ི་
དབང་ས་མ་གས་ན་གཞག་པར་།།
ན་་་བ་བན་་བད་པས་ག་མ་འལ་བ་གས་པ་ད་པར་བད་པ་དག་ས་། །གཏམ་གཞན་དང་མ་
འས་པར་། །ག་ན་འལ་བར་། །མས་པ་དང་ང་་དང་ཟང་ཟིང་ད་པ་མས་ས་། །ཉན་་མ་པ་
གན་ར་་ཡང་དག་པར་གངས་བད་པས་རངས་པ་དང༌། ས་ལ་་ས་པ་གན་ར་བསམ་པ་དང་མན་པར་
ས་ན་པས་ས་པ་དང༌། ་གས་པ་གན་ར་ཚད་མ་དང་ན་པར་ན་པས་དགའ་བར་ད་པས་ས་བན་པར་
། །་ས་པ་ལ་གས་པ་ན་ི་དབང་ས་ས་མཉན་པ་འ་མ་གས་ན་བཞག་པར་།།
་བ། དངས་ས་ས་་བར་། །ལངས་ནས་མ་པར་ད་བར་། །ན་བས་་བད་པར་ཡང་། །
གལ་་གང་བ་དང་གང་གགས་པ་ལ་ཡང་༌།།
དངས་་་ང་ས་ས་་བར་། །ས་་བ་་ལངས་ནས་ས་བཤད་པ་་ས་་ན་མ་པར་ད་བར་། །
སངས་ས་་བཀའ་ལས་ན་བས་་བད་པར་ཡང་། །ི་ཀ་ལས། གག་ལག་ལས་ན་བས་་རང་ས་མས་
པར་་བ་ར་ན་ངག་བབ་པར་་ས་། །མ་་ལ་གས་པ་ས་་ཞབས་་གལ་བང་བ་། ་ན་དང་
ན་ན་བད་པ་དང༌། ་ན་དང་ན་ན་ང་བས་གང་གག་པ་ལ་ཡང་།།
གམ་པ་མན་པ་ག་ང་ས་པ་ལ་བ། ག་ང་་ས་ས་པ་དང༌། །ག་ང་་གནས་ས་པ་དང༌། །ག་
ང་གས་པ་ས་པ་དང༌། །ག་ང་་ག་ས་པ། །དང་་།
་བ། ད་འན་ི་གནས་བན་ིས་ག་མ་ར་མ་ད་པ་ལ་བས་པ་་བས་་མ་བང་བར་། །ད་
བས་ས་་ལས་བགས་་ད་འན་ལ་བད་པར་། །་ག་་ས་པ་། །ངཽ་ད་བས་། །གག་
ལག་ཁང་་བདག་་དང་་ར་གས་་བཅད་པ་གན་པར་ད་ང་མས་ལ་བལ་བ་ག་། །མ་

ལ། །ང་་ཡར་ི་ ་ས་གག་ལགས་། གག་ལག་ཁང་་བདག་་དང་གག་ལག་ཁང་་་མས་་
ད་་གས་་བཅད་པ་་་བག་་གལ་ས་།།
ས་བ་་ལ་ས་ར་ས་ན་་གང་་་ནས་ས་པར་་་ན། ད་འན་ི་གནས་བན་ིས་ག་མ་ར་མ་
བ་་ད་པ་ལ་བས་པ་་བས་་མ་་ས་བང་བར་། །ད་ས་ས་་ལ་བགས་་ད་འན་ལ་བད་པར་
། །ལ་་ར་བད་ན་་ག་་ས་པ་་མ་བད་པར་། །གང་་་ག་ན་ན། ་བ་ཡར་་མར་ ་ད་
བས་། །གག་ལག་ཁང་་བདག་་ན་བདག་དང༌། གག་ལག་ཁང་ང་བ་་མས་་ད་་གས་་བཅད་པ་
གན་པར་ད་ང་མས་ལ་ད་ས་ས་བལ་བ་ག་། །ས་གང་་་ན་ས་ངས་བད་པ་ད་ལ། །་
ར་བལ་ན་ང་་ཡར་ི་ ་ས་གག་ལགས་། གག་ལག་ཁང་་བདག་་དང༌། གག་ལག་ཁང་་་མས་་
ད་་གས་་བཅད་པ་་་བག་་གལ་ས་།།
་བ། གག་ལག་ཁང་་བདག་ས་ན་འན་པ་ག་ང་བད་པར་། །ན་བདག་ང་འ་ས་བི་
བས་སང་ད་འན་བས་ལ་ན་འན་ན་བན་པ་མས་ས་་ལ་ད་གས་་ད་དག་ས་་་ནས་
གས་བ་བར་མཛད་་གལ་ས་། །ན་ཞག་གག་ས་་ག་པར་།།
མ་བདག་དད་པ་ཅན་ིས་གག་ལག་ཁང་བགས་ནས་ར་བགས་པ་ད་འན་མས་མ་བདག་་ཁང་པར་
མད་ན་ལ་ན་འན་པ་ན། གག་ལག་ཁང་་བདག་ས་ད་འན་བས་ལ་ན་འན་པ་ག་ང་ད་ས་ས་
དང་ཀར་ན་་ལན་་བད་པར་། །་ད་་བད་ན། ན་བདག་ང་འ་ས་བི་བས་སང་ད་འན་བས་ལ་
ན་འན་ན་བན་པ་མས་ས་་ལ་ད་གས་་ད་དག་ས་་་ནས་གས་བ་བར་མཛད་་གལ། །ས་།
།ག་ང་བ་བ་པ་བན་པ་ར་་བ་མར་་ལ་ན་ཞག་གག་ས་ཞག་བ་ར་་ག་པར་།།
་བ། ས་གས་མས་་་བ་ད་ས་པ་ད་ལ། །་བལ་ར་བ་་ལ་ ་ས་་འང་བས་། །་
ར་་ར་མཁན་ི་ས་་འང་བས་ས་པར་། །འ་ལ་དས་པ་་ཐ་ད་ལ་མཁས་པར་།།
་གང་་་་་ན། ས་གས་ག་་མས་་ས་གས་་་ལ་་བ་གས་གས་ད་པ་ལས། ་བ་ད་དང་
གས་འདས་་་བ་ད་ས་པ་ད་ལ། །་བ་ག་མ་ལ་འར་བ་་ད་ང་་ས་པ་་བཙན་ི་ལ་ ་ས་
་འང་བས་ལ་ར་བར་། །་ར་་ང་ང་ར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་གས་པ་ར་མཁན་ི་ས་་འང་བས་

ས་པར་། །་མ་ལས་ས་ངས་བ་བ་ར་ད་ང་ས་ར་མ་ད་བབ་ང་ས་པ་ད་པ་ལ་། །ས་
ངས་བད་པ་ལ་གས་པ་འ་ལ་དས་པ་་འག་ན་པ་ཐ་ད་ལ་མཁས་པར་་བ། །འ་དས་པ་་ས་
འདས་པ་མས་ལ་་བར་བཞག་པར་་བ་དང༌། ག་ང་་་མ་ངས་་ས་པར་་བ་ན་ས་རང་འལ་དང་ི་ཀ་
ལས་གངས་།།
གས་པ་ག་ང་་གནས་ས་པ་།
་བ། མ་བགས་ང་ག་ང་ལ་མ་བད་པར་འ་ང་པ་ག་་མ་ང་མཚམས་གཅད་པར་་། །བཅད་
པ་ད་་ས་པ་ད་་་འཆགས་པ་ཡན་ལག་མ་ན་།།
མཚམས་བཅད་པར་་ས་ར་ས་ན་མ་བགས་པར་ཡང་བཅད་དམ་་ན། ད་ང་་ར་་གནས་ང་པར་
གས་པ་དག་ས་འར་གཞན་ིས་ར་མཚམས་བཅད་དམ། མ་བཅད་བག་ང་ག་ང་་ན་་ལ་མ་བད་པར་
གནས་འ་ང་པ་ག་་མ་ང་མཚམས་བཅད་པར་་། །བགས་ང་ག་ང་་་མ་ལ་བབ་་བར་་བད་་
། །་མ་བག་ཡངས་་མ་ས་པར་བཅད་པ་གཞན་་ཆགས་་ས་ར་བན་པ་་ལ་མཚམས་ར་ཟིན་པ་ད་ལ་
བཅད་ཟིན་པ་ད་་ས་པ་ད་་མཚམས་གཞན་བཅད་པ་་ཆགས་པ་ཡན་ལག་མ་ན་། མཚམས་ར་བཅད་ཟིན་པ་
ད་ན་ན་་བཅད་པ་ད་་ས་ང་ང་མ་ས་ང་ང་ར་མཚམས་བཅད་པ་གཞན་་འཆགས་། །ས་བན་་
བཅད་ན་་ས་ས་་འར་ལ། ་ས་པར་བཅད་ན་ང་བ་ད་།།
་བ། ་ད་པ་ད་ས་ང་བག་ཡངས་་འར་། །ང་བ་ཁང་པ་ཡང་༌། །མཚམས་་མཚམས་ས་བར་
་་ང་༌། །དལ་འར་བ་དང་ད་ང་མ་དར་ཁང་དང་ན་པ་དག་ལ་་ང་༌།།
མཚམས་དང་ན་པ་ད་ང་དང་ད་ང་མ་་མཚམས་་ནང་ན་གག་ང་ད་པར་་ངས་ཤར་བ་ད་ས་
ང་མཚམས་བཅད་པ་་བག་ཡངས་་འར་། །ང་ས་ས་པ་་མཚམས་དག་དོལ་བར་་ས་མཚམས་དོལ་
བ་ལས་ལ་བས་པར་མ་ཟད་། ་ད་པ་ད་ས་ང་རང་ོལ་བར་འར་་ས་བན་། །་ད་པ་ད་་ར་པ་་
་། ད་འན་ཐམས་ཅད་ང་བ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཚན་ར་པ་དང༌། ང་མ་ན་པ་ད་་ར་པ་དང༌། བབས་པར་
ར་པ་དང༌། ་བས་་ས་ང་ལས་་ི་ཀར་ངས་། །ང་བ་ཁང་པ་ང་བ་ད་གང་ན་པ་ཡང་་ད་པ་ད་
ས་ང་བག་ཡངས་་འར་་ས་་མར་ར་། །ཡང་་ས་པ་ས་་ལས་ས་ང་བག་ཡངས་་འར་བར་

ན་། །མཚམས་བཅད་ཟིན་པ་ཐ་་ནང་ངས་་མཚམས་གཞན་ིས་བར་་་ང་། མཚམས་གཞན་ི་གས་
འས་པར་བཅད་་ང་༌། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན། དགས་བསལ་གམ་། ་ག་མཚམས་གཞན་དལ་འར་བ་
དང༌། བདག་་མཚམས་གཞན་ད་ང་མ་དར་ཁང་ས་མ་པ་ོང་དང༌། ་གས་པ་འག་གནས་ང་མན་པ་
དག་དང༌། དས་་མཚམས་གཞན་ན་པའམ་ང་འལ་བ་་་མཚམས་གཞན་ན་ང་་དག་ལ་་་ལ་མཚམས་
ན་་གག་ས་བར་་ང་། ་ལ་་མཚམས་ན་་བཅད་་ང་༌། །ི་ཀ་ལས། དལ་འར་བ་ལ་གས་
པ་་འར་་མཚམས་་ངས་་གགས་་ས་། །མཚམས་་་ས་ངས་ན་ོང་དང་ོང་་་འར་་
མཚམས་་་ངས་ ་མ་གགས་་འལ་བ་བས་ལས་ོང་ལ་་ད་པ་་ས་པས་།།
་བ། ང་ན་པ་གག་ལ་མཚམས་བ་མན་ཆད་་་ག་་མ་མ་པར་གནས་། །འ་ལ་ཐ་ད་་ང་བ་
མཚན་མ་ན་། །་འལ་དང་་མ་ས་པ་དག་ང་་ར་ར་པ་ད་མ་ན་།།
ང་ན་པ་གག་ལ་མཚམས་གས་སམ། གམ་མམ། མཚམས་བ་མན་ཆད་་ན་ང་་མཐར་ག་་མ་ར་
ང་བར་མ་པར་གནས་། །མཚམས་འ་ལ་འག་ན་ི་ཐ་ད་་ང་བ་ང་ན་པ་ལ་གས་པ་མན་ཚན་ཅན་ང་
བ་མཚན་མ་ད་ན་། །ཐ་ད་ལས་འདས་པ་་མ་ན་ལ་གས་པ་དག་་བན་པར་གནས་པ་ན་ང་མཚན་མ་ད་
མ་ན་། །་འལ་དང་་མ་ས་པ་མཚན་མ་དག་ང་ཐ་ད་་ང་བ་མཚན་མ་་ར་ར་པ་ད་མ་ན་།།
་བ། ་བ་དང་་མ་དང་ར་མ་ད་དང་དབའ་ང་་བས་དག་ང་་བན་པ་ད་ན་། །མཚམས་་་
་མཚམས་གཞན་དང་འ། །བར་་ད་ན་གག་པ་ད་མ་ན་།།
་བ་དང་་མ་དང་ར་མ་ད་དང་་་ང་་བས་་འམ་་ང་བ་དག་ང་མཚམས་གད་པ་མཚན་མ་ད་
མ་ན་་་བན་པ་ད་ན་པ་ར་། །མཚམས་་་བཅད་པ་མཚམས་་ནང་ངས་་ང་་་་་འལ་བ་
ད་པ་་མཚམས་གཞན་དང་འ་་མཚམས་ཐ་དད་པ། །དལ་འར་བ་མཚམས་་ནང་ངམ་རང་བན་ི་མཚམས་
་ནང་ན་ང་་་་ད་ནའང་་བན་། །ས་ན་ད་ང་མཚམས་་ནང་་་ནང་ན་འག་པ་ས་མས་ན་འག་
པ་ད་འན་ི་ཁ་ང་་་ང་ལ། ས་མ་འས་པ་་མན་པ་ཡང་་བད་། །མཚམས་ནང་་་ནང་ར་
འག་་་ངས་ཤར་ན་དར་རལ་བ་ས་པ་དང༌། མ་སར་བཞག་པ་ས་ས་དང་ལ་བ་ས་པ་ད་། །
འལ་ང་ལས། ཟངས་་ནང་་་གས་ལ་་ནང་་ས་ས་བག་ལ། ས་ས་ས་ད་ལ་མ་ག་པར་་ངས་
ང་ན་འལ་བ་ང་བ་ས་། །མཚམས་་ར་་ང་་་་ང་ན་་བམས་ན་ར་འར་་ན། ི་ཀ་ལས། ་

ཆད་ན་་མཚམས་བཅད་པ་ད་་མ་་ན་བན་མཚམས་ད་་ང་བར་འར་། །ས་། །གག་ལག་ཁང་གས་་
བར་་འབབ་ས་ད་པ་་་དབང་་ས་ནས་བར་་ད་ན་མཚམས་གག་པ་ད་མ་ན་། །ས་བར་་ད་པ་
ཕ་ལ་་ལ་གས་མཚམས་གག་་བ་བ་ར་མཚམས་བཅད་་་ང་ལ། མཚམས་བཅད་ཟིན་ནས་མཚམས་་
ནང་་་འབབ་ན་ར་མཚམས་བཅད་པས་བར་་ང་་ས་མཚམས་་བང་༌།།
་བ། གལ་་ཟམ་པ་བན་་ད་ན་ན་ལ་ད་ན་། །་ག་པ་ཡང་ར་ས་ན་་ས་་འག་ །ར་
བ་མ་བཏང་བ་ད་། །ཞག་བན་ཕན་ཆད་་་འག་།
གལ་་ས་ད་ང་་་ལ་ཟམ་པ་ས་་ར་བ་བན་་ད་པ་ན་ན་མཚམས་གག་པ་ལ་ད་ན་། །ཟམ་
པ་་ག་པ་ཡང་ར་བས་པ་ས་ན་་མཚམས་གག་པ་ད་ས་་འག་། ས་ད་པ་གས་གས་ཀ་མཚམས་
གག་་ངས་་གགས་པར་འར་། །་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ཟམ་པ་ག་ན་ཡང་ར་བས་པ་ར་བ་མ་བཏང་
བ་ད་། །་ས་ང་ར་ས་ན་་ས་་འག་་ས་་མར་ར་། །ས་་ད་་ར་བ་མ་བཏང་ན་ར་ས་ན་
ས་་འག་་ན། ཞག་བན་ཕན་ཆད་་ར་ས་ན་ཡང་མཚམས་གག་པ་ད་་འག་་ན་ང་བ་ད་་བཏང་
བ་ར་། །ར་བ་བཏང་བར་མ་ས་ན་་ཞག་བན་ཕན་ཆད་་ར་བས་ཟིན་པར་ས་ན་ཡང་ས་་འག་པར་
འར་་ས་ི་ཀ་ལས་།།
་བ། ནམ་མཁའ་་བར་་ད་པར་ར་པ་ན་པས་་ལ་ད་པ་ད་་ཐ་ད་ང་ད་ན་འལ་བ་་ག་ལ་ད།
དས་ནས་དཔག་ཚད་ད་དང་གམ་ི་མཐའ་ལས་ག་པར་མཚམས་བཅད་པ་དག་་འཆགས་།།
ནམ་མཁའ་་མཚམས་གཞན་ན་་བར་་ད་པར་ར་པ་ཐ་དད་པ་ན་པས་། །ནམ་མཁའ་་ལ་ད་པ་ད་་ཐ་
ད་ང་ད་ན་ས་ལ་གས་པ་དང་འལ་བ་་ག་ལ་ད་། འལ་བ་ད་པ་ད་། །་་བས་ན་གནས་ཁང་་ནང་ན་
འག་པ་ནམ་མཁའ་ཡང་གནས་ཁང་དང་འལ་བ་ད་། མཚམས་གག་པ་ད་མ་ན་་ས་ི་ཀ་ལས་། །ས་ན་
ད་ང་ནམ་མཁའ་ལ་འག་པ་ས་ས་ག་ལ་འག་པ་ད་འན་ི་ཁ་ང་་་ང་ལ། ་ལ་མ་འས་པ་་མན་
པའང་་བད་། །གནས་ཁང་་ནང་་ནམ་མཁའ་ལ་འག་ན་དར་རལ་བ་ས་པ་དང་ས་གར་བཞག་པ་ས་ས་
དང་ལ་བ་ས་པ་ཡང་ང་༌།།་་་་་་(མ་འས་མ་་པས་ནམ་མཁའ་དས་ད་་འད་པ་དབང་་ས་། །རང་མཆན།) དས་ནས་
མཚམས་་དཔག་ཚད་ད་དང་གམ་ི་མཐའ་ན་ཆད་་མཚམས་བཅད་པ་འཆགས་། ་ཕན་ཆད་་ལས་ག་པར་
མཚམས་བཅད་པ་་་འཆགས་།།

་བ། ག་དང་ང་་་བ་དང་འལ་བ་ལ་་ན་ཆད་ག་དང་འ་བ་ད་། །ས་ག་མཚམས་མ་བཅད་པ་ད་
་་་འལ་བ་གནང་བ་་ཆགས་། །བཅད་པ་ག་ན་ག་། །ས་་་་ག་། །མད་ན་དང་གཙང་
ཁང་དང༌། གཙང་ཁང་ར་་དང་འར་ས་དང་ག་ང་་གནས་དག་་ག་དར་་བ་ད་།།
་ད་དང་་་་ལ་གས་ག་དང་ང་་ས་བར་་མ་ད་པས་ས་འམ་ང་ན་པ་ལ་གས་པ་་བ་དང་
འལ་བ་ལ་དཔག་ཚད་ད་དང་གམ་་ན་ཆད་་ཐད་ཀ་ས་ག་དང་འ་བ་ད་་་མཚམས་གག་་ངས་་
གགས་པ། །མཚམས་་་བཅད་ན་ཐད་ཀ་ས་གར་དཔག་ཚད་ད་དང་གམ་ན་ཆད་མཚམས་གག་པ་དང་འ་
བར་ང་ག་་ཡང་དཔག་ཚད་ད་དང་གམ་མཚམས་གག་ན་ས་བན་། །དལ་འར་བ་ཡང་ཐད་ཀ་ང་ཚད་
དང་མཉམ་པར་ང་ག་་ཡང་་ཙམ་ི་་བ་དང་འལ་ན། །ལས་་་གས་ས་ག་མཚམས་མ་བཅད་པ་ད་་་ལས་
མཚམས་ར་ད་ང་ཐམས་ཅད་ས་ས་གམ་ཆར་དང་་འལ་བ་གནང་བ་་འཆགས་། །ས་ག་མཚམས་མ་
བཅད་ང་ན་་དང་ནད་པ་མ་ར་་ན་དང་་འལ་བ་གནང་བ་ཆགས་་ས་་ས་ག་མཚམས་བཅད་པ་ལ་་
བས་། །མཚམས་བཅད་པ་་ལས་ས་བལ་བས་སམ་ད་ང་ད་པར་་ངས་ཤར་བ་ལ་གས་པས་ག་ན་ས་
ག་མཚམས་བཅད་པ་ར་ས་ས་གམ་དང་་འལ་བ་གནང་བ་་ཡང་ག་། །ན་ང་ག་ན་བན་པ་ང་ས་
ག་པ་བན་། །ས་ས་དང་་འལ་བ་གནང་བ་ག་པ་ས་་མཚམས་བཅད་པ་་་ག་། །ང་ས་ག་ང་
ང་་ག་པ་བན་། །མ་་ལས། ག་ང་བ་་པ་་ད་་་ནངས་པར་་ལངས་་མད་ན་དང་གནས་ཁང་
ར་་དང་འར་ས་དང་ག་ང་་གནས་དག་གས་བདར་་བ་ད་་ས་། །གནས་ཁང་ངམ་མས་སམ། ང་་
ཚད་ཙམ་ག་གས་ན་གས་བདར་ས་པ་ད་ན་།།
གམ་པ་ག་ང་གས་པ་ས་པ་།
་བ། ད་འན་ལ་འན་པ་ལ་གས་པ་ལ་བ་ད་་ལ་བ་ད་ན་། །་ལས་གང་ཡང་ང་བས་་བད་
པར་་བ་ད་ན་། །མཚམས་་་ལ་ན་གནས་པས་་དལ་བ་ཡང་དལ་་འག་པར་་། །བད་
པས་་།།
ད་ང་ན་བ་ལ་གས་པས་ད་འན་ལ་འན་པ་དང་ལ་གས་་བས་པ་ངས་དག་ལ་བ་ད་་ལ་བ་ད་
ན་། །འན་པ་དང་ངས་དག་འལ་བར་ད་པ་་ད་ས་ད་འན་ལ་ལ་ཟིན་པ་་ལས་ད་འན་ིས་ས་
ཟིན་ང་ད་འན་་ནང་ནས་གང་ཟག་གང་ཡང་ང་བས་འན་པ་དང་ངས་དག་་ད་འན་ལ་བད་པར་་བ་ད་

ན་་་བན་པ་མ་པར་བཞག་པ་ས་་བང་བ་ར་། །མཚམས་་་ལ་ན་གནས་པས་འན་པ་ལ་གས་པ་
་ད་འན་ལ་ལ་བ་དང་ན་པར་ད་པས་ང་འལ་་གག་པར་་། །འ་་་འཆགས་ས་ི་ཀ་ལས་། །
དགས་བསལ་་དར་ཁང་ན་གནས་པ་ད་ང་མ་མས་ས་གག་ལག་ཁང་་ད་ང་ག་ང་ད་པ་ལ་འན་
པ་དལ་བར་། །ན་པར་ད་པས་གཞན་ལ་ལ་ནས་ས་ང་གཞན་ལ་འལ་བ་བད་པས་་།།
་བ། ན་བ་དང་དབང་ད་པ་དང་ག་དང་ཚངས་པར་ད་པ་བར་ཆད་ས་འགས་པ་ལས་གཞན་པས་འལ་བ་
ལ་་ས་ས་། །མ་བད་པ་་མ་ས་པ་ལས་།། ས་འགས་པ་ལས་མཚམས་་་ལ་ནས་ར་་
ངས་པ་ལ་་ས་པ་ད་།། ད་ས་ས་ག་ང་་་ལ་ང་མ་པས་ད་ང་མས་བང་བར་།།
འན་པ་ལ་བས་ལས་་དང་མན་པར་འབ་་ས་ར་ས་ན་ན་ད་ང་འལ་་ང་ངམ་་ན། ན་བ་དང་
དབང་ད་པ་དང་ག་དང་ཚངས་པར་ད་པ་བར་ཆད་ས་འགས་པ་ལས་གཞན་པས་བདག་ད་ད་འན་ི་ནང་་་
འ་བར་འན་པ་ལ་གས་པ་འལ་བ་ལ་་ས་ས་། །འལ་བ་་འཆགས་པ་་མ་ན་། །ན་པར་ད་པས་
འན་པ་ལ་གས་པ་ངས་པ་ད་འན་ལ་མ་བད་ན་་མ་ས་པ་ང་ད་་ས་་མན་པ་ལས་ས་ས་། །
འན་པ་ལ་གས་པ་ན་པར་ད་པ་ས་མཚམས་་ནང་ནས་འན་པ་ལ་གས་ངས་ནས་ཚངས་པར་ད་པ་ལ་གས་
པ་བར་ད་ས་འགས་པས་མཚམས་་་ལ་ནས་གས་་འན་པ་ལ་གས་པ་་ད་འན་ི་ནང་་ར་་ང་
བ་ལ་་ས་པ་ད་། །་ལ་་་་ས་ར་ས་པ་དང༌། ར་ང་ན་གས་པ་ཡན་ལག་ཉམས་་ས་འང་
བ་དགས་བསལ་ན་། །ད་ས་ས་ག་ང་་ས་་ལ་ང་མས་པས་ད་ང་མས་བང་བར་་་
ངས་པ་དང་མ་ངས་པ་ས་པར་་བ་དས་པ་ན་།།
བ་པ་ག་ང་་ག་ས་པ་།
་བ། གས་པར་ན་པས་གན་་ག་ད་ང་མ་འལ་བ་ད་ན། །ད་འན་ི་གནས་བན་ིས་། །་
ས་པ་ད་ན་ན་གས་པ་། །ས་ང་ན་གམ་པ་། །ས་ང་ན་ས་ས་། །་ས་ན་གཞན་ལ་
བལ་བར་།།
་ར་ཐར་པ་མ་འན་པས་་ས་ར་ས་ན་་ས་འན་་ན། ་ར་ཐར་པ་མ་ཁ་ན་་གས་པར་ན་
པས་གན་། ་ར་གས་པར་ན་པ་ད་ན་་ན། ག་ད་ང་མ་འལ་བ་ད་ན། །་ལས་གཞན་་་འཆགས་

་ས་ཀར་ཤ་ལས་གངས་པས། ང་སང་ལག་ན་་ད་པ་མས་ད་ཆ་འ་འ་ལ་བསམ་མ་ང་ཟད་་བཏང་
དས་པ་འ། །་ར་ཐར་པ་མ་འན་པ་་ས་་བ་ན་་ན། ད་འན་ི་གནས་བན་ི། །གནས་བན་
དང་ས་གན་པར་་ས་པ་ད་ན་ན་གནས་བན་གས་པ་་བ། །གས་པ་ས་ང་མ་ས་ན་གནས་བན་
གམ་པ་་བ། །གནས་བན་གམ་པ་ས་ང་་ས་ན་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་ས་། །ས་བབ་་གན་་
ས་ན་གན་ས་གཞན་ལ་བལ་བར་།།
་བ། མ་བབ་ན་ད་འན་ིས་། །ག་་ཡང་༌། །གས་ན་ག་མ་གཞན་ིས་། །མ་་འན་པ་ད་
ན་ན་་ད་ས་འབ་པ་དག་ས་།།
གང་ཟག་ས་བལ་་མ་བབ་ན་ད་འན་ིས་བལ་བར་། །ས་ག་་གན་པར་ཡང་ད་འན་ིས་
བལ་བར་། །བར་་བད་པ་གས་འན་པ་བགས་ན་འ་མས་ད་ང་གཞན་ིས་གན་། །ད་ང་ཁ་ག་
ས་་ང་ག་་ལ་འན། ཁ་ག་ས་་ཕམ་པ་འན་པ་་་ད་ང་་ས་མ་་འན་པ་ད་ན་ན་གན་་
་ད་ས་གན་པ་འབ་པ་ད་ང་་མ་དག་ས་མ་ིས་གན་པར་།།
་བ། འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་གནས་མས་པར་འད་པས་ོང་དང་་་བར་ག་ང་ར་་ང་༌།
།འོན་་ད་ན་འོ་བན་་། །་་འད་ན་མར་བས་པས་། །་ཙམ་ན་ཡང་ན་ིས་བབ་།།
མ་ན་་ལ་གས་པ་འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་་ང་ལ་གས་པ་གནས་མས་པ་ལ་ད་ང་
འད་པས་ོང་དང་་་བར་ག་ང་ར་་ང་༌། །ག་ང་་ད་་ལས་གཞན་ཡང་༌། །ད་ང་ལམ་གས་ང་
པ་ལ་གས་པ་མོན་་་ད་ན་འོ་བན་་། །མ་ན་ལ་གས་པ་འགས་པ་དང་བཅས་པ་ར་ག་ང་
ས་པར་ད་པ་་་འད་ན་མར་བས་པས་། །བས་པ་་ང་མ་འད་ལས། ག་པ་་ཡང་་་ང༌། །ས་
་བ་གས་བཅད་འན་པ་ན་པར་གངས་། །མར་བས་པ་ག་ང་ད་པ་་་ཙམ་མོན་་དག་་འད་
ན་ཡང་ད་ང་མས་་་ནས་ད་ས་ག་ང་ན་ིས་བབ་།།
་བ། དད་པ་ཅན་དང་ག་་དག་དགའ་བར་འར་བ་་ན་་ག་ས་་བག་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །ང་་
ག་ང་ད་པ་ལ་ཡང་༌།།

མ་པ་དད་པ་ཅན་དང་ལ་་གས་ག་་དག་དགའ་བར་འར་བ་་ན་་ག་ད་ང་་་བ་དང་་བ་མ་ན་པ་
དག་ས་་བགས་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །དད་པ་ཅན་དང་ག་་དག་དགའ་བར་འར་བར་བ་ན་་དག་་ང་་
ག་ང་ད་པ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །ང་ལས་ད་ང་མ་ན་པས་བསད་པར་བཤམ་པ་་་ངས་ང་ཉམ་
ང་བར་ར་པ་་མ་པས་ས་བན་པ་ང་་བཤགས་ལ་ད་ང་ལ་ང་བ་བཤགས་པར་། ད་ང་ས་ད་
ང་་མན་་ང་བ་བཤགས་པར་ད་པ་་མ་ན་པས་ས་བན་་མ་ན་པ་ང་་བཤགས་པར་ར་ང་བར་
ང་ལས་གངས་། ི་ཀ་ལས། ང་ག་་མ་ན་པ་དག་ལ་གངས་ད་། མ་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ང་བ་ད་
ན་པ་ར་འར་ར་བས་། །འལ་ང་ལས། ད་ང་ན་ཚབས་་བའམ་་ད་ལ་གས་པས་གད་པར་
བཤམས་་་ལ་ག་པ་ན་ད་ང་ོགས་ལ་མལ་བཤགས་ད་་་བས་ན་བདག་་ས་པ་་ད་པ་མ་པ་ལ་
མལ་མཚངས་་་ས་བཤད་། མ་པ་ལ་རང་་གནས་ངན་ན་བད་པར་འར་བས་་་་གས་།།
་བ། ངས་པ་་མ་པ་ང་་བཤགས་པར་། །་ལ་་ག་ས་་བག་པ་ལ་ཡང་༌། །ལ་་ལ་་
བར་་བ་ལ་ཡང་༌། །གཞན་མ་གས་པ་ལ་་འཆགས་པ་ད་།།
ངས་པ་་མ་པ་་ལ་རབ་ང་་བབ་པ་་ག་མས་་ག་་ཐར་ི་མ་ས་་བགས་པ་ལ་ཡང་ས་
པ་ད་། །ངས་པ་་ལ་་ལ་རབ་་ང་བ་མས་མས་་ག་མས་་ན་་བར་་བ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་་བ་
ད་། །ལ་་་ད་ཙམ་་མ་བདག་ས་དང་ན་པ་ན་འབ་པ་་ལ་ག་པར་། །བམས་པ་་ཚན་་
གས་པར་་དངས་་ས་ར་ས་ན་་མ་གས་ན་ག་ང་ཆགས་སམ་་ཆགས་་ན། ང་ག་གན་པ་དང་
གལ་བ་ལས་གཞན་ཕམ་པ་དང་ག་མ་ལ་གས་པ་མས་གན་པར་བམས་ནས་མ་གས་པ་ལ་ག་ང་་ཆགས་
པ་ད་། །ས་ན་ས་ས་།།
་བ། གན་པར་་བ་དང་་ཚད་དང་ས་དང་འན་པར་ད་པ་མས་་་ན་བན་་བར་མ་བང་བ་་འར་
ས་མ་ན་། །ས་པ་་འར་ལས་འདས་པ་ད་་ང་བ་ད་ན་། །ག་ང་་ག་དང་འལ་བ་མ་
པར་འད་པ་ལ་གས་པ་བས་། །ག་ང་་ག་གས་།། །།
ད་ང་མས་ག་ང་ད་པ་ན་གང་གན་པར་་བ་མ་དང༌། ་ཙམ་གན་པ་་ཚད་ང་ག་དང༌། གང་་་
འན་པ་ས་དང༌། གང་ས་འན་པར་ད་པ་བན་གས་་མ་པ་དག་ང་་བ་མན་པ་། ་ར་བ་་་
མས་་་ན་བན་་་བར་མ་བང་བ་་ག་ང་་བས་འར་ས་མ་ན་པས་ག་ང་་ལས་་འཆགས་པ་

ན་། །གནས་་ནས་འགའ་ཡང་མ་ང་བ་ད་ན་ན་ས་པ་ན་་ས་ར་ས་ན་གནས་་ནས་ང་བ་ད་་ཚད་་
ཙམ་་ན། ག་ང་ས་པ་མས་་ནས་ད་ང་འགའ་ག་ན་ལས་ལངས་་ས་པ་ན་ར་ལས་འདས་པ་ད་
་ང་བ་ད་ན་། །ག་ང་་ག་དང་འལ་བ་མ་པར་འད་པ་ལ་གས་པ་བས་། །ག་ང་་ག་
གས་།། །།

གཉིས་པ་ད ར་ ི་གཞི་ལ་གཉིས།
ང་གས་བད་པར་་བ་དང༌། །ང་ག་གས་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གས། དར་གནས་ཁས་ངས་་བ་
དང༌། །དར་དམ་་ར་བང་བ། །དང་་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་
་།
་བ། དར་གནས་པ་ཁས་ང་བར་། །་བ་གམ་་། །ས་བ་ག་ལ། །དར་་འང་ ་ཉ་་
་ན་པར་ི། །དར་་ཐ་ང་ཉ་།།
དར་གནས་གག་་བད་པར་ངག་ས་ཁས་ངས། ད་ས་དམ་བཅའ་བར་། །ན་་ད་་ན། ་བ་
གམ་། །་མ་གང་ལ་ཁས་ང་་ན། ས་བ་ག་ལ། །ས་བ་ག་་ནངས་པར་ཁས་ང་བར་་ས་ི་ཀ་
ལས་གངས་། ་ད་ལ་གས་པར་ཁས་ང་བ་་གང་ན་་ང་༌། །་བ་གང་་ས་བ་ག་ལ་་་ན། དར་
་མ་ཁས་ང་བ་ས་་དར་་འང་་ཉ་་་ན་བར་ི་ས་བ་ག་ལ། །དར་་མ་ཁས་ང་བ་ས་་
དར་་ཐ་ང་ཉ་་་ན་པར་ས་བ་ག་ལ།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གམ། ན་འོ་ར་ག་ས་པར་བཤད། ཁས་ང་་ང་་ག་བན། །ར་
དས་་ག་བད་ལ་། །དང་་ལ་གས། ཞག་བ་་ད་་ར་བབ། །་མ་་མར་བབ་ལ་། །དང་་།
་བ། ཞག་བའམ་་བ་ད་ས་འང་བར་འར་པ་ད་ན་གག་ལག་ཁང་་ར་། །ཁ་ག་ལས་་བན་
ནམ་བད་ན་།།
ཞག་བའམ་་ད་ས་དར་ཁས་ངས་པ་འང་བར་འར་བ་ད་ན་གག་ལག་ཁང་་ར་། །ང་ཁ་ག་
ལས་་ཞག་བན་ནམ་བད་ན་་ར་་ས་།།
གས་པ་་མ་་མར་བབ་ལ་ལ་། གནས་མལ་གང་ཟག་་ན་། །ལ་ང་བཞག་ནས་བཅའ་བ་བད། །
གལ་་ལ་ང་མས་པ་བས། །འས་ལ་གནས་གས་བབས་པ་དང༌། །གནས་པར་ཞལ་བས་་། །དང་

་།
་བ། ་མ་་མ་ལ་་གནས་མལ་བག་། །་དང་ལ་ཟངས་ཡན་ཆད་། །་བས་པ་བ་བར་། །་
ས་ན་་མ།།
ས་བ་ག་ལ་ཁས་ན་པ་་མ་་མ་ལ་གནས་མལ་བག་། །ཐ་ན་་ག་འག་པ་་དང༌། ང་པ་འ་
བ་ལ་ཟངས་ཡན་ཆད་་་བ་པར་བ་བར་། །ད་འན་མང་བས་ད་ང་གག་ས་ད་འན་ལ་གནས་མལ་
བ་པར་་ས་ན་ད་ང་་མ་བ་བར་།།
གས་པ་ལ་ང་བཞག་ནས་བཅའ་བ་བད་པ་།
་བ། ས་་དག་ས་བས་པ་ལ་ང་གབ་་ག་མར་རས་དཀར་་གང་པས་དས་པ་དག་ན་
མས་་བཞག་ནས་་དང་ན་པ་དག་གནས་འ་ན་མས་་་བ་འ་དང་འ་ད་། ད་ཅག་ལས་གང་
མས་་་བ་འ་དང་འས་གནས་པར་་བ་ས་་ལ་ང་ང་ག །ད་ཅག་ལས་ས་ང་དར་ད་
འན་ི་ནང་་འག་ང་བད་པར་་། །ད་ཅག་ལས་གང་ས་འགའ་ག་ལ་ང་ཟད་ས་པ་ས་་ོས་
ག །ད་ཅག་ལས་གང་དར་ི་ནང་་ད་འན་ལ་འག་ང་ད་པར་འར་བ་་ལ་ད་འན་ིས་ས་་
བར་བག་པར་དས་་ས་ད་ང་མས་ལ་་བར་།།
བས་པ་ག་་གནས་མལ་བ་ར་བས་པ་ད་ང་ས་ཙན་ལ་གས་པ་་དག་ས་བས་པ་ལ་ང་
གབ་་ག་མར་རས་དཀར་་བང་བས་དས་པ་ལ་ང་་བམ་་དག་ན་མ་་བཞག་ནས་འ་ད་ས་
བད་། །་དང་ན་པ་དག་གནས་འ་ན་མས་་་བ་དར་ི་ནང་་འག་ང་བད་པར་་་བ་འ་དང༌། མ་
ང་ད་པ་དས་་ར་་བལ་བ་་་གསར་་མས་་བཅའ་བ་འ་དག་ད་། ད་ཅག་ལས་གང་མས་་་
བ་དར་ི་ནང་་འག་ང་བད་པར་་་བ་འ་དང༌། གསར་་མས་་བཅའ་བ་འས་གནས་པར་་བ་ས་་
ལ་ང་ང་ག ད་ཅག་ལས་ས་ང་དར་ད་འན་ི་ནང་་འག་ང་བད་པར་་། །ང་ག་ལས། ད་
ང་ས་ང་དར་ི་ནང་གས་་ད་ང་ལ་ང་བར་་། ན་པར་་་ས་། །ད་ཅག་ལས་ང་བར་འད་
པ་ན་གང་ས་ང་་ལ་འགའ་ག་ལ་ས་པ་ང་བ་ང་ཟད་ས་པ་ང་བར་འད་པ་ས་ད་ོས་ག ད་ཅག་

ལས་གང་དར་ི་ནང་་ད་འན་ལ་འག་ང་བད་པར་འར་བ་་ལ་ད་འན་ིས་དར་གནས་ན་པ་ས་་
བར་བག་པ་། ཆད་པ་གད་པར་དངས་་ས་ད་ང་མས་ལ་་བར་།།
གམ་པ་གལ་་ལ་ང་མས་པ་བས་།
་བ། གཞན་ིས་ང་བ་དང་ཁས་ང་བ་ར་ད་འན་ལ་གལ་བ་། །ལ་ང་མ་། །དང་ར་ན་
པ་ང་༌། །གཞན་དག་ས་་ན་ལས་ད་འཕགས་པས་། །ད་ལ་མས་་་བ་དན་དང་མཁན་་
དག་ས་།།
་ག་་གནས་མལ་བ་པ་ད་ང་་ལས་གཞན་པ་ད་ང་གག་ས་་ག་བད་། ད་འན་ི་ལ་
ང་ང་བ་དང༌། དར་གནས་པར་ཁས་ང་བ་ར་ད་འན་ལ་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་། །གལ་བ་ལས་
་ས་མ་ཐག་་གནས་མལ་བ་པ་་ས་ད་འན་ལ་ལ་ང་མ་། །དང་ར་ན་པ་ལ་ང་མས་ས་ང་
༌། །ན་པ་ལ་ང་ན་པ་ལས་གཞན་པ་ད་ང་ས་་ན་ལས་ད་འཕགས་པས་ན་་ས་པས་འག་པར་
། །ད་ལ་མས་་་བ་དན་དང་མཁན་་དག་ས་།།
་བ། མག་་གག་མར་གནས་པ་མས་་་ཡང་༌། །དལ་ས་་གཞག་པར་། །བངས་ནས་གནས་
འར་ད་ང་འ་ད་་ལ་ང་ངས་་ས་་བར་།།
མག་་གག་ལག་ཁང་་ང་མ་གག་མར་གནས་པ་་་འག་མ་ལ་གས་པ་མས་་ལ་ང་་ཡང་ང་༌།
།ལ་ང་ད་པ་ཐམས་ཅད་ས་དལ་ས་བཞག་པར་། །ལ་ང་ད་པ་ག་་ལ་ང་བངས་ནས་གནས་
འར་ད་ང་འ་ད་ས་ལ་ང་ངས་་ས་་བར་།།
བ་པ་འས་ལ་གནས་གས་བབས་པ་ལ་གས། གནས་ད་་ར་བབ་པ་དང༌། །མལ་ས་་ར་བབ་པ།
།དང་་ལ་བ། གནས་བབ་དས་དང་བབ་་བན། །གནས་ན་ངས་བཅད་བབ་་བད། །ས་གས་གནས་
་བབ་་བབ། །གག་ཁང་ང་བ་བབ་། །དང་་།
་བ། གནས་་ག་བབས་པར་། །་དག་་་གས་དང་་ག་ངས་པ་མན་་འག་་གནས་
བན་གག་ལག་ཁང་་་་་ད་པ་དང་བཅས་པ་ས་་ན་དང་བཅས་པ་ལགས་ས་བས་ག་ས་ན་

ཏན་་་བ་བན་་ས་པ་བད་ང་ན་་གག་།
གནས་་ག་གནས་ཁང་ལ་གས་པ་བབ་པར་། །གནས་བ་་ད་ང་ས་གནས་་ག་བ་པར་་བ་་
དག་་་གས་དང་་ག་ཐམས་ཅད་བས་ང༌། ལག་་ངས་པས་དང་ར་གནས་བན་ི་མན་་འག་།
གནས་བན་གག་ལག་ཁང་་་་་ད་པ་དང་བཅས་པ། ས་་ན་དང་བཅས་པ་ལགས་་བད་ན་བས་ག་
ས་གནས་་ག་་ན་ཏན་་་བ་བན་་བད་ང༌། གནས་ན་པར་ས་པ་བད་ང་གནས་་ག་ན་་
གག་། །ལ་ག་མ་ཡང་་བན་།།
་བ། ང་བ་ལ་གས་པ་་ང་བད་དང་འ། །མད་ན་དང་ད་འན་ི་ན་མ་ན་པར་ང་བར་ས་པ་
ལ་་འབ་ད་ལས་བ་བར་།།
གནས་་ག་བབས་པ་ན་འད་ན་ང་བར་། །ས་་བ་ལ་གས་པ་བ་་བར་་ད་པས་ང་བར་་། །
ག་གས་ལ་་་ན་ང་ག་མ་ལ་་མ་ན་་ས་བན་པས་ང་བ་དང༌། ་ང་བ་གས་དང༌། ་ན་པ་དང༌།
ན་པ་་བབ་་བ་་ར་ང་བད་འལ་ད་་བས་དང་འ། །ད་ང་གང་མད་ན་དང་ད་འན་ི་ན་
མ་ན་པར་ས་ན་ལ་རང་གར་གཞན་་ང་བར་ས་པ་ལ་་ད་ང་གག་མར་གནས་པ་མས་ལ་བས་ཟིན་པ་
ག་་གནས་་ག་ལ་བ་ག་པ་བ་གས་ད་ན་་ལས་བ་བར་།།
་བ། ང་ན་པ་ང་དང་་གང་་ག་དག་ལ་ཡང་ན་མས་བན་་བ་བར་། །གནས་ཁང་ས་
་ག་ན་གས་ལ་གས་པ་དག་ལ་ཐ་ན་་ས་ག་གང་བ་ཚད་ཙམ་ཡང་༌།།
ང་ན་པ་ང་དང་་ང་་ག་དག་ང་བབ་པ་ན་མ་བན་་བ་བར་། །ད་ང་མང་ལ་གནས་
ཁང་ང་བ་ད་ང་་་ལ་གནས་ཁང་ས་་ག་ན་ད་ང་གས་ལ་གས་པ་དག་ལ་གནས་ཁང་གག་་བ། །
ས་ང་་བ་ན་གནས་་ས་ག་ན་བང་བ་ཚད་ཙམ་ཡང་བ་བར་།།
ས་ག་བང་བ་ཚད་ཙམ་་བ་བ་་ལ་གནས་ཁང་་་གག་་ང་བད་ལ་གས་པ་འག་པ་ང་བ་ས་
ག་་བ་བར་་ར་བཞག་། །ས་ན་པ་།

་བ། ང་བད་དང་་མ་མ་དང་འདག་ས་དང་་ང་དང་ན་ི་གནས་ལ་ས་པར་། །་ཁང་དང་མ་
ས་་ག་དང་མས་དང་ང་ས་དང་བཀད་ས་དང་བ་ཁང་་་བ་དག་་བ་བར་་། །མཚན་་གནས་
མལ་་བ།།
ང་བད་དང༌། ་མ་མ་དང༌། འདག་ས་དང༌། ་ང་དང༌། ན་ི་གནས་ལ་་བ་བར་་ར་བས་པར་།
།གནས་ཁང་ང་ལ་ད་ང་མང་བས་་ང་ཡང་་ཁང་དང༌། མ་ས་་ག་དང༌། མས་དང༌། དང་ས་དང༌། ད་
འན་ལ་ལ་བཀད་ས་ར་བ་དང༌། ་ཁང་་ར་བ་དག་་གང་ཟག་་གནས་ཁང་་བ་བར་་། །མཚན་་གནས་
མལ་་བ། །ང་ལ་་ལས། ར་མ་ཤར་ཕན་ཆད་མལ་ན་མ་བ་ག་ས་གངས་པས་། །ན་ང་ང་ང་
ག་ལས་་མཚན་་ད་འར་ཕན་ཆད་མལ་ན་མ་བ་ག་ས་གངས་་ད་འར་་མན་པ་ཙམ་།།
་བ། ནད་པ་འག་པ་གནས་ཁང་གཞན་ལ་་ན་། །་ད་བ་པ་ད་ན་་ན་པར་་། །་དང་་
གག་ལས་ད་་་གག་།
ར་་བད་པ་ནད་པ་ར་ནས་འག་པ་གནས་ཁང་ནད་པ་ལས་ལ་་གཞན་ལ་་ན་། །བབ་པ་ན་མ་
བན་བས་ན་ནད་པ་བབ་པ་གན་པས་གནས་ཁང་་ད་ར་ནས་བ་པ་ད་ན་ནད་པ་ལ་གསར་་གནས་ཁང་་ན་
པར་་། །ནད་པ་་དང་ནད་པ་་གག་ད་འན་་ལས་ལ་གས་པ་ལས་ད་་་གག་།
་བ། མ་ཅན་ིས་ད་འན་ི་གནས་མལ་ལ་ད་པར་་། །་ལ་གནས་དན་པ་ན་། །ད་འན་
ིས་བན་པར་་བ་དང་བཅས་པ་ཐ་ན་མས་དང་མས་་བ་དང་་ཁང་་ག་དང་བང་མ་དང་འཆག་ས་
དང་ང་ང་་གནས་ར་ཡང་འག་པར་་། །བཤང་བ་དང་ག་བ་བས་ར་གས་་འག་པར་་།
།་ལ་གག་བ་བས་ང་བ་བར་།།
མ་ཅན་ིས་ད་འན་ི་གནས་མལ་ད་པར་་། །མ་ཅན་་ལ་གནས་དན་པ་ན་། །མ་ཅན་ས་ད་
འན་ིས་བན་པར་་བ་། ངས་ད་པ་དང་བཅས་པ། ཐ་ན་མས་དང༌། མས་་བ་པ་དང༌། ་ཁང་དང༌། བང་
མ་དང༌། འཆག་ས་དང༌། ང་ང་་གནས་ར་ཡང་མ་ཅན་འག་པར་་། །མ་ཅན་ས་ད་འན་ི་བཤང་བ་
དང་ག་བ་བས་གས་་འག་པར་་། །མ་ཅན་་ལ་ད་འན་ིས་གག་བ་བས་ང་བ་བར་།།

་བ། ས་ཐམས་ཅད་་དན་པ་དག་ལ་ང་བད་དང་ས་ས་བཞག་པ་ར་གནས་ཁང་བ་བར་། །
དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ན་ཁ་ག་་ར་་ང་ད་པས་གནས་དང་གནས་མལ་གཞག་པར་། །མང་་
དག་གས་ན་གནས་པ་དག་ས་གད་བ་བར་། །གནས་པར་ཁས་ང་པ་་མ་ན་ཆད་་།།
དར་དག་་ར་མ་ཟད་་ས་ཐམས་ཅད་་དན་པ་བ་དག་ལ་ང་བད་དང༌། ས་ས་བཞག་པ་གག་ལག་
ཁང་་གནས་ཁང་བ་བར་། །དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པས་ན་ད་ང་ཁ་ག་་ར་་ང་ད་པས་གནས་དང་
གནས་མལ་བཞག་པར་། །མ་ིས་བ་བར་་ས་ག་ནས་འང་བ་དགས་བསལ་ན་། །ད་ང་མང་་
དག་་ར་་གས་ན་ར་གནས་པ་དག་ས་གནས་ཁང་དང་མལ་ཆ་ར་བས་ཟིན་པ་མས་ར་བས་་གད་ག་
ནས་བ་བར་། །དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་་མ་ས་ན་ཅད་་མང་་དག་གས་ན་ཡང་གད་བ་བར་་
།།
་བ། མང་བ་ད་ན་གག་ལ་ཡང་གས་ལ་གས་པ་བ་པ་བར་དག་ །ཞག་གག་་ན་་གནས་མལ་
གད་པར་་། །ད་པ་འད་པས་གག་ལག་ཁང་་གད་།།
ད་ང་ང་ལ་གནས་ཁང་མང་བ་ད་ན་ན་ད་ང་གག་ལ་ཡང་གནས་ཁང་གས་ལ་གས་པ་ད་ང་གག་
ས་ངས་ད་པ་་ཙམ་བ་པ་བར་དག་བ་བར་། །ཞག་གག་་ན་་གནས་མལ་ད་པར་་་་ད་ང་
གཞན་ི་གནས་བ་པ་ལ་གས་ད་པ་ར་། དར་གནས་་་ལ་ད་ང་ཞག་གག་ད་པ་ས་གནས་བས་
པར་་། །གག་ཁང་ལ་ཡང་་བན་། །ད་པ་འད་པས་གག་ལག་ཁང་དང་མལ་ཆ་་ད་། །ང་ལས། ད་
ང་ས་ད་པ་འད་པས་གག་ལག་ཁང་ང་བར་་། །ན་བདག་མས་ལ་ང་བ་བས་ང་བར་་ས་
གངས་། །ད་བཤད་ལས། བ་མས་ས་ས་་བ་འ་་མན་པ་ཙམ་ན་། ་བས་ན་འར་བ་བར་མ་ས་
་ས་གངས་། །་ན་་ང་བ་བ་མས་མན་ར་་ད་ང་ད་པ་འད་པ་མ་ན་ན་ས་པ་ད་ས་
དངས་པ།།
གས་པ་གནས་ན་ངས་བཅད་བབ་་བད་པ་།
་བ། ཐམས་ཅད་ངས་་ད་པར་། །ལ་ལར་ག་པ་དང་ཁ་ན་དང་འག་པ་དང་བཅག་པ་དག་ལས་གང་
ཡང་ང་བ་། ལ་ལར་ང་བད་དང་ས་ས་གཞག་པར་། ལ་ལར་མཚན་་ཉལ་བར་། ལ་ལར་་་དང་

ང་གས་དང་་་འག་པས་་ལ་ར་བར་། །གནས་པར་ཁས་ངས་པས་གནས་་ག་རལ་པ་དང་
འམས་པ་བས་པར་། །ད་ང་མ་དར་གནས་པ་མས་ས་དར་ཁང་བས་པར་།།
མང་བ་ད་ན་ན་གག་ལ་ཡང་གས་ལ་གས་པས་བ་པ་བར་དག་་ས་ར་ས་ན་ད་ང་གག་ས་
གནས་ཁང་མང་་མས་པ་ས་གནས་ཁང་གག་་བདག་ད་འག་ང༌། གནས་ཁང་གཞན་མས་ང་པར་བཞག་གམ་
མ་ན། གནས་ཁང་ཐམས་ཅད་ངས་་ད་པར་་་གནས་ཁང་འལ་བ་ན་བདག་ཐམས་ཅད་་བད་ནམས་
ེལ་བ་ར་། །ཐམས་ཅད་ངས་་ད་པར་་ས་ས་ན་ད་ང་གག་ས་གནས་ཁང་མང་་མས་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་་ར་ད་པར་་་ན། གནས་ཁང་ལ་ལར་ག་པ་དང༌། ཁ་ན་དང༌། འག་པ་དང༌། བཅག་པ་དག་ལས་གང་ཡང་
ང་བར་། གནས་ཁང་ལ་ལར་ང་བད་དང་ས་ས་བཞག་པར་། ལ་ལར་མཚན་ར་ཉལ་བར་། ལ་ལར་་་དང༌།
དང་གས་དང༌། ་་འག་པས་གནས་ཁང་ཐམས་ཅད་ངས་ད་པས་་ལ་ར་བར་། །གནས་པར་ཁས་ངས་
པས་གནས་་ག་རལ་བ་དང་མ་པ་བས་པར་། །ད་ང་མ་དར་གནས་པ་མས་ས་ད་ང་མ་གནས་
དར་ཁང་བས་པར་།།
གམ་པ་ས་གས་གནས་་བབ་་བབ་པ་།
་བ། འཐབ་ལ་ཅན་ིས་གནས་་བ་པར་་བ་ར་དན་གད་པ་དང་དད་གད་པ་གནས་མལ་ཡང་
བབས་པར་། །ལ་ིས་བ་བར་།།
གང་ཟག་འཐབ་ལ་ཅན་དག་གནས་ར་ང་བ་ན་འཐབ་ལ་ཅན་ིས་གནས་་བ་པར་་བ་ར། དན་མད་
པ་དང་དད་མད་པ་གནས་མལ་ཡང་དར་ི་ས་འར་ད་ང་ར་གནས་པ་མས་ལ་བབ་པར་། །འཐབ་
ལ་བས་གནས་་འབ་པ་ར་གནས་མལ་མ་ས་པར་ལ་ིས་བ་བར་།།
་བ། འ་་་གག་ལག་ཁང་དང་ཁང་མ་དག་་་འར་ཡང་༌། །མས་་་ཡང་༌། །་དག་ང་པ་ད་་
ག་་་དག་་བཏང་བར་་། །རང་བན་་གནས་པ་ར་་ཐབས་་། །འང་བ་ན་་་བ།།
ལ་ིས་བ་བ་་་གང་་ན། འ་་། ད་འན་ི་གག་ལག་ཁང་དང༌། གང་ཟག་་ཁང་མ་དག་་ན་ར་
ཡང་མ་ས་པར་ལ་ིས་བ་བར་། །མས་་ན་ར་་ཡང་ལ་ིས་བ་བར་། །འཐབ་ལ་ཅན་་དག་

གནས་གཞན་་ང་བ་ད་་ག་་གག་ལག་ཁང་དང༌། ཁང་མ་དང༌། མས་དང༌། ་དག་་ན་ར་་དག་་མ་་
ན་བན་རང་སར་་བཏང་བར་་། །ད་ང་རང་བན་་གནས་པ་ལ་མས་དང་ན་པ་འཐབ་ལ་ཅན་མ་ན་
པ་ར། ས་གནས་་བ་པ་་ཐབས་དན་དང་དད་མད་པ་གནས་མལ་བབས་པ་དང༌། ལ་ིས་བ་བ་
ར་བན་པ་་དག་་། །ས་དང་གང་ཟག་ས་འང་བ་ན་་་གནས་དང་མལ་ཆ་་ནས་་བ། །་་མར་
བན་ན་ལ། ས་པར་བཤད་ན།
་བ། འ་་འ་ས་གས་དང་ན་མཚན་དང་་ཡན་ལག་་་་ག་འང་བ། །འ་་མཁན་་དང་
བ་དན་་་་ག་འང་བ། །འ་་ན་ག་གནས་པ་དང་་གནས་་་་ག་འང་བ།།
གག་ལག་ཁང་འ་་སང་ས་དན་ི། །དད་་ས་པ་ལ་གས་པ་ས་གས་ས་དང༌། གག་ལག་ཁང་
འ་་སང་དང་གནངས་དང་གས་ལ་གས་པ་ན་མཚན་དང༌། གག་ལག་ཁང་འ་་་་དང་དང་གས་ལ་གས་
པ་ན་མཚན་་ཡན་ལག་་་་ག་ས་འང་བ་གནས་་བ། །ས་ས་འང་བ་ན་་གག་ལག་ཁང་
དག་བ་བར་་། །གག་ལག་ཁང་འ་་མཁན་་དང་བ་དན་་་་ག་ས་འང་བ་གནས་་བ། །
ས་ས་འང་བ་ན་་གག་ལག་ཁང་དག་བ་བར་་། །་བན་་གག་ལག་ཁང་འ་་ན་ག་གནས་པ་
དང་་གནས་་་་ག་ས་འང་བ་གནས་་བ་བར་། །ས་ས་འང་བ་ན་་གག་ལག་ཁང་དག་བ་
བར་་།།
་བ། འ་་གཏམ་འས་པ་དང་བས་པར་་བ་དང་འོགས་བས་དང་ན་འན་ལ་གས་་་་ག་
འང་བ་ས་གག་ལག་ཁང་དག་བ་བར་་། །མད་པར་་།།
གག་ལག་ཁང་འ་་གཏམ་འས་པ་དང༌། བས་པར་་བ་དང༌། འོགས་བས་དང༌། ན་འན་ལ་གས་པ་་
་་ག་ས་འང་བ་གནས་་བ་ས་ས་འང་བ་ན་་གག་ལག་ཁང་དག་བ་བར་་། །ས་འང་
་ན་་གཞན་ིས་བས་ང་རང་ས་ད་པར་་།།
བ་པ་གག་ཁང་ང་བ་བབ་་།

་བ། ཚང་གག་པ་ར་དག་་གས་པ་བ་བར་། །་ང་ད་པ་མས་་གན་པར་། །་་མས་
ས་་་འལ་བར་་བ་ར་ད་པས་ད།།
་ལ་གས་པ་ཚང་གག་ལག་ཁང་་འཆའ་བ་ག་པ་ར་ད་ལ་དག་་གས་པ་ད་འན་ི་ཐ་མལ་ི་
ག་ས་བ་བར་། །འལ་ང་ལས། ད་ང་གག་གལ་བ་དང་་བ་ལས་ས་བ་ས་གངས་ང་ལས་
ས་བ་བ་་མ་ན་། །ཚང་་ཙམ་གག་ན་་ང་ད་པ་མས་་དག་་གས་པ་ས་གན་པར་། །ང་་
གས་་་མས་་ཚང་་་འལ་བར་་བ་ར་ད་པས་ད། །ི་ཀ་ལས། ཚང་ད་པས་དས་ན་ར་བད་་
ས་པ་ར་ས་དང༌། འལ་ང་ལས། ཚང་ད་པས་དས་་བཞག་ན་ར་་འལ་ང་ད་་འ་བར་འར་། །
ས་།།
གས་པ་མལ་ས་་ར་བབ་པ་ལ་བ། མལ་དང་ས་བབ་དས་ད་བཤད། །བས་་བབ་པར་་བ་དང༌།
།ག་པར་ངས་་ད་་། །བས་གས་་བ་བབ་པ། །དང་་།
་བ། གནས་མལ་ལ་གས་པ་ན་། །ད་པ་ད་་་མ་ཡང་༌། །་ན་་དག་ང་བ་བར་་བ་ད་ན་
། །ན་དག་ང་༌།།
གནས་མལ་བ་ས་ད་ང་མས་ལ་གནས་མལ་དང༌། ལ་གས་ས་ས་གས་བས་པ་ན་། །གང་ཟག་་
་ལ་གནས་མལ་་མ་བབས་་ད་པ་ད་ན་གང་ཟག་་་ལ་་གས་དང་གམ་གས་་མ་ཡང་ན་། །ན་
མ་ིས་ལན་གས་ལན་གམ་ལ་གས་པར་བབས་་ད་ན་བབ་པར་། །ལན་ངས་གཞན་ལ་བ་པ་འམ་
་ད་ན་ཡང་ན་མ་ནས་བམས་་་ཙམ་བ་པ་ཡན་ཆད་ལ་མ་། །་ན་་མལ་འཆར་ང་བ་དག་ང་ན་མ་
་བ་བར་་བ་ད་ན་། །ན་ན་་དག་ང་ན་མ་་བ་བར་་བ་ད་ན་།།
གས་པ་བས་་བབ་པར་་བ་།
་བ། ད་འན་ི་གནས་མལ་གགས་པ་ད་ལ་་གཙང་བས་ཉམས་པར་ད་པ་ས་ཅན་ལ་ས་ང་་
ན་། །ད་ང་མ་ལ་ཡང་་ན་། །འར་གནས་འར་ན་་ལ་འདབ་་གག་ལག་ཁང་ན་། །གནས་
མལ་ག་མ་བཟང་་མ་ན་པ་ལ་ཡང་༌།།

ད་འན་ི་་ལ་གས་པ་གནས་མལ་ས་ལ་གས་པས་གགས་པ། ད་ལ་ག་ངས་ཅན་ནམ། ཟ་་ཅན་
་གཙང་བས་གནས་མལ་ཉམས་པར་ད་པ་ས་ཅན་ལ་གནས་མལ་བ་པ་འམ། གཞན་ད་ང་ས་ང་་ན་།
།ད་འན་ིས་གནས་མལ་གགས་པ་ད་ང་མ་་གཙང་བས་ཉམས་པར་ད་པ་ས་ཅན་ལ་ཡང་ས་ང་་ན་
། །ད་ང་་གག་ལག་ཁང་འར་གནས་ག་པ་འར་པ་ད་ན་གས་་དར་ཁང་ད་པ་མ་ན་ལ་གས་པ་
དབང་ས་གས་་གནས་པར་་་བ་པ་ད་ང་མ་་ལ་ད་ང་་གག་ལག་ཁང་་འདབ་་གག་ལག་ཁང་
ངམ་གནས་ཁང་ན་། །ད་ང་ཐམས་ཅད་ལ་མས་པ་གནས་མལ་ག་འབ་ད་ན་བཟང་་མ་ན་པ་ཡང་ད་
ང་མ་་ལ་ན་།།
གམ་པ་ག་པར་ངས་་ད་པ་་བར་་བ་།
་བ། ད་ཅག་ལས་གང་ས་ང་ད་འན་ི་གནས་མལ་ལ་གང་བ་ད་པར་ངས་ད་པར་་། །གང་
བ་ང་བ་མ་ན་པས་ངས་ད་པར་་། །གང་བ་་མ་ཅན་ིས་ངས་ད་པར་་། །ས་་བར་
།།
་ར་གནས་མལ་བབས་ཟིན་ནས་མལ་བ་པ་་ས་ད་འན་ཐམས་ཅད་ལ་འ་ད་ས། ད་ཅག་ལས་གང་
ས་ང་ད་འན་ི་གནས་མལ་ལ་གང་བ་ད་པར་ངས་ད་པར་་། །ད་ང་གང་བ་ང་བ་མ་ན་པས་
གགས་་ངས་ད་པར་་། ང་ཡང་གང་བ་་མ་ཅན་ིས་ངས་ད་པར་་་ས་་བར་།།
བ་པ་བས་གས་་བ་བབ་པ་།
་བ། ་བ་ད་ད་ང་་ར་བག་པར་། །དམ་ག་ལས་འདས་ང་ད་ན་གནས་པ་་གནས་ལ་གཞན་
ི་་ད་འན་ལ་བད་་དག་པར་།།
་ར་བ་བ་བན་་མཉན་་མཉན་བག་པ་ར་་བ་ད་ད་ང་་ར་བག་པར་། །ད་འན་ི་
གནས་མལ་གང་བ་ད་པར་ངས་ད་པར་་་ས་པ་ལ་གས་པ་དམ་་བད་པ་ག་་ར་ནན་་བ་བ་་
ལས་འདས་ང༌། ད་འན་ི་གནས་མལ་ལ་ག་པར་ངས་ད་ན་གནས་པ་བ་མས་ག་པར་ངས་ད་པ་་་་
གནས་མཁན་བ་གང་ན་ལ་བད་་དག་པར་་ས་ག་་ར་། །ག་པར་ངས་་ད་པ་་་ད་འན་ི་

གནས་བན་་་ན་ན་། གནས་པ་བ་མ་ལས་གཞན་ད་འན་ི་གནས་བན་ིས་ག་པར་ངས་ད་པ་་་
ད་འན་ལ་བད་། ད་འན་ིས་གནས་མལ་་དག་པར་། །གནས་པ་་གནས་ལ་བད་ས་འལ་ང་ལས་
། །་བ་དན་ལ་་ར་ད་་མ་གག་ག་ས་པ་བ། །་ར་བ་ཡང་བ་དན་ན་། ང་ངག་་ཉན་་
ིས། ་བར་ས་ག་ས་ར་ན་མལ་ན་འག་ལ་བ་་བཞག་ས་། །གཞན་ི་ད་འན་ལ་བད་ས་པ་
འལ་ང་ལས། གནས་བན་་ད་པ་ཡན་ཆད་ག་ས་མལ་ན་ལ་བ་བ་བན་་མ་ས་ན་ོས་བཏབ་་ཉན་་མ་
བབ་ན་ད་འན་ལ་་ས་ར་དག་ས་།།
་པ་གནས་པར་ཞལ་བས་་་།
་བ། ད་འན་སང་ན་བདག་་་་དང་ཞལ་ཏ་པ་་་་དང་ད་ལ་ི་ོང་ར་་་་དང་ནད་གག་་
་ས་གནས་པར་ཞལ་ིས་བས་པར་འར་་ས་བད་པར་།།
དར་་འང་ ་ཉའམ་དར་་ཐ་ང་་ཉ་ན་ར་ད་འན་ལ་གནས་མལ་བབས་ཟིན་ནས་གནས་མལ་
བ་པ་་ས་ད་འན་ལ་འ་ད་ས་བད་། ད་འན་སང་ན་བདག་་་་དང༌། ཞལ་ཏ་པ་་་་དང༌། ད་
ལ་ི་ོང་་་་དང༌། ནད་གག་་་ས་དར་གནས་པར་ཞལ་ིས་བས་པར་འར་་ས་བད་པར་། །
ང་ལས། གནས་དང་ད་ལ་ལ་བས་ནས་བས་ད་པར་གས་་དར་གནས་པར་དམ་བཅ། །ས་།།
གས་པ་ཁས་ང་་ང་་ག་བན་པ་།
་བ། འད་པ་དང་གཞན་ག་བལ་བ་དང་ད་་བ་བ་་བད་པ་ད་དང༌། ལ་བ་ད་དག་དང་བ་བ་དང་
ད་བ་བ་བད་པ་ད་དག་དང༌། ས་་བང་བ་ད་དག་དང་ནད་གག་ད་ཚངས་པར་མངས་པར་ད་པ་
དག་ལས་འང་བ་་ར་བགས་པས་གནས་དང་ད་ལ་དང་བད་མས་དང་ན་ན་པར་ད་པ་ལ་མ་པར་
བས་་གནས་པར་ཁས་ང་བར་།།
གནས་ལ་་ར་བག་པར་་་ན་ས་གངས་། གནས་་ན་གནས་པ་ོགས་ལ་བག་པ་་འད་པ་དང་ས་
པ་ལ་གས་པས་བན་། བདག་ལ་གནས་འར་ོགས་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་དག་ས་འད་པ་་བད་པ་
ད་དང༌། འད་པ་ལས་གཞན་ས་ག་བལ་བ་དང་ད་་བ་བ་དང་གམ་་་མ་ས་པ་་བད་པ་ད་དང༌།

འད་པ་དང་གཞན་ག་བལ་བ་དང་ད་་བ་བ་དང་གམ་་ས་པ་ལ་བ་ད་དག་དང༌། ས་བ་བ་དང་ད་བ་
བ་མ་ས་པ་་བད་པ་ད་དང༌། བ་བ་དང་ད་བ་བ་ས་པ་་་ཉམས་པར་ས་་བང་བ་ད་དག་དང༌། ན་ན་ནད་
གག་ད་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་དག་ལས་འང་བ་་ར་བགས་པས་གནས་ལ་བག་པ་་གནས་དང་ས་པ་
འས་བན་། ང་དང་འ་ད་་ི་ཀ་ལས། འད་པ་དང༌། གཞན་ག་བལ་བ་དང༌། ད་་བ་བ་བད་པ་ད་
དང་ས་་བ་ལ་གས་པ་་་་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ད་པ་གནས་ལ་མ་པར་བས་་གནས་པར་ཁས་
ང་ས་། །འལ་ང་ལས། གནས་ཁང་ད་དམ་ད་པ་དང༌། ད་ང་ངན་་ན་ངས་པར་་འར་བ་གནས་དང་
ས་། །ོང་ལ་བག་པ་་ད་ལ་དང༌། ན་བདག་ལ་བག་པ་་བད་མས་དང་ན་ན་པར་ད་པ་ལ་མ་པར་
བས་་གནས་པར་ཁས་ང་བར་།།
་བ། གགས་པར་ད་ང་་མན་། །གག་ལག་ཁང་་མར་་། །གང་ན་ད་ང་ད་པ་ད་དང་་
གས་ད་པ་ད་དང་བཅས་པར་ཡང་་།།
གང་་གནས་པར་ཁས་ང་་ན། གནས་ང་གགས་པ་ནང་་གས་ར་ད་ང་དང་ད་ལ་མས་ས་་
ད་ང་་མན་་དར་གནས་པར་ཁས་ང་བར་། །ཁང་པ་ག་ད་པར་ལ་་་འག། ད་ལ་ི་མན་
འམ་བདག་གག་་གས་་་ས་འལ་ང་ལས་བཤད་། ད་ང་མ་དང་ད་བ་མ་དང་ད་ལ་མ་མས་
ས་་ད་ང་མ་མན་་དར་ཁས་ང་་ས་ན་ིས་ས་པར་། །གག་ལག་ཁང་གས་སམ་གམ་ལ་
གས་པ་་མ་མཚམས་་ས་གག་ས་མནན་་དར་གནས་པར་ཁས་ང་བར་་་་ས་ས་མ་མནན་པར་
་་ས་། །གནས་གང་ན་ད་ང་ད་པ་ད་དང༌། ་གས་ད་པ་ད་དང་བཅས་པར་ཡང་དར་གནས་པར་ཁས་
ང་བར་་།།
གམ་པ་ར་དས་་ག་བད་ལ་།
་བ། ན་བདག་དང༌། ཞལ་ཏ་བ་དང༌། ད་ལ་ི་ོང་དང༌། ནད་གག་དག་ད་པ་ད་ན་ན་བད་པར་
།།
ས་་ལ་ར་བ་ན་བདག་དང༌། ཞལ་ཏ་པ་དང༌། ད་ལ་ི་ོང་དང༌། ནད་གག་དག་ད་པ་ད་ན་ན་་
མས་་ང་བད་པར་། །ད་པ་ད་ན་ན་བད་ས་གངས་པས། ད་པ་ད་ན་ན་བད་་དས་་ས་

།།
གས་པ་དར་དམ་་ར་བང་བ་ལ་བ། དར་ལ་འལ་བ་ང་བ་དང༌། །ས་ན་ན་ིས་བབ་པ་དང༌། །
ན་དབང་འལ་་ང་བ་དང༌། །དམ་བཅའ་གནས་འལ་་བ། །དང་་།
་བ། ན་ིས་མ་བབས་པར་མཚམས་་་ལ་་་ངས་འཆར་བར་་།།
ད་ང་དར་ཁས་ངས་པས་ན་ིས་མ་བབས་པར་མཚམས་་་ལ་་་ངས་འཆར་བར་་། ཁས་མ་
ངས་ང་ར་གནས་པ་་དམ་བཅས་ན་ས་མཚམས་ར་་ངས་འཆར་བར་་་། རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས།
གནས་པར་ཁས་མ་ངས་་ཟིན་ང་དར་ི་གནས་་གང་ལ་་ལ་་འོ་བ་ར་ན་ིས་བབ་པར་་དས་
་ས་།།
གས་པ་ས་ན་ན་ིས་བབ་པ་།
་བ། ས་དང་ན་པ་ན་་ཞག་བན་ན་ིས་བབ་པར་། །འ་་། ད་ང་་ན་དགའ་ར་བ་
འལ་བ་དང༌། གག་ལག་ཁང་ཞལ་བ་བ་དང༌། གནས་མལ་དལ་བ་དང་བབ་པ་བན་་བཅའ་བ་དང༌།
མད་ན་ཞལ་བ་བ་དང༌། མད་ང་གགས་པ་དང༌། ལ་མཚན་བང་བ་དང༌། མད་པ་་བ་དང༌། ན་དང་
ཙན་དང་ར་མ་ི་ག་པ་ད་པ་དང༌། ག་པ་དང་འད་པ་བསལ་བ་དང༌། ་བ་མ་པ་ང་བ་དང༌།
ཽགས་དང་མན་པ་བ་པ་དང༌། བད་པ་གལ་བ་དང༌། ་བ་ལ་གས་པ་བ་་བ་དང༌། དང་བ་དང༌། ནད་
པ་དགས་དང་བ་དག་ལ།།
ས་དང་ན་པ་ན་་མཚམས་་་ལ་་ཞག་བན་་ན་ིས་བབ་པར་། །ས་ན་ི་་བ་་འ་་།
མཚམས་ར་གནས་པ་ད་ང་ས་ན་དགའ་ར་བ་མཚམས་ནང་་ད་འན་ལ་འལ་བ་དང༌། གག་ལག་ཁང་ཞལ་
བ་བ་་འག་པ་དང༌། གནས་ལ་གས་པ་་ག་་བ་དང༌། གནས་མལ་འལ་བ་དང༌། བབ་པ་བན་་འཆའ་བ་་
བན་པ་ལ་ཕན་པ་གས་བན་་འཆའ་བ་དང༌། མད་ན་ཞལ་བ་བ་་ག་དང༌། མད་ང་འགས་པ་་མད་
ན་ི་ག་ང་འགས་པ་དང༌། ལ་མཚན་བང་བ་དང༌། མད་པ་འལ་བ་དང༌། ན་དང༌། ཙན་དང༌། ར་མ་ི་
ག་པ་ད་པ་དང༌། མ་་བག་ན་ད་པ་བ་པ་ད་པས་་ག་པ་དང༌། འད་པ་བསལ་བ་དང༌། ག་པ་ཅན་ི་་

བ་མ་པ་ང་བ་དང༌། ད་པ་འགའ་ག་ང་བ་ན་ས་་གས་དང་མན་པར་་བ་དང༌། ར་ད་འན་ིས་ནན་
ར་ས་པ་ས་ད་འན་ལ་བད་པ་གལ་བ་དང༌། ་བ་ལ་གས་པ་ག་་དང༌། མ་བ་དང་ག་མ་བ་་བ་
དང༌། དང་བ་དང་ནད་པ་དགས་དང་བ་དག་ལ།།
་བ། ད་ང་མ་་བ་ས་ས་མ་བར་་བ་དལ་བ་ལ་ཡང་༌། །ད་བ་མ་ཚངས་པར་ད་པ་ལ་་
བར་གནས་པ་མ་པ་དང་བན་པར་གས་པར་་བ་ལ་ཡང་༌། །ད་ལ་ིས་་ལ། །ད་ལ་མ་བབ་
པ་མ་པ་ན་པ་ལ།།
མཚམས་་་ལ་་གནས་པ་ད་ང་མ་་བ་ས་ན་། ་བ་ས་ས་མ་བར་་བ་འལ་བ་།
གས་ཀ་ད་འན་ལ་མ་བ་ད་པ་་དས་པ་ལ་དར་ི་མཚམས་ནང་ན་གནས་པ་ད་ང་ས་དར་ན་ིས་
བབས་་འོ་བར་་བ་ཡང་༌། །ད་ང་མ་ས་དང་ན་པ་ན་་ར་ད་ང་་བས་་བན་པ་་དག་ད་
ང་ན་ལ། ་ང་་འས་ང་བན་པ་ར་ཡང་ཡང་་ས་ས་། །མཚམས་་་ལ་ན་གནས་པ་ད་བ་
མ་་བ་ས་ན་། ཚངས་པར་ད་པ་ལ་་བར་གནས་པ་མ་པ་དང༌། བན་པར་གས་པར་་བ་ལ་ཡང་་་ན་
ིས་བབ་པར་་ས་་མར་ར་། མཚམས་་ལ་ན་གནས་པ་ད་ལ་ི་་བ་ས་ན་། བན་གས་་བ་
་ལ་དར་ི་མཚམས་ནང་ན་གནས་པ་ད་ང་ས་དར་ན་ིས་བབས་་འོ་བར་། །མཚམས་ར་གནས་་
ད་ལ་མ་་བ་ས་ན་། ད་བ་མ་བབ་པ་མ་པ་ན་པ་ལ་དར་ི་མཚམས་ནང་ན་གནས་པ་ད་ང་
ས་དར་ན་ིས་བབས་་འོ་བར་།།
་བ། མ་པ་དང་མ་པ་ ་མ་ད་བ་དང་བང་བསང་བ་དང༌། ་བད་པ་དང༌། ་ག་པ་དང༌། གབ་ར་
བད་པ་དག་ལ། །བན་པར་མ་གས་པ་མས་་ད་འན་ག་མ་བས་མ་གགས་པར་་མ་དག་ལ་
ཡང་༌། །མ་པ་དང་མ་པ་ ་བད་པ་གལ་བ་་ཁ་ང་བ།།
མཚམས་ར་གནས་་མ་པ་དང་མ་པ་ ་་བ་ས་ན་། ་མས་་དལ་བ་བསལ་བར་་བ་ར་མ་
ད་བ་དང༌། ད་བངས་པ་དང༌། བང་བསང་བ་་ད་ད་་བཙས་པ་་མངལ་ི་་མ་ལ་བ་ར་ས་ད་པ་དང༌།
་མས་་་་ཕན་་གས་པར་བད་པ་དང༌། ་མས་་དང་ ་་གས་པ་དང༌། ་ཆ་གབ་ར་གག་པ་
ར་་བ་ག་པ་བད་པ་་་མས་ལ་དགའ་ན་ད་ང༌། ར་ད་ང་ན་འན་པ་དག་ལ་དར་ི་མཚམས་ནང་
ན་གནས་པ་ད་ང་ས་དར་ན་ིས་བབས་་འོ་བར་། །བན་པར་མ་གས་པ་ད་བ་མ་དང༌། ད་

ལ་་་དང༌། མ་པ་་་མས་་་བ་ས་ན་། ད་འན་ག་མ་བས་་བ་ལ་གས་པ་བ་་བ་དང་
དང་བ་མ་གགས་པ་ན་དགའ་ར་བ་འལ་བ་དང་ས་པ་ནས། ནད་པ་དགས་དང་བ་དག་ལ་ས་པ་བར་་མ་
དག་ལ་ཡང་དར་ི་མཚམས་ནང་ན་གནས་པ་ད་ང་ས་དར་ན་ིས་བབས་་འོ་བར་།།
ད་འན་ག་མ་བས་མ་གགས་པ་་མ་་དག་བན་པར་མ་གས་པ་མས་་ཡང་་བ་ན་ན། མ་པ་དང་
མ་པ་ས་ང་བད་པ་གལ་བ་ད་པར་ཐལ་་ན། འད་པ་ན་། །མ་པ་དང་མ་པ་ས་བད་པར་གལ་བ་་
ང་བད་ཁ་བ་པ་ལས་ཁ་བང་བར་གལ་བ།།
གམ་པ་ན་དབང་འལ་་ང་བ་།
་བ། ཟས་དང་ན་དང་གག་དག་ད་ལ་་དག་ད་པར་འ་་ས་ན་་ལས་འདའ་བར་། །ད་ང་་
ལ་དང་ག་དང་ཚངས་པར་ད་པ་བར་ཆད་ད་ན་ཡང་༌། །ད་འན་ད་བ་ར་བལ་བ་ས་་་མན་
པ་མས་བད་པ་དང་ག་པ་ཅན་ི་ག་བད་པ་དག་ང་ན། །་་བར་་བ་ར་མ་ད་པ་་ན་་འོ་
བར་་། །ང་ན་་འདའ་བར་་།།
ཟས་དང་ན་དང་གག་དག་ད་ལ་་དག་ད་པར་འ་་ས་ན་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་་ལས་འདའ་བར་
། །གལ་་་བ་དང་འས་་ལ་གས་པས་འ་བར་ས་ན་གནས་པར་། །དར་ནང་ར་ད་ང་་ལ་དང་
ག་དང་ཚངས་པར་ད་པ་བར་ཆད་ད་ན་ཡང་ཁས་ང་བ་་ལས་འདའ་བར་། །བདག་ད་གནས་ར་གནས་པ་ན་
འགའ་ག་ས་ད་འན་ད་བ་ར་བལ་བ་་ལ་བ་། ས་དང་ས་་་མན་པ་མས་བད་པ་ད་འན་
ད་བར་་མ་པ་དང༌། ག་པ་ཅན་ི་ག་་ད་འན་ད་ན་་ས་་མན་པ་ག་བད་པ་དག་ང་ན་ར་བ་
་ནར་དར་གནས་པ་་ལ་་ད་་འོ་བར་།།
མཚམས་གཞན་ན་ད་འན་ད་བ་ར་བལ་བ་དག་ད་ལ། ་་བར་་བ་ར་རང་ལ་ས་པ་མ་ད་པར་
་ན་ན་ིས་བབས་་ར་་འོ་བར་་། །མཚམས་གཞན་ི་ད་འན་ི་དན་་་བར་་བ་ར་དང༌།
དར་ན་ིས་བབས་་ང་ན་ན་ིས་བབ་པ་ས་ལས་་འདའ་བར་།།
བ་པ་དམ་བཅའ་གནས་འལ་་བ་།

་བ། དམ་བཅས་ན་དར་གནས་པ་དང་གནས་་་འལ་བར་་། །ག་ང་གག་པ་ད་་གནས་
གས་་་་འང་བ་ད་། །ད་པ་གག་པ་ད་ལ་་ད་། །གར་གགས་པ་དར་ི་ག།། །།
དད་དམ་ས་ཀ་་ན་འ་མ་་གནས་འར་དར་གནས་པར་་མ་་དར་གནས་པ་་ལ་་དམ་
བཅས་ནས། ་ག་་ས་དར་གནས་པར་ཁས་ན་ང་གནས་པ་དང༌། ར་དམ་བཅས་པ་གནས་་་འལ་བར་
་། །་ཡང་གནས་འར་དར་གནས་་མ་་དར་གནས་པར་ཁས་ན་པ་་ལ་་དམ་བཅས་ནས། ་
ག་་ས་གནས་གཞན་་དར་གནས་པར་ཁས་ན་ད་ན་ས་ས་་འར་བ་། ང་ག་དང་མ་ག་མ་ི་ཀ་
ལས་་ར་གངས་། །གག་ལག་ཁང་གས་མཚམས་་་བཅད་པའམ་གས་་བར་བ་གག་་ནང་ན་གག་
ལག་ཁང་གས་ད་པ་་། ག་ང་གག་པ་ད་་གནས་གས་་་དམ་བཅའ་དང་གནས་་མ་འལ་བ་ས་པ་
་འང་བ་ད་། །ག་ང་ཐ་དད་པ་དང་ད་པ་ན་ང་བ་ལས་་ས་པ་ར་གག་ལག་ཁང་གས་་ག་ང་
ཐ་དད་ན་ད་པ་གག་པ་ད་ལ་་དམ་བཅའ་དང་གནས་་མ་འལ་བ་ས་པ་་འང་བ་ད་། །གར་གགས་པ་
དར་ི་ག།། །།
གས་པ་ང་ག་གས་ས་བད་པ་ལ་གས། དར་གནས་ཁས་ངས་ས་པ་དང༌། །དར་གནས་དམ་ག་
བང་བ། །དང་་།
་བ། ་པ་་ཆར་ིས་ང་གནས་པར་ཁས་ང་བར་་བ་ད་ན་། །ད་ལ་དག་འགའ་ག་ས་མ་ན་
།།
ད་ང་དང་ད་ང་མས་དར་གནས་པར་ཁས་ང་བར་མ་ཟད་། རབ་་ང་བ་་པ་ད་ང་ཕ་མ་གས། ད་
ལ་ཕ་མ་གས། ད་བ་མ་་ཆར་ིས་ང་གནས་པར་ཁས་ང་བར་་བ་ད་ན་། །མ་པ་གཏན་མ་ས་པ་་
་ད་་རབ་ང་ས་ང་གནས་པ་ཁས་ན་དས་། མ་ས་པ་ང་བ་ལ་ར་ན་ས་ས་འང་བ་ན་། །བན་
པར་གས་པ་འགའ་ཡང་ད་པ་ད་ལ་དག་འབའ་ག་ས་གནས་པར་ཁས་ང་བར་་བ་མ་ན་། །ད་བ་མ་
དང་ད་ལ་མ་འབའ་ག་ས་ང་མ་ན་།།
་བ། ་མ་ཚང་བ་དག་ས་ང་༌། །་དག་ལ་ཁས་ང་བ་་འཆགས་པ་ད་་མ་ན་། །གནས་མལ་་
མད་པར་་བ་ད་མ་ན་། །བས་པ་ད་ང་མ་ན་། །མ་བས་པར་བབས་པར་་།།

བན་པར་གས་་ཟིན་ང་་གནས་པར་འག་པ་་མ་ཚང་བ་ད་ང་བན་པར་གས་ནས་་མ་ན་པ་
འབའ་ག་ན་པའམ། ད་ང་མ་བན་པར་གས་ནས་་བ་གས་མ་ན་པ་འབའ་ག་ན་ན་་དག་ས་ང་
དར་གནས་པར་ཁས་ང་བར་་བ་ད་མ་ན་། །ད་ལ་འབའ་ག་དང་་མ་ཚང་བ་འབའ་ག་པ་་དག་ལ་ཁས་
ངས་པ་་འཆགས་པ་ད་་མ་ན་། །ད་ལ་འབའ་ག་པ་དང་་མ་ཚང་བ་འབའ་ག་པ་་དག་ས་དར་གནས་
པར་ཁས་ངས་ན་ད་འན་ི་གནས་མལ་་ད་པར་་བ་ད་མ་ན་། །གནས་མལ་བ་པར་བས་པ་ད་ང་
གནས་མལ་་ད་པར་་བ་ད་མ་ན་། །ད་འན་ིས་གནས་མལ་བ་པར་མ་བས་པར་གང་ཟག་ས་རབ་ང་་
ལ་ཡང་གནས་མལ་བབ་པར་་། །་ན་མལ་་ར་བད་ན་བས་པ་ད་ན་ང་གན་པས་བ་ས་ག་ནས་
འཆད་པར་འར་།།
་བ། འད་པ་ལ་གས་པས་་ད་འན་པ་དང་འཐབ་ལ་ད་པ་ད་པ་དང་ད་པ་དག་མ་བས་པ་ད་མ་
ན་། །གནས་པར་ཁས་མ་ངས་པས་གནས་་གང་ན་གནས་པ་ད་ན་།།
ང་་བ་ལས། ་ད་འན་པ་ད་པ་དང༌། འཐབ་ལ་ད་པ་ད་པ་གནས་་དར་གནས་པར་ཁས་ང་བར་
གངས་པ་་གང་གང་ས་བས་མ་ན་ར་ང་ག་བས་་འད་པ་དང༌། གཞན་ག་བལ་བ་དང༌། ད་་
བ་བ་་བད་པ་ད་དང༌། ལ་བ་ད་དག་དང་ས་པ་ལ་གས་པས་་ད་འན་པ་ད་པ་དང༌། འཐབ་ལ་ད་པ་
ད་པ་དག་མ་བས་པ་ད་མ་ན་། །་ཡང་འད་པ་དང༌། གཞན་ག་བལ་བ་དང༌། ད་་བ་བ་་བད་པ་ད་
ས་ས་པས་་འཐབ་ལ་ད་པ་ད་པ་ད་བས་། །འད་པ་དང༌། གཞན་ག་བལ་དང་ད་་བ་ལ་བ་ད་
ས་ས་པས་་་ད་འན་པ་ད་པ་ད་བས་། །གནས་པར་ཁས་མ་ངས་པས་་བ་གམ་་གནས་་གང་ན་
དར་གནས་པ་ད་ན་། །ི་ཀ་ལས། ་ལ་་འོ་ན་ན་ིས་བབ་དས་་ས་གངས་། གཞན་་ན་དར་
རལ་བ་ས་པ་བད་པར་།།
་བ། ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པར་ཁས་ང་བ་་འཆགས་། །་ལ་ནང་་འམ་པ་ད་་ས་ན་་འཆགས་་
ས་ལ་ན་པ་དང་ས་ལ་གནས་པ་བན་་དང་འལ་བ་་མ་གགས་།།
ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པར་ཁས་ང་བ་་ཆགས་། །ང་་བ་ལས། ད་ང་ས་ང་་ནམ་མཁའ་ལ་དར་ལ་་
གས་ན་གས་པ་ས་བིའམ། ་པ་་མ་ན་། །ད་ང་ས་ང་་ནམ་མཁའ་ལ་གཞལ་ད་ཁང་་དར་ལ་
་གས་ན་གས་པ་ས་བིའམ། ་པ་་ལ་་གས་པ་ས་་ས་གངས་། །་ནང་་ད་ང་དར་

གནས་པར་ཁས་ན་པ་ལ་དར་ི་ནང་་་ལ་འམ་པ་ད་་ས་ན་དར་གནས་པར་ཁས་ང་བར་་འཆགས་།
ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ་བམ་ས་ལ་ན་པ་དང༌། ་་ལ་གནས་ང་བམ་ས་ལ་གནས་པ་ར་པ་ལ་གས་པ་
བན་་དང་འལ་བ་་མ་གགས་།།
གས་པ་དར་གནས་དམ་ག་བང་བ་།
་བ། ་་བ་ལ་མན་པར་ན་ནས་ས་མ་ན་པ་གས་་ང་ན་་ངས་ཤར་ན་འག་ །་མ་ཟ་བ་
ད་ལ་་་འག་ །མཐ་ཞག་ག་ལ་ན་ིས་བབ་པ་་འཆགས་། །་བ་ད་པར་ས་ནས་ར་་ག་
པ་གནས་པ་དག་ལ་་འག་།
དར་ནང་་ད་འན་་བར་འར་ལ། ས་མ་ན་པ་གས་་་བ་ལ་མན་པར་ན་ནས་ས་་གས་ནས་
ས་མ་ན་པ་གས་་ང་ན། ་ངས་ཤར་ན་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་་འག་། །བདག་གནས་པར་ཁས་
ངས་སམ། མ་ངས་མ་་་མ་ཟ་བ་ད་ལ་་ཁས་ངས་པ་་འག་། །དར་་བ་གམ་ི་མཐ་ཞག་ག་
ས་པ་ལ་་ལ་་འོ་བ་ར་ན་ིས་བབས་པ་་འཆགས་། །མཚམས་་་ལ་་འོ་བར་ན་ིས་
བབས་་མཚམས་་ནང་ནས་འཕགས་པ་ན། ན་་གཞན་ིས་བབས་ཟིན་ནམ་བབ་་དས་པ་བས་ད་ང༌།
ར་ན་ང་་བ་ད་པར་ས་ནས་ར་་ག་པར་མཚམས་་་ལ་་་ངས་ཤར་བ་དང༌། ཞག་བན་ན་ིས་
བབས་་ང་བ་ལ། ཞག་གག་ས་ན་འབ་ན། ཞག་གས་་གནས་པ་་ས་ན་འབ་ན་ར་་ང་བར་་
ངས་ཤར་ི་བར་་གནས་པ་དག་ལ་། ར་ན་ིས་བབས་ང་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་་འག་།
་བ། འ་ལ་མཐར་ག་པ་མཐའ་་ཞག་བན་ད་། །གནང་བ་མ་བ་པ་མཐའ་་ན་། །གཞན་ི་ཞག་
བ་བ། །་ན་། །་ལས་ག་པར་་ལ་་གནས་པར་་་བ་ད་།།
ན་ིས་བབས་པ་འ་ལ་ཞག་ངས་་མཐར་ག་པ་མ་མཐའ་་ཞག་བན་ད་། །མ་མཐའ་ཞག་གག་ཡ་
མཐའ་ཞག་བན་ི་བར་ན་ིས་བབ་་ང་བ། །ཐམས་ཅད་་མཐའ་་ད་ན་ནམ་་ན། ཞག་བ་བ་གནང་
བ་མ་བ་པ་མཐའ་ཞག་བན་་་ན་། །གནང་བ་མ་བ་པ་ལས་གཞན་གནང་བ་བ་པ་ཞག་ངས་་མཐའ་་
ཞག་བ་བ། །ཞག་བ་བ་ན་བས་་གནང་བ་་ན་། །་ར་ཞག་བ་བ་གནང་བ་ད་འན་ི་ལས་
ས་ན་ནས་་ག་་ད་ང་གག་་མན་་ཞག་བ་བར་དར་ན་ིས་བབས་པ་གས་ལན་གམ་

བད་པར་། །ི་ཀ་ལས། ་ར་ན་ིས་བབས་ང་ང༌། གག་ཅར་ན་ིས་བབས་ང་ང་་ས་། །་
ར་ན་ིས་བབ་པ་། ཞག་བན་ན་ིས་བབ་པ་ལན་་ས་་ཞག་མ་་་་ང་ན་་ག་་ཞག་་ལས་
མང་བ་ན་ིས་བ་་་གནང་ལ། ་་ན་ཡང་ཞག་བ་བ་ལས་ག་པར་་ལ་་གནས་པ་བཀག་པ། །་ཡང་
ང་་བ་ལས། ཞག་བ་བ་ང་་ཞག་བན་་ན་ིས་བབ་་ང་ངམ། ་པ་་་ང་༌། །་་ར་་ན།
མཚམས་་ནང་་་ཞག་མང་་གནས་པར་། །ཞག་མ་་་ད་ང་་ཞག་བན་་ན་ིས་བབ་་ང་ངམ།
་པ་་་ང་་ས་གངས་་ཞག་བ་བ་ལས་ག་པ་་ང་བ། །ཞག་བ་བ་་་ལས་ག་པར་་ལ་་
གནས་པར་་་བ་ད་།།
་བ། ་་་པ་་་དག་ས་ཡང་ན་། །་་མཚམས་་ནང་་འཆགས་། །ད་ང་་ད་འན་།།
་་རབ་་ང་བ་་པ་་་དག་་ཡང་ན་། །་པ་་ས་དར་ན་ིས་བབ་པ་་་གང་་གནས་པ་
མཚམས་་ནང་་འཆགས་། །ད་ང་དང་ད་ལ་ིས་ད་ང་་མན་་ན་ིས་བབ་། །ད་ང་མ་དང་
ད་བ་མ་དང་ད་ལ་མ་མས་ས་་ད་ང་མ་གན་་བབ་།།
་བ། ་གས་ཅན་ི་་བ་དང་དལ་བ་ར་དང་་་་བ་དང་བདག་ད་་ང་དང་གས་པ་ལ་མ་ར་
ཟ་བ་བསལ་བ་ར་འོ་བ་་ལ་་བ་མ་བས་པ་ད་་གས་པར་་། །གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ད་ལ་
གནས་པ་ང་བ་་་བ་ད་། །གནས་པ་་ད་ན་། །ང་ག་ལ་གས་པར་གགས་པ་དར་ི་ག།
།དར་ི་ག་གས་།། །།
དར་བབས་་འོ་བ་ད་་་བ་་་གས་ཅན་ི་་བ་དང་དལ་བ་ར་དང༌། ་་་བ་ས་དང་་
འགལ་བ་མས་དང༌། བདག་ད་་ང་དང་གས་པ་ལ་མ་ར་ཟ་བ་བསལ་བ་ར་དར་མཚམས་་ར་འོ་བ་ལ་
ན་ིས་བབ་པ་་་བ་། ས་ན་ི་ན་་ན་ིས་བབ་ས་ར་ས་པ་་མ་བས་པ་ད་་གས་པར་་
། །གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ད་ལ་གནས་པ་ད་ང་ང་བར་ས་པ་ག་ན་ན་ཡང་དར་ི་ནང་་ས་དང་ཟང་
ཟིང་་ངས་ད་ང་བར་་་བ་། གནས་ནས་དང་བར་་་བ་ད་། ་་མན་པ་ཙམ་་ནན་ར་ཡང་་་།
ས་པ་ང་བ་ན་་བཏང་ནས་ནན་ར་ད་པ་ན་པ་ལ་དར་ནང་་ས་པ་ང་བ་བཀག་། ང་གར། ད་ང་
ས་ང་དར་ི་ནང་གས་་ད་ང་ལ་ང་བར་་། ན་པར་་་ས་གངས་པས་། །དམ་བཅས་ནས་

དར་གནས་པ་དང་གནས་་་འལ་བར་་་ས་ས་པ་་ད་མན་པ་ཙམ་ན་། ས་ན་ི་དམ་བཅའ་
གཞན་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ན་འམ་བན་་་བབ་ན་ས་ས་་འར་བ་ན་།།
འ་ང་་དམ་བཅས་པ་བབ་པར་་བིད་པ་ལ་ས་ས་་གངས་ན། དམ་བཅའ་བ་་མས། ་བ་འར་་
། དར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། ང་བད་དམ་བཅའ་བ་དང༌། ས་ས་དམ་བཅའ་བ་དང༌། བད་མས་དམ་བཅའ་བ་
དང༌། ནད་པ་ན་དམ་བཅའ་བ་ས་གངས་། འལ་ང་ལས། ང་བད་ན་་ས་པ་ལས་མ་ན་པ་དང༌། ས་
ས་ན་་ས་ས་པ་ལ་མ་ན་ན་ས་ས་་ས་བཤད་པས་བད་མས་དང་ན་ཡང་་བན་། །མ་པ་གག་
་ན་ས་ས་དང་བད་མས་དང་ན་དམ་འཆའ་བ་། ས་ས་གམ་པ་་དམ་དང༌། ཟས་བད་མས་པ་དང༌།
ན་བས་་ར་བ་དམ་བཅའ་བ་ས་ང་འཆད་། །ང་ག་ལ་གས་པ་་བར་གགས་པ་དར་ི་ག། །
དར་ི་ག་གས་།། །།

ག མ་པ་དགག་ད ེའི་གཞི་ཉིད་བ ོད་པ་ལ་གཉིས།
ང་ག་ད་ས་བད་པ་དང༌། །ན་གས་གས་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གས། བས་་་དམ་ངན་པ་
ང༌། །དགག་ད་་བ་ལ་གས་། །དང་་།
་བ། ་་བ་་དམ་བཅའ་བར་་། །འས་དག་པ་དང་ོལ་བ་འབ་་མ་ན་ས་པ་མ་།།
ངག་་ས་པ་ཚར་བཅད་པ་་་ན་ལ་མ་བས་པར་ད་ང་ས་་་བ་་དམ་བཅའ་བར་་། །་་བ་
་་གས་ཅན་ི་ལ་མཚན་ན་ས་ང་དང་ད་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་། །་་བ་་དམ་འས་ག་པ་དག་པ་
དང༌། ན་ངས་པ་དང༌། ག་བལ་ལས་ོལ་བ་བ་་མ་ན་ས་པ་མ་།།
གས་པ་དགག་ད་་བ་ལ་གས་ལ་གས། །མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང་། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་
པར་།
་བ། དར་གནས་པ་ད་འན་ལ་མང་བ་དང་ས་པ་དང་གས་པ་དག་ས་དགག་ད་། །དར་མས་
་ཐ་མ་་མ་ལ།།
དར་གནས་པས་ད་འན་ལ་བདག་ལ་ས་པ་མང་བ་དང་ས་པ་དང་གས་པ་་གནས་གམ་་གང་ལགས་པ་
་་དང་ན་པ་དག་ས་ོས་ག །བདག་ས་ང་་བན་་བས་འད་་ས་དགག་ད་། །དར་རལ་ང་
དགག་ད་་དས་་ས་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །ས་གང་་་དགག་ད་་་ན། དར་གནས་པ་་
གམ་མས་་ཐ་མ་ན་་འང་ ་ཉའམ། ན་་ཐ་ང་་ཉ་ན་མ་ལ་། ི་ཀར། ཐ་མ་ན་མཚན་ལ་ས་
པ། །དགག་ད་དས་ག་་ག་་ས་མཚན་ར་་བ་ན་། དགག་ད་ན་འོ་ས་བ་་བ་ར་མ་
པར་གཏན་ལ་དབབ་པས་ལས་་མན་ལ་ན་ཆད་ས་མཚན་་འདའ་བ་ན་་ས་ནས་དགག་ད་ལས་་་
ངས་འཆར་བ་མན་ལ་་ས་གངས་པ་ར་།།

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གས། དགག་ད་་བ་ར་བན་དང༌། །ན་དབང་དགས་ས་བསལ་བ། །
དང་་ལ་གམ། དགག་ད་ན་འོ ་་བ་དང༌། །དགག་ད་དས་་་ག་དང༌། །བས་་གས་གད་བན་པ།
།དང་་ལ་གས། ཞག་བ་གས་་་ར་བབ། །བ་་མན་་་ར་བབ། །དང་་ལ་གས། ད་པ་ལ་
་་ར་བད། །གནས་དང་མད་ན་་བ་བབ། །དང་་།
་བ། ད་ལ་་བད་པར་། །གང་ན་ཆད་ནས་་ར་ད་པ་ནས་། །ད་ན་ཆད་ཞག་འ་ཙམ་ན་ད་
འན་དགག་ད་མཛད་པར་འར་བ་ད་ཅག་ལ་བད་པ་ན་་ས་།།
ད་འན་དགག་ད་མཛད་པར་འར་བ་་ད་ལ་ོང་དང་ོང་ར་ལ་གས་པ་དག་་བད་པར་་་ན་པར་
་། ད་ལ་ལ་གནས་པ་མས་ཅན་མས་་བད་ནམས་ེལ་བ་ར་། །དར་གནས་པར་ཁས་ན་པ་་
ལ་་གང་ན་ཆད་ནས་གག་ལག་ཁང་་ར་ད་པ་ཞག་བའམ། ་བ་ད་ལ་གས་པ་་ཙམ་ནས་ད་ལ་་བད་
པར་་ས་པ་། དར་ི་ག་ལས། ཞག་བའམ་་ད་ས་འང་བར་འར་བ་ད་ན་གག་ལག་ཁང་་་ར་
། ཁ་ག་ལས་་བན་ནམ་བད་་ས་ར་བཤད་པ་བན་་འར་ཡང་དགག་ད་འང་བ་ད་་་ལ་ཞག་
བའམ། ་བ་ད་དམ། ཞག་བན་ནམ་བད་ན་ད་ལ་་བད་པར་་ས་། །་ད་བད་པར་་་ན། ད་ན་
ཆད་ཞག་བའམ་་ད་ལ་གས་པ་འ་ཙམ་ན་དགག་ད་མཛད་པར་འར་ལ། མ་པ་ད་ཅག་ལ་བད་པ་ན་་ས་
།།
གས་པ་གནས་དང་མད་ན་་བ་བབ་པ་།
་བ། གག་ལག་ཁང་བན་པར་། །ཁང་པ་བགས་པ་དག་བག་། །གཙང་ཁང་ར་་དག་ང་་་།
།མད་ན་དག་ག་བ་དང་་ད་།།
དགག་ད་་ལ་ཞག་བའམ་་ད་ལ་གས་པ་་ན་ཆད་ནས་གག་ལག་ཁང་བན་པར་། །ཞག་བའམ་
་བ་ད་ལ་གས་པ་་ན་ཆད་ནས་ཁང་པ་བགས་པ་དག་བག་ །་ན་ཆད་ནས་གཙང་ཁང་ར་་དག་ང་་་
། །མད་ན་དག་ག་བ་དང༌། ་ད་ལ་ལ་གས་པ་གས་པ་དང༌། ་ག་་ང་བ་ང་པ་བསལ་བ་ལ་གས་
པ་།།

གས་པ་བ་་མན་་་ར་བབ་པ་ལ་གམ། ང་་་ད་བན་པ་དང༌། །ད་ལ་ད་་བད་པ་དང༌།
།ག་ཐག་བཤད་ཉན་་བ། །དང་་།
་བ། ང་་་བན་པར་།།
ས་བ་བ་ནས་ང་་་བན་པར་།།
གས་པ་ད་ལ་ད་་བད་པ་།
་བ། ་ད་མཚན་ག་ས་མཉན་པ་འང་བ་འར་ིས་ར་་དང་ན་པ་དག་ས་གས་པ་ན་པར་་
ས་ད་ལ་་བད་ནས།
ས་བ་བ་ལ་་ད་མཚན་ག་ཐག་ས་བཤད་པ་དང༌། མཉན་པ་འང་བར་འར་ི། ར་་དང་ན་པ་མ་པ་
ད་ཅག་དག་ས་འ་ང་གས་པ་ན་པར་་ས་ས་བ་ན་་ད་ལ་ོང་ལ་་བད་་ད་ན་ནས་།།
གམ་པ་ག་ཐག་བཤད་ཉན་་བ་།
་བ། མ་་དང་འལ་བ་དང་མ་་འན་པ་གལ་བ་བཏབ་པ་དག་ས་ས་བ་བ་ག་ཐག་་གང་་
ས་མཉན་པ་ན་པར་།།
ས་བ་བ་བ་ར་ཐམས་ཅད་གས་པ་ན་མ་་དང༌། འལ་བ་དང་མ་་འན་པ་ལ་ས་འཆད་པ་གས་
གལ་བ་བཏབ་པ་་ད་འན་པ་་དག་ས་ས་བ་བ་མཚན་ག་ཐག་་ས་མཉན་པ་ན་པར་།།
གས་པ་དགག་ད་དས་་་ག་ལ་བ།༡ གཏན་འབས་ས་་ས་བང་བཅས། །དགག་ད་ད་ ་ད་
ང་བ། །གཞན་གལ་འབའ་ག་ལས་་བ། །་ས་ར་བྷ་མ་པ། །དང་་།
་བ། གཞན་ལ་་་དག་ས་ལས་་མན་ལ་ན་ཆད་་ས་དང་ན་པ་གཏམ་མ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པས་
མཚན་འདའ་བར་། །དགག་ད་ལས་་་ངས་འཆར་བ་མན་།།

ས་བ་བ་ལས་གཞན་ས་བ་་བ་་ལ་་མ་་དང་འལ་བ་དང་མ་་འན་པ་་དག་ས་དགག་ད་
ལས་ལ་མ་བབ་་མན་ལ་ན་ཆད་་ས་དང་འལ་བ་གཏམ་མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པས་། ག་འལ་ལས།
དགག་ད་ལས་་མག་དང༌། ་ངས་དང་་་ད་པ་་ཙམ་ན་ཆད་་མཚན་ ་ཆ་འདའ་བར་། །དགག་
ད་ལས་དང་་མ་པ་ན་ཆད་་་ས་བཤད་པར་་ས་ི་ཀ་ལས། མ་ག་མ་བས་ནས་བཤད་་ས་། །
དགག་ད་ལས་་གང་་་་་ན། དགག་ད་ལས་་་ངས་འཆར་བ་མན་ལ་་ལས་་་ག་ཟིན་པར་
།།
གས་པ་དགག་ད་ད་ ་ད་ང་བ་བ་།
་བ། ད་ང་དགག་ད་ད་པ་བ་བར་། །་ས་ན་་མ།།
ལས་་དང་་་ནར་ད་ང་དགག་ད་ད་པ་བ་བར་། །ད་འན་མང་བ་ར་དགག་ད་ད་པ་གག་
ས་་ས་ན་ད་ང་དགག་ད་ད་པ་་མ་བ།།
གམ་པ་གཞན་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་་བ་།
་བ། དགག་ད་་བ་ར་གཞན་ིས་ད་འན་ལ་གལ་བ་། །འ་ལ་ལ་ི་ཆ་ལས་ར་ང་་།།
་བས་ཟིན་པ་ག་་དགག་ད་་བ་ར་ས་གལ་བར་་་ན། དགག་ད་ད་པར་བས་པ་་ལས་གཞན་
ག་ས་ད་འན་ལ་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་། །དགག་ད་་བ་འ་ལ་ལ་ཚར་གག་ལ་དགག་ད་ད་
པ་་་མ་དག་ས་ལ་ི་ཆ་ད་ད་་ས་པ་ལས་དགག་ད་ར་ང་༌།།
བ་པ་་ས་ར་བྷ་མ་པ་།
་བ། ས་་ར་བྷ་མ་པར་། །དགག་ད་ས་ཟིན་ི་བར་་ད་ང་་་མན་་འག་པར་། །་
ལ་དགག་ད་་བར་་བ་་ལན་་ལན་གམ་།།
དགག་ད་ད་པར་བས་པ་ས་དང་ར་ད་འན་ཐམས་ཅད་ལ་་ར་བྷ་མ་པར་་། ང་ལས། འཇག་མ་
མས་ལ་ས་གངས་ལ། ག་འལ་ལས། ་ཤ་ས་་བ་་་མ་པ་ན་་་་ར་བྷ་ས་་བ་ཐ་ག་ །

ས་། ཁ་་་ན་་ཞལ་ནས། རམ་པ་ང་པ་ན་ས་གངས་། །དགག་ད་ད་པ་ན་་ར་བྷ་ལག་པས་བང་
དས་པ་འ་གང་གང་ནས་བཤད་ས་འ་ན། འར་ི་ཀ་ལས། དགག་ད་་བ་དང༌། དགག་ད་ད་པ་གས་ཀ་
ལག་པས་བང་བར་་ས་བཤད་ང༌། བས་པ་ལས། ་་ཤ་ང་ཟད་ལག་པས་བང་བར་། །་ང་པ་ང་
པས་མནན་་དགག་ད་་བ་ས་བཤད་།།
་དངས་པ་་་་ཤ་འ་དག་འད་པར་ད་པ་བན་་བདག་ང་ང་བ་ས་བན་་ས་པར་་བ་ར་
ད་ང་མས་ལ་འད་པར་ད་་ས་ན་པའམ། དར་ལ་བས་་མནན་ང་ག་ཆགས་ལ་གད་པ་ད་པར་་
བ་ད་ན་ས་མན་ངག་ལས་། །ད་ང་་་དགག་ད་ས་ཟིན་ི་བར་་དགག་ད་ད་པ་ ་ད་ང་ས་
ད་ང་་་མན་་འག་པར་། །ང་སང་་ད་ང་གམ་གམ་ི་མན་་འག་པར་ད་། གས་ང་
བར་་བ་ར་། །དགག་ད་ད་པ་་མན་ན་གནས་པ་་ལ་ད་ང་་ས་ང་དགག་ད་་བར་་བ་གས་་
ལན་གམ་།།
་བ། ་ཙམ་ིས་ནད་པ་ངལ་བ་དང་གནས་མལ་ཕན་ན་་འར་བ་དང་ས་ལས་ལ་བ་དང་གད་པ་འང་ན་
ལན་གས་། །་ཙམ་ིས་ན་ཡང་ལན་གག་།
ལན་གམ་བས་པ་་ཙམ་ིས་ནད་པ་ངལ་བ་དང༌། གནས་མལ་ཕན་ན་་འར་བ་དང༌། ས་ན་པར་་བ་ལ་
གས་པས་གངས་་དགག་ད་ས་་ངས་འཆར་ཀ་ལས་ལ་བ་དང་གད་པ་ང་ན་གས་ལན་གས་། །་
ཙམ་ིས་ན་ཡང་ལན་གག་།
གས་པ་ལ་གམ། ང་བ་དགག་ད་བཤད་པ་དང༌། །ས་་དགག་ད་་ར་བན། །དགག་ད་་བ་་
མ་། །དང་་ལ་གས། དས་ག་ང་བ་བད་པ་དང༌། །མག་་་ག་བད་པ། །དང་་།
་བ། ས་ལ་གས་ན་གཞན་ལ། །ད་ན་གཞན་ལ།།
དགག་ད་ད་པ་་ས་ད་ང་་ལ་ི་དགག་ད་གས་པ་ན་དགག་ད་ད་་གཞན་ག་ལ་རང་་དགག་
ད་། །དགག་ད་ད་པ་ར་བས་པ་གག་ལས་ད་ན་བས་པ་་དགག་ད་་མན་་་་ན། དགག་ད་

ད་པ་་གཞན་ད་ན་དགག་ད་ད་པ་ར་བས་པ་ལས་གཞན་ད་པ་ར་མ་བས་པ་ད་ང་གག་ལ་རང་་
དགག་ད་་བར་་། ལ་ན་འད་པ་ད་ང་གཞན་ི་མན་་དགག་ད་ད་པ་་རང་་དགག་ད་།།
གས་པ་མག་་་ག་བད་པ་།
་བ། ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་དགག་ད་ས་པ་་ད་ད་འན་ལ་་བར་། །ཐམས་ཅད་ས་གས་
པར་དགག་ད་མཛད་། །ན་་དགག་ད་མཛད་་ས་བབ་པར་།།
ད་ང་ཐམས་ཅད་ས་དགག་ད་ས་ཟིན་པ་ས་ལ་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་དགག་ད་ས་པ་་ད་དགག་
ད་ད་པ་་ས་ད་ང་་ད་འན་ལ་་བར་། །་མ་ཐག་་འས་པ་ཐམས་ཅད་ས་གས་པར་དགག་ད་
མཛད་། །ན་་དགག་ད་མཛད་་ས་བབ་པར་། །གས་པ་་མས་ང་ཁ་ན་མ་་བ་ད་པ་ན་ལ། ན་་
་་མ་ད་པ་ན་།།
གས་པ་ས་་དགག་ད་་ར་བན་པ་།
་བ། རང་་ས་གང་ཡང་ང་བ་ཐ་ན་ཁབ་ཙམ་ིས་ང་ད་འན་ལ་ས་་དགག་ད་བམ་པར་་། ་
ངས་ནས་ག་ས་།།
ན་་དགག་ད་མཛད་་ས་བབས་མ་ཐག་་དགག་ད་ད་པ་ས་རང་་ས་གང་ཡང་ང་བ་་ང་་ཡང་
ང་བས། ཐ་ན་ཁབ་ཙམ་ིས་ང་ད་འན་ལ་ས་་དགག་ད་། །ས་དགག་་ན་པར་་བ་ས་ལ་ད་
འན་པ་ན་ངས་པ་བམ་པར་་བ་། ི་ཀ་ལས། ན་པར་ད་པ་མས་་བད་ནམས་་འ་བ་་་ག་
བན་པ་ར་བཅས་་ས་བཤད་། །་་མཚན་། ི་ཀ་ལས། དགག་ད་ས་པ་ད་ང་་ད་འན་་ད་
གས་་བསམ་པ་ཅན་ན་པ་ར་དང༌། མས་པ་མས་དང་ན་པ་ན་པ་ར། བད་ནམས་་ང་ས་ད་
པར་་འཕགས་པ་ན་པས་་ལ་ན་པ་ན་ན་འས་་ས་མང་ར་འར་། །ས་།།
་བ། བན་པ་ས་འ་་ས་ང་དར་གནས་པ་ད་ང་་ད་འན་ལ་དགག་ད་བིར་ང་་ས་།།

་ར་བམ་་ན། དགག་ད་ད་པ་་ས་ཁབ་ལ་གས་པ་ས་་ལག་་ངས་ནས་ད་འན་ལ་ག་ས་
ས་་དགག་ད་བམ་པར་། །ད་འན་བན་པ་མས་དངས་་གལ། ཁབ་ལ་གས་པ་ས་འ་་ས་
ང་དར་གནས་པ་ད་ང་་ད་འན་ལ་དགག་ད་བིར་ང་ངམ་ས་ས་་དགག་ད་།།
གམ་པ་དགག་ད་་བ་་མ་།
་བ། ་ག་་ད་ལ་མས་ལ་དགག་ད་། །་ག་་ད་ང་མ་མས་ལ།།
ས་་དགག་ད་ས་པ་་ག་་དགག་ད་ད་་ས་ད་ལ་མས་ལ་དགག་ད་། །ང་ག་ལས།
་ག་་ད་ང་མ་མས་དང༌། ད་བ་མ་མས་དང༌། ད་ལ་ཕ་དང༌། ད་ལ་མ་མས་དགག་ད་ད་་
གག་། །ས་གངས་ང་གང་་བད་པ་་མ་ཙམ་ན་ི། ལག་ན་ི་་མ་་མ་་བར། ད་ང་མ་
དགག་ད་ན་་ད་ལ་ི་དགག་ད་་བར་གངས་། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། རང་་གས་མ་གས་
པར་གས་གཞན་ལ་འག་པར་་གས་པས་་ས་། །་ག་་ད་ང་མ་མས་ལ་དགག་ད་།།
གམ་པ་བས་་གས་གད་བན་པ་།
་བ། ན་ིས་བབས་་ང་བས་ར་ར་དགག་ད་ད་པ་ན་་དག་དང་ན་ག་ས་པ་ན་དགག་ད་ས་
པ་ད་ན་།།
ད་ང་དར་ི་ནང་་ཞག་བན་ལ་གས་པ་ན་ིས་བབས་་གནས་གཞན་་ང་བས་གནས་གཞན་ར་
དར་་མར་ཁས་ངས་པའམ། ས་ངས་ར་བའམ་འཐབ་ལ་ཅན་ང་བ་ན་ིས་ར་དགག་ད་ད་པ་ན།
གནས་གཞན་ར་ད་ང་་ར་་ངས་པ་དང༌། གག་མར་གནས་པ་་དག་དང་ན་ག་དགག་ད་ས་ན་དགག་
ད་ས་པ་ད་ན་། །ི་ཀ་ལས། གང་་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་་ད་་དགག་ད་ས་པར་འཆགས་།
གཞན་་་་འཆགས་་མ་་གས་པ་བསལ་བ་ར་ས་།།
་བ། ད་ད་ལ་་མ་ན་། །ར་པ་ལ་ཡང་་།།

དགག་ད་ད་པ་་ད་ད་ད་ང་མ་ལ་་ད་ང་ཕའམ་ད་ང་མ་ལ་གས་པས་དགག་ད་ས་ན་དགག་
ད་ས་པ་ད་མ་ན་། །ི་ཀར། ད་ད་་ད་འན་ལ་ཡང་ས་པས་དགག་ད་་། དགག་ད་ད་པ་་ད་
་ས་པ་དབང་་ས་པ་ར་། །དགག་ད་ད་པ་ར་བས་པ་ད་ང་་ད་ང་མར་མཚན་ར་པ་ལ་ཡང་
ད་ང་ཕའམ་ད་ང་མ་ལ་གས་པས་དགག་ད་ས་པ་ན་དགག་ད་ས་པ་ད་མ་ན་།།
གས་པ་ན་དབང་དགས་ས་བསལ་བ་ལ་གམ། དགག་ད་ས་་ར་་བར། །གང་ཟག་ག་འག་
དགག་ད་དང༌། །ཐབས་ན་ས་ར་ཡང་ག་། །དང་་།
་བ། གནས་པར་་ས་པ་ད་ན་ན་ད་ལ་་ར་པ་ད་ང་ལ་གས་་དགག་ད་་བར་། །
དར་ི་ནང་་་བས་འོ་དས་ན་དགག་ད་།།
ལ་འག་པ་ལ་གས་པ་གད་པས་དར་གནས་པར་་ས་པ་ད་ན་ན་རང་་ག་་ད་ལ་་ར་པ་
ད་ང་མན་ན་གནས་པ་་ལ་ད་ང་འོ་བར་མ་པ་ས་གས་་དགག་ད་་བར་ས་་འོ་བར་། །ང་
ག་ལས། ད་འན་འག་པ་དམག་་འགས་པ་ང་ནས་ལ་་མས་ང་་དང་་དག་་ས་། །ད་ང་
མས་ང་གར་་དག་་ས་ས་མས་མ་ར་ས་་ག་ནས་ཕན་ན་བས་་་དང་ན་པ་དག་དང་ད་འན་
ི་དགག་ད་ས་བ་་པ་ན་ད་། གང་་་ད་འན་མན་པ་ད་པ་་་དགག་ད་། །ས་བད་ནས་
འང་བར་་ས་གངས་། །་ག་་བས་ག་མང་བ་ག་ི་ཀ་ལས་བཤད་། ང་ལས་གངས་པ་ག་་དང༌།
ི་ཀ་ལས་བཤད་པ་་ག་་གས་གང་ས་ང་ང་༌། །གས་་དགག་ད་འ་ལ་་ས་ངས་བ་་པ་ས་བང་
་་དས། ད་འན་འ་་དས། དགག་ད་ད་་བ་་དས། གལ་བ་འབའ་ག་པ་་ག་་དས། ་
ར་བྷ་མ་་དས་། །དགག་ད་ས་ལ་མ་བབ་པར་དར་ི་ནང་་་བས་འོ་དས་ན་ས་བ་འམ་བ་བ་
ལ་དགག་ད་།།
གས་པ་གང་ཟག་ག་འག་དགག་ད་།
་བ། ག་འམ་གང་ཟག་གམ་གས་ཀ་བཞག་ནས་ང་་། །་དག་ད་པར་། །གཞག་པར་་བ་མཐའ་དག་
མ་གགས་པ་ད་ཁས་ང་བར་།།

བདག་ལ་ང་བ་གཞན་ིས་ངས་ག །ད་འན་ག་མ་ས་་མ་ང་ག་ས་པ་་་ང་བ་་ཚན་ི་
གའམ། བདག་ལ་ང་བ་གཞན་ིས་ང་ག །ད་ད་་་གང་ཟག་འ་ལས་ང་བ་ང་བས་་མ་ང་ག་ས་
གང་ཟག་གམ། གས་ཀ་བཞག་ནས་ང་དགག་ད་ར་ང་༌། །ག་བཞག་པ་དང༌། གང་ཟག་བཞག་པ་དང་གས་ཀ་
བཞག་པ་། དགག་ད་ད་པ་གམ་་་དག་ད་འན་ིས་ད་པར་། །ང་བ་གཞན་ིས་་ངས་ག །ཕམ་
པ་ང་བས་་མ་ང་ག་ས་ར་ན་ཕམ་པ་ཉམས་ན་ང་བ་གཞན་ངས་ང་ན་ད་པས་ན་ག་བཞག་པར་་བ་
མཐའ་ཕམ་པ་མ་གགས་པ་ད་འན་ག་མ་ལ་གས་པ་་ཚན་གང་ཡང་ང་བར་འག་ང༌། དགག་ད་ད་པ་ད་ན་
ད་འན་མས་དང་དགག་ད་ད་་ད་ང་ས་ཁས་ང་བར་།།
་བ། ་དང་ན་པ་་་ཅག་་་དང་ན་པས་་ནས་ང་ག་འག་པར་ད་ང་གང་ཟག་འག་པར་་ད་
པ་་ན་་འས་ང་འག་པ་མ་ན་ི། ་ར་བམ་ན་འདས་ས་ལ་མས་མ་པར་དག་པར་་བ་
ར་་ག་ང་གངས་ལ། ས་མ་པར་དག་པར་་བ་ར་་དགག་ད་གངས་པས། གལ་་འད་ན་
དགག་ད་ིས་ག་ས་།།
དང་་ག་ང་པ་འག་པ་ལ་འ་ད་བད་པར་་། ་དང་ན་པ་ས་ས་ནས་ད་འན་་ར་པ་ད་ང་
་་ཅག་་་དང་ན་པ་ད་ས་་ནས་ང་ག་འག་པར་ད་ང༌། གང་ཟག་འག་པར་་ད་པ་་ན་་གནས་
གག་་བས་ང་འག་པ་མ་ན་ིས། འ་ར་བམ་ན་འདས་ས་ལ་མས་མ་པར་དག་པར་་བ་ར་་
ག་ང་གངས་ལ། མས་དང་མས་ལས་ང་བ་དག་་ས་མ་པར་དག་པ་་བ་ར་་དགག་ད་གངས་པས།
གལ་་བདག་ལ་ཕམ་པ་ང་བ་ད་པར་མས་ང་ག་དང་གང་ཟག་བཞག་པ་ད་པ་དགག་ད་ད་པར་འད་ན་
བཞག་པ་ད་པ་་ནར་དགག་ད་ིས་ག་ས་།།
་བ། གང་ཟག་འག་པར་ད་ང་ག་འག་པར་་ད་པ་དང་། ག་ཡང་འག་པར་ད་ང་གང་ཟག་ང་
འག་པར་ད་པ། །ཁས་ངས་པ་ད་ན་བཞག་པའམ་བཞག་པ་བན་པས་་ཁས་ངས་པ་ཉམས་པར་་
འར་། །་ལ་་མའམ་འ་མ་པ་་་་ང་ཟད་ང་ད་། །ས་ར་ན་བན་ད་།།
གས་པ་གང་ཟག་འག་པ་། ི་ཀ་ལས། གང་ཟག་ས་་བ་་གང་ཟག་གང་ལ་ག་པ་ལ་གས་པ་ང་བ་ང་
བ་ལས་ར་པ་གང་ཟག་་ལ་། ང་བ་་དང་ང་བར་་བ་་མ་ན་་ས་བཤད་ང༌། ་མ་མས་་ང་ད་་
གང་ཟག་་་ས་་བདག་ལ་མ་ང་ག་ས་གང་ཟག་འག་པ་ས་གངས་། །ས་ན་གང་ཟག་ང་པ་འག་པ་

ལ་འ་ད་ས་བད་པར་་། ་དང་ན་པ་་་ཅག་་་དང་ན་པས་་ནས་ང་གང་ཟག་འག་པར་ད་ང༌།
ག་འག་པར་་ད་པ་་ན་་འས་ང་འག་པ་མ་ན་ིས། འ་ར་བམ་ན་འདས་ས་ས་པ་ལ་གས་
་མ་བན་་བད་པ་དང༌། གམ་པ་ག་དང་གང་ཟག་གས་ཀ་འག་པ་་ལ་འ་ད་ས་བད་པར་་། ་དང་
ན་པ་་་ཅག་་་དང་ན་པས་་ནས་ང་ག་ཡང་འག་པར་ད་ང༌། གང་ཟག་ང་འག་པར་ད་པ་་ན་་
འག་ང་འས་པ་མ་ན་ི། འ་ར་བམ་ན་འདས་ས་ས་པ་ལ་གས་་མ་བན་་བད་པ་། །ག་
བཞག་པའམ། གང་ཟག་བཞག་པའམ། གས་ཀ་བཞག་ནས་དགག་ད་ད་པ་་ད་འན་མས་དང༌། དགག་ད་ད་
པ་ ་ད་ང་ས་ཁས་ངས་་དགག་ད་ས་ཟིན་པ་ད་ན་ས་གང་ཟག་ས་བན་པར་ད་། ག་བཞག་པའམ་
གང་ཟག་བཞག་་དགག་ད་ས་ཟིན་པ་ད་ན་བདག་ས་་བཞག་པ་ད་གཏན་ནས་མ་ས་་ང་ཟད་ང་མ་བཞག་
་ས་བཞག་པ་ར་ལ་བན་པའམ། ད་འན་ག་མ་་ཚན་བཞག་་དགག་ད་ས་ཟིན་པ་ད་ན་བདག་ས་་
ག་མ་་ཚན་མ་བཞག་། ང་ད་་་ཚན་བཞག་་ས་ར་བ་་་བཞག་པ་་ག་ལ་བན་པས་། ར་ད་
འན་མས་དང་དགག་ད་ད་པ་ ་ད་ང་ས་་དགག་དའམ། ཁས་ངས་པ་ཉམས་པར་་འར་་གད་་
་དས་།།
བན་པ་་ལ་བཞག་པ་་མ་་བཞག་པ་འམ། བཞག་པ་་མ་འ་མ་པ་་བཞག་པ་་ག་་་་ང་ཟད་ད་
་ས་ར་། བཞག་པ་་ལ་བན་པའམ་བཞག་པ་་ག་ལ་བན་པ་ག་་ན་བན་་་བ་ཁ་ན་མ་་བ་བད་
པ་ད་།།
གམ་པ་ཐབས་ན་ས་ར་ཡང་ག་་བ་།
་བ། གལ་་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་དག་ས་ད་ང་འཐབ་ལ་ད་པ་དག་ང་བར་ས་པར་ར་ན་གལ་
་ག་ང་གས་སམ་གམ་ཐལ་བར་ར་ན་དགག་ད་། །མ་བ་ན་དལ་འར་པ་འམ་ག་་་
མན་པར་།།
གལ་་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་དག་་རང་ས་གནས་ར་དགག་ད་ད་པ་གནས་་གནས་གཞན་ནས་
ད་ང་འཐབ་ལ་ད་པ་དག་ང་ང༌། དགག་ད་་འཐབ་ལ་ད་་ང་བར་ས་པར་ར་ན། གལ་་དར་ཁས་
ངས་ནས་ག་ང་གས་སམ། གམ་ཐལ་བར་ར་ན་དགག་ད་ས་ལ་མ་བབ་ང་ང་་འཐབ་ལ་བ་་གནས་
ར་མ་ངས་པ་ད་ན་་བ་ཉ་་གག་་ས་དང་ར་་དགག་ད་། །ག་ང་གས་ཐལ་ནས་སམ། ག་ང་

གམ་ཐལ་ནས་ཉ་་གག་་ས་དང་ར་་དགག་ད་ས་ན་་དར་་བ་གམ་ི་ད་གནས་པ་དང་མ་གས་
གནས་པ་ན་པས། ན་དབང་ས་ན་་ཙམ་ག་གནས་ན་དར་གནས་པ་ན་ཏན་བ་པར་འར་་ས་ན་་ར་
ི་ཀ་ལས་བཤད་།།
འ་འཐད་བ་་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས། ཐམས་ཅད་ལའང་ད་ས་པ་་ས་པ་ད་ན་་ས་འག་ན་ལ་
གས་པ་ན་ལ། ཕལ་ར་ས་པ་་ས་པ་ད་ན་་ས་འཕགས་པ་གས་པ་ན་པས་ས་གངས་། །་་
གནས་་ད་འན་ཐམས་ཅད་དགག་ད་ན་ག་་་བ་་་་མ་བ་ན་མཚམས་་་བལ་ལ་དལ་འར་བ་
འམ་ག་་་མན་པར་་ང་དགག་ད་་ར་།།
་བ། ངག་་བས་པ་ག་ས་བ་ནས་ང་བད་དང་ས་ས་ང་བ་དང་། གནས་ཁང་དང་མས་དང་ཁང་
པ་བགས་པ་བ་བ་དང་། ས་དང་མ་བག་་ད་པ་བབས་པ་དང་། ས་ཉན་པ་ན་པ་དང་་་་མ་
བར་འར་བ་དག་།།
ན་་དལ་འར་བ་འམ་ག་་་མན་པར་ས་ཟིན་ང་དགག་ད་ལ་གས་པ་བས་ར་འཐབ་ལ་བ་
དག་ང་ན་་ར་་་ན། ི་ཀ་ལས། དགག་ད་མ་ས་པ་བས་ར་འཐབ་ལ་བ་དག་ང་ན་་དག་ལ་ངག་ས་
བས་པ་ག་ས་བས་ནས་འཐབ་ལ་ད་པ་་ང་བད་དང༌། ས་ས་ང་བ་དང༌། གནས་ཁང་དང༌། མས་
དང༌། ཁང་པ་བགས་པ་བ་བ་དང༌། ས་དང་མ་བག་་ད་པ་བབས་པ་དང༌། ས་མཉན་པ་ན་པ་དང༌། ་་་
མ་བར་ར་པ་དག་།།
་བ། བདག་ད་་དས་ར་མ་བ་ན་དལ་འར་བ་དག་་ག་ང་། །་ན་ང་། ད་་དགག་ད་མ་
ན་ནམ་ས་ར་བ་དག་ལ་་དང་ན་པ་དག་ད་ག ད་ཅག་་ར་་གས་པ་ན་ི། ན་འ་གག་མར་
གནས་པ་དག་ས་ན་་ས་ལན་གདབ་པར་། །ང་བ་དག་ན་དགག་ད་། །དགག་ད་ག།།
་ར་ས་ང་བདག་ད་དང་མན་པ་ད་་དས་ར་མ་བ་ན་ར་དལ་འར་བ་འམ་ག་་་མན་པ་
དལ་འར་བ་དག་་འཐབ་ལ་བ་ས་མ་ར་བར་ག་ང་། །འཐབ་་པ་ལ་འན་པ་ངས་་ག་ང་་ས་
འལ་ང་ལས་བཤད་ང་འཐབ་་པ་ལ་འན་པ་ང་བར་་གས་། །་་ག་ང་ད་པ་་འཐབ་ལ་བ་ས་
ར་། ་ན་ད་ད་་དགག་ད་མ་ན་ནམ། ་ར་ག་ང་ད་ས་ར་བ་་དག་ལ་གག་མར་གནས་པ་དག་

ས་འ་ད་ས། ་དང་ན་པ་དག་དགག་ད་ས་ན་ན་མ་དོད་པར་ད་ག །ད་ཅག་་ར་་གས་པ་
ན་ི། ག་ང་དང་དགག་ད་ས་དོད་པ་ན་འ་་གག་མར་གནས་པ་དག་ས་ན་་ས་ལན་གདབ་པར་
།།
་ར་དར་་བ་གམ་གས་པ་མཐར་དགག་ད་ས་་ག་ང་ས་པ་ས་ལ་འཐབ་ལ་བ་་དག་
གནས་་ནས་ར་ང་བ་དག་ན་ག་ང་་ས་་དགག་ད་་། དགག་ད་ལས་འ་་ག་ང་དང་ས་མན་
པ་ད་ན་པ་ར་།། དགག་ད་ག།། །།
གས་པ་ན་གས་གས་ས་བད་པ་།
་བ། ནང་དང་བཅས་པས་བད་པ་མ་ས་པར་དགག་ད་་། །ཞག་བ་འམ་་བ་ད་ས་་འང་བ་
འར་བ་ད་ན་་ས་ན་། །ཁ་ག་ལས་་བན་ནམ་བད་ན་། །འས་པར་་མ་ན་། །ས་བད་
པ་མ་ས་པར་་། །་་འས་པ་ཐམས་ཅད་ས་ཕན་ན་ན་དགའ་བར་མ་ས་པར་་། །ག་བ་ལ་
བད་པ་་གལ་བར་་།།
ནང་་འས་པ་དང་བཅས་པས་ཕན་ན་བད་པར་གལ་བ་མ་ས་པར་དགག་ད་་། །་་ཞག་བའམ་་
བ་ད་ས་དགག་ད་འང་བར་འར་བ་ད་ན་བད་པ་གལ་བ་་ས་ན་། །ང་ཁ་ག་ལས་་ཞག་བན་
ནམ་བད་ན་། །དགག་ད་ན་་འས་པ་ལ་གས་པ་་མང་་འས་པ་་བད་པར་གལ་བ་་ས་མ་ན་
། །ར་མས་གད་པར་་ས་ལ་བད་པར་ད་པ་མས་ང་ངས་པར་འར་བ་ར་ས་ི་ཀ་ལས་། །
འལ་ང་ལས་་འས་པ་ར་ཡང་་བད་པ་གལ་ས་།།
ནང་དང་བཅས་པ་ས་བད་པ་ང་བར་མ་ས་པར་དགག་ད་་། །ས་བ་་དགག་ད་ས་་་
གནས་ར་འས་པ་ཐམས་ཅད་ས་ཕན་ན་ན་དགའ་བར་མ་ས་པར་་། །དགག་ད་ས་་མ་ཟད་ས་གཞན་
ི་་ཡང་ག་བ་་བདག་ས་ས་་བདག་ལ་གཞན་ིས་ག་བ་ལ་བད་པ་་གལ་བར་་།།
་བ། ད་ང་མས་ད་ང་ལ་གནས་་་ལ་་བད་པ་གལ་བར་་། །ང་པ་གས་ལ་ག་ས་་
་། །བད་ན་ག་ས་་འོ་བར་། །བད་པ་གལ་བར་ད་པ་་ལ་ད་ང་ས་མ་ས་པར་ས་་

འོ་བར་་།།
ད་ང་མས་ད་ང་ལ་གག་ཁང་་གནས་་་ལ་་བད་པ་གལ་བར་་། །ད་ང་མས་ད་ང་ལ་
བད་གལ་ད་པ་ན་ད་ང་མས་ད་ང་་ང་པ་གས་ལ་ག་ས་་བད་གལ་་། །ི་ཀ་ལས། འ་་
བད་པ་་ང་་་ང་བ་་ཐབས་ང་བ་ར་་ས་། །ད་ང་ས་བད་ན་ད་ང་མས་ད་ང་་ང་པ་
གས་ལ་མ་ས་ག་ས་་འོ་བར་། །ད་ང་མ་བད་པ་གལ་བར་ད་པ་་ལ་ད་ང་ས་འངས་་
འོ་བ་ལ་གས་པ་མ་ས་པར་ས་་འོ་བར་་།།
་བ། འདའ་བར་་། །བད་པར་་བ་ལ་ར་ས་པ་ཤད་ས་ང་་གག་པར་། །་འད་ན་ཐབས་
བཙལ་བ་ལ་་འབད་པར་་། །་བང་ །ན་ནས་དས་པ་དང་མ་ལ་ི་བར་་་བད་པར་་། །
བད་པ་གལ་བར་ད་པ་ལ་་བད་པར་་། །དགག་ད་ག་དང་འལ་བ་ན་གས་ལ་གས་པ་
བས་། །དགག་ད་ག་གས་།། །།
ད་ང་མ་བད་གལ་ད་པ་ག་ལས་འདའ་བ་། བད་པ་་ང་བར་་། །བད་པ་གལ་བར་ད་ན་
མ་་གས་་འལ་ལ་བད་པ་གལ་བར་་་བར་བད་པར་་བ་ལ་མན་ལ་་ར་ཤད་ང་ད་པ་ཐབས་
ས་པ་གང་ཟག་ག་ལ་ཤད་ས་ང་་གག་པར་། །བད་པ་གལ་བ་ལ་ས་བད་པ་ན་པར་་འད་ན་
བད་པ་ན་པ་ཐབས་བཙལ་བ་ལ་་འབད་པར་་། །ཐབས་བཙལ་བ་་ན་ང་་་བང་༌། །་བ་ན་ནས་
དས་པ་དང་མ་ལ་ི་བར་་་ད་པར་་། །་ད་བས་གན་ིས། འལ་་འག་པ་མ་་བ་ལ་བད་པ་་
གལ་ི། ་ནས་བད་པ་གལ་་ས་། །བད་པ་གལ་བར་ད་པ་ལ་་བད་པར་་། །དགག་ད་ག་
དང་འལ་བ་ན་གས་ལ་གས་པ་བས་། །དགག་ད་ག་གས་།། །།

གཉིས་པ་བདེ་བར་གནས་པའི་ ེན་ ི་གཞི་ལ་གཉིས།
བ་བར་གནས་ན་ས་བན་པ། །བ་བར་གནས་ན་ན་བན་པ། །དང་་ལ་གམ། ས་མས་གར་ར་
་བང་ག། །ང་བ་ཕལ་ར་ས་་ག། །་ང་ཕལ་ར་་གས་ག། །དང་་ལ་གས། ང་ག་ད་ས་
བད་པ་དང༌། །་བ་གས་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གམ། ་བང་་ར་གང་བ་དང༌། །བང་ནས་བང་བར་་
བ་དང༌། །བངས་ནས་དང་བར་་བ། །དང་་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །
དང་་།
་བ། ས་ས་་བང་གང་བར་།།
ད་འན་་ར་པ་ད་ང་དག་ས་ས་ས་་བང་གང་བར་། །་ཡང་གས་པར་ར་བ་་ལ་ཀ་་
ན་ས་པ་ས་ས་་བ་བ་གཏན་དང༌། ས་ས་་བང་གས་ཀ་ལ་འག་པས་ད་ད་་བང་་ཡང་བར་
ང་གཏན་པར་ཡང་བར་ལ། ་ར་ད་ད་གག་པ་ལ་བན་ནས་གང་གང་བ་ས་ས་་བང་ལ་གཏན་པ་
ང་བཏགས་པ་བཏགས་ང༌། གང་་གང་བ་ང་བ་ལ་གཏན་པར་ང་བཏགས་པ་དས་ང༌། གང་་གང་བ་
ང་བ་ལ་་བང་་བཏགས་པ་བཏགས་ང༌། གང་གང་བ་ས་ས་ལ་་བང་་བཏགས་པ་དས་ང་།
འ་གནད་མ་་བར་་མཚན་ི་ང་་མས་ན་། གང་ད་འན་ི་ས་ས་་གང་ག་ང་བ་་ལ་་བང་
དང་གཏན་པ་ས་་ལ། ས་ས་ལ་་བང་བ་ས་་ན་བ་ས་པ་དང༌། ཁ་ག་་བང་དང་གཏན་པ་་གང་་
གང་བ་ང་བ་ལ་དས་ང་དང༌། ས་ས་ལ་བཏགས་ང་ས་པ་་ར་བ་བད་མ་གཏམ་ན་ལ། འལ་པ་
ད་པ་འ་བང་བར་་། ི་ཀ་ལས། ་ར་ན་ས་ས་ལ་་བང་ས་་་ན། ་བང་ས་་བ་་གཏན་པ་།
འ་ར་འ་ན་ས་་བ་ར་ས་གང་བར་ད་ང་ང་བར་ད་པ་་འམས་པར་ད་པ་ས་ཅན་ང་ལ་གས་
པ་ལ་ས་པ་ང་བ་ལ་གཏན་པ་ས་། །་བན་་ང་བ་ས་ས་ས་་བ་ར་ས་ས་ང་བར་ད་པ་
་། ན་གས་དག་ལས་ང་གཏན་པ་ས་གངས་། ་་བས་ན་ད་ང་་གཏན་པ་་བར་བཞག་པ་ས་་
གནང་་ས་གངས་། །ས་ས་འ་ཡང་གཏན་པ་དང་འ་བས་་བང་ས་་། ་ར་ང་བ་་ས་འང་
ང་་འམས་པར་གཏན་པ་གག་ལ་ང་བར་ད་པས་ང་བ་་ལ་གཏན་པ་ས་་བ་་བན་་ས་ས་འས་

ང་ད་འན་དར་ད་པ་དང༌། ་གག་པ་དང༌། ་བ་གག་པ་དང༌། ད་པ་དང༌། ཕན་ན་འ་བར་བབ་པ་་
ནས་གཏན་པ་གག་ལ་འག་པར་ད་པ་་ར་ས་ས་འ་ཡང་གཏན་པ་དང་འ་བ་་བང་ས་།།
་ར་གང་་ར་ང་བ་ས་ས་ང་བར་ད་པས་གཏན་པ་ས་་བ་་ར་འར་ས་ས་འས་ང་ད་
ང་མས་ང་པ་མཚན་ད་་་བ་ལ་ར་བར་ད་པས་་བང་ས་། །་ར་ན་གཏན་པ་དང་འ་བར་ས་ས་
འ་ཡང་་བ་གག་པ་བན་པས་ད་འན་མཐའ་དག་ལ་བ་པ་ར་་བང་ས་་ས་། །ས་ན་གཏན་པ་
ང་ལ་་བང་་བཏགས་པས་་བང་་་དང་གཏན་པ་གས་་་གང་བ་ནས་ད་འན་་ས་ས་ལ་འད་
པ་ན་།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་བ། གང་བ་ཕན་ན་ད་པར་དང༌། །གང་བ་གང་ད་ད་པར་དང༌། །གང་བ་
དས་ ་ད་པར་དང༌། །གང་བ་་ག་ད་པར་། །དང་་།
་བ། གམ་་དག་་་བ་བན་་ས་ས་་བང་བང་ན་ཡང་ཡང་ཟ་བ་དང༌། འས་ང་ཟ་བ་དང༌། མ་
ས་པར་ོང་་འོ་བ་དང༌། ས་ང་བ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་ལ། ་ག་མ་དག་དང་ད་པ་ན་ང་་འར་།།
་བང་བང་ན་འཆང་འལ་འག་གམ་་དག་་ས་པ་་འང་བར་ར་བན་པ་་་བ་བན་་་བང་
བང་ན་ཡང་ཡང་ཟ་བ་དང༌། འས་ང་ཟ་བ་དང༌། མ་ས་པར་ོང་་འོ་བ་དང༌། ས་ང་བ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་ལ་
ས་པ་ཡན་ཆད་མས་ས་ས་པར་་འར་བ་་རང་རང་་བཅས་པ་བག་ཡངས་དང་འལ་བ་ར་། །་ག་མ་
དག་དང་ད་པ་ན་ང་་འར་་ས་པ་་་བང་ལས་ང་བ་ར་གག་པ་ན་པ་ར་་ས་གངས་། །་
ར་་བང་་ཕན་ན་བད་གང་འར་དས་་བན་།།
གས་པ་གང་བ་གང་ད་ད་པར་།
་བ། དར་གནས་པ་ཁས་མ་ངས་བ་དང་དར་རལ་བ་དང་དར་་མར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་དང་དར་
གནས་གཞན་་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་དག་ལ་་་འང་༌།།
དར་གནས་པར་ཁས་མ་ངས་པ་གས་བ་ལ། ང་་བ་ལས། ་བང་་གང་བ་འང་བར་གངས་པ་དང་
འགལ་་ན། རང་་བབ་པ་གས་་་གང་་ཡང་དར་གནས་པར་ཁས་མ་ངས་པ་དང་། ་ལ་་བང་གང་བ་

་་འང་༌། །ན་ང་ད་ང་ས་གནས་པར་ཁས་མ་ངས་ང་ད་ང་ས་་བང་གང་བ་འང་བ་ད་། ་
བ་ལས། ད་ལ་དར་ལ་་གས་པ་ལ་བན་པར་གས་་་བ་གམ་འདས་པས་གཏན་པ་བང་བར་་ས་
གངས་། །དར་ཕལ་ར་མ་གནས་པར་དར་རལ་བ་དང་་་ལ་་བང་གང་བ་་་འང་༌། །ན་ང་་བ་
ལས། དར་རལ་ནས་ང་་བང་གང་བ་འང་བར་གངས་། དར་ཕལ་ར་གནས་ནས་རལ་བ་ལ་དངས་པ། །
གནས་ར་ད་ང་ཁ་ག་ས་དར་་མ་ཁས་ངས་པ་ད་ན་ཁ་ག་ས་གནས་ར་དར་་མར་གནས་པར་ཁས་
ངས་པ་དང་་་ལ་་བང་གང་བ་་་འང་༌། །ན་ང་་བ་ལས། ད་འན་ཐམས་ཅད་དར་་མར་ལ་་
གས་པ་ན་་བ་གམ་་གནས་ནས་གཏན་པ་བང་ན་་དག་ས་གཏན་པ་བང་བ་ས་་ས་གངས་། །་ར་
འལ་པ་ལས་ང༌། ད་འན་ཐམས་ཅད་དར་་མར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་དག་ཡང་་བང་གང་བ་འཆགས་་
ས་བཤད་། །དར་གནས་པར་ཁས་ན་པ་ན་་བང་གང་བ་ཡན་ཆད་ན་མཚམས་ཐ་དད་་ས་པ་དབང་་ས་
ནས་དར་གནས་གཞན་་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་དག་ལ་་བང་གང་བ་་་འང་༌། །ན་ང་་བ་ལས། དར་
གནས་གཞན་་གནས་པར་ཁས་ངས་་་བ་གམ་་གནས་ནས་གནས་་དག་མཚམས་་་གག་་ས་ནས་གཏན་
པ་བང་ན་གཏན་པ་བང་བ་ད་་གངས་། །མ་་བ་འ་ད་ལས་ང༌། མཚམས་གག་པ་ད་ན་ན་ར་གནས་
གཞན་་གནས་པ་མས་ང་བང་བ་ར་གནས་པ་ད་ན་་ས་གངས་།།
་བ། ས་གཞན་ན་གནས་པ་དག་ལ་ཡང་༌། །་དག་ད་འབ་པ་ན་ན་་འང་༌།།
་བ་ད་པ་ལ་གས་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་དག་ལ་ཡང་་་་བང་བང་བ་་་འང་༌། །་ཡང་ས་རང་བན་
་གནས་པ་མས་་ནང་་་དག་་་བང་བང་བ་་འཆགས་པ། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་འབའ་ག་ས་བང་བ་
། ་བ་ལས། ་བ་ཆད་པ་ད་པ་དང༌། ་བ་ཆད་པ་འར་བ་དང༌། མ་བ་ད་པ་དང༌། མ་བ་ད་ལགས་པ་དང༌།
བབ་པ་བལ་བ་མས་ས་གཏན་པ་བང་ན་བང་ས་བིའམ། ་པ་་བང་བ་ས་་། ད་འན་་འདས་པ་
དང་བཅས་པ་ས་གངས་། །བབ་པ་ན་ན་་ཟིན་ལ་བབ་པ་ན་པར་་ས་པ་་་། ས་གཞན་ན་གནས་པ་
་ད་བ་པ་ན་ན་་བང་གང་བ་་འང་། ་དག་འབའ་ག་ས་བང་ན་་འང་བར་གས་་་མ་དང་
མངས་།།
་བ། ཐ་མ་མ་གགས་པ་དག་དང་ས་གཞན་ན་གནས་པ་དག་དང༌། ད་ལ་་ད་པ་དབང་༌། །གནས་ནས་ང་
བ་་་དབང་༌། །་བ་དག་ན་ས་མ་ན་པ་གས་དང་མན་པ་དག་་ང་བ་་་ད་ས་འབ་པ་དང་

འ།།
དར་གནས་པར་ཁས་མ་ངས་པ་ལ་གས་པ་བ་ ་ཐ་མ་དར་གནས་གཞན་་གནས་པར་ཁས་ང་བ་མ་
གགས་པ་་མ་གམ་་དག་དང༌། གནས་ནས་ང་བ་ལས་གཞན་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་དག་དང༌། མ་བལ་བ་
ད་ལ་་་བང་་ད་པ་དབང་༌། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་དག་ད་པ་དབང་་ས་ར་བན་པ་་དགས་བསལ་
། གནས་ནས་ང་བ་་་བང་་ད་པ་་དབང་༌། །ས་དང་ཟང་ཟིང་མཐའ་དག་ས་ངས་པ་ར་། །ད་ལ་
བལ་བ་ཡང་་དང་མངས་། །་བང་བང་ཟིན་ནས་ད་འན་་མས་ས་དང་ས་མ་ན་པ་གས་་་བ་
དག་ན་ས་མ་ན་པ་གས་དང་མན་པ་དག་་ང་བ་་ར་ད་འན་མ་་བས་བང་བ་་བང་་ད་པ་་
དབང་། དར་ན་གནས་ནས་ང་བ་་ད་་ད་པ་་དབང་བ་ཆད་ལས་བ་པ་དང་འ།།
གམ་པ་གང་བ་དས་ ་ད་པར་།
་བ། དས་ག་ས་་དགག་ད་མཐར་དར་ི་་ལས་ང་བ་གང་བ་་མ་མཐར་བ་པ་ས་་
ད་པར་བང་བ་ས་ས་གམ་། །ད་འན་ི།།
ད་་དས་་གང་་བང་་གང་བ་་བད་པར་་། དས་ག་ས་་དར་་མ་་བ་གམ་། །་དག་
་མག་་ན་་འང་ ་ཉ་ས་་དགག་ད་མཐར་དགག་ད་་ད་་མཐའ་ན་། དར་་མ་་བ་གམ་
་་དག་་མཐའ་ན་པ་ར་། མཐའ་་ན་ཆད་་ས་་ད་པ་དབང་བ་དང་ར་། །དར་ི་ལ་མག་་མ་
་བ་གམ་པའམ་་ ་་ལས་ང་བ་ན་་འང་ ་ས་བ་ག་ལ་་བང་གང་བ་་མ་མཐར་། ་མ་
་མཐའ་ན་ཆད་་བ་པ་ས་་ད་པར་བང་བ་་ས་་ད་པ་དས་་ན་་གགས་པ་ད་པ། །ས་
ས་གམ་་ས་པ་ང་ལས་གམ་ི་ངས་དས་་མ་གངས་ང༌། ང་ག་ལས། ད་ཅག་རང་རང་་ས་
ས་མས་དང་བར་་ས་གངས་པས་ས་ས་གམ་ན་པར་མན་ལ། ང་ག་ལས། བན་པ་གང་ཟག་་
མ་ར་་བང་་གང་་ང་ངམ། ་བ་འར་་ང་་ད་འན་ལ་ལ་ན་་ང་ །་ས་དང་མཐང་ས་ང་
་བན་། །ས་གངས་པས་ས་ས་གམ་ཆར་གང་༌། །རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ད་ང་མ་མས་་
ས་ས་་་བང་་གང་བར་གངས་། །ད་འན་ི་ས་པ་་ད་འན་ི་ད་་འངས་པ་དབང་་ས་
པ་། གང་ཟག་ངས་་ཁ་ང་བཙལ་ནས་གང་ན་་གང་ཟག་་ས་ས་ལ་ཡང་་བང་་ན་བས་འཆགས་ས་
་མ་མས་འཆད་།།

་བ། བཤད་བབ་མ་ས་པ་དང༌། ཡ་ར་མ་ར་པ་དང༌། མ་གས་པ་དང༌། མ་གས་པ། །ཁ་བར་བ། །
ངས་་མ་ད་པ། །་བ། །འད་མ་ཅན་དང༌། ན་ངས་ཅན་དང༌། ན་པ་ཅན་དང༌། ཆ་ག་ཅན་དང༌།
གངས་ཅན་མ་ན་པ།།
མ་་བན་་བཤད་ང་བབ་པ་མ་ས་པ་དང་་དག་འང་བ་ར་ཡ་ར་མ་ར་པ་དང༌། ལ་དང་་བ་ལ་
གས་པ་མས་མ་གས་པ་དང༌། གས་པ་་ཤ་བབ་པ་་་ར་མ་ས་པར་མ་གས་པ། །ང་བ་ན་ིས་ཁ་
བར་བ་་བང་་གང་བ། །་ང་བ་ན་ིས་ཁ་བར་བ་དང༌། དཀར་་་་ཁ་མ་བར་བ་ལ་་་བང་
གང་བ་་འཆགས་། །ར་ག་་་རང་བན་ི་ཁ་ག་ཅན་ལ་་ཁ་མ་བར་ཡང་་བང་གང་བ་འཆགས་པར་
གས་། ང་་བ་ལས། ར་་རང་བན་ི་ཁ་ག་ཅན་ན་པ་ལ་ཁ་མ་བར་བ་ན་པས་ང་བ་་འང་བར་
གངས་པ་གནད་ས་ས་། །ས་ང་ངས་་མ་ད་པ། །ས་ས་ངས་པ་་ཟད་པ་་་ར་མ་ང་བ་་
བ། །མ་་གས་་མན་པ་མད་པ་མད་མ་ཅན་དང༌། ན་ང་ཅན་དང༌། ན་པ་ཅན་དང༌། ཆ་ག་ཅན་དང་ངས་
ཅན་མ་ན་པ།།
་བ། ངས་པ་དང༌། ་མ་བགས་པ་དང༌། ལ་ད་མ་ན་པ། །ས་ང་བས་པ། །ཟིན་པ། །་པ།
།ག་པ་ཡང་༌། །ར་མ་བང་བ། །བང་བ། །་མ་ཡང་༌། །་་ད་པ་གང་བར་ད་པ།།
ངས་པ་དང་ས་པ་་གང་་ན། ས་ས་གང་ག་ཞག་བ་འདས་པའམ་ཞག་གག་དང་ལ་བ། །ང་མ་་
་ས་ས་པ་ལས་གངས་། །ི་ཀ་ལས། ངས་པ་་་ར་ངས་པར་ར་པ་འབའ་ག་་མ་ཟད་། ན་ལན་
གག་ངས་པར་ར་པ་ཡང་་ང་་ས་། །་བལ་ལམ་ག་མ་་་་མ་བགས་པ་མས་བང་་་ང་བ་དང༌།
ལ་ད་་གས་དར་ད་་ས་ན་པར་ང་ལས་གངས་། །རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་ང༌། ལ་ད་ས་
་བ་་གས་དར་ད་ལ་་། ར་ར་བ་་ན་བདག་་ལ་བ་ན་ལ། ས་ངས་པ་་ན་བདག་་གཞན་དང་
འད་པ་ར་། །ས་། །་ར་གས་དར་ད་་ས་མ་ན་པ་་བང་་གང་བར་། །ས་ང་བས་པ།
།ས་ས་་བ་ངས་་གས་པར་ཟིན་པ། །ས་ས་་ད་་་་པ། །ང་་་གམ་པ་ཡང་ད་པ་ན་།
།་ཚད་ག་པ་དང་མ་གས་ག་པ་ཡང་ང་༌། །་གཞན་ལ་་བང་ད་་ར་མ་བང་བ་ས་ས་་བང་
གང་བ་། །ར་བང་བ་་་ང་༌། །ི་ཀ་ལས། གབ་་ག་མ་ནང་་བང་བ་་བང་བ་ས་་བ་ཐ་ག་
་ས་། །་མ་ལས། ་མ་ནང་་བབ་་བང་ནས་བཞག་་ས་། །ད་འན་ི་གས་་མ་ད་པ་ར་

ས་ས་མ་གས་་མའང་བང་་ང་༌། ས་ས་མ་གས་་་ད་ད་པ་་ད་པ་གང་བར་ད་པ་ད་
ང་བ་བར་།།
བ་པ་གང་བ་་ག་ད་པར་ལ་གས། ་བང་གང་བ་་ག་དས། །བང་ལ་་རང་ད་པ། །དང་་ལ་
གམ། ར་བ་་ག་བན་པ་དང༌། །དས་ག་་ག་བན་པ་དང༌། །མག་་་ག་བད་པ། །དང་་ལ་གམ།
གང་ཟག་་ ་་ག་དང༌། །ད་འན་གས་པ་་ག་དང༌། །གང་བར་བས་པ་་ག། །དང་་།
་བ། ་་ས་ས་གཞན་ིས་ན་ིས་བབ་པ་ན་པས་་ར་ན་ིས་བབས་པ་དག་ང་ནས་།།
་བང་བང་བ་་་ད་ང་མས་་ ་འ་བ་་ད་་ར་ན་ིས་བབས་པ་ས་ས་ལས་གཞན་པ་
འ་བ་་ད་་ན་ིས་བབས་པ་ན་ང༌། ར་ས་ས་མས་་ན་ིས་བབ་པ་མ་ང་ན་་བང་་ན་
བས་་འཆགས་པ་ད་ན་པས། ་ར་ད་ང་རང་རང་་ས་ས་གམ་་ར་ན་ིས་བབས་པ་དག་་
བང་གང་བ་ན་པར་ངས་ནས་གད་་བང་གང་བར་།།
གས་པ་ད་འན་གས་པ་་ག་ལ་བ། ཞག་ན་ན་གས་ས་་བ། །མཚམས་ནང་་མན་་བ་དང༌། །
གངས་པ་ད་ང་བ་བ་དང༌། །་ལ་གལ་་གཏད་པ། །དང་་།
་བ། ཞག་མ་ན་པར་གས་པས་ས་པར་།།
་བང་གངས་པ་་མ་ཕན་ཆད་ནས་དར་ནང་་་མ་གང་ན་ཆད་་བར་ི་་མ་གང་ལ་ས་ས་་འར་ནས་
ཞག་མ་ན་པར་ས་ས་་འར་བ་་མ་་ད་ལ་གས་པས་ས་པར་།།
གས་པ་མཚམས་ནང་་མན་་བ་།
་བ། མཚམས་་ནང་་་མན་པར་།།
་ག་་མཚམས་་ནང་་་མན་པར་།།
གམ་པ་གངས་པ་ད་ང་བ་བ་།

་བ། གང་བ་ཡང་༌། །གང་ལ་་འང་བ།།
་བང་་གང་བ་་བ་བ་ཡང་མཚམས་་ནང་་་ས་་མར་ར་་གལ་གས་་ལས་ས་བ། །་
བང་་གང་བ་་་་ག་བ་་ན། ད་ང་ལ་་བང་གང་བ་་འང་བ་བ་བར་། དར་གནས་པར་ཁས་
མ་ངས་པ་དང༌། དར་རལ་བ་གང་ཟག་ལ་་བང་གང་བ་་་འང་བས་་་་བ།།
བ་པ་་ལ་གལ་་གཏད་པ་།
་བ། ་ལ་གཏད་པར་། །གལ་བར་ས་།།
་བང་གང་བར་བས་པ་ད་ང་་ལ་ས་ས་་ད་འན་ིས་གཏད་པར་། །གལ་གས་་ལས་
ས་་བང་་་མན་པར་ས་པ་་ད་ས་ན་ར་གཏད་པར་་། ས་ས་་མན་པར་ས་པ་་་མ་གཞན་
་བཞག་པར་་གས་པ་ར་། །་ར་གཏད་ན་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་ས་།།
གམ་པ་གང་བར་བས་པ་་ག་ལ་བ། ལས་གམ་་ར་བབ་པ་དང༌། །མས་གམ་་ར་བད་པ་དང༌།
།གས་པ་ད་ལ་བད་པ་དང༌། །འ་བ་བས་ས་བབ་པ། །དང་་།
་བ། བ་བ་དང་བ་པ་དང༌། ཁ་མ་བར་བ་དག་ལ་་ན་་འོ་བར་། །གས་སམ་གམ་ས་་བ་
པས་། །ཟིན་པ་ག་བ་ན་རང་ས་ཁབ་བས་གས་སམ་གམ་བ་པར་།།
ས་ས་་བ་བ་དང་བ་པ་ལ་གས་པ་ར་ས་མ་ཟིན་པ་ན་ན་བ་བ་དང་བ་པ་དང་ཁ་བར་བ་དག་ལ་
གང་བར་ད་པ་ད་ང་ས་་བ་་ན་་འོ་བར་། །་ར་ན་་འོ་བར་་་ན། བ་བ་ལ་གས་་དག་
ལས་གས་སམ། གམ་གན་་ཟ་བར་ས་་བབས་པས་། །ས་ས་་བ་གས་ས་ཟིན་པ་ག་ལག་་
བ་ན་་བང་གང་བ་་རང་་ཁབ་བ་གས་སམ་གམ་བ་པར་།།
གས་པ་མས་གམ་་ར་བད་པ་།
་བ། མས་པ་དང་རང་ད་པ་དང༌། ་མག་དག་་་མས་བན་་གངས་པར་འར་། །གང་༌། །
གང་་མ་་མས་བད་པར་། །དང་་ཉམས་ན་་འང་བ་མ་ན་།།

་བང་་གང་བ་ས་ས་་ད་འན་ིས་གང་བ་ན་གང་བ་ས་ས་ས་་མས་པ་དང༌། རང་ད་པ་
དང་་་བང་བང་བ་་རང་ས་བ་བ་དང༌། ཁ་ར་པར་ད་པ་དང༌། ་བང་གང་བ་དས་ག་་ག་ད་པ།
།བང་ཟིན་་མག་དང༌། གནས་བས་གམ་་་དག་་་མ་བན་་གང་བར་འར་། །གང་་བང་་མ་
་མས་བད་པར་། །མས་གམ་བད་པ་དང་་གང་བར་འར་་མ་་མས་བད་པ་་ཉམས་ན་་ན་
གཞན་ཚང་ན་་བང་གང་བ་་་འང་བ་མ་ན་། །གང་་མ་་མས་བད་པ་་གས་པ་ཉམས་ན་་་འང་
། ་དང་ལ་བ་་ང་བ་ན་། །ས་གངས་། །གང་་མ་་མས་བད་པ་་མ་ས་་གམ་པ་ཉམས་ན་
ཡང་་བང་བང་བ་མ་ང་བ་ད་མ་ན་་་བང་བང་ཟིན་པ་ར་།།
གམ་པ་གས་པ་ད་ལ་བད་པ་།
་བ། ་དང་ན་པ་དག་བདག་ས་ས་་བང་འངས་པར་འར་ི་ད་ཅག་ས་ས་ས་མས་དང་
བར་་ས་གས་པ་ལ་བད་པར་།།
ན་་འང་ ་ས་བ་་དང་ཀར་་བང་གང་བ་ ་ད་ང་ས་འ་ད་ས་་དང་ན་པ་དག་བདག་
སང་་བང་གང་བར་འར་ི། ད་ཅག་ས་རང་རང་་ས་ས་མས་འ་ད་་ན་བས་མས་དང་བར་་
ས་གས་པ་ལ་བད་པར་།།
བ་པ་འ་བ་བས་ས་་བབ་པ་།
་བ། འ་བ་བས་ས་་བབ་པར་།།
ས་བ་ག་་ནངས་པར་་བང་གང་བ་ན་་གནས་ར་ད་འན་འ་བ་བས་་་བ་ས་་བབ་
པར་། །་བ་་གང་ན་གདན་བཤམ་པ་དང༌། ག་བང་བ།།
གས་པ་དས་ག་་ག་བན་པ་།
་བ། ་དང་་ག་ས་མད་ང་བག་ས་་མ་ས་བགས་པ་་མ་གབ་་ག་མར་ན་ག་བཞག་
པ་གས་་ན་མས་་འག་པས་གང་བ་བབ་པར་།།

གང་བ་ས་ས་མ་གས་་མ་བགས་པར་་མ་འང་བ་་དང་་ག་ས་མད་ང་བག་ས་་མ་
ས་བག་པ་ས་ས་མ་གས་གག་གམ། གས་སམ་་མར་གབ་་ག་མར་ན་ག་བཞག་པ་གང་ ་ད་
ང་ས་པང་པར་གས་་ན་མ་་འག་པས་་བང་གང་བ་བབས་་་བང་གང་བ་་ག་བད་པར་།།
་བ། ས་བ་ག་ལ། །ན་་འང་ ་། །ལན་གམ་བས་པས་། །གང་་ས་།།
ས་གང་་་གང་་ན། ས་བ་ག་ལ། །་བ་གང་་ས་བ་ག་ལ་་་ན། ན་་འང་ ་། །འ་
དགས་བསལ་། ི་ཀ་ལས། ད་འན་ཐམས་ཅད་དར་་མར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་དག་ལ་ཡང་་བང་གང་
བ་འཆགས་། །་གང་བ་ས་་ན་་ཐ་ང་་ས་བ་ག་་ས་། །་ག་་་ས་གང་་ན། ་ག་ལན་
གམ་་བས་པས་། །་ག་ལན་གམ་བས་པས་་ན། ད་འན་ཐམས་ཅད་ལ་འ་ད་ས་ས་ས་་བང་
གང་་ས་་བ་ལ་གས་པ་གས་མ་པར་བཞག་པ་ལན་གམ་བས་པས་།།
གམ་པ་མག་་་ག་།
་བ། ད་ང་་་མན་་འག་་བང་་ན་་བང་་ས་་བར་། །གཞན་ིས་་གས་པར་
བང་༌། །འ་ལ་ད་པ་དང་ཕན་ན་གང་ད་པ་་བདག་་ན་་ས་།།
་བང་གང་བ་ ་ད་ང་ས་ས་ས་་བང་ལག་ན་ར་་གནས་བན་ན་མ་བན་་ད་ང་་་
མན་་འག་་གང་་ས་་བར་། །་བང་གང་བ་་ལས་གཞན་ིས་་གས་པར་གང་༌། །ན་་གང་
༌། །འ་ལ་ད་པ་དང་ཕན་ན་གང་ད་པ་་བདག་ས་ན་་ས་།།
གས་པ་བང་ལ་་རང་ད་པ་།
་བ། འ་ལ་ས་་་རང་བ་་ཉམས་་ང་བ་དང་འ། །མན་མ་་ར་བས་།།
་བང་གང་བ་འ་ལ་གད་གས་ས་ཉམས་་མ་ང་བས་སད་པ་ས་་ས་པ་ན་ས་་་རང་བ་་
ཉམས་་ང་བ་དང་འ་། ས་་བང་བང་བ་ཕན་ན་དང་ད་པ་འང་བར་འར་། །གང་་ས་་་རང་་
ན། ་གང་བ་ར་ར་གས་་མན་མ་་ར་པས་ས་་་རང་བ་་ཉམས་་ང་བ་དང་འ།།

གས་པ་བང་ནས་བང་བར་་བ་།
་བ། ས་ས་་བསང་བར་་བད་པར་་ག་པར་། །མ་་བ་ཅན་དང་ལ་ཅན་་གཞག་པར་་། །
ལ་ ་་ང་་གཞག་པར་་། །་དང་འལ་བར་་། །ར་་གཞན་་འོ་བར་་། །་གཙང་
བ་བས་་འག་པར་་། །་གབ་ད་པར་འག་པར་་།།
གང་བར་བས་པ་ད་ང་ས་ས་ས་་བང་་ས་ས་་ར་་ངང་ལས་བསང་བར་། ་མ་ལ་ད་
པར་། ལ་ག་པར་། །ས་ས་་བང་་མ་་བ་ཅན་དང་ལ་ཅན་་བཞག་པར་་། །ལ་ ་་ང་་
བཞག་པར་་། །གང་བར་བས་པ་ད་ང་ས་ས་ས་་བང་་དང་མཚམས་་་ལ་་་ངས་ས་
ད་པར་འལ་བར་་། །ས་་བང་་ར་་གཞན་་འོ་བར་་། །་གཙང་བ་བས་་འག་པར་་
། །་གབ་ད་པར་འག་པར་་།།
གམ་པ་བངས་ནས་དང་བར་་བ་ལ་གས། དང་བ་དས་་བཤད་པ་དང༌། །བས་་བབ་་བད་པ། །
དང་་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། དང་བ་་མ་པ་གས་། རང་འག་པ་དང་ལ་བ་དང་བས་མ།།
ད་་་བང་དང་བ་བཤད་པར་་་་བང་དང་བ་་ད་ག། །མ་པ་གས་་ངས་་ད་བ། །ང་་
ད་བ་་རང་ད་་བང་་འག་པ་དང་ལ་བ་་་བང་གག་མ་པ་་ན་་བཏང་བ་ལ་་ས་པར་་བང་
་ན་བབ་རང་ག་་ར་པ་དང་བས་མ་་ལས་་་གས་་ན་་བཏང་་དང་བ།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གས། རང་འག་འལ་བ་དང་བ་དང༌། །བས་མ་ད་་དང་བ། །དང་་ལ་
གས། འར་གགས་ད་འན་རང་འག་ལ། །གང་ཟག་་ ་འག་ལ་། །དང་་།
་བ། རང་འག་པ་དང་ལ་བ་་ས་ས་་བང་་མཚམས་གཞན་་ན་པ་དང༌། ན་ིས་བ་པར་ད་པ་
ད་པར་མཚམས་་ནང་་་ངས་ཤར་བ་དང༌།

རང་འག་པ་དང་ལ་བ་དང་བ་་གནས་བས་གམ་་འ་དག་ལ་འང་། ་བང་ས་ར་བང་བ་
མཚམས་ལས་གཞན་་ན་ན་ཞག་མ་ན་ང་་བང་ག་པ་དང༌། ས་པ་མཚམས་གཞན་་ན་པ་་་བང་་
གནས་་་འར་ལས་འདས་ན་། ར་ས་ས་་གནས་ལ་་འར་བ་བར་གངས་ལ། ་བང་་གནས་ང་
ས་ས་་གནས་ན་པ་ར། ་ར་་བང་་མཚམས་གཞན་་ན་པ་འ་ལ་འལ་ང་ལས། ཞག་མ་ན་ང་
་བང་ག་ས་བཤད་། །་བང་གང་བར་ད་ང་་བང་ན་ིས་བ་པར་ད་པ་ད་ང་ཐམས་ཅད་གནས་
གཞན་་ང་་་བང་བང་བ་ད་ང་གག་ང་་བང་་གནས་་ན་ད་པར་་བང་བཞག་པ་མཚམས་་
ནང་་་ངས་ཤར་བ་དང་ས་།།
གས་པ་གང་ཟག་་ ་འག་ལ་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་
།
་བ། ་དལ་འར་ི་ངས་་གགས་པ་ཆད་པ། །་ལ་།།
གནས་གང་་་བང་བང་བ་མཚམས་་དལ་འར་ི་མཚམས་་ངས་་གགས་པ་ན་ཆད་པ། །དང་
་གས་ས་་ར་གགས་པ་ད་འན་ཐམས་ཅད་་བང་བང་བ་རང་འག་པ་དང་ལ་བར་འར་བ་ལས། ཐ་
མས་་གང་ཟག་གང་་དལ་འར་ི་ངས་་གགས་པ་ཡན་ཆད་པ་་་ ་་བང་བང་བ་རང་འག་པ་དང་
ལ་བར་འར་ས་ི་ཀ་ལས་། །གང་ཟག་གང་རང་འག་པ་དང་ལ་བ་་ན་་ད་པ་་ལ་་དལ་འར་ི་
ངས་་གགས་པ་ཆད་པ་་མ་པར་བཞག་། ད་འན་ཐམས་ཅད་ལ་་་མ་པར་་བཞག་། །མ་འས་་་
དལ་འར་ི་ངས་་གགས་པ་ཆད་པ་་གང་ཟག་་ ་རང་འག་ལ་ན་པར་བན་།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་བ། ར་བས་འོ་བ་མ་མ་བན། །ས་པར་འད་པ་མ་མ་བན། །མ་མ་་་་
ག་བན། །མཚམས་འ་མ་མ་བན་པ། །དང་་།
་བ། མཚམས་ལས་འདས་པ་ན་་འབ་། །ར་་ང་བ་མས་ས་།།
་དལ་འར་ི་ངས་་གགས་པ་ཆད་པ་་ས་གང་་་ན་འབ་་ན། ལ་གཞན་ཐག་ང་ལ་གས་པ་
འོ་བར་འད་པ་ད་ང་ས་་བང་་མཚམས་ལས་འདས་པར་ན་པ་ན། ་དལ་འར་ི་ངས་་གགས་

པ་ཆད་པ་་འབ་་གང་ཟག་་་བང་ག་པར་འར་། །བསམ་པ་གང་ཡང་ང་བས་སམ་་ན། བདག་་ལ་
གཞན་་འོ་་་བ་་ངས་་་བང་་མཚམས་འར་ར་་ང་བར་ས་མ་པ་མས་ས་མཚམས་ལས་
འདས་་འོ་ན་་་་དལ་འར་ི་ངས་་གགས་པ་ཆད་པར་འར་།།
གས་པ་ས་པར་འད་པ་མ་མ་བན་པ་།
་བ། མཚམས་་་ལ་་་ས་ན་ཡང་༌། །ས་ས་་བ་བསམ་པས་ས་་འལ་བ་ད་ན་་་ད་
ན།།
་བང་་མཚམས་་ནང་ནས་འོ་བ་་ན་ར་་ང་བ་མས་མ་ས་ང་མཚམས་་་ལ་་ན་པ་ན། ་
བང་་མཚམས་་ར་་ང་བར་ས་པ་མས་་ས་ན་ཡང་་་དལ་འར་ི་ངས་་གགས་པ་ཆད་པར་
འར་། གང་ཟག་་་བང་ག་པར་འར་། །མཚམས་ལས་འདས་པ་ན་་བ་་ས་པ་དང༌། མཚམས་་་
ལ་་་ས་ན་ཡང་་ས་བན་པ་་ཡང་་བང་་ད་པ་ལ་བ་ལས་ས་ས་་བ་བསམ་པས་་བང་་ད་
པ་དང༌། བསམ་པ་ས་་འལ་བ་ད་ན་མཚམས་ལས་འདས་ང༌། ར་་ང་བ་མས་ས་པ་ས་་་ད་ན་
་དལ་འར་ི་ངས་་གགས་པ་ཆད་པར་འར་། གང་ཟག་་་བང་ག་པར་འར་།།
གམ་པ་མ་མ་་་་ག་བན་པ་།
་བ། ད་ན་ད་པར་འར་བ་ད་ཆད་ན། །ར་ངས་ན་ཡང་༌། །ད་པར་འར་བ་མཐར་ག་པ་དང་
བམས་པ་ག་པ་དང༌། བསམ་པས་ན་ཆད་པ་གམ་ལ་་གནས་།།
ས་ས་་བ་བསམ་པས་ས་་འལ་བ་ད་ན་་་་ན་་བང་་འག་ལ། ས་ས་ད་པར་འར་བ་
ད་ན་ཆད་ན་་་་གང་ཟག་་་བང་འག་པར་འར་། །་ར་ར་བས་འོ་བ་མ་མ་དང༌། ས་པར་འད་
པ་མ་མས་་བང་ག་ཟིན་ན་་ད་ང་་་བང་་མཚམས་་ར་ང་ན་ཡང་་ཕན་། ་བང་ག་པ་གནས་
བས་ད་ལ་གནས་པས་་ས་བན་། ར་ང་ན་ཡང་་ས་པ་འ་ད་་འལ་པ་ར་ད་ལས་ང༌། ར་ང་
ཡང་་ཕན་ས་བཤད་། །་བང་་ད་པ་ལ་བ་ལག་་བ་པ་ལས་ས་ས་ད་པར་འར་བ་མཐར་ག་པ་།
ས་ས་ཟིན་པ་མཐར་ག་པ། །ི་ཀ་ལས། ས་ས་་མ་་བསམ་པ་་མཐར་ག་པར་ར་པ་དང་ས་། །

མཐར་ག་ས་་བ་་ས་ས་བམས་པ་ཟིན་པར་ས་པ། །འ་་མན་པ་ཙམ་་་བང་་ད་པ་ལ་བ་
ལག་་བ་པ་ན་གང་ཟག་་་བང་ག་པར་ར་པ་ས་གངས་། །་བང་་ད་པ་ལས་ས་ས་ད་པར་
བམས་པ་མ་ཟིན་པར་ག་པ་དང་་ས་འགས་པ་ལ་གས་པས་བམས་པ་ག་པ། །ག་པར་ར་པ་ས་་བ་་
ས་ས་བམས་པ་མ་ཟིན་པ་བར་་ན་འགའ་ག་ས་ན་ཆད་པར་ར་པ་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །འ་ཡང་
མན་པ་་་བང་་ད་པ་ལ་པ་བག་ང༌། བག་པ་གཏམ་ས་ན་གང་ཟག་་་བང་ག་པར་ར་པ། །
ས་ས་ལ་་བ་བསམ་པ་ན་ཆད་པ་་་བང་་ད་པ་ང་བ་བསམ་པ་ན་ཆད་པ་ས་གངས་། །གནས་
བས་་གམ་ལ་ད་པ་འར་བ་ཆད་པ་་གནས་།།
བ་པ་མཚམས་འ་མ་མ་བན་པ་།
་བ། ད་གས་་ས་པར་འན་པར་ད་པ་དང་འ།།
ད་གས་་ས་པ་འ་ར་ང་་ང་གས་ཀ་ད་གས་་ན་བན་པ་ན་ི། ས་ས་འམ་་་ད་
གས་་གང་འས་མ་བན་པར་འཆད་པ་ང་སང་ན་་མང་ཡང་གང་འ་ད་མ་་བར་ཟད་། །རང་་མ་
བཤད་ལས། ར་ང་བར་འམ་ན་་ར་ང་བར་་་མ་པ་ད་གས་དང༌། ས་ས་འམ་ན་་ས་ས་་
་མ་་་་་ད་གས་ས་པས་་བང་འན་པར་ད་པ་དང་འ་ས་བཤད་། །བས་འར་རང་་མ་
བཤད་་ང་ངས་པ་དང༌། ི་ཀས་ང་ངས་པ་ལས་ང༌། ར་ང་བར་་ང་ས་ས་འམ། ན་་ར་་ང་
བར་་ང་ས་ས་་་མ་་མས་པས་མཚམས་ལས་འདའ་བར་ད་ན་་་བང་རང་འག་པ་དང་ལ་ས་
གངས་ང༌། ི་ཀ་ལས་ང༌། ས་ས་་བ་བསམ་པ་ལ་་མ་ཟ་ང༌། ར་་ང་བ་མས་ས་སམ་ར་ང་
བ་ལ་་མ་ཟ་བ་མས་ས་མཚམས་ལས་འདས་པ་དང་ས་བཤད་།།
གས་པ་བས་མ་ད་་དང་བ་ལ་གས། ས་ས་་ང་དང་བ་དས། །ཕན་ན་ས་པ་མ་མ་བན། །དང་
་།
་བ། ལས་ལས་གཞན་པ་་བ་ས་་བབ་པར་་། །་ས་་དད་་ར་བ་ཉ། །ད་ལ། །
བམ་པ་ན་ད་་་ར་ཡང་༌།།

གལ་བ་ལས་ས་དང་བ་ལས་གཞན་པ་རང་འག་པ་དང་ལ་བར་ར་པ་་བ་ར་བས་འོ་བ་ལ་གས་
པས་ས་་བབ་པར་་། །་བང་བང་ནས་་བ་་ལས་འདས་པར་བཞག་་་བང་་ན་བས་རང་ག་
་། །ས་ང་གང་འས་བན་། །་བང་ས་་དང་བ་་ས་་དད་་ར་བ་ཉ། །འ་དགས་
བསལ་་གས་ད་། ི་ཀ་ལས། ད་འན་ཐམས་ཅད་དར་་མར་ཁས་ངས་ན་དད་་འང་ ་ཉ་ལ་་དང་་
ས་བཤད་། །ས་་དང་བ་་དན་་ཐ་ང་ཉ་ལ་དང་བ་ཡང་ད་། ན་འང་ ་ས་བ་ག་ལ་་བང་
བང་ང༌། ་བལ་ར་་དན་་འང་་གས་ང་བ་ན་དན་་ཐ་ང་་ཉ་ལ་ས་་དང་བ་། འང་་
བང་་ས་་བ་་ན་ང༌། ་ལས་འདས་ན་་བང་་འན་པ་ཟད་པར་འར་བ་ར་། །གཞན་ཡང་དད་ར་
ས་བ་ག་ལ་་བང་དང་བ་གང་ང་། ང་ག་ལས། ་བང་འང་བ་ད་ང་ས་དད་་ར་བ་ཡར་
ི་ ་ས་བ་་ལ་་བར་་། ་དང་ན་པ་དག་སང་་ས་་བང་འན་ིས་ད་ཅག་་ ་ས་ས་མས་
ན་ིས་བས་ག་ས་བཤད་ང༌། བས་པ་ལས་ང༌། ས་བ་་་་ན་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་གལ་བ་
དང་གས་་ལས་ས་་བང་དང་བར་་ས་བཤད་། ་ར་ན་་བང་་ན་བས་་བ་་དང་ཞག་གག་
འཆགས་པར་ཐལ་བར་འར་། །ས་ན་མ་་འལ་ག་ར་བང་༌། །་གས་པ་ལ་གས་པ་དད་་ར་བ་ཉ་
ལ་དང་བར་ཐལ་བ་བསལ་བ་ར་ག་འ་ས་། ་བང་བང་བ་་ད་་ད་ལ་འང་བ་དད་ར་བ་ཉ་ལ་
དང་བར་། །ད་ང་མ་ན་པས་བམ་པ་་བང་་ད་པ་འད་པ་ང་བ་ན་ད་་་དད་་ར་བ་ཉ་
བས་ར་ཡང་དང་༌། །ཉའམ་ང་་ག་ང་་ས་དང་ར་་ག་ང་ས་པ་ས་ལ་་བང་དང་༌།།
གས་པ་ཕན་ན་ས་པ་མ་མ་བན་པ་།
་བ། ར་ཉམས་་མ་ང་བ་དང་ན་པ་ལ་་མ་ས་་བར་་ཕན་ན་ས་་འག་ །ས་་འལ་བ་
ད་ན། །ད་ན་མ་ཆད་་བར་།།
ར་ས་མ་ན་པ་ར་་བང་དང་བ་ཉམས་་མ་ང་བ་དང་ན་པ་ལ་་བང་བང་ནས་་བ་་འདས་ན་།
ང་བ་་མ་ས་ང་ཕན་ན་ལ་འག་པས་་བ་་ལ་ཆད་་་བང་དང་བ་་མ་ས་་བར་་་བང་བང་བ་
་ཕན་ན་ས་་འག་། །ས་གངས་པས་ཕན་ན་བོག་ང་ད་པར་འར་་ས་་བ་དང་གས་ས་
བན་་ི་ཀར་དས་་ད་། །་གནས་བས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ས་་བར་་ཕན་ན་ས་་འག་ང༌། ས་ན་
ཕན་ན་བོག་གམ་་ན། ་བང་་མཚམས་འར་ས་ང་ས་མ་པ་བསམ་པ་་ད་ང༌། ་བང་་ད་པ་

ལ་བ་ལས་ས་ས་་བ་བསམ་པ་ས་་འལ་བ་ད་ན་མ་ས་་བར་་ཕན་ན་ས་་འག་ང༌། ས་ན་་
ག་། །་བང་་མཚམས་འར་ར་་ང་ས་་མ་་་བང་་མཚམས་ལ་་བ་ད་ང༌། ་བང་་ད་པ་
ལ་ཡང་་བ་ད་པ་བསམ་པ་ས་ན་་བསམ་པ་་ས་པ་་ད་ན་་བང་འག་། མ་ས་་བར་་ཕན་ན་
ས་་འག་པ་ཡང་མ་ན་ལ། མ་ས་ང་ཕན་ན་བོག་་ས་པ་ན་ག་པའང་མ་ན་། །ས་་འལ་བ་ད་ན་
་ད་་ཕན་ན་ས་་འག་་ན། ་བང་་ད་པའམ་ལ་བ་ལས་ས་ས་་བ་བསམ་པས་ས་་འལ་བ་
ད་ན་་་བང་ང་བར་ས་ང་ས་་འལ་བ་ད་པ་་ད་ན་མ་ཆད་་བར་་་ཕན་ན་ས་་འག་།
ས་་བས་གན་ི་བད་པ་། ས་་འལ་བ་ས་་བ་་ད་པ་འར་བ་མཐར་ག་པ་དང༌། བམས་པ་
ག་པ་དང༌། བསམ་པ་ན་ཆད་པ་དང་གམ་ལས་བོག་པ་། མས་མ་བན་་་བང་་ད་པ་ས་ལ་་བ་ད་
པ་དང༌། ས་བམས་པ་མ་ག་པ་དང༌། ས་ས་བ་ད་པར་བམས་་ས་ས་ད་པར་འར་བ་མཐར་ག་པར་
མ་ར་པ་ཤན་ད་པ།།
གས་པ་བས་་བབ་་བད་པ་།
་བ། མ་ང་ན་ཐམས་ཅད་ས་་ས་་ད་པ་བ་བར་་། །གར་གགས་པ་ས་ས་་བང་་
ག།། །།
་བང་མ་ང་ན་ད་ང་ཐམས་ཅད་ས་་བང་བང་བ་་ས་ས་་བང་བང་བ་་ས་་ད་པ་བ་
བར་་། །་བང་་་ས་ས་ན་ིས་བབ་་ང་བ་གཞན་དག་་གར་ི་གནས་་་ན་པས། ་ང་བར་
ར་པ་་་ན་་བང་བང་བ་ས་ལས་ང་བ་ད་པ་བ་བར་། ་མ་ང་བ་ན་་བ་བར་་། །
གར་གགས་པ་་བང་་ག།། །།
གས་པ་་བ་གས་ས་བད་པ་ལ་བ། གང་བ་དང་ས་ས་པ་དང༌། །་ར་དང་གང་ས་པ་དང༌། །
གནས་ཁང་གང་དང་ས་པ་དང༌། །གས་གད་ཕན་ན་ས་པ། །དང་་།
་བ། དགག་ད་་་བ་བན་་གང་༌། །ག་ང་་མཐའ་མ་ན་པ་ལ་་། །དང་བ་ཡང་༌། །འ་་
་མ་་ད་།།

་བང་གང་བ་ས་་ན་་འང་ ་ས་བ་ག་ན་ལ། ་བལ་ར་བ་་ལ་ ་ས་་འང་༌། །
ས་གངས་པས་ལ་ར་བ་་ན་ན་་འང་་གས་་ལ་ས་ས་པ་ན། ་བ་་གས་གང་ལ་་བང་
གང་་ན། དར་གནས་་བ་གམ་ི་ཐ་མ་ས་་དགག་ད་་་བ་བན་་་་ན་པར་་བང་གང་བར་
། བལ་་ས་་འང་བས་་་། །འཐབ་ལ་ཅན་ིས་ས་་་་དགག་ད་ས་པ་འ་དགག་ད་་
་བ་བན་་གང་བ་་མ་ན་་ས་།།
ག་ང་་མཐའ་ས་པ་འ་ལ་བཤད་གས་གས་ལས། དང་་ག་ང་བཏགས་ང་་བཤད་པ་། ི་ཀ་ལས།
འར་ག་ང་ས་་བ་་་ས་བ་་ག་ང་་ས་་དགག་ད་ས་པ་ས་གངས་པས། ག་ང་་
ང་བཏགས་ང་དགག་ད་་དས་ག་ས་་དགག་ད་ས་པ་མཐ་ས་བ་ག་མ་ན་པ་ལ་་བང་གང་
བར་་། །གས་པ་ག་ང་དས་ང་་བཤད་པ་། འལ་ང་ལས། འཐབ་ལ་ཅན་ི་དབང་ས་ས་་་
ལ་་དགག་ད་ས་ན་དར་མས་་ཐ་མ་ལ་དགག་ད་ས་་ག་ང་་དས་པས་་་ན་ག་ང་་
མཐའ་མ་ན་པ་ལ་་བང་གང་བར་་་ས་བན་། །་བང་དང་བ་ཡང་ག་ང་་མཐའ་མ་ན་པ་ལ་་
། །་བང་དང་བ་ཡང་ག་ང་་མཐ་ས་བ་ག་ལ་འམ་་ན། འ་་ག་ང་་་མ་ས་བ་་་ད་
་ག་ང་་ས་ལ་དང་བ་ན་ི། ས་བ་ག་ལ་དང་བ་་མ་ན་།།
གས་པ་་ར་དང་གང་ས་པ་།
་བ། ཡང་ག་ང་ས་ན་ང་བ་ད་ན་། །བང་ནས་་བ་དག་ལ་་་ཐ་དད་པར་འབ་། །ས་་བ་
དག་ད་པས་་བང་༌།།
གག་མར་གནས་པ་ས་པ་བ་ག་ལ་་བང་བང་བ་ན། ད་ང་་ར་་ངས་པ་ས་མང་་མས་་ས་
བ་་ན་པ་དབང་ས་གག་མར་གནས་པ་་དག་ས་ང་ག་ང་བ་་པ་ས་ན་་བང་རང་འག་པ་དང་
ལ་བ་ང་བ་ད་ན་་། ་བང་་འཆགས་པ་ས་མ་ན་པར་ར་པ་ར་། །ི་ཀ་ལས་ང༌། ་མ་གས་
པ་ལ་་བང་གང་བར་། །བ་ས་་ག་ང་ས་པ་ལ་་འར་ཐལ་བར་་འར་། ་་ས་མ་ན་པར་
བང་བ་་ད་པ་ར་ས་། །་བང་བང་ནས་་བ་དག་ལ་་དང་བ་་ཐ་དད་པ་བ་་ས་ང་མ་་་
ས་ས་པ་དང༌། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་གམ་ཆར་ལས་བཤད་། །ད་པ་་ཐ་དད་པར་འབ་ས་ང་་བ་ལས་

བཤད་ང༌། གང་འ་ན་་་མ་ར་ན་། །དར་གནས་པ་ད་འན་་ནས་གནས་་ན་གས་གས་ཀ་ད་
ན་གང་ས་་བང་གང་་ན། ས་་བ་དག་ད་པས་ས་གང་༌།།
་་ན་གནས་ར་གས་གས་ཀས་་ར་་བང་བང་ན་ད་པ་་ར་མ་པར་བཞག་་ན།
་བ། ར་གཞན་དག་ས་ས་ང་གནས་་ད་པ་་་དག་ལས་ས་པ་ད་ན་། །རང་བན་་གནས་པ་
གནས་་་ངས་པ་མས་ལ་་འང་༌།།
དར་གནས་པ་གས་ནས་ད་འན་གས་་་བ་གནས་ར་ས་་བ་ལས་གཞན་ས་མ་ན་པར་་བ་དག་
ས་་བང་གང་བར་ས་ང༌། དར་གནས་་ད་པ་་དགག་ད་ན་་ང་བ་་ས་་བ་་དག་ལ་ས་པ་ད་
ན་། །ས་མ་ན་པར་་བ་དག་ལ་་ས་པ་མ་ན་། གས་གཞན་་གནས་པ་ར་ས་ི་ཀ་ལས་། །གལ་་
གས་གས་ཀ་་ར་་བང་བང་ན་་བང་་ད་པ་་་ར་ས་དང་ས་ན་པ་གས་གས་ཀ་ལ་ས་པ་
ད་ན་། བས་འ་ད་་ི་ཀ་ལས། ་བང་བང་བ་་ལས་འང་བ་ད་པ་གང་ན་པ་་་ཐམས་ཅད་ལ་
ས་པ་ད་ན་་ས་བཤད་། །ས་རང་བན་་གནས་པ་གནས་་་བང་གང་བ་་་ལ་་འང་་ན། ས་
དང་ཟང་ཟིང་ས་ངས་པ་གནས་ནས་ང་བ་མས་ལ་་འང་༌། །གནས་ནས་ང་ན་ཡང་གནས་་་ལ་་ཐལ་ང་
་་འོ་བར་མཚམས་་ནང་མཐའ་འར་གག་་འད་པ་ལས། ཆད་པ་ད་པ་དང་ཆད་པས་བཅད་པ་་གས་ཀ་ད་
འན་་ངས་་་བང་་ར་བང་ནའང་ཆད་པ་ད་པ་མས་ས་་བང་་ཕན་ན་དང་ད་པ་་བ་།།
་བ། བསམ་པ་གནས་པ་་བང་བ་ན་། །ན་ག་་་བ་ལ་འན་པ་ལ་བ་དབང་ས་ག་མ་མས་
ས་ས་ན་ས་པ་ད་ན་། །་དང་ལ་བ་་ང་བ་ན་། །་ར་འན་པ་མ་ལ་བ་ལ་་འག་་ཟིན་
ང་གད་ག་གམ་མས་པར་གས་ན་མ་ས་་བར་་བང་བ་དང་ང་བ་་འང་༌།།
་བང་གང་བ་བསམ་པ་ད་ང་་ལ་འན་པ་མ་ག་པར་གནས་པས་་བང་བང་བ་་་བང་བང་བ་
ན་། །བསམ་པ་གནས་པ་་བང་བ་ན་པ་་ར་ད་ང་གཞན་དག་དང་ན་ག་་་བང་འང་བ་་བ་ལ་
ད་ང་ས་འན་པ་ལ་བ་དབང་ས་འན་པ་འལ་བར་ད་པ་་ལས་ག་མ་འན་པ་ང་བ་ད་ང་གཞན་
མས་་་བང་འང་བ་་བ་ས་ན་འན་པ་ལ་བ་ས་་བང་བང་བར་ས་པ་ད་ན་་་ཕན་ན་བ་ང་
ད་པ་དབང་༌། །བསམ་པ་གནས་པ་་དང་ལ་བ་་་བང་མ་ཆགས་པ་ལ་ིས་ང་བ་ད་ན་། ་བང་་

འཆགས་པ་ན་། །བསམ་པ་གནས་པ་་བང་བ་ན་ལ། ་དང་ལ་བ་་ང་བ་ན་པས་་ར་འན་པ་མ་ལ་བ་
ལ་་གང་བ་དང༌། དང་བ་ད་འན་ི་ནང་་འག་་ཟིན་ང་གད་ག་གམ་མས་པར་གས་ན་མ་ས་་བར་
་བང་བ་དང་ང་བ་་འང་༌།།
གམ་པ་གནས་ཁང་གང་དང་ས་པ་།
་བ། མཚམས་གག་པ་ད་ན་ན་ར་གནས་གཞན་་གནས་པ་མས་ང་བང་བ་ར་གནས་པ་ད་ན་།
།་་བང་བ་་་ན་གནས་་ད་ན་། །བང་ནས་མཚམས་ཐ་དད་པར་ས་ན་གང་ཡང་ང་བ་་ལས་་
གནས་ན་། །ཐ་དད་པ་ད་ན་ན་གནས་་ར་་དང་༌།།
གག་ལག་ཁང་ཐ་དད་པ་གས་སམ་གམ་་་མཚམས་་་བཅད་པས་མཚམས་གག་པ་ད་ན་ན་མཚམས་
གག་་ནང་ན་གནས་་མ་ད་པ་ར་གནས་ཐ་དད་གཞན་་དར་གནས་པ་མས་ང་་བང་བང་བ་ར་དར་
གནས་པ་ད་ན་པས། དར་གནས་གཞན་་གནས་པ་མས་ས་ང་་བང་གང་་ང་། གནས་་་་ཐ་དད་
ང་མཚམས་་་གག་་གགས་པས་མཚམས་་ད་་དར་གནས་ང༌། མཚམས་་ད་་་བང་བང་བ་ར་
། །འ་་དར་གནས་ཁས་ན་པ་་ལ་ནས་མཚམས་་་བཅད་པ་དབང་་ས་། །གག་ལག་ཁང་ཐ་དད་པ་
གས་སམ་གམ་་་ལ་། ི་ཀ་ལས། གནས་གཞན་་་བང་བ་་ས་གངས་ང་གང་བ་་ས་ི་ཀ་དང་
འལ་ང་་བཤད་པ་་གས་པས། ་བང་གང་བ་་ན་མཚམས་་་བཅད་པས་མཚམས་གག་པ་་ན་ན་
གནས་གག་པ་་ད་ན་པས། གནས་གཞན་་དར་གནས་པ་མས་ས་ང་་བང་གང་བ་འཆགས་། དར་
གནས་པ་ས་ན་མཚམས་ཐ་དད་ང༌། ི་ཀ་ལས། ་བང་གང་བ་ས་ན་མཚམས་གག་ན་པ་ར་་ས་
བཤད་། །མཚམས་་་གག་་ནང་ན་གནས་་མ་ད་པ་གནས་གང་ང་གག་་་བང་བང་ནས་ས་མཚམས་
་་བལ་། མཚམས་ཐ་དད་པར་ས་ན་གནས་གང་ཡང་ང་བ་་བང་གང་བ་གནས་་མ་་ལས་ས་ས་་
བང་་གནས་ན་། །་ལས་གང་ཡང་ང་བ་ས་མ་པར་བར་། །བང་ནས་མཚམས་ཐ་དད་པར་ས་པ་འ་ལ་
གནས་་དག་གང་་བང་ཡང་ས་པ་ད་ལ། གནས་་དག་གཞན་་ར་ཡང་མཚམས་གཞན་་ར་བ་ས་པ་་
འང་༌། །གནས་ཐ་དད་མང་་མས་མཚམས་་་གག་་ར་པ་ནང་་ས་ས་མ་གས་གག་ད་་བང་་
བང་ནས་མཚམས་་་བལ་། གནས་མང་་་དག་མཚམས་ཐ་དད་པ་ད་ན་ན་གནས་་ར་་བང་་དང་།
ཐམས་ཅད་་གནས་གག་་དང་་་ང་༌། །་བང་གག་ང་མཚམས་་ན་གནས་པ་མས་་་བང་ང་བས་

མཚམས་གཞན་ི་་བང་ང་བར་་འར་། རང་་གནས་་ངས་་་བང་་བང་བར་། །ཡང་ན་་བང་
་མ་ང་བ་ད་ང་འགའ་ག་་བང་་གནས་་བཞག་པར་་། ི་ཀ་ལས། གཞན་་ན་་ངས་འཆར་བ་ས་
་་བང་དང་བ་རང་འག་པ་དང་ལ་བར་འར་ང༌། འལ་བ་ས་པར་ཡང་འར་་ས་།།
་བ། ་བ་ད་་གས་་། །མ་བང་བ་ང་བ་་མ་ང་བ་མ་ན་། །་་འང་བ་ད་ས་ཁ་བང་
་་ང་བ་ད་མ་ན་། །མ་བང་བ་ད་ས་དང་བར་་ང་བ་ད་མ་ན་།།
གནས་གག་་་བང་བང་བ་ད་འན་མས་ས་གས་དང་ས་ན་གས་གས་་་བ་ད་ན་གས་་
གས་་་ད་་་བང་དང་བར་། །བང་ནས་་ན་ས་་གས་པས་ང་གས་ཀ་ང་བར་་འར་ལ།
ས་ན་གས་པས་ང་༌། །ད་ང་་བང་མ་བང་བས་་བང་འན་པ་ཁ་ང་ད་དམ། ་བང་མ་བང་བ་
་ན་བ་ཡན་ཆད་ད་བན་ི་ངས་ཚང་བས་་བང་ང་བ་་མ་ང་བ་ད་མ་ན་། །མ་བང་བ་་ས་ང་བར་
འར་བ་་འན་པ་ལ་བས་ན་ི། གཞན་་ན་བབ་པར་་ས་པར་འར་། །དར་གནས་པར་ཁས་མ་ངས་པ་
དང༌། དར་གནས་གཞན་་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ལ་གས་པ་ད་ང་་བང་གང་བ་་འང་བ་ད་ས་
གཞན་དག་་བང་གང་བ་ད་འན་་མ་ངས་པ་ཁ་ང་་་ང་བ་ད་མ་ན་། །ད་འན་ི་་བང་
བང་ནས་ད་ང་ཁ་ག་འམ། མས་ལ་ལམ། ལ་གཞན་་ང་་་བང་འན་པ་་ན་ད་འན་་མ་
ངས་ན་ད་ང་་བང་མ་བང་བ་ད་ས་་བང་དང་བར་་ང་བ་ད་མ་ན་།།
བ་པ་གས་གད་ཕན་ན་ས་པ་།
་བ། ས་ས་་བང་བང་བ་མ་ར་ད་པར་ོང་་འག་པ་ལ་གས་པ་དང་མ་མ་ན་ཚད་་འག་
པ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། །ས་ས་་བང་་ག་་བ་ལ་གས་པ་བས་། །ས་ས་་བང་་ག་
གས་།། །།
ད་ང་་བང་བང་བས་མ་ར་ད་པར་ོང་་འག་པ་ལ་གས་ས་ོང་ར་་འག་པ་ལ་གས་བས་
པ་དང༌། ལམ་་་མ་མ་དང༌། བ་མ་ན་ཆད་་འག་པ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། །་བང་་ག་་བ་ལ་གས་
པ་བས་། །ས་ས་་བང་་ག་གས་།། །།

གཉིས་པ་ ང་བ་ཕལ་ཆེར་གོས་ ི་གཞི་ལ་གཉིས།
ང་ག་ད་ས་བད་པ་དང༌། །ན་གས་གས་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གས། ས་བ་ད་པ་ལ་
དས་དང༌། །ས་་ད་པར་བཞག་ལ་། །དང་་ལ་བ། ས་ད་གཞན་གས་མན་པ་ངས། །ན་ཆགས་ས་
དང་དགས་བསལ་བཅས། །མལ་ས་ད་པ་བབ་་དང༌། །ས་ང་བན་ང་་ང་ང༌། །དང་་།
་བ། འལ་བ་མ་བམ་་བན་པ།། །།མན་ིས་མ་ས་པ་ས་ད་པར་་།།
འལ་བ་མ། བམ་་བན་པ།། །།མན་ིས་མ་ས་པ་ས་ད་ང་ས་ངས་ད་པར་་། ཁ་ཚར་དང་
ན་ཚར་མ་བཅད་པ་་་་མ་པ་ས་ན་པ་ར། ས་བས་ན་ན་ས་ན་པ་ཆ་གས་ན་པས་བཀག་།
གས་པ་ན་ཆགས་ས་དང་དགས་བསལ་བཅས་པ་།
་བ། ས་ང་བས་པ་ས་ས་ད་་ན་ིས་བབ་པར་། །མ་ན་ལ་་ད་དང་ག་མ་མཉམ་པ་
ད་དང་དས་ནས་གཞན་་གས་་འ་གས་གས་་་བ་ད་དང་མཐའ་བར་བ་ད་དག་ས་། །
མཐང་ས་དང་་ས་དང་མ་ར་ལ།།
ས་ང་བས་པ་ས་ས་ད་་ན་ིས་བབ་པར་། །ས་ང་བས་པ་ས་པ་། ང་ག་ལས། ན་པ་
འ་ད་ས་ས་འཕགས་་ལ་་ན་བ་ལ་དད་ས་པ་ལས། ས་་ལ་བ་ང་་བ་ས་་རས་ག་་་ན་
པ་་ངས་ནས་བམ་ན་འདས་ལ་ལ་བ་ན། ན་དགའ་་བ་ང་་བ་ས་་རས་ག་་་ང་ལ། ངའ་
ད་་ས་ས་ག་ས་གངས་པ་ན། ས་་ལ་བམ་ན་འདས་་ས་ས་གམ་དང༌། ན་དགའ་ ་་ས་
མཐང་ས་དང༌། ་གཅན་ཟིན་ི་རལ་ང་དང་ཆད་ག་ས་་ས་གངས་ལ། ང་ན་གས་ལས་། ལ་
འཕགས་ལ་ི་ལ་་གམ་་རབ་ང་ལ་གད་ད་་ནད་ང་བ་ལ་ན་པ་འ་ད་ས་དད་ས་པས། ས་་ལ་
བ་ང་་བ་རས་ག་ན་བར་ང་བ་་འ་ད་ས་བམ་ན་འདས་ལ་ལ་བ་ན། ་ན་དགའ་ས་ས་ང་
བས་་བམ་ན་འདས་་ས་ས་གམ་དང༌། ན་དགའ་ ་ད་གགས་ད་གགས་དང༌། ་གཅན་ཟིན་ི་
ལ་གཟན་ཡང་ངས་་ས་གངས་།།

མ་ན་ལ་་ད་ས་གངས་པ་ང་ག་། ང་ག་ལས། བམ་ན་འདས་ལ་ ་ཁབ་ནས་་འལ་
ིས་ནམ་མཁའ་ལ་གགས་ནས་ས་འཕགས་་་ལ་བགས་། ་ག་དྷ་ང་མཉམ་ང་་འར་མཉམ་ལ་ང་།
ད་པར་་གས་དང་ང་ལ་ིས་འལ་ང་མས་པར་གཟིགས་ནས་ས་འ་་ར་ས་ས་མས་ས་་བ་་
ས་གངས་། ད་ང་་ས་ས་ས་ང་བ་པ་ལ་ལ་མ་པ་བ་ལས། དང་་། མ་ན་་གས་་དག་
དང་གས་་ད་མད་པ་མ་། །ལ་་ད་ས་ད་དང་། འ་ི་ཀ་ལས། ལ་་ས་་བ་་མ་ན་་
དག་་ཚལ་་་ང་ཐད་་མ་བབ་པར་མ་དམན་་མཉམ་པ་ད་ས་འས་ཐབས་ད་་འག་པ། །ས་། །ད་
་བཏང་བ་ཚལ་་མས་་་མ་དམན་་འག་པས་མ་ན་ལ་་ད་་ར་པ།།
གས་པ་། ི་ཀ་ལས། མ་་གག་ལ་ཚལ་ས་ན་པ་ག་མ་མན་པ་་ཙམ་ད་པ་་ཙམ་་་ལས་གཞན་
པ་མ་་ག་མ་མས་ང་མཉམ་པ་ད་དང་ས་།།
གམ་པ་། དས་་མ་ན་ལ་བས་ནས་གཞན་་། གཡས་གན་ི་གས་གས་་གས་་འ་གས་
གས་་་བ་ད་དང༌།
བ་པ་། ས་བ་་འར་བར་མཐའ་ར་ིས་མཐའ་བར་བ་ད་དག་ས་། །ང་ག་ལས། གས་་་འ་
གས་གས་་་བ་དང༌། མཐའ་བར་བ་གས་་བམ་ན་འདས་ས་བཀའ་མ་ལ་ད་། ་གས་ན་དགའ་
ས་ས་པ་ལ། བམ་ན་འདས་ས་གས་་གས་་ས་གངས་། །མ་ན་ལ་་ལ་གས་པ་་མས་་
ས་ས་གང་ལ་་་ན། ི་ཀ་ལས། ནང་་བ་བར་་བ་མཐང་ས་དང་་ས་དང་མ་ར་ལ།།
་བ། ད་ང་མས་་ང་ང་དང་ཆད་ལ་གཟན་མ་པ་གང་ཡང་ང་བ།། བན་་ཡང་ད་ང་བག་ན།
།་དག་བཞག་་་ངས་འཆར་བར་འདའ་བར་་། །གཞན་ད་ན་ཁ་མ་བར་བ་ལ་ཡང་ན་ིས་བབས་
པ་འཆགས་།།
ད་ང་མས་་ས་ས་་ལས་ང་ང་དང་ཆད་དང་ལ་གཟན་ས་ང་བས་པ་ཡང་ང་༌། །ས་ང་བས་
པ་མ་ན་པ་ཡང་ང་་མ་པ་གང་ཡང་ང་བས་། །ས་ས་ས་ང་བས་པ་བན་་ད་ང་བག་ན། །ད་
བག་་ད་པར་་མ་་བ་་འལ་ན་་་་གསལ་ཡང༌། ང་མ་འད་་འལ་པ་ལས་ད་ང་ས་་བ་་
ས་ཙམ་་ད་པས་། །བག་བན་་ས་་བ་་་བ་ད་ས་པ་ས་བཤད་ང༌། ས་ཙམ་་ད་ང་་བ་ད་

ས་་བག་ན། །ས་ས་གམ་མམ་་་་དག་བཞག་་་ངས་འཆར་བས་འདའ་བར་་། །བན་་ཡང་
ང་་ཁ་བར་བ་གཞན་ད་ན་ཁ་མ་བར་བ་ལ་ཡང་ན་ིས་བབ་པ་འཆགས་།།
་བ། མ་ས་པ་ལ་ཡང་༌། །་ལ་གལ་་འར་ན་ན་ཐབས་་ན་། །མ་་ང་བ་མ་པ་ལ་ཡང་༌། །
ང་པ་དང་ལ་བ་དང་་གས་དང་མ་དང་ངས་པ་་་་བར་ན་ཐབས་་ན་ང་བ་།།
མ་ས་པ་ལ་ཡང་ན་བས་འཆགས་། །མ་ས་པ་་ལ་གལ་་འར་ན་ན་ཐབས་་ན་། །མ་་ང་བ་
མ་པ་ཁ་ཚར་དང་ན་ཚར་ི་མཐའ་བཅད་པ་ལ་ཡང་ང་༌། །ས་ས་ན་དབང་ས་མ་ད་ན་འ་མས་ལ་མ་ས་
ད་ནས་བམས་་གས་བཏབ་ན་འཆགས་། ང་བ་དང་་ཅན་གམ་ས་ས་ད་་ན་ིས་་བ་་ས་
གངས་ད་། ་བ་དང་་གས་དག་ལ་་་་བ་ཡང་ད་པས་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །ཝ་བ་དང༌། ་
གས་དང༌། མ་དང་ས་པ་་་བ་མག་་། ན་གས་་འལ་པར། ཝ་བ་མག་་་མ་་ས་། །མ་
བ་་ས་་བ་་ཝ་བ་ག་་བ་་ལ་ས་མ་འད་འལ་པ་ལས་བཤད་། །ངས་པ་་་་བར་ན་ཐབས་
་ན་ང་བ་།།
གམ་པ་མལ་ས་ད་པ་བབ་་།
་བ། གནས་མལ་་གཙང་བ་ས་པར་་ད་ལ་ང་བར་། །ད་འན་ི་་་དང་་མ་གགས་པ་
ན་ཡན་ཆད་ལ་་མ་ན་པ་གང་བ་ད་པ་དང་གང་གགས་ལ་ཡང་བར་ཆད་མ་བག་པར་་བར་ད་པར་་
། །ཐམས་ཅད་་་་ཕལ་ར་མ་ཉམས་པ་ལ་ཡང་༌། །ངན་ན་ཙམ་དང་་མ་ཅན་ིས་་།།
ད་འན་ནམ་གང་ཟག་་གནས་མལ་་གཙང་བས་ས་པར་ར་ན་་ད་ལ་ང་བར་། །ད་འན་ིས་་
་དང་་་མ་གགས་པ་ད་འན་ི་ན་ཡན་ཆད་ལ་ད་འན་ི་གང་བ་་མ་ན་པ་གང་ཟག་དབང་བ་བང་བ་
ད་པ་དང༌། ད་འན་ི་གང་བ་དང་ང་ནས་གགས་པ་ས་ལ་ཡང་བར་ཆད་མ་བག་པར་་བར་ད་པར་་།
།ད་འན་འབའ་ག་་མ་ཟད་ད་འན་དང་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་་གནས་མལ་དང༌། ས་་་་ག་དང༌། ཟ་ག་
དང་ན་ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕལ་ར་མ་ཉམས་པ་ཧ་ཅང་ང་པ་མ་ན་པ་ལ་ཡང་་ས་་མར་ར་བར་། །གང་བ་
ངན་ན་ཙམ་དང་་མ་ཅན་ིས་ད་འན་ིའམ་གང་ཟག་་གནས་མལ་ལ་ད་པར་་།།

་བ། གང་བ་བཅང་བར་། །་་ག་ན་གག་ང་ང་༌། །ངས་པ་་ས་མ་། །་་་་ང་༌། །
་ལ་གས་་འ་། །ག་ལ་ི་མ་ཆ་དང་ར་། །གས་་གག་པ་ན་ིས་བབ་པར་་། །
གཡན་པ་དགབ་པ་་དང་ན་པས་བཅང་བར་། །་ཞག་འམ་ག་ང་ང་བར་།།
གང་ཟག་ས་གང་བ་བཅང་བར་། །གང་བ་་་ག་ན་ག་ང་ང་༌། །ངས་པ་་ས་མ་། །གང་བ་
་་་་་ང་༌། །གང་བ་་ལ་གས་་འ་། །གས་གང་་་་ན། གང་བ་ང་་ཉལ་བ་ན་ག་ལ་
ི་གས་་མ་ཆ་ར་ལ་ད་་མ་གས་ར་བ་མཚམས་་། ག་ལ་ི་མ་ཆ་དང་ར་གས་་འ་
་་གས་་ད་དང་གས་པར་བན་། །གང་བ་གས་་གག་པ་ན་ིས་བབ་པར་་། །གཡན་པ་
དགབ་པ་་ད་ང་གཡན་པ་་དང་ན་པས་བཅང་བར་། །གཡན་དགབ་་ཞག་འམ་ག་ང་ང་བར་།།
བ་པ་ས་ང་བན་ང་་ང་ང་བ་།
་བ། ན་བལ་ི་དང་བལ་ི་དང་ཤ་ན་དང་ཟར་མ་ང་༌། །མས་་མ་ས་པ་དང་ག་མ་་་ང་༌། །་
ལས་ས་པ་དང་གར་་པ་དང་་ག་པ་ཡང་དག་པར་ན་པ་ཡང་༌། །་ལ་མ་་ཡང་༌། །གཞན་བན་པ་་
།།
ན་བལ་ི་དང་བལ་ི་དང་ཤ་ན་དང་ཟར་མ་ས་ང་༌། །བཀལ་འཐགས་ལ་གས་པ་མས་་མ་ས་པ་
དཔག་བསམ་ི་ང་ལས་ང་བ་ས་དང་ག་མ་་ས་་ང་༌། །་གས་་ལ་མཚན་་ལས་ས་པ་་བ་
དང༌། གར་་ད་་འག་པ་དང༌། ་ག་པ་་ལ་ས་ས་པ་ན་པ་ཡང་དག་པར་ན་པ་ཡང་་ང་༌། །གམ་་
་ལ་་ད་འན་ི་དན་གས་་གགས་པ་མ་། །གམ་་་ལས་གཞན་་གས་་ལ་མཚན་བན་པ་
་་ང་བ་་ས་ས་བད་པ་།།
་བ། ་འབལ་བ་དང༌། ་མ་ན་པ་དང༌། གཡང་ག་ད་གགས་དང་ད་གགས་དང་བཅས་པས་འ་བ་
དང༌། ག་རས་དང༌། ཡན་ལག་་བས་དང༌། ས་ཐམས་ཅད་་བ་དང༌། གངས་ཀ་་་དང༌། ཁ་ཚར་ང་་
དང༌། རལ་ཀ་དང༌།

་འབལ་བ་དང༌། ་མ་ན་པ་དང༌། ་གས་་པགས་པ་གཡང་ག་ས་དང༌། མ་ར་ད་པར་ད་གགས་
དང༌། ད་གགས་དང་བཅས་པ་་ནས་འ་བ་དང༌། ག་རས་དང༌། མ་པ་གས་ཡན་ལག་་བས་དང༌། ས་
ཐམས་ཅད་་བ་དང་ས་པ་། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ས་ཐམས་ཅད་་བ་བཀག་པ་ན་ི། ས་ཐམས་
ཅད་ར་བ་དང་དམར་བ་་མ་བཀག་་ས་བཤད་ང༌། ང་ག་ལས། ས་ཐམས་ཅད་ར་བའམ་ཐམས་ཅད་དམར་
བའམ་དཀར་བ་་ང་བ་མ་ན་པ་ད་་ས་གངས་ལ། ་དང་མན་པར་ང་་བ་དང༌། ད་ན་་འལ་དང༌།
འལ་ང་ལས་བཤད་པས་ཁ་ག་གག་པ་ས་པ་དགག་པ་ར་ལག་ན་ག་མཐའ་བང་བར་། །ི་ཀ་ལས།
ས་་ཁ་ཚར་ལ་མ ་གངས་ཀ་་་ས་གངས་་གངས་ཀ་་་དང༌། ཁ་ཚར་ང་་དང་ང་ང་དང་ཆད་
ལས་གཞན་པ་རལ་ཁ་དང་་ མ་ག་་ཅན་ི་མ་པ།།
་བ། གག་ར་དང༌། མ་དས་པ་དང༌། ར་ར་དང༌། ་བལ་ི་མ་་དང༌། ་གས་ཅན་ི་ལ་མཚན་
ཡང་༌།།
གག་ར་ས་་བ་་་མས་བངས་པ་གག་ར་དང༌། མ་དས་པ་དང༌། ར་ར་དང༌། ་བལ་ི་མ་་
དང༌། ར་ས་ལས་གཞན་པ་་གས་ཅན་ི་ལ་མཚན་ཡང་་ང་༌། །་ཆ་གས་་་ག་། ང་་བ་ལས།
ད་ང་ས་་གས་ཅན་ི་ད་བཅང་ན་ར་འར། ས་ས་་ས་གངས་ལ། ་འལ་ལས། ་གས་ཅན་ི་
ད་་ད་པ་ལ་གས་པ་ད་་ས་གངས་ང༌། དགང་གཟར་གས་གཟར་གས་ང་་གས་པ་ཆ་ད་ན་
པར་ང་མ་འད་ལས་ས་ས་དང་འལ་བ་བས་ནས་གངས་།།
གས་པ་ས་་ད་པར་བཞག་ལ་ལ་གས། ད་བ་་ག་མད་ལ་བན། །ད་དབང་་དབང་་ག་། །
དང་་།
་བ། ་ལ་ས་འདབ་མ་གང་ཙམ་དང་མར་་ང་་ཙམ་ས་ང་མས་པར་་བ་ར་བ་བཤའ་། །ལ་
བ་དང་་་་དག་་བངས་། །་གགས་པ་ད་།།
ཟས་་ཐ་ན་་ས་ལ་འདབ་མས་ང་བ་བར་། །་ས་ལ་་་་འདབ་མ་ན་པར་ང་ན་གས་ལས་
གངས་། །བས་པ་དང་འལ་ང་ལས་་ཟར་མ་འདབ་མ་ས་བཤད་ང་་མ་ར་བང་༌། །ས་་ཐ་ན་རས་

་མ་་མར་་ང་་ཙམ་ས་ང་མས་པར་་བ་ར་བ་བཤའ་། །་བ་དང་་བ་་་་དག་་བངས་
་བ་བཤའ་། །་བ་དང་་་་དག་་་བཤགས་པ་ད་།།
་བ། ད་པ་བ་བ་ལ་་། །་ད་པ་འད་པར་འར་ིས་ར་ད་ཅག་ས་གས་པ་་ས་ད་འན་
ལ་བད་པར་་བ་དང༌། ག་ང་བ་དང༌། ལ་ང་མ་པ་དང༌། བང་བ་དང༌། ་ ་ལ་བ་མ་པ། །ཐ་མ་
ཡན་ཆད་ད་པ་ད་ན་ངས་པ་དབང་བ་ད་ན་། །མག་་ན་པ་ད་་་དབང་༌། །་་ད་པ་ང་་ལ་
ཡང་༌།།
ད་པ་བ་བ་ལ་་བ་མ་པ་་། །་བ་་་གང་་ན། ་ད་པ་འད་པར་འར་ི། ད་པ་བད་པ་གནས་
ར་ད་འན་ད་ཅག་ས་གས་པར་་ས་ད་འན་ལ་བད་པར་་བ་དང༌། ད་པ་བད་པ་ར་ག་བང་བ་
དང༌། ལ་ང་མས་པ་དང༌། ལ་ང་བང་བ་དང༌། གང་ཟག་་ ་ད་པ་ལ་བ་མས་པ་དང་། །ད་པ་བ་
བ་་བ་་ ་ཐ་མ་་ ་ལ་བ་མས་པ་ཡན་ཆད་ད་པ་ད་ན་ད་ང་གཞན་་ར་་ང་བ་ཡང་ད་འན་་
ལ་ལ་བ་ད་པ་དབང་བ་ད་ན་། །དར་གནས་པ་་ལས་ང་བ་ལ་གས་པ་ས་པ་ད་པ་གཞན་དག་ལ་་་
ར་་ང་ཡང་་དབང་བ་ད་ན་། །ད་པ་བ་བ་་བ་་ ་མག་་ན་པ་ད་་་ར་་ང་བ་་་འར་
ད་པ་་དབང་༌།།
་བ། ད་པ་་བ་ར་གས་ན་ང་བ་ད་ན་ཡང་་དབང་བ་ད་མ་ན་། །་ར་འོ་བས་གད་པ་
བལ་བར་། ཁས་ངས་པ་དང་ན་པས་མ་མས་ན་བསབ་པར་་བ་ད་། །ད་པ་ང་་པ་ཎ་་ལ་
གས་པ། །མ་བལ་ན་མད་པར་་།།
ད་པ་བ་བ་་བ་་་་་ད་པ་ང་་ལ་ཡང་། ད་པ་ན་་ལ་་བར་མ་ཟད་། །ད་ང་ས་དར་
གནས་པ་་མཚན་ིས་ད་པ་བ་པ་་བ་གང་དང་གང་ན་པ་ར་གས་་ད་པ་བ་པ་་བ་་ས་ན་ད་པ་
བད་པ་་ལ་་ད་ང་་གག་ལག་ཁང་་མཚམས་ལས་འདས་། གནས་གཞན་ནམ་ལ་གཞན་་ང་བ་ད་
ན་ང་ད་ལ་་དབང་བ་མ་ན་། །ད་པ་དབང་བ་་ར་ད་ང་གནས་གཞན་ནམ་ལ་གཞན་་འོ་བས་རང་
་ལ་པ་ད་པ་གཞན་ལ་བལ་བར་། །་ར་བལ་བ་ན་ད་ས་ད་པ་ལ་བ་་བདག་ས་ང་བར་་ས་
ཁས་ངས་པ་དང་ན་པས་ད་པ་ལ་བ་་མ་མས་ན་བསབ་པར་་བ་ད་། །ད་པ་ལ་བ་ན་པར་ཁས་ངས་

པ་ས་མ་མས་ན་ད་པ་ང་་ལ་བ་ལ་ི་ཆ་པ་ཎ་མ་ཤ་ཀ་་ལ་གས་པའམ། ་བས་ག་པ་ན་ན་ཡང་བསབ་
པར་་བ་ད་ན་པས་། །ང་ད་པ་ལ་བ་ད་ས་ང་ག་ས་མ་བལ་ན་་ལ་པ་མད་པར་་།།
་བ། བ་དན་ནམ་མཁན་ ་མད་པར་། །ད་གགས་པ་གནས་་ན་་ཡང་༌། །རང་་གས་དང་
མན་པ་མ་ན་པ་ན་་་། །་་གནས་མལ་ལ་ཡང་༌། །ཟས་ལ་ཡང་༌། །གཞན་ི་ན་་མད་པ་ཕ་
ལ་ལ་་བར་།། ་དབང་བས་ནང་་གས་་་།།
རང་་བ་དན་དང་མཁན་ ་ད་པ་ལ་པ་་མ་བལ་ཡང་ད་པར་། །ོགས་་མཛའ་་ད་གགས་
པ་གནས་་ན་་ཡང་མ་བལ་ང་ད་པར་། །ད་འན་་བ་ན་རང་་གས་དང་མན་པ་མ་ན་པ་ན་་
ཡང་ད་པར་་། །མ་བལ་ན་ད་པར་་་ས་་བ་ལ་གས་པ་བ་་་་གནས་མལ་ལ་ཡང་ག་པར་། །
མ་བལ་ན་ད་པར་་་ས་་བ་ལ་གས་པ་བ་་་དག་་ཟས་ལ་ཡང་ག་པར་། །ད་པ་དང་གནས་མལ་ལ་
གས་པ་གཞན་ི་ན་་ད་པ་་ན་ད་པར་ད་པ་གང་ཟག་ཕ་ལ་་ལ་་བར་། །ད་པ་་དབང་བས་ནང་་
གས་་ལ་བ་ང་བར་་།།
གས་པ་ད་དབང་་དབང་་ག་ལ་གམ། ་ར་ས་ད་་ག་དང༌། །་བ་ད་པ་་ག་དང༌། །ད་པ་
མ་པར་བཞག་པ། །དང་་།
་བ། དབང་བ་གག་ད་ས་ན་་མང་་བ་པ་ལ་་དབང་བ་ར་ར་པ་ད་། །་བ་ན་ས་མ་ན་
པ་གས་དང་མན་པ་དག་་ང་བ་ད་འན་ི་ད་པ་་དབང་༌།།
རབ་ང་གནས་ནས་ང་བ་དང༌། མ་པ་་ད་འན་ལ་ལ་བ་ད་པ་་དབང་བས་ད་པ་དབང་བ་་ས་འ་
པ་རབ་ང་གནས་ནས་མ་ང་བ་། ་ར་ད་པ་དབང་བ་རབ་ང་གག་་གག་ལག་ཁང་་ན་འག་པ་ད་ས་
གག་ལག་ཁང་ར་ད་འན་ིས་ར་ལ་བ་ད་པ་ན་་མང་་བ་པ་ལ་ཡང་་དབང་བ་ར་འར་བ་ད་། །
ད་འན་ས་དང་ས་ན་གས་གས་་་བ་ན་ས་མ་ན་པ་གས་དང་མན་པ་དག་་ང་བ་ད་འན་ི་
ད་པ་་དབང་༌།།
་བ། ་ས་་ད་པ་ལ་་ས་ང་་གནས་པ་ད་ན་། །བབས་པ་དང་་བར་ར་པ་གས་ང་༌།།

དར་གནས་པ་་ས་་ད་པ་ལ་་དར་་བ་གམ་གས་པར་གནས་པ་མ་ན་ང་དར་ི་ས་ཕལ་ར་
གནས་། ས་ན་ང་་གནས་ན་གནས་པ་ད་ན་་་དར་གནས་པ་ད་པ་ལ་བ་དབང་བ་ད་ན་། །
དར་ི་ནང་་ས་ང་་གནས་ན་་ག་་བབས་པ་དང་་བར་ར་པ་གས་ང་དར་གནས་པ་ད་པ་ལ་བ་
དབང་༌། །་བ་ཡང་ད་པ་ལ་པ་དབང་ན་ས་་་་ན། ་བ་་ད་་གས་པར་ད་།།
་བ། ད་པ་་་ར་མ་པ་ས་པར་ད་པ་ར་མ་པར་གཞག་ །འབ་པ་མས་ས་ང་༌། །ཐམས་ཅད་
ས་ལ་ན་ཡང་༌།།
ད་པ་ལ་བ་་ན་བདག་མས་ས་་ར་བས་ང་མ་པར་ས་པར་ས་པ་ར་དབང་ང་ངས་ད་པར་
མ་པར་བཞག་། ད་པ་འ་་གག་ལག་ཁང་འ་ན་གནས་པ་ད་ང་མས་ས་ངས་ད་པར་་འམ།
དན་དད་དམ་དར་ན་གནས་པ་ད་འན་མས་ལ་ད་པ་འ་འལ་ི། ས་གས་འ་ངས་་ད་པར་
འམ་་འམ། གནས་ཁང་འ་ན་གནས་པ་འ་ལ་ད་པ་འ་ད་་འལ་ིས། ས་འ་ད་པར་་ས་ན་བདག་
ས་ད་པ་བས་ང་མ་པར་ས་པར་ས་པ་་་འ་་ན་བན་་འལ་པ་ད་པར་ད་པར་་བ་ན་་ས་ི་
ཀས་བཤད་། །ི་ཀ་ལས། ན་བདག་ས་མ་པར་ས་པར་མ་ས་པ་་་ད་པ་བ་པ་རབ་་ང་བ་མས་ས་
ད་པ་་་ར་མ་པར་ས་པར་ད་པ་ར་མ་པར་བཞག་་ས་ས་པ་ས་བགས་པ་ར་ང་་ས་ས་།
ས་གས་དང་ས་ན་གས་གས་་ད་འན་་བ་ན། མ་་་་འ་་ད་། །མ་་་་འ་་ད་།
།ས་ད་འན་གས་གས་ཆར་ིས་མས་་བཅས་པ་ན། ས་གས་པ་ད་་ས་པར་ས་པ་མ་་ནས་ས་
ན་གས་་ན་ལ་ད་པ་ལ་ལམ། གས་གས་ཀ་གས་པ་ལ་མཉམ་་ལ་ན་ཡང་ས་ན་གས་་དབང་་
ས་གས་པ་ལ་འལ་བར་་དས་། །ས་ན་གས་པ་ད་་ས་པར་ས་པ་མ་་ནས་ས་གས་པས་ད་
པ་བ་ན་ཡང་ད་པ་་ས་གས་པ་་དབང་། ས་ན་གས་པ་ལ་འལ་བར་་དས་་ས་་ར་ི་ཀ་ལས་
བཤད་། །ཐམས་ཅད་་་ར་ས་སམ་་ན། ི་ཀ་ལས། ་་དབང་བ་གས་ས་ན་ན་་་དབང་བ་གས་
ས་ང་་བར་ངས་ད་་ང་་ས་། །མ་ར་གས་གས་ཀས་ད་པ་བ་པ་ན་གས་གག་་ད་པ་
ལ་བ་་གཞན་གས་ལ་འལ་་དས་མ་་གས་པ་བསལ་བ་ར་མ་འ་ས་། ར་བཤད་པ་ར་ས་
གས་པ་དང༌། ས་ན་གས་གས་་་བ་ན། མ་་་་འ་་ད་། །མ་་་་འ་་ད་་ས་ད་
འན་གས་གས་ས་མས་་བཅས་པ་ན། གས་གས་ ་ན་བདག་མས་ས་གས་གས་ཀ་ད་འན་
ལ་ལ་ན་ཡང་ས་གས་པ་ན་བདག་མས་ས་ལ་བ་མས་་ས་གས་པ་དབང་། ས་ན་གས་པ་་

དབང་ལ། ས་ན་གས་པ་ན་བདག་ས་ལ་བ་མས་་ས་ན་གས་པ་དག་ས་དབང་། ས་གས་པ་་
དབང་་ས་ན་པ་། ས་གས་པ་ན་བདག་དང༌། ས་ན་གས་པ་ན་བདག་ཐམས་ཅད་ས་འལ་གས་
་ར་ལ་ན་ཡང་བ་པ་མས་ས་་ར་མ་པར་ས་པར་ད་པ་ར་མ་པར་བཞག་་ས་་མར་ར་་ད་པ་
བ་པ་ད་འན་མས་ས་ར་་ར་མས་་བཅས་པ་ར་དབང་བར་མ་པར་བཞག་། །་བ་དག་་གས་
གས་་ད་ཙམ་་ཟད་། ་ཚན་གཞན་དག་ལ་ཡང་ང་་ས་ི་ཀ་ལས་།།
་བ། ད་འན་ངས་་མ་བཅད་ན་ལས་་མཚམས་ས་ངས་་བཅད་།།
ན་བདག་ས་འ་ད་ས་ས་འ་ད་འན་ལ་འལ་་ས་ར་ང༌། ད་འན་ི་་ག་འ་ལ་འལ་་
ས་་ར་བར་ད་འན་ངས་་མ་བཅད་ན་ལས་་མཚམས་ས་ངས་་བཅད་པ་མས་དབང་། མཚམས་ན་་
བཅད་ན་་དཔག་ཚད་ད་དང་གམ་ན་ཆད་ས་རབ་ང་མས་དབང་ལ། མཚམས་མ་བཅད་ན་་ག་པས་བར་བ་
མཐའ་ན་ཆད་་རབ་་ང་བ་མས་དབང་བ་ད་།།
་བ། འ་ལ་གག་ལ་གས་པ་་་ད་། །ས་་ད་པ་་་་བ་མས་དབང་བ་ད་ན་། །གག་ལག་
་གས་་བཅད་པ་གག་འན་པ་་འར་་ད་་མཐའ་ན་།།
ད་འན་ིས་ར་ལ་བ་ད་པ་འ་ལ་ད་ང་གག་ལ་གས་པ་ད་འན་་མ་ངས་བ་མཚམས་གག་་
ནང་་གགས་པ་་ད་འན་ད་དང་འ་། ད་འན་ལ་ལ་བ་ད་པ་དབང་བ་ད་། །་་་ག་་ང་བ་
དང་འལ་ནས་གངས་པ་། ང་་ས་ལ་ལ་བ་ས་་ད་པ་་ང་་ས་་་བ་མས་དབང་བ་ད་ན་། །
ན་དམ་པ་ས་ལ་ལ་ན་། ་ག་བཤད་མ་ལས། ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ལ་བ་་མད་ན་དང་འ་བར་
བཞག་་ས་བཤད་། །བབ་པ་ས་བབ་པ་གམ་ལ་བས་་ས་ལ་འལ་་ས་ལ་བ་་ད་འན་མས་
དབང་། བབ་པ་ས་་ད་འན་ི་ད་ལ་་གས་པར་མངའ་བ་ར་ས་་མ་དག་བད་། །སངས་ས་ས་
གངས་པ་གག་ལག་་གས་་བཅད་པ་གག་འན་པ་་འར་ས་་བ་་ད་་མཐའ་ན་།།
གས་པ་་བ་ད་པ་་ག་ལ་གམ། རབ་ང་་བ་་ད་བཤད། །མ་པ་་བ་་ད་བཤད། །གས་
ཅན་་བ་་ད་བཤད། །དང་་ལ་གས། ད་འན་དབང་བ་ར་བཏང་བས། །ད་འན་་དབང་ར་བཏང་
བས། །དང་་།

་བ། མཚན་་མན་པ་་བ་་ད་ལ་ག་ས་ད་ན་་དབང་བ་ད་། །གནས་ནས་ང་བ་ཡང་་བན་
། །ད་ན་ཡང་༌། །་ལས་མས་མ་ག་ན། །་་གད་པར་་བ་ད་ལ་་་ཐ་དད་པ་ད་མ་ན་། །ཐ་
དད་པ་ལ་་ཐ་དད་པ་ད་།།
ད་ང་དང་ད་ལ་་བ་་ད་་ད་ང་མ་དང་ད་བ་མ་དང་ད་ལ་མ་མས་་དབང་༌། །ད་ང་མ་
ལ་གས་པ་་བ་་ད་མས་ང་ད་ང་དང་ད་ལ་་དབང་་ས་ན་པ་། མཚན་་མན་པ་་བ་་ད་
ལ་་ཐམས་ཅད་དམ་་ན། གག་ས་མཚན་མན་ད་ན་མཚན་་མན་པ་མས་་དབང་བ་ད་། །གནས་ནས་ང་
བ་་བ་་ད་ལ་ཡང་་བན་་། གག་ས་གནས་ནས་མ་ང་བ་ད་ན་ཡང་གནས་ནས་ང་བ་་དབང་༌། །
གནས་ནས་མ་ང་བ་་བ་་ད་ལ་་གནས་ནས་མ་ང་བ་ད་ནའང་གནས་ནས་ང་བ་་དབང་༌། །གནས་ནས་མ་
ང་བ་་བ་་ད་་གནས་ནས་ང་བ་་དབང་བ་ཐམས་ཅད་་ས་སམ་་ན། ་གང་ས་གནས་ནས་ང་བ་་
ལས་མས་མ་ག་ན་། གནས་ནས་ང་བ་ལ་་དབང་། ་ལས་མས་ག་ན་དབང་༌། །གནས་ནས་ང་ན་་
་བ་་ད་་ད་པར་་བ་ད་ལ་གནས་ནས་ང་བ་་་གས་ཐ་དད་པ་ད་མ་ན་པས་གནས་ནས་ང་བ་གཞན་
ད་ང་གནས་ནས་མ་ང་བ་དབང་བ་ན་། །ས་གས་དང་ས་ན་གས་་ར་ཐ་དད་པ་་བ་་ད་ལ་་
གས་་གས་་བ་ཐ་དད་པ་ད་ན་པས། ཕན་ན་གག་ལ་གག་་དབང་བ་ད་། །ས་གས་་གགས་པ་
་བ་་ད་ལ་ཡང་ས་ན་གས་་གགས་པ་་དབང་ལ་བོག་པ་ཡང་་བན་།།
་བ། རབ་་ང་བ་དང་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ལས་གཞན་པ་དག་་་་དབང་བ་ད་ན་། །གལ་
བའམ་དང་་དང་ཐ་མས་ན་ིས་བབས་ཟིན་པ་ན་ངས་པ་་་དབང་༌། །་ལས་འགའ་ག་ད་འན་ི་
ན་པ་དང་གསར་་གས་ལ་ན་པ་་་ས་།།
་་ལ་གས་པ་མ་པ་ཡང་དབང་ངམ་མ་་གས་པ་བསལ་བ་ར། རབ་་ང་བ་དང༌། ་གས་པ་ཡང་དབང་
ངམ་མ་པ་བསལ་བ་ར། ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ལས་གཞན་པ་དག་་ས་འ་པ་རབ་་ང་བ་་བ་་
ད་་་དབང་བ་ན་། །་བ་་ད་ན་ིས་བབ་པ་ར་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་ས་ན་ིས་བབས་
ཟིན་པའམ། དང་་ཐམས་ཅད་ས་ན་ིས་བབས་ཟིན་པ་ན་རབ་ང་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ང་ཡང་གནས་ར་
ས་ང་བ་ལ་བ་་དབང་༌། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ི་ཀ་ལས། གལ་་་བ་་ན་་ན་བཤད་པ་མ་ས་པར་
ན་ིས་བས་པར་ད་ན་་ན་ིས་བབ་པ་ས་ས་ང་བ་ལ་བ་་དབང་བ་ད་་ཡང་་འར་ལ། ན་ིས་

བབ་པ་་ཡང་་འཆགས་་ས་། །དང་་དང་ཐ་མས་ན་ིས་བབས་པ་་་་་་ན། ་བ་་ད་་ལས་
དས་་འགའ་ག་ད་འན་ི་ན་ལ་ི་ག་་དང༌། གསར་་ལ་ི་ཐ་མ་ན་འག་པ་་ལ་ི་ག་མཐའ་
གས་ལ་དས་་་་ན་པ་། དང་་དང་ཐ་མས་ན་ིས་བབ་པ་་ས་།།
་བ་་ད་་གང་དག་ས་ན་ིས་བབ་པར་་་ན།
་བ། གང་ན་ན་ིས་བབ་པར་་བ་འག་པ་་མཚམས་་གགས་པ་མས་ན་ིས་བ་པར་ད་པ་ན་
། །འ་ལ་་བ་གནས་ད་་་མ་ན་། །མཚམས་་བར་ན་འག་པ་ལ་ས་སམ་གཞན་ིས་ག་པས་་
ཙམ་ན་པ་ར་གགས་པ་མས་།།
གག་ལག་ཁང་ལ་གས་པ་གནས་གང་ན་ན་ིས་བབ་པར་་བ་དས་་་འག་པ་གནས་་མཚམས་་
གགས་པ་རབ་་ང་བ་མས་་དས་་་ན་ིས་བ་པར་ད་པ་ན་། །གག་ལག་ཁང་མཚམས་ཐ་དད་གས་
་གག་ལག་ཁང་གག་་ནང་་ད་ང་་ལ། ་་བ་་ད་་གག་ལག་ཁང་གཞན་ན་འག་ན་་གང་ས་ན་
ིས་བབ་པར་་་ན། ་བ་་ད་ན་ིས་བབ་པ་འ་ལ་་བ་གནས་ད་་ན་བས་འཆགས་པ་་མ་ན་
་། གང་ན་ར་ས་་འག་པ་མཚམས་ར་གགས་པ་མས་ས་ན་ིས་བབ་པར་། །གག་ལག་ཁང་
བའམ་གམ་ི་བར་ན་འག་པའམ། གག་ལག་ཁང་གས་་མཚམས་་བར་ན་་བ་་ད་ན་ིས་བབ་པར་
་བ་ས་མས་འག་པ་་ལ་རབ་ང་་བ་་ས་ས་ག་པས་སམ། ས་དང་འལ་བ་་དང་་ལ་གས་
པ་གཞན་ིས་ག་པ་་བ་་ད་ས་མཚམས་གས་ན་ནམ། མཚམས་གམ་མམ་བ་ན་ང་ང་། མཚམས་
་ཙམ་ན་ང་བ་པ་མཚམས་ར་གགས་པ་ད་ང་མས་ས་ན་ིས་བ་པར་ད་པ་ན་་ས་་མར་ར་
། །འ་ལ་ན་ིས་བབ་པར་་བ་ས་་དབང་་མ་པར་བཞག་། ་བ་་་དབང་ས་་མ་ན་་ས་ད་
བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་།།
་ན་ང་ག་ལས། བན་པ་མཚམས་གས་་བར་་ད་ང་ག་འདས་ན་མ་པ་་་ད་མས་་དབང་བར་
འར། ་པ་་་་མ་གང་གས་་ར་བ། །བན་པ་གས་ཀར་མ་ར་ན་གང་དབང་བར་འར། ་པ་་་་
གས་ཀ་ས་གངས་ལ། ་་ན་ར་ད་ན་ལས་བཤད་ང༌། ་བ་མ་བ་པ་ལས་ང༌།

གག་ལག་ཁང་་མཚམས་གས་པར་་ན།།
་་ས་འལ་རས་ལ་གས་པ་ས།།
གང་་མ་་བཞག་པར་དབང་བ་ན།།
གས་ཀར་བཞག་ན་་ར་གས་ཀ་ན།།
ས་བཤད་པ་དང་འགལ་་ན། ང་ལ་འན་པ་ཐ་དད་པ་གས་གས་་ང་ཡང་ང་གང་ལས་མ་་བ་བས་པ་ང་
་ག་ར་ས་་མ་་འལ་ཚད་མར་།།
་བ། གང་ན་ར་དང་འ་བ་ར་འག་པ་་ངས་་་ད་གགས་པ་ད་ན་། །ར་དང་འ་བ་གཞན་ན་
འག་པ་ཡང་ན་ིས་བབ་པར་།།
ན་དགའ་་ལ་་ས་ས་ར་ས་བལ་་བཞག་པ་ལས། ་ས་་བ་ང་བ་ལ་བན་ནས་ར་དང་འ་བ་
ན་ིས་བབ་པ་འ་གངས་། །ི་ཀ་ལས། ར་དང་འ་བ་ས་་བ་་་བ་་ད་་ར་ས་མས་ར་ནས་
གང་ལ་བལ་་བཞག་པ་མ་པའམ་རབ་་ང་བ་་ལ་་་ས་། །་ཡང་གག་ལག་ཁང་་་མཚམས་་ནང་
གང་ན་ར་དང་འ་བ་ས་་བ་གང་ཟག་་འག་པ་མཚམས་་ངས་་་བ་་ད་ཐག་ང་་མཚམས་ཐ་དད་
་འག་པ་ཡང་གགས་པ་ད་ན་། །ི་ཀ་ལས། མཚམས་གང་ན་ར་དང་འ་བ་་འག་པ་མཚམས་་ད་་ནང་
ལ་་ར་དང་འ་བ་་ན་ིས་བབས་ན་་བ་་ད་ཐག་ང་་མཚམས་གཞན་ན་འག་པ་ན་ིས་བབ་པར་
འར་་ས་། །་ར་ར་དང་འ་བ་གང་ཟག་མཚམས་་ད་་ནང་ན་འག་ང་ང་ན་འག་པས་་ལ་བལ་་
བཞག་པ་་བ་་ད་ཐག་ང་་མཚམས་ཐ་དད་གཞན་ན་འག་པ་གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལས་ས་ན་ིས་
བབ་པར་།།
་བ། ར་བ་བར་བར་་བས་མ་ངས་པ་་་ད་ན་། །ངས་པ་་ར་བར་ད་པ་ད་། །ས་
ངས་ན་ཡང་༌། །་ལ་་ཡང་མཚམས་་ནང་་འ་ས་པ་དག་འབའ་ག་ས་ན་ིས་བ་པ་་འཆགས་
།།
ད་ང་ས་ད་ང་ལ་ས་ས་ལ་གས་པ་དས་་གང་ཡང་ང་བ་བར་བ་ན། གང་ལ་བར་བར་་བ་གང་
ཟག་ས་མ་ངས་པ་་བར་བར་་བ་་ས་ད་ན་། །ི་ཀར། བར་བས་ར་ར་ད་དང་བར་་གས་ཀ་

་ན་དས་་་་བར་བར་་བ་་བ་་ད་་འར་་ས་། །བར་བར་་བ་གང་ཟག་ས་ས་འ་ང་་
འད་་ས་ངས་པ་་ར་བར་ད་པ་ད་་ས་ད་ན་་དབང་བ། །ི་ཀ་ལས། ་གས་་ན་ཡང་དས་་་་
ར་ད་་བ་་ད་་འར་་ས་། །ར་བར་ད་པ་ས་བདག་ས་ར་ངས་ཟིན་པས་་ན་་ས་ངས་ན་
ཡང་ར་བར་ད་པ་ད་ས་ས་ན་་དབང་བ། །ི་ཀ་ལས། ་གས་་ན་ཡང་དས་་་་ར་ད་་བ་་
ད་་འར་་ས་། །་བ་་ད་ན་ིས་བ་ན་མཚམས་་ན་ད་པ་ད་ང་ཐམས་ཅད་ས་ན་ིས་བ་
དས་པ་ལས། ད་ང་ཁ་ག་འབའ་ག་ས་ད་པར་ན་ིས་བ་ན་མཚམས་་ནང་་ན་ིས་བས་་འཆགས་
པར་མ་ཟད། མཚམས་་་ལ་་ཡང་མཚམས་་ནང་་འ་ས་པའམ། ད་གས་ཟ་བ་དག་ས་ས་་ན་ིས་
བ་པར་དབང་བ་ད་ང་ན་མ་བས་ང༌། འན་པ་ཡང་མ་ངས་པར་ད་ང་ཁ་ག་འབའ་ག་ས་ད་པར་
བ་བ་ན་ིས་བབ་པ་་འཆགས་། །ས་ན་མཚམས་་་ལ་་འ་ས་པ་་དག་ས་་་ས་་ས་། །
ཡང་ས་་བ་ས་་མཚམས་་ནང་་ཡང་་འཆགས་། འབའ་ག་ས་ན་ིས་བ་པ་་་མན་པ་ད་ན་
པ་ར་་ས་བ། །་འཆགས་པ་་་ས་ར་བན་པ་ས་འ་ལ་ས་ས་་ས་པར་། །་མས་ས་
ན་ིས་བ་པར་ད་ན་་བས་པ་མན་ལ་་ར་བ་མ་ར་འར་། །བས་པ་ད་་དས་་ལ་མ་པར་
བཞག་་ས་ི་ཀ་ལས་།།
་བ། དང་བ་དང་མ་ོ་དང་ས་མཉན་པ་དང་ན་བཤད་མ་ས་པར་ན་ིས་བབ་པར་་།།
མཚམས་ར་་ན་་་དང་བ་དང་མ་ོ་། གགས་དང་་ག་དང་བ་དན་ལ་གས་ས་་བ་་ས་ལ་
མད་ང་བར་་་བ་དང༌། ས་ཉན་པ་དང་ན་བཤད་པར་མ་ས་པར་ན་ིས་བབ་པར་་།།
གས་པ་ད་འན་་དབང་ར་བཏང་བས་ལ་བ། མ་གཞན་པ་་ས་ད་དང༌། །་ན་པ་་ས་ད་དང༌།
།ནད་གག་པ་་ས་ད་དང༌། །་ར་ས་ས་ས་ད་། །དང་་།
་བ། ང་བད་དང་ས་ས་མ་གཞན་ན་འག་པ་ད་་མ་བདག་ས་གང་ལ་ན་པ་་དབང་བ་ད་ན་
། །གལ་་དབང་ང་ས་ངས་པ་ན་ན། །ན་པར་་ད་ན་ངས་པ་དང་ན་པ། །མཐར་ིས་ན་དང་
། །ད་པ་ད་ན་ང་མ་བས་པར་ར་ན་ང་བ་དང་ན་པ། །་་མཐར་ིས་དང་འ།།

ང་བད་དང་ས་ས་མ་གཞན་ན་འག་པ་ད་་མ་བདག་ས་རབ་་ང་བ་གང་ལ་ན་པ་་དབང་བ་ད་
ན་། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན། གལ་་ས་འ་པ་རབ་་ང་བ་ན་པ་དང༌། ་བ་དང༌། མཚན་མན་པ་དང༌།
གནས་ནས་མ་ང་བ་དང༌། ་བ་ཐ་དད་་གནས་པ་མ་ན་པ་། ས་བ་ཚང་བས་ས་་དབང་ང་ང་བད་ལ་
གས་པ་དས་་ས་འངས་པ་ན་ན་མ་བདག་ས་གང་ལ་ན་པ་་དབང་བ་ན་། །མ་བདག་ས་རང་གང་
ན་པར་་ད་ན་ས་་དབང་ང༌། ས་འངས་པ་རབ་་ང་བ་མ་བདག་་ལ་ངས་པ་དང་ན་པ་དབང་བ་ད་
ན་། །ད་ང་མང་་ན་་ངས་་མཐར་ིས་ང་ན་དང་ ་ཁ་གང་་བ་དབང་༌། །མ་གཞན་ན་འག་པ་
ས་་ལ་ན་པ་ད་པ་ད་ན་ང་ས་པ་་མན་པ་། ན་པ་ད་ང་ང་་མ་བདག་ས་ད་ང་འ་ལ་ན་
ས་་ག་་མ་བས་པར་ས་ར་ག་མ་་ས་་ར་བར་ར་ན། ས་ར་བ་་ན་་ང་བ་དང་ན་པ་་
དབང་བ་ད་ན་། །་ར་ས་ར་བ་་ད་ང་མང་་དག་ས་་ར་ན་་ང་བ་་་མཐར་ིས་ང་ན་དང་
 ་ས་ང་་བན་པ་དང་འ་་དང་ར་ན་པ་་དབང་༌།།
གས་པ་་ན་པ་་ས་ད་།
་བ། ་ན་པ་ང་ན་་ལ་གཞལ་བར་་བ་ཚད་ས་་བ་་ད་་དབང་བ་ད་ན་། །བས་ན་ཡང་༌།
།་དང་ན་ག་མ་པར་གཞག་པ་་ལ་ན་པར་་བ་ད་དམ་ང་བར་་བ་ད་གང་ན་པ་་་ད་མ་ན་།།
་བ་ག་་་ན་པ་ང་ན་་ན་པ་་ལ་གཞལ་བར་་བ་ཚད་་་བ་་ད་་་ན་པ་་དབང་བ་ད་
ན་། །་བ་་ད་བས་ཟིན་ན་ཡང་་ན་པ་ང་ན་གཞལ་བར་་་བས་པ་བས་ནས་བཅལ་། །ད་ང་་
བ་་དང་་ན་པ་ན་ག་ར་ཆད་ས་་གར་ར་བར་ཆད་་ས་སམ། རས་ན་པར་ཆད་་ས་མ་པར་བཞག་
པར་ས་། ར་ཆད་ས་པ་་ན་དད་པ་་ལ་ད་ང་་བ་་ལ་་ན་ར་ཆགས་ན་དས་་་ག་ན་་ན། ད་
ང་ས་གཞན་ི་རས་་བས་་ར་ནས་་ན་་གར་ན་་ས་ཆད་ས་པ་ལས། ད་ང་་་ན་ན་ན་
པར་་བ་ད་དམ་གང་ན་པ་་ད་མ་ན་་ས་ག་་ར་། ན་ན་པར་་བ་ར་ཆད་་བ་ད་གང་ན་པ་
གར་ད་ན་དས་། རས་་་ར་ར་བ་དས་་་ད་ར་ན་པ་་མ་ན་།།
ད་ང་་བ་་་ན་ཕར་ཆགས་ན་དས་་་ག་ང་་ན། ད་ང་ས་གཞན་ལ་གར་བས་་བཏང་
ནས་་ན་་རས་ན་་ས་ཆད་ས་པ་ལས། ད་ང་་་ན་ན་ང་བར་་བ་ར་ཆད་་བ་ད་གང་ན་པ་
རས་ང་དས་། གར་་་ར་བཏང་བ་དས་་་ད་ར་ང་བ་་མ་ན་།།

་བ། ས་ཚངས་པར་མངས་པར་ད་པ་མས་ལ་་ན་ཆགས་པ་ད་་་འར་། །ལག་་ས་དན་
མག་་ངས་པ་ད་ན་ན་་་ད་པ་་ད་མཉམ་པར་བསབ་།།
ད་ང་་ན་ཅན་་བ་་ད་ས་་ན་མ་འར་ང་་བ་་ན་འཆགས་པ་། ས་ོགས་ཚངས་པ་
མངས་པར་ད་པ་མས་ལ་་ན་འཆགས་པ་ད་་་འར་། །ལག་་ས་དན་མག་་དར་ངས་པ་ད་
ན་ནས་་་ན་དན་མག་་དར་་ད་ངས་པ་་ད་ལག་་་་་བ་་ད་ལས་ཆ་མཉམ་པར་དན་
མག་ལ་དལ་ང་དར་བསབ་པར་། །ང་ལས། ད་འན་ི་དང་མད་ན་ི་དང་ས་་ཡང་འས་པར་ད་ན་
་ང་བད་ས་ས་གམ་ལ་ཆ་གམ་་ས་། ་ད་ངས་པ་་ད་འལ་་ས་གངས་ད་། ་་ཐ་
མལ་པ་ས་པས་བང་བར་དཀའ་ལ། འ་ལས་ག་པར་ལ་བ་ལ་ས་པ་ད་པས་ཐམས་ཅད་འད་ལ་ག་་ས་ི་
ཀ་ལས་། །ལག་་ས་ས་་བ་་ལས་སར་པ་ལ་ར་་འག་པ། །འར་ལག་་་ས་ས་པ་་ད་ཙམ་་
ཟད་། གཞན་དག་ས་བས་ན་ཡང་འ་བན་་ར་ང་༌།།
གམ་པ་ནད་གག་པ་་ས་ད་།
་བ། ནད་གག་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་་ད་ག་་་དབང་བ་ད་ན་པས་ན་ིས་བབ་པར་་་བ་
ད་། །་་རབ་དང་འང་དང་ཐ་མ་དང་བཅས་པ་ལས་། །་མ་ད་ན་ན་་ན་ང་༌། །་ན་་ང་བ་
ད་ན་ལ་ནད་པ་་ན་ན་པར་་བ་ད་།།
་བ་་ར་ན་བ་ན་ནད་གག་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་་བ་་་ད་ས་ས་གམ་གང་བ་དང་ང་བད་་
ཚགས་ག་་ནད་གག་་དབང་བ་ད་ན་པས་ད་ང་གཞན་མས་ས་ན་ིས་བབ་པར་་་བ་ད་། །ནད་
གག་ལ་་ད་ག་ན་པ་་་་ད་ཁ་ག་་རབ་དང༌། ་ད་ཁ་ག་་འང་དང༌། ་ད་ཁ་ག་་ཐ་མ་དང་
བཅས་པ་ལས་ན་པར་།།
ད་ང་་བ་་ལ་ས་ས་དང་ང་བད་ལ་གས་པ་མང་་ག་ད་པ་ཐམས་ཅད་བཟང་་ལས་ནད་གག་་
དབང་། བཟང་ངན་ཕམ་ལ་ད་པར་ག་ན་། །ནད་པ་གག་ལ་ནད་གག་་མ་ད་ན་ན་་ད་ག་་་ན་
ང་༌། །ནད་པ་་ན་་ནད་གག་ལ་གཞན་་ང་བ་ད་ན་ལ། ནད་པ་་ན་ནད་གག་ལ་གཞན་་ང་བ་་
ལ་ཡང་་ད་ག་ན་པར་་བ་ད་ན་།།

་བ། ས་་་དབང་བ་ད་ལ་་་ན་། །གཞན་་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ལ་ན་པར་་། །འ་ལ་
བན་པར་མ་གས་པ་་ཐམས་ཅད་དབང་བ་ད་།།
ས་འ་པ་རབ་ང་ན་བ་ལ་མ་པ་དང་་གས་དང་རབ་ང་གནས་ནས་ང་བས་ནད་གག་ས་པ་དང༌། མཚན་
མན་ད་བན་་མཚན་་མན་པས་ནད་གག་ས་ན་ཡང་་བ་ས་་་དབང་བ་ན་པས། ནད་གག་མ་པ་ལ་
གས་པ་་མས་ལ་་་ད་ག་་་་ན་། །ི་ཀ་ལས། གང་ན་མཚན་་མན་པ་དག་འབའ་ག་ད་ལ། མཚན་
མན་པ་ད་པ་ར་་མཚན་་མན་པ་དག་ལ་ཡང་ན་པར་་ས་། །ནད་གག་གནས་གཞན་་དར་གནས་པར་
ཁས་ངས་པ་ག་ས་ནད་གག་ས་ནའང་་ལ་ག་་་ན་པར་་།།
ས་འ་པ་རབ་ང་་བ་་ད་བ་བ་འ་ལ་བན་པར་མ་གས་པ་དང་མ་པ་དང་་གས་་དབང་ཡང་ས་
འ་པ་རབ་ང་བན་པར་མ་གས་པ་་་ ་ལ་བ་ཆ་ཐམས་ཅད་བན་གས་དང་མཉམ་པར་དབང་བ་ད་། །
ི་ཀ་ལས། དར་ི་ད་པ་ལ་གས་པ་གཞན་དག་ལ་མ་ཆ་ད་བ་་་་མ་ན་་ས་།།
བ་པ་་ར་ས་ས་ས་ད་།
་བ། ནད་པས་ས་པས་ན་པ་་ན་ཡང་་ད་ས་པ་བན་་བ་ད་། །་བ་ད་་ས་ན་ས་ད་བབ་
པ་ལ་་ར་བདག་་དབང་༌།།
མ་པ་ནད་པས་ང་་ང་མ་་ང་ར་འ་་འ་ལ་ན་ག་ས་ཁ་མས་ས་པ་ས་གཞན་ིས་ན་པ་་་མ་
ན་ན་ཡང་་གས་པས་ར་་ད་ས་པ་བན་ན་པར་་བ་ད་་། བདག་་ས་བས་ད་་ན་ཟིན་པས་།
།རབ་་ང་བ་་བས་པ་ད་པ་ར་ར་བདག་རབ་ང་་བ་ན་ར་་་དབང་བས་ན། རབ་ང་ནད་པས་ང་་བ་ད་
་ས་་ག་་ས་འ་ད་གང་ཟག་་་་ལ་ན་ག་ས་ན་པར་བབ་པ་ལ་་རབ་ང་་་བ་ན་་བ་་ར་
བདག་་་འར་བས་་བ་ན་ར་་་དབང་༌། །་དབང་བས་ན་པ་་ན་པ་ད་་་འར་བ་ར་ན། ི་ཀ་ལས།
ར་་་ལ་་ན་པར་ད་འན་ིས་ན་ིས་བབ་པར་་ས་།།
གས་པ་མ་པ་་བ་་ད་བཤད་པ་།
་བ། མ་ན་གནས་པ་་དབང་༌། །མ་པས་་དང་ང་མ་ལ་ནས་་ན་་བར་།།

མ་པ་་བས་པ་དང་བཅས་པ་ར་མ་ན་གནས་པ་མ་པ་་་བ་་ཡང་ར་་དབང་་། མ་པས་ང་་ན་
ས་འ་གང་ཟག་་་་ལ་ན་ག་ར་ནས་་ན་གང་ལ་ན་པ་་དབང་༌། །མ་པས་ད་འན་ལ་་དང་ང་མ་
ལ་ནས་མ་པ་་ད་་ན་་་དང་ང་མ་་བར་་་བདག་ར་་།།
གམ་པ་གས་ཅན་་བ་་ད་བཤད་པ་།
་བ། ང་་་དང་་དང་ང་་དང་་དང་་ཆ་མས་་ལ་་ལ་དལ་། །དག་དང་གར་དང་གཞན་
ས་པ་དང་མ་ས་པ་མས་་གམ་ལ། །ན་་་མས་ང་༌། །་ག་མས་་གལ་་གཞན་ད་ན་་
ལ་བས་སམ་ག་པ་ད་ན་ཡང་ང༌། གལ་་ད་ན་་བན་་སངས་ས་ལ།།
ང་་་དང༌། ་དང༌། ང་་དང༌། ་དང༌། ་ཆ་མས་ན་་ལ་བ་་ལ་་ལ་དལ་། །དག་དང་གར་
དང་གཞན་ཟངས་ལ་གས་པ་བངས་་ས་པ་དང་མ་ས་པ་མས་་དན་མག་གམ་ལ་དལ་། །ན་་་
མས་ང་་་དན་མག་གམ་ལ་དལ་།།
ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ་ག་མས་་གལ་་་ག་ལས་གཞན་་ ་ལ་གས་པ་ན་་་གཞན་ད་ན་
སངས་ས་་་ལ་ན་་་གཞན་ས་་ག་མས་བ་བས་སམ། སངས་ས་་ན་་་གཞན་དག་པས་ས་
དང་ད་འན་ི་་ག་མས་ན་ག་པ་ད་ན་ང་ང་། གལ་་སངས་ས་ལ་་ག་ལས་གཞན་པ་ན་་་
ད་ན་བན་་ད་ང་ང་། གལ་་ན་་་གཞན་ད་ན་་དང་བས་ནས་་ག་མས་སངས་ས་ལ་འལ་བ་་
བན་་ས་དང་ད་འན་ི་་ག་མས་ང་སངས་ས་ལ་དལ་།།
་བ། ན་་ན་་མས་ང་༌། །་དག་་བཏགས་་་གཙང་ཁང་་ཞལ་ཞལ་་། །་མ་ན་པ་སངས་
ས་་་་གགས་དང་་གཙང་ཁང་དང་མད་ན་ི་་ད་་།།
ར་མ་དང་མཚལ་དང་མང་ན་ལ་གས་པ་ན་་ན་་མས་ང་སངས་ས་ལ་དལ་། །ད་ང་ས་
ད་་་ང་བ་ར་སངས་ས་་་གཙང་ཁང་་་་། །སངས་ས་ལ་ལ་བ་་ག་་དག་་་མར་བཏགས་
་་གཙང་ཁང་་ཞལ་ཞལ་་། །་ག་་མ་ན་པ་སངས་ས་་་ལ་ན་་་གཞན་། ་གགས་དང་་
གཙང་ཁང་དང་མད་ན་ི་་ད་དག་།།

་བ། ས་་་སངས་ས་་བཀའ་འ་བ་དང་ང་་་དག་། །ག་པ་ལ་་་གགས་ལ། །ལ་
མཚན་དང་་ག་ང་དག་་ལ་མཚན་ི་ན་། །ར་ང་བ་ག་ང་མས་ང་༌། །གཞན་དག་དང་
མན་ཆ་མས་་ད་འན་ལ། །་དག་་ཁར་ལ་ི་ ་བ་དང་ཁབ་དང་་ར་ས་་མ་།།
ས་་་ལ་ི་ན་་་མས་་སངས་ས་་བཀའ་་བ་དང༌། ང་་་དག་་་ད་་། །ག་པ་
གས་དང་ང་་་་གགས་ལ། །ལ་བར་བ་་བགས་པ་ར་། །ལ་མཚན་དང་ལ་མཚན་་ག་ང་
དག་་ལ་མཚན་ི་ན་། །ལ་མཚན་ག་ང་ར་ང་བ་ག་ང་མང་ང་་མས་ང་ལ་མཚན་ི་ན་
། །ལ་མཚན་ི་ག་ང་ར་ང་བ་ལས་གཞན་མང་ང་ང་་་ག་ང་ང་་དག་དང༌། མན་ཆ་མས་་ད་
འན་ལ། །གཞན་དག་དང་མན་ཆ་་དག་་མཁར་གལ་ི་་བ་དང༌། ཁབ་དང༌། ་ར་ས་་མ་།།
གམ་པ་ད་པ་མ་པར་བཞག་པ་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། ད་འན་ི་གཞན་་བཞག་པ་དང་བ་བ་དང་བཟའ་བ་དག་་་གས་པར་།།
ད་འན་ི་ག་ང་དང་མན་ཆ་ལ་གས་་ད་ས་པ་་དག་ལས་གཞན་་ང་ལ་གས་པ་མས་་བ་བར་
་ར་བཞག་པ་དང༌། རས་ལ་གས་པ་གང་ཟག་་ར་བ་བ་དང༌། འས་ལ་གས་པ་བཟའ་བ་དག་་་གས་པར་
།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གམ། ་ར་བཞག་པར་་བ་དང༌། །་ར་བ་བར་ས་པ་དང༌། །བཟའ་བར་་
བ་ས་པ། །དང་་།
་བ། ང་དང་ཁང་མ་དང་ང་ཁང་དང་གནས་མལ་དང་མགར་ད་དང་གར་མཁན་ི་ལག་ཆ་དང་འག་མཁན་
ི་ལག་ཆ་དང་་མཁན་ི་ལག་ཆ་དང་ང་མཁན་ི་ལག་ཆ་དང༌། བལ་ཡབ་མཁན་ི་ལག་ཆ་དང་ན་་དང་
ན་་དང་ལས་ད་པ་དང་་ཤས་འ་བ་དང༌། བ་ལང་དང་མ་་དང་ར་དང་ག་དང་ན་དང་སངས་ས་་
བན་བས་་གས་བམ་དང་ར་་་འབ་པ་དམ་་་དང་ར་ས་པ་ད་ན་།།
ང་དང་ཁང་མ་དང་ང་དང་གནས་མལ་དང་མགར་ད་དང༌། གར་མཁན་ི་ལག་ཆ་དང༌། འལ་མཁན་ི་ལག་ཆ་
དང༌། ་མཁན་ི་ལག་ཆ་དང༌། ང་མཁན་ི་ལག་ཆ་དང༌། བལ་ཡབ་མཁན་ི་ལག་ཆ་དང༌། ན་་དང༌། ན་་དང༌།

ལས་ད་པ་། ན་གས་འལ་པར། ལས་ད་པ་་ས་་་པ། །ས་བཤད་། །་ཤས་འ་བ་དང་། ན་
གས་ི་ཀར་ས་་ད་པ་ལ་བན་ནས་འ་བ་གང་ན་པ་་་་ཤས་འ་བ་ས་། །བ་ལང་དང༌། མ་་དང༌། ར་
དང༌། ག་དང༌། ན་དང༌། སངས་ས་་བན་བས་་གས་བམ་དང༌། ་ན་འཆགས་་དཔངས་་ར་་་
འབ་པ་དམ་་་ན་ི་་་ལས་འལ་་འག་་ད་པ་དག་་དང་ར་ས་པ་་བཞག་པར་ས་པ་ད་ན་།
།་མས་་ད་འན་ར་ད་ང་བལ་བ་ན་པས་་བ་བར་བཞག་པར་།།
གས་པ་་ར་བ་བར་ས་པ་།
་བ། རས་དང༌། རས་ག་ན་དང༌། ་རས་དང༌། མལ་མ་དང༌། མ་་་ཅན་དང༌། འ་མར་དང༌། འ་
མར་ད་དང༌། ་མ་མ་དང༌། ལ་བ་་གས་དང༌། གས་བམ་གཞན་དང༌། དམ་་གཞན་དང༌། ན་་གཞན་
དག་་གས་པར་ས་པ་ད་ན་།།
རས་དང༌། རས་ག་ན་དང༌། ་རས་དང༌། མལ་ མ་དང༌། མ་ག་་ཅན་དང༌། འ་མར་ད་དང༌། ་མ་མ་
དང༌། ལ་བ་་གས་དང༌། སངས་ས་་བན་བས་་གས་བམ་ལས་གཞན་་ལ་པ་བན་བས་་གས་
བམ་མས་་བངས་ལ་བ་བར་་ས་ང་ལས་གངས་།།
འལ་ང་ལས་་གཞན་ི་གས་བམ་་་གས་་་་ཏར་ཀ་དང༌། ་ཀ་ར་ཎ་ས་བཤད་། ཏར་ཀ་་ཚད་མ་
བན་བས་དང༌། ་ཀ་ར་ཎ་ས་པ་་བན་བས་། །ར་་་འབ་པ་དམ་་ལས་གཞན་་ན་འལ་་
གས་པ་དཔང་་དང༌། ན་་ན་་མས་ལས་གཞན་ད་་ར་དང༌། བཙག་དང་རམས་དག་་གས་པར་ས་པ་
་བ་བར་ས་པ་ད་ན་།།
གམ་པ་བཟའ་བར་་བ་ས་པ་།
་བ། འས་དང༌། ལ་དང༌། ནས་དང༌། ན་ན་་དང༌། ན་ན་་དང༌། འ་གཞན་དང༌། བཟའ་བ་དང༌།
བང་བ་དག་་གམ་པར་ས་པ་ད་ན་། །གར་གགས་པ་ས་་ག།། །།
བཟའ་བར་ས་པ་་གང་དང་གང་་ན། འས་དང༌། ལ་དང༌། ནས་དང༌། ན་ན་་དང༌། ན་ན་་དང༌།
འ་གཞན་དང༌། བཟའ་བ་དང༌། བང་བ་དག་་གམ་པར་ས་པ་་བཟའ་བར་ས་པ་དང་ད་དང་བང་བར་ས་པ་

ད་ན་། །གར་གགས་པ་ས་་ག།། །།
གས་པ་ན་གས་གས་ས་བད་པ་ལ་གས། ན་གས་ཕལ་་བ་་བས། །ང་་གས་ནས་བས་པ་
བས། །དང་་ལ་གས། ས་དས་ད་་ས་པ་དང༌། །ད་པ་མ་གཞག་ས་པ། །དང་་ལ་བ། ས་བ་
དད་པ་ལ་དས་དང༌། །ཞར་ལ་་ར་་ར་བབ། །ར་ད་པ་ད་བན་པ་ལ། །བ་བར་གནས་པ་ན་
བན་པ། །དང་་ལ་གས། ས་ད་་ར་བབ་པ་ལ། །ས་ལ་་ར་ད་ལ་། །དང་་ལ་། ་ལ་ཞར་
ང་དང་བཅས་པ། །བ་ལ་ཞར་ང་དང་བཅས་པ། །བ་ལ་ཞར་ང་དང་བཅས་པ། །ཁ་བར་་མ་དང་བཅས་པ། །
ས་མ་ཞར་ང་དང་བཅས་པ། །དང་་།
་བ། གས་་དང་གས་་ད་དག་མཉམ་པར་། །གཞལ་བ་ར་་ཚད་་ཆགས་ང་བཅང་བར་།
།ཚལ་་དག་ང་༌། །་ཚད་་ཆགས་ང་བཅང་བར་། །་་ཚད་་ར་བ། །་ག་་མ་གང་ཡང་
༌། །ང་ཚད་་ར་གས་སམ་ད་དང་གམ་མམ་མབ་ར་གག་།
ས་ས་་གས་་ཡང་གས་་གཞན་མས་དང་ཚད་མཉམ་པར་་བ་དང༌། གས་་ད་དང་གས་་ད་
གཞན་དག་མཉམ་པར་། །གས་་དང་གས་་ད་གཞལ་བ་ར་། །་གས་་ཚད་ཆག་ཚད་འཇལ་བ་ང་
བཅང་པར་། །ས་ས་་ཚལ་་འད་ད་་འས་ཐབས་་ན་པ་དང༌། ཡན་མན་ཐལ་རང་་ན་པ་དང༌། མཐའ་
ར་དག་ང་ང་ཚད་མཉམ་པར་། །ཚལ་་་བལ་་འོ་བ་དང༌། མཐའ་བར་བ་ང་ཚད་་ར་བ་། །
ཚལ་་་ཚད་་ཆགས་ང་བཅང་བར་། །ཚལ་་་་ཚད་་ར་བ། །ཚལ་་་ང་་ཚད་་་ག་་མ་
གང་ཡང་ང་༌། །ི་ཀ་ལས། མབ་་གས་དས་མ་ང་་མ་ ་གས་དས་མ་་གཏད་། ་མ་་་
ག་་ང་པ་དང་འ་བར་བཞག་པ་མབ་མབ་གས་་་ ་བར་ི་ཚད་། ་ག་་མ་གང་ས་། །་ལ་
ར་བ་་ན་ད་། མ་པ་གཞན་ིས་བན་པ་ར་་ད་གངས་། །ཚལ་་་ང་ཚད་་ར་གས་སམ།
ད་དང་གམ་མམ། མབ་ར་གག་།
་བ། ས་ལ་ས་ས་གང་བར་་། །་ན་་བན་པར་། །ང་ལས་ས་པའམ་ག་མ་ལས་ས་པ་
་བ་བད་པ་ར་ཐ་་གག་པ་་ག་བད་པ་་་ས་། །ས་ས་་ཙམ་པར་། །་ས་། །་
བཅང་བར་། །་ག་་མ་་འམ། ་གག་་གག་པ་་ར་། །གས་ལས་ས་པ་ལས་གཞན་མ་

ན་། །་བ་་ཅན་དང་་་་བཅང་༌། །ར་ག་་ཚད་ལས་ག་པ་་བཅང་༌། །ཁ་ག་ལས་་བད་
ལས་་བཅང་ས་། །ར་བ་པས་ང་བ་་དས་པ་ད་།།
ས་ལ་ས་ས་གང་བར་་། །་ན་་གཏན་པ་། །གཏན་པ་གང་་ན། ང་ལས་ས་པའམ་ག་མ་ལས་
ས་པ་་བ་་ལ་ས་ས་གད་པ་ར་ཐ་་གག་པ་་ག་་བར་བད་པ་་གཏན་པ་་ས་། །གཏན་པ་
་ཚད་ང་ས་ས་་འང་ང་གམ་་ཙམ་ད་པ་་ཙམ་བར་། །ི་ཀར། ས་ས་དང་འཚམས་པ་ཚད་་།
།ས་ས་ཚད་ཐ་དད་པ་་མ་ད་པས་གཏན་པ་ཡང་་མ་་ས་།།
ས་ས་་ས་། །་་་བཅང་བར་། །དབས་་་་་ན། ་ག་་མ་་འམ་་གག་་གག་པ་
་ར་ད་དར་། །་་གས་ལས་ས་པ་ལས་གཞན་་མ་ན་། །་བ་་ཅན་དང་་་་བཅང་༌། །ར་
ག་་ཚད་ལས་ག་པ་་བཅང་༌། །ང་ཁ་ག་ལས་། བད་ལས་་བཅང་ས་། །་་ར་བ་ལས་ང་བ་་
དས་པ་ད་།།
གས་པ་བ་ལ་ཞར་ང་དང་བཅས་པ་།
་བ། ་བ་ག་པས་བས་པར་བམ་། །་བ་ད་ན་ཆག་ཆག་བཏབ་ང་ག་པར་། །་བམ་པར་།
།ཁབ་ས་ང་༌། །་བཅང་བར་། །ར་གན་དང་ཟངས་མ་དང་འཁར་བ་དང་གས་ལས་ས་པ་ལས་གཞན་པ་
་བཅང་༌། །ཁ་ག་ལས་ཟངས་དང་གས་དང་་བ་དག་ལས་ས་པ་ས་། །་ཁབ་རལ་་་་འམ་
ཆང་པ་་་བཅང་བར་།།
ས་ས་འམ་པ་གནས་་བ་ལང་་་བ་ག་པས་བས་པར་བམ་། །་བ་ད་ན་ཆག་ཆག་བཏབ་ང་
གས་པར་། །ས་ས་་བམ་པར་། །ད་ང་ས་བ་ས་་བབ་པར་་་ས་བཀག་པས་འ་ཡང་་
ང་་མ་་གས་པ་བསལ་བ། །་གག་་གག་ང་དང༌། ག་མ་ཚལ་་འབའ་ག་་མ་ཟད་། ཁབ་ས་ང་
བམ་། ཁབ་་བཅང་བར་། ཁབ་་་ར་གན་དང༌། ཟངས་དང༌། འཁར་བ་དང༌། གས་ལས་ས་པ་ལས་གཞན་པ་
་བཅང་༌། །ང་མ་ ་གང་ཁ་ག་ལས། ཟངས་དང་གས་་བ་དག་ལས་ས་པ་ས་། །་ཁབ་རལ་་་་
འམ། ཆང་པ་་་བཅང་བར་། །བ་ད་་བར་བཞག་པར་་། །ས་པ་དགས་བསལ་།།

་བ། ་་ཚ་ད་པ་དང་ད་ལ་དག་ལས་རག་ལས་པར་། །་ས་པ་དང་་ན་པ་དང༌། རང་བན་་
གནས་པ་དག་མ་ན་པ་དག་ལས་ཡང་༌། །ཁབ་དང་་དག་བཙས་་ས་པར་་བ་ར་་ལ་ིས་བས་
པ་རས་མར་གག་པར་། །་འལ་བར་་བ་ར་ས་ས་ལ་ག་ན་ས་་ག་ངས་གདགས་། །
་་ཡང་༌།།
ཁབ་རལ་་ལ་མས་གལ་བ་་ཚ་ད་པ་དང༌། ད་ལ་དག་ལ་རག་ལས་པར་་། །་ས་པ་དང༌། ་ན་
པ་དང༌། རང་བན་་གནས་པ་མ་ན་པ་དག་ལ་ཡང་ཁབ་རལ་་རག་ལས་པར་་། །ཁབ་དང་་་དག་བཙས་་
ས་པ་ར་་ལ་ིས་བས་པ་རས་མར་བཞག་པར་། །ས་ས་ན་པ་ས་ལས་་འལ་བར་་བ་ར་
ས་ས་ལ་ག་ན་ས་་་གངས་གདགས་། །ག་་ཡང་གདགས་།།
གམ་པ་བ་ལ་ཞར་ང་དང་བཅས་པ་།
་བ། བ་ག་མཁན་ལ་ས་ཁ་བར་བ་དང་ཁ་མ་བར་བར་འར་གག་པར་་། །་དང་འ་བ་རང་ས་
་། །་གས་་་། །ང་་གས་ལ་་། །གང་པ་འཇམ་ར་བ་བར་། །་བ་བས་།།
བ་ག་མཁན་ལ་ས་ཁ་བར་བ་དང༌། ས་ཁ་མ་བར་བ་འར་གག་པར་་། །ཤས་ར་བབས་པ་དང་
ད་པ་ལ་གས་པས་ས་ལ་གཟན་པས་བཀག་། །བ་ག་མཁན་་དང་འ་བར་ད་ང་རང་ས་བབས་པ་གས་
མ་ང་བར་འར་བ་་། །བ་ག་མཁན་་ས་འ་བ་་གས་་་།།
ག་་མས་བ་ག་མཁན་ི་འ་སར་ང་ནས་ས་ས་ས་མ་དས་་མ་མ་་་ང་ས་འ་བ་་
མ་པ་དག་ས་མང་་མ་དད་པར་ར་ནས་འ་གངས་། །ང་བ་་ང་་ས་ལ་གཏད་་ས་བ་བར་་
། །གང་པ་འཇམ་ར་བ་བར་། །་བ་བས་་ས་པ་་ཧ་ཅང་མ་། ཧ་ཅང་་ང་བས་་་་་མ་འདག་
པ་ཐབས་བན་པ་ན་།།
་བ། ལག་པ་གས་་མཐར་ིས་བར་ང་༌། །་ས་ན་ང་པ་གས་ས་། །་ར་མ་པས་བར་ང་
༌། །་གཞན་་ར་པར་ད་པ་བང་བར་། །ག་དར་ད་་གས་པར་བས་པ་དང༌། བམས་པ་དང༌།
ཁ་བར་བ་བཅང་བར་། །་གཙང་བས་ས་པ་ས་ས་་བཅང་༌།།

ལག་པ་གས་ས་མཐར་ིས་བར་ང་བ་བར་། །ལག་པ་གས་ས་་ས་ན་ང་པ་གས་ས་བ་བར་
། །་ར་་མ་པ་ལ་བར་གག་་ང་༌། །མ་པ་་བ་བ་ལ་ར་་ད་བན་པ་་ལས་གཞན་ས་ད་
ས་པ་ད་་འར་བ་ད་པ་བང་བར་། །གས་དར་ད་་ས་གས་པར་བས་པ་དང༌། བམས་པ་དང༌། ཁ་
བར་བར་ས་་བཅང་བར་། །བཤང་ག་གས་་གཙང་བས་ས་པ་ས་ས་་བཅང་༌།།
བ་པ་ཁ་བར་་མ་དང་བཅས་པ་།
་བ། ན་བཟང་བ་ད་་་བ་ར་བ་མ་དང་་མ་འན་མར་བང་ང་བམ་པར་། །ས་དག་ད་པར་
བལ་། །་ག་གམ་མན་ཆད་།།
ང་ན་གས་དང་་འལ་པ་ལས། ་པ་ལ་ལ་གས་པ་ན་་ཅན་མས་་རང་བན་ིས་གར་བས་མ་
བམས་་བར་་བལ་ང་ན་ན་པར་་ས་པས་བམས་ནས་བལ་བར་། །ཧ་ཅང་་མ་ཚ་བ་ལ་བམས་ན་
ན་ངན་པར་འར་ལ། བ་མ་ལ་བམས་ན་ཡང་བམ་ར་་ཧམ་པར་འར་བས། ན་བཟང་བ་ད་་་བ་ར་
བ་མ་དང་་མ་འས་མར་བང་ང་བམ་པར་། །ན་ི་ནང་་ས་དག་ད་པར་བལ་། །ན་ལན་གག་
བལ་ནས་་བ་མས་ད་གཞན་་གས་ལ། ན་་ད་ལ་ར་ཡང་་གས་ནས་ལན་གས་བལ་ང༌། ་ག་
གམ་མན་ཆད་་བལ་བར་།།
་བ། མང་བ་ད་་འད་པ་ད་ན་ན་ལན་གམ་་། །་མ་ས་ངན་པ་ད་། །་ར་ད་ཐ་དད་པར་
གཞག་།
ཐམས་ཅད་་ལན་གམ་བལ་དས་སམ་་ན། ན་ི་་བ་མང་བ་ད་་འད་པ་ད་ན་ན་ལན་གམ་བལ་
བར་། །དང་་བལ་བ་བས་་མ་བལ་བ་མས་ན་ི་་བ་ཁ་ག་ས་ངན་པ་ད་། །་མ་ས་ངན་པ་ད་ན་
པ་་ར། ན་ི་་བ་་་མ་པ་གམ་་་བ་བར་ད་ཐ་དད་པར་བཞག་།
་བ། འ་་དང་་ས་་བ་ལ་གས་པ་་་། །ར་དང་་དང་ར་། །ས་ན་ནས་བབས་པ་
ལ། །་ལས་ན་་ཙམ་རན་པ་ང་ག་གང་པར་གས་། །གར་ས་ན་འཛག་ལ། མ་ས་ན་འས་པར་
འར་བས་་ར་རན་པར་།།

ན་་་་མ་པ་གམ་་་ར་བར་ས་པར་་བ་ར། འ་་དང་་ས་་བ་ལ་གས་པ་་་་ད་
་ང་་། །ང་ལས། ད་ང་དག་ས་དང་ར་་ན་གམ་པ་ག །་ག་་་གས་པ་ག །ན་དང་་
ག་པར་ར་ནས་བཀའ་ལ་པ། ར་ན་དང་་ད་་བལ་བ་དང་ས་མས་་ར་་ས་གངས་། །ན་
འབ་པ་ད་་་བ་ར་ས་ན་བབས་ལ་ན་དང་ར་བར་། །ང་ལས། ན་ད་་ས་ས་གག་པར་་
། ན་ི་བལ་བ་་ལས་ན་་ཙམ་ིས་ས་བངས་པར་འར་བ་རན་པ་ག་ང་གང་པར་ག་། །རན་པར་
ག་བ་་ར་་ན། ན་ི་ན་ང་་གར་ས་ན་ས་ལས་འཛག་ལ། ན་ི་འང་ང་་བམས་ས་ན་བས་
པ་་ཁལ་ལ་ས་པར་འར་བས་་ར་རན་པར་ག་།
་པ་ས་མ་ཞར་ང་དང་བཅས་པ་།
་བ། གཟར་ཐག་ཐང་བཅད་པ་ད་ལ་བམས་ན་བཟང་༌། །མཐའ་འར་བས་། །དབང་་དག་ས་།།
ཐག་པ་ས་་གཟར་ཐག་ཐང་བཅད་པ་ད་ལ་ས་ཁ་བར་ནས་བཏགས་་བམས་ན་བཟང་༌། །གཟར་ཐག་་ལ་
ས་་ར་བཏགས་་བམ་་ན། ས་་ས་གག་་མཐའ་མ་མས་གཟར་ཐག་ལ་འར་བས་། །་ར་མཐའ་
འར་བར་་་ན། དབང་་་ཐ་་ཝང་་དག་ས་། །འ་་འལ་ང་ལས། ང་་ཁ་ག་འན་་གག་་
ས་བཤད་ང༌། དབང་་དག་ས་་ས་པ་་ས་ས་་་ནས་ཐ་ས་བཏགས་པ་དག་ས་་ས་པ། །འ་ལ་
གང་ངས་གམ་ད་། བས་་ད་་ང་ན་གས་ལས། ས་བམ་པ་ན་གཟར་ཐག་ལ་བན་པས་བར་་ན་
མ་ཆགས་ནས་བཀའ་ལ་པ། ་ནས་ཐ་་བཏགས་ནས་བང་ང་ས་ནས་ངས་བཏབ་་བམ་པར་་ས་
གངས་། །ང་་འལ་པ་ལས། ་ནས་ད་པ་གས་ལ་ས་་བ་་ས་་མཐའ་མ་གས་ལ་ད་པ་
བཏགས་ང༌། ད་པ་་ང་་ང་་ལ་བན་་གཟར་ཐག་ལ་བཞག་པར་། །ང་དག་ང་་ས་པ་ི་ཀ་ལས།
ན་ི་ལས་ས་ནས་གཟར་ཐག་ལ་དབང་་མཐའ་འར་བར་་ས་ར་བན་པ་བས་། ས་གཟར་ཐག་ལ་
གདགས་པ་ར། ས་་་ར་ཐ་ས་གདགས་པ་ལ་ང་ས་་ས་བཤད་།།
་བ། གང་དཀའ་བ་མས་་་བང་བར་། །ན་གས་གག་་་འག་པར་་བ་ར་ཡང་དང་ཡང་
བར་བར་། །ན་སར་པ་་སར་པ་དག་ལ་གས་ན་བཟང་༌། །ང་པ་་ང་པ་དག་ལ། །སར་པ་་་མ་ལ་
བམས་ན། །ང་པ་མས་་བ་མ་ལ།།

དབང་་དག་ས་བང་དཀའ་བ་ས་མས་་བང་བར་བམ་། །་བང་ནས་བམ་པར་་ང༌། ན་ི་་
བ་ས་ས་་གས་གག་་་འག་པར་ས་མཐའ་དག་ལ་ན་ིས་བ་པར་་བ་ར་ཡང་དང་ཡང་་ས་བར་
བར་། །ན་སར་པ་་ས་སར་པ་དག་ལ་གས་ན་བཟང་༌། །ང་པ་་ང་པ་དག་ལ། །ས་སར་པ་མས་་་མ་
ལ་བམས་ན། །ང་པ་མས་་བ་མ་ལ།།
་བ། ་འས་པར་་བ་ར་་མ་གཞན་ལ་་ན་གས་། །བང་མ་འཆག་སར་ན་ི་ལས་་། །
གག་ལག་ཁང་་་། །་ང་་་། །འར་འང་་བ་་འར་་་། །གས་ར་ཞལ་ཞལ་
། །གལ་་་ཐལ་ིས་གས་པ་ན་ན་བ། །གལ་་བམས་པ་ན་ང་དང་ཆར་ང་ན་མས་། །ས་
ཟིན་ནས་གས་ར་་བ་འམ་སས་ག་པར་།།
ང་ལས། ་ནང་་མ་བབས་པས་ས་ས་་ར་ར་པ་ན། ན་་འས་པ་་ཁལ་ལ་ད་པར་་བ་ར།
་་ན་བར་་མ་གཞན་ལ་་ན་་ཙམ་ིས་བངས་པར་འར་བ་གས་་ས་། །གག་ལག་ཁང་་མས་་
བང་མ་དང་འཆགས་སར་ས་ཁ་བར་བ་ན་ི་ལས་་། །གག་ལག་ཁང་་་། །གག་ཁང་་ང་་
། །ཆབ་ང་ལ་གས་པ་འར་འང་་བ་ན་ར་་ན་ི་ལས་་། །ན་ི་ལས་་བ་གས་ར་ཞལ་
ཞལ་། །གལ་་ས་ག་་་ཐལ་ིས་གས་པ་ན་ན་བ། །གལ་་ན་ི་ལས་བམས་པ་ན་ང་དང་ཆར་ང་ན་
མས་་། །མས་་ན་ི་ལས་ས་ཟིན་ནས་གས་ར་་བའམ་སས་ག་པར་།།
གས་པ་ས་ལ་་ར་ད་ལ་།
་བ། བཅག་པ་དང་བབས་པ་ང་བར་མ་ར་པ་ད་པ་བན་པར་་།།
ང་ན་གས་ལས། ན་་བཟང་ས་ས་རབ་་བཅགས་ང་བ་ས་ས་པ་འར་བ་དག་མས་དགའ་་ལ་
མཉན་ད་་བར་བ་ན། མས་དགའ་ས་་ན་་ད་ང་མས་་མན་་འིང་བག་་མ་ནས་བཀའ་ལ་པ་
འ་་མས་པ་མ་ན་ང་འཚམས་པ་མ་ན་། །ས་། །དར་ས་ལ་གས་པ་བཅག་པ་དང༌། བབས་པས་ང་བར་
མ་ར་པ་་ས་ཁ་ག་འར་བ་མ་ཉམས་པར་་ངས་ད་པ་བན་པར་་། །ན་གས་་འལ་པ་ལས། བ་
ས་བབ་པ་་ང་་་ས་་ད་གགས་བན་ང་བ་བར་ང་འར་བ་ས་། །བཅག་བབ་་གས་་ད་

པར་། འལ་པ་་ད་ལས། གས་གག་བང་བ་ར་བཅག་པ། །གས་གས་ཀ་ནས་བཅག་པ་ར་བབ་པ་
ས་།།
་བ། འ་ལ་འར་བ་ཉམས་པ་་ང་བ་ན་། །ས་བན་པ་ད་ན། །ཟིལ་པས་བན་ན་ལག་པས་མ་
བས་ཉམས་པར་་། །ཤམ་ཐབས་བས་པ་ང་་་རགས་བང་༌།།
ཟིལ་པས་བན་ནས་ལག་པས་མ་མས་ན་ཡང་འར་བ་ཡལ་བར་མ་ར་ན་་ནང་་བབ་པར་། །་ར་ས་
ང་འར་བ་མ་ཡལ་ན་ངས་་ད་པར་་། འ་ལ་འད་པར་་་ས་ང་ན་གས་ལས་གངས་། །འ་ལ་
མདངས་འར་བ་ཉམས་པ་་ང་བ་ས་ད་ན་། །ས་འར་བ་ཉམས་ན་ས་བན་པ་ད་ན། །ས་་ལ་་
ཟིལ་པས་བན་ན་ལག་པས་མ་བས་འར་བ་་ཉམས་པར་་། །ཤམ་ཐབས་བས་པ་ང་་་རགས་བང་༌།།
་བ། ར་འམ་ག་ད་དམ་་ཅང་ངམ་ར་་་ས་། །་རགས་མ་བངས་པར་ོང་་འག་པར་་
། །ས་གག་ས་ང་༌། །མ་་ཅན་དང་ཚར་ཚར་ཅན་དང་་གམ་ཅན་དང༌། གར་ད་་ན་མ་ན་པ་
མ་ན་། །་ར་ས་པ་ཡང་་དང་འ།།
་རགས་་ར་འམ་། ི་ཀ་ལས། ད་པ་མང་་ལས་བཏགས་པ་བ་་ང་་བ་ས་། །ག་ད་དམ་ས་
པ་། ི་ཀར། ས་མ་་བར་འག་པ་ས་། །ས་མ་་ང་པ་ད་་ལན་་ང་༌། །ས་མ་་བ་་ལན་
་་བ་་ངང་་འལ་་ས་ང་གངས་། །ན་གས་འལ་པ་ལས། ད་་ར་བ་པ་་ག་ད་་ས་།
།་ཅང་ངམ་ས་པ་་ད་པ་མང་་ལས་བཏགས་པ་ད་དས་ངས་ང་་འག་པ་ས་ི་ཀ་ལས་། །་ཅང་་་
རགས་ལ་ི་མན་པ་་་ས་་། །ར་་ས་་ས་པ་་ད་པ་་་ལས་བཏགས་པ་མ་མར་་་
འམ་ག་གད་པ་ས་། །་རགས་མ་བངས་པར་ོང་་འག་པར་་། །་རགས་ས་གག་ས་ང་ོང་
་འག་པར་་། །མ་་ཅན་དང་ས་པ་་གར་ད་་ཤར་པ་གམ་མམ། བ་མས་ལ་མ་མར་ར་ས་
ས་པ་ས་ི་ཀ་ལས་། །ཚར་ཚར་ཅན་དང་ས་པ་། ི་ཀ་ལས། གར་ལས་ས་པ་ཚར་ཚར་ོག་ལ་ི་བར་
ལ་་ཅན་གར་ད་ས་བས་པ་ག་མར་ལ་་གར་ཁ་འང་བ་ག་པགས་གང་ན་པ་ས་། །་གམ་ཅན་
དང་ས་པ་། ི་ཀ་ལས། གར་ལས་ས་པ་ན་་གམ་་གམ་དག་ས་བན་པ་་ག་པགས་་ས་། །
གར་ད་་གར་ལས་ས་པ་་་ད་ན་མ་ན་པ་མ་ན་་་ན་་ན་ན་། །ན་གས་པར་བན་པར་་

་ས་ས་པས་་དག་ང་བཀག་པ། །ཟ་ག་དང་ན་ས་དང་ད་ས་དང་་བད་པ་ལ་གས་པ་་ར་ས་
པ་ས་ང་ན་་དང་འ།།
་བ། ག་མ་བང་བ་སར་ས་ས་གཞག་པར་་། །་གཙང་བ་གས་་་བཞག་། །ལ་བ་ད་ན་
ར་་བས་་མནན་། །གཞན་་ད་པས་ངས་་ད་པར་་། །བཤང་བ་དང༌། ག་བ་་བ་དང་་གཙང་
བ་་ར་་བ་དག་་་ས་བ་བ་བན་པར་་། །ར་ཉལ་བར་་།།
རས་ལ་གས་པ་ག་མ་བང་བ་སར་ས་ས་བཞག་པར་་། །ི་ཀ་དང་ང་ལས། ས་ས་དག་ན་་ས་
ལ་འད་པར་་་ས་། །་གཙང་བ་གས་་་བཞག་། །བལ་བ་་ཐབས་གཞན་ད་ན་ར་་བས་ས་
ས་་མནན་། །ཐབས་གཞན་ད་ན་ར་་བས་མནན་པར་་་ས་བས་པ་ལས་གངས་། །ཐབས་ད་ན་ར་
་བས་་བད་ས་འལ་ང་་མ་་བ་ལས་གངས་། །་འལ་ང་ལས། ས་ས་གཟན་་ར་ང་ར་
་བད་ས་། །ད་གགས་ད་གགས་་ོག་པ་གས་གཞན་་ད་པས་ངས་་ད་པར་་། །བཤང་བ་
དང་ག་བ་་བ་དང༌། ་གཙང་བ་་ར་་བ་བས་དག་་་ས་བ་བ་བན་པར་་། །་ས་་ང་ར་
ཉལ་བར་་།།
་བ། བད་མས་ལ་་བ་དང་ས་ན་པ་དང་མད་ན་ལ་ག་་བ་དང་་ས་་བ་དང་ད་འན་གས་པ་
དང་གདམས་ངག་དང་ས་མཉན་པ་ཉམས་་ང་བ་ལས་གཞན་པ་་བ་ལ་མ་ར་ན་པར་་།།
མ་ར་ན་པ་གནས་བས་ག་འར་ན་། བད་མས་ལ་་བ་དང༌། མད་ན་དང༌། མད་ན་ལ་ག་་
བ་དང༌། ང་ལས། ་མ་ལ་་ས་་བ་དང༌། ད་འན་འགས་པ་དང༌། གདམས་ངག་དང༌། ས་མཉན་པ་ཉམས་་ང་
བ་ལས་གཞན་པ་་བ་ལ་མ་ར་བ་བར་་། །་དག་་ང་་་ར་་ང་བས་གག་ལག་ཁང་་འག་པ་ན་
ཡང་མ་ར་ན་པ་། ས་ས་གམ་ན་་ད་ལམ་་བས་གག་ལག་ཁང་་འག་པར་་ས་གངས་པས་
མ་ར་ན་པ་གནས་བས་བན་། །འལ་ང་ལས། འ་མས་ལ་ོང་བར་་་ན་ན་ས་ས། གཞན་་ས་
པ་ད་་ས་བཤད་པ་ས་་འངས་ནས་བད་མས་དང་ོང་་འོ་བ་གས་ལ་མ་ར་ན་པ་བབ་པ་
བབ་པ། །གཞན་མས་་གནང་བ་བབ་པ།།

་བ། ་ལ་ཉལ་བའམ་འག་པར་་། །འགའ་ཡང་བར་བ་ལ་ར་བར་་། །ས་ལ་ག་པར་བ་བར་
་། །མཆན་ང་གཡས་པ་ད་ས་་མ་ང་བར་འར་། །་ར་་འར་བར་་བ་ར་གས་ར་་
ལ་ས་ན་པར་། །་ད་དང་་དང་མ་གང་༌། །ས་གས་ཀར་ད་པ་ངས་ས་ར་། །ས་ས་་
་བ་བ་དང་ཁ་བར་བར་། །་་་བཙག་ས་།།
མ་ར་་ལ་་ང་་འག་པའམ་ཉལ་བར་་། །མ་ར་ི་ནང་་བག་་དས་་འགའ་ཡང་བར་བར་
ལ་ར་བ་་། །ལག་པ་མ་གགས་པ་ས་ལ་མ་ར་ག་པར་བ་བར་་། །མཆན་ང་གཡས་པ་ད་ས་་
མ་ང་བར་བར་། །་ར་་འར་བར་་བ་ར་གས་ར་་ལ་ས་ན་པར་། །་ཚད་་ད་་་ད་དང་
་དང༌། ང་་མ་གང་༌། །ས་་ས་གས་ཀར་ད་པ་ངས་ས་ར་། །ས་ས་་་བ་བ་དང་བམས་པ་
དང་ཁ་བར་བར་། །མ་ར་ལ་ན་པ་ས་་་་བཙག་ས་་ས་ཁ་བར་།།
་བ། གང་ས་བཅང་བར་། །ས་འཛག་པས་ག་གཟན་། །་ས་ས་་ནང་་བ། །འར་ན་་
བ་་འམ་་ཕག་་་མ་དང་ར་བ་ས་ངས་་དལ་ས་ཁད་ས་དག་པར་།།
གང་ས་བཅང་བར་། །གང་ས་ལ་ཡང་་ག་་། ི་ཀ་བས་གཞན་ལས། གང་ས་་མཐའ་ལ་་
བམ་ང་རང་ཆགས་་ས་། །ལག་ས་ང་བཅང་བར་་། ི་ཀ་ལས། གང་ས་་ལག་ས་ལ་གས་པ་དག་
་ད་ན་་ས་། །ད་ང་གང་་ས་ལ་ག་གམ་ག་འཛག་པས་ག་གཟན་བཅང་༌། །ག་གཟན་་ས་ས་
་ནང་་བ། །ག་གཟན་་ས་ལ་འར་ན་བ་བ་་ང་བ་པ་ལ་གས་པ་ན་པ་དང་ར་བ་འམ། ་
ཕག་་་མ་དང་ར་བ་ས་ངས་་དལ་ས་ཁད་ས་ཁད་ས་དག་པར་།།
་བ། ག་དང་ག་ང་༌། །ས་ས་་བ་བ་དང་མ་པ་དང་ཁ་བར་བར་། །་་་བཙག་ས་བཟང་
༌། །་་ལ་་ས་ང་ས་བཟང་༌།།
ག་གཟན་ལ་ག་ག་འར་ན་ག་དང་ག་དག་ང་བ་བ་་ས་གས་་མར་ར་། །ས་ས་་ག་
གཟན་་བ་བ་དང༌། བམས་པ་དང་ཁ་བར་བར་། །ག་གཟན་་ཁ་བར་བ་་་བཙག་ས་བཟང་༌། །འཛག་
པ་་འཛག་པ་བམས་པ་དང༌། ཤ་བར་་འར་བ་་ལ་ན་་་ས་ང་་བཟང་་་ང་བ་བགས་པ་ཐལ་བ་
བཟང་་ས་ཤ་་གང་༌།།

་བ། ས་ས་དག་གར་བབ་བབ་་་བཞག་ །་ན་་གདང་་བཅ། །་ན་་བས་ང་། །
གག་ལག་ཁང་བག་པ་་ན། །ས་ཟིན་ནས་་་་། །ཁང་མ་ལ་ཡང་་བན་། །་་ང་འམ་
ཐག་པས་འབ་།།
ས་ས་དག་གར་བབ་བབ་་་བཞག་། །ས་ས་བཞག་པ་་ན་་ས་འལ་བ་ར་གདང་་བཅ། །
ས་་གདང་་བཅའ་བ་་ན་་ག་ས་ལ་བས་ང་། །གང་་་བས་ང་གད་་ན། གག་ལག་ཁང་
ག་པ་་ན། །གག་ལག་ཁང་ས་ཟིན་ན་བས་ང་་བ་ར་གག་ལག་ཁང་ལ་་་་། །གང་ཟག་ས་་
ཁང་མ་ལ་ཡང་་བན་། །ས་ས་བཞག་པ་གདང་་་་ང་འམ་ཐག་པས་འབ་།།
་བ། གར་ས་ས་དག་བར་ན་བཟང་༌། །་། །་གམ་དང་་ད་དང་གམ་ས་བབ་་ས་་
བམ་། །དས་་ཁ་གད་། །ཁ་རན་་་ཅན་། །ཐ་་ལས་། །ཁ་ན་གཞན་ཡང་༌། །ད་པར་་བ་
དག་ང་་གག་།
ས་ས་་ད་གར་་ནང་་ས་དག་བག་ནས་ས་དག་བར་ན་བཟང་༌། །གར་་་། །་ཚད་་
ད་་་གམ་དང་ང་་ད་དང་གམ་ས་བབ་་ས་་བམ་། །གར་་་དས་་ཁ་གད་། །གར་
་ཁ་ར་ཁ་རན་་་ཅན་། ཁ་རན་་་ཅན་་ལས་་་ན། ཐ་་ལས་། །གར་་དས་་ཁ་གད་པ་་
ཁ་་གཡས་གན་གས་ཀ་ལ་ཐ་་ག་པ་་མ་ད་པ་་། ཁར་ན་་་་མ་ད་པར་། ཁ་ན་་ཁ་་བ་
ད་་གཞན་ཡང་གདགས་པ། ཁ་ན་་་ཁ་རན་གཡས་ས་་ཐ་་ག་པ་ལ་བགས་ནས་ཁ་རན་གན་ས་་ཐ་
་ག་པ་ལ་གག་ང༌། ་ར་ཁ་རན་ཕན་ན་གས་་ཐ་་ག་པ་ལ་ཁ་ན་ས་་བ། །ང་ལས། ད་་་
བ་་་ས་ལ་ད་་གཞན་ིས་བ་བར་། །ས་། །འལ་ང་ལས་། གར་་ཁ་བཅད་པ་ར་་་གག་
་ག་་གག་གག་། ་་ད་་བམ་ས་ང་བཤད་། །ས་འལ་་ངས་ད་པར་་བ་དག་གར་་ཁ་
གས་ང་་གག་།
གས་པ་ཞར་ལ་་ར་་ར་བབ་པ་།
་བ། སང་འོ་བར་འར་བ་ད་ན་་མ་ལ་ས་་གནང་ན་འོ་བར་། །རང་་གནས་་ཆག་ཆག་ལ་གས་
པ་ས་། །ལམ་་ས་དང་ན་པ་གཏམ་ིས་སམ་འཕགས་པ་་་བ་ད་ས་འོ་བར་། །ངལ་བ་

བ་གནས་་གག་ལག་་གས་་བཅད་པ་གན་།།
སང་འོ་བར་འར་བ་ད་ན་་མ་ལ་ས་་གནང་ན་འོ། །འོ་ཁར་གང་་གནས་པ་རང་་གནས་་ཆག་ཆག་
ལ་གས་པ་ས་། །ད་ང་ལམ་་ས་དང་ན་པ་གཏམ་ིས་སམ། འཕགས་པ་་་བ་ད་ས་འོ་བར་
།།
ངལ་ག་བ་གནས་་གག་ལག་དག་་གས་་བཅད་པ་འན་། །ས་པ་ལ་གས་པ་འལ་བ་ལས་ར་ན་
གས་བཅད་གན་པ་བས་བ་བན་ད་། ངལ་ག་གནས་དང་་བས་པ་ན་་་་་་བདག་་་་་ན་པ་ད་པ་་ལ་གས་པ་
ར་དང༌།

་་ར་དང༌། །་ངས་ད་དང་་་་་འང་བ་དང་ས་ད་པ་ན་ཡང་ན་པ་ལ་གས་པ་ད་པ་དང༌། ་་་མས་་ར་ན་པ་

རབས་དང་མན་པ་གས་་བཅད་པ་གན་པར་།། ན་བདག་ཟས་ད་དང༌། །ན་བདག་ས་་་་་བ་བ་ངན་པ་བོག་དང་མ་

བལ་་་་་་་གག་ལག་ཁང་་བདག་་དང་་མས་་ར་གས་བཅད་་་་་ར་གས། །ང་བད་་་ན་པ་དང་་གཙང་ཁང་་
འག་དང༌། །མད་ན་ལ་གས་པ་་་བ་མ་འང་བ་ན་མན་པ་་མ་་མལ་ས་པ་་་དན་མག་་གས་དར་ས་པ་དང༌། ཞལ་ཞལ་
ས་པ་ལ་གག་ལག་ཁང་་གས་་བཅད་པ་གན་ང་འམ་་ས་།། དང་་ལ་་གས་པ་དང༌། འག་ན་པ་་གནས་་་་ར་ན་པ་དང༌།

།བ་ཁང་བན་་་་་པ་འག་་དང་ན་ང་གད་ས་དང༌། །ང་བ་པ་་་བར་་བ་དང༌། །མ་་མཚན་ ་གནས་་་་པ་
དང་་བག་་ང་ལས་དས་་མ་གངས་ང་་བལ་པ་གནས་་ང་ལས་ན་ཆགས་གམ་ི་ས་མཉན་པ་ན་ནས་འང་བར་་ས་གངས་
པ་ལ་གས་པ།

།ས་བས་པ་གས་་བཅད་པ།།

་ཡང་དང་་་ལ་ན་པ་རབས་མན་ི་གས་་བཅད་པ་གན་། །་ག་བན་ལ་ས་་གས་་བཅད་པ་
གང་ཡང་ང་བ་གན་། །ཐ་མ་་ལ་ན་ཆགས་གམ་པ་གས་་བཅད་པར་ཡང་གན་ང་ལ་ག་པས་ང་༌།།
་བ། ་བས་པར་ཡང་༌། །་་གང་་ན་པ་་ར་། །་མས་་ར་ཡང་གཞན་། །གནས་པར་་ན་
ཆགས་གམ་པ། །དང་ཐག་བཅང་བར་། །་ཚད་་་བ་ཡན་ཆད་ནས་བ་་བ་མན་ཆད་། །ཁ་
ག་ལས་་ལ་ི་ས་་མན་པ་ས་། །་ད་པར་ན་པ་་མ་ན་པ་དན་པ་ལ་་་བར་་
།།

འབབ་འམ་ན་པ་ལ་གས་པ་་བས་པར་ཡང་༌། །་ར་གན་་ན། ་་གང་་ན་པ་ལ་ི་བདག་
འམ་ན་པ་བདག་་་ར་། །གས་བཅད་བག་པ་་ན་པའམ། ར་བ་འན་པ་་་ད་་ར་བ།
འབབ་་་ལ་་ལ་བ་ས་། །་བས་པ་གནས་ར་་་མས་་ར་ཡང་གག་ལག་་གས་བཅད་གཞན་
གན་། །ལམ་་ཞག་ན་པར་གནས་པས་་ད་ཆགས་གམ་པ། །འབབ་་དན་པ་ལ་་ན་པ་ལ་བས་ང་
འོ་བ་་ན་དང་ཐག་བཅང་བར་། །་ད་ཚད་་་བ་ཡན་ཆད་ནས་བ་་བ་མན་ཆད་། །ང་ཁ་ག་ལས་
་དང་ཐག་་ཚད་ལ་ི་ན་པ་ང་ང་ང་ས་ས་་མན་པ་བཅང་བར་་ས་། །དང་ཐག་་ད་པ་ན་
པ་་མ་ན་པ་། འབབ་་དན་པ་ལ་ན་་་བར་་།།
་བ། ལམ་་འོ་བས་ས་ས་གས་ང་ས་་བའམ་ང་ལག་བས་་་གས་ནས་མལ་མ་ས་
ང་ས་ས་གམ་ན་་ད་ལམ་་བས་གག་ལག་ཁང་་འག་པར་། །ན་མ་བན་ལ་ག་ས་
ནས་ཐ་མལ་པ་གས་་བད་པར་། །་བང་བ་དང་མས་པ་དང་ན་་བམས་པ་དང་ད་ལམ་རན་
པར་།།
ད་ང་ལམ་་འོ་བས་གག་ཁང་་ན་་བ་ན། ས་ས་ག་ང་ས་་བའམ་ང་ལག་བས་་་གས་
ནས་མལ་ མ་ས་ང༌། ས་ས་གམ་ན་་ད་ལམ་་བས་གག་ལག་ཁང་་འག་པར་། །གག་ལག་
ཁང་གཞན་་ང་ནས་གག་མར་གནས་པ་ད་ང་ན་མ་བ་ཙམ་ལ་ག་ས་ནས་ཐ་མལ་བ་གས་་བད་
པར་། །་ན་ད་ང་གཞན་དང་ད་པ་་་བང་བ་དང༌། མས་པ་དང༌། ན་་བམས་པ་དང༌། ད་ལམ་རན་
པར་།།
་བ། ས་ས་པ་དང་ན་པས་བ་བར་། །་ས་ན་་གག་པ་ན་ཡང་བ་བར་་། །་ད་ག །
ལ་ན་མ་ན་ག །ན་ན་བོག་ག་ས་བལ་བ་ཁས་ངས་ནས་ཡལ་བར་ར་རམ་འ་་ ་ོགས་ན་
་ས་་བ་ལ་གས་པ་ག་ས་ད་གགས་པ་དས་་ད་་བབས་པ་ལས་བག་པར་ར་ན་གཞལ་
བར་་བ་ད་ན་། །ད་ས་པ་ལ་བན་པར་། །གཞན་ིས་་ས་པ་་ག་བག་པ་་ཐབས་ན་
།།
་ར་་ང་བ་་ང་དང་གནས་ལ་གས་པ་ས་ས་པ་དང་ན་པས་བ་བར་། །་ང་ལ་གས་པ་ས་
་ས་ན་་གག་པ་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་ན་ང་བ་བར་་། །ད་ང་ང་ཁང་་བདག་ས་ད་ང་

གཞན་ལ་འ་ད་ས་གནས་འ་་ད་ལ་གཞན་་ཡང་ནང་་མ་བཏང་ག །་འམ་གཞན་ི་ས་ལ་ན་མ་ན་
ག །ག་བ་་ན་ན་ོག་ག །ས་བལ་བ་ན། ད་ང་གཞན་ས་ང་་ཁས་ངས་ནས་ཡལ་བར་ར་་་ཡང་
མ་བཅད། ལ་ན་ཡང་ན། ན་ན་ཡང་མ་བོག་པར་རམ། ད་ང་གཞན་ག་ས་ད་ང་ང་ཁང་་བདག་ ་
གནས་་གང་ཟག་གཞན་ག་ད་་ང་ང་འ་ད་ས་་འ་་ ་ོགས་ན་། །འ་ནང་་འག་ན་་མ་བཅད་
ག་ས་་བ་ལ་གས་པ་ག་ས་ད་གགས་པ་དས་་ད་་བབ་པ་ལས་བག་པར་ར་ན་གཞལ་བར་་
བ་ད་ན་། །ད་ང་ལ་གཞན་ིས་ས་ས་ལ་གས་པ་བལ་་བཞག་པ་ལས། བདག་་་མ་ན་པ་ག་ན་་
ངས་་ས་་བདག་ས་་་ལ་ན་ིས་ར་ག་ས་ར་ན། ་ལ་བར་་ང་ངམ་་ན། ད་ས་པ་ལ་བབ་
པར་། །ང་ལ་་ལས། གཏན་གས་ད་ན་ན་ག །ས་། །གང་ཟག་གཞན་ི་ས་་ས་པ་ག་་་
ག་གམ། ལག་གས་ལ་གས་པ་་ག་བགས་པ་་ན་པ་་ས་ག་བན་ན་བགམ་པ་ཐབས་ན་། །
ང་ལ་་ལས། གཏན་གས་ན་ིས་ས་ང་གས་པར་ན་ང་བ་། ་གཞན་ིས་ས་ནས་བས་པ་དང་
བཀའ་ལ་པ། གསངས་་གཏན་གས་ོས་ག །འང་གཏན་གས་འ་འ་བར་ས་པ་ག་ངས་ན་་ལ་ན་ག་
ས་བ་ས་།།
་བ། དལ་བར་་བ་ང་ན། །གལ་་མ་ངས་པར་བཏང་ན། །་ལ་བག་ད་པར་་འར་བར་་བ་ར་
་བར་།།
ང་བད་དམ་གར་་ལ་གས་པ་ད་ང་གག་་ལག་ནས་གག་་བཏང་བ་་ན་དལ་བར་་བ་དས་
 ་ལག་་མ་ན་པར་ང་་ཆག་པའམ་་ས་ར་བ་ལ་གས་པར་ར་པ་ན་། གཞལ་བར་་བ་ད་ན་་ས་
་མར་ར་་བ་པ་་ས་་ན་གཞལ་བར་་དས་། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན། གལ་་ན་པ་ས་དས་་་མ་
ངས་པར་བ་པ་་ས་བཏང་་ང་ང་ད་ས་ན་། བ་པ་་ས་གཞལ་དས་། །གལ་་ན་པ་ས་་
ངས་ཟིན་ནས་དས་་་ང་ང་ད་ས་ན་། ན་པ་་ས་་ན་གཞལ་བར་་བ་ད་ན་། །རང་འལ་
ལས། མ་ངས་པ་་ལ་བག་ད་པས་དས་་་བར་་ང་་ཆགས་པ་ལ་གས་པར་་འར་བར་་བ་ར། ད་
ས་ཟིན་ཏམ་མ་ཟིན་ས་་བར་། །གལ་་ས་པ་ན་་ས་ཟིན་་ས་ར་ནས་དས་་་ང་་ད་ས་ན་་
ན་པར་ད་པས་་་ན་གཞལ་དས་། །་ས་མ་ཟིན་་ས་ར་བ་བས་་དས་་་ང་་ད་ས་ན་་
འལ་བར་ད་པས་་ན་གཞལ་དས་། །ས་།།

་བ། བས་པ་་གཙང་བས་མ་ང་བར་ར་པ་བ་བ་ལ་གས་པས་མས་གང་བར་མ་ར་ན་ན་ན་། །
ང་བད་དང་ས་ས་ང་བར་། །ན་གང་བར་། །ང་པ་བ་བས་མོན་་གར་བར་། །ས་
ང་༌། །ག་། །ད་པ་བ་བའམ་འ། །་ས་ས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་འར་བར་། །གནས་
མལ་ན་་བབ་པ་ན་། །ད་འན་ི་གནས་བན་ི་གན་་འོ་བར་། །ས་་གནས་འཆའ་བ་ལ་ར་
བར་།།
ས་ལ་གས་པ་བས་པ་བཤང་ག་ལ་གས་པ་་གཙང་བས་མ་ང་བར་ར་པ་བ་བ་ལ་གས་པས་བདག་ ་
མས་བང་བར་མ་བ་ན་བདག་་་ལ་ས་་ན་ན་། །གག་གནས་ས་་ར་་ང་བ་་ང་བད་དང་
ས་ས་ང་བར་། །ང་བ་་ན་བང་བར་། །ང་པ་བ་བ་་བབ་པ་ལ་གས་པ་ས་པས་མོན་་
གར་བར་། །བང་བ་ས་ང་༌། །ང་བ་་བབ་པ་ན་ན་གག་གནས་ས་ག་། །ད་པ་བའམ་།
ཁམས་བ་ན་ད་ལམ་བ་ཀ་རང་དབང་་བ་བ་ར་། །ང་བ་་ལ་་ས་ས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་འར་བར་
། །་ལ་གནས་མལ་མན་པ་ན་་འབབ་པ་ན་། །གག་མར་གནས་པ་ད་འན་ིས་གནས་བན་ི་གན་
་་ར་་ང་བ་་འོ་བར་། །ད་འན་ི་གནས་བན་ས་་ར་་ང་བ་་གནས་འཆའ་བ་ལ་ར་བར་།།
་བ། གལ་་ན་ན་་ལ་གནས་མལ་བབ་པ་ར་་ད་ས་ལ། །བབ་ལ་་གནས་མལ་ག་བར་་
། །ས་ས་་མཐའ་གས་ན་མཐའ་བར་ིས་ན་ང་ར་བས་། །ང་མས་་་དག་ས་་
ངས་གདབ་།།
གལ་་་ར་་ང་བ་་བབ་པ་ན་ན་་ར་་ང་བ་་ལ་གནས་མལ་བབ་པ་ར་ད་འན་ི་གནས་
བན་ིས་གནས་མལ་་བབ་པ་ད་ང་བ་བར་། །བས་ལ་མ་བད་པར་བབ་ལ་་གནས་མལ་བར་
འག་པར་གལ་ས་བར་འག་པར་་། །ས་ས་་མཐའ་གས་ན་མཐའ་ར་ི་ན་ང་ར་བས་། ཁབ་
བབས་ང་མས་་་ང་་བམས་པ་དག་ས་མཐའ་བར་་ངས་གདབ་།།
གམ་པ་ར་ད་པ་ད་བན་པ་ལ་།
་བ།  ་ས་་་གབ་ད་པར་ང་ན་པ་ལ་གས་པ་ང་་་མ་བན་ནམ་བད་དམ་ཁ་ག་ལས་
འམ་ག་བཞག་་འར་བག་ནས་ད་པར་། །བདག་ར་ད་པ་ས་་བར་ས་ནས་འད་ན་གག་

ལག་ཁང་དང་ཁང་མ་དག་་འག་པར་། །ར་ད་པས་བདག་ར་་བ་མ་བཏང་བ་ལ་ཡང་ད་པ་བན་
པར་་། །ད་འན་ི་གནས་མལ་ལ་ད་པར་་། །མད་ན་ལ་མ་གང་ཙམ་ིས་འད་།།
ར་ད་པས་་་ས་་་གབ་ད་པར་ང་ན་པ་ལ་གས་པ་ང་་་མ་བན་ནམ་བད་དམ། ང་ཁ་ག་
ལས། འམ་ག་བཞག་་འར་བག་ནས་ངས་ད་པར་་ས་། །ར་ད་པ་གག་ལག་ཁང་དང་མས་་
འདབ་་ན་པ་ན་བདག་ར་ད་པ་ས་་བར་ས་ནས། ར་ད་པ་ན་ང་། ར་ག་ས་འད་ན་གག་
ལག་ཁང་དང་མ་དག་་འག་པར་། །ན་བདག་ས་བདག་ར་་བ་བཏང་་བས་ད་་ན་པ་ན་དང༌།
ས་ལ་ར་ད་པས་ངས་ད་་ང་བར་མ་ཟད་ར་ད་པས་ན་བདག་་ན་་ག་གཡར་ ་ལ་་བང་བ་་
། ན་བདག་ས་བདག་ར་་བ་མ་བཏང་བ་ལ་ཡང་ན་བདག་བད་ནམས་འད་པས་ན་འར་འག་ག་ས་པ་
་་ལ་ད་པ་བན་པར་། །ར་ད་པས་ད་འན་ི་གནས་མལ་ལ་ད་པར་་། །ར་ད་པས་མད་ན་
འམ་གང་ཙམ་ིས་འད་།།
བ་པ་བ་བར་གནས་པ་ན་བན་པ་ལ་བ། བར་གནས་ང་གཡབ་བན་པ་དང༌། །བར་གནས་ང་བས་
བན་པ་དང༌། །བལ་གཡབ་བན་པར་་བ་དང༌། །བར་གནས་མལ་ཆ་བན་པ། །དང་་།
་བ། ང་གཡབ་བཅང་བར་། །བལ་ལས་ས་པ་དང་ཤ་ན་ལས་ས་པ་དང་རས་བལ་ལས་ས་པ་རས་
མའམ་འདབ་མ་ག་པ། །ང་་་དང་་དང་བ་ང་་་ལ་གས་པ་ལས་ས་པ་་ང་༌། །ཐམས་ཅད་་
གང་ཟག་ས་ཁར་་ཅན་ད་དང་་་ད་་ང་༌།།
ང་ས་ཟ་བ་ལ་་ད་ང་ཐམས་ཅད་ས་ང་གཡབ་བཅང་བར་། །ང་ན་གས་ལས། ང་གཡབ་་་
། བལ་ལས་་བ་དང༌། ཤ་ན་ལས་་བ་དང༌། རས་བལ་ལས་ས་པ་དང༌། མ་་རས་མའམ་ང་་འདབ་མ་ག་
པ་ས་། །ང་་་དང༌། ་དང༌། བ་ལང་་་ལ་གས་པ་ལས་ས་པ་་ང་༌། །ི་ཀ་ལས། ང་་འ་བ་
བདག་ད་ཅན་ན་པ་ར་ས་། །ང་གཡབ་་ ་བ་་ནར་མ་ཟད་། ཐམས་ཅད་་གང་ཟག་་མཁར་བ་ཅན་
ད་དང་་་ད་་་ང་༌།།
གས་པ་བར་གནས་ང་བས་བན་པ་།

་བ། ང་བས་ང་༌། །ང་་ཻང་་རས་ས་གགས་པ། །བང་པས་། །་བ་པ་དང་་པ། །
རས་་བ་གས་པས་གགས་། །འར་བ་དང་བཅས་པར་། །་མ་མཐའ་་མལ་ཆས་ར་། །་
གགས་ཀར་གད་།།
ང་་བ་པ་ང་བ་ང་བཅང་བར་། །ང་བ་་་་་་ན། ང་་དག་པ་ལས་ཁང་་དབས་་
ས་པ་ང་་རས་ས་གགས་པ། །་ར་ང་་རས་ས་གགས་པར་་་ན། བང་བས་་་ས་བ་བར་
བ་རས་ས་བང་བས་། །ན་འ་ར་་རང་འལ་དང་ི་ཀས་བཤད་། ང་ནས་གགས་པ་རས་་ཚད་་
ཙམ་་ན། ད་་་བ་པ་དང༌། ང་་་་པ། །ས་བ་་་ས་གགས་་ན། རས་ད་་་བ་གས་པས་
ས་བ་་བར་ང་གགས་། །ང་ནས་གགས་པ་རས་དང་ས་བ་་བར་བ་རས་་མཐའ་མ་མས་
མཚམས་འར་བ་དང་བཅས་པས་། །གགས་མ་རས་་མ་མཐའ་་མལ་ཆས་ར་། ཁང་་ར་བར་བ་རས་
་ཐ་མ་མལ་ི་ག་་ད་པར་མནན་། །ང་བས་་་གགས་ཀར་་བལ་མར་གད་།།
གམ་པ་བལ་གཡབ་བན་པར་་བ་།
་བ། ཚ་བར་་བལ་ཡབ་ར་། །བལ་ཡབ་བཅང་བར་། །བལ་ཡབ་མཁན་ིས་ས་པའམ་ཏ་ལ་
ཆང་། །་་་་ང་༌། །ད་འན་ིས་་གཞན་ཡང་༌། །ར་་དང་་མ་བལ་ཡབ་ད་ན་མད་ན་
ལ་དལ་། །ཉན་ས་་ལ་ཡང་༌།།
ལ་ཚ་བར་་བལ་ཡབ་ར་། །བལ་ཡབ་བཅང་བར་། །བལ་ཡབ་་གས་། བས་མ་་བལ་ཡབ་
མཁན་ིས་ག་མ་ལས་བཏགས་པར་ས་པའམ། རང་འངས་་ང་ཏ་ལ་ཆང་། །གང་ཟག་་བལ་ཡབ་་་་
་ང་༌། །ད་འན་ི་་་་་མ་ན་པ་ལས་གཞན་་པགས་ལས་ས་པ་དང་་་གག་པ་ལས་ས་པ་ཡང་༌།
།་བ་ར་་དང་་མ་བལ་ཡབ་ད་ན་མད་ན་ལ་དལ་། །ཉན་ས་་མད་ན་ལ་ཡང་དལ་།།
བ་པ་བར་གནས་མལ་ཆ་བན་པ་།
་བ། ན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་ལ་བ་དང་ས་ནང་ཚངས་ཅན་དང་ར་་དག་བཅང་བར་།།

ན་ནང་ཚངས་ཅན་དང༌། ་བ་དང༌། ས་ནང་ཚངས་ཅན་དང༌། ར་་་ན་མ་་ལ་གས་པ་ས་ི་ཀ་
བས་གཞན་ནས་། །་དག་ད་འན་ནམ་ད་ང་གང་ཟག་ས་ང་བཅང་བར་།།
གས་པ་ད་པ་མ་གཞག་ས་པ་ལ་། ད་ལ་་ར་བབ་པ་དང༌། །ད་པ་ང་ལ་ཞར་ང་བཅས། །ད་པ་
བ་ལ་ཞར་ང་བཅས། །ད་ས་་ས་མ་གཞག་བས། །ད་གམ་མ་གཞག་ས་པ། །དང་་།
་བ། ་དང་ང་མ་ད་པ་་ན་པར་ད་པ་དབང་ས་བབ་། །གལ་་་བར་ད་ན་་ཙམ་འད་པ་་
ཙམ་་བང་བ་ད་ན་། །ཡང་དང་ཡང་་དལ་་ང་༌།།
མ་བདག་མན་ད་ཟས་ན་་་་དང་ང་མ་ད་འན་ལ་ལ་བ་ད་པ་་བཞག་པར་འམ་བང་་ང་
་ན། ན་པར་ད་པ་བསམ་པ་དབང་ས་བཞག་པའམ་བང་བར་བབ་། །ན་པར་ད་པ་དབང་ས་་་
བབ་་ས་གས་ས་བན་། ན་་ག་་་་་་དག་འང་བར་འད་ང་ན་པ་ས་་བཞག་པ་ར་
ལ་ན་་བར་བཞག་ང༌། བ་བ་ར་ལ་ན་་བར་གག་པ། །གལ་་་དང་ང་མ་་ན་བདག་་ད་ས་་
བར་ད་ན་ན་་ཙམ་་གཞལ་བར་འད་པ་་ཙམ་་བང་བ་ད་ན་། །ལ་ཟིན་པ་དས་་ན་པ་་་ད་ལ་
ཡང་དང་ཡང་་འལ་་ང་་། ན་པར་ད་པ་དད་པ་ེལ་བ་ར་།།
་བ། ང་ན་པ་ལ་ལ་བས་གལ་་ན་ན་ན་ས་ན་ི་་་ད་བན་པར་་བ་ར་བཞག་།
ང་ལས། མ་བདག་མན་ད་ཟས་ན་ིས་ད་འན་ལ་ལ་ད་་ཚལ་ར་ཡང་འལ་བ་ན།  ་ང་ཅན་ི་
ང་མས་་ན་ིས་བན།  ་ང་ཅན་ི་་ང་མས་་ན་ིས་བན་་ལ་ནས་འ་གངས་། །ང་ན་
པ་བཟའ་ང་དང་བ་ང་ལ་ལ་བ་གལ་་དར་དངས་ལ་གས་པ་ན་ན་ན་་མང་་འ་བ་ས་ན་ི་་ང་
ན་པ་་ད་བན་པར་་བ་ར་བཞག་།
་བ། ག་པ་ལ་ན་གལ་་གནས་ཁང་་་་་་བ་ར་། །གལ་་མ་ན་ནམ་ཀ་བ་ལ་ན་ལས་སར་པ་
ར་། །ས་ལ་ན། །་ཁང་་་ང་བར་། །ཡང་ན་མ་བག་་ད་པར་།།
ད་་གནས་ཁང་་ཁང་ང་ཁང་དང༌། །བཀད་ས་མས་མལ་བ་ཁང་གནས། །འར་ི་མས་དང་དང་ས་དང༌། །
བང་མ་འཆག་ས་་ཁང་མས། །་ར་བ་གས་་འ་མས་་ག་པ་ལ་ལ་བ་དང༌། ཀ་བ་ལ་ལ་བ་དང༌། ས་

ག་ལ་ལ་ན་་ར་་བ་མས་་མ་བན་་ན་་ག་པ་ལ་ལ་ན། གལ་་གནས་ཁང་་་ས་་གནས་ཁང་
བག་པ་ན་་་་བ་ར་ད་། །ག་པ་ལ་ལ་ན་གལ་་ག་པ་་གནས་ཁང་་ག་པ་མ་ན་ནམ་། ་ཁང་ལ་
གས་པ་བ་གག་་འ་མས་་ག་པ་ལ་ལ་བ་ན་ན་ལས་གསར་པ་ར་ས་ར་། །ང་ལས། གནས་ཁང་
དང་་ཁང་ལ་གས་པ་བ་གས་་ཀ་བ་ལ་ལ་ན་ས་་ལས་སར་པ་ཁར་ལན་་བ་ར་བཞག་པར་། །ས་།།
་ཁང་་ང་ར་ས་པ་ནས་ང་་ཡང་་ས་འང་བ་ཡན་ཆད་་ག་བས་་ད་བན་པ་འ་མས་་ས་
ག་ལ་ལ་ན་ས་མ་ག་མ་མས་ར་བན་པ་ན་། །་ཁང་་ས་ལ་ན་ས་ར་་ས་ག་ལ་ལ་ན་་་
མར་ལ་གས་པ་ང་ར་། །་ཁང་་ན་ར་་བ་མ་ཟད་ད་འན་ི་ན་་གང་་དས་པ་ར་ད་པར་། །
་ཁང་་ས་ལ་ལ་བ་ས་་ཡང་ན་ད་འན་ི་མ་བག་ད་པ་། ཤའམ་མར་རམ་ན་མར་ལ་གས་པར་བར་
ང་ད་པར་།།
་བ། ང་བ་ཁང་པ་་ན་བ་ན་་བཞག་ །བཀད་ས་་ཟས་་། །མ་མལ་ི་་བང་བར་། །
བ་ཁང་་གནས་་་བ་ཁང་ངམ་མ་བག་་ད་པར་། །འར་ི་མས་དང་ང་ས་ར་བ་མ་བག་་
ད་པར་། །ཡང་་ས་པ་རབས་་་་བར་།།
ནད་པ་བང་བ་ཁང་པ་ས་ལ་ན་ས་་མར་ར་། ས་ག་ལ་ལ་ན་་ན་བ་ན་་བར་ང་བཞག་། །
ང་ལས། ཚང་མང་བཀད་ས་ས་ལ་ན་ས་་མར་ར་་ས་ག་ལ་ལ་ན་་ཟས་་བར་བར་་ས་། །ང་
ལས། ་ཁར་མས་མལ་ི་ས་ག་ལ་ལ་ན་་བང་བར་བར་་ས་། །བ་ཁང་་གནས་་ས་ག་ལ་ལ་ན་་
བ་ཁང་་་ད་དང༌། ད་འན་ི་མ་བག་་ད་པར་། །འར་ི་མས་སམ་ང་ས་ར་བ་ས་ག་ལ་ལ་ན་
་ད་འན་ི་མ་བག་་ད་པར་། །་མ་་གས་་ས་ལ་ལ་བ་ས་་ཡང་ན་་ས་པ་རབས་་་་
བར་།།
་བ། བང་མ་དང་འཆག་ས་དང་་ཁང་དང་མས་དག་ལ་ལ་བ་་། །ང་་ཡང་༌། །ཁ་ག་ལས་་་
གས་བ་ད་འན་ི་ད་་བཞག་་ས་།།
བང་མ་དང༌། འཆག་ས་དང༌། ་ཁང་དང་མས་དག་་ས་ག་ལ་ལ་བ་ན་ས་་་ད་འན་ིས་བ། །
གག་ལག་ཁང་་དས་་མངས་་ང་་ས་ལ་ན་ས་་མར་ར་་ས་ག་ལ་ལ་ན་ཡང་བ་བར་། །ང་

ཁ་ག་ལས་ང་་ས་ལ་ལ་བ་ས་་་གས་བ་ད་འན་ི་ད་་བཞག་་ས་།།
གས་པ་ད་པ་ང་ལ་ཞར་ང་བཅས་པ་།
་བ། དན་མག་་ན་་ང་་ང་༌། །བག་་ཡང་ང་༌། །ན་པ་། །མང་བར་་བ་ར་འཕང་
་། །ཚ་བ་དང་ང་དང་ཆར་པ་གད་པས་་ག་པར་་བ་ར་ཁང་པ་བགས་པ་་བ་དང་ན་པ་ཡང་
༌། །ས་ན་ི་ས་ལ་འཕང་་བལ་། །ད་ད་འབ་པས་ད་པ་འབ་པར་།།
དན་མག་གམ་ལས་གང་ང་་ན་་ད་ང་གཞན་ལ་་ད་ང་་ང་༌། །བག་་ཡང་ང་༌། །ན་པར་
་བ་དང་ན་བདག་མས་་ང་ཉན་་གག་པ་་བག་པ་ས་་་བ་་དང་ན་ལམ་བག་པ། །གང་་་
བག་པར་་་ན། ད་པ་འལ་བ་ན་པ་། །ག་པར་ད་པ་་གཞན་ིས་མང་བར་་བ་ར་འཕང་་གས་
དང་ན་པ་ང་་། །ི་ཀར། ་ང་ནས་བག་པར་་ས་། །ཚ་བ་དང་ང་དང་ཆར་པ་གད་པས་ག་པར་
ད་པ་ད་ང་ལ་་ག་པར་་བ་ར། འཕང་་གས་དང་ན་པ་ང་་་ང་་ཁང་པ་བགས་པ་་བ་
དང་ན་པར་། །ས་ན་ཟིན་པ་ད་་ས་ལ་འཕང་་འར་་དང་ན་པ་ང་་བལ་། །ས་ན་་ལ་ད་
པ་ང་བ་་དག་ད་ང་ད་ད་འབ་པར་བས་པས་ད་པ་འབ་པར་།།
་བ། གས་ཀ་ལས་མ་བས་པར་ན་པ་མད་པ་་ལ་བ་ད་འན་ི་ལ་ད་ང་མ་མས་་འག་པ་
ད་། །འ་ལ་གག་་ནང་་་དག་ས་འཕང་་ཐ་དད་པ་བགས་ན་ས་པ་མ་།།
ད་ང་ཕ་མ་ད་འན་གས་ཀ་ལ་ན་ང་་མ་བས་པས་ན་པ་སངས་ས་དང་ང་བ་མས་དཔའ་མད་
པ་་ལ་བ་ད་ང་ཕ་ད་འན་ི་ད་པ་ལ་ད་ང་མ་མས་་འག་པ་ད་། །ན་པ་མད་པ་འ་ལ་་་
མང་་འས་པ་མ་འགས་པ་གག་་ནང་་ད་ང་མ་་དག་ས་འཕང་་ན་པ་ང་ར་་གགས་བགས་
པར་ད་ང་མས་ས་བགས་པ་ལས་ཐ་དད་པར་བགས་ན་དན་་གགས་པ་ས་པ་མ་།།
གམ་པ་ད་པ་བ་ལ་ཞར་ང་བཅས་པ་།
་བ། ད་ད་འད་པས་བ་བར་། །་བ་བར་། །བང་བར་་བ་མས་བངས་། །ད་འན་
འས་པ་ལ། །བད་པས་། །་ད་ས་ར་འ་བ་བས་ས་་བབ་པར་། །ད་འན་ི་གནས་

བན་ིས་ན་ཐང་གདབ་པར་། །རན་པར་། །ས་་་ལ་་དབབ་པ་ད་།།
ས་ན་་ལ་ད་པ་ང་བ་་ད་ང་ད་ད་འད་པར་བས་པས་བ་བར་། །འད་་་གལ་གས་ས་
བ་བར་། །ས་་ར་བ་ན་བང་བར་་བ་ས་་་ག་ལ་་བར་་བ་བ་མས་བངས་། །་ལ་
བང་་ན། ད་འན་འས་པ་ལ། །་ར་བང་་ན། བད་པ་་གནས་བན་ིས་ན་རན་པར་བཅད་པ་་ལས་
་་འད་པས་། །ད་འན་ལ་མཐར་ིས་ས་་གང་ས་ན་ར་བབ་པ་ལ་བང་༌། །ད་ད་འད་པ་ད་
ང་་ད་ས་ད་འན་འ་བ་གནས་ར་ད་འན་འ་བ་བས་ས་་བབ་པར་། །ད་འན་ི་གནས་
བན་ིས་བང་་ན་ཐང་གདབ་། །་ཙམ་གདབ་ན་རན་པར་། །གནས་བན་ིས་ན་བབ་པ་་་་ཙམ་
འཇལ་བ་མ་ང་ཡང་གནས་བན་་ལ་ས་་བ་་འབབ་པ་ད་།།
་བ། ཡང་་འང་བར་ས་པར་ས་ནས་བད་པ་ལ་དབབ་། །་་བས་བད་པར་་། །ད་ད་་།
།ན་མ་ལ་ི་བར་་ད་པ་དང་་ར་ཡང་་།།
ས་་ན་ཐང་ཡང་ར་བད་པ་གཞན་་ང་བར་ས་པར་ས་ནས་ས་་ན་ར་བཅད་པ་་ལས་ན་ཐང་
ར་བད་པ་་ལ་ས་་་བ་འབབ་། །་ར་ན་ར་བད་པ་ག་་གཞན་ག་ས་ན་ར་བད་ན་་ལ་་བ་
འབབ་། །་བད་པ་ང་གཞན་ག་ས་བད་ན་ཡང་་ལ་་བ་འབབ་། ང་ནས་ང་་བད་པ་ཐ་མར་་ལས་
ང་་ད་པར་ད་པ་གཞན་་ཡང་མ་ང་ན་་་ད་ད་འད་པ་་ས་ད་འན་ཐམས་ཅད་་མ་མག་་ལན་
གག་་བས་། ས་འ་གང་ཟག་་་་ན་འ་ཙམ་ིས་བད་། །ས་་ས་ར་བགས་་ག་བངས་
ནས་ས་་གང་ཟག་་མན་་བཞག་། །་ན་ཆད་་གཞན་ིས་བད་ང་ར་་གནང་༌། །བདག་ད་ད་
འན་ི་ས་་་་བས་ས་་ན་ཐང་ར་བད་པར་་། །ད་འན་ི་གནས་བན་ིས་ན་ཐང་གདབ་་ས་
ས་ན་མ་བདག་མན་ད་ཟས་ན་ིས་ད་འན་ལ་་དང་ང་མ་ལ་ནས་བ་བ་་་ལ་ཡང་ན་ཐང་གདབ་་
མ་ན་ད་ད་ལས་བ་བ་ལ་ན་གདབ་པར་་། །ད་འན་ི་ས་ལ་གས་པ་ས་ས་པ་ས་ད་འན་ལ་
ན་མ་ལ་ི་བར་་ད་པ་དང་་ར་ཡང་་།།
་བ། བ་ལ་བ་མས་མང་བ་ད་ན་ན་བ་ལ་གས་པ་མས་ས་བ་བར་། །ག་པ་མ་བས་པར་
མས་འགའ་ག་་ན་་ལ་བ་མས་་ལ་དབང་བ་ད་ན་།།

ད་པ་བ་ལ་བ་མས་མང་་ད་ན་ན་བ་ལ་གས་པ་མས་་བཅད་པ་གས་ས་བ་བར་། །
བ་མས་་་མས་་ ་ལ་བ་གས་་ག་པ་མཚམས་་བ་བས་་མ་བས་པར་མས་་ལས་གང་
ཟག་འགའ་ག་་ན་་བ་་ལ་བ་མས་་ལ་དབང་བ་ད་ན་།།
བ་པ་ད་ས་་ས་མ་གཞག་བས་།
བས་འར་ང་ང་ག་ལས། དད་ས་ལ་ངས་ད་པ་ལ་་གངས་། བདག་ ་ལ་ིས་ངས་ད་པ་
དང༌། ན་ན་ི་ལ་ིས་ངས་ད་པ་དང༌། ས་་གནང་བ་ལ་ིས་དང༌། གས་ག་འབར་བ་ལ་ིས་དང༌།
་ན་ི་ལ་ིས་ངས་ད་པ།།
དང་་གམ་། ང་ང་ག་ལས་གངས་པ་གས་བཅད་་བས་། ད་ལ་ི་་་བ་ལས། ་བ་པ་་་་་་་
ད་བམ་་བདག་ ་་་ལ་ིས་ངས་ད་པར་བཤད།

།བ་པ་་་་ན་གས་གས་ན་ན་་་་ི་ལ་ིས་ངས་ད་པ་ན། །ལ་

མས་དང་ན་ང་ད་བ་ར་བ་ལ་བན་པ་་ ་་་་་་་་བསམ་གཏན་ཁ་ན་གན་དང་ན་པ་།

།ས་་གནང་ངམ་ཚངས་ད་་་

དཀའ་བ་ཅན། །ས་གངས་ང༌། ང་ང་ག་ལས། ་ ་་་ད་བ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་ག་པ་ལ་གས་པ་
མས་་གནང་བས་ངས་་ད་པ། །ས་གངས་།།
་བ། ་ངན་ལས་འདས་པ་བསམ་པས་རབ་་ང་བ་ལ་མས་དང་ན་པ་ལ་་ས་ང་ག་བ་པ་དང༌།
ཟས་་བ་པ་དང༌། ཁང་པ་བགས་པ་་བ་པ་ཡང་ས་།།
་ངན་ལས་འདས་པ་བསམ་པས་རབ་་ང་བ་ལ་མས་དང་ན་པ་ད་ང་མ་ལ་་ས་ང་ག་བ་པ་་
ས་། ས་་བ་བན་པ་ས་པར་འར་བ་ར་། །ད་ང་ད་བ་ར་བ་ཅན་ལ་་ས་ང་ག་བ་པ་
གས་ཀ་པ་ཎ་འམ་་བ་དང༌། ཟས་་བ་པ་དང་ཁང་པ་བགས་པ་་བ་པ་ས་་་བ་ད་པ་ཁང་པ་
བགས་པ་ས་ང་ལས་གངས་། །ི་ཀ་ལས། གང་ལ་་་བ་གནས་བཅར་ང་བའམ། ཡང་ན་་ ་་་་
་བ་ད་པ་་་ཁང་པ་བགས་པ་་བ་པ་ས་་ས་། །མད་་འལ་བཤད་གང་བ་ེལ་ལས། ་ ་་
དང་དབས་འ་བ་ར་་ ་་ས་་ས་། །མད་་འལ་བཤད་ལ་ས་མར། གགས་མཁན་ི་མ་ལ་
གས་པ་ནང་་ས་པ་། ་ ་་དང་དབས་འ་བ་ར་་ ་་ས་་ས་། །ཡང་ས་་ས་པ་་
ངས་ད་དམན་པ་ལས་མག་ང་་་ན་། །ས་ན་འ་ཡང་ས་་གནང་བ་ལ་ིས་ངས་ད་པ།།

ས་་གནང་བ་་ཡང་འལ་བ་བས་པ་ལས། ད་ང་འལ་བ་བབ་པ་ལ། །བན་པ་་་འ་ས་། །
གནས་པ་མ་པ་ས་གནས་། །ོང་་འག་པར་ད་པ་ན། །བན་རར་འག་པ་འ་ས་དང༌། །གག་ལག་ཁང་་་་་
འག་པ་ན་མ་་་་་་ལས་ད་ང་་འ་ས་་་་གས་གངས་པ་བན།

།ག་་ད་ང་འ་ས་དང༌། །ཟས་ལ་་་་གས་པ་ར་

མ་ན། མཚན་བད་པ་ར་མ་ན། ་ལ་ཆགས་པ་ར་མ་ན། ག་པར་་་་བས་པ་ནད་་།
་དན་པ་ན་ས་་་་་གགས་དང་་མ་གས་ལ།

།གན་་ད་་འ་ས་དང༌། །རབ་

།ང་བ་་་་་གགས་མང་ཡང་མན་གས་དང་མཚན་མར་་འན་པ་ལ་གས་པ་ན་

གས་འ་ས་དང༌། །གད་ཉལ་ན་དན་་་་་པ་་ས་གས་ང་པ་་གས་ར། །མ་ས་་་འ་ས་ར། །་ར་
གནས་པ་ད་ང་། །ལ་་་་་ན་་ལ་ས་པ་ངས་ད་ལ། །གནས་ང་འད་པས་བད་མས་། །ས་་ར་
བར་་འར་། །ས་གངས་། ་ཡང་ས་་གནང་བ་ལ་ིས་ངས་ད་པ།།
་བ། ད་འན་ི་ས་ང་༌། །་བ་པ་མན་ཆད་། །་ ་་་ལ། །ལ་མས་འཆལ་བ་་མ་ན་
།།
་ངན་ལས་འདས་པ་བསམ་པས་རབ་་ང་བ་ལ་མས་ན་པ་ལ་་ད་འན་ི་ས་ང་་་ས་་ས་
ར་་ང་ང་ད་པར་ས་། །ད་འན་ི་ས་་་་་ན། ་བ་པ་མན་ཆད་་་ད་འན་ི་ས་དང༌།
ལ་མས་དང་ན་པ་་ ་་་ལ་ཡང་ས་་ས་་མར་ར་།།
བ་པ་གས་ག་འབར་བ་ལ་ིས་ངས་ད་པ་། ལ་མས་འཆལ་བ་ལ་་མ་ན་་། ང་མ་འད་
ལས།
གས་ང་་ེ་འ་བ་དག།
ས་པར་ར་པ་མག་ན་ི།།
ལ་འཆལ་ཡང་དག་་མ་པས།།
ལ་འར་བད་མས་ཟ་བ་ན།།
ས་གངས་། །དན་མག་བགས་པ་ལས།

འཆལ་བ་ལ་མས་ཅན་དག་ས།།
ས་ས་རབ་་བས་ར་ང༌།།
དད་པས་ན་པ་་ས་པ།།
་མ་འབར་བ་ད་པ་འ།།
ས་གས་གངས་པ་དང༌། ང་ང་ག་ལས། ལ་མས་ཉམས་པ་་ད་འན་ི་ན་དགའ་ར་བ་ལ་ང་པ་ང་
པ་གག་ཙམ་ཡང་ངས་་ད་པར་་གནང་་ས་གངས་། །་པ་་ན་ི་ལ་ི་ངས་ད་པ་།
་བ། ་་ཅན་ལ་་ངས་པ་དང་་བར་ད་པ་་ན་་འར་།།
ལ་མས་དང་ན་པ་་་ཅན་བ་་ད་པ་ལ་་ངས་པ་དང༌། ་བར་ད་པ་་ན་་འར་། །ི་ཀ་ལས།
་རབས་གཞན་ལ་ན་བདག་་ལ་ད་འཇལ་བ་དང༌། ་ན་གག་དང་གས་ལ་གས་པར་་བར་འར་་ས་་
བ་ཐ་ག་་ས་། །ང་ལས། ང་པ་དང་ས་ང་་བར་ས་པ་གཏམ་ད་གངས་པ་དང་ར་།།
་བ། མཚམས་་ནང་ད་ན་གང་ཟག་་གག་ལག་ཁང་ངམ་་ད་པས་འ་བ་ལ་་ད་འན་ི་ད་པ་ས་
། །ས་པ་གནས་ཁང་ན་ཡང་༌། །་་ར་བ།།
ད་འན་ི་མཚམས་་ནང་ད་ན་གང་ཟག་་གག་ལག་ཁང་ད་པ་་ད་པས་འའམ། གང་ཟག་་གག་
ལག་ཁང་མཚམས་་་ལ་ན་འག་པ་་ད་པས་འ་ང༌། མཚམས་་ནང་ན་གནས་པ་ལ་་མཚམས་ར་གགས་
པ་ད་འན་ི་ད་པ་ཡང་ས་། །གང་ཟག་ས་ར་བ་ད་པ་དང༌། ད་འན་ི་ད་པ་གས་ཀ་དབང་་ས་ི་
ཀ་ལས་། །གནས་ཁང་འ་ན་་གནས་པ་་ལ་ད་པ་འ་ཙམ་ག་ད་པར་འལ་་ས་ས་པར་་བ་གནས་ཁང་ན་
ད་ང་གནས་ན་ཡང་་། ི་ཀ་ལས། གནས་ཁང་་ད་པས་འ་བ་ལ་་ད་འན་ི་ད་པ་ས་་ས་པ་།
གནས་ཁང་་ད་པ་དང་མཚམས་་ད་འན་ི་ད་པ་་གས་ཀ་དབང་་ས་། །ས་པ་གནས་ཁང་་ད་ང་
མས་ལ་ས་ས་བ། །་ད་པ་ས་ཐམས་ཅད་་གང་ཟག་གག་ལ་་ན་།།
་པ་ད་གམ་མ་གཞག་ས་པ་།

་བ། གས་ལས་ས་པ་ད་ད་དག་ལས་ང་བད་དང་ང་བད་ང་་དང་་ད་དང་་ར་དང༌། ་
ག་ག་་དང་་དང་ཁབ་དང་ན་་གད་པ་དང་ནལ་་དང་ཐལ་གས་དང་་་དང་་ང་དང་ར་་དག་
་བ་བར་་བ་ད་། །ས་ད་ད་དག་ལས་་ང་བད་དང་ང་བད་ང་་དང་་ང་དང་མ་པ་དང་་མ་
མ་དང་གང་པ་དང་ལ་བ་་གས་དང་་ད་དག་།
གས་ལས་ས་པ་ད་ད་དག་ལས་ང་བད་དང༌། ང་བད་ན་ིས་བབ་་་ང་བ་ང་་དང༌། ལན་ཚ ་
ད་དང༌། གས་ལས་ས་པ་་ར་ཁང་མ་འ་བ་མན་་རང་ཟབ་ང་བ་དང༌། ་ག་ག་་དང༌། ་ག་
དང༌། ཁབ་དང༌། ན་་བཅད་པ་དང༌། ནལ་་དང༌། ཐལ་གས་་་འག་པ་དང༌། ་་དང༌། ་ང་དང༌། ར་་དག་
་བ་བར་་བ་ད་། །ས་ད་ད་དག་ལས་་ང་བད་དང༌། ང་བད་ང་་དང༌། ་ང་དང༌། མ་པ་དང༌། ་མ་
མ་དང༌། གང་པ་དང༌། ལ་བ་་གས་དང༌། ་ད་དག་བ་བར་་བ་ད་།།
་བ། ་་ན་་་ལས་ས་པ་ལ་གས་པ་མན་ཆད་ནས་གས་ལས་ས་པ་བར་དག་། བས་། །ང་
ལས་ས་པ་་མ་ན་། །ན་་་ལས་གཞན་པ། །མ་བལ་བ།།
་་ན་་་ལས་ས་པ་ལ་གས་པ་མན་ཆད་ནས་གས་ལས་ས་པ་བར་དག་བ་བར་་བ་ད་། །ན་་་
ལ་གས་པ་ལས་ས་པ་་་་ར་བ་་ན། བས་་འངས་་བ་བར་། །ང་ལས་ས་པ་་་བ་བར་
་བ་ད་མ་ན་། །མ་་ལས། ན་ན་་་་་བ། །ན་་་ང་མ་་ལས། མང་ན་བ་ན་་དང༌། ་
གས་དང༌། ར་མ་དང༌། མཚལ་དང་་་་་་་་བ་ར་བཞག་། །་ར་་ལས་གཞན་པ་་བ་བར་་
བ་ད་། །་ལས་གཞན་པ་ན་་བ་བར་་བ་་ཡང་ན་་་འམ་་མ་་་མ་བལ་བ་བ་བར་།
བལ་བ་་བ་ན་ན་་་བ། །འལ་ང་ལས། མ་བས་པ་་བ། བས་པ་་་བ་ས་།།
ན་་ན་་བལ་བ་་བ་ག་ད་ན་་ར་་་ན།
་བ། བལ་བ་་ཁ་བར་བར་་བ་ལ་ར་བར་་བ་ད་། །ད་འན་ི་ལ། །ན་དགའ་ར་བ་དང་གག་
ལག་ཁང་དང་་དག་་ག་དང༌། གནས་མལ་དག་་བང་བར་་བ་ཡང་མ་ན་། །གཞག་པར་་བ་ད་མ་ན་
། །ན་ིས་བབ་པར་་བ་ད་མ་ན་། །ཕ་མ་ལ་ཟས་དང་ས་ས་གཏང་བར་། །གལ་་ང་བད་
དང་ས་ས་ལས་ག་པ་ད་པ་ད་ན་ངས་། །མ་བ་ན་ཟན་ི་ལ་བ་ལས་ད་ན་།།

ན་་ན་་བལ་བ་་ཁ་བར་བར་་བ་ས་ལ་ར་བ་ད་། །ན་་ན་་བལ་བ་་གང་་ས་ལ་ར་
་ན། ད་འན་ི་ས་ཁ་བར་བ་ལ་ར་བར་། །ན་དགའ་ར་བ་དང༌། གག་ལག་ཁང་དང་གས་་་དག་་
ད་་ས་ག་དང༌། ད་འན་ི་གནས་མལ་དག་་བང་བར་་བ་ཡང་མ་ན་། །་དག་་གཏའ་མར་བཞག་པར་་
བ་ད་མ་ན་། །ས་ན་ན་ས་ཁ་བར་བ་་གང་ཟག་ས་ན་ིས་བབ་པར་་བ་ད་མ་ན་། །ད་ང་
ས་ཕ་མ་ལ་ཟས་དང་ས་་འ་བས་མད་མ་བཏང་བར་། །་ར་བཏང་བར་་་ན། གལ་་ད་ང་རང་ལ་ང་
བད་དང་ས་ས་ལས་ག་པ་ད་པ་གཞན་ད་ན་ན་བདག་ལས་བངས་་བཏང་བར་། །བངས་་མ་བ་ན་
རང་་ཟས་་ལ་བ་ལས་ད་ཕ་མ་ལ་ན་།།
གས་པ་ང་་གས་ནས་བས་པ་བས་ལ་བ། ས་དས་ད་་ས་པ་དང༌། །ད་པ་མ་གཞག་ས་པ་
དང༌། །ན་དང་་ལ་་ར་བབ། །བས་་མ་མཐར་ར་བ། །དང་་ལ་། ས་ས་་ག་བབ་་དང༌། །ས་
ག་་ང་བན་པ་ལ། །ས་གམ་བན་པ་་ག་བན། །ང་ང་ར་བས་ད་པར་དང༌། །ས་ལ་་
མན་ན་གཞན་ང༌། །དང་་།
་བ། ་ག་ས་པར་་བ་ར་ས་ས་དག་ལ་ག་་། །་དག་ལ་མཚན་མ་གདབ་། །ག་ཚ ་ག་
་་་ས་། །ང་དག་ང་༌། །ཁ་ཚར་དང་ན་ཚར་ི་མཐར་ཆ་ག་། །མ་ར་མ་ན་པ་དག་ལ་ས་་
ན་ིས་བབ་པར་ས་པ་ད་།།
ང་ན་གས་ལས། མས་དགའ་་ང་བ་ན་བམ་ན་འདས་ན་་མ་་ར་བ་ན། ད་ང་གནས་བན་
དག་ང་ང་བར་ད་ནས་བཀའ་ལ་པ། འ་་ན་པ། །འ་་ཉན་ས་་ས་་ག་ས་པར་་བ་ར་མས་
དགའ་ ་ས་ས་དག་ལ་ག་་ས་ག །ས་། །་བན་་ད་ང་གཞན་ཡང་ང་། ་་་ས་ས་དག་
ལ་ག་་་་ན་ི། །ས་ས་་དག་ལ་མཚན་མ་གདབ་། །ས་པ་་ས་ག་བས་་ང་ག་ལས།
ལ་་གགས་ཅན་ང་ས་ད་ང་དང་་གས་འ་བ་པ་ར་ནས་ང་་་ལས་བབས་ནས་འ་བ་་ལ་ག་ས་
པ་ལས་ས་འ་པ་མཚན་མར་ར་ས་ས་ས་་བར་གངས་ལ། ང་ང་ག་ལས། ད་ང་་ས་དང༌། ་
གས་ན་་་བ་ས་བཙག་ས་བས་པ་དག་མ་ན་པས་འགས་ནས་ས་ས་་དག་ར་གཏད་པ་ན། ས་་
དག་་མ་ས་ནས་ས་ས་་མཐར་ག་ཚ ་ག་་ས་ག་ས་གངས་པ་ཡང་འར་བས་པ། །ས་ས་་
ར་ག་ཚ ་ག་་་མཚན་མ་་ས་། །ན་ི་ལས་་བ་ན་ས་གཟར་ཐག་ལ་གདགས་པ་ར་ས་ས་་ར་

ང་དག་ང་གདགས་པར་། ཁ་ཚར་དང་ན་ཚར་བཅད་འ་ཅན་ི་མཐར་ཆ་ག་། །མ་ར་མ་ན་པ་དག་ལ་ས་
་ན་ིས་བབ་པར་་བ་ས་པ་ད་། །་འག་་ི་ཀར་ངས་ངས་པ་ང་མ་་ལས། མ་ར་་ས་པར་
ས་་། །་ས་དང་མཐང་ས་་ས་པ་ད་་ས་གངས་། །་ག་ང་ད་ལས།
མ་ར་ས་པར་ས་་བཅང༌།།
གཞན་དག་མ་ས་གང་་ར།།
འད་ང་རང་་ས་ས་ས།།
ལས་་ག་བལ་འར་ར་། །
ས་།།
་བ། ན་་་་དག་ད་པར་མ་ས་པ་ས་ོང་དང་མ་གཞན་དག་་འག་པ་དང་འག་པར་་། །་
གས་ཅན་ི་འག་གནས་་ཡང་་བན་། །འར་ན་འག་པ་དང་འག་པར་་།།
ཆར་འབབ་པ་དང༌། ཆར་འབབ་པར་གས་པ་དང༌། བོད་པར་་བ་་ང་ས་ད་པར་འོ་བ་དང༌། གནང་བ་ན་པ་
དང༌། ་བང་བང་བ་ལ་གས་པ་ན་་་་དག་ད་པར་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས། མ་ར་མ་ས་པ་ས་ོང་
དང༌། མ་གཞན་་འག་པ་དང་འག་པར་་་ས་། །ན་་་་དག་ད་པར་མ་ར་ད་པའམ། མ་ར་མ་
ས་པ་ས་་གས་ཅན་ི་གནས་་ཡང་འག་པ་དང་འག་པར་་་ས་་མ་་བན་། །་གས་ཅན་ི་
འག་གནས་་ན་་གས་ཅན་དག་འད་ང༌། ་གས་ཅན་་བར་གནས་ན་ན་་་་དག་ད་ང་འག་ནས་ར་
མ་ར་ད་པར་འག་པ་དང་འག་པར་་།།
གས་པ་ས་ག་་ང་བན་པ་ལ་།
་བ། ་ཅན་ས་ས་གམ་ད་་ན་ིས་་བབ་། །་བ་བ་ས་་་བན་། །ང་བ་དག་
བདག་ར་་། །་་མ་པ་བ། །བལ་ལས་ས་པ་དང༌། ཟར་མ་ལས་ས་པ་དང༌། ་་ལ་ལས་ས་པ་
དང༌། རས་བལ་ལས་ས་པ། །་དམའ་བ་ལ་གས་པ་རས་་མ་པ་ཡང་བ་གཞན་དག་ང་༌། །ལ་བ་ཡང་༌།
།གད་པ་ད་ན་་ར་བན་་བ་བར་་་་གཞན་་ན། །་་བན་་ན་པས་བཅག་པར་་།།

་ག་ལ་གས་པ་་ཅན་ས་ས་གམ་པ་ད་་ན་ིས་་བ་། །་ཅན་་བ་བ་ས་་་བན་།
།ང་རས་དང་བ་ར་ས་པ་ང་བ་དག་བདག་ར་། །ང་བ་་་མ་པ་བ། །བ་གང་་ན། བལ་ལས་ས་
པ་དང༌། ཟར་མ་ལས་ས་པ་དང༌། ་་ལ་ལས་ས་པ་དང༌། རས་བལ་ལས་ས་པ།།
་དམའ་བ་ལ་གས་པ་རས་་མ་པ་མང་བ་གཞན་དག་ང་བདག་ར་ར་ང་༌། །་བ་མ་གས་་ང་་
ཅན་ཡང་བདག་ར་ར་ང་༌། །་མ་དང་ག་ལ་གས་པ་གད་པ་ད་ན་་བ་་་ར་བན་་བ་བར་་་།
་ར་བན་པ་ལས་གཞན་ནང་་བན་་ན་ང་བ། །གད་པ་ད་ང་་བ་་་ག་་བན་་ན་པས་བཅག་
པར་་།།
་བ། པར་ག་་ལ་བ་དང་་གས་དང་པར་ཐང་་་གང་ཟག་ས་བདག་ར་་། །འཆག་སར་པར་ཏང་
གང་བ་མད་པར་། །ག་་མལ་གག་་བཅག་པར་་། །ས་པ་ད་ན་ན་བམ་པ་དང་ན་པ་ང་
་དག་ན་པས་ར་བས་པར་། །་ས་པ་ད་ན་ན་འཆག་ས་་ད་་་བ་དང་སས་ག་པར་། །
གཞན་བཅང་བར་། །ན་བདག་ལ་ད་བན་པས་།།
ག་་པར་ག་་་བ་དང་་གས་དང་པར་ཐང་་་གང་ཟག་ས་བདག་ར་་། །འཆགས་སར་པར་ཐང་
་གང་བ་མད་པར་། །མ་་མ་དང་་འགལ་་ན་བདག་ལ་ད་བན་པས་། །འཆགས་པ་་ག་་ལམ་
གག་་བཅག་པར་་། །པར་ཐང་གས་རལ་ན་ར་བས་ས་པ་ད་ན་ན་བམས་པ་དང༌། ན་པ་ང་་་དག་
ན་པ་ང་་དག་ན་པས་ར་བས་པར་། །ར་བས་་ས་པ་ན་ན་འཆགས་ས་་ད་་་བ་དང་སས་ག་
པར་། །་ཅན་དང་་དམའ་བ་ལ་གས་པ་ར་བན་པ་་དག་ལས་གཞན་བཅང་བར་། །་ལ་ན་བས་་་
འཆགས་པས་་ར་བཅང་བར་་་ན། ན་བདག་ལ་ད་བན་པས་།།
གམ་པ་ས་གམ་བན་པ་་ག་བན་པ་ལ་གམ། འ་བ་་ད་ས་བན་ལ། །མ་བ་་ད་ས་
བན་ལ། །ག་པ་་ད་བན་ལ་། །དང་་།
་བ། མ་ར་དང༌། ་ས་དང༌། མཐང་ས་དང༌། ཤམ་ཐབས་དང༌། ཤམ་ཐབས་་གཟན་དང༌། ལ་གཟན་
དང༌། ལ་གཟན་ི་གཟན་དང༌། གང་ས་དང༌། ག་གཟན་དང༌། གཡན་པ་དགབ་པ་དང༌། ་བད་དང༌།

གང་བ་དང༌། དར་ི་ས་རས་ན་བཅང་བར་། །ས་ས་གནང་བ་་ད་་ན་ིས་བབས་་བཅང་
བར་།།
མ་ར་དང་་ས་དང་། ་ས་འ་ལ་འལ་བ་བས་པ་ལས་ཐང་པ་ས་བཤད་། །མཐང་ས་དང་ས་པ་་
ནང་ས་་ས་ས་གམ་ི་ས་་བ་ད་ས་། །མཐང་ས་་ན་ ་གཟན་ཤམ་ཐབས་དང་ས་པ་། ང་
ལས། ་་ཤམ་ཐབས་བ་་ས་། །ཤམ་ཐབས་་གཟན་དང་ས་བ་ ་མཐང་ས་་གཟན་། ི་ཀ་ལས་བ་
 ་ས་ས་བཤད་། །ང་ལས༌། ཤམ་ཐབས་མས་ལ་ིས་་་མ་པར་ར་ནས་བཀའ་ལ་པ། ཤམ་ཐབས་་
བས་ངས་ག་ས་གངས་། །ང་ལས། མ་ར་ལ་་་་མ་ནས་བཀའ་ལ་པ། ལ་གཟན་དང་ད་
ཆགས་ངས་ག་ས་ང་ལས་། །ལ་གཟན་མཚན་ ་ས་ས་ན་གས་འལ་པ་ལས་། །ང་ལས། ལ་
གཟན་་ཡང་་་མ་ནས་བཀའ་ལ་པ། ལ་གཟན་ི་གཟན་དང་ས་པ་་ང་ལས་ད་ཆགས་་བས་ངས་ག་
ས་པ། །གང་ས་དང་ག་གཟན་དང་་ར་་ག་དང་ང་་་གམ་པ་ས་། །གཡན་པ་དགབ་པ་དང་་
བད་དང༌། གང་བ་དང༌། དར་ི་ས་རས་ན་བཅང་བར་། །མ་ར་གས་ས་ས་གནང་བ་་ད་་ན་
ིས་བབས་་བཅང་བར་།།
གས་པ་མ་བ་་ད་ས་བན་ལ་།
་བ། ་ད་་ས་ང་༌། །་ད་དཀར་་ད་དང་ཁ་ཚར་དང་ན་ཚར་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། །
ད་འན་ི་ཡང་༌།།
མ་བ་་ད་་ས་ང་་་རས་ག་་་ང་ལ་གས་པ་གང་མ་ད་པར་བས་པ། །མ་བ་་ད་་
ས་་་དཀར་་ད་དང༌། ཁ་ཚར་ན་ཚར་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་། །ད་འན་ི་ན་ན་ཡང་་་དཀར་་
ད་དང་ན་ཚར་ད་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་།།
གམ་པ་ག་པ་་ད་བན་ལ་།
་བ། གཞན་་མ་ཡང་ང་བ་ས་་བཅང་བར་། །མས་་བན་པ་ལ་ང་བར་་། །བན་པར་མ་
གས་པ་ལ་་། །མན་མ་་་།།

འ་བ་་ད་དང་མ་བ་་ད་་གས་ལས་གཞན་ག་པ་་ད་་ས་་མ་ཡང་གཞན་ལ་ད་བན་པ་
་ནས་ང་བར་ས་། ག་པ་་ད་་ན་ིས་བབས་་བཅང་བར་། །བས་པ་ལས། གང་ཟག་་འ་བས་
ས་ས་ག་པར་བཅང་བར་་་ན། འབ་པ་ང་བ་དང༌། བ་བས་བད་པ་དང༌། ་ལས་་འས་པ་དང༌། དས་་
ད་་ང་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། ལ་དང་་མ་མང་བ་དང༌། ག་དང་་མ་མང་བ་དང༌། འག་པ་མང་བ་ལ་ན་གནས་པ་
དང༌། ཞལ་ཏ་ད་པ་ལས་་མཐའ་མང་བ་དང༌། ས་ས་་ལ་ན་ངས་པ་ང་འང་ན་་དག་ལ་གན་་་ར་
ག་པ་བས་ཅན་ིས་་ས་གང་ཟག་དས་ས་ས་ག་པ་འཆང་་གནང་བར་གངས་། །ག་པ་་ད་་
ན་ིས་བ་པ་ན་མས་་བན་པ་ལ་ད་བན་་་ང་ས་ང་བར་་། །ད་བན་པ་ལ་་ས་པ་རང་
བན་་གནས་པ་དས་། །བན་པར་མ་གས་པ་ལ་ད་བན་་་ང་ས་ང་བར་་་ས་པས། ལ་
བན་པར་གས་པ་དས་ས་གས་ས་བན་། །གང་ལ་ད་བན་པ་་མན་མ་་ང་བར་་།།
་བ། ལ་གཞན་་གནས་པར་ར་པ་ད་ན་ན་ཡང་ང་བ་་ཉམས་། །་ན་ཉམས་། །ས་ན། །འ་ལ་
ང་བར་ད་པ་བདག་་ད་།།
ང་ལས། གང་ལ་ད་བན་པ་ད་ང་་ལ་གཞན་་མ ་ཕ་ལ་་གནས་པར་ར་པ་ད་ན་ཡང་ང་བར་ར་
ང་ང་ར་ས་པ་ཡང་་ཉམས་་ས་། །གང་ལ་ད་བན་པ་ད་ང་་་ན་ང་བ་ཉམས་།།
་བ་་ནས་འག་གམ་་ན། ་བར་ས་ན། །་ཡང་་བར་མ་ས་ན་ང་བ་་འག་་ས་གས་ས་
བན་། །བབས་སམ་ཕམ་པ་ང་ངམ་མཚན་ར་་་ར་ས་ན་ཡང་འག་པར་མན་་འ་ལ་་ག་མས་ར་། །
ས་བཤད་པས་། །ང་བར་ས་པ་དས་་་ང་བར་ད་པ་བདག་་ད་་། གང་ལ་ད་བན་པ་ལ་་་
བདག་་མ་ན་་ས་གས་ས་བན་།།
བ་པ་ང་ང་ར་བས་ད་པར་།
་བ། ངས་པ་བདག་ར་་། །ད་ང་ལ་ང་བར་། །་བསལ་བ་ལ་ཡང་་། །མ་ན་ན་ང་༌།
།མས་ང་དག་།

ང་ང་ར་བས་པ་ས་ས་ལ་གས་པ་ངས་པ་བདག་ར་་། །ངས་པ་ང་ད་ར་བས་པ་ར་
བཞག་པ་ན་ི། ན་པ་ར་བཞག་པ་མ་ན་པ་ར་། །ང་ང་ར་བས་པ་ན་དས་་་་ལ་ང་་ན། ད་
ང་གང་ཟག་གག་ལ་ང་བར་། །ད་ང་མ་དང་བན་པར་མ་གས་པ་ལ་ང་བར་་། །ད་འན་ལ་ང་
བར་་། །་བ་་གསལ་བ་ན་པ་ལ་གས་པ་ཡང་ང་བར་་། །ན་ང་ལ་་ས་པ་ལ་་ང་༌། །ང་
ང་ར་བས་ཟིན་ང་ངས་པ་ས་་བདག་་ལ་མ་ན་ན་བདག་་རང་ས་ང་༌། །ངས་ང་མ་ར་ན་མས་
ང་དག་།
་པ་ས་ལ་་མན་ན་གཞན་ང་བ་།
་བ། ས་་དག་ས་ས་པ་བས་་བ་བར་། །་མ་དག་ས་ན་གས་། །མ་ིས་ན་བ་པར་
ས་། །ཆར་འབབས་པ་་་གབ་ད་པར་ད་འན་ི་་བ། །བ་བཤལ་དང་ན་དང་ང་བད་་
ལས་དང་ང་བཤགས་པ་ལ་གས་པ་ད་པ་་་བ།།
ས་ག་ར་ལ་གས་པ་་དག་ས་བས་པས་བས་་བ་བར་། །ས་ལ་ས་ལ་གས་པ་་མ་དག་ས་
ས་ན་གས་། །མ་ིས་ས་ན་བ་ཆལ་ིས་བ་པར་ས་་་ཐལ་་ལ་གས་པས་བབས་་བ་བར་
། །ཆར་བབ་པ་་ཡང་གནས་ང་གགས་ད་པ་་ད་འན་ི་ས་ད་ང་ས་ན་་ང་ད་། ཆར་འབབ་
པ་་་གབ་ད་པར་ད་འན་ི་ས་་བ་བར་། །བ་བཤལ་དང༌། ན་དང༌། ང་བད་་ལས་དང༌། ང་
གཤག་པ་ལ་གས་པ་ད་པ་་ད་འན་ི་ས་་བ།།
གས་པ་ད་པ་མ་གཞག་ས་པ་ལ་། བལ་འལ་ན་པ་ན་ན་ད། །ད་ང་་ང་་ག་ད། །ད་
བ་གམ་དང་་བ་། །ད་དབང་་དབང་ད་བ་ཞར། །ཟས་ད་འམ་པ་་ར་བབ། །དང་་།
་བ། ན་ག་པ་ད་ལ་ས་མ་བ་ན་གག་དང་དལ་བ་ར་འམས་པ་ལ་ན་པ་་ཡང་དག་པ་ད་་
ངས་ན་། །འམས་པར་ད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་་ན་།།
་གས་སམ་མང་ས་ད་ང་ལ་ས་བལ་་བཞག་ནས་ད་ཅག་ན་ག་འགས་་ན་་ང་བ་ད་ལ་ན་
ག་ས་མ་བ་ན། ས་ས་་ན་པ་་ན་དང་་ནས་བལ་་ང་བ་གང་ཟག་གག་གས་དང་ལ་བ་ར་དང་

་ནས་བལ་་ང་བ་གང་ཟག་འགའ་ག་མ་འགས་ང་འམས་པར་ད་པ་ས་་འལ་་ང་བ་གང་ང་ག་
ན་་ང་བ་ལ། ད་ང་ས་ས་་ན་པ་་ཡང་དག་པར་ན་པ་ད་་ངས་་གགས་པ་ན་། །འ་ང་་
་་བས་ད་ང་ལ་ས་གཏམས་པར་ར་པ་གག་ས་ན་ན་ལ་བར་བིའམ་་བ་འར་ན་པར་། །ས་
། །ད་བ་མ་འགས་ན་མ་ན་ག་ས་བ་ན་་གག་གམ་གས་ན་་ང་ན་་ན་། །ས་་འལ་ང་
འམས་པར་ད་པ་ོགས་དང་བཅས་པ་་ལས་གཞན་ན་པར་ད་པ་ལ་་ན་་་བདག་་མ་ན་པས་བ་ལ་་
ང་བ་ང་བ་ར་།།
གས་པ་ད་ང་་ང་་ག་ད་བ་།
་བ། ན་པས་་་མ་ན་པ་དང་་མ་ནས་ངས་པ་ལས་ང་བར་་། །་བད་པ་ལས་ང་བར་།
།ར་ད་ནས་ར་བོག་པ་ཡང་༌། །ར་འགས་ན་ན་པར་། །ཡང་ད་ན་ང་༌།།
ན་པས་ལ་ན་ང་་ང་ངམ་་ང་མ་ན། ན་པས་ད་ང་རང་་་་མ་ན་པ་དང༌། ན་པ་་མ་ནས་
ངས་པ་ལ་ས་་ད་ང་ས་ང་བར་་། །ཕ་ད་ར་གག་ན་མ་བདག་་་ཕས་་ག་བད་པ་ས་ཕ་
མ་ནས་ངས་་ས་ད་ང་ལ་འལ་ན་་ལས་ང་བར་། །ར་ད་ནས་ ་ས་ར་བོག་པ་ད་ང་ལ་
འལ་ན་ཡང་ང་བར་། །ར་ད་ནས་ར་བོག་པ་ས་ད་ང་ལ་ལ་བ་་ད་ང་ལས་ར་དག་ན་ན་
པར་། །ར་ད་་ས་་ད་ང་ལ་ལ་ནས་ད་ང་ལས་ར་བག་པ་་ར་ཡང་ད་ང་ལ་ལ་་ད་ན་ང་
༌།།
གམ་པ་ད་བ་གམ་དང་་བ་་།
་བ། མད་ན་ི་དར་དང་འང་ངས་དང༌། ་བ་དང་འས་་དང་་རམ་ང་ལས་གཞན་པ་ཟས་་ན་
དང༌། བ་བས་་བར་འ་བར་་བ་དང༌། ན་བ་ང་བ་་བདག་ར་་བ་ར་བ་བར་་་བ་ད་ན་།།
་བ་བ་་་། ་བན་གགས་པ་མད་ན་ི་དར་དང༌། འར་ཉན་ས་དང་རང་སངས་ས་་མད་ན་
ི་དར་་འར་མ་གགས་། ་་ད་ང་་ར་ད་་བ་བར་་བ་ན་པ་ར། ང་དང་་ག་ལ་གས་པ་
འང་ངས་དང་བ་བ་གམ་། ་བ་དང་འས་་དང་ང་དང་གམ་བ་བར་། །་གམ་ལས་གཞན་པ་ཟས་

་ན་་ར་བ་འས་ོ་ནས་ལ་གས་པ་དང༌། ད་ད་ལ་གས་པ་ད་འན་ི་་ངས་གང་ཟག་ལ་བ་བས་་
བར་འ་བར་་བ་དང༌། ན་བ་ང་བ་ན་ཁང་་གགས་པ་ཨ་་ར་ལ་གས་པ་་གང་ཟག་་ ་བདག་ར་་བ་
ར་བ་བར་་་བ་ད་ན་།།
བ་པ་ད་དབང་་དབང་ད་བ་ཞར་ང་།
ོང་མཐ་གནས་དང་དན་པ་གནས་མཚམས་ཐ་དད་པ་ན་དན་པ་གནས་ར་ད་ང་དག་དར་གནས་་
དགག་ད་ས་ནས་མཚམས་་་བཅད་ང༌། གནས་མཚམས་གག་་ར་པ་ན་དན་པར་དར་ལ་ར་བ་ན་
བདག་ས་དན་པ་ར་ོང་མཐའ་བ་ད་འན་མས་ང་ས་ནས་མད་ན་ངས་། ས་ས་ལ་གས་པ་ད་
པ་ལ་བ་ན་ན་བདག་ས་འ་མ་་་ས་ད་འན་ཙམ་ི་ར་འལ་བར་་། ད་པ་འ་་གང་དབང་བ་ད་
འན་ས་ན་པར་འར་་མ་། ས་ད་པ་ད་འན་ལ་འལ་་ས་ར་ན། དར་གནས་ས་་མཚམས་་
གགས་པ་ད་འན་དན་པ་པ་མས་་ན་དབང་ངམ། ད་པ་འལ་ས་་མཚམས་་གགས་པ་ད་འན་
མས་ང་དབང་་ན།
་བ། ད་པ་ལ་་དར་ི་མཚམས་འག་། །དར་རལ་བ་་་དབང་བ་ད་མ་ན་།།
ད་པ་ལ་་ས་་ད་པ་འ་ད་འན་ལ་འལ་་ས་ད་འན་ཙམ་ི་ར་འལ་བར་ད་ན་དར་གནས་པ་
ད་པ་འ་ལ་། དར་གནས་པ་ས་་མཚམས་་གགས་པ་ད་འན་མས་་ན་དབང་བ་ད་་འག་། །
ད་པ་་གནས་་བབས་པ་ན་པ་ར་ས་་བང་་ག་་བ་ལས་གངས་། ་ན་་ི་ཀ་ལས། ད་པ་་
དར་ི་གནས་་བབ་པ་ན་པ་ར་་ས་བཤད་། །ས་ན་ད་པ་འལ་ས་་མཚམས་་གགས་པ་ད་
འན་གཞན་ོང་མཐའ་པ་མས་་དབང་༌། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ི་ཀ་ལས། གལ་་ན་བདག་ས་ད་ང་འ་
དག་དང་གཞན་དག་ལ་ཡང་འལ་་ས་ངས་་ཆད་པར་ད་ན་་་གཞན་དག་ང་དབང་བར་་མ་ད་། །
དར་ན་ང་་གནས་ནས་དར་རལ་བ་་དར་གནས་པ་ད་པ་་དབང་བ་ད་མ་ན་།།
་བ། གནས་ནས་ང་བ་ད་ན་་དབང་༌། །ས་ས་མནན་པར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ལ་་ལ་པ་གག་
་ན།།

གནས་ནས་ང་བ་ད་་ར་པ་ན་དར་གནས་པ་ད་པ་་དབང་༌། །འམ་་འམ་ང་བ་་་ས་གག་
ད་ས་གག་ལག་ཁང་་མཚམས་ཐ་དད་པ་་མ་མནན་པར་ས་་ང་་འག་། ་ག་གག་ས་གག་ལག་
ཁང་མཚམས་ཐ་དད་པ་་མར་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་་དར་གནས་པ་ད་པ་ལ་པ་གག་་ན། །ད་
ང་གག་ས་ས་ས་མནན་་གག་ལག་ཁང་བར་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་ན་ཡང་དར་གནས་པ་ད་པ་
ལ་བ་་བ་་ང་༌། །ལ་བ་གག་་ན།།
་བ། ་ལ་མནན་པ་མས་་བདག་ད་བང་བ་ཆ་ད་། །གཞན་པ་གག་་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ལ་་
ན་ང་བ་ད་ས་མ་པར་གཞག་།
གག་་གནས་གང་ནས་ན་པར་་་ན། ས་ས་མནན་་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་གང་ཟག་་ལ་གག་ལག་
ཁང་མཚམས་ཐ་དད་པ་་མ་ངས་་ད་མནན་པ་མས་་བདག་ད་གགས་པར་བང་བ་ཆ་བས་་་གག་་
ལ་བ་དབང་བ་ད་། །མཚམས་གས་མནན་ན་མཚམས་་་ནས་ལ་བ་ད་ད་དབང༌། མཚམས་བ་མནན་ན་
མཚམས་་་ནས་བ་ཆ་་དབང་། ་དག་ར་བས་པས་ལ་བ་རངས་་གག་ན་། །ས་ས་མནན་་གནས་
པར་ཁས་ངས་པ་ལས་གཞན་པ་ས་ས་མ་མནན་པར་གནས་གག་་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་ནས་་མ་ཐག་་
གནས་ཐ་དད་གཞན་གག་་ཁས་ངས་། ད་ང་གག་ས་་མ་གག་ལ་་་མ་ིས་གག་ལག་ཁང་་མར་
དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ལ་་དར་གང་་ད་པ་ན་ང་བ་ད་ས་་ད་པ་མ་པར་བཞག་། །གང་་ན་
ང་་གནས་པ་གནས་་གག་་ནས་་ད་པ་ལ་བ་རངས་་གག་ན་པར་། གནས་་དག་ཐམས་ཅད་
ནས་ལ་བ་་་ཡང་་ན་ལ། ་དག་ནས་ཆ་བ་བ་ཡང་་།།
་བ། ད་ལ་དང་ད་ལ་མ་དག་་ད་པ་ལ་མ་ཆ་ད་བ་ད་།།
ད་ལ་དང་ད་ལ་མ་དག་་དར་གནས་པ་ལ་གས་པ་ད་འན་ལ་ལ་བ་ས་སམ། ས་་ན་ི་ད་
པ་ལ་མ་ཆ་ད་བ་་མ་གས་དབང་བ་ད་།།
་ན་ང་ལ་་ལས། ད་ལ་དང་ད་ལ་མ་དག་ལ་་མ་ཆ་གག་ན་ག་ས་གངས་ལ། ་་ན་ར་ང་
་བ་དང་ད་ན་ལས་བཤད་ང༌། ་བ་མ་བ་པ་ལས་ང༌། ད་ལ་མ་ཆ་གག་ད་དབང་བར་འར། །བན་
པར་གས་པར་འད་ན་ཆ་གས་། །ས་བཤད་པ་དང་འགལ་་ན། ང་ལ་འན་པ་ཐ་དད་པ་གས་གས་་ང་ཡང་

ང་གང་ལས་མ་་བ་བས་པ་ང་་ག་ར་ས་་མ་་འལ་ར་བང་༌། །ང་ལ་་ལས། ད་ང་ལ་་
ས་ས་གམ་དས་། ད་ལ་ལ་་ད་གགས་དང་མཐང་ས་་ཟད་ན་ས་གངས་པས་ང་ད་ལ་མས་
ས་་ད་པ་མ་གས་དབང་བར་འཐད་།།
་བ། ཟས་ལ་་མཉམ་པ་ད་། །བན་པར་གས་པར་འད་པ་དང་ད་བ་མ་དག་ང་༌།།
ད་ལ་དང་ད་ལ་མ་དག་ཟས་་ད་པ་ལ་་བན་གས་དང་མཉམ་པ་ད་། །་བ་་ད་ལ་ཡང་མཉམ་པ་
ད་་་འ་ལ་བན་པར་མ་གས་པ་དག་ང་དབང་བ་ད་། །ད་ལ་བན་པར་གས་པར་འད་པ་དང་ད་བ་
མ་དག་ང་ས་་ད་པ་ལ་ད་ང་དང་མཉམ་པ་ད་།།
་ན་ང་ལ་་ལས། ད་ལ་ཕ་བན་པར་གས་པར་འད་པ་དང༌། ད་བ་མ་ལ་མ་གས་ན་ག་ས་
གངས་ལ། ་བ་མ་བ་པ་ལས། བན་པར་གས་པར་འད་ན་ཆ་གས་། །ས་བཤད་པ་དང་འགལ་་ན། ང་
ལས་འན་པ་ཐ་དད་པ་གས་གས་་ང་ཡང་ར་བན་མ་་འལ་ར་བང་༌།།
་བ། ད་ང་དང་ད་ང་མ་མས་་ལ་བ་བ་བ་་གང་ཟག་ལས་ན་ི་ད་འན་ལས་མ་ན་། །
ཟས་་མག་གས་་ད་པ་་ག་་མ་བཅད་པ་་ལ་ད་ང་མ་ས་པ་ད་དག་ང་་འག་པ་མ་ན་།
།ན་དང་་དང་བད་མས་དག་ལ་ད་ང་ད་ང་མ་དག་བས་ག་་ད་མ་ན་པ་མ་ན་། །ད་ང་མ་
མས་ས་གས་པ་ན་ན་པ་མཐར་ན་གཞག་ །ད་ང་དང་བཅས་པ་ད་ན་་དག་ས་་ས་ན་ད་
ང་མས་ན་བཤད་པར་།།
ད་ང་ཕ་མ་གས་ཀ་ད་འན་འགས་པ་ལས་ད་པ་ར་ལ་ན་ད་ང་དང་ད་ང་མ་མས་་ལ་བ་
བ་བ་་གང་ཟག་་ངས་་ད་པ་ལས་མཉམ་པར་བ་བ་ན་ི། ད་འན་ི་ངས་ལས་ད་ད་་བ་བ་མ་
ན་། །ར་ད་འན་ལ་མད་ན་ངས་ནས་ཟས་་མག་གས་་རས་ག་ལ་གས་་ད་པ་འལ་བ་ན། ད་
འན་ལ་འལ་ས་་ཙམ་་ལ་ི། ད་ང་མས་་ན་ལ་འལ་་ས་་ག་་མ་བཅད་པ་་ལ་ད་ང་མ་དག་
ས་གནས་ར་ཟས་ས་པ་ད་དག་ང་ད་པ་ལ་བ་དབང་བར་་འག་པ་མ་ན་། །ད་ང་གསར་་མས་
གས་ན་ད་ང་མ་མས་གས་ནས་་་་ན་ང༌། ན་དང་་དང་བད་ནམས་དག་ལ་ད་ང་་ད་ང་མ་
དག་པས་ག་་ད་མ་ན་པ་མ་ན་། །ད་ང་མ་མས་་གས་པ་ན་ན་མཐར་ལ་་ན་བཞག་། །ང་ལ་

་ལས། ད་ལ་ཕ་ག་ང་ན་ཡང་ར་འག་ལ་་ག་ས་། །མད་ན་ལ་གས་པ་ལ་ད་ང་དང་བཅས་པ་ད་
ན་ད་ང་་དག་ས་ན་བཤད་ད་་ས་ན་ད་ང་མས་ན་བཤད་པར་།།
་པ་ཟས་ད་འམ་པ་་ར་བབ་པ་།
་བ། འམ་པར་ད་པས་ན་པ་ར་ཟས་་བར་བཞག་པ་ན་ད་འན་ི་གནས་བན་ིས་དང་ར་མས་
པར་མས་ག་ས་བ་བར་། །འར་ལ་བས་་མང་ལ་ཟས་ང་བ་ད་ན་་་་མ་བད་ང་བ་པར་
ས་།།གཞན་ད་ན་ན་་འར་པར་ས་།།
ད་འན་ལ་ཟས་འམ་པར་ད་པ་མ་པ་ལ་གས་པས་ད་འན་ལ་ཟས་ན་པ་ར་ད་འན་ི་མན་་
ཟས་་བར་བཞག་པ་ན། ད་འན་ི་གནས་བན་ིས་ཟས་ན་པ་དང་ར་ཐམས་ཅད་ལ་མས་པར་མས་ག་ས་
བ་བར་། །ད་འན་ིས་གནས་བན་ི་འར་ལ་བས་་འར་མང་ལ་ཟས་ང་བ་ད་ན་ན། ་་་མ་
འར་མང་ལ་ཟས་ང་ས་བད་ང་བ་པར་མས་ག་ས་། །འར་མང་ལ་ཟས་ང་བ་ལས་གཞན་འར་ང་ལ་
ཟས་མང་བ་ད་ན་ན་གནས་བན་ིས་ཟས་འམ་པ་་་ལ་འར་ང་ལ་ཟས་མང་བ་ན་་ས་བད་ང༌། ་འར་
བ་་ཙམ་གལ་ད་པ་མས་ག་ས་།།
་བ། ན་པ་མཐར་སམ་་བ་ཏ་ས་མ་བད་པར་དང་ར་ང་བར་་། །ཟས་བགས་པ་ན་བས་པ་དག་
ལས་གཞན་པ་དག་གས་ན་་ལ་ན་པར་།།
ད་འན་ིས་ན་པ་མཐར་སམ་་བ་ཏ་ས་པ་་་ཤམ་་མ་ཏ་ས་པ་་མཉམ་པར་འར་བ་། ་ཤ་ག་
ན་པས་ག་་ར་པ་ས་པ་ན་ན་ལ། ་ལས་བོག་པ་སམ་་བ་ཏ་ས་པ་མཉམ་པར་ར་་ག་ད་པར་འར་
བ་ན་ན་པས་འམ་མཁན་ི་ད་ང་ས་་ད་བད་ན་ཟས་ག་ཅན་ཡང་ག་ད་པར་འར་། །ས་ན་་མ་
བད་པར་ད་འན་ིས་གནས་བན་ི་ལ་་དང་ར་ཟས་ང་བར་་། །ཟས་ང་བ་ར་ན་བདག་ས་
ཟས་བགས་པ་ན་ན་བདག་ས་ངས་བཅད་་ན་ངས་པ་ལ་མོན་་བས་པ་ད་ང་དག་ལས་གཞན་པ་
ད་ང་དག་་ར་་གས་ན། ན་བདག་་ལ་མོན་་བས་པ་ད་ང་དག་ས་ན་པར་།།
གམ་པ་ན་དང་་ལ་་ར་བབ་པ་།

་བ། ད་ང་ས་ས་གམ་ན་་གག་པར་་། །ད་འན་ིས་ས་པར་ར་པ་ད་ན་འ་ལ་ར་
ན་་མ་པ་འ་ལས་གཞན་པ་ད་གས་ས་ང་བར་་། །ད་གགས་དང་ད་གགས་གས་ས་
ར་། །འང་ས་། །ག་མས་་།།
ད་ང་་ས་ས་གམ་ད་འན་ནམ་གང་ཟག་ལ་ན་་གག་པར་་། །ད་ང་ནད་པས་ད་འན་ལ་
ས་ས་གམ་འལ་ན་ད་འན་ིས་ནད་ས་པར་ར་པ་ད་ན་འ་ལ་ས་ན་་མ་པ་་ལས་གཞན་པ་ད་
ས་ང་བར་་། །་བ་་་ད་གགས་དང་ད་གགས་གས་ས་གགས་་་ར་། །ད་གགས་དང་
ད་གགས་འང་ས་་ས་པ་་འས་བཅས་པ་གམ་བན་། བ་པ་དས་་བན་པས་དགག་པ་གས་
གས་ས་བན་། ང་ང་ག་ལས། ས་བཟང་ས་ང་མ་ར་ག །ངན་པ་དང་ཡང་མ་ར་བར་འང་་དང་ན་
་ར་ག་ས་གངས་། །ད་གགས་དང་ད་གགས་གས་་ས་ག་མས་་ར་བར་་་། ད་གགས་
དང་ད་གགས་ང་ག་ལས་གཞན་པ་ས་མང་་མས་དང་ང་བད་དང་བཅས་་ར་བར་་། །ས་གངས་
།།
བ་པ་བས་་མ་མཐར་ར་བ་།
་བ། ཤམ་ཐབས་མ་བངས་པར་ོང་་འག་པར་་། །ས་གག་ས་ང་་། །ས་་ག་ན་
གས་ལ་གས་པ་་བ་དང་བཅས་པ་བས་།། ས་་ག་གས་།། །།
་རགས་ས་ཤམ་ཐབས་མ་བངས་པར་ོང་་འག་པར་་། །་རགས་ས་གག་ས་ང་་། །ས་
་ག་ན་གས་ལ་གས་པ་་བ་དང་བཅས་པ་བས་། །ས་་ག་གས་།། །།

ག མ་པ་མི་ ང་ཕལ་ཆེར་ཀོ་ གས་གཞི་ལ་བཞི།
དས་དང་མཐའ་འབ་ས་མཚམས་བན། །མལ་ མ་གནང་་གནང་གས་བཤད། །་པགས་གནང་་གནང་
གས་བཤད། །་ལ་བོད་བས་བབ་། །དང་་།
་བ། ལ་དས་་མཚམས་། །ཤར་་་་ཁ་ར་ང་འལ་ི་མན་ི་ནགས་་ཁ་ར་ང་ཚང་ང་ཅན་
ས་། །ར་་འདམ་་ཅན་ི་་ན་་ང་་ས་། །བ་་་མ་་ོང་ཀ་བ་དང་་བ་ཀ་བ་ས་
། །ང་་་་་ར་་ས་།།
མཐའ་འབ་ས་པར་་བ་ར་ལ་དས་བཤད་པར་་། ལ་དས་་་གདན་བགས་་ལ་དས་་
མཚམས་བན་པར་། །དས་དང་མཐའ་འབ་་མཚམས་་གང་་ན། ཤར་་་་ཁར་ང་འལ་ི་ོང་ར་།
ང་ག་ལས། ་ཁ་ར་ང་འལ་ས་་བ་ོང་ར་ད་་ས་གངས་ལ། ད་ན་ལས་ང༌། ་ཁ་ར་ང་འལ་
ས་་བ་ོང་ར་ད་་ས་། །མ་ག་དྷ་བཟང་ ་གས་པ་བད་པ་ལས། ་རམ་ང་འལ་ས་གངས་། ་
ཁ་ར་་་རམ་ི་ད་བ་་ད་པར་བ་འང་བ་ར་ང་་་ག་། །་མན་ི་ནགས་་ཁ་ར་ང་ཚང་ང་ཅན་
ས་། །ར་འདམ་་ཅན་ས་་བ་ོང་ར་ི་་ན་་ང་འདམ་་ཅན་་ས་། །འདམ་་ཅན་ས་་་་
ད་པ་་་དས་་ས་ང་ལས་། །བ་་་མ་་ཀ་བ་དང་་བ་ཀ་བ་ས་པ་ང་ས་ོང་ཀ་བ་དང་་བ་ཀ་
བ་ས་་བ་ད་། ་་དས་་ས་ང་ལས་། །་གས་ཕན་ཆད་་མཐའ་འབ་ན་། །ང་་་་་ར་་
ས་་བ་དས་ན་ད་པ་་དས་དང་་ལ་་མཐའ་འབ་། །་་ར་ས་་བ་་ས་མ་་བ་ས་མ་་
ཐར་འལ་པ་ན། །་་ད་་བད་པ་མས་་འལ་པ་ལས་ང་་ས་མ་ན་པར་བཤད་། །་ན་་ཁ་ར་
ང་ཚང་ང་ཅན་་ད་་མཐའ་འབ་་ངས་ཚང་བ་། ་གས་ས་བན་གས་གནང་ངམ་་གནང༌། ་བན་
་་་ར་་་ད་ལ་དས་་གགས་སམ་མཐའ་འབ་་གགས་ས་འ་ན། འལ་བ་བས་པ་ལས།
་ཁར་ཚང་ང་་་།།
་བན་ོང་དང་་བ་ོང༌།།
་ང་འདབ་་མདའ་་།།

ཤར་དང་ང་གས་གས་མས་།།
འ་་མཐའ་འབ་མཚན་ད་།།
ས་་མས་མཐའ་འབ་ན་པར་བཤད་ང༌། ང་་པགས་་ག་ལས། ་ཁ་ར་ཚང་ང་ས་་བ་་་དས་།
་ཕན་ཆད་་མཐའ་འབ་། །་་ར་་ས་་བ་ད་། ་་དས་། །་ཕན་ཆད་་མཐའ་འབ་་ས་
གངས་།།
གས་པ་མལ་ མ་གནང་་གནང་གས་བཤད་པ་།
་བ། མཐའ་འབ་་མལ་མ་དག་བཅང་བར་། །གནས་མལ་བབ་པ་ར་ཡང་༌། །ག་མ་། །ག་
པ་གག་པས་བས་པར་། །མ་པ་གཞན་་་ང་༌།།
ང་ལས། ད་ང་ས་མལ་ མ་བཅང་བར་་་ས་གངས་་ར་བཅས་མཛད་། །་ལ་གནང་བ་ས་
བཅས་མང་་ད་པ་་འ་མས་ན་། མཐའ་འབ་་ང་པ་བབ་པ་ར་མལ་ མ་དག་བཅང་བར་། །
མལ་ མ་་བམ་་་བ་བར་ མ་ལ་ད་པ་ལ་བཤད་ང༌། ས་ན་ མ་འགག་བཅད་་གས་པ་འ་ལ་མལ་
མ་ར་བ་འ་་མལ་པ་་ན་ལ་་ས་གས་པར་བགས་ང་དད་ག་་བར་ང་བས་འ་་ད་ངས་
ལ་བག་དས་ང༌། མ་ལ་་ མ་ི་འམ་ མ་མངས་ལ་ས་འན་པས་འགག་བཅད་ད་ན་པར་འམས་།
ཁ་ག་ མ་་ང་ང་་ད་བ་ད་པར་ མ་་ལ་ཡང་མལ་ མ་ི་་འག་ར་། །ལ་དས་་ཡང་གནས་མལ་
ལ་ལ་་ས་པར་བབ་པ་ར་ཡང་༌། །གནས་མལ་ས་ས་པ་་་ལ་གས་པ་ཡང་བང་་་ལ་ཡང་ང་པས་
བ་བ་བས་ད་པ་ར་། །ང་ལས། མཐའ་འབ་་ མ་གནང་བ་དང༌། གནས་མལ་བབ་པ་ར་ མ་གནང་
བ་དང༌། ོ་བན་ས་ལ་བན་ནས་རབ་ང་ཐམས་ཅད་ལ་ མ་གནང་་་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མལ་ག་མ་། །
ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ག་པ་གག་པས་བས་པར་། །ལ་ན་ག་པ་གག་པ་མ་གགས་མ་པ་གཞན་་་་
ང་༌།།
་བ། མ་པས་ཐ་ན་མ་པ་བན་་བས་ན་མ་པ་མང་བ་ཡང་ང་༌། །ང་བ་ཙམ་ིས་ན་ད་་་དང་
ར་བ་དབང་་ན་པ་་་ང་བ་ངས་པ་ད་མ་ན་།།

མ་པས་ཐ་ན་མ་པ་བན་་བས་ན་མ་པ་མང་ཡང་ང་༌། །ད་ང་ལ་མ་བདག་ས་མ་མལ་མ་པ་
མང་་ཅན་ལ་ན། འ་ལ་ མ་མལ་ག་ང་ས་་བཅང་བར་་མ་པས་མ་པ་མང་་་ངས་ང་་ང་བ་
ངས་པ་ས་པ་ད་་ས་འཆད་པ་་ མ་མལ་ག་ང་ལ་གས་པ་ང་བ་ཙམ་ི་དས་ར་ས་་བཅང་མ་
པ་ན་ད་་ང་བ་ཙམ་་དང་བདག་ད་་ར་ང༌། ད་པར་་བ་དབང་་ས་་ མ་མ་པ་མང་་་་ང་བ་
མ་ན་པ་དས་་ན་པ་་་ང་བ་ངས་པ་ས་པ་བད་པ་ད་མ་ན་། །ི་ཀ་ལས། ང་བ་མ་ན་པ་དས་
་ལ་བདག་ར་་བ་་འང་བ་ར་་ས་། །ང་བ་ཙམ་ས་ར་ས་པ་་ མ་མ་པ་མང་་་ག་ང་་་བ་
ལ་ང་ལས་དས་་མ་གངས་ང་འར་་་དང་་མཚན་འ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ར་བན་པ་ན་། ས་ན་ཅན་་
་ད་ང་ལ་ལ་ན་ཡང་ན་འ་མས་བསལ་་བཅང་བར་་མ་པས་ས་ན་ཅན་་ངས་ང་་ང་བ་ངས་
པ་ས་པ་ད་པ་་།།
་བ། ་་བ་བ་དག་་བཅང་༌། །ག་་་་དག་་བཅང་༌། །ཨ་ད ་དང་ཀ་ར་་ར་འདབ་མ་་་
དག་་བཅང་༌། །གར་དང་དལ་ིས་ས་པ་དག་་བཅང་༌། །ག་ག་ར་བ་དག་་བཅང་༌། །ག་ག་
ར་བ་དག་་བཅང་༌། །ག་ག་ར་བ་དག་་བཅང་༌། །ག་ག་ར་བ་དག་་བཅང་༌། །ག་ས་་
འར་པ་གཞན་དག་ང་༌།།
མ་་་བ་བ་དག་་བཅང་༌། །ག་་་་གར་མ་མ་དམན་་ས་པ་དག་་བཅང་༌། ། མ་ི་་་ང་
ཨ་ཤ་དང་ཀ་ར་་ར་འདབ་མ་་་དག་་བཅང་༌། །གར་དང་དལ་ིས་ས་པ་དག་་བཅང་༌། །་ག་ག་
ར་བ་དག་་བཅང་༌། །ག་ག་ར་བ་དག་་བཅང་༌། །ག་ག་ར་བ་དག་ང་་བཅང་༌། །ག་ག་ར་བ་
དག་ང་་བཅང་༌། །མལ་ མ་དག་ག་ས་་འར་བ་གཞན་དག་ང་་བཅང་༌།།
་བ། ལ་་བ་ཅན་་་ང་བ་ད་མ་ན་། །་དང་ང་པ་བས་ཅན་བཅང་བར་། །ཁ་་ས་ང་༌། །
མ་་ཆད་ང་༌། །་ལ་ཆབ་མ་ཆགས་པ་ལ་་་་དང་མ་ོ་་ཅན་ཡང་༌། །་མ་ང་་མལ་
མ་བ་བ་བན་པར་་།།
མ་ི་ལ་་བ་ཅན་་་ང་བ་ད་མ་ན་། །ང་པ་ནས་ང་ ་མཐར་བ་པ། །ང་པ་ར་ ་ས་ལ་
ན་པ་ མ་་དང་ང་པ་བས་ཅན་བཅང་བར་། །་ཁ་་ག་ཅན་ི་ས་གད་པ་བསལ་བ་ར་འག་ན་
་ང་བ་ མ་བཅང་བར་། ། མ་་་ང་པ་ཐམས་ཅད་ཕལ་ར་གགས་པ་ལ་ལ་ི་ང་མངས་ང་་གས་

མངས་ཅན་། །རང་འལ་དང་ི་ཀས་ང་ངས་པ་ལས། ་ལ་་ག་མ་ད་ས་ར་བ་ཕབ་པ་་་ཁ་
་་ལས་་དག་ང་ག་ཅན་་ར་ནས་ར་ད་ང་དག་འཆགས་པ་ང་པ་ལ་་ང་ང༌། ་ང་བར་ར་ནས་
བཀའ་ལ་པ། མ་ཁ་་ས་བཅང་བར་།།་་་་་་འར་ལ་ལམ་་གས་པས་་ང་ན་བམས་པ་་བ་ང་པ་ལ་
གཟན་པ་བབ་པ་ར་ལ་ལམ་་ས་ར་་འར་ས་པ་འ།། མ་་ཆད་བཅང་བར་། །ས་གངས་། །་
ངར་ི་ད་བ་པ་ མ་་ཆད་ང་་་བཅང་བར་། །་ལ་ཆབ་མ་འཆགས་པ་ལ་་་གས་པ་བ་པ་ར་
་དང་ མ་་ང་ག་་ཅན་ཡང་། །་ང་་ང་མལ་ནས་ས་ ་བར་བ་པ། །་མ་ང་་མལ་ མ་
བ་བ་དག་བན་པར་་། །འལ་ང་ལས། དན་མག་གམ་དང་མཁན་་དང་བ་དན་་ལ་ག་འཚལ་ང་
མད་པ་ས་་ མ་ན་་་འོ། །ས་།།
་བ། ང་་དང་ག་དང་ང་དང་ང་་་དང་་ཅང་ས་་ཡན་ལག་ང་ཟད་ང་ས་ལ་གདགས་པར་་་
བ་ད་། །་དག་་ང་་་ཕལ་པ་དང་་ད་ད་དང༌། ་ལས་གཞན་པ་གཅན་གཟན་དག་ང་འཕངས་པ་
ན་།།
ང་་དང༌། ག་དང༌། ང་དང༌། ང་་་ཅང་ས་དང༌། ་ཅང་ས་དང་་་་ལ་ན་་དང་མ་བ་བས་ཅན་
་ས་ང་ན་གས་ལས་གངས་། །་་་མས་་པགས་པ་དང་ས་པ་གས་ས་་ཡན་ལག་་ཤས་ང་
ཟད་ང་ས་ལ་གདགས་པར་་་བ་ད་། །་་་དག་ས་ང་་་ཕལ་པ་དང༌། ་ད་ད་དང༌། ་ལས་གཞན་
པ་གཅན་གཟན་དག་ང་འཕངས་པ་ན་།།
་བ། མལ་མ་དག་བབ་པར་་། །རས་མ་གར་བ་དག་ས་་དག་་ལ་ད་པར་་བ་ར་་བར་
། །་བཅང་བར་། །་དག་་བར་། །་མས་པ་དས་་དན་པ་གས་་། །་ད་་
ང་་དང་་བ་བཅང་བར་། །་་་མ་ན་། །མ་གཞན་དང་ཆབ་ངས་ལས་གཞན་པར་ང་་མལ་
མ་བ་བར་་། །ག་མ་གས་་དང་ན་ཛ་དང་་་དང་དར་བ་དག་ས་ཡང་་། །ཐ་་ཡང་༌།
།ང་ག་ཅན་མ་ན་པས་།།
མལ་ མ་དག་ལ་ག་པ་ར་གདབ་པར་་། །རས་མ་གར་བ་དག་ས་མལ་ མ་་དག་ལ་ད་པར་་
བ་ར་་བར་། །རས་མ་་བཅང་བར་། །མལ་ མ་་དག་་བའམ་བམ་པར་། །་བ་གས་་མས་
པ་དས་་དན་པ་གས་་། །་ད་་ང་་དང་་བ་བཅང་བར་་། ་་་མ་ན་་་མན་ཆ་འཆང་

བར་གགས་པས་བཀག་པ། །མ་གཞན་དང་བཤང་ག་ཆབ་ང་་གས་་ང་མ་ན་་ང་༌། །་གས་ལས་
གཞན་པར་ང་་མལ་ མ་བ་བར་་། །གནས་གང་་ཡང་ག་མ་གས་་དང༌། ་དང༌། ་་དང༌། དར་བྷ་
དག་ས་ང་མལ་ མ་བ་བར་་། །་ལས་ད་པར་བཀལ་བ་ཐ་་ཡང་མལ་ མ་བ་བར་་།།
ང་ག་ཅན་མ་ན་པས་་ས་པ་་ག་ཅན་ན་པ་ལ་བར་། ག་ཅན་་ང་པ་ཤ་ནང་་་ར་གས་པ་
ན་། མ་ན་ན་ག་བངས་ནས་ཚ། མ་ན་ན་ང་པ་ད་པས་་ལ་་ མ་འ་ང་བ་ན་། ལ་་ང་བས་
ག་པ་ན་ད། ས་ལ་་འོ་བས་ད་པ་ན་ད། ང་ག་འམས་པ་ན་། མ་ན་ན་ག་ལ་གད། མ་ན་
ན་ང་ལ་གད་པས་་ན་་ཐ་་ མ་ང་བ་ན་།།
གམ་པ་་པགས་གནང་་གནང་གས་བཤད་པ་།
་བ། མ་གཞན་་གཞན་ད་ན་་གས་ལ་འག་པར་། །ར་ཡང་ན་་་་དག་ད་ན་ཉལ་བར་་་
བ་ད་། །ག་ལ་ཕན་པར་་བ་ར་མ་གས་ངས་པར་། །ང་པ་གནས་་གང་བར་།།
ང་ལས། གག་ལག་ཁང་་་་པགས་་ན་ལ་འག་པར་་། ཉལ་བར་་་ས་གངས་། །་པགས་
ས་བས་པ་ཐ་མ་ཡང་་པགས་ན་པས། ་པགས་ས་བས་པ་་དང་་ལ་གས་པ་ལ་ཡང་འག་པར་་
། །ས་འ་ད་་ི་ཀས་བཤད་། །་ར་་པགས་བཀག་པ་ར་བཏང་བ་་མ་་བར་གས་ས་བན་ནས།
དགས་བསལ་་མ་པ་མ་གཞན་་་པགས་ལས་ན་གཞན་ད་ན་ད་ང་་པགས་ལ་འག་པར་། །མ་
གཞན་ར་ཡང་མལ་ཆ་གཞན་་འར་བ་ན་་་་དག་ད་ན་་པགས་་ང་་ཉལ་བར་་་བ་ད་། །ར་
བཏང་ལ་་པགས་བཀག་ང་ག་ལ་ཕན་པར་་བ་ར་མ་གས་ང་བར་། །མ་གས་་ང་པ་གནས་་
གང་བར་། །་་ག་་་ང་མལ་ན་ད་པ་ལ་ཕན་་ན་པ་འ་ད་་ང་བ་ལས་ས་།།
་བ། སངས་ས་་་་གཙང་ཁང་་ར་། །མལ་མ་དག་་བ་བར་།། ང་ནད་ཅན་ིས་་འག་
པ་དང་ཉལ་བ་ཡང་༌། །གཞང་འམ་ཅན་ཐམས་ཅད་ས་་བན་། །་ལ་་ར་ར་བར་། །་ལ་ག་
པས་ཕན་པར་ད་པ་ད་་ག་ །མལ་མ་དག་མ་པ་མང་་ད་ས་ང་༌། །་མ་ང་་གག་བཞག་
པས་ང་༌།།

སངས་ས་ལ་ལ་བ་ད་་མ་གས་་་གཙང་ཁང་་ར་བང་བར་་། ང་པ་ས་ནས་འོ། །མ་
གས་་མལ་ མ་དག་་བ་བར་། །ར་ང་ནད་ཅན་་འག་པ་དང་ཉལ་བར་ཡང་། །གཞང་འམ་ཅན་
ཐམས་ཅད་ས་ང་་བན་། །མ་གས་་ལ་མ་པ་་ར་ནན་ཏན་་ར་བར་། །་ལ་ག་པས་ཕན་པ་ད་པ་
ད་་ག་། །མ་གས་ག་མ་ཡང་ཕན་པར་ད་ན་མ་གས་་མལ་ མ་དག་མ་པ་མང་་ད་ང་༌། །་
པགས་གཞན་་མ་པ་་མ་ང་་མ་གས་མ་པ་གག་བཞག་པས་ང་ཕན་པ་ད་་ག་། །ང་ལས། ད་
ང་ས་་པགས་བཅང་བར་་། །བཅངས་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་་ས་གངས་།།
་བ། ཨ་པ་རན་ཏ་དག་་་་གས་་བཅང་བར་་། །ང་་ལ་གས་པ་་བཅང་༌། །གང་་་
གས་་ང་བ་ད་ན་པ་་ས་པ་དང་ས་པ་དང་་དང་ཤ་ལ་གས་པ་ཡང་༌།།
་དགས་བསལ་། ཨ་པ་ར་་་ཅན་དག་་་་གས་་བཅང་བར་་། །ི་ཀ་ལས། ལ་ཨ་པ་
ར་དག་་་་པགས་་དགའ་དགའ་འཆང་་གནང་བས་་ལས་གཞན་་བཀག་ས་། །ང་མ་་ལས། ངས་ཨ་
པ་ར་ར་་པགས་པ་དང་ག་་ས་གནང་བར་གངས་། ངས་གཞན་་་མ་ན་་ས་གངས་།།
་ན་ཨ་པ་ར་ལས་གཞན་པ་མཐའ་འབ་་་པགས་གནང་ངམ་་གནང་་ན། ད་ན་ལས། ལ་མཐའ་
འབ་དག་་་ཉལ་བ་མལ་དང་འག་པ་ན་གས་ཀ་ཡང་་པགས་གནང་་ས་། །ཨ་པ་ཏ་ལ་གས་པ་
ལ་གང་་ཡང་ང་ ག ང༌། ང་ན། ་ཅང་ས། ང་ཕལ་ལ་གས་པ་་པགས་་བཅང་༌། །ང་་གས་
གང་་་པགས་་ང་བ་ད་ན་པ་་ས་པ་དང་ས་པ་དང་་དང་ཤ་ལ་གས་པ་ཡང་་ང་༌།།
བ་པ་་ལ་བོད་བས་བབ་་།
་བ། ལ་བ་ཀ་བ་ཅན་བཅང་བར་། །ཡང་ན་ལ་། །་་བ་བ་་བཅང་༌། ལ་་ས་པས་་ན་
མ་ས་པར་་གང་་འག་པར་་། །དན་པ་གས་་ལ་བབ་པར་། །་མ་ན་པ་གང་་
་མག་མ་གགས་པ་བ་ལང་ཡང་བན་པར་་། །ང་་་དང་་དང་མ་་དང་གཡག་དག་བན་པར་
། །་གས་་ག་གས་།། །།

་ལ་ལ་ད་པས་ལ་པ་་བ་ཅན་་བས་པ་བཅང་བར་། །ཡང་ན་ལ་་བཅང་བར་། །ལ་པ་བ་བས་
ན་པར་ས་པ་དཀར་་་ལ་་ས་། །ལ་པ་་་བ་བ་་བཅང་༌། །ལ་་ས་པས་ས་་ར་བ་
ཐབས་་ན་མ་ས་པར་་གང་་འག་པར་་། །དན་པ་གས་་ལ་བབ་པར་། །བ་ལང་ས་
བལ་ས་པ་་མ་ན་པ་གང་་་མག་མ་གགས་པ་བ་ལང་ལ་བན་པར་་། །་ང་བལ་བ་ན་ང་་་
དང༌། ་དང༌། མ་་དང༌། གཡག་དག་ལ་བན་པ་། ཁ་ག་འར་གཡག་་གནས་་་་འན་པ་ན་། །་
གས་་ག་གས་།། །།

གཉིས་པ་ ན་ ི་གཞི་ལ་གཉིས།
ང་ག་ད་ས་བད་པ་དང༌། ན་གས་གས་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གམ། ན་བན་པ་་བས་
དས་དང༌། །བ་བཞག་ང་ཁང་བཅད་པ་དང༌། །འངས་ས་དགས་ས་བསལ་བ། །དང་་ལ་གམ། ན་ད་
བན་པ་གནས་བས་དས། །ན་ན་བབ་པ་གནས་བས་དང༌། །ན་ིས་མན་པ་གཞན་བན་པ། །དང་་
ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། ན་བན་པར་། །་་མ་པ་བ། །ས་་ང་བ་དང༌། ན་ད་་ང་བ་དང༌། ཞག་བན་པ་དང༌།
འ་བ་བར་་བཅང་བར་་བ་ད་། །དང་་མ་ན་པ་ད་དག་་ནད་པ་ར་།།
ད་ང་ས་ན་བན་པར་། །ན་་་མ་པ་བ། །་ངས་ཤར་ནས་་མ་ང་གས་ན་ཆད་་ན་ས་
་ན་ད་ང་ད་ང་ས་བཟར་ང་བ་དང་། ཟན་དང་འས་ཆན་ལ་གས་པ། །་་ནས་མཚན་ ་ན་ད་དང་
་ན་ཆད་་ན་ིས་བབ་་ང་བ་དང་། ར་་དང་བ་་ངས་པ་ལ་གས་པ། །ཞག་བན་ན་ཆད་་ན་
བས་འཆགས་པ་་རམ་དང་ང་་ལ་གས་པ་དང༌། ་ད་འ་བ་བར་་ན་ིས་བབས་་བཅང་བ་ར་མ་དང་
ཨ་་ར་ལ་གས་པ་ད་། །ན་ག་ལས། དང་་ས་་ང་བ་མ་ན་པ་གཞན་གམ་་དག་་ནད་པ་ར་ན་
ིས་བབས་ང་བན་པར་། །ི་ཀ་ལས། ་དག་་ནད་པ་ར་གནང་བ་ན་ི། ་ན་བ་ར་་མ་ན་་ས་
། །ང་ག་ལས། ན་ད་་ང་བ་ན་ིས་བབས་པ་དང༌། ཞག་བན་པ་ན་ིས་བབས་པ་དང༌། འ་བ་བར་
་བཅང་བ་ན་ིས་བབས་པ་་དག་་་མ་འཚལ་བས་འཚལ་་ང་ངམ་་བ་འར་་ང་་ས་གངས་། །་
དགས་བསལ་། ་རམ་ན་ིས་བབས་པ་་ད་ང་ལམ་་གས་པ་དང༌། ད་ས་ལ་གས་པས་བཟར་ང་་
གང་འ་ད་་འཆད་པར་འར་།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གས། གང་ལ་ན་ཆགས་གང་ས་ད། །ན་མས་་ ་མ་བཤད་། །དང་་
།

་བ། ་ཙ་དང་་ང་་འས་་དང་་ག་དང་ཨ་ད ་དང་་མ་་ར་དང༌། པ་་ཤ་ཀ་དང༌། བ་འར་
དང་ན་འམ་དང་འ་འ ་བང་བ་མས་་ཐམས་ཅད་།།
ན་ད་་ང་བ་བང་བ་བད་ང་ལས་གངས་པ་། ་ཙ་་ང་ག་་་ན་་ལས་བ་པ་མ་ལས་
གངས་ང༌། ད་ན་ལས་ང་་་ན་པར་བཤད་། །་ང་་འས་་དང༌། ་ག་དང༌། ཨ་་དང༌། ་མ་
་ར་དང༌། བ་འར་དང་་ི་ཀར་པ་་ཤ་ཀ་ར་། །ན་་དང་ས་པ་་མ་་ལས། ན་འམ་ི་་ས་། །འ་
 ་བང་བ་ན་ིས་མ་བབས་པ་མས་་ན་བ་དང་་ན་བ་དང༌། ས་དང་ས་མ་ན་པ་ཐམས་ཅད་་བང་་ང་
བ། །ན་ད་ད་་ང་བ་ན་ིས་བབ་པ་་ནད་པས་བང་བར་། །་ན་བས་བང་་་ང་་ས་ང་དང་ི་
ཀ་ལས་བཤད་།།
་བ། བས་པ་་དང་འ་་དང་་ག་་དང་དར་བ་དངས་མ་དང་བ་་ས་བཏབ་པ་ཚགས་ས་
བཙགས་པ་ན་་་བ་བན་ང་བ་འདམ་་ཉག་མ་མག་་་དག་ང་་དང་འ།།
ན་ཆང་དང་ང་ཆང་ལ་གས་པ་བས་མ་ཆང་ལས་ས་པ་བས་པ་་དང༌། ནས་ཆང་དང་འས་ཆང་ལ་གས་
པ་འ་ཆང་ལས་ས་པ་འ་་དང་ས་པ་་་འགའ་ག་ངས་་ལ་འག་ར་བ་དང༌། ར་་ལ་འག་ར་བ་
་མ་དག་པ་། ་ན་ན་་ས་ཆང་་དག་ལ་ས་བཏབ་་ས་ག་་མནན་པ་ལས་ར་འར་་ས་། །ག་་
དང་ས་པ་་་། །དར་བ་ངས་མ་དང་ས་པ་་ར་། །འས་དང་ོ་ལ་གས་པ་བས་པ་་བ་་ད་
པར་མནན་པ་ཕབ་མ་བཏབ་པ་བ་་དང་་་་དག་ལ་ང་བ་ས་བཏབ་པ་རས་་ཚགས་ས་བཙགས་པ་ན་་་
བ་བན་ང་བ། འདམ་་ཉག་མ་མག་་་དག་ང་་ཙ་ལ་གས་པ་བང་བ་་དང་འ། །བང་བ་་མས་
ན་ིས་མ་བབས་པ་་ཐམས་ཅད་ས་བང་་ང་༌། །ན་ིས་བབས་པ་་་ན་བས་བང་་་ང་བར་ི་ཀ་
དང་ང་ལས་།།
་བ། ་་་ད་་མན་ལ་་བན་པར་མ་གས་པ་མཚན་མན་པས་ག་་་ང་༌། །ཨ་་ར་ལ་
གས་པ་་ཡང་༌། །་རམ་ཡང་༌།།
ང་་བཏབ་པ་ལ་གས་པ་་་་ད་་མན་ལ་ས་མ་བཏབ་ང་ཚགས་ས་མ་བཙགས་པ་་ད་་བས་
པ་་ལ་གས་པ་་དག་ལ་བན་པར་གས་པ་མཚན་མན་པས་བཟའ་བ་ད་་ན་ན་་བ་ར་ག་་་ང་

་། ི་ཀ་ལས། བན་པར་གས་པ་མཚན་མན་པ་ན་ན་་་ས་གངས་། །ཨ་་ར་ལ་གས་པ་་་ར་
དང༌། བ་་ར་དང༌། ན་་ཤམ་དང༌། ་་ང་དང་་ན་ིས་མ་བབས་པ་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་་ས་ང་་གས་་
ས་སམ་ས་མ་ན་པ་ཐམས་ཅད་་ན་བའམ་་ན་བས་ང་བཟའ་བར་་ས་པ། །གལ་་ན་་མས་ན་ིས་
བབས་པ་་ནད་པས་བཟའ་བར་། ་ན་བས་བཟར་་ང་་ི་ཀ་དང་ང་ལས་། །་རམ་ན་ིས་མ་བབ་པ་
ཡང་་། ཐམས་ཅད་་ས་ང་་བགས་། །་རམ་ན་ིས་བབས་པ་་ནད་པ་ལ་གས་པ་གང་ཟག་ས་
བཟར་ང་ས་མ་ག་མ་ནས་ན་། །གང་ཟག་་་ལས་གཞན་ིས་་་རམ་ན་ིས་བབས་པ་་བཟར་་ང་
༌།།
་བ། ་ན་ིས་བབས་པ་བཟའ་བ་ལ་ལམ་་གས་པ་དང་ད་ས་དང་ལག་་་མས་་ནད་པ་དང་འ་
བ་ད་། །ཟན་ཆད་པས་ང་་དང་ས་་ང་བ་མ་ན་པ་བཟར་ང་༌།།
་རམ་་ན་ིས་བབས་པ་བཟའ་བ་ལ་་ད་ང་ལམ་་གས་པ་དང༌། ད་ས་དང་ལག་་ས་་ནད་པ་དང་
འ་བ་། ་རམ་ན་ིས་བབས་པ་་བཟར་་ང་བ་ད་། །ད་ང་ཟན་ཆད་པས་ང་་རམ་ན་ིས་བབས་
པ་་དང༌། གཞན་ཡང་ས་་ང་བ་མ་ན་པ་ཞག་བན་པ་དང༌། འ་བ་བར་་བཅང་བ་ཐམས་ཅད་ང་བཟའ་ང་༌།།
གས་པ་ན་མས་་ ་མ་བཤད་ལ་། ན་ང་གཞན་གས་དགག་་བན། །ཞག་བན་ན་ཞར་ང་་
བན། །འ་བཅང་ན་ཞར་ང་་བན། །ས་ང་ས་ན་བན་པ་ལ། །ན་འས་ག་ས་འག་གས་
བཅད། །དང་་ལ་གམ། བང་ན་་ག་ས་ས་བང༌། །་ལ་གཞན་ི་འལ་པ་དགག །ན་ང་་ག་གཞན་
བན་པ། །དང་་།
་བ། ན་ད་་ང་བ་་བང་བ་དག་ །ན་་་བའཽ། །་ས་་ད་མ་ན་པ་ར། གལ་་ས་་
ང་བ་ན་ན་བན་པར་མ་གས་པས་ར་ང་ཚགས་ས་ང་བཙག་པར་།།
ན་ད་་ང་བ་ས་ར་ས་ན། ་་གང་་ན། ་་བང་བ་དག་། །བང་བ་ན་ང་ག་པ་དང་་མ་ལ་
གས་པ་་ས་་ང་བ་ན་ལ། ན་ད་་ང་བ་་བང་བ་ན་་་བ། །བ་་དང་་་་་ས་་ང་བ་
ན་ང༌། བང་བ་་་་ན་ད་་ང་བ་་་། བང་བ་་ས་སམ་་་་འས་་བང་བ་་དང་ན་ི་
ས་གག་པ་་ད་མ་ན་ང༌། བཅས་ན་མཚན་མན་བན་གས་ས་ག་ན་ལག་ཉ་ས་པར་འར་བ་ར།

གལ་་བང་བ་་་ས་་ང་བ་ལས་བབས་པ་ན་ན་ས་ཅན། བན་གས་ས་ར་ང་ཚགས་ས་བཙགས་
པར་་་་ས་གས་ས་བན་། །་ན་གང་ས་ར་ང་ཚགས་ས་བཙག་པར་་་ན། བན་པར་མ་གས་
པས་ར་ང་ཚགས་ས་བཙག་པར་་ས་ར་། །བང་བ་་་་་ས་མ་ན་པར་ང་ན་་བན་པར་གས་
པས་ར་ང་བཙགས་པ་ལ་ཡང་ས་པ་ད་་ས་རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་མན་པར་གངས་། ་་མ་་
བ་གས་ས་བན་།།
ས་ན་བང་བ་ས་་ད་ང་ས་་ར་བཙག་པར་་མ་ན། བང་བ་ས་་ཚགས་ས་མ་བཙགས་པ་་ལ་
བཟའ་བ་ད་་ན་ན་་ང་ཡང་ལག་ཉ་འགས་པ་ན་ན་ས་་ད་ང་ས་ར་ང་བཙགས་པ་། བམ་་
་བ་པ་ལས། གལ་་ས་མ་ན་པར་ང་བ་ས་་ལ་བང་བ་་ར་ན་་བན་པར་གས་པས་ང་ས་་ད་
ན་ན་ས་་ར་ང་བཙགས་ལ། གང་་་འང་བ་་ན་་ང་ས་གདབ་པ་དང༌། ན་ན་བ་་བག་ནས་
བང་ས་བཤད་།།
་བ། ་དག་་གཞན་བལ་་་དང་མ་་ང་ག་ལ་གས་པ་ས་། །་ས་་ང་བ་ད་ན་ན་ན་ད་
་མཐའ་ན་།།
ན་ང་་དག་་བང་བ་བད་་་ལས་གཞན་བལ་་་དང༌། མ་་ང་ག་ལ་གས་པ་ས་་་་ལས་ར་
བའང་ང་༌། །བང་བ་་་ན་འམ་ལ་གས་པ་ས་་ང་བ་ན་ན་མཚན་ ་ན་ད་་མཐའ་གང་ན་པ་་
མཐའ་ན་་། བང་བ་་ན་ིས་བབ་་ང་བ་མཐའ་ཡང་་ན་ལ། ན་ིས་བབས་པ་་བཞག་ང་བང་་
ང་བ་མཐའ་ཡང་་བན་།།
་ན་ན་ད་་མཐའ་་རང་གང་་ན། ང་ག་ལས། ན་ད་་ང་བ་འ་དག་ས་་ན་ིས་བབས་ན་ས་
མ་ན་པར་ཡང་ངས་ད་པར་་བ་ལ་་ནམ་ི་ན་དང་་ཐལ་ནས་་ངས་ད་པར་་་ས་གངས་ལ། ང་མ་
་ན་ད་་ང་བ་བས་ལས། ན་པར་དང་མཚན་ ་ན་དང་ ་བར་་བང་བར་་ས་གངས་། །ན་པར་
དང་ད་་བར་་བང་བར་་་ས་ང་ང་མ་ ་ན་ད་་ང་བ་བས་ལས་། །་དང་མན་པར་བམ་་་
བ་པ་ལས་ང༌། མཚན་ ་ན་ད་དང་་ལས་འདས་ན་གག་་འར་ས་བཤད་།།
གས་པ་་ལ་གཞན་ི་འལ་པ་དགག་པ་།

་བ། གཞན་ད་ན་ན་་གང་ན་པ།།
བང་བ་་ས་སམ་་་ས་་ང་བ་ལས་གཞན་ཞག་བན་པའམ་འ་བ་བར་་བཅང་བ་ད་ན་ན། ་་
ན་ིས་བབ་་ང་བ་མཐའ་གང་ན་པ་་་འས་་བང་བ་་ན་ིས་བབ་་ང་བ་མཐའ་ཡང་་ན་པ།
།འ་་ང་ལ་་་རམ་ི་བང་བ་བས་ནས་བན་པ་བང་བ་བཙགས་པ་ང་བན་པར་ན་ིས་བབ་་ང་
ངམ། ་བར་འར་ང་་ས་གངས་པ།།
ས་ན་་ཞག་བན་པ་ལས་ས་པ་འས་་བང་བ་་ཡང་ཞག་བན་པ་གས་ད་ན་ལ། ་བན་་འ་
བ་བར་་བཅང་བ་ལས་ས་པ་འས་་བང་བ་་ཡང་འ་བ་བར་་བཅང་བ་གས་ད་ན་པ།།
་བ། ཁ་ག་ན་་མ་ར་ན་་ན་ི། ར་ན་གང་ན་ཆད་་ན་པ་ས་ར་། །་་མ་ན་། །ས་ག་
པ་ལ་བན་ན་་འཆགས་པར་འར་བ་ར་དང༌། ་འང་བ་འར་བ་ཕལ་པ་མས་་བོད་པ་མ་ན་པ་
ར་ན་ིས་བབ་པར་་བ་ད་མ་ན་པར་འར་བ་ར་།།
འར་་གར་ི་འལ་འན་ཁ་ག་ན་། ་རམ་ི་བང་བ་་ཞག་བན་ི་ནང་ངས་་་དང་་བར་མ་ར་ན་
་རམ་ི་བང་བ་་ཞག་བན་པ་གས་་ན་ི། ར་ན་་ད་ག་མ་གང་ན་ཆད་་ན་ཆད་པ་གས་ན་པ་
་ཞག་་ན་་དང་་བར་ར་ན་་རམ་ི་བང་བ་་ན་ཞག་་པ་གས་ན་ི། ན་ཞག་བན་པ་གས་་མ་
ན་པ་ས་ར་། །མ་ར་ན་་ན་ི་ས་པ་་འཐད་ང་ར་ན་གང་ན་ཆད་་ན་པ་ས་ར་བ་་་མ་ན་།
་རམ་ི་བང་བ་་་ ་་་ཕལ་པ་མས་ས་ན་ིས་བབ་པར་་བ་ད་གཏན་ནས་མ་ན་པར་ཐལ་བར་
འར་བ་ར་། །གཏན་གས་་་ར་བ་ན་་རམ་ི་བང་བ་ས་་ལ་་་བར་ར་པ་་ལ་་་ལ་ས་
གག་ལ་ན་ིས་བ་ན་ཞག་བན་པར་ན་ིས་བ་བམ། ཞག་་པར་ན་ིས་བ། དང་་ར་ན་ད་རང་ཞག་་
ན་་་བར་འར་པ་་ཞག་་པ་གས་ད་ན་པ་་ལ་ས་ཅན། ཞག་་པ་ལ་ཞག་བན་པར་ན་ིས་བ་པ་་
འཐད་པར་ཐལ། ཞག་་པ་ལ་ཞག་བན་པར་ན་ིས་བ་ན། རང་ས་པས་ས་ག་པ་ལ་བན་ནས་ན་བས་་
འཆགས་པར་འར་བ་ར་། །གས་པ་ར་ན་ད་ང་མན་ས་ད་པས་ན་ན་ིས་བ་པ་ན་ད་གད་ཞག་་
ན་རང་བན་ིས་་་བར་འར་བ་་ས་ཅན། ད་གད་ཞག་་ན་རང་བན་ས་་་བར་འར་བ་་ལ་ཕལ་པ་
མས་ས་ཞག་་པར་ན་ིས་བབ་པར་་བ་མ་ན་པར་ཐལ། ད་གད་ཞག་་ནས་རང་བན་ིས་་་བར་འར་
བ་་འང་བར་འར་ན། ་ ་་་ཕལ་པ་མན་ས་ད་པ་མས་ས་ས་པ་ས་པས་བོད་པ་མ་ན་པ་ར་

ས་གངས་། །ན་ང་མན་ས་ད་ང་ད་གད་ཞག་་ན་་་བར་འར་བ་་ས་པ་ད་། ་རམ་ི་བང་
བ་་ཞག་་ན་ཏ་་དང་བ་བར་་མ་་བཅས་པའམ། ཞག་་ན་བལ་་་བ་ད་་ངས་་འར་བར་་མ་་
དམ་བཅས་པ་་་འང་བར་ཕལ་བ་མས་ས་ས་ས་ང་་ར་མ་ན་པ་དབང་་ས་།།
དགག་པ་འ་མས་་བ་དན་ན་ཏན་ད་་བད་པ་ལ་ཡང་མངས་་ས་ཁ་ག་ར་། ་་མ་ན་།
ཞག་་ན་་་བར་འར་བ་་་ལ་་ན་ིས་བ་པ་་ན་ཞག་བན་པ་གས་ད་ན་པས། ཞག་བན་པ་
ན་བས་འཆགས་པ་དང༌། ཞག་་པ་གས་ད་་འད་པ་ར་ན་ཞག་བན་པ་ན་བས་་འཆགས་པ་་་
གས་ན་་་མངས་།།
གམ་པ་ན་ང་་ག་གཞན་བན་པ་།
་བ། འར་་དང་་མ་དང་ར་བ་བང་བ་དག་འས་པ་ད་ན་། །ན་བས་ན་་་བ་ཡང་༌། །་་
་བ་ལ་གས་པ་ན་བས་པ་ར་བ།།
ན་ད་་ང་བ་འར་་དང་ཆང་་ད་་བཅངས་། ཆང་་ས་བས་པ་་མ་དང་ར་བ་བང་བ་དག་
འས་པ་ད་ན་། །ན་བས་ན་་་བ་ཡང་་་ན་ད་་ང་བ་བང་བ་དག་འས་པ་ད་ན་་ས་་མར་
ར་། །་་གང་་ན། ན་བས་་་་བ་ལ་གས་པ་ན་བས་པ་ར་།།
གས་པ་(ཞག་བན་ན་ཞར་ང་་བན་)པ་།
་བ། ན་མར་དང་འ་མར་དང་ང་་དང་་རམ་ི་ད་བ་དག་་ཞག་བན་པ། །་རམ་དང་གས་དང་་
ཁ་ར་ལ་གས་པ་ཐམས་ཅད་་་རམ་ི་ད་བ་ད་ས་འཕངས་། །བད་་་ན་མར་དང་འ་བ་ད་། །
ཞག་བལ་ང་བཙགས་པ་དག་་འ་མར་དང་འ་བ་ད་། །ཉ་དང་་ང་་དང་་ན་ས་པ་གད་་དང་
མ་ི་དང་ཕག་། །་དག་་ནད་པ་ལ་ཕལ་ར་ར་བར་ད་། །ས་པ་ད་ན་་དག་ནད་པ་ར་ང་ན་
ན་། །་ད་ན་ན་ཁང་། །ན་་དང་ག་ན་དག་ང་༌།།
ན་མར་དང་འ་མར་དང་ང་་དང་་རམ་ི་ད་བ་དག་་ཞག་བན་པ། །་རམ་དང་གས་དང་་ཁ་ར་ལ་
གས་པ་ཐམས་ཅད་་་རམ་ི་ད་བ་ད་ས་འཕངས་། །་ད་པར་་་རམ་ི་ད་བ་་མ་ག་ར་མ་ས་

པ་ན་གས་ས་པ་ན་་ཁ་ར་དང་ཤ་ཁ་ར། །་བད་་་ཞག་བན་པར་ན་མར་དང་འ་བ་ད་། །ཞག་་ལ་
བལ་ང་བཙགས་པ་དག་་འ་མར་དང་འ་བ་ད་། །ཞག་་་་ཉ་དང༌། ་ང་་དང༌། ་ན་ས་པ་གད་་
དང༌། མ་ི་དང༌། ཕག་། །ཞག་མ་པ་་་་དག་་ནད་པ་ལ་ཕལ་ར་ར་བར་ད་། །ས་པ་ད་ན་་དག་ནད་
པ་ར་ང་ན་ན་། །ང་བ་་ད་ན་ད་འན་ི་ན་ཁང་་བཞག་། །ན་་དང་ག་ན་དག་ང་ན་ཁང་་
ས་ར་།།
གམ་པ་(འ་བཅང་ན་ཞར་ང་་བན་)པ་།
་བ། འ་བ་བར་་བཅང་བ་་་བ་དང་ང་་དང་འདབ་མ་དང་་ག་དང་འས་་དང་ཟས་་ན་་བ་
པར་ད་པ་མ་ན་པ། །འ་་་་ང་དང་་དག་དང་ང་བ་དང་་གར་དང་ང་ང་དཀར་་དག་། །
ཙན་དང་ད་་དང་ག་པ་དང་་ས་དང་ཐང་ང་དང་ར་པ་དག་། །བ་ཤ་ཀ་དང་་ཤ་ཏ་་དང་བ་་ལ་དང་
མ་པ་དང་སབ་ཏ་པ་འདབ་མ་དག་། །་ག་་བ་ཤ་ཀ་དང་མ་པ་དང་ད་ཏ་་དང་་ང་དང་པ ་་བ་
དག་། །ཨ་་ར་དང་་་ར་དང་བ་་ར་དང་ན་་ཤམ་དང་་་ང་དག་།
འ་བ་བར་་བཅང་བ་་་བ་དང༌། ང་་དང༌། འདབ་མ་དང༌། ་ག་དང༌། འས་་ཟས་་ན་་་བ་ད་པ་
མ་ན་པ། །་བ་ན་གང་་ན། འ་་། ་ང་དང༌། ་དག་དང༌། ང་དང༌། ་གར་དང༌། ང་ང་དཀར་་ལ་
གས་པ་དག་། །ང་་ན་གང་་ན། ཙན་དང༌། ད་ང་དང༌། ག་པ་དང༌། ་ས་དང༌། ཐང་ང་དང༌། ར་པ་
དག་། །འདབ་མ་ན་གང་་ན། བ་ཤ་ཀ་དང༌། ་ཤ་ཏ་་དང༌། པ་་ལ་དང༌། ་དང༌། ས་པ་འདབ་མ་དག་།
།ས་པ་་འདབ་མ་བན་པ། །་ག་་ན་གང་་ན། ་ག་། བ་ཤ་ཀ་དང༌། ་དང༌། ད་ཏ་་དང༌། ་ང་
དང༌། པ ་་བ་དག་། །འས་་ན་གང་་ན། ཨ་་ར་དང༌། བ་་ར་དང༌། ་་དང༌། ན་་ཤམ་དང༌། ་་ང་
དག་།
་བ། ་པ། །འ་་་ང་ན་དང་་་དང་་གས་དང་་ལ་དང་ང་མ་། །འར་ད་། །འ་་
། ལ་ི་དང་་གས་་ང་་དང་ས་ར་ི་དང་ནས་་དང་ནས་་མ་དང་་ཤ་ཀ་དང་ཐལ་བ་འར་
ད་། །ལན་། །འ་་་མ་ཚ་དང་ཁ་་ཚ་དང་་དམར་དང་་མ ་་དང་བ་ཚ།།

ན་པ་ས་པ་་་ད་པ་། ང་ལས་ང་་ས་གངས་། །ན་པ་་གང་་ན། འ་་། ང་ན་དང༌།
་་དང༌། ་་་ང་་ལ་། །་གས་དང༌། ་ལ་དང༌། ང་མ་་་ཐང་་ལ་གས་པ། །འ་བཅངས་་
འར་ད་་་ཚན་ན་། །་གང་་ན། འ་་། ལ་ི་དང༌། ་གས་་ང་་དང༌། ས་ར་ི་དང༌། ནས་་
དང༌། ནས་་་མ་དང༌། བ་ཤ་ཀ་དང་་ས་པ་་མས་་ཐལ་བ་དང༌། ་མས་དང་འ་བ་གཞན་ི་ཐལ་བ་
འར་ད་། །འ་བཅང་་ན་ལན་ཚ ་་ཚན་ན་། །་གང་་ན། འ་་། ་མ་དང༌། ཁ་་ཚ་དང༌། ་དམར་
དང༌། ་མ ་ཚ་དང༌། བ་ཚ།།
་བ། ན་། །འ་་་ང་ཨ་་དང་མ་པ་དང་་ཤམ་པ་དང་་་ཤ་དང་འཛམ་་དག་། །་ཙམ་ིས་
ག་པ་བན་། །བས་ན་ཡང་༌། །་མ་བ་ལ་ལན་ག་བ། །ན་་་ར་བན་།།
ན་་བཏགས་པར་བལ་བ་དང༌། བངས་པ་དང༌། བ་བར་་བ་ན་། །་་ཚན་་འ་་། ང་ཨ་་
དང༌། ་དང༌། ་ཤ་དང༌། ་་ཤ་དང༌། ཛ་དག་། །ང་ལས། ད་ང་གཡན་པ་ནད་ས་བས་པ་ལ་
གངས་པ་། གཡན་པ་ལ་གས་པ་ནད་ལ་བ་ན་་་ཙམ་ིས་ག་པ་བན་་། ན་འས་པ་་བས་ནམ་
ས་་བར་་ལན་་མར་བས་ང་ང་༌། །ནད་པ་ས་ལ་ན་་གས་་ལག་པས་་ཙམ་ག་་བར་་ས་
མས་ནས་་ཐ་མལ་པས་ནད་པ་ས་བས་ནས་ར་ཡང་ན་ས་ནད་པ་ས་ལ་བས་ནས་་ཐ་མལ་པས་བ།
།ས་ན་་ར་ང་ལས་ང་༌། །ནད་པ་ས་ལ་ན་་གས་ང་ས་མ་བ་ལ་་ན་ས་ལན་་མ་བ་བ་་
ར་ན་ང་ནད་པ་ཉམ་ང་བ་ས་་མ་བ་ལ་། ན་ས་ན་གག་ལ་ལན་གག་བ། །ནད་ཁ་ག་ལ་ས་
མ་མས་པར་ན་ས་་་ནས་གས་ནའང་ཕན་ས་འལ་པ་ལས་བཤད་། །འ་་ི་ཀ་ལས། ངལ་བ་ལ་གས་པ་
ང་བ་ར་ལན་་མ་བ་བ་བཀག་་ས་། །ན་་མ་པ་་ར་བན་། །འ་་མ་་ལ་གས་པ་ན་་ས་
ི་ཀ་ལས་བཤད་། །་ན་་་ན། འལ་ང་ལས། ན་འས་པ་་བས་་དང་གཡན་པ་ལ་གས་པ་ལ་ཕན་པ་
ར་ག་པར་བ་ང་བ་ས་།།
་བ། ན་ས་པས་ག་ན་མ་བས་པ་ད་མ་ན་། །་་འ་བ་བར་་བཅང་བ་ད་། །་ས་འ་
བ་་མས་་་བ་དང་གན་དག་་་ས་། །་དག་་ག་ལ་ཕན་།།
ན་བན་པར་་ས་ར་ས་པས་ག་ན་ང་བན་པར་་བ་ད་་མ་བས་པ་ད་མ་ན་། །ག་ན་་
་ན་བ་་གང་ས་བས་་ན། ག་ན་་་འ་བ་བར་་བཅང་བ་ད་། །ག་ན་་་གང་་ན། ་ས་འ་

བ་་མས་་་བ་དང་གན་དག་་ག་ན་་ས་། །་ར་ག་ན་ས་་་ན། ་མས་་་བ་དང་
གན་ལ་གས་པ་་དག་་ག་ལ་ཕན་།།
་བ། ཐལ་བ། །ང་ཀ་ན་ཙན་དང་ཀ་་ཏ་ལ་དང་ཨ་ད ་དང་་མ་་ར་དང་་ོ་དྷ་མས་། །། །
ས་་ར་བ་ག་་ས་བཟང་༌། །་ད་བན་དད་པ་ཅན་ལས་ང་༌། །ས་ན་ན་བབ་པར་། །
ཤ་བདག་ད་་ན་་ཡང་༌། །ཐམས་ཅད་ཤན་པ་གནས་ནས་ང་༌། །་་་བ་ད་ན་།།
ཐལ་བ་་ཚན་ན་། །ཐལ་བ་གང་་ན། ང་ཀ་ན་ཙན་དང༌། ཀ་་ཏ་ལ་དང༌། ཨ་་དང༌། ་མ་ཝ་ར་དང༌། ་
ོ་དྷ་མས་་ཐལ་བ། །ཐལ་བ་་་ག་ལ་ཕན་པ། །ག་ལ་ཕན་པ་ས་་ར་བ་ག་་བཟང་་། ང་དང་་
མ་ལ་གས་པས་མ་ཉམས་པ་ར་། །ག་ན་་ད་བན་དད་པ་ཅན་ལས་ང་༌། །ད་བན་དད་པ་ཅན་ས་ག་
ན་་ན་ན་བབ་པར་། །ཤ་བདག་ད་་ན་་ཡང་ད་བན་དད་པ་ཅན་ས་ན་ན་བབ་པར་། །
ཤ་ན་པ་འབའ་ག་་མ་ཟད་ས་ཤ་ན་ཐམས་ཅད་དད་པ་ཅན་ིས་ཤན་པ་གནས་ནས་ང་༌། །ད་བན་དད་པ་
ཅན་ཤ་འང་བ་ལ་ར་བཏང་་ས་པ་ལ་ས་ང་ས་པ་ད་། །ད་བན་དད་པ་ཅན་ིས་ཤན་པ་གནས་ནས་ཤ་
ན་ང་བ་་་་བ་ད་ན་།།
བ་པ་ས་ང་ས་ན་བན་པ་ལ་།
་བ། གལ་་ས་མ་ན་པ་ནས་ལས་ས་པ་ན་དས་པ་ད་ན་ན་་ན་་བ་ལང་ན་ ་་བ་ནས་
ས་ག་པར་་གཞན་བཟའ་བར་་། །གལ་་་མ་ཚགས་ས་བཙགས་ན་་གཞན་་མ་ན་། །གལ་་
ཤ་ན་དས་པ་ད་ན་ན་མཚའམ་ག་པ་ཤས་། །གལ་་་བ་ཚགས་ས་བཙགས་ན་་གཞན་་མ་ན་
།།
གལ་་ས་མ་ན་པར་་འད་དམ། བ་ར་ནས་ལས་ས་པ་ན་དས་པ་ད་ན་ན་ནས་ལས་ས་པ་ན་
་ན་་བ་ལང་ན་པ་་བ་ནང་ནས་ང་བ་ནས་ས་ག་པར་། ནས་གཞན་ས་མ་ན་པར་བཟའ་བར་་
། །གལ་་་བ་ནས་་ལས་ས་པ་་མ་ཚགས་ས་བཙགས་ནས་། ཚགས་ས་མ་བཙགས་པ་གཞན་་མ་ན་
། །གལ་་ས་མ་ན་པར་ཤ་ན་དས་པ་ད་ན་ན་མཚའམ། ང་ལས་ད་་ས་དང༌། བས་པ་ལས། འཕར་

བ་ག་པ་ས་གངས་་་ནང་ནས་ང་བ་ཤས་ག་པར་། །གལ་་ཤ་་་བ་ཡང་ཚགས་ས་བཙགས་ནས་
ན་ི། ་་བཙགས་པ་གཞན་་མ་ན་།།
་པ་ན་འས་ག་ས་མག་གས་བཅད་པ་།
་བ། གཞན་དང་བཅས་པ་ལ་་ག་པར་ད་པ་ད་། །་ར་་དང་བཅས་པ་ལ་་ག་་མས་འག་པར་
།།
གཞན་ས་་ང་བ་དང་བཅས་པ་་ས་་ང་བ་དང༌། ན་ད་་ང་བ་འས་པ་ལ་གཞན་ས་ང་བ་་ག་པར་
ད་པ་ས་པ་འང་བ་་ད་། །་ར་ན་ད་་ང་བ་དང ཞག་བན་པ་འས་པ་དང༌། ཞག་བན་པ་དང༌།
འ་བ་བར་་བཅང་བ་འས་པ་ལ་ཡང་་མ་་མ་ག་པར་ད་པ་ས་པ་འང་བ་་ད་། །་ར་གཞན་་དང་
བཅས་པ་་ས་་ང་བ་དང༌། ན་གཞན་གམ་འས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་་ག་་མ་ས་་ང་བ་་གས་འག་པར་
་། ་་ས་་ནར་བཟའ་བར་། ས་མ་ན་པར་ངས་་ངས་ད་པར་་་། །ན་ད་་ང་བ་དང༌།
ཞག་བན་པ་འས་པའམ། ན་ད་་ང་བ་དང༌། འ་བ་བར་་བཅང་བ་འས་པ་་་ག་་མ་ན་ད་་ང་བ་་
གས་འག་པར་་། ན་ད་་མཐའ་ལས་མ་ལ་བ་་ནར་ངས་་ངས་ད་པར་། ན་ད་་མཐའ་ལས་
ལ་བར་ངས་་ངས་ད་པར་་། །ཞག་བན་པ་དང་འ་བ་བར་་བཅང་བ་འས་པ་་་ག་་མ་ཞག་བན་
པ་་གས་འག་པར་་། ཞག་བན་ི་ནང་འས་་དར་ཡང་་ང་ན་་ག་་མས་འག་པར་། འས་་དར་
ང་ན་་མ་ར་་བཙན་ིས་་ག་གས་འལ་ང་ལས་མ་ག་མ་བས་ནས་བཤད་།།
་བ། རང་བན་གཞན་་མ་ར་པ་་ན་ི་རང་བན་མ་ན་པ་ད་མ་ན་། །་ར་གཞན་དང་མ་འས་
པ་ལ་་རང་་་གས་ང་བར་་བ་་འབ་པ་མ་ན་།།
་རམ་ི་ང་་འས་་ནང་་བཞག་ང་་རམ་ད་ན་པ་་་། ན་གས་་མན་པ་གཞན་དང་ག་ང་
རང་བན་གཞན་་མ་ར་པ་་ན་ི་རང་བན་མ་ན་པ་ད་མ་ན་། ན་ན་ི་གས་གང་ན་པ་་་་ད་
ན་། །འས་་དར་ང་ན་ས་ག །་ར་ན་གས་་མན་པ་གཞན་དང་ག་ང་གཞན་དང་མ་འས་པ་ལ་
་ན་རང་རང་་་གས་ན་ིས་བབ་ང་ངས་ད་པས་ང་བར་་བ་་འབ་པ་མ་ན་།།

་བ། ་རམ་བང་བ་ར་འས་་ནང་་བཞག་པ་་བ་བས་རང་་ན་ངས་ད་་འབ་། །འར་
ི་གངས་་་རམ་ད་་ས་པར་།།
་རམ་བང་བ་ར་འས་་ནང་་བཞག་པ་། འས་་བག་ཆགས་་ས་བས་པས་་རམ་རང་་ན་
ངས་ད་་འབ་། །་རམ་བལ་བ་ན་བར་་་བབ་པ་ལས་བར་ི་གངས་འས་་ལ་གས་པ་ང་ཟད་
ག་གས་པ་་་་རམ་ད་་ས་པར་།།
གས་པ་ན་ན་བབ་པ་གནས་བས་ལ་བ། ན་ིས་བབ་པ་ལ་གས་དང༌། །ན་བས་འཆགས་པ་
ོག་གས་དང༌། །ན་བས་ག་པ་ད་ལས་དང༌། །ན་ིས་བབ་པ་བབ་། །དང་་།
་བ། ན་ིས་བབས་པ་ལ་་གག་འག་་འང་༌། །ནད་པ་ད་་ངས་་ངས་ད་པ་ར་རང་་
ས་་མཐ་བར་་ན་ིས་བབ་པར་། །ཟས་་མ་་། །ན་ན་ས་། །ན་ན་མ་ས་པ་དང་
ག་འག་དང་འས་པ་བང་བར་། །་ར་ལག་པ་གས་བལ་ནས་།།
ན་ིས་བབས་པ་ལ་གག་འག་་ས་པ་་འང་༌། །ནད་པ་ད་་ངས་་ངས་ད་པ་ས་་ང་བ་
ལས་གཞན་པ་ན་གམ་་རང་རང་་ས་་མཐ་བར་་ན་ིས་བབ་པར་། །ས་གང་་་ན་ིས་བབ་
་ན། ཟས་་མ་་་་ང་གས་ན་ཆད་པ་། །་ར་་ན། ་ན་ན་ས་། །ན་ན་ིས་བ་པ་་
ན་ན་ན་མ་ས་པ་དང༌། གག་འག་དང་འས་པ་ལ་ན་ིས་བབ་་་ང་བས་་གས་བང་བར་་བ་ན་།
།་གས་དང་འས་པ་བང་བར་་བ་ན་པ་་ར་ལག་པ་གས་བལ་ས་པ་་ལག་པ་གས་བས་ནས་།།
གས་པ་ན་བས་འཆགས་པ་ོག་གས་།
་བ། ལག་ཉར་ངས་པ་དང་ག་འག་ས་པ་དང་ན་ན་མ་ས་པ་དང་ནང་་ཞག་ན་པ་དང་ནང་་བས་
པ་དང་ད་ང་ས་བས་པ་དག་ལ་ན་ིས་བབས་པ་་འཆགས་།།
ལག་ཉར་ངས་པ་དང༌། གག་འག་ས་པ་དང༌། ན་ན་མ་ས་པ་དང༌། ནང་་ཞག་ན་པ་དང༌། ནང་་བས་
པ་དང༌། ད་ང་ས་བས་པ་དང་་་དག་ལ་ན་ི་ན་བས་་འཆགས་།།

གམ་པ་ན་བས་ག་པ་ད་ལས་།
་བ། ་དང་་བ་ད་ངས་་ར་ན་ག་འག་ས་པ་ད་ན་།།
་རམ་ི་བང་བ་ན་ན་ས་ང་ཞག་བན་པར་ན་ིས་བབས་་ཞག་་ན་་དང་་བ་ད་ངས་་ར་ན་
གག་འག་ས་པ་ད་ན་་ས་གངས་། གག་འག་འགས་ད་་ན་བས་ག་ང༌། གག་འག་ད་
ད་་ན་ན་མ་ག་པས་ན་་་བར་ར་ནས་་ངས་ཤར་བའམ། ང་གས་་་ན་ད་་མཚམས་ལས་འདས་
ན་གག་འག་ས་པ། །ས་གས་ཤས་གངས་པ་་གས་། །འང་ན་ིས་བབ་པ་་ན་ི་གནས་བས་
ལ་བན་པ་ན་པས་་དང་་བར་ར་པ་ན་ན་ི་གནས་བས་ར་པས་ན་བས་ག་པ། །ན་ན་་ན་ི་
གས་ལ་བན་པས་་དང་་བར་ར་ང་ན་ི་གས་མ་ར་པ་། ཞག་བན་པ་ལས་ན་ི་གས་གཞན་་མ་
ར་པས་ན་ན་མ་ག་པར་ད་པ། །་དང་་བར་ར་ན་གག་འག་ས་པ་འ་ངས་། ང་ལ་་་
རམ་ི་བང་བ་བས་ལས། བང་བ་བཙགས་པ་དང་བན་པར་ན་ིས་བབ་་ང་ངམ། ་བ་འར་ང་༌། །
བན་པ་ན་་ད་་བཞག་པ་འཚལ་བར་བི། ་བ་འར་ན་་་ང་་ར་ལ། རང་་་་ད་་ང་བ་་ད་
་ས་གངས་པ་ན་་ས་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས་ངས་་ངས་། །ང་་གས་ས་འ་ར་བན་།
ན་་་ང་་ར་བ་་་ད་ང་ན་་བང་བར་་བ་མ་ན་པ་ད་་བན་པས་གག་འག་ས་པ་ན་པར་
ས་། རང་འལ་ལས། འར་བང་བར་་བ་མ་ན་པར་གངས་། བང་བར་་བ་མ་ན་པ་ད་འ་ལ་གག་
འག་ད་ལས་གཞན་པ་་མ་པར་་གནས་པ་་བས་ན་གག་འག་ད་་ས་པ་ས་གངས་།།
བ་པ་ན་ིས་བབ་པ་བབ་་།
་བ། ན་ིས་བབས་པ་ག་མ་དང་ན་ག་ངས་་ངས་ད་པར་་།།
ན་གམ་་ན་ིས་བབས་པ་ག་མ་ས་་ང་བ་དང་ན་ག་བས་་ངས་ད་པར་་། །ཞག་བན་
པ་དང་འ་བ་བར་་བཅང་བར་ན་ིས་བབས་པ་ག་མ་ན་ད་་ང་བ་དང་ན་ག་བས་པ་དང༌། འ་བ་
བར་་བཅང་བར་ན་ིས་བབས་པ་ག་མ་ཞག་བན་པ་དང་ན་ག་བས་་ངས་་ངས་ད་པར་་།།

གམ་པ་ན་ིས་མན་པ་གཞན་བན་པ་ལ་བ། ག་ན་གས་་གནང་བཀག་བན། །ཤ་ན་གས་་
གནས་བས་བན། །ཆང་ར་གས་་གནས་བས་བན། །ག་པ་ན་བན་གནང་བཀག་། །དང་་།
་བ། ན་ི་་མས་་ད། །ག་ན་བན་པར་། །ན་མ་ན་པ་ན་་་། །་ད་གས་
པ། །ག་ན་ར་ཁ་་ཟ་མ་ག་ །ག་ན་་་་ཻ།།
་་མ་པ་བ་ས་ར་ན་ི་་མ་བ་གངས་པ་་དའམ་མན་ད་ཙམ་་ཟད་། ག་ན་ལ་གས་
པ་དག་ང་འཕངས་པ་ན་། །ས་ན་ག་ལ་བ་བ་ག་ན་བན་པར་། །ན་མ་ན་པ་ག་པ་ན་་་
། །ག་ན་་ད་གས་པ་ས་པ་་ག་ན་ཟངས་དང་མཁར་བ་ནང་་གས་ན་གཡའ་ང་བ་ར་་ལ་
གས་པ་གཡའ་ད་པར་གས་། །ག་ན་ར་ཁན་ད་ད་་་ཟ་མ་ག་་་་་ནང་་གག་། །ག་
ན་ལ་་་རས་ལ་གས་པ་་།།
་བ། ག་ན་་བ་དང་ས་པ་དང་་མ་མས་་་ང་། །ར་མ་བཅང་བར་། །ཟངས་མ་དང་གས་
དག་་བཟང་༌། །རང་འངས་དག་། །ནད་པས་ན་གག་པ་ར་མཆན་ག་བཅང་བར་། །ར་་ང་
བ་ད་ན་ན་ངས་སམ་མ་་ས་་བར་།།
ག་ན་་བ་དང་ས་པ་དང་་མ་མས་་ད་་ག་གས་་ང་། །ག་ན་བ་བ་ར་མ་བཅང་བར་
། །ར་མ་་ཟངས་མ་དང་གས་དག་ས་བཟང་༌། །ར་མ་་བངས་པ་་བཟང་་རང་འངས་་རང་བན་ིས་
བ་པ་དག་གམ་བས་་གས་པ་དག་བཟང་༌། །ནད་པས་ན་འག་པ་ར་མཆན་ག་བཅང་བར་། །ར་་ང་
བ་ད་ན་ན་ངས་སམ་མ་ར་ས་་བར་།།
་བ། བག་པ་་འལ་བར་་བ་ར་ས་ས་་མ་། །་བ་ལ། །བམས་ན་མ་འ། །མ་ངས་
པར་འར་བ་་ང་ན་རང་ས་བ་པར་། །བན་པར་མ་གས་པར་ད་ན། །ན་ར་བཅང་བར་། །
ན་ི་ནལ་་ཡང་༌།།
མཆན་ང་་བག་པ་་འལ་བར་་བ་ར་ས་ས་་བམ་། །གང་་བམ་ན་་བ་ལ། །་མ་ཚ་བ་ལ་
བམ་ན་ན་ི་མ་འ། །ན་བམས་ནས་ང་ཆར་ིས་མ་ང་བར་འར་བ་་ང་ན་ད་ང་རང་ས་བ་པར་

་་ལག་ཉར་ངས་པ་ས་པ་ད་། །གནས་བས་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། བན་པར་མ་གས་པ་ད་ན། །ནད་
པས་ན་ར་བཅང་བར་། །ན་ི་ནལ་་ཡང་་་ན་དག་ང་བ་བ་ལག་པ་ཚ་བར་་འར་བར་་བ་ར་
གས་སམ་ཟངས་ལས་གཟར་་ས་་བཅང་བར་།།
་བ། འོར་་བབ་པས་ལ་བ་བང་ར་། །ནད་པས་ལན་་བཅང་བར་། །་ད་་་བས་
བཟང་༌། །་བས་ན་ནས་བལ་བ།།
རང་འལ་ལས། མལ་པ་ནད་ས་་བ་ཟས་ད་པ་་ན་འོར་་བབ་པས་ཟས་མལ་པར་གས་པ་་
འལ་བ་ད་་མ་བང་བ་ར་བང་ར་བཅང་བར་། །ནད་པས་ལན་་བཅང་བར་། །ནད་པ་བད་ཀན་ལ་
ཕན་པ་་ག་མ་ར་ས་་ད་པས་བད་ཀན་ི་ང་་ག་ན་བད་ཀན་ར་ང་བར་ཕན་། ་མ ་ལན་་མ་ད་
ན་་ཐ་མལ་པ་བཅང་༌། །ལན་་་ད་་་གས་བཟང་༌། །་ད་མ་དང་་་མ་པ་བསལ་བ་ར་་བས་
ན་ནས་བལ་བ་ས་་བ་་ག་བ་དང་ད་པ་་ནང་་བལ་བ་ས་ང་ན་གས་ལས་བཤད་ང༌། ང་
ལས། བ་ལང་་་བ་དང་ས་ལ་ས་། །འལ་ང་ལས་ང༌། ན་ི་ད་་ལས་ས་པ་ག་དང་་གཙང་བས་ག་
པ་བ་བ་ར་ཟངས་་ནང་་བ་ལང་་་བ་དང་བས་་བས་ན་དག་པར་འར་། །ས་།།
་བ། ་ད་པ་ས་པར་་འར་བར་་བ་ར་ཁ་གབ་གག་། །་ད་ལས་ས་པ། །ས་བས་པ་
ས།།
ཁ་གབ་་ད་པ་ས་པ་་འར་བར་་བ་ར་ཁ་གབ་གག་། ཁ་གབ་་་ལས་་་ན། ་་བས་ན་ནས་
བལ་བ་་ད་ལས་ས་པ། །་བང་མ་་བས་པ་ས་ནད་པས་བཅང་བར་། །་་ལག་པ་བ་བ་ལ་གས་
པ་ད་་དས་པ་ར་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །ན་གས་་འལ་པ་ལས། ས་བས་པ་འམ་པ་་་དང་
ཡང་དག་པར་ན་པ་ནད་་བར་ད་པ་ཅན་་ས་བཤད་ང༌། འལ་ང་ལས། ས་རང་ལ་་བང་མ་་ད་པ་་་
ས་ཁ་ལག་བས་ང་་གས་པ་མ་ན་། བར་ཡང་གནང༌། འཆང་འང་གནང་ས་།།
་བ། ་བ་བ་ར་གས་་གར་། །ཐམས་ཅད་ས་བཅང་བར་། །བགས་པ་བག་པ་ར་་ལ་
གས་ཐག་གདགས་། །ཚ་བ་ས་ན་གར་བས་་མནན་། །བགས་པ་ན་ཟས་དང་འབགས་པ་གནས་ད་
། །ང་བ་ར་བ། །ངས་ད་པ་ས་བ།།

་བ་བ་ར་གས་་གར་་ནད་པས་བཅང་བར་་ས་ར་། །ད་འན་ིས་ང་བཅང་་ང་་ས་རང་
འལ་དང་ི་ཀ་ལས་། །ནད་པས་བཅང་བ་་་ན་བ་དང་་ན་བ་ཐམས་ཅད་ས་ད་པར་། །གས་་གར་་་
བགས་པ་གགས་པ་ར་གར་་་ལ་གས་ཐག་གདགས་། །གས་་གར་་བགས་པ་་གས་ཐག་་ས་
ཚ་བ་ས་ནས་གར་བས་གས་ཐག་་མནན་། །གས་་གར་་ཟས་ས་ག་པ་་བགས་པ་ན་་ལ་ཟས་དང་
འབགས་པ་གནས་ད་། །་བས་ན་གས་་གར་་་ང་བ་ར་འབད་པ་་ན་ད་་ས་རང་འལ་དང་ི་ཀ་
ལས་། །བང་བར་་བ་ལ་གས་པ་་ང་བ་ར་བ། །ཆབ་ང་ལ་གས་པར་ས་་བར་ངས་ད་པ་ས་
་ས་བ།།
་བ། མམས་་ག་བ་བན་པར་། །གཞན་ིས་འ་བར་ས་པ་ད་ན་་ལ་མ་། །འ་ལ་ཟངས་
མའམ་འཁར་བ་་་བཟང་་གས་་་་བཟང་༌། །མན་ིས་ག་བ་ཡང་་དང་འ། །གང་་་
ན་ལས་གཞན་པར་་་བན་།།
ན་པ་ན་། གཞན་ིས་འ་བར་་འར་་ས་ར་ན། ནད་པས་མམས་་ག་བ་ས་གང་བ་ལ་གས་པ་
བན་པར་། །ན་གཞན་ིས་ནད་འ་བར་ས་པ་ད་ན་ན་མམས་་ག་བ་བན་པ་་ལ་་ཚངས་པར་ད་
པར་་བའམ། དགའ་བ་འད་པ་ར་ག་བག་ན་ཕམ་པ་དང་ ་ཆར་གགས་པ་མ་། །མམས་་ག་བ་
འ་ལ་་་་། ཟངས་མའམ་འཁར་བ་་་བཟང་། གས་ས་་་ང་༌། །མན་ི་ག་གཏར་ཁ་ཡང་
མམས་་ག་བ་་དང་འ་། ཐབས་གཞན་ིས་འ་ན་་བན་ལ། ་འ་ན་བན་་། ང་ལས། ད་ང་་
གང་་་ང་་་ན་པས་གང་་་་ན་ལས་གཞན་པར་མན་ིས་ག་བ་་་བན་། །གང་ལ་གཏར་ཁ་
་བ་ན་་གང་ན་འག་པ་ང་་ས་པ་་ས་པ་ད་། །་ད་པར་གང་ལ་གཏར་ཁ་ས་ན་གད་པ་ཆར་
གགས་པ་མ་་ས་། །གང་ལས་གཞན་པ་ས་ལ་་་ད་པ་དང་ད་པ་གས་ཀར་ན་པས་བ་བ་བན་
་གཏར་ཁ་ས་ང་ས་པ་ད་།།
་བ། གཞང་འམ་གཅད་པར་་། །མན་ལས་གཞན་པས་ང་༌། །་་གསང་གས་དང་ན་དག་ས་
ག། །་འས་པ་གར་་གག་ །ག་བ་ར་བ་་ཟ་བ་་ལ་དང་་མན་པ་མ་ན་། །འ་ལ་
ན་ན་མ་ས་པ་དང་ག་འག་ས་པ་དག་་ང་བ་ད་་གས་པར་་།།

གཞང་འམ་བཅད་པར་་། །མན་ིས་ག་བར་་་བ་གས་གག་་གཞང་འམ་གད་པ་འ་ན་པས་
འ་ལ་ཡང་མ་ར་ག་པར་། །མན་ལས་གཞན་པ་ན་་ལ་གས་པས་ང་གཞང་འམ་བཅད་པར་་། །
གཞང་འམ་་་གསང་གས་དང་ན་དག་ས་། །ན་པ་་འས་པ་ལ་གཞང་འམ་གར་་གག་། །ནད་པ་
ག་བ་ར་བ་ར་ཟ་བ་་ལ་དང་་མན་པ་མ་ན་། །ནད་པ་ག་བ་འ་ལ་ན་ན་མ་ས་པ་དང་གག་
འག་ས་པ་དག་བཟའ་བ་དང་བང་བར་་ང་བ་ད་་གས་པར་་།།
་བ། ག་བ་ར་ང་་་བ་བབ་པར་། །་་ན་གས་འབ་། །གས་ལས་། །ར་བ་
གས་པ་བཟང་༌། །་བ་དང་བ་པར་་། །ན་མར་རམ་འ་མར་ིས་བས་་བས་་གག་ །་་
ང་ངམ་ས་ས་་གདང་་ལ་གཞག་།
ག་འལ་ལས། ་གས་་དཀའ་བ་ས་་བ་་་བ་བ་པ་ལ་གས་པ་ས་བཤད་པ་ར་་བ་བ་པ་་་
གས་་གས་ན་པས་ནད་ག་བ་ར་ཡང་་ང་་མ་་གས་པ་བསལ་བ་ར་ད་ང་ནད་པས་ག་བ་
ར་ན་ི་ང་་་བ་ང་་བ་པར་་། འལ་ང་ལས་ང༌། ་བ་བང་བ་་་བ་འང་བ་་་བལ་བ་
ནང་་་་་ཁར་བག་ལ་་བ་བང་་ས་། །་བ་བ་པ་་་ན་ག་་་ས་འབ་། །ན་ག་་
གས་ལས་། །གས་ད་ན་ག་མ་ལ་ས་འལ་ང་ལས་བཤད་ང༌། ང་ལས། ག་མ་་ས་བ་པར་་
་ས་གངས་། །ན་ག་་ད་་ཚད་ར་བ་གས་པ་བཟང་༌། །ན་ག་་་་་བ་དང་བ་པ་་།
།་བ་བ་པ་གས་་་་་བཙས་་ར་བ་ར་ན་མར་རམ་འ་མར་ིས་བས་་བས་་གག་། །ན་
ག་བས་་་ང་ངམ་ས་ས་་གདང་་ལ་བཞག་།
་བ། ་མ་ད་པར་་བ་ར་ར་གག་ །ར་གས་པ་ལས་། །་་ར་གས་པ་ད་ས་འབ་
། །མ་གས་པ་་་བ་བཟང་༌། །་།།
ན་ག་་་མ་ད་པར་་བ་ར་ར་གག་། །ང་ལས། ན་ན་ས་ནས་ར་གས་པར་་ས་
གངས་པས་ར་གས་པ་ལས་། །ལས་་་ར་གས་པ་དད་ས་འབ་། །ར་གས་པ་དད་་ཁ་
ག་མ་གས་པ་་་བ་བཟང་༌། །ར་གས་པ་དད་་།།
གས་པ་ཤ་ན་གས་་གནས་བས་བན་པ་།

་བ། ན་ི་ར་ཤ་ན་པ་བན་པར་། །་ཟ་་ས་ན་ཐབས་། །རས་ས་ག་གས་དགབ་། །་
དགལ་བར་་བ་ར་་མ་ས་བ། །ཤ་ད་པ་ད་ན་མན་་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ད་་ང་བ་བཞག་
་དོལ་། །་གཞན་ི་ན་ར་ན་མ་། །་ཤ་་ཐམས་ཅད་། །ཤ་བས་པར་ས་ན་བཟའ་བར་་
།།
ན་ི་ར་ཤ་ན་པ་བན་པར་། །་ཟ་་ས་ན་ཐབས་། །ཐབས་རས་ས་ག་གས་དགབ་། །་
བལ་བ་་གས་་་བར་་བ་ར་་མ་་བ། །ཤ་ན་ི་མ་གས་གས་་ཤན་ད་པ་ད་ན་ན་མན་
་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ད་་ང་བ་བཞག་་ག་རས་ས་གགས་པ་་དོལ་། །ཤ་ན་་ད་ང་ས་ན་
ལས་གཞན་ི་ན་གསང་གས་ལ་གས་པ་བབ་པ་ན་་ཟ་ན་དན་ི་ག་མ་ཆར་གགས་པ་མ་། །་
ཤ་་ད་ང་ས་ས་ན་ན་ི་ན་དང་ན་མ་ན་པ་ན་ཐམས་ཅད་་མ་། །བདག་་ད་་ཤ་བས་་
བསད་པ་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས། ཟ་བ་ས་མང་ས་གས་པ་་ནས་ས་ན་བཟའ་བར་་་ས་།།
་བ། ག་་ད་མ་བཟའ་བར་་། །ང་་་དང་་དང་་མས་་་བཟ།།
ག་ས་ད་མ་་ཟ་། ང་ན་གས་ལས། ང་་་ཤ་བཟང་་དག་ས་ནས་ར་་འོ ། ག་ས་་
ད་མ་ད་པར་ད་པ་་་བས་ན་ད་ང་ས་ག་་ད་མ་བཟའ་བར་་་། ཟ་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་་འར་་
ས་གངས་ང༌། ་་བས་པ་དང་བཅས་པ་ར་བཀག་པས་་ར་བས་པ་དང་བཅས་པ་གཞན་ིས་ས་པར་
ས་ན་ཡང་བཟའ་བར་་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་ང༌། ང་་མ་གགས་པ་ག་ལ་གས་པ་གཅན་གཟན་ིས་
ས་པ་ག་མ་སང་ཟ་བར་་བ་མས་ད་པ་བདག་ས་ངས་ན་ས་ས་ས་འལ་ང་ལས་བཤད་། །ད་ན་
་ང་ངས་པ་ལས་། ད་ང་ས་ག་་ད་མ་ད་ན་མ་ར་འར་་ས་བཤད་ང༌། ད་ན་ལས། མ་་
འ་་་ཤ་ཟ་བ་་མ་་ན་པ་དང་འ་བར་་བ་མ་་་ན་ན་པར་གས་པར་་ས་། །འ་་མ་་
བཏགས་པ་བ་ན་་ས་གས་། །ང་་་དང་་དང་་མས་་ཤ་་ཟ།།
་བ། ག་གག་པ་དང་ཝ་དང་་དང་ང་་་དང་་ག་དང་་ད་དང་་ར་དང་་དང་་་དང་ག་པ་
དང༌། ་དག་ལས་གཞན་པ་་་་ཟ་བ་དག་དང༌། ་གར་དང་ཕ་ཝང་དང་ན་ར་དང་་ན་དང་ན་་
མས་་ཡང་་བཟ།།

ག་པ་གག་པ་་ང་་ལ་གས་པ་དང༌། ཝ་དང༌། ་དང༌། ང་་་དང༌། ་ག་དང༌། ་ད་དང༌། ་ར་
དང༌། ་དང༌། ་་དང༌། ག་པ་དང༌། ་དག་ལས་གཞན་པ་་་་ཟ་བ་དག་དང༌། ་དཀར་དང༌། ཕ་ཝང་དང༌། ན་
ར་་་ལ་གནས་པ་ན་ར་དང༌། མ་ན་གནས་པ་ན་ར་་ས་ི་ཀ་ལས་་མ་དང་་ན་ར་་མ་
བན་། །ས་ལ་ས་པ་ན་་ང་་་ན་དང༌། ན་་མས་་ཤ་ཡང་་ཟ། །མས་་མང་ག་་ང་ན་
དང༌། ལ་དང༌། ག་པ་དང༌། ་ང་དང༌། ་བ་ལ་གས་པ་གཞན་དག་ང་བས་། །ན་་མས་་ལ་བཟའ་
བར་་། །ནད་དང་དལ་བ་ར་ལ་ས་ལ་བ་བར་།།
་བ། ཤ་ན་ན་བས་པ་ལ་བཅད་པ་ལས་ང་བ་ད་མ་ན་ནམ་ས་་བར་། །་མ་ད་ན་དང་ས་།
།ཉམས་ན་ག་མས་། །ང་་་དང་་་མ་དག་བང་བར་་། །པགས་པ་དང་་བ་བ་དང་ར་གས་
པ་དང་ག་ད་ང་བཟའ་བང་་ད་པ་ལ་་ན་ཆགས་པ་ད་།།
ཤ་ན་ན་བ་པ་་་ལ་ད་ང་ས་བཟར་་ང་བ་་ཤ་ལ་གས་པ་ད་པ་ལས་ང་བ་མ་ན་ནམ་ས་་
བར་། །ཟ་་་མ་ད་ན་ན་དང་ས་། །དང་ ་་བ་ཉམས་ན་ག་མས་། །ང་་་དང་་་མ་དག་རབ་་
ང་བས་བང་བར་་། །ཤ་དང་་མ་ལ་གས་ང་བ་ན་པ་དག་ས་པགས་པ་དང༌། ་བ་བ་དང༌། ར་གས་པ་
དང༌། ག་ད་ང་བཟའ་བང་་ད་པ་ལ་་ན་ཆགས་པ་ད་།།
གམ་པ་ཆང་ར་གས་་གནས་བས་བན་པ་།
་བ། ནད་པས་་ན་མར་དང་འ་མར་ཆང་དང་འས་པར་བང་བར་་བ་ད་། །ཆང་མ་ན་པ་ད་ན་ས་པ་
ད་པ་ད་། །་་བལ་བ་ལས་འབ་། །་་ནས་བས་པས་བཏབ་ང་ས་ནང་་བག་ན་ཚ་ད་་
འར་།།
ནད་པས་། ན་མར་དང༌། འ་མར་ཆང་དང་འས་པ་ཆང་་་་་མན་པར་བང་བར་་བ་ད་། །ཆང་དག་ཆང་
མ་ན་པ་ད་ན་འངས་ང་ས་པ་ད་པ་ད་། །ཆང་མ་ན་པ་ད་་་ད་ཙམ་་བལ་བ་ལས་འབ་། །ཆང་
ཟངས་གང་ཙམ་བལ་ནས་ད་ཙམ་་་བ་་དང་་དང་ཁ་ག་ང་ཆང་དང་་འ་ན་འང་་ང་༌། །ཆང་་་ནས་་
བས་པས་བཏབ་ང༌། ཆང་་ནང་་ས་གས་་ད་དང་བཅས་པ་ནང་་བག་ན་་ད་་འར་། །ཆང་་ས་

གས་ལ་ང་་གག་པར་་་ཚར་ར་ན་ངས་ད་པར་་ས་ང་ལས་གངས་། །ཚར་ར་་ཁ་ག་ང་ཆང་
་འ། ་ཡང་ཆང་་་ན་ས་པ་ད་ས་འལ་ང་ལས་།།
་བ། ན་ི་་བ་་བལ་ན་ཆང་ད་་་འར་། །ཐ་དད་མ་ན་པ་ད་ལ་་ད་པ་ད་མ་ན་། །བག་
ཆགས་་ར་པ་ད་་ད་པ་ད་།།
ན་ི་་བ་་བར་མ་ཐག་་བལ་ན་ན་ང་་བཞག་ང་ཆང་ད་་་འར་། །རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས།
ལ་དག་་ལ་མར་ཐ་དད་པ་མ་ན་པ་ད་ལ་་ལ་མར་ི་་ར་ད་པ་ད་མ་ན་་། ས་ན་ལ་ལ་ན་ན་
ས་པས་ལ་མར་ལ་ན་ན་ས་པར་་འར་། །་བས་ན་ད་ང་ས་ལ་ན་ན་ས་་བར་ན་་ལ་མར་
གད་ན་ན་ད་དས་པ་ན་། །་རམ་ང་ན་ན་ས་་བར་ན་་་བ་གད་ན་ན་་དས་་ས་ི་
ཀ་ལས་གངས་པས། ན་ན་ས་པ་་མ་ལས་མར་་ར་པ་ཡང་་བན་། །ང་དང་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས།
ལ་ང་བ་མ་ན་པ་དང་ན་ག་བལ་བ་ལན་་ལ་གས་པ་ས་ང་བ་མ་ན་པ་བག་ཆགས་་ར་པ་ད་་
ང་བ་མ་ན་པ་བདག་ད་་ད་པ་ད་ན་པས་བཟའ་བ་དང་བང་བར་་་བ་ད་། །འལ་ང་ལས། ད་དམ་
་ཁ་ཟས་ས་འབགས་པ་ག་ལས་ཟས་བས་་ས་པ་ན་ས་ས་་འར་ས་བཤད་།།
ནད་པས་་ན་མར་དང་འ་མར་ཆང་དང་འས་པ་བང་བར་་བ་ད་་ས་པ་དང་འགལ་བར་་བསམས་། ་་
ཆང་་་་་མན་ང་ནད་པ་ལ་དགས་ས་བསལ་བ་ན་པ་ར་།།
་བ། ཆང་་ད་པ་དང་ལ་བར་་བ་ར་་བ་དང་ང་་དང་འདབ་མ་དང་་ག་དང་འས་་ན་མ་
 ་་མ་ཆང་་ས་བས་པ་་དང་ར་བ་བང་༌། །ཆང་དང་བཅས་པ་ད་་བཅངས་་བཞག་པས་བ་
བར་། །ག་པ་བང་༌། །་ར་མ་གང་བ་དང་གས་དང་ལ་བ་ད་།།
ཆང་་ད་པ་དང་ལ་བར་་བ་ར། ་བ་དང༌། ང་་དང༌། འདབ་མ་དང༌། ་ག་དང༌། འས་་ན་མ་
 ་་མ་རས་དཀར་ ་ནང་་མ་ར་ས་ནས་ཆང་་ངས་པས་བགས་་ཆང་་ས་བས་པ་་དང་ར་བ་བང་
༌། །ཆང་་་བ་བ་ཐབས་་ན་ི་་མ་མ་་་ཆང་དང་བཅས་པ་ད་་དངས་་བཞག་པས་བ་བར་། །
ན་ི་་མ་མ་་་ཆང་དང་ག་པ་བང་༌། །ག་པ་བང་དས་པ་་ར་ཆང་་ད་ཆང་ས་མ་གང་བ་དང༌།
ཆང་་གས་དང་ལ་བ་ད་་ནང་་དངས་་བཞག་པར་།།

་བ། ་བན་་་ད་པར་ད་པ་དང་ས་མ་ན་པར་བང་བ་ལ་ཟས་དང་ཡང་༌། །མས་པ་ཡང་བཟང་༌། །
་ར་རས་མ་དཀར་ས་བཙག་པར་།།
་མ་་ཆང་དང་ག་པ་བང་དས་པ་་བན་་ས་གང་དང་ག་ན་བང་བ་་་་ད་པར་ད་པ་ས་་
ཟིའམ། ང་ན་ལ་གས་པ་དང་ག་པ་བང་བ་དང་ས་མ་ན་པ་་་ལ་གས་པ་བང་བ་ལ་་ས་་ང་བ་
ཟས་དང་ཡང་ག་པ་བང་༌། །ཆང་་་་ད་པར་ད་པ་ས་དང་ག་པ་བང་ས་པ་འལ་ང་ལས། ་ག་
དང་འས་་ན་བམ་ ་་མ་་བ་ལ་་་ཁ་བ་དང་མངར་བ་ལ་་། ག་པ་དང་ར་བ་ལ་། ས་མ་ན་
པར་བང་བ་ན་ས་གག་པ་དང་ཞག་བན་པ་ལ་། ཁ་ཟས་ས་འབགས་ན་བང་བ་ར་མ་འབགས་པས་་ས་
། །བང་བ་་ཟས་དང་ག་པ་བང་བ་་་མས་པ་ཡང་ན་་་་བཟང་༌། །མས་པ་བཟང་བ་་ར་བང་བ་་
རས་མ་དཀར་ས་བཙག་པར་།།
་བ། ནད་པས་ཆང་་་མག་ས་ང་བང་བར་་། །ད་བན་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ས་་ད་། །
རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ་དང་བཅས་པ་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ག་བ་ན་ད་མ་གགས་་ས་་བ་
ག་མ།།
ནད་པས་ང་་བང་ན་་ན་བས་་་ས་། །ཆང་་་མག་ས་ང་་བང་༌། །་མག་་་་་ན་
པར་ང་མ་འད་དང་མད་འལ་ལས་བཤད་། །ད་ང་མན་ཆད་ནས་ད་བན་ཡན་ཆད་ས་འ་པ་ཐམས་ཅད་
ས་གཞན་ལ་ཆང་་ད་། །ད་བན་ིས་ང་་ད་པ་ང་་གག་ལས་འས་པ་ལས། ད་བན་ིས་་་
བ་ལས་ག་། མས་ཅན་བང་བ་དང༌། མན་ཆ་དང༌། ཆང་དང༌། ག་འང་བ་དང༌། ་གས་་ལས་དང༌། ལ་
བར་བ་ལས་་ས་། །ནད་པ་ལ་་་ཁ་ཟས་གས་གནང་ན་ཡང་ཆང་འང་བ་གནང་ངམ་་ན། མ་གནང་་རང་
བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ་དང་བཅས་པ་ག་གད་པ་་་ལས་གཞན་པ་གནང་བ་ན་ཅན་ི་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནད་
པ་ག་བ་ན་ད་་་བཀག་པ་ལ་མ་གགས་་ས་་བ་། ནད་པ་ལ་གནང་་ས་གངས་པ་་ག་མ་་ཆང་
འང་བ་བཀག་པ་འ་ན་། འ་་ནད་པ་ག་བ་ན་་ཡང་བཀག་པ།།
ཆང་དང་མར་བས་པ་དང་ཆང་བལ་བ་་གཞན་ིས་་འ་ན་དན་པར་འངས་ང་ས་པ་ད་་ས་འལ་ང་
ལས་བཤད་པ་་ན་མར་ཆང་དང་འས་པ་ཆང་་་་་མན་པ་དང༌། ཆང་བལ་་ས་འར་ལས་ཉམས་ན།།

བ་པ་ག་པ་ན་བན་གནང་བཀག་།
་བ། ག་་དང་ན་ང་དང་་བཟའ་བར་་། །ནད་པས་་དན་པ་གས་། །ས་ནས་ག་་་
ཞག་བན། ན་ང་་ཞག་གམ། ་་ཞག་གག་མ་ན་པར་གག་ལག་ཁང་་འག་པར་་། །
གནས་མལ་ལ་་། །བཤང་བ་སར་འག་པར་་། །ག་བ་སར་ཡང་་། །ད་འན་ི་ནང་་
འོ་བར་་། །མད་ན་ི་་འར་་་། །་ཐག་་འམ་གང་༌། །མ་པ་དག་ལ་ས་བན་པར་
་། །མ་དག་་འོ་བར་་། །་ས་གང་བ་གས་་་། །འག་་འས་། །ས་དག་་
་་བ་བ་དང་་བ་དག་ས་བསལ་།།
ག་་དང༌། ན་ང་བང་དང༌། ་་ག་བཟའ་བར་་། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ནད་པས་་དན་པ་
གས་་ག་་བཟའ་བར་། །ག་་ལ་གས་པ་ས་ན་ག་་་ཞག་བན། ན་ང་་ཞག་གམ། ་་
ཞག་གག་མ་ན་པར་གག་ལག་ཁང་་འག་པར་་། །ད་འན་ི་གནས་མལ་ལ་ངས་ད་པར་་། །ད་
འན་ི་བཤང་བ་སར་འག་པར་་། །ག་བ་སར་ཡང་་། །ད་འན་ི་ནང་་འོ་བར་་། །མད་
ན་ི་་འར་་འོ་བར་་། །་འར་་ཐག་་འམ་གང་༌། །མ་པ་དག་ལ་ས་བན་པར་་། མ་
པ་མ་དག་་འོ་བར་་། །་ས་གང་བ་གས་་འོ་བར་་། །ས་ཟིན་ནས་མག་་ས་། །ག་
པ་བན་པ་ས་དག་་་་བ་བ་དང་་བ་དག་ས་བསལ་།།
གས་པ་བ་བཞག་ང་ཁང་བཅད་པ་ལ་གམ། ང་ཁང་བཅད་པ་ཕན་ན་དང༌། །ང་ཁང་གད་པ་ལ་གས་
དང༌། །ང་ཁང་་་ད་ལ་། །དང་་།
་བ། ང་བ་ད་་ན་ིས་བབས་པར་བས་པ་དང་གནས་པ་དག་་་ལ་དང་འ།།
གག་ལག་ཁང་་ནང་་ཡང་ང་བ་ཁང་པ་ད་་ན་ིས་བབ་པར་ས་ན་ཁང་པ་་ནང་་ཟས་བས་པ་དང༌།
་ནང་་ཟས་ཞག་ན་པར་བཞག་་གནས་པ་དག་་མཚམས་བས་དང་ཞག་ན་ི་ས་པ་་འང་། ི་ཀ་ལས།
དར་ན་ད་ང་་གནས་་འར་དང་བཅས་པ་ནས་་ལ་་ར་པ་འག་དན་པ་ལ་གས་པ་ར་ཟས་འད་པ་
དང༌། ཟས་བཞག་པ་དག་ལ་ནང་་བས་པ་དང༌། ནང་་ཞག་ན་པ་ས་པ་་འང་བ་དང་འ།།

གས་པ་ང་ཁང་གད་པ་ལ་གས་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་
་།
་བ། ན་ིས་བབ་པར་།།
ས་ན་ང་བ་ཁང་པ་་ན་ིས་བབ་པར་།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གམ། ང་ཁང་་བཅད་ཞར་ང་དང༌། །ང་ཁང་གད་ས་་ག་བན། །ང་ཁང་
གད་པ་་ག། །དང་་།
་བ། ང་ང་དང་ང་་་ར་བ་དང་་གས་ཅན་ི་འག་གནས་དང་ལ་ ་་ང་ས་དང་ད་ང་མ་
དར་ཁང་དང་གག་ལག་ཁང་་བང་མ་དང་་ཁང་དང་མས་དང་བ་ཁང་དང་ང་ས་ར་བ་དག་་་། །
ཁ་ག་ལས་་གབ་ད་པ་དང་་ཁང་དང་མད་ན་ི་ག་དང་མ་བདག་་གར་ཡང་ས་། །ར་གས་
དང་ག་བ་ཡང་་། །ས་པ་་ར་ཡང་་།།
འང་བ་་འ་མས་་ང་ཁང་ན་ིས་བབ་པར་་་། ང་ང་དང༌། ང་་་ར་བ་དང༌། ་གས་ཅན་
ི་འག་གནས་དང༌། ལ་ ་་ང་ས་དང༌། ད་ང་མ་དར་ཁང་དང༌། གག་ལག་ཁང་་བང་མ་དང༌། ་ཁང་
དང༌། མས་དང༌། བ་ཁང་དང༌། ལས་བ་་གག་ད་པ་དང་ས་ར་བ་དག་་་། །ང་ཁ་ག་ལས། ་གབ་
ད་པ་དང༌། ་ཁང་དང༌། མད་ན་ི་ག་དང༌། མ་བདག་་གར་ཡང་ས་། །ར་གས་དང་བ་བ་ཡང་་
། །ས་པ་་ར་ཡང་་།།
གས་པ་ང་ཁང་གད་ས་་ག་བན་པ་།
་བ། འ་ལ་ས་བ་ད་། །དང་་་ཕག་འམས་པ། །ས་ལས་སར་པ་དང་བཅས་པ་ད་། །གཞན་ི་
་ད་ང་གནས་པ་ད་དང་མ་ལ་བ།།
ང་ཁང་ན་ིས་བབ་པ་འ་ལ་ས་བ་ད་། ང་ཁང་་ད་ག་མར་ག་པ་་དང་་་ཕག་འམས་པ།
།དང་་་ཕག་བམ་པ་ས་ལས་གསར་པ་དང་བཅས་པ་། དང་་་ཕག་བམ་ཟིན་པ་ག་་གནས་་བག་པ་

ལས་གསར་པ་མ་པ་ནས་མ་བང་། ་མཁར་ལན་ི་ལས་མ་གས་ང༌། ད་ང་ལས་གསར་པ་མག་ད་པ་
ད་་བར་ི་ས་གང་ཡང་ང་བ་ད་། །ག་འ་ལས་གསར་པ་དང་བཅས་པ་ལས་གཞན་ི་་ད་ང་གནས་ད་
དང་མ་ལ་བ་། གནས་ར་དང་་ད་ང་གས་ནས་ས་་ན་ད་ང་འགའ་ཡང་ད་པར་མ་ར་ི་བར་ི་ས་གང་
ཡང་ང་བ།།
་བ། ་དག་ད་པ་ན་གནས་པ་ར་ད་ང་དག་ན་པ། །་བ་གཞན་བམས་པ་དང་ངལ་བ་བས་མ་
ས་པ་ན་ཆད་་་ད་།།
ད་ང་ར་གནས་པ་་དག་ད་པ་ན་གནས་པ་ར་ད་ང་དག་གནས་ར་ན་མ་ཐག་པ་་་ན། །ད་ང་
ན་པ་ས་ས་ན། ་ས་་གས་ས་བང་་ན། གནས་ར་ན་ནས་་བ་གཞན་་བཙག་པ་དང༌། གནས་ཁང་
བ་བ་ལ་གས་པ་བམས་པ་དང༌། ངལ་ག་བ་་ན་ལ་གས་པ་ལ་འག་པ་། ་བ་་གས་དས་་ད་ང་མ་
ས་པ་ན་ཆད་་ད་ང་དག་ན་པ་ད་་ས་ད་།།
གམ་པ་ང་ཁང་གད་པ་་ག་།
་བ། ཐམས་ཅད་ལ་ད་འན་ི་ལས་ས་། །དང་་གས་ལ་་གང་ཟག་ས་ང་༌། །ལག་་ས་། །
དང་་ས་ལ་་འབའ་ག་ས་ང་༌། །བད་པས་།།
ས་བ་་་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ད་འན་ིས་གལ་གས་་ལས་ས་ང་ཁང་ན་ིས་བབ་པར་། །ན་
ིས་བབ་པ་ས་དང་་གས་ལ་་གང་ཟག་ས་ང་ན་ིས་བབ་་ང་༌། །གང་ཟག་་་་་ན། ་མཁར་
ལས་་ལག་་ས་། །དང་་གས་་ཡང་དང་་ས་ལ་། དང་་་ཕག་འམས་པ་ས་། ད་ང་ལག་་
་གག་འབའ་ག་ས་ང་ན་ིས་བབ་་ང་༌། །་ར་ན་ིས་བབ་་ན། ད་ང་ལག་་ས་་བགས་
པ་་་དང་ར་ག་འ་་ད་འན་ི་ང་བ་ཁང་བར་འར་བ་མ་་མས་བད་པ་ན་་བཏང་ནས་ག་་
ལན་གམ་བད་པས་། །་བགས་པ་མཐའ་ལས་ང་བ་ང་ཁང་ས་།།
་བ། གས་པ་ལ་་ད་ང་རབ་་མང་་དག་ས་མས་བ་བས་། །གམ་པ་ལ་་ལས་་ནས་། །
བ་པ་ལ་་་ད་ན་པ་་ད་ས་ང་བ་ཁང་པ་ད་་བགས་པ་ག་ག་ཅར་བད་པས་།།

གས་པ་ས་ལས་གསར་པ་དང་བཅས་པ་ལ་། ད་ང་ལག་་་གམ་ཡན་ཆད་རབ་་མང་་དག་ས་་དང་
ན་པ་དག་ག་འ་་ད་འན་ི་ང་བ་ཁང་པར་འར་བས་མས་ས་ག་ས་བད་། ང་བ་ཁང་པར་
མས་བ་བས་ན་ིས་བབས་པ། །ང་ལས་། ་དང་ན་པ་དག་ག་འ་ད་འན་ི་ང་བ་གནས་་འར་
བ་ས་པར་ང་ག་ས་བད་པར་གངས་པས་། །མས་བས་པ་མཐའ་ལས་ང་བ་ང་ཁང་ས་།།
གམ་པ་ལ་་གལ་གས་་ལས་་ནས་། །ལས་་མཐའ་ལས་ང་བ་ང་ཁང་ས་། །བ་པ་གནས་པ་
ར་ད་ང་དག་ན་པ་ལ་། ད་ང་གམ་ལ་གས་པ་་ད་ན་པ་་ད་ས་ག་འ་་ད་འན་ི་ང་བ་
ཁང་པར་འར་བ། །ས་ང་བ་ཁང་པ་ད་་བགས་པ་ག་གག་ཅར་ལན་གམ་བད་པས་། །འལ་ལས་
ང་བ་ང་ཁང་ས་།།
གམ་པ་ང་ཁང་་་ད་ལ་།
་བ། གག་ས་གག་ལག་ཁང་་མ་་བ་ད་པ་ལ་་མས་པ་ད་།།
ང་བ་ཁང་པ་གག་་ག་མཚམས་གག་་ནང་་གག་ལག་ཁང་ཐ་དད་རབ་་མང་་ག་ཐ་དད་པ་་མ་་
བ་ད་དས་པ་ནང་་བས་པ་དང་ཞག་ན་པ་འག་པ་གནས་ད་པ་ལ་་མས་པ་ད་། །བ་ལང་་གནས་་
་ང་ཁང་ས་། །ས་རང་འལ་ལས་བ་ལང་་གནས་་་ས་གངས་པ་་ཁང་པ་གག་་ན་ན་་ས་།
།འལ་ང་ལས། མཚམས་་་གག་་ནང་་གག་ལག་ཁང་མང་ག་་ད་འན་ན་གནས་གག་་འས་་
གག་ལག་ཁང་གག་་ཚང་མང་དང༌། ས་མད་ང་ཁང་བཅད་ན་གག་ལག་ཁང་གཞན་ཐམས་ཅད་་ཚང་མང་དང༌།
ས་མད་དང་ང་ཁང་་འར་ས་བཤད་་་འཐད་པར་མས་། །་ན་གང་་ན། གས་ས་བར་བ་གག་་
ནང་ན་གག་ལག་ཁང་ཐ་དད་པ་་མ་ག་ཐ་དད་པ་བ་ད་ང༌། བཀད་ས་ཐ་དད་པ་བ་ད་པ་་དག་་དས་ན་ན་
ང་་ང་ཁང་གག་ལ་་བ་ད་པ་ས་། ང་ཁང་ར་ཐབ་ཀ་ཐ་དད་པ་བ་ས་ནས་ར་གས་ས་་བཀད་ས་
བ་་་ར་ཟས་འད་པར་ད་པ་་། །འ་་ི་ཀ་ལས་ང་ངས་པ་ལས་བ་ལང་་གནས་་་ང་ཁང་ས་
གངས་།།
ང་ག་ལས། བ་ཉལ་བ་་་གང་་ན། གང་ལ་་ཐ་དད་པར་གས་པ་་ས་གངས་ང༌། ་ག་ང་ད་
ལས། ན་ནས་བ་ལང་ས་བན་། །ས་གངས་། དར་ན་བདག་་ཐ་དད་པ་་མ་བ་ལང་མས་ན་ང་ས་

གག་པ་ནང་་ཉལ་བ་ར་གག་ལག་ཁང་ཐ་དད་པ་་མ་མས་ན་ང་་ང་ཁང་གག་་གས་མལ་ད་པ་ལ་བ་
ལང་་གནས་་་ང་ཁང་ས་།།
་བ། ་་ཐ་དད་པར་ར་པ་ང་བ་ད་་མ་བན་།།
ན་ང་་ང་ཁང་གག་ས་གག་ལག་ཁང་་མ་་བ་ད་པ་་་མཚམས་དང་་འར་ཐ་དད་པར་ར་པ་ང་
བ་ཁང་པ་ད་་མ་བན་། །་མས་པ་ད་་ས་ར་བན་པ་་ར་མ་ན་་་མས་ང་་འཚམས་པ་ད་།
།ས་ན་ང་ཁང་ར་གག་ལག་ཁང་ཐ་དད་པ་ཟས་ག་བ་དང༌། ཞག་ན་་བཞག་ན་མཚམས་བས་དང༌། ཞག་ན་
ི་ས་པ་གས་ང་་མས་ང་་འཚམས་པས་ན་གག་ལག་ཁང་མཚམས་ཐ་དད་པ་་མ་ན་ང་་ང་ཁང་
གག་ས་་་བ་ད་།།
གམ་པ་འངས་ས་དགས་ས་བསལ་བ་།
་བ། པ ་ས་་བ་ཡན་ཆད་་་་།།
ག་་མ་ལས། པ ་ས་་བ་ཡན་ཆད་་་་ན་གནང་། གཞན་ི་་ན་་གནང་༌། །ཟས་ངས་པས་པ ་
བཟར་གནང་བ་འ་་་ན་ིས་བཟར་གནང་བ་ངས་་གགས་སམ། ་གགས་ས་འ་ན། པ ་ཡང་་་
་ད་གནང་བར་བས་། ང་མ་་དང་རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་གམ་ག་མན་པར་འ་ད་གངས་། ན་
དགའ་་ངས་ོང་ར་ཡངས་པ་ཅན་་་་གད་པ་ང་བ་ན་ད་ང་མས་དས་་བད་་ནང་་ཞག་ན་པ་
དང༌། ནང་་བས་པ་ས་་བ་ནས་ནགས་་ས་པ་དང༌། པ ་གང་དག་ས་་གནང་བ་དས་་བད་ས་་གནང་
བ་་དག་་་་ངས་་ངས་ད་པར་། །་གས་པ་་ངས་་ངས་ད་པར་་་ས་གངས་།།
་བ། ་་་ད་ང་ས་བས་པ་དང་ལག་ཉར་ངས་པ་དང་ན་ན་མ་ས་པ་དག་བཟའ་བར་། །ནང་
་བས་པ་དང་ཞག་ན་པ། །་་བ་ཟས་། །བང་བ་་ས་ཐམས་ཅད་། །ར་ན་ན་ས་པ་
ངས་་ལངས་པས་། །་ང་བ་ར་ང་བར་། །ག་མ། །མན་པར་བབ་པ། །་བབ་པར་།།
་་་ད་ང་ས་བས་པ་དང༌། ལག་ཉར་ངས་པ་ན་ན་ས་པ་དག་བཟའ་བར་། །ནང་་བས་པ་དང་
ཞག་ན་པ་ན་ན་ས་པ་དག་བཟའ་བར་། །་་བ་ཟས་ངས་ནས་ཟ་བ་ཡང་བཟར་གནང་༌། །ག་པ་དང་་

མ་ལ་གས་པ་བང་བ་་་་དང་་གས་པ་ས་ཐམས་ཅད་་ང་ཟ་དང་ཡང་ཡང་ཟ་བ་བས་་གནང་༌། །་
་་ན་དས་་ར་ན་ན་ས་པ་་ད་ང་ཟས་ངས་་ལངས་པས་ང་བཟའ་བར་་་ང་ཟ་ས་པ་་
འང་བར་གནང་བ། །འ་་ང་ག་ནས་གངས་པ་ང་ག་དང་ར་་བཤད་པར་་། ་་་ན་ད་ང་
མས་མ་བདག་་མ་་ཟས་་་བ་ས་་ཟས་ངས་ནས་་ར་ད་པ་བད་མས་ན་ན་ས་པ་ར་ནས་
གག་ལག་ཁང་་ང་། ད་ང་མས་་ཟ་བར་འད་ང་འད་པས་མ་ས་པ་བས་ལས་ར་ན་ན་ས་པ་་
ཡང་བཟའ་བར་ས་་གནང་་ས་གངས་། །ར་ན་ན་ས་པ་་ང་བ་ར་ཟས་བམས་པ་ལས་ང་བར་
། །་་་ན་མ་་ས་ན་ངས་པ་ཟས་་ག་མ་ད་ང་ཟས་ངས་་ལངས་པས་བཟའ་བར་་ས་ར་
མར་ར་། ་ཡང་མ་་ས་ན་ངས་པ་ཟས་་ག་མ་ད་ང་ས་མ་ར་བར་མ་པས་གག་ལག་ཁང་་ར་
ངས་པ་་བཟའ་བར་་བ་་ང་་ང་ག་དང་ར་། །་་་ན་མ་་ས་ན་ངས་པ་ག་མ་་ད་ང་
ས་ར་་གག་ལག་ཁང་་ངས་པ་ད་ང་ཟས་ངས་་ལངས་པས་ང་བཟའ་བར་་ས་་མར་ར་་ང་་
ང་ག་དང་ར་། །་་་ན་མ་་ས་ན་ངས་པ་ག་མ་་ད་ང་ས་ར་་གག་ལག་ཁང་་ངས་
ནས་ད་ང་ས་ར་བ་་བ་་བབ་པར་། །་ཡང་གནས་གཞན་་ང་བར་་་ལག་ཉར་ང་བ་ས་པར་་
འར་། །་་་ན་ནགས་་ས་པ་ར་ཟས་ངས་་ལངས་པས་ང་བཟའ་བར་།།
་བ། ནགས་་ས་པ། །འ་་་ན་འམ་དང་བལ་་་དང་འ་་དང་་དང་་་མ་དང་ཨ་་མ་
ཀ་དང་་་མ་ཀ་དང་ཁམ་་དང་་ག་དང་སར་དག་་་ས་། །པད་མ། །འ་་་པད་མ་་བ་དང་
པད་མ་་ལག་དང་་ཏ་དང་་ལ་་བ་དང་པད་མ་ང་་དག་་་ས་།། གར་གགས་པ་ན་ི་
ག།། །།
ནགས་་ས་པ་་ང་ག་ས་པ་ཅན་། །ནགས་་ས་པ་་གང་་ན། འ་་། ན་འམ་དང༌། བལ་་་
དང༌། ་་་ཏ་ལ་འས་་དང༌། ར་ག་དང༌། པ་ད་མ་་ཁ་་ལ་ན་ད་པ་དང༌། ་་་་ཀ་་་འ་དང༌། ་
་མ་་ཀ་་ཐང་ང་་འས་་དང༌། ཁམ་་དང༌། ་ག་དང༌། སར་དག་་ད་གས་ན་ད་པས་ནགས་་ས་པ་་
ས་། །་་་ན་པ ་་ད་ང་ཟས་ངས་་ལངས་པས་ང་བཟའ་བར་་ས་ར་ར་། །ང་ག་ལས།
་ནས་ས་པ་ས་གངས་ང༌། ་ནས་ས་པ་གང་་ན། འ་་། པ ་་བ་དང༌། པ ་་ལག་དང༌། བ་ི་་
་་ཏ་ས་ན་དང༌། ་ལ་་བ་དང༌། པ ་ང་་དག་་་ས་་ས་། །གར་གགས་པ་ན་ི་ག།།

གས་པ་ན་གས་གས་ས་བད་པ་ལ་གམ། ཟས་འ་་བཀག་གནང་བ་བས། །ཟས་ལ་་ར་བབ་
པ་ལ། །ཟས་་་མན་ཟག་འར་། །དང་་།
་བ། འལ་བ་མ་བམ་་བད་པ།། །།ལ་ད་དང་་ད་་མད་པར་་། །ད་འན་ི་ད་་ོང་
མད་པར་། །ང་ཡང་༌། །་ཡལ་བར་་ར་། །་ག་ཤས་མད་། །ག་ཤས་བཙལ་། །ས་པས་
་གག་ལག་ཁང་་དལ་བར་་བ་ད་། །བདག་ད་་བས་དང་ར་།།
ི་ཀ་ལས། ་ག་འལ་བ་བན་པར་་། བས་མ་་ནད་དང་འ་བ་ན་་ས་ལ་གད་པར་ད་པ་ར་
བས་མ་ི་གན་ར་འར་བ་ཟས་་འ་བ་་ནས་བན་པ་ར་། །ད་ང་ས་ལ་ད་དང་ལ་ད་་
ད་་མངའ་ས་་ད་གད་པར་་། །འ་་་་ནས་ས་་གམ་་རབ་ང་དད་པར་ས་་ལ་ད་ལ་བ་
ང་བ་ལས་། །ལ་་ལ་གས་པས་ད་ང་ལ་ལ་ན་ད་འན་ི་ད་་ོང་མད་པར་། །ང་ཡང་མད་པར་
། །ོང་དང་ང་ད་འན་ལ་་གནང་། གང་ཟག་ལ་་མ་ན་། །ང་་ཡལ་བར་་འར་། །ང་ལས། ད་
འན་ིས་ང་ཐ་བར་ར་བ་ལ་བན་ནས་གངས་། །ང་་ག་ཤས་མད་་ག་ཤས་ང་བར་་བ་ད་། །
ས་ན་ང་་ག་ཤས་ད་པ་བཙལ་། །ང་པ་གང་ས་ང་་ས་་ག་ཤས་ད་པ་་ས་ང་་ག་ཤས་་ཆ་་
གག་ལག་ཁང་་འལ་བར་་བ་ད་། །ང་ལས། ར་ང་པ་་ད་ས་བངས་ནས་བཀའ་ལ་པ། ས་་བདག་
ད་་ག་ཤས་་ལ་བ་བས་དང་ར་ད་འན་ི་ག་ཤས་འལ་བར་་བ་ད་།།
་བ། བང་བ་ར་ད་ང་བ། །འ་བ་དང་འད་པ་དང་གས་ཀ་ལས་གང་ཡང་ང་བ་་མན་པ་ལ་
ས་གདབ་པར་་། །གཞན་ལ་ན་པ་དང་ས་བན་ན་་བཏང་་་ལ་འག་པར་།།
ང་ལས། ག་ཤས་་དག་བད་པ་ན་བས་ནས་བཀའ་ལ་པ། བང་བ་ར་ད་ང་བ་ས་། །གག་
ལག་ཁང་ར་ཞག་་ལ་གས་པ་གཞན་ནས་ས་་ཙམ་འ་བ་དང་འད་པ་དང་གས་ལས་གང་ཡང་ང་བ་་མན་
པས་ས་གདབ་པར་་། །འ་འད་་ང་བ་ལས་གཞན་ང་བ་ལ་་ན་པ་དང་ས་བན་ན་་བཏང་་ས་
གདབ་པ་་ལ་འག་པར་།།
་བ། ད་འན་ི་ད་་གག་་བར་གཞག་ །གང་ནས་གག་ལག་ཁང་་་་འང་བ་ར་་འབངས་་
མ་ད་་གག་ །་ད་དད་པ་འག་པར་། །ཟན་དང་ས་ན་པར་་བ་ད་། །གལ་་ལས་ད་

ན། །ནད་པ་མས་ལ་གག་།།
ད་འན་ི་ད་་ན་བདག་ས་གག་འལ་ན་་བར་བཞག་། །་འབངས་་མ་གང་ནས་གག་ལག་ཁང་
་གག་མས་ས་ས་པ་་བ་ལ་གས་པ་གཏམ་ཐ་མལ་པ་་་འང་བ་ར་་འབངས་་མ་ད་་གག་།
།་འབངས་་ད་འན་ི་གག་ད་པ་་་ན་། ལ་ས་འབངས་ལ་བ་བ་ར་གག་་མས་ང་ད་
འན་མས་ས་་ད་བ་བ་བན་་ལས་ང་བར་ད་པས་་འབངས་ས་ང་བཏགས་། མ་འད་འལ་པ་
ལས། ་འབངས་ས་་བ་་ལས་་ང་བར་ད་པས་ང་ད་ས་་ས་། །ལ་ས་ད་འན་ལ་ལ་བ་
གག་་བ་་ཐམས་ཅད་གག་ལག་ཁང་་འག་པ་ག་ར་ི་ས་ད་ང་དག་མས་་གག་པ་ད་་
འབ་ནས་གངས་པ་། ད་འན་ི་ལས་ད་པ་ན་གག་་ད་དས་པ་་ཙམ་ག་གག་ལག་ཁང་་ནང་་
འག་པར་། གག་་ཐམས་ཅད་་གག་ལག་ཁང་་འག་པར་་་ས་ང་ལས་གངས་།།
ད་འན་ི་གག་མས་ལ་ད་འན་ིས་ཟན་དང་ས་ན་པར་་བ་ད་།། གག་ཐམས་ཅད་ལ་ན་པར་
འམ་་ན། །གལ་་ལས་ད་ན། །གག་ན་བ་མས་ལ་ད་ང་ས་ནད་གག་།།
་བ། བ་ལང་དང་མ་་དང་ར་དང་ག་དང་ང་་་དང་་དང་་་དང་ང་་དང་འ་མ་པ་དང་ད་ང་༌། །
་དག་མད་ན་ིར་ཡང་་ང་བ་མ་ན་། །ཁ་གཟར་དང་་ག་བཅང་བར་། །་གས་དང་འལ་བ་
བང་ར་ལས་གཞན་ཁར་བ་ད་གང་ཟག་ས་བཅང་བར་་།།
བ་ལང་དང༌། མ་་དང༌། ར་དང༌། ག་དང་་ད་འན་ལ་གནང་། གང་ཟག་ལ་་མ་ན་པས་ག་མ་ལ་ཡང་ར་
། །ང་་་དང༌། ་དང༌། ་ང་དང༌། ང་་དང༌། འ་མ་པ་་འ་ན་པ་དང༌། ད་ང་ད་འན་ི་ད་་ང་
་ང་༌། །ོང་ལ་གས་པ་དང་བ་ལང་ལ་གས་པ་་དག་མད་ན་ི་ད་་ང་་་ང་བ་མ་ན་། །ད་འན་
དང་གང་ཟག་ས་འཁར་བ་ལས་ས་པ་ཁ་བཟར་དང་ཚ་ག་བཅང་བར་། ཁ་བཟར་དང༌། ཚ་ག་་གས་དང༌།
ལ་བ་བང་ར་དང༌། ་ལ་བ་བ་ད་དང་བ་ལས་གཞན་པ་འཁར་བ་ད་གང་ཟག་ས་བཅང་བར་་།།
་བ། ན་དགའ་ར་བ་པ་་བར་གཞག་པར་། །བང་བ་ར་ས་པ་མཚན་མན་པ་འལ་བ་དག་ང་བར་
། །་དག་་ཆ་གས་་མལ་བར་ས་ས་བཏགས་པ་ད་། །ད་པར་ཡང་༌། །ཕན་གདགས་པ་

མས་ས་་ར་བང་བར་། །་་ས་ལ་བ་ང་བར་། །མག་་ན་ད་་ཡང་༌། །་དག་ས་
ས་པ་ས་པས་ང་༌། །་ན་འདའ་བར་་། །ང་ག་་ད་པ་དག་ར་།།
ད་འན་ནམ་གང་ཟག་ས་ན་དགའ་ར་བ་པ་གག་་བར་བཞག་པར་། །གད་ན་གག་པ་ལ་གས་པ་
འགས་པ་བང་བ་ར་ས་པ་མཚན་མན་པ་འལ་བ་དག་ང་བར་། །ས་པ་་དག་་ཆ་གས་། མལ་
བར་ད་ང་་ས་ས་་ཚལ་་བཏགས་པ་ད་། །ད་པར་ཡང་བཏགས་ང་༌། །ས་པ་་དག་ལ་ཕན་གདགས་
པ་མས་ས་་ར་བང་བར་། །ས་པ་་ང་བ་ན་ས་པ་་་ས་ད་ང་ལ་ས་ས་གས་ལ་བ་ང་
བ་བར་། །ས་པ་་དག་བངས་པ་མག་་ས་པ་ར་ན་པ་་ས་པ་ན་ད་འམ། བན་པ་ཡང་་་
ས་ལ་བ་ང་བར་། །དད་པ་དབང་་ས་པ་ན་པས་ག་འ་ན་པར་གས་པར་་། །ས་པ་་དག་ར་
ས་པ་ན་ས་པ་་དག་ས་ས་པ་ས་པས་ང་ད་ང་ལ་ས་ལ་བ་ང་བར་། །ད་ང་ས་ས་པ་
བངས་པ་་ན་བདའ་བར་་། །ད་འན་ནམ་གང་ཟག་ལ་གཞན་ིས་ང་ག་་ད་པ་ལ་ན་བདག་ར་་
།།
་བ། ན་མར་དང་འ་མར་དང་ང་་དང་་རམ་ི་ད་བ་མ་པ་ཡང་༌། །་དག་་ད་ང་༌། །་དག་
གཞག་པར་། །ག་ལ། །བཤང་བ་དང་ག་བ་དང་ཆང་་མ་པ་དག་་་མ་བ་ད་། །ད་འན་ི་
ར་གས་དང་འད་པ་གང་ན་པ་དག་་ཞལ་ཏ་།།
ད་འན་ནམ་གང་ཟག་ལ་ན་མར་དང༌། འ་མར་དང༌། ང་་དང༌། ་རམ་ི་ད་བ་མ་པ་ཡང་ལ་ན་ང་
བར་་ང་བདག་ར་། །་དག་་ད་ང་༌། །ད་་དག་བཞག་པར་། །གང་་བཞག་ན་ག་ལ། །བཤང་བ་
དང༌། ག་བ་དང༌། ཆང་་མ་པ་དག་་གར་ཡང་་བར་་བཞག་་་མ་བ་ད་། །ད་འན་ི་ར་གས་དང་
འད་པ་གང་ན་པ་དག་་ཞལ་ཏ་།།
གས་པ་ཟས་ལ་་ར་བབ་པ་ལ་ལ་བད། ཟས་འག་བས་་ཞར་ང་བཅས། །འག་་བས་་ཞར་
ང་བཅས། །ཟས་ངས་ད་ལ་ཞར་ང་བཅས། །ཟས་་་ག་དགག་གནང་ད། །ཟས་ད་འལ་བ་བབ་་
དང༌། །བ་་ད་ད་བབ་་དང༌། །ཟས་ར་དས་འལ་བབ་་དང༌། །ས་ནས་ས་བ་བབ་། །དང་་
།

་བ། ང་བད་་བད་མས་མ་གས་པ་མན་ལ་་མ་བང་བ་ད་ས་བད་མས་ལ་འག་པ་
བན་པར་་། །ང་བད་་ཁ་གགས་བཅང་བར་། །འ་དང་ཁར་བ་ད་བཅང་བ་ལ་ན་ང་མ་ན་
པ་ད་་གས་པར་་། །ནད་པས་་བཅང་བ་ལ་་ང་བ་ད་་ཡང་༌།།
ོང་་བད་མས་ལ་འོ་བ་་ང་བད་་བད་མས་མ་གས་པ་མན་ལ་་ས་མ་བང་བ་ད་ས་
བད་མས་ལ་འག་པ་བན་པར་་། །་གཙང་བ་ལ་གས་པས་ས་པ་ས་པ་་འང་བ་ར་ང་བད་་
ཁ་གགས་བཅང་བར་། ཁ་གགས་བཅང་བ་འ་དང་འཁར་བ་ད་བཅང་བ་གས་ད་ང་ཕ་དང༌། ད་ང་མ་ལ་
ན་ང་མ་ན་པ་ད་་གས་པར་་། །ད་ང་མ་ནད་པས་་པགས་ལ་གས་པ་་བཅང་བ་ལ་་ང་བ་ད་
་ཡང་གས་པར་་།།
་བ། གལ་ད་་་མ་ང་བར་བད་མས་ལ་མ་་འག་པར་་། །་བཅང་བར་། །འང་བ་དང་
འག་པ་ལ་མཁས་པར་འབད་པར་། །མཚན་མ་་བས་། །བད་མས་་འམ་གར་ལ་གས་པས་།
ས་བང་བས་འ་བ་ར་བར་་། །་ད་ན་་ག་་ལ་གས་པ་་བས་ང་པ་དག་བ།།
བལ་ད་་་མ་ང་བར་བད་མས་ལ་མ་་འག་པར་་། །བལ་ད་་བཅང་བར་། །བད་མས་
པས་མ་ནས་ར་འང་བ་དང་འག་པ་ལམ་ད་དག་ལ་མཁས་པར་། །མཁས་པར་འབད་པ་་ལ་་ར་་ན།
མཚན་མ་་བས་། །མཚན་མ་་ག་ས་་ན། བད་མས་་འས་ཆན་ལ་གས་པ་འམ་ར་ལ་གས་པས་།
།ས་འཆད་པ་བང་བས་འ་བ་ར་བར་་་་ག་འ་ན་པ་དགག་པ། །་ད་ན་་ལ་གས་པ་་བ་དག་
ས་ང་པ་བ།།
གས་པ་འག་་བས་་ཞར་ང་བཅས་པ་།
་བ། ་བམ་ལ་འག་པར་། །་གབ་ད་པ་མཐའ་གག་་གཞག་ །ངས་་ཡང་༌། །མག་་ར་
། །མང་བ་ད་ན་ན་། །ལ་ི་ཚར་་མ་ད་ང་༌། །་བ་ཚར་། །ན་པ་མཐའ་་ར་་ངས་
། །འམ་པ་དག་་བ་ད་ན་ན་པ་དག་བ། །ཟན་ི་ལས་ད་པ་དག་ས་དང་ར་བཟའ་བར་། །
འས་པ་ན་ ་་ན་མས་་འད་་གག་པ་ར་དང་འམ་་གག་པ་ད་ང་དག་བ། །འ་ལ་
ད་ང་མས་་གས་སམ་གམ་བཞག་་་དགར་འད་པར་། །་བངས་་ཟན་ི་ད་་འོ་བར་།

།ན་་བམས་པ་དང་ད་ལམ་མས་པས་། །་བན་་འག་པར་། །ཟས་ང་པས་བ་བར་་། །
ང་བད་་ག་ལ་ང་པས་ག་པར་་།།
བན་གཞན་ད་ན་་བམ་ལ་འག་པར་། །་བམ་་ད་པ་ན་་གབ་ད་པ་མཐའ་ག་་བཞག་། །་
བམ་མས་ངས་་ཡང་༌། །་བམ་ི་་བ་ཟིན་པ་མག་་ར་། །ད་ང་མང་བ་ད་ན་ན་་བམ་ལ་ན་།
།ད་ང་མང་ན་ལ་ི་ཚར་་མ་ད་ང་༌། །ལ་་ཚད་་ཙམ་་ན། ་བ་ཚར་། །ཚར་་ད་པ་ན་པ་
མཐའ་ར་ཟས་་་དངས་། །ད་འན་ལ་ཟས་འམ་པ་དག་་བ་ད་ན་ན་པ་དག་བ། །ཟན་ི་ལས་ད་པ་
ཞལ་ཏ་བ་དག་ས་དང་ར་བཟའ་བར་། །འས་པ་ན་ ་་ན་མ་་འད་་གག་པ་ར་དང༌། འམ་་
གག་པ་ར་ད་ང་དག་བ། །འས་པ་ན་་འ་ལ་ད་ང་མས་་གས་སམ་གམ་ན་མ་བན་ལ་
ང་་བཞག་་གཞན་མས་་དགར་འད་པར་། །་བངས་་ཟན་ི་ད་་འོ་བར་། །ན་་བམས་པ་
དང༌། འོ་བ་ད་ལམ་མས་པ་དང༌། ཆ་གས་མས་པས་། །་བན་་འག་པར་། །ཟས་ང་པས་བ་བར་
་། །ང་བད་་ག་ལ་ང་པས་ག་པར་་།།
གམ་པ་ཟས་ངས་ད་ལ་ཞར་ང་བཅས་པ་།
་བ། ན་པ་་བར་བཞག་་བད་མས་ང་བར་། །མས་མ་པར་མ་གང་པར་བད་མས་ང་བར་
། །་འ་བ་དང༌། འ་བ་ཙམ་དང༌། ་མ་འས་པ་དང༌། ་དགས་པ་དང༌། ན་་དན་པ་དང༌། ས་
ལས་མ་ལ་བ་བབ་པར་།།
ན་པ་་བར་བཞག་་བད་མས་ང་བར་། །མས་མ་པར་་གང་བས་བད་མས་ང་བར་། །་
ར་བད་མས་ངས་ནས་ཟ་བ་་ན་་མས་་གང་ང༌། མས་གཞན་་་འ་བ་དང༌། ས་འ་བ་ཙམ་དང༌།
བད་མས་་མ་འས་པ་དང༌། ་དག་པ་དང༌། ན་་དན་པ་དང༌། ས་ལས་མ་ལ་བར་བབ་པར་།།
་བ། གང་ལ་མོན་་ས་པ་་ལས་གཞན་ད་པ་བདག་ར་ད་པ་ལ་་གས་པ་ད་པ་ད་། །རང་་ཟས་
ལས་གཞན་མས་པ་ལ་ས་པ་ད་པ་ད་། །གཞན་་མོན་་ས་པ་ན་འག་པ་ལ་ས་གནང་ན་གཞན་ིས་
ན་པ་་་ངས་་གགས་པ་དང་འ།།

ནས་་ག་པ་ལ་གས་པ་གང་ལ་མོན་་ས་པ་་ལས་གཞན་ཤ་མ་ལ་གས་པ་ད་པ་བདག་ར་ད་པ་ལ་་
གས་པ་ད་ད་། །རང་་ཟས་ས་པ་ལ་གཞན་ན་བདག་་ཟས་མས་པ་དང་ཟ་བ་ལ་ཡང་ཡང་ཟ་བ་ས་པ་ད་
པ་ད་། །ལ་ག་ང་་ད་མས་་་ན་བདག་གཞན་ིས་མོན་་ས་པ་བཀད་ས་ན་ད་ང་འག་པ་ལ་
ན་བདག་ས་ན་པ་དང་ཟ་བར་གནང་ན། ན་བདག་་ལས་གཞན་པ་་ན་་ལ་གགས་པ་ང་ད་་། གཞན་
ིས་ད་ང་ལ་བཟའ་བ་དང་བང་བ་ན་པ་། ལ་ག་ང་་ད་མས་་་ན་བདག་་ཟས་་ངས་་
གགས་པ་དང་འ། །་ལ་་བཅས་པ་ལས་འདས་པ་དང༌། ཡང་ཡང་ཟ་བ་ས་པར་་འར་་ས་ི་ཀ་ལས་
གངས་། ན་བདག་གཞན་ི་བཟའ་བར་བསམས་ནས་ན་བདག་གཞན་ི་ས་པ་ན་པས་དམ་བཅའ་ལས་འདས་
བར་འར་་མ་་གས་པ་དང༌། ཡང་ཡང་ཟ་བ་ས་པར་འར་་མ་་གས་པ་བསལ་བ་ར་།།
་བ། བསམ་པ་ན་ིས་་ར་བ་མ་པར་བཞག་པ་གས་པས་་མ་ན་། །ངས་པ་ང་བར་་།།
་བ་ ་བསམ་པ་ན་ིས་བ་དབང་ས་་ཐམས་ཅད་ན་ཐམས་ཅད་ས་ད་པར་ད་པ་དག་ན་ལ། ན་
ཐམས་ཅད་ང་་ཐམས་ཅད་ས་བད་པར་་བ་དག་ན་པ་་ར་ས་ི་ཀ་ལས་གངས་། སངས་ས་ར་ག་
ས་འད་ང༌། ད་ང་ལ་བད་མས་ན་པར་ད་པ་ན་སངས་ས་ས་བད་པ་་ན་གང་ལ་ར་བ་་་བ་
 ་བསམ་པ་ན་ིས་མ་པར་བཞག་། སངས་ས་ས་བ་ན་ད་ལ་གས་པས་མ་པར་བཞག་པ་་ན་་མ་
ན་། །ང་ལས། ད་ང་བད་མས་པ་ལ་མ་པ་དག་ས་སངས་ས་ར་ན་འ་མས་ག་ར་ན་ང་་ང་
ངམ་་ང་མ་ན། མ་བདག་ལ་ས་ལ་བ་པ་ན་་ལ་འལ་བ་ས་་ན་བདག་ར་་། །ན་་སངས་ས་
་ད་ད་ལགས་་ས་་ན་ང་བར་་་འ་ལ་འད་པར་་། །ས་དང་ད་འན་ལ་ཡང་་བན་་གངས་
། །ཟས་དང་ས་ལ་གས་པ་གཞན་ལས་ངས་པ་ང་བར་་། །་མ་བ་ན་ག་པ་ན་པར་་བ་ད་་ས་ང་
་གངས་པ་འ་དགས་བསལ་།།
་བ། ་བ་དང་ལ་མས་ན་མ་གས་པ་དག་ལས་ངས་པ་གཞན་་མས་བན་ལ་ན་པ་དང་འ་བར་
ད་པ་ག་པ་ཁ་ག་ཡན་ཆད་ན་པ་དང་ཟ་བ་་དད་པས་ན་པར་་བ་ད་གན་པ་ན་།།
་བ་ན་མ་གས་པ་་་འས་ལ་ར་བ་་འབས་པ་འག་ན་པ་ཡང་དག་པ་་བ་ན་མ་གས་པ་
དང༌། ལ་མས་ན་མ་གས་པ་་་ར་ཐར་པ་མ་པ་དང་ན་པ་ས་ི་ཀ་ལས་གངས་། ་་་ན་
བདག་་ལ་མས་ན་མ་གས་པ་དག་ལས་ས་ངས་པ་ལས་གཞན་་བ་ཉམས་པ་དང༌། ལ་མས་འཆལ་བ་་

མ་བན་་་བ་ན་མ་གས་པ་ལས་ངས་ནས་བསམས་བན་་་བ་ཉམས་པ་ལ་ན་པ་དང༌། ལ་མས་ན་
མ་གས་པ་ལས་ངས་ནས་ལ་འཆལ་ལ་ན་པ་་དད་པས་ན་པར་་བ་ད་གན་པ་ན་་ས་ར་། །་དག་
ང་ད་ཙམ་་ཟད་། མག་ལས་ངས་པ་མག་མ་ན་པ་ལ་ན་པ་ཡང་་བན་། །བདག་ད་མ་པར་ར་ཟིན་
པས་བསམས་བན་་འ་བར་ད་པ་ཐ་ན་ཁམ་གག་ཡན་ཆད་ན་པ་དང་ཟ་བ་་དད་པས་ན་པར་་བ་ད་གན་པ་
ན་། །དགས་བསལ་།
་བ། ཕ་མ་དང་ནད་པ་དང་རབ་་འང་བར་འད་པ་དང་མ་མ་དག་དང་གལ་བ་དང་འད་པས་བད་མས་
ལ་ག་པ་དང་མ་པ་ངས་པ་ལ་་་ལས་བ་བཤའ་། །ཁམ་ཆང་གག་ཟ་བ་ས་མ་པར་མ་བཅད་པར་
བཞག་པར་། །ད་འོ་ལ་ཡང་ན་པར་། །བཟའ་བ་ར་་བར་བཞག་པ་ལས་མ་གས་པར་ན་པར་་
། །དད་པས་ན་པར་་བ་ད་ས་མོན་་ས་པ་ལ་ཡང་་།།
་བའམ་ལ་མས་ན་མ་གས་པ་ན་ང་ཕ་མ་དང༌། ་་དང༌། ང་་དང༌། ་བ་དང༌། ནད་པ་དང༌། རབ་་
ང་བར་འད་པ་དང༌། མ་མ་དང༌། ང་་གནས་ན་པར་ས་རབ་ད་པ་ལས་གངས་པ་དག་དང༌། གལ་་
འལ་བ་དང་མ་པ་བད་མས་འད་པས་ད་ང་་བད་མས་ལ་ལག་ས་འན་ང་ག་པ་དང༌། མ་པ་ཟན་
ི་ས་་་ར་་ང་བ་ལ་་དད་པས་ན་པ་་ལས་བ་བཤའ་། ཁམ་གག་ཟ་བ་་མ་པར་མ་བཅད་པར་
བཞག་པར་། །ི་ཀ་ལས། མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བས་་བཞག་། ཁམ་ཆང་བཞག་པ་་ད་འོ་ལ་ཡང་ན་
པར་། །བདག་ད་བཟའ་བ་ར་་བར་བཞག་པ་ལས་ཟས་་་བ་མ་གས་པར་ག་མ་ཟ་བ་ལ་གས་ལ་ན་པར་
་། །ད་་ནས་འ་བཟའ་བར་་ས་དད་པས་ན་པར་་བ་ད་ས་མོན་་ས་པ་ཟས་ལ་ཡང་ན་པར་་
། །ཡང་ས་པ་་རང་་ཟས་་་བ་མ་གས་པར་ན་པར་་་བ་མ་ཟད་། ་གས་ན་ཡང་ན་པར་་་བ།།
་བ། ང་བད་་ག་་ག་མ་ཟ་བ་མས་ལ་་བར་། །གག་མར་གནས་པ་མས་ལ་གར་མ་ན་།
།་དག་་་ག་ས་་འང་བས་་་ལ་གས་པར་། །་ག་ཐ་དད་པ་ད་ན་ན་ཐ་དད་པར་།།
ང་བད་་ག་ག་་ག་མ་ཟ་བ་མས་ལ་་བར་། །གག་ལག་ཁང་ན་གག་མར་གནས་པ་མས་ལ་
གར་མ་ན་། །གག་མར་གནས་པ་་དག་་ཟས་་་ག་ས་་འང་བས་་་ལ་གས་པར་། །གར་མ་
བཏང་བ་། ཁ་ག་་་ན། ཁ་ག་་་ན་པ་ད་པས་་་་་་བར་བ་བར་་ན་། །གག་ལག་ཁང་གང་
ན་གག་མར་གནས་པ་་མ་ན་ཁ་ག་་་ག་དང༌། ་མ་ན་ཁ་ག་་་ག་ཐ་དད་པ་། ་དང༌། ་ག་དང༌།

བག་པ་དང༌། གར་མ་ལ་གས་པ་་ག་ཐ་དད་པ་ད་ན་ན་ཐ་དད་པར་། །གག་ལག་ཁང་་ང་མ་་ལ་མ་
པས་མད་པ་ད་། མ་པས་མད་པ་ས་བན་་མད་ང་གར་མ་ན་།།
བ་པ་ཟས་་་ག་དགག་གནང་ད་བ་།
་བ། ཨ་་ས་པ་མ་ཆགས་པ་ད་་གནས་བས་་བཟའ་བར་་། །་བ་དང་ང་་དང་འདབ་མ་དང་་
ག་དང་འས་་བཅའ་བར་་བ་དང་འས་ཆན་དང་ཟན་ན་དང་་་དང་ཤ་དང་མ་ར་དང་་མ་དང་་དང་
མར་དང་ཉ་ཤ་དང་ཤ་མ་དག་་་ང་བ་ད་མ་ན་། །ག་མ་དང་ངས་ཀར་དང་་བ་དང་ང་་དང་འདབ་
མ་དང་་ག་དང་འས་་ལ་གས་པ་ག་པ་དག་བན་པར་་བ་ད་མ་ན་པར་གས་པར་་། །ས་
ང་ངས་ན་འཚག་་འར་བ་ད་།།
ཨ་་ས་པ་མ་ཆགས་པ་ད་་གནས་བས་་བཟའ་བར་་་། མ་ན་པ་་འད་པ་ད་ན་པ་ར་། །
བཅའ་བ་་། ་བ་དང༌། ང་་དང༌། འདབ་མ་དང༌། ་ག་དང༌། འས་་་། །་མས་དང་གཞན་ཡང་བཅའ་
བར་་བ་མས་དང༌། བཟའ་བ་་། འས་ཆན་དང༌། ཟན་ན་དང༌། ་་དང༌། ཤ་དང༌། མ་ར་་། །བད་པ་
་། ་མ་དང༌། ་དང༌། མར་དང༌། ཉ་ཤ་དང༌། ཤ་མ་་། །་དག་་་ང་བ་ད་མ་ན་། །ག་མ་དང༌།
ངས་ཀར་དང༌། ་བ་དང༌། ང་་དང༌། འདབ་མ་དང༌། ་ག་དང༌། འས་་ལ་གས་པ་ག་པ་དག་བན་པར་་
བ་ད་མ་ན་པར་གས་པར་་། །བཟའ་བཅའ་་དག་་མས་ངས་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་ས་ང་ངས་ན་ས་་
འཚགས་་བས་་འར་བ་ད་།།
་པ་ཟས་ད་འལ་བ་བབ་་།
་བ། ལ་པར་གས་པ་་་ང་བ་ད་མ་ན་། །ད་་ཟན་བཟར་ང་༌།། ལ་ར་། །་ལས་ས་པར་
ཡང་༌། །ཟས་ས་པར་ཡང་༌། །གས་་ང་བད་ལ་གས་པ་བན་་བས་། །བ་བཤལ་་གནས་
པ་ལས་ན་།། ས་ནས་ང་༌།།
བང་བ་ལ་གས་པ་ལ་བར་གས་པ་་་ང་བ་ད་མ་ན་། །ད་ང་ས་ད་་ཟན་བཟར་ང་༌། །ད་་
ར་ན། ི་ཀ་ལས། ང་ལས་ས་པ་ལ་ར་། །ལ་ར་་ལས་ས་པར་ཡང་་་ཀར་ལ་ཡང་བས་། །ད་

ར་ན་ཟས་ས་པར་ས་པ་ཡང་ཟས་་ད་ར་ང་༌། །ཟས་་ད་ར་ས་པ་་གས་་ང་བད་ལ་གས་པ་
བན་་བས་། །བ་བཤལ་་གནས་པ་ལས་ན་། །ས་ནས་ང་བ་བཤལ་་བ་་གནས་པ་ལས་ན་
།།
་བ། གཞན་དང་ན་ག་་ད་གག་་བཟའ་བར་་། །ལམ་་ད་དག་ད་ན་བཟའ་བར་། །ད་
ང་དང་ཡང་༌། །གཞན་ིས་ལག་པ་བག་ན་རང་ས་གག་ །ད་ལ་དང་་ག་མ་བན་། །་ན་ན་
ན་ག་། །གག་མས་བཅངས་་ན་།།
ད་ང་ས་གཞན་དང་ན་ག་ད་གག་་བཟའ་བར་་། །ལམ་་ད་དག་ད་ན་ད་གག་་བཟའ་བར་
། །ད་ང་ས་་དང་ད་གག་་བཟར་ང་་ན། ད་ང་དང་༌། །ལམ་་གཞན་དང་ད་གག་་ཟ་བ་་
ད་ང་གཞན་ིས་ལག་བགས་ན་རང་ས་ལག་གག་། །ད་ང་ལམ་་གས་པ་ན་ཡང་ད་ལ་དང་་ད་
གག་་་བཟའ་། གང་ག་མ་གག་མས་ལ་བཅངས་་ན་། །ས་པ་བན་་ད་ལ་ལ་བཅངས་་ལག་་
ན་། །ལམ་་ད་གཞན་ད་པ་་ན་དབང་ས་ད་ལ་ལ་འཚལ་མ་གས་་ན་པ་ན་དང་་ན་ན་ད་
ང་ས་ད་ལ་དང་ཡང་ན་ག་་ད་གག་་བཟ། །ལམ་་ད་གཞན་ད་ང་ད་ང་ས་གག་མས་དང་
ད་གག་་བཟའ་བར་་། གག་མས་ལ་ཟས་བཅངས་་ན་།།
་བ། ་་བགས་པས་གལ་ན་ཐམས་ཅད་་དན་པ་གས་། །་ད་ལས་ན་ན་ས་པ་འག་པ་
དང༌། ན་ན་མ་ས་པ་དང་འ་བ་བང་བར་་བ་ད་། །ང་བད་ན་ིས་བབས་་ལག་པ་དག་བལ་
་བག་ནས་།།
་ས་བག་པས་ད་གག་་བཟའ་བར་་ས་གལ་ན། ལམ་ན་ན་ཐམས་ཅད་་དན་པ་གས་་ད་
གག་་བཟ། །ང་ལས། ནད་པ་ག་ས་ལ་གཟན་ལ་བན་པར་མ་ས་ནས་བཀའ་ལ་པ། གས་དན་པར་
བཟའ་བར་་ས་། །་འལ་ང་ལས། ལ་གཟན་ཙམ་ན་ང་་ས་ན་ནད་གག་ས་དན་པར་བཞག་་
ཟས་ན་་ས་། །་གས་ས་ག་པ་ལས་ད་ང་ས་ཟས་ན་ན་ས་པ་འག་པ་དང༌། ད་ང་ས་ཟས་
ན་ན་ས་པ་་ད་ལ་ལམ། ་་ཟན་ལ་ན་ན་མ་ས་པ་དང་འས་པ་བང་བར་་བ་ད་། །འག་པ་
དང་འས་པ་་ར་བང་་ན། ཟས་དང་བཅས་པ་ང་བད་ན་ིས་བབས་ས་་བ་་ང་བད་ན་ན་ས་

། ད་ལ་ལམ་་་་ལག་པ་དག་བལ་་བག་ནས་ས་པ་་ལག་པ་འར་བག་ནས་ད་ང་ས་ད་བང་
ནས་བཟའ་བར་།།
ག་པ་བ་་ད་ད་བབ་་།
་བ། མལ་མ་དང་བཅས་བན་་བཟའ་བར་་། །ནད་པས་་མནན་། །ན་་དང་ས་གག་པས་
་། །ནད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །་གག་དག་ས་ར་བར་། །ས་ན་ལ་གཟན་ལ་བན་པར་། །
གསང་བ་གས་ང་༌།།
མལ་ མ་དང་བཅས་བན་་བཟའ་བར་་། །ནད་པས་་ མ་གས་ད་པ་ང་་ང་པ་གས་ིས་མནན་
་བཟ། །ན་་དང་ས་གག་པས་བཟའ་བར་་། །ནད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །ནད་པ་་གག་དག་ས་འམ་
ར་ིས་བར་བར་། །ནད་པས་ས་ན་ལ་གཟན་ལ་བན་པར་། །ནད་པས་ས་ན་འར་གམ་བས་པ་
མཐར་ག་པ་ཤམ་ཐབས་བན་པར་་། །གསང་བ་གས་ང་༌།།
བན་པ་ཟས་ར་དས་འལ་བབ་་།
་བ། ཟན་ི་ར་འག་པས་འའམ་འ་ནས་ན་ག་ས་འམ་མཁན་ལ་་བར་་།།
ཟན་ི་ར་འག་པས་དས་་འ་ན་ག་འམ། །་ངས་འ་ནས་ན་ག་ས་འམ་མཁན་ལ་་བར་་
། །ཟས་ལ་ངས་ད་པ་ལ་འ་ལ་ར་བ་དང་དས་ག་དང་མག་གམ་། །དང་་ར་བ་ས་་ས་ས་
ལ་བན་་འག་པ་དང༌། ངག་ས་འ་ནས་ན་ག་ས་་་བ་དང༌། ད་ས་འ་་ན་པ། །བདག་་ན་པ་
མ་་ན་པ་་བར་བཞག་པ་་་བན་་འག་པར་། །འའམ་འ་ནས་ན་ག་ས་འམ་མཁན་ལ་་བར་་
་ས་གངས་། །དས་ག་ས་་ས་ས་ཁམ་ས་པ་ལ་གས་པ་ང་བ་དང༌། ངག་ས་ཟས་ལ་འས་
འགས་པ་ལ་གས་པ་ང་བར་་ང༌། ད་ས་་གས་པ་གན་ར་བས་པ་ནད་་བར་་བ་ར་དང༌། ལ་
མས་་ན་ལ་ཕན་གདགས་པ་བསམ་པ་དང༌། ཟས་ལ་ཆགས་པ་གན་ར་འ་ས་བ་ལས་གང་ཡང་ང་བ་
བམ་པ་དང༌། ང་བ་འང་བ་གན་ར་ང་བ་་འང་བར་་བ་ན་པ་་བར་བཞག་པ་། བདག་ད་ལ་ནད་པ་
འ་ས་དང་ས་པ་དང༌། འང་བ་དང་འ་བ་དང་འར་བ་དང་ས་པ་དང༌། ང་བ་ར་འག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ན་

པས་བབ་ས་གངས་པས་། །མག་་ས་་ས་ས་ང་བ་ས་ཁ་བ་བ་དང་ངག་ས་ན་པ་གས་
བཅད་གས་འན་པ་དང་ད་ས་ཟས་ང་བ་། ་་་ལས། ང་བ་་ས་་ག་། །ས་པ་དང༌། ན་པ་
གས་བཅད་གས་ག་བད། །ས་གངས་ང༌། ས་ནས་གག་ལག་་གས་་བཅད་པ་གན་་ས་གངས་
པ་དང༌། ང་མ་འད་ལས། ད་ང་ས་ཟས་ཟིན་ང་ངས་་ས་གངས་པས་།།
་བ། ནད་པས་འད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །དར་ན་ད་ང་བས་ས་པ་དང་ད་་བས་ན་པ་་། །
བདག་ད་ལ་ནད་པ་འ་ས་དང་ཟས་ལ་ན་ི་འ་ས་་བར་གཞག་་བཟའ་བར་།།
ནད་པས་འད་པ་ཟས་འའམ་འ་ནས་ན་ག་ས་བད་པ་ལ་་ང་བ་ད་། །དར་ན་་བ་ད་ང་བས་
ས་པ་ན་ག་ས་པ་དང༌། ད་་བས་ན་པ་་་ན་ག་ས་བད་པ། །བདག་ད་ལ་ནད་པ་འ་ས་དང༌།
ཟས་ལ་ན་ི་འ་ས་་བར་བཞག་་བཟའ་བར་།།
་བ། ན་པ་ཡང་༌། །འང་བ་དང་འ་བ་དང་འར་བ་དང་ར་ལ་བ་ད་དང ་མན་པ་དང་བན་པ་
མ་པ་དང་བཙལ་བ་དང་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་ད་དང༌། ནད་པ་དང་བཅས་པ་ད་དང༌། ་ར་འོ་བ་ད་དག་
ས་་མན་པ་ད་་གཞག་ །ན་པ་་བར་གནས་པས་།།
ཆགས་པ་གན་་་ཟས་ལ་ན་པ་བ་་ཡང་བཞག་་བཟ། །ན་པ་བ་་་ར་་བར་བཞག་་ན། ཟས་འ་
་གཙང་བ་ད་ལ་གས་པ་ལས་འང་བ་དང༌། འས་ཆན་་ན་་དང་འ་ང༌། ་་ས་་དང་འ་བ་དང༌། ཟས་
ས་ནས་བད་ཀན་དང༌། བས་དང༌། ག་ག་ལ་གས་པར་འར་བ་དང༌། ཟས་་ར་ར་ལ་བ་མས་དང་འལ་བ་
། ཟས་་ར་མ་དང་་འཐབ་པར་ད་པ་ལ་གས་པ་ད་དང༌། ཟས་་བཤང་ག་ལ་གས་པ་ན་་ད་པ་དག་དང་
་མན་པ་དང༌། ན་ང་འལ་བར་འང་བ་མ་པ་ང་ལ་གས་པ་ལ་བན་་ཟས་འང་ལ། ཟས་ལ་བན་་ད་
པ་ལ་གས་པ་ན་ངས་འང་བ་དང༌། ཟས་་བལ་བ་གས་ན་བབ་དས་པ་དང༌། ཟས་འ་ན་ན་དང་གས་
ལ་གས་པ་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་ད་དང༌། ཟས་ག་པར་ ་ན་མས་ལ་གས་པ་ནད་དང་བཅས་པ་ད་དང༌། ཟས་
་ཆ་མ་པ་བ་་་ར་འོ་བར་འར་། ཟས་་ཆ་གག་་ས་་ས་བགས། ཆ་གས་པ་་བཤང་གར་
འར། ཆ་གམ་པ་་ན་་མས་ས་ཟ། ཆ་བ་པ་་ས་བས་པ་ན་་འར་བ་ད་་བ་་་དག་ས་ཟས་
ལ་་མན་པ་ད་་ན་པ་་བར་བཞག་པར་། །ན་པ་་བར་གནས་པས་བཟའ་བར་།།

་བ། མས་མ་པར་མ་གང་པས་། །ས་བན་ི་་བང་ང་༌། །་་་བར་། །་འང་བར་ག་པ་
དག་ །མ་མ་་་བར་། །་འང་བ་དག་་ལ་གས་པས་་བར་། །བཟའ་བ་་ན་་ལ་་ད་
་་གག་ །བཤད་པ་ས་པ་ད་་་། །་་ར་ག་པར་། །ས་ལ་བར་འར་ན་གས་་
བཅད་པ་གས་སམ་གམ་།།
མས་མ་པར་མ་གངས་པས་བཟའ་བར་། །ས་བན་ི་་བངས་ང་བཟ། །་་་་བར་བཟ། །་
་དང་བར་ག་པ་དག་བང་༌། །་མ་མ་་་བར་། །ཟས་ད་པ་ན་་དང་བ་དག་་ལ་གས་པས་་བར་
། །ཟ་བ་་ན་་ལ་་ད་་་གག་། །ི་ཀ་ལས། ཁང་པ་ས་ན་དང་མད་ན་ལ་ལ་་ད་་བག་
པ་ལ་་ང་བ་ད་་ས་། །ས་བཤད་པ་དང་ན་བཤད་ད་པ་ད་ན་བཟའ་བར་་། །ན་བཤད་པ་་་ར་
ག་པར་། །ད་ང་མས་ར་གགས་ད་གལ་ཟིན་ནས་ན་བཤད་ད་པ་ན་ད་ང་འགའ་ས་ང་། ན་
འཆད་་བར་་མ་ས་ན་ས་ང་་་ལ་བར་འར་བ་་་ས་ལས་ལ་བར་ར་ན་གས་་བཅད་པ་གས་སམ་
གམ་བཤད་པ་ད་་བར་་བཟའ་བར་་།།
བད་པ་ས་ནས་ས་བ་བབ་་།
་བ། ས་ནས་གག་ལག་་གས་་བཅད་པ་གན་། །ས་ནས་མོན་་ས་པ་ལ་ན་བཤད་པ་དང་ས་
བཤད་པ་དག་ །ཐམས་ཅད་ས་ས་ཟིན་པ་ད་་ས་པར་ས་ནས་། །ན་་བ་བས་། །་མ་ད་ན་
དང་ས་། །་ས་ན་ས་པ་གཞན་ལ་བལ་།།
ཟན་ས་ནས་གག་ལག་་གས་་བཅད་པ་གན་། །ས་ནས་མོན་་འད་པ་་ན་བདག་ལ་ན་བཤད་པ་
དང་ས་བཤད་པར་། །ད་ང་ཐམས་ཅད་ས་ས་ཟིན་པ་ད་་ས་པར་ས་ནས་ན་བཤད་དང་ས་བཤད་།
།་ར་ས་པར་་་ན། ན་་་བས་། །ད་ང་་མ་ད་ན་ན་ལ་ི་དང་ས་ན་བཤད་དང་ས་བཤད་།
།ལ་ི་དང་ས་་ས་ན་ས་པ་གཞན་ལ་བལ་།།
་བ། གལ་་མ་ས་པར་ད་ང་མས་འོ་བ་ན་ང་ན་འར་ཐ་ན་བ་ཡན་ཆད་ན་། །་ལ་ན་ང་ན་
ན་བདག་ལ་ས་། །ན་འཆད་པ་ན་དགའ་་དང་་དགའ་དག་་ང་ས་པར་།།

གལ་་ན་དང་ས་བཤད་པ་མ་ས་པར་ད་ང་མས་འོ་བ་ན་ང་ན་ན་འཆད་པར་ད་པ་ལ་འར་ཐ་ན་
ད་ང་བ་ཡན་ཆད་ན་། །འོ་དས་པ་ན་ང་ན་གང་་འར་་བདག་ད་ན་པ་ན་འཆད་པ་་་ལ་ས་་
འར་་་ནས་འོ་བར་། །ན་འཆད་པ་ན་་ལ་དགའ་་དང་་དགའ་དག་་ང་ས་པར་།།
གམ་པ་ཟས་་་མན་ཟག་པ་འར་བ་།
་བ། ད་པ་གས་པ་ས་མ་ན་པ་གས་པ་དག་དང་ར་གས་སམ་གམ་ར་་ཁ་བས་ནས་ད་པར་
། །་་ཟས་མ་ན་པ་མ་ན་། །་ར་གཞན་ིས་ས་མ་ན་པ་དང་ངས་པ་་གས་པ་ང་ན་ཁ་
བ་བར་།།
ད་ང་བ་ལང་བདག་་་ད་པ་གས་པས་ས་མ་ན་པ་་ག་པ་དག་ང་ན་དང་ར་གས་སམ་གམ་ར་
ར་་ཁ་བས་ནས་ག་པ་་མ་ད་པར་། །ག་པ་་་ཟས་མ་ན་པ་མ་ན་། །ག་པ་་ཟས་ན་པ་་ར་
ད་པ་གས་པ་ཅན་ལས་གཞན་ི་་ས་མ་ན་པ་དང༌། ངས་པ་་ག་པ་ང་ན་ཐམས་ཅད་ར་ར་་ཁ་བ་བར་
།།
་བ། མ་བཤམས་པ་གས་་མལ་མ་ར་བར་་། །་ར་ས་པ་ཡང་་། །ས་ེ་བར་་ཡང་་
། །་དང་་་དན་མག་དང་་མ་ང་་་། །ཟ་བ་ང་་ཡང་་། །ག་མ་ང་་ཡང་དང་
ཡང་་་། །་ས་ན་གཞན་་འོ་བར་། །གཞན་ལ་་བ་བར་་།།
མལ་མ་ད་ལ་གས་པ་མ་བཤམས་པ་ས་གས་་མལ་མ་ར་བར་་། །་ར་ས་པ་ཡང་མལ་མ་
ར་བར་་། །ས་ེ་བར་་མལ་མ་ར་བར་་། །མལ་མ་ར་བ་་དང་་་དན་མག་དང་་མ་ང་
་་།། གཞན་ཟས་ཟ་བ་ང་་ཡང་་། །དན་མག་དང་་མ་དང་ཟས་ཟ་བ་གམ་བན་ཟིན་པ་ག་མ་
ད་ང་དང་མ་པ་ལ་གས་པ་གཞན་ི་ང་་་དང་་་ཡང་དང་ཡང་་། །མལ་མ་ར་བ་་དང་་་་བ་
བཀག་པ་་བང་བར་་ས་ན་གཞན་་འོ་བར་། །ར་ན་གཞན་ལ་་བ་བ་་།།
་བ། ར་་ཅན་ིས་ཉལ་བར་་། །ས་བཅག་པའམ་གཞན་་འོ་བར་། །་ད་་ང་་་ག་
མལ་་འམ་བགས་མ། །་་བར་གཞག་པར་། །ར་་ཕག་་་མའམ་ཐལ་བ་དག་་གཅལ་གས་

། །ང་་དག་བད་པ་་གན་་ན་། །་ང་བར་་འར་བ་དང་ག་ཆགས་འང་བར་་འར་བར་་
བ་ར་ས་ས་་བ་བ་དང་བམ་པར་།།
་ག་ར་་ཅན་ིས་ཉལ་བར་་། །ར་་ཅན་ས་བཅག་པ་འམ་གཞན་་འོ་བར་། །མལ་མ་་ད་
་ང་་་ག་མལ་་འམ་བགས་མ་། ི་ཀ་ལས། གས་ད་་ང་་ལ་ཟངས་བཞག་པ་ས་། །
མལ་མ་ད་་་བར་བཞག་པར་། །མལ་མ་ད་ར་་ཕག་་་མ་འམ། ་མའམ་ཐལ་བ་དག་་ཅལ་གས་
། །མལ་མ་ད་་ང་་དག་བད་པ་་གན་་ན་། །ད་ར་་ང་བར་་འར་བ་དང༌། ག་ཆགས་འང་
བར་་འར་བར་་བ་ར་ས་ས་་བ་བ་དང་བམ་པར་།།
་བ། ་ས་་ད་་གཞན་་བར་གཞག་ །་ལ་བར་་བ་ར་གག་ལག་ཁང་་་ཀ་བ་བ་་དག་
་ས་་ཡང་མལ་མ་ད་དག་གཞག་པར་།། ང་་ལས་་དང་བཅས་པར་་། །དན་མག་དང་་
མ་མན་་་བཏང་༌། །གཞན་ི་མན་་ཡང་དང་ཡང་་་བཏང་༌།།
མལ་ད་བ་མ་་ས་་ད་་མལ་ད་བ་གཞན་་བར་བཞག་། །་ལ་བར་་བ་ར་གག་ལག་
ཁང་་་ཀ་བ་བ་་དག་་ས་་ཡང་མལ་མ་ད་དག་བཞག་པར་། །ང་་ལས་འན་་དང་བཅས་པར་་
། །དན་མག་དང་་མ་མན་་་ད་པར་ཡང་་བཏང་༌། །དན་མག་དང་་མ་ལས་གཞན་ི་ང་་ཡང་
དང་ཡང་་་བཏང་༌།།
་བ། ང་ན་པ་ང་་བཤང་བ་དང་ག་བ་དག་་། །དན་པར་་དག་་བས་ད་པ་ད་ན་ན་མ་
གགས་། །ར་མ་ཅན་ི་ཡང་༌། །བཤང་བ་བབ་། །གལ་་གག་ལག་ཁང་་ན་བ་བམ་ང་་ས་
།།
ང་ན་པ་ང་་བཤང་བ་དང་ག་བ་དག་་། །ནགས་འག་ས་བ་པ་དན་པར་ང་ན་པ་་དག་ས་
བ་ང༌། ང་ང་ལས་གཞན་་་བ་བས་ད་པ་ད་ན་ན་མ་གགས་། །ར་མ་ཅན་ི་ང་་ཡང་མ་གགས་
་ར་་་དག་་འ་བ་ར་། །བཤང་བ་བས་། །གང་་ན་གལ་་གག་ལག་ཁང་་ན་བ་བམ་ང་་ས་
་། གག་ལག་ཁང་་བ་བམ་གན་ི་ས་་ས་པ་། མན་བ་གས་་བ་་གས་དམན་ང་གཡས་

གན་གས་ང་གན་ི་གས་དམན་པས་གས་་དམན་ས་གང་ན་་གས་་་བ་དམན་པ་བས་་་བར་
གངས་ས་།།
་བ། གང་ང་ངམ་ག་གས་། །ག་་ང་ར་མ་ཅན་དག་བད་པར་། །ང་་་་་འར་་
ང་ན་དག་གག་ །ལ་བ་་གས་གཞག་པར་། །་བལ་མར་གད་། །་གས་གག་ །ཡང་
ག་དང་་གཏན་དག་ང་གག་ །འག་པར་འད་པས་་། །ར་གས་པས་ང་ས་ན།།
གང་ང་་ང་ལ་གར་ང་་ཝ་བགས་པའམ། གས་གས་གར་ང་་ཝ་མ་བགས་པར་ང་་་བས་
པ་་ཆབ་ང་་གས་གང་ང་། །ཡང་ག་ན་ཆབ་ང་བད་ན་་ག་་ང་ར་མ་ཅན་དག་བད་པར་། །ཆབ་
ང་་ནང་ས་ག་ང་་་་ན་ར་་ང་ན་དག་གག་། །ང་སང་མ་་བ་ད་མས་ལས་ལ་བ་་
གས་བཞག་པར་་ས་ང་ཡང༌། ལ་བ་་གས་བཞག་པར་་ས་ང་དང་མ་་བ་འལ་པ་གམ་ཆར་དང་
ན་གས་འལ་པ་ལས་བཤད་། །ཆབ་ང་ས་་བལ་མར་གད་། །་གས་གག་། །ཡང་ག་དང་་གཏན་
དག་ང་གག་། །ཆབ་ང་ནང་་གག་པར་འད་པས་་། །ཆབ་ང་ར་གས་ཟིན་པས་ང་ས་ན།།
་བ། ས་གས་པར་བས་པས་ས་བན་་འག་པར་། །དལ་་འག་པར་། །ང་ན་གས་
ལ་་ས་པར་ཁད་ས་། །་ང་ན་བད་པར་་། །ང་ན་དགགས་པར་་། །་དང་འལ་བ་ན་
ལས་གཞན་པས་་ང་་འག་པར་། །ང་པ་བ་བ་དང་འར་འང་་བ་དག་་ཡང་་བན་།།
ཆབ་ང་སར་ས་གས་པར་བས་པས་ས་བན་་འག་པར་། །ང་་དལ་་འག་པར་། །ང་ན་
གས་ལ་བཤང་བས་་ས་པར་ཁད་ས་།། རང་གས་་་ང་ན་བད་ང་མས་བར་བར་་། །གས་
ས་ང་ན་དགག་པར་་། །་ང་ན་བད་པ་གཞང་འམ་ི་་ན་ང༌། །ང་ན་དགག་པ་ར་ི་་ན་པར་ན་
དད་ཡན་ལག་བད་པ་ལས་བཤད་། །ཆབ་ང་་དང་འལ་བ་བཤང་བ་་བ་ན་ལས་གཞན་པས་་ང་་འག་
པར་་། །ང་པ་བ་བ་དང་འར་འང་་བ་དག་་ཡང་་བན་་། ་དང་འལ་བ་ན་ལས་གཞན་པས་་
དག་་ང་་འག་པར་་།།
་བ། ད་ས་ས་་མ་་་ང་་ར་། །ས་དང་་མ་བཞག་པ་ཡང་༌། །་མ་་་བར་་བ་ང་ག་
ལ་གས་པ་དག་་ད་ན་། །གས་མ་ན་པར་ག་བར་་། །་མར་་། །ན་ི་ང་ར་གག་

།ག་བ་བབ་། །་ར་། །ག་གས་ལ་ཝ་གག་པར་། །གཞན་་འ།། འ་བ་ནད་ཅན་ལ་
་་་་། །ཐགས་མ་གས་པས་། །་བབ་ན་བཅད་། །གལ་་ན་ན་ཐན་ར་་་མ་ཆང་་དག་
གཞག་།
ད་ས་ས་ད་འན་ི་བཤང་ག་བས་གས་དང༌། ང་ས་་ས་དང༌། འར་འང་་ས་དག་་མ་་་
ང་་ར་། །བཤང་བ་བས་ར་ས་དང་་མ་བཞག་པ་ད་ས་ས་ཡང་༌། །་མ་་་བར་་བ་ང་ག་ལ་
གས་པ་དག་་ད་ན་། །གན་ག་བ་གས་མ་ན་པར་ག་བར་་། །་མར་ག་བར་་། །ག་བ་
ན་ི་ང་ར་གག་། །ག་བ་བས་། །གང་ན་་ན་བཤང་བ་བས་་ར་། །ག་བ་བས་་གས་
གས་ལ་ཝ་གག་པར་། །གཞན་་བཤང་བ་བས་དང་འ། །་གར་ལ་གས་པ་འ་བ་ནད་ཅན་ལ་་ནད་
པ་ངལ་བ་ང་བ་ད་་་་་།།
་་་ར་་་ན། ་ཐག་མ་བས་པ་མས་དས་ནས་ཐག་མ་ཕན་ན་་བགས་པས་དས་་མང་གད་
པས་། །བགས་་བ་ན་ཐག་མ་་གད་།། གལ་་བ་ས་ན་ན་ཐན་ར་་་མ་ཆང་་དག་གག་།
་བ། ས་བད་པ་བང་བར་། །་ར་ག་གར་་་། །ཧ་ཅང་་མ་བ་བཟང་༌། །་ང་བར་་
འར་བར་་བ་ར་ས་ས་་བ་བ་དང་བམ་པ་དང་ངས་མར་ིས་བ་བར་། །་ས་་ད་་
གཞན་བབ་། །མ་འར་ན་ག་ད་་་ན་གཞག་པར་། །བཤང་བ་ས་ནས་་ད་པ་བཤང་བ་ལམ་
་བར་། །ན་་དང་་ཆང་བ་མ་ན་པས་། །འ་ལ་རས་མ་དང་་མ་ཆང་་དང་ང་དང་ང་ག་དག་
བཟང་བ་ད་། །ས་གས་ས་བ་བར་།།
འ་བ་ད་་གནས་ཁང་ལ་གས་པ་ས་བ་་ང་བས་ས་བད་པ་བང་བར་། །ས་བད་བང་་་ར་
་་ག་་ག་གར་་་བད་པར་། །་་ཧ་ཅང་་མ་བ་བཟང་༌། །་་་་ང་བར་་འར་བ་ར་
ས་ས་་བ་བ་དང༌། བམ་པ་དང༌། ངས་མར་ིས་བ་བར་། །བ་བ་གས་་ས་་ད་་་ ་བ་
གཞན་བབ་། །་ ་བ་གཞན་མ་འར་ན་ག་ད་་་ན་བཞག་པར་། །བཤང་བ་ས་ནས་་ད་པ་བཤང་
བ་ལམ་་བར་། །་ག་་ན། ས་ན་་དང་་ཆངས་པ་མ་ན་པས་། །་བ་འ་ལ་རས་མ་དང༌། ་ན་
དང༌། ་མ་ཆང་་དང༌། ང་དང༌། ང་ག་དག་བཟང་བ་ད་། །ས་གས་ས་བ་བར་། །ས་པ་བས་

འར་ད་ན་ལས། ཐ་ད་པ་་གཙང་་དང༌། ན་དམ་པ་ནང་་གཙང་་གས་གངས་པ་། ་བ་མ་བ་པ་
ལས། བམ་ན་ནང་་གཙང་་གངས་པ་། །ས་ལ་གས་པ་ག་ང་གང་ན་པ། །ས་བཤད་།།
ས་་ས་ང་ས་བ་བ་་་ར་་་ན།
་བ། ར་གཞག་པ་ས་མ་འས་པ་དག་ས་ས་བ་བར་། །མར་འང་་ང་ན་དག་ར་མ་དག་
ས་་ཉམས་པ་ད་་ཁད་ས་དལ་་དལ་ས་། །བན་་དག་ས་གན་པ། །བན་ིས་་གས་
ཀ། །ལག་ངར་གས་ང་བ། །ཡང་ལག་པ་གས་སས་བ། །གཞན་ིས་ལ་བ་་གས་། །ང་པ་
གས་བ།།
བཤང་བ་ད་པ་་ལ་་ར་བཞག་པ་ས་མ་འས་པ་དག་ས་ས་བ་བར་། །འར་འང་་བ་ད་་
འར་འང་་ང་ན་དག་ས་་ར་མ་དག་ས་་ཉམས་པ་ད་ས་དལ་་དལ་ས་བ་བཤལ་། །ས་ང་
་བན་་དག་ས་ལག་པ་གན་པ་བ། །ས་ང་གཞན་བན་ིས་་ལག་པ་གས་ཀ་བ། །་ས་ལ་ལག་
ངར་གས་ང་བ། །་ག་་ཡང་ལག་པ་གས་སས་བ། །་ས་ལས་གཞན་ིས་ལ་བ་་གས་བ།
།་ནས་ང་པ་གས་བ།།
་བ། ་འཛག་པས་་ཐ་མ་མན་དག་་་བ་ཙམ་་ས་་འག་པ་ལ་ས་པ་ད་། །་ལས་གཞན་པས་
་་ད་ན་འར་འང་མ་ས་པར་འག་པར་་། །ན་ི་ག་ན་གས་ལ་གས་པ་བས་། །ན་
ི་ག་གས་།། །།
་འཛག་པས་་འཛག་པ་ཐ་མ་མཐར་ག་པ་མན་ལ་འཛག་པ་མ་ཆད་པ་གནས་བས་དག་་བཤང་བ་ད་པ་
ས་ལ་རས་མ་ལ་གས་པས་་ཙམ་་ས་་ས་ལ་གས་པས་མ་བས་པར་འག་པ་ལ་ས་པ་ད་། །འཛག་པ་ཆད་
པ་ས་ལ་་ར་བན་བ། །་འཛག་པ་་ལས་གཞན་པས་་་ད་ན་འར་འང་མ་ས་པར་འག་པར་་།
།ན་ི་ག་ན་གས་ལ་གས་པ་བས་། །ན་ི་ག་གས་།། །།

ག མ་པ་ཆོ་ག་ ད་ཅན་ལས་ ི་གཞི་ལ་གཉིས།
ང་ག་བས་ནས་བད་པ་དང༌། །་བ་ལ་གས་བས་ནས་། །དང་་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་
དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། ་ག་ལས་འདས་ན་ལས་་འཆགས་།།
ལས་ཆགས་པ་ར་ར་པ་་ག་ལས་འདས་། བར་མ་ཚང་བ་་ས་གལ་བ་ལ་གས་པ་ལས་ད་ན་ལས་
གཏན་ནས་་འཆགས་ལ། ལས་་དག་་འས་་བན་པར་གས་པ་ལ་གས་པ་ཡང་་འཆགས་། །ལས་་ས་
པར་ཡང་་འར་ང་ལས་་འས་་ཡང་འབ་པར་་འར་་ས་ི་ཀ་ལས་།།
ལས་བད་པ་་མ་འགས་པ་ལ་གས་པ་བས་ཁ་ག་་་་ག་ལས་འདས་ན་ས་ད་་ལས་་འཆགས་
ས་ང་མ་ནས་བན་། ས་ས་་ལས་་འཆགས་། །་ར་ན་ལས་གཏན་ནས་་འཆགས་པ་དང༌། ལས་ས་
ད་་འཆགས་པ་། ་དག་གས་་ད་ས་གངས་།།
་བ། འར་་ག་་ད་འན་ཚང་བ་དང་ལས་བད་པ་དང་ལས་ད་པ་ད་། །ལས་་གལ་བ་དང་བད་པ་
དང་་ར་ཐར་པ་གན་པ་དང་དགག་པར་ད།།
་ག་ལས་འདས་ན་ལས་་འཆགས་པ་བས་འར་་ག་་ད་འན་ཚང་བ་། ད་ང་་ག་མ་དང་བ་ལ་
ད་ང་་་ཚང་བ་་་དང༌། གལ་བ་ལ་གས་པ་ལས་་་ག་བད་པ་མ་ཆད་པ་དང༌། ལས་་བ་དན་་ས་
པ་ད་ང་་་ལས་་་ག་ད་པ་མཚན་ད་དང་ན་པ་ད་། །ལས་་གང་དང་གང་་ན། གལ་བ་དང་བད་པ་
དང་ས་པ་ལས་བ་་གག་་གལ་བ་བ་་གག་དང༌། བད་པ་བ་དང་་བན་་གལ་གས་་ལས་བ་
བ་་བན་ལ་བད་པའང་་ད་དང༌། གལ་བ་ལས་མ་་ལ་བད་པ་ད་བ་ད་པ་ར་། །་ར་ཐར་པ་
གན་པ་དང་དགག་ད་ས་པ་། ལས་་མཚན་ད་དང་་ན་ང་ལས་བ་་གག་་ཡང་མ་གགས་པས་ལས་
དས་མ་ན་ཡང་བཏགས་པ་བ་་འ་གས་བན་པར་མ་གས་པས་ས་ན་་ཐབས་་འར་བ་ལ་གས་པ་་
ནས་ལས་དང་མ་པ་འ་བ་ར་ལས་དང་འ་བ་ལས་ས་བཏགས་པ།།

ད་པར་་ཡང་དགག་ད་་གས་མ་པར་བཞག་པ་ན་ཡང་ལས་་བཏགས་པ་་ལན་གམ་བད་པ་ད་པ་་
ནས་ར་བཏགས་། འལ་བ་བས་པ་ལས། ལས་་མར་བ་ན་མ་པ་བ་། གལ་བ་ལས་དང༌། གལ་བ་དང་
གས་་ལས་དང༌། གལ་བ་དང་བ་ལས་དང༌། ལན་གམ་བད་པ་ལས་་ས་གངས་། ས་ས་དང་ང་
བད་ན་ིས་བབ་པ་ལན་གམ་བད་པ་ལ་ཡང་ང་ལས་་བཏགས་པ་བན་།།
་བ། ས་པ་་བ་མ་ན་པས་ས་པས་་་འཆགས་པར་་འར་། །་འཆགས་པར་་། །ས་མ་ན་
པས་་།།
་ག་ལས་འདས་ན་ལས་་འཆགས་ས་ར་ས་པ་་ཡང་ད་ན་་འང་བ་་ག་ལས་འདས་ན་ལས་གཏན་ནས་་
འཆགས་ལ། ན་མ་གས་ད་་་ག་ལས་འདས་ང་ལས་ས་པར་་བ་མ་ན་པས། ལས་ས་པས་་ལས་་
འཆགས་པར་་འར་། །འར་ཡང་ན་མ་གས་པ་ས་ད་་ལས་་་ཆགས་། ི་ཀ་ལས། ལས་ད་པ་ལ་
གས་པ་དག་ལ་ང་བ་ཙམ་་་འར་་ས་ས་ས་ཙམ་་འར་བ། །ན་ང་ལས་་་ག་ས་ན་ལ་་དད་པ་
འལ་བར་འར་ན་་ས་ས་པར་ག་ང་ད་པ་ལ་ས་པ་ད་ང༌། ཉན་་མ་བག་ན་ས་ས་་འར་བ་ད་།
ང་ལ་་ལས། ལ་་གགས་ཅན་ང་་ལ་ག་ང་་་་ར་ཐར་པ་འན་པ་ཉན་་མ་བག་པ་་ན་དགའ་
་ད་ས་ས་། །ལ་ས་་ར་ཐར་པ་ས་པར་ར་ན་ས་པར་་ར་བས་ང་དགའ་བར་འར་། དགའ་བ་
དབང་ས་་བ་ད་་གན་་ཟ་ས་ང་ལ་་ལས་། །ལས་འཆགས་པ་ར་ར་པ་་ག་ལས་འདས་་་
འཆགས་པ་ལས་་་། །ས་མ་ན་པས་་་ས་པ་་ན་པ་ལས་ལ་གལ་བ་་འབས་ན་ས་ན་ི་
ལས་དང༌། བ་བ་ལས་ལ་་བ་་འ་ན་དང༌། ཆད་པས་བཅད་པ་ལས་ལ་ང་ན་ན་་་གང་ན་ས་མ་ན་པ་
ལས་། ི་ཀ་ལས། ས་མ་ན་པ་ས་་བ་་ང་བར་མ་ས་ན་པར་མ་ས་མས་མན་མ་་མ་ར་པར་ཆད་
པ་ལས་ད་་འག་པ་ལ་གས་པ། །ས་།།
་བ། ་མན་པ་དག་་། །གས་ས་་། །ད་འན་་མ་ར་པ་དག་ས་་།།
མ་འས་པ་་མན་པ་དང་ར་བོག་་་མན་པ་་་མན་པ་དག་་། །བབ་་བར་ངས་པ་ཡན་
ཆད་གས་་ལས་གས་ས་་། །ག་མ་དང་བ་ལ་ད་ང་་ར་མ་ཚང་བའམ། ག་ང་་ལས་ལ་ད་
ང་བར་མ་ཚང་བ་་་། རང་རང་་ད་འན་ི་ངས་ཚང་བ་ད་་མ་ར་པ་དག་ས་ལས་་།།

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་བན། འཆགས་ད་ད་འན་འགས་པ་ད། །ད་་གས་གད་དགས་
བསལ་བན། །ལས་ས་དགག་གནང་་ག་བད། །ལས་ན་ན་ན་་ག་བན། །བད་ལས་གལ་ན་ས་
བང་བད། །་མན་ད་བ་་ག་བན། །་ད་ལ་གས་་ག་བད། །དང་་ལ་གས། ད་འན་ངས་
ཚང་བད་པ་དང༌། །ཁ་ང་ས་པར་བད་པ། །དང་་ལ་གས། ད་ང་ཕ་་ངས་ཚང་བན། །ད་བཅས་མ་་
ངས་ཚང་བད། །དང་་།
་བ། དང་བ་ལ་་་་ལ་གས་པ་ད་འན་ད་། །བན་པར་མ་གས་པ་ལ་་བ་ལ་གས་པ། །
མཐའ་འབ་དག་་་ད་ན་འལ་བ་འན་པ་དང་་ལ་གས་པ། །ག་མ་་བ་ལ་གས་པ།།
ད་འན་ཚང་བ་དང་ས་ས་ན། ད་འན་ངས་ཚང་བ་་་་་་ན། ད་ང་ཕ་ག་མ་དང་བ་ལ་་
ད་ང་་་ལ་གས་པ་ད་འན་ད་། །ས་པ་བན་པར་གས་པ་ལ་་ལ་དས་་ད་ང་བ་ལ་གས་
པ། །ས་པ་བན་པར་གས་པ་ལ་ལ་མཐའ་འབ་དག་་ད་ང་བ་ད་ན་འལ་བ་འན་པ་དང་་ལ་གས་
པ། །གསང་་ན་པ་བ་བ་ན་བ་བ་ལ་ད་ང་་་ད་བ་བ་ད་འན་ི་ཁ་ང་་ད་པས་་མ་གགས་
པ་ད་ང་བ་དས་པས་བ་ལ་དང་ད་ང་་དས་ལ། གལ་་གསང་ན་བས་ཟིན་ནས་ང་དས་ག་་
ག་ས་་བ་གས་ས་བན་གས་ད་ན་ས་ས་་འར་བས་་ངས་ཚང་དས་པ།།
དང་བ་དང་བན་གས་་བ་་ལས་་གས་ས་ག་མ་ད་ང་ཕ་ལས་གཞན་མས་ལ་་བ་ལ་གས་
པ། །དགག་ད་ལ་་དགག་ད་ད་པར་གགས་པ་་ལ་གས་པ་ད་འན་ད་།།
གས་པ་ད་བཅས་མ་་ངས་ཚང་བད་པ་ལ་གས། མ་་ལས་ད་བབ་་བན། །མ་་ངས་དས་ཞར་
ང་བད། །དང་་།
་བ། ད་ང་མ་མས་་ལས་་ཐ་དད་པ་ད་། །དགག་ད་་ད་ང་་ད་འན་ལ་ཡང་༌། །ག་ང་
་་དང་མན་པར་བ་པ་མས་ས་། །འན་པ་དང་ག་ང་འལ་བས་་བབ་།།
ད་ང་མ་མས་་ལས་་གནས་ཐ་དད་པ་ད་་ས་པ་་ང་ག་ལས་བཤད་ས་་མ་མས་གང་ཡང་ངས་
ར་། ང་ན་གས་ལས། ལས་ད་པ་་ད་ང་ཕ་མ་ད་འན་གས་ཀ་བ་བས་་བ་མང་བར་ར་། ད་

བ་གས་་བར་ཆད་་ར་པ་ལས་དང་བ་དང༌། བན་པར་གས་པ་དང༌། ས་མ་བར་་བ་ལས་མ་གགས་པ་
ད་ང་ཕ་ལས་ང་གས་ག་་ས་ག །ད་ང་མ་མས་ང་ལས་གས་ག་་ས་ག་ས་གངས་པ།
།ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ད་ང་མ་མས་་དགག་ད་་ད་ང་་ད་འན་ལ་ཡང་་དས་། །ད་ང་མ་
མས་་ག་ང་་ད་ང་དང་གནས་ཐ་དད་་་བ་ན་ཡང་ད་ང་་ད་འན་་དང་མན་པ་བ་པ་མས་ས་
། །ི་ཀ་ལས། ད་ང་་ད་འན་དང་མན་པར་མ་ར་པ་མས་ས་་འབ་་ས་། །མན་པ་་ར་
བབ་་ན། ད་ང་མ་མས་་འན་པ་དང་ག་ང་ད་ང་་ད་འན་ལ་འལ་བས་མན་པ་་བབ་།།
་བ། འ་ལ་གས་ས་། །་གས་ས་པ་ད་ས་། །ད་ན་གག་ །ད་ང་་ད་འན་ིས་
ན་པ་ད་ང་བ་བར་། །ས་་ཁང་་བད་པར་། །འས་ན་ཤད་ས་ང་༌། །ས་ང་་བན་
། །འས་པར་་། །་ས་ན་ང་ས་།།
འན་པ་དང་ག་ང་འལ་བ་འ་ལ་ད་ང་མ་གས་ས་ད་ང་་ད་འན་ལ་འལ་བར་། །ད་ང་
མ་་གས་འན་པ་དང་ག་ང་འལ་ས་པ་ད་ས་འལ་བར་། །ད་ང་མ་གས་ཀས་ས་པ་ད་ད་ན་
ད་ང་མ་གག་ས་། །ད་ང་་ད་འན་ིས་ད་ང་མ་ད་འན་ི་འན་པ་དང༌། ག་ང་ད་ང་མ་
་གས་ལ་ན་པ་ད་ང་ག་བ་བར་། །ཐ་མལ་ི་ག་ས་བ། །ན་པར་བས་པ་ད་ང་ས་གག་
ལག་ཁང་་་ཁང་་བད་པར་། །ན་པར་བས་པ་ད་ང་་འས་ན་ད་ང་མ་་གས་ས་ཤད་ས་ང་
་ད་ལ་མ་འས་ག །ད་འན་པ་དང་ག་ང་འལ་བ་ན་་ས་ག་ས་ང་༌། །ང་ལས། ད་ང་མ་་
དག་་ང་་ངས་པ་དང༌། ད་ང་ས་མ་ག་ག་མ་ག་ག་ས་ས་་འས་པར་ད་ནས་འ་དག་གངས་
། །ད་ང་ས་ང་་གས་ས་ན་་བན་་ཤད་ས་ང་༌། །ན་པ་ད་ང་དང་འལ་བ་ད་ང་མ་་
གས་འས་པར་་། །འལ་བ་ད་ང་མ་་གས་ས་ན་པ་ད་ང་་་་ས་ན་་གས་ས་་ང་
ས་།།
གས་པ་མ་་ངས་དས་ཞར་ང་བད་པ་།
་བ། མ་བ་དང་དང་བ་་གས་ཀ་གས་པ་ལ། །བན་པར་གས་པར་་བ་ཡང་༌། །འ་ལ་་དག་་
གས་་བ་གས་། །ན་ལ་ི་མ་པ་གས་དང་འར་དང་འར་མང་་་བར་གཞག་པ་གནང་བ་ན་
པ་དང་བཅས་པ་་ད་འན་ི་མཐ།།

ད་ང་མ་མས་་ལས་་ཐ་དད་པ་ད་་ས་ས་ན་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ད་ང་མ་མ་བ་དང་དང་བ་་
ད་ང་ཕ་ད་འན་དང་ད་ང་མ་ད་འན་གས་ཀ་གས་པ་ལ་། །གས་ཀ་གས་པ་ལ་་བ་་ཙམ་་
ཟད་དམ་་ན། ད་ད་བན་པར་གས་པར་་བ་ཡང་གས་ཀ་ད་འན་གས་པ་ལ། །ད་ད་བན་པར་
གས་པར་་བ་འ་ལ་ད་ང་མ་་དག་་གས་་ལ་དས་་བ་གས་། །ལ་མཐའ་འབ་་བ་གས་
ད་ན་འལ་བ་འན་པ་ད་གགས་པར་ག་ཡན་ཆད་། །བ་གས་ད་ན་ག་་ག་་ནས་བན་པར་གས་པར་
། །ད་ང་མ་བན་པར་གས་པ་ན་ལ་ི་མ་པ་གས་ད་བ་མ་མ་པ་དང༌། ཚངས་ད་ར་གནས་་
མ་པ་ན་པ་དང༌། འར་དང་འར་མང་་་བར་བཞག་པ་གནང་བ་ན་པ་་ལས་བ་་་དག་དང༌། མ་་མས་
ད་ད་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ལས་་ང་་ལས་བ་་་དག་དང་བཅས་པ་། ལས་་ད་འན་མ་
ངས་ཚང་་མ་མཐའ་་བ་གས་། །མཐའ་འབ་་བ་གས་ད་ན་འལ་བ་འན་པ་ད་གགས་པ་ག་ཡན་
ཆད་ད་འན་ད་ན་། །བ་གས་ད་ན་་མཐའ་འབ་་ཡང་ག་་ག་ད་ལ་བན་པར་། །དགག་ད་
མ་དང་བན་གས་ད་པ་དང༌། །ན་ལ་མ་གས་འར་དང་འར་མང་གནང༌། །་ར་ད་ང་མ་ལས་
བད་་ངས་ཚང་བ་་ང་་བཤད་ཟིན་།།
་བ། ག་མ་དག་་གས་་བ། །ལས་ད་པ་ས་་ས་ན་ས་ད་ང་ས་ས་པ་ག་ས་པར་
བགས་ན་ང་༌། །འ་ར་ཅང་་གང་བས་ས་་བ་ང་ཡན་ཆད་།།
ད་ང་མ་ལས་བད་་་མས་་ག་མ་ད་ང་མ་ལས་གཞན་ཐམས་ཅད་དག་་གས་་ད་ང་མ་
བ། །ད་ང་མ་ལས་ད་པ་ས་ལས་་་ག་བད་་ས་ན་ད་ང་མ་ས་ད་ང་ས་ལས་་་ག་ས་པ་
ག་་ད་ས་ས་པར་བགས་ང་མཉན་་ས་ན་་ལས་ས་པ་ད་་ང་༌།།
་ཙམ་ཡན་ཆད་་ན། འ་ར་ཅང་་གང་བས་་་བན་་འན་་ས་་བ་་ལས་་མག་ད་བད་པ་
ང་ཡན་ཆད་་ད་ང་ས་ས་པ་མཉན་ན་ང་༌།། ད་བཤད་ལས། ལས་་མག་ད་། ད་ང་མ་ལས་ད་པ་
ད་ས་ས་པ་་ནར་བད་དས་་ས་།།
གས་པ་ཁ་ང་ས་པར་བད་པ་ལ་གས། ཁ་ང་ས་བ་་ར་བན། །འལ་བཅས་་ག་ད་་བད། །
དང་་།

་བ། ་འག་པར་འང་བ་་ཁ་ང་བ་ད་མ་ན་། །གང་ལ་་བ་ཡང་མ་ན་། །་ར་འན་པ་དང་
ངས་་དག་པ་་ག་ལས་ང་མ་ན་པ་ད་།།
ད་ང་ས་ལ་་འག་པར་འང་བ་་ད་འན་ི་ངས་་ཁ་ང་བ་ད་མ་ན་། །ད་ལམ་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་
པ་ད་་ད་ལ་ང་བ་ར་། །དགས་བསལ་། མོན་་་ད་ན་འོ་བན་་། །ས་། །ན་་དང་ཆད་
པ་ལས་ལ་གང་ལ་་བ་ལ་ཡང་ལས་་ཁ་ང་བ་ད་མ་ན་།།
དགས་བསལ་། ག་ང་་ལས་་། །གག་ལག་ཁང་མཚམས་གག་་ནང་་ད་འན་གས་པ་ཐ་དད་
པ་གས་ཕན་ན་འན་པ་ལ་་ལས་་ར་ད་ན་ལས་གཞན་ལ་འན་པ་ལ་། ལས་གཞན་ི་ཁ་ང་ད་པ་ད་
ང་གང་་འན་པ་ལ་བ་ལས་་ར་འན་པ་དང་ངས་དག་ལ་བ་ཙམ་ིས་་ལས་་ད་འན་ི་ངས་་
ཁ་ང་བ་ད་མ་ན་་ས་ན་པ་་ལས་་ར་འན་པ་དང་ངས་་དག་པ་འལ་བ་་ག་ས་པ་ལས་་ལས་
་ད་འན་ི་ངས་་ཁ་ང་ད་པ་མ་ན་པ་ད་། །ལས་་གནས་་ས་ས་མ་འས་པ་ར། ི་ཀ་ལས།
བདག་ད་ལས་་གནས་་མ་ངས་ན་ས་།།
་བ། ་གས་དལ་བར་་བ་ད་མ་ན་། །དགག་ད་ད་པ་ད་་་བ།།
ག་ང་ད་པ་ན་མཚམས་་ན་ད་ང་བ་ལས་ད་པ་་་ད་འན་ི་ཁ་ང་དས་་ད་དས་པ་ད་
ང་་འན་པ་དང་ངས་དག་་གས་འལ་བར་་བ་ད་མ་ན་་། འན་པ་དང་ངས་དག་ལ་་དས་་མ་
འས་ན་ད་འན་ི་ངས་མ་ཚང་བ་ར་། །གང་ན་ད་ང་བ་་ན་ད་ན་བ་ཁ་ང་བར་ད་པ་ད་ང་
གག་དགག་ད་ད་པ་ད་་་བ་། ད་ང་གམ་ལ་ད་ང་གག་ས་དགག་ད་ར་་ང་༌།།
་བ། བན་པར་མ་གས་པ་དང༌། ཉམས་པ་དང༌། མཚམས་ད་པ་ས་པ་དང༌། ག་པ་་བ་ཅན་དང༌། ས་
གཞན་ན་གནས་པ་དང༌། ཐ་དད་པར་གནས་པ་མས་ང་མ་ན་། །འལ་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་༌།།
ད་ལ་གས་བན་པར་མ་གས་པ་དང༌། མ་དག་ལས་ཉམས་པ་དང༌། ག་པ་མཚམས་ད་པ་ས་པ་དང༌། ་
བ་་ནས་ས་མ་ན་པ་གས་་ང་བ་་་ག་པ་་བ་ངན་པ་ཅན་དང༌། ་ིཀ་་མ་་ཚངས་པ་་བ་ནས་
བཤད་པ་་ངན་་གས་་ས་། །་བ་ད་པ་ལ་གས་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་དང༌། ཐ་དད་པར་གནས་པ་མས་

ང་ཁ་ང་བར་ས་པ་མ་ན་། །ག་་ཅན་དང་ཐ་དད་་གནས་པ་ད་པར་གང་་ན། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་
ལས། ཐ་དད་པར་གནས་པ་ས་་བ་་འར་ས་དང་མན་པ་་བ་ཅན་ན་། ས་མ་ན་པར་ཁས་ངས་པ་ཐ་
དད་པར་གནས་པ་་ག་པ་་བ་ཅན་ས་པ་ད་ས་བས་པ་ར་་ས་བཤད་། །ཐ་དད་པར་གནས་པ་འ་་
ས་གས་པ་མས་ན་། ས་ན་ས་གས་པ་མས་་ས་ན་གས་པ་ལས་་ཁ་ང་ད་མ་ན་། །ཐ་དད་
པར་གནས་པ་འ་་འལ་བར་་གས་་ས་དང་མན་པ་་བ་ཅན་ན་པར་བཤད་པ་་་མན་པ་ཙམ་། ས་
གས་པ་དང་ས་ན་གས་པ་གས་ཀ་ཕན་ན་ཐ་དད་པར་གནས་པ་ན་པར་བང་༌། །ས་ན་ག་པ་་བ་ཅན་་
ཐ་དད་པར་གནས་པ་་ག་་་དང་་ག་བ་་ང་་ད་པར་ད་།།
་མ་མས་འ་ད་། ག་པ་་བ་ཅན་་་བ་་ནས་ས་མ་ན་པ་གས་་ང་བ་་ས་ན་པ་
གས་་ང་བ་་་ན་ལ། ཐ་དད་པར་གནས་པ་་ད་པ་་ནས་ས་མ་ན་པ་གས་་ང་བ་། ་ི་
ད་ང་་་ས་འཆད་། །ལ་མས་ལ་འགལ་བ་འལ་པ་དང་བཅས་པ་་ང་བ་དང་བཅས་པ་ཡང་ཁ་ང་བ་
ད་མ་ན་། །ལག་མ་བན་གས་ད་པ་ན། །ལས་་ད་པ་ར་བ་། །ས་ས་འང་ཡང་ལས་འཆགས་། །་
མངས་གཞན་ལའང་་བན་།།
ས་ན་ག་་ད་ལས་ང་བ་ས་པས་ལས་ལ་་བ་པས་འལ་བཅས་་ལས་་ད་ལས་ང་བ་ས་པ་མ་
ན་པ་དང༌། རང་་ད་ལ་ད་པ་ང་བ་ན་པ་དང༌། ་་ས་སམ་ད་གས་ཟ་བ་དང་བཅས་པ་་ང་བ་ས་
གམ་ན་། །ན་ིས་བབས་པས་འདག་་ང་བ་དང་ས་བ་ན་་ས་བཤད་། ་ར་ན་བམ་་ལ་མ་བ་
ང༌། ཕམ་པ་ལའང་མ་བ་། ཕམ་པ་ང་བ་་འལ་བཅས་ཡང་ན་ལ་ཉམས་པ་ཡང་ན་།།
གས་པ་འལ་བཅས་་ག་ད་་བད་པ་།
་བ། བམ་པར་་བས་ང་ན་ི། བཤགས་པར་་བ་འབའ་ག་ས་ན་པར་མ་ཟད་། །ན་ིས་བབས་
པས་དག་པ་ད་་འར་། །ས་པ་ད་ན་ན་་འར་།།
འལ་བཅས་་ཚད་གང་་ན། ད་ས་བམ་པར་་བས་ང་འལ་བཅས་ན་ི། བཤགས་པར་་བ་འབའ་
ག་ས་འལ་བཅས་ན་པར་མ་ཟད་། །འ་ང་ངས་། དགག་ད་ག་ལས། གལ་་བམ་པར་་བ་ང་
བར་ས་ན་བམ་པར་ས་་དགག་ད་་ས་གངས་པ་དང༌། ང་ལ་་ལས། བན་པ་་ཙམ་ིས་རང་བན་

་གནས་པ་མ་ལགས་པར་འར། ་བར་འར་ད་པར་་བ་མ་ན་པ་ད་ང་ད་ང་་བབ་པ་ལ་་བ་པ་། ་
ཙམ་ིས་ན་རང་བན་་གནས་པ་མ་ན་པར་འར་་ས་གངས་།།
་ར་ན་ས་ས་་བས་ང་མ་ས་པ་ད་ང་ན་་ད་པར་དཀའ་བ་ར་ད་ང་་མ་པ་ན་པ་ལས་
་ཆགས་པར་འར་བས། ་ར་ཐར་པ་མ་པ་ངས་ནས་ང་བར་འར་་་ན་་འར་། ད་འན་ག་མ་དང་
ང་བ་ང་ད་་ན་ིས་བབས་པས་དག་པ་ད་་འར་། །་་བཤགས་པ་ན་པ་་ད་ན་་ང་ད་འབའ་
ག་པ་དང༌། ་ར་བཤགས་པར་་བ་དང༌། ར་བས་པར་་བ་ས་ས་ང་ན་ིས་བབས་པས་གནས་བས་
དག་པ་ད་་འར་། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན། ན་ཞག་་ད་ལ་དས་་བཤགས་པར་ས་པ་ད་ན་ན་་འར་
།།
་བ། ་་ན་པ་ད་ན་ང་ད་འབའ་ག་་འར་བ་དང༌། ་ར་བཤགས་པར་་བ་དང་ར་བས་པར་
་བ་ས་ས་་ས་པ་ད་ན་་བཤགས་པ་ཙམ་ན་པ་ར་།།
ས་པ་ད་་་གང་་ན། ་མ་གང་ལ་ལས་ད་པ་ལས་་གནས་་འ་བར་འར་བ་་་བཤགས་པ་ན་པ་
ར་ས་པ་ད་ན་་བ་ས་ལས་འདས་པ་ཁ་ན་མ་་བ་ལས་གཞན་པ་དབང་་ས་་ང་ད་འབའ་ག་་འར་
བ་དང༌། ་ར་བཤགས་པར་་བ་དང༌། ས་ས་་བཤགས་པས་ར་བས་པར་་བ་ས་ས་་ས་ཅན། ང་
བ་་ ་ཆ་ནས་ན་ཞག་་ད་ལ་བཤགས་པར་ས་པ་ན་། ང་བ་་ ་ཆ་ནས་ཞག་་ཆད་ལས་ལ་་བས་
པར་བཤགས་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཙམ་ིས་ར་བས་པར་་བ་ན་པ་ར་། །མ་་དང་གང་ཟག་ད་པར་
ཅན་ི་ག་མ་དང༌། གང་ཟག་་ང་ང་བན་མན་དར་ར་།།
་བ། ང་བ་འང་བ་ལ་་འ་ས་་་བ་བན་་བབ་པར་། །གག་ལ་་ར་བལ་བ་དང་་བལ་
བ་དང་ར་བས་པ་མ་པ་་མ་་གས་པ་་ན།།
ང་བ་ང་བ་ལ་་ལས་་གནས་་འ་བ་་ན་ལས་ད་པ་ད་འན་མས་ས་འ་ས་་་བ་བན་་
ར་བས་ད་་གག་པའམ་བལ་བ་བབ་པར་། །ལས་ད་པ་ལས་གཞན་ི་ས་་ཡང་ག་མ་ལ་ང་ད་ན་
པར་འ་ས་པ་རང་་འ་ས་་་བ་བན་་ར་བས་ས་ན་ང་བ་དག་པར་གས་། མཁན་་ལ་མས་

འཆལ་པ་ལ་ན་པར་ས་ན་མ་པ་་བར་གངས་པ་གནད་ས་ས་། ་དང་འ་དད་པ་ཐ་ད་པར་མངས་པ་
ར་།།
་ན་གང་ཟག་ང་བ་ང་བ་གག་ལ་ར་བས་་མ་ག་པར་ཐལ། ང་བ་གག་ལ་ས་འགའ་ང་ད་ན་པར་
འ་ས་ལ། ས་འགའ་ས་ས་ན་པར་འ་ས་པ་་་ས་འག་་འ་ས་་འ་བ་་མ་ད་པ་ར་་་ན་
འད་པ་ན་། གང་ཟག་ང་བ་ང་བ་གག་ལ་ག་བ་ག་མ་ད་པར་འ་ས་ན་བལ་བ་དང༌། ་བལ་བ་
ར་འ་ས་ན་་བལ་བ་དང༌། ར་བས་པའམ་བམས་པའམ་་བཤགས་པ་་ག་མ་པ་་མར་གས་པ་་
ན།།
གས་པ་ད་་གས་གད་དགས་བསལ་བན་པ་།
་བ། ་དག་་ད་པ་་ད་མ་ན་། །ག་མ་དང་བཅས་པ་ར་འས་པ་ལ་གས་པ་་འན་པར་ད་པ་
ད་ན་།།
བན་པར་མ་གས་པ་དང་ཕམ་པས་ཉམས་པ་ལ་གས་་ལས་་ཁ་ང་བར་་ས་པ་་དག་་ལས་་་ག་ད་
པ་་ད་མ་ན་་ས་པ་ི་ཀ་ལས། ལས་ད་པ་་གས་་ཁ་ང་བ་གཞན་དག་པས་ས་གས་པ་ན་པ་ར་
དང༌། ད་འན་ི་ག་་ན་པ་ར་་ས་། །ང་ང་ག་ལས། བན་པ་བབ་པ་ལ་བས་ལས་དག་བི་ན་
ལས་བིས་པ་ས་བིའམ། མ་བིས་པ་ས་བི། ལས་མ་ས་པ་ས་་་ཡང་་བ་དག་ན་་ས་གངས་།།
་ན་ལས་ད་པ་་ཁ་ང་བར་་ས་པས་ལས་ས་ང་ལས་་འཆགས་ན། ང་་བ་ལས། ལས་བིད་པ། བབ་
པ་ལ་བ་མས་ས་ལས་བི་ན་ལས་བིས་པ་ས་བིའམ། ་པ་་ལས་ས་པ་ས་་། ད་འན་་འདས་པ་
དང་བཅས་པ་ས་གངས་པ་དང༌། ག་མ་དང་བཅས་པ་ར་འས་པ་་མ་དང་བ་ད་པ་ལ་གས་པ་ན་ཁ་ང་
བར་་ས་ང་ག་ང་ལ་་ར་ཐར་པ་མ་འན་པར་ད་པ་ད་ན་་ས་པ་དང༌། ་བར་ད་པས་་་བར་
གནས་པ་མ་པ་ལས་གཞན་པ། །ས་ལས་འཆགས་པར་གངས་པ་དང་འགལ་་ན། ལས་ད་པ་ཁ་ང་བར་ས་པ་
དས་པ་གང་་དག་ཐམས་ཅད་་ད་ང་ལས་ད་པ་་ས་ད་འན་ི་ངས་མ་ཚང་བ་ཁ་ང་ཡང་ད་པ་
དབང་་ས་པ་། ི་ཀ་ལས། ་ར་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་གང་་བ་་ལས་ད་པ་ས་་དས་པས། ་ར་་
་ད་འན་་ར་པ་ད་ན་་ས་གངས་པས་ས་།།

ལས་ད་པ་་ཁ་ང་བར་་ས་པས་ལས་ས་ན་ཡང་ལས་འཆགས་པར་གངས་པ་་ཐམས་ཅད་། ལས་ད་པ་་
་ད་འན་ི་ངས་་ཁ་ང་བ་ལ་་བས་པར་གཞན་ིས་ད་འན་ི་ངས་ཚང་བ་་ན་བན་གས་་མ་
པ་ག་ང་ཡན་ཆད་དང་ན། ཡང་དག་པ་་བ་དང་ན། རང་རང་་ལས་་་ག་ས། མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་མ་
ན་པ་། ས་བ་ན་ིས་ལས་ས་ན་ལས་འཆགས་པ་ན་།
དང་་། ང་་བ་ལས། ལས་ད་པ་བབ་པ་ན་པས་ལས་ས་ན་ལས་འཆགས་པར་གངས་པ་དང༌། ང་་བ་
ལས། ལས་བིད་པ་མ་པ་དང༌། ཟ་མ་དང༌། མ་ང་དང༌། གནས་པར་་་བ་དག་ས་ལས་བིད་ན་ལས་བིད་པ་ས་
བིའམ། ་པ་་མ་ན་་ས་གངས་། །གས་པ་། ས་འ་པས་ལས་་ས་ན་ས་པ་ད་། །ས་ང་བ་
མང་ལ་ད་པ་ལའང་ཡང་དག་པ་་བ་དང་ན་དས་པ་གནད་ས་དང༌། ང་་བ་ལས། ཐ་དད་་གནས་པ་དང་
ས་ས་གཞན་གས་་ང་བས་ས་འ་པ་ལས་ད་ན་ལས་་འཆགས་པར་གངས་པས་། །གམ་པ་། ལས་
་་ག་་ས་ན་་ཉམས་ན་མ་ས་པ་ད་་ས་གངས་པས་། །བ་པ་། མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་་གང་་
ཡན་ལག་ད་ང་མ་ན་་ས་གངས་པས་བ་།།
གམ་པ་ལས་ས་དགག་གནང་་ག་བད་པ་།
་བ། ་ལས་གཞན་པ་་དག་ས་་ས་པ་དང་བཅས་པར་་། །མ་ང་པ་དང་མ་ག་པ་མ་གགས་།།
ག་མ་དང་བཅས་པ་ར་འས་པ་ལ་གས་པ་་ལས་གཞན་པ་བན་པར་མ་གས་པ་དང༌། ཉམས་པ་ལ་གས་པ་
་དག་ས་་ལས་་་ག་ས་པ་དང་བཅས་པར་་། །་ལས་འགལ་ན་ས་ས་་བན་ལ། ་དགས་བསལ་
། མ་ངས་པ་ས་འ་པ་གནས་ནས་མ་ང་བ་དང་མ་ག་པ་། མཚམས་ད་མ་ས་པ་བན་གས་་ལས་་་
ང་བ་ལ་མ་གགས་། །ང་ག་ས་ས་་་ང་བ་ན་ི། ང་ག་་ལས་གཞན་པས་ས་པ་ལ་་ས་པ་ད་
། །ངས་པ་གས་་ས་འ་པས་ངས་་ས་ཅན་མ་ན་པ་གས་་ང་བ་དང༌། ས་དང་ཟང་ཟིང་ས་ངས་
་གནས་ནས་ང་བ། །ག་པ་གམ་། མ་དག་ལས་ག་་ཕམ་པས་ཉམས་པ་དང༌། བ་འོར་འོ་བ་ལས་ག་
་མཚམས་ད་ས་པ་དང༌། བན་གས་ལས་ག་་བན་པར་མ་གས་པ།།
་བ། གནས་ནས་ང་བ་་རང་་ལས་ལ་ཡང་༌། །ནང་་་བ་ར་གལ་བ་ལ་གས་པས་བན་པར་མ་
གས་པར་་བ་ཡང་༌།།

དགས་བསལ་། མ་ངས་ང་མ་ག་པ་ན་ཡང་བཀའ་་་བ་བ་ག་མ་་་བ་བ་ལས་ང་བ་ར་མ་
བས་པས་ལས་ཉམས་་ང་བར་་་བ་དང༌། ཕམ་པ་ང་བ་ན་ཡང་ལས་ས་་ང་བ་ད་། ི་ཀ་ལས། བབ་
པ་ན་པས་ས་པ་དང་བཅས་པར་ལས་ད་ན་ལས་ད་པ་ལ་ས་པ་ད་། །ས་བཤད་པ་དང༌། ངས་པ་ན་ཡང་ལས་
ས་་ང་བ་ད་། གནས་ནས་ང་བ་་རང་་བད་པར་་བ་ལས་ལ་ཡང་ས་་་ང་བ་ལ་མ་གགས་། །
ད་འན་ི་ནང་་བར་ཆད་་བ་ར་གལ་བ་འབའ་ག་པ་དང་ལ་གས་པས་བན་གས་ད་པ་དས་ག་
གལ་བ་ལས་བས་པ་། ལས་་གས་་བན་པར་གས་པར་་བ་ད་ལ་དང༌། བན་པར་གས་པར་་
བ་ད་བ་མ་དག་ས་ཡང་ས་་་ང་བ་ལ་མ་གགས་། །མ་་་འ་གས་་ངས་ག་གས་་དགས་
བསལ་ན་།།
བ་པ་ལས་མན་ན་ན་་ག་བན་པ་།
་བ། ་དག་་བ་ལ་་བ་་འར་་བཞག་པས་་མན་མ་་བབ་། །་བར་་བ་་ས་་བགས་
པ།།
རང་འལ་ལས། ་ས་པར་་བ་མ་ན་པ་ལ་མན་མ་དང་ས་་བགས་པ་མས་གང་ས་བང་བར་་་ན།
རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས། མན་མ་དང་ས་་བགས་པ་་དག་་བ་ལ་མན་མ་་་བ་་་་་་ན། ད་
ལ་བན་པར་གས་པ་་བ་ལ་གས་པ་ལས་ད་པ་ན་བབ་་ལ་་ད་འན་ིས་་བ་ན་ར་་བཞག་
པས་་མང་བ་མན་མ་་བབ་་། མ་པ་གག་་ན་ང་དང་ཀར་ཤ་དང་བམ་་་བ་པ་ལས། ད་ལ་
བལ་བ་དང་མ་ི་བབ་པ་མ་པ་གག་པ་དང༌། ང་བད་ཁ་དབ་པ་ལས་་ས་པ་མན་མ་་མ་ར་
པ་ལས་ན་ཡང་བབ་་་བ་་འར་་བཞག་་མང་བ་མན་མ་་བབ་། །མན་མ་་་བ་་་བ་
ན་ར་་བཞག་པས་བབ་་ས་ི་ཀས་བཤད་། །ས་་བགས་པ་་་་་་ན། ད་ལ་བལ་བ་ལས་
བད་པ་དང་་ས་ཟིན་། །ས་པ་ལ་གས་པ་ལ་་ལ་་བར་ས་པས་བ་པ་་ས་་བགས་པ། །ས་་
བགས་པ་་་བར་་བས་བབ་་ས་ི་ཀས་་་མ་པ་བར་་བཤད་།།
་བ། ས་པ་གནང་བ་ག་་་བ་དང་་་བ་དང་ངས་་ད་པ་དང་གག་ལག་ཁང་་མ་པ་དག་་
མན་མ་་མ་ར་པར་།།

ད་་མན་མ་་མ་ར་པར་་བ་ལས་མས་ན་། ད་ང་་མ་ས་་་ལ་ས་པ་གནང་བ་དང༌། ད་
ང་གནས་ནས་ང་བ་ལ་ད་ང་མ་མས་ས་ངས་པ་་དག་ལ་ག་་་བ་མ་པ་དང༌། ངས་པ་་དག་ལ་་་
བ་མ་པ་དང༌། ་དག་ས་དང་ཟང་ཟིང་ས་ངས་་ད་པ་མ་པ་དང༌། ་དག་་གག་ལག་ཁང་་འོ་བར་་
་བ་མ་པ་དག་་ལ་་མན་མ་་མ་ར་པར་།།
་པ་བད་ལས་གལ་ན་ས་བང་བད་པ་།
་བ། གལ་བར་མ་ས་པར་་ན་་བད་པར་།།
ར་གལ་བ་མ་ས་པར་གང་་ན་་ལས་ད་པ་ག་་ན་་ལས་བད་པར་་་ས་ས་པས་གལ་བ་
ས་ནས་བད་པ་་ས་གས་ས་བན་། གལ་གས་དང་གལ་བ་ལས་ད་པ་ན།།
ག་པ་་མན་ད་བ་་ག་བན་པ་ལ་གས། མ་འས་་མན་པ་ད་དང༌། །འས་པ་ར་བོག་་མན་
པ། །དང་་།
་བ། ་མཚམས་་ངས་་གགས་པ་ཁ་ང་བར་ས་པ་ས་སམ་་ལ་འན་པས་འས་པར་ས་་མ་
གས་པ་ད་དང༌།
་མན་པ་དག་་་ས་ར་ས་ན་་མན་པ་དག་གང་་ན། འ་ལ་གས་ལས། དང་་མ་འས་པ་་
མན་པ་། ལས་ད་པ་་མཚམས་་ནང་ངས་་གགས་པ་ད་ང་ལས་་ཁ་ང་བར་ས་པ་ས་ས་ས་མ་
འས་། ས་ས་འས་པར་ས་་མ་གས་སམ། ལས་་ལ་ངག་་ག་ད་ལ་གས་པས་འན་པ་ལ་བས་
འས་པར་ས་་མ་གས་པ་་མན་པ་ད་་ས་ག་་ར་་མ་འས་པ་་མན་པ་ད་།།
གས་པ་འས་པ་ར་བོག་་མན་པ་ལ་གས། འས་པ་ར་བོག་་མན་དས། །་་ས་གམ་བོག་
ནས་བན། །དང་་།
་བ། ར་ོག་པར་ད་པ་ཡང་གང་ལ་ལས་་ད་པ་་ལས་གཞན་པ་གལ་་་མན་པ་དང་ས་དང་ན་ན།

གས་པ་ར་བོག་་་མན་པ་་ར་ོག་པར་ད་པ་ཡང་ས་པ་ལ། ཁ་ག་ཡང་་ས་་མཚམས་་ངས་
་གགས་པ་དང༌། ཁ་ང་བར་ས་པ་གས་བས་་ས་ར་། །་་་གས་། རང་་མ་བཤད་ལས། ཁ་ང་
བ་ར་ས་པ་ལས་ས་་གཞན་་མ་་ས་པར་་བ་ར་ཡང་་་ས་གངས་པ་དང༌། ི་ཀ་ལས། ཡང་
ས་་བ་ས་་ར་ོག་པར་ད་པ་ཡང་གལ་་མཚམས་་ངས་་གགས་པ་་ན་ན་ན་་མན་པ་ད་ན་་
ས་བཤད་པ་དང་འགལ་། །ས་ན་རང་གས་། ཡང་ས་མཚམས་་ངས་་གགས་པ་་ན་ལ་བགས་། །
མར་ན་གང་ལ་་བ་མ་ན་པ་དང༌། སངས་ས་དན་མག་ལས་གཞན་ན་པ་། ་གས་་ཁ་ང་བར་ས་པ་
ཡན་ལག་་དས་ང་ར་བོག་འཆགས་པ་ཡན་ལག་་་དས་། །ཡན་ལག་་གས་མ་གགས་པ་ཁ་ང་བར་
ས་པ་ཡན་ལག་གཞན་མས་་ར་བོག་འཆགས་པ་ཡང་ཡན་ལག་ན་། ཡན་ལག་ན་ང་བ་ན་། །གང་ལ་
ལས་ད་པ་ལ་་ལས་གཞན་པས་ར་བོག་འཆགས་། །ས་པ་གང་ལ་་བ་ལ་ས་་་འཆགས་་ས་
གས་ས་།།
་ན་ཐམས་ཅད་འམ་་ན། གལ་་ལ་་འད་པས་་མན་པ་ཆད་པ་ལས་དང༌། ལས་འང་ས་དང་ན་ན་
གང་ལ་་བ་ལ་ས་ར་བོག་་འཆགས་ལ། ལས་ས་དང་་ན་ན་་ཆད་པ་ལས་ལ་ཡང་གང་ལ་་བ་ལ་
ས་ར་བོག་འཆགས་་ས་བན་་ང་དང་ི་ཀ་ལས་བཤད་།།
་བ། ད་ལམ་ལས་མ་ཉམས་པ་དང་རང་བན་་གནས་པ་དང་ངག་ཡང་དག་པར་བམས་པས་མན་པར་་
ས་པ་དང༌། ནང་དང་བཅས་པ་མ་གགས་པ་་་མན་པ་ད་།།
གང་ཟག་་་ས་ར་བོག་འཆགས་་ན། འག་པ་ད་ལམ་ལས་མ་ཉམས་པ་དང༌། རང་བན་་གནས་པ་དང་
ས་པ་་བབ་པ་རང་བན་་གནས་པ་ན་ནམ། ས་པ་རང་བན་་གནས་པ་ན་ནམ། ས་རང་བན་་གནས་པ་
ན་ནམ། ་གམ་གང་་ན། བས་འ་ད་་ང་་བ་ལས། ་ཚ་ད་པ་དང༌། ག་་བན་པ་དང༌། ་དམ་ལས་
ཉམས་པ་དང༌། ན་ས་པ་ང་བ་དང༌། དང་ར་འགས་པ་དང༌། ས་པས་་ར་བོག་ང་ར་དག་ང་འགས་
པར་་འར་་ས་གངས་པས། ག་་བན་པས་ན་དང་་འགས་པ་ས་པ་གས་ས་བབ་པ་རང་བན་་
གནས་པ་དང༌། ས་པ་་ས་པ་གས་ས་ས་པ་རང་བན་་གནས་དས་པར་བན་། ས་རང་བན་་གནས་
པ་ཡང་ན་ིས་བན་། །་ག་་ངག་ཡང་དག་པར་བམས་པས་་མན་པ་ད་་ས་ར་། །་ལ་དགས་

བསལ་འ་གས་་མ་གགས་། ར་ོག་ད་པ་ས་འལ་བ་ན་མན་པར་་ས་པ་དང༌། ར་ོག་ད་པ་་
ནང་དང་བཅས་པ་་་གས་མ་གགས་པ་་ར་བོག་་མན་པ་ད་།།
གས་པ་་་ས་གམ་བོག་ནས་བན་པ་།
་བ། བན་་་བ་ས་མན་པ་ད་་གང་ཡང་དག་པར་མ་བམས་པ། །་མ་དང༌། ངག་བ་་དང༌།
ག་ལ་པ་ཡང་༌།།
ར་ས་པ་ངག་ཡང་དག་པར་བམས་པ་་གང་་ན། བོག་པ་་ནས་བན་པ་ར་བན་་་བ་ས་་
མན་པ་བན་་་བ་ལས་མས་ར་མ་བས་པ་ད་་ངག་ཡང་དག་པ་མ་བམས་པ། །བན་ངག་་་ན་་་
ས་། །་བན་འབའ་ག་གམ་་ན། ་མ་དང༌། ངག་བ་་དང༌། ག་ལ་བ་ཡང་ས་་མན་པ་ད་་ངག་
ཡང་དག་པར་མ་བམས་པ།།
་བ། རང་བན་་གནས་པ་མ་ན་པ་དག་ང་་དག་། །གཞན་ཡང་་བ་མ་ན་པ། །་བ་་ད་པ། །
་བམས་པ་འོ་བ་མས་ས་བཏང་བ་་ད་ལམ་ལས་ཉམས་པ་ན་།།
ར་ས་པ་རང་བན་་གནས་པ་་གང་་ན། བོག་པ་་ནས་བན་པ་ར་རང་བན་་གནས་པ་མ་ན་པ་
ད་ང་བན་་་བ་ལ་གས་པ་བ་་་དག་་ས་་མན་པ་་དག་ན་། །བན་་་བ་ལ་གས་པ་བ་་
་དག་་ས་་མན་པ་ད་་ངག་ཡང་དག་པར་མ་བམས་པར་ན་པར་མ་ཟད་། རང་བན་་གནས་པ་མ་ན་པ་
ད་ང་ན་། བ་་་དག་་ངག་ཡང་དག་པར་མ་བམས་པ་ས་ང་། རང་བན་་གནས་པ་མ་ན་པ་ས་ང་
་་ག་མན་པ་ན་། །བས་འ་ི་ཀ་ལས། རང་བན་་གནས་པ་མ་ན་པ་ལས་གཞན་ཡང་ས་ང་༌། །་་
ི་ཀར་་་ཆད་པ་་རང་བན་་གནས་པ་མ་ན་པ་བ་་་དག་ལས་གཞན་ཡང་ད་། ག་གད་པ་ལ་གས་པ་
་བ་མ་ན་པ་ད་པ། །ག་ང་ལ་གས་པ་་བ་་ད་པ། །ར་ས་པ་ད་ལམ་ལས་མ་ཉམས་པ་་གང་་
ན། བོག་པ་་ནས་བན་པ་ར་མ་འ་ས་། ི་ཀ་ལས། འག་པ་ད་ལམ་་བམས་པ་་འག་པ་ལས་
འོ་བ་མས་ས་འག་པ་ད་ལམ་བཏང་བ་་ད་ལམ་ལས་ཉམས་པ་ན་། །ས་།།
བན་པ་་ད་ལ་གས་་ག་བད་པ་།

་བ། ་བ་ད་འན་ལ་བད་པར་་། །གཞན་ལ། །བན་པར་མ་གས་པ་ལ་་། །ཁ་ང་བར་ས་
པ་མ་ན་པ་ལ་ཡང་༌། །ག་མ་ས་པ་ད་་།།
རང་འལ་ལས། ད་འན་ི་་བ་ལ་དས་པ་་བ་་་་བ་ས་་ས་གངས་། ་བ་་གང་ཟག་འ་ལ་
ཆད་པ་ལས་ལ་གས་པ་འ་་བ་་གས་་མ་པ་་་ད་འན་ལ་བད་པར་། །ད་འན་ལས་གཞན་གང་
ཟག་ལ་་བ་བད་པར་་། །བན་པར་མ་གས་པ་གས་་ངས་པ་ལ་་བ་བད་པར་་། །བན་པར་
གས་ང་ད་འན་ི་ཁ་བང་བར་ས་པ་མ་ན་པ་ཕམ་པ་ང་བ་ལ་གས་པ་ལ་ཡང་་་་བ་བད་པར་་། །
ག་བ་ག་མ་ས་པ་ད་། འ་ལ་ཕམ་པ་ང་བ་བདག་ས་ས་་ས་་ལ་ཡང་བད་པར་་།།
མ་འ་དག་་གང་མ་་ལས། ས་དང་ན་པ་་བ་བད་པ་་གང་་ན། གནས་པར་་་བ་ལ་་བ་བད་པ་
དང༌། ཐ་དད་པར་གནས་པ་ལ་་བ་བད་པ་དང༌། བན་པར་མ་གས་པ་ལ་་བ་བད་པ་དང༌། གས་པ་ལ་་བ་བད་
པ་དང༌། ག་མ་ས་པ་དས་ ་་བ་བད་པ་་ས་གངས་།།
་ཡང་ག་དང་་གས་་ཁ་ང་བར་ས་པ་མ་ན་པ་ལ་ཡང་་ས་པ་ངས་ན་། །ག་གམ་པ་་བན་
པར་མ་གས་པ་ལ་་་ས་པ་ངས་ན་། །ག་བ་པ་་ད་འན་ལས་གང་ཟག་གཞན་ལ་་་། ི་ཀ་
ལས། འར་གས་ས་ས་པས་་ད་འན་་མ་ར་པ་དག་བང་་ས་བཤད་། །་པ་། ག་མ་མ་ས་པ་
ས་པ་འ་ད་་ངས་།།
་བ། བས་པ་བད་ནས་ས་གས་པ་དང་ས་མང་་ད་པ་བ་བར་། །ས་ས་པར་ས་་་། །
ཡང་དང་ཡང་་འམ་གཞན་ལ། །གཞན་ལ་ཡང་་ཙམ་ིས་ག་པ་ན་ང་བ་ན་།།
ད་འན་ི་ཞལ་ཏ་པ་གས་ལ་བས་པ་་མ་བས་ནས་་མ་བ་བ་་ས་གས་པ་། ས་དང་མན་པར་
ད་པ་དང༌། ཞག་ངས་དང་་ངས་ས་མང་་ད་པ་་ན་ང་་ད་པ་བ་བར་། །ས་ས་པར་ས་་བ་
བར་་། །་ར་་་་་ན། དགག་ད་མད་གར་་་་བ་ས་གག་ད་ལ་ཡང་དང་ཡང་འམ། ས་
གཞན་དང་གཞན་་ཡང་དས་པ་ང་་ག་ལ་ད་་ན་བ་ས་ས་ས་པར་ས་། བ་བར་་་ས་་མར་
ར་། །འལ་ང་ལས། ་གས་སམ་གམ་་ིས་ག་ས་་བ། ་ས་པར་ིས་ག་ས་་ས་། །་
བ་གས་གག་ལས་གཞན་་བ་གས་ཐ་དད་གཞན་དང་གཞན་དག་ལ། །ད་་ན་བ་ས་ས་ས་པར་ས་་

བ་བར་་་ས་ི་ཀ་ལས་། །་ཡང་དགག་དར་མད་གར་ལ་ད་བ། །གནས་ཁང་བ་བར་ཡང་ད་བ།
།ང་བ་ཞལ་ཏ་པར་ཡང་ད་བ་ས་་ར་་་། །ཡང་དང་ཡང་འམ་གཞན་ལ་ས་ས་པ་ལས། གཞན་་
བ་གས་གག་ལ་ས་ས་ད་་བས་པ་ལ་ཡང་་ས་་བ་། ་བ་གས་གག་ལ་ཡང་དང་ཡང་་བས་པ་དང༌།
་བ་ས་ཐ་དད་ལ་ས་ས་པར་ས་་བས་པ་་གས་ལས་གཞན་པ་། ་བ་གག་ལ་ས་ས་ད་་བ་བ་ལ་
ཡང་ན་་ཙམ་ིས་ག་པ་ན་་བ་ད་འ་གད་ང་འ་ང་བ་ན་། །ི་ཀར། བལ་བ་ལ་་་་ས་།།
་བ། བས་པ་ད་ན་མང་ར་བས་བ། །གང་ཁ་ང་བར་་ས་པ་་དག་གང་འར་བར་ཡང་༌། །ད་
འན་ི་དན་ལ་ཡང་ས་པ་མ་ན་པས་ལ་ང་དག་མ་པ་་འཆགས་། །ལས་་ག་གར་གགས་
པ།། །།
ད་ད་འད་པ་ལ་གས་པར་བས་པ་གང་ཟག་ད་ན་མང་ར་་ལ་ང་ར་བས་ད་པ་མས་བ། །
བན་པར་མ་གས་པ་དང་ཕམ་པ་ང་བ་ལ་གས་པ་གང་ལས་་ཁ་ང་བར་་ས་པ་་་ད་པ་བ་བ་ལ་གས་པ་
མང་ར་བར་ཡང་་ས་། །ད་འན་ི་དན་ད་པ་ལ་ཡང་ལ་ང་འམ་མཁན་་ལས་་ཁ་ང་བར་ས་པ་མ་
ན་པར་བན་པར་མ་གས་པ་དང༌། ཕམ་པ་ང་བ་ལས་་ལ་ན་འད་པ་ད་ང་་མས་ས་དང་ས་ན་གང་་
གས་་གགས་པ་བན་པ་ར་ལ་ང་དག་འམ་པ་་འཆགས་་དན་་འཆགས་། །ལས་་གར་གགས་
པ།། །།
གས་པ་་བ་ལ་གས་བས་ནས་བད་པ་ལ་གས། ལས་ད་་ཙམ་བན་པ་དང༌། །ལས་ག་་ར་བན་
པ། །དང་་ལ་བན། བད་པ་ངག་་ག་ད་བས། །་བ་ས་་ག་ད་བས། །གང་ལ་བད་ལ་་ག་
བང༌། །དང་དང་བབ་པ་ལ་གས་དང༌། །ས་་ན་ར་ལ་གས་དང༌། །གས་བད་མག་ག་ར་བན་
དང༌། །ལས་ག་ན་ང་ས་ར་བན། །དང་་ལ་བ། བད་པ་ག་ཆད་ད་པ་ད། །་ག་འགས་མ་འགས་
་ད། །་ག་ར་མག་་བ་ད། །ལན་ངས་་ཙམ་བད་ད་། །དང་་།
་བ། བད་པ་ག་པ་དག་ས་་མ་ས་པ་ད་མ་ན་། །ཉམས་ན་མ་ས་པ་ད་།།
ལས་བད་པ་ལ་་ག་གམ། ག་་ཆ་ཤས་ག་པ་དག་ས་་ལས་མ་ས་པ་ད་མ་ན་་་ལས་་འཆགས་
པ་མ་ན་། །ག་པ་ལ་་ས་པ་ད་་ས་ི་ཀ་བས་གཞན་ནས་བཤད་། །ན་ང་དགག་ག་ག་ན་་ལས་་

འཆགས་་བན་པར་གས་པར་མཛད་་ས་པ་ལ་བན་པར་གས་པར་་མཛད་་ས་བད་པ་་། །ལས་བད་
པ་ཉམས་ན་་བད་པ་ལ་་ཆད་དམ། ས་བང་་བད་དས་པ་ག་ཆད་ན་ལས་མ་ས་པ་ད་། །་ཡང་ལས་
འཆགས་པ་ས་ཡན་་་ག་ཆད་ན་། ་མན་ཆད་་་ག་ཆད་ང་ལས་་འཆགས་པ་མ་ན་།།
གས་པ་་ག་འགས་མ་འགས་་ད་པར་།
་བ། ད་པ་ད་ན་ང་ན་ག་མ་གས་པ་མ་པར་འག་པ་ད་།།
ལས་་་ག་ད་བན་པ་ད་ན་ད་འན་་ལ་ནས་ད་ང་ཁ་ག་ན་ལས་ལངས་་ང་ན་གལ་བ་
ལས་ག་བ་ད་པ་་་ག་མ་གས་པ་མ་པར་འགས་པ་་ག་པ་ད་། །དར་ན་བད་པ་དང་་ད་བན་
པ་ན་ད་ང་ཁ་ག་ལངས་་ང་ན། ད་འན་ངས་ཚང་བ་ལ་་ས་ང་ག་མ་གས་ན་འགས་པས་བད་པ་
དང་་བར་དས་། །ག་གས་པ་་་འགས་པས་ར་གལ་བ་ས་ཟིན་པ་་་བར་་དས་།།
་བ། ལས་་ལ་ད་འན་ི་ཚད་དག་་མ་ལངས་པ་མས་མ་ས་པ་ད་མ་གས་པ། །ས་པ་ད་ན་་
འར་།།
བན་གས་ད་པ་ལ་གས་པ་ལས་་ལ་ད་ང་བ་ལ་གས་པ་རང་རང་་ད་འན་ི་ངས་་ཚད་དག་་
ད་ང་ཁ་ག་ན་ལས་ལངས་་ང་བ་ལ་ན་ད་ང་ན་ལས་མ་ལངས་པ་མས་མ་ས་པ་ད་ན་ག་གས་པ་
དག་ང་འགས་པ་ད་། །དར་ན་བད་པ་དང་་ད་བན་པ་ན་ད་ང་ཁ་ག་ན་ལས་ལངས་་ང་ན་ད་
འན་ཚང་བ་ལ་་མ་ས་ན་་ག་མ་གས་པ་བད་པ་དང་་འགས་པར་མ་ཟད་། ག་གས་པར་གལ་བ་
ས་ཟིན་པ་་ཡང་འགས་པ་། ར་གལ་ས་ཟིན་པ་་ཡང་ག་ནས་བར་དས་། །ལས་་་ག་ད་བན་པ་ན་
ད་ང་ཁ་ག་ལངས་་ང་ཡང་རང་རང་་ད་འན་ི་ཚད་་ངས་པ་ལ་་ས་པ་ད་ན་ག་གས་པ་་
འགས་པར་་འར་།།
གམ་པ་་ག་ར་མག་་བ་ད་པར་།
་བ། གལ་་་ཡང་ད་པར་འད་ན་ག་ས་མ་པར་དགས་ང་གལ་བས་ད་འན་ལ་བན་པ་དག་
ཡང་གལ་བ་བི་་འམ། ས་་བགས་་ས་་བས་།།

གལ་་ག་གས་པ་ལ་་ལས་་་ག་ཡང་དག་པར་ད་མ་ས་། ཡང་བར་་ད་པར་འད་ན་ག་གས་པ་
མ་འགས་པ་་དང་ར་ག་ས་མ་པར་དགས་ང༌། ་ག་་ག་ནས་བ་བར་། །་ར་ག་ས་དག་
་ན། གལ་བས་་་བས་། །་ལ་གལ་་ན། ད་འན་ལ། །མ་པ་གང་ས་གལ་་ན། བན་པ་དག་
གལ་བ་འགས་ན་ཡང་གལ་བ་བི་འམ། བད་པ་འགས་ན་ས་་བག་་ས་་བས་མ་པར་དགས་
ནས་། །གལ་བ་དང་བད་པ་གས་ཀ་བར་་ད་ན་་ཡང་གལ་བ་བི་ང་ས་་བག་་ས་ག་གས་ཀ་
བད་། ད་འན་ལ་ས་པ་་ད་། ང་བད་ན་ིས་བབ་པ་ལ་གས་པ་གས་་ག་དག་ན་ཡང་ཡང་
ས་་བག་་ས་གང་ཟག་ལ་ཡང་བད་།།
བ་པ་ལན་ངས་་ཙམ་བད་ད་ལ་གས། ལས་བད་ལན་ངས་་ཙམ་བད།། གས་བད་ལན་ངས་་
ཙམ་བད། །དང་་།
་བ། བོག་པ་ར་བ་བ་དང༌། བལ་བ་དང༌། ་་་ད་ལ་་གག་པ་དང༌། བབ་པ་དང༌། མན་
པ་དང༌། ་ག་ང་དང༌། ་གས་ཅན་ི་གནས་པ་དང༌། ་ལས་གཞན་པ་་བ་དང༌། མ་བ་དང༌། ཡང་
ག་ནས་བང་བ་དང༌། ན་པས་འལ་བ་དང༌། མ་ས་པས་འལ་བ་ན་པ་དང༌། བན་པར་གས་པར་་བ་
དང༌། མཚམས་དོལ་བ་དང༌། ནན་ར་ི་ལས་དང༌། དང་བ་དག་ལ་བད་པ་གམ་།།
གལ་བ་ལས་མ་་་དན་ད་པ་ལ་གས་པ་བོག་པ་ར་བ་བ་ལས་བ་དང༌། ད་ལ་བལ་བ་
དང༌། ང་བ་ང་ནས་་ན་ན་ང་བ་་་་ད་ལ་་གག་པ་དང༌། ཕམ་པ་འཆབ་ད་ང་བ་ལ་བབ་པ་ན་པ་
དང༌། ས་མ་ན་པ་གས་་ང་བ་ལ་མན་པ་ན་པ་དང༌། མན་པ་་ག་ང་ན་པ་དང༌། ན་་གས་ཅན་ད་
་ད་བན་ི་མ་ན་ི་གང་ཟག་ལ་ལས་་གནས་པ་ན་པ་དང༌། ་གས་ཅན་ི་གནས་པ་་ལས་གཞན་པ་་
བ་། ག་མ་དང་བཅས་པ་ལ་་བ་ན་པ་དང༌། ག་མ་དང་་བ་ས་་མ་བ་ན་པ་དང༌། ཡང་ག་ནས་བང་
བས་་མ་གས་དང༌། ར་ཡང་བང་བ་གས་་ལས་བ་དང༌། ད་ང་དག་ལ་ང་བ་ང་ན་ན་པས་འལ་བ་
ན་པ་དང༌། ད་ང་ན་པས་ས་པ་ལ་ང་བ་ང་ན་མ་ས་པ་འལ་བ་ན་པ་དང༌། ས་པ་དང་ད་ད་བན་
པར་གས་པར་་བ་དང༌། མཚམས་་ང་གས་དོལ་བ་དང༌། ནན་ར་ི་ལས་གས་། ནན་ར་དས་་ལས་དང༌།
ནན་ར་ས་པ་ལ་བད་པར་་བ་ལས་དང༌། དང་བ་གས་་ག་མ་དང་བ་དང༌། ་བང་དང་བ་དག་་ལས་
མ་་་་མས་ལ་་བད་པ་གམ་།།

གས་པ་གས་བད་ལན་ངས་་ཙམ་བད་པ་།
་བ། ག་ར་མ་གགས་པ་རང་་ན་ི་གས་བད་པ་ཡང་༌། །གཞན་ི་ན་་གང་ཟག་དག་ལ་ཡང་༌།།
ག་ར་མ་གགས་པར་རང་་ན་ི་གས་བད་པ་ཡང་་། བད་པ་གམ་། །འན་པ་བད་པ་ལ་གས་
པ་གཞན་ི་ན་་གང་ཟག་ལ་བད་པ་མས་ལ་ཡང་བད་པ་གམ་། །གཞན་ི་ན་་ད་འན་ལ་བད་པ་་ལན་
ག་ས་ག་་ས་གས་ས་བན་་འན་པ་བད་པ་ལ་གས་པ་གལ་་ད་འན་ལ་བད་ན་་ལན་ག་།
གས་པ་་བ་ས་་ག་ད་བས་།
་བ། ག་པར་ཡང་མན་་ག་ར་འག་། །་བ་ཡང་༌། །བན་པར་གས་པར་ད་པ་ན་གསང་་
བན་པ་མ་གགས་པར་ཕ་་ལ་ང་པ་གས་ས་། །ད་ད་་ན་ནང་ཚངས་ཅན་ལ་གས་པ་ལ།།
ག་ར་གལ་བ་གས་བད་པ་ཡང་གང་ཟག་་མན་་ག་ར་འག་་་ས་ལན་གམ་བད་པ་དང༌།
ད་ལམ་ཡང་་འའམ་མ་པ་གས་པ་བསལ་། །རབ་་འན་པར་ད་འན་ལ་་བ་ཡང་རབ་་དང་བར་འད་
པ་་ག་ར་འག་། །ས་པ་ད་ར་ི་་གས་བན་པར་གས་པར་ད་པ་ན་ས་ས་ང་བད་ན་ིས་བབ་
པ་དང༌། གསངས་་ན་པས་བར་ཆད་་བ་བས་མ་གགས་པར་བན་གས་ན་པ་་་ཕ་་་བང་བ་ལ་བང་
བ་གས་ས་གར་་འག་པར་། །ི་ཀར། འར་ཕ་་ས་་བ་་ང་བ་ན་པར་ས་པར་་ས་།།
ད་ད་་ད་ར་ི་་གས་བན་གས་ད་པ་ན། ས་ས་ང་བད་ན་ིས་བ་པ་དང༌། གསངས་་ན་པ་
བས་མ་གགས་པར་ན་ནང་ཚངས་ཅན་ལ་གས་པ་ས་་ན་འཇམ་་དང་གཞན་ཡང་བ། །་ལ་་བར་
འག་་གག་པ་ན་ི། ག་ར་འག་་་གག་།
་བ། གཞན་ག་་མ་ན་པ་ད་ལ་་ད་འན་ལ་ན་པ་མཐར་། །གཞན་ི་ན་་་འང་་འད་པ་
དང་བཅས་པར་།།
ད་འན་ལས་གཞན་གང་ཟག་ལ་ག་ར་རག་ལས་པ་མ་ན་པ་ད་་གས་། ད་འན་ལ་ག་ར་རག་ལས་
པ་དང༌། ད་འན་ང་པ་ལ་རག་ལས་པ། །་དག་ལ་་ད་འན་ལ་རང་ན་ི་གས་བད་པས་ད་འན་ི་ན་

པ་མཐར་ག་ར་འག་་བད་པར་། །ད་འན་ལ་ག་ར་རག་ལས་པ་་བན་པར་གས་པར་གལ་བ་
འབས་པ་་་ན་ལ། ལ་ད་འན་ང་པ་ལ་རག་ལས་པ་་ཁང་པ་ཁང་ན་ི་གནང་བ་ན་པར་གལ་བ་འབས་
པ་་་། ད་འན་ི་མཐར་ག་ར་འག་་བད་པར་་ས་གང་འས་བན་།།
གང་ཟག་ལ་ག་ར་རག་ལས་པ་་མཁན་་་གལ་བ་་་། གང་ཟག་་མན་་ག་ར་འག་་བད་
ས་ན་ིས་་བར་། །རབ་་འན་པར་་བ་དང༌། ནང་་ང་བ་་བ་ལ་གས་པ་གཞན་ི་ན་་། ད་འན་
ལ་གས་བད་ན་བད་པ་་་འང་་འད་པ་དང་བཅས་པར་། །ི་ཀར། ཐལ་་ར་བ་ད་དང་མ་ད་པ་ད་
ས་བད་པར་་ས་།།
་བ། ཁ་ག་ལས་གསང་་ན་པ་ད་་ལམ་ི་དས་ནས་ས་། །ས་ན་ིས་བབས་པ་ཡང་༌། །ང་
བར་་བ་་་ད་། །་གང་་།།
ང་ཁ་ག་ལས་གསངས་་ན་པ་ད་་ནང་་ང་བ་་བ་། ས་ཐག་་ཙམ་་བཀར་བ་ལམ་ི་དས་བར་ཆད་
ས་པ་གནས་དང༌། ལས་་གནས་་བར་ནས་འངས་་འད་པ་དང་བཅས་པ་ས་། །ང་བད་དང་ས་ས་
དང་ན་ལ་གས་པ་ས་ན་ིས་བབ་པ་ཡང་འང་་། །མན་་ས་གས་ས་འབ་། །དང་བ་ཡང་་
བན་། །ས་ས་ག་ ་་ད་་ང་བར་་བ་་ན་ིས་བབས་པ་་ད་ན་། །ས་ན་ད་ང་་མན་་
འང་་། །ས་་ད་ང་གས་ཀ་ལག་པས་བང་་ན་ིས་བབ་པ་་།།
་བ། ང་བད་དང་ན་་ལག་པ་གན་པར་བཞག་་ལག་པ་གཡས་པས་བཀབ་། །གང་བར་་བ་མ་
ན་པ་ད་ལ་་མན་་བཞག་། །ལས་་འག་པ་ད་ས་།།
ང་བད་དང་ན་བབ་པ་། ད་ང་གས་ཀ་ལག་པ་གན་པར་བཞག་། གས་ཀ་ལག་པ་གཡས་པས་
ང་ནས་བཀབ་ནས་། །ི་ཀ་ལས། ན་དང་བ་་བན་་ས་། །ང་བད་དང་བ་་ལག་པ་གཡས་པས་ང་
བད་་ཁ་ནས་བང་་། །ང་ནས་བཀབ་་་། །ད་ང་་ལག་ས་བང་བར་་བ་མ་ན་པ་། གར་
དལ་ལ་གས་པ་ག་་་ང་བ་ད་ལ་་མན་་བཞག་་བབ་། །གལ་བ་ལ་གས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་
་འག་པ་ད་ས་། །ད་ལམ་གཞན་ིས་་་། །བད་པ་ང་ན་་ད་ལམ་གཞན་ིས་ང་ག་ང་ལ་
གས་པ་ལས་་ས་ི་ཀ་ལས་། །མོན་་་ད་ན་འོ་བན་་་ས་།།

གམ་པ་བད་པ་ལ་ད་འན་་ན་ལ་བན་པ་།
་བ། ད་འན་ནམ་གག་་ན་ལ་མ་བན་པ་ལ་་གང་ཟག་ད་ང་ལ་བད་པར་་བ་ད་།།
་བ་་མ་བད་པ་་། །བད་པ་ལ་གང་ཟག་གག་་ན་ལ་བན་པ་་ས་མ་ན་པར་ོང་་འག་པ་་
་། ་ལ་་བད་པ་ལ་ད་ང་ད་ན་ད་ང་མའམ། ད་ལ་ལ་བད་ང་ང༌། བཤད་མ་ཐག་པ་་གས་
ལས་གཞན་་ལ་ད་འན་ནམ། གག་་ན་ལ་མ་བན་པ་་ལ་ད་འན་ལ་ཡང་མ་བན་པའམ། ལ་གང་ཟག་
གག་་ན་ལ་མ་བན་པར་ས་ས་ན་ིས་བབ་པ་ལ་གས་པ་་ཙམ་་གངས་པ་མས་ལ་་གང་ཟག་ད་ང་
ལ་བད་པར་་བ་ད་། །གང་ཟག་ས་ས་པས་་བད་པ་ལ་ད་འན་་ངས་པ་་དས་པར་བན་། །
ད་ང་ལ་ས་པས་་བད་པ་ལ་ད་ལ་ལ་གས་པ་མ་ན་པར་བན་།།
་ར་ན་མ་འས་་ད་ང་་ས་ས་དང་ང་བད་ན་ིས་བ་པ་ལ་གས་པ་ལ་ད་ང་གག་ལ་
བད་པར་་བ་ད་་ས་བན་། །་བན་་ད་ང་མ་མས་ས་་ད་ང་མ་གག་ལ་བད་པར་།།
བ་པ་དང་དང་བབ་པ་ལ་གས་།
་བ། ས་ས་དང་བ་དང༌། ན་ིས་བབས་པ་་་བར་་གནས་ན་ད་ས་མ་པར་བགས་པས་
འཆགས་། །་མ་མ་ང་ན་་མ་་འཆགས་། །གག་ས་ན་ིས་བ་ན་་ལ་དང་ར་བསམ་པ་བབ་ང་
ག་་བད་པར་།།
ས་ས་ན་བས་དང་བ་དང༌། ན་ིས་བ་པ་་་བར་་གནས་ན་རང་་ད་ས་མ་པར་བགས་པས་ང་
། རང་གག་ས་ན་ིས་བབས་པ་དང་དང་བ་འཆགས་། །ན་ིས་བབ་པ་་ས་ས་་བར་གནས་པ་ལ་
ན་ིས་བབ་པར་། །དང་བ་ལ་་་བར་གནས་པ་་དས་་ས་ི་ཀ་ལས་། །ས་ས་ལ་གས་པ་ན་
བས་་མ་མ་ང་ན་ན་བས་་མ་་འཆགས་།།
དགས་བསལ་། ད་ང་མས་་བ་ད་ད་ང་ས་ས་ན་ིས་བབ་པ་་་མ་མ་ང་ཡང་་མ་འཆགས་།
།རང་གག་ས་ས་ས་ང་བད་དམ་ག་ང་ལ་གས་པ་ན་ིས་བ་ན། ན་ིས་བ་པ་ལ་་ལ་དང་ར་
འ་ན་ིས་བབ་་མ་་བསམ་པས་བབ་ང༌། གས་ག་་བད་པར་།།

་པ་ས་་ན་ར་ལ་གས་།
་བ། ད་ང་དག་འ་བ་ད་ན་་ས་ག་པ་གག་་ས་པ་ད་། །རང་་ན་་གས་ལན་གམ་ད་
པར་ད་པ་ད་ན་་ས་ད་ན་ག་ས་།།
བཤགས་པ་ལ་གས་པ་དག་ལ་ད་ང་དང་ན་ག་་འ་བ་ད་ན་་ས་ག་པ་གག་་ས་པ་ད་། །ས་
ས་ན་ིས་བབ་པའམ། ་བ་ན་པར་གལ་བ་ལ་གས་པ་རང་་ན་་གས་ལན་གམ་གང་ཟག་ལའམ། ད་
འན་ལ་བད་པར་་བ་ད་ན་ཕ་ལ་་་ག་་བ་་ས་པ་ད་ལ་ག་ས་། །་ཡང་རང་་ན་་ས་ས་
པ་གས་ས་གཞན་ི་ན་་བད་ན་་ག་་་དས་་ས་བན་། ་དགས་བསལ་། བདག་སང་ང་
བད་འལ་ད་འམ་པར་འར་ི། ས་ད་འན་ལ་བད་པ་་ན་གཞན་ན་་བད་པ་ན་ཡང་ག་འཚལ་
དས་པར་ང་མ་འད་དང་ཀར་ཤ་ལས་བཤད་། །གས་ལན་གམ་ས་ས་པ་གས་ས་གས་ལན་གག་
ད་པར་ད་ན་་ག་་་དས་་ས་བན་། ་དགས་བསལ་། ་ར་བཤགས་པར་་བ་མལ་བ་
གས་ད་པར་ད་པ་ན་གས་ལན་གག་བད་པ་ན་ཡང་ག་འཚལ་དས་པར་བམ་་་བ་པ་ལས་བཤད་།།
ན་དབང་ས་དགག་ད་ལན་གག་བད་པ་ན་ཡང་ལ་་བབ་པ་ན་ན་ག་་དས་། །་ས་པ་ད་ལ་
ས་ས་པ་གས་ས་ག་་བ་་ས་ད་མ་ན་ན་་ག་་་དས་་ས་བན་། རང་བས་བབ་པ་གན་
པའམ་མ་པ་བ་ས་མཉམ་པ་ན་ན་་་མན་་ས་ས་ན་ིས་བབ་པ་ལ་གས་པ་་ན་ག་་་དས་
པ།།
་བ། གསང་་ན་པར་ཡང་༌། །མ་ར་དང་བཅས་པ་ད་ན་བན་པར་གས་པ་ར་འས་པ་ལ་ཡང་༌། །
དང་ར་གམ་། །་ན་ད་་དང་་མ་བད་པ་ལ་ཐལ་་ར་བ་ད་།།
གསངས་་ན་པར་ཡང་ག་་། །བན་གས་་བ་གང་ཟག་ལ་མ་ར་བན་པས་མ་ར་དང་བཅས་པ་
ད་ན་བདག་ད་བན་པར་གས་པར་་བ་ར་འས་པ་ལ་ཡང་ག་། །བན་གས་་བ་ར་འས་པ་དང་
ར་ད་ང་་་ལ་ག་གམ་གམ་། །ཐལ་་ར་བར་ད་པ་གང་ཟག་་ན་ད་་། གང་ཟག་་རང་་
ན་ད་་བད་ན་ཐལ་་ར་བ་ད་་ས་པ།།

གང་ཟག་་ན་་བད་པ་། རབ་་དང་བར་་བ་དང༌། མཁན་ར་གལ་བ་དང༌། བན་པར་གས་པར་
གལ་བ་ལ་གས་པ་་གང་ཟག་་རང་་ན་ད་་བད་ན་འས་པ་ད་འན་ལ་བད་པའམ། གང་ཟག་འས་
པ་ལ་བད་ན་ཡང་ང་། གང་ཟག་ས་ཐལ་་ར་བ་ད་། །་བ་ས་འདས་པ་བད་པ་ལ་གས་པ་་མ་བད་པ་
ལ་གང་ཟག་ས་ཐལ་་ར་བ་ད་།།
ག་པ་གས་བད་མག་ག་ར་བན་པ་།
་བ། གལ་་གང་ཟག་ས་རང་་ན་་བད་ན་གལ་བ་བཏབ་པས་མག་་ཐབས་ན་་ས་། །་
ས་ལ་ག་ས་ས་གས་་ས་།།
གལ་་ས་ས་ན་ིས་བབ་པ་ལ་གས་པ་གང་ཟག་ས་རང་་ན་་གང་ཟག་ལ་གས་བད་ན། ལ་གང་
ལ་གལ་བ་བཏབ་པ་གང་ཟག་ས་མག་་ཐབས་ན་་ས་བད་། ད་ས་་ར་ས་པ་་ན་་བབ་པ་
ཐབས་ན་་ས་པ། །ཐབས་ན་་ས་བད་པ་་ས་ལ་གག་ས་ས་གས་། །ས་།།
བན་པ་ལས་ག་ན་ང་ས་ར་བན་པ་ལ་བ། བ་ལས་ན་འོ་ར་བན་དང༌། །ལས་བད་མག་ད་
བད་པ་བན། །མཚམས་གས་་ར་ད་ལ་བན། །ལས་མས་འ་ས་བབ་པ། །དང་་།
་བ། འན་པ་དང་་ང་དང་ག་ག་དང་འགས་པས་འོ་བ་དང་ལ་བ། ས་པ་དང་མ་ས་པ་ན་པར་
ས་པ་་བར་ས་་བ།།
བ་བ་ལས་ཐམས་ཅད་་ན་ང་་ས་ག་། འན་པ་་ཆགས་པ་དང༌། ་ང་དང༌། ག་ག་དང༌།
འགས་པས་འོ་བ་དང་ལ་བ་ན་གང་་ར་བ་བ་རང་རང་་བས་་་བ་ད་པ་དང་མ་ས་པ་ན་པར་ས་པ་
། དར་ན་་བང་བང་བ་དང་མ་བང་བ་ན་ས་པ་་། །་ཡང་་བ་ས་ནས་་བར་ས་་ལས་ཐམས་ཅད་
་བ་ལ་བ།།
གས་པ་ལས་བད་མག་ད་བད་པ་བན་པ་།
་བ། ས་པ་ད་ན་གནས་པས་བད་པར་།།

གལ་གས་དང་གལ་བ་ལས་ས་པ་ད་ན་ལས་ས་པ་བན་པར་གནས་པ་་ལས་་མག་ད་བད་པར་
། །གལ་བ་འབའ་ག་པ་ལ་་་ག་འ་ད་། གལ་བ་་་བར་་བ་ཙམ་ན་པ་ར་།།
གམ་པ་མཚམས་གས་་ར་ད་ལ་བན་པ་།
་བ། མཚམས་གད་པ་ད་་བཅད་པ་དང་འ་བ་ད་་ས་པར་།།
མཚམས་གད་པ་མ་པར་ད་པ་ད་་མཚམས་་་བཅད་ཟིན་པ་ནང་་ད་འན་ད་ན་མཚམས་འག་པ་དང་
འ་བ་ད་་ས་པར་། །དར་ན་མཚམས་་་བཅད་ཟིན་པ་འག་པ་བང་བ་ལ་ད་ང་མཚམས་་་ལ་ན་
གནས་པས་བངས་པར་་འར་བ་དང་འ་བར་མཚམས་བཅད་པར་ད་པ་ན་ཡང་གས་བ་མཚན་མ་བན་ ་ས་
ངས་་་ལ་་འག་ནས་བཅད་་་ང་། གས་བ་མཚན་མ་བན་ ་ས་ངས་་ད་ང་མས་འག་་
མཚམས་གད་དས་།།
་ནས་་ག་གག་ས་མཚམས་་་དང༌། དལ་འར་བ་གས་ཀ་གད་ན་མཚམས་་ར་འར་བ་ས་ག་
ང་ན་འག་པ་ད་འན་མས་ས་དལ་འར་བ་བཅད་་་ང་ལ། དལ་འར་བར་འར་བ་ས་ག་ང་ན་
འག་པ་ད་འན་མས་ས་ང་མཚམས་་་བཅད་་་ང་བས། མཚམས་་གས་་་རང་རང་་གས་
བ་མཚན་མ་བན་ ་ས་ངས་་ད་འན་་ཚན་གས་་ར་བད་ནས་མཚམས་་གས་གད་པ་། ང་
ག་ལས། མཚམས་གས་ཀར་ད་འན་བད་། ད་ང་ལས་ད་པས་མཚམས་གས་ཀར་ང་ངམ། དག་པའམ།
ག་གམ། ་ས་མནན་་གལ་བ་ས་་ལས་་ས་གངས་ལ། ཀར་ཤ་ལས་ང་༌། །མཚམས་བཅད་ཟིན་པ་
བང་བ་དང་འ་བ་དགས་བསལ་་མཚམས་་་ངས་ན་ད་པ་དལ་འར་བ་འག་པ་བང་བ་་ད་ང་
མཚམས་་་ན་གནས་པས་ང་འབ་ད་། དལ་འར་བ་གད་པ་་ད་ང་མཚམས་་་ན་གནས་པ་མས་
ས་་འབ་། དལ་འར་བ་ད་་ད་པ་གས་བ་མཚན་མ་བན་ ་ས་ངས་་ད་ང་མས་འག་།
དལ་འར་བ་བཅད་པར་།།
བ་པ་ལས་མས་འ་ས་བབ་པ་ལ་གས། འ་བས་ས་་བབ་པ་དས། །ཞར་ལས་དང་བ་བད་པ།
།དང་་།

་བ། ད་པར་ད་པས་ག་བང་བ་དང༌། འ་བ་ལ་བད་པ་ས་་བབ་པ་དག་ས་བ་བར་་བ་དག་ལ་
་བར་། །ས་་དག་་ན་་ན་བཤམ་། །བས་པ་་བ་་ན་ད་ལ་་་ད་།།
ད་འན་ད་པར་ད་པས་ག་བང་བ་དང༌། ་ར་ག་བང་ས་འ་བ་ལ་ག་ང་ལ་གས་པ་བད་པ་
ས་་བབ་པ་དག་ས་བ་བར་་བ་ལ་་བར་། །ད་པར་ད་པ་ས་བ་་ད་ང་་དག་་ན་་ན་
བཤམ་། །ལག་་་་བང་གང་བར་བས་པ་་་བས་པ་་བ་་ན་ད་ལ་ན་བཤམ་པ་གས་ད་
འན་བ་བ་་བ་བབ་པ་་གང་ཟག་ལག་་་་་བས་པ་་ད་་ལས་ན་།།
གས་པ་ཞར་ལས་དང་བ་བད་པ་།
་བ། ཐམས་ཅད་ལ་ན་མས་། །ང་བར་་བ་ལ་་འད་པ་མག་ད་ན་། །ལས་ར་བན་པ།།
ང་ང་ལ་གས་པ་འག་པ་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ན་མ་་བ་བར་། །གནས་མལ་ལ་གས་པ་ང་བར་་
བ་ལ་་ན་ས་གང་འད་པ་་མག་ད་་བཞག་། དས་་ལས་་མ་ན་། །འ་བ་དང་ག་་བ་དང་མན་་
འོ་བ་ལ་་ན་མ་་ནས་བཞག་། འད་པས་་་བཞག་། །ལས་ར་བན་པ།།
གས་པ་ལས་ག་་ར་བན་པ་ལ་བན། ལས་ང་་་དགས་བསལ་བཅས། །མཚམས་ཐ་དད་བན་བབ་
་བན། །དན་མག་་ག་ད་པར་བད། །ལས་ད་འཆགས་ས་ཞར་ང་བན། །ལས་ད་གས་གད་ན་
གཞན་བད། །འས་པས་ལས་ང་དས་ཚད་བང༌། །་ག་དགས་བསལ་གས་གད་བད། །དང་་།
་བ། བ་བ་ལས་ང་བ་ར་མ་བས་པས་ལས་ཉམས་་ང་བར་་། །ག་ང་དང་དགག་ད་དག་་མ་
གགས་།།
ད་འན་ི་དན་ད་པ་ག་མ་ལ་གས་པ་བ་བ་ལས་ང་བ་ང་བ་་བཤགས་པ་དང༌། ན་ིས་བབ་
པས་ར་མ་བས་པས་གལ་བ་དང༌། བད་པ་ལས་ད་འན་དང་ན་ག་་ཉམས་་ང་བར་་། །ི་ཀ་ལས།
་ང་བར་ད་ན་ས་ས་་འར་། །ད་འན་་དག་ལ་ཡང་ས་ས་་འར་་ས་། །ཐམས་ཅད་འམ་་ན།
ག་ང་དང་དགག་ད་དག་་མ་གགས་་ས་།།

གས་པ་(མཚམས་ཐ་དད་བན་བབ་་བན་)པ་།
་བ། མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་་གང་་ཡན་ལག་ད་ང་མ་ན་། །ར་ང་ན་གས་པ་ཡན་ལག་
ཉམས་།།
ད་འན་ནམ་གང་ཟག་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་་ལས་་ཁ་ང་ལ་གས་པ་་ག་མ་གཞག་གང་་ཡན་
ལག་ད་ང་མ་ན་། ན་ན་ལ་གས་པ་ས་ང་མ་ས་པ་ད་་ས་པར་། །མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ལ་
ཡང་་ས་པ་་འ་དགས་བསལ་ན་། །མཚམས་གཞན་ར་འན་པ་དང༌། ངས་དག་ན་པ་་་ང་ན་གས་
པ་གག་པ་ཡན་ལག་འན་པ་དང༌། ངས་དག་ངས་པ་་ཉམས་་་ག་པ། །ི་ཀ་ལས། ་དག་ངས་ནས་ད་
འན་ི་ནང་་མ་བད་པར་མཚམས་གཞན་་ང་ན་་དག་ཉམས་། །ས་། །ས་འགས་པས་མཚམས་་་ལ་
ནས་ར་་ངས་པ་ལ་ས་པ་ད་་ས་ར་ས་པ་དགས་བསལ་ན་།།
་བ། གག་་ང་པ་ཡ་གག་ལ་གག་་ཡ་གག་ན་གས་ཀར་གནས་པ་ད་། །ཐམས་ཅད་ན་པ་ལ་
གནས་པ་ན་པ་ད་།།
ད་འན་ི་ངས་་ཁ་ང་ད་པ་དང༌། དར་གནས་པར་ཁས་ན་པ་ན། ི་ཀ་ལས། མཚམས་གག་་ང་པ་ཡ་
གག་བཞག་ལ། མཚམས་གག་་ཡ་གག་བཞག་ན་མཚམས་གས་ཀར་གནས་པ་ད་། །ར་བ་གག་་ཕ་ལ་་
ལ་ན་ད་འན་་གས་ལས་ད་། ད་ང་ངས་་གག་ས་མ་ཚང་ན་ད་ང་གག་ས་ར་བ་ཕ་ལ་་
ལ་་ང་པ་ཡ་་བཞག་ན་གས་ཀ་ད་འན་ི་ངས་་ད་ས་འལ་ང་ལས་། །གག་ལག་ཁང་་མ་
མཚམས་ཐམས་ཅད་ན་པ་ང་ངམ། ་་ལ་གས་པ་ས་ལ་ད་ང་གནས་ན་མཚམས་་ཙམ་ན་པ་་དག་་
གནས་པ་ད་་ས་་མར་ར་། མཚམས་་ད་ན་པ་་དག་ས་ད་འན་ི་ངས་་ཁ་ང་་ང་ང༌།
མཚམས་་ད་ན་པ་་དག་་དར་གནས་པར་ཁས་ང་་ང་ས་བན་། །འ་་ང་ང་ག་ལས། བན་པ་
ལས་བིད་པ་གག་ས་ལས་་ག་གག་ས་གནས་བར་་བ་ལ་ལས་བིར་ང་ངམ། ་པ་་ང་། གནས་
བར་ད་ང་གམ་གམ་གནས་ལ། ར་གལ་བ་ད་པ་ད་ང་ས་གནས་བ་མཚམས་་སབ་འམ། ་
འམ། འམ། གཞན་གང་ཡང་ང་བ་ས་མནན་། ་ང་་འག་ནས་ལས་། །ལས་ད་པ་་ད་་དག་་
ངས་་བང་བ་ས་གངས་ལ། ང་་བ་ལས། ད་ང་ས་གནས་བར་དར་ལ་་གས་པར་འར་བ་

མས་སམ། ད་། འ་ར་ད་ང་ས་གནས་བ་མཚམས་་ང་ངམ། ་ས་མནན་་དར་ལ་་གས་པ་
ས་གངས་།།
་བ། ་མར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ལ་་འཆགས་པ་་ན། །གནས་མལ་་མ་མན་པར་ག་པ་ད་། །
ས་་དགར་གནས་པ་་བ་ད་།།
གག་་ང་པ་ཡ་གག་གམ། ཐམས་ཅད་ན་པ་ལ་གནས་ན་ས་གནས་་མར་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ལ་
་གནས་་མར་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་འཆགས་པ་་ན། །་ར་ད་ང་གག་ས་གནས་་མར་དར་
ཁས་ངས་ན་གནས་མལ་ི་ལ་བ་། གག་ལག་ཁང་་་ནས་་་ངས་་་མ་ད་པར་གས་པ་ད་། །གནས་
་མར་དར་གནས་པར་ཁས་ངས་པ་ས་་དགར་གནས་པར་་བ་ད་ན་།།
གམ་པ་དན་མག་་ག་ད་པར་བད་པ་།
་བ། ལ་བ་་་མན་པར་ད་པ་ད་མ་ན་། །ཁ་ང་བར་ད་པ་ད་མ་ན་། །ས་་བ་ལས་མ་ན་
པས་་འཆགས་།།
ལ་བ་་་མན་པ་ད་པ་ད་མ་ན་། ི་ཀ་ལས། མ་འས་པ་་མན་པ་ད་པ་ད་མ་ན་་ས་བཤད་པ་
དང་མན་པར། ང་ང་ག་ལས། མཚམས་་ནང་ན་ལ་བ་བགས་བན་་་མ་འས་པར་ལས་བིར་ང་ངམ། ་
པ་་ང་་ས་གངས་། །ར་བོག་ལ་་སངས་ས་ས་ར་བོག་འཆགས་པ་ང་གཏན་ནས་་ང་༌། །
ལ་བ་་ད་འན་ི་ངས་་ཁ་ང་བར་ད་པ་ད་མ་ན་་་དན་མག་གཞན་ན་པ་ར་། །ལས་་་བ་
་ད་ར་ི་་གས་བན་གས་ས་པ་་་་་ག་ལས་མ་ན་པས་ས་ན་་འཆགས་་ས་པ་འ་། ང་་བ་
ལས། བན་པར་གས་པར་བི་བ་ལ་གལ་བ་དང་བ་ལས་་བིད་ན་བན་པར་གས་ས་བིའམ། མ་གས་
པ་ས་བི། བན་པར་མ་གས་པ་ས་། །ས་བན་གས་་བ་ལ་གངས་ང་་དང་མངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
ར་་ར་མ་འ་ས་། །བན་པར་གས་པར་་བ་་ར་བཏང་ལ་ལས་ས་ས་པ་ཡང་ན་ལ། ལས་མ་ན་པས་
ང་ཆགས་་ར་ག་དང༌། བས་འོ་ཁས་ངས་་བན་གས་་། །་བང་དང་བ་དང་ང་ཁང་བཅད་པ་་
ལས་ས་་བ་ཡང་ན་ལ། ལས་མ་ན་པས་ང་འབ་། །མཚམས་དོལ་བ་དང་་བ་་ད་ན་ིས་བབ་པ་
ཡང་་བན་།།

བ་པ་ལས་ད་འཆགས་ས་ཞར་ང་བན་པ་།
་བ། ག་ཕལ་ར་ས་པ་ད་ན་ས་པ་ད་། །ག་མ་ད་པ་ལ། །མཚན་མ་དག་མ་བད་པ་ད་་མ་
བཅད་པ་ད་ན་།།
གལ་བའམ་བད་པ་ག་ཕལ་ར་ས་པ་་མ་གས་ས་པ་ད་ན་ལས་ས་པ་ད་་ས་པ་འ་་ང་ལས་
མཚམས་གད་པ་ལ་གངས་ང་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་མངས་པས་ར་མ་འ་ས་། །་ཡང་ང་ང་ག་ལས།
བན་པ་ད་ང་ས་མཚམས་བཅད་བན་པ་་ན་ལས་ས་པ་ད་ང་མ་་ ་ས་བིས་ན་མཚམས་བམ་
པ་ས་བིའམ། མ་བམ་པ་ས་བི། མཚན་མ་མས་བད་ལ་ལས་ང་མང་་ས་ན་མཚམས་བཅད་པ་ས་། །
བོག་པ་་མ་བཅད་པ་ས་གངས་།།
གལ་བ་ལས་ལ་་ག་ག་བ་ད་། ག་ག་མ་ད་པ་་བད་པ་གམ་པ་། བད་པ་གམ་པ་་ཕལ་
ར་ས་པ་ལ་ལས་འཆགས་པ། །མཚམས་གད་པ་བས་་་གས་བ་མཚན་མ་དག་མ་བད་པ་ད་ན་ག་
ཕལ་ར་ས་ང་མ་བཅད་པ་ན་།།
་པ་ལས་ད་གས་གད་ན་གཞན་བད་པ་།
་བ། ་བ་ད་པས་་་བར་གནས་པ་མ་པ་ལས་གཞན་པ། །ན་པས་བན་པ་ཡང་༌། །དན་ས་་
བབ་པ་་གལ་བ་དང་འ།།
་དག་་ད་པ་་ད་མ་ན་་ས་ར་བན་ན། ་དགས་བསལ་། ་བར་ད་པས་་ཚངས་པར་ད་པ་ལ་
་བར་གནས་པ་མ་པ་ལས་གཞན་པ་ལས་ས་པ་ད་ན་ས་པ་ད་། །ད་ང་མ་་་་་ས་ས་པ་ལས།
་བ་ན་པས་ད་ང་གནས་ནས་འན་པར་བིད་ན། གནས་ནས་ང་བར་བད་པར་བིའམ། ་བར་གནས་པ་མ་
པ་མ་གགས་པར་ལས་ཐམས་ཅད་ས་པར་བད་པར་་ས་གངས་ལ། ི་ཀ་ལས། ་་ད་ཙམ་་ཟད་། ད་
འན་ག་མ་ར་འས་པ་ད་པ་ལ་གནས་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་་ག་འ་ག་པར་་ས་། །་ཡང་ད་འན་ི་
ངས་་གཞན་ིས་ཚང་ལ། ལས་ད་པ་ས་རང་བན་་གནས་པ་ད་ན་་བ་ད་པས་ལས་མཁན་ས་ན་ཚངས་ད་
ར་གནས་མ་གགས་པ་ལས་་ས་ད་འཆགས་ལ། ཚངས་ད་ར་གནས་ན་པ་ལས་་ས་བཅས་འཆགས་།

ས་ད་་འཆགས་པར་བཅས་པ། །་ཡང་ཚངས་ད་ར་གནས་་ད་ད་་ང་བ་་ནས་ད་དག་པར་ད་པ་
ན་ལ། ལས་ད་པ་ད་མ་དག་ན་་འས་ས་་་མན་པ་ར་། །ད་ང་ན་པས་་ར་ཐར་པ་མ་བན་
པ་ཡང་ས་པ་ད་།།
ད་འན་ི་དན་ས་་བབ་པ་། ལ་དང་ན་བན་པར་མ་གས་པ་ལས་་ཁ་ང་བར་་ས་ན་ད་
འན་ི་དན་་འཆགས་། དར་ན་་དག་ས་གལ་བ་ལས་་འཆགས་པ་དང་འ།།
་བ། འ་ལ་མཚན་་མན་པ་ད་་ཡན་ལག་མ་ན་། །བཞད་གད་་དས་ས་་གང་ར་ཡང་་འར་
།།
དན་ས་་བབ་པ་འ་ལ་ལ་ན་མཚན་་མན་པ་ད་་དན་འཆགས་པ་ཡན་ལག་མ་ན་། །གཏམ་ི་
ག་ལས། ད་ང་་ནས་ད་ང་་ད་འན་འད་པར་འར་ི། ད་ང་མས་ང་་འར། ད་ང་མ་་ནས་
ད་ང་མ་ད་འན་འད་པར་འར་ི། ད་ང་ས་ང་་འར་ས་གངས་། །བཞད་གད་་དས་་་་
་་བ་བསམ་པས་ས་པ་ཐམས་ཅད་་ད་ང་མ་་་་་ས་ས་པ་ལས། ད་འན་དན་ི་བས་་
གངས་པར་མ་ཟད་། གས་མ་པར་བཞག་པ་ལ་གས་པ་འལ་བ་་ག་གང་ར་ཡང་ཡན་ལག་་་འར་།།
་བ། ་འཆགས་པ་ས་དན་ད་པ་དང་གནས་ནས་འན་པ་དག་་མ་། །ད་འན་་མ་ར་པ་ད་
ན་ས་ས་། །ཐ་དད་པར་གནས་པ་དག་ལས་གཞན་པ་ཁ་ང་བར་ས་པ་མ་ན་པ་དག་་གས་ས་གལ་
བ་དང་བད་པ་དག་་མ་ན་།།
དན་ི་ལས་དང་གནས་ནས་དང་བ་ལས་་འཆགས་པར་ས་བན་་་འཆགས་པ་ས་དན་དང་གནས་
ནས་འན་པ་དག་་དན་ི་གས་་མ་། །དན་ས་པ་ལ་ད་འན་་མ་ར་ཏམ། གནས་ནས་འན་པ་
་ད་འན་་མ་ར་པ་ད་ས་དན་ད་དམ། གནས་ནས་འན་ན་ས་ས་། །འ་་ད་ ་མ་པ་ན་ི།
ས་་བབ་པ་མ་པས་་མ་་ན་། །་བ་ས་མ་ན་པ་གས་་ཁས་ངས་པ་ཐ་དད་པར་གནས་པ་དག་ས་
་་་རང་རང་་ལས་་འཆགས་་ས་ག་ནས་ན་། །་ལས་གཞན་པ་ལས་་ཁ་ང་བར་ས་པ་མ་ན་པ་
མཚམས་ད་ས་པ་ལ་གས་པ་དག་་བ་ཡན་ཆད་་གས་ས་གལ་བ་དང་བད་པ་དག་་ལས་ས་པ་ད་མ་
ན་།།

ག་པ་འས་པས་ལས་ང་དས་ཚད་བང་བ་།
་བ། རང་་ས་པ་ད་འན་ིས་ཉམས་་ང་བ་མ་བ་པ་ད་་མ་ན་། །གལ་བ་ས་ན་་བ་པ་
ད་ན་།།
ག་མ་འང་བ་ལ་ད་ང་་་ངས་ཚང་བའམ། ་བང་དང་བ་ལ་ད་ང་བ་ངས་ཚང་བ་་་།
རང་་ད་འན་ི་ངས་ཚང་བ་དག་་ཁ་ང་བར་ས་པ་ད་འན་ིས་ལས་་མ་ས་་ཉམས་་ང་བ་མ་བ་
པ་ད་ན་ལས་་ས་པ་ད་མ་ན་། །ག་མ་དང་བ་ལ་ད་ང་་་ཚང་ཡང་ལས་ད་པ་་ལ་ན་གད་ར་།
གལ་བ་ལས་མ་ས་ན་ད་འན་ི་ངས་མ་ཚང་བ་དང་འ་་ལས་་་ང་༌། །ལས་་ག་ཐམས་ཅད་ང་
དས་སམ་་ན། ད་འན་ིས་གལ་བ་ས་ན་ཉམས་་ང་བ་་བ་པ་ད་ན་་། ག་མ་དང་བ་ལ་གལ་
བ་ས་པས་བད་པ་་བ་་གད་ག་པས་མ་ས་ང་ལས་་ང་༌། །མ་་་ས་ས་པ་ལས། ད་འན་
ཐམས་ཅད་གད་ག་པས་ད་ང་ངས་ན་ངས་པ་ས་བིའམ། ས་གལ་བ་ས་ནས་ཉལ་་ངས་ན་ངས་པ་
ས་་ས་།།
བན་པ་་ག་དགས་བསལ་གས་གད་བད་པ་།
་བ། ལ་བ་དང་ན་པ་རང་བན་ཅན་ལ་མངག་པ་འ་བས་རབ་་འན་་འག་པ་་་ག་མ་ན་པ་མ་
ན་། །མངག་པ་ས་་བས་ས་་བབ་པར་། །ད་ད་ལ་་ད་ད་དང་ས་པས་ང་༌། །ས་
པ་ལ་་ས་པ་་ནས་། །གལ་བ་དང་ཁས་ང་བ་དག་་ང་་ནས་། །བན་པར་གས་པ་མན་ཆད་
ང་མ་ཡང་༌། །་ད་ན་ན་པ་ད་མ་ན་། །་ལ་གལ་བ་ཉམས་།།
ན་་གས་པའམ། ད་བམ་པར་འལ་་འར་བའམ། རབ་་ང་བ་ལ་བ་དང་ན་པ་རང་བན་ཅན་ལ་
མ་ནས་ར་དང་བ་བས་་ད་ན་མངགས་པ་་ན་པ་། འ་བས་ས་པ་་ན་པ་་དང་འ་བ་་ན་པ་ ་
དས་་འན་པ་ས་ས་ོས་ལ་གས་པ་་བས་རབ་་འན་་འག་པ་་་ག་མ་ན་པ་མ་ན་། །མངགས་པ་
ས་རབ་་ང་བ་་བས་་་བ་མས་ས་་བབ་པར་། །བབ་པ་ན་པ་་ད་ད་ལ་ན་པ་་་་ད་
ད་དང་ས་པས་ང་༌། །བབ་པ་ན་པ་་ས་པ་ལ་་ན་པ་་ས་པ་་ནས་། །རབ་ང་དང་མཁན་ར་གལ་
བ་དང༌། བབ་པ་ཁས་ངས་པ་དག་བབ་པ་ན་པ་་་ང་་ནས་།།

མངགས་པ་དང་འ་བས་ས་གས་ས་ན་མངགས་པས་རབ་་དང་བ་་་ནར་ཟད་དམ་་ན། བན་པར་གས་
པ་མན་ཆད་རབ་་དང་བ་ང་མ་ད་ལ་ཕ་མ་དང༌། ད་ང་མ་བབ་པ་ན་པ་དང༌། ཚངས་ད་ར་གནས་ན་པ་
ཡང་འན་ིས་ར་ང་༌། །བདག་ལ་བབ་པ་མ་ན་ག་ས་སམ། བདག་བན་པར་གས་པར་མ་་ག་ས་
བབ་པ་་ད་ན་་ག་ས་ང་ན་པ་ད་མ་ན་། །གལ་བ་ས་ཟིན་ནས་་ད་ན་་་ད་པ་་ལ་ར་གལ་
བ་ལས་ས་པ་་ཡང་ཉམས་།།
་བ། ར་བཞམས་་བ་བ་་་ག་ད་ན་། །གནས་ནས་དང་བ་ལ་ཡང་་བན་། །དངས་་གལ་
ས་་བ་ལ་གས་པ་ལ་་ཕ་ལ་ི་མས་གཏད་པ་ད་ག་་ན་། །ན་ི་བས་དག་་་མས་
འགས་པས་་་འཆགས་པ་མ་ན་། །་་་་བ་ད་།།
་ག་ལས་འདས་ན་ལས་་འཆགས་་ས་ས་ན། བ་བ་ལས་་་ག་གང་་ན། ར་གཞམས་་བ་བ་ད་་
བ་བ་ལས་འཆགས་པ་ལ་ས་བང་་དས་པ་་ག་ད་ན་། །ས་ན་ར་གཞམས་་བ་བ་མ་ས་ན་བ་
བ་ལས་་འཆགས་། །གནས་ནས་དང་བ་ལ་ཡང་ར་གཞམས་་བ་བ་ད་་ག་ན་། ར་ས་པ་་བན་། །
ས་ན་ར་གཞམས་་བ་བ་མ་ས་ན་གནས་ནས་དང་བ་ལས་་འཆགས་། །དངས་་གལ། །གསན་་
གལ། མས་ས་ག །ད་ན་ག །ས་་བ་ལ་གས་པ་ལ་་ཕ་ལ་ིས་མས་གཏད་པ་ད་ག་་ན་། །
ག་་མ་ན་པ་་དས་པར་བན་པ་་མ་ན་། །ས་ན་ཕ་ལ་ས་མས་གཏད་ན་ཡང་དངས་་གལ་ལ་
གས་པ་མ་བད་ན་ས་ས་་འར་།།
གལ་བའམ་བད་པ་ག་ན་ི་བས་དག་་ག་་་་མ་འགས་པས་་ན་་བར་ད་ས་ན་ལས་་
འཆགས་པ་མ་ན་། །ི་ཀ་ལས། ་ཡང་ག་ད་་་འགས་པས་་བར་ད་པ་མ་ན་ན་་་འཆགས་་ས་། །
དངས་གལ་ད་པ་དང༌། ་མ་འགས་པ་་་་་བ་ད་། །ས་ན་ས་ས་།།
་བ། མཚན་གཞན་ལ་བན་པས་་མ་ན་། །ད་ང་དང་ད་ང་མ་ད་དག་ས་ལས་གཞན་ད་པ་མ་ན་
། །ལས་་ག་་བ་ལ་གས་པ་བས་། །ལས་་ག་གས་།། །།
ས་པ་ལ་་དང་ན་མ་ས་བད་པ་་་མཚན་གཞན་ལ་བན་པས་་ལས་་འཆགས་པ་མ་ན་་་ས་ས་་
འར་། །ད་ང་དང་ད་ང་མ་ད་དག་་ལས་་གས་ཕན་ན་གཞན་ད་པས་ལས་་འཆགས་པ་མ་ན་་ས་

པ་ལ། ང་ལ་་ལས། བན་པ་ད་ལ་ད་ང་མ་ལས་ས་བན་པར་གས་པར་བིད་ན། བན་པར་གས་
པ་ས་བིའམ། ་བ་འར་བན་པར་གས་པ་ས་་། བན་པར་གས་པར་ད་པ་དག་ལ་་འགལ་ཚབས་ཅན་
་འར་་ས་གངས་ལ། ི་ཀ་ལས། ད་ང་་ལས་ས་ང་ད་ང་མ་ད་་འར་བར་ས་པར་་ས་
བཤད་། །ད་ང་མ་ལས་ས་ད་ལ་་བབ་པ་། ི་ཀ་ལས། ་ག་ཉམས་པ་ད་ང་ག་པ་དག་ས་་མ་
ས་པ་ད་མ་ན་་ས་། །ད་ང་་ལས་ས་ད་ང་མ་བབ་པ་། ི་ཀས་ང་ན་གས་ངས་་ངས་་
ད་ང་མས་ལས་ད་ང་མ་དས་་བལ་བར་་ས་། །ལས་་ག་་བ་ལ་གས་པ་བས་། །ལས་
་ག་གས་།། །།

བཞི་པ་ཉེས་པ་དག་ ེད་ ིར་བཅོས་གཞི་ལ་གཉིས།
ང་བ་ར་བས་གག་པ་དང༌། །ད་པ་ར་བས་གག་པ། །དང་་ལ་བ། ར་བས་པ་་ག་དས་དང༌།
།ས་དང་ས་ན་བ་འང་ག། །ས་གཞན་གནས་པ་ད་པ་ག། །ངས་་ང་བ་ག་ད་། །དང་་ལ་གས།
ང་ག་ད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་གས་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གས། ་་ནན་ར་་ནས་བས། །་བ་
མལ་གས་དག་པ་བབ། །དང་་ལ་གམ། ནན་ར་་ཙམ་ད་་བན། །ནན་ར་་ག་ད་་བད། །མག་
བད་ན་ང་བན་པ། །དང་་ལ་གས། ནན་ར་་བ་ལ་གས་དས། །བད་ད་ལ་ི་ཞར་ང་༌། །དང་་
།
་བ། ག་མ་་བར་ས་ནས་ང་བ་ས་་ར་ས་པར་ས་ང་མན་མ་་འག་པ་ལ་ནན་ར་ི་ལས་
།།
ནན་ར་་བ་ག་་ནན་ར་ི་་། ་འཐབ་ལ་ད་པ་ལ་གས་པ་་མ་་བར་་འ་་གད་ང༌། ར་མ་
བས་པར་ད་འན་ིས་ས་ནས་། མང་ས་གས་གམ་ས་ནས་ས་་མ་མས་གང་ཡང་མང་ས་ས་
ད་ས་ན་ན་ི། གས་པས་་མ་ན་་། ི་ཀ་ལས། ད་ས་པར་ར་ནས་ས་གངས་པས་ལ་་ལ་ནན་ར་
ི་ལས་་ས་ར་། །་ཡང་ས་པ་ང་བ་ས་ད་ལ་ས་པ་འ་ད་་ས་་ར་་བར་ས། ས་པར་ས་
ང་ས་པ་ཁས་ན་་བག་ནས་ནན་ར་ི་ལས་། །ང་ག་ལས། ཁས་ངས་པ་དང་ས་གངས་ལ། འལ་
ང་་མ་་བ་ལས་དམ་བཅའ་བག་ནས་ས་་ས་པ་ཁས་ན་་བག་ནས་། །་ཡང་ནན་ར་་བ་གང་ཟག་་
ད་འན་ི་མན་མ་འག་པ་། མན་མ་་བཞག་པ་ལ་ད་འན་ིས་ནན་ར་ི་ལས་། །ང་ག་ལས།
མན་མ་་ར་པར་ད་པ་ས་གངས་། །འལ་ང་ལས། ་་ད་འན་ི་ནང་་བག་ལ་ས་།།
་བ། ང་བ་་རང་མ་ང་ན་ད་འན་ིས་ང་བར་། །འ་བ་་ར་ན་གས་པ་ཙམ་ིས་། །མ་མང་
བ་ལ་་ཁས་ན་པ་ཡན་ལག་མ་ན་། ད་པ་ད་མ་པར་བག་པ་ར་།།

ང་བ་ང་བ་་རང་མ་ང་ན་ད་འན་ིས་བཏང་མས་་་བའམ། ན་་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་ང་བར་
་མ་ན། ད་འན་ིས་བ་བས་ང་བ་ང་བ་་བང་བར་། །ི་ཀ་ལས། ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་ག་བ་
གང་ན་པ་་་་གས་ང་་མས་པས་ས་གངས་པས་ང་བ་་བས་་ང་༌། །ང་བ་ས་་ར་ས་པར་
་ང་ས་པ་དང༌། མན་མ་་འག་པ་ལ་ས་ས་ནས་་གས་་དགས་བསལ་། ནན་ར་་བ་ལ་གང་
ཟག་་ད་འན་ི་མན་མ་འ་བར་་ར་ན། ད་འན་ིས་མན་མ་་བཞག་པ་མ་ན་པར་ཡང་ནན་ར་་
ང༌། ང་བ་ས་ས་པ་ང་བ་ད་ང༌། གང་ཟག་ས་ས་པ་ཁས་ང་བ་ད་ང་གང་ཟག་་ནན་ར་ི་་དང་ན་
པར་ད་འན་ལ་གས་པ་ཙམ་ིས་ནན་ར་་། འ་་ཆད་པ་་དང་ན་་མ་་ད་འན་ིས་མན་པ་བན་
་ཆད་པ་གད་ང་ར་་འས་པར་གནས་ནས་དང་བ་ལ་གས་ནན་ར་གཞན་མས་ལ་་ལ་ས་ས་པ་ཁས་
ན་པ་ཡན་ལག་ན་ན། འ་ལ་ཡང་ཁས་ན་པ་ཡན་ལག་ན་ནམ་་ན། མ་མང་བ་གནས་ནས་དང་བ་་ད་པར་
། རང་ལ་ས་ང་ང་བ་ཐམས་ཅད་ཁས་ན་པ་ས་ཅན། མ་མང་བ་གནས་ནས་དང་བ་འཆགས་པ་ཡན་ལག་མ་
ན་། གནས་ནས་དང་བ་་ད་པ་ད་མ་པར་བག་པ་ར་།།
་ན་་ག་ཡན་ལག་ན་་ན། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས་གས་པ་དང་མན་མ་ི་དས་་་གས་ཡན་
ལག་ན་ས་གངས་། ཆད་པ་་ས་པ་་དང་ན་་ས་ད་འན་ལ་གས་པ་དང༌། ས་པ་་ད་པ་ང་ད་
ས་མན་མ་་མང་བ་ཡན་ལག་ན་པས། འ་་ཆད་པ་འ་་དང་ན་་མ་་ད་འན་ིས་མན་པ་བན་
་ཆད་པ་བཅད་།།
་ན་མ་མང་བ་ལ་་ས་པ་གང་འས་ནན་ར་་བར་བན་ནམ། ་་བར་བན། དང་་ར་ན་། ི་ཀ་
ལས། ་ལ་ནན་ར་ི་ལས་་་བ་ད་ན་པས་ས་བཤད་པ་དང་འགལ་། །གས་པ་ར་ན། གང་འ་ད་་
འལ་ང་ལས། ་ཡང་་་བར་ཁ་བམ་་འག་པ་་བཙན་ི་ས་པ་ད་འན་ིས་མན་བན་་ཆད་པ་བཅད་
་ས་པ་དང་འགལ་་ན། དས་་ནན་ར་་་བར་བན་། ་ད་པ་ད་་མ་པར་བག་པ་ར་ས་གངས་
པས་། །གས་ས་་ནན་ར་་བར་བན་། ས་པ་ཁས་་ན་ན་ཡང་རང་་མ་བཤད་དང༌། ི་ཀ་ལས། གས་
པ་དང་མན་མ་ཡན་ལག་ན་པར་གངས་པ་ར་དང༌། འལ་ང་ལས། ས་པ་ད་འན་ིས་མན་པ་བན་་
ཆད་པ་བཅད་་ས་གངས་པས་།།
་བ། བས་་འད་ན་ཡང་་གས་པ་ར་། །ང་བ་་རང་མ་ལངས་ན་བ་བས་ང་བར་།།

ང་མ་འད་ལས། བས་་འད་ན་ཡང་མ་ས་པ་་ད་ས་བད་པ་ལས་་ས་མ་ན་འན་པ་་་
བདག་ད་ལ་ས་པ་ང་བ་བས་་འད་ན་ཡང་མ་པ་མ་འན་པ་་་ལ་བད་པ་ནན་ར་ད་པར་་གངས་
ལ། བས་་འད་ན་ས་པ་ཁས་ན་ག་མ་བ་པ་ར་ན་ས་པ་ཁས་ན་པ་་ནན་ར་ི་ཡན་ལག་མ་ན་། །
དར་ན་་གཤམ་ི་་ག་མ་བ་པ་ར། ་གཤམ་ི་་ནན་ར་ི་ཡན་ལག་མ་ན་པ་བན་་ས་ན་པ་་
བས་་འད་ན་ཡང་ས་གངས་། ནན་ར་་བ་ལ་ས་བདག་ལ་ས་པ་མ་ང་ག་ས་ས་པ་ང་བ་
བས་་འད་ན་ཡང་ར་མ་པ་ན་ང་བ་ལ་གས་པ་་མཚན་ིས་བད་པ་ལ་གས་པ་ནན་ར་ས་པ་ལ་
ས་ཅན། ཡང་ས་པས་ས་པ་ཁས་ན་པ་ཡན་ལག་མ་ན་་ས་ང་་བགས་་ས་པ་ཁས་ན་པར་ཡན་ལག་
ན་པར་་གས་ས་་གས་པ་ར་། །་ཡང་ས་པ་ཁས་ན་པ་ད་པ་ར་དང༌། ཁས་ང་་མ་་མས་པ་
ཡང་ད་པ་ར་་ས་པ་། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། འར་་གས་ས་་གས་་བས་་འད་པ་
གང་ཟག་ལ་ང་བ་ད་ང་་ད་ན་ཁས་ན་པ་་ག་ལ་ད་། ་ར་་གག་ས་ང་་གས་ལ། གང་བས་
འད་པར་་ད་པ་་ལ་་ར་ས་ང་བས་ད་ང་ང་བ་ཁས་ངས་་མ་་མས་པར་་འར་བས་་ར་
་གས་་ས་ང་་གས་་ས་།།
་ན་འ་ལ་་ག་ཡན་ལག་ན་་ན། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། གས་པ་དང་མན་མ་ི་དས་་་
གས་ཡན་ལག་ན་ི། ས་གངས་་་ན་་མ་བན་། །མ་འ་ང་ངས་། ང་མ་འད་་མ་ན་
འན་པ་ད་འན་ག་མ་བས་ལས་ནབས་་དང༌། འོ་མགས་ས་མ་པ་ན་ང་། བད་པ་ནན་ར་་
བ་བས་་བས་་འད་ན་མ་ས་པ་་ད་ས་བད་པ་ལས་་ས་གངས་། ང་ས་དས་་བན་པ་
དང༌། གས་ས་བན་པ་་གས་ལས། དང་་། མ་ན་འན་པ་བད་པ་ནན་ར་ི་་དང་ན་པ་་བས་་
འད་པ་དག་ལ་ཡང་་་བད་པ་ལས་་ས་གང་ག་མས་བས་ལ། བས་་འད་ན་ཡང་བད་པ་ནན་ར་་
བར་ང་ལས་དས་་གངས་པས་ནན་ར་་ལ་ཁས་ན་པ་ཡན་ལག་མ་ན་པ་གས་ས་བན་པ་དང༌། བད་པ་
གག་ར་མ་ཟད་ནན་ར་གཞན་ལ་ཡང་བ་ར་ར་་བན་པ་ར། བས་་འད་ན་ཡང་་གས་པ་ར་་
ས་ར་མ་འ་གངས་།།
ང་བ་ང་བ་་རང་་ངང་ས་མ་ལངས་ན་ད་འན་ིས་གལ་གས་་ལས་ས་བས་པས་ང་བ་ང་བ་་
བང་བར་་ས་པ་འ་དང༌། ང་བ་་རང་མ་ང་ན་ད་འན་ིས་བང་ས་ར་བན་པ་ད་པར་་་ན། ་

མ་་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་ག་་གས་པས་ང་བ་་བས་ནས་ང་བར་བན་ལ། ་མ་འས་་ང་པ་་
བ་བ་་བབ་པ་བབ་པར་བན་། གཞན་་ན་ད་འན་མས་གས་་ང་བར་འར་བ་ར་།།
གས་པ་བད་ད་ལ་ི་ཞར་ང་ལ་བད། བསམ་ག་ང་ང་ཡང་དག་བསམ། །ན་ག་ང་ང་་དམ་
བན། །ཆ་གས་ག་ང་ཡང་དག་འཆང༌། །ན་བབ་ག་ང་ཡང་དག་བ། །ང་ལ་གས་པ་གམ་པ་དང༌། །
མཉམ་པ་ད་ལ་བ་པ་དང༌། །ནན་ར་་ད་གང་བ་དང༌། །རང་ས་ལན་གམ་གལ་འབས་པ། །དང་་།
་བ། ག་བ་དང༌། ་བ་དང༌། ་བ་ད་དང༌། ད་འན་ི་ད་པ་ད་པ་དང༌། གནས་ད་པར་་བར་མས་
པ་ད་དང༌།
ནན་ར་ས་པ་ས་ས་ད་འན་ལ་བད་གལ་ད་ན་ལ་་་་ལ་ད་འན་ིས་བད་པར་་་ན། ག་
བ་་མ་པ་གས་་ན་ིས་ད་པ་དང༌། ་བ་དང་་བ་ད་་རབ་་ང་བ་ན་ིས་ད་པ་། ་་འན་པ་
དང༌། འ་བ་དང༌། ་བ་ཉམས་པ་་ནས་ག་བ་དང༌། ལ་མས་དང་་བ་ཉམས་པ་་ནས་་བ་ས་ང་ང་༌།
།ད་འན་ི་ས་པ་་ད་། ད་ང་གང་ཟག་ས་ཡང་ད་པ་ད་པ་དང༌། ད་འན་ི་གནས་གག་ལག་ཁང་
ངས་ང་ད་པར་་མ་་མས་པ་ད་་འན་པ་དང་ས་།།
གས་པ་ན་ག་ང་ང་་དམ་བན་པ་།
་བ། ་་དང་ག་ག་དང་་་གང་ཟག་ན་ད་དང༌། ད་འན་ན་མ་ན་པ་ད་་་འན་པ་དང༌།
་་དང་ག་ར་དང་ས་པ་། མ་འད་འལ་པ་ལས། ་་་ལ་ས་བས་པ་། །ག་ར་་ལ་
་གས་་ས་། །་་གང་ཟག་་ན་ད་་་འན་པ་དང་ས་པ་ན་ལ། དགས་བསལ་། མ་པས་
བད་པ་གལ་བར་ད་ན་་མ་པ་་་་གང་ཟག་ན་ད་་འན་ང་ང་། ས་་ན་ད་་འན་པ་ལ་་
གས་པ་ད་པ་ར་། །ད་འན་ན་མ་ན་པ་ད་་་འན་པ་དང་ས་།།
གམ་པ་ཆ་གས་ག་ང་ཡང་དག་འཆང་བ་།
་བ། མ་པ་དང་་གས་ཅན་ི་ལ་མཚན་འཆང་བ་དང༌།

མ་པ་དང་་གས་ཅན་ི་ལ་མཚན་འཆང་བར་་ད་པ་དང་། དགས་བསལ་། མ་པས་བད་པར་གལ་
བར་ད་ན་་་མ་པ་ལ་མཚན་འཆང་ཡང་ང་། ས་ལ་མཚན་་འཆང་བ་ལ་་གས་པ་ད་པ་ར་།།
བ་པ་ན་བབ་ག་ང་ཡང་དག་བ་པ་།
་བ། ་གས་ཅན་ལ་བན་པ་དང༌། ་ག་མ་ན་པ་ད་པ་དང༌། ད་ང་་བབ་པ་ལ་བ་པར་་ད་པ་
དང༌།
་གས་ཅན་ལ་བན་པར་་ད་པ་དང༌། ད་ང་་་ག་མ་ན་པ་་བཅས་པ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་པར་་ད་པ་
དང༌། ད་ང་་བབ་པ་རང་བན་ི་ཁ་ན་མ་་བ་ང་བ་དག་ལ་་བ་པར་་ད་པ་དང་ས་།།
་པ་ང་ལ་གས་པ་གམ་པ་།
་བ། ་འང་བར་ར་པ་དང༌། ་འར་བར་ར་པ་དང༌། ད་འན་ལ་་ལ་བར་ད་པ་དང༌།
་འང་བར་ར་པ་དང་ས་་བ་། ི་ཀ་ལས། ་དག་ན་་མ་པར་འངས་པར་ར་པ་ད་་ས་། །་
འར་བར་ར་པ་དང་ས་པ་། ི་ཀ་ལས། ་དག་མ་པར་འར་བར་ར་པ་ད་། །་གས་ས་་་དབབ་པ་ད་
་བན་པ་ན་། འ་ར་་དབབ་པ་་་འང་བར་ར་པ་དང༌། ་འར་བར་ར་པ་ན་་ས་གས་པ་ར་།
་ར་ར་ང་བད་པ་ཡང་གལ་བ་ལ་ད་འན་ིས་བད་པ་ལས་་ས་། །ས་ན་འག་ན་པ་དག་་ར་
ར་ག་བངས་པ་་གས་པ་ས་ན་ི། ་ངན་ི་ས་་ོལ་བ་་ག་ལ་འང་འར་གས་ད་པ་དབང་
་ས་པ་ན་། །ད་འན་ལ་་ལ་བར་ད་པ་དང་ས་་བ་་ད་འན་ི་ལ་ལ་་འམས་པར་ད་པ་།
ས་་གས་པ་ད་པ་ད་་བན་། འ་ར་གས་པ་དང་བཅས་པ་་་དག་་ར་ན་་ངས་པར་ན་ལ། ས་
་ད་འན་ལ་གས་པ་ད་པ་ད་་བན་། ་ར་ད་ང་བད་པ་ཡང་གལ་བ་ལ་ད་འན་ིས་བད་པ་
ལས་་ས་།།
ག་པ་མཉམ་པ་ད་ལ་བ་པ་།
་བ། འང་བ་བད་པ་དང་མངས་པར་་བར་ན་པ་དང༌།

ད་པ་གནས་བས་་ནས་མ་པར་དག་པ་གནས་་འང་བར་བད་པ་། འང་བར་བ་པར་ད་པ་དང༌། རང་
བན་གནས་པ་ད་འན་དང་ད་ལ་མངས་པར་ས་ངག་ད་གམ་ིས་་བར་ན་པ། ས་ས་པ་དང་བཅས།
ངག་་ས་དང་བཅས། མས་མན་ང་ས་་མན་པ་་བ་ད་པ།།
བན་པ་ནན་ར་་ད་གང་བ་།
་བ། ་ལས་ར་ག་པ་དང༌།
ནན་ར་ི་་འཐབ་ལ་ལ་གས་པ་ལས་ར་ག་པ།།
བད་པ་རང་ས་ལན་གམ་གལ་འབས་པ་ལ་གས། བད་གལ་ལན་གམ་བད་པ་དས། །་་ཞར་ལས་
ང་བ། །དང་་།
་བ། བད་པ་གལ་བ་ལ།།
བད་པ་མཛད་པར་་ས་གལ་བ་ལན་གམ་འབས་པ་ལ་ད་འན་ིས་བད་པ་ལས་།།
གས་པ་་་ཞར་ལས་ང་བ་།
་བ། ལས་ན་པ་དང༌། དང་བ་དང༌། བན་པར་གས་པར་་བ་དང༌། གག་པ་དང༌། བང་བ་ཡང་༌།།
ལས་ན་པ་ཁང་པ་གནང་བ་ན་པ་ལ་གས་པ་དང༌། ག་མ་དང་བ་དང༌། ར་ག་ལ་གས་ལས་གཞན་པ་།
ལས་ས་བན་པར་གས་པར་་བ་དང༌། མ་ི་བབ་པ་མ་པ་གག་པ་དང༌། ང་བད་ཁ་བང་བ་ཡང་་ས་
གལ་བ་ལ་ས་ང་་བགས་་གལ་བ་ལན་གམ་འབས་པ་ལ་ན་།།
གས་པ་ནན་ར་་ག་ད་་བད་པ་ལ་གས། ད་པ་ནན་ར་་བ་དང༌། །ངས་པ་ནན་ར་་བ། །དང་་
ལ་བ། གས་ད་བད་དང་ར་འད་། །དང་་།
་བ། འཐབ་ལ་ད་པ་ལ་ལས་ས་བགས་པར་།།

འཐབ་ལ་ད་པ་ལ་ལན་གམ་་བ་། མ་བ་ན་གལ་བ་ལས་ས་གས་པ་ནན་ར་། །ད་འཐབ་
ལ་ད་པ་་གང་ན་གནས་ནས་འན་་ས་བགས་པ།།
གས་པ་ད་པ་།
་བ། ད་འན་ག་མ་ང་བ་ར་་འས་པར་ན་་ད་པ་ལ་་ད་པ།།
ད་འན་ག་མ་ང་བ་ར་་འས་པར་ན་་ད་པ་ལ་་གན་་ང་བ་་ནས་ད་པ། །ད་་གནས་
གཞན་ལ་བན་དས་པས་གཞན་ལ་གནས་ང་འག་ག་པར་བ་བར་་། ད་ང་མ་་་་་ས་ས་པ་
ལས། ད་པ་ས་་བ་ན་་ལགས། ་པ་་ད་པ་ས་་བ་་་ད་ང་གང་་ར་ད་འན་ག་མ་ང་བ་
ང་བར་ར་པ་ལ་ད་ས་ནམ་ང་བ་་ལས་ར་མ་ག་པ་་བར་་གཞན་ལ་གནས་འཆའ་ང་འག་ག་ས་བ་
བ། །ས་།།
གམ་པ་བད་པ་།
་བ། མ་ན་འན་པ་ལ་་བད་པ། །་ར་འ་བ་་ན་པ་དང་བས་་འད་པ་དག་ལ་ཡང་༌། །་
མ་མང་་ས་ར་ན་ཡང་༌།།
མ་ན་འན་པ་་གང་བ་ལ་། གལ་བ་ལས་ས་བད་པ་ནན་ར་། །བད་པར་་བ་་ར་ད་
འན་འ་བ་ན་བད་་་འ་བ་་ན་པ་དང༌། ས་པ་ང་བ་བས་་འད་པ་དག་ལ་ཡང་བད་པ་ནན་ར་། །
མ་ན་འན་པ་་ས་བདག་ལ་ང་བ་་མ་མང་་ས་ར་ན་ཡང་བད་པ་ནན་ར་། །་ར་མ་ན་འན་པ་
་་ལ་ང་བ་ངས་པ་ན། ང་བ་མ་མང་་ས་ར་ཡང་མ་མང་བ་གནས་ནས་དང་བ་ལས་་་བར་བད་པ་
ནན་ར་་བར་གངས་པས། ནན་ར་ད་པ་ལ་དང་་ག་བཙན་པར་་བ་ད་།།
བ་པ་ར་འད་པ་ལ་གས། ར་འད་དས་ད་བཤད་པ་དང༌། །ཞར་ལས་ང་བ་བད་པ། །དང་་།
་བ། མ་པ་ལ་བས་ཐབས་ད་པ་ལ་་ར་འད་པ།།

མ་པ་ལ་་འཚམས་བས་ཐབས་ད་པ་ལ་་མཛའ་གགས་་དས་ས་ར་བ་ང༌། ར་འད་པ་ནན་ར་
་་གལ་བ་ལས་ས་།།
གས་པ་ཞར་ལས་ང་བ་བད་པ་།
་བ། འ་ལ་བད་པ་གལ་བ་ལས་་གནས་་་ལས་བད་པ་གལ་་གག་།
ར་འད་ས་པ་འ་ལ་བད་པ་གལ་བ་ལས་་གནས་བས་་། ང་ག་ལས། བད་པར་་བ་གལ་
བ་ལས་ས་ཟིན་པ་གནས་བས་་མ་པ་་ལ་བད་པ་གལ་་གག་། །འར་ང་ལས་གལ་བ་ཙམ་ག་
གངས་། བད་པ་་ག་་ང་ན་་ང་ཡང་ཀར་ཤ་ལས་བད་པ་་ག་ཡང་བཤད་། །ི་ཀ་ལས། གལ་བ་ས་
་མ་པ་ལ་བད་པ་གལ་་འག་པར་་། མ་པས་བད་པ་ད་བད་པར་ས་པ་ན་ས་བཤད་ང༌། རང་་
མ་བཤད་ལས། མ་པ་་ལ་བད་པ་གལ་་གག་པ་ན་པར་བ་བར་། འར་ལས་་་་ས་པ་་གལ་
བ་ས་མ་ཐག་པ་བས་འར་ལས་བད་པར་་་ས་པ་། གལ་བ་ས་ཟིན་ནས་མ་པ་ལ་བད་པ་གལ་
བ་ག་་ལས་བད་པ་གམ་མག་ད་དང་བཅས་པ་།།
གས་པ་ངས་པ་ནན་ར་་བ་ལ་གམ། ར་་འས་པ་གནས་ནས་དང༌། །མ་མང་གནས་ནས་དང་བ་དང༌།
།ག་་་གང་དང་བ། །དང་་།
་བ། ང་བ་གས་པ་ར་མ་བས་པ་བམས་པས་ར་བས་་་ང་བ་དང༌།
ར་་འས་པ་གནས་ནས་དང་བ་། ང་བ་གས་པ་་ི་ཀ་ལས་ང་བ་ང་བ་་གནས་ནས་འན་པར་ད་པ་
ད་འན་དག་ས་ས་པ་ས་། །ང་བ་ང་བ་གཞན་ལ་གས་པ་་ར་མ་བས་ན་ད་ས་བམས་པས་ར་
བས་་་ང་བས་བཤགས་དས་ཡན་ཆད་་ང་བ་ར་འས་པ་ན་འམ་བན་་ར་་འས་པར་ད་པ་ལ་
གནས་དང་་བ་དང༌།
གས་པ་མ་མང་གནས་ནས་དང་བ་།
་བ། མ་མང་་ས་ར་ང་ར་འས་པ་ས་་བབ་པར་་འད་པ་དང༌།

ང་བ་ངས་པ་ན་ས་བན་་བདག་ལ་ང་བ་ང་བ་མ་མང་ས་ར་ང༌། ང་བ་ར་བས་པས་ས་་
བབ་པར་་འད་པ་དང་བར་།།
གམ་པ་ག་་་གང་དང་བ་།
་བ། ག་པ་ཅན་ི་་བ་མ་པ་་གང་བ་་གནས་ནས་དང་བར་།།
ག་་་གང་བ་གནས་ནས་དང་བ་་ད་ང་ག་པ་ཅན་ི་་བ་བོག་ང་་གང་བ་ལ་་གལ་བ་
ལས་ས་གནས་ནས་དང་བར་།།
གམ་པ་མག་བད་ན་ང་བན་པ་།
་བ། འ་ད་་ང་བ་འ་ར་བས་པར་ིས་ག །ད་འན་འ་ད་ས་ད་བག་ཡངས་་ད་པར་
འར་་ས་བད་པར་།།
ི་ཀ་ལས། ནན་ར་ི་ལས་གང་ཡང་ང་བ་ས་པ་ས་ལ་ལས་་ད་པ་ད་འན་ིས་ནན་ར་ས་པ་གང་
ཟག་་ལ་འ་ད་བ་བར་། །གནས་འ་ད་་ནན་ར་ི་་ང་བ་འ་ར་བས་པར་ིས་ག་ས་། ི་ཀ་
ལས། གནས་གཞན་་ར་འས་་་གནང་བར་བན་པ་ས་། །ད་འན་འ་ད་ལ་བད་གལ་ིས་ག །
ད་འན་འ་ད་ས་ད་ནན་ར་ལས་བག་ཡངས་་ད་པར་་ནན་ར་ལས་ོལ་བར་འར་་ས་བད་པར་།
།ི་ཀ་ལས། ད་འན་འས་མ་གནང་ན་མཚམས་གཞན་ི་ད་འན་ི་བག་ཡངས་་ད་པ་་དབང་བར་བན་་
ས་།།
གས་པ་་བ་མལ་གས་དག་པ་བབ་པ་ལ་གས། འཆབ་ས་་འང་ད་་མལ། །ས་པ་ང་ཟིན་ར་
བས་པ། །དང་་ལ་གམ། ང་བ་་བཅབས་མལ་ལ་བན། །རབ་ང་མ་གས་གམ་ར་བས། །མལ་
ལ་མལ་ག་་ག་བན། །དང་་།
་བ། ང་བ་བཅབ་པར་་། །ཐ་ན་ང་་བར་་བ་ད་། །ས་ས་་གང་ཡང་ང་བས་། །རང་བན་
་གནས་པ་ལ། །་བ་ཐ་དད་པ་ལ། །བན་པར་གས་པ་དང་བཅས་པ་ལ། །མཚན་མན་པ་ལ།།

གཞན་ི་ང་བ་འཆབ་པ་ས་པ་། ར་གནས་ངན་ན་བད་པ་བས་་བན་ཟིན་ལ། འར་་རང་་ང་
བ་བཅས་པར་་་་རང་་ང་བ་བཅབས་ན་ས་ས་། །ས་པར་་བར་་མ་ས་ན་ཐ་ན་ང་བ་་ཚན་ི་ང་
་བར་་བ་ད་། །ས་ས་་བདག་ལ་ང་བ་ང་་འམ། བདག་ས་ཁ་ན་མ་་བ་ས་་ས་མ་པ་གང་ཡང་
ང་བས་་བར་་བ་ད་། །རང་བན་་གནས་པ་ལ་ས་པ་། ས་པ་རང་བན་་གནས་པ་དང༌། བབ་པ་རང་
བན་་གནས་པ་དང༌། ས་རང་བན་་གནས་པ་གམ་གང་ན་ི་ཀ་ན་་གསལ་ཡང༌། ང་་བ་ལས། ན་པ་ལ་
ངས་པ་ས་ན་ས་པ་ས་བིའམ། ་པ་་མ་ན་་ས་གངས་པས་ས་པ་རང་བན་་གནས་པ་ལ་ས་
བན་། །བབ་པ་རང་བན་་གནས་པ་ཡང་བན་། འལ་ལས། ད་ང་ཕམ་པ་མ་ང་བ་གག་ལ་ས་།།
་ན་རང་བན་་གནས་ན་་བ་་མན་པ་ལ་ཡང་ག་པར་འམ་་ན། ་བ་ཐ་་དད་པ་ལ་་བར་་བ་ད་། །
་ན་་བ་མན་པ་མ་པའམ་ད་ལ་་་ལ་ཡང་ག་པར་འམ་་ན། བན་པར་གས་པ་དང་བཅས་པ་ལ། །་
ན་ད་ང་ཕ་མ་ཕན་ན་་ག་པར་འམ་་ན། མཚན་མན་པ་ལ།།
གས་པ་(རབ་ང་མ་གས་གམ་ར་བས་)།
་བ། ་ད་ལ་འ་དང་ག་མ་དང་བཅས་། །རབ་་ང་བ་བན་པར་མ་གས་པ་དག་་བན་པར་གས་
པ་ད་འན་ི་ངས་་བང་བ་ཙམ་ན་པ་ར་།།
ད་ལ་ཕ་མ་དང་ད་བ་མ་དང་གམ་ིས་ལ་གང་ལ་ལ་་ར་ང་བ་མལ་བ་དང་བཤགས་པར་་་ན།
བན་པར་གས་པ་དང་བཅས་པ་་ད་ལ་ང་བ་ག་པར་་བ་འ་དང༌། གང་་བས་ག་མ་ནས་འང་བ་
བཤགས་པ་དང་བཅས་་ར་བས་པར་། །ད་ལ་ཕ་མ་ད་བ་མ་དང་གམ་ི་ང་བ་བཤགས་པར་ད་པ་ན་
རང་རང་་ས་མན་པ་ལ་ལ་་ར་་ང་་ན། རབ་་ང་བ་བན་པར་མ་གས་པ་ད་ལ་ཕ་མ་དང་ད་
བ་མ་དང་གམ་་དག་་ང་བ་མལ་བཤགས་་ལ་མ་ན་། བན་པར་གས་པ་ད་འན་ིས་འར་་
ངས་་བང་བ་ཙམ་ན་པ་ར་།།
གམ་པ་མལ་ལ་མལ་ག་་ག་བན་པ་།

་བ། ས་འ་པ་ལ་་ས་ན་ས་པ་ད་། །མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ལ་ཡང་༌། །བ་བ་ལས་ང་བ་
མས་་ད་འན་ཐམས་ཅད་ལ། །་ར་བཤགས་པར་་བ་་གནས་ར་གས་པ་ལ།།
ས་འ་པ་བན་པར་གས་པ་མཚན་་མན་པ་དང༌། ད་ལ་ལ་གས་པ་དང༌། མ་པ་་བན་གགས་པ་
ས་་་བ་ཅན་ལ་ང་བ་ག་པར་་བ་་ས་ན་ས་པ་ད་ན་པས་བཅབས་པ་ས་པར་་འར་། །མཚན་་
མན་པ་ད་ང་ཕ་མ་གས་ཕན་ན་་ང་བ་ག་པར་ད་ན་བཅབས་པ་ས་པར་་འར་ཡང་ལ་དང་་མན་
པ་ས་ས་་་འར་། །ད་བན་ནམ་ད་ལ་ལ་གས་པ་ལ་ང་བ་ག་པར་ད་ན་བཅབས་པ་ས་པར་་
འར་ཡང་གནས་ངན་ན་བད་པ་ང་ད་དམ། ས་ས་་གས་པར་འར་་ི་ཀས་་ར་བཤད་། །མཚམས་
གཞན་ན་གནས་པ་་གང་་ཡན་ལག་ད་ང་མ་ན་་ས་པ་་དགས་བསལ་། མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ལ་
ཡང་ག་པར་་བ་་ས་ན་ས་པ་ད་། །ས་ན་ང་བ་བཅབས་པ་ས་པར་་འར་ཡང་བད་པ་ལས་ས་ས་་
འར་་ི་ཀ་དང་ང་ལས་། །དན་ད་པ་ད་འན་ག་མ་ལ་གས་པ་བ་བ་ལས་ང་བ་ང་བ་མས་་
བདག་ད་ལ་བ་བ་ལས་ས་པ་ད་འན་ཐམས་ཅད་ལ་་བར་་བ་ད་། །རང་འལ་ལས། བ་བ་ལས་ང་བ་
འ་མས་ད་འན་ཐམས་ཅད་ལ་བཤགས་དས་པར་བཤད་པ་་་་ག་པར་མས་། ང་ལས། འ་མས་ད་
འན་ཐམས་ཅད་ལ་མལ་དས་པར་གངས་ང་འ་མས་ད་འན་ཐམས་ཅད་ལ་བཤགས་དས་པ་ང་ད་ང༌།
་གག་་་བ་ཐ་་དད་པ་ལ་ས་གངས་པས་ག་་་གང་བ་ང་ད་་གག་ལ་བཤགས་པར་་བ་ད་། །
་ར་བཤགས་པར་་བ་་གནས་ཁང་ལ་གས་པ་ད་ང་དག་འ་བ་གནས་ར་གས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ས་་
མར་ར་། ད་ང་་ད་གས་པ་་ཐམས་ཅད་ལ་་བར་། ད་འན་་ན་་མ་ན་། ཁ་ག་གད་ག་པ་
ལ་གས་པ་དབང་ས་མ་ས་ན་ཡང་ས་པ་ད་། །ད་ལ་ལ་གས་པ་ས་པར་་བ་མ་ན་པ་དག་ས་་་
ས་པར་།།
་བ། ་དང་ན་པ་དག་བདག་ལ་ད་པ་གནས་་གས་པ་་ར་བཤགས་པར་་བ་ང་་ས་་་ར་
འཆགས་་ས་། །་་གས་དང་འ་བ་མ་ན་།།
གནས་ར་གས་པ་ལ་ག་་ད་་ག་པར་་་ན། ་དང་ན་པ་དག་བདག་ལ་ད་པ་གནས་། ཟང་ཟིང་ད་
པ་ས་བབ་པ་ར་གས་པ་མས་ད་པ་གནས་ཟང་ཟིང་་ད་ལ་ག་པ་་ཧ་ཅང་་གས་པ་་ར་བཤགས་
པར་་བ་ང་། ས་་གས་ས་ས་་་ར་འཆགས་་ས་། །་་མལ་བ་ན་ི། བཤགས་པ་དས་་མ་

ན་། །ར་བཤགས་་ང་བ་ག་པར་་བ་་་ལན་གམ་བད་པ་གས་དང་འ་བ་མ་ན་། ལན་གག་
བད་པས་ག་།
གས་པ་ས་པ་ང་ཟིན་ར་བས་པ་ལ་། བམ་་ས་པ་ར་བས་དང༌། །བཤགས་་ས་པ་ར་བས་
དང༌། །དག་ད་ད་པར་གཞན་ཡང་བན། །འད་པ་ལ་ད་ར་བས་བན། །ང་བ་དག་ད་ར་བས་། །དང་
་།
་བ། ད་་་ལས་་བམ་པ་་བས་ང་༌།།
ས་་གཞན་འ་བར་འད་པ་ལ་གས་པ་ད་་བམ་པར་་བ་ས་ས་་ལས་་ན་ཆད་་་མ་་
བསམ་པས་བམ་པར་ས་ན་ང་བ་ལས་ང་༌།།
གས་པ་བཤགས་་ས་པ་ར་བས་།
་བ། གཞན་ལས་་དང་བཅས་པ་བཤགས་པ། །་གག་་་བ་ཐ་་དད་པ་ལ། །ཁ་ན་མ་་བ་་མན་
པ་ལ། །་ཚན་ལས་། །ད་ན་ང་བ་ལས་། །ང་བ་ལས་་ངས་པ་དང་ལ་བ་ན་་བཏང་བ་ལས་།།
ད་་ང་བ་་ལས་གཞན་བཤགས་པར་་བ་ང་བ་ལས་་བམས་པ་་དང་བཅས་པ་བཤགས་པ་ས་ན་ང་
བ་ལས་ང་༌། །ི་ཀར། མ་པ་ད་ན་བཤགས་པས་ར་ཡང་་འར་་ས་། །བཤགས་ལ་རང་བན་་གནས་
པ་དང༌། བན་པར་གས་པ། མཚན་མན་པ་་ས་གམ་ན་་གག་་་བ་ཐ་་དད་པ་ལ་བཤགས་པར་། །་
ས་པ་འར་ར་མལ་བ་བས་་་བ་ཐ་་དད་པ་ལ་ས་པར་་བགས་པར་འར་་བ་ཐ་་དད་པ་འ་
གས་ག་་བཀར་་ས་པ་་གལ་་བ་ར་། ས་གམ་ན་ལས་གཞན་མཚན་་མན་པ་ད་ང་མ་ལ་
བཤགས་པ་ས་ན་ཡང་ང་བ་དག་པ་ཙམ་་འར་ལ། ་བ་ཐ་དད་ལ་་བཤགས་པ་ས་ང་ང་བ་གཏན་ནས་་
འདག་པས་་བ་ཐ་་དད་པ་ལ་ས་། །བཤགས་པ་ལ་ི་ད་པར་་་་་ན། ང་བ་ད་པ་ད་ང་མ་ད་
ན་རང་དང་ཁ་ན་མ་་བ་་མན་པ་ང་བ་་འ་བ་ལ་བཤགས་པར་། །ཁ་ན་མ་་བ་་མན་པ་་་་་ལས་་
ན། རང་དང་ང་བ་་ཚན་་མན་པ་ལས་བཤགས་། །ད་ང་ཕ་ལ་་་ལ་ག་མ་་ཚན་ི་ང་བས་ས་
ང་ང་ད་ད་ན་ས་ང་ད་བཤགས་པ་ལ་ར་ང་བ། །་ཚན་་མན་པ་ད་ན་ང་བ་་ག་ནང་་མན་

པ་ལས་བཤགས་དས་། །ངས་པ་ང་ད་ལས་་དས་་་ངས་པ་དང༌། ཞག་གག་ལ་བ་ན་་བཏང་བ་
ལས་།།
་བ། ག་མ་དང་བཅས་པར་གགས་པ་མ་་་བ་ལས་་ད་འན་་ལ་གས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །
ག་མ་ད་པར་གགས་པ་མ་་་བ་ལས་་མ་བཅད་པ་ག་པ་ལ། །ཡང་བ་་ལས་་བ་ལ་གས་པ་
ལ།།
ར་བས་པ་ག་མ་དང་བཅས་པར་གགས་པ་། ད་འན་ག་མའམ་ཆར་གགས་པ་མ་་་བ་ལས་་
ད་འན་་ལ་གས་པ་མཚམས་ཁང་ར་གགས་པ་ད་ང་ཐམས་ཅད་ལ་བཤགས་དས་། །ར་བས་པ་
ག་མ་ད་པ་་ཕམ་པ། །་ཆར་གགས་པ་མ་་་བ་ལས་་མཚམས་ར་གགས་པ་ད་འན་གནས་་
ག་་ནས་མཚམས་་་ལ་་མ་བཅད་པ་་བས་ག་པ་ག་ལ་བཤགས་པས་ང་བ་ལས་ང་བར་འར་། །ཕམ་
པ་ཆར་གགས་པ་མ་་ཡང་བ་་ལས་་བ་ལ་གས་པ།།
གམ་པ་དག་ད་ད་པར་གཞན་ཡང་བན་པ་།
་བ། མཐར་་ལ་བལ་བ་ན་མ་འར་པ་ད་ན་ལས་ས་པ་དང་འ།།
འ་བ་གནས་བས་་མཐར་ར་བས་པ་་ལ་ས་དང་ངག་་འབད་ང་ལ་བས་བཤགས་པ་ན་མ་འར་བ་
ད་ན་ར་བས་པ་ལས་ས་པ་དང་འ།།
བ་པ་འད་པ་ལ་ད་ར་བས་བན་པ་།
་བ། ས་པས་ས་པ་ས་ར་སངས་པ་ན་འ་ས་པ་་ས་ད་དང་འ་བ་ད་།།
ད་ང་ས་པས་ག་གད་པ་གས་ས་པ་ས་ས་སངས་པ་ན་བདག་ས་མ་གས་པ་ས་་མ་་འ་ས་
པ་་ས་ས་དང་འ་བ་གང་ཟག་གག་་མན་་བཤགས་པར་་བ་་ནས་འ་བ་ད་།།
་པ་ང་བ་དག་ད་ར་བས་ལ་གས། ང་ས་བད་པ་ར་བས་བན། །་མ་དང་བ་ར་བས་།
།དང་་།

་བ། ང་དང་གས་དང་ན་པར་བད་ན་ང་བ་ལས་།།
ར་ང་བ་་ཚན་ི་ང་དང༌། ་ག་་ང་བ་གང་ང་བ་་གས་དང་ན་པར་བད་པ་། ང་ད་་་ཚན་
ལས་ས་་བ་ང་ད་ང་་ས་པ་་་བད་ང༌། བཤགས་པ་དང་མ་པ་ས་པ་ན་ང་བ་ལས་ང་༌།།
གས་པ་་མ་དང་བ་ར་བས་།
་བ། ད་འན་ག་མ་ལ་་ས་འ་ད་ག་བཅབས་པ་ད་དམ་མ་བཅབས་པ་ད་དང་༌། །་ལས་ང་བ་
ད་པ་་དང་བ། །ད་འན་ལས་ཞག་ག་མ་བར་་བ་མས་་བཅད་པ། །ད་ང་མས་་་བ་ད་།
།་བ་ས་ལས་འདས་ན་ཡང་་ད་པར་་བ་ད་ན་། །བཅབས་པ་ས་པ་ད་ན་་འཆགས་། །་བས་
་ད་པར་འར་། །ད་འན་ལས་ས་་ད་་མས་།།
ད་འན་ག་མ་ལས་་གལ་་བཅབས་ན་་ཞག་གག་བཅབས་པའམ། ཞག་གས་བཅབས་པ་ལ་གས་པ་ས་
འ་ད་གག་བཅབས་པ་ད་དང་ན་པར་བད་པར་། །མ་བཅབས་པ་ད་དང་ན་པར་བད་པར་་ས་
གངས་ང་ང་བ་མ་བཅབས་་ས་་བད་་དས་། ང་བ་བཅབས་པ་ལ་བད་དས་པ་ལ་དངས་ནས་མ་
བཅབས་པ་ད་དང་ན་པར་བད་ས་གངས་པ། །ད་འན་ག་མ་་ལས་ང་བར་ད། དག་པར་ད་པ་་ང་
བ་ལས་དང་བ། །དང་བ་་གང་ལ་་ན་ད་འན་ལ་ཞག་ག་མ་བར་་བ་ས་་ད་པ་ལ་དང་བར་། །ད་
ང་མས་་གས་ཀ་ད་འན་ལ་་བ་ད་མ་བ་ས་པ་ལས་དང་༌། །ད་ང་མས་་ད་འན་ག་མ་འབའ་
ག་་མ་ཟད་། ་བ་ས་ལས་འདས་ན་ཡང་གས་ཀ་ད་འན་ལ་་ད་མ་བ་་ས་་ད་པར་་བ་ད་ན་
། །ག་མ་ང་བ་བཅབས་པ་ས་པ་ད་ན་མ་བ་་འཆགས་། །་བས་བཅབས་ས་་ད་པར་འར་། །ས་
པ་ི་ཀ་ལས། ་ས་་འང་བས་ང་བ་གཞན་དག་ང་ར་བཅབས་པ་ས་པ་ར་བས་པར་་ང༌། ས་
བཅབས་པ་ང་བ་ར་བས་པར་ས་པར་་ས་། །ན་་ད་བཅབས་པ་ས་་ད་ད་འན་ལས་་བ་
ས་།།
་བ། ་གས་ད་པ་ད་ན་ད་འན་ག་མ་་ང་ན་མས་་ས་པ་་གས་ག་པས་་ར་ག་ནས་
བམས་པ་ད་ན་། །བམས་པ་་མཐར་ག་པར་་བ་དང་འ། །་ར་མ་ཆགས་ན་་་དང་་ཡང་
ཐ་དད་པར་ང་བར་་བ་ད་།།

་བ་དང་མ་བ་་གས་ད་པར་ད་པ་ད་ན་ད་འན་ག་མ་ང་བ་གས་འ་་ང་ན་ར་་མ་ས་་
ས་པ་་ག་པས་་ར་ག་ནས་བམས་པ་་མ་ད་ན་། །ངག་ན་ད་ང་་བ་་ད་པར་ད་པ་ད་ན་
ད་འན་ག་མ་་མ་དང་གས་མན་པ་་ང་། ན་གཞན་མ་ང་བ་ས་ཅན། ག་ནས་་བ་ན་པར་་བ་ན་
། ས་་ད་པར་ས་པ་་བ་་ག་ང༌། ག་ནས་་བ་ན་་དས་། ན་གཞན་མ་ང་བ་ར་། །ན་
གཞན་ང་བ་ར་བཀག་པ་ས་ཅན་ི་ར་ན་ལ། ་ག་བཀག་པ་་གས་་ར་། །མ་བ་ག་པ་ལ་ག་ནས་
མ་བ་ན་པ་ཡང་་བན་་ར་་བད་།།
བས་འ་ི་ཀ་ལས། ངས་་་གང་་ས་་བ་ཐ་ག་་ས་པ་་ད་པར་་བ་ཞག་ངས་་ཚད་ས་
པ་ངས་་་གང་་ས་ར་། །་ར་ས་པ་། ི་ཀ་ལས། བམས་པ་་མཐར་ག་པ་དང་འ་བ་་ར་
ས་། །་བ་ལ་གས་པ་ར་ན་པ་་ད་འན་ངས་མ་ཚང་བ་ལ་གས་པ་ས་པས་མ་ཆགས་། ་བ་ལ་
གས་་མ་ཆགས་པ་གནས་བས་་ད་འན་ག་མ་ང་བ་་མ་དང་འ་བ་ང་ན་་་དང་་ཡང་ས་པ་་་
མ་ཡང་། ་མ་་བ་་ད་ར་ཡང་ན་པར་། ག་ནས་་བ་ན་པར་་་་། ་བ་ག་པ་ད་པ་ར་།
་བ་མ་ཆགས་པ་ར་། །མ་བ་མ་ཆགས་པ་གནས་བས་་ག་མ་ང་བ་་མ་དང་འ་བ་ང་ན་ཡང་་མ་མ་
བ་་ད་ར་ན་པར་་། ག་ནས་མ་བ་ན་པར་་་། །མར་ན་དང་་ཡང་། ར་ི་་མ་གང་ན་པ་་
མ་་ད་ར་ཡང་ང་བར་་བ་ད་་ས་ག་་མཐར་ར་།།
་ན་ང་བ་་མ་ལ་འཆབ་པ་ད་ང༌། ་མ་ལ་འཆབ་པ་ད་ན་་ར་་་ན། བཅབས་པ་་བ་དང༌། མ་བཅབས་
པ་མ་བ་་་ཐ་དད་པར་ག་ནས་ང་བར་་བ་ད་་ས་པ་། བས་འ་ད་་ི་ཀ་ལས། ་བ་དང་མ་བ་ཐ་
དད་པ་ག་ནས་བངས་་ན་པར་་བ་ད་ན་་ས་གངས་། །འ་དངས་པ་་ང་བ་་མ་འཆབ་པ་་་
་བས་དག་པར་ས་ནས་ང་བ་་་གས་ཀ་ར་བས་པ་ན་་མ་བ་གག་ས་་བབ་པར་།།
་བ། བར་མ་་ར་བས་པར་། །་ར་་ན་་ཡང་བན་པར་་བ་ད་། །་བཅབས་པ་ས་ག་
པ་ཡང་ར་གག་པ་ད་། །་གས་ལས་ས་ན་། །དང་བ་ཡང་༌།།
ང་བ་་མ་་ར་བས་པར་་ས་ན་པ་་བར་མ་ས་གངས་། ་ཡང་ི་ཀ་ལས། ་བ་་མ་ས་མ་
ཆགས་པ་བས་་ད་འན་ག་མ་ང་བ་བར་མ་ང་བ་་མ་དང་འ་བ་ང་བ་་ཡལ་བར་་འར་བར་ར་

བས་པར་། །ང་བ་་མ་་ལ་བར་མ་ས་ང་བཏགས་པ་་ང་བ་་མ་་དང་་མ་ན་པ་བར་་ང་བས་་
ས་།།
་ན་ང་བ་་་གས་ཀ་འཆབ་པ་དང་བཅས་ན་་ར་་ན། ་ར་ས་པ་། ི་ཀ་ལས། བར་མ་་ར་བས་
པར་་བ་་ར་ས་གངས་། ་བ་ལ་གས་པ་མ་ཆགས་པར་ན་པར་ད་པ་་་ན་ང་བ་ས་ང་བ་་ར་
བས་པར་་བ་ན་་ཡང་་ག་གག་ས་་བ་ང་བའམ། ་ག་གག་ས་མ་བ་ངས་པ་བན་པར་་བ་ད་
ན་། །་ཡང་ང་བ་་་གས་ཀ་བཅབས་པ་དང་བཅས་ན། ང་བ་་་གས་ཀ་ང་བད་ང་་ག་གག་ས་
་བ་ང་ང་ས་གག་་ད་་ང་བ། །ི་ཀ་ལས། ང་བ་ཐམས་ཅད་ར་བས་པ་ར་ག་གག་་ནས་་བ་
ལ་གས་ང་བར་་ས་གངས་། ས་གག་་ད་་ང་༌། །ས་ན་ི་ཀ་ལས། དར་ན་ད་ལན་གག་བང་
བས་ད་ལ་ད་དང་ར་བ་ལ་གས་པ་་བ་་མ་གག་ཅར་ད་པ་་བན་་ས་པ། །ང་བ་་མ་བས་་མ་ན་
ང་་བཅབས་ན་་ར་་་ན། ང་བ་ས་ང་བ་་བཅབས་པ་ས་ག་པ་གང་ན་པ་་ཡང་ང་བ་་མ་བཅབས་
པ་ས་བད་པ་བས་ར་གག་ང་བད་པ་ད་་། ་ག་བད་པ་ན་་ར་བད་པ།།
་བ་ད་པ་ན་་ས་ང་ས་་ངས་་ང་ས་བ་། ི་ཀ་ལས། ང་བ་་མ་བཅབས་པ་ས་་བ་ད་
ལ་ལ། ང་བ་་མ་བཅབས་པ་ས་་བ་གག་ད་པ་་ལ་་་བ་གག་་ན་་བ་ན་པར་་། ས་ང་བ་་
མ་་བ་ད་བཅབས་པ་དང༌། ང་བ་་མ་་བ་གག་བཅབས་པ་ས་པ་གས་ཀ་ད་པར་འར་བར་ས་པར་་
ས་། །ང་བ་་མ་བཅབས་པ་བས་ང་བ་་མ་བཅབས་པ་ས་ག་པ་ད་། ང་བ་་མ་་བ་ད་བཅབས་ནས་
ང་བ་་གཞན་ལ་བད་ང༌། ང་བ་་མ་གཞན་ལ་་བད་པར་་བ་གག་བཅབས་པ་་།།
་བ་དང་མ་བ་་གས་གལ་བ་ལས་ས་ན་་ས་པ་། ན་པ་བ་་བན་། ་བ་ན་པ་དང༌། ག་
ནས་་བ་ན་པ་དང༌། ཡང་ག་ནས་བངས་་་བ་ན་པ་་གམ་དང༌། མ་བ་དང༌། ག་ནས་མ་བ་དང༌། ཡང་
ག་ནས་བངས་་མ་བ་ན་པ་གམ་དང༌། ་བ་ད་པ་དང༌། ན་པ་ལ་མ་བ་ན་པ་གམ་དང༌། ག་ནས་་བ་
ད་པ་དང་ན་པ་ལ་མ་བ་ན་པ་གམ་དང༌། ཡང་ག་ནས་བངས་་་བ་ད་པ་དང་ན་པ་ལ་མ་བ་ན་པ་
གམ་། །ག་མ་ང་བ་དང་བ་ཡང་གལ་བ་ལས་ས་་ས་དང་བ་བ་གས་བན་། ་བ་ན་་མ་
ང་བ་མ་བ་ང་པ་ད་པ་གམ་ལ་དང་བ་གམ་དང༌། ་བ་ད་ནས་མ་བ་ད་པ་ལ་དང་བ་གམ་དང༌། ག་
ནས་་བ་ད་ནས་མ་བ་ད་པ་གམ་ལ་དང་བ་གམ་དང༌། ཡང་ག་ནས་བངས་་་བ་ད་ནས་མ་བ་ད་པ་

གམ་ལ་དང་བ་གམ་་བ་གས་། །་མ་དང་གམ་་དག་ས་གལ་བ་འབས་པ་་་་བན་ཡང་
མན་པ། །ི་ཀ་ལས། འཆར་ཀ་ནག་འམ་ི་བས་་་ང་ན་པ་གམ་དང༌། མ་བ་ང་པ་ན་པ་གམ་དང༌།
་བ་ད་པ་ལ་མ་བ་ན་པ་དང༌། ག་ནས་་བ་ད་པ་ལ་མ་བ་ན་པ་དང༌། ཡང་ག་ནས་བངས་་་བ་ད་པ་
ལ་མ་བ་ན་པ་དང་གམ་། ན་པ་་ད་་མས་ས་གལ་བ་ཙམ་ས་ང་བད་པ་་དས་་མ་ས་། །
་བ་ད་པ་ལ་ག་ནས་མ་བ་ན་པ་ལ་གས་པ་གཞན་མས་ང་དས་་མ་ས་་གས་ངས་་བས་། །
དང་བ་བ་གས་ལ། ི་ཀ་ལས། དང་བ་་ག་ས་གལ་བ་དང༌། བད་པ་གས་ཀ་ས་་མ་ད་གམ་ལ་
དང་བ་གམ་དང༌། ་ད་གམ་ལ་མ་བ་ན་ནས་དང་བ་གམ་་ག་་་དག་། །དང་བ་གཞན་ག་་
དས་་མ་ས་་གས་ངས་་བས་། །་མས་་ི་ཀ་ལས། འཆར་ཀ་ནག་འམ་་མ་པར་བཤད་པ་ན་
།།
་བ། ར་བགས་པ་ཡང་༌། །གལ་བ་དང་ལས་བད་པ་དང་ ་བར་། །་བམ་པ་་ར་འལ་བ་
ལ། །གངས་བད་པ་ཡང་༌། །བད་པ་ས་མ་ཐག་། །ར་བས་པ་ག་གར་གགས་པ།། །།
དང་བ་ར་བགས་པ་དང་བགས་པ་བད་པ་ཡང་། །ད་་འོ་བ་་གས་། དལ་བ་དང་ད་འོ་
ས་པ་ལ་གས་བད་པར་། །བགས་པ་་ས་གང་་་་་ན། གལ་བ་དང་ལས་བད་པ་དང་ ་བར་། །
ི་ཀ་ལས། ང་བ་འན་པ་་གནས་བས་་ར་འག་པ་ལ་་་ན། ་བཅད་་ས་ལ་བམ་པ་་། ས་ཐམས་
ཅད་ས་ལ་འལ་བ་ལ་ས་པ་འ་ང་ཀ་ཤ་་ལས་ཁ་བ་ན་ན་གང་ཡང་་ང་ཡང༌། བམ་་་བ་པ་ལས། ་
བཅད་་ས་ལ་བམ་པ་ར་ས་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ཁ་བ་པ་ན་གན་ལ་ལམ། ས་འལ་་བག་་ས་བཤད་ང༌།
འལ་ང་ལས། ད་འན་ི་ན་ར་ཁ་བ་་བལ་བ་ལ་བགས་པ་དང་དང་བ་གས་ཀ་ས་བཤད་། བགས་
པ་དང་དང་བ་ལས་བད་པ་གམ་དང༌། མག་ད་བད་པ་ཡང་ད་ལམ་འལ་བ་ལ་། །་ལ་གངས་བད་
པ་གས་ང་། །གངས་བད་པ་ག་་ད་་འོ་བ་་གས་། ་དང་་ས་། །འ་རང་འལ་
ལས། འལ་བ་ལ་ས་་བ་་གངས་བད་པ་བས་འར་ར་བར་་བ་མ་ན་་ས་གངས་། ས་ན་དང་
བ་ལས་བད་པ་གམ་དང༌། མག་ད་བད་པ་ད་ལམ་ཡང་འལ་བ་ལ་་བར་བ་། །གངས་བད་པ་་
ལས་་མག་ད་བད་པ་ས་མ་ཐག་། །ར་བས་པ་ག་གར་གགས་པ།། །།

གས་པ་་བ་གས་ས་བད་པ་ལ་གས། ་་ནན་ར་་ནས་བས། །་བ་བཤགས་གས་དག་པ་བ། །
དང་་ལ་གས། རབ་ང་ནན་ར་་བ་དང༌། །མ་པ་ཆད་པ་་བ། །དང་་།
་བ། ལ་མས་འཆལ་པ་བད་པར་། །འ་ལ་ད་འན་དབང་༌། །་ས་ཡལ་བར་་ར་། །བལ་བ་
ལ་བད་པར་་བ་ད་། །ནན་ར་ད་པ་དག་ས་མ་བས་ན་ནན་ར་ས་པ་ལ་བད་པ་་འཆགས་། །
བད་པས་ན་ང་བ་གནས་་གནས་པར་་་བ་ད་། །གནས་ནས་ང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པར་་བ་
མ་ན་པ་ད་དང་ངས་ད་པར་་བ་མ་ན་པ་ད་།།
ཕམ་པར་ར་པ་ལ་མས་འཆལ་བ་བད་པར་་། གཏན་ལ་དབབ་པ་བ་བ་ལས། གཞན་ས་་བང་བ་
ར་དང༌། ་མ་ད་མ་ན་པ་ར་དང༌། ད་འན་་བད་པ་ར་ས་བད་དས་པ་་མཚན་གམ་གངས་
། །འཆལ་བ་བད་པ་འ་ལ་ད་འན་དབང་༌། །ི་ཀར། གག་ལག་ཁང་་་བ་་གས་ལ་རག་ལས་པ་ད་ན་
པ་ར་ས་། །ད་འན་ས་བད་པ་་བ་་ཡལ་བར་་ར་། །ནན་ར་གཞན་ལ་བད་པར་་བ་བན་་
ད་ལ་བལ་བ་ལ་གལ་བ་ལས་ས་བད་པར་་བ་ད་། །ནན་ར་ད་པ་ད་ང་དག་ས་འ་ལ་བད་
པར་ིས་ག །ས་མ་བས་ན་ནན་ར་ས་པ་ལ་ད་ང་གཞན་མས་ས་བད་པ་ང་བ་ལས་་འཆགས་། །
བས་ན་་འཆགས་། །མ་ན་འན་པ་བད་པས་གནས་གང་་ན་ང་བ་ལ་ི་གནས་་ལ་ར་ས་གནས་
པར་་་བ་ད་། །གནས་་ནས་བད་ང་ལ་གཞན་་གག་ལག་ཁང་་གནས་པ་དང༌། ངས་ད་ར་ང་བས་
བད་པ་དང༌། གནས་ནས་ང་བ་་ད་པར་ན་་། །ག་་་གང་བ་གནས་ནས་དང་བ་འབའ་ག་་མ་ཟད།
གནས་ནས་ང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་་ང་བ་གཞན་མས་ས་གནས་གག་་ན་ག་་གནས་པར་་བ་མ་ན་པ་
ད་དང༌། ངས་ད་པར་་བ་མ་ན་པ་ད་།།
་བ། འ་ལ་འ་ས་ས་མ་པར་གཞག་། །་བ་ད་ན་་གས་ས་མ་ན་པ་གས་དང་ག་ས་་
ན་ི་ག་ས་དང་་མ་ན་། །ནན་ར་ས་པ་གཞན་དག་ལ་་གས་་། །ས་འོགས་བས་ལ་
བན་་གནས་པར་་བ་ད་།།
གནས་ནས་ང་བ་ང་བ་འ་ལ་འ་ས་ད་ས་མ་པར་བཞག་་། གནས་ནས་ང་བ་ན་པར་ས་ལ། ་
ང་བ་་ས་པ་འར་འར་ི། ་ས་པ་ལ་་མ་ན་་ས་། །ལས་་བ་དང༌། འར་་བ་གང་ཡང་ང་བ་ད་ན་
གནས་པར་་བ་མ་ན་པ་ད་ངས་ད་པར་་བ་མ་ན་པ་་གས་ས་མ་ན་པ་གས་དང༌། ག་ས་ས་་

གས་་་་བ་ན་པས། ས་ན་ས་་གས་པ་ལ་ས་པ་བད་པ་ན་ི། ག་ས་ས་གས་པ་དང་ན་ག་
གནས་པ་དང༌། ངས་ད་པ་ལས་་ས་ན་གས་པ་ལ་ས་པ་བད་པ་མ་ན་། །རབ་ང་ལ་ནན་ར་ས་པ་
གནས་ནས་ང་བ་ལས་གཞན་བགས། ད། བད། ར་འད་ས་པ་དག་ལ་ན་ག་་གནས་པ་དང་ན་ག་
ངས་་ད་པ་་གས་་། །ག་ང་བཞག་པ་དང་དགག་ད་བཞག་པ་ནན་ར་ས་པ་ལ་ཡང་ན་ག་་
གནས་པ་དང༌། ན་ག་ངས་་ད་པ་་གས་་་ས་ང་མ་འས་བན་། ན་ང་ས་་ངས་ད་ག་
ང་དང་དགག་ད་མ་གགས་། །ནན་ར་ས་པ་གཞན་དག་ས་འོགས་བས་ལ་བན་་གནས་པར་་བ།
བགས། ད། བད། ར་འད་དང་བ་དབང་་ས་ན། འལ་ང་ལས། ད་འན་ལ་འོགས་་ང་བ་བ་་
ལ་་་བད་པར་མཁན་ ་མཛའ་བ་གག་དང་གནས་འཆར་གག་ས་བཤད་། །བད་པ་་གནས་་ནས་བད་
ང་ལ་གཞན་་གག་ལག་ཁང་ནས་་ལ་་་བད་པར་ས་འོགས་བས་ལ་བན་་གནས་པར་་བ་ད་། །
འ་གས་་མ་་་ས་ས་པ་ལས། ད་པ་ས་་བ་ན་་ལགས། ་པ་་ད་པ་ས་་བ་་་ད་ང་
གང་་ར་་ད་འན་ག་མ་ང་བ་འན་པར་ར་པ་ལ་ད་ས་ནམ་ང་བ་་ལས་ར་མ་ག་པ་་བར་་
གཞན་ལ་གནས་འཆའ་ང་འག་ག་ས་བ།།
ད་ས་གཞན་ལ་གནས་ང་འག་ག་ས་གངས་ན་་ན་་ལགས། གང་ཟག་གང་ལ་མཛའ་བའམ་་ཚ་ས་
པའམ་ལ་ད་པར་འར་བ་་ལ་གནས་་འག་པར་་ས་གངས་། བགས་པ་དང༌། བད་པ་དང༌། ར་འད་
པ་ལ་ཡང་ར་་ང་བར་དངས་ནས་ར་མཛད་།།
་བ། ནན་ར་ས་པས་སམ་ཉམས་པ་བད་པར་་བས་འར་བ་བན་ན་་ད་ང་ང་་ར་། །མས་
ང་བད་པར་། །འག་པར་གཅད་པར་། །་ག་པ་ས་ཅན་མ་ན་ན་དང་༌། །ད་འན་ིས་ར་
བས་། །བལ་། །མ་བ་ན་གག་ལག་ཁང་་ས་ས་། །འཐབ་ལ་ད་པ་བད་པ་་གང་བར་་
། །འཐབ་ལ་ལས་འབད་པ་མ་ག་ན་་བར་་བར་་བ་ར་གནས་ནས་དང་བར་།།
ད་ང་གང་ལ་ནན་ར་་བ་ལ་ས་འར་བ་བན་པས་སམ། ཉམས་པ་ལ་མས་འཆལ་པ་བད་པར་་བ་
ལ་ས་་འམ་་བ་ལ་གས་པ་འར་བ་བན་ན་་་་་ད་ང་ང་་ར་། །ར་བན་པ་གང་ཟག་
ནན་ར་་བ་དང༌། ལ་མས་འཆལ་བ་་གས་མས་བད་པར་། །གང་ཟག་་གས་བད་པ་ན་ཀ་བ་ལ་གས་
པ་གང་ལ་འས་པ་་ཡང་བཅད་པར་། །གང་ལ་འས་པ་་ང་ན་གནས་་བབས་པ་ས་ཀ་བ་་་མ་ན་། ་

ས་་་ན་ན་དང་༌། །ད་འན་ིས་བཅད་པ་དང་ང་བ་་ར་བས་པར་་། གང་ས་བཅད་པ་དང་ང་བ་
ས་་མ་ན་། །་ར་བས་་ན། ན་བདག་ལ་བལ་། །བལ་་མ་བ་ན་གག་ལག་ཁང་་ས་ས་ར་
བས་། །ད་ང་འཐབ་ལ་ད་པ་གག་ལག་ཁང་ནས་བད་པ་ན་ད་ང་གཞན་ིས་བང་བར་་། །ཡང་དང་
ཡང་་ན་གཞན་དང་གཞན་ི་ར་འཐབ་ལ་ད་པ་ལ་བགས་པ་ལས་ས་འཐབ་ལ་་བར་འབད་པས་ང་འཐབ་
ལ་ད་པ་ལས་མ་ག་ན་འཐབ་ལ་་བར་་བར་་བ་ར་གནས་ནས་དང་བར་།།
་བ། མ་པར་གཏན་ལ་འབས་པ་ལས་ར་པ་ལས་་བར་་བས་། །གནས་པ་ལ་གནས་ས་འབད་པར་།
།འཐབ་ལ་ི་་་བར་བབ་པ་ཡང་གནས་ནས་དང་བར་་བ་ད་། །ད་ང་མ་མས་དང་འ་ང་གནས་
པ་ལ་ཡང་གནས་ནས་དང་བར་། །འས་གནས་ནས་ང་བ་ལ་ད་ང་མས་ག་་བ་ས་མ་ན་པ་
མ་པ་།།
དས་་་ག་པ་ས་པའམ། ག་པ་ས་ད་པ་ལ་གས་པ་དས་ ་་་ད་མ་པར་གཏན་ལ་འབས་
པ་འཐབ་ལ་ལས་ར་པ་ལ་ད་པ་་བར་་བར་ད་པ་ཐབས་ག་་བ་བ་ལ་གས་མན་མ་་ས་པས་། །
མ་པར་གཏན་ལ་འབས་པ་ལས་ར་པ་འཐབ་ལ་ད་པ་་གནས་པ་བ་མ་དང༌། ་གནས་ལ་གནས་མཁན་་དང༌།
བ་དན་ིས་རང་ངམ་བས་པས་འབད་པས་་བར་། །འཐབ་ལ་ི་་་བར་བབ་པ་ཡང་གནས་ནས་དང་བར་
་བ་ད་། །ད་ང་་ས་་་ད་ང་མ་མས་དང་ཡང་དང་ཡང་་འ་ང་གནས་་ང་གནས་པ་འབད་པས་
བོག་ང་་གང་ན་་ལ་ཡང་གནས་ནས་དང་བར་། །ད་ང་མ་མས་དང་འ་ང་གནས་པ་་འས་གནས་
ནས་ང་བ་ད་ང་ལ་ད་ང་མ་མས་ས་ག་་བ་ས་མ་ན་པ་མ་པ་གལ་གས་ས་ན་པར་། །
ནན་ར་ི་་གཞན་བགས་པ་ནན་ར་ི་་འཐབ་ལ་ད་པ་ལ་་ན་་བགས་པ་ནན་ར་་བ་བསམ་པས་་
ག་གཞན་བད་པ་ནན་ར་ི་་ག་ད་པ་་བགས་པ་ལས་ད་འཆགས་། །བགས་པ་་ལ་བགས་པ་ན་་
བགས་པ་་བ་བསམ་པས་ད་པ་ལ་གས་པ་་ག་གམ་གང་ས་ང་བགས་པ་ད་འཆགས་། ད་པ་ནན་
ར་་མ་གག་ལ་་ག་ད་བ་ན་པ་ར་འ་ཡང་ང་ས་་འཐད་པ་ར་བ་ཙམ་ན་ི། ལ་གམ་ཚང་མས་
བ་པ་་མ་ན་། །་བན་་ད་པ་དང་བད་པ་དང་ར་འད་པ་ལ་ཡང་ར་། །་བན་་གནས་ནས་དང་བ་
བན་་ཕན་ན་་ག་ད་པ་་འཆགས་། །་བན་་ག་ང་བཞག་པ་དང༌། དགག་ད་བཞག་པ་དང་གས་་ཕན་
ན་་ག་གཞན་ད་པ་ཡང་འཆགས་། །ས་མ་འས་བན་།།

་དག་་གནད་ས་ར་བ་། ཁང་པ་གནང་བ་ན་པ་དང༌། ཁང་ན་ི་གནང་བ་ན་པ་་་ན་པ་ལས་་
མཚན་མངས་པ་མས་ཕན་ན་་ག་གཞན་ད་པ་་འཆགས་ལ། ་ག་མ་པ་་བ་དང་བག་ལ་འམ་པ་་བ་བ་
་་བ་བ་ལས་་མཚན་མངས་པ་མས་ཕན་ན་་ག་གཞན་ད་པ་ལ་ཡང་འཆགས་། ན་པའམ་བ་བ་ལས་
་མ་གག་ལ་་ག་ད་བ་པ་ར་ས་ར་། །་ག་ད་་བ་པ་ལ་་་ར་མ་ན་། བན་པར་གས་པ་
་ལ་་ན་་་བསམ་པས་ཁང་པ་གནང་བ་ན་པ་ལ་གས་པ་་ག་ས་པ་་ལས་་འཆགས་། ་ག་ད་་
བ་པ་ར་།།
་བ། ནན་ར་ི་་གཞན་ལ་་ན་་བསམ་པས་གཞན་ད་པ་་འཆགས་། །གཞན་་ན་་འཆགས་། །
གཞན་ལ་ཉམས་། །གནས་ནས་ང་བ་ལ་་་འཆགས་།།
ང་བ་བཤགས་པ་ན་་་བསམ་པས་་ག་གཞན་ས་ན་བཤགས་པ་་འཆགས་། ང་བ་ང་གས་བད་
པ་ར་བས་ད་པ་ར། ་ཡང་ནན་ར་ི་་གཞན་ལ་ས་པས་ནན་ར་གཞན་འཆགས་པ་་མས་ང་འ་ས་
མ་འལ་པ་དབང་་ས་པ་ན་ི། འལ་ན་་ད་པ་ནན་ར་ི་་ལ་ད་པ་ནན་ར་ི་བསམ་པས་ད་པ་ནན་ར་
ི་་གར་འ་ས་འལ་ནས་གནས་ནས་དང་བ་་ག་ས་ང་ད་པ་ནན་ར་འཆགས་། ནན་ར་ི་ལས་འ་ས་
ག་་ན་ང༌། ད་པ་ནན་ར་་དད་པ་ཐ་ད་ས་འག་པ་ར་། །ནན་ར་ི་་གཞན་ལ་ནན་ར་གཞན་ད་
ན་རང་རང་་བསམ་པ་ད་པ་ལས། གཞན་་ན་་རང་རང་་བསམ་པ་ད་པས་་ནན་ར་ི་ལས་་་འཆགས་་ས་
བན་། གཞན་ཡང་བགས་པ་་ལ་བགས་པ་བསམ་པས་གནས་ནས་དང་བ་ད་པའམ། ག་ང་བཞག་པ་ལ་
གས་ད་ན་ཡང་ལས་་འཆགས་། ད་པ་ལས་ང་གཞན་ན་ལ། ང་བ་ལས་ང་གཞན་ན་པ་ར་དང༌། མ་
པར་དག་པ་ལས་ང་གཞན་ན་པ་ར་ས་ན་་ར་དམར་ར་ཅན་ི་ག་་བ་ལས་བཤད་། །་བན་་ང་བ་
ནན་ར་ི་་ལ་ད་པ་ནན་ར་དང༌། ག་ང་བཞག་པ་ས་ང་་འཆགས་། ་མཚན་་མ་བན་། །ནན་ར་ས་
པ་་ལ་ནན་ར་གཞན་ས་པ་ལ་་ནན་ར་་མ་ལས་ཉམས་་་བགས་པ་ལས་བིད་པ་ལ་ད་པ་ལས་བིད་ན་
ས་པར་བད་པར་་། བགས་པ་ལས་་བག་ཡངས་་འར་་ས་ང་ད་ང་མ་་་ས་ས་པ་ལས་
གངས་། །གནས་ནས་ང་བ་ལ་་བགས་པ་ལ་གས་པ་ནན་ར་ི་ལས་གཞན་ད་ན་ཡང་་འཆགས་། །ས་
གནས་ནས་ང་བ་ལས་ཉམས་པར་ཡང་་འར་།།

་བ། ས་པ་དང༌། བད་ནམས་ན་་དང༌། མ་་དང༌། འལ་བ་དང༌། མ་་འན་པ་དང༌། ག་པ་དང༌།
གས་དང༌། འར་མང་བ་དག་ལ་་མ་པ། །མ་པ་་ད། །་ད་ང་ལ་གས་པ་་་དག་ལ་བས་
ཐབས་ད་པ་ལ་ཡང་ར་འད་པ། །ཽ་བ་་བས་ཐབས་མ་ན་པ་མ་ན་། །ནན་ར་ི་ལས་དག་ན་ང་
མ་ན་པར་གས་པར་་། །རབ་་ང་ང་བན་པར་མ་གས་པ་ལ་ཡང་་དག་་བ་ད་། །མ་པ་ལ་་
།།
ས་པ་ས་མཁས་པས་ཕལ་ལ་གས་པ་དང༌། བད་ནམས་ན་་གས་བ་གར་ང་ཡང་ན་ིས་བ་ང་དང༌།
མ་ོས་མད་པ་དང༌། མ་་དང༌། འལ་བ་དང༌། མ་་འན་པ་དང༌། ས་པ་དང༌། ལ་་ལ་གས་པ་་གས་
མང་བ་དང༌། བ་མ་ལ་གས་པ་ནང་་འར་མང་བ་དག་ལ་་གལ་་ད་བར་འད་པས་གནས་ནས་འན་ན་དན་ི་
བས་་གགས་པ་མ་། །ད་བར་་འད་པས་གནས་ནས་འན་ན་་ར་བ་ལས་ང་བ་ས་ས་། །མ་
པ་ལ་བས་ཐབས་ད་པ་ལ་་ར་འད་པ་ས་ལ་མ་པ་་དའམ་མན་པ་ཙམ་ན་།།
ས་ན་ད་ང་ལ་གས་པ་རབ་་ང་བ་་་་དག་ལ་བས་ཐབས་ད་པ་ལ་ཡང་ར་འད་པ་ནན་ར་་བ།
།་ན་བས་ཐབས་་རང་་་་་ན། ་བ་་བས་ཐབས་མ་ན་པ་མ་ན་། །ནན་ར་ད་ང་ལ་་བ་ཟད་དམ་་
ན། ནན་ར་ི་ལས་དག་ལ་ད་ང་ལས་ད་ང་མ་ལ་ན་ང་མ་ན་པར་གས་པར་་་། ད་ང་མ་ལ་ཡང་ནན་
ར་། །ད་ང་ས་ཕ་མ་གས་ཀ་ལ་ནན་ར་།།
ད་ང་མས་ད་ང་མ་ལ་ནན་ར་་། ད་ང་ལ་་་་། ་བ་ས་ལས་འདས་པ་ས་པར་འར་བ་
ར་། །ནན་ར་ད་ང་ཕ་མ་ལ་་བར་ཟད་དམ་་ན། རབ་་ང་ང་བན་པར་མ་གས་པ་ལ་ཡང་་དག་་བ་ད་
ན་། །ནན་ར་་མ་པ་ལ་་།།
གས་པ་མ་པ་ཆད་པ་་བ་།
་བ། ད་ང་ལ་ཕམ་པར་འར་བ་ཡང་དག་པ་མ་ན་པས་ར་བ་དང་ག་བ་དང་་བ་ལ་ང་བད་ཁས་
དབ་པར་། །མཔར་གཞག་པར་་བས་། །གལ་བས་། །ང་བད་ཁས་བས་པ་མ་་འོ་བར་
་། །ན་ལ་འག་པར་་། །ན་པར་་བ་ས་བཤམས་པ་ལ་ངས་་ངས་ད་པར་་། །

བད་མས་ང་བར་་། །ས་བན་པར་་། །གང་་ལས་་བ་ར་གགས་པ་དག་ལ་ང་བད་
ཁས་བས་པ་ན་།།
ད་ང་་ད་། ས་འ་པ་རབ་་ང་བ་གང་ཡང་ང་བ་ལ་ཕམ་པར་འར་བ་ཡང་ད་། ས་པ་གཞན་ིས་
ང་ང་ཡང་དག་པ་མ་ན་། ན་པས་ར་བ་དང་ག་བ་། མ་པ་ན་་་བ་དང་འ་བ་མ་དག་པས་ད་པ་དང༌།
རབ་་ང་བ་ན་་ལ་མས་དང་་ག་མ་དག་པས་་བ་ལ་ང་བད་ཁ་དབ་པར་། ཁ་བ་་བཞག་པས་
འམ་་ན། མ་ན་། འར་ང་བད་བད་པར་་་ས་མས་་བཅའ་བ་མ་པར་བཞག་པར་་བ། །མ་པ་
་གལ་བ་འབའ་ག་་ལས་ས་པས་། །བབ་་་ང་བད་ཁ་བ་པ་མ་་འོ་བར་་། །ན་ལ་འག་
པར་་། །ན་པར་་བ་ས་བཤམ་པ་ལ་ངས་་ངས་ད་པར་་། །བད་མས་བང་བར་་། །ས་
བན་པར་ཡང་་། །གང་་ལས་་བ་ས་པ་་ལས་་་ག་གག་ས་མ་བདག་བ་ལ་ང་བད་ཁ་བ་ད་ན་
ལས་་གནས་མཚམས་ཐ་དད་པ་བར་ད་འན་་ར་བད་། མཚམས་བ་་ཐམས་ཅད་ན་པ་ས་་ང་ན་
ལས་ད་པ་་འག་་ལས་ས་ན་། གནས་བ་་གང་་ལས་་བ་ར་གགས་པ་མ་བདག་བ་་དག་ལ་ང་
བད་ཁ་བ་པ་ད་ན་།།
འ་་ང་་བ་ལས། མ་བདག་བ་ལ་གནས་བ་་དག་་ང་བད་བས་ཁ་བ་པར་འར་བ་མས་སམ།
ད་། འམ། འམ། ང་ངམ། ་ས་གནས་བ་་དག་་མཚམས་དག་མནན་་ཁ་དབ་པར་ད་ན་ས་རང་
འལ་དང་ི་ཀ་ལས་ང་་ངས་་ངས་། །མ་བདག་་ད་་ཁང་པར་ན་ནས་ཁ་བ་པར་་བ་་མ་ན་། ་
འགའ་ག་ས་་བར་་། ང་ན་གས་ལས། ན་དགའ་་ང་ལ་་་ན་་ལ་འ་ད་ས། ད་ལ་ད་
འན་ིས་ང་བད་ཁ་བ་པར་མཛད་་ས་ས་ག་ས་གངས་།།
་བ། ཐ་ན་གནས་ནས་ང་བ་ཕན་ཆད་རང་་གས་དང་མན་པ་མ་ན་པ་མ་་་་འཆགས་། །་འགའ་
ག་ས་་བར་། །བད་པ་གལ་བ་དང་ན་ན་གལ་བས་བོག་པར་།།
རང་གས་་ན་བདག་ལ་ང་བད་ཁ་དབ་འཆགས་། ཐ་ན་གནས་ནས་ང་བ་ཕན་ཆད་ས་གཞན་གས་པ་
ན་རང་་གས་དང་མན་པ་མ་ན་པ་ན་བདག་་མ་་ང་བད་ཁ་བ་་་འཆགས་། །ས་འ་པ་གནས་
ནས་མ་ང་བ་མས་་ན་བདག་ལ་ཡང་གནས་ནས་ང་བ་དང་ས་ན་པ་ད་ང་་ཁ་དབ་་འཆགས་། ཁ་
བ་པ་་ད་ང་འགའ་ག་ས་མ་བདག་་ལ་་བར་། །མ་བདག་ས་གང་ལ་ག་ར་བཏབ་པ་ད་ང་་

ལ་བད་པ་གལ་ཟིན་པ་དང་ན་ང༌། ང་བད་ར་བོག་པར་ད་འན་ལ་གལ་བ་འབས་པ་གས་ལན་
གམ་ཡང་བད་ན་་ག་གལ་བ་འབའ་ག་པས་ང་བད་ཁ་བད་པར་།།
གས་པ་་བ་བཤགས་གས་དག་པ་བ་པ་ལ་གམ། འཆབ་ད་ཕམ་པ་ར་བས་བན། །ག་མ་ར་བས་
གས་གད་བཅས། །ན་ང་ང་གས་བད་ལ་བན། །དང་་།
་བ། བཅབས་པ་མས་མ་ས་ན་མཐའ་ལས་ང་བར་འར་། །བབ་པ་ད་པས་། །་བ་པས་། །
ད་འན་ལས་། །ལས་ས་ན་། །་ད་འ་བ་བར་།།
བཅབས་པ་མས་མ་ས་ན་མཐའ་ལས་ང་བར་འར་། །ཐབས་གང་ས་ང་བར་འར་་ན། བབ་པ་ད་
པས་། །བབ་པ་ད་པ་་བ་པས་། །་ལས་བ་ན་ད་འན་ལས་། །་ག་གལ་བ་ལས་ས་ན་། །་
ད་འ ་བར་་ན་།།
གས་པ་ག་མ་ར་བས་གས་གད་།
་བ། ་ཚ་དང་ན་པ་དང༌། མ་་འན་པ་དང༌། འལ་བ་འན་པ་དང༌། མ་་འན་པ་དང༌། ས་པས་་
གག་་མན་་བཤགས་པས་ད་འན་ག་མ་ལས་ང་༌། །བསམ་པས་ང་བ་ལས་ང་་ཆད་པ་ལས་
ས་་མ་ན་།།
་ཚ་དང་ན་པ་དང་ས་པ་་འད་པས་ས་་ཚགས་་བ་ཙམ་། ང་ལ་་ལས། ག་མ་ས་པ་ང་ནས་
ར་འད་་ས་ད་པར་ར་པ་ས་གངས་ང༌། བམ་་་བ་པ་ལས་ང་བཤད་། །མ་་འན་པ་དང༌། འལ་
བ་འན་པ་དང༌། མ་་འན་པ་དང་ས་པ་་་་མང་ས་ས་ང་གས་པ་། ང་ལ་་ལས། ད་འན་ི་
གནས་བན་གས་པ་དང༌། བད་ནམས་ན་་ས་། །་དག་ས་་ད་ང་གག་ས་མན་་བཤགས་པས་
ད་འན་ག་མ་ལས་འདག་། །ར་བས་པ་བསམ་པ་ད་པར་ཅན་ས་པས་ང་བ་ལས་ང་། ཆད་པ་ལས་
འབའ་ག་ད་ས་་ང་བ་ལས་ང་བ་མ་ན་།།
གམ་པ་ན་ང་ང་གས་བད་ལ་བན་པ་།

་བ། འར་ང་་ང་ད་་་ཚན་ལས་ང་༌། །དང་བ་་གས་། །ར་བས་པ་ག་་བ་ལ་གས་
པ་བས་། །ར་བས་པ་ག་གས་།། །།
ང་གས་དང་ན་པར་བད་ས་ར་ས་ན་ང་་གང༌། གས་་གང་་ན། ང་གས་བད་པ་བས་་
འར་ང་་ང་ད་་་ཚན་ལས་་ཚན་འ་་་ང་༌། །ས་་བ་ང་བ་ང་བ་་་་གས་། །ར་བས་
པ་ག་་བ་ལ་གས་པ་བས་། །ར་བས་པ་ག་གས་།། །།

གཉིས་པ་ ས་དང་ ས་མིན་བ ་འ ང་གཞི་ལ་གཉིས།
ང་ག་ད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ང་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གམ། བས་ན་འཆབ་་འང་བར་
བན། །ང་བ་འང་དང་་འང་བད། །་མ་གས་་མ་བཞག་། །དང་་།
་བ། འ་ལ་ད་འན་ག་མ་་ས་པ་ད་དང བཅབས་པ་མས་མ་བཞག་པས་བས་པ་དང༌། ས་
སམ་མ་ས་་ག་་་་ག་ས་ན་པར་་ས་པ་ད་དང༌། བན་པར་མ་གས་པ་ད་དང༌། གནས་ནས་
ང་བ་ད་ལ་འཆབ་པ་་འང་༌།།
འན་ག་ལ་གས་པ་་བ་བབ་པ་འ་ལ་ད་འན་ག་མ་ང་བར་ས་་ས་པ་ད་ལ་ས་ཅན། ་བ་ད་
དས་་འཆབ་པ་་འང་། ག་མ་འཆབ་པ་ན་ང་ད་པ་ར་། །བཅབས་པ་མས་མ་བཞག་པས་བད་པ་
ལ་ས་ཅན། གས་གསལ་ར་བན་།།
ར་ན་ང་བ་བད་པ་ལས་ས་སམ་མ་ས་པར་ན་པར་་ས་པ་ད་དང༌། ལས་ས་ན་ཡང་འན་ག་ལ་
གས་པ་ལས་་་་་ག་ས་ན་པར་་ས་པ་ད་དང༌། འན་ག་ལ་གས་པ་་ཡང་བསམས་བན་་ས་
སམ། མ་བསམས་པར་ས་པ་ལ་གས་པ་་་་ག་ས་ན་པར་་ས་པ་ད་ལ་ས་ཅན། གས་གསལ་ར་
བན། ས་སམ་ས་གས་གམ་ལས། དང་་། ི་ཀ་ལས། ལས་་འག་པ་བས་ལ་གས་པ་བཅད་པར་
བན་་ས་གངས་ང༌། བདག་ས་ར་ན་ང་བ་བད་པ་ལས་་་བ་ས་སམ་མ་ས་ན་པར་་ས་པ། །
གས་པ་། ི་ཀ་ལས། ལས་་་་ལ་གས་པ་བཅད་པ་བན་ས་གངས་་ལས་ས་ད་། ལས་་་་འན་
ག་ལས་ལ་གས་་ག་ས་ན་པར་་ས་པ། །གམ་པ་། ི་ཀ་ལས། ལ་ལ་ད་པ་བས་་གས་པ་
བན་་ས་གངས་། འན་ག་་་ས་ན་བསམས་བན་་ས་སམ། མ་བསམས་བན་་ས་ན་པར་་
ས་པ། །་གམ་་་ཁ་མ་གས་པ་ལ་ིས་ན་པར་་ས་པ་གམ་། །བན་པར་མ་གས་པ་ད་ལ་ས་
ཅན། ་བ་ད་དས་་འཆབ་པ་་འང་། ི་ཀ་ལས། ད་འན་ག་མ་ད་པ་ར་་ས་། །གནས་ནས་ང་
བ་ད་ལ་ས་ཅན། ་བ་ད་དས་་འཆབ་པ་་འང་། ང་བ་བད་པ་ལ་ད་པ་ར་།།

གས་པ་ང་བ་འང་དང་་འང་བད་པ་།
་བ། ཐ་ད་་ང་བ་འ་ས་ལས་ཉམས་པ་ད་ལ་་ཕམ་པར་འར་བ་མན་ཆད་ས་ང་བ་ཡང་་འང་
༌། །མ་བཅས་པ་ད་ལ་ཡང་༌། །་ས་པ་ད་ལ་མ་ན་། །མན་པར་ད་་ས་པ་ད་ལ་ཡང་༌།།
ཐ་ད་་ང་བ་འ་ས་ཉམས་པ་་བ་མས་འགས་ལ་གས་པ་ད་ལ་་ཕམ་པར་འར་བ་མན་ཆད། ས་
ས་ཡན་ཆད་་ང་བ་་་ཡང་ས་པས་་འཆབ་པ་ཡང་་འང་༌། །ན་སངས་ས་ས་མས་མ་བཅས་པ་ད་
ལས་དང་་པ་ལ་ཡང་ཕམ་པར་འར་བ་མན་ཆད་་ང་བ་ཡང་་འང་༌། །མ་བཅས་པ་ད་་་ག་མ་པ་གཏན་མ་
ངས་པ་ལ་ཡང་ང་བ་་འང་༌། །ས་ང་ན་ིས་བན་པར་།།
འན་ག་་་་བ་་ས་པ་ལ་ང་བ་འང་བར་ས་་ས་བན་་ས་ད་ལ་གས་པ་ད་ལ་་ང་བ་་
འང་བ་མ་ན་། །བབ་པ་བཅས་པ་དག་ས་པ་ན་བཅས་པ་་ལ་མན་པར་ད་་ས་བན་ས་ད་ལ་གས་པ་
ད་ལ་ཡང་ང་བ་་འང་བ་མ་ན་།།
་བ། མན་པར་་ས་པ་ད་་འ་ས་པ་ཡང་༌། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་ད་ལ་་་མ་ཡང་༌། །འཆབ་པ་
ལ་ད་འན་ག་མ་ད་ལ་ད་གས་ཟ་བ་་ས་པ་དང་འ།།
བབ་པ་བཅས་པ་དག་ད་པར་ད་པ་་ལ་འ་་ན་་མ་། ་ག་ལ་་ས་ང་གང་ཟག་ས་མན་
པར་་ས་པ་ད་་འ་ས་་ང་བ་འང་བ་ལ་ད་་ས་པ་། ས་ད་ལ་གས་པ་ལ་ཡང་ང་བ་་འང་བ་མ་
ན་། །གནས་ནས་ང་བ་ལས་གཞན་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་བགས་ད་དམ། ་མ་ད་པ་ལ་གས་པ་ད་ལ་
་ང་བ་འང་བར་མ་ཟད། ་མ་འཆབ་པ་ཡང་འང་༌། །གནས་ནས་ང་བ་ལ་་ང་བ་ང་ཡང་་བ་ད་དས་་
འཆབ་པ་་འང་༌། །ག་མ་བཅབ་པ་ལ་ད་འན་ག་མ་ད་ལ་་ག་མ་མ་པ་མ་ར་བ་ད་གས་ཟ་བན་
་བཅབས་པ་་ག་མར་ས་བན་་བཅབས་པ་དང་འ་། བཅབས་པ་ས་པར་འར་།།
གམ་པ་་མ་གས་་མ་བཞག་།
་བ། ས་གང་ལ་འཆབ་པ་་འང་བ་་ད་པ་ཡང་༌། །མ་ས་པས་ད་པ་གང་ན་ས་ས་། །་ལ་་་
པ་ག་པར་ད་པ་ཡང་༌། །ད་ལ་ར་་འས་ན་ཡང་༌། །་ད་པ་ས་ནས་ར་ངས་པ་་་གནས་

བས་ད་ན་།།
སའམ་ན་གང་ལ་་བ་ད་དས་་འཆབ་པ་་འང་བ་ད་་ར་བན་པ་བན་པར་མ་གས་པ་དང༌། གནས་
ནས་ང་བ་དང༌། ཐ་ད་་ང་བ་འ་ས་ཉམས་པ་དང༌། མ་བཅས་པ་་བ་་་ལ་་་མ་ད་པ་ཡང་་འང་༌།
།་དག་་་མ་ད་པ་མ་ན་པ། །མ་ས་པས་་མ་ད་པ་འ་གད་ང་གང་ན་ས་ས་། །ི་ཀ་ལས།
འཐབ་ལ་ད་པ་ང་བས་གང་བ་ལ་་ས་པ་ད་་ས་། །་མ་ད་པ་གནས་བས་་ལ་ད་འན་ག་མ་
་་ཚན་་གགས་པ་དས་གའམ། མ་འམ། ས་ས་ག་པར་ད་པ་ལ་ཡང་ས་ས་། །་ཡང་ག་་
་བ་ང་བ་འང་བ་ང་་འ་ས་ས་གཞན་་་འང་བས་། །བཤགས་པ་ན་པ་་ལ་གས་པ་ར་བས་
པ་ན་འམ་པར་ད་ལ། ང་བ་ར་་འས་ན་ཡང་ས་ས་། །ག་མ་ང་བ་དང་ན་པ་ད་ང་་མ་ད་
འ་ལ་མ་པ་ལ་གས་པར་བབས་། ་མ་་ད་པ་ས་ནས་ར་ཡང་ད་ང་་ར་ངས་པ་། ་མ་ད་པ་
་གནས་བས་ད་ན་་། ི་ཀ་ལས། ང་བ་དང་བཅས་པ་གནས་བས་ད་ན་་ས་། །འས་་ང་བ་
དང་བཅས་པ་ད་ང་མ་པར་བབས་པས་ང་བ་་འདག་པར་ས་།།
་བ། ངས་པ་ག་ལ་ག་མ་ས་་བབ་། །བཅབས་པ་ས་ས་པར་་ས་ན་ང་བ་ད་་་འར་
བ་ལ་བན་པར་། །ད་པར་་བ་ད་ལ་དག་པ་མཐའ་ཅན་ད་་་ག་། །དག་པ་མཐའ་ཅན་་བ་
བ་ལ།།
་ད་པ་ས་ནས་ར་ངས་པ་ན་་མ་ཞག་ངས་ར་་ཙམ་ད་ཟིན་ང༌། ངས་པ་ག་ལ་་འ་ག་
མ་་ཙམ་ད་པ་་ས་་བབ་པ། །བཅབས་པ་ས་ས་པར་་ས་ན་ད་པ་དང་བད་པ་གས་ཀ་ང་བ་ད་་
་འར་བ་ལ་བན་པར་་ས་་འས་་མ་ག་མ་བ་མར་བན་ན་། །ད་པ་ང་བ་ད་་་འར་བ་
ལ་བན་པ་་་བ་ད་པར་་བ་ད་ལ་ན་ག་མ་ང་བ་མ་ང་ང༌། ས་པས་མ་ས་པ་དག་པ་མཐའ་ཅན་ད་
་གས་་ནས་ན་ང་ང་ས་་ག་་ང་བ་ད་་་འར་བ་བན་པར་། །་མན་ད་། དག་པ་
མཐའ་ཅན་ད་་་ག་་བ་བ་་བ་ད་པ་ལ་བན་པར་།།
་བ། བཅབས་པ་་དཔག་་ད་པ་ལ། །བསམས་བན་་་བ་ང་བ་ལས་ང་བ་དཔག་་ད་པར་ས་།
།འ་ལ་་ད་མས་པ་་ད་་གགས་པ་ད་ས་་བབ་། །ས་པར་་ས་ན་་དཔག་་ད་པ་ལ་

བན་པར་། །མང་་ད་ལ་་ཚད་ན་་མང་་དང་ན་པ་ས་། །ས་མས་་གས་པས་། །ང་
དག་ལ་་གས་པ་དང་ན་པ་ད་།།
བད་པ་ང་བ་ད་་་འར་བ་ལ་བན་པ་་བཅབས་ས་ས་པར་་ས་ན་བཅབས་པ་བད་པ་་་བ་བ་་
་ས་པ་ཅན་བད་པར་་། ས་དཔག་་ད་པ་ས་བད་པ་ལ་བན་པར་། །་མན་ད་། བསམས་
བན་་་བ་ང་བ་ལ་དཔག་་ད་པར་བཅབས་པ་ས་བད་པར་། །་བའམ་མ་བ་ས་པ་འ་ལ་ང་བ་མང་
 ་ངས་་ད་ལ་ར་བས་པར་མས་པ་་ད་་གགས་པ་་བ་གག་ད་དམ། མ་བ་གག་ད་ས་་
བབ་པ་ད་ས་ག་། །བཅབས་པ་ཞག་ངས་་ཚད་ས་པར་་ས་པ་་ག་་ང་་བན་ཟིན་།།
ང་བ་ངས་་ཚད་ས་པར་་ས་པ་་ག་། ང་བ་ངས་་ཚད་ས་པར་་ས་ན་ང་བ་་དཔག་་ད་
པར་ང་་ས་བད་པ་ལ་བན་པར་། །ང་བ་མང་་་ང་བ་གམ་ནས་ངས་ས་པ་མན་ཆད་ད་ལ་་ང་བ་
ཚད་ན་་མང་་དང་ན་པ་ང་ལ་ས་བད་། །ང་བ་མས་་བཅབས་པ་ས་ཞག་ངས་མང་ང་ཐ་དད་པ་
མས་་་མས་་ནང་ནས་བཅབས་པ་ས་ན་ང་ང༌། ག་པ་ང་བ་གག་་ས་བད་པས་ང་བ་གཞན་་
དག་་ས་ང་བད་པ་བ་པར་འར་།། ག་མ་ང་བ་མང་་ང་ན་་ག་་ ་ང་བད་པ་དག་ལ་་ལ་
གས་པ་ས་པ་དང་ན་པ་ད་་བད་པར་། །་བ་ང་བ་ད་འན་ག་མ་ལ་གས་པ་ག་པ་དང༌། འག་པ་
་བ་ང་བ་ང་ལ་་བ་ད་བཅབས་པ་ས་བད་པ་་།།
་བ། ་བ་ད་དང་བསམ་པ་ག་ས་ས་པ་ད་དག་་དང་་ད་། །ད་པ་ལ་ན་ང་བ་གཞན་ར་ག་
བར་འད་པ་ས་ན་ཐ་དད་པར་ན་ང་ག་ཅར་ད་། །་བཅབས་པ་ད་ན་ན་མ་བར་་བ་་ད་། །
ས་དང་ས་མ་ན་པ་བས་པ་འང་བ་ག།། །།
ང་བ་མང་ ་ང་བད་པ་ན་གང་ས་ང་དང་ར་བད་པར་་་ན། ངས་་་ནས་་བ་ང་བ་་མ་ང་བ་
དང༌། བསམ་པ་་ནས་་བ་ན་ངས་པ་ག་ས་ས་པ་ད་དག་་ང་དང་་ད་་བད་པར་། ར་ང་བ་
གང་ང་བ་་ང་དང་ར་ས་པར་་་། །་བ་ད་བན་པ་ལ་ག་མ་ང་བ་འཆབ་བཅས་ན་ང་བ་ན་ནས་
ང་བ་གཞན་་མ་་ར་ག་བར་འད་པ་ས་ན་་བ་ཐ་དད་པར་ན་། ་བ་་མ་་ན་ཟིན་ལ། ན་ང་བ་་་
བ་་ད་གད་ན་ང༌། ང་བ་་་གས་ཀ་ན་་་བ་གག་ཅར་ད་། །མ་བ་ད་བན་པ་ལ་ག་མ་ང་བ་
འཆབ་ད་ན་ང་བ་ན་ནས་ང་བ་གཞན་་མ་་ར་ག་བར་འད་པ་ས་ན་ར་མ་བ་ན་ཟིན་པ་་ལས་མ་བ་

ཐ་དད་པར་ན་ང༌། ང་བ་་་གས་ཀ་ན་་མ་བ་གག་ཅར་ད་་ས་ང་མ་འས་བན་། །གག་ཅར་
ད་པ་་་ད་་ས་ག་་ར་།།
གང་ལ་་ད་་ན། ག་མ་ང་བ་བཅབས་པ་་ལས་ད་་་བ་ད་པ་ད་ན་ན་ར་ག་མ་ང་བ་་མ་
བར་་བ་ལ་་གང་ཟག་གག་ས་་མ་གས་ས་གག་ཅར་ད་པ་་ད་། །མ་བ་་མས་མ་བ་ར་ན་
ལ། ་བ་་བཅབས་པ་ཁ་ན་མ་་བ་གམ་པ་ར་ན་། །ས་དང་ས་མ་ན་པ་བས་པ་འང་བ་ག།། །།
གས་པ་་བ་ང་ས་བད་པ་ལ་གམ། འཆབ་དས་་འང་བ་་བན། །ས་པ་ཙམ་ག་འང་བར་བན།
།བས་གཞན་གས་གད་བན་པ། །དང་་།
་བ། ན་མཚན་ི་མཐའ་མ་ཆ་ན་པ་ལ་འཆབ་པ་་འང་༌། །བད་པ་ཡན་ལག་ད་ན་་མས་མ་ན་
པ་ད་འཆབ་པ་མ་ན་། །བོད་་ད་དམ་ང་བ་དབང་་ད་པ་དང་འ་བ་ད་། །་ན་ི་དབང་ས་
ས་པ་ཡང་༌།།
ན་མཚན་ི་ཐ་མ་ཆ་མ་ན་པ་་ད་དང་ནམ་ད་་་ལ་་བ་ད་དས་་འཆབ་པ་་འང་༌། །་ངས་
འཆར་ཀ་ད་ག་་མན་ལ་ན་ཆད་་ལ་འཆབ་པ་་འང་༌། །་ངས་ཤར་ན་་འཆབ་པ་འང་བ་་ནར་འར་
་ས་། །ང་བ་བད་པ་ལ་ལམ། བན་གས་་བ་མན། མཚན་མན། ས་རང་བན་་གནས་ང་མཚམས་
ནང་ན་གནས་པ་ས་པ་ལ་གས་པ་གང་ཟག་ད་ན་བད་པ་་མས་མ་ན་པ་། བད་པར་་་མ་པ་
བསམ་པ་ད་ད་ང་འཆབ་པ་མ་ན་། །བད་པ་ཡན་ལག་གནས་་ན་ད་ང་ན་འགའ་ག་ས་་ང་་
བོད་་ད་དམ། བདག་ད་གནས་་ནས་གཞན་་ང་བ་དབང་ས་་་བད་པ་མས་་་འཆབ་པ་མ་ན་།
བད་པ་ཡན་ལག་གཏན་ནས་ད་པ་དང་འ་བ་ད་། །འཆབ་པ་ས་པར་འར་་གས་པ་་ན་ི་དབང་ས་
བད་པ་ཡན་ལག་་ང་་་འོའམ། བདག་ད་གནས་་ནས་འོ་བར་ས་པ་དང་ད་པ་དང་འ་བ་ད་་ས་་
མར་ར་། བད་པ་ཡན་ལག་གཏན་ནས་ད་པ་དང་འ་། མ་བད་ང་བཅབས་པ་ས་པར་་འར་བ། །ད་
ང་གཞན་ད་པ་གནས་་ག་མ་ང་བ་ང་། བདག་ས་ད་ང་གཞན་ད་པ་གནས་་ན་ན་་མ་བད་པ་
ལ་འཆབ་པ་ས་པར་འར་་མ་པས། ར་་འོ་ན་ཡང་འཆབ་པ་ས་པ་་འང་༌། །ད་ང་གཞན་ད་པ་
གནས་་ག་མ་ང་བ་ང་། བདག་ས་གནས་འར་མཚན་་བད་ན་་མ་བད་ན་འཆབ་པ་ས་པར་འར་་
མ་པས་གནས་གཞན་་ན་ན་ཡང་འཆབ་པ་ས་པ་་འང་་ང་དང་ི་ཀ་ལས་།།

གས་པ་ས་པ་ཙམ་ག་འང་བར་བན་པ་།
་བ། ན་ད་པས་་ས་ས་། །མཐ་མན་ལ་་ཡང་༌།།
ན་གཞན་ང་ཟད་ང་ད་པས་་བད་པ་ཡན་ལག་་ང་་་འོ་བའམ། བདག་ད་གནས་་ནས་འོ་ན་
འཆབ་པ་་འང་ཡང་ས་ས་གཞན་འང་༌། །ན་མཚན་ི་མཐ་མན་ལ་་བཅབས་པ་ཡང་ས་ས་་འར་
།།
གམ་པ་བས་གཞན་གས་གད་བན་པ་།
་བ། འཆབ་པ་མས་མ་བཏང་བ་ད་་་མས་ད་ན་། །ད་ང་ཕམ་པར་ར་པས་ང་བ་ར་མ་
བས་པ་ལ་ས་པ་ད་། །ས་དང་ས་མ་ན་པ་བས་པ་འང་བ་ག་་བ་བས་། །ས་དང་ས་མ་
ན་པ་བས་པ་འང་བ་ག་གས་།། །།
ང་བ་ང་བ་འ་གཞན་ལ་བད་་མ་་བསམས་་འཆབ་པ་མས་གང་དས་པ་ལས། འཆབ་པ་མས་མ་
གང་་ང་བ་བད་པ་བསམ་པ་ད་པ་ད་་འཆབ་པ་་མས་ད་ན་། །འཆབ་པ་འང་བ་་བཅབ་་མ་་
ས་བང་་དས་། བད་་མ་པ་ད་ན་འཆབ་པ་ས་པ་འང་བ། །ད་ང་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ང་བར་ར་
པས། རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས། ་མ་པ་་དས་པ་ད་པ་ད་་ར་པ་ར་ང་བ་ར་མ་བས་པ་ལ་་ས་པ་
ད་། །ད་ལ་ར་མ་བས་ན་ཡང་ས་ས་་ས་ར་ས་པ་་དགས་བསལ་ན་། །ས་དང་ས་མ་ན་
པར་བས་པ་འང་བ་ག་་བ་བས་། །རང་འལ་དང་ི་ཀ་ནས། འ་་ང་བ་དང་བཅས་པ་ད་པ་མས་་
ང་བ་ས་དང༌། ས་མ་ན་པ་་ག་བས་པ་འང་བ་ག་གས་།། །།

ག མ་པ་ས་གཞན་གནས་པ་ ོད་པའི་གཞི་ལ་གཉིས།
ང་ག་ད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ང་ས་བད་པ། །དང་་ལ་བན། ས་གནས་ན་ ་བབ་་དང༌། །
ས་གནས་ང་་བབ་་བཅས། །ལ་གང་ལ་ད་བོག་ནས་བན། །གང་་ད་པ་བབ་་བད། །ས་འདས་
འང་དང་འར་བ་བད། །ང་ས་བས་ཐབས་་་དང༌། །ན་ིས་བཏང་ང་ར་ང་བ། །དང་་ལ་གས།
ན་ང་་མ་མན་་བན། །འ་གཞན་བབ་་ད་བཅས་བད།། དང་་ལ་གས། ད་ཅན་བ་་ང་བ་དང༌།
།དམན་ད་་ང་དང་ང་བ། །དང་་ལ་། ས་པ་བདག་ར་ད་གས་ང༌། །ག་མཉམ་པ་་ད་པ་ང༌། །
ད་ང་་མ་གནས་་ང༌། །ད་པ་བས་གགས་་བ་ང༌། །བན་པ་ད་ང་ས་མས་ང༌། །དང་་།
་བ། ་བ་དང༌། མ་བར་་བ་ད་པ་དག་ས་ད་ང་རང་བན་་གནས་པ་ལས་མན་པར་་བ་དང༌།
ག་དང༌། མན་་ང་བ་དང༌། ཐལ་་ར་བ་དང་ས་པ་ལས་དག་བདག་ར་། །་གས་ས་་་བ་
ཡང་གང་ན་པ་་གནས་བས་གཞན་དག་ས་ང་་དག་ལ།།
་བ་དང་མ་བར་་བ་ད་པ་ས་པས་། ག་ནས་དང་ཡང་ག་ནས་་མ་ད་པ་དག་བས་། །་དག་ས་
ད་ང་རང་བན་་གནས་པ་ལས། མན་པར་་བ་ག་འཚལ་་ས་ར་བ་དང༌། ས་ས་ག་འཚལ་བ་དང༌།
མན་མ་་ག་ར་བབས་པ་ན་ན་ལས་ང་བ་དང༌། ས་འད་ང་ཐལ་་ར་བ་དང༌། ས་པ་ལས་ལག་པ་ང་
བ་དང༌། བ་བ་ལ་གས་པ་མད་པ་ལས་དག་བདག་ར་་། །་མ་ད་པ་་གས་ས་བདག་ར་་་བ་
མན་པར་་བ་དང༌། ག་དང༌། མན་་ང་བ་ལ་གས་པ་གང་ན་པ་་བས་་དག་་་གས་ལས་གཞན་ས་
རང་བན་་གནས་པ་དག་ས་ང་་མ་ད་པ་་དག་ལ་་་། ས་རང་བན་་གནས་པ་མས་ས་ང་་མ་
ད་པ་ལ་མན་པར་་བ་དང༌། ག་འཚལ་བ་ལ་གས་པ་ས་པ་ལས་མས་་།།
་ན་་བ་ད་པས་་བ་ད་པ་བབ་པ་ན་པ་ལ་ག་ར་ང་ངམ་་ང་མ་ན་་ང་། གནས་མལ་ི་ག་
ི་ཀ་ལས། ་བ་ད་པ་ལ་གས་པ་་ག་པ་ན་་དང་ན་པ་ན་པས། ་དག་ལ་མ་པས་ང་ག་་བར་་གས་
་ས་།།

གས་པ་ག་མཉམ་པ་་ད་པ་ང་བ་།
་བ། ་དང་ན་ག་་མ་པ་བ་བ་ད་ལས་གཞན་པས་བཅག་པར་་། །ན་ས་དམའ་བ་ད་ལས་
གཞན་པས་འག་པར་ཡང་༌། །་བན་འང་བ་ད་ང་་བདག་ད་ལས་གཞན་པས་མ་གཞན་་འོ་
བར་ཡང་༌། །གགས་མ་གག་་མལ་བཤམ་པར་་།།
་མ་ད་པ་་གས་ས་ད་ང་རང་བན་་གནས་པ་་དག་དང་ན་ག་་འཆགས་པ་ན་མ་པ་་བ་ད་
ས་་ནས་འོ་བ་་ལས་གཞན་མ་པ་མཉམ་་ཐད་ཀར་འོ་བའམ། མ་པ་མན་་ཐལ་ས་པས་བཅག་པར་་
། །མ་འས་་བཅས་པ་གམ་བན་། འར་་་བ་གས་་དས་་བན་ལ། ་བན་་མ་ག་མ་གས་
ལ་ཡང་་གས་་ར་། །་གས་ས་ད་ང་རང་བན་་གནས་པ་ང་་ན་ས་དམའ་བ་ད་ལ་འག་པར་
། ་ལས་གཞན་ན་མཉམ་པའམ་མ་བས་འག་པར་ཡང་་། །ན་མཉམ་པའམ་མ་བས་འག་པར་ཡང་་་
ན་ན་གག་ལ་་་ས་ས་་བ་ཐ་ག་། །་གས་ས་ད་ང་རང་བན་་གནས་པ་དང་ན་ག་མ་་
འོ་བ་ན། ་་བན་འང་བ་ད་ང་་ལ་ིས་འོ་བར་། ་བན་འང་བ་བདག་ད་ལས་གཞན་པ་
་ོགས་མཉམ་པ་ལ་ིས་མ་དག་་འོ་བ་ཡང་་། །་གས་ས་ད་ང་རང་བན་་གནས་པ་དང་ན་
ག་་ས་དང་ང་གགས་མ་གག་་ཉལ་བར་་་ཟས་ར་མལ་བཤམ་པར་་།།
གམ་པ་ད་ང་་མ་གནས་་ང་བ་།
་བ། རབ་་དང་བ་དང༌། བན་པར་གས་པ་དང༌། གནས་ན་པ་དང༌། ད་ལ་་བར་གཞག་པ་དག་་
། །གལ་བ་དང་བད་པ་དག་ཁས་་ང་༌། །ལས་ད་པ་དང༌། ད་ང་མ་ན་པ་དང༌། ད་འན་ི་
ད་བན་པར་བ་བ་ཡང་༌།།
་གས་ས་གཞན་རབ་་དང་བ་མཁན་་དང༌། བན་པར་གས་པ་མཁན་་དང༌། གནས་ན་པ་བན་
གས་་གནས་་བ་དན་དང༌། ང་་ད་ལ་་བར་བཞག་པ་ད་ལ་ི་གནས་་བ་དན་དག་་། །་
གས་ས་གལ་བ་ལས་དང༌། བད་པ་ལས་དག་་ད་འན་ི་ཁ་ང་བ་ཁས་་ང་་། ི་ཀར། གས་་ཁ་
ང་་་ས་། །་གས་ས་ལས་་་ག་ད་པ་ར་བ་བ་དང༌། ད་ང་མ་ས་ན་པ་ད་པ་ར་བ་བ་

དང༌། ད་འན་ི་ད་བན་པ་་གནས་ཁང་བ་བ་ཞལ་ཏ་པ་ལ་གས་པར་བ་བ་ཡང་ཁས་་ང་༌། །ལས་ད་
པ་དང་ད་འན་ི་ད་བན་པར་ར་བས་པས་ང་་མ་ད་པ་ན་་དག་་།།
བ་པ་ད་པ་བས་གགས་་བ་ང་བ་།
་བ། ར་བས་པས་ང་་། །ད་ང་མ་མས་ལ་བན་པར་ཡང་་། །འན་པ་གཞན་ད་ན་ག་
ང་ལ་་ར་ཐར་པ་གན་པར་་། །ད་ང་ལ་ཉམས་པས་ང་བར་་། །ད་འན་ལས་མ་བཀར་བ་
ལ། །བད་པ་དང་བཅས་པ་ད་དང༌། ར་པ་བཅས་པ་ད་དག་་། །གདམས་ངག་དང༌། ག་ང་དང༌།
དགག་ད་དང༌། གལ་བ་དང༌། བད་པ་དག་གཞག་པར་་།།
་གས་ས་ད་ང་མ་མས་ལ་ས་ན་པར་ར་བས་ན་ཡང་་། །་ར་ཐར་པ་མ་འན་པ་ད་ང་
གཞན་ད་ན་་གས་ས་ག་ང་ལ་་ར་ཐར་པ་མ་འན་པར་་། །གཞན་ད་ན་་གན་པར་་ས་
གས་ས་བན་། །་མ་ད་པས་ང་ག་ང་དང་དགག་ད་་་དས་། ང་མ་་ལས། བབ་པ་ན་པ་
ད་ང་ས་ལས་མ་པ་གས་་། ག་ང་དང་དགག་ད་། །བབ་པ་ན་པས་ངས་་ཁ་བངས་་ག་
ང་མ་ད་ག །ད་འན་ི་ལས་གཞན་ལའང་་བན་་ས་གངས་། ་མ་ད་པ་ལ་ཡང་མངས་། །་
གས་་ད་ང་གཞན་ལ་ལ་མས། ་བ། ་ག །འ་བ་ཉམས་པས་ང་བར་་།།
ཐམས་ཅད་ལ་ང་བར་་འམ་་ན། ས་རང་བན་་གནས་པ་ད་ང་ད་འན་ལས་མ་བཀར་བ་ལ་།
བཀར་བ་ལ་་བཀག་པ་ད་། །་གས་ས་ད་ང་ས་རང་བན་་གནས་པ་ལ་བད་པ་དང་བཅས་པ་ད་དང༌།
ར་པ་དང་བཅས་པ་ད་དག་་་། །་གས་ས་ད་ང་ས་རང་བན་་གནས་པ་ལ་གདམས་ངག་དང༌། ག་
ང་དང༌། དགག་ད་དང༌། གལ་བ་ལས་དང༌། བད་པ་ལས་ལ་ར་བོག་་་ས་ན་པ་་གལ་བ་ལས་
དང་བད་པ་ལས་དག་བཞག་པར་་།།
་པ་བན་པ་ད་ང་ས་མས་ང་བ་།
་བ། ་དང་བན་པར་་། །ཆད་པ་་་ད་པ་ང་༌།།

་གས་ས་ད་ང་ས་རང་བན་་གནས་པ་་དང་བན་པར་། ད་པའམ་འང་བལ་བར་་། །་གས་
ས་་མ་ཆད་པ་་་ག་མ་ང་བ་དང༌། ་བཅབས་པ་ས་པ་་་་གཞན་དག་ང་ང་༌། །་ང་ན་ཁ་ན་
མ་་བ་གཞན་་འར་་ས་ི་ཀ་ལས་བཤད་། །བབ་པ་ན་པས་་ཆད་པ་་་ཕམ་པ་ང་བ་ས་པ་་་་
གཞན་དག་ང་ང་༌། །ནན་ར་ས་པ་དག་ས་་ཆད་པ་་་འཐབ་ལ་ད་པ་ལ་གས་པ་ས་པ་་་་གཞན་
དག་ང་ང་་ས་པ།།
ཆད་པ་་ང་་ས་པ་འ་དང༌། ་ལ་་་པ་ག་པར་ད་པ་ང་་ས་པ་ད་པར་་་ན། ་པ་ག་པར་
ད་པ་་ག་མ་་ཚན་འབའ་ག་ན་པས་བ་ང་ལ། ག་མ་་ན་དབང་་ས་ན་ཆད་པ་་་་ག་མ་་
ཚན་འབའ་ག་ན་པར་མ་ཟད་། ནན་ར་ི་་དང་ཕམ་པ་ཡང་ན་པས་བ་། །་ཡང་མ་བ་ད་པ་བས་་
་ཆད་པ་་་ད་འན་ག་མ་ན་ལ། ནན་ར་ས་པ་བས་་་ཆད་པ་་་ནན་ར་ི་་ན་ང༌། བབ་
པ་ན་པ་བས་་་ཆད་པ་་་ཕམ་པ་ང་བ་ན་། །ཆད་པ་་་་འན་པ་ག་མ་་། ག་མ་་མ་
དང་གས་མན་པ་་བ་ང་ལ། ་པ་ག་པར་ད་པ་་ག་མ་་ཚན་ཙམ་་བ་ས་།།
་བ། ས་པ་གཞན་ཡང་༌། །ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་མས་ལ་ས་པ་དང་མན་པ་ད་་། །བལ་
གས་ང་་ད་པར་འར་་མ་་ད་ལ་།།
ཆད་པ་ར་ར་པ་ས་པ་ལས་ས་པ་གཞན་ཡང་ང་༌། །་དང་འ་བ་གཞན་ཡང་་་ས་ང་ལས་། །་
གས་ས་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་མས་ལ་ས་པ་དང་མན་པ་ད་མ་ས་པ་དང༌། བས་ཐབས་ལ་གས་་
། །་གས་ས་འ་མ་་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་མས་ལ་ས་པར་་བ་ལ་གས་ར་བན་པ་་དག་མ་
ས་ན་་བདག་ས་ས་གཞན་ན་གནས་པ་བལ་གས་ང་་ད་པར་གག་་འར་་མ་་ད་ལ་།།
གས་པ་དམན་ད་་ང་དང་ང་བ་ལ་། ནངས་པར་ས་་་ར་བབ། །མད་ན་ས་་་ར་བབ། །
འ་བ་ས་་་ར་བབ། །དང་ཀ་ས་་་ར་བབ། །ས་ཐམས་ཅད་ས་་ར་བབ། །དང་་།
་བ། ནང་པར་ར་ལངས་་་ད་བ་དང་མར་་ང་་གསལ་བར་། །གག་ལག་ཁང་་ཆག་ཆག་དང་
ག་དར་དང་་བ་འཇམ་པ་ག་པས་བ་བ་དག་ང་༌། །བཤང་བ་དང་ག་བ་བས་དག་ང་༌། །ས་ཆག་
པ་དང་ས་དང་མན་པ་་དག་གཞག་པར་། །ཝ་ཁ་དག་བསལ་བར་། །ན་བཤམ་། །ས་ས་པར་

ས་་བག་ས་དང་་ག་ར་དག་་བར་གཞག་ །གལ་་ས་པ་ད་ན་ན་ན་པ་ན་ཏན་ཡང་དག་
པར་བག་ །གལ་་་ས་ན་་བ་་ལ་བལ་།།
་གས་ས་ནངས་པར་ར་ལངས་་་ད་བ་དང་མར་་ན་་བསལ་བར་། །་གས་ས་གག་ལག་
ཁང་་ཆག་ཆག་དང༌། གས་དར་དང༌། ་བ་འཇམ་ ་ག་པ་བ་བ་དག་ང་། །་གས་ས་ད་འན་ི་
གཤང་བ་དང་ག་བ་བས་དག་ང་༌། །་གས་ས་གཤང་ག་བས་ས་གས་པ་དང༌། ས་དང་མན་པ་་
དག་བཞག་པར་། །ཝ་ཁ་དག་བསལ་། །ན་བཤམ་། །ས་ས་པར་ས་་བག་ས་དང༌། །་ག་ར་
དག་་བར་བཞག་། །གལ་་ས་པ་ད་ན་ན་་གས་ས་ན་པ་ན་ཏན་ཡང་དག་པར་བག་། །གལ་་་་
ས་ན་་བ་་གཞན་ལ་བལ་།།
གས་པ་མད་ན་ས་་་ར་བབ་པ་།
་བ། ་ངས་བཤམས་པ་ན་ག་བང་༌། །གལ་་ད་ང་མས་ཚ་ན་བལ་ཡབ་། །་དག་ས་འག་
པ་ལ་གས་པ་་བན་པར་གས་པ་ཐམས་ཅད་་མཐའ་ད་། །ཟས་་་བ་ས་ནས་ན་ཆ་དན་པར་
བལ་། །ང་བད་་ག་ར་། །ས་ས་པར་ས་་མད་ན་དག་་ག་དར་། །་བ་འཇམ་ ་
ག་པས་བ།།
འས་ན་ལ་གས་པ་ཟས་་་ང་བཤམས་པ་ན་་གས་ས་ག་བང་༌། །་གས་ས་གལ་་ད་ང་
མས་ཚ་ན་བལ་ཡབ་། །་མ་ད་པ་་དག་ས་ལ་་འག་པ་དང༌། འོ་བ་ལ་གས་པ་་བན་པར་གས་
པ། མཚན་མན་པ། ས་རང་བན་་གནས་པ་ཐམས་ཅད་་ལ་ི་མཐའ་བན་པར་མ་གས་པ་མས་་ང་ད་་
འོ་འག་ལ་གས་པ་། །ད་ང་་མ་ད་པ་་བན་གས་ས་རང་བན་་གནས་པ་ལ་ང་་འག་་
ང་བའང་ད་། ད་ང་མ་མས་་ལ་ང་་འག་པ།།
་བ་ད་། ང་ལ་་ལས། ད་ང་མ་དག་འབའ་ག་གས་ན་ཡང་ག་་ལ་ི་དང་ར་ན་ག་ག་
ར་ག་ལ་འད་ག །་་ད་ལ་ཕ་ག་ང་ན་ཡང་་ར་འག་ལ་་ག་ས་གངས་པས། ད་ང་མ་མས་
ལས་་ད་ལ་ལ་མ་བ་ན་ལ། ད་ལ་བས་ང་ད་ང་་མ་ད་པ་ལ་མ་བ་ར་། །ད་ང་མ་བ་
ད་པ་་ད་ང་་བ་ད་པ་ལ་ང་་འག་ང་ལ། ད་ང་་བ་ད་པ་ཡང་་ད་བབ་པ་གན་པ་ད་

ང་་ལ་ང་། །་མ་ད་པ་གས་ཀ་ཡང་བབ་པ་ན་པ་ལ་ང་་འག་་ང་༌། །་གས་ས་ད་
ང་མས་ཟས་་་བ་ས་ནས་གདན་ཆ་དན་པར་བལ་། །ང་བད་་ག་་ལ་གས་པ་ར་། །མད་པ་
ས་ས་པར་ས་། མད་ན་དག་་གས་དར་། །མད་ན་ལ་་བ་འཇམ་ ་ག་པས་བ།།
གམ་པ་འ་བ་ས་་་ར་བབ་པ་།
་བ། འ་བ་ས་་ན་བཤམ་པ་ལ་གས་པ་ནས་ན་ཏན་ི་བས་་བར་དག་། །གལ་་ས་པ་ད་
ན་ན་་མ་བད་པ་ཡང་༌། །གལ་་་ས་ན་ད་ང་གཞན་ལ་བལ་།།
དང་ཀ་འ་སར་ས་ང་ལས་གངས་པ་་མན་པ་། དང་ཀར་འ་ཡང་ང༌། ནངས་པར་དང༌། ་ར་འ་
ཡང་ང་། ད་འན་འ་བ་ས་་ན་བཤམ་པ་དང་ལ་གས་པ་ས་་ས་ས་པར་ས་། བག་ས་དང༌།
་ག་ར་་བར་བཞག་་ས་བས་པ་ནས། ན་པ་ན་ཏན་ི་བས་གལ་་ས་པ་ད་ན་ན་ན་པ་ན་
ཏན་ཡང་དག་པར་བག་། །གལ་་་ས་ན་་བ་་ལ་བལ་་ས་པ་ཡན་ཆད་་བར་བ་་་དག་་། ར་
བན་པ་་དག་་ད་འན་འས་པ་ས་་ཡང་། །གལ་་ས་པ་ད་ན་ན་་མ་བད་པ་ཡང་༌། །གལ་་་
ས་ན་ད་ང་གཞན་ལ་བལ་།།
བ་པ་དང་ཀ་ས་་་ར་བབ་པ་།
་བ། དངས་ཀར་ས་དང་མན་པ་ས་ད་ང་མས་་ང་པ་དག་བ།། ང་པ་དག་ལ་བ། །་
འད་ན་མ་དལ་།།
དང་ཀར་ས་དང་བན་པ་ས་ད་ང་མས་་ང་པ་བ། །ང་པ་དག་བ། །ད་ང་མས་བ་བ་་
འད་ན་མ་དལ་།།
་པ་ས་ཐམས་ཅད་ས་་ར་བབ་པ་།
་བ། ་་གག་ལག་ཁང་ཐ་མར་ས་པ་ད་ན་། །ཐམས་ཅད་ད་པ་དབང་བ་ད་ན་། །ད་བ་གས་
ལ་་གལ་བར་།།

་མ་ད་པ་་གནས་ཁང་ལ་གས་པ་གག་ལག་ཁང་་བན་པར་གས་པ། ས་རང་བན་་གནས་པ་ཐམས་
ཅད་་ཐ་མར་ས་པ་ད་ན་། །་བ་ད་པ་ལ་གས་པ་་ནང་་་མ་ིས་བ་། མ་ད་པས་་ད་ཐ་མ་ན་
། །་ད་པས་བབ་པ་ན་པ་ཐ་མ་ན་། །གནས་ནས་ང་བ་ལ་གགས་པ། ས་གཞན་ན་གནས་པ་་དག་ཐམས་
ཅད་་ད་འན་ལ་ད་པ་དབང་བ་ད་ན་། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་མས་ས་ད་བ་གས་ལ་་གལ་བར་
།།
གས་པ་འ་གཞན་བབ་་ད་བཅས་བད་པ་།
་བ། འ་ལ་་་་ད་ལ་བ་ན་པ་དང་བབ་པ་ན་པ་དག་ང་་དང་འ། །གན་པར་་། །་མ་
་བད་པ་གལ་བས་རང་བན་་གནས་པ་འབ་། །ག་མ་་ད་བམ་པ་ད་ས་།།
་ཡན་ཆད་་་མ་ད་པ་ལ་་ད་བན་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་ད་པ་འ་ལ་ང་བ་་་་ད་ལ་བ་
ན་པ་དང༌། བབ་པ་ན་པ་དག་ང་་མ་ད་པ་་དང་འ། །་དགས་བསལ་། གན་པར་་། །་མ་
ད་པས་་གན་པ་གཞན་ད་ན་ག་ང་ལ་་ར་ཐར་པ་གན་་ང་ཡང༌། ་་་ད་ལ་བ་དང༌། བབ་པ་ན་
པས་། གན་པ་གཞན་ད་ན་ཡང་ག་ང་ལ་་ར་ཐར་པ་མ་གན་པར་་། །་མ་་་ད་འལ་བ་ན་པ་
། རང་ས་ད་འན་ལ་བད་པ་གལ་ང༌། ད་འན་ིས་གལ་བ་ལས་ས་བད་པ་ས་པས་རང་བན་་
གནས་པ་འབ་། །ག་མ་བབ་པ་ན་པ་་ད་བམ་པ་བ་པ་ད་ས་།།
གས་པ་ས་གནས་ང་་བབ་་།
་བ། ་ད་བ་ཡན་ཆད་གག་ལག་ཁང་ལ་གས་པ་ལ་་བ་དང་ན་པ་དང་ད་པ་དང་ན་པ་གས་ང་༌། །
བགས་པ་དང་ད་པ་དང་བད་པ་དང་ར་འད་པ་དང་གནས་ནས་ང་བ་དག་ང་་བན་། །གན་པ་་་
་བ་ད་། །གཞན་དག་ས་གནས་ནས་ང་བ་ང་བར་་བ་་ན། །་ས་ད་ས་་ལས་ང་བ་ད་
པ་ཡང་་དབང་བ་ད་ན་། །་བ་བན་། །་བ་དག་་ས་མ་ན་པ་གས་དང་མན་པ་ཡང་་དང་
འ།།

ད་ང་རང་བན་་གནས་པ་ལ་མན་པར་་བ་དང༌། ག་དང་མན་་ང་བ་དང༌། ས་ར་ས་པ་མན་ཆད་
ནས་ནངས་པར་ར་ལངས་་་ད་བ་ས་ར་བན་པ་ཡན་ཆད་་བར་ི་མ་ཐམས་ཅད་དང༌། ་གག་ལག་ཁང་ཐ་
མར་ས་པ་ད་ན་། །ས་པ་དང་ལ་གས་པ་གས་ས་་ཐམས་ཅད་་ད་པ་དབང་བ་ད་ན་། །ད་བ་
གས་ལ་་གལ་བར་། །ས་བས་་་དག་མས་་བ་ད་ཟིན་པ་དང་ན་པ་ལ་མ་བ་མ་ངས་པ་དང༌། མ་
བ་ད་ཟིན་པ་དང་ན་ལ་དང་བ་མ་ས་པ་གས་ང་་མ་ད་པ་་དང་འ། །་ད་བ་ཡན་ཆད་དང༌། གག་
ལག་ཁང་ལ་གས་པ་ལ་བགས་པ་དང༌། ད་པ་དང༌། བད་པ་དང༌། ར་འད་པ་དང༌། གནས་ནས་ང་བ་དག་ང་་
མ་ད་པ་དང་འ་། ་མ་ད་པ་་བན་། །འ་ལ་དགས་བསལ་གམ་། མ་ག་མ་གམ་། །་མས་
ས་་གན་པ་གཞན་ད་ན་ཡང་ག་ང་ལ་་ར་ཐར་པ་མ་གན་པར་་་བ་ད་། །གནས་ནས་ང་བ་་ད་
ལས་གཞན་པ་རབ་་ང་བ་འ་པ་དག་ས་གནས་ནས་ང་བ་་དང༌། ན་ག་་་བ་དང་ས་དང་ཟང་ཟིང་ས་
ངས་ད་ང་བར་་བ་་ན། །གནས་ནས་ང་བ་་ས་ད་་་ན་་ལས་ང་བ་ད་འན་ི་ད་པ་ལ་
བ་ཆ་ཡང་གནས་ནས་ང་བ་་་དབང་བ་ད་ན་།།
ད་པ་་དབང་བ་་གཏན་འམ་་ན། ་བ་བན་་། དར་ན་ད་འན་གས་་་བ་ན་ས་གས་པ་ད་
པ་་ས་ན་གས་པས་་དབང་ལ། ས་ས་གས་ས་ཁས་ངས་ན་ད་པ་་དབང་། ད་པ་་དབང་བ་དང་་
དབང་བ་གནས་བས་གས་་ད་པ། །་བན་་་ད་གནས་ནས་ང་བ་ན་པ་་ད་་ས་རང་བན་་གནས་
པ་ད་པ་་དབང་ལ། ས་ནམ་བད་པ་གལ་་གནས་་ད་པ་ན་ད་པ་དབང་བ་ན་། །གནས་ནས་མ་ང་བ་
མན་ལ་་དར་གནས་ལ་གས་པ་ད་པ་་་ཡང་དབང་། ་་ན་་རང་བན་་གནས་པ་ར་། །ས་
གས་དང་ས་ན་གས་གས་་ད་འན་་བ་དག་་ས་མ་ན་པ་གས་དང་མན་པ་ད་ང་ཡང་གནས་
ནས་ང་བ་་དང་འ་། དར་ན་ད་ང་གནས་ནས་ང་བ་ས་ནངས་པར་ར་ལངས་་་ད་བ་ཡན་ཆད་དང༌།
ད་བ་གས་ལ་་གལ་བར་། །གན་པ་་་་བ་ད་། །གཞན་དག་ས་་གནས་ནས་ང་བ་ང་བར་་བ་
་ན། །་ས་ད་་་ལས་ང་བ་ད་པ་ཡང་་དབང་བ་ད་ན་་ས་ར་བན་པ་དང་འ་། ས་ན་
གས་པ་ད་ང་དག་ས་ས་འ་པ་རབ་་ང་བ་མས་ལས་མན་པར་་བ་དང༌། ག་དང༌། མན་་ང་བ་
དང༌། ཐལ་་ར་བ་དང༌། ས་པ་ལས་བདག་ར་་་ས་་བ་ལ་གས་པས་ནངས་པར་ར་ལངས་་་ད་
ས་ས་པ་ང་ཡན་ཆད་དང༌། ད་བ་གས་ལ་་གལ་བར་། །ས་ན་གས་པ་ད་ང་ས་ས་འ་པ་
ག་ང་ལ་་ར་ཐར་པ་མ་གན་པ་་་་བ་ད་། །གཞན་དག་ས་ས་ན་གས་པ་ང་བར་་བ་་ན། །

ས་ན་གས་་ང་བ་་ས་ད་་་ལས་ང་བ་ད་པ་ས་གས་པ་ད་འན་ལ་ལ་ཡང་ས་ན་གས་
ལ་་་དབང་བ་ད་ན་་ས་པ་ཐ་ག་།
གམ་པ་(ལ་གང་ལ་ད་བོག་ནས་བན་)པ་།
་བ། རང་བན་་གནས་པ་མ་ན་པ་དག་ལ་་བ་དང་མ་བར་་བ་དང་བ་པ་ད་པ་དག་་འཆགས་། །
ད་འན་མ་ན་པ་ལ་ཡང་༌། །གནས་་ན་འད་པ་དག་ལས་ངས་་བཅད་པ་དག་ལ་ཡང་༌། །མང་་ད་
ངས་་ང་བར་་།།
ས་རང་བན་་གནས་པ་མ་ན་པ་དག་ལ་་ངས་་གནས་པ་་བ་ད་པ་དང༌། མ་བར་་བ་དང༌། བབ་པ་
ད་པ་དག་་འཆགས་། །ད་འན་མ་ན་པ་ལ་ཡང་་འཆགས་། །གནས་་ན་འད་པ་ད་ང་དག་ལས་ད་
ང་གག་གམ། གས་སམ། གམ་མམ། ད་འན་་ར་པས་ང་ང་་ངས་་བཅད་ང་གས་་བཀར་བ་
དག་ལ་ཡང་་འཆགས་། །མང་་ད་པ་གནས་འར་ད་པ་དཀ་མ་པས་གནས་་ན་ད་ང་མང་་ད་པ་ད་
ངས་་ང་བར་་།།
བ་པ་གང་་ད་པ་བབ་་བད་པ་།
་བ། གནས་བན་དང༌། ་ར་ཐར་པ་དང་བཅས་པ་ད་་འབད་པར་། །གང་ན་གཞན་གམ་ལ་གས་པ་
་དག་ས་ང་མས་ཐམས་ཅད་ད་པ་ར་་ད་པར་་། །དང་་གས་ས་གཞན་་་ངས་འཆར་བར་
་།།
གནས་གང་་་ན། གནས་བན་དང༌། ་ར་ཐར་པ་དང་བཅས་པ་ད་འན་ད་པ་གནས་ད་་་མ་ད་པ་
དང༌། བབ་པ་ད་པར་འབད་པར་། །གནས་གང་ན་གང་ཟག་གཞན་གམ་ལ་གས་ས་བ་ཡན་ཆད་བས་པ་་
བ་ལ་གས་པ་་དག་་ང་མན་པ་། ང་མ་པ་ཐམས་ཅད་མན་པ་ད་པ་དག་ད་པ་གནས་ར་་བ་ལ་གས་
པ་་ད་པར་་། །གང་ཟག་གཞན་་བ་ད་པ་གམ་ལ་གས་པ་ད་པ་གནས་ར་་བ་ད་པར་་། །ག་
ནས་་བ་ད་པ་གམ་ལ་གས་པ་ད་པ་གནས་ར་ག་ནས་་བ་ད་པར་་། །ཡང་ག་ནས་ངས་་་བ་
དང་མ་བ་དང་བབ་པ་ད་པ་ལ་ཡང་་བན་་ར་། གཞན་གམ་ད་ན་བདག་ད་དང་བ་་གས་་ངས་པ་

བཀག་། །་ད་མ་ད་བབ་ད་གམ་ི་དང་། ་ད་མ་ད་གས་་གང་་་མ་ང་བ་གནས་་ནས་
མཚམས་གཞན་་་ངས་འཆར་བར་་།།
་པ་ས་འདས་འང་དང་འར་བ་བད་པ་།
་བ། འས་པ་ད་འན་ལས་འདས་པ་དང༌། འང་བར་འར་བ་བད་པར་་བ་ད་། །གལ་་ན་ང་་
ད་པར་་བ་ད་མ་ན་ན་ན་་ང་༌། །འ་ལ་གམ་མམ་བ་ང་༌།།
ད་ང་གནས་ར་་ད་འས་པ་ད་འན་ལ་་མ་ད་པ་ས་ཞག་འདས་པ་དང༌། འང་བར་འར་བ་བད་
པར་་བ་ད་། །འས་པ་་གས་པ་་མ་གས་པ་ལ་བད་ང་འཆགས་ང༌། ད་འན་ས་པ་་གང་ཟག་ལ་ན་
། བ་ཡན་ཆད་གས་པ་ལ་བད་དས་། །གལ་་་བ་ན་ང་་ད་པར་་བ་ད་མ་ན་ན་ན་་ང་ལན་་
བད་། །ི་ཀར། ་བ་ད་ལས་ག་པ་་ན་ང་བ་། ག་ང་་ས་གཞན་ིས་ད་པ་ར་། །ན་ང་་
ད་པར་་བ་འ་ལ་་་མ་གམ་མམ་བ་ང་༌།།
ག་པ་ང་ས་བས་ཐབས་་་བ་།
་བ། ་གས་ལ་ན་ས་བས་ཐབས་་།།
་མ་ད་པ་་གས་ལ་ག་མ་དང་བཅས་པ་ན་ས་བས་ཐབས་་་། ང་བ་ར་བས་པ་་དམ་པ་ན་
པ་ར་།།
བན་པ་ན་ིས་བཏང་ང་ར་ང་བ་།
་བ། འཐབ་ལ་ད་པ་ང་བ་ས་ང༌། གལ་་ས་འགས་ན་ད་འན་གས་པའམ་གང་ཟག་ལ་ར་
གཏང་བར་་བ་ད་ན་། །འགས་པ་དང་ལ་ན་་ད་་ར་ང་བར་། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་ད་པ་
ག།། །།
གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་འཐབ་ལ་ད་པ་ང་བར་ས་ང༌། གལ་་ས་ག་ས་ང་ན་ད་པས་འགས་ན་་
བའམ། མ་བ་ད་པ་ས་ད་འན་གས་པ་ལ་གས་ལན་གམ་བད་པའམ། ཡང་ན་གང་ཟག་ལ་གས་ལན་

གམ་བད་པས་་བའམ་མ་བ་་ར་བཏང་བར་་བ་ད་ན་་། ས་རང་བན་་གནས་པར་། འཐབ་ལ་
ཅན་་ང་ང་འགས་པ་དང་ལ་ན་གག་ལག་ཁང་་ད་་ད་འན་གས་པའམ། གང་ཟག་་མན་་གས་
ལན་གམ་བད་པས་་མ་ད་པར་འ་་ར་ང་བར་། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་ད་པ་ག།། །།
གས་པ་་བ་ང་ས་བད་པ་།
་བ། ་བ་དང་མ་བར་་བ་ད་པས་རང་བན་་གནས་པ་དང་ན་ག་་གགས་མ་གག་པར་ཉལ་ན་
ན་མཚན་་བཅད་། །མཚམས་་ར་ལ་་ཡང་༌། །མ་བད་ན་ཡང་༌། །ས་པར་་བ་དག་མཚམས་་ན་་
བར་་འད་ན་་་འང་༌།།
གགས་མ་གག་་མལ་བཤམ་པར་་་ས་ར་ས་ན། ར་ཉལ་ན་ར་འར་་ན། ་བ་དང་མ་བར་་བ་
ད་པ་པ་་ས་རང་བན་་གནས་པ་དང་ན་ག་གགས་མ་གག་པར་ཉལ་ན། ཉལ་བ་ན་མཚན་་་མ་ད་པ་
ཞག་་་བང་ང༌། ད་་ར་་བཅད་། །ི་ཀ་ལས། ག་ནས་ན་མཚན་ི་མཐར་་ས་ས་གས་པར་འར་
ལ། མན་ལ་་་ར་བ་ས་ས་་འར་། །ས་། །དང་་གས་ས་གཞན་་་ངས་འཆར་བར་་་
ས་ར་ས་ན། ་ལས་འདས་ན་ར་འར་་ན། ང་་་མ་ངས་པ་གནས་་མཚམས་་་ལ་་ཡང་ཞག་
ན་པར་ཉལ་ན་ན་མཚན་་བཅད་།།
འདས་པ་དང་འང་བར་འར་བ་བད་པར་་བ་ད་་ས་ར་ས་ན་མ་བད་ན་ར་འར་་ན། ་མ་ད་པ་
ཞག་འདས་པ་དང༌། འང་བར་འར་བ་བད་པ་ས་། མ་བད་ན་ཡང་ན་མཚན་་བཅད་། །་ཡང་ན་་ང་
བད་ནའམ། ཞག་གམ་བ་ང་མ་བད་ན་་བས་བ་ས་ས་། །ཞག་འདས་པ་དང་འང་འར་གང་ལ་བད་
ང་ས་པར་་བ་ད་ང་མཚམས་་ན་་བར་་འད་ན་མ་བད་པ་ང་བ་་་འང་༌།།
་བ། ་མ་་ད་ལ་ར་ངས་ན་མཚམས་གཞན་་འོ་བ་ལ་ས་པ་ད་། །་བ་ད་པས་་བ་ད་པ་དང་
ན་ག་གགས་མ་གག་པར་ཉལ་བར་་། །་དང་་གས་ཅན་གནས་པ་ལ་གནས་པ་དང་ར་ན་ག་
པ་ལ་་ས་པ་ད་། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་ད་པ་ག་་བ་བས་། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་ད་པ་
ག་གས་།། །།

མཚམས་་་ལ་་ཡང་ས་ན། མཚམས་་་ལ་་ཡང་འོར་་ང་ངམ་་ན། ་མ་ད་པ་་་མ་་ད་ལ་
ར་ང་ན་མཚམས་གཞན་་འོ་བ་ལ་ས་པ་ད་། །་བ་ད་པས་་བ་ད་པ་དང་ན་ག་གགས་མ་གག་པར་
ཉལ་བར་་། །མ་ད་ནང་འང་་བན་ན་ལ། ན་མཚན་གས་ན་་ས་ས་དང༌། ་་ལ་་་ར་
བ། །་མ་ད་པ་་དང་ན་་གས་ཅན་་བ་བ་བར་་མཁན་ས་ར་བ་ས་་གནས་པ་ལ་གནས་པ་
དང༌། གགས་གག་ར་ན་ག་པ་ལ་་ས་པ་ད་། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་ད་པ་ག་་བ་བས་། །་
བ་ད་པ་ལ་གས་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་ད་པ་ག་གས་།། །།

བཞི་པ་ཡོངས་ ་ ོང་བའི་གཞི་ཉིད་ལ་གཉིས།
ང་ག་ད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ང་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གམ། ང་ན་ཆད་ལས་་འཆགས་ལ།
།ང་ན་་ལ་ཆད་མ་བཅས། །ང་ན་འཆགས་ག་ན་ན་བན། །དང་་།
་བ། མ་གས་པ་་ག་ད་མ་ན་། །དགག་ད་བད་པ་གས་ན་དགག་ད་བཞག་པ་་འཆགས་། །
ད་པ་་ནད་པ་དང་ན་པ་ད་ལ་་བན་།།
ག་ནས་ང་བ་ལ་གས་པ་་དག་ག་དང་བཅས་པ་ལ་འཆགས་ལ། ག་ད་པ་ལ་་འཆགས་ན་ག་དང་བཅས་པ་
དང༌། ག་ད་པ་་་་་ན། ཐ་མལ་པ་ས་པ་ལ་མ་གས་པ་། ་ག་་མན་ས་ས་བགས་པས་ད་ལ་
ང་བ་མང་༌། །ས་པ་་་་ང་ན་འཆགས་པ་ག་ད་མ་ན་། །མན་ས་་་ནས་ས་པ་ང་ན་ང་་
ལ་ར་བ་འབས་པ་དང༌། ང་ད་བདག་ད་ལ་ན་ཏན་ད་པར་་འགས་པ་ལ་གས་པར་འར་བ་ར་།།
དགག་ད་ལ་བན་་ད་པ་དགག་ད་ལན་གམ་བད་པ་གས་ནའམ། ནད་པ་ངལ་བ་ལ་གས་པ་ན་
ིས་དགག་ད་ལན་གམ་བད་པའམ། ལན་གག་བད་པ་གས་ན་གང་ཟག་་ལ་་་ད་་དགག་ད་བཞག་པ་
ནན་ར་་འཆགས་། །དགག་ད་འག་པ་ནན་ར་ད་པ་་ནད་པ་རང་བན་དང་ན་པ། ནད་པ་ད་ས་འག་
པར་ད་ན་་ལ་ཡང་་མ་་བན་་་འཆགས་པ་ན་།།
་བ། མངགས་པས་ང་༌། །ནད་པ་ད་ལ་ཡང་༌། །་གད་པར་་། །་དང་ན་པ་ནད་པ་་ར་བ་་
བད་པ་ན་ི། ད་ད་ག་འམ། ་དང་ན་པ་་ཉ་ནད་པ་་ལ་་ལ་ང་བག་པ་མ་ན་་ས་ལན་
གདབ་པར་།།
ནད་པ་ས་མན་མ་་འག་ན་་འཆགས་པར་ཟད་དམ་་ན། ནད་པ་ས་གཞན་མངགས་པས་དགག་ད་འག་
པས་ང་་འཆགས་། །ལ་ནད་པ་ད་ལ་གཞན་ིས་དགག་ད་འག་པར་ད་ན་ཡང་་འཆགས་། །འར་དགག་
ད་ས་ས་པ་་ག་ང་དང་གདམས་ངག་བཞག་པ་ད་ན་། །ནད་པས་དགག་ད་འག་པ་ལ་གས་པ་དགག་
ད་བཞག་པ་་འཆགས་པ་་མས་་ད་འན་ིས་ང་ད་པར་་། །ནད་པས་གཞན་ི་དགག་ད་འག་་

འག་ན་ད་འན་ིས་ནད་པ་་ལ་འ་ད་ས། ་དང་ན་པ་ནད་པ་་ར་་བད་པ་ན་ི། ད་ད་ག་ས་
ལན་གདབ་པར་་ས་ག་་ར་།།
གཞན་ིས་ནད་པ་དགག་ད་འག་་འག་ན་་ད་འན་ིས་གཞན་་ལ་འ་ད་ས། ་དང་ན་པ་ནད་པ་་
ར་་བད་པ་ན་ི། ད་ད་ག་འམ། གཞན་ིས་མངགས་པས་ནད་པ་དགག་ད་འག་་འག་ན་་ད་
འན་ིས་་ཉ་་ལ་འ་ད་ས། ་དང་ན་པ་་ཉ་ས་ས་ནས་ནད་པ་་ལ་ང་བ་ད་པར་བལ་ང༌། ད་ད་
བག་པ་མ་ན་་ས་ལན་གདབ་པར་་ས་ག་་ར་། །ནད་པས་མངགས་པས་གཞན་ི་དགག་ད་འག་་
འག་ན་་ད་འན་ིས་་ཉ་་ལ་འ་ད་ས། ་དང་ན་པ་་ཉ་ནད་པ་ས་་བལ་ང་བག་པ་མ་ན་་ས་
ལན་གདབ་པར་།།
གས་པ་ང་ན་་ལ་ཆད་མ་བཅས་པ་།
་བ། ས་པ་དང་ད་པ་རང་་་་མ་གས་པ་ད་ན་ཡང་ང་བ་་འཆགས་། །ག་མས་ང་ས་མ་ན་
པར་འག་པར་་། །ན་པ་དང་ས་བན་་བར་མ་བཞག་པར་་། །མཐའ་མ་ན་པར་་། །བས་
འད་་མ་བགས་པར་་། །དགག་ད་་་ད་ན་། །་ན་ན་ན་པར་། །་་ད་ན་་ལ་བད་
པ་དང་བཅས་པ་ད་།།
ད་ང་་་ས་ས་པ་ས་་ས་ད་ས་པ་ལས་ས་ང་ས་པ་་ས་་་གས་པ་་་། ད་པ་་རང་
་་་གས་ང་ས་པ་རང་་་་མ་གས་པ་དང༌། བས་པར་གས་ང་ད་པ་་ས་བས་མ་གས་པ་་།
ས་པ་རང་་་་གས་ང་ད་པ་རང་་མ་གས་པ་ད་དང༌། གས་ཀ་རང་་་་མ་གས་པ་ད་ན་ཡང་ང་
བ་་འཆགས་། །གང་ང་་ས་པ་་མས་་ག་མས་་ཐ་མལ་པ་ས་པ་ལ་གས་པས་ང་བ་དང༌། ང་བ་
་དང༌། ང་་ནད་པ་མ་ན་པ་དང༌། ས་པ་དང༌། ད་པ་རང་་་་གས་ནས་ང་བས་ང་ས་མ་ན་པར་་དར་
ི་ནང་་ར་ང་བ་ང་བ་ལ་འག་པར་་། །ང་་དང་ང་ད་ལ་གས་པ་མཚན་ད་དང་ན་ནམ་ས་ན་པ་
དང༌། ས་བན་་བར་མ་བཞག་པར་ང་བ་ལ་འག་པར་་། །མཐའ་དན་པ་མ་ན་པར་ང་བ་ང་བར་་།
།བདག་ལ་ང་བ་ངས་ག་ས་བས་འད་་མ་བག་པར་་། །གང་ས་དགག་ད་ས་པ་ས་་བས་་བ་
་ད་ན་པས། དགག་ད་ད་པ་ན་ང་བ་ལ་འག་པར་་ས་པ་ད་། །ང་ད་ས་ང་བ་ང་ཡང་ང་ས་ང་

བ་་ན་ན་ད་ས་གནས་འར་ས་པ་ས་། །ས་འ་་ན་ས་པ་ས་། །ོགས་འ་དང་ན་ག་་ས་པ་
ས་། །ས་པ་ལ་གས་བད་པས་ན་པར་།།
ང་བ་དང་ན་པར་ད་པ་ད་པར་་་ན། ི་ཀ་ལས། ང་བ་་གས་གག་་ར་པ་ང་བ་ན་། །ན་པ་་
ངས་་གས་པ་ན་པར་ད་པ་་ས་། །་འལ་ལས། མ་ངས་པ་་ས་པ་མ་བགས་པ་ར་། །ན་པར་
མ་བིས་པ་་ལ་དང་ས་དང་ོགས་མ་བགས་པ་ར་། །ས་བོག་པ་་ནས་ང་ན་ི་ད་པར་གསལ་བར་
བཤད་། །བས་འད་པ་་་ད་ན་ར་ས་ང་མཐའ་དག་ལ་བས་་འད་པ་དང༌། གས་འགའ་ལ་བས་་
འད་པ་གས་ལས། ་མ་་གཞམས་བ་ལ་གས་ས་བོག་ང་མ་བཏང་ན་བཀའ་་་བ་བ་ག་མར་འར་།
།འ་ལ་གང་འལ་དང༌། བམ་་་བ་པ་ལས་། གས་འགའ་ལ་བས་་འད་པ་དང༌། མཐའ་དག་ལ་བས་་
འད་པ་གང་ན་ང་ང་། བས་འད་པར་་ད་ན་་ལས་བད་པ་དང་བཅས་པ་ད་དང༌། གདམས་ངག་བཞག་པ་
དང༌། ག་ང་བཞག་པ་དང༌། དགག་ད་བཞག་པ་དང༌། ར་པ་དང་བཅས་པ་ད་དག་་་ས་། །་དག་ས་ང་
བཀའ་་་བ་བ་རང་བན་་གང་ན་་ལ་གཞམས་བ་ལ་གས་ས་བོག་པར་། །བོག་ང་མ་བཏང་ན་
བཀའ་་་བ་བ་ག་མར་འར་ས་བཤད་ད་། ན་ང་་ས་་་འང་༌།།
་བ། ་དང་ན་པ་ད་ལ་བད་པ་དང་བཅས་པ་ད་ས་། ད་ས་གནས་འ་ནས་མ་ས་པར་འོ་བར་་
། །་་ལ་་དང་ན་པ་ལ་བད་པ་ར་བགས་པ་ད་་ས་། །ས་ལ་བར་་འར་ན་་གདམས་
པ་ད་། །་ལ་གཏམ་འ་བ་ལ་གས་པ་ཡང་བོག་པར་། །་་ན་ཡང་ག་ང་བཞག་། །ས་ང་ན་
དགག་ད། །འག་པར་ད་པ་དག་ས་གཞག་པ་་དང་ན་ག་་་བ་ཡང་འར་བད་པ་ན་།།
བད་བཅས་་ལ་་ར་་་ན། ་དང་ན་པ་ད་ལ་ང་བ་དང་བཅས་པར་བད་པ་དང་བཅས་པ་ད་ས་།
ད་ས་གནས་འ་ནས་མ་ས་པར་འོ་བར་་། །་་ལ་་དང་ན་པ་ད་ལ་ས་པ་འ་ད་་ས་བད་པ་
བགས་པ་ད་་ས་བད་པ་དང་བཅས་པ་ད་། །བད་པ་དང་བཅས་པ་ད་ས་པ་ས་ལ་བར་་འར་ང༌།
བས་་འད་ན་་ལ་གདམས་ངག་་བན་པས་་གདམས་པ་ད་་། །་གདམས་པ་ད་་་བ་་ལ་གཏམ་འ་
བ་དང་བས་པར་་བ་ལ་གས་པ་ཡང་བོག་པར་། །་ར་་གདམས་པ་ད་་ས་ན་ཡང་མ་ལ་ང༌། བས་
་འད་ན་གལ་བ་ལས་ས་ག་ང་བཞག་པ་ནན་ར་། །ག་ང་བཞག་པ་ས་ང་མ་ལ་ང༌། བས་
་འད་ན་གལ་བ་ལས་ས་དགག་ད་བཞག་པ་ནན་ར་། །ག་ང་དང་དགག་ད་བཞག་པ་ས་་བ་།

གང་ཟག་འ་འག་པ་དང་ན་ག་ད་ང་མས་ས་ག་ང་དང་དགག་ད་་་ས་་བ་ན་། །ག་ང་
བཞག་པའམ་དགག་ད་འག་པ་ནན་ར་ད་པ་་དག་ས་ག་ང་ངམ་དགག་ད་བཞག་པ་ནན་ར་ས་པ་
གང་ཟག་་དང་ན་ག་་ག་ང་ངམ་དགག་ད་་བ་ཡང་བས་འར་བད་པ་ན་། ནན་ར་ལས་ོལ་བ་ན་
།།
འག་པར་ད་པ་དག་་གས་ས་བན་པ་། འག་པར་ད་པ་འམ་ས་བས་པ་ལས་གཞན་པ་དག་དང་ན་
ག་་ག་ང་དང་དགག་ད་ས་ང་ོལ་བར་་འར་ས་བན་། །ཡང་ས་པ་་གལ་བ་ལས་ས་བད་
པར་་བ་མ་ཟད་་ས་པ། །འར་བད་པ་ས་པ་། འར་ས་པ་གནས་ནས་ང་བ་ལས་བཀར་བ་། གནས་ནས་
འན་པར་ད་པ་དག་ས་ང་བ་་དང་ན་ག་་ས་དང་ཟང་ཟིང་་ངས་ད་ས་ང་ཆད་པ་ལས་ོལ་བར་་
འར་་ཆད་པ་་བ་ར་་ས་།།
་བ། བས་་བ་ད་ན་གལ་་མན་པ་ད་མ་ན་ན་ར་བ་དང་བཅས་པ་། །གནས་འའམ་གཞན་འམ་
ག་འམ་གང་ཡང་ང་བ་ལ་འད་པ་་བར་། །ས་་བ་དང༌། ང་བ་བཀལ་ང་ས་པ་བན་་བཏང་བས་
།།
ང་བ་བས་་བ་་བདག་ལ་ས་པ་ངས་ག་ས་ང་བ་བས་་བ་ད་ན། གལ་་མན་པ་ད་མ་ན་་
ང་ ་ག་་བ་ན་ར་པ་དང་བཅས་པ་། །་ད་ད་ར་པ་ལ་ནན་ིས་བཏགས་པ་དང་འ་བར་གང་ཟག་་ལ་
ཡང་ནན་ིས་ང་བ་བཀལ་་་མ་དང་བཅས་པ་བཏང་བ་ན་པས་ར་པ་དང་བཅས་པ་ས་།།
ན་་ར་ི་ཀ་ལས་བཤད་། ར་བཅས་་ལ་་ར་་་ན། གནས་ད་་མན་མ་་བབ་པ་གནས་འ་ད་
་་བར་་་འམ། གནས་གཞན་་་བར་་འམ། ས་པ་གའམ་དས་་འ་་་ག་་བར་་འམ།
གནས་སམ་ག་གང་ཡང་ང་བ་ལ་ང་བ་་བདག་གང་འད་པ་་བར་། །ད་ལ་ང་བ་འ་ང་་ས་ང་་ལ་
ས་་བ་དང༌། ང་བ་བཀལ་ང་ས་་བ་མ་ངས་གཞན་གང་ང་ས་ས་པ་བན་་བཏང་བས་ར་བཅས་
།།
གམ་པ་ང་ན་འཆགས་ག་ན་ན་བན་པ་།

་བ། ལ་མས་དང༌། ་བ་དང༌། ་ག་དང༌། འ་བ་ཉམས་པས་ང་བ་ལ་གས་པ་་དག་ཐམས་ཅད་ད་པ་
ན་ག་དང་བཅས་པས་འཆགས་། །ག་གས་པ་མ་ན་པས་་།།
ག་ི་ཀ་ལས། རང་བན་ིས་ཁ་ན་མ་་བས་ལ་མས་ཉམས་པ་དང༌། བདག་་་བ་ལ་གས་པས་་བ་
ཉམས་པ་་་བ་ན་་ག་་ར་པ་དང༌། བཅས་པ་ཁ་ན་མ་་བས་་ག་དང༌། ག་པ་འ་བས་འ་བ་ཉམས་པ་
ང་བ་ལ་གས་པ་ས་་ན་པར་་བ་དང༌། བས་འད་་གག་པ་དང༌། བད་བཅས་དང༌། ་གདམས་པ་དང༌།
ག་ང་བཞག་པ་དང༌། དགག་ད་བཞག་པ་དང༌། ར་བཅས་དང་བན་བས་པ་དང༌། ང་བ་ལ་གས་པ་བད་། །
་དག་ཐམས་ཅད་ད་པ་ན། མང་ས་གས་གམ་ི་ག་དང་བཅས་པ་ན་ན་འཆགས་། ག་ད་ལ་ང་བ་་
འཆགས་། །ག་གས་པར་མང་ས་གས་གམ་མ་ན་པས་ང་བ་གས་་།།
་བ། འ་ལ་དས་་ལས་བན་པ་ད་ས་་མ་ན་། །ས་པ་་མ་པ་གམ་། ་བ་མཚན་མ་དང༌།
གཞན་བས་པར་་བ་དང༌། རང་་ས་་ས་པ། །ད་་ས་པ་་ག་མ་ན་། །ངས་་ང་བ་
ག།། །།
ང་བ་ལ་གས་པ་འཆགས་པ་ག་འ་ལ་དས་་ལས་་བན་པ་ད་་་མ་ན་་། བན་ན་་དས་་
ལ་འག་པ་མ་ན་ི། འ་ས་ས་འག་པ་ད་ན་པ་ར་། །ང་བ་ང་ན་ཡང་མ་ང་བར་འ་ས་པས་ང་བ་
ལ་གས་པ་ད་ན་་ག་ད་པ་ན་པས་ང་བ་ལ་གས་པ་་འཆགས་ལ། ང་བ་མ་ང་ཡང་ང་བར་འ་ས་པས་
ང་བ་ལ་གས་པ་ད་ན་་ག་དང་བཅས་པས་ང་བ་ལ་གས་པར་འར་།།
ས་པ་་མ་པ་གམ་། ས་ད་ད་བན་པ་་བ་མཚན་མ་དང༌། ་་་་ཚངས་པར་ད་པ་ལ་གས་
ས་་ས་གང་ཟག་གཞན་ིས་རང་ལ་བས་པར་་བ་དང༌། གཞན་དག་གས་ག་ནས་གཏམ་ར་བ་རང་་གས་
ག་ནས་ས་་ས་པ།།
ད་་ས་པ་་གས་། ས་པ་ན་་བན་ས་མ་་ད་་ས་པ་དང༌། ས་པ་ན་་མ་ཟ་་ད་མ་ས་
པ། །་ལ་དང་་ད་་ས་པ་། ང་ན་འཆགས་པ་ག་མ་ན་། །གས་པ་། ང་ན་འཆགས་པ་ག་ན་
། ་མ་ཟ་བ་་གས་པ་ན་ལ། ང་བ་ང་བར་གས་པ་ལ་ང་ན་ཆགས་པ་ག་ན་། ི་ཀ་ལས། མང་བ་
དང་ས་པ་དང་གས་པ་དག་ས་ག་དང་བཅས་པར་ང་བ་ལ་གས་པ་་དག་ཐམས་ཅད་ད་ན་འཆགས་པ་ས་

བཤད་ང༌། ད་ན་་འལ་ལས། གས་མ་ས་པར་འན་པ་གས་པ་ན། །ག་འ་དག་ས་་ན་ས་པ་ད། །
ས་བཤད་། །ངས་་ང་བ་ག།། །།
གས་པ་་བ་ང་ས་བད་པ་།
་བ། ས་པ་་མ་ད་ན་ན་ང་བ་ལ་གས་པ་འད་པས་། །དགག་ད་མ་ན་པར་་བཞག་པར་་། །
ག་ང་མ་ན་པར་་་། །འག་པར་ད་པ་ད་ད་ད་ས་གཞན་ས་པ་བཞག་པ་ད་ད་དམ་ས་
པ་ད་ན་གཞག་པ་ད་མ་ན་། །རང་བན་ཉམས་པས་ང་མ་ན་། །ལ་མས་ད་པ་དང་གག་པ་ད་མ་
ན་པས་ང་མ་ན་། །་གས་ས་ང་མ་ན་། །ངས་་ང་བ་ག་་བ་བས་། །ངས་་ང་
བ་ག་གས་།། །།
ང་་ལ་ང་བ་ང་བ་་ས་ས་པ་་མ་ད་ན་ན་ང་བ་དང༌། ན་པར་་བ་དང༌། བས་འད་་གག་པ་
ལ་གས་པ་ལ་ན་མ་ིས་འག་པར་་བ་མ་ས་། གང་ང་བར་འད་པས་། །དགག་ད་ལས་་ས་མ་ན་
པར་ས་གཞན་་དགག་ད་་བཞག་པར་་། །ག་ང་མ་ན་པར་ག་ང་བཞག་པ་་་། །ག་ང་དང་
དགག་ད་འག་པར་ད་པ་ད་ད་ད་ས་གཞན་ས་པ་བཞག་པ་ད་དམ། ས་པ་ད་ན་བཞག་པ་ད་མ་ན་།
།རང་བན་ཉམས་པས་ང་བཞག་པ་ད་མ་ན་། །ལ་མས་ད་པ་དང༌། ས་གས་པ་དང༌། ས་ན་གས་ཕན་
ན་་གག་པ་ད་མ་ན་པས་ང་བཞག་པ་ད་མ་ན་། །མ་ས་པ་་གས་ས་ག་དགག་གཞན་ིས་བཞག་
པ་ཡང་བཞག་པ་ད་མ་ན་། །ངས་་ང་བ་ག་་བ་བས་། །ག་ང་བཞག་པ་དང༌། དགག་ད་བཞག་པ་
དང༌། ང་བ་ང་ན་ལ་གས་པ་་ནས་བབ་པ་་མ་ངས་་ང་བ་ཐབས་ན་པ་ག་གས་།། །།

གཉིས་པ་ ོད་པ་ ིར་བཅོས་ལ་ག མ།
ལས་གང་་བ་ག་ད་བད། །འར་་་བ་ག་ད་བན། །ད་པ་ག་ད་བད་པ། །དང་་ལ་གས།
ང་ག་ད་ས་བད་པ་དང༌། །་དང་མ་་་ ་བས། །དང་་ལ་གམ། ་མན་པ་་་ང་བ། །་མན་
རང་གཞན་ད་པ་བཅས། །མན་པ་བབ་པ་ཐབས་བན་པ། །དང་་།
་བ། ད་འན་ཐ་དད་པ་ད་་ས་པ་ལ་་འད་པར་ང་བ་དང་ང་བར་ད་པ་ན་ག་པར་་། །འདའ་
བར་་བ་གང་ན་་མན་པ་ད་པ་་དང་ན་ག་་འད་པར་་། །གཞན་་་་གས་སམ་གམ་ི་
བར་་བཅད་། །ས་ག་ས་དང་ཡང་་བན་། །་གས་་གག་ལག་ཁང་བར་་ད་པ་ན་པར་་བ་
ད་དང་གད་པར་་བ་ད་།།
་ད་འན་པ་་་ད་འན་ཐ་དད་པ་ད་་ད་བར་ས་པ་ལ་་འད་པར་ས་པ་འད་བན་་ང་བ་ང་བ་
ལ་ས་པ་ད་ལ། ་་འད་བན་་ཕར་ང་བ་ས་ར་ང་བར་ད་པ་ན། ག་པར་་ཐ་དད་་ད་བར་་། །
གནས་གང་་ས་འདའ་བར་་བ་ངལ་ག་བ་གནས་བ་གནས་་། གནས་དན་པ་གང་ན་་མན་པ་ད་་ད་
པ་་དང་ན་ག་་འད་པར་་། །གནས་དན་པ་ལས་གཞན་་་དན་པར་ད་་མན་པ་་དང་ན་ག་་
འད་ཀ་ད་་ར་ན་་་གས་སམ་གམ་ི་བར་་བཅད་་འད་་། ག་པ་ང་བ་ར་། །་་་གག་་
ལ་ང་་མལ་། །་མན་པ་གཞན་ས་ང་་མན་པ་ལ་ག་ས་དང་ཡང་་བན་། །་མན་པ་་གས་
ས་གག་ལག་ཁང་བར་་ད་པ་ན་པར་་བ་ད་དང༌། ད་པར་་བ་ད་།།
གས་པ་་མན་རང་གཞན་ད་པ་བཅས་པ་།
་བ། ས་དང་འལ་བ་ལ་གལ་་་དང་ན་པར་ས་ནས་ས་མ་ན་པ་ལ་མན་པར་ན་པ་ལ་ད་འན་
མན་པ་ད་། །་ར་་ལས་གཞན་པ་དག་དང་གས་། ལས་ས་ན་ཡང་་འཆགས་ལ་ཕན་ན་་མན་
པ་ད་་ཡང་་འར་།།

ས་་གཏན་ལ་འབས་པ་ས་དང༌། ལ་མས་གཏན་ལ་འབས་པ་འལ་བ་ལ་གལ་་་མན་པ་་དང་
ན་པར་ས་ན་ས་མ་ན་པ་ལ་མན་པར་ན་པ་ལ་ད་འན་མན་པ་ད་། །ི་ཀར། ས་དང་འལ་བ་ར་
ད་འན་མན་པ་ན་ི། ན་གཞན་ི་ར་་མ་ན་་ས་། །་ལ་ད་འན་མན་པ་ད་པ་་ར་ས་མ་
ན་པ་ལ་མན་པར་ན་པ་་དག་དང༌། ་ལས་གཞན་པ་ས་་གས་པ་དག་དང༌། གས་་ལས་བ་་གག་་
ས་ན་ཡང་ལས་་འཆགས་ལ། མ་གས་པར་་ར་ལས་ད་ན་ཡང་ཕན་ན་་མན་པ་ད་་ཡང་་འར་བས་
གས་་ ་ལས་འཆགས་པར་འར་།།
གམ་པ་མན་པ་བབ་པ་ཐབས་བན་པ་ལ་གས། ང་བ་་ནས་བ་བ་དང༌། །མན་པ་བབ་པ་དས་
བན་པ། །དང་་།
་བ། ་དག་་་མན་པ་གས་དང་འཐབ་པར་ར་པ་ད་ན་ས་འ་པ་དག་ས་ག་་་བ་ད་ན་།
།མན་་ང་བ་དང་ན་ལ་འད་པ་དང་གཏམ་འ་བ་དང་བས་པར་་བ་དང་ན་དགའ་བར་འར་བ་དང་མ་
པར་་བ་དང་ང་ཟད་་བ་དག་ང་་། །ལག་པ་ཐ་ད་ས་གནས་མལ་ངན་པ་ས་་ན་།།
ས་ན་པ་་དག་་་མན་པ་གས་ས་གས་དང་འཐབ་པར་ར་པ་ད་ན་་དག་ལ་ས་འ་པ་ད་ང་
དང༌། ད་ལ་དང༌། ད་ང་མ་དང༌། ད་བ་མ་དང༌། ད་ལ་མ་དང༌། ད་བན་དང༌། ད་བན་མ་་བན་་་
དག་ས་ག་་་བ་ད་ན་། །མན་མ་་ང་བ་དང༌། ན་ལ་འད་པ་དང༌། གཏམ་འ་བ་དང༌། བས་པར་་
བ་དང༌། ན་དགའ་བར་འར་བ་དང༌། མ་པར་་བ་དང༌། ང་ཟད་་བ་དག་ང་་། །ས་ན་པ་ང་ན་་་བར་
ལག་པ་ཐ་ད་ས་གནས་མལ་ངན་པ་ས་་ན་།།
་བ། ཁ་ག་ལས་་ག་ས་ས་པ་དང་བཅས་པར་གཞན་ལ་ས་། །གག་ལག་ཁང་འག་། །་་
ཅག་ན་་ར་ན་ད་ཅག་ང་བདག་ཅག་་ས་་ད་ང་དག་ན་་མ་་བདག་ད་ཁས་འའམ།
ད་ཅག་གང་དག་་ད་ལ་འ་་་དང་གཏམ་འ་་་ལ་འ་ཡང་་འབ་པ་ན་ན་ད་་ན་པ་གས་
་དང་ན་པས་ས་ན་འ་ས་་གནང་་ས་གཞན་ལ་ལན་གདབ་པར་། །ད་ང་མས་ན་ལས་ང་བ་
ད་བར་་། །ད་བན་ིས་བད་མས་དལ་བར་།།

ང་ཁ་ག་ལས་། ག་ས་ས་པ་དང་བཅས་པར་གཞན་ལ་ས་། །གག་ལག་ཁང་མག་་ན་། །ས་
ན་པ་ས་་་ཅག་ན་་ས་ར་ན། ད་ང་བདག་ཅག་་ས་་ད་ང་དག་ན་་མ་་བདག་ད་ཁས་
འའམ་་མ་ན་ ་ག་ར་། །ད་ཅག་གང་དག་ས་ད་ལ་ངན་པ་འ་་་ག་དགག་ཉམས་པ་ལ་གས་པ་
དང༌། ད་ལ་་ལས་ས་དགས་གང་ང་བ་། ན་པ་ད་་་་ནས་མཉན་ད་་གགས་པ་ལ་གས་པ་
གཏམ་འ་་་ལ་གནས་མལ་ངན་པ་འ་ཡང་་བ་པ་ན་ན། ད་ང་་བན་གགས་པ་ཉན་ས་ན་པས། ད་་
ན་པ་གས་་དང་ན་པ་ས་གནས་མལ་ངན་པ་མག་་ན་པ་འ་ས་་གནང་་ས་དས་་ན་པར་གང་ཟག་
གཞན་ལ་ལན་གདབ་པར་། །ད་ང་འཐབ་ལ་པ་ས་ན་པ་་དག་ལ་ད་ང་མས་ན་ལས་ང་བ་ད་བར་་
། །གཞན་ས་པ་ཡན་ལག་ད། །འཐབ་ལ་པ་་ལ་ད་བན་ིས་བད་མས་དལ་བར་། །ག་་་
།།
གས་པ་མན་པ་བབ་པ་དས་བན་པ་།
་བ། བད་པ་ས་པ་་དག་ལ་མན་པ་བ་པ་ད་པར་མན་པ་་འང་༌། །ག་ང་ད་པར་རང་བན་་
གནས་པ་ད་་འབ་། །་ན་ནས་། །་་ལས་ས་། །་མ་ཡང་༌།།
འཐབ་ལ་ད་པ་གནས་ནས་ང་བ་ས་མ་ན་པ་ལ་ན་པ་་དག་ལ་་ལས་མ་པ་བ་མ་ིས་་། བད་
པར་་བ་གལ་བ་ལས་དང༌། ་ག་་མན་པ་ན་པ་གལ་བ་ལས་དང༌། ་ག་་མན་པ་ག་ང་
ན་པ་གལ་བ་ལས་དང༌། ་ག་་མན་པ་ག་ང་དས་ད་། །ས་གང་འ་དག་ས་བན་།
བད་པར་ས་པ་་ས་མ་ན་པ་ལ་ན་ང༌། འཐབ་ལ་ད་པ་གནས་ནས་ང་བ་་དག་ལ་ད་འན་ིས་གལ་
བ་ལས་ས་བད་པར་ས་ཟིན་པ་་དག་ལ་ད་འན་ིས་གལ་བ་ལས་ས་མན་པ་ན་པ་་བ་པ་ད་
པར་་ད་འན་མན་པ་་འང་༌། །མན་པ་བ་་ཟིན་ང་མན་པ་ག་ང་ད་པར་རང་བན་་གནས་པ་ད་
་འབ་། །ི་ཀར། ས་དང་ཟང་ཟིང་་ངས་ད་གས་་ས་ད་མ་ན་་ས་། །གལ་བ་ལས་ས་་
ན་ནས་མན་པ་ག་ང་དས་་། །མན་པ་ག་ང་ན་པ་་་གལ་བ་ལས་ས་། །་མ་མན་པ་
ན་པ་ཡང་ལས་ས་།།
་བ། མན་པ་དང་བ་ས་དང་གད་པ་ང་བ་ན་་ག་ང་ར་ང་༌། །འ་ལ་ས་་་ན་་ད་།
།ལས་་བ་ག།། །།

ད་འན་མན་པ་བ་པ་མན་པ་དང༌། ཡམས་ནད་དང་ར་བ་ལ་གས་ད་གད་འང་བ་བོག་པ་བ་ས་པ་
དང༌། ཡམས་ནད་གས་གད་པ་ང་ཟིན་བོག་པ་ན་་ག་ང་ར་ང་༌། །མན་པ་ག་ང་གས་གམ་་
འ་ལ་ས་་་ན་་ད་་་ས་ས་ས་པ་ད་། །ལས་་བ་ག།། །།
གས་པ་་དང་མ་་་ ་བས་ལ་གམ། ་མན་རང་བན་ད་པ་བཅས། །ག་བ་་་བབ་་བན།
།ད་པ་མ་གཞག་གང་དབང་བ། །དང་་།
་བ། ས་མ་ན་པ་་བ་དག་ས་ད་བ་མས་ས་མཚམས་་ནང་་ལས་ཐ་དད་པར་ས་ན་་ཻ་བ་ན་
། །འ་ལ་་ ་རང་་ལས་འཆགས་། །རང་་གས་དང་མན་པ་མ་ན་པ་ལ་་་འཆགས་། །ད་
འན་ི་་ས་་བས་ས་པ་ད་ན་ས་པ་ད་ན་།།
ས་མ་ན་པ་་བ་དག་ས་ད་བ་མས་ས་མཚམས་་ནང་་ལས་ཐ་དད་པར་ས་ན་ལས་་་བ་ན་་ས་
ར་། །ི་ཀ་ལས། ས་་བ་དག་ས་མཚམས་་ནང་་ས་མ་ན་པ་་བ་ལས། ཐ་དད་པར་ལས་ས་པས་་ལས་
་བར་་འར་། ལས་་ས་ལས་མ་གས་པ་་ནར་ས་པ་ར་་ས་བཤད་། །ལས་་བ་བདག་ད་ས་
ད་འན་་བ་འ་ལ་ས་གས་པ་དང༌། ས་ན་གས་པ་་་རང་རང་་ལས་ཐ་དད་པར་ས་པ་་འཆགས་། །
གས་གས་་་བ་ན་རང་་གས་དང་མན་པ་ལ་་ནན་ར་ི་ལས་་འཆགས་། །མཚམས་བཅད་པ་དང་ང་ཁང་
བཅད་པ་ལ་གས་པ་ད་འན་ི་ལས་་ས་་བས་ས་པ་ད་ན་ས་པ་ད་ན་་། ས་གས་པ་་ད་འན་
ལས་མ་གས་པ་ར་། །ས་ན་པ་དག་ས་ས་ན་་ས་པ་ད་མ་ན་།།
གས་པ་ག་བ་་་བབ་་བན་པ་།
་བ། འ་ལ་གལ་་ག་་དག་ད་ན་ད་ང་མ་མས་ལ་བན་པར་་བ་ད་ན་། །་དག་་་ས་་
གས་དང་མན་པ་དག་ས་་མན་པ་ད་། །ས་་གས་ན་་ད་ཉམས་། །་་།།
ད་འན་ད་བ་འ་ལ་གལ་་ད་པར་ར་པ་་གས་ས་གས་་མ་ང་བ་ག་་དག་ད་ན་ས་ད་ང་
མ་མས་ལ་ས་བན་པར་་བ་ད་ན་། །ག་་་དག་་ག་ང་ལ་གས་པ་ལས་་གས་དང་མན་པ་དག་
ས་མ་འས་པ་ར་བོག་ས་ན་་མན་པ་ད་། །ག་་་ཡང་གས་་གས་་གང་ཡང་ང་བ་ག་ལ་ས་

་གས་ན་ག་་་ད་ཉམས་། །ག་་ལས་ཉམས་པ་་་། །ས་ན་ག་་མས་ས་ས་་བ་མས་དང་
ན་ག་་ལས་ས་ན་་ག་་ལས་ཉམས་པར་འར་ལ། ན་ག་མ་ན་པར་མཚམས་་ནང་་ལས་ས་ན་་མ་
འས་པ་་མན་པར་འར་བས། ག་་མས་ས་ག་ང་ལ་གས་པ་ལས་་་མ་ན། ད་ང་མ་་
་་་ས་ས་པ་ལས། ག་་མས་ས་མཚམས་་་ལ་་ང་ལ་ག་ང་ས་ག་ས་གངས་།།
་བ། ད་ང་མ་ད་འན་གས་དང་གཞན་ི་གས་་མ་པར་གནས་པ་ལ་གདམས་པར་་བ་ད་ན་།
།་བ་ལ་་་་མ་ན་། །གལ་བ་ན་མན་པ་ད་ལ་ས་པར་ར་བར་་བ་ད་ན་།།
ད་ང་མ་ད་འན་ལས་དང་འར་་མ་་བ་་དག་ས་་གས་དང༌། གཞན་ི་་ས་མ་ན་པ་གས་་
དག་པ་ལ་བན་ང་མ་པར་གནས་པ་ལ་ད་ང་་ད་འན་ིས་གས་གང་བ་ད་པར་་ནས་ང་་དག་་བར་
་འར་བར་་བ་ར་གདམས་ངག་བན་པར་་བ་ད་ན་། །ད་ང་མ་ད་འན་ལས་དང་འར་་་བ་ལ་
་་ར་མ་ན་། །ད་ང་མ་གས་གས་་་བ་དག་གདམས་པ་་ས་ད་འན་ལ་གལ་བ་ན་ང་་དག་
མན་པར་ིས་ག་ས་མན་པ་ད་ལ་ས་པར་ར་བར་་བ་ད་ན་།།
གམ་པ་ད་པ་མ་གཞག་གང་དབང་བ་།
་བ། དར་ི་ད་པ་་ས་་བ་དབང་བ་ད་། །གས་ཀ་འས་པ་ལ་་ག་་མ་ས་པར་བ་བཤའ་་
བ་ད་འན་ལ་ལ་བ་ཡང་༌། །་ལ་གལ་་ད་འན་ི་ཚད་ད་ན་ན་་དག་། །གལ་་ང་བ་ད་ན་ལ་
ག་ས་་་ད་ན་ན་གང་ས་པང་པར་ལ་བ། །གལ་་ག་ག་ན་ག་ག། ་ལ་གང་ཟག་ལས་ཆ་ད་
ན་ི་ད་འན་ལས་མ་ན་། །ལས་་བ་ག་་བ་དང་མ་་་ ་བས་། །ལས་་བ་ག་
གས་།། །།
དར་གནས་་ག་་ད་འན་་བ་ན་དར་ི་ད་པ་་ས་་བ་ད་དབང་བ་ད་། །དར་ད་་ཡང་གས་
གས་ཀ་འས་པ་ལ་་ག་་མ་ས་པར་བ་བཤའ་་བ་ད་འན་ལ་ལ་བ་ཡང་ས་་བ་དབང་བ་ད་། །་ལ་
གལ་་ས་་བ་བ་ཡན་ཆད་ད་འན་ི་ཚད་ད་ན་ན་ས་་བ་་དག་དབང་༌། །གས་གས་ཀ་འས་པ་ལ་་
ག་་མ་ས་པ་ས་ལ་གས་པ་ད་པ་ལ་བ་ན། གལ་་ས་་བ་་ད་འན་ི་ཚད་ལས་ང་བ་ད་ན་ལ།
ག་ས་ས་མ་ན་པར་་བ་་ད་འན་ི་ཚད་་ད་ན་ན་གས་་གས་་གང་ཟག་གང་ས་པང་པར་ལ་བ།

།གལ་་གས་གས་ཀ་ད་ང་་པང་པར་ལ་ན་གས་ཀ་དབང་༌། །་་ར་བ་བར་་་ན། གས་གས་ཀ་
དབང་བ་ད་པ་་ལ་གང་ཟག་་ངས་ལས་ཆ་ད་ན་ི། ས་དང་ས་ན་་བ་ད་འན་ི་གས་ལས་ད་ད་
་བ་བ་་མ་ན་།།
ལས་་བ་ག་་བ་དང༌། མ་་་་ས་པ་འ་ལ་ག་ི་ཀ་དང༌། ར་བས་ག་ི་ཀ་ལས། ད་ང་
མ་་་ས་ས་པ་ས་བཤད་། །ད་ན་ལས་ས་པ་མ་་་་་་ས་ང་བཤད་། །མ་་་་
ས་པ་འ་ལ་ང་དང་འལ་ང་་མ་་བ་ལས་མ་ན་་ག་ས་། །ལས་་བ་ག་འ་ལ་་ི་པ་ག་ས་
གངས་། ལ་་ར་ལས་་དན་ང་བ་དང་འལ་བས། ང་ལས་་ི་པ་ག་ས་ལ་ལས་མཚན་་
གལ་བ་དང༌། མ་་བར་ལས་་བ་ག་ས་ན་ལས་མཚན་་གལ་བ། །ལས་་བ་ག་་བ་དང་མ་་་
 ་བས་། །ལས་་བ་ག་གས་།། །།

གཉིས་པ་འཁོར་ལོ་ ེ་བའི་གཞི་ཉིད་བ ན་པ་ནི།
་བ། ད་འན་ི་དཻན་་ས་ལས་ཐ་དད་པ་དས་ར་གལ་བས་སམ་ན་ས་ལ་ང་ན་་འག་
པས་། །ད་བར་་བ་དག་ད་འན་ི་ཚད་ད་མ་ན་པ་དང༌། མཚམས་་ནང་ན་གཞན་ད་འན་ི་ཚད་
དག་ང་ད་པ་ན་ན་་་་འཆགས་། །ས་དང་ས་མ་ན་པ་གས་ཀ་་བན་་ས་ན་མཚམས་ད་
པ། ད་བ་ལ་ས་་འ་ས་པས་ང་༌། །འར་་ད་བ་ག།། །།
ལས་དང་འར་ ་དན་གས་ལས། ད་འན་ི་འར་ ་དན་་་གས་ས་འར་། ངག་ས་གལ་
བས་སམ། ས་་ལ་ང་ན་་འག་པས་ས་ལ་ཐ་དད་པ་དས་ར་། ས་ན་ི་བབ་ག་་པ་་་།
་་་ང་ག་ལས། ་མ་ཤ་དང་ལན་་དང༌། །ས་ས་དན་པར་གནས་པ་དང༌། །ས་། །ས་ན་ངག་ས་གལ་
བས་སམ་ས་ལས་ཐ་དད་པ་དས་་ན་ས་ལ་ང་ན་་འག་པས་། །གང་དག་ཐ་དད་་ད་བར་་བ་ས་
མ་ན་པ་གས་དག་དང༌། ད་འན་བ་ཡན་ཆད་་ཚད་ད་མ་ན་པ་དང༌། ་དག་ཐ་དད་་་བ་ན་མཚམས་་ནང་
ན་གཞན་ས་གས་པ་ད་འན་ི་ཚད་དག་ང་ད་པ་ན་ན་དན་་་འཆགས་། །ས་དང་ས་མ་ན་པ་གས་
ཀ་རང་་་་གང་ན་པ་་བན་་ས་ན་མཚམས་ད་པ། །ི་ཀར། ས་ལ་ས་མ་ན་པར་འ་ས་པ་དང༌། ས་
མ་ན་པ་ལ་ས་་འ་ས་པ་ལ་་མཚམས་ད་པར་་འར་། ་ལ་བསམ་པ་ག་བ་ད་པ་ར་ས་། །འོ་
བ་མས་ཐར་པ་ལས་བོག་པ་་དགའ་རབ་དབང་ག་ལ་ཕན་པ་ན་་མ་པ་ལ་གས་་ད་འན་ད་བ་ལ་ས་
་འ་ས་པས་ད་འན་ི་དན་ད་ན་ས་ང་མཚམས་ད་པར་འར་། །འར་་་བ་ག་་ས་་འར་
་ལས་་མན་གས་་་བ་ག།། །།

ག མ་པ་ ོད་པའི་གཞི་ལ་གཉིས།
ང་ག་ད་ས་བད་པ་དང༌། །་བ་ང་ས་བད་པ། །དང་་ལ་གས། ད་པ་་མས་ད་བ་དང༌། །
ད་པ་་ད་ས་མས་། །དང་་།
་བ། འལ་བ་མ་བམ་་ད་པ།། །།འག་ང་་་བ། །དས་ ་་བན་ད་ལ་ག་པར་བབ་པ་
དང༌། ང་བ་དང༌། ང་བ་དང༌། བཅས་པ་ད་དང༌། ལས་ལ་མན་པ་་ན་པ།།
འལ་བ་མ་བམ་་ད་པ་་ཐ་མ།། །།འག་ང་་ད་པ་དག་་་བ། །བ་་དང་་འད་ར་ི་ད་
པ་་། དས་ ་་བན་ད་ག་པར་བ་པ་འས་ས་ག་པར་་བ་་་དང༌། གས་པ་་གདམས་པ་ར་
ད་པ་་་ང་བ་དང༌། ི་ཀ་ལས། གདམས་ངག་ལ་གས་པ་འག་པར་འར་བས་གཞན་ང་བ་་ས་། །གམ་
པ་ང་བ་ར་ད་པ་་། ང་ས་ང་བ་དང་བཅས་པ་། བམ་་་བ་པ་ལས། ང་བ་་་ལས་ག་མ་དང་
བཅས་པ་གང་ཡང་ང་བ་ས་། །་ར་ང་བ་དང་བཅས་པ་ལ་ང་བ་ང་ན་ང་བ་ཁས་་ན་པ་ད་། །བ་པ་
་བ་ལས་་ར་ད་པ་་། ལས་ལ་འ་བ་་ར་བ་དང་ར་ོག་ད་ང་མན་པ་་ན་པ།།
གས་པ་ད་པ་་ད་ས་མས་ལ་གས། ད་པ་་ ་་ད་དང༌། །་ད་ན་ང་བབ་། །དང་་ལ་
གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། ་དང་་ལས་ང་བ་་ད་གག་་ས་པས་་བར་། །་གས་པ་ལས་ང་བ་་འ་དང་དག་པ་
ན་པས་། །་གམ་པ་ལས་ང་བ་་ར་བས་པ་དང་ས་པར་འན་པ་ལ་ར་བ་ད་ན་པས་། །ཐ་མ་
་ན་་གག་པས་།།
ད་པ་་དང་་ལས་ང་བ་་་འས་་་འད་ར་ི་ད་པ། །་་མན་མ་དང་གང་མང་་་ནས་ད་
གག་་་། ལ་དང་ར་ལ་ི་ག་པ་གས་གག་་་བས་་བར་་བ། །ད་པ་་གས་པ་ལས་ང་བ་་
་འས་་་གདམས་པ་ད་པ། །་་གས་ལས། དང་་་བཅས་ལ་་འ་དང་ས་པ་ི་ཀ་ལས། ད་གག་
་་བ་འ་དང་ས་དང༌། ང་ལས། མན་མ་འ་དང་ས་པ། །གས་པ་་ད་ལ་། དག་པ་ན་པ་་ན་པ་དང་

མ་ས་པ་འལ་བ་ན་པས་་བར་་བ། །ད་པ་་གམ་པ་་ང་བ་དང་བཅས་པ་ད་། །་་ལས་ང་བ་་
་འས་་་ང་བ་ར་ད་པ། །་་གས་ལས། ས་པ་་ས་ན་་ར་བས་པ་་ཁས་ང་བར་་བས་ར་
བས་པའམ། ་བམ་པ་་ས་ར་བས་པ་དང༌། ས་པ་་་ས་ན་་ང་བ་་་ས་པར་འན་པ་ལ་ར་བ་་
་ད་འལ་བ་ད་ན་པས་་བར་་བ། །ད་པ་་བ་ ་ཐ་མ་ལས་ལ་མན་པ་་ན་པ་་ལས་ལ་མན་པ་
ན་་འག་པས་་བར་་བ།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གམ། འད་ར་ད་པ་་ད་དང༌། །་གདམས་ད་པ་་ད་དང༌། །ང་ར་ད་
པ་་ད་། །དང་་ལ་གས། མན་མ་ད་ས་་ད་དང༌། །གང་མང་ས་་ད་པ། །དང་་ལ་བད། ལ་དང་
ར་ལ་མན་མ་དང༌། །ག་་བ་བ་མན་མ་དང༌། །ད་འན་ག་ ་མན་མ་དང༌། །གསལ་བ་བ་བ་
མན་མ་དང༌། །གསལ་བ་གསལ་བ་མན་མ་དང༌། །ད་འན་གཞན་ི་མན་མ་དང༌། །་ད་འན་པ་
མན་མ་དང༌། །གནས་བན་མ་ན་མན་མ་། །དང་་།
་བ། འད་པ་གས།
མ་མ་ི་ི་ཀ་ལས། འད་པ་་ཤགས་འད་པ་ས་། །འད་པ་ལ་ར་ལ་གས་རང་ས་ད་པ་་བར་
།།
གས་པ་ག་་བ་བ་མན་མ་།
་བ། རང་་་ས་ན་གས་པར་དང་བ་དག་ས་གས་པར་བབ་། །ད་ང་དག་ས་། །འང་བ་
དག་ས་། །་གས་། །གག་ཡན་ཆད་ས་། །ག་་དག་ལ་འང་བར་། །་དག་ད་འན་ིས་
གཏན་་བ། །འར་འཐབ་་་བད་པ་བ་བར་་བ་ད་།།
རང་ས་་ས་ན་ད་འན་གས་པར་དང་བ་ག་་དག་ས་གས་པར་ས་གས་་་བར་བབ་། །
ག་་་་་དག་ས་་ན། ད་ང་དག་ས་། །ད་ང་་་་་ན། འང་བ་་ས་ང་ད་ས་པ་དག་ས་
། །འང་བ་ས་པ་་ས་ང་ད་གད་པ་། ས་ག་ང་བ་ལས་ས་ང་་་་ན་ལ། ང་་་་ན་ཡང་
ལ་་གས་མས་ང་་ལ་འང་བ་ན་པས་ང་་་དན་ད་་བག་་ས་གངས་པ་བན་། །་འང་

བ་དག་ས་་ན། ལ་ར་ལ་་གས་འང་བ་དག་ས་ས་། ་གས་ས་ང་ད་བས་པར་ར་པ་དག་ས་
། །ག་་་ཡང་ད་ང་གག་ཡན་ཆད་ས་་་མས་ང་ང་༌། །ག་་དག་ལ་ལ་ར་ལ་གས་ཀས་འང་
བར་། །ད་པ་ང་་ག་ལ་ག་་་དག་ད་འན་ིས་གཏན་་བ། །འར་གང་ཟག་འཐབ་་་བད་པ་
གལ་གས་་ལས་ས་བ་བར་།།
་བ། ་ཚ་ས་ང་བབ་པ་འད་པ། །འལ་བ་ལ་ན་་མ་པར་ས་པ། །ད་པ་ང་བ་ད་པ་ལ་
མཁས་པ། །མ་པར་ན་པ། །བན་ང་ས་མ་ད་པར་འག་པ། །མས་པ། །བ་ད་པ། །བ་
ད་པར་ད་པ། །མཁས་པ།།
་་་ཚ་ས་གས་་མ་དས་བས་། ་ཚ་ས་ང་ས་པ་བདག་གམ་ས་་དབང་་ས་པ་ཁ་ན་མ་་
བ་ལ་འམ་པ་། ང་ལས། ་ཚ་ས་ང་འད་ལ་བམས་པ་ས་གངས་པ་་བས་། །བབ་པ་འད་པ་ས་
པ་་བབ་པ་ན་མ་གས་པ་་ཉམས་པར་བང་བར་འད་པ་ས་བན་། འས་་བབ་པ་འད་པ་ད་དང་
ལ་མས་དང་ན་ང༌། དང་་ད་ནས་ལ་མས་ན་མ་གས་པ་ད་ང་བས་པ་ན་། །འལ་བ་ལ་ན་་
མ་པར་ས་པ་ས་འལ་བ་ལ་ན་་མ་པར་ས་ང༌། ས་པ་འན་ང་ས་པ་བསགས་པ་དང་ང་ན་པ་གས་
བ། །ད་པ་འང་བ་ད་པ་ལ་མཁས་པ་ས་པ་་ད་པ་ལ་མཁས་པ་དང༌། ད་པ་ན་ནས་ང་བ་ལ་དང༌། ད་
པ་་ག་ལ་དང༌། ད་པ་འག་པ་ལ་དང༌། ད་པ་དགག་ནས་ས་་འང་བ་ལ་མཁས་པ་་་བས་། །མ་པར་
ན་པ་ས་པ་་ས་་ན་མ་པར་ས་པས་་འར་བ་། ང་ལས། འས་་བན་བས་གཞན་ལ་མཁས་པ་
བས་། །་ང་ད་པར་བན་ང་ས་པ་་ས་དང་ངག་ས་་འག་པར་བས་། །་ང་ས་ས་མ་ད་
པར་འག་པ་ས་པ་་ག་ག་པར་ད་པ་ལ་མཁས་ང༌། ས་མ་ད་པར་་བ་དང་ས་མ་ད་་་འག་པ་
བས་། །་ང་་ད་པར་མས་པ་ས་པ་། འན་པ་དང་་ང་དང་འགས་པས་་འོ་བ་ས་བན་། །་
བ་ལ་གས་པ་བ་འད་པ་ས་པ་་ས་པ་བ་ད་པར་ད་པ་དང༌། བ་བས་བ་ད་པར་ད་པ་དང༌། མ་པར་
ག་པར་ས་པས་བ་ད་པར་ད་པ་དང༌། ས་པར་བགས་པས་བ་ད་པར་ད་པ་་བ་བས་། །་བ་ལ་
གས་པ་་ནས་རང་ས་གཞན་ལ་བ་ད་པར་ད་པ། །ས་པ་་་བར་ད་པ་དང༌། ་བར་ད་པ་དང༌། མ་པར་
ག་པར་ད་པ་དང༌། ས་པར་གས་པར་ད་པ་་བ་བས་། །མཁས་པ་ས་པས་་ག་ག་ས་་འོ་བ་
བས་།།

གམ་པ་ད་འན་ག་ ་མན་མ་།
་བ། ་དག་ས་་བར་མ་་ན་ད་འན་ལ་དལ་།།
ག་་་དག་ས་་བར་མ་་ན་ད་འན་ག་་ལ་འལ་།།
བ་པ་གསལ་བ་བ་བ་མན་མ་།
་བ། ས་མ་ས་ན་གསལ་བ་དག་བ། །ད་འན་ི་ཚད་ལས་་ང་བ་དག་།
ད་འན་ག་་ས་་བར་མ་ས་ན་གསལ་བ་དག་བ། །གསལ་བ་་བ་ན་ད་འན་ི་ཚད་ལས་་ང་བ་
དག་།
་པ་གསལ་བ་གསལ་བ་མན་མ་།
་བ། ་ཚན་ས་མ་ས་ན་རང་་གསལ་བ་དག་བ་བ་ད་། །མ་ས་ང་གཞན་་ད་ན་གང་ལས་ངས་པ་
་ལ་དལ་།།
གསལ་བ་་ཚན་ས་མ་ས་ན་གསལ་བ་་ཚན་་རང་ས་གསལ་བ་དག་བ་བ་ད་། །ས་་བར་་ས་
ང་་ད་གཞན་་བར་་ད་ན་ད་པ་་གང་ལས་ངས་པ་་ལ་དལ་།།
ག་པ་ད་འན་གཞན་ི་མན་མ་།
་བ། ར་ངས་ན་ད་འན་ག་ས་ད་པ་ད་པ་བ། །ས་གནས་བན་དང་བཅས་པ་ད་འན་
གཞན་ལ་དལ་། །ར་ང་བ་བད་ས་་བ་གམ་་དལ་། །་་།།
གསལ་བ་དག་ས་ད་འན་ག་་ལ་གཏད་ནས་ད་པ་་ད་འན་ག་ ་གན་་ར་ངས་ན་ད་འན་ག་
ས་ད་པ་ད་པ་བ། །ད་པ་ད་པ་་ས་ད་པ་་གནས་བན་དང་བཅས་་ར་ཐར་པ་དང་བཅས་པ་ད་
འན་གཞན་ལ་འལ་། །་ར་དལ་ན་ར་ང་བ་མཐའ་བད་་ས་་བ་གམ་་དལ་། །འལ་བ་

བདག་ད་་ལས་་་ད་པ་ད་པ་་ན་པ། །ི་ཀ་ལས། འལ་བ་བདག་ད་་ལས་་་ད་པ་ད་པ་་ན་
པས་ས་བཤད་། །ད་པ་་བ་ས་ང་། ད་པ་ད་པ་ས་ང་་་ད་པ་་བར་ད་པ་་གཞན་དང༌། གཞན་ལ་
གང་བར་ད་པ་་་ད་པ་་བ་་ས་།།
བན་པ་་ད་འན་པ་མན་མ་།
་བ། ར་ལ་བ་ན་ས་མ་་དང་འལ་བ་དང་མ་་འན་པ་དག་ལ། །་བ་ག་།།
ད་འན་ས་་བར་མ་ས་ནས་ད་པ་ད་པ་་་དག་ལ་ར་ལ་བ་ན་ད་པ་ད་པ་་ས་ད་པ་་མ་་དང༌།
འལ་བ་དང༌། མ་་འན་པ་དག་ལ་ས་་བ་ག་་བར་་འལ་བ།།
བད་པ་གནས་བན་མ་ན་མན་མ་།
་བ། ་དག་ས་གནས་བན་མ་དང་ན་པ་ལ། །ག་པ་ད་པར་།།
་ད་འན་པ་་དག་ས་མ་ས་ན་གནས་བན་མ་དང་ན་པ་ལ་དལ་། །ས་ག་པ་ད་པར་།།
གས་པ་གང་མང་ས་་ད་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། ས་་གས་ལས་བདག་ར་་བ་ཐ་ན་འདག་ས་དག་དང་་ང་ཡན་ཆད་ང་ཟད་ང་ང་བར་། །
ན་ག་འང་བ་དང་འག་པ་དང༌། ན་ག་འཆག་སར་འཆགས་པ་དང་གཏམ་འ་བ་དང་བས་པར་་བ་ཡང་
༌། །ས་་འང་ན་་དག་ལ་འ་ད་ས་་དང་ན་པ་དག་ད་ཅག་གས་པར་གངས་པ་ས་འལ་བ་
ལ་རབ་་ང་ནས་འཐབ་པར་ར། མཚང་འ་བར་ར། ད་པར་ར། འད་པ་ར་ང་གནས་པ་་མ་ད་་
ད་པ་མ་ན་། །ས་པ་ད་་གས་པར་ད་པ་མ་ན་ི་་དང་ན་པ་དག་མ་འཐབ་ག མཚང་མ་འ་ག།
མ་ད་ག མ་འད་ག འད་པ་གས་ཀ་ལ་བ་ད་། །ག་པ་གས་ཀ་ལ་བ་ད་་གག་ལ་གག་
ཕམ་་འར་་ས་བད་པར་། །ས་མང་བ་ས་གས་པར་གཞག་པ་་གས་པར་བ་པ་མ་པ་
གཞན་ན་།།

གནས་བན་ས་ལ་ར་ལ་་གས་ལས་བན་བར་བདག་ར་་བ་ཐ་ན་འདག་ས་དང་་ང་ཡན་ཆད་ང་
ཟད་ང་ང་བར་། །ན་ག་འང་བ་དང་འག་པ་དང༌། ན་ག་འཆགས་སར་འཆག་པ་དང༌། གཏམ་འ་བ་དང་
བས་པར་་བ་ཡང་༌། །ལ་ར་ལ་གནས་བན་་ས་་འང་ན་་དག་ལ་འ་ད་ས་་དང་ན་པ་དག་ད་
ཅག་གས་པར་གངས་པ་ས་འལ་བ་ལས་རབ་་ང་ནས་འཐབ་པར་ར། མཚངས་འ་བར་ར། ད་པར་ར།
འད་པར་ར་ང་གནས་པ་་མ་ད་་ད་པ་མ་ན་། །ས་པ་ད་་གས་པར་ད་པ་མ་ན་ི། ་དང་ན་པ་
དག་མ་འཐབ་ག །མཚངས་མ་འ་ག །མ་ད་ག །མ་འད་ག །འད་པ་ལ་གས་ཀ་ལ་བ་ད་། །བང་ག་པ་
གས་ཀ་ལ་བ་ད་། གག་ལ་གག་ཕམ་་འར་་ས་བད་པར་། །ས་གས་པ་དང་ས་ན་གས་པ་
གང་ས་མང་བ་ས་ད་པ་་གས་པར་་བར་བཞག་པ་་ད་པ་་བ་གས་པར་བབ་པ་མ་པ་མན་མ་ལས་
གཞན་ལ་ང་གང་མང་ས་་བ་ན་།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གམ། གང་ལ་གང་མང་་བ་དང༌། །གང་ས་གང་མང་་བ་དང༌། །་ར་གང་མང་་
བ། །དང་་།
་བ། འ་་ས་མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་ད་ས་ལ་མས་མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་་ད་། །
་བས་་ས་པ་་འད་པ་གས་དང་འལ་བ་ན་པ་ར་།།
ལ་ང་གང་མང་་བ་འ་་ས་ཐམས་ཅད་བདག་ད་པ་ན་ན་ལ་ད་པ་་་ས་མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་
ལ་ས་ཅན། ལ་ང་གང་མང་ར་ང་ད་ས་་ས་མང་བ་ས་གས་པར་བཞག་་ང་བ་ར་ས་ི་ཀ་ལས་
གངས་། །ད་ང་ས་ས་འར་འངས་མ་འངས་ལ་ད་པ་་་ལ་མས་མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་་
ས་ཅན། ན་ི་ཆ་ནས་ལ་ང་གང་མང་ར་ང་བ་་ད་། །ས་མང་བ་ས་གས་པར་བཞག་་ད་པ་ར་
ས་ི་ཀ་ལས་། །འ་ལ་ན་ས་ས་པ་་ལ་མས་གཏན་ལ་དབབ་པ། ས་གཏན་ལ་དབབ་པར་འ་ས་འལ་
ན་་འ་ས་་ཆ་ནས་གང་མང་་བ་འ་ད་པས་་བསལ་བ་ར་་ད་བད་། །གས་་གང་ས་བ་ན་ག་
་བས་་ཐ་མལ་པ་ས་པ་་འད་པ་གས་གས་འབའ་ག་་་དང་འལ་བ་ན་པ་ར་།།
ག་་བས་་ས་པ་་འད་པ་གས་དང་འལ་བ་ར་ས་བད་ན་་ས་མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་་
ས་ཅན། ལ་ང་གང་མང་ར་ང་་ད་པར་ཐལ། ག་་བས་་ས་པ་་འད་པ་གས་དང་འལ་བ་ན་
ར་མ་ས་པ་གས་། །ག་་བས་་ས་པ་་འད་པ་གས་་ན་དང་འལ་བ་ན་པ་ར་ས་བད་ན་་

གས་མ་བ་། ཐམས་ཅད་མན་པ་ས་པ་དང་འལ་ང་ན་ཏན་གམ་ན་ི་དབང་ ་ས་པ་དང་ཡང་འལ་
བས་།།
་བ། ལ་བ་དང་ར་ལ་བ་དག་ས་གས་པར་བང་བ་ད་དང༌། རབ་་དམ་པ་ད་དང༌། ་བཟད་པ་ད་
ན་ང་་དག་ད་བར་གས་པ་ད་ས་་ལ་བན་པར་། །བམ་པར་་བ་ད་མ་ན་པ་ན་ལ། །
གནས་བན་ི་མཐར་ག་པ་དག་ངས་་ན་ངས་པར་ར་པ་དག་ལ།།
གང་ལ་གང་མང་་ན་ལ་བ་དང་ར་ལ་བ་དག་ས་ད་པ་མན་ན་ཅན་གས་པར་བང་བ་ད་དང༌། ན་པ་་
ད་པ་རབ་་དམ་པ་ད་དང༌། ག་་་་བཟད་པ་ད་ན་ང༌། ད་འན་་དག་་བར་གས་པ་ད་ས་གང་མང་་
ལ་བན་པར་། །ད་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་་བམ་པར་་བ་ད་མ་ན་པ་ན་ལ། །ད་འན་ག་་དང་ག་
་དང་གསལ་བ་ལ་གས་པ་ནས་གནས་བན་ི་མཐར་ག་པ་དག་ངས་་ན་ངས་པར་འབད་ལ་ིས་ད་པ་་
བར་མ་ར་པ་དག་ལ་ལ་ང་གང་མང་།།
གས་པ་གང་ས་གང་མང་་བ་།
་བ། ད་འན་ག་ས་། །འ་ལ་ལ་ང་འམ་པས་ས་གང་བར་་བ་ད་།།
གང་ས་ལ་ང་གང་མང་་བ་་ད་འན་ག་ས་། །ས་གས་པ་་དང་ས་ན་གས་པ་་་གས་
གང་མང་བ་་ར་གས་པར་་་ན། ས་མང་བ་ས་གས་པར་བཞག་པ་འ་ལ་ལ་ང་མས་པས་ས་གས་
པ་་དང༌། ས་ན་གས་པ་་ངས་བང་ང་བང་བར་་བ་ད་། །འང་་ལ་ས་ས་ལ་ང་ན་པ་
གང་མང་བ་ལས་ནང་་བསམ་པ་གས་གས་གང་མང་བ་ས་བང་ང་བང་བར་། །འ་་འལ་ང་ལས།
ལ་ང་འན་པ་བསམ་པས་བང་བར་་། ད་འན་མང་ང་ངས་བང་བ་ར་། །ས་།།
གམ་པ་་ར་གང་མང་་བ་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། ལ་ང་འམ་པ་ལ་བ་བར་།།
ལ་ང་མ་པ་ད་ང་གལ་གས་་ལས་ས་བ་བར་།།

གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གམ། ར་བ་བས་་བབ་་དང༌། །དས་ག་བས་་བབ་་དང༌། །
ས་་བས་་བབ་། །དང་་།
་བ། ས་ལ་ང་མ་པ་གས་དག་་བར་གཞག་། །ས་་ལ་ང་དག་་ཡ་་ད་པ་དང་ར་ར་ད་
པ་དང་ཆས་ས་ད་པ་དང་ཁ་ག་བཟང་བ་དང་་མ་པ་དང་ག་པ་འཇམ་པ་ད་དག་ན་ལ་ག་ས་་་
བོག་པ། །ད་འན་ལ་འ་བར་གལ་། །ལ་ང་འམ་པར་འར་ིས་ཐམས་ཅད་ས་འ་བར་་
ས་།།
མ་པ་ས་གས་གས་་ལ་ང་མ་པ་གས་དག་་བར་བཞག་། །ས་་ལ་ང་དག་་ཡ་་ད་པ་དང༌།
ར་ར་ད་པ་དང༌། ཅས་ས་ད་པ་དང༌། ཁ་ག་བཟང་བ་དང༌། ་མ་པ་དང༌། ག་པ་འཇམ་པ་ད་དག་ན་ལ།
གག་ས་་་བོག་པ། །འམ་་ས་ད་འན་ལ་འ་བར་གལ་། །་ར་གལ་ན་ལ་ང་འམ་པར་
འར་ི། ཐམས་ཅད་ས་འ་བར་་ས་།།
གས་པ་དས་ག་བས་་བབ་་ལ་གས། ལ་ང་འམ་ ་བབ་་དང༌། །ལ་ང་ན་པ་བབ་
། །དང་་།
་བ། གལ་་་ར་འན་པ་ན་པས་གས་པ་ན་ས་མ་ན་པ་ལ་ང་ག་པར་འར་བ་མས་ན་མ་
པར་་། །འམ་པ་་ལག་པ་གཡས་པས་ས་་ལ་ང་དག་གང་ང་གན་པས་ག་ས་དག་། །་
དག་གགས་་་མ་དག་ང་བར་ས་ནས་བད་པར་། །གནས་བན་འ་དག་་ས་་ལ་ང་ཡ་་ད་
པ་ར་ར་ད་པ་ཆས་ས་ད་པ་ཁ་ག་བཟང་བ་་མ་པ་ག་པ་འཇམ་པ་དག་ན་ིས་ང་ག་ས་། །
ག་ས་ལ་ན་ག་གས་་བར་་་དལ་།།
གལ་་་ར་ས་གས་པས་དད་པས་ན་པའམ། ག་ན་པས་་འན་པ་ན་པས་གས་པ་ན་ས་མ་ན་པ་
ལ་ང་ག་པར་འར་བར་མས་ན་མ་པར་་། །མ་པ་་ལག་པ་གཡས་པས་ས་་ལ་ང་དག་བང་
ང༌། གན་པས་གག་ས་དག་། །ས་ན་ི་ལ་ང་་གགས་་་མ་ས་་ལ་ང་དག་ང་བར་ས་ནས་
ད་འན་ལ་བད་པར་། །་ར་བད་ན་གནས་བན་འ་དག་་ས་་ལ་ང་ཡ་་ད་པ་ར་ར་ད་པ་ཅས་
ས་ད་པ་ཁ་ག་བཟང་་་མ་པ་ག་པ་འཇམ་པ་དག་ན་ི་ང་ག་ས་། །ས་་ལ་ང་ལས་གག་ས་

ས་ན་ི་ལ་ང་འལ་ན་ག་གས་་བར་་་འལ་། །་དག་གགས་་་མ་དག་ང་བར་ས་ནས་བད་
པར་། །ས་ས་ན་་ར་ས་སམ་་ན།
་བ། གགས་སམ་་བ་གང་ས་ས་་མང་བར་འར་བར་་ར་མ་པར་། །་དང་ན་པ་ད་ས་
མཁན་་དང་བ་དན་དང་མཁན་་གག་པ་དང་བ་དན་གག་པ་དང་གཏམ་འས་པ་དང་བས་པར་་བ་
དང་ན་འན་དང་འོགས་བས་ས་ས་་ལ་ང་ངས་ས་ད་ས་ང་ས་་ལ་ང་ང་ག
ད་་དག་དང་ན་ག་ད་པ་ར་ན་མ་གས་་ས་་ང་་གབ་།།
ས་་ལ་ང་་གགས་སམ་་བ་གང་ས་ས་་ལ་ང་ན་པ་མང་བར་འར་བ་་ར་མ་པར་། །ས་
་ལ་ང་ན་པ་བ་མ་མས་་གག་ས་ས་་ན་ན། ་དང་ན་པ་ད་་མཁན་་དང༌། བ་དན་དང༌།
མཁན་་གག་པ་དང༌། བ་དན་གག་པ་དང༌། གཏམ་འས་པ་དང༌། བས་པར་་བ་དང༌། ན་འན་དང༌།
འོགས་བས་ས་ས་་ལ་ང་ངས་། ད་ས་ང་ས་་ལ་ང་ང་ག ད་་དང་ན་ག་ད་པར་
ར་ན་མ་གས་་ས་་ང་་བབ་།།
གས་པ་ལ་ང་ན་པ་བབ་་།
་བ། ས་མ་ན་པ་ལ་ང་ང་བར་་། །མ་་དང་འལ་བ་དང་མ་་འན་པ་དག་ལ་མ་ས་པར་་
། །དན་་འར་བས་བད་པས་་། །ས་མ་ན་པས་་། །་གས་འང་བ་འར་པ་ད་་ས་
ན་་། །མཉམ་པ་ད་ན་ཉན་ས་ན་ ་ར་ས་་ལ་ང་གག་ང་༌།།
་ང་བ་་་ས་མ་ན་པ་ལ་ང་ང་བར་་། །མ་་དང་འལ་བ་དང་མ་་འན་པ་དག་ལ་མ་ས་པར་
་། །དན་་འར་བ་བད་པས་་། །ས་མ་ན་པས་་། །དན་དང་ས་ན་་གས་འང་བར་
འར་བ་ད་་ས་ན་་་་ས་ན་ས་ས་། །ལ་ང་ཕན་ན་ངས་མཉམ་པ་ད་ན་ཉན་ས་ན་ ་ར་
ས་་ལ་ང་གག་ང་༌།།
གམ་པ་ས་་བས་་བབ་་།
་བ། ས་མ་ན་པས་་བར་་བ་ལ་་ཽགས་་།།

ས་མ་ན་པས་་བར་་བ་ལ་་་གས་་། །ས་ན་ས་ས་། །ས་གས་་་བ་ལ་་ས་ན་ང་ད་
་བན་།།
གས་པ་་གདམས་ད་པ་་ད་ལ་གམ། ་ད་མ་ཙམ་བན་པ་དང༌། །་་ད་པ་ད་བ་བན། །་ད་
་ ་རང་བན་། །དང་་།
་བ། ང་བ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་པ་ལ་་དག་པ་ན་།།
ང་བ་གཏན་ནས་ད་དམ་ང་བ་གཞན་ད་ང་གང་་ང་བ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་པ་ལ་་ང་་ལ་ང་བ་ད་་
ས་དག་པ་ན་།།
གས་པ་་་ད་པ་ད་བ་བན་པ་།
་བ། ང་བ་་མ་པ་བ་། ག་ད་པ་དང༌། ག་གཞན་ས་་བབ་པ་དབང་ས་དང༌། ར་བས་པ་
ལ་་ས་པ་ར་དང༌། ན་པས་ས་པ།།
ང་བ་་་མ་པ་བ་། ག་ད་པ་དང༌། ང་ད་ལས་ག་མ་་་གཞན་ས་་བབ་པ་དབང་ས་དང་ར་
བས་ཟིན་པས་ར་བས་པ་ལ་་བས་པ་ར་དང༌། ན་པས་ས་པ།།
གམ་པ་་ད་་ ་རང་བན་།
་བ། དང་་གམ་ལ་་ན་པས་འལ་བ་ན་། །ཐ་མ་ལ་་མ་ས་པས་འལ་བ།།
དང་་ག་ད་དང༌། གཞན་ས་་བབ་པ་དང༌། ར་བས་ལ་་ས་པ་གམ་ལ་་ང་་ན་པ་དང་ན་པས་
ད་པ་་འལ་ང་་བར་ད་པ་ན་། །ད་་ར་་་ད་ང་འ་་ན་པ་དང་ན་པ་ན་པས་འས་ང་བ་་
ན་ན་འ་ལ་ང་ད་་ས་དག་པ་ན་པ་་ད་འན་མས་ས་གལ་བ་ལས་ས་ན་། །ཐ་མ་ན་པས་
ས་པ་ལ་་ཆང་འང་བ་་་་བ་་ད་ང་ས་པ་ན་ས་ང་མ་ས་པས་མ་ས་པས་ང་བ་ད་་ས་དག་པ་
ན་པས་ད་པ་་འལ་ང་་བར་ད་པ་ན་། །་མ་ས་་་ས་པ་ན་ས་་མ་ས་པ་ན་མ་ས་པས་ང་བ་
ད་་ས་དག་པ་ན་པ་་ད་འན་མས་ས་གལ་བ་ལས་ས་ན་།།

གམ་པ་ང་ར་ད་པ་་ད་ལ་གས། ས་པ་་ས་་ད་དང༌། །་་ས་པ་་ད་། །དང་་ལ་གས།
་་ད་པ་ད་བ་བན། །་ད་་ ་རང་བན་བད། །དང་་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་
ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། ང་བ་དང་བཅས་པ་ད་་ར་འག་ང་མ་པ་གམ་། ར་འས་པ་ད་པ་དང༌། ར་འས་པ་དང་
བཅས་པ་མ་པ་གས་་་་བ་དང༌། ད་འན་མཐའ་དག་དང་འལ་བ།།
ང་་ལ་ག་བ་ག་མ་དང་བཅས་པ་ང་བ་དང་བཅས་པ་ད་་ར་འག་ང་མ་པ་གམ་། ང་་ང་
ད་་ན་ད་་ར་འས་པ་ད་པ་དང༌། ཁ་ག་ལ་ར་འས་པ་དང་བཅས་པ་མ་པ་གས་་་་བ་དང༌། མཚམས་
གག་་ད་འན་མཐའ་དག་དང་འལ་བ།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གས། མ་ཙམ་ད་་བན་པ་དང༌། །་་ས་པར་བཤད་པ། །དང་་།
་བ། དང་་ལས་་ཁས་ང་བ་་བས་ར་བས་། །གས་པ་ལས་་མན་མ་ིས་འལ་བས་། །
གམ་པ་ལས་་་བམ་པ་་ས་།།
འས་ད་་ད་པ་དང་་ལས་་ང་བ་ཁས་ང་བ་་བ་ར་བས་ས་ད་པ་་ར་བས་། །ར་འས་
དང་བཅས་པ་གས་པ་ལས་་ལ་ལན་མན་མ་ིས་འལ་བས་། །མཐའ་དག་དང་འལ་བ་གམ་པ་ལ་་་
བམ་པ་་ས་།།
གས་པ་ས་པར་བཤད་པ་ལ་གམ། ་བམ་་་་ག་བན། །ཁས་ང་་བ་་ག་བན། །མན་མ་
འལ་བ་་ག་བན། །དང་་།
་བ། འ་ལ་མང་་དག་་ན་་ད་འན་མ་ན་པ་ལ་བཤགས་པར་་བ་དག་་གག་ས་ར་བས་པར་
།།
རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། དར་ན་་བམ་པ་ན་་ཐམས་ཅད་ཕན་ན་་ད་་ཉལ་བ་དང་འ་བར་གས་
གས་་ཕན་ན་ནས་འད་པར་འར་བས་ན་ང་་ད་ས་། །ས་། །བམ་་་བ་པ་ལས། དར་ན་་

བམ་་མ་ད་པ་་ར་མས་བད་་ཕན་ན་གས་ཀ་ནས་གས་ལན་གམ་བད་་ར་བས་པ་ས་། །
ར་བས་་བམ་པ་་་འ་ལ་རང་གས་་གང་ཟག་མང་་དག་་ན་་ང་བ་གང་ད་འན་མ་ན་པ་གང་
ཟག་ད་ང་གག་ལ་བཤགས་པར་་བ་ག་མ་མ་་ཡང་བ་དང༌། ང་ང་ལ་གས་པ་དག་་གང་ཟག་གག་
ས་གང་ཟག་མང་ ་ང་བ་མས་ར་བས་པར་། །འ་གས་ལ་ད་འན་ལ་བཤགས་པར་་བ་དག་་་
ར་་་ས་བན་། ད་འན་ལ་ར་བས་་བ་་ཕམ་པ་མ་་་ཡང་གས་དང༌། ག་མ་མ་་་བ་
དང་ག་མ་དས་ག་་།།
་ན་གང་ཟག་གཞན་ི་ང་བ་་གང་ཟག་གཞན་ིས་བཤགས་པ་ད་པར་ཐལ་་་ན། ར་ན་ར་བས་ལ་གས་
གམ་། ང་བ་དག་ད་་ར་བས་དང༌། འད་པ་ལ་ད་་ར་བས་དང༌། ད་པ་་ད་་ར་བས་། །
དང་་། ང་དང་གས་དང་ན་པར་བད་ན་ས་།།
གས་པ་འད་པ་ལ་ད་་ར་བས་། ས་པས་ས་པ་ར་སངས་པ་ན་ས་། ་ི་ཀ་ལས། བཤགས་པ་
་ཡང་འད་པ་བསལ་བར་་བ་ར་ན་ི། ང་བ་ར་བས་པ་ར་ན་མ་ན་། ་བ་དང་མས་འག་པ་དང་
ར་བས་ན་པ་དག་ལ་ང་བ་ད་པ་ར་་ས་ན་་གསལ་བར་བཤད་།།
གམ་པ་ད་པ་་ད་་ར་བས་། ་བམ་པ་་་འ་ད་ན་། ི་ཀ་ལས། མང་་དག་་ན་་གག་
ས་ར་འས་པར་ད་ན་ང་བ་ར་ད་པ་་བར་་བར་འར་་ས་། །འ་་ད་པ་་ད་་ར་བས་ན་
ི། ང་བ་དག་ད་་ར་བས་་མ་ན་། གང་ཟག་གཞན་ི་ང་བ་་གང་ཟག་གཞན་ིས་བཤགས་པས་དག་པར་
་གས་པ་ར་། །བས་འར་འལ་ང་ལས། ད་ང་་ད་པ་ང་ནས་ང་ལ། ཐམས་ཅད་་ས་པ་ང་
ནས་ང་་གག་ས་མལ་ན་ཐམས་ཅད་ཚངས་པར་འར་་ས་བཤད་ང་ང་བ་ར་ི་ད་པ་ཐམས་ཅད་དག་
ང་ཚངས་པར་འར་ས་བན་པ་ན་ི། གག་ས་བཤགས་པ་ས་པས་གཞན་མས་་ང་བ་དག་ང་ཚངས་པ་་
མ་ན་།།
་བ། ་མ་དག་ག་ཅར་་ཡང་༌། །གང་ན་པ་ས་ས་པ་དང་ས་པ་ང་བར་་བས་།།
འ་ལ་གང་ཟག་མང་་དག་་ན་་ང་བ་་མ་དག་་ག་གག་ས་ས་གག་ཅར་་ཡང་ར་བས་་ང་༌། །
་ན་ལ་་ར་ང་བ་ར་བས་པར་་་ན། གང་ན་པ་ས་པ་ལ་གས་པ་་ག་བད་ང༌། ང་བ་ང་གས་

ས་པས་ང་བ་་་ད་་ས་པ་་གཞན་ལ་ང་བར་་བས་་་གཞན་ལ་་བར་་བས་ང་བ་ར་བས་། །
གནས་གག་་ད་འན་ཐམས་ཅད་ང་བ་ར་ད་པ་ང་ནས་མཚམས་་ན་ད་པ་ད་འན་མཐའ་དག་གས་
གས་་ཆད་པ་ན། ང་ག་ལས་གས་གག་ན་ད་ང་གནས་བན་བས་གན་ཅན་ག་་གང་ན་པ་ས་རང་
གས་་ང་་ང་་ག་འ་ད་ས། ་དང་ན་པ་དག་བདག་ཅག་ས་འལ་བ་ལ་རབ་་ང་ནས་འཐབ་པར་ར་
པ་་ས་པ་ད་། གས་པ་་ད་པས་་དང་ན་པ་དག་ག་འ་ལ་་་ར་ད་་ང་བ་ང་བ་གང་ན་པ་་་
ས་བདག་དང་ད་་ད་་་དང་ན་པ་་དག་་ང་་མལ་ང་བཤགས་པར་་ས་་བར་། །ད་ང་་
ལ་རང་་གས་ནས་ད་ང་གག་ས་ང་་བོག་ང་་ག་ན། ་ནས་ད་ང་ས་གས་གག་ས་་ང་་
ང་ནས་་ས་ག་པ་གག་་གཟར་། ན་མ་་་བ་བན་་འད་པར་ས་ལ་ག་ག་ར་འག་་ག་འ་
ད་ས། ་དང་ན་པ་དག་ག་འ་ལ་་་དང་་དང་ན་པ་་དག་་ང་བ་ང་བ་གང་ན་པ་་་ས་བདག་དང་
་དང་ན་པ་་དག་་ད་་ད་་ང་་མལ་ང་བཤགས་པར་་ས་་བར་་ས་གངས་།།
་ར་ད་འན་གས་གས་་ཆད་པ་ན། གས་གག་ས་ང་བ་བཤགས་པ་་་ན་བན་་གས་གཞན་ི་
གནས་བན་ས་ང་རང་གས་མས་ལ་་མ་བན་་བད་ནས་གཞན་གས་་དག་ལ་་མ་བན་་བཤགས་པར་
་ས་ན་པ་།
་བ། གས་གཞན་ིས་ང་མན་པར་ར་ན།།
གས་གཞན་ིས་ང་རང་གས་མས་ང་བ་ར་འས་པ་་མན་པ་ད་་ར་ན་གཞན་གས་་དག་ལ་ར་
བས་པར་། །འལ་ང་ལས། གས་གས་ཀ་ཕ་ཟད་་ཟད་ལ་མཉམ་་འག་ལ་མལ་བཤགས་་ས་། །་
ར་ན་ཕན་ན་བཤགས་པ་ས་པ་ན། ང་ག་ལས། གས་གས་་མངས་པ་་བར་ན་པར་ད་ང༌། ཕན་ན་་
ང་བ་གས་པས་ང་བར་་ད་ན་ད་པ་་་བ་ན་་ས་གངས་།།
གས་པ་ཁས་ང་་བ་་ག་བན་པ་ལ་གས། ང་ཁས་ན་པ་བོག་གས་བན། །ང་བ་་ད་་མ་
བད། །དང་་།
་བ། ཁས་་ན་པ་དང་ན་ད་པ་ལ་་བཤགས་པ་་འཆགས་།།

ང་བ་ཁས་་ན་པ་དང༌། ན་ང་བ་ད་པ་ལ་་བཤགས་པ་ས་ང་ང་བ་དག་ད་་བཤགས་པ་་འཆགས་
། །ང་བ་ད་ང་འད་པ་ལ་ད་་བཤགས་པ་་འཆགས་་ར་བཤད་ཟིན་།།
གས་པ་ང་བ་་ད་་མ་བད་པ་།
་བ། ན་ག་་དས་ས་ང་བ་ད་་ང་༌། །ང་བ་་ད་ང་་བན་། །འ་ལ་ངས་་་ག་་
ས་པ་ད་།།
ང་ད་གག་ས་ང་་་མ་ལ་ན་ག་་དས་ས་ས་གག་ལ་ང་བ་ང་བ་ད་་ང་་། གག་ས་
་མ་ལ་ང་་ང་བ། །ང་བ་་་མས་ང་་གག་ལ་ང་བ་ད་ང་ང་་་མ་་བན་། །་མས་གག་ལ་
ང་་ང་བ། །་མས་་མ་ལ་ཡང་ང་་ང་། འ་ད་་ི་ཀ་དང་ང་ལས། ད་འན་ིས་ད་འན་ལ་ཡང་
ང་་ང་བ། །ས་གངས་། །ང་་དང་ང་ད་་མ་ང་བ་འ་ལ་ངས་་་ག་་ས་པ་ད་།།
གམ་པ་མན་མ་འལ་བ་་ག་བན་པ་ལ་གམ། ག་ ་བབ་་གས་གད་བན། །ཁས་ངས་ད་
་་ག་བད། །་་ད་ན་ལ་གས་བན། །དང་་།
་བ། ང་བ་ས་ས་དང་ངག་དག་ས་བམས་པ་ད་དང༌། ་ད་དག་ས་པ་ད་དང༌། ད་འན་ི་ནང་
་བསམས་བན་་ས་དང་འལ་བ་ལ་ག་པ་དང༌། ་ལས་བོག་པ་དག་་ན་པ་ད་ས་་བ་གམ་དང་
ན་པ་ལ་ས་པར་།།
་་་་ས་ང་ང་ར་དགའ་་ས་ཁས་་ན་་ན། ག་་མས་ས་་གས་གང་ལ་ས་པར་་་ན།
ང་བ་ས་ས་དང་ངག་ས་བམས་པ་ད་དང༌། ་ད་ས་པ་ད་དང༌། ད་འན་ི་ནང་ ་བསམས་བན་་
ས་་མ་པར་བཞག་པ་ས་དང༌། ལ་མས་མ་པར་བཞག་པ་འལ་བ་ག་པར་་ན་པ་དང༌། ་ལས་བོག་
པ་དག་་ན་པ་ད་ས་་བ་ན་ཏན་གམ་དང་ན་པ་ལ་ས་པར་། །ང་ད་ན་ཏན་གམ་ན་ན་ན་་ལ་
ས་པར་ས་ལ་ག་་མས་ས་ང་་ལ་ང་བ་ད་པར་བལ་། །གལ་་ང་་ན་ཏན་གམ་ན་ན་ན་་ལ་
ས་པར་ས་ལ་ང་ད་་དག་་ན་། །ང་་ང་ད་གས་ཀ་ན་ཏན་གམ་ན་ན་ན་ཆས་མཁས་ང་ང་བ་
ལ་ས་པར་།།

་བ། ལ་མས་འཆལ་བ་དང་ག་པར་ན་པ་ལ་མན་པར་་། །མ་པ་་་་མ་ན་པ་་ད་དག་
འན་ང་་ས་པ་ལ་་ལན་གདབ་པར་། །་ལ་བསམ་པ་གས་པར་་བ་ར་བལ་ང་བག་པར་
། །གནས་་་གཞག་པས་། །གནས་་ས་དང་ལ་དང་ད་ལམ་དང་ས་་བབ་པ་དག་། །གནས་
གཞན་་འ་བ་དང་ག་པ་ཅན་་ར་ན་ང་བ་་འཆགས་།།
ན་ཏན་དང་་དང་གམ་པ་ལས་བོག་པ་ང་ད་ལ་མས་འཆལ་བ་དང༌། ག་པར་ན་པ་ལ་མན་པར་་
། །ང་་ལ་འཆལ་ག་ན་ི་མ་པ་་་་མ་ན་པ་ན་ཏན་གས་པ་ཆ་ནས་ག་ས་་ད་དག་འན་
ང༌། ན་་ས་པ་ལ་་འཇམ་ས་ལན་གདབ་པར་། །གམ་དང་ན་པ་ལ་ས་པར་། །ས་ར་ས་ན་་ལ་
བགས་པ་ཙམ་ཡང་་འམ་་ན། ང་བ་་ན་ཏན་གམ་ན་་ལ་ང་བ་བསམ་པ་གས་པར་་བ་ར་ག་་
་ནས་བལ་ང༌། བསམ་པ་་ནས་བག་པར་་། ི་ཀ་ལས། མས་་ད་པ་་ག་བ་ན་པས་ར་ག་པ་
ལ་མ་གས་ང་ས་འག་པར་འར་བ་ད་པས་་ས་། །་ར་བགས་ན་གནས་་ག་་བཞག་པས་། །་
གནས་་གང་་ན། གནས་་ས་ན་མཚན་དང་ལ་ངས་དང༌། ོང་ར་དང༌། ད་ལམ་བ་ཐ་དད་དང༌། ཕམ་པ་ང་
ད་་ར་བཤགས་པ་ས་ས་ས་་བབ་པ་ཐ་དད་པས་ང་བ་དག་། །ང་བ་་ལ་བལ་ང་བགས་པ་ན།
གནས་ནས་གནས་གཞན་་འ་བ་་ང་ད་ང་་ས་ར་ར་ལ། ས་ས་ས་ང་ར་བ་་་དང༌། འགས་པ་
ག་པ་ཅན་་ར་ན་ང་བ་ང་བ་་འཆགས་།།
གས་པ་ཁས་ངས་ད་་་ག་བད་པ་།
་བ། ང་བས་ཁས་ངས་ན་མཐར་ག་པ་ན་།།
ངས་པས་ཁས་ངས་ན་ད་པ་མཐར་ག་པ་ན་་ད་པ་་བ་ན་།།
གམ་པ་་་ད་ན་ལ་གས་བན་པ་།
་བ། ་བ་་བན་པ་མང་བ་ད་དང་ན་ཏན་ལས་ས་མག་་ར་པ་མ་པ་ན་ཡང་ང་གཞན་ཚད་མར་
།།

ང་བ་ས་ང་བ་ང་ང་ང་་་ས་པ་ཁས་་ན་པ་ལ་ས་ས་པ་མ་ས་པའམ། དག་པ་དཔང་་གཞན་
ད་ན་་ལ་ག་་ད་འན་མས་ས་་གམ་གང་་ག་བཙན་པར་་་ན། ང་བ་ད་ད་་་བ་བན་་་བ་
་བན་པ་མང་བ་ད་དང༌། ན་ཏན་ལས་ས་མག་་ར་པ་མ་པ་ན་ཡང་ང་བ་ང་་ང་ད་ལས། གཞན་
དཔང་་ཚད་མར་་། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། གཞན་དག་ཚད་མར་ས་་་དག་་གར་་བར་་ས་
གངས་། །་ར་དཔང་་ཚད་མར་་བ་་ནར་ཟད་དམ་་ན། དཔང་་དང་ང་་དང་ང་ད་གམ་་་མས་་
ནང་ནས་གང་ན་ཏན་ལས་ས་མག་་ར་པ་་ཚད་མར་་། ་བ་་ས་པ་རང་་མ་བཤད་ལས། འར་ཐམས་
ཅད་ད་་ན་བད་པ་དཔང་་དང༌། ང་བར་་བ་དང༌། ང་བར་ད་པ་་བ་་ད་ས་བང་བར་ག་པར་། ་
གར་ར་པ་ད་ས་་མ་ན་་ས་གངས་། །ཚད་མར་་ས་པ་འལ་ང་ལས། ད་ང་གག་ལ་མ་པ་
གག་དང༌། ད་ང་གག་དང་གས་ས་བལ་་མ་པ་་ན་་གས་པ་འས་་བ་པ་ན་ལ། ད་ང་ཐ་
མལ་བ་ན་ན་མ་པ་ས་བལ་བ་ག་བཙན་པར་། །ད་ང་གས་ས་ལ་ན་ན་ཏན་དང་ན་པ་དང་འས་
་བ་པ་བཙན་པར་། །ས་ང་ད་ག་བཙན་པར་བཤད་པ་དང་ཡང་མན་།།
་བ། གཞན་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ག་བན་པར་། །་མ་ད་་ར་ན་ས་པ་ད་མ་ན་། །་ལས་
ས་པར་ར་པ་་ཁས་ངས་པ་དང་འ།།
ད་ང་འ་ས་ད་ད་པ་བདག་ས་ང་མང་་ས་ར་བ་གང་ཟག་་ག་འམ། དཔང་་གས་ད་ན་ག་
་ད་འན་མས་ས་་ར་་་ན། ས་ད་ད་པ་མང་བ་་ག་་་་གཞན་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་གཞན་
་ལ་་ང༌། ་དག་ས་ག་བན་པར་། །་ར་ག་བན་པ་ན་གག་ན་། ད་ང་ཆང་འང་བ་མང་་ས་
ར་ལ། གག་ན་། འས་ཆང་མ་འངས་། གས་་་འངས་་ར་ན་ས་ང་་བ་ལས་གངས་པ་ར་་དག་
་ག་མ་མན་པས་ད་འན་མས་་ར་་་ན། ན་གང་ལ་་མ་ད་་ར་ན་ན་་ས་པ་ད་མ་ན་་།
ི་ཀ་ལས། ས་པ་ས་པ་མ་ས་པ་ར་་ས་། །ང་་་ད་ལས་་ད་ས་ས་སམ་མ་ས་ས་ས་ལ་
ང་་ག་བཙན་པར་། །ན་་ར་་འལ་ལས་། །བན་པ་མང་བ་ད་དང༌། ན་ཏན་ལས་ས་མག་་
ར་པ་་ག་་ལས་ང་་ལ་ང་བ་ང་བར་ས་པར་ར་པ་ན་ང་ས་རང་་ང་བ་ཁས་ངས་པ་དང་འ་།
ང་བ་ར་ད་པ་་་བ། །་འལ་ལས། ད་པ་་་མཚན་ཅན་ི་་མ་དང་ལ་བ་ར་ས་བཤད་།།

གས་པ་་ད་་ ་རང་བན་བད་པ་ལ་གས། ་བར་ད་པ་དས་ད་དང༌། །་་གཞན་འད་དགག་པ།
།དང་་།
་བ། ང་བ་ར་ད་པ་འ་ལ་་་་ད་ལ་བ་དང་མན་པ་ན་པར་་བ་ད་། །ས་པ་དང་ལ་བ་་
ད་་གད་པ་ན་། །ད་འན་ལ་ཁས་ངས་ནས་ད་་གད་ན་ས་པར་འན་་གག་པ་ར་ས་
པར་ར་བ་ན་། །་་་་་ད་ལ་བ་ལ་ཕན་པ་ན་པ་ར་་་་ད་ལ་བ་དང་མན་པ་ད་།།
ང་བ་ར་ད་པ་ང་ས་ང་བ་་ན་པ་འ་ལ་ང་བ་་་་ད་འལ་བ་དང་མན་པ་ན་པར་་བ་ད་།
།་ན་་་ད་འལ་བ་དང་མན་པ་ན་པ་ལ་་གང་་ན། ས་པ་དང་ལ་བ་་་རང་ལ་ང་བ་ང་བ་་བསམ་པ་
ཐག་པ་ནས་་ན་ན་ང་བ་ང་བ་་ན་་ས་ར་བ་་བད་པ་་ནས་ད་་གད་པ་ན་། །བད་པ་་ནས་
ད་་གད་པ་དང༌། ས་བན་ད་་གད་པ་ལས། ་མ་་་་ད་འལ་བ་ན་པ་འ་ལ་ན་ལ། ་མ་་
ར་བཏང་ལ་མ་མང་བས་གནས་ནས་དང་བ་ནན་ར་་བ་ལ་ན་། །ང་ད་ད་འན་ལ་བདག་ང་བ་ང་
་ས་ར་ཁས་ངས་ནས་ས་འར་་ང་བ་ང་བ་་ན་་ས་ར་་བད་པ་་ནས་ད་་གད་ན་ང་བ་་
་ད་ས་པར་འན་་གག་པ་ར། ང་བ་་་ད་ན་པ་ལ་ས་པར་ར་བ་ན་། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་
ད་པ་་་ང་བ་་་་ད་ལ་བ་། ང་བ་་ན་པ་ལ་ཕན་པ་ན་པ་ར། ང་བ་་་་ད་འལ་བ་དང་
མན་པ་ས་་བ་ད་།།
གས་པ་་་གཞན་འད་དགག་པ་།
་བ། ཁ་ག་ས་འ་ནན་ར་ི་ལ་་བན་། །འ་་་བཟང་་མ་་དང་འགལ་བ་ར་།།
་གར་ི་འལ་འན་ཁ་ག །་་ད་འལ་བ་་ག་འ་ནན་ར་ི་ལ་་་འད་བན་་་བར་བན་། །
་ལ་བ་ད་ར་ང་གམ་། ད་འན་ི་མན་མ་་བཞག་པ་ལ་་བ་་ནན་ར་ི་ལ་གས་ན་པ་ལ་་་
ད་ལ་་གག་པ་ན། ང་ལས། ད་ང་་་ཀ་འ་ད་འན་ི་དས་་བཞག་པར་་ས་གངས་པ་ར་
དང༌། གལ་་ན་པ་ལས་ན་ན་་ན་པ་མཐར་འག་། གལ་བ་འབས་པ་་ག་གངས་པར་གས་པ་ལས།
ང་མ་འད་ལས། གལ་བ་འབས་པ་་ག་མ་གངས་པ་ར་དང༌། མག་་བད་པ་གལ་དས་པ་ར་།

དར་ན་བགས་པ་ལ་གས་བན་་ས་ར་། །ནན་ར་་འད་པ་་་ས་ཅན། ་བཟང་་མ་་ལས་རང་ས་
གལ་བ་ལན་གམ་འབས་དས་པར་གངས་པ་དང་འགལ་བ་ར་།།
་ཡང་ང་ག་ལས། ད་ང་་བ་ན་པ་མཐར་ག་ར་འག་ལ་ཐལ་་ར་་་་་ད་ལ་་གག་
པར་གལ་བར་་། བདག་ད་ང་་བ་ལ་་་་ད་ལ་་གག་པ་ལ་་གལ། ་ད་ལན་གམ་བད་
པར་། །་ག་་་་་ད་འལ་་གག་པ་ན་པར་་ས་གངས་། །ང་ག་ལ་མ་་ས་བགས་
པ་་་འས་མང་་ན་པ་ཆ་ནས་མ་་དང་འ་བ་ར་། །ང་མ་འད་ལས་གལ་བ་འབས་པ་མ་གངས་
ང་ང་ག་ལས་གལ་བ་འབས་པ་གངས་། །ད་འན་ི་དས་་བཞག་པ་ལ་་བར་གངས་པ་དང༌།
མག་་བད་གལ་དས་པ་ཙམ་ིས་ནན་ར་ན་པ་བ་པ་ད་། །གད་ད་གཞན་ཡང་་་ད་འལ་བ་འ་
ནན་ར་ན་ན། ནན་ར་ི་བས་་གང་བར་གས་པ་ལས། ང་ལས་ད་པ་་ད་་བས་་གངས་པ་་
བས་འལ་བར་འར་།།
་བ། ་བར་་བ་ད་ས་་ཚན་ལས་གས་ག་་མཛད་པ་་་བད་། བགས་པ་ལ་གས་པ་་་ད་
ན་པས་མ་པར་མ་བཞག་པ་ར་།།
་ལ་ཕ་ལ་པ་ལན་། ་་ད་འལ་བ་འ་ནན་ར་ན་ཡང་ད་པ་་ད་་ས་ད་པས། ང་ལས་ད་པ་་
ད་་བས་་བན་། ནན་ར་ི་་ཚན་ལས་གས་ག་་གངས་་་ན། ནན་ར་ན་ན་་ད་པ་་བར་་བ་
ད་ས་ནན་ར་ི་་ཚན་ལས་གས་ག་་མཛད་པ་་བམ་ན་འདས་་བད་།།
་ར་་བད་པར་ས་ས་ན་འཐབ་ལ་ད་པ་ལ་བགས་པ་ལ་གས་པ་་ད་པ་་ད་་ས་ད་ང་ནན་
ར་་ད་ན་པས། ནན་ར་ི་་ཚན་ལས་གས་ག་་ང་ལས་མ་པར་མ་བཞག་པ་ར་། །བགས་པ་ལ་
གས་པ་་ས་པ་གས་ས་འཐབ་ལ་ལས་འབད་པས་མ་ག་ན་གནས་ནས་དང་བ་དང༌། འཐབ་ལ་ི་་་
བར་བབ་པ་གནས་ནས་དང་བ་བས་།།
་བ། ་ས་བན་་ད་་གད་་མ་ན་ད་བན་་མ་མང་བ་ད་ས་ས་པ་བད་པ་ར་།།

གས་་མ་ན་། ་་ད་འལ་བ་ས་ཅན། ནན་ར་ན་། ང་བ་ད་ལ་ས་བན་་མ་མང་་ས་ར་
བ་ལ་ལ་བབ་པ་ར་། །དར་ན་མ་མང་བ་གནས་ནས་དང་བ་དང་འ་་ན། གཏན་གས་་མ་བ་།
གལ་་ད་ལ་་བ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བད་པ་། ་ས་བན་་ད་་གད་་མ་ན་་ད་བན་་མ་མང་བ་
ད་་ས་པ་ད་འན་མས་ལ་་བ་ར། ལ་་ལ་མ་མང་བ་གནས་ནས་དང་བ་ནན་ར་་བར་གས་།
ལ་་ལ་་་ད་འལ་བ་དང་འན་པ་གནང་བ་་བ་མ་ན་པར་ཐལ་བར་འར་་ས་ན་པ་་བདག་ད་ལ་ང་
བ་ད་ལ། ་ས་བན་་མ་མང་་ས་ར་ང༌། ད་་གད་་མ་ན་ས་ཅན། ལ་་ལ་་་ད་འལ་བ་དང་
མན་པ་འ་་བ་མ་ན་པར་ཐལ། ང་བ་ད་ལ་ས་བན་་མ་མང་་ས་ར་་མ་་འན་པ་ད་་ས་པ་
ད་འན་མས་ལ་་བ་ར་ས་པ། །ཐལ་འར་་འད་ན་། རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ་་ད་འལ་
བ་དང་མན་པ་འ་་བས་ད་པར་ཐལ་བར་འར་་ས་གངས་པ་བན་ཐལ་འར་བད་། ས་ན་་་ད་
ལ་བ་ན་པ་ལ་་བད་བན་་ད་་གད་པ་ན་ི། ས་བན་་ད་་གད་པ་་མ་ན་། །གལ་་ས་
བན་་ད་་གད་ན་་ར་བཏང་ལ་མ་མང་བས་གནས་ནས་དང་བ་ནན་ར་་བ་ལ་ན་། །དགས་
བསལ་་་མ་མང་་ས་ར་ན་ཡང་་ས་་ལ་བད་པ་ནན་ར་་བར་གངས་།།
གས་པ་་་ས་པ་་ད་།
་བ། ་བར་་བར་་བ་ར་འབད་པ་་ད་པར་་། །ད་པ་ག།། །།
ད་པ་་བར་་བར་་བ་ར་འབད་པ་་བད་པར་་། །་ད་ན་ས་ས་་འར་། འལ་ང་ལས།
མ་ར་བཤད་་བཏགས་པ་བ་ལ་དངས་་ས་གས་། །འབད་པར་་ད་ན་ང་ད་་འར་བའང་ད་། ད་
ང་མ་མ་འད་ལས། འག་ང་ཡལ་བར་འར་བ་ང་ད་་ས་ར་བན་ཟིན་། །ད་པ་ག།། །།
གས་པ་་བ་ང་ས་བད་པ་ལ་གམ། ་ར་ད་པ་འག་ལ་བཤད། །ག་་གས་་མ་པར་བཞག །
ད་ག་་ག་གཞན་ཡང་བན། །དང་་།
་བ། ་བ་ཐམས་ཅད་་་བ་ར་ད་པ་ལ་འག་།

ད་པ་་ད་གང་ན་པ་ཐམས་ཅད་་་བ་ལས་་ད་པ་ལ་དས་སམ་བད་པ་་ནས་་ད་་འག་། །
འང་ལས་ལ་མན་པ་ན་པ་་དས་་་ད་་འག་ལ།
མན་མ་ན་པ་མ་ས་དང༌།།
་བན་གང་མང་་་ད།།
་མས་བམ་པ་་་དང༌།།
ཁས་ང་བར་ཡང་་བ།།
ས་་ད་བན་་མས་་བད་པ་་ནས་་ད་་འག་། ་ཡང་འད་པ་ར་ད་པ་ལ་གས་པ་ད་པ་
གཞན་ང་བ་ལ་བན་ནས་འན་གས་་ལས་ལ་མན་པ་་ན་པ་འ་འང་བ་ན་ལ། ད་པ་གཞན་་་ད་གཞན་
ིས་་བར་ས་པ་ན་ལས་ལ་མན་པ་ར་བར་འར་ལས། བད་ནས་་བ་ལས་ར་ི་ད་པ་་ད་་འག་པ།།
གས་པ་ག་་གས་་མ་པར་བཞག་པ་།
་བ། ཁ་བང་བར་ས་པ་མ་ན་པ་་ད་འན་ི་ཐ་ད་ལ་གས་པར་དང་བ་ད་མ་ན་། །གཞན་ི་
དག་ལ་་བན་པར་གས་པ་དང་བཅས་པ་མས་་དབང་་། །ད་ད་མས་་་ས་པས་གས་པ་ད་
།།
མ་གས་པ་དང་ཉམས་པ་གས་ཁ་ང་བར་ས་པ་མ་ན་པ་་ག་་གས་ད་འན་ི་ད་པ་་ད་་ཐ་ད་
ལ་གས་པར་དང་བ་ད་མ་ན་། །བན་གས་ལས་གཞན་མ་གས་པ་མས་་དག་ལ་་བན་པར་གས་པ་
དང་བཅས་པ་མས་་དབང་་། །ད་ད་མས་་ད་པ་་ས་པས་་བར་གས་པ་ད་།།
གམ་པ་ད་ག་་ག་གཞན་ཡང་བན་པ་།
་བ། ག་གམ་བན་པར་གས་པ་ལས་ཉམས་ན་་བར་་བ་ད་། །ངས་པ་ད་ནས་གཞན་ི་གས་་
བར་་ར་ན་ཡང་༌། །གཞན་་ང་ངམ་ནད་་མ་པ་ན་ང་ས་བཏབ་ན་ཡང་༌། །ན་ན་པར་ད་པའམ་
མན་པར་བན་པ། །ད་པ་ག་་བ་བས་། །ད་པ་ག་གས་།། །།

ག་གམ་བན་པར་གས་པ་ལས་ཉམས་ན་བས་འ་ད་པ་ཐམས་ཅད་་བར་་བ་ད་ན་ན། ་ད་་མ་ན་
། ་ཟིན་པ་ད་ན་པ་ར་། །ངས་པ་ད་་ང་བར་་བ་ད་ཕམ་པ་ང་བ་དང༌། ་བ་གཞན་ི་གས་ད་་
བར་་ར་ན་ཡང་་བར་་བ་ད་། །ལ་གཞན་་ང་ངམ་ནད་་མ་པ་ན་ང་ས་བཏབ་ན་ཡང་་་་བར་་བ་
ད་ན་། །ན་ན་པར་ད་པའམ་་ང་བ་ང་བ་ན་ན་པ་ང་བ། །ང་བ་ར་བ་ལ་མན་པར་བན་པ་
ས་ང་བར་་བ་་གས་ཀ་་བའམ་བབས་པ་གས་ས་ད་པ་་བ། །ད་པ་ག་་བ་བས་། །ད་པ་
ག་གས་།། །།

་པ་གནས་མལ་ ི་གཞི་ལ་གཉིས།
ང་ག་ད་ས་བད་པ་དང༌། །ན་གས་ལ་གས་བས་ལས་། །དང་་ལ་། ག་་གནས་དང་གནས་ན་
བན། །གག་ཁང་བག་པ་བབ་་དང༌། །ད་པ་མ་པར་བཞག་པ་བས། །གནས་ད་་ར་བང་བ་དང༌། །
གནས་་་ར་ངས་ད་པ། །དང་་།
་བ།་ར་ཐར་པ་མ་པས་མག་ལ་རབ་་ང་བས་ག་། །མཉམ་ན་ན་པ་ལ། །མཚན་ཐ་་དད་པ་
ལ། །ས་པ་་དམན་པ་ལ་ད་ད་ས་།།
་ར་ཐར་པ་མ་པ་མག་ལ་རབ་་ང་བས་ག་་ས་། མ་པ་མག་ད་ང་ལ་ད་ལ་ིས་ག་
། །ད་ང་མ་ལ་ད་བ་མ་དང་ད་ལ་མས་ག་། །ད་བ་མ་ལ་་ད་ལ་མས་ག་།།
དགས་བསལ་། ི་ཀ་ལས། ད་ལ་ིས་ད་བ་མ་དང་ད་ང་མ་ལ་ག་་་ང༌། ད་བ་མ་དང་ད་
ང་མས་་ད་ལ་ལ་ག་་་དས་། །་ར་ད་ལ་དང་ད་ང་མ་་ག་ཕར་ད་ར་ད་ན་། ད་ལ་
དང་ད་བ་མ་ཡང་་བན་། །མ་པ་མཉམ་ན་ན་པ་ལ། །མཚན་ཐ་་དད་པ་ལ། །ས་པ་མ་པས་་དམན་པ་
ལ་ད་ད་ས་ག་། །་དམན་པ་་མ་པ་མག་དང་མ་པ་མཉམ་པ།།
་བ། ས་གཞན་ན་གནས་པ་དང་ཉམས་པ་དང་ད་ང་མ་ན་ང་བ་དང་ས་མ་ན་པ་གས་དང་མན་པ་
དང་ཐ་དད་པར་གནས་པ་དང་མཚམས་ད་པ་ས་པ་དང་ཉལ་བ་དང་མས་པར་གས་པ་དང་ལ་བ་དང་མས་
གཞན་་ང་བ་དང་བ་ས་གས་པ་དང་མ་གཞན་ན་འག་པ་དང༌། ཟས་་ལ་ན་འག་པ་མ་གགས་།
།མ་པས་རབ་་ང་བ་ལ། །ཐམས་ཅད་ས་སངས་ས་ལ།།
དགས་བསལ་བ་གམ་། ས་གཞན་ན་གནས་པ་་མ་ད་པ་དང༌། ཉམས་པ་དང༌། ད་ང་མ་ན་ང་བ་དང༌།
ཐ་དད་་གནས་པ་་ག་ས་མ་ན་པ་གས་དང་མན་པ་དང༌། ཐ་དད་པར་གནས་པ་ས་ན་གས་་ང་བ་
དང༌། གནས་ནས་ང་བ། །མཚམས་ད་ས་པ་དང༌། ཉལ་བ་དང༌། མས་པར་གས་པ་དང༌། ལ་བ་དང༌། མས་

གཞན་་ང་བ་དང༌། བ་ས་གས་པ་དང༌། མ་གཞན་ན་འག་པ་དང༌། ཟས་་ལ་ན་འག་པ་མ་གགས་། །
མ་པས་རབ་་ང་བ་་་ཆར་ལ་ག་། །ཐམས་ཅད་ས་སངས་ས་ལ།།
གས་པ་གག་ཁང་བག་པ་བབ་་།
་བ། གག་ལག་ཁང་། །ས་གག་་དས་་་གཙང་ཁང་་བ་ད་། །་མན་་་ཁང་༌། །་
བ་བཟང་བ་ད་། །མས་གམ་པ་ཡང་༌། །མད་པར་། །གག་ལག་ཁང་་གནས་པར་། །གནས་
དག་ད་འན་ི་གར་ད་འན་ི་ར་རམ་གང་ཟག་ད་ང་་ར་གནས་་ག་ད་པ་ས་་གནང་བར་
། །གལ་་ན་བདག་ད་ན་་ས་་གནང་ན། །ོང་ར་ི་་ལ་ལམ་ནང་་བ་བ་གནས་དག་ང་
༌།།
ད་འན་ིས་གནང་བ་བ་ན་ད་ང་ས་གག་ལག་ཁང་། །ས་གག་་དས་་་གཙང་ཁང་་བ་ད་
། །་གཙང་ཁང་་མན་་་ཁང་༌། །གག་ལག་ཁང་་དབས་་བ་བཟང་བ་ད་། །མས་གམ་པ་ཡང་༌།
།གག་ལག་ཁང་་ས་བ་་་་ལ་གནས་ཁང་གམ་གམ་་ད་པ་། ས་གག་་གཙང་ཁང༌། གས་གས་ན་
གནས་ཁང་གམ། མན་་་ཁང་དང་མཐའ་གས་་གནས་ཁང་ང་་གས་། །འལ་ང་ལས། ས་གམ་པ་
ཡང་་ས་ན་་ད་ང་་འགས་པ་གནས་་གག་ལག་ཁང་ས་་གམ་བགས་ལ། ས་གག་མ་བགས་
ང་ང་ས་བཤད་། །གག་ལག་ཁང་མད་པར་། །གག་ལག་ཁང་་གནས་པར་། །གཞན་མ་པའམ་རབ་་
ང་བ་དག་ད་འན་ི་གར་ད་འན་ི་ར་རམ། གང་ཟག་ད་ང་་ར་གནས་་ག་ད་པར་ད་འན་ིས་
ས་་གནང་བར་། །གལ་་ན་བདག་ད་ན་ས་ས་་གནང་ན་ད་འན་ིས་ང་གནང་བར་། །བད་
མས་ལ་གས་པ་ན་་ོང་ར་ི་་ལ་ལམ་ནང་་བ་བ་གནས་ངལ་ག ་གནས་དག་ང་་་ཁང་པ་།།
་བ། རང་་ན་པ་བར་་བཅད་པ་ར་ག་་་བས་ན་ནས་ཆགས་པ་ས་པ་བསལ་བར་། །མ་པ་
བཀང་་ད་པས་ད་ད་ས་་བང་བར་་ང་་ན་་ཆད་པར་གས་པས་་།།
ད་ང་རང་་ན་པར་ས་པ་དང༌། ད་ད་མཐའ་དག་ང་བ་ན་བར་་བཅད་པར་་བ་ར་ག་་་བས་ད་
ད་ལ་ན་་ཆགས་པ་ས་པ་བསལ་བར་།། ད་ང་ལ་ད་ད་་ང་ན་ད་ང་་ལ་བ་་གས་ལ་གས་

པ་ས་ད་ད་་མ་པ་བཀང་་གས་པས་ད་ད་ས་་བང་བར་་ང༌། ་ན་་ཆད་པར་མ་པར་ག་
པར་་། །ི་ཀ་ལས། ད་ད་ད་ང་ལ་ཆགས་པས་ས་བངས་་་བ་ལས་བཅས་ས་།།
གམ་པ་ད་པ་མ་པར་བཞག་པ་བས་།
་བ། ་ས་ད་་དར་ི་ནང་་ངས་པ་་ད་པ་དབང་༌། །ཟ་ང་ད་པ་མ་ན་པ་ལ་་ལས་་གས་
། །ལས་་་གན་མས་ནས་མཐར་ིས་བ། །ད་པ་་འབ་པ་ལ་ཟན་ན་པར་་བ་ད་། །གཞན་ི་
ད་པ་ལ་འ་བར་་། །
དར་ི་ད་པ་་ས་ད་་་དར་ི་ནང་་ངས་ང་ཞག་་ག་ལས་ག་པར་མཚམས་ནང་་གནས་པ་་
ཁས་ངས་མ་ངས་གང་ར་ཡང་ད་པ་དབང་༌། །ི་ཀར། འར་ད་པ་དབང་བ་་་གནས་པ་ན་ི། གནས་པར་
ཁས་ངས་པ་་མ་ན་། །ས་། །དར་ནང་་ན་ཞག་་་མན་ད་གནས་ན་དར་ད་་དབང་ཡང་གནས་་
ཟས་ཙམ་ཟ་ང་ད་པ་མ་ན་པ་ལ་་མཚམས་་ད་འན་ི་ལས་་བ་བར་་གས་། །ལས་་་གན་མ་
ནས་མཐར་ིས་བ། །འལ་བ་དང་མ་་འན་པ་་་བ། །དར་ནང་་ད་པ་་བ་པ་ལ་ཟན་ན་པར་་བ་
ད་།། གཞན་ི་ད་པ་ལ་་ས་པར་འ་བར་་།།
་བ། ་ན་་མ་ང་བ་་ལ་བབ་ནས་གག་ལག་ཁང་གཞན་་ཟ་བ་ལ་ས་པ་ད་། །་་་རང་ས་
མ་ར་བ་ལ་ཡང་༌། །ད་ང་་ད་ད་པས་ག་པ་ད་ལ་ངས་པ་ཡང་༌།།
གལ་་ཟན་་ན་་མ་ང་བ་་ལ་བབས་ནས་གག་ལག་ཁང་གཞན་་ཟ་བ་ལ་་ས་པ་ད་། །་་་རང་
་གག་ལག་ཁང་ནས་གས་མ་ར་བ་ལ་གག་ལག་ཁང་གཞན་་ང་ཡང་ས་པ་ལ་ས་པ་ད་། །གག་ལག་ཁང་
གཞན་་ད་ང་བ་ཐམ་པ་བཟའ་བ་ད་ན། ད་ང་ད་ལས་ད་ན་ད་ང་་ད་ད་པས་ག་པ་ད་ལ་ངས་
པ་ཡང་ས་པ་ད་།།
བ་པ་གནས་ད་་ར་བང་བ་།
་བ། གག་ལག་ཁང་ཡལ་བར་་ར་། །ར་བས་པ་ར་ན་བདག་་བར་། །མ་བ་ན་ད་འན་
ི་ལས་་ཙམ་ིས་ས་པ་ས་པར་ར་། །རང་ས་ང་ར་བས་པར་། །ད་པ་ད་པས་གག་ལག་

ཁང་་ར་། །དད་པ་ད་པ་་གག་ལག་ཁང་ད་་མ་ན་། །གག་ལག་ཁང་་བཅད་་འོ་བར་།
།ང་མ་ཡང་བཞག་། །་ལ་ཟན་ད་ན་ན་། །ས་མ་ན་པ་རང་དབང་ད་ད་པར་ས་པར་་ས་
པར་་ད་བར་་། །ཁང་ང་་འགས་་་བ་དང་ད་མས་ས་མ་བཏབ་བམ་ས་བ་ད་བད་པ་་
འར་ཐབས་ན་། །གནས་དང་་དང་ཕ་མ་ལ་གས་པ་་ར་ས་པར་ད་་གག་པ་ཡང་༌། །ད་་ས་
ང་འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་ན་་ད་བར་་།།
ད་འན་ནམ་གང་ཟག་གང་ས་ང་གག་ལག་ཁང་ཡལ་བར་་ར་། །ར་བས་པ་ར་ན་བདག་་བར་
། །མ་བ་ན་ད་འན་ི་ས་ལས་་ཙམ་ིས་ས་པ་ས་པར་ར་། །་འབངས་དང་་ད་ད་ན་ད་ང་རང་
་ལག་ས་ལས་བིས་པས་ང་ར་བས་པར་། །གག་ལག་ཁང་་ནས་ད་པ་ད་པས་གག་ལག་ཁང་་ར་
། །ད་ང་རང་ད་ལ་དད་པ་ད་པ་་གག་ལག་ཁང་ད་་ད་པ་མ་ན་། །གག་ལག་ཁང་ནས་་བཅད་་
འོ་བར་། །ང་མ་ཡང་བཞག་། །ང་མ་་ལ་ཟན་ད་ན་ན་། །ང་མ་ས་མ་ན་པ་རང་དབང་ད་ད་
པར་ས་པར་་ས་པར་་ད་བར་་། །ས་པར་ས་པ་ཐབས་ཁང་ང་་འགས་་་བ་དང༌། ད་མས་
ས་མ་བཏབ་བམ་ས་བ་ད་བད་པ་་འར་ཐབས་ན་། །གནས་དང་ང་དང་ཕ་མ་ལ་གས་པ་་ར་ས་པར་
ད་་གག་པ་ཡང་ཐབས་ན་། །ད་་ས་ང་འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་ལ་་ད་བར་་།།
་བ། དན་པ་བས་་བཅང་བར་། །ས་ནང་པར་ར་ལངས་མ་ཐག་་ནར་གག་ལག་ཁང་དང་མད་ན་
ི་འར་ས་བ་བར་། །གལ་་ས་བཤང་བ་ས་ན་ར་བར་་ང༌། །གལ་་ག་བ་ས་ན་་བར་།
གལ་་ར་་དག་ས་ད་ན་མཉམ་པར་། །་དག་ས་གནས་དག་་དལ་འར་། །་ལ་ང་བད་
་ག་ལ་ན་། །མད་ན་དང་གག་ལག་ཁང་་་འར་ི་་ལ་།།
ད་ང་དན་པ་བས་་བཅང་བར་། །་བལ་བ་ས་ནངས་པར་ར་ལངས་མ་ཐག་་ནར་གག་ལག་ཁང་
མད་ན་ི་འར་སར་བཤང་ག་ས་མ་ས་བ་བར་། །གལ་་ས་བཤང་བ་ས་ན་ར་བར་་ང༌། གལ་་
ག་བ་ས་ན་་བར་། །གལ་་ར་་དག་ས་ད་ན་མཉམ་པར་། །བཤང་ག་་དག་་གནས་དག་་་བས་
དལ་འར་། །་ལ་ང་བད་་ག་ལ་ན་། །གང་་ན་ན་མད་ན་དང་གག་ལག་ཁང་་ན་ར་ི་་
ལ་།།

་པ་གནས་་་ར་ངས་ད་པ་ལ་གས།ས་་ངས་ད་་ར་། །ཟང་ཟིང་ངས་ད་་ར་། །དང་་
།
་བ། ད་ལམ་ི་འད་པས་ང་དག་ །གསར་ས་མད་པ་ར་་ཁམས་མས་པ་ད་ས་་ག་་བ་
ར་བཏང་བ་ད་ལམ་བན་པར་། །ཐལ་་བལ་་བཅང་༌། །ས་དང་མས་འད་། །ང་ར་། །
འཆག་པ་ན་མ་པ་་བས་བཅག་པ། །འང་བ་ན་འང་བ་། །འག་པ་དང་ཉལ་བ་ན་འག་པ་།།
མཁན་བ་ས་ད་ལམ་་འད་པས་ང་དག་། །གསར་ས་་མ་ལ་ས་་ང་ད་པ་ར་་ཁམས་མས་
པ་ད་ས་་ག་་བ་ར་བཏང་བ་ད་ལམ་བན་པར་། །ཉན་ས་ཐལ་་བལ་་་་་་་་བ་ཐལ་་ས་་
ར་་་ཕན་ན་བལ་བ། །བཅང་༌། །ས་དང་མས་འད་། །་་དང་ག་་ད་པར་མན་ནས་ང་ར་།
།ང་འགས་་འཆགས་་ན་པ་ན། ང་ད་པས་མ་པ་་བས་བཅག་པ། །འགས་པ་འང་བ་ན་ད་་འང་
བ། །འགས་་འག་པ་དང་ཉལ་བ་ན་ད་་འག་པ།།
་བ། ན་ས་དམའ་བ་ལ། །གསར་ས་་བ་ན། །མ་བ་ན་ག་ས་། །མད་པར་་བ་མང་བ་ད་ན་
་བར་། །ས་པ་་འར་མ་གགས་པ་ང་བ་་འར་་འག་་ཁ་ན་། །གདམས་ངག་་མཐའ་
གག་་ང་་བབ་པར་། །ང་དག་པ་དང་མད་པ་་ན་་གས་པར་བགས་པ་དང་ན་་ངས་
་ང་བ་དང་་མ་ད་པར་ས་།།
ད་་ན་ས་དམའ་བ་ལ། །ད་་ས་་་ན་ལ་འགས་པ་ང་ས་་བས་ལ། ཉན་པ་གསར་་་
འཆད་ས་བ་ན་ན་ལ་ད་ཕབ་་འག་། །མ་བ་ན་ག་ས་། །མད་པར་་བ་མང་བ་ད་ན་ན་གསར་་
ས་ད་ཕབ་་འག་པ་ར་འགས་་ལ་་བར་། ཁ་ན་ད་པ་ན་མཁན་བ་ས་ས་པ་ན་ར་མ་
གགས་པར་ང་བ་ན་ར་་འག་་ཁ་ན་། །མ་པ་གདམས་ངག་་མཐའ་གག་་ང་་བབ་པར་།
།ང་འགས་པ་དང་མད་པ་་འཆད་་ས་ན་་གས་པར་བགས་པ་དང༌། ན་་ངས་་ང་བ་དང༌། ་མ་
ད་པར་ས་།།
གས་པ་ཟང་ཟིང་ངས་ད་་ར་་བ་།

་བ། གནས་ཁང་དང་ཟས་ལ་བ་བ་དང་ག་པ་དང་བག་ས་དང་ང་ག་འམ་པ་བ་བར་། །པར་ར་
འམ་པ་ཡང་༌། །ག་ལ་་་ན་པར་འམ་པར་་བ་་་ས་། །ད་ད་འབ་པ། །དར་ི་རས་
ན་། །་བང་༌། །ས་དག་ །འད་པ་ཡང་༌།།
ད་ང་་ར་་ངས་པ་ལ་གས་པ་ལ་ད་འན་ིས་གནས་ཁང་་བར་ད་པ་་གནས་ཁང་དང༌། ཟས་ལ་བ་
བ་དང༌། ག་པ་དང༌། བག་ལ་དང༌། ང་ག་འམ་པ་གལ་གས་ས་བ། །བར་ར་འམ་པ་ཡང་་་བར་ར་
་ར་བ་གས་་ག་ལ་་་ན་པར་མ་པར་་བ་་བར་ར་་ས་། །བར་ན་ད་པ་ད་ད་འབ་
པ། །་་མ་ལ་དས་པ་ར་དར་ི་རས་ན་ད་འད་བ་བ་་གལ་གས་་ལས་ས་བ། །་བང་་
ས་པ་་་བང་ད་པ་བ། །ི་ཀ་ལས། འར་་བང་ད་པ་ས་་བ་་་བང་འངས་པ་ན་པར་དངས་
་ས་བཤད་། །་ན་་བང་་ག་ལས། གང་བ་ཡང་་ས་པ་་དང་འ་ལ་ད་་ད་མ་ན། ་བང་གང་བ་
བས་པ་་འམ་བབས་སམ་མཚན་ར་ར་ན། ་ཚབ་མ་ད་པ་ད་ང་་བང་ད་པ་་བ་བ་། ་བང་་
ག་་བ་བས་་ི་ཀ་ལས། ་བང་གང་བ་ད་ང་གཞན་་ར་ན་་ད་པ་་བ་བར་་ས་གངས་།
།དད་པས་ད་འན་ལ་ལ་བ་ས་དག་ང་བ་ད་་གལ་གས་ས་བ། །ས་འད་པ་ཡང་༌།།
་བ། ད་ས་དང་མངག་གག་པ་དག་ །ར་ད་འམ་པ། །་དག་མ་པ་དང་ཟན་་ནས་བ་པ་་་
ལས་ན་། །་ཞལ་ཏ་པ། །མས་ས་། །ས་བས་་རབ་་ང་བ་མས་་མས་པ་བན་ནས་་
ལ་ི་་ན་་བཏང་་མས་པ་ལ་ས་པར་ར་བར་།།
ས་ང་བ་གག་ལག་ཁང་ང་བ་ད་ས་དང༌། ད་ས་་དག་པ་ན་ང་་ོགས་ད་པ་མངག་གག་པ་
དག་་་ཡང་༌། །ར་ད་འམ་པ་ཡང་༌། །ར་ད་་དག་འམ་པ་དང་ཟན་་བ་་ས་ཟིན་ནས་བ་པ་་ར་ད་
འམ་པ་་ལས་ན་། །་ཞལ་ཏ་པ། །མས་ས་་་གས་ཀར་གལ་གས་ས་། །མས་ས་པ་ས་
བས་་རབ་་ང་བ་མས་་མས་པ་བན་ན་་ལ་ི་་ན་་བཏང་་མས་པ་ལ་ས་པར་ར་བར་།།
་བ། འ་་། ཟས་ལ་་བང་བ་ད་དང༌། ན་་བམས་པ་ད་དང༌། ན་་གས་བ་པ་ད་ས་། །
མད་ན་ལ་ག་་བ་ལ་་བང་བ་ད་དང་ན་མས་ས་། །བང་མ་ི་ཞལ་ཏ་བ། །ས་དང་ར་ཟན་
ས་་དག་་ངས་ནས་ཟན་ཟ་བ་དག་ལ་་དང་་དང་ག་ན་ལ་གས་པ་དག་བོག་པར་། །གནས་

མལ་དག་པ་དང་གནས་མལ་་ར་དག་པ། །ཟས་ང་བ་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་་དག་ང་བ་ལ་་ང་
བང་བ། །གནས་མལ་ི་ག།། །།
ར་ལ་་འ་་། ཟས་ལ་་བང་བ་ད་དང༌། ན་་བམས་པ་ད་དང༌། ན་་གས་བ་པ་ད་ས་། །
གས་བ་་་གང་བར་ང་བ་པ། །མད་ན་ལ་ག་་བ་ལ་་བངས་པ་ད་དང༌། ན་མ་ད་ས་མས་
པར་། །ཟན་ཟ་བ་ན་་དང་ག་ན་ི་གད་པ་བོག་པ་བང་མ་ི་ཞལ་ཏ་པ་གལ་གས་ས་བ། །བང་
མ་ི་ཞལ་ཏ་པ་ས་དང་ར་ཟན་ས་་དག་་ངས་ནས་ད་འན་ཟན་ཟ་བ་དག་ལ་་དང་་དང་ག་ན་ལ་
གས་པ་དག་བོག་པར་།།
གནས་མལ་འགས་པ་དང་གནས་མལ་་ར་། ་དང་་མལ་ཆ་གས་ད་པ་འགས་པ་་གལ་གས་ས་
བ། །ཟས་ང་བ་ཤ་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ར་་དག་ང་བ་ཁ་་ང་། འགག་བང་བ་གལ་གས་ས་
བ་བར་། །གནས་མལ་ི་ག།། །།
གས་པ་ན་གས་ལ་གས་བས་ལ་གམ། ག་དང་ང་ནས་ས་པ་མ། །གནས་་ལ་ི་མ་པར་བཞག
།་བ་ལས་་གནས་བས་། །དང་་།
་བ། ག་འཚལ་བ་གནས་ན་ད་་ག་དང་བཅས་པ་ག་བད་པར་། །་འར་་ར་པ་གཞན་ིས་
ག་་བར་བམས་པ་ལ་ག་་་བར་་། །ཚངས་པ་ག་ས་་་ས་པ་ད་ན་། །ནང་དང་བཅས་
པ་ལ་ག་་། །ག་འཚལ་བ་ལ་ཨ་ག་་ས་་་བར་་། །འདས་པ་ན་ག་་བ་ན་པ་ལ་་ག་
་་བ་ད་མ་ན་།།
ག་འཚལ་བ་གནས་ན་ད་་ག་འཚལ་་ས་་དང་བཅས་པ་ག་བད་པར་། །ག་ས་ན་ར་་
ར་པ་ལ་རང་ས་ག་ཟིན་ང་གཞན་ིས་ག་་བར་བམས་པ་ལ་ཡང་ག་་་བར་་། །ཚངས་པ་ག་་
གས་པ་་ག་ས་་ག་་ས་པ་ད་ན་། །ནང་་་འངས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ག་་་་ང་གག་ལས་
འས་པ་ལས་ག་ས་ན་འདས་པ་དང་བཅས་པར་ར་པ་མ་པ་གམ་། ་ཚ་ད་པ་དང༌། འན་པ་དང༌། ས་་
གས་པ་ས་གངས་།།

་ན་ང་ང་ག་ལས། གང་འན་པ་་ལ་བད་པར་ས་ང་མ་བད་ནས་བཀའ་ལ་པ། ས་ད་་ན་པ་དང་
ག་ས་ག །ས་ང་ནད་ད་ག་ས་་བའམ་ཡང་ག་ས་ག །་ར་་ད་ན་གས་ཀ་ལ་འདས་པ་དང་
བཅས་པར་འར་ས་གངས་ལ། ་དང་མན་པར་ད་ན་ལས། ་མན་པ་ག་ན་ན་་་ག་་བ་་ན་ན་
ས་གངས་པ་དང་འགལ་་ན། ་་དགས་བསལ་་ག་་བས་འན་་བ་ཡན་ལག་་ར་ན། །ག་འཚལ་བ་
ལ་ཨ་ཀྵ་ས་་་བར་་་་ས་པ་བད་པ། །རང་་མཁན་བ་་་འདས་པ་ན་མཚན་ནས་ས་་ག་་བ་
ན་པ་ལ་ན་ི་ས་མན་་ས་་ག་་་བ་ད་མ་ན་།།
་བ། གས་པ་ལ་ག་་། །གས་པས་་། །་བདག་ར་་། །གས་པ་ལས་་། །གས་
པ་ལ་་མ་པ་གས་། ཐ་ན་་ང་ཡན་ཆད་ཟ་བས་དང༌། ཐ་ན་་་ར་ད་པ་ཡན་ཆད་་གཙང་བས་། །
འ་ལ་གར་་ད་དང་ས་གག་པ་ད་་གས་པ་དང་འ།།
གས་པ་ལ་ག་་། །ས་ན་ས་ས་། །གས་པས་ག་་། །གས་པས་ག་་བདག་ར་་། །
ས་ན་ས་ས་། །གས་པ་་མ་པ་གས་། ཟས་དང་་གཙང་བས་། ཟས་ལ་་ཐ་ན་་ང་ཡན་ཆད་ཟ་བས་
དང༌། ་གཙང་བ་་ཐ་ན་་གཙང་བ་་ས་་ར་ད་པ་ཡན་ཆད་བ་བཤལ་ད་པ་མན་ཆད་་གཙང་བས་། །ག་་
བ་འ་ལ་གར་་ད་དང༌། ས་གག་པ་ད་་གས་པ་དང་འ་། ག་་ད་་ལ་གས་ཀས་གར་་་་
བ་དང༌། གར་་དང་གར་་ལས་ག་བདག་ར་་་བ་བ་། ས་གག་པ་ལ་ར་བས་བད་།།
་བ། ག་་མ་པ་གས་། ཡན་ལག་ས་ག་འཚལ་བ་དང༌། ད་པ་ལ་འད་པས་འཚལ་བ། །ད་པ་ང་
བ་ལ་ས་ས་བད་པར་་་། ན་གས་དང་མ་པ་ལ་་མ་གགས་། །གསར་་་ལ་་ཨ་ག་་ས་
། །ན་པ་ལ་ག་། །ད་པ་ང་ན་ཡང་༌།།
ག་་མ་པ་གས་། ཡན་ལག་ས་འཚལ་བ་དང༌། ད་པ་ལ་འད་པས་ག་འཚལ་བ། །ད་པ་ང་བ་ལ་ས་
པར་ར་ག་ས་བད་པར་་་། ན་གས་དང་མ་པ་ལ་་མ་གགས་། །གསར་་ད་པ་ང་བ་་ལ་་ཨ་
ཀྵ་ས་། །ན་པ་ད་པ་ང་བ་ལ་་གསར་ས་ག་། །གསར་་རང་ལ་ད་པ་ང་ན་ཡང་ན་་ལ་ག་།།
་བ། ་བན་གགས་པ་ལ་་དང་ན་པ་དང་ང་དང་ས་བད་པས་ན་་ད་པར་་། །་བ་ག་
དང་ལ་བར་་མཚན་ནམ་གང་ོས་པར་་། །ན་པ་་། །འ་ལ་གནས་བན་དང་་དང་ན་པ་་

་བ་ག་ད་་ལ་དང་མན་པ་ན་། །་མ་ལ་་མ་ན་།།
་བན་གགས་པ་ལ་་དང་ན་པ་དང་ང་དང་ས་བད་པས་ན་་ད་པར་་། །བམ་ན་འདས་ས་པ་
་་་བ་ག་དང་ལ་བར་་མཚན་ནམ། གང་ས་པར་་། །་ག་ལ་བར་བབ་པ་ན་པ་ང་ས་ས་
པར་་། །ན་པ་འ་ལ་གནས་བན་དང་་དང་ན་པ་་་བ་ག་ད་་ལ་དང་མན་པ་ད་ན་། །་བན་
གགས་པ་་་མ་ལ་་་ག་་་་མ་ན་།།
གས་པ་གནས་་ལ་ི་མ་པར་བཞག་ལ་གས། གནས་་ནང་་བས་ད་དང༌། །གནས་་་་བས་ད་
། །དང་་ལ་གམ། གནས་་གནས་བས་དས་ད་དང༌། །གནས་གཞན་ང་ང་གནས་དག་ར། །་བ་མ་པར་
བཞག་བས་། །དང་་ལ་། གནས་གང་བག་པ་བས་ད་དང༌། །གནས་ད་འ་བ་བས་ད་དང༌། །ད་་
ཟ་བར་ང་བ་བས། །གནས་མལ་ད་པ་བས་ད་དང༌། །དས་་་ར་བཅང་བ། །དང་་།
་བ། ལག་་ས་འོ་བ་དང་ང་བ་དང་ན་པ་གར་གག་ལག་ཁང་རབ་་གནས་པར་། །ང་ན་པ་
དང་ང་་དང་འཆག་ས་དག་ང་༌། །་འར་ཡང་༌། །ན་གས་དང་ག་ར་དང་་དང་ག་ང་ང་བར་།
།ན་པ་ས་ས་་གནང་ན་གག་ལག་ཁང་་བ་དས་་ལས་་་བ་ད་། །་བཞག་པ་ཁང་པ་ན་
།།
ལག་་ས་་་མང་ ་འོ་བ་དང༌། ང་བ་དང་ན་པ་གར་གག་ལག་ཁང་རབ་་གནས་པར་། །ན་ཏན་
ད་མར། ད་ང་ས་ད་འན་ི་ར་གག་ལག་ཁང་བག་ན་དན་པ་དང་དན་པར་་བག་། ་མང་་འ་
ང་ག་འཚལ་བ་གནས་་བག་ས་བཤད་། །ད་ལམ་ི་གནས་ང་ན་པ་དང་ང་་དང་འཆགས་ས་དག་ང་
ན་པ་གར་གག་ལག་ཁང་རབ་་གནས་པར་། །་ར་དང་ན་པར་བག་། །འ་་་གག་ལག་ཁང་་་
་ད་བ་ག་པ་གག་ལག་ཁང་ན་ལ། ས་བསམ་མ་པ་ག་ར་ད་པ་གག་ལག་ཁང་་ན་གས་དང༌།
ག་ར་དང༌། ་དང༌། ་་ད་གས་ག་ང་ང་བར་། །ཆ་ན་ན་པ་ས་ས་་གནང་ན་གག་ལག་ཁང་་
བ་དས་་ལས་་་བ་ད་་་གས་། །འར་མས་གས་་བཞག་པ་ཁང་པ་ན་།།
་བ། ར་དས་པ་འ་མར་ལ་གས་པ་ད་རན་པར་། །ལག་ས་ས་པ་་ངས་་འ་བ་་འ་བ་
བཟ། །གནས་་གག་ལག་ཁང་ད་པ་ད་ན་ན་་འར་ི་གག་ལག་ཁང་། །མ་བག་་ད་པ་

མད་།།
གག་ལག་ཁང་་དས་པ་ལས་་ང་ལག་བ་བ་འ་མར་ལ་གས་པ་ད་རན་པར་། །གག་ལག་ཁང་
བགས་པ་ན་ལས་ལག་་ས་་ངས་་ད་ང་གཞན་མས་ཟ་ཐང་་འ་བ་་འ་བ་བཟ། །གག་ལག་ཁང་
བག་པ་གནས་་གག་ལག་ཁང་ད་པ་ད་ན་ན། ན་ར་ི་གག་ལག་ཁང་་་་་ངས་ནས་བཟར་
གནང་༌། །གག་ལག་ཁང་བགས་པ་ན་་ལས་མ་བག་་ད་པ་ལག་་ས་མད་།།
་བ། གག་ལག་ཁང་དག་་བགས་མ་ད་་མཐའ་་། །ད་ང་མ་མས་་བགས་མ་ད་་གམ་
། །་གཙང་ཁང་དང་་ཁང་དང་ང་ཁང་་བལ་ཁང་དག་་བགས་མ་གས་ས་ག་པར་། །་དག་་
བས་འག་པ་ད་ན་ན་བགས་མ་གག་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །བམས་པ་བད་པའམ་བང་བར་་
བ་ར་གག་པ་ཡང་༌།།
ད་ང་་གག་ལག་ཁང་་བགས་མ་ད་་མཐའ་་། །ད་ང་མ་མས་་བགས་མ་ད་་གམ་། །
་གཙང་ཁང་དང་་ཁང་་ང་་བལ་ཁང་དག་་བགས་མ་གས་ས་ག་པར་། །གག་ལག་ཁང་་དག་་
བས་འགས་པ་ད་ན་ན་བགས་མ་གག་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །གག་ལག་ཁང་བག་པར་བམས་པ་མ་
པ་ལས་འར་བ་ད་། ་བད་པར་་བ་ར་རམ་བང་བར་་བ་ར་གག་པ་ཡང་༌། །མད་ན་དང་་
གགས་དག་་བད་པ་ད་་ར་ག་འ་བག་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །ང་པ་ད་་ར་་འ་ད་པར་
གས་ཟིན་ང་་མ་དང་ཚད་མཉམ་པ་ར་ཡང་གག་་ང་༌།།
་བ། མད་ན་དང་་གགས་དག་་བད་པ་ར་། །ངས་པ་ད་་ར་་ཟིན་ང་མཉམ་པ་ར་ཡང་
༌། །གས་ར་བས་པ་ར་ཡང་༌། །གགས་ལ་གས་པ་དག་པ་ཡང་༌། །གཞན་གདགས་པ་ར་ཡང་
༌། །་ན་་་བར་མ་བཞག་པ་དག་པར་་།།
མད་ན་དང་་གགས་དག་་གས་གག་ངས་པ་ར་བས་པ་ར་གག་པ་ཡང་༌། །གགས་ལ་གས་པ་
འར་བས་ངས་་དག་པ་ཡང་ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །གགས་གས་གསར་པ་གཞན་གདགས་པ་ར་ཡང་དག་པ་
ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །གཞན་གདགས་པ་་ན་་གགས་གས་་མ་་བར་མ་བཞག་པར་་མ་དག་པར་་
།།

་བ། ས་པ་རབས་ལ་གས་པ་་་དང༌། སངས་ས་་བཀ་་་དག་ང་༌། །ད་པ་་ག་་ན་
་བ་ར་། །མ་པར་ད་པས་མ་ས་ན་གཞན་ིས་ག་མ་། །གལ་་ད་འན་ི་ར་ད་བགས་ན་
མཁར་ལན་ན་པར་་བ་ད་། །ས་བཏང་བ་ས་་གལ་་དན་ན་ན་ཟས་་ག་ལ་། །གལ་་་
ག་ན་ན་ཟས་་མན་ལ་། །ཟས་་་བ་ས་ས་པར་། །་ལས་་ར་མ་ས་པར་འ་བ་ལ་
འག་པར་་། །་མཐའ་་ང་ལག་བས་པ་ད་། །ལག་་ས་་ས་ར་་གག་། །ཟས་་
ག་ལ་་ན་མ་དང་ང་ལག་བ་མ་།།
ས་པ་རབས་ལ་གས་པ་་་དང༌། སངས་ས་་བཀ་་་དག་ང་་་ང་པ་བས་པ་ར་ཁ་ན་མ་་
བ་ད་། །ད་པ་་ག་ས་་བ་་ན་་བ་ར་ས་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །མད་ན་དང་གག་ལག་ཁང་
མ་པར་ད་པ་མ་བདག་ལ་གས་པས་མ་ས་ན་ད་ང་ལ་གས་པ་གཞན་ི་ག་འ་ག་མ་། ། གལ་་ད་
འན་ི་ར་ན་བདག་ས་ད་བགས་ན་ད་ང་ས་མཁར་ལན་ན་པར་་བ་ད་། །ད་ང་ས་མཁར་ལན་
ི་གཏན་ོགས་་བ་ས་། གལ་་དན་ན་ན་ཟས་་ག་ལ་་ལས་། །གལ་་ས་ཀ་ན་ན་ཟས་་མན་
ལ་་། །ལས་ས་གངས་ནས་ང་གས་ལ་བར་་་། ཟས་་་བ་ས་འས་པར་། །མཁར་ལན་ི་
ལས་་ལས་ས་གས་པ་བ་ས་ས་པ་་ར་མ་ས་པར་འ་བ་ལ་འག་པར་་། །་ར་་བ་་མཐའ་
ད་་ང་ལག་བས་པ་ད་། །ལག་་ས་ག་ལས་ད་པ་ལ་་ས་ར་་གག་། །ཟས་་ག་ལ་་ན་
ལས་ད་པ་མས་་མ་དང་ང་ལག་དག་བ ་མ་།།
་བ། གནས་ཁང་་་གད་། །་གས་གག་། །ལག་ངས་དང་ཡང་ག་དང་་བ་མ་་དག་། །
ར་ང་གད་། །དལ་། །་བ་ལ་ནང་ཡངས་པ་་མ ་མ་པ་་། །་བ་གག་། །་གས་
། །འར་གཏན་དང་གནམ་གར་དང་འད་གཏན་དག་། །དག་་མ་ཁ་བཅང་༌། །གར་ིས་བགས་
པས་། །གནས་ཁང་་མན་་མས་། །་ཕག་་གཅལ་བན་ནམ་བད་གག་། །་ང་་ཀ་
ན་ི་ང་བ་། །་ང་་ཀ་བ་ཚར་དག་། །་ང་་ཀ་་འདབ་མ་དག་། །་ང་་གང་མ་
དག་། །་དག་་ང་་མ་དག་ །་དག་་ང་་ང་བ་དག་ །་དག་་ང་་་ཕག་དམ་། །་
དག་་ང་་་ཕག་་་མ་འམ་པ།།

ད་འན་དང་གང་ཟག་གང་་ཡང་ང་གནས་ཁང་་་གད་། །་གས་གག་། །ལག་ང་དང་ཡང་ག་དང་
་བ་མ་་དག་གག་། །ར་ང་གད་། །ག་དལ་། །་བ་ལ་ནང་ཡངས་པ་་མ ་མ་པ་་། །
ག་ན་འག་པ་་བ་གག་། །་གས་། །འར་གཏན་དང་གནམ་གར་དང་འད་གཏན་དག་། དག་་
མ་ཁ་བཅང་༌། །ཐགས་མ་་བ་་གར་ིས་གག་པར་། །ག་ན་འག་པ་ཐག་་། །གནས་ཁང་་མན་
་མས་། །གནས་ཁང་དང་མས་གར་་ཕག་་བཅལ་མ་བན་ནམ་བད་གག་། །་ཕག་་བཅལ་་
ང་་ཀ་ན་ི་ང་བ་། །་ང་་ཀ་བ་ཚར་དག་། །་ང་་ཀ་ག་འདབ་མ་དག་། །་ང་་གང་
མ་དག་། །་དག་་ང་་མ་དག་། །་དག་་ང་་་ཕག་དམ་། །་དག་་ང་་་ཕག་་་མ་འམ་
པས་།།
་བ། ་ང་བར་་བ་ར་ལན་ཀན་། །་འལ་བར་་བ་ར་ཤར་བ་གག་། །་གས་་གར་་
དག་ས་ར་། །འག་པ་ར་མ་ས་། །ག་་་ལས་ས་པ། བར་་ས་ལས་ས་པ། ང་་ང་
ལས་ས་པ། །ཡ་གད་ལས་གག་པར་། །ང་དང་ག་མ་དང་ཐག་པ་ལས་ས་པ་ཡང་༌། །ང་་དང་་
ཁང་་བ་་འང་བར་་བ་ར་་ཕག་་གཅལ་གག་། །་ང་་་ཕག་་་མ་འམ་པ། །་
ང་་་ཐལ་ིས་། །ད་ན་ང་པ་བབ་པ་ར་ང་་ང་བ་། །ཡང་ན་བར་བར་དག་་་ཕག་དག་།
།མད་ན་ལ་ཡང་་བན་། །འ་ལ་་འམ་གང་ཙམ་ས་པ་ད་ན་ས་པ་ད་།།
ཡང་ག་ནས་་མས་་ང་བར་་བ་ར་ལན་ཀན་་བད་་ང་ང་་བར་། །འ་ལ་འལ་ང་ལས་མདའ་
ཡབ་ས་བཤད་ང༌། བ་གམ་དང་་་ས་ང་བད་། །ལན་ཀན་་་འལ་བར་་བ་ར་ཤར་བ་་ང་ང་གད་
པ་ང་ང་གག་། །ཤར་བ་་གས་་གར་་དག་ས་ར་། །བགས་མ་དག་འག་པ་ར་མ་ས་། །
མ་ས་་ཡང་ག་ཁང་་་ལས་ས་པ། བར་ཁང་་ས་ལས་ས་པ། ང་ཁང་་ང་ལས་ས་པ། །མ་ས་ད་ན་
ཡ་གད་ལས་གག་པར་། ། ཡ་གད་་ང་དང་གས་མ་ཐག་པ་ལ་ས་པ་ཡང་༌། །ང་་དང་་ཁང་་བ་་འང་
བར་་བ་ར་་ཕག་་གཅལ་གག་། །་ང་་་ཕག་་་མ་འམ་པ། །་ང་་་ཐལ་ི་ང་ལ་
། །ར་བ་ད་ན་ང་པ་བབ་པ་ར་ང་་ང་བ་། །ཡང་ན་བར་བར་་་ཕག་དག་། །མད་ན་ལ་བ་
ད་ན་ཡང་་བན་། །མད་ན་འ་ལ་་ཕག་་གཅལ་་འམ་གང་ཙམ་ས་པ་ད་་ས་པ་ད་།།

་བ། ང་་་་བ་། །ང་པ་དག་ལ་ང་་གང་ད་། །་བ་ན་་གང་བ་ར་བ་་དག་
ལ་གས་་ཡང་ག་དག་གདགས་། །ཐ་་དག་ས་གདགས་། །ར་ན་ནང་ཚངས་ཅན་བཞག་། །ང་་
་། །དང་པ་དག་། །བན་པ་ལ་་་ཕག་ལས་ས་པ་མ་ས་། །་བ་ལ་་ང་ལས་ས་པ།
།མ་འར་ན་ཡ་གད་། །ང་ན་ཡང་༌། །མད་པ། །ང་་་མ་ན་་འམ་་ན་་བཞག་། །འ་་
ང་པ་གས་་འ་བར་་བ་ར་། །འ་་ས་བ་།།
ས་་བ་འག་པ་ར་ང་་་་བ་། །་ང་པ་དག་ལ་ང་་གང་ད་། །ང་་་་བ་
ན་་ལག་པས་བང་བ་ར་་ང་བ་་དག་ལ་གས་་ཡང་ག་གདགས་། །་ང་་གར་ཐགས་མ་་བ་
་ཐག་་དག་ས་ཐགས་མ་ག་མང་ས་་བཏག་། །ར་ན་ནང་ཚངས་ཅན་བཞག་། །་་ང་་་། །
དོང་པ་དག་་་དར་ི་་་དང་་ག་དང་་ག་ས་པ་ང་ལ་་ས་པ། །་་་བ་བན་པ་ལ་་་ཕག་
ལས་ས་པ་མ་ས་། །་བ་ལ་་ང་ལས་ས་པ། །མ་འར་ན་ཡ་གད་ང་ན་ཡང་། ང་ན་ི་། །
མད་པ་ས་པ་་ས་་བ་ང་ན་ལ་མད་པ་ད་ན་དང་་ང་བར་་བ་། མ་བདག་དད་པ་ཅན་ིས་ད་ང་
ས་་བ་ང་ན་ལ་་བཟང་་ག་པ་དང༌། ་ག་ས་གགས་པ་ལ་གས་པ་མད་པ་ད་ན་དང་་ང་བར་
་ས་ན་་ར་ི་ཀ་དང་ང་ལས་གངས་། །འལ་ང་ལས། ང་་་ལ་འག་པ་མན་་་ག་དང་
བག་ས་དམ་ས་བཤད་། །ང་ན་ལ་་བཟང་གས་པ་ང་་་མ་ན་ ་་ན་་བཞག་། །ང་ན་
་བ་་་ང་པ་གས་་འང་བར་་བ་ར་། །་འང་བ་འ་་ས་འབ་།།
་བ། ཟན་ཟ་བ་མས་ལ་་དང་་དང་ག་ན་དག་ས་་འ་བར་་བ་ར་་་། །་་མ་པ་
བ། །ན་ཛ་ལས་ས་པ་དང༌། བལ་པ་ཛ་ལས་ས་པ་དང༌། ཤ་ན་ལས་ས་པ་དང༌། རས་བལ་ལས་ས་པ།
།་བ་དག་་གངས་གར་གདབ་། །་དག་ལ་གདགས་། །ང་་་འཆག་པ་དང་འལ་བས་་ར་
གས་ལས་ས་པ་དག་། །་གས་གག་་མངས་གད་། །ཟན་ས་ཟིན་ནས་འག་པར་་བ་ར་
། །་་ཁར་གདབ་། །དར་དག་མས་་་་འང་བར་་བ་ར་ང་བ་དག་། །ཀ་བ་བར་དག་།
།ང་བར་་བ་གས་མ་གགས་པར་། །ད་ན་ག་དག་གམ་་་དག་། །དར་ི་་བ་བ་་དག་་
མཐར་དང་༌།།

ད་ང་མས་མས་་ཟན་ཟ་བ་མས་ལ་་དང་་དང་ག་ན་དག་ས་་འ་བར་་བ་ར་་་། །་
་་་མ་པ་བ། །ན་་ལས་ས་པ་དང༌། བལ་ལས་ས་པ་དང༌། ཤ་ན་ལས་ས་པ་དང༌། རས་བལ་ལས་ས་
པ། །་་་བ་དག་་ང་གདབ་། །ང་་དག་ལ་་་གདགས་། །ང་་ང་གར་་འཆག་པ་དང་འལ་
བས་་ར་གས་ལས་ས་པ་དག་། །་་་གས་གག་་མངས་གད་། །མངས་་ད་ང་མས་ཟན་
ས་ནས་་དང་ག་ན་ནང་་འག་པར་་བ་ར་། །མངས་ར་ོ་གར་དགབ་། །དར་དག་མས་་་་
འང་བར་་བ་ར་ང་བ་དག་ །གང་་གགས་ན་མས་་ཀ་བ་བར་དག་། །་ཙམ་གགས་ན་ང་བར་
་བ་གས་མ་གགས་པར་། །ང་བ་ད་ན་ག་གམ་་་དག་ །དར་ི་་བ་བ་་དག་་མཐར་ང་བ་
དང་་་དང་༌།།
་བ། འར་ི་མས་། །གནས་བལ་བར་་བ་ར་་ལ་ག་པས་བར་། །ཀ་བ་ཚར་དག་
གགས་། །ར་ང་གད་། །མ་མཐའ་དག་ན་ི་ཡ་མཐའ་དང་ཐད་ཀར་བབ་པར་། །་བ་དང་་གས་
དག་གག་།
ས་ཀ་ས་ད་ང་མས་ཚ་བས་གངས་་ཤ་་ངན་པ་དང༌། མག་ངན་པ་དང་་་སང་སང་ར་ར་ནས་
བཀའ་ལ་པ། འར་ི་མས་་ས་། །འར་ི་མས་་གནས་བལ་བར་་བ་ར་་ལ་ག་པས་བར་།
།མས་ནང་ར་ཀ་བ་ཚར་དག་གག་། །མས་་གས་ལ་ར་ང་གད་། །ར་ང་་དག་་མ་མཐའ་དག་ད་
ང་་ལ་གས་པ་ལ་འག་པ་ན་ི་ཡ་མཐའ་དང་ཐད་ཀར་འབབ་པར་། །ར་ང་ར་་བ་དང་་གས་དག་
གག་། །ས་ན་འར་ི་མས་་་བལ་བ་དང་ང་ར་་་ངད་དང་་ང་་་ངད་དང་གམ་ད་པ་་
བལ་བ་ན་གམ་ན་།།
་བ། ཟས་དང་་དང་ང་ས་དང་འཆག་ས་ཁང་པ་དག་། །ག་ས་་གས་འར་བར་་འར་དག་།
།ས་མ་ང་༌། །ད་ཁང་ཡང་༌། །འ་ལ་ལན་ཀན་ི་བས་་མས་དང་འ། །རབ་་ང་བ་ན་དགའ་
ར་བ་ག་པས་བར་བ་ད་ང་༌། །ག་པ་ལ་་ང་གད་པ་ད་ང་༌། །ང་དང་བས་དག་ང་༌། །གང་
ཟག་་གག་ལག་ཁང་་ད་དང་བཅས་པ་ཡང་༌།།
ཟས་དང་་དང་དངས་ས་་ལས་་བ་་གག་་གནས་དང་འཆགས་ས་ཁང་པ་དག་། །གག་ལག་ཁང་་
ག་ས་་གས་འར་བར་་འར་དག་། །ད་ང་དག་་གནས་་ས་མ་ང་༌། །ད་ང་་ཡང་ག་་་

ཁང་ཡང་༌། །་ཁང་འ་ལ་་ང་བ་ར་ལན་ཀན་ི་བས་་མས་དང་འ། །ང་ལས། གག་ལག་ཁང་་འག་
ན་པ་དག་དགའ་མར་འོ་ང་ང་བས་གག་ལག་ཁང་ལམ་་་བན་་ར་ནས་བཀའ་ལ་པ། རབ་་ང་བ་
ན་དགའ་ར་བ་གག་ལག་ཁང་་་ར་ར་ག་་ག་པས་བར་བ་ད་ང་ང་་། གས་ས་བར་བ། །
བར་བ་ག་པ་ལ་་ང་གད་པ་ད་ང་༌། །གས་་་ལ་་ངས་དང་བས་དག་ང་༌། །གང་ཟག་་
གག་ལག་ཁང་ལན་ཀན་དང་་བ་དང་ཟས་ཁང་་་ད་དང་བཅས་པར་ཡང་༌།།
གས་པ་གནས་ད་འ་བ་བས་ད་།
་བ། ན་་ལ་གས་པ་ཟད་པར་ི་མཚན་མ་མན་་་བ་ར་གནས་ཁང་་ག་པ་དག་ན་་ལ་གས་
པ་མ་པ་བར་། །རབ་་ང་བ་ན་དགའ་ར་བ་ལ་་་་བ་ད་ང་༌། །ར་གད་ན་ལག་ན་་་
འན་པ་དག་།།
ཟད་པར་ན་་ལ་གས་པ་ཟད་པར་ི་མཚན་མ་མན་་་བ་ར། གང་ཟག་་གནས་ཁང་་ག་པ་དག་གས་
བ་ན་་ལ་གས་མ་པ་བར་། །རབ་་ང་བ་ན་དགའ་ར་བ་ལ་་་་བ་ད་ང་༌། །་འ་ན་ར་གད་
ན་ལག་ན་་་འན་པ་ལ་གས་པ་འ། །ན་གས་ལས། དག་པ་འན་པ་དང༌། འལ་ང་ལས། མན་ཆ་
འན་པ། །ས་།།
་བ། ་ཁང་་འར་བ་འར་། །ཆ་་པར་། །ང་་་དང་་མས་། །ང་བ་་དག་། །ས་
་་བ་མས་ཅན་་ན་བད་་བན་་འ་འ་བ་དང་་བ་དག་ང་༌། །དས་་འད་ཆགས་དང་་
ང་དང་ག་ག་དག་ག་ན་དང་ལ་དང་ཕག་་མ་པར་། །་མ་་གས་ག་ག་ས་ཟ་བར་།།
་་་ཁང་་འར་བ་འར་། །འར་་་ཆ་་པར་། །ཆ་་ལས་ང་་་དང་་མས་། །་གནས་
་ང་བ་པ་དག་། །ཆ་གམ་་་ངན་ང་གམ་འ། །ཆ་་པ་ནང་་ར་ག་་བས་་་བ་མས་ཅན་
བར་ད་་ན་ན་་བན་་འ་འ་བ་དང་་བ་དག་ང་༌། །དས་་འད་ཆགས་དང༌། ་ང་དང༌། ག་ག་
ག་ན་དང༌། ལ་དང་ཕག་་མ་པར་། །འ་དབས་་་ག་བཤད་མ་ལས་གངས་། །་མ་་གས་ག་
ག་ས་ཟ་བར་་་ཆགས་ང་ག་ག་ས་བད་པ་ལ་དངས་།།

་བ། ་ར་ར་ག་་ན་ང་འལ་བར་འང་བ་ཡན་ལག་བ་གས་དང༌། ཐམས་ཅད་་ག་པ་ད་ས་
གང་བར་། །ང་་སངས་ས་་ངན་ལས་འདས་པ་དལ་འར་དཀར་་་བར་ན་པ། །ག་་བམ་
པར་་ང་ས་་བ་གས་་བཅད་པ་གས་། །་ན་པར་ད་པ་གཞག་པར་།།
འར་་་ད་་མར་་ར་ར་ག་་ན་ང་འལ་བར་འང་བ་ཡན་ལག་བ་གས་དང༌། ་ཐམས་ཅད་་
ག་པ་ད་ས་་ན་ ་པང་པར་བང་བར་། །ང་མ་འད་་འལ་པར་་ག་བཤད་མ་ངས་པ་ལས། མ་
ག་པ་་ད་ད་་བར་། །འ་ད་་་མཁན་ད་དག་ད་པ། །མ་པར་ས་པ་་་གགས་། །ང་དང་
གགས་་ད་ད་དང་ས་པ། །་མད་ག་་་མད་ག་་་དག་ལ་ཐ་དད་པ་ལ་ཆགས་པ་དག་། །ག་པ་་
ད་ད་དང་ས་པ་ས་་ག་པ་ན་་ད་པ། །ར་བ་་ས་པ་ག་བལ་ི་ར་བར་ང་བར་ད་པ། །ད་
པ་་ད་ད་་འལ་བ། །ན་པ་་ད་ད་ལ་མངལ་ན་གནས་པ་འག་པ། །ད་པ་་མངལ་ན་གནས་པ་་ད་
འང་བ། །་བ་་འངས་པ་་ད་་བ། །་བ་་ས་པ་ས་ང་འགས་པ། །་བ་་་་བ་གགས་་
་བ་ས་བཤད་། །འར་་་ང་་སངས་ས་་་གགས་དང༌། ་གཡས་གས་་་ངན་ལས་འདས་པ་
དལ་འར་དཀར་་་ང་སངས་ས་་ག་་བས་གཞན་ལ་་བར་ན་པ་ཅན་་། །་བར་ན་། །འར་
 ་ག་་བམ་པར་་ང་ས་་བ་གས་་བཅད་པ་གས་། །་་ངས་པ་མས་ལ་་ན་པར་ད་པ་ད་
ང་བཞག་པར་།།
་བ། ་་ར་ར་ག་་་འལ་ན་་དང་བད་བམ་པ་དག་། །མས་་ས་པ་རབས་དག་། །་
གཙང་ཁང་་ར་གད་ན་ང་གས་དག་། །དང་ས་ཁང་པར་གནས་བན་ི་ལ་དག་། །མད་་ར་
གད་ན་ལག་ན་་་གས་པ་དག་། །ཟས་་ཁང་པར་ལག་ན་བཟའ་བ་དང༌། བཅའ་བ་གས་པ་དག་། །
བ་ཁང་་ཁང་པར་ལག་ན་་་དང་མ་པ་གས་པ་དག་།
་ཁང་་་ར་ར་ག་་་འལ་ན་་དང་བད་བམ་པ་དག་ང་༌། །མས་་ས་པ་རབས་དག་ །་
གཙང་ཁང་་ར་གད་ན་ང་གས་། །དང་ས་ཁང་པར་ད་བམ་པ་གནས་བན་ི་ལ་དག་། །མད་་
ར་གད་ན་ལག་ན་ན་་་་་དང་་མ་དང་འས་་གས་པ་དག་། །ཟས་ས་ཁང་པར་ལག་ན་བཅའ་བ་
གས་པ་དག་། །བ་ཁང་་ཁང་པར་ལག་ན་་་དང་མ་པ་གས་པ་དག་། །་་་གང་བ།།

་བ། ་ཁང་་ལ་མ་་ར་བར་ད་པ་དག་དང་ལ་མ་ི་་་་ར་ལ་གས་པ་དང་་ར་བར་ད་
པ་དང་ན་བདག་མར་་གས་པ་དང་་་ཉ་དག་། །་ཁང་པར་་ལག་ན་མ་པ་གས་པ་ན་་གས་
ས་བན་པ་དག་དང༌། ་་་་འམ་པར་ད་པ་དག་ །ནད་པ་ང་བ་ཁང་པར་་བན་གགས་པ་
ནད་པ་མ་ོ་མཛད་པ། །བཤང་བ་དང་ག་བ་བས་་ར་ད་དག་གམ་མ ་ད་པ་དག་།
་ཁང་་ལ་མ་་ར་བ་ད་པ་དག་དང༌། ལ་མ་ི་་་ར་ལ་གས་པ་ད་པ་དང༌། ་ར་བར་ད་པ་
དག་དང༌། ན་བདག་མར་་གས་པ་དང༌། ་་ཉ་དག་ས་་བ་། ང་ན་གས་ལས་དལ་བ་རབས་་ས་
དང༌། ་་འལ་ལས། ་་ཉ་ས་་བ་་མས་ཅན་་བ་དང༌། ་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། འ་བ་ལ་གས་་་དག་
་་བ་བད་་ད་བ་ལ་བན་པར་་བ་ར་། །ས་། །འལ་ང་ལས། ་་ཉ་ས་་བ་་་གག་བན་
་བང་ལ། གན་་མན་་ཞལ་ེ་ད་པ་འ་བ་་ས་བཤད་། །་ཁང་པར་་ལག་ན་མ་པ་གས་པ་ན་
་གས་ས་བན་པ་དག་དང༌། ་་་་འམ་པར་ད་པ་དག་། །ནད་པ་ན་ང་བ་ཁང་པར་་བན་
གགས་པ་ནད་པ་མ་ོ་མཛད་པ། །བཤང་བ་དང་ག་བ་བས་་ར་ད་དག་གམ། མ ་ད་པ་དག་དད།
གམ་པ་ད་་ཟ་བར་ང་བ་བས་།
་བ། གག་ལག་ཁང་་གབ་ད་པ་མ་ན་པར་་་བ་དང་བཅས་པ་ད་པར་ཡང་་་བཅང་བར་ཡང་་།
།ལ་བར་་ཐམས་ཅད་་། །་ན་་གས་ང་བཅང་བར་། །མཉམ་པར་བར་བ་གས་་་མ་
། །ང་་ག་པས་ང་ལས་་འབ་།།
གག་ལག་ཁང་་གབ་ད་པ་མ་ན་པར་་་བ་དང་བཅས་པ་ད་པར་ཡང་་། བཅང་བར་ཡང་་། །གག་
ལག་ཁང་་ག་ཞལ་ཞལ་བར་བ་་ལ་བར་་ཐམས་ཅད་་་། །་འད་པ་དང་བཅང་བ་་ན་་་་
གས་་གས་ང་བཅང་བར་། །་མཉམ་པར་བར་བ་ར་གས་་་མ་་་གས་་ཐལ་ག་། ང་
་ག་པས་ང་ལས་་འབ་།།
་བ། ཁང་ང་ས་གག་ལག་ཁང་་མ་་་ང་ག་དར་། །་ས་ན་འར་བ་གས་། །ག་མ་་
ས་བད་དང་ས་བ་བ་ལ་ག་བངས་་ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་ས་དང་ན་པ་གཏམ་ིས་སམ་
འཕགས་པ་་་བ་ད་ས་། །ས་་མན་སར་ཆག་ཆག་དང་་བ་འཇམ་ ་ག་པས་ག་། །མག་་

འས་། །ཡང་ན་ང་ལག་བ། །ས་བན་པས་ས་ང་ག་། །མ་བག་་ད་པར་། །དན་
མག་་ན་་ག་དར་་བ་དང་ཞལ་ཞལ་་བ་དང་་གཙང་ཁང་དང་་གགས་དང་མད་ན་དང་ག་ང་་
བ་མ་ལ་གག་ལག་ཁང་་གས་་བཅད་པ་གན་ང་འམ་།།
ཁང་ང་ས་གག་ལག་ཁང་་མ་་་ང་གས་དར་། །་ས་ན་ས་འཆད་པ་དང་འ་བ་་་མ་བ་
གས་། །མ་བ་གས་་ག་མ་་ས་བད་དམ། བ་བ་ལ་ག་བངས་། ད་འན་ཐམས་ཅད་ས་ས་
དང་ན་པ་གཏམ་ིས་སམ། འཕགས་པ་་་བ་ད་ས་གས་བདར་། །ག་དགག་་གནས་་་ས་་
འན་སར་ཆག་ཆག་དང་་བ་འཇམ་ ་ག་པས་ག་། །གས་བདར་ཟིན་པ་མག་་ས་། །ཡང་ན་ང་ལག་
བ། །ལ་་བ་ར་ས་བན་པས་ས་ང་ག་ །ས་བཟང་ཐམས་ཅད་ལ་མ་བག་་ད་པ་། །དན་
མག་་ན་་གས་དར་ས་པ་དང༌། ཞལ་ཞལ་ས་པ་དང༌། ་གཙང་ཁང་དང༌། ་གགས་དང༌། མད་ན་དང༌།
ག་ང་་བ་མ་ལ་གག་ལག་་གས་་བཅད་པ་མད་ང་འམ་།།
བ་པ་གནས་མལ་ད་པ་བས་ད་།
་བ། ་མ་་ད་ལ་གནས་མལ་ལ་་ར་བག་པ་དང་བས་པར་། །ལ་བ་ལ་གས་པ་དང་ན་པ་དག་
ས་། །གནས་པ་དག་ས་། །གནས་མལ་ི་ག་ཆག་ཆག་དང་ག་དར་དང་་བ་འཇམ་ ་ག་པས་བ་
བར་། །མལ་ཆ་་མས་ས་པ་ག་པར་། །གལ་་ཧ་ཅང་ན་བ། །ཆག་ཆག་བཏབ་པ་ག་་ག་།
།་ག་་ན་བཤམ་། །ག་ལ་དང་བཅས་པ་མ་གས་པ་ལ་་། །བཤམ་པར་་བ་དག་ལ་ས་གག་
ག་པར་ད་།།
ས་བད་དམ་བ་བ་་མ་་ད་ལ་གནས་མལ་་ར་བག་པ་དང་བས་པར་། །ས་བགས་ན་མལ་་
ལ་བ་ལ་གས་པ་དང་ན་པ་གང་ཟག་དག་ས་། །གནས་པ་བ་མ་དག་ས་། །གནས་མལ་ི་གར་ཆག་ཆག་
དང༌། གས་བདར་དང༌། ་བ་འཇམ་ ་ག་པས་བ་བར་། །མལ་ཆ་་མས་ས་པ་ག་པར་། ། གལ་་་མ་
ཧ་ཅང་ངན་ན་བ། །ཆག་ཆག་བཏབ་པ་ག་་འག་། །་ག་་མལ་ན་བཤམ་། །མལ་ན་ི་ག་ག་
ལ་དང་བཅས་པ་མ་གས་པ་ལ་མལ་ན་བཤམ་པར་་། །མལ་ན་བཤམ་པར་་བ་དག་ལ་་ནང་ནས་ས་
གག་་ལ་གས་པ་ལ་གས་པར་ད་།།

་བ། ངན་པ། །་བས་། །་ས་པ་ད་ན་རས་མར་ས་་ང་་་་ལ་བཏགས་ནས་ག་། །་
ར་ན་ཡང་་ང་བ་ད་ན་ན་ན་པ་ ་བད་ནམས་མན་པར་ེལ་བ་དང༌། ན་ང་བ་ད་་་བ་ར་་
བ་དང་ས་བས་་ཀ་བ་དང་ག་པ་ར་ཀར་ན་པར་།།
་ཡང་ངན་པ། །ངན་པ་་བས་། །བས་་ས་པ་ད་ན་ག་ད་་རས་མར་ས་་ང་་་་ལ་བཏགས་
ནས་་གས་་ལ་ག་། །ལ་ག་པ་་ར་ཡང་་ང་བ་ད་ན་ན་ན་པ་ ་བད་ནམས་མན་པར་འལ་བ་
དང་དས་་་ད་པ་ན་ང་བ་ད་་་བ་ར་་བ་དང་ས་བས་་ཀ་བ་དང་ག་པ་ར་ཀ་ལ་ན་པར་།།
་བ། ་ཁང་དང་མས་་མལ་བཅའ་བ་དང་བཅས་པ་ཡང་གང་བར་་། །ན་པ་ས་་ངན་བསང་བ་
ར་ལ་བ་ས་མང་བར་བཞག་པར་་། །་་ན་པ་གན་ ་ར་ས་བད་དང་བ་བ་དག་ལ་
མས་་བཤམ་པར་། །་དང་་བཅང་བར་། །ལ་བར་་ཉམས་པར་་བ་ར་་ང་་མལ་
མཉམ་པར་གཅད་པར་།།
་ཁང་དང་མས་་རང་་མལ་བཅའ་བ་དང༌། གཞན་ིས་བཅས་ན་ཡང་རང་ས་བང་བར་་། །ན་པ་ས་་
ངན་བསང་བ་ར་འལ་བ་ས་་་ན་བདག་ས་མང་སར་བཞག་པར་་། །་ངན་སང་ར་ལ་བ་ས་་
བས་་ས་་་ན་པ་གན་ ་ར་ས་བད་དང་བ་བ་དག་ལ་ན་བདག་ད་པ་བས་་མས་་
བཤམ་པར་། །ད་འན་དང་གང་ཟག་ས་ང་་དང་་བཅང་བར་། །ས་ག་ལ་བ་་ཉམས་པར་་བ་ར་
་ང་་མལ་མཉམ་པར་བཅད་པར་།།
་བ། ཡང་ན་་ག་་བ་མ་ང་་བཞག་པའམ་་རས་མས་ད་བར་། །ད་འན་མ་ན་པས་ང་པ་
ས་པ་་བདག་ར་་བ་བན་པར་་། །ན་བཟང་་བ་ན་དང་བཅས་པ་ན་ཡང་་། །མར་
་ང་་ཡང་་། །ཁ་ག་ལས་་ཡལ་ག་་མ་པ་ས་། །ན་ནང་ཚངས་ཅན་་བ་དང་ས་ནང་ཚངས་
ཅན་བཅང་བར་། །་བ་དང་་པ་ས་བབ་་ས་་བམ་། །ང་བལ་ིས་བང་༌།།
ལ་བ་་ཉམས་པ་ར་ཡང་ན་་ག་་བ་མ་ང་་བཞག་པའམ། ་ང་་རས་མས་ད་བར་། །ད་
འན་མ་ན་པས་་ང་པ་་་་ས་ས་པ་་བདག་ར་་བ་བན་པར་་། །ན་བཟང་་དང་བ་
ན་དང་བཅས་པ་ན་ཡང་གང་ཟག་ལ་མ་ན་། །མར་་ང་་ཡལ་ག་ཅན་་བ་གག་པ་དང་་པ་གས་ཡང་ད་

འན་ན་པས་་། །ང་ཁ་ག་ལས་་ཡལ་ག་་མ་པ་ས་། །ད་འན་དང་གང་ཟག་ས་ང་ན་ནང་ཚངས་
ཅན་་བ་དང་ས་ནང་ཚངས་ཅན་བཅང་བར་། །ས་་ད་་་བ་དང་ང་་་པ་ས་བབ་་ས་་གམ་
་། ང་དང་རང་་མ་བཤད་དང་ི་ཀ་གམ་ཀར་འ་བན་གསལ་ད། འལ་ང་ལས། ན་་བ་ད་་་
བ་དང་ང་་་་ས་ལ་ད་ས་བབ་་ས་ན་་བར་འར་ི་་ར་་ས་པ་་ར་བ། །ས་ན་་དག་
ང་བལ་ིས་བང་༌།།
་བ། ་ར་བག་པར་མ་ས་པར་ཉལ་བར་་། །ན་པ་་བར་མ་བཞག་པར་་། །གཞན་དང་ན་
ག་འམ་ན་ནམ་གཞན་ལ་ག་ཅར་་། །་ཚ་ས་པས་ད་ན་ན་་ར་བང་་གར་འམ་ང་
བད་་ད་ལ་གས་པས་བར་་བཅད་ནས་ན་པ་་བར་བཞག་་ཉལ་བར་། །གམ་ལས་ག་པ་མང་བ་
དང་ན་ག་་ལ་འག་པ་ད་བན་པར་་། །་ང་་ལ་་གས་ལས་་། །་གག་མ་ན་པས་
་།།
བ་ཉལ་ཀར་མལ་ག་་མས་ཅན་ད་ད་་ར་བག་པར་མ་ས་པར་ཉལ་བར་་། །ན་པ་བ་་འ་
མས་་བར་མ་བཞག་པར་་། །ན་པ་བ་་་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས་ན་འ་ར་གངས་། ཉལ་བ་ན་ས་
དང་ས་་འར་བར་་བ་ན་པ་དང༌། ནངས་པར་ར་ང་བར་་མ་པ་ན་པ་དང༌། ནངས་པར་ར་ལངས་ནས་
ད་བ་གཞན་བམ་པར་་མ་པ་ན་པ་དང༌། ད་བ་ས་ད་ལ་ད་པ་འ་ལ་གད་ག་པར་་བ་ར་ད་
བ་ས་་ང་བ་ད་ལ་ད་པ་ན་པ་དང་བ། །ད་ང་ས་གཞན་དང་ན་ག་འམ་ན་ནམ། གཞན་གས་
་དག་ལ་གག་ཅར་་། །ད་ང་་ཚ་ས་པས་་མལ་་གས་་་་ལ་་་ད་ན་ན་་ར་བང་་གར་
འམ། ང་བད་་ད་ལ་གས་པས་བར་་བཅད་ནས་ན་པ་་བར་བཞག་་ཉལ་བར་། །་གག་་ང་་གང་
ཟག་གམ་ལས་ག་པ་མང་་དང༌། ན་ག་་ལ་འགས་པ་ད་བན་པར་་། །་་་ང་་ལ་་གས་ལས་
་། །་ང་་་བ་ལ་གག་མ་ན་པས་་།།
་བ། ་གམ་ལས་ག་པས་བར་་ད་པ་དང་ན་ག་ན་ལ་འག་པར་་། །མ་གཞན་་ན་ད་ན་
མཁན་་དང་ཡང་ན་པ་་བར་བཞག་་ན་གག་ལ་འག་པར་། །མ་པ་དང་གང་་ཡང་་། །བན་
པར་མ་གས་པ་དང་ཡང་་། །ཟ་མ་དང་མ་ང་དང་མ་བསད་པ་ལ་གས་པ་དང ་གས་ཅན་དང་་

གས་ཅན་གས་པ་དང༌། ་ཐབས་་གནས་པ་དང༌། ཐ་དད་པར་གནས་པ་དང༌། གནས་པར་་་བ་དག་དང་་
། །བབ་པ་ན་པ་དང་་།།
བན་པར་གས་པ་ས་་གམ་ལས་ག་པ་བར་་ད་པ་ད་གས་པ་བབ་པ་ན་གན་དང་ན་ག་
ན་ལ་འག་པར་་། །མ་པ་མ་གཞན་་ན་ད་ན་མཁན་་དང་ཡང་ན་པ་་བར་བཞག་་ན་གག་ལ་
འག་པར་། །ད་ང་ས་མ་པ་དང་གང་་ཡང་ན་གག་ལ་འག་པར་་། །བན་པར་མ་གས་པ་དང་
ད་ང་ན་གག་ལ་འག་པར་་། །ད་ང་ས་ཟ་མ་དང་མ་ང་དང་མ་གད་པ་ལ་གས་པ་དང་་གས་ཅན་
དང༌། ་གས་ཅན་གས་པ་དང༌། ་ཐབས་་གནས་པ་དང༌། ཐ་དད་པར་གནས་པ་གས་། ས་མ་ན་པ་གས་་
ང་བ་དང༌། གནས་ནས་ང་བ་དག་དང༌། ས་དང་ཟང་ཟིང་ན་ག་་ངས་ད་ང་གནས་པར་་་བ་དང༌། ཕམ་པ་
འཆབ་བཅས་ང་བ་དག་དང་ན་གག་་འག་པར་་། །བབ་པ་ན་པ་དང་ན་གག་་འག་པར་་། །
འལ་ང་ལས་འ་ར་གངས་། བན་པར་གས་པ་ད་འན་འས་པར་་བན་པར་གས་ནས་་བ་ན་
པ་དང༌། ་ང་བན་པར་གས་པ་ཡན་ཆད་མས་ཨར་་ག་ས་་བ་་ག་་ན་ང་་གག་་ང་་འག་
ང་་གམ་ལས་ག་པས་བར་་ད་པ་དང་ན་ག་ན་གག་ལ་འག་པ་ས་པ་ད་།།
་བ། ཨར་་ག་་བན་པར་མ་གས་པ་དང་བཅས་པ་ད་འན་འས་པ་ལས་གཞན་པར་ན་ད་ན་།
།གས་་་མ་ན་། །གས་པ་གད་པར་ར་ན་གལ་་ང་བ་ད་། །གནས་མལ་ད་པ་ན་གལ་་གས་
ད་ན་གག་་འམ་་བར་ང་གག་ས་ས་ན་ནང་ཚངས་ཅན་ལ་གས་པ།།
ཨར་་ག་་ཐགས་མ་་་། བན་པར་གས་པ་དང་བཅས་པ་ད་འན་འས་པ་ལ་་ན་གག་་འག་
པ་ས་པ་བད་པ་ན་ད་མ་ན་། །བན་གས་དང་བཅས་པ་ད་འན་འས་པ་་ལས་གཞན་པར་་ཨར་་
ག་་ཡང་ས་པ་བད་པ་ན་ད་ན་་། བན་གས་དང་བཅས་པ་ད་འན་འས་པ་ལས་གཞན་པར་་ད་
ང་ས་ད་ང་གཞན་་གམ་ལས་ག་པས་བར་་ད་པ་དང༌། ཡར་་ག་་ན་གག་་འག་པར་་། །
བན་པར་མ་གས་པ་དང་ཡང་ན་ག་ད་འན་འས་ན་ཡང་ད་ང་ས་མ་གས་པ་དང༌། ཨར་་ག་་ན་
གག་་འག་པར་། །་ར་མ་ག་་ད་འན་ི་གས་ན་ལ་བད་ནམས་ས་འལ་བ་་ན་པས་
དད་པ་ཅན་དག་ས་པར་ིས་ག །ཨར་་ག་་མན་པ་་འལ་ག་གས་ན་ང་ལ་ཡང་་བན་། །གས་་
་ན་ད་མ་ན་པས་ང་ས་བཀག་པ་་དག་་འག་པས་མ་པ་དང་ན་་ཡང་འག་ང་༌། །ན་གག་ལ་

འག་པ་ར་བཀག་པ་་མས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ག་པ་གད་པར་ར་ན་ང་བ་ད་། །གནས་མལ་ད་པ་ན་གལ་
་གང་ཟག་གས་ད་ན་གག་ས་འམ་་བར་ང༌། གག་ས་ས་ན་ནང་ཚངས་ཅན་ལ་གས་པ།།
་པ་དས་་་ར་བཅང་བ་།
་བ། ད་འན་་ང་་བ་བར་མན་ནས་ང་བ་གཡས་གན་ནས་ང་བར་་། །་ནས་ང་་་བ་
དང་་མ་དང་ལ་དག་ས་ས་པར་འར་བར་་ར་་། །་་གཙང་བ་བས་དང་་བར་ད་པར་་
། །ཉམས་པ་ར་བར་་། །བད་པ་དང་མ་པ་དང་ག་པ་དང་་་ན་པར་། །རལ་བ་ལ་ན་
ངས་། །དས་གག་ན་མཐའ་གས་དས་ད་་། །ར་ས་པས་ཁ་བར་བར་། །ར་བས་པ་་
ས་པ་ད་ན་ན་དན་མག་ལ་ལ་བ་མར་་གང་ཟག་ན་བདག་ན་པ་ཡང་ང་བ་དག་ས་ང་་ད་་
ད་། །ར་་འབ་པ་ད་ན་ན་འམ་པ་དང་བས་་དན་མག་དག་་ག་པ་དང༌། ཀ་བ་དང་་གས་
་ར་ཀ་དག་ག་པ་ར་་ལ་ནན་ཏན་།།
ད་འན་ི་ན་དང་གནས་མལ་ལ་གས་པ་་ང་་བ་བར་མན་ནས་ང་བ་དང༌། གཡས་གན་ནས་ང་བར་
་། །་ནས་ང་མལ་་་བ་དང་་མ་དང་ལ་དག་ས་ས་པར་འར་བ་་ར་་། །མལ་་་གཙང་བ་
བས་དང་་བར་བན་པར་་། །གནས་མལ་དང་ན་གས་་དག་ཉམས་པ་ར་བར་་། །གནས་མལ་བན་
པ་ན་་མ་ལ་བང་བ་དང་མས་པ་དང་གས་པ་དང་་་ན་པར་། །རལ་བ་ལ་ན་ངས་། །དས་གས་ན་
མཐའ་གས་དས་ད་་། ཁ་བར་བ་ར་ས་པས་ཁ་བར་། །ར་བས་པར་་ས་པ་ད་ན་ན་དན་
མག་ལ་ལ་བ་མར་་ང་རས་དང༌། གང་ཟག་ན་བདག་ན་པ་ཡང་ང་བས་ས་ག་པ་མར་་དག་་ང་་
ད་་ད་། །ང་་ར་་མ་བ་ད་ན་ན་འམ་པ་དང་བས་་དན་མག་དག་་ག་པ་དང་ཀ་བ་དང་་
གས་་ར་ཀ་དག་ག་པ་ར་་ལ་ནན་ཏན་།།
་བ། བས་པ་་མས་པས་། །ག་མ་་ད་འན་ག་བངས་པས་བས་། །ད་འན་ིས་་
འག་ད་པ་མང་ལ་ས་ན་་བོག་པར་། །ག་པ་ན་ད་འན་ིས་ཡལ་བར་་ར་། །གནས་་མ་
ན་ི་བར་་ར་བར་ད་པས་ངས་ད་པར་་བ་ད་། །་རང་་གནས་་བར་བར་་འབ་ན་གཞན་་
ངས་ད་པས་ངས་་ད་པར་། །གནས་གཞན་ི་ཟས་དང་་ད་་ད་པ་གཞན་་ངས་ད་པར་་
། །་་ལ་ན་པར་་། །ད་པ་འལ་་གག་པར་་བ་ད་། །་གས་ན་དག་པ།།

ནན་ཏན་ས་་ན་ད་འན་ིས་བས་པ་་ས་ད་པ་ས་། །བས་པ་ག་མ་མ་བས་པར་བཞག་པ་
གནས་མལ་མས་་ད་འན་ག་བངས་པས་བས་། །ད་འན་ི་་འག་ད་པ་མང་ལ་ས་ན་་བོག་
པར་་། །དམག་དང་མ་ན་ལ་གས་པས་ག་པ་ན་ད་འན་ིས་ར་ས་ཡལ་བར་་འར་། །ལ་གཞན་
་ས་པ་ན་གནས་་མ་ང་་བར་་གང་ས་ར་བར་ད་པས་ངས་ད་པར་་བ་ད་ན་། །ད་འན་ི་ས་
ར་བ་་ར་རང་་གནས་་བར་བ་་འབ་ན་རང་ས་གག་ལག་ཁང་་འགས་པ་མ་་བར་་གཞན་་ངས་
ད་པས་ངས་་ད་པར་། །གནས་གཞན་ི་ཟས་དང་་ད་་ད་པ་མར་་དང༌། འ་མར་དང༌། ང་པ་བ་བ་
དང་མལ་ མ་དང༌། ས་དང༌། གགས་དང༌། ང་དང༌། ་བ་ལ་གས་པ་་དང༌། ན་ལ་གས་པ་དག་་གནས་
གཞན་་ངས་་ད་པར་་། ། གནས་གཞན་ི་ས་དང་་ད་་ད་པ་་གནས་གཞན་་ཟ་བར་ད་པ་་ལ་
ན་པར་་། །གནས་གཞན་ི་ས་གནས་གཞན་་ཟ་བ་ར་ང་་་ང་ཡང་ངས་ཟིན་པར་ར་ན་་ར་་་
ན། ས་་གནས་གཞན་་ད་པར་ད་པ་་་ན་པར་ད་པ་ ་གང་ཟག་་ད་ལ་ས་་ངས་་ར་འལ་་
གག་པར་་བ་ད་། །གནས་གཞན་ི་ས་གནས་གཞན་་ན་པ་་་མ་ད་དམ། མ་དང་ན་པ་ལ་བན་པ་
ར་་ལས་ས་མ་གས་ན་་ར་་་ན། གནས་གཞན་་ར་བ་ས་་་གས་ན་ས་་ན་པ་་་ལ་གང་ཟག་
གང་ས་འགས་པར་ད་པ་་བ་པར་ད་པ་། ས་་བ་པར་ད་པ་་་ན་པ་་ད་ལ་ན་མ་འལ་་གག་
པར་། །ང་ལ་་ལས། གང་ས་ན་པ་ལ་ན་ཐང་་བ་ག་ས་གངས་།།
་བ། ཆ་དབང་བ་དག་ས་ད་འན་ི་་དང་ང་་མ་བ་རང་་དང་འ་བར་ད་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་།
།མ་བས་པ་འར་ང་ད་པ་་ར་ངས་པས་ན་ི་ན་མས་ས་མ་ན་།། ག་ཅར་བས་ན་་། །
མ་ཟིན་ན་་ལས་དལ་བར་་། །་བ་བར་ས་ང་པ་འབགས་པ་ད་ན་་ན་། །ཆབ་ངས་ས་ར་
གས་པ་ད་ན།།
ད་འན་ི་ད་པ་ཆ་དབང་བ་ལ་ན་དག་ས་ད་འན་ི་་དང་ང་་མ་བ་རང་་དང་འ་བ་ད་པ་ལ་
ཁ་ན་མ་་བ་ད་། །ད་འན་ི་་ད་གང་ཟག་་གག་་མ་བས་པར་ས་ས་འར་ང་ད་པ་ལ་་ར་ར་
ངས་པས་ན་ི། ན་མ་ིས་མ་ན་། །བབ་པ་ན་གན་གས་ཀས་གག་ཅར་བས་ན་་ན་མ་ིས་ད་
པ་། །ད་འན་ི་ཟངས་གཡར་བ་་ཁ་བར་བ་གས་ལས་བམས་པ་་མ་ཟིན་ན་་ལས་མས་དལ་བར་་
། །ང་པ་་བ་བར་ས་ང་པ་འབགས་པ་ད་ན་མ་ཟིན་པ་་ན་། །བཤང་ག་ཆབ་ངས་ར་གས་པ་ད་
ན་མ་ཟིན་པ་ན་པས་ས་དལ་བར་་།།

་བ། བམ་པ་ར་འག་པ་ང་བར་་། །་ལ་ན་མས་་་། །ད་ང་ལས་དང་ཟས་ས་
འབགས་པར་་། །ག་ས་མ་ན་པར་འག་པར་་། །་བ་ས་ནས་འར་ང་ད་པ་འད་པ་ད་ན་
བཅང་བར་་། །བར་་ན་ི་ད་ད་་་ལས་ལངས་པ་་་བ་ས་པ་མ་ན་།།
བམ་པ་ར་འག་པ་བང་བར་་། །མ་པ་་ལ་ང་ཁང་དང་མ་ན་གས་ངས་ད་་ན་མ་་་
། །ད་ང་བ་ག་་ལས་ད་ང་ལ་བ། ན་་ལས་ས་འབགས་པ་བང་བར་་། །ཟས་ས་འབགས་
པ་བང་བར་་། །ང་ལ་་ལས། ད་ང་ཟས་ཟ་ང་ལ་བ་དག་ལས་མ་བང་ག །བན་པ་་ཙམ་ིས་་
ཟས་ཟ་ང་ལ་བ་ས་བི། བཀའ་ལ་པ། ང་་ན་ལན་འམ་ལ་ག་ང་ང་མ་པར་ར་པ་ས་གངས་། །
ད་ང་ཟས་ས་འབགས་པ་བང་ན་ས་ས་བད་པར་དས་་གངས་པ་འས་་ད་ང་ཟས་ས་འབགས་པ་
ལངས་ན་ཡང་ས་ས་བད་པར་གས་ས་བན་། འབགས་ལངས་ར་་ང་བ་ངས་་གང་འ་ད་ན་།
།ལ་འག་པ་ན་རང་་ག་ས་་ད་ས་མ་ན་པར་འག་པར་་། །ད་འན་་ཟངས་་་་བ་ས་ནས་
མ་ང་ད་པ་འད་པ་ད་ན་བཅང་བར་་། །ས་གདང་མན་་ལ་གཟར་བ་དང་དག་པ་་བས་པ་བབས་
པ་ད་་ང་ན་ད་འན་ི་་བགས་པ་ལས་བར་བས་་ན་ི་ད་ད་་་ལས་ལངས་པ་་་་བ་
ས་ཟིན་པ་ད་མ་ན་།།
་བ། ་ས་ན་་ལ་ས་ས་སམ་ས་འད་གཞག་པར་། །འད་པ་ད་ལ་གནས་ད་ན་ད་འན་ི་
གས་པ་ད་བན་པར་་། །ན་ད་ན་མ་པ་་་་ལས་ལ་བར་ས་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་།།
བར་་ན་ི་ད་་ང་བ་་ས་ན་་་ལ་ས་ས་སམ་ས་འད་བཞག་པར་། །ད་འན་ི་ཟངས་ད་
ལ་གས་པ་ད་ང་ས་གཡར་་ན་ི་་བ་ལ་གས་པ་གས་ནས་རང་་་བ་ས་པ་མ་ཟིན་པ་་ན་ད་འན་
ི་ད་ད་ད་ང་གཞན་ལ་གཡར་བར་ད་ན་ན་དས་སམ་་དས་་ན། ད་འན་ལ་ད་ད་གཡར་བར་འད་
པ་གང་ཟག་གཞན་ད་ལ། རང་་་བ་འབ་པ་གནས་རང་ད་ལ་ད་ལ་གས་པ་གཞན་ད་ན་ད་འན་ི་ད་
ད་གས་ང་ན་ི་་བས་གས་པ་ད་་བན་པར་་། །ད་འན་ི་ཟངས་ད་ལ་གས་པ་གཡར་བར་
འད་པ་གང་ཟག་་མ་ས་་ལ་དས་པ་ན་ད་ན་གང་ཟག་་མ་ས་རང་་ད་གཞན་ད་བན་་ད་འན་
ི་ཟངས་ད་་། གང་ཟག་་མ་ལ་་ར་བ་གང་ཟག་་མ་པ་་་་ལས་ད་འན་ི་ད་ད་་ནན་ིས་ལ་
བར་ས་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་།།

་བ། ད་འན་ིས་མག་དང་་མག་་བཅང་བར་། །འག་མཁན་ི་ལག་ཆ་ཡང་༌། །ད་་བག་
་ག་པ་ལ་བཞག་ །་དང་་་དང་གང་ལ་གས་པ་དང༌། ་དག་་ད་དང་བཅས་པ་ཡང་༌། །ས་ད་
ང་ལ་གཡར་་ད་ས་ལ་ས་པ་ཡན་ཆད་ན་། །ད་ང་མས་ཆང་་ད་བཅང་བར་་། །ཐམས་ཅད་
ས་འ་མར་ད་བཅང་བར་། །ལ་གང་མན་ཆད་ནས་ལ་ད་ཡན་ཆད་ང་བ།།
ད་འན་ིས་མག་དང༌། ་མག་་བཅང་བར་། །ད་ང་ས་ད་འན་ི་ར་འག་མཁན་ི་ལག་ཆ་
ཡང་༌། །ལག་ཆ་་ད་་བག་་ག་པ་ལ་བཞག་། །་དང་་་དང་གང་ལ་གས་པ་དང༌། ་དག་་ད་དང་
བཅས་པ་ཡང་༌། །ད་འན་ས་ད་ང་ལ་གཡར་་ད་་ལག་ཆ་ས་ལས་ས་པ་ཡན་ཆད་ན་། །ད་ང་མས་
ར་་འང་་ད་བཅང་བར་་། །ད་ང་ཕ་མ་ཐམས་ཅད་ས་འ་མར་ི་ད་བཅང་བར་། །ད་་ཚད་་
ལ་གང་ལ་དས་་ལ་གང་་་་་་མན་ཆད་ནས་ལ་ད་ཡན་ཆད་ང་བ།།
་བ། གས་་ག་་ཡང་༌། །་གས་ད་ང་༌། །ས་ལས་ས་པས་ཐབ་ང་༌། །གནང་བ་བ་པས་
འཁར་བ། །་བ་ཁ་ག་གག་པ་ཡང་༌། །་ན་པར་། །ས་པ་དང་ན་བ་དག་ལ། །་གས་ག་གག་
ས་ན་པ་ཡང་ད་། །ག་ལ་ལ་གས་པ་གན་ ་ར་འཁར་བ་་དང་བཅས་པ་བཅང་༌། །་བ་་
བ་ནས་གས་ན་་་བན་། །ཡ་ག་་ད་བས་།།
ད་མ་བ་བ་ད་གས་་ག་་ཡང་༌། །ག་་་་ང་འ་བ། །ག་་་གས་ད་ཡང་༌། །་ཐབ་་
ས་ལས་ས་པ་ཐབ་ང་༌། །ད་ང་མན་ཆ་ང་ང་དག་པ་ཡང་ང་བ་ན་པས། འཁར་བ་འཆང་བ་་ཐམས་ཅད་
་་ང་་མ་ན། འཁར་བ་འཆང་བ་གནང་བ་བ་པས་འཁར་བ། །ང་བད་་ད་་བ་ཁ་ག་གག་པ་ཡང་༌། །
འཁར་བ་དང་་བ་གནང་བ་་གལ་གས་ས་ན་པར་། །གང་ཟག་་ལ་ན་ན་ས་པ་དང་ན་བ་གང་ང་ངམ་
གས་པ་དག་ལ། །འཁར་བ་དང་་བ་གནང་བ་་གས་ག་གག་ས་ན་པ་ཡང་ད་། །ག་ལ་ལ་གས་པ་
གན་ ་ར་འཁར་བ་་དང་བཅས་པ་ཡང་༌། །ི་ཀ་ལས། ར་ན་་དང་ནད་པ་ལ་གནང་བ་འཁར་བ་་ས་བན་
པ་ར་གནང་བ་ན་ལ། འཁར་གལ་་དས་པ་གཞན་ི་དབང་ས་གངས་ལ། འ་་ག་ལ་ལ་གས་པ་
གན་་ན་པ་ར་གནང་བ་ན་་་གམ་ཐ་དད་་ས་། །་མ་འ་དག་པ་ལ་ལ་ང་བཏགས་པས་ང་བ་
། །འཁར་བ་་བ་་བ་ནས་གས་ན་་་བན་། །ཡ་ག་་ད་བས་།།

་བ། ག་མ་མཁན་ིས་ས་པའམ་་མ་ལས་ས་པ་གགས་བཅང་བར་། །་བ་་ས་་ཚད་། །
ས་ོང་་དས་་འོ་བར་་། །གལ་་ལམ་ི་དབང་ས་་ར་བལ་། །ཆར་འབབ་པ་ན་བད་
མས་ལ་་བར་། །་བ་ལ་གཞལ་་་ང་བ་ད་མ་ན་། །ཆད་ན་མ་གཞན་དག་་གཞག་། །འང་
ཀར་ང་༌།།
གས་མ་མཁན་ིས་ས་པའམ། ་མ་ལས་ས་པ་གགས་བཅང་བར་། །་བ་་ས་་ཚད་། །འལ་ང་
ལས། གགས་་་བ་ས་་ཚད་་ས་ང་ང་། གགས་ད་་ང་ཚད་་། །ན་གས་འལ་པ་ལས་ང༌།
རང་་ས་་ཚད་་གགས་་་བ་། ཁ་ག་་་གགས་་བས་ཚད་་ས་ར་ང༌། ད་ན་ལས་ང༌།
གགས་་་བ་གགས་་ག་པ་ཚད་་་་པར་གནང་ས་གངས་། །གགས་ས་རང་ལ་བ་ང་ོང་་
དས་་འོ་བར་་། །གལ་་ལམ་ི་དབང་ས་གགས་དང་བཅས་པར་འོ་བ་ན་གགས་་ར་བལ་། །
དགས་བསལ་ཆར་བབས་པ་ད་ན་གགས་དང་བཅས་པས་བད་མས་ལ་་བར་། །ཆར་བ་་་བ་ལ་བཞར་་
་ང་བ་ད་མ་ན་། །ཆར་ཆད་ན་གགས་་མ་དག་་བཞག་། །ོང་ནས་ར་འང་ཁར་ང་༌།།
གས་པ་གནས་གཞན་ང་ང་གནས་དག་ར་བ་།
་བ། ལ་་མཁན་ི་གནས་དང༌། ད་འང་མ་གནས་དང༌། ཆང་འང་མ་གནས་དང༌། ལ་ ་་ང་
དང༌། གལ་བ་མ་ི་གནས་དག་བན་པར་་། །་གཙང་བ་བས་དང་་བར་འག་པར་་། །
ས་ན་་ར་ར་པས་དན་པར་གནས་པར་་། །མ་་་་ཀ་་མས་ལ་བ་ལ་ག་ཆགས་དག་་
འང་༌། །ང་ན་ི་ཡང་༌། །ང་མ་པ་དང་བ་ཤ་ཀ་་མ་དག་་ཡང་༌། །མ་པ་ར་ང་ན་་ལ་ན་་
ཕན་པ་ད་། །བམ་པ་ཡང་་ན་ད་ན་།།
ལ་་མཁན་ི་གནས་དང༌། ད་འང་མ་གནས་དང༌། ཆང་འང་་གནས་དང༌། ལ་ ་་ང་དང༌། གལ་པ་
་གས་ངན་བཤན་པ་མ་ི་གནས་དག་བན་པར་་། །་གཙང་བ་བས་དང་་བར་འག་པར་་། །ས་
ན་་ར་ར་པས་དན་པར་གནས་པར་་། །ས་ལ་འ་དག་ས་གས་ན་མ་་་་ཀ་་མས་བས་ན་་
བ་ལ་ག་ཆགས་་འང་༌། །ང་ན་ིས་ང་༌། །ང་མ་པ་དང་པ་ཤ་ཀ་་མ་དག་ས་ཡང་༌། །ས་བབ་
གས་ས་ན་ས་་མ་པ་ར་་མ་ང་ན་མ་པ་་ལ་ན་་་འང་བར་ན་་ཕན་པ་ད་། །ས་ས་་མ་པ་
ཡང་ག་ཆགས་་་བ་་ན་ད་ན་།།

་བ། དན་པ་བས་གས་དང་ལམ་དང་ས་ངས་དང་་མ་དང་་ར་དག་ལ་མཁས་པར་།།ག་་་དང་
་ད་པར་།།་དང་རས་མ་དག་དང་ང་་དང་ན་མར་དག་་འར་བ་་བར་བཞག་། །གལ་་ཟས་ལས་
ག་ང་ན་ཡང་༌།།
ང་ལས། ད་ང་དན་པ་བ་ང་་མ་ན་པ་ངས་། གས་དང་ལམ་དང་ས་ངས་ལ་གས་པ་གང་ན་
ས་འ་བ་ལ། ་་་དན་པ་བ་ས་ར་ང་ལན་མ་བས་པས་ད་ང་་ལ་བགས་པར་ར་ནས་བཀའ་ལ་པ།
དན་པ་བས་གང་་འོ་བ་ས་གས་དང༌། ལམ་དང༌། ས་ངས་དང༌། ་མ་དང་་ར་དག་ལ་མཁས་པར་། །
དན་པ་བས་ག་་་དང་་ད་པར་། །མ་ན་པ་གད་པ་བོག་པ་ན་་ས་་དང་རས་མ་དང་ང་་དང་
ན་མར་དག་་འར་པ་་བར་བཞག་པར་་ས་། །གལ་་ཟས་ལས་ག་ང་ན་ཡང་༌།།
་བ། ད་ང་མས་དན་པར་གནས་པར་་། །ོང་ར་ི་ནང་་དར་ཁང་། །ས་་་ར་འག་
པར་་། །ང་ཡལ་ཅན་་་། །ལམ་ི་བ་མར་་། །ས་ད་པ་ཅན་ིས་་། །་ལ་ལ་
གཟན་་ས་ད་ན་། །དང་པ་གས་མ་གགས་པར་མ་པ་ང་་་། །་ལ་་ང་་གནས་
་ལ་་ང་ད་། །ཟག་ད་་ར་ག་ཆགས་་འག་པར་་བ་ར་ས་ལ་གས་པས་གགས་།།
ད་ང་མས་དན་པར་མ་པ་ཐམས་ཅད་་གནས་པར་་། །དབང་ད་་ན་འན་པ་དགག་པ་ར་། །
གང་་གནས་ན་ོང་ར་ི་ནང་་དར་ཁང་། །ད་ང་མ་་དར་ཁང་་་ར་འག་པར་་། །མ་དགའ་
ས་དར་ཁང་་ག་གས་་ར་ང་ན་ར་འག་པར་ད་ནས་ད་ང་མས་ར་ང་་འག་པར་་་ས་
ང་ལས་གངས་ང༌། ི་ཀ་ལས། ར་ང་འབའ་ག་་མ་ཟད་། ་ལ་ང་ཡལ་ཅན་་ད་ང་མས་འག་པར་
་་ས་། །ད་ང་མས་ལམ་ི་བ་མར་ཡང་་། །ས་ད་པ་ཅན་ིས་ང་་། །ས་ད་་ལ་ལ་
གཟན་་གར་བས་་ས་ད་ན་། །ལ་ཚ་ན་ད་གགས་དང་་གབ་ང་༌། །ལ་གཟན་ན་ང་དང་པ་
གས་མ་གགས་པར་མ་པ་ང་་་། །ད་ང་མ་་ལ་་ང་འག་པ་གནས་་ད་ང་མས་བསམ་
གཏན་ད་ན་ལ་་ང་ད་། །ད་ང་མ་བསམ་གཏན་ད་ན་ཟག་ད་་ར་ག་ཆགས་་འག་པར་་བ་ར་
ས་ལ་གས་པས་གགས་།།
་བ། ད་ང་ས་ད་ང་མ་གག་ལག་ཁང་་འག་པ་དག་བོག་པར་་། །་དག་གཏམ་་འ་བ་
དང་་གདམས་པ་དང་ག་ང་དང་དགག་ད་བཞག་པ་དག་ས་ངས་་གལ་བར་། །ས་ད་ང་ས་

་གནང་བ་ད་་མ་བག་པར་གག་ལག་ཁང་་འག་པར་་། །ད་ནང་བཅབས་པ་དང་བཅས་པ་ད་མ་
ན་ན་ས་་གནང་་ས་། །་བས་ས་འས་པ་ད་པ་ད་ས་པར་ས་པར་ས་།།
ང་ན་གས་ལས། ད་ང་མ་བ་གས་ས་ད་ང་་ས་་བ་ས་པ་མས་བས་ནས་མད་ན་
བགས་པ་་་དང་ན་པ་་འང་འར་་བ་དང་བཅས་པས་བག་པ་ན། ་ས་་ས་པ་མད་ན་ན་པ་་
ལ་མག་ས་་དག་ལ་ས་པ་ཡང་དག་་མ་ནས། བ་གས་་ས་པར་ར་། འཕགས་མ་་ལ་མག་་
བསད་པ་ར། ་མ་ར་ལ་མན་ཆ་དང་ཁབ་དང་ང་ང་་ར་པ་དག་ས་བན་པ་ན། ད་ང་མས་ས་
ད་ང་མ་མས་གག་ལག་ཁང་་ང་་་གག་པར་མས་་བཅས་པར་ར་ནས་བཀའ་ལ་པ། ད་ང་དག་
ས་ད་ང་མ་གག་ལག་ཁང་་འག་པ་དག་བོག་པར་་། །ད་ང་མ་་དག་ལ་བན་་ད་ན་་ལ་གཏམ་
་འ་བ་དང༌། ་གདམས་པ་དང༌། ག་ང་དང་དགག་ད་བཞག་པ་དག་ས་ངས་་འལ་བར་། །ད་ང་མ་
ས་ད་ང་ས་་གནང་བ་ད་་མ་བག་པར་གག་ལག་ཁང་་འག་པར་་། །ད་ང་ས་ད་ང་མ་་ལ་
ད་ད་ང་མས་དང་ནང་དང་བཅས་པ་མ་ན་ན་ས་་གནང་་ས་། །་བས་ས་འས་པ་ད་པ་ད་ས་པར་
ས་པར་ས་།།
གམ་པ་་བ་མ་པར་བཞག་བས་།
་བ། འད་གཏན་དང་གནམ་གར་དང་འར་གཏན་དང་་གས་དང་་ག་ག་་དག་གག་ལག་ཁང་
བམ་པ་ར་ཡང་དག་པར་ར་། །ད་ས་ས་དངས་ཀར་གག་ལག་ཁང་བམས་ནས་་ར་བག་
པར་། །འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ན་ད་ས་ལ་་། །ར་ར་པས་ཉལ་བ་དང་མས་པར་
འག་པ་དག་ང་༌། །ར་ད་འན་ི་གནས་བན་ིས་ད་ས་ལ་དམ་བཞག་ས་པ་་བར་།།
ད་གཏན་དང༌། གནམ་གར་དང༌། འར་གཏན་དང༌། ་གས་དང༌། ་ག་ག་་དག་གག་ལག་ཁང་བམ་
པ་ར་ཡང་དག་པར་ར་། །ད་ས་ས་དང་ཀར་གག་ལག་ཁང་བམས་ནས་་ར་བག་པར་། །གག་
ལག་ཁང་་མ་ན་པ་འགས་པ་དང་བཅས་པ་ད་ན་ན་ན་ད་ས་ལ་་། །ལ་ ་ན་པ་ར་ར་པས་
ཉལ་བ་དང་མས་པར་འག་པ་དག་ང་ང་བར་། །གག་ལག་ཁང་ར་ད་འན་ི་གནས་བན་ིས་ད་ས་
ལ་་བཅད་པ་གས་ས་དམ་བཞག་ས་པ་ད་་བར་།།

་བ། གལ་་ཡང་དག་པར་ར་བ་དག་ས་མ་བམས་པ་ད་ན་གག་ལག་ཁང་བག་ན་ད་ས་འཇལ་་
གག་པར་་བ་ད་ན་། །་དག་་ཙམ་མཉམ་པར་ས་ལ་་ཙམ་ི་ཆ་དག་། །་ག་ག་་དང་་
གས་བཅང་བར་། །མ་པ་་ད་ད་པ་་དག་ས་་མ་བམས་པར་འོ་བར་་།།
གལ་་ད་གཏན་གས་མ་ད་་་ཡང་དག་པར་ར་བ་དག་ས་མ་བམས་པ་ད་ན་མ་ན་པས་གག་ལག་
ཁང་བག་ན། བག་པ་་ད་ས་ལ་འཇལ་་གག་པར་་བ་ད་ན་། །་ཙམ་འཇལ་་གག་ན་ད་གཏན་
གས་མ་ད་་་་དག་ས་ངས་་ཙམ་ཉམས་པར་ས་པ་་ཙམ་ི་ཆ་དག་། །ན་ཏན་ད་མར། གཏན་པ་མ་
པ་ས་བམས་པ་ལས་ནང་ནས་ར་ག་ར་ན་གག་ལག་ཁང་ང་ལ་བན་པ་་འབབ་ས་། །ད་ང་ཕ་མ་
ཐམས་ཅད་ས་་ག་གས་་དང་་གས་བཅང་བར་། །མ་པར་ད་པ་་ད་ད་པ་་དག་ས་་མ་
བམས་པར་གཞན་་འོ་བར་་།།
་བ། གལ་་གནས་ང་པར་གས་པར་ར་ན་ར་ཆག་ཆག་ལ་གས་པ་། །ད་ད་སར་པ་མས་་
དབབ་པར་། །གལ་་བད་ན་་ར་། །གལ་་ང་བར་་བ་ད་ན་་བབ་པར་ད་་བག་། །
གལ་་ར་མ་པ་དག་གས་ན་་དག་ལ་ས་དང་ན་པ་གཏམ་དང་ས་པ་ས་གཞན་ཡང་༌།།
གལ་་གནས་ང་པར་གས་པར་ར་ན་ར་ཆག་ཆག་ལ་གས་པ་་ར་བས་པར་། །ད་ད་ལས་་
བམས་པ་མས་རང་གནས་་འས་་དབབ་པར་།། གལ་་ད་ད་་ར་་བར་་བད་ན་་ར་། །གནས་
ང་པ་་ན་གལ་་ང་བར་ད་པ་ད་ལ་ད་ན་་བ་པ་ད་་གག་ །གནས་ང་པ་ར་གལ་་ར་མ་པ་དག་
གས་ན། ་དག་ལ་ས་དང་ན་པ་གཏམ་དང་ས་པ་ས་གཞན་ཡང་།།
གས་པ་གནས་་་་བས་ད་།
་བ། ང་ན་པ་བད་པ་་ང་བ་མ་ན་། །་བད་ནས་་བང་བར་་། །་ང་ན་པ་་་ག་
ཆགས་་བར་། །གཞན་་འས་་བར་། །ན་ང་བ་ད་ན་་ར་། །འ་ལ་ད་ང་བས་པ་་
རང་ད་དང་འ། །ལག་པ་དག་དང་ང་པ་དག་བ་བ་དང་་ང་ར་བ་དང་ང་བད་བ་བ་དང་ས་་བ་
་བ་པ་ན་། །ང་བ་བབ་པ་ར་ཁང་་བས་། །དགས་དང་བ་ར་་ལ་ར་ངས་གད་།

།གགས་མས་དགབ་། །་ག་་ཚ་བར་་བ་ར་་བསལ་། །དར་དག་་་འལ་བར་་བ་ར་་མ་
ཡང་༌། །་ར་བ་གད་།།
གག་ལག་ཁང་་ན་ར་་ང་ན་པ་བད་པ་་ང་བ་མ་ན་། །ན་པ་་ག་་ང་་བད་ནས་་བང་
བར་་། །་ད་་བང་ན། ་ང་ན་པ་་་ག་ཆགས་་བར་། །་ག་་ན་པ་ལས་གཞན་འས་་
ན་པ་་འས་་བར་། །ན་པ་ང་བ་ན་ང་བ་ད་ན་་ར་། །བད་ང་བང་བ་འ་ལ་ད་ང་བས་
པ་་རང་ད་དང་འ། །ན་པ་བད་པ་ང་་ལག་པ་དང་ང་པ་དག་བ་བ་དང་་ང་ར་བ་དང༌། ང་བད་བ་
བ་དང༌། ས་་བ་་་ག་བས་བང་བ་ན་། །ང་བ་བབ་པ་ར་ན་པ་བད་པ་་ལ་ཁང་་བས་།།
དགས་་ངས་པ་དང་བ་ར་་ལ་ར་ང་གད་། ཁང་་ར་ང་ང་ན་གགས་མས་དགབ་། །་ག་་ཚ་
བར་་བ་ར་གགས་པ་་བསལ་། །དར་དག་་་འལ་བར་་བ་ར་་མ་ཁང་བས་ཡང་བསལ་། ཁང་
བས་་ལས་་ར་བ་གད་།།
་བ། ་བ་ང་ཡལ་བར་་ར་། །འར་མ་པར་ད་བ་་ག་ས་་ར་། །ཁ་ག་་་ང་
བཟའ་བ་དང༌། ཁ་ག་་ཁ་བ་བ་དང༌། ཁ་ག་་ང་པ་དག་བ་བ་་་ས་་ལ་འག་པ་ད་མ་ན་པས་
། །་ག་དང་འས་་བང་བ་ར་ད་ང་དག་བ་བར་། །ཟན་ི་ས་་ད་ད་་གཞན་དག་། །
་དག་ས་ས་དང་ར་ཟན་ས་་འོ་བར་།།
་ག་དང་འས་་འང་བ་་བ་ང་ས་ཡལ་བར་་ར་། །འར་མང་ན་ང་ན་པ་མང་་བད་ལ། ང་ན་
ང་ན་པ་ང་་བངས་། འར་མང་ང་་མ་པར་ད་བ་་ག་ས་་ར་་ར་་། །ང་ན་པ་ཁ་ག་
་ང་་་ང་བཟའ་བ་དང༌། ཁ་ག་་བ་བ་དང༌། ཁ་ག་་ང་པ་བ་བ་དང༌། ་་ས་་ན་པ་གག་་ལ་
འག་པ་མ་ན་པས་། །་ག་དང་འས་་བང་བ་ར་ད་ང་དག་བ་བར་། །ང་མ་འང་ཟན་ི་ས་་
ད་ད་་གཞན་དག་བས་་བཞག་། །བས་པ་ད་ང་་དག་ས་ས་དང་ར་ཟན་ས་་འོ་བར་།།
གམ་པ་་བ་ལས་་གནས་བས་ལ་བ། ག་་འག་པར་་བ་བས། །་ར་བག་པར་་བ་བས། །
་དང་བཞག་པར་་བ་བས། །བས་ལ་་མཐར་ར་བ། །དང་་།

་བ། ག་་འག་པ་བན་བར་ས་མང་་ད་པ་དང༌། ་ས་པ་ལ་གས་ག་་་བས་ང་ས་་
བ་བར་། །་འལ་བ་བང་་་ང་དག་པ་དང་ཁ་ན་་བ་དང་དགས་ས་འ་བ་ན་པ་དག་
ས་ད་ང་མ་ལ་ས་་བ་བར་།།
ག་་འག་པས་་བ་དན་ིས་རང་ལ་བན་བར་ས་མང་་ད་པ་དང༌། ་མས་་བཤད་པ་ས་ག་
འན་པར་་ས་ང༌། ན་་བར་་ས་པ་ལ་གས་ག་་ང་དགས་པ་དང༌། བ་་བཤད་པར་་བས་ང་ས་
་བ་བར་། །ད་ང་མ་་འལ་བ་ད་ང་ས་བང་་ད་ང་མ་འལ་བ་་ང་དགས་པ་དང༌། ཁ་
ན་་བ་དང༌། དགས་ས་དང་་བ་ལན་ན་པ་དག་ས་ད་ང་མ་ལ་ས་་བ་བར་།།
་བ། ་ར་་བར་། །ན་པ་དང་འན་པར་་ས་པས་འལ་བ། །་་་བར་་བ་ད་ན་། །འ་
ལ་་ར་ཐར་པ་་་དང་འ། །་དང་ན་པ་ཡང་༌། །གང་ཟག་་ཡང་༌། །མཚན་མ་ས་པ་ད་ལ་ས་པ་
ད་། །ད་འན་ི་གནས་མལ་ལ་ང་་ར་། །འ་་་་ ་གག་ལག་ཁང་ང་འ་ས་་བ་
ན་པར་་བ་ས་་ས་། །ས་དག་ལ་ཡང་༌། །མ་པ་་ར་གཞན་པ་ཡང་༌། །གང་ཟག་་ཡང་༌།།
བ་་བ་བཀག་པས་་་འ་བ་ཡང་བཀག་་མ་ན་ན་། ད་ང་་ང་ག་ལ་གས་པ་་་་བར་
། །འལ་བ་ག་ན་ར་བང་ཡང་ན་པ་དང་འན་པར་་ས་པས་འལ་བ་་ར་་བར་། །ས་དང་་
མན་པ་་་་མ་པ་ཐམས་ཅད་་་འ། །འལ་བ་་ན་པ་དང་འན་པར་ས་ན་་ར་་་བར་་བ་ད་
ན་། །་ར་་བ་དང་་་བ་འ་ལ་་ར་ཐར་པ་་་དང་འ། །་ར་ཐར་པ་་དང་ན་པ་ཡང་༌། །ང་
གཞན་མས་། །ང་བད་ལ་གས་པ་དས་་ལ་བདག་་གང་ཟག་་ང་ཡང་་བར་། །ང་བད་གས་ལ་
་ར་་ས་པ་ར་མཚན་མ་་བ་ལ་་ས་པ་ད་། །ད་འན་ི་གནས་མལ་ལ་ང་་ར་་བར་། །་་
་ར་འ་་ན། ན་པར་་བ་ས་འ་་ལ་་གགས་ཅན་ང་་་། ན་བདག་་་ ་གག་ལག་ཁང་
ང་འ་ས་་བ་ད་མ་ཚལ་་་ན་པར་་བ་ས་་ས་ས་དག་ལ་ཡང་༌། །གནས་མལ་ི་མ་པ་་ར་
གཞན་ལ་ཡང་༌།།
གས་པ་་ར་བག་པར་་བ་བས་།
་བ། སངས་ས་་བཀའ་བ་ར་དང་ག་དང་མ་པ་ལ་གལ་བ་ད་ས་ར་་བག་པར་་།།

སངས་ས་་བཀའ་ག་པ་ན་བ་ར་དང༌། ག་དང་མ་པ་ཡང་རང་ས་བར་ང་ར་བ་་ལ་གལ་བ་། རང་
ས་བར་ང་་་ན་ར་ར་ག་མ་པ་བསམ་པ་ད་ས་རང་ས་ར་་བག་པར་་།།
མར་ན་ག་་ད་གངས་པ་་ལས་བོག་པ་རང་ས་བར་་བག་པར་་། །་ཡང་བ་ར་་ང་ར་
ང་བ་དང༌། ང་ར་འར་བ་ལ་གས་པ་ས་།། ག་་ི་ཀ་ལས། ག་་ར་མ་པར་་་ག་པ་ས་། །
མ་པ་་ི་ཀ་ལས། ཐམས་ཅད་གག་་ས་་ག་པ་ས་་གསལ་ཡང༌། ང་ན་གས་དང༌། ་འལ་བ་ར་
ན། མ་པ་་ག་་་་མ་ི་མ་པ་། ག་་་མ་་ར་བར་་བག་པར་་། །ས་པ་ད་། །་
ཡང་ང་ན་གས་ལས། མ་པ་ར་ནས་གན་པར་་་ས་གངས་། །་མ་་བཏགས་ནས་འན་པ་ས་
ང་ན་གས་་འལ་པ་ལས་བཤད་།།
་ན་ལ་ི་ད་གས་ཐ་དད་པ་བས་་ཡང་་་ང་་ལས་ང་ར་བར་བ་དང༌། ག་་་་མ་བར་
བ་ལས་ང་ས་པ་འར་འར་རམ་མ་ན། ང་ན་གས་ལས་ངས་་ས་པ་ག་ན་ན་ང་བ་ད་་ས་
གངས་། །ང་་འལ་པ་ལས། ལ་་ན་གས་པ་ག་ས་སངས་ས་་ག་བན་ས་། གཞན་་ན་
བན་པར་་ས་པར་ས་བཤད་།།
་བ། གཞན་ལ་གས་པར་་བར་ད་ས་ང་སངས་ས་་བཀའ་ལ་བན་པ་ད་་གང་ན་་ལ་པ་
བན་བས་དག་གང་བར་། །་ས་་་མ་མ་ཆ་བ་བ་མ་ན་པ། །མཚན་་ཡང་༌།།
་ལ་པ་བན་བས་བང་བར་འམ་་ན། ན་་ས་རབ་་བས་གཞན་ལ་གས་པར་་བར་ད་ས་ང་
ཕས་ལ་ཚར་གད་པར་ས་ལ། སངས་ས་་བཀའ་ལ་བན་པ་ད་་གང་ན་་ལ་པ་བན་བས་དག་བང་
བར་། །བན་པ་་གང་བ་་ཚད་་ས་གམ་་ས་ལ། ས་གམ་་སངས་ས་་གང་རབས་བག་པར་
་ང༌། ་ལ་པ་བན་བས་་ས་་་མ་ང་ལ་བབ་། ་མ་མ་ཆ་བ་བ་མ་ན་པ་ས་མས་ལས་་
ང་བ་མ་ན་པ། །་ས་་་མ་མ་ཆ་་གསལ་བ་ས་མ་ན་པ་ས་པ། །ང་ལས། གསལ་བ་ས་་
སངས་ས་་གང་རབས་གན་པར་་ས་། །མཚན་་ཡང་མ་ཆ་བ་བ་མ་ན་པ་ལ།།
་བ། གསང་གས་ཕན་འགས་པར་ད་པ་དག་གང་བར་། །ར་བ་ཡང་༌། །གད་པར་ད་པ་་་།
།་དག་ས་ག་་གནས་་དན་མག་གམ་བད་པར་། །་གཞན་ལ་་ག་་། །མད་པ་་

། །བར་་་། །གནས་་ན་ན་མན་མ་་འང་་་ལ་ི་ས་་བར་ས་ནས་གག་ལག་་
གས་་བཅད་པ་གན་པས་་ལ་ཕན་གདགས་པར་།།
་གས་པ་གསང་གས་ཕན་འགས་པར་ད་པ་དག་བང་བར་། །གས་གདབ་པ་གས་ཐམས་ཅད་་ར་
བར་། །གསང་གས་མད་པར་་་། །་གས་པ་གསང་གས་་དག་་ག་་གནས་་་དན་མག་
གམ་བད་པར་། །་གཞན་ལ་ག་་། །མད་པ་་། །ང་བ་གས་ལ་བར་་་།། ་གས་པ་
་གནས་་ན་ན་མན་མ་་འངས་། ་ལ་ི་ས་་བར་ས་ནས་གག་ལག་་གས་་བཅད་པ་གན་
པས་་ལ་ི་་ལ་ཕན་གདགས་པར་།།
་བ། བ་ས་་བ་པ་དང་བབ་པ་དང་་ད་་བར་བཞག་པ་་། །མན་ི་བས་དང་ཁབ་རལ་དང་
རམ་ས་་མ་གགས་། །་གག་པ་་བད་ནམས་་བསམ་པས་ད་བ་ག་བ་་བར་བབ་པར་་་
་ན་ིས་་མ་ན་། །བ་ན་བཏང་ནས་གཞན་་འོ་བར་་། །ན་་་་དག་ང་ན་ཧ་ཅང་འ་བ་
ལ་གས་པ་གནས་པ་གན་ ་་ག་བན་། །ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་མཚན་མན་པ་ལ་དན་
པ་གས་་འག་མཁན་ིས་ལས་། །་ཡན་ལག་ཆག་པ་བས་པ་ཡང་༌། །ང་བ་མ་པ་དག་བ་བ་
ཡང་༌། །དན་མག་མད་པར་ར་པས་མས་ཅན་ི་གགས་མ་ན་པ་་་་བ་ཡང་༌། །་ར་འ་བ་
་་ད་ན་།།
ད་ང་རང་་བ་ས་་བབ་པ་དང༌། བ་བབ་པ་དང༌། ་ད་་བར་བཞག་པར་་་། གཏར་ཀ་ད་
པ་མན་ི་བས་དང༌། ཁབ་རལ་དང་རམ་ས་་ག་མ་་མ་གགས་པ། །ས་འ་པ་ཚངས་ད་་གག་པ་
ལ་བད་ནམས་་བསམ་པས་ག་པ་ན་་ག་ཆགས་གན་ར་ད་པ་གས་ག་པས་ག་བ་་། ད་བ་
ག་བ་་བར་བབས་་་ན་ིས་་མ་ན་། །ད་ང་ན་པ་ས་གཞན་ལ་བ་ན་བཏང་ནས་གཞན་་འོ་བར་
་། །ས་པར་འོ་དས་པ་ན་་་་དག་ང་ན་ཧ་ཅང་འ་བ་ལ་གས་པ་གན་ ་་ག་བན་།།
ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་མཚན་མན་པ་ལ་དན་པ་གས་་འག་མཁན་ི་་བ་། །བ་བཀག་ན་ང་
བ་ཙམ་་ང་་མ་ན། ་ཡན་ལག་ཆག་པ་བས་པ་ཡང་༌། །དན་མག་མད་པ་་ག་་ང་བ་མ་པ་
དག་་བ་ཡང་༌། །དན་མག་མད་པར་ར་པ་མས་ཅན་ི་གགས་མ་ན་པ་་་་བ་ཡང་༌། །་་བ་པ་
་ར་འ་བ་་བས་པ་་ད་ན་།།

གམ་པ་་དང་བཞག་པར་་བ་བས་།
་བ། ཚངས་པར་མངས་པར་ད་པ་་བ་ས་ལ་མད་པ་། །་བག་པར་། །གལ་་ག་ཆགས་དང་
བཅས་པ་་ད་པ་ད་ན་ན། །་ར་བགས་པས་ས་པར་། །བ་བའམ་་ང་ལ་བར་། །་ང་
ན་ཚང་ང་་དས་་གཞག་། །་གཡས་པས་བལ་་མ་ང་གས་་བན་། །ས་་་ན་་
གག་། །་དག་གམ་་མ་དག་ས་གགས་།།
ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་་བ་ས་ལ་མད་པར་། །་་བག་པར་།། ས་པར་བག་གམ་་ན།
གལ་་ག་ཆགས་དང་བཅས་པ་་ད་པ་ད་ན་ན།། ན་གས་ལས། ་དང་ན་པ་་བ་འར་ིས་ས་པ། ས་
འ་ལ་ན་་གས་བད་་ད་ས་གངས་པ་་་་་ལགས། བཀའ་ལ་པ། ་ས་མ་ཐག་་་དག་ང་་ལ།
་བ་་ན་་དག་འ་ད་། ན་ང་་་མས་་བགས་་བག་པར་་ས་གངས་། །ང་་མ་ལས།
་་ནས་ཞག་བན་ན་ཆད་ས་་ན་་གས་་འ་བར་གངས་ང་ང་དབང་བཙན་། །་ལ་ག་ཆགས་ད་
ད་་ར་བགས་པས་ས་པར་། །ས་ང་་བའམ་་ང་ལ་བར་། །་བགས་པ་དང་་ལ་བར་་ང་ན་
ཚང་ང་་དས་་གག་། །་གཡས་པ་བལ་་མ་ང་གས་་བན་།།
མ་ང་གས་་བན་དས་པ་་མཚན་། ན་པ་གགས་ས་ད་ང་གས་་བན་པ་་མཚན་ལས་
། །འང་ང་ན་གས་་འལ་པ་ལས། བམ་ན་འདས་ས་འ་ད་། ང་་ངན་ལས་འདས་པ་ན་ང་གས་་
ད་ད་་གས་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང་བོས་་ག་པ་་ནས་ང་བན་པ་རབ་་གསལ་བར་འར་། །ས་
གངས་པ་་མཚན་དང་མངས་པར་སངས་ས་་ངན་ལས་འདས་པ་་ད་ང་གས་་བན་པར་མཛད་པ་ན་
། །ས་་་ན་་གག་། །་དང་་མ་དག་ས་གག་།
་བ། ས་མཉན་པ་དང་ན་བཤད་པ་དག་། །ག་པ་དག་ས་ས་དང་བཅས་་ས་། །གཞན་དག་
ས་་ང་ལག་བ། །མད་ན་ལ་ག་ས་་འག་པར་། །མད་ན་་མ་པ་གས་།གཙང་ཁང་
ཅན་ད་དང༌།ཀ་བ་་་ད་།།
ད་ཆགས་གམ་ིས་ས་མཉན་པ་དང་ན་བཤད་པ་དག་། །་ལ་ག་པ་དག་ས་ས་དང་བཅས་་ས་།
།་ལ་ག་པ་ལས་གཞན་ོགས་ས་པ་དག་ས་་ང་ལག་བ། །་བལ་ནས་ག་་མད་ན་ལ་ག་ས་་

འག་པར་། །མད་ན་་ས་་་ན་པ་ར་ས་བཤད་ང༌། ་འལ་ལས། མད་ན་་ད་གནས་ན་།
བད་ནམས་མཐའ་ཡས་པ་འ་བ་་ནས་ས་པར་ད་པ་གནས་ན་པ་ར། ས་ན་མད་ན་་ས་་་། ་
བན་གགས་པ་ས་་་བདག་ད་ན་པ་་བར་བཞག་པ་དང༌། ་འལ་ི་ང་པ་བ་དང༌། དབང་་་དང༌།
བས་་དང༌། ང་བ་་ཡན་ལག་དང༌། མན་པ་དང༌། བས་དང་གས་་ན་་ལ་གས་པ་ན་ཏན་མས་་
གགས་བན་ད་་བང་བ་ན་པ་ར་་ས་བཤད་། །ས་ན་་་མ་པ་གས་། མ་པ་གས་གཙང་ཁང་
ཅན་་་ས་པ་ད་དང༌། གཙང་ཁང་ད་པ་ཀ་བ་་་བང་བ་ད་།།
བ་པ་བས་ལ་་མཐར་ར་བ་།
་བ། ་རབ་་ང་བ་མས་ལ་ས་པ་ད་། གལ་་ད་བ་ན་ན། །སངས་ས་མས་་མ་པ་ཐམས་
ཅད་། །མ་པ་་བང་མ་བ་དང་འདབ་མ་དང་མ་པ་དང་་་དང་ག་ང་དང་གགས་བ་གམ་དང་ཆར་
གབ་དག་། །རང་སངས་ས་མས་་་ཆར་གབ་ད་པ། །ཉན་ས་མས་་་འས་་ཚད་དག་ས་་
གགས་གག་ག་པ།།
མད་ན་་རབ་་ང་བ་མས་ལ་ས་པ་ད་། །རབ་ང་ཐམས་ཅད་ལའམ་་ན། གལ་་དག་པ་ལ་ན་ཅན་
ན་ན། །སངས་ས་མས་་་གང་་མད་ན་་མ་པ་ཐམས་ཅད་། །་མ་པ་་བང་མ་བ་དང༌། འདབ་
མ་དང་་མར་་དང༌། ང་ལས་མ་ན་ས་། །མ་པ་དང་་་་ཁ་ར་དང་བཅས་པ་དང༌། ག་ང་དང༌།
གགས་བ་གམ་དང་ཆར་བ་དག་། །རང་སངས་ས་ལ་གས་། བ་་་་དང༌། གས་ན་ད་པ། །བ་་
་་མས་་ཆར་བ་ད་པ། །གས་ད་་ད་བམ་པ་མ་པ་་། །ཉན་ས་མས་་་འས་་བ་པ་
ཚད་དག་ས་ཆར་བ་ད་པ་མད་ན་་གགས་གག་ག་པ། །་ར་ང་ལས། ད་བམ་པ་མད་ན་
་གགས་། །ར་་ང་བ་་གགས་བ། །ར་ང་་་གགས་གམ་། །ན་་གས་པ་་གགས་
གས་་ས་རང་འལ་དང་ི་ཀ་ལས་གངས་།།
་བ། ་བན་གགས་པ་གས་་ལ་ད་་གང་་་དག་གནས་པར་ར་པ་གས་ར་་འར་་
། །འ་ལ་ན་མས་་་་བར་་། །་ ་་་མས་་་་། །་དག་་ད་འན་ི་ན་
དགའ་ར་བ་་ལ་་།།

ཉན་ས་་མད་ན་་གས་གང་་་་ན། ་བན་གགས་པ་གས་་ལ་ད་་ན་་བན་གགས་པ་
བགས་པ་ས་གས་གང་་ཉན་ས་་དག་གནས་པར་ར་པ་གས་ར་བར་གགས་མད་ན་་འར་་
། །མད་ན་ི་ལ་འ་ལ་ན་མ་་་་བར་་། །་་་་མས་་་་།།་་་་་་་ག་ང་ད།་་
མད་ན་་དག་་ད་འན་ི་ན་དགའ་ར་བ་་ལ་།།
་བ། འཕགས་པ་ལ་་མད་ན་ི་ས་ན་གས་། །ཉན་ས་་མད་ན་ལ་ལ་བ་་ཚངས་པར་
མངས་པར་ད་པ་མས་དབང་བ་ད་ན་། །་ག་དག་་བན་པ་བན་། །ད་ང་དག་་སངས་ས་
ལ་དལ་། །་ལས་ག་རལ་བས་པ་ར་གཞག་པར་། །མད་པར་ང་བ་ད་ང་༌། །སངས་ས་ལ་
གས་ལས་ས་པ་མད་ན་་བ་་ས་དང་མན་། །ད་་དང་ན་ ་མད་ན་གར་དང་དལ་དང་
་དང་ལ་ལས་ས་པ་ཡང་༌།།
འཕགས་པ་ལ་་མད་ན་ི་ས་ན་གས་། །ཉན་ས་་མད་ན་ལ་ལ་བ་་ཚངས་པ་མངས་པར་ད་པ་
མས་དབང་བ་ད་ན་། །་ག་དག་་ས་་གར་ར་བན་པ་བན་། །ཉན་ས་་མད་ན་ལ་དལ་
བ་ད་ང་དག་་སངས་ས་ལ་འལ་། །མད་ན་ལ་ལ་བ་ས་་ལས་གཞན་་ག་རལ་བས་པ་ར་ཡང་
བཞག་པར་། །འཕན་གགས་གས་མད་པ་ང་བ་ད་ང་བཞག་། །སངས་ས་ལ་གས་ལས་ས་པ་མད་
ན་་བ་་ས་དང་མན་། །སངས་ས་་ད་་དང་ན་ ་མད་ན་། གར་དང༌། དལ་དང༌།  ་དང༌།
ལ་ལས་ས་པ་ཡང་༌།།
་བ། ་ལ་མན་པ་འར་། །དགའ་ན་ི་གནས་ན་བགས་པ་ལ་གས་པ་ནས་ངས་་་ངན་ལས་
འདས་པ་མཐ་བར་་ད་པ་་་ས་། །དཀར་ས་དཀར་ར་། །མར་་འན་པ་། །ལན་ཀན་
ིས་བར་། །་བབས་བང་བར་།།
སངས་ས་་མད་ན་་ལ་མན་པ་འར་། །མན་པ་འར་་དགའ་ན་ི་གནས་ན་བགས་པ་ལ་
གས་པ་ནས་ངས་་་ངན་ལས་འདས་པ་མཐ་བར་་ད་པ་་བ་་མན་པ་འར་་ས་། །མད་ན་ལ་
དཀར་་དཀར་ར་།། ་མན་་མར་་འན་པ་་ས་པ་་ི་ཀ་ལས་མར་་ར་ན་་་ས་ང་ཡང་
ཁང་་ན་པ་འ་། བས་འ་ད་་ང་ང་ག་ལས། མད་ན་ལ་མར་་ལ་བ་ན་ས་མར་་འངས་་ད་
ས་ར་ནས་བཀའ་ལ་པ། མར་་ཁང་་་ས་གངས་། །འལ་ང་ལས་ང༌། མར་་་་བ་བས་ཁ་

ད་ག་་ས་བཤད་། །ང་ལས། མད་ན་ལ་བ་ལང་ས་གས་ནས་བཀའ་ལ་པ། མད་ན་ལ་ར་ག་་ལན་
ཀན་ིས་བར་། །འ་་འལ་ང་ལས། མད་ན་ིས་་ར་ར་ག་་ང་ཐག་ས་བར་་ས་། །ང་ལས།
མད་ན་ལ་ལན་ཀན་ིས་བར་བ་་ལ་་བབས་ད་པས་་མས་པར་ར་ནས་བཀའ་ལ་པ། ་བབས་བང་བར་
། །་བབས་འ་་འལ་ང་ལས། གག་ལག་ཁང་་ར་་ང་བང་ས་གངས་པ་་་ཀ་བ་ལ་བསམ་པ་།
ན་ང་མ་འད་འལ་པ་དང་ག་འལ་ལས། ་བབས་ས་་བ་་ལམ་་་་མན་་བང་བ་ས་པ་ར་
གས་། །ན་གས་འལ་པ་ལས། ་བབས་་་བ་་ལས་་ལ་ི་ག་པ་མ་གགས་པར་ང་གས་བང་
བ་ལ་ང་གག་་ག་ནས་བཀབ་པ་་མ་པ་་་ན་། འ་ང་གཞན་་་དང་་ས་།།
་བ། ལ་མཚན་གགས་། །་་མ་པ་བ། །ང་་ལ་མཚན་དང༌། ་ན་ི་ལ་མཚན་དང༌། ་
ལ་མཚན་དང༌། ་མག་་ལ་མཚན་། །གཙང་ཁང་་་ད་། །ར་་བབས་བང་བར་། །་ཡབ་
། །་ལ་ལན་ཀན་ིས་བར་། །ཀ་བ་མས་བཙག་ས་བ། །ག་པ་དག་་གས་ས་། །ས་
དབང་བར་བ་དལ་། །འ ་མར་དང་བ་་དང་ཙན་དན་དང་ར་མ་ི་ཆག་ཆག་དག་ང་༌། །གར་་་
གདབ་། །ག་པ་་ང་བ་ལ་གས་པ་གདགས་པ་ར་ང་དག་གག་། །་དག་། །ང་་མར་་་
གགས་།།
མད་ན་ི་ར་ལ་མཚན་གག་། །་་མ་པ་བ། །བ་་ང་་ལ་མཚན་དང༌། ་ན་ི་ལ་མཚན་
དང༌། ་ལ་མཚན་དང༌། ་མག་་ལ་མཚན་། །གཙང་ཁང་་ར་ག་་་དང་ང་བས་་ད་། །ར་་
བབས་བང་བར་། །གཙང་ཁང་་ད་་མན་་་ཡབ་་མས་། །་ལ་ལན་ཀན་ིས་བར་། །ཀ་བ་མས་
བཙག་ས་བ། །ག་པ་དག་་གས་ས་། །མད་ན་ལ་ས་དབང་བར་བ་་་ནས་དལ་། །མད་ན་
ལ་འ་མར་དང༌། བ་་དང༌། ཙན་དང༌། ར་མ་ིས་ཆག་ཆག་དག་ང་༌། །ས་དང་་ག་ད་པ་ར་མད་ན་
ལ་གར་་་བཏབ་། །མད་ན་ག་པ་་ང་བ་ལ་གས་པ་བཏགས་པ་ར་ང་ང་དག་གག་། །ང་ང་
ར་མད་ན་ལ་་ག་་དག་། །མད་ན་ི་ང་་མར་་་གག་།
་བ། མད་པ་་བ་ར་མ་པ་དག་འག་་གག་། །ད་ན་ད་ལ་དག་་ས་ང་པ་བས་། །
འགལ་་་མ་ས་ན་་དག་ས་ལ་ས་ས་་འམ་ས་ང་དས་་ན་པ་འ་ས་མན་་གཞག་ནས་
ན་ི་བག་མས་་ན་པ་དག་ས་། །་དག་ང་ན་ད་ང་དག་ས་་བན་། །་ད་་ཐག་པ་

གདགས་། །ན་་་ལས་ས་པ་ང་བ་དལ་། །འག་པར་ད་པ་བོག་པ་ར་བས་གགས་ས་
གགས་། །ན་་གནག་པར་་བ་ར་་ལ་་གད་།།
མད་ན་ལ་མད་པར་་བ་ར་མ་བདག་འག་་གག་། །མ་པ་ད་ན་ད་ལ་དག་་ས་ང་པ་
བས་། །གལ་་་མ་ས་ང་པ་བ་བ་་མ་ས་ན་ང་པ་ལ་་དག་ས་ལ་ས་ས་འམ། ས་ས་དས་
་ན་པ་འ་ས་མན་་ས་ནས་མད་པ་་བ་ན་ི་བག་མས་་ན་པ་དག་ས་། །ད་ལ་་དག་ང་
ད་ན་ད་ང་དག་ས་ས་བ་བ་གས་་བན་་ས་་འག་། །འག་པ་་ད་་ཐག་པ་གདགས་། །་
ག་་ང་བ་ང་བ་ར་ན་་་ལས་ས་པ་ང་བ་དལ་། །མད་ན་འག་པར་ད་པ་བོག་པ་ར་བས་
གགས་ས་་ཁང་ས་གག་། །་ནང་་ན་པས་་གནག་པར་་བ་ར་་ལ་་གད་།།
་བ། སངས་ས་་་གགས་། །་ལ་ས་ན་། །བམས་པ་དང་གག་ད་དང་ད་་དང་ང་བ་
པ་ས་ན་དག་ང་༌།།
ན་་་་བན་ལས་སངས་ས་་་གགས་། །་གགས་་ལ་ས་ན་། །ས་ན་་བམས་པ་
ས་པ། ང་ང་ག་ལས། བམ་ན་འདས་དད་་ཐ་ང་ལ་་བམས་ས་གངས་ང༌། འལ་ང་ལས། ས་
བན་ལ་སངས་ས་མ་ི་མས་ནས་བམས་ས་བཤད་པ་ར་། །དད་་ཐ་ང་ཡར་ ་ས་བན་ར་མ་ལ་
ལ་བབས་པ་་་བམས་པ་ས་། །གག་ད་དང་ས་པ་། ང་ང་ག་ལས། བམ་ན་འདས་་་ན་པ་
ན་ད་་གས་། །བམ་ན་འདས་་ག་ན་པ་ན་གག་ད་བཞག་ས་གངས་པས་་་་ང་ས་ན་ར་
། །ད་་དང་ས་པ་་བམ་ན་འདས་དང་་་་་ད་ན་པ་ན་མ་ནས་མན་པར་ང་། ད་་ད་་
ད་ས་གས་པ་ས་ན་། །ང་བ་པ་ས་ན་དག་ང་་ས་པ་། ང་ང་ག་ལས། དད་་ཐ་ང་ལ་
བམ་ན་འདས་ས་་ན་ད་པ་་ས་མན་་ད་ས་གངས་ང༌། ང་ག་ལས། ས་བ་་་བ་་གཅན་
ིས་ཟིན་པ་བ་ར་སངས་ས་པར་གངས་། ་ར་ན་དད་་ཐ་ང་་ཡར་ ་ས་བ་་ལ་མན་པར་ང་
བ་པ་ས་ན་།།
་བ། ་ོང་ར་་གགས་པར་། །འ་ལ་་ད་ང་ས་བར་་ང་༌། །་་གསར་་ལ་བབ་། །་
པ་་་དག་ས་ཞབས་འང་། །མད་ན་་་བ་་ན་་དག་ས་གང་༌། །་ལ་ལ་་ད་པ་དག་

ས་ལ་་་བ་དང་བར་་ན་་གཞན་ཡང་བཟང་༌། །ལ་་ད་་གག་པ་ར་་་དག་ན་པ་ལ་
མད་པ་དག་ིས་ག་ས་བད་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་།།
སངས་ས་་་གགས་་ོང་ར་་གགས་པར་། །ོང་་གགས་པ་འ་ལ་ད་ང་ས་གས་གས་
ས་བར་་ང་༌། །བར་བ་་་ད་ང་གསར་་དག་ལ་འབབ་། །་གགས་ལ་་པ་་་དག་ས་ཞམ་ང་
། །ས་དང་ན་མད་པ་ན་་་བ་མས་ད་། ད་ང་ན་ ་རབས་དག་ས་བང་༌། །ོང་་གགས་
པ་་ལ་ལ་་ད་པ་དག་ས་ལ་་ད་པ་དང་བར་་ན་་གཞན་ཡང་བཟང་༌། །ལ་་ད་་གག་པ་ར།
་་དག་ན་པ་ལ་མད་པ་དག་ིས་ག་ས་བད་པ་ལ་ཁ་ན་མ་་བ་ད་།།
་བ། ལམ་་་དང་ང་དང་བ་མ་དང་གམ་མ་དག་་སང་ངམ་གནངས་འང་བར་འར་བ་ད་་་ར་
ས་པ་བག་པར་། །་ར་སངས་ས་གགས་པར་འར་་ས་ོ་ག་ལ་གས་པ་ལ་ས་པ་ང་་་
བལ་ང་་གགས་དང་ལ་མཚན་དང་བ་དན་ལ་གས་པས་ངས་་བར་བ།།
་གགས་གགས་པ་ཞག་གག་གས་་མན་ལ་་ལམ་་་དང༌། ང་དང༌། བ་མ་དང༌། མ་མ་དག་
་སང་ངམ་གནངས་་གགས་གགས་པར་འང་བར་འར་བ་ད་ན་་ར་ས་པ་ག་པར་། །་ར་བགས་
ང་མ་་ན་སངས་ས་གགས་པར་འར་་ས་ོ་ག་ལ་གས་པ་ལ་ས་པ་ང་་་ལ་ང་་གགས་དང༌།
ལ་མཚན་དང་བ་དན་ལ་གས་པས་བར་བར་ས་་་ར་་ར་ས་པ་བག་པར་།།
་བ། ང་བ་མས་དཔ་་གགས་་བ་ས་དང་ན་། །་ལ་ལ་མཚན་དག་ས་བར་། །ལན་ཀན་
ིས་བར་། །གས་་ཀ་བ་དག་ས་ང་༌། །་དག་ལ་བ་དན་དག་གདགས་།།ས་་འོ་བར་།།ང་
ན་དང་་ན་མ་གགས་པ་ན་གདགས་།།ས་་ས་ན་པར་།།གས་ས་བར་།།ང་ས་ང་
༌། །་ལ་གགས་དང་ལ་མཚན་དང་བ་དན་དག་བང་༌། །ད་ལ་་ག་་ན་གདགས་། །མད་ན་དང་
ཞབས་ལ་གལ་བ་དག་ང་༌།།
ང་བ་མས་དཔའ་ལ་་ན་བ་པ་གགས་་བ་ས་དང་ན་ན། ་གགས་་ལ་མཚན་དག་ས་བར་
། །ལན་ཀན་ིས་བར་། །གས་་ཀ་བ་དག་ས་ང་༌། །གས་་ཀ་བ་་དག་ལ་བ་དན་གདགས་། །་
གགས་་ས་་འོ་བ་མན་པ་འར་། །ང་ན་དང་་ན་་ད་ད་་ན་ན་པ་ར་་གས་མ་

གགས་པ་ན་གདགས་། །་ལ་ས་་ས་ན་་་མ་བ་བར་། །་གགས་་གས་ས་བར་། །
ང་ས་ང་༌། །་ལ་གགས་དང་ལ་མཚན་དང་བ་དན་དག་བང་༌། །ད་ལ་་ག་་་ན་གདགས་། །མད་
ན་དང་་ག་དང་བག་ས་དང་ཞབས་ལ་ཙན་ལ་གས་པ་་ཆབ་གལ་བ་དག་ང་༌།།
་བ། དད་ས་་གནས་པ་དང་གན་་དང་ན་་དག་ས་ང་༌། །གནས་བན་མས་ས་བང་༌། །ལམ་
་ར་ང་བ་ཟ་མ་ག་། །ང་བ་ཟ་མ་ག་་་ཟ་མ་ག་གག་། །ང་བ་གདགས་། །མད་པ་
གས་ང་ལ་་བལ་བ་དག་ན་་ ་གས་ར་ང་བ་་ན་བལ་། །མཚན་། །རབ་་ང་བ་
གནས་་ས་ན་་བ་ས་དང་མན་།།
་གགས་ལ་དད་པས་ལ་བ་ས་་གནས་པ་དང༌། གན་་དང༌། ན་་དག་ས་ང་༌། །དད་ས་་གནས་
བན་མས་ས་བང་༌། །་གགས་བགས་པ་མན་ི་གར་ལམ་་ར་་ག་་ང་བ་ཟ་མ་ག་་ད་
། །ང་ལས། ང་བ་ད་བི་ས་གངས་། །འ་ལ་་ཞལ་ནས། ་གགས་ལ་མད་པ་་ག་ས་ལ་་
འབབ་པར་་བ་ར་ལམ་་་ས་གར་རས་དཀར་་ན་་བང་བ་ན་གང་ཡང༌། འལ་ང་ལས། ང་་
མན་་མ་་བ་ས་ལ་་ནང་་་ག་་གས་བཞག་ལ་གར་་ས་བཤད་། །བས་འར་ཟ་མ་ག་་
དས་པ་། ད་བཤད་དང་ི་ཀ་ལས། ་ག་ལ་གས་པ་གར་བ་དག་ས་ལ་་འབབ་པར་་བ་ར་་ས་གངས་
པ། །་ན་ང་བ་ཟ་མ་ག་འ་་ང་་མན་ི་ས་ག་ང་་བཞག་པར་་བ་ན་པ་ལ་ལམ་་་ས་པ་་
མཚན་་་ན། ས་ག་འབར་འར་་ང་་འད་་ས་ལ། ས་ག་མས་པར་ངས་པ་ལམ་ན་་ང་་འད་
པས་། ག་འལ་ལས། ལམ་་་ས་་བ་་ང་་ལམ་་ས་། །མ་པ་གག་་ན་་ག་་ང་བ་ཟ་མ་
ག་འ་་་གགས་བགས་པ་ང་་ང་་བཞག་ང་ང་། ང་ལས། ང་་ང་་ང་བ་ད་བི་
ས་གངས་། །ང་བ་ཟ་མ་ག་་་ག་་ད་། ་ནང་་་བཟང་ ་ཟ་མ་ག་གགས་་། འལ་ང་
ལས། ང་་མན་་མ་ི་ང་་མ་ ་་བང་་གབ་་་་བཀང་ལ་བཞག་་ས་བཤད་། །་གགས་
་ལ་་ག་དང་ར་་ང་བ་གདགས་། །་གགས་ལ་མད་པ་གས་ང་ལ་་བལ་བ་དག་ན་་ ་གས་
ར་ང་བ་་་གགས་་ན་བལ་། །བལ་བ་ས་་མཚན་ ་་ན་པར་འས་པ་ར་ང་ད་པ་ར་།
།རབ་་ང་བ་གནས་་་གང་ཟག་་གག་ལག་ཁང་་ས་ན་་བ་ས་དང་མན་། །འ་ལ་ཁང་པ་ས་ན་
ས་ཐ་ད་ད་།།

གས་པ་་གསལ་འལ་བ་བས་་བན་པ་།
་བ། ་ང་བ་དང་མན་ལ་ང་བ་དང་འགལ་བ་་ང་བ་མ་ན་པར་བ། །་མ་དང་མན་ལ་་མ་དང་
འགལ་བ་་ང་བར་། །གནས་མལ་ི་ག་ན་གས་ལ་གས་པ་བས་། །གནས་མལ་ི་ག་གས་
། །འལ་བ་མ་གས་།། །།
་ང་བ་ད་་སངས་ས་ས་དས་་གངས་པ་མས་དང་་དགག་་གས་། །་དང་མན་ལ་ང་བ་དང་
འགལ་བ་་ཉལ་བ་དང་འོ་བས་བཤང་ག་་་བ་ད་དང༌། ཉལ་བ་དང་འོ་བས་ཟས་བཟའ་བར་་བ་ད་ལ་གས་
པ་མས་་སངས་ས་ས་དས་་མ་གངས་ང་ང་བ་མ་ན་པར་བས་། །་མ་ང་བ་དང་མན་ལ། ་མ་་
ང་བ་དང་འགལ་བ་ཚ་དང་བས་པ་ན་་བང་བར་་བ་ད་དང༌། ཁམ་ར་་ཟས་བཟའ་བར་་བ་ལ་གས་པ་
མས་་སངས་ས་ས་དས་་མ་གངས་ང་ང་བར་བ། །གནས་མལ་ི་ག་ན་གས་ལ་གས་པ་བས་
། །གནས་མལ་ི་ག་གས་། །འལ་བ་མ་གས་།། །།
་ར་བམས་ལ་བཤད་པ་ལ་གམ། གང་བམས་བན་བས་་བ་དང༌། །གང་ས་མ་ ་་བ་དང༌། །གང་
ནས་བས་པ་་བ། །དང་་།
་བ། འལ་བ་མ་ས་་བ་ས་པར་འང་བ་ལ་མས་་དབང་་ས་པ། འལ་བ་་མ ་ང་་
མར་བས་པ། ག་པ་ལ་མས་་བབ་པ་མཐའ་དག་་མད་་ར་པ། འལ་བ་་ད་ཐམས་ཅད་
་མ་་་འ་།
འལ་བ་མ་ས་་བ་བད་་ན་ས་པར་འང་བ་ལ་མས་་དབང་་ས་པ། ད་ད་་གང་འལ་བ་
ང་བད་་་མ ་ང་་མར་བས་པ། ག་པ་ལ་མས་་བབ་པ་མཐའ་དག་་མད་་ར་པ། འལ་
བ་་ད་ཐམས་ཅད་་མ་་་འ་་ས་པས་།།
གས་པ་གང་ས་མ་ ་་བ་ལ་གས། ་དང༌། ན་ཏན་ད་པར་། །དང་་།
་བ། འཕགས་པ་ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་འལ་བ་འན་པ་ན་།

འཕགས་པ་ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་འལ་བ་འན་པ་ན་།།
གས་པ་ན་ཏན་ད་པར་།
་བ། མ་་བ་དན་བན་པ་ན་ཏན་ད་བདག་དང་གཞན་ི་བ་པ་མཐའ་་མ ་ཕ་ལ་་ན་པ།
བ་བར་གགས་པ་ས་འལ་བ་བད་་ང་ས་ས་རབ་་དབང་་ས་པ།བ་བར་གགས་པ་
བཀའ་དམ་པ་ནན་ཏན་ང་ར་བབས་པས།
མ་་བ་དན་་རབ་་ང་བ་ན་ཏན་གམ་མངའ་བ་། བན་པ་ན་ཏན་བན་པ་ན་ཏན་ད།
མཁས་པ་ད་ཏན་ལ་ར་བ་པ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་་བདག་དང་གཞན་ི་བ་པ་མཐའ་་མ ་ཕ་
ལ་་ན་པ། །་ག་་འལ་བ་ལ་མཁས་པ་་བ་བར་གགས་པ་ས་འལ་བ་བད་་ང་ས་བ་དན་
ན་་་ས་རབ་་དབང་་ས་པ། །བ་པ་ན་ཏན་། ་བན་གགས་པ་བཀའ་དམ་པ་ནན་ཏན་ིས་ང་
ར་བབས་པས་།།
གམ་པ་གང་ནས་བས་པ་་བ་།
་བ། ་པ་ཐམས་ཅད་་་ད་མཐའ་དག་་ག་ར་ར་པ། འཕགས་པ་ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་
འལ་བ་ན་ལས་བས་པ་ན་།།
་པ་ཐམས་ཅད་་འལ་བ་་ད་མཐའ་དག་་ག་ར་ར་པ། འཕགས་པ་ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་
འལ་བ་ན་ལས་བས་པ་ན་།།
་ར་བར་བ་ལ་བཤད་ན། །བན་པ་འགས་པ་ན་བདག་དང༌། །འར་དབང་ལ་པ་པཎ་ན་དང༌། །ར་
ད་་་ད་པར་། །དང་་།
་བ། དབང་ག་དམ་པ་མངའ་བདག་དཔལ་་བཙན་ ་བཀའ་ང་ས།
དབང་ག་དམ་པ་མངའ་བདག་དཔལ་་བཙན་་རལ་པ་ཅན་ི་བཀའ་ང་ས་།།

གས་པ་འར་དབང་ལ་པ་པཎ་ན་།
་བ། འཕགས་པ་ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་འལ་བ་འན་པ། ཁ་་་ག་་་བ་བ་དན་་ན་་
་དང༌།
འཕགས་པ་ག་ཐམས་ཅད་ད་པར་་བ་འལ་བ་འན་པ་ན་་ཁ་་་ག་་་བ་བ་དན་་ན་་་་
ལ་བ་བས་གན་དང་༌།།
གམ་པ་ར་ད་་་ད་པར་།
་བ། ་ན་ི་་་བ་བ་་ལ་མཚན་ིས་བར་ང་ས་་གཏན་ལ་ཕབ་པ། འ་ལ་ཽ་ཀ་ས་ང་
བན་བ་ད་། །བམ་་དར་ས་།། །།
་ན་ི་་་བ་བ་ག་་་ལ་མཚན་ིས་བར་ང་ས་་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། །།འ་ལ་་ཀ་་ས་ང་
བན་བ་ད་། །བམ་་་དར་ས་།།
་ར་འབད་པ་ད་བ་ས།།
དངས་ཅན་བཟང་ ་གས་་དང༌།།
ན་བས་ད་ལ་གས་ནས་ང༌།།
འལ་བན་དར་ང་ས་ར་ག།
ས་བ་་ད་ང་་ང་ས་བལ་མ་དང་ག་མད་་འན་འག་་གས་རམ་བཅས་་འ་ལ་ང་པས་ལས་
དང་་པ་ས་འལ་ལ་འག་་ས་པ་མས་ལ་ཕན་པ་ན་ང་ས་འབད་བན་ས་པ་བན་འོ་ལ་ཕན་པ་ར་
འོ་བར་ན་པ་ལགས་།།

