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༈ ནང་ག་ི ་ཚགས་དམ་བཅའ་ད ་མའ་ིབཤད་པ། 
མདོ་ལས། མ་དཀར་ལས་ལམ་གང་བ ི་བ།། དེ་ཡི་ཐོག་མར་ ལ་བར་མཆོད།། ཅེས་ག ངས་པ་ ར། 
འཆད་ ོད་ ོམ་ག མ་སགོས་ཆོས་ ན་ ི་ ་བ་གང་ལ་འ ག་པའི་ཐོག་མར་ ལ་ ད་པར་ཅན་ལ་མཆདོ་
བ ོད་ ེད་དགསོ་པ་ནི། ོན་ ི་ ེས་ ་དམ་པ་གངོ་མ་དེ་ མས་ ི་ ག་ལནའང་ངང་ ལ་ཡནི་ཞིང༌། རང་
ཉིད་ ང་དམ་པ་གངོ་མ་དེ་ མས་ ི་མཛད་ ོད་བཟང་པ་ོ ོན་པའི་ ལ་ ་ ས་ཏེ། བཤད་པ་ལ་འ ག་པའི་
ཐོག་མར༌མང་ཐོས་མཁས་མང་འ ས་པ་ ་མཚའི་ད ས་ ་མཆདོ་བ ོད་ ང་ཟད་ཙམ་ཞིག་འ ལ་བ་ན།ི ༈ 

བས་ག མ་ ན་འ ས་ ་མ་ ོ་ ེ་འཆང༌།། གང་ལ་གང་འ ལ་བཤེས་གཉེན་ ལ་བ ང་ནས།། མཆོག་
དང་ ན་མངོ་དངསོ་ བ་ ལོ་མཛད་པའི།། ནི་ཅན་ ་མ་ མས་ལ་ ས་པས་འ ད།། གངས་ཅན་ཤངི་ འི་

ོལ་འ ེད་ཙང་ཁ་པ།། དངསོ་ ོབས་རིགས་པའི་དབང་ ག་ ལ་ཚབ་ ེ།། མདོ་ གས་བ ན་པའི་བདག་
པོ་མཁས་ བ་ ེ།། ལ་བ་ཡབ་ ས་ག མ་ལ་ ས་པས་འ ད།། ེ་བ ན་ཆསོ་ ི་ ལ་པོ་ཙང་ཁ་པའི།། 
བཤད་ བ་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་འཛན་པ་ལ།། དཔལ་ ན་འ ིན་ལས་བཟང་པོའ་དཔལ་མངའ་བ།། 
བཤེས་གཉནེ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ ས་པས་འ ད།། གསང་བ་འ ས་པ་བདེ་ད ེས་ཧེ་ ་ཀ །དཔལ་ཆེན་ ་ོ
ེ་འཇགིས་ ེད་ལ་སགོས་པའི།། ངས་མེད་ ད་ ེ་བཞི་ཡ་ིའཁརོ་ལོའ་མགོན།། ཡ་ིདམ་ ་ཚགས་ མས་

ལ་ ས་པས་འ ད།། ོགས་བ འི་འ ོ་ལ་མ ེན་བ ེའི་རབ་དགོངས་ནས།། ོགས་བ ར་ཆོས་ ི་འཁོར་
ལོ་ལེགས་བ ོར་བའི། ོགས་བ འི་འ ོ་ ན་ཡོངས་ ་ ོང་མཛད་པའི།། ོགས་བ འི་སངས་ ས་
མས་ལ་ ས་པས་འ ད།། བསམ་པའི་རེ་བ་ ོང་མཛད་ ་མ་དང༌།། དངོས་ བ་འ ང་གནས་ཡི་དམ་

ད ིལ་འཁརོ་ །། བད་ེགཤེགས་ ས་བཅས་དཔའ་བོ་མཁའ་འ ོའ་ཚགས།། བ་བ ན་ ང་མའི་ཚགས་
ལ་ ས་པས་འ ད།། ན་ བ་ཆོས་ད ིངས་ཕོ་ ང་དམ་པ་ནས།། ག ག་པ་འ ལ་ ིར་ ག་མོའ་ ར་
བ ན་ཡང༌།། དངོས་ བ་རིན་ཆེན་འདོད་ འི་ཆར་འབེབ་མ།། དམག་ཟོར་ ལ་མོའ་ཞབས་ ིས་བདག་

ོངས་ཤིག ། ༈ ཅེས་མཆདོ་པར་བ ོད་པ་དང་འ ིན་ལས་བཅལོ་བ་དེ་ཙམ་ཞགི་ ནོ་ ་བཏང་ནས། གཉསི་
པ་ལས་ ་ ་བ་གང་ལ་འ ག་པ་ནི། ཇི་ ད་ ། སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོ་ལས། ན་པའི་བ་དན་འཇིག་ ེན་
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ག མ་ ་ གས།། དམ་པའི་ཆསོ་ ་སངེ་གེའི་ ་བ ོགས་པ།། ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་དཀོན་མཆགོ་མཛད་
བ ེས་པ།། ཞབས་ལ་ཚངས་དབང་ག ག་གི་ནོར་ ས་ག གས།། ཞེས་ག ངས་པ་ ར། འ་ོ ོལ་ ི་ ོན་
པ་མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་ག་ི ས་པོ་ཞེས་ ན་པའི་བ་དན་དཀར་པ་ོས་ག མ་ན་ཆསེ་ཆརེ་གཡོ་ཞིང་། དམ་
པའི་ཆོས་ ོན་པའི་སངེ་གེའི་ ་ཆནེ་པོ་བ ོགས་པར་མཛད་པ་འདི་ཉིད། དང་པོ་ ང་ བ་མཆོག་ ་ གས་
བ ེད། བར་ ་བ ལ་ཆེན་ ངས་མེད་ག མ་ ་ཚགས་བསགས།། མཐར་གཞི་དང་ ིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་
བ ན་པའི་འགོ་མིན་ ག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ ་མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་ནས། ར་ཡང་
འཛམ་ ་ ངི་ ་མཛད་པ་བ ་གཉསི་ ནོ་པའི་ ོ་ནས་མཆོག་ག་ི ལ་ འ་ི ལ་ ་ ོན་ཏ།ེ ག ལ་ ་ མས་

ི་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་གཟིགས་པའི་ ོ་ནས་ཆོས་ ི་ ང་པོ་བ ད་ ི་
བཞ་ི ངོ་ལ་སགོས་པ་ཇ་ི དེ་ཅགི་བཀའ་ ལ་བ་ མས་ ་ིནང་ནས། རབ་དང་ ལ་དང་གཙ་བརོ་ ར་པ་ན་ི
ཤེར་ ིན་ ི་མདོ་ ེ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལའང་ ས་དོན་མངོན་ ོགས་ ི་རིམ་པ་དང༌། དངསོ་
བ ན་ ོང་ཉདི་ ་ིརམི་པ་གཉསི་ ་ཡདོ་པ་ལས། དང་པོ་དེ་ཉིད་འཆད་པར་ ེད་པ་ལ་༸ ལ་བའ་ི ལ་ཚབ་
མི་ཕམ་མགོན་པོས་བ ན་བཅསོ་ཆེན་མོ་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ ན་ཅསེ་ ་བ་དེ་ཉིད་མཛད། གཉིས་པ་དེ་
ཉིད་འཆད་པར་ ེད་པ་ལ། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ ིས་ད ་མ་རིགས་པའི་ཚགས་ ག་མཛད། 
དེའི་ནང་ནས་གཞིའམ་ ་བ་གཙ་བོར་ ར་པ་ནི་ད ་མ་ ་བ་ཤེས་རབ་ད་ེཉིད་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡི་དགོངས་པ་
བ ལ་བར་ དེ་པ་ལ་བདག་ཉདི་ཆནེ་པ་ོདཔལ་ ན་ ་བ་ གས་པས་བ ན་བཅསོ་ཆནེ་མ་ོད ་མ་ལ་འ ག་
པ་འདི་ཉིད་མཛད་པ་ཡིན་ཞིང༌། འདི་ཡི་དོན་རང་གི་འ ེལ་པ་དང་མ ན་པར་འཆད་པ་ལ་བཞི། མཚན་ ི་
དོན། འ ར་ ི་ ག ག ང་གི་དནོ། མ ག་གི་དོན་དང་བཞི་ཡདོ་པ་ལས། དང་པོ་ལའང༌། མཚན་བ ར་བ་
དང༌། མཚན་བཤད་པའ།ོ། ད་ེགཉསི་བ མོས་ཏ་ེ ནོ་པར་ དེ་པ་ན།ི ་གར་ ད་ ། ཞསེ་པ་ནས། ད ་མ་
ལ་འ ག་པ་ཞསེ་ ་བ། ཞེས་པའ་ིབར་ ་ིག ང་འད་ི ང༌། གཉསི་པ་འ ར་ ག་དེ་ཉདི་ ནོ་པར་ དེ་པ་ལ། 
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ ར་ ར་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།། ཞེས་པའི་ག ང་འདི་ ང་། ག མ་པ་ག ང་གི་དོན་
བཤད་པ་ལ། བ ན་བཅསོ་ མོ་ལ་འ ག་པའི་ཐབས་མཆདོ་པར་བ དོ་པ་དང༌། བ མས་པའ་ིབ ན་བཅསོ་
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ི་ ས་དངོས་བཤད་པ། བ ན་བཅོས་ཇ་ི ར་བ མས་པའི་ ལ། བ ན་བཅོས་བ མས་པའི་དགེ་བ་བ ོ་
བ་དང་བཞི་ཡདོ་པ་ལས། དང་པོ་ལ་ཡང༌། ིང་ ེ་ཆནེ་པོ་ལ་སོ་སོར་མ་ ེ་བར་བ ོད་པ་དང༌། ིང་ ེ་ཆནེ་
པོ་ལ་སོ་སོར་ ེ་ ེ་ ག་འཚལ་བ་གཉིས་ལས། དེ་གཉིས་བ ོམ་ཏེ་ ོན་པར་ ེད་པ་ནི། ཉན་ཐོས་སངས་

ས་འ ིང་ མས་ བ་དབང་ ེས།། ཞེས་པ་ནས།། གཡོ་དང་རང་བཞིན་ཉིད་ ིས་ ོང་པར་མཐོང་བ་ཡི།། 
ཞེས་པའི་བར་ ི་ག ང་འདི་ ང༌། གཉིས་པ་བ མས་པའི་བ ན་བཅོས་ ས་དངསོ་བཤད་པ་ལ།  འི་ས་
དང༌། འ ས་ འི་ས་བཤད་པའ།ོ། དང་པོ་ལ་ཡང༌། གས་འདིའི་ལམ་ཉམས་ ་ལེན་ ལ་ ིར་བ ན་པ་
དང༌། ་ེ ག་ ་ས་ོ འེི་ས་ཉམས་ ་ལནེ་ ལ་བཤད་པ། ང་སམེས་འཕགས་པའ་ིསའ་ི མ་གཞག་བཤད་
པ་དང་ག མ་ཡོད་པ་ལས།། ག མ་པ་ ང་སེམས་འཕགས་པའི་སའི་ མ་གཞག་བཤད་པ་ལ། ས་བ འི་
ན་མངོ་ག་ི མ་གཞག ས་ས་ོསའོ་ མ་གཞག ས་བ འ་ིཡནོ་ཏན་བ ན་པ་དང་ག མ་ཡདོ་པའ།ོ གཉསི་པ་

ས་སོ་སོའ་ མ་གཞག་བཤད་པ་ལ། རབ་དགའ ་སོགས་ས་ ་བཤད་པ་དང༌། ས་ ག་པ་མངོན་ ་ ར་པ་
བཤད་པ། རིང་ ་སོང་བ་སོགས་ས་བཞི་བཤད་པའོ།། དང་པོ་ལ་ཡང༌། ས་དང་པོ་རབ་ ་དགའ་བ། ས་
གཉིས་པ་ ི་མ་མེད་པ། ས་ག མ་པ་འདོ་ ེད་པ། ས་བཞི་པ་འདོ་འ ོ་བ། ས་ ་པ་ ངས་དཀའ་བ་བཤད་
པའ།ོ། དེ་ མས་བ ོམ་ ེ་ ོན་པར་ ེད་པ་ནི། ལ་བའི་ ས་པོ་འདི་ཡ་ིསམེས་གང་འ ོ་བ་ མས།། ཞེས་
པ་ནས།། ཞབི་མ་ོ གོས་ལའང་ཤནི་ ་མཁས་པ་ཐབོ།། ཅསེ་པའ་ིབར་ ི་ག ང་འད་ི ང༌། གཉསི་པ་ས་ ག་
པ་མངོན་ ་ ར་པ་བཤད་པ་ལ། སའི་ངེས་ཚག་དང་ཤེར་ ིན་ ག་པར་བ ན་པ། ཤེས་རབ་ཕར་ ིན་ ི་

གས་པ། ཟབ་མོ་ ེན་འ ང་གཟིགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉདི་བཤད་པ། སའི་ཡནོ་ཏན་བ ོད་པའི་ ོ་ནས་འ ག་
བ ་བ་དང་བཞི་ཡོད་པ་ལས། དེ་ མས་བ ོམ་ ེ་ ོན་པར་ ེད་པ་ནི།། མངོན་ ་ ོགས་པ་མཉམ་གཞག་
སེམས་གནས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། ལ་བའི་ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་ཕ་རོལ་མཆོག་ ་འ ོ།། ཞེས་པའི་བར་ ི་
ག ང་འད་ི ང༌། ག མ་པ་རངི་ ་སངོ་བ་སོགས་ས་བཞ་ིབཤད་པ་ལ། ས་བ ན་པ་རངི་ ་སངོ་བ་བཤད་པ། 
བ ད་པ་མི་གཡ་ོབ་བཤད་པ། ད ་པ་ལེགས་པའི་ ོ་ ོས་བཤད་པ། བ ་པ་ཆསོ་ ི་ ིན་བཤད་པའ།ོ། དེ་
མས་བ མོ་ ་ེ ནོ་པར་ དེ་པ་ན།ི རངི་ ་སངོ་འདརི་འད་ིན་ི ད་གཅགི་དང༌།། ཞསེ་པ་ནས། དག་ེབའ་ིལ་ོ
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ཏོག་ཆེད་ ་ ལ་ ས་ལས་ ང་ ན་ བ་ཆསོ་ཆར་འབབ།། ཅེས་པའི་བར་ ི་ག ང་འད་ི ང༌།། ག མ་པ་
ས་བ འི་ཡནོ་ཏན་བ ན་པ་ལ་ག མ་ལས། ས་དང་པོའ་ཡནོ་ཏན་བཤད་པ། ས་གཉསི་པ་ནས་བ ན་པའི་
བར་ ་ིཡནོ་ཏན་བཤད་པ། དག་པ་ས་ག མ་ ་ིཡནོ་ཏན་བཤད་པའ།ོ། ད་ེ མས་བ མོ་ ་ེ ནོ་པར་ ེད་པ་
ནི།། དེ་ཚ་འདིས་ནི་སངས་ ས་བ ་མཐོང་ཞིང༌།། ཞེས་པ་ནས།། ད་ཅིག་ ད་ཅིག་ལ་ནི་ ོན་པ་ ས།། 
ཞེས་པའི་བར་ ི་ག ང་འདི་ ང༌། གཉིས་པ་འ ས་ འི་ས་བཤད་པ་ལ་ ་ལས། དང་པོ་སངས་ ས་པའི་

ལ། ་དང་ཡོན་ཏན་ ི་ མ་གཞག་བཤད་པ། ལ་པའི་ ་བ ན་པ། མཐར་ ག་ཐེག་པ་གཅིག་ ་ བ་
པ། མངནོ་པར་ ང་ བ་པ་དང་བ གས་པའ་ི ས་ ི་བཤད་པའ།ོ། དེ་ མས་བ ོམ་ཏེ་ ོན་པར་ ེད་པ་ནི།། 
གང་ ིར་ནམ་མཁའ་ ི་མ་མེད་ལ་ ་ ང་གསལ་བར་ ར་པའི་ ིར།། ཞེས་སོགས་ ི་ག ང་འདི་ མས་
རམི་པ་བཞནི་ ་ ང་བ་ཡནི་པའ་ི རི།  
 
 
 
 
 


