


༄༅། །�་�ལ་རག་ཚ་�་ེབའ་ིལ་ོ�ས་གནའ་མ་ི�ན་པའོ �་ངག་�ན་ཞསེ་�་བ་
བ�གས་ས།ོ །
མཆདོ་པ་བ�དོ་ཅངི་གསལོ་བ་འདབེས་པ།

རངི་འ�ར་ལ་སགོས་�ནོ་པ་མང་པསོ་�བ་པས་བཙལ་�ང་མ་�དེ་པའ།ི །

�དི་པའ་ི�་ེམའོ �་�་བ་གཅདོ་པའ་ིཤསེ་རབ་རལ་�་ི�ནོ་པ་ོད།ེ །

མཐའ་མདེ་འ�་ོབའ་ིདནོ་ལ་�ར་བའ་ིབཅམོ་�ན་�ང་�ངོ་ཆནེ་པ་ོལ། །

དད་པས་སརོ་བ�་�་ིབརོ་�ར་ན་བདནེ་པའ་ིགཏམ་�་ི�ནི་ཆནེ་ཕབོས།།

བདོ་ཁམས་�་ིལ་བ�དོ་པ།
�་ལམ་ད�ངིས་�་�ན་�སི་ཆགས་པའ་ི�དོ་ན་གངས་དཀར་ཏ་ིས་ེབ�དི། །

ས་འཛ�ན་ད�ས་�་མརེ་�སི་ཁངེས་པའ་ི�ད་ན་�་ིཤརོ་�ལ་མ་ོགཏམས། །

མད་ོཁམས་�ལ་ན་གཟངེས་�་མཐ་ོབའ་ིབར་ན་�ང་�ག་ཟ་ེབ་རངི་། །

ར་ི�ང་ངགོས་ན་དལ་�སི་�་བའ་ིམད་ོན་�་�ང་�མ་བཞ་ིའབབ། །

དམའ་བའ་ིགཤངོས་ན་ཚང་ཚ�ང་འ�གིས་པའ་ིརངོ་ན་ནགས་�་ི�ངོ་ཆནེ་�ག །

ཡངས་བའ་ིགཞངོས་ན་�མ་པར་བ�་བའ་ིའ�གོ་ན་�ང་འ�ང་�་ད�་མཛ�ས། །

�གོས་བཞའི་ི�ངོ་ན་མག་ོ�གོ་�མེ་པའ་ིའ�་རགིས་�་�འ་ི�་ེམ་�ད། །

མཐའ་བཞའི་ི�ནོ་ན་འཚ�ར་ཞངི་�ར་བའ་ི�གས་�་ི�་ཚ�གས་ངང་གསི་འ�། །

ད་ེ�ར་དག་ེབའ་ི�ལ་�ངོས་ན། །�་དང་��ེ་ལས་མཆདེ་ཅངི་། །

ཆབ་དཔལ་རགི་ག�མ་ལགེས་དར་བའ།ི །གངས་ཅན་པ་ཞསེ་�ན་ལ་�གས། །

མད་ོཁམས་�་�ལ་ལ་བ�གས་པ། མཐ་ོལ་གཟངེས་བའ་ིགཡའ་ར་ི�་རསི་�གོས་བཞའི་ི�ད་
པ་མཐའ་ནས་�བོ། །

དམའ་ལ་ཡངས་བའ་ིཞངི་ས་དག་གསི་�་མང་འ�་ཡ་ི�་གཡང་�ད། །



རགིས་ལ་�ང་བའ་ི�སེ་བ་ོདག་གསི་ཕན་�ན་མཛའ་བ�འེ་ིམ�ན་�ལི་�ངེ་། །

གདངོ་དམར་བདོ་�་ི�་�གོ་རངི་མ་ོ�ན་�་བ�ན་པའ་ིདག་ེམཚན་�ས། །

རག་ཚའ་ི�ལ་�ངོས་ལ་བ�གས་པ།
མ�ན་ར་ི�་�ལ་འ�ངི་བའ་ི�མ་པས་�ན་�་དག་ེབའ་ིཤསི་པ་�ལོ།། �བ་ར་ིསངེ་ཆནེ་མཆངོ་
བའ་ི�ལ་�སི་�མ་པར་�ལ་བའ་ིདཔལ་�མས་�རེ།།

གཡནོ་ར་ི�་�ག་�མ་པའ་ི�བས་�སི་མ་ིམ�ད་�ད་ཚ�གས་�ང་ནས་འཇམོས།།

གཡས་ར་ིག�་འ�ག་འ�ལི་བའ་ིཟལོ་�སི་འཛད་མདེ་ལངོས་�དོ་གཡང་�་ལནེ།།

དགསོ་པ་བ�དོ་ཅངི་དམ་བཅའ་བ།
ད་ེ�འ་ིམཚན་མ་དག་ེབ་ན། །རངི་མ་ོཞགི་ནས་ཆགས་པའ་ི�ངོ་། །

རག་ཚ་ཞསེ་�འ་ི�ང་བ་དག །ཚ�ག་ག་ིལམ་�་མ་བ�མ་ན། །

�་ིརབས་�སེ་བའོ �་ཚ�གས་�མས་ན།ི །མནོ་�ག་ཡལ་དང་ནགས་�ང་ག།ི །

��ེའ་ིཚ�གས་བཞནི་�ནོ་�ང་གཏམ། །�་བའ་ི�་ོམ་ོརབ་�་�གས། །

དའེ་ི�རི་གནའ་མ་ི�ན་པའོ �་ངག །རགིས་པའ་ིལམ་ནས་ལགེས་�ངས་ཏ།ེ །

ག�་བརོ་གནས་པའ་ི�་ོ�སོ་�སི། །�ང་�ངོ་ད�སེ་པའ་ིགཏམ་འད་ི�ལེ། །

ལ་ོ�ས་འ�་ིབའ་ིཐགོ་མའ་ི�ངེ་�ངོ་བ།
ད་ེཡང་ཇ་ི�ད་�།པ�་ིཏ་�་བ་མངནོ་དགའ་ིཞལ་ནས། བ�ན་བཅསོ་དག་ན་ིཐམས་

ཅད་དང་། །ལས་ན་ིཅ་ིཡང་�ང་བ་ཡ།ི །ཇ་ི�དི་དགསོ་པ་མ་�སོ་པར། །ད་ེ�དི་�་ན་ི

�་ཞགི་འཛ�ན།། ཅསེ་ག�ངས་པ་�ར། �་ོ�སོ་དང་�ན་པ་དག་�་བའ་ི�ལ་གང་ཞགི་ལ་
འ�ག་�ང་འ�ལ་�ན་�་ིདགསོ་པ་མ་�གོས་པར་རང་དགར་འ�ག་པར་མ་ིའ�ར་བས།�་བ་
གང་དའེ་ིདགསོ་པ་བ�དོ་པ་ན་ིཆསེ་གལ་འགངས་ཆ་ེབའ་ིལས་�་�ང་བས་�བས་དནོ་ལ་ོ
�ས་འ�་ིབའ་ིདགསོ་པ་�ང་ཟད་བ�དོ་ན། �ནོ་�་ི�ས་�་བདོ་མ་ིདག་གསི་ལ་ོ�ས་འ�་ིབའ་ི
དགསོ་པ་ན་ིའད་ི�ར་འཛ�ན་ཏ།ེ �ངས་དཔལ་�་ིས�ེའེ་ིཞལ་ནས། ལར་�སེ་པའ་ིམསི་རང་ག་ི
�་ེ�ད་མ་ཤསེ་ན་ནགས་�ང་ག་ི��ེ་དང་འ�། མ་ིརང་ག་ིཆ་ོའ�ང་མ་ཤསེ་ན་ག�་འ�ག་



ཟལོ་མ་དང་འ�། ཡབ་མསེ་�་ིཆ་ེདག་ེཡགི་

ཚང་མ་ཤསེ་ན་མནོ་�ག་ཡལ་བརོ་དང་འ�། ཞསེ་ག�ངས་པ་�ར་མ་ིརང་ག་ི�་ེ�ད་མ་ཤསེ་
ཚ�་ནགས་�དོ་�་ི��ེ་�ར་གཞན་�སི་ཆ་ེམཐངོ་མ་ི�དེ་ཅངི་། མ་ིརང་ག་ིཆ་ོའ�ང་མ་ཤསེ་ཚ�་
�ནི་དང་�ལ་བའ་ིག�་འ�ག་�ར་རང་ལ་ཉ་ེའཁརོ་མདེ་པ་དང་། ཡབ་མསེ་�་ིལ་ོ�ས་མ་
ཤསེ་ཚ�་�ལ་�ར་�་ིམནོ་�ག་�ར་�ས་�ང་ཡདི་ཆསེ་དཀའ་བར་འདདོ་ཅངི་། ལ་ོ�ས་�མོ་
པ་ན་ི�ནོ་ད་ེདག་ལས་�གོ་པའ་ིཡནོ་ཏན་འ�ང་བའ་ིཆདེ་�་�།ེ ཨ་�སེ་འ�་ེབཀལོ་�་ིཞལ་
ནས། �སེ་པའ་ིམ་ིལ་�གས་པའ་ིགཏམ་དགསོ། �ས་པའ་ིཆསོ་ལ་�བ་པའ་ིམཐའ་དགསོ། ཆ་ེ
བའ་ིམ་ིལ་མཐ་ོབའ་ི�གས་དགསོ།

�བ་པའ་ིམ�་ལ་�བ་པའ་ི�གས་དགསོ། འཐབ་པའ་ིམ་ིལ་དཔའ་བའ་ི�གས་དགསོ། ཞསེ་པ་
�ར་རང་རང་ག་ི�ན་པའ་ི�གས་པ་�མས་ས་�ངེ་འདརི་འཇགོ་ཅངི་�སེ་རབས་པ་ཚ�ས་ཕ་
མསེ་�་ིདག་ེམཚན་དག་ཤསེ་�་འ�ག་པའ་ིཆདེ་�་ཡནི་ལ། དའེ་ི�བས་�སི་བདོ་�་ིལ་ོ�ས་
དང་�མ་ཐར་སགོས་�་ཡནོ་ཏན་བ�དོ་པ་གཙ�་བརོ་འཛ�ན་པ་ལས་�ནོ་�་ིཆ་�ངེ་བ་ཧ་ཅང་
དཀནོ་པའང་ལ་ོ�ས་འ�་ིབའ་ིཐགོ་མའ་ིདམགིས་�ལ་དང་གམོས་�ལོ་�་ིཤན་�གས་ཐབེས་
པ་ཡནི་ལ། མ་ིརགིས་གཞན་དག་གསི་ལ་ོ�ས་འ�་ི�གས་ན་ིད་ེ�ར་མ་ཡནི་ཏ།ེ ད་ེཡང་མ་ི
མཐ་ོདམན་�ག་ཞན་�་ཞགི་ག་ི�ང་བ་འ�་ིནའང་ཡག་བ�དོ་གཙ�་བརོ་མ་ིའཛ�ན་པ་མ་ིདའེ་ི�ང་
བ་དངསོ་ལ་བདནེ་འཚ�ལ་ཞབི་ད�དོ་�དེ་�་ན་ིཐགོ་མཐའ་བར་ག�མ་�་ིཁ་ཚ་དགསོ་གལ་�་ི
ལས་དང་། བསམ་�འོ �་�རེ་ས་ོམ་ནརོ་བར་འཛ�ན་པའ་ིདབང་གསི་ལ་ོ�ས་�་ིཡགི་ཆ་�མས་
�འང་དག་ེ�ནོ་གཉསི་ཀ་�ངེ་ཡདོ་ལ། ད་ེན་ིལ་ོ�ས་འ�་ིབའ་ིབསམ་�་ོམ་ནརོ་བ་དང་བ�དོ་
པ་�མ་པར་དག་པ་ཡནི་པས་ཆ་�ནེ་དའེ་ིཐགོ་ནས་ལ་ོ�ས་འ�་ིབ་ལ་འ�ག་ཚ�་ལ་ོ�ས་དངསོ་
�་ིརང་ཞལ་མངནོ་�གོ་མདེ་པར་བ�ན་པ་ན་ིཆསོ་ཉདི་ཡནི་པས། དངེ་ག་ིལ་ོ�ས་ཞབི་ད�དོ་
པ་དག་གསི་ཡ་ིརང་དང་བ�གས་བ�དོ་གནང་བའ་ི�ལ་�་�ར་བ་ལགས་མདོ། �བས་འདརི་
�ལ་�ས་གམོས་�ལོ་�་ི�ནེ་པས་ར་ེཞགི་འད་ིབཞནི་འ�་ིབའ་ི�བོས་པ་དང་�ལ་བ་མ་�རེ་
ར།ོ། གངོ་�སོ་བཞནི་ལ་ོ�ས་འ�་ིབ་ལ་དག་ེམཚན་�་མ་ཡདོ་ནའང་གནའ་དངེ་�ན་�་མཐངོ་
ཐསོ་�་ིག་ོ�་མ་�་ེབའ་ིདབང་གསི། རང་ངསོ་ནས་ལ་ོ�ས་�་�གོ་ལ་མ་ི�་ོཞངི་གཞན་�སི་
ལ་ོ�ས་འ�་ིབའ་ི�་བ་དག་དགསོ་མདེ་�་འཛ�ན་པའ་ི�་བ་མ�གེས་པ་ོཅན་ན་ིཧ་ཅང་མང་�།ེ
ཉང་ཉ་ིམ་འདོ་ཟརེ་�་ིཞལ་ནས། ལ་ོ�ས་འད་ིམཆགོ་འད་ིལ་མསོ་པ་དཀནོ། །ལ་ོ�ས་རནི་ཆནེ་
མཁས་པ་�ན་�་ི�ན།། ཞསེ་དང་། �ལ་དབང་�་བས། ཡ་རབས་དམ་པའ་ི�དོ་�ལ་པད་



དཀར་ཚལ། །ཆསེ་ཆརེ་བད་ོབ་�གིས་མའ་ིབསལི་ཟརེ་�སི། །�མ་པའ་ི�ས་འདརི་དབེ་ཐརེ་
གཏམ་�ད་སགོས། །བ�དོ་པ་རང་ཉདི་ངལ་བའ་ི�་�་ཟད། ། ཅསེ་ལ་ོ�ས་ཤསེ་ན་�ནོ་
རབས་�་ི�ང་བ་ལ་མ་ི�ངོས་ཤངི་། �ནོ་�ང་ག་ིལགེས་ཉསེ་�་ི�་བ་དག་ལགེས་�ལེ་ཉསེ་
འགགོ་ག་ི�ང་དརོ་ལ་འ�ག་པའ་ིདག་ེམཚན་�ན་པས་མཁས་པ་དག་ག་ི�ན་�་�ར་ནའང་།
ད་ེལ་�་�གོ་�དེ་པའ་ིམ་ི�་དག་ན་ིཧ་ཅང་དཀནོ་པར་ག�ངས་པ་�ར། �བས་འདའི་ིལས་�་
�་བའང་དགསོ་མདེ་�་འཛ�ན་ཅངི་དནོ་མདེ་�་�་བ་ན་ིམངནོ་�གོ་�ན་�་ཡདོ་པ་གརོ་མ་ཆག་
པས། གང་ཟག་འགའ་ཞགི་ག་ི�གས་�རོ་མ་ིའཚམ་པ་དང་མ་ིའསོ་པའ་ིལས་�་�ར་བས་�་
བ་གང་ཞགི་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་ན། �་བའ་ི�ལ་གང་ལའང་འ�ག་པའ་ིག་ོ�བས་�ས་
ནམ་ཡང་མ་ིཐབོ་�།ེ �ལ་�ས་ཞ་ིབ་�ས། སམེས་ཅན་མསོ་པ་�་ཚ�གས་པས། །�ལ་

བས་�ང་ན་ིམ་ིམ�་ན། །བདག་འ�་ངན་པས་�སོ་ཅ་ིདགསོ། ། ཞསེ་ག�ངས་པའ་ི�རི། དསེ་
ན་�ག་བསམ་�མ་དག་གསི་བ�ལ་ཏ་ེབདནེ་པ་�གོ་�་�མ་པ་ན་ིལ་ོ�ས་འ�་ིབའ་ིཐགོ་མཐའ་
�ན་�་གལ་འགངས་ཆ་ེཞངི་། �་འད་ིལས་མ་ི�ལོ་བ་ན་ིལ་ོ�ས་འ�་ིབའ་ིཚངས་ཐགི་�ད་�་
�ང་བ་ཞགི་�འང་མཐངོ་ང་ོ། ། �བས་�་བབ་པ་རག་ཚ་�ངོ་�འེ་ིལ་ོ�ས་དག་དངསོ་འཚ�ལ་
བདནེ་བདར་�སི་ཡགི་ཐགོ་�་འགདོ་ཐབས་�དེ་�་ན་ིཁ་ཚ་དགསོ་ག�གས་�་ིལས་གཞ་ིའ�་ི
�གས་པ་ཞགི་�།ེ ད་�འ་ིགནས་བབ་ལ་མཚ�ན་ན་�ར་རག་ཚ་�ངོ་�འེ་ིལ་ོ�ས་�་ིབ�ད་
རམི་ཅ་ིའ�་ཞགི་ཡནི་པ་གསལ་ལ་

མ་གསལ་བའ་ིངག་�ན་འཐར་འཐརོ་ཞགི་ལས་ཁ་གསལ་གཏངི་གསལ་མདེ་པ་འདའིང་ད་ེ�ནོ་
ལ་ོ�ས་གང་ཡང་འ�་ིམ་�བ་པས་ལན་པ་ཡནི་ལ། ད་�ང་འད་ིབཞནི་བ�ད་

ཚ�་མ་ིརབས་�སེ་མ་�མས་�་རང་ག་ིཕ་ང་ོམ་ིཤསེ་པའ་ིནལ་�་ཇ་ིབཞནི་�ངོ་�་ེའདའི་ིལ་ོ
�ས་ཅ་ིཡང་�ངེ་མ་ིཤསེ་པའ་ིཉནེ་ཁ་ངསེ་ཅན་�་འ�ང་ངསེ་ཡནི་པ་དང་། �ག་པར་�་དངེ་
�བས་�་བའ་ིཆར་གཏགོས་ཡངོས་�་ིལ་ོ�ས་�གོས་གཅགི་�་བ�ས་ནས་�ལ་�འི་ིརང་
བཞནི་ཅན་�་ི�་ལམ་དང་དབེ་ཐརེ་�་འགདོ་པའ་ིའཆར་གཞ་ིལག་བ�ར་�དེ་བཞནི་ཡདོ་པས།
�ངོ་�་ེའདའི་ིལ་ོ�ས་བ�་�གི་�་�་ན་ི�་ཅག་ལ་འསོ་འགན་རང་ཆས་�་ཡདོ་པ་དང་། �་
མཚན་དང་དགསོ་པ་འད་ིའ�་ལ་དམགིས་ནས་�སེ་�དོ་རག་ཚའ་ི�་སརེ་དག་གསི་�ང་ནན་
�སི་བ�ལ་མ་གནང་བ་བཞནི་�་ད་རསེ་ལ་ོ�ས་འ�་ིབའ་ིའགན་�་ིམ་ོའད་ི�ངས་�ལ་�ས་
མདོ། ལ་ོ�ས་�་ི�མ་�ངས་�་མ་ཞགི་�་ོ�ལ་�་མ་�ར་བ་དང་། འགའ་ཞགི་�ར་བ་དག་
�ང་མ་�གོས་ལགོ་�གོ་ག་ིདབང་གསི་འགལ་འཛ�ལ་ཆད་�ག་ཅ་ིརགིས་�ང་བར་དགོས་པས།



འད་ིན་ིལ་ོ�ས་�་ི�ང་བཏང་བ་ཙམ་མ་གཏགོས་�ས་ཚ�ད་�་ི�ནེ་དབང་གསི་�གོས་ཡངོས་
ནས་

འ�ས་�་ོཚང་བ་ཞགི་�་མ་�ར་�རི། འད་ིཙམ་�སི་ཆགོ་པར་མ་ིའཛ�ན་པར་�ར་ཡང་ཁ་�ངོ་
ཡང་�ངོ་ག་ི�ལ་�སི་�་ཇ་ེཆ་ེདང་གཏངི་ཇ་ེཟབ་�་གཏངོ་�་ན།ི གངོ་མས་བཀའ་དང་འགོ་
མས་བ�ལ་མ་ལ་མ་�སོ་པར་�ངོ་�་ེའདརི་གཏགོས་པའ་ིད�དོ་�ན་ག�ར་གནས་�་ི�སེ་
བ་ོ�ན་ལ་འསོ་འགན་རང་ཆས་�་ཐབོ་ཡདོ་�བས། ག�་བའོ �་�་ོཡསི་�ང་བཏང་ཞངི་ཞབི་མའོ �་
�་ོཡསི་མཐའ་ད�ད་ད་ེཡ་ོབ་བ�ང་ཞངི་ཆད་པ་མ�ད་པའ་ིལས་ལ་ངསེ་པར་འ�ག་དགསོ་ཏ།ེ
ཨ་ོ�ན་འཇགིས་མདེ་ཆསོ་�་ིདབང་པའོ �་ཞལ་ནས། �་ཆསོ་ལ་ཤསེ་གལ་ཆ།ེ མ་ིཆསོ་ལ་
གམོས་གལ་ཆ།ེ ལ་ོ�ས་ལ་ཞབི་པ་གལ་ཆ།ེ ངསེ་པའ་ིཞབི་ཆ་མདེ་ན་�གོས་མཐངོ་ཙམ་�སི་
དག་ཆ་མ་ིཐནོ་ཏ།ེ ཞབི་�་བཤད་ན་�ག་�གས། ཞསེ་ག�ངས་པས་ལ་ོ�ས་འད་ིལ་�གོས་
གང་ཐད་ནས་ཞབི་ཆ་འདནོ་དགསོ་པ་ན་ིགལ་ཆ་ེབའ་ིལས་�་�ང་ཞངི་། ཞབི་ཆ་འདནོ་པའ་ི
�ལ་ཡང་དགག་�བ་�་ི�གོས་གཉསི་ལ་ལགེས་པར་བ�ག་ནས་ད�ད་པ་�ལེ་དགསོ་ཏ།ེ

མཁས་དབང་དག་ེའ�ན་ཆསོ་འཕལེ་�་ིཞལ་ནས། ཤསེ་རབ་ཡདོ་ན་�གོས་གང་ནས་�ང་
གནད་ཆནེ་པ་ོར་ེ�དེ་�ས་པས། �ལི་�སི་འདརོ་བ་དང་�ལི་�སི་ལནེ་པ་འད་ིགཉསི་ཀ་ཡང་
�མ་ད�དོ་�་ིལམ་མ་ཡནི་ན།ོ ། ཞསེ་ག�ངས་པས་ས།ོ ། �ར་ཡང་གལ་

བ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་�་ི�ལ་�་གསལོ་བ་འདབེས་པའ་ིཡང་�ངི་གཙ�་བ་ོན་ིམ་ི�་�་ཞགི་ལ་ལ་ོ
�ས་འ�་ིབའ་ིཤསེ་རབ་ཐབོ་ཚ�་ཆསེ་འདརོ་�་མ་ི�ང་བ་ན་ི�་ོག�་བརོ་གནས་པ་འདའི་ོཞསེ་
ར་ེཞགི་�ངེ་�ངོ་ག་ིམ�ག་�བ་པ་ལགས་ས།ོ །

དགསོ་པ་�གོ་�་མ་�མ་པའ།ི །�་བ་རང་ཉདི་ངལ་བའ་ི�། །

དསེ་ན་�་ོ�ན་�སེ་�་ཡསི། །བ�གས་པའ་ིལས་ལ་འ�ག་པ་གཅསེ། །

ཞསེ་�་བ་ན་ིབ�་བའ་ིཚ�གས་�་བཅད་པའ།ོ །

གནས་གཞ་ི�ལ་�་ིབཀདོ་པ་ཇ་ི�ར་ཆགས་�ལ།
ད་ེཡང་རག་ཚ་�་ེབ་གང་�་ཆགས་པའ་ིས་གཞའི་ིབཀདོ་པ་�ན་�མ་ཚ�གས་པའ་ི�རོ་ནས་
གཏམ་�་ི�་ོམ་ོ�ང་ཟད་�ལེ་ན།ཇ་ི�ད་�།གམ་འ�གོ་�ང་འ�གོ་�་ཡ་ིདག།ེ །ཁང་ས་ཞངི་ས་
ས་ཡ་ིདག།ེ །འ�ང་�་�ར་�་�་ཡ་ིདག།ེ །ཁང་�་ོའཐག་�་ོ�་ོཡ་ིདག།ེ །ཁང་ཤངི་�ད་ཤངི་



ཤངི་ག་ིདག།ེ། ཞསེ་དང་། ཡལོ་ག་ོ�ས་བཀང་�་�་ལགེས།། ཞསེ་ག�ངས་པ་�ར་ས་ལ་
དག་ེཞངི་བ�་ཤསི་པའ་ིམཚན་མ་བ�་འཛ�མས་ཤངི་གནམ་ཡལོ་ག་ོ�ས་བཀང་བ་�་�འ་ིརག་
ཚ་�་ེབ་འད་ིན་ི�་གཡང་�ག་མའོ �་ཤར་ངགོས་�་ོ�་ེགཞནོ་�འ་ིགནས་རའི་ིཉ་ེའདབས་�་
ཆགས་ཤངི་། �ངོ་�་ེའདའི་ི�གོས་བཞ་ིས་ོས་ོན་དག་ེལགེས་�་ིདཔལ་�མས་�ན་�སི་�བ་
པའ་ིབ�ར་སའ་ིཀ་བ་�མ་བཞ་ིཚང་པའ་ི�ལ་ཡང་། ས་ད�ད་ལས། ཤར་ར་ིདམའ་ལ་ཡངས་
པ་ན།ི།ཚ�་རངི་བ�ན་པའ་ིཀ་བ་ཡནི།། ཞསེ་དང་། གཞན་ཡང་།ཤར་�་ིམདའ་�ངོ་ཡནོ་ཏན་
འ�མི་པའ་ི�།ོ། ཞསེ་ག�ངས་པ་�ར་ཤར་�་ིར་ིངསོ་ཡངས་ཤངི་�ང་ཟད་དམའ་ལ་མདའ་
�ངོ་ག་ི�མ་པ་ཅན་�་ཆགས་པས་མ་ི�མས་ཚ�་ཐག་རངི་ཞངི་། ཤསེ་�་རགི་པའ་ིགནས་ལ་
�ང་བའ་ིཡནོ་ཏན་པ་མང་པ་ོཞགི་�ངོ་འདརི་�ང་དང་འ�ང་བའ་ིདག་ེམཚན་�ན་�སི་ཆགས་
པ། �་ོར་ི�ངས་པ་འ�་བ་ན།ི །

ལངོས་�དོ་ལགེས་པའ་ིཀ་བ་ཡནི།། ཞསེ་པ་�ར་�་ོཡ་ིམ�ན་ར་ིརནི་ཆནེ་�ངས་བའ་ི�ལ་�་
ཆགས་པས་�ངོ་�་ེའདརི་ལངོས་�དོ་�ན་�མ་ཚ�གས་པའ་ིདཔལ་ཡནོ་�ན་ཆགས་�་འཛ�ན་
པ། �བ་ར་ིམཐ་ོཞངི་འདན་འ�་ན། །བསདོ་ནམས་�ས་པའ་ིཀ་བ་ཡནི། ། ཞསེ་པ་�ར་�བ་�་ི
ར་ིད�བིས་འདན་པ་དང་འ�་བའ་ི�ལ་�་ཆགས་པས་�ངོ་�་ེའདརི་འད་ི�་ི�ན་�་དག་ེབའ་ི
བསདོ་ནམས་ད�ར་མཚ�་བཞནི་�གོས་མདེ་�་�ས་པའ་ིམཚན་མ་འཛ�ན་པ། �ང་ར་ིཡལོ་བ་
�སེ་འ�་བ། །�གས་�་བ�ན་པའ་ིཀ་བ་ཡནི། ། ཞསེ་པ་�ར་

�ང་ག་ི�་ར་ིཡལོ་བ་�སེ་པའ་ི�ལ་�སི་ཆསོ་�དི་�་ི�་བ་�ན་�གས་བ�ན་ཅངི་མ་ིའ�ར་
བའ་ིདག་ེམཚན་འཛ�ན་པའ།ོ། �ད་པར་�་ཡང་�གོས་ལས་�མ་པར་�ལ་བའ་ིདག་ེམཚན་�་
�ང་�་�་ེབཞའི་ིབཀདོ་པ་རང་�ང་�ན་འ�བ་�་ཆགས་ཏ་ེདག་ེལགེས་�་ི

མཚན་མ་�ན་མ་ིཆད་པར་འ�་བའ་ིདན་�གས་�ང་ཟད་�སོ་ན། �བ་རའི་ི�ད་མང་མ་ི�ད་
རངི་། ། ཞསེ་པ་�ར་�བ་�་ི�་�ད་�ལ་མང་གངས་སངེ་ད�ང་ལ་མཆངོ་བའ་ི�ལ་�་བ�དི་
ཅངི་�གོས་ལས་�མ་པར་�ལ་བའ་ིདག་ེམཚན་མངནོ་པར་བ�ངེས་བ། �་�དོ་གཤགོ་�ར་
�བ་འ�་དགསོ། །ཞསེ་པ་�ར་མ�ན་�་ིནགས་ར་ི�ག་མ་ོ�་�ལ་འ�ངི་བའ་ི�ལ་�་རལོ་ཏ་ེ
མ�ན་�ནེ་ལགེས་ཚ�གས་�་ིདཔལ་�ན་དབང་�་�ད་པ། གཡས་�ང་�ད་རངི་ན་�ག་
མཁར་ཡནི། ། ཞསེ་པ་�ར་གཡས་�་ི�ང་�ད་རངི་མ་ོག�་འ�ག་འ�ལི་བའ་ི�ལ་�་རལོ་ཏ་ེ
བ�་ཤསི་�་ི�་གཡང་�ན་ཆགས་�་འ�གས་པ། �ག་རསི་ཅན་ཆ་ེན་�་�ག་ཡནི། ། ཞསེ་
པ་�ར་གཡནོ་�་ིར་ི�ད་�་�ག་ཉལ་བའ་ི�ལ་�་བ�ན་ཅངི་མ་ིམ�ན་�ད་པའ་ིཚ�གས་�མས་



�ང་�་བ�ངིས་པ། གཞན་ཡང་། �ང་ངསོ་�བ་ཡནི་ནགས་ཚལ་མ�ན། །�་བ་མ�ན་ཡནི་
ད�་ེ�གོས་�བ། ། ཅསེ་པ་�ར་�བ་�་ི�ང་ར་ིད�་ེཞངི་མ�ན་�་ིནགས་ར་ི�་བའ་ི�ལ་�་
ཆགས་ཏ་ེ�གོས་བ�འ་ིདག་ེམཚན་མ་�ས་འ�་བའ་ི�ནེ་ཅངི་འ�ལེ་འ�ང་ག་ིམཚན་མ་རང་
ཆས་�་འཛ�ན་པའ།ོ ། གཞན་ཡང་�ངོ་�་ེའད་ིདང་འ�ལེ་བ་�གོས་བཞའི་ི�་བ་ོའབབ་པའ་ི
�ན་ལས་བ�མས་ཏ་ེ�ལ་ལ་བ�་ཤསི་བད་ེལགེས་�་ིམཚན་མ་འ�ནེ་པའ་ི�ལ་�ང་ཟད་
བ�དོ་ན། ཤར་ནས་�བ་འབབ་�གོས་གཡང་�། ། ཞསེ་དང་། ཤར་ནས་�བ་�་འབབ་པ་ན།ི
།དངསོ་�བ་འཕལེ་

བའ་ི�་ཡནི་བཟང་།། ཞསེ་པ་�ར་འ�ངི་རངི་། ག་ི�ང་། ད�་ད�ེའ་ི�་མག་ོ�མས་ཤར་ནས་
�བ་�་འབབ་ཅངི་དངསོ་�བ་འཕལེ་བའ་ིདག་ེམཚན་འཛ�ན་པ། �་ོནས་�ང་འབབ་ནརོ་�་ི�།།
ཞསེ་པ་�ར་�་གངོ་གངོ་འགབ། �ང་ཤར་གངོ་འགབ། ཞལ་ནགས་གངོ་འགབ་སགོས་�་ི�་
མག་ོ�མས་�་ོནས་�ང་�་འབབ་ཅངི་ལངོས་�དོ་འཕལེ་བའ་ིདག་ེམཚན་འཛ�ན་པ། �བ་ནས་
ཤར་འབབ་དབང་ག་ི�། ། ཞསེ་པ་�ར་མཁར་ཁགོ་ག་ི�།

མཛ�ག་ག་ི�། མཛ�་མའོ �་�་�ན་�མས་�་�་ལ་འ�སེ་ཏ་ེ�བ་ནས་ཤར་�་འབབ་ཅངི་ཆསོ་�དི་
�་ིམངའ་ཐང་�གོས་མདེ་�་�བ་པའ་ིདག་ེམཚན་འཛ�ན་པ། �ང་ནས་�་ོའབབ་དཔལ་�་ི�། །
ཞསེ་པ་�ར་�རེ་�གི ད�ས་�ང་། �་�ངོ་སགོས་�་ི�་�ན་�མས་

�ར་�འ་ི�་�ད་ལ་འ�སེ་ཏ་ེ�ང་ནས་�རོ་འབབ་ཅངི་ཚ�་རངི་ནད་མདེ་བ�ག་མདངས་གཟ་ི
བ�དི་�་ིདཔལ་�མས་གཡང་�་ལནེ་པའ།ོ །

�གོས་�མས་�ན་ནས་དག་ེལགེས་�།ི །དཔལ་�ན་འ�་བའ་ི�ནེ་འ�ལེ་�། །

གཤངོས་ལ་�་བ་ོལགེས་འབབ་ཅངི་། །�ང་ལ་ར་ིབ་ོརབ་�་བ�ན། །

ཅསེ་�་བ་ན་ིབ�་བའ་ིཚ�གས་�་བཅད་པའ།ོ །

�ངོ་�འེ་ིམངི་ལས་བ�མས་ཏ་ེརགིས་�ས་�ངེ་བ།
ད་ེཡང་�ངོ་�་ེའདའི་ིཐ་�ད་ལ་ད་�ནོ་རག་ཙ། རག་�། རག་ཚ་ཞསེ་ག�མ་བཀལོ་�ངོ་ཡདོ་
ལ། ཐ་�ད་འད་ིག�མ་ལས་གང་ཞགི་བཀལོ་ན་ཡང་མད་ོ�་ེལང་གཤགེས་ལས་ག�ངས་པའ་ི
མངི་ག་ིདགསོ་པ་ཙམ་�བ་པས། ད་ེཙམ་�སི་ཆགོ་ན་ཐ་�ད་ག�མ་ལས་

གང་ཞགི་འཐད་མནི་�་ི�་མཚན་འཚ�ལ་བ་ལ་མ་ི�སོ་པར་ཐ་�ད་ག�མ་པ་ོལས་གང་ཡང་



�ང་བ་ཞགི་�་ཅག་གསི་གཅགི་�ར་�་�་ཡནི་ཞསེ་�སོ་ཐག་ཐད་ཀར་བཅད་ན་མ་ིའསོ་པ་ག་
ལ་ཡདོ། འནོ་�ང་བདོ་�དོ་�ད་བར་ག�མ་�་ི�ངོ་�།ེ �་�།ེ �མི་མངི་ག་ིཐ་�ད་མང་པ་ོ
ཞགི་�ས་མངི་གསི་བཏགས་འ�ག་པ་མངནོ་གསལ་རདེ་ལ། ད་ེམ�ངས་�་�་ཅག་ག་ི�་ེམངི་
འད་ིལ་བསམ་ན་ཡང་དགག་�བ་�་ི�གོས་གང་ཐད་ནས་ད�ད་གཞགི་�ས་ཚ�་�ས་མངི་�་
�ས་ན་�་མཚན་ཆ་ེབར་མཐངོ་�།ེ དཔརེ་ན་མད་ོད�ས་ཁམས་ག�མ་�་ི�ལ་མངི་ག་ག་ེམ་ོ
ཞགི་ལ་མཚ�ན་ནས་བཤད་ན་ས་དའེ་ི�ལ་མ་ིཆ་ེག་ེམ་ོཚ�ས། ངདེ་ཅག་ན་ིབདོ་�་ི�ས་ཆནེ་
འདའི་ིཆར་གཏགོས་�་ི�ས་ལག་ཡནི་པས་ན་མངི་ལ་ད་ེ�ར་�་བཏགས་ཞསེ་ཁས་ལནེ་ཞངི་།
�བ་�ནེ་ལ་�ས་མཛ�ད་དང་ངག་�ན་ཅ་ིརགིས་བ�ང་བ་ལས། དངསོ་�བོས་རགིས་པའ་ི
ད�ང་འ�ནེ་�་མདེ་པ་ཕལ་ཆརེ་གཅགི་མ�ངས་ཡནི་པ་མ་ཟད། �་མཚན་ད་ེཙམ་ཞགི་གསི་
ས་ོསའོ �་རགིས་�ས་�ངེ་ལ།

�་མཚན་ད་ེཙམ་ཞགི་ལ་ཡདི་�ནོ་མཛད་པའང་གཅགི་མ�ངས་རདེ། ད་ེབས་ན་ངདེ་ཅག་ག་ི�་ེ
མངི་འདའིང་�ས་མངི་�་བ�དོ་ན་�་མཚན་མང་བ་མ་ཟད། �ངས་�་ིཔ་ོཏ་ིབས་ེ�་ལས། ལར་
�སེ་པའ་ིམསི་རང་ག་ི�་ེ�ད་མ་ཤསེ་ན་ག�་འ�ག་ཟལོ་མ་དང་འ�། ཞསེ་པའ་ི�གོ་�གོས་
�་ིདག་ེམཚན་ཡང་�ན་འ�ག་པས་�་ེམངི་འད་ིལ་དགག་�གོས་དང་�བ་�གོས་གཉསི་ནས་
ད�ད་པ་བཏང་བའ་ི�བ་དནོ། གང་ཞགི་�ངས་བ�ན་ཞངི་གཏན་ཚ�གས་ཟབ་པ་ད་ེཉདི་ཚད་
མར་བ�ང་�།ེ གཅགི་�ར་ཐགོ་བཀལོ་�དོ་�་�་ན་ིཐ་�ད་དའེ་ིའགོ་�་�ད་པའ་ིད�དོ་�ན་
�སེ་�་�ན་�སི་བདནེ་པ་བདནེ་བདར་�་ིཁ་�གོས་དང་མཁས་པས་བ�ག་ན་ཡདི་�ནོ་འསོ་
པའ་ིད�ད་འ�ས་�་ལགས་པས། དང་པ་ོདགག་�གོས་ནས་ད�ད་ན་རག་�་ཞསེ་པའ་ིཐ་�ད་
འད་ིཡནི་ལ།

ཐགོ་མར་བཀལོ་མཁན་མངནོ་གསལ་�་�ར་བ་ན་ི�ག་�མོ་པ་དང་། ��ེ་�ང་ཡགི་ཆསོ་
འཕལེ་རདེ། ཐ་�ད་འད་ིབཀལོ་བ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཇ་ི�ར་ན་ད་ེ�ད་ཅསེ་ཐ་�ད་བཏགས་ཞསེ་
�སི་ཚ�། �ང་ཡགི་ཆསོ་འཕལེ་དང་�ག་�མོ་པས་ཐ་�ད་ད་ེ�ར་བཀལོ་བ་གང་ཞགི �ང་ཡགི་
ཆསོ་འཕལེ་��ེ་ཚང་ག་ི�ང་ཡགི་ཡནི་པས་འབངས་�འེ་ིཐ་�ད་ལ་མ་ི�ངོས་ཤངི་�་ཅག་ག་ི
�ངོ་�རེ་�ས་ཆ་ེབ་དང་། �ག་�མོ་པས་�ང་ད�ད་ཞབི་�ས་ནས་�སི་པའ་ི�རི། ཟརེ་�་
ལས་�བ་�དེ་བཙན་པ་ོགཞན་ཁ་ོབསོ་མ་མཐངོ་ལ། ད་ེ�ར་ན་ཐ་�ད་འད་ིགང་ཟག་ལ་ཡདི་
�ནོ་�ས་ཏ་ེ�སི་པ་ཙམ་ལས། རགིས་པས་ད�ད་པའ་ི�བ་�དེ་མ་ིབཙན་ཞངི་། �་ཅག་ག་ི�་ེ
བ་དང་ཧ་ཅང་འ�ལེ་ཟབ་པ་༧�བས་མགནོ་�་རབས་བ�ད་པ་དང་། �བས་�་ེརལོ་བའ་ི�་ོ



�།ེ འཇ་ོ�་རབས་དག་ག་ིག�ང་རབ་�་ིམ�ག་�མོ་དང་། ��ེ་�ལ་བའོ �་བཀའ་ཤགོ་ག་ི
མ�ག་དག་ན་རག་ཙ་ཞསེ་བཀལོ་བ་དང་འགལ་ཞངི་། གལ་ཏ་ེམ་ིའགལ་བའ་ི�་མཚན་ལ་
རག་ཙ་ཞསེ་པ་ཁ་�ད་སརོ་བཞག་དང་། རག་�་ཞསེ་པ་ཡགི་�ད་ཡནི་ཞསེ་བ�དོ་ན། ཙ་ཁ་
�ད་དང་�་ཡགི་�ད་�་སངོ་བའ་ིམ�ན་དཔ་ེའགདོ་�་མདེ་ད།ེ �་ཅག་ག་ིཁ་�ད་ལའང་། ར་ི
�། གད་�། �ག་�། �ངོ་�། �ང་�། �་བ། �་ེམ།ོ �བ་པ། �སི་པ་སགོས་ཙ་ལ་ར་མག་ོ
བཏགས་པའ་ི�་�མས་ཙ་�ང་ག་ི�ར་འ�ར་མདེ་པ་མགི་མཐངོ་ལག་ཟནི་ཡནི་པ་འད་ིདག་
གསི་བདནེ་དཔང་�ས་པ་རདེ། དསེ་ན་རག་�་ཞསེ་པའ་ིཐ་�ད་འདའི་ི�བ་�དེ་གཙ�་བ་ོགང་
ཟག་ལ་ཡདི་�ནོ་པ་ཙམ་ལས་�བ་�དེ་གཞན་མདེ་ཅངི་། �་ཅག་ལ་�ས་དང་�བི་མ་བཞནི་
འ�གོས་�ངོ་པའ་ི�སེ་ཆནེ་ཚ�འ་ིག�ང་རབ་�་མ་ཞགི་ལས་�་ཅག་ག་ི�་ེམངི་བཀལོ་བ་དང་
མ་ིམ�ན་པས་དགག་�གོས་�་�ས་པ་ཡནི་ལ། གཉསི་པ་�བ་�གོས་ནས་ད�ད་ཞབི་�་
�ལ་ན་ིརག་ཚ་ཞསེ་པའ་ིཐ་�ད་འད་ིཡནི་ཞངི་། ད་ེལ་ཇ་ི�ར་ན་ད་ེ�ད་ཅསེ་ཐ་�ད་བཏགས་
ཤ་ེན། �་ེབ་འད་ིཐགོ་མར་བདོ་�་ི�ས་ཆནེ་བཞ་ིལས་ཨ་�་ོ�ངོ་ག་ི�ས། ད་ེལའང་ནང་
གསསེ་�ས་ལག་�་མ་ཡདོ་པ་ལས་ཚ་ཆནེ་བ�་ོབ�ད་�་ིརག་ཚ་ཞསེ་པའ་ི�ས་�ད་�སི་
བ�ང་བའ་ི�ངོ་�་ེཡནི་པས་ད་ེ�ད་�་འབདོ་པ་རདེ་ཅསེ་བ�དོ་ཚ�་ལ་ོ�ས་�སི་མ་དརོ་བའ་ི�་ེ
མངི་ཞགི་�་�ར་�རི་དག་ེམཚན་ཆ་ེབར་མཐངོ་། གལ་ཏ་ེད་ེན་ིདམ་བཅའ་ཙམ་ལས་�བ་�དེ་
�་ི�ངས་འགདོ་�་མདེ་པས། ཐ་�ད་�ན་པ་ོཙམ་ལ་དགའ་བ་ཟད་ད་ོཟརེ་ན། �བ་�དེ་�་ི
�ངས་མདེ་ན་བདནེ་མདོ། བ�བ་�་འད་ིལ་�བ་�དེ་�་ི�ངས་རམི་བཞནི། ལ་ོ�ས། ངག་
�ན། རགིས་པ་ག�མ་ལས། དང་པ་ོལ་ོ�ས་ན།ི �རི་�ངོ་ག་ིཚ་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་དང་�ལ་
ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་ཅསེ་པའ་ི�ངས་འ�ནེ་པའ་ིཚ�། བདོ་�་ིལ་ོ�ས་�་ིདནོ་པ�་�་གའ་ི��ེ་མགི་
ལས། �ངོ་ག་ིཚ་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་ན།ི �ག་ཚ། �གོ་ཚ། མག་ོཚ། �་ཚ། ཏགོ་ཚ། གཡ་ིཚ།
ཟངས་ཚ། རབེ་ཚ། དཔལ་ཚ། �ང་ཚ། གཅན་ཚ། དམོ་ཚ། གཤནེ་ཚ། ཚར་ཚ། �ག་ཚ། ཉ་
ཚ། �་ཚ་�མས་ཡནི། �ངོ་ག་ི�ལ་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་ན།ི �ན་�ལ། �ལ་�ལ། བ�ད་�ལ།
རག་�ལ། ཕན་�ལ། དབལ་�ལ། ཆསོ་�ལ། བན་�ལ། མགནོ་�ལ། �ག་�ལ། དཔལ་
�ལ། �་�ལ། ར་ི�ལ། ཉན་�ལ། �་ི�ལ། ལ་ོ�ལ། འག་ོ�ལ། ཡབ་�ལ། �་�ལ་
�མས་ཡནི་ལ། ཞསེ་ག�ངས་ཤངི་། ལ་ོ�ས་�ན་དགའ་ིམ་ེལངོ་ལས། �ངོ་�ལ་ཆནེ་བཅ་ོ
བ�ད་�་�གས་པ། དབལ་�ལ། རག་�ལ། �ག་�ལ། ཧརོ་�ལ། གཉན་�ལ། ཐལ་�ལ།
ནག་�ལ། དམག་�ལ། ཡནོ་�ལ། �་�ལ། རངོ་�ལ། ཀ་�ལ། �་�ལ། �་ོ�ལ། མཁར་
�ལ། ཡག་�ལ། �་ོ�ལ། �ག་�ལ་�མས་དང་། �ངོ་ཚ་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་�་�གས་པ།



ཏགོ་ཚ། �གོ་ཚ། འག་ོཚ། �ག་ཚ། �མོ་ཚ། ད�་ཚ། �ང་ཚ། ཟམ་ཚ། འཚམ་ཚ། རག་ཚ།
�ར་ཚ། �ག་ཚ། གཟ་ིཚ། �་ཚ། �ག་ཚ། གཡ་ིཚ། མ�ར་ཚ། �ང་ཚའམ་ཚང་ཚ་ཞསེ་ཐ་
�ད་ཕལ་ཆརེ་�་མ་དང་མ་ིམ�ན་པར་བ�ང་པས་

�ལ་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་དང་ཚ་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་ཅསེ་པ་�ངས་ངསེ་�་ིད�་ེབར་འཛ�ན་དཀའ་
ཞངི་། �ད་པར་�ལ་ཆནེ་དང་ཚ་ཆནེ་གཉསི་�ང་�མ་པ་�ན་�་�ས་ལག་ཐ་དད་པར་�་ིམ་ི
�བ་�།ེ ཚ་ཆནེ་འགའ་ཞགི་�ལ་ཆནེ་�་ི�ས་ལག་�་�ར་བ་དང་འགའ་ཞགི་ན་ི

�ལ་ཆནེ་�་ི�མ་�ངས་�་སངོ་བར་བཤད་པའ་ི�རི་ཏ།ེ བདོ་མ་ི�་གདངོ་�ག་ག་ི�ས་མཛ�ད་
མ་ེཏགོ་�དེ་ཚལ་ལས། མག་ོཚ་ན་ིདབལ་�ལ་མག་ོཚ་ཞསེ་�ངོ་དཔལ་ཆནེ་�བས་�ནི་ནས་
�སེ་པ་ཞགི་ཡནི་པར་མངནོ་ན།ོ ། ཞསེ་མག་ོཚ་ཞསེ་པའ་ི�ས་དཔལ་�ལ་�་ི�ས་ལག་�་
བཤད་པ་དང་།ཡང་ད་ེཉདི་ལས། �ངོ་�ལ་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་�་ིརག་�ལ་�མས་ན་ིཁམས་
�གོས་སགོས་ལ་མང་�་ཡདོ་ལ། �ག་�ལ་ན་ི�ག་ཚ་དང་གཅགི་ཟརེ་ལ། �ངོ་ཚ་ཆནེ་བཅ་ོ
བ�ད་�ང་ཟརེ་ར།ོ ། ཞསེ་�ངོ་�ལ་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་དང་ཚ་ཆནེ་ བཅ་ོབ�ད་མངི་ག་ི�མ་
�ངས་�་�ར་ཡང་ག�ངས་པས་ས།ོ ། དསེ་ན་�བས་དནོ་རག་ཚ་ཞསེ་པ་�ལ་མངི་ལས་
བ�ང་ཚ�་རག་�ལ་ཞསེ་པའ་ི�མ་�ངས་ཏ།ེ �་ཚ། �་�ལ། འག་ོཚ། འག་ོ�ལ། དཔལ་ཚ།
དཔལ་�ལ། �ག་ཚ། �ག་�ལ་�་�་�ས་མངི་གཅགི་མ�ངས་ཅན་ཡདོ་ཅངི་། �ག་ཚ།
�ག་�ལ་གཉསི་མངི་ག་ི�མ་�ངས་�་དངསོ་�་བ�ན་པའ་ི�རི་�མ་པ་ན་ིར་ེཞགི་ཁ་ོབའོ �་
ད�ད་འ�ས་ལགས་ལ། ལ་ོ�ས་�ན་དགའ་ིམ་ེལངོ་ལས་�ང་�་�ལ་འདརི་�ངོ་ཚ་ཆནེ་བཅ་ོ
བ�ད་�་ིནང་ག་ི�ག་ཚ། རག་ཚ། འཚམ་ཚ་སགོས་ཡདོ་ཅསེ་�་ཅག་ག་ི�་ེམངི་�ས་མངི་
ཡནི་�ལ་ག�ངས་པས་ས།ོ ། �རི་ན་ི�ངོ་ག་ི�ས་ལ་ང་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད། �ས་ཆནེ་བཅ་ོ
བ�ད་ཅསེ་�་བ་དང་། མངོ་། མར་བ། མ་ིལ། མ་ིཉག ��ེ། �་ེའདརོ་སགོས་�ངོ་ག་ི�ས་
ལག་མཐའ་ཡས་པ་བཤད་པས་ཚ་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་དང་�ལ་ཆནེ་བ�ད་ཙམ་�་མ་ངསེ་�ལ་
ཡང་ཤསེ་�་བའ་ིགནས་ས།ོ ། ཁ་ཅགི་གསི།

�་ེབ་འདའི་ིམངི་ལ་རག་ཚ་ཞསེ་འབདོ་པ་ན་ི�ངོ་ཚ་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་�་ི�ག་ཚ་ཞསེ་པ་�ར་
ཆག་པ་ཡནི་ཞསེ་བ�དོ་པ་ན་ིམ་བ�ག་པའ་ིགཏམ་�།ེ �་བའ་ི�གོས་�་�་ཞསེ་པའ་ིམངི་གཞ་ི
འ�ར་ནས་འདགོས་�་ི�་ཙམ་�་�ག་པ་ཨ་�་ལ་ཨ་ར་དང་ཨ་�ན་ལ་ཨ་རན་

སགོས་ཡདོ་མདོ། �ག་ཅསེ་པའ་ིཐ་�ད་བཀལོ་བའ་ི�་དངསོ་གཞན་གང་ལའང་མངི་གཞའི་ི�་



འ�ར་ཏ་ེའདགོས་དང་�སེ་འ�ག་ག་ི�་ཙམ་�་�ག་པའ་ིདཔ་ེཙམ་ཡང་འགདོ་�་མདེ་པའ་ི�རི་
ར།ོ ། འ་ོན་རག་ཚ། རག་�ལ་�མ་�ངས་ཡནི་ན་མངི་མཐའ་ི�ལ་དང་ཚ་

ཞསེ་པའ་ིདནོ་ཅ་ིཡནི་ཞ་ེན། ད་ེན་ི�ས་དའེ་ི�ལ་�་�ག་པའ་ི�ས་�ད་ཡནི་པས་�ལ་ཆནེ་
དང་། �ས་དའེ་ིཚ་རབས་�་ི�ད་པ་ཡནི་པས་ཚ་ཆནེ་ཞསེ་བ�དོ་པ་ཡནི་ཏ།ེ བདོ་མ་ི�་

གདངོ་�ག་ག་ི�ས་མཛ�ད་མ་ེཏགོ་�དེ་ཚལ་ལས། ད་ེལ་དཔལ་�ལ་ཟརེ་བའ་ི�་མཚན་ན།ི
�ངོ་དཔལ་ཆནེ་�བས་ཟརེ་བའ་ི�ལ་�་ིམ་ིརགིས་ལ་དཔལ་�ལ་ཟརེ་བ་ཡནི་ལ། ཞསེ་
ག�ངས་པ་འདསི་མཚ�ན་ནས་ཤསེ་པར་�་དགསོ་ས།ོ ། གཉསི་པ་ངག་�ན་ན།ི འ�་ོམགནོ་
ཆསོ་�ལ་འཕགས་པའ་ི�བས་ལ་དགའ་ཡ་ེཤསེ་དར་�ས་དང་�ངོ་�ལ་ཆནེ་བ�་ོབ�ད་
མཉམ་�་�དོ་མངའ་རསི་ནས་�་�ལ་�་འངོས་པ་ཡནི་ཟརེ་བའ་ིངག་�ན་ཞགི་ཡདོ་པ་ལ་གཞ་ི
བཅལོ་ནས། �་བ་མ་རདེ་མངའ་བ་རདེ། །�དོ་མངའ་རསི་ཆད་པའ་ི�མ་�་རདེ། །

ཤ་སགོ་པ་བགསོ་པའ་ིཚལ་བ་རདེ། ། ཅསེ་པའ་ིཟརེ་�ལོ་ཞགི་ཡདོ་པ་ལ་ལ་ོ�ས་�ན་དགའ་ི
མ་ེལངོ་�་དགག་པ་འད་ི�ར་བ�དོ་འ�ག་�།ེ འགའ་ཞགི་གསི་ས་འདའི་ིམ་ི�མས་མངའ་རསི་
ནས་འངོས་པ་ཡནི་པས་མངའ་བ་ཟརེ་བ་བ�་འ�ར་བ་ཡནི་ཟརེ་བ་དང་། ཆསོ་�ལ་འཕགས་
པའ་ི�ས། དགའ་ཡ་ེཤསེ་དར་�ས་དང་�ངོ་�ལ་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་མཉམ་�་�དོ་མངའ་རསི་
�གོས་ནས་འངོས་པ་ཡནི་ཟརེ་བ་སགོས་�ངས་མདེ་�་ིགཏམ་�་འ�མས་ཏ་ེམངའ་རསི་པ་ལ་
མངའ་བ་དང་། ཞང་�ང་བ་ལ་ཞང་བ་དང་། �་རངེས་པ་ལ་�་བ་དང་། �་ས་བ་ལ་�་བ་དང་།
ས་ེར་བ་ལ་ས་ེབ་དང་། འ�ས་�ངས་པ་ལ་འ�ས་བ་དང་། དགའ་�ན་པ་ལ་དགའ་བ་ཟརེ་བ་
�་�འ་ིབདག་�་ཅན་�་ིཚ�ག་�ད་ན་ི�ར་མ་མཐངོ་ཞངི་བདོ་�་ིམཁས་པ་དག་གསི་མ་མཛད་
ལ། ད་ེ�་�འ་ིཚ�ག་�ད་ན།ི

རགིས་པའ་ིག�ང་�གས་དང་། བ�་�དོ་པའ་ིག�ང་དང་མ་ིམ�ན་པ་དང་། ཞསེ་དང་། དགའ་
ཡ་ེཤསེ་དར་�ས་ན་ི�་ིརལ་�་ི�ས་�་�ལ་བ�་�་མད་ོ�ད་འདརི་འངོས་པས་བ�ན་པ་�་
དར་�་ི�ས་ཡནི་པ་དང་། ཆསོ་�ལ་འཕགས་པ་བ�ན་པ་�་ིདར་�་ི�བས་

ཡནི་པས། དའེ་ི�ས་�་དགའ་ཡ་ེཤསེ་དར་�ས་གསར་�་�བེས་པ་མནི་པས། བཤད་�ལ་ད་ེ
དག་ན་ི�གོ་བཟ་ོའབའ་ཞགི་ག ོ། ཞསེ་མངའ་བ་ཟརེ་བའ་ིཐ་�ད་�ར་�ལ་དང་དགའ་ཡ་ེཤསེ་
དར་�ས་�བེས་པའ་ི�ས་ཚ�ད་ལ་དགག་པ་བ�དོ་པ་�མས་གནད་�་ཁལེ་

བའ་ིད�ད་བ�དོ་�་མཐངོ་མདོ། ད�ད་བ�དོ་དསེ་གནའ་མའི་ིངག་�ན་ལ་དག་ཐརེ་�ས་པ་



ཙམ་ལས་གཞ་ི�འ་ིཆ་ནས་ངག་�ན་�ངས་མདེ་�་�བ་མ་ི�བ་�།ེ གནའ་མའི་ིངག་�ན་ཕལ་
ཆརེ་ལ་�ངས་ཡདོ་�ང་བར་�བས་�་མ་དག་�ན་འ�མས་�་�ར་བ་མང་�་�ང་ལ། ངག་
�ན་འད་ིལ་མཚ�ན་ནའང་དགའ་ཡ་ེཤསེ་དར་�ས་མད་ོ�ད་�་�ལ་བ�་བར་�བེས་པ་ཡངོས་
�་�གས་པའ་ིལ་ོ�ས་ཡནི་ཞངི་�བེས་པའ་ིཚ�་ཁརེ་�ང་མནི་པའང་རགིས་པས་�བ་པས། ད་ེ
དང་�ན་ཅགི་�་�དོ་མངའ་རསི་ནས་�ངོ་�ལ་ཆནེ་བཅ་ོབ�ད་�་ི�ས་ལག་ཅ་ིརགིས་ཤགི་
ས་འདརི་�བེས་ཏ་ེ�མི་གཞ་ིབ�ང་ཞངི་མ་ི�ད་�ལེ་བ་ལ་�ང་རགིས་�་ིགནདོ་པ་མདེ་ཅངི་།
�་�ལ་འདརི་མགནོ་�ལ། �་ོ�ལ། �་�ལ། �་�ལ། ཀ་�ལ། འག་ོ�ལ། �ག་ཚ།
འཚམ་ཚ། རག་ཚ་སགོས་�ལ་དང་ཚ་ལས་�ངས་བའ་ི�་ེབ་དང་�མི་ཚང་ག་ིམངི་ཡང་མ་ི
�ང་བ་ཞགི་ཡདོ་པ་དངསོ་ཡདོ་དང་། �ག་ཚ། འཚམ་ཚ། རག་ཚ་ག�མ་ཐགོ་མར་ས་�གོས་
འདརི་ཆགས་ཤངི་�ག་ཚ་�སི་�་�རོ་བའ་ིངག་�ན་ཡདོ་ལ་འཚམ་ཚ་དང་རག་ཚ་གཉསི་
དངེ་ཡང་ས་གནས་གཅགི་�་ཆགས་ཡདོ་ད།ོ ། ག�མ་པ་རགིས་པ་ན།ི ཁ་�ད་�་རག་ཙ་ཞསེ་
བ�དོ་པ་འད་ིཉདི་རག་ཚ་ཞསེ་པའ་ི�མ་�ངས་ཡནི་པའ་ི�ལ་ཡང་། བདོ་�་ིཡ་ིག་ེ�་ེབ་གཅགི་
�་�ར་བ་དང་�་གནས་མ�ན་པ་དག་བ�་གསར་�ངི་ངམ་ཁ་�ད་དང་ཡགི་�ད་�་ི�ད་པར་
ལས་གཅགི་ཚབ་གཅགི་གསི་�དེ་�་ཡདོ་པ་དཔརེ་ན། ག་ོཆ་ལ་ག་ོཅ་དང་། �ག་ཆ་ལ་�ག་ཅ་
དང་། རནི་པ་ོཆ་ེལ་རནི་པ་ོཅ་ེདང་། དཀནོ་མཆགོ་ལ་དཀནོ་ཅགོ་དང་། �ལི་�ང་

ལ་�ལི་�ང་། �སི་�ང་ལ་�སི་�ང་། རནི་ཆནེ་ལ་རནི་ཅནེ། �བོས་ཆནེ་ལ་�བོས་ཅནེ། �་ི
ཆནེ་ལ་�་ིཅནེ། ཡབོ་ཆནེ་ལ་ཡབོ་ཅནེ། ཅ་ིཟརེ། ཅ་ིདགསོ། ཅ་ིརདེ། ཅ་ིཤསེ། ཅ་ིཡདོ། ཅ་ི�དེ་
སགོས་ལ་ཆ་ིཟརེ། ཆ་ིདགསོ། ཆ་ིརདེ། ཆ་ིཤསེ། ཆ་ིཡདོ། ཆ་ི�དེ་སགོས་བ�དོ་པ་བཞནི་�་
ཙ་དང་ཚ་གཉསི་�ང་�ད་མདེ་�་�དོ་པ་དཔརེ་ན། �་ཙར། ཙར་ལ།ོ མ་ེཙ། ཨ་ཙ། ཁ་ཙར།
ཙད་པ། གབ་ཙ�། ཙག་�། རངི་ཙད། ཙ�མ་པ།ོ མལེ་ཙ�། ཞངི་ཙ�གས་ སགོས་ན་ི�་ཚར། ཚར་
ལ།ོ མ་ེཚ། ཨ་ཚ། ཁ་ཚར། ཚད་པ། གབ་ཚ�། ཚག་�། རངི་ཚད། ཚ�མ་པ།ོ མལེ་ཚ�། ཞངི་
ཚ�གས་ཞསེ་�་བ་སགོས་�་ི�མ་�ངས་ཡནི་པར་�དོ་མདེ་�་�བ་པས། འདརི་�ངོ་�འེ་ིམངི་
ལ་�ནོ་�་ིག�ང་རབ་འགའ་ལས་རག་ཙ་ཞསེ་བཀལོ་བའང་རག་ཚ་ཞསེ་པའ་ིམངི་ག་ི�མ་
�ངས་ཡནི་པ་བད་ེ�ག་�་�བ་པའ་ི�རི་ར།ོ །

རག་�་འ�་ིལ་ཁ་ནས་རག་ཙ་ཞསེ། །ཐནོ་པའ་ིདཔ་ེབ�དོ་�ང་གཅགི་བ�ང་�་མདེ། །

རག་ཚ་འ�་ིལ་ཁ་ནས་རག་ཙ་ཞསེ། །ཐནོ་པའ་ིདཔ་ེམང་གངོ་�་བཀདོ་ལ་གཟགིས། །



ཞསེ་�་བ་ན་ིབ�་བའ་ིཚ�གས་�་བཅད་པའ།ོ །

གནས་བདག་འག་ོབའ་ི�་�ང་ཇ་ི�ར་�ང་�ལ།
ད་ེཡང་རག་ཚ་དགནོ་�ངོ་གཉསི་ལ་འ�ལ་�་ིའགལ་�ནེ་སལེ་ཞངི་མ�ན་�ནེ་�བ་ལ་�ངོས་
�གོས་�་ིལས་ཆསེ་ཆརེ་�ར་བའ་ི�སེ་�་�་མ་ཞགི་མཁས་�བ་གངོ་མ་�མས་�སི་བཀདོ་
པ་�མས་ལས། དགནོ་འདའི་ི�སེ་�་གཉན་ཆནེ་ག�་�།ེ ཐགོ་མར་རག་ཚ་

དགནོ་པའ་ི�སེ་�་གཉན་པ་ོག�་�་ེན་ི༧�བས་མགནོ་�་རབས་བ�ད་པ་ངག་དབང་�ན་
དགའ་བ�ན་པའ་ི�ལ་མཚན་�སི་བཀདོ་པར་བཤད་ད།ེ ཐགོ་མར་༧�བས་མགནོ་�་རབས་
བ�ད་པའ་ི�གས་དགངོས་ལ་�ད་མད་ོཁམས་�ལ་�་ིགནས་བདག་ཆནེ་པ་ོ

ཨ་�སེ་�་ཆནེ་�མོ་ར་དགནོ་�་ེའདའི་ི�སེ་�ར་དགདོ་པའ་ིདགངོས་འཆར་ཡདོ་ནའང་། མ�་
�བོས་�ལ་�་�ང་བ་�གེས་པ་འ�མ་�འེ་ིགཙ�་བ་ོཤར་�་ིགཉན་པ་ོག�་�་ེམ་བ�ལ་རང་
འཁརོ་�་ི�ལ་�་�ནོ་ཏ་ེབཀའ་བ�སོ་དམ་བཞག་གསི་དགནོ་�་ེའདའི་ི�སེ་�ར་བཀདོ་པ་
ཡནི་ཞངི་གང་�་བ�གས་པའ་ིགནས་གཞའི་ི�ད་པར་ན།ི �་ར་ིདང་གཡའ་ར་ིམཐ་ོལ་གཟངེས་
བ། ནགས་ར་ིདང་�ང་ར་ིབ�དི་ལ་�ན་�ག་པ། མཚ�་དང་མཚ��་མཛ�ས་ལ་

མདངས་བ�་བ། �ངེ་ན་�ནི་ནག་འ�གིས་པའ་ི�ངི་�ར་གཡ་ོཞངི་། བར་ན་�གོ་�ངེ་�་མས་
�སོ་གར་�ནེ་པ། མཁའ་ལ་ག�་འ�ག་མང་པའོ �་ངར་�ད་�རི་ཞངི་། ནགས་ན་�་�་མང་
པསོ་�ད་�ན་འ�ནི་པ། ཤ་བ། �་ོབ། �་བ། གཉན། �ག གཟགི �དེ་ལ་སགོས་པའ་ིར་ི
�གས་གཅན་ཟན་�་ིརགིས་�་�་འ�་ཞངི་འཛ�མས་པའ་ི�ལ་�ངོས་�་ན་�ག་པ་�་ོ�འེ་ི�ག་
�ངོ་འབར་བ་ཞསེ་�་བའ་ི�ངོ་ད�ལི་ན་བ�གས་པ། དཔལ་�ན་མགནོ་པའོ �་བཀའ་�དོ་བ�ད་
མགནོ་�ཀ་ཤད་ནག་པའོ �་�མ་འ�ལ། ད�་�འ་ི�ལ་བ་ོགཉན་ཆནེ་

ག�་�་ེཞསེ་�་བ་ད་ེཉདི་ཐགོ་མར་�བ་པའ་ིདབང་�ག་པ�་ཐདོ་�ངེ་�ལ་དང་། བར་�་�ངས་
�ནོ་�ང་�བ། ཨ་�སེ་འ�་ེབཀལོ་སགོས་�་བ�ད་�་མའ་ིབཀའ་བ�སོ་ཐ་ཚ�ག་ལ་གནས་
ཤངི་། �་མདགོ་�་ོལ་རབ་�་བ�དི་པའ་ིགཟ་ིམདངས་�ན་ཞངི་�་ལ་�བ་�གོ་བརེ་ཆནེ་དང་
ཞབས་ལ་སག་�མ་གསལོ་བ། �ག་གཡས་ན་ཆ་ེ�་དབང་�་འ�་བའ་ི�གས་�་འཛ�ན་ཞངི་
�་མ་ོགཡནོ་ན་ག�ལ་ལས་�ལ་བའ་ི�་མཚ�ན་�ར་བ། �ག་གཡནོ་ན་འདདོ་�་འ�ང་བའ་ི
�མ་པ་བ�མས་ཤངི་བཅབིས་�་�་ནག་�ངི་དཀར་ལ་ཆབིས་པ། འཁརོ་�་�མ་�ས་�ནོ་
འབངས་�་མཚ�ས་བ�རོ་ཞངི་བ�ནེ་པའ་ིམ་ིལ་�ངོས་�གོས་�་ིལས་ཐགོས་མདེ་�་མཛད་



པའ།ོ ། ཤར་�་ིགནས་བདག་འ�ངི་ར་ི�ག་པ།ོ �བི་པ་�་ེབའ་ི�སེ་�་འད་ིཉདི་ཐགོ་མར་
འགདོ་མཁན་མ་ངསེ་ཤངི་གང་�་མཆདོ་འ�ལ་�་སའ་ིལབ་ཙ�་ན་ིའ�ངི་རའི་ིངསོ་�་ཡདོ།
གཞ་ིབདག་འད་ིཉདི་གཉན་པ་ོག�་�འེ་ིབཀའ་�དོ་�་�ར་ཅངི་�་�་ེ

གཉན་�་ེབཙན་�འེ་ི�མ་པ་ཅ་ིརགིས་�་བཞངེས་བ། �་མདགོ་དཀར་བའོ �་མདངས་དང་�ན་
ཞངི་�ག་གཉསི་ན་�གས་མ�ང་དང་ནད་�་ི�ལ་བ་ཐགོ་པ། བཅབིས་�་ར་ེའགའ་བཙན་�་
དམར་པ་ོདང་། ར་ེའགའ་རབ་དཀར་�ང་ཤསེ་མ�གོས་པ་ོདང་། ར་ེའགའ་

�་གཡག་དཀར་པ་ོཞལོ་ཆནེ་ལ་ཆབིས་པ། འཁརོ་�་�་གཉན་བཙན་ག�མ་�སི་བ�རོ་བ་
འད་ིཉདི་ཐགོ་མར་ནག་�གོས་པ་ཞགི་ཡནི་པར་བཤད་�ང་�སི་�་དཀར་�གོས་�་བཀདོ་
པར་མངནོ་ཏ།ེ �་མ་རལོ་བའ་ི�་ོ�འེ་ིབསང་མཆདོ་ལས་�་ཡ་ིདག་ེབ�ནེ་�་ག�ངས་པས་ས།ོ
། �་ོཡ་ིགནས་བདག་བ་གམ་གཉན་ཆནེ། གནས་བདག་འད་ིན་ིརག་ཚ་�ངོ་�་ེ�འི་ི�ལ་�་
དང་�ངོ་�ད་�་ེབའ་ི�སེ་�ར་ཡང་�ར་བ་ཡནི་ལ་ཐགོ་མར་འགདོ་མཁན་ན།ི ངག་�ན་�ར་
ན་�་�་�ལ་བ་མཆགོ་ད�ངས་�་བ་ཞགི་གསི་�འ་ི�་ཝ་ཁགོ་ནས་�དི་ད་ེས་གནས་འདའི་ི
གཞ་ིབདག་�་བཀདོ་པར་བཤད་ཅངི་། གཞ་ིབདག་འད་ི�་ེ�ར་དནོ་ལ་བབས་པའ་ིཚ�་ནའང་�་
�ད་�་�་ཞགི་�ག་པར་བཤད། ཐགོ་མར་�ལ་འདའི་ི�ང་�ངོ་ཐགོ་�་གསལོ་མཆདོ་�་སའ་ི
ལབ་ཙ�་འཕངས་ཤངི་། ད་ེ�སེ་བ་གམ་�་ིའ�མ་ངགོས་མཚ�་

�ར་ཐགོ་�་ལབ་ཙ�་འཕངས། �སི་�་ཀ�ི་ིབ�ན་པ་རབ་�ས་�སི་ནགས་ད�ལི་�་�ར། ད་ེ
ཡང་ནགས་ད�ལི་�་�ར་བའ་ིདག་ེམཚན་ན།ི ཀ�ི་ིབ�ན་པ་རབ་�ས་�་ིཞལ་�་ནས།

གཞ་ིབདག་གསལོ་མཆདོ་�་�ལ་�་ིལབ་ཙ�་འད་ིགནས་རའི་ི�་ེམརོ་�ར་ན་མ་ི�ད་བཙན་ཡང་
ནརོ་�སི་ཕངོས། གནས་རའི་ི�་བར་�ར་ན་�་ནརོ་�ག་�ང་མ་ི�ད་གཉམོ་པ་ོའ�ང་བས།
བཙན་�ག་མཉམ་པའ་ི�ནེ་འ�ལེ་�་གཟགིས་ཏ་ེནགས་ད�ལི་�་�ར་བར་བཤད།

ད་ེཡང་གནས་�་ིབཀདོ་པ་ར་ིབ་ོ�་�ལ་འ�ངི་བའ་ིཕ་ོ�ང་ན་བ�གས་ཤངི་། �་མདགོ་�་ོལ་
�ངས་བ་བ�ཻ�འ་ིམདངས་ལ་འ�ནེ་པ། �ག་གཡས་�སི་མ་ིམ�ན་འགལ་�ནེ་སལེ་བའ་ི
བ�ར་�་ོབའ་ིམ�ང་རངི་ནམ་མཁའ་ལ་�ར་ཞངི་། �ག་གཡནོ་�སི་མ�ན་�ནེ་འདདོ་�་�ལོ་
བའ་ིབ�ར་བ�ད་�ན་གཏརེ་�་ི�མ་པ་�གས་ད�ས་�་བ�མས་པ། �་ལ་�བ་�གོ་དང་
ཞབས་ལ་སག་�མ་གསལོ་ཞངི་། བཅབིས་�་�་མཆགོ་�་ནག་ཁ་དཀར་ལ་ཆབིས་པ།གཉན་
�་ིརགིས་�་གཏགོས་ཤངི་། གཉན་པ་ོག�་�འེ་ིབཀའ་�དོ་�་�ར་བ། འཁརོ་�་�་�་གཉན་



ག�མ་�སི་བ�རོ་བ་འད་ིཉདི་�ན་པ་ོདག་ག་ིབསང་མཆདོ་ལས་ནག་�གོས་�ངོ་བའ་ིགཞ་ི
བདག་ཅསེ་འབདོ་�ལོ་ཡདོ་པས་ནག་�གོས་པ་ཞགི་ཡནི་ནམ་�མ་ལ། ཨ་�ངོ་མག་ོལགོ་པ་
དག་གསི་�་�ལ་�གོས་�་ཇག་�ན་སགོས་�སི་བཙན་འ�ལ་�དེ་པའ་ིཆདེ་�། མག་ོལགོ་
ག་ི�་མ་�གས་མ་ོསནེ་�ངེ་ཚང་གསི་��ེ་�ལ་བའོ �་�ང་མ་�་ཆནེ་ཚངས་པ་སགོས་�་�ལ་
�་ིགཞ་ིབདག་མང་པ་ོཞགི་དབང་�་བ�ས་ནའང་གཞ་ིབདག་འད་ིདབང་�་བ�་མ་�བ་པས།
�་�་ཇ་ོམ་ོམག་ོམན་ཆད་�་འ�་ོམ་ིཉན་ཞསེ་གཞ་ིབདག་འད་ིམན་ཆད་�་བཙན་འ�ལ་�དེ་མ་ི
ཉན་པར་ག�ངས་པ་སགོས་གཞ་ིབདག་འད་ིཉདི་བཙན་པ་ོཡནི་པའ་ིངག་�ན་ཡང་མ་ི�ང་བ་
ཡདོ་ད།ོ། �བ་�་ིགནས་བདག་དཔའ་བ་ོཟལི་�ན་དང་ག�ང་�ང་འདོ་འབར། ཞལ་�རོ་�་ེ
བའ་ི�སེ་�་དཔའ་བ་ོཟལི་�ན་ན་ིརག་ཚ་�་ེབའ་ི�བ་ངསོ་བ�་ཤསི་�་�ང་རངི་མ་ོཞསེ་�་བ་
ག�་འ�ག་མཁའ་ལ་འ�་ོའ�འ་ིས་འཛ�ན་�་ིངགོས་�་བ�ནེ་ཅངི་། གནས་བདག་འད་ིཉདི་
ཐགོ་མར་�་མ་�་ཞགི་གསི་བཀདོ་པར་མ་ངསེ་མདོ། དངེ་གསལོ་མཆདོ་�་སའ་ིལབ་ཙ�་ན་ི
ཞལ་བ་�་མ་རལོ་བའ་ི�་ོ�་ེཚང་གསི་འཕངས། གཞ་ིབདག་འད་ི�་བཙན་�་ིརགིས་�་
གཏགོས་ཤངི་�་མདགོ་དཀར་ལ་དམར་བའ་ིམདངས་ཆགས་པ། ཞལ་རས་ཞ་ིཞངི་འ�མ་ལ་
�གེ་པའ་ིཉམས་དང་�ན་ཞངི་�་ལ་དར་དཀར་�་བ་�་ོ�འ་ིབརེ་ཆནེ་དང་ཞབས་ལ་སག་�མ་
གསལོ་བ། ད�་ལ་དར་�་ིལ་ཐདོ་བ�དི་ཅངི་�ག་གཉསི་�སི་མ�ང་དར་དང་ནརོ་གཞངོ་
བ�མས་པ། བཅབིས་�་�་མཆགོ་�ནོ་པ་ོཆབིས་ཤངི་འཁརོ་�་�་བཙན་�་ེབ�ད་�སི་
བ�རོ་བར་བཤད་ལ། འད་ིན་ིདཀར་�གོས་�ངོ་བའ་ིགཞ་ིབདག་ག ོ། དགནོ་�རོ་�་ི�སེ་�་
ག�ང་�ང་འདོ་འབར་ན།ི འཇ་ོཔ�ཏི་�སི་པ་ཡནི་པའ་ི�ས་�་

ཐགོ་མར་འཇ་ོའབོས་�ར་གསལོ་མཆདོ་�་�ལ་�་བཀདོ་ཅངི་། �སི་�་�་�ག་ཁར་དགནོ་པ་
�རོ་�བས་དགནོ་པ་དའེ་ི�བ་རའི་ི�ལ་�་མཆདོ། �ར་ཡང་དགནོ་པ་ཤར་ངསོ་�་�རོ་�སེ་
དགནོ་པའ་ིངསོ་ནས་གསལོ་མཆདོ་མཚམས་བཞག �སེ་�་�ངོ་�ད་�ད་

པ་ོ�མས་�སི་ཀ�ི་ིརནི་པ་ོཆ་ེལ་ང་ཚ�ར་གསལོ་མཆདོ་�་�ལ་མང་�གས་འ�ག་པས་གཅགི་
ཆགོ་ཅགི་དགསོ་ཞསེ་�་�བས། ཀ�ི་ིརནི་པ་ོཆསེ་གཞ་ིབདག་འད་ིཉདི་བ་གམ་ནང་�་བ�ས་
ཡདོ་པས་དརེ་བསང་མཆདོ་�ས་པས་ཆགོ་ཅསེ་ག�ངས་�ནི་ཆད་�ངོ་�་ེ

ཕལ་མ་ོཆསེ་གསལོ་མཆདོ་ལགོས་�་�དེ་�་མཚམས་བཞག་ནའང་འབོས་ཁ་ཚང་སགོས་
འགའ་ཞགི་གསི་གསལོ་མཆདོ་�་ི�ན་མ་བཅད་པར་བཤད་ལ། ཉ་ེརབས་�་�ར་ཡང་ག�་
འ�ག་ཚང་སགོས་དགནོ་�རོ་�་ེབ་�མས་ལ་གསལོ་མཆདོ་�་དགསོ་�ལ་མ་ོཐགོ་�་�ངས་



བའ་ི�ནེ་�སི་གསལོ་མཆདོ་�་�ལ་�་�ར་ཅངི་། ཉ་ེཆར་མཁན་རབ་བ�ན་�་མཚ�ས་ལབ་ཙ�་
ཡང་འཕངས། གཞ་ིབདག་འད་ིབཙན་�་ིརགིས་�་གཏགོས་ཤངི་བཅབིས་�་བཙན་�་དམར་
པ་ོདང་ར་ེའགའ་�ང་�ར་དཀར་བའ་ི�་དང་�་�ག་�་ེཞནོ་པ་མ་ངསེ་པར་ཆབིས་པ། �ག་
གཉསི་�སི་དར་མ�ང་དང་ནརོ་གཞངོ་འཛ�ན་ཅངི་ར་ེའགའ་�ག་ན་མདའ་ག�་འགངེས་པ། �་
ལ་རབ་དམར་ཆས་�སི་�ས་ཤངི་ར་ེའགའ་�་�་གསལོ་བ་དང་�ད་མདེ་མཛ�ས་མའ་ི�མ་པ་
བ�ན་པ་སགོས་མ་ངསེ་པའ་ི�མ་པ་ཅ་ིཡང་བ�ན་པ། འཁརོ་�་བཙན་བ�ད་�་དམག་གསི་
བ�རོ་ཞངི་དཀར་�གོས་�་�ར་བའ།ོ།

�ང་ག་ིགནས་བདག་ག་ི�ང་�་བཙན། གནས་བདག་འད་ིཉདི་ཐགོ་མར་གཟམི་འགོ་བ�ན་
འཛ�ན་�ན་�གས་�སི་ཅ་�་�་ེབའ་ི�སེ་�ར་བཀདོཅངི་། ཐགོ་མར་དགནོ་པའ་ིའདབས་ཞལོ་
�་ལབ་ཙ�་ཡདོ་ལ་ཉ་ེབའ་ིཆར་འཇ་ོ�ལ་�ས་ར་ིངསོ་�་�ར། གཞ་ིབདག་འད་ིཉདི་�་བཙན་�་ི
རགིས་�་གཏགོས་པར་གཟམི་འགོ་རནི་པ་ོཆསེ་ག�ངས་ཤངི་�་མ་རལོ་བའ་ི�་ོ�སེ་�་མ་ོ
ཞགི་�་ག�ངས་པ་གཉསི་�་ིདགངོས་པ་མ་ིའགལ་ཏ།ེ

བསང་མཆདོ་ལས། �་དང་�་དང་བ�ད་�་ིརགིས། །བཙན་དང་མ་མ་ོཐ�ེ་རང་སགོས། །

འད་ིན་གནས་བཅས་ཐམས་ཅད་བསང་། ། ཞསེ་ག�ངས་པ་�ར་གནས་འདརི་�་�་བཙན་
སགོས་�་ིརགིས་�་གཏགོས་པའ་ིགཞ་ིབདག་�་མ་ཞགི་འ�ས་ཡདོ་པས་སམ་ཡང་ན་�ད་
གཅགི་�་�་ཅ་ིརགིས་�་ི�མ་པར་བཞངེས་�ང་འགལ་འ�་མདེ་པས་ས།ོ ། �་ལ་དཔའ་བའོ �་
ཆས་�སི་བ�དི་ཅངི་ད�་ལ་དར་�་ིལ་ཐདོ་བཅངི་བ། ཞལ་རས་དཀར་ལ་འ�མ་པའ་ིམདངས་
དང་�ན་ཞངི་�གེས་པའ་ི�མ་པར་རལོ་བ། �ག་གཡས་�སི་ཞགས་དཀར་ད�་ལ་

བ�ནེ་ཅངི་�ག་གཡནོ་པས་མ�ང་�ང་ས་ལ་བ�གས་པ། བཅབིས་�་�་ིལང་�ནོ་མ་ོལ་
ཆབིས་ཤངི་། འཁརོ་�་�་�་བཙན་བ�ད་སགོས་�སི་བ�རོ་བའ།ོ །

འ�ལ་དང་འ�ལ་�་ིའདདོ་དནོ་�ན། །འ�བ་ལ་�ངོས་�གོས་མ་ིགཡལེ་བ། །

�གེས་པའ་ི�མ་རལོ་གནས་གཞའི་ིབདག །ཚ�་འདརི་མ�ན་པའ་ི�གོས་�་བ�ནེ། །

ཅསེ་�་བ་ན་ིབ�་བའ་ིཚ�གས་�་བཅད་པའ།ོ །

ཐགོ་མར་དཔནོ་�་ེརང་�་བས་ཇ་ི�ར་བ�ང་�ལ།
ད་ེཡང་ལ་ོ�ས་�ན་དགའ་ིམ་ེལངོ་�། �ར་�་�ད་འདརི་དཔནོ་�ན་ཁ་ཤས་ཡདོ་ལ།



�སི་�་��ེ་དཔནོ་�ན་རབས་བ�ད་དབང་ཐང་ཆརེ་�ར་ཏ།ེ དཔནོ་ཆནེ་གཅགི་�ར་�ར།
ཅསེ་ག�ངས་པར་�ར། �ངོ་�་ེའདརི་ཡང་ཐགོ་མར་ཨ་འ�ས་�བ་ར་དཔནོ་ཚང་གསི་བ�ང་
བའ་ིངག་�ན་ཡདོ་ཅངི་། �་ིརབས་�འང་ཨ་འ�ས་�བ་ར་ཚང་ག་ིཁང་�ལ་ཡདོ་ལ། རག་
ཚའ་ིགནའ་མ་ིཚ�འ་ིངག་�ན་�འང་། �ང་ཚང་དབལོ་ལ་ིམན་ཆད། �་ོདཀར་དཀར་རསི་ཡན་
ཆད། ཨ་འ�ས་�བ་ར་ཚང་ག་ིམངའ་ཁངོས་ཡནི། ཞསེ་མངའ་ཐང་ངམོ་�ལོ་ཡདོ། ད་ེལ་�ང་
ཚང་དབལོ་ལ་ིན་ིདངེ་ག་ིམཛ�་མའོ �་གནས་ནང་ག་ིདབལོ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། �ནོ་ཆད་ཇག་ཚང་
�དེ་ས་ཞགི་ཡནི་འ�ག �་ོདཀར་དཀར་རསི་ན་ི�་�ད་ཨ་�ངོས་�་བའ་ིཉག་ག་ཞགི་ཡནི་
པར་བཤད་པས། ད་ེ�ར་ན་�རི་�་�ལ་�་ི�དོ་�ད་བར་ག�མ་ན་ཨ་འ�ས་མངི་ཅན་�་ི
དཔནོ་�ན་དང་�་ེབ་�་མ་ཡདོ་པས་�འི་ིཆ་ནས་ས་�ནོ་�སོ་པ་ཡནི་�མ་པ་ན་ིར་ེཞགི་ཁ་ོབའོ �་
�གོ་པའ།ོ ། ས་ཞངི་བདག་དབང་ག་ིཆ་ནས་ཨ་�ངོ་�ང་ཤར་འགབ་མའ་ིངསོ་�མས་�ང་ཨ་
འ�ས་�བ་ར་ཚང་གསི་ས་ཞངི་�ས། �བོས་�གས་�་ིཆ་ནས་��ེ་དཔནོ་ཚང་ཡང་�ག་
དཀར་གསལོ་མཆདོ་�་�ནི་�བས་ཨ་འ�ས་�བ་ར་ཚང་ག་ི

གཉའ་འ�གེ་ནས་འ�་ོམ་ིའ�ག་པར་རག་ཚ་�ངོ་བའ་ིཞལོ་ནས་འ�་ོདགསོ་པའ་ིངག་�ན་
གསལ་བ་ོཡདོ་ལ། ��ེ་དཔནོ་པ་ོ�འ་ི�བས་ལ་མག་ོབཏགས་�ས་�ལ་ན་ིཡགི་ངག་གང་
�འང་མ་ིགསལ་མདོ། གནའ་མའི་ིངག་�ན་�། ��ེ་ཚང་གསི་ཨ་འ�ས་�བ་ར་ཚང་ག་ིམག་ོ
ལནེ་�བས་�་ཐགོ་མར་དཔནོ་དའེ་ིའགོ་�་�ད་པའ་ིམ་ི�་ཚ�ས་�ངེ་བ་�་ེ�ནོ་རསེ་�སི་དམ་
བཅའ་བཞག་�་ེང་ོཡ་ལནེ་པའ་ི�སོ་བཤམ་ནའང་མཐར་��ེ་ཚང་ག་ིད�ང་�གས་ལ་འ�ན་�་
མདེ་པར་ཤསེ་ནས་ཐང་བ་ོཆ་ེ�ང་གསི་�ར་�་མ་ིའ�ག་ཅསེ་མག་ོབཏགས་�ས་རབས་ཡདོ།
ཨ་འ�ས་�བ་ར་ཚང་ག་ིདཔནོ་�ད་�་ི�ལ་ན་ིདངེ་ག་ི�་ེཚང་ཡནི་ཞངི་�་ེཚང་�ས་�ད་མཐ་ོ
བའ་ི�ནེ་�སི་ཤ་ིབ་�མས་གཞ་ིབདག་ག་ིའཁརོ་�་�་ེབ་མང་བར་བཤད་ད།ོ །

�མི་�་ིམངའ་ཐང་ཧ་ཅང་དར་བའ་ིཚ�། །�་ེབ་གཅགི་དང་�་མའ་ིདཔནོ་རབས་�། །

འ�ར་ཞངི་�ར་ཡང་གཞན་�་ིམངའ་ཁངོས་�། །བ�་བ་འཇགི་�ནེ་དར་�ད་�ནེ་འ�ལེ་
གཤསི། ། ཞསེ་�་བ་ན་ིབ�་བའ་ིཚ�གས་�་བཅད་པའ།ོ །

ཤསེ་ཡནོ་པའ་ི�་ེཁག་ཇ་ི�ར་�ང་�ལ།
ཤསེ་ཡནོ་པའ་ི�་ེཁག་ཇ་ི�ར་�ང་�ལ་ལས་�རི་བཟ་ོརགི་དར་�ལ། �རི་རག་ཚའ་ི�ལ་
འདརི་ཤསེ་རགི་ག་ི�་ོ�ན་ནས་�ངེ་རནི་ཆ་ེབའ་ིམ་ི�་�ལ་�་�ང་བ་མང་�་�ནོ་པས་�་�ལ་



�་ིཤསེ་རགི་འ�ང་བའ་ི�་ེགནས་ཞསེ་བ�དོ་�ང་�ད་བ�དོ་�་མ་�ར་

�ལ་ན་ིརམི་བཞནི་འཆད་ལ། ར་ེཞགི་བཟ་ོརགི་དར་�ལ་�་ི�རོ་ནས་བ�དོ་ན་�་བཟ།ོ འབག་
བཟ།ོ ཤངི་�་ོབ། �་ོ�་ོབ། པར་�་ོབ། མགར་བ། ཡགི་མཁན། འཐག་མཁན། འཚ�མ་བཟ་ོབ།
ཤངི་བཟ་ོབ། ཀ་ོབཟ་ོབ་�མས་�ང་�ལ་ལས། �་བཟའོ �་རགི་པ། ཐགོ་མར་�་བཟའོ �་རགི་པ་ལ་
�རི་�་བའ་ི�་�མོ་ཞསེ་པའ་ི�ས་�ནོ་འད་ིཉདི་�་བཟའོ �་རགི་�ལ་དང་འ�ལེ་བའ་ི�ང་རམི་
བ�དོ་ན། ད་ེཡང་��ེ་ཚང་ག་ིདཔནོ་མ་ོཨ་འབསོ་ཟ་ཞསེ་པས་དཔནོ་ས་འཛ�ན་�བས་ཤགི་ལ་
དཔནོ་མ་ོ�་སར་མཇལ་�རོ་�་འ�་ོབའ་ིའ�ན་པ་ཤར་ཞངི་འ�་ོ�བས་�དེ་པ་ན། འཁརོ་
འབངས་གནད་ཡདོ་�ན་�སི་མ་ིའ�་ོ�འ་ིར་ེ�་�ས་པའ་ི�ནེ་�སི་འ�་ོ�འ་ིའ�ན་པ་ཡངོས་
�་འ�ར་�བས། ད�ས་�གོས་�་ིམཇལ་�རོ་ལས་�ལོ་བའ་ིབཤགས་པ་དང་། ��ེ་མ་ོབ་
ཚང་བསད་པས་�་�་ནང་དམའེ་ི�གི་བཤགས་�་ལ་ོརརེ་མ་ཎ་ི�་�བ་�དེ་�་གནད་ཡདོ་མ་ི
�་�ན་�སི་ཁས་�ངས་ཤངི་། མ་ཎ་ི�་�བ་�བ་�སེ་མཎ་�ནོ་ཞསེ་པའ་ིཆསོ་�ནོ་�་�་ེ
འབངས་ས་ོས་ོནས་�་ལནེ་�་�གས་སགོས་�་ེརགིས་�་ི�དེ་�་ོ�་�་�ལེ། མང་ཚ�གས་འ�་
འཛ�མས་�་ི�ས་�བས་ད་ེདང་བ�ན་རག་ཚ་�ངོ་�་ེནས་�་ཆས་�་ིརགིས་�་མང་ཚ�ང་
འ�མེ་�ས་པར་བ�ནེ་�་བའ་ི�་�མོ་ཞསེ་པའ་ིཐ་�ད་འད་ི�ང་ཞངི་། �ས་�བས་དརེ་རངོ་
འ�གོ་ས་ོས་ོནས་མཁ་ོ�འ་ིཡ་ོ�ད་དང་ཟས་རགིས་�་ཚ�གས་�་ིཚ�ང་ཟགོ་འ�མེ་པའ་ི�ལོ་
བཏདོ་པ་ནས་བ�ང་�སི་མ་ིམང་འ�་འཛ�མས་�་ི�ས་�ནོ་�་�ར་�ར་ཏ་ེརག་ཚའ་ི�་བཟའོ �་
རགི་�ལ་�་ི�གས་པའང་�གོས་�ན་�་�བ་པའ་ི�གས་�ནེ་�འང་�ར་བས། གནའ་མའི་ི
ངག་�ན་�འང་། རག་ཚར་�་མཁན་བཅ་ོབ�ད་ཡདོ། །

�་�དོ་གཅགི་དང་བ�་ད�་ཡདོ། ། ཅསེ་པའ་ིགཏམ་�ང་�ར་�བ་པར་�ར།

རག་ཚའ་ི�་བཟའོ �་རགི་གནས་འད་ིལ་ལ་ོང་ོབ�་དང་ད�་བ�་ཡས་མས་�་ིལ་ོ�ས་�ན་པར་
བཤད་ཅངི་�་ཆས་བཟ་ོབའ་ིརགི་�ལ་�་མ་ཡདོ་པ་ལས་རག་ཚའ་ི�་ཆས་ན་ི�་ནག་ག་ིབཟ་ོ
�ལ་ཡནི། ད་ེལ་བཟའ་བཅའ་བ�ང་བའ་ི�དོ་སགོས་དང་། �་��ེ་རགིས་�གས་�་ིའཇམི་
ག�གས་སགོས་བཟ་ོ�ལ་�་ིརགིས་མང་�་�ང་། རག་ཚའ་ི

�་བཟ་ོབ་ལ་དཀར་གངོ་ཚང་ག་ི�ར་�བས། �་ཡག་ཚང་ག་ིརབ་བ�ན། ཁ་ཚང་ག་ིབཟང་
མཚ�། �་ཚང་ག་ི�་མགནོ། བན་ཚང་ག་ི�་�ག་�དི། ཞལ་གངོ་ག་ིབ�་ཤསི། ཐདོ་ཚང་ག་ི�་
�། �་ོཚང་ག་ིདབང་�ལ། �་ཚང་ག་ིཆསོ་བཟང་། ཐག་པ་ཚང་ག་ི



བསདོ་ནམས། འག་ོ�ལ་གངོ་མ་ཚང་ག་ིབ�་ཤསི། ཐལེ་ཚང་ག་ིདནོ་འ�བ། �ང་�་ཚང་ག་ི
�རོ་བ�། འབོས་ཁ་ཚང་ག་ིབསདོ་ནམས། གདངོ་མག་ོཚང་ག་ིམཐར་�ནི།

ཚ�གས་གཉསི་ཚང་ག་ིགཡང་�དི། �ངོ་�དོ་ཚང་ག་ི�་ོ�མ། གཟས་མག་ོཚང་ག་ི�་ོ�ལ།
�ག་ག་ཚང་ག་ི�ར་ག་ོསགོས་�་བཟ་ོཡནི། ད་ེདག་ལས་�ད་�་འཕགས་པའ་ིབཟ་ོ�ལ་ཅན་ན་ི
ཞལ་བ་གངོ་མ་ཚང་དང་། ཐདོ་ཚང་། �ངོ་�དོ་ཚང་། �ང་�་ཚང་། �་ཚང་སགོས་ཡནི་ལ་
དངེ་ག་ི�ས་�་�་བཟའོ �་�་�ལ་�་མ་དག་ལས་�ང་�ད་�་འཕགས་པའ་ིབཟ་ོ�ལ་ཐནོ་པ་
ག�་འ�ག་�་བཟ་ོབ་དག་ེ�ངོ་�ལ་བཟང་�བ་བ�ན་ཡནི།

ཁངོ་གསི་མ་�མ་�་ཟ་ད�ངས་ཅན་ལས་�་མ་བཟ་ོབའ་ིརགི་པ་དག་ལགེས་པར་བ�བས་ཏ།ེ
དངེ་�བས་�་བཟའོ �་རགི་གནས་བ�ད་འཛ�ན་དར་�ལེ་�དེ་བཞནི་པ་ལགས་ས།ོ ། འབག་
བཟའོ �་རགི་པ། འབག་བཟའོ �་རགི་གནས་ལ་�ང་�བ་པ་�་ཆསོ་འ�རོ་རམ་�་�་དམར་ཡནི་
ཞངི་། ཁངོ་གསི་བཟསོ་པའ་ིརག་ཚ་དགནོ་པའ་ིཤ་མག་ོ�་�་ན་ི�གོ་ཆགས་དངསོ་ལ་འ�ལི་
བའ་ིབཟ་ོ�ལ་�ད་�་�ང་བ་ཡདོ་ལ་འཆམ་�་ི�་སལེ་�་འཆམ་�འ་ི�་མའོ �་འབག་�ང་ཁངོ་
གསི་བཟསོ་པ་ཡནི། འབག་བཟ་ོབ་�་ཚང་ག་ིཆསོ་བཟང་། རག་ཚ་དགནོ་�་ཁངོ་གསི་བཟསོ་
པའ་ི�་རགོ་ག་ིའབག་ཉམས་ཅན་ཡདོ། འབག་བཟ་ོབ་�་ཡག་�གས་པ། ཁངོ་�་ེབའ་ི�གོས་
དང་འཛ�་�འ་ི�གོས་�་འབག་བཟ་ོབར་འ�་ོཞངི་། རག་ཚ་དགནོ་�་ཁངོ་གསི་བཟསོ་པའ་ི�་
�ག་གཉསི་�་�འ་ིའབག་ལ་བ�ས་ན་�ད་�་འཕགས་པའ་ིའབག་བཟ་ོབ་ཡནི་པར་ཤསེ་�བ་
ལ།

�ད་པར་�་བས་ེདགནོ་�ས་འཁརོ་�སོ་བ�ངས་ནང་�་ཁངོ་གསི་བཞངེས་བའ་ིགནས་བ�་
�ད་�་�ང་བའ་ིཉམས་ཅན་ཡདོ། འབག་བཟ་ོབ་�་འ�་འདོ་ཟརེ། རག་ཚ་དགནོ་�་ཁངོ་གསི་
བཟསོ་པའ་ི�་�ནི། གཡག་མག།ོ ཨ་ཙ་ར་ཡ་གཅགི �་ོའབག་�་མ་ཡདོ། འབག་བཟ་ོབ་ག�་
འ�ག་�ལ་བཟང་�བ་བ�ན། ཁངོ་གསི་བཟསོ་པའ་ིའབག་མག་ོ�ནོ་�་ི�་ོའབག་�ངི་བ་
�གས་པ་ཅན་�མས་ལ་འ�ན་བཟདོ་པའ་ི�་ཉམས་ཅན་�་མ་ཡདོ། ཤངི་�འོ �་རགི་པ། ཤངི་�་ོ
བ་ལ་�ལ་�ང་འགབ་མ་ཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་འདོ་ཟརེ། �་འ�་འདོ་ཟརེ། དབལོ་ར་ོ�་མ་�བ་
བ�ན། �་ཡག་ ཡར་འཕལེ་སགོས་དང་། �་ིརབས་�་རང་དགནོ་དང་། མགནོ་ཁང་། ཆསོ་
�་�མས་�་�སོ་རསི་ལགེས་པར་�དེ་པ་ོདག་ན་ིག�་�་�ལ་བཟང་�བ་བ�ན། གཟས་ཁ་
དག་ེ�ངོ་�ན་དགའ་བསམ་གཏན། གངོ་འཕལེ་དག་ེ�ངོ་འཇམ་བ�ན། ཐང་འགབ་མ་ིའ�ར།
འཇ་ོ�ག་�བོས་མགནོ་སགོས་�ང་ང་ོ།། �་ོབཟའོ �་རགི་པ། �་ོབཟའོ �་རགི་གནས་ལ་ད�ང་



ཞསི་ཀ།ོ ར་ི�་�ལ་བཟང་སགོས་�ང་། པར་�འོ �་རགི་པ། པར་�་ོབ་ལ་�ད་པར་�་འཕགས་
པ་�་ཆསོ་འ�རོ་ཡནི། ཁངོ་ན་ིཀ�ིའི་ིཔར་�ནོ་བ�ད་�འ་ིནང་ནས་�་ེམརོ་སནོ་པའ་ིཔར་�་ོབ་
ཞགི་ཡནི། ཐདོ་ཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་ངག་བ�ན། ཁ་ཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་ཤསེ་རབ། �་འ�་འདོ་ཟརེ།
ཞལ་འགབ་དར་�ས་སགོས་�ང་��ེ་ཚང་ག་ིཔར་�ནོ་ཡནི། ཁང་སར་�ང་སམེས། འཇ་ོ
�ག་�་ོཆསོ། �་ཡག་བ�་དནོ། ག�་འ�ག་མཁས་བ�ན། ཉག་རངོ་ངག་དཔལ། དབལོ་ར་ོ
ཆསོ་ག།ོ �་ེ�་ན། གངོ་འཕལེ་རབ་ག་ོསགོས་�ང་པར་�ནོ་ཚད་�ན་ཡནི། མགར་བཟའོ �་རགི་
པ། མགར་བཟའོ �་རགི་གནས་ལ་ཐལེ་ཚང་ག་ིདབང་�གས་དང་ཚ་ཁ་ོཚང་ག་ིཚ�་ག།ོ

�ང་མཁན་འ�ར་མདེ། �་སར་ཁན་དར་སགོས་�ང་། ཡགི་�སི་རགི་པ།

ཡགི་མཁན་ལ་�ས་མག་ོ�་�བ་དང་། ཞལ་བ་�་མ་རལོ་བའ་ི�་ོ�།ེ འཇ་ོ�་མ་དག་ེལགེས་�་
མཚ�། �ག་ཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་ཆསོ་འཕགས་དང་དག་ེ�ངོ་ངག་མ�ནེ། �ངོ་�དོ་དག་ེ�ངོ་
མཁས་མཆགོ དབལོ་ར་ོ�་མ་�བ་བ�ན། དག་ེ�ངོ་ལགེས་བཤད། �་ཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་ངག་
བ�ན། �ས་མག་ོདག་ེ�ངོ་ངག་འ�ནི། འཇ་ོ�ག་དག་ེ�ངོ་

�མས་པ་�་མཚ�། �་ཡག་དག་ེ�ངོ་�ནི་པ། ཞལ་འགབ་དག་ེ�ངོ་�ལ་བཟང་ཆསོ་�གས།
ཐདོ་ཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་འཇམ་ད�ངས་བསདོ་ནམས། གད་མག་ོཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་�ན་དགའ་
དཔལ་�ན། ཐལེ་ཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་�ནི་པ། �་ེཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་མང་ཐསོ་སགོས་�ང་། འཐག་
ག་ིརགི་པ། འཐག་མཁན་ལ་ཉག་རངོ་ཚང་ག་ི�་ོ�དི་དང་བད་ེག།ོ ཚ�གས་གཉསི་གཡང་�དི།
�་�ག་ལ།ོ གསརེ་�དི། གད་ཁ་རང་རགི་སགོས་�ང་། འཚ�མ་བཟའོ �་རགི་པ། འཚ�མ་བཟ་ོབ་
ལ་�ང་�བ་པ་འབོས་ཁ་མ�ནེ་བ�།ེ ཁ་ཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་ཤསེ་རབ། �ག་བཟ་ོབ་འཇའ་�ལ་
བཟང་། ཐང་ཀའ་ིམཐའ་ཤན་འ�བ་པ་�་འ�་འཇམ་ག།ོ �མ་�་ིརགིས་བཟ་ོབ་ལ་ཐལེ་ཚང་ག་ི
ཚ�་མགནོ། �་ཡག་ཚ�་ནརོ་སགོས་དང་། དངེ་ག་ི�ས་�་ཐང་ཀའ་ིམཐའ་ཤན་སགོས་འ�བ་པ་
ལ་�ངས་པ་མཐར་�ནི་པ་ག�་འ�ག་�་མ་ོསགོས་ཡདོ། ཤངི་བཟའོ �་རགི་པ། ཤངི་བཟ་ོབ་ལ་
ཐལེ་ཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་དཔལ་�ན། �སི་པ་�བོས་�ལ། གཟས་མག་ོ�་ོ�ལ། ཉནི་མའ་ིཤངི་
བཟ་ོཚང་ག་ི�ར་ལ།ོ དའེ་ི�་འཕགས་པ། �བི་མའ་ིཤངི་བཟ་ོཚང་ག་ི�ར་བ། དའེ་ི�་ཚ�་
བདག�་ཆསོ་དར། �་ཆསོ་དར། �ག་�ན་དགའ་སགོས་�ང་ཞངི་དངེ་ག་ི�ས་�འང་ཐདོ་�མ་
ད་ེསགོས་ཤངི་བཟ་ོཚད་�ན་ཡནི།

ཀ་ོབཟའོ �་རགི་པ། ཀ་ོབཟ་ོབ་�་བར་�ར་མགནོ་ཡནི། ཁངོ་གསི་�ངོ་མང་ཨ�ོ་ཀ་ོཞསེ་པའ་ི�་



ནས་ཀ་ོལས་ལ་�ངས་བ་མཐར་�ནི་�ས་ཏ།ེ བ�ད་འཛ�ན་པ་གངོ་མ་ཆསོ་�མ། �་�བ་
དབང་། �་�བོས་དབང་། �་ཡག་ཚ�་ནརོ། པགས་མཉསེ་བ་ཐདོ་�ང་ཞགི་�བས། ག�་
འ�ག་�ན་དར་སགོས་�ང་ང་ོ། །

�་ེ�ག་�་བཟ་ོབ་�ད་མཁས་�ང་བའ་ི�རོ།
�རི་བདོ་�ལ་འདརི་�་རསི་པ་�ནོ་པའ་ི�ང་བ་མདརོ་བ�ས་ཙམ་བ�དོ་ན། ད་ེལ་བདོ་�ལ་
འདརི་ཆསེ་ཐགོ་མར་ར་ིམ་ོའ�་ིབའ་ི�ལོ་�ང་�ལ་དང་ད་ེལ་བ�ནེ་ནས་ར་ིམ་ོཞསེ་པའ་ིཐ་�ད་
�ང་རམི་�་ིངག་�ན་ཞགི་ཡདོ་པ་ན་ིའད་ི�ར་ཏ།ེ གནའ་�་མ་ོཞགི་ལ་ཡར་�ང་�གོས་�་ི
�ག་�་ིཞགི་གསི་�ག་འཚ�་བའ་ིབར་གསངེ་དག་�་�་ོགཡམ་�་ིངསོ་�་སལོ་�ག་གསི་ར་ི�་
�ང་ག�མ། �་ིཤངི་ནགས་ཚལ་སགོས་�་ིད�བིས་ག�གས་�མས་�ག་པར་�སི། ཉནི་
ཞགི་འཇའ་འདོ་�སི་�རོ་བའ་ིད�ས་�་�ད་ག�གས་�་ན་�ག་པའ་ི�་མ་ོཞགི་མཐངོ་མ་ཐག་
ད་ེདང་ཐག་ཉ་ེབར་གཅར་བའ་ིཚ�་འཇའ་ག�གས་ཇ་ིབཞནི་རངི་�་སངོ་ནས་མཐར་ཡལ་ནའང་།
�་མ་ོདའེ་ི�ད་ག�གས་�་ོལ་ར་ིམ་ོབཀདོ་པ་ཇ་ིབཞནི་ཡདི་ངགོས་�་གསལ་བར་འཆར་བ་
�མས་�་ོགཡམ་�་ིངསོ་�་ཇ་ིབཞནི་�སི་པས། མ་ི�མས་ང་ོམཚར་ཏ་ེའད་ིཅ་ི�སི་པ་རདེ་
ཅསེ་�སི་པ་ན་འད་ིན་ིརའི་ི�་མ་ོ�སི་པ་རདེ་ཅསེ་བ�དོ་པ་ལ་བ�ནེ་ནས་རམི་བཞནི་བར་�་ི
ཚ�ག་མ་ིམངནོ་པར་�ར་ཏ་ེར་ིམ་ོཞསེ་པའ་ིཐ་�ད་འད་ི�ང་བར་བཤད། �ས་རབས་བ�ན་པའ་ི
ནང་ ཆསོ་�ལ་�ངོ་བཙན་�མ་པའོ �་ཤངས་�ག་གསི་དཔལ་�ན་�་མའོ �་ནག་ཐང་ཞགི་
བཞངེས་བ་ན་ིབདོ་�་ིཆསེ་ཐགོ་མའ་ིཐང་ཀ་ཡནི་ཞསེ་པ་བན་དའེ་ི�གོས་�་�གས། �ས་

རབས་བ�ན་པ་ནས་བ�་ག�མ་བར་�་བལ་བའོ �་�སི་�ན་དར་བར་བཤད་ཅངི་། �ས་རབས་
བ�་ག�མ་པའ་ིནང་�་�ལ་�་��ེ་�ང་བ་ཞསེ་པ་�ནོ་ཏ་ེཁངོ་གསི་�་གར་དང་བལ་བའོ �་
�སི་�ན་གཉསི་�་ིལགེས་ཆ་བ�ས་ནས་�་བལ་�གས་མའ་ི�སི་�ན་�ལེ་ཏ་ེ��ེ་�ང་བའ་ི
�སི་�ན་�ང་། �ས་རབས་བཅ་ོ�་བའ་ིནང་�་�ནོ་པ་�་རསི་པ་གཙང་ག་ི�་ོབ་བ�་ཤསི་
�ལ་པ་ོཞསེ་པ་ལས་�བོ་མ་�ན་�་དནོ་འ�བ་དང་གངོ་དཀར་མ�ནེ་བ�་ེགཉསི་�ང་། ད་ེ
གཉསི་ཀས་རང་རང་ས་ོསསོ་�ད་�་�ང་བའ་ིལག་�ལ་�ན་མནི་ར་ེབཏནོ་པ་ལ་བ�ནེ་ནས་�་
རསི་པ་�ན་མ�ནེ་གཉསི་ཞསེ་�ན་�གས་�གོས་�ན་�་�བ་པའ་ི�སི་�ན་གཉསི་�ང་
ཞངི་། ད་ེགཉསི་ལས་ཆསེ་ཆརེ་དར་བ་ན་ི�ན་�སི་ཡནི། ད་ེ�སེ་ཀ�་པ་�་�ངེ་བ�ད་པའ་ི
�བོ་མ་�ལ་�་ནམ་མཁའ་བ�་ཤསི་�སི་�ན་�སི་དང་�་ནག་ག་ི�སི་གཉསི་�་ིལགེས་ཆ་
བ�ས་པའ་ི�སི་�ན་ལ་�ར་�སི་ཟརེ། ས་ིཏ་ིཔཎ་ཆནེ་�སི་�སི་�ན་ད་ེཉདི་ལ་གཞ་ི�ས་



ཤངི་ར་ིམའོ �་�་�ལ་གཞན་ཡང་བ�ན་པའ་ི�སི་�ན་ལ་ཀ�་�ར་�སི་ཟརེ་ཞངི་�སི་�ན་འད་ི
དངེ་སང་ཁམས་�གོས་�་ཆསེ་དར་�བ་ཆ་ེབ་ཡནི། ད་ེ�་�འ་ི�སི་�ན་ཆནེ་པ་ོ�འམ་བལ་
�སི་མ་བ�ང་ཚ�་�སི་�ན་ཆནེ་པ་ོབཞ་ིཞསེ་པའ་ི�གས་པ་མད་ོད�ས་ཁམས་ག�མ་�་ི�་
རསི་པ་�ན་ལ་�བ་ཅངི་། ས་ོསའོ �་�མ་ད�དོ་�་ི�ལ་ལས་འ�་ིཐབས་�་ིམན་ངག་ལ་�ད་
ཆསོ་�ན་མནི་ར་ེའདནོ་�་ཡདོ་པ་མ་གཏགོས་གཞ་ི�འ་ིཆ་ནས་ད་ེདག་ག་ི�སི་�ན་�་མ་�ར་
བ་གཅགི་�ང་མདེ་ད།ོ ། �ད་པར་�་མད་ོཁམས་�་བའ་ི�ལ་འདརི་བདོ་�་ི�་རསི་པའ་ི�སི་
�ན་ཇ་ི�ར་�ང་བ་དང་དའེ་ིབ�ད་འཛ�ན་རག་ཚ་�ངོ་�་ེའདརི་ཇ་ི�ར་�ང་�ལ་�་ི�རོ་ནས་
�ང་ཟད་�ས་པར་བ�དོ་ན། �རི་ན་�་�ལ་འདརི་�་ེཙ�ང་ཁ་པའ་ིདངསོ་�བོ་ཚ་ཁ་ོངག་དབང་
�གས་པ་དང་རངོ་ཆནེ་�གས་ནག་པ་གཉསི་�་ི�བས་ནས་�སི་འ�ར་�་ིབཟ་ོརགི་དར་
འ�ག་�།ེ ཁངོ་�མ་པ་གཉསི་�སི་བཞངེས་བའ་ིཨ་འ�ས་�་ི�ས་ག�མ་སངས་�ས་དང་།
�་བའ་ི�མས་ཆནེ་བཞ།ི �་རངོ་ག་ིམགནོ་པ་ོ�ན་ག�མ་སགོས་ཡདོ་པར་�གས་པས་ས།ོ །
�་ེ�ག་�་རསི་�་ི�་�ལ་ཆསེ་ཆརེ་དར་�ལེ་�་ི�་ོཡངས་བ་ོ�་ེབའ་ི�་བ་ན་ིགསོ་�་པ�ཏི་
ཁངོ་ག་ི�གས་བ�དེ་དང་མཛད་པ་ཉག་གཅགི་ཡནི་ལ། ཁངོ་�་ིལ་ོ༡༧༦༨ལརོ་�་�ད་ལ་ོ�་�་ེ
བའ་ིགསོ་ཚང་ག་ི�མི་�་�་འ�ངས་ཤངི་། མད་ོད�ས་ཁམས་ག�མ་བལ་�ལ་དང་བཅས་
པར་�ནོ་ཏ་ེརགི་པའ་ིགནས་�་ལ་�ང་�བ་པར་�ས་པའ་ིལག་�སེ་�་གསོ་�་པ�ཏི་ཞསེ་
�ན་པའ་ི�གས་པ་�གོས་མདེ་�་�བ་�ལ་�མ་ཐར་�་གསལ་ཞངི་། ཁངོ་ལ་�་ོབཟང་ཤསེ་
རབ། �ན་དགའ་

ཆསོ་ད�ངིས་�་མཚ�། �ན་དགའ་�མ་�ལ། ཆསོ་ད�ངིས་�་ོ�་ེཞསེ་མཚན་�་ི�མ་�ངས་�་
མ་�ད་ཡདོ། ཁངོ་ག་ི�སི་�ན་ལ་གངོ་�སོ་�་ི�སི་�ན་�་ཆའ་ིཤན་�གས་ཐབེས་ཡདོ་ལ་
�ད་པར་�་�ན་�སི་�་ིཐགི་�་གཞ་ིབ�ང་བ་ཞགི་�།ེ ད་ེཡང་�་�འ་ི�ག་ཞབས་སགོས་�་ི
ཚ�གས་�མས་དང་ན་བཟའ་ནབ་�ལ་དག་ལ་

��ེ་�ང་བའ་ིའ�་ི�ངས་�ལ་�་འདནོ་ཞངི་། �ལ་�ངོས་�་ི�མ་པ་དག་ལ་�ན་�སི་�་ིའ�་ི
�ངས་�ལ་�་འདནོ་པ་དང་། པ་�་དང་�ག་པའོ �་ཉམས་�ན་�་ི�་དག་ལ་མ�ནེ་�སི་�་ི�ད་
ཆསོ་�མས་འ�ར་�་ཐནོ་པར་མཛད་ཅངི་། ཁང་བཟང་དང་�གོ་ཆགས་�་ིརགིས་�མས་ལ་ན་ི
ཀ�་�ར་�སི་�་ི�་�ལ་�མས་�ལ་འདནོ་�དེ་ད།ོ ། གསོ་�སི་འད་ིལ་�ན་མནི་�་ི�ད་ཆསོ་
ག�མ་མངའ་ན།ི �ད་ཆསོ་དང་པ།ོ ཐགི་�་�ས་པ་�ག་པའ་ིངལ་བ་ལ་མ་ི�སོ་པར་ཞལ་ཐགི་
འདབེས་པའ་ིམན་ངག་མངའ་བ། �ད་ཆསོ་གཉསི་པ། ས། �།ོ འ�་རགིས། �་ིཤངི་སགོས་�་ི



མདངས་བ�ད་�མས་�ངས་ཏ་ེརང་�ང་ག་ིཚ�ན་�་�བེ་པའ་ིམན་ངག་མངའ་བ། �ད་ཆསོ་
ག�མ་པ། �རི་

�སེ་རབས་ཞལ་ཐང་ལ་�ས་པར་�སི་ཚ�་ཐང་ཀ་བ�་དང་བ�ད། བ�ས་པར་�སི་ཚ�་ཐང་ཀ་
ས་ོབཞ་ིལས་བ�་�ལོ་མདེ་ནའང་། �ནོ་པའ་ི�སེ་རབས་ཚང་ལ་མ་ནརོ་བ་ཐང་ཀ་ད�ར་
བ�ས་ཏ་ེད�་ཐང་ཞསེ་པའ་ི�སེ་རབས་�་ིཐང་ཀ་གསར་�་བ�གིས་པའ་ིམན་ངག་མངའ་
བའ།ོ ། ད་ེ�་�འ་ི�་རསི་པ་ཆནེ་པའོ �་དངསོ་�བོ་དང་�ན་གཅགི་�ར་བ་གསོ་�་�བ་བ�ན།
དའེ་ིདངསོ་�བོ་དང་ཚ་�་གཅགི་�ར་གསོ་�་རགི་�ལོ། ཁངོ་�་རསི་�་�ལ་�་ིཆ་ནས་གསོ་
�་པ�ཏི་དང་གཉསི་�་མདེ་པར་�གས་པའ་ི�ན་པ་ཆ།ེ དའེ་ིབ�ད་འཛ�ན་�ངོ་མང་�་མ་ོ
འགབ་དཔལ་ལ་ིཞསེ་�་བ་�་ཚ�་གང་བརོ་�་རསི་པ་མང་པ་ོགས་ོ�ངོ་�ས་ཏ་ེ�་�སི་�་ི�ན་
དར་�ལེ་བཏང་བས་གསོ་�སི་བ�ད་འཛ�ན་�དོ་ན་�ས་�སེ་ཆ་ེབར་�ར། ཁངོ་ག་ི�བོ་མ་ལ་
�ལ་རངོ་ས་ོམང་ག་ིདམ་ཆསོ་དང་། �ས་མག་ོདཔལ་བཟང་། འཚམ་ཚའ་ིཆསོ་ད�ངིས། ཚ�་
བ�ན་དཔལ་བཟང་སགོས་�ང་། �ས་མག་ོདཔལ་བཟང་ག་ི�བོ་མ་�ས་མག་ོདག་ེ�ངོ་ངག་
འ�ནི། ཁང་སར་

དག་ེ�ངོ་�མ་�ལོ། �ག་ཚང་ག་ི�་མཚ�། �ངོ་�དོ་�་འ�་ཚང་ག་ི�་བཟ་ོ�་ེརངི་ངམ་�ན་
འ�བ་སགོས་ཡནི། ཁང་སར་�མ་�ལོ་ན་ིདཔལ་བཟང་རང་ལས་མཁས་པའ་ི�བོ་མར་
�གས། ། �་འ�་�་ེརངི་ན་ིདཔལ་བཟང་ག་ི�སི་�ན་མ་བ�བ་གངོ་ནས་�་རསི་པ་ཡནི་པར་
བཤད། དག་ེ�ངོ་ངག་འ�ནི་ཁངོ་ན་ི�་རསི་ཙམ་མ་ཟད་རག་ཚ་

དགནོ་པའ་ིགར་ཐགི་ད�ངས་ག�མ་འ�ད་�ང་ད�ལོ་ག�མ་སགོས་�་ི�ག་ལནེ་ལ་�ང་ཆ་
ཆ་ེཞངི་དགནོ་པའ་ི�་ིབ་ཡང་གནང་། ངག་འ�ནི་�་ི�བོ་མ་�ས་མག་ོཟམ་པ་ཐར། ད་ེལ་�བོ་
མ་མང་�་�ང་བ་ལས་�ད་པར་�་འཕགས་པ་ན་ི�་རསི་པ་འ�ནི་�མ་དང་ག�་�་�ལ་
བཟང་�བ་བ�ན་གཉསི་ཡནི་ཞངི་། ཁངོ་�མ་པ་གཉསི་ཀའ་ི�་རསི་�་ི�ལ་ལ་མཚ�ན་ན་
གངས་�ངོས་�་རསི་པ་�ན་�་ི�་ེམའོ �་�ལ་�་�ད་པ་ལ་�ས་�ང་བ�ནོ་འདངི་�་མདེ་པ་
མགི་མཐངོ་ལག་ཟནི་�་�ར་བ་འད་ིག་ལགས། �ག་�་མཚ�་ལ་�བོ་མ་�་མ་ལས་ཚ་�་�ག་
བ�ན་ག་ོབ�ད་འཛ�ན་ཚད་�ན་�་�ར་ཅངི་། ཁངོ་གསི་གསོ་�འ་ི�སི་�ན་�་གཏགོས་པ་
ཀ�ི་ི�་རསི་པ་�གས་ཅན་དནོ་གའོ �་མ�ན་ནས་�ང་ཐགི་ག�ང་ལ་�ངས་བ་�ས། འ�ནི་�མ་
�་ི�བོ་མ་�ངོ་�དོ་�་འ�་མ་ིའ�ར་ཡང་�་རསི་པ་ཚད་�ན་�་�ར། �ད་པར་�་ག�་�་
�ལ་བཟང་�བ་བ�ན་ཁངོ་ལ་མཚ�ན་ན་�་རསི་ཙམ་མ་ཟད་འབག་བཟ།ོ �་བཟ།ོ ཤངི་�སོ་



སགོས་ལག་ཤསེ་�་ིརགིས་གང་ལའང་ཆགས་ཐགོས་མདེ་པའ་ི�སེ་�ང་ག་ི�མ་ད�དོ་�ལ་
�་�ང་བ་ཅན་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། ཡང་�སོ་རག་ཚ་དགནོ་པའ་ི�་ཁང་�་ིནང་ག་ིགསརེ་ཚ�ན་
�བས་�་�ག་བསམ་�མ་པར་དག་པས་ངལ་བའ་ི�ར་གཙ�་བ་ོ�ངས་ཤངི་། �ནེ་ཐང་�་མ་

བསདོ་ནམས་བསགས་པའ་ི�ནེ་�་བཞངེས་བ་སགོས་�་�་ི�ན་�་བཀའ་�ནི་གཞལ་དཀའ་བ་
མང་�་མཛད་གནང་བའ་ིདག་ེ�ངོ་�ས་�སེ་ཅན་ཡནི་པ་མ་ཟད། དངེ་འདརི་�་རསི་�་ི�་�ལ་
ལ་རནི་ཐང་ཆ་ེཞངི་དག་ེམཚན་�ངེ་བའ་ི�བས་�། མད་ོད�ས་ཁམས་ག�མ་�་ི�་རསི་
�གས་པ་ཅན་�མས་�ན་ཅགི་�་འཛ�མས་ནས་རང་རང་ག་ི�སི་�ན་�་ི�ད་ཆསོ་ངམོ་པའ་ིཚ�་
ན། ཁངོ་ལ་མངའ་བའ་ི�་རསི་�་ི�་�ལ་�ལ་�ང་དག་གསི་�་རསི་�གས་པ་ཅན་གཞན་
དག་ག་ི�བོས་པ་�ང་ནས་�མ་པར་�ས་ཤངི་། གསརེ་ས་འགོ་ལ་ཡདོ་ན་འདོ་ནམ་མཁར་
ཤར་བའ་ིདཔ་ེ�ར། �ན་�སི་མ་�སོ་གཅགི་མ�ན་�སི་�་རསི་པ་�ལ་�ང་�་བ�དོ་པ་
འདའིང་ངདེ་ཅག་རག་ཚ་དགནོ་པའ་ིགཟ་ིབ�དི་དང་། དག་ེ�ངོ་ཁངོ་ག་ིའཇནོ་ཐང་ཉག་གཅགི་
�་མཐངོ་ལ། �ག་པར་�་བདོ་�་ིརགི་གནས་�་ིལ་�་ིནང་ག་ི�ནེ་�་མ་ཞགི་གསི་�ད་པ་ནས་
�ད་མཐར་�རོ་བཞནི་པའ་ི�བས་འདརི་�་རསི་�་ིབཟ་ོ�ལ་ཉམས་པ་�ར་གས་ོམ་ིཉམས་
གངོ་འཕལེ་�་གཏངོ་བའ་ིཆདེ། ག�་འ�ག་མཛ�ས་�ལ་�བོ་�ངི་ཞསེ་པ་མ་བ�ལ་དང་�ངས་
�སི་བ�གས་ཏ།ེ �གོས་ས་ོས་ོནས་�་རསི་པའ་ིབ�ད་འཛ�ན་�ང་དང་འ�ང་བཞནི་པ་ན་ིབདོ་
གངས་ཅན་པའ་ིགཟ་ིབ�དི་�་ན་མདེ་པ་ཞགི་�འང་�་ིཆགོ་ག།ོ ། གཞན་ཡང་

�་རསི་པ་�་ཆསོ་འ�རོ་རམ་�་�་དམར། �ས་མག་ོ�་�བ་བམ་ལག་འདར། �ངོ་�དོ་�་
འ�་ཚང་ག་ི�ན་ཚ�གས། གར་དག།ེ ཁ་ཚང་ག་ི�་ོགསལ། མགར་བ་མཁས་�བ། གངོ་མ་
�ལ་�མིས། གར་གངོ་�ང་�གོས་སགོས་�ང་ཞངི་�་རསི་འད་ིདག་ལས་�་ཆསོ་འ�རོ་མ་
གཏགོས་པ་ཐམས་ཅད་གསོ་�འ་ི�སི་�ན་འཛ�ན་པ་ཡནི་ལ། �་ཆསོ་འ�རོ་ན་ིཁམས་�་ེ
དགའེ་ི�གོས་�་ི�སི་�ན་ལ་གཏགོས་པར་བཤད་ཅངི་། ཁངོ་ལ་�ལ་�་�ང་བའ་ིལག་ཤསེ་
�ན་�སེ་�་མངའ་ཞངི་བཟ་ོརགི་ག་ི�རོ་�ན་ལ་�ང་�བ་པས་�གས་པ་ཧ་ཅང་ཆ།ེ ཁངོ་
གསི་�སི་པའ་ིཐང་ཀ་�ལ་�་�ང་བ་དག་ཀ�ི་ི

དགནོ་པའ་ི�ད་པ་�་ཚང་�་མང་རབས་བཤད་འ�ག གས་ོརགི་པ། གས་ོརགི་པ་�གས་ཅན་
འཇ་ོ�ན་པ་�ན་དགའ་ཡནི། ཁངོ་ག་ིགས་ོརགི་ག་ི�ན་ན་ིཁམས་�་ེདག་ེ�ངོ་སར་ནས་དར་བ་
�གས་ལ་�བོ་བ�ད་འཛ�ན་པ་མཆདོ་�ནེ་�གས་�་ི�ང་བ་ཆསོ་མཛད་ཡནི། དའེ་ིབ�ད་
འཛ�ན་�ངི་ཚ�གས་�མ། ཨ་�་ཆསོ་�མ། ཁངོ་གསི་�་�ང་



དགནོ་�་ི�ན་པ་�་ཚང་�འང་གས་ོརགི་ག་ིལག་ལནེ་�དི། �བས་དའེ་ི�བོ་མ་མཛ�ད་དག་ེ
བ�ན་ཁ་ོཡནི། ཁངོ་གསི་བདག་�ནེ་ལས་མཛ�ད་དགའེ་ི�ན་�སི་ཁང་ཡང་�ང་། གཞན་ཡང་
�ང་�་ོ�སོ། �་�ར་ཆསོ་�ན། �ང་�་ག�ང་རབ། �ང་མཁན་མཁས་བཟང་། �་�ང་�ན་
པའ་ི�བོ་མ་�་ཚང་ག་ིངག་�བ་སགོས་�ང་ལ། �་ཟགོ་སགོས་�་ིནད་བཅསོ་ལ་�ང་བ་ཉག་
རངོ་བ�ད་འ�ལ་སགོས་ཡདོ། �སི་རགི་པ།

�སི་རགི་ལ་�ང་བ་འཇ་ོ�ག་དག་ེ�ངོ་�མས་པ་�་མཚ�། དག་ེ�ངོ་ལགེས་བཤད།

དབལོ་ར་ོ�་མ་�བ་བ�ན། �་ཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་�་ོའ�ནི་སགོས་�ང་ང་ོ། །

ནང་དནོ་རགི་པ། ནང་དནོ་རགི་པ་ལ་�་ེབ�ན་�་ར་�་ཐའ་ི�མ་འ�ལ་�་�གས་པ་འཇ་ོཔ�་ིཏ་
�མས་པ་�གས་པ་འདོ་ཟརེ་དང་གསར་བ་�་མ་�ན་དགའ་བ�ན་འཛ�ན་�མ་པ་གཉསི་ན་ི
�ན་མ�ནེ་རངོ་�ནོ་པའ་ིགདན་ས་�ལ�ར་ཕབེས་ཏ་ེམད་ོ�གས་ལ་�ངས་པ་མཐར་�ནི་
མཛད་པའ་ིམཁས་�བ་གཉསི་�ན་�་�ར་ཅངི་འཇ་ོཔ�་ིཏ་ལ་ག�ང་�མོ་ཐརོ་�་འགའ་ཞགི་
ཡདོ་། དབལོ་ར་ོ�་མ་ཆསོ་འཛ�ན་ན།ི ཨ་ལ་ིཆསོ་�་ེ�༔ི�་དགནོ་�་�་སར་བ�གས་ཤངི་
�བས་མགནོ་�་རབས་བ�ད་པ་རགིས་བདག་�་བ�ནེ་ཏ་ེམཁས་�བ་�་ི�སེ་�ར་�ར། �་ེ
�ལ་བཟང་མ�ནེ་བ�འེ་ིདཔལ་�ན་ཚང་ན།ི མཉན་ཡདོ་�་�དོ་གཤངོས་�་ིམཁས་པའ་ིདབང་
པ་ོམང་ཐསོ་�་�བ་�་མཚ�འ་ི

�མ་འ�ལ་�་�་ེཉདི་�སི་ཞལ་བཞསེ་མཛད། �་�ལ་�༔ི�་དགནོ་པར་�་སར་བ�གས་ཏ་ེ
མད་ོ�ད་�ན་ལ་མ�ནེ་པའ་ི�ན་རས་ཡངས་པ་ོ�ར་ཅངི་། �ག་ཚ་�བས་མགནོ་�་རབས་
བ�ད་པ་སགོས་རགིས་�་ིབདག་པརོ་བ�ནེ་པའ་ི�སེ་ཆནེ་ཡནི། �ད་�་�ང་བའ་ིག�ང་�མོ་
པདོ་བཞ་ིམཇལ་�་ཡདོ། �བ་པའ་ིརགི་འཛ�ན་ཆནེ་པ་ོ�ང་ད�སེ་མཛད་�་ོ�་ེཁངོ་ན།ི �་ི�ང་
�གས་མཆགོ་�་ོ�འེ་ི�ས་�་ི�་བ་ོ�ར་ཅངི་�ང་�དི་དབང་�་�ད་པའ་ིས་མཐནོ་པརོ་
གཤགེས་པའ་ི�སེ་ཆནེ་ཡནི། ཟབ་ཆསོ་ག�ང་�མོ་དག་ན་ིད་�བས་འཐརོ་ཞགི་ག་ི�ལ་�་
�མི་ཚང་འགའ་ལ་ཡདོ་པར་བཤད་

ལ།དགནོ་པའ་ིམགནོ་ཁང་ནང་�འང་པདོ་གཅགི་ཡདོ་ད།ོ ། ཞལ་བ་�་མ་འཇགིས་མདེ་རལོ་
བའ་ི�་ོ�་ེམཆགོ་ན།ི ཚར་ཆནེ་�་ོ�་ེའཆང་ག་ི�མ་འ�ལ་�་འཇམ་ད�ངས་�་ོགཏརེ་དབང་
པསོ་�ང་བ�ན། �་ི�ལ་བཟང་མ�ནེ་བ�འེ་ིདཔལ་�ན། �ངོ་སར་འཇམ་ད�ངས་མ�ནེ་
བ�།ེ �གོས་ཆནེ་རས་པ། མཁའ་འ�་ོམ་བད་ེཆནེ་ཡ་ེཤསེ་



�ལ་མ།ོ ག�་ཁགོ་�་�ལ་བ་ཨ་ོ�ན་ཆསོ་ཉདི་རང་�ལོ། དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་�མས་པ་
�ལ་�མིས། ཤངི་བཟའ་ཨ་ཆསོ་རནི་པ་ོཆ་ེསགོས་ས་དག་ེ�ངི་ག�མ་�་ི�སེ་ཆནེ་�་མ་
བ�ནེ་ཏ་ེདབང་�ང་མན་ངག་ག་ིཆསོ་�རོ་ཟབ་མ་ོ�མས་�མ་པ་གང་�སོ་�ལ་�་ཐསོ་�མོ་
�ང་འ�ལེ་�སི་གསན་པ་མཐར་�ནི་གནང་ཞངི་། རང་དགནོ་

གཙ�ར་�ས་པའ་ི�་�ལ་�་ིདགནོ་�་ེ�་མའ་ི�་�་མང་པརོ་དབང་�ང་མན་ངག་ག་ིཆསོ་�རོ་
ལགེས་པར་བ�ལ། �ད་པར་�་གཏརེ་�ནོ་རགི་འཛ�ན་ནམ་མཁའ་�་ོ�སེ་གཏརེ་ཆསོ་མཁའ་
�དོ་གསང་�གས་�་ོ�ལེ་�་ི�ལ་�་�ནོ་ཏ།ེ ཟབ་ཆསོ་�་ིབདག་པརོ་མངའ་གསལོ་ཞངི་�ལ་
�ན་�་ི�སེ་�་�ན་ལ་ཉམས་ལནེ་�་ི�ན་�ལེ་ཏ་ེ

བ�ན་འ�འོ �་དནོ་མཐའ་ཡས་པ་བ�ངས། ག�ལ་�འ་ིདནོ་�་ཟབ་ཆསོ་�་ིག�ང་�མོ་ལ་པདོ་
བ�ད་ཙམ་བ�གས། འཇ་ོ�་མ་དག་ེལགེས་�་མཚ�་ཚང་གསི་�་ིབ་འཇམ་ད�ངས་ཡ་ེཤསེ།
�་ིབ་ངག་དབང་རགི་�ལོ། �་ིབ་�ལ་བཟང་མ�ནེ་བ�འེ་ིདཔལ་�ན། �་མ་�ང་མཐའ། �་
�ང་དག་ེབཤསེ་དཔལ་�ན་�་མཚ�། ཤངི་བཟའ་ཚང་། �་ོབཟང་སངས་�ས་�་ོ�།ེ �་མ་ངག་
དབང་བཤད་�བ། �་མ་�ན་བཟང་ཆསོ་འ�རོ། ཆསོ་�འེ་ི�་ཆནེ་མ�ནེ་རབ་འཇམ་ད�ངས་
དབང་�ག �་ོ�་ེའཆང་�་ོབཟང་འཇམ་ད�ངས་ཉ་ིམ། �སེ་དཀར་རནི་པ་ོཆ་ེངག་དབང་�ན་
དགའ་རནི་ཆནེ། དཔལ་�ལ་མཆགོ་�ལ་

སགོས་བཤསེ་གཉནེ་�་བ�ནེ་ཏ་ེརགི་གནས་�་ིདང་�་ེ�ག་ག�ང་�གས་རབ་འ�མས་ལ་
གསན་བསམ་�སི་�་ོའདགོས་བཅད། �ད་པར་དབང་�ང་མན་ངག་ག་ིཟབ་ཆསོ་�མས་�ལ་
བཞནི་གསན་ཏ་ེཟབ་�ས་ཆསོ་�་ིམཛ�ད་�་�ར། བ�ང་�་�་མའ་ི�ན་ལ་�་�ལ་�༔ི�་
དགནོ་�་ི�་ིབ་གནང་ཞངི་མད་ོ�ད་�་ིཆསོ་འཁརོ་མང་�་�རོ་ཏ་ེབཤད་�བ་�་ིབ�ན་པ་�་
ཆརེ་�ལེ། ལགེས་པར་བཤད་པའ་ིག�ང་�མོ་ལ་པདོ་ག�མ་མཇལ་�་ཡདོ་ད།ོ ། བདག་ཅག་
ག་ིདག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་དམ་པ་མཁན་རབ་བ�ན་

�་མཚ�་ཚང་ན།ི གསརེ་�ངོས་�་མ་�ང་ག་ིམཁན་ཆནེ་དམ་པ་ཡདི་བཞནི་ནརོ་�་མཆགོ་
དང་། �བས་མགནོ་�སེ་དཀར་རནི་པ་ོཆ་ེསགོས་ལས་དབང་�ང་གདམས་པ་ཟབ་མ་ོམནསོ་
ཤངི་། �ད་པར་�་གངས་�ངོས་མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོམཁན་ཆནེ་�ལ་�མིས་�་ོ�སོ་�་ི�ང་
ནས་མད་ོ�གས་རགི་གནས་�་ིལ་གསན་�ངས་ལགེས་པར་མཛད་མཐར་འཆད་ཉན་�་ི�་
ཙམ་ཡང་མདེ་པའ་ིརང་དགནོ་�་ཕབེས་ཏ།ེ གཞནོ་པ་དག་ལ་�མ་�གས་དག་ག�མ། �ན་



ངག �ནོ་འ�།ོ �མོ་ག�མ། ད�་མ། �དོ་འ�ག་སགོས་�་ིག�ང་�གས་�མས་�དི་ཅངི་།
�ན་པ་དག་ལ་�་ོ�ངོ་དང་། བ�ནེ་མཚམས་སགོས་�་ིདམགིས་�དི། མ་ི�་ཕ་ོམ་ོ�མས་ལ་
དག་ེ�བ་�གི་�ངོ་ག་ི�ང་དརོ་�ནི་ཅ་ིམ་ལགོ་པར་བ�ན་�རི་ལ་ོ�ར་�ནོ་འ�་ོ�དི་ད་ེཆསོ་
�་ི�བོ་གས་ོགནད་�ནི་བ�སི་པའ་ིལག་�སེ་�་ན་མདེ་པ་བཞག་ཅངི་རག་ཚ་དགནོ་པའ་ི�་ི
བའང་མཛད། ཁངོ་ག་ིག�ང་�མོ་ད�་མའ་ི�ངེ་མལོ་ག�ར་གནས་མདངོ་མཐའ་དགའ་བའ་ི
འ�ག་�། ད�་མའ་ིབ�ལ་ལན་�་ོ�ན་ད�སེ་པའ་ིགཏམ་�ན། ཚ�་ཐར་�གོ་�འ་ི�རོ་�་ི�་
�ལ། �སེ་དཀར་�་ོ�་ེའཆང་ག་ི�མ་ཐར་སགོས་ཚ�ག་དནོ་གང་ག་ིཆ་ནས་ག�ར་གནས་�་ོ
�ན་ད�སེ་པའ་ིལགེས་བཤད་�ད་�་�ང་བ་མཛད་ཅངི་། དམ་པ་ཁངོ་ན་ིརག་ཚ་དགནོ་�ངོ་
གཉསི་ཀར་བཀའ་�ནི་གཞལ་དཀའ་བ་མང་�་མཛད་པའ་ིབཤསེ་

གཉནེ་མཛད་�སེ་ཅན་ཏ།ེ དངེ་ག་ི�བས་འདརི་རག་ཚ་དགནོ་པར་འཆད་ཉན་ལ་དགའ་བའ་ི
སརེ་མ་ོབ་གཅགི་�སེ་གཉསི་མཆདེ་�་འ�་ོབའ་ིབདག་�ནེ་དང་དམགིས་�ནེ་ཕལ་ཆརེ་ཁངོ་
ལ་བ�ནེ་ནས་�ང་བ་ཡནི་ཞསེ་བཤད་�ང་�ད་བ�དོ་�་མ་�ར་�ལ་ན་ིག�ར་གནས་�་ོཡ་ི
�ན་�་ནས་ནམ་ཡང་བ�བ་�་མདེ་པའ་ིམཛད་པའ།ོ །

�མ་ད�དོ་�་ོ�སོ་ཡངས་བའ་ིམཁར། །ཤསེ་རགི་འདོ་�ང་ལགེས་�ངས་ཏ།ེ །

�ངོས་པའ་ི�ག་རམི་སལེ་མཛད་པའ།ི །མཁས་�མས་�ག་�་བ�ར་བར་འསོ། །

ཞསེ་�་བ་ན་ིབ�་བའ་ིཚ�གས་�་བཅད་པའ།ོ ། ��ེ་�ལ་པ་ོདང་འ�ལེ་བའ་ི�ང་བ།

��ེ་ཚང་ག་ིདམག་དཔནོ་དར་འཛ�ན་བ�ད་ལས་ཤགོ་བར་མའ་ིདམག་དཔནོ་ན་ིརངོ་བ་ཚང་ག་ི
རངོ་�ནོ་ཡནི། ཁངོ་དབལ་�ལ་�་ཁ་མ་དང་། �་རངོ་�་ོ�། ཐང་�རོ་�་མ་ེསགོས་དང་��ེ་
ཚང་ག�ལ་འཐབ་�དེ་�བས་�་ཤགོ་བར་མའ་ིདམག་དཔནོ་�ས་ཏ་ེདཔའ་བའ་ི�གས་པ་
�གོས་�ན་�་�བ་པས། �་ིའ�གོ་�ངི་ག�མ་ན་��ེ་�ལ་པ་ོལས་�ང་�གས་པ་ཆ་ེབར་
�གས། ཚ�་�་ིན་ིཆསོ་�དི་�་ི�རོ་ནས་�སོ་གཞ་ིའདནོ་�བས་�་ཚ�་བའ་ིའ�ས་ཚབ་�དེ་
མཁན་ཞགི་ལ་ཟརེ་ཞངི་། ཚ�་�་ི�མ་པས་��ེ་ཚང་ག་ི�སོ་ཆདོ་གང་གཏན་འབབེས་�ས་པ་
�མས་ཚ�་བ་ས་ོསརོ་�བ་བ�གས་�དེ་དགསོ་ལ་རག་ཚ་འདརི་འཇ་ོ�ག་ཚང་། �ངོ་�དོ་
ཚང་། མཁར་ལ་ིཚང་�མས་ཡནི། བ་དཔནོ་ན་ིདམག་ལ་འ�་ོ�བས་བ་�རོ་རའེ་ིམག་ོ�དི་
མཁན་ཞགི་ལ་ཟརེ་ཞངི་།

རག་ཚ་ནས་དབལོ་ར་ོཚང་། གད་ཁ་ཚང་། གད་མག་ོཚང་། �་�ར་ཚང་། འག་ོ�ལ་གངོ་མ་



ཚང་�མས་ཡནི། �ད་�ག་ན་ིདམག་དང་། �ལ་ལས་སགོས་ལ་འ�་ོ�བས་བ�་�ག་མཁན་
ཞགི་ཡནི་ཞངི་། རག་ཚ་ནས་�ངོ་�ད་�་ཚང་། �ངོ་�དོ་�་འ�་ཚང་། ར་ི�་ཚང་�མས་
ཡནི། ཀ�ིའི་ི�་ཚབ་གར་གངོ་ཚང་ག་ི�་བ་ོཡནི། མཚན་དངསོ་ལ་�་ོབཟང་དར་�ས་�་བ་
བཀའ་ཡགི་ལས་གསལ་མདོ། ཀ�ི་ི�གོས་ནས་�་ཚབ་�་བ་ོའབདོ། �རི་ཀ�ིའི་ི�་ཚབ་�་ི
འགན་ལ་ོག�མ་ཡནི་མདོ་ཁངོ་འཇནོ་ཐང་ཆ་ེབས་�ར་ཡང་�་ཚབ་ལ་ོག�མ་ལ་བ�་ོབཞག་
�ས་ཏ་ེལ་ོ�ག་ལ་�་ཚབ་ཧ་ཅང་འཇནོ་པ་ོ

�ར་བའ་ིལགེས་�སེ་�་ད�ལ་�རོ་�ངོ་�ག་གཉསི་དང་�གས་�་ེཆནེ་པ་ོབ�་གཅགི་ཞལ་
གཉསི་འདམེ་�་བ�ག་པ་ན་མ་འངོས་པའ་ི�་རབས་ཚ་�ད་ལ་དམགིས་ནས་བ�་གཅགི་ཞལ་
འདམེ་པར་བཤད། ཁངོ་ན་ི�་ོཁགོ་ཡངས་ཤངི་མཁས་པའ་ིཚད་�་�དེ་པ་

ཞགི་ཡནི་�ལ་དང་ཁངོ་གསི་�དོ་ཁ་�མ་པའ་ི�རོ་མད་ོཙམ་��ེ་ཚང་ག་ིལ་ོ�ས་�་གསལ་
ལ། �་ན་མདེ་པའ་ིབཀའ་ཡགི་�ང་གནང་ཡདོ། ��ེ་ཚང་ག་ི�དོ་བཤད་པ།

�ནོ་�་ི�ས་�་�་ེཚང་ག་ི�་ེ�་ོདང་�་ིརབས་�་�་ཚང་ག་ི�་འ�ག་ཡནི་པར་བཤད།

��ེ་�ལ་བའོ �་མ�ན་གཡགོ་པ་འཇའ་ཚང་ག་ི�ལ་བཟང་ཡནི། ��ེ་�ལ་བའོ �་�ང་བ་�བ་མ་ི
ཐག་པ་ཚང་ག་ིངག་�་ོཡནི། ��ེ་�ལ་བའོ �་�ང་ཡགི་ན་ིགཟས་མག་ོཚང་ག་ིདག་ེ�ངོ་�་ོ�སོ་
ཡནི་ཞངི་། ཁངོ་གཤགེས་�ལ་�་��ེ་དཔནོ་པསོ་རག་ཚའ་ི�་བ་�མས་ཁ་ོབ་ོལ་ཁ་�་ོབས་
རག་ཚའ་ི�་བ་ཞགི་དགསོ་ཞསེ་འབོས་ཁ་ཆསོ་�བ་�ང་ཡགི་�་བཞག ཁངོ་��ེ་དཔནོ་པསོ་
ཧ་ཅང་གཅསེ་པར་བཤད་ད།ེ �་ཆ་ེབའ་ི�་འ�་སགོས་�སི་ལགེས་�སེ་�་མ་དང་། འབོས་ཁ་
མ�ནེ་བ�སེ་�་ི�ས་མ་འ�དོ་པའ་ི�ནེ་�སི་�་ིབ་འབབ་�བས་�དེ་པ་ན་ཆསོ་�བ་�་ིཁ་ང་ོ
ལ་བ�ས་ཏ་ེ��ེ་དཔནོ་པསོ་�རེ་ངསོ་ནས་རགོས་�ས་རབས་�ང་འ�ག �རི་�ང་ཡགི་ག་ི
ཆ་�ནེ་ལ་བ�་དག་�ན་�མ་དང་ཡགི་�སི་ལ་�ང་བ་ཅན་ཞགི་དགསོ་མདོ། ��ེ་�ལ་བའོ �་
�ང་ཡགི་ལ་�ད་ཆསོ་ད་ེདག་ཚང་བར་མ་ངསེ་པ་ན་ི��ེ་�ལ་བའོ �་བཀའ་ཡགི་དག་ལས་ཤསེ་
�བ་བ།ོ །

རག་ཚ་�་ེབའ་ི�མི་�ངི་། ��ེ་ཚང་ག་ི�ལ་བ�་བ་དང་དམག་ལ་འ�་ོབའ་ིརམི་པར་དམགིས་
ཏ་ེ�ནོ་�་ི�མི་�ངི་�མས་ལ་འ�རོ་�ག་ག་ི�ལ་རམི་�་�་ེཞངི་། ད་ེདག་ལ་ཡང་རབ། གཞ་ི
རབ། གཞ་ིཐ། ཡང་ཐ་ཞསེ་པའ་ིཐ་�ད་བཏགས། ད་ེཡང་གནའ་མ་ེམདའ་�ངི་པའ་ི�ས་�།
�ན་�་དམག་རསེ་བ�ོ་�ན་�་མ་�། �ར་ཐགི་འདམོ་བ�ད། མདལེ་བ�་ཐམ་པ། �ལ་བ་



གཉསི། ཁ་མདའ་�འ་ི�བ་མདའ་འདམོ་ག�མ། �ལ་ཐག་འདམོ་གཉསི་ར་ེ�སི་ལནེ་�དེ་
ཅངི་། �སི་�་མ་ེམདའ་གསར་པ་དར་ནས་བ�ང་�མི་ཚང་ཡང་རབ་ར་ེལ་�་ག�མ་མ་ེམདའ་
གཉསི་དང་མད�ེ་�མ་བ�་རའེ་ི�ལ།

�མི་ཚང་གཞ་ིརབ་ར་ེལ་�་གཉསི་དང་མ་ེམདའ་གཅགི་མད�ེ་ཉསི་བ�འ་ི�ལ། �མི་ཚང་གཞ་ི
འ�ངི་ར་ེལ་�་གཅགི་མ་ེམདའ་གཅགི་མད�ེ་བ�་དང་�་བ�འ་ི�ལ། �མི་ཚང་གཞ་ིཐ་ར་ེལ་
�་གཅགི་མ�ང་གཅགི་ག་ི�ལ། �མི་ཚང་ཡང་ཐ་ར་ེལ་�་ཡདོ་ན་�་གཅགི་དང་མདེ་ན་�ད་
�ག་�དེ་དགསོ་ཤངི་། དམག་ལ་ནམ་འ�་ོདགསོ་

ཚ�་རང་རང་ས་ོསའོ �་�ལ་�མས་ཚང་བར་�དེ་དགསོ་ས།ོ ། ད་ེལ་རག་ཚ་འདརི།

�མི་ཚང་ཡང་རབ། འཇ་ོཚང་། དབལོ་ར་ོཚང་། �སི་པ་ཚང་། འག་ོ�ལ་འགབ་མ་ཚང་
�མས་ཡནི། �མི་ཚང་གཞ་ིརབ། �ང་མཁན་ཚང་། འགབ་མ་ཚང་། གར་འགབ་ཚང་། �་ེ
ཚང་། ཞལ་གངོ་ཚང་། �་ཡག་ཚང་། ཉནི་མའ་ིཤངི་བཟ་ོཚང་། �་ཡག་ཚང་།

གད་ཁ་ཚང་། གད་མག་ོཚང་། འག་ོ�ལ་གངོ་མ་ཚང་�མས་ཡནི། �མི་ཚང་གཞ་ིའ�ངི་། �་
ཚང་། མགར་བ་ཚང་། གསརེ་ཚང་། �་�ར་ཚང་། གར་གངོ་ཚང་། འཇ་ོ�ག་ཚང་། གསར་
བ་ཚང་། �ས་མག་ོཚང་། �ག་ཚང་། �་ོཚང་། �ག་ག་ཚང་། �་ཚང་། �ང་�་ཚང་། ཞལ་
འགབ་ཚང་། �་ཚང་། �བི་རའི་ིཤངི་བཟ་ོཚང་། རངོ་བ་ཚང་། ཐདོ་ཚང་། �མོ་ཚང་། གདངོ་
མག་ོཚང་། ཡ་ོཚང་། ཨ་འ�མ་ཚང་། ཐལེ་ཚང་། �་ཁ་ཚང་། �བི་མའ་ིགངོ་མ་ཚང་། འཇའ་
ཚང་། ཐག་པ་ཚང་། �་སར་ཚང་�མས་ཡནི། �མི་ཚང་གཞ་ིཐ། ཚ་ཁ་ོཚང་། �ངོ་�ད་�་
འ�་ཚང་། ཉག་རངོ་ཚང་། ད�ང་ཚང་། འབོས་ཁ་ཚང་། བན་ཚང་། ཁ་ཚང་། ཚ�གས་གཉསི་
ཚང་། ར་ཚང་། མདའ་�་ཚང་། གཟས་ཁ་ཚང་། ཁ་ེམ་ོཡག་ཚང་། བད་ེབ་ཚང་། �ང་ཚང་།
ཁང་སར་ཚང་�མས་ཡནི། �མི་ཚང་ཡང་ཐ། �་ཚང་། འ�ར་མག་ོཚང་། �ངོ་�དོ་�་འ�་
ཚང་། ར་ི�་ཚང་�མས་ཡནི་ན།ོ ། ��ེ་དཔནོ་པའོ �་�བས་�་ི�མི་ཚང་འད་ིདག་ལ་�མི་�ངི་
དང་��ེ་དཔནོ་པའོ �་�དི་དབང་མ�ག་�གོས་པའ་ི�སེ་�་�མི་བ�ང་བ་དག་ལ་�མི་གསར་
ཞསེ་གཉསི་�་འ�དེ་པ་ན་ིརག་ཚ་�ངོ་�་ེའདའི་ི�མི་ཚང་ཆགས་རམི་�་ིབམ་ཙམ་དང་། ��ེ་
དཔནོ་པའོ �་མངའ་འབངས་�་གཏགོས་མ་གཏགོས་�་ི�ད་པར་དག་�ང་བད་ེ�ག་�་�གོས་
པའ་ི�རི་ར།ོ ། ��ེ་དཔནོ་པའོ �་བཀའ་ཤགོ རག་ཚ་འདརི་

��ེ་ཚང་ག་ིབཀའ་ཤགོ་གནང་བའ་ི�མི་ཚང་མང་པ་ོཞགི་ཡདོ་རབས་བཤད་འ�ག་�ང་། ད་



ཡདོ་མཐངོ་བ་ན་ི�་ེཚང་དང་གར་ཚང་ལ་གནང་བའ་ིབཀའ་ཡགི་འགའ་ཞགི་འ�ག་ལ། ཡ་ིག་ེ
མ་ིདག་པ་�མས་གརོ་ཐགི་�་�ངས་ནས་བཅསོ་པ་ཙམ་ལས་མ་ཡགི་�མས་སརོ་བཞག་�ས་
ཡདོ། གར་ཚང་ག་ི�ལ་�ས་ནག་མ་ོབ�ར་ནས་མཁར་ལ་ིཚང་ལ་མག་པར་སངོ་བའ་ིབར་
�མ་ལ་བཀའ་ཡགི་ཅགི་ཡདོ་པ་ན་ིའད་ི�ར། ��ེ་�ལ་ཁབ་ནས་བཀའ་ཡགི གར་�ལ་�་དང་
�ན་མ་ོགཉསི་ལ་�ལེ་དནོ་ན།ི ཁ་འཁརོ་བའ་ིབདག་པ་ོལ་

གར(སང་)ཚང་ག་ི(བ་ོམ་ོ)�་མ་ོམ་གཏགོས་མདེ། �ན་མ་ོལ་ཁ་(�གི)་�ག་�ག་(ཝ་ེ)ག་ེདང་
�བ་(�གི་)�ག་�གས་པ་སགོས་ཡདོ་མ་ིཆགོ �ན་མ་ོརང་ག་ིའ�་ོམ་ཤསེ་འ�ག་མ་
(མཁན་)མཁས་ཚ�་�ན་མ་ོལ་ཅ་ན་ེདང་ད�ག་པ་མ་གཏགོས་མདེ། ད་ེ�གས་ག་ོབར་�་

བའ་ིཡ་ིག་ེ�གས་ཕ་ོའ�ག་ག་ིལའོ �་�་༡ཚ�ས་༢༦ལ་��ེ་(ཀརི་)�ར་དགནོ་�ལ་(ཁབས་)ཁབ་
ཕ་ོ�ང་�གོས་ལས་�མ་�ལ་ནས་�སི་ས།ོ ། ཡང་�་མ་ཀ�ིའི་ི�་ཚབ་�་�ར་བའ་ིགར་གངོ་
ཚང་ག་ི�་བ་�་ོབཟང་དར་�ས་ལ་གནང་བའ་ིབཀའ་ཤགོ་ན་ིའད་ི�ར། གངོ་མའ་ིལས་ཐམ་
�སི་མངནོ་པར་མཐ་ོབའ་ིམ་ིདབང་ས་�ངོ་དམ་པ་(�་ེ)��ེ་�ལ་�ས་མགནོ་པ་ོབསདོ་ནམས་
ནས་ཡ་ིག་ེགནང་དནོ། �་མ་ཀ�ིའི་ི�་ཚབ་རག་ཙའ་ིགར་�་ོབཟང་དར་�ས་ཟརེ་བ་འད་ིཉདི་
�སི། �ནོ་ནས་བ�ང་ངདེ་(�་ེ)��ེ་ཚང་ག་ིཆསོ་�དི་ལས་དནོ་མང་བ་ོ�བ་ཅངི་། �ད་པར་
�་འ�གས་ཆནེ་པསོ་གཙ�ས་�བས་

འད་ིཉདི་(�་)�་ིའ�་�་ཡན་ཆད་�་སངོ་ནས་ག�གས་(ཤརེ)བཤརེ། �དོ་བཤད།

གང་ཅའི་ི�་ོཐབས་�་ཚ�གས་�ས་ནས་ག་ོཆནེ་པ་ོབཅད་ད།ེ �ལ་ཁ་ཐམས་ཅད་ངདེ་(�་ེ)��ེ་
ཚང་གསི་ཐབོ་པ་མ་ིའདའི་ི�ནི་ཡནི་པས། འད་ིནས་�ང་སམེས་ལ་བཅག་�་ེབདག་�ནེ་�། ཁ་ོ
རང་ག་ི�ལ་བ་མ་ིརབས་མ་ི�ད་�་ིརངི་ལ་�ལ། འ�་ོབ�ད། འཇལ་མཐའ་གང་ཡང་མ་ི
དགསོ་པའ་ིདར་ཧན་ཡང་ཧན་ལ་�ད་པ་ཡནི་པས་ད་ེབཞནི་མཆགོ་དམན་�ན་�སི་ངསེ་པར་
�སི་(ཅསེ་)ཞསེ་པའ་ིཡ་ིག་ེ�་ཡསོ་�་༡༡ཚ�ས་༢༥ལ་�སི།

ཡང་གར་�་ཚབ་ལ་ཀ�ི་ིདགནོ་པའ་ིནང་�་ཀ�ི་ི�་�ང་ནས་ཐབོ་ཐང་གནང་བའ་ིབཀའ་ཡགི་ན་ི
འད་ི�ར་ཏ།ེ ཀ�ི་ི�་�ང་ནས་ཡ་ིག་ེའཇགོ་དནོ། �་ཚང་བག་ོ�ས་གང་ཡདོ་ལ་�་ཚབ་ལ་ནང་
�ལ་གཅགི ང་ོ�ལ་གཅགི་�་ེ�ལ་བ་གཉསི་ཡནི། �་ཚབ་དང་ཚ�གས་འ�་�་ཡནི་�ང་
དགནོ་པའ་ིདནོ་�་�གོས་ཡས་(�ས)་མས་�་སངོ་ཚ�་�་ནརོ་�་ིའབབ་�་ོཡདོ་ན་མར་�ལ་
མདེ། འབབ་�་ོཅ་ིཡང་མདེ་ན་མར་�ལ་�ནི་དགསོ། �་ིཔ་རདེ་དང་�་བའ་ིདནོ་�་�ར་དགནོ་



པ་ལ་བཤགས་པ་གང་ཡདོ་དགནོ་པ(འ)ི་ག�ང་(གསི་)ག་ིཡནི། �་�་ེམ་ི�འེ་ིནང་ག་ིབཤགས་
པ་དང་། ནང་བའ་ིམ�ནོ་བཤགས་�་�་ར་ེཡདོ་ན་�་ཚབ་ཁ་ོརང་(གསི)་ག་ིཡནི། ཡ་ིག་ེའད་ི
བཞནི་གནས་དགསོ་པ་ཡདི་འཇགས་�སི།

ཤངི་འ�ག་�་༥ཚ�ས་༡༥ལ་�སི། ས་�ང་ག་ི�་�ན་�་གཏགོས་པའ་ི�་ེཚང་ག་ི�་བ་ཞགི་
དང་གསརེ་ཚང་ག་ི�་བ་གཉསི་�སི་ནང་དམ་ེ�ས་པའ་ི�དོ་ཡགི་ལ་འད་ི�ར་�སི་འ�ག
(�་ེ)��ེ་�་ེཉདི་�་ིག�ང་ཡགི �་ེ(སང་)ཚང་དང་གསརེ་(སང་)ཚང་གཉསི་

�་ིམ་ིཤ་ཁ(འཆག་)འ�ག་�དེ་ན་ིཡནི། དཔནོ་(ག་ི)�་ི(མཁམས)་ཁམས་�དོ་ནས་ཆད་པ་ལ་
ཇ་ལན་�ས་�་ར་ེདགསོ་པ་ལ། �་�་ེཐམས་ཅད་(ག་ི)�་ིང་ོ�ལ་བཞག་ན་ིཡནི། (ཐའ་
�ག་)ཐལ་�གས་འདསི་རང་འཁརོ་འཛ�ན་ནས་�ལ་�མི་�ངོ་མ་ིཉན། དཔནོ་ལ་ལ་ོར་ེབཞནི་
�ལ་ནས་ཁལ་(�དེ་)�དེ་ར་ེའཇལ་དགསོ། �་ེདག་ེའད་ིལ་

དག་ེ�རོ་�བས་པ་ོཆ་ེམ་(�བས)་བ�བ་ན་�་ེ(སང་)�་ེཚང་ག་ིའཁརོ་བ་གཞན་ཞགི་ག་ིལག་
ལ་བཞག་�་ཡནི(་པའ)ི་པས་ཤསེ་པར་�སི། (ཏ་)ད་�ནི་ཆད་(�་�ག་)ཐལ་�གས་དང་�་ེ
གསརེ་�ན་ལ་བཤད་གཏམ་�་ཉག་ཙམ་ཡང་མདེ། (གཟ་ི)ག�་འད་ིམ་ི�་ིམཁན་�སི་བྷ་ོལ་ཇ་
ལན་�ས་�་རསེ་བྷ་ཡདོ་(པའ་ི)པས་ག་ོབར་�སི་ཤསེ་པར་�སི། (ཅསེ་པ་)ཞསེ་པ་ཤངི་�ལ་
(�་ི)�་ི�་༡ཚ�ས་༣༠ལ་�སི། ��ེ་ཚང་གསི་�་�དོ་�་ི�རོ་ཞར་�་ི�གོས་ཁག་དང་དམག་
འཐབ་�བས་�་ེཚང་ག་ིམ་ིཞགི་གསི་�རོ་ཞར་�གོས་�་ིམ་ིབསད་པའ་ི�ས་�སེ་ལ་འད་ི�ར་
གནང་འ�ག གནམ་�སི་བ�སོ་པའ་ི�་ནག་གངོ་མ་རནི་པ་ོཆའེ་ི�མིས་�གས་�ལ་བཞནི་
(�ངོས)་�ངོ་བའ་ི(�་ེ)��ེ་�་ེ�འ་ཐསོ་སའི་ིབཀའ་ཤགོ འདརི་རག་ཙའ་ི�་ེ(སང་)ཚང་ལ་ཡ་ི
ག་ེགནང་དནོ། �་ེ(སང་) ཚང་ག་ིབ�ན་ད�་�རོ་ཞར་དམག་�བ་�ས། དཔའ་བ་ོའཐབ་སའ་ི
བསད་པའ་ིཤངི་མཐའ་ལ། བདོ་(ག་ི)�་ི�ལ་ལས་བཅ་ོབ�ད་དཔནོ་ལ་མ་ིདགསོ། ཚ�་བའ་ི�ལ་
�།

(�་ི)�་ི�ང་། ས་ོ�་ི�ངོ་ག�མ། ནང་ག་ིབ�སེ་མཐའ་ཐམས་ཅད་(ད�སོ)་ག�ས་མ་ིཆགོ
(�་)ད་ེ�ན་ཆད་(ག་ི)�་ི�མི་ཚང་འད་ིལ་བཙན་པའོ �་ལམ། ཁས་དམན་(ག་ི)�་ིགསོ། ཅ་ིཡང་
མདེ་�འ་ིབཀའ་ཤགོ་གནང་ཡདོ། ཡགི་ག་ེའད་ིས་མ་ོ�ག་ག་ིལའོ �་�་༡༠

ཚ�ས་༡༣ལ་��ེ་�ལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ �་ཕ་ོ�ང་ག�ལ་ལས་�མ་པར་�ལ་བ་ནས་�ལ། ཡང་�་ེ
ཚང་ལ་མ་ིཞགི་མག་པར་བཞག་པའ་ིབཀའ་ཡགི་ཡནི་ནམ་�མ་པ་ཞགི་ན་ིའད་ི�ར། ས་དབང་



�ལ་�་ིབ�ད་འཛ�ན་�་ེ�་ེ�་ཐསོ་�་ཉདི་�་ིག�ང་ཤགོ་གནང་བ་ལས། མངའ་འགོ་�་གནས་
པའ་ིནང་ནས། རག་ཙའ་ི�་ེ(སང་)ཚང་ཟརེ་བ་འད་ིགཞ་ིརབ་(ག་ི)�་ིའཁརོ་བ་�་རབ་�་རབ་
(ག་ི)�་ིབདག་པ་ོཡནི་�ང་། འདའི་ིའཁརོ་འཛ�ན་ལ་�ན་མ་ོམ་�ས་མ་དང་�་�ག་ལ་ཁ་�ད་
�་མ་�ས་ཟརེཆ་བའོ �་�མས་དང་ཚ�་ཞསེ་པ་�་�་མང་པ་ོ�ནོ་པའ་ིཚ�ག་ལ་ཁ་�ད་ལ་ཆ་བ་ོཟརེ་
བསམ་(ཏགོ་)ཐགོ་ལ་བཞག་ནས་�ང་ཚ�འ་ི�་འད་ིདཔནོ་(ག་ི)གསི་བཞག་ན་ིཡནི་(པའ་ི)པས་
(ཏ)་ད་�ནི་ཆད་མ་ིབདག་�་ཡནི་�ང་བཤད་གཏམ་ཅ་ིཡང་མདེ་བཙན་

བ�ག་(�ང་)�ངེ་བཀལ་མ་ིཉན། ག�ང་ཤགོ་ཟབ་མ་ོའད་ིཉདི་�ན་(�་ི)�སི་ག་ོབར་�སི་ལ་
ཡདི་ལ་ཞགོ་ཅསེ་པ་འད་ིན་ིཤངི་�ལ་�་ི�་༢ཚ�ས་༥་ལ་��ེ་�ལ་ཁབ་ནས་�སི་ནས་�ལ།
ཞསེ་པའ་ིབཀའ་ཡགི་དག་ན་ིདངེ་�བས་�ང་མཐངོ་�ལ་�་འ�ག་ག།ོ །

��ེ་ཚང་གསི་བཙན་�གས་ཐབེས་པའ་ི�རོ། ད་ེཡང་��ེ་དཔནོ་པའོ �་མཆདོ་གནས་གཙ�་བ་ོ
ཀ�ི་ིདགནོ་པའ་ི�་ི�ས་དག་འཕལེ་ཁ་ལ་�ངས་ནས་དམོ་མ་འ�དོ་ཚ�། �་ིབ་བབ་ཅསེ་པའ་ི
བཙན་གནནོ་ཞགི་ཡདོ་ལ། ད་ེཡང་��ེ་ཚང་ག་ིད�ང་�གས་ལ་བ�ནེ་ནས་�་ིབ་�མས་�སི་
�མི་ཚང་�་ལ་�་ི�ས་�དེ་ཀར་བཞག་ནས་མ་འ�དོ་ཚ�་ད་ེབ་ཚང་ག་ིཅ་དངསོ་�་ཆནེ་ཆ་ཚང་
འ�གོ་ཅངི་། ཕན་ཐགོ་ད་ེཙམ་མདེ་རགིས་�མས་�ང་གཏརོ་བཅམོ་�ས་ཏ།ེ ཁང་བའ་ིཝ་ཁའང་
བང་�་ོའཕངས་ནས་བཅག་�ལོ་ཡདོ་པར་བཤད་ལ། རག་ཚ་�ངོ་�་ེའདརི་�་�ར་ཚང་དང་།
�་ེཚང་གཉསི་ལ་�་ིབ་བབ་པར་བཤད། �་ཡག་ཚང་གསི་ཀ�ིའི་ི�་ིབ་�ར་�བས་�་ཡག་
ཡར་འཕལེ་ལ་��ེ་དཔནོ་པསོ་ཤགོ་ཅསེ་བ�་འ�རོ་བ་བཞནི་�ང་�་

གཅར་བའ་ིཚ�་�་ོ�ང་གསི་ཐད་ཀར་མ་མངག་པས། ཡར་འཕལེ་�སི་�་ོ�ང་བ་ལ་འ�མ་
�ག་ག�ས་པའ་ི�ནེ་�སི་ཤངི་�ལ་ཁལ་བ�འ་ིཆད་པ་དང་། �་བ་གཅགི་ལ་བཙ�ན་ཁང་�་
བ�ས་པར་བཤད། གཞན་ཡང་�ང་�ན་སགོས་ལ་�མིས་ཆད་བཏང་རབས་�ང་འ�ག་ག ོ།
རག་ཚ་�་ེབའ་ི�མི་གསར། ��ེ་དཔནོ་�ད་�སི་མ་ིསརེ་

�ངོ་བའ་ིམ�ག་ཡངོས་�་བ�ལི་བའ་ི�སེ་�་�མི་གསར་�་བ�ང་བའ་ི�མི་གསར་�མས་ན།ི
�་ེགངོ་ཚང་། གསརེ་མ�་�བོས་ཚང་། �་དར་ཚང་། ས་དཀར་ཚང་། ག�་འ�ག་ཚང་།
གངོ་འཕལེ་ཚང་། དགའ་ཚང་། �་དག་ེཚང་། མཐངོ་�ནོ་ཚང་། ཉནི་གངོ་ཚང་། ཉནི་འགབ་
ཚང་། �ན་ཚ�གས་དག་ེལགེས་ཚང་། བ�་ཤསི་རབ་བ�ན་

ཚང་། �ག་ཚང་། བར་མ་ཚང་། གཡང་�མི་ཚང་། མ�ན་དར་ཚང་། ཐང་འགབ་ཚང་།



གསརེ་ག�ང་ཚང་། མཁར་ཚང་། �ང་ཚང་། དར་འཕལེ་ཚང་། བད་ེའ�མས་ཚང་། ཡར་
�ས་ཚང་། ཡག་ཚང་། གཏརེ་�ང་ཚང་། �་དབང་ཚང་། ཐང་གངོ་ཚང་། �་ཁའ་ིགངོ་མ་
ཚང་། གཡང་�མི་ཚང་། འ�ག་�ལ་ཚང་། གསརེ་མཁར་ཚང་�མས་དང་། རག་ཚ་�ར་
གསར་�་ེབ། ཉ་ེརབས་�ངོ་ཐགོ་�་�མི་གཞ་ིགསར་�་བ�ང་བའ་ི�ར་གསར་�་ེབ་ན།ི གཏརེ་
�ངོ་ཚང་། དར་འཕལེ་ཚང་། �བ་ག་ོཚང་། �་�ང་ཚང་། གསརེ་ཁང་ཚང་། ཁང་སར་མགནོ་
པ་ོཚང་། �་�ལ་ཚང་། �ར་གསར་ཚང་། �ན་དར་ཚང་། ཡག་ཚང་། �་�ང་ཚང་། གཏརེ་
�ང་ཚང་། མག་ོཚང་། ཁང་སར་ཚང་�མས་ས།ོ ། རག་ཚ་�ངོ་�་ེ�འི་ིཁརོ་�ག་ག་ིམངི་།
རག་ཚ་�་ེབ་�སི་བདེ་�དོ་སའ་ིས་�ནོ་ན།ི ཤར་�གོས་�་ིས་མངི་། གསརེ་��ེ། �བ་
ལགེས་�ལ། མཚ�་�་�ང་། �་ི�གོ་ང་ོ། ཝ་མ་ོ�ང་བ། ཨ་�ངོ་�ང་བ། དམ་ེ�ང་འགབ་མ།
�ར་མགའོ �་ཁགོ �ས་ཚ�གས་�ལ་ཚ�གས། �་ི�གོ་�ལ། ཚ་ཁའ་ི�དེ། �མོ་དབལོ་ལ།ི �་
གའ་ིགངོ་གཉའ། �་ལབེ་ཁགོ �མི་�ང་གངོ་འགབ། སསོ་�ག་ཁགོ དམ་ེ�ང་ གངོ་མ། དམ་ེ
�ང་�་�་ཅན། �་མའོ �་ཐདོ་ཅནེ། དམ་ེ�ང་བསང་�་ིཅན། �ག་དམར་ཁགོ ནགས་ངསེ། �ག་
དཀར་�་ཐགོ་�མས་ཡནི། �་ོ�གོས་�་ིས་མངི་། �་�ངི་�གཆབེ་ཆནེ། སགོ་རངི་སགོ་�ང་།
�་ོབའ་ི�ང་�ན། �་ོམག་ོཆ། སརེ་�་ིའབའ་གངོ་འགབ། ཁགོ་�། �རེ་ཐང་། ��ེ་མཚ�ར།
�ང་ཤ་ཁགོ ད�ས་ཀ�ོ་ཤ།ི ནས་�ངོ་འ�།ོ ནགས་རངི་�མས་ཡནི་ལ་འད་ིདག་ཕལ་ཆ་ེབ་
ཁགོ་གངོ་ཁགོ་འགབ་གཉསི་�་ིཡན་ལག་�་�ར་བའ།ོ ། �བ་�གོས་�་ིས་མངི་། �བ་�གོས་
ནས་ག�་�འེ་ིཉ་ེའདབས་�་ི�ག་ཤར། �་ིཁགོ་སགོས་ལའང་རག་ཚ་

�་ེབས་�་འ�་བ་དང་�ག་འཚ�་བ་སགོས་�སི་བདེ་�ད་�ལོ་ཡདོ།

�ང་�གོས་�་ིས་མངི་། �རེ་�གི �་�ངོ་། ད�ས་�ང་། �ངོ་བའོ �་ཁགོ �ངོ་བའོ �་ནས་བངོས།
�་�ངོ་ཆ་གཉསི། �་�ངོ་དམར་ཁ།ོ མཐའ་འབ་ེལ་ིགངོ་འགབ། �རི་འ�། ལ་�འ་ིཁགོཤར་
བའ་ི�ག་མང་�མས་ས།ོ །

�ངོ་�ད་�་ེབ་དང་འ�ལེ་བའ་ིཁརོ་�ག་ག་ིམངི་། �ས་ནང� �་ད�་གནམ་�གས

ས་འདརི་�ནོ་ཆད་�་ད�་ཁག་ཟརེ་བའ་ི�མི་ཚང་འགའ་ཡདོ་པས་མངི་ད་ེ�ར་བཏགས་པ་
ཡནི་ཞངི་�སི་�་ད�་ད�ེ་�་ེབར་�ར་བ་བཤད། �་རའ་ིང་ོ། ད�ེ་འབའེ་ིམཚ�ར། གཟགི་�ང་།
གཟགི་�ང་གདངོ་ཁ། �ག་�ང་། དབང་�ལ་�་ཞངི་། གཟགི་�ང་མག་ོདབལོ། ཕ་བངོ་�་
�ན། ཀབོ་ང་ོ། འབོས་ར། �བི་པའ་ིགནམ་�གས། དམག་ཞལོ། དམག་ཞལོ་ཐདོ། ��ེ་ལ་ི�་ོ



འ�མ། ཐང་�ང་མཚ�། �་རགས་�། �་ཚང་གངོ་མ། �་ཚང་འགབ་མ། ཝ་�ང་གདངོ་།
གཟགི་�ང་�་མག ོགགོ་ཝ་ནང་། ཁ་ཀ་ིཞངི་། བ�ོ་�། ནགས་རངི་�་མག།ོ ཉནི་�ང་ནང་།
�ག་མགའོ �་�། �་ར་གད་ཐགོ ཡག་ཞངི་ཁ། ཡག་�་ནང་། ཡག་�་�་མག ོཨ་ནར་གད་ང་ོ།
�གས་ཀ་ིཐགོ ལ་ོསའ་ིགད་ང་ོ། �་ལམ་གད་མག།ོ འ�ར་ཞབས་གད་ཞལོ། �ང་�ག་གད་
ང་ོ། �ང་�ངོ་། མཚ�་�ལ། ཧམོ་�ང་། �་མ་ོཡསོ་འཐག་མ། ཡར་འ�ལི། �ས་མ�ོ་ནང་། ཡ་
�ག མ་�ག �ང་དཀར་གངོ་འགབ། གདངོ་�། �་�ག ནགས་འདའ་ང་ོ། འག་ོ�ལ་�་མག།ོ
ཚ�ར་�ངོ་གངོ་འགབ།འཇ་ོའབོས་�མས་ས།ོ། དགནོ་�རོ་�་ེབ་དང་འ�ལེ་བའ་ིཁརོ་�ག་ག་ི
མངི་། འཇ་ོ�རོ་�་ལམ། འཇ་ོ�་མཚ�། མ་ཎ་ི�་ོའ�མ། ས�ིའི་ི�་ོའ�མ། གསར་བའ་ི�་ལམ།
བན་ཚང་�་མག།ོ དབལོ་རའོ �་ནང་། བན་ཚང་འབོས། �་ོདཀར་ཁ། �་འབོས། མག་ོདབལོ།
བ�ན་�ས་�་ལ། �ང་ལབེ་གངོ་འགབ། �ངོ་དར་�མས་ས།ོ །

�ངོ་�དོ་�་ེབའ་ིཁརོ་�ག་ག་ིམངི་། ཉག་�ང་ཁ། �གི་�མ། �་ཆག་ཁ། གདངོ་ཞངི་ང་ོ།
འ�ར་ག་ིཐགོ གད་མག་ོགཉའ། �མོ་�ང་ལབེ། རངོ་བ་�་ོའ�མ། ར་ལག་གད་ང་ོ། ཝམ་གངོ་
ང་ོ། �་ེརསི་གད་མག།ོ ཆའ་ཞངི་། �གོ་ཝ་ཐང་། ཤངི་ཐགོ་ནང་། འཕངོ་�ས་ཐགོ འ�མ་
མཛ�ས་ནང་། �་ི�ག་ལབ་ཙ�། ཚ�ར་མ་གརོ་ལ།ི ར་ིབ་ོཆའེ་ིཐདོ། ནརོ་�ར་�ལ། མག་ོདབལོ་
ནང་། མག་ོདབལོ་�་མག།ོ ནགས་ལབེ་ང་ོ། ནགས་ལབེ་�་མག།ོ �བི་�ང་ནང་། བནོ་དགནོ་
�ག་�ག འདརི་�ནོ་�་ི�ས་�་བནོ་པའོ �་དགནོ་པ་ ཞགི་ཡདོ་པས་མངི་ད་ེ�ར་བཏགས།�་ོ
�ངོ་�མ་�། གཞངོ་བའ་ི�ལ་ཉག ན་�འོ �་ནང་། ག་ི�ང་། གཅདོ་པ་འབོས། �ག་�་མ།
མཚ�ར་�ང་ཁ། �མོ་འབོས། ཁའ་ིཁ། ཡས་�ང་ནང་། ན་�ན་�་ཁ། �ང་དགའེ་ིཁང་ལ།ི �་
ཚ�ང་འབོས་�མས་ས།ོ །

�བི་པ་�་ེབའ་ིཁརོ་�ག་ག་ིམངི་། �མ་�གོ་ལམ། འ�ངི་རའི་ི�་ོམད།ོ བངོ་�ས། ར་ི�་
གཉའ། ར་ིཁའ་ིཁ། མཁར་ལ་ི�ང་། �་ཞངི་�ལ། �་ཞངི་�བ། འ�་ཞངི་གངོ་འགབ། �ང་
ད�སེ་ང་ོ། ལ་ོསའ་ི�མེ། མ་ཞངི་ང་ོ། ཐང་�དོ། ཐང་�ད། ང་ོམའ་ིང་ོ། མཛ�་མའོ �་ཞངི་། ས་�་ི
དཀར་འབ།ེ གནམ་�གས་�མེ། ཉག་གའ་ི�མེ། ཝ་�ང་གདངོ་། �ལ་བའ་ི�ལ། ཐདོ་ག་ིང་ོ།
�་ཐང་ང་ོ། གདངོ་ལབེ། �དོ་�ང་ནང་། ས་ཤ་གསར་�སེ། བ�ོ་ཅའེ་ི�མ་�་�མས་ས།ོ །

�ལ་�་བ་གམ་�་ིཁརོ་�ག་ག་ིམངི་། ཉག་ག་�ག་�བ། �ག་ནག་ལགོ �ང་ཤར་གངོ་
འགབ། �ངོ་�ལ། �་ོ�ངོ་�ག་ཉག་གངོ་འགབ། �་ལབེ་�་མག།ོ མཚ�་�ར་ཐགོ �་གངོ་ཁ།
�་གངོ་�ང་བ། ཞལ་ནག་�་མག།ོ ཙ�ག་ལའེ་ིཐདོ་�མས་ས།ོ །



ད་ེདག་ག་ི�་ོནས་ལ་ོ�ས་འ�་ིབའ་ི�མ་�ངས་ར་ེཞགི་མ�ག་བ�འ།ོ །

�ར་�ས་པ། �ནོ་�ནོ་མཁས་པའ་ིལགེས་བཤད་�་ོབ�་ལགེས་པར་འ�དེ་པའ་ི�་ོ�ན་
ཚ�གས་ན་ི�དོ་�ད་�ན་�་�བ་པས་བཙལ་�ང་�དེ་དཀའ་ལ། །�དེ་པས་མ་ཡནི་རགིས་ཞནེ་
�སི་བ�ལ་ལགེས་བཤད་�་ོམཁས་ཤསེ་�ན་ཚ�གས་ན་ིཕལ་ཆརེ་�ངོས་འདརི་མདེ་ཅསེ་
བ�དོ་�ང་ཐལ་མནི་ཚ�། །�ག་བསམ་ཟལོ་མདེ་�ངི་ལ་

བ�མིས་ཏ་ེཤསེ་རགི་�ནོ་མ་ེ�ང་ནས་�ར་ལ་ངལ་བའ་ི�ར་�སི་ཐགོ་མའ་ིགཡར་དམ་མ་
�དོ་ཅངི་། །མ་འངོས་གངས་�ངོས་གསར་བའ་ིའཚ�་བ་ཤསེ་རགི་�ང་བས་ལགེས་པར་བ�་
ལ་འ�ན་པའ་ི�་ེམ་ོརབ་�་བ�ན་པའ་ི�བོ་མ་ཚ�ར། །གཅམ་�ས་མ་ཡནི་ཁ་བསག་ག་ལ་
བསམ་པའ་ིགཏངི་དང་�ས་པའ་ི�ང་ནས་མ་འངོས་�ངོས་འདརི་ཤསེ་རགི་འ�ནེ་པའ་ིད�དོ་
�ན་དང་། །�གོས་�་འཐནེ་པའ་ིཞནེ་པ་�ངོ་བ་ོཡདི་�་ིགསངེ་དང་�་ེཡ་ི�་ེནས་རབ་�་
འཇམོས་པའ་ིག�ར་གནས་�་ོདང་�་བའ་ིགཏམ། །�མ་པ་�ན་�་གཤསི་ལ་�གོས་པའ་ིམ་ི�་
ཞགི་ལ་�ངི་ནས་བ�ནོ་ཞངི་�མ་པར་དག་པའ་ི�ན་�ངོ་དང་ན་ི�ན་�དོ་ལ། །གཅགི་�་
འ�སེ་ཏ་ེཤསེ་རགི་འཛ�མས་ཤངི་�དོ་པ་དག་པའ་ི�སེ་�འ་ིཚ�གས་�མས་བ�དེ་ཅངི་
བ�ངིས་བའ་ི�ག་བསམ་ཆ་ེལས་མ་གཡལེ་ཅགི ། གནའ་མའི་ིགཏམ་�་ི�་�ན་དག །ཚ�ག་
ག་ི�ར་བ་ལ་�ངས་ཚ�། །

ཆད་དང་�ག་པའ་ི�གོ་མ་དག །ག�ར་གནས་�་ོ�ན་�ན་�ར་བཤགས། །

མཐནོ་པའོ �་ང་ོདང་�དེ་པའ་ི�། །�ན་ལ་དམགིས་པ་ཡངོས་དརོ་ཏ།ེ །

�ལ་བའོ �་ང་ོས་ོམ་བ�གོ་ཙམ། །སརོ་མའོ �་འ�་�དེ་འད་ི�་�བེ། །

�ན་�ངོ་གཙང་མས་�ས་པའ་ི�རི། །�མ་དཀར་དག་ེབའ་ི�གོས་�ར་ན། །

འདསི་�ང་�་ིརབས་�སེ་�འ་ིཚ�གས། །�ས་མདེ་གཉདི་ལས་ཐར་བར་ཤགོ །

ཅསེ་པ་འད་ིན་ིགངོ་�སོ་�ར་རག་ཚ་�་ེབའ་ིལ་ོ�ས་འ�་ིདགསོ་པའ་ི�་�ནེ་�་མ་ཞགི་ལ་
བ�ནེ་ནས་�སེ་�དོ་རག་ཚའ་ི�་སརེ་�ན་མངོ་ནས་བ�ལ་མ་གནང་ཞངི་། རག་ཚ་དགནོ་
པའ་ིངསོ་ནས་�ང་�སེ་�་ཡ་ིརང་ག་ི�ལ་�་�བ་ཆནེ་�མས་�་གནང་བ་ཐབོ་པའ་ིབར་

གསངེ་དང་བ�ན། ཆསོ་�གོས་�ན་དགའ་�མ་�ལ་དང་�ལ་�མིས་རབ་བ�ན་གཉསི་�སི་
�ན་རབས་པའ་ིངག་ལས་�ངོ་�་ེའདའི་ིལ་ོ�ས་འ�་ིགཅདོ་�སི་ལ་ོ�ས་འ�་ིབའ་ི�གོས་དན་



བ�སི་པར་བ�ནེ་�་�་ི�་མ�་�བོས་�སི་བདོ་རབ་�ང་བ�་བ�ན་པའ་ི

མ་ེ�་ལའོ �་ཆསོ་འ�ལ་�་བའ་ིདཀར་�གོས་�གོས་པ་གཉསི་པར་

མ�ག་�གོས་པར་�ར་བ་དགའེ།ོ ། ། །
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