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 ༄༅།། བ ་ ོད་ཉི་ ་བ ན་པ་ཞསེ་ ་བའི་ག ང་ 
བ གས་པ་ལེགས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

གཤེན་མཁས་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན། 
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    ༄༅།། ཞང་ ང་ ད་ །  ོ་ཉིལ་ནི་ ་ ིས་ལ་བྷ་ ་ཡ།  བོད་ ད་ །  བ ་ ོད་ཉི་ ་

བ ན་པ་ཞེས་ ་བ། 
 
ན་ཚགས་ཡོན་ཏན་ ན་ལ་ ོགས།  ། 
་མ་སངས་ ས་ ེན་ག མ་དང་།  ། 
ོགས་བ འི་གཤེན་རབས་ཐམས་ཅད་ལ།  ། 
ོ་ག མ་ ས་པས་ ག་འཚལ་ལོ།  ། 

 

འ ལ་ ི་ཡི་གེའི་དོན་བ ན་པས།  ། 
་བའི་ངག་ ན་གསལ་མཛད་པ།  ། 

ཐབས་ ི་མཆོག་དང་ཤེས་རབ་ ལ།  ། 
་བ ར་ལོ་པཎ་ལ་བ ད་ནས།  ། 
 
ག ང་རབ་དང་ནི་རིག་པའི་གནས།  ། 
ཚག་དོན་བདེ་ ག་ ོགས་ ེད་ཅིང་།  ། 
མིང་ཚག་གང་ཡང་ ོར་བའི་གཞི།  ། 
ཡིག་ ོར་ལག་ལེན་བ ན་པར་ །  ། 

 
༼ ལེ ་དང་པོ།  ཡི་གེ་ ོར་གཞི་ངེས་བ ང་དང་ མ་ ངས་བ ན་པ། ༽ 

 
ཡི་གེའི་འ ་ ེད་ཁམས་ག མ་འཁོར།  །དོན་ལ་ ོར་བའི་མཚན་ཉིད་འཛན།  །ངོ་བོ་

འ ལ་ཡིག་བཞི་བ ་འོ།  །དཔའ་བོ་འ ་ ་ལས་ ང་བའི།  །འ ང་ཆེན་རིམ་པ་ཀྵ་ཀ་ཁ།  །ག་ 
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ང་ཧ་ཨ་ཨཾ་བ ད་པོ།  །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡིན་ ཱ་ལས་ ང་།  །འོག་མ་ མས་ ང་དེ་བཞིན་

ཏེ༑  ༑ཨེ་ཅ་ར་བྷི་ ྚ་བ ད་པོ།  །མེ་ཡི་ཁམས་ཡིན་རཾ་ལས་ ང་།  །ཨོ་ཏ་ལ་ས་ ྷིང་བ ད་པོ།  ། 
ས་ཁམས་ཡིན་ཏེ་ ཾ་ལས་ ང་།  ། ་པ་ཟ་འ་ཨཿབ ད་པོ།  ། ་ཡི་ཁམས་ཡིན་ཁཾ་ལས་ ང་།  ། 
ཨི་ཙ་ཡ་ཤ་ཞ་བ ད་པོ།  ། ང་གི་ཁམས་ཡིན་ཡཾ་ལས་ ང་།  །དེ་དག་འ ང་ ང་ ེ་ ་ །  །ད ེ་

བའི་རིམ་པ་ཀྵ་ཨེ་ཨོ།  ། ་ཨི་ཨཾ་ཨཿ ྚ་དང་བ ད།  ། ང་གི་ ེ་ཡིན་ཆེན་པོ་འོ།  །ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་

ཞ་ར།  །ཧ་བ ད་ས་ ེ་ ག་པོ་འོ།  །ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཟ་ལ།  །ཨ་བ ད་ ་ ེ་འ ིང་པོ་འོ།  །ག་ཇ་ 
ད་བ་ཛ་འ་ཤ  །བྷི་བ ད་མེ་ ེ་ཞན་པ་འོ།  །ང་ཉ་ན་མ་ཝ་ཡ་ས།  ། ྷིང་བ ད་མཁའ་ ེ་ བ་པ་

འོ༑  ༑འ ང་ ངས་ ེ་ཚན་བ ད་པོ་ལ།  །ཡི་ག་ེ ་ ར་ ེ་བ་ལས།  །དང་པོ་ཀྵ་ཀ་ལ་སོགས་ །  ། 
མ ིན་པའི་གནས་ལས་ ེ་བ་ཡིན།  །འོག་མ་བ ན་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ།  །ཨེ་ཨོ་ ་ཨི་ཨཾ་ཨཿ ྚ།  ། 
ེ་ཚན་ ག་མ་བ ན་པོ་ ར།  །འ ང་ ངས་རིམ་པས་ ན་ ེ་མ །  ། ་སོ་ ི་ཁོག་བ ན་ལས་

ེ༑  ༑འ ང་བ་རིམ་པས་ཤིང་མེ་ས།  ། ་ ང་ གས་རི་ནམ་མཁའ་འོ།  །ཡི་གེ་བཞི་བཞི་ཡོད་ 
པ་ཡི།  ། ོག་པའི་ཐང་བབ་ ེ་ཚན་བ ད།  །ད ངས་ཡིག་ ག་མ་བ ད་དང་བཅས།  །ངེས་པའི་

ཐོ་ཡིག་བཞི་བ ར་འདོད།  །རང་རང་ ེ་ཚན་དེ་ མས་ལས།  །ཀ་ཏ་པ་ ེའི་མས་གཉིས་དང་།  ། 
ཞ་ ེའི་ག མ་པ་ར་སོགས་ ི།  །ག མ་པ་བོར་བ་ ེས་འ ག་ ེ།  །ས་མཐའ་ཅན་ཞེས་ མ་ ངས་ 
བ འོ། (ཡི་གེ་བ ་ལས་མཐར་གནས་པ་ས་ཡིག་ཡིན་པས་ན་མིང་ད་ེ ར་མཛད་པའོ།  ། ིག་པ་པོའ་ིམཆན།) །དེ་

མས་ནང་ནས་ད་ས་གཉིས།  ། ེས་འ ག་མཐར་ཡང་ཐོབ་པས་ན།  །ཡང་འ ག་ཅེས་ ་ གས་

པ་ཡིན།  ། ེས་འ ག་བ ་པོའི་ནང་ནས་ ང་།  །དང་པོ་ག མ་ ་ ག་དང་བ ན།  །འ་མཐའ་

ཅན་ ་ གས་པ་ ེ།  །དེ་ ་པོ་ནི་ ོན་ འང་འ ོ།  །ཀ་སོགས་ ག་མ་ཉི་ ་ནི།  ། ོན་ ེས་གང་

འང་འ ག་མི་འ ར།  །འ ལ་ཅན་བ ་དང་བཞི་བ ན་པ།  ། ང་འ ལ་དང་ནི་བ ེགས་

འདོགས་འ ལ།  ། ང་འ ལ་བཞི་བ ་ཞེ་བ ད་ནི།  །ག་ཡིས་ ང་འ ལ་བ ་གཅིག་ ེ།  །དས་

འ ལ་ ག་དང་བས་འ ལ་བ །  །མས་འ ལ་བ ་གཅིག་འས་འ ལ་བ །  །བ ེགས་འདོགས་

འ ལ་ཅན་ ་བ ་ ག  །འདོགས་ཅན་ད་ཡིས་འ ལ་བ་ད །  །བ་ལ་བ ེགས་འ ལ་འདོགས་

འ ལ་དང་།  ། གས་འ ལ་དང་ནི་ག མ་ཡིན་ཏེ།  །དེ་ཡང་བ ེགས་འ ལ་བ ་ད ་ཡོད།  ། 
འདོགས་འ ལ་ད ་དང་ གས་འ ལ་ ག  ། ིལ་བས་ མ་ ་ ་བཞི་འོ།  །འདོགས་ཅན་མ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཡིས་འ ལ་བ་བཞི།  །འ་ཡིས་འདོགས་འ ལ་ད ་ཡིན་ནོ།  །ཅིས་ ང་མི་འ ལ་ ག་ཡོད་དེ།  ། 
ཝ་འ་ར་ལ་ཧ་ཨ་འོ།  །མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གང་དང་གང་།  །ག་སོགས་ ེས་འ ག་རེ་རེས་ ང་།  ། 
ན་ ི་མཐའ་ནས་མ་བ ེན་མེད།  །ད་སའི་ཡང་འ ག་གཉིས་པོ་ལས།  །ད་ནི་ན་ར་ལ་ག མ་

དང་།  །ས་ནི་ག་ང་བ་མར་དབང་།  ། བས་ ོར་ཡན་ལག་བ ་བ ན་པ།  །ཀྵ་ནི་མགོ་ཡི་ལམ་

འ ེན་ཡིན།  །ཨཿནི་ཚག་ ག་བར་ཡང་འ ེད།  ། ྚ་ནི་ཤད་དེ་མདོ་ཡང་གཅོད།  །བྷི་ནི་ར་ ་

ྷིང་ཡ་ །  །ཨི་ནི་ ་ ་ ་ཞབས་ །  །ཨེ་ནི་འ ེང་ ་ཨོ་ན་རོ།  །ཨཾ་ནི་མ་བཞག་ཐིག་ལེ་ཡིན།  ། 
ཡ་ ་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་བ ན།  །ཀ་ཁ་ག་པ་ཕ་བ་མ།  །ར་ ་ཐོབ་པ་བ ་གཉིས་ནི།  །ཀ་ཁ་ག་ཏ་ད་

པ་ཕ།  །བ་མ་ཤ་ས་ཧ་ མས་སོ།  །ལ་བཏགས་ཐོབ་པ་ ག་ ་ཡོད།  །ཀ་ག་བ་ཟ་ར་ས་འོ།  ། 
ཝ་ ་ ན་པ་བཅོ་ ་ ེ།  །ཀ་ཁ་ག་ཉ་ད་ཙ་ཚ།  །ཞ་ཟ་ར་ལ་ཤ་ས་དང་།  །ཧ་ཨ་བཅས་པ་ 
དེ་ མས་སོ།  །ར་མགོ་ ན་པ་བ ་གཉིས་ནི།  །ཀ་ག་ང་ཇ་ཉ་ཏ་ད།  །ན་བ་མ་ཙ་ཛ་ མས་

སོ༑  ༑ལ་མགོ་ ན་པའི་ཡི་གེ་བ །  །ཀ་ག་ང་དང་ཅ་ཇ་ཏ།  །ད་དང་པ་བ་ཧ་ མས་སོ།  །ས་ 
མགོ་ ན་པ་བ ་གཅིག་ནི།  །ཀ་ག་ང་དང་ཉ་ཏ་ད།  །ན་པ་བ་མ་ཙ་ མས་སོ།  །ཞེས་བ ་ ོད་

པའི་བ ན་བཅོས་ཉི་ ་བ ན་པ་ལས།   ཡི་གའེི་ ོར་གཞི་ངེས་བ ང་དང་ མ་ ངས་བ ན་པ་ ེ་

ལེ ་དང་པོའོ།།  །། 
 

༼ ལེ ་གཉསི་པ།  ཡ་ིག་ེ རོ་བ་བཤད་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་མིང་གཞི་ ོན་ ེས་ག མ།  ། ོར་ ལ་རིམ་པས་བཤད་པར་ །  །འ ང་ ང་ ེ་

ཚན་ ར་ ས་པའི།  ། ང་ ེ་བ ད་དང་བྷི་ ྷིང་གཉིས།  །བོར་བའི་ ག་མ་ མ་ ་པོ།  ། ེ་ཚན་

་ ་བ ་དགོས་ཏེ།  །ས་ ་མེ་དང་མེ་ཡི་མེ།  ། ེ་ཚན་བཞི་ཡི་ཐོག་མ་ཡི།  །ཡི་གེ་བཞི་བཞི་རང་

སར་བཞག  །དེ་ ག་ཙ་ནི་ས་ ེར་བཞག  །ཚ་ནི་ ་ ེ་ཛ་ནི་མེ།  །ཝ་དང་དེ་ ག་ཞ་ཟ་འ།  །ཡ་ཤ་

ས་ཡང་མེ་ ེར་ ར།  །ར་ལ་ཧ་ག མ་མེ་ཙམ་མོ།  །ཨ་ནི་ ན་ ི་ ོག་ ་ གས།  །མེ་ཡི་ ེ་ཚན་

ནང་ནས་ནི།  ། ེས་འ ག་ཡི་གེ་བ ་ད ང་ །  །གོ་རིམ་ཀ་ ད་བཞིན་ ་བཞག  །དེ་ལས་ ོན་

འ ག་ ་ད ང་ །  །དེ་ མས་ལ་ཡང་ ་དང་ས།  །ནམ་མཁའ་མེ་དང་བཞི་ ་ད ེ།  །དང་པོ་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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གཉིས་ནི་ ་ཡིན་ལ།  །ག མ་པ་ས་ཡིན་བཞི་བ་མཁའ།  ། ་བ་མེ་ཡི་ཡི་གེར་འདོད།  །འ ག་དང་

མི་འ ག་གང་ཞེ་ན།  ། ་གཉིས་ས་དང་མེ་ལ་འ ག  །ས་ཡང་ས་མེ་གཉིས་ལ་འོ།  །མཁའ་ནི་ ་

དང་མེ་གཉིས་ལ།  །མེ་ནི་མེ་དང་ ་ལ་འ ག  །མི་འ ག་ངེས་པ་འདི་ མས་ཏེ།  ། ་གཉིས་ ་ལ་

མི་འ ག་ཅིང་།  །ས་ནི་ ་ལ་འ ག་པ་མིན།  །མཁའ་ནི་ས་ལ་མི་འ ག་ ེ།  །མེ་ནི་ས་ལ་འ ག་

མི་འ ར།  །རང་གི་ ེ་ཚན་དང་ ད་ན།  །ས་ཡང་མེ་ལ་མི་འ ག་ཅིང་།  ། ་མཁའ་མེ་ཡང་དེ་

དང་མ ངས།  །འ ག་པའི་ ལ་ནི་ཇི་ ་ན།  ། ་གཉིས་རན་པའི་ ལ་ ིས་ཏེ།  །ས་ནི་ ག་པོར་

འ ག་པ་ཡིན།  །མཁའ་ནི་མཉམ་པའི་ ལ་ ིས་འ ག  །མེ་ནི་ཞན་པའི་ ལ་ ིས་སོ།  །འ ག་

པའི་དགོས་པ་ཅི་ཞེ་ན།  ། ་ཡིག་གཉིས་ཀ་ད་ འི་ཆེད།  །ས་ནི་འདས་པ་ ོན་ ིར་དང་།  །ནམ་

མཁའ་ ས་ག མ་མཉམ་པའི་ ིར།  །མེ་ནི་མ་འོངས་བ བ་ ིར་རོ།  ། ་བར་ ་གཉིས་ ར་བ་

ན༑  ༑དེ་ཡི་ ེད་པར་མེ་ཡང་འ ག  །ས་འ ག་པ་ཡི་ ་བ་དེའི།  ། ེད་པར་མེ་འམ་འ ལ་མེད་

དོ༑  ༑ནམ་མཁའ་འ ག་པའི་ ་བ་ནི།  ། ེད་པ་ག་འམ་འ ལ་མེད་ ང་།  །མེ་འ ག་པ་ཡི་ ་

ེད་ནི།  །གཉིས་ཀ་རང་ལས་གཞན་མ་ཡིན།  །འ་མཐའ་ཅན་ནི་ ངས་པ་ཡི།  ། ་ ེད་གཉིས་ཀ་

མི་འ ར་རོ།  ། ས་ ོག་གཉིས་ཀ་གཞན་འ ར་བའི།  ། ་ ེད་དག་ནི་ཅི་རིགས་སོ།  །ད་ ་བ་

དང་བ ལ་ཚག་གཉིས།  །ཕལ་ཆེར་ཨོས་བ ན་བ ལ་ཚག་ལ།  །འ་མཐའ་ཅན་ནི་ ངས་པ་

མང་།  །དེ་ནས་ ེས་འ ག་བ ་པོ་ཡང་།  །ས་དང་མེ་ ་ག མ་ ་ ིལ།  །ས་ནི་ག་ད་བ་ས་བཞི།  ། 
མེ་ནི་ང་མ་འ་དང་ག མ།  ། ་ནི་ན་ར་ལ་ག མ་མོ།  །ས་ལ་རབ་འ ིང་ཐ་མ་ག མ།  །མེ་ལ་མེ་

དང་མེ་ཡི་མེ།  ། ་ལ་འ ར་དང་འ ར་ཙམ་དང་།  །འ ར་མེད་དང་ནི་ག མ་ཡིན་ནོ།  །འ ག་

ལ་ ་དོན་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  །ས་ག མ་མེ་གཉིས་ ་ག མ་པོ།  །གདངས་ ད་ ག་ཞན་འ ིང་ ་

འ ར། ། ག་པོ་ས་ག མ་ནང་ ད་དམ། །འ ིང་དང་ཞན་པ་ནང་ ད་ ང་།  །དེ་དག་ནང་

གསེས་ ག་ཞན་ད ེ།  ། ་ཡིག་ག མ་ལས་གང་ཡིན་པ།  ། ག་པོ་ནང་ ད་ ག་པོར་འ ར།  ། 
ཞན་པ་ནང་ ད་ཞན་པར་འ ར།  །གཉིས་ཀ་ཅན་དང་ ད་པ་ན།  །དེ་ཚ་གཉིས་ཀ་ཅན་ ་

འ ར།  །གཉིས་ཀ་ཅན་དང་མ་ ད་ན།  ། ག་ཞན་གང་ ་མི་འ ར་རོ།  །ཡང་འ ག་འདས་

བ ལ་ཕལ་ཆེར་ལའོ།  །དོན་ནི་ ་མའི་ ར་ ལ་དང་།  ། ི་མའི་ ོར་བ་གཉིས་ཡོད་དེ།  ། ་མ་

ོན་འ ག་གོང་བཞིན་ ོར།  ། ི་མ་ཇི་ ར་ ོར་ཞེ་ན།  ། ག་པོ་ ག་པོའི་མིང་མཐར་ ར།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འ ིང་དང་ཞན་པའང་དེ་བཞིན་ནོ།  །རང་རང་མིང་མཐའི་ ་མ ན་པའི།  ། མ་ད ེ་ ད་

སོགས་ ོར་བ་འོ།  །དེ་དག་དགོས་པ་བ ན་པ་ནི།  །ཡི་གེ་གཅིག་གམ་ ་མ་འཚགས།  །དེ་ལས་

མིང་ ང་མིང་ལས་ཚག  །ཚག་གིས་ གས་གཉིས་ མ་གཞག་གི  །དོན་ མས་མ་ ས་ ོན་པར་

ེད།  ། ིར་ན་ཡི་གེ་མེད་པ་ན།  །མིང་ཚག་མེད་ ིར་དོན་བ ོད་མེད།  ། ད་པར་མེ་ཡིག་མེད་ 
པ་ན།  །འ ག་པ་མེད་ ིར་ ོན་འ ག་མེད།  ། ོན་འ ག་དང་ནི་བ ེགས་འདོགས་དང་།  ། 
ད ངས་ མས་ཡོད་དམ་མེད་པའང་ ང་།  ། ེས་འ ག་གང་ ང་ཞིག་མེད་ན།  །ཡིག་ ོར་ 
མི་ ས་དེ་ཡི་ ིར།  ། བ་མཐའ་ ན་ལ་འ ག་མི་ ས།  །ངག་ ོར་གསལ་ ེད་མེད་པར་ 
འ ར།  །ཞེས་བ ་ ོད་པའི་བ ན་བཅོས་ཉི་ ་བ ན་པ་ལས་ཡི་གེའི་ ོར་བ་བཤད་པའི་ལེ ་

ེ་གཉིས་པའོ།།  །། 
 

༼ ལེ ་ག མ་པ།  མཚམས་ རོ་ ད་ ི་རམི་པ་བཤད་པ། ༽ 
 

༈ དེ་ནས་གོང་འོག་མཚམས་ ོར་ ི།  ། མ་ད ེ་ ད་ མས་རིམ་པས་བཤད།  །ཡི་གེ་ ང་

པ་འ ལ་ ེན་དང་།  །བ ེགས་འདོགས་གང་དགོས་ ར་བ་ཡིས།  །རང་རང་གི་ནི་མིང་ བ་ ེ།  ། 
དོན་ ི་ངོ་བོ་ ོན་པར་འ ར།  །དེ་ལས་ཕ་རོལ་ མ་ད ེ་ ེ།  ། ེས་འ ག་ག མ་ ་བ ་མཐར་

༑  ༑དང་པོ་གཉིས་ལ་དང་པོ་དངོས།  །བཞི་ ག་བ ད་ད ་ མས་ལ་ །  །བ ན་པར་ཡ་འམ་

བ ན་པ་ ེ།  །དེ་ མས་ཨི་ ར་ ན་གཉིས་དང་།  ། མ་ད ེ་ ག་པ་འ ེལ་བའི་ས།  །དེ་མཐའ་

མས་ ་བ ་བ་ ིན།  ། མ་ད ེ་ག མ་པ་ ེད་པོ་ ེ།  ། བས་འགར་ ་མཚན་ཡང་ཡིན་ནོ།  ། 
ེས་འ ག་ཡི་ག་ེབ ་པོ་ལས།  །བ ་བའི་ཕ་རོལ་བ ་བ་དང་།  །བ ན་པ་ལ་ནི་བ ད་པ་ ར།  ། 

གཉིས་ག མ་བཞི་ ག་བ ད་ད ར་ད།  ། ག་ཅན་ མས་ལ་ཏ་ཡང་ ེ།  །དེ་ མས་ ་ཡིག་སོ་

སོར་ ར།  །བ ད་པ་བཞི་བ་ད ་པ་ག མ།  ། ང་པར་བཞག་པ་བ ན་པོ་དེ།  །གཉིས་པ་ལས་

དང་བཞི་བ་ཆེད།  །བ ན་པ་གནས་བཞི་དེ་ཉིད་དང་།  །ཚ་ བས་ ་ ེ་ན་ལར་མ ན།  ། ེས་

འ ག་བ ་ལས་གཅིག་གཉིས་ །  ། ག་བ ན་ མས་ལ་ ་དང་ ར།  །ག མ་པ་ལ་ནི་ག མ་ 
པ་ ེ།  །བཞི་བ ད་ད ་བ ་ མས་ལ་ཏ།  །དེ་དག་ཨེ་ ར་ ག་བཅས་ས།  །དེ་ལས་ག མ་པ་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ཐོག་བར་མཐར།  །གནས་པ་ཐ་ ད་དབང་ ་ག མ།  །འདས་དང་ ག་བཅས་ མ་ ངས་

བ ོད།  ། ས་ ི་དབང་ ་འདས་མ་འོངས།  །དངོས་པོའི་དབང་ ་བདེན་པ་དང་།  །བདག་གི་ 
བ་དང་ཕ་རོལ་པོ།  །གསང་བའི་དངོས་དང་བཞི་ཡིན་ནོ།  །ས་མཐའ་ཅན་ ི་ཡི་གེ་བ །  །རང་

རང་མིང་མཐར་ཡོད་པ་དང་།  ། ག་ཅན་མཐའ་ ་ཏ་དང་བཅས།  ། ན་ལ་ཨོ་ ར་ ོགས་ཚག་

ཡིན།  །དེ་དག་ཨོ་ ིས་ ག་པ་ ར།  ། མ་པར་བ ག་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ།  །འ ེད་ ད་གཉིས་དང་

ཐེ་ཚམ་དང་།  ། ི་དང་གདམ་ང་ མས་ ་འ ར།  །ས་མཐའ་ཅན་ལས་བཞི་བ་དང་།  །ད ་པ་

གཉིས་ལ་བ ་བ་ ར།  །དེ་དག་ ་བ་འ ང་ ངས་ས།  །དགར་ ད་དང་ནི་ ག་བཅས་སོ།  །ཨི་

ན་ ི་ནི་གཉིས་ག མ་དང་།  །ད ངས་ མས་སོ་སོར་ད ི་བ་ལ།  །གཉིས་པ་ ིན་པས་དང་པོ་

དང་།  །ག མ་ ་བ ་ལ་དང་པོ་ ར།  ། ག་མ་ མས་ལ་གཞན་གཉིས་ ར།  ། ད་དང་མ ན་

མི་མ ན་ ོན་པའི།  །ཚག་ ན་གཉིས་ ་འ ར་བ་ཡིན།  །ཡང་ནི་བ ར་བ ན་དོན་ འང་

འ ར།  །ས་མཐའ་ཅན་ལས་དང་པོ་དང་།  །ག མ་ ་ མས་ ི་ ེས་ ་ཅ།  །བ ་བར་བ ན་

པའི་ག མ་པ་དང་།  །དེ་ ག་ ག་པའི་དང་པོ་ ར།  །ཨི་དང་གཉིས་པ་ཁ་ཁར་ ར།  །དེ་ནི་

ཚག་གི་འ ོ་མ ད་ཡིན།  །ས་མཐའ་ཅན་ ིས་དང་པོ་ ར།  །ངེས་བ ང་བ ལ་ཚག་གསལ་ ེད་

དོ༑  ༑བ ན་པ་བ ་བར་ཅིག་ ང་ངོ་།  །དེ་ཡི་ད ངས་དང་ ེན་ཡིག་བོར།  །ཁ་ཁར་ཨེ་དང་

བ ་བ་ ིན།  །བ ོད་ཚག་ ོན་མའི་ངེས་བ ང་ཡིན།  །ས་མཐའ་ཅན་ ིས་ཕ་རོལ་ །  ། ེས་

འ ག་བཞི་བ་དང་ ན་ན།  །དེ་ནི་ལན་དང་བཅས་པ་འོ།  །བཞི་བའི་གཉིས་པ་ད ི་ ག་

ག མ།  །དང་པོ་ག མ་བཞི་ ་ ག་དང་།  །བ ་བ་ མས་ལ་ཐོག་མ་ ར།  །བ ན་པ་ལ་ནི་བར་ 
མ་ ར།  ། ག་མ་ལ་ཡང་དེ་གཉིས་ཀ  ། ི་མ་ག་སོགས་ ན་ལ་འོ།  །དང་པོ་ ་ ན་དང་པོ་ལ།  ། 
གཉིས་པ་ ་ ན་ ག་ མས་དང་།  །བ ན་པར་བ ན་པ་ ་ ན་ ང་།  །ད ངས་ ིས་ག མ་

གར་ཨོ་ཡགི་ ར།  །ས་མཐའ་ཅན་ལ་དང་པོ་དང་།  །བ ན་པར་བར་པ་ཐམས་ཅད་ལ།  ། ི་མ་

ར་བ་བདག་པོའི་ས།  །གང་མིང་ཐོག་མར་ ི་མ་ནི།  ། ང་པར་གནས་སམ་ཨི་ ན་པ།  ། ་ ི་

ད་ འི་ ད་པར་ཏེ།  །དེ་ནི་དགག་པའི་སར་འདོད་དོ།  །གང་བ ོད་པ་ཡི་ཐོག་མཐའ་ །  ། ་ 
ལ་ཨེ་ ར་བོད་པ་ཡིན།  །མིང་གང་གི་ནི་བར་མཐའ་ན།  །བཞི་བ་ཉིད་ལ་ཨི་ ར་བ།  །དགར་

བ ན་གཉིས་དང་ཚག་ ོང་ཡིན།  །དང་པོར་གཉིས་པ་ ིན་པ་དང་།  ། ་ ན་ ི་ནི་དང་པོ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དང་།  །གཉིས་པའི་དང་པོ་ག མ་པ་ལ།  །ཨི་ ར་མིང་གི་ཐོག་མཐར་ ར།  །དེ་དག་ ི་ལ་ བ་

པའི་ས།  །རང་རང་མིང་གི་བར་མཚམས་ །  །ག མ་པ་ལ་ནི་གཉིས་པ་ ིན།  །དེ་ནི་འ ེད་དང་

ད་པ་དང་།  །ཚ་ བས་ ་མཚན་གདམས་ངག་ འོ།  ། ད་དང་ མ་ད ེ་གཞན་ མས་

ང་།  །དེ་ མས་ད ད་པས་གོ་བར་ ས།  །ཞིབ་མོར་བཀོད་ ིས་མི་ལང་ངོ་།  །ཞེས་བ ་ ོད་

པའི་བ ན་བཅོས་ཉི་ ་བ ན་པ་ལས།   མཚམས་ ོར་བཤད་པའི་ལེ ་ ེ་ག མ་པའོ།།  །། 
 

བདེ་གཤེགས་བཀའ་དང་བ ན་བཅོས་ ི།  ། 
བ ་ ད་གསལ་ ེད་ཡི་གེ་ ེ།  ། 
དེ་ཙམ་མ་ཟད་ གས་གཉིས་ ི།  ། 
མ་གཞག་ལམ་ཡངས་འ ར་མཐོང་ནས།  ། 
 
ག ང་ གས་འགའ་ལ་གོམས་འ ིས་ ོས།  ། 
བཀའ་དང་ ང་གི་དོན་བ ས་ནས། ། 
ཡོན་ཏན་ ན་ ི་གཞིར་ ར་བ།  ། 
ཡི་གེའི་ ོར་བ་འདི་ཉིད་བཀོད།  ། 
 
འགལ་འ ལ་ཉེས་པར་ ར་པ་གང་།  ། 
བས་ ལ་བཞི་ལ་བཟོད་པར་གསོལ།  ། 

དགེ་ཚགས་འདི་དང་ ས་ག མ་ །  ། 
མ་དཀར་ཅི་བ ིས་འ ོ་ལ་བ ོ།  ། 
 
ན་ ་གཤེན་བ ན་དར་ ས་ཤིང་།  ། 

དེ་འཛན་ ེས་ འི་ཞབས་པད་བ ན།  ། 
འ ོ་ མས་ ོ་ ན་ ན་སངས་ནས།  ། 
མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ས་པར་ཤོག  ། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ཅེས་པ་བ ་ ོད་པའི་བ ན་བཅོས་ཉ་ི ་བ ན་པ་ཞསེ་ ་བ། ིགས་མའི་འ ེན་པ་གཤནེ་ ོན་རིན་པོ་ཆེ་མི་

འ ར་ག ག་ ད་དབང་ ལ་ ིས།  འདི་བཞནི་དགོས་ ལ་ ི་བཀའ་རང་ལོ་ཉརེ་ ་བ་མེ་ཡསོ་ལརོ་ ི་བོར་ཕབེས་

པ་དང་།  ར་ཡང་བཀའ་ག ང་ཡང་ཡང་བབས་པས་བཀའ་བཞིན་དང་ ་ལེན་པ་ཡིད་ལ་བ གས་ ང་།  མ་

གཡེང་ཁོལ་པོར་འ ན་པ་ཟིན་མེད་ ི་དབང་གིས་རེ་ཞིག་ ོད་ཤོར་ ་འ ངས་ཡང་།  རང་ལོ་ཉེར་ད ་བ་ གས་ 
ག་ལོར་རང་ཉིད་ ང་གཤེན་ ི་བ ན་ལ་ ི་ ་བ ིད་ ོས་ ན་ནས་བ ངས་ཏེ། གང་དེའི་ཞབས་ ལ་ ི་བོར་

ལེན་པ་ཐོས་ ང་ ལ་ མིས་ ན་ཚགས་ཞསེ་པ་བདག་གསི་བ ེབས་ཤིང་བ མས་པ་ གོས་སོ།།  །། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བོད་ ི་བ ་ཡང་དག་པར་ ོར་ ལ་ ི་བ ན་བཅོས་བ ་ ོད་ཉི་ ་ 
བ ན་པའི་རང་འ ེལ་གཤེན་བ ན་གསལ་བའི་ 

ཉི་མ་ཞེས་ ་བ་བ གས། 
 

ཤེས་ ་ཇི་ ེད་མངོན་ ར་ས་ལེ་བ།  ། 
རབ་འ མས་བ ན་འ ོར་གཟིགས་པའི་ ན་གཅིག་ །  ། 
ལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་ ་མ་ཞེས།  ། 

མཚན་ ན་ཚད་ ད་ད ་མའི་དཔལ་ ་བ གས།  ། 
 

མ་དག་བོན་ འི་ད ིངས་ལས་གཡོ་བ་མེད་ ང་ལོང་ལོང་འཁོར་མཚར་འ མས་པ་ཡི།  ། 
མ་མང་འ ོ་བ་ཡོངས་ལ་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ང་ ང་བ ེ་བས་མི་འདོར་བར།  ། 
མ་ ན་ཕན་དང་བདེ་བའི་ཚགས་ ན་རབ་ ོལ་ ིག་ ིག་ ན་ ར་གཡོ་བ་ཅན།  ། 
མ་འ ནེ་མཆགོ་ ར་ ལ་ མ་ཤེས་རབ་ མས་མར་ཡང་ཡང་ ོ་ག མ་ ས་ ག་འཚལ།  ། 

 
ན་ལ་ བ་པའི་ གས་ ེ་བཞི་ ན་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ཡེ་ཤེས་ །  ། 
་མིས་བ གས་འོས་ཐབས་མཆོག་གཞི་ ན་* ིད་པ་སངས་པོ་འ ལ་ ི་ ལ།  ། 
ལ་བའི་ ་བོ་ཚད་མེད་བཞི་ ན་གཤེན་རབ་བ ན་གཙ་ ན་ ི་མགོན།  ། 

མགོན་པོ་ ་མེད་ ་གཤེན་ ིད་པ་ག མ་ལ་ ས་པས་བདག་འ ད་དོ།  ། 
 

                                                   
*འ ོ་བ་མ་ ས་འ ེན་པའི་ཐབས་མཁས་མཆོག  ང་ ིད་ཐམས་ཅད་ཆགས་འདེབས་ཐབས་མཁས་མཆོག  

རིག་གནས་ ོངས་པ་མདེ་པའ་ིཐབས་མཁས་མཆོག    བ ད་དང་ཉནོ་མངོས་བ ོག་པའི་ཐབས་མཁས་མཆོག 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ཤེས་རབ་འ ེན་ ེད་ ོངས་པའི་ལིང་ཏོག་གིས་ ངོས་འ ོ་ མས་ལ།  ། 
ོ་ ོས་བཟང་པོའི་མཐོང་ ེད་ཡོངས་ལ་ ོལ་མཛད་ མ་ ་ །  ། 
་ ི་མང་ཀེ་ ་ ོད་ཐོག་དང་ ་ ས་འཇམ་པའི་དཔལ།  ། 

ངོ་བོ་གཅིག་ལས་ ་ ་བཞིན་འཆར་ ་བའི་སེང་གེར་འ ད།  ། 
 

བ ་ ོད་དཀའ་བའི་གནད་ ི་འ ང་དོག་པོ།  ། 
མ ེན་རབ་འཇོར་དང་ཡག་པས་ལེགས་བསལ་ཏེ།  ། 
ེས་འ ག་ཚག་དོན་བ ོད་ལམ་བདེར་འ ིད་པའི།  ། 

ལམ་མཁན་ལོ་པཎ་ཚགས་ལ་ཅིས་མི་དད།  ། 
 

ོད་ ས་འ ོ་ མས་ ན་ ོད་ལ་འ མས་ཚ།  ། 
ལ་བ་འཕགས་ཚགས་མ ནེ་མཚ་ལས་འོངས་བ ད།  ། 

མི་འ ར་ག ག་ ད་དབང་ ལ་ཉིན་མོར་ ེད།  ། 
བདག་ ོའི་པད་མོ་ ས་མཛད་དེ་ལ་འ ད།  ། 

 
ག ར་གནས་ད ོད་ ན་ བས་གནས་ ན་ ་ །  ། 
བ ་དག་ཚག་ཚགས་རིན་ཆེན་མ ྜལ་ ེང་།  ། 
ཉེས་བཤད་ ལ་ ིས་དོན་བཟང་ ན་བཀོད་ནས།  ། 
ས་ཡོད་འ ེལ་ ང་ཚག་དོན་འ ེལ་བར་འ ལ།  ། 

 
བདག་དང་བདག་འ འི་ ོ་དམན་ མས།  ། 
བ ་ ོད་ག ང་གི་ད ིལ་འཁོར་ །  ། 
བ ོད་དོན་ ་ཞལ་བ ་འདོད་ན།  ། 
རང་འ ེལ་གསང་ ོ་ད ེ་བར་ །  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བ ན་པའི་ ང་ ངས་བ ན་པ། 
 

དེ་ལ་གཉིས་ཏེ་ ིར་བ ན་པའི་ ང་ ངས་དང་།   ེ་ ག་ག ང་འདིའི་དོན་ནོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  བ་མཐར་ གས་པ་ལ་ ི་བ་དང་ནང་བ་གཉིས་ ་ཡོད་པ་ལས།  ནང་བ་

གཤེན་རབ་པས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་སངས་ ས་ཡོད་པར་ ་ཞིང་དཀོན་མཆོག་ག མ་ བས་ 
གནས་ ་འཛན་ཏེ།  མཛད་ལས།  ། མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཡི།  །ཡེ་ཤེས་ཉིད་ ི་མཚན་ཉིད་

ནི༑  ༑ ན་གསལ་དོན་ ོགས་མཚན་ཉིད་འཛན།  །ཞེས་དང་།  གབ་པ་ལས།  ཐམས་ཅད་མ ེན་

པའི་ ལ་པོ་ནི།  ། མ་ ོག་མི་མངའ་ཅི་ཡང་གསལ།  །ཞེས་དང་།  ཁམས་བ ད་ལས།  མ་པ་

ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་སོགས་ག ང་རབ་ ན་ནས་ ན་མ ེན་ཡོད་པར་ག ངས་

ཤིང་།  བས་གནས་ ང་།  དཀོན་མཆོག་བ བ་གནས་མི་འཛན་ ི་རོལ་འ ར་ཞེས་དང་།  གནས་ 
བཞིར་ ག་འཚལ་འ ོ་ ན་ བས་ ་མཆི།  སེམས་བ ེད་ བས་འ ོ་འ ེལ་བ་བོན་ ི་གཞི་མ་

ཡིན་ཞེས་སོགས་ཐེག་པ་ ན་ ི་གཞི་དང་ ་བར་ག ངས་སོ།  ། ི་རོལ་ ་ ེགས་པས་ནི་དེ་ལས་

ོག་པར་ ་ ེ་གཏན་ཚགས་ཐེག་པའི་ ོགས་ ་ལས།  །སངས་ ས་གཤེན་རབ་མིང་ཡང་མེད།  ། 
དེ་མེད་ ིར་ན་དེའི་ག ང་མེད།  །དེ་བ བ་བོན་ ོམ་ཡོད་མི་ ིད།  །ཡོད་ ང་ཐོབ་པ་ ན་མི་

ིད།  །ཅེས་སོགས་ལོག་བཤད་ཁོ་ན་ འོ།  །   
མདོར་ན་བོན་ ི་ ང་ ངས་ནི།  སངས་ ས་ ོང་དང་ ་གཉིས་དང་།  ོན་པ་རབས་

བ ན་དང་།  ས་ག མ་ ི་ ོན་པ་སོགས་ཡོད་པ་ལས།  འོ་ ོལ་ ི་ མ་མ ེན་འདི་ནི་གཤེན་

རབ་མི་བོ་ ེ།  ོན་པ་འདི་ཡང་གང་ཟག་རིམ་པས་བ ད་པའི་ཐ་མ་ལ།  ཞིང་ཁམས་ཚགས་ ིང་

་བར་ ོན་པ་བསོད་ནམས་དབང་ལས་སེམས་བ ེད་ ི་ ོམ་པ་ ངས་ཏེ།  ེ་བ་ ངས་མང་

ཚགས་ ི་ལམ་ལ་བསགས་པའི་ཐ་མར་འོག་ ོགས་ ོད་པ་ཅན་ ་ ོན་པ་ གས་ ེ་ ོན་ཞེས་ ་

བར་བ ེན་ནས་ཚགས་ ི་ ག་མ་ ོགས།  ིད་པ་ཡེ་སངས་ ི་ ལ་ ་ ོབ་དཔོན་འ མ་ ི་ལ་

ོ་ ལ་ ངས་པས་ ང་སེམས་ ་ ར།  དེའི་ ི་མར་འོག་མིན་ ི་གནས་ ་མངོན་པར་སངས་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ས་ཏེ།  མདོ་དགོན་མཛད་ལས།  བདག་ ང་ ེ་བ་ ངས་མེད་དང་པོ་གང་ཟག་རིམ་པས་

བ ད།  བ ད་པའི་ ས་ ་བསོད་ ན་ ོབས་གཅིག་གིས།  ོན་པ་བསོད་ནམས་དབང་གི་

ཚགས་ ི་ཞིང་ཁམས་དེ་ ་ ོན།  དེ་ལ་སེམས་བ ེད་དད་པའི་ ོབས་དང་ ན།  ། ེ་བ་ ངས་

མེད་ཚགས་ ི་ལམ་ལ་བསགས།  །ཤེས་རབ་ ལ་ ོགས་ཐར་པ་མངོན་སངས་ ས།  །ཞེས་དང་།  

མ་ ལ་ནས།  ོན་ཚ་བདག་གིས་སེམས་བ ེད་ ས།  ། ན་ཅིག་ ེས་པའི་སེམས་ཅན་འགའ།  ། 
ད་ ་མནར་མེད་ད ལ་བར་ཡོད།  །ངས་ནི་དགེ་བ་ ད་པས་ ོན་པར་ ར།  །ཅེས་པས་སོ།  ། 

ོན་པ་དེ་ཡང་ག ལ་དཀའ་འ ལ་ ིར་གཟིགས་དགོངས་ཚད་ ས་འོལ་མོ་ ང་རིང་ ་

ཡབ་ ལ་བནོ་ཐདོ་དཀར་དང་།  མ་ཡོ་ ི་ ལ་བཞད་ ི་ ས་ ་བ ་བའི་ཚ་ ོད་ལ་ ་བ མས་ 
ནས་གནམ་ས་བར་ ང་གི་བོན་གཤེན་སོགས་གཤེན་འཁོར་ མས་ལ།  མཛད་པ་བ ་གཉིས་

སམ་ ག་ འི་ ོ་ནས་འ ོ་དོན་ ་ལག་ ད་པར( ་ལག་ ད་པ་ནི།  བ ་ ིང་ ེ་འ ོ་དོན་ ག་ ་ ས་

པའམ་ ན་ ་ ེད་པའི་བ )མཛད་དོ།  ། ོན་པ་དེ་ལ་མཚན་ ི་འ ར་ ལ་ནི་བ ིད་ ང་གི་ ིར་ ་

་མར་བཤད་དོ།  ། ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་ ོགས་པར་བསགས་པ་ལས།  འ ས་

་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ཐོབ་ཅིང་ངོ་བོ་ ་དང་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ ངས་པ་དང་ ོགས་པ་ ེད་

ལས་མཛད་པ་དང་ ིན་ལས་ ི་ ད་པར་ ལ་ ིན་དང་ ན་པའོ། །བར་ བས་ ་དཔོ་བཟའ་

ཐང་མོ་བ ད་ བ་པས་བ ས་ བས་གཏོ་ ོམ་མེས་བ ེགས་ཏེ་དཔའ་བོ་འ ་ ་ལས་མ་ལོན་

པར་དཔའ་བོ་འ ་ འི་ཁོང་ནས་འ ལ་ཡིག་བཞི་བ ་ ང་ཞིང་ ོན་པས་ ིན་ ིས་བ བས་

པར་མཛད་དོ།  ། 
ོན་པ་དེས་བོན་ ང་སེམས་ཅན་གང་ལ་གང་འ ལ་ ་ཉོན་མོངས་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་

ལ་འ ལ་གཉེན་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་།  འ ལ་ ོག་ མ་བ ་ ག་ ་ལ་གསས་མཁར་ མ་བ ་

ག་ །  འ ་ ེད་ཉིས་བ ་ ་བ ་ལ་མཚན་ཉིད་ཉིས་བ ་ ་བ །  གོལ་ ིབ་བ ་ ་བ ད་

ལ་ ང་དོན་བ ་ ་བ ད།  ོག་ཚགས་ཞེ་ ་ལ་ཐེག་པ་ཞེ་ །  འ ལ་ ོ་ད ་ལ་ཐེག་རིམ་ད །  

ག་ ་ལ་ ོ་བཞི་མཛད་ །  ག་ག མ་ལ་ ི་ནང་གསང་ག མ།  རིག་པ་དང་མ་རིག་པ་

གཉིས་ལ་ ང་དོན་དང་ངེས་དོན་གཉིས།  ཉོན་མོངས་འ ལ་བ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཉག་གཅིག་སོགས།  

སེམས་ཅན་ ོ་ཡི་ ེ་ ག་སོ་སོར་འ ལ་གཉེན་བོན་ ང་ ེ་ ག་སོ་སོར་ག ངས།  བཀའ་ ེགས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

  ‐ 14 ‐

བམ་ ེ་བ་ ག་བ ་གསས་ཁང་དཀར་ནག་བ ་གསལ་ ་ཡོད་པ་ལས།  ོན་པ་ཞལ་བ གས་

ས་ཞང་ ང་དང་བོད་དང་ ་གར་ མས་ ་ འི་བོན་ ང་ཟད་དར་རོ།  ། 
དེ་ནས་ ོན་པས་བོད་ ི་བོན་པོ་ མས་ལ་ ་གསོལ་བ་དང་ གས་ ད( གས་ ད་ཅེས་འ ེ་

ི་ ར་ག མ་འ ད་པ་དང་། ིབ་དང་དམེ་མནོལ་ གོ་ གས་ ད་པ་སགོས་སོ)པའི་ ང་ཕོག་ནས་ནམ་ཞིག་ 
ཐེག་པ་ད ་ལ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ་པས་གཤེན་རབ་ ་ངན་ལས་འདས་ ེས་མི་ལོ་ ོང་དང་ 
བ ད་བ ་ནས།  ག ང་སོབ་ ་ཆོ་ནམ་མཁའི་ ་ ན་དང་བཅས་པ་འོལ་མོ་ ང་རིང་ན་གསས་

ཁང་དཀར་ནག་བ ་གསལ་ ་གཤེགས་ནས་ ོན་པའི་བོན་ མས་སེམས་ཅན་ ོ་ཡི་ཚད་དང་ ར་ 
ནས་བཀའ་ལ་བ ེན་པའི་བོན་མང་ ་ ེས་ཤིང་།  དེ་ ས་ ་བ ར་ལོ་ ཱ་ ལ་ ིན་འཛམ་ ིང་

བ ན་པའི་ ན་ ག་ ང་ ེ་ ག་གཟིགས་ལ་མཁས་པ་ད ་ཚ་ ་ཧེ།  ་ལི་ ར་ཡ།  ི་ཐོག་

ར་ཚ(ག ང་ ང་ ་ོགསལ)ག མ།  ་གར་ལ་མཁས་པ་ ་བདག་ གས་ ོལ།  ་ནག་ལ་མཁས་

པ་ལེགས་ཏང་ ང་པོ།  ོམ་ལ་མཁས་པ་གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས་དང་ ག་ ང་ཞིང་།  དེ་ ག་

ལ་མང་འ ེལ་ ོབ་མ་ ངས་མེད།  དེ་དང་དེ་ལས་འ ེལ་བའི་ཞང་བོད་ ི་བ ན་འཛན་བ ད་

༑  དེ་ མས་ནང་ནས་ ད་པར་འཕགས་པའི་མཁས་པ་མི་བཞི་སོགས་ ང་ནས།  ་བ ར་ལོ་

ཱ་དེ་དག་གིས་ ་འ ས་གཉིས་ཀའི་བོན་འཛམ་ ིང་ ོགས་བ ་ ན་ ་དར་བར་མཛད་དོ།  ། 
དེའང་ མ་མ ེན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ིས་ ག་གཟིགས་ ི་ ངས་ཡིག་ 

ཆེ་ ང་ ་ག ངས།  དེ་ལ་ཞང་ ང་གི་ལོ་ ཱ་བ་ མས་ ིས་ ར་ཡིག་ཆེ་ ང་ ་བ ར།  བོད་

ིས་བོད་ཡིག་ བ་བཤར་ ་བ ར་ཅིང་།  རང་རང་གི་ཡི་གེར་རང་རང་གིས་བ ར་ནས་ ན་

ལ་ བ་པའོ།  ། ད་པར་གངས་ཅན་བོད་འདིར་བོན་དར་ ལ་ནི།  བོད་ ི་ ལ་པོ་ ་བ་ ེ་

གཉའ་ ི་བཙད[བཙན]པོ་ནས་གནམ་ ི་ ི་བ ན་བར་ ི་ ིང་གཉིས་ས་ཡི་ལེགས་ ག་ ་ལ་ ེ་

བ ད་ ན་ མ་ཚགས་པའི་བོན་ ལ་བཞི་འོག་གི་བཙན་ ་ཡན་ ི་ ལ་རབས་ མ་ ་ ་གཉིས་ 
ི་རིང་ལ།  ཆབ་ ིད་འཛན་པའི་ ལ་པོ་རེ་དང་།  ཐར་ལམ་འ ེན་པའི་ ་གཤེན་རེ།  ་ ད་

བ ར་བའི་ལོ་པཎ་རེ།  ་བཞག་ཐབས་ ི་གསས་ཁང་རེ་བཅས་ཡོད་པ་ལ།  བོན་ ི་འ ་གནས་

མ་ ་ ་བ ན།  བོན་གཤེན་བཞི་བ ་ཞེ་གཉིས།  བ་པ་པོ་བཞི་བ ་ཞེ་བ ད།  བ་པ་ཐོབ་

པའི་གཤེན་ད །  ཞང་བོད་མཁས་པ་ད །  མ ་ཆེན་མི་ད །  མཁས་པ་མི་བཞི།  ལོ་པཎ་གཤེན་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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བ ད།  བ་ཆེན་བཅོ་བ ད།  བོན་མོ་ ་འ ལ་མ་ད ་སོགས་བོན་གཤེན་རིག་འཛན་མང་ ་

འཕེལ་ཞིང་གཤེན་ ན་ནི་ ངས་མེད་ ང་ངོ་།  །དེ་ ས་ ི་མདོ་མཛད་འ ལ་བ།  ནང་གསང་

རིག་ག ངས་ག མ།  གསང་བ་ ག་ ོགས་ད ་མའི་ ོར་དང་།  རིག་པའི་གནས་བ །  ཤ་རི་

ད ་ཆེན་ལ་སོགས་ལོ་པཎ་ མས་ ིས་བ ེབས་པའི་བ ་དག་ ་འ ེལ་ལ་སོགས་དར་ལ་ ས་

པར་མཛད་ནས་ཡོད་དོ།  ། 
བར་ བས་ ལ་པོ་ ི་ མ་བཙན་པོ་དང་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་ ི་ ་རིང་ལ་བོན་ཐང་རེ་བ བས་ 

ཏེ༑  བོན་གཤེན་རིག་འཛན་ མས་ ིས་བོན་ མས་གཏེར་ཁ་ ན་ ་ ས་ནས་ ིན་བ བས་

ོན་ལམ་རེ་མཛད་ནས་བཞག་གོ  ། ིས་འ ོ་དོན་ ས་ལ་བབ་པ་དང་རིག་འཛན་ མས་ ི་ ལ་

པ་གཤེན་ ེར་ ་ད ིལ་ལ་སོགས་པས་གཏེར་ཁ་སོ་སོ་ནས་བོན་ མས་ ན་ ངས་ནས་ད་ འི་

བར་ ་ ང་བར་ ར་ཏོ།  །ཞེས་བ གས་ ང་དང་།  མདོ་ ི་མེད་གཟི་བ ིད།  ིད་པ་ ད་ ི་ 
ཁ་ ང་སོགས་ ན་ནས་ ས་པར་བཤད་དོ།  ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ག ང་དོན་དངོས་བཤད་པ། 
 

གཉིས་པ་ ེ་ ག་ ་བ ང་འདིའི་དོན་ལ་གཉིས།  ིས་འགོ་ ོན་ ་བ ོད་པ་དང་།  
ག ང་དོན་ལེགས་པར་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ལ་ །  མཛད་པའི་དཔོན་གསས།  ད་གང་ལས་

བ ས།  ོན་ཡོན་ ོགས་གར་གཏོགས།  དགོས་པ་ཅིའི་ ིར་རོ།  ། 
དང་པོ་གང་ཟག་གང་གིས་མཛད་ན།  ་བཞི་བོད་ ི་ནང་ཚན་གཙང་ ོད་དཔལ་ ན་

དར་ ིངས་ ་ ས་ ེན་ ེད་པའི་ཐོས་ ང་བདག་གིས་སོ།  །གཉིས་པ་བཀའ་ ད་ནི།  གསང་

གས་མ་ ད་སངས་ ས་ ད་ག མ་ལས་ ེ་མེད་ཐིག་ལའེི་དགོངས་དོན་གཙར་བཞག་ནས།  ཡི་ 
གེའི་འ ང་བ་ཆེ་ ང་།  ་གདངས་ ག་ཞན།  ངོ་བོ་ མ་ ངས་སོགས་བ ས་ཤིང་།  མཛད་

སོགས་ག ང་འ ེལ་མཐའ་དག་ནས་ཡི་གེའི་ ོར་ ལ་ མ་ད ེ་ ད་ ི་ངེས་འ ེད་ མས་བ ས།   
གཞན་ཡང་ ་མའི་ ག་ ིད་སོགས་ ིས་ཁ་བ ངས་ཏེ་ག ང་འདི་ཉིད་བ ས་པའོ།  །ག མ་པ་

ོན་ཡོན་ནི།  བ ་ ོད་འདི་ལ་མ་བ ེན་པར་ ི་ནང་གི་ བ་མཐའ་ གས་གཉིས་ ང་འ ག་གི་

མ་བཞག་ ན་ལ་མཁས་པར་མི་འ ར་ཞིང་།  འདི་ལ་ ངས་པས་དེ་དག་བདེ་ ག་ ་ ོགས་

པའི་ཤེས་རབ་ ེ་ཞིང་།  ཐབས་ཆ་ེ ོ་ཡངས་པའོ།  །བཞི་བ་ ོགས་ནི་རིག་པའི་གནས་ ་ལས་ ་

རིག་པའི་ ོགས་ ་གཏོགས།  ་བ་དགོས་ཆེད་ནི་ བ་མཐའ་ལ་ གས་དང་མ་ གས་གཉིས།  

གས་པ་ལ་ ི་ནང་གཉིས་ལས།  ི་རོལ་བའི་ངེས་བ ོད་དང་།  མཆོད་ ིན་དང་།  ིད་ ང་

དང་།  ན་ངག་དག་ ེ།  རིག་ ེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ མས་ ི་གཞི་ཡང་འདི་ཉིད་ཡིན་

པ་དང་།  ནང་བ་གཤེན་རབ་པའི་ཉན་ཐོས་དང་རང་ ལ་དང་།  སངས་ ས་ ི་བ བ་པ་ ན་

ི་ ་བ་ཡིན་པ་དང་།  བ་མཐར་ གས་དང་མ་ གས་གཉིས་ཀའི་ ན་མོང་ ་མིང་ཚག་

བ ོད་པ་ ན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ིར་ འོ།  ། 
དེ་ ིར་འདི་ལ་ནན་ཏན་དགོས་ཏེ།  མཛད་པ་ ག་ འི་མདོ་ལས།  གཤེན་རབ་ ་ཡིས་

འ ལ་བ ན་ ོགས་ན་ཡང་།  །མ་འོངས་འ ོ་ ན་ཐར་བར་འ ེན་པའི་དཔལ།  །ག ང་དང་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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གས་ ི་བ ན་པ་རིམ་ ིས་འ ང་།  །དེ་ཚ་ང་ནི་མི་འ ོན་ཡི་གེ་འ ོན།  ། ལ་བའི་བ ན་པ་

ཡི་གེས་འཛན་དགོས་པས།  །འ ལ་ ི་ཡི་གེ་འདི་ལ་ ན་ ིས་བ ར།  །ཞེས་དང་།  གབ་པ་

ལས།  །མ་ ོགས་སེམས་ཅན་ཚག་གིས་མ་ ིད་ན།  ། ན་པའི་མ ག་ ག་དེས་ ང་བ ་མི་

འ ོད།  །ཅེས་པས་ག ང་འདི་ལ་བ ེན་ན་ཚག་ལ་མཁས་པར་འ ར་ཞིང་།  ཚག་ལ་མཁས་པས་

དོན་ལ་མཁས་པར་འ ར་བའི་ ་མཚན་ ིས།  བ ན་བཅོས་འདི་ཉིད་བདག་གི་ ོ་ ོས་ ིས་ཇི་

ར་དཔོག་པ་འ ོལ་བར་ འོ།  །  
གཉིས་པ་ག ང་དོན་ལ་བཞི།  དོན་དང་མ ན་པ་མཚན་ ི་དོན།  །དོན་ཆེན་བ བ་ ིར་

འ ར་ ི་ ག  །དོན་མཆོག་ ན་པའི་བ ན་བཅོས་དངོས།  །དོན་དེ་ཇི་ ར་བ ེབས་ ལ་ལོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  ཞང་ ང་ ད་ །  ོ་ཉིལ་ནི་ ་ ིས་ལ་བྷ་ ་ཡ།  བོད་ ད་ །  བ ་ ོད་ཉི་

་བ ན་པ་ཞེས་ ་བ་ཞེས་པས།  ཞང་བོད་ ི་ ད་འ ར་ནི།  ོ་ཉིལ་ནི་བ ་ ོད་པ།  ནི་ ་ནི་

ཉི་ །  ིས་ལ་ནི་བ ན་པ།  བྷ་ ་ཡ་ནི་ཞེས་ ་བའོ།  །དེ་ཡང་ཉི་ ་བ ན་པ་ཞེས་པའི་དོན་ནི།  

ད འི་མཆོད་བ ོད་བཤད་དམ་ཡར་བཞག  མ ག་གི་བཟོད་བ ོ་ ོན་ལམ་ མས་མར་བཞག་

ལ་ག ང་ཚག་ ་མི་བ ི་ ེ་བ ན་བཅོས་ ི་དང་མ ན་པས་སོ།  །འདིར་བ ་དག་ ོར་ ལ་ ི་

བ ོད་ ་ ོན་པའི་ག ང་ཚད་དངོས་ ི་ ངས་ཏེ།  དེ་ཡང་ག ང་འདིའི་ ི་ ོམ་ ི་དབང་ ་

ས་ན།  ལེ ་ག མ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་ཉེར་བ ན་རེ་ཡོད་པས།  ཤོ་ལོ་ཀ་ག མ་ལ་མིའི་དག་ཚག་རེ་

ཡིན་ཏེ།  ང་དོན་ ན་སེལ་ལས།  ག ང་ ང་ཚག་བར་བ ན་ལ་ཤད་བར་གཅིག  ཤད་བར་

བཞི་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག  ཤོ་ལོ་ཀ་ག མ་ལ་མི་ཡི་དག་ཚག་གཅིག  མི་ཡི་དག་ཚག་ག མ་ལ་

གཤེན་ ི་མ ེན་ཚག་གཅིག  གཤེན་ ི་མ ེན་ཚག་ག མ་ལ་བོན་ ི་ ོམ་ཚག་གཅིག  བོན་ ི་

ོམ་ཚག་བ ན་ལ་བམ་པོ་གཅིག  བམ་པོ་གཅིག་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་ མ་བ །  བམ་པོ་ མ་བ ་ ག་

་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་འ མ་ཡོད་པས་འ མ།  ཞེས་པ་ ར་ལེ ་ག མ་ལ་མིའི་དག་ཚག་ད ་རེ་ཡོད་

པས་ཉེར་བ ན་འ ིག་པས་དེ་ ད་ཅེས་ འོ།  ། ེ་ ག་ལེ ་སོ་སོའི་དབང་ ་ ས་ན་ལེ ་རེར་

ཤོ་ལོ་ཀ་ཉེར་བ ན་རེ་ཡོད་པས་ནའོ།  །ད ར་ཞང་ ད་བ ན་པས་བོད་འདིར་བོན་བ ན་ཇི་

ེད་ཅིག་ ང་བ་ཕལ་ཆེར་ཞང་ ང་གི་ ལ་ནས་འོངས་པ་ཤས་ཆེ་བས་ ལ་ ངས་ ་ ས་པ་

དང་།  ད་པར་བ ན་བཅོས་འདི་ཉིད་སངས་ ས་ ད་ག མ་དང་མཛད་སོགས་ལ་བ ེན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ནས་བ ེབས་པས་ ང་ ངས་ཤེས་པའོ།  །འོ་ན་ ་གར་སོགས་ལས་ ང་བའི་བོན་ མས་དེ་ ར་

མ་ཡིན་པས་དེ་ ར་མི་འ ར་རོ་ཞེ་ན།  ་གར་བ་ མས་ ང་དང་པོ་ཞང་ ང་ག་ ང་ ངས་

པ་ལ་དངོས་ བ་བབས་པ་ལས་ ་གར་བ་གསས་འོད་ག ང་ ང་གི་རིང་ལ་ ་གར་ ་འ ར་

བར་བཤད་དོ།  །བོད་ ི་ ད་ ོས་པས་ནི་བདེ་ ག་ ་ ོགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་ཅིང་།  ཞང་

བོད་གཉིས་ཀའི་ ད་བ ར་བས་ལོ་པཎ་ ིན་ཅན་ ་ཤེས་ཏེ།  ཞང་ ད་གོ་བ་མེད་པ་དེ་རང་

ད་གོ་བར་བ ར་བ་ ེ།  མ་ ལ་ལས།  ་ ་མི་དང་ ེ་འ ོ་ཐམས་ཅད་ལ།  །རང་ ་ཅི་ཙམ་

པ་ ་འ ལ་ངག་ ས།  །ག ང་ ང་བོན་འདི་ཡོངས་ ་ ོན། །ཞེས་པས་སོ།  །དེ་ ར་མཚན་ ི་

དགོས་པ་ནི།  ག ང་འདིའི་མཚན་བ ོད་པས་དབང་ ོན་ ིས་ག ང་ཚད་རགས་པ་ ོགས་ཤིང་། 
དབང་ ལ་ ིས་ ང་མིང་དོན་འ ོད་པར་འ ར་ཏེ།  འདིར་བ ན་ ི་མཚན་དོན་ཡིན་ན།  ག ང་ 
གི་མདོར་བ ན་ཡིན་པས་ བ་པའི་ ིར།  གཞན་ཡང་བ ན་བཅོས་འདིའི་མིང་དོན་འ ོད་པས་

གཞན་དང་ནོར་འ ལ་སེལ་ཞིང་།  མིའི་དག་ཚག་གམ་ཤོ་ལོ་ཀའི་ ངས་ ་ངེས་པས་ ར་ཚག་

ལ་བ ོན་འ ི་ ང་ན་ཡང་ཤེས་པའི་ ིར་ འོ།  ། 
གཉིས་པ་འ ར་ ག་ལ་གཉིས།  དངོས་དང་དམ་བཅའ་བའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  ིར་

བས་ ལ་བཞི་ལ་ ག་འཚལ་བ།  ེ་ ག་ཡི་གེའི་ ་དང་ལོ་པཎ་ལ་ ག་འཚལ་བའོ།  །དང་པོ་

ནི༑  ན་ཚགས་ཡོན་ཏན་ ན་ལ་ ོགས།  ། ་མ་སངས་ ས་ ེན་ག མ་དང་།  ། ོགས་བ འི་

གཤེན་རབས་ཐམས་ཅད་ལ།  ། ོ་ག མ་ ས་པས་ ག་འཚལ་ལོ།  །ཞེས་ ང་ ེ།  ག་འཚལ་ལོ་

ཞེས་པ་བཤད་པའི་གཞི་ ས།  གང་ལ་འཚལ་ན་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ཡོན་ཏན་ ན་ལ་ ོགས་

པའི་ བས་གནས་ཏེ།  ད ེ་ན་གཙ་བོར་བཀའ་ ིན་ཅན་ ི་ ་མ་དང་།  མཐར་ ག་གི་ བས་

ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ག མ་ ི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་།  གནས་ བས་ ི་ བས་ ལ་བའི་

ཞལ་ ིན་ ་ག གས་ ན་ཅན་དང་།  མིང་ཚག་ཡི་གེའི་ཚགས་ ་ ང་བའི་ ང་གི་བོན་དང་

འགོག་ལམ(འགོག་ལམ་ཞེས་པ་ ག་ ་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་ ེ།  ང་ ་དང་བ ང་ ་དགོས་ 
ལ་ ི་ཚག་ཚགས་ མས་ལ་ཕ་རོལ་ ིན་བ ར་བ ོད་ཐབས་ ོགས་པར་ དེ་པའི་བོན་སོགས་སོ) ིས་བ ས་པའི་ 
ོགས་པའི་བོན་དང་།  ་ག ང་མཆོད་ ེན་སོགས་ ་ག ང་ གས་ ི་ ེན་ག མ་པོ་དེ་དག་

དང་།  ག ང་ ང་གི་ས་བ ར་གནས་པའི་ ོགས་བ འི་གཤེན་རབས་སེམས་དཔའི་ཚགས་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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དང་།  ོབ་པ་འཕགས་པའི་འ ས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལའོ།  །གང་གིས་འཚལ་ན་ ོམ་པ་པོ་

བདག་གིས་སོ།  །ཇི་ ར་འཚལ་ན།  ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ས་པས་འཚལ་ཏེ།  མཆདོ་གཏོར་ལས།  

ས་ ིས་ ག་བ ིས་ཡན་ལག་ ་ཆར་བ ད།  །ངག་གིས་ ག་བ ིས་ ོ་བའི་ད ངས་སང་སང་།  ། 
ཡིད་ ིས་ ག་བ ིས་དགའ་རབ་མཆོག་ ་བ ེད།  །ཅེས་སོ།  །ཡང་ན་ལོངས་ ོད་ ན་ ི་ ག་

དང་།  མོས་པ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ག་དང་།  ེ་འགག་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ ི་ ག་དང་ག མ་འཚལ་

ལོ༑  ༑ཅིའི་ ིར་འཚལ་ན།  གབ་པ་ལས།  ག་ནི་བ ་འཇལ་བའ་ི ིར་ཡང་འཚལ།  ་བ ོད་

པའི་ ིར་ཡང་འཚལ།  དོན་འ བ་པའི་ ིར་ཡང་འཚལ་ཞེས་དང་།  སེམས་ ང་ལས།  ་ ག་

དག་ནི་ཕར་བཙལ་ན།  ིབ་པ་དག་ནི་ ར་ ིས་ ག་ཅེས་པ་དང་།  བ ན་བཅོས་ལ་དགོས་པའི་

བོན་བཞི་དང་ ན་པར་མཐོང་ནས་ ག་འཚལ་བའོ།  །དགོས་པའི་བོན་བཞི་ནི།  བ ན་བཅོས་

ོམ་པའི་གེགས་ཞི་བ་དང་།  བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ ོགས་པ་དང་།  ོན་ ང་དཔོན་གསས་ ི་

ེས་ ་མ ན་པ་དང་།  ོམ་པ་པོ་ཚད་ ན་ ་འ ར་བ་སོགས་ ི་དགོས་པ་ཡོད་དོ།  །དེ་དག་

བ་ ེ།  ལ་ ད་པར་ཅན་ལ་ ག་འཚལ་བས།  ིར་ལམ་ ི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་།  ད་པར་

ག ང་ ོམ་པའི་གེགས་ཞི་བ་ ེ།  དམ་པ་ མས་ ི་བ ེ་བས་ ོང་བའི་ ིར།  དཔེར་ན་ མ་ཟེའི་

་མོ་དགེ་བ ེན་མས།  ལ་ ད་པར་ཅན་ལ་ བས་ ་སོང་ནས་ ་ ེགས་ ི་འཇིགས་པ་ལས་

ཐར་པ་བཞིན་ནོ།  །བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ ོགས་ཏེ།  དེ་ ར་མཛད་པས་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་

པ་འ ིབ་ཅིང་ཚགས་ཇེ་འཕེལ་ ་འ ོ་ ེ།  དཔེར་ན་གཤེན་ ན་པ་ ན་གསལ་ ིས་བདེར་གཤེགས་ 
ལ་ ག་མཆོད་ ས་པས་བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་མཐའ་ཡས་པ་འཕེལ་བ་བཞིན་ནོ།  ། ོན་ ང་

དང་ ེས་ ་མ ན་ཏེ།  དཔེར་ན་དཔོན་གསས་ཐ་མི་ཐད་ཀེས་ཐིག་ ་བ མས་པའི་ད ་ །  

ོན་པ་ ན་ ་བཟང་པོ་གཤེན་ ་འོད་དཀར་ལ་ ག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བ ོད་པ་བཞིན་ནོ།  །གཞན་ 
ིས་ ོམ་པ་པོ་ཚད་ ན་ ་གོ་ ེ།  ག ང་ ོམ་པའི་ཐོག་མར་ བས་གནས་ལ་འ ད་ཅིང་ བས་

་འ ོ་བའི་ལམ་དེ་ནི་ནོར་ས་མེད་ཅིང་ཡང་དག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །གཞན་ཡང་ ་མ་ལ་

ག་འཚལ་བའི་དགོས་པ་ནི།  བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ ི་ ་བ་ ་མ་ལ་རག་ལས་ཏེ།  ཇི་ ད་ །  

ས་ག མ་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ང་།  ། ་མ་དག་ལ་བ ེན་ཏེ་ ང་།  །ཞེས་དང་།  །དཔོན་

གསས་ཁོག་པའི་ ིང་ ་བ ོམ།  །ཞེས་དང་།  ། ིན་དང་ ན་པའི་ ་མ་ནི།  ། ི་བོའི་ག ག་དང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

  ‐ 20 ‐

ད ལ་བའི་མཐིལ།  ། ིང་གི་ད ས་ ་བ ོམ་པ་ན།  །སངས་ ས་ ོང་གི་ཡོན་ཏན་ ང་།  །གང་

ཟག་དེ་ཡིས་འཛན་པར་འ ར།  །ཞེས་སོགས་ག ངས་པས་སོ།  །སངས་ ས་ལ་ ག་འཚལ་བའི་

དགོས་པ་ནི།  ས་ཅན་ མས་ ི་འཐོབ་ ་མཐར་ ག་སངས་ ས་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  ངས་

ོགས་ ལ་ ་ ིན་པས་སོ།  ། ེན་ག མ་ ག་གི་ ལ་ ་འཇོག་པའི་དགོས་པ་ནི།  སངས་ ས་

འཐོབ་པར་ ེད་པ་ལ་ ས་པ་འཕེལ་ཞིང་མོས་པས་འ ག་པར་འ ར་བའི་ ་ག ང་ གས་ ི་

ེན་ ད་པར་ ་འཕགས་ཤིང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཞལ་ ིན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།  །སེམས་དཔའ་ 
ལ་ ག་འཚལ་བའི་དགོས་པ་ནི།  ལམ་བ བ་པ་ལ་ ་ ོད་ ང་འ ེལ་ ི་ ོགས་ ད་པར་ཅན་

དང་འ ོགས་དགོས་པའི་ ིར་རོ།  ། 
གཉིས་པ་ ེ་ ག་ཡི་གེའི་ ་དང་ལོ་པཎ་ལ་ ག་འཚལ་བ་ནི།  འ ལ་ ི་ཡི་གེའི་དོན་

བ ན་པས།  ། ་བའི་ངག་ ན་གསལ་མཛད་པ།  །ཐབས་ ི་མཆོག་དང་ཤེས་རབ་ ལ།  ། ་

བ ར་ལོ་པཎ་ལ་བ ད་ནས།  །ཤེས་པས་གང་ལ་འ ད་ན།  འ ལ་ ི་ཡི་གེ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་

མིང་ཚག་གི་དོན་བ ན་པས་འ ོ་བ་ ན་ ི་ ོངས་པ་བསལ་ཞིང་ ་བའི་ངག་ ན་གསལ་བར་

མཛད་པའི་ །  ཐབས་ ི་མཆོག་སངས་པོ་འ མ་ ི་དང་།  ཤེས་རབ་ ི་ ལ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་

ེ༑  མདོ་ལས།  མི་ ལ་འཛམ་ ིང་འོལ་མོ་ ང་རིང་ །  །གཤེན་རབ་ང་དང་ ིད་པ་སངས་པོ་

ཡིས།  །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ང་ ་འ ེལ་ནས་ །  །ག ང་གིས་འ ལ་ ིར་ག ང་རབ་འ མ་

ེ་བ མས།  །སེམས་ཅན་ ང་ ིར་བ ན་པ་ ེས་ ་བཞག  །ཅེས་དང་།  ། ོ་བཞི་མཛད་དང་ ་

ཡི་བོན་ ོ་ལ།  །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ང་ ་འ ེལ་བའི་མ ས།  །སངས་པོ་འ མ་ ི་ ོན་པ་

གཤེན་རབ་ ིས།  །སེམས་ཅན་བ ིད་ ིར་ ི་དང་འ མ་ ་ ིས་ཤེས་དང་།  ། ོན་ ོན་པ་ ི་

ལ་ ག་གིས།  གས་ ང་དཀར་པོ་ལ་འ ལ་ ི་ཡི་གེ་བཀོད་ནས་ཁམས་ག མ་སེམས་ཅན་

གས་པ་ཁ་ ེས་པ་ལགས་ཏེ་ཞེས་ག ངས་ཤིང་།  ི་ ལ་ ག་ནི་སངས་པོའི་མཚན་ ི་ མ་

ངས་ཡིན་པས་ ག་གི་ ལ་ ་འཇོག་པའོ།  ། ་བ ར་ལོ་པཎ་ མས་ནི་འ ོ་བ་རང་རང་གི་

ད་བ ར་ནས་བོན་བ ན་པ་མཛད་པས་ ིན་ཆེ་བས་ན་ ག་གི་ ལ་ ་འཇོག་པའོ།  །གོང་ ་

བས་གནས་ ིར་ ག་བཙལ་ནས།  ར་ཡང་འདིར་ ག་ ་བ་ནི་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་

ཏེ༑  ོན་ ས་ཡི་གེ་ག ང་བ་པོ་དང་ ་ ད་ ར་བ་པོ་ ིན་ཆེན་ ་ཤེས་ནས།  བ ་ ོད་ག ང་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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འདིར་འ ག་པའི་ཐོག་མར་ ག་གི་འོས་ ་བབས་པ་ ེ།  དཔེར་ན་ཞིང་པས་ཞིང་ ་མཆོད་ན་

ལོ་ལེགས་པར་འདོད་པ་དང་།  ཚང་བས་ཚང་ ་མཆོད་ན་ཚང་ལེགས་པར་འདོད་པ་ ་ འོ།  །གང་ 
གིས་འ ད་པ་དང་།  ཇི་ ར་འ ད་པ་དང་།  འ ད་པའི་དགོས་པ་ག མ་གོང་བཞིན་འདིར་

ཡང་ ར་བར་ འོ།  ། 
གཉིས་པ་དམ་བཅའ་བ་ནི།  ག ང་རབ་དང་ནི་རིག་པའི་གནས།  །ཚག་དོན་བདེ་ ག་

ོགས་ ེད་ཅིང་།  །མིང་ཚག་གང་ཡང་ ོར་བའི་གཞི།  །ཡགི་ ོར་ལག་ལེན་བ ན་པར་ །  །ཞེས་

པས་བ ན་པར་ ་ཞེས་པ་བཤད་པའི་གཞིར་ ས།  གང་གི་ ིར་བ ན་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ 
ག ང་རབ་འ ི་ ོག་འཆད་ ོད་ ོམ་པ་སོགས་དང་།  ི་རོལ་པའི་རིག་ ེད་བཞི་དང་།  བཟོ་

གསོ་ ་ཚད་ལ་སོགས་བོད་བ ་སོར་བཞག་གི་ཤསེ་ ་རིག་པའི་གནས་ ི་ག ང་ གས་ ་བ་ མས་ 
ི་ཚག་དོན་བདེ་ ག་ ་ ོགས་པར་ ེད་པའི་ཐབས་ཡིན་ཅིང་།  ིར་ཡི་གེ་ལས་མིང་དང་མིང་

ལས་ཚག་འ ང་བ་ཡིན་ ིར་འཇགི་ ེན་དང་འཇགི་ ེན་ལས་འདས་པའི་མིང་ཚག་གི་ ོར་བ་ ན་ 
ི་གཞི་དང་ ་བ་ཡིན་ཏེ།  ཡིག་ ོར་ལ་མ་ ོས་པའི་ཐབས་གཞན་མེད་པའི་ ིར།  དགོས་པ་

ད་པར་ཅན་དེ་དག་དང་ ན་པའི་ ིར་བཤད།  གང་བཤད་ན་ཡི་གེ་ཇི་ ར་ ོར་ ལ་ ི་ལག་

ལེན་བ ་ ོད་ག ང་འདི་བཤད།  ཇི་ ར་བཤད་ན།  འཆད་འ ར་ ར་རིམ་པས་བཤད་དོ།  ། 
དམ་བཅའ་བའི་དགོས་པ་བཞི་ནི།  ལེ་ལོ་ ོམས་ལས་ ་མི་འ ར་ཏེ།  དམ་བཅའ་བ ོན་འ ས་

ི་ ག་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།  ཁས་ལེན་མ་ཡིན་དམ་བཅའ་ཡིན།  །དམ་ལ་འགལ་ན་འ ས་ ་

ཚག  ། ེ་བ་ ་བ ་ངན་སོང་བ ད།  །གར་ ེས་བ ་བ་ ན་ ་འོང་།  །ཞེས་དང་།  མཆོད་

གཏོར་འ ེལ་ལས།  དམ་བཅའ་རང་བཞིན་བ ོན་པར་ །  །འདིར་བསམ་ཇི་ ར་འ བ་པ་དང་།  ། 
ི་མར་ ་ མས་འ ས་ ར་འ བ།  །ཅེས་པས་བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ ོགས་ཏེ་དགེ་བ་དང་

ལེན་ ིས་ ལ་ མིས་ ་འ ར་བས་སོ།  ། ོན་ ང་དང་ ེས་ ་མ ན་པ་དང་།  གཞན་ ིས་ མོ་ 
པ་པོ་ཚད་ ན་ ་ཤེས་པ་སོགས་གོང་བཞིན་ནོ།  །གཞན་ཡང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ག ང་རབ་

ལ་སོགས་པར་འ ག་པའི་བ ་ ད་གསལ་བར་ ེད་པའི་ཡི་གེའི་ ོར་བ་གང་ཡིན་པ་ནི་བ ་ ོད་ 
ག ང་འདིའི་བ དོ་ འོ།  །དེ་ཉིད་འཛན་ཅིང་ བ་པར་ ས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ི་ནང་གི་ག ག་

ལག་གཉིས་དང་མིང་ཚག་བ ོད་པ་ ན་ལ་མི་ ོངས་པའི་ ོ་ ོས་ ེ་བ་ནི་དགོས་པའོ།  །དེ་ལ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

  ‐ 22 ‐

བ ེན་ནས་ ང་ བ་ལམ་ལ་ ོ་བས་འ ག་ཅིང་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་མངོན་ ་ ེད་པ་

ནི་ཉིང་དགོས་སོ།  །ཉིང་དགོས་དགོས་པ་ལས་ ང་།  དགོས་པ་བ ོད་ ་ལས་ ང་།  བ ོད་ ་

ཡང་ཡན་ལག་ ི་མ་ ི་མ་ མས་ ་མ་ ་མ་ལས་ ང་བ་ནི་འ ེལ་བའོ།  ། 
ག མ་པ་བ ན་བཅོས་ཉི་ ་བ ན་པ་དངོས་བཤད་པ་ལ་ག མ།  ོར་གཞི་ཡི་གེའི་ངེས་

བ ང་ མ་ ངས།   ོར་ ལ་ཡི་གེའི་འ ག་པ།   མ་ད ེ་ ད་ ི་ ོར་བའོ།  ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
 
 

  ‐ 23 ‐

 
 

༼ ལེ ་དང་པོའི་འ ེལ་བ། ༽ 

ོར་གཞི་ཡི་གེའི་ངེས་བ ང་དང་ མ་ ངས་བ ན་པ། 
 

དང་པོ་ལ་ག མ།   ཡི་གེའི་མཚན་ཉིད།   མཚན་གཞི་ངོ་བོ།   དེ་དག་གི་ད ེ་བའོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  མཛད་ལས།  ཡི་གེའི་འ ་ ེད་ཁམས་ག མ་འཁོར།  །དོན་ལ་ ོར་བའི་

མཚན་ཉིད་འཛན།  །ཞེས་དང་།  དེའི་འ ེལ་བར་དོན་ལ་ཡི་གེས་མཚན་ཅིང་ཚག་དོན་ ོར་བ་

ེ༑   ཀ་དང་བ་འ ས་པ་ལས་ཀ་བ་ཞེས་ བ་པ་ ་ འོ་ཞེས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ནི།  ངོ་བོ་འ ལ་ཡིག་བཞི་བ ་འོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ཡི་གེའི་

མཚན་གཞིའམ་ངོ་བོ་ནི་ཀ་ལ་སོགས་པའི་འ ལ་ཆེན་ཡིག་འ ་ མ་ འམ་བཞི་བ ་ཡོད་པའོ།  ། 
ཞེས་སོ།  །མཛད་ལས།  ཡི་གེའི་ཚགས་དང་ ེ་ ག་དང་།  །མིང་དང་ཚག་ནི་གཉིས་ ོགས་

གསལ།  །གཉིས་ ོགས་དོན་དམ་བ ོད་ ིར་རོ།  །ཞེས་དང་།  དེའི་འ ེལ་བར་ཡི་གེས་ནི་མིང་

ཚག་གཉིས་ཀ་གསལ་བར་ ེད་པའི་ཡི་གེ་ ེ།  ཡ་ིགེའི་ཚགས་ནི་སངས་ ས་ ི་ གས་ ེའི་ཚགས་

དང་ ེ་ ག་གིས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་ ེད་པའི་ཡི་གེའི་ཚགས་སོ།  །དེ་བས་བཏགས་པ་མིང་

གི་ཚག་ཚགས་དང་།  བ ོད་པ་ཚག་གི་ཚགས་གཉིས་ཀ་ཡང་ཡི་གེས་དོན་དེ་གསལ་བའོ།  །དོན་

དམ་གཉིས་ ོགས་ །  དོན་དམ་པར་ཡི་གེ་ག མ་ ེ།  བཏགས་པ་མིང་གི་ཡི་གེ་དང་།  ང་བ་

ག གས་ ི་ཡི་གེ་དང་།  ངེས་པ་དོན་ ི་ཡི་གེའོ།  །ཡི་གེའི་མིང་གིས་མཚན་ནས།  མིང་གི་ངེས་ 
པ་དོན་ ན་ནི་མིང་ ་ཤེས་པར་ ེད་ལ།  ང་བ་ག གས་ ི་ཡི་གེས་བ ོད་པའི་ཚག་ངེས་པར་

གཏན་ལ་འབེབས་ལ། ངེས་པ་དོན་ ི་ཡི་གེས་མིང་ཚག་ ་བཏགས་པའི་ ི་ནང་གི་ཤེས་ ་ཐམས་

ཅད་ཡེ་ནས་ཡི་གེ་ཨ་ ར་ ེ་བ་མེད་པ་འགག་མེད་རིག་པ་ ེང་ ་ ར་པ་བོན་ཉིད་ ོགས་པར་

ེད་པས་ཡི་གེ་ཞེས་ འོ།  ། 
ག མ་པ་ལ་ག མ།  འ ང་བ་ཆེ་ ང་གི་ད ེ་བ།  ་ཡི་ ེ་གནས།  ཐང་བབ་ ི་གོ་རིམ་

མོ༑  ༑དང་པོ་ལ་གཉིས།  ཡི་གེའི་འ ང་ ངས་འ ང་བ་ཆེ་བའི་ གས།  ་གདངས་ ག་ཞན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ང་བའི་ གས་སོ།   །དང་པོ་ལ་གཉིས།   མདོར་བ ན་པ་དང་།   ས་པར་བཤད་པའོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  དཔའ་བོ་འ ་ ་ལས་ ང་བའི།  །ཞེས་པ་ ེ།  འ ལ་ཡིག་བཞི་བ ་པོ་དེ་

དག་གང་ནས་ ང་ཞེ་ན།  ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འ ་ ་རེ་རེ་ལས་བ ད་བ ད་ ང་བའི་ ལ་ནི།  འོག་ 
་ ས་པར་ ོན་ནོ་ཞེས་པའོ།  །འདིའི་ལས་དང་འི་ནི་ ང་ ངས་དང་འ ེལ་ ་ ེ་ ང་ ངས་

ོན་ཅིང་མདོར་ ས་གཉིས་འ ེལ་དགོས་པའི་ ིར་རོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  ནམ་མཁའི་ཡི་གེ་དང་།  གཞན་བཞི་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  

འ ང་ཆེན་རིམ་པ་ཀྵ་ཀ་ཁ།  །ག་ང་ཧ་ཨ་ཨཾ་བ ད་པོ།  །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡིན་ ཱ་ལས་ ང་།  ། 
ཞེས་པ་ ེ།  འ ང་བ་ཆེ་བའི་ གས་ ི་ཡི་གེའི་རིམ་པ་ནི།  ེ་ཚན་ ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ཀྵ་ཀ་ཁ་

ག་ང་ཧ་ཨ་ཨཾ་བ ད་པོ་དེ་དག་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡིན་ཅིང་དཔའ་བོ་འ ་ ་ལས་ ཱ་ལས་ ང་

བ་ཡིན་ཏེ།  ེ་མེད་ཐིག་ལེ་ལས།  ནམ་མཁའི་ནམ་མཁའ་ཨ་ལ་སའི་ ་ན་རོ་བཞག  འི་ནམ་

མཁའ་མ་དང་ འི་མེ་འས་བ ན་པས་ ཱ་ ་ ར།  དེ་ལས་ནམ་མཁའི་ཡི་གེ་བ ད་ ང་།  ཞེས་

པས་སོ།  །འདི་དག་གི་ནམ་མཁའི་ནམ་མཁའ་སོགས་ནི་འ ང་བ་ཆེ་ ང་གཉིས་ཀ་བ ིས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  ིར་བ ན་པ་དང་།  ེ་ ག་ ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འོག་མ་ མས་

ང་དེ་བཞིན་ཏེ།  །ཞེས་པས།  འོག་མའི་ ེ་ཚན་ མས་ ང་གོང་མ་དེ་བཞིན་ ་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་

སོགས་ ེ་ཚན་རེའི་ཐོག་མར་ ང་ཡིག་རེ་ཡོད་ཅིང་།  དེ་མཐར་རང་རང་ ེ་ཚན་ ི་ཐོག་མའི་ཡི་

གེ་ལས་མེད་ ང་གཞན་ མས་ ་མ་དང་མ ན་པར་ གས་ལས་ཤེས་དགོས་ཏེ་ཞེས་པའོ།  །འདའིི་ 
ང་ནི་གོང་མ་དང་མ ན་པར་ ི་མ་ ད་པའི་ ་དང་ཏེ་ནི་ ག་བཅས་ཏེ་ ས་བཤད་འོག་ ་

འ ང་བས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་བཞི།  མེ་ཡིག་དང་།  ས་ཡིག་དང་།  ་ཡིག་དང་།  ང་ཡིག་བཤད་པའོ།  ། 

དང་པོ་ནི།  ཨེ་ཅ་ར་བྷི་ ྚ་བ ད་པོ།  མེ་ཡི་ཁམས་ཡིན་རཾ་ལས་ ང་།  །ཞེས་པས།  ཨེ་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་

ར་བྷི་ ྚ་བ ད་པོ་འ ང་བ་མེ་ཡི་ཁམས་ཡིན་ཅིང་དཔའ་བོ་འ ་ འི་རཾ་ལས་ ང་ ེ།  ེ་མེད་

ཐིག་ལེ་ལས།  མེའ་ིམེ་ར་ལ་ འི་ནམ་མཁའ་མ་བཞག་པས་རཾ་ ་ ར།  དེ་ལས་མེའི་ཡི་གེ་བ ད་

ང་ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ཨོ་ཏ་ལ་ས་ ྷིང་བ ད་པོ།  །ས་ཁམས་ཡིན་ཏེ་ ཾ་ལས་ ང་།  །ཞེས་

པས།  ཨོ་ཏ་ཐ་ད་ན་ལ་ས་ ྷིང་བ ད་པོ་འ ང་བ་ས་ཡི་ཁམས་ཡིན་ཞིང་དཔའ་བོ་འ ་ འི་ ཾ་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ལས་ ང་ཞེས་པའོ།  །དེ་ཡང་སའི་ས་ཡིག་ས་ལ་སའི་མེ་ ་ར་ །  འི་ ་ཞབས་ ་ འི་ནམ་

མཁའ་མ་བཞག་པས་ ཾ་ ་ ར།  དེ་ལས་སའི་ཡི་གེ་བ ད་ ང་།  །ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ནི།  ་པ་ 
ཟ་འ་ཨཿབ ད་པོ།  ། ་ཡི་ཁམས་ཡིན་ཁཾ་ལས་ ང་ཞེས་པས།  ་པ་ཕ་བ་མ་ཟ་འ་ཨཿབ ད་པོ་

འ ང་བ་ འི་ཁམས་ཡིན་ཞིང་དཔའ་བོ་འ ་ འི་ཁཾ་ལས་ ང་ ེ།  ེ་མེད་ཐིག་ལེ་ལས།  ནམ་

མཁའི་ ་ཁ་ལ་ནམ་མཁའི་ནམ་མཁའ་ང་བཞག་པས་ཁཾ་ ་ ར།  དེ་ལས་ འི་ཡི་གེ་བ ད་ ང་།  

ཞེས་སོ།  །བཞི་བ་ནི།  ཨི་ཙ་ཡ་ཤ་ཞ་བ ད་པོ།  ། ང་གི་ཁམས་ཡིན་ཡཾ་ལས་ ང་།  །ཞེས་པས།  

ཨི་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཡ་ཤ་ཞ་བ ད་པོ་ ང་གི་ཁམས་ཡིན་ཞིང་འ ་ འི་ཡཾ་ལས་ ང་ ེ།  ཇི་ ད་ །  

ང་གི་ ང་ཡ་ལ་ནམ་མཁའི་ནམ་མཁའ་ང་བཞག་པས་ཡཾ་ ་ ར།  དེ་ལས་ ང་གི་ཡི་གེ་བ ད་

ང་ཞེས།  དེ་ཡང་ཞང་ ང་གི་བ ར་ང་ཉ་ན་མ་ཕལ་ཆེར་མ་བཞག་ ་འ ར་བས་ ཱ་རཾ་ ཾ་ཁཾ་

ཡཾ་ཞེས་པར་ བ་པས་སོ།  །དེ་ ར་ངེས་པའི་ཐོ་ཡིག་བཞི་བ ་པོ་དཔའ་བོ་འ ་ ་རེ་རེ་ལས་

བ ད་རེ་ ང་བས།  བ ད་ ་བཞི་བ འི་ཁོངས་ ་ ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་

ཚང་ ེ།   འ ང་ཆེན་ ་ཡི་རང་སར་ཐམས་ཅད་བ ས་ཤེས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ ་གདངས་ ག་ཞན་འ ང་ ང་ གས་ལ་ །  ཆེན་པོ་དང་།  ག་པོ་དང་།  

འ ིང་པོ་དང་།  ཞན་པ་དང་།  བ་པ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  དེ་དག་འ ང་ ང་ ེ་ ་ །  ། 
ད ེ་བའི་རིམ་པ་ཀྵ་ཨེ་ཨོ།  ། ་ཨི་ཨཾ་ཨཿ ྚ་དང་བ ད།  ། ང་གི་ ེ་ཡིན་ཆེན་པོ་འོ།  །ཞེས་པ་ ེ།  

འ ང་ཆེན་ གས་ ི་ ེ་ཚན་ ་པོ་དེ་དག་འ ང་ ང་གི་དབང་ ་ ས་ནས་ ེ་ཚན་ ་ ་ད ེ་

བའི་རིམ་པ་ནི།  ཀྵ་ཨེ་ཨོ་ ་ཨི་ཨཾ་ཨཿ ྚ་དང་བ ད་པོ་དེ་ ང་གི་ ེ་ཚན་ཡིན་ཞིང་ཆེན་པོ་འོ་

ཞེས་ཏེ་གསལ་ ེད་ མ་ ་ ན་ལ་ བ་པས་ ལ་པོ་ ་ ་ ེ།  ཇི་ ད་ ་ཆེན་པོ་བ ད་ནི་ ང་

ཡིན་ ན་ལ་ ག་ཅེས་སོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ཞ་ར།  །ཧ་བ ད་ས་ ེ་ ག་པོ་འོ།  ། 
ཞེས་པ་ ེ།  ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ ་ནི་རང་རང་ ེ་ཚན་ ི་དང་པོ་ མས་ཡིན་པས་དེ་དག་དང་།  ཞ་ 
ར་ཧ་ག མ་དང་བཅས་པས་བ ད་པོ་སའི་ ེ་ཚན་ཏེ་ ་ ོལ་ ག་པོ་འོ་ཞེས་པ་ ེ།  ག་པོ་ས་

ཡིན་བ ན་པས་གསལ་ ེད་མགོ་ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ནི།  ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཟ་ལ།  །ཨ་བ ད་ ་ ེ་

འ ིང་པོ་འོ།  །ཞེས་པ་ ེ།  རང་རང་ ེ་ཚན་ ི་གཉིས་པ་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ ་དང་ཟ་ལ་ཨ་དང་

བཅས་པ་བ ད་པོ་དེ་ འི་ ེ་ཚན་ཡིན་ཞིང་ ་ ོལ་འ ིང་བོ་ ེ།  འ ིང་བ་ ་ཡི་ཡི་གེ་རང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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སར་གནས་ཞེས་པའོ།  །བཞི་བ་ནི་ག་ཇ་ད་བ་ཛ་འ་ཤ  །བྷི་བ ད་མེ་ ེ་ཞན་པའོ།  །ཞེས་པས།  

རང་རང་གི་ག མ་པ་ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ ་དང་འ་ཤ་བྷི་བ ད་མེའི་ ེ་ཚན་ཡིན་ཞིང་ ་ ོལ་ཞན་པ་ 
ེ༑  ཞན་པ་མེ་ཡི་ཡི་གེ་འཇམ་པར་བ ག་ཅེས་པས་སོ།  ། ་བ་ནི།  ང་ཉ་ན་མ་ཝ་ཡ་ས།  ། ྷིང་

བ ད་མཁའ་ ེ་ བ་པ་འོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  རང་རང་གི་བཞི་བ་ང་ཉ་ན་མ་ཝ་དང་ཡ་ས་

ྷིང་བ ད་པོ་ནམ་མཁའི་ ེ་ཚན་ བ་པ་ ེ།  ཇི་ ད་ །  བ་པ་ནམ་མཁའི་ཡི་གེས་གོ་ཡང་ ེ་

ཞེས་སོ།  །དེ་ ར་འ ང་ ང་དབང་ ་ ས་ནས་ ེ་ཚན་ ར་བ ད་རེ་ཡོད་པས་བཞི་བ ་ཚང་

ེ༑  ཇི་ ད་ ་འ ང་ ང་ ་ ་བ ས་ཏེ་ ེ་ཚན་ ་ཞེས་ག ངས་པས་སོ།  །འ ང་བ་ཆེ་ ང་ 
གི་ གས་ལ་ ེ་ཚན་ ་ཞེས་ག ངས་པས་སོ།  །འ ང་བ་ཆེ་ ང་གི་ གས་ལ་ ེ་ཚན་ ་ ར་ ེ་

ནས་བཤད་པ་འདིས་ཡི་གེའི་འ ང་ ངས་དང་ ་ ོལ་ ག་ཞན་ཞིབ་པ་འོག་ ་འཆད་ ང་འདརི་ 
ཡི་གེའི་ཁམས་ལ་བ ེན་ནས་རགས་ཙམ་ ོགས་ ིར་དང་།  ཐོ་ཡིག་བཞི་བ འི་ མ་ ངས་དང་

གོ་རིམ་སོགས་ཤེས་པའི་ ིར་རོ།  ། 
གཉིས་པ་ ་ཡི་ ེ་གནས་ལ་གཉསི།  ད ེ་ ོ་ ི་དང་ ེ་ ག་གོ  །དང་པོ་ནི།  འ ང་ ངས་ 

ེ་ཚན་བ ད་པོ་ལ།  །ཡི་གེ་ ་ ར་ ེ་བ་ལས།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ཡི་གེའི་ ་ཡི་ ེ་གནས་

སམ་འ ང་ ངས་ནི།  ཡི་གེ་བཞི་བ ་པོ་ ེ་ཚན་བ ད་ ་ ེ་ནས།  བ ད་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཡི་ 
གེ་ ་ ར་ ེ་བ་ལས་ཞེས་སོ།  །འདིའི་ལ་ལས་གཉིས་ནི་ ་མ་ལས་ ་ ་བ་དང་ ི་མ་འ ང་

ངས་སམ་ལོགས་ ་དགར་བའི་ འོ།  །གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  སོ་སོར་བཤད་པ་དང་།  དེ་དག་ 
གི་ཁམས་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  མ ིན་ ེས་དང་གཞན་བ ན་ནོ།  །དང་པོ་ནི།  དང་ 
པོ་ཀྵ་ཀ་ལ་སོགས་ །  །མ ིན་པའི་གནས་ལས་ ེ་བ་ཡིན།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ེ་ཚན་དེ་དག་ 
གི་དང་པོ་ཀྵ་ཀ་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ ་འ ེན་ ི་ཚག་ ེ་ཁ་ག་ང་ག མ་བ ས་པ་ ེ།  དེ་ ་མ ིན་

པའི་གནས་ལས་ ེ་བའམ་འ ང་བ་ཡིན་ནོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  ེ་ཚན་ ེ་ ལ་དང་།  ེ་གནས་དངོས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  འོག་མ་

བ ན་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ།  །ཨེ་ཨོ་ ་ཨི་ཨཾ་ཨཿ ྚ།  ། ེ་ཚན་ ག་མ་བ ན་པོ་ ར།  །ཞེས་པས་

བ ན་ཏེ།  ེ་ཚན་འོག་མ་བ ན་པོ་ཡང་གོང་མ་དེ་བཞིན་ཏེ།  ཨེ་སོགས་ ི་ད ངས་རེའི་མཐར་ 
ཅ་སོགས་ ི་གསལ་ ེད་ ེ་ཚན་རེ་ ར་བས།  དང་པོ་ཨེ་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ །  གཉསི་པ་ཨོ་ཏ་ཐ་ད་ན་ 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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་དང་།  ག མ་པ་ ་པ་ཕ་བ་མ་ ་དང་།  བཞི་བ་ཨི་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ ་དང་།  ་བ་ཨཾ་ཞ་ཟ་འ་ 
ཡ་ ་དང་། ག་པ་ཨཿར་ལ་ཤ་ས་ ་དང་། བ ན་པ་ ྚ་ཧ་ཨ་བྷི་ ྷིང་ ་ མས་སོ་ཞེས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  འ ང་ ངས་རིམ་པས་ ན་ ེ་མ །  ། ་སོ་ ི་ཁོག་བ ན་ལས་ ེ།  ཞེས་པས་

བ ན་ཏེ།  བཤད་མ་ཐག་པའི་ ེ་ཚན་བ ན་པོ་དེ་དག་གི་འ ང་ ངས་རིམ་པས་དང་པོ་ཨེ་

སོགས་ ་པོ་ ན་ལས་འ ང་ལ།  དེ་བཞིན་གཉིས་པ་ ེ་དང་།  ག མ་པ་མ ་དང་།  བཞི་བ་ ་

དང་།  ་བ་སོ་དང་།  ག་པ་ ི་བོ་དང་།  བ ན་པ་ཁོག་པ་དང་བ ན་ལས་འ ང་ངམ་ ེ་བའོ་

ཞེས་པའོ།  །གཉསི་པ་ཁམས་ནི།  འ ང་བ་རིམ་པས་ཤིང་མེ་ས།  ། ་ ང་ གས་རི་ནམ་མཁའ་

འོ༑  ༑ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  འ ང་ ངས་བ ད་པོའི་ཡི་གེ་ མས་ལས་མ ིན་འ ང་ ་པོ་འ ང་

བ་ཤིང་གི་ཁམས་དང་།  གཞན་བ ན་ཡང་འ ང་བ་རིམ་པས་ཨེ་སོགས་ ན་འ ང་ ་མེ་དང་།  

ེ་འ ང་ས་དང་།  མ ་འ ང་ ་དང་།  ་འ ང་ ང་དང་།  སོ་འ ང་ གས་དང་།  ི་བོ་

ལས་འ ང་བ་ ་རི་དང་།  ཁོག་ལས་འ ང་བ་ ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡིན་ཞེས་པའོ།  །ག མ་པ་

ཐང་བབ་ ི་གོ་རིམ་བཤད་པ་ལ་གཉིས།  ་བ་དང་ཡན་ལག་གོ  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  ི་དང་ ེ་

ག་གོ  །དང་པོ་ནི།  ཡི་གེ་བཞི་བཞི་ཡོད་པ་ཡི།  ། ོག་པའི་ཐང་བབ་ ེ་ཚན་བ ད།  །ད ངས་

ཡིག་ ག་མ་བ ད་དང་བཅས།  །ངེས་པའི་ཐོ་ཡིག་བཞི་བ ར་འདོད།  །ཅེས་པས་བ ན་ཏེ།  ཡི་ 
གེ་བཞི་བཞི་ ་ ེ་ནས་ཡོད་པའི་ ོག་ ལ་ ི་གོ་རིམ་ མས་ཐང་བབ་ ་ ེ་ཚན་བ ད་ ་ཡོད་

པ་དང་།  ད ངས་ཡིག་ ེ་ ེ་ཚན་བ ད་པོའི་ ག་མ་བ ད་དང་བཅས་པ་ མས།  ངེས་པའི་ 
ཐོ་ཡིག་བཞི་བ འི་ ངས་ ་འདོད་ཅེས་པའོ།  །དེའི་ ངས་དང་གོ་རིམ་ནི།  ཀ་ཁ་ག་ང་།  ཅ་ 
ཆ་ཇ་ཉ།  ཏ་ཐ་ད་ན།  པ་ཕ་བ་མ།  ཙ་ཚ་ཛ་ཝ།  ཞ་ཟ་འ་ཡ། ར་ལ་ཤ་ས།  ཧ་ཨ་བྷི་ ྷིང་།  ེ་ 
ཚན་བ ད་པོའོ།  ། ག་མ་བ ད་ནི།  ཀྵ་ཨི་ ་ཨེ་ཨོ་ཨཾ་ཨཿ ྚ།  དེ་ཡང་ ་བ་ཡན་ལག་གི་དབང་ 
་ ས་ན།  བྷི་ ྷིང་གཉིས་ ག་མ་ མས་དང་ ར་བས་ ་བ་ མ་ ་དང་ཡན་ལག་བ ར་ངེས་

ལ༑  ད ངས་གསལ་ ི་དབང་ ་ ས་ན།  གསལ་ ེད་དམ་ཐབས་ ི་རང་བཞིན་ཕོ་ཡིག་ནི་ མ་

་ ་གཉིས་དང་།  ད ངས་སམ་ཤེས་རབ་ ི་རང་བཞིན་མོ་ཡིག་བ ད་ ་འདོད་དོ།  །འདིར་

ཨ་ཨི་ ་ཨེ་ཨོ་ལ་སོགས་ མས་ཡི་གེའི་ ོག་དང་གསལ་ ེད་ མས་ ས་ཡིན་ཞིང་།  མཚམས་

ོར་ ི་ བས་ད ངས་སོགས་ ོར་བའི་དོན་ ་ འི་ ད་པར་བ ེད་ ས་པས་ཨ་ཨི་སོགས་ ི་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བ་གསལ་བར་མཚན་ ས་ ིར་ ས་ ོག་གཉིས་བཤད་པ་ཙམ་ལས།  བོད་ ད་ ོག་མེད་ ང་

བར་བ ོད་མི་བ བ་བོ།  །དེ་ ར་ད ངས་གསལ་གཉིས་ ི་ ོར་བས་མིང་ཚག་ ན་ བ་ཅིང་ 
་བའི་ངག་ ན་གསལ་བ་ ེ།  ཱ་ལི་ ་ལི་ལས།  ང་ མས་ ་ཱལི་ ་ལིར་ ང་།  །བཀའ་ མས་

ད ངས་གསལ་གཉིས་ལས་སོ།   །ཞེས་པས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  སོ་སོར་ད ེ་བ་དང་།  མ་ ངས་ཞིབ་ ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ལ་

ག མ།  ེས་འ ག་དང་།  ོན་འ ག་དང་།  མི་འ ག་པ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  སེ་

འ ག་དངོས་དང་།  ཡང་འ ག་གོ  །དང་པོ་ནི།  རང་རང་ ེ་ཚན་དེ་ མས་ལས།  །ཀ་ཏ་པ་ 
ེའི་མས་གཉིས་དང་།  །ཞ་ ེའི་ག མ་པ་ར་སོགས་ ི།  །ག མ་པ་བོར་བ་ ེས་འ ག་ ེ།  ། 

ས་མཐའ་ཅན་ཞེས་ མ་ ངས་བ འོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  རང་རང་ ེ་ཚན་དེ་ མས་ལས་

ེས་འ ག་བ ་ད ང་ ལ་ནི།  ཀ་ ེ་ཏ་ ེ་པ་ ེ་ག མ་ ི་ཡི་གེ་མས་གཉིས་ཏེ།  ཀ་ ེ་ལས་ག་

ང་གཉིས་དང་།  ཏ་ ེ་ལས་ད་ན་གཉིས་དང་།  པ་ ེ་ལས་བ་མ་གཉིས་དང་།  ཞ་ འེི་ག མ་པ་

འ་དང་།  ར་སོགས་ ི་ ེ་ཚན་ནས་ག མ་པ་ཤ་ཡིག་བོར་བའམ་ ིས་པའི་ ག་མ་ར་ལ་ས་ག མ་

བཅས་བ ་བོ་དེ།   ེས་འ ག་ ེ་མིང་གཞན་ས་མཐའ་ཅན་ཞེས་ ང་ ་ ེ་ མ་ ངས་ནི་

བ འོ་ཞེས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  དེ་ མས་ནང་ནས་ད་ས་གཉིས།  ། ེས་འ ག་མཐར་ཡང་ཐོབ་པས་ན།  ། 

ཡང་འ ག་ཅེས་ ་ གས་པ་ཡིན།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ེས་འ ག་དེ་ མས་ ི་ནང་ནས་ད་

དང་ས་གཉིས།  ེས་འ ག་དེ་དག་གི་མཐར་ཡང་འདི་གཉིས་འ ག་ཅིང་ཐོབ་པས་ན།  ཡང་

འ ག་ཅེས་ ་ གས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ེས་འ ག་བ ་པོའི་ནང་ནས་

ང་།  །དང་པོ་ག མ་ ་ ག་དང་བ ན།  །འ་མཐའ་ཅན་ ་ གས་པ་ ེ།  །དེ་ ་པོ་ནི་ ོན་

འང་འ ོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ེས་འ ག་གི་ཡི་གེ་བ ་པོའི་ནང་ནས་ ང་།  དང་པོ་ག་

དང་ག མ་པ་ད་དང་ ་བ་བ་དང་ ག་པ་མ་དང་བ ན་པ་འ་ ེ།  འ་མཐའ་ཅན་ཞེས་པར་

གས་པ་ ེ།  དེ་ ་བོ་ནི་ ེས་ ་འ ག་པར་མ་ཟད་ ོན་ ་འ ག་པའི་ཡི་གེ་ལ་ཡང་འ ོའོ་

ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ནི།  ཀ་སོགས་ ག་མ་ཉི་ ་ནི།  ། ོན་ ེས་གང་ འང་འ ག་མི་འ ར།  ། 
ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ེས་འ ག་བ ་བསལ་བའི་ ག་མ་ཀ་ལ་སོགས་པའི་མིང་གཞི་ཁོ་ན་ཡིན་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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པ་ཉི་ ་ནི།  ཀ་ཁ་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་པ་ཕ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་ཡ་ཤ་ཧ་ཨ་ ེ་ ོན་ ེས་གང་ འང་

འ ག་པར་མི་འ ར་ཞིང་།  དེ་དག་ཚག་བར་གཅིག་ ་གཉིས་སམ་ མ་ ེལ་ལམ་ད ངས་གང་

ང་རེ་ ར་བས་བཞི་ ན་ ་ ས་པ།  ཙཇ།  པཉཏ།  ཐཞིཁ་སོགས་ནི་བོད་ ད་ ་ གས་པའི་

ཐ་ ད་གང་ལའང་མི་འ ག་ཅིང་ ར་ འང་མི་རིགས་སོ་ཞེས་ཞར་ལ་བ ན་པའོ།  །དེ་ ར་

གསལ་ ེད་ མ་ ་ཐམས་ཅད་མིང་གཞིར་འ ར་མོད་ ི་འོན་ ང་གནས་ བས་ ི་ ད་པར་

ཡོད་དེ།  དཔེར་ན་བ གས་ ་ ་བ ེགས་པའི་ཚ་ས་ག་ར་ག མ་པོ་ ོན་འ ག་བ་དང་ ེས་

འ ག་ག་ས་གཉིས་ ི་འ ག་ ལ་ ་ ར་ ིར་མིང་གཞིའི་ཐ་ ད་འཐོབ་ཅིང་།  དག་ ་ ་ད་

ཡིག་མིང་གཞི་ག་ཡིག་ ེས་འ ག་དང་།  གད་ ་ ་དེ་ལས་ ོག་པའང་ཡོད་དོ།  །དེ་ནས་ ོན་

ེས་མིང་ག མ་ ན་ལ་ ག་པ་ ོན་འ ག་ ་དང་།  མིང་ ེས་གཉིས་ ་ ག་པ་ ེས་འ ག་

བ ་དང་།  མིང་གཞི་དངོས་ལས་གཞན་ ་མི་འ ོ་བ་ཉི་ ་ཐམ་པ་ ེ།  ོན་ ེས་མིང་ག མ་ ི་

འ ག་ ལ་ལེ ་གཉིས་པར་ ས་པར་འཆད་དོ།  ། 
གཉིས་པ་ མ་ ངས་ཞིབ་ ་བཤད་པ་ལ་གཉིས།  ོན་འ ག་གི་དང་།  ེས་འ ག་གི་

མ་ ངས་སོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  འ ལ་ཅན་ ི་དང་།  འ ལ་མེད་ ི་ མ་ ངས་སོ།  །དང་ 
པོ་ལ་གཉིས།  མདོར་བ ན་པ་དང་།  ས་པར་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འ ལ་ཅན་བ ་དང་ 
བཞི་བ ན་པ།  །ཞེས་སོ།  །གཉསི་པ་ལ་གཉིས།  ི་དང་ ེ་ ག་གོ  །དང་པོ་ནི།  ང་འ ལ་དང་ 
ནི་བ ེགས་འདོགས་འ ལ།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  ང་འ ལ་ ི་དང་།  བ ེགས་

འདོགས་འ ལ་ ི་ མ་ ངས་སོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  མདོར་བ ན་པ་དང་།  ས་པར་བཤད་

པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ང་འ ལ་བཞི་བ ་ཞེ་བ ད་ནི།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ག་ཡིས་ ང་

འ ལ་བ ་གཅིག་ ེ།  །དས་འ ལ་ ག་དང་བས་འ ལ་བ །  །མས་འ ལ་བ ་གཅིག་འས་

འ ལ་བ །  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ག་ཡིས་ ང་འ ལ་བ ་གཅིག་ནི་ཅ་ཉ་ཏ་ད་ན་ཙ་ཞ་ཟ་ཡ་

ཤ་ས་ མས་ཡནི་ཏེ།  དཔེར་ན།  གཅད།  གཏགས།  གདན།  གནང་།  གཙང་།  གཞན།  གཟའ།  

གཡང་།  གཤང་།  གཉིས།  གསན་ ་ འོ།  །དས་འ ལ་ ག་ནི།  ཀ་ག་ང་པ་བ་མ་ མས་ཏེ།  

དཔེར་ན།  དཀར།  དགག  ད ལ།  ད ང་།  དབབ།  དམག་ ་ འོ།  །བས་འ ལ་བ ་ནི།  ཀ་ 
ག་ཅ་ཏ་ད་ཙ་ཞ་ཟ་ཤ་ས་ མས་ཡིན་པས་དཔེར་ན།  བཀག  བགད།  བ ག  བཏིངས།  བདའ།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བཙས།  བཞོ།  བཟའ།  བཤལ།  བསང་ ་ འོ།  །མས་འ ལ་བ ་གཅིག་ནི།  ཁ་ག་ང་ཆ་ཇ་ཉ་ 
ཐ་ད་ན་ཚ་ཛ་ མས་ཏེ་དཔེར་ན།  མཁས།  མགོན།  མངར།  མཆོག  མཇལ།  མཉན།  མཐའ།  

མ ང་།  མནན།  མཚང་།  མཛད་ ་ ་ མས་སོ།  །འས་འ ལ་བ ་ནི།  ཁ་ག་ཆ་ཇ་ཐ་ད་ཕ་བ་ 
ཚ་ཛ་ མས་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན།  འཁང་།  འགོད།  འཆག  འཇོ།  འ །  འ ད།  འཕང་།  འབབ།  

འཚག   འཛད་སོགས་ ་ འོ།   །ཞེས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་བ ེགས་འདོགས་འ ལ་ལ་གཉིས།  མདོར་བ ན་པ་དང་ ས་པར་བཤད་པའོ།  ། 

དང་པོ་ནི།  བ ེགས་འདགོས་འ ལ་ཅན་ ་བ ་ ག  །ཅེས་སོ།  །གཉསི་པ་ལ་བཞི།  དས་འ ལ་

དང་།  བས་འ ལ་དང་།  མས་འ ལ་དང་།  འས་འ ལ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འདགོས་ཅན་ 
ད་ཡིས་འ ལ་བ་ད །  ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ད་འདོགས་ཅན་ ི་ཡི་གེ་ད་ཡིས་འ ལ་བ་ནི་

ད ་ ེ།  དཔེར་ན།  ད ིལ།  ད ད།  ད ེས།  ད ིངས།  ད ལ།  ད ོགས།  ད མ།  ད ལ།  

ད ོག་ ་ འོ་ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ལ་ག མ།  མདོར་བ ན་པ་དང་།  ས་པར་བཤད་པ་དང་།  

དོན་བ ་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  བ་ལ་བ ེགས་འ ལ་འདོགས་འ ལ་དང་།  ། ག་འ ལ་དང་ནི་

ག མ་ཡིན་ཏེ།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ནི།  དེ་ཡང་བ ེགས་འ ལ་བ ་ད ་ཡོད།  །འདོགས་ 
འ ལ་ད ་དང་ ག་འ ལ་ ག  །ཅེས་པས་བ ན་ཏེ།  དེ་ལ་འ ེགས་འ ལ་བ ་ད ་ནི་དཔེར་ 
ན༑  བ །ོ  བ ནོ།  བ ལ།  བ ོ།  བ །  བ གས།  བ དོ།  བ ས།  བ ེན།  བ །  བ །  བ ོད། 
བ །  བ ད།  བ ོག  བ ག  བ ན།  བ གེས།  བ ང་ ་ ་ མས་སོ།  །འདོགས་འ ལ་ད ་ 
ནི༑  བ ེ།  བ །  བ གས།  བ ི།  བ ད།  བ །  བ བས།  བ ང་།  བ ངས་ ་ འོ།  ། ག་ 
འ ལ་ ག་ནི།  བ ང་།  བ ེད།  བ ན།  བ ད།  བ ིངས།  བ གས་ ་ འོ་ཞསེ་སོ།  །ག མ་པ་ 
ནི༑  ིལ་བས་ མ་ ་ ་བཞི་འོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  །བ་ཡིག་དངོས་ ིས་འ ལ་བ་བ ེགས་

འདོགས་ ག་ག མ་ ིལ་བས་ མ་ ་ ་བཞི་ཡོད་ལ།  དེ་ལ་ ང་འ ལ་བ ་ཡང་ ིལ་ན་བཞི་

བ ་ཞེ་བཞིའོ་ཞསེ་པའོ།  །ག མ་པ་མས་འ ལ་ནི།  འདོགས་ཅན་མ་ཡིས་འ ལ་བ་བཞི།  །ཞསེ་

པས་བ ན་ཏེ།  ཡ་ར་གཉིས་ ི་ ད་འདོགས་ཅན་མ་ཡིས་འ ལ་བ་བཞི་ ེ་དཔེར་ན།  མ ེན།  

མ ངས།  མ ོགས།  མ ིན་ ་ འོ་ཞེས་སོ།  །བཞི་བ་ནི།  འ་ཡིས་འདོགས་འ ལ་ད ་ཡིན་

ནོ༑  ༑ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  །ཡ་རའི་འདོགས་ཅན་འས་འ ལ་བ་ད ་ ེ་དཔེར་ན།  འ མས།  



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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འ །  འ ེད།  འ ོ།  འ །  འ ོ།  འ ོས།  འ ེད།  འ ི་ ་ འོ་ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ནི།  ཅིས་

ང་མི་འ ལ་ ག་ཡོད་དེ།  །ཝ་འ་ར་ལ་ཧ་ཨ་འོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ོན་འ ག་ཅིས་ ང་ 
མི་འ ལ་བ་ནི་ ག་ཡོད་པ་ ེ།   ཝ་འ་ར་ལ་ཧ་ཨ་ མས་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་ ེས་འ ག་གི་ མ་ ངས་བཤད་པ་ལ་གཉིས།  དངོས་དང་།  ཡང་འ ག་གི་

མ་ ངས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གང་དང་གང་།  །ག་སོགས་ ེས་འ ག་རེ་རེས་

ང་།  ། ན་ ི་མཐའ་ནས་མ་བ ེན་མེད།  །ཅསེ་པས་བ ན་ཏེ།  མིང་གཞའིི་ཡི་གེ་ཀ་ནས་ཨའི་

བར་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་། ེས་འ ག་ག་སོགས་རེ་རེས་ ང་མིང་གཞི་ ན་ ི་མཐའ་ནས་

མ་བ ེན་པ་མེད་དེ་དཔེར་ན།  བཀག  ག  གག  མངག  བཅག  འཆག  ཇག  ཉག  ག   
ཐེག  དག  ནག  དཔག  ཕོག  ག  ག  ག  ག  འ ག  ཝག  ཞག  ཟག  ག  ག   
རིག  ག  ཤོག  སོག  ཧིག  ཨག་ ་ ་ ེ་ ེས་འ ག་གཞན་ད ་ཡང་དེ་བཞིན་ ར་བས་ 
བ་ཅིང་ཝག་སོགས་འགའ་ཞིག་ཡིག་ ོར་དེ་ ར་ ིད་ ང་།  ཞང་ ད་སོགས་ལ་མང་ཞིང་

བོད་ ད་ལ་ གས་ ང་ ེ་ཞང་བོད་གཉིས་ ི་ཡི་གེ་ནི་ལེགས་ ར་སོགས་དང་མི་འ ་བ་མ ན་

ོགས་ཙམ་ཡིན་ཏེ།  ཉི་ ིང་ལས།  བོད་དང་ཞང་ ང་ཡི་གེ་ནི།  །གཙ་ཆེའི་ངོས་ནས་མ ན་པ་

ེ༑   ༑ཞེས་པས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  མདོར་བ ན་པ་དང་།  ས་པར་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ད་སའི་

ཡང་འ ག་གཉིས་པོ་ལས།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ད་ནི་ན་ར་ལ་ག མ་དང་།  །ས་ནི་ག་ང་བ་

མར་དབང་།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  དེ་ཡང་ཡང་འ ག་གི་ད་ནི་ན་ར་ལ་ག མ་ ི་མཐར་འཐོབ་

པ་དང་།  ས་ནི་ག་ང་བ་མ་བཞིའི་མཐའ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་པ་ ེ་དཔེར་ན།  ིནད།  

རད།  ལད།  བསགས།  གངས། བབས།  བསམས་སོགས་མང་ངོ་།  །དེ་ ར་ཡི་གེ་འ ལ་ ེན་

སོགས་ ི་ མ་ ངས་བ ན་པ་འདིས་སོ་སོའི་གོ་རིམ་དང་ མ་ ངས་དང་།  ཐོབ་ ལ་ མས་

ངེས་མེད་དམ་ ག་མེད་ ་མི་འ ར་ཞིང་།  མ་གསལ་ ི་ངེས་འ ེད་འདི་དང་འདི་ཞེས་ཞིབ་

་ ོགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་ཅིང་གང་ལ་གང་གིས་འ ག་པ་སོགས་ ས་པ་འོག་ ་འཆད་དོ།  ། 
གཉིས་པ་ཡན་ལག་བཤད་པ་ལ་གཉིས།  མདོར་བ ན་པ་དང་ ས་པར་བཤད་པའོ།  །དང་ 

པོ་ནི།  བས་ ོར་ཡན་ལག་བ ་བ ན་པ།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  སོ་སོའི་ངེས་འ ེད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དང་།  དེ་དག་གི་ མ་ ངས་སོ།  །དང་པོ་ལ་བཞི།  མགོ་ཚག་ཤད་ག མ་དང་།  ཡ་རའི་འདོགས་

ཅན་དང་།  ད ངས་བཞི་དང་།  མ་བཞག་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ཀྵ་ནི་མགོ་ཡི་ལམ་འ ེན་

ཡིན།  །ཨཿནི་ཚག་ ག་བར་ཡང་འ ེད།  ། ྚ་ནི་ཤད་དེ་མདོ་ཡང་གཅོད།  །ཅེས་པས་བ ན་ཏེ།  

དེ་ཡང་ཞང་ ང་ ད་ ་ཀྵ་བོད་ ད་ ་མགོ་ཞེས་ ་ ེ།  ཡི་གེའི་མགོ་ཡི་ལམ་ ་འ ེན་པའི་

དང་མའམ་ཐོག་མ་ཡིན་ནོ།  །ཞང་ ང་ ད་ ་ཨཿབོད་ ད་ ་ཚག་ ག་ཅེས་ ་ ེ་ཡས་མར་ ི་

བར་འ ེད་པར་ ེད་དོ།  །ཞང་ ང་ ད་ ་ ྚ་བོད་ ད་ ་ཤད་ཅེས་ ་ ེ།  ཚག་གི་མདོ་ཡང་

གཅོད་པའི་ ས་པ་ཅན་ཏེ།  ཉི་ ིང་ལས།  མགོ་འ ེན་ཡི་གེ་དང་ ོག་ཡིན།  །ལམ་འ ེན་ཡི་གེ་

ཐིག་ ་བ ན།  །ཚག་ནི་ཡས་མར་བར་འ ེད་ཡིན།  ། ི་ཚག་ ངས་ཏེ་ང་ ང་ན།  ཚག་དང་

ཚག་ཤད་ཐོབ་པ་དགོས།  །ཤད་ལ་དབང་ཐང་ ་ཡིན་ཏེ།  །དཀར་ཤད(། །)ནག་ཤད(།)ཚག་ཤད 
(་)དང་།  ། ག་ཤད(༔) ལ་ཤད(༈) ་ཡིན་ནོ།  །དེ་ཡི་ཐོབ་ ལ་ ར་ཙམ་བ ན།  །དཀར་ཤད་

ོགས་སོ་ ་ ་ཅན།  །ནག་ཤད་ཕལ་ཆེར་ ན་ལ་འོ།  །ཚག་ཤད་གོང་གི་འ ེས་ནན་ཏེ།  ། ག་

ཤད་བར་ བས་འ ེད་ ེད་དང་།  ། ག་འ ནེ་འགའ་རེ་ལ་ཐོབ་པོ།  ། ལ་ཤད་ཡིག་མགོ་ཐམས་

ཅད་དོ།   །ཞེས་པས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  བྷི་ནི་ར་ ་ ྷིང་ཡ་ །  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  དེ་ཡང་ཞང་ ང་ ད་ ་བྷི།  

ག་གཟིགས་ ད་ ་རི།  བོད་ ད་ ་ར་ །  ཞང་ ང་ ད་ ་ ྷིང་།  ག་གཟིགས་ ད་ ་ལི།  

བོད་ ད་ ་ཡ་ ་ཞེས་སོ།  །ག མ་པ་ནི།  ཨི་ནི་ ་ ་ ་ཞབས་ །  །ཨེ་ནི་འ ེང་ ་ཨོ་ན་རོ།  ། 
ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  དེ་ཡང་ཀི་ལ་སོགས་ ན་ལ་ཨི་སོགས་ ི་ འི་ ་བ་གསལ་བར་མཚན་ ས་

ིར་ཨི་ ་སོགས་མཚམས་ ོར་ བས་ ་བཤད་པ་ ར་ཐ་ ད་ ས་པ་ཙམ་ལས་དོན་ ་ ་ ་

སོགས་ ོར་བའི་ ིར་ ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ།  །བཞི་བ་ནི།  ཨཾ་ནི་མ་བཞག་ཐིག་ལེ་ཡིན་

ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  གསལ་ ེད་ ི་ཡི་གེ་ མས་ལ་ཀམ་སོགས་ ོར་བའི་དོན་ ་ཨམ་ཞེས་ཏེ་མ་

བཞག་པ་ཐིག་ལེར་བ ར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ།  ། 
དེ་ ར་ ་བ་ཡན་ལག་གི་ཡི་གེ་འདི་དག་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ར་བས་རང་རང་གི་ ས་

པས་བ ོད་དོན་ཇི་ ེད་ ོན་པ་ ེ།  མདོ་ལས།  ཡི་གེ་ མ་ ས་བོན་ ི་ཁོག་ ང་ད བ། །མགོ་

ཡིས་ལམ་ ངས་ཤད་ ིས་མདོ་ཡང་བཅད།  །ཚག་གིས་བར་ ེད་མ་འ གས་གསལ་བར་ ོམས།  ། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ག་འ ངེ་ན་ར་ོཞབས་ ་ཡ་བཏགས་ ིས།  ། བས་ ོར་དོན་ ་ཡན་ལག་ ས་པར་བཏགས།  ། 
ཞེས་དང་།  ེ་མེད་ཐིག་ལེ་ལས།  འ ལ་ཆེན་ཡིག་འ ་བཞི་བ འི་གོ་ ེ་བ།  །ཀྵ་ཡིས་ལམ་

ངས་ཨཿཡིས་བར་ཡང་འ ེད།  ། ྚ་ཡིས་མདོ་བཅད་ཨི་ ་ཨེ་ཨོ་ཨཾ།  ། ད་ ོར་དོན་ ་ཡན་

ལག་ ས་པར་བཏགས།   །བྷི་ ྷངི་ར་ཡ་ གས[ གས]པས་བཞི་བ ར་འ ར།   །ཞསེ་ག ངས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་དེ་དག་གི་ མ་ ངས་ལ་གཉིས།  དངོས་དང་།  ཞར་འ ང་ངོ་།  །དང་པོ་ལ་

གཉིས།  ཡ་ འི་ མ་ ངས་དང་།  ར་ འི་ མ་ ངས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  ཡ་ ་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་

བ ན།  ཀ་ཁ་ག་པ་ཕ་བ་མ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  བོད་ ད་ཡ་ ་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་བ ན་ནི།  ་ 
་ ་ ་ ་ ་ ་ མས་ཏེ།  ཉི་ ིང་ལས་ ང་འདི་བཞིན་བཤད་དོ་ཞེས་པའོ། (འདི་བཞནི་མཁས་

མང་དགོངས་བཞདེ་ རི་མ ན་ ང་དངེ་ ས་ ་ིམཁས་ མ་ གེས་ ན་དམ་པའ་ིལགེས་བཤད་ལ་ ག་དགོ་གསི་ ད་ 
འདོགས་པ་འགའ་ཞིག་གསི་ད་ཡ་ ་སོགས་མཁས་མང་བཞད་གད་ ་ིགནས་མང་ ེལ་པའ་ིདག་ཡིག་ ་ཤངི་ག་ི ིང་ 
་ ན་པར་འདོད་པ་ མས་ ིས་གསན་ འི་མཆན་ ་གསར་ ར།)  །གཉིས་པ་ནི།  ར་ ་ཐོབ་པ་བ ་

གཉིས་ནི།  །ཀ་ཁ་ག་ཏ་ད་པ་ཕ།  །བ་མ་ཤ་ས་ཧ་ མས་སོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  བོད་ཡིག་ལ་

མཁོ་བའི་ར་ ་ཐོབ་པ་བ ་དང་།  ཉི་ ིང་ ར་མ་ཤ་གཉིས་བཅས་བ ་གཉིས་ནི།  ཀ་ཁ་ག་ཏ་

ད་པ་ཕ་བ་མ་ཤ་ས་ཧ་ མས་སོ་སོར་ར་ ་ ར་པས་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ མས་ཡིན་ 
ཞེས་པའོ།  ། 

གཉིས་པ་ཞར་འ ང་ལ་གཉིས།  འདོགས་ཅན་དང་མགོ་ཅན་ ི་ མ་ ངས་སོ།  །དང་པོ་

ལ་གཉིས།   ལ་ འི་ མ་ ངས་དང་།   ཝ་ འི་ མ་ ངས་སོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  ལ་བཏགས་ཐོབ་པ་ ག་ ་ཡོད།  །ཀ་ག་བ་ཟ་ར་ས་འོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  

ལ་བཏགས་ཐོབ་པའི་ ངས་ནི་ ག་ ་ཡོད་དེ།  ཀ་ག་བ་ཟ་ར་ས་ མས་སོ་སོར་ལ་བཏགས་ ར་

བ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་དེ་ མས་ཡིན་ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ཝ་ ་ ན་པ་བཅོ་ ་ ེ།  །ཀ་ཁ་ག་ཉ་ 
ད་ཙ་ཚ།  །ཞ་ཟ་ར་ལ་ཤ་ས་དང་།  །ཧ་ཨ་བཅས་པ་དེ་ མས་སོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ཝ་ ་དང་

ན་པའི་ཡི་གེའི་ ངས་ནི་བཅོ་ ་ ེ།  གང་ཞེ་ན་ཀ་སོགས་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཨ་དང་བཅས་པ་

དེ་ མས་སོ་སོར་ཝ་ ་ ར་བ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ མས་ཡིན་ཏེ།  ཉི་ ིང་

ལས།  ཝ་ འི་དོན་ནི་འདི་དག་ ེ།  ། ་ནི་བོད་པའི་ཚག་ཡིན་ཏེ།  ། ་ནི་འདབ་ཆགས་ ེ་ ག་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཡིན།  ། ་དོར་ཤ་བའི་མགོ་ལ་ ེ།  ། ་ནི་ ས་ ི་ ེ་ ག་ཡིན།  ། ་བ་ ་བ་ ན་དང་ཤིང་།  ། ་

ཞེས་ ་བ་གཏམ་ ི་ ན།  ། ་ནི་ ད་འ ོའི་ཁ་ཟས་ཏེ།  ། ་ནི་ ་ཡི་ ིང་པོར་འདོད།  ། ་ནི་

མགོ་ཡི་ ན་ཉིད་ཡིན།  ། ་ནི་ ོ་ཡི་ ེ་ ག་ ེ།  ། ་ནི་ ད་འ ོའི་མགོ་ལ་ ེ།  ། ་ནི་གོས་ ི་ ེ་

ག་དང་།  ། ་ནི་ ོ་ ར་ ་ ག་ཡིན།  ། ་ནི་ཁ་ནང་ ེས་པ་འོ།  །ཞེས་པས་སོ།  །གཞན་ཡང་ 
་པ།  ཡི་ གས།  རི་ གས་སོགས་མང་ཞིང་།  ་དང་ ་ཞེས་ཡིག་ ིང་ མས་ ་ ང་མོད་ ང་

དེང་སང་ཛ་དང་སོ་ཞེས་ ོར་བའི་ ག་ ན་འ ག་གོ  ། 
གཉིས་པ་མགོ་ཅན་ལ་ག མ།  ར་མགོའི་ མ་ ངས་དང་།  ལ་མགོའི་ མ་ ངས་དང་།  

ས་མགོའི་ མ་ ངས་སོ།  །དང་པོ་ནི།  ར་མགོ་ ན་པ་བ ་གཉིས་ནི།  །ཀ་ག་ང་ཇ་ཉ་ཏ་ད།  ། 
ན་བ་མ་ཙ་ཛ་ མས་སོ།  །ཞེས་པ་དེ་དག་སོ་སོར་ར་མགོ་ ར་བས་ ་ ་སོགས་འ ང་ ེ་ ོགས་

འོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ལ་མགོ་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་བ །  ཀ་ག་ང་དང་ཅ་ཇ་ཏ།  །ད་དང་པ་བ་ཧ་

མས་སོ་ཞེས་པ་ ེ་གོ་ འོ།  །ག མ་པ་ནི།  ས་མགོ་ ན་པ་བ ་གཅིག་ནི།  །ཀ་ག་ང་དང་ཉ་ཏ་ 
ད༑  ༑ན་པ་བ་མ་ཙ་ མས་སོ།  །ཞེས་པ་ མས་ ང་དེ་དག་ལ་ས་མགོ་ ར་བས་ ་ ་ ་སོགས་

འ ང་བ་ཡིན་པས་གོ་ འོ།  ། 
དེ་ ར་ཡི་གེའི་ མ་བཞག་བོད་ ད་གཙ་བོར་བཏོན་ནས་བ ོད་པ་ཡིན་ ི།  འདིར་བ ན་ 

ི་ཡི་གེའི་ངོ་བོ་ མ་ ངས་སོགས་ངེས་པར་ ས་པས་འཆད་འ ར་ཡི་གེའི་ ོར་བ་སོགས་ ི་ ོ་

འ ེད་ ་འ ར་བས་ན་ཐོག་མར་འདི་ལ་ནན་ཏན་ ིས་ ོབ་དགོས་ཏེ།  མདོ་ ན་ལས།  བ ད་

ི་འ ིན་པའི་ཡིག་འ ་ མ་ ་བ ན།  །འ ལ་ཡིག་ མ་ ས་ གས་པ་ཁ་འ ེད་པ།  །ཡོན་

ཏན་ ན་འ ང་ ེད་བཞི་ཡི་གེ་འདི་ཞེས་དང་།  །ཡ་མཚན་ ད་ ་ ང་བའི་ཡི་གེ་ལ།  །བཟང་

ངན་ ིད་ ག་འ ོགས་ཤིང་ ན་ ང་ ོབ།  །ཅེས་པས་སོ།  །ཡང་འ ལ་བ་ལས།  ིག་ ིག་ མ་

ི་ ་ ད་དང་།  ར་མ་ ོན་ བས་སོགས་ནི་བོད་ ད་དངོས་མ་ཡིན་པར་མངོན་ཏེ།  ཉི་ ིང་

སོགས་ག ང་གཞན་ལས་ ང་ར་ འི་ མ་ ངས་བ ་གཉིས་ ་བཤད་པའི་ ིར་རོ།  །ཞེས་བ ་

ོད་པའི་བ ན་བཅོས་ཉི་ ་བ ན་པ་ལས་ཡི་གེའི་ ོར་གཞི་ངེས་བ ང་དང་ མ་ ངས་བ ན་

པ་ ེ་ལེ ་དང་པོའི་འ ེལ་བ་ ོགས་སོ།།  །། 

 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ས་པ། 
མཁས་པའི་གོ་ས་དཔག་བསམ་ ེ་མོ་ནས།  ། 
ཤེས་ ་ ིང་བཞིའི་གནས་ གས་མཐོང་འདོད་ན།  ། 
ཤེས་འདོད་ ོ་དང་ ན་པའི་མཁའ་ ིང་དབང་།  ། 
འ ལ་ཆེན་ཡི་གེའི་རི་དབང་ ེན་གཞིར་ལེགས། ། 
   
འབད་དང་ ོལ་བས་རབ་བ ན་གཟིགས་མོར་མཚར།  ། 
གང་འ ག་པ་ལ་ཕན་དང་བདེ་བ་ ེར།  ། 
དོན་མཆོག་རབ་ ན་འ ོ་དོན་ ་ལག་ ད།  ། 
བ ་ ོད་འདི་ནི་གཞལ་མེད་ཁང་དང་མ ངས།  ། 

 
ིན་ཆེན་ ་མ་དམ་པ་ གས་འཛན་ ིས།  ། 

ག ང་བ ལ་མ ིན་པ་བཙར་བས་ཐོལ་ ང་ །  ། 
བདག་ ོ་ནེ ་ལེའི་ཁོག་ལས་རང་འ ེལ་ནོར།  ། 
གས་འདསི་ ོ་ ོངས་ད ལ་ཕོངས་ཅི་མི་སེལ།  ། 

 
ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་བར་ བས་ ི་ཚགས་ ་བཅད་པའོ། ། 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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༼ ལེ ་གཉིས་པའི་འ ེལ་བ། ༽ 

  ོར་ ལ་ཡི་གེའི་འ ག་པ་བཤད་པ། 
 

ང་ ིད་ཞིང་འདིར་ངག་གི་དབང་མོ་ཆེ།  ། 
ད ངས་ ི་ ལ་མོ་ཤེལ་དཀར་མདོག་འཆང་མ།  ། 
བདག་ ོ་ཙ་ཏའི་ ར་ཁང་ད ས་རོལ་ནས།  ། 
འ ལ་ངག་བདེན་པའི་ཚག་དོན་ ་དབང་ ོལ།  ། 
 

གཉིས་པ་ ོར་ ལ་ཡི་གེའི་འ ག་པ་ལ་གཉིས།  མདོར་བ ན་ཏེ་དམ་བཅའ་བ།  སོ་སོའི་

དོན་ ས་པར་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  དེ་ནས་མིང་གཞི་ ོན་ ེས་ག མ།  ། ོར་ ལ་རིམ་པས་

བཤད་པར་ །  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  དེ་ནས་ཞེས་པ་གོང་འོག་གཉིས་མཚམས་ ོར་བའི་ ་ཡིན་

ལ༑  མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་ལ་ད ེ་བ་ ས་ནས་འ ག་ ལ་ ་བ ན།  འ ག་ ེད་ ོན་ ེས་གཉིས་

དང་བཅས་ཏེ་དེ་ག མ་ ི་ ོར་ ལ་རིམ་པས་བཤད་པར་ འོ་ཞེས་པའོ།  །གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  

ཡི་གེ་སོ་སོར་ངོས་བ ང་དང་།  དེ་དག་གི་འ ག་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  ད ེ་གཞི་ ིར་

བ ན་པ་དང་།  ེ་ ག་སོ་སོར་བ ན་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འ ང་ ང་ ེ་ཚན་ ར་ ས་པའི།  ། 
ང་ ེ་བ ད་དང་བྷི་ ྷིང་གཉིས།  །བོར་བའི་ ག་མ་ མ་ ་པོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  གོང་

བཤད་ལེ ་དང་པོའི་ བས་ ི་འ ང་ ང་ ེ་ཚན་ ར་ ས་པའི་ ེ་ཚན་དང་པོ་ ང་ ེ་བ ད་

པོ་དང་བཞི་བ་དང་ ་བའི་མཐའ་མ་བྷི་ ྷིང་གཉིས་བཅས་ཡན་ལག་གི་ཡི་གེ་བ ་པོ་བོར་བའམ་

ིས་ལ་དེའི་ ག་མ་ མ་ ་པོ་རང་སར་བཞག   ཅེས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ལ་ག མ།  མིང་གཞི་དང་།  ེས་འ ག་དང་།  ོན་འ ག་གི་ད ་ེབའོ།  །དང་ 

པོ་ལ་གཉིས།  མདོར་བ ན་དང་།  ས་བཤད་དོ།  །དང་པོ་ནི།  ེ་ཚན་ ་ ་བ ་དགོས་

ཏེ༑  ༑ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  གོང་བཤད་ ག་མ་ མ་ ་ཡོད་པ་དེ་དག་ ང་ ེ་ཚན་ འི་ནང་ ་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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བ ་དགོས་ཏེ་ཞེས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  ས་ ་མེ་དང་མེ་ཡི་མེ།  ། ེ་ཚན་བཞི་ཡི་ཐོག་མ་ཡི།  །ཡི་གེ་བཞི་བཞི་རང་

སར་བཞག  །དེ་ ག་ཙ་ནི་ས་ ེར་བཞག  །ཚ་ནི་ ་ ེ་ཛ་ནི་མེ།  །ཝ་དང་དེ་ ག་ཞ་ཟ་འ།  །ཡ་ཤ་

ས་ཡང་མེ་ ེར་ ར།  །ར་ལ་ཧ་ག མ་མེ་ཙམ་མོ།  །ཨ་ནི་ ན་ ི་ ོག་ ་ གས།  །ཞེས་པས་

བ ན་ཏེ།  འ ང་ ང་ ེ་ ་ཡོད་པའི་དང་པོ་བ ད་དང་བྷི་ ྷིང་བོར་ཟིན་ལ་དེ་ ག་ ེ་ཚན་

བཞི་ནི་ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ཞ་ར་ཧ་ མས་དང་པོ་དང་།  གཉིས་པ་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཟ་ལ་ཨ་ མས་དང་།  

ག མ་པ་ག་ཇ་ད་བ་ཛ་འ་ཤ་བ ན་དང་།  བཞི་བ་ང་ཉ་ན་མ་ཝ་ཡ་ས་བ ན་དང་བཅས་པའི་

ེ་ཚན་བཞི་པོའི་ཐོག་མའི་ཡི་གེ་བཞི་བཞི་རང་སར་བཞག་པས་ཀ་ཅ་ཏ་པ་ མས་ས་ཡིག་དང་།  

ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ ་དང་།  ག་ཇ་ད་བ་མེ་དང་།  ང་ཉ་ན་མ་བཞི་ནི་མེ་ཡི་མེ་ཡིན་ནོ།  །དེ་ ག་ཙ་ནི་ 
ས་ ེའི་ ས་ ་བཞག་ལ།  དེ་བཞིན་ཚ་ནི་ ་ ེ་དང་།  ཛ་ནི་མེ་ ེ་ ་བཞག  ཝ་དང་དེ་ ག་ཞ་ 
ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས་ ག་ ང་མེ་ ེ་དང་ ར་རོ།  །ར་ལ་ཧ་ག མ་ནི་མེ་ཙམ་ ེ་མེ་ལས་ ང་ཟད་ཞན་

པར་ བ་ཅིང་།  ཨ་ནི་ ན་ ི་ ོག་ ་ གས་པ་ ེ།  བོད་ ད་ལ་ ོག་མེད་ ང་པ་མི་ ིད་ཅིང་

འི་ ་བ་ཡང་ ན་ལ་གསལ་བའི་ ིར་རོ།  །མདོ་ ན་ལས།  ཨ་ནི་མ་ ེས་བོན་ ི་ད ིངས།  ། 
ཡི་གེ་ ན་ ི་ ིང་པོར་ ང་།  །བ ོད་པ་ ན་ ི་ ་ཡི་མཆོག  །ངོ་མཚར་ཡི་གེ་ཨ་ ་ཆེ།  །ཨ་ 
ང་ ོན་པ་མན་ངག་འ །  །ཞེས་དང་།  ཡི་གེ་ ན་ ི་དོན་དམ་ཡིན།  །དོན་དམ་ཡི་གེ་ཨ་ཡི་

༑  ༑མ་ ེས་ཁངོ་ནས་རང་འ ང་ །  །རང་འ ང་ཡི་གེ་ཨ་ ང་བ།  །ཞེས་ག ངས་སོ།  །དེ་ ར་ 
ས་དང་ ་དང་མེ་དང་མེ་ཡི་མེ་དང་མེ་ཙམ་དང་བཅས་གསལ་ ེད་ མ་ ་ ེ་ཚན་ ར་འ ས་

སོ་ཞེས་པའོ།  །འདིར་ ོན་ ེས་འ ག་ ལ་ ི་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་ མས་ ་མཚན་གང་ལ་ ོས་ཏེ་

ད ེ་བ་བཞག་ཅེ་ན།  མ ིན་སོ་མ ་ ན་སོ་སོའི་ ེ་གནས་ནས་བ ོད་ཚ་ གས་ཆེ་ ང་ ིམས་

ོད་ ི་དབང་གིས་ གས་ཆེ་བའམ་ ིམས་པ་དང་།  རན་པ་དང་།  ང་ཟད་ ང་བ་དང་།  དེ་

ལས་ ང་ ང་བ་དང་།  ཤིན་ ་ཞན་ཞིང་ ོད་པ་ མས་ལ་བ ེན་ནས།  རིམ་པས་ས་ ་མེ་དང་

མེའི་མེ་དང་མེ་ཙམ་དང་ ་ད ེ་བའོ།  ། ་མཚན་འདི་ནི་ ོན་འ ག(དཔེར་ན་ ོན་འ ག་གི་བ་ས་

ཡིན་པ་སགོས)ལའང་ ར་རོ།  ། 
གཉིས་པ་ ེས་འ ག་གི་ད ེ་བ་ནི།  མེ་ཡི་ ེ་ཚན་ནང་ནས་ནི།  ། ེས་འ ག་ཡི་གེ་བ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ད ང་ །  །གོ་རིམ་ཀ་མད་བཞནི་ ་བཞག  །ཅེས་པས་བ ན་ཏེ།  བཤད་མ་ཐག་པའི་མེ་དང་མེ་ 
ཡི་མེ་དང་མེ་ཙམ་ག མ་ཡང་དོན་ ་མེ་ཡིག་ཡིན་པས་ན་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ ེས་འ ག་གི་ཡི་

གེ་བ ་ད ང་བར་ ་ ེ།  དེ་ཡང་ག་ད་བ་འ་ས་ ་བོ་མེའི་ནང་ནས་དང་།  ང་ན་མ་ག མ་མེའི་

མེའི་ནང་ནས་དང་།  ར་ལ་གཉིས་མེ་ཙམ་ ི་ནང་ནས་ད ང་བ་ལས།  གོ་རིམ་ནི་ཀ་མད་ མ་ ་

ལས་འ ང་བ་ ར་མ་འ གས་པར་བཞག་ ེ།  ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས་ མས་ཡིན་ཞིང་།  

གོ་རིམ་འདིས་ ར་ལེ ་དང་པོའི་ བས་གོམས་འ ིས་ ས་པ་དང་མ ན་པས་ ོགས་ ་བ་དང་།  

དོན་ ་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བས་འཐད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ།  །འོ་ན་ ར་ལེ ་དང་པོར་བཤད་པས་

འ ས་ལ་འདིར་ ར་ཡང་བ ན་པ་ལ་དོན་མེད་དོ་ མ་ན།  གོང་ ་ནི་ཡི་གེའི་ ་བ་ཡན་ལག་

ན་ ི་ མ་བཞག་བ ན་པའི་ བས་ཡིན་ལ།  འདིར་ནི་ཡི་གེའི་ ོར་བར་འ ག་པ་ལ་ ིར་ ོན་

ེས་མིང་ག མ་ ན་ལ་མེ་ཡིག་ བ་ཆེ་ཞིང་།  ད་པར་མེ་ཡིག་མེད་ན་ ོན་ ེས་ ི་འ ག་པ་

མེད་པར་འ ར་བའི་ ་མཚན་ ིས་མེ་ཡིག་གཙ་ཆེ་བར་གོ་ ས་པའི་ ིར་རོ།  ། 
ག མ་པ་ ོན་འ ག་ལ་གཉིས།  ིར་ད ེ་བ་དང་།  ེ་ ག་ད ེ་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  དེ་

ལས་ ོན་འ ག་ ་ད ང་ །  །དེ་ མས་ལ་ཡང་ ་དང་ས།  །ནམ་མཁའ་མེ་དང་བཞི་ ་

ད ེ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ེས་འ ག་དེ་དག་ལས་ ོན་འ ག་གི་ཡི་གེ་ག་ད་བ་མ་འ་ མས་

ད ང་བར་ ་ཞིང་།  ོན་འ ག་དེ་ མས་ལ་ཡང་རིམ་པས་ ་དང་ས་དང་ནམ་མཁའ་དང་མེ་

དང་བཞིར་ད ེའོ་ཞེས་པའོ།  །གཉིས་པ་ནི།  དང་པོ་གཉིས་ནི་ ་ཡིན་ལ།  །ག མ་པ་ས་ཡིན་

བཞི་བ་མཁའ།  ། ་བ་མེ་ཡི་ཡི་གེར་འདོད།  །ཅེས་པས་བ ན་ཏེ།  ོན་འ ག་དེ་དག་གི་དང་པོ་

གཉིས་པ་ག་ད་གཉིས་ནི་ ་ཡིན་ལ།  ག མ་པ་བ་ཡགི་ནི་ས་ཡིན་ནོ།  །བཞི་བ་མ་ནི་ནམ་མཁའ་

དང་།   ་བ་འ་ནི་མེའི་ཡི་གེར་འདོད་ཅེས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་དེ་དག་གི་འ ག་ ལ་ལ་གཉིས།  ོན་འ ག་གི་དང་ ེས་འ ག་གི་འ ག་ ལ་

ལོ༑  ༑དང་པོ་ལ་ག མ།  འ ག་དང་མི་འ ག་བཤད་པ་དང་།  འ ག་པའི་ ལ་བཤད་པ་དང་།  

དགོས་པ་ཅི་ ིར་འ ག་པ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  ི་བས་མཚམས་ ར་བ་དང་།  ལན་

ིས་ ས་པར་བཤད་པའོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  འ ག་དང་མི་འ ག་གང་ཞེ་ན།  །ཞེས་མཚམས་ ར་ནས།  གཉིས་པ་ལ་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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གཉིས།  འ ག་པ་བཤད་པ་དང་།  མི་འ ག་པ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ་གཉིས་ས་དང་མེ་ 
ལ་འ ག  །ས་ཡང་ས་མེ་གཉིས་ལ་འོ།  །མཁའ་ནི་ ་དང་མེ་གཉིས་ལ།  །མེ་ནི་མེ་དང་ ་ལ་

འ ག  །ཅེས་པས་བ ན་ཏེ།  ོན་འ ག་གི་ ་ཡིག་ག་ནི་མིང་གཞིའི་ས་ཡིག་ཅ་ཏ་ཙ་ག མ་

དང་།  མེ་ཉ་ད་ན་ཞ་ཟ་ཡ་ཤ་ས་ མས་ལ་ ང་འ ལ་ ་འ ག་ །ེ  དཔེར་ན།  གཅོད།  གཏན།  

གཙ།  གཉན།  གདངས།  གནང་།  ག ང་།  གཟིགས།  ག །  གཤོག  ག ང་ལ་སོགས་པ་ 
་ འོ།  ། ོན་འ ག་གི་ ་ཡིག་ད་ནི་མིང་གཞིའི་ས་ཡིག་ཀ་པ་གཉིས་དང་།  མེ་ག་ང་མ་ག མ་

ེ་ ་ལ་ ང་འདོགས་གཉིས་ཀར་འ ག་ཅིང་མེ་ཡིག་ང་ལ་ ང་འ ལ་ཁོ་ནར་འ ག་ ེ་དཔེར་

ན༑  ང་འ ལ།  དཀོར།  ད ང་། དགའ།  དངངས།  དབང་།  དམར་ ་ ་དང་།  འདོགས་ 
ཅན་ལ།  ད ིལ།  ད ད།  ད ེས།  ད ིངས།  ད ལ།  ད ོལ།  ད ལ།  ད །  ད ོལ་ ་ ་ 
མང་ངོ་།  ། ོན་འ ག་གི་ས་བ་ཡིག་ནི།  མིང་གཞིའི་ས་ཡིག་ཀ་ཅ་ཏ་ཙ་དང་མེ་ཡིག་ག་ང་ཇ་ཉ་

ད་ན་ཛ་ཞ་ཟ་ར་ཤ་ས་ མས་ལ་འ ག་གོ  །དེ་ཡང་ཀ་ག་གཉིས་ལ་བ ེགས་འདོགས་ ང་ག མ་

དང་།  ཙ་ད་གཉིས་ལ་ ང་བ གེས་དང་།  ང་ཇ་ཉ་ན་ཛ་ མས་ལ་བ ེགས་མ་དངོས་དང་།  ཅ་ 
ཤ་གཉིས་ལ་ ང་པ་ཁོ་ན་དང་།  ཟ་ས་གཉིས་ལ་ ང་འདོགས་གཉིས་དང་ར་ལ་འདོགས་ཅན་

དངོས་དང་བཅས་ཏེ་འ ག་གོ  །དཔེར་ན་ ང་འ ལ་ས་ལ།  བཀའ།  བཅང་།  བཏིངས།  

ག གས་ ་ འོ།  །མེ་ལ་བགད།  བདག  བཞེངས།  བ ང་།  བཤིག  བསམ་ ་ འོ།  །བ ེགས་

འ ལ་ས་ལ།  བ །  བ ོས།  བ ག  བ །  བ ོད།  བ མས་ ་ འོ།  །མེ་ལ་བ ལ།  བ ོ།  

བ ན།  བ ོ།  བ ེས།  བ ེམས།  བ ེན།  བ །  བ ད།  བ ོས།  བ ག  བ ན།  བ ང་ 
་ འོ།  །འདོགས་འ ལ་ས་ལ་བ ེ།  བ །  བ གས་སོགས་དང་།  མེ་ལ་བ །ི  བ ངས།  བ ང་།  

བ ོ།  བ ན།  བ ངས་ ་ འོ།  །བ ེགས་འདོགས་གཉིས་ཀར་ས་ལ་བ ང་།  བ ེད།  བ ན་

སོགས་དང་།  །མེར་བ ིངས།  བ ོད་སོགས་ ་ ས་མཚན་ཏེ་ཤེས་པར་ འོ།  ། ོན་འ ག་གི་

ནམ་མཁའི་མ་ཡིག་ནི།  མིང་གཞིའི་ ་ཁ་ཆ་ཐ་ཚ་ མས་དང་།  མེ་ཡིག་ག་ཇ་ད་ཛ་དང་།  མེའི་

མེ་ང་ཉ་ན་ མས་ལ་ ང་འ ལ་ ིས་འ ག་ཅིང་། དེ་ལས་ཁ་ག་གཉིས་ལ་འདོགས་འ ལ་

འང་འ ག་གོ  །དཔེར་ན།  ང་འ ལ་མཁས།  མ །  མ །  མཚ།  མགོ  མཇེད།  མདངས།  

མཛ།  མངོན།  མཉེན།  མནབས་ ་ འོ།  །འདོགས་འ ལ་མ ེན།  མ ོགས།  མ ིས།  མ ོན་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་ འོ།  ། ོན་འ ག་གི་མེ་འ་ནི་མིང་གཞིའི་མེ་ག་ཇ་ད་བ་ཛ་དང་།  ་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ མས་ 
ལ་ ང་འ ལ་དང་།  དེ་ལས་ག་བ་ཁ་ཕ་ མས་ལ་འདོགས་འ ལ་ འང་འ ག་ ེ།  དཔེར་ན་

ང་འ ལ་འགའ།  འཇོ།  འདོམས།  འབད།  འཛམ།  འཁོར།  འཆའ།  འཐད།  འཕང་།  འཚ་ 
་ ་དང་།  འདོགས་འ ལ་འ ེད།  འ ར།  འ ིད།  འ །  འ ོ།  འ ི།  འ ེན།  འ ོ་སོགས་ 
་ འོ།  །དེའང་དཔེར་ན་འ ིང་ཞེས་པ་ ་ འི་འ ལ་ཅན་འ་དང་ ེན་ཡིག་ང་གཉིས་འ ག་

ལ་ ིར་ག་ཡ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ ང་འ ག་ ལ་ ི་གཙ་བོ་ག་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ།  དེ་

ར་མ་ཡིན་ན་འ་ཡིག་རང་ ེའི་ཡ་ལ་འ ག་པར་འ ར་བས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  མི་འ ག་ངེས་པ་འདི་ མས་ཏེ།  ། ་གཉིས་ ་ལ་མི་འ ག་ཅིང་།  །ས་ནི་

་ལ་འ ག་པ་མིན།  །མཁའ་ནི་ས་ལ་མི་འ ག་ ེ།  །མེ་ཡང་ས་ལ་འ ག་མི་འ ར།  །རང་གི་ ེ་

ཚན་དང་ ད་ན།  །ས་ཡང་མེ་ལ་མི་འ ག་ཅངི་།  ། ་མཁའ་མེ་ཡང་དེ་དང་མ ངས།  །ཞེས་པས་

བ ན་ཏེ།  དེ་ ར་འ ག་པ་བཤད་ནས་མི་འ ག་ངེས་པ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ།  ོན་འ ག་གི་ ་

ག་ད་གཉིས་མིང་གཞིའི་ ་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ མས་ལ་མི་འ ག་ཅིང་།  ོན་འ ག་གི་ས་ཡིག་བ་

མིང་གཞིའི་ ་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ མས་ལ་འ ག་པ་མིན་ལ། ནམ་མཁའ་མ་ཡིག་མིང་གཞིའི་ས་ཡིག་

ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ མས་ལ་མི་འ ག་པ་ ེ། མེ་འ་ཡིག་ ང་ས་ཡིག་དེ་དག་ལ་འ ག་པར་མི་འ ར་

རོ༑  ༑ ར་བཤད་པ་ མས་ལས་དམིགས་བསལ་མི་འ ག་པ་ནི་རང་རང་གི་ ེ་ཚན་དང་ ད་ན་

ས་ཡིག་བ་ཡང་མིང་གཞིའི་མེ་བ་མ་དག་ལ་མི་འ ག་ཅིང་།  ་ཡིག་ག་ད་གཉིས་ ང་མིང་

གཞིའི་ས་ཡིག་དང་མེ་ཡིག་ལ་མི་འ ག་གོ  །མཁའ་ཡིག་མ་ཡང་ ་མེ་གཉིས་ལ་མི་འ ག་ལ།  མེ་ 
འ་ཡིག་ ང་མེ་ལ་མི་འ ག་ ེ།  ་མཁའ་མེ་ག མ་ཡང་གོང་མ་དེ་དང་མ ངས་ཞེས་ཏེ་རིགས་

མ ན་ ར་བའོ་ཞེས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་འ ག་པའི་ ལ་ལ་གཉིས།  ི་བས་མཚམས་ ར་བ་དང་།  ལན་ ིས་ ས་པར་

བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འ ག་པའི་ ལ་ནི་ཇི་ ་ན།  །ཞེས་མཚམས་ ར་ནས།  གཉིས་པ་ནི།  

་གཉིས་རན་པའི་ ལ་ ིས་ཏེ།  །ས་ནི་ ག་པོར་འ ག་པ་ཡིན།  །མཁའ་ནི་མཉམ་པའི་ ལ་

ིས་འ ག  །མེ་ནི་ཞན་པའི་ ལ་ ིས་སོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ོན་འ ག་གི་ ་ག་ད་གཉིས་ 
ནི་མིང་གཞིའི་འ ག་ ལ་ ་ ར་པ་ མས་ལ་ ་དང་ ེད་ ོལ་རན་པའི་ ལ་ ིས་འ ག་པ་དང་།   



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ས་ཡིག་བ་ནི་ ག་པོའི་ ོ་ནས་འ ག་པ་དང་།  ནམ་མཁའ་མ་ཡིག་ནི་མཉམ་པ་ ེ་ཤིན་ ་ཞན་པའམ་ 
ོད་པའི་ ལ་ ིས་འ ག་པ་དང་།  མེ་འ་ཡིག་ནི་ཞན་པ་ཙམ་ ི་ ལ་ ིས་ཏེ་འ ག་པར་ ེད་དོ།  ། 

ག མ་པ་ཅིའི་ ིར་འ ག་པ་ལ་གཉིས།  ི་བས་མཚམས་ ར་བ་དང་།  ལན་ ིས་བ ད་

པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འ ག་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཞེ་ན།  །ཞེས་མཚམས་ ར་ནས།  གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  

ས་ ི་ ོ་ནས་བཤད་པ་དང་།  ་ ེད་ ི་ ད་པར་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ལ་བཞི།  ་ཡིག་གི་

འ ག་དོན་དང་།  ས་ཡིག་གི་འ ག་དོན་དང་།  མཁའ་ཡིག་གི་འ ག་དོན་དང་།  མེ་ཡིག་གི་

འ ག་དོན་ནོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  ་ཡིག་གཉིས་ཀ་ད་ འི་ཆེད།  །ཅེས་པས་བ ན་ཏེ།  ོན་འ ག་གི་ ་ཡིག་

ག་ད་གཉིས་ནི་ ས་ག མ་ལས་ད་ ་བ་ ོན་པའི་ཆེད་ ་འ ག་ཅེས་པའོ།  །དེ་ཡང་གས་འ ལ་

ད་ ་བ་ལ་འ ག་པ་ ིན་པ་གཏོང་།  ཤིང་གཅོད།  འོག་ ་གནོན།  ོག་ཆགས་གསོད་སོགས་

མང་ངོ་།  །འགའ་ཞིག་ཚག་ ོགས་ ིས་བ ར་པ་ལས་ཤེས་དགོས་ཏེ།  དཔེར་ན་ ོ་གཅོག་པར་

ེད།  གཅོག་པར་ ། (གཅོག་གོ་ ་ ་ ེད་པ་པོ་དང་འ ེལ་བའ་ི དེ་ལས་གསལ་ ེད་ ི་ ་གཉིས་བདག་ག་ི

དངོས་པ་ོདང་།)  ཤིང་བ བ་པར་ ེད།  བ བ་ (ཡང་ག བ་པ་པ་ོ ་ ་ དེ་པའ་ིདངསོ་པ་ོདང་།)  ག་

གཏར་ ེད།  གཏར་ །  ་གཏིག་ ེད།  གཏིག་ །  ག་ལ་གཟར་བར་ ེད།  གཟར་ །  གཡོབ་

ེད།  གཡབ་ །  ཟས་གཡོ་ ེད།  གཡོ་ །  ་གཤོ་བར་ ེད།  གཤོ་ །  མཆོད་པ་གཤོམ་ ེད།  

གཤམ་ །  ས་གསིག་པར་ ེད།  གསིག་ །  ཞལ་ནས་ག ང་བར་ ེད།  ག ང་བར་ ་ ་ ་

ེད་བཞིན་པ་ མས་ད་ ་བ་དང་ ་འ ར་ མས་མ་འོངས་པའོ།  །གས་འ ལ་མ་འོངས་པར་

འ ག་པ་ཅི་ཞེ་ན།   ོན་འ ག་ ་གར་འཆད་འ ར་ ་བ་ལ་འ ག་པ་བཤད་པའོ།  ། 
ད་ཡིག་ད་ ་བ་ལ་འ ག་པ་ ལ་མ་ད ི་བར་ ེད།  གད་མོར་དགོད་པར་ ེད།  མཚན་

མར་ད ོད་པར་ ེད།  གཏིང་དཔོག་པར་ ེད།  ད ིག་གིས་ད ར་བར་ ེད།  པགས་པ་ད ོལ་

བར་ ེད།  མ ང་ད ག་པར་ ེད།  མོ་ ་དམོད་པར་ ེད།  གཞན་ ་དགར་བར་ ེད་ཅེས་

སོགས་མང་ཞིང་།  ལ་མ་ད ི་བར་ ། (ད ི་ །  ད ་ི འི་ ལ་མ་ ་ ་ དེ་པ་པོ་གཞན་དང་དངོས་ ་

འ ེལ་བའི་ ་བའ་ི ལ་ ་ིདངོས་པ་ོདང་།  ད ་ིབར་ །  ད ི་འ་ོ ་ ་ ་བའི་ ལ་དང་འ ལེ་བའི་ ་བ་གསལ་

ེད་ ི་ ་གཉསི་གཞན་ ི་དངསོ་པོ་ །ེ  དངསོ་པོ་བདག་གཞན་གཉསི་ཀ་བ བ་ ིར་འ ག་ཅསེ་པ་ ང་།) གད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མོར་དགོད་པར་ །  མཚན་མར་ད ད་པར་ ་སོགས་ ་ ལ་མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་འ ག་གོ  ། 
ཡང་གཏིང་དཔོག་པར་ ེད།  པགས་པ་ད ོལ་བར་ ེད་ ་ ་ མས་ལ་ ་བར་པགས་པ་ད ལ་

བར་ །  གཏིང་དཔག་པར་ ་སོགས་ ར་དགོས་ཤིང་།  ་ ་ད་ ་བ་དང་བ ལ་ཚག་ཕལ་ཆེར་

ལ་ཡོད་པ་འོག་ ་འཆད་དོ།  །གཞན་ཡང་ད་ ་བ་ལ་འ ག་པ་ནོར་ ་བར་ ེད།  ིན་ ིས་ ོང་

བར་ ེད།  ག་པ་ ་བར་ ེད།  དཔོན་ ་ ོ་བར་ ེད།  ོལ་བར་ ེད།  ོམ་པར་ ེད།  ར་ 
བར་ ེད།  ེལ་བར་ ེད།  ེང་ ད་པར་ ེད།  བཙས་མ་ འོ།  །དགེ་བ་ ོ་བར་ ེད།  ོ་

འོ༑  ༑ཚག་ ོད་པར་ ེད།  ོད་དོ།  །ག གས་ལ་ ་བར་ ེད།  འོ།  །ཞགས་པས་ ོམ་པར་ ེད།  

ོམ་མོ།  ། ་བ་ ོམ་པར་ ེད།  ོམ་མོ།  ། ངས་ ི་བར་ ེད།  ི་འོ།  ། ིན་ ིས་ ོབ་པར་ ེད།  

མཆོད་པ་ཤོམ་པར་ ེད།  ལ་ ང་བར་ ེད།  ང་ངོ་སོགས་ ོན་འ ག་མེད་པ་ཡང་ཤིང་ ་

མང་ངོ་།  །དེ་དག་འ ག་དང་མི་འ ག་གི་ ད་པར་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ལ།  ོན་འ ག་གཞན་

དག་ ང་དེ་དང་མ ངས་ཏེ་རིགས་བ ེའོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  ས་ནི་འདས་པ་ ོན་ ིར་དང་།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ོན་འ ག་གི་ས་བ་

ཡིག་ནི་ ས་འདས་པ་ ོན་ ིར་འ ག་ཅེས་པ་ ེ།  དཔེར་ན།  ཁལ་བཀལ།  ཤིང་སོགས་བཀས།  

་བཀག  ོད་བཀངས།  གོས་བཀབ།  ོ་བཅག  ལག་ ་བཅངས།  ཤིང་བཅད།  ཉེས་པ་

བཅབས།  ད ་བཅོམ།  ལ་བཅལ།  མིག་བཅར།  ིན་པ་བཏང་།  གསོལ་བ་བཏབ།  གདན་

བཏིངས།  མིང་བཏགས།  ་བཙགས།  དངོས་ བ་བ ལ།  ་བཙས།  ནོར་བཙངས།  གོ་བ སོ།  

ོམས་པར་བགོས།  ི་མ་བསངས་སོགས་ ་ ་ཤིན་ ་མང་ ེ།  དེ་དག་ ང་ཁལ་བཀལ་ཟིན་པ།  

ཤིང་བཀས་ཟིན་པ་སོགས་ ི་ ས་ཟིན་ མས་ནི་འདས་པའི་དོན་ ་གོ་དགོས་ཤིང་།  ནོར་བ ་

བར་ །  ་བ་བ མ་པར་ །  གོ་བ ོ་བར་ ་ ་ འི་བས་འ ལ་ཅན་ མས་ནི་ ་བའམ་མ་

འོངས་པ་ཡིན་པས།   འདས་ཚག་ ་འ ལ་བར་མི་ འོ།  ། 
ག མ་པ་ནི།  ནམ་མཁའ་ ས་ག མ་མཉམ་པའི་ ིར།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ོན་འ ག་

གི་ནམ་མཁའ་མ་ཡིག་ནི་ ས་ག མ་ ན་ལ་ བ་པ་ ེ་མཉམ་པའི་ ིར་འ ག་ཅེས་པའོ།  །དེ་

ཡང་དཔེར་བ ོད་ན།  མཁས་པར་ ར།  མཁས་པར་ ས་ ་ ་འདས་པ་དང་།  མཁས་བཞིན་ 
པ༑  མཁས་པར་ ེད་ ་ ་ད་ ་དང་།  མཁས་པར་འ ར།  མཁས་པར་ ་ ་ ་མ་འོངས་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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པའོ།  །དེ་བཞིན་ ་མ ་བར་ ས།  མ ་བར་ ེད་དོ།  མ ་བར་ ་སོགས་དེ་དག་འདི་ མས་

ན་ལ་ ར་ཏེ་མ ེན།  མ ང་།  མཁོ།  མ ོགས།  མངའ།  མངགས།  མངནོ།  མཆོད།  མཇལ།  

མཉམ།  མཉན།  མ ན།  མ ད།  མཐོང་།  མཚར།  མ ངས།  མཚན།  མཛའ།  མཛངས།  མཛས་

སོགས་མང་ངོ་།  །ཡང་མཉེས།  མཉེད།  མཉེ།  མཉེན་ ་ ་ མས་རིམ་པས་འདས་པ་དང་ད་ ་

བ་དང་མ་འོངས་པ་དང་།  མིང་གཞི་སོགས་ཡིན་ ང་ཚག་ ོགས་ལ་མ་ ོས་པར་ ེས་འ ག་གི་

ས་པས་གོ་བ་ཡང་ཡོད་དོ།  ། 
བཞི་བ་ནི།  མེ་ནི་མ་འོངས་བ བ་ ིར་རོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ོན་འ ག་གི་མེ་འ་

ཡིག་ནི་ ས་མ་འོངས་པ་བ བ་ ིར་ ་འ ག་ཅེས་པའོ།  དེ་ཡང་དཔེར་བ ོད་ན།  འ བ་པར་

༑  འ ང་བར་འ ར།  འ ིག་པར་ །  ོད་འགེངས་ །  ོག་འཆད་ །  ི་མ་འ ་ །  

གཞན་ ་འ མ་ །  ེན་ལ་འ ་ །  ་འ ིལ་བར་འ ར།  ོག་འ ག་པར་འ ར།  ་

འ ངས་པར་འ ར།  ན་ ་འཁོལ་བར་འ ར།  ཉི་མ་འཆར་བར་འ ར།  བོན་འཆད་པར་

འ ར།  དངོས་པོ་འཇིག་པར་འ ར།  འ ས་ ་འཐོབ་པར་འ ར།  ོ་མ་འདག་པར་འ ར་

སོགས་ཤིན་ ་མང་ཞིང་།  དེ་དག་ལ་འ ང་བར་ ེད།  འ བ་པར་ ེད།  འ ིད་པར་ ེད།  

འ ིད་བཞིན་པ།   འ ིག་པར་ ེད།   འ ིག་བཞིན་པ་སོགས་ད་ ་བ་ལ་ཡང་འ ག་གོ  ། 
དེ་ ར་ ས་ག མ་ ི་ད ེ་བ་དེ་དག་གི་དོན་ ང་ཟད་བཤད་ན།  མིང་ ང་ཀ་བ།  མ་

པ༑  མེ།  སེམས་དཔའ།  སེམས་ཅན་ ་ ་ མས་ལ་ ས་ག མ་ ི་ད ེ་བ་མི་ ིད་ ང་།  ་ ེད་

དང་འ ེལ་བའི་ ོ་ནས་བ ན་ཏེ་ ེད་པོ་དང་ ་ ལ་གཉིས་ཐ་དད་དང་ཐ་མི་དད་པ(ནི་ ་བ་ ེད་ 
པའི་གནས་ བས་ ་ ེད་པོ་གཞན་དངོས་ ་མི་ ང་བ་ཞིག་ ེ།  དཔེར་ན་བདག་འ ོ་འོ་ ་ འི་ཚ་འ ོ་བ་དེ་ ་

ཚག་ཡིན་ ང་འ ོ་ ་འ ོ་ ེད་གཉིས་ཀ་བདག་ཡིན་པས་འ ོ་ ་ལས་གཞན་པའི་འ ོ་ ེད་མེད་པས་ན་བདག་གཞན་ 
ི་ད ེ་བའང་མི་ དེ་པ་ཡིན)ཇི་ ་ཡང་ ང་།  ས་ཟིན་ མས་འདས་པ་དང་།  ེད་བཞིན་པ་ནི་ད་

་བ་དང་།  ་འ ར་ ི་ ལ་ མས་མ་འོངས་པར་འདོད།  དེས་ན་ ས་ག མ་ ི་ད ེ་བས་ ་

ེད་དང་འ ེལ་བའི་ཚག་ ན་ལ་ བ་ ེ།  དཔེར་ན།  ་བ བས་ཟིན།  བ་པར་ ེད་དོ།  ། 

བ བ་པར་འ ར་ ་ ་ ས་ག མ་ ི་ད ེ་བ་ཡོད་པར་མ་ཟད།  ེད་པོ་དང་ ་ ལ་ ང་ད ེ་

་ཡོད་ལ།  ཞིང་ལ་ད ་ཡད་བབས་ཟིན་པ།  འབེབ་བཞིན་པ།  འབབ་པར་འ ར་ ་ ་ལ་ ས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ག མ་ ི་ད ེ་བ་ཡོད་ ང་ ེད་པོ་དང་ ་ ལ་ཐ་དད་ ་འ ེད་མི་ ས་ཏེ།  འབེབ་ ེད་ ི་ ེད་

པོ་ཞིང་བ་ལ་སོགས་པ་ མས་ ི་བསོད་ནམས་ ིས་བབས་པ་ཡིན་ ང་།  དེ་དངོས་ ་མི་ ང་

བར་རང་ གས་ལས་བབས་པ་ ་ འོ།  །དཔེར་ན་འཁོར་ལོ་རང་ཉིད་ ོར་མཁན་མེད་པར་

འཁོར་ཚ་བ ོར་ཞེས་མི་བ ོད་པར་འཁོར་ཞེས་པ་དང་།  ཤིང་ལོ་རང་ཉིད་སེར་པོར་ ར་ཚ་

ེད་པོ་གཞན་ ིས་བ ར་བ་མིན་པའི་ཆ་ནས་བ ར་ཞེས་མི་བ ོད་པར་འ ར་ཞེས་བ ོད་པ་ ་

་དང་( ་ ེད་ངོ་བོ་གཅིག་པ)།  ་ ེད་གཉིས་ ་འ ེད་མི་ ས་པ་ མས་ལ་ ོན་འ ག་ ང་ ་

ེད་གཉིས་ཀ་ལ་འ་འམ(གོང་ ར་དང་མེ་འབར་སོགས)འ ལ་མེད(གཞན་ ིས་ བ་མཁན་མེད་པར་ ོལ་

བ་པ་སོགས)ལ་ ས་ ོག་ ོན་འ ག་ མས་གཞན་ ་མི་འ ར་བའང་།  ེད་མཁན་གཞན་པ་

མེད་པའི་གནད་ ་གོ་བར་ འོ།  །དེའི་ ིར་འདིར་ ས་ག མ་ ི་ད ེ་བ་ ས་པ་ཡིན་ ི་ ་ ེད་

ི་ ད་པར་ནི་ ར་ཡང་འོག་ ་འཆད་པར་འ ར་རོ།  །ཡང་དགེ་བ་ ད་ཟིན།  ོད་པར་ ེད།  

ད་པར་ །  ཉེས་པ་ ངས་ཟིན།  ོང་བར་ ེད།  ང་བར་ །  ལག་ ་ ངས་ཟིན།  ལེན་

བཞིན་པ།  ང་བར་ །  ་བ་ ས།  ེད།  །  བག་ཆགས་ ངས།  ོང་།  ང་ ་ ་ མས་ 
ལ་ ས་ག མ་དང་ ་ ེད[ ི]ད ེ་བ་ཡོད་མོད་ ང་།  ོན་འ ག་མེད་དེ་གོང་ ་འ ག་པའི་

ལ་བཤད་ བས་རང་ ེ་དང་ ད་ན་མི་འ ག་ཅེས་པའི་དོན་ནོ།  ། 
གཉིས་པ་ ་ ེད་ ི་ ད་པར་ནི།  ། ་བར་ ་གཉིས་ ར་བ་ན།  །དེ་ཡི་ ེད་པར་མེ་ཡང་

འ ག  །ས་འ ག་པ་ཡི་ ་བ་དེའི།  ། ེད་པར་མེ་འམ་འ ལ་མེད་དོ།  །ནམ་མཁའ་འ ག་པའི་

་བ་ནི།  ། ེད་པར་ག་འམ་འ ལ་མེད་ ང་།  །མེ་འ ག་པ་ཡི་ ་ ེད་ནི།  །གཉིས་ཀ་རང་ལས་

གཞན་མ་ཡིན།  །འ་མཐའ་ཅན་ནི་ ངས་པ་ཡི།  ། ་ ེད་གཉིས་ཀ་མི་འ ར་རོ།  ། ས་ ོག་

གཉིས་ཀ་གཞན་འ ར་བའི།  ། ་ ེད་དག་ནི་ཅི་རིགས་སོ།  །ད་ ་བ་དང་བ ལ་ཚག་གཉིས།  ། 
ཕལ་ཆེར་ཨོས་བ ན་བ ལ་ཚག་ལ།  །འ་མཐའ་ཅན་ནི་ ངས་པ་མང་།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  

དེ་ཡང་ ིར་ལས་གང་ཞིག་ ེད་པོ་གཞན་དང་འ ེལ་བའི་དབང་ ་ ས་པ་ ེ།  ེད་པ་པ(ོའཁོར་

ལོ་ ོར་བ་པོ)དེ་ཉིད་དང་དེའི་ ེད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ ེད་པའི་ལས(འཁོར་ལོ་ ོར་བར་ ེད་ ་ )ཞསེ་ 
་ཞིང་།  དེས་བ བ་པར་ ་བའི་ ལ་ ི་དངོས་པོ(བ ོར་ འི་འཁོར་ལོ་ ་ ) ་བ་དང་བཅས་པ་

ལ་ ་བའི་ལས(འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་ ་སོགས)ཞེས་ འོ།  །དེ་དག་གི་ ད་པར་ ོན་འ ག་ལ་ཡོད་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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པའི་ ལ་ནི།  ་བ་ལ་ ོན་འ ག་གི་ ་ཡིག་ག་ད་གཉིས་ ར་ནས་ཡོད་པ་ན།  དེའི་ ེད་པ་ ོར་

བས་ ོན་འ ག་གི་མེ་ཡང་འ ག  འདིའི་ཡང་ ས་འ ག་དང་མི་འ ག་གཉིས་ ་ད ེ་བ་

ཡོད་པ་བ ་ ས་པས་སོ།  ། ོན་འ ག་གི་ས་ཡིག་བ་འ ག་པའི་ ་བ་དེའི་ ེད་པར་མེ་འ་འམ་

ཡང་ན་འ ལ་མེད་ཡིན་ནོ།  ། ོན་འ ག་གི་ནམ་མཁའ་མ་ཡིག་འ ག་པའི་ ་བ་ལ་ནི།  ེད་

པའི་ བས་ ་ག་ཡིག་གིས་འ ལ་བའམ།  ཡང་ན་འ ལ་མེད་ ང་ངོ་།  ། ང་ འི་ ས་པས་ ་

ེད་འ ར་མེད་བ ས་པའོ།  ། ོན་འ ག་གི་མེ་འ་ཡིག་འ ག་པའི་ ་ ེད་གཉིས་ཀ་རང་ལས་

གཞན་ ་འ ར་བ་མ་ཡིན་ནོ།  །འ་མཐའ་ཅན་ཏེ་ ོན་འ ག་ ངས་པའམ་མེད་པའི་ ་ ེད་

གཉིས་ཀའི་ ོན་འ ག་གཞན་ ་མི་འ ར་བར་འ ལ་མེད་དེ་ག་རང་གནས་པའོ།  །དེ་དག་གི་

ས་ཏེ་གསལ་ ེད་དང་ ོག་ ེ་ད ངས་བཞི་ལ་ ་ཞིང་།  དེ་གཉིས་ཀ་གཞན་ ་འ ར་བའི་ ་

ེད་དག་ནི་ཅི་རིགས་པ་ ེ།  མཐའ་གཅིག་ ་མ་ངེས་སོ།  ། ས་ད་ ་བ་དང་གཞན་ལ་ ་བ་

བ ལ་བའི་ཚག་གཉིས་ནི་ཕལ་ཆེར་ཨོ་ ེ་ ་ ས་བ ན་པ་མང་ཞིང་།  བ ལ་ཚག་ཕལ་ཆེར་ལ་

འ་མཐའ་ཅན་ཏེ་ ོན་འ ག་མེད་པའམ་ ངས་པ་མང་ངོ་ཞེས་པའོ།  ། 

དེ་ཡང་དཔེར་ན་ག་ཡིག་ ་བར་འ ག་པ་ལ་ ེད་པར་འས་འ ལ་ཅན་ ་འ ར་བ།  གསོལ་ 
བ་གདབ་ ། ( ེད་པ་ོགཞན་ཡོད་པ )།  འདེབས་ ེད།  གདན་ ་གདིང་ །  འདིང་ ེད།  གཞལ་ ། 

(གསརེ་ད ལ་དང་།)  འཇལ་ ེད། ( ང་ ་ །)  གདགས་ ། (མིང་དང་ ད་འ ོ།)  འདོགས་ ེད། ( ོབ་

དཔོན་དང་ཐག་པ་ ་ །)  ག ལ་ ། (སེམས་ཅན།)  འ ལ་ ེད། ( གས་ ་ེ ་ ་འ སེ་སོ།)  གདེག་ །  

འདེགས་ ེད།  གཞིག་ །  འཇིག་ ེད།  གཞིལ་ །  འཇིལ་ ེད།  གཞོམ་ །  འཇོམས་ ེད།  

གཞག་ །  འཇོག་ ེད།  ག ག་ །  འ ག་ ེད།  ག ག་ །  འ གས་ ེད།  ག ང་ །  འཛན་

ེད་སོགས་ཤིན་ ་མང་ངོ་།  ། ་ ེད་གཉིས་ཀ་གཞན་ ་མི་འ ར་བ།  གནས་ །  གནས་ ེད།  

གཅད་ །  གཅདོ་ ེད།  གསད་ །  གསོད་ ེད།  གསང་ །  གསོང་ ེད།  གཏད་ །  གཏོད་ དེ།  

གཡབ་ །   གཡོབ་ ེད་སོགས་ཤིན་ ་མང་ངོ་།  ། 
ད་ཡིག་འ ག་པའི་ ་བ་ལ་ ེད་པར་འ་འ ག་པ།  དགོད་ །  འགོད་ ེད།  ད ི་ །  

འ ིད་ ེད།  དབབ་ །  འབེབས་ ེད།  ད ལ་ །  འ ལ་ ེད།  དགང་ །  འགེངས་ ེད།  

དགག་ །  འགོག་ ེད།  ད ོལ་ །  འ ོལ་ ེད།  ད མ་ །  འ ེམས་ ེད།  ད ག་ །  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འ གས་ དེ།  ད ག་ །  འབིགས་ ེད།  ད ེ་ །  འ ེད་ ེད།  ད ང་ །  འ ིན་ ེད་སོགས་ 
ཤིན་ ་མང་ངོ་།  །ད་ཡིག་གིས་འ ལ་ཅན་ ་ ེད་གཉིས་ཀ་ལ་མི་འ ར་བ།  དཔག་ །  དཔོག་

ེད།  ད ད་ །  ད ོད་ ེད།  ད ལ་ །  ད ོལ་ ེད།  ད ོལ་ །  ད ོལ་ ེད།  ད ི་ །  ད ི་ 
ེད།   ད ག་ །   ད ག་ ེད་ ་ ་ཤིན་ ་མང་ངོ་།  ། 

་བར་བ་ཡིག་འ ག་པའི་ ེད་པ་ལ་འས་འ ལ་བ།  བ མ་ །  འ མ་ ེད།  བ ི་ །  

འ ིད་ ེད།  བ ེ་ །  འ ེད་ ེད།  བཙལ་ །  འཚལ་ ེད།  བ ་ །  འ ་ ེད།  བ ིག་ །  

འ ིག་ ེད།  བ ་ །  འ ད་ ེད།  བཞོ་ །  འཇོ་ ེད་སོགས་མང་ ་འ ང་བས་སོ།  །དེ་དག་

ེད་པར་འ ལ་མེད་ ང་མང་ ེ་དཔེར་ན།  བ ག་ །  ོག་ ེད།  བ ལ་ །  ོལ་ ེད།  བ ོ་

༑  ོ་ ེད།  བ ང་ །  ང་ ེད།  བ ན་ །  ོན་ ེད།  བ ང་ །  ོང་ ེད།  བ བ་ །  

ེབ་ ེད།   བ ི་ །   ི་ ེད་ལ་སོགས་ ་ཆེར་ ར་བར་ འོ།  ། 
མ་འ ག་པའི་ ་བ་ལ་ ེད་པར་ག་འ ག་པ།  མནན་ །  གནོན་ ེད་ ་ ་དང་།  ཡང་

ེད་པར་འ ལ་མེད།  མཉན་ །  ཉན་ ེད་སོགས་ ང་མཁས་པའི་ག ང་ གས་འགའ་ལ་

གས་ཤིང་།  ར་ ི་དཔེ་ ིང་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་བཤད་ ིར།  ིད་མཐའ་མ་བཀག་པར་

བཤད་པ་ཡིན་ཞིང་།  དེང་སང་དེ་འ འི་ ོར་བ་ཡེ་མི་མཛད་དེ།  གནན་ །  གནོན་ ེད་སོགས་

མང་ངོ་།  །ཕལ་ཆེར་ ་ ེད་མི་འ ར་བ་ ེ།  མཉེས་ །  མཉེས་ ེད།  མ ོགས་ །  མ གོས་ ེད།  

མཐོང་ །  མཐོང་ ེད་སོགས་མང་བས་གོ་ འོ།  ། ོན་འ ག་གི་མེ་འ་ཡིག་ ་ ེད་གཞན་ ་མི་

འ ར་བ་ནི།  འཁོད་ །  འཁོད་ ེད། (མེ་འབར་ །  འབར་ ེད་ ་ འི་ ་ ེད་ ི་ ོན་འ ག་གཞན་ ་མ་ི

འ ར་བ་ཡང་ ་བ་དང་ ེད་པོ་གཉིས་ ་མེད་པའི་གནད་ ་ཤེས་ )།   འ ོག་ །  འ ོག་ ེད།  འ ་ །  

འ ད་ ེད།  འ ིབ་ །  འ ིབ་ ེད་ལ་སོགས་ཆེས་མང་ངོ་།  ། ོན་འ ག་མེད་པ་ ་ ེད་གཉིས་

ཀ་ལ་མི་འ ར་བ།  ང་ །  ོང་ ེད།  ( ་བར་ ོན་འ ག་ ངས་ན་དའེི་ ེད་པ་ལ་ཡང་ ོན་འ ག་མདེ་

དོ༑)  ང་ །  ོང་ ེད།  ཤེས་ །  ཤེས་ ེད།  ད་ །  ོད་ ེད་སོགས་མང་ངོ་།  ། ས་ ོག་

གཞན་ ་འ ར་བའི་ ་ ེད་ཅི་རིགས་ནི།  ང་ །  ལེན་ ེད།  མེ་འབར་ །  ོར་ ེད།  ་

འ ར་ །  ར་ ེད།  གཞིལ་ །  འཇིལ་ ེད།  ག ད་ །  འ ད་ ེད།  བསལ་ །  སེལ་ ེད་ 
ལ་སོགས་ལ་ ས་ ོག་ཅི་རིགས་འ ར་བའོ།  ། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ད་ ་བ་དང་བ ལ་ཚག་གཉིས་ལ་ ་ ་ཅན་མང་ཞིང་བ ལ་ཚག་ལ་ ོན་འ ག་མེད་པ་

མང་ ེ་དཔེར་ན།  ་བ་ ོམ་བཞིན་པ།  ོམས་ཤིག  ང་པོར་ ོང་ ེད།  ོངས་ཤིག  ཐག་ 
པས་འདོགས་ ེད།  ཐོགས་ཤིག་སོགས་དཔེར་བ ོད་འོག་ ་འ ང་བ་ ར་རོ།  །དེ་ཡང་ ེད་པོ་

གཞན་པ་མེད་པ་ མས་ལ་བ ལ་ཚག་གི་དགོས་པ་ ང་ ེ་དཔེར་ན།  ་འ ིལ་ཅིག་ ་ ་གཞན་ 
པའི་ ེད་པོ་མེད་ ིར་འ ང་བ་དང་བེམ་པོས་དོན་མི་གོ་བས་སོ། (   ོན་པའི་ བས་ ་ ་འ ིལད་

ཅིག་ ་ ་ ོས་ ིར་བ ལ་བ་ ར་མཐོང་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།  ་ཞིག་ངང་གིས་འ ིལ་བར་ ར་ཅིག་ཅེས་པའི་དོན་

ཡིན་པ་དང་།  ེད་པོ་ཡོད་མེད་ལ་མ་འ ེལ་བས་སོ།  ། ིག་པ་པོའི་མཆན )།   །དམ་ལས་མ་འདའ་ཞིག་ ་ ་

དགག་ ས་ ོག་ ོགས་ནས་བ ལ་པ་ལས་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ལས་ལ་བ ལ་མི་རིགས་པ་དང་།  ོད་མ་ 
འཆི་ཞིག་ ་ འང་ ོན་ཚག་ཙམ་ལས་བ ལ་ཚག་གི་ཐ་ ད་ཆེར་མེད་པ་སོགས་ཤསེ་པར་ འོ།  ། 

གཞན་ཡང་མིང་དང་ ་ ེད་སོ་སོར་ ང་བ།  ིན་ ེག་ ། ( ིན་ གེ་ནི་མིང་ཡིན་ལ་ ་ནི་ ་

བ་ དེ་པ་མཚན་པའི་ ་ཡིན།  བ གེ་པར་ ་ཞེས་པའ་ི བས་ ི་ ་ནི་ཚག་ གོས་ཙམ་མོ།  ། ིག་པ་པའོི་མཆན།)  

ིན་ ེག་ ེད་།  ོམ་པ་ ེད།  ོམ་པ་ །  ོར་བ་ ེད།  ོར་བ་ ་སོགས་ཤིན་ ་མང་ཞིང་།  

མིང་ ང་ ་གནས་པ་ཡིན་པས་གསལ་ ེད་ ི་ ་ལ་མི་ ོས་སོ། ( ིན་ ེག་ ོམ་པ་ ོར་བ་ ་ ་མིང་

ང་ཡིན་པས་ ་བ་གསལ་ ེད་ ི་ ་ ་དང་ ེད་གཉིས་ ི་ ས་པས་མིང་གཞི་འ ར་མི་ ས་སོ།) ། བ་པར་

ེད།  བ བ་པར་ །  བཤད་པར་ །  འཆད་པར་ ེད།  ང་པར་ ེད།  བ ང་བར་ །  ོང་

བར་ ེད།  བ ང་བར་ ་སོགས་ ་ ེད་དང་འ ེལ་བས་གསལ་ ེད་ ི་ ( ་དང་ ེད་ཅེས་པས་མིང་

འ ར་ ས་པ་ཡནི་ནོ)ལ་ ོས་པའོ།  ། 
དེ་ཡང་ ོན་འ ག་གི་ བས་ ་ཡང་ ེས་འ ག་དང་མ་འ ེལ་བར་འ ག་ ལ་བཤད་ ་ 

མི་བ བ་ལ།  ེས་འ ག་འཆད་ བས་ ་ཡང་ ོན་འ ག་དང་མ་འ ེལ་བའི་ ེས་འ ག་ ང་

བར་བཤད་ ་མི་བ བ་ཅིང་འ ག་ ལ་མིང་གཞི་ མས་མེད་པར་ ོན་ ེས་གཉིས་ཀ་བཤད་ ་

མི་བ བ་བོ།  །དེ་ ིར་ ེས་འ ག་དང་འ ེལ་བའི་དབང་ ་ ས་ན་འདི་དག་གི་དཔེར་བ ོད་

ོགས་གཅིག་ ་ ེས་འ ག་གི་ བས་ ་འཆད་པ་འཐད་མོད་ ང་། འདིར་ ོན་འ ག་གི་ ས་

པས་དེ་དག་གི་ ེ་ ག་ ེད་ ིར་ ས་ག མ་དང་ ་ ེད་བ ལ་ཚག་བཅས་པའི་དཔེར་བ ོད་

ོགས་ཙམ་བ ོད་པ་འདི་ ་ ེ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཁ་ ང་།  འདས་པ།  ད་ ་བ།  མ་འོངས་པ། བ ལ་ཚག 
མ་སོགས།  བ ས།  ད།  བ །  ས། 

དཔོན་སོགས།  བ ོས།  ོ།  བ ོ།  ོས། 
ིན་ ིས།  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 

འཇབ་ ས།  བ ས།  །  བ །  ས། 
གཞན་ །  འ མས།  འ ོམ།  འ མ།  འ ོམས། 

བཀའ་སོགས།  བ གས།  ོག  བ ག  ོགས། 
ན་སོགས།  བཀོད།  འགོད།  དགོད།  ཁོད། 
ོད་སོགས།  བཀངས།  འགེང་།  དགང་།  ཁོངས། 

མ ད་སོགས།  བ ོལད།  འ ོལ།  ད ོལ།  ོལད། 
མ ན་ །  བ ག  འ ག  ད ག  ག 
གས་དམ།  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 
གས་ ེས།  བ བས།  ོབ།  བ བ།  ོབས། 
ཡན་ལག  བ མས།  མ།  བ མ།  མས། 
ཕར་ལ།  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 
ཐག་པས།  བ ིགས།  འ ིག  བ ིག  ིགས། 
ངས་ །  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 
ཕར་ལ།  བ ེལད།  ེལ།  བ ེལ།  ེལད། 

མདོག་སོགས།  བ རད།  ར།  བ ར།  རད། 
ད་ ར།  བ ས།  ད།  བ །  ས། 
་སོགས།  བ ས།  །  བ །  ོས། 

དགེ་སོགས།  བ ོས།  ོ།  བ ོ།  ོས། 
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ཡོས།  བ ོས།  ོ།  བ ོ།  ོས། 

ཐག་སོགས།  བཅད།  གཅོད།  གཅད།  ཆོད། 
དམ་ །  བཅིངས།  འཆིང་།  བཅིང་།  ཆིངས། 
ལག་ །  བཅངས།  འཆང་།  གཅང་།  ཆོངས། 
་བ།  ས།  ེད།  །  ོས། 
ོ་ཡིས།  ངས།  ལེན།  ང་།  ལོངས། 
ད་ ིས།  བོས།  བོད།  འབོད།  བོས། 
ིབ་པ།  ངས།  ོང་།  ང་།  ོངས། 
ེས་ །  འ ངས།  འ ེང་།  འ ང་།  འ ོངས། 
་བ།  བ མས།  ོམ།  བ མ།  ོམས། 

ད ་སོགས།  བཅོམས།  འཇོམས།  གཞོམ།  ཆོམས། 
ནང་ །  བ ག  འ ག  ག ག  ག 
ཚད་ ིས།  བཅལད།  འཇལ།  གཞལ།  གཞོལད། 
ེ་ནས།  བཅིལད།  འཇིལ།  གཞིལ།  ཆིལད། 
་སོགས།  བཅིབས།  ཆིབས།  བཅིབ།  ཆིབས། 
ངག་ །  བ ོད།  ོད།  བ ོད།  ོད། 
ེས་སོགས།  བ ེགས།  ེགས།  བ ེག  ོགས། 
མིག་གིས།  བ ས།  །  བ །  ོས། 
གཞན་ལ།  བ ནད།  ོན།  བ ན།  ོནད། 
མིང་སོགས། བཏགས། འདོགས། གདགས།  ཐོགས། 

སོན་སོགས།  བཏབ།  འདེབས།  གདབ།  ཐོབ། 
ད ་སོགས།  བ ལད།  འ ལ།  ག ལ།  ལད། 
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ེན་ །  བཏེག  འདེགས།  གདེག  ཐེགས། 

ིན་སོགས།  བཏང་།  གཏོང་།  གཏང་།  ཐོངས། 
ི་ལ་སོགས།  བཏོནད།  འདོན།  གདོན།  ཐོནད། 
ས་པས།  བ ད།  འ ད།  འ ད།  ད། 

གདན་ ། བཏིངས། འདིང་། གདིང་།  ཐིངས། 

ཟིལ་ ིས། མནན། གནོན། གནན།  ནོནད། 

ཉེས་པ། ངས། ོང་། ང་།  ོངས། 

སོ་སོར། ེ། འ ེད། ད ེ།  ེས། 

འ ལ་བ།  ལད།  འ ལ།  ད ལ། ལད། 
ཆར་སོགས། ཕབ། འབེབས། དབབ། ཕོབ། 

ག་པ། ག འབིགས། ད ག ག 

ཡིད་སོགས།  ོགས།  འ ོག  ད ོག  ོགས། 
ནང་ནས།  ངས།  འ ིན། ད ང་། ངས། 
ཡིད་ལ།  བསམས།  སེམས།  བསམ།  སོམས། 

སད་སོགས།  བ ངས།  ང་།  བ ང་།  ངས། 
ོན་སོགས།  བསལད།  སེལ།  བསལ།  སོལད། 
ེན་ ིས།  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 
ད་འ ོ།  བསད།  གསོད།  གསད།  སོད། 

ཞལ་ནས།  ག ངས།  ག ང་།  ག ང་།  ངས། 
ངས་ །  བ ིས།  ི།  བ ི།  ིས། 

མཁར་སོགས།  བ ིགས།  ིག  བ ིག  ིགས། 
ིང་ནས།  བ ེས།  བ ེ།  བ ེ།  ེས། 
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ོལ་སོགས།  བ གས།  འ གས།  ག ག  གས། 
ཐག་པས།  བ མས།  ོམ།  བ མ།  ོམས། 

བ ད་སོགས།  བ ས།  ད།  བ །  ས། 
ོགས་དང་། བ ོངས། ོང་། བ ོང་། ོངས། 

མལ་ །  བ ད།  ོད།  བ ད།  ོད། 
གནས་སོགས།  འཕོས།  འཕོ།  འཕོ།  འཕོས། 
རང་མལ་ །  བཞག  འཇོག  གཞག  ཞོག 
འཛབ་སོགས།  བ ས།  ོ།  བ །  ོས། 

ིར་ལ།  བ ོགས།  ོག  བ ོག  ོགས། 
ལག་ །  བ ངས།  འཛན།  ག ང་།  ངས། 
ོགས་ ། བ གས། ོག བ ག ོགས། 

མཆོད་པ། བཤམས། གཤོམ། བཤམ། ཤོམས། 

གཏམ།  བཤད།  གཤོད།  བཤད།  ཤོད། 
ག་སོགས།  བཤིག  འཇིག  གཞིག  ཤིག 
མན་ངག  བ བས།  ོབ།  བ བ།  ོབས། 
ང་སོགས།  བ ིངས།  ིང་།  བ ིང་།  ིངས། 

ཞལ་སོགས།  བ ོས།  ོ།  བ ོ།  ོས། 
ཡོ་སོགས།  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 
གཅིག་ །  བ ེས།  ེ།  བ ེ།  ེས། 
མེ་ལ།  བ ེགས།  ེག  བ ེག  ོགས། 

དེ་ ར་སོ་སོའི་དཔེར་བ ོད་མཐའ་དག་ཡི་གེར་བཀོད་ ིས་མི་ལང་ཡང་།  ས་པ་ཙམ་

ནི་ཁོ་བོས་བ ིས་པའི་རེ ་མིག་ ྤལ་དོ་ཤལ་ ར་ལས་འདིར་ཡ་ིགེས་འཇིགས་པས་ ོས་པ་བཞག་ 
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མོད་འོན་ ང་ ོགས་ཙམ་བཀོད་པ་འདིར་ཞིབ་མོར་ད ད་ན།  ས་ག མ་ ི་ད ེ་བ་དང་།  ་

ེད་ ི་ ས་ ེ་བ་དག་དང་།  ེད་ལས་གཞན་ལ་བ ལ་བའི་ཚག་དང་།  མིང་གཞི་ ང་པ་དང་

བཅས་པའི་ མ་ད ེ་ ོགས་པར་ ས་སོ།  །དེ་ མས་ ོན་འ ག་ འི་འ ག་པ་རགས་ཙམ་

བ ོད་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ ེས་འ ག་གི་འ ག་ ལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས།  ེས་འ ག་ཁམས་ ི་ད ེ་བ་

དང་།  དེའི་འ ག་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  ིར་ག མ་ ་ད ེ་བ་དང་།  ནང་གསེས་བ ད་

་ད ེ་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  དེ་ནས་ ེས་འ ག་བ ་པོ་ཡང་།  །ས་དང་མེ་ ་ག མ་ ་ ིལ།  །ས་ 
ནི་ག་ད་བ་ས་བཞི།  །མེ་ནི་ང་མ་འ་དང་ག མ།  ། ་ནི་ན་ར་ལ་ག མ་མོ།  །ཞསེ་པས་བ ན་ཏེ།  

དེ་ནས་ཞེས་མཚམས་ ར་ནས།  ེས་འ ག་གི་ཡི་གེ་བ ་པོ་ཡང་ས་དང་མེ་དང་ ་ ་ད ེ་ཞིང་

ེ་ཚན་དེ་ག མ་ ་ ིལ་བར་ འོ།  ། ེ་ཚན་ག མ་གང་ཞེ་ན་ས་ཡིག་ནི་ག་ད་བ་ས་བཞི་དང་།  

མེ་ནི་ང་མ་འ་དང་ག མ་ ་ངེས་པ་དང་།  ་ནི་ན་ར་ལ་དང་ག མ་མོ་ཞེས་པའོ།  །གཉིས་པ་ནི།  

ས་ལ་རབ་འ ིང་ཐ་མ་ག མ།  །མེ་ལ་མེ་དང་མེ་ཡི་མེ།  ། ་ལ་འ ར་དང་འ ར་ཙམ་དང་།  ། 
འ ར་མེད་དང་ནི་ག མ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  དེའང་ ེས་འ ག་གི་ས་ཡིག་ག་ནི་

ཡང་འ ག་ས་དང་ ན་ཚ་ ེས་འ ག་ནང་འ ད་ ི་ ོབས་ལས་ ་ ག་པའི་ ག་པར་འ ར་

བས་རབ་ཡིན་ན།ོ  །དེ་བཞིན་བ་ལ་ས་ཡིག་ གས་ན་ ག་པའི་འ ིང་ ་འ ར་བས་འ ིང་པོའོ།  ། 
ག་བ་གཉིས་ལ་ཡང་འ ག་མེད་པ་དང་།  ད་སའི་མཐའ་ཅན་ མས་ ་ ག་པའི་ཞན་པར་

འ ར་བས་ཐ་མ་ཞེས་ འོ།  །མེ་ཡིག་ང་མ་གཉིས་ལ་ཡང་འ ག་ གས་པ་ནི་ ་ཞན་པའི་ ག་

པར་འ ར་བས་མེ་དང་།  དེ་གཉིས་ལ་ཡང་འ ག་མ་ གས་པ་དང་འ་ཡིག་གི་མཐའ་ཅན་ མས་ 
ནི་ ་ཤནི་ ་ཞན་པར་འ ར་པས་མེའི་མེའོ།  ། ་ཡིག་ན་ར་ལ་ག མ་ནི་མིང་གཞིའི་ས་ཡིག་གི་

མཐར་ གས་ཤིང་ཡང་འ ག་ཡོད་མེད་གང་ ང་དང་།  མེ་ཡིག་གི་ ེས་ ་ཡང་འ ག་མེད་

པར་ གས་ན་ ་བར་མའི་ ག་པའམ་ཞན་པར་འ ར་བས་འ ར་བའོ། །མིང་གཞིའི་མེ་ཡིག་གི་

མཐར་ཡང་འ ག་དང་བཅས་ཏེ་ གས་ན་ ་བར་མ་ཙམ་ལས་ ག་ཞན་གཉིས་ ་ཆེར་འ ར་མི་ 
བ བ་པས་འ ར་ཙམ་དང་།  མིང་གཞིའི་ ་ཡིག་མཐར་ གས་ན་ཡང་འ ག་ཡོད་མེད་ལ་མ་

ོས་པར་ ་ ག་ཞན་གང་ འང་མི་འ ར་བའི་ ིར་འ ར་མེད་ཅེས་ འོ་ཞེས་སོ།  ། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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གཉིས་པ་འ ག་ ལ་ལ་གཉིས།  དངོས་དང་།  དགོས་པ་བ ན་པའོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  

མདོར་བ ན་པ་དང་།  ས་པར་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  འ ག་ ལ་ ་དོན་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  ། 

ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  འི་འ ག་ ལ་དང་།  དནོ་ ི་འ ག་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ལ་གཉསི།  

ེས་འ ག་གི་འ ག་ ལ་དང་།  ཞར་འ ང་ཡང་འ ག་གི་འ ག་ ལ་ལོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  

ག་ཞན་ ིར་འ ག་ ལ་དང་།   ནང་གསེས་ཞིབ་ ་འ ག་ ལ་ལོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  ས་ག མ་མེ་གཉིས་ ་ག མ་པོ།  །གདངས་ ད་ ག་ཞན་འ ིང་ ་འ ར།  ། 

ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ེས་འ ག་གི་ཡི་གེ་བ ་ལས་ས་ཡིག་རབ་འ ིང་ཐ་ག མ་དང་།  མེ་ལ་མེ་

དང་མེའི་མེ་གཉིས།  ་ལ་འ ར་བ་དང་འ ར་ཙམ་དང་འ ར་མེད་ག མ་པོ་ མས་འ ག་

ལ་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་དེ་དག  ས་ཡིག་ག མ་མིང་གཞི་གང་ལ་ གས་ ང་གདངས་ ད་ ག་

པར་འ ར་ལ།  དེ་བཞིན་མེ་ཡིག་གཉིས་ཞན་པ་དང་།  ་ག མ་འ ིང་ ་འ ར་རོ།  །དེའི་ ་

མཚན་ ིས་ ེས་འ ག་ལ་ས་མེ་ ་ག མ་ ི་ད ེ་བའང་ ས་པ་ཡིན་ནོ།   །ཞེས་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  ག་པོ་ས་ག མ་དང་ ད་དམ།  །འ ིང་དང་ཞན་པ་ནང་ ད་ ང་།  །དེ་

དག་ནང་གསེས་ ག་ཞན་ད ེ།  ། ་ཡིག་ག མ་ལས་གང་ཡིན་པ།  ། ག་པོ་དང་ ད་ ག་པོར་

འ ར།  །ཞན་པ་ ད་ན་ཞན་པར་འ ར།  །གཉིས་ཀ་ཅན་དང་ ད་པ་ན།  །དེ་ཚ་གཉིས་ཀ་ཅན་

་འ ར།  །གཉིས་ཀ་ཅན་དང་མ་ ད་ན།  ། ག་ཞན་གང་ འང་མི་འ ར་རོ།  །ཞེས་པས་

བ ན་ཏེ།  ེས་འ ག་ཉིད་ནང་གསེས་བ ད་ ་ད ེ་བ་དེ་དག་འ ག་ ལ་ཐ་དད་པ་བ ད་ ་

ཇི་ ར་ད ེ་ཞེ་ན།  ག་པོ་ས་ཡིག་ག མ་ ེ་རབ་འ ིང་ཐ་ག མ་ཡོད་པ་དེ་དག་མིང་གཞི་གང་

གི་མཐར་ཡང་ ང་ ེས་འ ག་གི་ས་ཡིག་ག་ལ་ཡང་འ ག་དང་བཅས་ནང་ ད་དམ།  ཞེས་

འདིའི་དམ་ཞསེ་པ་ནི་ ད་པའི་ ད་དེ་ད ེ་བ་ཞིབ་ ་འོག་ནས་འ ང་བ་དང་ ེལ་བའི་ ིར་རོ།  ། 
དེ་ ར་ས་ག མ་ནང་ ད་ན་ ་ ག་པར་འ ར་ཞིང་།  དེ་བཞིན་ ་བ་ལ་ས་ཡིག་ གས་ན་ ་

ོབས་འ ིང་དང་།  ག་བ་གཉིས་ལ་ཡང་འ ག་མེད་པ་དང་ད་ས་གཉིས་ ི་མཐའ་ཅན་ མས་

ག་པའི་ཞན་པར་འ ར་རོ།  །ཞན་པ་མེ་ཡིག་ང་མ་གཉིས་ལ་ཡང་འ ག་ གས་པ་ནི་ཞན་པའི་

ག་པ་དང་།  དེ་གཉིས་ལ་ཡང་འ ག་མེད་པ་དང་འ་ཡིག་གི་མཐའ་ཅན་ མས་ ་ཤིན་ ་ཞན་

པའོ།  །དེ་དག་ ང་ནང་ ད་དམ་ཅི་རིགས་པ་བ ག་ལ་ནང་གསེས་ ི་ ག་ཞན་ད ེའོ།  །དེ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བཞིན་ ་ཡིག་ན་ར་ལ་ག མ་ནི་མིང་གཞིའི་ ག་པ་ས་ཡིག་དང་ ད་ན་ཡང་འ ག་ཡོད་མེད་

ལ་མ་ ོས་པར་ ་ ག་པར་འ ར་ལ།  ཞན་པ་དང་ ད་ན་ཡང་འ ག་མེད་ཚ་ཞན་པར་འ ར་

རོ༑  ༑མིང་གཞི་ཞན་ཞིང་ཡང་འ ག་ གས་པ་ ་ ་ནི་གཉིས་ཀ་ཅན་དང་ ད་པས་གཉིས་ཀ་

ཅན་ ་འ ར་ལ།  ག་ཞན་གཉིས་ཀ་ཅན་དང་མ་ ད་ན་ཡང་འ ག་ཡོད་མེད་ཇི་ ་ཡང་བར་

མ་ཙམ་ལས་ ག་ཞན་གང་ འང་མི་འ ར་རོ་ཞེས་པའོ།  ། 
དེ་དག་གི་དཔེར་བ ོད་ ག་ཞན་ ིར་འ ག་ ལ་ནི་ ོགས་ འོ།  །ནང་གསེས་བ ད་

ལས་ ག་པའི་ ག་པ་ནི།  དཔེར་ན།  ད ིགས།  བ ོགས།  བཅགས།  འཆགས།  འཇགས།  ིགས།  

གས།  གས།  དོགས།  ནགས།  ཕགས།  གས།  འབགས།  དམིགས།  བ ིགས།  གས།  

འ གས།  གས།  གཟིགས།  ག གས།  རོགས།  གས།  གཤོགས།  སོགས་ ་ ་ ་ཆེར་དཔག་

པར་ འོ།  ། ག་པའི་འ ིང་ལ།  བ བས།  འཁོབས།  བས།  བ བས།  བཅིབས།  ཆིབས།  

འཇེབས།  ོབས།  གཏིབས།  ཐབས།  འདེབས།  བ བས།  ོབས་ལ་སོགས་ ་ འོ།  ། ག་ 
པའི་ཞན་པ།  བཀག  ཁད།  འགོས།  ོད།  གཅིག  ཆོད།  མཇེད།  བ བ།  འ ས།  བ།   
འ བ་སོགས་མང་ངོ་།  །ཞན་པའི་ ག་པ།  མདངས།  བསམས།  བ ངས།  བ ོམས།  བཤངས།  

བ མས།  བ ངས།  སེམས་ ་ འོ།  །ཞན་པའི་ཞན་པ།  བཟང་།  བ མ།  འཆའ།  ཆང་།   
དོམ།  དགའ།  རང་།  ལམ།  མདའ།  ་ ་ཤེས་པར་ འོ།  ། ་ག མ་ ག་པོ་ལ།  བཀན།   
བཅལ།  བཙལ།  བ ནད།  རད།  ལད་ ་ འོ།  ། ་ག མ་ཞན་པ་ནི།  གཞན།  འགར།  དལ།  

གཉན།  བཤལ།  མཇལ་སོགས་མང་ངོ་།  །གཉིས་ཀ་ཅན་ལ།  འཇེརད།  མནནད།  བ རད།  

བ ེལད།  བསལད་སོགས་མང་ངོ་།  ། ་ཡིག་དང་འ ད་པས་ ག་ཞན་གང་ འང་མི་འ ར་བ།  

མཁན།  འཆར།  འཚལ།  ཐོནད།  ཆིལད་ ་ ་ ་ཆེར་ཤེས་པར་ འོ།  །གཉིས་པ་ཞར་འ ང་

ཡང་འ ག་གི་འ ག་ ལ་ནི།  ཡང་འ ག་འདས་བ ལ་ཕལ་ཆེར་ལའོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  

ཡང་འ ག་གི་ཡི་གེ་ད་ས་གཉིས་ནི་ ས་ག མ་ལས་འདས་པ་ཕལ་ཆེར་དང་།  ་བ་གཞན་ལ་

བ ལ་བའི་ཚག་ཕལ་ཆེར་དང་།  མིང་གཞི་ མས་ལ་འ ག་དང་མི་འ ག་གི་ ད་པར་ཡོད་པས་

ད ད་པར་ ་ཞིང་ཐོབ་པ་ མས་ལ་འ ག་ཅེས་པའོ།  །དེ་ཡང་འདས་བ ལ་གཉིས་ལ་འ ག་

པའི་དཔེར་བ ོད་གོང་ ་བ ན་ཟིན་ལ།  མིང་ལ་འ ག་པ་ནི།  ཡང་དག  ཡངས་པ།  ཡོང་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ངོ་༑  ༑ཡོངས་ ོགས་ ་ ་འོག་མ་དེ་དག་ལ་ཡང་འ ག་མེད་ན་གོང་མ་དེ་དག་དང་འ ལ་ལོ།  ། 
དེང་སང་ཡང་འ ག་ད་ཡིག་ནི་མངོན་ མ་ ་ཡེ་མི་ ོར་ ང་།  མིང་མཐའ་ ོར་ ལ་ མས་

དང་ མ་ད ེ་ ོར་ ལ་ མས་ད་ ག་ཐོབ་པ་ མས་ལ་ཡོད་པ་དང་མ ངས་པའི་ ོར་བ་ཤེས་

དགོས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་དོན་ ་ིའ ག་ ལ་ལ་གཉིས།  མདོར་བ ན་པ་དང་ ས་པར་བཤད་པའོ།  །དང་ 

པོ་ནི།  དོན་ནི་ ་མའི་ ོར་ ལ་དང་།  ི་མའི་ ོར་བ་གཉིས་ཡོད་དེ།  །ཞེས་པའོ།  །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས།  ་མ་གང་ ར་ ོར་བ་དང་།  ི་མ་ཇི་ ར་ ོར་བའོ།  །དང་པོ་ནི།  ོན་མ་ ོན་འ ག་

གོང་བཞིན་ ར།  །ཞེས་སོ།  །གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  ི་བས་མཚམས་ ར་བ་དང་།  ལན་ ིས་ ས་

པར་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ི་མ་ཇི་ ར་ ོར་ཞེ་ན།  །ཞེས་ ི་བ་ ས་ནས།  གཉིས་པ་ལན་ 
ལ་གཉིས།   ཁམས་མ ན་ ོར་ ལ་དང་།   ་མ ན་ ོར་ ལ་ལོ།  ། 

དང་པོ་ནི།  ག་པོ་ ག་པོའི་མིང་མཐར་ ར།  །འ ིང་དང་ཞན་པའང་དེ་བཞིན་ནོ།  ། 
ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  མིང་ ་མའི་མཐའི་ ེས་འ ག་ས་ཡིག་ ག་པོ་ མས་ ི་མཐར་མིང་ངམ་

ད་ ི་ཡི་གེ་ ག་པོ་ ར་བར་ ་ཞིང་།  དེ་བཞིན་འ ིང་པོ་ ་ནི་ ་ཡིག་གི་མིང་མཐར་ ོར་བ་

དང་།  ཞན་པ་མེ་ཡིག་ ང་མེའི་མིང་མཐར་ ་མ་དེ་བཞིན་ ་ ར་བར་ འོ་ཞེས་སོ།  །དེ་དག་

གི་དཔེར་བ ོད་ ག་པོ་ ག་པོའི་མིང་མཐར་ ར་བ།  ད ིད་ཀ  སོས་ཀ  ོནད་ཀ  ད་ཀོར།  

བེར་ཀ  བ ོད་པ། མ ེན་པ།  བ་པ།  གཉིས་ཀ  ནོད་པ།  བ་པ།  ོད་པ།  ཕནད་པ།   
ིནད་པ།  ཐོབ་པ།  ོབ་པ།  བ བ་པ།  བ གས་པ།  དགོངས་པ།  དངོས་པོ།  གཅིག་པ།   

ཅིག་ཅར།  ཤིནད་ །  གཡས་ ི།  ངེད་ཅག  ག་ ང་།  ིནད་ཏོ་སོགས་ཤིན་ ་མང་ངོ་།  ། 
འ ིང་པོ་ ་ཡིག་འ ིང་གི་མིང་མཐར་ ར་བ།  ཤར་ཁ།  སེར་ཁ།  གཏེར་ཁ།  ོན་ཁ།  ད ར་ 
ཁ༑  ད ན་ཁ།  ཐལ་ཁ།  ལ་ཁ།  གསོལ་ཁ།  ར་རོ།  ལ་ལོ་སོགས་མང་ངོ་།  །ཞན་པ་ 
ཞན་པའི་མིང་མཐར་ ར་བ།  བཀང་བ།  ང་བ།  ིང་ག  ང་ །  ང་མ།  དང་མ།  ག མ་ 
ག  ་བ།  ་བ།  དཔའ་བོ།  དགའ་བོ།  གཏའ་མ།  ཡོ་ག  ཉ་ག  ོ་ག  ི་ །  ་ །  ད ་ 
བོ༑  འ མ་ ི།  དགའ་ཡང་སོགས་ཤིན་ ་མང་ངོ་།  ། ངས་ཀར་ ་གར་སོགས་ ང་དཀར་པོའི་

མིང་ཡིན་མོད་ ང་།   མིང་མཐའ་འ ེན་ ལ་ ིས་དེ་ ར་མཛད་དོ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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གཉིས་པ་ནི།  རང་རང་མི་མཐའི་ ་མ ན་པའི།  ། མ་ད ེ་ ད་སོགས་ ོར་བ་འོ།  །ཞེས་

པས་བ ན་ཏེ།  རང་རང་མིང་མཐའ་དེ་དག་གི་ཁམས་མ ན་པའམ་ ་མ ན་པ་ ེ་བ ོད་པ་

བདེ་བའི་ཚག་དང་ མ་ད ེ་ ད་སོགས་ ོར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ།  །དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་བ ོད་བདེ་

བ་དང་ཁམས་མ ན་པ་གཉིས་འ ིག་མོད་ ང་།  དམིགས་བསལ་ ི་དཔེར་བ ོད་ནི་གོང་

གསལ་ ི་མིང་མཐའ་མི་མ ན་པ་ཡང་མང་ ེ།  མེ་ཡིག་གི་མཐར་ས་ཡིག་ ར་བ་དམ་པ།  ང་

བ༑  མ་པ།  རམ་པ།  མ་པ།  མ་པ་སོགས་མང་ངོ་།  །ཡང་ཞན་པ་ ག་པོའི་མཐར་ ར་ 
བ་ཡང་འགའ་རེ་ ེ།  ས་མ།  ད་མོ།  ག་མ།  བཙས་མ་སོགས་ ་ ་ ེ།  དེ་དག་བ ོད་པ་

བདེ་ཞིང་ ་མ ན་པའི་དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ནོ།  །གཞན་ཡང་ མ་ད ེ་ ད་སོགས་ཕལ་ཆེར་

་མ ན་ལས་ཁམས་མ ན་པ་མང་ཞིང་། ( ག་པ་ ་ ་ནི་ཁམས་མ ན་ཡིན་ལ།  ག་མ་ ་ ་ནི་ འི་

ཐད་ནས་བ ོད་བདེ་ཙམ་དང་།  ཉག་ག་ ་ ་ནི་ ་མ ན་ཡིན་ཅིང་།  བཟང་ངོ་ ་ ་ནི་ཁམས་དང་ ་གཉི་ག་

མ ན་པའོ།  །འད་ིལ་ ་བཞ་ིབཞག་ཆོག་ ེ།  ཁམས་མ ན་ཡནི་ལ་ ་མ ན་མནི་པ་ ག་པ་ ་ ་དང་།  ཁམས་ 
་གཉི་ག་མི་མ ན་ནའང་བ ོད་བདེ་ཙམ་ནི་ ག་མ་ ་ ་དང་།  ཁམས་མ ན་མིན་ཡང་ ་མ ན་ཡིན་པ་ནི་ཉག་ 

ག་ ་ ་དང་།   ཁམས་ ་གཉ་ིག་མ ན་པ་ན་ིབཟང་ངོ་ ་ ་ཡིན་པས་སོ།   ། ིག་པ་པོའ་ིམཆན།)  འགའ་ཞགི་

་མ ན་གཙ་བོར་ ས་པ་ཡིན་པས།  དེ་དག་གི་མིང་མཐར་ ོར་ ལ་དང་།  མ་ད ེའི་ ེན་

མས་འོག་ ་ལེ ་ག མ་པར་འཆད་པར་འ ར་བས་ན།   འདིར་དཔེར་བ ོད་མི་དགོས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་དེ་དག་གི་དགོས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས།  དགོས་པ་ གས་འ ང་ ་བཤད་པ་

དང་།  གས་ ོག་ ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  དེ་དག་དགོས་པ་བ ན་པ་ནི།  །ཡི་གེ་གཅིག་

གམ་ ་མ་འཚགས།  །དེ་ལས་མིང་ ང་མིང་ལས་ཚག  །ཚག་གིས་ གས་གཉིས་ མ་བཞག་གི  ། 
དོན་ མས་མ་ ས་ ོན་པར་ ེད།  །ཅེས་པས་བ ན་ཏེ།  ཡི་གེའི་ ོར་བ་དེ་དག་གི་དགོས་པ་

བ ན་པ་ནི།  ཡི་གེ་གཅིག་གམ་འོན་ཏེ་ ་མར་ཚགས་པ་ལས་མིང་འ ང་ ེ།  ཀ་བ།  མ་པ། 

སངས་ ས།  སེམས་ཅན་ ་ ་དང་།  མིང་གཉིས་སམ་ ་མ་འཚགས་པ།  འ ས་ ས་མི་ ག  

ཟག་བཅས་ ག་བ ལ།  ང་འདས་ཞི་བ།  བོན་ ན་ ོང་ཞིང་བདག་མེད་སོགས་འ ང་ལ།  

ཚག་གིས་མི་ཐབས་པའི་ གས་དང་།  ་ཐབས་པའི་ གས་ ི་ མ་བཞག་ལ་མཁས་པར་འ ར་

ཏེ༑  དེ་དག་གི་དོན་ མས་མ་ ས་པར་ ོན་པར་ ེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་པའོ།  །གཉིས་པ་ལ་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
 
 

  ‐ 57 ‐

གཉིས།  ིར་ཡིག་གེའི་དགོས་པ་ གས་ ོག་ ་བཤད་པ་དང་།  ཉིང་དགོས་ ེས་འ ག་གི་

དགོས་པ་ གས་ ོག་ ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ིར་ན་ཡི་གེ་མེད་པ་ན།  །མངི་ཚག་མེད་ ིར་

དོན་བ ོད་མེད།  །ཅེས་པས་བ ན་ཏེ།  ིར་ཡི་གེ་དང་ཡི་གེའི་ ོར་བ་མེད་པ་ན།  མིང་དང་

ཚག་མ་ བ་ཅིང་མེད་དོ།  ། ་མཚན་དེའི་ ིར་དོན་བ ོད་པའི་ངག་ཚག་ མས་ ང་ ལ་ ་ ་

བ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་དོ་ཞེས་པའོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ད་པར་མེ་ཡིག་མེད་པ་ན།  །འ ག་པ་ 
མེད་ ིར་ ོན་འ ག་མེད།  ། ོན་འ ག་དང་ནི་བ ེགས་འདོགས་དང་།  །ད ངས་ མས་ཡོད་

དམ་མེད་པའང་ ང་།  ། ེས་འ ག་གང་ ང་ཞགི་མེད་ན།  །ཡིག་ ོར་མི་ ས་དེ་ཡི་ ིར།  ། བ་

མཐའ་ ན་ལ་འ ག་མི་ ས།  །ངག་ ོར་གསལ་ ེད་མེད་པར་འ ར།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ཡི་ 
གེ་དེ་ མས་ ི་ནང་ནས་ ང་མེ་ཡིག་ མ་ག མ་མེད་པ་ན།  ེས་ ་འ ག་པའི་ཡི་གེ་བ ་མེད།  

ེས་འ ག་མེད་ ིར་ ོན་འ ག་ ང་མེད་པར་འ ར་བའི་ ིར་མེ་ཡིག་གཅེས་པའོ།  །ཡིག་ ོར་

ན་ལ་ ོན་འ ག་དང་།  བ ེགས་མ་དང་།  འདོགས་ཅན་དང་།  ཨ་མིན་པའི་ད ངས་ མས་

ཡོད་དམ་མེད་པའང་ ང་ལ།  ེས་འ ག་བ ་ལས་གང་ ང་ཞིག་མེད་ན།  ཡི་གེའི་ ོར་བ་མི་

ས་སོ།  །དེ་ ིར་ བ་མཐའ་ ན་ལ་འ ག་པར་མི་ ས་ཤིང་།  ངག་ཚག་ ོར་ ལ་ ི་གསལ་

ེད་མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་པའོ།  །དེ་ཡང་ ོན་འ ག་དང་།  བ ེགས་འདགོས་དང་།  ད ངས་

མས་ཡོད་མེད་ཅི་རིགས་ཏེ་དཔེར་ན།  བཀག  གང་།  །  །  མི་སོགས་ ོགས་ འོ།  ། ེས་

འ ག་གང་ ང་དང་མི་ ན་པའི་མིང་ཚག་གང་ཡང་མི་ ིད་དེ།  དཔེར་ན།  བ་མཐའ་ ན་

དང་ཐའ་མལ་བའ་ ་ ་དང་།  དེའ་ལའ་ནའི་ཞསེ་སོགས་ཡིན་མདོ་ ང་།  དེང་སང་ཡིག་ཚགས་ 
ང་བའི་ ིར་འ་མཐའ་ཕལ་ཆེར་དོན་ལ་ཐོབ་པ་གཞིར་བཅས།  དེ་ལ་ནི་ ་ འི་འ་མཐའ་ ིས་

པར་མཛད་དོ།  །ཡང་དགའ་ ་ ་ལ་འ་མཐའ་མེད་ན་དག་ཅེས་པ་དང་འ ལ་པ་བསལ་ ིར་

བཞག་པ་ཡིན་ནོ།  །དེ་ ིར་ མ་ད ེ་ ད་སོགས་གང་ ོར་འ་མཐའ་ཡོད་མེད་ཇི་ ་ཡང་ཡོད་པ་

དང་མ ན་པའི་ ོར་བ་མཛད་དགོས་སོ།  །དེ་དང་མ ན་པར་ཡིད་དམ།  ཡིད་ གས།  ང་ང་།  

ོང་ང་།  ཡིག་གེ  ག་ ་སོགས་ ི་མཐའ་ ེན་ ང་ཚག་གི་བ ོད་པར་ཕ་རོལ་ ་ ེས་འ ག་

ཡོད་པའི་ ས་པས་དོན་ བ་ ིར།  ད་པར་མེད་པར་གཟིགས་ནས་ཡི་གེ་ཟོར་ཡང་ ིར་དེ་དག་

གི་མཐའ་ ེན་ ིས་ནས།  ཡི་དམ།  ཡི་ གས།  ་ང་།  ོ་ང་།  ཡི་གེ  ་ ་སོགས་ ོར་རོ།  ། 
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ཡང་ ང་ ོང་སོགས་ནི་དེ་བས་ ང་ཟོར་ཡང་བ་མཛད་ནས།  ང་ཡིག་ཡར་ ར་ཏེ་བ ས་པའོ།  ། 
དེས་མཚན་ཡི་གེ་ ང་ ར་བཏང་བ་དང་།  ར་ཆག་པ་མང་ ་ཡོད་པས་ ས་པ་ག ང་རབ་ལ་

གཟིགས་ཤིག །ཅེས་བ ་ ོད་པའི་བ ན་བཅོས་ཉི་ ་བ ན་པ་ལས་ཡི་གེའི་ ོར་བ་བཤད་པ་ ེ་

ལེ ་གཉིས་པའི་འ ེལ་བ་ ོགས་སོ།།  །། 

 

ས་པ།            བདག་འ འི་ ོ་ལོངས་མཚན་ ན་བ ེན་པ་ མས།  ། 
ནོར་འ ལ་ལོག་པའི་ལམ་ལ་འ ན་པ་ན།  ། 
བདག་གི་ལེགས་བཤད་ ་ ང་འདི་ ེན་དང་།  ། 
མ་ནོར་རིག་ལམ་ ང་པོའི་ ོགས་ ་འ ག  ། 

 
ཡིག་ ེབས་ ་ག གས་ ན་ཅན་མཛས་པར་བ ན།  ། 
འ ེལ་བཤད་ཚན་ ིས་ ན་ལ་ བ་པར་འ ེད། ། 
དཔེར་བ ོད་མདངས་འ ིན་བ ་ ོད་ ེན་བཟང་འདི།  ། 
རང་གཞན་ ོ་ ོས་ ིན་ བས་འ ག་ ིར་ཡིན།  ། 

 
ག ང་ གས་ ོགས་དཀའི་གཏེར་ ོ་འ ེད་འདོད་ལ།  ། 
རིག་པའི་ མ་ད ོད་གཟོང་ ོན་ལེགས་ཐོགས་ནས།  ། 
དཀའ་གནས་གོར་མའི་ ་ག་བསལ་ ས་པས།  ། 
ག ང་དོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལ་ཅི་དགར་ ོད།  ། 
 

ཅེས་ ་བ་འདི་ནི་བར་ བས་ ི་ཚགས་ ་བཅད་པའོ། ། 
 

 
 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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༼ ལེ ་ག མ་པའི་འ ེལ་བ། ༽ 
མ་ད ེ་ ད་ ི་ ོར་བ་བཤད་པ། 

 
བོན་ ི་བ ད་ ི་རབ་ ོ་མ ེན་པའི་ཆ།  ། 
ཡོངས་ ་གང་བས་ ་ ད་ནོར་འཛན་ ོན།  ། 
གསལ་བའི་ ་བ་ཤ་རི་ད ་ཆེན་ཞེས།  ། 
ལོ་པཎ་ ་བའི་དབང་པོས་བདག་ ོངས་ཤིག  ། 
 

ག མ་པ་ མ་ད ེ་ ད་ ི་ ོར་བ་བཤད་པ་ལ་ག མ།  མདོར་བ ན་ཏེ་དམ་བཅའ་བ་

དང་།  སོ་སོའི་དོན་ ས་པར་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  དེ་ནས་གོང་འོག་མཚམས་ ོར་ ི།  ། 
མ་ད ེ་ ད་ མས་རིམ་པས་བཤད།  །ཅེས་པས་བ ན་ཏེ།  དེ་ནས་ཞེས་མཚམས་ ར་ནས།  

གོང་འོག་མཚམས་ ོར་ ི་ མ་ད ེ་དང་ ད་ མས་རིམ་པས་བཤད་པར་ འོ་ཞེས་པའོ།  །གཉིས་ 
པ་ལ་གཉིས།   མ་ད ེ་དང་པོ་བཤད་པ་དང་།   གཞན་ མས་བཤད་པའོ།  ། 

དང་པོ་ནི།  ཡི་གེ་ ང་བ་འ ལ་ ེན་དང་།  །བ ེགས་འདགོས་གང་དགོས་ ར་བ་ཡིས།  ། 
རང་རང་གི་ནི་མིང་ བ་ ེ།  །དོན་ ི་ངོ་བོ་ ོན་པར་འ ར།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ཡི་གེ་ མས་

ང་པ་དང་།  འ ལ་ཅན་དང་།  མཐའ་ ེན་དང་།  བ ེགས་པ་དང་།  འདོགས་ཅན་གང་ལ་

གང་དགོས་ གས་བཞིན་ ར་བས།  རང་རང་གི་མིང་།  འ ག  ང་།  སེང་གེ  སེམས་ཅན།   
མི༑  ཤིང་།  ས།  །  མེ།  ང་སོགས་ བ་ ེ།  དེ་ནི་ མ་ད ེ་དང་པོ་མིང་ཙམ་བ ོད་པ་ཞེས་ 
་ ེ།   དོན་ ི་ངོ་བོ་ ོན་པར་འ ར་རོ།   །ཞེས་པའོ།  ། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  མདོར་བ ན་པ་དང་།  ས་པར་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  དེ་ལས་ 
ཕ་རོལ་ མ་ད ེ་ ེ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  དེ་དག་ལས་ཕ་རོལ་ལམ་ ི་རོལ་ ་གནས་ཤིང་

མཚམས་ ོར་བ་ མས་ནི།  མ་ད ེ་དང་ ད་དོ་ཞེས་སོ།  །འདིའི་ ེ་ནི་ ག་བཅས་སོ།  །གཉིས་
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པ་ལ་གཉིས།  ེས་འ ག་ལ་ ོས་པའི་ མ་ད ེ་ ད་བཅས་དང་།  ེས་འ ག་ལ་མ་ ོས་པའི་

ད་རང་དབང་ཅན་ནོ།  །དང་པོ་ལ་གཉིས།  ད ངས་སོ་སོར་ ེ་ནས་བཤད་པ་དང་།  ཅི་རིགས་

པར་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ལ་ །  ཨི་ ན་ ི་ མ་ད ེ་ ད་བཅས་དང་།  ་ ན་ ི་ མ་ད ེ་

ད་བཅས་དང་།  ཨེ་ ན་ ི་ མ་ད ེ་ ད་དང་།  ཨོ་ ན་ ི་ ད་དང་།  ཨ་ ན་ ི་ མ་ད ེ་

ད་བཅས་བཤད་པའོ།   །དང་པོ་ལ་གཉིས།   འ ེལ་ ་དང་ ེད་པོའི་ ་བཤད་པའོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  ེས་འ ག་ག མ་ ་བ ་མཐར་ །  །དང་པོ་གཉིས་ལ་དང་པོ་དངོས།  ། 

བཞི་ ག་བ ད་ད ་ མས་ལ་ །  །བ ན་པར་ཡ་འམ་བ ན་པ་ ེ།  །དེ་ མས་ཨི་ ར་ ན་

གཉིས་དང་།  ། མ་ད ེ་ ག་པ་འ ེལ་བའི་ས།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ེས་འ ག་བ ་ལས་

ག མ་པ་ད་དང་།  ་བ་བ་དང་།  བ ་བ་ས་ཡིག་ ེ་ད་བ་ས་ག མ་པོ་དེའི་མཐར་ ་ ོར་བ་

དང་།  དང་པོ་ག་ང་གཉིས་ལ་དང་པོ་ག་དངོས་ ོར་བ་དང་།  བཞི་བ་ན་དང་།  ག་པ་མ་དང་།  

བ ད་པ་ར་དང་།  ད ་བ་ལ་ཡིག་ལ་ ་ ོར་བ་དང་།  བ ན་པ་འ་ལ་ཚགས་བཅད་ ི་དབང་

་ ས་ནས་ཚག་ ང་ལ་ཁ་ ོང་དགོས་ཚ་ཡ་དང་།  གཞན་བ ན་པ་འ་ ོར་བ་ ེ།  དེ་ མས་སོ་

སོར་ཨི་ ེ་གི་ ་ ར་བས་ ི་གི་ ི་ཡི་འི་ མས་ ་ བ་པ་དེ་དག་མ ན་དང་མི་མ ན་ ོན་པའི་

ཚག་ ན་གཉིས་དང་།  མ་ད ེ་ ག་པ་ཞེས་ ེན་དང་བ ེན་པའམ།  ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་

ཅན་སོགས་ཕན་ ན་འ ེལ་བའི་ས་ཞེས་ འོ་ཞེས་སོ།  ། 
དེ་ཡང་དཔེར་ན།  མ ན་པའི་ཚག་ ན་ལ།  འ ལ་ ི་བཞེས་ ་གསོལ།  བཤད་ ི་ཉོན་

་ ་དང་།  །མི་མ ན་པའི་ཚག་ ན།  དེ་ ར་ཡིན་ ི་འོན་ ང་།  ོད་ ིས་ ས་ ི་གཞན་དག་

གིས་མི་ ས།  ནོར་ ་ལས་འདོད་པ་འ ང་གི་གཞན་ལས་ག་ལ་འ ང་ ་ འོ།  །འ ེལ་ ་དངོས་

ནི༑  བདག་གི་ནོར།  གང་གི་དཔལ།  བས་ ི་དོན།  གཞན་ ི་ ིན།  འ ག་པའི་ ལ།  དེ་ཡི་

ོགས་སོགས(དེ་ཡང་གསེར་ ི་རི།  ང་གི་མདོག་ ་ ་བདག་གཅིག་འ ེལ་ཞེས་ཏེ་གསརེ་ཡང་རི་ཡི་རང་བཞནི་ 
ལ་རི་ཡང་གསེར་ ི་རང་བཞིན་ ་གཅིག་པ་དང་།  ང་ཡང་དཀར་པོ་ལ་དཀར་པོ་ཡང་ ང་གི་རང་བཞིན་ཡིན་

པས་སོ།  །མེ་ཡི་ ་བ།  ་མཚའི་ ངས་པ་ ་ ་ད་ེ ང་འ ེལ་ཞསེ་ཏ་ེའ ང་གནས་མ་ེདང་ ་མཚ་ལས་ ་བ་དང་

ངས་པ་ ང་བས་སོ) ་ཆེར་མཚན་ནས་ཤེས་པར་ འོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  དེ་མཐའ་ མས་ ་བ ་བ་ ིན།  ། མ་ད ེ་ག མ་པ་ ེད་པོ་ ེ།  ། བས་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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འགར་ ་མཚན་ཡང་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  འ ེལ་ ་དེ་དག་གི་ མ་ད ེའི་ ེན་ ་

པོའི་མཐའ་ མས་ ་ ེས་འ ག་བ ་བ་ས་ཡིག་སོ་སོར་ ིན་པས།  ིས་གིས་ ིས་ཡིས་འིས་ཞེས་

བ་པ་དེ་ མས་མིང་མཐར་ ་མ་ ར་ ར་བ་ན།  མ་ད ེ་ག མ་པ་ཞེས་ ེད་པོས་ ་བ་ལ་

ོར་བ་ ོན་པའི་ས་ ེ།  བས་འགའ་ཙམ་ ་མཚན་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ།  །དེ་དག་དཔེར་

བ ོད་ན།  གས་ ིས་ ོལ།  བདག་གིས་བ བས།  ཟིལ་ ིས་གནོན།  ི་ཡིས་བཅད( ་ ་ དེ་ 
པ་པ་ོལ་གཙ་ཕལ་གཉིས་ཡོད་པའི་གཙ་བ་ོན་ིཤངི་མཁན་དང་།  ཕལ་བ་ན་ི ི་ ་ེ ་ིཡིས་གཅོད་ན་ ི་ནི་རང་དབང་

ཅན་མ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་མཁན་ལ་ ོས་པ་དང་།  ཤིང་མཁན་ནི་ ི་ལ་མ་ ོས་པར་རང་དབང་ཅན་ཡིན་པས་སོ) ་ ་

ེ་གོ་ འོ།  །དེའིས་མཚན་ཞེས་པ་ ་ ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ ང་དེང་སང་འ་མཐའ་ཕལ་ཆེར་བ ས་

པ་བཞིན་འི་ཡིག་ ིས་ནས་དེས་མཚན་ ་ ་ ོར་བར་མཛད་དོ།  ། ་མཚན་ལ།  བ ར་ ་བ བ་

ིས་ རད་ཅིག  ་ །  (དེ་ཡང་ཟབ་ ིས་མི་དཔོག་ ་ ་ ་མཚན་དངོས་བ ན་ཞེས་ཏེ་མི་དཔོག་པའི་ ་

མཚན་ཟབ་པ་དངསོ་ ་བ ན་པས་ས།ོ  །དཔག་གིས་མ་ིདཔོག་ ་ ་ ་མཚན་ གས་བ ན་ཞསེ་ཏ་ེཟབ་པའི་ གས་

ིས་མི་དཔགོ་པ་ཡནི་ ང་ཟབ་པ་དངསོ་ ་མ་བ ན་པས་སོ།) ཤེས་པར་ །  ས་ ིས་ ་ ་ནི།  བ ིས།  

བ ིད།  བ ི།  ིས་ མས་རམི་པས་འདས་པ་ད་ ་བ་མ་འོངས་པ་བ ལ་ཚག་ ར་བ་ཡིན་ཞངི་།  

མ་ད ེ་ག མ་པའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  ེས་འ ག་ཡི་གེ་བ ་པོ་ལས།  །བ ་བའི་ཕ་རོལ་བ ་བ་དང་།  །བ ན་ 

པ་ལ་ནི་བ ད་པ་ ར།  །གཉིས་ག མ་བཞི་ ག་བ ད་ད ར་ད།  ། ག་ཅན་ མས་ལ་ཏ་ཡང་

ེ༑  ༑དེ་ མས་ ་ཡིག་སོ་སོར་ ར།  །བ ད་པ་བཞི་བ་ད ་པ་ག མ།  ། ང་པར་བཞག་པ་

བ ན་པོ་དེ།  །གཉིས་པ་ལས་དང་བཞི་བ་ཆེད།  །བ ན་པ་གནས་གཞི་དེ་ཉིད་དང་།  །ཚ་ བས་ 
་ ེ་ན་ལར་མ ན།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ེས་འ ག་གི་ཡི་གེ་བ ་པོ་ཉིད་ལས།  བ ་བ་ས་

ཡིག་གི་མཐར་བ ་བ་ས་དང་།  བ ན་པ་འ་ཡིག་ལ་ནི་བ ད་པ་ར་ཉིད་དང་།  གཉིས་པ་ང་

དང་།  ག མ་པ་ད་དང་།  བཞི་བ་ན་དང་།  ག་པ་མ་དང་།  བ ད་པ་ར་དང་།  ད ་པ་ལ་

ཡིག་དང་ ག་གི་མཐར་ད་ ར་བ་དང་།  ད་ ག་དང་ག་བ་ཅན་ ི་མཐའ་ མས་ ་ཏ་ཡང་

ོར་བ་ ེ།  ཡང་ ས་ད་ ག་མེད་པ་ མས་ལ་ ་འ ག་པ་བ ས་པའོ།  །དེ་ མས་ ་ཡིག་སོ་

སོར་ ར་བས་ ་ ་ ་ ་ཞེས་ བ་པ་དང་།  བ ན་པ་འ་ཡིག་གི་མཐའ་ ་ ་ཙམ་ ་མ་ཟད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བ ད་པ་ར་ཡིག་ ང་པར་ཚག་བར་གཅིག་ ་ ར་བ་དང་།  བཞི་བ་ན་དང་།  ད ་བ་ལ་གཉིས་

དང་བཅས་ག མ་པོ་ ་མ་ ར་བར་ ང་པར་བཞག་པ་དང་བཅས་ཏེ་ ་ ་ ་ ་ན་ར་ལའི་ ེན་ 
བ ན་པོ་དེ་ མ་ད ེ་གཉིས་པ་ལས་ ་ ་བ་དང་།  མ་ད ེ་བཞི་བ་དགོས་ཆེད་དང་།  མ་

ད ེ་བ ན་པ་གནས་གཞི་དང་།  བདེན་པའི་ངོ་བོར་ ོན་པའི་དེ་ཉིད་དང་།  ས་བ ོད་པའི་ཚ་

བས་དང་ ་ལ་འ ག་ ེ་ཕལ་ཆེར་ན་ལ་གཉིས་ ི་འ ག་པ་དང་མ ན་ནོ་ཞེས་པའོ།  ། 
དེ་ཡང་ ་བའི་ངོ་བོའམ་ ་ ལ་གཙ་བོར་ ོས་པའི་ལས་ ་ ་བ( ེད་པ་པོས་ ་བ་གང་ལ་ ེད་ 

པའི་དོན་ཅན་ ་ རོ་བ)ལ་འ ག་པ་ནི།  ངས་ ་བ ི།  དོ་ར་ ་འ བ།  ལ་ ་འ ོ།  བ་ ་

བོར།  ཕ་རོལད་ ་ ིན།  མཐར་བཀར།  ིམ་ན་འ ག  ག གས་ལ་བ ེག་ ་ ་མང་ ེ།  (དེ་ཡང་

ངས་དོ་ར་ ལ་ བ་ཕ་རོལ་མཐར་ ིམ་ལ་སོགས་ ་བའི་ ལ་ཡིན་ལ།  བ ི་འ བ་འ ོ་བོར་སོགས་ ་བའི་ལས་

ཡིན་པས་ན་ ་ལས་ཞེས་ ་ཞིང་།  ་ ་ ་ ་སོགས་ནི་ ལ་དང་ ་བ་མཚམས་ ོར་ ི་ ེན་ཡིན་ནོ།) དེ་དག་

ལས་ ངས་ན་བ ི་ ་ ་ན་ཡིག་ ར་ ་མི་ ང་བ་དང་།  བས་ ་མཆི་སོགས་ལ་ བས་ལ་ ་

་ལ་ ར་ ་མི་ ང་བ་དང་།  དེས་མཚན་ནས་ན་ལ་གཉིས་ ར་ ་མི་ ང་བ་ཡང་འགའ་ཡོད་

ཅིང་།  ཕལ་ཆེར་ལ་ ར་ ་ ང་བ་ ེ།  དཔེར་ན།  དོ་ར་ན་འ བ།  ལ་ན་འ ོ།  བ་ན་བོར།  

ཕ་རོལ་ན་ ིན།  མཐའ་ན་བཀར་སོགས་ ་ འོ།  །ལ་ཡིག་དེ་དག་ལ་ ར་བ།  ངས་ལ་བ ི།  དོ་

ར་ལ་འ བ།  ལ་ལ་འ ོ།  བ་ལ་བོར།  ཕ་རོལད་ལ་ ིན།  མཐའ་ལ་བཀར།  ིམ་ལ་འ ག་ ་

འོ།  ། བས་ ་མཆིའོ།  །མཛད་ ་གསོལ་སོགས་ ང་ལས་ ་ ་བ་ཡིན་ཞིང་།  ་ཡིག་ནི་ ག་

པོ་ ག་པོའི་མིང་མཐར་ ར་བའི་ གས་ཡིན་ཏེ།  དེ་བཞིན་ཨི་ ན་ ི་ ི་ ིས་གཉིས་དང་།  འཆད་ 
འ ར་ཨོ་ ན་ ི་ཏོ་ཡིག་དང་།  ན་ ད་ ི་ ང་སོགས་ ང་མིང་མཐར་ ར་བའི་ གས་ ་

མཛད་པའོ།  ། 
་བ་གང་ཞིག་ ལ་དེའམ་དེ་དང་འ ེལ་བ་གཞན་ ི་དགོས་པ་གཙ་བོར་བཏོན་པའི་ མ་ 

ད ེ(དེ་དང་འ ེལ་བའི་ལས་ལ་ཕན་འདོགས་པར་འ ར་བའི་དོན་ཅན་ ་ ར་བ)བཞི་བ་ཆེད་ ་ ་བ་ལ་

འ ག་པ་ནི།  འཆི་གསོས་ ་བ ད་ ི་ནོད།  དགེ་བ་ ་ ོམ་པ་བ ང་།  ན་ ་གསེར་ད ལ་

བ ང་།  ཐར་པ་བ བ་ ་རེམ།  ང་པོར་ ིན་པ་གཏོང་།  ད ལ་ཁམས་ན་བ ེ་བས་གཟིགས།  

ཁ་ཟས་ལ་མེ་འ ད་ ་ ་ ེ། (དེ་ཡང་བ ད་ ི་ནོད།  ོམ་པ་ ང་།  གསེར་ད ལ་བ ང་སོགས་ ་ལས་དེ་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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དག་ཅི་ ིར་ ས་ན།  འཆ་ིབ་གསོ་བ་དང་།  དགེ་བ་དང་།  ན་སགོས་དགོས་པས་སོ།) དེ་ མས་ལ་ལ་ཡིག་

ོར་ ་ ང་ཞིང་ན་ཡིག་མི་འཐད་པ་ ་ ་དང་།  ཡང་དེའི་ཆེད་ །  ཆེད་ལ།  ད་ །  དོན་ །  

ིར་ ་ ་ ་ནི་དགོས་པ་གསལ་ ེད་ ི་ ་ ེ།  དེ་ མས་ནི་ཆེད་ ི་དོན་ཡིན་པ་ ོས་ཅི་ལ་དགོས། 
གསལ་ ེད་ ི་ ་དང་མི་ ན་ ང་།   འཆི་གསོས་ ི་ཆེད་ ་བ ད་ ི་ནོད་ ་ ་ ན་ལ་ཤེས། 

ལས་ ་ ་བ་ མས་ལའང་དགོས་ཆེད་མེད་པ་ལ་ ་བ་མི་ ེད་ ང་།  དགོས་པ་དེ་དངོས་

་མི་གསལ་བས་ན་ལས་ ་ ་བ་དང་།  དགོས་པ་གཙ་བོར་གསལ་ན་ཆེད་ ་ ་བའོ།  །གང་ཞིག་

གང་ལ་བ ེན་པའམ་ཡོད་པའི་དོན་ཅན་ མས་ལ་བ ན་པ་ ེན་གནས་ལ་འ ག་པ་ནི།  རང་

གནས་ ་ཟས་ནོར་འཛམ།  དབེན་ས་ ་ བ་ཐོབ་བ གས།  ིམ་ ་བཟའ་ཚང་ཡོད།  ས་ཞག་ ་

་བོ་འ ིལ།  ར་བར་ གས་མང་།  ཞང་ ང་ན་བོན་དར།  མཁའ་ལ་གཟའ་ ར་བ །  ་ ་དེ་

མས་ཕལ་ཆེར་ན་ལ་གཉིས་ཀ་ ར་ ་ ང་ངོ་།  ། 
བདེན་པའི་ངོ་བོའམ་བ ོད་ འི་དངོས་པོ་ ོན་པའི་དེ་ཉིད་ལ་འ ག་པ་ནི།  ( ལ་གང་ཞིག་ 

ེད་པའི་ཚ་ལས་དང་ ་བ་ངོ་བོ་གཅགི་པའི་དོན་ཅན་ ་ ར་པ་ མ་ད ེ་གཉིས་པའི་ ེ་ ག་ ་བཞེད།)  དཔངས་ 
་མཐོ།  ་ ་འ ག  འོད་ ་འབར།  མཆོག་ ་འ ར།  ནད་ ་ བ།  དངོས་པོར་ བ།  ་ 

ན་འཕགས།  མེ་ལ་ ར་ ་ ་ ེ།  (དེ་ཡང་མཐོ་འ ག་འབར་སོགས་ནི་དཔངས་ ་འོད་སོགས་ལས་ཐ་དད་

པའི་བོན་གཞན་ ་མི་འ ར་བས་ན་དེ་ཉིད་ཅེས་སོ།)  འདིར་ན་ལ་གཉིས་མི་འ ག་ཅེས་ ང་ ནད་ ་

བ་ཅེས་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ཀ་འ ག་ཅིང་གཞན་ལ་མི་འ ག་པའོ།  ། 
ས་བ ོད་པའི་ཚ་ བས( མ་ད ེ་བ ན་པའི་ ེ་ ག)ལ་འ ག་པ་ནི།  ལོ་ ས་ ་སོ་ནམ་ །  

་ ོ་ ་ ས་ལ་བབ།  ན་ ་དགེ་བ་ ེད།  ག་ ་ཐ་ཚག་ལ་གནས།  ཉི་ཤར་ ་བོན་འཆད།  

་མོར་ ེབས།  ནམ་ལངས་པ་ན་འ ོ།  བ ད་ག མ་ལ་ཉི་མ་ ོག་ཅེས་པ་ ་ ་ ་ཆེར་ཤེས་

པར་ འོ།  ། 
གཞན་ཡང་གོང་བཤད་དེ་དག་ལ་དགག་ ་ ར་བ།  ངས་ ་མི་བ ི།  འཆི་གསོས་ ་

བ ད་ ི་མི་ནོད།  དབེན་ས་ ་ བ་ཐོབ་མི་བ གས།  དངོས་པོར་མ་ བ།  བ ད་ག མ་ལ་ཉི་

མ་མི་ ོག་ ་ ་ མས་ ོག་ ོགས་ནས་བ ན་པས་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་མི་ ན་ ང་ མ་ད ེ་དེ་

དག་གི་ ེས་མ ན་ཙམ་ཡིན་ནོ།  །དངོས་པོ་ ་ བ།  དངོས་པོར་ བ་ ་ ་ར་ ་གཉིས་ ང་འ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མཐའི་ ེས་ ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་འ་མཐའ་མེད་པ་ མས་ནི་འ་མཐའ་ ིས་པའི་ ལ་ཡིན་པས་ན་

མ་ད ེ་ ད་སོགས་ ོར་བའི་ བས་འ་མཐའ་ཡོད་མེད་ལ་ ད་པར་མེད་དོ།  ། 
ག མ་པ་ཨེ་ ན་ ི་ ད་ལ་གཉིས།  ིར་བཤད་པ་དང་།  དམིགས་བསལ་བཤད་པའོ།  ། 

དང་པོ་ནི།  ེས་འ ག་བ ་ལས་གཅིག་གཉིས་ །  ། ག་བ ན་ མས་ལ་ ་དང་ ར།  །ག མ་

པ་ལ་ནི་ག མ་པ་ ེ།  །བཞི་བ ད་ད ་བ ་ མས་ལ་ཏ།  །དེ་དག་ཨེ་ ར་ ག་བཅས་ས།  །ཞེས་

པས་བ ན་ཏེ།  ེས་འ ག་བ ་བོ་ལས་གཅིག་པ་ག་དང་།  གཉིས་པ་ང་དང་།  ་བ་བ་དང་།  

ག་པ་མ་དང་།  བ ན་པ་འ་ མས་ ི་མཐའ་ལ་ ་ ོར་བ་དང་།  ག མ་པ་ད་ཡིག་ལ་ནི་

ག མ་པ་ད་ཉིད་ ོར་བ་ །ེ  བཞི་བ་ན་དང་།  བ ད་པ་ར་དང་།  ད ་བ་ལ་བ ་བ་ས་ མས་

ལ་ཏ་ཉིད་ ར་ལ།  དེ་དག་སོ་སོར་ཨེ་ ར་བས་ ེ་དེ་ཏེ་ཞེས་ བ་ཅིང་།  དེ་ མས་མིང་ཚག་

གང་གི་མཐར་ཡང་བ ན་ འི་ ག་མ་འ ེན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པས་ ག་བཅས་ས་ཞེས་ འོ་

ཞེས་པའོ།  །དེ་དག་ ང་དཔེར་ན།  མི་ ག་ ེ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ ིར།  ཤིང་བཅད་དེ་མེ་ལ་

འ ད།  མདའ་འཕངས་ཏེ་ཕོག  བ ནད་ཏེ་མཐོང་།  འཕར་ཏེ་འ ོ་ ་ (ནས་དང་ཅིང་སགོས་ ི་

ད་དང་འ ག་པ་མ ན་པ་ན་ིམཚམས་ རོ་ ང་) ་ཆརེ་ཤེས་པར་ འོ།  །གཞན་ཡང་དངོས་པོ་ནི་ག མ་ 
ེ་བེམ་པོ་དང་།  ཤེས་པ་དང་ ན་མིན་འ ་ ེད་དོ་ ་ ་ཡང་(ཚག་ ་མའི་གསལ་ ེད་ ་ ི་མ་འ ནེ་ 

པ་ན་ིདམ་བཅའ་ཡང་བཞེད་ལ།  ཡང་ ོད་ནི་དཔལ་དང་།  ོད་ནི་མགོན་ ་ ་ལ་ཡང་འ ག་པ་མ ན་ཅངི་ ག་

མ་ཡོད་པ་ཙམ་ ོན་པ་གཞན་འ ེན་ན)ོ ག་བཅས་ ་གོ་བར་ ོས་ཤིག  ། 
གཉིས་པ་ནི།  དེ་ལས་ག མ་པ་ཐོག་བར་མཐར།  །གནས་པ་ཐ་ ད་དབང་ ་ག མ།  ། 

འདས་དང་ ག་བཅས་ མ་ ངས་བ ོད།  ། ས་ ི་དབང་ ་འདས་མ་འོངས།  །དངོས་པོའི་

དབང་ ་བདེན་པ་དང་།  །བདག་གི་བ་དང་ཕ་རོལ་པོ།  །གསང་བའི་དངོས་དང་བཞི་ཡིན་ནོ།  ། 
ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  གོང་བཤད་ ེ་དེ་ཏེ་ མས་ལས་ ེས་འ ག་ག མ་པ་ཨེ་ ན་དེ་ཡིག་ནི་དེ་

ཙམ་ ་མ་ཟད།  འ ག་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ།  མིང་གང་དང་གང་གི་ཐོག་མ་དང་།  བར་

མཚམས་དང་མཐའ་མ་ མས་གང་ ་ཡོད་པའམ་གནས་ ང་ ང་།  དེ་ནི་ཐ་ ད་ཙམ་ ི་དབང་ 
་ ས་ན་ག མ་ ེ།  ས་ག མ་ལས་འདས་པ་དང་།  ག་མ་དང་བཅས་པ་དང་།  མ་ ངས་

བ ོད་པའོ།  ། ས་ ི་དབང་ ་ ས་ན་འདས་པ་དང་།  མ་འོངས་པ་ལ་འ ག  དངོས་པོའི་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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དབང་ ་ ས་ན་བདེན་པ་དང་།  བདག་གི་བ་དང་།  ཕ་རོལ་པོ་དང་།  གསང་བའི་དངོས་པོ་ ེ་

བཞི་ལ་ ས་ག མ་གར་འ ག་པ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་པའོ།  ། 
དེ་ཡང་ཐ་ ད་ ི་འ ག་པ་འདས་པ་སོགས་ག མ་ནི།  ོད་ ེད་ ི་ཚག་ལ་ཐ་ ད( ར་

མེད་ལ་གསར་ ་ནན་ སི་བཏགས་པ) ཅེས་བཏགས་པ་ ེ།  དེ་བཞིན་གཤེགས་པ།  བདེ་བར་བཤེགས་

པ་དེ་ ་ ་ ོན་ ་སོང་བ་ཞིག་ ་གོ་དགོས་ ིར་འདས་པའི་ཐ་ ད་དང་(བ ོད་ ་ ི་ཡ་ིདནོ་ལ་མ་

ད ད་པར་བ དོ་ ལ་དེ་ཉིད་ལ་ཐད་ཀར་བཏགས་པ)།  ར་ཐག་གཅོད་དེ་འ ོ།  ཤིང་གཅོད་དེ་མེ་ལ་

འ ད།  ་ ་ ག་བཅས(རང་ཉིད་ ི་ ལ་ ་དོན་བཞན་མི་མཚན་ ང་བ ོད་ ་ ག་མ་འ ེན་པ་ཙམ་ ེ)ཏེ་ 
ར་བཤད་པ་བཞིན་དང་།  མ་ ངས་བ ོད་པའི་ཐ་ ད་ནི།  དེ་ནི་ ་མ་ ེ།  མཁས་ཤིང་ བ་

པའང་དེ་ཡིན།  བདག་ཅག་གི་ བས་གནས་ ང་དེ་ཡིན།  ་ ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ད་པར་ ་མ་

བ ོད་པ(ཡང་དེ་ལ་ཡི་གེ་ ིས་ཤིག་ ་ ་འ ི་གཞི་དངསོ་ ་མི་གསལ་ཡང་དེ་ འི་ ལ་ ་ཤོག་ ་ ་ ་དོན་ ི་ མ་ 
ངས་གཞན་ཞིག་ ོར་ ་ཡོད་པར་ ོན་པའང་) མས་སོ།  །ཐ་ ད་ ི་དབང་ ་ད ེ་ ལ་ག མ་ ་

ཡོད་པ་དེས་དེ་ འི་འ ག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པའོ།  ། ས་ ི་དབང་ ་ ས་པ།  ན་ནིང་གི་ལོ་

དེ་ལ།  ཁར་སང་གི་ཉི་མ་དེར།  ་ ་ ས་ཁོ་ནའི་བ ོད་པ་འདས་པ་ མས་སོ།  །མ་འོངས་པ་ 
ལ་སང་ཉིན་ ་ ོའི་ ས་དེར་འ ོའོ་ ་ ་ ེ་གོ་ འོ།  །ད ེ་ ལ་དེས་ ས་ཁོ་ན་བ ོད་པ་དང་

འ ེལ་བའི་དེ་ ་ཡི་འ ག་པ་ ན་ལ་ བ་པ་ཡིན་ནོ།  ། 
དངོས་པོ་བཞི་ལས་བདེན་པ་ལ་འ ག་པ།  དེ་ཁོ་ནའོ།  །དེ་དེ་བཞིན་ནོ།  ། ་ ་བདེན་

པའི་དངོས་པོ་ ོན་པ་ མས་སོ།  །བདག་གི་བའི་དངོས་པོ་ལ་འ ག་པ།  དེ་བདག་གི་ །  བདག་

གི་ནོར་དེ།  ་ ་རང་དང་འ ེལ་བའི་དངོས་པོ་ མས་སོ།  །ཕ་རོལ་པོའི་དངོས་པོ་ལ་འ ག་པ།  

ཀ་བ་དེ།  དེ་ མ་པའོ།  ། ོད་ ི་ ་དེ་ ་ ་གཞན་ནམ་ཕ་རོལ་པོའི་དངོས་པོ་ མས་སོ།  །གསང་

བའི་དངོས་པོ་ལ་འ ག་པ།  དེ་མ་ ོན།  དེ་ ད་མ་ཟེར།  ོད་ ི་དེ་ ང་ངམ།  ་ ་གཞན་ ིས་

ཤེས་དོགས་ ི་གསང་བའི་དངོས་པོ་ ོན་པ་ མས་སོ།  །དེ་ ར་དངོས་པོའི་འ ག་པས་ནི་ ག་

བཅས་ལས་གཞན་པའི་དེ་ ་ ན་ལ་ བ་ ེ། འདས་པ་ ོན་ཞང་ ང་གི་ ལ་དེ་ན་ ་ ་དང་།  

ད་ ་བ་ལ།  ཤིང་དེ་གཅོད་ ས་སམ་ ་ ་འ ང་འ ར་ལ་བ བ་ ་དེ་ ་ ་ ས་ག མ་ ན་ ་

དེ་ འི་འ ག་པ་ཙམ་ལ་ བ་ཅིང་།  ཐ་ ད་ ི་འ ག་པ་ ི་མ་གཉིས་ ང་ཕལ་ཆེར་འདས་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མང་ཞིང་ད་ ་བ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་རེ་འགའ་ཙམ་མོ།  །དག་དང་ ས་ད་ ་བ་ལ་མི་

འ ག་ ེ།  བདག་གི་ག གས་འདི།  ད་ འི་ ས་འདི་ ་ ་ལས་དེ་ ་མི་འ ག་པ་མངོན་ མ་

ིས་ བ་བོ།  ། 
བཞི་བ་ཨོ་ ན་ ི་ ད་ལ་གཉིས།  ོགས་ཚག་དངོས་དང་།  ཞར་འ ང་ མ་པར་བ ག་

པ་ཅན་ནོ།  །དང་པོ་ནི།  ས་མཐའ་ཅན་ ི་ཡི་གེ་བ །  །རང་རང་མིང་མཐར་ཡོད་པ་དང་།  ། 
ག་ཅན་མཐའ་ ་ཏ་དང་བཅས།  ། ན་ལ་ཨོ་ ར་ ོགས་ཚག་ཡིན།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ས་

མཐའ་ཅན་ཞེས་ ེས་འ ག་བ འི་མཐར་ས་ཡོད་པ་ལ་བ ེན་ནས་མིང་ ་བཏགས་ནས་ཡི་གེ་

བ ་བོ་ངོས་འཛན་པ་ ེ། ཡི་གེ་དེ་ མས་རང་རང་གི་མཐའ་འམ་ ད་སོགས་ ི་མཐར་ཡོད་པ་

དང་།  ད་ ག་ཅན་ ི་མཐའ་ ་ཏ་དང་བཅས་ཡོད་པ་ ན་ལ་ཨོ་ ེ་ ་ ་ ར་བས་གོ་ངོ་དོ་ནོ་

བོ་མོ་འོ་རོ་ལོ་སོ་ཏོ་ཞེས་ བ་པའི་ ེན་བ ་གཅིག་པོ་དེ་ མས་ བས་བབ་ ི་བ ན་ འི་ཚག་

དོན་གང་ཡིན་དེ་དེ་ཙམ་ ིས་བ ་བར་སོང་བས་ ར་བ འམ་ཁོངས་ ་ཚང་ནས་ ག་མ་མེད་

པ་ ་ ་ ེ་ ོགས་ཚག་ཅེས་ཐ་ ད་བ ང་བར་ འོ། །ཞེས་སོ།  །དཔེར་ན།  གཤནེ་ ག་གོ  ། ོ་

བ ང་ངོ་།  ། ང་འ ད་དོ།  ། ་ལེན་ནོ།  །གར་འཆམ་མོ།  །ཡིད་དགའ་འོ།  །བོན་དར་རོ།  ། ་

ལ་ལོ།  །བ ་ཤིས་སོ།  །བོན་བ ནད་ཏོ།  ། ར་ རད་ཏོ།  །བཀའ་བ ལད་ཏོ་ཞེས་སོགས་

འ མས་ ས་པ་ནི་གོ་ འོ།  །དེར་ ིནད་ཏོ།  ། ིནད་ནས་ ང་ ་ ་ཚག་གཞན་དེ་མ་ཐག་ ་

ང་ཡང་གོ་ལ་སོགས་ ་དེ་དག་གི་ ས་པས་ཚག་དོན་མང་ ང་གང་ཡིན་པ་དེ་བ ས་པའམ་

ོགས་པའི་དོན་ཅན་ ་གོ་དགོས་སོ།  ། ་མཚན་འདིས་ ོགས་ཚག་ཅེས་ ོགས་སོ་ཁོ་ན་ལ་ནི་

ངེས་མི་དགོས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  དེ་དག་ཨོ་ ིས་ ག་པ་ ར།  ། མ་པར་བ ག་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ།  །འ ེད་

ད་གཉིས་དང་ཐེ་ཚམ་དང་།  ། ི་དང་གདམ་ང་ མས་ ་འ ར།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  བཤད་

མ་ཐག་པའི་ཨོ་ ན་བ ་གཅིག་སོ་སོའི་ཨོ་ ིས་ནས།  ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས་ཏ་ཞེས་པར་

སོང་བ་ལ་སོ་སོར་ ེས་འ ག་ ག་པ་མ་ཡིག་ ར་བས་གཾ་ངཾ་དཾ་ནཾ་བཾ་མཾ་འཾ་རཾ་ལཾ་སཾ་ཏཾ་ཞེས་བ ་

གཅིག་ ་ བ་པ་དེ་དག་མིང་མཐར་ ར་བཞིན་ ར་བ་ན། དེ་དག་གི་ཐ་ ད་ ིར་ མ་པར་

བ ག་པ་ཅན་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ།  ེ་ ག་འ ེད་ ད་གཉིས་ཏེ་ད ེ་གཞི་གཅིག་ལས་ ེ་ ག་མང་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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པོ་འ ེད་པ་དང་།  ེ་ ག་མང་པོ་གཞི་གཅིག་ ་ ད་པ་དང་།  ཐེ་ཚམ་དང་།  ི་བ་དང་།  

གདམ་ང་ ོན་པའི་ ་ མས་ ་འ ར་རོ་ཞེས་པའོ།   །དེ་ཡང་དཔེར་ན།  ། 
འ ེད་པ་ལ།  བདག་མེད་ནི་གཉིས་ཏེ་བོན་ནམ( ི་མར་མིང་ཚག་གི་ མ་ ངས་གཅགི་གམ་གཉིས་ 

སམ་ ་མ་བཀདོ་པ་ལས།  ད་ེདག་ ང་གལ་ཏེ་དོན་བ ར་བ་ཡོད་ན་ ་མ་ ་མར་ མ་ ངས་འ ེད་པའ་ི ད་ ར་ 
དགསོ་པའ)ོགང་ཟག་གི་བདག་མདེ་དོ།  ། ་ ་དང་།  ང་པོ་ནི་ ་ ེ།  ག གས་སམ།  ཚར་བའམ།  

འ ་ཤེས་སམ།   འ ་ ེད་དམ།   མ་པར་ཤེས་པའོ་ ་ འོ།  ། 
ད་པ་ལ།  བོན་ནམ་གང་ཟག་ནི་བདག་མེད་པའོ།  ག གས་སམ།  ཚར་བའམ།  འ ་

ཤེས་སམ།   འ ་ ེད་དམ།   མ་པར་ཤེས་པ་ནི་ ང་པོའོ་ ་ ་ ་ཆེར་ ོགས་པར་ ོས་ཤིག  ། 
ཐེ་ཚམ་ནི།  བདག་ཡོད་དམ་མེད( ་ ་ཐེ་ཚམ་བ ག་ ་ེའ ི་བའང་ཡིན)།  འདི་ཡིན་ནམ་མིན 

( ་ ་ཡིན་མིན་ ི་ ད་པར་འ ེད་པའི་ཚག་ཡིན་པས་འ ེད་པའི་ འང་ཡིན)།  ཆར་འབེབ་བམ་མི་འབེབ།  

ལོ་ཏོག་འ ང་ངམ་མི་འ ང་ ་ ་དང་། 
ི་བ་ནི།  ་པ་ཡིན་ནམ།  རིག་གནས་ཤེས་སམ།  ནོམ་པ་བདོག་གམ།  ན་མ་ཡིན་ནམ།  

བ་པ་ཐོབ་བམ་ ་ འོ།  ། 
གདམ་ང་ནི།  གསེར་ལེན་ནམ་ད ལ་ལེན།  ཇ་འ ང་ངམ་ཆང་འ ང་།  ་ ་ཤིན་ ་

མང་ངོ་།  ། 
ཡང་ ོགས་ཚག་དང་འདི་ བས་བ་ཡིག་གི་མཐར་པོ་དང་པ་ ོར་བ་འགའ་ཞགི་ ང་ཡང་།   

རང་གི་ ་མ ན་བ་ཡིག་ཡོད་བཞིན་ ་གཞན་བཙལ་ནས་ ར་བ་ལ་དགོས་པ་མེད་ཅིང་བ ོད་

པ་ཡང་མི་བདེ་བས་གོང་ ར་མཛད་ན་ལེགས་ཤིང་།  དེ་ ་ན་བཅག་གམ་བཅག་གོ་ ་ ་ལའང་

བཅག་ཀམ་བཅག་ཀོ་ ་ ་ ར་དགསོ་པ་ གས་ལ་འ བ་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ།  ། 
་བ་ཨ་ ན་ ི་ མ་ད ེ་དང་ ད་ལ་གཉིས།  མ་ད ེ་ ་བ་དགར་ ད་བཅས་པ་དང་།  

ད་པ་ཚག་ ན་བཅས་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ས་མཐའ་ཅན་ལས་བཞི་བ་དང་།  །ད ་བ་གཉིས་ལ་

བ ་བ་ ར།  །དེ་དག་ ་བ་འ ང་ ངས་ས།  །དགར་ ད་དང་ནི་ ག་བཅས་སོ།  །ཞེས་པས་

བ ན་ཏེ།  ས་མཐའ་ཅན་ནི་ ེས་འ ག་བ ་བོ་ལས།  བཞི་བ་ན་དང་།  ད ་བ་ལ་གཉིས་ལ་

བ ་བ་ས་ཡིག་ཁ་ཁར་ ར་བས་ནས་ལས་ཞེས་ བ་པ་དེ་དག་ མ་ད ེ་ ་བ་འ ང་ ངས་ཏེ།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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གང་ལས་གང་ཞིག་ ང་བ་ ོན་པ་དང་།  རིགས་དང་ ་བ་ཡོན་ཏན་ ི་ ད་པར་ ིས་ལོགས་ ་

དགར་བ་དང་།  ་ ིའི་ཚག་དོན་ ད་པ་དང་།  ག་བཅས་ མས་ལ་འ ག་པས་སོ་ཞེས་པའོ།  ། 
དཔེར་ན།  འ ང་ ངས་ནི།  ཤར་ནས་ཉི་མ་འཆར།  གནམ་ནས་ཆར་འབེབ།  བ་ལས་འོ་མ།  

སངས་ ས་ལས་བོན་ ་ ་དང་།  ཡང་།  ་ལས་ ང་།  ས་ལས་བབས་ ་ ་འ ང་ ངས་

དང་ ོགས་མ ན་ནོ།  །ཡང་།  ་བ་ལས་མེ་ཡོད་པ་ཤེས།  མ་འ ར་ལས་བསམ་པ་ཤེས་ ་ ་

་བ་མཐོང་བ་སོགས་ ི་ ་མཚན་ ིས་དོན་ཤེས་པར་བ ོད་ ིར་ལས་ ་ནི་ ་མཚན་ལའང་

འ ག་པ་ ེ།  དེ་ མས་ ང་འ ང་ ངས་དང་འ ་བའི་ མ་ད ེ་ ་བའི་ཆ་ཤས་སོ(མེ་ཡོད་པར་

ཤེས་པ་དེ་ ་བ་མཐོང་བའ་ི ་མཚན་ལས་ ང་བས)།  ། 
དགར་བ་ལས་རིགས་དགར་བ།  མི་ མས་ནང་ནས་ ལ་རིགས་དཔའ།  །མི་ལས་ ོལ་

སོང་ ག་བ ལ་ཆེ།  ། ་ ་དང་།  ་བ་དགར་བ།  ་བའི་ནང་ནས་ མ་དཀར་དགེ་བ་བཟང་།  

ོད་ལམ་ཕལ་བ་ལས་ནི་ ག་མཆོད་ ེད་པ་ལེགས།  ་ ་དང་།  ཡོན་ཏན་དགར་བ།  བ་ མས་

ནང་ནས་ནག་མ་ོའོ་མ་མང་།  སངས་ ས་ མས་ལས་གཤེན་རབ་མཆོག  ་ ་མང་ངོ་།  །དེའང་

དགར་གཞི་དང་དགར་བོན་རིས་མི་མ ན་པ།  ་ལས་མི་དམན་ ་ ་ལས་དང་།  དགར་གཞི་

དང་དགར་བོན་རིས་མ ན་པ།   མེ་ཏོག་ནང་ནས་ ་ མ་འབར་བ་ ་ ་ནས་འ ག་གོ  ། 
ད་པ་ལ་འ ག་པ།  ཞང་ ང་ནས་བོད་ ི་བར།  མགོ་ནས་མ ག་གི་བར།  དེ་དག་

ལས་སོགས་མང་པོ་ཡོད།  མ་པར་ ལ་བ་ལས་སོགས་ཏེ།  ་ ་མང་ངོ་(དགར་ ད་གཉིས་ཀའང་

མ་ད ེ་ ་བའི་ཁངོས་ ་གཏོགས་པ་དེ་ཡང་དགར་བ་ནི་དགར་གཞི་ལས་དགར་བོན་ ེ་བ་ ར་ ང་བ་དང་།  ད་ 
པ་ན་ིཐགོ་མ་གང་ནས་བ མས་པ་ད་ེལས་བ ་ ་ མས་ ང་བ་ ར་ ང་བས་ས)ོ།  ། 

ག་བཅས་ལ།  ག་བཙལ་ནས་ ས་ ིས།  ག་འཚལ་ལས་ ས་ །  ལག་འ ོང་ལས་

ཟས་ཟོ་ ་ ་ ེ་འདས་པའི་ ག་བཅས་ལ་ནས་དང་།  གཞན་དག་ལ་ལས་ ོར་བའོ།  །འདི་དག་

གི་སོགས་དང་ གོས་ཞེས་པ་ནི་ ད་པ་གསལ་ དེ་དེ་དགོས་ཆེད་ ི་ ད་ ིར་ མས་དང་མ ངས་ 
ཏེ༑  འགའ་ཞིག་ མ་ད ེའི་ ེན་མེད་པར་དོན་ ོན་ཏེ།  ཕན་པའི་ ིར་དེ་དག་སོགས་གསལ་

ེད་ ི་ འི་ ས་པས་དོན་བ ན་པའོ།  །དེང་སང་འགའ་ཞིག་གིས་ལས་ ི་ ་ ག་བཅས་ལ་མི་

འ ག་ག ངས་ཏེ།  ཡིག་ ངི་ མས་ ་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ས་མཐའ་ ན་བ བས་པར་མཛད་པ་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ནི་ཤིན་ ་མི་ལེགས་ཏེ།  དེས་ན་ལས་ ི་ ་དེ་དག་ལ་ཐ་ ད་གཞན་འཆད་ ་མེད་པ་དང་།  ནས་ 
ལས་གཉིས་ ས་པ་མཉམ་པ་ཡིན་པ་ལ་མི་མཉམ་པའི་ ོན་ ་འ ར་བ་དང་།  བོད་ ད་དག་པ་

དག་པར་འདོན་པའི་ ེ་བོ་ མས་ ི་ངག་ ོ་ནས་ ང་ལས་ཞེས་པའི་བ ་ཆགས་པའི་ ིར་དང་།  

ོན་ ི་ ེགས་བམ་དག་པ་ མས་ལ་ཡོངས་ ་ གས་པ་དང་འགལ་བའི་ ོན་ཡང་ཡོད་པའི་ ིར་ 
རོ༑  ༑དེ་ ིར་བཞེད་དོན་འདི་བཞིན་བ ིས་པས་ ་མཚན་འ གི་ ངས་ཅི་ཡང་མདེ་པ་ ་མ་ ང་ 
བ་དེ་དག་གི་དོན་འཐད་ ན་ ་ བ་པར་མ་ ར་ཏོ།  །ནས་ལས་དེ་དག་གི་ད ེ་བ་ནི།  འ ང་ ་ 
གཞི་ལ་ཡོད་པ་ཤར་ནས་ཉི་མ་འཆར་ ་ ་ལ་ནས་དང་།  གཞི་དང་ ལ་བའམ་འདས་པ་ ་ ་མཁས་ 
པ་ལས་རིག་པ་བ བ་སོགས་ལ་ལས་འ ག་ཅིང་།  ེས་འ ག་གི་ཚག་མཐའ་ལ་ སོ་པ་མེད་དོ།  ། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས།  ིར་བཤད་པ་དང་།  དམིགས་བསལ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ཨི་

ན་ ི་ནི་གཉིས་ག མ་དང་།  །ད ངས་ མས་སོ་སོར་ད ེ་བ་ལ།  །གཉིས་པ་ ིན་པས་དང་པོ་

དང་།  །ག མ་ ་བ ་ལ་དང་པོ་ ར།  ། ག་མ་ མས་ལ་གཞན་གཉིས་ ར།  ། ད་དང་མ ན་

མི་མ ན་ ོན་པའི།  །ཚག་ ན་གཉིས་ ་འ ར་བ་ཡིན།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ར་ཨི་ ན་ ི་

བས་ ་བཤད་པའི་ མ་ད ེའི་ ེན་ ི་གི་ ི་ཡི་འི་ མས་ ི་གཉིས་པ་གི་དང་།  ག མ་པ་ ི་

དང་ད ངས་ མས་སོ་སོར་ད ི་བས་ ་ཡ་འ་ཞེས་པར་སོང་བ་ལ་སོ་སོར་ ེས་འ ག་གཉིས་པ་

ང་ཡིག་ ིན་པས་ ང་ཡང་འང་ཞེས་ བ་པ་དེ་དག་མིང་མཐར་ཇི་ ར་ ོར་ཞེ་ན།  དང་པོ་ག་

དང་།  ག མ་པ་ད་དང་།  ་བ་བ་དང་།  བ ་བ་ས་ཡིག་དང་།  ད་ ག་ཅན་ མས་ལ་དང་པོ་

ང་ ོར་བ་དང་།  ག་མ་ མས་ལ་ཡང་དང་འང་གཉིས་ཚག་བར་ཁ་ ོང་དགོས་ཚ་ཡང་གཞན་ 
ལ་འང་ ར་བ་ མས།  ་ ི་ཚག་དོན་ ད་པ་དང་།  ་ ི་གཉིས་མ ན་པར་ ོན་པའི་ཚག་

ན་དང་།   ་ ི་མི་མ ན་པར་ ོན་པའི་ཚག་ ན་གཉིས་ ་འ ར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ།  ། 
དཔེར་ན།  ད་པ་ལ།  ོད་ནི་མཁས་ ང་མཁས་ལ་ བ་ ང་ བ།  ན་ ིས་ ང་

འ ད་དོ།  །དཀར་པོ་ ་ཡང་འ ག་ལ་ཡིད་ འང་འོང་།  ཐམས་ཅད་ ིས་ ང་འ ད་ན་བདག་

་ཅི་ ོས(ཚག་དནོ་གངོ་འོག་མ ངས་པ་ལས་འོག་མ་བ ་ ་ཡདོ་ན་འོག་མ་ ད་པའི་ ད་ ར་དགསོ་པ) ་ ་

་ཆེར་ ར་ནས་ཤེས་པར་ འ(ོགཞིའམ་དོན་གཞན་ཞགི་ལ་ ད་ཅིང་ ོར་བ་དེ)། 

མ ན་པའི་ཚག་ ན་ལ།  མཛས་ ང་མཛས།  ན་ཡང་ ན།  འ འང་འ །  ་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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དང་།  མི་མ ན་པའི་ཚག་ ན་ལ།  བ ནད་ ང་མ་མཐོང་།  བ ད་ན་ཡང་ ོ།  མཛའ་འང་

བ ་སོགས་མང་ ་ ར་ནས་ ོགས་པར་ འོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  ཡང་ནི་བ ར་བ ན་དོན་ འང་འ ར།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ང་ཡང་

འང་ག མ་ལས་ཡང་ནི་བ ར་བ་དང་བ ན་པའི་དོན་ ་མིང་གི་ཐོག་མ་ ་ ་མ་དེ་དག་དང་

མི་འ ་བར་ཡང་འ ག་གོ་ཞེས་སོ།  །དཔེར་ན།  ཡང་གསོན་དང་།  ཡང་དང་ཡང་ །  ཡང་

ཡང་།  དེ་ནས་ཡང་ ་ ་ཤིན་ ་མང་ངོ་།  །བ ན་པ་ནི།  ལ་མཛས་ ིམས་གཙང་ ་བ་ཡང་

མཐོ།  གསེར་ད ལ་ཟངས་ གས་གཤའ་ཚའང་ ར།  ་ ་མང་བར་ ང་ངོ་(མ ག་ ་ ་ཚག་ ་

ར་ ན་གཅིག་ ་ ེལ་བའི་ ིར་ཚག་དོན་ ་མ་ མས་ལ་ ིས་བ ན་དགོས་ནའང་ ད་པའི་ ེ་ ག་བ ན་པའི་ ད་ 
ར་དགསོ་པའོ)།  ། 

གཉིས་པ་ཅི་རིགས་པ་བཤད་པ་ལ་ །  ཚག་གི་འ ོ་མ ད་བཤད་པ་དང་།  ངེས་བ ང་

བ ལ་ཚག་གསལ་ ེད་དང་།  བ ོད་ཚག་ ་མའི་ངེས་བ ང་དང་།  ལན་དང་བཅས་པའི་ ་

བཤད་པ་དང་།   བདག་པོའི་ ་བཤད་པའོ།  ། 

དང་པོ་ནི།  ས་མཐའ་ཅན་ལས་དང་པོ་དང་།  །ག མ་ ་ མས་ ི་ ེས་ ་ཅ།  །བ ་བར་

བ ན་པའི་ག མ་པ་དང་།  །དེ་ ག་ ག་པའི་དང་པོ་ ར།  །ཨི་དང་གཉིས་པ་ཁ་ཁར་ ར།  །དེ་

ནི་ཚག་གི་འ ོད་མ ད་ཡིན།  །ཅེས་པས་བ ན་ཏེ།  ས་མཐའ་ཅན་ཏེ་ ེས་འ ག་བ ་ལས་དང་

པོ་ག་དང་།  ག མ་པ་ད་དང་།  ་བ་བ་དང་།  ད་ ག་ཅན་ མས་ ི་ ེས་ ་ཅ་ ར་བ་དང་།  

བ ་བ་ས་ལ་ ེ་བ་བ ན་པའི་ག མ་པ་ཤ་དང་།  དེ་ ག་ང་ན་མ་འ་ར་ལ་ མས་ལ་ ེ་བ་ ག་

པའི་དང་པོ་ཞ་ ར་བ་དང་།  དེ་དག་ལ་ཨི་དང་ ེས་འ ག་གཉིས་པ་ང་ཡིག་ཁ་ཁར་ ར་བས་

ཅིང་ཤིང་ཞིང་ཞེས་ བ་པ་དེ་ནི་ཚག་གི་འ ོ་ ས་པ་མ ད་པའི་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ།  །དཔེར་ན།  

ག་ཅིང་ ིད།  ན་ཞིང་འཇེབས།  བ ནད་ཅིང་འཆད།  ས་ཤིང་དར།  ཟ་ཞིང་འ ང་ ་ ་

མང་བར་ ང་ང་ོ(ཡང་ག བ་ཅངི་ག བ་ཅིང་ ག་ ་གསལོ་ ་ ་ཚག་དནོ་གཉསི་ཀ་བ ར་བ་ཡདོ་ན་ མ་ ངས་ 
ད་པའ་ི ད་ ར་དགོས་པའང་ཡོད་ཅེས་པ་ ང་)།  ། 

གཉིས་པ་ངེས་བ ང་དང་བ ལ་ཚག་གསལ་ ེད་ལ་གཉིས།  ིར་བཤད་པ་དང་།  དམིགས་ 
བསལ་བཤད་པའོ།  །དང་པོ་ནི།  ས་མཐའ་ཅན་ ིས་དང་པོ་ ར།  །ངེས་བ ང་བ ལ་ཚག་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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གསལ་ ེད་དོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  བཤད་མ་ཐག་པའི་ཅིང་ཤིང་ཞིང་ག མ་ ི་ས་མཐའ་ཅན་

ཏེ་ ེས་འ ག་ ིས་ནས་ཅི་ཤི་ཞི་ཞེས་སོང་བ་དེ་དག་ ེས་འ ག་དང་པོ་ག་ཡིག་སོ་སོར་ ར་བས།   
ཅིག་ཤིག་ཞིག་ཅེས་ བ་པ་དེ་དག་ངེས་བ ང་དང་།  བ ལ་ཚག་གསལ་ ེད་ ི་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

པའོ།  །དཔེར་ན།  ངེས་བ ང་ལ།  ར་ ག་ཅིག་འ ག  ཚག་ ེབ་ཅིག་ ོམ།  བཀའ་ ལད་ཅིག་

༑  འ ིན་ཞིག་བ ར།  བབ་འོས་ཤིག་ ོས་ ་ ་མང་ཞིང་མིང་ ོར་ ལ་ ་མ་དང་འ ་ཞིང་།  

གས་ ོག་ཅིག་ ་ ་ ེ་ ངས་ ི་གཅིག་ ་འ ལ་བར་མི་ འོ།  །དེ་དག་བ ལ་ཚག་གསལ་

ེད་ལ་འ ག་པ།  མཚན་ ོབ་ཅིག  བོན་ ོནད་ཅིག  ང་ ོངས་ཤིག  རད་ཅིག  མ་འདའ་

ཞིག་ ་ ་མང་ཞིང་གོ་ འོ།  །ཞིག་ ་བ ལ་ཚག་གསལ་ ེད་ལ་འ ག་པ་འགའ་ཙམ་ལས་མེད་

དོ༑  ༑གཉིས་པ་ནི།  བ ན་པ་བ ་བར་ཅིག་ ང་ངོ་།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ེས་འ ག་བ ན་ 
པ་འ་མཐའ་ཡོད་པའམ།  ིས་ཏེ་མེད་པ་ མས་དང་བ ་བ་ས་ཡིག་གི་མཐར་ཅིག་ ང་འཐོབ་

ཅིང་།  འདིའི་ ང་ ས་གོང་བཤད་ཤིག་དང་ཞིག་ མས་ཐོབ་པར་བ ས་པའོ།  །དཔེར་ན་ ་

ཅིག   ཁ་ཅིག   ཐབས་ཅིག   ིས་ཅིག་ ་ ་ ེ་ ོགས་ འོ།  ། 
ག མ་པ་ནི།  དེ་ཡི་ད ངས་དང་ ེན་ཡིག་བོར།  །ཁ་ཁར་ཨེ་དང་བ ་བ་ ིན།  །བ ོད་

ཚག་ ོན་མའི་ངསེ་བ ང་ཡིན།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ཅགི་ཤིག་ཞིག་ག མ་པོ་ད་ེདག་གི་ད ངས་ 
ཨི་དང་ ེན་ཡགི་ག་བོར་བས་ཅ་ཤ་ཞ་ཞེས་པར་སོང་བ་ལ་ཁ་ཁར་ཨེ་དང་བ ་བ་ས་ཡིག་ ིན་པས་ 
ཅེས་ཤེས་ཞེས།  ཤེས་ བ་པ་དེ་དག་བ ོད་ཚག་ ོན་མ་དེ་ཉིད་ངེས་པར་ནན་ ིས་བ ང་བའི་

་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ།  །དཔེར་ན།  ག་ཅེས་ །  ཡིནད་ཅེས་ །  མཁས་ཤེས་ཐོས།  འ ལ་ཞེས་

ང་།  འདི་ཞེས་ །  དེ་ ད་ཅེས།  ག ངས་སོ་ཞེས།  ལེགས་ཤེས་བ བ་ ་ ་ ེ་ཤིན་ ་མང་

ངོ་༑  ༑ས་མཐར་ཤེས་ ོར་བ་འདི་བཞིན་འཐད་ ང་།  འ ལ་གཞི་འ ང་བར་གཟིགས་ནས་

མཁས་པ་ ི་མ་འགས་མཛད་པ་བཞིན་ད་ ་ ག་ ན་ལ་ས་མཐར་ཞེས་ ོར་བ་མང་ངོ་།  །དེ་ ་

ན་ཡང་དོན་ལ་ཐོབ་པ་ངེས་ཤིང་།  ེགས་བམ་ ངས་མ་ མས་ནས་བཤད་ ིར།  ཤེས་ ར་ན་

ལེགས་སོ།  །འ ལ་གཞི་སེལ་བའི་དབང་ ་ ས་ན།  ད ངས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ་ ་ ་ལས་འ ལ་

ཚབས་ཆེ་བ་མེད་དེ།  ཚག་ ོགས་ ི་ ས་པས་མ་ཤེས་ན།  མ་ཡིག་ནི་ ོན་མའི་བདག་ འམ་ ི་

མའི་དགག་ ་ཡནི་ཆ་མི་ཆོད་ཅངི་། དེ་བཞིན་ཡི་གེ་འ ི་སོགས་ ང་དེང་སང་འ ི་སོགས་མཛད་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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པ་འ ག་ ང་རང་རང་གི་ཐོབ་ཐང་ ་ཡི་གེ་ ིས་ ི་འ ི།  གཏམ་ ིས་ ི་འ ི་སོགས་ཡིན་པས་

ཡི་གེ་འ ི་ཞེས་ ོར་བ་འ ལ་པ་ཆེ་ ་འ ོ་བ་ལས་ ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད།  གཞན་ཡང་འ ལ་

གཞི་ཅན་བསམ་ལས་འདས་ ིར་ ོས་ ིས་མི་ལང་ངོ་།  ། 
བཞི་བ་ནི།  ས་མཐའ་ཅན་ ིས་ཕ་རོལ་ །  ། ེས་འ ག་བཞི་བ་དང་ ན་ན།  །དེ་ནི་

ལན་དང་བཅས་པ་འོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  གོང་བཤད་ཅེས་ཤེས་ མས་ ི་ས་མཐའ་ཅན་ཏེ་

ེས་འ ག་ས་ཡིག་ ིས་ནས་ཅེ་ཤེ་ཞེ་ཞེས་པར་སོང་བའི་ཕ་རོལ་ ེས་འ ག་བཞི་བ་ན་ཡིག་ཚག་

བར་ ེ་ནས་སོ་སོར་ ན་ན།  དེ་ནི་ ི་པའི་ཚག་ལ་ལན་དང་བཅས་པ་ ོན་པའི་ འོ་ཞེས་པའོ།  ། 
དཔེར་ན།  དངོས་པོ་ཨེ་ ག་ཅེ་ན་མི་ ག་གོ  ། ་ལས་འ ས་ ་འ ང་ངམ་ཞེ་ན་འ ང་ངོ་།  ། 
བོན་ཨེ་ཐོས་ཤེ་ན་ཐོས་སོ།  །ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་ཡིན་ལགས།  ་ ་མང་ངོ་།  །འདི་དག་གི་ཅིག་ཤིག་

ཞིག་ག མ་དང་།  ཅེས་ཤེས་ཞེས་ག མ་དང་།  ཅེ་ན་ཤེ་ན་ཞེ་ན།  ཅེ་འོ་ཤེ་འོ་ཞེ་འོ་སོགས་ ང་

ེས་འ ག་གི་ ོར་ ལ་ཅིང་ཤིང་ཞིང་ག མ་ ི་ བས་ ་བཤད་པ་དང་འ འོ།  ། 
་བ་བདག་ ་ལ་གཉིས།  དངོས་དང་།  ཞར་འ ང་དགག་ འོ།  །དང་པོ་ནི།  བཞི་བའི་

གཉིས་པ་ད ི་ ག་ག མ།  །དང་པོ་ག མ་བཞི་ ་ ག་དང་།  །བ ་བ་ མས་ལ་ཐོག་མ་ ར།  ། 
བ ན་པ་ལ་ནི་བར་མ་ ར།  ། ག་མ་ མས་ལའང་དེ་གཉིས་ཀ  ། ི་མ་ག་སོགས་ ན་ལ་འོ།  ། 
དང་པོ་ ་ ན་དང་པོ་ལ།  །གཉིས་པ་ ་ ན་ ག་ མས་དང་།  །བ ན་པར་བ ན་པ་ ་ ན་

ང་།  །ད ངས་ ིས་ག མ་གར་ཨོ་ཡིག་ ར།  །ས་མཐའ་ཅན་ལ་དང་པོ་དང་།  །བ ན་པར་

བར་བ་ཐམས་ཅད་ལ།  ། ི་མ་ ར་བ་བདག་པོའི་ས།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ེ་བ་བཞི་བའི་

གཉིས་པ་ཕ་ཡིག་ད ི་བའི་ ག་མ་པ་བ་མ་ག མ་ཡོད་པ་ལས།  དང་པོ་ག་དང་།  ག མ་པ་ད་

དང་།  བཞི་བ་ན་དང་།  ་བ་བ་དང་།  ག་པ་མ་དང་།  བ ་བ་ས་ མས་ ི་མཐའ་ལ་ཐོག་མ་ 
པ་ཡིག་ ར་བ་དང་།  བ ན་པ་འ་ཡིག་གི་མཐར་བ་ ར་བ་དང་།  དེ་ ག་ང་འ་ར་ལ་ མས་ 
ལ་པ་བ་དེ་གཉིས་ཀ་ ་མ ན་པར་ ར་པ་དང་།  ི་མ་མ་ཡིག་ནི་ག་ལ་སོགས་པའི་ ེས་འ ག་

ན་ལའོ།  །ཡང་དང་པོ་པ་ཡིག་ ་ ན་ ་ ས་པ་ ་ཞེས་པ་ནི་ ེས་འ ག་དང་པོ་གའི་ ེས་ལ་

ཐོབ་པ་དང་།  གཉིས་པ་བ་ལ་ ་ ན་ ་ཞེས་པ་ནི་ ེས་འ ག་གའི་ ག་མ་ད ་པོ་ མས་དང་།  

བ ན་པ་འ་ཡིག་ལ་བ ན་པ་འ་རང་ ་ ན་ ་ཞེས་ ང་ཐོབ་བོ།  །འདིས་ ང་ ས་འ་མཐར་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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་ཐོབ་པ་ མས་བ ས་པའོ།  །ཡང་དེ་ མས་ ི་ད ངས་ ་ ིས་ནས་ ར་མལ་ ་སོང་བ་ལ།  

ག མ་གར་ཨོ་ཡིག་ ར་བས་པོ་བོ་མོ་ཞེས་ བ་ཅིང་། དེའང་ས་མཐའ་ཅན་ཏེ་ ེས་འ ག་བ ་

པོ་ ན་ལ་དང་པོ་ ེ་པོ་ཉིད་ ར་བ་དང་། བ ན་པ་འ་མཐར་དེས་མ་ཟད་ ེན་དེ་དག་གི་བར་

པ་པོ་ཡང་ཐོབ་ཅིང་།  དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ ེན་དེ་ག མ་ ི་ ི་མ་མོ་ ར་བ་དང་བཅས་པའི་

ད ་པོ་དེ་བ ོད་ ་གང་ཡིན་ ི་ངོ་བོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དམ་བདག་ཉིད་དངོས་དང་།  ལ་གང་

ཞིག་ལ་དབང་ ེད་པའམ་བདག་བ་པོ་དང་།  གང་ཞིག་གང་ལ་ཡོད་པའམ་ ན་པའི་དོན་ ོན་

ེད་ཡིན་པས་ན་བདག་པོའི་ས་ཞེས་པའོ།  །རིམ་པས་དཔེར་བ ོད་ན་པ་ཡིག་ལ།  ན་ངག་པ།  

ལས་ ེད་པ།  ིན་པ།  ཐོབ་པ།  མཉམ་པ།  ཤེས་པ།  བ ནད་པ།  རད་པ།  བ ལད་པ་ ་ 
་དང་།  བ་ཡིག་ལ།  དགའ་བ།  དགེ་བ་ ་ ་དང་།  ག་མ་ མས་ལ་གཉིས་ཀ་ཅན།  ང་བ།  

དགང་བ།  མདའ་པ།  དམའ་བ།  ་པ།  ་བ།  འ ོར་བ།  ར་བ།  ལ་པ།  མཇལ་བ་ ་

འོ།  ། ན་ལ་མ་ཡིག  ཐོག་མ།  གོང་མ།  གདོད་མ།  བ ན་མ།  འདབ་མ།  གོམ་མ།  མཐའ་ 
མ༑  བར་མ།  ཆར་མ།  ད ས་མ་ ་ འོ།  །ག་མཐར་ ་ཡིག་ཅན།  གཅིག་ །  ཙག་ ་ ་

འོ།  ། ག་མ་ད ་ལ་ ་ ར་བ་གང་ །  ཤེད་ །  ལན་ །  བ་ །  མ་ །  གཏོ་ །  དལ་ 
༑  ེས་ ་སོགས་ ་ འོ།  །འ་མཐར་ ་ ར་བ།  ེ །  ེ །  ེ །  བེ ་སོགས་མང་

ངོ་༑  ༑ ེས་འ ག་གཞན་ད ་ལ་པོ་ ར་བ།  དོག་པོ།  འ ང་པོ།  ེད་པོ།  བ ན་པོ།  ཟབ་པོ།  

དམ་པོ།  བ ་པོ།  མཚར་པོ།  དལ་པོ།  ས་པོ་སོགས་མང་ངོ་།  །འ་མཐར་བོ་ ར་བ།  དཔའ་ 
བོ༑  ད ་བོ།  ཇོ་བོ།  ེ་བོ།  ་བོ་སོགས་ཤིན་ ་མང་ངོ་།  ། ོན་ ི་ག ང་རབ་ ིང་པ་དང་བ ་

དག་མཁན་པོ་ མས་ ིས་ ེ་བོ་ ་ ་ལ་ ེ་འོ་སོགས་འ་མཐའ་ ་ཐོབ་པ་དང་ཆ་མ ན་ ་འོ་ ར་ 
བ་ཡང་མཛད་དོ།  །ཐམས་ཅད་ལ་མོ་ ར་བ།  དོག་མོ།  གཡང་མོ།  གད་མོ།  ཉིན་མོ།  ཞིབ་མོ།  

མ་མོ།  དགའ་མོ།  ར་མོ།  རོལ་མོ།  ལེགས་མོ།  བདེ་མོ་སོགས་ ང་བ་ ་ཆེར་དཔག་པར་

འོ།  །དེ་དག་དགོས་གསེས་ ི་ ད་པར་ནི་བདག་ཉིད་དངོས་ལ་འ ག་པ་ནི།  མ་པ།  ཆར་བ།  

ང་བ།  ང་མ།  ཕོག་ །  ནོར་ །  ེ །  ག གས་པོ།  ་བོ།  ང་མོ་ ་ ་ཤིན་ ་མང་

ངོ་༑  ༑བདག་པོ་ལ་འ ག་པ།  ཤར་བ།  མངའ་བ།  གོང་མ།  གཅིག་ །  ད ད་ །  དབང་པོ།  

བཟོ་བོ།  བལ་མོ་ ་ ་མང་ངོ་།  །གང་ཞིག་ ན་པའི་དོན་ཅན་ནམ་བདག་ཉིད་ཅན།  མཁས་པ།  



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བཟང་བ།  མཛས་མ།  ཅོག་ །  ཁང་ །  བསིལ་ །  ར་པོ།  ་བོ།  སེར་མོ་ ་ ་མང་ངོ་།  ། 
ཁ་ཅིག་ ་ ེད་པ་པོ།  མཐོང་བ་པོ་སོགས་ ེན་དེ་དག་ ག་མ་དང་།  གདན་ས་བ།  ཞང་ ང་མ།  

རིག་ ེད་པ་སོགས་རང་རང་གི་ ལ་ལམ་ ད་བོན་ ི་ཡོན་ཏན་ལ་བདག་ ་ ར་བས་གང་ཟག་

དེར་གོ་བ་སོགས་ཡོད་པས་ཤེས་པར་ འོ།  །ཡང་དམ་མོར་བ མ་ ་ ་ནི།  ལ་ ད་འགའ་ལ་

བ ་ཆགས་ ང་མ་མཐར་མོ་ ོར་བ་ནི་མ་ཡིག་ ག་མར་གཟིགས་ནས་དམ་པོར་བ མ་སོགས་

མཛད་ཅིང་དེས་མཚན་ནས་ གས་ཆེ་ ང་གི་ ད་པར་ ང་ཟད་ཡོད་པའོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  གང་མིང་ཐོག་མར་ ི་མ་ནི།  ། ང་པར་གནས་སམ་ཨི་ ན་པ།  ། ་ ི་ད་

འི་ ད་པར་ཏེ།  །དེ་ནི་དགག་པའི་སར་འདོད་དོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  གང་ཡང་ ང་བའི་

མིང་གི་ཐོག་མར་བཤད་མ་ཐག་པའི་ ེན་ག མ་པོའི་ ི་མ་ ེ་མ་ཡིག་ནི་ ང་པར་གནས་སམ་

ཡང་ན་ཨི་དང་ ན་པ་གཉིས་གང་ཡིན་ ང་ ་ ི་ ེ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་མ་དང་།  ད་

་བའམ་ ས་ཉེ་བ་ མས་ལ་མི་ཞེས་ ོར་བའི་ ད་པར་ཡིན་ཏེ་དེའི་མ་མི་གཉིས་ནི།  ལས་དེ་

བ་ ་མི་ ེར་བའམ་ རོ་ ལ་ ི་དོན་དེ་མ་ཡིན་པའམ་མེད་པར་ ོན་པས་ན་དགག་པའི་ས་ ་

འདོད་དོ།  །ཞསེ་པའོ།  །དཔེར་ན་འདས་པའམ་ ་མར་འ ག་པ་ནི།  མ་ཤེས།  མ་མཐོང་།  མ་

བ ན།  མ་བ བ།  མ་བ གས།  མ་ ས་སོགས་མང་ངོ་།  །ད་ ་བའི་ ས་ཉེ་བ་ལ་འ ག་པ།   
མི་ཤེས།  མི་མཐོང་།  མི་ ོན།  མི་ ོབ།  མི་ ོག  མི་ ེད་སོགས་ཤིན་ ་མང་ངོ་།  །མ་འོངས་ 
པ་ལ་འ ག་པ་ནི།  མ་ཤེས་པར་ །  མ་མཐོང་བར་ །  མ་ ོན།  མ་ ོབ།  མ་ ོག  མ་ ེད་ ་ 
་ ་ཆེར་དཔག་ནས་ཤེས་པར་ འོ།  ། 

གཉིས་པ་ ེས་འ ག་ལ་མ་ ོས་པའི་ ད་རང་དབང་ཅན་བཤད་པ་ལ་བཞི།  བོད་པའི་ ་

བཤད་པ་དང་།  དགར་བ ན་ཁ་ ོང་དང་།  ི་ བ་ ི་ ་དང་།  དང་ འི་འ ག་ ལ་བཤད་

པའོ།  །དང་པོ་ནི།  གང་བ ོད་པ་ཡི་ཐོག་མཐའ་ །  ། ་ལ་ཨེ་ ར་བོད་པ་ཡིན།  །ཞེས་པས་

བ ན་ཏེ།  མིང་གང་ཡང་ ང་བ་བ ོད་པའི་ཐོག་མའམ་མཐའ་མ་ ་ ་ལ་ཨེ་ ར་བས་ ེ་ཞེས་

བ་པ་དེ་ནི་བོད་པའམ་ མ་ད ེ་གསལ་བར་ ེད་པའི་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ།  །དཔེར་ན།  ེ་ ིན་

ཅན་ ་མ།  ེ་ ོགས་བ འི་སངས་ ས་བདག་ལ་གཟིགས་ཤིག  ཚངས་ ས་ ེ།  སོགས་གོ་

འོ།  ། ་ ིང་གཅིག་ནག་མོ།  ་ཡེ་ཀོང་བ ན་དེ་མོ་སོགས་ ང་བོད་པ་གསལ་ ེད་ཡིན་མོད་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ི༑  བ ལ་བ་དང་འ ་བ་དང་ ་ལེན་པ་སོགས་དང་འ ེལ་པ་ལས་ ལ་ ད་པར་ཅན་ལ་བ ོད་ 
པ་ནི་ ང་མི་རིགས་ཤིང་།  ཝ་ཡེ་ ན་པོ་ ་ ་ནི་ ལ་དམན་པ་ལ་བོད་ འི་རིགས་སོ།  །དེ་དག་

ཚག་བ ས་ ་ ས་དང་ཝས་ཞེས་འབོད་པའང་ཡོད་དོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  མིང་གང་གི་ནི་བར་མཐའ་ན།  །བཞི་བ་ཉིད་ལ་ཨི་ ར་བ།  །དགར་བ ན་

གཉིས་དང་ཚག་ ོང་ཡིན།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  མིང་ཚག་གང་ཡང་ ང་བའི་བར་མཚམས་

དང་མཐའ་མ་ན།  བཞི་བ་ན་ཡིག་ཉིད་ལ་ཨི་ ར་བས་ནི་ཞེས་ བ་པ་དེ།  གཞི་ལ་མཆོག་དམན་

ི་ ད་དམ་ཐ་དད་ཙམ་ ་དམིགས་བ ང་ནས་དགར་བ་དང་།  དོན་གང་ཡནི་དེ་ཉིད་ལ་ནན་

ཏན་ ་བ ན་པ་དང་།  ཚགས་བཅད་སོགས་ལ་ ང་བའི་ཁ་ ོང་ ་འ ར་བ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་

པའོ།  །དཔེར་ན།  མཆོག་ ་དགར་བ།  ལ་བ་གཤེན་རབ་ནི་སངས་ ས་ ི་ནང་ནས་ ིགས་

མའི་འ ོ་ལ་བ ེ་བའོ་ ་ ་དང་།  དམན་པར་དགར་བ།  རིགས་ མས་ ི་ནང་ནས་ནི་གདོལ་

རིགས་ཐ་ཆད་དོ་ ་ འོ།  །ཐ་དད་པ་དགར་བ།  གསེར་ མ་ནི་ད ལ་ མ་ལས་ ་བཟང་ངོ་ ་

འོ།  །བ ན་པ་ནི།  ེད་ནི་དགེ་བཤེས་ཏེ།  ་བ་ནི་ཡས་ བ།  ོད་པ་ནི་མས་འཛག  གཞི་

ིང་ ེ་ནི་ཆེ།  ཐབས་ཕ་རོལ་ ིན་བ ་ནི་ ོད་ ་ འོ།  །ཚག་ ོང་ནི།  ལ་ ིམས་དང་ནི་རབ་

ན་པ།  །གཤེན་པོའི་མཆོག་ནི་ཡིན་པར་བཤད།  ། ོམ་པ་ ན་དང་ ན་པ་ནི།  །བ ན་པའི་

དཔལ་ནི་དམ་པ་འོ།  ། ་ ་ ེ་ནི་ ་ མས་ཚག་གི་ཁ་ ོང་ཡིན་ཅིང་།  ཁ་ ོང་མི་དགོས་པའི་

ཚག་ ག་ མས་ལ་ནི་ ་དེ་དག་མེད་ ང་མི་ཉམས་སོ།  ། 
ག མ་པ་ནི།  དང་པོར་གཉིས་པ་ ིན་པ་དང་།  ། ་ ན་ ི་ནི་དང་པོ་དང་།  །གཉིས་པའི་

དང་པོ་ག མ་པ་ལ།  །ཨི་ ར་མིང་གི་ཐོག་མཐར་ ར།  །དེ་དག་ ི་ལ་ བ་པའི་ས།  །ཞེས་པས་

བ ན་ཏེ།  ེས་འ ག་གི་དང་པོ་ག་ཡིག་ལ་གཉིས་པ་ང་ ིན་པས་གང་ཞེས་ བ་པ་དང་།  ར་

་ ན་ ི་ བས་ ་བཤད་པའི་ ེན་བ ན་པོའི་དང་པོ་ ་ཡིག་དང་།  ེ་ཚན་གཉིས་པའི་དང་

པོ་ཅ་དང་།  ག མ་པ་ཇ་གཉིས་ལ་ཨི་ ར་བས་ཅི་ཇི་ཞེས་ བ་པའི་གང་ ་ཅི་ཇི་བཞི་བོ་ལས་

མིང་ཚག་གང་གི་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མར་དེ་དག་གང་ ང་གནས་ན་དེ་དག་ནི་ ེ་ ག་ ་མ་ ེ་

བར་ ི་ལ་ བ་པའི་སའོ་ཞེས་པའོ།  །དེའང་དཔེར་ན།  གང་ཡིན(འ ི་བ)།  གང་མིན(ཐེ་ཚམ)།  

གང་ཡང་ ང་(གདམ་ང་)།  འད་ིལས་ ག་པ་གང་( ་ིཙམ)།  ་རེད།  ས་ཟེར།  འི་ནོར།  འདི་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་ཡིན།  དེ་ ད་བ ོད་ ས་ །  ཅི་ཡིན།  ཅི་ཞིག་ ེད།  ོལ་ ས་ཅི།  ཇི་ ར།  ཇི་ ད་ཟེར་

སོགས་མང་ངོ་།  །ཡང་དེ་དག་ལས་དམིགས་བསལ་མི་འ ག་པ་ནི།  བེམ་པོ་སོགས་དངོས་པོ་

གཞན་ལ་ ་དང་།  མིང་མཐར་ཇི་མི་འ ག་ཅིང་།  ཇི་ཙམ།  ཇི་ ེད།  ཇི་ ིད་ ་ ་ མས་ལ་

གང་ ་ཅི་མི་འ ག་པ་དང་།  ས་ ང་།  ཅིས་ ང་ ་ ་ལ་གང་དང་ཇི་མི་འ ག་པ་སོགས་

བས་ཐོབ་དང་བ ན་ནས་ ར་ཤེས་པར་ འོ།  ། 
བཞི་བ་ནི།  རང་རང་མངི་གི་བར་མཚམས་ །  །ག མ་པ་ལ་ནི་གཉིས་པ་ ིན།  །དེ་ནི་

འ ེད་དང་ ད་པ་དང་།  ཚ་ བས་ ་མཚན་གདམས་ངག་ འོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  རང་

རང་གི་མིང་ཚག་གི་བར་མཚམས་ ་ ེས་འ ག་ག མ་པ་ད་ཡིག་ལ་གཉིས་པ་ང་ ིན་པས་དང་

ཞེས་ བ་པ་དེ་ནི།  ཚག་དོན་ ་ ི་སོ་སོར་འ ེད་པ་དང་ ོགས་གཅིག་ ་བ ་བ་དང་།  ས་

བ ོད་པའི་ཚ་ བས་དང་།  ་མཚན་དང་།  གཞན་ལ་ཐབས་ ོབ་པའམ་བ ལ་བའི་གདམས་

ངག་དང་ ་ལ་འ ག་གོ་ཞེས་པའོ།  །འ ེད་པའི་དཔེར།  རིགས་ ག་ནི་ ་དང་།  ་མ་ཡིན་

དང་།  མི་དང་།  ོལ་སོང་དང་།  ཡི་ གས་དང་།  ད ལ་བའོ་ ་ ་ད ེ་གཞི་གཅིག་ལས་ ་

མར་འ ེད་པའི་དོན་ ་ ར་བ་ མས་སོ།  ། ད་པ་ལ།  ་དང་།  ་མ་ཡིན་དང་།  མི་དང་།  

ོལ་སོང་དང་།  ཡི་ གས་དང་།  ད ལ་བ་ མས་ནི་རིགས་ ག་གོ་ ་ ་ད ེ་བ་ མས་གཞི་

གཅིག་ ་བ ས་པ་ མས་སོ།  །ཚ་ བས་ལ།  ་ ག་ ད་ གས་པ་དང་ ོ་བ་ ེས།  ནམ་ལངས་ 
པ་དང་འ ོ་ཆས་ ིས་ ་ འོ།  ། ་མཚན།  ལེགས་པར་ ོབས་དང་མཁས་པར་འ ར།  ན་ཟོ་

དང་ནད་ལས་ ོལ་ ་ འ(ོཚག་དནོ་གོང་འོག་མ ངས་པ་ལས་གོང་མ་བ ་ ་ཡོད་ན་མིང་ ་མ་ ་མའི་མཐར་ 
ད་པའི་ཚག་ ད་ ར་དགོས་པ)།  །གདམས་ངག་ལ།  ནན་ཏན་ ིས་དང་།  ཡིད་ལ་ ངས་དང་།   
ཁ་བཏོན་ ་ཐོན་དང་ ་ ་མང་ ་ ང་ངོ་།  ། 

ག མ་པ་ཁ་འཕང་ ེ་དོན་བ ་བ་ནི།  ད་དང་ མ་ད ེ་གཞན་ མས་ ང་།  །དེ་

མས་ད ད་པས་གོ་བར་ ས།  །ཞིབ་མོར་བཀོད་ ིས་མི་ལང་ངོ་།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ད་

དང་ མ་ད ེ་འདིར་མ་བཤད་པ་ ་མ་ཡོད་པ་གཞན་ མས་ ང་།  གོང་གི་ ད་དང་ མ་ད ེ་

དངོས་ ་བཤད་པ་ མས་ལ་ཞིབ་ ་ ོས་པས་གོ་བར་ ས་ ི་འདརི་ཞིབ་མོར་ཡི་གེ་ལ་བཀོད་ ིས་ 
མི་ལང་ངོ་ཞེས་པའོ།  །མ་བཤད་པའི་ མ་ད ེ་གང་ཞེ་ན།  ་མར་ ང་ ེ།  སོ་དང་སེན་མོ་ ོ་ 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ལ་རིང་།  འ ལ་ལ་ཁད།  འཆི་ལ་ ག  ིད་ཉམས་ལ།  ཡིན་པས་ན།  ོས་ཤགི་   ་རེ་མཁས།   
དེ་བས་ ག  ་ཅག  ངེད་ཅག  བ ོར་བ་ ེད་ ིན་ ིང་པོ་བ །  ་ ག་འཚལ་ ིན་མཆོད་ 
པ་འ ལ།  དེ་ ་དེ་ ར་དེ་བཞིན་ ་ ན།  མགོ་ཅན་ཡིན་ནོ་ལོ།  ཨེ་རེ་མཛས།  ཨེ་ཡིན།  ན་ 
ནེ་བ།  ང་ངེ་བ།  ཡ་ལ་ལ།  ་ ་ །  དི་ ་ །  ེམས་སེ་ ེམ།  ཀོ་རོ་རོ།  ་ ་ །  ཉེ་རེ་ 
རེ་སོགས་ཤིག་ ་མང་ ེ།  ིར་ཚག་ ད་ནི་མིང་ཚག་ལ་མ་ ར་ན་རང་ ོབས་ ིས་དོན་མི་ ོན་

ཅིང་།  མིང་གི་ཐོག་མཐའ་བར་ ་ ར་ན་བ ོད་བདེ་བ་དང་།  མཚམས་ ོར་བ་དང་།  དོན་

གསལ་བ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཞིག་གོ  ། 
གཞན་ཡང་།  ཙམ་ནི་ ག་མ་འགོག་པ་དང་།  ཚད་དང་།  དམན་པའི་ ་ལ་འ ག་ ེ་

དཔེར་ན།  ོད་པ་ཙམ་ལས་ ་བ་ མ་དག་མིན།  ་ ་དེ་ཙམ།  དཔངས་ ་མདའ་གང་ཙམ།  

མཁས་པའི་མིང་ཐོགས་ཙམ་ ་ །  ད་པར་ མ་ད ེ་ མས་ལ་གཅིག་ཚག་ཉིད་དང་།  གཉིས་

ཚག་དག་དང་།  མང་ཚག་ མས་ཏེ།  ཉིད་ཅེས་གཅིག་དང་།  དག་ཅེས་གཉིས།  མས་ཤེས་

ག མ་ནས་ ངས་ ་ཡོད་ ི་བར་བ ་ ས་སོ།  །དེ་དག་ ང་ མ་ད ེ་དང་པོ་ ་ ་ལ་ ་མ་

ཉིད།  ་མ་དག  ་མ་ མས་ ་ འོ།  ། མ་ད ེ་གཉིས་པ་ལ་དཔོན་གསས་ཉིད་ལ་ ག་འཚལ་

ལོ༑  ༑དཔོན་གསས་དག་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  །དཔོན་གསས་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།  ། ་ ་ད ེ་

བས་ མ་ད ེ་བ ན་ག མ་ཉེར་གཅིག་ཡདོ་དོ།  །ཡང་ ར་ ལ་ལ་མ་ ོས་པ་རང་ཉིད་ ི་བ ོད་ 
དོན་གསལ་བར་ ེད་པའི་ ད་ནི།  འདི་གང་ ་དེ་ཅི་ ་ཡང་ནམ་ ར་ཇི་ལ་ལ་འོ་ན་ ་ ་ ད་

ང་པ་ མས་དང་།  ད་གཉིས་ག མ་འཚགས་པ།  དེ་དག  གང་ཞིག  གང་དག  དེ་ མས།  

གང་འདིར།  ཇི་ ར།  ཇི་ ེད།  དེ་ ར།  དེ་ ེད།  གལ་ཏེ།  གང་ ར།  ཅི་ཞིག  ་ཞིག  དེ་ 
ཉིད།  གང་ མས།  ཅི་ ིར།  གང་ ིར།  དེ་ ིར།  དེ་ ད།  དེ་ ་ན།  ཇི་ ་ན།  འོན་ ང་།  ཅི་

འང་།  ཅི་ནས་ ང་།  ཡང་ཡང་།  ར་ཡང་།  ནམ་ཞིག  ་ངས་ཅི་ཞིག་ན་དེ་ཞེས་པ་ ་ ་

མས་དང་།  ཅི་ཡང་ཞེས་པ་བ ས་པས་ཅང་དང་།  འོ་ན་ཞེས་པ་བ ས་པས་འོན་དང་།  གང་ 

ལ་ལ་ཞེས་པ་བ ས་པས་ག་ལ་དང་།  ལ་མཚན་ཞེས་པ་བ ས་པས་ ན་དང་།  གང་ལ་ཞེས་ 
པ་ ར་ཆག་པས་གལ་དང་།  ཡང་མངི་གཞི་ ར་ཆག་པ་ཡང་མང་ ེ།  ས་བོན་ཞེས་པ་ ར་ཆག་

པས་སོན་དང་།  དེ་རིང་ལ་དིང་།  དིང་སང་ལ་དེང་ཞེས་པ་དང་།  ང་ཟད་ལ་ ང་ཞེས་པ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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སོགས་ཤིན་ ་མང་བས་འདི་དག་གིས་མཚན་ནས་ ་ཆེར་ཤེས་པར་ འོ།  །མཆོད་གཏོར་འ ེལ་

པ་ ིམ་ཚ་མ་ལས།  འདི་ཞེས་སོ་ཡིས་འཛན་པའི་ །  །ལ་ནི་གཞི་ ་འ ག་པ་ ེ།  །ཞེས་ག ངས་

སོ༑  ༑ ་འ ེལ་ལས།  ན་པ་ནི་ཡོད་པའོ།  །འདི་ཞེས་ ་བ་མངོན་ ་ ར་པའོ།  །ད་ཞེས་པ་ 
ནི་ བས་ལ་བབས་པ་ ེ།  ན་ནི་མང་བའི་ འོ།  ། ན་ཀ་ཞེས་ ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་དོ།  །ལ་ 
ནི་གཞི་ཡི་དོན་ནོ།  །ཐམས་ཅད་ནི་མ་ ས་ཏེ།  ཉིད་ནི་ ང་བའི་ངོ་བོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་ངེས་

པའོ་ཞེས་ག ངས་སོ།  ། ་འ ེལ་ལས།  དེ་ནི་གོང་མའི་ ེས་འདེད་ཡིན།  །ནས་ནི་མ་འོངས་བ ་

བའི་ །  །ད་ནི་ ད་ཅིག་ ོན་པའི་ ས།  །ཡ་ནི་ ོ་བར་ ེད་པའི་བ །  །ཡང་ནི་ ི་མ་བ ོན་ 
པའི་ །  །འང་ནི་ཐེ་ཚམ་ ོག་པའི་ །  །འོང་ནི་ ད་མ་བ ་བའི་ །  །ཡེ་ནི་ཡོད་མེད་ ོན་པའི་ 
༑  ༑ན་ནི་གཞན་ལ་ ོན་པའི་ །  །ཐད་ནི་དཔེ་ལ་འཇོག་པའི་ །  །འདི་ནི་ ་ལ་འགེལ་བའི་

༑  ༑ ོགས་པ་བཤད་ ་མེད་པའི་ །  །ཐལ་འ ར་གཞན་ ་འ ག་པའི་ །  ། བ་པ་འདོད་ 
པ་ ོང་བ བ་ །  །གཏན་ཚགས་བ བ་ ་འ ོར་ ེད་ །  ། ད་ནི་འ ེལ་བར་ ོན་པའི་ །  ། 
ང་ནི་འཁོར་འདས་འ ང་བའི་ །  །མན་ངག་ངེས་པར་ ོན་པའི་ །  །བཀའ་ནི་ཚད་མར་ བ་

པའི་ །  །ཞེས་དང་།  ཧ་ནི་དཔའ་བར་ ར་པའི་ །  །ཧེ་ནི་ད ེས་པ་ཆེན་པོའི་ །  །ནན་ནི་

གཉེན་པོས་གནོན་པའི་ །  །ཞེས་སོགས་ག ངས་སོ།  །ཐམས་ཅད་ ན་ཀ་ ་མ་ཚགས།  །ཡོ་ཀ་

ཕལ་ཆེ་ཡོད་དོ་ཅོག  །ཡིན་ནོ་ཅོག་དང་ ར་ཅོག་ མས།  །མང་ཚག་ཡིན་ ང་ བས་ཐོབ་

གཙ།  །མ་ ས་འབའ་ཞིག་ཤ་ ག་ མས།  ། ག་མ་འགོག་པའི་ ་ཡིན་པར།  །མཁས་དབང་ 
གོང་མ་ མས་ ིས་ག ངས།  །ས་བ ་ ོད་པའི་བ ན་བཅོས་ཉི་ ་བ ན་པ་ལས།  མཚམས་

ོར་བཤད་པ་ ེ་ལེ ་ག མ་པའི་འ ེལ་བ་དང་དཔེར་བ ོད་ ོགས་སོ།  ། 
 

ས་པ།   
མ་དག་ ི་མའི་ཆ་ ལ་ག ང་རབ་དང་།  ། 
བ ་ ོད་བ ན་བཅོས་ཚད་མ་སོར་བཞག་ཅིང་།  ། 
་མའི་བཞེད་དགོངས་འགལ་མེད་རང་ ོ་ཡིས།  ། 

མ་འ ག་བ ངས་འདི་ ང་པོའི་ཉག་ ན་བཞིན།  ། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ཡང་ཡང་ཤེས་ འི་ཕ་མཐའ་འཚལ་ ིར་ ། ། 
ཡང་ཡང་འབད་ ང་གཞན་ ིས་ག་ལ་ ེད།  ། 
ཡང་ཡང་འདི་ལ་ནན་ཏན་བ ིས་པ་ན།  ། 
ཡང་ཡང་མི་དགོས་བདེ་ ག་ ོགས་པར་འ ར།  ། 
 
ག ང་དོན་ ་རིས་ལས་ ག་པའི།  ། 
འ ེལ་བཤད་ཚན་ ་བ ེས་པ་ལ།  ། 
དཔེར་བ ོད་དག་གི་མདངས་འ ིན་ཏེ།  ། 
བ ་ ོད་ ་ ་འདི་མཇལ་འཚལ།  ། 
 

ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་བར་ བས་ ི་ཚགས་ ་བཅད་པའོ། ། 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བ ན་བཅོས་ལེགས་པར་བ ེབས་པའི་ ལ་བཤད་པ། 
 

བཞི་བ་དོན་དེ་ལེགས་པར་བ ེབས་པའི་ ལ་ལ་བཞི།  བ ན་བཅོས་འདི་ཉིད་བ མས་

པའི་དགོས་པ་དང་།  ཇི་ ར་བ ེབས་པའི་ ལ་དངོས་དང་།  བཟོད་གསོལ་དང་།  བ ོ་ ོན་ནོ།  ། 
དང་པོ་ནི།  བདེར་གཤེགས་བཀའ་དང་བ ན་བཅོས་ ི།  །བ ་ ད་གསལ་ ེད་ཡི་གེ་

ེ༑  ༑དེ་ཙམ་མ་ཟད་ གས་གཉིས་ ི།  ། མ་བཞག་ལམ་ཡངས་འ ར་མཐོང་ནས།  །ཞེས་པས་

བ ན་ཏེ།  གངས་ཅན་ ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་ ས་འ ིང་བ ས་ག མ་དང་།  ོབ་

དཔོན་ ་ཆོ་ནས་ད་ འི་བར་ ི་ ེས་འ ག་ ོམ་གཉེར་ཚད་ ན་ མས་ ིས་བ ེབས་པའི་བཀའ་ 
བ ེན་ནམ།  བ ན་བཅོས་ཇི་ ེད་ ང་བ་གསལ་བར་ ེད་པ་ནི་ཡི་གེའི་ ོར་བ་ ེ།  དེ་ཙམ་ ་

མ་ཟད་འཇིག་ ེན་ ་མི་ཐབས་པ་དང་ ་ཐབས་པའི་ གས་གཉིས་ ི་ མ་བཞག་ མས་ལམ་

ཡངས་པོར་འ ར་བ་མཐོང་ནས་ཞེས་འདིའི་ནས་ནི་ ག་བཅས་སོ།  ། 
གཉིས་པ་ནི།  ག ང་ གས་འགའ་ལ་གོམས་འ ིས་ ོས།  །བཀའ་དང་ ང་གི་དོན་

བ ས་ནས།  །ཡོན་ཏན་ ན་ ི་གཞིར་ ར་པ།  །ཡི་གེའི་ ོར་བ་འདི་ཉིད་བཀོད།  །ཅེས་པས་

བ ན་ཏེ།  ག ང་ གས་འགའ་ཞིག་གི་དོན་ཁོང་ ་ ད་ཅིང་གོམས་འ ིས་ ི་ ོས།  བདེ་བར་

བཤེགས་པའི་བཀའ་དང་མཁས་མང་གི་ ང་ མས་འདིར་བ ས་ཤིང་།  ་མའི་ ག་ ིད་དང་

ན་པར་ ས་ནས་བཀའ་ ད་དེ་དག་གི་དོན་རང་བཟོས་མ་བ ད་པར་ད ་མཆོད་བ ོད་བཤད་ 
དམ།  ག ང་བ ན་བཤད་བ ་ག མ།  མ ག་བཟོད་བ ོ་ ོན་ལམ་ ི་རང་བཞནི་ཅན་ ་དཔོན་ 
གསས་གོང་མ་ མས་ ི་བཀའ་བ ེན་དང་མ ན་པར་ཡོན་ཏན་ ན་ ི་གཞི་དང་ ་བར་ ར་

པའི་ཡི་གེའི་ ོར་བ་བ ་ ོད་ཉེར་བ ན་པ་འདི་ཉིད་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ།  ། 
ག མ་པ་ནི།  འགལ་འ ལ་ཉེས་པར་ ར་པ་གང་།  ། བས་ ལ་བཞི་ལ་བཟོད་པར་

གསོལ།  །ཞེས་པ་ ེ།  དེ་ ར་བཀོད་པའི་ག ང་འདི་ལ།  བདག་ ོས་མ་ ོགས་པའི་དབང་གིས་

འགལ་འ ལ་ཉེས་པར་ ར་པ་གང་མཆིས་པ།  བས་ ལ་བཞི་ ེ་ ་མ་སངས་ ས་ ེན་ག མ་



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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སེམས་དཔའི་ཚགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ཞེས་ཁེངས་པ་བ ངས་པའོ་ཞེས་པའོ།  །བཟོད་གསོལ་

ི་དགོས་པ་ནི།  རང་ལ་ང་ ལ་ལ་སོགས་ ི་ ི་མས་མི་གོས་པ་དང་།  གཞན་ ིས་ ོམ་པ་པོ་

ཚད་ ན་ ་ཤེས་པ་དང་།   ོན་ ང་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ།  ། 
བཞི་བ་ལ་གཉིས།  བ ོ་བ་དང་ ོན་ལམ་མོ།  །དང་པོ་ནི།  དགེ་ཚགས་འདི་དང་ ས་

ག མ་ །  ། མ་དཀར་ཅི་བ ིས་འ ོ་ལ་བ ོ།  །ཞེས་པས་བ ན་ཏེ།  ོ་ག མ་དག་པས་དཀའ་ 
བ་དང་ ་ ངས་ཤིང་འབད་པའ་ི གས་ ངས་ནས་ག ང་འདི་བ མས་པའི་དགེ་ཚགས་ཆེ་འ ིང་ 
ང་ག མ་ཅི་མཆིས་པ་དང་།  ས་ག མ་ ་ མ་དཀར་ཅི་བ ིས་པ་ མས།  མ་ ར་འ ོ་

མས་ མ་མ ེན་འཐོབ་ ིར་ ང་ བ་ ་བ ོའོ།  །ཞེས་པའོ།  །གཉིས་པ་ནི།  ན་ ་གཤེན་

བ ན་དར་ ས་ཤིང་།  །དེ་འཛན་ ེས་ འི་ཞབས་པད་བ ན།  །འ ོ་ མས་ ོ་ ན་ ན་སངས་

ནས།  །མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ས་པར་ཤོག  །ཅེས་པས།  ན་རིང་ ་གཤེན་ ི་བ ན་པ་རིན་པོ་ 
ཆེ་ ོགས་བ ་ ན་ ་དར་ལ་ ས་ཤིང་།  དེ་འཛན་ ེས་ ་དམ་པ།  ོགས་གང་དང་གང་ ་

བ གས་པ་ མས་ ི་ཞབས་པད་བ ལ་བ འི་བར་ ་བ ན་པ་དང་།  ོགས་བ འི་ཞིང་ཁམས་ 
ི་ག ལ་ ར་ ར་པའི་འ ོ་བ་ མས་ ོ་ཡི་ ན་པ་ ན་སངས་ནས།  ཇི་ ་ཇི་ ེད་མ ེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་ ས་པར་ཤོག  ཅེས་པའ།ོ  །དེ་ ར་བ སི་པས་ཐེག་ཆེན་ ི་དགེ་བར་འ ར་བ་དང་།  མི་

འཛད་ཅངི་འཕེལ་བ་དང་།  ོན་ ང་ ེས་ ་མ ན་པ་དང་།  རང་ཉིད་ མོ་པ་པོ་ཚད་ ན་ ་

འ ར་བ་སོགས་ ི་དགོས་པ་ཡོད་དོ།  ། 

ཞེས་བ ་ ོད་པའི་བ ན་བཅོས་ཉི་ ་བ ན་པ་ཞེས་ ་བ་ ིགས་མའི་འ ེན་པ་གཤེན་

ོན་རིན་པོ་ཆེ་མི་འ ར་ག ག་ ད་དབང་ ལ་ ིས་འདི་བཞིན་དགོས་ ལ་ ི་བཀའ་རང་ལོ་ཉེར་ 
་བ་མེ་ཡོས་ལོར་ ི་བོར་ཕེབས་པ་དང་།  ར་ཡང་བཀའ་ག ང་ཡང་ཡང་ཕེབས་པས་དེ་བཞིན་ 

དང་ ་ལེན་པ་ཡིད་ལ་བ ག་ ང་།  མ་གཡེང་ཁོལ་པོར་འ ན་པ་ཟིན་མེད་ ི་དབང་གིས་རེ་

ཞིག་ ོད་ཤོར་ ་འ ངས་ཡང་རང་ལོ་ཉེར་ད ་པ་ གས་ ག་ལརོ་རང་ཉིད་ ང་གཤེན་ ི་བ ན་ 
ལ་ ི་ ་བ ིད་ ོས་ ན་ནས་བ ངས་ཏེ་གང་དེའི་ཞབས་ ལ་ ི་བོར་ལེན་པ་ཐོས་ ང་ ལ་ ིམས་ 
ན་ཚགས་ཞེས་པ་བདག་གིས་བ ེབས་ཤིང་བ མས་པ་ ོགས་སོ་ཞེས་པའོ།  ། 

ར་ག ང་འདི་བ མས་ནས་ ན་གཟིགས་ ་ ལ་ བས་ལེགས་སོ་དང་བཅས་ཏེ་ད་ ང་ 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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འ ེལ་ཞིག་དགོས་ ལ་ ི་བཀའ་ལ་བ ེན་ནས་རང་འ ེལ་གཤེན་བ ན་གསལ་བའི་ཉི་མ་ཞེས་

་བ་ཚག་ ང་དོན་ ས་འདི་བཀོད་པའི་ བས་ ་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རང་གཞན་ ན་ལ་

ཕན་པའི་ གས་ ་མཚན་ ས་བཟང་པོ་ ་མར་ ང་ཞིང་ གས་ ག་ལོ་ ོ་བཞིན་ ་བའི་དཀར་

ོགས་ ལ་བ་ག མ་པའི་ཚས་ ི་བ ད་ ི་ ན་མཚམས་དང་ ན་པའི་ ས་དགེ་བར་གསས་ཁང་ 
གསེར་ ོའི་ཉེ་འདབས་ ་འ མ་ ་ཁང་གི་ག ག་ལག་ཁང་ ་ བ་པར་བ ིས་པའོ། །  

 
ས་པ། 

གཤེན་ ི་བ ན་ལ་ ི་ ་ ་བའི་ ོས།  ། 
ོ་འ ངས་བདེ་བའི་ ན་ལ་བཏང་ ོམས་ །  ། 

འ ག་པར་མ་ཕོད་འབད་ ོལ་ ་མ་ཡིས་།  ། 
འ ི་ ོག་ ན་ ི་ ི་མོ་འདི་བ མས་སོ།  ། 
 
བདག་ ོ་ ོངས་པའི་འདམ་ ོད་ལས་འོངས་པའི།  ། 
བ ་དག་ ོར་བའི་ ་ ེས་རབ་བཞད་པ།  ། 
ལེགས་བཤད་ ི་བ ང་ཡོངས་ ་ ོ་བ་འདི།  ། 
མཁས་མང་ ེན་ ི་ ང་ ་ ས་པས་འ ལ།  ། 
 
བདག་འ ར་ ོ་ ོས་དགོས་འདོད་འཇོ་བའི་ ད།  ། 
མཁས་མང་ག ང་གི་མཚ་ལས་བ ་ ོད་ ི།  ། 
ག ང་འ ེལ་ནོར་ ་གེགས་མེད་འདིར་ལོན་པས།  ། 
དོན་གཉེར་ མས་ ི་ནན་ཏན་ ི་ ས་བ ར།  ། 
 
དེང་སང་ཕལ་ཆེར་ ང་ལ་ གས་ད ེས་ ིར།  ། 
དཔེར་བ ོད་ ང་ལ་འ ས་པ་ ་རེ་ཙམ།  ། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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བཀོད་པ་ཡིན་ ི་ ་ཆེའི་ ོས་པ་བ ངས།  ། 
ལེགས་བཤད་ཡིན་མིན་ག ར་གནས་ མས་ ིས་མ ེན།  ། 
 
གང་དག་ཤེས་ ར་ ང་ ོ་ ན་པ་དག  ། 
བ ་དག་ ོར་ཤེས་བོན་ ན་ཡེ་ནས་དག  ། 
ཡང་དག་ལམ་ གས་ ིག་དང་ ིབ་པ་དག  ། 
མཐའ་དག་ཤེས་ ་ ངས་ མས་ མ་པར་དག  ། 
 
མཁས་ བ་ ་མའི་ག ང་ངག་ ་ཏིའི་ཆང་།  ། 
དོན་བཟང་རོ་མཆོག་མངར་བ་ ང་ཟད་ཙམ།  ། 
ས་འ ངས་ ོམ་ཚག་འཆལ་གཏམ་ཤོར་བ་ལ།  ། 

ག ་ མ་ར་རོས་ཉེས་ན་ ིང་ནས་བཤགས།  ། 
 
འདི་ལ་མ་དག་ ི་མའི་ཆ་མཆིས་ན།  ། 
ད ད་པ་ག མ་ ི་གཙང་ཆབ་ ིས་བ ས་ཏེ།  ། 
ལེགས་བཤད་ནོར་ ་ ོབ་ཚགས་ལ་ནོད་པའི།  ། 
ལས་གཉེར་མཁས་མཆོག་ མས་ ིས་མཛད་ ་གསོལ།  ། 
 
བ ན་འཛན་ ེས་ ་ ི་དང་ ད་པར་ །  ། 
བ ན་པའི་བདག་པོ་གཤེན་རབས་རིམ་འ ོན་ མས། ། 
བ ན་འ ོའི་དཔལ་ ་ཞབས་པད་ ག་བ ན་ནས།  ། 
བ ན་པའི་བཀའ་འཁོར་ ན་རིང་བ ོར་ ར་ཅིག  ། 
 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ོགས་ ས་གར་ཡང་ཉེར་འཚའི་རིགས་ཞི་ཞིང་།  ། 
ཞིང་ཁམས་ ན་ ་དཔལ་འ ོར་ ན་ མ་ཚགས།  ། 
ཚགས་གཉིས་གཏེར་འཆང་བ ་ཤིས་ཕན་དང་བདེ།  ། 
བདེ་ ིད་ཉི་མ་ད ང་ནས་འཆར་བར་ཤོག  ། 
 
བདག་དང་མ་ ར་མཁའ་ བ་འ ོ་བ་ མས།  ། 
བདག་དོན་ ན་ བ་བོན་ ་གདོད་དག་ལས།  ། 
གཞན་དོན་མཐར་ ིན་ལོངས་ ོད་ ོགས་ ར་ བ།  ། 
འ ོ་དོན་ ལ་ ས་ ་ ག་དོང་ ག་ཤོག  ། 
 

ས ་མ ལཾ།  ་བྷཾྒ །  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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བོད་ ི་བ འི་ ས་ག མ་བ ལ་ཚག་དང་བཞིའི་ ད་པར་འ ེད་པའི་ 
རེ ་མིག་ ོ་གསལ་དགའ་ ོན་ ྤལ་དོ་ཤལ་ 

ཞེས་ ་བ་བ གས་སོ།། 
 

ན་མ་ ྶ ་ ་ས་ ་ཡ།  
 

མ ེན་རབ་ ་གཟིངས་བ ོན་པའི་དར་ཆེན་ ིས།  ། 
རབ་བ ལ་བ ་ ོད་རིག་པའི་མཚ་འཇིངས་ལས།  ། 
རིག་ ོལ་ད ིག་ལོན་ ོངས་པའི་ད ལ་བ་སེལ།  ། 
ཞང་བོད་ལོ་པཎ་ཡོངས་ལ་ ག་བ ིས་ནས།  ། 

 
གངས་ཅན་ ད་ ི་བ ་ ོད་ད ིག་འཛན་ ོར།  ། 
འ ངས་པའི་ ས་ག མ་ ་ ེད་བ ལ་ཚག་གི  ། 
མ་ད ེ་ ོབ་ ེན་ ིར་ ་ ྤ་ལའི།  ། 

དོ་ཤལ་དོན་གཉེར་ ་བའི་མཛས་ ན་ ེལ།  ། 
 

དེ་ཡང་ ་ ེད་དང་ ལ་བའི།  །མིང་ ང་ མས་ནི་འ ར་མེད་ ིར།  །ཤེས་པ་ ་བས་

གཞན་ ་གསལ།  །འདིར་ནི་ ་ ེད་ ས་ཟིན་ག མ།  །བ ལ་ཚག་དང་བཅས་ མ་པ་བཞི།  ། 
མ་འ ར་ ་ཚགས་སོ་སོ་ །  །ད ེ་བ་ཡོད་ མས་ ོ་དམན་འགར།  །ཕན་ ིར་རེ ་མིག་ ེལ་

བ་ལ།  །ད ངས་ཡིག་ཨི་ ་ཨེ་ཨོ་བཞི།  །གསལ་ ེད་ མ་ ་ཐམ་པ་དང་།  ། ེས་འ ག་བ ་ 
དང་ཡང་འ ག་གཉིས།  །དེ་ མས་ངོས་འཛན་ ི་དང་མ ན།  །བ ་ ོད་ཉི་ ་བ ན་པ་ལས།  ། 
ོན་འ ག་ག་ད་བ་མ་འ།  །དང་པོ་གཉིས་ནི་ ་ཡིན་ལ།  །ག མ་པ་ས་ཡིན་བཞི་བ་མཁའ།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་བ་མེ་ཡི་ཡི་གརེ་འདོད།  ། ་གཉིས་མ་འོངས་ད་ འི་ཆེད།  །ས་ནི་འདས་དང་མ་འོངས་ ིར།  ། 
ནམ་མཁའ་ ས་ག མ་མཉམ་པར་འ ག  །མེ་ན་ིམ་འོངས་ད་ འི་ ིར།  ། ་བར་ ་གཉིས་ ར་བ་

ན༑  །དེ་ཡི་ ེད་པར་མེ་ཡང་འ ག  །ས་འ ག་པ་ཡི་ ་བ་དེའི།  ། ེད་པར་མེ་འམ་འ ལ་མེད་

དོ༑  ༑ནམ་མཁའ་འ ག་པའི་ ་བ་ནི།  ། ེད་པར་ག་འམ་འ ལ་མེད་ ང་།  །མེ་འ ག་པ་ཡི་ ་

ེད་ནི།  །གཉསི་ཀ་རང་ལས་གཞན་མ་ཡིན།  །འ་མཐའ་ཅན་ནི་ ངས་པ་ཡི།  ། ་ ེད་གཉིས་ཀ་ 
མི་འ ར་རོ།  ། ས་ ོག་གཉིས་ཀ་གཞན་འ ར་བའི།  ། ་ ེད་དག་ནི་ཅི་རིགས་སོ།  །ད་ ་བ་ 
དང་བ ལ་ཚག་གཉིས།  །ཕལ་ཆེར་ཨོས་བ ན་བ ལ་ཚག་ལ།  །འ་མཐའ་ཅན་ནི་ ངས་པ་

མང་།  །ཞེས་ག ངས་དེ་ཡང་ ས་ཟིན་འདས།  ། ེད་ཚག་དང་ནི་ད་ ་བ།  །ད ེ་བ་ཡོད་དེ་

འཐོབ་ ་གཅིག  ། ་བ་ མས་དང་མ་འོངས་པ།  ། ོར་བ་གཅིག་ཡིན་ཚག་ ས་ད ེ།  །གཞན་ 
ལ་ ་བ་བ ལ་བའི་ཚག   ། ོར་བ་བ ལ་ཚག་ཡིན་ཏེ་དཔེར།   ། 

 
ཁ་ ང་།  འདས་པ།  ད་ ་བ།  མ་འངོས་པ། བ ལ་ཚག 
ོད་སོགས།  བཀང་།  འགེངས།  དགང་།  ཁོངས། 

གོས་སོགས། བཀབ། འགེབས།  དགབ།  ཁོབས། 
དགག་ །  བཀག  འགོག  དགག  ཁོག 
ལག་པ།  བཀནད།  བཀན།  བཀན།  བཀནད། 
ར་ །  བཀརད།  དགོར། དགར།  དཀོརད། 
ད་པ།  བཀལད།  འཁེལ།  འཁལ།  ཁོལད། 

ཁལ་སོགས།  བཀལད།  འགེལ།  དགལ།  ཁོལད། 
ཁ་སོགས།  བཀས།  འགས།  དགས།  ཁོས། 
ན་སོགས།  བ ས།  ད།  བ །  ས། 

ོག  བ མས།  འ མས།  ད མ།  མས། 
མ ན་ །  བ ག  འ གས།  ད ག  ག 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ག ག་ །  བ རད།  འ ར།  བ ར།  རད། 
བདེ་ལ།  བཀོད།  འགོད།  དགོད།  ཁོད། 
ལས་ལ།  བཀོལད།  འཁོལ།  བཀོལ།  ཁོལད། 
ལོགས་ལ།  བཀོནད།  འཁོན།  བཀོན།  ཀོནད། 
་བ་ནས།  བཀོག  འགོག  དགོག  ཁོག 
ིན་སོགས།  བ ེ།  འ ེད།  ད ེ།  ེས། 
ཡར་ལ།  བ ེག  འ ེག  འ ེག  ོག 
ཐག་པས།  བ ིགས།  འ ིག  བ ིག  ིགས། 
་སོགས།  བ མ།  འ ེམས།  ད མ།  ོམས། 
གོ་བས། བ ལད། འ ེལ། ད ལ། ོལད། 

གནས་ ། བ ིད། འ ིད། བ ི། ིད། 

ས་ ིས།  བ ས།  འ ད།  བ །  ས། 
མ ད་སོགས།  བ ོལད།  འ ོལ།  ད ོལ།  ོལད། 
བསད་པའི།  བ ོངས།  འ ོངས།  ད ོང་།  ོངས། 
མདོ་སོགས།  བ གས།  ོག  བ ག  ོགས་ ོགས་

ང་། 
དར་སོགས། ད ིས།  ད ི།  ད ི།  ད ིས། 
ཞོ་སོགས། ད ོགས།  ད ོག  ད ོག  ད ོགས། 
རོལ་མོ།  ད ོལད།  ད ོལ།  ད ོལ།  ད ོལད། 
ོས་པའི།  ད ས།  འ ས།  ད །  ད ས། 
ན་མས།  བ ས།  །  བ །  ས། 

ས་སོགས།  བ ོས།  ོ།  བ ོ།  ོས། 
ང་བ་སོགས།  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ཁོང་ནད།  གས།  ག  ག  གས། 
་སོགས།  བ མས།  ེམས།  བ མ།  ོམས། 
གས་དམ།  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 
ལས་ལ།  བ ལད།  ལ།  བ ལ།  ལད། 
མ་སོགས།  བ ས།  ད།  བ །  ས། 
ེད་པའི།  བ ངས།  ང་།  བ ང་།  ངས། 

ང་བ་སོགས། བ མས། མ། བ མ། མས། 

དབང་སོགས།  བ རད། ར།  བ ར།  རད། 
ཇ་སོགས།  བ ོལད།  ོལ།  བ ོལ།  ོལད། 

གོས་སོགས།  བ ོནད།  ོན།  བ ོན།  ོནད། 
འཁོར་བར།  བ ོརད།  ོར།  བ ོར།  ོརད། 
ལ་སོགས། བ ོས། ོ། བ ོ། ོས། 

འཇིགས་པ།  བ བས།  ོབ།  བ བ།  ོབས། 
ཡང་ཡང་།  བ རད།  ོར།  བ ར།  ོརད། 
འཕོ་བའི། བ ས།  །  བ །  ོས། 
ོད་སོགས།  བ མས།  ོམ།  བ མ།  ོམས། 
གནས་ །  བ ལད།  ེལ།  བ ལ།  ོལད 
ིན་ ིས།  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 
་སོགས།  བ ེད།  ེད།  བ ེད།  ེད། 

བ ེད་ །  བ ད།  ད།  བ ད།  ད། 
འདོར་ །  བ ངས།  ང་།  བ ང་།  ངས། 
ཕར་ལ།  བ རད།  ར།  བ ར།  རད། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ནོར་སོགས།  བ ིས།  ི།  བ ི།  ིས། 
་སོགས།  བ ིལད།  ིལ།  བ ིལ།  ིལད། 
་སོགས་ལ།  བ ོནད།  ོན།  བ ོན།  ོནད། 
ཡར་ལ།  བ ོད།  ོད།  བ ོད།  ོད། 
ིར་ལ།  བ ད།  ོད།  བ ད།  ོད། 
ཁག  བ ིས།  ི།  བ ི།  ིས། 

བ ེད་པའི།  བ ནད།  ན།  བ ན།  ནད། 
ོ་བོར།  ོས།  ོ།  འ ོ།  ོས། 

ཞེ་སོགས།  ེལད།  ེལ།  ེལ།  ེལད། 
ལག་ །  ེརད།  འ ེར།  འ ེར།  ེརད། 
ོགས་ །  འ མས།  འ ོམས།  འ མ།  འ ོམས། 
སོ་སོར།  ེས།  འ ེས།  འ ེས།  ེས། 
གད་མོ།  བགད།  དགོད།  བགད།  དགོད། 

ལམ་སོགས། བགགས།  བགེག  བགག  བགོགས། 
ནོམ་པ་གོས་གོ་
བག་ཆགས།  བགོས།  བགོད།  བགོ  བགོས། 

་བ།  བ ིས།  བ ིད།  བ ི།  ིས། 
ངས་ །  བ ངས།  བ ོང་།  བ ང་།  བ ོངས། 
ོག་མ།  བ ངས།  ད ང་།  བ ང་།  བ ངས། 

འ ས་སོགས།  བ ས།  བ ད།  བ །  ས། 
ཕར་ལ།  བ ལད།  ོལ།  བ ལ།  ོལད། 
ོ་སོགས།  བ བས།  ེག  བ ག  ོབ། 
་སོགས།  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མིག་ལ།  བ ས།  ད།  བ །  ས། 
་སོགས།  བ གས།  ག  བ ག  གས། 
མནའ།  བ གས།  ོག  བ ག  ོགས། 

ལམ་སོགས།  བ གས།  ོག  བ ག  ོགས། 
་རམ།  བ རད།  ོར།  བ ར།  ོརད། 

ལམ་ །  བ གས།  ག  བ ག  གས། 
གཡོ་བའི།  བ ལད།  ལ།  བ ལ།  ལད། 
ནས་སོགས།  བ ོངས།  ོང་།  བ ོང་།  ོངས། 
ཏིང་འཛན།  བ ོམས།  ོམ།  བ ོམ།  ོམས། 
བཀའ་དང་
བག་ཆགས།  བ ོས།  ོ།  བ ོ།  ོས། 

སེང་གེ་ མ་པར།  བ ིངས།  ིང་།  བ ིང་།  ིངས། 
གན་ ལ་སོགས།  བ ེལད།  ེལ།  བ ེལ།  ེལད། 
་དང་ཁ་དོག་
སོགས།  བ རད།  ར།  བ ར།  རད། 
ངས་ །  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 
ད་སོགས།  བ གས།  ོག  བ ག  ོགས། 

ད ་དང་ ། བ ལད།  ོལ།  བ ལ།  ོལད། 
ལ།  བ ིགས།  ིག  བ ིག  ིགས། 

ོ་དང་ ད་ །  བ ིམས།  ིམ།  བ ིམ།  ིམས། 
ང་བ་སོགས།  བ ིབས།  ིབ།  བ ིབ།  ིབས། 
མར་ལ་དང་
གཅིག་ །  བ ིལད།  ིལ།  བ ིལ།  ིལད། 
་བ་སོགས།  བ བས།  བ།  བ བ།  བས། 
ོ་སོགས།  བ གས།  ག  བ ག  གས། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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འ ན་པའི།  བ ནད།  ན།  བ ན།  ནད། 
རིགས།  བ ེས།  ེ།  བ ེ།  ེས། 

ལ་མཚན་སོགས།  བ ེངས།  ེང་།  བ ེང་།  ོངས། 
ན་བཟའ་སོགས།  བ ོནད།  ོན།  བ ོན།  ོནད། 
ལམ་སོགས།  བ ོད།  ོད།  བ ོད།  ོད། 
བཙས་མ།  བ ས།  །  བ །  ོས། 
མཆོད་པ།  བ ནད།  ོན།  བ ན།  ོནད། 

ལས་ལ་དང་ད ་ལ།  བ མས།  ོམ།  བ མ།  ོམས། 
ཁ་ །  བ བས།  བ།  བ བ།  བས། 
ཡོས།  བ ོས།  ོ།  བ ོ།  ོས། 

བ ོད་པའི།  བ གས།  ོག  བ ག  ོགས། 
ེད་པའི།  བ ངས།  དངངས།  བ ང་།  ངས། 
དགེ་བ།  བ ོས།  ོ།  བ ོ།  ོས། 
་ ་ ག་ཚར།  བ ོགས།  ོག  བ ོག  ོགས། 

འ གས་པའི་ ོ།  བ ོགས།  ོག  བ ོག  ོགས། 
ོས།  བཅམ།  གཅོམ།  གཅམ།  འཆོམས། 

ཤིང་སོགས།  བཅད།  གཅོད།  གཅད།  ཆོད། 
ིམས་སོགས།  བཅས།  འཆའ།  བཅའ།  ཆོས། 
ཞབས་ ིས།  བཅགས།  འཆག  བཅག  ཆོགས། 

ོ་ཡིས།  བཅལད།  འཇལ།  གཞལ།  ཆོལད། 
ཉེས་པ།  བཅབས།  འཆབ།  བཅབ།  འཆོབས། 
ོ་སོགས།  བཅག  གཅོག  གཅག  ཆོག 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

  ‐ 92 ‐

 
ཡིད་ལ།  བཅགས།  འཇགས།  གཅགས།  ཆོགས། 

ལག་ ་སོགས།  བཅངས།  འཆང་།  བཅང་།  ཆོངས། 
གནས་དང་གཏོར་མ།  བཅས།  འཆའ།  བཅའ།  ཆོས། 
མིག་སོགས།  བཅརད།  བཅོར།  བཅར།  ཅོརད། 
དམ་ །  བཅིངས།  འཆིང་།  བཅིང་།  ཆིངས། 
་སོགས།  བཅིབས།  ཆིབས།  བཅིབ།  ཆིབས། 
ིར་ལ།  བཅིལད།  འཇིལ།  གཞིལ།  ཆིལད། 

ནང་ །  བ ག  འ ག  ག ག  ག 
་སོགས།  བ ས།  འ །  བ །  ས། 
ང་ ར།  བ མས།  འ མ།  འ མ།  མས། 

ལག་པ་སོགས། བ ས།  ག །  ག །  ས། 
ག་ །  བ རད།  ག ར།  ག ར།  རད། 
ད་ནས། ག ནད།  ག ན།  ག ན།  ནད། 

བཟོ་བོས།  བཅོས།  འཆོས།  བཅོ།  ཆོས། 
བ ད་སོགས།  བཅོམས།  འཇོམས།  གཞོམ།  ཆོམས། 
ལས་སོགས།  བཅོལད།  འཆོལ།  བཅོལ།  ཆོལད། 
ཚག་སོགས།  བ ོད།  ོད།  བ ོད།  ོད། 
ཕན་ ན།  བ ེས།  ེ།  བ ེ།  ེས། 
བོན་སོགས།  ཉནད།  ཉན།  མཉན།  ཉོནད། 

ནགས་ ོད་སོགས།  ལད།  ག ལ།  ག ལ།  ལད། 
མཐོ་དང་བཟའ་ ིར།  གཉག  གཉོག  གཉག  གཉོག 
ཀོ་བ་སོགས།  མཉེས།  མཉེད།  མཉེ།  མཉོས། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
 
 

  ‐ 93 ‐

 
ོང་ཤད།  བ ངས།  ོང་།  བ ོང་།  ོངས། 

ལག་པས་ཕར་ལ།  བ བས།  ོབ།  བ བ།  ོབས། 
གོས་སོགས།  བ ནད།  ོན།  བ ན།  ོནད། 

སོ།  བ ིལད།  ིལ།  བ ིལ།  ིལད། 
ཟད་པའི།  བ ིངས།  ིང་།  བ ིང་།  ིངས། 
མལ་ །  བ ལད།  ོལ།  བ ལ།  ོལད། 

གཏམ་སོགས།  བ ད།  ོད།  བ ད།  ོད། 
ཆེ་ ང་སོགས།  བ མས།  ོམས།  བ མ།  ོམས། 

ེས་ །  བ ེགས།  ེག  བ ེག  ེགས། 
ས་ལ།  བ ེས།  ེ།  བ ེ།  ེས། 
ིར་ལ།  བ ིལད།  ིལ།  བ ིལ།  ིལད། 

མར་ །  བ གས།  ག  བ ག  གས། 
ཡོ་ ད།  བ ངས།  ང་།  བ ང་།  ངས། 
ལག་པ།  བ ལད།  ལ།  བ ལ།  ལད། 
ཁ།  བ ོགས།  ོག  བ ོག  ོགས། 

ཟས་སོགས་ཁས།  བ ོད།  ོད།  བ ོད།  ོད། 
ནས་སོགས།  བ ོརད།  ོར།  བ ོར།  ོརད། 

ོས།  བཏངས།  གཏོང་།  གཏང་།  ཐོངས། 
མིང་དང་དམ་ལ།  བཏགས།  འདོགས།  གདགས།  ཐོགས། 

ཞིབ་ །  བཏགས།  འཐག  བཏག་འཐག་
ང་།  ཐོགས། 

གསོལ་བ་ ོན་ལམ།  བཏབ།  འདེབས།  གདབ།  ཐོབ། 
གདན་ །  བཏིངས།  འདིང་།  གདིང་།  ཐིངས། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

  ‐ 94 ‐

 
ཡར་དང་ ང་ལ།  བཏེག  འདེགས།  གདེག  ཐེགས། 

ང་ནས།  བཏོནད།  འདོན།  གདོན།  ཐོནད། 
་སོགས།  བཏོགས།  འཐོག  འཐོག་བཏོག་

ང་།  ཐོགས། 
ཞབས་ལ།  བ ད།  འ ད།  འ ད།  ད། 

བ ད་དང་ཚན་སོཊ།   བ ལད།  འ ལ།  ག ལ།  ལད། 
ོམ་ །  བ ངས།  འ ང་།  བ ང་།  ངས། 
མ་ ར།  བ བས།  འ བ།  ག བ།  བ། 

གོས་སོགས་ ིས།  བ མས།  འ མ།  ག མ།  མས། 
མེ་ཏོག་སོགས།  བ ས།  འ །  བ །  ས། 
ཞབས་ལ།  བ གས།  ག ག  ག ག  ག གས། 
ལག་ །  གཏད།  གཏོད།  གཏད།  གཏོད། 

ག  གཏརད།  གཏར།  གཏར།  གཏོརད། 
་སོགས།  གཏིགས།  གཏིག  གཏིག  གཏིགས། 
ཡིད།  བ ནད།  ོན།  བ ན།  ོནད། 

ལེགས་པར།  བ གས།  ོག  བ ག  ོགས། 
ཉམས།  བ ས།  ས།  བ །  ས། 
ོ་མིན།  བ ལད།  ལ།  བ ལ།  ལད། 

་ ར་སོགས།  བ ོལད།  ོལ།  བ ོལ།  ོལད། 
ར་ ས།  བ ོད།  ོད།  བ ོད།  ོད། 

མིག་གིས།  བ ས།  །  བ །  ོས། 
གོས་སོགས།  བ བས།  བ།  བ བ།  ོབས། 
ངན་འ ོར།  ངས།  ང་།  ང་།  ངས། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
 
 

  ‐ 95 ‐

 
ཞལ་ ་སོཊ་ ིན་ལེན།  བ བས།  ོབ།  བ བ།  ོབས། 
ལེགས་པར། བ རད།  ར།  བ ར།  ོརད། 
འ ོ་ཆས།  བ ད།  ོད།  བ ད།  ོད། 

།  བ བས།  ོབ།  བ བ།  ོབས། 
བོན་སོགས།  བ ནད།  ོན།  བ ན།  ོནད། 
ཕར་ལ།  ེརད།  ེར།  ེར།  ེརད། 
་སོགས།  བ ེནད།  ེན།  བ ེན།  ེནད། 

ག གས་ལ།  བ ིམས།  ིམ།  བ ིམ།  ིམས། 
ར་ཡང་།  བ ད།  ད།  བ ད།  ད། 

་སོགས།  བ ངས།  ང་།  བ ང་།  ངས། 

བོར་བའི།  ོརད།  ོར།  ོར།  ོརད། 
ོས་པའི། དེངས།  འདོང་།  འདོང་།  དེངས། 
ེས་ །  དེད་བདས་

ང་།  འདེད།  འདའ་འདེད་
ང་།  དོད། 

འདོར་ །  དོརད།  འདོར།  འདོར།  དོརད། 
ཟས་དང་གནས་ནས།  ངས།  འ ེན།  ང་།  ོངས། 

གཏམ།  ིས།  འ ི།  ི།  ིས། 
ས་ལ།  ད།  འ ད།  འ ད།  ད། 
ང་ །  ས།  འ །  འ །  ས། 

ོས་སོགས།  བ གས།  བ ག  བ ག  བ གས། 
བཀའ།  གདམས།  འདོམས།  གདམ།  འདོམས། 
མས་པས།  ག ངས།  ངས།  ག ང་།  ངས། 
ག་པ།  ག ས།  ག །  ག །  ག ས། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

  ‐ 96 ‐

 
་ངན་ལས།  འདས།  ོ།  འདའ་བ འང་། ོས། 
ཐམས་ཅད།  འ ས།  འ །  འ །  འ ས། 
ཆལ་མར།  བ ལད།  ོལ།  བ ལ།  ོལད། 
ག་ཅིང་།  བ བས།  ེབ།  བ བ།  ོབས། 
ི་སོགས།  བ རད།  ོར།  བ ར།  ོརད། 
་སོགས།  བ ངས།  ང་།  བ ང་།  ངས། 

ཐོག་སོགས།  བ ིབས།  ིབ།  བ ིབ།  ིབས། 
ད ག་པ་སོགས།  བ ེག  ེག  བ ེག  ེག 

་སོགས།  བ ོལད།  ོལ།  བ ོལ།  ོལད། 
གཏམ་སོགས།  བ ོབས།  ོབ།  བ བ།  ོབས། 

ར་བའི།  བ ད།  ད།  བ ད།  ོད། 
ེས།  བ གས།  ག  བ ག  ོགས། 

བ བ་ ། ོབས།  ོབ།  ོབ།  ོབས། 
དམ་པོར་ ོཊ་གཅིག  བ མས།  ོམ།  བ མ།  ོམས། 

གདན་ལ།  བ ད།  ོད།  བ ད།  ོད། 
གཞན་ལ།  བ ིགས།  ིག  བ ིག  ིགས། 
ཡིག་ ོར།  བ ེབས།  ེབ།  བ ེབ།  ོབས། 
དབང་ །  བ ས།  ད།  བ །  ས། 
འ ་སོགས།  བ རད།  ར།  བ ར།  རད། 
འཁོན་འ ས།  བ མས།  མ།  བ མ།  མས། 
ོག་དང་ ་ལ།  བ ོས།  ོ།  བ ོ།  ོས། 
ཐག་པ་སོགས།  བ ོགས།  ོག  བ ོག  ོགས། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
 
 

  ‐ 97 ‐

 
ོགས་དང་།  བ ོངས།  ོང་།  བ ོང་།  ོངས། 
ོན་ ། བ ོམས། ོམ། བ ོམ། ོམས། 

འོག་ །  མནནད།  གནོན།  གནན།  ནོནད། 
ང་སོགས།  མནོས།  ནོད།  མནོ།  ནོས། 
བསམ་ ོ།  མནོས།  མནོ།  མནོ།  ནོས། 
ི་དང་ ག་ །  བ མས།  ོམ།  བ མ།  ོམས། 
མང་ ། བ ོནད།  ོན།  བ ན།  ོནད། 
རིང་ །  བ ལད།  ོལ།  བ ལ།  ོལད། 
ཞིབ་མོར།  བ རད།  ར།  བ ར།  རད། 
ོལ་སོགས།  བ བས།  བ།  བ བ།  བས། 

མཚན་དང་ ་མ་སོགས།  བ ནད།  ན།  བ ན།  ནད། 
ཕན་ ན།  བ ོལད།  ོལ།  བ ོལ།  ོལད། 
གོང་འོག  བ ོརད།  ོར།  བ ོར།  ོརད། 
འ ེས་པར།  བ ོས།  ོ།  བ ོ།  ོས། 
གཏིང་མཐའ།  དཔགས།  དཔོག  དཔག  དཔོགས། 
བ ག་ཅིང་།  ད ད།  ད ོད།  ད ད།  ད ོད། 

ོན། ངས།  ོང་།  ང་།  ོངས། 
མེ་དང་གོང་ །  རད།  ོར།  ར།  ོརད། 

་སོགས།  རད།  ར།  ར།  རད། 
ག་མར།  གས།  ག  ག  གས། 
ང་པོར།  ངས།  ང་།  ང་།  ངས། 
་ཆེར།  ེལད།  ེལ།  ེལ།  ེལད། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

  ‐ 98 ‐

 
གོས་སོགས།  ོས།  ོད།  ོ།  ོས། 
ིན་སོགས།  ིངས།  ིང་།  ིང་།  ིངས། 
ལོངས་ །  ད།  ོད།  ད།  ོད། 

འཐབ་མོ་དང་ལག་ །  ད།  ོད།  ད།  ོད། 
ས།  ལད།  ལ།  ལ།  ལད། 

ལ་སོགས།  གས།  ག  ག  གས། 
འོད་སོགས།  ོས།  ོ།  ོ།  ོས། 

ཆར་དང་གཏན་ལ།  ཕབ།  འབེབས།  དབབ།  ཕོབས། 
ཐོག  ཕིགས།  འབིགས།  འབིགས།  ཕིགས། 

དམིག་ །  གས།  འ ག  ད ག  ག 
མཆོད་པ།  ལད།  འ ལ།  ད ལ།  ལད། 

ཐོག་དང་ ར།  བ།  འ བས།  ད བས།  བ། 
་སོགས།  ཕོས།  འབོ།  དབོ།  ཕོ། 

ོམ་པ་སོགས།  ཕོག  འབོག  དབོག  ཕོག 
བ་དན་སོགས།  རད།  འ ར།  འ ར།  ོརད། 
ལ་སོགས། ིས།  འ ིད།  ད ི།  ིས། 
མི་ཚ།  ིད།  འ ིད།  འ ིད།  ིད། 

ཞལ་དང་ ོ།  ེས།  འ ེད།  ད ེ།  ེས། 
ེ་ ག  ེད།  འ ེད།  ད ེ།  ེད། 

ན་དང་ ངས་ནས།  ངས།  འ ིན།  ད ང་།  ངས། 
སོ་སོར།  ལད།  ེལ།  འ ལ།  ོལད། 
ང་ །  ིས།  འ ིད།  ད ི།  ིས། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
 
 

  ‐ 99 ‐

 
ནོར་སོགས།  ོགས།  འ ོག  ད ོག  ོགས། 
མདའ་སོགས།  འཕངས།  འཕེན།  འཕང་།  འཕོངས། 
གནས།  འཕོས།  འཕོ།  འཕོ།  འཕོས། 
མིང་ནས།  བོས།  འབོད།  བོད།  བོས། 
ལས།  ས།  ེད།  །  ོས། 
ར་ལ།  ོནད།  ོན།  འ ོན།  ོནད། 
ག་པ།  གས།  ག  འ ག  གས། 

སོ་སོར།  ེརད།  ེར།  འ ེར།  ེརད། 
ཟ་ ན།  ད།  འ ད།  འ ད།  ད། 
བ ་བའི།  ིད།  འ ིད།  འ ིད།  ིད། 
ཟས་སོགས།  ིམས།  ིམ།  འ ིམ།  ིམས། 
ཡི་གེ  ིས།  ི།  འ ི།  ིས། 
་བས།  ེལད།  ེལ།  ེལ།  ེལད། 

བལ་སོགས།  ེག  འ ེག  འ ེག  ོགས། 
དོང་ །  བས།  བ།  འ བ།  བས། 
ཕར་ལ།  ོས།  འ ོས།  འ ོས།  ོས། 
་ལ།  ངས།  ོང་།  ང་།  ོངས། 

མེ་སོགས།  རད།  ོར།  ར།  ོརད། 
གཅིག་ །  མས།  ོམ།  མ།  ོམས། 
ཉེས་པ།  ས།  ེད།  །  ོས། 
ིན་ ིས།  རད།  ོར།  ར།  ོརད། 

བ བ་ ་སོགས།  ངས།  ོང་།  ང་།  ོངས། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

  ‐ 100 ‐

 
ན་ །  གས།  ག  ག  ོགས། 

ར་མདའ།  ནད།  ོན།  ན།  ོནད། 
ཟན་སོགས།  ས།  །  །  ས། 
ཐག་པས།  ེལད།  ེལ།  ེལ།  ེལད། 
མ་ ར།  ད ལད།  ད ོལ།  ད ལ།  ད ོལད། 
ེས་ །  འ ངས།  འ ེང་།  འ ང་།  འ ོངས། 

དང་ །  ངས།  ལེན།  ང་།  ལོངས། 

ནང་ །  གས།  ག  ག  གས། 
ོམ་སོགས།  ད།  ད།  ད།  ད། 
རོ་སོགས།  ངས།  ོང་།  ང་།  ོངས། 
ཞིང་ཁམས།  ལད།  ལ།  ལ།  ལད། 
ཞིང་།  ོས།  ོད།  ོ།  ོས། 

ི་སོགས་ ིས།  རད་ ས་ ང་། ར།  ར།  རད། 

ད་པས།  ད།  ོད།  ད།  ོད། 
གཏམ།  ས།  །  །  ོས། 

འཚགས་ །  བཙགས།  འཚག  བཙག  ཚགས། 
ག  བཙལད།  འཚལ།  བཙལ།  ཚལད། 

ནོར།  བཙལད།  འཚལ།  བཙལ།  ཚལད། 
ནང་ །  བཙངས།  འཚང་།  བཙང་།  ཚངས། 
ཞིང་།  བཙས།  བཙའ།  བཙའ།  བཙས། 
མ་སོགས།  བཙརད།  འཚར།  བཙར།  ཙརད་ཚརད་ 

ང་། 
ོལ་སོགས།  བ གས།  འ གས།  ག ག  གས། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
 
 

  ‐ 101 ‐

 
དགེ་ལ།  བ ད།  འ ད།  ག ད།  ད། 

མིག་སོགས།  བ མས།  འ མས།  བ མ།  མས་ མས། 
གོས་སོགས།  བཙམས།  འཚམ། བཙམ།  ཚམས། 
ཤ་སོགས།  བཙས།  འཚད།  བཙ།  ཚས། 
ནོར་སོགས།  བཙངས།  འཚང་།  བཙང་།  ཚངས། 
ད་འ ོ།  བཙས།  འཚ།  བཙ།  ཚས། 
ན།  གཙརད།  འཛར།  གཙར།  གཙརད། 

ེན་ ིས།  གཙས།  འཚ།  གཙ།  གཙས། 
་བ་སོགས།  བ མས།  ོམ།  བ མ།  ོམས། 
ཚག་སོགས།  བ ད།  ོད།  བ ད།  ོད། 

ངས།  བ ིས།  ི།  བ ི།  ིས། 
མཁར་སོགས།  བ ིགས།  ིག  བ ིག  ིགས། 

ེད་མོ།  བ ེས།  ེ།  བ ེ།  ེས། 
ཡར་ལ།  བ ེགས།  ེག  བ ེག  ེགས། 

གནང་བ་བ ིད་ ། བ ལད།  ོལ།  ལ།  ོལད། 
ཕར་ལ།  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 

ཟན་དང་ཞབས་ ིས།  བ ིས།  ི།  བ ི།  ིས། 
ཡར་ལ།  བ ེས།  ེ།  བ ེ།  ེས། 
གཞན་ །  བ ས།  །  བ །  ས། 
ེན་ལ།  འཛགས།  འཛག  འཛག  འཛགས། 

གནང་བ།  ས།  །  །  ས། 
་སོགས།  བཞརད།  བཞར།  བཞར།  ཞོརད། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
   

  ‐ 102 ‐

 
གནས་ །  བཞག  འཇོག  གཞག  ཞོག 
ན་ནས།  བཞེངས།  བཞེང་།  བཞེང་།  བཞེངས། 

ཤིང་སོགས།  བཞོགས།  གཞོག  བཞོག  ཞོགས། 
འོ་མ།  བཞོས།  འཇོ།  བཞོ།  ཞོས། 

མར་ ་སོགས།  བ ས།  འ །  བ །  ས། 
ལག་པས།  བ ངས།  འཛན།  བ ང་།  ངས། 
ོད་ཁ།  བཟེད།  འཛད།  འཛད།  ཟེད། 
ད་ །  ཟོས།  གཟོན།  འཛའ།  ཟོས། 
མ་ ོག  ཟོས།  འཛའ།  བཟའ།  ཟོ། 
ཟས།  ཟོས།  ཟ།  བཟའ།  ཟོ། 

མ ོན་ལ།  གཟབས།  ཟབ།  གཟབ།  གཟོབས། 
བཟོ་བོས།  བཟོས།  བཟོ།  བཟོ།  ཟོས། 

ཊ་དང་ ་ངན་ལས།  བ ས།  ོ།  བ །  ོས། 
གཅིག་ །  བ མས།  མ།  བ མ།  མས། 
ཕར་ལ།  བ ོགས།  ོག  བ ོག  ོགས། 
མལ་ །  གཟིམས།  གཟིམ།  གཟིམ།  གཟིམས། 
ཕག་ །  ཡིབས།  ཡིབ།  ཡིབ།  ཡིབས། 
གཡབ་མོ།  གཡབས།  གཡོབ།  གཡབ།  གཡོབས། 
ཡོ་ ད། གཡརད།  གཡོར།  གཡར།  གཡོརད། 
སེམས།  གཡེངས།  ཡེངས།  གཡེང་།  ཡེངས། 

གཡེང་བས།  གཡེལད།  གཡེལ།  གཡེལ།  གཡེལད། 
ཕར་ལ།  ག གས།  ག ག  ག ག  ག གས། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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པགས་པས།  གཡོགས།  གཡོག  གཡོག  གཡོགས། 

ཟས་དང་འ ལ་བའི།  གཡོས།  གཡོ།  གཡོ།  གཡོས། 
ིན་ ིས།  བ བས།  ོབ།  བ བ།  ོབས། 
ལ་ །  བ གས།  ོག  བ ག  ོགས། 

གདོན་ ིས།  བ མས།  ོམ།  བ མ།  ོམས། 
ས།  བ ནད།  ོན།  བ ན།  ོནད། 

ཤིང་སོགས།  གཤགས།  གཤོག  གཤག  གཤོགས། 
ག་སོགས།  བཤས།  བཤའ།  བཤའ།  ཤོས། 

ཤོམ་ར་སོགས།  བཤམས།  གཤོམ།  བཤམ།  ཤོམས། 
ོ་ ེ་འ ང་ལ།  བཤརད།  གཤོར།  བཤར།  ཤོརད། 

ས།  བཤལད།  ཤོལ།  བཤལ།  ཤོལད། 
ང་དང་ བས།  བཤངས།  ཤོང་།  བཤང་།  ཤོངས། 

བོན་དང་གཏམ།  བཤད།  གཤོད།  འཆད།  ཤོད། 
ཁང་ ིམ་སོགས།  བཤིག  འཇིག  གཤིག  ཤིག 

ལ་སོགས།  བཤིབས།  གཤིབ།  གཤིབ།  ཤིབས། 
ཕན་ ན།  བཤེརད།  གཤེར།  བཤེར།  ཤེརད། 

དཔེ་དང་པཊ་པ།  བ ས།  བ །  བ །  ས། 
ཕན་ ན།  བ ད།  ད།  བ ད།  ད། 
ོ་ནས།  བ མས།  མ།  བ མ།  མས། 

གཞན་ལ།  བ ངས།  ང་།  བ ང་།  ངས། 
ཚད་མ།  བ རད།  ག ར།  བ ར།  རད། 
་སོགས།  བཤོས།  གཤོ  བཤོ  ཤོས། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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་བ།  བཤོལད།  བཤོལ།  བཤོལ།  ཤོལད། 

ཕོ་མོ།  བཤོས།  འཚས།  འཚས།  འཚས། 
་ །  གསངས།  གསོང་།  གསང་།  གསོངས། 

ན་ ིས།  གསནད།  གསོན།  གསན།  གསོནད། 
ད།  གསནད།  གཟོན། གསོན། གསན།  གསོནད། 

མ་ ར།  གསིལད།  གསིལ།  གསིལ།  གསིལད། 
ས་སོགས།  བསིགས།  གསིག  གསིག  གསིགས། 
ཞལ་ནས།  ག ངས།  ག ང་།  ག ང་།  ག ངས། 
ད ེ་བའི།  གསེས།  གསེ།  གསེ།  གསེས། 

མཆིད་དང་ཞལ་ །  གསོལད།  གསོལ།  གསོལ།  གསོལད། 
ོག  གསོས།  འཚ།  གསོ།  གསོས། 

ད ་སོགས།  བསད།  གསོད།  གསད།  སོད། 
བཀག་པ།  བསལད།  སེལ།  བསལ།  སོལད། 
འབགས་པ།  བསངས།  སངས།  བསང་།  སོངས། 
ཚགས་སོགས།  བསགས།  གསོག  བསག  སོགས། 
ཡིད་ལ།  བསམས།  སེམས།  བསམ།  སོམས། 
ིན་པ།  བསབས།  སོབ་འཚབ།  བསབ།  སོབས། 
ཞབས།  བསིལད།  གསིལ།  བསིལ།  སིལད། 

བལ་སོགས།  བསེད།  གསེད།  བསེད།  སེད། 
བ ་མས།  བ ས།  །  བ །  ས། 
རི་མོ།  བ བས།  བ།  བ བ།  བས། 
ཁ།  བ མས།  མ།  བ མ།  མས། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ང་པོར།  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 

ད་དང་ ིན།  བ ིངས།  ིང་།  བ ིང་།  ིངས། 
ན་ ིབ།  བ ིབས།  ིབ།  བ ིབ།  ིབས། 

ནོར་སོགས།  བ ིས།  ི།  བ ི།  ིས། 
གཅིག་ །  བ ེས།  ེ།  བ ེ།  ེས། 
འཆིང་བའི།  བ ེལད།  ེལ།  བ ེལ།  ེལད། 
མེ་ལ།  བ ེགས།  ེག  བ ེག  ོགས། 

ཉེས་ ོན།  བ ངས།  ང་།  བ ང་།  ངས། 
ཞོ་སོགས།  བ བས།  བ།  བ བ།  བས། 

ཞལ་དང་ ་སོགས།  བ ོས།  ོ།  བ ོ།  ོས། 
ོང་མོ་དང་ཡར་ལ།  བ ངས།  ོང་།  བ ང་།  ོངས། 
བ བ་ །  བ བས།  ོབ།  བ བ།  ོབས། 
ིད་པའི།  བ ས།  །  བ །  ས། 

ི་ནང་སོགས།  བ ོགས།  ོག  བ ོག  ོགས། 

 
བ ལ་ཚག་མདེ་པའི་ ས་ག མ་ ང་པ་དཔརེ་ན། 

 
ཁ་ ང་། འདས་པ། ད་ ་བ། མ་འངོས་པ། 
ནད་ ིས། བ ངས། ང་། བ ང་། 
ཡང་ན། བ ནད། ན། བ ན། 
་སོགས། ངས། དང་། གདང་། 
མིག བ ོངས། ོང་། བ ོང་། 
་ལ། ིང་། ིང་། འ ིང་། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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ོན་ ིས། གས། འབགས། དབགས། 
མཐོ། བཙམས། འཚམས། བཙམ། 
གོས། བཙངས། འཛང་། བཙང་། 
ོ། བ གས། ག བ ག 

བས། བཤོངས། ཤོང་། བཤོང་། 
་དང་དབང་པོ། བཤོརད། འཆོར། བཤོར། 

 
ས་ཟནི་ཡང་འ ག་ཅན་དང་ ་ དེ་འ ར་མདེ་ 

མས་ནི་དཔརེ་ན། 
 

ཁ་ ང་། ས་ཟནི། ་ དེ་གཉསི། 

ོ་ཤེད་སོགས།  མ ངས།  མ ང་། 
་བའི།  མ ེགས།  མ ེག 
གས་ལ།  མ ེནད།  མ ེན། 
་སོགས།  མ ོགས།  མ ོག 
ལས་ལ།  མངགས།  མངག 

མཐོང་བའི།  མངོནད།  མངོན། 
་མ་སོགས།  མཇལད།  མཇལ། 
ཕན་ ན། མ ནད། མ ན། 
དཔེ་སོགས།  མཚནད།  མཚན། 
ཡ་རབས།  མཛངས།  མཛང་། 
་ཐག་སོགས། བ ངས། བ ང་། 
ེས་ །  བདས།  བདའ། 

 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
 
 

  ‐ 107 ‐

 
ོས་སོགས།  བ གས།  བ ག 
ག །  བ ངས།  བ ང་། 
།  བཙས།  བཙའ། 
ས།  བ ས།  བ ། 

ཡིད་ལ།  བ གས།  བ ག 
ཟས་ ིས།  བ ངས།  བ ང་། 
ས་ལ།  བ བས།  བ བ། 
ནོར།  བ ོགས།  བ ོག 
།  བ མས།  བ མ། 
ོ་བ།  ོས།  ོ། 

སེམས།  ོས།  ོ། 
ཞེ།  ནོངས།  གནོང་། 

བ ལ་བའི།  འཁམས།  འཁམ། 
ོ།  འ མས།  འ མ། 

འཁོར་བར།  འཁོརད།  འཁོར། 
ཞེ།  འཁོནད།  འཁོན། 
ལ།  འ རད།  འ ར། 

གཞན་ །  འ མས།  འ མ། 
ང་བའི། འ གས།  འ ག 
ངག  འ ལད།  འ ལ། 

ག གས་སོགས།  འ ིརད།  འ ིར། 
།  འ ིལད།  འ ིལ། 

ོས་པའི།  འ ས།  འ ། 
བ ར་བའི།  འ རད།  འ ར། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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མགོ  འ ོམས།  འ ོམ། 
ས།  འ ོརད།  འ ོར། 
ཞེ།  ེལད།  ེལ། 

གནས་ །  འ ས།  འ ། 
ས་ལ།  འ ིལད།  འ ིལ། 

ནོར་བའི།  འ ལད།  འ ལ། 
།  འ ངས།  འ ང་། 

ག ལ།  འ གས།  འ ག 
ོག་ ོགས།  འགལད།  འགལ། 
གཡོ་བའི།  འ ལད།  འ ལ། 
དལ་བའི།  འགོལད།  འགོལ། 
ནད་སོགས།  འགོས།  འགོ 
ན་རིང་།  འགོརད།  འགོར། 
ས།  འ ངས།  འ ང་། 

ོག་སོགས།  འ ས།  འ ། 
མི་བ ན།  འ ེལད།  འ ེལ། 

ོ་བ།  འ ངས།  འ ང་། 
གཞན་ལ།  འ ནད།  འ ན། 
ཉི་ ་སོགས།  ཤརད།  འཆར། 
ིམས་སོགས།  འཆལད།  འཆལ། 
ོག་ཆད།  ཤི  འཆི། 

ག ན་པ།  འ ནད།  འ ན། 
ལག་པས།  འ ས།  འ ། 
ཐག་པ།  འཐེནད།  འཐེན། 



 
 

དེབ་གཉིས་པ།  བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། 
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ི་མ།  དག  འདག 

དམ་སོགས་ལས།  འདས།  འདའ། 
་སོགས།  འ རད།  འ ར། 

འ མས་པ།  འ ནད།  འ ན། 
གཞན་ལ།  འ ས།  འ ། 
ལམ་སོགས།  འ གས།  འ ག 
ཡར།  འ རད།  འ ར། 

འོད་སོགས།  འ ོས།  འ ོ། 
སོ་སོར།  ལད།  འ ལ། 
ཕན་ ན།  འ ེལད།  འ ེལ། 
ནང་ །  འཚངས།  འཚང་། 
ནོར་ ིས།  འཚངས།  འཚང་། 
ནོར་སོགས།  ཟད།  འཛད། 
མར་ལ།  འཛརད།  འཛར། 
་སོགས། འཛགས། འཛག 

ཐག་སོགས། འཛངས། འཛང་། 

བ ར་བའི། འ རད། འ ར། 

ནང་ ། འ ལད། འ ལ། 

ཕན་ ན། འཇོལད། འཇོལ། 

ལས་ལ། འཛམས། འཛམ། 

 

ཚག་ ོགས་ ི་ ས་པས་འདས་མ་འོངས་ད་ ་བ ལ་ཚག་དང་བཞིའི་ད ེ་བ་འ ེད་དགོས་ 
པ་ མས་དཔེར་བ ོད་ནི་ཐོག་མ་འ ་ ་ ས་མཚན་ན།  འ ་ཟིན་པ་འདས་པ་དང་།  འ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད། 
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བཞིན་པ་ད་ ་བ་དང་།  འ ་བར་འ ར་བ་མ་འོངས་པ་དང་།  འ ་བར་ ིས་ ་ ་བ ལ་ཚག་

ེ་སོ་སོའི་ཚག་ ོགས་ ིས་གོ་དགོས་སོ།  ། 
 
འ །  འཁང་།  འ ད།  འ ིག  འ ི། 
འ བ།  འ ག  འ ས།  འ ིམ།  འ ིང་། 
འ ིག  འ ས།  འ ིབ།  འ ོགས།  འ ོད། 
འཇེམ།  འཇེབས།  འཇམ།  འཐབ།  འཐད། 
འཐས།  འཐམ།  འ །  འ ན།  འ ག 
འ ེང་།  འ ད།  འ ལ།  འ ོད།  འ ོང་། 
འཕམ།  འཚལ།  འཚག  འ མ།  འཛམ། 
མཁས།  མངའ།  མངོན།  མཆོད།  མཆོད། 
མཆོར།  མཉམ།  མཉེས། མཐོང་། མཐོ། མ ག 
མཚར།  འཛའ།   

 
 
དེ་ ར་ ས་ག མ་བ ལ་ཚག་བཞི།  ། 
རིམ་པ་བཞིན་ ་ལེགས་པར་བ ན།  ། 
འདི་ ་མ་བ ན་གཞན་ མས་ ང་།  ། 
དངོས་བ ན་ མས་ལ་ད ད་པས་ཤེས།  ། 
 
མིང་ ང་ མས་དང་ ད་སོགས་ ི།  ། 
ོར་བ་བ ན་བཅོས་གཞན་ ་ཤེས།  ། 

དེ་དག་དགོངས་དོན་ཁོང་ ད་པས།  ། 
ཡི་གེའི་ ོར་བ་མ་ ོངས་ །  ། 
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འདི་ནི་གསར་ ིང་བ ་དག་གི  ། 
བ ན་བཅོས་མཁས་མང་ལེགས་བཤད་ལ།  ། 
བ ག་ད ད་རང་བཟོས་མ་བ ད་པར།  ། 
རང་ངམ་གཞན་ལ་ཕན་ ིར་བཀོད།  ། 
 
ཉེས་འགལ་ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་པ།  ། 
ག ར་གནས་ད ོད་ ན་ ེ་ལ་བཤགས།  ། 
ལེགས་པར་བཤད་པའི་དགེ་ཚགས་ ང་།  ། 
 འ ོ་ མས་ ན་མ ེན་ཐོབ་པར་བ ོ།  ། 
 
མཁའ་མཉམ་ག ལ་ ་མ་ ས་པ།  ། 
ོགས་པའི་ ང་ བ་མཆོག་འཐོབ་ཤོག  ། 

ལེགས་བཤད་འདི་ཡང་མང་འཕེལ་ནས།  ། 
དོན་གཉེར་ ོ་ཡི་ ན་སེལ་ཤོག  ། 

 
ཅེས་ ས་ག མ་བ ལ་ཚག་དང་བཞའིི་ ད་པར་གསལ་བར་ ནོ་པའི་རེ ་མིག་ ་ོགསལ་དགའ་ ོན་ཞེས་ ་ 

བ་འདི་ནི་རང་གི་ ོབ་མ་རིན་ཆེན་དབང་ ལ་དང་།  ག ང་ ང་བ ་ཤིས་སོགས་ ིས་ ་མོ་ནས་བ ལ་བ་དང་

རང་དང་རང་འ འི་ ོ་དམན་འགའ་ལ་ཕན་སེམས་དང་བཅས་ནས།  དགེ་ ོང་ ལ་ ན་ཞེས་པས་དར་ ིངས་ ་

འ མ་ག ག་ལག་ཁང་ ་ གས་ ལ་ལོའི་ནག་པ་ ་བའ་ིཡར་ཚས་དགེ་བར་ ར་བའོ།  ། 
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བ ་ ོར་ ོ་གསལ་མ ལ་ ན་བ གས། 
 

བདེ་གཤེགས་ག ང་གི་ངོ་བོ་ཉིད།  ། 
ེ་བ ན་ ་ལ་ ས་བ ད་ནས།  ། 

མགོན་ ོད་མ ེན་བ ེའི་འོད་དཀར་ ིས།  ། 
བདག་ ོའི་ ་ ད་ ས་པར་མཛད།  ། 
 
བོད་ ི་བ ་ལ་མཁས་འདོད་ ི།  ། 
ོ་གསར་ མས་ལ་ཕན་ འི་ ིར།  ། 
ད་དང་ མ་ད ེའི་ ོར་ ལ་ནི།  ། 

གོ་ ་ ང་ ར་བཤད་པར་ །  ། 
 

ཨི་ཡིག་གི་ནི་ ེན་ མས་ནི།  ། ི་གི་ ི་འི་ཡི་དང་ །  ། ེས་འ ག་མཐའ་དང་མ ན་

གས་བཤད།  །ད་བ་ས་ ི་ག་ང་གི  །ན་མ་ར་ལ་བཞ་ིབོར་ ི།  །འ་མཐའ་ཅན་དང་མཐའ་ ེན་

མེད།  ། ད་ ི་ ོར་བ་གཅིག་པའི་ ིར།  །ཚགས་བཅད་ཚང་ན་འི་ ོར་ཞིང་།  །ཚག་ ང་མ་ཚང་

ཡི་ཐོབ་བོ།  །དེ་ནི་ ག་པ་འ ེལ་ ་ ེ།  ། བས་འགར་ཚག་ ན་གཉིས་ལའང་འ ག  །དེ་ ་ལ་ 
ནི་ས་མཐའ་ ར།   ། མ་ད ེ་ག མ་པ་ ེད་པོའི་ །   ། བས་འགར་ ་མཚན་ལ་ཡང་འ ག   ། 

་ཡིག་ ེན་ནི་ ་ ་ །  ། ་ར་ན་ལ་དང་བཅས་པ།  །ག་བ་ད་ ག་ཅན་མཐར་ །  །ང་

ད་ན་མ་ར་ལ་ །  །འ་མཐའ་ཅན་དང་མཐའ་ ེན་མེད།  ། ན་ལ་ཚག་ ང་ཚང་ན་ར།  །ཚག་

ང་མ་ཚང་ ་ཐོབ་བོ།  །ས་མཐར་ ་ ར་ན་ལ་གཉིས།  ། ེས་འ ག་ཡི་གེར་ ོས་པ་མདེ།  །དེ་

དག་ མ་ད ེ་གང་ཞེ་ན།  །གཉིས་པ་ལས་དང་བཞི་བ་ཆེད།  །བ ན་པ་གནས་གཞི་འམ་ ེན་

གནས།   །ཚ་ བས་དང་ནི་དེ་ཉིད་དོ།   ། 


