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"
འབའ་རོམ་བཀའ་བ(ད་*ི་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་། 

"
འ"ོ་བའི་མགོན་པོ་ཏི་,ི་སངས་/ས་རས་ཆེན་3ིས་མཛད་པའི་

བཀའ་འ7མ་ལས། འདིར་ནི་གདམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ 
བ/ད་:་ཞེས་ཡོངས་=་"གས་པའི་ད7་ཡི་ 

གཟིགས་?ོགས་ལགས་སོ། ། 

=་ཛ་ཡ།  

ཐེའི་ཝན་ཆོས་ཚོགས་དོན་6བ་7ིང་ནས་པར་:་བ;ིགས་། 
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"
ཏི་རས་བཀའ་འ7མ་པོད་གཅིག་ 

མའི་འགོ་བAོད། 
"

.ོན་པ་1བ་པའི་དབང་པོས་དང་པོ་4ང་5བ་མཆོག་8་

1གས་བ9ེད་པའང་སེམས་ཅན་<ི་དོན་=་བ9ེད། བར་=་

བ>ལ་པ་@ངས་མེད་=་མར་ཚBགས་བསགས་པའང་སེམས་

ཅན་<ི་དོན་=་བསགས། མཐར་མངོན་པར་Dོགས་པར་སངས་

Eས་པའང་སེམས་ཅན་<ི་དོན་=་Eས་ཏེ། ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་

@ངས་དང་ཚད་གཞལ་=་མེད་པ་བ>ོར་བའང་སེམས་ཅན་<ི་

དོན་=་བ>ོར། I་ཚJ་འདི་ཉིད་Fི་མཛད་པ་མཐར་Mིན་ནས་ཞི་བ་

N་ངན་ལས་འདས་པའི་ད4ིངས་O་གཞོལ་བ་ནའང་། Pན་

དགའ་བོ་བ>ལ་པ་@ངས་མེད་པ་4ེ་བར་བQབས་པའི་ཆོས་

དཀོན་མཆོག་གི་མཛBད་ཆེན་པོ་འདི་མ་འོངས་པའི་རིགས་Fི་

+འམ་རིགས་Fི་+་མོ་Rམས་Fི་དོན་=་Sོད་དང་། འོད་Tང་
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ཆེན་པོ་དང་། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་4མས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

གཏད་Fིས་མ་འོངས་པ་ན་ངའི་+་དད་པ་དང་Uན་ཞིང་མངོན་

པར་དང་བ་Rམས་ལ་ཅི་ནས་Fང་Vེས་O་འ1ན་པ་དང་Vེས་O་

བ.ན་པས་དམ་པའི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་གི་མཛBད་འདི་4ིན་

ཅིག ཅེས་Wོབ་མའི་1་བོ་Rམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་Xན་<ིས་

བཅོལ། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་Fང་.ོན་པའི་ཞལ་ཆེམས་ཇི་Z་བ་

བཞིན། 9ེ་བ་དང་ཚJ་རབས་མང་པོ་ཞིག་གི་བདག་ཉིད་Fི་[ས་

\ོག་ལོངས་]ོད་ཡོད་དོ་ཅོག་_ོས་བཏང་ནས་ཕན་བདེའི་གཞི་

མ་Eལ་བའི་བ.ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གནས་པའི་ཐབས་འབའ་ཞིག་

ལ་གཞོལ་བས་aོད་=ས་Fི་མི་ལོ་.ོང་bག་=་མའི་རིང་ཛcའི་

dིང་=་གནས་1བ་པ་eང་ནའངf ད་ནི་Wོབ་དཔོན་ད4ིག་

གཉེན་<ིས། .ོན་པ་འཇིག་gེན་མིག་ནི་hམ་iར་ཅིང༌། །དབང་

iར་9ེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཟད་པ་ན། །དེ་ཉིད་མ་མཐོང་རང་དགར་

iར་པ་ཡི། །ངན་gོག་Rམས་Fིས་བ.ན་པ་འདི་དlགས་སོ། །

རང་eང་རང་eང་བ.ན་པ་གཅེས་འཛmན་Rམས། །མཆོག་8་

�5



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཞིར་གཤེགས་འ@ོ་མགོན་མེད་པ་ན། །འདོམས་མེད་ཡོན་ཏན་

འཇོམས་པར་4ེད་པ་ཡི། །oི་མས་དགའ་མpར་དེང་སང་འདི་ན་

]ོད། །དེ་Zར་1བ་པ་དག་གི་བ.ན་པ་ནི། །qོག་མར་\ོག་

Mིན་འo་དང་oི་མ་Rམས། །.ོབས་དང་Uན་པའི་=ས་O་རིག་

ནས་ནི། །ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གིས་བག་ཡོད་<ིས། །ཞེས་

གདམས་པའི་[ང་དོན་ཐོག་8་བབ་པས། བ.ན་rོར་sགས་

པར་@གས་པའི་t་བuན་ཕལ་མོ་ཆེས་ནི་བ.ན་པ་དངོས་གང་

ཡིན་Fང་ངོ་མི་ཤེས་ལ། ཐོས་པ་Mོགས་མེད་=་4ས་>ད་པ་

ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་ཚJ་འདིའི་འདོད་ཡོན་ཉི་ཚJ་བས་མིག་vིད་དེ། [ས་

ཅན་དག་གི་ལས་Rམས་ནི། །བ>ལ་པ་བEར་ཡང་5ད་མི་ཟ། །

ཚBགས་ཤིང་=ས་ལ་བབ་པ་ན། །འvས་+་ཉིད་=་wིན་པར་

འiར། །ཞེས་པའི་ཚmག་གི་གོ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པར་

སེམས་ཅན་གསོན་\ེག་4་བའི་ཟ་ཁང་གི་yིན་བདག་Xན་4ེད། 

ཆེས་བསོད་ནམས་དམན་པའི་ཐོས་པ་བ་འགའ་ཞིག་ནི་རང་ཉིད་

Fི་Rམ་དzོད་རང་ཉིད་Fི་འདི་Mིའི་གཤེད་=་བབ་.ེ། འཇིག་
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gེན་པ་ཡི་ཡང་དག་Z། །ཆེན་པོ་O་ལ་ཡོད་iར་པ། །དེ་ནི་ཚJ་

རབས་.ོང་=་ཡང་། །ངན་འ@ོར་འ@ོ་བར་མི་འiར་རོ། །ཞེས་

པའི་Z་བ་ཙམ་ཡང་{ད་ལ་མ་9ེས་པར་ཕན་བདེའི་གཞི་མ་

Eལ་བ.ན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ད@་|་མཐོང་བའི་Zར་}ང་གི་ཚmག་

ངན་མཚBན་ཆའི་འཁོར་ལོ་E་མཚB་བཞིན་~ོལ་ཡོང་བའི་བ.ན་

ཞབས་འདི་འo་ཞིག་8་གདམས་ངག་གལ་པོ་ཆེའི་Mག་དཔེ་

གསེར་ལས་རིན་ཐང་ཆེ་བ་དག་དཔར་=་བ�ན་ནའང་བ.ན་

པར་ཕན་མིན་ཆ་མི་འཚལ་ན་ཡངf Mག་ལས་ལ་sགས་མཁན་

དག་གི་�ག་བསམ་ནི་དོན་<ི་ཐོག་ནས་འ@ོ་བ་�་དང་བཅས་

པས་བ.ོད་པའི་འོས་O་iར་པ་.ེ། ཐེངས་འདིའི་དཔར་4་ཏི་$ི་

རས་པའི་བཀའ་འ+མ་པོད་གཅིག་མ་འདི་ལ་མཚBན་ནའང་། ཏི་

$ི་རས་པ་དཀར་པོས། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་�ག འvི་pང་

འཇིག་gེན་གOམ་མགོན། ཞང་ཚལ་པ་བaོན་འ�ས་@གས་པ་

སོགས། >བས་དེ་=ས་བོད་�ལ་ན་ཆེ་བར་@གས་པའི་_་མ་

ཡོད་དོ་ཅོག་གི་གདམས་པའི་བ�ད་འ1ངས་པས་ཐོས་པ་E་
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མཚBའི་ཕ་རོལ་8་Mིན། མི་མེད་དབེན་པའི་རི་�ོད་Rམས་O་

Qབ་པ་ཉམས་O་_ངས་པས་ཉམས་gོགས་ཡོན་ཏན་<ི་aལ་

Dོགས། བོད་�ལ་མཐའ་ད+ས་Pན་ན་5་བཞིན་�ལ་བས་]ི་

ཚBགས་Fི་གནས་བབས་ཆ་ཚང་ཤེས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་

མ་འོངས་པའི་ག=ལ་4་རིས་མེད་པ་Rམས་ལ་འདི་Mི་གཏན་=་

དགེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཆེ་ཐང་=་གདམས་པ་\ོག་ལས་གཅེས་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་ནི། གངས་ཅན་མཁས་པའི་གuག་Eན་ས་9་པ�ི་

ཏས་Mག་ཆེན་<ི་གདམས་པ་གནང་བའི་s་བIལ་མཛད་པ་

འདིས་Fང་ཤེས་པ་ཡིན།  

]ིར་ཏི་$ི་རས་པ་ལ་བཀའ་འ+མ་པོད་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡོད་

འ=ག་ནའང་བ.ན་པའི་འཕེལ་འ@ིབ་ལ་བgེན་ནས་པོད་གཅིག་

མ་འདི་ཉིད་མ་གཏོགས་ང་ཚBའི་]ོད་�ལ་=་མ་[ས་ལ། འདི་

ཉིད་Fང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ཞི་བའི་ད4ིངས་O་འ�ར་\ིད་

པའི་1གས་འཚབ་Fིས་དཔར་=་�ན་པའི་4ེད་པོ་ཐེ་ཝན་=་

བཅའ་བsགས་གནང་བའི་ཚངས་གསར་_་མ་ཀ�་དཔལ་
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འ4ོར་<ིས་བ<ིས་པ་ནི་ཆེས་དགའ་བར་འོས་པའི་ལེགས་4ས་

ཡིན་Mིར། ཁོང་ལ་�ིང་ཐག་པ་ནས་1གས་Vེ་ཆེ་ཞེས་s་བར་

4། ང་ཚB་འབའ་རོམ་བཀའ་བ{ད་Fི་Vེས་O་sགས་པར་�ོམ་

པ་ཚBས་Fང་དམ་པའི་གOང་རབ་འདི་དག་ལ་འཆད་ཉན་དང་

ཉམས་ལེན་རེ་མཛད་{་མ་འ�གས་s་བ་བཅས། དབེན་པའི་རི་

Oལ་དག་ན་རི་�གས་བཞིན་{་བའི་�ོམས་ལས་པ་བསོད་

ནམས་ཆོས་ད4ིངས་Fིས། མཁས་དང་�བ་པའི་དབང་�ག་=་

མའི་ཞབས་Fིས་བཅགས་པ་གནས་མཆོག་9ོ་vག་གི་ཡང་

དབེན་གདོང་ལ་Eལ་མཚན་<ི་རི་མpལ། 9ིད་�ག་ཉི་མ་dིང་

=་མཚན་གསོལ་བའི་Qབ་ཁང་ཉམས་དགའ་བ་ན་Oག་vིས་

བ<ིས་སོ།། །། 

"
"
"
"
"
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དཀར་ཆག 
"
ཏི་རས་བཀའ་འ མ་པོད་གཅིག་མའི་འགོ་བ ོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་04 
ན་མོ་ ་ ། བ་བདག་ཆོས་ད ིངས་ཆོས་ ི་ཕོ་ ང་ན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་15 

ེང་འོག་མིན་ཆོས་ད ིངས་ཕོ་ ང་ནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་19 

བར་དོ་ག མ་ ི་གདམས་པ་བ གས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་22 

རབ་ ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ཉིན་ཞག་ ག་ག མ་བ གས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་66 
གཉིས་པ་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ ་བ་ནི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་71 
དང་པོ་ ོན་འ ོའ་གཏོར་མ་ནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་73 

མ་ ོག་ལ་སོགས་ཉེས་པའི་ད ་ལས་ ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་77 
ཉིན་ཞག་ ག་ག མ་ ི་རབ་ ་གནས་པའི་ཆོ་ག །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་91 

རབ་གནས་ ི་བ ་ཤིས་ ་གོན་ ི་ཆོ་ག ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་131 
རབ་ ་གནས་པ་ ེད་པ་ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་135 
གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་བ ོད་པར་ ་ ེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་142 
ག མ་པ་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་ནི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་145 

གས་ ོར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་150 

རབ་གནས་ ིས་མན་ངག་གདམས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་158 

རབ་གནས་ ི་གསོལ་འདེབས་དཔེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་164 
ཆོས་ལ་མངའ་ད ལ་བ་བ གས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་166 
ཨ་ ི། ཡི་དམ་བ ོམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་168 

གནོད་ ིན་འཁོར་ལོ་ ེད་ན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་173 
བ ད་པའི་ ་མའི་མཚན་བ ེན་ ི་ད ་ན་བ གས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་178 
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ན་མོ་p་|། Sབ་བདག་ཆོས་ད4ིངས་ཆོས་Fི་ཕོ་vང་ན། །

ཟབ་ཅིང་�ོས་vལ་འོད་གསལ་ཆོས་I་ནི། །�ན་�བ་གhགས་

ཅན་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་པ། །1བ་པ་ཆོས་Fི་I་ལ་Mག་འཚལ་

ལོ། །འོག་མིན་�ག་པོ་ཆོས་Fི་ཕོ་vང་ན། །Z་བས་མི་ངོམས་

ལོངས་]ོད་Dོགས་I་ནི། །གང་གི་ཉམས་སོགས་བ~་ཡིས་
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སེམས་གཉིས་ད4ེར་མེད་�ལ་I་ནི། །ག=ལ་4འི་}ང་ངོར་

གཅིག་�་=་མར་�ལ། །1བ་པ་�ལ་པའི་I་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། 

།མཉམ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའ m་ཞིང་ཁམས་ན། །hང་འ�ག་བདེ་

ཆེན་ངོ་བོ་ཉིད་I་ནི། །ཡན་ལག་བ=ན་Uན་མSེན་པ་རབ་8་

Eས། །1བ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་Iར་Mག་འཚལ་ལོ། །དག་པ་ཡེ་ཤེས་

}ང་བའི་གཞལ་ཡས་ན། །རང་རིག་Pན་གཞི་Rམ་དག་I་ཉིད་

ནི། །མ་གོས་oི་མ་མ་མཆིས་�་བ་བཞིན། །1བ་པ་Rམ་དག་I་

ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །རབ་བ�མ་མཐའ་ཡས་ཆོས་Fི་ཕོ་vང་
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ན། །མ་འoེས་ཡོངས་Dོགས་I་�འི་བདག་ཉིད་ནི། །གནས་པ་

�་ཡི་ཡོན་ཏན་རབ་8་Dོགས། །�ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང་ལ་Mག་

འཚལ་ལོ། །གར་བsགས་ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fི་ཕོ་vང་ན། །1བ་

པའི་�ལ་པ་Rལ་འ4ོར་དབང་�ག་ནི། །དངོས་�བ་4ིན་<ིས་

�བས་Fི་ཕོ་vང་ན། །�ལ་I་ཏཻ་ལོ་པ་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །

གར་བsགས་4ིན་<ིས་�བས་Fི་ཕོ་vང་ན། །དཀའ་བ་བ�་

གཉིས་4ིན་�བས་མཐར་Mིན་ནས། །4ིན་<ིས་བ�བས་Fིས་

མSེན་པ་Rམ་གཉིས་Dོགས། །�་རོ་པ�ི་ཏ་ལ་Mག་འཚལ་

ལོ། །གར་བsགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའ m་ཞིང་ཁམས་ན། །རིན་ཆེན་

dིང་ནས་ནོར་+་བgགས་མཁན་Zར། །E་གར་�ལ་ནས་དམ་

ཆོས་མཆོག་བ�ེས་པའི། །�་བ�ར་མར་པའི་I་ལ་Mག་འཚལ་

ལོ། །གར་བsགས་ཏིང་འཛmན་འཕེལ་བའི་Qབ་གནས་ན། །Mི་

ནང་གནད་Fི་gེན་འvེལ་[ས་ལ་བ�ིགས། །�ང་སེམས་དབང་

ཐོབ་དངོས་�བ་མ་[ས་བ�ེས། །ནོར་+་རིན་ཆེན་ཉིད་ལ་Mག་

འཚལ་ལོ། །གར་བsགས་4ང་5བ་སེམས་Fི་ཞིང་ཁམས་ན། །
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�ིང་Vེ་.ོང་པ་ད4ེར་མེད་བ=ད་aི་ཡིས། །འ@ོ་Rམས་hང་

འ�ག་ཆོས་Iར་ཚmམས་མཛད་པའི། །ཆོས་Vེ་�གས་པོའ m་I་ལ་

Mག་འཚལ་ལོ། །གར་བsགས་དངོས་�བ་འeང་བའི་ཞིང་

ཁམས་ན། །ཞབས་ཏོག་གOམ་<ིས་_་མ་མཉེས་པར་མཛད། །

ཚBགས་གཉིས་རབ་Dོགས་I་གཉིས་གཞན་དོན་མཛད། །_་མ་

རིན་པོ་ཆེ་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །གར་བsགས་hང་འ�ག་བདེ་

ཆེན་ཞིང་ཁམས་ན། །}་ཚBགས་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་

བ། །gོགས་པའི་ང་རོས་ས་བ�་ཟིལ་<ིས་གནོན། །མཉམ་ཉིད་

མི་ཡི་སེང་གེར་Mག་འཚལ་ལོ། །གར་བsགས་.ོང་པ་�ིང་

Vེའི་ཞིང་ཁམས་ན། །yིན་སོགས་འvས་Uན་Xལ་�ིམས་

བསིལ་@ིབ་ཅན། །4མས་པ་�ན་Uན་ཞིང་ནས་མེ་ཏོག་འ4ེས། 

།4མས་སེམས་�ོན་ཤིང་Eས་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །གར་

བsགས་bིན་ལས་འeང་བའི་ཞིང་ཁམས་ན། །4ང་5བ་

སེམས་གཉིས་ད4ེར་མེད་�ིན་�ང་ལས། །དམ་ཆོས་ཆར་{ན་

རིགས་O་wིན་པར་མཛད། །འ@ོ་བ་འoེན་པ་Sོད་ལ་Mག་

�17



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

འཚལ་ལོ། །Vེ་ཡི་ཡོན་ཏན་E་མཚB་རིན་ཆེན་ལ། །བདག་གིས་

5་ཐིག་ཙམ་ཞིག་བ.ོད་པ་ཡིས། །འ@ོ་Rམས་\ིད་པའི་�ག་

བ ལ་རབ་ཟད་ནས། །བདག་གཞན་ད4ེར་མེད་4ང་5བ་¡ར་

ཐོབ་ཤོག །  

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

.ེང་འོག་མིན་ཆོས་ད4ིངས་ཕོ་vང་ན། །�ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང་

ཆེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤོ་ཉམས་རེ་དགའ་ལ་དང་རེ་�ོ། །

ཉམས་དགའ་བའི་ཤེས་པ་ཡ་ལ་ལ། །གསོལ་བ་ཐོབ་དང་Vེ་

བuན་+་Wོབ་Pན། །གསོལ་བ་བཏབ་ན་4ིན་�བས་འeང་བར་

གདའ། །ཤར་གuག་གི་ནོར་+འི་དགོན་པ་ན། །ཏཻ་ལོ་ཤེས་རབ་

བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤོ་ཉམས་རེ་དགའ་ལ་དང་རེ་

�ོ། །ཉམས་དགའ་བའི་ཤེས་པ་ཡ་ལ་ལ། །གསོལ་བ་ཐོབ་དང་

Vེ་བuན་+་Wོབ་Pན། །གསོལ་བ་བཏབ་ན་4ིན་�བས་འeང་

བར་གདའ། །4ང་¢་ལ་ཧ་རིའི་དགོན་པ་ན། །�་རོ་¤་ན་སི¥ི་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤོ་ཉམས་རེ་དགའ་ལ་དང་རེ་�ོ། །

ཉམས་དགའ་བའི་ཤེས་པ་ཡ་ལ་ལ། །གསོལ་བ་ཐོབ་དང་Vེ་

བuན་+་Wོབ་Pན། །གསོལ་བ་བཏབ་ན་4ིན་�བས་འeང་བར་

གདའ། །�ོ་@ོ་བོ་[ང་གི་དགོན་པ་ན། །མར་པ་ཆོས་Fི་_ོ་

@ོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤོ་ཉམས་རེ་དགའ་ལ་དང་རེ་
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�ོ། །ཉམས་དགའ་བའི་ཤེས་པ་ཡ་ལ་ལ། །གསོལ་བ་ཐོབ་དང་

Vེ་བuན་+་Wོབ་Pན། །གསོལ་བ་བཏབ་ན་4ིན་�བས་འeང་

བར་གདའ། གནས་5་དབར་�ལ་Iའི་ཕོ་vང་ན། །Vེ་བuན་མི་

ལ་རས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤོ་ཉམས་རེ་དགའ་ལ་དང་

རེ་�ོ། །ཉམས་དགའ་བའི་ཤེས་པ་ཡ་ལ་ལ། །གསོལ་བ་ཐོབ་

དང་Vེ་བuན་+་Wོབ་Pན། །གསོལ་བ་བཏབ་ན་4ིན་�བས་

འeང་བར་གདའ། །ཤར་�གས་�་rམ་པོའ m་དགོན་པ་ན། །

�གས་པོ་�་འོད་གཞོན་¦་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤོ་ཉམས་རེ་

དགའ་ལ་དང་རེ་�ོ། །ཉམས་དགའ་བའི་ཤེས་པ་ཡ་ལ་ལ། །

གསོལ་བ་ཐོབ་དང་Vེ་བuན་+་Wོབ་Pན། །གསོལ་བ་བཏབ་ན་

4ིན་�བས་འeང་བར་གདའ། །གནས་[ང་བ.ན་aམ་ཆེན་�་

rོ་ན། །དཔལ་Uན་འབའ་རོམ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤོ་

ཉམས་རེ་དགའ་ལ་དང་རེ་�ོ། །ཉམས་དགའ་བའི་ཤེས་པ་ཡ་ལ་

ལ། །གསོལ་བ་ཐོབ་དང་Vེ་བuན་+་Wོབ་Pན། །གསོལ་བ་

བཏབ་ན་4ིན་�བས་འeང་བར་གདའ། །གནས་�ིང་ག་ཆོས་Fི་
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ཕོ་vང་ན། །ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཤོ་ཉམས་རེ་དགའ་ལ་དང་རེ་�ོ། །ཉམས་དགའ་བའི་

ཤེས་པ་ཡ་ལ་ལ། །གསོལ་བ་ཐོབ་དང་Vེ་བuན་+་Wོབ་Pན། །

གསོལ་བ་བཏབ་ན་4ིན་�བས་འeང་བར་གདའ། །གནས་Zེ་བ་

�ལ་པའི་འཁོར་ལོ་ན། །ཆོས་9ོང་མ་མགོན་§མ་oལ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །ཤོ་ཉམས་རེ་དགའ་ལ་དང་རེ་�ོ། །ཉམས་

དགའ་བའི་ཤེས་པ་ཡ་ལ་ལ། །གསོལ་བ་ཐོབ་དང་Vེ་བuན་+་

Wོབ་Pན། །གསོལ་བ་བཏབ་ན་4ིན་�བས་འeང་བར་གདའ། །

གནས་Mོགས་རིས་མེད་པའི་དགོན་པ་ན། །Mོགས་བ�འི་Eལ་

བ་\ས་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤོ་ཉམས་རེ་དགའ་ལ་

དང་རེ་�ོ། །ཉམས་དགའ་བའི་ཤེས་པ་ཡ་ལ་ལ། །གསོལ་བ་

ཐོབ་དང་Vེ་བuན་+་Wོབ་Pན། །གསོལ་བ་བཏབ་ན་4ིན་�བས་

འeང་བར་གདའ། ཏི་$ི་སངས་Eས་རས་ཆེན་<ིས་མཛད་པའི་གསོལ་

འདེབས་མེར་ཆེན་མ་ཞེས་4་བ་འདི། མོས་pས་དང་བཅས་པས་གསོལ་བ་

སིང་སིང་བཏབ་ན། ཉམས་དང་gོགས་པ་གསལ་ལ་�ངས་པ་འགགས་མེད་=་

9ེའོ། ། 
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"

བར་དོ་གOམ་<ི་གདམས་པ་བsགས་སོ། །�བ་ཐོབ་

བ{ད་པའི་_་མ་དང༌། །ཡི་དམ་མཁའ་འ@ོ་ཐམས་ཅད་ལ། །

རབ་8་pས་པས་ཞབས་པད་འ=ད། །�་རོ་ཆེན་པོའ m་གདམས་

པ་ལ། །a་བའི་_་མས་གOངས་པའི་དོན། །བར་དོ་གOམ་<ི་

གདམས་པ་འདི། །རང་གི་བVེད་4ང་vི་བར་4། །རིག་པའི་

Sེ¨་5ང་བསང་]ང་པོ། །I་གOམ་<ི་ཐང་ལ་འ@ོ་འདོད་Fངf 

།ལམ་}་འoེན་པའི་_་མ་དགོས། །4མས་�ིང་Vེ་4ང་5བ་Fི་

འ@ོ་རོགས་དགོས། །ཚBགས་གཉིས་བསགས་པའི་ལམ་བEག་

དགོས། །ཡེ་ཤེས་གཉིས་Fི་�ོན་མེ་དགོས། །དེ་Zར་དགོས་པ་

ཅི་ཡི་Mིར། །འ@ོ་བར་འདོད་པའི་ལམ་ཀ་ན། །མ་རིག་©ན་པའི་

wག་|མ་ཡོད། །བར་དོ་གOམ་ལ་འbང་བཞི་ཡོད། །དེ་རེ་རེ་

ལ་ཡང་བཞི་བཞི་.ེ། །དེ་ལ་འཇིགས་པའི་ད@་བཞི་ཡོད། །དེ་

ལ་9ེལ་མ་Rམ་བཞི་ཡོད། །འbང་དེ་ལས་ཐར་ན་བདེ་བར་

Wེབས། །དེར་Wེབས་དགོས་པ་གང་ཡིན་པ། །རང་ཉིད་མཆོག་
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ཐོབ་མངོན་སངས་Eས། །ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར་བ་དང༌། །

ག=ལ་4་wིན་ཅིང་@ོལ་བ་དང༌། །ཞིང་དང་ཡོན་ཏན་Dོགས་པ་

ཡིན། །འ=ག་ས་_་གབ་མི་�ེད་པར། །ཕར་འ@ོ་Xར་འ@ོ་མང་

པོ་བས། །གཏན་<ི་བདེ་གནས་མི་བ�ག་གམ། །ཐམས་ཅད་

འ@ོ་བའི་གནས་མིན་ཡང༌། །.ོན་པ་གཅིག་�་འ@ོ་བའི་_། །~ོ་

Vེ་འཆང་ཆེན་ªཀ་1བ་སོགས། ། ་མ་གཤེགས་པའི་«ལ་

ལམ་ཡོད། །མཆོག་གི་གནས་ནི་Pན་<ི་གཙB། །_་མས་

གOངས་པ་གནད་Fི་ཆོས། །གལ་ཏེ་གཞན་ལ་ཕན་\ིད་དམ། །

རས་པས་བVེད་4ང་ཡི་གེར་བཀོད། །_་མ་ཡི་དམ་བཟོད་པར་

མཛBད། །འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fིས། །གཞི་ལ་གནས་

པའི་I་གOམ་པོ། །_་མའི་oིན་<ིས་gོགས་པ་དང༌། །

བrོམས་པས་ཉམས་O་Nོང་བ་ཡིས། །འvས་+་I་གOམ་

ཐོབ་པར་ཤོག །Dོགས་སོ། ། 

ན་མོ་p་|། བར་དོ་གOམ་<ི་གདམས་ངག་འདི་ལ་གOམ་

.ེ། ¬ད་Fི་དོན་དང༌། གsང་གི་དོན་དང༌། མ�ག་གི་དོན་ནོ། །
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དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། མཆོད་པར་་་་་་�བ་ཐོབ་བ{ད་པ། བVོད་པ་

དང༌། བཤད་པར་དམ་་་་་་�་རོ་ཆེན་པོ། བཅའ་བའོ།། གsང་གི་

དོན་ལ་བཞི་.ེ། {འི་་་་་་རིག་པའི་Sེ¨། {ད་དང༌། ཐབས་Fི་{ད་

དང༌། འvས་+འི་{ད་དང༌། གsང་ཉེ་་་་་་ཕར་འ@ོ་Xར་འ@ོ། བར་

བ�་བའོ། །ཐབས་Fི་{ད་ལ་གཉིས་ཏེ། གཞི་ཡི་{ད་དང༌། 

རང་བཞིན་<ི་{ད་དོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་.ེ། ཡང་དག་པའི་_་མ་

བ.ེན་དགོས་པས། _་མའི་མཚན་ཉིད་་་་་་་་་་་ལམ་}་འoེན་པའི། 

བ.ན་པ་དང༌། @ོགས་་་་་་4མས་�ིང་Vེ། དང༌། མ1ན་ེན་་་་་་

ཚBགས་གཉིས་བསགས་པ། བ.ན་པ་དང༌། འགལ་ེན་་་་་་ཡེ་ཤེས་

གཉིས་Fི། ®ོང་བའི་གཉེན་པོའ།ོ །རང་བཞིན་<ི་{ད་ལ་གཉིས་

ཏེ། །དེ་Zར་དགོས་པ།་་་་་མདོར་བ.ན་པ་དང༌། Eས་པར་བཤད་

པའོ། །དེ་ལ་གཉིས་ཏེ། འ¯ལ་་་་་་མ་རིག་©ན་པ། པ་ངོས་བhང་བ་

དང༌། བར་དོ་་་་་་9ེ་ཤི་བར་དོ། �ི་ལམ་བར་དོ། །\ིད་པ་བར་དོའ།ོ །

གOམ་མོ། །དེ་ལ་བཞི་.ེ། བར་དོ་སོ་སོའ m་ངོ་བོ་བ.ན་པ་དང༌། 

སོ་སོའ m་་་་་་9ེ་བ་°་བ་ན་བ་འཆི་བའོ། །འbང་དང༌། སོ་སོའ m་�་དང༌། 
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སོ་སོའ m་་་་་་དེ་ལ་9ེལ་མའོ། །འvས་+་ཡི་{ད་ལ་གཉིས་ཏེ། 

དགོངས་་་་་་འbང་དེ་ལས་ཐར་ན། པ་wོས་པ་དང༌། Eས་པར་

བཤད་པའོ། །དེ་ལ་བཞི་.ེ། རང་ཉིད་ཐོབ་བོ།།་་་་་བར་དོ་སོ་སོའ m་

སངས་Eས་གང་ཡིན་པ་དང༌། .ོན་པ་་་་་་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ། དེས་

ཆོས་གང་གOངས་པ་དང༌། འཁོར་་་་་་ག=ལ་4་wིན། གང་ཡིན་པ་

དང༌། .ོན་པ་སོ་སོའ m་་་་་་ཞིང་དང་ཡོན་ཏན། ཞིང་ཁམས་དང༌། ཡོན་

ཏན་Dོགས་པའོ། །མ�ག་གི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ། བཟོད་་་་་་_་མས་

གOངས། པར་གསོལ་བ་དང༌། དགེ་བའི་a་་་་་་འ@ོ་བ་སེམས་ཅན། 

བ་བ ོ་བའོ། ། 

ན་མོ་p་|། {ར་གནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །

འvས་+་སངས་Eས་Qབ་པ་ནི། །ཡོད་ནས་Qབ་བམ་མེད་ནས་

བQབ། །{་མེད་པ་ལ་འvས་+་མེད། །Wོབ་དཔོན་འཕགས་

པའི་ཞལ་ནས་Fང༌། །ནམ་མཁའ་.ོང་པ་དག་ལས་Fང༌། །མར་

མེ་འབར་བ་མི་\ིད་Zར། །{་མེད་པ་ཡི་སངས་Eས་དེ། །གང་

ལ་བgེན་ཏེ་འeང་ཞེས་གOངས། །ཡོད་ལས་ཡོད་པར་�བ་ན་
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ཡང༌། །དེ་ཚJ་འཐས་པའི་9ོན་=་འiར། །Sོད་Fིས་བgགས་

པའི་{་ཡོད་དེ། །འཕགས་པའི་ཚBགས་Fིས་མ་གOངས་པར། །

Sོད་Fི་ཚmག་ལ་བདེན་ཅི་ཡོད། །�མ་པར་iར་པ་ཡོད་ན་ཡང༌། 

།བདག་གི་རིག་པའི་ཤེས་རབ་དང༌། །1བ་པས་གOངས་པ་དོན་

གཅིག་.ེ། །ཏིང་འཛmན་Eལ་པོའ m་མདོ་ལས་Fང༌། །བདེ་

གཤེགས་�ིང་པོ་འ@ོ་Sབ་དང༌། །སེམས་ཉིད་E་ཆེན་མཆོག་

9ེད་དང༌། །འ@ོ་བ་མ་[ས་སངས་Eས་{། །}ོད་མིན་སེམས་

ཅན་འགའ་མེད་གOངས། །དེ་Mིར་སེམས་ཅན་སངས་Eས་

{། །{་ལས་འvས་+་�བ་པ་ནི། །རི་བོང་±་དང་མོ་གཤམ་+། 

།གཏན་མེད་Z་+་མ་ཡིན་ཏེ། །ད+ལ་མོའ m་གཏེར་དང་ཡིད་

བཞིན་ནོར། །རང་ལ་ཡོད་དམ་4ི་དོར་ཚར། །ད+ལ་ཕོངས་

སེལ་བར་iར་པ་དང༌། །དགོས་འདོད་འeང་བ་ཇི་བཞིན་=། །

རིག་པའི་Sི¨་5ང་བསང་པོ་ཡང༌། །ཡིད་བཞིན་འཆིང་+ས་

ག8མ་དང་འo། །རིག་པ་ཆོས་Iར་gོགས་iར་ན། །འཆིང་+་

vལ་བའི་ཡིད་བཞིན་ཡིན། །གhགས་I་གཞན་དོན་འeང་བ་

�26



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

དེ། །ནོར་+ས་དགོས་འདོད་འeང་དང་མXངས། །_་མ་ལ་ཡང་

བཞི་ཡིན་ཏེ། །རང་ཉིད་ གས་སོང་¦ས་དང་Uན། །མངོན་

ཤེས་དང་ནི་]ན་�འོ། །I་གOམ་ཡེ་ཤེས་�་ཡི་བདག །རང་

གིས་gོགས་ན་ གས་སོང་ཡིན། །4ང་5བ་སེམས་བ9ེད་

ཚBགས་ཆེན་བསགས། །wོན་ལམ་�བ་པས་མི་འགོགས་པ། །

གཞན་དོན་འeང་བའི་¦ས་པ་ཡིན། །དེ་ལ་མངོན་ཤེས་Rམ་�་

ནི། །�་ཡི་མིག་དང་�་ཡི་�ན། །གཞན་སེམས་ཡེ་ཤེས་²་

འ³ལ་དང༌། །9ེ་དང་འཆི་འཕོ་ཤེས་པ་དང༌། །ཟག་པ་མེད་པའི་

མངོན་ཤེས་སོ། །རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཤེས་པར་4འོ། །]ན་

ཞེས་4་བ་Rམ་�་ནི། །�་དང་ཤ་དང་ཤེས་རབ་]ན། །ཡེ་ཤེས་

དང་ནི་སངས་Eས་]ན། །འཇིག་gེན་ཁམས་ནི་གཅིག་ནས་

བEད། །མཐོང་བར་iར་པ་ཤ་ཡི་]ན། །འཇིག་gེན་ཁམས་ནི་

བ�་�ག་ནས། །Oམ་�་a་གཉིས་བར་=་མཐོང༌། །�་ཡི་མིག་

ཅེས་4་བ་ཡིན། །འཇིག་gེན་ཁམས་ནི་�ག་�་བཞི། །བE་ནས་

ཉི་«་a་བEད་བར། །མཐོང་བ་ཤེས་རབ་]ན་ཡིན་ནོ། །ཉིས་
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བE་�་བ�་a་�ག་ནས། །འཇིག་gེན་ཁམས་ནི་�་བE་བ�་

གཉིས་O། །མཐོང་བ་ཡེ་ཤེས་]ན་ཞེས་4། །.ོང་ནི་ཉི་«་a་

བཞི་|། །ཞིང་ཁམས་དཔག་མེད་མཐོང་བ་ནི། །སངས་Eས་Fི་

ནི་]ན་ཡིན་ནོ། །4མས་པས་སེམས་ཅན་བདེ་འདོད་དང༌། །

�ིང་Vེས་�ག་བ ལ་སེལ་¦ས་དང༌། །4མས་སེམས་བདག་

བས་གཞན་གཅེས་གOམ། །_ོ་གཏད་1བ་ཅིང་མངག་གsག་

Fང༌། །དགོས་འདོད་Qབ་པའི་@ོགས་ཡིན་ནོ། །གསེབ་ལམ་

=ས་མཐའི་>ད་ཅིག་ལ། །རང་}ང་བསོད་ནམས་ཚBགས་ཆེན་

Dོགས། །9ེ་མེད་gོགས་པས་ཡེ་ཤེས་ཚBགས། །ད4ེར་མེད་

hང་=་འ�ག་པ་དེ། །ཡ་རབས་9ེས་+འི་ལམ་བEག་ཡིན། །

ལམ་ཐག་རིང་@ངས་མེད་གOམ་ལ་སོགས། །ཚBགས་དཔག་

མེད་གསོག་པར་4་བ་ནི། ། 

4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཆོས་འཕགས་Fིས། །gག་8་´་ལ་

གOངས་པའི་དོན། །སངས་Eས་I་ཉིད་ཐོབ་པ་དེ། །གཅིག་

མིན་འགའ་ཡང་མ་ཡིན་གOངས། །དཔག་མེད་བསོད་ནམས་
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ལས་eང་གOངས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ད4ེར་མེད་ལ། །

རང་{ད་གོམས་པར་4ེད་པ་དེ། །འཛད་མེད་བEགས་Fི་

མཆོག་ཡིན་ནོ། །དེ་Zར་ཚBགས་གཉིས་མི་གསོག་པར། །Mིས་

ནས་འ<ོད་པས་ཅི་ཞིག་ཕན། །ཚBགས་བསགས་པ་ནི་མཆོག་

ཡིན་ནོ། །འ�ག་པ་Pན་Dོབ་ཡེ་ཤེས་ནི། །}་ཚBགས་ཇི་�ེད་

�ོན་ཤིང་ལ། །gོགས་པ་དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་Fི། །ཤེས་རབ་ཆེན་

པོའ m་མེ་µར་ནས། །�ོན་ཤིང་}ང་བའི་བདག་ཉིད་འiར། །རིག་

དང་མ་རིག་འདི་གཉིས་Xལ་གཅིག་.ེ། །གོ་gོགས་གཉིས་ལ་

Zོས་པ་ཡིན། །རང་རིག་.ོང་པར་gོགས་ཙམ་ན། །gོགས་4འི་

.ོང་པ་མ་རིག་པ། །©ན་པ་ཞེས་4ར་བVོད་པ་ཡིན། །�ན་

ཅིག་9ེས་པའི་མ་རིག་ཡིན། །¶གས་པ་ཞེས་4ར་བVོད་པ་

ཡིན། །Pན་8་བཏགས་པའི་མ་རིག་ཡིན། །མ་རིག་®ངས་པ་

མེད་ན་ཡང༌། །རང་སེམས་gོགས་པས་©ན་པ་�ངས། །གhང་

འཛmན་®ངས་པ་མེད་ན་ཡང༌། །གhང་འཛmན་མེད་པས་¶གས་

པ་�ངས། །མ་རིག་རིག་པའི་གནས་མེད་�ངས། །རིག་པ་མ་
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རིག་གནས་མེད་པར། །མ་རིག་ཡེ་ནས་མི་དགེ་བ། །དེས་

བ9ེད་ལས་ལས་�ག་བ ལ་འeང༌། །རིག་.ོང་{ན་པར་

གནས་པ་ནི། །ཡེ་ནས་དགེ་བའི་རང་བཞིན་ནོ། །དེས་བ9ེད་

ལས་ལས་བདེ་བ་འeང༌། །བར་དོ་Rམ་གOམ་གང་ཞེ་ན། །9ེ་

འཆི་�ི་ལམ་བར་དོ་དང༌། །\ིད་པའི་བར་དོ་གOམ་ཡིན་ཏེ། །

9ེས་ནས་མ་ཤིའི་བར་དོ་ལ། །9ེ་°ས་ན་འཆིའི་འbང་བཞི་

ཡོད། །9ེ་བ་ལ་ཡང་འbང་བཞི་.ེ། །�་མའི་Rམ་ཤེས་�ང་Z་

+། །ཆགས་·ང་གཉིས་Fི་དབང་=་iར། །ཕ་མ་གཉིས་Fིས་

ེན་4ས་ནས། །གཤང་~ོར་པ¸འི་ལམ་ལ་sགས། །དཀར་

དམར་གཉིས་Fི་ག་¨ར་བ�ག །བ=ན་ཚB་བ=ན་ལ་I་ཉིད་

Dོགས། ། 

རང་བཞིན་གནས་པའི་ཏིང་འཛmན་<ིས། །�་བ་བ�་ཡི་ས་

ལམ་yངས། །གནས་དེ་ན་�ལ་I་འ4ོན་པ་ལ། །ལམ་<ི་འbང་

ཆེན་Rམ་བཞི་ནི། །མངལ་མདོ་E་མ=ད་འbང་དང་གཅིག །a་

ཨ་ལོང་འ4ེད་འºམ་<ི་འbང་དང་གཉིས། །hལ་མ་མིག་འoའི་
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འbང་དང་གOམ། །ཆོས་འeང་E་rོའ m་འbང་དང་བཞི། །འbང་

དེ་ལ་འཇིགས་པའི་ད@་བཞི་ཡོད། །[ས་མགོ་མ�ག་བ�ར་

བའི་ད@་དང་གཅིག །[ས་གག་ལ་འoེན་པའི་ད@་དང་

གཉིས། །དབང་པོ་བTབ་པའི་ད@་དང་གOམ། །པགས་བ«ས་

ཚJར་�ང་གི་ད@་དང་བཞི། །དེ་ལ་9ེལ་བའི་9ེལ་མ་ནི། །1ར་

སེར་�ང་གི་9ེལ་མ་དང༌། །a་ཨ་ལོང་འ4ེད་པའི་9ེལ་མ་དང༌། 

།rོ་�་འ4ེད་པའི་9ེལ་མ་དང༌། །I་¯ས་གསོལ་བའི་9ེལ་

མའོ། །འbང་དེ་ལས་ཐར་བའི་བདེ་བ་ནི། །9ེ་བ་�ལ་Iའི་ཐང་

ལ་Wེབས། །=ས་གOམ་སངས་Eས་Fི་གནས་O་Mིན། །རང་

[ས་�ལ་Iའི་བདེར་གཤེགས་དེས། །བཀའ་·ེ་}ོད་གOམ་

དང་{ད་·ེ་བཞི། །ཐེག་པ་}་ཚBགས་Fི་གཏེར་ཁ་Mེ། །�ལ་

Iའི་ག=ལ་4་wིན་@ོལ་4ས། །[ས་ལ་མཚན་དཔེ་འོད་དང་ནི། 

ཏིང་འཛmན་ཞིང་གཡོ་འbང་ལ་སོགས། །�ལ་Iའི་ཡོན་ཏན་མ་

[ས་Dོགས། །མཆོག་གི་གནས་O་Mིན་པ་ཡིན། །°ས་པ་ལ་

ཡང་འbང་བཞི་ཡོད། །4ིས་པ་°ས་པའི་འbང་དང་གཅིག །ཕོ་
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སར་°ས་པའི་འbང་དང་གཉིས། །དར་མ་°ས་པའི་འbང་དང་

གOམ། །{་གཞོམ་°ས་པའི་འbང་དང་བཞི། །འbང་དེ་ལས་

འཇིགས་པའི་ད@་བཞི་ཡོད། །a་འཕེལ་Dོགས་ཆད་པའི་�་དང་

གཅིག །ཡི་གེ་Tབ་པའི་�་དང་གཉིས། །ཁམས་Eས་ཉམས་Fི་

�་དང་གOམ། །�ང་འeང་འ�ག་གཡོ་བའི་�་དང་བཞི། ། དེ་

ལ་9ེལ་བའི་9ེལ་མ་ནི། །a་ཁ་འ4ེད་བདེ་oོད་Fི་9ེལ་མ་དང༌། 

།གསལ་4ེད་ཡི་གེའི་9ེལ་མ་དང༌། །ཐིག་ལེ་འཕེལ་བའི་9ེལ་

མ་དང༌། །�ང་འeང་འ�ག་གནས་པའི་9ེལ་མའོ། ། འbང་དེ་

ལས་ཐར་བའི་བདེ་བ་ནི། །{་མ1ན་°ས་འཇོམས་Fི་ཐང་ལ་

Wེབས། །=ས་གOམ་སངས་Eས་Fི་གནས་O་Mིན། ། Pན་

གཞི་ཡི་ནི་བདེ་གཤེགས་དེས། །ཐབས་ལམ་ཟབ་མོའ m་གཏེར་ཁ་

Mེས། །ག=ལ་4་}་ཚBགས་wིན་@ོལ་4ས། །ཞི་གནས་�ག་

མཐོང་ཏིང་འཛmན་དང༌། །gེན་འvེལ་¦ས་པ་ཚBགས་པ་དང༌། །

gགས་�་དང་ནི་ཕན་ཡོན་བEད། །�བ་ཆེན་བEད་ལ་སོགས་

པ་ཡི། །རིག་འཛmན་ཚJ་ཡི་དངོས་�བ་བ�ེས། །�བ་gགས་ཡོན་
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ཏན་མ་[ས་Dོགས། །མཆོག་གི་གནས་O་Mིན་པ་ཡིན། །ན་བ་

ལ་ཡང་འbང་བཞི་ཡོད། །a་བ་ཉོན་མོངས་Fི་འbང་དང་

གཅིག །དགེ་·ིག་ལས་Fི་འbང་དང་གཉིས། །འeང་བཞི་[ས་

Fི་འbང་དང་གOམ། །Nོང་བ་�ག་བ ལ་<ི་འbང་དང་

བཞི། །འbང་དེ་ལ་འཇིགས་པའི་ད@་བཞི་ཡོད། །=ག་གOམ་

ཆ་མཉམ་<ི་ད@་དང་གཅིག །མི་དགེ་བ�་]ད་Fི་ད@་དང་

གཉིས། །�ང་མ�ིས་བད་འ=ས་Fི་ད@་དང་གOམ། །ཚ་@ང་

hག་གཟེར་<ི་ད@་དང་བཞི། །བགེགས་རིགས་བEད་�འི་ད@་

ད�ང་ཡོད། །དེ་ལ་9ེལ་བའི་9ེལ་མ་ནི། །=ག་�་རང་@ོལ་<ི་

9ེལ་མ་དང༌། །དགེ་བ�་·ིག་འཇོམས་Fི་9ེལ་མ་དང༌། །

འeང་བཞི་རོ་�ོམས་Fི་9ེལ་མ་དང༌། །དམིགས་པ་_ོ་བ~ེག་

གི་9ེལ་མའོ། །འbང་དེ་ལས་ཐར་བའི་བདེ་བ་ནི། །I་གOམ་

ད4ེར་མེད་Fི་ཐང་ལ་Wེབས། །=ས་གOམ་སངས་Eས་Fི་

གནས་O་Mིན། །ངོ་བོ་ཉིད་I་བདེ་གཤེགས་དེས། །ེན་ངན་

@ོགས་O་འཆར་བ་དང༌། །གདོན་ལ་�ིང་Vེ་བrོམ་པ་དང༌། །
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གནོད་ལ་ལན་=་ཕན་འདོགས་དང༌། །�ག་བ ལ་བདེ་བར་

བ�ར་བ་དང༌། །བ=ད་ལས་Rམ་Eལ་ལ་སོགས་དང༌། །ཆོས་

Rམས་མཉམ་པར་gོགས་པ་ཡིས། །གདམས་ངག་ཟབ་མོའ m་

གཏེར་ཁ་Mེ། །�ག་བ ལ་<ིས་ནོན་པའི་ག=ལ་4་ལ། །བདེ་

བ་ཆེན་པོའ m་wིན་@ོལ་4ས། །ེན་ངན་<ི་�ང་པོ་ལངས་iར་

Fང༌། །མི་གཡོ་ཏིང་འཛmན་བgན་པ་ཡིས། །ཡོན་ཏན་<ི་ཆོས་

Rམས་མ་[ས་Dོགས། །མཆོག་གི་གནས་O་Mིན་པ་ཡིན། །

འཆི་བ་ལ་ཡང་འbང་བཞི་.ེ། །འeང་བཞི་ཐིམ་པའི་འbང་དང་

གཅིག །}ང་བ་ཐིམ་པའི་འbང་དང་གཉིས། །=་བ་ལ་སོགས་

འbང་དང་གOམ། །b་རགས་ཐིམ་པའི་འbང་དང་བཞི། །དེ་ལ་

འཇིགས་པའི་ད@་བཞི་ཡོད། །[ས་ལ་གནད་གཅོད་ད@་དང་

གཅིག །སེམས་ལ་གཏི་©ག་གི་ད@་དང་གཉིས། །འདོད་

ཆགས་མེ་ད�ང་གི་ད@་དང་གOམ། །ཞེ་·ང་�ང་དམར་<ི་

ད@་དང་བཞི། །དེ་རང་བཞིན་བEད་�འི་ད@་ད�ང་ཡིན། །དེ་

ལ་9ེལ་མ་Rམ་བཞི་དགོས། །[ས་yིན་གཏོང་�་Iའི་9ེལ་མ་
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དང༌། །སེམས་}ང་བ་གOམ་<ི་9ེལ་མ་དང༌། །gག་>ད་ཅིག་

དགའ་བཞིའི་9ེལ་མ་དང༌། །ཟད་པར་ཏིང་འཛmན་<ི་9ེལ་མའོ། །

འbང་དེ་ལས་ཐར་བའི་བདེ་བ་ནི། །འཆི་བ་འོད་གསལ་<ི་ཐང་

ལ་Wེབས། །=ས་གOམ་སངས་Eས་Fི་གནས་O་Mིན། །རང་

སེམས་ཆོས་Iའི་བདེར་གཤེགས་དེས། །Sབ་དང་གhགས་

ཅན་མ་ཡིན་དང༌། །�ན་<ིས་�བ་དང་འ@ོ་འོང་མེད། །�ོས་པ་

ཐམས་ཅད་རབ་ཞི་བའི། །Sབ་བདག་ཆོས་Fི་གཏེར་ཁ་Mེས། །

ཆོས་Iའི་ག=ལ་4་wིན་@ོལ་4ས། །སངས་Eས་ཞིང་Rམས་

གཡོ་བ་དང༌། །གཅིག་དང་=་མ་ལ་སོགས་དང༌། །�ོས་པའི་

ཆོས་Rམས་མ་[ས་Pན། །ཏིང་འཛmན་E་མཚB་ཆེན་པོར་ཐིམ། །

ཆོས་Iའི་ཡོན་ཏན་མ་[ས་Dོགས། །མཆོག་གི་གནས་O་Mིན་

པ་ཡིན། །�ི་ལམ་<ི་ནི་བར་དོ་ལ། །ཆོས་ནི་Rམ་པ་བཞི་ཡིན་

ཏེ། །གhང་yང་�་མ་དེ་ཉིད་གཞི། །�ི་ལམ་ལ་ཡང་འbང་བཞི་

.ེ། །�་མ་[ས་Fི་འbང་དང་གཅིག །ཟིན་པ་བོགས་མེད་Fི་

འbང་དང་གཉིས། །མེ་5་ཡ་ངའི་འbང་དང་གOམ། །རང་
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བཞིན་}ང་མེད་Fི་འbང་དང་བཞི། །དེ་ལ་འཇིགས་པའི་ད@་

བཞི་ཡོད། །@ོགས་འ=ན་ཉམས་པའི་ད@་དང་གཅིག །དངོས་

པོ་ཨ་འཐས་Fི་ད@་དང་གཉིས། །བདག་8་འཛmན་པའི་ད@་དང་

གOམ། །གཏི་©ག་གཉིད་Fི་ད@་དང་བཞི། །དེ་ལ་9ེལ་བའི་

9ེལ་མ་ནི། །གནད་བཞི་ཡི་ནི་9ེལ་མ་དང༌། །yང་®ེལ་�ར་<ི་

9ེལ་མ་དང༌། །�་མར་ཤེས་པའི་9ེལ་མ་དང༌། །རང་རིག་

གསལ་བའི་9ེལ་མའོ། །དེ་ལས་ཐར་བའི་བདེ་བ་ནི། །དེ་ཉིད་མི་

Wོབ་Fི་ཐང་ལ་Wེབས། །=ས་གOམ་སངས་Eས་Fི་གནས་O་

Mིན། །hང་འ�ག་ཆེན་པོའ m་བདེར་གཤེགས་དེས། །གཉིས་O་

མེད་དང་hང་=་འ�ག །_ོ་ལས་འདས་དང་Mག་E་ཆེ། །དམའ་

བའི་མནར་མེད་ཡན་ཆད་དང༌། །མཐོ་བའི་\ིད་aེ་མན་ཆད་

Fི། །འཁོར་བའི་ཆོས་Rམས་མ་[ས་Pན། །མཐོ་བའི་སངས་

Eས་མན་ཆད་དང༌། །N་ངན་འདས་པའི་ཆོས་Rམས་Pན། །oི་

ཟའི་@ོང་དང་�་མའི་དཔེ། །ཐམས་ཅད་�་མར་གOངས་པ་

ཡི། །hང་འ�ག་ཆོས་Fི་གཏེར་ཁ་Mེ། །གཏི་©ག་�ིན་Zར་
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གཏིབས་པ་དང༌། །ཞེ་·ང་མེ་Zར་འབར་བ་དང༌། །འདོད་

ཆགས་5་Zར་ཁོལ་བ་དང༌། །bག་དོག་hར་ལ་འཛJར་པ་

དང༌། །ང་Eལ་རི་བོས་ནོན་པ་སོགས། །ཉོན་མོངས་ནད་Fིས་

ཐེབས་པ་ཡི། །gག་པར་འཛmན་པའི་9ེས་+་Rམས། །�་མའི་

ཆོས་Fིས་wིན་@ོལ་4ས། །gག་ཆད་གཉིས་O་འཛmན་པ་

དང༌། །གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་བར་མ་དང༌། །གང་ཟག་བདག་8་

འཛmན་པ་དང༌། །གhང་བ་དོན་=་འདོད་པ་དང༌། །འཛmན་པ་»ལ་

bན་ཆ་བཅས་དང༌། །ཆ་མེད་�ང་པོ་�་{ན་དང༌། །བདག་མེད་

4ེ་vག་མདོ་·ེ་པ། །Rམ་བཅས་Rམ་མེད་སེམས་ཙམ་དང༌། །

�་མ་བདེན་པར་¼་བ་དང༌། །�་མ་གཉིས་མེད་ད+་མ་དང༌། །

རབ་8་མི་གནས་hང་འ�ག་གོ །�བ་མཐའི་ཆོས་Rམས་མ་

[ས་Dོགས། །མཆོག་གི་གནས་O་Mིན་པ་ཡིན། །\ིད་པ་ཡི་ནི་

བར་དོ་ལ། །འbང་ཆེན་Rམ་པ་བཞི་གOངས་པ། །�་མ་[ས་

Fི་འbང་དང་གཅིག །ལས་Fི་}ང་བའི་འbང་དང་གཉིས། །9ེ་

གནས་Rམ་བཞིའི་འbང་དང་གOམ། །ཆགས་·ང་oག་པོའ m་

�37



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

འbང་དང་བཞི། །འbང་དེ་ལ་འཇིགས་པའི་ད@་བཞི་ཡོད། །

འོད་�་བདག་འཛmན་<ི་འbང་དང་གཅིག །ལས་ངན་བསགས་

པའི་ད@་དང་གཉིས། །གར་9ེ་ངེས་མེད་Fི་ད@་དང་གOམ། །

འ�ིགས་ཆགས་ཕ་མའི་ད@་དང་བཞི། །དེ་ལ་9ེལ་བའི་9ེལ་མ་

ནི། །རིགས་�་ཡེ་ཤེས་Fི་9ེལ་མ་དང༌། །དག་}ང་གོམས་4ེད་

Fི་9ེལ་མ་དང༌། །མངལ་rོ་བགག་ཐབས་Fི་9ེལ་མ་དང༌། །

དབང་བཞི་_་མའི་9ེལ་མའོ། །དེ་ལས་ཐར་བའི་བདེ་བ་ནི། །

བར་དོ་ལོངས་Iའི་ཐང་ལ་Wེབས། །=ས་གOམ་སངས་Eས་Fི་

གནས་O་Mིན། །བར་དོ་ལོངས་Iའི་སངས་Eས་དེས། ། ོན་

eང་\ིད་པའི་ཤ་གhགས་དང༌། །དག་དང་མ་དག་[ས་དང་

ནི། །དབང་པོ་Pན་ཚང་ཐོགས་མེད་སོགས། །མ་Qབ་²་འ³ལ་

ཡོན་ཏན་དང༌། །རིགས་མ1ན་�་མིག་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ། །

རང་བཞིན་ཆོས་Fི་འeང་Xལ་Rམས། །ཟབ་མོ་གནད་Fི་གཏེར་

ཁ་Mེ། །wོན་པ་བདག་མེད་Z་+་དང༌། །བལ་[ད་�ང་གིས་

Sེར་Z་+། །>ད་ཅིག་མི་·ོད་གཡོ་བ་ཡི། །བར་དོར་གནས་
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པའི་ག=ལ་4་ལ། །བཞི་བ�་a་དpའི་བར་དག་8། །མཁའ་

]ོད་དང་ནི་མཆོག་ཐོབ་པའི། །དངོས་�བ་Fིས་ནི་wིན་@ོལ་

4ས། །ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་དང༌། །{་དང་

ཐབས་དང་འvས་+་དང༌། །{ད་གOམ་<ི་ནི་ཡོན་ཏན་

Dོགས། །མཆོག་གི་གནས་O་Mིན་པ་ཡིན། །གhགས་སོགས་

�ང་པོ་�་Rམས་ནི། །མ་མཐར་དངོས་པོ་ཟག་བཅས་དང༌། །

རིགས་�་[ས་མེད་[ས་Fི་མཆོག །གhགས་Iའི་མཐར་1ག་

Pན་<ི་གཙB། །རོ་གཅིག་~ོ་Vེ་འཆང་ཆེན་ཡིན། །ཚBགས་½འི་

Rམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་�། །ཤེས་པ་Pན་<ི་མཐར་1ག་པ། །ཇི་�ེད་

ཇི་Z་ཡེ་ཤེས་གཙB། །ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །

བར་དོ་Rམ་གOམ་གཞིར་བཞག་ལ། །I་གOམ་ད4ེར་མེད་ངོ་

བོ་ཉིད། །Rམ་དག་I་.ེ་I་ཡི་གཙB། །ཤིན་8་Rམ་དག་ངོ་བོ་

ཉིད། །པན་ཙ་ཀ་མ་ལའི་{ད་ལས། །གཙB་བོ་སངས་Eས་Pན་

བདག་ཉིད། །ཚJ་འདི་ཉིད་ལ་སངས་Eས་ཉིད། །ཐོབ་པར་འiར་

བ་ཐེ་ཚBམ་མེད། །ཅེས་Iའི་མཆོག་8་1བ་པས་གOངས། །བར་
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དོ་གOམ་<ི་I་གOམ་ནི། །འཆི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I། །

�ི་ལམ་\ིད་པ་ལོངས་]ོད་I། །9ེ་བ་�ལ་པའི་I་ཉིད་དེ། །ན་

བ་ངོ་བོ་ཉིད་Fི་I། །°ས་པ་Rམ་དག་I་ཡིན་ནོ། །9ེ་°ས་Pན་

གཞིའི་རིག་པ་ཉིད། །མེ་ལོང་གི་ནི་ཡེ་ཤེས་སོ། །�ི་ལམ་ཉོན་

མོངས་ཅན་<ི་ཡིད། །མཉམ་པ་ཉིད་Fི་ཡེ་ཤེས་སོ། །\ིད་པ་

ཡིད་Fི་Rམ་ཤེས་ནི། །སོ་སོར་Pན་gོག་ཡེ་ཤེས་སོ། །འཆི་བ་

rོ་�འི་Rམ་ཤེས་ནི། །ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ནད་

ལ་རོ་�ོམས་ེན་འཇོམས་ནི། །4་བ་�བ་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །

གhགས་ནི་Rམ་པར་}ང་མཛད་དང༌། །འཆི་བ་ཡི་ནི་བར་

དོའ།ོ །ཚBར་བ་རིན་ཆེན་འeང་Uན་ཏེ། །ན་བ་ཡི་ནི་བར་དོའ།ོ །

འ=་ཤེས་}ང་བ་མཐའ་ཡས་ཏེ། །�ི་ལམ་\ིད་པའི་བར་དོའ།ོ །

འ=་4ེད་དོན་ཡོད་�བ་པ་.ེ། །°ས་པ་ཡི་ནི་བར་དོའ།ོ །Rམ་

ཤེས་~ོ་Vེ་སེམས་དཔའ་.ེ། །9ེ་བ་ཡི་ནི་བར་དོའ།ོ །སངས་

Eས་Fི་ནི་ཡེ་ཤེས་དེ། །ཡོད་པར་འདོད་དམ་མེད་པར་འདོད། །

དཔེ་ནི་ནམ་མཁའ་འo་.ེ་མེད། །དོན་ནི་ཆོས་I་ཡིན་ཏེ་ཡོད། །

�40



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

དེ་ནི་ཅི་Mིར་ཞེ་ན་ཡང༌། །ཆོས་I་འདི་ནི་ཆོས་ཅན་ཏེ། །ཡེ་

ནས་གནས་པའི་ཤེས་ཡོད་དེ། །མSེན་པ་གཉིས་ནི་}ང་Mིར་རོ། 

།དེ་ཚJ་Sབ་པ་མེད་ཅེ་ན། །Sབ་པར་རང་{ད་ཆོས་Rམས་ལ། །

Mོགས་ཆོས་ཚང་བ་Qབ་པ་ཡིན། །gོགས་པ་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་

ནི། །�ོས་དང་vལ་བ་མེད་ན་ཡང༌། །མSེན་4་ཉེར་ལེན་ཡོད་

ན་ནི། །འ�ག་པ་Pན་Dོབ་ཡེ་ཤེས་ཡོད། །ཡོད་ནས་gག་གམ་

མེད་gག་ཅེས། །མSེན་4་ཉེར་ལེན་ཡོད་པས་ན། །1གས་Vེ་

{ན་ཆད་མ་མཆིས་པས། །འ�ག་པ་Pན་Dོབ་gག་པ་ཡིན། །

=ས་གOམ་འiར་མེད་འགོག་མེད་པས། །gོགས་པ་དོན་དམ་

gག་པ་ཡིན། །9ེ་བ་�ལ་I་འeང་འདི་ནི། །མངོན་པར་4ང་

5བ་�་ཡིན་ཏེ། །ཕ་མ་མ་རིག་\ོད་=ས་O། །དབང་པོ་

བTབས་ནས་བEལ་iར་ཏེ། །gོག་པ་འགགས་པར་iར་པ་དེ། 

།ཆོས་ཉིད་.ོང་པའི་4ང་5བ་ཡིན། །4ང་5བ་དཀར་དམར་

Rམ་གཉིས་ཏེ། །གདན་ནི་ཉི་�འི་4ང་5བ་ཡིན། །བ=ན་bག་

བ=ན་=་iར་པ་ལས། །གནས་>བས་འཕེལ་བ་�་ཡིན་ཏེ། །
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བཞི་པ་a་གནས་ཆགས་པ་ནི། །འཁོར་ལོའ m་ད4ིབས་O་�བ་པ་

ཡིན། །�་ཡི་Mག་མཚན་ཞེས་པ་ནི། །1གས་ནི་Mག་མཚན་

4ང་5བ་ཡིན། །འཁོར་ལོའ m་དFིལ་<ི་ཨ་དང་ཧཾ། །འ@ོ་བའི་4་

བ་�ིམས་Fི་གནས། ། གས་དང་�་Rམས་eང་བས་ན། །

གOང་ནི་ཡིག་འ¿འི་4ང་5བ་ཡིན། །གནས་>བས་�་པ་

བ=ན་མཐའ་ལ། །|ས་µལ་ད4ིབས་O་�བ་པ་དང༌། །ཡན་

ལག་འ+ར་ཞིང་དོད་པས་ན། །I་ནི་Dོགས་པའི་4ང་5བ་

ཡིན། །�་བ�འི་བར་<ི་ས་ལམ་ནི། །བ=ན་bག་Oམ་�་a་

བ=ན་ནི། །4ང་5བ་Mོགས་Fི་ཆོས་Rམས་ཡིན། །མཐར་Mིན་

ལམ་=་iར་པ་ནི། །Rམ་@ོལ་དང་ནི་བར་ཆད་མེད། །བཅོ་

བEད་ཞག་ནི་@ངས་Fིས་སོ། །�་དp་ངོ་བ�འི་ད4ེ་བ་བ.ན། 

9ེ་བ་�ལ་I་ཞེས་4་བ། །9ེ་བ་�མས་ནས་བZམས་པའོ། །

I་ནི་�ལ་པའི་I་ཡིན་ཏེ། །ད<ེས་པ་~ོ་Vེའི་{ད་ལས་Fང༌། །

མངལ་<ི་³་མ་ཆོས་གོས་ཉིད། །དེ་བཞིན་མ་ཉིད་མཁན་པོ་ཉིད། 

མགོ་བོར་ཐལ་མོ་yར་བ་Mག །འ@ོ་བའི་4་བ་�ིམས་Fི་
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གནས། ། གས་Fི་བ�ས་པ་ཨ་དང་ཧཾ། །9ེ་གནས་འཁོར་

ལོའ m་Rམ་པ་Àཿ བདེ་ཅན་<ི་ཡང་Rམ་པ་ཧཾ། །གཅེར་+་Â་དང་

ཁ་Ã་vེགས། ། གས་འདོན་9ེས་པ་དགེ་Wོང་ཉིད། །འདི་དག་

ེན་<ིས་སེམས་ཅན་Rམས། །སངས་Eས་ཉིད་=་ཐེ་ཚBམ་མེད། 

�་བ�་ལ་ཡང་ས་Rམས་ཉིད། །སེམས་ཅན་ས་བ�འི་དབང་

�ག་གོ །དེ་>ད་གOངས་པ་�ལ་I་ཡིན། །�ལ་I་�མས་

ནས་བZམས་=ས་O། །ཐར་པ་ཆེན་པོའ m་@ོང་མཆོག་8། །\ིད་

གOམ་མ་[ས་ས་ལེར་གཟིགས། །N་ངན་འདས་པའི་བདེ་བ་

མཐོང༌། །གhགས་I་རབ་གནས་4ེད་=ས་O། །]ན་སོགས་

འ4ེད་པའི་ཆོ་ག་ཡང༌། །དེ་ལ་དགོངས་ནས་མཛད་པ་ཡིན། །དེ་

བཞིན་�ལ་I་བZམས་=ས་O། །}ང་བ་ཐམས་ཅད་མཐོང་

ཐོས་པས། །rོ་�་འ4ེད་ཅེས་བVོད་པ་ཡིན། །�་མཛJས་�མས་

ནས་བZམས་པ་ལ། །�་ཡིས་I་¯ས་གསོལ་བ་Zར། །ཡན་

ལག་བEད་Uན་5་ཡི་¯ས། །མངལ་<ི་oི་མ་འ¯ད་པ་དང༌། །

པགས་བ«ས་ཚ་ག=ང་སེལ་བའི་Mིར། །I་¯ས་གསོལ་ཞེས་
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བVོད་པ་ཡིན། །གཞན་<ིས་བZས་ན་གhགས་O་མཐོང༌། །

རང་ལ་གhགས་Fི་འ=་ཤེས་མེད། །ཉན་ཐོས་རང་སངས་Eས་

Rམས་དང༌། །སོ་སོའ m་9ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ། །སངས་Eས་

གhགས་Fི་I་|་}ང༌། །སངས་Eས་གhགས་I་དམིགས་O་

མེད། །གཞན་<ིས་ཐོས་པ་ཨ་དང་ཧཾ། །རང་ལ་ཨ་ཧཾ་བVོད་

�མ་མེད། །དེ་བཞིན་1བ་པས་མ་གOངས་པར། །ག=ལ་4་མ་

[ས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆོས་Fི་ཆར་<ིས་ཚmམ་པར་མཛད། །དེ་

བཞིན་ཏཻ་ལོ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཚmག་གཅིག་གOངས་པ་མ་མཆིས་

Fང༌། །�་རོའ m་{ད་ལ་མདོ་{ད་འ¯ངས། །གཞན་<ིས་བZས་

ན་སེམས་ཡོད་འo། །རང་ལ་གhགས་འཛmན་gོག་པ་མེད། །

མSེན་4་ཐམས་ཅད་མ་[ས་པ། །ཇི་�ེད་མSེན་པར་འiར་ན་

ཡང༌། །སངས་Eས་མSེན་པ་དམིགས་O་མེད། །དེ་Zར་དེ་

བཞིན་ཆོས་ཚང་བས། །9ེ་བ་�ལ་Iར་བVོད་པ་ཡིན། ། 

a་ཁ་ཐམས་ཅད་འ4ེད་ཅེས་པའི་ཚmག་དོན་ནི། དེ་ལ་གOམ་

=་ཤེས་4་.ེ། །a་དང་ཁ་འ4ེད་oོད་དང་གOམ། །a་ནི་[ས་
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Fི་གནས་[གས་ཏེ། །མ་ཡི་མངལ་=་བ=ན་bག་བཞིར། །Zེ་

བའི་འཁོར་ལོ་ཆགས་པར་གOངས། །དེ་ནས་�ིང་ཁ། མ@ིན་

པ། ]ི་བོའ m་འཁོར་ལོ་ཆགས་པའོ། །ཤ་དང་|ས་པ་རིམ་བཞིན་

ཆགས། །a་དང་པགས་པ་5་{ས་སོགས། །གཞན་ཡང་རིམ་

<ིས་ཆགས་པར་གOངས། །དེ་ལ་a་ཡི་ད4ེ་བ�་ནི། །Mེ་ན་

.ོང་bག་བ=ན་�་གཉིས། །བ�་ན་བE་དང་ཉི་«འོ། །ཤིན་8་

བ�་ན་གOམ་ཡིན་ཏེ། །རོ་མ་ང་མ་Pན་འདར་མའོ། །Pན་

འདར་\ོག་ཤིང་Xལ་=་གནས། །འཁོར་ལོ་a་ཡི་མ=ད་པ་.ེ། །

]ི་བོར་Oམ་�་a་གཉིས་དང༌། །མ@ིན་པར་བ�་�ག་དག་8་

འདོད། །�ིང་གར་འདབ་མ་བEད་ཡིན་ཏེ། །Zེ་བར་�ག་�་a་

གཉིས་ཏེ། །9ེས་ནས་ཞག་ནི་རེ་རེ་ལ། །a་ནི་རེ་རེ་འཕེལ་བར་

གOངས། །ཉི་«་a་�་ལོན་པ་ན། །འཕེལ་བ་Dོགས་པར་བཞེད་

པ་དང༌། །གཞན་ཞིག་Oམ་�་ཐམ་པར་བཞེད། །དེ་ནས་ཞག་ནི་

རེ་རེ་ལ། །a་ནི་རེ་རེ་འཆད་པར་གOངས། །དེ་ཡིས་Â་དཀར་

གཉེར་མ་འeང༌། །རོ་མ་གཡས་ལ་ང་མ་གཡོན། །Pན་འདར་
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མ་ནི་ད+ས་ཡིན་ནོ། །Zེ་འོག་8་ནི་a་གOམ་འ=ས། །མ=ད་པ་

ཨ་ཡི་ད4ིབས་O་གནས། །ཡར་}ེ་ཚངས་པའི་+་ག་ཧཾ། །

གཡས་གཡོན་གཉིས་ནི་}་+ག་གཉིས། །དེ་Mིར་a་ཡི་འvེལ་

དོན་ནི། །དེ་ལ་བཞེད་[གས་མི་མ1ན་ཡང༌། །དེ་ལ་Rམ་པ་�་

ཡིན་གOངས། །ཐང་ཤིང་ག=གས་དང་ཐག་Z་+། །�་p་

འ@ིལ་དང་Â་ཤད་འཛmང༌། །གང་ཟག་གཅིག་གི་[ས་ལ་

ཡང༌། །�་པོ་དེ་དག་ཚང་བར་བཞེད། །a་ཁ་འ4ེད་པ་�ང་ཡིན་

ཏེ། །དེ་དག་�ང་གི་ད4ེ་བ�་ནི། །དེ་ལ་ད4ེ་བ་མང་གOངས་

Fང༌། །ཉི་�ི་ཆིག་.ོང་�ག་བEའོ། །བ�་ན་a་བའི་�ང་�འོ། །

ཤིན་8་བ�་ན་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །ཟག་བཅས་�ང་དང་ཟག་མེད་

�ང༌། །�ང་yོར་Rམ་པ་བgེན་ནས་ནི། །�ང་ནང་=་བ�ག་

པས་a་ཁ་འ4ེད། །བདེ་བ་བ�ད་ལས་འeང་བ་ནི། །རོ་མ་དེ་

བཞིན་�ག་འབབ་ཅིང༌། །ང་མ་མི་བ9ོད་འབབས་པ་.ེ། །

Pན་འདར་མ་ནི་བདེ་བ་ཆེ། །a་ཡི་གཙB་བོ་བ�ད་Fིས་Mེ། །

བ�ད་ནི་གནས་དང་མི་གནས་ཡོད། །བ�ད་གནས་གཙB་བོ་
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ཡིན་པར་བཞེད། །a་དང་�ང་དང་ཐིག་ལེ་གOམ། །གནད་=་

ཕོག་ན་oོད་=་འeང༌། །oོད་ནི་སེམས་Fི་ཉམས་Nོང་ཡིན། །

སེམས་ཉིད་དངོས་པོའ m་གནས་[གས་ནི། །རིག་.ོང་{ན་པར་

[ས་ལ་གནས། །Sད་པར་སོ་སོའ m་གནས་[གས་ནི། །Rམ་

gོག་Mོགས་མེད་ཨ་ལ་གནས། །གཉིད་ལོག་མ1ག་པོ་Äྃ་ལ་

གནས། །�ི་ལམ་�་མ་ཨÆ་ལ་གནས། །�ོམས་འ�ག་བདེ་ཆེན་

ཧཾ་ལ་གནས། །གནད་Fིས་ཉམས་O་_ང་བ་ནི། །Rམ་པ་བཞི་

|་ཤེས་པར་4། །=ས་གནད་ཉི་�་གཟས་བhངས་སོ། །ཕན་

�ན་©ན་|བ་pང་གཉིས་®ངས། །[ས་ལ་Rམ་པ་གཉིས་ཡིན་

ཏེ། །དངོས་དང་�ང་གི་yོར་བའོ། །[ས་ནི་ཆོས་�ག་དང་

བཅས་ནས། །_་མར་གསོལ་བཏབ་ཡི་དམ་བrོམ། །yོར་བ་

Çབ་དང་དགང་བ་དང༌། །གཞིལ་དང་མདའ་Zར་འཕང་དང་Rམ་

བཞིའོ། །�ལ་གནད་Zེ་འོག་གསང་གནས་O། །ཤེས་གནད་ཡ་

ཏོག་མ་ཏོག་གི །ཡབ་�མ་གཉིས་Fི་བ=ད་aིའི་གནད། །ཉི་

མའི་འོད་Fིས་རི་བོང་དབབ། །བར་=་བདེ་ཆེན་བ9ེད་པར་
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4། །དེས་ནི་གནད་Fི་ཉམས་ལེན་ནོ། །ཉམས་_ངས་འvས་+་

འeང་བ་ནི། །གནས་>བས་མཐར་1ག་གཉིས་ཡིན་ནོ། །

གསལ་4ེད་ཡི་གེ་ཞེས་པ་ནི། །Rམ་པ་གཉིས་O་ཤེས་4་.ེ། །

གསལ་བར་4ེད་པ་ཡི་གེ་དང༌། །དེ་ལ་བgེན་ཏེ་འཕོ་བའོ། །

གསལ་4ེད་ཡི་གེའི་གནས་[གས་ནི། །ད<ེས་པ་~ོ་Vེའི་{ད་

ལས་Fང༌། ། གས་Fི་བ�ས་པ་ཨ་དང་ཧཾ། །9ེ་གནས་འཁོར་

ལོའ m་Rམ་པ་ཨ། །བདེ་ཆེན་<ི་ཡང་Rམ་པ་ཧཾ། །ཞེས་པའོ། ། 

གནས་>བས་འཕེལ་བ་བཞི་པ་ལས། །Zེ་བའི་a་མ=ད་ཨ་ཡི་

ད4ིབས། །གནས་>བས་�་པའི་=ས་O་ནི། །Äྃ་་་་་་]ི་བོའ m་a་

མ=ད་ཧཾ་གི་ད4ིབས། །�ངས་མའི་�ང་དང་ཐིག་ལེའི་བ�ད། །

ཡི་གེའི་གhགས་O་གནས་པ་ཡིན། །དེ་གOམ་འ=ས་པ་ད@་

ཡི་གནད། །@གས་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་eང༌། །འཁོར་འདས་

གཉིས་Fི་ཡི་གེ་ནི། །རིགས་�ག་ཡི་གེ་�ག་8་གནས། །

སེམས་ནི་བག་ཆགས་ཞེན་པ་ཡིས། །རིགས་�ག་8་ནི་}ང་བ་

ཡིན། །N་ངན་འདས་པའི་ཡི་གེ་ནི། །རིགས་�་ཡི་ནི་ས་བོན་
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གནས། །འཁོར་ལོ་གནས་པའི་ཡི་གེ་ནི། །ཧཾ་གནས་འདབ་མ་

Oམ་�་གཉིས། །ད4ངས་ཡིག་བ�་�ག་གཉིས་འiར་ཏེ། །

མཚན་བཟང་Oམ་�་a་གཉིས་ཡིན། །�ལ་པར་གནས་པའི་ཡི་

གེ་ནི། །གསལ་4ེད་ཉིས་>ོར་དག་8་གནས། །དཔེ་4ད་བEད་

�འི་{་ཡིན་ནོ། །ཨ་དང་ཧཾ་གི་གཞི་4ས་ནས། །གཞན་ཡང་མ་

ནི་ཡི་གེ་བEད། །མ@ིན་པར་ད4ངས་ཡིག་བ�་�ག་དང༌། །

གཡས་གཡོན་ཨ་ལི་ཀ་ལི་ལས། །གOང་ནི་འགགས་མེད་

འeང་བའི་གཞི། །དེ་ཡི་གསལ་4ེད་ཡི་གེའོ། །ཡི་གེ་ལ་བgེན་

འཕོ་བ་ནི། །འ@ོ་བའི་དོན་=་སེམས་བ9ེད་ནས། །འཕོ་བའི་

yོར་བས་སངས་Eས་ནི། །ཚJ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་བསམ། །

བ{ད་Uན་_་མ་དམ་པ་ལ། །གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་4ིན་�བས་

s། །རང་[ས་ཡི་དམ་�་|་བrོམ། །]ི་བོ་ནས་ནི་¯་གང་

=། །པ¸འི་གདན་ལ་ཡི་དམ་བrོམ། །གནས་ཆེན་འཁོར་ལོ་

བཞི་ལ་ནི། །རེ་རེ་པད་འདབ་བཞི་བཞི་.ེ། །ད+ས་O་རང་རང་

ཡི་གེ་ནི། །Zེ་བར་Àཿལ་�ིང་གར་Äྃ། །མ@ིན་པར་ཨÆ་ལ་]ི་
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བོར་ཧྃ། །དང་པོ་�ལ་པའི་འདབ་བཞི་ལ། །ཨ་¦་ཏ་ར་བཞི་

བrོམས་ཏེ། །ཁ་དོག་དམར་པོའ m་རང་བཞིན་ལ། །དང་པོ་མ=ན་

<ི་ཨ་ལ་གཏད། །ཨ་ཉིད་ཐིམ་པར་iར་པ་དང༌། །གཉིས་པ་

གཡས་Fི་¦་ལ་གཏད། །¦་ཉིད་ཐིམ་པར་iར་པ་དང༌། །

གOམ་པ་Eབ་Fི་ཏ་ལ་གཏད། །ཏ་ཉིད་ཐིམ་པར་iར་པ་དང༌། །

བཞི་པར་གཡོན་<ི་ར་ལ་གཏད། །ར་ནི་ད+ས་Fི་ཨ་ལ་ཐིམ། །

§གས་rོང་དང་ནི་མེ་འoེས་བཞིན། །ཨ་དང་Rམ་ཤེས་ད4ེར་

མེད་པ། །འོག་�ང་གིས་ནི་�ལ་4ས་ནས། །È་ཏིའི་ལམ་ལས་

>ར་མདའ་བཞིན། །Eངས་Fིས་འཕོས་པར་iར་པ་དང༌། །�ིང་

གའི་Äྃ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། །ཨ་¦་ཏ་ར་ཡི་གེ་Rམས། །ཁ་དོག་

 ོན་པོར་བrོམ་པར་4། ། ར་བཞིན་རིམ་<ིས་ཐིམ་ནས་Fང༌། 

།Äྃ་ཉིད་ཨÆ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། །འeང་བཞིའི་ཡི་གེ་སེར་པོ་

Rམས། ། ར་བཞིན་བrོམས་ལ་ཐིམ་པ་ཡི། །ཨÆ་ནི་]ི་བོའ m་ཧྃ་

ལ་ཐིམ། །འeང་བཞིའི་ཡི་གེ་དཀར་པོ་Rམས། ། ར་བཞིན་

བrོམས་པས་ཧྃ་ལ་ཐིམ། །ཧྃ་དང་Rམ་ཤེས་ད4ེར་མེད་པ། །
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.ེང་=་Eངས་Fིས་འཕོས་པ་དང༌། །ཡི་དམ་�་ཡི་1གས་ཀར་

ཐིམ། །�་ཡི་ས་བོན་གང་ཡིན་ལ། །ཨ་¦་ཏ་ར་ ར་བཞིན་

བrོམ། །ཁ་དོག་ས་བོན་དག་དང་མXངས། །དེར་ནི་མ་ཡེངས་

དར་ཅིག་བrོམ། །ཡི་གེ་རིམ་བཞིན་ཐིམ་iར་ནས། །ཧྃ་དང་

Rམ་ཤེས་ད4ེར་མེད་པའི། །ཡི་དམ་�་ཡི་1གས་ཀ་ནས། །

འོད་ཟེར་ཐག་གི་དzང་ཐག་Zར། །ཧྃ་དང་Rམ་ཤེས་]ི་བོར་

དབབ། །ཨ་¦་ཏ་ར་ ར་བཞིན་བrོམ། །ཐིམ་པ་དག་8་iར་པ་

དང༌། །ཨÆ་དང་Rམ་ཤེས་ད4ེར་མེད་པས། །རང་གནས་དག་8་

དབབ་པར་4། །ཨ་¦་ཏ་ར་ ར་བཞིན་བrོམ། །ཐིམ་པ་དག་8་

iར་པ་དང༌། Äྃ་དང་Rམ་ཤེས་ད4ེར་མེད་པས། །རང་གནས་

དག་8་དབབ་པར་4། །ཨ་¦་ཏ་ར་ ར་བཞིན་བrོམ། །ཐིམ་པ་

དག་8་iར་པ་དང༌། །ཨ་དང་Rམ་ཤེས་ད4ེར་མེད་པས། རང་

གནས་དག་8་དབབ་པར་4། །ད+ས་Fི་ཨ་དང་ཡི་གེ་བཞི། །

Zེ་བའི་གནས་O་གསལ་བར་བrོམ། །]ི་བོའ m་ཡི་དམ་འོད་=་

s། །རང་ལ་ཐིམ་པར་iར་པ་དང༌། །ཚངས་+ག་ཧཾ་གིས་
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དགག་པར་4། །དེ་ནི་ད་Zར་yང་བའོ། །དེ་ལ་gགས་དང་

འ4ོངས་པའི་ཚད། །rོ་ནི་Rམ་པ་དp་ཡིན་ཏེ། །འཆི་=ས་གང་

ལ་འeང་བ་ནི། །ད་Zར་gགས་ཤིག་འeང་བ་ཡིན། །འོག་rོར་

gགས་དེ་eང་བ་དང༌། །རིམ་<ི་རིམ་<ིས་གདོན་པར་4། །]ི་

བོར་ཐོན་པ་འeང་བའི་ཚད། །gགས་ནི་rོ་ལ་ནད་འeང་.ེ། །

ནམ་ཞིག་འཆི་བར་འiར་བའི་ཚJ། །[ས་གནད་ལེགས་པར་

བཅོས་4ས་ལ། །]ི་བོར་ཡི་དམ་�་བrོམ་ཞིང༌། ། ར་བཞིན་

<ིས་ནི་འཕོས་ནས་Fང༌། །ཡི་དམ་�་ཡི་1གས་ཀར་འཕོ། །དེ་

ཚJ་འཕོས་པར་iར་པ་དང༌། །རང་སེམས་ཡི་དམ་�ར་iར་

ནས། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་བ�ས་ནས་Fང༌། །མཁའ་]ོད་དངོས་

�བ་ཐོབ་པར་གOངས། །འོག་མིན་�ག་པོ་ཉམས་དགའ་བར། །

.ོན་པ་Fཻ་ཡི་~ོ་Vེ་ལས། །བ~་ཡི་ཆོས་ཉིད་གོ་བ་དང༌། །རང་

སེམས་gོགས་པར་iར་པ་དང༌། །མཆོག་གི་དངོས་�བ་ཐོབ་པ་

ཡིན། །འཕེལ་ཞེས་4་བའི་ཡིག་དོན་ནི། །ཆགས་ཅན་ཆགས་

vལ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །ཆགས་vལ་9ེས་+འི་ལམ་འདི་ལ། །
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གནད་ནི་Rམ་པ་བཞི་|་གOངས། །=ས་དང་[ས་དང་�ལ་

དང་གOམ། །ཤེས་པ་ཡི་ནི་གནད་དང་བཞི། །=ས་ནི་ཁམས་

Eས་ཉམས་=ས་O། །[ས་Fི་ཆོས་ནི་�ག་ཡིན་ཏེ། །Éང་

གཉིས་~ོ་Vེ་དFིལ་lང་4། །ལག་གཉིས་dིང་བཞི་དབང་=་

བ�། །བgེན་པ་ད+་མ་oང་བའི་Mིར། །གསེར་<ི་དོང་ཙJ་

བaེགས་པ་Zར། །rལ་ཚmགས་ཉི་«་oང་བར་4ས། །གhང་

འཛmན་§གས་Êས་Ë་�བས་བhང༌། །རོ་འཛmན་རང་གནས་དག་

8་yར། །བཞི་བ�་བ·མས་པས་\་ཉག་བhང༌། །གཏི་©ག་~ོ་

Vེ་Ìམ་པོ་བZ། །\བ་མོ་aིག་པ་དག་ལ་yར། །�ལ་ནི་བདེ་

ཆེན་ཧཾ་གི་གནས། །ཤེས་གནད་ཡིད་རིག་གཅེར་+་ལ། །

མཉམ་yོར་མཁའ་གསང་4ིན་བ�བས་ནས། །དགའ་བཞིའི་ཡེ་

ཤེས་9ོང་བ་ནི། །ཐིག་ལེ་a་གནས་གཡོས་པ་ཡིན། །བདེ་བ་

9ེས་པ་Rམ་gོག་འགགས། །Rམ་པ་}་ཚBགས་>ད་ཅིག་མ། །

ཡེ་ཤེས་9ེས་པ་དགའ་བ་ཡིན། །བདེ་ཆེན་གནས་O་ཐིག་ལེ་

འ=ས། །b་བ་འགགས་པ་Rམ་པར་wིན། །ཡེ་ཤེས་9ེས་པས་
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མཆོག་དགའ་ཡིན། །གསང་བའི་གནས་O་ཐིག་ལེ་འ=ས། །

གhང་འཛmན་®ངས་པས་མཚན་ཉིད་མེད། །hང་=་འ�ག་པ་

�ན་ཅིག་9ེས། །}ང་བ་མཆེད་པས་Rམ་པ་ཉིད། །gོག་པ་ཤར་

བས་དགའ་བ་vལ། །དེ་Zར་བདེ་བ་9ེས་ནས་Fང༌། །མི་

ཉམས་བhང་བར་4་བ་ནི། །མ་བཅོས་gོག་པ་vལ་བས་བhང༌། 

།བ�ོག་པའི་འ³ལ་འཁོར་གOམ་ཡིན་ཏེ། །[ས་Fི་ཁ་yོར་

<ེན་=་oངས། །ངག་གི་�ང་བhང་ཧིཀ་གིས་འ�ལ། །སེམས་

Fི་རི་བོང་ཧཾ་ལ་བ9ལ། །དེས་ནི་�ོག་པར་འiར་བ་ཡིན། །

\ིན་ལག་སར་བuག་[ས་�ིད་བÍར། །�ང་ནི་1བ་ཐང་བhང་

iར་བས། །དེས་ནི་a་མིག་ཐེབ་པར་iར། །+མ་པ་ཅན་<ི་�ང་

དང་བ\ེ། །དེ་ཡི་འཕེལ་ཐབས་བ.ན་པ་ནི། །འཕེལ་བའི་དོན་

ནི་གང་ཡིན་པ། །a་གནས་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་=། །དོན་དམ་

Pན་Dོབ་4ང་སེམས་Fིས། །ཁེངས་པར་iར་ན་འཕེལ་བ་ཡིན། 

།Mི་gགས་�ིབ་པ་vལ་བའོ། །ནང་gགས་ཡེ་ཤེས་9ེ་བ་ཡིན། །

�ང་འeང་འ�ག་གནས་པའི་ཚmག་དོན་ནི། །�ང་སེམས་གཉིས་
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ལ་དབང་ཐོབ་དང༌། །�་མར་}ང་བ་gོགས་པ་དང༌། །�ང་ནི་

གར་འདོད་oོངས་པ་ཡིན། །@ོང་=་འ�ག་པའི་གདམས་ངག་ནི། 

།]ི་དོན་གOམ་=་ཤེས་4་.ེ། །yང་སད་ལས་ལ་yར་བའོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་yང་བ་ནི། །yོར་བ་དབེན་པའི་གནས་O་ནི། །

མ1ན་པའི་བཙས་Rམས་ཚགས་4ས་ལ། །དངོས་གཞི་རང་ཉིད་

�ར་བrོམ་པའི། །མ=ན་=་.ེགས་+་¯་ཡི་ཚད། །དེ་.ེང་

མཚན་Uན་ཐོད་པ་ལ། །ནང་=་aི་ནག་ལེགས་eགས་ཏེ། །~ོ་

{ས་Fིས་ནི་Äྃ་vིས་ལ། །�ིང་གར་གནས་པའི་Äྃ་ཡིག་དང༌། །

རང་གི་སེམས་ཉིད་འ@ོགས་ནས་ནི། །}་+ག་ནས་ཐོན་Äྃ་ལ་

ཐིམ། །�ང་ཡང་Mིར་ཐོན་Äྃ་ལ་བhང༌། །མི་1བ་=ས་O་ནང་=་

Çབ། །བ9ར་ཞིང་ཡང་ཡང་བrོམ་པར་4། །oོད་དང་འpལ་

དང་འཚག་པ་འeང༌། །དེས་ནི་དང་པོ་yར་བའོ། །གཉིས་པ་

སད་པར་yང་བ་ནི། །རོ་ནི་གསར་པ་�་མེད་ལ། །དམིགས་

གཏད་ ར་བཞིན་བrོམ་པ་ཡིས། །oོད་དང་°ོད་པ་eང་ན་

ནི། །འཕོ་བ་¦ས་པ་སད་པའོ། །ལས་ལ་yར་བར་4་བ་ནི། །
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Eལ་རིགས་vམ་ཟེ་ལ་སོགས་Fི། །རིམས་དང་མཚBན་<ིས་མ་

ཤི་བའི། །རོ་ནི་གསར་པ་མ=ན་བཞག་ལ། །¯ས་4ས་Eན་ནི་

འདོགས་པར་4ས། །སེམས་ཅན་དོན་=་སེམས་བ9ེད་ནས། །

རང་ཉིད་ཡི་དམ་�་|་བrོམ། །རང་གི་1གས་ཀར་གནས་པ་

ཡི། །Äྃ་དང་Rམ་ཤེས་�ང་ལ་ཞོན། །}་+ག་ནས་ཐོན་ཤངས་

ལ་sགས། །རོ་ཡི་1གས་ཀའི་Äྃ་ལ་ཐིམ། །�ང་སེམས་དེ་|་

གཏད་ལ་བrོམ། །དེ་ལ་འཕོས་པར་iར་པ་དང༌། །ཟས་དང་

གོས་དང་]ོད་ལམ་<ིས། །ཞག་བ=ན་བར་=་བཙའ་བར་4། །

བgན་པ་ཐོབ་པར་iར་པ་དང༌། །�ང་པོ་�ིང་པའི་oིན་ལེན་

བ.བ། །[ས་དེ་བདག་གཞན་དོན་འ�བ་པས། །དེ་ཡི་འvས་

+་ཡིན་པར་གOངས། །�ང་{་བ་ངོས་བhང་བ་ནི། ཤིན་8་

བ�ས་ན་འeང་བ་Rམ་པ་�འི་�ང་ངོ༌། །གནས་�ིང་ག་ཆོས་

Fི་འཁོར་ལོ་ནས། {་བ་Zེ་བ་�ལ་པའི་འཁོར་ལོ་ནས་{འོ། །

Zེ་བའི་ཤར་Mོགས་ནས་འeང་བ་5འི་�ང༌། ཁ་དོག་དཀར་པོ་

�ིང་གའི་གཡས་Mོགས། མ@ིན་པའི་Eབ། བདེ་ཆེན་<ི་མ=ན། 
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}་ནས་<ེན་=་སོར་བ�་བཞི། ནང་=་སོར་བ�་�ག �ང་དp་

བEའི་བར་=་{་.ེ། Zེ་བའི་4ང་Mོགས་དེ་འཕོས་པ་དང༌། �ང་

གི་�ང་�ང་སེར་�ིང་གི་�ོ་Mོགས། མ@ིན་པའི་མ=ན། ]ི་བོའ m་

Eབ། }་ཡི་བར། ཤ་ལ་འ�ིས་ཏེ་{འོ། །Zེ་བའི་¦བ་Mོགས་

O་འཕོས་པ་དང༌། མེ་ཡི་�ང་ཁ་དོག་དམར་པོ། �ིང་གི་ཤར་

Mོགས། མ@ིན་པའི་གཡས། ]ི་བོའ m་གཡོན། }་ནས་མÎར་

ཚBས་ལ་འ�ིས་ཏེ་{འོ། །Zེ་བའི་�ོ་Mོགས་O་འཕོས་པ་དང༌། 

སའི་�ང་ཁ་དོག་སེར་པོ། �ིང་ཁའི་4ང་Mོགས། མ@ིན་པའི་

གཡོན། ]ི་བོའ m་གཡས། }་ནས་1ར་=་{འོ། །ད+ས་O་

འཕོས་པ་དང༌། ནམ་མཁའི་�ང་ཁ་དོག་ ོན་པོ་འཁོར་ལོ་བཞིའི་

གsང་ཤིང་ལ་འ�ིས་ཏེ། }་ནས་ཐད་སོར་{འོ། །དེ་Rམས་

ཐམས་ཅད་Mིར་སོར་བ�་བཞི། ནང་=་བ�་�ག་གོ །@ངས་ནི་

ཐམས་ཅད་ལ་�ང་ནི་དp་བE་bག་རེ་རེ་ལ་མཉམ་མོ། །དེ་

Zར་Zེ་བ་�ལ་པའི་འཁོར་ལོར་�ང་དp་བE་bག་�ར་བ{ས་

ནས། �ིང་ཁ་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོར་འཕོས་པའི་=ས་ཨ་ཝ་È་ཏིར་
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{་.ེ། དེ་ལ་9ོན་<ི་=ས་�། ཡོན་ཏན་<ི་=ས་གཅིག དེར་{་

བའི་gགས་O་ཤེས་པ་ཟིང་ཐོ་འམ། R་བ་ནས་´ར་�་འeང་

བའམ། ཐ་མལ་�ོམས་འ�ག་4ེད་པའི་=ས། �ང་ཨ་ཝ་È་ཏིར་

{་བ་དང༌། འཆི་ཁར་{་བ་དང༌། བEལ་བའི་=ས་O་{་བ་དང༌། 

མའི་མངལ་ནས་འ=ག་པའི་=ས་O་{་བ་དང༌། འཆི་ཁར་{་བ་

དང་�་.ེ། དེས་ནི་ཚJ་1ང་བ་དང༌། ནད་མང་བ་དང༌། °ས་པ་

½ད་པ་.ེ། 9ོན་<ི་=ས་སོ། །བrོམ་པའི་=ས་È་ཏིར་བ�་བ་

ནི། ཡོན་ཏན་<ི་=ས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛmན་འཕེལ་བར་4ེད། གཞོན་

པ་དང་Â་དཀར་བ་དང་གཉེར་མ་�ང་བ་དང་ཡེ་ཤེས་9ེ་བར་

4ེད། �ིང་ཁར་གོང་བཞིན་�ང་དp་བE་bག་�། མ@ིན་པར་

འཕོས་ཏེ་�ང་དp་བE་bག་�། ]ི་བོར་འཕོས་ཏེ་�ང་དp་

བE་bག་�། དེ་Rམས་དp་བE་bག་ཉི་«་ཐམ་པ། དེ་Zར་Zེ་

བར་འཕོས་པས་Mོགས་བཞིར་འbོས་པས་�ང་དp་བE་bག་

བཞི། ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་ལ་དp་བE་bག་ཉི་«་a་བཞི། དེ་

ལ་ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་ལ་�ང་ཉི་�ི་ཆིག་.ོང་�ག་བE་ཡོད། 
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དེ་ནི་འeང་བ་�འི་�ང་བaིས་བ.ན་པའོ། །འཁོར་བ་བ9ེད་

པར་4ེད་པའི་ཡི་གེ་ནི་[ས་དང་པོ་ཆགས་པའི་གནས་དེ་Zེ་བ་

�ལ་པའི་འཁོར་ལོའ m་a་འདབ་འཁོར་བའི་{་རིགས་�ག་གི་ས་

བོན་ཨ་Ïི་O་Ðི་Ñེ་=འི་Rམ་པར་གནས་པའོ། །དེ་Zར་གནས་པ་

ལ་འ=ན་པ་དང་ཞེན་པས་བIལ་ནས་ལས་སོགས་པ་ནི། �་ཡི་

ས་བོན་ཨ་ལ་ང་Eལ་<ི་བག་ཆགས་དང༌། མི་ཡི་ས་བོན་Ïི་ལ་

འདོད་ཆགས་Fི་བག་ཆགས་དང༌།  �་མ་ཡིན་<ི་ས་བོན་O་ལ་

bག་དོག་གི་བག་ཆགས་དང༌། ཡི་�གས་Fི་ས་བོན་Ñེ་ལ་སེར་

}འི་བག་ཆགས་དང༌། =ད་འ@ོའ m་ས་བོན་Ðི་ལ་གཏི་©ག་གི་

བག་ཆགས་དང༌། དNལ་བའི་ས་བོན་=ཿལ་ཞེ་·ང་གི་བག་

ཆགས་སོ། །དེ་དག་ལས་བག་ཆགས་གསོག་ཅིང་འཁོར་བའི་

{་འvེལ་བར་4ེད་དོ། །N་ངན་ལས་འདས་པ་ནི། ཡི་གེ་yང་

གཞི་རིགས་�ག་གི་ས་བོན་དེ་དག་གི་a་ན་གདོད་མ་ནས་

འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་=་གནས་པས། yོང་4ེད་N་ངན་

འདས་པའི་རང་བཞིན་རིགས་�འི་ས་བོན་གནས་པ་ནི། འདོད་
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ཆགས་Fི་ནི་རང་བཞིན་ཨའི་a་ན་འདོད་ཆགས་Rམ་པར་དག་

པའི་རང་བཞིན་}ང་བ་མཐའ་ཡས་Fི་ས་བོན་Òིཿདང༌། bག་

དོག་གི་རང་བཞིན་ཎའི་a་ན་bག་དོག་Rམ་པར་དག་པའི་རང་

བཞིན་དོན་ཡོད་�བ་པའི་ས་བོན་À་དང༌། ང་Eལ་<ི་རང་

བཞིན་O་དང༌། སེར་}འི་རང་བཞིན་Ñེ་དང་གཉིས་Fི་བར་ན་ང་

Eལ་དང་སེར་}་Rམ་པར་དག་པའི་རང་བཞིན་རིན་འeང་གི་ས་

བོན་Ðྃཿདང༌། གཏི་©ག་རང་བཞིན་Ðི་ཡི་a་ན་གཏི་©ག་Rམ་

པར་དག་པའི་རང་བཞིན་Rམ་པར་}ང་མཛད་Fི་རང་བཞིན་ས་

བོན་ཨÆ་དང༌། ཞེ་·ང་གི་རང་བཞིན་=ཿཡི་a་ན་ཞེ་·ང་Rམ་པར་

དག་པའི་རང་བཞིན་མི་བ9ོད་པའི་ས་བོན་Äྃ་དང༌། �་ནི་N་

ངན་འདས་པའི་ཡི་གེ་.ེ། རང་བཞིན་ཤེས་ན་ཡེ་ཤེས་�་ཡི་རང་

བཞིན་དང་རིགས་�་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I་ཡིན་ནོ། །དད་

པ་ངོ་ཚ་ཤེས་�ེལ་ཡོད། །མ་ཆགས་ཞེ་·ང་གཏི་©ག་མེད། 

བaོན་འ�ས་ཤིན་8་yང་བ་བག་ཡོད་པ། །བཏང་�ོམས་Rམ་

མི་འཚJ་.ེ་བ�་གཅིག་དགེ །འདོད་ཆགས་ཁོང་�ོ་ང་Eལ་མ་
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རིག་པ། །Z་ངན་ཐེ་ཚBམ་a་བའི་ཉོན་མོངས་�ག །�ོ་བ་འཁོན་

=་འཛmན་ན་འཆབ་པའི་ཚmག །bག་དོག་སེར་}་གཡོ་�་Eག་པ་

དང༌། །Rམ་པར་འཚJ་བ་ངོ་ཚ་�ེལ་མེད་པ། །¶ག་པ་°ོད་པ་མ་

དད་ལེ་ལོ་དང༌། །བག་མེད་བVེད་ངས་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ། །

Rམ་གཡེང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་ཉི་«འོ། །གཉིད་འ<ོད་gོག་པ་

དང་ནི་དzོད་པ་.ེ། །དེ་དག་བཞི་ནི་གཞན་=་འiར་བའོ། །

རེག་པ་ཡིད་ལ་4ེད་པ་ཚBར་བ་དང༌། །འ=་ཤེས་སེམས་པ་�་ནི་

Pན་8་འ@ོ། །འ=ན་མོས་oན་པ་ཏིང་འཛmན་ཤེས་རབ་.ེ། །�་

པོ་འདི་དག་�ལ་ནི་སོ་སོར་ངེས། །འདི་དག་འ=་4ེད་�་བ�་a་

གཅིག་གོ །འ=་4ེད་�་བ�་a་གཅིག་.ེ་ཚན་�ག་Rམ་ད4ེ་དང་

བཅས་པའོ། །སེམས་}ང་བ་གOམ་<ི་རང་བཞིན་ནི། །

གདམས་ངག་རང་བཞིན་བEད་�་ནི། །དགེ་བ�འི་ལས་Fི་ལམ་མ་

ཐོབ་པའི་�ལ་ལ་ཞེན་པ་དང་བཅས་པའི། ཞེ་·ང་ལས་iར་Oམ་�་a་

གOམ་.ེ། འདོད་ཆགས་དང་vལ་བ་དང༌། འདོད་ཆགས་དང་

vལ་བ་བར་མ་དང༌། ཤིན་8་འདོད་ཆགས་དང་vལ་བ་གང་
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ཡིན་<ི་འ@ོ་བ་དང༌། འོང་བ་དག་དང༌། བར་མ་ནས་ཆགས་vལ་

=།་་་་་N་ངན་དང༌། N་ངན་བར་མ་དང༌། ཤིན་8་N་ངན་=་iར་

པ་དང༌། ཞི་བ་དང་་་་་་སེམས། Rམ་པར་gོག་པ་དང་་་་་་་a་བ། 

འཇིགས་པ་དང་་་་་་ཡིད། འཇིགས་པ་བར་མ་དང༌། ཤིན་8་

འཇིགས་པ་དང༌། \ེད་པ་དང༌། \ེད་པ་བར་མ་དང༌། ཤིན་8་

\ེད་པ་དང༌། ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་་་་་་་ཉེ་བར་]ོད་པ། མི་དགེ་བ་

དང༌། བ�ེས་པ་དང༌། >ོམ་པ་དང༌། ཚBར་བ་པོ་དང༌། ཚBར་བ་

བར་་་་་་ཤིན་8་ཚBར་བ་དང༌། མ་དང༌། རིག་པ་པོ་དང་་་་་་�་yིན། 

རིག་པ་དང༌། འཛmན་པ་གཞི་དང་་་་་་མིག་གི་དབང་པོ། སོ་སོར་gོག་

པ་དང༌། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང༌། �ིང་Vེ་དང༌། བaེ་བ་དང༌། བaེ་བ་

བར་མ་དང༌། ཤིན་8་བaེ་བ་དང༌། དགོས་པ་དང་བཅས་པ་

དང༌། བ�ས་པ་དང་bག་དོག་.ེ། མཚན་ཉིད་Oམ་�་a་གOམ་

པོ་འདི་དག་ནི་དང་པོ་}ང་བ་.ེ་ཞེ་·ང་ལས་iར་པའོ། ། 

གཉིས་པ་མཆེད་པ་ལ་ནི་ཆགས་་་་་་པ་དང༌། Pན་8་ཆགས་པ་

དང༌། དགའ་བ་དང༌། དགའ་བ་བར་མ་དང༌། ཤིན་8་དགའ་བ་
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དང༌། རགས་པ་དང༌། རབ་8་མp་བ་དང༌། ངོ་མཚར་བ་དང༌། 

°ོད་པ་དང༌། ཚmམ་པ་དང༌། འÔད་པ་དང༌།་་་་་གཅིག་ལ་གཅིག འོ་

4ེད་པ་དང༌།་་་་་ཕན་Xན། འཇིབ་པ་དང༌།་་་་་མ5་དང་§ེ། བgན་པ་

དང༌།་་་་་[ས་སེམས། བaོན་པ་དང༌།་་་་་་ལེ་ལོ་མ་ཡིན་པ། ཁེངས་པ་

དང༌།་་་་་་ང་Eལ་4་བ་དང༌། འbོག་པ་དང༌།་་་་་་ནོར། Wོབ་དང༌། �ོ་

བ་དང༌། དགའ་བ་yོར་བ་དང༌། དགའ་བ་yོར་བར་མ་དང༌། 

ཤིན་8་དགའ་བ་yོར་བ་དང༌། oག་པ་དང༌། Rམ་པར་rེགས་པ་

དང༌།་་་་་Eན་འདོགས་པ། འ@ས་པ་དང༌།་་་་་ཞེ་ལ་འཇོག་པ། དགེ་བ་

དང༌། ཚmག་གསལ་བ་དང༌། བདེན་པ་དང་མི་བདེན་པ་དང༌། 

ངེས་པ་དང༌། ཉེ་བར་མི་ལེན་པ་དང༌། yིན་པ་པོ་དང༌། བIལ་

བ་དང༌། དཔའ་བ་དང༌། ངོ་ཚ་མེད་པ་དང༌། བ�ིམ་པ་དང༌། 

འ=ག་པ་དང༌། མི་བTན་པ་དང༌། <་i་ཆེ་བ་དང༌། འདོད་

ཆགས་ལས་iར་པ་བཞི་བ�འོ། ། 

གOམ་པ་ཐོབ་པ་ལ་ནི། ཆགས་པ་བར་མ་དང༌།་་་་་གཏི་©ག་

ལས་iར་པ་བ=ན། བVེད་ངས་པ་དང༌། འ¯ལ་བ་དང༌། མི་¼་བ་
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དང༌། 9ོ་བ་དང༌། ལེ་ལོ་དང༌། ཐེ་ཚBམ་དང་བཅས་པ་.ེ། འདི་

དག་ནི་གཏི་©ག་ལས་iར་པ་བ=ན་ནོ། །འདི་དག་ནི་རང་

བཞིན་བEད་�འོ། །སེམས་ཉིད་་་་་་སེམས་དང་སེམས་ལས་eང་བ་

གཉིས་O་དགེ་མི་དགེ་}ང་བ་.ེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་}ང་

བ་དང༌། དེ་བཞིན་བར་}ང་ཡང་ངོ་ཡི་རང་བཞིན་�བ་པ་མེད་ཅིང༌། ཆོས་

O་དང་ཡང་དེ་ཡི་གཞིར། དད་པས་}ང་བ་ཡང༌། ཉོན་མོངས་དེ་ཡི་

{་མཚན་ཅི་Mིར་�མ་ན་དགེ་ཆོས་ཡོད་མ་ཡིན། སེམས་ཉིད་གདོད་མ་

ནས་Rམ་པར་དག་པ་འདི་{་གང་གིས་Fང་gེན་4ས་པའམ། བ9ེད་པ་མེད་

ཅིང༌། འདིས་Fང་གང་གིས་Fང་gེན་4་བའམ། བ9ེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །མགོན་པོ་4མས་པའི་ཞལ་ནས་Fང༌། རང་བཞིན་མ་མཆིས་གནས་མ་

མཆིས། །ཞེས་པ་དང༌། ཡང་�མ་ཆེན་མོ་ལས་Fང༌། གhགས་ལ་རང་བཞིན་

མེད་དེ་གང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་དེ་ནི་བVོད་=་མེད་པའོ། །ཞེས་Rམ་མSེན་

བར་=འོ། །དེས་ན་དོན་དམ་=་བVོད་=་མེད་ལ། Pན་Dོབ་�ི་ལམ་ལས་Fང་

@ངས་O་མི་འདོད། ། 

ན་མོ་p་|་དང་དང་=ང་=ང་བདེ་བར་དེ། འ+ལ་1ག་

བIལ། མཐོ་སར་·ོད། ས་ཡན་གནམ་ཡན་<ིས། ཐད་པ་མ་
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བཅད། མ་བ\ེ། ¨བ་དེར་བ�ས། �ར་<ིས་ཉོལ། ལོང་ལ་

Zོས། Wས་O་5ག [ག་Dི་ལ་དཔེ་མཛད་དེ་གདམས་པ། ཏི་

$ི་རས་པས་མཛད་པ་Dོགས་སོ། ། 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

�65



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

"

གདམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་བEད་�་བsགས་སོ།།  

"

རབ་8་གནས་པའི་ཆོ་ག་ཉིན་ཞག་³ག་གOམ་བsགས་སོ། །བདེ་

གཤེགས་\ས་བཅས་མཆོད་འོས་ཐམས་ཅད་དང༌། །བཀའ་oིན་

ཅན་<ི་_་མ་Rམས་ལ་འ=ད། །བདེ་གཤེགས་I་གhགས་རབ་

གནས་ཆོ་ག་ནི། །གང་ཚJ་Eལ་བ་ªF་1བ་པ་ལ། །དེ་ཚJ་oང་

\ོང་ཨེ་ཏ་ཡ་དང་ནི། །ཚངས་པ་དང་ནི་ª་རིའི་+ས་sས་པ། །

Mི་མའི་=ས་O་སེམས་ཅན་ཚBགས་གསོག་gེན། །དོན་Rམས་

ཇི་Zར་བ<ི་ཞེས་གསོལ་པ་ལས། །དེ་ལ་སངས་Eས་Fིས་ནི་

བཀའ་Õལ་པ། །I་གhགས་བཞེངས་ནས་མཆོད་པ་�ལ་4ས་

ན། །ང་ལ་མཆོད་དང་Sད་པར་མ་མཆིས་པས། །I་གhགས་

ཚད་དང་རབ་གནས་ཆོ་ག་གOངས། །ཞལ་<ི་Wོབ་མ་དགོངས་

པ་འཛmན་4ེད་པ། །ཉན་ཐོས་ད@་བཅོམ་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་

དང༌། །Rལ་འ4ོར་དབང་�ག་�བ་ཐོབ་Rམས་དང་ནི། །གནས་
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�ར་Uན་དང་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དང༌། །s་བ་པོ་དང་1གས་Vེ་

Uན་Rམས་Fིས། །རབ་8་གནས་པའི་ཆོ་ག་གOངས་པ་Rམས། 

།བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མན་ངག་གOམ་=་འ=ས། །བཀའ་

ནས་གOངས་པའི་རབ་8་གནས་པ་ནི། །མདོ་[གས་གྷན་×ིའི་

མདོ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ། གས་[གས་{ད་·ེ་Rམས་O་

གOངས་པ་ལ། །རིག་པའི་དབང་�ག་བ.ན་བཅོས་མཁན་པོ་

ཡིས། །དFིལ་འཁོར་ལ་བgེན་ཆོ་ག་Eས་པར་གOངས། །gེན་

འvེལ་མངོན་iར་�བ་ཐོབ་P་O་[ས། །མ�ལ་ལ་བgེན་མན་

ངག་བ�ས་པ་གOངས། །བ{ད་པ་གཉིས་དང་Uན་པའི་མངའ་

བདག་ནི། །རིག་པའི་གནས་�་དག་ལ་མཁས་པ་དང༌། །Oམ་

Uན་4ང་5བ་སེམས་ནི་མངོན་iར་ཅིང༌། །བ9ེད་Dོགས་བgན་

པས་4ིན་�བས་bིན་ལས་འ�བ། །ཨ་ཏི་ཤ་ཞེས་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་

ནི། །མདོ་ གས་གཉིས་སོགས་ཆོ་ག་གOངས་པ་Rམས། །

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་བ{ད། །བདག་

གི་_་མས་གསན་ཅིང་མSེན་པ་དེས། །ཆོ་ག་ཐོས་དང་Mག་
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ལེན་མཐོང་བ་དང༌། _་མ་Rམས་ལས་ཆོ་ག་མང་=་ཐོས། །

འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་དཔལ་Uན་རིན་པོ་ཆེ། ཆོས་Vེ་འvི་

pང་པ་ཡིས་གOངས་པ་ནི། །དོན་འདི་མ་ཤེས་9ོན་འདི་འeང་

བ་ཡིན། །ཟབ་པའི་དོན་འདི་ཤིན་8་གལ་ཆེ་བས། །བདག་གིས་

དེ་ཡི་དོན་འདི་ཚmགས་O་4ས། །_་མ་Rམས་Fིས་གOངས་

པའི་རབ་གནས་དང༌། །སངས་Eས་rོམ་པས་མSེན་པའི་ལག་

ལེན་Rམས། །9ོན་མེད་ཚmག་དོན་Uན་པའི་ཆོ་ག་འདི། །བདེ་

གཤེགས་མཆོད་ཅིང་བ.ན་པ་དར་Eས་ཤིང༌། །སེམས་ཅན་

ཚBགས་Dོགས་སངས་Eས་འཐོབ་4འི་Mིར། །དོན་Rམས་

གསལ་བར་རས་པས་བཤད་པར་4། །I་གOང་1གས་Fི་རབ་

གནས་4ེད་པ་འདི། །ཐེག་ཆེན་གསང་ གས་{ད་·ེའི་ནང་

ནས་Fང༌། །bིན་ལས་Rམས་ལས་དཀའ་ཤོས་ཡིན་ཞེས་

གOངས། །eར་Rམས་སེལ་ཞིང་བགེགས་བÂད་¦ས་པ་དང༌། 

།gེན་བ9ེད་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འ�ག་¦ས་པའི། །དེ་Mིར་

རབ་8་གནས་པ་དཀའ་བ་ཡིན། །རབ་8་གནས་པ་མ་4ས་ཉེས་

�68



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

དམིགས་དང༌། །རབ་8་གནས་པ་4ས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། །

རིགས་དང་མི་Uན་དམངས་རིགས་མི་Rམས་ལ། །འཇིག་gེན་

Pན་<ིས་བPར་བར་མི་4ེད་Zར། །དེ་བཞིན་I་གOང་1གས་

Fི་gེན་དག་ལ། །རབ་8་གནས་པ་མ་4ས་ཉེས་9ོན་ནི། །Mག་

འཚལ་མཆོད་པ་4ས་པའི་འvས་+་མེད། ། གས་དང་ཏིང་

འཛmན་vལ་བའི་Dས་དག་ལ། །yིན་བ\ེགས་4ས་པའི་ཐལ་བ་

ཇི་བཞིན་ནོ། །རིགས་དང་Uན་པའི་མི་Rམས་ལ། །འཇིག་gེན་

Pན་<ིས་མཆོད་དང་བPར་བར་4ེད། །དེ་བཞིན་I་གOང་

1གས་Fི་gེན་དག་ལ། །རབ་8་གནས་པ་4ས་པའི་དགོས་པ་

ནི། །Mག་འཚལ་མཆོད་པ་4ས་པས་འvས་+་ཡོད། །མཐོང་

དང་མ་མཐོང་Rམས་O་བསོད་ནམས་9ེ། །ཆོ་ག་Eས་པར་4་

བ་རབ་གནས་འདི། །{་ེན་ཚBགས་དང་དོན་ལས་ཕན་ཡོན་

འeང༌། །སོ་སོའ m་9ེ་བོ་9བས་འ@ོ་ཐོབ་པ་ནས། །ཚBགས་

གཉིས་བསགས་ནས་མངོན་པར་སངས་Eས་པ། །ཕ་རོལ་Mིན་

པ་�ག་དང་བདེན་པ་བཞི། །4ང་5བ་Mོགས་ཆོས་Oམ་�་a་
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བ=ན་དང༌། །ས་ལམ་མཐར་Mིན་དབང་བIར་མཆོག་ཐོབ་ནས། 

མངོན་པར་སངས་Eས་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར། །{་ེན་

འཚBགས་ནས་འvས་+་འeང་བ་ཡིན། །དེ་བཞིན་འདིར་ཡང་

gེན་འvེལ་ཚBགས་དགོས་པས། །{་Rམས་4ིན་�བས་ནས་

རས་མཆོག་ནས། །gེན་མཆོག་ཚད་Uན་I་ནི་བཞེངས་པ་ལ། །

རང་རང་སོ་སོའ m་རིགས་Rམས་བ9ེད་4ས་ལ། །ཕ་རོལ་Mིན་

སོགས་Dས་Fིས་I་¯ས་གསོལ། །རབ་གནས་ཆོ་ག་ལེགས་

པར་ཚར་བ་དང༌། །སངས་Eས་Rམས་Fིས་འཁོར་ལོ་བ>ོར་བ་

Zར། །འདིར་ཡང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚང་དགོས་པས། །ཆོ་

གའི་རིམ་པ་ཇི་Zར་མ་ཚང་བས། །དེ་དག་ཐད་སོའ m་ཡོན་ཏན་དེ་

དང་མXངས། །མཚན་དང་དཔེ་4ད་ལ་སོགས་འeང་བའི་{། །

Dས་དང་ཆོ་ག་དག་ལས་འeང་བ་ཡིན། །རབ་གནས་ལ་ཡང་

དངོས་དང་ཆོ་ག་གཉིས། །རབ་གནས་མཁན་པོ་ཚད་དང་Uན་

པ་ཡི། །I་གOང་1གས་དང་ཡོན་ཏན་bིན་ལས་Fིས། །སོ་

སོར་9ེད་དང་ཡེ་ཤེས་དpག་གsག་4། །རང་རང་གནས་O་
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ཡི་གེ་འགོད་པར་4། །I་གOང་1གས་Fི་4ིན་<ིས་བ�བས་

4ས་ནས། །དོན་དམ་རབ་གནས་>བས་འདིར་གལ་ཆེ་བས། །

_་མའི་ཞལ་དང་རབ་གནས་གsང་ལ་ཡོད། །དོན་འདི་ཤེས་ན་

རབ་གནས་དངོས་ཡིན་པས། །དོན་ལ་བ�་ཤིས་ཡོན་ཏན་�ན་

ཚBགས་འeང༌། །>བས་འདིར་བ.ོད་དང་མཆོད་པ་Eས་པར་

4ེད། །.་གོན་=ས་O་གཙB་བོ་yང་བ་དང༌། །དངོས་གཞིའི་=ས་

O་gེན་Rམས་ཐམས་ཅད་yང༌། །དོན་དང་ཆོ་ག་གཉིས་O་མ་

ཡིན་པས། །ཆོ་གའི་དོན་དང་ད4ེར་མེད་ཤེས་པར་4། །དེ་Zར་

མཛད་ན་རབ་གནས་ཤིས་པ་ཡིན། ། 

གཉིས་པ་ཆོ་གའི་རིམ་པ་4་བ་ནི། །.་གོན་དངོས་གཞི་

གཏང་རག་ཆོ་ག་ལས། །དང་པོ་.་གོན་ཆོ་ག་འདི་Zར་བ<ི། །

�་ཁང་མཆོད་gེན་ ར་བཞིན་gེན་Rམས་ལ། །�་Rམས་བཀོད་

པ་དམིགས་རིམ་ཚང་ནས་ཡོད། །¯ས་4་Eན་བཏགས་ན་

བཟའ་གསོལ་4ས་ལ། །དFིལ་འཁོར་བཞེངས་དང་མཆོད་

སོགས་རབ་བཤམས་པས། །gེན་<ི་འ@ིག་རིམ་དགོས་པ་
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Rམས་ལ་ནི། །དགེ་Wོང་མཛJས་པ་ལ་སོགས་མཆོད་གཡོག་

གིས། །གuག་ལག་ཁང་གི་4་བ་ལེགས་4ས་ལ། །gེན་<ི་

བཀོད་པ་མ་ནོར་ལེགས་པར་བ�མ། །ཆོ་ག་Eས་ལ་དFིལ་

འཁོར་བཞེངས་པར་4། །བ�ས་པ་མ�ལ་རེ་ཁ་ཚBམ་+་བཀོད། 

།མཆོད་བཤམས་རབ་གནས་Dས་Rམས་ཚBགས་པར་4། །རབ་

གནས་མཁན་པོ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་<ིས། །4ང་5བ་

སེམས་བ9ེད་བ9ེད་Dོགས་བgན་4ས་ནས། །དང་པོ་+མ་པ་

4ིན་<ིས་བ�བ་པར་4། །དFིལ་འཁོར་ནང་ངམ་gེན་<ི་

གཡས་གཡོན་འ@མ། །>བས་O་{ད་སོགས་པོ་ཏི་ཅི་འདོད་

བ�མ། །དེ་ནས་Mོགས་འདིར་གནས་པའི་བགེགས་Rམས་

དང༌། །gེན་ལ་ཆགས་པའི་འeང་པོ་ལ་སོགས་ལ། །གཏོར་མ་

བཏང་ཞིང་བདེན་བ~ར་བཀའ་བrོ་4། །དེ་ནས་~ོ་Vེ་oིལ་+་

4ིན་བ�བས་ལ། །བགེགས་བÂད་Tང་བའི་འཁོར་ལོ་བrོམ་

པ་Rམས། །འོག་ནས་Eས་པར་གOངས་པ་བཞིན་=་4། །Sད་

པར་གཙB་བོའ m་ར་བ་རིམ་གOམ་བrོམ། །�ོ་བ�་བrོམ་ཞིང་
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 གས་བ�ས་མཚམས་བཅད་བགེགས་Rམས་བÂད། །Qབ་པ་

པོ་ཡིས་~ོ་Vེ་གསོར་ཞིང་oིལ་+་ད�ོལ། །བསང་5་གཏོར་ཞིང་

�ངས་ཀར་<ིས་vབ་པའོ། །དེའི་=ས་O་བ\ེགས་Dས་Rམས་

བ\ེགས་པར་4་བ་ནི། མེའི་ནང་=་p་pལ་ནག་པོ་དང༌། 

�ངས་ཀར་བ\ེགས་ལ་རབ་8་གནས་པའི་བgེན་Rམས་ལ་

བ>ོར་ཞིང་བགེགས་Rམས་བÂད་པའི་ཚJ། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་

ཤར་Mོགས་O་བགེགས་བÂད་པ་དང་མཚམས་བ>ོར་ཞིང་

བགེགས་Rམས་བÂད་པའི་མཚམས་གཅོད་པའི་ཚmགས་བཅད་

དང་ གས་བVོད་པར་4་.ེ། ། 

དང་པོ་ ོན་འ@ོའ m་གཏོར་མ་ནས། ཡི་དམ་བrོམ་པ་བདག་

བ9ེད་མ=ན་བ9ེད་4ས་ལ། པ¸་འདབ་བEད་གOམ་<ི་.ེང་

=་+མ་པ་གOམ་བཤམས། ད+ས་O་བདེ་མཆོག་�་�་Qབ་

ཐབས་Zར་བ9ེད། གཡས་O་ཡེ་དྷÙ་ལས། ªF་1བ་པ། 

གཡོན་=་Äྃ་ལས་བ=ད་aི་འSིལ་པ་བ9ེད། ]ན་oངས་བ.ིམ། 

དབང་བIར་རང་གི་1གས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འbོས། 
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གhངས་ཐག་ལ་འ�ིལ་ནས་�་སོ་སོའ m་1གས་ཀར་ཕོག བ=ད་

aི་དང་འོད་ཟེར་�་འbོས་ནས་+མ་པ་གང་ཞིང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་Fི་·ིག་�ིབ་དག་པར་བསམ་ཞིང༌། ཨÆ་Òིཿཧ་ཧ་Úྃ་

Äྃ་ཕཊ།྄ ཨÆ་ཡེ་དྷÙ་ཧེ་8་Ñ་བྷ་Þཿཧེ་8ßེàß་á་ག་ཏོ་â་ཝ་ད་ཏ།྄ 

ཏིàã་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་ä་åི་མ་æ་$་མ་ཎ་ç་æ། ཨÆ་©་ནི་©་

ནི་མ་æ་©་ནི་ཡེ་ç་æ། ཨÆ་བè་ཨ་éྀ་ཏ་Pë་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་Äྃ་

ཕཊ།྄ སོགས་བE་a་བEད་བ�ས་ལ། མཆོད་བ.ོད་བཟོད་གསོལ་4འོ། །
བགེགས་བÂད་Fི་ནས་བ9ེད་ཆོག་4ས་ལ་ གས། དེ་ནས་རབ་གནས་Fི་

ནས་oིས་ìས་ལ་བ9ེད་ཆོག་4ས་ལ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་�ག་མ་ཡན་4འོ། །

Mི་ནང་གཏོར་བ ོས་4ས་ལ་བགེགས་གཏོར་གOམ་<ིས་གhངས་Fི་

བགེགས་བÂད་ལ། གhངས་ གས་Fི་བ9ེད་ཆོག་Rམས་དང་རབ་གནས་

4ས་ལ་gེན་<ི་ནང་oི་བཟང་གིས་eག་ལ་ནང་Dོངས་བ�ག་གོ །དེ་ནས་

བgེན་�ི་ཁར་བཏོན་ལ། བགེགས་བÂད་ལ་གོང་གི་ནས་Fིས་Wོབ་དཔོན་<ི་

བར་རབ་གནས་གཏོར། ། 

Rམ་gོག་ལ་སོགས་ཉེས་པའི་ད@་ལས་Eལ། །ཚBགས་

གཉིས་མངའ་ཐང་གཟི་བVིད་_ོ་དང་Uན། །བ=ད་ད�ང་Âག་
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མཛད་གཞན་<ིས་མི་1བ་པས། །bིན་ལས་གནས་འདིར་ཤར་

Mོགས་བTང་བར་ཤོག །ཨÆ་བè་མ་æ་�ོ་í་Ñ་¤་ཏ་á་ག་ཏ་Äྃ་

ཕཊ་î་ར་ཡ་ཨ་Ð་ཡན་ïཏ་ཙ་ཏ་ཡ་Äྃ་ཕཊ། དེ་ནས་མེ་མཚམས་O་

མཚམས་བཅད་ཅིང་བགེགས་བÂད་པ་ནི། བ>ལ་པའི་མེ་ད�ང་བ=ད་

རིགས་བ\ེགས་པར་མཛད། །ཞབས་གཉིས་བགེགས་ཆེན་=་

མར་རབ་8་གཟིར། །འ@ོ་�ག་�ོལ་མཛད་�ོ་བོ་འདོད་Eལ་

པོ། །bིན་ལས་གནས་འདིར་མེ་མཚམས་Tང་iར་ཤོག །ཨÆ་

བè་མ་æ་�ོ་í་ཏ་ཀི་ར་ཙ་མ་ར་ཨ་Ð་ཡན་ïཏ་ཙ་ཏ་ཡ་Äྃ་ཕཊ། 

དེ་ནས་�ོ་Mོགས་O་བགེགས་བÂད་ཅིང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཆོས་

ད4ིངས་Rམ་དག་ད4ིངས་ལས་མ་གཡོས་Fང༌། །ཐབས་Fི་

Iར་.ོན་འཇིགས་པའི་ཆ་[གས་ཅན། །bིན་ལས་དབང་�ག་

�ོ་Eལ་གཤིན་Vེའི་གཤེད། །bིན་ལས་གནས་འདིར་�ོ་Mོགས་

བTང་བར་ཤོག །ཨÆ་བè་མ་æ་�ོ་í་ཡ་མß་ཀ་མ་ར་ཨ་Ð་ཡན་

ïཏ་ཙ་ཏ་ཡ་Äྃ་ཕཊ། དེ་ནས་བདེན་vལ་=་བགེགས་བÂད་ཅིང་

མཚམས་བཅད་པ་ནི། བ>ལ་པ་མེ་Zར་འབར་བའི་¬ོང་དFིལ་
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ནས། །I་མདོག་ ོ་ལ་འབར་བ་འཇིགས་པའི་གhགས། །·ང་

མིག་བགེགས་འཇོམས་�ོ་Eལ་དeག་ ོན་ཅན། །bིན་ལས་

གནས་འདིར་བདེན་vལ་བTང་བར་ཤོག །ཨÆ་བè་མ་æ་�ོ་í་

�ི་ལ་དð་མ་ར་ཨ་Ð་ཡན་ïཏ་ཙ་ཏ་ཡ་Äྃ་ཕཊ། དེ་ནས་¦བ་Mོགས་

O་བགེགས་བÂད་ཅིང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཆོས་ད4ིངས་Rམ་དག་

མཚན་མའི་�ལ་ལས་འདས། །ཐབས་Fི་Iར་.ོན་འཇིགས་

པའི་ཆ་[གས་Uན། །ག=ལ་4་མངའ་བདག་�ོ་Eལ་g་མ@ིན་

ཅན། །bིན་ལས་གནས་འདིར་¦བ་Mོགས་བTང་བར་ཤོག །ཨÆ་

བè་མ་æ་�ོ་í་ཧ་ཡ་ñི་ཝ་མ་ར་ཨ་Ð་ཡན་ïཏ་ཙ་ཏ་ཡ་Äྃ་ཕཊ། 

དེ་ནས་�ང་མཚམས་O་བགེགས་བÂད་ཅིང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། oག་པོ་

.ོབས་Uན་òམས་པའི་ཆ་[གས་ཅན། །�ིང་Vེའི་]ན་ནི་

Mོགས་བ�་Pན་ལ་གཟིགས། །�་ó་དབང་�ད་�ོ་Eལ་.ོབས་

པོ་ཆེ། །bིན་ལས་གནས་འདིར་�ང་མཚམས་བTང་བར་ཤོག །

ཨÆ་བè་མ་æ་�ོ་í་མ་æ་བྷ་ལ་མ་ར་ཨ་Ð་ཡན་ïཏ་ཙ་ཏ་ཡ་Äྃ་

ཕཊ།  དེ་ནས་4ང་Mོགས་Oབགེགས་བÂད་ཅིང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། 
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ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་I། །ཤེས་རབ་ཐབས་ལ་

མངའ་མཛད་འ@ོ་བ་�ོལ། །ད@་བགེགས་བ�ག་མཛད་�ོ་Eལ་

བ=ད་aི་འSིལ། །bིན་ལས་གནས་འདིར་4ང་Mོགས་བTང་

བར་ཤོག །ཨÆ་བè་མ་æ་�ོ་í་ཨ་éྀ་ཏ་Pë་ལི་མ་ར་ཨ་Ð་ཡན་

ïཏ་ཙ་ཏ་ཡ་Äྃ་ཕཊ། དེ་ནས་དབང་Uན་མཚམས་O་བགེགས་བÂད་

ཅིང༌། ཆོས་ཉིད་རང་ལས་1གས་Vེ་བཞེངས་པའི་I། །�ིབ་དང་

བར་གཅོད་བ\ེགས་མཛད་མེ་ད�ང་འབར། །འ@ོ་དོན་Dོགས་

4ེད་�ོ་Eལ་མི་གཡོ་མགོན། །bིན་ལས་གནས་འདིར་དབང་

Uན་བTང་བར་ཤོག །ཨÆ་བè་མ་æ་�ོ་í་ཨ་ཙ་ལེ་མ་ར་ཨ་Ð་

ཡན་ïཏ་ཙ་ཏ་ཡ་Äྃ་ཕཊ། དེ་ནས་.ེང་Mོགས་Oབགེགས་བÂད། 

.ོང་གOམ་གཡོ་མཛད་òམས་པའི་�་�ོགས་པ། །འeང་པོ་

Âོད་4ེད་མ་[ས་དབང་=་བ�ས། །ཡིད་བཞིན་མངའ་མཛད་

གང་འ=ལ་འཁོར་ལོས་བ�ར། །bིན་ལས་གནས་འདིར་.ེང་

Mོགས་བTང་བར་ཤོག །ཨÆ་བè་མ་æ་�ོ་í་ཙ�་ཝgི་མ་ར་ཨ་

Ð་ཡན་ïཏ་ཙ་ཏ་ཡ་Äྃ་ཕཊ། དེ་ནས་འོག་Mོགས་O་བགེགས་བÂད་
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ཅིང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། Qབ་ལ་@ོགས་མཛད་འ@ོ་བའི་མགོན་

iར་པ། །Eལ་བའི་bིན་ལས་བ=ད་རིགས་དབང་=་�ད། །

1གས་Vེའི་ཐབས་མཁས་�ོ་Eལ་གནོད་མཛJས་ཅན། །bིན་

ལས་གནས་འདིར་འོག་Mོགས་བTང་བར་ཤོག །ཨÆ་བè་མ་æ་

�ོ་í་ཨག་ན་ཡ་ཧོ་བྷ་ག་ཝན་བིô་õ་ཛ་མ་ར་ཨ་Ð་ཡན་ïཏ་ཙ་

ཏ་ཡ་Äྃ་ཕཊ། དེ་ནས་བགེགས་བÂད་ཅིང་མཚམས་བཅད་ཟིན་པའི་Vེས་

O། དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་gེན་ལ་¯ས་གསོལ་བ་དང༌། མ�ལ་བ�མས་པ་

དང༌། མཆོད་པ་འ@ིམས་ལ་Wོབ་མ་Rམས་Fིས་འཇིག་gེན་འདོན་པའི་Vེས་

O། +མ་པ་དང་གOང་རབ་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར། བ�ས་པ་དང༌། གOང་རབ་ལ་

སོགས་བ¬ག་པར་4འོ། །དེ་ནས་Qབ་པ་པོས་gེན་<ི་]ན་ ར་9ིལ་lང་

གིས་བsགས་ནས་སེམས་བ9ེད་པ་དང༌། མཆོད་Dས་Rམས་བསང་yངས་

ཤིང་དག་པར་4ས་ལ། དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་oན་པར་4་

ཞིང༌། Vེས་oན་འདོན་ལ། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་དཀོན་མཆོག་གOམ་Vེས་O་

oན་པའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4། Mོགས་བ�འི་སངས་Eས་

Rམས་ལ་9བས་O་མཆི། །I་གOམ་ཡེ་ཤེས་བཞི་ནི་ཡོངས་

Dོགས་ཤིང༌། །ཡོན་ཏན་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པ་ཡི། །
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སངས་Eས་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་Mག་འཚལ་བ.ོད། །Mོགས་

བ�འི་དམ་པའི་ཆོས་ལ་9བས་O་མཆི། །ཐོག་མ་བར་དང་

མཐར་དགེ་ཟབ་མོ་ཉིད། །ཡོན་ཏན་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་

པ་ཡི། །དམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་Mག་འཚལ་བ.ོད། །

Mོགས་བ�འི་དགེ་འ=ན་ལ་ནི་9བས་O་མཆི། །Eལ་བའི་

ག=ང་འཚBབ་འ@ོ་བའི་མགོན་iར་པའི། །ཡོན་ཏན་ནམ་མཁའི་

མཐའ་དང་མཉམ་པ་ཡི། །དགེ་འ=ན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་Mག་

འཚལ་བ.ོད། །བདག་ཅག་ལ་སོགས་འ@ོ ་བ་མ་[ས་

ཚBགས། །=ས་འདི་ནས་བhང་4ང་5བ་�ིང་པོའ m་བར། །དཀོན་

མཆོག་གOམ་དང་gག་8་འbད་iར་ནས། །4ིན་<ིས་བ�བ་

ཅིང་སངས་Eས་འ�བ་པར་ཤོག །དེ་ནས་གནས་ཁང་4ིན་<ིས་བ�བ་

པ་ནི། དེང་འདིར་ཆོ་ག་4ེད་པའི་གནས་ཁང་འདིར། །སངས་

Eས་Rམས་Fི་4ིན་�བས་མ1་.ོབས་Fིས། །རིན་ཆེན་རབ་

Eས་ཡངས་ཤིང་E་ཆེ་བ། །གཞལ་མེད་ཁང་འ4ེད་ཉིད་=་

འ�བ་པར་ཤོག །དེ་Zར་ཕོ་vང་E་ཆེན་དམ་པ་|། །རིན་ཆེན་
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པ¸་སེང་གེ་མཛJས་པའི་གདན། །ཕན་Xན་ཐོགས་མེད་²་འ³ལ་

འོད་བཞིན་=། །བར་མཚམས་མེད་ཅིང་ཡིད་བཞིན་འ�བ་པར་

ཤོག །དེང་འདིར་Eལ་བ་\ས་བཅས་མ་[ས་ཚBགས། །མཐའ་

ཡས་སེམས་ཅན་·ིག་�ིབ་yང་བའི་Mིར། །1གས་Vེ་ཆེན་པོའ m་

wོན་ལམ་མ1་.ོབས་Fིས། །གནས་ཁང་གདན་མཆོག་ཡོངས་

O་བཞེངས་O་གསོལ། །དེ་ནས་མཆོད་པ་4ིན་<ིས་བ�བ་པ་ནི། _་

མེད་དཀོན་མཆོག་བདེན་པའི་4ིན་�བས་Fིས། །མཆོད་པའི་

Sད་པར་ཇི་�ེད་ཡོད་པ་Pན། །ནམ་མཁའ་རབ་འ4མས་

Mོགས་བ�ར་གང་iར་ནས། །མཆོད་པའི་�ིན་ཚBགས་བསམ་

<ིས་མི་Sབ་ཤོག །བཟང་པོ་]ོད་པའི་wོན་ལམ་4ིན་�བས་

.ོབས། །མེ་ཏོག་ལ་སོགས་མཆོད་པའི་Sད་པར་Rམས། །ནམ་

མཁའ་རབ་འ4མས་Mོགས་བ�ར་ཁེངས་iར་ནས། །བཀོད་

པའི་Sད་པར་ཟད་པ་མེད་པར་ཤོག །དེང་འདིར་Eལ་བ་\ས་

དང་བཅས་པ་Rམས། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་·ིག་�ིབ་yང་

བའི་Mིར། །1གས་Vེ་ཆེན་པོའ m་wོན་ལམ་མ1་.ོབས་Fིས། །�་
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ཡི་མཆོད་སོགས་ཡོངས་O་བཞེས་O་གསོལ། །དེ་ནས་དམ་ཚmག་

པའི་དFིལ་འཁོར་བ9ེད་ནས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་]ན་oངས་པའི་ཚmགས་

བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། Äྃ། མ་[ས་སེམས་ཅན་Pན་<ི་མགོན་

iར་པ། །བ=ད་·ེ་ད�ང་བཅས་མ་[ས་འཇོམས་མཛད་

ཅིང༌། །དངོས་Rམས་ཇི་བཞིན་ཡང་དག་དོན་.ོན་པའི། །བཅོམ་

Uན་Eལ་བ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་O་གསོལ། །Äྃ། Mོགས་

བ�འི་འཇིག་gེན་མ་[ས་རབ་འ4མས་ན། །1གས་Vེའི་དབང་

གིས་ག=ལ་4འི་Iར་.ོན་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་དགོངས་

པའི་དཀོན་མཆོག་གOམ། །{ད་�ག་ཁ་ལོ་�ར་བར་གཤེགས་

O་གསོལ། །Äྃ། ཐབས་མཁས་]ོད་པས་འ@ོ་བ་འ=ལ་མཛད་

པས། །I་ཡི་ཆ་[གས་}་ཚBགས་Xལ་འཛmན་པའི། །ཞི་�ོ་�་

དང་�་མོའ m་Mག་Eའི་ཚBགས། །འ@ོ་བའི་དོན་Mིར་མཆོད་Fི་

གཤེགས་O་གསོལ། །Äྃ། Eལ་\ས་དཔའ་བོ་ཤེས་རབ་མཚBན་

བ}མས་ཤིང༌། །ཉོན་མོངས་Z་བ་ཉམས་པའི་ད@་འ=ལ་བ། །

Mོགས་བ�འི ་འཕགས་པའི ་ཚ Bགས་Rམས་བsགས་སོ ་
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འཚལ། །Mག་འཚལ་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་O་

གསོལ། །Äྃ། ཆོས་ད4ིངས་E་ཆེན་ནམ་མཁའི་དFིལ་འཁོར་

འདིར། །རིན་ཆེན་བ�་ཤིས་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་ན། །རིན་

ཆེན་Eན་དང་ཉི་�འི་གདན་བཤམས་ནས། །མཐའ་ཡས་སེམས་

ཅན་དོན་ལ་བsགས་O་གསོལ། །དེ་ནས་]ན་oངས་པའི་�་ཚBགས་

ལ་དབང་བIར་བ་ནི། Eལ་བའི་I་ལ་ཉོན་མོངས་མི་མངའ་ཡང༌། །

འ@ོ་བའི་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་yང་Wད་=། །བདེ་གཤེགས་

I་ལ་¯ས་ཆབ་འདི་གསོལ་བས། །ཁམས་གOམ་[ས་Fི་oི་མ་

དག་iར་ཅིག །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥི་ཀ་ཏི་ས་མ་ཡ་÷ི་ཡེ་

Äྃ། འoེན་པའི་གOང་ལ་oི་མ་མི་མངའ་ཡང༌། །འ@ོ་བའི་ངག་

གི་oི་མ་yང་Wད་=། །བདེ་གཤེགས་གOང་ལ་¯ས་ཆབ་འདི་

གསོལ་བས། །ཁམས་གOམ་ངག་གི་oི་མ་དག་iར་ཅིག །ཨÆ་

སË་ཏ་á་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥི་ཀ་ཏི་ས་མ་ཡ་÷ི་ཡེ་Äྃ། བཅོམ་Uན་

1གས་ལ་�ིབ་པ་མི་མངའ་ཡང༌། །འ@ོ་བའི་ཡིད་Fི་�ིབ་པ་

yང་Wད་=། །བདེ་གཤེགས་1གས་ལ་¯ས་ཆབ་འདི་གསོལ་
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བས། །ཁམས་གOམ་ཡིད་Fི་oི་མ་དག་iར་ཅིག །ཨÆ་སË་ཏ་

á་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥི་ཀ་ཏི་ས་མ་ཡ་÷ི་ཡེ་Äྃ། དེ་ནས་I་གOང་1གས་

4ིན་<ིས་བ�བ་པ་ནི། འ@ོ་བའི་གཙB་བོ་1གས་Vེ་འཕགས་པའི་

ཚBགས། །བདག་ཉིད་མི་འiར་I་གOམ་�ན་<ིས་�བ། །

མཚན་དང་དཔེ་4ད་ཡོན་ཏན་Eན་iར་པ། །~ོ་Vེའི་[ས་ཅན་

_་ན་མེད་iར་ཤོག །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་ø་ཡ་�ིù་ཏ་ཡ་མི་ས་

མ་ཡ་÷ི་ཡེ་Äྃ། འ@ོ་བའི་གཙB་བོ་1གས་Vེ་འཕགས་པའི་

ཚBགས། །གOང་རབ་བ�་གཉིས་ཟབ་ཅིང་E་ཆེ་བ། །Mོགས་

བ�འི་ནམ་མཁའ་རབ་འ4མས་མཐར་ག8གས་པ། །ཚངས་

པའི་གOང་ད4ངས་ཉིད་=་ཡོངས་iར་ཤོག །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་

ཏ་Þ་ཀ་�ིù་ཏ་ཡ་མི་ས་མ་ཡ་÷ི་ཡེ་Äྃ། འ@ོ་བའི་གཙB་བོ་

1གས་Vེ་འཕགས་པའི་ཚBགས། །ཤེས་4་མ་[ས་མངོན་Oམ་

མSེན་iར་པ། །ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་Mིན། །

1གས་Vེ་ཆེན་པོའ m་ཡེ་ཤེས་ཉིད་iར་ཤོག །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་

ཙmú་�ིù་ཏ་ཡ་མི་ས་མ་ཡ་÷ི་ཡེ་Äྃ། དེ་ནས་མཆོད་བ.ོད་དང་ཡན་
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ལག་བ=ན་པའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་བ་.ེ། དེ་ནས་གསེར་<ི་4ང་

+ར་oི་བཟང་པོའ m་5ས་gེན་འvེལ་ཚར་བ=ན་<ི་བར་=་vིས་ལ་+མ་པའི་ནང་

=་ûགས་པར་4འོ། །དེ་ནས་+མ་5་དང་oི་བཟང་གི་འvས་མ=ན་=་བཞག་

ཅིང་4ིན་<ིས་བ�བ་པར་4འོ། །དེ་ནས་རབ་8་གནས་པར་4་བའི་gེན་ལ་

བཟོ་བོ་མི་གཙང་བས་གོས་པ་དང༌། eར་དང་བ�་མི་ཤིས་པ་ལ་སོགས་པ་

བསལ་བར་4་.ེ། དེ་ཡང་D་སོ་མ་གཅིག་གི་ནང་=་མེ་བཞག་ལ་དེར་~ོ་Vེ་

གནོད་yིན་བ9ེད་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བ.ིམས་ནས་བསལ་བ་ལ། དང་པོ་~ོ་Vེ་

གནོད་yིན་ལ་བ.ོད་པ་ནི། ~ོ་Vེ་གནོད་yིན་ཐབས་ཆེན་པོ། །~ོ་Vེ་

མཆེ་བ་གཙmགས་པ་པོ། །བ=ད་འ=ལ་~ོ་Vེ་རབ་8་ཟབ། །~ོ་Vེ་

oག་པོ་ལ་Mག་འཚལ། །དེ་ནས་མར་དང་ཡམ་ཤིང་གིས་eར་

བསལ་བ་ནི། eར་སེལ་~ོ་Vེ་གནོད་yིན་དང༌། ། གས་དང་

ཏིང་འཛmན་4ིན་�བས་Fིས། །gེན་ལ་ཡོད་པའི་eར་དང་ནི། །

བ�་མི་ཤིས་པ་དག་པར་ཤོག །ཨÆ་བè་ཡཀྵ་སË་པ་པཾ་ད་ཧ་ན་

བè་ཡེ་ç་æ། དེ་ནས་ཏིལ་<ིས་བགེགས་བསལ་བ་ནི། ཏིལ་དང་

�ངས་ཀར་བ\ེགས་པ་བཞིན། ། གས་དང་ཏིང་འཛmན་4ིན་

�བས་Fིས། །gེན་དང་ཡོན་<ི་བདག་པོ་ཡི། །བགེགས་དང་མི་
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གཙང་དག་པར་ཤོག །ཨÆ་བè་ཡཀྵ་སË་པ་ýཾ་ད་ཧ་ན་བè་ཡེ་

ç་æ། དེ་ནས་ཟན་ཆང་གིས་བགེགས་བསལ་བ་ནི། I་གOང་1གས་

Fི་gེན་དག་ལ། །ཟན་ཆང་4ིན་པའི་བདེན་.ོབས་དང༌། །

 གས་དང་ཏིང་འཛmན་4ིན་�བས་Fིས། །བགེགས་དང་བར་

ཆད་ཞི་བར་ཤོག །ཨÆ་བè་ཡཀྵ་སË་པ་ýཾ་ད་ཧ་ན་བè་ཡེ་ç་æ། 

དེ་ནས་P་ཤས་བགེགས་བསལ་བ་ནི། P་ཤ་þར་བ་འདི་�ལ་བས། །

 གས་དང་Mག་Eའི་4ིན་�བས་Fིས། །gེན་ལ་ཡོད་པའི་

བགེགས་དང་ནི། མ་oི་ངན་པ་དག་པར་ཤོག །ཨÆ་བè་ཡཀྵ་

སË་པ་ýཾ་ད་ཧ་ན་བè་ཡེ་ç་æ། དེ་ནས་ཤོག་འདེལ་<ིས་eར་བསལ་

བ་ནི། ཡེ་ཤེས་མེ་ད�ང་འབར་བ་དང༌། ། གས་དང་ཏིང་འཛmན་

4ིན་�བས་Fིས། །gེན་ལ་ཡོད་པའི་བགེགས་དང་ནི། །བ�་མི་

ཤིས་པ་བ\ེགས་iར་ཅིག །ཨÆ་བè་ཡཀྵ་སË་པ་ýཾ་ད་ཧ་ན་

བè་ཡེ་ç་æ། དེ་ནས་oི་བཟང་གི་5ས་eར་བསལ་བ་ནི། ཡེ་ཤེས་5འི་

དFིལ་འཁོར་ནས། །མ་[ས་gེན་སོགས་དག་པར་བlས། །

 གས་དང་ཏིང་འཛmན་4ིན་�བས་Fིས། །མ་[ས་gེན་Rམས་
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དག་པར་ཤོག །ཨÆ་བè་ཡཀྵ་སË་པ་ýཾ་ད་ཧ་ན་བè་ཡེ་ç་æ། 
~ོ་Vེ་གནོད་yིན་གཤེགས་ནས་མ=ན་<ི་ནམ་མཁར་བsགས་པ་ལ། ཆོས་

ཉིད་.ོང་པ་སོགས་Fིས་བ.ོད་ཅིང་བགེགས་བÂད་དོ། །eར་བསལ་ཟིན་

པའི་ཚJ། ཁམ་ཕོར་སོགས་དང་བཅས་པ་ལམ་བཞི་མདོ་ལ་སོགས་པར་བ9ལ་

བར་4འོ། །¦ས་པ་ཡོད་ན་>བས་འདིར་མཆོད་པ་འ+ལ་ཞིང་གཏོར་མ་

བ ོས་པའི་Vེས་ལ། དེ་ནས་རབ་8་གནས་པའི་gེན་Rམས་ལ་གནས་བཅས་

པའི་བགེགས་དང་འeང་པོ་ལ་སོགས་པ་བÂད་པ་ལ། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་ò་

བ»ང་ཞིང་དར་གཡབ་ལ་བགེགས་བÂད་པའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། 

Äྃ། ཆོས་ཉིད་.ོང་པའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་Fང༌། །འཇིག་gེན་

]ོད་པའི་Xལ་ཡང་མི་®ོང་ཞིང༌། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་

འཇིགས་4ེད་Iར་.ོན་པ། །�ོ་ཆེན་འབར་བའི་ཚBགས་ལ་Mག་

འཚལ་བ.ོད། །Äྃ། ཡེ་ཤེས་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་

Fང༌། །I་ཡི་ཆ་[གས་òམ་4ེད་Iར་.ོན་པ། །གOང་གི་ང་

རོས་འ¿ག་.ོང་Uིར་བའི་�ས། །མ་[ས་དབང་=་�ད་ལ་Mག་

འཚལ་བ.ོད། །Äྃ། བ>ལ་པ་མེ་Zར་འབར་བའི་¬ོང་དFིལ་

ནས། །�ོ་བོ་ཆེན་པོ་བང་Iམ་Xལ་=་བsགས། །ཉི་མ་འབར་
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བའི་]ན་<ིས་·ང་མིག་གཟིགས། །བགེགས་Pན་བ\ེགས་

པར་མཛད་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །Äྃ། �ག་པར་ཡེ་ཤེས་རོལ་

པར་.ོན་མཛད་པ། །བ~ེག་པའི་མཚBན་ཆ་}་ཚBགས་Mག་ན་

བ}མས། །ཉོན་མོངས་=ག་ཆེན་མ་[ས་དབང་=་�ད། །ìལ་

ག=ག་Eན་<ིས་བEན་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །Äྃ། དFིལ་

འཁོར་ཆེན་པོའ m་ས་གཞི་ལ་གནས་པའི། །�་ལ་སོགས་པའི་

བགེགས་ཚBགས་Pན་ཉོན་ཅིག །ང་ནི་གནས་འདིར་མཆོག་

གOམ་ལས་བ<ིས་པས། །བགེགས་Fི་རིགས་ཚBགས་གང་

ཡིན་4ེར་བར་<ིས། །ཅི་.ེ་ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདས་iར་

ནས། །ཡེ་ཤེས་ཅན་<ི་~ོ་Vེ་རབ་འབར་བས། །མགོ་བོ་ཚལ་པ་

བEར་ནི་རབ་འགེམས་ཤིང༌། །Rམ་པར་འཇིགས་པར་འiར་བ་

གདོན་མི་ཟ། དེ་Zར་བགེགས་བÂད་པའི་Vེས་O་¦ས་པ་ཡོད་ན་>བས་

འདིར་མཆོད་བ.ོད་4་ཞིང༌། གཏོར་མ་བ ོ་བར་4འོ། །དེ་ནས་རབ་8་གནས་

པར་4་བའི་gེན་Rམས་ལ་¯ས་གསོལ་བར་4་.ེ། gེན་Rམས་ལ་མེ་ལོང་གི་

ནང་=་གhགས་བ�ན་ཤར་=་བ�ག་ལ། ཐོག་མར་བ་eང་Rམ་�འི་¯ས་ནི། 

གང་ལ་ཉེས་པ་མི་མངའ་ཞིང༌། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་Uན་
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པའི། །Rམ་�་བ=ད་aི་5་ཡིས་ནི། །དད་པས་བདག་གིས་¯ས་

གསོལ་ལོ། ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་ø་ཡ་བི་ÿ་དྷ་ནི་ç་æ། ཞེས་བVོད་
ལ། བ�་ཤིས་Fི་ཚmགས་བཅད་གཅིག་Fང་<ེར་བར་4འོ། །དེ་ནས་མེ་ལོང་

གི་ངོས་ལ་ཏིལ་མར་eག་པ་ནི། རི་བོ་Zར་ནི་མཛJས་པ་ཡི། །ཡོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་དང་Uན་པའི། །མཆོད་གནས་རིན་ཆེན་འདི་

དག་ལ། །ཏིལ་མར་<ིས་ནི་I་eགས་གསོལ། ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་

ཏ་Äྃ་!ྃ་Òིཿཁྃ་ç་æ། ཞེས་བVོད་ལ་བ�་ཤིས་Fི་ཚmགས་བཅད་གཅིག་

Fང་<ེར་རོ། །དེ་ནས་oི་ཞིམ་པོའ m་ཤིང་གི་Mེ་མའི་5ས་¯ས་གསོལ་བ་ནི། 

མ་རིག་འཇོམས་ལ་ཉི་མ་.ེ། །\ིད་པའི་ནད་ནི་སེལ་བའི་

wན། །དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་འདི་ལ་ནི། །བདག་གིས་¯ས་

འདི་གསོལ་བར་བ<ི། །ཨÆ་གྷ་ཏ་མ་དྷ་ས་མ་ཡ་ç་æ། ཞེས་བVོད་
ལ་བ�་ཤིས་Fི་ཚmགས་བཅད་<ེར་རོ། །དེ་ནས་དཀར་གOམ་མངར་གOམ་

yར་5ས་¯ས་གསོལ། ཇི་Zར་ཏོག་དཀར་དགའ་Uན་ནས། །

�མས་ནས་བZམས་ལ་¯ས་གསོལ་Zར། །དེ་བཞིན་བདག་

གིས་I་གhགས་དང༌། །ཡིད་འོང་Rམས་ལ་¯ས་གསོལ་ལོ། །

ཨÆ་པ་ལ་པ་«་ཏ་ན་ç་æ། ཞེས་བVོད་ལ་བ�་ཤིས་ཚmགས་བཅད་<ེར་
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རོ། །དེ་ནས་ཨ་|་ར་ལ་སོགས་པའི་Mེ་མ་yར་བའི་5ས་¯ས་གསོལ་བ་ནི། 

ག=ལ་བའི་སེམས་ཅན་གང་དག་ལ། །Eལ་བའི་�ལ་I་མང་པོ་

ཡི། །ཆ་4ད་�་ཡི་Rམ་པ་ཡིས། །Í་|་ར་སོགས་¯ས་གསོལ་

ལོ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་ཤི་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་÷ི་ཡེ་Äྃ། ཞེས་པ་དང༌། 
བ�་ཤིས་ཚmགས་བཅད་<ེར་རོ། །དེ་ནས་oི་བཟང་པོ་}་ཚBགས་Fིས་¯ས་

གསོལ་བ་ནི། ཇི་Zར་བZམས་པ་ཙམ་<ིས་ནི། །�་Rམས་སོགས་

ནས་ས་མ་ཡ་÷ི་ཡེ་Äྃ། ཞེས་པ་དང༌། བ�་ཤིས་ཚmགས་བཅད་<ེར་རོ། །
དེ་ནས་¯ས་4ས་པའི་Vེས་ལ་མཆོད་པ་ལན་གཅིག་�ལ་ལ། ®ོས་བ\ེགས་

ཏེ། རབ་8་གནས་པའི་དོན་=་འཕགས་པའི་ཚBགས་Rམས་ལ་�ན་གསན་

དབབ་པ་ནི། ཇི་Zར་སངས་Eས་ཐམས་ཅད་Fིས། །དགའ་Uན་=་

ནི་བsགས་པ་དང༌། །�་མོ་�་འ³ལ་�མས་sགས་Zར། །དེ་

བཞིན་གhགས་བ�ན་འདིར་བsགས་ལ། །འདི་|་མགོན་པོ་

gེན་བsགས་ནས། །4ང་5བ་སེམས་ནི་བ9ེད་པ་དང༌། །

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་དོན་Wད་=། །ཡོན་བདག་འ4ོར་པ་ཉིད་

Fིས་ནི། །ཇི་Zར་འ4ོར་པའི་མཆོད་པ་Rམས། །མེ་ཏོག་ལ་

སོགས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཡོན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་
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ལ། །Vེས་O་བaེ་བས་དགོངས་O་གསོལ། །Pན་<ིས་འདི་ལ་

4ིན་བ�བས་ཤིང༌། །འདི་ཉིད་=་ནི་བsགས་པར་རིགས། །ཞེས་
བVོད་ཅིང་�ན་གསན་དབབ་པའི་Vེས་O། དེ་ནས་¦ས་པ་དང་yར་ལ་མཆོད་

བ.ོད་�བ་ཚད་4་ཞིང༌། གཏོར་མ་བ ོས་ལ། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་ཆོས་

�ོགས་པར་4ས་ལ་ངལ་གསོ་བར་4འོ། །འདི་ནི་ཉི་མ་དང་པོ་ལ་4་བའི་ཆོ་

གའི་རིམ་པ་Rམས་ཟིན་ནོ།།  

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

ཉིན་ཞག་³ག་གOམ་<ི་རབ་8་གནས་པའི་ཆོ་ག་ལ།  

"
ཉིན་གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ལ། Wོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་

 ་བར་ལངས་ནས། དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་gེན་ལ་I་¯ས་གསོལ་ཞིང༌། 

མ�ལ་བ�མ་པ་དང༌། མཆོད་པ་འ@ིམས་ཤིང༌། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་འཇིག་

gེན་འདོན་པར་4འོ། །དེ་ནས་དཔོན་Wོབ་Rམས་རིམ་པ་བཞིན་བ·ད་ནས། 

Qབ་པ་པོས་བ9ེད་པའི་རིམ་པ་བrོམ་ཞིང་བ�ས་པ་1ན་གཅིག་4ས་ལ། 

དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་�ལ་ཞིང༌། གཏོར་མ་བ ོ་བའི་Vེས་ལ། དེ་ནས་ཕ་

རོལ་Mིན་པ་�ག་གི་¯ས་4་བ་ནི། Qབ་པ་པོས་+མ་པ་བhང་ནས། Wོབ་མ་

Rམས་Fིས་ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་�ག་གི་¯ས་དང༌། ཚmགས་བཅད་དང་ གས་

བVོད་པར་4་.ེ། འདི་ནི་yིན་པའི་རང་བཞིན་5། །སེར་}འི་oི་མ་

yོང་མཛད་ཅིང༌། །yིན་པའི་oི་ཡི་Vེས་eགས་པའི། །¯ས་

ལེགས་མཛད་ལ་Mག་འཚལ་འ=ད། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་བེ་ཤི་

ཀ་ས་མ་ཡ་÷ི་ཡེ་Äྃ། ཞེས་བVོད་ལ། བ�་ཤིས་Fང་བVོད་ལ་¯ས་4འོ། 

།འདི་ནི་Xལ་�ིམས་རང་བཞིན་5། །འཆལ་བའི་oི་མ་yོང་

མཛད་ཅིང༌། །Xལ་�ིམས་oི་ཡི་Vེས་eགས་པའི། །¯ས་
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ལེགས་མཛད་ལ་Mག་འཚལ་འ=ད། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་བེ་ཤི་

ཀ་ས་མ་ཡ་$ི་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད་ལ། བ�་ཤིས་Fང་<ེར་ལ་¯ས་

4འོ། །འདི་ནི་བཟོད་པའི་རང་བཞིན་5། །ཁོང་�ོའ m་oི་མ་yོང་

མཛད་ཅིང༌། །བཟོད་པ་oི་ཡི་Vེས་eགས་པའི། །¯ས་ལེགས་

མཛད་ལ་Mག་འཚལ་འ=ད། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་བེ་ཤི་ཀ་ས་མ་

ཡ་$ི་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད་ལ། བ�་ཤིས་Fང་<ེར་ལ་¯ས་4འོ། །འདི་ནི་

བaོན་འ�ས་རང་བཞིན་5། །ལེ་ལོའ m་oི་མ་yོང་མཛད་ཅིང༌། །

བaོན་འ�ས་oི་ཡི་Vེས་eགས་པའི། །¯ས་ལེགས་མཛད་ལ་

Mག་འཚལ་འ=ད། །ཨÆ་སË༴ ཞེས་བVོད་ལ། བ�་ཤིས་Fང་<ེར་ལ་

¯ས་4འོ། །འདི་ནི་བསམ་གཏན་རང་བཞིན་5། །གཡེང་བའི་oི་

མ་yོང་མཛད་ཅིང༌། །བསམ་གཏན་oི་ཡི་Vེས་eགས་པའི། །

¯ས་ལེགས་མཛད་ལ་Mག་འཚལ་འ=ད། །ཨÆ་སË༴ ཞེས་བVོད་

ལ། བ�་ཤིས་Fང་བVོད་ལ་¯ས་4འོ། །འདི་ནི་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་

5། །ཤེས་4འི་oི་མ་yོང་མཛད་ཅིང༌། །ཤེས་རབ་oི་ཡི་Vེས་

eགས་པའི། །¯ས་ལེགས་མཛད་ལ་Mག་འཚལ་འ=ད། ཨÆ་
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སË༴ ཞེས་བར་བVོད་ལ། བ�་ཤིས་Fང་<ེར་ལ་¯ས་4འོ། །ཕ་རོལ་

Mིན་�ག་5་བོ་ཡིས། །oི་མ་Rམ་�ག་yོང་མཛད་ཅིང༌། །E་

ཆེན་ཡོན་ཏན་�ག་Uན་པའི། །¯ས་ལེགས་མཛད་ལ་Mག་

འཚལ་འ=ད། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་བེ་ཤི་ཀ་ས་མ་ཡ་$ི་ཡེ་Äྃ། །
ཞེས་བVོད་ཅིང༌། བ�་ཤིས་Fང་4། དེ་ནས་4ང་5བ་Fི་Mོགས་Fིས་¯ས་

གསོལ་ལ། ལི་�ིའི་5འི་¯ས་ནི། oན་པ་ཉེར་བཞག་}ང་བ་ཡིས། །

ཉོན་མོངས་ག=ང་བ་ཞི་4ེད་པའི། །མ5་ནི་བིལ་བ་Zར་དམར་

བའི། །ལི་�ི་ཡི་ནི་I་¯ས་གསོལ། །ཨÆ་སË༴ ཞེས་བ�་ཤིས་

བVོད་དེ་ནས་�ངས་ཀར་<ིས་¯ས་གསོལ་བ་ནི། ཡང་དག་®ོང་བའི་

}ང་བ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་ག=ང་བ་ཞི་4ེད་པའི། །Ã་Rམས་

གཡས་O་འSིལ་བའི་Mིར། །�ངས་ཀར་<ིས་ནི་I་¯ས་

གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ༴ ཞེས་བVོད། བ�་ཤིས། དེ་ནས་ཏིལ་<ི་

5ས་¯ས་གསོལ་བ་ནི། ²་འ³ལ་Éང་པ་}ང་བ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་

ག=ང་བ་ཞི་4ེད་པའི། །Mག་ཞབས་འཁོར་ལོའ m་aིབས་Uན་

པར། །ཏིལ་<ིས་I་¯ས་གསོལ་བར་བ<ི། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་
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ཏ༴ ཞེས་བVོད། བ�་ཤིས། དེ་ནས་�ིང་ཞོ་ཤའི་¯ས་གསོལ་བ་ནི། དབང་

པོ་�་ཡི་}ང་བ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་ག=ང་བ་ཞི་4ེད་པའི། །

Mག་སོར་#་བར་འvེལ་བའི་Mིར། །Ñི་ཡང་P་ཡིས་I་¯ས་

གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ༴ ཞེས་བVོད། བ�་ཤིས། དེ་ནས་ཕོ་རིལ་

<ིས་¯ས་གསོལ་བ་ནི། .ོབས་�་ཡི་ནི་}ང་བ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་

ག=ང་བ་ཞི་4ེད་པའི། །ཞལ་<ི་མཛBད་Ãས་བEན་པའི་Mིར། །

ན་ལེ་ཤམ་<ིས་I་¯ས་གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ༴ ཞེས་བVོད། 
བ�་ཤིས། དེ་ནས་oི་ཞིམ་པོའ m་5ས་¯ས་4་ཞིང༌། \ན་Mེ་དང་�ངས་བའི་Mེ་

མ་སོགས་འདག་ཆལ་4་བ་ནི། 4ང་5བ་ཡན་ལག་Rམ་དག་པས། །

ཉོན་མོངས་ག=ང་བ་ཞི་4ེད་པའི། །I་ལ་oི་མས་མི་གོས་

Mིར། །འདག་ཆལ་<ིས་ནི་I་¯ས་གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་

ཏ༴ ཞེས་དང༌། བ�་ཤིས། དེ་ནས་$་ཏིའི་5ས་¯ས་གསོལ་བ་ནི། 

འཕགས་ལམ་བEད་Fི་}ང་བ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་ག=ང་བ་ཞི་

4ེད་པའི། །1གས་ཀར་དཔལ་བེ¨་དང་Uན་Mིར། །$་ཏི་ཕ་

ལས་I་¯ས་གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ༴ ཞེས་དང༌། བ�་ཤིས། 
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དེ་ནས་ཞོ་ཡི་5ས་¯ས་གསོལ་བ་ནི། སངས་Eས་ཆོས་Rམས་}ང་བ་

ཡིས། །ཉོན་མོངས་ག=ང་བ་ཞི་4ེད་པའི། །ཚmམས་Rམས་བཞི་

བ�་ཚང་བ་ཡིས། །ཞོ་དང་བཅས་པས་I་¯ས་གསོལ། །ཨÆ་

སË་ཏ་á་ག་ཏ༴ ཞེས་དང༌། བ�་ཤིས། དེ་ནས་%ང་aིའི་5ས་¯ས་

གསོལ་བ་ནི། .ོབས་བ�་Uན་པ་}ང་བ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་

ག=ང་བ་ཞི་4ེད་པའི། །�གས་ལ་རོ་མཆོག་བEད་Uན་པའི། །

%ང་aི་བཅས་པས་I་¯ས་གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ༴ ཞེས་

དང༌། བ�་ཤིས། དེ་ནས་þར་བའི་་5ས་¯ས་གསོལ་བ་ནི། ཡོན་ཏན་ཆོས་

Rམས་}ང་བ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་ག=ང་བ་ཞི་4ེད་པའི། །]ི་

གuག་Zར་ནི་མི་}ང་Mིར། །þར་བ་དང་བཅས་I་¯ས་གསོལ། 

།ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ༴ ཞེས་དང༌། བ�་ཤིས། དེ་ནས་མེ་ལོང་གི་ངོས་ལ་ན་

བཟས་Mི་བ་ནི། \བ་འཇམ་ཡངས་པ་�་ཡི་གོས། །མི་Mེད་~ོ་Vེའི་

I་བ�ེས་ནས། །མི་Mེད་དད་པས་འ+ལ་ལགས་ཏེ། །ཡོན་

བདག་~ོ་Vེའི་I་ཐོབ་ཤོག །ཨÆ་ཨ་མ་ལེ་བྷི་མ་ལེ་ནིར་མ་ལེ་&་

'་ཝ་«¥ོཧཾ། །ཞེས་དང༌། བ�་ཤིས། དེ་ནས་P་ཤའི་པིར་<ིས་མེ་ལོང་གི་
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ངོས་ལ་oི་བཟང་གི་5ས་eགས་པ་ནི། ཙན་དན་pར་pམ་ལ་སོགས་

པའི། །oི་བཟང་eགས་པ་དམ་པ་འདི། །མགོན་པོ་\ས་དང་

བཅས་ལ་འ+ལ། །འ@ོ་བའི་དོན་=་བཞེས་O་གསོལ། །ཨÆ་

སË་ཏ་á་ག་ཏ་བè་གྷན་དྷེ་Äྃ། །ཞེས་དང༌། བ�་ཤིས་དང༌། དེ་ནས་མེ་

ལོང་གི་ངོས་ལ་མེ་ཏོག་དོར་བ་ནི། ད+་Eན་�ན་ཆ་སེ་མོ་དོ། །དོ་

ཤལ་ད�ང་Eན་རིན་ཆེན་Eན། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་བaོན་

མཛད་པའི། །མགོན་པོ་Rམས་Fིས་མནབ་པར་མཛBད། །ཨÆ་

སË་ཏ་á་ག་ཏ་ཨ་ལང་ø་ར་Äྃ། །ཞེས་བ�་ཤིས། དེ་Zར་¯ས་ཟིན་

པའི་Vེས་O། དེ་ནས་རས་དཀར་པོ་oི་མ་མེད་པ་བhང་ནས་I་Mི་བའི་Xལ་

4་ཞིང༌། འདི་>ད་བVོད་པར་4་.ེ། Eལ་བའི་I་ལ་བག་ཆགས་མི་

མངའ་ཡང༌། །འ@ོ་བའི་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་Wད་=། །རབ་

8་གཙང་4ས་མི་མཉམ་མXངས་མེད་Mིར། །གཙང་མ་oི་རབ་

བགོས་པས་I་Mིའོ། །དེ་ནས་རས་དཀར་གཙང་མ་བhང་ལ། I་Mི་བའི་

Xལ་4་ཞིང༌། འདི་Zར་བVོད་པར་4འོ། །oི་མེད་Eལ་བ་Rམས་Fིས་

རབ་བ གས་པའི། །གཙང་ཞིང་ཡིད་འོང་དར་<ིས་I་Mིས་
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པས། །ཉོན་མོངས་�ིབ་པ་མ་[ས་Pན་yངས་ནས། །I་

གOམ་ངང་=་བདག་ཅག་འ�བ་པར་ཤོག །ཅེས་བVོད་ཅིང༌། བ�་

ཤིས་Fི་ཚmགས་བཅད་<ེར་བར་4འོ། །དེ་ནས་མཆོད་པ་གཏོར་མ་¦ས་པ་

དང་yར་ལ་བ ོ་བར་4འོ། །དེ་ནས་+མ་པ་Rམས་Fི་5་�ང་ཟད་དེར་_ངས་

ལ་ལས་+མ་<ི་ནང་=་ûག་པར་4འོ། །དེ་ནས་Qབ་པ་པོའ m་རབ་8་གནས་

པའི་gེན་Rམས་.ོང་པ་ཉིད་=་4ས་ལ། དེའི་ངང་ལ་དམ་ཚmག་པ་མི་བ9ོད་

པར་བ9ེད་ལ། ®ོས་ཕོར་ཐོགས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་འpགས་གsགས་4ེད་པའི་ཚJ་

Wོབ་མ་Rམས་Fིས་མི་བ9ོད་པའི་�་ཚBགས་Rམས་]ན་oངས་པའི་ཚmགས་

བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། ཆོས་ཉིད་Rམ་དག་ད4ིངས་ལས་མ་གཡོས་

Fང༌། །ཐབས་མཁས་1གས་Vེ་ཆེན་པོའ m་Iར་བ.ན་ནས། །ཞེ་

·ང་Rམ་དག་~ོ་Vེ་རིགས་Fི་གཙB། །Eལ་བ་མི་བ9ོད་འཁོར་

བཅས་གཤེགས་O་གསོལ། །མེ་ལོང་Z་+འི་ཡེ་ཤེས་ལས་eང་

བ། །1གས་Vེའི་bིན་ལས་འ@ོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །Rམ་ཤེས་

®ོང་iར་ཡེ་ཤེས་ཉིད་=་མཛད། །Eལ་བ་མི་བ9ོད་འཁོར་

བཅས་གཤེགས་O་གསོལ། །བཅོམ་Uན་མི་བ9ོད་བདེན་པའི་

4ིན་�བས་དང༌། །བདག་གི་ གས་དང་ཏིང་འཛmན་4ིན་�བས་
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Fིས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་�་ཚBགས་མ་[ས་Rམས། །དམ་

ཚmག་པ་དང་ད4ེར་མེད་ཉིད་iར་ཅིག །དེ་ནས་gེན་ལ་4ིན་<ིས་

བ�བས་པའི་ནས་གཏོར་བ་ནི། ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ།  གས་

དང་ཏིང་འཛmན་4ིན་�བས་དང༌། །gེན་ཅིང་འvེལ་བའི་¦ས་

མ1་ཡིས། །གhགས་I་ལ་ནི་ཆོས་I་ཐིམ། །བཅོམ་Uན་མི་

བ9ོད་ཉིད་འ�བ་ཤོག །ཅེས་དང་བ�་ཤིས། དེ་ནས་ལས་+མ་<ི་5ས་

¯ས་གསོལ་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། Rམ་ཤེས་�ང་པོ་Rམ་

དག་པས། །ཉོན་མོངས་ཞེ་·ང་yོང་4ེད་པའི། །མེ་ལོང་Z་+འི་

ཡེ་ཤེས་Fིས། །དཔལ་Uན་1གས་Fིས་དབང་བIར་རོ། །ཞེས་

དང༌། བ�་ཤིས། དེ་ནས་Qབ་པ་པོས་~ོ་Vེ་བhང་ནས། ཨÆ་བè་ཨཀྵོ་(་

Äྃ་ç་æ། །ཞེས་བVོད་ཅིང་Wོབ་མ་Rམས་Fིས་Mག་འཚལ། ~ོ་Vེ་གཏད་

པའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ།  འ@ོ་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་Fི། །ཡིད་Fི་�ིབ་པ་yོང་མཛད་པའི། །�ོས་མེད་མི་gོག་

མཚBན་པའི་Mིར། །~ོ་Vེ་འདི་ནི་Mག་8་འ+ལ། །ཞེས་པ་དངf དེ་
ནས་མི་བ9ོད་པའི་�་ཚBགས་ལ་མཆོད་པ་འ+ལ་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་
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པར་4་.ེ། བཅོམ་Uན་མི་བ9ོད་�་ཚBགས་ལ། །བདག་གིས་

pས་དང་དད་པའི་སེམས། །མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་འ+ལ་

བས། །བaེ་བའི་1གས་Fིས་བཞེས་O་གསོལ། །ཞེས་བVོད་

པའམ་ཡང་ན་མཆོད་པ་རང་རང་གི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། དེ་ནས་

Qབ་པ་པོས་ཡང་རབ་8་གནས་པའི་gེན་དེ་བཅོམ་Uན་མི་བ9ོད་པ་ཉིད་=་

4ས་ལ་དེའི་ངང་ལས་དམ་ཚmག་པའི་རིན་ཆེན་འeང་Uན་<ི་�་ཚBགས་Rམས་

]ན་oངས་པའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། ཆོས་ཉིད་Rམ་དག་

ད4ིངས་ལས་མ་གཡོས་Fང༌། །ཐབས་མཁས་1གས་Vེ་ཆེན་

པོའ m་Iར་བ.ན་ནས། །ང་Eལ་Rམ་དག་རིན་ཆེན་རིགས་Fི་

གཙB། །རིན་ཆེན་འeང་Uན་འཁོར་བཅས་གཤེགས་O་

གསོལ། །མཉམ་པ་ཉིད་Fི་ཡེ་ཤེས་ལས་eང་བ། །འདོད་½ར་

བ�ར་ནས་འ@ོ་བའི་རེ་འདོད་>ོངས། །ཡིད་Fི་Rམ་ཤེས་

མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མཛད། །རིན་ཆེན་འeང་Uན་འཁོར་བཅས་

གཤེགས་O་གསོལ། །རིན་ཆེན་འeང་Uན་བདེན་པའི་མ1་

.ོབས་དང༌། །བདག་གི་ གས་དང་ཏིང་འཛmན་4ིན་�བས་

Fིས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་�་ཚBགས་མ་[ས་Rམས། །དམ་
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ཚmག་པ་དང་ད4ེར་མེད་ཉིད་iར་ཅིག །ཅེས་ནས་4ིན་<ིས་བ�བས་

པའི་འvས་འཐོར་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ།  གས་དང་ཏིང་

འཛmན་4ིན་�བས་དང༌། །gེན་ཅིང་འvེལ་བའི་¦ས་མ1་ཡིས། །

གhགས་I་ལ་ནི་ཆོས་I་ཐིམ། །རིན་ཆེན་འeང་Uན་ཉིད་

འ�བ་ཤོག །ཅེས་བ�་ཤིས། དེ་ནས་ལས་+མ་<ི་5ས་¯ས་

གསོལ་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། ཚBར་བའི་�ང་པོ་

Rམ་དག་པས། །ཉོན་མོངས་ང་Eལ་yོང་4ེད་པའི། །མཉམ་པ་

ཉིད་Fི་ཡེ་ཤེས་Fིས། །དཔལ་Uན་ཡོན་ཏན་དབང་བIར་རོ། །

ཞེས་བ�་ཤིས། དེ་ནས་Qབ་པ་པོས་རིན་པོ་ཆེ་བhང་ནས། ཨÆ་ར)་སཾ་བྷ་

ཝ་Ðྃ་ç་æ། །ཞེས་བVོད་ཅིང༌། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་Mག་མཚན་རིན་ཆེན་

གཏད་པའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་ཅིང༌།  འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

Fི། །ད+ལ་བའི་�ག་བ ལ་སེལ་4ེད་ཅིང༌། །ཚJ་བསོད་ཡེ་

ཤེས་Eས་མཛད་Mིར། །རིན་ཆེན་འདི་ནི་Mག་8་འ+ལ། །ཞེས་
བVོད། དེ་ནས་རིན་ཆེན་འeང་Uན་<ི་�་ཚBགས་ལ་མཆོད་པ་འ+ལ་བའི་

ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། རིན་ཆེན་འeང་Uན་�་ཚBགས་ལ། །
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བདག་གིས་pས་དང་དད་པའི་སེམས། །མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་

འ+ལ་བས། །བaེ་བའི་1གས་Fིས་བཞེས་O་གསོལ། །ཞེས་

བVོད། ཡང་ན་མཆོད་པ་རང་རང་གི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4འོ། །དེ་ནས་

Qབ་པ་པོ་རང་ཡང་རབ་8་གནས་པའི་gེན་དེ་བཅོམ་Uན་རིན་ཆེན་འeང་Uན་

ཉིད་=་4ས་པ་དེ་.ོང་པ་ཉིད་=་4ས་པ་ལ། དེའི་ངང་ལས་དམ་ཚmག་པའི་}ང་

བ་མཐའ་ཡས་བ9ེད་ལ། ལག་8་®ོས་ཕོར་ཐོགས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

དpག་གsག་4ེད་པའི་ཚJ། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་}ང་བ་མཐའ་ཡས་Fི་�་

ཚBགས་Rམས་]ན་oངས་པའི་ཚmགས་O་བཅད་པ་བVོད་པར་4་.ེ། ཆོས་

ཉིད་Rམ་དག་ད4ིངས་ལས་མ་གཡོས་Fང༌། །ཐབས་མཁས་

1གས་Vེ་ཆེན་པོའ m་Iར་བ.ན་ནས། །འདོད་ཆགས་Rམ་དག་

པ¸་རིགས་Fི་གཙB། །}ང་བ་མཐའ་ཡས་འཁོར་བཅས་

གཤེགས་O་གསོལ། །སོ་སོར་gོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་eང་

བ། །གOང་གི་bིན་ལས་འ@ོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །ཉོན་མོངས་

ཡིད་iར་Pན་gོག་ཡེ་ཤེས་མཛད། །}ང་བ་མཐའ་ཡས་འཁོར་

བཅས་གཤེགས་O་གསོལ། །}ང་བ་མཐའ་ཡས་བདེན་པའི་

མ1་.ོབས་དང༌། །བདག་གིས་ གས་དང་ཏིང་འཛmན་4ིན་
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�བས་Fིས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་�་ཚBགས་མ་[ས་Rམས། 

།དམ་ཚmག་པ་དང་ད4ེར་མེད་ཉིད་iར་ཅིག །དེ་ནས་gེན་Rམས་ལ་

4ིན་<ིས་བ�བས་པའི་འvས་གཏོར་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། 

 གས་དང་ཏིང་འཛmན་4ིན་�བས་དང༌། །gེན་ཅིང་འvེལ་བའི་

¦ས་མ1་ཡིས། །གhགས་I་ལ་ནི་ཆོས་I་ཐིམ། །}ང་བ་

མཐའ་ཡས་ཉིད་འ�བ་ཤོག །བ�་ཤིས། དེ་ནས་ལས་+མ་<ི་5ས་¯ས་

གསོལ་བ་ནི། ཚmགས་O་བཅད་པ་བVོད་པར་4་.ེ། འ=་ཤེས་�ང་པོ་

Rམ་དག་པ། །ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་yོང་4ེད་ཅིང༌། །སོ་

སོར་gོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་Fིས། །དཔལ་Uན་གOང་གི་དབང་

བIར་རོ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་Qབ་པ་པོས་Mག་མཚན་པ¸་བhང་ནས། 

ཨÆ་ཨ་མི་ཏ་བྷ་Òིཿç་æ། །ཞེས་བVོད་ཅིང་Wོབ་མ་Rམས་Fིས་Mག་

མཚན་པ¸་གཏད་པའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། འ@ོ་བ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་Fི། །ངག་གི་�ིབ་པ་yོང་མཛད་པས། །གOང་

གི་དངོས་�བ་བ�ེས་པའི་Mིར། །པ¸་འདི་ནི་Mག་8་འ+ལ། །
ཞེས་བVོད་ཅིང༌། བ�་ཤིས། }ང་བ་མཐའ་ཡས་Fི་�་ཚBགས་ལ་མཆོད་པ་
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འ+ལ་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4འོ། །}ང་བ་མཐའ་ཡས་�་

ཚBགས་ལ། །བདག་གི་pས་དང་དད་པའི་སེམས། །མཆོད་པ་

དམ་པ་འདི་འ+ལ་བས། །བaེ་བའི་1གས་Fིས་བཞེས་O་

གསོལ། །ཞེས་པའམ་ཡང་ན་མཆོད་པ་རང་རང་གི་ཚmགས་བཅད་བVོད་དེ། 

དེ་ནས་Qབ་པ་པོས་ཡང་རབ་8་གནས་པའི་gེན་}ང་བ་མཐའ་ཡས་O་4ས་པ་

དེ་.ོང་པ་ཉིད་=་4ས་ལ། དེའི་ངང་ལས་དམ་ཚmག་པའི་བཅོམ་Uན་འདས་དོན་

ཡོད་�བ་པར་བ9ེད་ལ། ལག་8་®ོས་ཕོར་ཐོགས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་པ་བPག་

གsགས་4ེད་པའི་ཚJ། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་དོན་ཡོད་�བ་པའི་�་ཚBགས་

Rམས་]ན་oངས་པའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། ཆོས་ཉིད་Rམ་

དག་ད4ིངས་ལས་མ་གཡོས་Fང༌། །ཐབས་མཁས་1གས་Vེ་

ཆེན་པོའ m་Iར་བ.ན་ནས། །bག་དོག་Rམ་དག་bིན་ལས་

རིགས་Fི་གཙB། །དོན་ཡོད་�བ་པ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་O་

གསོལ། །4་བ་ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་ལས་eང་བ། །}་ཚBགས་Iར་

.ོན་bིན་ལས་}་ཚBགས་མཛད། །rོ་�་གནས་iར་�བ་པའི་

ཡེ་ཤེས་མཛད། །དོན་ཡོད་�བ་པ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་O་

གསོལ། །དོན་ཡོད་�བ་པ་བདེན་པའི་མ1་.ོབས་དང༌། །
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བདག་གིས་ གས་དང་ཏིང་འཛmན་4ིན་�བས་Fིས། །ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའི་�་ཚBགས་མ་[ས་Rམས། །དམ་ཚmག་པ་དང་

ད4ེར་མེད་ཉིད་iར་ཅིག །དེ་ནས་gེན་ལ་4ིན་�བས་4ེད་པའི་འvས་

གཏོར་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ།  གས་དང་ཏིང་འཛmན་4ིན་

�བས་དང༌། །gེན་ཅིང་འvེལ་བའི་¦ས་མ1་ཡིས། །གhགས་

I་ལ་ནི་ཆོས་I་ཐིམ། །དོན་ཡོད་�བ་པ་ཉིད་iར་ཤོག །ཅེས་

བ�་ཤིས། དེ་ནས་ལས་+མ་<ིས་¯ས་གསོལ་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་

4་.ེ། འ=་4ེད་�ང་པོ་Rམ་དག་པས། །ཉོན་མོངས་bག་དོག་

yོང་4ེད་པའི། །4་བ་ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་Fིས། །དཔལ་Uན་bིན་

ལས་དབང་བIར་རོ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་Qབ་པ་པོས་~ོ་Vེ་E་@མ་

བhང་ནས། ཨÆ་ཀ�་སི¥ི་Àཿç་æ། །ཞེས་པ་དང༌། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་

Mག་མཚན་~ོ་Vེ་E་@མ་གཏད་པའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། འ@ོ་བ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི། །ཉོན་མོངས་མ་[ས་yོང་བ་དང༌། །

དངོས་�བ་ཐམས་ཅད་བ�ེས་པའི་Mིར། །E་@མ་འདི་ནི་Mག་

8་འ+ལ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་དོན་ཡོད་�བ་པའི་�་ཚBགས་ལ་མཆོད་པ་
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འ+ལ་བའི་ཚmགས་བཅད་ནི། དོན་ཡོད་�བ་པའི་�་ཚBགས་ལ། །

བདག་གིས་pས་དང་དད་པའི་སེམས། །མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་

འ+ལ་བས། །བaེ་བའི་1གས་Fིས་བཞེས་O་གསོལ། །ཞེས་

པའམ་ཡང་ན་མཆོད་པ་རང་རང་གི་ཚmགས་བཅད་བVོད་དེ། དེ་ནས་Qབ་པ་

པོས་ཡང་རབ་8་གནས་པའི་gེན་དེ་དོན་ཡོད་�བ་པ་ཉིད་=་4ས་པ་དེ་.ོང་པ་

ཉིད་=་4ས་ལ། དེའི་ངང་ལས་དམ་ཚmག་པའི་Rམ་པར་}ང་མཛད་བ9ེད་ལ། 

ལག་8་®ོས་ཕོར་ཐོགས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་པ་དpག་གsག་4ེད་པའི་ཚJ། Wོབ་མ་

Rམས་Fིས་Rམ་པར་}ང་མཛད་Fི་�་ཚBགས་Rམས་]ན་oངས་པའི་ཚmགས་

བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། ཆོས་ད4ིངས་Rམ་དག་ད4ིངས་ལས་མ་

གཡོས་Fང༌། །ཐབས་མཁས་1གས་Vེ་ཆེན་པོའ m་Iར་བ.ན་

ནས། །གཏི་©ག་Rམ་དག་འཁོར་ལོ་རིགས་Fི་གཙB། །བཅོམ་

Uན་Rམ་}ང་འཁོར་བཅས་གཤེགས་O་གསོལ། །ཆོས་Fི་

ད4ིངས་Fི་ཡེ་ཤེས་ལས་eང་བ། །I་ཡི་bིན་ལས་འ@ོ་བའི་

དོན་མཛད་པའི། །Pན་གཞི་གནས་iར་ཡེ་ཤེས་ཉིད་=་

མཛད། །བཅོམ་Uན་Rམ་}ང་འཁོར་བཅས་གཤེགས་O་

གསོལ། །Rམ་པར་}ང་མཛད་བདེན་པའི་མ1་.ོབས་དང༌། །
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བདག་གིས་ གས་དང་ཏིང་འཛmན་4ིན་�བས་Fིས། །ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའི་�་ཚBགས་མ་[ས་Rམས། །དམ་ཚmག་པ་དང་

ད4ེར་མེད་ཉིད་iར་ཅིག །དེ་ནས་gེན་ལ་4ིན་<ིས་བ�བས་པའི་འvས་

གཏོར་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ།  གས་དང་ཏིང་འཛmན་4ིན་

�བས་དང༌། །gེན་ཅིང་འvེལ་བའི་¦ས་མ1་ཡིས། །གhགས་

I་ལ་ནི་ཆོས་I་ཐིམ། །Rམ་པར་}ང་མཛད་ཉིད་འ�བ་ཤོག །

ཅེས་བVོད། དེ་ནས་ལས་Fི་+མ་པའི་5ས་¯ས་གསོལ་བ་ནི། གhགས་

Fི་�ང་པོ་Rམ་དག་པས། །ཉོན་མོངས་གཏི་©ག་yོང་མཛད་

པའི། །ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fི་ཡེ་ཤེས་Fིས། །དཔལ་Uན་I་ཡིས་

¯ས་གསོལ་ལོ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་Qབ་པ་པོས་འཁོར་ལོ་བhང་ལ། 

ཨÆ་བè་བཻ་རོ་ཙ་�ི་ç་æ། །ཞེས་བVོད་ཅིང༌། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་འཁོར་

ལོ་གཏད་པའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ།  འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་Fི། །[ས་Fི་�ིབ་པ་yངས་མཛད་པས། །Iའི་

དངོས་�བ་བ�ེས་པའི་Mིར། །འཁོར་ལོ་འདི་ནི་Mག་8་འ+ལ། །
ཞེས་དང་བ�་ཤིས། དེ་ནས་Rམ་པར་}ང་མཛད་Fི་�་ཚBགས་ལ་མཆོད་པ་
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འ+ལ་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། བཅོམ་Uན་Rམ་}ང་�་

ཚBགས་ལ། །བདག་གིས་pས་དང་དད་པའི་སེམས། །མཆོད་པ་

དམ་པ་འདི་�ལ་བས། །བaེ་བའི་1གས་Fིས་བཞེས་O་

གསོལ། །ཞེས་པའམ་ཡང་ན་མཆོད་པ་རང་རང་གི་ཚmགས་བཅད་བVོདཔར་
4འོ། །དེ་ནས་Qབ་པ་པོས་རབ་8་གནས་པའི་gེན་Rམས་རིགས་�ར་4ས་ལ་

མཆོད་པ་དང་བ.ོད་པ་�བ་ཚད་4ས་ལ། གཏོར་མ་བ ོ་ཞིང་གསོལ་བ་

བཏབ་བོ། །དེ་ནས་�་ཆ་ད�ོལ་ཞིང་Wོབ་མ་Rམས་Fིས་བ�་ཤིས་<ེར་ལ། 

རབ་8་གནས་པའི་gེན་Rམས་ལ་4ིན་<ིས་བ�བས་པའི་འvས་གཏོར་ཞིང་

རབ་8་གནས་པར་4འོ། །དེ་ནས་རབ་8་གནས་པའི་gེན་Rམས་སོ་སོར་

བ�ར་བ་ནི། gེན་<ི་མ=ན་=་སོང་ནས་Wོབ་དཔོན་<ིས་འvས་གཏོར་ཞིང་

Wོབ་མ་Rམས་Fིས་ཚmགས་བཅད་འདི་བVོད་པར་4་.ེ། བདེ་བར་

གཤེགས་པ་I་�་དཔེ་vལ་བ། །འ@ོ་བའི་དོན་Mིར་གhགས་

I་ཅིར་}ང་བས། །སེམས་ཅན་གང་དང་གང་=་འ=ལ་བའི་

Mིར། །སོ་སོར་མོས་པ་བཞིན་=་བ�ར་=་གསོལ། །ཞེས་བVོད་

དོ། །དེ་ནས་oིས་eགས། དེ་ནས་Qབ་པ་པོས་རབ་8་གནས་པའི་gེན་Rམས་

སོ་སོར་བ�ར་བ་ནི། I་གOང་1གས་བgན་པར་4ེད་པའི་ཆེད་=། gེན་རེ་རེ་

ནས་gེན་འvེལ་<ི་ གས་ཚར་རེ་yར་ལ། Wོབ་དཔོན་<ིས་ཨÆ་ÀཿÄྃ་
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བVོད་ཅིང་gེན་རེ་རེ་ནས་oི་ཡི་ཐིག་ལེ་4་ཞིང༌། I་གOང་1གས་བgན་པར་

4ེད་པའི་ཚJ། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་I་བgན་པར་4་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་

པར་4་.ེ། སངས་Eས་Rམས་Fི་I་ཡི་རང་བཞིན་ཅན། །ཡི་གེ་

ཨÆ་<ིས་4ིན་<ིས་བ�བ་པའི་Mིར། །མི་ཤིགས་རང་བཞིན་~ོ་

Vེའི་Iར་iར་ནས། །བgན་པར་གནས་ཤིང་འ@ོ་དོན་མཛད་

iར་ཅིག །ཅེས་བVོད་ཅིང་བ�་ཤིས་<ེར་རོ། །དེ་ནས་གOང་བgན་པར་

གནས་པའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། སངས་Eས་Rམས་Fི་

གOང་གི་རང་བཞིན་ཅན། །ཡི་གེ་Àཿཡིས་4ིན་<ིས་བ�བས་

པའི་Mིར། །གOང་ད4ངས་ཡན་ལག་�ག་�་ཉིད་iར་ནས། །

བgན་པར་གནས་ཤིང་འ@ོ་དོན་མཛད་iར་ཅིག །ཅེས་བVོད་ཅིང་

བ�་ཤིས་Fང་<ེར་བར་4འོ། །དེ་ནས་1གས་བgན་པར་4ེད་པའི་ཚmགས་

བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། སངས་Eས་Rམས་Fི་1གས་Fི་རང་བཞིན་

ཅན། །ཡི་གེ་Äྃ་གི་4ིན་<ིས་བ�བས་པའི་Mིར། །ཐམས་ཅད་

མSེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་iར་ནས། །བgན་པར་གནས་ཤིང་འ@ོ་

དོན་མཛད་iར་ཅིག །ཅེས་བVོད་ཅིང་བ�་ཤིས་<ེར་རོ། །དེ་Zར་ཟིན་

པའི་ཚJ། དེ་ནས་མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་བ ོ་ཞིང༌། འཁོར་འཚBགས་པ་Rམས་
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Fིས་ཆོས་�ོགས་པར་4ས་ལ་ངལ་གསོ་བར་4འོ། །འདི་ནི་ཉི་མ་གཉིས་པ་ལ་

4་བའི་ཆོ་གའི་རིམ་པའོ། ། 

ཉིན་གOམ་པ་ལ་གཏང་རག་གི་མཆོད་པའི་རིམ་པ་ནི། གོང་=་མེ་ཏོག་མ་

གཏོར་ན་>བས་འདིར་མེ་ཏོག་གཏོར། oིས་eགས།  ར་གཏོར་ཟིན་ན། 

དཔོན་Wོབ་Rམས་ ་བར་ལངས་ལ། དཀོན་མཆོག་གི་gེན་ལ་I་¯ས་གསོལ་

ཞིང༌། མ�ལ་བ�མ་པ་དང༌། མཆོད་པ་འ@ིམས་ལ། Wོབ་མ་Rམས་Fིས་

འཇིག་gེན་འདོན་པར་4འོ། །དེ་ནས་Wོབ་དཔོན་Rམས་རིམ་པར་བsགས། 

Qབ་པ་པོས་བ9ེད་པའི་རིམ་པ་བrོམ་ཞིང༌། བ�ས་པ་1ན་གཅིག་4ས་ལ། 

དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་འ+ལ་ཞིང༌། གཏོར་མ་བ ོས་པའི་Vེས་O་Qབ་པ་

པོས་ཉི་མ་འཆར་ཁའི་=ས་O་དབང་པོ་�ག་འ<ེད་པའི་ཐོག་མར་གསེར་<ི་

1ར་མ་ཐོགས་ནས། ཇི་Zར་མིག་མཁན་Eལ་པོ་ཡིས། །འཇིག་gེན་

རབ་རིབ་བསལ་བ་Zར། །དེ་བཞིན་Eལ་བ་Rམས་Fི་]ན། །

འ@ོ་བའི་དོན་=་ད4ེ་བར་བ<ི། །ཨÆ་ཙÊ་ཙÊ་བྷི་ÿ་དྷ་ནི་ç་

æ། །ཞེས་བVོད་ཅིང་བ�་ཤིས་Fང་<ེར་བར་4འོ། །དེ་ནས་R་¿་ཐོགས་

ནས། འ@ོ་Rམས་ཐོས་པས་ཕོངས་iར་པས། །Eལ་བས་ཆོས་

Fི་ò་བ»ང་Zར། །དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་དོན་<ི་Mིར། །Eལ་

བའི་�ན་འདི་ད4ེ་བར་བ<ི། །ཨÆ་4ི་ཏ་ཀ་ར་ན་ཡེ་ç་æ། །ཞེས་
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བVོད་ཅིང་བ�་ཤིས་Fང་<ེར་རོ། །དེ་ནས་ཚJར་བhང་ཐོགས་ནས། ཟག་

བཅས་�ང་པོ་oི་མ་®ངས་པ་ཡི། །Rམ་པར་དག་པའི་oི་བ9ེད་

Zར། །འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་<ི་Mིར། །Eལ་བའི་ཤངས་འདི་

ད4ེ་བར་བ<ི། །ཨÆ་དི་4་ཧ་ནེ་ཡེ་ç་æ། །ཞེས་བ�་ཤིས། དེ་ནས་

§ེ་གཞར་ཐོགས་ནས། ཟག་བཅས་ཆོས་Fི་རོ་Nོང་བས། །འ@ོ་བ་

ཐམས་ཅད་ཚmམ་མཛད་Zར། །རོ་མཆོག་Uན་པར་4་བའི་

Mིར། །Eལ་བའི་ཞལ་འདི་ད4ེ་བར་བ<ི། །ཨÆ་དེ་4་©་ཁ་ཡེ་ç་

æ། །ཞེས་བVོད་ཅིང༌། རིགས་�འི་ན་བཟའ་ཁ་དོག་�་ཐོགས་ནས། I་ཡི་

དབང་པོ་Rམ་དག་པ། །རེག་4་བདེ་བ་འཐོབ་4འི་Mིར། །

སེམས་ཅན་Rམས་Fི་དོན་<ི་Mིར། I་ཡི་oི་མ་བསལ་བར་

བ<ི། །ཞེས་བVོད་ཅིང་དེ་ནས༌། ~ོ་Vེ་1གས་ཀར་བhང་ནས། 1གས་Fི་

དབང་པོ་Rམ་དག་པ། །ཆོས་Rམས་ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་

Mིར། །སེམས་ཅན་Rམས་Fི་དོན་Wད་=། །1གས་Fི་དབང་པོ་

ད4ེ་བར་བ<ི། །ཅེས་བVོད་ཅིང༌། བ�་ཤིས། དེ་Zར་དབང་པོ་�ག་Mེ་ན་

ཡང༌། མཆོད་པ་གཅིག་འ+ལ་བར་4འོ། །དེ་ནས་Ã་@ི་ཐོགས་ནས། �ལ་
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པའི་I་Rམས་ལ་Â་གཞར་བའི་Xལ་4ས་ཏེ། ཇི་Zར་རང་eང་

མཆོད་gེན་=། །.ོན་པས་Sིམ་པའི་gགས་®ངས་བཞིན། །འ@ོ་

བ་སེམས་ཅན་དོན་<ི་Mིར། །Sིམ་པའི་gགས་Rམས་®ང་བར་

བ<ི། །ཞེས་བVོད་ཅིང་བ�་ཤིས་Fང་<ེར་བར་4་.ེ། དེ་ནས་�ལ་པའི་I་
ལ་མཁོ་བའི་ཡོ་4ད་འ+ལ་བར་4་.ེ། }མ་yར་དང༌། _་གོས་དང༌། ཤམ་

ཐབས་དང༌། འདིང་བ་Rམས་བhང་ནས། ཇི་Zར་wན་པའི་Eལ་པོ་འཚB་

4ེད་Fིས༌། །Eལ་བའི་I་ལ་ན་བཟའ་གསོལ་བ་Zར། །དེ་

བཞིན་སེམས་ཅན་Rམས་Fི་དོན་<ི་Mིར། །ངོ་ཚ་�ེལ་ཡོད་

གོས་མཆོག་འ+ལ་བར་བ<ི། །ཨÆ་དེ་4་ཝ*་ན་ç་æ། བ�་ཤིས་

<ེར་བར་4འོ། །དེ་ནས་�ང་བཟེད་དང་5་ཚགས་ཐོགས་པས། ཇི་Zར་

 ོན་<ི་Eལ་ཆེན་བཞི་པོ་ཡིས། །བདེ་བར་གཤེགས་ལ་�ང་

བཟེད་�ལ་བ་Zར། །འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་Rམས་Fི་དོན་<ི་Mིར། 

བདག་གིས་�ང་བཟེད་5་ཚགས་འ+ལ་བར་བ<ི། །ཨÆ་ï་པ་

ཡོ་ག་ས་པ་རི་Þ་ར་ཡེ་ç་æ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་ལོངས་I་དང་4ང་

5བ་སེམས་དཔའ་Rམས་ལ་མཁོ་བའི་ཡོ་4ད་འ+ལ་བ་ལ། ཁ་དོག་}་
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བ=ན་<ི་ན་བཟའ་དང༌། I་རེག་བhང་ནས། ཡན་ལག་Rམ་པ་

�་དང་Uན་པ་ཡི། །\བ་ལ་འཇམ་ཞིང་ཡང་པ་�་ཡི་གོས། །ཚ་

@ང་མི་མཛJས་9ོན་Rམས་®ང་བའི་Mིར། །ངོ་ཚ་�ེལ་ཡོད་

གོས་མཆོག་འ+ལ་བར་བ<ི། །ཨÆ་®+ེ་�་ཛ་ཡེ་ç་æ། །ཞེས་

བVོད་ཅིང་བ�་ཤིས། དེ་ནས་ད+་Eན་དང༌། ཅོད་པན་དང༌། R་Eན་དང༌། 

ད�ང་Eན་དང༌། Mག་ག=བ་དང༌། Éང་ག=བ་དང༌། མpལ་Eན་དང༌། སེ་མོ་

དོ་དང༌། དོ་ཤལ་དང༌། I་རགས་དང༌། .ོད་གཡོགས་དང༌། wད་གཡོགས་

དང་བཅས་པ་བhང་ནས། ད+་Eན་�ན་Eན་སེ་མོ་དོ། །དོ་ཤལ་

ད�ང་Eན་ལ་སོགས་པའི། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་རབ་བaོན་

པའི། །མགོན་པོ་Rམས་Fིས་བཞེས་O་གསོལ། །ཞེས་དང༌། བ�་
ཤིས། དེ་ནས་སོ་མང་དང༌། ཁབ་དང༌། ,ག་p་དང༌། @ི་དང༌། Ã་@ི་དང༌། 

སག་~ར་དང༌། Sེ་བོ་Rམས་བhང་ལ། འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་Rམས་ལ་

ཕན་པའི་Mིར། །རིག་པའི་གནས་�་དག་ལ་བWབ་པར་4། །ཇི་

Zར་1གས་དམ་E་ཆེན་བཞེངས་པ་བཞིན། །མཁོ་བའི་ཡོ་4ད་

Rམས་ནི་འ+ལ་བར་བ<ི། །ཨÆ་ï་ý་ཡོ་ག་ý་རི་ཡེ་ç་æ། །

ཞེས་བVོད་ཅིང༌། བ�་ཤིས། དེ་ནས་ གས་དང་�ོ་བོའ m་I་གhགས་ལ་ཡོ་
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4ད་འ+ལ་བ་ནི། .ོད་གཡོགས་wད་གཡོགས་དང༌། .ག་-གས་Fི་ཤམ་

ཐབས་དང༌། ©ན་ཛ་དང༌། ཅོད་པན་དང༌། ད+་Eན་དང༌། I་རེག་Rམས་

བhང་ནས། འདི་>ད་ཅེས་བVོད་པར་4་.ེ། མི་�ག་9ོན་Rམས་

ཐམས་ཅད་®ངས་པ་དང༌། །མཚན་དང་དཔེ་4ད་གཟི་བVིད་

རབ་8་འབར། །འཕགས་པའི་ནོར་<ིས་ཡོངས་O་བEན་པའི་

Mིར། །མཁོ་བའི་ཡོ་4ད་Rམས་ནི་འ+ལ་བར་བ<ི། །ཞེས་བVོད་
ཅིང༌། དེ་ནས་×་མ་|་དང་òེ¨་5ང་ཐོད་པ་དང༌། ཁ.ྃ་དང༌། oིལ་+་ཐོད་པ་

Rམས་བhང་ནས་འདི་>ད་བVོད་པར་4་.ེ། _་མེད་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་

བ>ོར་བ་དང༌། །འ@ོ་Rམས་I་གOམ་ཉིད་ལ་བཀོད་པའི་Mིར། 

།བདག་གིས་འཕགས་ཚBགས་མ་[ས་Sེད་Rམས་ལ། །མཁོ་

བའི་ཡོ་4ད་Rམས་ནི་འ+ལ་བར་བ<ི། །ཞེས་བVོདཅིང༌། དེ་ནས་

ཐོད་པ་>མ་པོ་�་དང༌། མི་མགོའ m་bེང་བ་དང༌། aེ་གOམ་དང༌། རལ་@ི་དང༌། 

མདའ་གs་ལ་སོགས་པ་བhང་ནས་འདི་>ད་ཅེས་བVོད་པར་4་.ེ། oེགས་

4ེད་མ་[ས་ཚBགས་Rམས་འ=ལ་བ་དང༌། །Rམ་པར་gོག་པ་མ་

[ས་®ོང་བ་དང༌། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་བ�ེས་པའི་

Mིར། །མཁོ་བའི་ཡོ་4ད་Rམས་ནི་འ+ལ་བར་བ<ི། །ཞེས་བVོད་
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ཅིང༌། དེ་ནས་རབ་8་གནས་པའི་I་ལ་1ན་མོང་=་མཆོད་པ་འ+ལ་བ་ནི། མེ་

ཏོག་བ=ག་®ོས་མར་མེ་oི་དང་ནི། །�་བཤོས་ལ་སོགས་

མཆོག་8་iར་པ་Rམས། །བདག་གིས་མི་Mེད་དད་པས་འ+ལ་

ལགས་Fིས། །འ@ོ་བའི་དོན་Mིར་ཅི་བདེར་བཞེས་O་གསོལ། །
ཅེས་བVོད་ཅིང༌། དེ་ནས་1ན་མོང་=་འདོད་ཡོན་�་ཡི་མཆོད་པ་འ+ལ་བ་ནི། 

མེ་ལོང་བhང་ལ། Mོགས་=ས་Pན་ལ་གhགས་མཆོག་ཅི་མཆིས་

པ། །ཁ་དོག་ད4ིབས་ལེགས་ཡིད་འོང་Eན་bེང་Uན། །མོས་

_ོས་མཆོད་གནས་Rམས་ལ་བདག་འ+ལ་ན། །བཞེས་ཤིག་_་

མེད་�བ་མཆོག་Õལ་=་གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་/་པ་¢་

ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད་ཅིང་བ�་ཤིས་

Fང་<ེར་རོ། །དེ་ནས་oིལ་+་བསིལ་ཞིང་རོལ་མོ་Rམས་བ�ག་ལ། Mོགས་

=ས་Pན་ན་ཟིན་དང་མ་ཟིན་པའི། །ཡོན་ཏན་ཚmག་བVོད་�་�ན་

ཅི་མཆིས་པ། །མོས་_ོས་མཆོད་གནས་Rམས་ལ་བདག་འ+ལ་

ན། །བཞེས་ཤིག་_་མེད་�བ་མཆོག་Õལ་=་གསོལ། ཤ1། །
ཅེས་བVོད་ཅིང་བ�་ཤིས་བ�་ཤིས་Fང་<ེར་རོ། །དེ་ནས་oི་བཟང་པོའ m་5ས་

eགས་ནས། oི་ཡི་མཆོད་པ་འ+ལ་བ་ནི། Mོགས་=ས་Pན་ན་ཙན་དན་
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ìལ་�ིང་དང༌། །ཨ་གར་ལ་སོགས་དབང་པོ་ཚmམ་4ེད་oི། །

མོས་_ོས་མཆོད་གནས་Rམས་ལ་བདག་འ+ལ་ན། །བཞེས་

ཤིག་_་མེད་�བ་མཆོག་Õལ་=་གསོལ། གྷëེ། །ཞེས་བVོད་ཅིང་

བ�་ཤིས། དེ་ནས་ཞལ་ཟས་བhང་ནས་རོ་ཡི་མཆོད་པ་འ+ལ་བ་ནི། 

Mོགས་=ས་Pན་ན་རོ་དང་བ�ད་Uན་པའི། །[ས་སེམས་

བgས་4ེད་རོ་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་_ོས་མཆོད་གནས་

Rམས་ལ་བདག་འ+ལ་ན། །བཞེས་ཤིག་_་མེད་�བ་མཆོག་

Õལ་=་གསོལ། õ་ས་¢་ཛ། དེ་ནས་ན་བཟའ་བhང་ནས། རེག་4འི་

མཆོད་པ་འ+ལ་བ་ནི། Mོགས་=ས་Pན་ན་འཇམ་མཉེན་འ�ིལ་

ཆགས་པའི། །རེག་4འི་Sད་པར་དབང་པོ་ཚmམ་4ེད་Pན། །

མོས་_ོས་མཆོད་གནས་Rམས་ལ་བདག་འ+ལ་ན། །བཞེས་

ཤིག་_་མེད་�བ་མཆོག་Õལ་=་གསོལ། ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་

®+ེ་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད་ཅིང་བ�་
ཤིས། དེ་ནས་1ན་མོང་རིན་པོ་ཆེ་}་བ=ན་འ+ལ་བ་ནི། འཁོར་ལོ་འ+ལ་བ་

ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་
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འདི་འ+ལ་བས། །\ིད་པའི་འཁོར་ལོ་{ན་བཅད་དེ། །ཆོས་Fི་

འཁོར་ལོ་བ>ོར་=་གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་ཙ�་¢་ཛ་མེ་གྷ་

ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་

འ+ལ་བ་ནི། Eལ་བ་\ས་དང་བཅས་Rམས་ལ།  །ནོར་+་རིན་

ཆེན་འདི་�ལ་བས། །ད+ལ་ཞིང་ཕོངས་པ་{ན་བཅད་དེ། །

འ4ོར་པ་�ན་Oམ་འཚBགས་པར་ཤོག །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་ར)་

¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་བuན་

མོ་རིན་པོ་ཆེ་འ+ལ་བ་ནི། བuན་མོ་རིན་ཆེན་འདི་�ལ་བས། །མ་

རིག་©ན་པ་{ན་བཅད་དེ། །ཤེས་རབ་ད4ིངས་Fི་དོན་gོགས་

ཤོག །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འvེལ་བར་ཤོག །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་

ཏ་བི་ཏི་ར)་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད། 

དེ་ནས་_ོན་པོ་རིན་ཆེན་འ+ལ་བ་ནི། _ོན་པོ་རིན་ཆེན་འདི་�ལ་བས། 

།Mི་ནང་གསང་གOམ་ཐེག་པར་Uན། །བསམ་པ་བgན་པོའ m་

རབ་འ4ེས་ཤིང༌། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་Uན་པར་ཤོག །ཨÆ་

སË་ཏ་á་ག་ཏ་མ་æ་ར)་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་
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Äྃ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་dང་པོ་རིན་ཆེན་འ+ལ་བ་ནི། dང་པོ་རིན་

ཆེན་འདི་�ལ་བས། །Z་ངན་Rམས་ནི་རབ་བསལ་ཏེ། །_་མེད་

ཐེག་པ་རབ་ཞོན་ནས། །ཐམས་ཅད་མSེན་�ང་བ@ོད་པར་

ཤོག །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་ཧ་ས་ཏི་ར)་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་

ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་དང༌། དེ་ནས་g་མཆོག་རིན་ཆེན་འ+ལ་བ་ནི། g་

མཆོག་རིན་ཆེན་འདི་�ལ་བས། །\ིད་པའི་གཟེབ་ལས་ཡོངས་

�ོལ་ཏེ། །²་འ³ལ་མཆོག་གི་«གས་ཐོབ་ནས། །སངས་Eས་

ཞིང་=་བ@ོད་པར་ཤོག །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་ཨ་ÿ་ཏ་ར་ན་¢་ཛ་

མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་དང༌། དེ་ནས་དམག་དཔོན་

རིན་ཆེན་འ+ལ་བ་ནི། དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་འདི་�ལ་བས། །ཉོན་

མོངས་ད@་ལས་Eལ་iར་ནས། །ཕས་Fི་°ོལ་བ་ཚར་བཅད་

དེ། །�ེམ་vལ་མཆོག་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་

ཁ2་ར)་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད། 

བ�་ཤིས་Fང་<ེར་རོ། །དེ་ནས་1ན་མོང་=་བ�་ཤིས་gགས་བEད་འ+ལ་བ་

ལ། བ�་ཤིས་Fི་ག=གས་འ+ལ་བ་ལ། བ�་ཤིས་ག=གས་མཆོག་
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འདི་�ལ་བས། །�་མིའི་.ོན་པ་ཉིད་iར་ཅིང༌། །གuག་ཏོར་

བZ་བས་མི་ངོམས་པའི། །བ�་ཤིས་དེས་Fང་འ�བ་iར་

ཅིག །ཨÆ་ཏ་ཙm་ན་ཏ་ཙm་ནི་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་

Äྃ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་བ�་ཤིས་གསེར་ཉ་འ+ལ་བ་ནི། བ�་ཤིས་

གསེར་ཉ་འདི་�ལ་བས། །ཤེས་རབ་མ་[ས་གཟིགས་པ་

དང༌། །]ན་ནི་མཐོན་མཐིང་Zར་iར་པའི། །བ�་ཤིས་དེས་

Fང་འ�བ་iར་ཅིག །ཨÆ་Ñ་ས་ཀ་རི་Ñ་ས་ཀ་རི་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་

©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་བ�་ཤིས་པ¸་འ+ལ་

བ་ནི། བ�་ཤིས་པ¸་འདི་�ལ་བས། །འཁོར་བའི་9ོན་<ིས་མ་

གོས་ཤིང༌། །�གས་ནི་པ¸་Zར་�བ་པའི། །བ�་ཤིས་དེས་

Fང་འ�བ་iར་ཅིག །ཨÆ་མ་æ་པ¸་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་

ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་བ�་ཤིས་Fི་=ང་འ+ལ་བ་ནི། བ�་

ཤིས་ཆོས་=ང་འདི་�ལ་བས། །གOང་ད4ངས་ཡན་ལག་�ག་

�་དང༌། །ངག་གི་དབང་�ག་ཉིད་iར་པའི། །བ�་ཤིས་དེས་

Fང་འ�བ་iར་ཅིག །ཨÆ་མ་ཎི་པད་ཏོ་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་
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ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་བ�་ཤིས་+མ་པ་འ+ལ་བ་ནི། བ�་

ཤིས་+མ་པ་འདི་�ལ་བས། །འདོད་½་འeང་བའི་གཏེར་iར་

པ། །+མ་པ་བཟང་པོ་Zར་འ�བ་པའི། །བ�་ཤིས་དེས་Fང་

འ�བ་iར་ཅིག །ཨÆ་ཀ་ལ་ཤང་=་ཛ་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་

ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་བ�་ཤིས་Fི་དཔལ་བེ¨་འ+ལ་བ་ནི། 

བ�་ཤིས་དཔལ་བེ¨་འདི་�ལ་བས། །�ོས་vལ་ངང་ལས་མ་

གཡོས་Fང༌། །1གས་Vེས་འ@ོ་དོན་མཛད་iར་པའི། །བ�་

ཤིས་དེས་Fང་འ�བ་iར་ཅིག །ཨÆ་བི་མ་ལེ་Ñ་ཀ་ར་མ་¢་ཛ་

མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་བ�་ཤིས་Fི་

Eལ་མཚན་འ+ལ་བ་ནི། བ�་ཤིས་Eལ་མཚན་འདི་�ལ་བས། །

མཚན་དང་དཔེ་4ད་འབར་བ་ཡི། །9ེས་+་ཆེན་པོའ m་I་མཆོག་

དེ། །བ�་ཤིས་དེས་Fང་འ�བ་iར་ཅིག །ཨÆ་དྷ་ཝ་ཛ་ལ་¢་ཛ་

མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་བVོད། དེ་ནས་བ�་ཤིས་

འཁོར་ལོ་བhང་ནས་འ+ལ་བ་ནི། བ�་ཤིས་འཁོར་ལོ་འདི་�ལ་བས། 

།ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར་མཛད་ཅིང༌། །Mག་ཞབས་འཁོར་
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ལོས་མཚན་པ་ཡི། །བ�་ཤིས་དེས་Fང་འ�བ་iར་ཅིག །ཨÆ་

སË་ཏ་á་ག་ཏ་ཙ�་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །

ཞེས་བVོད་བ�་ཤིས། དེ་ནས་བ�་ཤིས་Dས་བEད་ལ་དང་པོ་མེ་ལོང་བhང་

ནས། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་E་མཚB་ཆེན་པོ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་

མཆོག་8་དག་iར་ཅིང༌། །Rམ་དག་ཆོས་ལ་ཐོགས་མེད་ལོངས་

]ོད་པའི། །བ�་ཤིས་དེས་Fང་�ིབ་པ་དག་iར་ཅིག །ཅེས་

བVོད། དེ་ནས་3ི་ཝཾ་བhང་ནས། 3ི་ཝཾ་=ག་གOམ་འཇོམས་པ་wན་

<ི་གཙB། །wན་མཆོག་ཆོས་ཉིད་རབ་8་gོགས་iར་ནས། །ཉོན་

མོངས་hག་Ç་མེད་པར་iར་པ་ཡི། །བ�་ཤིས་དེས་Fང་�ག་

བ ལ་དག་iར་ཅིག །ཅེས་དང༌། དེ་ནས་ཞོ་བhང་ནས། ཞོ་ནི་Pན་<ི་

�ིང་པོར་iར་པ་.ེ། �ིང་པོ་Rམ་དག་ཡེ་ཤེས་ལེགས་gོགས་

ནས། །ཡོན་ཏན་Pན་<ི་ད4ིངས་O་iར་པ་ཡི། །བ�་ཤིས་

དེས་Fང་=ག་གOམ་ཞི་བར་ཤོག །ཅེས་དང༌། དེ་ནས་þར་བ་བhང་

ནས། þར་བས་ཚJ་ནི་འཕེལ་བར་4ེད་པ་.ེ། །~ོ་Vེ་སེམས་

དཔའི་ཆོས་ནི་རབ་བQབ་ནས། །ཉོན་མོངས་9ེ་ཤིའི་{ན་བཅད་
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iར་པ་ཡི། །བ�་ཤིས་དེས་Fང་ཚJ་གཡང་འཕེལ་iར་ཅིག །

ཅེས་དང༌། དེ་ནས་.་°་བhང་ནས། བིལ་བ་{་ེན་འvས་+ར་iར་

པའི་ཆོས། །འཇིག་gེན་འཇིག་gེན་འདས་པའི་]ོད་པ་Pན། །

4ང་5བ་�ིང་པོ་མཆོག་8་iར་པ་ཡི། །བ�་ཤིས་དེས་Fང་ཚJ་

ཡང་Pན་འ�བ་ཤོག །ཅེས་བVོད། དེ་ནས་=ང་བhང་ནས་ཚmགས་བཅད་

བVོད་པར་4འོ། །=ང་ནི་ཆོས་Fི་�་Rམས་�ོགས་པའི་Xལ། །ཡེ་

ཤེས་E་མཚB་ཉིད་=་བདག་iར་ཏེ། །ཆོས་Rམས་མ་ནོར་

ཡོངས་O་.ོན་པ་ཡི། །བ�་ཤིས་དེས་Fང་ཚmག་གི་དབང་ཐོབ་

ཤོག །ཅེས་དེ་ནས་ལི་�ི་བhང་ནས་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། ལི་�ི་

དམར་པོ་དབང་གི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཆོས་Rམས་མ་ནོར་དབང་=་

འ=ས་ནས་Fང༌། །ཆོས་Fི་Eལ་\ིད་རབ་8་བgན་པ་ཡི། །བ�་

ཤིས་དེས་Fང་Eལ་\ིད་བgན་iར་ཅིག །ཅེས་བVོད། དེ་ནས་

�ངས་ཀར། �ངས་ཀར་~ོ་Vེའི་རིགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་Pན། །

བགེགས་Rམས་མ་[ས་འཇོམས་པར་4ེད་པ་ཡི། །མ1་.ོབས་

ཡོན་ཏན་�ན་Oམ་ཚBགས་iར་པའི། །བ�་ཤིས་དེས་Fང་
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བགེགས་Rམས་ཞི་4ེད་ཤོག །ཅེས་བVོད། དེ་ནས་གསེར་<ི་འཁོར་ལོ་

ཐོགས་ནས། མཚན་དང་དཔེ་4ད་ལ་སོགས་དག་པའི་I། །�ལ་

པའི་འཁོར་ལོ་Mོགས་བ�ར་འ<ེད་པ་ལ། །བ=ད་·ེ་Rམས་ནི་

མི་Xགས་བ�་ཤིས་གང༌། །འ@ོ་བའི་{ད་ལ་འཁོར་ལོའ m་བ�ར་

བར་ཤོག །ཅེས་དང༌། དེ་ནས་ག=གས་གསེར་<ི་�་བ་ཅན་ཐོགས་ནས་

ཚmགས་བཅད་བVོད། བ�་ཤིས་ག=གས་མཆོག་འདི་�ལ་བས། །

�་མིའི་.ོན་པ་ཉིད་iར་ནས། །གuག་ཏོར་བZ་བས་མི་ངོམས་

པའི། །བ�་ཤིས་དེས་Fང་འ�བ་iར་ཅིག །ཅེས་དེ་ནས་མཆོད་པ་
�ལ་ཟིན་པའི་Vེས་ལ། ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར་བ་ནི། gེན་ཤིང་gའི་.ེང་ལ་

གདན་oངས་ལ། ཞབས་འོག་8་མཚBན་<ི་འཁོར་ལོ་དང༌། ད+་ལ་གསེར་

ག=གས་གསེར་<ི་�་བ་ཅན་�བ། ཞལ་ནས་=ང་གཏད། མ=ན་=་བཤད་

པའི་ཆོས་བsགས། རབ་8་eང་བ་Rམས་}མ་yར་མནབས། བསིལ་4ེད་

བhང་ནས་དགེ་འ=ན་སེར་bེང་4། ཡོན་<ི་བདག་པོ་དང༌། 9ེ་བོའ m་ཚBགས་

Fིས་དར་Mར་=ང་འ+ད། 9ེས་+འི་ཚBགས་མང་པོའ m་}་oངས་ནས། ཆོས་Fི་

འཁོར་ལོ་ལན་གOམ་བ>ོར་བ་ནི། ཡོན་<ི་བདག་པོས་®ོས་ཐོགས་ལ། རབ་

གནས་མཁན་པོ་དང༌། Mོགས་བ�ར་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར་བ་ནི། དང་པོ་

ད+ས་O་བ>ོར། དེ་ནས་ཤར་ནས་རིམ་པ་བཞིན་=འོ། །གཙB་བོའ m་ཚmགས་
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བཅད་འདོན་པ་ནི། ཇི་Zར་}་ཚBགས་འ=ལ་iར་པ། །སེམས་ཅན་

Pན་ལ་ཕན་པའི་Mིར། །འཇིག་gེན་Pན་ལ་ཐམས་ཅད་=། །

9ོབ་པ་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར། །ཤར་~ོ་Vེ་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་

བ>ོར། །�ོ་རིན་ཆེན་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར། །¦བ་པ¸་

ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར། །4ང་ལས་Fི་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་

བ>ོར། །དེ་ནས་ཚmགས་བཅད་གོང་མ་བVོད་ཅིང་བ>ོར། དེ་ནས་ནང་=་

གདན་ལ་ལེགས་པར་བsགས་ལ། མ�ལ་དང་ནས་བhང་ལ་མཆོད་པ་རིམ་

པ་གཅིག་འ+ལ་བར་4འོ། །དེ་ནས་བgན་པར་བsགས་O་གསོལ་བ་ནི། ཇི་

\ིད་མེ་དང་5་དང་ནི། །�ང་གི་བ>ལ་པས་འཇིགས་བར་=། །

ཇི་\ིད་སེམས་ཅན་དོན་<ི་Mིར། །བཅོམ་Uན་Sོད་ནི་བsགས་

པར་མཛBད། །ཅེས་བVོད། དེ་ནས་gེན་རེ་རེ་ནས་ཡོན་བདག་གིས་མེ་ཏོག་
གི་bེང་བ་བ>ོར་ཅིང་བEན་པའི་ཚJ། དཔོན་Wོབ་Rམས་Fིས་བ�་ཤིས་Fང་

<ེར་བར་4འོ། །དེ་ནས་ཡོན་བདག་དང་Wོབ་དཔོན་<ིས་Iའི་གདན་�ི་ནས་

བhང་ནས་gེན་གཏད་པ་ནི། {་yོར་ཡོན་<ི་བདག་པོ་Sོད། །འ@ོ་

བ་སེམས་ཅན་དོན་Wད་=། །I་གOང་1གས་Fི་gེན་བཞེངས་

ནས། །Sོད་Fིས་བདག་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །བདག་Fང་ཡོན་
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བདག་ཚBགས་Dོགས་Mིར། །{ད་ནས་ཇི་Zར་གOངས་པ་

བཞིན། །རབ་8་གནས་པའི་ཆོ་ག་Rམས། །བདག་གིས་མ་[ས་

Dོགས་པར་བ<ིས། །འoེན་པ་Éང་གཉིས་གཙBར་iར་པའི། །

སངས་Eས་དངོས་དང་འo་བར་<ིས། །{་yོར་ཡོན་<ི་བདག་

པོ་Sོད། །gེན་མཆོག་བཟང་པོ་འདི་བཞེངས་ལ། །མ་འོངས་

བ>ལ་པའི་བར་=་ནི། །gག་པར་མཆོད་ཅིང་9བས་གནས་

མཛBད། །ནམ་ཡང་®ང་བར་མི་4་ཞིང༌། །{ན་=་གསོལ་བ་

བཏབ་iར་ན། །·ིག་�ིབ་ཐམས་ཅད་yང་བ་དང༌། །བར་ཆད་

ཐམས་ཅད་ཞི་iར་ནས། །འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་འ�བ་iར་

ཞིང༌། །_་མེད་4ང་5བ་ཐོབ་iར་ཅིག །ཨÆ་ས་མ་ཡ་4ྃ། ས་མ་

ཡ་4ྃ། །ཞེས་བVོད་ཅིང༌། བ�་ཤིས་Fང་<ེར་བར་4འོ། །དེ་ནས་ཆོས་9ོང་
མངའ་གསོལ་བ་ནི། Wོབ་དཔོན་Rམས་ཆོས་9ོང་གི་མ=ན་=་སོང་ནས། 

གཏོར་མ་བ ོ་ཞིང་<ེར་བIལ་4ས་ལ། མཆོད་པ་�ལ་ནས། ཆོས་9ོང་ལ་

མཁོ་བའི་ཡོ་4ད། ད+་ལ་�ོག་དང༌། གོ་�བ་དང༌། མདའ་གs་དང༌། རལ་@ི་

དང༌། མ=ང་དང༌། གོས་དང༌། ©ན་ཛ་དང༌། ×་མ་|་དང༌། མགོན་པོའ m་bེང་

བ་དང༌། Mག་མཚན་Rམས་བhང་ནས། Eལ་བའི་]ན་ ར་དམ་བཅའ་
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ཆེན་པོ་ཅན། །བ.ན་པ་Tང་བར་ཞལ་<ིས་བཞེས་པ་ཡི། །

ཆོས་9ོང་Tང་མ་དམ་ཚmག་ཅན་Rམས་ལ། །མཁོ་བའི་ཡོ་4ད་

Rམས་ནི་འ+ལ་བར་བ<ི། །ཇི་Zར་ཁས་_ངས་དམ་བཅས་

oན་མཛBད་ལ། །gེན་མཆོག་འདི་ལ་{ན་=་གནས་པར་

མཛBད། །བ.ན་ལ་·ང་བའི་ད@་དང་བགེགས་Rམས་Pན། །

»ལ་=་བ�ག་ཅིང་བ.ན་པ་9ོང་བར་མཛBད། །ཡོན་<ི་བདག་

པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། །ཆོས་བཞིན་Qབ་པའི་Rལ་འ4ོར་

ཚBགས་Rམས་Fི། །ནད་དང་གདོན་དང་བགེགས་དང་བར་

གཅོད་Rམས། །མཐའ་དག་བ�ོག་ཅིང་gག་པར་བTང་=་

གསོལ། །ཞེས་བVོད་ཅིང༌། བ�་ཤིས། དེ་ནས་ཆོས་9ོང་ལ་ཆོས་Tང་

བIལ་བ་ནི། འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་Wད་=། །བདེ་གཤེགས་

Rམས་ནི་བsགས་Fི་བར། །བདག་དང་གཞན་<ི་དོན་<ི་

Mིར། །�ལ་པའི་གhགས་བ�ན་བTང་བར་མཛBད། །ཅེས་བVོད། 

དེ་ནས་ཙ་|འི་འོ་1ག་བ>ོལ་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་འ+ལ་བ་ནི། ཇི་

Zར་འ@ོ་བའི་+་མོ་ལེགས་9ེས་Fིས། །Dོགས་སངས་Eས་ལ་
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འོ་1ག་�ལ་བ་Zར། །བདག་གིས་བ�་ཤིས་འོ་1ག་འདི་�ལ་

བས། །ས་.ེང་བsགས་Fི་བར་=་བ�་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བVོད་

ཅིང་བ�་ཤིས། དེ་ནས་ཆོས་9ོང་Rམས་ལ་ཙ་|་འ+ལ་བ་ནི། བ.ན་པ་

Tང་བར་ཞལ་<ིས་བཞེས་པའི་ཚJ། །ཆོས་9ོང་Rམས་ལ་ཙ་

|འི་.ོན་མོ་འ+ལ། །ཆོས་Fི་ལོངས་]ོད་gག་8་®ེལ་བ་

དང༌། །གuག་ལག་ཁང་འདི་མི་འvལ་བTང་བར་མཛBད། །ཅེས་
དང༌། དེ་ནས་Qབ་པ་པོ་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་�ལ་བའི་འོ་1ག་_ངས་ནས། 

ཡོན་བདག་ལ་གཏད་པའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་Rམས་Fིས་�ག་མ་འདི། །ཟོས་ན་·ིག་པ་འ4ང་

ཞིང་བ�་ཤིས་ལ། །ཚJ་དང་བསོད་ནམས་ལོངས་]ོད་Eས་

མཛད་པ། །Sོད་Fིས་འོ་1ག་བཞེས་ལ་གསོལ་བར་མཛBད། །

ཞོ་ནི་Pན་<ི་�ིང་པོར་iར་པས་ན། །�ིང་པོ་Rམ་དག་ཡེ་ཤེས་

Rམ་gོགས་ནས། །ཡོན་ཏན་Pན་<ིས་ད4ིངས་O་iར་པ་ཡི། །

བ�་ཤིས་དེས་Fང་=ག་གOམ་ཞི་བར་ཤོག །ཉི་�་�་གཅན་

འཛmན་ལས་ཐར་བ་Zར། །ཡོན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་
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Rམས་ལ་ནི། །ནད་དང་རིམས་དང་འགོས་ནད་ཐམས་ཅད་ལས། 

།ཐར་ཞིང་བདེ་བ་�ན་Oམ་ཚBགས་པར་ཤོག །ཅེས་བVོད་ཅིང༌། 

བ�་ཤིས། དེ་Zར་རབ་གནས་Dོགས་པའི་=ས་O། ཡང་གཞི་ནས་མཆོད་པ་

བཤམས་ལ། I་¯ས་གསོལ་ཞིང༌། མ�ལ་བ�མ་པ་དང༌། མཆོད་པ་

འ@ིམས་ལ་གཤེགས་འདོན། དཔོན་Wོབ་Rམས་@ལ་རིམ་བཞིན་བ·ད་ནས། 

གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་E་ཆེན་པོ་འ+ལ་བར་4འོ། །དེ་ནས་བཟོད་པར་

གསོལ་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་.ེ། གང་ཡང་བདག་_ོ་གཏི་

©ག་པས། །མ་རིག་�ང་ཟད་གང་བ<ིས་པ། །[ས་ཅན་Rམས་

Fི་9ོབ་པ་པོ། །མགོན་པོ་Sེད་Rམས་བཟོད་པར་གསོལ། །གཙB་

བོ་¦ས་པ་མ་མཆིས་ཤིང༌། །མ་ཚང་བ་དང་མ་�ེད་པ། །འདིར་

ནི་ནོངས་བ<ིས་གང་ལགས་པ། །མགོན་པོ་Sེད་Rམས་བཟོད་

པར་གསོལ། །དེ་ནས་དགེ་བའི་a་བ་བ ོ་བའི་ཚmགས་བཅད་བVོད་པར་4་

ཞིང༌། སངས་Eས་ཆོས་དང་ཚBགས་Rམས་ལ། །4ང་5བ་བར་

=་9བས་O་མཆི། །བདག་གི་དགེ་བའི་a་བ་འདིས། །འ@ོ་ལ་

ཕན་Mིར་སངས་Eས་འ�བ་པར་ཤོག །དེ་ནས་wོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་·ིག་མེད་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་ཐམས་
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ཅད་བདེ་iར་ཅིག །རང་རང་ཉིད་ལ་@ོལ་བ་ཡི། །སངས་Eས་

ཉིད་དང་འbད་པར་ཤོག །དེ་ནས་དFིལ་འཁོར་ནང་གི་ཡེ་ཤེས་པ་

གཤེགས་O་གསོལ་བ་ནི། Pན་8་ཞི་དང་Eས་པ་ནི། །ཡོན་བདག་

ཆེ་ལ་རབ་མཛད་ནས། །སངས་Eས་�ལ་=་གཤེགས་ནས་

Fང༌། །Wར་ཡང་འ4ོན་པར་མཛད་=་གསོལ། །ཨÆ་Sེད་Fིས་

སེམས་ཅན་དོན་Pན་མཛBད། །Vེས་O་མ1ན་པའི་དངོས་�བ་

Õོལ། །སངས་Eས་�ལ་=་གཤེགས་ནས་Fང༌། །Wར་ཡང་

སེམས་ཅན་དོན་ལ་4ོན། །དེ་ནས་+མ་པ་Rམས་བ�ས་ནས། +མ་5་
དེས་ཡོན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་Rམས་ལ་¯ས་4འོ། །དེ་ནས་བ�་ཤིས་

པའི་Dས་བིལ་ཝ། .་°། སིལ་འvས་}་ཚBགས་དང༌། Mེ་མར་དང༌། ཟས་}་

ཚBགས་Fིས་�་དང་མི་Rམས་ལ་མཆོད་པར་4འོ། །དེ་ནས་>བས་འདིར་gེན་

ལ་མཆོད་པ་དང༌། གཏོར་མ་E་ཆེན་པོ་འ+ལ་ལོ། །Rལ་འ4ོར་པ་ཚBགས་Fི་

མཆོད་པ་དང༌། རབ་8་eང་བ་ལ་ཆོས་.ོན་oངས། 9ེ་བོ་Rམས་ལ་ཟས་Fིས་

ཚmམ་པར་4འོ། །རབ་8་གནས་པར་4ས་པའི་Wོབ་དཔོན་ལ། རིན་པོ་ཆེ་

གསེར་དང༌། ད´ལ་དང༌། g་དང་dང་པོ་ཆེ་དང༌། འ+ལ་བ་E་ཆེན་པོ་4ས་

ལ། དགེ་བའི་a་བ་བ ོ་ཞིང་wོན་ལམ་བཏབ། དེར་འཚBགས་པ་ཐམས་ཅད་

Fིས་བ�་ཤིས་བVོད་པར་4འོ། །བདེ་གཤེགས་I་གhགས་རབ་གནས་ཆོ་
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ག་འདི། །_་མ་Rམས་Fིས་གOངས་པའི་ཞལ་གདམས་Rམས། །བདག་གིས་

རིམ་པ་ལེགས་པར་vིས་པ་ལ། །_་མ་མི་མཉེས་iར་པ་བཟོད་པར་གསོལ། །

I་གOང་1གས་Fི་gེན་Rམས་ཐམས་ཅད་ལ། །རབ་གནས་ཆོ་ག་vིས་པའི་

དགེ་བ་དང༌། །=ས་གOམ་བསགས་དང་ཡོད་པའི་དགེ་བ་འདིས། །བདག་

དང་འ@ོ་Rམས་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །སངས་Eས་I་གOམ་

བ�ེས་པའི་4ིན་�བས་དང༌། །ཆོས་ཉིད་མི་འiར་བདེན་པའི་

4ིན་�བས་དང༌། །དགེ་འ=ན་མི་Mེད་མ1ན་པའི་4ིན་�བས་

དང༌། །བདེན་པའི་མཆོག་ནི་དཀོན་མཆོག་གOམ་ཡིན་ཏེ། །

དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་བདེན་པའི་4ིན་�བས་Fིས། །བདག་

གིས་wོན་ལམ་བཏབ་པ་འ�བ་པར་ཤོག །བཀའ་བ{ད་_་མ་

Rམས་Fི་བ�་ཤིས་དང༌། །a་བའི་_་མའི་4ིན་�བས་བ�་

ཤིས་དང༌། །གང་ལ་སེམས་Fི་དམ་པ་རིན་ཆེན་gོགས་པ་ཡི། །

བaེ་བ་�བ་པའི་_་མའི་བ�་ཤིས་ཤོག །I་�་�ན་�བ་སངས་

Eས་བ�་ཤིས་དང༌། །གOང་ད4ངས་�ག་�་ཆོས་Fི་བ�་

ཤིས་དང༌། །ས་ལམ་གནས་པའི་དགེ་འ=ན་བ�་ཤིས་Fིས། །

gེན་Rམས་མཆོག་8་iར་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག །gེན་བཞེངས་
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མཆོད་ཅིང་རབ་གནས་4ས་པ་ཡིས། །ཡོན་བདག་ལ་སོགས་

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་Rམས། །གཞི་དང་ལམ་=་ཚBགས་

གཉིས་Dོགས་པ་དང༌། །འvས་+་I་གOམ་ཐོབ་པའི་བ�་ཤིས་

ཤོག །རབ་8་གནས་པའི་ཆོ་ག ༧ བ�་ཤིས་རིན་ཆེན་འོད་ཅེས་བ<ི་བ་

རས་པས་ལེགས་པར་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

རབ་གནས་Fི་བ�་ཤིས་.་གོན་<ི་ཆོ་ག་བsགས། །

སངས་Eས་ཐམས་ཅད་འ=ས་པའི་I། །~ོ་Vེ་འཛmན་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད། །དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་a་བ་.ེ། །_་མ་Rམས་ལ་Mག་

འཚལ་ལོ། །I་གOང་1གས་Fི་gེན་དག་ལ། །རབ་8་གནས་པར་4ེད་པ་
འདི། །ཐེག་ཆེན་གསང་ གས་ནང་ནས་ནི། །bིན་ལས་དཀའ་ཤོས་ཡིན་ཞེས་

གOངས། །གཟབ་ལ་ཞལ་གདམས་འདི་Zར་4། །མཆོད་gེན་ཚད་དང་Uན་

པ་ལ། །ག་�ར་ལ་སོགས་oི་eགས་ལ། །ཉི་མ་དག་ལ་ལེགས་པར་>མ། །

ཟངས་ཞབས་གནོད་yིན་ཡི་གེ་|། vིས་ལ་ལེགས་པར་བÉོ་བར་4། །མཆོད་

Rམས་}་ཚBགས་གཏིང་བ་|། སË་བིད་སོགས་gེན་འvེལ་གsག རིང་

བ\ེལ་ལ་སོགས་oིར་བཅས་ཏེ། །དར་ཟབ་དག་གིས་oིལ་བར་4། །�བ་

ནས་དེ་བཞིན་4ང་5བ་སེམས། །ཉན་ཐོས་རང་Eལ་�་མོ་དང༌། །འཇིག་gེན་

པ་ཡི་གhགས་དག་དང༌། །གསང་ གས་ཕར་Mིན་མདོ་·ེ་དང༌། །མཆོད་gེན་

�་5ང་ལེགས་པར་གsག །འཁོར་ལོ་ད+་ཞབས་མ་ལོག་པར། །ཕོ་ཡི་

གཡས་ལ་མོ་ཡི་གཡོན། །ལེགས་པར་གsག་ཅེས་དེ་>ད་གOངས། །དར་

དང་ཐིག་ལེའི་oི་དག་དང༌། །I་¯ས་oི་དང་མེ་ཏོག་དང༌། །གསོལ་བ་འདེབས་

པའི་གནས་Rམས་ནི། །རང་གི་གཡས་Mོགས་དག་8་བཞག །གཞི་སོགས་
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gེན་འvེལ་བ�ས་པ་s། །གཏོར་མ་གཉིས་Fང་བཤམ་པར་4། །ཐོག་མར་

མགོན་པོ་§མ་oལ་ལ། །�ལ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་4། །གཉིས་པ་གནོད་

4ེད་4ིན་ནས་ནི། །རབ་8་གནས་པར་4ེད་པ་ལ། །བར་=་གཅོད་པར་4ེད་པ་

Rམས། །རང་རང་གནས་O་སོངས་ཞེས་བrོ། །4ང་5བ་སེམས་Fིས་འཕང་

ནས་O། །ཡི་དམ་�་ཡི་ང་Eལ་4། །I་གOང་1གས་Fིས་4ིན་�བས་

ནས། །�་མ་Z་+འི་མོས་པ་4། །མེ་ཏོག་�ིམ་པར་_ངས་ནས་ནི། །གསོལ་

བ་ལན་གOམ་གདབ་པར་4། །རང་བཞིན་གནས་ནས་སངས་Eས་དང༌། །

4ང་5བ་སེམས་དཔའ་དཔག་མེད་པ། །4ོན་ནས་རང་གི་རིགས་ལ་ཐིམ། །དེ་

Zར་བསམ་ཞེས་_་མས་གOངས། །དེ་བས་གhགས་Fི་.ེང་དག་8། །ཨ་

ལས་�་བའི་དFིལ་འཁོར་བསམ། །.ེང་=་gེན་འvེལ་མིང་ད4ེར་མེད། །འོད་

དང་བཅས་པ་བསམ་པར་4། །དེ་ལས་འོད་འbོས་འོད་ཟེར་<ི། །གནས་ནས་

བཅོམ་Uན་~ོ་Vེ་ཆོས། །I་མདོག་དཀར་སེར་Mག་གཡས་ནས། །པ¸་དཀར་

པོ་མpལ་དང་བཅས། །གཡོན་ན་པ¸་ཁ་4ེ་བ། །བ}མས་པ་ནམ་མཁར་]ན་

oངས་ལ། །མཆོད་པ་�ལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ། །ཡི་གེ་བཞི་ཡིས་]ན་

oངས་ལ། །gེན་འvེལ་ཐ་མི་དད་པ་ཡི། །གhངས་Fི་ཡིག་འ¿ར་iར་པར་

བསམ། །ཕ་རོལ་Mིན་པའི་.ེང་=་ཡང༌། །�་བ་ལ་སོགས་ ོན་དང་མ1ན། །

འོད་Fི་�མ་ཆེན་I་མདོག་སེར། །]ན་oངས་མཆོད་འ+ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཡི་གེ་བཞི་སོགས་ ་མ་བཞིན། །ཕ་རོལ་Mིན་པའི་ཡིག་འ¿ར་
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བསམ། །མདོ་.ེང་=་ཡང་གོང་མ་.ེ། །འོད་Fིས་}ང་བ་མཐའ་ཡས་ནི། །I་

མདོག་དམར་པོ་]ན་oངས་ལ། །མཆོད་སོགས་ ་མ་བཞིན་=་4། །མདོ་·ེའི་

ཡིག་འ¿་དག་8་བསམ། །�་5ང་སོ་སོའ m་1གས་ཀ་|། །rོམ་ཐབས་ཡོད་དེ་

མི་འ�བ་པས། །རང་གི་1གས་ཀའི་འོད་ཟེར་<ིས། །རང་བཞིན་གནས་ནས་

སངས་Eས་དང༌། །4ང་5བ་སེམས་དཔའ་དཔག་མེད་དག །]ན་oངས་�་

5ང་དག་ལ་བ.ིམ། །དེ་ཡིས་�ིན་ལ་�ིན་བཞིན་བསམ། །དེ་ནས་འཁོར་ལོའ m་

.ེང་=་པྃ་དམར་སེར་གཅིག་བསམ། པྃ་s་བ་ལས་པ¸་འདབ་མ་བEད་པ་

གཅིག་8་བསམ། དེའི་Zེ་བ་ལ་ཛཾ་བྷ་ལ་བསམ། འདབ་མའི་�་བའི་.ེང་=་སོ་

སོའ m་ གས་བསམ་མོ། ། གས་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འbོས་པས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་�ིབ་པ་yངས་ནས། ཛམ་བྷ་ལ་

ལ་སོགས་པའི་ཕོ་དp་བསམ། དེ་ཡི་1གས་ཀར་ཨ་ལས་�་བའི་.ེང་=་སོ་

སོའ m་ གས་བསམ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འbོས་པས་རང་བཞིན་<ི་གནས་ནས་

ཡེ་ཤེས་Fི་ཛཾ་བྷ་ལ་ལ་སོགས་པ་ཕོ་དp་]ན་oངས་ལ་མ=ན་<ི་ནམ་མཁའ་

ལ་བsགས། བགེགས་Fི་gོག་པ་ཡོད་ན་ཨÆ་བè་ཡཀྵ་Äྃ་ཕཊ།྄ །ཞེས་

པས་བགེགས་བÂད། མཆོད་པ་འ+ལ། གསོལ་བ་གདབ། ཡི་གེ་བཞིས་]ན་

oངས་ལ། སོ་སོའ m་�་Rམས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། དེ་ཉིད་Fང་ཡིག་འ¿ར་iར་

པར་བསམ་|ང༌། དེ་ཡི་བ�ས་པ་�བ་ཚད་4། །མོ་ཡི་འཁོར་ལོའ m་.ེང་དག་

8། །པྃ་སོགས་པ¸་དག་དང་མXངས། །སེམས་ཅན་Rམས་Fི་·ིག་�ིབ་
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yངས། །བྷ་O་í་ར་ལ་སོགས་པའི། །ཇོ་མོར་བ�ར་ཞིང་]ན་oངས་ལ། །
སོ་སོའ m་ གས་ཐིམ་ཇོ་མོར་iར། 1གས་ཀར་Àཿསོགས་.ེང་དག་8། །སོ་

སོའ m་ གས་ལས་འོད་འbོས་པས། །རང་བཞིན་<ི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་]ན་oངས་iར། །ནམ་མཁར་དམིགས་ལ་མཆོད་པ་འ+ལ། །

གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་བགེགས་བÂད་4། །ཡི་གེ་བཞི་སོགས་གོང་དང་འo། །

མཆོད་gེན་�་5ང་Sད་དག་8། །བsགས་ཚད་Pན་ལ་བ�ས་པ་s། །རང་

གིས་oི་®ོས་མེ་ཏོག་ལ། །དམིགས་ལ་gེན་འvེལ་I་གOང་1གས། །མང་

�ང་བE་a་བEད་བ�ས་སོ། །ཛཾ་བྷ་ལ་ཡི་བ�ས་པ་4། །དེ་ཡི་ གས་ནི་འདི་

Z་.ེ། ཨÆ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་ལེན་o་ཡེ་བདག་གི་བ་O་�67་P་|་ç་æ། 
བགེགས་བÂད་p་pལ་བ\ེག་པར་4། །མེ་ཏོག་གཡས་བ>ོར་དག་8་

གཏོར། །ཆོས་Fི་I་ཉིད་ཐིམ་པར་བསམ། །oི་ཡང་དེ་བཞིན་4་བ་ཉིད། །དེ་

ནས་མེ་ལོང་གhགས་བ�ན་ལ། །�ལ་I་དངོས་O་བསམ་ནས་ནི། །I་¯ས་

དག་Fང་གསོལ་བར་4། །རང་ཉིད་ཇོ་མོར་�ོང་བ9ེད་Fིས། །1གས་ཀར་ཨ་

ལས་�་བའི་.ེང་=། རྃ་ཡིག་ལས་eང་འོད་ཟེར་<ིས། །+¥་སངས་Eས་4ང་

སེམས་དཔག་མེད་པ། །]ན་oངས་མཆོད་gེན་ནང་སོར་བsགས། །gེན་

འvེལ་ཕར་Mིན་བཟོད་པར་བཀའ། །གuག་ཏོར་Rམ་Eལ་ལ་སོགས་པ། །

རིམ་པ་བཞིན་=་གsག་པར་4། །I་འབག་ལ་སོགས་�་5ང་Rམས། །རིམ་

པ་བཞིན་=་གsག་པར་4། །ཕར་Mིན་མདོ་·ེ་འ=ལ་བ་དག །རིམ་པ་བཞིན་
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=་གsག་པར་4། །ཕར་Mིན་མདོ་·ེ་འ=ལ་བ་Rམས། །དར་དམར་དག་གིས་

ལེགས་པར་དགབ། །དེ་ནས་ཕོ་ཡི་འཁོར་ལོ་དེ། །ལག་པ་གཡོན་པའི་.ེང་

བཞག་ནས། །%ང་aི་sན་མར་ཀ་ར་ཡི། །ལ་=་4ས་ལ་\ིན་ལག་གིས། །

ཡིག་འ¿་མངོན་ལ་ཐིག་ལེ་4། །གཞན་ཡང་Sད་པར་eགས་པར་4། །མོ་ཡི་

འཁོར་ལོ་དེ་དང་མXངས། །ད+་སོགས་�ད་ལ་མ=ན་=་བཞག །ཤར་

Mོགས་གཟེར་ནི་བཏམ་པར་4། །གཞན་དག་ལེགས་པར་·ོམ་=་གsག །4ི་

དོར་4ས་ལ་@ལ་=་བsགས། །ཞབས་·ོམ་Fི་ཆོ་ག་ལེགས་པར་yར་བ་

Dོགས་སོ། །  
རབ་8་གནས་པ་4ེད་པ་ལ། །.་གོན་དངོས་གཞི་གཏང་རག་དང༌། 

གOམ་<ིས་རབ་8་gོགས་4་.ེ། །དགེ་Wོང་མཛJས་པའི་མཆོད་གཡོག་གིས། 

།གuག་ལག་ཁང་གི་4་བ་དང༌། །ག=གས་སོགས་དག་གིས་ལེགས་པར་

བEན། །�་ཡི་བཀོད་པའང་ལེགས་པར་4ས། །�ལ་I་ད+ས་ལ་ལོངས་I་

མཐའ། །�ོ་བོ་གཡས་ལ་�ོ་མོ་གཡོན། །ཡོ་སོགས་མེད་པར་ལེགས་པར་

བ�མས། །ཡི་དམ་�་ཡི་ང་Eལ་4། །oི་ལ་ གས་འདི་བ�ས་པ་ནི། །མ�ལ་

དག་ལ་གཏོར་བར་4། །@་བཞིར་ནས་Fིས་Ãངས་4ས་ལ། །ས་ལ་དབང་གི་

ཚmགས་བཅད་འདོན། །མ�ལ་¯་དོ་¯་བཞི་.ེ། །rོ་བཞི་པའང་གཅིག་པའང་

|ང༌། །བè་8ི�་ལ་སོགས་གsང་དང་བ�ན། །གཡོན་པ་དག་Fང་དེ་Zར་

4། །དེ་Vེས་+མ་པ་ཚད་Uན་ཏེ། །རིན་ཆེན་�་སོགས་~ོ་Vེ་དང༌། །བ�་ཤིས་
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ཤིང་དང་�་4འི་�ོ། །མpལ་བཅིང་བ8བ་པའི་རས་Rམས་ནི། །}མ་སོགས་

.ེང་=་བཞག་པར་4། །�ོ་བ�་གང་ཡང་|ང་བ་ཡིས། །+མ་པའི་བགེགས་

དག་བÂད་པར་4། །འདབ་མ་�་ཡི་མpལ་ཆིངས་4། །I་¯ས་གསོལ་བའི་

5་ཡིས་དགང༌། །ཁ་Eན་+མ་པ་དག་གིས་བEན། །~ོ་Vེ་ཚད་དང་Uན་པ་ལ། 

།འvས་སོགས་བཏག་པ་གསེབ་8་གsག །�་4འི་�ོ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །

མ�ལ་གཡས་པའི་.ེང་=་བཞག །Rམ་པར་Eལ་བའི་+མ་པའངf །གོང་མ་དེ་

Zར་4ས་ནས་ནི། །མ�ལ་གཡོན་པའི་.ེང་=་བཞག །+མ་པ་གཉིས་པོའ m་

བར་དག་8། །རིན་ཆེན་}ོད་ནི་རབ་མཛJས་པ། །ནས་Fིས་བཀང་བའི་མེ་ལོང་

དང༌། །oི་ཡི་·ེ་p་p་pལ་བཞག །+མ་གཉིས་མཐའ་མར་�་བཤོས་དང༌། །

དཀར་ཡོལ་ནང་=་ཞོ་ཡང་ད+ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་པའི་མཆོད་པ་དང༌། །

གཏོར་མ་གཉིས་Fང་བཤམ་པར་4། །དང་པོ་ཆོས་9ོང་§མ་oལ་ལ། །�ལ་

ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་4། །དེ་འོག་གཞི་ལ་གནས་པ་ལ། །4ིན་ལ་ངག་

གིས་བrོ་བར་4། །དེ་Vེས་ཚBགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །རབ་8་གནས་པའི་

ཕན་ཡོན་སོགས། །གདམས་ངག་དག་Fང་བVོད་པར་4། །Pན་ལ་gེན་

འvེལ་བ�ས་པ་s། །Rལ་འ4ོར་པ་ནི་ཤར་བZས་ཏེ། །gེན་འvེལ་+མ་པའི་

གhངས་ཐག་ནི། །བ·མས་ལ་·ད་ལ་\ིན་ལག་\ེས། །ཡི་དམ་�་ཡི་ང་Eལ་

4། །gེན་ལ་དམིགས་ལ་gེན་འvེལ་<ི། །བ�ས་པ་ཅི་ཙམ་�བ་�བ་4། །

4ང་5བ་སེམས་དང་�་མ་དང༌། །9ེ་བ་མེད་པའི་མོས་པ་4། །དེ་ནས་Äྃ་
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སོགས་ཚmགས་བཅད་Fིས། །སངས་Eས་4ང་སེམས་དཔག་མེད་དག །4ོན་

བསམ་མེ་ཏོག་_ངས་པ་ནི། །གསོལ་བ་དp་ཙམ་གདབ་པར་4། །དེས་Fང་

དཔག་མེད་4ོན་པར་བསམ། །དེ་ནས་�་Rམས་ཐམས་ཅད་ལ། །Eས་པར་

4ེད་ན་Rམ་}ང་གི། །1གས་ཀར་ཨ་ལས་�་བའི་.ེང༌། །gེན་འvེལ་

དམིགས་མེད་འོད་བཅས་བསམ། །འོད་ཟེར་Mོགས་བ�ར་འbོས་པར་བསམ། 

།སེམས་ཅན་·ིག་yངས་Rམ་}ང་iར། །Xར་འ=ས་gེན་འvེལ་ལ་ཐིམ་

བསམ། །}ང་མཛད་དག་8་iར་པར་བསམ། །1གས་ཀར་Àཿསོགས་gེན་

འvེལ་ལས། །འོད་ཟེར་འbོས་དང་བདག་ཉིད་Fིས། །1གས་ཀའི་ས་བོན་ཡི་

གེ་ཡིས། །འོད་ཟེར་གཉིས་པོ་དག་གིས་ནི། །བཅོམ་Uན་Rམ་}ང་]ན་oངས་

ལ། །ནམ་མཁར་བsགས་ལ་མཆོད་པ་འ+ལ། །བགེགས་Fི་དོགས་པ་ཡོད་

ན་བÂད། །ཛཿཡིས་]ན་oངས་Äྃ་གིས་བ.ིམ། །བྃ་<ིས་གཉིས་མེད་ཧཿོ

ཡིས་ད<ེས། །�་Rམས་Pན་ལ་དེ་བཞིན་4། །སེམས་ཅན་གhགས་ལ་�ར་

4ེད་པའི། །རིགས་གOམ་མགོན་པོ་དpག་གsག་4། །�ར་མི་4ེད་ན་ªཀ་

1བ་Fིས། །1གས་ཀ་དག་ནས་འོད་འbོས་པས། །\ོག་ཆགས་དག་ལ་ཕོག་

པས་ནི། །དེ་རང་ཉིད་=་iར་པར་བསམ། །ངོ་མི་ཤེས་པ་Rམས་ལ་ནི། །དེ་

ཉིད་Z་+་དpག་གsག་4། །I་འབག་Rམས་ལ་དེ་ཉིད་Fི། །ཡི་དམ་�་ཡིས་

དpག་གsག་4། །ངོ་མི་ཤེས་ན་བདག་རང་གི། །ཡི་དམ་�་ཡིས་དེ་བཞིན་

ནོ། །ཆོས་9ོང་མཆོད་པ་4ེད་པ་ན། །1གས་ཀའི་gེན་འvེལ་འོད་ཟེར་<ིས། །
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འཇམ་དཔལ་]ན་oངས་བ.ིམ་པར་4། །མི་4ེད་1གས་ཀའི་Àཿ�འི་.ེང༌། །

gེན་འvེལ་དག་ལས་འོད་འbོས་པས། །ཆོས་9ོང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

དག །]ན་oངས་དེ་ལ་བ.ིམ་པར་4། །འཇིག་gེན་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས། །

མགོན་པོ་§མ་oལ་དེ་ཉིད་དོ། །ཚBགས་བདག་Fང་ནི་དེ་བཞིན་ནོ། །མཆོད་

gེན་ནང་=་ཨ་ལས་�། །gེན་འvེལ་དག་ལས་འོད་འbོས་པས། །རང་བཞིན་

གནས་ནས་སངས་Eས་དང༌། །4ང་5བ་སེམས་དཔའ་དཔག་མེད་དག །ནམ་

མཁར་]ན་oངས་མཆོད་པ་འ+ལ། །གསོལ་བཏབ་བཞི་ཡིས་]ན་oངས་

ལ། །བ.ིམས་པས་མཆོད་gེན་གཉིས་མེད་བསམ། ། གས་ལ་~ོ་Vེ་ཆོས་

དང་ནི། །ཕ་རོལ་Mིན་མ་�མ་ཆེན་མོ། །མདོ་·ེ་}ང་བ་མཐའ་ཡས་ཏེ། །རིམ་

པ་བཞིན་=་གཉིས་མེད་བསམ། །ò་སོགས་ལ་ཡང་མཐའ་ཡས་སོགས། །~ོ་

Vེའི་Zེ་བར་Àཿསོགས་Fིས། །gེན་འvེལ་འོད་Fིས་སེམས་ཅན་Rམས། །

·ིག་yངས་~ོ་Vེ་སེམས་དཔར་བསམ། །Xར་ལ་བ�ས་ཏེ་ གས་ལ་

བ.ིམས། །གཉིས་མེད་~ོ་Vེ་སེམས་དཔར་བསམ། །1གས་ཀར་ཨ་སོགས་

gེན་འvེལ་<ི། །འོད་Fིས་རང་བཞིན་~ོ་Vེ་སེམས། །ནམ་མཁར་]ན་oངས་

མཆོད་པ་འ+ལ། །གསོལ་བཏབ་བཞི་ཡིས་གཉིས་མེད་བསམ། །�ར་པའི་E་

མ=ད་ཁར་བ9ེད་དེ། །bེང་བ་ཡི་དམ་]ན་oངས་བ.ིམས། །འཁོར་ལོའ m་.ེང་

=་རྃ་ལ་ཉི། །Äྃ་ལས་འོད་འbོས་རང་བཞིན་<ི། །གནས་ནས་ཇོ་མོ་]ན་

oངས་ལ། །མཁར་བsགས་མཆོད་འ+ལ་གསོལ་བ་བཏབ། །བཞི་ཡིས་]ན་
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oངས་གཉིས་མེད་བསམ། །དེ་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་Fང༌། །རང་རང་

ཡིག་འ¿་དེ་Zར་4ས། །བ�ས་ནས་4ེད་ན་འདི་>ད་གOངས། །Rམ་}ང་

1གས་ཀར་ཨ་ལས་�། །.ེང་=་gེན་འvེལ་འོད་ཟེར་<ིས། །རང་བཞིན་

གནས་ནས་སངས་Eས་དང༌། །4ང་སེམས་དཔག་མེད་4ོན་iར་ནས། །I་

གOང་1གས་རིག་ཐིམ་པར་བསམ། །ཤིན་8་བ�ས་ནས་4ེད་iར་ན། །རང་

གི་1གས་ཀའི་Äྃ་དག་ལས། །འོད་ཟེར་Mོགས་བ�ར་འbོས་པས་ནི། །སངས་

Eས་4ང་སེམས་དཔག་མེད་དག །]ན་oངས་སོ་སོའ m་རིགས་བདག་ལ། །

ཐིམ་པར་བསམ་ཞེས་_་མས་གOངས། །དེ་ནས་gེན་ལ་དམིགས་ནས་O། །

gེན་འvེལ་བ�ས་པ་�བ་ཚད་4། །4ང་སེམས་�་མ་Z་+་ཡི། །ཡི་དམ་�་

ཡི་ང་Eལ་4། །I་གOང་1གས་Fི་4ིན་<ིས་བ�བས། །+མ་པ་གཉིས་མེད་

ངང་ལ་བསམ། །དཀར་པོ་s་བས་རིན་ཆེན་<ི། །གཞལ་ཡས་ཁང་.ེང་བྃ་

དམར་སེར། །ཡོངས་O་iར་པ་}་ཚBགས་པའི། །པ¸་འདབ་བEད་དེ་.ེང་=། 

།ཨ་ནི་iར་པས་�་.ེང་=། །gེན་འvེལ་�ིང་པོ་མིང་®ེལ་མེད། །དཀར་པོ་

གཡས་བ>ོར་དག་8་བསམ། །དེ་ལས་འོད་འbོས་རིགས་�ག་ལ། །ཕོག་

པས་·ིག་yངས་ªཀ་1བ་iར། །Xར་འ=ས་aར་ནི་Wེབས་པ་དང༌། །འོད་=་

s་བས་gེན་འvེལ་ཐིམ། །དེ་ཉིད་iར་པས་ªཀ་1བ་8་iར་པར་བསམ་ཞེས་

Wོབ་དཔོན་<ིས་གOངས། །1གས་ཀར་ཨ་སོགས་gེན་འvེལ་ལས། །འོད་

དང་རང་གི་1གས་ཀའི་Äྃ། །འོད་དག་གིས་ནི་རང་བཞིན་<ིས། །གནས་ནས་
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ªཀ་1བ་]ན་oངས་ལ། །མ=ན་<ི་ནམ་མཁར་བsགས་པ་དང༌། །+མ་ནང་

ªཀ་1བ་གཉིས་པོ་ལ། །མཆོད་འ+ལ་གསོལ་བཏབ་བགེགས་དག་བÂད། །

ཡི་གེ་བཞི་ཡིས་]ན་oངས་ལ། །+མ་པའི་ནང་གི་ªཀ་1བ་དང༌། །གཉིས་O་

མེད་པ་བསམ་ཞེས་སེམས། །དེ་Vེས་རང་གི་1གས་ཀ་ཡི། །Äྃ་ལས་འོད་

འbོས་\ིན་ལག་དང༌། །གhངས་ཐག་འ�ིལ་ཏེ་+མ་ནང་གི། །ªཀ་1བ་

1གས་ཀར་ཕོག་iར་པས། །བ=ད་aིར་ནར་<ིས་eང་ནས་ནི། །རིན་ཆེན་

དག་ལ་ཕོག་iར་པས། །ཐམས་ཅད་བ=ད་aིར་s་བར་བསམ། །དེ་ནས་དེས་

འཛmན་ཐམས་ཅད་ནི། །ཤས་ཆེན་�་ལ་དམིགས་པ་གཏད། །དངོས་མེད་པ་ན་

1བ་པ་ཡང༌། །བ=ད་aིར་iར་ནས་9ེ་མེད་ངང༌། །དམིགས་ལ་བ�ས་པ་

�བ་ཚད་4། །དེ་Vེས་མེ་ཏོག་oི་®ོས་ལ། །དམིགས་ཏེ་gེན་འvེལ་བ�ས་པ་

དག །ཅི་ཙམ་�བ་�བ་4་ཞེས་གOངས། །I་གOང་1གས་Fི་བ�ས་པ་

ནི། །མང་�ང་�ི་ཚB་ཙམ་རེ་4། །གhངས་ཐག་+མ་པའི་ནང་=་བsགས། །

རང་ཉིད་ཡི་དམ་�ར་བ9ེད་པའི། །I་གOང་1གས་དག་4ིན་<ིས་

བ�བས། །+མ་གཡོན་རང་བཞིན་མེད་པ་ལས། །9ྃ་ནི་དཀར་པོ་བསམ་པར་

4། །དེ་ཉིད་iར་པ་རིན་ཆེན་<ི། །གཞལ་ཡས་ཁང་=་བསམ་ནས་སྃ། །

དམར་སེར་ཡོངས་O་iར་པ་ལས། །འདབ་བEད་པ¸འི་Zེ་བ་ལ། །རྃ་དམར་

iར་པས་ཉི་མ་བསམ། །དFིལ་=་མཐིང་ནག་Äྃ་བསམ་མོ། །Äྃ་ལས་འོད་

ཟེར་འbོས་iར་པས། །སེམས་ཅན་Pན་ལ་ཕོག་པར་བསམ། །Pན་<ི་ལས་
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�ིབ་yངས་ནས་ནི། །�ོ་བོ་བ=ད་aི་འSིལ་པར་iར། །Xར་འ=ས་Wར་

Wེབས་འོད་=་s། །Äྃ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞེས་གOངས། །Äྃ་ནི་ཡོངས་O་

iར་པ་ལས། །�ོ་བོར་བསམ་ཞིང་1གས་ཀར་ནི། །རྃ་ལས་ཉི་མ་Äྃ་བཅས་

བསམ། །དེ་ཡི་འོད་དང་རང་བཞིན་<ིས། །1གས་ཀའི་Äྃ་འོད་ཉིད་Fིས་ནི། །

རང་བཞིན་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་Fི། །བ=ད་aི་འSིལ་པ་]ན་oངས་ནས། །

མཁར་བsགས་མཆོད་འ+ལ་གསོལ་བ་བཏབ། །ཡི་གེ་བཞི་ཡིས་གཉིས་མེད་

བ.ིམས། །དེ་Vེས་རང་གི་1གས་ཀ་ཡི། །Äྃ་ལས་འོད་འbོས་\ིན་ལག་དང༌། 

།གhངས་ཐག་དང་འ�ིལ་+མ་ནང་གི། །�ོ་བོའ m་1གས་ཀར་ཕོག་iར་པས། །

བ=ད་aི་དཔག་མེད་བབས་ནས་ནི། །རིན་ཆེན་�་ལ་ཕོག་པ་དེ། །ཐམས་ཅད་

བ=ད་aིར་iར་པར་བསམ། །དངོས་འཛmན་ཤས་ཆེ་�་ལ་དམིགས། །དངོས་

འཛmན་མེད་ན་�ོ་བོ་ཡང༌། །བ=ད་aིར་བ�ར་ནས་9ེ་མེད་ལ། །སེམས་གཏད་

བ�ས་པ་འདི་Zར་4། ཨÆ་Àཿབི:ན་ཏ་�ི་ཏ་Äྃ་ཕཊ།྄ དེ་ནས་+མ་པར་
 ར་བཞིན་བ9ེད། །Äྃ་གིས་སེམས་ཅན་·ིག་�ིབ་yངས། །~ོ་Vེ་}ོད་=་

iར་ནས་ནི། །Wར་Wེབས་འོད་s་Äྃ་ལ་ཐིམ། །Äྃ་ནི་ཡོངས་O་iར་པ་

ལས། །~ོ་Vེ་གནོད་yིན་དག་8་བསམ། །1གས་ཀར་རྃ་ལས་ཉི་མའི་.ེང༌། །

མཐིང་ནག་Äྃ་ལས་འོད་ཟེར་དང༌། །རང་གི་1གས་ཀའི་འོད་ཉིད་Fིས། །+¥་

4ང་སེམས་དཔག་མེད་Fི། །1གས་ཀར་ཕོག་པས་འོད་eང་བས། །+མ་ནང་

1གས་ཀར་ཕོག་པ་ལས། །བ=ད་aི་བབས་པས་Dས་ལ་རེག །Dས་Fང་
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བ=ད་aིར་s་བར་བསམ། །དངོས་འཛmན་ཤས་ཆེ་�་སེམས་གཏད། །རང་

བཞིན་9ེ་མེད་ཆོས་མེད་ལ། །སེམས་གཏད་བ�ས་པ་འདི་Zར་4། ཨÆ་བè་

ཡཀྵ་Äྃ་ཕཊ།྄ ཅེས་ནི་�བ་ཚད་དག་8་བ�ས། །གhངས་ཐག་ཞལ་Eན་

བསེབ་8་གsག །བ�་ཤིས་.་གོན་ཆོ་ག་.ེ། །ལེགས་པར་yར་བ་དང་པོ་

Dོགས་སོ། །  
གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་བVོད་པར་4་.ེ། །ནངས་ ་བར་ལངས་ཏེ། 

མ�ལ་.ེང་ནས་+མ་པ་_ངས་ནས་གནས་དབེན་པར་བཞག་གོ །དེའི་«ལ་

Mག་.ེ་~ོག་ལམ་མ་ཡིན་པར་བཞག་གོ །རང་ཡི་དམ་�་ཡི་ང་Eལ་4ས་ལ། 

oི་ལ། ཨÆ་བè་ས;་Äྃ་དང༌། ཨÆ་ÀཿÄྃ་དང༌། ཨÆ་བè་ཡཀྵ་ཕཊ་྄Fིས་
བ�ས་པ་4ས་ལ་དFིལ་འཁོར་ལ་གཏོར། དFིལ་འཁོར་ལ་oི་ཞིམ་+མ་

སོགས་གsག །མཆོད་པ་ ་མ་བཞིན་=་བཤམས། །གཏོར་མ་བཟང་ལ་མང་

=་བཤམ། །བཟང་བ་གཉིས་ནི་མི་མཐོང་བཞག་པར་4། །4ིངས་པོ་མགོན་པོ་

ཆོས་9ོང་ལ། །�ན་ཚBགས་མཆོག་8་�ལ་ནས་ནི། །བར་ཆད་མི་འeང་

གསོལ་བ་གདབ། །གཅིག་ནི་གཞི་ལ་གནས་པ་ལ། །4ིན་པས་རབ་གནས་

4ེད་བར་=། །འདིར་མ་འ=ག་པར་སོངས་ཞེས་4། །¦ས་པ་ཡོད་ན་བÂད་

གOངས་སོ། །དེ་Vེས་=ང་སོགས་རོལ་མོ་ཡི། །མཆོད་པ་དག་ནི་4ེད་=་

གsག །®ོས་བ\ེགས་ལག་8་_ངས་ནས་ནི། གསོལ་བ་ ར་བཞིན་གདབ་

པར་4། །+¥་4ང་སེམས་དཔག་མེད་པ། །4ོན་བསམ་�་མ་Z་+ར་
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བསམ། །9ེ་བ་མེད་པའི་མོས་པ་4།Rམ་པར་}ང་མཛད་ལ་སོགས་པའི། 

དpགས་གsག་.་གོན་=ས་བཞིན་4། .་གོན་=ས་O་གཙB་བོ་yང༌། །

དངོས་གཞིའི་=ས་O་ཐམས་ཅད་དོ། །Sད་པར་དེ་འoའི་དང་པོ་ནི། །ཡོན་

བདག་དེ་ཡིས་�་ལ་4། །�་5ང་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ། །དམིགས་ལ་gེན་

འvེལ་བ�ས་པ་4། །ཅི་འ�བ་=་ནི་4་ཞེས་གOངས། །gེན་འvེལ་+མ་པའི་

གhངས་ཐག་ནི། །.ེགས་ལ་oངས་ཏེ་ལོགས་ལ་བÂད། །+མ་པ་ ར་བཞིན་

བ9ེད་ནས་ནི། །I་གOང་1གས་Fི་བ�ས་པ་4། །gེན་འvེལ་བ�ས་པ་

�བ་ཚད་4། །གhངས་ཐག་གསེབ་8་བཞག་པར་4། །Rམ་པར་Eལ་བའི་

+མ་པ་ཡང༌། ། ར་བཞིན་བ9ེད་ལ་བ�ས་པ་4། །gེན་འvེལ་�ན་རིང་Rམ་

Eལ་1ང༌། །དེ་Zར་4་ཞེས་_་མས་གOངས། །bེང་བ་Rམས་ལ་བ�ང་བ་

དང༌། །I་གOང་1གས་Fི་བ�ས་པ་4། །དེ་ནས་+མ་པ་མཆོད་པ་དང༌། །མེ་

ཏོག་དག་ནི་གཏོར་བར་4། །gེན་Rམས་ལ་ཡང་Sབ་པར་Z། །དེ་ནས་ཡོན་

བདག་བZས་ནས་ནི། །གཡས་>ོར་དག་8་p་pལ་བ\ེགས། །,ག་སོགས་

བལ་<ིས་ད�ིས་པ་ཡི། །+མ་སོགས་དག་8་ཐིག་ལེ་�ལ། །དེ་ཡང་ཆོས་I་

དག་ལ་ནི། །ཆོས་I་ཐིམ་པར་4་ཞེས་གOངས། །དེ་Vེས་མཆོད་}ོད་བཟེད་

=་བ�ག །gེན་འvེལ་+མ་པ་ལག་_ངས་ལ། །ཡེ་ཤེས་�་མོ་4ོན་བསམ་

.ེ། །མེ་ལོང་ནང་གི་གhགས་བ�ན་ལ། །�ལ་I་དངོས་O་བསམ་ནས་ནི། །

ཇི་Zར་བZམས་པ་ཙམ་<ིས་ནི། །�་ཡི་5་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་
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གཤེགས་ལ་I་¯ས་གསོལ། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་¯ས་4འོ། །ཞེས་ནི་

བVོད་ཅིང་I་¯ས་གསོལ། །5་ནི་+མ་པའི་ནང་=་4ོ། །མ�ལ་.ེང་ན་Uེམ་

<ིས་གsག །Rམ་Eལ་+མ་པའང་དེ་བཞིན་4། །མ་�བ་མཐོ་བར་འ=ག་ལ་

གསོལ། །དེ་Vེས་རང་ཉིད་ཇོ་མོར་བrོམ། །1གས་ཀར་Àཿལས་�་བ་བསམ། 

།.ེང་=་!ྃ་�ང་འོད་ཟེར་<ིས། +¥་བྷོ་དྷི་དཔག་མེད་པ། ]ན་oངས་མ=ན་<ི་

ནམ་མཁར་བsགས། དེ་ལ་དམིགས་ལ་ གས་འདི་བ�། ཨÆ་O་Ñ་ཏི<་

བè་ཡེ་ç་æ། ཨÆ་ÀཿÄྃ་Òིཿ=་ཁྃ་བèm་བྷ་Þ་Òི་ཏི་ཏི་ཏི6་=་

ཁྃ།་་་་་་འདི་གཉིས་བE་a་བEད་བ�ས་པ་ཆོས་Fི་Iར་འiར་བ་ཡིན་
གOངས། །ཞེས་པ་བE་a་བEད་བ�ས་པས། །I་རིགས་I་ལ་གOངས་

རིགས་གOངས། །1གས་རིགས་1གས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། །དོན་དམ་རབ་

གནས་ཡིན་ཞེས་གOངས། །དེ་ནས་ཆོས་]ོད་Eས་པ་4། །ཆོ་ག་ཉམས་པ་

གསོ་ཆེད་=། །ཡི་གེ་བE་པ་ལན་གOམ་འདོན། །གཏོར་མ་µས་པ་དེ་གཉིས་

བ9ེད། །མགོན་པོ་]ན་oངས་I་ལ་ཐིམ། །Äྃ་ཡིག་b་མོས་གང་བར་

བསམ། །དེ་ཉིད་iར་པ་~ོ་Vེ་ཡིས། །ཆོ་ག་གསོལ་བར་འiར་ཞེས་གOངས། 

།གཙང་yར་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །ཇི་\ིད་བ.ན་པ་གནས་Fི་བར། །

གuག་ལག་ཁང་འདི་9ོངས་ཤིང་གཏད། །འདི་དག་དཀོར་གཉེར་མཛBད་ཅིག་

ཅེས། །གསོལ་བ་དག་Fང་གདབ་པར་4། །གOམ་<ིས་བ�་ཤིས་ཚmགས་

བཅད་བVོད། Sམ་ལོགས་དག་8་གhངས་5་དག །བལ་སོགས་དག་གིས་
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�ང་ཟད་གཏོར། །བ�་ཤིས་ལ་ན་ལ་ཞེས་གOངས། །མེ་ཏོག་»ལ་སོགས་

Mག་ནས་ནི། །5་བོའམ་�ོན་པ་དག་8་གཏོར། །འདི་འo་དངོས་གཞིའི་ཆོ་

གའོ། །  

གOམ་པ་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་ནི། རིན་ཆེན་གOམ་ལ་

དངོས་སོགས་དང༌། །_་མ་ཡོན་དང་དགེ་འ=ན་དང༌། །བ�ེན་

བPར་ཆོས་9ོང་གཏོར་མ་འ+ལ། །དགེ་a་4ང་5བ་ཆེན་པོར་

བ ོ། །པ¸འི་ཚལ་=་ཉི་ཟེར་བཞིན། །རང་གི་_ོ་ཡིས་�ང་ཞིག་

བ�ས། །_་མ་Rམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཨÆ་&.ི། .་གོན་
<ི་ཆོ་ག་ལ། ཆོས་བཤད་མང་པོ་ཡོད་Fང་བ�ས་ནས། དང་པོ་རབ་གནས་Fི་

{་4ིན་<ིས་བ�བས་ནས། ཐ་མ་རབ་8་གནས་པ་མཁན་པོ་ཚད་Uན་པས་

རབ་8་གནས་པ་4ས་ནས། �་བཟོ་ཡོན་བདག་རབ་གནས་མཁན་པོ་གOམ། 

བསོད་ནམས་མཉམ་པ་ཡིན་ཞེས་གOངས། དེ་ཡང་ ོན་Eལ་_ོན་ ་དར་

བའི་=ས་ན། པ�ི་ཏ་རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པ་ཡང་མང་=་4ོན། Rལ་

འ4ོར་པ་1གས་{ད་མ1ན་པ་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་ཡང་མང་=་4ོན། དེས་

རབ་གནས་མཛད་པས་བ�་ཤིས་པ་ཡིན་གOངས། Wད་Fིས་Eལ་_ོན་

ག=ག་པ་ཅན་Rམས་Fིས་བ.ན་པ་བ>བས་ནས། བ.ན་པ་ཉམས་དམན་

པའི་=ས་O། Eལ་_ོན་ལ་སོགས་པ་I་གOང་1གས་Fི་gེན་བཞེངས་པས་

�145



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཆོག་པར་འཛmན་པ་Rམས་ལ། མི་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་Rམས་Fིས་བདག་

4ས་ནས་ཇི་Zར་བ�་མི་ཤིས་པ་>ད། དེ་ལ་Mག་མཆོད་ལ་སོགས་པ་4ས་

ནས་9བས་འ@ོ་ལ་སོགས་པ་ཟངས་པ་hར་�ད་ནས་ངན་སོང་=་�ང་

གOངས། དེ་ལ་རབ་8་གནས་པ་4ེད་པའི་=ས་O། Wོབ་དཔོན་Wོབ་མ་.་

གོན་ལ་གནས་པ་དང༌། �་.་གོན་ལ་གནས་པ་དང༌། མི་.་གོན་ལ་གནས་པ་

དང༌། Dས་.་གོན་ལ་གནས་པའོ། །དེ་ལ་�་.་གོན་ལ་གནས་པ་ནི། རང་

གང་དད་པའི་�་ལ་སོ་སོའ m་gེན་ལ་4ོན་པའི་གསོལ་བ་བཏབ། དངོས་O་

སེམས་ཅན་<ི་དོན་ལ་4ོན་པ་རང་ཡིན་གOངས། ཆོས་9ོང་བའི་Tང་མ་.་

གོན་ལ་གནས་པ་ནི། དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་དང༌། དཔལ་�་མོ་དང༌། ཚངས་

པ་བE་4ིན་དང༌། Mོགས་9ོང་བ�་དང༌། Eལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་གཏོར་མ་

�ལ་ལ། རབ་8་གནས་པ་འདི་ལ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་བར་ཆད་མི་འeང་བ་

དང༌། བ�་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་འeང་བའི་གསོལ་བ་བཏབ། Wོབ་དཔོན་.་

གོན་=་གནས་པ་ནི། སོ་སོར་ཐར་པའི་·ོམ་པས་བཏབ་པ། རང་བས་གཞན་

གཅེས་Fི་_ོ་ཡོད་པ། �་ཏིང་ངེ་འཛmན་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་ཡོད་པ། ཆོ་ག་མ་

འ¯གས་པ་ཡོད་པ། དFིལ་འཁོར་vི་བའི་ལས་ལ་མཁས་པ། _་མས་གནང་

བ་ཡོད་པ་གཅིག་གིས་4། 9བས་O་འ@ོ་བ་1ན་མོང་བ་ཡོད་པ། སོ་སོར་

ཐར་པའི་·ོམས་པས་བ·མས་པ། 4ང་སེམས་Fི་wོན་པ་ཡོད་པ། �ི་ལམ་�་

མ་Z་+འི་མོས་པ་ཡོད་པ། ཆོ་ག་མ་འ¯གས་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
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<ིས་གནང་བ་ཡོད་པ་གཅིག་གིས་4་གOངས། དེ་Zར་མ་ཡིན་ན་རང་ཚད་

དང་མི་Uན་པ་དང༌། ཆོ་ག་འ¯གས་ནས་a་བ་བཞི་ཞིག་པས་མནར་མེད་=་

9ེ་མཉམ་གOངས། སངས་Eས་ལ་སོགས་རབ་གནས་ནི། །ཆོ་ག་

དག་དང་Uན་པར་4། །ཆོ་ག་དམན་པས་མི་4་.ེ། །འཇིག་gེན་

འདིར་ཡང་�ག་བ ལ་ལོ། །འཇིག་gེན་Mི་མར་འཇིགས་པ་ཆེ། 

།དེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་Fིས། །དངོས་�བ་འདོད་པས་

ནན་ཏན་4། །རབ་8་གནས་པ་4་མི་དགོས་པ་ནི། gེན་རང་eང་4ོན་པ་

Rམས་དང༌། Rལ་འ4ོར་པ་ཐམས་ཅད་�་ཡི་ཞལ་གཟིགས་ནས་1གས་དམ་

�འི་ཞལ་ནས་འདི་Z་+་གཅིག་བཞེངས་གOངས་པ་ལ་4་མི་དགོས། གཞན་

ཡང་རབ་8་གནས་ལ་མ་4ས་པའི་ཉེས་དམིགས་ནི། རིགས་དང་མི་Uན་མི་

Rམས་ལ། འཇིག་gེན་<ི་མཆོད་གནས་མི་4ེད་དེ། དེ་བཞིན་རབ་གནས་

མ་4ས་པའི། །I་གOང་1གས་Fི་gེན་དག་ལ། །Mག་འཚལ་

མཆོད་པའི་འvས་+་མེད། ། གས་དང་vལ་བའི་ཐལ་བ་ལ། །

yིན་བ\ེགས་4ས་བཞིན་འvས་+་མེད། །རབ་གནས་4ས་

པའི་ཕན་ཡོན་ནི། །ཆོ་གའི་བདག་ཉིད་¦ས་པ་ནི། །gགས་པ་ལ་

སོགས་Xལ་ལེགས་པ། །དེ་4ས་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་ནི། །
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མཐོང་དང་མ་མཐོང་Rམས་O་བསོད་ནམས་བ9ེད། །Mག་

འཚལ་མཆོད་པ་4ས་པའི་འvས་+་ཡོད། Wོབ་མ་.་གོན་ལ་གནས་

པ་ནི། དད་དང་Uན་ཞིང་གཏོང་ལ་མཁས། །བWབ་པ་ཡི་ནི་

གནས་བ�་མཛད། །དགེ་བའི་ཆོས་ལ་རབ་8་བaོན། །_་མ་

pས་�ིང་བaེར་Uན། །དམ་པ་དེ་ནི་Wོབ་མར་བhང༌། མི་.་གོན་
ལ་གནས་པ་ནི། དེར་འོང་བ་Rམས་Fིས་གོས་གསར་པ་བགོ་བ་དང༌། ཤ་ཆང་

°ོག་པ་ལ་སོགས་པ་®ངས་པ་དང༌། ཁ་བ~་བཟང་པོ་མང་བ་དང༌། འ4ོར་པ་

དང་�ེད་པ་དང་གང་བ་དང༌། Eལ་བ་དང༌། ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་བ~་4་

བ་དང༌། ད@་དང་ཆོམ་?ན་ལ་སོགས་པ་®ངས་ཏེ། དེ་Zར་མིན་ན་མི་དང་མི་

མ་ཡིན་པ་Rམས་Fིས་བར་ཆད་ཆེན་པོ་4ེད་པ་ཡིན་གOངས། Dས་དང་ཡོ་

4ད་.་གོན་གནས་པ་ནི། གsང་ནས་ཇི་>ད་འeང་བ་བཞིན་=། དེ་ཡང་འདི་

ནས་གsག་པ་Pན་ལ་4མས་པར་ཆེན་པོས་དམིགས། 4ང་5བ་Fི་སེམས་

Fིས་དམིགས་ལ། གhགས་གhགས་བ�ན། �་vག་ཆ། དོན་9ེ་མེད་ངང་ལ་

དམིགས། ཐང་ཀ་མཆོད་gེན་འཁོར་ལོ་ཡན་ཆད་ལ་དམིགས་ལ་gེན་ཅིང་

འvེལ་བར་འeང་བའི་བ�ས་པ་མང་=་མཛད་པར་s་གOངས། དེ་ནས་

གསོལ་བ་བཏབ། དེ་ནས་བPག་གsག་4། དེ་ནས་+མ་པའི་བ�ས་པ་4་.ེ། 

གོ་རིམ་མོ། ལོགས་Fི་མཆོད་པ་�ལ་ལ། མེ་ཏོག་�ིམ་པར་ཐོགས་ཏེ། ®ོས་

�148



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

བ\ེགས་པ་དང་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་4ེད་=་བ�ག་.ེ། _་མ་~ོ་Vེ་འཛmན་

པ་ཐམས་ཅད་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། 

ཉན་ཐོས་རང་སངས་Eས་ཐམས་ཅད་དང༌། འཇིག་gེན་ལས་

འདས་པའི་Rལ་འ4ོར་ཐམས་ཅད་དང༌། Rལ་འ4ོར་ལ་མཆོད་

པའི་གནས་Rམས་འ@ོ་བ་མང་པོ་བསོད་ནམས་བསགས་པ་

དང༌། 1གས་བaེ་བ་ཅན་<ིས་yིན་བདག་ཆེ་གེ་མོའ m་མི་མང་པོ་

རབ་8་གནས་པའི་ཆེ་གེ་མོ་འདི་ཕོ་vང་གཞལ་ཡས་ཁང་འདི་དག་

Fང་Sེད་ཉིད་Fིས་4ིན་<ིས་བ�བ་ཅིང་4ིན་<ིས་�ོབས་པར་

s་འཚལ། ཞེས་ལན་དp་4་ཞིང་མེ་ཏོག་གཏོར་རོ། །སངས་Eས་དང་4ང་
5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་O་གསོལ། རབ་8་གནས་པ་

4ེད་པ་ལ་འ4ོན་པར་s། 4ས་པས་Fང་གོ་ཆོད། དོན་གཙB་བོ་ཡིན་ནོ། །རབ་

8་གནས་པའི་ཆོ་གའོ། །  

"

"

"

"
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"

ཨÆ་བè་8ི�་ç་æ། ཨÆ་ཛm་ཏ་ན་ཛmག་ç་æ། ཨ@་ར)་8ིཀ་ç་

æ། ཨÆ་Àཿརོ་ལིག་ç་æ། ཨ@་Ñ་¤་8ི�་ç་æ། ཨÆ་དྷེ་ཤ་ར་དྷི་ç་

æ། ཨÆ་མོ་æ་ར་ཏི་ç་æ། ཨÆ་ར་ག་ར་ཏི་ç་æ། ཨÆ་བè་ར་ཏི་ç་

æ། ཨÆ་A་མན་ཏ་�ྀཏ་ཏ་Äྃ་ཕཊ། ཨÆ་Ñ་¤་ཏ་�ྀཏ་ཏ་Äྃ་ཕཊ། ཨÆ་

པ¸་ཏ་�ྀཏ་Äྃ་ཕཊ།྄ ཨÆ་Àཿབི:ན་ཏ་�ྀཏ་ཏ་Äྃ་ཕཊ།྄ ཨÆ་Àཿ9ྃ་

Äྃ། ཨÆ་ÀཿཨÆ་Äྃ། ཨÆ་ÀཿཨÆ་ཨÆ། ཛB་Äྃ། ཨÆ་Àཿཁ་Äྃ། ཨÆ་ÀཿÄྃ་

Äྃ། ཨÆ་ÀཿÄྃ་!ྃ་ÒིཿÀཿ ཨÆ་ÀཿCྃ་Äྃ། ཨÆ་Àཿབྃ་Äྃ། ཨÆ་Àཿཏྃ་

Äྃ། ཨÆ་བè་ཡཀྵ་Äྃ། ཨÆ་བè་ས་;་Äྃ། ཨÆ་བè་དྷ�་Äྃ། ཨÆ་O་

Ñ་ཏི<་བè་ཡེ་ç་æ། ཨÆ་Äྃ་Òིཿ=་ཁྃ་བèm་བྷ་ཝེ་ÒིཿD་ཁཾ་བè་བྷ་

ཝི་Òིཿíི་ཏི6་D་ཁཾ། 4མས་�ིང་Vེ་4ང་5བ་Fིས་འཕང་ལ། �་གང་གིས་

བ9ེད་Fང་ཡི་དམ་<ི་�ར་བ9ེད། བ�ེན་པ་འ+མ་ཚB་རེ་4འོ། །ན་མོ་p་

|། དང་པོ་མཆོད་gེན་བཞེངས་པ་ནི། །ཁ་དོག་བཟང་ཞིང་གས་

ཆགས་མེད། །ཚད་དང་Uན་ཞིང་ཞབས་བ·ོམ་W། །དེ་Z་+་

གཅིག་བཞེངས་གསོལ་ལ། །དེ་ནས་oོ་བ་\བ་ལ་མཉེན། །
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འཇམ་ཞིང་,་p་འཛmན་པ་ལ། །དཀར་ལ་བག་+ག་མེད་པ་

སོགས། །དེ་Z་+་ལ་vི་བར་4། །དེ་ནས་�་བ་ཡར་ངོ་ལ། །

བཞི་·ེ་དགེ་Wོང་ཡན་ཆོད་ལ། །{་དང་yོར་བའི་ཚBགས་

བསོག་4། །མེ་ཏོག་འ4ོར་པ་དག་Fང་འ+ལ། །དེ་ནས་ག་�ར་

ལ་སོགས་པའི། །oི་བཟང་�་ཡིས་vི་བར་4། །ཡང་ནི་དེ་�འི་

སེར་<ིས་མནན། །གལ་ཏེ་དེ་ཡང་མ་འ4ོར་ན། །oི་�་ལེགས་

པར་མཉེས་4ས་ལ། །}ག་ཚའི་གསེབ་8་ûག་པར་4། །དེ་

ནས་གhངས་Fི་མཁན་པོ་ནི། །ཡ་ཐ་·ོམ་གOམ་Uན་པ་

ནས། །མ་ཐ་དགེ་བ�ེན་}་འགའ་Tང༌། །དེ་Z་+་གཅིག་མེད་

ཁ་མེད། །དེ་ཡང་བསམ་པ་བཟང་བ9ེད་ནས། །ཡི་གེ་5ང་ཞིང་

མཐའ་རས་མེད། །ནག་སོགས་མེད་ཅིང་གསལ་ལ་�ངས། །

ཆད་�ག་མེད་པ་vི་བར་4། །དེ་ནས་\ོག་ཤིང་བgེན་པ་

ནས། །རིམ་<ིས་vི་བར་གOངས་པ་ཡིན། །མཆོད་gེན་ཆེ་5ང་

ཚད་yར་ལ། ཆེ་ན་དp་བ�་a་དp་bག །ཚར་བཞིར་vིས་ལ་

Mོགས་བཞིར་བsགས། །5ང་ཐ་ན་ཡང་བ=ན་ལ་སོགས། །དེ་
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ལ་མིང་®ེལ་4་བ་ནི། །a་བའི་_་མ་བཀའ་བ{ད་སོགས། །

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་Rམས་vི། །དེ་ནས་vེ་ཡི་ནང་

Dོངས་དང༌། །I་གOང་1གས་དང་སË་བིད། །སངས་Eས་

རབ་བ=ན་གསོ་yོང་དང༌། །gེན་འvེལ་ང་པ་vི་བར་4། །

ག=གས་དཀར་ཅན་<ི་ཡང་�ིང་vི། །མཛBད་Ã་ནོར་+་གཉིས་

པོ་ལ། །མཁན་པོ་Wོབ་དཔོན་མཚན་བ�ག་vི། །ཡི་དམ་�་ཡི་

�ིང་པོ་ལ། །རང་གི་མིང་བ�ག་vི་བར་4། །མང་�ང་ཚBད་དང་

yར་ལ་4། །རིང་བ\ེལ་ལ་སོགས་མཆོད་gེན་Rམས། །vེ་ཡི་

ནང་=་གsག་པར་4། །དེ་ནས་+མ་པའི་ནང་Dོངས་ནི། །མེད་

=་མི་|ང་གhངས་Rམས་ནི། །Rམ་Eལ་oི་མ་མེད་པ་དང༌། །

4ང་5བ་�ིང་པོ་Eན་འ+མ་དང༌། །གསང་བ་རིང་བ\ེལ་ཟ་མ་

ཏོག །འོད་ཟེར་oི་མེད་དp་བ�་དp། །gེན་འvེལ་�ིང་པོ་

1གས་Fི་གhངས། །རང་གི་མིང་བ�ག་vི་བར་4། །དེ་ནས་

ཤིན་8་གལ་ཆེ་བ། །པད་མོ་དང་ནི་4ེ་མ་ལ། །ïEི་Rམ་གཉིས་

ཡོན་ཏན་ གས། །ཡི་གེ་�ང་´་ལ་སོགས་པའི། །ཤེས་རབ་ཕ་
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རོལ་Mིན་པའི་གhངས། །ཚBད་དང་yར་ལ་vི་བར་4། །@ོང་

Sེར་འ�ག་པ་ཤིན་8་བཅས། །ནོར་+་Eས་པའི་གཞལ་མེད་

ཁང༌། །ཡི་གེ་བE་པ་གཉིས་པོ་དང༌། །�ོལ་མ་འཇིག་gེན་

དབང་�ག་གི །གhངས་གཉིས་དང་ནི་ངན་སོང་yོང༌། །ཀ་ཁ་

བ�་དང་·ོང་པོས་བEན། །མཚམས་མེད་ཟད་4ེད་ནོར་{ན་

མ། །འvང་མའི་ཡང་�ིང་གྷ་དྷེ་མ། །བ�་ཤིས་4ིན་�བས་

འeང་བ་དང༌། །གནས་པ་ག=གས་དཀར་Rམས་Fི་ནི། །ཡབ་

�མ་བཅས་པ་vི་བར་4། །ཨ་F་ལ་ཡི་གhངས་རིང་གཉིས། །

བ�་ཤིས་gེན་དང་འབར་བ་དང༌། །.ོང་bག་བE་པ་ཕལ་པོ་ཆེ། 

།ཏིང་ངེ་འཛmན་<ི་Eལ་པོ་དང༌། །འvང་མ་གhངས་འiར་ཤེས་

རབ་སོགས། །བྷོ་དྷ་ད+་gེན་རབ་གནས་འiར། །�་4་½་

འཚBགས་ཆེན་མོ་.ེ། །དེ་Rམས་བE་a་བEད་=་གsག །ཡང་

ནི་ཉི་«་a་གཅིག་གམ། །ཐ་མ་བ=ན་=་vི་བར་4། །དེ་ནས་vི་

བར་4་བ་ནི། །གhངས་Fི་དཔེ¨་ཆེན་མོ་དང༌། །ཤེས་རབ་ཕ་

རོལ་Mིན་ལ་སོགས། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའ m་མདོ་·ེ་དང༌། །{ད་·ེ་
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གsག་Fང་ཤིན་8་བཟང༌། །I་5ང་གsག་པར་4་བ་ནི། །]ིར་

ནི་�བ་ཚད་བsགས་ན་བཟང༌། །དེ་ལ་ཤིན་8་གལ་ཆེ་བ། །

ªཀ་1བ་རང་གི་ཡི་དམ་�། །_་མའི་I་འབགས་གsག་པར་

4། །དེ་ཡང་ད+་ནི་ཡར་བ.ན་ཅིང༌། །ཞལ་ནི་མ=ན་=་བ.ན་

ལ་གsག །དེ་Zར་དེ་Rམས་ཚར་བ་དང༌། །+མ་པའི་wད་ལ་

པ¸་.ེ། །དེ་|་གsག་པར་4་བ་ནི། །gེན་འvེལ་�ིང་པོ་ངན་

སོང་yོང༌། །ལས་Fི་�ིབ་པ་{ན་བཅད་དང༌། །ངན་སོང་

གOམ་<ི་rོ་གཅོད་དང༌། །ཕ་མ་°ན་°ོན་གཉིས་པོ་དང༌། །

རང་གི་མིང་འ�ག་vི་བར་4། །དེ་ལ་ཕན་ཡོན་ཤིན་8་ཆེ། །དེ་

ནས་པ¸འི་ནང་Dོངས་ནི། །Mོགས་9ོང་བ�་གཅིག་�ིང་པོ་

དང༌། །མགོན་པོ་ནག་པོ་ཞི་�ོ་དང༌། །ཚBགས་བདག་�་མོ་ནག་

མོ་གཉིས། །གནོད་yིན་ཕོ་དp་མོ་དp་Rམས། །ཚBད་དང་yར་

ལ་vི་བར་4། །དེ་ལ་མིང་®ེལ་4་བ་ནི། །རང་གིས་མིང་®ེལ་

འ4ོར་པ་དང༌། །ཚJ་དང་བསོད་ནམས་®ེལ་བ་དང༌། །བར་ཆད་

ཐམས་ཅད་ཞི་དོན་=། །མིང་®ེལ་ཞིང་དེ་Zར་གhངས་Rམས་
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ཚར་བ་དང༌། །དེ་ཡི་གsག་ཐབས་4་བ་ནི། །མེ་དང་sགས་ལ་

�ང་ཞིག་བ\ེགས། །དེ་ནས་ལག་པ་ལེགས་བlས་ལ། །མཐའ་

བཞི་དག་ནི་ལེགས་པར་oིལ། །དར་?ད་དག་གིས་ལེགས་པར་

བཅིང༌། །དེ་ནས་བདག་དང་མཆོད་gེན་<ི། །མཆོད་དང་འ4ོར་

པ་འཕེལ་བའི་Mིར། །གནོད་yིན་འཁོར་ལོ་བཞེངས་པར་4། །

དེ་ཡང་�་བ་ཡར་ངོ་ཡི། །{་དང་yོར་བའི་ཚBགས་གསོག་4། །

ཆོས་9ོང་གཏོར་མ་�ལ་4ས་ལ། །འཁོར་ལོ་ལེགས་པར་

བཞེངས་པར་4ས། །དཀར་གOམ་འ¿འམ་དཀར་དམར་ལ། །

Rམ་�་བ\ེ་ལ་5་ཆོད་yར། །དེ་Rམས་གནོད་yིན་མཆོད་པ་

འ+ལ། །དེ་Zར་དེ་Rམས་ཚར་བ་དང༌། །ཞབས་བ·ོམ་4ེད་=་

ཉེ་བ་ན། །མཆོད་gེན་ལེགས་པར་¯ས་4ས་ནས། །p་pལ་

=ད་པས་བ=ག་4ས་ལ། །དེ་ནས་oི་བཟང་�་པོ་དག །བ་ཞོ་

ཙམ་=་བཏགས་4ས་ལ། །འ1ག་\བ་བ་ལང་ཀོ་བ་ཙམ། །

མཆོད་gེན་ནང་=་eག་པར་4། །དེ་ནས་དགེ་བཤེས་ཚད་Uན་

པས། །རབ་གནས་ཆོ་ག་གsང་བཞིན་4། །གhངས་Fི་རབ་
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གནས་ཚར་བ་དང༌། །རབ་གནས་མཁན་པོས་གsག་པར་4། །

ཡང་ན་རང་གིས་གsག་པར་4། །ཤར་Mོགས་ཁ་བZས་མཆོད་

gེན་མ=ན། །རང་གིས་དངོས་O་བ.ན་ལ་གsག །དར་དམར་

མཆོད་gེན་གདན་=་.ིང༌། །a་|་®ོས་Fི་=ད་པས་འ+ལ། །གོ་

རིམ་བཞིན་=་ལེགས་པར་བDང༌། །ཞབས་O་དར་དམར་ད+ལ་

བར་4། །དེ་ནས་འཁོར་ལོ་ལེགས་པར་གsག །དེ་ནས་མཆོད་

gེན་བཞེངས་འདོད་པས། མཆོད་gེན་དང་ནང་Dོངས་འo་བ་

ཡིན། ཡོ་ནང་Dོངས་ལ་W་ཆོས་4ེད་དེ། དེ་ཡང་4ིན་�བས་ནི། 

ནང་Dོངས་དང་རབ་གནས་གཉིས་ལ་འོང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་མིང་

®ེལ་<ི་ཚད་མ་འ5ག་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་གOངས། ç་æའི་

གོང་=་{་yོར་ཡོན་<ི་བདག་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

Fི་དོན་=་མིང་®ེལ་ལ་གsག་པ་ནི། �ིབ་པ་གཉིས་yང་བ་

དང༌། Tང་བ་གཉིས་Fིས་མིང་®ེལ་བར་4འོ། །དེ་ཡང་ཆེ་གེ་

སË་ཀ�་ཨ་བ་ར་ནི་བི་«¥་P་|་ç་æ། སË་ý་པཾ་བི་«¥་ནི་

P་|་ç་æ། སË་བིག་ནན་ཤིß7་P་|་ç་æ། སË་@་ཧེ། སË་
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G་རེ། སË་བིô་.ེ། སË་ï་པ་ཏ་(། སË་ཨ་ཀ་ལ་éྀ་H་Ñ་ཤ་

མ་ན་ཡ། སË་=་&བ་ནི། སË་=ར་མེ་ཏི། ཆེ་གེ་མོ་སË་བྷིག་

ནན། ཨ་པ་ན་ཡ་ç་æ། སË་བིག་ནན་4་རཀྵ་རཀྵ་ç་æ། དེ་

བཞིན་=་ཚJའི་བར་=འོ། །ཨÆ་ཨན་Ð་ཆེ་གེ་མོ་ཚJ་དང༌། བསོད་ནམས། 

གཟི་བVིད་དང༌། དབང་�ག་�ན་Oམ་ཚBགས་པར་མཛད་=་

གསོལ། ནོར་དང་འ4ོར་པ་ཡང་Eས་པར་མཛད་=་གསོལ། ཨ་

ཡ་མ་ནི་བ་O་ལ་བི་མ་ན་ཡ། ཨÆ་གར་བྷེ་ç་æ། རབ་གནས་

འ=ས་I། །ཨ ྠིྀ། 

"

"

"

"

"

"

"
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"

རབ་གནས་Fི་མན་ངག་གདམས་པ། ན་མོ་p་|། རབ་8་

གནས་པའི་ཆོ་ག་ལ། ཇོ་བོ་Vེ་ནས་བ{ད་པའི་མདོ་ གས་

གཉིས་དང༌། Wོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་~ོ་Vེའི་ གས་Fི་[གས་

དང༌། པ�ི་ཏ་པ་བྷི་ཏ་བྷ་དན་ཏའི་ གས་Fི་[གས་དང༌། _་མ་

~ོ་Vེ་གདན་པའི་P་O་[འི་[གས་དང༌། ཆོས་Vེ་ཕག་མོ་�་པ་

ནས་བ{ད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་འvི་pང་པའི་[གས་དང༌། ངས་

ཤེས་པའི་རབ་གནས་དེ་ཚB་ཡིན། ངས་རབ་གནས་Fི་ཆོ་ག་

4ས་པ་ཁོ་རང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚB་ཡིན། དེའི་ནང་ན་ཡོད་པའི་

དངོས་གཞི་རབ་གནས་ནི་འདི་Rམས་གང་4ེད་Fི་ནང་ན་ཡོད་

པ་ཡིན། དེ་ཡང་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Eས་rོམ་པས་Mག་

ལེན་མཛད་པའི་མདོ་ གས་གཉིས་Fི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། 

ཞབས་བ·ོམ་ཆོ་ག་ཡང་དེ་ན་ཡོད། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་འvི་pང་

པས་རབ་8་གནས་པ་ལ་9ོན་eང་ནས་འདི་མ་ཤེས་པས་ལེན་

པ་ཡིན་གOངས་ནས་Mག་ནམ་མཁའ་ལ་ག�ག་གི་མཛད་པའི་
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དོན་ནི། �་ཁང་རབ་གནས་4ེད་ན་�་ཁང་དེ་བཅོམ་Uན་འདས་

Rམ་པར་}ང་མཛད་Fི་I་ཆེན་པོར་བ9ེད་ལ། ནང་གི་�་གང་

ཡིན་པ་དེ་དག་I་རིགས། གOང་རིགས། 1གས་རིགས། ཡོན་

ཏན་རིགས། bིན་ལས་Fི་རིགས། སོ་སོར་བ9ེད་ནས་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་འpགས་གsག་4། I་གOང་1གས་4ིན་<ིས་

བ�བས་པ་དང་གོ་ཆ་བགོས། བ9ེད་ཆོག་འདི་མ་4ས་པའི་

གོང་=་.་གོན་<ི་ཆོ་ག་¯ས་དང་eར་སེལ་ལ་སོགས་པ་4འོ། །

.་གོན་<ི་=ས་ནས་དpགས་གsག་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་=་4་བ་

ཡིན། རབ་གནས་4་{་ཡང་རང་གཞན་<ི་གཉིས་ཡིན་ཏེ། རང་

གི་ཡིན་ན་�་ཁང་གི་ཐད་ཀར་བཅོམ་Uན་འདས་Rམ་པར་}ང་

མཛད་Fི་I་ཤིན་8་ཆེ་ལ་ཞིང་ཁམས་Fིས་གང་བ་གཅིག་

བrོམ། དེའི་ནང་=་�ལ་རི་དང་རི་ཐམས་ཅད་Xད་པ། �ལ་དེ་

ན་གནས་པའི་མི་མ་ཡིན་པ་ཆེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་

ཅད་Fིས་གཙBར་4ས་པ། གཞི་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་དང༌། Sད་པར་=་ó་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའོ། །མི་
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ཡིན་ན་Eལ་པོ་དང༌། བཙན་པོ་ལ་སོགས་པ་མི་ཐམས་ཅད་དང༌། 

འ@ོ་བ་རིགས་�ག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་4མས་པ་དང་

�ིང་Vེ་4ང་5བ་Fི་སེམས་བrོམ། Sད་པར་=་ཡང་མི་མ་ཡིན་

པ་དང་མི་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་9ེལ་བ་དང༌། Jབ་པོ་

ཐམས་ཅད་�ག་པར་མ=ན་=་བ9ེད་ལ་བཀར་ཡིན་བrོམ། དེ་

ནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་�་ཁང་ནང་གི་�་ཡི་གཙB་བོའམ། རང་

གི་ཡི་དམ་<ི་�ར་བrོམ། དེ་དག་གི་སེམས་�་གཙB་བོ་དེའི་

1གས་ཀར་བrོམས་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་Mག་E་ཆེན་པོར་

Nོང་བ་གཅིག་བrོམ། དེ་ནས་�ལ་དེར་གནས་པའི་མི་དང་མི་

མ་ཡིན་པའི་འ@ོ་བ་ཐམས་ཅད་Fིས་Mག་དང་བ>ོར་བ་མཆོད་

པ་དང༌། ཞབས་ཏོག་4ེད་པར་བཀའ་བrོ་4། གཏོར་མ་ཡང་

འ+ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་�་འདི་ལ་བgེན་ནས་མཆོག་དང་

1ན་མོང་གི་དངོས་�བ་ཐོབ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་

=་སངས་Eས་ཐོབ་པའི་wོན་ལམ་བཏབ། རང་གིས་བདག་པའི་

དགོན་པའམ། འ=ག་ས་གང་|ང་8་འདི་བཞིན་=་rོམས། རང་
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མི་བདག་ན་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་གཤའ་མར་བrོམ་ཤེས་ན་རིན་པོ་

ཆེས་གOངས་པའི་གདམས་ངག་གི་གནད་འདི་ཡིན་ཏེ། �ལ་དེ་

དག་གི་བདག་4ར་འོང༌། རང་གིས་དབང་=་འ=་བ་ཡིན། རང་

�ལ་དེར་འ=ག་པ་ཡིན་ན་དེ་བཞིན་=་བrོམ། མི་འ=ག་ན་རང་

གིས་འཁོར་བrོམ་ཤེས་པ་གཙB་བོ་གཅིག་ལ་བ.ན་ལ་བrོམ་

=་གsག རང་མི་དབང་བའི་�་ཁང་དང་རབ་གནས་4་{་

ཐམས་ཅད་རབ་གནས་ཆོ་ག་4་{་བཞིན་=་4འོ། །ལར་རང་

�ལ་གར་འ=ག་པའི་སར་དང་པོར་སེམས་བ9ེད་4། ཡི་དམ་

<ི་�་བrོམ། �ིང་གི་དFིལ་=་_་མ་བrོམ། _་མའི་1གས་

ཀར་ཡི་དམ་�འི་ས་བོན་བrོམ་པ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་

གཅིག་འbོས་པ་ལས་�ལ་དེར་གནས་པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་

པ་ཐམས་ཅད། Sད་པར་=་ཡང་གལ་ཆེ་བ་Rམས་མ=ན་=་

དpག་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་4་བའི་ཆེད་=་4མས་པ་

དང་�ིང་Vེ་4ང་5བ་Fི་སེམས་བrོམ། སངས་Eས་དང་4ང་

5བ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པའི་ཚBགས་ཐམས་ཅད་Fི་1གས་
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གཉིས་O་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དངf སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Sད་

པར་=་ཆེ་བ་Rམས་Fི་དང༌། དེ་དག་ཐམས་ཅད་Fི་སེམས་དང༌། 

_་མའི་1གས་དང༌། རང་གི་སེམས་Fི་ངོ་བོ་རོ་གཅིག་=་

བ�ས་ནས་Mག་E་ཆེན་པོ་བrོམ་པ་གཅིག་Nོང་བ་གཅིག་

བrོམས་ནས། _་མ་ལ་སོགས་པ་གོང་མ་Rམས་Fི་4ིན་

�བས་དང༌། རང་གི་ཏིང་ངེ་འཛmན་<ི་¦ས་པས་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་དབང་=་འ=་བ་ཡིན། Sད་པར་=་ཡང་གང་ལ་དམིགས་པ་

དེ་ལའོ། །�ལ་གང་|ང་བ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཆགས་·ང་�ོངས་

པ་9ེས་པ་དེ། ཕ་ཏ་ལ་4མས་པ་བrོམས། རང་གི་ཉོན་མོངས་

པ་Vེས་མི་བ«། ཉོན་མོངས་པ་གང་9ེས་པ་དེ་Mག་E་ཆེན་

པོར་བrོམ། དེ་Zར་མ་བrོམ་ན་ཞེ་·ང་གི་gོག་པས་ཞེ་·ང་

ཅན་དང་bད་ནས་ཞེ་·ང་གི་ལས་4་དགོས་འོང༌། འདོད་ཆགས་

ཅན་འbད་ན་འདོད་ཆགས་Fི་ལས་4་དགོས་འོང༌། ཉོན་མོངས་

པ་གཞན་ལ་ཡང་ངོ༌། །འདི་ཡང་བrོམ་ཤེས་ན་འདི་དག་གི་ཕན་

ཡོན་འeང་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་དབང་=་འ=་བ་ཡིན། དེ་གདམས་
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ངག་ལ་སོགས་པ་ཡིན། ལར་ཐམས་ཅད་ལ་4ང་5བ་Fི་སེམས་

བrོམ། ཡི་དམ་<ི་�་བrོམ། _་མ་མཆོག་8་iར་པ་གཅིག་ལ་

མོས་pས་ཁོང་ནས་4ེད་པ་གལ་ཆེ། དེ་དག་Mག་E་ཆེན་པོར་

Nོང་བ་4ས་ནས་མཆོག་1ན་མོང་གཉིས་Fི་དོན་ཐམས་ཅད་

དེས་འ�བ་པ་ཡིན། ལར་4ང་5བ་Fི་སེམས་བrོམ། _་མ་ལ་

མོས་pས་<ིས། ཡི་དམ་<ི་�འི་བ9ེད་རིམ་བgན་པོ་བrོམ་ལ་

བ�ས་པ་<ིས། མཚན་བཅས་Fི་Dོགས་རིམ་_་མ་�་རོ་པའི་

[གས་དང་ཆོས་�ག་བrོམ། Sད་པར་=་�ང་བrོམ་པ་གནད་

ཆེའོ། །བདེ་གསལ་མི་gོག་པའི་ཉམས་Fང་9ེ། gོགས་པ་ཡང་

9ེ་བ་ཡིན། མཚན་མ་མེད་པའི་Dོགས་རིམ་བདེ་བ་�ན་ཅིག་

9ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། མཚན་མེད་Mག་E་ཆེན་པོ་�ན་�བ་

བrོམ། ལར་གཞི་ཆོས་4་བ་ལ་གཞི་Xལ་�ིམས་དགོས་པ་

ཡིན། ལས་{་འvས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང༌། དགེ་བ�་ཉམས་O་

ལེན། 4ང་5བ་Fི་སེམས་Rམ་གཉིས་བrོམ། སེམས་ཅན་

ཆོས་Iར་བrོམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་སེམས་ཆེ་
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བར་4། ལམ་བ9ེད་Dོགས་གཉིས་བrོམ། @ོགས་དམ་ཚmག་

བTང༌། གནས་གར་འ=ག་གཞལ་ཡས་ཁང་=་བrོམ། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཡི་དམ་<ི་�ར་བrོམ། Mིའི་བེམ་རིག་གཉིས་

ཆོས་ཉིད་=་བrོམ། རང་སེམས་ཆོས་Iར་བrོམ། }ང་བ་gེན་

འvེལ་=་ཤེས་པར་4། ལར་དངོས་�བ་ཐམས་ཅད་Fི་འeང་

གནས་_་མ་ཡིན་པས། _་མ་ལ་མོས་pས་4ེད་པ་ཁོ་ན་གལ་

ཆེ། ངའི་གདམས་པའི་དོན་མཆོག་8་iར་པ་མཐིལ་=་�ང་བ་

འདི་Rམས་ཡིན། ཉམས་O་ལོངས་ལ་གཞན་ལ་ཡང་.ོན་ཅིག །
ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། ། 

ན་མོ་p་|། རབ་གནས་Fི་གསོལ་འདེབས་དཔེ། Mོགས་བ�་ན་

བsགས་པའི་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་བདག་ལ་དགོངས་O་གསོལ། _་མ་དམ་པ་Rམས་དང༌། 

སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། དཔའ་

བོ་དང་Rལ་འ4ོར་མ་Rམས་ལ་Mག་འཚལ་ཞིང་9བས་O་

མཆིའོ། །འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=། I་གOང་
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1གས་Fི་gེན་རབ་གནས་4ེད་པ་ལ། བ�་ཤིས་དང་བདེ་

ལེགས་དང༌། 4ིན་�བས་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་འeང་བར་མཛད་

=་གསོལ། བཀའ་བ{ད་Fི་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་དང༌། 

སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། དཔའ་

བོ་དང་Rལ་འ4ོར་མ་Rམས། I་གOང་1གས་Fི་gེན་འདི་

Rམས་ལ་འ4ོན་པར་s། འཁོར་བ་མ་.ོང་གི་བར་=་བsགས་

ནས། འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་Mག་གི་གནས། མཆོད་

པའི་gེན། བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་དམ་པར་4ིན་<ིས་

བ�བ་8་གསོལ། དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་བདེན་པ་དང༌། 

 གས་དང༌། Mག་E་དང༌། རིག་པའི་�ོ་བོ་Rམས་Fི་བདེན་པ་

དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའ m་4ིན་�བས་Fིས། བདེ་བར་གཤེགས་

པའི་I་གOང་1གས་Fི་gེན་འདི་Rམས་མཆོད་པ་དང༌། བ.ོད་

པ་དང༌། རབ་8་གནས་པ་དེའི་བསོད་ནམས་Fི་.ོབས་Fིས། 

བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བ�་

ཤིས་པ་དང༌། ཞལ་oོ་བ་དང༌། འ@ོ་བ་9ོབས་པའི་4ིན་<ིས་
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བ�བས་དང་Uན་ནས། བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚJ་རིང་བ་

དང༌། ནད་མེད་པ་དང༌། བདེ་བ་དང༌། ལོངས་]ོད་འཕེལ་བ་

དང༌། དཔལ་དང་@གས་པ་དང༌། འ4ོར་པ་�ན་Oམ་ཚBགས་

པར་མཛད་=་གསོལ། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་=་

འ�བ་ཅིང༌། མཆོག་དང་1ན་མོང་གི་དངོས་�བ་ཐམས་ཅད་

འབད་པ་མེད་པར་ཚJ་འདི་ཉིད་ལ་�ན་<ིས་�བ་པར་མཛད་=་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་ལན་གOམ་གདབ་པར་4འོ། །ཨ ྠི།  

ཆོས་ལ་མངའ་ད+ལ་བ་བsགས། dེགས་བམ་ཐམས་ཅད་

ལ་མངའ་ད+ལ་བ་ནི། ·ོམ་ལས། བsགས་�ི་དང་ནི་ན་བཟའ་དང༌། 

dེགས་ཤིང་དང་ནི་dེགས་ཐག་གོ །དང་པོ་བsགས་�ི་ད+ལ་ཞིང༌། རིན་

ཆེན་=་མ་ལས་�བ་སེང་གེའི་�ི། །ཡིད་འbོག་}་ཚBགས་གོས་

Fིས་བཀབ་པ་འདི། །�ོས་vལ་གOང་རབ་མཆོག་ལ་�ལ་བ་

ཡིས། །འ@ོ་Pན་~ོ་Vེའི་གདན་ལ་བsགས་པར་ཤོག །ཨÆ་བè་

ཨ་ས་ན་ཡ་ÀཿÄྃ་ç་æ། འདི་[ས་4ིན་�བས་ཡིན་ཅི་མང༌། གཉིས་པ་

ན་བཟའ་འ+ལ་བ་ནི། }་ཚBགས་དབང་པོའ m་གs་བཞིན་རབ་བ�་
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ཞིང༌། །གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའི་{ར་iར་པའི། །གོས་བཟང་

རིན་ཆེན་བདག་_ོ་yོང་Mིར་འ+ལ། །བཟོད་པ་དམ་པའི་གོས་

Fིས་བEན་པར་ཤོག །ཨÆ་བè་ཝ*་ཡ་ÀཿÄྃ་ç་æ། གOམ་པ་

dེགས་ཤིང་ད+ལ་ཞིང༌། hང་འ�ག་དམ་ཆོས་འཛmན་པ་Pན་vལ་

ལ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འvེལ་པར་iར་པ་ཡི། །ཉི་�་Z་+་

gེན་འvེལ་དགབ་4་བ། །�ལ་བས་9ེ་བོས་hང་འ�ག་gོགས་

པར་ཤོག །ཨÆ་བè་Ñད་K་ï་པ་ལ་ཨ�་ཡ་ÀཿÄྃ་ç་æ། བཞི་པ་

dེགས་ཐག་འ+ལ་ཞིང༌། �ོས་པ་=་མ་རབ་8་Eས་iར་Fང༌། །ཡེ་

ཤེས་ཆེན་པོ་རོ་གཅིག་iར་པ་Zར། །dེགས་བམ་གཅིག་iར་

ཡོ་4ད་མཆོག་�ལ་བས། །འ@ོ་བས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་gོགས་

པར་ཤོག །ཨÆ་བè་�6་ཀ་ད་ར་ཡ་ÀཿÄྃ་ç་æ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་དཔལ་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། ཏô་á། �Lེ་

�Lེ་ག་O་�Lེç་æ། མེ་ཏོག་ལ་ལན་ཉི་«་a་གཅིག་བ གས་ཏེ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་gེན་ལ་གཏོར་ན། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འ�བ་པ་

དང༌། བ�་ཤིས་པ་དང༌། �ིབ་པ་ཐམས་ཅད་འ4ང་ངོ༌། །  
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"

ཨÆ་&་.ི། ཡི་དམ་བrོམ། ཨ@་Òིཿཧ་ཧ་Úྃ་Äྃ་ཕཊ། ཨÆ་བè་བཻ་

རོ་ཙ་ནི་ཡེ་Äྃ་Äྃ་ཕཊ་ç་æ། ན་མོ་ར)་Ð་A་ཡ། ཆོས་I།་་་་་ཨÆ་

ཡེ་དྷÙ་ཧེ་8་Ñ་བྷ་Þཿཧེ་8ßེàß་á་ག་ཏོ་â་ཝ་ད་ཏ། ཏེ་àMཡོ་

ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་ä་åི་མ་æ་$་མ་ཎཿç་æ། ཨÆ་ÀཿÄྃ། ཨÆ་སË་

བིད་་་་་་ལོངས་I། ç་æ། ཨÆ་བè་གར་བྷེ་་་་་་ཆོས་I་བgན་པ། ç་æ། 

ཨÆ་O་Ñ་ཏི<་བè་ཡེ་ç་æ། དེ་Rམས་ལ་གོང་=་འ+མ་ཚB་རེ་རེ་བ�། 

བ�ེན་པ་ད་ལོ་བ9ལ་ནས་རབ་གནས་སང་ཕོད་4ས་Fང་ཆོག བ�ེན་པ་�་

བ་ ་མར་4ས་ནས་རབ་གནས་�་བ་Mི་མ་ལ་4ས་Fང་ཆོག བ�ེན་པ་དང་

རབ་གནས་%ེལ་མར་4ས་Fང་ཆོག་གOངས། བགེགས་བÂད་Fི་ནས་ལ་

རང་�ོ་བོར་བrོམ། ཨÆ་བè་ཙ�་མ་æ་རོ་ཥ་ཎ་Äྃ་ཕཊ། ཨÆ་བè་�ོ་

ཏ་â་ñི་ཝ་Äྃ་ཕཊ། ཨÆ་ཨ་བིགྷ་ནན་ཏ་�ིཏ་ཏ་Äྃ་ཕཊ། ON་ནི་
བ�ས་ལ་མཐར་Äྃ་=་བ�ར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ནི། རང་གི་Tང་འཁོར་<ི་

ནང་=་_་བ{ད་དང་བཅས་པ་དང༌། སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་

�ིན་གཏིབས་པ་བཞིན་=་བསམ་ལ། _་མ་~ོ་Vེ་འཛmན་པ་ཆེན་པོ་ལ་

སོགས་ཏེ། Mོགས་བ�་ན་བsགས་པའི་སངས་Eས་དང་4ང་
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5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་O་གསོལ། 

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བ་དང༌། {་yོར་བ་ཡོན་<ི་བདག་པོ་

མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་

ཚBགས་བསགས་པ་དང༌། �ིབ་པ་yང་བར་4ེད་པའི་Wད་=། 

Sེད་འཕགས་པ་སོ་སོའ m་I་དང་གOང་དང་1གས་Rམས་ཇི་

\ིད་འཁོར་བ་མ་.ོང་གི་བར་=་གནས་འདི་Rམས་དང་gེན་འདི་

Rམས་ལ་བsགས་ལ། བ�་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་�ན་Oམ་

ཚBགས་པ་འeང་བར་མཛད་=་གསོལ། _་མ་~ོ་Vེ་འཛmན་པ་

དང༌། སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཡི་དམ་

ཆོས་9ོང་Tང་མས་gག་8་4ིན་<ིས་བ�བ་པར་མཛད་=་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་ལན་གOམ་གདབ། ཡི་དམ་བrོམས་ཤིང༌། oི་དང་
མེ་ཏོག་གི་བ�ེན་པ་ནི། པད་�འི་.ེང་=་ཨÆ་སེར་པོ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འbོས། 

འཇིག་gེན་<ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་བ�་ཤིས་པ་དང༌། བདེ་ལེགས་Fིས་Sད་

པར་4ས། ནམ་མཁའི་Mོགས་O་སངས་Eས་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་བསམ་

<ིས་མི་Sབ་པ་]ན་oངས་ལ་མེ་ཏོག་ལ་བ.ིམ། གhངས་�་དང༌། ཨÆ་Äྃ་!ྃ་

ÒིཿÀཿ ལྃ་མྃ་པྃ་ཏྃ་དp་ལ་བE་a་རེ་བ�ས། ཡང་གhངས་Fིས་རབ་
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གནས་ལ་ཡང་བVོད། གང་འདི་བཅོམ་Uན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ད@་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་Dོགས་པའི་སངས་

Eས་རིག་པ་དང་ཞབས་O་Uན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་

འཇིག་gེན་མSེན་པ། 9ེས་+་འ=ལ་བའི་ཁ་ལོ་བ�ར་བ། _་ན་

མེད་པ། �་དང་མི་Rམས་Fི་.ོན་པ་སངས་Eས་བཅོམ་Uན་

འདས་དེའི་{་དང༌། འvས་+་དང༌། ལམ་དང་དགོངས་པ་ཕན་

Oམ་ཚBགས་པ་དང་Uན་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་1གས་O་5ད་

པའི་སངས་Eས་བཅོམ་Uན་འདས་འདིར་རབ་8་གནས་པར་

བ<ིའོ། །གང་འདི་བཅོམ་Uན་འདས་Fི་4ང་5བ་Fི་Mོགས་Fི་

ཆོས་Oམ་�་a་བ=ན་དང༌། ཡང་དག་པར་Uན་པ། .ོབས་བ�་

དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། མ་འoེས་པའི་ཆོས་oན་པ་ཉེ་

བར་བཞག་པ་བཞི་དང༌། 1གས་Vེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་མདོར་

ན་Wོབ་པ་དང་མི་Wོབ་པའི་སངས་Eས་O་4ེད་པའི་ཆོས་Rམས་

དང་Uན་པས། དེ་9ོན་<ི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་vལ་ཞིང༌། བདེ་

བར་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་<ི་ཆོས་ཚད་མེད་པ་བཞི་དང་Uན་
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པའི་སངས་Eས་བཅོམ་Uན་འདས་འདི་རབ་8་གནས་པར་

བ<ིའོ། །གང་འདི་བཅོམ་Uན་འདས་_་ན་མེད་པའི་Xལ་�ིམས་

ལ་སོགས་པའི་�ང་པོ་�་དང་ཡང་དག་པར་Uན་པ་དང༌། Xལ་

�ིམས་གOམ་དང༌། ཏིང་འཛmན་གOམ་དང༌། བWབ་པ་གOམ་

དང༌། ཚངས་པའི་གནས་བཞི་དང༌། བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། 

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་ཡང་དག་པར་བདེན་པས། དེའི་

ཡང་དག་པ་དང་བདེན་ཞེས་Mིན་ཅི་ལོག་པའི་ཡེ་ཤེས། ཤེས་

4འི་�ལ་བ�ེས་པས་ཉོན་མོངས་པ་མ་[ས་པ་Rམས་®ངས་པ་

དང༌། བ=ད་བཞི་ལས་Eལ་བའི་སངས་Eས་བཅོམ་Uན་འདས་

འདི་རབ་8་གནས་པར་བ<ིའོ། །གང་འདི་བཅོམ་Uན་འདས་Fི་

ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་�ག་ཡོངས་O་Dོགས་པ་དང༌། བསོད་ནམས་

ཡེ་ཤེས་Fི་ཚBགས་ཡང་དག་པར་བསགས་པ་དང༌། 9ེས་+་

ཆེན་པོའ m་མཚན་Oམ་�་a་གཉིས་Fིས་བEན་པ་དང༌། དཔེ་

4ད་བཟང་པོ་བEད་�ས་Rམ་པར་མཛJས་པ་དང༌། 9ེས་+་Z་

བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང༌། མཐོང་ན་མི་མ1ན་པ་མེད་པ་.ེ། 
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དེའི་གhགས་Fི་Iའི་འ4ོར་པའི་མཐར་1ག་པ། མངའ་བ�ེས་

པས་འ@ོ་བ་མ་[ས་པའི་a་ལག་8་iར་པའི། སངས་Eས་

བཅོམ་Uན་འདས་འདི་རབ་8་གནས་པར་བ<ིའོ། །ཆོས་I་ལ་

ཆོས་I་ཐིམ་པའི་བསམ་པས་མེ་ཏོག་གཏོར། དེའི་དོན་ནི་gེན་Rམས་རང་

བཞིན་<ིས་�ོས་vལ་ཡིན་པ་ལ། མེ་ཏོག་ཆོས་Iའི་འ=་ཤེས་O་གཏོར་བས། 

ད4ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ད4ེར་མེད་=་སོང་བར་བསམ། དོན་དམ་པའི་དབང་=་

ན། ཆོས་Fི་I་དེས་gེན་ཐམས་ཅད་ལ་Sབ་པ་དེ་.ོང་པ་ཡིན་པའི་Mིར་རོ། །

བདེ་མཆོག་ལས། འeང་བ་{ན་<ི་བཅོམ་Uས་འདས། །1གས་Vེ་

gག་པའི་སངས་Eས་ཏེ། །རང་བཞིན་Pན་ལ་Sབ་པར་

གནས། །ཇི་Zར་འདོད་པས་དེ་Zར་}ང༌། །yོར་བའི་=ས་O་

གསོལ་འདེབས་oག་པོ་དང་དངོས་གཞིའི་=ས་O་4ོན་ངེས་�མ་པའི་ངེས་

ཤེས་བgན་པོ་དང༌། Vེས་ལ་འདི་དག་སངས་Eས་དངོས་ཡིན་�མ་=་བrོམ་

པའོ། ། 

"

"

"
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"

ན་མོ་ར)་p་|། གནོད་yིན་འཁོར་ལོ་4ེད་ན། པ¸་འདབ་མ་

བEད་©་Ôད་དང་བཅས་པའི་འདབ་མ་བEད་པ་གཉིས་4། འོག་མ་ལ་

ད+ས་O་ནོར་yིན་མོ་ད+་ཤར་=་བZ་བ། གཞན་Rམས་ལ་གནོད་yིན་མོ་

བEད་vི། བ�ས་�བ་ན་ཡང་ད+ས་མ་ལ། ཨÆ་བ་O་í་རི་ནི་ཆེ་གེ་མོ་

ཀ་Oེའི་བ་O་�67་མེ་P་|་ç་æ། ཤར་=། ཨÆ་ཙP་ཀན་ཏེ་ཆེ་གེ་

མོ་ཀ་Oེའི་བ་O་�67་མེ་P་|་ç་æ། ཤར་�ོར། ཨÆ་O་བྷ་Ð་ཡེ་ཆེ་

གེ་མོ་སོགས་ç་æ། �ོར། ཨÆ་ཏཏ་ཏ་ཡེ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ç་æ། �ོ་¦བ་

8། ཨÆ་pབ་པ་ཏ་ཡེ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ç་æ། ¦བ་8། ཨÆ་�་ཏད་H་

ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ç་æ། ¦བ་4ང་=། ཨÆ་དྷེ་4ེ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ç་æ། 

4ང་=། ཨÆ་ཨù་ཡེ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ç་æ། 4ང་ཤར་=། ཨÆ་པ་ར་ས་

Hེ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ç་æ། .ེང་གི་པད་འདབ་བEད་ལ་vི་བ་ནི། ད+ས་མ་
ལ་ཛཾ་བྷ་ལ་དང་Mོགས་Fི་འདབ་མ་བEད་ལ་གནོད་yིན་ཕོ་བEད་vི་བའམ། 

དེ་མ་�བ་ན་ད+ས་O་ཛཾ་vིས་ལ། ཨÆ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་ལེð་ཡེ་ç་æ།ཆེ་གེ་

མོ་སོགས་ç་æ། ཤར་<ི་འདབ་མ་ལ། ཨÆ་མ་ཎི་བྷ་o་ཡེ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་

ç་æ། གན་ལ་<ི་ཤར་�ོར་ཁ་Qབ་Fི་4ང་ཤར་=། ཨÆ་བྷ་རན་Ð་ཡེ་ཆེ་
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གེ་མོ་སོགས་ç་æ། གན་ལ་<ི་�ོར་ཁ་Qབ་Fི་4ང་=། ཨÆ་བཻ་$་མ་ན་

ཡེ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ç་æ། གན་ལ་Fི་�ོ་¦བ་ཁ་Qབ་¦བ་4ང་=། ཨÆ་

©་ཁན་Ð་ཡེ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ç་æ། ¦བ་8། ཨÆ་དྷ་ན་དྷ་ཡེ་ཆེ་གེ་མོ་

སོགས་ç་æ། གན་ལ་<ི་¦བ་4ང་ཁ་Qབ་Fི་�ོ་¦བ་8། ཨÆ་ཛm་བྷི་Pན་

དྷ་ལི་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ç་æ། གན་ལ་<ི་4ང་ཁ་Qབ་Fི་�ོར། ཨÆ་�ར་

ཎ་བྷ་o་ཡེ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ç་æ། གན་ལ་<ི་4ང་ཤར་ཁ་Qབ་Fི་ཤར་

�ོར་ཨÆ་ཀི་ལི་མི་ལི་ཆེ་གེ་མོ་ཀ་Oེའི་བ་O་�67་མེ་P་|་ç་æ། །

ཞེས་4་བ་©་Ôད་ལ་gེན་འvེལ་ང་པ་vིས་ལ་ཡི་གེ་དང་�་གཉིས་ཀའི་གཙB་

བོ་དང༌། གཙB་མོ་གཉིས་ཀའི་ད+་ཤར་=་བ.ན། གཞན་Rམས་Fི་ད+་ད+ས་

O་བ.ན་ལ་vི་བར་4འོ། །དེ་དག་གནོད་yིན་མོ་Rམས་གན་ལ་<ིས་དབང་

=་4ས་ལ། ད+ས་O་བྃ་དp་ལས་ནོར་{ན་མ་དང༌། ཤར་=་�་བའི་གhགས་

ཅན་མ་དང༌། ཤར་�ོར་རབ་བཟང་མོ་དང༌། �ོར་རབ་8་yིན་མ་དང༌། �ོ་¦བ་

8་གསང་བ་མོ་དང༌། ¦བ་8་རབ་yིན་མ་དང༌། ¦བ་4ང་=་�་མོ་དང༌། 4ང་

=་འཕགས་མ་དང༌། 4ང་ཤར་=་ད4ངས་ཅན་མ་Rམས་ཡིན་ལ། གནོད་yིན་

ཕོ་Rམས་Fང་ད+ས་O་ཛཾ་དp་ལ་5་དབང༌། ཁ་Qབ་པའི་དབང་=་4ས་ཏེ། 

ཤར་=་ནོར་+་བཟང་པོ་དང༌། ཤར་�ོར་�ར་+འི་bེང་བ་དང༌། �ོར་གང་བ་

བཟང་པོ་དང༌། �ོ་¦བ་qོག་མ་འSིལ་པ་དང༌། ¦བ་8་གཏེར་འཛmན་དང༌། 
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¦བ་4ང་=་yོར་བའི་དབང་པོ། 4ང་=་Rམ་ཐོས་\ས་དང༌། 4ང་ཤར་=་]ོད་

པའི་དབང་པོ་Rམས་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་འཁོར་ལོ་རབ་8་གནས་པའི་ཆོ་ག་ནི། 

�་ཙ་ད་བྷ་ལིང་བཤམ་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་ཚBགས་Dོགས་པ་དང༌། 

ད+ལ་བ་སེལ་བའི་དོན་=་རབ་གནས་4་�མ་=་བསམ། དེ་ནས་>ད་ཅིག་

གིས་ཡི་དམ་�ར་བ9ེད། &་'་ཝས་འཁོར་ལོ་མི་དམིགས་པའི་ངང་པ¸་
དང་�་བའི་གདན་.ེང་=་ཛཾ་བསམ། འོག་གི་པ¸འི་Zེ་བ་ལ་བྃ་བrོམ། འདབ་

མ་བEད་ལ་ཡང་དེ་Zར་བrོམ། དེ་ནས་ཡི་གེ་ལས་འོད་འbོས་པས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་ད+ལ་ཕོངས་Fི་�ག་བ ལ་བསལ་ནས་Xར་འ=ས་ཡི་གེ་

ལ་ཐིམ་པས་ད+ས་Fི་ཛམ་ལས་5་དབང་I་མདོག་སེར་པོ་གཡས་ཤིང་ཐོག་

I་ཙ་�་རི། གཡོན་ནེ¨་ལེའི་ལ་པ་བ}མས་ཤིང༌། ར)འི་Eན་ཅན་ཞབས་

Mེད་lང་གིས་གནས་ཡར་བ9ེད་འདབ་མ་བEད་པོ་ལ་གནོད་yིན་ཕོ་བEད་

Mག་གཡས་རིན་པོ་ཆེ་གཡོན་ནེའི་ལ་+་འཛmན་པ་ར)འི་Eན་ཅན་གOས་པ་

འMང་བ་བrོམ་པར་4འོ། །འོག་གི་པ¸འི་ད+ས་O་བྃ་ལས་�་མོ་ནོར་{ན་

མ་I་མདོག་སེར་མོ་གཡས་མཆོག་yིན་མཛད་པ་གཡོན་འvས་Fི་�ེ་མ་

བ}མས་པ། ར)འི་Eན་<ིས་བEན་པ་བ9ེད། འདབ་མ་བEད་ལ་གནོད་yིན་

མོ་བEད་གཙB་མོ་དང་I་མདོག་Mག་མཚན་མ1ན། དེ་དག་གིས་1གས་ཀར་

�་བའི་.ེང་=་སོ་སོའ m་�ིང་པོ་ལ་gེན་འvེལ་<ིས་བ>ོར་བར་བསམ། དེ་

Rམས་ལས་འོད་འbོས་པས་རང་བཞིན་<ི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་
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]ན་oངས་ལ། ཛཿÄྃ་བྃ་ཧོཿས་ད4ེར་མེད་=་བསམ། 1གས་ཀར་�་བའི་.ེང་

=་ཡབ་�མ་<ི་ས་བོན་ཛྃ་དང་བྃ་ལས་འོད་འbོས་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་Fི་ད+ལ་ཕོངས་བསལ། སེམས་ཅན་<ི་ཁམས་Fི་གསེར་ད´ལ་དང་ར)་

}་ཚBགས་དང༌། འ¿་དང༌། g་དང་dང་པོ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་པའི་ལོངས་

]ོད་ཐམས་ཅད་བ�ས། �ི་ལམ་�་མ་ཙམ་=་Xར་བPག་ནས་�་Rམས་ལ་

ཐིམ་པས་གཟི་བVིད་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་དང་Uན་པར་བསམ། ཇོ་མོའ m་�ིང་

པོ་བE་a་བEད་རེ་མིང་®ེལ་དང་བཅས་བ�། gེན་འvེལ་�ིང་པོ་བE་a་

བEད་བ�ས་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར། ¯ས་4ས་oིས་eགས། _་མ་དང་ཡོན་

བདག་Rམས་Fིས་མེ་ཏོག་ཐོགས་ཏེ། ཨù་ཛཾ་བྷ་ལ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་དང༌། བ་O་དྷ་ར་འཁོར་དང་བཅས་པ་བདག་ལ་དགོངས་O་

གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བ་དང༌། ཡོན་བདག་འདི་

ཞེས་བ<ི་བས། འ@ོ་བ་མ་°ན་Rམས་Fི་དོན་=་yིན་པའི་ཕ་

རོལ་8་Mིན་པ་ཡོངས་O་Dོགས་པར་4ེད་པ་ལ། ལོངས་]ོད་Fི་

འ4ོར་པ་དཔག་8་མེད་པ་བÕལ་=་གསོལ། gེན་ལ་མཆོད་པ་

{ན་མི་འཆད་པར་མཛད་=་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་ལན་གOམ་

བཏབ་བོ། །དེ་Zར་རབ་གནས་ཚར་བ་དང༌། ཀ་ར་དང༌། མར་དཀར་དང་%ང་

aི་བ\ེས་ལ་ཙ�་ལ་eག ཀ་ར་དང་མར་4ང་སེམས་Fི་ངོ་བོ། །%ང་aི་ནི་
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བདེ་བ་Nོང་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་གOངས། དེ་ནས་ཙ�འི་.ེང་འོག་གི་ཡི་གེ་དང་I་

གང་ཡིན་མ་འཛBལ་བར་ཐད་ཀར་བབ་པ་གལ་ཆེ་.ེ། ཡབ་�མ་<ི་ངོ་བོ་ཡིན་

གOངས།་་་་་p་pལ་�་ཚmལ་<ི། མི་འ5ག་པར་4ེད་པ་གལ་ཆེ་་་་་་མཆན། 

དར་དམར་པོའ m་གདན་4འོ། །དེ་ནས་Mོགས་ལ་ལོག་པར་བཞག ཞབས་

ལེགས་པོ་བ·མ་མོ། ཚBགས་བདག་བ9ེད་ན། བྷ་ལས་ཚBགས་བདག་>ད་

ཅིག་གིས་བ9ེད། འཁོར་ཐམས་ཅད་ ་མ་Zར་བ9ེད། དེ་ནས་ཚBགས་བདག་

གི་1གས་ཀར་�་བའི་.ེང་=་གྷ་ལ་gེན་འvེལ་�ིང་པོས་བ>ོར་བར་བསམ། 

དེ་ལས་འོད་འbོས་4ང་ཤར་མཚམས་ནས་ཚBགས་བདག་དཀར་པོ་dང་པོ་

ཆེའི་མགོ་ཅན་ཞལ་གཅིག་Mག་བཞི། གཡས་ལ་�ག་དང་ད@་4། གཡོན་

ཐོད་པ་དང་ཁ.ྃ་འཛmན་པ། �་བ་Mེད་པས་བ�ས་པ། ར)འི་Eན་ཅན་གOས་

པ་འMང་བ་]ན་oངས་ལ། ཛཿÄྃ་བྃ་ཧོཿས་གཉིས་O་མེད་པར་བསམ་ལ། དེ་

ནས། ཨÆ་9ྃ་ག་ན་པ་ཏི་ཡེ་ཆེ་གེ་མོ་ཀ་Oེའི་བ་O་�67་མེ་P་|་

ç་æ། །ཞེས་བE་a་བEད་བ�ས། gེན་འvེལ་ལ་ཡང་ ་མ་Zར་བ�ས། 

དེ་ནས་འཁོར་ལོ་ ་མ་Zར་yར་ལ་ཞབས་བ·ོམ་མོ། །  

"

"

"
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"

བ{ད་པའི་_་མའི་མཚན་gེན་<ི་ད+་ན་བsགས་པ་ནི། ཨÆ་

Àཿབè་8ི�་Äྃ། ཨÆ་Àཿབè་ཤ་R་Äྃ།་་་་་་ཏཻ་ལོ་པ། ཨÆ་Àཿར)་

བè་Äྃ།་་་་་་�་རོ་པ་རིན་ཆེན་~ོ་Vེ། ཨÆ་Àཿཝ་R་ཏི་བè་Äྃ།་་་་་་མ་ཏི་པ་

གཉིས་O་མེད་པའི་~ོ་Vེ། ཨÆ་Àཿཙmú་བè་Äྃ།་་་་་་མར་པ་Fཻ་~ོ་Vེ། ཨÆ་

Àཿཧ་Oེ་བè་Äྃ།་་་་་་མི་ལ་བཞད་པ་~ོ་Vེ། ཨÆ་Àཿར་ག་བè་Äྃ།་་་་་་

�གས་པོ་འདོད་ཆགས་~ོ་Vེ། ཨÆ་Àཿདྷ�་ÿ་ར་Äྃ། ཨÆ་Àཿམི་བ9ོད་

~ོ་Vེ་Äྃ།་་་་་་འབའ་རོམ་པ། ཨÆ་Àཿབè་པ་ཏ་Äྃ།་་་་་་ཤེས་རབ་སེང་ག ེ

ཨÆ་Àཿབདེ་ཆེན་~ོ་Vེ་Äྃ།་་་་་་ཤེས་རབ་4ང་5བ། ཨÆ་Àཿ[ས་མེད་

~ོ་Vེ་Äྃ།་་་་་་4ང་5བ་དཔལ། ཨÆ་Àཿབདེ་བའི་~ོ་Vེ་Äྃ།་་་་་་Xལ་

�ིམས་སེང་གེ ཨÆ་ÀཿཨÆ་ཡིག་~ོ་Vེ་Äྃ།་་་་་་Xལ་�ིམས་ཡེ་ཤེས། ཨÆ་

Àཿབè་པ་ཏ་Äྃ།་་་་་་གཞོན་¦་འeང་གནས། ཨÆ་Àཿམི་བ9ོད་~ོ་Vེ་

Äྃ།་་་་་་བaོན་འ�ས་འeང་གནས། ཨÆ་Àཿp་|་བè་དྷ་ར་སིད་ཏི་

Äྃ།་་་་་་བྷ་སི¥ི། ཨÆ་Àཿp་|་Ñ་¤་པ་ལ་སི¥ི་Äྃ།་་་་་་_་མ་ཤེས་རབ་

བཟང་པོའ m་དངོས་�བ་བ�ས་ཤིག ཨÆ་Àཿp་|་¤་ན་སི¥ི་Äྃ། ཨÆ་Àཿ
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p་|་དྷ�་མ་ཏི་སི¥ི་Äྃ། ཨÆ་Àཿp་|་བè་ཀེ་|་སི¥ི་Äྃ། ཨÆ་

Àཿp་|་མ་ཏི་གྷིར་སི¥ི་Äྃ། ཨÆ་Àཿp་|་དྷ�་ÿ་ར་སི¥ི་Äྃ། 

ཨÆ་Àཿp་|་Ñ་¤་སེང་ཧ་སི¥ི་Äྃ།་་་་་་ཤེས་རབ་སེང་གེ ཨÆ་Àཿp་

|་Ñ་¤་བོ་íི་སི¥ི་Äྃ། ཨÆ་Àཿp་|་བོ་དྷི་÷ི་སི¥ི་Äྃ།་་་་་_་མ་4ང་

5བ་དཔལ། ཨÆ་Àཿp་|་÷ི་ལ་སི¥ི་Äྃ། ཨÆ་Àཿp་|་ཤི་ལ་¤་ན་

སི¥ི་Äྃ།་་་་་་་_་མ་Xལ་�ིམས་ཡེ་ཤེས། ཨÆ་Àཿp་|་P་མ་ར་སི¥ི་

Äྃ།་་་་་་_་མ་གཞོན་¦། ཨÆ་ÀཿO་ཉ་ར)་སི¥ི་Äྃ། ཨÆ་Àཿp་|་(ི་

H་ཀ་ར་སི¥ི་Äྃ། ཨÆ་Àཿདྷ་ར་Äྃ། ཨÆ་ÀཿÑ་¤་ཕ་ལ་Äྃ། ཨÆ་Àཿ

¤་ན་སི¥ི་Äྃ། ཨÆ་Àཿདྷ�་མ་ཏི་Äྃ། ཨÆ་Àཿབè་ཀེ་|་Äྃ། ཨÆ་Àཿ

མ་ཏི་གྷིར་ཏི་Äྃ། ཨÆ་Àཿདྷ�་ÿ་ར་Äྃ། ཨÆ་ÀཿÑ་¤་སི¥ི་Äྃ། ཨÆ་

ÀཿÑ་¤་བོ་དེ་Äྃ། ཨÆ་Àཿབོ་དྷི་÷ི་Äྃ། ཨÆ་Àཿབོ་དྷི་P་མ་ར་Äྃ། 

ཨÆ་Àཿགྷིར་ཏི་བོ་དྷི་Äྃ། ཨÆ་Àཿགྷིར་ཏི་ཤི་ལ་Äྃ། ཨÆ་Àཿབྷི་H་ཀེ་

|་Äྃ། ཨÆ་ÀཿམS་ལཾ་T་ཛ་Äྃ། ཨÆ་ÀཿO་¤་ར་ན་Äྃ། ཨÆ་ÀཿO་

¤་བè་ཀེ་|་Äྃ། ཨÆ་ÀཿO་¤་མ་ཏི་Äྃ། ཇོ་བོ་Vེ་ནས་བ{ད་པའི་རབ་
གནས་Fི་ཆོ་ག མདོ་ གས་Fི་[གས་དང༌། རབ་གནས་དོན་གསལ་ནས། 

གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་Vེས་oན་དང༌། ཆོས་ལ་མངའ་
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འ+ལ་དང༌། གནོད་yིན་ཕོ་མོ་བ9ེད་པ་བ{ད་ནས། ཏི་$ི་སངས་Eས་རས་

ཆེན་<ིས་ཞལ་འཕང་པ་Rམས། P་O་[་པ་$ི་ལ་གྷིར་ཏིས་ཞབས་ཏོག་8་

བ<ིས་ཏེ། རབ་གནས་Fི་འ@ིགས་O་yར་བའོ། །འདི་ཡི་དགེ་བས་སངས་

Eས་Fི་བ.ན་པ་དར་ཞིང་Eས་པར་iར་ཅིག ། 

 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"
མདོ་[གས་ལ་+མ་པའི་ནང་=་ 

པད་�འི་.ེང་=་ªF་1བ་ 

པ་བ9ེད།  

"
མདོ་ གས་བ\ེ་བའི་[གས་Zར་ན། ªF་1བ་པ་དང་རིགས་�་བrོམ། 

+མ་པ་ད+ས་མའི་ནང་=་བདེ་མཆོག་�་�་བ9ེད། ལས་+མ་ལ་པ¸་ཉི་མའི་

དལ་<ི་.ེང་=་བ=ད་aི་འSིལ་པ་བ9ེད་པའམ། ~ོ་Vེ་གནོད་yིན་དང༌། དོན་

ཡོད་�བ་པ་དང༌། �མ་བཀའ་ས་བོན་ལ་Äྃ་Äྃ་ཁྃ་བ9ེད། བPག་གsག་སོ་

སོར་4ེད་ནས་ཛཿÄྃ་བྃ་ཧོཿས་སོ་སོར་བ.ིམ་ལ། དབང་བIར་རིགས་བདག་

སོ་སོས་ད+་བEན།  གས་སོ་སོ་དང་མཆོད་བ.ོད་སོ་སོར་4ས་ལ་oིའི་

ནས་Fིས་བ9ེད་ཆོག་དང༌། ཡེ་དྷ�་ལ་སོགས་བE་.ོང་གིས་ གས། ༼མ་

དཔེ་ནས་ཤོག་�ེ་གཉིས་ཆད་འ=ག༽ ༈ ཅེས་གOངས། འོ་ན་དལ་འ4ོར་

<ི་མི་[ས་ཐོབ་པས་ཆོག་གམ་�མ་ན་འདི་ཡང་མི་gག་པ་ཡིན་

ཏེ། Wོབ་དཔོན་g་ད4ངས་Fི་ཞལ་ནས། ཅི་.ེ་སངས་Eས་

Rམས་Fི་I། །མཚན་དང་དཔེ་4ད་བEན་པ་ཡི། །~ོ་Vེའི་I་

ཡང་མི་gག་ན། །5་ཤིང་�ིང་པོ་མེད་འo་བའི། །འ@ོ་བ་གཞན་
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Rམས་Z་ཅི་wོས། །ཞེས་གOངས། ཆེད་=་བVོད་པའི་ཚBམ་ལས། 

འ=ས་པའི་མཐའ་མ་vལ་བ་ཡིན། །བསགས་པའི་ཐ་མ་འཛད་པ་

ཡིན། །བaིགས་པའི་ཐ་མ་འ<ེལ་བ་ཡིན། །གསོན་མཐའ་འཆི་

བ་ཡིན་པས་ན། །ཇི་བཞིན་ལས་Fི་Vེས་O་འvང༌། །ཞེས་དང༌། 

ལ་ལ་°ས་དང་ལ་ལ་གཞོན། །ལ་ལ་དར་ལ་བབ་པའི་མི། །དེ་

དག་རིམ་<ིས་འ@ོ་iར་ཏེ། །གསོན་པའི་·ོང་oོད་O་ཞིག་

འཆང༌། །ཞེས་གOངས། འོ་ན་རང་ཉིད་གཅིག་�ར་འཆི་བར་མ་

ཟད་དེ། ཐམས་ཅད་Fང་མི་gག་པ་ལ་�མ་ན། འཆི་བའི་འོག་8་

བསགས་པའི་ཟས་ནོར་དང༌། ཉེ་=་གཉེན་འvེལ་Rམས་Vེས་O་

མི་འvང་ཞིང༌། དགེ་·ིག་གི་ལས་དཀར་ནག་གཉིས་Vེས་O་

འvང་.ེ། Eལ་པོ་ལ་གདམས་པའི་མདོ་ལས། =ས་Fིས་ཉེན་ཏེ་

Eལ་པོ་འ@ོ་iར་ན། །ལོངས་]ོད་མཛའ་དང་གཉེན་བཤེས་

Vེས་མི་འvང༌། །Eལ་པོ་དག་ནི་གར་དང་གར་འ@ོ་བ། །ལས་

ནི་@ིབ་མ་བཞིན་=་Vེས་O་འvང༌། །ཞེས་གOངས། དེས་ན་དགེ་

བའི་འvས་+་_་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་ཅིང༌། མི་དགེ་བའི་
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འvས་+་ངན་སོང་གི་�ག་བ ལ་}་ཚBགས་Nོང་བར་འiར་ཏེ། 

ལས་བE་པ་ལས། [ས་ཅན་དག་གི་ལས་Rམས་ནི། །བ>ལ་

པ་བEར་ཡང་5ད་མི་ཟ། །ཚBགས་ཤིང་=ས་ལ་བབ་པ་ན། །

འvས་+་སོ་སོར་wིན་པར་འiར། །ཞེས་གOངས། ཉོན་མོངས་པ་

ཞེ་·ང་གིས་Pན་ནས་བWངས་པའི་\ོག་གཅོད་པ་དང༌། b་མ་

དང༌། ཚmག་Jབ། གནོད་སེམས་ལ་སོགས་པའི་མི་དགེ་བ་]ད་

པའམ། �ལ་Sད་པར་ཅན་_་མའམ། མཁན་པོ་Wོབ་དཔོན། ཕ་

མ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་gེན་དང༌། oིན་ཆེ་བ་ལ་མི་

དགེ་བ་བ�་]ད་པའམ། @ངས་དཔག་8་མེད་པར་མི་དགེ་བ་

]ད་ན་དNལ་བར་9ེ་.ེ། ཚ་བའི་དNལ་བ་བEད། @ང་བའི་

དNལ་བ་བEད། ཉི་ཚJ་ཉེ་འཁོར་བའི་དNལ་བ་གང་=་9ེས་

Fང༌། ཚ་ཞིང་Jབ་ལ་oག་ཅིང་བཟོད་པར་དཀའ་བས་[ས་

སེམས་ག=ང་བར་འiར་ཏེ། །འདི་ན་མི་ཞིག་མ=ང་1ང་�་བE་

ཡིས། །རབ་8་oག་བཏབ་�ག་བ ལ་མི་བཟོད་པ། །དེས་ནི་

དNལ་བའི་�ག་བ ལ་5ང་´་ལ། །འོལ་ཡང་མི་4་ཆར་ཡང་
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མི་ཕོད་དོ། །ཞེས་གOངས། �ག་བ ལ་{ན་རིང་.ེ། Wོབ་དཔོན་

ད4ིག་གཉེན་<ི་ཞལ་ནས། ཏིལ་yང་ནང་ནས་ལོ་བE་ཞིག །

ཏིལ་གཅིག་�ང་བས་ཟད་iར་པ། །5་+ར་ཅན་<ི་ཚJ་ཡིན་

ཏེ། །གཞན་<ི་ཚJ་ནི་ཉི་«ར་འiར། །ཞེས་གOངས། ཉོན་མོངས་

པ་འདོད་ཆགས་Fིས་Pན་ནས་བWངས་པའི་མ་4ིན་པར་ལེན་

པ་དང༌། འདོད་ལོག་དང༌། བRབ་སེམས་དང༌། ?་འbོག་ལ་

སོགས་པའི་མི་དགེ་བ་བ�་]ད་པའམ། སེར་}འི་དབང་གིས་

མི་དགེ་བ་@ངས་མང་པོར་]ད་པས་ཡི་�གས་O་9ེ་.ེ། Mིའི་

�ིབ་པ་ཅན་དང༌། ནང་གི་�ིབ་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ། རིགས་

གང་=་9ེས་Fང་མི་�ག་པའི་[ས་_ངས་ནས། བ�ེས་པ་དང་

>ོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་�ག་བ ལ་}་ཚBགས་Nོང་བར་འiར་

ཏེ། དེ་Zར་ཡང་Zོ་བ་4ང་ཐང་Z་+་.ེ། །མpལ་པ་ཡན་ལག་

g་ò་ཙམ། །ཞེས་གOངས། ཉོན་མོངས་པ་གཏི་©ག་གིས་Pན་

ནས་བWངས་པའི་²ན་ངག་འSལ་ལོག་Z་ལ་སོགས་པའི་མི་

དགེ་བ་]ད་པའམ། �ལ་དམན་པ་=ད་འ@ོ་Z་+་ལ་མི་དགེ་བ་
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]ད་པས། 4ོལ་སོང་=་9ེ་.ེ། 4ིངས་ལ་གནས་པ་Rམས་ནི། 

E་མཚBའི་ནང་=་གhགས་མི་�ག་པ་}་ཚBགས་O་9ེས་ནས། 

གཅིག་གིས་གཅིག་ཟ་བ་དང༌། མི་ལ་འཁོར་བ་Rམས་ནི་བཀོལ་

]ོད་དང༌། གསོད་གཅོད་ལ་སོགས་པའི་�ག་བ ལ་=་མ་དང་

Uན་ཏེ། Wོབ་དཔོན་ó་Qབ་Fི་ཞལ་ནས། །=ད་འ@ོའ m་9ེ་

གནས་ན་ཡང་གསོད་པ་དང༌། བཅིང་དང་~ེག་བཙBག་�ག་

བ ལ་}་ཚBགས་པ། །ཞི་iར་དགེ་བ་®ངས་པ་Rམས་ལ་ནི། །

གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་ཤིན་8་མི་བཟད་པ། །ཁ་གཅིག་©་ཏིག་བལ་

དང་|ས་པ་�ག །ཤ་དང་-གས་པའི་ཆེད་=་འཆི་བར་འiར། །

ཞེས་གOངས་སོ། །དེ་ཡང་མིར་9ེས་པ་Rམས་Fང༌། 9ེ་°་ན་

འཆིའི་�ག་བ ལ་དང༌། ཡོད་པ་Rམས་ཆོག་མི་ཤེས་ཤིང་9ོང་

དཀའ་བའི་�ག་བ ལ། མེད་པ་Rམས་ཕོངས་ཤིང་Qབ་པར་

དཀའ་བའི་�ག་བ ལ། གཉེན་4མས་པ་དང་vལ་བར་དོགས་

པའི་�ག་བ ལ། ད@་·ང་བ་དང་འbད་པར་དོགས་པ་དང༌། 

འbད་པ་རང་གི་�ག་བ ལ་ལོ། །�་མ་ཡིན་Rམས་ལ་ཡང་
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འཐབ་aོད་Fི་�ག་བ ལ། གཙང་མའི་གནས་�་མ་གཏོགས་

པ། །�་གནས་Rམས་Fང་ཕལ་ཆེར་ཁམས་འོག་མར་Xང་བར་

འiར་བས་�ག་བ ལ་ལོ། །དེ་Zར་ཁམས་གOམ་གང་=་

9ེས་Fང་9ིད་མེད་དེ། འཁོར་བ་དེ་འo་ལ་སོགས་པ་�་མི་

དང༌། །དNལ་བ་ཡི་�གས་=ད་འ@ོ་Rམ་དག་8། །9ེ་བ་བཟང་

པོ་མ་ལགས་9ེ་བ་ནི། །གནོད་པ་=་མའི་}ོད་iར་ལགས་

མSེན་མཛBད། །ཅེས་གOངས་སོ། །དེས་ན་འ@ོ་བ་རིགས་�ག་

གང་=་9ེས་Fང་�ག་བ ལ་ཡིན། �ག་བ ལ་དེ་ལས་9ོབ་པ་

དཀོན་མཆོག་གOམ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་9བས་

འ@ོ་4ས་ན། ཚJ་འདིའི་འཇིགས་པ་དང་ཉེ་བར་འཚJ་བ་ཐམས་

ཅད་ལས་9ོབ། Mི་མ་ངན་སོང་གི་�ག་བ ལ་དང༌། གཏན་<ི་

འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་ལས་9ོབས། འཇིག་gེན་འདིར་ཡང་ཅི་

བསམ་འ�བ། མཐར་སངས་Eས་དང་སེམས་ཅན་<ི་དོན་4ེད་

པའི་ཕན་ཡོན་ཡོད་པ་ཡིན། �གས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། 

དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་9བས་O་འ@ོ་བ་འདི། དང་པོ་གལ་ཆེ་
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.ེ། ཐ་མལ་དང་©་.ེགས་4ེད་ལས་Sད་པར་=་འཕགས། བར་

=་གལ་ཆེ་.ེ། འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་�ག་བ ལ་ལས་9ོབ། 

ཐ་མ་གལ་ཆེ་.ེ། འvས་+་I་གOམ་ཐོབ་པར་4ེད། །ཅེས་

གOངས། 9བས་འ@ོ་བ=ན་�་པ་ལས། གང་ཞིག་གOམ་ལ་

9བས་འ@ོ་བ། །དེ་ནི་·ོམ་བEད་a་བ་ཅན། །སངས་Eས་

ཆོས་དང་དགེ་འ=ན་ནི། །ཐར་པ་འདོད་པ་Rམས་Fི་9བས། །

ཞེས་གOངས། ཕན་ཡོན་དེ་Z་+་འཐོབ་པར་4་བའི་དོན་དང་

ཆེད་=། དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་9བས་O་འ@ོ་�མ་=་བསམ་

ལ་འདི་བཞིན་=་rོམས། མ=ན་<ི་ནམ་མཁར་སེང་གེ་བEད་

Fི་�ི། པ¸་ཉི་�འི་གདན་<ི་.ེང་=། Eལ་བ་ªF་1བ་པ་I་

མདོག་གསེར་བཙB་མའི་ཁ་དོག་Z་+་ཞལ་གཅིག་Mག་གཉིས། 

གཡས་པ་ས་གནོན་གཡོན་པ་མཉམ་བཞག་གི་Mག་E་མཛད་

པ། མི་ཆེན་པོའ m་མཚན་Oམ་�་a་གཉིས། དཔེ་4ད་བཟང་པོ་

བEད་�། འོད་དང་འོད་ཟེར་དཔག་8་མེད་པ་འbོ་བ། དེ་ལ་

སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་Mོགས་བ�འི་Eལ་བ་
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\ས་དང་བཅས་པ་Rམས་Fིས་བ>ོར་བར་བrོམ་ལ། ཐོག་

མར་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་ཚBགས་བསགས་པ་གལ་ཆེ་.ེ། 

བསོད་ནམས་བསགས་པས་བདེ་བ་འཐོབ། །དེ་Mིར་མི་ཡིས་

བསོད་ནམས་བསགས། །དེ་ཡང་ཡང་ནས་ཡང་=་བསགས། །

དེ་རིང་ཉིད་ལ་བaམ་.ེ་བསགས། །ཞེས་གOངས་པས། འཇིག་

gེན་ཁམས་Fི་མཆོད་པའི་4ེ་vག་དང༌། [ས་ལོངས་]ོད་

ཐམས་ཅད་དད་pས་དང་Uན་པས་འ+ལ་ཞིང༌། སངས་Eས་ལ་

.ོན་པ། ཆོས་ལ་ལམ། དགེ་འ=ན་ལ་ལམ་བ�ོད་པའི་@ོགས་

s་�མ་=་སོམས་ལ་ལད་མོ་མཛBད། Mོགས་བ�་ན་བsགས་

པའི་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་

ལ་དགོངས་O་གསོལ། བuན་པ་བདག་ལ་དགོངས་O་

གསོལ།་་་་་ལན་གOམ་Mི་མ་ལ་Wོབ་དཔོན་ལ་དགོངས་O་གསོལ། མཆན། 

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བ་=ས་འདི་ནས་བhང་.ེ། ཇི་\ིད་

4ང་5བ་�ིང་པོ་ལ་མཆིས་Fི་བར་=། Éང་གཉིས་Rམས་Fི་

མཆོག་སངས་Eས་ལ་9བས་O་མཆིའོ། །འདོད་ཆགས་vལ་བ་
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Rམས་Fི་མཆོག་ཆོས་ལ་9བས་O་མཆིའོ། །ཚBགས་Rམས་Fི་

མཆོག་དགེ་འ=ན་ལ་9བས་O་མཆིའོ། །ཐབས་ཡིན་ནོ། །

ལེགས་སོ། །འོ་དེ་Zར་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་9བས་O་སོང་

ནས། བWབ་4་བ�་གཅིག་ལ་Wོབ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ་1ན་མོང་

གི་བWབ་4་�་ནི། དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་ཡོན་ཏན་oན་པར་

4་ཞིང་9བས་O་འ@ོ་བ་ལ་བWབ། =ས་gག་8་དཀོན་མཆོག་

གི་མཆོད་པ་ལ་བaོན་པར་4། \ོག་དང་Eལ་\ིད་དང༌། 4་

དགའི་Mིར་ཡང་དཀོན་མཆོག་གOམ་མི་®ང༌། ན་ཚ་�ག་

བ ལ་ཅི་eང་ཡང་ཐབས་གཞན་མི་བཙལ། Mོགས་གར་འ@ོ་

ཡང་Mོགས་དེའི་�་ལ་Mག་འཚལ། མཆོད་པ་འ+ལ། 9བས་

འ@ོ་4ེད་ཅིང་འ@ོ། Sད་པར་<ི་བWབ་4་གOམ་ནི། སངས་

Eས་ལ་9བས་O་སོང་ན་འཇིག་gེན་པའི་�་གཞན་ལ་Mག་མི་

འཚལ། ཆོས་ལ་9བས་O་སོང་ན་སེམས་ཅན་ལ་འཚJ་བ་མི་

4ེད། དགེ་འ=ན་ལ་9བས་O་སོང་ན་©་.ེགས་ཅན་དང་མི་

འ@ོགས། Vེས་O་མ1ན་པའི་བWབ་4་གOམ་ནི། སངས་Eས་
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དང་ཆོས་དང་དགེ་འ=ན་<ི་gེན་ལ་pས་པ་བQབ་ཅིང་མ་pས་

པ་®ངས། བWབ་4་དེ་དག་བTང་བ་གལ་ཆེའོ། །དེ་དག་Uན་

པས་སེམས་བ9ེད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་Zར་སེམས་བ9ེད་

པའི་དགོས་པ་ཡང༌། ཐེག་དམན་རང་ཞི་བདེའི་ཐར་པ་བQབ་པ་

ལས་Sད་པར་=་འཕགས་ཏེ། 4ང་5བ་སེམས་དཔའི་@ལ་=་

Xད་དོ། །སངས་Eས་Fི་ས་ལ་འ�ག་གོ་ཞེས་གOངས། ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་Uན་

4མས་པས་�ག་བ ལ་དང་vལ་ནས་�ིང་Vེ་Dོགས་པའི་

སངས་Eས་ཐོབ་པར་4། ཉེ་རིང་མེད་པའི་བཏང་�ོམ་དེའི་དོན་

དང་ཆེད་=་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ། 1གས་Vེ་

ཆེན་པོ་བrོམ་�མ་=་སེམས་བ9ེད། .ོང་པའི་ངང་ལས་པ¸་

�་བའི་གདན་<ི་.ེང་=། Rམ་པར་ཤེས་པ་Òིཿདཀར་པོ་གཅིག་

བrོམ། Òིཿདེ་ལས་འོད་ཟེར་འbོས། སངས་Eས་མཆོད། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་·ིག་�ིབ་yངས། 1གས་Vེ་ཆེན་པོའ m་

�་ཚBགས་O་iར། འོད་ཟེར་Xར་འ=ས་Òིཿལ་ཐིམ། Òིཿའོད་=་
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s་བ་ལས། རང་ཉིད་ཇོ་བོ་1གས་Vེ་ཆེན་པོ་གངས་རི་ལ་ཉི་མ་

ཤར་བ་Z་+། ཞལ་གཅིག་Mག་བཞི་པ། Mག་དང་པོ་གཉིས་

1གས་ཀར་ཐལ་མོ་yར་བ། གཡས་Fི་འོག་མ་ན་©་ཏིག་གི་

bེང་བ་འoེན་པ། གཡོན་<ི་འོག་མ་ན་མེ་ཏོག་པ¸་བ}མས་པ། 

ཞབས་~ོ་Vེའི་9ིལ་lང་=་བsགས་པ། ད+་Â་རལ་པའི་ཐོར་

གuག་<ེན་=་བཅིང་བ་ལ། དར་<ི་ཅོད་པཎ་དང༌། སངས་Eས་

རིགས་�འི་ངོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་aེ་vན་�ས་ད+་ལ་བEན་པ། 

�ན་ཆ། མpལ་Eན། ད�ང་Eན། Mག་ག=བ་ཞབས་བ=ག་སེ་

མོ་དོ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་Eན་}་ཚBགས་Fིས་བEན་པ་

1གས་ཀར་�་བའི་དལ་<ི་.ེང་=་Òི་ཡིག་དཀར་པོའ m་མཐའ་

བ>ོར་=་ཨÆ་མ་ཎི་པ¸ེ་Äྃ། ཞེས་པས་གཡས་བ>ོར་=་འཁོར་བ་

ལས་འོད་ཟེར་འbོས། Mི་}ོད་ནང་བ�ད་Fི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་1གས་Vེ་ཆེན་པོར་iར། �་@གས་ཚད་གOང་ཡི་གེ་�ག་

མའི་�། oན་gོག་ཐམས་ཅད་1གས་འོད་གསལ་hང་འ�ག་གི་

ངང་=་ཉམས་O་ལེན་པར་4འོ། །དེ་Zར་བrོམས་པས་[ས་
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�ལ་I། ངག་ལོངས་I། སེམས་ཆོས་Iར་iར་ནས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་4ེད་པ་ཡིན་ནོ། །Vེས་ལ་དགེ་བའི་a་བ་

འདི་ལ་བgེན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཅན་ན་9ེ་བར་

iར་ཅིག ཅེས་པ་ལ་སོགས་པའི་བ ོ་བ་4། 9བས་འ@ོ་

སེམས་བ9ེད་Fི་ཆོ་ག་རིན་པོ་ཆེའི་bེང་བ་ཞེས་4་བ་དགེ་ཞིང་

བ�་ཤིས་པར་iར་ཅིག ཏི་$ི་སངས་Eས་རས་ཆེན་<ི་9བས་

འ@ོ་སེམས་བ9ེད་ལ། མ=ན་བ9ེད་དང༌། ཞལ་ཤེས་Fི་

གདམས་པ་Rམས། སངས་Eས་རས་ཆེན་<ི་ཞབས་ཏོག་8་

བ<ིས་ཏེ། _་མའི་མན་ངག་བཞིན་=་P་O་[་པ་ཤི་ལ་གྷིར་

ཏིས་>ལ་Uན་Rམས་Fི་དོན་=་ལེགས་པར་བ�ིགས་པའོ། ། 

"

"

"

"

"
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"

�ོ་བ་བ9ེད་པའི་ཆོས་བཤད།  

"

ན་མོ་p་|། ]ིར་{་གཅིག་ལ་ེན་ཐ་དད་Fིས་འvས་+་

སོ་སོར་wིན་པ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བ་དང་N་ངན་ལས་འདས་པ་

གཉིས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་{་གཅིག་པོ་ཁམས་རང་བཞིན་<ིས་

Rམ་པར་དག་པ་ཞེས་Fང་4། Pན་གཞི་4ང་5བ་Fི་སེམས་

ཞེས་Fང་4། ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་<ིས་འོད་གསལ་བ་ཞེས་

Fང་4། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་�ིང་པོ་འ@ོ་བ་Pན་ལ་ཡོད་པ་

ཡིན། དེ་Zར་ཡིན་པ་ཡང་བདེ་གཤེགས་�ིང་པོས་འ@ོ་བ་

ཡོངས་ལ་Sབ། །སེམས་ཉིད་E་ཆེན་མཆོག་8་རབ་བ9ེད་དེ། །

འ@ོ་བ་འདི་དག་མ་[ས་སངས་Eས་{། །འདི་ན་}ོད་མིན་

སེམས་ཅན་གང་ཡང་མེད། །ཅེས་གOངས། གཉིས་པ་ེན་ལ་

གཉིས་ཏེ་མ་དག་པའི་ེན་དང༌། དག་པའི་ེན་ནོ། །མ་དག་

པའི་ེན་ནི། དེ་ལ་gོག་པའི་gེན་འvེལ་ཉོན་མོངས་པ་=ག་�། 
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=ག་གOམ་<ིས་Pན་8་བWངས་ནས་·ིག་པ་མི་དགེ་བའི་

ལས་4ས་པས། འvས་+་ཁམས་གOམ་{ད་�ག་8་འSམས་

པས། འ@ོ་བ་རིགས་�ག་8་འཁོར་ཞིང་9ེ་°ས་ན་འཆིའི་5་བོ་

ཆེན་པོ་བཞི་|་}ང་བ་ཡིན། དེ་དག་གི་=ས་ནི་�ག་བ ལ་<ི་

gེན་གཞི་ཞེས་4་�ག་བ ལ་འབའ་ཞིག་པ་}ང་བའོ། །དེ་ལ་

འབའ་ཞིག་ཅེས་4་བ་ནི། ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་Rམ་པར་

བཅད་པ་ཡིན་ཏེ། ངན་སོང་Rམ་པ་གOམ་ལ་�ག་བ ལ་<ི་

�ག་བ ལ་མཛJ་ཐོག་8་ཕོལ་མིག་eང་བ་Z་+འི་�ག་བ ལ་

ཡོད། མི་ལ་འ=་4ེད་Fི་�ག་བ ལ་མིག་8་»ལ་སོང་བ་Z་+་

ཡོད། �་ལ་རོ་མངར་པོའ m་=ག་ཟོས་པ་Z་+འི་�ག་བ ལ་ཡོད། 

ཐམས་ཅད་དེ་ལས་མ་འདས་པའོ། །དེ་Zར་འཁོར་བ་�ག་

བ ལ་<ི་�ང་པོར་ཤེས་ནས་དེ་ལ་ཐར་པ་འདོད་པ་ལ། དག་

པའི་ེན་ལ་བgེན་དགོས། དག་པའི་ེན་ལ་བདག་གཞན་<ི་

ེན་དལ་འ4ོར་ལ་སོགས་པ་གOངས་ན་ཡང༌། འདི་ཡང་ལམ་

ཚBལ་བ་ལ་sགས་པ་དང༌། ལམ་དངོས་ལ་sགས་པའོ། །ལམ་
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ཚBལ་བ་ནི་Mི་རོལ་©་.ེགས་4ེད་པ་ཡིན་ལ། ལམ་དངོས་ལ་

sགས་པ་ནི་ནང་པ་སངས་Eས་པའོ། །Mི་རོལ་©་.ེགས་4ེད་

པ་ནི་ལམ་མཆོག་Qབ་པ་Z་+་མ་ཡིན། ཐར་པའི་ལམ་བཙལ་

བར་འདོད་པ་ལ་wོན་ལམ་མ་དག་པའི་དབང་གིས་མ་ནོར་བའི་

ལམ་མ་�ེད་པའོ། །དེ་Zར་ཡང་Rམ་པར་}ང་མཛད་མངོན་པར་

4ང་5བ་པའི་{ད་ལས། Rམ་པར་}ང་མཛད་ཉེ་བའི་{་དང༌། 

Rམ་པར་}ང་མཛད་རིང་བའི་{་གཉིས་O་བཞེད་དེ། Rམ་པར་

}ང་མཛད་རིང་བའི་{། །©་.ེགས་པ་ལ་wད་མི་4། །ཞེས་

གOངས་སོ། །Rམ་པར་}ང་མཛད་ཉེ་བའི་{་ནི་ནང་པ་སངས་

Eས་པའི་ཐེག་པའོ། །དེ་གཉིས་Fི་Sད་པར་གང་གིས་Mེ་ན། 

བཀའ་gགས་Fི་Mག་E་བཞི་ཁས་མི་ལེན་ཅིང༌། 9བས་གནས་

ཇོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་Eབ་བ.ེན་མི་4ེད་ན། Mི་རོལ་©་

.ེགས་4ེད་པ་ཡིན། བཀའ་gགས་Fི་Mག་E་བཞི་ཁས་ལེན་

ཅིང་ཇོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་9བས་གནས་O་འཛmན་པ་ནི་

ནང་པ་སངས་Eས་པ་ཡིན། བཀའ་gགས་Fི་Mག་E་བཞི་ནི། 

�195



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

འ=ས་4ས་ཐམས་ཅད་མི་gག་པ། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་

ཅད་�ག་བ ལ་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ། N་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞི་བའོ། །ལམ་དངོས་ལ་sགས་པ་ནང་པ་སངས་

Eས་པ་ལ་ད4ེ་ན་ཡང་མང་ཞིག་གOངས་ན་ཡང༌། ཐེག་པ་ཆེ་

5ང་གཉིས་O་འ=ས་ཏེ། ཐེག་པ་5ང་´་པ་ལ་ཡང༌། ཐེག་པའི་

rོ་ནས་Mེ་ན་གཉིས་ཏེ། ཉན་ཐོས་Fི་ཐེག་པ་དང༌། རང་སངས་

Eས་Fི་ཐེག་པའོ། །�བ་མཐའི་rོ་ནས་Mེ་ན་བཞིར་གOངས་

Fང༌། 4ེ་vག་8་¼་བ་དང་མདོ་·ེ་པ་གཉིས་O་འ=ས། ཐེག་པ་

ཆེ་5ང་གཉིས་Fི་Sད་པར་ནི། Z་བའི་དབང་=་4ས་ན། གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་ཙམ་gོགས་ལ། ཆོས་Fི་བདག་མེད་མ་

gོགས་པ་དང༌། སོ་སོ་ཐར་པ་བTང་བ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་

a་བ་ཐམས་ཅད་རང་ཞི་བ་N་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་4་

བའི་ཆེད་=་བ ོ་བ་ནི་ཐེག་པ་5ང་´འོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི་

9བས་འ@ོ་Sད་པར་ཅན་<ིས་ཐོག་oངས་ནས། wོན་འ�ག་

4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་དོ། །Z་བ་ཆོས་Fི་བདག་
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མེད་gོགས། དགེ་བ་གཞན་དོན་=་4ེད་ཅིང་བ ོ། ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་ལ་གཉིས། �བ་མཐའ་བཞིའི་rོ་ནས་ད4ེ་ན་སེམས་ཙམ་

དང༌། ད+་མ་གཉིས་O་མ་འ=ས་པ་མེད་དེ་ལ་སེམས་ཙམ་ལ་

Rམ་བཅས་དང༌། Rམ་མེད་གཉིས། ད+་མ་རབ་8་མི་གནས་པ་

ལ་གཉིས། དགག་4་རབ་8་མི་གནས་པ་དང༌། བQབ་4་རབ་

8་མི་གནས་པའོ། །དགག་4་རབ་8་མི་གནས་པ་ལ་ཡང་བཞི་

.ེ། �་མ་རབ་8་མི་གནས་པ་དང༌། བཏང་�ོམས་རབ་8་མི་

གནས་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རབ་8་མི་གནས་པ་དང༌། {ན་ཆད་

རབ་8་མི་གནས་པའོ། །བQབ་4་རབ་8་མི་གནས་པ་ནི་hང་

འ�ག་རབ་8་མི་གནས་པའོ། །ཐེག་པའི་rོ་ནས་ད4ེ་ན་ཕ་རོལ་

8་Mིན་པའི་ཐེག་པ་དང༌། གསང་ གས་འvས་+་~ོ་Vེའི་ཐེག་

པའོ། །དེ་གཉིས་Fི་Sད་པར་གང་གིས་Mེ་ན། �ི་ཡ་རིགས་

 གས་གཅོད་པའི་{ད་ལས་དོན་གཅིག་ན་ཡང་མ་�ོངས་

དང༌། །ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང༌། །དབང་པོ་Rོན་པོའ m་

དབང་4ས་ན། ། གས་Fི་བ.ན་བཅོས་Sད་པར་འཕགས། །
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ཞེས་གOངས་སོ། །དེ་ལ་དོན་གཅིག་ན་ཡང་ཞེས་པ་ནི་ གས་

དང་ཕ་རོལ་Mིན་པའི་ཐེག་པ་གཉིས་ཀས་འvས་+་སངས་Eས་

Qབ་པར་ཡང་མ1ན་ཐོབ་པར་ཡང་མ1ན། འོ་ན་Sད་པར་ཅི་

ཡོད་�མ་ན། མ་�ོངས་པ་.ེ། དེ་རང་གང་ཞེ་ན། ཐབས་མང་

ཞེས་པའོ། །ཐབས་མང་པོ་4ས་པ་ལ་དཀའ་བ་མེད་གOངས་སོ། 

།དཀའ་བ་ཇི་Zར་མེད་ན་བདེ་བར་9ོབས་པ་དང༌། ¡ར་=་9ོབ་

པ་ལ་4་.ེ། དེ་ལ་བདེ་བར་9ོབ་པ་ནི་ཕ་རོལ་8་Mིན་པའི་ཐེག་

པ་Zར། དཀའ་]ད་Fིས་Qབ་པ་Z་+་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཡོན་

Rམ་པ་�འི་རང་བཞིན་ཤེས་པ་དང༌། {་བདེ་བ། ལམ་བདེ་བ། 

འvས་+་བདེ་བ། བདེ་བས་བདེ་བ་Qབ་པ་གསང་ གས་ནས་

གOངས། དེ་Zར་ཡིན་པར་ཡང༌། པན་ཙ་�་མ་ལས། འདོད་པ་

�་ནི་ཡོངས་®ངས་ནས། །དཀའ་1བ་Fིས་ནི་མ་ག=ངས་པ། །

Rལ་འ4ོར་{ད་Fི་Vེས་འvངས་ནས། །བདེ་བ་4ང་5བ་Qབ་

པར་4ེད། །ཅེས་གOངས། ¡ར་=་9ོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཕ་རོལ་8་Mིན་

པའི་ཐེག་པ་Zར་ན་=ས་བ>ལ་པ་@ངས་མེད་པ་གOམ་མམ། 
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Oམ་�་a་གOམ་ལ་སོགས་པར་ཚBགས་བསགས་ནས་སངས་

Eས་པར་འདོད་པ་Z་+་མ་ཡིན་ཏེ། གསང་ གས་ནས་འདོད་

ཡོན་@ོགས་སམ། ལམ་=་Sེར་ན་ཚJ་གཅིག་[ས་གཅིག་གིས་

Mག་E་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་�བ་འཐོབ་པའོ། །དེ་Zར་ཡིན་

པ་ཡང་{ད་དེ་ཉིད་ལས། ཚJ་འདི་ཉིད་Fིས་སངས་Eས་ནི། ཐོབ་

པར་འiར་བ་ཐེ་ཚBམ་མེད། །ཅེས་གOངས་སོ། །དེ་Z་+འི་ཚJ་འདི་

ཉིད་ལ་4ང་5བ་Qབ་པའི་ཐབས་དེ་ཕ་རོལ་8་Mིན་པའི་ཐེག་

པར་ཅིའི་Mིར་མ་བ.ན་ཅེ་ན། དབང་པོ་Rོན་པོས་དབང་4ས་སོ། 

།ཞེས་གOངས་སོ། །དབང་པོ་Rོན་པོས་ནི་9ེ་བ་ ་མ་ཕན་ཆད་

ལ་yངས་པ་ཡོད་པས། མོས་པར་བཅས་པ་དང༌། བསགས་པ་

དང༌། ཤེས་རབ་མཆོག་8་iར་པའི་གང་ཟག་གམ། ཡང་ན་ཚJ་

འདི་ཉིད་ལ་རིག་པ་yངས་པའི་གང་ཟག་གི་ལམ་=་འ@ོ་ཞིང་

wན་=་iར་པས་ན། དེ་Z་+་ལ་དགོངས་ནས་ གས་Fི་བ.ན་

བཅོས་Sད་པར་འཕགས། །ཅེས་གOངས་སོ། །དེ་ལ་{ད་ལ་

བ.ན་བཅོས་ཞེས་པའི་�་འ�ག་མི་གདའ་�མ་ན་གང་ཟག་
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གིས་མཛད་པ་ལ་མི་4་.ེ། བཀའ་རང་ལ་ཡང་དང་པོའ m་བ.ན་

བཅོས་4་བར་@གས་པ་ཡོད་པས་དེ་ལ་Zོས་པའི་ཐ་ཚmག་གོ །

དེས་ན་ གས་Fི་བ.ན་བཅོས་Sད་པར་=་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། 

།དེ་Zར་ཡིན་ཡང་དབང་པོ་ལ་སོགས་\ེད་ཅན་<ི་གང་ཟག་

གིས། འདོད་ཡོན་@ོགས་O་འSེར་བའི་དོན་ལ་�་ཇི་བཞིན་

ཙམ་=་གhང་.ེ། རང་གར་]ོད་པ་ལ་གསང་ གས་ཐེག་པའི་

=ག་8་འiར་ཏེ། དེ་>ད་=་ཡང་དཔལ་བ=ད་aི་འeང་བའི་{ད་

ལས། ཇི་Zར་མར་དང་ཀ་ར་དང༌། །%ང་aི་འོ་མ་ལ་སོགས་

པ། །འ1ང་.ེ་s་ན་wན་=་འiར། །མ་s་ན་ནི་=ག་8་འiར། །

དེ་བཞིན་གསང་ གས་ཐེག་ཆེན་འདི། །མཁས་པ་Rམས་Fི་

wན་ཡིན་ཏེ། །བ~འ་དང་དོན་ལ་�ོངས་པ་ཡི། །4ིས་པ་འདོད་

པ་�་Mིར་འvངས། །Xལ་བཞིན་མ་ཡིན་ལོག་]ོད་པས། །=ག་

གིས་འཆི་དང་Xང་བར་འiར། །ཁ་གཅིག་=ག་གི་དབང་གིས་

འཚB། །ཁ་གཅིག་=ག་གི་ེན་<ིས་འཆི། །ང་ཡི་བ.ན་པའི་

�ིགས་མ་ལ། །ཚBང་=ས་Fི་ནི་འོ་མ་Zར། བWད་ནས་1ར་=་
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�ང་བར་4ེད། །ཅེས་གOངས་སོ། །དེ་Z་+འི་གསང་ གས་~ོ་

Vེའི་ཐེག་པ་དང་མཇལ། འཛམ་+་dིང་ན་གསང་ གས་Fི་

བ.ན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་eང་ངོ་ཞེ་ན། དེ་མ་ཡིན་ཏེ་དཔལ་

ངན་སོང་yོང་བའི་{ད་ཆེན་པོ་ལས། འཇིག་gེན་=་ནི་Pན་

མSེན་དག །བE་ལམ་ན་ནི་རེས་འགའ་ཞིག །ï་=མ་ཝ་རའི་

མེ་ཏོག་བཞིན། །འeང་འiར་ཡང་ནི་མི་འeང་ངོ༌། །གསང་

 གས་]ོད་Xལ་ཆོ་ག་ནི། །དེ་བས་Fང་ནི་ཤིན་8་དཀོན། །ཞེས་

གOངས་པས། འདས་པའི་སངས་Eས་འཁོར་བ་འཇིགས་ཡན་

ཆད་Fི་བ.ན་པ་ལ་ཡང་མ་eང༌། མ་4ོན་པའི་སངས་Eས་

མགོན་པོ་4མས་པ་Mིན་ཆད་Fི་བ.ན་པ་ལ་གསང་ གས་མི་

འeང་བ་བཤད་དོ། །དེ་Z་+འི་~ོ་Vེ་ཐེག་པ་ཡང་{ད་·ེ་�འམ་

�ག་8་བཞེད་པ་ཡོད་དེ། མ་_་ན་མེད་པའི་{ད་Fིས་བཞིར་

བཞེད་དོ། །དེ་ཡང་མཁའ་འ@ོ་མ་~ོ་Vེ་pར་ལས། དམན་པ་

Rམས་ལ་4་བའི་{ད། །དེ་Zག་Rམས་ལ་]ོད་པའི་{ད། །

སེམས་ཅན་མཆོག་ལ་Rལ་འ4ོར་{ད། །Rལ་འ4ོར་_་མེད་དེ་
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Zག་ལའོ། །ཞེས་གOངས་པ་དང༌། ཡང་ཧེ་བè་བgག་པ་གཉིས་པ་

ལས། བZ་དང་°ོད་དང་ལག་བཅངས་དང༌། །གཉིས་གཉིས་

འÔད་པའི་Xལ་<ིས་O། །{ད་·ེ་Rམ་པ་བཞི་|་@གས། ཞེས་

གOངས་སོ། །དེ་བཞིན་ཡང་འདོད་ཁམས་Fི་�་རིགས་ཆགས་

པ་ཆེ་5ང་ལ་དགོངས་ནས་དེ་དང་yར་ནས་གOངས་པ་ཡིན། 

དེ་Zར་{ད་·ེ་བཞི་པོ་ལ་ཡང༌། གསང་ གས་Fི་གདམས་ངག་

གི་Mི་ནང་གཉིས་O་�ད་དེ། དེ་ལ་4་བ་དང༌། ]ོད་པ་དང༌། 

Rལ་འ4ོར་<ི་{ད་དང་གOམ་ནི་Mི་པར་བཞེད། Rལ་འ4ོར་_་

ན་མེད་པའི་{ད་ནི་ནང་པའོ། །དེ་གཉིས་Fི་Sད་པར་གང་གིས་

Mེ་ན། བཞེད་[གས་མི་མ1ན་མོད་Fིས་Fང༌། wིན་ལམ་+མ་

དབང་ཙམ་ལས་མེད་ལ་@ོལ་ལམ་བ9ེད་རིམ་�འི་Iར་བrོམ་

ཞིང༌། བཟའ་བའི་དམ་ཚmག་ཉ་ཤ་rོག་བཙBང་ལ་སོགས་®ངས་

ནས། དཀར་གOམ་ལ་སོགས་པ་གཙB་བོར་.ོན་པ་ནི་Mི་པར་

བཞེད་ལ། wིན་ལམ་དབང་བཞི་བIར་ཞིང༌། @ོལ་ལམ་བ9ེད་

Dོགས་hང་འ�ག་8་བ9ེད་པར་བཞེད་ལ། བཟའ་བའི་དམ་ཚmག་
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ཤ་�་བ=ད་aི་�་ལ་ལོངས་]ོད་པ་ནི་ནང་པའོ། །ནང་པ་ལ་

གཉིས་ཏེ། ཕ་_་ན་མེད་པའི་{ད་དང༌། མ་_་ན་མེད་པའི་{ད་

དོ། །དེ་གཉིས་Fི་Sད་པར་གང་གིས་Mེ་ན། �ང་གཙB་བོར་.ོན་

པ་ཕ་{ད་ལ། a་གཙB་བོར་.ོན་པ་མ་{ད་=་བཞེད་པ་ལ་

སོགས་པ་གsང་མང་ན་ཡང༌། �་རོ་པའི་བཞེད་པས་Rམ་པར་

ད4ེ་བའི་rོ་ནས་ཕའི་{ད་=་བཞག བVོད་4་ཐབས་གཙB་བོར་

.ོན་པ་དང༌། ག=ལ་4་9ེས་པ་འ=ལ་བའི་Mིར་ཕ་{ད་དོ། །ཕ་

{ད་ལ་ཡང་དཔལ་གསང་བ་འ=ས་པ་ལ་སོགས་པ་{ད་·ེ་E་

མཚB་ཙམ་གOངས་སོ། །མ་{ད་=་བཞག་པ་ནི་བVོད་4་དོན་

<ི་དབང་=་4་ན། དོན་ཤེས་རབ་Fི་ཕ་རོལ་=་Mིན་མ་9ེ་མེད་

གཙB་བོར་.ོན་པ་དང༌། ག=ལ་4་+ད་མེད་འ=ལ་བའི་དོན་=་

གOངས་པ་ནི་མ་{ད་=་བཞེད་དོ། །དེ་>ད་=་ཡང༌། 9ེས་པ་

Rམས་ནི་འ=ལ་བའི་Mིར། །Rལ་འ4ོར་པའི་{ད་=་བཤད། །

+ད་མེད་Rམས་ནི་འ=ལ་བའི་Mིར། །Rལ་འ4ོར་མ་ཡི་{ད་=་

བཤད། །ཅེས་4་བ་ལ་སོགས་གOངས་སོ། །མ་_་ན་མེད་པའི་
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{ད་ལ་ཡང་{ད་·ེ་E་མཚB་ཙམ་གOངས་ན་ཡང༌། འདིར་�ིང་

པོ་ཧེ་བè་ལ་སོགས་པ་{ད་·ེ་བ�་བཞི་མ་{ད་=་བཞེད། དེ་

Rམས་ལ་ཡང་>ོགས་གOམ་=་འ=ས་ཏེ། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་

མཆོག དཔལ་ད<ེས་པ་~ོ་Vེ་དང༌། དཔལ་མ་æ་མ་ཡ་ལ་

སོགས་པའོ། །དེ་Z་+འི་{ད་·ེ་ཐམས་ཅད་Fི་ནང་ནས་�ིང་པོ་

Z་+ར་iར་པ་མཆོག་8་ཟབ་པ། �ན་ཅིག་9ེས་པའི་དོན་གཙB་

བོར་.ོན་ཅིང་4ིན་�བས་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་�བ་ཐག་ཉེ་བ་ནི་

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཡིན། {ད་དེ་ནས་གOངས་པའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་�ིང་པོའམ་ཉིང་Î་Z་+། 5་ཟངས་གང་གི་

ནང་ན་ཞག་ཉ་མིག་ཙམ་པ་གཅིག་ཡོད་པ་འo་བ་ནི་དཔལ་~ོ་Vེ་

Rལ་འ4ོར་མ་འདི་ཡིན། ཚJ་འདིར་ཉམས་O་_ངས་ན་>ལ་པ་

དང་Uན་པའི་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ལས་eང་བ་ཡིན་པས། 

Sེད་�ོ་ཟེར་བ་ནི་�ོ་ཐང་བ་ཡིན། དེ་ལ་ཡང་དང་པོ་མོས་pས་

བrོམ། བར་=་4ིན་�བས་བrོམ། ཐ་མར་ཉམས་Nོང་བrོམ་

པ་དང་གOམ་མོ། །དེ་ལ་ཡང་མོས་pས་ཅན་ལ་4ིན་�བས་
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འ�ག་4་བ་ཡིན་ཏེ། དང་པོར་མོས་pས་4་བའི་�ལ་ནི། སིན་

R་ར་དང༌། དFིལ་འཁོར་<ི་¦བ་Mོགས་ན་བsགས་པའི་དཔལ་

~ོ་Vེ་Rལ་འ4ོར་མ་�ལ་པའི་I་དངོས་O་བsགས་པ་.ེ། 

ག=ལ་4འི་དོན་ལ་འདིར་4ོན་པར་བསམ་ལ། _་མ་དང་ཐ་དད་

མེད་པར་བrོམ་ལ་མོས་pས་4། གཉིས་པ་4ིན་�བས་ནི། 

ཆོས་དངོས་ནས་འeང་བ་Zར་ གས་དང་ཏིང་འཛmན་དང༌། 

རོལ་མོའ m་�་དང་བཅས་པས་དབང་བIར་ལ་4ིན་�བས་sགས་

པ་ནི། [ས་འདར་བ་དང་འཕར་བ་དང་གར་4ེད་པ་འeང༌། 

ངག་ལས་སཾ་Âྀ་ཏའི་>ད་ལ་སོགས་པ་ གས་དང་ཚmགས་O་

བཅད་པའི་ཆོས་གOང༌། ཡིད་ལ་བདེ་བ་གསལ་བ་དང་མི་

gོགས་པ་དང་�ན་9ེས་Fི་ཡེ་ཤེས་འཆར་རོ། །གOམ་པ་

ཉམས་Nོང་9ེ་བ་ནི། 4ིན་�བས་sགས་པའི་དོན་དེ་ལམ་=ས་

O་9ོང་བའོ། །དེ་Z་+འི་གསང་ གས་�ན་བ{ད་མ་ཆད་པ་_་

མ་དམ་པ་Rམས་Fི་ཞལ་<ི་གདམས་པ། ཐབས་བདེ་བའི་rོ་

ནས་འvས་+་Mག་E་ཆེན་པོའ m་དངོས་�བ་ཚJ་འདི་ཉིད་ལ་

�205



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

འ�བ་པར་4ེད་པ། གསང་ གས་Fི་དབང་དང་4ིན་�བས་

ཡིན། དེ་ལ་�ོ་བ་བ9ེད་པའི་ངག་དོན་�ང་ཞིག་ཡི་གེར་བཀོད། 

དེ་ལས་eང་བའི་དགེ་བ་Rམས་སེམས་ཅན་Rམས་Fི་དོན་=་

བ ོ། Dོགས་སོ། ། 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

9བས་འ@ོ་སེམས་བ9ེད་བ�ས་པ། ན་མོ་p་|། _་མ་

རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། མི་[ས་འདི་ལ་བgེན་ནས་ཆོས་4ེད་

དགོས་པ་ཡིན་གOངས། མི་[ས་Fང་མི་gག་.ེ། Oས་Fང་མི་

ཕན་འཆི་བའི་=ས་eང་ཙ་ན། �ག་Fང་བY་ས་མེད། རེམས་

Fང་འཐབ་ས་མེད། མ<ོགས་Fང་འvོས་ས་མེད། ཤག་མཁས་

Fང་ཤག་མི་Xད། _ོ་Rོ་བ་དང་ཐབས་མཁས་པ་ལ་སོགས་གང་

གིས་Fང་མི་ཕན་འཆི་དགོས་པ་ཡིན། ཤི་ནས་Fང་མེད་པར་མི་

འ@ོ་.ེ། ངན་སོང་གOམ་=་9ེས་ན་ཡང་�ག་བ ལ་མཛJ་ཐོག་

8་ཕོལ་eང་བ་Z་+་ཡོད། མིར་9ེས་ན་ཡང་འ=་4ེད་Fི་�ག་

བ ལ་མིག་8་»ལ་སོང་བ་Z་+་ཡོད། �་དང་�་མ་ཡིན་=་

9ེས་ན་ཡང་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་འiར་བའི་�ག་བ ལ། རོ་

མངར་པོའ m་=ག་ཟོས་པ་Z་+འི་�ག་བ ལ་ཡོད། དེས་ན་འ@ོ་

བ་རིགས་�ག་གང་=་9ེས་Fང་�ག་བ ལ་ཡིན། �ག་བ ལ་

དེ་ལས་9ོབ་པར་4ེད་པ་དཀོན་མཆོག་གOམ་ཡིན། དཀོན་
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མཆོག་གOམ་ལ་9བས་O་འ@ོ་བར་4ས་ན་ཚJ་འདིའི་འཇིགས་

པ་དང༌། ཉེ་བར་འཚJ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་9ོབ། Mི་མར་ངན་སོང་

གི་�ག་བ ལ་དང༌། གཏན་<ི་འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་ལས་

9ོབ། འཇིག་gེན་འདིར་ཡང་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འ�བ་པ་

ཡིན། མཐར་¡ར་=་མངོན་པར་Dོགས་པར་སངས་Eས་ནས། 

སེམས་ཅན་<ི་དོན་4ེད་པའི་ཕན་ཡོན་ཡོད། ཕན་ཡོན་དེ་Z་+་

ཐོབ་པར་4་བའི་དོན་=་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་9བས་O་འ@ོ་

�མ་=་བསམ་ལ་ལད་མོ་མཛBད་ཅིག Mོགས་བ�་ན་བsགས་

པའི་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་

ལ་དགོངས་O་གསོལ། བuན་པ་བདག་ལ་དགོངས་O་གསོལ། 

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བ་=ས་འདི་ནས་བhང་.ེ། ཇི་\ིད་

འཚB་ཡི་བར་=་Éང་གཉིས་Rམས་Fི་མཆོག་སངས་Eས་ལ་

9བས་O་མཆིའོ། །འདོད་ཆགས་དང་vལ་བ་Rམས་Fི་མཆོག་

ཆོས་ལ་9བས་O་མཆིའོ། །ཚBགས་Rམས་Fི་མཆོག་དགེ་

འ=ན་ལ་9བས་O་མཆིའོ། །ལན་གOམ་བVོད་པས། ཐབས་
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ཡིན་ནོ། །ལེགས་སོ་4འོ། །འོ་དེ་Zར་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་

9བས་O་སོང་ནས། བWབ་4་བ�་གཅིག་ལ་Wོབ་དགོས་པ་

ཡིན་ཏེ། དང་པོ་1ན་མོང་གི་བWབ་4་�་ནི་དཀོན་མཆོག་

གOམ་<ི་ཡོན་ཏན་oན་པར་4་ཞིང་9བས་O་འ@ོ་བ་ལ་བWབ། 

=ས་gག་8་དཀོན་མཆོག་གOམ་མཆོད་པ་ལ་བaོན་ཞིང༌། 

\ོག་དང་Eལ་\ིད་དང་4་དགའི་Mིར་ཡང་དཀོན་མཆོག་

གOམ་མི་®ངས། ན་ཚ་�ག་བ ལ་ཅི་eང་ཡང་ཐབས་གཞན་

མི་བཙལ། Mོགས་གར་འ@ོ་ཡང་Mོགས་དེའི་�་ལ་Mག་འཚལ་

ཞིང་མཆོད་པ་འ+ལ་ཞིང་9བས་འ@ོ་4ེད་ཅིང་འ@ོ། Sད་པར་

<ི་བWབ་4་གOམ་ནི། སངས་Eས་ལ་9བས་O་སོང་ནས་�་

གཞན་ལ་Mག་མི་འཚལ། ཆོས་ལ་9བས་O་སོང་ནས་སེམས་

ཅན་ལ་འཚJ་བ་མི་4། དགེ་འ=ན་ལ་9བས་O་སོང་ནས་མི་©་

.ེགས་ཅན་དང་མི་འ@ོགས། Vེས་O་མ1ན་པའི་བWབ་4་

གOམ་ནི། སངས་Eས་ཆོས་དང་དགེ་འ=ན་<ི་gེན་ལ་pས་པ་

Qབ་ཅིང་མི་®ང་ནས་བWབ་4་དེ་དག་Tང་བ་གལ་ཆེའོ། །དེ་
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དག་དང་Uན་པས་སེམས་བ9ེད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། _་མ་ཞང་

རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། སེམས་མ་བ9ེད་ན་ཆོས་Fི་འvེལ་བ་

མེད་པ་ཡིན་གOངས། དེས་ན་སེམས་བ9ེད་པ་འདི་གལ་ཆེ་བ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཚBགས་བསགས་པ་ལ་9ེ། ཚད་མེད་པ་བཞི་

བrོམ་པ་ལ་9ེ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སངས་Eས་Fི་འ=་

ཤེས་བ9ེད་པ་ལ་9ེ། 9བས་O་འ@ོ་བ་Sད་པར་ཅན་ལས་9ེ་

བ་ཡིན་ཏེ་འོག་ནས་འeང༌། འོ་ད་ཡང་མ=ན་<ི་ནམ་མཁར་

སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དཔང་པོར་

བsགས་པར་མོས་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=་

སངས་Eས་ཐོབ་པར་4། དེའི་ཆེད་=་9བས་O་འ@ོ་ཞིང་

སེམས་བ9ེད་�མ་པ་�ིང་ཐག་པ་ནས་སོམས་ལ་ལད་མོ་

མཛBད་ཅིག སངས་Eས་ཆོས་དང་ཚBགས་Fི་མཆོག་Rམས་

ལ། །4ང་5བ་བར་=་བདག་ནི་9བས་O་མཆི། །བདག་གིས་

yིན་སོགས་བ<ིས་པའི་བསོད་ནམས་འདི་དག་གིས། འ@ོ་ལ་

ཕན་Mིར་སངས་Eས་འ�བ་པར་ཤོག །འོ་ཚmག་དང་པོ་གཉིས་
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Fིས་9བས་O་འ@ོ་བ་Sད་པར་ཅན་ཐོབ། འོག་མ་གཉིས་Fི་

wོན་པའི་སེམས་བ9ེད་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། 4ང་5བ་མཆོག་8་

སེམས་བ9ེད་ནས་བWབ་4་�་ལ་Wོབ་དགོས་པ་ཡིན་པས། 

=ས་gག་8་4ང་5བ་Fི་སེམས་Fི་ཕན་ཡོན་Vེས་O་oན་པ་ལ་

བWབ། {་ཚBགས་གཉིས་བསགས་པ་ལ་བWབ། 4ང་5བ་

སེམས་®ེལ་ཞིང་yང་བ་ལ་བWབ། སེམས་ཅན་_ོས་མི་®ང་བ་

ལ་བWབ། ནག་པོའ m་ཆོས་བཞི་®ང་ཞིང༌། དཀར་པོའ m་ཆོས་བཞི་

ལ་བWབ། མདོར་ན་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་ནས། 

[ས་ངག་ཡིད་གOམ་·ིག་པ་མི་དགེ་བའི་Mོགས་O་མི་གཏོང་

ལ་གང་ལ་ཡང་གཏོང་ན། སེམས་ཅན་<ི་དོན་=་>ད་ཅིག་Fང་

མི་ཡེངས་བར་དགེ་བ་ལ་བཀོལ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་ཇོ་

བོ་1གས་Vེ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་Mག་བཞི་པ། I་མདོག་དཀར་

པོ་གངས་རི་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་Z་+། Mག་དང་པོ་གཉིས་1གས་

ཀར་ཐལ་མོ་yར་བ། གཡས་Fི་འོག་མ་ན་©་ཏིག་གི་bེང་བ་

བ@ང་བ། གཡོན་<ི་འོག་མ་ན་མེ་ཏོག་པ¸་བ}མས་པ། 
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ཞབས་~ོ་Vེའི་9ིལ་lང་=་བsགས་པ། I་ལ་དར་དང་རིན་པོ་

ཆེའི་Eན་}་ཚBགས་Fིས་བEན་པ་བrོམ། ངག་གིས་མ་ཎི་པ¸ེ་

བ@ང༌། ཡིད་Fིས་འདི་Zར་}ང་@གས་Fི་དངོས་པོ་ཅིར་ཡང་

}ང་བ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་དེ་Zར་}ང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་

ཅིའི་ངོ་བོར་ཡང་མ་�བ་པས་.ོང་པ་ཉིད་ཡིན། སེམས་རིག་

.ོང་ད4ེར་མེད་ཆོས་Fི་I་ཡིན་གOངས། དེ་Zར་བrོམས་

པས་[ས་�ལ་I། ངག་ལོངས་I། སེམས་ཆོས་Iར་འiར་

བས་སེམས་ཅན་<ི་དོན་འeང་བ་ཡིན་གOངས། _་མ་རིན་པོ་

ཆེ་ཏི་$ི་རས་པའི་ཞལ་<ི་གདམས་པ། 9བས་འ@ོ་སེམས་

བ9ེད་Fི་ཆོ་ག་མདོར་བ�ས་པའོ། །བ�་ཤིས་པར་iར་ཅིག །  

"

"

"

"

"
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"

དོན་མཆོག་བ=ན་<ི་�ིད་Fི་རིམ་པ། ན་མོ་p་|། འཇིག་

gེན་གOམ་<ི་མགོན་པོ་_་མ་རིན་པོ་ཆེའི་1གས་Fི་དགོངས་

པ་ཞལ་<ི་བ=ད་aི། དོན་མཆོག་8་iར་པ་གཅིག་གི་�ིད་

གOངས་པ་ནི། དང་པོར་སེམས་བ9ེད་པ་ཡིན་གOངས་སོ། །

བདག་ཅག་ལ་·ང་བར་4ེད་པའི་ད@། གནོད་པར་4ེད་པའི་

བགེགས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མSེན་པ་ལ་བར་=་གཅོད་

པར་4ེད་པའི་མི་མ1ན་པའི་Mོགས་Qབ་པར་4ེད་པ་ཐམས་ཅད་

Fིས་གཙBར་4ས་པའི་མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདེ་9ིད་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་དང་Uན། �ག་བ ལ་

ཐམས་ཅད་དང་vལ་ནས་¡ར་=་_་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

Dོགས་པའི་4ང་5བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་4། དེའི་Mིར་=་ད་

ནས་བhང་.ེ་སངས་མ་Eས་Fི་བར་=། བདག་གི་[ས་ངག་

ཡིད་གOམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ་ནམ་མ་ཤིའི་བར་=་[ས་ངག་

ཡིད་གOམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ། =ས་དེ་རིང་ནས་བhང་ནས་ཉི་
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མ་སང་ཙམ་Xན་ཆད་=་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་དགེ་བ་ལ་

བཀོལ་�མ་ནས། དོན་མཆོག་8་iར་པ་བ=ན་པོའ m་དོན་rོམ་

པར་4ེད་པ་ཡིན་གOངས། དེ་ཡང་དང་པོ་གནས་མཆོག་གང་

ཟག་[ས་གནད་དོན་གOམ་པའི་དོན་བrོམ་པ་ན། a་བའི་_་

མ་]ི་བོར་བrོམས་ལ་མོས་pས་4། [ས་ཡི་དམ་=་བrོམ། 

[ས་Fིས་ཆོས་�འམ་�ག་དང་Uན་པར་4་གOངས། དེའི་ནང་

ནས་]ན་ནི་�ོ་བོའ m་]ན་དང་སེམས་དཔའི་]ན་Z་+་མ་ཡིན་

པའི ་བག་ཙམ་�ོ ་བའི ་Xལ་=་ཐད་ཀར་གཟིགས་པ་ཡིན་

གOངས། ཉལ་བའི་=ས་O་གཡས་འོག་8་ཕབ་ནས་འོག་rོ་

བག་ཙམ་འཐེན་ནས་ཉལ་ན། �ང་ནང་=་ཟིན་པ། �ི་ལམ་དང་

འོད་གསལ་ཟིན་པ་ཡིན་གOངས། འ@ོ་བའི་=ས་O་ག�ག་མའི་

ངང་ལས་མི་ཡེངས་པར་4། ངང་པའི་འ@ོས་.བས་Z་+ར་འ@ོ་

བ་ཡིན་གOངས། ]ིར་[ས་Fི་གནད་འདི་ལ་Rམ་པ་ཐམས་

ཅད་=་གནས་ལ་གཞན་<ི་གོ་>བས་མེད་དོ་གOངས། ད་ནི་

བདེར་གཤེགས་བཀའ་བ{ད་_་མའི་4ིན་�བས་དོན་དེའི་�ིད་
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ཡིན་གOངས། དེ་ཡང་སེམས་བ9ེད་དང་_་མ་]ི་བོར་

བrོམས་ནས། མོས་pས་4ེད་པ་དང༌། ཡི་དམ་�་ ར་དང་

འo་བ་ལས་རང་གི་]ི་བོ་ན། a་བའི་_་མ་�ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང་

ཆེན་མན་ཆད་བsགས་པར་བསམ། དེ་ཐམས་ཅད་མི་ད<ེས་པ་

མེད་པ་ཤིན་8་ད<ེས་པ་འºམ་པའི་མདངས་དང་Uན་པས། 

བདག་ལ་4ིན་<ིས་བ�བས་པ་Z་+ར་བsགས་པ་ལ་མོས་

pས་སེང་སེང་བrོམ་མོ། །Vེས་ལ་Mག་E་ཆེན་པོ་བrོམ་ཞིང་

Nོང་བར་4འོ། །ད་ནི་}་ཚBགས་ཁ་བ�ར་རིན་ཆེན་སེམས་

བ9ེད་དོན་4་བའི་�ིད་ནི། དེ་ཡང་བདག་�ལ་གང་ན་གནས་

པའི་�ལ་བདག་ཆེན་པོ་དེས་གཙBར་4ས་པའི་ནམ་མཁའ་དང་

མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། _་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་

རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་4་�མ་=་བསམ། Sད་པར་=་ཡང་བདག་

ལ་·ང་བ་དང་གནོད་པ་9ེལ་བ་ཡོད་ན། བདེ་9ིད་�ན་Oམ་

ཚBགས་པ་དང་Uན། =ག་�་=ག་གOམ་<ིས་བ9ེད་པའི་·ིག་

�ིབ་དག་པར་4་�མ་=་བསམ། _་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་
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པར་4་�མ་=་བསམ། Vེས་Mག་E་ཆེན་པོ་བrོམ་ཞིང་Nོང་

བར་4འོ། །འདིའི་>བས་O་སེམས་བ9ེད་Fི་གནད་མང་=་

གOངས་པར་གདའ། ད་ནི་wིན་པར་4ེད་པ་དང་@ོལ་བར་4ེད་

པའི་ལམ་གཉིས་·ེབས་ནས་བrོམ་པ་ཡིན་གOངས། དང་པོ་

དབང་_ངས་ནས་བ9ེད་པའི་རིམ་པ་བrོམ་པ་ནི། རང་གི་

མ=ན་<ི་ཐད་ཀ་ན་a་བའི་_་མ་གདན་སེང་གེའི་�ི་}་ཚBགས། 

པ¸འི་གདན་.ེང་ན་བsགས་པ། དེ་ཡང་རབ་8་eང་བའི་ཆ་

4ད་མ་ཡིན་པ་Rལ་འ4ོར་པའི་ཆ་4ད་I་གཅེར་+་ལ་|ས་པའི་

Eན་ཆ་Rམ་པ་�ས་བEན་པར་བrོམ། �མ་ཡང་~ོ་Vེ་ཕག་མོ་

|ས་པའི་Eན་}་ཚBགས་Fིས་བEན་པ། �མ་དང་གཉིས་O་

མེད་པའི་Xལ་=་བsགས་པར་བrོམས་ལ། བདག་ལ་+མ་པའི་

དབང་s་�མ་པའི་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང༌། _་མའི་wིན་

མཚམས་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་eང་ནས། རང་གི་wིན་

མཚམས་O་ཕོག་པ་དང༌། རང་གི་[ས་�ིབ་སངས་Fིས་དག་

ནས། [ས་Fི་ནང་ཡང་འོད་Fིས་དཀར་Zེམ་Zེམ་གང་བར་
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བསམ། [ས་Mི་ནང་མེད་པ་གང་བར་བrོམ་མོ། །+མ་པའི་

དབང་གི་དོན་བ9ེད་པའི་རིམ་པ་བrོམ་པ་ནི། [ས་ཡི་དམ་<ི་

�ར་བrོམས་ལ་ད+གས་འཁོར་རེ་ལ་གསལ་བ་གསལ་བར་

བrོམ་མོ། །�་མ་ཡིན་པ་གཞན་གོ་>བས་མེད་པར་བrོམ་

གOངས། གསང་དབང་_ང་བར་4་གསང་བའི་དབང་དང་

མཚན་བཅས་Dོགས་རིམ་བrོམ་པ་ནི། དང་པོ་གསང་བའི་

དབང་_ང་བར་4། དེ་ནས་མ=ན་ཐད་ན་རང་གི་a་བའི་_་མ་

གདན་སེང་གེའི་�ི་}་ཚBགས་པ¸འི་གདན་.ེང་=་བsགས་པ། 

དེ་ཡང་�མ་<ི་Eན་ ར་དང་འo་བ་ལས། བདག་གིས་གསང་

བའི་དབང་s་�མ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་ཡབ་�མ་yོར་

མཚམས་ནས་~ོ་Vེ་དང་པ¸འི་མཚམས་ནས། 4ང་5བ་Fི་

སེམས་དཀར་དམར་གཉིས་རང་གི་§ེས་_ངས་ནས་མ@ིན་པ་

ལོངས་]ོད་Fི་འཁོར་ལོར་Wེབས་པ་དང༌། ངག་གི་�ིབ་པ་

སངས་Fིས་དག་ནས་[ས་]ི་གuག་མན་ཆད་དང་Éང་པའི་

མཐིལ་ཡན་ཆད་བདེ་བས་Sབ་ནས་བདེ་bིལ་bིལ་འ=ག་པར་
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བསམ། གསང་བའི་དབང་གི་དོན་མཚན་བཅས་Fི་Dོགས་རིམ་

�་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ག8མ་མོ་བrོམ་པ་ནི། Zེ་བ་མན་ཆད་

a་གOམ་འ=ས་མདོ་ན། �ག་གི་ག8མ་མོ་དམར་Zིལ་Zིལ་

འ=ག་པ་གཅིག་བསམ་ནས། .ེང་�ང་བhང་ནས་འོག་�ང་

འཐེན་པ་དང༌། }་+ག་གཉིས་Fི་�ང་དེ་རེ་རེ་རོ་ང་གཉིས་Fི་

ནང་ནས་མར་སོང་ནས། མས་ཡར་མགར་བའི་Qད་པ་བEབ་པ་

བཞིན་=་+ས་པས། ག8མ་མོ་དེ་+་རམ་<ི་ད+་བའམ་E་>ག་

བ\ེགས་པ་Zར་ཅིལ་ཅིལ་ཁོལ་བར་བསམ་ཞིང་�ང་བhང༌། 

Vེས་ལ་Mག་E་ཆེན་པོ་བrོམ་ཞིང་Nོང་བར་4འོ། །དབང་

གOམ་པ་_ང་བ་དང་དབང་གOམ་པའི་དོན་བrོམ་པའོ། །དེ་

ཡང་སེམས་བ9ེད་པ་ནི། བདག་གི་{ད་ལ་འདོད་ཆགས་ཟག་

པ་hག་Çས་ག=ང་བ་ཐམས་ཅད་བདག་གི་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་

བ་Nོང་བར་4འོ། །གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་ཉོན་

མོངས་པའི་ཟག་པ་hག་Çས་ག=ང་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་

ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་Nོང་བར་4འོ་�མ་=་སེམས་བ9ེད་ལ། 
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རང་གི་a་བའི་_་མ་གདན་སེང་གེ་དང་}་ཚBགས་པ¸་དང་ཉི་

མའི་གདན་.ེང་ན་བsགས་པ། Rལ་འ4ོར་པའི་ཆ་4ད་I་

གཅེར་+་ལ་|ས་Eན་གོང་དང་འo་བ་ལས། ཡབ་�མ་དང་

གཉིས་O་མེད་པར་བrོམ། རང་ཉིད་Fང་Rལ་འ4ོར་པའི་ཆ་

4ད་ཡིད་Fིས་རིག་མ་I་མདོག་དམར་མོ་གhགས་�ག་པ་

གཅིག་དང་�ོམ་འ�ག་4ས་པར་བསམ་པ་དང༌། _་མའི་1གས་

ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་Rམ་པ་�་�ོས་ནས། རང་གི་1གས་

ཀར་ཐིམ་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་=ག་�་=ག་གOམ་<ིས་

བསགས་པའི་·ིག་པ་དང་�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་Fིས་དག་

པར་བསམ། འོད་ཟེར་དེས་བIལ་ནས་ཡིད་Fི་རིག་མ་དང་

�ོམས་འ�ག་4ས་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་བདེ་.ོང་bིལ་

bིལ་=་འ=ག་པར་བrོམ་མོ། །དོན་ཉམས་O་ལེན་པ་ནི། ཡིད་

Fི་རིག་མ་དང་�ོམ་འ�ག་4ས་པས་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་ཡེ་

ཤེས་བདེ་.ོང་བrོམ་པའོ། །དེ་ནས་འོག་�ང་འཐེན་.ེང་�ང་

མནན་པ་དང༌། ཐིག་ལེ་Eང་གིས་]ི་བོར་ཧཾ་མགོ་མ1ར་=་Z་བ་
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ལ་བ9ལ་བར་བསམ་མོ། །Vེས་ལ་བདག་གི་ཟག་པ་མེད་པའི་

བདེ་བ་Nོང་བ་བཞིན་=། སེམས་ཅན་གང་འདོད་ཆགས་ཟག་པ་

hག་Çས་ག=ང་བའི་�ང་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་Nོང་བར་

iར་ཅིག་པའི་བ ོ་བ་4འོ། །དབང་བཞི་_ང་བ་དང་དབང་

བཞིའི་དོན་rོམ་པ་ནི། དང་པོ་སེམས་བ9ེད་ནས་རང་གི་a་

བའི་_་མ་མ=ན་ཐད་ན་བsགས་པར་བསམ་ཞིང༌། དབང་བཞི་

s་�མ་=་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། _་མའི་I་གOང་1གས་

རང་གི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ལ་ཐིམ་ནས་[ས་ངག་ཡིད་

གOམ་<ི་·ིག་�ིབ་དག་ནས། མ་རིག་པའི་oི་མ་�ང་�ང་ཞིང༌། 

[ས་ངག་ཡིད་གOམ་=་འཛmན་པའི་aོལ་བ་དོར་ནས། ཆོས་

ཐམས་ཅད་�ོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་vལ་ནས། ནམ་

མཁའ་Rམ་པར་དག་པ་Z་+ར་Mམས་Fིས་ཞོག་གOངས། དོན་

rོམ་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པ་མཉམ་

བཞག་ནམ་མཁའ་Z་+ར་བrོམ། Vེས་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་

hང་འ�ག་8་བrོམ་པར་4འོ། །དེ་ནས་ཡང་�ི་ལམ་བhང་བ་
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ཡིན་གOངས། དེ་ཡང་སེམས་བ9ེད་དང་ཡི་དམ་བrོམ་པ་

གོང་དང་འo་བ་ཡིན། མ@ིན་པ་ལོངས་]ོད་Fི་འཁོར་ལོ་a་

འདབ་མ་བཞིའི་ད+ས་ན། a་བའི་_་མ་དང་�ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང་

ཆེན་མན་ཆད་ཚངས་+ག་ལ་ག8ག་གེ་བsགས་པར་བrོམས་

ནས། �ི་ལམ་ཟིན་པའི་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་རིམ་<ིས་a་

བའི་_་མ་ལ་ཐམས་ཅད་ཐིམ་པར་བསམ་ནས། a་བའི་_་མ་དེ་

དར་ཅིག་གསལ་བར་བrོམ། དེ་ཡང་དེར་ཐིམ་པའི་Vེས་O་འོད་

Fི་གོང་+་ཁ་དོག་Mོགས་གཅིག་8་མ་�བ་པ་\ན་མའི་~ོག་པོ་

ཙམ་གཅིག་བསམ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འbོས་པའམ་འཇའ་ཚBན་

Z་+་ཚངས་+ག་ལ་8ག་གེ ག=གས་�བ་པ་Z་+་Fི་ལི་ལི་

ཡོད་པར་བrོམ། ཉིན་པར་ཡང་དེ་ལ་དམིགས་ལ་དབང་པོའ m་

�ལ་=་iར་པ་ཐམས་ཅད་འདི་�ི་ལམ་ཡིན་ཨང་�མ་པའི་

འ=ན་པ་འབའ་ཞིག་4་གOངས། དེ་ནས་ཡང་འོད་གསལ་ལ་

བhང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་སེམས་བ9ེད་དང་_་མ་བrོམས་ནས། 

འོད་གསལ་ཟིན་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། རང་གི་[ས་ཡི་
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དམ་=་བrོམས་ནས། �ིང་པ¸་འདབ་བཞིའི་ད+ས་ནས་ཐིག་

ལེ་དཀར་ལ་འཚJར་ལ་>མ་པ་\ན་མའི་~ོག་པོ་ཙམ་གཅིག་

ཡོད་པར་བrོམ། ཐིག་ལེ་དེ་ཡང་ཉི་མའི་དFིལ་འཁོར་Z་+་

འོད་དང་Uན་པ་དེ། ཇེ་ཆེར་ཇེ་ཆེར་iར་ནས་[ས་Fི་བོང་དང་

མཉམ་པར་བསམ། དེ་ཡང་རིམ་<ིས་པ¸འི་.ེང་=་ཐིག་ལེ་

�ངས་ཀར་<ི་~ོག་པོ་ཙམ་གཅིག་8་བrོམས་ནས། དེ་ལ་ཤེས་

པ་གཏད་ལ་ཉལ་ན་འོད་གསལ་ཟིན་པ་ཡིན་གOངས། མ་ཟིན་ན་

ལངས་ན་_་མ་ལ་གསོལ་བར་གདབ་ནས། ཐིག་ལེ་དེ་ལ་ཤེས་

པ་གཏད་ན་འོད་གསལ་ཟིན་པ་ཡིན་གOངས། ད་ནི་འཕོ་བ་

ཡིན། དེ་ཡང་གནས་ཁང་བདེ་བར་བ·ད་ལ་[ས་བཅོས་ནས་

སེམས་བ9ེད་དང༌། _་མ་བrོམས་ནས་མོས་pས་4ེད་པ་ ར་

དང་འo་བ་ལས། རང་ཡི་དམ་=་བrོམས་ཞིང་]ི་བོར་ཡི་དམ་

གང་|ང་བrོམ། དེ་ནས་Zེ་བ་མན་ཆད་a་གOམ་འ=ས་མདོ་

ན་Äྃ་ ོན་པོ་གཅིག་བrོམས་ནས། .ེང་�ང་མནན་པ་ནི་མ་

ཡིན་པའི་རང་བབས་�་མའི་Îག་པ་རེ་བhང༌། འོག་rོ་བག་

�222



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཙམ་འཐེན་པ་དང་Äྃ་དང་Rམ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་rལ་ཚmགས་ཉི་

«་a་བ=ན་<ི་.ེང་=་aེར་<ིས་ཐོན་པར་བསམ། དེ་བཞིན་=་

�ང་Îག་རེ་རེ་ནས་]ི་བོའ m་ཡི་དམ་�་འི་1གས་ཀ་ནས་འོད་

ཐག་གཅིག་ནར་<ིས་eང་ནས། ཚངས་+ག་གི་�ང་དང་Rམ་

པར་ཤེས་པ་ལ་hག་ནས་Äྃ་དང་Rམ་པར་ཤེས་པ་འོད་ཐག་གིས་

ན་ར་ར་Sེར་ནས་ཡི་དམ་�འི་1གས་ཀར་ཐིམ་ནས། དར་

གཅིག་ལ་ད+གས་འཁོར་གཅིག་ལ་�ན་རིང་བར་བrོམ། ཡང་

ཡི་དམ་�འི་1གས་ཀ་ནས་Äྃ་དང་Rམ་པར་ཤེས་པ་འོག་ཐག་

གི་}ེ་མོ་ལ་ན་ར་ར་བབས་ནས་ཚངས་+ག་8་Wེབ། དེ་བཞིན་

=་ཡར་འཇོག་པས་Fང༌། ¡ར་བར་Zེ་བ་མན་ཆད་a་གOམ་

འ=ས་མདོར་Wེབས་པ་དང༌། འོག་ཐག་མི་དམིགས་པར་ཚངས་

+ག་ཧཾ་གིས་བཅད། ]ི་བོའ m་ཡི་དམ་འོག་མིན་=་གཤེགས་ནས། 

Äྃ་ལ་ཤེས་པ་དར་གཅིག་བrོམ། Mག་E་ཆེན་པོ་བrོམ་ཞིང་

ཉམས་O་Nོང་བར་4འོ་གOངས། བར་དོ་rོམ་པ་ནི། དེ་ཡང་

གནས་ཁམས་བདེ་ཞིང་མཐོ་བའི་ཤར་དང་¦བ་ནས་གཤའ་
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aེའམ་>ར་Îང་ཡོད་པའི་གནས་དེར།  ་oོ་ནས་ཤར་=་ཁ་

བZས་ནས། མ=ན་<ི་>ར་Îང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་Eག་པའི་ཐད་

=་མེ་ལོང་བཏགས་ནས་དེའི་ནང་=་རང་གི་བཞིན་ཤར་}ང་ལ་

རང་བཞིན་མེད་པ་དེ་ལ་བZས་ནས་འདི་ངའི་[ས་O་}ང་ཤི་བ་

ཡིན་པར་}ང་ཨང་�མ་=་བསམ། Mི་oོ་ཡང་ཁ་¦བ་8་བZས་

ནས་དེ་Zར་བrོམ། [ས་ཡི་དམ་�ར་གསལ་བར་བrོམ་པ་

དང༌། Mག་E་ཆེན་པོ་བrོམ་ཞིང་Nོང་བར་4འོ། །  

ད་ནི་Mག་E་ཆེན་པོ་�ན་�བ་ལམ་ཡིན། དེ་ཡང་སེམས་

བ9ེད་པ་དང༌། _་མ་བrོམས་ནས་མོས་pས་4ེད་པ་དང༌། ཡི་

དམ་བrོམ་པ་གོང་དང་འo་བ་ལས། རང་སེམས་དངོས་པོ་

གཤིས་Fི་གནས་[གས་འདི། Mག་E་ཆེན་པོར་�ན་<ིས་�བ་

པ་ཡིན། Mག་E་ཆེན་པོ་བrོམ་ཞིང་མ་ཡིན་པ་གཞན་<ི་གོ་

>བས་མེད་པར་བrོམ་གOངས། རང་སེམས་སངས་Eས་O་

gོགས་ཙ་ན། Mག་E་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པ་གཞན་མེད། སེམས་

བ9ེད་དང་_་མ་དང་ཡི་དམ་<ི་�་བrོམ་པ་དང༌། མཚན་
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བཅས་ཐམས་ཅད་སེམས་མ་ཡིན་པ་གཞན་མེད། སེམས་Mག་

E་ཆེན་པོ་ཡིན་གOངས། བ ོ་བ་4་གOངས། Dོགས་སོ། །

དོན་མཆོག་བ=ན་པའི་�ིད་Fི་རིམ་པ་ཏི་$ི་རས་པས་མཛད་

པའོ། ། 

བ ོ་བ་ཡོན་བཤད། ན་མོ་p་|། _་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་

ནས། དགེ་བའི་a་བ་འགའ་ཞིག་4ས་པ་ཡིན་Fང༌། བ ོ་བ་མ་

ཤེས་པས་འཁོར་བར་འSམས་པ་ཡིན་པས། དེས་ན་བ ོ་བ་

འདི་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་གOངས། དེ་ཡང་བ ོ་བས་མ་ཟིན་ན་

འཛད་པའི་{་མང་བ་ཡིན་ཏེ། ཞིང་དམ་པ་ལ་ཁོང་�ོ་9ེས་ན་

འཛད། གཞན་ལ་ངོམ་པའམ་བ�གས་ན་འཛད། འ<ོད་པ་9ེས་

ན་འཛད། མ་བ ོས་ན་འཛད། དཔེར་ན་ཐང་>མ་པོ་ལ་མཆིལ་

མའི་ཐལ་བ་དོར་བ་དང་འo་.ེ། དེ་Zར་ཡིན་པས་]ོད་འ�ག་

ལས། བ>ལ་པ་.ོང་=་བསགས་པ་ཡི། །yིན་དང་བདེ་

གཤེགས་མཆོད་ལ་སོགས། །ལེགས་]ད་དེ་Pན་གང་ཡིན་

པ། །ཁོང་�ོ་གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་4ེད། །ཅེས་གOངས་
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སོ། །བ ོས་ན་མི་འཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་Mིའི་E་མཚBའི་

ནང་ན་མཆིལ་མ་དོར་བ་དང་འo་བ་.ེ། E་མཚB་མི་>མ་པས་

མཆིལ་མ་ཡང་མི་>མ་.ེ། དཔེ་དེ་བཞིན་=་བ ོ་བ་4ས་ན་མི་

འཛད་པས་འཕེལ་བ་ཡིན་པས། དེ་Zར་ཡང༌། བ ོ་བ་མི་འཛད་

ལམ་པ་.ེ། །འཕེལ་བར་འiར་དང་བཅས་པའོ། །ཞེས་

གOངས། བ ོ་བ་4ས་ན་མི་འཛད་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་µས་པ་

ཡིན་ཏེ། _་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་མ་ཐོབ་བར་=། དགེ་བའི་a་བ་

ཟད་པ་མེད་ཅིང་འཕེལ་བར་འiར་རོ། །དེ་Z་+འི་བ ོ་བ་ལ་

ཡང་བཞི། བ ོ་{འི་དགེ་བ་དང༌། བ ོ་བ་གང་=་བ ོ་བ་དང༌། 

བ ོ་བའི་མཁན་པོ། ཇི་Z་+ས་བ ོ་བ་དང༌། Xལ་ལམ་ཐབས་

ཇི་Zར་བ ོ་བའོ། །དང་པོ་བ ོ་{འི་དགེ་བ་ནི། ཕ་རོལ་=་Mིན་

པ་�ག་གང་ཡིན་ཡང་དམ་པ་�ག་གམ། གOམ་<ིས་ཟིན་

དགོས་པ་ཡིན་གOངས། དེ་ལ་དམ་པ་�ག་གཞན་=་ཤེས་པར་

4འོ། །དམ་པ་གOམ་ནི། ཞིང་དམ་པ། དངོས་པོ་དམ་པ། 

བསམ་པ་དམ་པའོ། །ཞིང་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ། ཡར་<ི་gེན་དང༌། 
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མར་<ི་gེན་ནོ། །ཡར་<ི་gེན་ལ་མཆོག་8་བ གས་པ་དཀོན་

མཆོག་Rམ་པ་གOམ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སངས་Eས་དཀོན་

མཆོག་དང༌། ཆོས་དཀོན་མཆོག་གཉིས་ལ་�ལ་བའི་བསོད་

ནམས་མངའ་ལ་ལོངས་]ོད་པའི་བསོད་ནམས་མི་མངའ། དགེ་

འ=ན་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་བསོད་ནམས་དང་ལོངས་]ོད་

པའི་བསོད་ནམས་གཉིས་ཀ་མངའ་བས། དགེ་འ=ན་ཞིང་དག་

པ་ཡིན་གOངས། དེ་Zར་ཡིན་པ་ཡང་@ོལ་ནས་@ོལ་བའི་ལམ་

ཡང་.ོན། །བWབ་པ་དག་ལ་རབ་8་pས། །ཞིང་གི་དམ་པ་

ཡོན་ཏན་Uན། །དགེ་འ=ན་ལ་ནི་Mག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་དང༌། 

ཡང་སངས་Eས་བ.ན་པ་རིན་ཆེན་�ོན། །འབར་བའི་}ོད་ནི་

དཀའ་1བ་ཅན། །´ར་¼ིག་འཛmན་པ་ªFའི་\ས། །དགེ་Wོང་

Rམས་ནི་ཡིན་པའི་Mིར། །ཞེས་གOངས་པས། དགེ་འ=ན་ཞིང་

དག མར་<ི་gེན་ནི། ད+ལ་ཞིང་ཕོངས་པ། [ང་�ང་ལ་སོགས་

པ། བ�ེས་ཤིང་ཉམ་ཐག་པ། ནད་པ་མགོན་མེད་པ་དང༌། 

མ@ོན་པོ་བཤེས་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་Rམས་ལ། yིན་པ་བཏང་
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ན་ཞིང་དག ཐེག་པ་5ང་´་པ་ལས་མཁན་པོ་དང་Wོབ་དཔོན་

དང་ཕ་མ་ཞིང་དག་པའོ། །དེ་Zར་ཡིན་པ་ཡང༌། འཕགས་པ་

མིན་ཡང་ཕ་མ་དང༌། །ནད་པ་དང་ནི་ཆོས་¼་བ། །9ེ་མཐའི་4ང་

5བ་སེམས་དཔའ་ལ། །ཡོན་ནི་གཞལ་=་མེད་པའོ། །ཞེས་

གOངས་སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་ གས་པ་ལ། Sད་པར་=་

_་མ་ཞིང་དག་པ་ཡིན་ཏེ། དཔལ་འཁོར་ལོ་·ོམ་པ་ལས། 

དམངས་རིགས་.ོང་bག་བE་དག་Fང༌། །vམ་ཟེ་གཙང་མ་

གཅིག་8་yར། །vམ་ཟེ་.ོང་bག་བE་དག་Fང༌། །»ལ་མེད་པ་

ནི་གཅིག་ཉིད་དོ། །»ལ་མེད་པ་ནི་.ོང་bག་བE། །ཡེ་ཤེས་

Uན་པ་གཅིག་8་yར། །ཡེ་ཤེས་Uན་པ་.ོང་bག་བE། །_་མ་

གཅིག་8་ཤེས་པར་4། །ཞེས་གOངས་སོ། །གཞན་ཡང་9་བ་

འཛmན་པ་མེད་པར་ནི། །�ས་ནི་ཕ་རོལ་Mིན་མི་¦ས། །ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་རབ་Dོགས་པའི། །_་མ་མེད་པར་\ིད་ཐར་མིན། །

ཞེས་གOངས་སོ། །དོན་དེ་Z་+་ལ་དགོངས་ནས་Wོབ་དཔོན་

འཕགས་པའི་ཞལ་ནས་Fང༌། མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་
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®ངས་ཤིང༌། །_་མའི་མཆོད་པ་བaམ་པར་4། །དེ་མཉེས་པས་

ནི་Pན་མSེན་<ི། །གོ་འཕང་མཆོག་ཉིད་ཐོབ་པར་ངེས། །ཞེས་

གOངས་པས། དེ་ཡང་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་®ངས་ཞེས་

པ་ནི། མཆོད་པ་®ངས་ནས་མི་4ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞིང་དམ་པ་

ལ་དགོངས་པ་ཡིན། _་མའི་མཆོད་པ་Rམ་པར་བaམ། །ཞེས་

གOངས་པས། Pན་<ི་ཐོག་མར་_་མའི་མཆོད་པ་བaམ་པ་

ཡིན་>ད། _་མ་དེ་ཙམ་=་དོ་གལ་ཅི་ཆེ་�མ་ན། Pན་མSེན་<ི་

གོ་འཕང་མཆོག་ཉིད་ཐོབ་པར་4ེད་པ་ཞེས་གOངས་སོ། །Rམ་

པ་ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པར་4ེད་པ་_་མ་ལ་

རག་ལས་པའོ། །དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཇི་Z་+་ཞེ་ན། མཁའ་

འ@ོ་མ་གསང་བའི་{ད་ལས་Fང༌། Dོགས་སངས་Eས་དང་དེ་

མXངས་ཉིད། །དེ་ཉིད་འeང་Mིར་_་མ་.ེ། །_་མ་མེད་པར་_་

མེད་མིན། །དེ་འeང་Mིར་ན་_་མར་བVོད། །ཅེས་གOངས་

པས། རང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་ཡེ་ཤེས་.ོན་¦ས་པ་ལ་ཟེར་བ་

ཡིན་གOངས། དེ་ནི་ཞིང་དམ་པའོ། །དངོས་པོ་དམ་པ་ནི། 
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བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་གསོག་པར་4་བའི་Dས་དེ་གཞན་ནས་

འbོག་པ་མ་ཡིན་པ། བ?ས་པ་མ་ཡིན་པ། =ག་དང་འoེས་པ་

མ་ཡིན་པ། མཚBན་དང་འoེས་པ་མ་ཡིན་པ། འཕགས་ཤིང་ཡིད་

=་འོང་བ་ཞིག་དགོས་པའོ། །བསམ་པ་དམ་པ་ནི་ཚJ་འདིའི་ཆེ་

ཐབས་སམ། 4་དགའམ། འཇིགས་པའི་9ེལ་མ་རེ་བའི་དོན་=་

མ་ཡིན་ཏེ། བསམ་པ་_་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་

གཅིག་དགོས་པའོ། །དེ་Zར་དམ་པ་གOམ་<ིས་ཟིན་པའི་དགེ་

བའི་a་བ་དེ་དག་གhགས་ཅན་ཡིན་པར་སོང་ན། ནམ་མཁའི་

ཁམས་O་ཡང་མི་ཤོང་གOངས། གཉིས་པ་བ ོ་ས་གང་=་བ ོ་

བ་ལ་གOམ། དམན་པའི་བ ོ་བ་དང༌། ལོག་པའི་བ ོ་བ་དང༌། 

མཆོག་གི་བ ོ་བའོ། །དེ་ལ་དམན་པའི་བ ོ་བ་ནི། ཚJ་འདི་ལ་

ལོངས་]ོད་�ན་Oམ་ཚBགས་པར་ཐོབ་པར་འདོད་པའམ། ཚJ་Mི་

མ་N་ངན་ལས་འདས་པ་Mོགས་གཅིག་པ་ཉན་རང་Z་+་ཐོབ་

པར་འདོད་པའམ། �་ཡིན་ན་ཚངས་པ་དང་བE་4ིན་Z་+་ཐོབ་

པར་འདོད་པའམ། མི་ཡིན་ན་འཁོར་ལོས་བ�ར་བ་Z་+་ལ་
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སོགས་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ནི། དམན་པའི་བ ོ་བ་ཡིན་ཏེ། 

དེར་མི་བ ོ། ལོག་པའི་བ ོ་བ་ནི། Eལ་པོ་མ་9ེས་ད@འི་ཕ་

གསོད་པར་iར་ཅིག ཅེས་པའི་བ ོ་བ་Z་+་ཡིན་ཏེ་དེར་མི་

བ ོ། འདོན་འདིར་མཆོག་8་བ ོ་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=་_་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་

པར་བ ོ། དེ་ཡང་འvས་དཀར་མོ་ལོ་ལེགས་ན་�བ་སོགས་

ཞོར་ལ་འeང་བ་དེ་བཞིན་=། _་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་ན། 

�་མའི་བདེ་བ་ཞོར་ལ་འeང་བའོ། །གOམ་པ་བ ོ་བའི་མཁན་

པོ་ནི། དགེ་Wོང་Xལ་�ིམས་Rམ་པར་དག་པས་བ ོས་ན་བ ོ་

བ་ལ་དབང༌། Rལ་འ4ོར་པ་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པས་བ ོས་

ན་བ ོ་བ་ལ་དབང༌། 4ང་5བ་Fི་སེམས་མངའ་བས་བ ོས་ན་

བ ོ་བ་ལ་དབང་བ་ཡིན་གOངས། བཞི་པ་ནི། Xལ་ལམ་ཐབས་

ཇི་Zར་བ ོ་བ་ནི། དགེ་བའི་a་བ་འགའ་ཞིག་4ས་པའི་Vེས་ལ་

བ ོས་ན་འ�བ། @ངས་ལན་གOམ་<ི་བར་=་བ ོས་ན་

འ�བ། བ ོ་བ། བ ོ་བ་དང༌། བ ོ་བའི་མཁན་པོ་གOམ་=་མི་
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དམིགས་ཤིང་མཚན་མ་མེད་པར་བ ོས་ན་འ�བ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

Zར་ཡང་འཕགས་པ་�ད་པ་ལས། གལ་ཏེ་མཚན་མར་4ེད་ན་

དེ་ནི་བ ོ་མ་ཡིན། །ཅི་.ེ་མཚན་མ་མེད་ན་4ང་5བ་བ ོ་བ་

ཡིན། །ཞེས་གOངས་པ་དང༌། ཞིང་དང་དངོས་པོ་བསམ་པ་

གOམ། གཅིག་8་oིལ་ལ་གསོལ་བ་གདབ། །ཅེས་གOངས་

པས། དོན་དམ་པར་བ ོ་བ་དང་བ ོ་མཁན་ལ་སོགས་མི་

དམིགས་Fང༌། Pན་Dོབ་�་མ་ཙམ་=་དགེ་བའི་a་བ་དེས་

མཚBན་པར་4ས་ནས། =ས་གOམ་<ི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་འ@ོ་

བ་མཐའ་དག་གི་དོན་=་བདག་_་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་རིན་པོ་

ཆེའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་4ས་ལ། འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་

Fང་དེའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་4་�མ་=་བསམ་ལ། ཡིད་མ་

ཡེངས་པའི་Xལ་<ིས་Vེས་�ོས་4ེད་=་གsག་པ་ནི། སངས་

Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་

O་གསོལ། Wོབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་O་གསོལ། བདག་

མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བས། 9ེ་བ་འདི་དང་9ེ་བ་གཞན་དག་8། 
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yིན་པ་ལས་eང་བ་དང༌། Xལ་�ིམས་ལས་eང་བ་དང༌། 

བrོམས་པ་ལས་eང་བའི་དགེ་བའི་a་བ་ཅི་བ<ིས་པ་དང༌། 

བ<ིད་=་Õལ་བ་དང༌། བ<ིད་པ་ལ་Vེས་O་ཡི་རང་བ་དང༌། ད་

Zར་<ི་གནས་>བས་ན་ཡང༌། དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་མཆོད་

པ་�ལ་བ་དང༌། Wོབ་དཔོན་ལ་མེ་ཏོག་�ལ་བ་དང༌། དགེ་

འ=ན་ལ་བ�ེན་བPར་བ<ིས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

gེན་བཞེངས་པ་དང༌། གOང་བ�གས་པ་དང༌། བཀའ་ཤེས་

རབ་Fི་ཕ་རོལ་=་Mིན་པ་vིས་འདོན་བ<ིས་པ་དང༌། འeང་པོ་

ལ་གཏོར་མ་བ ོས་པ་དང༌། 9ེ་བོ་ལ་yིན་པ་བཏང་བ་ལ་

སོགས་པའི་དགེ་བའི་a་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་8་བ�ས་ཤིང་

བÌམས་ཏེ། བ·ོམས་ནས་yིན་པ་དམ་པ་སེམས་Fི་Eན་

སེམས་Fི་ཡོ་4ད། Rལ་འ4ོར་<ི་ཚBགས་དོན་<ི་མཆོག་8་

iར་ཏེ། ཕ་དང་མ་དང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ོན་=་འ@ོ་བ་

ཅན་=་4ས་པའི་འ@ོ་བ་མཐའ་དག་གི་དོན་=། _་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་Dོགས་པའི་4ང་5བ་8་བ ོ་བར་བ<ིའོ། །སེམས་
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ཅན་ཐམས་ཅད་4ང་5བ་ཆེན་པོ་¡ར་=་ཐོབ་པར་iར་ཅིག 

ཅེས་Vེས་�ོས་དང་བཅས་པས་ལན་གOམ་<ི་བར་=་བ ོ་བར་

4འོ། །གཤིན་པོ་ཚJ་ལས་འདས་པའི་དོན་=་བ ོ་བ་4ེད་ན། 

བ ོ་བའི་མཁན་པོ་ཐོག་མར་�ིང་Vེ་ཆེན་པོས་Pན་ནས་བWང་

ནས་=ས་གOམ་<ི་_་མ་དམ་པ་Rམས་དང༌། སངས་Eས་དང་

4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་O་

གསོལ། =ས་གOམ་<ི་_་མ་དམ་པ་Rམས་དང༌། སངས་Eས་

དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་Rམས་Fིས། བདག་ངག་མ1་དང་

Uན་པར་4ིན་<ིས་བ�བ་8་གསོལ། wོན་ལམ་བཙན་པར་4ིན་

<ིས་བ�བ་8་གསོལ། ཅེས་པས་གསོལ་བ་བཏབ། དེའི་Vེས་

ལ་=ས་གOམ་<ི་_་མ་Rམས་དང༌། སངས་Eས་དང་4ང་5བ་

སེམས་དཔའ་གཤིན་པོ་ཚJ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བ་

ལ་དགོངས་O་གསོལ། དགེ་འ=ན་བuན་པ་Rམས་གཤིན་ཚJ་

ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བ་ལ་དགོངས་O་གསོལ། 

གཤིན་ཚJ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བས། ཁོ་རང་གི་9ེ་
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བ་འདི་དང༌། 9ེ་བ་གཞན་དང༌། 9ེ་བ་གཞན་དག་8། yིན་པ་

ལས་eང་བ་དང༌། Xལ་�ིམས་ལས་eང་བ་དང༌། བrོམས་པ་

ལས་eང་བའི་དགེ་བའི་a་བ་ཅི་བ<ིས་པ་དང༌། བ<ིད་པ་ལ་

Vེས་O་ཡི་རང་བ་དང༌། ད་Zར་<ི་གནས་>བས་O་ཡང༌། 

«ལ་ན་འ=ག་པ་Rམས་Fིས་ཤི་བོ་དེའི་ཆེད་=། དཀོན་མཆོག་

གOམ་ལ་མཆོད་པ་�ལ་བ་དང༌། Wོབ་དཔོན་ལ་མེ་ཏོག་�ལ་བ་

དང༌། དགེ་འ=ན་ལ་བ�ེན་བPར་བ<ིས་པ་དང༌། ཤེས་རབ་Fི་

ཕ་རོལ་=་Mིན་པ་vིས་འདོན་བ<ིས་པ་དང༌། འeང་པོ་ལ་

གཏོར་མ་བཏང་བ་དང༌། 9ེ་བོ་ལ་yིན་པ་བཏང་བ་དང༌། ངན་

སོང་yོང་བའི་གhངས་ཆོ་ག་བཏོན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་

a་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་8་བ�ས་ཤིང་བÌམས་ཏེ་བ·ོམས་

ནས། yིན་པ་དམ་པ་སེམས་Fི་Eན། སེམས་Fི་ཡོ་4ད། Rལ་

འ4ོར་<ི་ཚBགས། དོན་<ི་མཆོག་8་iར་ཏེ། གཤིན་ཚJ་ལས་

འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བ་འ@ོ་བ་རིགས་�ག་གང་=་9ེས་

སམ། 9ེའམ། 9ེ་བར་འiར་བའི་ལས་ཅན་ཅིག་ཡིན་ན་ཡང༌། 
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དགེ་བའི་a་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་གཤིན་ཚJ་ལས་འདས་པ། 

དེའི་Mི་བཞིན་=་Vེས་O་འvང་ཞིང་Vེས་O་sགས་པར་iར་

ཅིག Vེས་O་འvང་ཞིང་Vེས་O་sགས་ནས། འ@ོ་བ་རིགས་

�ག་གི་�ག་བ ལ། 9ེ་°་ན་འཆིའི་5་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་

ཐར་ནས། ཚBགས་Fི་ལམ་ལ་གནས་པར་iར་ཅིག ཚBགས་Fི་

ལམ་<ི་གནས་>བས་ན་ཡང༌། oན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་

དང༌། ཡང་དག་པར་®ོང་བ་བཞི་དང༌། ²་འ³ལ་<ི་Éང་པ་བཞི་

དང་Uན་ཏེ། yོར་བའི་ལམ་ལ་གནས་པར་iར་ཅིག yོར་བའི་

ལམ་<ི་གནས་>བས་ན་ཡང༌། དབང་པོ་�་དང༌། .ོབས་�་

དང་Uན་ཏེ། མཐོང་བའི་ལམ་ལ་གནས་པར་iར་ཅིག མཐོང་

བའི་ལམ་<ི་གནས་>བས་ན་ཡང༌། 4ང་5བ་Fི་ཡན་ལག་

བ=ན་དང་Uན་ཏེ། rོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པར་iར་ཅིག 

rོམ་པའི་ལམ་<ི་གནས་>བས་ན་ཡང༌། འཕགས་པའི་ལམ་

ཡན་ལག་བEད་དང་Uན་ཏེ། མི་Wོབ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པར་

iར་ཅིག མི་Wོབ་པའི་ལམ་<ི་གནས་>བས་ན་ཡང༌། .ོབས་
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བ�་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་

པ་དང༌། 1གས་Vེ་ཆེན་པོ་དང༌། བ�ེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆོས་

ཉིད་དང༌། བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པ་

སངས་Eས་Fི་ཆོས་མ་འoེས་པ་བཅོ་བEད་དང་Uན་ཏེ། Rམ་

པ་ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་སངས་Eས་Fི་ཡེ་ཤེས་བ�ེས་ནས། 

འ@ོ་བ་མཐའ་དག་གི་དོན་4ེད་པར་iར་ཅིག ཅེས་ལན་གOམ་

<ི་བར་=་བ ོ་བར་4འོ། །ཞལ་<ི་གདམས་པ་རིན་ཆེན་bེང་

འo་བ། །བ ོ་བ་ཡོན་བཤད་གOང་བཞིན་vིས་པ་ཡི། །དགེ་བ་

དེས་ནི་འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་Rམས། །ཚBགས་གཉིས་Dོགས་ནས་

I་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །བ ོ་བ་ཡོན་བཤད་Fི་ཆོ་ག་_་མ་

རིན་པོ་ཆེ་ཏི་$ི་རས་པའི་གOང་�ོས་ལ། དད་ཅིང་ངེས་པའི་

_ོས་བVེད་4ང་=་vིས་པའོ། །~ོ་Vེ་aེ་མོ་ལས། སངས་Eས་

ཆོས་དང་དགེ་འ=ན་ཏེ། །_་མ་ཡང་ནི་བཞི་པ་ཡིན། །སང་�་ཧ་

ལས། _་མ་སངས་Eས་Pན་དང་མཉམ། །དགོངས་འ=ས་

ལས། བ>ལ་པ་འ+མ་<ི་སངས་Eས་བས། །Wོབ་དཔོན་
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གཉན་པར་ཤེས་པར་4། །ཅི་Mིར་བ>ལ་པའི་སངས་Eས་

Rམས། །_་མ་དག་ལ་བgེན་ཏེ་འeང༌། ཇོ་བོ་Vེའི་ཞལ་ནས། 

སངས་Eས་དངོས་བsགས་ཚJ་ན་_་མ་དཀོན་མཆོག་བཞི་པ་

ཡིན། སངས་Eས་འདས་ནས་འཁོར་དག་པ་ཡོད་ཙམ་ན་མཉམ་

པ་ཡིན། ད་Zར་སངས་Eས་བས་�ག་པ་ཡིན། སངས་Eས་

ཐམས་ཅད་1གས་{ད་བ�ས་པ་ཡིན་པས། _་མ་དཀོན་

མཆོག་གOམ་བས་�ག =ས། ཉོན་མོངས། Z་བ། ཚJ། ལོངས་

]ོད་Fི་�ིགས་མ་�འི་=ས་O་9ོབ་པས་_་མ་དཀོན་མཆོག་

གOམ་བས་�ག 4ང་5བ་Fི་ལམ་མངོན་Oམ་=་.ོན་པས་ན། 

_་མ་དཀོན་མཆོག་བས་�ག ཅེས་གOངས་སོ། །=ས་འཁོར་

ལས། ཡོན་ཏན་E་མཚBའི་_་མ་ལ། །དང་བའི་ཡིད་Fིས་མཉེས་

4ས་ན། །མཆོག་དང་1ན་མོང་དངོས་�བ་ནི། །ཚJ་འདི་ཡིས་ནི་

ཐོབ་པར་ངེས། །གསང་འ=ས་ལས། _་མ་ལ་pས་ཡོད་iར་ན། 

།འ�བ་འiར་འདི་ལ་ཐེ་ཚBམ་མེད། །ཅེས་གOངས། _་མའི་

གOང་འ+མ་ཡི་གེར་vིས་ན། བཀའ་འiར་vིས་པ་དང་བསོད་
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ནམས་མཉམ་ཞེས་གOངས། སངས་Eས་རས་ཆེན་Fི་ཞལ་

ནས། ངས་½། མི་ཉག ཧོར། སོག་པོ། བོད། ད+ས་གཙང་

ཁམས་གOམ་=་སེམས་ཅན་མིག་གིས་མཐོང་ཙད་ལ། ཆོས་R་

བར་མ་ûགས་པ་མེད། Sེད་Rམས་Fི་ཆོས་ཤོད་དང་རེ་རེ་ལ་

ཕན་ན། དེ་སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡིན་གOངས། 

ཏི་$ི་སངས་Eས་རས་ཆེན་<ི་བ.ན་བཅོས། གདམས་ངག་

མཛད་པ་དཔག་8་མེད་Fང༌། I་འ+མ་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས་

འདི་ཉིད་=་ཇི་Zར་�ེད་པ་Rམས། >ལ་Uན་འགའ་ཙམ་དད་པ་

དང༌། vི་བ་དང༌། གཞན་ལ་བཤད་པ་དང་རང་ཉམས་O་ལེན་པ་

ལ་སོགས་འདོན་པའི་Mིར། སེམས་བ9ེད་4ས་ནས་བདག་ཤི་

ལ་གྷིར་ཏིས་ཇོ་བོའ m་རི་�ོད་ཀིལ་}འི་དབེན་གནས་O་ལེགས་

པར་Mོགས་གཅིག་8་བ·ེབས་པའོ། །དད་དང་vིས་དང་ཉན་

བཤད་དགེ་བ་དེས། །མོས་pས་Uན་Rམས་wིན་ཅིང་@ོལ་བར་

ཤོག །  

"
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"

མཐའ་�ག་དང་Xལ་བཞིའི་བཤད་པ་བsགས་སོ། ན་མོ་p་

|། དེ་ལ་མཐའ་�ག་དང་Xལ་བཞིའི་Sད་པར་ནི། དེའི་ཚmག་

གཅིག་གིས་དོན་གཉིས་སམ་རེ་རེ་ལས་མི་.ོན་ན་ནི་མཐའ་�ག་

པ་ཡིན་ལ། དོན་བཞིའམ་གOམ་.ོན་པ་ནི་Xལ་བཞི་པའོ། །

མཐའ་ནི་འགལ་བའམ་མི་མ1ན་པ་.ོན་པས་ན་མཐའ་.ེ། སོར་

མོའ m་aེ་མོའམ། ད+གས་pའི་aེ་མོ་Z་+འོ། །དེ་ཡང་oང་དོན་

ངེས་དོན་གཉིས་ནི་དོན་མཐའ་ལ་བgེན་ཏེ་མི་མ1ན་པའོ། །

དགོངས་བཤད་དགོངས་མིན་གཉིས་ནི་ཚmག་མཐའ་ལ་བgེན་

པའོ། །�་ཇི་བཞིན་དང་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ནི་གཉི་ག་

ཕལ་ཆེར་མཐའ་ལ་བgེན་པའོ། །དེ་ལ་oང་དོན་ངེས་དོན་གཉིས་

ནི་དེའི་ཚmག་གཅིག་གིས་>ལ་པ་ངན་པའི་སེམས་ཅན་མི་ཟབ་པ་

བ9ེད་རིམ་དང༌། >ལ་པ་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་Z་+འི་གང་ཟག་

ལ་ཟབ་མོའ m་Dོགས་རིམ་.ོན་པའོ། །དགོངས་བཤད་ནི་དབང་པོ་

Rོན་པོའ m་གང་ཟག་ལ་འོད་གསལ་དང་hང་འ�ག་གི་དོན་.ོན་པ་
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ལ་དོན་དེ་དང་འགལ་བའི་ཚmག་གིས་.ོན་པའོ། །དགོངས་པ་མ་

ཡིན་པ་ནི་མཆོག་འདོད་པའི་དབང་པོ་Rོན་པོ་ལ་དོན་དང་མ1ན་

པའི་ཚmག་གིས་གཙB་ཆེར་Dོགས་རིམ་.ོན་པའོ། །�་ཇི་བཞིན་

པ་ནི་འཇིག་gེན་ནམ་བ.ན་བཅོས་ལ་@གས་པའི་ཚmག་གིས་

གཙB་ཆེར་བ9ེད་རིམ་.ོན་པའོ། །ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ནི་འཇིག་

gེན་པ་ལ་མ་@གས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ་མཁའ་འ@ོ་

མས་བ~འ་4ས་པའོ། །དེ་Zར་�ག་པོ་ནི་~ོ་Vེའི་ཚmག་གཅིག་

གིས་དོན་རེ་རེ་ལས་གཞན་=་མི་འiར་བའོ། །Eན་བཞི་པ་Xལ་

བཞིའི་བཤད་པ་ནི། ~ོ་Vེའི་ཚmག་གཅིག་གིས་དོན་བཞིའམ་

གOམ་.ོན་¦ས་པ་.ེ། དེ་ལ་ཡི་གེའི་དོན་ནི་�་ཡི་.ོབས་Fིས་

ཡི་གེའི་འ¿་མནན་ནས་བཤད་པའོ། །]ིའི་དོན་ནི་1ན་མོང་=་

བཤད་པ་.ེ་དེ་ཡང་གཉིས་སོ། །མདོ་·ེ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་

1ན་མོང་གི་མདོ་སོགས་]ི་.ེ། 1ན་མོང་གི་ཆོས་གཅིག་བཤད་

པའོ། །བ9ེད་རིམ་<ི་1ན་མོང་གི་ཆོས་གཅིག་བཤད་པ་ནི་

བ9ེད་རིམ་པའི་]ིའོ། །µས་པ་གOམ་ལས་སེམས་གOམ་
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<ིས་ནི་སེམས་གOམ་དངོས་དང་དེ་དང་འvེལ་བ་ཡང་.ོན། 

འདོད་ཆགས་ཆོས་Fི་µས་པ་ནི་Mག་E་དང་�ོམས་འ�ག་

.ོན། Pན་Dོབ་Fི་ནི་Pན་Dོབ་དངོས་དེ་དང་འvེལ་བའི་ཆོས་

Fང་.ོན་ཏོ། །དེ་Rམས་µས་པར་འཇོག་པ་ནི། �ིང་པོ་ཡོད་པ་

µས་པ་.ེ། ]ིའི་དོན་མ་ཡིན་པ་ན་སེམས་Fི་དོན་�ིང་པོ་ཡིན་

པ་དེ་.ོན་པས་µས་པ་.ེ། དེ་གOམ་ཆར་ཡང་སེམས་ཅན་<ི་

དོན་ཡིན་པས་µས་པའོ། །མཐར་1ག་པ་གཉིས་ནི་འོད་གསལ་

དངོས་པོའ m་མཐར་1ག་.ོན་ལ་hང་འ�ག་ལམ་<ི་མཐར་1ག་

པའོ། །ཡང་ན་འོད་གསལ་ནི་ཕ་རོལ་8་Mིན་པའི་ལམ་མཐར་

1ག་ལ། hང་འ�ག་ གས་Fི་མཐར་1ག་ལ་ཡང་hང་འ�ག་

དངོས་དང་དེ་དང་འvེལ་བའི་ཆོས་Fང་.ོན་ནོ། །དེ་Zར་བཤད་

Xལ་བ�་པོས་དོན་ལ་གཅིག་པ་.ོན་པ་ཡོད་Fང༌། འོན་Fང་

Vོད་4ེད་མི་འo་བ་.ོན་པས་མཐའ་�ག་Xལ་བཞི་མི་འo་བ་

འeང་.ེ། དཔེར་ན་+མ་པ་གཅིག་�་ལ་Vོད་4ེད་+མ་པ་དང་

ཀ་ལ་ཤ་ལ་སོགས་པ་མི་འo་བ་=་མ་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །གང་
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ཟག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ïད་པ་ལ་Z་+འི་མཚན་ཉིད་ནི་གOམ་

.ེ། ཐོས་པ་མང་བ་དང༌། ཐོས་པའི་=ས་O་ཟིན་པ་དང༌། ཐོས་

པའི་Vེས་ཚmག་དོན་གཉིས་ཀ་བVེད་ནས་འ@ོ་བའོ། །པད་དཀར་

Z་+་ལ་གOམ་.ེ། ཐོས་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཐོས་པའི་=ས་O་ཟིན་

པ་དང༌། གཞན་ལ་.ོན་པར་མི་¦ས་པའོ། །དེ་ལ་པ¸་དམར་པོ་

Z་+་ལ་བཞི་.ེ། དད་པ་ཆེ་བ་དང༌། �ིང་Vེ་ཆེ་བ་དང༌། ཐོས་པ་

མང་བ་དང༌། ཐོས་པའི་དོན་བVོད་པའོ། །ཙན་དན་Z་+་ལ་�་

.ེ། ཐོས་པ་�ང་བ་དང༌། ང་Eལ་ཆེ་བ་དང༌། དོན་<ི་a་བ་མེད་

པ་དང༌། ཚmག་གི་�ོས་པ་མང་བ་དང༌། གཞན་<ིས་བhང་བར་

མི་¦ས་པའོ། །རིན་པོ་ཆེ་Z་+་ལ་བ=ན་ཏེ། Xལ་�ིམས་དག་

པ་དང༌། མཁས་པ་དང༌། �ིན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དང༌། 

{ན་མི་འiར་བ་དང༌། �ིང་Vེ་ཆེ་བ་དང༌། ཐོས་པ་མང་བ་དང༌། 

གཞན་ལ་ལེགས་པར་.ོན་པའོ། །ངེས་ཚmག་ནི་ï[ལ་ལ་

སོགས་པ་དང་འo་བའི་Mིར་ï[ལ་Z་+་ལ་སོགས་པའོ། །ཉན་

འཆད་rོམ་པ་གOམ་=་|ང་མི་|ང་བgགས་པ་ནི། ïཏ་པ་ལ་
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དང་པ¸་དམར་པོ་Z་+་ནི་ཉན་པ་པོར་|ང་.ེ། ཐོས་པའི་དོན་

བVེད་Fང་སེམས་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པས་Mིས་འvས་+་

འeང་བའི་Mིར་རོ། །འཆད་པ་པོ་དང་rོམ་པ་པོར་གནས་

>བས་དེ་Zར་མི་|ང་.ེ། ཚmག་དང་དོན་བVོད་པས་ད་Z་ཉིད་=་

བ.ན་{་དང་rོམ་{་མེད་པའི་Mིར་རོ། །པད་དཀར་དང་ཙན་

དན་Z་+་གཉིས་ནི། ཉན་པ་དང་Qབ་པ་པོར་|ང་ལ། འཆད་པ་

པོར་མི་|ང་.ེ། ཚmག་གི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང༌། གཞན་<ིས་

བhང་བར་མི་¦ས་པའི་Mིར་རོ། །རིན་པོ་ཆེ་Z་+་ནི་ཐམས་ཅད་

=་|ང་ངོ༌། །Qབ་པ་པོའ m་དབང་པོའ m་4ེ་vག་གི་ད4ེ་བ་Rམ་པར་

བཤད་པའོ།།  

"

"

"

"

"

�244



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

"

ཤེས་རབ་དབང་�ག་ལ་གདམས་པ། བè་p་|་ར)་མ་æ་

ན་མོ། ཨེ་མ་ངོ་མཚར་�ད་Fི་ཆོས། ། ོན་yང་བསོད་ནམས་

བསགས་པ་ཡི། །དལ་འ4ོར་མི་[ས་རིན་ཆེན་ཐོབ། །|ས་པ་

དཀར་པོ་ཧོར་ལས་ཆད། །}ག་ཚ་དམར་པོ་Uོང་ལས་ཆད། །

རིགས་མཐོ་ཡོན་ཏན་ཆེ་བའི་{ད། །.ེང་འཛBམ་ཡིག་ཚང་Vེ་ཡི་

མི། །ཕོ་བོ་Uང་ཚB་དར་=་9ེས། །འཕོང་དང་བཟོ་དང་�ན་ངག་

མཁས། །དཔའ་དང་.ོབས་དང་གཟི་བVིད་ཆེ། །ཤེས་བཞིན་¼་

དང་ཚBད་དེ་བཞིན། །ལོངས་]ོད་ཆེ་བ་Rམས་དང་Uན། །དད་

གOམ་�ིང་Vེ་ཤེས་རབ་ཆེ། །དཔལ་དང་@གས་དང་དབང་

�ག་དང༌། །གhགས་བཟང་ཡེ་ཤེས་བaོན་འ�ས་དང༌། །

འཇིག་gེན་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན། ། ོན་yངས་བ>ལ་པ་

དཔག་མེད་=། །ལས་དང་wོན་ལམ་དག་པ་ཡི། །Vེ་བuན་ཆེན་

པོ་ཏཻ་ལོ་པའི། །4ིན་�བས་བ{ད་པ་རིན་པོ་ཆེ། །a་བའི་_་མ་

བཀའ་oིན་ཅན། །�བ་ཐོབ་_་མ་Vེ་དང་མཇལ། །སངས་Eས་
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བ.ན་པ་རིན་ཆེན་<ི། །ཆོས་ལ་ལས་འbོ་སད་པ་ཡི། །སངས་

Eས་བ.ན་ལ་Xལ་བཞིན་sགས། །ཐེག་པ་གOམ་<ི་�ིང་པོ་

ནི། །བWབ་གOམ་རིན་ཆེན་Eན་<ིས་མཛJས། །མ་eང་འeང་

བར་མི་འiར་བའི། །=ས་འདིར་�ད་=་eང་བ་ནི། །གསང་

 གས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ། །དབང་དང་4ིན་�བས་Uན་པ་ཡི། །

�བ་ཐོབ་_་མ་རིན་ཆེན་<ིས། །wིན་@ོལ་གཉིས་Fིས་ལམ་ལ་

བ�ག །བ9ེད་Dོགས་གཉིས་Fི་ལམ་ཉིད་ལ། །བgན་དང་

བོགས་དeང་རབ་གཞོལ་4ས། །ཉམས་དང་gོགས་པ་�ག་

གིས་ཤར། །དེ་ཡི་Mིར་ན་�ད་=་eང༌། །གསང་ གས་ཐབས་

ལམ་ཟབ་མོ་ལ། །ག8མ་མོ་གནད་=་བ>ན་པ་ཡིས། །བདེ་oོད་

ཉམས་}ང་}་ཚBགས་9ེས། །བདེ་གསལ་མི་gོག་ཉམས་Nོང་

ཤར། །བདེ་དང་.ོང་པ་hང་=་འ�ག །ཉལ་ན་�ི་ལམ་འོད་

གསལ་བhང༌། །འོད་གསལ་Wོབ་དང་མི་Wོབ་yངས། །�ི་ལམ་

བhང་yངས་®ེལ་དང་བ�ར། །ཡ་ང་®ོང་དང་�་མར་ཤེས། །

དེ་ཉིད་�ི་ལམ་འོད་གསལ་=། །འཕོ་¦ས་hང་འ�ག་Nོང་བར་
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4ས། །འ@ོ་བའི་མགོན་པོ་འབའ་རོམ་པ། །བཀའ་oིན་ཅན་<ི་

ཞལ་ ་ནས། །=ས་གOམ་སངས་Eས་ཐམས་ཅད་Fི། །གཉིས་

O་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། །རང་སེམས་ཡིན་<ི་མ་བཅོས་ཞོག །

ག�ག་མ་�ན་ཅིག་9ེས་པ་འདི། །མ་བཅོས་སོ་མར་ཞོག་ཅེས་

གOངས། །མོས་pས་4ས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ། །དཔལ་Uན་

ཆེན་པོ་འབའ་རོམ་པ། །ནོར་+་དབང་གི་Eལ་པོ་དེས། །འོད་

དང་དགོས་འདོད་4ིན་�བས་Fིས། །ཁོ་བོའ m་_ོ་ཡི་©ན་པ་

གསལ། །རང་སེམས་ཆོས་Iར་གཅེར་<ིས་gོགས། །ཐར་པས་

ད+ལ་ཞིང་ཕོངས་པ་ཡི། །འཁོར་བས་ཉན་པའི་�ག་བ ལ་

བསལ། །N་ངན་འདས་པའི་ད4ིངས་O་བ9ལ། །མཆོག་1ན་

མོང་གཉིས་Fི་དངོས་�བ་4ིན། །གདམས་པའི་མཛBད་འཛmན་

གཏེར་དང་�ད། །མི་ཟད་Eན་<ི་འཁོར་ལོ་ཡིས། །རང་གཞན་

གཉིས་Fི་བདེ་9ིད་འeང༌། །}་ཚBགས་}ང་བ་དཀར་དམར་

འདི། །རང་སེམས་ཡིན་པར་གཅེར་<ིས་བ.ན། །གhང་འཛmན་

གཉིས་Fི་a་བ་བཅད། །རང་eང་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་དོན། །
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གཉིས་མེད་hང་འ�ག་ཆེན་པོར་ཤར། །ཇི་Zར་}ང་ཡང་རང་

གི་སེམས། །Mག་E་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པ། །ཆོས་གཅིག་ལོགས་

O་�བ་པ་མེད། །Mག་E་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆོད་ལ། །Rལ་འ4ོར་

བཞི་ཡི་རིམ་པ་.ོར། །འོན་Fང་དབང་པོའ m་4ེ་vག་ལ། །Rལ་

འ4ོར་བཞི་ཡི་ཉམས་gོགས་9ེས། །གང་ཟག་}ོད་ཚBད་མི་འo་

བས། ད་Z་འདི་ཡིས་ཕན་པར་eང༌། །ཐབས་ཤེས་གཉིས་Fི་

འ¯ལ་འཁོར་<ིས། །gེན་འvེལ་ཟབ་མོ་གནད་=་Xད། །ཅི་

བསམ་འ�བ་པས་_ོ་རེ་བདེ། །}ང་\ིད་འཁོར་འདས་ཆོས་

Rམས་Pན། །ཐམས་ཅད་@ོགས་O་འཆར་བ་ཡིས། །གེགས་

O་iར་པ་གཅིག་Fང་མེད། །འ@ོ་ལ་ཕན་པའི་གནད་གཅིག་པོ། 

།4ང་5བ་སེམས་གཉིས་ད4ེར་མེད་པའི། །bིན་ལས་�བ་པ་ངོ་

མཚར་ཆེ། །ཅི་བསམ་ཐམས་ཅད་འ�བ་པ་དེ། །དམ་ཚmག་

གཙང་ལས་eང་བ་ཡིན། །ཅིར་མཐོང་ཅིར་}ང་ཆོས་Rམས་

Pན། །ཡེ་ཤེས་མིན་པ་གཅིག་Fང་མེད། །ལོགས་O་བཀར་

ནས་བrོམ་མི་དགོས། །ད4ིངས་ལས་མི་འདའི་དོན་gོགས་
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པས། །rོམ་མེད་ངང་ལ་འ4མས་ནས་སོང༌། །བཏང་བཞག་

rོམ་<ི་དགོས་པ་མེད། །རང་@ོལ་ཡིན་པས་¬ོད་ནས་བཞག །

ཐམས་ཅད་ཉམས་O་ཤར་བས་བདེ། །gོགས་པའི་དོན་ཐག་ནང་

ནས་ཆོད། །�ན་<ིས་�བ་པ་rོམ་པ་ཡིན། །བོགས་འདོན་{་

མེད་པས་]ོད་པ་ཡིན། །རེ་དོགས་གཉིས་དང་vལ་བ་ཡི། །

སེམས་ཉིད་Dོགས་པའི་སངས་Eས་O། །མངོན་=་iར་པས་

འvས་+་ཡིན། ། ོན་yངས་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ཡི། །_་

མ་ལ་pས་ཤེས་རབ་ཆེ། །ཆོས་གཤའ་མར་4་�མ་ཡོད་པའི་

བཤེས། །ཤེས་རབ་དབང་�ག་9ེས་+་དེས། །རང་བཞན་

གཉིས་ལ་ཕན་པ་ཡི། །_་མའི་gོགས་ཚད་s་ཞེས་པས། །E་

མཚB་Z་+འི་ཡོན་ཏན་ལས། །5་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་བཀོད་པ་

ལས། །Sོད་སོགས་འདི་ཡིས་Eལ་iར་ཅིག །གདམས་པ་ཡོན་

ཏན་རིན་ཆེན་ཞེས་4་བ་Dོགས་སོ། ། 

"

"
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"

Vེ་ཉིད་Fི་Rམ་ཐར་ཚmགས་བཅད་མ།  

"

ཨÆ་&.ི་སི¥ཾ། ཡོན་ཏན་Pན་གཏེར་བaེ་བས་དབང་བ�ར་

འoེན་པའི་མཆོག །ཡིད་Fི་©ན་སེལ་རབ་ཞི་བ=ད་aི་མཆོག་

གི་ད4ིངས། །9བས་གOམ་ཡིད་བཞིན་དབང་པོ་�་དང་མིས་

མཆོད་པ། །འ@ོ་མགོན་ཏི་$ི་དཔལ་Uན་རིན་ཆེན་ཞབས་ལ་

འ=ད། །སེར་9འི་@ོང་Sེར་མཆོག་འo་པ་ཚབ་འདམ། །[\ིའི་

ཚལ་རབ་Z་+་U་ས་ཐེལ། །བ�་ཤིས་མཚན་Uན་བཟང་པོར་

I་བZམས་ཤིང༌། །ཡབ་�མ་ངོ་མཚར་ད<ེས་ཤིང་དགའ་.ོན་

མཛད། །ལོ་�་ལོན་ནས་གཤེགས་བsད་མཛད་པ་ལ། །4ིས་

པའི་ཚBགས་དང་བི¨་རི¨་[་p་Rམས། །+་Rམས་མ་Mིར་

འvང་བ་ཇི་བཞིན་ཏེ། །4མས་པའི་1གས་Fིས་འཛmན་ཅིང་\ི་

s་མཛད། །ལོ་བ=ན་ལོན་ནས་4ིས་པའི་ཚBགས་Rམས་ལ། །

ཆོས་བཤད་Xལ་དང་rོམ་པའི་[ས་གནད་.ོན། །འཚB་བ་
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བཟའ་བ8ང་Mག་8་eང་བ་Rམས། །ཉིད་Fི་མི་གསོལ་Pན་ལ་

བFེ་བཀོད་མཛད། །aེ་བ་ཞེས་པ་བཙད་པོའ m་�་ཁང་=། ། ོན་

ཆད་མ་མཇལ་Oས་Fང་མ་བ.ན་པར། །ཚJ་རབས་Pན་<ི་_་

མ་དེ་=ས་རིག །rོམ་ནག་མཚན་གསོལ་Sེད་ལ་Mག་འཚལ་

བ.ོད། །Pན་<ི་བཤེས་གཉེན་Z་+་དབང་སེང་ལས། །ལོ་

བEད་ལོན་ནས་ཡིག་aིས་ཐ་�ད་བWབ། །rོམ་�ིད་ཐོན་ནས་

ཚལ་དང་ཡེར་པར་4ོན། །ཚལ་པའི་]ན་ ར་r་ལོ་�གས་

སོགས་པའི། །དFིལ་འཁོར་Eས་པའི་དབང་སོགས་མང་=་

sས། །ཡེར་པར་སངས་rོམ་རིན་ཆེན་]ན་ ་|། །ལམ་

འvས་ཞི་4ེད་བ.ན་རིམ་ལ་སོགས་པ། །འvི་rོམ་Vེ་པའི་

གདམས་པ་མ་[ས་དང༌། །ཆོས་བ�་རིམ་�་ལམ་རིམ་�ིད་

Rམས་sས། །Vེ་པའི་དབོན་པོ་wོན་ལམ་འོད་ཟེར་ལས། །òོག་

[གས་{ད་གOམ་མན་ངག་དང་བཅས་གསན། །ནམ་ར་dག་

མར་འvི་pང་Vེ་དང་མཇལ། །ཅིས་Fང་འvི་pང་མཐིལ་ལ་

ཤོག་ཅིག་གOངས། །བཅོ་བEད་ལོན་ནས་ཡེར་པ་ཨན་5ང་=། 

�251



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

།མཁན་པོ་.ོན་@གས་Wོབ་དཔོན་དར་གཞོན་ལས། །Rམ་དག་

མཆོད་gེན་�ང་Zར་རབ་8་eང༌། །མཁན་Wོབ་གཉིས་ལས་

བདེན་གཉིས་འ=ལ་བ་གསན། །=ས་དེ་ཉིད་ནས་ཙམ་ཆེན་

གངས་ལ་4ོན། །Vེ་ཡི་བsགས་གདན་»ལ་བསལ་མཛད་པའི་

ཚJ། །གཉིས་མེད་སེམས་Fི་ངོ་བོ་�ན་<ིས་མཐོང༌། །�་[ང་D་

[ང་ག�་[ང་D་དེ¨་དང༌། །[་p་�ིང་སོགས་གངས་�ོད་

Rམ་དག་8། །ནེ་ར]་ནའི་འ@མ་Zར་1གས་དམ་བ9ངས། །

འiར་མེད་ཆོས་Fི་I་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །.ག་[ང་ཐང་པ་

དཔལ་Uན་]ན་ ་|། །མགོན་པོ་ཕག་མོ་�་པའི་ཆོས་Rམས་

sས། །གང་ཚJ་འvི་pང་མཐིལ་ལ་4ོན་པ་ན། །ཡང་དགོན་dིང་

དང་བཅས་པའི་འ=ག་[གས་ལ། །བདེ་མཆོག་དFིལ་འཁོར་

Xལ་=་མཐོང་}ང་eང༌། །རིན་ཆེན་]ན་ ར་སེམས་བ9ེད་ལ་

སོགས་པ། །1གས་Fི་�ིང་Î་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་sས། །gོགས་

པ་�ལ་བས་ཤིན་8་མཉེས་མཛད་དེ། །Sེད་Fིས་O་ལས་ཐོབ་

ཅེས་4་བ་གOངས། །འoེན་པ་འབའ་རོམ་པ་ལས་འ¯ངས་

�252



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཞེས་sས། །ཆོས་Vེའི་མཛད་པ་Rམ་ཐར་ཆོས་[གས་ལ། །Mི་

ནང་གསང་གOམ་གོ་བ་མང་པོ་འ¯ངས། །དེ་=ས་ཉིད་ནས་

ཐག་མ་དཔལ་ཆེན་དང༌། །Wོབ་དཔོན་p་ར་བ་དང་དར་གཞོན་

སོགས། །དགེ་Wོང་ཉི་«འི་]ན་ ར་བ�ེན་པར་Dོགས། །gེན་

འvེལ་མངོན་=་Dོགས་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །མ་གྷ་དྷ་|་1བ་

པ་སངས་Eས་Fང༌། །Þ་õ་ཎ་^ིར་ག=ལ་4་གཟིགས་པ་

Zར། །འ@ོ་བ་འoེན་པའི་མི་མཆོག་འབའ་རོམ་པས། །Sོད་Fི་

ག=ལ་4་ཤར་ན་ཡོད་དོ་ཞེས། །®ོམ་ར་Eལ་པོའ m་�ལ་=་[ང་

བ.ན་མཛད། །ཞལ་ཏ་4ིན་�བས་འ@ོ་ཆོས་གནང་མཛད་ནས། 

།འ=ས་པ་མང་པོའ m་bིན་ལས་འeང་[གས་གOངས། །དགའ་

བཞིན་vོད་པས་ཁམས་O་4ོན་པའི་ཚJ། །�་wད་�ེ¨་|་སམ་

gག་དགོན་པ་|། །�ོ་Eལ་g་མ@ིན་~ོ་Vེ་ཕག་མོ་གཟིགས། །

འvི་óང་Eལ་པོའ m་ཕོ་vང་ཞལ་+་མདོར། །¦བ་གཅིག་ཐམ་

1མ་གཟིམས་པའི་�ང་ལམ་ན། །གསེར་མི་ཆེན་པོ་གསེར་<ི་

རལ་p་གོན། །གཡས་པས་Mར་དར་གཡོན་པས་ནེ¨་ལེའི་
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9ལ་པ་འཛmན། །ད+་ལ་གསེར་_་]ི་རིང་འདབ་མ་ཅན། །�་

4འི་�ོ་འ³་བuགས་པ་rེག་ཅིང་འºམ། །ངང་དཀར་òོག་

དམར་གསེར་ཆས་བEན་པ་བཅིབས། །]ན་ ར་4ོན་ཏེ་�ལ་

=་འ4ོན་ཅེས་sས། །®ོམ་ར་ཡིན་�མ་དགོངས་པས་ཤར་=་

4ོན། །Rམ་ཐོས་གuག་གི་ནོར་+ར་Mག་འཚལ་བ.ོད། །ཡོབ་

ཆེན་གནས་O་ཞག་འགའ་བsགས་པའི་ཚJ། །¦བ་གཅིག་

དཔལ་Uན་�་མོ་རེ་མ་ཏི། །གཟི་བVིད་བ9ེད་དེ་�ང་ཟད་འºམ་

བཅས་4ོན། །Sོད་Fི་ག=ལ་4་F་མིའི་Eལ་ཁམས་ཡིན། །མི་

ཉག་�ལ་=་ཅིས་Fང་4ོན་ཅིག་གOངས། །གཞན་ཡང་མ་

མགོན་�ལ་�་Pན་<ིས་བOས། །¦བ་གཅིག་འོད་གསལ་

ཉམས་<ི་}ང་བ་ལ། །ཁོ་རང་ཉིད་དང་གཅེན་ག�ང་I་མཆེད་

གOམ། །མ་ཡིན་ཟེར་བའི་+ད་མེད་གཅིག་དང་བཞི། །དེ་ཡིས་

1ན་མོང་གསེར་<ི་མ�ལ་གཅིག །རིན་ཆེན་གསེར་<ི་ཚBམ་+་

བཀོད་ནས་O། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གཅིག་ལ་�ལ་བ་

�ིས། །¦་བོར་wོས་དེས་འ+ལ་བའི་ལག་ལེན་4ས། །དེ་
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འvས་ཁོ་ཡིས་Eལ་པོ་ཐོབ་པར་iར། །མི་དབང་གuག་གི་ནོར་

+ར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཙBང་ཀ་Ðེ་རོང་དགོན་པར་4ོན་པའི་

ཚJ། །Wོབ་དཔོན་ཡར་[ང་བ་དང་དེ¨་པོ་པས། །4མས་པས་

ནོར་བཟང་བOས་པ་ཇི་བཞིན་=། །བ གས་དང་བPར་བ་}་

ལེན་རིམ་པར་མཛད། །འ�་ལག་�ས་�ང་དགོན་པར་ལོ་

གཉིས་O། །�ོལ་{འི་ཚལ་=་བIལ་བ་གཟིགས་པ་Zར། །ཏིང་

འཛmན་རོལ་པའི་aེད་མོ་ཉམས་ལ་བ.ར། །Oམ་�་a་�འི་=ས་

ན་གོ་ར་དང༌། །གཡར་པ་p་|བ་ཞིན་Sེ¨་གཟི་འགའ་དང༌། །

མཁར་[ང་_་ཆེན་དགོན་པར་ཚBགས་པ་བ9ངས། །p་|བ་

དགོན་པར་ཚBགས་པ་9ོང་བའི་ཚJ། །དངོས་བ{ད་_་མ་གོང་མ་

ཐམས་ཅད་དང༌། །ཡི་དམ་མཁའ་འ@ོའ m་ཚBགས་Rམས་4ོན་

མཛད་དེ། །4ིན་�བས་bིན་ལས་E་ཆེན་དེ་=ས་མཛད། །

གཤེགས་བsད་མཛད་ཚJ་ནམ་མཁར་འཇའ་འ�ིགས་ཤིང༌། །

ཅང་ཏེ¨་×་|་Pན་<ིས་ཐོས་པར་འ�ོལ། །ཞིན་Sེ¨་Mིན་ཆད་

མི་ཉག་E་བོད་གOམ། །.ོང་bག་མང་པོ་=ས་གཅིག་|བ་
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Fིས་འ=ས། །གངས་རི་Z་+ར་Eང་ནས་རབ་གསལ་བའི། །·ེ་

}ོད་འཛmན་པ་མཁས་པའི་ཚBགས་Rམས་4ོན། །.ོང་bག་མང་

པོ་བ.ན་ལ་རབ་དགའ་Rམས། །ངེས་འeང་ཐར་པ་ཐོབ་Mིར་

མཁན་པོ་མཛད། །འ+ལ་ཚBགས་མང་པོ་Eལ་ཁམས་གOམ་<ི་

མིས། །4ང་5བ་ཐོབ་Mིར་ཕལ་ཆེར་སེམས་བ9ེད་དོ། །}ོད་

Uན་བaོན་འ�ས་བaམས་པའི་གང་ཟག་Rམས། །wིན་ལམ་

དབང་བIར་@ོལ་ལམ་གདམས་པ་ཡི། །�ིད་མཛད་དཔག་

བསམ་ཤིང་Zར་འvས་+་བ�ན། །བ9ངས་པ་མཐར་Mིན་

མཛད་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །གཟི་འགར་¦བ་གཅིག་ཉམས་

Fི་�ང་ལམ་ལ། །�་ནས་ཆོས་འགའ་མདའ་ནས་ག=གས་

གཅིག་eང༌། །དེ་སོགས་Mིན་ཆད་Eལ་པོའ m་_་མཆོད་མཛད། །

�་རི་དཀར་པོའ m་གནོད་yིན་མཆེད་གOམ་ནས། །མཁའ་འ@ོ་

གསེར་<ི་མཆེ་བ་ཅན་སོགས་དང༌། །སེང་|་ངང་ཡག་གངས་

དཀར་ཤ་མེད་སོགས། །དཔག་མེད་�ལ་�འི་ཚBགས་Fིས་

pས་བ8ད་མཆོད། །ཡོ་4ད་Dས་Fི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་Fང༌། 
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།yིན་བདག་ཚBགས་Dོགས་བསོད་ནམས་®ེལ་བའི་Mིར། །

དངོས་བ{ད་གདན་ས་རབ་eང་ཐམས་ཅད་ལ། །�ན་Oམ་

ཚBགས་པའི་ཞབས་ཏོག་མཐའ་ཡས་མཛད། །འོད་Tང་Eལ་བའི་

བsགས་གནས་ཅིར་ཁབ་Fི། །�ལ་པའི་�་ཁང་ལ་སོགས་མང་

པོ་གསོས། །Mི་}ོད་ནང་བ�ད་འཛBམས་པའི་གuག་ལག་ཁང༌། 

།མཁར་[ང་གནས་གསར་ལ་སོགས་@ངས་བཅད་མཛད། །

གསེར་འ+མ་{ད་འ+མ་rོ་མང་Rམ་གཉིས་དང༌། །གསེར་I་

གཉིས་དང་ད´ལ་I་བཏགས་I་བཞེངས། །ད+ས་གཙང་

ཁམས་གOམ་Mོགས་རིས་མེད་པ་ལ། །ཐམས་ཅད་�ོལ་བཞིན་

Pན་<ི་རེ་བ་བ>ོངས། །མཛད་པ་མཐའ་ཡས་Sོད་ལ་Mག་

འཚལ་བ.ོད། །I་གhགས་གOང་རབ་མཆོད་gེན་གuག་ལག་

ཁང༌། །@ངས་ལས་འདས་པ་I་གOང་1གས་Fི་gེན། །མངའ་

གསོལ་རབ་8་གནས་པ་མཛད་པའི་ཚJ། །ལ་ལ་oག་8་�ོ་བོ་Äྃ་

�་�ོགས། །ལ་ལའི་གནས་O་+མ་5་རང་བཞིན་ཁོལ། །ལ་

ལའི་གནས་O་ཤིང་ལས་པ¸ོ་~ོལ། །ལ་ལའི་གནས་O་gེན་
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ལས་འོད་ཟེར་eང༌། །ལ་ལ་དག་ལ་མེ་ཏོག་རང་འ4ར་ཏེ། །ལ་

ལ་དག་ལ་`མ་རའི་མེ་ཏོག་ཆགས། །དག་པའི་Eལ་ཁམས་

ཆོས་ལ་]ོད་པའི་ས། །མི་རིགས་མི་མ1ན་>ད་རིགས་བEད་

Fི་�ལ། །Eལ་_ོན་འབངས་དང་བཅས་པ་4ེ་བ་Rམས། །\ོག་

གི་Mིར་ཡང་དམ་ཆོས་མི་གཏོང་ཞིང༌། །མི་Mེད་དད་པ་ཐོབ་

མཛད་ཆོས་Fི་Vེ། །བ�་བཞིས་འ@ོ་བ་འoེན་པའི་རིན་པོ་ཆེ། །

[ང་བ.ན་མཆོག་ཐོབ་Sོད་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །Eལ་

རབས་དp་པའི་=ས་ན་འགའ་མཁར་=། །4ང་Mོགས་ག=ག་

པའི་དམག་ཚBགས་འོངས་པའི་ཚJ། །ནང་གཅིག་མལ་ནས་

1གས་དམ་མཛད་པའི་ཚJ། །�ལ་ཁམས་9ོང་བའི་Eལ་པོ་Rམ་

ཐོས་\ས། །I་ལ་གསེར་�བ་གསོལ་ཞིང་g་བཅིབས་ནས། །

vོས་པ་Zར་མཛད་ཤིན་8་རིངས་པར་4ོན། །དེའི་Mི་བཞིན་

བ=ད་རིགས་\ིན་པོ་ནི། །གནམ་ཐེལ་དཀར་པོའ m་གhགས་ཅན་

·ིག་པ་ཡི། །}་འo་ཁ་འo་ཁ་དོག་དམར་པོ་ཅན། །མགོ་བོས་

ནམ་མཁའ་ཁེངས་པ་ཁ་གདངས་ཤིང༌། །ཤར་Mོགས་ངོས་ནས་
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འགའ་མཁར་ཉིད་=་eང༌། །ཉིད་Fིས་4མས་པའི་1གས་མཆོག་

རབ་བ9ེད་དེ། །ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་·ོམ་པའི་Iར་མཛད་ནས། །

ག=ག་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ཡི་ཐད་=་4ོན། །ཁ་ནི་བuམ་.ེ་Eལ་

ཆེན་Mི་བཞིན་ཐལ། །ད་ལན་མི་འཆོར་ལར་ནི་མི་གཏོང་ཞེས། །

Eལ་པོ་ལ་སོགས་Pན་ལ་གོ་བར་མཛད། །ངས་Fང་gེན་འvེལ་

ཟབ་མོ་བ�ིགས་པ་དང༌། །�ོག་པའི་Tང་འཁོར་མང་པོ་མཛད་

ན་ཡང༌། །=ས་འདིར་འཛམ་dིང་སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེར་<ིས། །

 ོན་ལས་ཟད་པའི་{་འགའ་མ་ཁེགས་ཤིང༌། །ག=ག་པའི་

སེམས་ཅན་འདི་ཡི་མ1་4ིན་ཏེ། །1བ་པའི་]ན་ ར་wོན་ལམ་

ལོག་བQབས་ཏེ། །ནམ་�ག་Oས་Fང་དགག་པར་མི་¦ས་

གOངས། །ག=ག་པའི་ག�ལ་ངོ་བ�ོག་མཛད་Mག་འཚལ་

བ.ོད། །ཆོས་Eལ་དེ་ཡི་Eལ་ཁམས་དར་Eས་དང༌། །དམ་

ཆོས་Xལ་བཞིན་]ོད་པའི་4ིན་�བས་Fིས། །ལོ་@ངས་མང་

པོའ m་བར་=་ཉིད་Fིས་བ9ངས། །Mི་=ས་_ོན་འབངས་དམ་ཚmག་

མི་Tང་བ། །འགའ་ཞིག་ེན་<ིས་ལོག་པའི་gེན་འvེལ་
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འ@ིགས། །Mི་ནས་ག=ག་པའི་�ང་ཆེན་གཡོས་པའི་ཚJ། །ཉིད་

Fང་གདན་བ9ོད་བོད་=་4ོན་པ་ན། །འོ་དེ་རལ་སོགས་གོ་

བ~འ་མི་མཇལ་བས། །འ¯ལ་པའི་དབང་གིས་འཚJ་བ་eང་བས་

ན། །]ན་རས་གཟིགས་དབང་ཞི་བའི་འ¯ལ་འཁོར་མཛད། །

དཔག་མེད་�ག་བ ལ་མཐའ་ཡས་བདེ་བར་བ�ར། །གོང་=་

དམག་གི་འཚJ་བ་བ.ན་པ་དང༌། །གhགས་མེད་�་ནི་ནམ་

མཁར་@གས་པ་ཡི། །�་Rམས་Fིས་Fང་བIལ་མ་འདེབས་

པར་མཛད། །འvི་óང་དམ་པ་ཆོས་�ག་ཡན་ཆོད་ནས། །·ེ་

བཞི་�་ས་དཀར་5ང་Mིན་ཆད་=། །དཔག་མེད་ཆེན་པོ་t་ས་

གནས་དགོན་<ིས། །དགའ་vོད་pས་པས་Pན་<ིས་བO་བར་

མཛད། །དེ་ཤོད་རག་ཉག་གནས་ན་བsགས་པའི་ཚJ། །}་

ཚBགས་རིན་ཆེན་གhགས་མང་ལས་�བ་པའི། །�་བཞི་rོ་བཞི་

g་བབས་དང་བཅས་པའི། །མཆོག་8་འབར་བའི་དFིལ་འཁོར་

གཞལ་ཡས་ཁང༌། །དེ་ཡི་ད+ས་ན་~ོ་Vེ་Rལ་འ4ོར་མ། །ཤིན་

8་rེག་འºམ་ཡལ་ཡོལ་ད<ེས་མཛད་ཅིང༌། །�ད་eང་དམ་
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ཆོས་གOངས་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །དེ་Mིར་མདོ་ཁམས་

ཁམས་སོགས་ཧོར་ནང་=། །བ.ན་པ་འeང་བའི་gེན་འvེལ་

མང་པོ་མཛད། །ཤེལ་ཚལ་གངས་ལ་¦བ་གཅིག་�ང་ལམ་ན། །

Eལ་ཆེན་Rམ་ཐོས་གསེར་�བ་གསོལ་ནས་O། །I་wད་ས་

\ེབ་I་.ོད་ས་.ེང་ཐོན། །ངོ་སོར་བཅས་པ་མ=ན་=་4ོན་པ་

�ིས། །¦བ་གཅིག་ངོ་མི་ཤེས་པའི་རབ་eང་གOམ། །]ན་ ར་

eང་.ེ་མ@ིན་པ་གཅིག་8་·ེབས། །ངེད་གOམ་ད་ནང་མི་ཉག་

འགའ་ནས་འོང༌། །དོ་¦བ་¦བ་Fི་Mོགས་O་འ@ོ་བ་ཡིན། །ད་

Z་Sེད་དང་མཇལ་=་འོང་.ེ་ཡང༌། །གཏམ་དག་བ�་{་ཡོད་དེ་

རིངས་པར་གདའ། །དེ་ཉིད་བ.ན་པ་འeང་བའི་Zས་ཡིན་

གOངས། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འགའ་རེས་s་�ལ་ཏེ། །

བ.ན་པའི་\ོལ་ཁོད་ནམ་ཞིག་Xགས་པར་འiར། །དེ་ལ་�ན་

ནི་ཇི་\ིད་འeང་ཞེས་sས། །ཕེ་ཡོ་Eལ་པོ་བ@ོངས་པར་iར་

པ་ན། །1བ་པའི་�ལ་པ་ཧ་ལ་ཤན་=་འeང༌། །དེ་eང་Mིན་ཆད་

བ.ན་པ་Xགས་པར་འiར། །བ�་གཉིས་Xར་གཏོགས་Oམ་
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�་a་གཉིས་ན། ། ོན་བས་དར་Eས་ཆེ་བའི་བ.ན་པ་འeང༌། །

�ན་ནི་ཇི་\ིད་འeང་བ་མི་ཤེས་ཏེ། །Sེད་Rམས་Pན་ལ་ཕལ་

ཆེར་}ང་ཞེས་གOངས། །9ོ་Uག་·ེ་]ིའི་མཚJར་ན་བsགས་

པའི་ཚJ། །�་གཉིས་བར་=་§གས་རིའི་}ང་བ་eང༌། །རི་a་འདི་

|་འ@ོ་ལ་ཕན་4ེད་པའི། །གནས་དང་Qབ་པ་པོ་དག་འeང་

འiར་ཞེས། །དགེ་འ=ན་ཚBགས་པའི་ད+ས་O་དེ་[ང་

བ.ན། །འbོས་པའི་Xལ་=་ལ་ལའི་>བས་དག་8། །ད+ས་Fི་

གནས་དགོན་ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག་ལས། །མ་འོངས་=ས་ན་འདི་

Zར་འeང་བ་དང༌། །ཆོས་Xལ་དེ་ཡང་འདི་བཞིན་འiར་ཞེས་

གOངས། །[ང་བ.ན་E་ཆེན་མཛད་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །

·ོམ་�་རོ་གད་དག་ལ་བsགས་པའི་ཚJ། །]ན་རས་གཟིགས་

དབང་འཇིག་gེན་མགོན་པོའ m་I། །�ག་པར་I་མདོག་གངས་རི་

བས་Fང་དཀར། །ཤིན་8་ཆེ ་བ་མ=ན་ན་བsགས་པ་

གཟིགས། །I་bག་གཡོན་<ི་ཐད་ཀར་ནམ་མཁའ་ལ། །bེང་

ཐག་ནམ་མཁར་ûག་པ་ཇི་བཞིན་=། །བདེ་མཆོག་ཡབ་�མ་ཟ་
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ར་ཚགས་O་4ོན། །ཉིད་Fི་མ=ན་=་མ་[ས་ཐིམ་པར་iར། །

ཉིན་ཞིག་ཚJ་ན་འོག་མིན་ཁང་བཟང་ན། །}་ཚBགས་སིལ་�ན་

རོལ་མོ་པཎ་ག=གས་སོགས། །བཀོད་པ་མཆོད་པའི་4ེ་vག་_ོ་

ལས་འདས། །ད+ས་དང་མཐའ་མི་མངོན་པའི་གཟིགས་}ང་

eང༌། །མཁར་[ང་གནས་O་བ.ན་བཅོས་དཔག་མེད་

གOངས། །ཅང་rང་གནས་O་ཇོ་བོ་Vེ་དང་མཇལ། །མཁན་

{ད་·ེ་པ་བཞི་ཡི་གཉེར་གཏད་མཛད། །དེ་ལོ་གOམ་Xན་

བཀའ་བ{ད་_་མ་དང༌། །1གས་དམ་མཁའ་འ@ོ་ཆོས་9ོང་

ཐམས་ཅད་Fིས། །gག་པར་བTང་.ེ་མི་བཞིན་འ@ོགས་པར་

མཛད། །ད་ལན་ང་ཡི་འཁོར་=་iར་པ་Rམས། །ཕལ་ཆེར་

སེམས་ངོ་འbོད་པ་ཤ་.ག་ཡིན། །ང་ཡི་bིན་ལས་འདི་ནི་ད་

ལན་ནས། །འདི་ཡི་འོག་8་འ+མ་འiར་དག་8་འiར། །མོས་

pས་ཅན་<ི་+་Wོབ་འགའ་ཞིག་དང༌། །Eལ་པོ་ལ་སོགས་མང་

=་[ང་བ.ན་མཛད། །ཡོན་བདག་Mི་མའི་འiར་[གས་འགའ་

ཡང་གOངས། །མSེན་གOམ་མངའ་བདག་རིན་ཆེན་Mག་
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འཚལ་བ.ོད། །དེ་=ས་བེ་རིའི་|་བ་ཤར་=་�གས། །Eལ་dིང་

གཉིས་དང་Vེ་ཡིས་བར་�མ་མཛད། །=ས་དེ་ཉིད་ནས་I་

ཁམས་�ང་ཞིག་བ�ེལ། །ང་ཡི་rོ་མང་འདི་ནི་འགའ་མཁར་

དེར། །gེན་འvེལ་འགའ་དང་ཞབས་·ོམ་�བ་པ་ན། །�ལ་དེ་

མི་འཆོར་རང་གིས་ཟིན་\ིད་དེ། །ད་ཡང་Sེད་Rམས་འདི་ལ་

འ+ང་ཞིག་གOངས། །�ེལ་ལོ་�་བ་�་པའི་ཚJས་གཅིག་ལ། །

ཡོས་�་�་9མ་དག་8་དགོངས་པ་Dོགས། །ཞག་གOམ་བར་

=་ནམ་མཁའ་མེ་ལོང་Zར། །�ིན་མེད་དག་པའི་རང་བཞིན་

འཇམ་པར་iར། །�་གཅིག་བར་=་dེ¨་1་ཡན་ཆད་=། །ཟ་

འོག་Z་+ར་ནམ་མཁར་འཇའ་ཡིས་འ�ིགས། །བ�་བཞིའི་ཉིན་

པར་Zེ¨་]ིར་ག=ང་yངས་ཏེ། །.ོང་bག་མང་པོ་འ=ས་པའི་

མི་Rམས་Fང༌། །ཐ་དད་མཐོང་}ང་ག=ང་བ་ཚmམས་པ་དང༌། །

aེ་གཅིག་མོས་pས་ཡི་གེ་�ག་པའི་�། །མ@ིན་གཅིག་Z་+ར་

ས་ཡང་Uེམ་པ་ཙམ། །འvག་�་Z་+ར་གསང་ གས་�ོགས་

པར་4ེད། །>ར་ཚBགས་Z་+འི་Wོབ་མས་མཆོད་པའི་ཚJ། །
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1གས་�གས་གཉིས་དང་�་I་ཡིག་འ¿་དང༌། །ཁ་དོག་}་

ཚBགས་རིང་བ\ེལ་gེན་=་གནང༌། །I་ག=ང་yངས་པའི་Ãར་

ཁང་དFིལ་འཁོར་ལ། །ཞག་�འི་བར་=་�ལ་�ས་མར་མེ་

�ལ། །བཅོ་�འི་ཉིན་པར་I་འ+མ་�ིང་བཏིང་ནས། །བཞི་བ�་

a་དpའི་ནང་པར་འ+མ་པ་ཐོན། །རབ་གནས་ཤེས་པ་�ན་

ཚBགས་Zས་Rམས་eང༌། །�ར་བཅས་gེན་=་བsགས་ལ་Mག་

འཚལ་བ.ོད། །Vེ་ཡི་Rམ་ཐར་E་མཚB་Z་+་ལས། །�ང་ཟད་

wོས་ཏེ་བ.ོད་པ་བ<ིས་པ་ལས། །མཁའ་མཉམ་དགེ་བས་I་

གOང་1གས་དང་ནི། །ཡོན་ཏན་bིན་ལས་Vེ་དང་མཉམ་པར་

ཤོག ། 

"

"

"

"

"
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"

9བས་ནི་སངས་Eས་ཉག་གཅིག་ཡིན། །དལ་འ4ོར་མི་

gག་{་འvས་སོམས། །ལོངས་]ོད་མི་gག་�ིང་པོ་ལོངས། །

ཚJ་འདི་མི་gག་ལོག་ཤེས་®ོངས། །Zེང་rོམ་མ་4ེད་ཡང་དག་

yོངས། །ན་མོ་ར)་p་|། Mོགས་རིས་མེད་པའི་Z་བ། །དོན་

ཐག་ཆོད་པའི་gོགས་པ། །ངེས་ཤེས་9ེ་བའི་ཉམས་Nོང༌། །

མངོན་=་iར་པའི་rོམ་པ། །_ང་དོར་མེད་པའི་]ོད་པ། །

དགོས་འདོད་འeང་བའི་འvས་+འོ། །  

སེམས་ཉིད་�ོས་དང་vལ་བ་ལ། །oན་པ་བ.ེན་པའི་མི་རེ་

�ང༌། །}ང་བ་gེན་ཅིང་འvེལ་འeང་ལ། །ཐབས་O་Sེར་བའི་

མི་རེ་�ང༌། །_་མ་སངས་Eས་ཡིན་པ་ལ། །མོས་pས་4ེད་

པའི་མི་རེ་�ང༌། །�ང་པོ་�་I་ཡིན་པ་ལ། །[ས་�་|་rོམ་

པའི་མི་རེ་�ང༌། །སེམས་ཅན་ཕ་མ་ཡིན་པ་ལ། །4མས་སེམས་

rོམ་པའི་མི་རེ་�ང༌། །ང་�་མ་[ས་Fི་དFིལ་འཁོར་=། །

གhང་འཛmན་gོག་པའི་རི་བོ་བ\ེགས། །�ང་པོ་Eལ་བ་རིགས་
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�་མཆོད། །གཉིས་O་མེད་པའི་དངོས་�བ་sས། །[ས་Fི་

yིན་བ\ེགས་དེ་|་<ིས། །ང་ནམ་མཁའ་Z་+འི་Rལ་འ4ོར་པ། 

།Mོགས་རིས་མེད་པས་Pན་ལ་Sབ། །ང་ཉི་�་Z་+འི་Rལ་

འ4ོར་པ། །{ན་ཆད་མེད་པ་Pན་ལ་གསལ། །ང་འཇའ་ཚBན་Z་

+འི་Rལ་འ4ོར་པ། །ཝ་ལེར་ཡོད་Fང་བhང་8་མེད། །ང་རེས་

འགའ་འོད་གསལ་.ོང་ཉིད་གhགས། །ང་རེས་འགའ་ལོངས་I་

མཚན་དཔེས་བEན། །ང་རེས་འགའ་�ལ་I་དགེ་Wོང་

གhགས། །དེ་ད4ེར་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་Fི་I། །དག་པ་ཡེ་ཤེས་

}ང་བའི་གhགས། །}ང་.ོང་hང་འ�ག་�ན་<ིས་�བ། །

4ས་པའི་ཆོས་ལ་ཞེན་པ་vལ། །དེ་མངོན་=་iར་པ་འvས་+་

ཡིན། །འཁོར་བ་�ག་བ ལ་ཡིན་པས་®ང་བར་4། །Nང་

འདས་བདེ་བ་ཡིན་པས་བQབ་པར་4། །@ོགས་ངན་oི་མ་ཡིན་

པས་®ང་བར་4། །རང་སེམས་དཔང་པོ་ཡིན་པས་མ་�ེལ་

མཛBད། །སེམས་ཅན་ཕ་མ་ཡིན་པས་4ང་སེམས་rོམས། །_་
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མ་སངས་Eས་ཡིན་པས་མོས་pས་བ9ེད། །ཅེས་གOངས་སོ། 

། 

"

ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོའ m་རིམ་པ་བsགས་སོ། ། 

"

མཆོག་དང་1ན་མོང་དངོས་�བ་འeང་བ་ཡི། །_་མ་དམ་པ་

མཆོད་འོས་Rམས་ལ་འ=ད། །{ད་·ེའི་ནང་ནས་_་མའི་Mག་

ལེན་Zར། ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོའ m་རིམ་པ་vི་བར་4། །]ིར་

བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་བསོག་པར་4ེད་པ་ལ། ཚBགས་Fི་

འཁོར་ལོ་ལས་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་མེད། དེ་Zར་ཡིན་པ་ཡང༌། 

ཕ་{ད་གཤིན་Vེ་ད@་ནག་ལས། བསོད་ནམས་མཐར་1ག་

ཚBགས་འཁོར་ལོ། །མ་eང་འeང་བར་མི་འiར་རོ། །{ད་Fི་

Eལ་པོ་འ=ས་པ་.ེ། །མ་eང་འeང་བར་མི་འiར་རོ། །བaལ་

sགས་མཐར་1ག་=མ་+་གཅིག །མ་eང་འeང་བར་མི་འiར་

རོ། །འ¯ལ་འཁོར་མཐར་1ག་གཤིན་Vེ་གཤེད། །མ་eང་འeང་
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བར་མི་འiར་རོ། །ཞེས་གOངས་ཏེ། ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་འདི་

མ་eང་4་བ་ཡིན་ཏེ། འདས་པའི་སངས་Eས་འཁོར་བ་འཇིགས་

ཡན་ཆད་Fི་བ.ན་པ་ལ་མ་eང༌། མི་འeང་4་བ་ཡིན་ཏེ། Mིས་

མགོན་པོ་4མས་པའི་བ.ན་པ་ནས་སངས་Eས་མོས་པའི་བར་

=་མི་འeང༌། ད་Zར་བཅོམ་Uན་འདས་ªF་1བ་པའི་བ.ན་པ་

ལ་eང་བ་ཡིན་ཏེ། aོད་Uན་<ི་=ས་�ིགས་མ་�་བདོ་བའི་=ས་

ག=ལ་དཀའ་བའི་སེམས་ཅན་Rམས་Fི་དོན་=་གOངས་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་Z་+འི་ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་འདི་ལ་དོན་གOམ་.ེ། 

ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་དང༌། ཚBགས་Fི་མཆོད་པ་དང༌། དཔའ་བོ་

དང་དཔའ་མོའ m་.ོན་མོའ།ོ །དང་པོ་ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་ནི། Mིའི་

མཆོད་པ་དང༌། ནང་གི་མཆོད་པ་དང༌། གསང་བའི་མཆོད་པ་

དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་མཆོད་པ་དང༌། b་གར་ད4ངས་Fི་མཆོད་

པ། རོལ་མོ་Eས་པའི་མཆོད་པ། ཞར་ལ་འ@ོ་བ། ད+གས་

དeང་བ་འདི་Rམས་ཚང་ན། ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་འོང་བ་ཡིན། 

དེར་འཚBགས་པའི་Rལ་འ4ོར་པ་Rམས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་
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མཆོད་པ་མེད། ཚBགས་Fི་དཔོན་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fིས་མཆོད་པ་

ཡོད་ན། ཚBགས་Fིས་མཆོད་པ་འོང་བ་ཡིན། ཚBགས་Fི་དཔོན་

ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་མཆོད་པ་མེད། མཆོད་པ་གཞན་Rམས་ཚང་

ན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ m་.ོན་མོའ།ོ །ཐམས་ཅད་ལ་ཚང་ན་ཚBགས་

Fི་འཁོར་ལོ་འོང་བ་ཡིན། དེ་Z་+འི་མཆོད་པ་འཚBགས་པར་

འ�བ་ན་བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་Dོགས་པས་ན་ཚBགས་ཞེས་

4འོ། །བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་དེ་ཉོན་མོངས་པ། Rམ་པར་

gོག་པ་དང༌། �ིབ་པ་ཐམས་ཅད་བཅད་པས་ན་འཁོར་ལོ་ཞེས་

4འོ། །དོན་དེ་Rམས་དང་Uན་ན། འོག་མ་གཉིས་Fང་ཚBགས་

Fི་འཁོར་ལོར་འ@ོ་བ་ཡིན། དེ་Z་+འི་ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་4ེད་

ན། =ས་དང་གནས་དང་�ལ་གOམ་མོ། དེ་ལ་=ས་ནི་གཉིས་

ཏེ། �་བ་ཡར་ངོའ m་ཚJས་བ�་དང༌། མར་<ི་ཚJས་བ�འོ། །

གནས་ལ་གཉིས་ཏེ། 4ིན་<ིས་བ�བས་པའི་གནས་དང་ཡིད་=་

འོང་བའི་གནས་སོ། །དེ་ལ་4ིན་<ིས་བ�བ་པའི་གནས་=ར་

�ོད་ལ་སོགས་པའོ། །ཡིད་=་འོང་བའི་གནས་ནི། རང་གི་ཡིད་
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དང་མ1ན་པའི་གནས་གང་ཡང་|ང་བའོ། །དེ་གཉིས་ཀ་ལ་

ཚBང་=ས་དང༌། དགེ་འ=ན་<ི་Pན་དགའ་ར་བ་དང༌། _་གབ་

མེད་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པ་དབེན་པའོ། །�ལ་ནི་གཉིས་ཏེ། 

Wོབ་མ་ལ་དབང་བIར་བ་དང༌། བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་

གསོག་པའི་ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་4ེད་པའོ། །གང་4ེད་Fང་yོར་

བ་དངོས་གཞི་Vེས་གOམ་མོ། །yོར་བ་ལ་བཞི་.ེ། Dས་

བསགས་པ་དང༌། Wོབ་དཔོན་<ི་4་བ་དང༌། ལས་Fི་9ེས་+འི་

4་བ་དང༌། Wོབ་མའི་4་བའོ། །དང་པོ་Dས་བསགས་པ་ལ་Eས་

བ�ས་གOམ། Eས་པ་ལ་ཐང་I་ལ་སོགས་པའི་gེན་བ�མ་པ་

དང༌། དFིལ་འཁོར་བཞེངས་པ་དང༌། མཆོད་པ་.ོང་ངམ་

བEའམ། �ང་ཡང་�་@ངས་དང་མཉམ་པའི ་མཆོད་པ་

བཤམས། Sད་པར་=་Mི་ཡི་མཆོད་པ། ནང་གི་མཆོད་པ། 

གསང་བའི་མཆོད་པ་དང༌། སིc་ར་Qབ་པ་ཚBགས་Fི་ཡོ་4ད་

དང༌། དམ་ཚmག་�་དང་Uན་པའི་གཏོར་མ་བཟང་ལ་མང་བར་

བཤམ་.ེ། +མ་པ་�་@ངས་སམ། �ང་ཡང་རིགས་�འི་+མ་
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པ་ལས་+མ་དང་བཅས་པའོ། །གཉིས་པ་Wོབ་དཔོན་<ི་4་བ་ནི་

གཉིས་ཏེ། yོར་བ་དང་དངོས་གཞིའོ། །yོར་བ་ནི་.ན་བདེ་བ་

ལ་འ=ག་.ེ། ཁ་¦བ་ལ་Mོགས་པར་བZས་ནས། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=་སེམས་བ9ེད་4་བའོ། །དངོས་གཞི་ལ་

བཞི་.ེ། བགེགས་བÂད་པ་དང༌། བསང་གཏོར་4་ཞིང༌། Tང་

བའི་འཁོར་ལོ་rོམ་པ་དང༌། མཚམས་བཅད་པ་དང༌། གནས་

ཁང་4ིན་<ིས་བ�བ་པའོ། །དང་པོ་བགེགས་བÂད་པ་ནི།  ོན་

འ@ོའ m་གཏོར་མ་བཤམས་ལ། ཨÆ་ÀཿÄྃ་གOམ་<ིས་4ིན་བ�བས་

ལ། ཨ་ཀ་རོའི་ གས་Fིས་ལན་གOམ་=་བ ོས་ལ་Mི་rོར་བ9ལ། གཏོར་
མ་གཅིག་གཉིས་ON་ནིའི་ གས་བVོད་པས་བགེགས་Mི་རོལ་=་�ད་པར་

4འོ། །གཉིས་པ། བསང་གཏོར་4་ཞིང་1གས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་

འbོས་པས། ~ོ་Vེའི་#་བ་pར་ཁང་=་བསམ་མོ། །བཞི་པ་མཚམས་བཅད་པ་

ནི། དFིལ་འཁོར་<ི་Mོགས་བ�ར་�ོ་བོ་བ�་བrོམས་ལ་སོ་སོའ m་ གས་

བVོད་ལ་མཚམས་བཅད་དོ། །བཞི་པ་གནས་ཁང་4ིན་<ིས་བ�བ་པ་ནི། oི་

བཟང་གཏོར་མ་9ྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་=་བསམ་མོ། །གOམ་པ་ལས་Fི་

9ེས་+འི་4་བ་ནི། གོས་ ོན་གོན་ནས་ནོར་+་དང་དར་དzང་བཅིངས་ནས་

ད4ིག་པ་གཡས་O་ཐོགས། ལས་ཐམས་ཅད་Fི་+མ་པ་གཡོན་=་བhང༌། 
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[ས་�ོ་བོར་བrོམས་ON་ནི་བVོད་ཅིང་rོ་Tང་ངོ༌། །བཞི་པ་Wོབ་མའི་4་བ་

ནི་Mི་རོལ་=་¯ས་4་rོ་�ང་=་འོང་ལ་Mག་འཚལ། rོ་Tང་ལ་rོ་འ4ེད་པའི་

གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཚmག་ནི། Äྃ། �ོ་བོ་ ོན་པོ་མཛJས་པ་.ེ། །Sེད་

ནི་དམ་ཚmག་ཡིད་=་འོང༌། །ནོར་+་རིན་ཆེན་མཛJས་བཅིངས་

པའི། །དeག་པ་Mག་ན་བ}མས་པ་.ེ། །བདག་ཅག་འཁོར་བ་

ལས་�ོལ་Mིར། །དཔའ་བོས་གནང་གི་བཏང་=་གསོལ། །Rལ་

འ4ོར་པ་ཡི་ཚBགས་ད+ས་O། །བཟང་པོའ m་rོ་འདི་Mེ་.ེ་ཐོངས། 
ཞེས་བVོད་པར་4འོ། །ལས་9ེས་Fིས་rོ་Mེས་ནས། Sོར་5་oང་ཞིང་བསང་

གཏོར་4འོ། །ནང་=་sགས་པ་དང༌། ལས་Fི་9ེས་+ས་@ལ་ལ་བཀོད། མེ་

ཏོག་བཀོད་པའི་མ�ལ་བཀོད་པ་དེ་ཚBགས་པ་Rམས་Fིས་མ�ལ་ལན་གOམ་

�ལ་ཏེ། དང་པོ་བཀའ་བ{ད་པའི་_་མ་ཐམས་ཅད་ལ་�ལ། གཉིས་པ་ཡི་དམ་

�་ཚBགས་ཐམས་ཅད་ལ་འ+ལ། གOམ་དེར་འཚBགས་པའི་~ོ་Vེ་Ãན་ཐམས་

ཅད་ལ་འ+ལ་ལོ། །མ�ལ་འ+ལ་བའི་ཚmག་ནི། ད+ས་Fི་རི་Eལ་�ན་

པོ་ལ། །dིང་བཞི་dིང་bན་བEད་Fིས་བ>ོར། །ཉི་�་hང་ཞིག་

བ>ོར་བ་4ེད། །གསེར་དང་ད´ལ་དང་ཤེལ་དག་དང༌། །©་ས་

གd་བཻeù། །©་ཏིག་དམར་དང་~ོ་�ིང་.ེ། །Pན་གཙB་རིན་

�273



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཆེན་}་བ=ན་དང༌། །+མ་པ་བཟང་པོའ m་གཏེར་<ིས་བEན། །Vེ་

བuན་བཀའ་oིན་ཅན་Rམས་ལ། །བདག་ཅག་དད་པས་འ+ལ་

ལགས་ན། །1གས་Vེའི་དབང་གིས་བཞེས་མཛBད་ལ། །ལས་

དང་·ིག་�ིབ་yང་=་གསོལ། ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་p་|་མ�ལ་

ར)་�་ཙ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་པས་འ+ལ། ཡི་

དམ་<ི་�་ལ་འ+ལ་བའི་ཚmག་ནི། གོང་མ་Rམས་Fི་གཤམ་ལ། ཨÆ་÷ི་བè་

ཡོ་གི་�ི་མ་དྷ་ལ་ར)་�་ ཞེས་པའི་ གས་Fིས་འ+ལ། ~ོ་Vེའི་Ãན་

Rམས་ལ་ཚmགས་བཅད་གོང་མ་Rམས་Fི་གཤམ་ལ། ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་f་

@ོགས་པོ་~ོ་Vེ་Ãན་Rམས་ལ་མ་དྷ་ལ་ར)་�་ཛ་མེ་གྷས་©་Ð་

0་ར་ན་ས་མ་ཡེ་Äྃ། །ཞེས་པའི་ གས་བVོད་པས་འ+ལ། གཉིས་པ་

དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ལ་གཉིས་ཏེ། Wོབ་དཔོན་<ིས་ཕན་ཡོན་ལ་སོགས་པའི་

ཆོས་བཤད་ནས། Mིའི་མཆོད་པ་དང༌། ནང་གི་མཆོད་པའོ། །དེ་ལ་Mི་ཡི་

མཆོད་པ་གOམ། �་གདན་oང་བ་དང༌། མཆོད་པ་འ+ལ་བ་དང༌། བ.ོད་པ་

4་བའོ། །དང་པོ་གདན་oང་བ་ནི། དམིགས་མེད་མཁའ་Zར་དག་ཅིང་

Sབ་པའི་I། །]ན་འoེན་གཤེགས་O་གསོལ་བར་མི་དམིགས་

Fང༌། །ལོངས་]ོད་Dོགས་I་1གས་Vེའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཡེ་
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ཤེས་�་མར་རོལ་ཅིང་གཤེགས་O་གསོལ། །ཞེས་བVོད་པས་I་

གOམ་ཡེ་ཤེས་�་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན་<ི་དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་gེན་=་iར་

པ་ཐམས་ཅད་4ོན་པར་བསམ་ལ། གཉིས་པ། མཆོད་པ་འ+ལ་བ་ནི། མ�ལ་

ལ་སོགས་པའི་སིལ་�ན་ཐམས་ཅད་Eས་པར་འ+ལ་ལོ། །གOམ་པ་བ.ོད་

པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གOམ་<ིས་བ.ོད་པའོ། །གཉིས་པ་ནང་གི་མཆོད་པ་ལ་

�ག དFིལ་འཁོར་བ9ེད་ལ་�་གདན་oང་བ་དང༌། མཆོད་པ་འ+ལ་བ་དང༌། 

བ.ོད་པ་4་བ་དང༌། ལས་yོར་དང༌། @ོགས་·ོམ་པ་དང༌། དམ་ཚmག་དང༌། 

ེན་=ས་ཚBད་དང་འvེལ་བའི་]ོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། བཀའ་བ{ད་Fི་_་

མ་གདན་oངས་པ། ཡི་དམ་<ི་�་ཚBགས་]ན་oངས་པ་དང༌། ཆོས་9ོང་

གདན་oངས་པ་དང༌། Mོགས་9ོང་ལ་སོགས་]ན་འoེན་པའོ། །དང་པོ་དངོས་

དང་བ{ད་པའི་_་མ་]ན་oངས་པ་ནི། ན་མོ་p་|། gོག་མེད་�ོས་

vལ་ཆོས་ད4ིངས་ཆོས་Fི་གནས་མཆོག་ནས། །འདས་དང་མ་

4ོན་ད་Z་=ས་གOམ་<ི། །དངོས་དང་བ{ད་པའི་Vེ་བuན་

འཁོར་དང་བཅས། །1གས་Vེའི་wོན་ལམ་དབང་གིས་གནས་

འདིར་གཤེགས། ན་མོ་p་|་བè་སË་ས་མ་ཛ་ཛཿ ཞེས་པས་4ོན་

པར་བསམ། དེ་ནས་ཡི་དམ་གསང་ གས་Fི་�་ཚBགས་]ན་oངས་པ་ནི། 

Äྃ། མ་[ས་སེམས་ཅན་Pན་<ི་མགོན་iར་ཅིང༌། །བ=ད་·ེ་
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ད�ང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་པའི། །དངོས་Rམས་མ་

[ས་ཇི་བཞིན་མSེན་iར་པའི། །བཅོམ་Uན་སངས་Eས་

འཁོར་བཅས་མ་[ས་གཤེགས་O་གསོལ། །ཨÆ་ཨེ་â་ཧི་བྷ་ག་

ཝན་མ་æ་ཀ་|་ཎི་ཀ་བè་ས་=་མ་í་ལ་ས་པ་རི་Þ་ར་ཛཿÄྃ་བྃ་

ཧོཿ བè་ས་མ་ཡེ་Äྃ། ས་མ་ཡེ་4ྃ། དཔལ་Uན་བ�་ཤིས་

གཞལ་ཡས་ཕོ་vང་དམ་པ་འདིར། །དད་པས་]ན་འoེན་

གཤེགས་O་གསོལ་བ་ནི། །�ིང་Vེ་.ོབས་Uན་དམ་ཚmག་Rལ་

འ4ོར་མ། །བaེར་དགོངས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་

O་གསོལ། །}ང་.ོང་ད4ེར་མེད་ཕོ་vང་དམ་པ་འདིར། །ཨེ་

ཡིས་]ན་འoེན་གཤེགས་O་གསོལ་བ་ནི། །.ོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་

ད4ེར་མེད་Rལ་འ4ོར་མ། །བaེར་དགོངས་མཆོད་པའི་གནས་

འདིར་གཤེགས་O་གསོལ། །པ¸་ཁ་འ+ས་སེམས་Fི་ཕོ་vང་

ན། །བྃ་<ིས་]ན་འoེན་གཤེགས་O་གསོལ་བ་ནི། །དམ་ཚmག་

བgན་པའི་~ོ་Vེ་Rལ་འ4ོར་མ། །བaེར་དགོངས་མཆོད་པའི་

གནས་འདིར་གཤེགས་O་གསོལ། །ཤེས་རབ་མཚན་Uན་~ོ་Vེ་
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Rལ་འ4ོར་མ། །དཔའ་བོ་Rམས་Fང་Sོད་Fི་1གས་ལས་�ལ། 

།དངོས་�བ་མཆོག་aོལ་ཕག་མོ་འཁོར་བཅས་Rམས། །བaེར་

དགོངས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་O་གསོལ། །ཞེས་

བVོད་4ོན་པར་བསམ། གཞན་ཡང་གདན་oངས་པའི་ཚmག་ནི། ཡང་དག་

བདེ་ཆེན་བྷ་ག་ནས། །~ོ་Vེ་མཁའ་འ@ོ་གཤེགས་O་གསོལ། །

མི་འiར་གནས་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། །+¥་མཁའ་འ@ོ་

གཤེགས་O་གསོལ། །གཏེར་འeང་ཡིད་བཞིན་གཞལ་ཡས་

ནས། །རིན་ཆེན་མཁའ་འ@ོ་གཤེགས་O་གསོལ། །ཤེས་རབ་

བuན་མོའ m་བྷ་ག་ནས། །པ¸་མཁའ་འ@ོ་གཤེགས་O་གསོལ། །

འཇིག་gེན་=ར་�ོད་གཞལ་ཡས་ནས། །ལས་Fི་མཁའ་འ@ོ་

གཤེགས་O་གསོལ། །=ར་�ོད་ཆེན་པོའ m་གནས་བEད་ནས། །

}་ཚBགས་མཁའ་འ@ོ་གཤེགས་O་གསོལ། །¦བ་Mོགས་རང་

eང་བྷ་ག་ན། །~ོ་Vེ་ཕག་མོ་གཤེགས་O་གསོལ། །འདིར་

གཤེགས་Eན་པའི་གཏོར་མ་བཞེས། །ï་Eན་�ལ་<ི་ཤར་

Mོགས་ན། །=ར་�ོད་མིང་ནི་སོ་སའི་dིང༌། །མཁའ་འ@ོའ m་མིང་
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ནི་g་གདོང་མ། །Eན་ཆ་མང་པོ་�་|་|། །རོལ་མོ་སིལ་�ན་

�་ལ་ལ། །b་ལེན་གར་4ེད་Ôགས་སེ་Ôག །4ིན་<ིས་བ�བ་

Mིར་གཤེགས་O་གསོལ། །ï་Eན་�ལ་<ི་�ོ་Mོགས་ན། །

=ར་�ོད་མིང་ནི་བསིལ་བའི་ཚལ། །མཁའ་འ@ོའ m་མིང་ནི་Sི་

གདོང་མ། །Eན་ཆ་མང་པོ༴ རོལ་མོ་སིལ༴ b་ལེན་གར་4ེད༴ 

4ིན་<ིས་བ�བ་Mིར༴ ï་Eན་�ལ་<ི་¦བ་Mོགས་ན། །=ར་

�ོད་མིང་ནི་བདེ་བའི་ཚལ། །མཁའ་འ@ོའ m་མིང་ནི་ཕག་གདོང་

མ། །Eན་ཆ་མང་པོ༴ རོལ་མོ་སིལ༴ b་ལེན་གར་4ེད༴ 4ིན་

<ིས་བ�བ་Mིར༴ ï་Eན་�ལ་<ི་4ང་Mོགས་ན། །=ར་�ོད་

མིང་ནི་དགའ་བའི་ཚལ། །མཁའ་འ@ོའ m་མིང་ནི་¨ག་གདོང་མ། །

Eན་ཆ་མང་པོ༴ རོལ་མོ་སིལ༴ b་ལེན་གར་4ེད༴ 4ིན་<ིས་

བ�བ་Mིར༴ མཁའ་འ@ོ་ཆེན་པོ་Sེད་Rམས་Fང༌། །ཆོས་Fི་

ད4ིངས་ལས་མ་གཡོས་Fང༌། །ལ་ལ་རི་བོའ m་ཟོམ་ལ་གནས། །

ལ་ལ་དཔག་བསམ་ཤིང་ལ་གནས། །ལ་ལ་E་མཚBའི་dིང་ན་

གནས། །ལ་ལ་བར་}ང་མཁའ་ལ་གནས། །ཕལ་ཆེར་=ར་�ོད་
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ད+ས་ན་གནས། །མཁའ་འ@ོ་ཆེན་མོ་Sེད་Rམས་Fང༌། །ཆོས་

Fི་ད4ིངས་ལས་མ་གཡོས་Fང༌། Rལ་འ4ོར་Pན་<ི་oོད་�ལ་

མ། །འདིར་གཤེགས་Eན་པའི་གཏོར་མ་བཞེས། །བ{ད་པའི་

+་ཚB་ལམ་}་oོངས། །>ལ་Uན་Pན་ལ་4ིན་<ིས་�ོབས། །9ེ་

མེད་ཆོས་Fི་ཕོ་vང་ནས། །.ོང་ཉིད་~ོ་Vེ་མཁའ་འ@ོ་མ། །4ིན་

<ིས་བ�བ་Mིར་གཤེགས་O་གསོལ། །[ས་ནང་a་ཡི་ཕོ་vང་

ན། །སེམས་ཉིད་~ོ་Vེ་མཁའ་འ@ོ་མ། །4ིན་<ིས་བ�བ་Mིར་

གཤེགས་O་གསོལ། །ཧ་ཧ་�ོག་པའི་=ར་�ོད་ན། །ཤེས་རབ་

ཐབས་Uན་~ོ་Vེ ་མཁའ་འ@ོ་མ། །4ིན་<ིས་བ�བ་Mིར་

གཤེགས་O་གསོལ། Vེ་�་རོ་པཎ་ཆེན་<ིས་གདན་oངས་

པའི། །མཁའ་འ@ོའ m་ཚBགས་Rམས་གཤེགས་O་གསོལ། །

བ{ད་པའི་_་མ་དམ་པ་Rམས། །4ིན་�བས་5་བོའ m་{ན་མ་

གཅོད། །བIལ་ཞིང་དམ་ཅན་མཁའ་འ@ོ་མ། །1གས་Fིས་

4ིན་�བས་སེམས་ལ་Õོལ། །སེམས་དམིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་

མཐོང་iར་ནས། །9ེ་བ་མེད་པར་ལམ་}་oོངས། །བIལ་ཞིང་

�279



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

4ིན་�བས་མཁའ་འ@ོ་མ། །I་ཡི་4ིན་�བས་[ས་ལ་Õོལ། 

[ས་ལ་བདེ་oོད་µར་=་གསོལ། །བདེ་བ་ཆེན་པོར་ལམ་}་

oོངས། །བIལ་ཞིང་དངོས་�བ་མཁའ་འ@ོ་མ། །གOང་གི་4ིན་

�བས་ངག་ལ་Õོལ། ངག་¦ས་པ་དང་Uན་པར་4ིན་<ིས་

�ོབས། །བར་ཆད་མེད་པར་ལམ་}་oོངས། །Sེད་Fང་མཁའ་

འ@ོ་དམ་ཚmག་ཅན། །མི་ངེད་Fང་Rལ་འ4ོར་Qབ་པ་པོ། །

བ{ད་པའི་+་ཚB་4ིན་<ིས་�ོབས། །>ལ་པར་Uན་པ་ལམ་}་

oོངས། ཞེས་བVོད་པས་4ོན་པར་བསམ། དེ་ནས་ཆོས་9ོང་གདན་oངས་

པ་ནི། Äྃ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚmག་གིས། །Xར་གཤེགས་Xར་

4ོན་མགོན་པོའ m་ཚBགས། །མ་æ་ø་ལ་མ1་བོ་ཆེ། །བ.ན་པ་

བTང་Mིར་གཤེགས་O་གསོལ། །བཞི་པ་ཞིང་9ོང་དང་Mོགས་9ོང་

Rམས་གདན་oང་བའི་ཚmག་Rམས་Fང་བVོད་པར་4འོ། །གཉིས་པ་མཆོད་པ་

འ+ལ་བ་ལ་གOམ་.ེ། Mིའི་མཆོད་པ་དང༌། ནང་གི་མཆོད་པ་དང༌། གསང་

བའི་མཆོད་པའོ། །དང་པོ་Mི་ཡི་མཆོད་པ་ནི། ཡོན་ཆབ་ལ་སོགས་པ་Eས་

པར་འ+ལ། ནང་གི་མཆོད་པ་ཆང༌། གསང་བའི་མཆོད་པ་བ=ད་aི་�འོ། །

གསང་བའི་མཆོད་པ་ལ་གOམ་.ེ། }ོད་ཐོད་པ་མཚན་དང་Uན་པའི་ནང་=། 
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ཆང་དང་བ=ད་aི་�་ûགས་ལ་གཡོན་=་བཞག ཤ་བ8བ་ལ་ཐོད་པ་བཀང་བ་

གཡོན་=་བཞག ལག་པ་4ིན་<ིས་བ�བ་པ་དང༌། ཆང་4ིན་<ིས་བ�བ་པ་

དང༌། ལག་པའི་མཆོད་པའོ། །དང་པོ་ལག་པ་4ིན་<ིས་བ�བ་པ་ནི། \ིན་

ལག་གཡོན་པ་དང༌། མཐེ་བོང་གིས་ཆང་ལ་Ìམ་བ>ོར་དང་�་གOམ་གཉིས་

བaེགས་4ས། ད+ས་O་ཐིག་ལེ་4། དེ་ནས་ལག་པ་གཡོན་པའི་\ིན་ལག་

དང་མཐེ་བོང་གིས་ཆང་_ངས་ལ་གཡས་པའི་མཐིལ་=་བཀོད་ལ། ཨÆ་ཞེས་

བVོད་པས་དཔལ་ཧེ་|་ཀར་བསམ། གཡས་པའི་མཐེ་བོང་དང་\ིན་ལག་

གིས་ཆང་_ང་ལག་གཡོན་པའི་མཐིལ་=་བཀོད་ནས་ཝྃ་ཞེས་བVོད་པས་~ོ་Vེ་

ཕག་མོར་བསམ། དེ་ནས་གཡས་གཡོན་<ི་སོར་མོ་བ�་ལ་རིམ་པ་བཞིན་=་

གཡས་པའི་མཐེ་བོང་ཧྃ། གཡོན་པའི་མཐེ་འོང་ལ་ཡྃ། གཡས་པའི་མºབ་མོ་

ལ་Ò7ཿ གཡོན་པའི་མºབ་མོ་ལ་མྃ། pང་མོ་གཉིས་ལ་Z7་Z7། \ིན་ལག་གཉིས་

ལ་Äྃ་Äྃ། མཐེ¨་5ང་གཉིས་ལ་ཕཊ་྄ཕཊ།྄ ཅེས་པ་བཀོད་པ་དང༌། ངག་8་

བVོད་པས། Eལ་བ་ཡབ་�མ་བ�་གཉིས་བསམ། དེ་ནས་གཡོན་<ི་\ིན་

ལག་དང་མཐེ་བོང་གིས་ཆང་_ང་ཞིང༌། Eལ་བ་བ�་གཉིས་པའི་ཞལ་=་བ=ད་

aི་�ལ་བས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་{ད་ལ་9ེས་པས། ཡབ་�མ་བ�་

གཉིས་པོ་བ=ད་aིར་s་ནས་[ས་ལ་eགས་པས་[ས་Fི་�ིབ་པ་དག་པར་

བསམ། གཉིས་པ་ཆང་4ིན་<ིས་བ�བ་པ་ནི། ཨÆ་&་'་ཝའི་ གས་བVོད་
པས་.ོང་པར་བསམ། .ོང་པའི་ངང་ལས་ཐོད་པའི་འོག་8་ཡྃ་ལས་�ང་གི་
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དFིལ་འཁོར་གs་ག=ངས་པའི་ད4ིབས་Z་+་བ་དན་<ིས་མཚན་པ་གཅིག་

བསམ། དེའི་.ེང་=་ཡི་གེ་རྃ་ལས་མེའི་དལ་hར་གOམ་པ་གཅིག་བསམ། 

དེའི་hར་གOམ་ཀཾ་9་བོ་གOམ་བསམ། དེ་ཡོངས་O་iར་པ་ལས་ཐོད་པའི་

hེད་�་རི་རབ་ཙམ་པ་གOམ་བསམ། དེའི་.ེང་=་À་དཀར་པོ་ཞིག་བསམ། 

དེ་ཡོངས་O་iར་པ་ལས་ཐོད་པ་Mི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་ཡངས་ཤིང་E་ཆེ་

བ་ཞིག་བསམ། དེའི་ད+ས་O་བི། �ོ་|་©། ¦བ་8་མ། 4ང་=་ར། དེ་�་

བ=ད་aི་�ར་བསམ། དེའི་.ེང་ད+ས་O་ན། ཤར་=་གོ། �ོར་P །¦བ་8་ཏ། 

4ང་=་ན། དེ་�་ལ་ཤ་�ར་བསམ། དེའི་ད+ས་O་ཨÆ་དཀར་པོ་ཞིག་བསམ། 

དེའི་.ེང་=་Àཿདམར་པོ་ཞིག་བསམ། དེའི་.ེང་=་Äྃ་ ོན་པོ་ཞིག་བསམ། དེ་

ནས་�ང་གིས་མེ་µར་བས་ཐོད་པ་oོས། Dས་Rམས་ཁོལ་བས་�ངས་པ་འོག་

མིན་=་སོང་བས་ཡེ་ཤེས་Fི་བ=ད་aི་]ན་oངས་ལ། ཨÆ་ÀཿÄྃ་ལན་ཉི་«་a་
གཅིག་བVོད་པས་གཉིས་O་མེད་པར་བསམ། དེ་ནས་མཐེབ་\ིན་གཉིས་

Fིས་བ=ད་aི་_ངས་ལ་འ+ལ་བ་ནི། ~ོ་Vེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཨÆ་Àཿp་|་

ན་མོ་Äྃ། ཏཻ་ལོ་པ་ཆེན་པོ་ཨÆ་Àཿp་|་ན་མོ་Äྃ། �་རོ་པ་ཆེན་པོ་

ཨÆ་Àཿp་|་ན་མོ་Äྃ། མར་པ་ལོ་F་ཆེན་པོ་ཨÆ་Àཿp་|་ན་མོ་

Äྃ། མི་ལ་ཆེན་པོ་ཨÆ་Àཿp་|་ན་མོ་Äྃ། Vེ་�གས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་

ཨÆ་Àཿp་|་ན་མོ་Äྃ། དཔལ་Uན་འབའ་རོམ་པ་ཆེན་པོ་ཨÆ་Àཿ
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p་|་ན་མོ་Äྃ། Vེ་བuན་བè་ས;་ཨÆ་Àཿp་|་ན་མོ་Äྃ། གཞན་

ཡང་བཀའ་བ{ད་Fི་_་མ་Rམས་Fིས་མཚན་ནས་བVོད་ཅིང་བ=ད་aི་འ+ལ་

ལོ། །དེ་ནས་གསང་ གས་Fི་�་ཐམས་ཅད་Fི་མཚན་ནས་བVོད་ཅིང་བ=ད་

aི་འ+ལ། གOམ་པ་ལག་མཆོད་4་བ་ནི། ལག་པ་གཡོན་པའི་མཐིལ་=་

གཡས་པས་\ིན་ལག་དང༌། མཐེ་བོང་གི་ཆང་_ངས་ལ་Ìམ་བ>ོར་གཅིག་

4ས། དེའི་Mི་རོལ་=་པ¸་འདབ་མ་�་པ་ཞིག་vི། དེ་ནས་དེའི་ད+ས་O་

འvས་~ོག་པོ་གཅིག་བཞག་ལ། ཨÆ་བྃ་ཞེས་བVོད། དེ་ནས་གཡོན་བ>ོར་

པ¸་རེ་རེའི་.ེང་=་འvས་~ོག་པོ་རེ་རེ་བཞག་ལ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཧཾ་ཡྃ་Z7་མྃ་Z7་

Z7་Äྃ་Äྃ་ཕཊ་྄ཕཊ།྄ ཞེས་རིམ་པར་བVོད་པར་4འོ། །དེ་ནས་ཨÆ་ཧ་ཞེས་བVོད་

པས་མཐེ་བོང་གི་.ེང་=་འvས་~ོག་པོ་གཅིག་བཞག ན་མ་ཧེ་ཞེས་བVོད་

པས་མºབ་མོའ m་.ེང་=་འvས་~ོག་པོ་གཅིག་བཞག ç་æ་Ä་ཞེས་བVོད་pང་

མོའ m་.ེང་=་འvས་~ོག་པོ་གཅིག་བཞག བ ཽ་ཥཊ་ཧེ་ཞེས་བVོད་པས། \ིན་

ལག་གི་.ེང་=་འvས་~ོག་པོ་གཅིག་བཞག Äྃ་Äྃ་ཧོ་ཞེས་བVོད། མཐེ¨་5ང་

གི་.ེང་=་འvས་~ོག་པོ་གཅིག་བཞག ཕཊ་ཕཊ་ཧོ་ཞེས་བVོད་པས། མ=ན་

Mོགས་O་འvས་~ོག་གཅིག་བཞག དེ་Rམས་Eལ་བ་ཡབ་�མ་བ�་གཉིས་

O་བrོམ་ལ། >བས་འདིར་འདོད་ཡོན་�་མཆོད་ཡང་4། དཔལ་ཧེ་|་ཀ་དང་

�མ་~ོ་Vེ་ཕག་མོ་དང་གཉིས་Fི་a་བའི་�ིང་པོ་བVོད་ཅིང་\ིན་ལག་གཡོན་

པས་བ=ད་aི་གཏོར་ཏེ། དེ་ནས་ཨÆ་བྃ་དང༌། ཨÆ་ཧ་ལ་སོགས་པའི་ གས་
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བVོད་ཅིང་བ=ད་aི་གཏོར། དེ་ནས་\ིན་ལག་གཡས་པ་དང་མཐེ་བོང་གཉིས་

Fིས་ཤ་_ངས་ལ་གཡོན་བ>ོར་=་ལག་མཐིལ་=་རིམ་<ི་བཀང་བར་4ས་ལ། 

དེ་ལ་མཆོད་པ་Rམ་�་ཐེབས་གཅིག་གིས་འ+ལ། oིལ་+་བསིལ་བ། དེ་ནས་

ཤ་Rམས་ཐོད་པའི་ནང་=་མ་བོ་བར་ûག་གོ །གOམ་པ་བ.ོད་པ་4་བ་ལ་

གཉིས། བཀའ་བ{ད་Fི་_་མ་ལ་བ.ོད་པ། གསང་ གས་Fི་�་ཚBགས་ལ་

བ.ོད་པའོ། །དང་པོ་_་མ་ལ་བ.ོད་པ་4་བ་ནི། གནས་ངེས་པ་འོག་

མིན་ཞིང་ཁམས་O། །འཁོར་ངེས་པ་Eལ་\ས་4ང་སེམས་

ལ། །ཆོས་ངེས་པ་_་མེད་ཐེག་ཆེན་གOངས། །Vེ་~ོ་Vེ་འཆང་

ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །གནས་ངེས་མེད་རི་vག་=ར་�ོད་=། །

འཁོར་ངེས་མེད་>ལ་པར་གང་Uན་ལ། །ཆོས་ངེས་མེད་}་

ཚBགས་gེན་འvེལ་བ�ིགས། །Vེ་ཏཻ་ལོ་པ་ལ་Mག་འཚལ་

བ.ོད། །གནས་4ིན་�བས་�j་ཧ་རི་ན། །འཁོར་4ིན་�བས་

E་གར་བལ་བོད་ལ། །ཆོས་4ིན་�བས་{ད་འ@ེལ་གདམས་པ་

བཤད། །Vེ་�་རོ་པ་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །གནས་བདེ་ཆེན་�ོ་

�་ནགས་ཚལ་ན། །འཁོར་བདེ་ཆེན་ད+ས་གཙང་t་Wོབ་ལ། །

ཆོས་བདེ་ཆེན་དབང་བཞིའི་5་བོ་བIར། །Vེ་�ོ་vག་པ་ལ་Mག་
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འཚལ་བ.ོད། །གནས་ཞེན་མེད་བལ་བོད་སོ་མཚམས་O། །

འཁོར་ཞེན་མེད་དད་བaོན་Uན་པ་ལ། །ཆོས་ཞེན་མེད་ཐབས་

Fི་ལམ་མཆོག་�ིད། །Vེ་མི་ལའི་I་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །

གནས་�ན་པ་rམ་པོ་ཟངས་Ìམ་ན། །འཁོར་�ན་པ་Mོགས་

བཞིའི་མཁས་བuན་ལ། །ཆོས་�ན་པ་.ོང་ཉིད་�་ད4ངས་

�ོགས། །Vེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །གནས་[ང་

བ.ན་ཙམ་ཆེན་�་rོ་ན། །འཁོར་[ང་བ.ན་ལས་འbོ་སད་པ་

ལ། །ཆོས་[ང་བ.ན་Mག་E་ཆེན་པོ་བ.ན། །Vེ་འབའ་རོམ་པ་

ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། 1གས་གཉིས་མེད་མངོན་ཤེས་�ག་དང་

Uན། །=ས་གཉིས་མེད་�ིབ་པ་vལ་བར་གསལ། །ཐབས་

དམིགས་མེད་ཅེས་འ=ལ་དེ་Zར་བ.ན། །Vེ་ཐམས་ཅད་མSེན་

པ་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། [ང་ལེགས་པར་�་འོད་གཞོན་¦ས་

བ.ན། །དམ་ལེགས་པར་འཁོར་བ་�ོལ་བར་བཅས། །ངོ་

ལེགས་པར་}ང་བ་ཆོས་Iར་�ད། །Vེ་�ལ་པའི་I་ལ་Mག་

འཚལ་བ.ོད། {ད་བWབ་གOམ་Eན་Uན་4ང་སེམས་
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འ4ོངས། །ལས་ཁམས་གOམ་=ག་གOམ་oི་མ་གOམ། །

ད4ིངས་I་གOམ་ངང་=་དག་པར་མཛད། །Vེ་འ@ོ་བ་འoེན་ལ་

Mག་འཚལ་བ.ོད། །Vེ་འiར་མེད་ཆོས་ད4ིངས་ནམ་མཁའ་

ལ། །ངེད་ཡེངས་མེད་pས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་

9ེ་མེད་ཆོས་Iར་4ིན་<ིས་�ོབས། །ད4ིངས་དམིགས་མེད་

Rམ་དག་འoེན་པར་ཤོག །Vེ་མཉམ་མེད་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་

ལ། །ངེད་oི་མེད་མདངས་Zར་གསོལ་བ་འདེབས། །[ས་

གཉིས་མེད་ལོངས་Iར་4ིན་<ིས་བ�བས། །Vེ་�ོས་མེད་Sེད་

དང་མXངས་པར་ཤོག །Vེ་�ིན་མེད་ཤེས་རབ་ཉི་མ་ལ། །ངེད་

དཔག་མེད་འོད་Zར་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་འགགས་མེད་

�ལ་Iར་4ིན་<ིས་�ོབས། །དོན་Mོགས་མེད་\ིད་མཚB་

>ེམས་པར་ཤོག །Vེ་ཟག་མེད་བ=ད་aིའི་5་བོ་ལ། །ངེད་

ཡེངས་མེད་ག=ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །ེན་དངོས་མེད་

བདེ་བར་4ིན་<ིས་�ོབས། །{ན་འཆད་མེད་ཡེ་ཤེས་གསལ་

བར་ཤོག །Vེ་oི་མེད་བ.ོད་པའི་བསོད་ནམས་ལ། །དོན་oི་མེད་
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འeང་བའི་དགེ་a་དེས། །སེམས་oི་མེད་ཆོས་Iར་མ་ཤར་བར། 

།1གས་oི་མེད་བaེ་བས་བhང་=་གསོལ། །ཞེས་བVོད་དོ། །དཔལ་

ཧེ་|་ཀ་དང༌། དཔལ་~ོ་Vེ་ཕག་མོ་གཉིས་ལ་རིམ་པ་Zར་བ.ོད་པ་ནི། 

དFིལ་འཁོར་མངའ་བདག་ཞལ་བཞི་བ�་གཉིས་]ན། །བ�་

གཉིས་Mག་གིས་འཇིགས་པའི་མཚBན་ཆ་Mར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པ་དང༌། �ག་འ1ང་Eལ་པོ་Rམ་ཐར་བEད་Fི་ཞལ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་

བ.ོད་པ་4འོ། །�མ་<ི་བ.ོད་པ་ནི། Äྃ། ~ོ་Vེ་ཕག་མོའ m་I་ཡི་ཆ་

[གས་ནི། །ཞལ་གཅིག་Mག་གཉིས་I་མདོག་ཤིན་8་དམར། །

གཡས་པས་@ི་pག་གཡོན་པས་ཐོད་པ་བ}མས། །གཡས་

བIམ་གཡོན་བང་མི་རོའ m་གདན་ལ་བsགས། །Mག་གཡོན་

�་མོ་ལ་ནི་ཁ་.ྃ ་བgེན། །ཤིན་8་གOས་པ་Uིར་ཞིང་�ོ་

གhགས་མ། །]ན་གOམ་Â་སེར་ཐོད་པའི་ད+་Eན་ཅན། །མི་

མགོ་�་བ�འི་དོ་ཤལ་Iར་བEན་པ། །གཅེར་+་ལ་སོགས་

|ས་པའི་Eན་�ས་བEན། །~ོ་Vེ་ཕག་མོའ m་I་ལ་Mག་འཚལ་

བ.ོད། །~ོ་Vེ་ཕག་མོའ m་གOང་གི་ང་རོ་ནི། །�ན་པའི་ད4ངས་
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Fིས་སེམས་ཅན་ཚmམས་པར་མཛད། །འཇིགས་པའི་ང་རོས་

oེགས་ཅན་ཟིལ་<ིས་གནོན། །~ོ་Vེ་ཕག་མོའ m་གOངས་ལ༴ ~ོ་

Vེ་ཕག་མོའ m་1གས་Fི་རང་བཞིན་ནི། །བདེ་ཆེན་�ོས་vལ་འོད་

གསལ་ཆོས་Fི་I། །�ིབ་མེད་Rམ་དག་Pན་མSེན་ཡོན་ཏན་

Dོགས། །~ོ་Vེ་ཕག་མོའ m་1གས་ལ༴ ~ོ་Vེ་ཕག་མོའ m་ཡོན་ཏན་

རང་བཞིན་ནི། །Dོགས་པ་གང་ཞིག་ངེས་Qབ་iར་པ་ནི། །¡ར་

=་འ�བ་པའི་ཡོན་ཏན་དག་དང་Uན། །~ོ་Vེ་ཕག་མོའ m་ཡོན་ཏན་

ཆེ་ལ་བ.ོད། །~ོ་Vེ་ཕག་མོའ m་bིན་ལས་རང་བཞིན་ནི། །�ོ་མོའ m་

ཆ་[གས་ག=ག་པའི་bིན་ལས་མཛད། །~ོ་Vེ་ཕག་མོ་bིན་

ལས་དོན་མཛད་མ། །ངོ ་མཚར་ཆེ་བ་དེ ་ལ་Mག་འཚལ་

བ.ོད། །གhགས་I་Rམ་གཉིས་སེམས་ཅན་འ@ོ་དོན་མཛད། །

གOང་>ད་ང་རོས་oེགས་པའི་བགེགས་Rམས་འཇོམས། །

གཉིས་མེད་བདེ་ཆེན་མཚན་མའི་Rམ་gོག་འཇོམས། །ཕག་མོ་

གཉིས་མེད་I་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །འོག་མིན་གནས་མཆོག་

དམ་པ་ནས། །བཅོམ་Uན་~ོ་Vེ་�ོ་མོ་ནི། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
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I་ལ་Dོགས། །Mག་གཡས་~ོ་Vེའི་@ི་pག་བ}མས། །Mག་

གཡོན་བྷë་བ=ད་aིས་བཀང༌། །ཐོད་པའི་དོ་ཤལ་I་ལ་Eན། །

¦་མ་ཤིན་8་འ+ར་ལ་མ�ེག །]ན་a་དམར་ཞིང་Ìམ་པ་.ེ། །

ད+་Â་ནག་པ་>མ་ཞིང་འSིལ། །མཛJས་ཤིང་བZ་བས་ཆོག་མི་

ཤེས། །Z་.ངས་Xལ་<ིས་བགེགས་ཆེན་གནོན། །ཚངས་པ་

བE་4ིན་ཞབས་འོག་འ�ག །Rལ་འ4ོར་མ་ལ་Mག་འཚལ་

བ.ོད། །གOང་གི་དབང་�ག་Mོགས་བ�ར་@གས། །བ=ད་

Rམས་འ=ལ་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །1གས་Fི་དབང་�ག་

དགོངས་པ་ནི། །མཉམ་ཉིད་1གས་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །

གཡས་ན་~ོ་Vེ་མཁའ་འ@ོ་མ། །མཁའ་འ@ོ་མ་ལ་Mག་འཚལ་

བ.ོད། །གཡོན་ན་པ¸་མཁའ་འ@ོ་མ། །མཁའ་འ@ོ་མ་ལ་Mག་

འཚལ་བ.ོད། །མ=ན་ན་ལས་Fི་མཁའ་འ@ོ་མ། །མཁའ་འ@ོ་

མ་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །Eབ་ན་རིན་ཆེན་མཁའ་འ@ོ་མ། །

མཁའ་འ@ོ་མ་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །.ོང་ཉིད་�ིང་Vེའི་བདག་

ཉིད་ཅན། །ཁམས་གOམ་པོ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །བ>ལ་པ་མེ་Zར་
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འབར་བའི་འོད། །~ོ་Vེ་Rལ་འ4ོར་མ་ཚBགས་འ=ད། །དག་པ་

ཆོས་Fི་�ལ་པ་ནི། །དམིགས་པ་མེད་པ་1གས་Vེ་ཡི། །

གhགས་I་�་མ་Zར་]ོད་པ། །ཕག་མོའ m་I་ལ་Mག་འཚལ་

བ.ོད། །Äྃ། བཅོམ་Uན་~ོ་Vེ་Rལ་འ4ོར་མ། །4ིན་�བས་

མཆོག་Õོལ་Rལ་འ4ོར་ཆེ། །མཁའ་འ@ོ་མ་ཚBགས་གཙB་མོ་

ཆེ། །ཉོན་ཅིག་བIལ་ལོ་ཤེས་རབ་མ། །I་གOང་1གས་ལ་

Mག་འཚལ་བ.ོད། །ཅེས་པའི་~ོ་Vེའི་b་དང་བཅས་པས་བ.ོད། བཞི་པ་
Rལ་འ4ོར་ནི། ལས་Fི་9ེས་+ས། _་མ་དང་དེར་ཚBགས་པ་Rམས་ལ་མ�ལ་

དང་མེ་ཏོག་རེ་རེ་�ལ་ལ། Mག་འཚལ་ནས་1གས་དམ་ལ་བsགས་པའི་s་

བ་འ+ལ་བའི་ཚmག་ནི། _་མ་~ོ་Vེ་Wོབ་དཔོན་<ིས་ད+་མཛད་པའི། 

དཔའ་བོ་དང་Rལ་འ4ོར་མ་Rམས་འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་<ི་དོན་=་

1གས་དམ་ལ་བsགས་པར་s་འཚལ། ཞེས་བVོད་པར་4འོ། །

ཚBགས་པ་Rམས་Fིས་Fང༌། བ9ེད་Dོགས་hང་འvེལ་=་བrོམས་ནས། hང་

འ�ག་གི་བ�ས་པ་ཡན་ཆད་4། ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོའ m་=ས་O་བrོམ་བ�ས་

4་བ་དང༌། གཞན་=་བrོམ་བ�ས་4ས་པ་གཉིས་ལ་ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོའ m་

=ས་O་བrོམ་བ�ས་འ+མ་འiར་<ི་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་ཡིན་གOངས། �་
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པ་@ོགས་·ོམ་པ་དམ་ཚmག་ནི་ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོའ m་=ས་O་དམ་ཚmག་གསོ་

yོང་4་དགོས་ཤིང༌། དམ་ཚmག་ཆགས་ཉམས་ཅི་eང་བ་ནི་བ>ང་བཤགས་4་

བ་ནི། ·ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཅི་4ས་པ་ཐམས་ཅད་_ོས་oན་པར་4ས་ལ། 

དེ་ནས་.ོབས་བཞིའི་rོ་ནས་·ིག་པ་བཤགས་པའི་ཚmག་ནི། ~ོ་Vེ་_་མ་

དང་Mོགས་བ�འི་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་དང་

དFིལ་འཁོར་<ི་�འི་Sད་པར་དང༌། གསང་ གས་Fི་�་

ཚBགས་ཐམས་ཅད་Fང༌། ཡེ་ཤེས་Fི་]ན་མངའ་བ། ²་འ³ལ་

<ི་.ོབས་མངའ་བ། Rམ་པ་ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་ཡེ་ཤེས་

མངའ་བ་Sེད་Fི་]ན་ ར། བདག་~ོ་Vེ་འཛmན་པ་མིང་འདི་ཞེས་

བ<ི་བ་མཆིས་ནས་ཚJ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཐ་མ་དེང་སང་ཡན་

ཆད་=། མཚམས་མེད་པ་�་དང༌། དེ་དང་ཉེ་བ་�་དང༌། མི་དགེ་

བ་བ�་དང༌། §ི་བ་བEད་དང༌། ལོག་པ་བཞི་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་

བ་གཉིས་དང༌། འཕགས་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་ལ་Iར་པ་

བཏབ་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་®ངས་པ་དང༌། འདོད་པ་ལ་

སོགས་པའི་དབང་གིས། ཐེག་པ་ཆེ་5ང་གི་བWབ་པ་_ངས་

ནས། ཐེག་པ་ཆེ་5ང་གི་བWབ་པ་དང་འགལ་བ། ཉེས་པའི་
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ཚBགས་ཐམས་ཅད་_་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་བཤགས་

པར་བ<ིའོ། །ཞེས་ལན་གOམ་བVོད་ནས། མཐོང་·ོམ་oི་བར་4འོ། །

གཞན་ཡང་a་Xང་བ�་བཞིའི་བཤགས་པ་དང་ཡི་གེ་བE་པ་ཡང་བVོད་པར་

4འོ། །�ག་པ་ེན་=ས་ཚBད་དང་འvེལ་བའི་]ོད་པ་ནི་གOམ་.ེ། ེན་

ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་དང༌། =ས་ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་ལ་ལོངས་]ོད་པའི་=ས་

དང༌། དེ་དང་འvེལ་བའི་]ོད་པའོ། །དང་པོ་ེན་ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་4ེད་

པའི་=ས་O་ཤིང་ལོའམ་ཤིང་གདན་<ི་.ེང་=། ཚBགས་Fི་ཡོ་4ད་བཤམས་

ལ། ལས་Fི་9ེས་+ས། _་མ་ལ་མ�ལ་དང་མེ་ཏོག་�ལ་ནས་Mག་འཚལ་ཏེ། 

ཚBགས་4ིན་<ིས་བ�བ་པའི་s་བའི་ཚmག་ནི། _་མ་~ོ་Vེ་འཛmན་པ་ནི། །

1གས་ཆོས་ཉིད་ངང་ལས་མ་གཡོས་Fང༌། །འ@ོ་བ་སེམས་

ཅན་དོན་Wད་=། །~ོ་Vེ་འཆང་གི་Iར་�ལ་ནས། །ཚBགས་Fི་

འཁོར་ལོ་E་ཆེན་འདི། །4ིན་<ིས་བ�བ་པར་མཛད་=་གསོལ། 
ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་ཚBགས་4ིན་<ིས་བ�བ་པ་ནི། Wོབ་དཔོན་

<ིས་ཆང་4ིན་<ིས་བ�བ་པ་ནི། གཡོན་པའི་\ིན་ལག་གིས་_ངས་ནས་

ཚBགས་Fི་ཡོ་4ད་ལ་གཏོར་ཅིང༌། ཨÆ་&་'་ཝ་«¥ོ་སË་དྷ�་&་'་ཝ་

«¥ོ྅ཧཾ། ཨÆ་བè་«¥ོ་སË་དྷ�་བè་«¥ོ྅ཧཾ། ཨÆ་ཡོ་ག་«¥ོ་

སË་དྷ�་ཡོ་ག་«¥ོ྅ཧཾ། །ཞེས་པས་ཆང་4ིན་<ིས་བ�བས་པའི་
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 གས་>བས་O་མེ་�ང་གི་yོར་བ་དང༌། ཤ་�་བ=ད་aི་�འི་ས་བོན་བསམ་

པ་ཏེ་དེ་Zར་འeང་བ་Zར་འདིར་ཡང་བ9ེད་ལ། མ=ན་<ི་ནམ་མཁར་དFིལ་

འཁོར་<ི་�་ཚBགས་ཡབ་�མ་�ོམས་པར་sགས་པའི་yོར་མཚམས་ནས། 

ཡེ་ཤེས་Fི་བ=ད་aི་བབས་པས་གཉིས་O་མེད་པར་འoེས་པར་བསམ། རོལ་

མོའ m་�་དང་བཅས་པས། ཨÆ་ÀཿÄྃ། བE་a་བEད་བVོད་པས་4ིན་<ིས་

བ�བ་པར་4འོ། །དེ་ནས་ཚBགས་འ+ལ་བ་ནི། བཀའ་བ{ད་Fི་_་མ་ཡི་དམ་

�་ཚBགས། དཔའ་བོ་མཁའ་འ@ོ །ཆོས་9ོང་བའི་Tང་མ་དང་བཅས་པ་ལ་

འ+ལ་བའི་ཚmག་ནི། Äྃ། ~ོ་Vེའི་_་མ་མཁའ་འ@ོའ m་ཚBགས་Rམས་

མཆོད་པའི་Mིར། །~ོ་Vེ་རབ་8་གསང་བའི་b་_ངས་ཤིང༌། །~ོ་

Vེ་རབ་8་གསང་བའི་གར་4ས་ནས། །Rལ་འ4ོར་ཚBགས་

མཆོད་འ+ལ་ལོ་བཞེས་O་གསོལ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འ@ོའ m་

ཚBགས་Rམས་མཆོད་པའི་Mིར། །~ོ་Vེ་རབ་8་གསང་བའི་b་

_ངས་ཤིང༌། །~ོ་Vེ་རབ་8་གསང་བའི་གར་4ས་ནས། །Rལ་

འ4ོར་ཚBགས་མཆོད་འ+ལ་ལོ་བཞེས་O་གསོལ། །མ་མོ་མཁའ་

འ@ོའ m་ཚBགས་མཆོད་པའི་Mིར། །~ོ་Vེ་རབ་8་གསང་བའི་b་

_ངས་ཤིང༌། །~ོ་Vེ་རབ་8་གསང་བའི་གར་4ས་ནས། །Rལ་
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འ4ོར་ཚBགས་མཆོད་འ+ལ་ལོ་བཞེས་O་གསོལ། །དམ་ཚmག་

མཁའ་འ@ོའ m་ཚBགས་མཆོད་པའི་Mིར། །~ོ་Vེ་རབ་8་གསང་བའི་

b་_ངས་ཤིང༌། །~ོ་Vེ་རབ་8་གསང་བའི་གར་4ས་ནས། །Rལ་

འ4ོར་ཚBགས་མཆོད་འ+ལ་ལོ་བཞེས་O་གསོལ། །ཤ་ཟ་མཁའ་

འ@ོའ m་ཚBགས་Rམས་མཆོད་པའི་Mིར། །~ོ་Vེ་རབ་8་གསང་

བའི་b་_ངས་ཤིང༌། །~ོ་Vེ་རབ་8་གསང་བའི་གར་4ས་ནས། །

Rལ་འ4ོར་ཚBགས་མཆོད་འ+ལ་ལོ་བཞེས་O་གསོལ། །ཞེས་

བVོད་པར་4འོ། །Eས་པར་དགའ་ན་ཚmགས་བཅད་བཞན་Rམས་Fང་བVོད་

དོ། །དེ་ནས་Rལ་འ4ོར་པ་Rམས་ལ་oི་ཡི་ཐིག་ལེ་བཀོད་ལ། Mི་ཡི་མཆོད་པ་

རེ་རེ་འ+ལ། དེ་ནས་ཡི་དམ་�་ལ་I་¯ས་གསོལ་བར་བསམ་¯ས་4འོ། །

གOམ་པ་]ོད་པ་ནི་གསང་ གས་ནས་ལས་དང་པོ་པའི་]ོད་པ་དང༌། གསང་

]ོད་དང༌། རིག་པ་བaལ་sགས་Fི་]ོད་པ་གOམ་ནི། འདིར་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདིར་ནི་ཚBགས་ལ་ལོངས་]ོད་པའི་=ས་O་ཡར་Uན་<ིས་]ོད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་ལ་·ོམ་པ་གOམ་འགལ་བར་འ=ས་པའི་=ས་O། 

དགེ་Wོང་~ོ་Vེ་འཛmན་པ་དང༌། དགེ་བ�ེན་~ོ་Vེ་འཛmན་པ་དང༌། གOམ་པོ་གང་

ཡང་|ང་བ་ཚBགས་ལ་ལོངས་]ོད་པའི་=ས་O། ཉམ་ང་བ་བག་ཚ་བ་དང༌། 

མཛJམ་བག་མི་4་བ། ཡར་Uན་=་ཤེས་པར་4ས་ལ་ཚBགས་ལ་ལོངས་]ོད། 
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དེ་Zར་ཡིན་པར་ཡང་{ད་ལས། སོ་སོར་ཐར་དང་4ང་5བ་སེམས། །རིག་པ་

འཛmན་པའི་·ོམ་པ་གOམ། །གཞི་གཅིག་འགལ་བར་འ=ས་iར་ན། །5ང་

´འི་Mིར་ནི་ཆེ་མི་བཏང༌། །ཡོན་ཏན་ཡར་Uན་ཤེས་4ས་ལ། །གོང་མའི་གོང་

མ་]ད་པར་4། །ཞེས་གOངས་སོ། །དེའི་=ས་O་བrོམས་པའི་དོན་འདི་དང་

Uན་ན་ཡར་Uན་=་འ@ོ་བ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་རབ་hང་འ�ག་�འི་I་ལ་

ཚBགས་Fི་ཡོ་4ད་Fིས་hང་འ�ག་གི་མཆོད་པར་ཤེས་པར་4། དབང་པོ་

འvིང་གིས་འོད་གསལ་<ི་མཆོད་པར་ཤེས་པར་4། དབང་པོ་ཐ་མས་Fང་

རང་ཉིད་ཡི་དམ་<ི་�ར་བrོམས་ལ་ཤ་�་བ=ད་aི་�ས་མཆོད་པའམ། ཡང་

ན་�་ལ་�ས་མཆོད་པར་བསམ་པ་ཡིན་ཏེ། གhགས་~ོ་Vེ་མས་གhགས་~ོ་

Vེ་མ་མཆོད། �་~ོ་Vེ་མས་�་~ོ་Vེ་མ་མཆོད། oི་~ོ་Vེ་མས་oི་~ོ་Vེ་མ་མཆོད། 

རོ་~ོ་Vེ་མས་རོ་~ོ་Vེ་མ་མཆོད། རེག་~ོ་Vེ་མས་རེག་~ོ་Vེ་མ་མཆོད་པར་

བསམ་ལ། ཚBགས་ལ་ལོངས་]ོད། ཚBགས་ལ་ལོངས་]ོད་པའི་=ས་O་དམག་

གི་གཏམ་དང༌། ཚBང་གཏམ་དང༌། ཁ་Eལ་དང༌། P་རེ་དང༌། vེ་མོའ m་གཏམ་

wད་འཚBང་མའི་གཏམ་དང༌། ཅ་ཅོལ་<ི་གཏམ་ལ་སོགས་པ་མི་¼་བར། ཏིང་

ངེ་འཛmན་དང་Uན་པར་4འོ། །དེ་ནས་ལས་Fི་9ེས་+ས་ཚBགས་oང་བ་ནི། 

ལག་པ་གཡས་པས་ཤ་དང༌། གཡོན་པས་ཆང་བhང་ལ། དཔའ་བོ་Rལ་

འ4ོར་མ་Rམས་དགོངས་O་གསོལ། །བདག་གིས་ཚBགས་Fི་

Sད་པར་འདི། །དང་བའི་སེམས་Fིས་འ+ལ་ལགས་ན། །
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དFིལ་འཁོར་�་ཚBགས་Sེད་Rམས་Fིས། །ཅི་བདེ་བར་ནི་

བཞེས་O་གསོལ། ཞེས་པ་དང༌། གཟིགས་ཤིག་མཛJས་Uན་དམ་

པའི་ཆོས། །འདི་ལ་ཐེ་ཚBམ་4་མི་|ང༌། །vམ་ཟེ་Sི་དང་གདོལ་

པ་གOམ། །རང་བཞིན་གཅིག་8་དགོངས་ཏེ་རོལ། །ཨ་ལ་ལ་

ཧོ་ཨ་ཧོ། །O་ཀ་ཧོ། སི¥ི་ཧོ། །ཞེས་བVོད་ལ་oང་བར་4འོ། །ལེན་པ་

པོས་Fང་ལག་པས་པད་ཀོར་དང་བཅས་ཏེ། ཚmག་འདི་>ད་བVོད་ལ་_ང༌། 

འདོད་ཆགས་oི་མ་དང་vལ་བའི། །རིན་ཐང་མེད་པའི་ལེགས་

འོང་ཆོས། །གhང་དང་འཛmན་པ་Rམ་པར་®ངས། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

ལ་Mག་འཚལ། །ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཨ་ཧོ་O་ཁ་ཧོ། སི¥ི་ཛཿཧོ། །
ཞེས་བVོད་ལ་_ང༌། དེ་ནས་འོག་མ་Rམས་ལ་ཚBགས་ལ་ལོངས་]ོད་པའི་

གནང་བ་yིན་པའི་ཚmག་ནི། yོར་བ་དངོས་�བ་དོན་=་ནི། །Pན་]ོད་

དེ་བཞིན་ཉིད་བཞིན་=། །yོར་བའི་Pན་8་]ོད་པ་ཡིས། །ཇི་

Zར་བདེ་བར་]ད་པར་4། །ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཨ་ཧོ་O་ཁ་ཧོ། སི¥ི་

ཛཿཧོ། །ཞེས་བVོད་ལ་གནང་བ་yིན་ནོ། །དེ་ནས་སིc་ར་བཀོད། ད�ང་

Iད་གདག མེ་ཏོག་ཡང་ངོ༌། །དེར་འཚBགས་པ་Rམས་Fིས་ཚBགས་ལ་ལོངས་

]ད་པས་ངག་གི་�ིབ་པ་འདག་པ་དང༌། ཁ་ཟས་Fི་གཙང་�ེ་®ང་བ་དང༌། 
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ངག་¦ས་པ་དང་Uན་པ་ཤེས་པར་4འོ། །དེ་ནས་b་དང་b་ཡི་ལན་དང༌། གར་

དང་གར་<ི་ལན་དང༌། རོལ་མོ་Eས་པའི་མཆོད་པ་4་བ། ཞར་ལ་འ@ོ་བ། 

ད+གས་འeང་བ་ནི། ནད་Fིས་ཉེན་པ་ནད་ལས་ད+གས་འeང་བ་དང༌། 

གདོན་<ིས་ཉན་པ་གདོན་ལས་ད+གས་འeང་བ་དང༌། ·ིག་པས་ཉན་པ་·ིག་

པ་ལས་ད+གས་འeང་བར་4འོ། །དེ་ནས་Rལ་འ4ོར་པ་Rམས་ལས་�ག་

གཏོར་བ�ས་ལ། Wོབ་དཔོན་<ིས་ཆང་གི་ཁ་³ས་ལན་གOམ་བཏབ་ལ། 

ནང་གཏོར་Zར་4ིན་<ིས་བ�བས་ལ་བཞག་གོ །གOམ་པ་Vེས་Fི་4་བ་ལ་

བ�་.ེ། གཏོར་མ་4ིན་<ིས་བ�བ་པ་དང༌། གཏོར་མ་བ ོ་བ་དང༌། bིན་

ལས་བཅོལ་བ། wོན་ལམ་དང༌། བ ོ་བ་དང༌། བ�་ཤིས་དང༌། བཟོད་གསོལ་

བ། བཏང་རག་གི་མཆོད་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གཤེགས་པ་དང༌། 

དམ་ཚmག་སེམས་དཔའ་རང་ལ་བ�་བའོ། །དང་པོ་གཏོར་མ་4ིན་<ིས་བ�བ་

པ་ནི། དམར་གཏོར་Rམས་མེ་�ང་གི་yོར་བ་དང༌། ཤ་�་བ=ད་aི་�ར་4ིན་

<ིས་བ�བ། དཀར་གཏོར་Rམས་ཨÆ་ÀཿÄྃ་གིས་བ=ད་aིར་4ིན་<ིས་
བ�བས་ལ། གཉིས་པ་གཏོར་མ་བ ོ་བ་ནི། དཀར་གཏོར་ཆེ་བ་གཅིག་_་མ་

དང་དཀོན་མཆོག་]ི་ལ་འ+ལ། དེ་ནས་དFིལ་འཁོར་Fིས་�་ཚBགས་གང་

ཡིན་ལ་ གས་སོ་སོས་བ ོ། ཆོས་9ོང་དང་Mོགས་9ོང་Rམས་Fི་ཡང་སོ་

སོའ m་གsང་ནས་འeང་བ་བཞིན་=་བ ོ། ཞིང་9ོང་Rམས་གདན་oངས་ལ་

བ ོ་བ་ནི། ཨÆ་ཤིང་གཅིག་དང་ནི་=ར་�ོད་དང༌། །རི་བོ་དང་ནི་རི་
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Oལ་�ག །@ོང་དང་བཞི་མདོ་ཉིད་དང་ནི། །Sད་པར་=་ཡང་

ཁང་.ོང་དང༌། །གདོལ་བའི་གནས་དང་ཐང་དང་ནི། །Sད་པར་

=་ནི་5་ལ་གནས། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་ནག་པོ་ཆེ། །�་yིན་ཉམས་

O་.ོན་པ་དང༌། །ནག་པོ་aིགས་དང་མི་�ག་དང༌། །བཀའ་

ལས་འདས་དང་ལོག་འoེན་དང༌། །°ན་4ེད་མོ་དང་oག་མོ་

དང༌། །མི་�ག་མ་དང་ïད་མ་དང༌། །Eལ་མ་Rམ་པར་Eལ་མ་

དང༌། །མི་1བ་གཞན་<ིས་མི་1བ་མ། །ནག་མོ་བཟང་མོ་ནག་

ཆེན་མོ། །ནག་µོམ་མ་དང་Rལ་འ4ོར་མ། །དབང་མོ་དང་ནི་�་

བ་མོ། །oག་8་·ང་དང་འMང་བ་མོ། །འbོག་4ེད་མ་དང་མར་

མེ་མ། །འཇིགས་4ེད་@ོང་གནས་Rལ་འ4ོར་མ། །oག་མོ་

གhགས་དང་གhགས་ཆེན་མོ། །མཆེ་བ་གཙmགས་དང་ཐོད་

ཆེན་མོ། །ཐོད་bེང་ཅན་དང་g་གདོང་མོ། །ìལ་ཆེན་རལ་@ི་

ད@་4་དང༌། །~ོ་Vེ་དེ་བཞིན་གs་ཅན་མ། །དེ་བཞིན་ཆེན་མོ་

མཁའ་འ@ོ་�། །ལས་Pན་Vེས་O་Qབ་4ེད་མ། །དེ་བཞིན་~ོ་

Vེ་དབང་�ག་གཙB། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་I་ཅན་དེ། །»ལ་
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མེད་Rམ་པར་yིན་པ་མོ། །~ོ་Vེ་དབང་མོ་བཀའ་འདི་ཡིས། །

ཐམས་ཅད་མ་[ས་འདིར་འ=ས་ཅིག །ཨÆ་ཀ་ཀ་ཀ་དྷ་ན། བྷ་བྷ་

བྷ་དྷ་ན། l་l་l་དྷ་ན། སË་=6ན། ཧ་ན་ཧ་ན། གྷ་དྷ་ཡ་གྷ་དྷ་

ཡ་ཨ་©་ཀ་Oཻ་Äྃ་ཛཿ །ཞེས་འpགས་ལ། ཨ་©་ཀ་Oཻ། ཤིßཾ་P་|་

ཡེ་Äྃ་Äྃ་ཕཊ་ཕཊ། །ཞེས་བVོད་ནས་�ལ་བས་གསོལ་བར་བསམ་སོ། །
གཞན་ཡང་འཇིག་gེན་པ་Rམས་དང༌། རིགས་�ག་]ི་དང༌། གཞི་བདག་དང༌། 

བགེགས་དང་ལན་ཆགས་ལ་དཀར་གཏོར་ཁ་འབར་མའི་ གས་Fིས་

བ ོའ།ོ །གOམ་པ་bིན་ལས་བཅོལ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ། བ.ོད་པའི་bིན་ལས་

དང༌། ལས་O་Qབ་པའི་bིན་ལས་གཉིས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་བ.ོད་པའི་bིན་

ལས་ནི། Äྃ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚmག་གིས། །གཤེགས་ཤིག་

ཆོས་Fི་ད4ིངས་ནས་གཤེགས། །བIལ་ལོ་སེམས་ཅན་དོན་

ལ་བIལ། །རི་བོ་ཆེན་པོའ m་ད4ིངས་Mོགས་Fི། །Jབ་འiར་

ཚལ་<ི་¦བ་Mོགས་ན། །རི་བོ་ཐམས་ཅད་ཐོད་པའི་རི། །aི་

ཤིང་ཐམས་ཅད་མདའ་དང་གs། །5་འབབ་ཐམས་ཅད་�ག་

དང་Rག །�་>ད་ཐམས་ཅད་´ར་བའི་>ད། །Mག་ན་~ོ་Vེ་Âག་

པའི་གནས། །དེ་Z་+་ཡི་=ར་�ོད་ན། །ཕག་མོ་ཆེན་མོ་དེ་ན་
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བsགས། །Rལ་འ4ོར་ཆེན་མོ་དེ་ན་བsགས། །=ས་གOམ་

སངས་Eས་Pན་<ི་�མ། །�ོ་ཞིང་ག8མ་པས་ད@་ད�ང་

འཇོམས། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་མ་བཞེས། །གཡས་

<ི་ཕག་གདོང་ནག་པོ་ལས། །gོག་མེད་ཉམས་དང་Uན་པའི་

མཁའ་འ@ོ ་འ+མ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི ་གཏོར་མ་

བཞེས། །གཡོན་<ི་�ོ་ཞལ་དམར་པོ་ལས། །སེམས་ཅན་དོན་

ལ་དགོངས་པའི་མཁའ་འ@ོ་འ+མ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་

གཏོར་མ་བཞེས། །ཐོད་པ་�་ཡིས་ད+་ལ་བEན་པ་ལས། །

རིགས་�ས་འ@ོ་དོན་མཛད་པའི་མཁའ་འ@ོ་འ+མ། །འདིར་

གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་མ་བཞེས། །གཡས་Fིས་~ོ་Vེ་@ི་pག་

འབར་བ་ལས། །\ོག་གཅོད་བ=ད་འཇོམས་4ེད་པའི་མཁའ་

འ@ོ་འ+མ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་མ་བཞེས། །

གཡོན་<ི་བྷë་�ག་གིས་བཀང་བ་ལས། །�ག་ནད་mོ་འབོགས་

གཏོང་བའི་མཁའ་འ@ོ་འ+མ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་

མ་བཞེས། །ཁ་.ྃ་aེ་གOམ་རབ་8་འབར་བ་ལས། །ཁམས་
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གOམ་དབང་=་�ད་པའི་མཁའ་འ@ོ་འ+མ། །འདིར་གཤེགས་

Eན་<ི་གཏོར་མ་བཞེས། །ཐོད་པ་གOམ་བaེགས་རབ་8་

བEན་པ་ལས། །\ིད་གOམ་ཟིལ་<ིས་གནོན་པའི་མཁའ་འ@ོ་

འ+མ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་མ་བཞེས། །དར་§ེ་

འ³ལ་§ེས་རབ་8་བEན་པ་ལས། །བ=ད་Fི་Eལ་མཚན་

བ�ེལ་བའི་མཁའ་འ@ོ་འ+མ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་

མ་བཞེས། །~ོ་Vེ་aེ་�ས་རབ་8་བEན་པ་ལས། །དོན་དམ་.ོང་

ཉིད་gོགས་པའི་མཁའ་འ@ོ་འ+མ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་

གཏོར་མ་བཞེས། །×་|་གསེར་<ི་òེ¨་5ང་བ»ང་པ་ལས། །

�ན་བ{ད་གདམས་ངག་འཛmན་པའི་མཁའ་འ@ོ་འ+མ། །འདིར་

གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་མ་བཞེས། །oང་ཞིང་དཀར་པོའ m་དeག་

པ་འཛmན་པ་ལས། །�་\ིན་ག�ལ་ངོ་བ�ོག་པའི་མཁའ་འ@ོ་

འ+མ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་མ་བཞེས། །མི་མགོ་�་

བ�འི་དོ་ཤལ་4ས་པ་ལས། །=ག་�་aད་ནས་གཅོད་པའི་

མཁའ་འ@ོ ་འ+མ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི ་གཏོར་མ་
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བཞེས། །རོ་ཡི་གདན་མཆོག་རབ་8་མནན་པ་ལས། །=ར་�ོད་

ཤ་ལ་རོལ་པའི་མཁའ་འ@ོ་འ+མ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་

གཏོར་མ་བཞེས། །བ>ལ་པའི་མེ་རི་རབ་8་འབར་བ་ལས། །

�ིབ་པ་Rམ་གOམ་བ\ེགས་པའི་མཁའ་འ@ོ་འ+མ། །འདིར་

གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་མ་བཞེས། །གཅེར་+་Â་@ོལ་1གས་

ཀར་འོད་ཟེར་འབར་བ་ལས། །བདེ་ཆེན་ལས་ལ་འཁོར་བའི་

མཁའ་འ@ོ ་འ+མ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི ་གཏོར་མ་

བཞེས། །མཁའ་འ@ོ་འ+མ་ཚB་བ�་�ག་འཁོར་དང་བཅས། །

གཏོར་མ་འ+ལ་བ་འདི་དག་བཞེས་O་གསོལ། །མཁའ་འ@ོ་མ་

དང་«གས་འ@ོ་མ། །བར་}ང་མཁའ་ནས་གཤེགས་མཛད་

མ། །ནག་མོའ m་ཚBགས་དང་བ=ད་མོའ m་ཚBགས། །Eན་<ི་གཏོར་

མ་མཆོད་པར་བཞེས། །~ོ་Vེ་ཕག་མོ་འཁོར་བཅས་Rམས། །

Eན་<ི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །ཚJ་འདིར་བར་ཆད་སེལ་བ་

དང༌། །�གས་Fི་�ིབ་པ་yང་=་གསོལ། །མཁའ་འ@ོའ m་1གས་

དམ་བ>ང་བའི་Mིར། །ཐ་�ད་bིན་ལས་འདིས་བIལ་བས། །
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བར་=་གཅོད་པའི་ད@་བགེགས་Rམས། །མ་[ས་ཞི་བར་

མཛད་=་གསོལ། །ཞེས་པ་བIལ་བའི་ཚmག་བVོད་དོ། །གཉིས་པ་འཇིག་

gེན་པ་ལ་བ.ོད་ཅིང་bིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། �་ཆེན་བEད་པོ་འཁོར་

དང་བཅས། །ó་ཆེན་བEད་པོ་འཁོར་བཅས་དང༌། །གནོད་yིན་

ཚBགས་Rམས་མ་[ས་དང༌། །\ིན་པོའ m་ཚBགས་Rམས་མ་[ས་

དང༌། །mོ་4ེད་ཚBགས་Rམས་མ་[ས་དང༌། །འཇིགས་4ེད་

ཚBགས་Rམས་མ་[ས་དང༌། །མཁའ་འ@ོའ m་ཚBགས་Rམས་མ་

[ས་དང༌། །�ལ་+མ་ཚBགས་Rམས་མ་[ས་དང༌། །དེ་ལ་

སོགས་པའི་འeང་པོའ m་ཚBགས། །མ་[ས་ཇི་�ེད་ཡོད་པ་

Rམས། །འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་O་གསོལ། །

འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་Fང༌། །Eན་<ི་གཏོར་

མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །ཚJ་

འདིར་ནད་མེད་བསོད་ནམས་འཕེལ། །ཞི་Eས་དབང་oག་ལ་

སོགས་པའི། །དངོས་�བ་Pན་<ི་·ོང་@ོགས་མཛBད། །=ས་

མིན་འཆི་དང་ནད་Rམས་དང༌། 4་4ེད་གནོད་པ་བ�ོག་8་
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གསོལ། །འ¿་Rམས་འཕེལ་ཞིང་Eས་པ་ཡི། །>ལ་པ་དག་དང་

Uན་iར་ཅིག །འདོད་པའི་དོན་Rམས་རེ་བ་བཞིན། །�བ་པའི་

>ལ་པ་དང་Uན་ཤོག །ཅེས་བVོད་ལ་bིན་ལས་བཅོལ་བའོ། །དེ་ནས་ï་

Eན་<ི་མཁའ་འ@ོ་མ་Rམས་ལ་�ག་གཏོར་འ+ལ་བ་ནི། Äྃ། ད+ས་Fི་

=ར་�ོད་ཆེན་པོ་ནས། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འ@ོ་དཔལ་འབར་མ། །

དོན་<ི་སངས་Eས་ཡིན་མོད་Fང༌། །Qབ་པ་པོ་ཡི་@ོགས་4ེད་

Mིར། །vན་<ི་Xལ་=་ཁས་_ངས་ནས། །གནས་འདིར་བaེ་

Mིར་གཤེགས་O་གསོལ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་མ་

བཞེས། །བཅོལ་བའི་bིན་ལས་འ�བ་པར་མཛBད། ཤར་<ི་=ར་

�ོད་ཆེན་པོ་ནས། །~ོ་Vེ་མཁའ་འ@ོ་དཔལ་འབར་མ། །དོན་<ི་

སངས་Eས་ཡིན་མོད་Fང༌། །Qབ་པ་པོ་ཡི་@ོགས་4ེད་Mིར། །

vན་<ི་Xལ་=་ཁས་_ངས་ནས། །གནས་འདིར་བaེ་Mིར་

གཤེགས་O་གསོལ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་མ་

བཞེས། །བཅོལ་བའི་bིན་ལས་འ�བ་པར་མཛBད། །�ོ་ཡི་=ར་

�ོད་ཆེན་པ་ནས། །རིན་ཆེན་མཁའ་འ@ོ་དཔལ་འབར་མ། །དོན་
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<ི་སངས་Eས་ཡིན་མོད་Fང༌། །Qབ་པ་པོ་ཡི་@ོགས་4ེད་Mིར། 

།vན་<ི་Xལ་=་ཁས་_ངས་ནས། །གནས་འདིར་བaེ་Mིར་

གཤེགས་O་གསོལ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་མ་

བཞེས། །བཅོལ་བའི་bིན་ལས་འ�བ་པར་མཛBད། །¦བ་Fི་

=ར་�ོད་ཆེན་པ་ནས། །པ¸་མཁའ་འ@ོ་དཔལ་འབར་མ། །དོན་

<ི་སངས་Eས་ཡིན་མོད་Fང༌། །Qབ་པ་པོ་ཡི་@ོགས་4ེད་Mིར། 

།vན་<ི་Xལ་=་ཁས་_ངས་ནས། །གནས་འདིར་བaེ་Mིར་

གཤེགས་O་གསོལ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་མ་

བཞེས། །བཅོལ་བའི་bིན་ལས་འ�བ་པར་མཛBད། །4ང་གི་=ར་

�ོད་ཆེན་པ་ནས། །ལས་Fི་མཁའ་འ@ོ་དཔལ་འབར་མ། །དོན་

<ི་སངས་Eས་ཡིན་མོད་Fང༌། །Qབ་པ་པོ་ཡི་@ོགས་4ེད་Mིར། 

།vན་<ི་Xལ་=་ཁས་_ངས་ནས། །གནས་འདིར་བaེ་Mིར་

གཤེགས་O་གསོལ། །འདིར་གཤེགས་Eན་<ི་གཏོར་མ་

བཞེས། །བཅོལ་བའི་bིན་ལས་འ�བ་པར་མཛBད། །མཁའ་འ@ོ་

ཆེན་མོ ་Sེད་Rམས་Fང༌། །ལ་ལ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ན་
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བsགས། །ལ་ལ་དཔག་བསམ་ཤིང་ལ་གནས། །Rལ་འ4ོར་

Qབ་པའི་ཉམས་Fང་ལེན། །དམ་ཉམས་ད@་བོ་Rམས་Fི་\ོག་

Fང་འbོག །ཨÆ་Z7་Z7་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་Äྃ་Äྃ་ཕn་ཕn་ཕཊ་ཕཊ། Fི་�་ཡང་

འ4ིན་པར་4འོ། །བཞི་པ་wོན་ལམ་བཏབ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

·ིག་མེད་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་iར་ཅིག །རང་

རང་ཉིད་ལ་@ོལ་བ་ཡི། །སངས་Eས་ཉིད་དང་འbད་པར་ཤོག །

�་པ་བ ོ་བ་4་བ་ནི། མ་བ�ལ་བ་Rམས་བ�ལ་བར་4། །མ་@ོལ་

བ་Rམས་བདག་གིས་@ོལ། །ད་Z་ཉིད་ནས་Vེས་བaེ་བའི། །

Rལ་འ4ོར་བ.ན་བཅོས་གནས་ལ་འགོད། �ག་པ་བ�་ཤིས་ནི། ~ོ་

Vེ་མཁའ་འ@ོས་ལེགས་4ིན་པའི། །4ང་5བ་མཆོག་གི་བ�་

ཤིས་ཤོག །+¥་མཁའ་འ@ོས་ལེགས་4ིན་པའི། །ཐོགས་པ་

མེད་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག །རིན་ཆེན་མཁའ་འ@ོས་ལེགས་4ིན་

པའི། །དབང་བIར་མཆོག་གི་བ�་ཤིས་ཤོག །པ¸་མཁའ་

འ@ོས་ལེགས་4ིན་པའི། །ཤེས་རབ་མཆོག་གི་བ�་ཤིས་ཤོག །

ལས་�བ་མཁའ་འ@ོས་ལེགས་4ིན་པའི། །ལས་�བ་~ོ་Vེའི་
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བ�་ཤིས་ཤོག །4ིན་�བས་�ང་སེམས་འeང་བ་ཡི། །བདེ་

ཆེན་དག་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག །འeང་གནས་དངོས་�བ་ལེགས་

4ིན་པའི། །མཁའ་འ@ོ་མ་ཡི་བ�་ཤིས་ཤོག །_་མ་དམ་པས་

ལེགས་4ིན་པའི། །བaེ་བ་འ�བ་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག །གང་ལ་

སེམས་Fིས་4ིན་བ�བས་པའི། །Mག་E་ཆེན་པོའ m་བ�་ཤིས་

ཤོག །བ=ན་པ་བཟོད་པར་གསོལ་བ་ནི། གང་ཡང་བདག་_ོ་གཏི་

©ག་པས། །ལེགས་]ད་འདི་ལ་ཉེས་4ས་པ། །[ས་ཅན་Pན་

<ི་9བས་iར་པ། །Pན་མSེན་དེ་Pན་བཟོད་པར་གསོལ། །མ་

�ེད་པ་དང་མ་ཚང་བ། །གཙB་བོ་¦ས་པ་མ་མཆིས་ཤིང༌། །

འདིར་ནི་ཉེས་པ་གང་བ<ིས་པ། །Pན་མSེན་དེ་Pན་བཟོད་པར་

གསོལ། །བEད་པ་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་ནི། Mི་ནང་གསང་གOམ་དང༌། 
རོལ་མོའ m་མཆོད་པ་Eས་པར་མཆོད། དp་པ་ཡེ་ཤེས་Fི་�་གཤེགས་O་

གསོལ་བ་ནི། ཡིག་བE་བVོད་པའི་Vེས་ལ། ཨÆ་བè་©ཿ ཞེས་པས་

གཤེགས་O་གསོལ། བ�་པ་དམ་ཚmག་གི་�་རང་ལ་བ�་བའི་ཚmག་ནི། དམ་

ཚmག་གི་�་རང་གི་1གས་ཀར་བ�ས་ཏེ། ཨÆ་པ¸་ཏི་ཤ་Äྃ། །ཞེས་བVོད་

ལ་བ�འོ། །ཨÆ་སË་=6ན་ñྀ་ཧ་ན་གo་Äྃ། །ཞེས་པས་Mི་རོལ་<ི་�་
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གཤེགས་O་གསོལ། ཆོས་Fི་Eལ་པོས་དད་པས་བIལ་བཏབ་ནས། །oི་

མེད་[ང་དང་_་མའི་Mག་ལེན་མན་ངག་Zར། །ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་4་བའི་

རིམ་པ་Rམས། །བདག་གཞན་Pན་ལ་ཕན་Mིར་vིས་པ་ཡིན། །ཚBགས་Fི་

འཁོར་ལོ་4་བའི་རིམ་པ་འདི། ªFའི་དགེ་Wོང་Ñ¤་སེpས་མཛད་པ་Dོགས་

སོ། །དགེའོ། ། 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

རང་4ིན་<ིས་བ�བ་པའི་ཡིག་}་བsགས་སོ། ། 

"

=ས་གOམ་སངས་Eས་Rམས་Fི་ངོ་བོ་ཉིད། །བདེ་ལེགས་

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འeང་བའི་གནས། །བཀའ་བ{ད་_་མ་

Rམས་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །དམ་པའི་གOང་ལ་བgེན་ནས་vི་

བར་4། །Vེ་བuན་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཞལ་ནས། {་སེམས་
ཅན་ལ་འvས་+་སངས་Eས་བQབ་པར་འདོད་པས། དམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་

ཆོས་4་དགོས། དེ་ཡང་ཡང་དག་པའི་_་མ་གཅིག་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་

གOངས། ཡང་དག་པའི་_་མ་དེ་ཅི་Z་+་ཞིག་ཡིན་�མ་ན། a་བ་ཅན་Rམ་པ་

བཞི་དང་Uན་པ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན། _་མ་གདམས་ངག་གི་a་བ་ཅན། 

གདམས་ངག་བ{ད་པའི་a་བ་ཅན། བ{ད་པ་4ིན་�བས་Fི་a་བ་ཅན། 4ིན་

�བས་མོས་pས་Fིས་a་བ་ཅན་ཞེས་གOངས། དེ་ཡང་_་མ་གདམས་ངག་

གི་a་བ་ཅན་ཞེས་པ་ནི། Wོབ་མའི་{ད་ཚBད་ལ་མཁས་ཤིང་དེ་དང་མ1ན་པའི་

གདམས་ངག་}་ཚBགས་ཤེས་པ་ཞིག་དགོས། ཤེས་པ་ཅན་<ིས་མི་ཕན། 

གདམས་ངག་བ{ད་པའི་a་བ་ཅན་ཞེས་wོས་ཏེ། གདམས་ངག་དེ་ཡང་རང་

དགར་4ས་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། བ{ད་པ་བར་ཆད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས། 
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བ{ད་པ་བར་མ་ཆད་པ་ཙམ་<ིས་མི་ཆོག་.ེ། བ{ད་པ་4ིན་�བས་Fི་a་བ་

ཅན་ཞེས་དགོས་ཏེ། བཀའ་བ{ད་Fི་_་མ་དེ་Rམས་Fང་ཉམས་Nོང་དང་

gོགས་པར་Uན་ཞིང་4ིན་�བས་Fི་ལམ་མངོན་Oམ་=་4ས་པ་ཞིག་དགོས། 

4ིན་�བས་དེ་ཡང་མོས་pས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པས། 4ིན་�བས་མོས་

pས་Fི་a་བ་ཞེས་wོས་ཏེ། _་མ་གོང་མ་Rམས་ལ་མོས་pས་གཤའ་མ་4ས་

ཤིང་ལམ་འདི་ཉམས་O་_ངས་ཏེ་4ིན་�བས་བ�ེས་པའོ། །དེ་Zར་a་བ་ཅན་

བཞི་དང་Uན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་_་མ་དམ་པ་ཞེས་Fང་4། ཡང་དག་པའི་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞེས་Fང་4འོ། །དེ་Z་+འི་_་མ་དམ་པ་དང་འbད་

པའི་=ས་O། [ས་དང་\ོག་ལ་མི་Zོས་པར། མོས་pས་གཤའ་མ་4་ཞིང་

གདམས་ངག་ཉམས་O་_ངས་ན་ཐེ་ཚBམ་མི་4་བར་4ིན་�བས་མངོན་Oམ་=་

འiར་ཞིང༌། _་མ་གོང་མ་Rམས་དང་ཡོན་ཏན་མXངས་པར་འiར། ཞིང་

ཁམས་Rམ་པར་དག་པ་|་�ན་ཅིག་ཚBགས་ནས། ཆོས་Fི་དགའ་བ་དེ་ཉམས་

O་Nོང་བར་འiར་བ་དེ་ངེས་པ་ཡིན་ཞིང་བY་བ་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གOངས། 

བདེ་མཆོག་·ོམ་པ་འeང་བ་ལས་Fང༌། མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་®ངས་

ནས། །_་མ་མཆོད་པ་བaམ་པར་4། །དེ་མཉེས་པས་ནི་Pན་མSེན་<ི། །གོ་

འཕང་མཆོག་འདི་ཐོབ་པར་འiར། །ཞེས་པ་དང༌། འཕགས་པ་�ད་པ་ལས་

Fང༌། སངས་Eས་ཆོས་Rམས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བgེན་ཏོ་ཞེས། །

ཡོན་ཏན་<ི་མཆོག་མངའ་Eལ་བས་དེ་>ད་གOངས། །ཞེས་པ་དང༌། 
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འཕགས་པ་བEད་.ོང་པ་ལས་Fང༌། རིགས་Fི་+་Sོད་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ལ་གཅེས་�ས་O་4འོ། །pས་པར་4འོ། །བPར་.ི་4འོ། །དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་<ིས་ཡོངས་O་ཟིན་ན་དེ་ལ་ངན་སོང་གི་འཇིགས་པ་མེད་དོ། །

ཞེས་གOངས་པ་ནས། རང་ཅག་Rམས་Fང་བ>ལ་པ་ཐམས་ཅད་Fི་ཐ་མ་

བ.ན་པའི་�ིགས་མ་ལ། ངན་སོང་གOམ་ལ་སོགས་པ་མི་ཁོམ་པའི་གནས་

བEད་ལས་ཐར་ནས་མི་[ས་Rམ་པར་དག་པ་ཐོབ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

དང་མཇལ། གདམས་ངག་གཉན་པོ་Qབ་པའི་}ོད་=་|ང་བ་འདི། བསོད་

ནམས་བསགས་པའི་མ1་4ིན་ལས་འeང་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་<ིས་ཤིག 

འདི་Z་+་gེན་འvེལ་འཛBམས་པའི་=ས་O། མོས་pས་4་ཞིང་Qབ་པ་ཉམས་

O་ལེན་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་གOངས། དེས་ན་གདམས་ངག་འདི་ནི། དཔལ་~ོ་

Vེ་འཆང་ཆེན་པོ་ནས། ~ོ་Vེ་oིལ་+་པ་ལ་གOངས། དེས་ཨ་བ་È་ཏི་པ་ལ། 

དེས་]ོད་མཛད་ཆོས་Fི་~ོ་Vེ་ལ། དེས་4ང་5བ་བཟང་པོ་ལ། དེས་~ོ་Vེ་

གདན་པ། དེས་_་མ་ཨ་rོམ་ཀ་ར་ལ། དེས་F་མི་ལོ་F་བ་ལ། དེས་_་མ་

དཔལ་ཆེན་པོ་ལ། དེས་_་མ་ཞང་ལ། དེས་_་མ་རིན་པོ་ཆེ། དེས་བདག་ལའོ། 

།དེ་Z་+འི་བ{ད་པ་བར་མ་ཆད་པའི་4ིན་�བས་ཅན་<ི་གདམས་ངག་འདི་

འཆད་པ་ལ། དོན་གOམ་<ིས་ཤེས་པར་4་.ེ། ¬ད་Fི་དོན་དང༌། གsང་གི་

དོན་དང༌། མ�ག་གི་དོན་དགེ་བའི་a་བ་བ ོ་བའོ། །དང་པོ་¬ད་Fི་དོན་ལ་

གOམ། མཚན་<ི་དང༌། Mག་འཚལ་བ་དང༌། གདམས་པའི་ཆེ་བ་བ.ན་པའོ། 
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།དང་པོ་མཚན་<ི་དོན་ནི། E་གར་>ད་=། &་ཨ་དྷི<་ན་�་མ་ï་པ་

དྷེ་ས་ཀ བོད་>ད་=། རང་4ིན་བ�བ་པའི་མན་ངག །ཅེས་wོས་

ཏེ། དེ་ཡང་&་ཨ་དྷི<་ཞེས་པ་ནི་རང་4ིན་<ིས་བ�བ་ཅེས་པའོ། 

།�་མ་ཞེས་པ་ནི་རིམ་པའོ། །ï་པ་དྷེ་ས་ཀ་ཞེས་པ་ནི་མན་ངག་

ཅེས་པའོ། །དེ་ལ་རང་4ིན་<ིས་བ�བ་པ་ཞེས་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་དpག་གsག་ལ་སོགས་པར་མི་Zོས་པས་རང་

ཉིད་ཡེ་ནས་�་ཡིན་པ་དེ་ངོ་�ད་ནས་ཤེས་པར་4ེད་པར་4ེད་

པ་དེ་ལ་རང་4ིན་བ�བ་པ་ཞེས་གOངས་སོ། །རིམ་པ་ཞེས་པ་

ནི་bིན་ལས་དང་yར་བའི་ལས་ཚBགས་མི་.ོན་པས། དབང་པོ་

ཐ་མའི་]ོད་�ལ་མི་.ོན། བ9ེད་པའི་རིམ་པ་གཙB་བོར་མི་.ོན་

པས། དབང་པོ་འvིང་པོ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་Dོགས་པའི་རིམ་པ་

གཙB་བོར་.ོན་པའི་Mིར། ཉམས་O་ལེན་པའི་གང་ཟག་དབང་པོ་

རབ་Fི་]ོད་�ལ་.ོན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་གOམ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

དབང་པོ་རབ་Fི་ཐ་མ་�་ཡི་I་ལ་Wོབ་པ་དང༌། རབ་Fི་འvིང་

པོ་འོད་གསལ་ལ་Wོབ་པ་དང༌། རབ་Fི་རབ་hང་འ�ག་ལ་Wོབ་

�312



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

པའི་དམིགས་པ་གOམ་<ི་ལམ་.ོན་པས་ན་རིམ་པ་ཞེས་

4འོ། །མན་ངག་ཅེས་པ་ནི། ཚmག་�ང་ལ་དོན་འoིལ་ཞིང་གནད་

=་ཕོག་པས་ན་མན་ངག་ཅེས་པའོ། །གཞན་དག་ན་རེ། མཚན་

<ི་དོན་ནི་དེ་Zར་ཡིན་མོད་Fི། འོན་Fང་E་གར་>ད་=་ཞེས་

གོང་=་wོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་དགོས་པ་Rམ་

པ་གOམ་ཡོད་པ་ཡིན་གOངས། སང་�ི་ཏའི་>ད་ལ་བག་

ཆགས་བཞག་པར་4་བ་དང༌། oིན་oན་པར་4་བ་དང༌། གsང་

བuན་པར་4་བའི་ཆེད་=་ཡིན་ནོ་གOངས། དེ་Rམས་Fིས་

མཚན་<ི་དོན་བ.ན་པའོ། །གཉིས་པ་Mག་འཚལ་བ་ནི། དཔལ་

བདེ་མཆོག་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་wོས་ཏེ། དེ་ཡང་དཔལ་

ཞེས་པ་ནི་རང་གཞན་<ི་དོན་ཐམས་ཅད་�ན་Oམ་ཚBགས་པའོ། 

།བདེ་མཆོག་ཅེས་པ་ནི། \ིད་པའི་�ག་བ ལ་<ི་E་མཚB་ཆེན་

པོ་ལས་@ོལ་ནས་N་ངན་ལས་འདས་པའི་@ོང་Sེར་=་བདེ་

མཆོག་མངོན་Oམ་=་མཛད་ཅིང་I་གOམ་ཡེ་ཤེས་�་ཡི་བདག་

ཉིད་ཅན་<ི་སངས་Eས་Rམས་སོ། །ལ་ཞེས་པ་ནི་�ལ་=་4ས་
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པའི་དོན་ནོ། །Mག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པ་ནི་ལོ་F་བས་I་གOམ་<ི་

བདག་ཉིད་ཅན་<ི་དཔལ་བདེ་མཆོག་ལ་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་

pས་པའི་rོ་ནས་Mག་འཚལ་ལོ། །དེ་Zར་Mག་འཚལ་བ་ལ་

དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཡ་རབ་དམ་པའི་@ངས་O་gོགས་པར་

འiར་བ་དང༌། བ.ན་བཅོས་བ�ར་བ་མཐར་Mིན་པ་ལ་སོགས་

པར་འiར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་གOངས། དེ་Rམས་Fིས་Mག་

འཚལ་བ་བ.ན་ཏོ། །གOམ་པ་གདམས་པའི་ཆེ་བ་བ.ན་པ་ནི། 

རིན་ཆེན་ཡོད་གནས་ཞེས་པ་ནས་འཇིགས་མེད་མཆོག་ཅེས་

པའི་བར་<ིས་.ོན་ཏེ། དེ་ཡང་དགོས་པའི་དོན་དང༌། བ�ས་

པའི་དོན་དང༌། ཚmག་གི་དོན་གOམ་<ིས་ཤེས་པར་4འོ། །དེ་ལ་

དགོས་པའི་དོན་ནི། Qབ་ཐབས་Fི་¬ད་=་གདམས་པའི་ཆེ་བ་

བ.ན་པ་.ེ། Mི་རབས་Fི་གང་ཟག་Rམས་�ོ་བ་བ9ེད་པ་དང༌། 

Qབ་ཐབས་འདི་ལ་འ�ག་པར་འiར་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་གOང་

ངོ༌། །གཉིས་པ་བ�ས་པའི་དོན་ནི། དེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་Fི་

ནང་ན་མཆོག་8་iར་པ་དེ་ཡིད་བཞིན་<ི་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་
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ཡིན་པ་བཞིན་=་གདམས་ངག་Rམས་Fི་ནང་ནས་མཆོག་8་

iར་པ་དེ། རང་4ིན་<ིས་བ�བ་པའི་མན་ངག་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གདམས་པའི་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ་གOངས། གOམ་པ་ཚmག་

གི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ། དཔེ་E་མཚB་དང་yར་བ་དང༌། གང་ཟག་

དང་yར་བའོ། །དང་པོ་དཔེ་E་མཚB་དང་yར་བ་ནི། རིན་ཆེན་

ཡོད་གནས་ལས་རིན་ཆེན་ཞེས་པ་ནི། རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐ་མ་དང་

འvིང་པོ་མཆོག་8་iར་པ་ཡིད་བཞིན་<ི་ནོར་+་ལ་སོགས་པ་

Rམ་པ་}་ཚBགས་པ་དེ་E་མཚB་ཆེན་པོའ m་གཞི་ན་ཡོད་པ་བཞིན་

=། གང་ཟག་དབང་པོ་ཐ་མའི་ལམ་དང༌། འvིང་གི་ལམ་དང༌། 

མཆོག་གི་ལམ་ལ་སོགས་གདམས་ངག་Rམ་པ་}་ཚBགས་པ་དེ་

{ད་·ེ་ཆེན་པོ་བཞི་ནས་eང་བ་བཞིན་ནོ། །_ོ་ཡི་ནོར་Uན་

འགས་�ེད་Fང་ཞེས་པ་ནི། E་མཚB་ནས་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་

པ་Rམས་Fི་ནང་ན། _ོ་Uན་bན་ཚJགས་དང་Uན་པའི་ཚBང་པ་

Rམས་Fི་ནང་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ཐ་མ་དང༌། འvིང་ལ་སོགས་པའི་

ནོར་bན་ཚJགས་�ེད་Fང་\ིད་Fི། ཡིད་བཞིན་<ི་ནོར་+་རིན་
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པོ་ཆེ་�ེད་པ་དེ་ཤིན་8་དཀའ་བ་བཞིན་=། གང་ཟག་yངས་པ་

5ང་བ་_ོའ m་ནོར་bན་ཚJགས་དང་Uན་པ་Rམས་Fིས། {ད་·ེ་

ཆེན་པོ་བཞི་ཡི་ནོར་+་bན་ཚJགས་Z་+་གང་ཟག་དབང་པོ་ཐ་

མ་བ་དང༌། འvིང་གི་ལམ་Qབ་ཐབས་Eས་པ་དང༌། བ�ས་པ་

ལ་སོགས་པའི་མན་ངག་འགའ་ཞིག་�ེད་Fང་\ིད་Fི། ཡིད་

བཞིན་<ི་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་Z་+་གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་Fི་

ལམ་རང་4ིན་བ�བ་པའི་མན་ངག་ཡོད་པ་འདི་Z་+་དེ་Oས་

Fང་�ེད་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ་གOངས་སོ། །འོ་ན་�ེད་མཁན་

ཡེ་མེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ལེགས་པར་ཡོང་བgགས་རིན་པོ་ཆེ་

ཞེས་wོས་ཏེ། དེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ཤིན་8་gོག་དzོད་ལ་མཁས་

པ། དེད་དཔོན་བཟང་9ོང་Eལ་+་དགེ་དོན་ལ་སོགས་པ་འགའ་

ཞིག་གིས། ཡིད་བཞིན་<ི་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་�ེད་པ་བཞིན་=། 

Eན་པའི་དཔལ་Uན་འཇིགས་མེད་མཆོག །ཅེས་wོས་ཏེ། དེ་

ཡང་Eན་པ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་gོག་དzོད་ལ་མཁས་པ་Z་+་མན་

ངག་ཐམས་ཅད་1གས་O་5ད་ཅིང་ལེགས་པར་Eན་པ་དཔལ་
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Uན་ཞེས་པ་ནི་རང་གཞན་<ི་དོན་ཐམས་ཅད་�ན་Oམ་ཚBགས་

པས་དཔལ་དང་Uན་པ། འཇིགས་མེད་ཅེས་པ་ནི། ཨ་(་ཀ་ར་

བདག་གིས་�ེད། ཅེས་པའོ། །ཇི་�ེད་ཅེ་ན་མཆོག་ཅེས་wོས་ཏེ། 

Qབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ལས་Sད་པར་འཕགས་པའོ། །�ན་ཅིག་

9ེས་པའི་མན་ངག་མཆོག་8་iར་པ་འདི་�ེད་ཅེས་གOངས་སོ། 

།གཉིས་པ་གང་ཟག་དང་yར་བ་ནི། རིན་ཆེན་ཡོད་གནས་ལས་

རིན་ཆེན་ཞེས་པ་ནི། E་མཚB་Z་+འི་_་མ་~ོ་Vེ་གདན་པ་ལ། 

གང་ཟག་དབང་པོ་Rོ་བaལ་<ི་4ེ་vག་གིས་ལམ་Qབ་ཐབས་

Eས་བ�ས་ལ་སོགས་པ་མན་ངག་གི་རིགས་Rམ་པ་}་ཚBགས་

1གས་Fིས་མSེན་པའོ། །_ོའ m་ནོར་Uན་འགའ་�ེད་Fང༌། །

ཞེས་པ་ནི། གང་ཟག་yངས་པ་ཤས་5ང་བ་_ོའ m་ནོར་དང་Uན་

པ་འགའ་ཞིག་གིས། Qབ་ཐབས་Eས་བ�ས་Fི་མན་ངག་�ེད་

པར་iར་Fང༌། Sད་པར་=་འཕགས་པའི་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་

Qབ་ཐབས་Fི་མན་ངག་འདི་མ་�ེད་པ་ཞེས་པའོ། །ལེགས་པར་

ཡོངས་བgགས་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པ་ནི། དེད་དཔོན་བཟང་9ོང་ལ་
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སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་gོག་དzོད་ལ་མཁས་པ་Rམས་Fིས་ཡིད་

བཞིན་<ི་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་�ེད་པ་Zར། ཨ་(་ཀ་ར་མན་ངག་

gོག་དzོད་ལ་མཁས་པས། ཡིད་བཞིན་<ི་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་Z་

+འི་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་Qབ་ཐབས་Fི་མན་ངག་འདི་�ེད་

པའོ། །Eན་པའི་དཔལ་Uན་འཇིགས་མེད་མཆོག །ཅེས་wོས་

ཏེ། དེ་ལ་Eན་པ་ཞེས་པ་ནི་I་གOང་1གས་Fི་ཡོན་ཏན་མ་

[ས་པ་�ེད་པར་4ེད་པའི་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་1གས་

O་5ད་པའོ། །དཔལ་Uན་ཞེས་པ་ནི་ཡོན་ཏན་དེ་རང་དང་

གཞན་<ི་དོན་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་འ�བ་པར་4ེད་པའོ། །

འཇིགས་མེད་ཅེས་པ་ནི་ཨ་(་ཀ་རའི་རབ་8་eང་བའི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། འཇིགས་མེད་འeང་གནས་µས་པ་ཞེས་གOངས་

སོ། །མཆོག་ཅེས་པ་ནི་བདག་གིས་Qབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་Fི་

ནང་ནས་མཆོག་8་iར་པ་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་མན་ངག་འདི། 

Mི་རབས་Fི་གང་ཟག་Rམས་Fི་ཆེད་=་གsང་=་བཀོད་པ་ཡིན་

གOངས་སོ། །དེ་Rམས་Fིས་གདམས་པའི་ཆེ་བ་བ.ན་པའོ། །
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གཉིས་པ་གsང་གི་དོན་ལ་བཞི་.ེ། མན་ངག་ཉམས་O་_ང་

བའི་རིམ་པ་བ.ན་པ་དང༌། མན་ངག་ཇི་Zར་བaམས་པའི་Xལ་

བ.ན་པ་དང༌། བ�ས་པ་4་བ་བ.ན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་

ཏེ། ཉམས་O་_ང་བའི་རིམ་པ་དངོས་དང༌། ཞར་ལ་eང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གOམ་.ེ། རབ་Fི་ཐ་མས་ཉམས་O་_ང་བ་དང༌། 

རབ་Fི་འvིང་གིས་ཉམས་O་_ང་བ་དང༌། རབ་Fི་རབ་Fིས་

ཉམས་O་_ང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ།  ོན་འ@ོ་ཚBགས་

གསོག་པ་དང༌། དངོས་གཞིའོ། །དང་པོ་ཚBགས་གསོག་པ་ལ་

གཉིས་ཏེ། བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་དང་ཡེ་ཤེས་Fི་ཚBགས་

སོ། །དང་པོ་བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་ནི་འདིར་�ིང་Vེ་ཆེན་པོ་

ལ་ཞེས་wོས་ཏེ། དེ་ཡང་གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་ཐ་མས། བཅོམ་

Uན་འདས་བདེ་མཆོག་�ན་ཅིག་བQབ་པར་འདོད་པས། aི་

ཤིང་ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་�ན་Oམ་ཚBགས་པ། མེ་ཏོག་

དང་འvས་+ས་བEན་པའི་གནས་ཡིད་=་འོང་བའམ། ཡང་ན་

=ར་�ོད་དམ། རི་aེའམ། ཤིང་�ང་ངམ། རི་�ག་གམ། �་ཁང་
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.ོང་པ་ལ་སོགས་པ་འཇིགས་O་|ང་བའི་གནས་དེར། མི་མ་

ཡིན་<ིས་བར་ཆད་འeང་གི་དོགས་པས། བaོན་འ�ས་

བaམས་པའི་གནས་O་བདེ་བའི་.ན་ལ་འ=ག་.ེ། བ=ད་aིའི་

རིལ་+་ཁར་བ�ག་.ེ། ཐོག་མར་བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་

བསགས་པ་གལ་ཆེ། བསོད་ནམས་མ་བསགས་པ་ལ་ནི་ཡོན་

ཏན་ཅི་ཡང་མི་འeང༌། འཇིག་gེན་ལས་འདས་པའི་དབང་=་

4ས་ན། སངས་Eས་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I་དང༌། �ལ་

པའི་I་ཡང་{་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་འvས་+་ཡིན། 

འཇིག་gེན་པའི་དབང་=་4ས་ན། ཚངས་པ་དང༌། བE་4ིན་

དང༌། འཁོར་ལོས་�ར་བའི་Eལ་པོ་ལ་སོགས་ཡང་བསོད་

ནམས་བསགས་པའི་འvས་+་ཡིན། དེས་ན་བདེ་ལེགས་དང༌། 

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་Fི་a་བ་ནི་ཚBགས་གསོག་ཁོ་ན་གལ་ཆེ་བ་

ཡིན་གOངས་སོ། །Eལ་+་བསོད་ནམས་.ོབས་Fི་gོགས་པ་

བVོད་པའི་མདོ་ལས། བསོད་ནམས་བསགས་པ་བདེ་བ་.ེ། །

དེ་Mིར་མི་ཡིས་བསོད་ནམས་བསག །དེ་བས་ཡང་དང་ཡང་=་
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བསག །དེ་རིང་ཉིད་ནས་བ�ན་ཏེ་བQབ། །ཅེས་གOངས་པ་

དང༌། _་མ་དཔལ་ཆེན་པོའ m་ཞལ་ནས་Fང༌། བདེ་བ་9ིད་པ། 

9ིད་�ན་རིང་བ། 9ིད་བར་མི་འཆད་པ། 9ིད་མོ་ལ་མི་གནོད་

པ། �ན་Oམ་ཚBགས་པ་དེ། ཆོས་4ས་ན་འོང་བ་ཡིན། ཅེས་

གOངས་པ་དང༌། _་མ་ཞང་གི་ཞལ་ནས་Fང༌། ཆོས་སོགས་

�ིབ་པ་yོང་བ་འདི། །�ང་པོ་ངའི་�ིང་གཏམ་ཡིན། །ཞེས་

གOངས་པ་Zར། ཚBགས་གསོག་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་4འོ། 

།ཚBགས་གསོག་པའི་ཐབས་Fང་འདིར་�ིང་Vེ་ཆེན་པོ་ལས་

ཞེས་wོས་ཏེ། དེ་མཚBན་པ་ཙམ་ཡིན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ m་རིགས་

ཅན་<ི་གང་ཟག་Rམས་Qབ་པ་ཅི་4ེད་Fང༌།  ོན་འ@ོ་4ང་

5བ་Fི་སེམས་འ@ོ་དགོས་པས། དེ་ཡང་ཚད་མེད་པ་བཞིས་

{ད་མ་yང་ན། 4ང་5བ་Fི་སེམས་གཤའ་མ་མི་9ེ་བ་ཡིན་

པས། ཐོག་མར་ཚད་མེད་པ་བཞིས་{ད་yང་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་bད་པར་འདོད་པའི་4མས་

པ་དང༌། �ག་བ ལ་དང་vལ་བར་འདོད་པའི་�ིང་Vེ་དང༌། 
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སངས་Eས་Fི་བར་=་བདེ་བ་དང་མི་འvལ་བར་འདོད་པའི་

དགའ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་.ོང་པ་ཉིད་=་མཉམ་

པར་མོས་པ་ཉེ་རིང་མེད་པའི་བཏང་�ོམས་ཏེ། དེ་Zར་ཚད་མེད་

པ་བཞི་བrོམས་པའི་Vེས་ལ། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

\ིད་པའི་�ག་བ ལ་དང་vལ་བར་4་བའི་ཆེད་=། ཚJ་འདི་ཉིད་

ལ་Dོགས་པའི་སངས་Eས་དཔལ་ཧེ་|་ཀའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་

4། དེའི་ཆེད་=་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་I་བrོམ་པར་4འོ་�མ་

པའི་4ང་5བ་Fི་སེམས་བrོམ་པ་ནི་བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་

སོ། །_་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་�ོས་པ་ལ་དགའ་ན། >བས་

འདིར་ཡན་ལག་བ=ན་པ་དང༌། 9བས་O་འ@ོ་བ་སེམས་

བ9ེད་པ་ལ་སོགས་པ་4ས་Fང་ལེགས་གOངས། གཉིས་པ་ཡེ་

ཤེས་Fི་ཚBགས་བསགས་པ་ནི། ཨÆ་&་'་ཝ་ཞེས་པ་ནས། .ོང་

པ་ཉིད་=་4ས་ལ་ཞེས་པའི་བར་=་wོས་ཏེ། དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་

ཅད་གདོད་ནས་.ོང་པ་ཉིད་Fི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་གནས་

[གས་དེའི་ངང་ལ་སེམས་མ་བཅོས་པར་�ག་པར་བཞག་ཅེས་
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པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་Eས་པར་འཆད་ན། ཨÆ་ཞེས་པ་ནི་I་

གOམ་ཡེ་ཤེས་�འི་བདག་ཉིད་ཅན་<ི་སངས་Eས་Rམས་སོ། །

&་'་ཝ་«¥་ཞེས་པ་ནི། རང་བཞིན་<ིས་Rམ་པར་དག་པའི་

ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །ཅི་དག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སË་དྷ�་ཞེས་wོས་

ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་གOངས་སོ། །&་'་ཝ་«¥ོ྅ཧཾ། 

ཞེས་པ་ནི་བདག་Fང་རང་བཞིན་<ིས་Rམ་པར་དག་པ་ཞེས་

པའི་དོན་ནོ། །ཞེས་4་བའི་དོན་མངོན་=་4ས་ལ་ཞེས་པ་ནི། 

 གས་བVོད་པ་ཙམ་<ིས་དེའི་དོན་ཡིད་ལ་oན་པར་4་དགོས་

ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་�ོས་པ་ཐམས་ཅད་དབེན་པ། 

མཚན་མའི་�ལ་ལས་འདས་པ། མ་བཅོས་པ་འོད་གསལ་བ། 

འ=ས་མ་4ས་པ་9ེ་འགགས་ཐམས་ཅད་དང་vལ་ཞིང༌། རང་

བཞིན་<ིས་Rམ་པར་དག་པ་ཡིན་ཞེས་མངོན་=་4འོ། །དེ་ཉིད་

ལག་8་ལོན་ན་འདི་Zར་4་.ེ། སེམས་Fིས་སེམས་ལ་

དམིགས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་a་བ་རང་གི་སེམས་ཡིན་ཏེ། 

སེམས་ཉིད་ཁ་དོག་8་མ་�བ། ཅིའི་ངོ་བོར་ཡང་མ་�བ་ཅིང༌། 
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ངོས་བhང་ཐམས་ཅད་དང་vལ་བ་གསལ་ལ་གོ་མ་འགགས་པ། 

Pན་ལ་Sབ་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་�མ་པའི་དོན་oན་པར་

4འོ། །ཐ་མལ་པའི་[ས་Fང་.ོང་པ་ཉིད་=་4ས་ལ་ཞེས་པ་ནི། 

དེ་མཚBན་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། དེ་Zར་བསམ་པའི་Vེས་དེ་ནས་ཐ་

མལ་པའི་[ས་ལ་སོགས་པ་Mི་ནང་}ོད་བ�ད་Fིས་བ�ས་པའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལས་�ིན་Uང་བའམ། འཇའ་ཚBན་

ཡལ་བ་བཞིན་=་.ོང་པ་ཉིད་=་Mམ་<ིས་བཏང་ལ་ཅིར་ཡང་མི་

བསམ། ཅིར་ཡང་མི་gོག གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་4ེད་<ི། མི་gོག་

པའི་ངང་ལ་སེམས་མ་བཅོས་པར་�ག་པར་¦ས་ཚད་Fིས་

འཇོག་པ་དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་Fི་ཚBགས་ཞེས་4་.ེ། དེའི་{་མཚན་

ཡང་འ=ས་4ས་Fི་དགེ་བའི་a་བ་བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་ལ་

ཞེན་ན་ཡང་ལམ་གོལ་བ་ཡིན། འཁོར་བ་དང་N་ངན་ལས་

འདས་པས་བ�ས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེན་ན་ཡང་གོལ་བ་

ཡིན། ཆགས་ཤིང་ཞེན་པ་®ང་བའི་ཆེད་དང༌། འvས་+་ཆོས་

Fི་I་ཐོབ་པར་4་བའི་{་ཡང་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་པས་གལ་ཆེ་བ་
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ཡིན་གOངས་སོ། །_་མ་ཏཻ་ལོ་པའི་ཞལ་ནས་Fང༌། ཆགས་

ཤིང་ཞེན་པའི་Rལ་འ4ོར་པ། །%ང་མ་aི་ལ་འ4ར་བ་བཞིན། །

ཞེན་པ་ཐོངས་ཤིག་�་རོ་པ། །ཞེས་གOངས་པ་དང༌། Vེ་�གས་

པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་Fང༌། སངས་Eས་ཐོབ་པར་4ེད་པའི་

ལམ་ཉེ་བ་.ེ། སེམས་མ་བཅོས་པར་འཇོག་པ་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་པ་

ལ། གཞན་ཡིད་ཆེས་O་མ་ཉན་ཞེས་གOངས་སོ། །དེས་ན་ཡེ་

ཤེས་Fི་ཚBགས་བསགས་པ་འདི་ཉིད་Dོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་

སམ། Mག་E་ཆེན་པོ་ཞེས་སམ། Z་བ་མཐར་1ག་ཅེས་Fང་

4འོ། །དེ་Rམས་Fིས་ཡེ་ཤེས་Fི་ཚBགས་བསགས་པ་བ.ན་ནོ། 

།གཉིས་པ་དངོས་གཞིའམ་ཉམས་O་ལེན་པ་ནི། >ད་ཅིག་གིས་

ཞེས་པ་ནས་wོས་ཏེ་དེ་Zར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་Fི་

ཚBགས་བསགས་པ་ལས་འvས་+་སངས་Eས་འeང་བ་ནི་

ཤེས་4འི་གནས་[གས་སམ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས། དེ་བཞིན་=་

 ོན་འ@ོ་ཚBགས་གཉིས་བསགས་པ། དངོས་གཞིའི་=ས་O་

Dོགས་པའི་སངས་Eས་འeང་བ་ལ་Wོབ་པའི་Xལ་ཞེས་4་.ེ། 
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དེ་ཡང་.ོང་པ་ཉིད་Fི་ངང་ལས་ཞེས་པ་ནི། དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་

ཅད་.ོང་པ་ཉིད་Fི་ངང་ལས་འeང༌། གནས་Fང་.ོང་པ་ཉིད་Fི་

ངང་ལ་གནས། ཐིམ་ཡང་.ོང་པ་ཉིད་Fི་ངང་ལ་ཐིམ་པ་བཞིན་=་

གཞན་དོན་གhགས་I་Rམ་པ་གཉིས་Fང་ཆོས་Fི་I་ལས་མ་

གཡོས་པའི་ངང་ལས་འeང་བས་ན་.ོང་པ་ཉིད་Fི་ངང་ལ་ཞེས་

པའི་དོན་ནོ། །>ད་ཅིག་གིས་ཞེས་པའི་དོན་ནི་.ོང་པ་ཉིད་དེའི་

ངང་ལས་ས་བོན་ཡི་གེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་=་མི་བ9ེད་ཅིང༌། 

I་Dོགས་པ་ཆེན་པོ་དེ་�ོང་གིས་=ས་གཅིག་ལ་བ9ེད་པས་ན་

>ད་ཅིག་ཅེས་པའོ། །}་ཚBགས་པ¸་དང་ཞེས་པ་ནི་འཁོར་བའི་

9ོན་<ིས་མ་གོས་པ་མཚBན་པའི་བ~་པ¸འི་གདན་ནོ། །ཉི་མ་

ལ་ཞེས་པ་ནི། འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་<ི་E་མཚB་>ེམ་པར་4ེད་

པའི་བ~་པ¸འི་Zེ་བ་ཉི་མས་བEན་པའོ། །དེའི་.ེང་=་ཞེས་པ་

ནི། པ¸་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་དཔལ་�ན་ཅིག་9ེས་པ་ཡབ་

�མ་བrོམ་པར་4་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེ་རང་ཇི་Z་+་གཅིག་

ཅེ་ན། དེ་ཡང་དཔལ་ཧེ་|་ཀ་ཞབས་གཡས་བང་བ་ནི་ཤེས་
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པས་\ིད་ལ་མི་གནས་པའི་བ~འོ། །གཡོན་བIམ་པ་ནི། �ིང་

Vེས་ཞི་ལ་མི་གནས་པའི་བ~འོ། །འཇིགས་4ེད་དང་=ས་

མཚན་མནན་པ་ནི། gག་ཆད་Fི་མཐའ་ལས་@ོལ་བའི་བ~འོ། །

~ོ་Vེ་oིལ་+་བ}མས་པ་ནི་.ོང་པ་དང་�ིང་Vེ་རོ་གཅིག་པའི་

བ~འོ། །Mག་གཉིས་Fིས་~ོ་Vེ་ཕག་མོ་ལ་འÔད་པ་ནི་ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་ཕན་Xན་མི་®ོང་བའི་བ~འོ། །I་མདོག་ ོ་9་

ཞེས་པ་ནི་ཆོས་Fི་ད4ིངས་ལ་འiར་བ་མེད་པའི་བ~འོ། །ནིར་

ཏི་ཀ་ར་གསར་པ་Zར་ཞེས་པ་ནི་I་མདོག་གི་དཔེ་ཡིན་ཏེ། 

ཟར་མའི་མེ་ཏོག་གསར་པ་Zར་མདོག་ ོ་ལ་9་བ་དེའི་ནང་ན་

�ང་ཟད་ཅིག་དམར་ལ་མདངས་དང་བཅས་པ་Z་+་ཡིན་ནོ། 

ཞེས་གOངས་སོ། །གར་<ི་ཉམས་ཞེས་པ་ནི་ཞི་གནས་དང་

�ག་མཐོང་རོ་གཅིག་8་iར་པའི་བ~འོ། །གར་<ི་ཉམས་དp་

དང་Uན་པ་ཞེས་པ་ནི། དེ་ཡང་_་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། 

rེག་དང་དཔའ་དང་འཇིགས་O་|ང༌། །°ོད་དང་oག་པོ་

འཇིགས་4ེད་དང༌། །�ིང་Vེ་ངོ་མཚར་ཞི་བ་ནི། །གར་<ི་ཉམས་
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དp་ཡིད་པར་བཤད། །ཅེས་གOངས་སོ། །དེ་ལ་rེག་པའི་

]ོད་པ་ནི། དམ་ཚmག་གི་Mག་E་དp་པོ་Rམས་དང་�ན་ཅིག་8་

ད+ས་Fི་གཙB་བོར་iར་པ་དེ་[ས་དང་ངག་དང་ཡིད་Fིས་བ~་

བ.ན་པའི་rོ་ནས་འÔད་པ་དང༌། འོ་4ེད་པ་དང༌། འཇིབས་པ་

དང༌། སོ་འདེབས་པ་དང༌། སེན་མོ་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པ་

�ན་ཅིག་8་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཉེ་བར་ལོངས་]ོད་པའི་མཚན་

ཉིད་དོ། །དཔའ་བའི་]ོད་པ་ནི། མཚན་མོ་རོ་ལངས་Qབ་པ་

དང༌། འeང་པོ་དབང་=་4་བ་ལ་སེམས་sམ་པ་མེད་ཅིང་དཔའ་

བའི་]ོད་པ་དང་Uན་པའོ། །འཇིགས་O་|ང་བའི་]ོད་པ་ནི་གྷོ་

P་ད་ཧ་ན་ཟ་བའི་མཚན་ཉིད་དེ། བཙBག་པའི་སེམས་དང༌། 

འཇིགས་པ་9ེ་བའི་སེམས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དགོད་པའི་]ོད་པ་

ནི་རོ་ལངས་Qབ་པའི་=ས་O་གད་Eང་དང་Z་.ངས་ལ་སོགས་

པ་]ོད་པ་}་ཚBགས་པ་དང་Uན་པའོ། །oག་པོའ m་]ོད་པ་ནི་~ོ་

Vེ་Äྃ་མཛད་ལ་སོགས་པ་�ོ་བོའ m་དFིལ་འཁོར་�ོས་ནས། མ་

|ངས་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའོ། །འཇིགས་པར་4ེད་པའི་
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]ོད་པ་ནི། �ོ་བོའ m་གhགས་ཉིད་Fིས་མ་|ངས་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་·ིགས་པ་དང༌། Âག་པར་4ེད་པ་དང༌། �ིང་Vེའི་]ོད་པ་ནི། 

སེམས་ཅན་མི་®ོང་ཞིང་ཐབས་}་ཚBགས་Fི་rོ་ནས་སེམས་

ཅན་Rམས་ལ་ཕན་འདོགས་པར་4ེད་པའོ། །ངོ་མཚར་<ི་]ོད་

པ་ནི་ཞི་Eས་ལ་སོགས་པའི་rོ་ནས་I་}་ཚBགས་�ལ་ནས་ཇི་

\ིད་འཁོར་བ་མ་.ོང་བར་=་bིན་ལས་}་ཚBགས་4ེད་པའོ། །

ཞི་བའི་]ོད་པ་ནི་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་དགའ་བ་{ན་མི་འཆད་

པར་དེ་ཡི་ངང་ལ་གནས་པའོ། །རལ་པ་ནག་པོའ m་ཐོར་Xག་གི་

ཞེས་པ་ནི། སེམས་ཅན་<ི་དོན་=་དགེ་བའི་a་བ་E་ཆེན་པོ་

དཔག་=་མེད་པ་བསགས་ནས་ཚBགས་Dོགས་པའི་བ~འོ། །aེ་

མོར་ནོར་+་དང་ཞེས་པ་སངས་Eས་Fི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

དང་Uན་པའི་བ~འོ། །}་ཚBགས་~ོ་Vེའི་གདན་ལ་ཞེས་པ་ནི། 

གང་གིས་Fང་བ9ོད་པར་མི་¦ས་ཤིང་རི་རབ་Zར་བgན་པར་

གནས་པའི་བ~འོ། །1བ་པ་མི་བ9ོད་པ་རོལ་པར་བsགས་པ་

ཞེས་པ་ནི། རིགས་Fི་བདག་པོ་ངོ་ཤེས་པར་4ེད་པའི་བ~འོ། །
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དེའི་འོག་8་གཡོན་Mོགས་Fི་ཆར་ཞེས་པ་ནི་ཤེས་རབ་གཙB་

བོར་བ.ན་པའི་བ~འོ། །འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ཅན་<ི་�་ཚJས་དང་

ཞེས་པ་ནི་4ང་5བ་Fི་སེམས་གོང་ནས་གོང་=་འཕེལ་ཞིང་Eས་

པའི་བ~འོ། །}་ཚBགས་~ོ་Vེས་བEན་པའོ་ཞེས་པ་ནི། bིན་

ལས་Rམ་པ་བཞིའི་rོ་ནས་འ@ོ་བའི་དོན་མཛད་པའི་བ~འོ། །

དÑལ་བའི་མཚམས་O་ཐོད་པ་�ས་བEན་ཞེས་པ་ནི། སངས་

Eས་�་ཡི་རང་བཞིན་<ི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་བ~འོ། །

Mག་E་�ག་དང་Uན་པ་ཞེས་པ་ནི། ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་�ག་

Dོགས་པའི་བ~འོ། །དེ་ཡང་གuག་གི་ནོར་+་ནི་yིན་པ་Rམ་

པར་དག་པའོ། །R་Eན་བཟོད་པ་Rམ་པར་དག་པའོ། །མpལ་

Eན་Xལ་�ིམས་Rམ་པར་དག་པའོ། །ལག་ག=བ་བaོན་འ�ས་

Rམ་པར་དག་པའོ། །>་རགས་བསམ་གཏན་Rམ་པར་དག་

པའོ། །ཐལ་ཆེན་ཤེས་རབ་Rམ་པར་དག་པའོ། །མི་མགོ་�་

བ�ས་I་ལ་བEན་པ་ཞེས་པ་འ=་4ེད་Rམ་པར་དག་པའི་

བ~འོ། །ཞལ་གཅིག་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་O་མེད་
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པར་རོ་གཅིག་པའི་བ~འོ། །]ན་གOམ་པ་ཞེས་པ་ནི་འདས་མ་

འོངས་ད་Z་=ས་གOམ་མSེན་པའི་བ~འོ། །དགའ་བ་འཛmན་པ་

ཞེས་པ་ནི་བ�ད་�མ་ལ་མི་གཏོང་ཞིང་བདེ་བ་ཆེན་པོའ m་རང་

བཞིན་དང་{ན་=་མི་འvལ་བའི་བ~འོ། །%ང་aི་འ1ང་བའི་རོ་

ཅན་ནི་ཞེས་པ་ནི་�མ་<ི་དགའ་བ་འoེན་པ་ཉམས་O་Nོང་བའོ། 

།དེའི་1གས་ཀར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་Äྃ་ ོན་པོ་ཅན་ནོ་ཞེས་པ་

ནི། དེ་Z་+་I་མདོག་ཞལ་Mག་གི་Rམ་པ་ཅན་<ི་དཔལ་ཧེ་|་

ཀའི་1གས་ཀར་ཉི་མའི་དFིལ་འཁོར་<ི་.ེང་=། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Fི་བདག་ཉིད་Äྃ་ ོན་པོ་གཅིག་བསམ་

པར་4འོ། །ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །~ོ་Vེ་ཕག་མོ་ཞེས་པ་ནི་~ོ་Vེ་ནི་

ཐབས་ཕག་ནི་ཤེས་རབ་.ེ། མོ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་འeང་

གནས་O་iར་པའི་བ~འོ། །Mག་གཉིས་ན་ཞེས་པ་ནི་བདེན་པ་

གཉིས་མཚBན་པའི་བ~འོ། །~ོ་Vེ་ཞེས་པ་ནི་Mག་གཡས་~ོ་Vེ་

དང་@ི་pག་བ}མས་ཤིང་·ིགས་མºབ་མཛད་པ་དེ་དག་བ=ད་

ད�ང་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པ་དང་Âག་པར་4ེད་པའི ་
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བ~འོ། །5་9ེས་Fི་}ོད་བ}མས་པ་ཞེས་པ་ནི་Mག་གཡོན་པ་

ན་�ག་གིས་བཀང་བའི་ཐོད་པ་བhང་ནས་ཡབ་Fི་མpལ་ནས་

འÔད་པ་དེ་ཡེ་ཤེས་བ=ད་aི་ལ་ལོངས་]ོད་ཅིང་ཐབས་ལ་�ོ་

བའི་བ~འོ། །ད+་ལ་ཐོད་པ་�ས་བEན་པ་ཞེས་པ་ནི། སངས་

Eས་�་ཡི་བདག་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་བ~འོ། །

མpལ་པར་ཐོད་པ་>མ་པོའ m་bེང་བ་འMང་བ་ནི། འ=་4ེད་Rམ་

པར་དག་པའམ་བ=ད་Fི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་

བ~འོ། །Mག་E་�་དང་Uན་པ་ནི་ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་�་དག་པའི་

བ~འོ། །ད+་Â་ནག་པོའ m་ཚBགས་@ོལ་བ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་

གདོད་ནས་མ་བཅིངས་པ་དང་མ་@ོལ་བའི་བ~འོ། །]ན་གOམ་

པ་ཞེས་པ་ནི། =ས་གOམ་མSེན་པའི་བ~འོ། །མེ་ཏོག་བིན་R་

རི་ཀའི་མདོག་དང་Uན་ཞེས་པ་ནི། ཤིན་8་དམར་ལ་སེར་

ཆགས་པའི་མདངས་དང་Uན་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་མི་®ོང་ཞིང་དབང་=་འ=ས་པའི་བ~འོ། །ཡབ་ལ་འÔད་

ཅིང་ཞེས་པ་ནི། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གདོད་མ་ནས་གཉིས་O་
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མེད་པའི་རང་བཞིན་ནོ་ཞེས་པའི་བ~འོ། །དེའི་མཚB་9ེས་དང་

གཉིས་O་མེད་པར་yོར་བ་ལས་ད<ེས་པར་འiར་བ་ཞེས་པ་

ནི། �མ་~ོ་Vེ་ཕག་མོའ m་པ¸་དང་ཡབ་Fི་~ོ་Vེ་དང་གཉིས་O་

མེད་པར་yོར་བ་ལ་gག་8་དགའ་ཞིང་ཐམས་ཅད་བདེ་.ོང་གི་

རང་བཞིན་ཡིན་ཞེས་པའི་བ~འོ། །དེ་Z་+འི་བདེ་བ་མཆོག་གི་

བདག་ཉིད་.ོང་པ་ཉིད་དང་རོ་གཅིག་པ་ཞེས་པ་ནི། གོང་=་

བ.ན་པའི་ཞལ་Mག་གི་Rམ་པ་ཅན་<ི་བདག་ཉིད་ཧེ་|་ཀ་དེ་

.ོང་པ་ཉིད་�མ་~ོ་Vེ་ཕག་མོ་དང་Mག་ཞལ་yོར་<ི་Rམ་པ་ཅན་

<ི་I་དེ་ལ་སེམས་གཏད་ལ་ཇི་\ིད་¦ས་ཚད་Fིས་བrོམ་པར་

4འོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེ་ལ་9ོ་ན་འོད་ཟེར་�ོ་བ�་ལ་

དམིགས་པར་4་ཞེས་གOངས་ཏེ། དེ་ལ་{ན་མི་འཆད་པ་�ལ་

པའི་I་མཐའ་ཡས་པར་�ོས་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་¬ས་པ་ན་

གནས་པའི་གཞན་<ི་དོན་མཐའ་དག་�ལ་ཞེས་wོས་ཏེ། དེ་ཡང་

སངས་Eས་ནས་སེམས་ཅན་<ི་དོན་4ེད་པའི་Xལ་ལ་Wོབ་པ་

ཞེས་4་.ེ། གོང་=་བ.ན་པའི་ལོངས་]ོད་Dོགས་I་དེ་ལ་
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དམིགས་པ་ལ་9ོ་བའི་ཚJ། �ིང་ཁའི་ཡི་གེ་Äྃ་གིས་འོད་ཟེར་

ལས་�ལ་པའི་I་བདེ་མཆོག་དཔག་8་མེད་པ་�ལ་ཏེ། ནམ་

མཁའི་མཐའ་¬ས་པ་Sབ་ཅིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་

མཛད་ཅིང་དབང་བIར་�ིབ་པ་yང་ཚBགས་Dོགས་པར་4ས་

ནས། Wར་རང་ལ་བ�་ཞིང་བrོམ་པར་4འོ། །དེ་ལ་ཡང་9ོ་

ཞིང་བ�ས་པ་4ེད་འདོད་ན། འོག་ནས་འeང་བ་བཞིན་=་

བ�ས་པ་1ན་བཞིར་4ས་ལ། དེ་ནས་Vེས་Fི་4་བ་ནི། གsང་

ནས་བཤད་པ་མེད་དེ། _་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ལག་ལེན་

ལ་འདི་Rམས་ཁ་>ོང་བར་4་དགོས་ཏེ། དགེ་བའི་a་བ་_་ན་

མེད་པའི་4ང་5བ་8་བ ོ་ལ། 1ན་མཚམས་O་རང་གི་�ིང་

གའི་Äྃ་ལ་�མ་བ�ས་ལ། Eན་དང་Mག་མཚན་ཡང་རང་ལ་

བ�ས་ཏེ། རང་ཧེ་|་ཀ་Eན་མེད་པའི་ང་Eལ་<ིས་[ས་ངག་

ཡིད་གOམ་<ིས་]ོད་ལམ་ཅི་དང་ཅི་]ོད་པ་ཐམས་ཅད་Mག་E་

དང༌། དFིལ་འཁོར་དང༌།  གས་དང༌། མི་gོག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛmན་=་བ�ར་ཏེ། ཅི་དང་ཅི་Nོང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་མཆོག་གི་
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རང་བཞིན་=་མོས་པར་4་བ་དང༌། རང་གིས་བVོད་པ་དང་ཅི་

ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ གས་Fི་རང་བཞིན་@གས་པར་བསམ་པ་

དང༌། རང་ཉིད་བཟའ་བ8ང་དང༌། གོན་པ་དང༌། ¯ས་དང༌། I་

མཉེ་ལ་སོགས་པའི་=ས་O་�་ལ་བ�ེན་བPར་4ེད་པར་མོས་

ཤིང་�འི་ང་Eལ་དང་མི་འvལ་བས་ཅི་དང་ཅི་}ང་བ་ཐམས་

ཅད་བདེ་མཆོག་གི་རང་བཞིན་�་མ་�ི་ལམ་Z་+འི་_ོས་ཟིན་

པར་4འོ། །དེ་Zར་4ས་.ོབས་Fིས་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ི་

འ�ག་པ་ཐམས་ཅད་ གས་དང་Mག་E་ལ་སོགས་པར་བ�ར་

¦ས་པ་ཡིན་ནོ་གOངས། འདི་ནི་རབ་Fི་བ9ེད་པའི་རིམ་

པའོ། །ཞེས་པ་ནི་དེ་Zར་4ས། གོང་=་བ.ན་པའི་ལག་ལེན་<ི་

རིམ་པ་ནི། དེ་Rམས་གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་Fི་ཐ་མ་I་ལ་

དམིགས་པའི་ལམ་ཡིན་ཞེས་མ�ག་བ�་བའི་ཚmག་གོ །འདི་ནི་

Dོགས་རིམ་ཡིན་མོད་Fི། འབད་aོལ་ལ་སོགས་པ་ལ་Zོས་པ་

དང༌། འོད་ཟེར་ལ་�འི་I་གསལ་བར་རིམ་<ིས་བ9ེད་པ་ཙམ་

ལ་དེ་>ད་4འོ། །དེ་Rམས་Fིས་རབ་Fི་ཐ་མས་ཉམས་O་_ང་

�335



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

བའི་རིམ་པ་བ.ན་པའོ། །གཉིས་པ་རབ་Fི་འvིང་གིས་ཉམས་

O་_ང་བའི་རིམ་པ་ནི། དེ་ལས་བ.ན་པ་དང་ཞེས་པ་ནས་.ོན་

ཏེ། དེ་ཡང་དབང་པོ་རབ་Fི་འvིང་གིས་ཉམས་O་ལེན་པ་ནི། 

 ོན་འ@ོ་ཚBགས་གསོག་པ་དང༌། དངོས་གཞི་ལམ་ཉམས་O་

_ང་བ་དངོས་དང་གཉིས་ལས་ ོན་འ@ོ་ཚBགས་གསོག་པ་ནི། 

གོང་=་བ.ན་པ་བཞིན་=་4་.ེ། དངོས་གཞི་ལ་ཉམས་O་ལེན་

པ་དངོས་ནི། དེ་Zར་ཚBགས་གཉིས་བསགས་པའི་ངང་ལས། 

རང་ཉིད་>ད་ཅིག་གིས་ཁམས་གOམ་ཐམས་ཅད་Fི་ངོ་བོ་ཉིད་

�་མ་Z་+་བཅོམ་Uན་འདས་བདེ་མཆོག་ཡབ་�མ་<ི་I་

Dོགས་པར་བ9ེད་ལ་དེ་ལ་སེམས་གཏད་ལ་བrོམ། དེ་ལ་9ོ་

བའི་=ས་O་འོད་གསལ་བrོམ་པར་4་.ེ། དེ་ལ་བgན་པ་དང་

གཡོ་བའི་བདག་དང་འo་བའི་བཅོམ་Uན་འདས་བདག་ལའོ་

ཞེས་པ་ནི། རང་གི་1གས་ཀའི་Äྃ་ལས་འོད་འbོས་པས་}ོད་Fི་

འཇིག་gེན་ལ་ཕོག་པས་འོད་=་s་ནས་བ�ད་Fི་སེམས་ཅན་ལ་

བ�འོ། །བ�ད་<ི་སེམས་ཅན་འོད་=་s་ནས་གདན་ལའོ། །དེ་

�336



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

�མ་~ོ་Vེ་ཕག་མོ་ལ་བ�འོ། །དེ་ཉིད་�ིང་Vེ་ཆེན་པོའ m་བདག་

ཉིད་བཅོམ་Uན་འདས་ཉིད་ལའོ། །ཞེས་པ་ནི་བཅོམ་Uན་འདས་

~ོ་Vེ་ཕག་མོ་དེ་ཉིད་Fང་འོད་=་s་ནས་�ིང་Vེ་ཆེན་པོའ m་བདག་

ཉིད་དཔལ་ཧེ་|་ཀ་ལ་བ�འོ། །དེ་གདན་ལའོ། །ཞེས་པ་ནི། 

དཔལ་ཧེ་|་ཀ་དེ་ཉིད་Fང་ཡས་མར་s་བས་1གས་ཀའི་Äྃ་གི་

པ¸་ལ་བ�འོ། །དེ་ཉི་མ་ལའོ། །ཞེས་པ་ནི་པ¸འི་གདན་དེ་ཉིད་

Fང་ཉི་མའི་དFིལ་འཁོར་ལ་བ�འོ། །དེ་1གས་ཀའི་Äྃ་གི་ï་

ལའོ། །དེ་དོན་ཡོད་�བ་པའི་རང་བཞིན་ལ། །དེ་}ང་བ་མཐའ་

ཡས་Fི་རང་བཞིན་ཧ་ལའོ། །དེ་རིན་ཆེན་འeང་Uན་<ི་རང་

བཞིན་མགོ་བོ་ལའོ། །དེ་Rམ་པར་}ང་མཛད་Fི་རང་བཞིན་�་

ཚJས་ལའོ། །དེ་མི་བ9ོད་པའི་རང་བཞིན་ཐིག་ལེ་དང་བཅས་

པའི་�་ད་ལའོ། །ཞེས་པ་ནི་དེ་ཡང་ཡི་གེ་Äྃ་དེ་རིགས་�འི་རང་

བཞིན་ཡིན་ཏེ། ཞབས་Ê་ï་དེ་དོན་ཡོད་�བ་པའི་རང་བཞིན། 

ཁོག་པ་ཧ་དེ་}ང་བ་མཐའ་ཡས་Fི། ཡིག་མགོ་དེ་རིན་ཆེན་

འeང་Uན་<ི། �་ཚJས་Rམ་པར་}ང་མཛད། ཐིག་ལེ་མི་བ9ོད་
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པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །དེའི་ལག་ལེན་ནི་ཉི་མའི་དFིལ་འཁོར་

s་ནས་Äྃ་གི་ï་ལ། དེ་ཧ་ལ། དེ་མགོ་ལ། དེ་�་ཚJས་ལ། དེ་

ཐིག་ལེ་དང་བཅས་པའི་�་ད་ལའོ། །�་ད་དེ་ཉིད་Fང་རིམ་<ིས་

b་བར་iར་ཏེ་ཐིམ་ནས་Â་ཡི་aེ་མོ་བEར་བཤགས་པའི་ཚད་

ཙམ་ལ་དམིགས་པ་�ན་རིང་=་གཏད་ལ་བrོམ་པར་4འོ། །

དམིགས་པ་དེ་ལ་9ོ་ཞིང་ཤེས་པ་མི་གསལ་ན། དེ་ཡང་རིམ་

<ིས་b་བར་iར་ཏེ། ~ོ་Vེ་སེམས་དཔའི་རང་བཞིན་ཆོས་Fི་I་

.ོང་པ་ཉིད་འོད་གསལ་བསམ་<ིས་མི་Sབ་པ་དེ་ལ་གsག་པར་

4འོ། །ཞེས་པ་ནི་�་ད་དེ་ཡང་རིམ་<ིས་b་བར་iར་ཏེ་~ོ་Vེ་ནི་

.ོང་པ། སེམས་དཔའ་ནི་བདེ་བ། དེ་Z་+་ནི་བདེ་.ོང་ད4ེར་

མེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ངང་ལ་མ་བཅོས་པར་dོད་ནས་

བཞག་པར་4འོ། །འདི་ཡི་Vེས་O་གཞིག་པའི་རིམ་པས་མེ་ལོང་

ལ་ད+གས་Fིས་�ན་ཞི་བ་བཞིན་=། ས་བ�འི་དབང་�ག་�་

མའི་[ས་ཞེས་པ་ནི་དེ་Z་+་འོད་གསལ་བ་rོམ་པ་དེ་ཡང་Vེས་

O་གཞིག་པ་དང༌། རིལ་པོར་འཛmན་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། 
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འདི་ནི་Vེས་O་གཞིག་པའི་རིམ་པས་འོད་གསལ་ལ་གsག་པའི་

Xལ་ཞེས་4་.ེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་མེ་ལོང་ལ་ཧས་བཏབ་པས་

ད+གས་Fི་�ན་དེ་མཐའ་ནས་བ�ས་ཤིང་དFིལ་ནས་ཇེ་b་ལ་

འ@ོ་བ་བཞིན་=། Mི་}ོད་Fི་འཇིག་gེན་ནས་རིམ་<ིས་s་ཞིང༌། 

ཐ་མ་�་ད་ལ་དམིགས་པ་གཏོད་པ་དེས་ས་བ�འི་དབང་�ག་�་

མའི་[ས་ལ་བWབ་པ་ཞེས་4་བ་.ེ། ས་བ�འི་དབང་�ག་ལ་

ཤེས་4འི་�ིབ་པ་b་མོ་ཡོད་པ་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་ཟེར་བ་

Zར་འདིར་ཡང་�་ད་b་བ་ལ་དམིགས་པ་གཏོད་པ་དེ། དངོས་

པོར་འཛmན་པའི་འཛJར་པ་b་མོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་གOངས་སོ། །

ས་བ�་གཅིག་པ་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་gེན་གནས་Sད་

པར་=་iར་པའི་ངོ་བོ་འོད་གསལ་ལ་sགས་པའི་Xལ་ཞེས་པ་

ནི། དེ་ཡང་ས་བ�འི་དབང་�ག་ལ་གནས་པའི་4ང་5བ་སེམས་

དཔའ་Rམས། ས་བ�་གཅིག་པ་ལ་~ོ་Vེ་Z་+འི་ཏིང་ངེ་འཛmན་

མངོན་Oམ་=་མཛད་ནས། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་gེན་གནས་

iར་པས་ཆོས་Fི་I་འོད་གསལ་ཆེན་པོའ m་ངང་ལ་བsགས་པ་
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བཞིན་=། Rལ་འ4ོར་པས་Fང་�་ད་ལ་དམིགས་པའི་gོག་པ་b་

མོ་དེ་ཉིད་Fང་Mམ་<ིས་dོད་ནས་ཡོད་པ་དང༌། མེད་པར་

འཛmན་པའི་_ོའ m་aོལ་བ་ཐམས་ཅད་དོར་ཏེ། མ་བཅོས་པའི་ངང་

ལ་གནས་པ་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་gེན་གནས་iར་པ་ཆོས་

Fི་I་འོད་གསལ་ཆེན་པོ་ལ་sགས་པའི་Xལ་ལ་བWབ་པ་ཞེས་

4འོ། །དེ་ལ་ཇི་\ིད་¦ས་ཚད་Fིས་སེམས་གནས་པར་4་ཞིང༌། 

འོད་གསལ་དེ་ལས་ཤེས་པ་གཡོ་ན། དེ་ལ་Z་བ་ནི་འོད་གསལ་

དེ་ཉིད་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I་}ང་བ་ཤར་བ་ནི་hང་འ�ག་

=་བ.ན་པ་ཞེས་4འོ། །hང་འ�ག་གི་I་དེའི་1གས་ཀའི་Äྃ་

ལས་བདེ་མཆོག་དཔག་8་མེད་པ་�ོས་པས་ནམ་མཁའི་མཐའ་

དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་མ་[ས་པའི་དོན་4ས་ནས། Wར་Äྃ་

ལ་བ�་ཞིང་�ོ་བ�་ཡང་=་4ེད་པ་ནི་�ལ་པའི་Iའོ། །དེ་ལ་

ཡང་9ོ་ན་དེ་མ་ཐག་8་ཡང་_ོ་ཡི་aོལ་བ་ཐམས་ཅད་དོར་ནས་

འོད་གསལ་ཆོས་Fི་Iར་གsག་ཅིང་བrོམ་པར་4འོ། །འvིང་

གིས་ནི་hང་འ�ག་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I་ཅིག་ཆར་འོད་
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གསལ་=་གsག་པ་དང༌། Z་བ་ཉིད་ལའོ་ཞེས་པ་ནི་Rལ་འ4ོར་

པས་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I་ལ་གནས་པ་དང༌། དེ་ལས་hང་

འ�ག་གི་Iར་rོམ་པ་དང༌། �ོ་བ�་4ེད་ཅིང་སེམས་ཅན་<ི་

དོན་མཛད་པ་ནི་ཆོས་Fི་I་ལས་གhགས་I་Rམ་པ་གཉིས་

འeང་བའི་Xལ་=་Wོབ་པ་ཞེས་4་.ེ་དབང་པོ་འvིང་གི་ལམ། 

མ�ག་བ�་བའི་ཚmག་ཡིན་གOངས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་9ོ་ཞིང་

བ�ས་པ་4ེད་པར་འདོད་ན། ཡང་འོག་ནས་འeང་བ་བཞིན་=་

4ས་ལ། Vེས་1ན་མཚམས་Fི་4་བ་ནི་ ་མ་དང་འoའོ། །དེ་

Rམས་Fིས་འvིང་གིས་ཉམས་O་_ང་བའི་ལམ་བ.ན་ཟིན་

ནོ། །གOམ་པ་རབ་Fིས་ཉམས་O་_ང་བའི་རིམ་པ་ནི། དེ་ནས་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་Rམ་པར་gོག་པའི་oི་མ་མ་[ས་པ་

�ངས་�ང་ནས། Wར་ཡང་ག=ལ་4་9ེ་བོ་ཡི་བསོད་ནམས་དང་

རང་གི་wོན་ལམ་<ི་«གས་ལས་ཅིག་ཆར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདེ་

མཆོག་གི་རང་བཞིན་�ོས་པ་ཐམས་ཅད་.ོང་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

བདེ་བ་ཆེན་པོའ m་རང་བཞིན། �ིང་Vེ་ཆེན་པོའ m་ངོ་བོ་hང་འ�ག་
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ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I་ཞེས་པ་ནི། དབང་པོ་ཡང་རབ་Fི་

གང་ཟག་གིས་ལམ་ ོན་=་འ@ོ་བ་གོང་Zར་4ས་ལ། དངོས་

གཞི་ནི་ཡང་དག་པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་Rམས་འོད་

གསལ་ཆོས་Fི་I་མངོན་Oམ་=་མཛད་པས། ཤེས་4འི་�ིབ་པ་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་[ས་པ་�ངས་ནས་�ང་ཡང༌། 

དེའི་ངང་ལ་མི་གནས་པར་4ང་5བ་སེམས་དཔའི་]ོད་པ་མཛད་

པའི་=ས་Fི་སེམས་ཅན་<ི་དོན་=་wོན་ལམ་E་ཆེན་པོ་བཏབ་

པའི་མ1་.ོབས་དང༌། ག=ལ་4་9ེ་བོ་བསོད་ནམས་བསགས་

པ་Rམས་Fི་}ང་བ་ལ་ཆོས་I་དེ་ཉིད་གhགས་Fི་Iའི་}ང་བ་

ཤར་ནས་ག=ལ་4་Rམས་Fི་དོན་མཛད་པ་བཞིན་=། དབང་པོ་

རབ་Fི་ཡང་རབ་Fི་gེན་<ི་གང་ཟག་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་

ནས་Rམ་པར་དག་པ་�ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་vལ་བ་ཆོས་Fི་I་

ཡི་རང་བཞིན་ཉིད་=་ཤེས་པར་4ས་ལ། ཆོས་I་ཉིད་>ད་ཅིག་

གིས་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I། མེ་ལོང་ནང་གི་གhགས་

བ�ན་Z་+། ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚBན་Z་+། 5་�་Z་+་}ང་ལ་
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རང་བཞིན་མེད་པར་}ང་བ་དང་.ོང་པ་hང་=་འ�ག་པ། ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་hང་=་འ�ག་པའི་I་དེ་ཉམས་Nོང་}ང་བའི་ཆ་

ཡང་མ་དོར། དེའི་རང་བཞིན་བདེན་པར་མི་འཛmན་པས་.ོང་པའི་

ཆ་ཡང་མ་དོར་བས། གཉིས་མེད་hང་འ�ག་གི་I་དེ་ལ་དངོས་

པོ་འདིའམ་ཞེས་པ་དམིགས་O་མེད་ཅིང༌། �ོས་པ་དང་མཚན་

མ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་Iར་ལངས་པ་འབའ་ཞིག་ལ་

བWབ་པར་4འོ། །དེ་ལ་9ོ་བའི་=ས་O་1གས་ཀའི་Äྃ་ལས་

བདེ་མཆོག་དཔག་8་མེད་པ་�ོས་པས། སེམས་ཅན་<ི་དོན་

4ེད་པའི་�ོ་བ�་ལ་ཞེན་པ་མེད་པའི་Xལ་<ིས་ཡང་དང་ཡང་=་

བWབ་པར་4འོ། །རབ་Fིས་hང་འ�ག་གི་བདག་ཉིད་Fིས་

ལངས་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དབང་པོ་ཐ་མ་དང་རབ་

གཉིས་�འི་Iར་འo་ཡང་Sད་པར་ཤིན་8་ཆེ་.ེ། དབང་པོ་ཐ་

མའི་དམིགས་པ་ལ་hང་འ�ག་གི་gོགས་པ་མེད་པ་�འི་I་ང་

པ་.ེ། ཐབས་ང་པ། }ང་བ་ང་པ། བདེ་བ་ང་པ། Pན་

Dོབ་ང་པ་དང༌། ཉམས་Nོང་ང་པ་ཤས་ཆེ་བས་ལམ་<ི་
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.ེགས་ཙམ་=་འ@ོ་བས་སོ། །དབང་པོ་ཡང་རབ་Fིས་ལམ་

བ9ེད་Dོགས་རིམ་<ིས་rོམ་པ་མ་ཡིན། Dོགས་རིམ་དེ་ཉིད་

བ9ེད་རིམ་ཉིད་=་ཤར། བ9ེད་རིམ་དེ་ཉིད་Dོགས་རིམ་ཉིད་=་

ཤེས་པས་hང་འ�ག་གི་Iར་Uང་བ་དེ་ཁོ་ན་དབང་པོ་ཡང་རབ་

Fི་ལམ་ཡིན་Sད་ཤིན་8་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ་གOངས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་

9ོ་ན་བ�ས་པ་4ེད་པར་འདོད་ན་ཡང་མན་ངག་བཞིན་=་4ས་

ལ། Vེས་1ན་མཚམས་Fི་4་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་ ་མ་བཞིན་=་

ཤེས་པར་4འོ། །དེ་Rམས་ནི་དབང་པོ་ཡང་རབ་Fིས་ཉམས་O་

ལེན་པའི་རིམ་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཞར་ལ་eང་བ་ནི། ལས་

དང་པོ་པས་སོ་སོར་ཡང་དང་ཡང་=་བrོམ་པར་4འོ། །ཞེས་

པའི་དོན་ནི། ལས་དང་པོ་པས་གོང་=་བ.ན་པའི་དམིགས་པ་

གOམ་པོ་དེ་ཡང་དང་ཡང་=་བrོམ་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ་

གOངས་སོ། །དེ་Z་+འི་rོམ་པའི་དམིགས་པ་གOམ་དེ་ཡང་

_་མ་ཨ་(འི་Vེས་O་འvངས་ནས། དང་པོ་དབང་པོ་རབ་Fི་ཐ་

མ་�འི་I་ལ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་4ས་པས་དབང་པོ་རབ་
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Fི་འvིང་=་སོང་བ་དང༌། འོད་གསལ་ལ་བWབ་པར་4འོ། །དེ་

ལ་བWབ་ཅིང་གོམས་པ་དབང་པོ་རབ་Fི་རབ་8་སོང་བ་དང༌། 

hང་འ�ག་ལ་དམིགས་པའི་ལམ་ལ་བWབ་པར་4འོ་གOངས། 

འདི་ལ་དཔལ་°
ྭ
་ལོའ m་ཞལ་ནས། གང་ཟག་9ེ་བ་ ་མའི་yངས་

པ་ཆེ་5ང་མ་ངེས་པས། དང་པོ་ཉིད་ནས་hང་འ�ག་ལ་Wོབ་པ་

ཡོད། འོད་གསལ་ལ་Wོབ་པ་ཡང་ཡོད། �འི་I་ལ་དམིགས་པ་

ཁོ་ན་ལ་Wོབ་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་པས། གང་ཟག་རེ་རེའི་ལམ་རེ་

རེ་ཡིན་ཏེ་ཅི་ནས་Fང་རིམ་པ་བཞིན་=་Wོབ་དགོས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དམིགས་པ་གOམ་པོ་གང་|ང་རེ་རེ་ལ་ཡང་yོར་བའི་

=ས་O་ཚBགས་གཉིས་བསགས་པ་དང༌། དངོས་གཞིའི་=ས་O་

དམིགས་པ་གOམ་པོ་གང་|ང་ཞིག་བrོམ་པ་དང༌། Vེས་1ན་

མཚམས་Fི་4་བར་གསལ་ལོ། །ཞེས་གOངས་སོ། །བདག་གི་

_་མ་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཞལ་ནས། གང་ཟག་

དབང་པོ་ཐ་མ་དང་འvིང་དང་རབ་གOམ་<ི་ལམ་གང་ཟག་

གཅིག་གིས་1ན་གཅིག་ལ་Dོགས་པར་བrོམ་པར་འདོད་ན། 
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yོར་བ་ཚBགས་གཉིས་བསགས་ནས། .ོང་པའི་ངང་ལས་>ད་

ཅིག་�འི་Rམ་པར་4ས་པ་ལ་དམིགས་པ་ནི་�འི་I་ལ་Wོབ་པ་

ཞེས་4འོ། །དེ་ནས་.ེང་འོག་གི་�ང་བhང་ལ་རིམ་<ིས་འོད་

གསལ་ལ་བrོམ་པའམ། ཡང་ན་>ད་ཅིག་གིས་ཡོད་པ་དང་

མེད་པ་ལ་སོགས་པ་_ོ་ཡི་འཛmན་པ་ཐམས་ཅད་དོར་ཏེ། ཤེས་པ་

མ་བཅོས་པའི་ངང་ལ་�ོད་དེ་བཞག་པ་ནི་འོད་གསལ་ལ་Wོབ་པ་

ཞེས་4འོ། །དེ་ལ་9ོ་བའི་=ས་O་འོད་གསལ་དེ་ཉིད་�འི་Rམ་

པར་གསལ་བཏབ་ལ། ཉམས་Nོང་}ང་བའི་ཆ་ཡང་མ་དོར་དེའི་

རང་བཞིན་བདེན་པར་མི་འཛmན་པས་.ོང་པའི་ཆ་ཡང་མ་དོར། 

མེ་ལོང་ནང་གི་གhགས་བ�ན་Z་+་}ང་ཙམ་ཉིད་ནས་.ོང༌། 

.ོང་ཙམ་ཉིད་ནས་}ང༌། }ང་.ོང་ད4ེར་མེད་པའི་I་དེ་ཏིང་

འཛmན་<ིས་དམིགས་པའི་�ལ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡོད་མེད་=་

འཛmན་པའི་_ོ་ཡི་aོལ་བ་ཐམས་ཅད་དོར་ཏེ། ཤེས་པ་མ་བཅོས་

པའི་ངང་ལ་བཞག་ནས་�ང་oག་8་མནན་ཅིང་rོམ་པ་ནི་hང་

འ�ག་ལ་Wོབ་པ་ཞེས་4་བ་ཡིན་ནོ། ། 
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དེ་ལ་9ོ་བའི་ཚJ་བ�ས་པ་4་བ་དང་Vེས་1ན་མཚམས་Fི་

4་བ་གོང་Zར་4འོ། །དེ་Zར་rོམ་པའི་ཚJ། དམིགས་པ་དང་

Rམ་པ་ནི་གསལ་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་བདེན་པར་འཛmན་པའི་མཚན་

མ་.ོང་པའི་ཉམས་9ེས་པ་ནི་ཤེས་པ་གསལ་.ོང་hང་འ�ག་གི་

ཏིང་ངེ་འཛmན་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚJ་�ང་ནང་=་ལོག་ནས་a་oལ་ཏེ་

oོད་9ེས་པས་[ས་Fི་ཁམས་ཐམས་ཅད་s་ནས་[ས་ལ་ཐིམ་

པའི་བདེ་བ་9ེ། དེ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛmན་ལ་མི་gོག་པའི་ཉམས་9ེས་

པ་ནི་ཤེས་པ་གསལ་.ོང་hང་འ�ག་གི་ཏིང་ངེ་འཛmན་ཡིན་ནོ་

གOངས་སོ། །དེ་Rམས་Fིས་ཞར་ལ་eང་བ་བ.ན་ནོ། །

གOམ་པ་ཉམས་O་_ང་བའི་འvས་+་བ.ན་པ་ནི། དེ་བrོམ་

པ་ཞེས་པ་ནས་ཐོབ་པར་འiར་རོ་ཞེས་པའི་བར་<ིས་.ོན་ཏེ། །

དེ་ཡང་gེན་<ི་གང་ཟག་དེས་དེ་Zར་བrོམས་པས་I་གOམ་

<ི་བདག་ཉིད་ཅན་<ི་དཔལ་ཧེ་|་ཀ་མངོན་=་4ེད་དོ། །ཞེས་

.ོན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བrོམས་པས་�ན་<ིས་�བ་པ་ལས་རབ་Fི་

མཆོག་མཐར་Mིན་པ་དང་ཞེས་པ་ནི། དཔལ་བདེ་མཆོག་Qབ་
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པའི་gེན་<ི་གང་ཟག་དེས་འཇིག་gེན་<ི་གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་

®ངས་ནས། བaོན་འ�ས་oག་པོའ m་rོ་ནས་Qབ་པ་བར་མ་ཆད་

པར་4ས་པས་�ན་<ིས་�བ་པ་.ེ། [ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ི་

4་བ་ཐམས་ཅད་འབད་པ་དང་aོལ་བ་མི་དགོས་པར་ཏིང་ངེ་

འཛmན་འབའ་ཞིག་8་iར་པའི་ཚJ་རབ་Fི་མཆོག་མཐར་Mིན་པ་

ཞེས་4འོ། །དེ་Zར་iར་པའི་=ས་O་Mག་E་ཆེན་པོའ m་དངོས་

�བ་hང་འ�ག་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་Iའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཐོབ་པར་

འiར་རོ་ཞེས་པའི་དོན་ཡང༌། དེ་Mག་E་ཞེས་པ། འཁོར་བ་

དང༌། N་ངན་ལས་འདས་པས་བ�ས་པའི་ཆོས་ཅན་<ི་Rམ་པ་

}་ཚBགས་པ་ལ་Mག་ཅེས་4འོ། །E་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་ཅན་}ང་བ་

}་ཚBགས་པ་དེ་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོ་.ོང་ཞིང་ཅིར་ཡང་མ་�བ་པའི་

ཆོས་དེ་E་ཞེས་4འོ། །ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི་}ང་བ་དང་.ོང་པ་

ད4ེར་མེད་པའི་དོན་དེ་ལས་�ག་པར་iར་པའི་ཆོས་གཞན་

མེད་པས་ན་ཆེན་པོ་ཞེས་4འོ། །དངོས་�བ་ཅེས་4་བ་ནི་

གཉིས་O་མེད་པའི་དོན་ཉིད་མངོན་Oམ་=་མཛད་ནས་ཉམས་O་
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Nོང་བ་དེ་ནི་ཆོས་Fི་I་ཞེས་4འོ། །དེ་ཡང་ད4ིངས་དེ་ཡང་

རང་བཞིན་<ིས་Rམ་པར་སངས་Eས་Fིས་མ་4ས། བདེ་བར་

གཤེགས་པས་4ིན་<ིས་མ་བ�བ། སེམས་ཅན་<ི་བསོད་

ནམས་Fིས་མ་eང་བ་ཤེས་4འི་གནས་[གས་དེ་ཉིད་ཆོས་Fི་

I་ཡིན་ལ། དེ་gོགས་པ་ལ་སངས་Eས་ཞེས་4འོ། །འོ་ན་

སངས་Eས་ན་སེམས་ཅན་<ི་དོན་ཇི་Zར་4་�མ་ན། hང་

འ�ག་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་Iའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཐོབ་པར་འiར་རོ་

ཞེས་པའི་དོན་ནི། དེ་Zར་ཆོས་Fི་I་མངོན་Oམ་=་མཛད་Fང༌། 

དེའི་ངང་ལ་མི་གནས་པར་ག=ལ་4འི་བསོད་ནམས་དང༌། རང་

གི་wོན་ལམ་<ི་«གས་ལས་ཆོས་Fི་I་དེ་ཉིད་གཞན་དོན་=། 

ཚJ་འདི་ཉིད་ལ་[ས་འཇའ་ཚBན་Z་+། ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་

Iའི་ཆ་4ད། དཔལ་ཧེ་|་ཀའི་Rམ་པ་ལ་སོགས་པར་iར་ནས་

ནམ་མཁའི་མཐའ་¬ས་པའི་འ@ོ་བ་རིགས་�ག་གང་ལ་གང་

འ=ལ་བར་�ལ་ནས་bིན་ལས་{ན་མི་འཆད་པར་མཛད་པ་ནི། 

དབང་པོ་རབ་ཚJ་འདི་ཉིད་ལ་Qབ་པ་4ས་པའི་འvས་+་ཡིན་ནོ་
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གOངས་སོ། །འvིང་གིས་ཚJ་འདི་ལ་མ་ཐོབ་Fང་བར་དོ་ཡིད་

Fི་རང་བཞིན་<ི་[ས་མཚན་དང་དཔེ་4ད་Fིས་བEན་པར་

iར་ནས། @ོང་Sེར་བས་ཚBར་བའམ། མ་ཚBར་བར། དཔའ་བོ་

དང་དཔའ་མོས་རོལ་མོའ m་�་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པ་.ེ་

བOས་ནས་མཁའ་]ོད་=་འ@ོ་.ེ། འཆི་ཁའི་ཚJ་བདག་གིས་

དངོས་�བ་ཐོབ་བམ་མི་ཐོབ་�མ་ཡང་ཐོབ་པར་འiར་ཏེ། Wོབ་

དཔོན་ó་Qབ་Fི་ཞལ་ནས། རི་དབང་aེ་ནས་འགའ་ཞིག་�ང་

iར་ན། །�ང་བར་མི་འiར་�མ་ཡང་�ང་བར་འiར། །_་

མའི་oིན་<ིས་ཕན་པའི་[ང་ཐོབ་ན། །@ོལ་བར་མི་འiར་

�མས་ཡང་@ོལ་བར་འiར། །ཞེས་གOངས་སོ། །ཐ་མས་ནི་

9ེ་བ་བ=ན་Xན་ཆད་=་མིའི་9ེ་བ་{ད་དེ། མཐར་དངོས་�བ་

ཐོབ་པར་འiར་རོ། །བཞི་པ་མན་ངག་ཇི་Zར་བaམས་པའི་

Xལ་བ.ན་པ་ནི། དེ་Zར་ཤེས་པས་ནས་ངེས་པར་4འོ་ཞེས་

པའི་བར་<ིས་བ.ན་ཏེ། _་མ་Rམས་Fི་ཞལ་<ི་གདམས་པ་དེ། 

འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཆོས་Fི་}ོད་=་iར་པའི་ཆེད་=་བaམས་པ་
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ཡིན་ཞེས་གOངས་ཏེ། དེ་ཡང་དེ་Zར། རང་4ིན་བ�བ་པའི་

མན་ངག་བཅོམ་Uན་འདས་Fིས་གསང་བར་མཛད་པ་ནི། ཞེས་

པ་ནི། དཔལ་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་Qབ་ཐབས། རང་4ིན་

བ�བས་རིམ་པའི་མན་ངག་འདི། བཅོམ་Uན་འདས་Fིས་{ད་

·ེ་Rམས་O་ཡང་ཤིན་8་གསང་ཞིང་ཚmག་དང་བ~་ཡི་rོ་ནས་

.ོན་ཅིང་µས་པར་མཛད་པའི་_་མའི་ཞལ་<ི་གདམས་པ་ཞེས་

པ་ནི། _་མ་~ོ་Vེ་གདན་པ་ལ་སོགས་པས་{ད་·ེ་Rམས་Fི་

ནང་ན་µས་པའི་Qབ་ཐབས་Fི་མན་ངག་འདི་�ེད་ནས། �ན་

ནས་�ན་=་བ{ད་ཅིང་ཞལ་ནས་ཞལ་=་བ{ད་པ་ཡིན་ནོ། །

པ�ི་ཏ་འཇིགས་མེད་འeང་གནས་µས་པས། གཉིས་པ་འ@ོ་བ་

oངས་པའི་Mིར་གསལ་ཞིང་ངེས་པར་4ས་པའོ། །ཞེས་པ་ནི། 

པ�ི་ཏ་ཨ་(་ཀ་ར་རང་དང་>ལ་པ་མཉམ་པ་དེ་འo་བ་ལ་

སོགས་པ་དེ་oང་བའི་དོན་ཆེད་=། _་མའི་ཞལ་<ི་གདམས་པ་

དེ་མ་ནོར་བར་ཚmག་དོན་ཡི་གེར་བཀོད་ནས་གསལ་ཞིང་ངེས་

པར་4ས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་Rམས་Fིས་མན་ངག་ཇི་Zར་བaམས་

�351



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

པའི་Xལ་བ.ན་པ་ཡིན་ནོ། །�་པ་1ན་མཚམས་O་བ�ས་པ་

4་བར་བ.ན་པ་ནི། གང་ཞིག་ཅེས་པ་ནས་ གས་བ�འོ་ཞེས་

པའི་བར་<ིས་.ོན་ཏེ། ལས་དང་པོ་པའི་གང་ཟག་Qབ་པ་ཉམས་

O་ལེན་པ་ལ་ གས་བVོད་དགོས་པ་ཡིན་གOངས་ནས་ གས་

འདོན་པའོ། །གདམས་ངག་འདི་གsང་ལ་དང་པོ་མེད་དོ། །F་མི་

ལོ་F་བས་འདི་གsང་ལ་བ}ན་པ་ཡིན་གOངས་སོ། །གང་ཞིག་

འདི་rོམ་པ་དག་གིས། ཨÆ་÷ི་བè་ཧེ་ཧེ་|་|་ཀྃ་Äྃ་Äྃ་ཕཊ།྄ དྷ་

ཀི་ནི་$་ལ་སཾ་བྷ་རཾ་ç་æ། །ཞེས་4་བའི་ གས་བ�འོ་ཞེས་

པའི་དོན་ནི། ལས་དང་པོ་པའི་gེན་<ི་གང་ཟག་གིས་Qབ་པ་

ཉམས་O་ལེན་པར་དམིགས་ལ། དེ་Rམས་�ན་རིང་=་གཏད་

པས་དེ ་ལ་9ོ ་བའི ་=ས་O་ གས་བVོད་དགོས་པ་ཡིན་

གOངས་ནས་ གས་འདོན་པའི་གདམས་ངག་.ོན་པ་ཡིན་ཏེ་

དངོས་གཞི་rོམ་པའི་གནས་>བས་O་བ�ས་པ་དང༌། Vེས་

1ན་མཚམས་<ི་=ས་O་བ�ས་པ་4ེད་པ་དང་གཉིས་ཡིན་

གOངས། དང་པོ་དངོས་གཞིའི་གནས་>བས་O་བ�ས་པ་4་
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[གས་ལ་ཡང་གOམ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ་~ོ་Vེའི་བ�ས་པ་དང་

འཁོར་ལོའ m་བ�ས་པ་དང་bིན་ལས་Fི་བ�ས་པའོ། །དང་པོ་~ོ་

Vེའི་བ�ས་པ་ནི། རང་གི་�ིང་གའི་Äྃ་ལས་ གས་ཁ་དོག་

དཀར་པོ་གཡོན་བ>ོར་=་ཡོད་པར་བསམ་ལ། ངག་8་ གས་

འདོན་པའི་ཚJ་1གས་ཀའི་ གས་Fི་ཡིག་འ¿་འོད་ཟེར་དཀར་

པོ་དང་བཅས་པ་རང་གི་}་+ག་གཡས་པར་eང་.ེ། རིགས་

�ག་གི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག་པས་དFིལ་འཁོར་<ི་�་ཡི་རང་

བཞིན་4ས། དེ་Rམས་Xར་འ=ས་ནས་sགས་ཏེ་Äྃ་ལ་ཐིམ་པར་

4འོ། །Xལ་དེ་Z་+འི་དམིགས་པ་4ས་ལ་ གས་¦ས་ཚད་

འདོན་པ་ནི་~ོ་Vེའི་བ�ས་པ་4འོ། །གཉིས་པ་འཁོར་ལོ་Zར་

བ�ས་པ་ནི། རང་གི་�ིང་ཁའི་Äྃ་ལས་ གས་འོད་ཟེར་དཀར་

པོ་དང་བཅས་པ་�ོས་པ་ཨ་བ་R་ཏིའི་ནང་=་མར་གཤེགས་~ོ་

Vེའི་ལམ་ནས་eང་ཞིང་�མ་<ི་པད་མར་sགས། �མ་<ི་ཨ་བ་

R་ཏིའི་ནང་ནས་ཡར་གཤེགས་པ་�མ་<ི་ཞལ་ནས་ཐོན་ཏེ་རང་

གི་ཞལ་=་sགས་པར་བསམ་མོ། །དེ་Zར་ཡི་གེ་འཁོར་བ་ལ་
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དམིགས་པ་གཏད་དེ་བ�ས་པ་4ེད་པ་ནི་འཁོར་ལོ་Zར་བ�ས་

པ་ཞེས་4འོ། །གOམ་པ་bིན་ལས་Fི་བ�ས་པ་ནི་རང་གི་�ིང་

ཁའི་Äྃ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་eང་ནས་འོད་ཟེར་<ི་}་ལ་

དFིལ་འཁོར་�་ཚBགས་དཔག་8་མེད་པ་�ོས་ཏེ་རིགས་�ག་གི་

སེམས་ཅན་Rམས་ཚར་གཅོད་པ་དང༌། Vེས་O་བhང་བའི་rོ་

ནས་bིན་ལས་Fི་4་བ་4ེད་པ་ལ་སེམས་གཏད་དེ་བ�ས་པ་ནི་

bིན་ལས་Fི་བ�ས་པ་ཞེས་4འོ། །གཉིས་པ་1ན་མཚམས་O་

བ�ས་པ་4་བ་ནི་ཉམས་ལེན་Fི་=ས་O་]ོད་ལམ་Rམ་བཞིའི་

ནང་=། རང་གི་�ིང་ཁའི་Äྃ་ལས་ གས་ཁ་དོག་དཀར་པོ་

གཡོན་བ>ོར་=་འཁོར་བ་ལ་སེམས་གཏད་དེ་བ�ས་པ་4འོ། །

ཡང་ན་�་ཡི་I་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་གཏད་དེ་བ�ས་པ་4ེད་པ་ནི་

1ན་མཚམས་O་བ�ས་པ་4་བའི་མན་ངག་གོ །གOམ་པ་

མ�ག་དགེ་བའི་a་བ་བ ོ་བ་ནི། བསོད་ནམས་ཚBགས་ནི་ཞེས་

པ་ནས་¡ར་འཛmན་ཤོག་ཅེས་པའི་བར་<ིས་.ོན་ཏེ། པ�ི་ཏ་ཨ་

(་ཀ་རས་སེམས་ཅན་<ི་དོན་=་Qབ་ཐབས་བaམས་པའི་དགེ་
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བའི་a་བ་དེས་སེམས་ཅན་<ི་དོན་=། I་གOམ་<ི་བདག་ཉིད་

ཅན་<ི་དཔལ་ཧེ་|་ཀའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་iར་ཅིག ཅེས་བ ོ་

བ་ཡིན་ཏེ། པ�ི་ཏ་ཨ་(་ཀ་རས་སེམས་ཅན་<ི་དོན་=་དཔལ་

Uན་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་Qབ་ཐབས་བaམས་པའི་བསོད་ནམས་

E་ཆེན་པོ་གང་ཐོབ་པ་དེ་དག་བ ོ་དགོས་པ་ཡིན་གOངས། 

གང་=་བ ོ་ཞེ་ན་དཔལ་Uན་བདེ་བ་མཆོག་གི་I་ཞེས་wོས་ཏེ། 

I་གOམ་<ི་བདག་ཉིད་ཅན་<ི་དཔལ་བདེ་མཆོག་ཧེ་|་ཀ་ཡི་

I་ཐོབ་པར་iར་ཅིག ཅེས་བ ོ་བའམ་ཐོབ་ནས་ཅི་4ེད་ཅེ་ན། 

མི་འཇིགས་ངག་གི་འོད་ཟེར་<ིས། །©ན་བཅོམ་འ@ོ་Rམས་

¡ར་འཛmན་ཤོག །ཅེས་པ་ནི། མི་འཇིགས་པ་.ེ། སེང་གེ་Z་

+འི་ང་རོ་�ལ་I་དང་ལོངས་Iས་ཆོས་གOངས་པའི་བཀའི་

འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་དེས། འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་ཡིད་

ལ་གནས་པའི་མ་རིག་པའི་©ན་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ནས་Vེས་

O་འཛmན་ཅིང༌། དཔལ་ཧེ་|་ཀའི་གོ་འཕང་ལ་¡ར་=་འགོད་

པར་iར་ཅིག་པར་བ ོའ།ོ །དེ་Rམས་Fིས་མ�ག་དགེ་བའི་a་
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བ་བ ོ་བ་བ.ན་ཏོ། །རིན་པོ་ཆེ་ཡི་གOང་གི་འོད་ཟེར་བཞིན། །

ཚmག་དོན་ད�ོལ་བའི་བསོད་ནམས་གང་ཐོབ་པས། །9ེ་བ་

གཏན་=་Sེད་དང་མཇལ་iར་ནས། །Vེས་O་འཛmན་ཅིང་9བས་

འོག་8་Xད་པར་iར་ཅིག །རང་4ིན་<ིས་བ�བ་པའི་མན་ངག་གི་Rམ་

པར་བཤད་པ་ཞེས་4་བ་ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པའོ། །Dོགས་སོ། ། 

ག8མ་མོ་�ོན་གསལ། ~ོ་Vེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་ནས། །�་

རོའ m་བ{ད་པ་4ིན་�བས་ཅན། །བདག་གི་_་མ་རིན་ཆེན་

Rམས། །Sེད་Fི་བཀའ་oིན་བསམ་མི་Sབ། །འོན་Fང་]ི་བོའ m་

གuག་8་བPར། །ཡང་ཡང་�ིང་གི་དFིལ་=་rོམ། །1གས་

ཡིད་གཅིག་8་འoེས་པའི་མགོན། །_་མ་Rམས་ལ་Mག་འཚལ་

ལོ། །གསང་ གས་ཟབ་མོའ m་ཚmག་དོན་Rམས། །ཡང་ཡང་ངག་

8་བVོད་པ་དེ། །རང་ལ་ཕན་པར་eང་བ་དེས། །གཞན་ལ་ཕན་

�མ་_ོ་9ེས་པ། །དེ་Mིར་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཡིན། །[ས་

སེམས་གཉིས་Fི་གནས་[གས་ཏེ། །ལམ་གཉིས་ཉམས་O་

_ང་བར་4། །གནད་བཞིའི་gེན་འvེལ་འ@ིགས་པ་དང༌། །�ང་
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གི་yོར་བ་བཞི་Uན་<ིས། །ཞི་oག་�ང་གི་4ེ་vག་Rམས། །ཨ་

བ་R་ཏིར་Xད་པ་དང༌། །གནས་>བས་མཐར་1ག་འvས་+་

9ེད། །Vེས་ལ་བཟོད་གསོལ་བ ོ་བ་དང༌། །wོན་ལམ་བཏབ་

ཅིང་བ�་ཤིས་བVོད། །ལེགས་པར་གOངས་པས་ངོ་མཚར་ཆེ། 

།>ལ་Uན་Rམས་དང་འbད་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་Rམས་

Fིས་ཉམས་O་ལོངས། །མཆོག་1ན་མོང་དངོས་�བ་འeང་བར་

ངེས། །I་�་རོ་གཅིག་~ོ་Vེ་འཆང༌། །འvས་+་སངས་Eས་

ཐོབ་པ་ཡིན། །_་མ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་གི་ག8མ་མོའ m་དོན་

Rམས་གསལ་བར་4ེད་པ་�ོན་གསལ་ཞེས་4་བ་ཏི་$ི་རས་

པས་བཀོད་པའོ། །  

"

"

"

"

"
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"

[ས་སེམས་གཉིས་Fི་གནས་[གས་ཞེས་པ་ནི། དངོས་

པོའ m་གནས་[གས་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །[ས་དང་སེམས་དང་

གཉིས་O་གOངས། །[ས་དངོས་པོའ m་གནས་[གས་མ་ཤེས་

ན། །rོམ་པ་�ལ་གནད་མི་ཤེས་པས། །?ན་མ་ནགས་ལ་

བཏང་ནས་ནི། །Vེས་ནི་vག་སར་གཅོད་དང་མXངས། །དེའི་

གནས་[གས་ཤེས་4་.ེ། །[ས་ནི་4ང་5བ་Rམ་�་དང༌། །a་

དང་4ང་5བ་སེམས་དང་ནི། །མི་གཙང་Dས་དང་Rམ་gོག་

གིས། །[ས་Fི་ཆོས་ནི་གནས་པ་ཡིན། །དེའི་གནས་ཐབས་

ཤེས་པར་4། །སེམས་དངོས་པོའ m་གནས་ཐབས་མ་ཤེས་ན། །

བrོམ་{་ངོ་བོ་མི་ཤེས་པས། །©ན་པར་མདའ་འཕེན་དག་དང་

མXངས། །སེམས་ཉིད་དངོས་པོའ m་གནས་ཐབས་ནི། །[ས་ལ་

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གནས། །gོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་®ང༌། །

དངོས་པོ་Pན་ལ་Sབ་པ་.ེ། །[ས་གནས་[ས་ལས་མ་9ེས་

པའོ། །ཡང་ནི་Vེ་བuན་ཏཻ་ལོ་པས། །Fེ་ཧོ། འདི་ནི་རང་རིག་ཡེ་
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ཤེས་ཏེ། །ངག་གི་ལས་འདས་ཡིད་Fི་]ོད་�ལ་མིན། །ཏཻ་ལོ་ང་

ཡིས་ཅི་ཡང་བ.ན་པ་མེད། །རང་རིག་ཉིད་ལ་མSེན་ཏེ་ཤེས་

པར་4ོས། །དེས་ནི་སེམས་Fི་གནས་ཐབས་ཤེས་པར་4། །

ལམ་<ིས་ཉམས་O་_ང་ཞེས་པས། །བ9ེད་Dོགས་གེགས་

སེལ་=་བཞེད་དེ། །དེ་ལ་དང་པོའ m་རིམ་པ་ནི། །Qབ་པ་4ེད་པའི་

གང་ཟག་གིས། །དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་ས་Mོགས་O། །

འཇིག་gེན་4་བ་ཐག་བ\ིང་.ེ། །མ1ན་ེན་ཐམས་ཅད་

ཚBགས་པ་དང༌། །བདེ་བའི་.ན་ལ་འ=ག་ནས་ནི། །ཐེག་དམན་

གོལ་ས་གཅོད་པ་དང༌། །འ@ོ་དོན་དཔག་མེད་འeང་བ་ཡི། །

yོར་བ་ཚBགས་གཉིས་བསགས་པ་དང༌། །4ང་5བ་མཆོག་

སེམས་བ9ེད་པར་4། །5་É་མེད་�ར་=་མི་འབབ་པས། །gེན་

འvེལ་མི་འ5ག་འ@ིག་པ་དང༌། །དངོས་�བ་Rམ་གཉིས་འeང་

བའོ། །དངོས་དང་བ{ད་པའི་_་མ་Rམས། །1གས་ཐག་ཉེ་ཞིང་

4ིན་<ིས་�ོབས། །�ིང་གི་དFིལ་=་བrོམ་པར་4། །Wོབ་

དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པའི་ཞལ་ ་ནས། །བ9ེད་པའི་རིམ་ལ་
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ལེགས་གནས་ནས། །Dོགས་པའི་རིམ་པ་འདོད་Rམས་Fིས། །

ཐབས་འདི་Dོགས་པའི་སངས་Eས་Fིས། །>ས་Fི་~ང་+་Z་

+ར་གOངས། །ཞེས་པ་དང༌། དང་པོ་ལས་Fི་yོར་བ་ཡིས། །

ས་བEད་པ་ནི་ཐོབ་པར་4ེད། །ཅེས་པ་དང༌། ལས་ཚBགས་bིན་

ལས་ཐམས་ཅད་འ�བ་པ་དང༌། །མཐར་1ག་Eལ་བའི་I་ཐོབ་

འiར། །དེ་Mིར་བ9ེད་རིམ་བgན་པར་བrོམ། །གཉིས་པ་

Dོགས་པའི་རིམ་པ་ནི། །Eལ་བའི་བཀའ་ཡི་དགོངས་པ་དང༌། །

�བ་ཐོབ་Rམས་དང་པrི ་ཏས། །Dོགས་རིམ་དཔག་མེད་

གOངས་ན་ཡང༌། །�་རོ་མེ་Ðཻའི་བཀའ་\ོལ་འཛmན། །མཚན་

བཅས་མཚན་མེད་གཉིས་O་བཞེད། །དངོས་པོའ m་གནས་>བས་

གོང་=་གOངས། །གནད་བཞིའི་gེན་འvེལ་འ@ིག་ཅེས་པ། །

མཚན་བཅས་Dོགས་རིམ་rོམ་=ས་O། །དེ་ལ་=ས་Fི་གནད་

བཤད་པ། །Rམ་gོག་Mོགས་མེད་འbོ་=ས་O། །སེམས་Fི་

Eལ་པོ་Zེ་བར་ཨ་ལ་གནས། །�ང་གི་g་ལ་སེམས་ཉིད་ཞོན་

ནས་ནི། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་ལས་Rམས་4ེད་པར་
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འiར། །�ང་ནང་=་བhང་བས་Rམ་gོག་འགགས། །དེ་ཡིས་

ཡོན་ཏན་9ེ་བ་ཡིན། །དེ་ཡི་=ས་གནད་བ.ན་པ་ནི། །ནང་¦བ་

pང་གཉིས་®ང་བ་དང༌། །ཉི་�་གཟས་བhང་Íག་པའམ། །

གཡོན་ན་{་ན་གཡོན་a་མནན། །གཡས་ན་{་ན་གཡས་a་

མནན། །ཡང་ན་གོ་བ�ོག་yོར་བ་4། །དེ་ཡིས་R་ཏིར་Xད་པ་

ཡིན། །ཕོ་�ང་»ལ་དང་མོ་�ང་yང༌། །མ་ནིང་�ང་ནི་gག་8་

yང༌། །Jབ་འཇམ་མེད་པར་�ོམས་པའོ། །ད་ནི་[ས་Fི་གནད་

བཤད་པ། །བཞིའམ་�ག་8་ཤེས་པར་4། །གཡས་གཡོན་སོ་

སོར་{་4ེད་ན། །Éང་པ་~ོ་Vེ་9ིལ་lང་བཅའ། །rོ་�་Rམ་

@ོལ་Mག་Eས་བཅིང༌། །འོག་�ང་oང་ཞིང་.ེང་�ང་མནན། །

+མ་པ་ཅན་<ི་}་+ག་གཉིས་ནས་{། །[ས་Fི་གནད་Fིས་R་

ཏིར་གsག །�ལ་གནད་Zེ་འོག་གསང་གནས་O། །སེམས་Fི་

Eལ་པོ་གནས་པའི་�ལ། །འབེན་¦བ་8་བཞག་ནས་མདའ་

ཤར་=་མི་འཕང་པས། །དན་ཐོག་8་ནི་དན་བཞག་Zར། །ཤེས་

པའི་གནད་Fིས་དབབ་པ་ནི། །9ེ་མེད་.ོང་པ་ཨ་ལ་གཏད། །a་
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ཁ་འ4ེད་པ་མེ་ལ་གཏད། །བདེ་oོད་gོག་མེད་འབར་འཛག་

བrོམ། །གཞན་ཡང་དམིགས་པ་གང་གསལ་བrོམ། །�ང་

yོར་བཞི་Uན་ཞེས་པ་ནི། །ད+གས་Fི་བཞི་Uན་མ་ཤེས་ན། །

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འeང་བར་དཀའ། །དེ་ལ་yོར་བ་བཞི་Uན་

ནི། །Çབ་དང་དགང་དང་གཞིལ་དང་མདའ་Zར་འཕང༌། །Çབ་

པ་ཡིས་ནི་ནང་=་གsག །དགང་བ་ཡིས་ནི་Eས་པར་4ེད། །

གཞིལ་བ་ཡིས་ནི་ཞི་བར་4ེད། །མདའ་Zར་འཕང་བས་9ོན་

Rམས་སེལ། །\ོག་དང་aོལ་བ་ལ་བgེན་ནས། །�ང་གི་4ེ་

vག་ད+་མར་Xད། །>ད་ཅིག་དེ་ལ་ག8མ་མོ་འབར། །ཡེ་ཤེས་

བཙན་ཐབས་9ེ་བའི་གནད། །ཉམས་དང་gོགས་པ་གཅིག་ཆར་

9ེས། །དེ་ཡི་མཚན་བཅས་Dོགས་རིམ་བཤད། །མཚན་མ་མེད་

པའི་Dོགས་རིམ་ནི། །Vེ་བuན་མར་པའི་ཞལ་ ་ནས། །�་རོ་མཻ་

Ðཻའི་ཞབས་ལ་བ8ད། །Z་བའི་མཐར་1ག་Mག་E་ཆེ། །དེ་ལ་

Dོགས་རིམ་བཞེད་པ་ཡིན། །Vེ་བuན་ཆེན་པོ་ཏཻ་ལོ་པའི་ཆོས་

�ག་ནི། མི་མནོ། མི་བསམ། མི་དzད། མི་སེམས། མི་rོམ་པ། 
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སེམས་རང་བཞིན་དག་8་གནས་པའོ། །_་མ་Rམས་Fིས་

ཉམས་O་_ངས། །བདག་གི་_་མའི་ཞལ་ ་ནས། །Dོགས་

རིམ་དཔག་མེད་གOངས་ན་ཡང༌། །Mག་E་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཡིན་གOངས། །རང་སེམས་Mག་E་ཆེན་པོ་དེ། །འཁོར་འདས་

གཉིས་མེད་hང་=་འ�ག །གདོད་ནས་Rམ་དག་མངོན་=་

འiར། །སེམས་ཅན་སངས་Eས་ཡིན་ན་ཡང༌། །སངས་Eས་

ཉིད་=་མ་Nོང་བས། །སངས་Eས་སེམས་ཅན་གཉིས་O་

}ང༌། །gོགས་ནས་ཉམས་O་Nོང་བ་Rམས། །རང་ཉིད་Dོགས་

པའི་སངས་Eས་O། །འ@ོ་བའི་དོན་=་མངོན་སངས་Eས། །

Nོང་gོགས་hང་འ�ག་ལམ་<ི་མཆོག །བrོམས་པས་ཡོན་ཏན་

9ེ་བ་ཡིན། །ཉམས་དང་ཡོན་ཏན་9ེ་Xལ་ནི། །rོམ་ཆེན་Rམས་

Fི་1གས་ལ་འཆར། །དེ་ནི་ཇི་Zར་བrོམ་ཞེ་ན། །�ལ་ལ་

བgེན་ཏེ་}ང་.ོང་བrོམ། །}ང་བ་ལ་བgེན་}ང་མེད་བrོམ། །

[ས་ལ་བgེན་ཏེ་བདེ་.ོང་བrོམ། །ངག་ལ་བgེན་ཏེ་@གས་

.ོང་བrོམ། སེམས་ལ་བgེན་ཏེ་རིག་.ོང་བrོམ། Rམ་gོག་ལ་

�363



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

བgེན་gོག་མེད་བrོམ། �ོས་པ་ལ་བgེན་ཏེ་�ོས་མེད་བrོམ། 

གཉིས་པ་ལ་བgེན་ཏེ་གཉིས་མེད་བrོམ། གhང་འཛmན་ལ་

བgེན་ཏེ་འཛmན་མེད་བrོམ། ®ང་4་ལ་བgེན་གཉེན་པོ་བrོམ། 

གཉེན་པོ་ལ་བgེན་ཏེ་®ང་4་བrོམ། ཐོས་5ང་®ང་_ང་མེད་

པར་བrོམ། བQབ་4་Qབ་4ེད་ལ་བgེན་ནས། །གདོད་ནས་

�ན་<ིས་�བ་པར་བrོམ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་ལ་བgེན་

ནས། །གཉིས་མེད་hང་འ�ག་ཆེན་པོར་བrོམ། །འཐོབ་4་ཐོབ་

4ེད་ལ་བgེན་ནས། །འvས་+་�ན་<ིས་�བ་པར་བrོམ། །དེ་

ནི་Mི་ཡི་rོམ་[གས་ཡིན། །བrོམས་པས་ཉམས་gོགས་9ེས་

པ་དང༌། །ནང་གི་ཉམས་O་_ང་[གས་ནི། །gོག་མེད་ཉམས་

O་Nོང་=ས་O། །འགོག་པའི་�ོམས་འ�ག་བཞིན་=་བrོམ། །

གསལ་བ་ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །ལག་པའི་མཐིལ་<ི་གཏེར་

བཞིན་བrོམ། །བདེ་བ་ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །གཞོན་¦འི་

བདེ་བ་བཞིན་=་བrོམ། །Rམ་gོག་ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །5་

ཉིད་ཆབ་རོམ་བཞིན་=་བrོམ། །གཡོ་བ་ཉམས་O་Nོང་=ས་
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O། །Eལ་པོའ m་གཏིང་5་བཞིན་=་བrོམ། །}ང་བ་ཉམས་O་

Nོང་=ས་O། །ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚBན་བཞིན་=་བrོམ། །.ོང་པ་

ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །གཡའ་མེད་མེ་ལོང་བཞིན་=་བrོམ། །

འོད་གསལ་ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །ཤེལ་གོང་oི་མེད་བཞིན་=་

བrོམ། །hང་འ�ག་ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །5་ཡི་�་བ་བཞིན་

=་བrོམ། །�ང་པོ་ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །Eལ་བ་རིགས་�་

བཞིན་=་བrོམ། །�ལ་�་ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །འཁར་

གཞོང་ནང་གི་5་བཞིན་བrོམ། །rོ་�་ཉམས་O་Nོང་=ས་

O། །ཤིང་ལ་oི་མ་བཞིན་=་བrོམ། །ཉོན་མོངས་ཉམས་O་Nོང་

=ས་O། །=ག་ལ་ གས་བཏབ་བཞིན་=་བrོམ། །བདེ་�ག་

ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །5་ཡི་s་བ་བཞིན་=་བrོམ། །ཡོན་

ཏན་ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །ད+ལ་མོའ m་Sིམ་<ི་གཏེར་བཞིན་

བrོམ། །®ང་_ང་ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །ནགས་ཚལ་མེ་

ཆེན་བཞིན་=་བrོམ། །Z་བ་ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །�ིན་མེད་

ནམ་མཁའ་བཞིན་=་བrོམ། །gོགས་པ་ཉམས་O་Nོང་=ས་
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O། །བསམ་གཏན་~ོ་Vེ་བཞིན་=་བrོམ། །rོམ་པ་ཉམས་O་

Nོང་=ས་O། །ནོར་+་རིན་ཆེན་བཞིན་=་བrོམ། །]ོད་པ་

ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །E་འབག་མིག་འ³ལ་བཞིན་=་བrོམ། 

།{་འvས་ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །བY་4ེད་ཐབས་ཤེས་

བཞིན་=་བrོམ། །འvས་+་ཉམས་O་Nོང་=ས་O། །Dོགས་

པའི་སངས་Eས་བཞིན་=་བrོམ། །མདོར་ན་འཁོར་འདས་ཆོས་

Rམས་Pན། །ཐམས་ཅད་ཉམས་Fི་}ང་བར་བrོམ། །gོགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་བgན་ཙམ་ན། །ཐམས་ཅད་དག་པའི་}ང་བར་

བrོམ། །དེ་Zར་བrོམས་ན་ཐམས་ཅད་rོམ་=་འཆར། །

འvས་+་མངོན་=་4ེད་པ་ཡིན། །དེས་ན་མཚན་མ་མེད་པའི་

Dོགས་རིམ་བ.ན། །གOམ་པ་གེགས་སེལ་བ.ན་པ་ནི། འ@ོ་

བ་རིགས་�ག་སེམས་ཅན་Rམས། །གhང་འཛmན་གཉིས་}ང་

འ¯ལ་པ་ཡིས། །ཐར་པའི་ལམ་ལ་�ིབ་པར་4ེད། །དེ་ཡི་

བསལ་ཐབས་བ.ན་པ་ནི། །ཆོས་Rམས་Mི་ཡི་4་བས་སེལ། །

ལམ་ལ་sགས་པའི་གེགས་Rམས་ནི། །®ང་_ང་གཉིས་O་
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འཛmན་པ་ནི། །Z་rོམ་གཉིས་Fིས་སེལ་བར་4ེད། །Mི་ཡི་མི་

དང་མི་མ་ཡིན། །ནང་གི་ཉོན་མོངས་Rམ་gོག་བ=ད། །Z་rོམ་

]ོད་འvས་གཉིས་Fིས་སེལ། །a་�ང་rོམ་པའི་གེགས་Rམས་

ནི། །འeང་བཞི་སོ་སོ་རང་གིས་སེལ། །གང་གིས་གཉེན་པོར་

གང་འ@ོས་སེལ། །9ོན་དང་གེགས་Rམས་གང་eང་ངོ༌། །དེ་

རང་ཉིད་ལ་བgགས་ལ་rོམས། །གཞན་ཡང་གཟེར་�་ཉོན་

མོངས་གེགས་སེལ་དང༌། །ལམ་འvས་ནང་=་གOངས་པས་

ཆོག །དེ་དག་གིས་ནི་ལམ་<ི་ཉམས་O་_ང་Xལ་བ.ན། །ཞི་

oག་�ང་གི་4ེ་vག་ཅེས་པ་ནི། །oག་པོ་Jབ་�ང་ཉོན་མོངས་

9ེད། །ཟག་བཅས་�ང་གིས་ལས་Rམས་4ེད། །ཞི་བ་ཟག་མེད་

�ང་གིས་ནི། །N་ངན་འདས་པའི་ལས་Rམས་4ེད། །Mེ་ན་ཉི་�ི་

ཆིག་.ོང་དང༌། །a་བའི་�ང་དང་ཡན་ལག་�ང༌། །ཟག་བཅས་

ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་�ང༌། །�ང་གི་4ེ་vག་=་མ་Rམས། །ད+་

མའི་ནང་=་Xད་ཙམ་ན། །ལས་Fི་�ང་དང་ཟག་བཅས་

འགགས། །ཟག་མེད་�ང་གིས་ཡོན་ཏན་9ེ། །ཡེ་ཤེས་�ང་
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གིས་འvས་+འི་ཡོན་ཏན་9ེ། །གནས་>བས་མཐར་1ག་

འvས་+་ཡོན་ཏན་9ེ། །ཞེས་པ་ནི། །འvས་+་9ེ་བའི་རིམ་པ་

ཡིན། །གནས་>བས་Fི་ནི་འvས་+་ལ། །Çབ་པའི་yོར་བས་

ཞི་བའི་ལས་Rམས་འ�བ། །དགང་བའི་yོར་བས་Eས་པའི་

ལས་Rམས་འ�བ། །གཞིལ་བའི་yོར་བས་དབང་གི་ལས་

Rམས་འ�བ། །མདའ་Zར་འཕང་བས་མངོན་]ོད་ལས་Rམས་

འ�བ། །དང་པོ་ཐ་མལ་=ས་O་ནི། །Rམ་gོག་Mོགས་མེད་འbོ་

=ས་O། །ཕོ་�ང་oག་ཅིང་Jབ་པ་ལས་Fི་�ང༌། ཉམ་པ་Rམ་

gོག་9ེས་པ་སེམས་Fི་བ~། དལ་{་རིང་=་ནང་=་Çབ་ཙམ་ན། 

།ཉོན་མོངས་Rམ་gོག་Mོགས་མེད་འགས། །ཐ་མལ་ལས་Fི་

�ང་ནི་ཤ་ཤ་བོ། །ཕོ་�ང་oག་ཅིང་Jབ་པ་Rམས། །མོ་�ང་

བཞིན་=་1ལ་ཙམ་ན། །མ་ནིང་�ང་གིས་�ོམས་པར་yངས། །

དེ་ཡིས་ཉོན་མོངས་Rམ་gོག་ཞི། །+་ག་དp་ནས་{་བ་ཡི། །

�ིགས་མ་ཡི་ནི་�ང་Rམས་འགགས། །ཁམས་དp་དང་�ིགས་

སེལ་ནས་ཡོང༌། །སེམས་ཉིད་བདེ་གསལ་མི་gོག་9ེ། །ཐ་མལ་
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དངོས་འཛmན་ཐམས་ཅད་འགགས། །a་�ང་གཉིས་Fི་gེན་

འvེལ་<ིས། །[ས་ལ་བདེ་oོད་9ེ་བ་ཡིན། །9ོན་དང་གེགས་

Rམས་b་བ་ཞི། །ཡེ་ཤེས་¡་p་9ེ་བ་ཡིན། །�ང་གིས་a་

གནས་ཁེངས་ཙམ་ན། །4ང་5བ་སེམས་Fི་ཐིག་ལེ་Eས། །I་

ཡི་rོ་དp་འགགས་ཞེས་4། །ཟག་བཅས་�ང་Rམས་ཞི་བ་

དང༌། །ཟག་མེད་བདེ་.ོང་ཆེན་པོ་9ེ། །[ས་སེམས་གཉིས་ལ་

བདེ་བ་Eས། །}ང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་འཆར། །ཡོན་ཏན་

ཆོས་Rམས་Eས་པར་འོང༌། །གཞིལ་བ་ཡི་ནི་yོར་བ་ཡི། །�ང་

མི་1བ་Mིར་ལ་གཞིལ་བ་ཡིས། །ད+་མའི་ནང་=་Xད་ཙམ་ན། །

ེན་དང་གེགས་དང་མི་མ1ན་སོགས། །བདེ་.ོང་�ན་ཅིག་

9ེས་པ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་Mོགས་O་བ�ས། །མདའ་

Zར་འཕང་བའི་yོར་བ་ཡིས། །�ང་གི་9ོན་Rམས་སེལ་བར་

4ེད། །དཔེར་ན་ད4ར་ཁ་ཚད་པ་ལ། །�ང་eང་བས་ནི་ཕན་པ་

Zར། །ཟག་མེད་�ང་གི་yོར་བ་ཡིས། །9ོན་དང་གེགས་Rམས་

དེ་ཡིས་སེལ། །དེ་ཡིས་མངོན་]ོད་bིན་ལས་འ�བ། །�ང་yོར་
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¦ས་པ་འ@ིག་པ་ཡི། །ཡི་གེའི་གནས་O་�ང་སེམས་འ=ས། །

རིགས་�ག་འཁོར་བའི་ཡི་གེ་དང༌། །ཡི་གེའི་9ོན་Rམས་འདག་

པ་ཡིན། །འeང་བཞི་�ང་གིས་�ངས་�ིགས་འ4ེད། །�ང་གི་

9ོན་Rམས་དག་ཙམ་ན། །གOང་གི་rོ་བཞི་འགག་ཅེས་4། །

སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་བཞི། །ངག་གི་དབང་�ག་འ�བ་པ་

ཡིན། །ཨ་ལི་ཀ་ལི་མངའ་བ�ེས་པ། །རིགས་�ག་སོ་སོའ m་>ད་

=་ནི། །གOང་ད4ངས་�ག་�་ཆོས་Fི་�། །ཐམས་ཅད་>ད་=་

ཆོས་གOང་¦ས། །�ང་སེམས་གཉིས་ལ་དབང་ཐོབ་པས། །

གhང་འཛmན་གཉིས་®ང་བག་ཆགས་འགགས། །ཡེ་ཤེས་�་

དང་Uན་པ་དང༌། །1གས་Fི་rོ་གཉིས་4ེ་བ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་

གཉིས་Fིས་ཐམས་ཅད་མSེན། །1གས་ལ་དཔལ་བེ¨་དང་Uན་

ཞིང༌། །ཞལ་ལ་མཛBད་Ãས་བEན་པ་ཡི། །1གས་Fི་rོ་གཉིས་

ད4ེ་ཞེས་4། །ཐིག་ལེའི་གནས་O་�ང་སེམས་འ=ས། །ཐིག་

ལེའི་�ངས་�ིགས་འ4ེད་པ་དང༌། །ཐིག་ལེའི་9ོན་Rམས་དག་

པ་དང༌། །ཟག་མེད་བདེ་བ་Eས་པ་དང༌། །འོད་གསལ་ཆོས་I་

�370



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

མངོན་=་4ེད། །Pན་གཞི་རང་བཞིན་Rམ་དག་པས། །ད+་ཡི་

གuག་ཏོར་ཐིག་ལེ་བgན། །ལམ་<ི་=ས་Fི་ཡོན་ཏན་Rམས། །

གནས་>བས་འདི་ཡི་འvས་+ར་བཞེད། །I་�་རོ་གཅིག་~ོ་Vེ་

འཆང༌། །རང་ཉིད་Dོགས་པའི་སངས་Eས་O། །འ@ོ་བའི་དོན་

=་མངོན་སངས་Eས། །དེ་ནི་མཐར་1ག་འvས་+་ཡིན། །Vེས་

ལ་བཟོད་གསོལ་ཞེས་པ་ནི། །གསང་ གས་ཟབ་མོའ m་ཚmག་དོན་

Rམས། །འ@ོ་བའི་དོན་=་ཡི་གེར་བཀོད། །}ོད་མིན་གསང་བ་

བ�གས་པ་དང༌། །ཚJ་འདིའི་འ�ི་བ་མེད་ན་ཡང༌། །གོང་འོག་

�་དོན་འགལ་བ་དང༌། །ཉེས་པའི་ཚBགས་Rམས་ཅི་མཆིས་པ། །

_་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་དང༌། །མཁའ་འ@ོ་ཆོས་9ོང་Tང་མ་

Rམས། །མི་མཉེས་iར་པ་བཟོད་པར་གསོལ། །=ས་གOམ་

བསགས་ཡོད་དགེ་བ་Rམས། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་དགེ་བ་

དང༌། །ཆོས་འདི་བaམས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །བདག་གཞན་

སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །wོན་ལམ་བ�་ཤིས་ཞེས་པ་ནི། །

བདག་གང་=་9ེས་པའི་གནས་Rམས་O། །Mི་ནང་འཚJ་བ་མེད་
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པ་དང༌། །སངས་Eས་བ.ན་པ་དར་བ་དང༌། །དགོས་འདོད་

�ན་Oམ་ཚBགས་པར་ཤོག །དལ་འ4ོར་མི་[ས་ཐོབ་པ་དང༌། །

དགེ་བའི་བཤེས་དང་མཇལ་བ་དང༌། །དམ་ཆོས་Xལ་བཞིན་

]ད་ནས་Fང༌། །Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །

བདག་གང་=་འ=ག་པའི་གནས་Rམས་O། །ལོངས་]ོད་ཆོས་

དང་མ1ན་པ་དང༌། །དག་པའི་འཁོར་<ིས་བ>ོར་བ་དང༌། །

འ@ོ་བ་Rམས་Fི་དཔལ་=་ཤོག །བདག་ལ་བ.ེན་པའི་སེམས་

ཅན་Rམས། །ཐེག་པ་5ང་´འི་rོར་sགས་ནས། །·ོམ་པ་Xལ་

བཞིན་བTང་བ་དང༌། །དམ་ཆོས་Xལ་བཞིན་]ད་པ་ཡིས། །

ཟག་མེད་འvས་+་ཐོབ་པར་ཤོག །ཕ་རོལ་Mིན་པའི་rོར་

sགས་ནས། །4ང་5བ་སེམས་མཆོག་]ད་པ་དང༌། །བདག་

མེད་གཉིས་Fི་དོན་gོགས་ནས། །འvས་+་སངས་Eས་ཐོབ་

པར་ཤོག །~ོ་Vེ་ཐེག་པའི་rོར་sགས་ནས། །དབང་ཐོབ་བ9ེད་

Dོགས་བgན་པ་ཡིས། །མཆོག་དང་1ན་མོང་དངོས་�བ་བ�ེས། 

།ཚJ་འདིར་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་མཐོང་ཐོས་oན་
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དང་རེག་པ་དང༌། །བདག་གིས་མཐོང་ཐོས་oན་པ་དང༌། །

བདག་ལ་ཞབས་ཏོག་4ས་པ་Rམས། །ཐམས་ཅད་སངས་Eས་

ཐོབ་པར་ཤོག །ཞིང་ཁམས་Rམ་པར་དག་པ་|། །འཁོར་དང་

ལོངས་]ོད་�ན་Oམ་ཚBགས། །ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར་4ས་

ནས། །འ@ོ་བའི་དོན་=་སངས་Eས་ཤོག །བདག་དང་མཐའ་

ཡས་སེམས་ཅན་<ིས། །[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ཆོས་Rམས་ལ། 

།འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་ཡོན་ཏན་Rམས། །བ�་ཤིས་�ན་Oམ་

ཚBགས་པའི་གཞི། །_་མ་ཡི་དམ་Eལ་བ་\ས་བཅས་དང༌། །

མཁའ་འ@ོ་ཆོས་9ོང་མ1་Uན་<ིས། །[ས་ངག་ཡིད་གOམ་

4་བ་གང༌། །བ�་ཤིས་བདེ་ལེགས་4ིན་<ིས་�ོབས། །ཞིང་

ཁམས་Rམ་པར་དག་པ་དང༌། །འཁོར་དང་ལོངས་]ོད་འཕེལ་བ་

དང༌། །ད@་བགེགས་Jབ་འ¯གས་མེད་པ་དང༌། །�ན་Oམ་

ཚBགས་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག །[ས་མཚན་དང་དཔེ་4ད་Fི་བ�་

ཤིས་ཤོག །ངག་གOང་ད4ངས་�ག་�འི་བ�་ཤིས་ཤོག །

སེམས་ཆོས་Fི་I་ཡི་བ�་ཤིས་ཤོག །a་ལོངས་]ོད་Dོགས་
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Iའི་བ�་ཤིས་ཤོག །�ང་�ལ་པའི་I་ཡི་བ�་ཤིས་ཤོག །ཐིག་

ལེ་ངོ་བོ་ཉིད་Iའི་བ�་ཤིས་ཤོག །{ད་ཟག་མེད་བདེ་བའི་བ�་

ཤིས་ཤོག །འvས་+་སངས་Eས་Fི་བ�་ཤིས་ཤོག །�ལ་ལ་

མཚན་གསོལ་�་óང་=། །=ས་ཁོམ་=ས་vིས་པའི་གཏམ་·ོམ་

=། །དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འeང་བའི་གནས། །དོན་ནོར་+་

རིན་ཆེན་Z་+་ཡི། །9ེ་མེད་ཨ་1ང་ག8མ་མོའ m་གནད། །རང་

བཞིན་བདེ་9ིད་འeང་བ་ཡི། །ཆོས་འདི་ཇི་\ིད་འཁོར་བ་ཡི། །

E་མཚB་ཆེན་པོ་.ོང་པར་མ་iར་<ི། །བར་=་འ@ོ་བ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་{ན་=་བ>ོར་ནས་

Fང༌། །ཐམས་ཅད་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །_་

མ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་གི་ག8མ་མོའ m་ལམ་གསལ་བར་.ོན་པ་

�ོན་གསལ་ཞེས་4་བ་ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། ། 

"

"

"
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"

ལམ་རིམ་པ་�་པ་བsགས་སོ།།  

"

ན་མོ་p་|། བདེ་གཤེགས་བཀའ་ཡི་དགོངས་པ་མི་བY་

བས། །བཀའ་བ{ད་_་མ་Rམས་ལས་རིམ་<ིས་བ{ད། a་

བའི་_་མས་གOངས་པ་ཟབ་མོའ m་ཆོས། །བདག་གིས་འ@ོ་བ་

སེམས་ཅན་Rམས་ལ་བ.ན། །ལས་ཅན་>ལ་Uན་Rམས་Fིས་

ཉམས་O་ལོངས། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་བདེ་9ིད་འདི་ལས་

eང༌། །ལམ་<ི་གེགས་དང་9ོན་Rམས་སེལ་མཛད་ཅིང༌། །

ཡོན་ཏན་འvས་+་ཐོབ་པ་མཛད་པ་ཡི། །རིམ་�་དམར་�ིད་

ལམ་རིམ་vི་བར་4། །སེམས་བ9ེད་4ང་5བ་སེམས་Fི་རིམ་

པ་དང༌། །འཁོར་འདས་ཆོས་Rམས་སོ་སོར་རང་}ང་རིམ་པ་

དང༌། ཉོན་མོངས་བདེ་བ་ལམ་Wོང་རིམ་པ་དང༌། ཐབས་ལམ་

གནད་གOམ་གནད་Fི་རིམ་པ་དང༌། །ལམ་མཆོག་འvས་+་

Mག་E་ཆེན་པོའ m་རིམ་པའོ། །Vེས་ལ་བཟོད་གསོལ་བ ོ་བ་wོན་
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ལམ་བཏབ་པར་4། དེ་ལ་སེམས་བ9ེད་ཅེས་པ་ནི། །སེམས་

བ9ེད་Fིས་ཐམས་ཅད་4ང་5བ་ལམ་=་4ེད་ན་ཡང༌། གནད་མ་

འÔག་པ་གལ་ཆེ་.ེ། །བཅོམ་Uན་འདས་Fིས་ཚད་མེད་པ་

བཞིའི་ ོན་=་4མས་པ་.ོན་པའི་{་མཚན་ཡང༌། 4མས་པའི་

�ལ་]ིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ། Sད་པར་ཕ་དང་མ་

ལ་སོགས་པ་ཕན་འདོགས་ཤིང༌། oིན་ཆེ་བ་Rམས་དང༌། �ལ་

ག=ག་པ་ལ་9ེ་ཡང་མི་ག=ག་པ་གནོད་པ་9ེལ་བ་ལ་9ེ་དགོས། 

དེ་Zར་ཡིན་ཡང་གནད་འÔག་པ་ནི། ·ང་བ་ ོན་=་བVོད་ན་

4མས་པ་Mི་ལ་[ས། གནོད་9ེལ་ ོན་=་བVོད་ན་ཕན་

འདོགས་ཡལ་བར་དོར། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མSེན་པ་ལ་

བར་=་གཅོད་པར་4ེད་པ་ ོན་=་བVོད་ན་ཕ་རོལ་པོའ m་¦ས་པ་

བ9ེད། མི་མ1ན་པའི་Mོགས་�བ་པར་4ེད་པ་ ོན་=་བVོད་ན། 

ཕ་རོལ་པོའ m་བསམ་པ་འ¯གས་ཤིང་རང་གིས་བསམ་པ་མི་

འ�བ། མ1་4ས་Fང་ཁོ་ཡི་Tང་མར་འ@ོ་ཞིང་མ1་མི་འ�ག 

དེ་4ང་5བ་Fི་སེམས་ཡིན་ཡང་རང་ལ་a་Xང་བ�་པ་འeང༌། 
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དེ་དག་གཙBར་4ས་ཕན་འདོགས་པ་Rམས་ཡི་འཆད་པ་ལ་

སོགས་ཏེ་9ོན་མང་པོ་འeང་བ་ཡིན། དེ་ནས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཨ་མར་བrོམས་ན་+་གཅིག་པའི་མ་བཞིན་=་

ཐམས་ཅད་4མས་པར་འོང༌། གཞན་ཡང་གོང་མ་Rམས་ལ་ཕན་

ཡོན་ཇི་Zར་འeང་ན། �ལ་སོ་མར་འ@ོ་བ་དང༌། ས་གཉན་

སར་·ོད་པ་དང༌། མི་འoེ་ཅན་ཁམས་བཞིའི་ནད་ཡོད་པ་དང་

འbད་Fང་@ིབ་དང་གནོད་པས་རང་ལ་མི་Xག མི་མ་ཡིན་

ག=ག་Jབ་ཅན་Rམས་Fིས་Xར་ལ་ཕན་འདོགས་ཤིང་མ1ན་

ེན་yོར། སེམས་བ9ེད་a་བའི་གནད་rོམ་ཤེས་ན་ཕན་

ཐོགས་པ་དང༌། གནོད་པ་9ེལ་བ་དང༌། ཕན་གནོད་མེད་པའི་

སེམས་བ9ེད་Rམས་4ང་5བ་སེམས་Fིས་དབང་=་འ=་ཞིང་

ཕན་ཐོགས་པར་འོང༌། མི་ཆེན་པོ་དང་བསོད་ནམས་ཅན་ཡང་

འཁོར་=་འ=། སེམས་བ9ེད་Fིས་ཟིན་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལམ་

=་འ@ོ། དེ་Zར་སེམས་བ9ེད་Fི་9ོན་དང་ཕན་ཡོན་Rམས་

ཤེས་པར་4འོ། །དེ་ལ་4ང་5བ་Fི་སེམས་ཞེས་4་བ་ནི། Pན་
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Dོབ་དང་དོན་དམ་པ་གཉིས་ཏེ། Pན་Dོབ་ནི་4མས་པ་དང་�ིང་

Vེ་4ང་5བ་Fི་སེམས་གOམ་ལས། 4མས་པ་�ལ་ལ་ཤོར་ན་

རང་གིས་བདེ་བ་མི་Nོང༌། �ིང་Vེ་ཞི་བ་ལ་གནས་ན་སེམས་Fི་

�ག་བ ལ་མི་སེལ། 4ང་5བ་Fི་སེམས་ཀོར་ཙJར་བrོམ་ན། 

མངའ་རིས་དང་�ལ་ལ་རིས་O་ཆད་ཅིང་འ¯གས་aོད་འོང༌། 

འོན་Fང་@ོགས་དབང་=་བ�་ན་ཀོར་ཙJར་བrོམ་ཞིང་གནད་=་

བ>ན། དོན་དམ་4ང་5བ་Fི་སེམས་ནི་སེམས་གOམ་གདོད་

ནས་དག་ཅིང་9ེ་བ་མེད་པ་.ོང་པ་ཉིད་_ོའ m་�ལ་ལས་འདས་

པའོ། །དེ་དག་ནི་གཉིས་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་དང་Pན་Dོབ་

ད4ེར་མེད་པ་4ང་5བ་Fི་སེམས་སོ། །འོན་ཏེ་གOམ་བVོད་

པའམ་དངོས་པོར་}ང་བ་དོན་དམ་=་ཅང་འོང་ངམ་�མ་ན་�ིང་

Vེར་}ང་བའི་སེམས་དེ་འདི་འo་བ་གཅིག་ཡིན་4་བའི་_ོའ m་

�ལ་=་iར་པའམ། བVོད་=་མེད་པས་ན་དོན་དམ་མོ། །རིམ་

པ་ཞེས་པ་ནི། དགེ་བ་ཅི་4ེད་Fི་ ོན་=་སེམས་བ9ེད་འ@ོ་བ་

དང༌། 4མས་པ་ནས་དོན་དམ་<ི་བར་=་རིམ་<ིས་བ�ོད་པས་
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ན་རིམ་པའོ། །གཉིས་པ་འཁོར་འདས་Fི་ཆོས་ཞེས་པ་ནི། 

འཁོར་བ་ན་འ@ོ་བ་རིགས་�ག་གི་བདེ་�ག་དང༌། N་ངན་ལས་

འདས་པའི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་}ང་བ་ཡིན་ལ། ལས་

དགེ་·ིག་གང་4ས་Fི་Rམ་པར་wིན་པ་དང༌། དབང་འvས་རང་

}ང་=་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་Zར་ཡིན་པར་ཡང་5་གཅིག་ལ། 

དNལ་བས་ཐལ་ཚན་<ི་5་བོར་མཐོང༌། ཡི་�གས་Fིས་Rག་

�ག་དང་ངན་Íག་ལ་སོགས་པར་མཐོང༌། =ད་འ@ོ་ལ་གནས་

གང་=་9ེས་པ་དེའི་}ང་བ་འདམ་Dབ་ལ་སོགས་པར་མཐོང༌། 

མི་ལ་5་བོར་མཐོང༌། �ས་བ=ད་aིར་མཐོང༌། འདི་ལ་}ང་

�ལ་སེམས་O་འདོད་པ་ཡོད་དེ། }ང་�ལ་སེམས་མ་ཡིན། 

}ང་�ལ་ཇི་Zར་}ང་བ་བཞིན་=་སེམས་དེ་Zར་}ང་བ་ཡིན། 

གལ་ཏེ་}ང་�ལ་སེམས་ཡིན་ན། མི་ཤི་བ་Zར་9ེས་པའི་=ས་

ན་མི་�ལ་<ི་}ང་བ་འeང་དགོས་ཏེ་མི་འeང༌། �འི་}ང་བར་

}ང་བས་ན་དེས་ཤེས། འོ་ན་དེ་གཉིས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་�མ་

ན། དེ་གཉིས་གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 
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}ང་སེམས་འbོས་པའི་=ས་O་གཅིག་པ་བཞིན་}ང་ཡང་

གཅིག་པ་མ་ཡིན། �ལ་ཇི་Zར་ཡོད་Fང་�ལ་སེམས་མ་འbོད་

ཙམ་ན་གཅིག་Fང་མི་}ང༌། དེས་ན་སེམས་ཅན་ལ་མ་དག་པར་

འ¯ལ་པ་ཡི་}ང་བ་Rལ་འ4ོར་པ་ལ་ཉམས་Fི་}ང་བ། ཡང་

དག་པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ལ་དག་པའི་}ང་བ་ཞེས། 

Wོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་äིར་Þ་པས་སོ་སོའ m་}ང་བ་ཡིན་པར་

གOངས། དེ་ཡང་·ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་དང༌། དཀར་པོ་

དགེ་བའི་ལས་གཉིས་Fི་}ང་�ལ་སོ་སོ་ཡིན། དེ་ལ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་རང་སེམས་ཁམས་རང་བཞིན་Rམ་དག་ཡིན་

པར་མ་རིག་པས། མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ང་དང་བདག་8་

བhང༌། གhང་འཛmན་gོག་པའི་འ¯ལ་པས་ཉོན་མོངས་པ་བ9ེད། 

དེས་Pན་ནས་བWང་ནས། མི་དགེ་བའི་ལས་]ད་ནས། འvས་

+་རིགས་�ག་གི་aིས་ལ་འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་=་བ>ོར་བས་

མ་དག་པའི་}ང་བའོ། །གཞི་�ང་པོ་ཁམས་དང་9ེ་མཆེད་

འeང་བ་དང་འeང་བ་ལས་iར་པའོ། །a་དང་འཁོར་འདས་
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གཉིས་Fི་ཡི་གེ [ས་Fི་གནས་གང་དང་གང་=་�ང་སེམས་

འ=ས་པས། ཉམས་འདི་འeང་ལ་འདི་མི་འeང་བ་མེད་པས་ན། 

Rལ་འ4ོར་པ་ལ་ཉམས་Fི་}ང་བའོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་

�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པས་ཤེས་4་མ་[ས་པ་མSེན་པ་ནི་

དག་པའི་}ང་བའོ། །དེ་ལས་ཐམས་ཅད་མSེན་པས་�ལ་

འ¯ལ་པ་}ང་བ་²ན་པ་ཅན་འདི་མSེན་ནམ་མི་མSེན། མི་

མSེན་ན་ཐམས་ཅད་མSེན་པ་མ་ཡིན་ལ། མSེན་ན་�ལ་

འ¯ལ་}ང་ལ་འ¯ལ་}ང་=་མSེན་ནམ། འ¯ལ་}ང་མ་ཡིན་

པར་མSེན། དང་པོ་Zར་ན་�ལ་ལ་ཇི་Zར་ཡོད་པ་བཞིན་=་

མSེན་ཡང་འ¯ལ་པ་ཅན་=་མི་འiར་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

}ང་ཡིན་པའི་Mིར། སངས་Eས་ལ་དག་པའི་}ང་བ་ཡེ་ཤེས་O་

}ང་བས་འ¯ལ་པར་མི་འiར། wན་པ་མཁས་པས་ནད་པ་ལ་

ནད་ཇི་Zར་ཡོད་བཞིན་=་ཤེས་Fང༌། wན་པས་ནད་མི་Nོང་བ་

བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་འ¯ལ་པ་ཅན་དེས་འ¯ལ་པ་ལ་འ¯ལ་

པར་མ་ཤེས་པས་འ¯ལ་པ་དེ། དག་པའི་}ང་བ་ལ་བ�ིལ་མི་
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ཉན། ཅི་ནས་�ལ་�ག་པ་དང་མི་�ག་པ་དང་བར་མ་གOམ་

སེམས་ཅན་འ¯ལ་པ་ཅན་<ིས་མཐོང་ནས་ཆགས་·ང་�ོངས་

གOམ་9ེ་བ་ཡིན་ལ། སངས་Eས་ལ་འ¯ལ་པ་མེད། སངས་

Eས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་མི་མངའ་བས་སོ། །དེ་ཡང་}ང་བ་�ལ་=་

ཤོར་ན་ཉོན་མོངས་པ་9ེ་བས། }ང་བ་རང་སེམས་Mག་E་ཆེན་

པོར་Nོང་བར་4འོ། །Mག་E་ཆེན་པོ་Nོང་བ་ཡིན་ན་ཉོན་མོངས་

པ་མ་ཡིན། ཉོན་མོངས་O་Nོང་བ་ཡིན་ན་Mག་E་ཆེན་པོ་མ་

ཡིན། དེས་ན་བrོམ་དགོས་པ་ཡིན། བrོམས་ནས་Pན་གཞི་

རང་བཞིན་རང་རིག་ཆོས་Iར་Nོང་ཙམ་ན། Rམ་ཤེས་བ=ན་པོ་

�ལ་ཅན་<ིས་དབང་=་བ�ས་པ་ཡིན་པ་ལས། དེ་རང་དག་

ནས་འོང༌། དེ་ཡང་�ང་ཞི་ནས་མེད་ཙ་ན་Rམ་ཤེས་ཞི་.ེ། ཉོན་

མོངས་ཅན་<ི་ཡིད་བག་ལ་ཞ་ཙམ་ན། rོ་�་gོག་མེད་ཡིན་ལ། 

Pན་གཞིའི་རང་བཞིན་.ོང་པ་ཉིད་དེ་རང་གིས་Nོང་ཙམ་ན། 

ཆོས་Rམས་རང་སེམས་རིག་པའི་ངང་=་འ=། རང་}ང་Mག་E་

ཆེན་པོར་Nོང་ནས་གཞན་}ང་དབང་=་འ=། དེ་Zར་ཡིན་པ་
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འཕགས་པ་�ད་པ་ལས། Eལ་པོ་@ོང་=་མི་འ@ོ་�ལ་འཁོར་མི་

འ@ོ་ལ། །རང་གིས་�ལ་ནས་འ=་བ་ཐམས་ཅད་�ད་པ་Zར། །

4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཉིད་གང་=་ཡང་མི་འ@ོ་ལ། །

སངས་Eས་ས་ཡི་ཡོན་ཏན་གང་eང་ཐམས་ཅད་�ད། །ཅེས་

གOངས་སོ། །}ང་བ་རང་}ང་=་gོགས་པས་Mི་བhང་བའི་

�ལ་དང༌། ནང་འཛmན་པའི་སེམས་དང༌། དངོས་པོར་འཛmན་པ་

ཐམས་ཅད་དང༌། ནང་སེམས་གཉིས་O་མེད་པར་རང་}ང་འོད་

གསལ་=་ཤར་ཙམ་ན་བག་ཆགས་Fི་}ང་བ་འདག རི་དང་aིག་

པ་ལས་ཐལ་བ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནི། རི་

དང་aིག་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་སོང་

བ་མ་ཡིན་ཡང༌། སེམས་གhང་བ་དང་འཛmན་པའི་དངོས་པོར་

gོག་པ་མེད་ན་འོད་གསལ་གཉིས་O་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པ་

གཞན་མེད་པའོ། །གOམ་པ་ཉོན་མོངས་པ་བདེ་བ་ལམ་Wོང་

ཞེས་པ་ནི། ]ིར་�ག་a་བའི་ཉོན་མོངས་ཉི་«་ཉེ་བ་ལ་སོགས་པ་

མང་གིས་Fང༌། དེ་དག་གི་a་བ་ཉོན་མོངས་པ་�་ཡིན། དེ་མ་
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gོགས་པ་ཉོན་མོངས་པར་}ང་བ་ཡིན། gོགས་ན་I་དང་ཡེ་

ཤེས་ཡིན་པས། དེ་ཡང་I་ནི་རིགས་�་ཡིན་ཏེ་ཞེ་·ང་མི་

བ9ོད་པ། ང་Eལ་རིན་ཆེན་འeང་Uན། འདོད་ཆགས་}ང་བ་

མཐའ་ཡས། bག་དོག་དོན་ཡོད་�བ་པ། གཏི་©ག་Rམ་པར་

}ང་མཛད། ཉོན་མོངས་པ་�་Iར་ལམ་=་Wོང་བའོ། །ཡང་ཞེ་

·ང་མེ་ལོང་Z་+འི་ཡེ་ཤེས། ང་Eལ་མཉམ་པ་ཉིད་Fི་ཡེ་ཤེས། 

འདོད་ཆགས་སོ་སོར་gོགས་པའི་ཡེ་ཤེས། bག་དོག་4་བ་ནན་

ཏན་<ི་ཡེ་ཤེས། གཏི་©ག་ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fི་ཡེ་ཤེས་སོ། །

དེས་ན་ཞེ་·ང་མེད་ན་ཆོས་I་མེད། ང་Eལ་མེད་ན་ཡོན་ཏན་

མེད། འདོད་ཆགས་མེད་ན་བདེ་བ་མེད། bག་དོག་མེད་ན་bིན་

ལས་མེད། གཏི་©ག་མེད་ན་ཆོས་ད4ིངས་མེད་པས། དེ་དག་

མི་®ང་བར་I་དང་ཡེ་ཤེས་O་སོ་སོར་རིག་པར་ཤེས་པར་4འོ། 

།ཉོན་མོངས་�་9ེ་བའི་�ལ་�་སེམས་ཡིན་པས། སེམས་ཡེ་

ཤེས་O་ཤེས་པར་4འོ། །ཞེ་·ང་མེད་ན་ཞེ་·ང་ཅན་དང་oག་

པོ་མི་1ལ། ང་Eལ་མེད་ན་ཡོན་ཏན་མེད་ཅིང་ང་Eལ་ཅན་མི་
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ནོན། འདོད་ཆགས་མེད་ན་བདེ་བ་མེད་ཅིང་འདོད་ཆགས་ཅན་

དབང་=་མི་འ=། bག་དོག་མེད་ན་bིན་ལས་མེད་ཅིང་གཟེ་རེ་

hག་Ç་ཅན་ཟིལ་<ིས་མི་ནོན། གཏི་©ག་མེད་ན་ཆོས་ད4ིངས་

མེད་ཅིང་གཏི་©ག་ཅན་ལ་ཤེས་རབ་མི་9ེའོ། །ཞེ་·ང་གསལ་

.ོང་ཅན་ཉམས་O་Nོང་ན། ཞེ་·ང་ཅན་འཁོར་=་འ=་ཞིང༌། ཞེ་

·ང་ཅན་<ིས་ཞབས་ཏོག་4ེད་པར་འོང༌། ཞེ་·ང་ཅན་ལ་

གསལ་.ོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛmན་9ེ་བར་¦ས། །ང་Eལ་ནི་སེམས་

ཅན་<ི་སེམས་དང་རང་གི་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་=་ཉམས་O་

Nོང་ན། ང་Eལ་ཅན་འཁོར་=་འ=་ཞིང༌། ང་Eལ་ཅན་<ིས་

ཞབས་ཏོག་4ེད་པར་འོང༌། ང་Eལ་ཅན་ལ་མཉམ་པ་ཉིད་Fི་ཏིང་

ངེ་འཛmན་9ེ་བར་¦ས། འདོད་ཆགས་བདེ་.ོང་=་ཉམས་O་Nོང་

ན། འདོད་ཆགས་ཅན་འཁོར་=་འ=་ཞིང༌། འདོད་ཆགས་ཅན་

<ིས་ཞབས་ཏོག་4ེད་པར་འོང༌། འདོད་ཆགས་ཅན་ལ་བདེ་.ོང་

གི་ཏིང་ངེ་འཛmན་9ེ་བར་¦ས། bག་དོག་ལ་དགའ་.ོང་ཉམས་

O་Nོང་ན། bག་དོག་ཅན་འཁོར་=་འ=་ཞིང༌། bག་དོག་ཅན་
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<ིས་ཞབས་ཏོག་4ེད་པར་འོང༌། bག་དོག་ཅན་ལ་4་བ་ནན་

ཏན་<ི་ཏིང་ངེ་འཛmན་9ེ་བར་¦ས། གཏི་©ག་ཆོས་ད4ིངས་O་

ཉམས་O་Nོང་ན། གཏི་©ག་ཅན་འཁོར་=་འ=་ཞིང༌། གཏི་©ག་

ཅན་<ིས་ཞབས་ཏོག་4ེད་པར་འོང༌། གཏི་©ག་ཅན་ལ་ཆོས་Fི་

ད4ིངས་Fི་ཏིང་ངེ་འཛmན་9ེ་བར་¦ས་སོ། །དེ་Zར་ཉོན་མོངས་

པ་�་ལས་གོ་བ�ོག་པའི་yོར་བ་གོང་=་ཞིབ་པར་བ.ན་ན་

ཡང༌། Sད་པར་=་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ནི་དང་པོ་9ེ་ ་

ཞིང་བར་=་ཡང་®ང་དཀའ། དེ་ཡང་བསམ་གཏན་བཞི་ནས་

འདོད་ཁམས་�་གནས་དང༌། མི་�ལ་dིང་=་བབས་པའི་

སེམས་ཅན་Rམས་ལ། དངོས་པོ་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་

 ོན་=་9ེ། འ�ིག་པའི་yོར་བས་འཁོར་བའི་�ལ་Rམས་_ངས་

ཏེ། �འི་ཏིང་ངེ་འཛmན་<ི་དགའ་བདེ་®ངས་ནས། འདོད་པའི་

ཁམས་O་gོག་པ་རགས་པ་9ེས་པས་ལེན། འདོད་ཆགས་ཟག་

པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ལས་དེ་མ་ཤེས་པས་ཟག་པ་hག་Ç་གཉིས་

O་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་ལམ་=་Wོང་Xལ་
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བ.ན་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་ གས་ནས་གOངས་ཏེ། 

Rལ་འ4ོར་_་ན་མེད་པའི་{ད་ལས། 9ེ་བོ་འདོད་ཆགས་ཅན་

དོན་=། །དེ་ཡི་4ེད་པ་~ོ་Vེ་སེམས། །ཞེས་དང༌། Rལ་འ4ོར་མ་

_་ན་མེད་པའི་{ད་ལས། ཇི་Zར་མེ་ཡིས་ཚmག་པ་ལས། །Wར་

ཡང་མེ་ལ་ག=ང་བར་4། །R་བའི་ནང་=་5་སོང་བས། །5་

གཞན་དག་གིས་འeང་བར་4། །ཞེས་པ་དང༌། །གཞན་ཡང་

Sེ¨་འ4ིན་པར་4ེད། །oི་མས་oི་མ་འ¯ད་པར་4ེད། །ཅེས་

གOངས་པས། དེ་ལ་oི་མ་ནི། འདོད་ཆགས་ཟག་པ་hག་Ç་དང་

བཅས་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཞི་བའི་.ོང་པར་བrོམས་པས་དག་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་hག་Ç་དང་བཅས་པ་དེ་ཉིད་བདེ་བའམ་

.ོང་པ་ཡིན་པར་gོགས་པས་འདག་གོ །དེ་ལམ་=་Wོང་Xལ་ནི། 

Vེ་�་རོ་པའི་ཞལ་ནས། རིག་མ་མཚན་Uན་�ལ་<ི་གནད། །

ཅེས་གOངས་པས། ཆགས་ལམ་པ་ལ་རིག་མ་དངོས་ཡིན་ལ། 

@ོལ་ལམ་པ་ལ་ནི་ཡིད་Fི་རིག་མ་གhགས་མཛJས་པ་ཡིན། དེ་

ཡང་འདོད་ཆགས་9ེ་བའི་�ལ་མངོན་=་iར་པའམ། ཡིད་Fི་
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�ལ་=་iར་པ་ལ། འདོད་ཆགས་Fི་gོག་པ་9ེས་པ་དེ་ཉིད་བདེ་

.ོང་=་Nོང་བར་བrོམ་པར་4འོ། །དེ་Zར་Nོང་ན་འདོད་

ཆགས་བདེ་བར་ལམ་Wོང་བ་ཡིན། ཉོན་མོངས་གཞན་ཡང་ཞེ་

·ང་ཞེ་·ང་གིས་.ོང༌། ང་Eལ་ང་Eལ་<ིས་.ོང༌། bག་དོག་

bག་དོག་གིས་.ོང༌། གཏི་©ག་གིས་གཏི་©ག་.ོང༌། དེ་Zར་

ཆོས་སོ་སོར་རང་རང་གིས་.ོང་པར་ཤེས་པ་ཡིན། ཉོན་མོངས་

བདེ་བ་ལམ་Wོང་བ་ནི་རིམ་པའོ། །བཞི་པ་ཐབས་ལམ་ཞེས་པ་

ནི། ཐབས་ལམ་རིམ་པ་གOམ་<ི་གཞི་ལ། གནད་བཞིན་ཉམས་

O་ལེན་པ་ནི། ཐབས་དེ་རང་rོམ་པ་ནི་ལམ་མོ། དེ་ལ་གནས་

ཐབས་གOམ་ནི། དང་པོའ m་གནས་ཐབས། ལམ་<ི་གནས་

ཐབས། འvས་+་9ེ་བའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་[ས་Fི་a་དང་ཡི་

གེ་དང་ཐིག་ལེ་དང་�ང་ལས་[ས་རིལ་པོ་9ོན་མེད་པ་ནི། rོམ་

པ་�ལ་<ི་གནས་ཐབས། སེམས་རིག་པ་དང་.ོང་པ་ད4ེར་

མེད་=་[ས་ལ་གནས་པ་ནི། བrོམ་{་དོན་ངོ་བོ་ཡི་གནས་

ཐབས་སོ། །ལམ་<ི་གནས་ཐབས་ལ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལམ་
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<ི་གནས་ཐབས་དངོས་ནི། �ང་མེད་ན་ག8མ་མོ་མི་འབར་�ང་

བhང་བས་ག8མ་མོ་འབར། ག8མ་མོ་འབར་བས་ཧྃ་oོས་དེས་

བདེ་བ་9ེ། དེས་ཁམས་s་ནས་ཐིག་ལེ་འཕེལ་ཞིང་Eས། དེས་

gོགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་9ེ། དེས་ནི་སེམས་Fི་དངོས་ཉིད་

མཐོང༌། ངོ་བོ་མཐོང་ན་N་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་ལ་གནས་པ་

དེ་Zར་ཡིན་པར་ཡང༌། Vེ་བuན་མི་ལ་དང༌། Vེ་rམ་པོ་པ་

མཇལ་བའི་=ས་O། rམ་པོ་པས་ཏིང་ངེ་འཛmན་བཟང་པོ་ཡོད་

པའི་ཉམས་�ལ་བ་ལས། དེ་Z་+འི་ཉམས་Zང་Zིང་མ་བrོམ་

པར། ང་ཡི་ག8མ་མོ་\ོག་aོལ་བrོམ་གOངས། བཀའ་

གདམས་པ་ལ་ཡང་Dོགས་རིམ་rོམ་པ་ཡོད་sས་པས། དེ་Pན་

བgགས་དzད་Fི་ཏིང་ངེ་འཛmན་4་བ་ཡིན་ཏེ། བgགས་ཤིང་

དzད་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་.ོང་པ་ཉིད་ཡིན་�མ་པའི་བgགས་

ཤིང་དzད་པའི་rོམ་ཡིན། དེས་ན་སེམས་Fི་g་�ང་ཡིན། �ང་

བhང་ན་gོག་མེད་9ེ། དེས་ན་སེམས་Fི་ངོ་བོ་�ོས་vལ་ཡིན་

ནོ། །བདེ་གསལ་ཆོས་Fི་I་མཐོང༌། དེ་ལ་གོམས་ཤིང་འoེས་
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ཙམ་ན། ས་Mེད་དང་བ�་གOམ་མམ་ས་བ�་{ན་<ི་ཐ་མ་ལ་

ཆོས་I་མངོན་=་iར་ནས་སངས་Eས། དེ་སངས་མ་Eས་Fང་

འཆི་བའི་འོད་གསལ་དང༌། བrོམས་པའི་འོད་གསལ་གཉིས་

གཅིག་8་iར་ནས་བར་དོའ m་@ོང་Sེར་མི་མཐོང་.ེ། བར་དོ་�་

མའི་[ས་འཆར་བའི་དོད་=། hང་འ�ག་ལོངས་]ོད་Dོགས་

པའི་Iར་འ@ོ་བའི་དོན་=་སངས་Eས། དེས་ན་ག8མ་མོ་བrོམ་

པ་གལ་ཆེ་གOངས། �ི་ལམ་མེད་ན་�་[ས་མི་འeང་ངོ༌། །�ི་

ལམ་བhང་ན་�་[ས་འ4ོངས། �་[ས་འ4ོངས་ན་མེ་དང་5་

ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡ་མི་ང༌། �ི་ལམ་<ི་

ཤེས་པས་རིགས་�ག་གི་གནས་yོང་བ་དང༌། �ལ་གཞན་=་

འ@ོ་བར་འདོད་པ་དང༌། སངས་Eས་Fི་ཞིང་ཁམས་གཞན་

འདམ་=་འ@ོ་བ་དང༌། _་མ་དང་སངས་Eས་དང༌། ཡི་དམ་<ི་

�་དང༌། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཞལ་བZ་བ་དང༌། 

ཆོས་s་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་Rམས་ཐམས་ཅད་�་མའི་[ས་Fིས་

བ@ོད་པར་¦ས་པ་ལ་སོགས་པ་ཇི་Zར་འདོད་པ་བཞིན་=་
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འeང་བ་ནི། 9ེ་ཤི་བར་དོ་Rམ་wིན་<ི་[ས་དབང་པོ་འགག་

པའི་ཤེས་པ་དེ་rོ་�་Oབ་པས་གཉིད་=་སོང༌། �ི་ལམ་�་[ས་

O་@ོང་Sེར་=་རང་རིག་Rམ་པར་ཤེས་པ་དེ། �ི་ལམ་རང་

གhགས་@ོང་=་འSམས། oན་པས་ཟིན་ཅིང་�་[ས་འ4ོངས་

ཙམ་ན།  ར་བཞིན་ཇི་Zར་འeང་བ་དང༌། �་[ས་འོད་གསལ་

=་འཕོ་¦ས་པ་དང༌། འོད་གསལ་�་[ས་O་འཆར་བ་ནི། དེ་

གཉིས་O་མེད་པས་hང་འ�ག་ལ་rོམ་པར་4ེད་པ་.ེ། དེ་ནི་

Wོབ་པའི་hང་འ�ག་གོ །མི་Wོབ་པའི་hང་འ�ག་མཐར་Mིན་པ་

དང༌། [ས་འཇའ་ཚBན་Zར་འཇའ་[ས་མངོན་པར་Dོགས་པར་

སངས་Eས་པ་ཡིན། གཉིད་མེད་ན་འོད་གསལ་མི་ཟིན། གཉིད་

རང་འདི་འo་བ་གཅིག་ཡིན་4་བར་བVོད་=་མེད་Fང་ཤེས་པས་

Nོང་ཡིན་འ=ག་པས། གཉིད་}ང་མེད་འོད་གསལ་ཡིན། }ང་

བ་ལ་གOམ་<ི་རིམ་པ་ལ་བgེན་ནས། འོད་གསལ་བhང་བ་ནི། 

གཏི་©ག་གཉིད་Fི་§གས་Ê་དེས། །འོད་གསལ་གཉིད་Fི་dང་

པོ་བhང༌། །4་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་བན་dང་མེ་དང་§གས་Ê་

�391



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

དང༌། 9ེས་+་མེད་ན་dང་པོ་ཆེ་.ོབས་ཆེ་བ་ཡིན་པས་བhང་

མི་¦ས་ལ་དེ་གOམ་ཡོད་ན་འཛmན་¦ས་པ་བཞིན་=། dང་པོ་ཆེ་

དང་འo་བའི་Rམ་པར་ཤེས་པ་}ང་བ་དང་gོག་པ་འbོ་བ་དེ་

བhང་བར་མི་¦ས་པར། གཉིད་Fི་དབང་པོ་འགགས་པས་}ང་

བ་གOམ་<ི་རིམ་པས། }ང་བ་gོག་པའི་b་རག་ཐིམ་པས་འོད་

གསལ་འཆར་བ་ངོས་ཟིན་ན། དེ་ལ་ལོ་དང་�་བར་yངས་པས་

འོད་གསལ་<ི་མེས་ལོག་gོག་དང་�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་བ\ེགས་

པས། མངོན་པར་སངས་Eས་པ་དེ་Zར་ཡིན་པར་ནི། ཡང་དག་

པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ལ། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་�ིབ་པ་

Rམ་སེལ་<ིས་བ.ོད་པ་ལས། འདོད་ཆགས་ཞེ་·ང་གཏི་©ག་

དང༌། །གཞན་ཡང་oི་མ་Rམ་མང་བ། །4ང་5བ་�ིང་པོར་

གཤེགས་པའི་ཚJ། །Sོད་Fི་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་བ\ེགས། །ཞེས་

གOངས་པས། འོད་གསལ་འདི་སངས་Eས་Fི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ནོ། 

།འཕོ་བ་�་[ས་བrོམས་པ་དང་ནི། �ང་སེམས་གཉིས་ལ་

དབང་ཐོབ་པ་ལས་eང་བ་ཡིན། �ང་བhང་བས་�་[ས་འ4ོང་
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བ་ལ་ཚJགས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །བར་དོ་ནི་འཆི་བའི་gགས་�་ལ་

བgེན་ནས་འོད་གསལ་ངོས་འཛmན།  ོན་eང་\ིད་པའི་ཤ་

གhགས་ཅན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚmགས་O་བཅད་པ་

གཅིག་གིས་བར་དོ་ངོས་འཛmན། དེས་ན་བར་དོའ m་གདམས་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་Rམས་ནི་ཞིབ་8་_་མའི་ཞལ་ལས་ཤེས་པར་

4འོ། །གཉིས་པ་གནད་བཞི་བ.ན་པ་ནི། }ང་\ིད་འཁོར་

འདས་བེམ་རིག་གཉིས་Fིས་བ�ས་པ་དང༌། [ས་ངག་ཡིད་

གOམ་ལ་བgེན་ཏེ་}ང་བ་དང་gོག་པ་ཐམས་ཅད་ཐབས། དེ་

ཉིད་གནད་བཞིའི་ཉམས་O་ལེན་པ་ལམ་མོ། །དེ་ལ་=ས་Fི་

གནད་}ང་བ་དང་gོག་པ་ནམ་9ེས་པའི་=ས་O་[ས་Fི་གནད་

དFིལ་lང་ངམ་ཙBག་�་ལ་སོགས་པ་གང་བདེར་གནས་པར་4། 

�ལ་<ི་གནད་ནི་Vེ་�་རོ་པའི་ཞལ་ནས། }ང་བ་དཀར་དམར་

�ལ་<ི་གནད། །ཅེས་གOངས་པས། }ང་བ་དང་gོག་པ་�ལ་

གང་ལ་9ེས་པ་དེ་�ལ་ཡིན་ལ། ཤེས་པའི་གནད་ནི་}ང་བ་དང་

gོག་པ་དེ་རང་གི་སེམས་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་ཐབས། ཐབས་དེ་
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དག་སོ་སོ་རང་རང་གིས་.ོང་པར་ཤེས་པ་ཤེས་རབ། དེ་གཉིས་

O་མེད་པ་ཐབས། ཤེས་རབ་hང་=་འ�ག་པ་ནི། ཤེས་པའི་

གནད་ཡིན། དེ་ནི་ལམ་<ི་གནས་ཐབས་སོ། །འvས་+་9ེ་བའི་

རིམ་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་Fི་ཡེ་ཤེས་O་gོགས་

ཤིང་ཉམས་O་Nོང་ན། I་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་འཁོར་

འདས་Fི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་=་འཆར་བས་རང་གཞན་

གཉིས་Fི་དོན་�བ་པ་ནི་འvས་+་9ེ་བའི་རིམ་པའོ། །རིམ་པ་

ནི་དང་པོ་དངོས་པོའ m་གནས་ཐབས་Fིས་གཏན་ལ་ཕབ། བར་=་

ལམ་<ི་གནས་ཐབས་Fིས་ཉམས་O་_ངས། Mིས་ནས་ཡོན་

ཏན་9ེ་བའི་རིམ་པའོ། །�་པ་ལམ་མཆོག་ཅེས་པ་ནི། ལམ་�་

ཡོད་པའི་ནང་ནས་འདི་ཡི་གོང་ན་གཞན་མེད་པས་ན་ལམ་

མཆོག་གོ །འvས་+་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་ གས་ནས་

འvས་+་ལམ་=་4ེད་པར་གOངས་པས། འདི་ཉིད་མངོན་=་

iར་པ་མ་ཡིན་པ། འvས་+་གཞན་ནས་ཐོབ་{་མེད་པས་

འvས་+་ལ་ལམ་<ི་བ~འི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན། འོ་ན་
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འvས་+་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན་Mག་E་ཆེ་ཞེས་པས། Mག་གཉིས་

O་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་E་འཁོར་འདས་ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་ལ་

སོགས་པའི་ཆོས་ཇི་�ེད་ཅིག་ཡོད་Fང་གཉིས་མེད་Fི་ཡེ་ཤེས་

མིན་པ་གཞན་མེད། དེ་ལས་མི་འདའ་བའི་དོན་<ིས་E་.ེ། དེ་

ཡི་གོང་ན་གཞན་མེད་པས་ན་ཆེན་པོའ།ོ །རིམ་པ་ནི། སེམས་

རིག་པ་གདོད་ནས་དག་ཅིང་.ོང་པ་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I་དེ་

ནི་ཟག་པ་མེད་པས་བདེ་.ོང་ད4ེར་མེད་=་གནས་པ་ནི་ལོངས་

]ོད་Dོགས་པའི་I། བདེ་.ོང་དེ་gོགས་པས་}ང་བར་ཤར་

བས་�ལ་པའི་I། དེ་གOམ་ད4ེར་མེད་པ་ངོ་བོ་ཉིད་Fི་I་.ེ། 

རང་ཉིད་I་བཞི་མངོན་=་4ས་ཙམ་ན། གཞན་དོན་འeང་བས་

ན་འvས་+འོ། །དཔེར་ན་ཉི་མ་ཡོད་པས་འོད་ཡོད་ལ་འོད་Fིས་

©ན་པ་སེལ་བ་Zར། ཆོས་I་ཡོད་པས་གhགས་I་ཡོད་ལ་

གhགས་Iས་གཞན་དོན་�བ་པས་རིམ་པའོ། །མ�ག་གི་དོན་

ལ་གOམ། བཟོད་གསོལ་དང༌། བ ོ་བ། wོན་ལམ་མོ། །བཟོད་

གསོལ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ནི་
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I་དང་ཡེ་ཤེས་�་ཡི་ཡོན་ཏན་ཡང་རང་བཞིན་ེན་<ིས་མ་

wིན་པས་གསང་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་

Eས་Fི་I་གOང་1གས་རང་ཆས་O་ཡོད་པ་གང་གིས་Fང་

�ིབ་པ་མེད་Fང་རང་གིས་རང་ཉིད་མ་gོགས་པས་རང་བཞིན་

<ིས་གསང་བ་དང༌། དེ་རང་ལ་ཡོད་པས་མ་བ.ེན་པས། ེན་

<ིས་གསང་བ་ཡང་དག་པའི་_་མ་དང་མཇལ་ཞིང༌། _་མ་ལ་

བ.ེན་པའི་ེན་<ིས་གསང་བ་ལས། ད་ལན་ཏེ་ཆོས་འདི་

སེམས་ཅན་Rམས་ལ་ཡོད་པས་གཅེར་མཐོང་=་བ.ེན་པ་ལས་

_་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འ@ོ་ཆོས་9ོང་དང༌། ཆོས་Fི་

བདག་པོ་དང༌། ཆོས་Fི་Tང་མ་Rམས་Fང་ཆོས་Fིས་སེམས་

ཅན་ལ་ཕན་པར་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པ་གཞན་མི་མངའ་.ེ། འོན་

Fང་}ོད་མི་Uན་པའམ། ûན་པོ་གཏི་©ག་ཆེ་བ་Rམས་Fིས་མ་

gོགས་པས། ཆོས་ཟབ་མོར་མི་}ང་ཟེར་ནས་ཆོས་ལ་wད་པ་

འeང་བས། ཆོས་བ.ན་པ་དོན་མེད་=་འ@ོ་བས་མི་མཉེས་པ་

འeང་.ེ། འོན་Fང་རང་གི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་Dོགས་པའི་
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སངས་Eས་དང་Sད་མེད་པར་gོགས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་Fི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ། སངས་Eས་Fི་I་གOང་1གས་

ཡིན་པས། དེ་ཉིད་མ་gོགས་པ་Rམས་ལ་1གས་Vེ་ཆེན་པོ་ཚད་

མེད་པ་9ེས་པས་རང་འདོད་དང་འཇིག་gེན་<ི་འ�ི་བ་མེད་

ཅིང༌། རང་ཐད་ལ་བཏང་ནས་གOངས་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་

གཅིག་ཙམ་ལ་ཕན་ན། དེས་སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་ཕན་པས། 

བསོད་ནམས་ཆེ་བར་}ང་བས་གOངས་པ་ཡིན་པ་ལས། དོན་

མ་གོ་ཞིང་ཚmག་དོན་འགལ་བ་དང༌། ནོར་འ¯ལ་eང་བ་དང་

གསང་བ་བ�གས་པ་ལས་མི་མཉེས་iར་པ་མཆིས་ན། གོང་མ་

Rམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། བ ོ་བ་ནི། ཞིང་དང་བསམ་པ་

དང་དངོས་པོ་གOམ་ཚBགས་པ་བ ོ་{། དེ་ལ་ཞིང་ནི། ཡར་<ི་

དཀོན་མཆོག་གOམ་<ིས་བ�ས་པ། Eལ་བ་\ས་བཅས། _་

མ་ཡི་དམ། དཔའ་བོ་མཁའ་འ@ོ། ཆོས་9ོང་Tང་མ་མཆོད་འོས་

ཐམས་ཅད་ལ་བgེན་ནས་ཚBགས་Dོགས་�ིབ་པ་འ4ང་དངོས་

�བ་འeང་བས་ཞིང་དག མར་<ི་འ@ོ་བ་རིགས་�ག་ལ་དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པའི་�ིང་པོ་ཡོད་པས་ཞིང་དག་པའོ། །བསམ་

པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fིས་སངས་Eས་ཐོབ་པར་་འདོད་

པས་དག་པའོ། །དངོས་པོ་རང་གིས་=ས་གOམ་=་བསགས་

ཤིང་ཡོད་པའི་དགེ་བ་དང༌། ཆོས་འདི་གOངས་པས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་Fིས་རང་སེམས་སངས་Eས་O་gོགས་པར་

འདོད་པས་དགེ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཕགས་པའི་

ཚBགས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཡིན་ལ། སེམས་Mག་E་ཆེན་

པོར་gོགས་པ་ནི་དངོས་པོ་Rམ་པར་དག་པའོ། །བ ོ་བ་འཁོར་

འདས་གཉིས་Fི་1གས་རང་བཞིན་<ི་སངས་Eས་Fི་1གས་

ཡིན་པར་དེ་བ ོའ།ོ །བ ོ་བའི་མཁན་པོ་=ས་གOམ་<ི་བདེ་

བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Fི་I་གOང་1གས་གཉིས་O་མེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་རང་གི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་

[ས་I་Rམ་པར་}ང་མཛད། ངག་གOང་}ང་བ་མཐའ་ཡས། 

སེམས་1གས་མི་བ9ོད་པ། ང་Eལ་དེ་གOམ་<ི་ཡོན་ཏན་རིན་

ཆེན་འeང་Uན། bག་དོག་དེ་གOམ་<ི་bིན་ལས་དོན་ཡོད་
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�བ་པ། བདག་ཉིད་རིགས་�་རོ་གཅིག་�ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང་=་

gོགས་པ་ནི་བ ོ་བའི་མཁན་པོའ།ོ །Xལ་ལམ་ཐབས་བ ོ་{། 

བ ོ་བ། བ ོ་བའི་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས། སེམས་9ེ་བ་མེད་པ་འོད་གསལ་

ཆོས་Fི་I་ལ། བ ོ་{། བ ོ་བ། བ ོ་བའི་མཁན་པོ་ལ་སོགས་

པ་བ ོ་4་ ོ་4ེད་གང་=་ཡང་མ་�བ་Fང་}ོད་ཙམ་=་དགེ་བའི་

a་བ་འདིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=་¡ར་=་

མངོན་པར་Dོགས་པར་སངས་Eས་པར་iར་ཅིག ཅེས་བ ོ་

བར་4འོ། །wོན་ལམ་ནི། བ ོ་བའི་¦ས་པ་བ9ེད་པ་དང༌། ཁ་

ལོ་བ�ར་བ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་Eས་ལ་སོགས་

པ་ཐེག་པ་དམན་པ་དང་འཁོར་བའི་བདེ་9ིད་ཐོབ་པར་འདོད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

Fི་དོན་=་མཐར་1ག་ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་བདེ་བ་མཆོག་

དང༌། 1ན་མོང་གི་དངོས་�བ་ཚJ་འདིར་བ�ེས་ནས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་I་གOང་1གས་མི་ཟད་པའི་Eན་<ི་འཁོར་ལོས་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་འ�བ་པར་iར་ཅིག སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་མ་Eས་Fི་བར་=་ཆོས་འདི་{ན་མ་ཆད་

པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་iར་ཅིག ཅེས་

wོན་ལམ་བཏབ་བོ། །_་མ་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་Fི་བཀའ་oིན་<ིས་

བཀའ་དང་བ.ན་ཆོས་དང་མན་ངག་གི་ཆོས་Rམས་Fི་]ི་དང༌། 

རང་གི་མཚན་ཉིད་�ང་ཟད་ཅིག་གོ་བ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

གསང་ གས་Fི་ཉམས་ལེན་Vེ་�་རོ་པའི་གདམས་ངག་ལ་

སོགས་པའི་a་�ང་གི་གནད་བrོམས་པས། 9ོན་དང་ཡོན་ཏན་

ཉམས་Fི་9ེ་Xལ་དང༌། Mག་E་ཆེན་པོ་བrོམས་པས་gོགས་

པ་9ེས་ཏེ། ཆོས་Fི་གནད་gེན་ཅིང་འvེལ་བར་འeང་བ་�ང་

ཞིག་གོ་བས། ]ིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Sད་པར་=་རང་གི་

Wོབ་མ་Rམས་ལ་ཕན་པར་}ང་བས། �ལ་ལ་མཚན་=་གསོལ་

བ་མདོ་ཁམས་Fི་ས་Îལ་aི་ཡི་ó་མཁར་ཀོ་མཛB་དགོན་ལ་ཁད་

Fིས་ཉེ་བའི་སར། ལམ་རིམ་པ་�་ཡི་ཉམས་ལེན། ༧ ཏི་$ི་

རས་པས་འ@ོ་བའི་དོན་=་ཡི་གེར་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། ། 
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"

དཔལ་Uན་འབའ་རོམ་པ་ལ་བ.ོད་པ། ཨེ་ཝྃ་མ་ཡ་ཆོས་Fི་

གOང༌། །=ས་གOམ་Eལ་བ་\ས་དང་བཅས། །བཀའ་བ{ད་

_་མ་ཐམས་ཅད་དང༌། །Vེ་འ@ོ་བའི་མགོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། །

དཔལ་Uན་འབའ་རོམ་པ་ལ་བ.ོད་པར་བ<ི། །Vེ་1གས་ནི་

Rམ་དག་�ོས་དང་vལ། །Sབ་དང་གhགས་ཅན་མ་ཡིན་

པས། །འ@ོ་འོང་མེད་ཅིང་�ན་<ིས་�བ། །Vེ་ཆོས་Fི་I་ལ་

Mག་འཚལ་བ.ོད། །Vེ་གhགས་Fི་�ང་པོ་Rམ་དག་པས། །

Rམ་པར་}ང་མཛད་~ོ་Vེའི་I། །ཆོས་ད4ིངས་ཡེ་ཤེས་མཚན་

དཔེས་བEན། །Vེ་Rམ་}ང་མཛད་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །Vེ་

ཚBར་བའི་�ང་པོ་Rམ་དག་པས། །རིན་ཆེན་འeང་Uན་~ོ་Vེའི་

I། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་Eས། །Vེ་རིན་ཆེན་འeང་

Uན་Mག་འཚལ་བ.ོད། །Vེ་འ=་ཤེས་�ང་པོ་Rམ་དག་པས། །

}ང་བ་མཐའ་ཡས་~ོ་Vེའི་I། །Pན་gོག་ཡེ་ཤེས་གOང་

ད4ངས་Eས། །Vེ་}ང་བ་མཐའ་ཡས་Mག་འཚལ་བ.ོད། །Vེ་
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འ=་4ེད་�ང་པོ་Rམ་དག་པས། །དོན་ཡོད་�བ་པ་~ོ་Vེའི་I། །

4་བའི་ཡེ་ཤེས་bིན་ལས་Eས། །Vེ་དོན་ཡོད་�བ་ལ་Mག་

འཚལ་བ.ོད། །Vེ་Rམ་ཤེས་�ང་པོ་Rམ་དག་པས། །~ོ་Vེ་

སེམས་དཔའ་~ོ་Vེའི་I། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མSེན་པ་Eས། །Vེ་

~ོ་Vེ་སེམས་དཔར་Mག་འཚལ་བ.ོད། །Vེ་�ང་པོ་�་ནི་Rམ་

དག་པས། །རིགས་�་རོ་གཅིག་~ོ་Vེའི་I། །ཡེ་ཤེས་Rམ་�འི་

1གས་Vེ་Eས། །Vེ་~ོ་Vེ་འཆང་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །ཞིང་

ཁམས་ཐམས་ཅད་Rམ་དག་པས། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་~ོ་Vེའི་

I། །འ@ོ་དོན་དཔག་མེད་Eས་མཛད་པ། །Vེ་�ལ་པའི་I་ལ་

Mག་འཚལ་བ.ོད། །ཆོས་Vེ་མཆོད་ཅིང་བ.ོད་པ་དང༌། །=ས་

གOམ་བསགས་ཡོད་དགེ་བ་ཡིས། །བདག་དང་སེམས་ཅན་མ་

[ས་Pན། །སངས་Eས་¡ར་=་ཐོབ་པར་ཤོག །_་མའི་4ིན་

�བས་བདེན་པ་དང༌། །=ས་གOམ་སངས་Eས་བདེན་པ་ཡིས། 

།gེན་ཅིང་འvེལ་བ་མི་བY་བས། །བདག་གཞན་བསམ་པ་

འ�བ་པར་ཤོག །སངས་Eས་མཛད་པའི་བ�་ཤིས་དང༌། །_་
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མའི་4ིན་�བས་བ�་ཤིས་དང༌། །ཡི་དམ་དངོས་�བ་བ�་ཤིས་

དང༌། །ཆོས་9ོང་bིན་ལས་བ�་ཤིས་Rམས། །གོང་མའི་བ�་

ཤིས་�ན་ཚBགས་Fིས། །བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། 

།དངོས་�བ་Rམ་གཉིས་འeང་བ་དང༌། །སངས་Eས་ཐོབ་པའི་

བ�་ཤིས་ཤོག །ཅེས་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་I་གOང་1གས་

ཡོན་ཏན་bིན་ལས་Rམས་ལ་བ.ོད་པའི་Eལ་པོ་རིན་ཆེན་འོད་ཅེས་4་བ་འ@ོ་

བ་སེམས་ཅན་Rམས་Fི་དོན་=་༧ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །

དགེའོ། ། 

Vེ་འvི་pང་པ་ལ་བ.ོད་པ་ཀ་ལ་པིt་ཚངས་པའི་ད4ངས། 

ན་མོ་ར)་མ་æ་p་|། ཆད་Îངས་~ོ་Vེ་འཆང་ཆེན་ནས། །

སངས་Eས་གཉིས་པ་Z་+་ཡི། །བཀའ་བ{ད་_་མ་རིན་ཆེན་

Rམས། །ཡོན་ཏན་གཅིག་ནས་གཅིག་8་བ{ད། །མཆོག་དང་

1ན་མོང་དངོས་�བ་བ�ེས། །བ.ན་པ་དར་ཞིང་Eས་པ་དང༌། །

འ@ོ་དོན་དཔག་མེད་མཛད་པ་ཡི། །བ{ད་པའི་_་མར་Mག་

འཚལ་བ.ོད། །དངོས་Fི་_་མ་རིན་པོ་ཆེ། །སངས་Eས་Pན་

<ི་ངོ་བོ་ཉིད། །=ས་གOམ་ཤེས་4་མ་[ས་ལ། །མSེན་པ་
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གཉིས་Fི་ཡེ་ཤེས་ཤར། །gེན་ཅིང་འvེལ་བ་མངོན་=་iར། །

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འeང་བའི་གནས། །1གས་Vེས་འ@ོ་བའི་

དོན་མཛད་པའི། །Vེ་འvི་pང་པ་ལ་བ.ོད་པར་བ<ི། །1གས་

ནི་གདོད་ནས་Rམ་དག་ལ། །Pན་8་gོག་པས་མ་µགས་

ཤིང༌། །རབ་8་མི་གནས་པ་ཡི་ཡིད། །oན་པ་མེད་ཅིང་ཡིད་

4ེད་མེད། །�ན་�བ་གhགས་ཅན་མ་ཡིན་པ། །Pན་ལ་Sབ་

ཅིང་ཐམས་ཅད་མSེན། །9ེ་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I། །

ཆོས་Vེའི་1གས་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །ཨ་ཧྃ་ཡི་གེ་�ང་ལ་

སོགས། །ཨེ་ཝྃ་མ་ཡ་ཆོས་Fི་གOང༌། །བཀའ་དང་བ.ན་

བཅོས་མན་ངག་ལ། །སོ་སོར་མ་འoེས་ཡོངས་O་Dོགས། །

ངག་གི་དབང་�ག་ཚངས་པའི་ད4ངས། །ཐམས་ཅད་>ད་=་

ཆོས་གOངས་པའི། །གOངས་ད4ངས་�ག་�ས་འ@ོ་དོན་

མཛད། །ཆོས་Vེའི་གOང་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །�ང་པོ་

ཁམས་དང་9ེ་མཆེད་སོགས། །རང་བཞིན་དག་པའི་ཆོས་

Rམས་ལ། །གཞི་ལམ་འvས་+་དབང་བཞི་Dོགས། །དFིལ་
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འཁོར་�་ཚBགས་Rམས་O་གསལ། །མི་བ9ོད་~ོ་Vེ་སེམས་Fི་

E། །རིགས་�་རོ་གཅིག་~ོ་Vེ་འཆང༌། །མཚན་དང་དཔེ་4ད་

འབར་བ་ཡི། །ཆོས་Vེའི་I་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །I་གOང་

1གས་Fི་ཆོས་Rམས་ལ། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་ཡོན་ཏན་

Rམས། །\ིད་ཞི་མཉམ་པར་མSེན་པ་ཡི། །I་གOམ་ད4ེར་

མེད་ངོ་བོ་ཉིད། །ཡན་ལག་བ=ན་དང་Uན་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་

ཆོས་Rམས་མ་[ས་Dོགས། །རང་གཞན་གཉིས་Fི་དགོས་

འདོད་འeང༌། །Vེ་ནོར་+་རིན་ཆེན་Mག་འཚལ་བ.ོད། །4ང་

5བ་སེམས་གཉིས་བ=ད་aི་ཡིས། །བདེ་�ག་མཉམ་པར་

མSེན་ན་ཡང༌། །4་བ་ཡེ་ཤེས་དོན་ཡོད་�བ། །bིན་ལས་Rམ་

དག་~ོ་Vེའི་I། །oག་ཅིང་Jབ་པའི་ག=ལ་4་Rམས། །4མས་

པའི་དFིལ་འཁོར་ཡངས་པ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་འགོད་

མཛད་པའི། །Vེ་¦ས་པའི་དབང་�ག་Mག་འཚལ་བ.ོད། །Vེ་

འཇིག་gེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་=། །ཆོས་ད4ིངས་Rམ་དག་ཡེ་

ཤེས་Fི། །I་ཡི་བཀོད་པ་=་མ་མཛད། །ག=ལ་4འི་ཉེར་ལེན་
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སོ་སོ་ལ། །ཐེག་པ་}་ཚBགས་ཐབས་Xལ་<ིས། །མཆོག་དང་

1ན་མོང་དངོས་�བ་བ�ེས། །དཀར་པོའ m་འvས་+་wིན་པར་

མཛད། །Vེ་�ལ་པའི་I་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །Vེ་ལ་མཆོད་

ཅིང་བ.ོད་པ་ཡིས། །བདག་གཞན་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་

Rམས། །ཡོན་ཏན་Sེད་དང་མXངས་པ་དང༌། །འvས་+་སངས་

Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །Vེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་1གས་Vེ་དང༌། །བདག་

གི་དད་pས་ཉེར་ལེན་<ིས། །འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་

O། །1གས་ཡིད་གཅིག་8་འoེས་པར་ཤོག །Vེ་I་གOམ་

བ�ེས་པའི་བ�་ཤིས་དང༌། །[ང་gོགས་ཆོས་ཉིད་Uན་པའི་

བ�་ཤིས་དང༌། །དགེ་འ=ན་མི་Mེད་འ=ས་པའི་བ�་ཤིས་Fིས། 

།བདག་གཞན་སངས་Eས་ཐོབ་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག །ཆོས་Vེ་རིན་

པོ་ཆེ་འvི་pང་པ་ལ་I་གOང་1གས་ཡོན་ཏན་bིན་ལས་Fི་rོ་ནས་བ.ོད་

པའི་Eལ་པོ་རིན་ཆེན་འོད་ཅེས་4་བ་འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་<ི་དོན་=་ ༧ ªFའི་

དགེ་Wོང་ཏི་$ི་རས་པས། ཀ་ལ་པིt་ཚངས་པའི་ད4ངས་Fིས་བ.ོད་པ་

Dོགས་སོ། ། 

"
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"

དགེ་Wོང་�་Vེ་ལ་གདམས་པ། བཀའ་བ{ད་_་མ་རིན་ཆེན་

ལ། །བདག་གིས་pས་པས་Mག་འཚལ་བ.ོད། །དོན་གOམ་

.ོན་པའི་གདམས་ངག་ནི། །འ@ོ་ལ་ཕན་Mིར་vི་བར་4། །བདེ་

གཤེགས་བཀའ་དང་_་མའི་གOང༌། །ཆོས་ཟབ་མོ་གཅིག་ལ་

ཉམས་gོགས་9ེས། །དེ་Rམས་འ@ོ་བའི་བསམ་པ་ཡི། །gེན་

འvེལ་ཟབ་མོ་གནད་=་བ>ན། །བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མན་

ངག་ནི། །ཆོས་]ི་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ། །དགག་དང་Qབ་

པའི་ཆོས་Rམས་Fི། །ཚmག་དོན་ཞལ་ནས་�ན་=་བ{ད། །.ོང་

ཉིད་{་འvས་�ན་ཅིག་9ེས། །དགག་Qབ་མེད་པ་ག�ག་མའི་

ལམ། །རེ་དོགས་མེད་པ་འvས་+་ཡིན། །དོན་དེ་1གས་ནས་

1གས་O་བ{ད། །�གས་པོ་རིན་ཆེན་གOང་�ོས་ཏེ། །_་མ་

རིན་ཆེན་འབའ་རོམ་པས། །ཚmག་དང་དོན་=་མ་ནོར་བར། །®ོང་

�ར་ཤེས་པ་གOམ་=་གOངས། །དེ་ལ་གཞི་®ོང་ལམ་པ་ཡིས། 

།འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་Nོང་བ་དེས། །ཉོན་མོངས་=ག་�་=ག་
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གOམ་<ི། །མི་དགེ་]ད་པ་ཁོ་ནའི་འvས། །དེ་ལ་གཉེན་པོ་

བ.ན་པ་ནི། །ཞེ་·ང་གཉེན་པོ་4མས་པ་བrོམ། །གཏི་©ག་

གཉེན་པོ་gེན་འvེལ་བrོམ། །འདོད་ཆགས་གཉེན་པོ་མི་�ག་

བrོམ། །འདོད་ཡོན་ཆགས་པ་�ག་བ ལ་{། །Mེ་ལེབ་�ི་

�ན་+ང་བ་དང༌། །ཉ་དང་dང་ཆེན་ཇི་བཞིན་=། །འདོད་པ་

Rམས་ནི་�ང་�ོལ་9ེ། །]ིར་ནི་ལོངས་]ོད་མི་gག་ཅིང༌། །

ནང་གhགས་ད4ེས་པས་མི་�ག་འiར། །Â་དཀར་གཉེར་མ་

མི་གཙང་Dས། །Rམ་པར་བམ་སོགས་ཀེང་|ས་བrོམ། །དེ་

ཡི་ཉམས་O་_ང་4་ནི། །སོ་སོར་ཐར་པ་གཞི་4ས་ནས། །ཆོས་

]ོད་དགེ་བ�་ཉམས་O་ལེན། །དངོས་པོ་gག་པ་གང་ཟག་བདག 

།བདག་མེད་gོགས་ན་ལམ་<ི་མཆོག །འvས་+་ད@་བཅོམ་ལ་

སོགས་ཡིན། །ཉན་ཐོས་འགོག་པར་མ་iར་ཅིང༌། །ཐབས་ཤེས་

གཉིས་Fིས་ཟིན་iར་ཅིང༌། །ལམ་དེ་བrོམས་པར་4ས་པ་

ལས། །འvས་+་སངས་Eས་I་གཉིས་ཡིན། །གཞི་ཡོངས་O་

iར་པའི་ལམ་<ིས་ནི། །ཉོན་མོངས་=ག་�་=ག་གOམ་.ེ། ཡེ་

�408



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཤེས་�་དང་I་གOང་1གས། །གཞི་དེ་ཡོངས་O་བ�ར་བར་

འདོད། །ཕ་རོལ་Mིན་པའི་ཐེག་པ་ནི། །®ོང་བའི་ལམ་=་བཞེད་

ན་ཡང༌། །དག་པའི་ས་ལ་Rམ་ཤེས་བEད། །གནས་འiར་ཡེ་

ཤེས་�་|་འདོད། །དེ་Mིར་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ནི། །གནས་

འiར་ལམ་=་བཞེད་པ་ཡིན། །དེ་ཡང་གནས་[གས་བ.ན་པ་

དང༌། །ལམ་དེ་ཉམས་O་_ང་བའོ། །སེམས་ཅན་འཁོར་བར་

འSམས་པ་དེ། །མ་རིག་ཉོན་མོངས་]ོད་པ་ཡི། །ལས་Fི་Rམ་

wིན་བསགས་པའི་Mིར། །འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་Nོང་བ་

ཡིན། །དེ་ལས་ཐར་བར་འདོད་པ་ཡི། །gེན་<ི་གང་ཟག་གང་

ཡིན་པས། །དེ་ཡི་གཞི་དེ་བ�ར་བ་ཡི། །ལམ་དེ་ཉམས་O་_ང་

བར་4ས། །དེ་ཡིས་4ང་5བ་མཆོག་སེམས་བ9ེད། །Pན་Dོབ་

དོན་དམ་གཞིར་བཞག་ནས། །Xལ་�ིམས་Rམ་གOམ་ཉམས་

_ངས་ཤིང༌། །4ང་5བ་སེམས་Fི་གསེར་འiར་aི། །ཉོན་

མོངས་ཡེ་ཤེས་�་|་བ�ར། །a་བ་མ་རིག་དག་པ་ཡི། །Pན་

གཞི་གནས་iར་Rམ་དག་I། །Rམ་gོག་གནས་iར་I་བཞི་
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ཡིན། །ད་ནི་གOམ་པ་གཞི་ཤེས་ལམ། །ཉན་ཐོས་གཞི་ཤེས་མ་

ཡིན་ཏེ། །[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ཉོན་མོངས་�། །གཞི་དེ་ཤེས་

པར་4་བ་ནི། །�་དང་ གས་དང་ཆོས་Fི་I། །ཡེ་ཤེས་�་|་

གཞི་ལ་�ག །དེ་བས་�་|་གནས་པ་ནི། །བར་དོ་�་[ས་Rམ་

ཤེས་བEད། །མ་ཡི་མངལ་=་འ�ག་=ས་O། །ཕ་མ་�ོམ་

འ�ག་yོར་བ་ལས། །གནས་>བས་�་|་གOངས་པ་ལས། །

འeང་བ་�་དང་�ང་པོ་�། །དེ་དག་�་|་�བ་Xལ་ནི། །ཕ་མ་

མཁའ་གསང་མཉམ་yོར་ཚJ། །Rམ་ཤེས་བར་=་འ�ག་པ་

ཡིན། །4ང་སེམས་དཀར་དམར་�ང་གིས་གཡོ། །དེ་ནི་གཡོ་བ་

�ང་གི་ཁམས། །དམ་ཚmག་�ོལ་མ་དོན་ཡོད་�བ། །དེ་ཡང་

བTབ་པའི་yོར་བ་ཡིས། །ཐིག་ལེ་གཤེར་བ་5་ཡི་ཁམས། །î་

མ་ཀི་དང་མི་བ9ོད་པ། །དེ་ཡང་བTབ་པའི་yོར་བ་ཡིས། །

ཐིག་ལེ་\་བ་ས་ཡི་ཁམས། །སངས་Eས་]ན་དང་རིན་ཆེན་

འeང༌། །དེ་ཡང་བTབ་པའི་yོར་བ་ཡིས། །ཐིག་ལེ་.ོང་པ་ནམ་

མཁའི་ཁམས། །ནམ་མཁའི་ད4ིངས་དང་Rམ་}ང་མཛད། །དེ་
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དག་གནས་>བས་Rམ་�་ལ། །མེར་མེར་པོ་ལ་སོགས་པ་�། །

�ང་པོ་�་ནི་�་|་བཞེད། །Rམ་ཤེས་�ང་པོ་མི་བ9ོད་པ། །

ཚBར་བའི་�ང་པོ་རིན་ཆེན་འeང༌། །འ=་ཤེས་�ང་པོ་འོད་

དཔག་མེད། །འ=་4ེད་�ང་པོ་དོན་ཡོད་�བ། །གhགས་Fི་

�ང་པོ་Rམ་}ང་མཛད། །དེ་�་4ང་5བ་Rམ་�་.ེ། །དེ་ཡང་

Rམ་ཤེས་མི་བ9ོད་པ། །ཆོས་ཉིད་.ོང་པའི་4ང་5བ་ཡིན། །

ཚBར་བ་མ་ནི་རིན་ཆེན་འeང༌། །གདན་ནི་ཉི་�་4ང་5བ་ཡིན། །

འ=་ཤེས་}ང་བ་མཐའ་ཡས་ཏེ། །གOང་ནི་ཡིག་འ¿འི་4ང་

5བ་ཡིན། །འ=་4ེད་དོན་ཡོད་�བ་པ་.ེ། །1གས་ནི་Mག་

མཚན་4ང་5བ་ཡིན། །གhགས་ནི་Rམ་པར་}ང་མཛད་དེ། །

I་ཡོངས་O་Dོགས་པའི་4ང་5བ་ཡིན། །གཞི་ལ་རིགས་�་

གནས་པ་.ེ། །ལམ་=་རིག་པའི་དབང་�་ཡིས། །�ང་པོ་�་|་

ངོ་�ོད་ནས། །ལམ་=་ཡི་དམ་�་|་བrོམས། །དེའི་འvས་+་

གhགས་I་.ེ། །འ@ོ་བའི་དོན་=་འཆར་བ་ཡིན། །~ོ་Vེ་Wོབ་

དཔོན་དབང་བIར་ནས། །bིན་ལས་ཐམས་ཅད་འ�བ་པ་དང༌། 
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།རིགས་�་རོ་གཅིག་iར་པ་.ེ། །དེ་ནི་�ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང༌། །

ངག་ གས་གཞི་ལ་གནས་པ་ནི། །དང་པོ་[ས་ནི་ལེན་=ས་O། 

།ཕ་མ་མཁའ་གསང་མཉམ་yོར་བས། །ཨེ་ཝྃ་མ་ཡ་�བ་པ་

ཡི། །�ན་Oམ་ཚBགས་པ་�་ཡིན་པས། །ཆོས་Fི་�་Rམས་དེ་

ལས་འeང༌། །གOང་ནི་ཡིག་འ¿་4ང་5བ་ཡིན། །ཐབས་ཤེས་

ཡི་གེ་ཨེ་ཝྃ་�བ། །À་ལི་ø་ལིའི་·ེ་ཚན་ལས། །@གས་པ་

ཐམས་ཅད་ གས་O་འeང༌། །སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་ལ་སོགས། 

།ངག་གི་དབང་�ག་�བ་པ་ཡིན། །རིགས་�ག་སོ་སོའ m་>ད་=་

ནི། །གOང་ད4ངས་�ག་�་འeང་བ་ཡིན། །སེམས་ཉིད་གཞི་

ཤེས་ཆོས་I་ནི། །རང་གི་སེམས་ལས་ལོགས་ན་མེད། །

སེམས་མ་བཅོས་པ་ནི་ཆོས་Fི་I། །_་མ་དམ་པའི་བཀའ་oིན་

<ིས། །རང་སེམས་རང་གིས་gོགས་པར་4། །དེ་Zར་གསང་

 གས་ཐེག་ཆེན་ལས། །9ེ་འདིར་སངས་Eས་མཆོག་ཉིད་=། །

སེམས་བrོམས་པས་ན་སངས་Eས་ཏེ། །རིན་ཆེན་སེམས་

ལས་Mིར་iར་པའི། །སངས་Eས་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་མེད། །
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ཅེས་གOངས། Vེ་བuན་ཏཻ་ལོ་པས། Fཻ་ཧོ། འདི་ནི་རང་རིག་.ེ། 

ངག་གི་]ོད་�ལ་ལམ་ལས་འདས། །ཏཻ་ལོ་ང་ཡིས་ཅི་ཡང་

བ.ན་པ་མེད། །རང་གིས་རང་ཉིད་མཚBན་ཏེ་ཤེས་པར་4ོས། །

གOངས་པས་རང་རིག་ཉིད་ལ་oིས། །དེ་Mིར་རང་གི་སེམས་

ཉིད་འདི། །སངས་Eས་1གས་དང་Sད་མེད་པས། །རང་གིས་

gོགས་ཤིང་ཉམས་O་_ངས། །དེ་ཡི་ཉམས་O་_ངས་[གས་

ནི། །Z་rོམ་]ོད་པ་འvས་+་.ེ། །འདི་ཉིད་ཉམས་O་_ང་བར་

4། །9ེ་བ་མེད་པའི་རིག་པ་འདི། །འགགས་པ་མེད་པ་ལམ་<ི་

མཆོག །གནས་པ་མེད་པ་ཤེས་རབ་.ེ། །དགོས་པ་མེད་པའི་

འvས་+འོ། །དེ་བཞིན་Z་rོམ་]ོད་འvས་ཡིན། །Xལ་བཞིན་

ཉམས་O་_ངས་iར་ནས། །འvས་+་མངོན་=་iར་ནས་

མཆིའོ། །_་མའི་ཞལ་གདམས་ཟབ་མོ་Rམས། །ཡི་གེར་vིས་

པར་iར་པ་ལས། །_་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ@ོའ m་ཚBགས། །མི་

མཉེས་iར་པ་བཟོད་པར་གསོལ། །བ.ན་པའི་\ོག་ཤིང་Eལ་

བའི་བཀའ། །གསང་ གས་ཟབ་མོ་མཁའ་འ@ོའ m་གནད། །_་མ་
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རིན་ཆེན་1གས་Fི་བ�ད། །གཞི་®ོང་�ར་དང་ཤེས་པ་ཡི། །

ཆོས་འདི་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཡིས། །སངས་Eས་བ.ན་པ་དར་

བ་དང༌། །_་མའི་1གས་དགོངས་>ོང་iར་ཏེ། །སེམས་ཅན་

Rམས་ལ་ཕན་པར་ཤོག །]ིར་�ལ་ལ་མཚན་=་གསོལ་བ་ནི། །

aིའི་ó་མཁར་ཀོ་མཛB་དགོན། །_་མ་རིན་ཆེན་བsགས་པའི་

གནས། །ཐེག་པ་གOམ་<ི་�ིང་པོའ m་དོན། །དགེ་Wོང་�་Vེས་

sས་པ་.ེ། །ཏི་$ི་རས་པས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། ། 

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

དམ་ཆོས་ནོར་+་རིན་ཆེན་ནི། ན་མོ་p་|། ཞིང་ཡོངས་O་

དག་པའི་_་མ་ལ། །ཚBགས་བསགས་འvས་+་འeང་བ་.ེ། །

བསགས་པ་ཅན་<ི་མི་Rམས་Fིས། །ང་Eལ་སེར་}་མ་sགས་

པས། །སེམས་བ9ེད་དད་པས་ཟིན་4ས་ནས། །རིན་ཆེན་ལ་

སོགས་ལོངས་]ོད་Fིས། །=ས་དང་མ1ན་པར་མཆོད་4ས་

ནས། །མཐོང་ཆོས་ཚJ་འདིར་འeང་བ་ཡིན། །9ེས་ནས་Nོང་

བར་iར་པ་ནི། །མཆོག་1ན་མོང་གཉིས་Fི་དངོས་�བ་

འeང༌། །མཐར་1ག་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ། །+་ཚBགས་

གཉིས་བསོག་ཅིག་དད་པ་ཅན། །དད་པ་ཅན་ལ་གཏོང་བའི་ནོར་

མི་འཕང༌། །E་མཚBའི་5་ལས་བ�ས་Fང་ཡོང་མི་འཛད། །ཡོན་

བདག་དད་པ་ཅན་<ི་དགེ་ཚBགས་Rམ་པར་འཕེལ། །བ�་ཤིས་

Eལ་བར་iར་ཅིག་�ིབ་པ་Pན་ཡང་འ4ང༌། །བདག་གཞན་

Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །གནས་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་

.མ་མཁར་9འི་�། དགེ་བ�ེན་ཆེན་པོ་µོམ་ཤེ་ལ་སོགས་པའི་�ལ་བདག་

ཆེན་པོ་Rམས་གནས་པའི་རི་ལ། ཤེས་རབ་9བས་དང༌། རིན་ཆེན་�ག་
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གཉིས་Fིས་oོ་oང་བའི་=ས་O་རང་གཞན་གཉིས་Fི་བདེ་9ིད་འeང་བའི་དམ་

ཆོས་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་sས། [ག་ལོ་�་བ་གཉིས་པའི་ཚJས་དp་ལ། ཏི་$ི་

རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

«གས་འeང་འགགས་མེད། ན་མོ་p་|། གཞི་དད་པ། gེན་

Xལ་�ིམས། @ོགས་བaོན་འ�ས། གཞན་དོན་4ང་སེམས། 

ལམ་བ9ེད་Dོགས། ]ོད་པ་དཀར་པོ་ཆིག་1བ། འvས་+་

སངས་Eས། �ལ་.མ་ཞེས་4་བར། 9ོ་Uག་པའི་བuན་པ་

གཉིས་Fིས་sས་པ། «གས་འeང་འགགས་པ་མེད་པའི་ཆོས། 
ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། ། 

བཀའ་བ{ད་Fི་གསོལ་འདེབས་ནི། སེམས་9ེ་མེད་ཆོས་

Iའི་ཞིང་ཁམས་ན། །ཞིང་འ=་འvལ་མེད་པའི་དFིལ་འཁོར་

ནས། །དོན་གཉིས་མེད་~ོ་Vེའི་གཞལ་ཡས་ན། །ཡབ་aོད་དང་

vལ་བའི་~ོ་Vེ་འཆང༌། །མགོན་9བས་མཛད་པའི་Vེ་བuན་རིན་

པོ་ཆེ། །བདག་ག=ང་བའི་ཡིད་Fིས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཡབ་

འ=་འvལ་མེད་པའི་Xལ་<ིས་O། །འvེང་མ་རིག་འ¯ལ་པའི་

བ=ད་ལས་9ོབས། །དཀར་པོའ m་ཆོས་ལ་ལམ་}་oོངས། །ཆོས་
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མི་མ1ན་ེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །ཆོས་མ1ན་པའི་བསམ་པ་

ཡིད་བཞིན་Qབས། །ཡབ་འ=་འvལ་མེད་པའི་1གས་Vེས་

གཟིགས། །=ས་{ན་ཆད་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕས་

མི་མངོན་ད4ིངས་ནས་]ན་<ིས་གཟིགས། །འ@ོ་�ག་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་Fིས། །ག=ང་བ་ཡིད་Fིས་གསོལ་འདེབས་

ན། །4ིན་�བས་5་བོའ m་{ན་མ་གཅོད། །དངོས་�བ་Fི་4ིན་

�བས་¡ར་=་མཛBད། །བདག་སོགས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ། 

།1གས་Vེས་4ིན་�བས་{ན་མ་བཅད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་

Vེ་བuན་མགོན། །གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །འ@ོ་

�ག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི། །ཚJ་འདིར་དངོས་�བ་¡ར་ཐོབ་

ཤོག །གསོལ་འདེབས་དགེ་བ་oི་མེད་དེས། །_་མེད་4ང་5བ་

མཆོག་8་བ ོ། །དཀར་པོའ m་ཡོན་ཏན་Dོགས་པར་ཤོག །བ�་

ཤིས་�ན་Oམ་ཚBགས་པར་ཤོག །གསོལ་འདེབས་འདི་ཏི་$ི་རས་

པས་མཛད་པ་Dོགས་སོ། ། 

"
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"

Ëད་5་rོམ་པ་ལ་གདམས་པ། Qབ་པ་པོ་[ས་ངག་ཡིད་

གOམ་Jབ་8་སོང་ན། ཉོན་མོངས་=ག་�་Eས་པའི་བ=ད་

sགས་པ་ཡིན། Sད་པར་=་ང་Eལ་Eས་པའི་gགས་ཡིན། །

�ིང་པ¸་འདབ་བEད་Fི་ད+ས་O་_་མ་བsགས་པར་བrོམ། 

]ི་བོའ m་ཧྃ་ལས་4ང་5བ་Fི་སེམས་བ=ད་aི་བབས་པས། _་

མའི་I་ལ་¯ས་གསོལ་བས། རང་གི་སེམས་ལ་བདེ་.ོང་9ེས་

པར་བrོམ། ཞེ་·ང་དང་ཉོན་མོངས་Fི་མེས་རང་དང་གཞན་

བ\ེགས་པས། 4ང་5བ་སེམས་Fི་5ས་ཉོན་མོངས་པའི་མེ་ཞི་

བས། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཡིན། ཚmག་གི་མཚBན་ཆ་

Rོན་པོས་གཞན་<ི་སེམས་གཅོད། ཉོན་མོངས་Fི་མཚBན་ཆ་

Rོན་པོས་4ང་5བ་Fི་སེམས་Fི་�ོན་ཤིང་གཅོད། མེ་ཏོག་དང་

འvས་+་>མ་པས་རང་གཞན་<ི་ཡོན་ཏན་མི་འeང༌། 4ང་5བ་

སེམས་Fི་�ན་<ིས་�ོན་ཤིང་གི་a་བ་}ང་ནས། ཡོན་ཏན་<ི་

མེ་ཏོག་དང་འvས་+་9ེ་བ་འeང༌། རང་གཞན་གཉིས་ལ་ཐར་
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པ་དང་ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་འvས་+་wིན། རང་གཞན་

གཉིས་Fི་དགེ་བ་འeང་བ་དེ་ངོ་མཚར་ཆེའོ། །མཐོང་ན་མི་

མ1ན་བ་མེད་པ། དད་པས་མོས་པ་Rམས་ལ་མངོན་པར་དགའ་

བ། ཤེས་རབ་ཟིལ་<ིས་མི་ནོན་པ། .ོབས་Rམས་ལ་བDི་བ་

མེད་པ། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་Rམས་Fི་ཡབ་ལ་སོགས་པ་

ཡང༌། 4ང་5བ་Fི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་eང་བས། +་ཉམས་

O་ལོངས་ཤིག་>ལ་པ་ཅན། གཞན་དོན་4ེད་པ་ལ་ཆོས་འདི་Z་

+་གཅིག་དགོས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་.ོན་ཅིག Ëད་

5་rོམ་པ་ལ་གདམས་པའི་ཟབ་ཆོས་འདིས། བདག་གཞན་

སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་ཏི་$ི་རས་པས་མཛད་པའོ། ། 

"

"

"

"

"
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"

བ{ད་པའི་གསོལ་འདེབས། ན་མོ་p་|། ཞེ་ཡ་ཀི་ཡ་ཀི་ན། 

]ི་གuག་པད་�འི་གདན་.ེང་ན། །Vེ་བuན་~ོ་Vེ་འཆང་ཆེན་

བsགས། །དེ་གཡས་ན་དཔའ་བོ་ངར་དང་Uན། །དེ་བར་ཆོད་

སེལ་བ་ལགས་ཏེ་མཆིས། །གཡོན་ན་དཔའ་མོ་མདངས་དང་

Uན། །དེ་དངོས་�བ་.ེར་བ་ལགས་ཏེ་མཆིས། +་དད་པ་ཅན་

ཡོད་ན་ཡར་འ�ོབས་དང༌། །ཞེ་ཡ་ཀི་ཡ་ཀི་ན། ་÷ི་�་ག་ར་

ཙའི་དགོན་པ་ན། །Vེ་བuན་ཆེན་པོ་ཏཻ་ལོ་བsགས། །དེ་གཡས་

ན་དཔའ་བོ་ངར་དང་Uན། །དེ་བར་ཆོད་སེལ་བ་ལགས་ཏེ་

མཆིས། །གཡོན་ན་དཔའ་མོ་མདངས་དང་Uན། །དེ་དངོས་�བ་

.ེར་བ་ལགས་ཏེ་མཆིས། +་དད་པ་ཅན་ཡོད་ན་ཡར་འ�ོབས་

དང༌། ཞེ་ཡ་ཀི་ཡ་ཀི་ན། 4ང་�་ལ་ཧ་རིའི་དགོན་པ་ན། །Vེ་

བuན་�་རོ་པཎ་ཆེན་བsགས། །དེ་གཡས་ན་དཔའ་བོ་ངར་དང་

Uན། །དེ་བར་ཆོད་སེལ་བ་ལགས་ཏེ་མཆིས། །གཡོན་ན་དཔའ་

མོ་མདངས་དང་Uན། །དེ་དངོས་�བ་.ེར་བ་ལགས་ཏེ་མཆིས། 
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+་དད་པ་ཅན་ཡོད་ན་ཡར་འ�ོབས་དང༌། ཞེ་ཡ་ཀི་ཡ་ཀི་ན། �ོ་

@ོ་བོ་[ང་གི་དགོན་པ་ན། །Vེ་བuན་མར་པ་ལོ་F་བsགས། །

དེ་གཡས་ན་དཔའ་བོ་ངར་དང་Uན། །དེ་བར་ཆོད་སེལ་བ་

ལགས་ཏེ་མཆིས། །གཡོན་ན་དཔའ་མོ་མདངས་དང་Uན། །དེ་

དངོས་�བ་.ེར་བ་ལགས་ཏེ་མཆིས། +་དད་པ་ཅན་ཡོད་ན་

ཡར་འ�ོབས་དང༌། ཞེ་ཡ་ཀི་ཡ་ཀི་ན། བལ་བོད་གཉིས་Fི་སོ་

མཚམས་ན། །དེ་ན་Vེ་བuན་མི་ལ་བsགས། །དེ་གཡས་ན་

དཔའ་བོ་ངར་དང་Uན། །དེ་བར་ཆོད་སེལ་བ་ལགས་ཏེ་

མཆིས། །གཡོན་ན་དཔའ་མོ་མདངས་དང་Uན། །དེ་དངོས་�བ་

.ེར་བ་ལགས་ཏེ་མཆིས། +་དད་པ་ཅན་ཡོད་ན་ཡར་འ�ོབས་

དང༌། ཞེ་ཡ་ཀི་ཡ་ཀི་ན། ཤར་�གས་�་rམ་པོའ m་དགོན་པ་ན། །

དེ་ན་�གས་པོ་རིན་ཆེན་བsགས། །དེ་གཡས་ན་དཔའ་བོ་ངར་

དང་Uན། །དེ་བར་ཆོད་སེལ་བ་ལགས་ཏེ་མཆིས། །གཡོན་ན་

དཔའ་མོ་མདངས་དང་Uན། །དེ་དངོས་�བ་.ེར་བ་ལགས་ཏེ་

མཆིས། +་དད་པ་ཅན་ཡོད་ན་ཡར་འ�ོབས་དང༌། ཞེ་ཡ་ཀི་ཡ་
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ཀི་ན། །གནས་འབའ་རོམ་aམ་ཆེན་�་rོ་ན། །Vེ་བuན་_་མ་

རིན་ཆེན་བsགས། །དེ་གཡས་ན་དཔའ་བོ་ངར་དང་Uན། །དེ་

བར་ཆོད་སེལ་བ་ལགས་ཏེ་མཆིས། །གཡོན་ན་དཔའ་མོ་

མདངས་དང་Uན། །དེ་དངོས་�བ་.ེར་བ་ལགས་ཏེ་མཆིས། +་

དད་པ་ཅན་ཡོད་ན་ཡར་འ�ོབས་དང༌། །ཞེས་པ། ༧ ཏི་$ི་རས་པས་

མཛད་པའོ། །དགེའོ། ། 

_་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་]ན་ ་ན། _་མ་རས་པ་

བsགས་པའི་=ས་O། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་ཞལ་

ནས། དཔོན་ཞིག་མpར་ཞིག་<ིས་དང༌། གOངས་པ་ལ། དེ་ཡི་

=ས་O་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཏི་$ི་རས་པས། བ{ད་པའི་_་མས་

བར་ཆོད་སེལ་བ་དང༌། ཡི་དམ་ལ་དངོས་�བ་s་བའི་vོ་འདི་

གOངས་པར་གདའ། སངས་Eས་གཉིས་པ་Z་+་.ེ། །མཆོག་

གི་དངོས་�བ་.ེར་བར་མཛད། །ཡིད་བཞིན་ནོར་+་Z་+་.ེ། །

1ན་མོང་དངོས་�བ་.ེར་བར་མཛད། །ཉི་མ་�་བ་Z་+་.ེ། །

མ་རིག་©ན་པ་སེལ་བར་མཛད། །ཞལ་ནས་གOངས་པའི་
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ཚBགས་ཆོས་ལ། །�ང་ཙམ་གཅིག་གཉིས་vི་བར་4ས། །ཞེས་

གOངས་སོ། །དགེའོ། ། 

ཡི་གེ་�ག་པའི་ཕན་ཡོན། ན་མོ་ར)་p་|། རང་ཉིད་ཇོ་བོ་

1གས་Vེ་ཆེན་པོ་>ད་ཅིག་གིས་བrོམ་ལ། ཨÆ་མ་ཎི་པ¸ེ་Äྃ། 

ཞེས་པས་འདི་oག་8་བ@ང༌། འདི་ལ་ཡོན་ཏན་དཔག་8་མེད་པ་

ཡོད་དེ། ཨÆ་4ས་པས་�་ཡི་�ིབ་པ་yངས་ནས། �་འཕོ་Xང་

གི་གོལ་ས་གཅོད། མ་4ས་པས་�་མ་ཡིན་<ི་�ིབ་པ་yངས་

ནས། �་མ་ཡིན་འཐབ་aོད་Fི་�ག་བ ལ་<ི་གནས་O་མི་

9ེའོ། །ཎི་4ས་པས་མི་ཡི་·ིག་�ིབ་yངས་ནས། མི་9ིད་�ག་

གི་གནས་O་མི་9ེའོ། །པད་4ས་པས་དNལ་བའི་·ིག་�ིབ་

yངས་ནས། དNལ་བ་ཚ་@ང་གི་�ག་བ ལ་གནས་O་མི་

9ེའོ། །མེ་4ས་པས་ཡི་�གས་Fི་·ིག་�ིབ་yངས་ནས། ཡི་

�གས་བ�ེས་>ོམ་གནས་O་མི་9ེའོ། །Äྃ་4ས་པས་=ད་འ@ོའ m་

·ིག་�ིབ་yངས་ནས། =ད་འ@ོ་གཏི་©ག་གི་གནས་O་མི་9ེའོ། 

།གནད་Fི་གདམས་པ་ལགས། གཞན་ཡང་མདོ་·ེ་ན་ཡོན་ཏན་
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མང་པོ་ཡོད་དེ། བམ་པོ་གཉིས་བsགས་སོ། །ཡི་གེ་�ག་པའི་

ཕན་ཡོན། ༧ ཏི་$ི་རས་པས་མཛད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ།། 

དཀའ་བཞིའི་གདམས་པ། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་Mག་འཚལ་

ལོ། །9བས་གནས་སངས་Eས་ཉག་ཅིག་ཡིན། །1བ་པ་ཆོས་

Fི་I་ཅན་ཡིན། །ཚBགས་Fང་དེ་ཡི་མཐར་1ག་ཡིན། །དལ་

འ4ོར་མི་[ས་�ེད་པར་དཀའ་ཡི་5ད་མ་གསན། །བཤེས་

གཉེན་དམ་པས་ཟིན་པར་དཀའི་མོས་pས་བ9ེད། །ཐེག་ཆེན་

ཆོས་དང་འbད་པར་དཀའ་ཡི་བaོན་འ�ས་བ9ེད། །ཟབ་མོ་

{ད་ལ་9ེ་བར་དཀའ་ཡི་མ་ཡེངས་མཛBད། །དག་པ་ཡེ་ཤེས་

}ང་བའི་གhགས། །}ང་.ོང་hང་འ�ག་�ན་<ིས་�བ། །

4ས་པའི་ཆོས་ལ་ཞེན་པ་vལ། །དེ་མངོན་=་iར་ན་འvས་+་

ཡིན། །གནས་དགོན་པར་བ·ད་ན་བདེ་བར་འོང༌། །ནོར་ཆོག་

ཤེས་®ེལ་ན་�ག་པོ་ཡིན། །ཆོས་སེམས་ལ་ཉན་ནས་�ོ་

འདོགས་གཅོད། །ལས་ཆོས་ལ་བ9ལ་ན་9ིད་པོར་འོང༌། །ཐ་

མལ་ཤེས་པ་�ིང་གི་ད+ས་O་སད། །ཚBགས་�ག་དག་ནི་བདེ་
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བ་{ན་མི་འཆད། །བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་�ག་བ ལ་

{། །rོམ་=་མེད་པའི་ག�ག་མའི་ངང་=་ཞོག །སེམས་ཉམས་

O་_ང༌། }ང་བ་ཉམས་O་_ངས། ]ོད་པ་ཉམས་O་_ང༌། 

འvས་+་ཉམས་O་_ང༌། [ས་�ིང་པོ་མེད་ལ་�ིང་པོ་_ང༌། 

ལོངས་]ོད་�ིང་པོ་མེད་ལ་�ིང་པོ་_ང༌། །ཆོས་�ིང་པོ་མེད་ལ་

�ིང་པོ་_ང༌། སེམས་�ིང་པོ་མེད་ལ་�ིང་པོ་_ང༌། བདེ་འ@ོར་

�ིད་པ་ལ་Xལ་�ིམས། རང་སེམས་འ=ལ་བ་ལ་4ང་5བ་

སེམས། གཞན་སེམས་འ=ལ་བ་ལ་�ིང་Vེ། ཐར་པར་འoེན་པ་

ལ་.ོང་ཉིད། Z་བའི་དཔེ་ནམ་མཁའ་Z་+། rོམ་པའི་དཔེ་ཡིད་

བཞིན་ནོར་+་Z་+། ]ོད་པའི་དཔེ་Eལ་པོའ m་བཀའ་gགས་Z་

+། འvས་+འི་དཔེ་མཁའ་འ@ོ་མའི་དམོད་ གས་Z་+། 

བསོད་ནམས་བསགས་པས་བདེ་བ་འཐོབ། །དེ་Mིར་མི་ཡིས་

བསོད་ནམས་བསགས། །དེ་ཡང་ཡང་དང་ཡང་=་བསགས། །

དེ་ཉིད་ལ་ནི་འ=ད་པར་4ས། །དལ་འ4ོར་དང༌། འཆི་བ་དང༌། 

མི་gག་པ་དང༌། ལས་{་འvས་དང༌། 4མས་�ིང་Vེ་4ང་5བ་
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Fི་སེམས་ལ་_ོ་yང༌། དེ་ལ་_ོ་ངེས་ན་ལམ་གོང་མ་{ད་ལ་9ེ། 

དེ་ལ་གོང་མ་གང་ཡིན་ན། E་མཚB་ཟབ་ཅིང་དཔག་དཀའ་བའི་

གདམས་ངག་དང༌། ནམ་མཁའ་Zར་ཡངས་ཤིང་E་ཆེ་བའི་

གདམས་ངག ཤིང་gའི་འཁོར་ལོ་Zར་གར་ཡང་བ�ར་=་ག8བ་

པའི་གདམས་ངག ཡིད་བཞིན་<ི་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་Zར་དགོས་

འདོད་འeང་བའི་གདམས་ངག དགའ་དང་དལ་བར་9ེ་བ་

དང༌། །ནད་མེད་པ་དང་ཏིང་འཛmན་དང༌། །Rམ་པར་འ4ེད་པའི་

འ4ེད་Xལ་དང༌། ། ོན་ཆད་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ཉིད། །

ཤེས་རབ་Fི་དབང་པོས་}་oངས། དད་པའི་དབང་པོས་གཞི་

གhང༌། བaོན་འ�ས་Fི་དབང་པོས་@ོགས་4ས། oན་པའི་

དབང་པོས་ལམ་ལ་གsག ཏིང་ངེ་འཛmན་<ི་དབང་པོས་ཉམས་

O་_ང༌། Mག་E་ཆེན་པོའ m་ངོ་བོ། Mག་E་ཆེན་པོའ m་ངེས་ཚmག 

Mག་E་ཆེན་པོའ m་མཚན་ཉིད། Mག་E་ཆེན་པོའ m་Sད་པར། 

འཁོར་བ་�ག་བ ལ་<ི་�ང་པོ་ཡིན་པས། འཁོར་བ་མཐའ་དག་

ལ་ཡིད་འeང་དགོས། འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་oིན་ཆེན་ཕ་མ་
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ཡིན་པས། 4མས་�ིང་Vེ་4ང་5བ་Fི་སེམས་བrོམ། དངོས་

�བ་ཐམས་ཅད་Fི་a་བ་_་མ་ཡིན་པས། མོས་pས་{ན་ཆད་

མེད་པར་4། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་Fི་ལམ་བ9ེད་Dོགས་{ན་=་

བrོམ། }ང་བ་ལམ་=་འSེར། gོག་པ་ལམ་=་འSེར། ཉོན་

མོངས་ལམ་=་འSེར། ཡོན་ཏན་ལམ་=་འSེར། ཡེ་ཤེས་ལམ་=་

འSེར། {་འvས་མSེན་པའི་Z་བ། འཁོར་བ་དག་པའི་gོགས་

པ། a་བ་ཟིན་པའི་rོམ་པ། ཞེན་པ་vལ་བའི་ཉམས་Nོང༌། _ང་

དོར་vལ་བའི་]ོད་པ། རེ་དོགས་vལ་བའི་འvས་+། ཤེས་4་

_་མར་འཆར་བ། རང་སེམས་_་མར་འཆར་བ། hང་འ�ག་_་

མར་འཆར་བ། དོན་གཉིས་འvས་+ར་འཆར་བ། བདེན་པ་

གཉིས་Fི་ངོ་བོ། བདེན་པ་གཉིས་Fི་ངེས་ཚmག བདེན་པ་གཉིས་

Fི་ད4ེ་བ། བདེན་པ་གཉིས་Fི་མཚན་ཉིད། བདེན་པ་གཉིས་Fི་

འvས་+། [ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ིས་མི་དགེ་བ་བ�་®ོང་བའི་

གཉེན་པོར་[ས་�། ངག་ གས། སེམས་Mག་E་ཆེན་པོར་

བrོམ། ཆོས་ཆོས་O་འ@ོ་བ། ཆོས་ལམ་=་འ@ོ་བ། ལམ་

�427



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

འ¯ལ་པ་སེལ་བ། འ¯ལ་པ་ཡེ་ཤེས་O་འཆར་བ། གཞི་®ོང་

བའི་ལམ། གཞི་བ�ར་བའི་ལམ། གཞི་ཤེས་པའི་ལམ། 9ོབ་པ་

ªF་སེSེ་ཡི། །བ.ན་ལ་དལ་འ4ོར་མི་[ས་ཐོབ། །ཆོས་ལ་

འ�ག་པའི་>ལ་པར་Uན། །ཆོས་rོ་བ@ང་གིས་མི་ལང་

ཡང༌། །འ�ག་Xལ་Rམ་པ་གOམ་=་གOངས། །ཐེག་པ་གOམ་

ལ་དགོངས་པ་ཡིན། །®ོང་བ�ར་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ལ། །4ེ་

vག་ཐད་སོར་གོ་བར་4། །9ེ་བ་མེད་པའི་རིག་པ། འགགས་པ་

མེད་པའི་ལམ། གནས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ། དགོས་པ་མེད་

པའི་འvས་+། Wོབ་དཔོན་འཛBམ་དཀའ། ལམ་འvས་gོགས་

དཀའ། ལམ་དང་ཡོན་ཏན་9ེ་དཀའ། འvས་+་ཐོབ་དཀའ། 

དཔོན་Wོབ་གཉིས་Fི་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཉིས་བཞི་.ེ། རིན་

ཆེན་gགས་དཀའ། དགོས་འདོད་འeང་དཀོན། ལས་ཅན་འbད་

དཀའ། }ོད་མིན་@ངས་མངf ལས་འvས་Fི་མཚན་ཉིད་བEད་

དེ། འཁོར་བ་®ང་དཀའ། རང་བཞིན་_ང་དོར། དལ་འ4ོར་ཐོབ་

དཀའ། Xལ་�ིམས་འཇིག་W། འཆི་བ་མི་gག ལོང་མེད་=ས་
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འདེབས། རིགས་�ག་ལས་བཙན། {་འvས་ཁེ་{ག ལམ་དང་

ཡོན་ཏན་མཚན་ཉིད་ལ་དp་.ེ། ལམ་ལ་Z་rོམ་]ོད་གOམ། 

གཉིས་མེད་gོགས་དཀའ། �ན་<ིས་�བ་བaོན་དཀའ། མཉམ་

Vེས་ད4ེར་མེད་དཀའ། ག�ག་མ་རེས་འཇོག ཆོས་བEད་

®ངས་དཀའ། 4ར་མེད་ངོས་འཛmན། ཡོན་ཏན་ལ་ལས་མཐའ་

gགས་དཀའ། ཡོན་ཏན་{་ལ། འvས་+་ཆོས་I་གhགས་I་

གཉིས། ཆོས་I་ཐོབ་དཀའ། མངོན་=་eང་Xལ། འvས་+་ཐོབ་

དཀའ། མSེན་གཉིས་རེ་དོགས། དཀའ་བཞིའི་ཆོས་ཡིན་

གOངས། བསམ་དང་བསམ་4་རབ་8་®ངས་ནས་O། །ཇི་

Zར་+་5ང་Xལ་བཞིན་གནས་4་ཞིང༌། །_་མའི་[ང་ལ་

�ིམས་ཏེ་pས་འབད་ན། །�ན་ཅིག་9ེས་པ་འeང་བར་ཐེ་ཚBམ་

མེད། །སེམས་བ9ེད་Fིས་གཞི་བhང༌། དད་པས་}་oངས། 

བaོན་འ�ས་Fིས་@ོགས་4། ཚBགས་གཉིས་Fི་ལམ་བhང༌། 

wོན་ལམ་དང་བ ོ་བས་མ�ག་ཡོངས་O་Dོགས། དེ་Zར་4ས་

ན་འvས་+་སངས་Eས་འཐོབ། རང་གི་སེམས་gོགས་དགོས། 
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སེམས་མ་gོགས་ན། འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་མི་®ོང༌། N་ངན་

ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ཡང་མི་འ�བ། ཡོན་ཏན་ཙམ་ཞིག་9ེས་

ན་ཡང་དེ་རང་གིས་འཆིང༌། བསོད་ནམས་ཚBགས་Fི་ཏིང་ངེ་

འཛmན། །�་མ་Z་+འི་ཏིང་ངེ་འཛmན། །འོད་གསལ་ཤར་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛmན། །hང་=་འ�ག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛmན། །གཡོ་{་]ོད་པས་

ཐབས་མཁས་རེ། །ངན་སོང་Qབ་ལ་oག་པོ་རེ། །གད་ཀར་

འ=ག་པས་བgན་པོ་རེ། །>ོར་ལོག་ཤེས་པས་ཤེས་རབ་ཅན། །

_ོ་མི་འiར་ན་དzད་པ་ཅན། །_ོ་གཏད་1བ་པས་ཟབ་མོ་9ོང༌། 

།�ན་རིང་མི་·ོད་འཆི་བར་ངེས་Fི་ཐར་པ་¡ར་=་Qབས། ཉི་མ་

¦བ་པའི་@ིབ་སོ་བཞིན་=་མི་gག་ཕ་རོལ་འ@ོ་བར་ངེས་Fི་ལེ་

ལོ་�ོམ་ལས་®ོངས་ལ་བaོན་འ�ས་མེ་བཞིན་µོར། ཚJ་ལ་_ོ་

གཏད་མེད་པར་ངེས་Fི་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་{ན་ཆད་མེད་པར་

ཉམས་O་ལོངས། {་ལས་འvས་+་འeང་བར་ངེས་Fི་ལས་

འvས་ཆེད་=་མི་བསད་ཕ་མའི་oིན་ལེན་4མས་པ་{ན་=་

rོམས། རང་ལ་Zོས་པ་མེད་པར་བQབས་ན་གཞན་ཕན་«གས་
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Fིས་འeང༌། _ོ་མ་ལོག་པར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡིན། �ི་ལམ་དང་

�་མའི་དཔེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་O་ངོ་�ད་པ་

དང༌། 5་དང་ཆབ་རོམ་<ི་དཔེས་}ང་བ་དང༌། སེམས་ཐ་མི་

དད་པར་ངོ་�ད་པ་དང༌། ནམ་མཁའི་དཔེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

.ོང་པ་ཉིད་=་ངོ་�ད་པ་དང༌། +་རམ་གhགས་བ�ན་<ི་དཔེས་

=་མ་རོ་གཅིག་8་ངོ་�ད་པ་དང༌། 5་བོའ m་དཔེས་མཉམ་Vེས་

ད4ེར་མེད་=་ངོ་�ད་པ་དང༌། Qབ་པར་གནས་པའི་དཔེས་ནམ་

མཁའ་Z་+། ཉེ་བར་གནས་པའི་དཔེས་ཡིད་བཞིན་<ི་ནོར་+་

Z་+་དང༌། Qབ་པའི་ཡན་ལག་གི་དཔེས་Eལ་པོ་ཆེན་པོའ m་

བཀའ་gགས་Z་+། ¦ས་པ་དང་Uན་པའི་དཔེས་མཁའ་འ@ོ་མ་

ཡི་དམོད་ གས་Z་+། དེ་ནི་Z་rོམ་]ོད་འvས་བཞིར་ཉམས་

O་ལེན་པ་ཡིན། ཉམས་དང་vལ་བའི་gོགས་པ། Mོགས་རིས་

མེད་པའི་rོམ་པ། _ོ་ལས་འདས་པའི་]ོད་པ། རེ་དོགས་vལ་

བའི་འvས་+། }ང་བ་སེམས་O་བhང་བ། ནམ་མཁའ་སེམས་

O་བhང་བ། Pན་8་བཟང་པོ་ཕ་|་བhང་བ། Pན་8་བཟང་མོ་
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མ་|་བhང་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་O་བ�་བ། 

འདིའི་མཚན་སེམས་Fི་གཟེར་�འམ། མན་ངག་གསེར་<ི་ཨ་

བཀོལ་ཞེས་4་གOངས། འཁོར་བ་དལ་འ4ོར་མི་gག་{་

འvས་སོམས། །ལོངས་]ོད་མི་gག་�ིང་པོ་ལོངས། །ཚJ་འདི་

མི ་gག་ལོག་ཤེས་®ོངས། །Zེང་rོམ་མ་4ེད་ཡང་དག་

yོངས། །_་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཏི་$ི་རས་པས་གOངས་པའོ། ། 

དཔལ་Uན་འབའ་རོམ་པས་ཏི་$ི་རས་པའི་�ི་ལམ་=་

གOངས་པ། Vེ་ཡོན་ཏན་E་མཚB་རིན་པོ་ཆེ། །ཉི་�་Zར་

གསལ་rམ་པོ་པ། །Vེ་�ལ་པའི་I་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ངེད་གསོལ་འདེབས་Rམས་ལ་4ིན་<ིས་�ོབས། །=ས་དང་པོ་

_་མ་རིན་ཆེན་བཙལ། །བར་=་དད་pས་མོས་གOམ་�ལ། །

ཐ་མར་ཞབས་ཏོག་Rམ་གOམ་4ས། །=ས་ད་Z་འvལ་མེད་

གཅིག་8་གདའ། །=ས་དང་པོར་ཉན་ཐོས་Fི ་·ོམ་པ་

བTངས། །བར་=་4ང་5བ་མཆོག་སེམས་བ9ེད། །ཐ་མར་

རིག་འཛmན་ གས་ལ་sགས། །=ས་ད་Z་·ོམ་གOམ་གཅིག་

�432



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

=་གདའ། །=ས་དང་པོར་ཚmག་ལ་ཐོས་པ་4ས། །བར་=་[ང་

རིགས་འགལ་འvེལ་བaིས། །ཐ་མར་ཚmག་ལ་མཁས་པར་eང༌། 

།=ས་ད་Z་གཅིག་ཤེས་Pན་ལ་མཁས། །=ས་དང་པོར་ཡི་དམ་

བQབ་4ར་མཐོང༌། །བར་=་a་བའི་དFིལ་འཁོར་བrོམས། །ཐ་

མར་རང་[ས་�་Iར་ཤེས། །=ས་ད་Z་}ང་བ་�་Iར་གསལ། 

།=ས་དང་པོར་�ོ་འདོགས་�ལ་ལ་བཅད། །བར་=་སེམས་

འཛmན་rོམ་=་4ས། །ཐ་མར་}ང་བ་སེམས་O་གོ །=ས་ད་Z་

}ང་སེམས་གཉིས་O་མེད། །=ས་དང་པོར་ཡེ་ཤེས་Fི་�ོ་བ�་

མཆོད། །བར་=་ཆོས་9ོང་མགོན་པོ་བ.ེན། །ཐ་མར་}ང་\ིད་

�་འoེ་འ=ས། །=ས་ད་Z་ó་Eལ་འཇོག་པོར་གདའ། །=ས་

དང་པོར་ཉོན་མོངས་®ང་4ར་མཐོང༌། །བར་=་གཉེན་པོ་{ད་ལ་

བgེན། །ཐ་མར་ས་ལམ་བ@ོད་4ར་མཐོང༌། །=ས་ད་Z་_ོ་ལས་

འདས་པར་གདའ། །=ས་དང་པོར ་ཟང་ཟིང ་ནོར ་Dས་

བསགས། །བར་=་ཞེན་པ་ནང་ནས་ལོག །ཐ་མ་རང་སེམས་

ཡིད་བཞིན་�ེད། །=ས་ད་Z་དགོས་འདོད་སེམས་ལས་
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འeང༌། །=ས་དང་པོར་འvས་+་བQབ་4ར་མཐོང༌། །བར་=་

སངས་Eས་རང་སེམས་�ེད། །ཐ་མར་I་གOམ་མངོན་=་iར། 

=ས་ད་Z་གཞན་དོན་«གས་ལ་འཆར། །དཔལ་Uན་འབའ་རོམ་པས་
གOངས་པ། _་མ་ཏི་$ིའི་�ི་ལམ་=་གསལ་བའོ། །Dོགས་སོ་དགེའོ། ། 

གསང་ གས་ཡན་ལག་བ=ན་པ་བsགས། =ས་གOམ་

སངས་Eས་4ང་སེམས་དང༌། །_་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་དང༌། །

མཁའ་འ@ོ་ཆོས་9ོང་མཆོད་འོས་ལ། །བདག་ཉིད་pས་པས་

Mག་འཚལ་བ.ོད། །_་མ་བདེ་གཤེགས་མཆོད་པ་དང༌། །

སེམས་ཅན་�ིབ་yོང་ཚBགས་Dོགས་Mིར། །Mི་ནང་མཆོད་པའི་

4ེ་vག་Rམས། །ཡན་ལག་བ=ན་པ་vི་བར་4། །ཞིང་ཡོངས་

O་དག་པ་མཆོད་པའི་གནས། །རིན་པོ་ཆེ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། 

།རིན་ཆེན་}་བ=ན་Eན་<ིས་�ས། །ཨ་མོ་ལི་ཀའི་ས་གཞི་

ལ། །རི་རབ་~ོ་Vེ་སེང་གེའི་�ི། །}་ཚBགས་པ¸་ཉི་མའི་

གདན། །ག=གས་དང་_་vེ་འ@ིབ་ཡོལ་བཤམས། །གནས་

དེར་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་ནི། །འཇིག་gེན་ཁམས་ནི་འདིའམ་
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གཞན། །Pན་བཟང་4ང་སེམས་ལས་eང་བའི། །�་མི་ལ་

སོགས་མཆོད་པ་Rམས། །བཀོད་པའི་Sད་པར་ལེགས་པར་

བཤམས། །གནས་འདིར་]ན་འoེན་གཤེགས་གསོལ་ནི། །

=ས་གOམ་_་མ་ཐམས་ཅད་དང༌། །Mོགས་བ�འི་བདེ་བར་

གཤེགས་པ་Rམས། །དད་པའི་«གས་Fིས་]ན་འoེན་པས། །

1གས་Vེའི་.ོབས་Fིས་གཤེགས་O་གསོལ། །Sད་པར་སོ་

སོར་གདན་oངས་པས། །ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fི་ཕོ་vང་ནས། །

ལོངས་]ོད་Dོགས་I་གཤེགས་O་གསོལ། །འཛམ་dིང་4ེ་བ་

bག་བE་ནས། །�ལ་I་ªཀ་1བ་གཤེགས་O་གསོལ། །གཞི་

ལ་གནས་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། །གསང་ གས་�་ཚBགས་

གཤེགས་O་གསོལ། །རང་བཞིན་�བ་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། །

དFིལ་འཁོར་གཙB་བོ་གཤེགས་O་གསོལ། །¦བ་Mོགས་རང་

eང་གཞལ་ཡས་ནས། །~ོ་Vེ་ཕག་མོ་གཤེགས་O་གསོལ། །

ཡང་དག་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་ནས། །~ོ་Vེ ་མཁའ་འ@ོ་

གཤེགས་O་གསོལ། །མི་འiར་གནས་Fི་གཞལ་ཡས་ནས། །
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སངས་Eས་མཁའ་འ@ོ་གཤེགས་O་གསོལ། །གཏེར་འeང་

ཡིད་བཞིན་གཞལ་ཡས་ནས། །རིན་ཆེན་མཁའ་འ@ོ་གཤེགས་

O་གསོལ། །ཤེས་རབ་བuན་མོའ m་བྷ་ག་ནས། །པ¸་མཁའ་འ@ོ་

གཤེགས་O་གསོལ། །འཇིག་gེན་=ར་�ོད་གཞལ་ཡས་ནས། །

ལས་Fི་མཁའ་འ@ོ་གཤེགས་O་གསོལ། །=ར་�ོད་ཆེན་པོའ m་

གཞལ་ཡས་ནས། །}་ཚBགས་མཁའ་འ@ོ་གཤེགས་O་

གསོལ། །སངས་Eས་བ.ན་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཆོས་9ོང་

Tང་མ་གཤེགས་O་གསོལ། །དཀོན་མཆོག་གOམ་<ིས་

བ�ས་པ་ཡི། །མཆོད་འོས་ཐམས་ཅད་གཤེགས་O་གསོལ། །

གཞན་ཡང་གདན་འoེན་4ེ་vག་ནི། །རང་ལ་གནས་པའི་ཞིང་

ཁམས་O། །�ན་ཅིག་9ེས་པའི་�་ཚBགས་Rམས། །ཟག་མེད་

བ=ད་aིས་མཆོད་པའི་Mིར། །གཉིས་མེད་hང་འ�ག་གདན་

འoེན་<ིས། །[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ཞིང་ཁམས་O། །I་གOང་

1གས་མཆོག་གཤེགས་O་གསོལ། །འཁོར་ལོ་�ག་གི་གཞལ་

ཡས་O། །དFིལ་འཁོར་�་ཚBགས་གཤེགས་O་གསོལ། །.ོང་
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bག་བ=ན་�འི་གཞལ་ཡས་O། །མཁའ་འ@ོ་མ་Rམས་

གཤེགས་O་གསོལ། །ཉི་�ི་ཆིག་.ོང་ཕོ་vང་=། །དཔའ་བོའ m་

ཚBགས་Rམས་གཤེགས་O་གསོལ། །ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་

གཞལ་ཡས་O། །�ན་9ེས་དགའ་བ་གཤེགས་O་གསོལ། །

�ང་པོ་�་ཡི་ཞིང་ཁམས་O། །ཡེ་ཤེས་Rམ་�་གཤེགས་O་

གསོལ། །ཐམས་ཅད་�་ཡི་རང་བཞིན་Rམས། །མ་[ས་ཐམས་

ཅད་གཤེགས་O་གསོལ། ]ན་oངས་�་ཚBགས་ཐམས་ཅད་ལ། 

མཆོད་པའི་4ེ་vག་འ+ལ་བ་ནི། I་ལ་བZ་བའི་མཆོད་པ་ནི། 

Mོགས་བ�་=ས་གOམ་བsགས་པ་ཡི། །_་མ་བདེ་བར་

གཤེགས་པ་Rམས། །གཟི་བVིད་Uན་པ་�ང་ངེ་བ། །བདག་

གིས་མཐོང་བས་ཨ་རེ་དགའ། །Mག་འཚལ་བ་ཡི་མཆོད་པ་ནི། 

འཇིག་gེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་ན། །_་མ་བདེ་གཤེགས་

ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་གི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ིས། །pས་

པ་ཡིས་ནི་Mག་འཚལ་བ.ོད། །བ.ོད་པའི་མཆོད་པ་བVོད་པ་

དང༌། །གOང་ད4ངས་�ག་�་Uན་པ་ཡི། །ཚངས་པའི་
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ད4ངས་དང་�ན་པའི་ཚmག །བདེར་གཤེགས་ཡོན་ཏན་Uན་པ་

Rམས། །_་མ་Eལ་བ་བདག་གིས་བ.ོད། །ཉེས་པའི་9ོན་vལ་

ཡོན་ཏན་Uན། །སངས་Eས་ཞིང་ཁམས་མ་[ས་དང༌། །གོང་=་

བཀོད་པའི་བsགས་གནས་དང༌། །མ�ལ་Eན་དང་བཅས་པ་

འ+ལ། །འཇིག་gེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་ན། །ཚངས་པ་བE་

4ིན་ལ་སོགས་པ། །འཁོར་ལོའ m་བ�ར་Eལ་Eལ་\ིད་དང༌། །

ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་ཐམས་ཅད་འ+ལ། །རི་རབ་dིང་བཞི་dིང་

bན་བEད། །ཉི་�འི་འོད་དང་>ར་མའི་འོད། །རིན་ཆེན་རི་

བ=ན་མཚB་ལ་སོགས། །བཀོད་པའི་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་

འ+ལ། །མ་�ོས་ལོ་ཏོག་ས་[་དང༌། །ཨ་མོ་ལི་ཀ་དཔག་

བསམ་ཤིང༌། །འདོད་འཇོའ m་བ་དང་ཡིད་བཞིན་ནོར། །དགོས་

འདོད་འeང་བ་ཐམས་ཅད་འ+ལ། །ག=གས་དང་Eལ་མཚན་

འཕན་རིགས་དང༌། །Mེ་མའི་�ར་མ་wན་<ི་ཚBགས། །འཆི་མེད་

བ=ད་aི་ཞལ་ཟས་Rམས། །Vེ་བuན་གསང་བའི་བདག་པོར་

འ+ལ། །ཡོན་ཆབ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །Mི་ཡི་མཆོད་པ་Rམ་
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བ=ན་དང༌། །གhགས་Fི་�་མོ་ལ་སོགས་Fིས། །ནང་གི་

མཆོད་པ་Rམ་བ=ན་འ+ལ། །གhགས་~ོ་Vེ་མ་ལ་སོགས་པ་

ཡིས། །འདོད་ཡོན་�་ཡི་མཆོད་པ་འ+ལ། །b་མ་གར་མ་ལ་

སོགས་Fིས། །b་གར་ལ་སོགས་མཆོད་པ་འ+ལ། །dིང་+་མ་

ལ་སོགས་པ་ཡིས། །རོལ་མོའ m་�་ཡི་མཆོད་པ་འ+ལ། །རེག་4་

མ་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་མཆོད་པ་འ+ལ། །དོན་

དམ་9ེ་མེད་�་མོ་ཡིས། །9ེ་མེད་འོད་གསལ་མཆོད་པ་

འ+ལ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་�་མོ་ཡིས། །hང་འ�ག་བདེ་ཆེན་

མཆོད་པ་འ+ལ། །བདག་གི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་དང༌། །=ས་

གOམ་བསགས་དང་ཡོད་པ་ཡིས། །དངོས་པོ་�ན་Oམ་ཚBགས་

པ་Rམས། །_་མ་བདེར་གཤེགས་Rམས་ལ་འ+ལ། །མཆོད་4་

མཆོད་4ེད་མཆོད་པ་Rམས། །གང་ཚJ་ཐ་དད་མི་དམིགས་པ། །

བདག་ཉིད་ཆེན་པོའ m་ངོ་བོ་ཉིད། །Mག་E་ཆེན་པོའ m་མཆོད་པ་

འ+ལ། །·ིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི། .ོབས་བཞི་དག་

དང་Uན་པ་ཡི། །འ<ོད་པ་oག་པོ་བ9ེད་4ས་ལ། །·ིག་པ་མ་
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[ས་བཤགས་པར་4། །མཚམས་མེད་�་དང་མི་དགེ་བ�། །

·ོམ་པ་གOམ་དང་འགལ་བ་དང༌། །ཐོག་མེད་=ས་ནས་གང་

བསགས་པའི། །·ིག་པའི་ལས་Rམས་བཤགས་པར་བ<ི། །

Vེས་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག་ནི། འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

དང༌། །ཉན་ཐོས་རང་སངས་Eས་Rམས་དང༌། །སངས་Eས་

4ང་5བ་སེམས་དཔའ་དང༌། །_་མ་ཡི་དམ་�་Rམས་དང༌། །

ཐེག་པ་གOམ་ལ་sགས་པ་ཡི། །{་དང་ལམ་དང་འvས་+་ཡི། 

།དགེ་བ་བVོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་ཉིད་Vེས་O་ཡི་རང་

ངོ༌། །ཆོས་འཁོར་བ>ོར་བར་བIལ་བ་ནི། Mོགས་བ�་=ས་

གOམ་བདེ་གཤེགས་དང༌། །_་མ་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་ལ། །ཇི་

Zར་}་ཚBགས་འ=ལ་འiར་བ། །སེམས་ཅན་Rམས་ལ་ཕན་

པའི་Mིར། །I་གOང་�ལ་པ་}་ཚBགས་Fིས། །ཐེག་མཆོག་_་

ན་མེད་པ་ཡི། །དམ་ཆོས་མSེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆོས་Fི་

འཁོར་ལོ་བ>ོར་བར་བIལ། །N་ངན་མི་འདའ་གསོལ་བ་ནི། 

=ས་གOམ་བsགས་པའི་_་མ་དང༌། །སངས་Eས་4ང་5བ་
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སེམས་དཔའ་Rམས། །འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་Wད་=། །N་

ངན་མི་འདའ་བsགས་O་གསོལ། །དགེ་བའི་a་བ་བ ོ་བ་ནི། 

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fིས། །4ས་པ་ཡོད་པའི་

དགེ་བ་དང༌། །སངས་Eས་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཡི། །དགེ་བ་

ཐམས་ཅད་གཅིག་iར་ནས། །འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་Wད་

=། །ཚJ་འདིར་སངས་Eས་ཐོབ་པ་ཡི། །དགེ་བ་མ་[ས་ཐམས་

ཅད་Pན། །_་མེད་4ང་5བ་ཆེན་པོར་བ ོ། །4ིན་�བས་བ�་

ཤིས་བVོད་པ་ནི། _་མ་དམ་པས་ལེགས་4ིན་པའི། །བaེ་བ་

�བ་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག །གང་ལ་སེམས་Fིས་4ིན་�བས་པའི། 

།Mག་E་ཆེན་པོའ m་བ�་ཤིས་ཤོག །~ོ་Vེ་མཁའ་འ@ོས་ལེགས་

4ིན་པའི། །4ང་5བ་མཆོག་གི་བ�་ཤིས་ཤོག །+¥་མཁའ་

འ@ོས་ལེགས་4ིན་པའི། །ཐོགས་པ་མེད་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག །

རིན་ཆེན་མཁའ་འ@ོས་ལེགས་4ིན་པའི། །དབང་བIར་མཆོག་

གི་བ�་ཤིས་ཤོག །པ¸་མཁའ་འ@ོས་ལེགས་4ིན་པའི། །ཤེས་

རབ་མཆོག་གི་བ�་ཤིས་ཤོག །ལས་Fི་མཁའ་འ@ོས་ལེགས་
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4ིན་པའི། །ལས་�བ་~ོ་Vེའི་བ�་ཤིས་ཤོག །4ིན་�བས་�ང་

སེམས་འeང་བ་ཡི། །བདེ་ཆེན་དག་པའི་བ�་ཤིས་ཤོག །འeང་

གནས་དངོས་�བ་ལེགས་4ིན་པའི། །མཁའ་འ@ོ་མ་ཡི་བ�་

ཤིས་ཤོག །_་མ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་Fི། །I་གOང་

1གས་Fི་ཡོན་ཏན་<ིས། །བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ། །བ�་ཤིས་�ན་Oམ་ཚBགས་པར་ཤོག །wོན་ལམ་ཟབ་མོ་

བཏབ་པ་ནི། ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fི་ཕོ་vང་ནས། །=ས་གOམ་_་

མས་4ིན་བ�བས་པས། །མོས་pས་{ན་ཆད་མེད་པ་དང༌། །

དངོས་�བ་Rམ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཆོས་ཉིད་.ོང་པའི་ཕོ་

vང་ནས། །རང་སེམས་ཆོས་Iར་4ིན་བ�བས་པས། །ཉམས་

དང་gོགས་པ་ཤར་བ་ཡི། །འvས་+་སངས་Eས་ཐོབ་པར་

ཤོག །ཡང་དག་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་ནས། །~ོ་Vེ་མཁའ་

འ@ོས་4ིན་བ�བས་པས། །འོད་གསལ་ཆོས་Iར་gོགས་པ་

དང༌། །1གས་ལ་ཡེ་ཤེས་�་Uན་ཤོག །མི་འiར་གནས་པའི་

གཞལ་ཡས་ནས། །སངས་Eས་མཁའ་འ@ོས་4ིན་བ�བས་
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པས། །²་འ³ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང༌། །I་ལ་མཚན་དཔེ་

Dོགས་པར་ཤོག །གཏེར་འeང་ཡིད་བཞིན་གཞལ་ཡས་ནས། །

རིན་ཆེན་མཁའ་འ@ོས་4ིན་བ�བས་པས། །ཡོན་ཏན་མཐའ་

དག་Eས་པ་དང༌། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་Uན་པར་ཤོག །ཤེས་

རབ་བuན་མོའ m་གཞལ་ཡས་ནས། །པ¸་མཁའ་འ@ོས་4ིན་

བ�བས་པས། །བདེ་ཆེན་ཤེས་རབ་gོགས་པ་དང༌། །གOང་

ད4ངས་�ག་�ར་Uན་པར་ཤོག །འཇིག་gེན་=ར་�ོད་གཞལ་

ཡས་ནས། །ལས་Fི་མཁའ་འ@ོས་4ིན་བ�བས་པས། །4་བའི་

ལས་Rམས་�བ་པ་དང༌། །bིན་ལས་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤོག །

བདེ་བ་ཆེན་པོའ m་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཟག་མེད་མཁའ་འ@ོས་4ིན་

བ�བས་པས། །4ིན་�བས་.ོབས་O་འeང་བ་དང༌། །ཡང་

དག་དོན་དང་Uན་པར་ཤོག །འeང་གནས་=ར་�ོད་ལེགས་

4ིན་པའི། །མཁའ་འ@ོ་མ་ཡིས་4ིན་བ�བས་པས། །མཁའ་

འ@ོའ m་ཚBགས་Rམས་འ=་བ་དང༌། །ལས་Rམས་ཐམས་ཅད་

འ�བ་པར་ཤོག །བདག་གཞན་ཚBགས་གཉིས་Dོགས་པ་དང༌། །
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འvས་+་སངས་Eས་ཐོབ་པ་ཡི། །བདག་གི་wོན་ལམ་འ�བ་

པར་ཤོག །གསང་ གས་ཡན་ལག་བ=ན་པ་ནི། འ@ོ་བའི་དོན་= ༧ ་ཏི་$ི་

རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

ད4ེ་རས་པ་ལ་གདམས་པ། ན་མོ་p་|། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་

ད4ེ་རས་པས་ཡི་གེ་བIར་ནས། gོག་མེད་མ་བrོམ་gོག་

བཅས་rོམ་གOངས་པས་དེ་མ་གོ །དེ་ཡི་དོན་གསལ་བ་གཅིག་

vིས་ལ་བIར་གOངས་ནས། gོགས་པས་མ་ཟིན་པའི་gོག་

མེད་གོལ་ས་ཡིན་པས་མ་བrོམ། gོག་པ་.ོང་པ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་

པས་rོམས། དེ་ཡང་}ང་\ིད་འཁོར་འདས་ཆོས་Rམས་Pན། 

སེམས་སོ་སོའ m་རང་}ང་དེ་Zར་}ང་བ་ཡིན། སེམས་ཅན་བདེ་

�ག་}་ཚBགས་Nོང་བ་Rམས། །དགེ་དང་མི་དགེ་ལས་Fི་

འvས་+་ཡིན། །gོག་པ་གང་9ེས་དེ་ཉིད་.ོང་པ་ཡིན། །gོགས་

པར་དཀའ་བའི་gོག་མེད་མ་བrོམ་པར། །ཆོས་Rམས་སེམས་

O་gོགས་ཙམ་ན། �ལ་དང་�ལ་ཅན་གཉིས་O་མེད། །�ལ་

Rམས་.ོང་པར་rོམ་མི་དགོས། །སེམས་བrོམས་པ་ཡིས་

�444



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

སངས་Eས་Fིས། །སེམས་Fིས་ཕར་ལ་མ་བrོམ། rོམ་Xར་

ལ་འོང་=་མ་རེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས། སེམས་Mག་E་

ཆེན་པོ། rོམ་མ་ཡིན་པ་གཞན་མེད་པས། རང་སེམས་rོམ་

ཡིན། རང་སེམས་སངས་Eས་ཡིན་<ི། འvས་+་གཞན་ནས་

མ་ཚBལ། དེ་Zར་ཡིན་པར་ཡང༌། མཁའ་འ@ོ་མ་གཟེབ་Fི་{ད་

ལས། 9ེ་འདིར་སངས་Eས་མཆོག་ཉིད་=། །སེམས་བrོམས་

པ་ཡིས་སངས་Eས་Fིས། །རིན་ཆེན་སེམས་ལས་Mིར་iར་

པའི། །སངས་Eས་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་མེད། །ཅེས་གOངས། 

_་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། སེམས་ཉིད་�ན་ཅིག་9ེས་པ་ཆོས་

Fི་I། །}ང་བ་�ན་ཅིག་9ེས་པ་ཆོས་Iའི་འོད། །ཉི་མ་དང་ནི་

འོད་ཟེར་བཞིན། །ཞེས་གOངས། རང་སེམས་སངས་Eས་O་

ངོ་�ོད་པར་4ེད་པའི་གདམས་ངག་ཏི་$ི་རས་པས་_་མ་ཆེན་པོ་

ད4ེ་རས་པའི་1གས་དམ་=་མཛད་པའོ། །དགེའོ། ། 

"

"
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"

དོན་མཆོག་བ=ན་མ། ན་མོ་p་|། མཉམ་ཉིད་དོན་དང་Uན་

པའི་རིན་པོ་ཆེ། །I་གOམ་Rམ་དག་ད4ེར་མེད་ངོ་བོ་ཉིད། །

མཐོང་ཐོས་oན་རེག་I་�་ཐོབ་མཛད་པའི། །བཀའ་oིན་ཅན་<ི་

_་མའི་ཞབས་ལ་འ=ད། །དམ་ཆོས་བ=ད་aིའི་འོ་མའི་E་མཚB་

ལས། །དོན་མཆོག་ཉམས་Nོང་རང་རིག་མངོན་Oམ་འདི། །

འ@ོ་Rམས་དག་གི་དོན་=་གཉེར་ལགས་Fིས། །>ལ་པར་གང་

བབ་དོན་=་vི་བར་4། །Qབ་པའི་གནས་མཆོག་གང་ཟག་[ས་

གནད་དོན། །བདེ་གཤེགས་བཀའ་བ{ད་_་མའི་4ིན་�བས་

དོན། །དད་pས་rོམ་པ་5་འbད་ངེས་ཤེས་དོན། །}་ཚBགས་

ཁ་བ�ར་རིན་ཆེན་སེམས་བ9ེད་དོན། །ཉམས་O་ལེན་པ་ལམ་

མཆོག་gེན་འvེལ་དོན། །མི་wིན་པ་Rམས་wིན་4ེད་དབང་གི་

དོན། །ཆོས་Rམས་རང་སེམས་}ང་བ་hང་འ�ག་དོན། །Z་བ་

མཐའ་vལ་ངོ་བོ་gོགས་པའི་དོན། །འvས་+་གནས་>བས་

མཐར་1ག་རང་གཞན་དོན། །བ�་ཤིས་དང་ནི་བ ོ་བ་wོན་
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ལམ་དོན། །འཇིག་gེན་Eབ་Fིས་Mོགས་པའི་_ོ་བgན་པོ། །_་

མ་ལ་pས་འ@ོ་ལ་�ིང་བaེ་བས། །Vེའི་གདན་སར་མཚན་=་

གསོལ་བས་བIལ། །ཞལ་ངོ་མ་བཅག་དོན་མཆོག་བ=ན་པ་

vིས། །བaེ་ཆེན་Sེད་སོགས་འདི་ཡིས་Eལ་iར་ཅིག །དཔོན་

ཞིག་པོ་ཞེས་4་བའི་=ས་O། ཉམས་Nོང་དང་gོགས་པ་9ེས་པའི། དོན་

མཆོག་བ=ན་པ་ཞེས་4་བ། ཟབ་མོ་~ོ་Vེའི་ཚmག་1གས་ལ་ཡོད་པ་�གས་

དམར་པོའ m་aེ་ལས་�ང་ནས་ག=ལ་4་Rམས་Fི་ངོར་གOངས་པ་ཤོག་+་

དཀར་པོ་ལ་ཡི་གེར་vིས་པ་ལགས་སོ། །དགེའོ། ། 

Qབ་པའི་གནས་མཆོག །ན་མོ་p་|། Qབ་པའི་གནས་

མཆོག་ཅེས་པ་ནི། རི་བོའ m་aེའམ། ཤིང་གཅིག་གམ། =ར་�ོད་

དམ། 4་9ིབས་སམ། �ོ་གཞོལ་བ། མེ་ཏོག་དང་aི་ཤིང་དང༌། 

ནགས་ཚལ་�ན་Oམ་ཚBགས་པ། _ོ་ཆོས་ལ་འ@ོ་ཞིང་ཏིང་ངེ་

འཛmན་འཕེལ་བ། མཁའ་འ@ོ་འ=་ཞིང་4ིན་�བས་འeང་བ། 

དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བའོ། །དོན་ནི་བ=ན་པོ་Pན་ལ་གསལ་

པོར་བ.ན་ཏོ། །རེ་རེ་དམིགས་Fིས་བསལ་ནས་གནས་Fི་

མཚན་ཉིད་གོང་=་བ.ན་པ་Rམས་མ་ཡིན་པའི་གོ་>བས་མ་
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ཡིན་པའོ། །སེམས་I་གOམ་=་}ང་ན་\ིད་པ་གOམ་མི་}ང༌། 

\ིད་པ་གOམ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། Sད་པར་=་

འདོད་ཆགས་Fིས་[ས་\ིད་པར་4ེད་པ་ཡིན། གhགས་Fིས་

འདོད་ཆགས་དང༌། ཟག་པ་hག་Ç་དང་བཅས་པའི་འ�ིགས་

པའི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་གཉིས་Fིས་འདོད་ཁམས་\ིད་

པ་ཡིན། འ�ིགས་པའི་འདོད་ཆགས་མེད་ལ་གhགས་Fི་འདོད་

ཆགས་ཡོད་པས་གhགས་ཁམས། ཉོན་མོངས་པ་བག་ལ་ཉལ་

ཡོད་ལ། འ�ིགས་པ་དང་གhགས་Fི་འདོད་ཆགས་གཉིས་མེད་

པས་གhགས་མེད། གhགས་�ག་པ་མངོན་=་iར་ཙམ་ན། 

དེར་འཛmན་རག་པ་འདོད་ཆགས་9ེས་པ་དེ་འདོད་ཁམས། དེར་

འཛmན་ལོག་པ་ལ་གhགས་}ང་བ་དེ་གhགས་ཁམས། དེར་

འཛmན་དང་གhགས་གཉིས་ཀ་མི་}ང་བ་དེ་གhགས་མེད་>ད་

ཅིག་མ་གཅིག་གི་gོག་པ་གཅིག་ལ་གནས་>བས་Fི་\ིད་པ་

གOམ་}ང་བ་ཡིན་ནོ། །རང་སེམས་གང་=་gོག་པ་དེ་gོག་པ་

དང༌། }ང་བ་གང་གིས་མ་འoེས་པའི་གོ་>བས་མ་ཡིན་ཏེ། 
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[ང་ལས་Fང་སེམས་གཉིས་འ@ོགས་ཅིང་bད་པ་མེད་ཅེས་པ་

དང༌། Wོབ་དཔོན་སེSེ་བཟང་པོའ m་ཞལ་ནས་Fང༌། gོག་གཉིས་

ཅིག་ཆར་འ�ག་པ་མེད། །ཅེས་པ་དང༌། vམ་ཟེ་ཆེན་པོའ m་ཞལ་

ནས་Fང༌། གང་གང་མཐོང་བ་དེ་དེ་ཉིད། །ཅེས་པ་དང༌། ཚBན་

Iད་}་�འི་ཟ་འོག་pར། །Sིམ་Mི་ལ་བZས་ན་ཐམས་ཅད་

མཐོང༌། །དཀར་པོ་ལ་བZས་ན་ཁ་དོག་མི་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ནས་སོ་སོ་གང་=་}ང་བ་གཞན་<ིས་མ་འoེས་པར་{ས་O་

ཐོན་པ་གཅིག་ཉམས་O་Nོང་དགོས་པ་ཡིན། འཕགས་པ་ཉན་

ཐོས་དང་རང་སངས་Eས་Pན་ལ་ཤེས་རབ་ཞིབ་མོའ m་Z་དzད་

ཡོད་Fང༌། Mོགས་རེ་རེ་ཙམ་=་མཉམ་=་ཡོད་Fི་ཐམས་ཅད་=་

མཉམ་=་མེད། Rལ་འ4ོར་པ་�ང་སེམས་འ=ས་པའི་ཉམས་ལ་

Mོགས་འགའ་རེ་=ས་མཉམ་=་}ང་ཡང་ཐམས་ཅད་=་མི་}ང་བ་

དང༌། �་ཡི་མིག་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཡོད་པ་Rམས་ལ་ཡང་

Mོགས་རེས་འགའ་རེ་ཡོད་པ་ཡིན་<ི། ཐམས་ཅད་མི་}ང་ལམ་

དང་ས་ལ་གནས་པ་ཡང་ངོ༌། Rམ་པ་ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་
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སངས་Eས་ལ་I་གOང་1གས་མི་ཟད་པ་ལ་I་ཡིན་པའི་=ས་

ན་གOང་ཡང་ཡིན་ལ་1གས་Fང་ཡིན། གOང་ཡིན་ན་I་དང་

1གས་Fང་ཡིན། 1གས་ཡིན་ན་I་དང་གOང་ཡང་ཡིན་ནོ། །

ཐམས་ཅད་མSེན་པ་ལ་དེ་Zར་}ང༌། ཤེས་4་རིམ་<ིས་མSེན་

པ་ལ་ཟེར་བ་མིན། =ས་གཅིག་ལ་=ས་གOམ་ཤེས་4་མ་[ས་

མSེན་པ་ཡིན། དེ་Rམས་གཅིག་8་oིལ་ནས་མSེན་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་Zར་ལས་དང་པོ་པས་ཉམས་O་ལེན་པའི་=ས་ན་གང་

ཉམས་O་ལེན་པ་དེ་གཞན་<ིས་མ་འoེས་པར་{ས་O་ཐོན་པ་

གཅིག་ཉམས་O་ལེན་པ་ཡིན། སེམས་ཉིད་.ོང་པ་ཉིད་ཡིན་ན་

.ོང་པ་ཉིད་=་Nོང་དགོས། hང་འ�ག་ཡིན་ན་hང་འ�ག Mག་

E་ཆེན་པོ་ཡིན་ན་Mག་E་ཆེན་པོ། གང་gོགས་པའི་དོན་དེ་

ཉམས་O་Nོང་བ་དགོས་པའོ། །གང་ཟག་གི་ནི་}ོད་9ོན་གOམ་

®ངས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་}ོད་Z་+འོ། །[ས་ནི་གསང་ གས་

དང་འ=ལ་བ་ནས་གOངས་པའི་ེན་མེད། གནད་ཆོས་�ག་

དང་Uན་པའོ། །ལམ་གང་གི་གནད་ཉམས་O་_ངས་པ་མ་ཡིན་
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པའི་གོ་>བས་མ་ཡིན་ནོ། །གནས་བ�་ཤིས་ཤིང་ཏིང་ངེ་འཛmན་

འཕེལ་བའི་དོན་གང་ཟག་9ོན་དང་vལ་བའི་དོན། འ³ལ་འཁོར་

གནད་=་Xད་ན་འeང་བཞི་རོ་�ོམས་ཤིང༌། \ོག་aོལ་གནད་=་

Xད་ན། ཐིག་ལེ་འཕེལ་བས་མི་gོགས་པ་9ེ་བའི་དོན་ནོ། །བདེ་

བར་གཤེགས་ཞེས་པ་ནི། Mི་རོལ་=་©་.ེགས་Fི་.ོན་པ་དང༌། 

དགེ་yོང་གཅེར་+་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི། ཆད་Îངས་ཡང་

དག་པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་དེ་ལས་གཅིག་ནས་གཅིག་8་

བ{ད་པའི་a་བའི་_་མའི་བར་ལ། _་མ་དེ་དག་4ིན་�བས་

འeང་བའི་གནས་ཡིན་པའི་དོན་ནོ། །དད་pས་Fིས་གསོལ་བ་

བཏབ་ན་>ོམ་པ་5་དང་འbད་ན་ཚmམས་པ་བཞིན། ངེས་ཤེས་

གཏིང་ནས་9ེས་པའི་དོན་ནོ། །གསེར་\ང་གང་གིས་§གས་

\ང་.ོང་གསེར་=་4ེད་པ་Zར། ལས་དང་4་བ་4ེད་པ་ཐམས་

ཅད་4ང་5བ་སེམས་O་}ང་བ་དོན་ནོ། །ཉམས་O་ལེན་པ་

ལམ་མཆོག་ཅེས་པ་ནི། ལམ་མཆོག་gེན་འvེལ་འ@ིགས་པ་

གཅིག་དགོས་ཏེ། འདི་ལ་བ=ན། [ས་ངག་ཡིད་གOམ་ཐ་མལ་
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པ། དབང་བIར་ནས་wིན་པའི་དོན། _་མ་4ིན་�བས་དང་Uན་

པ། Wོབ་མ་མོས་pས་ཡོད་པ། Mག་E་a་བཟང་བ། བ�ེན་

Qབ་ཚད་=་བ9ལ་བ་དེ་བཞི་འཛBམས་ན། gེན་འvེལ་མི་wིན་

པའི་གོ་>བས་མ་ཡིན་པའོ། །ཆོས་Rམས་སེམས་O་ཞེས་པ་ནི། 

�ལ་དང་�ལ་ཅན་གhང་བ་དང༌། འཛmན་པ་གཉིས་}ང་དང༌། 

གཉིས་འཛmན་སེམས་ལ་འདི་དག་}ང་བ་ལ། Mི་རོལ་©་.ེགས་

4ེད་Fི་.ོན་པ་gག་ཆད་དང༌། གང་ཟག་གིས་བདག་8་བhང༌། 

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་Eས་Fིས་གང་ཟག་གིས་བདག་དང་

བདག་མེད། མདོ་·ེ་པས་རང་གིས་ཤེས་ཉམས་O་Nོང་བ། 

འཇོག་མཁན་<ི་ཤེས་པ་ེན་དང་བཅས་པ། སེམས་ཙམ་པས། 

སེམས་དང་Rམ་པ་དང༌། ད+་མ་པས་�་མ་དང་�་མ་བདེན་པ། 

4ང་5བ་སེམས་དཔས་བདག་མེད་གཉིས། གསང་ གས་པས་

hང་འ�ག གོང་མས་འོག་མ་འགོགས་པ་Rམ་གཅོད། རང་

གsང་Qབ་པ་ཡོངས་གཅོད། �བ་མཐའི་4ེ་vག་དེ་ལས་eང་བ་

ཡིན། ཐམས་ཅད་སེམས་O་ཤེས་ན་�ལ་དང་�ལ་ཅན་གhང་
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བ་དང་འཛmན་པ་མེད་པར་གཅིག་8་gོགས་པས། hང་འ�ག་དེ་

དོན་ཐམས་ཅད་རང་ལ་འ@ིགས་པས་gེན་འvེལ། hང་འ�ག་

མ་ཡིན་པ་གཞན་<ི་གོ་>བས་མ་ཡིན་ནོ། །Z་བ་ལས་འvས་+་

Sད་=་གསོད་པའི་.ོང་ཉིད་དང༌། .ོང་ཉིད་Eས་འདེབས་O་

སོང་བ་དང༌། _ོས་4ས་Fི་.ོང་པ་མ་ཡིན་པ། མཐའ་བEད་དང་

vལ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་{་འvས་O་gོགས་པ་gེན་ཅིང་འeང་བའི་

དོན། སེམས་Fི་ངོ་བོ་ངེས་ཚmག་མཚན་ཉིད་ལས། གཞན་པའི་

གོ་>བས་མ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་�ང་ཁམས་དང༌། 9ེ་མཆེད་

དང༌། ེན་ཡི་དམ་�་I་རང་སེམས་དེ་གOམ་བ�ིགས་པས་

gེན་འvེལ། རང་}ང་�ར་གསལ་བ་དོན། དེ་གOམ་འ@ིགས་

པས་�་མ་ཡིན་པ་གཞན་<ི་གོ་>བས་མ་ཡིན་ནོ། །a་དང་ཡི་

གེ་�ང་དང་4ང་སེམས་རིག་པ་ལ། ལམ་རེ་རེ་ལ་=ས་གཅིག་8་

ཚBགས་པ་gེན་འvེལ། སོ་སོའ m་ཉམས་Nོང་དང་gོགས་པ་9ེས་

པ་དོན་ལ་སོ་སོར་wིན་པ་མ་ཡིན་པ། གཞན་<ི་གོ་>བས་མ་

ཡིན་པའོ། །རང་གི་སེམས་གདོད་ནས་Rམ་པར་དག སངས་
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Eས་Fི་1གས་རང་ལ་ཡོད་པ་གཞན་ནས་མ་ཚBལ་བ། gེན་

འvེལ་མཚན་མའི་དངོས་པོས་མ་གོས་ཤིང༌། བrོམ་4་rོམ་

4ེད་མེད་པར་�ན་<ིས་�བ་པ་དོན། ཅིར་}ང་Mག་E་ཆེན་

པོར་gོགས་པ་མ་གཏོགས་པ། གཞན་<ི་གོ་>བས་མ་ཡིན་

ནོ། །·ོམ་པ་གOམ་པོ་གཅིག་གིས་གཅིག་མི་འཇོམས་པར་སོ་

སོར་བTང༌། འགལ་བ་འ=ས་པ་ཡར་Uན་=་9ོང་བ་gེན་

འvེལ། ·ོམ་པ་གOམ་ཀ་ཐིག་ལེ་མི་ཉམས་པར་བTང་བ་a་བ་

Sད་པར་གསང་ གས་པས་®ེལ་བར། སོ་སོའ m་གནད་མ་

འ5ག་པར་4ེད་པ་དོན་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་@ོགས་O་ཤར་

བས་]ོད་པ་རོ་མཉམ་པས། ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་གཞན་<ི་གོ་

>བས་མ་ཡིན་ནོ། །འvས་+་ཞེས་པ་ནི་{་ ོན་=་སོང་བ་ལས་

འeང་བ་.ེ། དེ་ཡང་gེན་འvེལ་འ@ིགས་པ་དགོས། {་[ས་

ངག་ཡིད་གOམ་�ང་ཐིག་ལེ། Pན་གཞི་རིག་པ་4ང་5བ་Fི་

སེམས། ེན་_་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་དེ་དག་ཚBགས་པས་

gེན་འvེལ། འvས་+་གནས་>བས་gགས་དང་ཕན་ཡོན། 
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མཐར་1ག་I་�་རོ་གཅིག་.ེ། དེ་ཡང་ཉེ་བར་ལེན་པའི་{་

ག=ལ་4་དག་དང་མ་དག་ལ། �ན་ཅིག་9ེས་པའི་ེན་དང་པོ་

4ང་5བ་སེམས་བ9ེད། བར་=་ལམ་ཉམས་O་_ངས་པས་gེན་

འvེལ་འ@ིག Vེས་ལ་ག=ལ་4འི་དོན་=་སངས་Eས་པའི་wོན་

ལམ་བཏབ། དེ་དག་ཚBགས་པ་ལས་བདག་དོན། སངས་Eས་

རང་ལ་�ེད། གཞན་དོན་�ས་རིགས་ཅན་བདེ་ལ་འགོད་པའི་

དོན་ཡིན་ནོ། །བ�་ཤིས་Fིས་དག་པར་4ེད། བ ོ་བས་མི་

བཟད་པའི་གཏེར་=་µེད། wོན་ལམ་<ིས་ཁ་བ�ར། དེ་གOམ་

ཚBགས་ན་འགལ་བའི་ེན་གང་གིས་བར་=་མི་ཆོད་ཅིང་འ�བ་

པ་དོན་ནོ། །s་བ་པོ་ནི་ཡི་གེར་འཁོད་པའི་{་མཚན་ནོ། །ཏི་$ི་
རས་པའི་དོན་མཆོག་བ=ན་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

"

"

"

"
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"

ས་9་པ་ལ་གདམས་པ། གདོད་ནས་Rམ་དག་འོད་གསལ་

ཆོས་Fི་I། །4ང་5བ་སེམས་གཉིས་ད4ེར་མེད་གhགས་Fི་

I། །འ@ོ་བ་ཐམས་ཅད་wིན་པར་མཛད་པ་ཡི། །_་མའི་ཞབས་

ལ་དད་པས་Mག་འཚལ་ལོ། །གནས་[གས་ངེས་དོན་འདི་ཡིན་

ཞེས་4་བ། །སངས་Eས་Fིས་Fང་བVོད་པར་མི་¦ས་ལ། །

yང་gོགས་ཤེས་རབ་མེད་པ་ཁོ་བོ་ཡིས། །བVོད་པས་དོན་དང་

Uན་པར་མི་འiར་ཏེ། །འོན་Fང་དམ་པ་Sེད་Fི་གOང་མི་

གཅོག །རང་སེམས་གདོད་ནས་Rམ་པར་དག་པ་འདི། །མ་

gོགས་Mིན་ལོག་Rམ་gོག་རང་གིས་བ�ིབས། །gོགས་པར་

iར་ན་ཅི་ཡང་བསལ་=་མེད། །འདི་Zར་}ང་བ་}་ཚBགས་

དཀར་དམར་ཡང༌། །རང་གི་སེམས་ལས་གཞན་ཞིག་ལོགས་ན་

མེད། །5་ཉིད་འSོག་པའི་Ë་�བས་ཅི་བཞིན་=། །ཐབས་དང་

ཤེས་རབ་དེ་ལས་གཞན་མི་aལ། །ཐམས་ཅད་Mག་E་ཆེན་

པོར་�ན་�བ་ལ། །འདི་®ང་འདི་_ང་གཉིས་O་�བ་པ་མེད། །
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དེ་Zར་མཉམ་པར་gོགས་པའི་Rལ་འ4ོར་ལ། །དཔེར་ན་ཕར་

ཀར་Mིན་པའི་གཟིངས་Z་+། །ཆོས་Fང་འདོར་ལ་ཆོས་མིན་Z་

ཅི་wོས། །གཉིས་ཀས་མ་གོས་hང་འ�ག་ཆེན་པོ་ཡིན། །འོད་

གསལ་�ོས་དང་vལ་བ་ཆོས་Fི་I། །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་

ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I། །མ་འགགས་ཅིར་ཡང་}ང་བ་�ལ་

པའི་I། །I་གOམ་གདོད་ནས་རང་ལ་�ན་<ིས་�བ། །�ོས་

9ོན་�་དོན་གོང་འོག་འགལ་བ་དང༌། །རང་གིས་མ་gོགས་འོལ་

ཚBམས་བVོད་པ་འདི། །[ང་རིགས་མན་ངག་�་དོན་Pན་དང་

ནི། །འགལ་ཚJ་མཁས་པ་Sོད་Fིས་བཟོད་པར་རིགས། །1བ་པ་

མངོན་སངས་Eས་པ་~ོ་Vེ་གདན། །འཁོར་ལོ་གOམ་བ>ོར་4་

°ོད་རི་སོགས་དང༌། །རིགས་འeང་�་ལེན་Ð་དང་འo་བ་ཡི། །

གནས་མཆོག་ས་9་དེ་|་I་འ¯ངས་པའི། །མཁས་gོགས་དོན་

དང་Uན་པའི་རིགས་{ད་ཅན། །Pན་དགའ་Eལ་མཚན་དཔལ་

ཞེས་@གས་པ་ལ། །གཞི་ལམ་]ོད་པ་འvས་+་བཞི་Uན་ཆོས། 

།P་O་[་པ་རས་པ་བདག་གིས་�ིངས། །9ེས་མཆོག་Sེད་
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Fིས་གཟིགས་ནས་མཉེས་པར་s། ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་

སོ། །དགེའོ། ། 

ས་9་པ་ལ་གདམས་པ། ན་མོ་p་|། ཡོངས་Fི་དག་པ་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་པ་ཆེན་པོ་ས་9་པའི་]ན་ ར་s་བ། 1གས་

དམ་དང་གཞན་དོན་འཕེལ་ཞིང་I་ཁམས་བདེ་བར་བsགས་

མཆིས། དེ་ལ་སེམས་པ་དགའ་Wད་དོན་ལ། དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་པས། བཅོམ་Uས་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་

I་དང༌། wན་བཟང་�ག་དང་འ+ལ་བ་E་ཆེན་པོ་བIར་ནས་

eང༌། དེ་ཤིན་8་Mག་4ེད་བཟང༌། དཔེར་ན་E་མཚB་ཆེན་པོ་

5ས་མི་ངོམས་པ་Zར། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་པ་ཆོས་Fི་

བདག་པོ་ཡིན་ཡང༌། ཆོས་ཚmག་གཅིག་གཉིས་བIར་གOངས་

པ་ཡིན། གOང་མི་གཅོག་པས་རང་ལ་ཉམས་Nོང་དང་gོགས་

པ་ནི་མེད་དེ། _་མའི་གOང་ཉམས་O་_ངས་པས་Nོང་བའི་

ཚmག་ཡ་hང་ཞིག་�ན་=་འ+ལ་བ་ལགས། དེ་ལ་ག8མ་མོའ m་

ཉམས་Nོང་ཇི་Zར་9ེས་པ་ཞིག་བIར་གOངས་པ་ལ། _་མ་
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རིན་པོ་ཆེ་�་རོ་པས། དངོས་པོའ m་གནས་ཐབས་ལམ་དང་ནི། །

འvས་+་9ེ་བའི་རིམ་པའོ། །ཞེས་གOངས་པ་ལས། དང་པོ་ལ་

[ས་སེམས་གཉིས། [ས་དངོས་པོའ m་གནས་ཐབས་མའི་མངལ་

=་sགས་ནས། ཞག་བ=ན་bག་བཞི་ནས་a་མ=ད་ཆགས། དེ་

Mི་ན་a་.ོང་bག་བ=ན་�་a་གཉིས། བ�་ན་a་གOམ་འཁོར་

ལོ་བཞི་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན་=་གOངས། [ས་]ི་ཡང་a་ཐམས་

ཅད་ཡི་གེའི་གhགས་O་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །སེམས་དངོས་པོའ m་

གནས་ཐབས། རིག་པ་དང་.ོང་པ་ད4ེར་མེད་=་[ས་ལ་

གནས། Sད་པར་=་=ས་ཐམས་ཅད་=་Zེ་བ་ན་ཨ་ལ་གནས། 

གཉིད་འ1ག་པོའ m་=ས་O་�ིང་གའི་Äྃ་ལ་གནས། �ི་ལམ་<ི་

=ས་O་མ@ིན་པའི་ཨÆ་ལ་གནས། འ�ིགས་པ་]ོད་པའི་=ས་O་

]ི་བོའ m་ཧཾ་ལ་གནས། དེ་Zར་ཡང་[ས་གནས་[ས་ལས་མ་

9ེས་པའོ། །ཞེས་གOངས་པས། ལམ་<ི་གནས་ཐབས་གནད་

�ས་ཉམས་O་_ང་བ་ནི། =ས་Fི་གནད་ནམ་མ་ལངས་པ་ཕན་

�ན་དང༌། ©ན་རག་|ག་དང༌། ཉི་མའི་pང༌། ནམ་<ི་pང་®ང་

�459



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ལ་=ས་ཐམས་ཅད་=་བrོམ། [ས་Fི་གནད་[ས་�འམ་�ག །

�ལ་<ི་གནད་Zེ་བ། �ང་གི་གནད་yོར་བ་བཞི་Uན་=་4ས། 

ཤེས་པའི་གནད་དང་པོ་མ་ལས་ཐོབ་པའི་�ག་གི་ག8མ་མོའ།ོ །

དེ་ནས་ཨ་1ང༌། དེ་ནས་ག8མ་མོའ m་མེ། དེ་ནས་ཐིག་ལེ་འབར་

འཛག །དེ་ནས་ཐིག་ལེ་ཉ་གང་བ། དེ་དག་ནི་མཚན་བཅས་Fི་

དམིགས་པའོ། །དེ་ནས་�ང་Mག་E་ཆེན་པོ་ལ་བWབ། འvས་

+་9ེ་བའི་རིམ་པ་ནི། gགས་�་དང་ཕན་ཡོན་བEད་དང༌། 

གཞན་ཡང་a་དང་ཡི་གེ་གར་གནས་པར་�ང་སེམས་འ=ས་ན་

ཡོན་ཏན་འདི་འeང་དང་འདི་མི་འeང་4་བ་མེད་པའོ། །མཐར་

1ག་ལོངས་]ོད་Dོགས་དང་ཁ་yོར་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་མེད། །

�ིང་Vེ་ངེས་གང་{ན་མི་འཆད་དང་འགོང་པ་མེད། །ཅེས་པས། 

འvས་+་ཡན་ལག་བ=ན་Uན་ནོ། །བདག་གིས་ཉམས་O་

_ངས་པ་ལ། [ས་Fི་གནད་དང༌། �ང་གི་yོར་བ་དང༌། 

སེམས་Fི་དམིགས་པ་གOམ། དེ་གOམ་[ས་Fི་འ³ལ་འཁོར་

དམ་པར་4ས། Sད་པར་=་འོག་rོ་འཐེན་ནས་འ³ལ་འཁོར་
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བཅས་ནས། བདེ་oོད་9ེ་¡ར་བ་དང༌། ཐིག་ལེ་b་མོ་མི་ཉམས། 

ཐིག་ལེ་<ེན་=་འoོང་པར་འ=ག �ང་འཛmན་པ་དང༌། ཐིག་ལེ་

འཕེལ་བ་དང་བgན་པར་མ་4ས་ན། ཡོན་ཏན་མི་9ེ་བར་}ང༌། 

བདེ་བ་དང་གསལ་བ་ཡང༌། ཐིག་ལེ་བgན་པ་ལས་འeང་བར་

འ=ག སེམས་Fི་gོག་པ་�ངས་པ་ཡང་ཐིག་ལེ་བgན་པ་ལས་

འeང་བས། �ང་གི་yོར་བ་འདི་གལ་ཆེ་བར་གདའ། �ང་Çབ་

པ་དང་འཛmན་པ་མ་ཡག་ན་9ོན་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་འeང༌། �ང་

འཛmན་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བར་གདའ། �ང་བ�ས་ནས་འཛmན་པའི་

རང་བཞིན་ཡིན་ཡང༌། འོག་�ང་འཐེན་ན་{་ཞབས་°ལ་པ་ལ་

ཅར་<ིས་4ས་ནས་མཉམ་བཞག་གི་Mག་Eས་a་གOམ་<ི་

མ=ད་པ་ཡར་ལོན་པར་4། མ་ལོན་ཡར་a་གནོན་པར་4ས་ཏེ་

�ང་ཤེད་Fིས་མནན་oངས་ནང་=་Pངས་Fིས་4ས་ཕོ་བ་དང་

Zེ་བ་གཉིས་Mིར་འ+ད་Fིས་4ས་ནས་�ང་བhང་བས་�ན་

རིང་བར་1བ་པ་དང༌། �ང་ད+་མར་Xད་པའི་gགས་འོང་བར་

འ=ག [ས་Fི་འ³ལ་འཁོར་དང་�ང་གི་yོར་བ་གཉིས་གནད་
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=་ཕོག་ན། སེམས་Fིས་དམིགས་པ་ཡང་མ་གསལ་ན་མི་Zོ་.ེ། 

འོ་ན་ཡང་མདའ་འཕེན་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་འo་བས་དམིགས་

པ་གསལ་བར་བrོམ། དེ་གOམ་འཛBམས་ན་�ང་rོ་གང་འདོད་

ལ་oོངས་པ་དང༌། a་གནས་O་ཡི་གེ་གང་གནས་པའི་སར་�ང་

སེམས་འ=ས་པའི་gགས་ཇི་Z་བ་བཞིན་=་ཐོན་པ་ནི་=་མ་eང་

.ེ། �ང་བhང་ནས་ཐིག་ལེ་བgན་ནས་བདེ་གསལ་མི་gོག་པ་

གOམ་<ི་ཉམས་Fང་a་གནས་གང་=་གཏད་ནས་�ང་བhང་ན། 

གང་Zར་འདོད་པའི་gེན་འvེལ་འ@ིགས་ནས། ཇི་Zར་འདོད་པ་

བཞིན་=་འeང་བར་འ=ག Mི་ཡི་bིན་ལས་འདོད་པ་དེ་Mི་ནང་

gེན་འvེལ་མ1ན་པར་འeང་བ་དང༌། སེམས་རིག་པ་འདི་ཡང་

�ང་ལ་�ང་ནས། ཁོ་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་ཡང་ཇི་Z་བ་བཞིན་=་

མཐོང་བའི་gོགས་པ་9ེ་བར་གདའ། མ་ཡེངས་ན་ཆོས་ཐམས་

ཅད་སེམས་ཡིན། Mི་ཡི་�ལ་མེད་4ས་Fང་}ང་བ་དང་འoེས་

ནས་ཇི་Zར་རང་}ང་སེམས་འདི་གཅིག་�་ཡིན་པར་Nོང་བ་དེ་

དཀའ་བར་གདའ་བས། gོག་པ་དང་}ང་བ་དང་[ས་དང་
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གOམ་<ི་E་འདི་ཡང་རིག་པ་�ངས་ཤིང་�ང་སེམས་གཉིས་ལ་

དབང་ཐོབ་ན་དེས་ཆོག་གམ་�མ། དེས་ན་�ང་གི་yོར་བ་འདི་

གལ་ཆེ། �ང་9ོན་དང་གེགས་ཅི་eང་ཡང་དེ་རང་ལ་�ག་པར་

ཤེས་པ་འ¿་Xགས་O་གཏད་ཅིང་�ང་oག་8་བhང་ན། གཉེན་

པོ་གཞན་rོམ་མི་དགོས། Mག་E་ཆེན་པོ་rོམ་པ་ལ་�ང་

བrོམ་མི་དགོས་ཟེར་ཡང་སེམས་Fི་g་�ང་ཡིན། རང་སེམས་

Rམ་པར་དག་པ་ལ་oི་མ་yང་4་དང་yོང་4ེད་གང་ཡང་མེད་

ཟེར་བ་}ང་.ེ། �ང་སེམས་gེན་འvེལ་འ@ིགས་ན་རིག་པ་

�ངས་པར་}ང༌། རིག་པ་�ངས་པ་འདི་ལས་ཆོས་Fི་I་4་བ་

ལོགས་ན་མེད། a་དང་ཡི་གེ་�ང་འདི་ཚJ་gེན་འvེལ་འ@ིག་ན་

bིན་ལས་དང་ཡོན་ཏན་དང༌། གhགས་I་ལ་སོགས་པ་འདི་

རང་ལས་ལོགས་ན་མི་གདའ། ས་9་པ་ལ་གདམས་པ། ༧ ཏི་$ི་རས་

པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

ས་9་པ་ལ་གདམས་པ་གsགས་སོ། ན་མོ་p་|། vམ་ཟེ་

ཆེན་པོའ m་ཞལ་ནས་Fང༌། མ་བཅོས་སོ་མར་བཞག་པ་Mག་E་
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ཆེ། །ཞེས་གOངས། འོ་>ོལ་<ི་_་མའི་ཞལ་ནས། Mག་E་ཆེན་

པོ་རང་གི་སེམས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། གOངས། དེ་ཡང་གཉིས་O་

མེད་པའི་དོན་<ིས་ན་Mག མི་འདའ་བའི་དོན་<ིས་ནི་E། དེ་ཡི་

གོང་ན་གཞན་མེད་པས་ན་ཆེན་པོའ།ོ །Mག་ཅེས་པ་ནི་མི་ལ་

ལག་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ཐལ་མོ་གཅིག་8་yར་བ་Zར། སེམས་

}ང་བ་དང་.ོང་པ་གཉིས་O་མེད། }ང་\ིད་འཁོར་འདས་Fི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་hང་འ�ག དེ་ལས་མི་འདའ་བས་

ན་E། རང་གིས་སེམས་དེ་Zར་gོགས་ན་སངས་Eས་4་བ་

གཅིག་དེའི་གོང་ན་མེད་པས་ཆེན་པོ་4་བ་ཡིན་གOངས། ཡིད་

དང་རིག་པ་སེམས་དང་�ང༌། །དེའི་འvེལ་བ་ཤེས་པར་<ིས། །

ཞེས་པས། དེ་ལ་ཡིད་ཅེས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་<ི་ཡིད་

དང༌། ཡིད་Fི་Rམ་པར་ཤེས་པ། རིག་པ་ཞེས་པ་ནི་Pན་གཞི་

རིག་པ་4ང་5བ་Fི་སེམས་གདོད་ནས་དག་ཅིང་.ོང་པའི་ངང༌། 

སེམས་དང་�ང་ཞེས་པ་ནི། �ང་གི་g་ལ་སེམས་ཉིད་ཞོན་ནས་

rོ་�་ལ་འiས་པས། ཡིད་Fི་Rམ་པར་ཤེས་པ་དེར་འཛmན་=་
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sགས་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཆགས་·ང་�ོང་གOམ་9ེས་པས། 

དེ་འཁོར་བའི་ཆོས་O་}ང༌། གང་ཞིག་སེམས་ནི་ཞི་བ་དེར། །

དེར་ནི་�ང་ཡང་ཞི་བར་འiར། །གང་ཞིག་�ང་ནི་ཞི་བར་

དེར། །དེར་ནི་སེམས་Fང་ཞི་བར་འiར། །ཞེས་པས་སེམས་མ་

བཅོས་པར་བཞག་པས་�ང་ནང་=་ཟིན། དེས་Pན་གཞིའི་རིག་

པ་4ང་5བ་སེམས་Fི་འ=ག་Xལ་ཇི་Z་བ་བཞིན་=་gོགས་ཙ་

ན། rོ་�འི་ཤེས་པ་དང་ཡིད་Fི་Rམ་ཤེས། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་

<ི་ཡིད་ལ་སོགས་པ་ལོགས་ན་མེད་པས། Pན་གཞིའི་རང་}ང་

འབའ་ཞིག་8་}ང༌། དེ་ནི་N་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཡིན། 

བདག་གིས་Pན་གཞི་བཟང་པོ་N་ངན་ལས་འདས་པ་གཅིག་

ལོགས་ནས་བQབ་པར་འདོད། Rམ་པར་gོག་པའམ། ཡིད་Fི་

Rམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཞིའམ་®ང་བར་འདོད་

པའི་_ོ་9ེས་gོག་པ་eང་ཙ་ན་མི་དགའ། སེམས་གནས་ཙ་ན་

དགའ་བར་eང་བས་ཅི་ཞིག་Zར་ལ་_་མའི་4ིན་<ིས་བ�བས་

པས། Rམ་པར་gོག་པ་>ད་ཅིག་མ་དེ་དངོས་པོ་མ་�བ་པར་
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.ོང་པར་gོགས། དེས་Pན་གཞི་Rམ་དག་ལོགས་ན་མེད་པས་

Rམ་gོག་.ོང་པར་འ=ག་པའི་སེམས་དེ་རང་=་འ=ག ཡིད་Fི་

Rམ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་བའི་ཆོས་དེ་ཡང་®ང་མི་དགོས་

པར་.ོང་པར་འ=ག དཔེར་ན་ཆབ་རོམ་s་བར་5་མི་དགོས་

པར་ཆབ་རོམ་རང་5་ཡིན་པ་བཞིན་=། དེས་ན་gོག་པ་ཞི་བའི་

.ོང་པ་བQབ་མི་དགོས། }ང་@ག་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་

སེམས་འདི་དེ་Zར་}ང་བ་མ་ཡིན་པ་གཞན་གང་ཡང་མི་}ང་

བར་གོ ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཡིན་4་བ་དེ་ཡང་འདི་རང་ཡིན་

པར་gོགས། ཇི་Zར་}ང་}ང་སེམས་དེ་རང་དེ་Zར་}ང་བས། 

Mིའི་�ལ་ལོགས་ན་མེད་པར་གོ �ལ་�ལ་ཅན་གཉིས་མེད་

ཟེར་བ་དེ་ཡང་དེར་གཟོད་གོ �ལ་+མ་པ་Z་+་དང་སེམས་

གཉིས་ད4ེར་མེད་ཟེར་བ་རེ་ནི་མི་འདོར། �ལ་སེམས་Fིས་མ་

བhང་ན། Mི་རོལ་དོན་=་�བ་པ་ཡང་མི་}ང་ལ། }ང་སེམས་

གཉིས་O་མེད་4་བ་ཡིན་ཡང་གང་Zར་}ང་ཡང་སེམས་དེ་དེ་

Zར་}ང་བ་མ་ཡིན་པ་གཞན་མི་}ང༌། }ང་བ་སེམས་O་འདོད་
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ན་�བ་·ེ་ཅིག་པའམ། བདག་གཅིག་པའི་9ོན་འeང༌། འོ་ན་

�ལ་སེམས་ཐ་དད་པའམ། Mི་རོལ་དོན་=་�བ་པའི་9ོན་མི་

འeང་ངམ་�མ་ན། ཇི་Zར་}ང་}ང་སེམས་འདི་}ང་བ་མིན་པ་

གཞན་མི་}ང་མིག་ཀ་བ་ལ་བZས་ན་སེམས་ཡི་དམ་<ི་�ར་

བrོམས་པས་ཀ་བ་མི་}ང༌། སེམས་འདི་}ང་བ་ཡང་མི་གདའ། 

སེམས་}ང་བ་ཡིན་ན་རིག་པ་འདི་བེམ་པོར་འ@ོ་དགོས་པ་ལ། 

མི་འ@ོ་བར་གདའ། དེས་ན་རང་གི་སེམས་འདི་མ་ཡིན་པར་

Mག་E་ཆེན་པོའམ། .ོང་པ་གཅིག་བrོམ་མི་དགོས་པར་

གདའ། ཇི་Zར་}ང་}ང་སེམས་Z་+ར་}ང་}ང་བདེ་བ་དེ་Mག་

E་ཆེན་པོ་�ན་<ིས་�བ་པར་ཤེས་པས། Mག་E་ཆེན་པོ་མ་

ཡིན་པའི་རང་སེམས་སམ་�ལ་མི་གདའ། ཇི་Zར་}ང་}ང་ནི་

སེམས་དེ་Zར་=་}ང༌། དེ་Zར་}ང་བ་དེ་སེམས་Mག་E་ཆེན་

པོ་མ་ཡིན་པ་མེད་པས། ད་rོམ་མ་ཡིན་པ་གཅིག་Fང་མེད་

པས་ས་Mོགས་དག རང་གིས་དེ་Zར་གོ་བས་སེམས་ཅི་Xག་

འ=ག་འ=ག་འདི་མ་ཡིན་པའི་Mག་E་ཆེན་པོ་ལོགས་ན་མེད་
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པས་དགའ་བ་ཆེན་པོ་གཅིག་9ེས། འདི་_་མའི་oིན་ཡིན་པར་

གདའ་�མ་ནས། _་མར་སངས་Eས་Fི་འ=་ཤེས་9ེས། Mག་

E་ཆེན་པོ་དོ་ཧ་ལས། _་མས་གOངས་པ་གང་གི་�ིང་sགས་

པ། །ལག་པའི་མཐིལ་ན་ཡོད་པའི་Dས་མཐོང་འo། །གOངས་

པ་ཡང་འདི་ཡིན་པར་གདའ་�མ་པ་eང༌། སེམས་འདི་དང་པོ་

ནས་འདི་Xག་}ང་བ་ལ། འདི་ངོ་མ་ཤེས་པ་5ག་སོང་བ་ཡིན་ན་

ཨང་�མ་པ་eང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་སེམས་Fང་འདི་

བཞིན་=་}ང་བ་ལ་མ་gོག་པ་དེ་སེམས་འདི་Zར་}ང་�མ་ནས་

eང༌། �ིང་Vེ་ངམ་«གས་Fིས་9ེས། བདག་གི་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་

འདི་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཇལ་ནས་སེམས་འདི་Zར་

=་བ.ན་ན་�མ་པ་eང༌། མི་ཞེ་·ང་ཆེ་བ་ཞེ་·ང་གིས་ཀར་

ཀར་འ=ག་པ་མཐོང་ཙ་ན། ཞེ་·ང་དེ་རང་Mག་E་ཆེན་པོ་རང་

}ང་བ་ལ་ཨང་འདི་མ་ཤེས་པ་�མ་པ་eང༌། སེམས་ཅན་གཞན་

ཉོན་མོངས་པ་=ག་�་=ག་གOམ་<ིས་མནར་བ་མཐོང་ཙ་ན། 

ཉོན་མོངས་པའམ་Rམ་པར་gོག་པ་འདི་རང་.ོང་ཡིན་པ་ལ། 
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འདི་མ་ཤེས་པར་འ=ག་འ¯ལ་ནས་}ང་ཨང་�མ་པ་eང༌། ད་

Z་སེམས་ལ་�ིང་Vེ་rོམ་པ་དང༌། _་མ་ལ་མོས་pས་4ེད་པ་

དང༌། [ས་ཡི་དམ་�ར་rོམ་པ་དང༌། ཐབས་Fི་ཆ་ཉམས་O་

ལེན་པ་འདི་མ་གཏོགས་པའི་.ོང་པ་ཉིད་བrོམ་མི་དགོས་པར་

གདའ། ཐབས་ཤེས་རབ་གཉིས་O་མེད་པ་ཡང་འདི་རང་=་

གདའ། ཕ་རོལ་8་Mིན་པའི་བVོད་4་གཉིས་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཡང་

འདི་མ་ཡིན་པ་གཞན་མེད། }ང་བ་�་མར་འདོད་པ་ནི་Mག་E་

ཆེན་པོའ m་9ོན་ཡིན་ཏེ། སེམས་དེ་རང་དེ་Zར་}ང་བ་དེ་མ་ཡིན་

པར་�་མར་}ང་བར་འདོད་ན་བཅོས་པ་ཡིན་པས་9ོན་ཡིན། 

འདི་Zར་}ང་བ་�་མ་Zར་}ང་ལ། �་མ་ཉིད་མ་�བ་པར་ཤེས་

པས་�་མ་གཉིས་མེད་Fི་ད+་མ་ཡང་ལོགས་ན་མི་གདའ། 

[ས་ཡི་དམ་�ར་rོམ་ཙམ་ན། [ས་ཡི་དམ་<ི་�ར་མི་}ང་

སེམས་ཡི་དམ་<ི་�ར་}ང༌། ཡི་དམ་<ི་�་Xར་འོངས་པ་ཡང་

མི་}ང༌། སེམས་ཡི་དམ་<ི་�ར་སོང་བ་ཡང་མི་}ང༌། སེམས་

དེ་རང་ཡི་དམ་<ི་�ར་}ང་བ་དེ་.ོང་པར་}ང༌། ཡི་དམ་<ི་�་
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ཞི་ནས་.ོང་པ་ཉིད་མི་འདོད་པ་བ9ེད་Dོགས་hང་འ�ག་ཟེར་བ་

ཡང་དེ་རང་=་གདའ། སེམས་གང་Zར་}ང་}ང་.ོང་པ་ཉིད་

ཡིན་པས། གསང་ གས་Fིས་hང་འ�ག་ཟེར་བ་ཡང་དེ་རང་

ཡིན། �ོས་པ་�ོས་པས་.ོང་ཞིང་དག་ཅིང་གསལ་བ་འདི་ཆོས་

I། oན་པ་དང་gོག་པ་ཅི་ཡང་}ང་ཞིང་འ=ག་པ་དེ་�ལ་པའི་

I། དེ་གཉིས་ད4ེར་མེད་མཚན་དང་དཔེ་4ད་ལ་སོགས་པའི་

ཡོན་ཏན་ཡང་དེ་ལས་ཚངས་བས་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I། 

ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པས་.ོང༌། ཉོན་མོངས་

པའམ་Rམ་པར་gོག་པ་ལ་སོགས་པ་hག་Ç་�ག་བ ལ་=་}ང་

བ་དེ་དེ་རང་གིས་.ོང་པ་དེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའ m་I། དེ་ལ་�ིབ་

པའམ་�ིབ་མཁན་གང་ཡང་མ་�བ་པས་Rམ་དག་གི་I། I་�་

ཡང་སེམས་oན་པ་>ད་ཅིག་མ་འདི་ལ་ཚང་བས། Mག་E་ཆེན་

པོ་ནས་�ན་<ིས་�བ་པ་ཟེར་ཡང་སེམས་I་�་�ན་<ིས་�བ་

པ་འདི་Zར་གདའ། _ོས་4ས་པའི་ཆོས་འདི་ཞི་བའམ་ཞི་ཡང་

མི་དགོས་པས་_ོ་འདི་རང་འདི་འo་བ་གཅིག་ཡིན་4་བའི་མཐའ་
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མི་}ང་བས། _ོ་ལས་འདས་པ་ཟེར་བ་ཡང་དེ་རང་=་}ང༌། 

འཁོར་འདས་Fི་ཆོས་མ་[ས་པ་རིག་པ་འདི་མ་ཡིན་པ་གཞན་

མེད་པས་ཡོན་ཏན་<ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཙམ་ཞིག་མ་[ས་

པ་མེད་པར་སེམས་འདི་ལ་Dོགས་པས་_ོ་འདས་སམ། Dོགས་

པ་ཆེན་པོ་པས་ཡེ་ནས་ཡེ་Dོགས་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་ཡང་འདི་རང་

=་གདའ། དེ་Zར་ཡིན་ཡང་ཆོས་ཅན་སོ་སོའ m་མཚན་ཉིད་མ་

འoེས་པར་N་ངན་ལས་འདས་པར་Rམ་པ་ཐམས་ཅད་མSེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་དང་སེམས་ཅན་སོ་སོའ m་}ང་བ་}་ཚBགས་O་}ང་

བ་འདི་མཚན་ཉིད་མ་འoེས་པར་སོ་སོར་ཤིག་གེ་ས་ལེ་གསལ་

བར་གདའ། rོམ་པ་Pན་<ིས་སེམས་�ལ་གཅིག་8་བrོམས་

ནས་ཆོས་ཉིད་.ོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཟེར་ཞིང་4ེ་vག་མང་པོ་གང་

ནས་དགོས་ཟེར་བར་གདའ་.ེ། དེ་.ོང་པ་ཉིད་rོམ་ཟེར་ཡང་

བཏང་�ོམས་དང་མཉམ་ཉིད་དང་ཆོས་ཉིད་rོམ་པར་གདའ། དེ་

ནི་.ོང་པ་ཉིད་དེ་མ་gོགས་rོམ་མ་ཤེས་པ་ཡིན། .ོང་ཉིད་gེན་

ཅིང་འvེལ་བར་འeང་བ་འགགས་པ་མེད་པ་རང་གི་སེམས་འདི་
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ཡིན་�མ། ད་Zར་<ི་ཤེས་པ་�ག་འ=ག་པ་འདི་rོམ་4ེད་Fི་

ཤེས་པ་གཉིས་O་མེད་པར་rོམ་མཁན་<ི་ཤེས་པ་ག�ག་མ་

འདི་Mག་E་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་Xལ་<ིས་མ་

ཡེངས་པར་བ9ང་ན། སེམས་Mག་E་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་.ེ། Mག་

E་ཆེན་པོར་Nོང་བར་གདའ། gོགས་པའི་དོན་དེ་མ་}ང་ན། 

¦བ་gོགས་ན་¦བ་སངས་Eས། ནང་gོགས་ན་ནང་སངས་Eས་

4ས་པས་མི་ཕན།  ར་མ་gོགས་པའི་=ས་བཞིན་ཉོན་མོངས་པ་

དང༌། Rམ་gོག་དང་གhང་འཛmན་ཐ་མལ་པར་ ར་བཞིན་=་}ང་

ན་gོགས་4ས་Fང་མི་ཕན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fིས་

སེམས་ཆོས་Fི་Iར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་Fང་ཆོས་Iར་མི་

}ང་བས་འཁོར་བར་}ང་བ་ཡིན། དེས་ན་ག�ག་མའི་ཡིད་Fིས་

ཟིན་པ་གལ་ཆེ། ག�ག་མ་ཞེས་པ་ནི་�ོ་Iར་དང་vལ་བའི་ཤེས་

པ་འདི་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། ཡོད་ཅེས་4་{་ལ་དངོས་པོ་འདི་འo་བ་

གཅིག་ཡིན་4་བ་�བ་པ་མེད་པས་�ོ་འདོགས་O་མི་}ང༌། 

མེད་ཅེས་4་{་ལ་{ན་ཆད་པ་མེད་པར་ཅིར་}ང་གིན་འ=ག་
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པས་Iར་པ་བཏབ་=་མི་}ང༌། �ོ་Iར་དང་vལ་བའི་ཤེས་པ་

ག�ག་མ་འདི་གམ་པར་བ9ངས་ནས་}ང་@གས་Fི་དངོས་པོ་

འདི་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་®ང་འདི་_ང་4་བ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་

rོམ་=་འཆར་ཞིང་འ=ག དེ་Zར་ཡིན་པ་ཡང་དོ་ཧ་ལས། 

ག�ག་མའི་ཡིད་ནི་གང་ཚJ་བ9ང་iར་ན། །དེ་ཚJ་_་མའི་མན་

ངག་�ིང་ལ་འ�ག །ཅེས་གOངས། ཡང་དོ་ཧ་ལས། མཐོང་དང་

ཐོས་དང་oན་དང་རིག་པ་དང༌། །ཅལ་ཅོལ་¼་དང་ལན་¼ར་

iར་པ་ལ། Rམ་པ་དེ་ཉིད་ལས་Fང་]ོད་མི་4། །ཞེས་གOངས་

པའི་དོན་ཡང་དེ་ཉིད་ལ་གOངས་པར་}ང༌། དེ་ཉིད་གོམས་པ་

མངོན་=་iར་ན་འvས་+་ཡང་དེ་རང་=་འ=ག་པས་འཁོར་བར་

Xང་བ་དང་Xང་བའི་དོགས་པ་དང་vལ། N་ངན་ལས་འདས་པ་

རང་གི་སེམས་ཆོས་Fི་Iར་gོགས་པས་སངས་Eས་ཐོབ་པའི་

རེ་བ་དང་vལ། གཞན་དོན་�ན་Oམ་ཚBགས་པའི་{་ཡང༌། 4ང་

5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པ་དང༌། 4མས་པ་དང་�ིང་Vེ་

4ང་5བ་Fི་སེམས་rོམ་པ་དང༌། _་མ་ལ་མོས་pས་4ེད་པ་
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དང༌། [ས་ཡི་དམ་<ི་�ར་rོམ་པ་དང༌། wོན་ལམ་Rམ་པར་

དག་པ་བཏབ་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་བདེ་9ིད་�ན་Oམ་

ཚBགས་པ། མཆོག་1ན་མོང་གཉིས་Fི་དངོས་�བ་རང་ལ་ཡོད་

པ་འདི་རང་ཡིན། འདི་ལས་eང་བའི་དགེ་བའི་a་བ་འདིས། །

བདག་གཞན་_་མེད་4ང་5བ་ཐོབ་པར་ཤོག །དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་པས། ངེད་Fིས་ཉམས་O་Nོང་བའི་ཆོས་གཅིག་ཡི་གེར་

ཞིབ་པར་མཛBད་ལ་བIར་གOངས་པ་ལ། རང་སེམས་ཉམས་

O་Nོང་ཚBད་ཡི་གེར་vིས་པ་ལགས། 1གས་ལ་བདེ་ན་འདི་

བཞིན་ཉམས་O་ལོངས། འོན་Fང་Sེད་ལ་འདི་མི་དགོས་ཏེ། 

བIར་གOངས་པའི་གOང་མ་བཅག་པ་ལགས་པས་1གས་

མཉེས་པར་s། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་འ+ལ་བ་E་ཆེན་པོ་

དགོས་པ་ཡིན་ཏེ་མི་གདའ། ན་བཟའི་{་ཆེ་ཞ་1ན་རི་རབ་�ག་

གཅིག ད´ལ་vེ་ཆེན་\ང་�་བ�་ཡོད་པ་གཅིག འvོམ་<ིས་

�ལ་བའི་ག�་དམར་hར་གOམ་ཞེས་པ་ཞོ་གཉིས་པ་རབ་

གཅིག སོག་པོའ m་ཞེ¨་4ིན་བཟང་བ་གཅིག་དང་འདི་Rམས་
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འ+ལ། འ+ལ་བ་5ང་བར་}ང་བ་ལ་1གས་Vེ་མི་5ང་བར་s། 

ས་9་པ་ལ་གདམས་པ། ཏི་$ི་རས་པས་མཛད་པ་Dོགས་སོ། །

དགེའོ། ། 

ཇོ་\ས་Fིས་sས་པ། ན་མོ་p་|། ལས་འbོ་སད། མི་[ས་

ཐོབ། དལ་འ4ོར་འཛBམས། ཆོས་དང་འbད་པས་ངོ་མཚར་ཆེ། 

�བ་ཐོབ་བཙལ། དད་pས་བ9ེད། གདམས་པ་གནང༌། ཐེ་ཚBམ་

ཆོད་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། བgེན་པས་�བ། gེན་=་}ང༌། དབང་

བཞི་བIར། དོན་གཉིས་ཤེས་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། ཐ་མལ་ཞིག 

རང་}ང་དག �་Iར་གསལ། bིན་ལས་Qབ་པ་འདི་ངོ་མཚར་

ཆེ། \ེད་ལེན་ཞིག a་�ང་འ4ོངས། 4ང་སེམས་བgན། བདེ་

ཆེན་འབར་བ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། {་འvས་དག ཉེས་9ོན་vལ། 

·ོམ་གOམ་གཙང༌། དང་བ་འoེན་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། རང་

འདོད་ཞིག ཕན་སེམས་9ེས། 4ང་སེམས་འ4ོངས། གཞན་

ཕན་འeང་བ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། གནོད་སེམས་vལ། བདེན་པ་

�བ། gེན་འvེལ་ཆེ། མནན་པ་ཐེག་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། 
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གཉིས་འཛmན་ཞིག རིག་པ་�ངས། མཐོང་}ང་ཤར། �བ་gགས་

ཐོན་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། མཐར་འཛmན་ཞིག {ན་ཆད་མེད། 

_ང་དོར་vལ། རེ་དོགས་མེད་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། ཚBགས་

གཉིས་Dོགས། �ིབ་གཉིས་དག I་གཉིས་ཐོབ། འvས་+་wིན་

པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། =ས་གOམ་བསགས། འཁོར་གOམ་དག 

\ིད་གOམ་Rམས། I་གOམ་ཐོབ་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། Vེ་ཡི་

1གས་ཟིན་དགོངས་པ་བQབས། །ཚBགས་གཉིས་བསགས་པས་ཡོན་ཏན་

བ�ེས། །འཕན་�ལ་I་འ¯ངས་ཇོ་\ས་Fིས། །pས་དང་བaེ་བས་བIལ་བ་

འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། །4ང་5བ་སེམས་དཔའ་gག་8་´་ཡི་4ིན་བ�བས་ལས་

eང་བ་ཚmགས་O་བཅད་པ་བ�་གཅིག་པ་ཞེས་4་བ། འཕན་�ལ་ཇོ་\ས་

Fིས་sས་པ། ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

དཔོན་ཆེན་ཆོས་Fི་རིན་ཆེན་ལ་མཛད་པ། Pན་མSེན་ཡེ་

ཤེས་ཐོབ་མཛད་པ། །ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་འeང་བའི་གནས། །

=ས་གOམ་_་མ་རིན་ཆེན་<ི། །ཞབས་ལ་pས་པར་Mག་

འཚལ་འ=ད། །yངས་དང་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ཡི། །དཔོན་ཆེན་

ཆོས་Fི་རིན་ཆེན་<ིས། །ཆོས་གཅིག་s་ཞེས་གOངས་པ་དེ། །
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_་མའི་གOང་དོན་འགའ་ཞིག་vི། །དལ་འ4ོར་རིན་ཆེན་ཐོབ་

=ས་O། །འཆི་དང་མི་gག་ཤེས་4ས་ལ། །gག་8་དགེ་བའི་

ལས་ལ་འབད། །འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་�ང་པོ་ལ། །ཡིད་eང་

{་འvས་བསམ་4་ཞིང༌། །མཐོ་རིས་ཐར་པའི་གོ་འཕང་དང༌། །

N་ངན་འདས་ལ་�ོ་བ་བ9ེད། །བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མན་

ངག་གི །བ�ད་དང་�ིང་པོ་གང་ཡིན་པ། སོ་སོར་ཐར་དང་4ང་

5བ་སེམས། །རིག་འཛmན་ གས་དང་གOམ་=་གOངས། །

རང་གཞན་ཐམས་ཅད་wིན་མཛད་པས། །བWབ་གOམ་yོར་བ་

མ་གི་ཏས། །འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་སེལ་མཛད་ཅིང༌། །ཡོན་

ཏན་འvས་+་wིན་པར་4ེད། །འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ། །རང་བཞིན་མི་དགེ་འeང་བ་Rམས། །མི་འeང་བགག་

པར་4་བ་ནི། །1བ་པས་བཅས་པར་གOངས་པ་ཡིན། །སོ་

སོར་ཐར་པའི་རིགས་བ=ན་ལ། །_ངས་ནས་Tང་བར་4ེད་པ་

དེ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་གOམ་®ངས་ལ། །གཉེན་པོ་བgན་པས་Tང་

བར་4། །9ོན་མེད་Xལ་�ིམས་Rམ་དག་གིས། །འvས་+་wིན་
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པར་འiར་བ་ནི། །མཐོང་དང་9ེས་ནས་Nོང་བར་འiར། །

མཐོང་ཆོས་ཚJ་འདིར་Nོང་བ་ནི། །གནོད་མེད་བདེ་བ་ཐོབ་པ་

དང༌། །�ན་པར་བVོད་ཅིང་Pན་<ིས་བPར། །Xལ་�ིམས་

Uན་པས་བདེ་བ་འཐོབ། །9ེས་ནས་Nོང་བར་འiར་བ་ནི། །

ཟག་མེད་Xལ་�ིམས་Uན་པ་དང༌། །མཚན་དང་དཔེ་4ད་Fིས་

བEན་པའི། །�ལ་པའི་I་ཉིད་འཐོབ་པར་འiར། །�ག་པའི་

ཏིང་འཛmན་བWབ་པ་ནི། །4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་

ནས། །ཕ་རོལ་Mིན་པ་Rམ་པ་�ག །ཚBགས་གཉིས་དག་8་བ�་

4ས་ལ། །ཞི་གནས་�ག་མཐོང་བrོམ་པར་4། །དཀར་པོ་དགེ་

བའི་ཆོས་ལ་ནི། །མི་དགེས་བར་ནི་མ་ཆོད་པའི། །aེ་གཅིག་ཞི་

གནས་བrོམ་པར་4། །�ག་མཐོང་སོ་སོར་gོག་པ་ཡིས། །

ཆོས་Rམས་སེམས་O་gོགས་པ་དང༌། །སེམས་ཉིད་Mག་E་

ཆེན་པོ་དེ། །གཉིས་མེད་hང་འ�ག་gོགས་པར་4། །�ག་པར་

ཤེས་རབ་བWབ་པ་ནི། །ཐོས་གOམ་rོམ་གOམ་ཤེས་རབ་

Fིས། །འཁོར་འདས་ཤན་ཐང་Mེད་iར་པས། །སེམས་ལ་�ོ་
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འདོགས་Mེད་པར་4ས། །དེ་འoའི་yོར་བ་Rམ་གOམ་དེ། །

ཉམས་O་Xལ་བཞིན་_ངས་པ་ལས། །9ོན་དག་ཡོན་ཏན་Pན་

Uན་པའི། །རང་བཞིན་འvས་+་wིན་པར་4། །སོ་སོར་ཐར་པ་

གཞིར་བཞག་ལ། །གང་ཟག་བདག་མེད་Z་བ་ཡི། །ད@་བཅོམ་

འvས་+་འདོད་པ་Rམས། །ཉན་ཐོས་རང་སངས་Eས་O་

wིན། །དམན་པའི་ལམ་ལས་@ོལ་བ་ཡི། །Pན་Dོབ་དོན་དམ་

སེམས་བ9ེད་ནས། །ཕམ་དང་Xང་བས་མ་གོས་པའི། །4ང་

5བ་སེམས་མཆོག་yང་བར་4། །4ང་5བ་སེམས་Fི་བWབ་པ་

ནི། །བདག་མེད་Rམ་གཉིས་gོགས་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་བདེ་

ལ་འགོད་མཛད་པའི། །འvས་+་སངས་Eས་ཐོབ་པར་4། །

རིག་འཛmན་ གས་Fི་·ོམ་པ་ནི། །wིན་@ོལ་གཉིས་O་

གOངས་པ་ཡིན། །wིན་པ་ལ་ནི་དབང་བཞི་.ེ། །Xལ་བཞིན་

ཐོབ་པར་4་བ་ཡིན། །@ོལ་4ེད་བ9ེད་Dོགས་གཉིས་O་འ=ས། 

།བ9ེད་པ་ཡི་ནི་རིམ་པ་ལ། །�ང་པོ་ཁམས་དང་9ེ་མཆེད་དང༌། 

།[ས་ནི་�་ཉིད་ཡིན་པར་གOངས། །གhགས་ནི་Rམ་པར་}ང་
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མཛད་དེ། །ཚBར་བ་རིན་ཆེན་འeང་Uན་དང༌། །འ=་ཤེས་}ང་

བ་མཐའ་ཡས་ཏེ། །འ=་4ེད་དོན་ཡོད་�བ་པ་ཡིན། །Rམ་ཤེས་

~ོ་Vེ་སེམས་དཔའ་དང༌། །ས་ཡི་ཁམས་ནི་སངས་Eས་]ན། །

5་ཡི་ཁམས་ནི་མ་î་ཀི། །མེ་ཡི་ཁམས་ནི་གོས་དཀར་མོ། །

�ང་གི་ཁམས་ནི་�ོལ་མ་ཉིད། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་དབང་

�ག་མ། །9ེ་མཆེད་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་.ེ། །[ས་ནི་�་ཡི་

ངོ་བོ་ཡིན། །�་ཉིད་གཞན་ནས་མ་�བ་པ། །�་ནི་རང་སེམས་

ཡིན་པའོ། །Dོགས་པ་ཡི་ནི་རིམ་པ་ཡང༌། །ཉོན་མོངས་�་ཡང་

ཡེ་ཤེས་ཡིན། །གཏི་©ག་རང་བཞིན་ཆོས་Fི་ད4ིངས། །ཞེ་·ང་

མེ་ལོང་Z་+་.ེ། །འདོད་ཆགས་སོ་སོར་Pན་gོག་དང༌། །ང་

Eལ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །bག་དོག་4་བ་ནན་ཏན་ཡིན། །

མཚན་བཅས་Dོགས་པའི་རིམ་པ་ཡིན། །a་དང་�ང་དང་ཐིག་

ལེ་དང༌། །གཞི་ལ་ཇི་Zར་གནས་པ་Rམས། །གནད་བཞིས་

ཉམས་O་_ང་བར་4། །མཚན་མེད་Mག་E་ཆེན་པོ་ནི། །རང་

གི་སེམས་ལས་ལོགས་ན་མེད། །}ང་.ོང་གཉིས་O་མེད་པ་དེ། 

�480



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

།Mག་ཅེས་4་བར་བVོད་པ་ཡིན། །ཆོས་Rམས་དེ་ལས་མི་

འདའ་བས། །E་ཞེས་4་བ་ཡིན་པའོ། །རང་སེམས་དེ་Zར་

gོགས་iར་ན། །དེ་ལས་གཞན་མེད་ཆེན་པོ་ཡིན། །བ9ེད་

Dོགས་གཉིས་O་གOངས་ན་ཡང༌། །�ལ་དང་�ལ་ཅན་གཉིས་

མེད་པས། །སེམས་དང་Z་བ་ཐ་དད་མེད། །གཉིས་མེད་hང་

འ�ག་བrོམ་པར་4། །@ོགས་O་·ོམ་པ་གཅེས་ན་ཡང༌། །

_ང་4་དོར་4་གཉིས་O་འ=ས། །a་བ་དང་ནི་ཡན་ལག་

གིས། །མི་ཉམས་བTང་བར་4་བ་ནི། །ེན་ནི་]ོད་པ་རོ་

�ོམས་པས། །=ས་དང་འvེལ་བ་མན་ངག་ཡིན། །མཉམ་

བཞག་ཆེན་པོ་རོ་�ོམས་ན། །འvས་+་མངོན་=་iར་པ་ཡིན། །

}ང་དང་.ོང་པ་གཉིས་མེད་པ། །ཆོས་I་གhགས་I་ད4ེར་

མེད་པས། །རང་གཞན་དོན་Rམས་འ�བ་པ་ཡིན། །དཔོན་ཆེན་

ཆོས་Fི་རིན་ཆེན་<ིས། །བIལ་ནས་རས་པས་ཡི་གེར་

བཀོད། །དེ་eང་དགེ་བ་oི་མེད་དེས། །འ@ོ་Rམས་སངས་Eས་

ཐོབ་པར་ཤོག །ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 
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"

དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་འོད། ན་མོ་p་|།  ོན་<ི་བ>ལ་པའི་

དང་པོ་ལ། །དང་པོ་_་མ་Rམས་དང་མཇལ། །དམ་ཚmག་མ་

ཉམས་མོས་pས་4ས། །gེན་ཅིང་འvེལ་བའི་ཆེ་བ་ཡིས། །9ེ་

བ་ ་མ་ཕན་ཆད་=། །_་མ་དམ་པ་Rམས་དང་མཇལ། །ཐོས་

བསམ་rོམ་གOམ་Xལ་བཞིན་4ས། །�ིབ་yང་ཡོན་ཏན་9ེ་

བར་ངེས། །ད་ལན་9ེ་བ་འདི་ལ་ཡང༌། །ཡང་དག་_་མ་Rམས་

དང་མཇལ། །ཐེག་ཆེན་གསང་ གས་ཆོས་ལ་sགས། །ཆོས་

དང་_་མའི་བཀའ་oིན་ཐོབ། ། ོན་ཆད་བསགས་པའི་ལས་དང་

ནི། །འbལ་<ི་ེན་དང་wོན་ལམ་<ིས། །མདོ་ཁམས་མདོ་wད་

�ལ་=་སོང༌། །མི་ཉག་Eལ་པོའ m་�ལ་=་Wེབས། །_་མ་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་དང༌། །ཆོས་མཛད་མང་པོ་Rམས་དང་

མཇལ། །དད་ཅན་9ེ་བོ་Rམས་དང་bད། །མི་ཉག་ཆོས་Fི་Eལ་

པོ་ཡང༌། །Eལ་རབ་ཆེན་པོ་Rམས་དང་མཇལ། །�ལ་དེར་

གནས་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །ལས་འvེལ་བཞག་ཅིང་wོན་ལམ་
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བཏབ། །དད་ཅན་ཉེར་ལེན་ཡོད་པ་Rམས། །བསོད་ནམས་

ཚBགས་ཆེན་བསོགས་པ་དང༌། །9བས་འ@ོ་བ�ེན་གནས་·ོམ་

པ་དང༌། །1གས་Vེ་ཆེན་པོའ m་rོམ་བ�ས་བ.ན། །སེམས་

བ9ེད་བ ོ་བ་ལ་སོགས་Fིས། །དགེ་བ་མི་ཟད་གཏེར་=་

µས། །ཆོས་གཤའ་མར་4ེད་པའི་གང་ཟག་Rམས། །སོ་སོར་

ཐར་པའི་·ོམ་པ་དང༌། །4ང་5བ་མཆོག་8་1གས་བ9ེད་

དང༌། །གསང་ གས་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་བཀོད། །ཆོས་གཤའ་

མར་4ེད་པའི་Xལ་[གས་བ.ན། །_ོ་མཆོག་8་iར་པའི་གང་

ཟག་Rམས། །�་རོ་པ་ཡི་གདམས་པ་ཡི། །ཐབས་ལམ་གནད་

Fི་གདམས་པ་བ.ན། །Mག་E་ཆེན་པོའ m་rོམ་བཏབ་པས། །

ཉམས་དང་gོགས་པ་ཤར་བར་4ས། །Eལ་པོ་ཆེན་པོ་Rམས་ལ་

ཡང༌། །9བས་འ@ོ་བ�ེན་གནས་གནས་པ་དང༌། །བསོད་

ནམས་ཚBགས་ཆེན་བསོགས་པ་ཡི། །དགེ་བའི་ལམ་བ.ན་ཆེ་

ལ་བཀོད། །Eལ་ཁམས་ཆོས་Fིས་9ོང་=་བ�ག །Pན་Dོབ་

དོན་དམ་སེམས་བ9ེད་དང༌། །4ིན་�བས་དབང་གིས་wིན་པར་
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4ས། །བ9ེད་Dོགས་གཉིས་Fི་ལམ་དང་ནི། །Mག་E་ཆེན་པོའ m་

gོགས་པ་བ9ེད། །འ@ོ་བའི་དོན་=་སངས་Eས་པའི། །འvས་

+་ཐོབ་པའི་ལམ་ལ་བཀོད། །རང་གིས་གཞན་དོན་�བས་ཆེན་

�བ། །=ས་དང་གནས་>བས་དེ་ཙམ་ན། །མི་ཉག་Eལ་པོའ m་

Eལ་ཁམས་ན། །ཧོར་དེ་©་|འི་དམག་ཆེན་eང༌། །མི་ཉག་

�ལ་<ི་མི་Rམས་དང༌། །བདག་ཅག་དཔོན་Wོབ་ཐམས་ཅད་

དང༌། ། ོན་ཆད་ལས་Fི་Rམ་wིན་དང༌། །\ོག་གི་ལན་ཆགས་

ཡོད་པ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་ལོངས་]ོད་\ོག་དང་bལ། །རང་

ཡང་ལན་ཆགས་འཇལ་དགོས་Fིས། །\ོག་དང་དེ¨་vལ་མང་

པོ་4ས། །འོན་Fང་_་མའི་oིན་<ིས་9ོབས། །ཡི་དམ་ཆོས་

9ོང་Rམས་Fིས་Tང༌། །ཧོར་མེད་བདེ་བའི་ས་ལ་ཐོན། །>ད་

རིགས་མི་མ1ན་མི་Rམས་Fིས། །�ལ་རིགས་མང་པོ་Rམས་

O་ཡང༌། །མཐོང་དང་ཐོས་དང་oན་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་མང་པོ་

Rམས་ལ་ཡང༌། །ལས་འvེལ་བཞག་ཅིང་wོན་ལམ་བཏབ། །

གང་ཟག་_ོ་ཡི་4ེ་vག་ལ། །ཐེག་པ་གOམ་<ི་དམ་ཆོས་བ.ན། 
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།ལོངས་]ོད་ཆེ་བའི་མི་Rམས་ལ། །བསོད་ནམས་ཚBགས་ཆེན་

ལས་ལ་བཀོད། །འvས་+་བདེ་བ་ཐོབ་པར་4ས། །ལམ་=འང་

གཞན་དོན་འ�བ་པར་eང༌། །དེ་ནས་ད+ས་Fི་�ལ་=་སོང༌། །

གདན་ས་རིན་ཆེན་Rམས་O་Wེབས། །I་གOང་1གས་Fི་gེན་

དག་ལ། །Mག་འཚལ་མེ་ཏོག་�ལ་4ས་ནས། །I་ཁམས་uན་

མེད་s་བ་�ལ། ། ར་ཡང་བཀའ་oིན་ཆེ་བ་ལས། །ད་ལན་ཧོར་

<ི་ལག་ནས་བཏོན། །བཀའ་oིན་ཆེ་བའི་རིན་པོ་ཆེ། །ད་ཡང་

1གས་Vེས་བhང་=་གསོལ། །=ས་དང་གནས་>བས་དེ་ཙམ་

ནས། །དབོན་པོ་རིན་ཆེན་Rམས་དང་ནི། །དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་Rམས་དང་མཇལ། །Mག་འཚལ་Mག་gེན་�ལ་ནས་

Fང༌། །I་ཁམས་s་འ+ལ་དགའ་�ོ་4ས། །ཁོང་ཆེན་པོ་Rམས་

Fིས་1གས་ལ་བཏགས། །ད@ས་Eབ་དམན་པའི་=ས་ཚBད་

=། །1གས་ལ་བཏགས་པས་བཀའ་oིན་ཆེ། །_་མ་�ལ་I་རིན་

པོ་ཆེ། །9ེ་མེད་རང་བཞིན་གདན་སར་Mིན། །pང་ཐང་�་ཆེན་

དཔལ་འབར་ལ། །Mག་འཚལ་མེ་ཏོག་�ལ་ནས་Fང༌། །I་
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ཁམས་s་འ+ལ་ ར་བཞིན་4ས། །དེ་ནས་I་འབག་མ=ན་=་

Mིན། །Mག་འཚལ་མེ་ཏོག་�ལ་ནས་Fང༌། །I་ཁམས་s་བ་

�ལ་=ས་O། །ཞལ་དངོས་O་མཇལ་བའི་}ང་བ་eང༌། ། ར་

<ི་_་མའི་མཛད་པ་oན། །1གས་Vེའི་4ིན་�བས་ཚད་མེད་

པས། །མཛད་པའི་bིན་ལས་E་ཆེན་<ིས། །4ིན་�བས་འ�ག་

[གས་ཐ་དད་ལ། །དད་དང་ཤེས་རབ་4ེ་vག་གིས། །ཞི་དང་

oག་པོའ m་ལས་Rམས་ལ། །gེན་ཅིང་འvེལ་བའི་འ@ོ་Uོག་གོ །

ཨེ་མ་མཐོང་}ང་ངོ་མཚར་ཆེ། །=ས་དེར་འཚBགས་པའི་�ི་ལམ་

ལ། །_་མས་4ིན་<ིས་བ�བས་ན་ཡང༌། །མོས་pས་4ེ་vག་

སོ་སོ་ལ། །ཡོན་ཏན་དེ་དང་མXངས་པར་eང༌། །དེ་=ས་དེ་ཡི་

གནས་>བས་O། །_་མ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་དཔལ། ། ོན་<ི་

ལས་འbོ་སད་པ་དང༌། །འbལ་ེན་མོས་pས་ཚང་བ་ཡིས། །

མཐོང་}ང་མོས་pས་{ད་ལ་9ེས། །9ེ་མེད་ཞང་དང་_་མ་

གཉིས། །དེ་དག་ཐ་དད་མེད་པར་མཐོང༌། །©ན་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་

Zར། །རང་སེམས་ཆོས་Iར་gོགས་པ་དང༌། །མོས་pས་
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འvལ་བ་མེད་པར་eང༌། །�ི་ལམ་=་_་མ་4ོན་ནས་Fང༌། །{་

འvས་.ོང་ཉིད་=་gོགས་དགོས། །.ོང་ཉིད་{་འvས་O་འཆར་

དགོས། །ཆོས་དེ་གཉིས་ལས་ལོགས་ན་�ག་པ་མེད། །ཉམས་

O་ལོངས་ཤིག་གOངས་པའི་དོན། །དེ་གཉིས་O་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཡིན། །oན་པ་>ད་ཅིག་ཤར་བ་དེ། །{་འvས་>ོར་

གཅིག་ཚང་བ་ཡིན། །དེ་gེན་འvེལ་=་ཉམས་O་_ངས་པས་ན། 

།འvས་+་མངོན་=་iར་པ་ཡིན། །ཐབས་Fིས་ཉམས་O་མ་

_ངས་ན། །གཞན་དོན་གhགས་I་མི་འeང་བས། །དང་པོར་

4ང་5བ་སེམས་བ9ེད་ནས། །�ིང་Vེ་>ད་ཅིག་9ེས་པ་དེས། །

དེས་ནི་.ོང་ཉིད་{་འvས་ཡིན། །_་མ་ཡི་དམ་rོམ་པ་དང༌། །

རང་}ང་ཐབས་O་འSེར་བར་4ས། །ཤེས་རབ་.ོང་ཉིད་མ་

gོགས་ན། །ཐབས་ནི་དངོས་པོ་མཚན་ཉིད་ཡིན། །ཐབས་Fིས་

ཉམས་O་གང་_ངས་དང༌། །}ང་\ིད་འཁོར་འདས་ཆོས་

Rམས་དེ། །རང་སེམས་�ོས་དང་vལ་བར་gོགས། །དེ་�ན་

ཅིག་9ེས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན། །གཉིས་O་མེད་པའི་hང་འ�ག་
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དེ། །{ན་ཆད་མེད་པར་ཉམས་O་_ངས། །ཉམས་ལེན་གནད་

=་འ@ོ་ཙམ་ན། །ེན་དང་གེགས་དང་ཅི་eང་ཡང༌། །རང་གི་

སེམས་O་ཤེས་4ས་ལ། །རང་སེམས་Mག་E་ཆེན་པོར་བrོམ། 

།མི་དང་མི་མ་ཡིན་Rམས་Fིས། །གནོད་པ་9ེལ་བར་eང་བ་

ཡང༌། །4མས་དང་�ིང་Vེ་བrོམ་པར་4། །ཡོན་ཏན་ཚBགས་

Rམས་ཅི་9ེས་Fང༌། །�ོམ་སེམས་ང་Eལ་མེད་པ་དང༌། །

གསང་ཞིང་གོང་=་®ེལ་བར་4ས། །}ང་@གས་ཅི་Zར་}ང་ན་

ཡང༌། །}ང་སེམས་དེ་Zར་}ང་བ་ཡིན། །སེམས་ཉིད་Mག་E་

ཆེན་པོ་ཡིན། །_་མ་གཅེར་<ིས་མཐོང་བ་དེ། །རང་སེམས་_་

མར་མཐོང་བ་ཡིན། །ཡི་དམ་�་ཚBགས་མཐོང་བ་དེ། །རང་

སེམས་�་|་མཐོང་བ་ཡིན། །ཐམས་ཅད་སེམས་O་ཤེས་ཙམ་

ན། །ཐམས་ཅད་rོམ་=་འཆར་བ་ཡིན། །སེམས་གདོད་ནས་

དག་པ་ཆོས་I་ཡིན། །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ལོངས་I་ཡིན། །}་

ཚBགས་}ང་བ་�ལ་I་ཡིན། །རང་གཞན་དོན་འ�བ་འvས་+་

ཡིན། །_་མ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་དཔལ། །རང་ལ་9ེས་པའི་ཡོན་
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ཏན་དང༌། །དེ་དང་མ1ན་པའི་ཆོས་sས་པས། །མཁའ་འ@ོའ m་

\ོག་�ིང་ཟབ་པའི་ཆོས། །གོང་=་གOངས་པ་དེ་Rམས་ཡིན། །

དེ་ཉམས་O་ལོངས་ལ་གཞན་དོན་<ིས། །ད་ད+ས་O་ཡར་

སོང་བའི་=ས་ཚBད་=། །�ི་ལམ་ཉམས་}ང་འགའ་རེ་eང༌། །

འvི་.ག་འ¯གས་པ་4ེད་=ས་O། །_་མ་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་Fི། 

།bིན་ལས་མཛད་[གས་སོ་སོ་ལ། །ངོ་མཚར་ཆེ་བ་}་ཚBགས་

མཐོང༌། །ཚལ་པ་འ¯གས་པ་4ེད་=ས་O། །བ.ན་པའི་གཙB་བོ་

ªF་1བ་Fི། །བsགས་གནས་ད+་aེ་ཆེན་པོ་ལ། །Mི་ནང་

དམག་ཚBགས་eང་བ་དང༌། །མདའ་~ོའ m་ཆར་པ་བབས་=ས་

O། །སངས་Eས་བ.ན་པ་Tང་བ་དང༌། །_་མའི་བཀའ་oིན་

oན་པ་དང༌། །�་ཁང་མི་འཇིག་Tང་བ་དང༌། །_་མ་ཆེན་པོའ m་

གདན་ས་ཡི། །I་ཚJ་9བས་པར་4་བ་དང༌། །ཐམས་ཅད་བདེ་

ལ་བཀོད་པའི་Mིར། །རང་ཐེད་ལ་བཏང་ནས་ནང་=་Mིན། །Mི་

ནང་དམག་ཚBགས་<ེས་O་བ�ག །Mི་ནང་Jབ་འ¯གས་ཞི་བ་

དང༌། །ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་བཀོད་པ་དེ། །སངས་Eས་བ.ན་པ་
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Tང་བ་དང༌། །_་མའི་1གས་དགོངས་བ>ང་བ་ཡིན། །ཆེ་ན་ངོ་

མཚར་དེ་ཆེ་མོད། །=ས་གOམ་བསགས་ཡོད་དགེ་བ་དང༌། །

འདི་ལས་eང་བའི་དགེ་བ་ཡི། །མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་

[ས་Rམས། །Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །_་མ་རིན་
པོ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་དཔལ། །རང་ལ་ཡོན་ཏན་9ེས་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་Rམས་ལ་

ཕན་བཏགས་Mིར། །ཟབ་པའི་ཆོས་འདི་sས་པ་ཡིན། །M་བོ་[ང་གི་དགོན་པ་

དེར། །s་བ་པོ་དང་གཞན་དོན་=། །རིན་ཆེན་འོད་ཅེས་4་བ་ཡི། ཟབ་ཆོས་

འདི། ༧ ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

བ.ན་བཅོས་གལ་པོ་ཆེ། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་ལ་Mག་

འཚལ་ཞིང་9བས་O་མཆིའོ། །མཁན་པོས་ད+་མཛད་མཁར་

[ང་པ་Rམས་ལ་བIར་བ། Sེད་Rམས་I་ཁམས་བདེ་བར་

བsགས་མཆིས། དེ་ལ་སེམས་དགའ། Wད་དོན་ལ། �་མེད་

རོལ་པ་©་.ེགས་ག=ག་པའི་ཚBགས་Rམས་Fིས། ཨིð་ནི་ལེའི་

Mོགས་ནས་ཤ་བ་ཞོན་པ་�ང་གི་དFིལ་འཁོར་གཡོ། མཉམ་

བཞག་ཏིང་འཛmན་ཆེན་པོ་ལ། །Rམ་gོག་Mོགས་མེད་འbོ་བ་

མེད། །འཐོར་བ་ཐམས་ཅད་�ད་པར་<ིས། །ཨÆ་བྃ་ཧྃ་ཡྃ་གོ་ཆ་
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བགོ། །4ིང་ཞིང་འཐིབ་པ་སད་པར་4ས། །5་ཤེལ་<ིས་ནི་ཉི་

མ་ལ། །ཇག་གི་ཨ་ར་པ་ཙའི་�ང་=་Mིན། །དགོ་ལ་ཅམ་ཅམ་ས་

Rམས་Pན་8་�ལ། །འཁོར་ལོ་གར་བ�ར་ངེས་པ་མེད། །©ག་

གེ་ò་རིང་བ�་བར་<ིས། །rོམ་ཆེན་vག་ལ་rོམ་པ་ལ། །འ@ོ་

འ=ག་མང་ན་བར་ཆད་ཡིན། །བsགས་གིན་དགོན་པ་ཡིད་ལ་

ཞོག །ཙB་ར་བ་ལ་བག་ཟོན་<ིས། Sིམ་ཚJས་ཉེ་བའི་ངོ་|་ལ། །

མི་gག་ཚJ་ལ་_ོ་གཏད་མེད། འཆི་བདག་ནམ་འོང་མི་ཤེས་སོ། །

དམ་ཆོས་Qབ་པར་4ེད་པ་དེ། མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བཞིན་=་བ�ིམ། 

ལེ་ལོའ m་བ=ད་ལ་མི་བIར་ཞེས། ཐམས་ཅད་aེ་གཅིག་སེམས་

ལ་Zོས། །ང་ཡི་+་Wོབ་གང་ཡིན་Pན། _་མའི་ནོར་དང་རང་

\ོག་བTང༌། །དེ་ལས་ཟབ་པ་གཅིག་Fང་མེད། ཐམས་ཅད་

གཅིག་ཞོར་གཅིག་གིས་ཐེག །དམ་ཚmག་Tང་བ་ཟབ་མོ་ཡིས། །

གལ་པོ་ཆེ་ལ་ངོ་Tང་མེད། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་

<ིས། །རང་མགོ་ཐོན་པ་གཙmགས་O་ཆེ། །འདི་ནི་ཞིབ་8་བVོད་

མི་དགོས། _་མ་མཉེས་པ་གང་ཡིན་བQབ། །ང་ཡི་Wོབ་མ་
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ཐམས་ཅད་བ�ས། །བ~་དོན་ཟབ་ཆོས་འདི་གOངས་པ། །

ཤེས་རབ་ཅན་Rམས་གོ་བར་<ིས། །དམ་ཆོས་གསང་ཞིང་བQབ་པ་

ཡིན། །བ.ན་ཆོས་གལ་པོ་ཆེ་ཞེས་བ<ི་བ། གཅིག་པའི་ཚJས་བཅོ་�་ལ། ༧ 

ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ།། 

འཕགས་པ་<ོ་ལ་�ིངས་པ། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་ལ་Mག་

འཚལ་ཞིང་9བས་O་མཆིའོ། །འཕགས་པ་<ོ་ལ་�ིངས་པ། 

Sེད་དལ་འ4ོར་<ི་མི་[ས་ལ། །Xལ་�ིམས་Fི་ནི་Eན་<ིས་

མཛJས། །�་�ང་གི་ངག་ལ་ཚངས་པའི་ད4ངས་དང་ནི་Uན། །

རང་སེམས་ཆོས་I་Rམ་དག་ལ། །1གས་Vེ་དང་ནི་ཡེ་ཤེས་

མང༌། །རང་{ད་ཟག་བཅས་Fི་བདེ་བ་ལ། །གཉིས་མེད་བདེ་

ཆེན་=་ནི་འiར། །ཆོས་བཞི་དང་Uན་པའི་=ས་ཚBད་འདིར། །

བ=ད་Fི་དབང་=་མ་བཏང་མཛBད། །འོ་>ོལ་ཆོས་4ེད་པ་ལ་

འཁོར་བ་�ག་བ ལ་=་མཐོང་དགོས། འཁོར་བ་�ག་བ ལ་=་

མ་མཐོང་ན། །ཆོས་མི་ངོར་4ེད་དོགས་ཡོད། །རང་སེམས་Fིས་

མ་�ེལ་བ་ཞིག་གལ་ཆེ། །ལམ་}་འoེན་པའི་_་མ་ཞིག་བཙལ་

དགོས། །ཡང་དག་པའི་_་མ་དང་མ་མཇལ་ན། །ལོག་པའི་
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བཤེས་གཉེན་དང་bད་དོག་ཡོད། །_་མ་ལ་སངས་Eས་O་

མཐོང་ན་དངོས་�བ་འeང༌། །རང་}ང་�་|་འཆར་བ་ཞིག་

དགོས། །རང་}ང་�་|་མ་ཤར་ན། །Pན་བཏགས་Fི་བ9ེད་

རིམ་rོམ་དོགས་ཡོད། །ཡོངས་�བ་བ9ེད་རིམ་=་ཤེས་པར་

མཛBད། །རང་སེམས་ཆོས་Iར་gོགས་པ་ཞིག་དགོས། །རང་

སེམས་ཆོས་Iར་མ་gོགས་ན། .ོང་ཉིད་གཞན་=་rོམ་དོགས་

ཡོད། །ག�ག་མའི་ངང་དང་མ་vལ་མཛBད། །4ེད་]ོད་ཆོས་དང་

མ1ན་པ་ཞིག་དགོས། །4ེད་]ོད་ཆོས་དང་མ་མ1ན་ན། །]ོད་

པ་_ང་དོར་4ེད་དོགས་ཡོད། །]ོད་པ་ཆོས་དང་མ1ན་པར་

མཛBད། །སངས་Eས་རང་ལ་�ེད་པ་ཞིག་དགོས། །སངས་Eས་

རང་ལ་མ་�ེད་ན། །འvས་+་གཞན་ནས་ཚBལ་དོགས་ཡོད། །I་

གOམ་མངོན་=་iར་པ་ཞིག་དགོས། །+་འདི་ལ་གཟིགས་ལ་s་

ག8ག་མཛBད། ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

"

"
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"

ཤེས་རབ་དྷ�་ལ་གདམས་པ། ན་མོ་p་|། ø་ཡ་ཝ་ཀ་ཙmú། 

འཁོར་ལོ་གOམ། གཞི་མལ་མལ། དོག་ཅམ་ཅམ། ཡ་ཐོག་མ་

ཐོག །བར་མ་གཉིས་མེད། .ོང་bག་�ག་�། མཁའ་འ@ོ་མ་

Rམས། གནས་ཆེན་གཙB་�ག ཉི་�ི་ཆིག་.ོང༌། �ག་བE་པ། 

R་ཏིར་Xད་ན། ཡོན་ཏན་Uན། ཞི་oག་བཅོལ་བ། གནས་O་

Xད་ན། མ=ད་@ོལ་བདེ་བས། ཆགས་པ་Pན་གཅོད། བདེ་བ་

མཆོག་iར། གང་ལ་རག་ལས། གནད་བཞི་gེན་འvེལ། བཞི་

འ=ས་འ@ིགས་ན། འvས་+་མཆོག་འiར། དེ་ལས་eང་གིས། 

གལ་ཏེ་བལ་.ོང༌། �་བཏབ། ཞོ་བཤིག མར་མེད། ཟིལ་པ་

�ག་པས། རི་བོང་1ར་དེད། ཟག་བཅས་hག་Ç། བ=ད་Fི་

ཆོས་Fིས། ཡོན་ཏན་འཛBམས་པས། དེ་བས་ཧབ་ཧབ་ཧིག་ཧིག 

།འ³ལ་འཁོར་གOམ་འཛBམས། གནད་Fིས་རི་བོ་ཧམ་བལ། 

གེགས་སེལ་གནད་Fིས། །གདམས་པའི་མཛBད་འཛmན། །

བཅས་བཅོས་མ་4ེད། །�ག་པ་ཆེན་པོ། །Z་�ལ་མ་4ེད། །
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རང་དགའ་ཆེན་པོ། །�ོད་Fིས་¬ོད་དང༌། །གཅེར་<ིས་མཐོང་

གིས། །ཡེ་ནས་�ན་�བ། །གཞན་<ིས་འbོག་མེད། །གཞན་

གཅིག་ཡོད་མིན། །gོགས་ཐོབ་=ས་མཉམ། །བྷེ་ཏའི་འvས་

+། །ཇི་བཞིན་མXངས་པས། །ཚBལ་བསམ་ཞོག་ཅིག །�ན་

<ིས་�བ་པའོ། །དར་ཚག་ཞིབ་མོ། aེང་པོའ m་མ་གསེང༌། 

གསང་]ོད་ཟབ་མོ། །ཐོ་ཅོས་@ག་འiར། །�་བ.ེན་ཡོན་ཏན་

9ེ་ན། །བ.ན་པས་ཆོག་གི །ཞེན་པ་®ོངས་ཞིག །ཡོན་ཏན་9ེ་

ཡིས། །=ས་ལ་བབ་ན། །བaལ་sགས་ཆེན་པོ། །]ོད་པས་

མཆོག་གི །@ོལ་བར་ངེས་སོ། །གཞི་ལ་གནས་པ། །ལམ་=་

བrོམས་པས། །མངོན་=་འiར་<ི། །Ñ་¤་དར་མའི། །གཉེན་

པོར་འ@ོ་ན། །འདི་ལ་གཞན་མེད། །1གས་ལ་ཞོག་ཅིག །Ñ་¤་
སེང་ཧས་Ñད་¤་དྷ�་ལ་ཅི་ཐོན་¼ས་པ། གདམས་པར་སོང་ནས། ངོ་མཚར་

ཆེ་ལགས། འདི་vིས་དགེ་བ་དེས། མཁའ་མཉམ་འ@ོ་བ་མ་[ས་པའི། བསམ་

པ་བ=ད་aི་འདི་དོན་ཉམས་O་Xལ་བཞིན་_ངས་པས། འvས་+་¡ར་=་ཐོབ་

པར་ཤོག་ཅིག །ཤེས་རབ་དྷ�་གདམས་པ། ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་

སོ། །དགེའོ།། 
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"

]ང་ང་ཆེན་པོ་ལ་གདམས་པ། ]ང་ང་ཆེན་པོར་Wར་s་བ། 

གདམས་ངག་ཅིག་ཉན་=་གསོལ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མSེན་པ་བདེ་བ་ཡིན། འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་�ག་བ ལ་ཡིན། 

དེ་Zར་མSེན་ནས། ]ང་ངས་Fང་ཚJ་གཅིག་ལ་ཆོས་བ<ིས་པ་

ལགས། ད་|ང་ཆོས་4ེད་པ་ཁོ་ན་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པས། ཅི་4ེད་

ཐམས་ཅད་4ང་5བ་Fི་སེམས་རིན་པོ་ཆེས་ཟིན་པར་<ིས་ལ། 

སེམས་ཅན་ལ་�ིང་Vེ་rོམས། =ས་{ན་=་_་མ་]ི་བོར་བrོམ་

ལ། �ིང་ཐག་པ་ནས་མོས་pས་<ིས། བ9ེད་Dོགས་གཉིས་

བrོམ་ལ། རང་[ས་ཡི་དམ་<ི་�ར་བrོམ་ལ། སེམས་གདོད་

མ་ནས་དག་ཅིང༌། ཆོས་Fི་I་Mག་E་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་མ་

བཅོས་པར་ཞོག Vེས་དགེ་བའི་a་བ་དེས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་_་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་iར་ཅིག་པའི་

བ ོ་བ་མཛBད། ང་འ+་ཡང༌། ]ང་ང་དང་ཤིན་8་མཇལ་བར་�ོ་

བས། མཇལ་=་རེ་བ་ཡིན། ཇ་འoེན་དང་ ར་མ་བཏང༌། ད་Z་

�496



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཡང་ཡོང་བ་མི་བདེ་བ་འ=ག །ང་ཡོང་Fང་ཆོས་.ོན་པ་ལས་

གཞན་4་{་མེད་པས། དེ་ ་ངས་བ.ན་པའི་གདམས་ངག་

ཡོད་པ་དང༌། ད་Z་བ.ན་པ་བཞིན་=་དགེ་yོར་མཛBད། ངས་

Fང་=ས་{ན་=་མི་བVེད་པར་wོན་ལམ་འདེབས་པ་ཡིན། =ས་

{ན་=་_་མ་]ི་བོར་བrོམས་པས་ན་ཚJ་རབས་ཐམས་ཅད་=་

མི་འvལ་བ་ཡིན། ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

ཡོན་བདག་ཉི་མ་སེSེ་ལ་གདམས་པ། _་མ་དམ་པ་Rམས་

ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །_་མ་ཏི་$ི་རས་པ་ཡིས། །ཡོན་བདག་ཉི་

མ་སེSེ་ལ། །ཟབ་པའི་ཆོས་ཤིག་�ིང་བར་བ<ི། །སངས་Eས་

བ.ན་པ་དར་=ས་O། །བསོད་ནམས་བསགས་པས་མི་[ས་

ཐོབ། །རིགས་མཐོ་གhགས་བཟང་ལོངས་]ོད་ཆེ། །ཤེས་

བཞིན་¼་བསམ་ཚBད་དང་Uན། །དཔའ་དང་བgན་དང་འ@ོགས་

�ེལ་ཆེ། །མི་ཆོས་ཡོན་ཏན་Pན་དང་Uན། །དད་དང་�ིང་Vེ་

ཤེས་རབ་ཆེ། །_་མ་ལ་pས་གཏོང་ཕོད་ཆེ། །ཆོས་�་Uན་པའི་

གང་ཟག་ལ། །_་མའི་ཞལ་ནས་འདི་>ད་གOངས། །བཀའ་དང་
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བ.ན་བཅོས་མན་ངག་གི །ཆོས་Rམས་]ི་ཡི་4་[གས་ནི། །

འཁོར་བ་®ང་ཞིང་Nང་འདས་Qབ། །ཐར་པ་Qབ་པར་གOངས་

ན་ཡང༌། །ཆོས་Rམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི། །སོ་སོར་ཐར་དང་

4ང་5བ་སེམས། །རིག་འཛ mན ་ གས་དང་གOམ་=་

གOངས། །དེ་ཡིས་ཉམས་O་_ང་བ་ནི། །མཚན་དང་དཔེ་4ད་

Uན་པ་ཡི། །I་གOམ་གཞན་དོན་4ེད་པ་ཡི། །འvས་+་Qབ་

པ་Xལ་�ིམས་ཡིན། །སོ་སོར་ཐར་པའི་རིགས་བ=ན་ལ། །}་

གཅིག་ཚང་མར་བTང་བར་<ིས། །4ང་5བ་སེམས་Fི་·ོམ་པ་

ནི། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དོན་Uན་ལ། །wོན་འ�ག་དོན་

དམ་སེམས་བ9ེད་_ངས། །4ང་5བ་སེམས་གཉིས་ད4ེར་

མེད་Fིས། །ཅི་4ེད་4ང་5བ་སེམས་O་བ�ར། །འ@ོ་བ་

སེམས་ཅན་མ་°ན་Rམས། །.ོང་ཉིད་�ིང་Vེ་ད4ེར་མེད་

Fིས། །4ང་5བ་སེམས་Fིས་བང་iར་ན། །རང་གཞན་

གཉིས་Fི་བདེ་9ིད་འeང༌། །ཆོས་I་གhགས་I་ད4ེར་མེད་

Fིས། །གཞན་དོན་དཔག་མེད་བQབ་པ་ཡིན། །རིག་འཛmན་
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 གས་Fི་ཉམས་ལེན་ནི། །wིན་@ོལ་གཉིས་O་གOངས་པ་

ལས། །~ོ་Vེ་Wོབ་དཔོན་མཚན་Uན་ལ། །དབང་བཞི་Xལ་

བཞིན་ཐོབ་ནས་Fང༌། །དམ་ཚmག་གཙང་མར་བTང་བར་4། །

བ9ེད་Dོགས་གཉིས་Fི་ལམ་ཉིད་ལ། །གང་དག་དབང་པོའ m་4ེ་

vག་གིས། །མེ་ཏོག་གང་=་ཕོག་པ་ཡི། །རང་[ས་ཡི་དམ་�་

|་བrོམ། །�་ཉིད་བQབ་4ར་མ་4ེད་པར། །རང་སེམས་�ར་

ནི་ཤེས་པར་<ིས། །Dོགས་པའི་རིམ་པ་rོམ་པ་ནི། །{ད་·ེ་

Rམས་O་གOངས་པ་ལ། །�བ་ཐོབ་ཆེན་པོ་Rམས་Fིས་

Fང༌། །Dོགས་རིམ་དཔག་མེད་གOངས་ན་ཡང༌། །_་མ་�་རོ་

པཎ་ཆེན་<ིས། །མཚན་བཅས་Dོགས་རིམ་དཔག་མེད་

གOངས། །Sད་པར་ཆོས་�ག་ཆོས་བ�་གOངས། །ལམ་དེ་

ཉམས་O་_ངས་པ་ལས། །gགས་དང་ཡོན་ཏན་དངོས་�བ་

འeང༌། །འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་=་ནི། །ཚJ་འདིར་Dོགས་པའི་

སངས་Eས་འཐོབ། །+་ལམ་འདི་ཉམས་O་ལེན་པར་<ིས། །

མཚན་མེད་Dོགས་རིམ་གOངས་པ་ན། Fཻ་ཧོ། འདི་ནི་རང་རིག་
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ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ངག་གི་]ོད་�ལ་ལས་འདས་པ། ཞེས་གOངས་

སོ། །དེའི་དོན་དེ་གང་ཡིན་ན། །རང་སེམས་Mག་E་ཆེན་པོ་

ཡིན། །རང་སེམས་gོགས་པའི་>ད་ཅིག་ལ། །ཆོས་Pན་དེ་ཉིད་

ཤེས་པར་འiར། །རང་སེམས་རིག་པའི་གནས་[གས་ནི། །

གདོད་ནས་དག་ཅིང་�ོས་དང་vལ། །}་ཚBགས་}ང་བ་དཀར་

དམར་དང༌། །འཁོར་འདས་གཉིས་O་}ང་ན་ཡང༌། །རང་

སེམས་དེ་Zར་}ང་བ་ཡིན། །དེ་ལ་གཉིས་O་མ་gོག་པར། །

རང་}ང་ཡིན་པར་ཤེས་པར་<ིས། །དེ་དང་དེ་Zར་ཡིན་པར་ནི། 

།སེམས་ཉིད་�ན་ཅིག་9ེས་པ་ཆོས་Fི་I། །}ང་བ་�ན་ཅིག་

9ེས་པ་ཆོས་Fི་འོད། །ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན། །ཞེས་

གOངས་སོ། །hང་འ�ག་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དེ། །སངས་Eས་

Fི་ནི་I་གOང་1གས། །དེ་ཉིད་རང་གི་སེམས་ཡིན་པས། །

རང་སེམས་gོགས་པས་Z་བ་ཡིན། །དོན་དེ་གང་ལས་eང་ཞེ་

ན། །_་མ་ཚད་དང་Uན་པ་ལ། །Wོབ་མ་ཚད་དང་Uན་པ་

ཡིས། །མོས་pས་4ས་ཤིང་གསོལ་བཏབ་ནས། །དེ་ཡི་4ིན་
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�བས་sགས་པ་ཡིས། །རང་སེམས་རང་གིས་gོགས་པ་

ཡིན། །དེ་ཡི་དོན་དེ་rོམ་པ་.ེ། །སེམས་མ་བཅོས་པ་དེ་ཆོས་

Fི་I། །བཅས་བཅོས་མ་4ེད་�ག་པར་ཞོག །Z་�ལ་མ་4ེད་

རང་གར་ཞོག །ཡིད་ལ་མ་4ེད་མི་དམིགས་ཞོག །བདེ་གསལ་

མི་gོག་�ང་ངེར་ཞོག །ཉམས་Fི་aི་ལ་མ་འ4ར་བར། །ཐམས་

ཅད་rོམ་=་ཤེས་པར་<ིས། །ཆད་Z་.ོང་པ་མ་rོམ་པར། །

ག�ག་མ་ཡེ་ཤེས་གོམས་པར་<ིས། །དེ་Zར་ཉམས་O་ལོན་

iར་ན། །ནོར་+་Eལ་མཚན་aེ་ལ་བཏགས། །དགོས་འདོད་

ཐམས་ཅད་འeང་བ་བཞིན། །བrོམས་པས་ཉམས་O་Nོང་iར་

ན། །མཆོག་1ན་མོང་གཉིས་Fི་དངོས་�བ་འeང༌། །བོགས་

འདོན་རོ་�ོམས་]ོད་པ་ནི། །འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་}་ཚBགས་

དང༌། །Nང་འདས་བདེ་བ་}་ཚBགས་Pན། །ེན་<ིས་ཐ་དད་

}ང་ན་ཡང༌། །དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་Rམས་Pན། །}་ཚBགས་

1ག་bད་རང་@ོལ་=། །ཆོས་Fི་I་|་ལོངས་]ོད་ན། །ཐམས་

ཅད་@ོགས་O་འཆར་བ་ཡིན། །Z་rོམ་]ོད་གOམ་མ་འ5ག་
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ན། །འvས་+་I་གOམ་འཆར་བ་ཡིན། །སེམས་9ེ་བ་མེད་པ་

ཆོས་Fི་I། །འགགས་པ་མེད་པ་ལོངས་]ོད་I། །གནས་པ་

མེད་པ་�ལ་པའི་I། །9ེ་འགགས་གནས་གOམ་ངོ་བོ་ཉིད། །

སེམས་I་བཞི་�ན་�བ་འvས་+འོ། །བདག་ེན་ཚBགས་

གཉིས་བསགས་པ་དང༌། །གཞན་ེན་ཉེར་ལེན་ཡོད་པ་ལ། །I་

གOམ་རང་}ང་འཆར་བ་དེ། །གཞན་དོན་དཔག་མེད་འ�བ་པ་

ཡིན། །ཆོས་གཤའ་མར་<ིས་ཤིག་དད་པ་ཅན། །འཁོར་བའི་

ཐག་པ་འ�ི་ཞིང་དམ། །_ོ་ཐག་ཆོད་ལ་རབ་8་eང༌། །འོན་Fང་

ཆོས་rོ་བསམ་མི་Sབ། །Eལ་པོ་ཨིð་བོ་དྷི་ཡིས། །དཔལ་Uན་

འ=ས་པའི་དFིལ་འཁོར་=། །sགས་ནས་ཉམས་O་_ངས་པ་

ཡིས། །\ས་དང་བuན་མོར་བཅས་ནས་ནི། །ཚJ་འདིར་མཁའ་

]ོད་དངོས་�བ་ཐོབ། །+་Sོད་Fང་དེ་བཞིན་འ�བ་པར་

<ིས། །=ས་གOམ་བསགས་ཡོད་དགེ་བ་དང༌། །ཆོས་འདི་

བaམས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །s་བ་པོ་དང་འ@ོ་བ་Rམས། །

བདག་གཞན་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཏི་$ི་རས་པས་ཡོན་
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བདག་ཉི་མ་སེSེ་ལ་�ིངས་པ། བ.ན་བཅོས་ཡེ་ཤེས་འོད་ཅེས་

4་བ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

རིན་ཆེན་Pན་8་འོད། གང་གི་oིན་<ིས་བདེ་བ་ཆེར་iར་

པའི། །=ས་གOམ་_་མ་Eལ་བ་\ས་དང་བཅས། །ཡི་དམ་�་

དང་དཔའ་བོ་མཁའ་འ@ོ་དང༌། ཆོས་9ོང་Tང་མ་མཆོད་འོས་

ཐམས་ཅད་ལ། །pས་པས་Mག་འཚལ་དང་བས་9བས་O་

མཆི། །བདེན་པ་དེ་ཡིས་འ@ོ་ལ་ཕན་མཛད་པ། །བཀའ་དང་

བ.ན་བཅོས་མན་ངག་�ིང་པོའ m་བ�ད། །gེན་ཅིང་འvེལ་བར་

འeང་བའི་དོན་གནད་གཟེར། །རང་སེམས་gོགས་པ་བrོམས་

པས་སངས་Eས་པའི། །_་མས་གOངས་པའི་ཟབ་མོ་འvི་བར་

4། །ཨེ་མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་Rམས། །

Sད་པར་མཆོག་iར་གང་ཟག་ལས་འbོ་ཅན། །Xར་གཤེགས་

ག=ལ་4ར་བབ་པའི་Wོབ་མ་Rམས། །_་མས་གOངས་པའི་

ཆོས་འདི་བ.ེན་པར་<ིས། །འཇིག་gེན་ཁམས་Fི་ཞིང་ཁམས་

ཐམས་ཅད་=། །སངས་Eས་@ངས་མེད་དཔག་མེད་4ོན་ན་
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ཡང༌། །བདེ་གཤེགས་Eལ་བ་ªF་1བ་པ་ནི། །ཚBགས་གཉིས་

རབ་Dོགས་ས་ལམ་མཐར་Mིན་ནས། །འོག་མིན་�ག་པོ་ཆོས་

Fི་ཕོ་vང་=། །Dོགས་Uན་=ས་O་མངོན་པར་སངས་Eས་

ནས། །རི་རབ་.ེང་=་རིགས་�འི་གསང་ གས་གOངས། །

aོད་Uན་=ས་O་�ལ་I་ªཀ་1བ་4ོན། །དེ་ཡི་བ.ན་པ་དར་

ཞིང་Eས་=ས་O། །དལ་འ4ོར་རིན་ཆེན་མི་[ས་ཐོབ་པ་

དང༌། །ཆོས་ལ་གོམས་པའི་}ང་བ་སད་པ་ཡིས། །རང་ཆོས་

གཤའ་མར་4ེད་པའི་བསམ་པ་9ེས། །9ེ་ཤི་མི་gག་འཁོར་བའི་

�ག་བ ལ་དང༌། །འཇིག་gེན་ཆོས་བEད་ཚJ་འདིའི་བY་vིད་

ལ། །9ོ་བ་9ེས་ཤིང་>ད་ཅིག་མ་ཆགས་པས། །རང་གཞན་

གཉིས་Fི་དོན་ཆེན་འeང་བ་ཡིན། །ལར་ཆོས་གཤའ་མར་4ེད་

པའི་གང་ཟག་དེ། །སེམས་ཅན་Pན་<ི་ནང་ནས་མཆོག་ཡིན་

པས། །དེ་ནི་མངོན་པར་Dོགས་པ་སངས་Eས་པས། །དེ་ལ་

བདག་Fང་ངོ་མཚར་9ེས་པ་ཡིན། །ཆོས་གཤའ་མ་གཅིག་<ིས་

ཤིག་>ལ་Uན་Rམས། །Fེ་མ་ཆོས་Fི་4ེད་[གས་མ་ནོར་བར། 
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།རང་དང་_་མ་གདམས་ངག་ཚད་Uན་པ། །དེ་གOམ་འཛBམས་

ལས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འeང༌། །དེ་ཡང་Wོབ་མ་ཚད་དང་

Uན་པ་དགོས། །དད་མེད་ཐབས་ཤེས་མི་Uན་9ོན་ཅན་<ིས། །

ཚད་Uན་_་མའི་མཚན་ཉིད་མི་ཤེས་པས། །ཚད་Uན་མི་�ེད་

ལོག་པའི་བཤེས་དང་འbད། །གལ་ཏེ་ཚད་Uན་�ེད་Fང་དམ་

ཚmག་ཉམས། །དེས་ན་རང་ཉིད་ཚད་དང་Uན་པར་4། །དད་ཅན་

Xལ་�ིམས་Uན་ཞིང་མཁས་ལ་�ིན། །_་མ་ལ་pས་\ི་sའི་

ཐབས་ལ་མཁས། །9ོན་མེད་ཡོན་ཏན་Uན་ལ་�ིང་Vེ་ཆེ། །}ོད་

Uན་ཤེས་རབ་ཅན་<ི་_་མ་ནི། །a་བའི་_་མ་བ{ད་པ་དང་

Uན་ཞིང༌། །[ང་རིགས་གདམས་ངག་ཆེ་ཞིང་ཉམས་gོགས་

བཟང༌། །ཐོས་བསམ་rོམ་གOམ་ཡོན་ཏན་Pན་ལ་མཁས། །

མཆོག་དང་1ན་མོང་དངོས་�བ་Pན་<ི་གཏེར། །འ@ོ་བ་Pན་

<ི་9བས་གནས་1གས་Vེ་ཅན། །རང་ཉིད་Dོགས་སངས་Eས་

Fི་]ོད་དང་མXངས། །བ.ེན་པ་Rམས་ལ་དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་

འeང༌། །དེ་འoའི་མཚན་Uན་_་མ་བཙལ་ལ་བ.ེན། །ཐོས་
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མང་དོན་ལ་�ོངས་ཤིང་ལོག་བཤེས་མཁན། །a་མེད་མང་=་¼་

བ་མཁས་O་རེ། །རང་སེམས་སངས་Eས་ཡིན་པ་མ་gོགས་

པར། །སངས་Eས་ཡེ་ཤེས་ཡོད་མེད་གཏན་ལ་འབེབས། །ཡོན་

ཏན་ཅན་ལ་གཤེ་ཞིང་bག་དོག་4ེད། །ང་མཁས་ང་བཟང་ཟེར་

བའི་ང་Eལ་ཅན། །རང་ཉིད་ཆོས་དང་མི་Uན་གཞན་ལ་ཆོས་

བཤད་4ེད། །བདེན་ན་Sེད་རང་དེ་Zར་མི་4ེད་པ། །ཟེར་ཞིང་

གཞན་པོ་Rམས་Fིས་འཐབས་O་འོང༌། །བ8ད་ན་འ<ེད་ཅིང་ཉེ་

ན་འཐབ་མོ་4ེད། ཡོན་ཏན་མི་འeང་མི་དགེའི་ཆོས་ལ་འཁོད། །

ངན་འ@ོ་ལོག་པར་འ�ིད་པའི་ལམ་མཁན་དེ། །rོག་9་=ག་

·ོང་འo་བ་®ང་བར་4། །དམ་ཆོས་ཚད་དང་Uན་པ་གང་ཡིན་

པ། །འ@ོ་བ་རིགས་�ག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །རང་

བཞིན་Pན་ལ་གདོད་ནས་ཡོད་ན་ཡང༌། །མ་རིག་ཉོན་མོངས་

Rམ་gོག་དབང་གིས་�ིབ། །མི་དགེ་·ིག་པའི་ལས་Rམས་]ད་

པ་ཡིས། །འvས་+་འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་Nོང་བ་ལ། །

1གས་Vེ་ཚད་Uན་=ས་གOམ་སངས་Eས་Fིས། །རང་གིས་
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gོགས་པའི་སངས་Eས་ཡེ་ཤེས་འདི། །སེམས་ཅན་མ་[ས་

Pན་དང་རང་གི་སེམས། །སངས་Eས་1གས་དང་Sད་པར་

མེད་པར་གOངས། །གང་ཟག་ལས་ཅན་>ལ་Uན་གཅིག་ཆར་

བས། །རང་སེམས་སངས་Eས་ཡིན་པར་རང་གིས་gོགས། །

gོགས་པ་བrོམས་པས་འvས་+་སངས་Eས་ཐོབ། །དེ་སོགས་

འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། །གང་ཟག་རིགས་ནི་4ེ་

vག་སོ་སོ་ལ། །Eལ་བས་ཐེག་པ་དཔག་མེད་གOངས་ན་ཡང༌། 

།Sད་པར་སོ་སོར་ཐར་དང་4ང་5བ་སེམས། །རིག་འཛmན་

 གས་དང་ཐེག་པ་གOམ་=་གOངས། །དེ་ལ་གང་ཟག་_ོ་ཡི་

4ེ་vག་སོ་སོ་ཡིས། །རིང་བ{ད་ཉེ་བ{ད་Mི་ནང་གཉིས་O་

བhང༌། །©་.ེགས་4ེད་ནི་Z་ལོག་gག་ཆད་ལམ། །ཉམས་O་

_ངས་པས་འvས་+་སོ་སོར་ཐོབ། །ཉེ་བ{ད་ནང་པ་སངས་

Eས་ཐེག་པ་ལ། །ཐེག་གOམ་སོ་སོར་ཉམས་O་_ངས་པ་ལས། 

།ལ་ལ་ཉན་ཐོས་ད@་བཅོམ་རང་སངས་Eས། །�བ་མཐའ་

དམན་པས་གང་ཟག་བདག་མེད་gོགས། །བདག་མེད་གཉིས་མ་
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gོགས་པས་ཐེག་5ང་ལམ། །སོ་སོར་ཐར་<ི་·ོམ་པ་བTང་བ་

དང༌། །འགོག་པར་མ་iར་ཚBགས་བསགས་བ{ད་པའི་{། །

འvས་+་མངོན་སངས་Eས་པ་འཐོབ་པར་འiར། །wོན་འ�ག་

4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་ནས། །4ང་5བ་སེམས་

གཉིས་ད4ེར་མེད་གཞི་དག་ལ། །ཕ་རོལ་Mིན་�ག་ཚBགས་

གཉིས་རབ་8་བསགས། །བདག་མེད་གཉིས་gོགས་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ཡིན། །ས་ལམ་མཐར་Mིན་�ིབ་®ངས་ཡོན་ཏན་Dོགས། 

།དེ་Zའི་དཔའ་ཆེན་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ལ། །Mོགས་བ�འི་

=ས་གOམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་Fིས། །བ�ད་བ�ས་

འོད་ཟེར་འvས་+འི་དབང་བIར་ནས། །དེ་ནས་འ@ོ་བའི་དོན་

=་མངོན་སངས་Eས། །མཚན་ཉིད་ཕ་རོལ་Mིན་པའི་ཐེག་པ་

ཡིན། །འvས་+་~ོ་Vེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཉིད་ནི། །wིན་4ེད་དབང་

བཞི་Xལ་བཞིན་ཐོབ་4ས་ནས། །@ོལ་4ེད་བ9ེད་Dོགས་

གཉིས་Fི་ལམ་ཉིད་ལ། །རང་གི་[ས་ངག་�ང་དང་ཡི་གེ་ཡི། །

~ོ་Vེ་[ས་Fི་གནས་[གས་ཚང་བ་དེར། །Mི་ནང་གནད་Fི་
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gེན་འvེལ་འ@ིགས་པ་དང༌། །hང་འ�ག་གཉིས་O་མེད་པར་

gོགས་པ་ཡིས། །བrོམས་པས་ས་ལམ་མ་[ས་རབ་བ@ོད་

པས། །�ིབ་པ་yངས་ཤིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་Dོགས། །ས་

དེར་གནས་པའི་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་དེ། །འོག་མིན་�ག་པོ་

ཉམས་དགའི་ཕོ་vང་=། །�ན་Dོགས་གོས་དང་བཅས་པར་

བ²ས་9ེས་ལ། །Wོབ་དཔོན་=ས་གOམ་བདེ་གཤེགས་བ�ད་

འ=ས་Fིས། །རིག་མ་ལ་བ.ེན་འvས་+འི་དབང་བIར་

བས། །I་གOམ་ད4ེར་མེད་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I། །�ག་

པ་~ོ་Vེ་འཆང་=་མངོན་སངས་Eས། །རིགས་མ1ན་ལ་སོགས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །{ད་·ེ་བཞི་སོགས་ཆོས་Fི་འཁོར་

ལོ་བ>ོར། །དེ་Zར་སངས་Eས་བཀའ་ནི་Eས་བ�ས་ལ། །ད@་

བཅོམ་ལ་སོགས་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་Fིས། །བདེ་གཤེགས་

བཀའ་ཡི་དགོངས་པ་བ�་བར་མཛད། །སངས་Eས་གཉིས་པ་

Z་+འི་1གས་Vེ་ཅན། །gོགས་Uན་Rམས་དང་མཁས་པ་པ�ི་

ཏས། །བཀའ་ལ་ཡིན་མིན་aོད་པ་®ོང་བ་དང༌། །བཀའ་དང་
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བ.ན་བཅོས་Sད་པར་བ.ན་པ་དང༌། །©་.ེགས་4ེད་དང་Z་

ལོག་དགག་པ་དང༌། །བVོད་4་Vོད་4ེད་ཚmག་དོན་འགལ་བ་

དང༌། །གང་ཟག་_ོ་ཡི་4ེ་vག་�བ་མཐའ་ལ། །གོལ་ས་གཅོད་

ཅིང་དོན་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །གཞན་གsང་དགག་4་Rམ་པར་

གཅོད་པ་དང༌། །རང་གsང་བQབ་4་ཡོངས་O་བQབ་པ་ཡི། །

གཞལ་4ེད་མངོན་Oམ་Vེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིས། །བདེ་

གཤེགས་བཀའ་ཡི་ཚmག་དང་དོན་Rམས་ནི། །མ་ནོར་གཏན་ལ་

འབེབས་པར་མཛད་པ་ཡི། །དོན་gོགས་ལམ་Rམས་ཉམས་O་

_ངས་པས་ནི། །ས་ལམ་ནོན་ཅིང་�ིབ་དག་ཚBགས་Dོགས་

པས། །རང་གཞན་དོན་�བ་སངས་Eས་ཐོབ་པ་ཡིས། །]ི་དང་

རང་གི་མཚན་ཉིད་.ོན་མཛད་པའི། །འ@ེལ་པ་དང་ནི་བ.ན་

བཅོས་vི་ཀ་མཛད། །མཁས་པ་Sེད་Rམས་ལ་ནི་བདག་Mག་

འཚལ། །gོགས་Uན་Rལ་འ4ོར་ཆེན་པོ་P་O་[ས། །འ@ོ་བ་

མ་[ས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཚད་མེད་1གས་Vེ་ཆེན་

པོ་9ེས་པ་ཡིས། །བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་Eས་པར་གOངས་
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པ་ལས། །དོན་<ི་གནད་Rམས་ཉམས་ལེན་མ་ཤེས་དང༌། །�ང་

´ར་བ�ས་པ་བ~་ཡི་ཆོས་Rམས་ལ། །{ད་དlག་[ང་དÊས་

མན་ངག་གབ་པ་ཡིས། །མཐའ་�ག་དགོངས་པ་གོ་བར་མ་¦ས་

དང༌། །དོན་Rམས་མ་གོ་ཚmག་ལ་མཁས་པ་ཡི། །ཐོས་མང་དོན་

ལ་�ོངས་པ་Rམས་དང་ནི། །ཐོས་5ང་rོམ་པས་ཁེངས་པའི་

.ོང་µོས་པ། །ཚmག་དོན་གཉིས་ལ་�ོངས་པའི་གང་ཟག་ལ། །

བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་གཉིས་Fི་མན་ངག་ནི། །སེམས་ཅན་

[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ཆོས་Rམས་ལ། །སངས་Eས་I་གOང་

1གས་O་.ོན་མཛད་པས། །གནད་བཞིའི་gེན་འvེལ་འ@ིགས་

པའི་མན་ངག་གིས། །གཉིས་མེད་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་མངོན་Oམ་

=། །>ད་ཅིག་གཅིག་གིས་དོན་Rམས་gོགས་པ་ལ། །[ང་དང་

Vེས་དཔག་མང་པོ་�ོ་མི་དགོས། །འོན་Fང་[ང་དང་Vེས་

དཔག་རང་སེམས་ཡིན། །གཅིག་ཤེས་Pན་ལ་མཁས་པའི་མན་

ངག་གིས། །སེམས་gོགས་པས་ནི་ཚJ་འདིར་མངོན་སངས་Eས། 

།_་མའི་གདམས་ངག་མཁས་པ་བ.ེན་ལས་eང༌། །མོས་pས་
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བ9ེད་ཅིག་ལས་ཅན་>ལ་Uན་Rམས། །gོགས་Uན་Rམས་ལ་

བདག་ནི་9བས་O་མཆི། །དེ་Zར་བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མན་

ངག་གི། །ཆོས་Fི་4ེ་vག་hར་ཙམ་wོས་པ་དེ། །Sེད་བཞེད་

ཆོས་འདི་བ.ན་ན་ཆོག་ལགས་ཏེ། །མཁས་པ་Rམས་ནི་ངེས་

ཤེས་9ེ་བ་དང༌། །�ོངས་པ་Rམས་ནི་ཤེས་རབ་9ེ་བའི་Mིར། །

དམ་པ་ཆོས་Fི་eང་Xལ་བ.ན་པ་ཡིན། །Sེད་Fིས་sས་པའི་

ཆོས་Rམས་བ.ན་པ་ནི། །རང་སེམས་Mག་E་ཆེན་པོ་gོགས་

ཙ་ན། །}ང་\ིད་འཁོར་འདས་སེམས་ལས་ལོགས་ན་མེད། །

རང་སེམས་སངས་Eས་ཡིན་པར་gོགས་པ་ལ། །དེ་ལ་rོམ་ནི་

དགོས་སམ་མི་དགོས་དང༌། །བrོམས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅི་eང་

sས་པ་དང༌། །ཡང་ནི་ཆོས་གཅིག་s་བར་གདའ་བ་ནི། །གsང་

གཞན་ས་ལམ་ཡོན་ཏན་གOངས་ན་ཡང༌། །འདིར་ནི་rོམ་ཆེན་

པ་ཡི་ཉམས་ལེན་ལ། །Rལ་འ4ོར་བཞི་ཡི་རིམ་པ་གOངས་པ་

.ེ། །དེས་ན་�ིབ་པ་®ོང་དང་ཡོན་ཏན་9ེ་Xལ་དང༌། །འvས་

+་སངས་Eས་ཇི་Zར་ཐོབ་Xལ་གOངས། །དེ་ཡི་ལན་Rམས་
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སོ་སོར་བ.ན་པ་ནི། །འ@ོ་བ་རིགས་�ག་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ། །ཏིང་འཛmན་Eལ་པོའ m་མདོ་ལས་Fང༌། །བདེ་གཤེགས་

�ིང་པོ་འ@ོ་བ་ཡོངས་ལ་Sབ། །རང་སེམས་སངས་Eས་ཡིན་

པར་1བ་པས་གOངས། །གཞན་ཡང་{ད་Eལ་བgག་པ་

གཉིས་པ་ལས། །སེམས་ཅན་Rམས་ནི་སངས་Eས་ཉིད། །འོན་

Fང་dོ་+ར་oི་མས་བ�ིབས། །དེ་བསལ་ན་ནི་སངས་Eས་ཉིད། 

།ཅེས་དང༌། མདོ་{ད་བ.ན་བཅོས་མན་ངག་Pན་ལས་Fང༌། །

རིགས་ཁམས་Rམ་དག་Pན་ལ་ཡོད་པར་གOངས། །ཡོད་Fང་

gོགས་ཤིང་ཉམས་O་མ་Nོང་བས། །སེམས་ཅན་སངས་Eས་

མ་ཐོབ་འཁོར་བར་འSམས། །མ་rོམ་པ་ལ་སངས་Eས་མི་

འeང་.ེ། །སངས་Eས་ཕལ་པོ་ཆེ་ཡི་མདོ་ལས་Fང༌། །ཇི་Zར་

འོན་པས་སིལ་�ན་མཁན། །ཚBང་=ས་ད+ས་O་ད�ོལ་4ེད་

Fང༌། །རང་གིས་གཅིག་Fང་ཐོས་པ་མེད། །མ་rོམ་ཆོས་Fང་

དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་Zར་ད©ས་ལོང་རི་མོ་མཁན། །ཚBང་=ས་

ད+ས་O་vི་4ེད་Fང༌། །རང་གིས་གཅིག་Fང་མཐོང་བ་མེད། །
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མ་rོམ་ཆོས་Fང་དེ་བཞིན་ནོ། །ནོར་+་རིན་ཆེན་མཆིང་+ས་

བ8མས་པ་ལ། །འོད་དང་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འeང་མི་

འiར། །4ི་དོར་ཆས་4ས་Eལ་མཚན་aེར་བཏགས་ནས། །

འོད་དང་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འeང་བ་ཡིན། །རང་སེམས་

gོགས་པ་བrོམས་པས་སངས་Eས་སོ། །མཁའ་འ@ོ་མ་ཡི་

{ད་ལས་Fང༌། །9ེ་འདིར་སངས་Eས་མཆོག་ཉིད་=། །སེམས་

བrོམས་པ་ཡིས་སངས་Eས་Fི། །རིན་ཆེན་སེམས་ལས་Mིར་

iར་པའི། །སངས་Eས་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་མེད། །ཅེས་

གOངས། བrོམས་ན་གནས་>བས་མཐར་1ག་ཡོན་ཏན་

འeང༌། །དེ་ཡང་ཉམས་O་_ངས་Xལ་བ.ན་པ་ནི། །གང་ཟག་

དད་ཅན་ལས་ནི་དང་པོ་པས། །ཡང་དག་པ་ཡི་_་མ་བཙལ་ཞིང་

བ.ེན། །·ོམ་གOམ་a་བ་ཆོས་Fི་གཞི་4ས་ནས། །ཐབས་

ལམ་�་རོའ m་ཆོས་�ག་ཆོས་བ�་དང༌། །Z་བ་མཐར་1ག་Mག་

E་ཆེན་པོ་ཡི། །�ིད་Fི་རིམ་པ་སོ་སོར་.ོན་པ་ནི། །_་མ་

མཆོད་ནས་མ�ལ་ད+ལ་བར་4། །དད་པ་pས་པ་བ9ེད་ཅིང་
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གསོལ་བ་འདེབས། །དཔལ་Uན་~ོ་Vེ་སེམས་དཔའི་བ=ད་aི་

དང༌། །ཡི་གེ་བE་པས་·ིག་�ིབ་yངས་4ས་ནས། །ཆོས་Vེ་

མཉམ་མེད་�གས་པོ་རིན་ཆེན་<ིས། །དང་པོར་�ན་ཅིག་9ེས་

yོར་.ོན་པར་མཛད། །དེ་ནས་Mག་E་ཆེན་པོའ m་rོམ་བཏབ་

ནས། །རང་སེམས་Mག་E་ཆེན་པོར་ངོ་�ོད་མཛད། །ཉམས་

དང་gོགས་པའི་Sད་པར་ངོས་འཛmན་ལ། །9ོན་དང་གོལ་ས་

བར་ཆད་གེགས་བསལ་ནས། །བgན་དང་བོགས་འདོན་�ིད་Fི་

རིམ་པ་མཛད། །མཐར་1ག་gོགས་པ་9ེས་པར་iར་པ་ལ། །

�ིད་རིམ་Dོགས་ནས་ཐོན་ཆོས་བ ོ་བ་མཛད། །Vེ་ཡི་ཞལ་Wོབ་

སངས་Eས་rོམ་པ་དང༌། །_་མ་རིན་ཆེན་འབའ་རོམ་པ་དང་

གཉིས། །9ེ་མེད་ཞང་དང་ཆོས་Vེ་འvི་pང་པ། །གོང་མའི་Vེས་

འvང་�ིད་Fི་རིམ་པ་ཡིས། །རང་ལ་ཉམས་gོགས་9ེས་པའི་

གནད་ཤེས་པས། །གང་ཟག་_ོ་ཡི་4ེ་vག་སོ་སོ་ཡི། །ཁམས་

དང་ཉོན་མོངས་བག་ལ་ཉལ་སོགས་Fིས། །དེ་དང་དེ་ཡི་གཉེན་

པོས་འཆོས་ཤེས་པས། །�ིད་4ས་པས་ནི་ཉམས་gོགས་9ེ་
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བར་འiར། །དེ་དོན་ཉམས་O་_ངས་[གས་བ.ན་པ་ནི། །

རིམ་9ེས་པ་ལ་བོགས་འདོན་གདམས་ངག་བ.ན། །ཐོད་°ལ་

བ་ལ་མཚམས་yོར་གདམས་ངག་བ.ན། །གཅིག་ཆར་བ་ལ་ངོ་

�ོད་གདམས་ངག་བ.ན། །ལས་དང་པོ་པ་ལ་མཉམ་བཞག་

Vེས་ཐོབ་བ.ན། །]ོད་པ་མཉམ་བཞག་Vེས་ཐོབ་རོ་�ོམས་

4། །རང་སེམས་Mག་E་ཆེན་པོ་gོགས་པ་ལ། །མཉམ་བཞག་

Vེས་ཐོབ་®ང་_ང་རིམ་པ་མེད། །}ང་\ིད་འཁོར་འདས་ཆོས་

Rམས་མ་[ས་Pན། །རང་སེམས་མིན་པ་གཞན་ཞིག་�བ་པ་

མེད། །སེམས་ཉིད་gོགས་ནས་rོམ་ཞིག་ལོགས་ན་མེད། །མ་

བrོམ་oན་པས་ཟིན་དང་མ་ཟིན་ཡོད། །བrོམས་པར་iར་ན་

ཐམས་ཅད་rོམ་=་འཆར། །ཉམས་O་_ངས་[གས་གནད་=་

བ.ན་པ་ནི། །མ་བཅོས་པ་ལ་མ་བWད་པ་ཡི་དོན། །ག�ག་

མའི་ཡེ་ཤེས་{ན་ཆད་མེད་པ་ལ། །བཏང་བཞག་མེད་པར་ངམ་

ངམ་«གས་Fིས་གནས། །9ེ་མེད་འོད་གསལ་E་མཚB་�ངས་པ་

ལ། །Rམ་gོག་}ང་བ་}་ཚBགས་eང་བ་Rམས། །Ë་�བས་དང་
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ནི་5་+ར་ཇི་བཞིན་=། །གཉིས་མེད་1གས་bད་རང་@ོལ་སོ་

མར་ཞོག །ཉམས་Nོང་དང་ནི་gོགས་པ་ད4ེར་མེད་འeང༌། །

®ང་_ང་མེད་Fང་�ིབ་པ་«གས་Fིས་འ4ངས། །ཆོས་I་�ོས་

vལ་གཉིས་མེད་hང་འ�ག་ལ། །གནས་>བས་མཐར་1ག་

ཡོན་ཏན་འཆར་བ་ཡིན། །.ོང་ཉིད་gེན་ཅིང་འvེལ་བར་འeང་

བ་དེ། །9ེ་མེད་འོད་གསལ་.ོང་པ་དངོས་པོའ m་ཆོས། །}ང་བ་

དཀར་དམར་}་ཚBགས་.ོང་ཉིད་གhགས། །གཉིས་མེད་ཡེ་

ཤེས་hང་འ�ག་Mག་E་ཆེ། །དེ་བrོམས་པ་ལས་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་འeང༌། །ཉི་མ་ཡོད་པས་འོད་ཟེར་ཡོད་བཞིན་=། །

.ོང་ཉིད་བrོམ་པའི་དགོས་པ་གང་ཡིན་པ། །_ོ་ནི་གཞན་དོན་

དགའ་བ་9ེ་བར་འiར། །rོམ་9ེས་_་མའི་བཀའ་oིན་ཡིན་

པར་གོ། །_་མ་སངས་Eས་ཡིན་པའི་དད་pས་9ེ། །�ངས་

བའི་དད་པ་|ས་པའི་གཏིང་ནས་9ེས། །Mི་ནང་�བ་མཐའ་

གཞན་<ི་ཡོན་ཏན་ལ། །རང་གི་_་མ་རིན་ཆེན་ཡོན་ཏན་ལ། །

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚBམ་རེ་དོགས་མི་9ེ་བའི། །འiར་མེད་བgན་པ་
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ཡིད་ཆེས་དད་པ་9ེ། །འཁོར་བའི་{་འvས་Nང་འདས་{་

འvས་ལ། །གཉིས་མེད་ག�ག་མའི་ཏིང་འཛmན་བrོམ་པ་ཡི། །

འདོད་པའི་དད་པས་འགོག་པ་མངོན་=་4ེད། །དད་གOམ་

འཁོར་ལོ་{ན་ཆད་མེད་པ་ཡིས། །འ@ོ་བ་འoེན་པར་མཛད་པ་

གཞན་དོན་ཡིན། །འ@ོ་བ་རིགས་�ག་སེམས་ཅན་མ་°ན་

Rམས། །འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་དཔག་མེད་Nོང་བ་ལ། །�ིང་

Vེ་ཆེན་པོ་ངམ་ངམ་«གས་Fིས་9ེས། །འ@ོ་བའི་�ག་བ ལ་

སེལ་བར་མཛད་པ་ཡི། །.ོང་ཉིད་�ིང་Vེ་gག་8་བrོམ་པར་4། 

།སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་�ིང་Vེས་གཞན་དོན་4ེད། །རང་

སེམས་Mག་E་ཆེན་པོར་gོགས་པ་ཡིས། །སེམས་ཅན་Rམས་

Fི་སེམས་དང་རང་གི་སེམས། །སངས་Eས་1གས་དང་འདི་

གOམ་འo་བ་ལ། །རང་སེམས་མ་gོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ། །ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་�ིང་Vེ་ཆེན་པོ་9ེས། །གཞན་

སེམས་gོགས་པར་4ེད་པ་གཞན་དོན་ཡིན། །དེ་Zར་ཡིན་པར་

འཕགས་པ་�ད་པ་ལས། །བདག་ཅི་འo་བ་དེ་འoར་སེམས་

�518



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཅན་ཐམས་ཅད་ཤེས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅི་འo་དེ་འoར་

ཆོས་Pན་ཤེས། །འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་མཐར་1ག་hང་

འ�ག་gོགས། །སེམས་ཅན་Rམས་དང་�ིང་Vེ་rོམ་མཁན་

གOམ། །�ལ་དང་�ལ་ཅན་ཐ་དད་མི་དམིགས་པས། །ཆོས་

Rམས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་ཡང༌། །�ག་བ ལ་ཅན་

ལ་�ིང་Vེ་ངང་གིས་9ེས། །སེམས་ཅན་ཆོས་དང་དམིགས་མེད་

�ིང་Vེ་གOམ། །9ེ་མེད་འོད་གསལ་རང་གhགས་�ིང་Vེ་ཡིས། 

།འ@ོ་བ་འoེན་པར་མཛད་པ་གཞན་དོན་ཡིན། །དེ་Zར་ཡིན་པ་

འཕགས་པ་�ད་པ་ལས། །�ིང་Vེ་ཆེན་པོ་བ9ེད་Fང་སེམས་

ཅན་འ=་ཤེས་མེད། །ཅེས་གOངས་སོ། །9ེ་མེད་བrོམ་པའི་

དགོས་པ་གང་ཡིན་པ། །རང་གཞན་དོན་Pན་ཤེས་རབ་9ེ་བ་

ཡིན། །=ས་གOམ་སངས་Eས་མSེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། །ཤེས་

རབ་�ན་Oམ་ཚBགས་ལས་འeང་བར་གOངས། །དོན་དམ་

Pན་Dོབ་yངས་པའི་ཤེས་རབ་གOམ། །རང་སེམས་གདོད་

ནས་Rམ་དག་�ོས་དང་vལ། །རང་སེམས་gོགས་པ་དོན་དམ་
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ཤེས་རབ་ཡིན། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་{་འvས་སོ་སོ་ལ། །

མ་འoེས་སོ་སོར་མSེན་པའི་ཡེ་ཤེས་Fིས། །{་མེད་པ་དང་{་

འvས་འཆོལ་བ་དང༌། །gག་ཆད་འཕོ་དང་མ་ངེས་©་མཐའ་

Rམས། །གཏི་©ག་©ན་པས་�ིབ་པའི་ལོག་ཤེས་®ངས། །ཡང་

དག་{་འvས་gེན་ཅིང་འvེལ་འeང་བའི། །ལས་འvས་དཀར་

ནག་Mེད་པ་Pན་Dོབ་ཤེས་རབ་Fིས། །གཞན་Rམས་དགེ་ལ་

བཀོད་པ་གཞན་དོན་ཡིན། །བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མན་ངག་

ཆོས་Rམས་ལ། །མང་དང་མང་པོ་མང་=་ཐོས་པ་ཡིས། །�ལ་

དང་�ལ་ཅན་Mི་ཡི་�ོ་འདོགས་ཆོད། །ཐོས་ལ་བསམ་པས་gག་

8་བ9ང་པ་ནི། །དགེ་དང་མི་དགེའི་ཆོས་Rམས་�ལ་ལས་

eང༌། །�ལ་Rམས་བཀག་པས་སེམས་ཉིད་འགགས་པར་

འདོད། །5་མིག་མགོ་འ+ར་ས་ཡིས་ནོན་པ་མེད། །Rམ་ཤེས་

Rམ་gོག་}་ཚBགས་འbོ་བ་དེ། །�ལ་}ང་བཀག་པས་གཅིག་

Fང་ཁོག་པ་མེད། །འོན་Fང་དེ་དག་བསམ་eང་ཤེས་རབ་Fིས། 

།དེ་ཉིད་དོན་ལ་�ོམ་ཡང་wིག་�འི་5་དང་འo། །དོན་དམ་
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ག�ག་མ་བསམ་བVོད་�ལ་ལས་འདས། །རང་སེམས་དེ་Zར་

gོགས་པའི་ཤེས་རབ་Fིས། །འ@ོ་བ་འoེན་པར་4ེད་པ་གཞན་

དོན་ཡིན། །དགོན་པའམ་ནི་ནགས་�ོད་དབེན་པ་|། །འཇིག་

gེན་4་བ་བཏང་ནས་Qབ་པ་ནི། །དང་པོ་སེམས་བ9ེད་ཡི་དམ་

�་བrོམ་ཞིང༌། །_་མ་བrོམ་ཞིང་མོས་pས་གསོལ་བ་

འདེབས། །རང་སེམས་Mག་E་ཆེན་པོ་མ་བཅོས་པ། །སོ་མ་

རང་�ངས་མཉམ་ཉིད་�ག་པར་ཞོག །དེ་Zར་བrོམ་ན་ཉམས་

དང་gོགས་པ་འཆར། །ཚད་མ་བཞི་ཡིས་ཉམས་O་_ང་ཐབས་

ནི། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གOམ་ཚད་མ་ཡིས། །=ས་

གOམ་སངས་Eས་Pན་<ི་དགོངས་པ་དེ། །Rལ་འ4ོར་མངོན་

Oམ་རང་གི་སེམས་O་gོགས། །}ང་མེད་འོད་གསལ་ཆེན་པོའ m་

ཤེས་རབ་.ེ། །ཟག་མེད་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་བ=ད་aིའི་རོ། །

gོགས་ཤིང་ཉམས་O་Nོང་བས་རང་{ད་ཚmམས། །འཁོར་བ་

�ག་བ ལ་hག་Ç་གཏིང་ནས་བཏོན། །རང་སེམས་ཡོན་ཏན་

རིན་ཆེན་གཏེར་དང་འbད། །N་ངན་འདས་པས་ད+ལ་ཞིང་

�521



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཕོངས་པ་བསལ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་Dོགས་པའི་dིང་=་

བgོལ། །གནད་བཞིའི་gེན་འvེལ་བrོམས་eང་ཤེས་རབ་Fིས། 

།འ@ོ་བ་འoེན་པར་མཛད་པ་གཞན་དོན་ཡིན། །དེ་ལ་Mག་E་

ཆེན་པོ་ཇི་Zར་བrོམ་ཞེ་ན། །རང་སེམས་གདོད་ནས་དག་པ་

Mག་E་ཆེ། །མ་བཅོས་སོ་མར་འཇོག་པ་གདམས་ངག་ཡིན། །

གཞན་ཡང་ཆོས་Rམས་གཉིས་མེད་hང་འ�ག་ནི། །[ས་ངག་

ཡིད་གOམ་འཁོར་འདས་ཆོས་Rམས་Pན། །�་དང་ གས་

དང་ཏིང་འཛmན་ཡོན་ཏན་=། །ཐམས་ཅད་rོམ་=་འཆར་བའི་

མདོ་གནད་འདི། །ཐམས་ཅད་Mག་E་ཆེན་པོར་འཆར་ན་

ཡང༌། །རིག་པ་ང་དེད་4ེད་པ་མན་ངག་ཡིན། །1ག་bད་

གཅེར་མཐོང་གིས་ནི་4ིང་°ོད་འཇོམས། །9ོན་ལ་ངོས་འཛmན་

4ེད་པ་གེགས་སེལ་ཡིན། །�ག་བ ལ་བདེ་བར་ཤེས་ན་®ང་

_ང་མེད། །I་གOམ་རང་ལས་�ེད་པས་རེ་དོགས་vལ། །{་

དང་ལམ་དང་འvས་+འི་ཡོན་ཏན་ཆོས། །རང་སེམས་རིག་པའི་

.ེང་=་rོམ་ཤེས་ན། །�ིབ་པ་Rམ་གཉིས་ཆགས་པའི་གནས་
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མེད་པས། །ཚBགས་གཉིས་རང་གི་སེམས་ལ་ཡོངས་O་Dོགས། 

དབང་པོ་ཡང་རབ་ཚJ་འདིར་མངོན་སངས་Eས། །འvིང་གིས་

བར་མ་དོ་|་སངས་Eས་ཐོབ། །དབང་པོ་དམན་པའི་གང་ཟག་

ཡིན་ན་ཡང༌། །_་མ་ལ་pས་དམ་ཚmག་མ་ཉམས་དང༌། །ཆོས་

འདི་དང་ནི་མཇལ་བའི་ཆེ་བ་ཡིས། །9ེ་བ་བ=ན་=་མི་[ས་

བ{ད་ཐོབ་ནས། །ཚJ་དེ་ཉིད་Fིས་I་གOམ་མངོན་=་4ེད། །དེ་

ནི་གསང་ གས་ཟབ་མོའ m་ཆེ་བ་ཡིན། །+་ཉམས་O་ལོངས་

ཤིག་>ལ་Uན་Rམས། །Vེ་�གས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞེད་པ་

ཡིན། །ལས་དང་པོ་པ་ཡི་གང་ཟག་དད་ཅན་ལ། །_་མའི་Rལ་

འ4ོར་མ�ལ་ཡིག་བE་བ.ན། །དེ་ནས་�ན་ཅིག་9ེས་yོར་

.ོན་པར་4ེད། །དེ་ནས་Mག་E་ཆེན་པོའ m་rོམ་བཏབ་ནས། །

�ིད་Fི་རིམ་པར་Dོགས་པར་མཛད་པ་དང༌། །ངོ་བོ་མཐོང་བས་

gོགས་པ་ཡིན་པར་བཞེད། །ཉམས་gོགས་རིམ་པ་Rལ་འ4ོར་

བཞི་ལ་བaི། །ཐབས་ལམ་བrོམ་པར་འདོད་པ་Rམས་ལ་ནི། །

Vེ་�་རོ་པའི་ཆོས་�ག་�ིད་=་མཛད། །དེས་Fང་ངོ་བོ་མཐོང་
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བར་བཞེད་པ་ཡིན། །ད་Z་ཆོས་ལ་འo་མིན་eང་བ་དེ། །

གདམས་ངག་སོ་སོའ m་gོགས་ཚད་བཞེད་གsང་ཡིན། །དེ་ལ་

�ན་ཅིག་9ེས་yོར་ེན་བཞི་འདི། །ཕ་རོལ་Mིན་པའི་གsང་

དང་མ1ན་པ་ཡིན། །ཕ་རོལ་Mིན་�ག་4ང་5བ་Mོགས་ལ་

སོགས། །ས་ལམ་Dོགས་ནས་སངས་Eས་ཐོབ་པར་བཞེད། །

ཐེག་ཆེན་གསང་ གས་གsང་དང་མ1ན་པ་ནི། །Sད་པར་

Dོགས་རིམ་Mག་E་ཆེན་པོ་ལ། །Rལ་འ4ོར་བཞི་རིམ་Dོགས་

ནས་མངོན་སངས་Eས། །དེ་ལ་དང་པོའ m་ལས་ཅན་གང་ཟག་

Rམས། །ཉོན་མོངས་Rམ་gོག་}ང་བ་བག་ཆགས་དང༌། །མ་

རིག་དབང་གིས་འ¯ལ་པའི་འདམ་=་4ིང༌། །བrོམས་Fང་

rོམ་འbོ་འཆོར་ཞིང་གཞན་=་ཡེངས། །དེ་ལ་_་མ་དམ་པའི་

4ིན་�བས་དགོས། །བར་ཆད་eང་ན་g་མ@ིན་བrོམ་པར་

4། །ཏིང་ངེ་འཛmན་ལ་གནད་=་འ@ོ་ཙམ་ན། །དེ་ལ་Rལ་འ4ོར་

བཞི་རིམ་འཆར་བ་ཡིན། །aེ་གཅིག་Rལ་འ4ོར་�ོས་vལ་Rལ་

འ4ོར་དང༌། །རོ་གཅིག་Rལ་འ4ོར་rོམ་མེད་Rལ་འ4ོར་རོ། །
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aེ་གཅིག་=ས་O་སེམས་Fི་རང་བཞིན་མཐོང༌། །�ོས་vལ་

=ས་O་སེམས་Fི་ངོ་བོ་མཐོང༌། །རོ་གཅིག་=ས་O་སེམས་Fི་

མཚན་ཉིད་མཐོང༌། །rོམ་མེད་=ས་O་སེམས་Fི་གཤིས་ཀ་

gོགས། །རང་སེམས་Mག་E་ཆེན་པོར་�ན་<ིས་�བ། །.ོང་

པར་བrོམ་ན་གོལ་དང་ཤོར་ས་མང༌། །བདེ་ལ་ཞེན་ན་འདོད་

པའི་ཁམས་O་གོལ། །གསལ་ལ་ཞེན་ན་གhགས་Fི་ཁམས་O་

གོལ། །gོག་མེད་ཞེན་ན་གhགས་མེད་ཁམས་O་གོལ། །Eས་

འདེབས་གཉེན་པོ་ལམ་དང་གཤིས་O་ཤོར། །གhང་འཛmན་ལ་

སོགས་_ོ་ཡི་�ལ་=་iར་པ་Rམས། །_ོས་4ས་.ོང་པ་rོམ་

པ་Eས་འདེབས་ཡིན། །ཉོན་མོངས་9ེས་པ་དེ་ཉིད་.ོང་པར་མི་

ཤེས་པར། །.ོང་པ་�་མ་གཉེན་པོར་ཤོར་བ་ཡིན། །ཆོས་

Rམས་.ོང་ཉིད་གཞི་a་vལ་ཟེར་ཞིང༌། །.ོང་པར་བrོམས་

པས་ལམ་=་ཤོར་བ་ཡིན། །ཆོས་Rམས་ནམ་མཁའ་Z་+ར་ཅིར་

ཡང་�བ་པ་མེད། །rོམ་=་མེད་ཟེར་ཤེས་4འི་གཤིས་ལ་

ཤོར། །དེ་ལ་སེམས་Fི་བཞག་ཐབས་མ་འཆོལ་ན། །ཉམས་
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gོགས་རིམ་པ་4ེ་vག་9ེ་Xལ་ནི། །གཅིག་ཆར་བ་ལ་དང་པོ་

gོགས་པ་9ེ། །ཐོད་°ལ་བ་ལ་རིས་ཡོད་རིས་མེད་4ེད། །རིམ་

9ེས་པ་ལ་དང་པོ་aེ་གཅིག་9ེས། །བདེ་གསལ་མི་gོག་སེང་ངེ་

ཡེ་རེ་བ། །ཉམས་ལ་མཐོ་དམན་ཡོད་མེད་eང་=ས་O། །_་མ་

བrོམ་ཞིང་མ�ལ་འ+ལ་བར་4། །�ལ་དང་�ལ་ཅན་ཐམས་

ཅད་.ོང་པར་འཆར། །འོན་Fང་ངེས་ཤེས་མེད་པ་.ོང་ཉམས་

ཡིན། །}ང་\ིད་འཁོར་འདས་ཆོས་Rམས་ཐམས་ཅད་དང༌། །

རང་སེམས་.ོང་ཉིད་ནམ་མཁའ་མཐའ་ད+ས་མེད། །དེ་ནི་}ང་

བ་བཀག་ནས་.ོང་པ་rོམ་པ་མིན། །�ལ་=་}ང་བ་.ོང་པ་ཉིད་

=་rོམས། །གསལ་དང་b་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་རབ་9ེ། །ཆོས་

མཆོག་ཆེན་པོའ m་ཏིང་འཛmན་འo་བ་ཡིས། །རང་བཞིན་.ོང་པ་

oོད་Fི་ཉམས་Nོང་Pན། །gོགས་པ་མེད་པས་མ་ངེས་བསམ་

གཏན་ཡིན། །མོས་pས་4ས་ཤིང་གསོལ་བཏབ་ཚBགས་

བསགས་ནས། །དེ་ནས་�ོས་vལ་gོགས་པ་9ེ་བ་ནི། །ཆོས་

Rམས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་O་gོགས། །རང་སེམས་
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གདོད་ནས་དག་ཅིང་.ོང་པ་ཉིད་=་འཆར། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་གོམས་

ཤིང་yངས་པ་ལས། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་�ོས་པ་}་

ཚBགས་Pན། །�ོས་པ་བཀག་པའི་�ོས་མེད་མ་བrོམ་པར། །

�ོས་པ་�ོས་པས་.ོང་པའི་�ོས་མེད་བrོམ། །ཉམས་O་_ངས་

ཤིང་_་མའི་4ིན་�བས་Fིས། །འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་སེམས་

Fི་ངོ་བོ་gོགས། །ཉམས་Fི་བདེ་གསལ་མི་gོག་\ིད་གOམ་ངོ་

བོ་ཡིན། །gོགས་པའི་བདེ་གསལ་མི་gོག་I་གOམ་ངོ་བོ་

ཡིན། །�ོས་vལ་བདེ་ཆེན་hང་འ�ག་ལམ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རོ་

གཅིག་gོགས་པ་9ེ་བ་ནི། །}ང་\ིད་འཁོར་འདས་ཆོས་Rམས་

མ་[ས་Fི། །མཚན་ཉིད་མ་འoེས་སོ་སོར་གསལ་བ་Rམས། །

ཐ་དད་གཉིས་མེད་ཆོས་Iར་རོ་གཅིག་པས། །{་འvས་gེན་

ཅིང་འvེལ་འeང་ཡོངས་O་Dོགས། །དེ་ནི་ཇི་Zར་ཡོངས་O་

Dོགས་ཞེ་ན། །rོ་�འི་Rམ་ཤེས་4ེད་ལས་ཐ་དད་Fང༌། །gོག་

vལ་མ་འ¯ལ་རིག་པའི་ངོ་བོར་གཅིག །འཁོར་བའི་{་འvས་

gེན་ཅིང་འvེལ་འeང་ལ། །{་ེན་འvས་+་ཇི་Zར་འeང་བ་
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Rམས། །Xར་རོལ་ཕ་རོལ་མཐོང་བའི་gོགས་པ་ཡིས། །འཁོར་

བ་®ངས་ཤིང་Nང་འདས་བQབས་པ་ཡིས། །{་འvས་མངོན་

=་འ@ིགས་པ་¦ས་པ་ཡིན། །}་ཚBགས་གཉིས་མེད་=་མ་རོ་

གཅིག་དེ། །oན་པས་མ་ཟིན་�ལ་དང་�ལ་ཅན་Pན། །གཉིས་

}ང་བག་ཆགས་ཡིན་པར་འཆར་ན་ཡང༌། །ལམ་དེ་ཡོངས་O་

གོམས་པར་4ས་པ་ལ། །དགག་Qབ་རེ་དོགས་གཉིས་འཛmན་

བག་ཆགས་Rམས། །མཚན་ཉིད་མ་འoེས་ཡོངས་O་Dོགས་

པར་གཅིག །སངས་Eས་ཆོས་Fི་ཡོན་ཏན་4ེ་vག་Rམས། །

gོགས་Uན་སེམས་ལ་ཡོན་ཏན་འཆར་བ་ནི། །མཆོད་པ་Rམ་

བ=ན་4ེད་ལས་སོ་སོ་Rམས། །འ+ལ་མཁན་སེམས་ལ་མ་

འoེས་ཡོངས་O་Dོགས། །ཡོན་ཆབ་�ལ་བས་འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་འདག །ཆོས་I་འཐོབ་དང་འོག་མ་དེ་ཡིས་འ@ེས། །

གཞན་ཡང་དགེ་བའི་འvས་+་སོ་སོ་Rམས། །ཆོས་Rམས་རང་

སེམས་hང་འ�ག་ངང་=་Dོགས། །དཔེར་ན་®ོས་Fི་E་དང་E་

ལེན་བཞིན། །E་ལ་རི་མོ་}་ཚBགས་ཡོད་པ་ལ། །®ོས་Mེ་

�528



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

བདལ་དང་E་ལེན་བཏབ་པ་ལས། །E་ལ་རི་མོ་ཇི་Zར་ཡོད་པ་

Rམས། །®ོས་ལ་རི་མོ་དེ་Zར་eང་ན་ཡང༌། །རི་མོ་མ་འoེས་

སོ་སོར་བ�་བ་Rམས། །®ོས་Mེ་མིན་པ་གཞན་ཞིག་eང་བ་

མིན། །རིགས་�ག་སེམས་ཅན་�ལ་Mོགས་ཅི་གནས་པར། །

སེམས་Fིས་4ེད་ལས་ཅི་4ས་འvས་+་འeང༌། །eང་ཡང་རང་

སེམས་མིན་པ་eང་བ་མེད། །{་དང་ལམ་དང་4ང་5བ་སེམས་

དཔའ་དང༌། །སངས་Eས་ཡོན་ཏན་ཇི་Zར་གནས་པ་ལ། །དགེ་

བའི་སེམས་Fིས་4ེད་ལས་གང་4ས་པས། །�ལ་ལ་ཇི་Zར་

ཡོད་པས་ཡོན་ཏན་འeང༌། །eང་ཡང་རང་སེམས་མིན་པ་

གཞན་ཞིག་eང་བ་མིན། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་gེན་ཅིང་

འvེལ་འeང་Rམས། །ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ངང་=་

Dོགས། །སེམས་Fི་གཤིས་ཀ་rོམ་=་མེད་པ་ནི། །སངས་Eས་

1གས་དང་ཡེ་ནས་Sད་མེད་པས། །བrོམས་པས་ལོགས་ནས་

བོགས་ཤིག་དeང་=་མེད། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་ཆོས་

Rམས་=་མ་Pན། །སེམས་ཅན་Rམས་Fི་སེམས་}ང་མ་ཡིན་
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པ། །�ལ་དང་�ལ་ཅན་ལོགས་O་�བ་པ་མེད། །མཐོང་ཐོས་

oན་རེག་ཤེས་བVོད་ཆོས་Rམས་Pན། །ཇི་Zར་མཐོང་ཡང་རང་

སེམས་མཐོང་བ་ཡིན། །ཐམས་ཅད་རང་སེམས་rོམ་=་ཤེས་པ་

ཡིས། །rོམ་པ་མིན་པ་མེད་པས་rོམ་མེད་ཡིན། །rོམ་མེད་

=ས་O་མཐར་1ག་gེན་འvེལ་འ@ིགས། །དབང་�ག་ལ་

སོགས་ཡོངས་O་བ�ར་བ་ཡི། །འདོད་½་ཇི་Zར་བསམ་པ་

བཞིན་=་འ�བ། །Rམ་wིན་[ས་E་>བས་འདིར་འདག་པ་

ཡིན། །གང་ཟག་དེ་ནི་ཚJ་འདིར་མངོན་སངས་Eས། །ཡང་ནི་9ེ་

བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་མེད། །Rམ་ཆད་ལས་དབང་འཆི་བ་མ་

ཡིན་པར། །ཡོངས་བ�ར་བསམ་<ིས་མི་Sབ་འཆི་བ་ཡིས། །

[ས་E་ཞིག་ནས་བར་དོར་མངོན་སངས་Eས། །རང་སེམས་དེ་

Zར་gོགས་པའི་Rལ་འ4ོར་པ། །ཚmག་ཚBགས་4་སོགས་4ེད་པ་

གཉིས་O་མེད་ན་ཡང༌། །rོམ་མེད་gོགས་པ་9ེས་པར་iར་པ་

ལ། །རང་སེམས་oན་པས་འཛmན་པ་ལ་སོགས་པའི། །ཐབས་Fི་

ཆ་ནི་གང་ཡང་བrོམ་མི་དགོས། །སངས་Eས་སེམས་ཅན་
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ལོགས་ན་མི་\ིད་པས། །ལོགས་O་བrོམ་{་གཅིག་Fང་མེད་

ན་ཡང༌། །འོན་Fང་gོགས་པའི་ཆོས་དེ་ཉིད་ལ་ཡང༌། །གོམས་

ཤིང་འoེས་པས་རང་སེམས་aལ་yངས་པས། །མངོན་པར་

ཤེས་པ་�ག་དང་]ན་�་དང༌། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་[ས་Fི་བཀོད་

པ་དང༌། །²་འ³ལ་དང་ནི་ཇི་�ེད་མSེན་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་Fི་ནི་

ཡོན་ཏན་ཡར་Uན་=། །སོང་བ་ཡིན་པས་gོགས་པའི་འvས་+་

.ེ། །དེ་ཡི་དགོངས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཉིད་aལ་yངས་པས། །

ཤེས་པ་ལ་ནི་དབང་ཐོབ་འོང་བ་ཡིན། །ཤེས་4འི་ཆ་ནི་ཐམས་

ཅད་b་ལ་�ངས། །དེ་Z་+་གཅིག་མSེན་པའི་ཡོན་ཏན་

འཆར། །4མས་དང་�ིང་Vེ་གཞན་དོན་འeང་བའི་ཐབས། །

gོགས་པའི་aལ་ཁ་yོང་བར་མི་4ེད་པར། །གཞི་དེ་རང་གི་ཐོག་

8་བཞག་པས་ཆོག་ཟེར་ཞིང༌། །དགེ་བ་4་{་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་

Rམས། །ཕན་གནོད་འvས་+་འ4ིན་པར་མི་¦ས་པས། །དེ་ལ་

ཐམས་ཅད་མSེན་པ་མི་འeང་བས། །བrོམ་4་rོམ་4ེད་མེད་

Fང་gོགས་པའི་aལ་ཁ་yངས། །འ@ོ་བའི་དོན་=་ཚBགས་
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གཉིས་བསགས་པ་ཡིས། །མཐར་1ག་མི་Wོབ་hང་འ�ག་ལ་

གནས་ནས། །འvས་+་I་གOམ་མངོན་=་4ས་པ་ཡིན། །

གདོད་ནས་Rམ་དག་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I། །ལོངས་I་�ལ་

I་གhགས་I་}་ཚBགས་Rམས། །སངས་Eས་Fི་ནི་�ན་ཅིག་

9ེས་པའི་ེན། །དང་པོ་འ@ོ་བའི་དོན་=་1གས་བ9ེད་ནས། །

བར་=་Rལ་འ4ོར་བཞི་དང་ཚBགས་བསགས་ཤིང༌། །Vེས་ལ་

འ@ོ་བའི་དོན་ལ་Eལ་བ་ཡིས། །དགེ་བ་བ ོ་ཞིང་wོན་ལམ་

བཏབ་པ་འདི། །ག=ལ་4་Rམས་Fིས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་{། །

སངས་Eས་I་གOམ་སོ་སོར་འཆར་བ་ཡང༌། །དག་པ་Rམས་

ལ་I་གOམ་ད4ེར་མེད་འཆར། །དམན་པ་Rམས་ལ་I་གOམ་

སོ་སོར་འཆར། །རིགས་�ག་Rམས་ལ་.ོན་པ་�ག་8་འཆར། །

{་ེན་gེན་འvེལ་འཛBམས་པའི་འvས་+་ཡིན། །�ིབ་པ་®ོང་

ཞིང་ཡོན་ཏན་9ེ་Xལ་ནི། །གོང་=་ཞོར་ལ་ཞིབ་པར་བ.ན་ན་

ཡང༌། །ཉོན་མོངས་�ིབ་དང་ཤེས་4འི་�ིབ་པ་སོགས། །རང་

སེམས་སངས་Eས་མ་མཐོང་�ིབ་པ་ཡིན། འ@ོ་བ་རིགས་�ག་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །དགེ་དང་མི་དགེ་[ང་མ་བ.ན་=་

གནས། །མ་རིག་དབང་གིས་ཉོན་མོངས་=ག་�་ཡི། །མི་དགེ་

]ོད་པ་Rམ་wིན་�ིབ་པ་ཡིན། །དེ་ཡི་གཉེན་པོར་དགེ་]ོད་

མཚན་མར་བhང༌། །ཡོན་ཏན་ལ་ཞེན་ཤེས་4འི་�ིབ་པ་ཡིན། །

ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉོན་མོངས་�ིབ་པ་ནི། །འ@ོ་བ་རིགས་�ག་

སེམས་ཅན་མ་[ས་Rམས། །མ་རིག་ཉོན་མོངས་མི་དགེའི་ལས་

དབང་གིས། །འཁོར་བའི ་E་མཚBར་ཐོག་མ་མེད་ནས་

འSམས། །མི་དགེའི་དབང་གིས་ཉོན་མོངས་�ིབ་པས་གོས། །

ལམ་Rམས་ཉམས་O་_ངས་པས་�ིབ་པ་འདག །དང་པོ་ཆོས་

ལ་sགས་པའི་གང་ཟག་Rམས། །རིགས་�ག་འཁོར་བའི་�ག་

བ ལ་©ན་ནག་8། །©ན་པའི་དFིལ་=་ཉི་མ་ཤར་བ་Zར། །

སངས་Eས་བ.ན་པའི་འོད་ཟེར་ཤར་བ་ཡིས། །�ིབ་པའི་

ཚBགས་Rམས་མ་[ས་སེལ་བར་4ེད། །_་མས་བ.ན་པའི་

ཆོས་ལ་sགས་པ་Rམས། །དང་པོ་Mག་E་ཆེན་པོའ m་rོམ་བཏབ་

ནས། །aེ་གཅིག་དང་པོའ m་ཏིང་འཛmན་9ེས་པ་དེས། །མར་མེས་
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©ན་པ་སེལ་ཚBད་ཇི་Z་བར། །བདེ་གསལ་མི་gོག་ཉམས་Nོང་

9ེས་པ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་Rམ་gོག་ཚང་ཚmང་སེལ་བར་4ེད། །

aེ་གཅིག་གཉིས་པའི་ཏིང་འཛmན་9ེས་པ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་b་

བའི་b་བ་མགོ་ནོན་ནས། །9་རེངས་ཤར་ནས་©ན་པ་སེལ་བ་

Zར། །�ལ་དང་�ལ་ཅན་gོག་མེད་བrོམས་པ་ཡིས། །�ལ་

ལ་བདེན་པར་འཛmན་པའི་ཞེན་པ་དག །aེ་གཅིག་གOམ་པའི་

ཏིང་འཛmན་9ེས་པ་ནི། །འཁོར་འདས་རང་སེམས་.ོང་པར་

བrོམས་པ་ཡིས། །ནམ་ལངས་པས་ནི་©ན་པ་�ངས་པ་Zར། །

�ལ་ཅན་gག་པར་འཛmན་པའི་ཞེན་པ་དག །ཉི་མ་ཤར་བས་©ན་

པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བ་Zར། །�ོས་vལ་དང་པོའ m་gོགས་པ་

9ེས་པ་ཡིས། །�ིབ་གཉིས་ལ་སོགས་©ན་པ་སེལ་བར་4ེད། །

སངས་Eས་ཉི་མའི་དFིལ་འཁོར་ཤར་བ་ཡིས། །རིགས་�ག་

འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་སེལ་བར་4ེད། །�ོས་vལ་གཉིས་པ་

9ེས་པའི་ཏིང་འཛmན་<ིས། །ཉོན་མོངས་�ིབ་དང་ཤེས་4འི་

�ིབ་པ་སོགས། །ལམ་རིམ་ངང་=་འདག་ཅིང་ཡོན་ཏན་9ེས། །
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གOམ་པ་ནས་བhང་rོམ་མེད་བར་=་ནི། །ཉོན་མོངས་པ་དང་

ཉོན་མོངས་�ིབ་པ་Rམས། །5ང་´་ ོན་དང་ཆེན་པོ་Mིས་ནས་

འདག །ཤེས་རབ་དང་ནི་ཤེས་4འི་�ིབ་པ་ནི། །ཆེན་པོ་ ོན་

དང་5ང་´་Mི་ནས་འདག །Pན་གཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཉོན་མོངས་རང་

གིས་�ིབ། །ཉོན་མོངས་=ག་�་=ག་གOམ་yང་4་Rམས། །ཡེ་

ཤེས་�་དང་I་གOམ་ཡོན་ཏན་ཆོས། །ཉོན་མོངས་སངས་ནས་

ཡེ་ཤེས་I་གOམ་པོ། །དེ་དག་མ་གཏོགས་ལོགས་ནས་�བ་པ་

མེད། །ཞེ་·ང་ང་Eལ་འདོད་ཆགས་bག་དོག་དང༌། །གཏི་©ག་

ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་�ིབ་པ་Pན། །ཆོས་Rམས་དེ་དག་སོ་

སོར་རང་གིས་.ོང༌། །ཉོན་མོངས་�ིབ་པ་དེ་དག་ཉིད་Fིས་

འདག །ཉོན་མོངས་�ིབ་པ་ཐོག་མེད་བསགས་པ་ནི། །ལས་དང་

བག་ཆགས་Pན་Uང་Rམ་པར་wིན། །མ་རིག་Z་ལོག་ཐེ་ཚBམ་

ཡིད་གཉིས་Pན། །ལས་Rམས་ཉམས་O་_ངས་པས་ཐད་སོར་

འདག །ཉོན་མོངས་བ=ད་དང་ཉོན་མོངས་gོག་E་ཆོད། །ཆོས་

Rམས་རང་སེམས་གཅིག་8་gོགས་པ་ཡིས། །བrོམ་4་rོམ་
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4ེད་rོམ་མཁན་བrོམ་{་Rམས། །འཁོར་གOམ་ཡོངས་O་

དག་པའི་ཤེས་རབ་Fིས། །ཤེས་4འི་�ིབ་པ་ཆེན་པོ་འདག་པར་

4ེད། །rོམ་རོ་གཅིག་9ེས་པའི་གང་ཟག་ལ། །ཡོན་ཏན་9ེ་དང་

�ིབ་པ་®ོང་Xལ་Rམས། །ལམ་<ི་>བས་O་ཞིབ་8་བ.ན་ན་

ཡང༌། །ཉོན་མོངས་ཤེས་4་གཉིས་ཀའི་འvིང་པོ་འདག །དེ་ཡི་

ཡོན་ཏན་རིམ་པ་9ེ་Xལ་ནི། །གོང་=་ལམ་<ི་>བས་O་ཞིབ་

པར་བ.ན། །Pན་8་བཏགས་པའི་མ་རིག་མན་ཆད་Fི། །ཉོན་

མོངས་�ིབ་པ་b་རགས་ཐམས་ཅད་དང༌། །གཉིས་}ང་བག་

ཆགས་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་འདག །ཤེས་4འི་�ིབ་པ་5ང་´འི་

རགས་པ་འདག །rོམ་མེད་9ེས་པའི་gེན་<ི་གང་ཟག་ལ། །

ཡོན་ཏན་9ེ་Xལ་ལམ་<ི་>བས་O་བ.ན། །ཉོན་མོངས་ཆེན་པོ་

ཤེས་4་5ང་´་ནི། །རང་སེམས་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་gོགས་པ་

ཡིས། །rོམ་པ་མིན་པ་ལོགས་O་�བ་པ་མེད། །ཐམས་ཅད་

rོམ་=་ཤར་བའི་ཤེས་རབ་Fིས། །�ན་ཅིག་9ེས་པའི་མ་རིག་

Pན་གཞི་དང༌། །ཉོན་མོངས་a་བའི་�ིབ་པ་ཆེན་པོ་འདག །དེ་
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ཡི་ཉོན་མོངས་�ིབ་པ་འདག་Xལ་ནི། །རང་སེམས་ཆོས་Iར་

རིག་པས་མ་རིག་འདག །Pན་གཞི་རང་བཞིན་Rམ་པར་དག་པ་

ཡིས། །ཉོན་མོངས་�ིབ་པ་ཆགས་པའི་གཞི་a་vལ། །དེ་ཡིས་

ཉོན་མོངས་གཞི་aའི་�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་འདག །ཤེས་4འི་�ིབ་

པ་b་བའི་b་བ་ནི། །གཉིས་འཛmན་གཉིས་}ང་བག་ཆགས་མ་

ཡིན་ཡང༌། །དེ་ཡིས་བཞག་པའི་�ིབ་པ་5ང་´་ནི། །I་དང་ཡེ་

ཤེས་ཐ་དད་}ང་བ་ཡིན། །རིགས་�་རོ་གཅིག་�ག་པ་~ོ་Vེ་

འཆང༌། །ཡེ་ཤེས་�་དང་ཆོས་I་རོ་གཅིག་པས། །I་�་ད4ེར་

མེད་གཅིག་8་iར་པ་ཡི། །ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་

=ས་O། །ཤེས་རབ་�ིབ་པ་རིག་མ་ལ་བ.ེན་ནས། །Wོབ་

དཔོན་=ས་གOམ་བདེ་གཤེགས་བ�ད་བ�ས་Fིས། །མཐར་

1ག་འvས་+འི་=ས་O་དབང་བIར་བས། །ཤེས་4འི་�ིབ་པ་

འདག་ཅིང་མངོན་སངས་Eས། །དེ་དག་�ིབ་པ་འདག་Xལ་སོ་

སོ་Rམས། །ལམ་<ི་ཐད་སོར་yར་ནས་ཤེས་པར་4། །ཆོས་s་

པོ་དང་འ@ོ་བའི་དོན་=་ནི། །�ན་བ{ད་ཟབ་མོ་ཡི་གེར་vིས་པ་
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ལ། །_་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འ@ོ་Rམས། །མི་མཉེས་iར་

པ་ཐམས་ཅད་བཟོད་པར་གསོལ། །ཆོས་འདི་བaམས་པའི་དགེ་

བ་oི་མེད་དེས། །s་བ་པོ་དང་འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་Rམས། །

མཆོག་དང་1ན་མོང་དངོས་�བ་རབ་བ�ེས་ནས། །འ@ོ་བའི་

དོན་=་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །Mག་E་ཆེན་པོ་བrོམས་

པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། །Rལ་འ4ོར་བཞི་ཡི་ལམ་<ི་རིམ་པ་གཉིས། 

།དད་Uན་དབོན་པོ་ཤེས་རབ་དབང་�ག་གིས། །འ@ོ་བ་སེམས་

ཅན་Rམས་Fི་དོན་=་sས། །�ལ་ལ་མཚན་གསོལ་aི་óང་ཀོ་

མཛB་|། །ཟབ་ཆོས་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་Pན་8་འོད། །ཏི་$ི་རས་

པས་འ@ོ་བའི་དོན་=་བཀོད། །བ�་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཐམས་

ཅད་འeང་བར་ཤོག །   

"

"

"

"
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"
གསང་བ་ཡང་�ིང་ཞེས་4་བ་ཅོག་རོ་ 

བuན་5ང་ལ་གདམས་པ།  

"

=ས་གOམ་སངས་Eས་Pན་<ི་བ�ད། །གཉིས་O་མེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། །gོགས་དོན་_་མ་རིན་ཆེན་ལ། །pས་པ་ཡིས་

ནི་Mག་འཚལ་ལོ། །Fེ་མ་ལས་ཅན་>ལ་Uན་Pན། །ཅོག་རོ་ཇོ་

5ང་ཁ་]ང་པོ། །ཤེས་རབ་བaོན་འ�ས་ཞེས་པ་ཡིས། །ཆོས་

Rམས་]ི་ཡི་4་[གས་དང༌། །ཟབ་པའི་ཆོས་ཤིག་s་ཞེས་པ། །

གཤའ་མ་ཡིན་ནམ་P་རེ་ཡིན། །ཁ་གསག་གཡོ་{་མེད་པ་

ཡི། །དད་པ་གཏིང་ནས་གཡོས་པ་དང༌། །ཆོས་གཤའ་མར་4་

བསམ་ཡོད་iར་ན། །Sོད་Fིས་འདོད་པ་བQབ་པར་4། །ཨེ་མ་

ངོ་མཚར་�ད་Fི་ཆོས། །འོ་>ོལ་དཔོན་Wོབ་འཛBམས་པ་དེ། །

ཚBགས་བསགས་>ལ་པ་ཆེ་བ་ཡིན། །>ལ་པ་ཇི་Zར་ཆེ་iར་

ན། །སངས་Eས་བ.ན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །@ངས་མེད་བ>ལ་པའི་
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 ོན་རོལ་=། །སངས་Eས་@ངས་མེད་4ོན་ན་ཡང༌། །Eལ་བ་

ªF་1བ་པ་ཡིས། །aོད་Uན་=ས་O་སངས་Eས་ནས། །4ང་

5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་ནས། །ཚBགས་Dོགས་ས་ལམ་

མཐར་Mིན་ཏེ། །འོག་མིན་ཆོས་Fི་ཕོ་vང་=། །ཡང་དག་སངས་

Eས་ལོངས་I་ནི། །Dོགས་Uན་=ས་O་མངོན་སངས་Eས། །

སངས་Eས་�ལ་པ་རིགས་�་ཡིས། །རི་རབ་.ེང་=་4ོན་ནས་

ནི། །ཐེག་ཆེན་གསང་ གས་གOངས་པ་ནི། །=ས་འདིར་དར་

ཞིང་Eས་པ་ཡིན། །འཛམ་dིང་4ེ་བ་bག་བE་|། །~ོ་Vེ་གདན་

<ི་གནས་མཆོག་8། །�ལ་I་ªF་1བ་པ་ནི། །aོད་Uན་=ས་

O་མངོན་སངས་Eས། །>ལ་བ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་Rམས། །

Jབ་ཅིང་ཉོན་མོངས་རག་པ་Rམས། །བ>ལ་པ་ཆེན་པོར་བདག་

iར་ནས། །ཐེག་གOམ་Wོབ་པ་མ་གི་ཏས། །འཁོར་བའི་�ག་

བ ལ་ཞི་བ་དང༌། །ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གསོས། །=ས་

འདིར་དལ་འ4ོར་Uན་པ་ཡི། །མི་[ས་ཐོབ་པ་>ལ་པ་ཆེ། །

གཞན་ཡང་བuན་5ང་ཁ་]ང་པོ། །དལ་འ4ོར་མི་[ས་ཐོབ་ན་
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ཡང༌། །ཡང་དག་_་མ་མ་�ེད་ན། །མིག་མེད་ལམ་མཁན་vལ་

བ་ཡིན། །ཡང་དག་_་མ་གང་ཞེ་ན། །ཆད་Îངས་~ོ་Vེ་འཆང་

ཆེན་ཡིན། །བ{ད་པ་ཏཻ་ལོ་�་རོ་ཡིན། །ལོ་F་མར་པ་_ོ་@ོས་

ཡིན། །ཡང་མེས་མི་ལ་རས་པ་ཡིན། །མེས་པོ་�གས་པོ་�་Vེ་

ཡིན། །_་མ་དཔལ་Uན་འབའ་རོམ་པ། །བཀའ་བ{ད་_་མ་

4ིན་�བས་ཅན། །དེ་ཡི་ཞལ་ནས་གOངས་པའི་ཆོས། །ཡི་དམ་

a་བའི་དFིལ་འཁོར་ཡིན། །གདམས་ངག་�་རོའ m་ཆོས་�ག་

ཡིན། །Z་བ་Mག་E་ཆེན་པོ་ཡིན། །rོམ་པ་ག�ག་མ་{ན་པ་

ཡིན། །]ོད་པ་=ས་དང་འvེལ་བ་ཡིན། །འvས་+་I་གOམ་

�ན་�བ་ཡིན། །ཆོས་9ོང་4་རོག་མིང་ཅན་ཡིན། །{་ེན་དེ་

Rམས་ཚBགས་པ་ན། །>ལ་པ་ཆེའོ་བuན་5ང་Sོད། །ཆོས་

Rམས་]ི་ཡི་4་[གས་ནི། །མི་gག་{་འvས་བསམ་པ་དང༌། །

འཁོར་བ་�ག་བ ལ་�ང་པོ་ལ། །ཚJ་འདིར་ཆེ་ཐབས་མི་བསམ་

པར། །Mི་མར་�་མིའི་བདེ་9ིད་ལ། །wོན་པ་ཡིད་སེམས་མི་

འཆང་ལ། །འཁོར་བ་མཐའ་དག་ཡིད་དeང་ཡིན། །4ང་5བ་
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Rམ་གOམ་ཆོས་Rམས་ལ། །ཐད་སོ་ཐད་སོའ m་ཡོན་ཏན་Rམས། 

།གང་ཟག་_ོ་ཡི་4ེ་vག་གིས། །འvས་+་ཐད་སོར་ལེན་པ་དེ། །

N་ངན་འདས་ལ་�ོ་བ་ཡིན། །Qབ་པ་4ེད་པའི་གང་ཟག་Rམས། 

།Qབ་པའི་གནས་ནི་ཅི་Z་+། །Sོད་Fིས་sས་པ་གང་ཡིན་པ། །

གང་ཟག་ལས་ནི་དང་པོ་པས། །དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས་

དག་8། །མཚམས་དང་འདག་yར་དམ་པར་4། །1ན་བཞིའི་

Rལ་འ4ོར་མ་ཆགས་པར། །1ན་མཚམས་ཡི་དམ་�་ཡི་ནི། །

�ིང་པོ་a་བའི་ གས་Rམས་ལ། །¼་བཅད་4ས་ནས་བ�ས་པ་

4། །4ང་5ང་མི་ངོར་མི་བཏང་བར། །བQབ་ལ་དམ་བཅའ་

བgན་པར་4། །ཉམས་ལེན་གནད་ལ་འ@ོ་ཙམ་ན། །འཇིག་gེན་

4་བ་ངན་པ་ཡི། །ཆོས་བEད་gོག་པ་9ེ་བ་ཡིན། །འཁོར་བའི་

ཉེས་དམིགས་oན་པ་དང༌། །བཙན་ཆོད་4ས་ནས་®ོང་བ་

ཡིན། །Pན་Wོང་ངན་པས་བWང་iར་ན། །ཉོན་མོངས་Rམ་gོག་

9ེ་བ་Rམས། །གཉའ་རེངས་Vེས་བ«་མི་4་བར། །5་ལ་རལ་

@ི་བཏབ་པ་Zར། །1ག་bད་དང་ནི་གཅེར་མཐོང་=། །.ོང་པ་
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ཉིད་=་བrོམ་པར་4། །Mི་ནང་བར་ཆད་བ=ད་འeང་ཞིང༌། །དེ་

ཡང་Mི་ཡི་བར་ཆད་ནི། །མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་བ=ད། །མ་

°ན་ཡིན་པར་ཤེས་4ས་ལ། །4མས་པ་�ིང་Vེ་4ང་5བ་

སེམས། །ཁ་ཞེ་མེད་པར་བrོམ་པར་4། །དེ་ལ་ནང་གི་བར་

ཆད་ནི། །�ང་པོ་དང་ནི་ཉོན་མོངས་བ=ད། །གསང་ གས་ཟབ་

མོའ m་དབང་བIར་ནས། །རང་[ས་Eལ་བའི་དFིལ་འཁོར་=། །

�ང་པོ་Eལ་བ་རིགས་�ར་བgེན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་�ར་

བrོམས་པས། །�ང་པོའ m་ཞེན་པ་ལོག་པ་དང༌། །�་ལ་དངོས་

པོར་འཛmན་པ་ཡི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བ9ོད་E། །�་ནི་

རང་སེམས་ཡིན་པར་rོམས། །རང་རིག་བདེན་པར་འཛmན་པ་

ནི། །སེམས་ཙམ་Z་བ་�བ་མཐར་@ོལ། །རང་སེམས་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་དང༌། །�་དང་}་ཚBགས་}ང་བ་Pན། །གཉིས་མེད་hང་

འ�ག་ཆེན་པོ་|། །~ོ་Vེ་སེམས་དཔའི་Eས་བཏབ་བོ། །ཐམས་

ཅད་རོ་གཅིག་~ོ་Vེ་འཆང༌། །བ9ེད་པའི་རིམ་ལ་ལེགས་གནས་

ན། །�ང་པོའ m་བ=ད་ནི་ཆོམ་པ་ཡིན། །�་ལ་གནད་=་བ>ན་
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ཙམ་ན། །�་ཡི་བ=ད་gགས་b་མོ་འeང༌། །�་ཁང་མཆོད་gེན་

ལ་སོགས་པ། །བཞེངས་པར་འདོད་པའི་gོག་པ་འeང༌། །rོམ་

འbོ་འཆོལ་ཞིང་gོག་པས་གཡེང༌། །དེ་ལ་བ�ོག་ཐབས་མ་4ས་

ན། །�་Rམས་vི་བའི་ལས་ལ་འ�ག །དེ་ཚJ་གཡེང་བས་Sེར་

བ་ཡིན། །དེ་�ོག་ཐབས་བ.ན་པ་ནི། །རང་[ས་Eལ་བའི་

དFིལ་འཁོར་=། །>ད་ཅིག་གཡེང་བ་མེད་པར་rོམས། །Mི་ཡི་

�་དང་ད4ེར་མེད་=། །རང་སེམས་གཅིག་པར་གོམས་ཙམ་

ན། །�་ཁང་�་gེན་ལ་སོགས་པ། །གཞན་<ིས་རང་ལ་འ+ལ་

བར་འiར། །དེ་ལ་ཞེན་པར་མི་4འོ། །དེ་ལ་བ=ད་gགས་ཆེན་

པོ་ནི། །�་ཡི་+་ཡི་བ=ད་Rམས་Fིས། །ཡི་དམ་�་ཡི་ཞལ་

.ོན་ཏེ། །སད་དང་བ~་ཡིས་བgགས་པར་4། །བ=ད་Fི་

མཚན་མ་ཆོམས་པ་དང༌། །ཡི་དམ་�་ཡི་ཞལ་མཐོང་འiར། །

གཉིས་པ་ཉོན་མོངས་བར་ཆད་ནི། །a་གནས་འཁོར་ལོ་Rམས་

O་ནི། །eང་བ་�ང་སེམས་འ=ས་iར་ན། །9ོན་དང་ཡོན་ཏན་

གཉིས་O་ཡོང༌། །Éང་ལག་[ས་ཚmགས་ནམ་མཁའི་དFིལ་
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འཁོར་=། །འeང་བ་ས་ཡི་�ང་འ=ས་ནས། །ས་ཡིས་ནམ་

མཁའ་�ོགས་པར་4ེད། །ས་བདག་ó་གདོན་Uང་བ་ཡིན། །

སེམས་ཉིད་གཏི་©ག་གhགས་O་འ@ོ། །གཏི་©ག་མི་དགེ་Rམ་

གཉིས་4ེད། །གཏི་©ག་ཁ་�ངས་བད་ཀན་ནད། །བད་ཀན་དང་

ནི་མཛJ་ནད་འོང༌། །4ིང་དང་གཉིད་Fིས་བཏབ་པ་ཡིན། །ó་

གདོན་Rམས་Fིས་གསལ་ཆ་འbོག །མཐར་ནི་=ད་འ@ོའ m་ལས་

Fང་4ེད། །9ོན་དེ་བཅོས་པར་4་བ་ནི། །ས་ནི་�ང་གིས་དེད་

པ་.ེ། །5་ཡིས་Fང་ནི་འདག་པར་4ེད། །+མ་པ་ཅན་<ི་yོར་

བ་ཡིས། །Éང་མཐིལ་]ི་གuག་མན་ཆད་ནས། །ཚmགས་དང་

[ས་ནི་ཐམས་ཅད་=། །�ང་ནི་ངེས་པར་བhང་4ས་ན། །ནམ་

མཁར་རང་གནས་ཁེངས་ཙམ་ན། །ས་ནི་ཞི་བར་4ེད་པ་.ེ། །

ó་གདོན་ནད་Fང་ཞི་བར་འiར། །ས་ནི་�ང་གིས་གཏོར་བ་.ེ། 

།�ང་གིས་yོར་བ་ཤེས་པར་4། །བད་ཀན་ཚད་ནད་5་ཡིས་

གདོན། །གཏི་©ག་རང་སར་ཞི་ཙམ་ན། །ó་གདོན་ནད་Fང་ཞི་

བར་འiར། །གཏི་©ག་.ོང་པའི་ཏིང་འཛmན་=། །�ག་གིས་
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gོགས་པར་iར་པ་དང༌། །ཐམས་ཅད་.ོང་པར་9ེ་བ་ཡིན། །མ་

གོས་.ོང་ཉིད་ནམ་མཁའ་དེ། །ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fི་ཡེ་ཤེས་

ཡིན། །I་ནི་Rམ་པར་}ང་མཛད་དེ། །Zེ་བ་མེ་ཡི་དFིལ་

འཁོར་=། །འeང་བ་5་ཡི་�ང་འ=ས་ན། །5་ཡིས་མེ་ནི་

གསོད་པར་4ེད། །མོ་གདོན་མ་མོ་Uང་བ་ཡིན། །སེམས་ཉིད་

འདོད་ཆགས་གhགས་O་འ@ོ། །[ས་ལས་འདོད་ཆགས་4ེད་

པར་འiར། །འདོད་ཆགས་ཁ་�ངས་ཚད་ནད་ཡིན། །�ག་

མ�ིས་ཚད་པའི་ནང་=་འ@ོ། །Mི་ནང་གཉིས་ལ་ཆགས་པ་ཡིས། 

།བསེན་མོས་ཐིག་ལེ་འbོག་པར་4ེད། །མཐར་ནི་ཡི་�གས་

ལས་Fང་4ེད། །9ེས་པ་Rམས་ལ་མོ་གདོན་ཏེ། །+ད་མེད་

Rམས་ལ་ཕོ་གདོན་ཡིན། །9ོན་དེ་བཅོས་པར་4་བ་ནི། །~ོ་

སོལ་རི་ལ་ཆར་བབས་ན། །མེ་ཡི་{ར་ནི་5་ཉིད་འiར། །Zེ་

བར་ག8མ་མོ་µར་བ་ཡིས། །ཧཾ་oོས་ཐིག་ལེ་དབབ་པ་ནི། །མེ་

ཡི་རང་གནས་ཁེངས་ཙམ་ན། །5་ཉིད་ཞི་བར་4ེད་པ་ཡིན། །མོ་

གདོན་ནད་Fང་ཞི་བར་འiར། །མེ་ནི་5་ཡིས་བ9ེད་པ་.ེ། །
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ཐིག་ལེ་དབབ་པའི་yོར་བ་4། །འདོད་ཆགས་རང་སར་ཞི་ཙམ་

ན། །མོ་གདོན་ནད་Fང་ཞི་བར་འiར། །འདོད་ཆགས་བདེ་ཆེན་

ཏིང་འཛmན་=། །�ག་གིས་gོགས་པར་iར་པ་དང༌། །ཐམས་

ཅད་བདེ་བར་9ེ་བ་ཡིན། །མ་འoེས་བདེ་.ོང་hང་འ�ག་.ེ། །

སོ་སོར་Pན་gོག་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །I་ནི་}ང་བ་མཐའ་ཡས་སོ། །

�ིང་ཁ་5་ཡི་དFིལ་འཁོར་=། །འeང་བ་མེ་ཡི་�ང་འ=ས་ན། །

མེ་ཡིས་5་མིག་>མ་པར་4ེད། །ཕོ་གདོན་Eལ་འགོང་Uང་བ་

ཡིན། །སེམས་ཉིད་ཞེ་·ང་གhགས་O་འ@ོ། །ཡིད་ལས་མི་

དགེ་Rམ་གOམ་4ེད། །ཞེ་·ང་ཁ་�ངས་=ག་ནད་ཡིན། །�ིང་

�ང་mོ་འབོགས་ནད་=་འོང༌། །མཐར་ནི་དNལ་བའི་ལས་Fང་

4ེད། །9ེས་པ་Rམས་ལ་ཕོ་གདོན་ཏེ། །+ད་མེད་Rམས་ལ་མོ་

གདོན་ཡིན། །9ོན་དེ་བཅོས་པར་4་བ་ནི། །]ི་བོའ m་ཧཾ་ལས་

བ=ད་aི་བབས། །5་ཡིས་རང་བཞིན་ཁེངས་ཙམ་ན། །མེ་ནི་ཞི་

བར་4ེད་པ་ཡིན། །ཕོ་གདོན་ནད་Fང་ཞི་བར་འiར། །�ང་ནི་

ས་ཡིས་འ4ིན་པ་.ེ། །�་I་ཆེ་དང་མཆོད་gེན་བrོམ། །ཞེ་
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·ང་རང་སར་ཞི་ཙམ་ན། །ཕོ་གདོན་ནད་Fང་ཞི་བར་iར། །ཞེ་

·ང་གསལ་.ོང་དFིལ་འཁོར་=། །�ག་གིས་gོགས་པར་iར་

པ་དང༌། །མངོན་ཤེས་དང་ནི་ཤེས་རབ་9ེ། །གསལ་.ོང་hང་

འ�ག་བདེ་བ་དེ། །མེ་ལོང་Z་+འི་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །I་ནི་མི་

བ9ོད་~ོ་Vེ་སེམས། །མ@ིན་པ་ས་ཡི་དFིལ་འཁོར་=། །འeང་

བ་གOམ་<ི་�ང་འ=ས་ན། །ས་ནི་�ང་གིས་གཏོར་བར་4ེད། །

oག་པོ་བཙན་གདོན་Uང་བ་ཡིན། །སེམས་ཉིད་ང་Eལ་

གhགས་O་འ@ོ། །ངག་ལས་མི་དགེ་Rམ་བཞི་4ེད། །ང་Eལ་

ཁ་�ངས་འ=ས་ནད་ཡིན། །ཚ་@ང་འoེས་པའི་ནད་=་འོང༌། །

གཞན་<ི་དཔལ་ལ་·ང་བ་ཡིས། །རང་ཆོས་ཡོན་ཏན་འbོག་

པར་4ེད། །མཐར་ནི་�་མིན་ལས་Fང་4ེད། །9ོན་དེ་བཅོས་

པར་4་བ་ནི། །.ེང་འོག་�ང་ནི་བhང་བ་ཡིན། །འeང་བཞི་

�ང་ནི་མཉམ་གནས་པས། །ས་ཡིས་རང་གནས་ཁེངས་ཙམ་ན། 

།�ང་གOམ་ཞི་བར་4ེད་པ་ཡིན། །བཙན་གདོན་ནད་Fང་ཞི་

བར་4ེད། །ས་ཡི་�ང་ནི་ནོན་པ་དང༌། །�ང་བhང་བ་ཡི་མན་
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ངག་4། །ང་Eལ་རང་སར་ཞི་ཙམ་ན། །བཙན་གདོན་ནད་Fང་

ཞི་བར་འiར། །ང་Eལ་མཉམ་ཉིད་ཏིང་འཛmན་=། །�ག་གིས་

gོགས་པར་iར་པ་དང༌། །ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་9ེ་བ་ཡིན། །

མཐོ་དམན་མེད་པའི་hང་འ�ག་.ེ། །མཉམ་པ་ཉིད་Fི་ཡེ་ཤེས་

ཡིན། །I་ནི་རིན་ཆེན་འeང་Uན་ནོ། །བདེ་ཆེན་�ང་གི་དFིལ་

འཁོར་=། །འeང་བ་ས་ཡི་�ང་འ=ས་ན། །ས་ཡི་�ང་ནི་གཏིབ་

པར་4ེད། །བ=ད་གདོན་4ིངས་ཅན་Uང་བ་ཡིན། །སེམས་ཉིད་

bག་དོག་གhགས་O་འ@ོ། །=ག་གOམ་ཆ་མཉམ་bག་དོག་

4ེད། །bག་དོག་ཁ་�ངས་Uན་ནད་ཡིན། །ལས་ནི་གང་oག་

ནད་=་འོང༌། །མཐོ་བ་Rམས་ལ་འ@ན་པ་ཡིས། །རང་ཉིད་

དམན་སར་Íར་བར་4ེད། །མཐར་ནི་འ=་4ེད་ལས་Fང་4ེད། །

9ོན་དེ་བཅོས་པར་4་བ་ནི། །�ང་ནི་R་ཏིར་བ�ག་4ས་ནས། །

aལ་པོ་ཆེ་ཡི་མདའ་འཕེན་Zར། །ཚངས་པའི་+་གར་�ང་

oངས་ནས། །�ང་གིས་རང་གནས་ཁེངས་ཙམ་ན། །ས་ནི་ཞི་

བར་4ེད་པ་ཡིན། །བ=ད་Fི་ནད་Rམས་ཞི་བར་འiར། །ས་ནི་
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�ང་གིས་གཏོར་བར་4ེད། །མདའ་Zར་འཕང་བའི་yོར་བ་4། །

bག་དོག་རང་སར་ཞི་ཙམ་ན། །བ=ད་གདོན་ནད་Fང་ཞི་བར་

འiར། །bག་དོག་བདེ་.ོང་ཏིང་འཛmན་=། །�ག་གིས་gོགས་

པར་iར་པ་དང༌། །བདག་གཞན་མེད་པར་9ེ་བ་ཡིན། །ཐོག་

མེད་hང་འ�ག་དེ་ཉིད་དེ། །4་བ་�བ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །I་

ནི་དོན་ཡོད་�བ་པའོ། །གཏི་©ག་Pན་ལ་གཞིར་བཞག་ནས། །

འདོད་ཆགས་མེད་ན་ ོན་=་9ེ་བ་ཡིན། །ཞེ་·ང་ང་Eལ་bག་

དོག་9ེ། དག་པ་རིམ་<ིས་དག་ན་ཡང༌། །bག་དོག་.ེང་ལ་

®ོང་བ་ཡིན། །]ི་བོར་ཡོན་ཏན་Dོགས་ཙམ་ན། །བདེ་ཆེན་

གནས་O་དབང་བIར་ཐོབ། །བ=ད་བཅོམ་མངོན་སངས་E་

བའི་གནས། །རིག་མ་ལ་བgེན་འvས་+་དང༌། །=ས་གOམ་

སངས་Eས་འ=ས་པ་ཡི། །དབང་བIར་དོན་ཡོད་�བ་པས་

4ེད། །དེ་Mིར་བོ་P་�ང་གི་གནས། །gེན་འvེལ་གནད་དེ་གོ་

བར་4། །Wོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་äིར་ཝ་པས། །འཁོར་ལོ་�ག་8་

བཞེད་པ་ཡང༌། །�་ནི་རིགས་�ར་བཞེད་པ་ཡིན། །wིན་
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འཚམས་�ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང༌། །དེ་དང་དེ་ཡི་ཆོས་Rམས་

གOངས། །དེ་Zར་9ོན་ཡོན་ཤེས་4ས་ནས། །Qབ་པ་གཙB་

བོར་མཛད་པ་དང༌། །�ང་ཞིག་བgན་པ་ཐོབ་པའི་གནས། །ཤིང་

གཅིག་རི་བོ་=ར་�ོད་དང༌། །དབེན་སར་བ·ད་ལ་བQབ་པར་

4། །གལ་ཏེ་གང་ཟག་རི་�ོད་པ། །Qབ་པ་གནད་=་མ་ཕེབས་

པས། ། ར་<ི་9ོན་Rམས་འeང་བར་འeང༌། །�ལ་དེར་

གནས་པའི་གཞི་བདག་དང༌། ། ་མ་·ོང་ནས་གནོད་པ་9ེལ། །

�ལ་<ི་མི་དང་མི་མ1ན་Qབ། །}ང་བ་ཐམས་ཅད་gོག་པ་ཡིན། 

།དེ་འoའི་བར་ཆད་eང་=ས་O། །_་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ@ོ་

དང༌། །ཆོས་9ོང་Tང་མ་ཐམས་ཅད་དང༌། །=ར་�ོད་Tང་བའི་

�་Rམས་ལ། །ཚBགས་དང་གཏོར་མས་མཉེས་པར་4། །གཞི་

བདག་མི་མ་ཡིན་Rམས་ལ། །འeང་གཏོར་Eས་པ་བཏང་4ས་

ལ། །gེན་འvེལ་ཆོས་བཤད་wོན་ལམ་གདབ། །དེ་ཡིས་ཐམས་

ཅད་མ1ན་པར་འiར།  །Qབ་པ་གནད་=་9ོལ་བ་ནི། །9ོན་

ཡོན་གཉིས་Fི་ས་འཚམས་དེ། །9ོན་Rམ་དག་ཅིང་ཡོན་ཏན་9ེ། 
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།བགེགས་Rམས་རང་རང་རིགས་མ1ན་<ིས། །གཞི་བདག་མི་

མ་ཡིན་བIལ་ནས། །Eལ་པོ་ལ་སོགས་མི་Rམས་དང༌། །=ར་

�ོད་གནས་པའི་�་Rམས་Fང༌། །གང་ཟག་དེ་ལ་Tང་བར་4ེད། 

།འཇིག་gེན་�་ཆེན་Rམས་Fིས་Fང༌། །གནོད་མེད་ཕན་ནི་

འདོགས་པར་4ེད། །ཉོན་མོངས་=ག་གOམ་ཞི་བ་དང༌། །བདེ་

གསལ་མི་gོག་ཉམས་Nོང་9ེ། །\ིད་གOམ་མཐོང་}ང་འཆར་

བ་ཡིན། །I་གOམ་gོགས་པ་ཤར་ཙམ་ན། །ཡོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་Dོགས་པ་ཡིན། །ཉམས་ལེན་གནད་ལ་མཁས་པར་4། །

ཉོན་མོངས་=ག་�་ལམ་Sེར་>བས། །མ1ན་ེན་གང་བgེན་

sས་པ་ནི། །འདོད་ཡོན་�་ལ་སོགས་པ་ནི། །ཏིང་འཛmན་9ེ་ན་

བgེན་པར་4། །ལོག་པའི་མ1ན་ེན་Rམས་Fིས་ནི། །ཐར་

པའི་ས་བོན་\ེག་པར་4ེད། །གསང་ གས་ཆོས་ལ་�ད་

བཏགས་ནས། །ཉོན་མོངས་]ོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཟབ་

ཆོས་sས་པ་ནི། །གོང་གི་དེ་ལས་ཟབ་པ་མེད། །Sོད་Fིས་

འདོད་པའི་ཟབ་ཆོས་དེ། །.ོང་པ་གཅིག་ལ་འདོད་དེ་མཆི། །
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ངས་ནི་gེན་འvེལ་ཟབ་མོར་གོ། །འོན་Fང་ག�ག་མ་�ན་9ེས་

འདི། །རང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། །gོགས་པར་དཀའ་བས་

ཟབ་པ་ཡིན། །gོགས་ན་ཉམས་ལེན་W་བ་ཡིན། །གང་Zར་}ང་

བ་rོམ་ཡིན་པས། །དེ་ལས་W་བ་ལོགས་ན་མེད། །ཉིན་ཞག་

³ག་གཅིག་4་བ་ཡིན། །ཅི་4ས་དགེ་བར་འ@ོ་ན་ཡིན། །ང་

ཡིས་ཉམས་O་_ངས་པ་ལ། །གོང་མ་Rམས་ལས་ལོགས་ན་

མེད། །ཉམས་ལེན་འ@ིགས་རིམ་འདོད་པ་དེ། །yོར་དངོས་

Vེས་གOམ་9ེ་འགག་ཅན། །མི་gོག་.ོང་པས་དགོས་པ་

མེད། །ག�ག་མ་{ན་ཆད་མེད་པ་ལ། །བཏང་བཞག་མེད་ན་

འ@ིག་རིམ་ཡིན། །དགོས་ཀ་.ོང་པར་མ་སོང་བར། །ཉ་ག་མ་

འ5ག་དེ་ལ་འདོད། །ཉམས་ལེན་གནད་=་ཕོག་པ་ནི། །གནད་

བཞིའི་gེན་འvེལ་འ@ིགས་ན་ཡིན། །དོན་=་འoིལ་བ་གང་ཡིན་

པ། །ཐམས་ཅད་སེམས་O་gོགས་པ་དང༌། །སེམས་ནི་Mག་E་

ཆེན་པོ་ཡིན། །ཉམས་ལེན་བདེ་བ་གང་ཡིན་ན། །ཐམས་ཅད་

rོམ་=་ཤར་ན་བདེ། །�ག་བ ལ་ལོགས་O་མ་�བ་ན། །
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ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན། །ཆོས་གཅིག་གཤའ་མར་4ེད་

[གས་ནི། །མི་དགེ་>ད་ཅིག་མི་9ེ་བར། །Â་དང་ཨོག་ཚBམ་

མི་བ\ེ་བར། །Xལ་�ིམས་གཙང་དང་Uན་པ་ཡིས། །4ང་5བ་

སེམས་ཉིད་yང་བ་དང༌། །བ9ེད་Dོགས་མཉམ་Vེས་མེད་པ་

དང༌། །དགེ་བ ོ་wོན་ལམ་འདེབས་4ེད་ན། །ཆོས་Fི་4ེད་

[གས་མ་ནོར་ཡིན། །�ིང་Vེ་Zོས་ཞེས་sས་པ་ནི། །_་མའི་

ཞལ་གདམས་ཟབ་མོ་དང༌། །མཁའ་འ@ོའ m་\ོག་�ིང་གནད་དོན་

Rམས། །འ@ོ་ལ་བaེ་བ་མ་ཡིན་ན། །ཞལ་=་ཐོན་པ་དཀའ་མོར་

གདའ། །རང་ཐེད་ལ་བཏང་བ་1གས་Vེ་ཡིན། །O་ལ་རེ་ཞེས་

sས་པ་ནི། །རང་སེམས་ཡིད་བཞིན་ནོར་+་ལ། །དགོས་འདོད་

ཐམས་ཅད་འeང་བ་ནི། །ཉམས་ལེན་4ི་དོར་ཆས་4ས་ན། །

གཞན་ལ་རེ་Zོས་4་མི་དགོས། །བཀའ་oིན་ཅན་ཞེས་ཁ་]ང་

དེ། །འདི་དང་བ�ན་ན་བདེན་པ་ཡིན། །དགོས་འདོད་eང་ན་ཆེ་

བ་ཡིན། །གསང་བའི་ཡང་�ིང་�ིང་པོ་འདི། །ཡི་གེར་བཀོད་པ་

མི་རིགས་Fང༌། །བuན་5ང་ཤེས་རབ་བaོན་འ�ས་Fི། །དོན་
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=་ཟབ་ཆོས་བ<ིས་པ་ལ། །_་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ@ོ་Rམས། །

མི་མཉེས་iར་པ་བཟོད་པར་གསོལ། །དགེ་བ་འདི་དང་དགེ་

གཞན་Rམས། །མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། །

བuན་5ང་ཤེས་རབ་བaོན་འ�ས་Fི། །འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་

ཞི་བར་ཤོག །hེད་Fི་མཁར་[ང་_་ཆེན་=། །p་|་Ñw་སེང་ཧ་

ཡིས། །བuན་5ང་ཤེས་རབ་བaོན་འ�ས་ལ། །གདམས་ངག་

གསང་བའི་ཡང་�ིང་གOངས། །བuན་པ་ཨ་མ་®ངས་པ་

ཡིན། །5ང་བ་མི་དགེ་5ང་བ་ཡིན། །·ེ་}ོད་གOམ་<ི་བVོད་

4་ལ། །gོགས་པ་9ེས་པ་ཤེས་རབ་ཡིན། །མི་ཡེངས་Qབ་པ་

བaོན་འ�ས་ཡིན། །གསང་བ་ཅེས་ནི་བVོད་པ་.ེ། །1བ་པ་

ཡང་དག་སངས་Eས་Fིས། །~ོ་Vེ་ཐེག་པ་གOངས་པ་དེ། །

སེམས་ཅན་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ལ། །ཟབ་པའི་ཆོས་Rམས་

ཡོད་པ་དེ། །རང་གཞན་ེན་<ིས་གསང་བ་ཡིན། །གོང་=་

བ.ན་པའི་ཟབ་ཆོས་Rམས། །�ིབ་པ་མེད་ཅིང་མ་མཐོང་

མེད། །རང་བཞིན་<ིས་ནི་གསང་བ་ཡིན། །གསང་བའི་བདག་
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པོ་_་མ་ལ། །དབང་དང་4ིན་�བས་མ་ཐོབ་ན། །རང་ལ་ཡོད་པ་

མ་བgེན་པས། །དེ་ནི་ེན་<ིས་གསང་བ་ཡིན། །�ིང་པོའ m་ཡང་

�ིང་ཞེས་པ་ནི། །{ད་·ེ་གOམ་གOངས་�ིང་པོ་ཡིན། །ཡང་

�ིང་Rལ་འ4ོར་_་མེད་ཡིན། །�ིང་པོ་Fཻ་ཡི་~ོ་Vེ་ཡིན། །

སེམས་ཅན་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ནི། །སངས་Eས་Pན་<ི་I་

གOང་1གས། །ཡོན་ཏན་bིན་ལས་མ་[ས་པ། །སེམས་ཅན་

[ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ི། །གཞི་ལ་གནས་པའི་ཆོས་Rམས་ལ། 

།སངས་Eས་�ིང་པོ་མ་ཡིན་པ། །འཁོར་བའི་Qན་>ོགས་

གཅིག་Fང་མེད། །དེ་ཡི་Mིར་ན་ཡང་�ིང་ཡིན། །ཤེས་རབ་བaོན་
འ�ས་ཞེས་པས་sས། གསང་བའི་ཡང་�ིང་ཅེས་4་བ། རས་པས་བཀོད་པ་

Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

"

"

"

"

"
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"

ལམ་འvས་+་དང་བཅས་པ།  

"

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Fི་ཡོན་ཏན་bིན་ལས་

ཐམས་ཅད་Fི་ངོ་བོ་བཀའ་བ{ད་Fི་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་

དང༌། བཀའ་oིན་ཅན་<ི་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་Fི་ཞབས་ལ་

འ=ད། =ས་གOམ་<ི་1བ་པའི་དགོངས་པ། བ.ན་བཅོས་

མཁན་པོ་Rམས་Fིས་བ�ལ་བ། _་མ་དམ་པ་Rམས་Fིས་

གདམས་པ། རང་གིས་ཐོས་པ་དང༌། བསམ་པ་དང༌། rོམ་པ་

གOམ་<ིས་gོགས་ཤིང་ཉམས་O་Nོང་བའི་ཆོས་Rམས་ལ། 

རང་གི་oན་པ་གསོ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་དོན་=་vི་

བར་4འོ། །]ིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། rོས་སངས་Eས་Fི་

བ.ན་པའི་rོར་sགས་པ་Rམས། {་ལ་གནས་པ། ལམ་=་

sགས་པ། འvས་+་མངོན་=་iར་པ་Rམས་Fི་9ོན་དང༌། �ིབ་

པ་དང༌། ེན་དང་མི་མ1ན་པའི་Mོགས་ཇི་Zར་འeང་བ་དང༌། 
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9ོན་Rམས་སེལ་ཅིང་�ིབ་པ་འདག་པ་དང༌། མ1ན་Mོགས་

ཐམས་ཅད་འ�བ་ཞིང་འvས་+་མངོན་=་4ེད་པ་གོང་མ་Rམས་

Fིས་གOངས་པའོ། །སེམས་ཅན་ལ་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། ེན་

དང༌། �ག་བ ལ་ཡོད་བཞིན་=། ཧོར་<ི་དམག་འདིའི་ཁ་འོག་

=་Xད་པ་Rམས་ལ་Mིར་ཤོར་བ་ཡང་�ང༌། �ག་བ ལ་ཡང་མི་

འo་}་ཚBགས་པ་Nོང་བར་}ང༌། བདག་ཅག་གིས་Fང་འདིའི་

Mོགས་ནས་�ག་བ ལ་དཔག་8་མེད་པ་ཞིག་Nོང༌། Sད་པར་

=་ཡང་4ི་བ་ལོ་�་བ་བ�་པའི་ཚJས་བཞི་ལ་བEབ་པས། དཀོན་

མཆོག་གི་gེན་དང་bལ། འཁོར་དང་ལོངས་]ོད་Fང་ཁོས་Sེར། 

ཧོར་<ིས་དེད་ནས་ཚJས་བ�འི་བར་=་རི་ལ་ཕར་vོས་Xར་vོས་

4ས་པའི་=ས་O། _་མ་དཀོན་མཆོག་དང༌། ཡི་དམ་<ི་�་

དང༌། ཆོས་9ོང་Rམས་Fིས་བ9བས་ཤིང་དམག་Mིར་}་

oངས། �ལ་<ི་གཞི་བདག་གིས་Fང་བTངས། རང་�ལ་{ས་

མེད་པར་འvོས་ས་མ་�ེད་པའི་=ས་O། ཚJས་བ�འི་ཉིན་པར། 

དགེ་བ�ེན་ཆེན་པོ་སེ་|་ངང་གཡས་གཙB་4ས་པའི་འeང་བ་�་
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ལ་དབང་=་4ེད་པ་Rམས་Fིས། ནམ་�་དpན་<ི་=ས་ཡིན་

ཡང༌། ནམ་མཁར་འ¿ག་�་བ�གས། བར་}ང་ལ་འོད་དང་

འཇའ་ཚBན་<ིས་Sབ་པར་4ས། Î་འཕང་དང་ཁ་བས་}མ་+་

བ9ང་བ་Z་+ར་ཤར་Mོགས་O་ལམ་}་oངས། E་ནག་པོའ m་

�ལ་<ི་ཁ་[ང་ཤར་འོ་དེ་རལ་གOམ། Sད་པར་=་hང་5ང་4་

བར། �ལ་<ི་གཞི་བདག་དགེ་བ�ེན་ཆེན་པོ་སེ་|་ངང་གཡས་

བ�ས་ནས་�ལ་དེར་བ·ད་པ་ལ།  ོན་<ི་ལས་Fི་Rམ་པར་

wིན་པས། མི་ཐམས་ཅད་Fིས་·ང་ཞིང་�ག་བ ལ་}་ཚBགས་

Nོང་བའི་=ས་O། ཨ་ཞང་དཔོན་Eལ་དཔོན་གཡོག་མིན་པ། 

ཕན་འདོགས་མི་ནི་མེད། མི་མ་ཡིན་Rམས་Fིས་བTང་པ་མ་

ཡིན་ན། མིས་·ང་ཞིང་གནོད་པ་}་ཚBགས་པ་eང་གཞན་<ིས་

Iར་པ་འདེབས་ཤིང་ངན་¼ས་4ེད། གསོད་གཅོད་དང་འbོག་

�ོམ་4ས། ནད་དང་©་གེ་དང་མི་མ1ན་པའི་Mོགས་=ས་གཅིག་

8་Nོང་བར་eང༌། འ@ོ་ན་འ@ོར་མ་.ེར། འ=ག་ན་འ=ག་མ་

.ེར། �་བ་བཞིའི་བར་=་�ག་བ ལ་Nོང་བའི་=ས་O། ཡང་

�559



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

འདི་འo་བའི་�ག་བ ལ་Nོང་བའི་=ས་O། ཅིའི་{། ཅིའི་ེན། 

Rམ་པར་wིན་པ་འo་བ་Nོང་བ་འདི་ཅི་ལས་eང་བ་ཡིན་�མ་=་

བསམ་པ་ལ། 1བ་པ་ཡང་དག་པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་

Rམས་Fིས་{་འvས་གOངས་པ་དང་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་

དང་གོང་མ་Rམས་Fིས་གOངས་པའི་ཆོས་ལ་གོ་[གས་Rམ་

པ་གOམ་eང་.ེ། སེམས་ཅན་ལ་{་གང་སོང་ལ་འvས་+་

འeང་བའི་Xལ་[གས་དང༌།  ོན་=་{་མ་སོང་ཡང་འbལ་<ི་

ེན་འཛBམས་པས་འeང་བ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་ གས་

Fི་Rལ་འ4ོར་པ་Rམས་Fིས་ཉམས་O་_ངས་པས་a་�ང་4ེད་

པས་སེམས་ལ་ཉམས་Nོང་གི་}ང་བ་འཆར་བའོ། །དེ་ལ་ཡང་

གཉིས་ཏེ། ཐབས་ལམ་ཉམས་O་_ངས་པའི་འཆར་[གས་དང༌། 

1གས་གཉིས་O་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་Mག་E་ཆེན་པོའ m་མངོན་པར་

gོགས་པ་9ེས་པས། ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་ལས་ཐམས་

ཅད་Fི་Rམ་པར་wིན་པ་¡ར་=་ཐམས་ཅད་བWངས་པས་མི་

མ1ན་པ་}་ཚBགས་པ་ཞིག་འeང་བ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་=ས་O་
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rོམ་ཆེན་པ་གཤའ་མ་ཞིག་དགོས། �ག་བ ལ་eང་བ་དེ་ནང་

ཉམས་O་ཤེས་པར་4ས་ནས། �ག་བ ལ་གང་ཉམས་O་Nོང་

བ་དེ་{་ེན་གང་ལས་eང༌། ཤེས་རབ་Fིས་gོགས་པར་4ས་

ནས། �ག་བ ལ་གང་eང་བ་དེ། དེ་རང་གི་{་ཅན་དང་མ1ན་

པའི་གནད་བrོམས་པས། དེའི་�ག་བ ལ་®ང་4ར་མི་མཐོང་

བའི། དེ་ཉིད་ལམ་=་Wོང་བ་ཡིན། གཞན་ཐམས་ཅད་Fང་{་

གང་སོང་བ་དང༌། ེན་གང་གིས་བ9ེད་པ་དང༌། རང་དང་

འཁོར་<ིས་Fང་�ག་བ ལ་འདི་འo་བ་Nོང་བའི་{་སོང་བ་

ཡིན་པར་}ང་ཨང་�མ་པ་ཞིག་གོ་བས། .ོབས་བཞིའི་rོ་ནས་

·ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་བཤགས་པ་4ས། ]ིར་སེམས་ཅན་

Rམས་Fིས་�ག་བ ལ་Nོང་བ་ལ་�ིང་Vེ་9ེས། བདག་གཅིག་

གི་�ག་བ ལ་འདི་ལ་ཅི་ཡོད་ནས། སེམས་ཅན་ངན་སོང་

གOམ་=་9ེས་པ་Rམས་ལ་�ག་བ ལ་བསམ་<ིས་མི་Sབ་པ་

ཡོད་པ་Rམས་�ིང་Vེ་བ་དང༌། Sད་པར་=་བདག་ཅག་ལ་གནོད་

པ་Rམས་བདག་ཆོས་4ེད་པ་ལ་གནོད་པ་འདི་ཙམ་4ས་པས་
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�ག་བ ལ་འདི་བས་ཆེ་བ་གཅིག་Nོང་བར་}ང་�མ་པས། 

4མས་པ་དང་�ིང་Vེ་�ག་པར་9ེས། གནོད་9ེལ་འདི་མ་ཡིན་

ངེས་པ་འདི་ལ་·ང་བའི་སེམས་9ེ་བ་གང་ནས་འཐད་�མ་ནས། 

4ང་5བ་Fི་སེམས་བrོམས་པས་_་མ་དཀོན་མཆོག་དང་ཡི་

དམ་དང་ཆོས་9ོང་ལ་གསོལ་བས་བཏབས། 4ང་5བ་Fི་

སེམས་དང་གནོད་9ེལ་དང༌། རང་གི་�ག་བ ལ་Nོང་བ་འདི་

རང་སེམས་ཡིན། སེམས་Mག་E་ཆེན་པོ་�ན་<ིས་�བ་པ་

གཉིས་O་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་{ན་=་བrོམས་པས། 4ང་Mོགས་

�་ངོས་O། ནམ་Mེད་�ི་ལམ་=་�ིས་པས། �་བ་གཉིས་པའི་

ཚJས་བ=ན་ལམ་=་sགས་ནས་འོང་བ་ལ། ཁལ་མ་ཡང་མེད། 

ལམ་Eགས་Fང་\བ། Î་|་Îར་ནས་�ག་བ ལ་དཔག་8་

མེད་པ་ཞིག་4ས། འོན་Fང་དགེ་yོར་མ་ཆགས་པར་4ས་ནས། 

�་བ་གཉིས་པའི་ཉི་«་བ=ན་ལ་ཆོས་Vེ་རིན་པོ་ཆེས་�ི་ལམ་=་

དངོས་�བ་གནང༌། �་བ་གOམ་པའི་ཚJས་གཅིག་ལ་དངོས་

�བ་Fི་ ་Zས་eང༌། �་བ་གOམ་པའི་ཚJས་གཉིས་ལ་�ག་
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བ ལ་དང་·ིག་�ིབ་རགས་པ་བསགས་༼བ\བས་༽པར་

iར། �ལ་གང་=་4ར་མ་|ང་ཞིང་�ག་བ ལ་Nོང་བའི་=ས་

O། �ག་བ ལ་མ་མཐོང་བར། དགེ་yོར་གནད་=་ཕོག་པ་

གཅིག་བrོམས་ན། =ས་Mིས་�ལ་དེར་བདེ་བ་གཅིག་Nོང་བ་

ཡིན། མ་rོམ་ཞིང་�ག་བ ལ་=་སོང་ན། �ག་བ ལ་ལ་�ག་

བ ལ་བ}ན་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཤར་འོ་དེ་རལ་གOམ་དང༌། �་

[ང་ཆེན་བཅོ་བEད་དང༌། �ི་ལ་མེད་དང༌། དེ་Rམས་O་�ག་

བ ལ་Nོང་བ་དེ།  ོན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་Rམ་

wིན་ཡིན་པར་ངེས། =ས་དང་གནས་>བས་དེ་ཙམ་ན། ད@་

ཡིས་གཙJར་བས་འཇིགས་པ་དང༌། བ�ེས་>ོམ་ངལ་=བ་དབང་

གིས་�ག་པ་དེས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་དགེ་yོར་{ན་ཆད་མེད་

པར་4ས་པས་ལས་ངན་དག་ཅིང་བདེ་བ་འeང་ཁ་དེར། Rམ་

wིན་གནག་པར་Nོང་.ེ། ཁ་བ་བབས། ལམ་གཏོར། Eགས་

ཆད་ནས། འཁོར་Rམས་hེད་[ག་པའི་=ས་O། སེམས་Fི་

དཔའ་9ེད། སེམས་གསོས་ནས་དགེ་yོར་ལ་འབད་དང༌། �ིབ་
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པ་འདག་བདེ་བ་འeང་བའི་=ས་ཡིན་བ�ས་ནས། རང་གིས་

Fང་དངོས་�བ་ཐོབ་ཀར་ལས་Rམས་gོགས་པ་ཡིན་�མ་པའི་

གོ་བ་9ེས། ཆོས་Vེ་ཕག་མོ་�་པའི་ཞལ་ནས། གང་ཚJ་དངོས་

�བ་འeང་བའི་ཚJ། །དེ་ཚJ་ལས་Rམས་gོགས་པར་འiར། །

ཞེས་གOངས་པའི་དོན་ཡང་འདི་ཡིན་�མ་པའི་གོ་བ་9ེས། དེ་

ཉིད་དགེ་yོར་=་Nོང་བས་�ིབ་པ་དག དེ་ནས་དགེ་བའི་མགོ་

བuགས། @ོ་མ་Éོ་ས་གཅིག་�ེད་པས་ཚJ་བ\ིངས། �་བ་

གOམ་པའི་ཉི་«་བཞི་ལ་�་ཤོད་=། ཧོར་ཅེར་<ི་|་བ་ལ་

Wེབས་ནས་ད+གས་Mིན་པར་iར། ལར་ཡང་Qབ་པ་གནད་=་

འ@ོ་བའི་=ས་O། ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་�ིབ་པ་འདག་

པ་ཡིན། ལས་མི་བY་བའི་.ོབས་Fིས་�ག་བ ལ་Nོང་བ་

ཡིན། �ག་བ ལ་Nོང་བ་དེ་སེམས་O་ཤེས་པར་4ས་ནས་

གཉིས་O་མེད་པ་གོམས་པར་4ས་ནས། �ིབ་པ་འདག་ཅིང་

བདེ་བ་གཅིག་འeང་བ་ཡིན། དེ་Zར་ཡིན་པར་ཡང༌། བཅོམ་

Uན་འདས་ལ་མགོན་པོ་4མས་པས་བ.ོད་པ། འདོད་ཆགས་ཞེ་
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·ང་གཏི་©ག་དང༌། །གཞན་ཡང་oི་མ་Rམ་མང་བ། །Sོད་Fི་ཡེ་

ཤེས་མེ་ཡིས་བ\ེགས། །ཞེས་གOངས་ཏེ། Sེད་Fི་ཡེ་ཤེས་

ཞེས་པ་སངས་Eས་Fི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། དེ་གང་ཡིན་ན། རང་གི་

སེམས་དང་སངས་Eས་Fི་1གས་གཉིས་O་མེད། དེ་Zར་

gོགས་ཤིང་ཉམས་O་Nོང་ན་�ིབ་པ་དང་�ག་བ ལ་<ི་གནས་

མེད། དཔེར་ན་ཉི་མའི་དFིལ་འཁོར་ཤར་ན་©ན་པའི་གནས་

མེད་པ་བཞིན་ནོ། །མི་མ1ན་པའི་Mོགས་སམ་�ག་བ ལ་eང་

ཡང་དེ་རང་rོམ་=་ཤེས་པར་4ས་ན་དོན་འ�བ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ནས་�་བ་�་པའི་ཚJས་གཅིག འདན་འvི་དམ་པ་ཆོས་�ག་8་

Wེབས་པས་ད@་ཡི་འཇིགས་པ་དང༌། ེན་དང་�ག་བ ལ་ཞི། 

མ1ན་པའི་Mོགས་ཐམས་ཅད་འ�བ་ཅིང་བདེ་བ་འeང་བས་ས་

དང་པོའ m་བདེན་པ་མཐོང་བ་Z་+འི་དགའ་བ་9ེས།  ར་<ི་

འཇིགས་པ་དང་�ག་བ ལ་Nོང་བ་དེ་དག་ལ་སེམས་ཆོས་I་

ལ་�ག་བ ལ་དང་gོག་པ་འདི་འo་བ་9ེ་བ་�མ་པས་ངོ་མཚར་

བ་བསམ།  ར་<ི་�ག་བ ལ་དེ་འo་བ་ད་མི་འོང་ངམ་�མ་
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པས་འཇིགས་པའམ། ཉམ་ང་བའམ་ཡ་ང་9ེས་ཏེ། འོན་Fང་དེ་

Mིན་ཆད་དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་ས་གཞི་ལ་Wེབས་པས་མི་

མ1ན་པའི་Mོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང༌། མ1ན་Mོགས་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་Nོང་བ་ནི་དག་པའི་ས་ལ་གནས་པ་Z་+འམ། བ�་

གཅིག་Pན་8་འོད་དང༌། བ�་གOམ་~ོ་Vེ་འཛmན་པའི་ས་ཐོབ་

ནས། I་�་རོ་གཅིག་8་སངས་Eས་པ་དང༌། I་གOང་1གས་

མི་ཟད་པ་Eན་<ིས་འཁོར་ལོས་འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་Fི་དོན་{ན་

ཆད་མེད་པར་4ེད་པ་Z་+་ཡིན་ནོ། །ེན་དང་གེགས་དང་བར་

ཆད་སེལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་{ད་ལ་9ེ་¡ར་བར་འ=ག་པས་ཆོས་

འདི་ཞིབ་8་.ོན་པ་ཡིན། Vེས་བདག་གི་·ིག་�ིབ་དང་�ག་

བ ལ་དག་པས་སེམས་ཅན་<ི་·ིག་�ིབ་དག་པར་iར་ཅིག 

Sད་པར་=་གནོད་9ེལ་<ིས་�ིབ་པ་དག་པར་iར་ཅིག ཅེས་

wོན་ལམ་གདབ་བོ། །dེང་གཞི་དང་གདམས་ངག་]ིར་བ.ན་

པའི་ལེ¨་.ེ་དང་པོའ།ོ ། 
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{་འvས་+་འཆར་Xལ་<ི་དབང་=་བ<ིས་ན། གནས་

>བས་Fི་{་འvས་དང༌། མཐར་1ག་གི་{་འvས་གཉིས་O་

འ=ས། གནས་>བས་ལ་ཡང་�ག་བ ལ་{་འvས་དང༌། བདེ་

བ་{་འvས་སོ། །�ག་བ ལ་Nོང་བའི་{་སེམས། ེན་ཉོན་

མོངས་པ་=ག་གOམ་<ིས་Pན་ནས་བWངས་ནས་·ིག་པ་མི་

དགེ་བའི་ལས་4ས་པ་དེ་དང་མ1ན་པའི་འvས་+་Nོང་བའོ། །

]ི་བབས་དེ་Zར་ཡིན་ན་ཡང༌། rོམ་ཆེན་པ་ལ་ལམ་ཉམས་O་

ལེན་པ་དང་ཉམས་Nོང་གནད་=་འ@ོ་བའི་=ས་O་འདོད་ཆགས་

ཞེ་·ང་གཏི་©ག་གOམ། Sད་པར་=་ང་Eལ་དང་bག་དོག་ལ་

སོགས་པའི་Mིན་ཅི་ལོག་གི་gོག་པ་>ད་ཅིག་མ་གཅིག་9ེས་པ་

དེ་rོམ་=་མ་ཤེས་པར་ཐ་མལ་པར་ཤོར་ན། དེ་དང་མ1ན་པའི་

9ོན་འeང་བ་ཡིན། rོམ་=་མ་ཤེས་ན་ཞེ་·ང་9ེས་པས་མི་ཞེ་

·ང་ཅན་དང་bད་ནས་ཞེ་·ང་གི་ལས་4་དགོས་པ་ཡིན། ཉོན་

མོངས་པ་གཞན་Rམས་ལ་ཡང་སོ་སོ་དང་མ1ན་པར་འeང་

ངོ༌། །ཞེ་·ང་rོམ་=་ཤེས་ན་མི་ཞེ་·ང་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་
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དང༌། རང་ལ་ཞེ་·ང་ཡེ་ཤེས་O་འཆར་བ་དང༌། དེ་དང་དེ་ཡི་

ཡོན་ཏན་འeང༌། ཉོན་མོངས་གཞན་Rམས་Fང་དེ་དང་མ1ན་

པས་བདེ་བ་{་འvས་སོ། །gོག་པ་5ང་´་ལ་བ�ས་པ་མིན་ཏེ། 

5ང་´ས་བདེ་�ག་ཆེན་པོ་བ9ེད་པ་ཡང་ཡོད། rོམ་=་ཤེས་ན་

gོག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་9ོན་=་མི་འiར་བའི་.ེང་=་ཡོན་ཏན་ཆེན་

པོ་བ9ེད་པ་ཡིན། ཞེ་·ང་གསལ་.ོང༌། འདོད་ཆགས་བདེ་.ོང་

ལ་སོགས་པའོ། །དེ་དང་མ1ན་པ་Rམས་དབང་=་བ�ད་པའི་

དངོས་�བ་འeང་བ་ཡིན། མཐར་1ག་{་འvས་ལ་�ག་བ ལ་

{་འvས་དང་བདེ་བ་{་འvས་སོ། །�ག་བ ལ་<ི་{་སེམས། 

ེན་ཉོན་མོངས་པ་དང་མི་དགེ་བ། འvས་+་འཁོར་བའི་�ག་

བ ལ་འeང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་གོང་=་ཞིབ་8་བ.ན་ཟིན། འདིར་

ཉམས་O་ལེན་པ་Rམས་ལ་གེགས་དང་བར་ཆད་མི་མ1ན་པའི་

9ོན་}་ཚBགས་པ་འeང་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའི་�ིབ་པ་དང༌། 

ཤེས་4འི་�ིབ་པ་དང༌། བ=ད་འeང་བ་ནི་�ག་བ ལ་ཡིན་ལ། 

དེ་@ོགས་O་Sེར་ཞིང་ལམ་=་Wོང་ན་9ོན་ཐམས་ཅད་ལས་
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@ོལ་ཞིང་�ིབ་པ་འདག་བ=ད་རང་ཡལ་ནས་འ@ོ། ས་ལམ་

མཐར་Mིན་པ་ནི་གནས་>བས་Fི་བདེ་བའོ། །གhགས་Fི་I་�་

ཅི་�ེད་མSེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །སངས་Eས་Fི་bིན་ལས་དང་

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནི་{་ཡོད་པ་དང༌། {་ེན་ ོན་=་སོང་

བའི་འvས་+་ཡིན། ཆོས་Fི་I་མ་4ས་པ་�ན་<ིས་�བ་པ་

མངོན་=་iར་པ་ནི་མཐར་1ག་གོ །ལམ་ཉམས་O་ལེན་པ་

Rམས་ལ་འདི་ལས་འདི་འeང་བསམ་<ིས་མི་Sབ་པ་ཞིག་ཡོད་

དེ། བVོད་Fིས་མི་ལང་བས་ཉམས་O་ལོང་དང་རང་ཤར་ཞིག་

འོང་གི {་འvས་གནད་Fི་གདམས་ངག་གི་ལེ¨་.ེ་གཉིས་པའོ། 

།  

Qབ་པ་པོ་gེན་<ི་གང་ཟག་གཅིག་ལ། ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་

གི་4་བ་=ས་བཞི་དང་བ�ན་ནས་ཉམས་O་_ང་བ་ལ་གOམ་

.ེ། =ས་བཞིའི་གནད་དང་�ང་བཞིའི་གནད་དང༌། I་གཉིས་

ལམ་=་4ེད་པའམ། དང་པོ་ལ་ཐོ་རངས་ཞི་བའི་=ས།  ་oོ་Eས་

པའི་=ས། Mི་oོ་དབང་གི་=ས། \ོད་ལ་མངོན་]ོད་Fི་=ས་
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སོ། །དེ་ལ་ཉམས་O་ལེན་པའི་4་བ་ཐམས་ཅད་=ས་བཞི་དང་

བ�ན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོ་རངས་ཞི་བའི་ལས་བQབ་ན་འ�བ།  ་oོ་

Eས་པ། Mི་oོ་དབང༌། \ོད་ལ་bིན་ལས། =ས་མ་འ5ག་པ་

གནད་ཡིན། ཐོ་རངས་Z་+་ཙམ་ལ་ཡང་Qབ་པ་དང་ལས་དང་

4་བ་ཅི་4ེད་ན་ཡང་=ས་བཞི་དང་བ�ན།  ་oོ་ལ་སོགས་པ་

Rམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཡང་gོག་པ་>ད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་

=ས་བཞི་aི་བའི་དབང་གིས་4ས་ན་gོག་པའི་ཆ་ཤས་བཞིར་

Mེས་ལ། gོག་པའི་དང་པོ་མ་ངེས་པ་ཞི་བ། ངེས་ན་gོག་པ་

རགས་པ་Eས་པ། འདས་མ་འོངས་གཉིས་Fི་gོག་པ་མ་འoེས་

པ་ཁོ་རང་གི་དབང་=་iར་པས་དབང༌། gོག་པ་དེའི་4་བ་

Dོགས་པས་མངོན་]ོད། དབང་པོའ m་�ལ་=་iར་པས་=ས་བཞི་

aི་བ་ནི། གhགས་སམ་�འམ་གང་|ང་གཅིག་ལ་=ས་བཞི་aི་

བ་ནི། གhགས་Fི་དབང་=་4ས་ན་གhགས་ཅེར་<ིས་མཐོང་

བའི་=ས་O་གhགས་ཡང་ངོ་བོའམ། མཚན་ཉིད་མ་ངེས་པ་ཞི་

བ། གhགས་ཅི་Z་བ་བཞིན་=་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་Eས་པ། 
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གhགས་དེ་ལེགས་མི་ལེགས་མངོན་=་4ས་པ་དབང༌། ཆགས་

·ང་གི་Rམ་པར་}ང་བ་མངོན་]ོད། དེ་ལ་gོག་པ་དང་�ལ་

གཉིས་ལ་gོག་པའི་=ས་བཞི་ལ་ཞི་བ་དང་Eས་པ་གཉིས་མངོན་

=་4ེད་ན་དབང་དང་མངོན་]ོད་གཉིས་Fིས་ལས་བQབ་དགོས་

པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་Fི་དབང་=་gོག་པ་དང་�ལ་འ@ོ་བ་དང༌། 

gོག་པ་དང་�ལ་<ི་དབང་=་སེམས་འ@ོ་བ་གཉིས་ནི་gོག་པ་

སེམས་O་ཤེས་པ་དབང༌། gོག་པ་Mག་E་ཆེན་པོར་Nོང་བ་

bིན་ལས། སེམས་<ི་དབང་=་�ལ་འ@ོ་བ་ནི། གhགས་ཅེར་

<ིས་མཐོང་བ་སེམས་Fི་དབང༌། དེ་ཉིད་Mག་E་ཆེན་པོར་Nོང་

བ་bིན་ལས། gོག་པ་དང་�ལ་<ི་སེམས་དབང་=་4ེད་པ་ནི། 

gོག་པ་བཟང་ངན་<ིས་སེམས་ལ་བཟང་ངན་འཆར་བས་gོག་པ་

སེམས་དབང་=་4ས་པའོ། །སེམས་ཆགས་·ང་གཉིས་O་}ང་

བ་bིན་ལས། གhགས་�ག་མི་�ག་གི་སེམས་�ག་མི་�ག་

གཉིས་O་}ང་བས། གhགས་Fིས་སེམས་དབང་=་4ས་

པའོ། །མི་�ག་པ་ལ་·ང༌། �ག་པ་ལ་ཆགས་པས་bིན་ལས། 
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ཐོ་རངས་ཞི་བ་ལ་སོགས་པར་འོང་བའི་{་མཚན་གང་ཡིན་ན། 

ནམ་<ི་pང་ལ་}ང་བ་འགགས་ནས་གཉིད་འ1ག་པོ་}ང་མེད་

འོད་གསལ་.ོང་པ་ཡིན་པ་དང༌། ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་ལ་ནམ་

དང་ཉི་མའི་རིང་1ང་ཡོད་Fང༌། ཉི་མ་གཅིག་ཙམ་ཡོད་Fང་ནམ་

ལ་ཡང་དེ་ཙམ་ཡོད་པས། ནམ་ལ་ཟས་མ་ཟོས་པས་a་.ོང༌། 

དེས་�ང་ཞི་བར་གནས། དེ་ཁམས་�ངས་མ་4ང་5བ་Fི་

སེམས་མ་]ད་པས། སེམས་ལ་ཉོན་མོངས་Fི་gོག་པ་ཞི་བས་

ཐོ་རངས་གཉིད་སད་Fང༌།  དེ་དག་གི་Vེས་Fིས་ཞི་བར་གནས་

པས་ཞི་བ་འོང་བའི་{་མཚན་དེ་ཡིན།  ་oོ་Eས་པར་འོང་བའི་

{་མཚན་ནི། ཟས་ཟོས་པས་a་མིག་བ�ད་Fིས་Eས། �ང་

oག་8་གཡོས་པས་སེམས་Fི་ཉོན་མོངས་པ་དང་Rམ་gོག་Eས། 

�ལ་མཐོང་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་=་iར་པས་

Eས་པའོ། །Mི་oོ་དབང་=་འོང་བའི་{་མཚན་ནི། �ལ་དང་

�ལ་ཅན་བདག་འཛmན་<ིས་ད4ེར་མེད་=་iར་པས་�ལ་<ིས་

�ལ་ཅན་དབང་=་4ས། �ལ་ཅན་<ིས་�ལ་ལ་དབང་4ས་
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པས་དབང་ཡིན་ནོ། །\ོད་ལ་མངོན་]ོད་Fི་=ས་Fི་{་མཚན་

ནི། ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་ལ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་དང་

4་བ་ཐམས་ཅད་Dོགས་པས་4་བ་ཐམས་ཅད་འ�བ་པའི་=ས་

ཡིན་ནོ། །དཀར་པོ་དགེ་བའི་ཚBགས་=ས་གOམ་=་བསགས་པ་

ཡང་བ ོ་བ་དང་wོན་ལམ་<ིས་ཁ་བ�ར་ཞིང་འ�བ་པར་4ེད་

པ་ཡིན། དགེ་བའི་¦ས་མ1་ཐམས་ཅད་Dོགས་Dོགས་པས་དེའི་

¦ས་པ་oག་པོ་མངོན་]ོད་Fི་ལས་4ས་ན་འ�བ་པ་ཡིན། ཞི་བ་

དང་Eས་པའི་ལས་4ེད་པའི་=ས་O་Éང་པ་~ོ་Vེ་9ིལ་lང་

གིས་བ·ད། ཞི་བ་ལ་Mག་གཡོན་པ་མཉམ་བཞག གཡས་

བ=ད་འ=ལ་Mག་Eའོ། །Eས་པའི་གཡོན་ ར་དང་འo། 

གཡས་མཆོག་yིན། དབང་ལ་ཞབས་ཙBག་�ར་བ·ད། ལག་པ་

གཉིས་dིང་བཞི་དབང་=་བ�་ལ། འÔད་པའི་Xལ་=་vང་ལ་

གཅེར། [ས་གཡོ་འpལ་མེད་པར་དགའ་བས་བVིད་པས་

བ·ད། མངོན་]ོད་ལ་Éང་པ་རེ¨་མིག་Zར་བ}ོལ། ལག་པའི་

�་མོ་གཉིས་�ས་མོའ m་.ེང་=་བཞག Î་Xར་བང་ནས་ལག་པ་
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གཉིས་བ}ོལ་ནས་�་གOམ་Oམ་བaེགས་O་4ས། གuག་

ཏོར་འཁོར་ལོས་བ�ར་བའི་Z་.ངས་Fིས་བ·ད། སེམས་

Fིས་4་བ་=ས་བཞི་སོ་སོ་དང་མ1ན་པར་4འོ། །དེས་ནི་=ས་

Fི་གནད་བ.ན་པའོ། ། 

གཉིས་པ་�ང་གི་གནད་བ.ན་པ་ནི། ནང་པར་5་�ང་{་བ་

ཞི་བའི་=ས།  ་oོ་ས་�ང་{་བ་Eས་པའི་=ས། Mི་oོ་མེ་�ང་

{་བ་དབང་གི་=ས། དགོང་མོ་�ང་གི་�ང་{་བ་oག་པོའ m་མངོན་

]ོད་=ས། ནམ་མཁའི་�ང་{་བ་9ོན་<ི་=ས་དང་ཡོན་ཏན་<ི་

=ས་གཉིས་ཡིན། �ང་ཉི་�ི་ཆིག་.ོང་�ག་བEར་བaིས་ན་ནམ་

མཁའི་�ང་དང་=ས་�ར་འོང་བ་ཡིན། ནམ་མཁའི་�ང་{་བའི་

=ས་4ས་ན་བཞི་པོ་ལ་མཉམ་=་{་བ་དང་རང་གར་{་བའོ། །

ཞི་བའི་�ང་{་བའི་=ས་O་�ང་གOམ་པོ་གང་|ང་གཅིག་{་ན་

9ོན་དང་ཡོན་ཏན་གཉིས་O་འོང་.ེ། དེ་བgགས་ལ་དེ་རང་དང་

མ1ན་པའི་bིན་ལས་བrོམ། དེ་ཉིད་Mག་E་ཆེན་པོར་Nོང་བར་

4ས་ན། 9ོན་ཡོན་ཏན་=་འiར། bིན་ལས་¡ར་བ་ཡིན། ཡོན་
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ཏན་<ི་Mོགས་O་eང་ན་དེ་དང་མ1ན་པར་བrོམ་ཞིང་མངོན་

པར་gོགས་པ་Nོང་བར་4ས་ན་ལས་འ�བ་¡ར་བ་ཡིན། �ང་

aོལ་oག་8་4ེད་པ་ཡིན་ན། =ས་བཞི་གང་དང་མ1ན་པའི་དེ་

དང་མ1ན་པར་�ང་�ར་=་ཉན་པ་ཡིན། [ས་ངག་ཡིད་གOམ་

ལས་ཐམས་ཅད་�ང་གིས་4ེད་པ་ཡིན་པར་{ད་ནས་གOངས། 

_་མ་དམ་པ་Rམས་Fིས་བཞེད་པ་ཡང་ཡིན། རང་གིས་Fང་དེ་

Zར་གོ་བས། �ང་གི་yོར་བ་དེ་ཉམས་O་ལེན་པ་དེ་གལ་ཆེ་

བར་གདའ། Jབ་�ང་དང་འཇམ་�ང་གི་yོར་བ་4ེད་པ་དེ་

གནད་ཆེ་བ་ཡིན། Vེ་བuན་མི་ལས། Vེ་rམ་པོ་པ་ལ་ང་ཡི་

\ོག་aོལ་བrོམས་གOངས་ནས་དོན་�བ་པ་ཡིན། Mག་E་

ཆེན་པོ་བrོམ་པ་ལ་�ང་aོལ་མི་དགོས་ཟེར་བ་ཡོད་དེ། ཐབས་

}་ཚBགས་དང་�ང་aོལ་4ེད་པ་ཡང་སེམས་ཡིན། སེམས་Mག་

E་ཆེན་པོ་ཡིན། སེམས་ལས་གཞན་པའི་Mག་E་ཆེན་པོ་མེད་

པས་ཐབས་Fིས་ཉམས་O་ལོངས་ཤིག ། 
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ད་ནི་I་གOམ་ལམ་=་4ེད་པ་ལ་གཉིས། I་དང༌། ལམ་མོ། 

དེ་ལ་དང་པོ་ནི། =ས་གOམ་<ི་སངས་Eས་མངོན་པར་Dོགས་

པར་སངས་Eས་པ། \ོད་ལ་བ=ད་བ8ལ་ནས་ནམ་<ི་pང་ལ་

ཆོས་Fི་I་མངོན་=་4ས་ནས། ཐོ་རངས་གhགས་Iར་སངས་

Eས་པའོ། །དེ་ལ་རིམ་<ིས་སངས་Eས་པ་དང༌། གཅིག་ཆར་

=་སངས་Eས་པའོ། །རིམ་<ིས་སངས་Eས་Xལ་ནི། བ>ལ་པ་

@ངས་མེད་གOམ་=་ཚBགས་གཉིས་བསགས། �ིབ་པ་གཉིས་

དག ས་བ�་མངོན་=་4ས་ནས། ས་བ�་གཅིག་Pན་8་འོད་ལ་

\ོད་ལ་བ=ད་བ8ལ། ཐོ་རངས་མངོན་པར་སངས་Eས་པའོ། །

གཅིག་ཆར་བ་ནི། ཚJ་གཅིག་[ས་གཅིག་གིས་སངས་Eས་པ་

ནི། དེ་ལ་wིན་པར་4ེད་པ་དབང་ཐོབ་ནས། @ོལ་བར་4ེད་པ་

ལམ་ཉམས་O་_ངས་པས་gེན་འvེལ་�་འ@ིགས། �ིབ་པ་

གཉིས་དག ཚBགས་གཉིས་Dོགས། འ@ོས་བཞི་ཐིམ། ས་

གOམ་པ་ལ་གསང་ གས་Fི་=ས་Sད་པར་ཅན་ལ་Mག་E་

དང་�ོམས་པར་sགས་པས། ནང་=་ཟག་བཅས་Fི་�ང་ཉི་�ི་
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ཆིག་.ོང་�ག་བE་འགགས་པས་Mི་ཡི་བ=ད་བ8ལ། pང་ལ་

ཆོས་Fི་I་མངོན་=་4ེད། ཐོ་རངས་མངོན་པར་Dོགས་པར་

སངས་Eས་པའོ། །དེ་ལ་འོག་མིན་ན་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་

I། འཛམ་+འི་dིང་=་�ལ་པའི་Iར་སངས་Eས་པའོ། །

སེམས་Fི་གནས་[གས་gོགས་པའི་གཅིག་ཆར་བ་ནི། མ་

gོགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་4མས་པ་དང་�ིང་Vེ་4ང་5བ་Fིས་

སེམས་བ9ེད། gོགས་པ་དེ་_་མའི་oིན་ཡིན་པས། _་མར་

སངས་Eས་Fི་འ=་ཤེས་9ེས་པས་བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་

Dོགས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས། སེམས་གདོད་མ་ནས་

Rམ་པར་དག་པ་ཆོས་Fི་Iར་gོགས་པས་ཡེ་ཤེས་Fི་ཚBགས་

Dོགས། མ་gོགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་gོགས་པར་4་བའི་དོན་

=་wོན་ལམ་བཏབ། ཚBགས་གཉིས་མSེན་པ་གཉིས་O་}ང་

ནས་I་གOམ་ད4ེར་མེད་=་སངས་E་བའོ། །དེ་ནི་ལམ་ཉམས་

O་ལེན་པའི་gེན་<ི་གང་ཟག་·ོམ་པ་གOམ་དང་Uན་པ་ནི། 

དབང་བཞི་Xལ་བཞིན་=་ཐོབ་ནས། དང་པོ་_་མ་ལ་མ�ལ་

�577



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

འ+ལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ། བཅོམ་Uན་~ོ་Vེ་སེམས་དཔའ་

བrོམ་ཞིང་ཡི་གེ་བE་པ་བ@ང༌། ·ིག་པ་yང་བས་ཐོག་oངས་

ནས་བ9ེད་Dོགས་གཉིས་rོམ་ཞིང་I་གOམ་ལམ་=་4ེད་པ་

ནི། ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་ལ་I་གOམ་ལས་མི་འདའ་བར་

ཉམས་O་_ངས་ཏེ་མཉམ་Vེས་མེད་པར་མ་iར་<ི་བར་=་1ན་

བཞིར་ཉམས་O་_ངས་བ་ནི། ནམ་<ི་pང་ལ་གཉིད་ལོག་པ་

འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I། ཐོ་རངས་གཉིད་སད་པ་�ལ་པའི་I་

Zར་ཏེ། 1ན་བཞིར་མཉམ་བཞག་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I། 

Vེས་1ན་འཚམས་�ལ་པའི་I། ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་གི་དགེ་

yོར་ཉམས་O་_ང་བ་ཚར་ནས། \ོད་1ན་ལ་དགེ་བའི་a་བ་

བ ོ་བ་4ས་ནས། ནམ་<ི་pང་ལ་ཆོས་Fི་I་འོད་གསལ་ལམ་

=་4ེད་པ་ནི། མངོན་པར་gོགས་པ་ཡོད་པ་Rམས་Fིས་དེ་རང་

བrོམ། མེད་པ་ལས་དང་པོ་པས་_་མ་དམ་པ་ལ་འོད་གསལ་

བhང་བའི་�ིད་4ས་ནས་ཉམས་O་_ང་ཐབས་ཁོང་=་5ད་པ་

གཅིག་གིས་ཆོས་Fི་I་དང་འོད་གསལ་ལམ་=་4ེད་པ་ནི། ]ིར་
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ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་ གས་Fི་གཞི་ལ་གནས་པ་རང་བཞིན་

<ིས་eང་Xལ་དེ་ལམ་=་4ེད་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་བ9ེད་པ་དང་

_་མ་ལ་མོས་pས་4ེད་པ་དང༌། [ས་ཡི་དམ་rོམ་པ་ ོན་=་

སོང་ནས། �ང་པོ་འeང་བ་}ང་བ་རིམ་<ིས་འགགས་ནས་འོད་

གསལ་འཆར་བ་ནི་རང་བཞིན་eང་Xལ་ཡིན་ལ། དེ་ལམ་=་

Wོང་བ་ནི་སེང་གེའི་ཉལ་.ངས་4ས་ནས་�ིང་གི་དFིལ་=་_་

མ་བrོམ། _་མ་�ིང་གི་དFིལ་=་ཐིམ་པར་བrོམ། དེའི་«ལ་

=་ཡི་གེ་Äྃ་ ོན་པོ་གཅིག་བསམ། གོང་=་བ.ན་པའི་}ང་བ་

རིམ་<ིས་འགགས་=ས་O། རགས་པ་འགགས་ཙམ་ན་ཞབས་

Ê་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། b་བ་འགགས་ཙམ་ན་ཧ་ལ་ཐིམ་པར་

བསམ། དེ་བས་b་བ་འགགས་ཙམ་ན། ཧ་ཁོག་ལ་ཐིམ་པར་

བསམ། ཤིན་8་b་བ་འགགས་ཙམ་ན་མགོ་དང་�་ཚJས་ཐིག་ལེ་

�་ད་ཙམ་=་iར་པར་བསམ། }ང་བ་མེད་པའི་=ས་O་�་ད་མི་

དམིགས་པར་འོད་གསལ་བhང་བར་4། གཉིད་འ1ག་པོ་}ང་

མེད་འོད་གསལ་=་sགས་པ་ཆོས་Fི་I་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཐོ་
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རངས་སེམས་ཅན་<ི་དོན་ལ་བཞེངས་ཤིག་4་བར་བIལ་4ེད་

Fི་�་མོ་Rམས་Fིས་བIལ་ནས། Iལ་4ེད་Fི་�་མོ་ནི། Zེ་བ་

ནས་འeང་བ་བཞིའི་�ང་གིས་བIལ་ནས། �ིང་ཁ་ནས་སེམས་

འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I་སེམས་ཅན་<ི་དོན་=་གhགས་Iར་

བཞེངས་པ་ཡིན་ནོ། །མ@ིན་པ་ནས་Iལ་4ེད་Fི་�་མོ་བཞིས་

བIལ་ནས་སེམས་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I་�ི་ལམ་�་[ས་O་

Uང་བ་ཡིན་ཏེ། �ི་ལམ་བhང་བའི་ཐབས་བrོམ་པར་4འོ། །ཐོ་

རངས་མངོན་པར་Dོགས་པར་སངས་Eས་པའི་=ས་Fི་གནད། 

དང་པོར་སེམས་བ9ེད་བrོམ་པར་4འོ། །མཉམ་བཞག་ལོངས་

]ོད་Dོགས་པའི་I། བ9ེད་རིམ་པ་�་བrོམ་པ་དང༌། མཚན་

བཅས་Fི་Dོགས་རིམ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་Mག་E་ཆེན་པོ་

བrོམ་པར་4འོ། །Vེས་ལ་སེམས་ཅན་<ི་དོན་=་1ན་མཚམས་

O་དགེ་yོར་ལ་འབད་པར་4འོ། །\ོད་ལ་1ན་བཞི་ཡན་ཆད་

Dོགས་པར་བrོམ་ནས་དགེ་བའི་a་བ་བ ོ་བ་དང༌། wོན་ལམ་

གདབ་བོ། །=ས་བཞི་དང་མ1ན་པའི་bིན་ལས་བཞི་དང་བ�ན་
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པའོ། །དེ་ལ་ལོ་ཀ་པའི་ལས་ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་གི་4་བ་ཡང་

འ�བ་པའི་=ས་ཡིན་ལ། 1ན་བཞིར་ཉམས་O་ལེན་པའི་དབང་

=་4ས་ན་1ན་<ི་ཐ་མ་དགེ་yོར་ཉམས་O་ལེན་པ་ཡང་འ�བ་

པའི་=ས་ཡིན། bིན་ལས་Fི་མངོན་]ོད་Fང་=ས་འདིར་འ�བ་

པས། མངོན་]ོད་དང་མ1ན་པའི་{་མཚན་Fང་དེ་ཡིན། ཟས་

Fིས་ཚmམས་པས་a་ཐམས་ཅད་Eས། �ང་རགས་ཤིང་དེས་

ཐིག་ལེ་འཕེལ། དེས་ཉོན་མོངས་པ་རགས་པས་ནང་=་gེན་

འvེལ་དེ་ཚB་འཚBགས་པའི་.ོབས་Fིས་Mི་ཡི་བ=ད་Uང༌། \ོད་

ལ་བ=ད་བ8ལ་4་བའི་{་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན། བ=ད་བ=ལ་བ་

ནི་གཉིད་འ1ག་པོ་ལོག་ཙམ་ན་རང་བཞིན་<ིས་}ང་བ་དང༌། 

gོག་པ་འགགས་པ་དེ་ཡིན། ཉམས་O་ལེན་པའི་gེན་<ི་གང་

ཟག་གིས་�ང་བhང་བས་ནང་=་gེན་འvེལ་འ@ིགས་པ་Mི་ཡི་

བ=ད་འeང་བའི་གཞི་མེད་པ་ནི་བ=ད་བ8ལ་བའོ། །\ོག་དང་

aོལ་བའི་�ང་ད+་མར་Xད་པས་}ང་བ་གOམ་རིམ་<ིས་ཐིམ་

པས། \ོད་ལ་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I་མངོན་=་4ེད་པའོ། །ཐོ་
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རངས་གhགས་Iར་Uང་བ་ཡིན། �་མོ་བཞི་ཡིས་བIལ་ཏེ། 

ཞི་བའི་=ས་O་�་མོ་མ་î་ཀིས་བIལ་བ་ནི། དང་པོ་5་ཡི་�ང་

{་བའི་=ས་ཡིན་པས། Zེ་བ་ནས་5་ཡི་�ང་�ིང་ཁར་eང་བས་

འོད་གསལ་ཆོས་Fི་Iའི་gོགས་པ་དང་}ང་བ་ཤར་བས་འོད་

གསལ་ཆོས་Fི་I་གhགས་Iར་བཞེངས་པ་ཡིན། �ང་འོག་མ་

བཞི་ཡིས་བIལ་བ་ཡང་རིམ་<ིས་འeང་བའོ། །>བས་འདིར་

དང་པོ་སེམས་བ9ེད་པ་དང༌། {་མཚན་དེ་Rམས་Fིས་སངས་

Eས་པའི་=ས་ཡིན་ནོ། །=ས་བཞིའི་ཉམས་O་_ངས་པའི་ལེ¨་

.ེ་གOམ་པའོ། ། 

~ོ་Vེ་[ས་Fི་གནས་[གས་ཞེས་པ་ནི། སེམས་ཅན་<ི་

[ས་~ོ་Vེའི་[ས་O་གནས་པ་ཡིན། ~ོ་Vེ་དང་[ས་ཆོས་

མ1ན་པའམ་མཚན་ཉིད་ཅི་Z་+་ཞེ་ན། Rལ་འ4ོར་<ི་{ད་~ོ་Vེ་

aེ་མོ་ནས་Fང༌། \་ཞིང་ཁོང་.ོང་�ིང་པོ་བgན། །\ེག་མེད་

བཅད་=་མེད་པས་ན། །.ོང་པ་ཉིད་ལ་~ོ་Vེ་བཤད། །ཅེས་

གOངས་པས། དེ་ལ་~ོ་Vེ་དང་ཆོས་མ1ན་པ་ཞེས་པ་ནི། ~ོ་Vེ་
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\་བ་ཡིན་ཏེ། Xར་ལ་གང་གིས་གནོད་པ་4ེད་པའམ་གཞོམ་

པར་མི་¦ས་ཏེ། ཕར་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་4ེད་

པའོ། །དེ་དངོས་པོ་གཅིག་ཡིན་ནམ་�མ་ན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་

ཏེ་.ོང་པ་ཡིན། དངོས་མེད་གཅིག་ཡིན་ནམ་�མ་ན། དངོས་

མེད་མ་ཡིན་ཏེ། �ིང་པོ་བgན་པ་ཡིན། ~ོ་Vེ་དེ་མེས་བ\ེགས་

པའམ་5ས་བཤིགས་པར་4་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བ>ལ་པའི་མེ་དང་

5ས་བཤིགས་པར་མི་¦ས་སོ། །འ=ས་4ས་Dས་Fི་~ོ་Vེ་\་

ཞིང་འ�ེགས་Fང་དེ་ཉིད་དངོས་པོ་མིན། འ=ས་མ་4ས་ཆོས་

ཉིད་Fི་~ོ་Vེ་.ོང་པ་ཉིད་ཡིན། ~ོ་Vེའི་[ས་མཚན་ཉིད་དེ་དག་

དང་Uན་པ་དེ་ལ་གནས་[གས་Rམ་པ་�་ཡིན་ཏེ། གནས་པ་a། 

འ+ར་=་དོད་པ་ཡི་གེ། གཡོ་བ་�ང༌། བཀོད་པ་4ང་5བ་Fི་

སེམས། མི་ཤིགས་པ་ཐིག་ལེའོ། །a་ནི་ཡི་གེ་དང་�ང་དང༌། 

4ང་5བ་Fི་སེམས་དང༌། མི་ཤིགས་པ་ཐིག་ལེ་དང༌། \ོག་

འཛmན་པར་4ེད་པའི་�ང་དང༌། Pན་གཞི་རིག་པ་དང་གOམ་མི་

འvལ་བའོ། །དེ་ལ་[ས་Fི་གཞི་ཐིག་ལེ་ཡིན་པས། [ས་ལེན་
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པའི་=ས་O་ཕ་མའི་4ང་5བ་Fི་སེམས་དཀར་དམར་གཅིག་

དང་འbད་པས་གཞི་ཐིག་ལེས་4ས། {་4ང་5བ་Fི་སེམས་

དཀར་དམར་གཉིས་Fིས་4ས་པས་[ས་བ\ེས་ཏེ། དང་པོ་Zེ་

བའི་a་མ=ད་ཆགས་པས་དེ་Rམས་Fིས་གནས་པའམ་བgེན་=་

iར་པའོ། །དེ་ལ་[ས་\ིད་པའི་=ས་O་དངོས་པོ་ཅི་Zར་\ིད་

ཅེ་ན། [ས་ནི་4ང་5བ་Rམ་�་དང༌། །a་དང་4ང་5བ་སེམས་

དང་ནི། །མི་གཙང་Dས་དང་Rམ་gོག་གིས། །[ས་Fི་ཆོས་ནི་

གནས་པ་ཡིན། །ཞེས་གOངས་སོ། །4ང་5བ་Rམ་པ་�་ནི། 

བར་དོ་I་གOམ་ན་གསལ། a་དང་ཡི་གེ་དང༌། �ང་གི་ད4ེ་བ་

མང་ཞིག་གOངས་Fང་གཙB་བོ་གཉིས་O་འ=ས་ཏེ། a་ཡི་གཙB་

བོ་དང༌། a་bན་དང༌། ཡི་གེ་དང༌། འཁོར་ལོ་ཡི་གནས་དང༌། 

ཡན་ལག་གི་ཡི་གེ �ང་ཟག་བཅས་དང༌། ཟག་མེད། 4ང་5བ་

Fི་སེམས་དཀར་དམར་གཉིས༌། དམར་པོ་གསང་གནས་ན་

གནས། མ་ལས་ཐོབ་པའི་a་དང་}ག་མ་དང་�ག་ལ་སོགས་

པའོ། །འཆི་ཀར་4ང་5བ་Fི་སེམས་དཀར་པོ་དང་�ིང་གར་
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འ=ས་ཏེ། \ོག་ཆད་པ་དང་དེ་གཉིས་སོ་སོར་4ེ་ནས་འ@ོའ།ོ །

སངས་Eས་པའི་=ས་O་ཞབས་འོག་8་ཉི་མའི་གདན་=་འོང༌། 

4ང་5བ་Fི་སེམས་དཀར་པོ་ནི་wིན་མཚམས་Fི་|ས་པའི་

ཆོས་འeང་ན་གནས། �ད་པ་ནི་]ི་བོའ m་ཧཾ་ལ་�ད། ཕ་ལས་

ཐོབ་པ་|ས་པ་ལ་སོགས་པ་དཀར་པོའ m་Mོགས་ཐམས་ཅད་དོ། །

སངས་Eས་པའི་=ས་O་]ི་བོའ m་�་ཚJས་O་འོང༌། མི་ཤིགས་པ་

ཐིག་ལེ་ནི། �ིང་གའི་ད+ས་ན་གསེར་sན་མ་ལ་ཉི་མའི་དFིལ་

འཁོར་<ིས་Eབ་པའི་འོད་ཟེར་Z་+ར་གནས། Pན་གཞི་རིག་པ་

4ང་5བ་Fི་སེམས་ཐམས་ཅད་ནི་]ིར་[ས་ཐམས་ཅད་ལ་

གནས། Sད་པར་=་གནས་པ་ཆེན་པོ་བཞིའམ་�ག་ལ་གནས། 

གཞི་ལ་~ོ་Vེའི་[ས་O་གནས་པ་དེ་ཐབས་ཤེས་རབ་Fི་gེན་

འvེལ་འ@ིགས་པས་འvས་+་~ོ་Vེའི་Iར་}ང་བའོ། །དེ་ལ་

ཐབས་ལ་ཤེས་རབ་Fི་gེན་འvེལ་ནི། a་�མ་མཁའ་འ@ོ་མ་

ཤེས་རབ། �ང་དཔའ་བོ་ཡབ་ཐབས། yོར་བ་བཞིས་�ང་ནང་

=་བhང་བས་�ང་འbོད་པས་�ང་གི་a་གནས་O་ཐིག་ལེ་�ིད་
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པས་a་དང་ཡི་གེ་དང་�ང་གOམ་ཐིག་ལེས་Eས་པས། དཔའ་

བོ་ཡབ་�མ་<ི་{ད་ལ་བདེ་བ་9ེས། སེམས་Pན་གཞི་རིག་པ་

བདེ་.ོང་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་O་འཆར། gེན་འvེལ་དེ་

དག་འ@ིགས་པས་a་དང་ཡི་གེ་�ང་དང་གOམ་<ི་gགས་ནང་

=་ཤར། མི་ཤིགས་པ་ཐིག་ལེ་དང༌། 4ང་5བ་Fི་སེམས་ནང་

gགས་Mིར་ཤར། དེ་དག་Dོགས་པས་~ོ་Vེའི་[ས་མཚན་དང་

དཔེ་4ད་Fིས་�ས་པ་མངོན་Oམ་=་iར། རིག་པ་ཆོས་Fི་I་

གhགས་I་དང་གཉིས་O་མེད་པ། I་གOང་1གས་མི་ཟད་པ་

Eན་<ི་འཁོར་ལོས་འ@ོ་བའི་དོན་=་སངས་Eས་པའོ། །I་

གOམ་ལམ་=་4ེད་པ་དང༌། ~ོ་Vེ་[ས་Fི་གནས་[གས་འདི་

ཡི་གེར་vི་བར་མི་རིགས་ཏེ། ¬ན་Úག་ཤིས་sས་པས་ངེས་

ཤེས་དང་བཅས་པར་གསལ་བར་4ས་པའོ། །~ོ་Vེ་[ས་Fི་

གནས་[གས་Fི་ལེ¨་.ེ་བཞི་པའོ། ། 

4མས་པ་དང་�ིང་Vེ་4ང་5བ་Fི་སེམས་གOམ་གནད་=་

འ@ོ་བ་ཞིག་བrོམ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། 4ང་5བ་Fི་=ས་O་
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སེམས་བ9ེད་ན་ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་ལ་དགེ་yོར་ཅི་4ས་4ང་

5བ་Fི་སེམས་O་འོང་བ་ཡིན། ཉོན་མོངས་པ་Rམ་gོག་མི་

མ1ན་པའི་Mོགས་ནད་བགེགས་དང༌། གང་4ར་མི་|ང་བའི་

�ག་བ ལ་ཅི་eང་ཡང་དེ་དག་®ང་4ར་མི་4་བར་དེ་ཉིད་ལམ་

=་འSེར་ཏེ། ཡང་བདག་གིས་འདི་བཞིན་=་�ག་བ ལ་བ་འདི་

ཚJ་ཐོག་མ་ནས་Fི་·ིག་པའི་Rམ་པར་wིན་པ་ཡིན་པས། {་མ་

ལོག་པས་འvས་+་མི་Uོག་.ེ། དེ་ལ་®ང་4་®ོང་4ེད་Fི་Xལ་

=་དེ་རང་གི་གཉེན་པོ་བrོམ་པ་དང༌། གང་4ར་མ་|ང་བ་དེ་

རང་སེམས་ཡིན། སེམས་ཉིད་Mག་E་ཆེན་པོར་བrོམ་ན་ེན་

དེ་ཉིད་ལམ་=་འ@ོ་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་Mག་E་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་

སོ། །གསང་ གས་འvས་+་ལམ་=་4ེད་པ་དང༌། ལམ་<ི་Rམ་

wིན་�ག་བ ལ་Nོང་བ་དེ་སེམས་གཉིས་O་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

དེ་རང་ཡིན། {ས་བ9ེད་པ་དང་འvས་+་wིན་པ་སོ་སོའ m་4ེ་

vག་aིས་4་མི་དགོས། དེ་Zར་ཤེས་པ་འདི་uག་}ང་}ང་rོམ་

=་ཤེས་པར་4ས་པས་ཆོག་པ་ཡིན། }ང་\ིད་འཁོར་འདས་Fི་
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ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅི་ཉམས་O་Nོང་བ་ཡང་སེམས་མ་ཡིན་པ་

གཞན་མེད། སེམས་ལས་གཞན་པའི་rོམ་མེད༌། དེ་Zར་ཤེས་

ན་®ང་4་®ོང་4ེད་ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་Fི་@ོགས་O་འ@ོ་བ་

ཡིན། གང་4ར་མ་|ང་བ་དེ་རང་=་འ@ོ་བ་ཉམས་O་Nོང་བ་

ཞིག་བrོམ་ན་ེན་ངན་@ོགས་O་འ@ོ་བ་ཡིན། ཉམས་O་

གནད་=་འ@ོ། �ག་བ ལ་རང་སར་དག་ནས་ཐམས་ཅད་བདེ་

བར་ཤར་ཙམ་ན་མཉམ་པར་མཐོང་བས་བདེ་འདོད་Fི་འ=ན་པ་

ཡལ་འ@ོ་བ་ཡིན། ཉམས་gོགས་གནད་=་འ@ོ་ཙམ་ན། མི་དང་

མི་མ་ཡིན་པར་བ=ད་Fི་བར་ཆད་འeང་བ་ནི། ལས་ངན་པའི་

Rམ་wིན་འདག་པས་ལས་མི་བY་བའམ་gེན་འvེལ་<ི་>བས་

འདིར་�ག་བ ལ་ཆེ་བ་ཞིག་=ས་གཅིག་=་Nོང་བ་ཡིན་ཏེ། 

rོམ་གནད་=་ཕོག་ཅིང་དགེ་yོར་.ོབས་ཆེ་བས་ལས་Wོང་བ་

ཡིན་ནོ། །>བས་འདིར་མ་ཡེངས་པར་བrོམ་ན་�ིབ་པ་ཐམས་

ཅད་དག་ནས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་འཆར་བ་ཡིན། འདིའི་=ས་

O་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པས་གནོད་པ་9ེལ་བ་དཔག་8་མེད་པ་
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ཞིག་འeང་.ེ། ]ིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། Sད་པར་གནོད་

པ་9ེལ་བ་འདི་མ་ཡིན། མའི་ལན་ཆགས་པ་ཡིན་ཏེ་འོང་བས། 

དེ་ལ་·ང་བའི་སེམས་མི་9ེ་བར། ]ིར་ང་ཆོས་གཤའ་མར་4ེད། 

ཉམས་Nོང་དང་gོགས་པ་འདི་འo་rོམ་པའི་gེན་<ི་གང་ཟག་

གཅིག་ཡིན་པ་ལ། མ་འདི་དག་གིས་ང་ལ་གནོད་པ་4ས་པས། 

མ་འདི་དག་གིས་�ག་བ ལ་དཔག་8་མེད་པ་གཅིག་Nོང་

དགོས་ཡོད། Sད་པར་=་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛmན་ལ་བར་ཆད་4ས་

པས་དNལ་བར་9ེ་དགོས་ཡོད། 9ེས་ནས་�ག་བ ལ་དཔག་

8་མེད་པ་ཡོད་པས། བདག་ལ་ནད་དང་�ག་བ ལ་འདི་eང་བ་

ལ་མི་བཟོད་པ་ལ། དNལ་བར་9ེ་བའི་�ག་བ ལ་བསམ་<ིས་

ག་ན་Sབ། དེས་ན་གནོད་9ེལ་མ་ཡིན་པ་ལ་·ང་བའི་སེམས་

9ེ་བ་ག་ན་རིགས། མ་ལས་oིན་ཆེ་བ་མེད་པ་ལ། +ས་�ག་

བ ལ་=་བ�ག་ན་འདི་ལས་Rམ་wིན་ཆེ་བ་ག་ན་ཡོད་�མ་=་

ཤེས་པས། འདིས་གཙB་4ས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ག་

བ ལ་མི་Nོང་བར་4་�མ་=་བདེ་བར་འདོད་པའི་4མས་པ། 
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�ག་བ ལ་དང་vལ་བར་འདོད་པའི་�ིང་Vེ། སངས་Eས་ཐོབ་

པར་འདོད་པའི་4ང་5བ་Fི་སེམས་བrོམ་པར་4། རང་བདེ་

བར་འདོད་པའི་བསམ་པ་མི་4་བར་གནོད་9ེལ་དེས་�ག་

བ ལ་Nོང་གིས་དོགས་པའི་བསམ་པ་aེ་གཅིག་8་4ས་ལ། 

གནོད་9ེལ་དང་རང་གཉིས་རང་གི་སེམས་O་ཤེས་པས། 

སེམས་ཏིང་ངེ་འཛmན་=་Nོང་བར་4འོ། །_་མ་རིན་པོ་ཆེས་I་

ཉམས་O་བཞེས་པའི་དོན་dིང་གཞིའི་>བས་O་བཤད་པ་དེ་

གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །མི་མ1ན་པའི་Mོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་

འvས་+་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའོ། །4ང་5བ་Fི་སེམས་Fི་

ལེ¨་.ེ་�་པའོ། ། 

གནས་གང་=་བ·ད་Fང་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །O་དང་འbད་

Fང་ཡི་དམ་�། །ཅི་Zར་4ས་Fང་ཆོས་Fི་ད4ིངས། །ཞེས་

པའི་དོན་ནི། ནང་གི་བསགས་Xལ་དང༌། སེམས་Fི་4ེད་པས། 

Mི་རོལ་<ི་�ལ་དབང་གི་འvས་+ར་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། �་ཡི་

གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སོགས་པ་དང༌། མི་ཡི་�ལ་བཟང་པོ་ལ་
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ལོངས་]ོད་ལ། ཡང་གཞན་<ི་�ལ་དང་གནས་ཁང་ལ་གནོད་

པ་མ་4ས། �ལ་Sད་པར་ཅན་ལ་�ལ་དང་གནས་�ལ་བའི་

འvས་+་ཡིན། ཡང་སེམས་Fི་4ེད་པའི་ལས་Fིས་གོམས་པ་

མ1་Uན་འvས་+ར་འཆར་ཏེ། འདི་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་

གནས་གང་=་འ=ག་པའི་ས་དེ་Mི་�འི་I། ནང་གཞལ་ཡས་

ཁང༌། ས་གཞི་ཨར་མོ་ལི་ཀི་~ོ་ལེབ་=་བrོམས་པར་4ས་པས་

འོག་མིན་ཆོས་Fི་ཕོ་vང་=་9ེ་བ་ཡིན། གཉིས་པ་རང་གི་

བསམ་པས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་{་4ས། Mི་རོལ་<ི་�ལ་�ན་ཅིག་

4ེད་པའི་ེན་=་འཆར། ཆོས་ཐམས་ཅད་བསམ་པའི་རང་

གhགས་ཡིན་ཏེ། རིགས་�ག་གི་གནས་དགེ་མི་དགེའི་ཉེར་

ལེན་<ིས་Mི་རོལ་<ི་གནས་Fིས་ེན་4ས་ནས། �ལ་བཟང་

ངན་དང་བདེ་�ག་8་འཆར་བ་འvས་+འོ། །གནས་གར་འ=ག་

གཞལ་ཡས་ཁང་=་བrོམས་ནས་རང་ཡི་དམ་<ི་�ར་བrོམ། 

རང་གི་འཁོར་དང་སེམས་ཅན་ཡི་དམ་<ི་�ར་བrོམས་ན། Mི་

ནང་}ོད་བ�ད་ཐམས་ཅད་�་ཡི་}ང་བ་འཆར་ཏེ། ནང་�ང་པོ་
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�་དང་Mི་འeང་བ་བཞི་ནམ་མཁའ་དང་�། 4ང་5བ་Fི་སེམས་

དཀར་དམར་གཉིས། དེ་དག་འཚBགས་པས་[ས་�བ་པ་ནི། 

�བ་པའི་=ས་དང༌། གནས་པའི་=ས་དང༌། འཇིགས་པའི་=ས་

དང་གOམ་ཡང་�་ཡིན་པས། གཞི་ལ་གནས་པའི་ལམ་=་�ར་

བrོམས་ནས། འvས་+་ཐམས་ཅད་�ར་འཆར། Mི་རོལ་<ི་

�ལ་�་འeང་བ་བཞི་ནམ་མཁའ་དང་�་བེམ་རིག་གཉིས་Fིས་

བ�ས་པ་ཐམས་ཅད་�ར་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་བསམ་པའི་

རང་གhགས་�ང་པོ་ལ་སོགས་པ་�ར་}ང་བས་Mི་རོལ་ཐམས་

ཅད་�ར་འཆར་བའོ། །དེ་ལ་[ས་�བ་པ་ནི། ཕ་མ་འ=་འbོད་

4ེད་པའི་=ས་O། གཡོ་བ་�ང་གི་ཁམས་Fིས་བདེ་བ་ཆེར་

གཡོས་པས། འeང་བ་�ང་གི་ཁམས་�ོལ་མར་�བ། འ=་4ེད་

Fི་�ང་པོ་དོན་ཡོད་�བ་པར་�བ། བTབ་པའི་yོར་བས་བདེ་

བ་ཆེར་9ེས་པས་oོད་མེའི་ཁམས་གོས་དཀར་མོར་�བ། འ=་

4ེད་Fི་�ང་པོ་}ང་བ་མཐའ་ཡས་O་�བ། བTབ་པའི་yོར་

བས་བདེ་བ་ཆེར་9ེས་པས་གཤེར་བ་5་ཡི་ཁམས་མ་î་ཀིར་
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�བ། བདེ་བའི་.ོབས་Fིས་Rམ་ཤེས་ཚBགས་བEད་ཐ་དད་Fི་

4ེད་པས་བདེ་བ་གཅིག་�ར་Nོང་བས་ཐ་དད་Fི་4ེད་པ་མ་]ོད་

པས་Rམ་པར་ཤེས་པའི་�ང་པོ་མི་བ9ོད་པར་�བ། བTབ་པའི་

yོར་བས་བདེ་བ་�ག་པར་9ེས་པས་\་བ་ས་ཡི་ཁམས་སངས་

Eས་]ན་མར་�བ། ཚBར་བ་བདེ་བར་Nོང་བས་ཚBར་བའི་�ང་

པོ་རིན་ཆེན་འeང་Uན་=་�བ། བTབ་པའི་yོར་བ་ཆད་པས་

བདེ་བ་ཆད་པས་བདེ་བ་དང་དགའ་བ་དང་vལ། .ོང་པར་ཤར་

བས་ནམ་མཁའི་ཁམས་དབང་�ག་མར་�བ། ཐིག་ལེ་དཀར་

དམར་གཉིས་གཅིག་8་�བ་པས་གhགས་Fི་�ང་པོ་Rམ་པར་

}ང་མཛད་=་�བ། དེ་ལ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཕ་ཐབས་ཡབ། ཐིག་

ལེ་དམར་པོ་མ་�མ་ཤེས་རབ་8་�བ། དེ་གཉིས་གཅིག་8་�བ་

པས་ཐབས་ཤེས་རབ་གཉིས་O་མེད་པ་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་Iར་

�བ་པའོ། །གནས་པའི་=ས་O་9ེ་བ་�ལ་པའི་Iར་གནས། 

�ང་པོ་�་དང༌། འeང་བ་�༌། ཐིག་ལེ་�ར་གནས་པའོ། །

འཇིག་པའི་=ས་O་འདི་དག་གོ་རིམ་བ}ོལ་བ་དང་གོ་Uོག་8་
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ཡོད་པས་འགལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གhགས། ཚBར་བ། འ=་

ཤེས། འ=་4ེད། Rམ་པར་ཤེས་པ། འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པ་ནི་

རིམ་<ིས་�ར་ཐིམ་པའོ། །ས་5་མེ་�ང་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་པ་

ནི། �་ལ་�་རིམ་བཞིན་ཐིམ་པའོ། །ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་

གཉིས་སོ་སོར་<ེས་པ་ལས། ཕ་ཐབས། �མ་ཤེས་རབ་ལ་ཐིམ་

ཤེས་རབ་འོད་གསལ་.ོང་པ་ཉིད་ལ་ཐིམ། དེ་�ར་འཇིགས་པ་

ཡང་�ར་འཇིགས་པ་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་Iར་གནས། 

བར་དོ་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་Iར་Uང་.ེ། དེ་ཡང་ཇི་Zར་E་

མཚB་�ངས་པ་ལ། །ཉ་མོ་¡ར་=་Uང་བ་དང༌། །ནམ་མཁའ་.ོང་

པ་དག་པ་ཡང༌། །�ིན་<ི་ཚBགས་Rམས་Uང་བ་Zར། །དེ་

བཞིན་.ོང་གསལ་ནམ་མཁའ་ཡང༌། Rམ་པར་ཤེས་པ་Uང་བ་

ནི། །ཆོས་I་ལོངས་Iར་བཞེངས་པ་ཡིན། །འོད་གསལ་ཆོས་

I་Rམ་ཤེས་b་མོ་འiས་པས། Rམ་པར་ཤེས་པ་¡་p་Z་+་

བ9ེད། གཡོ་བ་�ང་གི་མ་]ོད་པས། Rམ་པར་ཤེས་པ་མི་

བ9ོད་པར་Uང་བའོ། །དེ་�ང་གིས་གཡོ་བས་�ང་གི་ཁམས་
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དམ་ཚmག་�ོལ་མར་བཞེངས༌། �ང་དང་Rམ་པར་ཤེས་པ་

གཉིས་O་འ=ས་པས་འ=་ཤེས་Fི་�ང་པོ་དོན་ཡོད་�བ་པའོ། །

oོ་བ་མེ་ཡི་ཁམས་གོས་དཀར་མོ། འ=་ཤེས་}ང་བ་མཐའ་ཡས། 

5་མ་î་ཀི Rམ་པར་ཤེས་པའི་�ང་པོ་རང་>ལ་~ོ་Vེ་སེམས། 

ས་སངས་Eས་]ན། ཚBར་བ་རིན་ཆེན་འeང་Uན། ནམ་མཁའི་

ཁམས་དབང་�ག་མ། འeང་བ་�་ཡི་རང་>ལ་=་བaིས་པ་

ཡིན་ལ། ནམ་མཁའི་ཁམས་གཞིར་བཞག་8་གནས་པ་དེ་དག་

Zར་བaིས་པའོ། །གhགས་Fི་�ང་པོ་Rམ་པར་}ང་མཛད་ནི་

བར་དོའ m་[ས་4ིས་པ་ལ་ལོ་�་ལོན་པའི་ན་ཚBད་ཙམ་པ་འོད་�་

པ་ནི་རང་བཞིན་<ིས་འeང་བ་ནི་}ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་

ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚBན་Z་+་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I་དང་

མXངས་པའོ། །དེ་ནི་ནང་གི་གནས་[གས་སོ། །ད་ནི་གཉིས་

པ་Mི་རོལ་<ི་གནས་[གས་ནི། གhགས་�་oི་རོ་རེག་4་�། 

རང་གི་�ང་པོ་�་�ར་ཤེས་པས། �ལ་�་�ར་}ང་བས་ཉི་མའི་

འོད་Z་+་ཡིན་པ་ལ། �ལ་�་མངོན་=་4ས་པའི་=ས་O། 
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མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་དང་�ར་ཤེས་པ་=ས་མཉམ་

པའོ། །གhགས་ཐམས་ཅད་~ོ་Vེ། འོག་མ་Rམས་Fང་དེས་

འ@ེའོ། །འeང་བ་�་ཡང་ས་སངས་Eས་]ན་མ། 5་མ་î་ཀིར་

ཤེས་པས་འོག་མ་Rམས་ལ་ཡང་དེས་འ@ེའོ། །བེམ་རིག་

གཉིས་Fིས་བ�ས་པ་ཡང༌། བེམ་པོ་ས་~ོ་རི་vག་aི་ཤིང་

ནགས་ཚལ། ཆེ་བའི་རི་Eལ་�ན་པོ་ནས་5ང་བའི་»ལ་b་རབ་

ཡན་ཆད་གhགས་~ོ་Vེའོ། །མེ་�་5་�་�ང་�་འ¿ག་�་ལ་

སོགས་པ་�་ཆེ་5ང་ཐམས་ཅད་�་~ོ་Vེར་ཤེས་པར་4འོ། །

རིག་བཅས་སེམས་ཅན་ཡང་�་དང་�་མོར་འཆར་བའོ། །དེ་

Zར་མཐོང་བ་ཐོས་པ་oན་པའི་�ལ་=་iར་པ་ཐམས་ཅད་�ར་

འཆར་བ་ཡང༌། ནང་�ར་ཤེས་པས་Mི་རོལ་ཐམས་ཅད་�ར་

འཆར་བའོ། །Mི་}ོད་Fི་འཇིག་gེན་ནང་བ�ད་Fི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་Fང་�ར་འཆར་བའོ། །དེ་Zར་ཐམས་ཅད་�ར་}ང་

བ་ནི། �ལ་�ལ་ཅན་གཉིས་O་མེད་དེ་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་

ཡིན་པའོ། །སེམས་}ང་.ོང་hང་འ�ག་ཆབ་vོམ་5ར་ཤེས་
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པའོ། །འཇའ་ཚBན་ནམ་མཁར་ཤེས་པའམ། གསེར་དང་གསེར་

<ི་སེར་པོ་བཞིན་ནོ། །དེ་ནི་བQབ་4་Qབ་4ེད་Z་+་མ་ཡིན་ཏེ། 

གཞི་ལ་གནས་པ་ལམ་=་བrོམས་པས། འvས་+་སངས་Eས་

Fི་གhགས་I་གཉིས་ཡིན། དེ་ནི་གOམ་པ་Zར་4ས་Fང་ཆོས་

Fི་ད4ིངས་ཞེས་པ་ནི། }ང་\ིད་འཁོར་འདས་བེམ་རིག་གཉིས་

Fིས་བ�ས་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་.ོང་པ་ནི ་ཆོས་Fི ་

ད4ིངས་ཡིན་ལ། རིག་བཅས་སེམས་ཅན་<ི་སེམས་ནི་ཆོས་Fི་

I་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་�ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་vལ་ཞིང་དག་ཅིང་

གསལ་བ་སངས་Eས་Fི་1གས་དང་འo་བ་གཅིག་པའོ། །དེ་ལ་

གང་Zར་}ང་ཡང་སེམས་མིན་པ་གཞན་མེད། སེམས་ཆོས་I་

ཡིན་པས་ཆོས་I་མིན་པ་གཞན་མེད། ཅི་Zར་4ས་Fང་ཆོས་

Fི་ད4ིངས་ཞེས་པའི་དོན་ནི། ལར་འདི་gོགས་ཤིང་བrོམ་ན་ཐ་

མལ་པའི་}ང་བ་མེད་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་གནད་གོ་བས། 

ཅི་Zར་4ས་Fང་བདེ་བས་གོམས་པ་མཐར་Mིན་ན། གhང་

འཛmན་དང་གཉིས་}ང་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་འདག ཡོན་ཏན་
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ཐམས་ཅད་འeང་བ་ཡིན། ཆོས་Vེ་ཕག་མོ་�་པའི་ཞལ་ནས་

Fང༌། ང་ལ་ཐམས་ཅད་དགའ་ཞིང་དད་པ་ནི། ངས་ཐམས་ཅད་

ཡི་དམ་�ར་མཐོང་བས། དེ་ལས་eང་བ་ཡིན་གOངས་པའི་དོན་

དེ་ཡང་གོང་མ་Zར་བrོམས་ཤེས་པ་ལ་འོང་བ་ཡིན། འ@ོ་བ་

མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང༌། འཁོར་དཔག་8་མེད་པ་འ=་ཞིང༌། དེ་

དག་ཐམས་ཅད་Fང་མི་Mེད་པའི་དད་པ་དང་Uན་ཞིང༌། རིགས་

{ད་འཛmན་པ་བཀའ་བཞིན་Qབ་པ་འeང་བ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་

ཅད་བདེ་བར་འཆར་བའི་ལེ¨་.ེ་�ག་པའོ། །  

�ག་བ ལ་མེད་ན་ངེས་འeང་མེད། །ངེས་འeང་མེད་ན་

བདེ་བ་མེད། །བདེ་ལ་ཞེན་ན་དེ་བས་1། །5ང་´འི་5ང་´་ལ་

བ=ད་ཆེན་པོའ m་ཆེན་པོ་འ�ག wན་མ་s་བ་ཡང་=ག་དང་འo། 

དེ་ཡི་a་བ་གང་ཡིན་པ། a་བ་མ་རིག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡི་4ེད་

ལས་ནི་གང་ཡིན་པ། ཉོན་མོངས་པ་=ག་�་ཡིན། དེས་ལས་

མཁན་གང་ཡིན་པ། ·ོམ་པ་ཆགས་པ་གཉིས་Fིས་ལན། དེ་ཡི་

�གས་སོ་གང་ཡིན་པ། གཏི་©ག་�གས་ན་ཉལ་བ་ཡིན། 
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འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གཏི། ཉོན་མོངས་ལ་©ག དེ་ཡིས་

ཉོན་མོངས་བཞི་པོ་4་4ེད་མང་=་བ�ག དེ་ཡི་Mག་བ�ན་གང་

ཡིན་པ། མི་དགེ་བ�་པོ་ཡིན་པའོ། །ཐོག་མེད་=ས་ནས་

འཚBགས་འཚBགས་ནས། །སེམས་ཅན་Rམས་ལ་�ག་8་

བ�ག །འོན་Fང་�ག་བ ལ་མེད་ཅིང་ངེས་འeང་མེད། །བདེ་

དང་�ག་བ ལ་གཉིས་ཀ་མེད། །སངས་Eས་མེད་ཅིང་སེམས་

ཅན་མེད། །ཚBགས་དང་འ=ས་པ་གང་ཡང་མེད། །ཐོག་མ་བར་

དང་=ས་མཐའ་མེད། །4ས་དང་4ེད་པ་གང་ཡང་མེད། །འvས་

+་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་མེད། །ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན། །

འདི་ཡི་a་བ་གང་ཡིན་པ། །Pན་གཞི་རང་རིག་Rམ་དག་ཡིན། །

དེ་ཡི་4ེད་པོ་གང་ཡིན་པ། །ཡེ་ཤེས་Rམ་པ་�་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཡི་

ལས་མཁན་གང་ཡིན་པ། །མ་ཆགས་�ོམ་སེམས་མེད་པས་

ལེན། །དེ་ཡི་�གས་སོ་གང་ཡིན་པ། །ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fི་ཡེ་

ཤེས་�གས་ན་ཉལ་བ་ཡིན། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཡོད་

པར་གསལ། །ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལས་མི་འདའ་བའོ། །དེ་
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ཡི་ཡེ་ཤེས་བཞི་པོ་4་4ེད་མང་=་བ�ག །དེ་ཡི་Mག་བ�ན་གང་

ཡིན་པ། །དགེ་བ་བ�་པོ་གང་ཡིན་པའོ། །ཐོག་མེད་=ས་ནས་དེ་

དག་འཚBགས་འཚBགས་ནས། ཐམས་ཅད་སངས་Eས་Fི་བདེ་བ་

ལ་བཀོད། དེ་དག་ཤེས་ན་ཤེས་ན་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ཡིན། མི་

ཤེས་པ་ལ་མངོན་Oམ་=་ནི་བ.ན་པར་4། གཞན་<ིས་ནོར་ལ་

�ོམ་སེམས་མི་4ེད་ཅིང༌། རང་གི་ནོར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་

སེར་}་ཆེ། ཞེ་·ང་དང་ང་Eལ་དང་bག་དོག་གིས་Pན་ནས་

བWངས་ནས། g་བཟང་ཞོན། གོས་བཟང་གོན་ནས། �ོམ་

སེམས་Fིས་ཨ་བོའ m་གོང་ན་O་ཡོད་�མ་ནས་Mིན་པའི་བར། 

བ�ེས་ཤིང་>ོམ། ད+ལ་ཞིང་ཕོངས། ངལ་ཞིང་=བ། Î་|་Îར་

ནས་Éང་པས་མི་ཐོན་ཅིང་འ@ོ། ད@ས་གཙJར་ཞིང་དབང་5ང༌། 

�ག་བ ལ་དེ་འo་བ་Nོང༌། དེ་ལ་Zོས་དང་Fེ། དེ་ལ་བསམ་ན་

ཆོས་ཞིག་གཤའ་མར་4ེད་པར་རིགས། �ག་བ ལ་དེ་Zར་

Nོང་བའི་=ས་བདེ་བ་འeང་བ་དེ། དགེ་yོར་བཤའ་མ་4ས་པའི་

འvས་+་ཡིན། {་འvས་མངོན་Oམ་=་གཟིགས་པའི་ལེ¨་ཏེ་
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བ=ན་པའོ། །དཔལ་གསང་བ་འ=ས་པ་ལས། �ང་ཞེས་4་བས་

ལས་Pན་4ེད། །འདི་ནི་Rམ་ཤེས་བཞོན་པ་.ེ། །�་ཡི་བདག་

ཉིད་བ�་མིང་ཅན། །ཞེས་གOངས་པའི་དོན་ནི། ལས་Pན་4ེད་

ཅེས་པ་ནི། འཁོར་འདས་གཉིས་དང་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ི་

ལས་ཐམས་ཅད་�ང་གིས་4ེད། Rམ་ཤེས་བཞོན་པ་.ེ་ཞེས་པ་

ནི། སེམས་Fི་བཞོན་པ་�ང་ཡིན། �་ཡི་བདག་ཉིད་ཅེས་པ་ནི། 

a་བའི་�ང་�་དང་ཡན་ལག་གི་�ང་�འོ། དེ་ལ་~ོ་Vེའི་བ�ས་

པར་བWབ་པ་ནི། �ང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འ@ོ་འོང་གནས་གOམ། 

འ@ོ་འོང་གནས་གOམ་<ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡི་གེ་འ¿་གOམ། ཡི་

གེ་འ¿་གOམ་<ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Àཿ Àཿཡི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་9ེ་བ་

མེད་པ། དེ་ནས་དང་པོ་�ང་Mི་ནས་འ�ག་པའི་=ས་ཨÆ་དཀར་

པོ་}་+ག་གཡོན་ལ་sགས་ཏེ་གཡོན་ང་མ་ལ་འ�ིལ་ནས་Zེ་

བ་ལ་Àཿདམར་པོ་ཡོད་པ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། �ང་Mིར་འeང་

ཙམ་ན་ཡི་གེ་Äྃ་ ོན་པོ་རོ་མ་ལ་sགས་ནས་}་+ག་གཡས་

ལས་Mིར་འeང༌། �ང་གི་aོལ་བ་aོལ་བཅས་དང་aོལ་མེད་
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ལས། aོལ་བཅས་ཞི་oག་གི་�ང་བrོམ། aོལ་མེད་འཇམ་�ང་

བrོམ་པར་4། གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་པ་~ོ་Vེའི་བ�ས་པ་ལ་

Wོབ་པར་མ1ན། Àཿལ་སེམས་ཟིན་པ་དེ་~ོ་Vེའི་བ�ས་པ་ལ་

དམིགས་པའོ། །~ོ་Vེའི་བ�ས་པ་དང་སེམས་ལ་དམིགས་པ་

གཉིས་བrོམས་ནས་�་མ་Z་+ར་བrོམ། ཆོས་ཐམས་ཅད་�་

མ་Z་+ར་མཐོང་བ་འeང༌། �་མ་Z་+ར་མཐོང་བས་དངོས་

པོར་འཛmན་པ་འཇོམས་Fང་�་མ་ཙམ་འཛmན་པར་དངོས་པོ་ཡིན་

པས་འོད་གསལ་བrོམ་པར་4་.ེ། Vེས་O་གཞིག་པའི་རིམ་

པས་}ང་བ་གOམ་<ིས་ཐིམ་པ་འོད་གསལ་=་བrོམ་པ་དང༌། 

>ད་ཅིག་གིས་གཅིག་ཆར་=་འོད་གསལ་=་བrོམ་པའོ། །ཆོས་

ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་=་ཐིམ་ཞིང་�་མར་Uང༌། ཆོས་ཐམས་

ཅད་གཉིས་O་མེད་པའི་hང་འ�ག་8་gོགས་ཤིང༌། Wོབ་པའི་

hང་འ�ག་8་ཉམས་O་_ངས་པས་མི་Wོབ་པའི་hང་འ�ག་

མངོན་=་4ེད་པའོ། །རིམ་པ་�་ཉམས་O་_ངས་པའི་ལེ¨་.ེ་

བEད་པའོ། །  
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དཔལ་ད<ེས་པ་~ོ་Vེའི་{ད་ལས། �ན་ཅིག་9ེས་དགའི་ཡེ་

ཤེས་དང༌། །ཐམས་ཅད་ང་ལས་eང་བ་ཡིན། །ཞེས་པའི་དོན་

དེ། }ང་\ིད་འཁོར་འདས་Fི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་

འདི་ཉིད་ཡིན་�མ་པའི་གོ་བ་ཞིག་eང་.ེ། དེ་ལ་ཡང་འཁོར་བ་

དང་N་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་གཞི་a་དང་vལ་བར་gོགས་

པས་འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་བདག་པོའ།ོ །�ལ་དང་rོ་དང་Rམ་

ཤེས་དང༌། འ=ས་ཏེ་རེག་པ་དང་ཚBགས་�ག་རང་@ོལ་=་ཤེས་

པས་དངོས་འཛmན་དང་vལ་བའི་བདག་པོའོ། །རང་སེམས་

སངས་Eས་O་gོགས་པས་མ་རིག་པའི་a་བ་བ=ན་པ་བག་

ཆགས་དང་vལ་བས། ཆོས་ཉིད་དོན་<ི་Pན་གཞི་དང༌། yོར་བ་

བ=ན་པའི་Pན་གཞི་དང༌། Pན་གཞི་རང་རིག་Rམ་དག་གི་

བདག་པོའ།ོ །དཀར་པོ་འ=་4ེད་Fི་ལས་Fིས་དག་པའི་gེན་

ཅིང་འvེལ་བར་འ@ིགས་པས་gེན་འvེལ་བ�་གཉིས་Fི་བདག་

པོའ།ོ །འཁོར་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ཉིད་Fི་གཞི་aར་gོགས་

པས་འཁོར་བའི་ཆོས་དག་པའི་བདག་པོའ།ོ །ཐབས་Fི་ཆ་ཕ་
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རོལ་8་Mིན་པ་�ས་ཤེས་རབ་Fི་ཕ་རོལ་8་Mིན་པར་གཅིག་

པས་ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་�ག་Uན་<ི་བདག་པོའ།ོ །.ོང་པ་ཉིད་

དང༌། oན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང༌། {ན་=་sགས་པ་དང༌། 

Rམ་པར་ཐར་པ་དང༌། .ོབས་དང༌། མི་འཇིགས་པ་དང༌། སོ་སོ་

ཡང་དག མ་འoེས་པའི་ཆོས་Rམས་དང༌། ཐམས་ཅད་ཤེས་

དང༌། ལམ་<ི་Rམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། Rམ་པ་ཐམས་ཅད་མSེན་

པ་དང༌། N་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་<ི་ཕ་རོལ་8་Mིན་པའི་

ལམ་<ི་བདག་པོའ།ོ །སེམས་.ོང་པ་ཉིད་{ན་ཆད་མེད་པར་

gོགས་པས་ཆད་པའི་Z་བ་མ་�བ་པའི་བདག་པོའ།ོ །}ང་\ིད་

འཁོར་འདས་Fི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་མི་

འདོར་བས་gག་པར་Z་བའི་བདག་པོའ།ོ །ཐམས་ཅད་བVོད་=་

མེད་པའི་ངང་གhང་བའི་gོག་པ་མ་�བ་པས་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་Fི་བདག་པོའ།ོ །གhང་བའི་gོག་པ་®ོང་ཞིང་འཛmན་པའི་

Pན་8་gོག་པའི་བག་ཆགས་®ོང་བས་རང་སངས་Eས་Fི་

བདག་པོའ།ོ །ཐམས་ཅད་རང་གི་ཤེས་པ་འདིར་ཉམས་O་Nོང་
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ཞིང༌། འདི་4ེད་པའི་ེན་འཇོག་མཁན་=་gོགས་པས་མདོ་·ེ་

པའི་བདག་པོའ།ོ །ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་Rམ་པར་མེད་པར་

gོགས་པས་སེམས་ཙམ་<ི་བདག་པོའ།ོ །འདི་}ང་བ་ཐམས་

ཅད་�་མ་Zར་}ང་བས་�་མས་�་མ་.ོང་པ་དང་}ང་བ་མི་

འགོག .ོང་པ་མི་Qབ། ཡོད་མེད་Fི་ཁས་ལེན་དང་vལ་བས་

བཏང་�ོམས་དང༌། ཤེས་པ་ཉམས་O་Nོང་བ་འགགས་པས་

}ང་བ་མི་འཆར་བས་{་ཡོད་པ་དང༌། འvས་+་མེད་པར་

འདོད་པ་{ན་ཆད་པ་དང༌། �་མ་རབ་8་མི་གནས་པའི་ད+་

མའི་བདག་པོའ།ོ །འཁོར་འདས་གཉིས་O་མེད་པའི་ཕ་རོལ་8་

Mིན་པའོ། །སེམས་}ང་བ་དང་.ོང་པ་ལམ་ཐབས་དང་ཤེས་

རབ། འvས་+་ཆོས་I་དང་གhགས་I་གཉིས་hང་=་འ�ག་

པས་གསང་ གས་Fི་བདག་པོའ།ོ །གཉིས་མེད་Fི་ཡེ་ཤེས་

�ན་<ིས་�བ་པས་Mག་E་ཆེན་པོའ m་བདག་པོའ།ོ །ཡོན་ཏན་

དང་འvས་+་རང་ལ་ཚང་བས་Dོགས་པ་ཆེན་པོའ།ོ །ས་ལམ་

མཐར་Mིན་པས་4ང་5བ་སེམས་དཔའི་བདག་པོའ།ོ །དོན་4་
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བའི་�ལ་དང་དོན་4ེད་མཁན་མེད་པས་གཞན་དོན་<ི་བདག་

པོའོ། །I་གOམ་རང་ལ་ཚང་བས་སངས་Eས་Fི་བདག་

པོའ།ོ །ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་�ན་ཅིག་9ེས་དགའི་ཡེ་

ཤེས་O་gོགས་པའི་ལེ¨་.ེ་དp་པའོ། །རང་ལ་ཕན་པས་གཞན་ལ་

ཡང་ཕན་�མ་པས། _་མའི་ཞལ་གདམས་དང་མཁའ་འ@ོ་མ་Rམས་Fི་གསང་

ཚmག་ཡི་གེར་vིས་པ་ལ། _་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ@ོ་ཆོས་9ོང་བའི་Tང་མ་

Rམས་མི་མཉེས་པར་iར་པ་བཟོད་པར་གསོལ། _་མ་དང་འཕགས་པའི་

ཚBགས་ཐམས་ཅད་Fི་1གས་Fི་དགོངས་པ་ཡོངས་O་Dོགས་པར་4ེད་པ་

དང༌། སངས་Eས་Fི་བ.ན་པ་དར་ཞིང་Eས་པའི་ཆོས་འདིས། སེམས་ཅན་

<ི་དོན་{ན་ཆད་མེད་པར་4ེད་པར་iར་ཅིག �ིབ་པ་དང་9ོན་ཐམས་ཅད་

དག་ཅིང༌། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་Dོགས་པར་4ེད་པའི་ལམ་འvས་+་དང་

བཅས་པའི་གདམས་ངག་ཅེས་4་བ་ ༧རས་པས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། 

།དགེའོ། ། 

"

"

"

"
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"

ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་གི་དགེ་yོར། =ས་གOམ་_་མ་

ཐམས་ཅད་དང༌། །ཡི་དམ་�་ལ་བདག་གིས་བ.ོད། །ཉིན་ཞག་

³ག་གཅིག་གི་4་བ། _་མ་རིན་པོ་ཆེས་གOངས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

Fི་དོན་=་འvི་བར་4། Qབ་པ་པོ་gེན་<ི་གང་ཟག་དབང་དང་4ིན་�བས་ཐོབ་

ནས་དམ་ཚmག་མ་ཉམས་པས། Qབ་པའི་གནས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བའི་

ས་Mོགས་O་འཇིག་gེན་4་བ་ངན་པ་ཐག་བ\ིངས་ནས། མ1ན་ེན་ཚBགས་

པར་4ས་ནས་བདེ་བའི་.ན་ལ་[ས་བདེ་བར་བཅོས་ཏེ་བ·ད་ནས། =ས་

{ན་=་དགེ་yོར་{ན་ཆད་མེད་པར་9ོང༌། དེ་ཡི་ཉམས་O་ལེན་[གས་ཉིན་

ཞག་³ག་གཅིག་ལ་འདི་Zར་བ<ི་.ེ། དེ་ཡང་I་གOམ་འཁོར་ལོ་ཉམས་O་

_ང་བ་ནི། གཉིད་ལོག་པ་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I། 1ན་བཞི་ལོངས་]ོད་

Dོགས་པའི་I། 1ན་མཚམས་�ལ་པའི་I། དེ་ཡང་རིམ་<ིས་པ་དང་གཅིག་

ཆར་བ་གཉིས། དེ་ལ་དང་པོ་ནི་\ོད་ལ་བ=ད་བ8ལ་4་བའི་Xལ་<ིས། ཟག་

བཅས་Fི་�ང་ཉི་�ི་ཆིག་.ོང་ནང་=་འ=ས་པས། ཉོན་མོངས་པ་དང་Rམ་པར་

gོག་པ་�ང་པོ་ཁམས་9ེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་Iའི་ངང་ལ་

ཐིམ། གཉིད་འོད་གསལ་=་བ�ག་པས་ཆོས་Fི་I་ཡིན། གནས་ནི་�ིང་ཁ་

ཆོས་Fི་འཁོར་ལོར་གནས། Zེ་བ་འeང་བ་བཞི་ཡི་�ང་Iལ་4ེད་Fི་�་མོ་

བཞི་གནས་པས་འeང་བ་བཞི་ཡི་�ང་གཡོས་ནས་འོད་གསལ་ནས་ཆོས་Fི་
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Iའི་ངང་ལ་སེམས་ཅན་<ི་དོན་ལ་བཞེངས་ཤིག་4་བའི་Xལ་<ིས་བIལ་

བས་Rལ་སད་པའི་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་Iའི་ངང་ལས་�ལ་Iར་བཞེངས་པ་

ཡིན། 1ན་དེ་ཡིས་ཐོ་རངས་མངོན་པར་Dོགས་པར་སངས་Eས་པའི་=ས་

ཡིན་ཏེ། .ན་ལ་[ས་བདེ་བར་བཅོས་ནས་དང་པོར་4ང་5བ་མཆོག་8་

སེམས་བ9ེད། [ས་ངག་ཡིད་གOམ་དགེ་བ་ལ་བ>ོལ་བ་=ས་རིང་1ང་

གOམ་=་4ིན་<ིས་བ�བས། yོར་བ་ཚBགས་གཉིས་བསགས་ནས་དངོས་

གཞི་བ9ེད་Dོགས་བrོམ། [ས་ཡི་དམ་<ི་�་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་Iར་

བrོམ། མཚན་བཅས་Fི་Dོགས་རིམ་ག8མ་མོ་བrོམ། མཚན་མ་མེད་པའི་

Dོགས་རིམ་Mག་E་ཆེན་པོ་བrོམ། ཡི་དམ་�་ཡི་�ིང་པོ་བ@ང་བ། ངག་

@གས་.ོང༌། སེམས་རིག་.ོང༌། [ས་}ང་.ོང༌། བ9ེད་Dོགས་hང་འ�ག་

8་བrོམ། དགེ་བའི་a་བ་བ ོ་བ་4འོ། །མཉམ་བཞག་དེ་ལས་ལངས་པ་ན་

ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I་�ལ་པའི་Iར་Uང་བ་ཡིན། 5་དང་Mི་ས་དོར་བ་

ལ་སོགས་པ་[ས་Fི་oི་མ་བསལ། གོས་ཚགས་ལེགས་པར་བ·མ། ཡི་དམ་

<ི་�་གང་ཡིན་ཡང་�ལ་པའི་ཞལ་གཅིག་Mག་གཉིས་པ་བrོམ། བདག་

མཐོང་བ་ཐོས་པ་oན་པ་རེག་པ་ེན་ཉེ་བར་iར་པ་Rམས་Fིས་གཙBར་4ས་

པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་བgེན་ཏེ་བདེ་བར་4་�མ་=་བསམས་

ནས། 5་ཡན་ལག་བEད་དང་Uན་པས་¯ས་4་བ་ནི། ལག་པ་གཡས་པའི་

མཐིལ་=་5་ûགས་ལ་གཡོན་པའི་\ིན་ལག་གིས་དlགས་ལ། ཨÆ་ÀཿÄྃ། 
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གOམ་<ི་4ིན་<ིས་བ�བས་ནས། གདོང་དང་སོའ m་oི་མ་བlས་ཏེ། 4ང་5བ་

Fིས་[ས་Fི་oི་མ་དག་པར་བསམ། 5་ཡི་�ག་མ་5་འSོར་གང་ཡི་�གས་

ལ་ཨÆ་ï་ཙm་ཏ་ཧ་རི་(་ç་æ། །ཞེས་བVོད་ལ་yིན། དེ་ནས་རང་གི་

མ=ན་=། རིན་པོ་ཆེའི་�ིའི་.ེང་=་}་ཚBགས་པ¸་�་བའི་.ེང་=་ཇོ་བོ་ཛཾ་བྷ་

ལ་བsགས་པར་བrོམ། དེ་ཡང་I་མདོག་གསེར་བཙB་མའི་མདོག་Z་+་རིན་

པོ་ཆེའི་Eན་<ིས་བEན་པའོ། །དེ་ནས་གཙང་མ་འSོར་མོར་འ+ལ་ལ་བ=ད་

aི་ད+ལ་བར་བསམ་.ེ། ཨÆ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་ལེð་ཡེ་ç་æ། །ཞེས་བEའམ་

.ོང་ལ་སོགས་པས་འ+ལ་ལོ། །ལོངས་]ོད་འདོད་ན། ཨÆ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་

ལེð་ཡེ་བདག་གི་ལོངས་]ོད་བྷ་O་Ã་ཏི་ཏ་མེ་P་|་ç་æ། །

ཞེས་པས་འ+ལ་ལོ། །�་མི་དམིགས་པར་4ས་ལ། 5་དེ་5་ནང་ûགས་སམ་

གཙང་སར་དོར་རོ། །དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་]ན་ ར་Mིན་ཏེ་gེན་དངོས་O་

བsགས་པ་དང་གདན་oངས་པ་ནི། ན་མོ་p་|། gོག་མེད་Mོགས་

vལ་ཆོས་Fི་ཕོ་vང་ན། །འདས་དང་མ་4ོན་ད་Z་=ས་གOམ་

<ི། །དངོས་དང་བ{ད་པའི་Vེ་བuན་འཁོར་དང་བཅས། །

1གས་Vེ་wོན་ལམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས། ཨÆ་བè་

སË་ས་©ན་ཛཿཛཿÄྃ། །ཞེས་བVོད་པས། _་མ་དཀོན་མཆོག་དང་ཡི་

དམ་ཆོས་9ོང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་4ོན་པར་བསམ། I་ལ་བZ་བའི་
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མཆོད་པ་ནི། _་མ་དཀོན་མཆོག་ཡི་དམ་<ི་�་དང་ཆོས་9ོང་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཞལ་མཐོང་ཨ་རེ་དགའ་�མ་=་བསམ། དེ་ནས་རང་གི་[ས་»ལ་

�ེད་ཙམ་=་�ལ་ལ། ཡན་ལག་མལ་�་ས་ལ་བuགས་ཏེ། ངག་ཚmགས་O་

བཅད་པ་བVོད་ཅིང་ཡིད་དང་བས་Mག་འཚལ་ལོ། །དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་

]ན་ ར་བ·ད་ནས་མཆོད་པ་བཤམ་པ་མེད་ན་ཡིད་Fིས་འ+ལ། བཤམས་

པ་ཡོད་ན། 4ང་5བ་Fི་སེམས་Rམ་པ་གཉིས་ད4ེར་མེད་པ་ལས་eང་བར་

4ིན་<ིས་བ�བས། དེ་ནས་མxལ་འ+ལ་བ་ནི། མ�ལ་<ི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་

པ་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་ས་གཞི་མཉམ་པ་�ོམས་པ་ད+ས་བག་ཙམ་མཐོ་བ། 

ཚBམ་+་ཉི་«་a་གOམ་པའམ། བ�་བ=ན་ནམ་བ�་དp་པའམ། བ=ན་པས་

Qབ་པའི་མ�ལ་བཤམས་ལ། དེ་ཡང་མ�ལ་འདིས་མཚBན་པར་4ས་ནས། 

འཇིག་gེན་<ི་ཁམས་དཔག་8་མེད་པ་ལོངས་]ོད་འ4ོར་པ་རིན་པོ་ཆེ་}་

ཚBགས་ནོར་+་དབང་གི་Eལ་པོའ m་བསོད་ནམས་ལས་�བ་པ། མདོར་ན་

བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་Fི་ཚBགས་Rམ་པ་གཉིས་ལས་eང་བ་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་བདེ་བ་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་འeང་ཞིང་Mི་ནང་གི་འཚJ་

བ་མེད་པ་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་མི་.ོང་ཞིང་ཞིང་ཁམས་

Rམ་པར་དག་པ་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་རབ་འ4མས་ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fི་¬ས་

པ་ཙམ་=་བསམ་ལ། _་མ་ཡི་དམ་<ི་�་ཚBགས་ཆོས་9ོང་བའི་Tང་མ་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚmག་འདིས་འ+ལ་བ་ནི། ད+ས་Fི་རི་Eལ་�ན་
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པོ་ལ། །dིང་བཞི་dིང་bན་བEད་Fིས་བ>ོར། །ཉི་�་hང་

གཅིག་བ>ོར་བ་4ེད། །གསེར་དང་ད´ལ་དང་ཤེལ་དག་ལ། །

©་ས་གd་བཻeù། །©་ཏིག་དམར་དང་~ོ་�ིང་.ེ། །Pན་གཙB་

རིན་ཆེན་}་བ=ན་དང༌། །+མ་པ་བཟང་པོའ m་གཏེར་<ིས་བEན། 

།Vེ་བuན་བཀའ་oིན་ཅན་Rམས་ལ། །བདག་ཅག་དད་པས་

འ+ལ་ལགས་ན། །1གས་Vེའི་དབང་གིས་བཞེས་མཛBད་ལ། །

ལས་དང་·ིག་�ིབ་yང་=་གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་p་|་

མ�ལ་ར)་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་Äྃ། གཞན་ཡང་�་
གང་དང་གང་ལ་མཚན་ནས་བVོད་ཅིང་འ+ལ་ལོ། །གཞན་ཡང་མཆོད་པ་

ཐམས་ཅད་རི་རབ་བས་དཔངས་མཐོ་བ། E་མཚB་བས་གཏིང་ཟབ་པ། �ོ་�ིན་

བས་òམ་འ1གས་པ། ནམ་མཁའ་བས་E་ཆེ་བ། �ན་འཁོར་བའི་E་མཚB་མ་

.ོང་བའི་བར་=་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཁོར་བ་དང་N་ངན་ལས་འདས་

པའི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་བདེ་བ་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་ཐམས་ཅད་

འeང་བར་བསམ་ལ། 5་གཙང་མེ་ཏོག་བ=ག་®ོས་}ང་གསལ་oི་

མཆོག་ཞལ་ཟས་སིལ་�ན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་gེན་

<ི་ཁམས་Fི་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་འ+ལ་ལོ། །དེ་ནས་[ས་འ+ལ་
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བའི་མཆོད་པ་ནི། [ས་ལོངས་]ོད་ཐམས་ཅད་Zོས་པ་མེད་པར་

འ+ལ་ལོ། །དེ་ནས་�ན་ཞིང་ཡིད་=་འོང་བ་དོན་དང་Uན་པས། བདེ་བར་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བ.ོད། །དེ་ནས་·ིག་པ་

བཤགས་པ་ནི། བདག་གིས་གསང་ གས་rོར་sགས་ནས། །a་

བ་དང་ནི་ཡན་ལག་གི །ཁས་_ངས་དམ་ཚmག་འགལ་བ་

Rམས། །Vེ་བuན་Rམས་Fི་]ན་ ར་བཤགས། །Vེས་O་ཡི་རང་

བ་ནི། Vེ་བuན་བཀའ་oིན་ཅན་Rམས་Fི། །I་གOང་1གས་Fི་

ཡོན་ཏན་དང༌། །bིན་ལས་མཛད་པའི་རིམ་པ་ལ། །བདག་ནི་

Vེས་O་ཡི་རང་ངོ༌། །9བས་འ@ོ་Sད་པར་ཅན་ནི། ད་Zའི་=ས་འདི་

ནས་བhང་ནས། །4ང་5བ་�ིང་པོར་མཆིས་བར་=། །དངོས་

དང་བ{ད་པ་ལ་སོགས་པ། །Vེ་བuན་Rམས་ལ་9བས་O་

མཆི། །wོན་ལམ་འདེབས་པ་ནི། ཇི་Zར་=ས་གOམ་མགོན་པོ་

Rམས། །Mག་E་ཆེན་པོར་ངེས་མཛད་པའི། །4ང་5བ་སེམས་

ནི་_་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིས་བ9ེད་པར་བ<ི། །འ�ག་པ་

སེམས་བ9ེད་ནི། འvས་+་Pན་མSེན་ཡེ་ཤེས་Fི། །ལམ་<ི་ནང་
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ན་མཆོག་iར་པ། །ངེས་དོན་ཞལ་<ི་གདམས་པ་Rམས། །

བདག་གི་{ད་ལ་བgེན་པར་བ<ི། །ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར་བར་

བIལ་བ་ནི། 1གས་Vེས་འོད་གསལ་<ི་ངང་ལས་མ་གཡོས་

Fང༌། །I་གOམ་�་མར་བཞེངས་མཛBད་ལ། །ལས་དང་>ལ་

Uན་<ི་སེམས་ཅན་ལ། །�ན་བ{ད་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར་=་

གསོལ། །N་ངན་མི་འདའ་བར་བsགས་O་གསོལ་བ་ནི།  ཤེས་པས་

\ིད་ལ་མི་གནས་ཤིང༌། །1གས་Vེས་N་ངན་མི་འདའ་ཞིང༌། །

=ས་ཇི་\ིད་འཁོར་བ་གནས་བར་=། །འ@ོ་བའི་དོན་ལ་

བsགས་O་གསོལ། །དེ་Zར་གསོལ་བ་བཏབས་ནས་བ ོ་བ་4་བ་ནི། 

དམ་པ་9ེས་མཆོག་Rམས་ལ་གསོལ་བཏབས་མ1ས། །དེ་Vེས་འ�ག་པའི་

མོས་pས་དད་འ+ལ་Rམས། །4ིན་�བས་དབང་གིས་རང་{ད་wིན་4ེད་

ཅིང༌། །གཞན་དོན་འབད་མེད་�ན་�བ་འeང་བར་ཤོག །དེ་ནས་.ན་ལ་[ས་

བདེ་བར་བཅོས་ནས་བ·ད་ནས། བཞེས་པའི་4ིན་ལེན་4ས་ཏེ། ཟས་Fི་Rལ་

འ4ོར་4་བ་ནི། རང་ཉིད་ཡི་དམ་<ི་�ར་བrོམ། ཟས་�ད་�་བཤོས་ལེགས་

པ་གཅིག་4ས་ལ། ཨÆ་བè་ནཻ་ཝི་ôེ་ÀཿÄྃ་ç་æ། །ཞེས་བVོད་པས་_་
མ་ལ་འ+ལ། ཡང་གཅིག་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་འ+ལ། ཡང་གཅིག་ཆོས་
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9ོང་བའི་Tང་མ་ལ་ད+ལ། ཡང་ཆངས་+་གཅིག ཨÆ་ཨ་Ð་བན་དྷ་སིད་

(ེ་ç་æ། །ཞེས་བVོད་པས་�ད་ལ་དགའ་བའི་འeང་པོ་ལ་ད+ལ། ཡང་

ཆངས་+་གཉིས་4ས་ལ། འbོག་མ་མ་+་ལ། ཨÆ་ཧ་རི་ཏི་ç་æ། །ཞེས་
པའི་ གས་Fིས་བ ོ། དེ་ནས་ཐེབ་ཙJ་གཅིག་8་�ད་བཅད་དེ་5་ûགས་ནས་

གཏོར་མ་དེ་ལ་དམིགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་

ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གhགས་མཛJས་དམ་

པ་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་I་འ4མས་¬ས་

ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་

ཅད་དང་vལ་བ་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་མང་ལ་Mག་འཚལ་

བས་ªF་1བ་པ་ལ་Mག་འཚལ་བ་ཡིན་པས། གཏོར་མའི་}ོད་པད་གཞོང་

ཡངས་ཤིང་E་ཆེན་པོ་.ོང་གOམ་ཙམ། བ�ད་�འི་ཞལ་ཟས་རོ་བE་དང་

Uན་པར་iར་པར་བསམ། གhགས་དམ་པ་ལ་Mག་འཚལ་བས་Vེ་བuན་

]ན་རས་གཟིགས་Fི་དབང་�ག་ལ་Mག་འཚལ་བ་ཡིན་པས། ]ིར་འ@ོ་བ་

རིགས་�ག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Sད་པར་=་ཡི་�གས་Rམས་གhགས་

�ན་Oམ་ཚBགས་པར་བསམ། I་འ4མས་¬ས་ལ་Mག་འཚལ་བས་འཕགས་

པ་འཇམ་དཔལ་ལ་Mག་འཚལ་བ་ཡིན་པས་ཟས་Fི་�ིབ་པ། ལོངས་]ོད་Fི་

�ིབ་པ། འཁོར་<ི་�ིབ་པ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མSེན་པ་ལ་བར་=་གཅོད་
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པའི་�ིབ་པ་དག་པར་བསམ། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་vལ་བ་ལ་Mག་

འཚལ་བས་Mག་ན་~ོ་Vེ་ལ་Mག་འཚལ་བ་ཡིན་པས། འཇིགས་པ་དང་ཉམ་ང་

བ་དང༌། བག་ཚ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་vལ་བར་བསམ། དེ་ནས་

ཨÆ་ÀཿÄྃ། གOམ་མམ་བ=ན་བVོད་པས་བ=ད་aིར་iར་བར་བསམ། དེ་

ནས་རིགས་�ག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡི་�གས་Fི་ཚBགས་Rམས་མ@ོན་=་

བསམ་ལ། ན་མཿསË་ཏ་á་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨÆ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་

ར་Äྃ། །ཞེས་པ་ལན་བ=ན་བVོད་པས། དེ་དག་གིས་གསོལ་བས་བདེ་བ་

{ད་ལ་9ེས། དེ་ནས་བདག་གི་བསོད་ནམས་.ོབས་དང་ནི། །ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པའི་ཚmགས་བཅད་དང༌། ཆོས་Rམས་ཐམས་ཅད་{་ལས་

eང༌། །ཞེས་པའི་ཚmག་གི་gེན་འvེལ་<ིས་ཆོས་བཤད་4ས་པས་_་ན་མེད་

པའི་4ང་5བ་ཐོབ་ནས་སོ་སོ་རང་རང་གི་གནས་O་བདེ་བར་དེངས་པར་

བསམ། དེ་ནས་Rལ་འ4ོར་gག་8་གཡོན་པས་]ད། །ཅེས་པའི་དོན་=། ཆོས་

ཉིད་དོན་<ིས་གཡོན་པ་མི་བVེད་པར་4་བའི་Mིར། ཐ་�ད་Fིས་གཡོན་པ་ལ་

ལག་པ་གཡོན་པས་ཁམས་Fི་དང་པོ་བཅད་ནས། རང་ཉིད་ཡི་དམ་<ི་�ར་

བrོམས་པའི་ཞལ་=་ད+ལ། དེ་ཡང་ཨÆ་ÀཿÄྃ་གིས་ཤ་�་བ=ད་aི་�ར་
4ིན་<ིས་བ�བས་ལ། མི་ཡེངས་པར་གསོལ། གལ་ཏེ་ཟས་གསོལ་=ས་O་

བVེད་པར་iར་ན། དེའི་Vེས་ལ་�ང་པོ་ཁམས་9ེ་མཆེད་�་ཚBགས་O་བསམ་
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ལ། ཤ་�་བ=ད་aི་�་བསམ། རང་གི་1གས་ཀར་ཡི་དམ་�་ཚBགས་

བrོམས་ལ། གསང་གནས་O་མེ་ཐབ་�་གOམ་ནང་=་ག8མ་མོའ m་མེ་འབར་

བས་ཕོ་བའི་ནང་གི་ཟས་ཐམས་ཅད་བs་.ེ། �ངས་མས་1གས་ཀའི་ཡི་དམ་

<ི་�་Rམས་མཆོད། �ིགས་མ་འོར་�ང་བ་བབ། Zེ་བའི་ནང་=་བ\ེག་ûག་

4་ཞེས་པའི་དོན་དང༌། ཡིད་Fིས་ཁར་མེ་µར་ཅེས་པའི་དོན་ནི། ཧོམ་Îང་=་

4་ལག་པ་དགང་གཟར་<ིས་ûགས་པས། �ང་Îག་པ་གOམ་ཙམ་བhང་

བས། ཡིད་Fིས་ག8མ་མོའ m་མེ་µར་བས་ཟས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བs་.ེ། 

དངས་མས་�་མཆོད་པ་ནི། དེས་ནི་ཟས་Fི་Rལ་འ4ོར་རམ། ནང་གི་yིན་

\ེག་ཅེས་4འོ། །ཟས་ཟོས་ཚད་ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོར་འ@ོ་བས། བསོད་

ནམས་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །�ག་མ་ཆངས་+་གཅིག ཨÆ་ï་ཙm་ཏ་ཧ་རི་(ེ་ç་

æ། །ཞེས་བVོད་ལ་ཡི་�གས་ལ་yིན། དམ་པའི་ཆོས་འ=ལ་བ་ན་ཡང༌། ཟས་
གསོལ་བའི་Vེས་ལ། ག8ང་བ་5་ཡིས་དེ་འོག་8། །yིན་པ་ཡང་དག་®ེལ་

4འི་Mིར། །yིན་པའི་ཚmགས་བཅད་གཉིས་ཤིག་བVོད། །ཅེས་གOངས་པ་ནི། 

དེ་ནས་5ས་ཞལ་བསིལ་ནས། རང་ཉིད་ཡི་དམ་<ི་�ར་བrོམ་ལ། �གས་~ོ་

Vེ་Q་pའི་ཁོང་གསེང་ནང་ནས་ཆོས་Fི་�་བ�གས་པས་རིགས་�ག་གི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་བཤད་པར་བསམ་ལ་མདོ་འདོན་པར་4འོ། །

Vེས་བ ོ་བ་དང་wོན་ལམ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་མལ་=་ལངས་ཏེ་sགས་ནས་

1ན་གཉིས་པ་ ་oོའ m་1ན་ལ་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་Iར་yོར་དངོས་Vེས་

�616



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

གOམ་<ིས་བ9ེད་Dོགས་hང་འ�ག་8་བrོམ་པར་4འོ། །ཡང་མཉམ་

བཞག་དེ་ལས་�ལ་པའི་Iར་བཞེངས་ཏེ། oོ་རན་པའི་=ས་O་ཡན་ལག་

བ=ན་པ་4ས་ལ། oོ་གསོལ་བའི་=ས་O་ཟས་Fི་Rལ་འ4ོར་དང་མདོ་འདོན་

པ་དང་གཏོར་མ་ལ་སོགས་པ་ ་མ་བཞིན་=་4འོ། །1ན་མཚམས་ཉི་མའི་

pང་ལ་�ལ་པའི་Iའི་ང་Eལ་དང་Uན་པས་_་མ་ཡི་དམ་མམ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་gེན་ལ་བ>ོར་བ་4་བ་ནི། རང་གི་Éང་པ་གཉིས་Fི་མཐིལ་=་~ོ་

Vེ་aེ་�་པ་རེ་རེ་བསམ་ལ། Éང་པའི་མཐིལ་དང༌། [ས་དང༌། དབང་པོ་�་

ལས་འོད་ཟེར་འbོས་པས་རང་གི་�ིབ་པ་དང་སེམས་ཅན་<ི་�ིབ་པ་དག་པར་

བསམ། གhངས་4ིན་�བས་ཅན་ནམ། ཡི་དམ་<ི་�ིང་པོའམ། བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་བ.ོད་པའམ། _་མའི་བ.ོད་པ་བVོད་ཅིང་བ>ོར་བ་4འོ། །དེ་

ནས་མཆོད་gེན་བཞེངས་པའམ། ཚ་ཚ་བཏབ་པའམ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་

མཆོད་gེན་བཞེངས་པ་ནི། རང་ཉིད་>ད་ཅིག་གིས་ཡི་དམ་<ི་�ར་བrོམས་

ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་ལས་བ�ལ༌། N་ངན་

ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ལ་འགོད་�མ་=་སེམས་བ9ེད་ནས། རིན་པོ་ཆེ་}་

བ=ན་ནམ། སའམ། གཞན་ཡང་དངོས་པོ་གཞན་དང་གང་ཡང་|ང་བ་དེ་དག་

ལ་དམིགས་ཏེ། &་'་ཝའི་ གས་བVོད་པས་.ོང་པར་བrོམ། .ོང་པའི་
ངང་ལས་Dས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་}་བ=ན་=་iར་པར་བསམ། དེའི་

.ེང་=་Àཿདཀར་པོ་གཅིག་བསམ། དེ་ཡོངས་O་iར་པ་ལས་�་བ་བསམ། 
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�་བའི་.ེང་=་ཨÆ་དཀར་པོ་གཅིག་བསམ། ཨÆ་དེ་ཡོངས་O་iར་པ་ལས་Rམ་

པར་}ང་མཛད་བrོམ། དེ་ནས་དེའི་.ེང་=་Àཿདམར་པོ་གཅིག་བསམ། Àཿ

ཡོངས་O་iར་པ་ལས་པ¸་བསམ། པ¸་དེའི་.ེང་=་Àཿདམར་པོ་གཅིག་

བསམ། Àཿདེ་ཡོངས་O་iར་པ་ལས་}ང་བ་མཐའ་ཡས་བrོམ། དེའི་.ེང་=་

Äྃ་གཅིག་བསམ། Äྃ་དེ་ཡོངས་O་iར་པ་ལས་~ོ་Vེ་སེམས་དཔའ་གཅིག་

བསམ། དེ་ནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འོད་=་s་ནས་འོད་Fི་གོང་+་དཀར་པོ་

གཅིག་8་བrོམ། འཇིམ་པའི་ཚ་ཚ་4ེད་ན་འབི་འབི་4། I་ཕོར་ནང་=་བ�ག་

ཙ་ན་~ོ་Vེ་བསམ། �ང་ཙམ་ནས་Iར་བསམ། དེ་བཞིན་ཚ་ཚ་@ངས་མང་

གདབ། དེ་ནས་གདན་ལ་བsགས་O་བ�ག་ནས། ཚ་ཚ་རེ་རེའི་.ེང་=་ཨÆ་

ལས་Rམ་པར་}ང་མཛད། Àཿལས་}ང་བ་མཐའ་ཡས། Äྃ་ལས་~ོ་Vེ་སེམས་

དཔར་བ9ེད། དེ་ནས་རང་གི་1གས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འbོས་པས་འོག་མིན་

ནས་I་གOང་1གས་Fི་�་ཚBགས་གདན་oངས་ནས་མ=ན་<ི་ནམ་མཁའ་ལ་

བsགས་པར་བསམ། དེ་ལ་Mག་དང་མཆོད་པ་�ལ་ནས། ཛཿÄྃ་བྃ་ཧོས་I་

རིགས་གOང་རིགས་1གས་རིགས་ཡོན་ཏན་རིགས་bིན་ལས་རིགས་ཐམས་

ཅད་སོ་སོ་རང་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། དེ་ནས་བsགས་གནས་བདེ་བ་ལ་

བsགས་O་བ�ག་ནས་gག་8་མཆོད་པར་4། གཞན་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

སོགས་པ་{་གང་ལ་བཏང་Fང་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་5་བོ་ཆེན་

པོའ m་འ@མ་ན་4ེ་མའི་བདར་ཡོད་པ་ལ་ ་མ་བཞིན་=་བrོམས་ནས། ཡེ་དྷÙ་
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བVོད་4ིན་གདབ་པར་4འོ། །{་དེ་ནས་4ེ་མ་5་ལ་གཤེགས་པས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་�ིབ་པ་འདག་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་འཁོར་ལོ་4ས་ནས་དེའི་

aིབས་ལ་གhངས་4ིན་�བས་ཅན་མང་པོ་vིས་ནས་འཁོར་ལོ་དེ་5་�ར་ལ་

འཁོར་བར་4ས་ཏེ། རབ་གནས་4ས་ནས་gེན་འvེལ་Fི་ གས་བVོད་ཅིང་མེ་

ཏོག་གཏོར་=ས་{ན་=་འཁོར་=་བ�ག་ན་སེམས་ཅན་<ི་·ིག་པ་འདག་པ་

ཡིན། གཞན་ཡང་5་ལ་འདེབས་ན་I་ཕོར་ནང་=་5་ûག་གིན་gེན་འvེལ་

བVོད་ཅིང་བཏབ་ན་སེམས་ཅན་Fི་·ིག་པ་འདག་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་

ནམ་མཁའ་དང་འོད་དང་�ང་ལ་འདེབས་ན། ¬ོ་~ེབས་སམ་I་ཕོར་ལག་8་

བhང་.ེ། gེན་འvེལ་བVོད་ཅིང་ཚ་ཚ་བཏབ་པས་Iར་ལམ་ལམ་�བ་པར་

བསམ་ཞིང་གདབ་བོ། དེ་ནས་yིན་པ་གཏོང་བ་ནི། ཟང་ཟིང་གི་yིན་པ། ཆོས་

Fི་yིན་པ། མི་འཇིགས་པའི་yིན་པ་4་བའོ། །དེ་ནས་Sད་པར་=་ཡང་5་yིན་

པ་ནི། 5་བོ་ཆེན་པོའ m་འ@མ། 5་óང་གི་aར། རང་ཉིད་ཇོ་བོ་1གས་Vེ་ཆེན་

པོ་བrོམ་.ེ། ]ིར་རིགས་�ག་Sད་པར་=་ཡི་�གས་འ�ར་བགེགས་མ་ལ་

སོགས་པ་ལ་5་yིན་པ་ནི། §གས་Fི་}ོད་མ་ཡིན་པ་ལ་5་བ�ས་ཏེ་བ་དན་

གOམ་<ི་Mག་Eས་རེག་ལ། ཨÆ་G་ལ་མི་དཾ་སË་Ñེ་ཏེ་(་ç་æ། །

ཞེས་པ་བE་.ོང་ལ་སོགས་པས་5་yིན་ནོ། །མཚJ¨་.ེང་ངམ་5་བོ་ལ་ཡང་

དེ་བཞིན་=་4འོ། །རང་གིས་གཞན་ལ་ཆོས་ཉན་པ་ཡིན་ན་>བས་དེར་ཉན་

པར་4། གhངས་4ིན་�བས་ཅན་ནམ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མདོ་འདོན་
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པར་4འོ། །རང་ཉིད་ཆོས་འཆད་པ་པོ་ཡིན་ན། ཟང་ཟིང་མེད་པར་སེམས་ཅན་

ལ་ཆོས་ལེགས་པར་བཤད་པར་4འོ། །�བ་མཐའི་འགལ་འvེལ་དང༌། ཐོས་

པའི་ཆོས་དང༌། ལས་{་འvས་gག་8་བསམ་པར་4འོ། །མཉམ་བཞག་གི་

=ས་O་ཡང་བ9ེད་Dོགས་ལ་སོགས་པ་བrོམ་པར་4འོ། །དེ་ནས་དགོང་ཇ་

གསོལ་ཏེ། 1ན་གOམ་པ་དགོང་1ན་<ི་=ས་O་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I་

yོར་དངོས་Vེས་གOམ་<ི་hང་འ�ག་ཡན་ཆད་བrོམ་པར་4འོ། །མཉམ་

བཞག་དེ་ལ་�ལ་Iར་བཞེངས་ཏེ། འeང་གཏོར་དང་ནང་གཏོར་བཏང་.ེ། 

ཡན་ལག་བ=ན་པ་4ས་ནས། 1ན་བཞི་པ་\ོད་1ན་<ི་=ས་O་ལོངས་]ོད་

Dོགས་པའི་I་yོར་དངོས་Vེས་གOམ་<ི་hང་འ�ག་ཡན་ཆད་བrོམ་པར་

4འོ། །ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་གི་དགེ་བའི་a་བ་བ ོས་ནས་ནམ་<ི་pང་ལ་

འོད་གསལ་ཆོས་Fི་Iར་གsག་པར་4འོ། །�ི་ལམ་eང་ན་ཡང་འོད་གསལ་

ཆོས་I། {་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་Iར་Uང་བར་ཤེས་པར་4འོ། །འ@ོ་

འཆག་ཉལ་འ=ག་]ོད་ལམ་Rམ་པ་བཞི་ཡང་འོད་གསལ་=་འ�ག �ལ་Iར་

Uང༌། ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་Iར་གསལ་ལ་I་གOམ་ཚང་བར་བrོམ་པར་

4འོ། དེ་Zར་རིམ་9ེས་པས་ཉམས་O་_ང་བར་4འོ། །དེ་དག་དངོས་པོའམ་

མཚན་མ་ཅན་=་གོ་ན་ཡང་དེ་དག་སོ་སོ་རང་རང་གིས་.ོང་པ་ཡིན། Mག་E་

ཆེན་པོ་མི་བrོམ་མམ་�མ་ན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཡིན། དེ་

དག་Mག་E་ཆེན་པོ་ཡིན། སེམས་ཉིད་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་hང་འ�ག་གཉིས་
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O་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་Mག་E་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་དག་མ་ཡིན་པའི་Mག་E་ཆེན་པོ་

ཡོད་ན་.ོང་ཉིད་Sད་པར་Z་བ་བrོམ་དོགས་ཡོད། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་

hང་འ�ག་གཉིས་O་མེད་པ་བrོམ་པར་4འོ། །གཅིག་ཆར་བའི་gེན་<ི་གང་

ཟག་གིས་ཉམས་O་_ང་བ་ནི། འཁོར་འདས་གཉིས་Fིས་བ�ས་པའི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས། སེམས་Mག་E་ཆེན་པོར་�ན་<ིས་�བ་པ་gོགས་

པས་གཅིག་ཆར་བའོ། །དེ་ལ་®ང་_ང་དང༌། བཏང་བཞག་དང༌། རེ་དོགས་

མེད་པར་�ན་<ིས་�བ་པ་ཡིན་ཡང༌། རིམ་<ིས་ཉམས་O་_ང་4་དེ་དག་

ཉམས་O་_ངས་Fང༌། གཅིག་ཆར་བའི་ལམ་ཡིན་པའོ། །ལམ་གཉིས་ཀ་I་

གOམ་<ི་འཁོར་ལོ་རང་ཉམས་O་_ངས་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་

དོན་=་མངོན་པར་Dོགས་པར་སངས་Eས་པ། ]ིར་_་མ་ཐམས་ཅད། Sད་

པར་=་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་Eས་rོམ་པའི་ཉམས་ལེན་ཉིན་ཞག་³ག་

གཅིག་གི་དགེ་yོར་<ི་རིམ་པ། དགེ་བཤེས་ལོ་F་བ་དང༌། ཤེས་རབ་9བས་

གཉིས་Fིས་sས། _་མའི་གOང་�ོས་མ་ནོར་བར་༧ཏི་$ི་རས་པ་བདག་

གིས་ཡི་གེར་བཀོད། དེ་ལས་eང་བའི་དགེ་བའི་a་བས་s་བ་པོ་དང་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་¡ར་=་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པར་iར་ཅིག _་མའི་

གOང་ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་གི་དགེ་yོར་<ི་རིམ་པ། ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་

པ་Dོགས་སོ། ། 

"
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"

P་སར་4ོན་=ས་གOངས་པ། ìལ་ལོ་�་བ་བ=ན་པའི་

ཚJས་བ�་བ=ན་ལ་P་སར་སོང་བའི་དོན་ནི་མི་མང་པོ་ལ་

9བས་འ@ོ་སེམས་བ9ེད། བ�ེན་གནས་ཇོ་བོ་1གས་Vེ་ཆེན་

པོའ m་rོམ་ཐབས་ལ་སོགས་པ་བ.ན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

དང༌། དགེ་འ=ན་ཆོས་མཛད་མང་པོ་ལ་ཆོས་Fིས་ཕན་པར་

}ང་བས། རང་གི་[ས་ངག་ཐེད་ལ་བཏང་ནས་ཉིན་ལ་མཚན་

<ིས་ག8གས་ནས་ཁམས་མ་བདེ་ཡང༌། དེ་ལ་མ་བaིས་པར་

ཆོས་བ.ན་གཞན་<ིས། དེ་ནས་ཀི་ཡའི་�ར་�་བ་གཅིག་པའི་

ཚJས་གཅིག་ནས་ཁམས་ཆེར་མ་བདེ་བས། ཚJས་�་ལ་g་ནག་

�་ན་བ·ད། དེ་ཡི་¦བ་མོ་�ི་ལམ་ན་ཙ་ན་བëེ་གཅིག་འོང་ནས། 

�ོ་�་ལོ་F་བ་དང༌། ལ་.ོད་པ་དང༌། མངའ་བདག་aེ་Uེ་དང་

གOམ་<ིས་Sོད་འབོད་=་བཏང་བ་ཡིན། གཙང་=་ཤོག་ཟེར། 

དེར་ཆམ་གནས་�ག་8་འ@ོ་བའི་gོག་པ་ཡོད་པས་བgག་གཞི་

མ་4ས་པར་སོང༌། དེ་ཙ་ན། གཙང་5་མིག་རིང་མོ་ཡིན་ཟེར་
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བའི་ས་དམར་�ེབ་བེ་བ་གཅིག་}ང་བས། དེ་གཟོད་oན་པས་

ཟིན། དེ་འཆི་Zས་ཡིན་པར་}ང་བས་ཤེས་པ་དང༌། གཙང་དང་

འབོད་མཁན་གOམ་པོ་ང་ཡི་aར་ཤོག་4ས་ནས་བrོམས། དེ་

ནས་ཆམ་=་མ་སོང་བར་aིར་Xར་འོང༌། ¬ེ་ཡི་�ར་བWེབས་

པའི་¦བ་མོ་ཧོར་<ི་དམག་eང་བས་Sེར་ནས་སོང་བ་ལ། ཧོར་

དངོས་པོ་ཡིན་�མ་ཙ་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་}ང༌། དེ་ཡང་འཆི་

Zས་ཡིན་པར་}ང༌། དེ་ནས་aིའི་གsང་=་བ·ད་པ་དང༌། ¦བ་

གཅིག་གི་�ི་ལམ་ན། དཔོན་Wོབ་ཡར་[ང་བས་+་མོ་གཉིས་

མངགས་ནས་འབོད་=་བཏང་བར་}ང་བ་ལ། Mིན་ཙ་ན་འཁོར་

Pན་དང་ལམ་=་འbད་པས་དགའ་བར་}ང༌། >ས་གཅིག་ལ་

འཛJགས་ནས་Mིན་ཙ་ན། >ས་མགོ་ནས་aང་བuགས་པ་བཞིན་

=་ཟིང་ངེར་}ང༌། ཁང་ཐོག་གཅིག་8་Mིན་པ་དང༌། Wོབ་དཔོན་

པ་དང་མཇལ། Mག་འཚལ་ནས་_་མ་Wོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། 

[ས་ཤ་�ག་=མ་+ར་མ་བཏང་བར། །4ིན་<ིས་བ�བ་པར་

མཛད་=་གསོལ། །4ས་ནས། གནོད་པ་མེད་པར་བདེ་བར་
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འeང་བར་�ིས། དེ་ནས་ཉི་«་ལ་_་མ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་པ་

4ས་པའི་=ས། ནག་པོ་དར་བའི་=ས་འདིར། བ.ན་པ་ལ་ཡང་

ཕན་མ་ཐོགས། རང་ཡང་འ=ག་སའི་དགོན་པ་གཅིག་Fང་མེད་

�མ་ནས། གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བ·ད་པ་ཡིན། དེ་ནས་�་བ་

�་པའི་ཚJས་བཞི་ལ། སེམས་Fི་gེན་�ལ་ཉམས་པ་མ་ཚBར་

བར་}ང་བས་=ས་དེ་ཙ་ན་ཚBར། a་དང་ཡི་གེ་�ང་དང་ཐིག་ལེ་

[ས་Fི་གཞི་ཡིན་པས་gེན་ཉམས་པ་ཚBར་བར་eང༌། དཔེར་ན་

ཤིང་·ོང་པོའ m་འeང་བ་ཉམས་པས། .ོན་=་སོང་ཙམ་ན་ལོ་མ་

Rམས་སེར་པོར་སོང་བ་བཞིན་=འམ། ལོ་ཏོག་ལ་བ་མོ་Eབ་པ་

བཞིན་=། [ས་འeང་བ་ལ་�བ་པས། འཆི་བའི་ནད་=ས་Fི་

ེན་[ས་Fི་གཞི་ཐམས་ཅད་ནང་=་�ད་པར་འ=ག དེ་ཡི་=ས་

O་དམ་ཚmག་གསོ་བ་དང༌། ·ིག་པ་yང་བའི་ཆེད་=། _་མ་

བཀའ་བ{ད་དང་བཅས་པ་དང༌། ཡི་དམ་<ི་དFིལ་འཁོར་

གསང་བའི་�་ཚBགས། {ད་·ེ་ཆེན་པོ་བཞིས་བ�ས་པའི་དཔའ་

བོ་དང་མཁའ་འ@ོ་མ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཆོས་9ོང་བའི་Tང་མ། 
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དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་Fི་མགོན་པོ་Mག་བཞི་པ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཆོས་9ོང་བའི་Tང་མ་ཆེན་པོ་

I་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། .ེང་ཚངས་པ་དང་བE་4ིན། 

འོག་ས་ཡི་�་མོ་བgན་མ། བར་Eལ་པོ་ཆེན་པོ་·ེ་བཞི་དང༌། 

Mོགས་9ོང་དང་ཞིང་9ོང་འཁོར་དང་བཅས་པ་མ་[ས་ཤིང་

[ས་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད། མདོར་ན་=ས་གOམ་<ི་བདེ་བར་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Fིས་4ིན་<ིས་བ�བས་པའི་བ=ད་aིའི་

བ�ད་འ=ས་པ་བཀའ་བ{ད་Fི་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་དང༌། a་

བའི་_་མ་ལ་འཇིག་gེན་ཁམས་Fི་མཆོད་པ་དང༌། རང་གི་[ས་

དང་ལོངས་]ོད་ཐམས་ཅད་�ལ་ནས། བདག་དང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་Fི་�ིབ་པ་yངས་ཤིང་ཚBགས་བསོག་པར་4་བའི་

དོན་=་དབང་བIར་བར་མཛད་=་གསོལ། 4ས་ནས་གསོལ་བ་

ལན་གOམ་བཏབ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་Fི་4ིན་�བས། =ས་

གOམ་<ི་བ=ད་aི། 4ང་5བ་སེམས་Fི་བ=ད་aིའི་5་Mོགས་

གཅིག་8་འ=ས་ནས་a་བའི་_་མས་དབང་བIར་བར་4ང་5བ་
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སེམས་Fི་5ས་དམ་ཚmག་ཆགས་ཉམས་དང༌། ·ིག་པ་དང༌། 

�ིབ་པ་དང༌། ནད་དང༌། བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སངས་སངས་

བlས་པར་བསམ། [ས་Fི་a་གནས་དང་བ་Ãའི་+་ག་ཐམས་

ཅད་སངས་Fིས་བlས་པར་བསམ། [ས་Rམ་པར་དག་པ་

ཤེལ་གོང་Z་+། ངག་Rམ་པར་དག་པ་ཚངས་པའི་གOང་

ད4ངས། སེམས་Rམ་པར་དག་པ་ཆོས་Iར་བསམ། དེའི་དོན་

བrོམ་{་འདི་དག་ནི། �ང་པོ་�་ཉམས་པ་�ང་པོ་�ས་བཅོས། 

འeང་བ་�་ཉམས་པ་འeང་བ་�ས་བཅོས། དབང་པོ་�་ཉམས་

པ་དབང་པོ་�ས་བཅོས། དོན་�ིང་�་ཉམས་པ་དོན་�ིང་�ས་

བཅོས། }ོད་�་ཉམས་པ་}ོད་�ས་བཅོས། བ�ད་�་ཉམས་པ་

བ=ད་aི་�ས་བཅོས། 9ེ་མཆེད་�ག་ཉམས་པ་9ེ་མཆེད་�ག་

གིས་བཅོས། �ང་�་ཉམས་པ་�ང་�ས་བཅོས། a་དང་ཡི་གེ་

སེམས་ཉམས་པ་a་དང་ཡི་གེས་བཅོས། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་

�ང་Rམས་ཉམས་པ་ཡེ་ཤེས་�ང་གིས་བཅོས། �ག་དང་5་

སེར་ཤ་དང་|ས་པ་+་ག་དp་ཡི་�ིགས་མ་ནད་=་སོང་བ་
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འeང་བ་རོ་�ོམ་<ིས་བཅོས། 1ར་སེར་<ེན་=་ལོག་པ་.ེང་rོ་

Rམ་པར་@ོལ་བས་འོག་8་oངས། \ིན་པོ་དང་ནི་མི་བ9ོད་པའི་

ལམ་འ³ལ་འཁོར་གནད་Fི་yོར་བས་<ེན་=་oངས། .ེང་འོག་

�ང་གི་yོར་བ་ཡིས། 1ར་སེར་གནད་=་Xད་པ་ཡིན། .ོད་=་

Eས་པའི་ནད་Rམས་སེལ། ཚmག་ཆེན་བ�་གOམ་5་{ས་o་

བར་འvེལ་བ་Rམས། °ས་ཤིང་½ད་པའི་ནད་=་འོང་བ་Rམས། 

Z་བའི་གནད་Fི་gེན་འvེལ་བ�་གཉིས་འ@ིགས། ¬ད་པ་དང་

གsག་པ་ཚmགས་པ་དང༌། 5་{ས་-གས་པ་དང་ཤ་ཚmལ་Â་

དང་Ã། དངོས་པོ་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་�ང་དང་ག8མ་མོ་ཐིག་

ལེས་བཅོས། ཉོན་མོངས་�་ཉོན་མོངས་�ས་བཅོས། དེའི་

གནད་Fིས་[ས་སེམས་མ་vལ། gེན་འvེལ་བ�ིགས་པ་ཡིན། 

gེན་Rམས་དག་པས་Pན་གཞི་Rམ་པར་དག ཉོན་མོངས་པ་�་

དག་པས་ཡེ་ཤེས་�་ཤར། རང་བཞིན་ཤེས་པས་ེན་ངན་

@ོགས་O་ཤར། 9ོན་Rམས་དག་པས་ཡོན་ཏན་རང་eང༌། a་

གOམ་yངས་པས་I་གOམ་�ན་<ིས་�བ། gེན་Rམས་
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yངས་པས་དFིལ་འཁོར་�་ཚBགས་གསལ། ག=ལ་4་Rམས་

Fི་ཉེར་ལེན་སོ་སོ་ལ། འཁོར་ལོ་�ག་དང་a་bན་.ོང་bག་

ཉམས་པ་དེ་རང་ཉིད་Fིས་བཅོས། དེ་དག་yངས་པས་དFིལ་

འཁོར་�་ཚBགས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་Rམས་O་གསལ། Mི་བཅོམ་

Uན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལ། Rལ་འ4ོར་_་ན་

མེད་པའི་�་དང་དཔའ་བོ་Rལ་འ4ོར་མ་དང༌། མཁའ་འ@ོ་མའི་

ཚBགས་ཐམས་ཅད་དང༌། 4ང་5བ་སེམས་དཔས་བ>ོར་ནས་

བsགས་ནས་བཅོམ་Uན་འདས་ªF་1བ་པ་ལ་]ོད་པའི་{ད་

མན་ཆད་Fིས་ནང་གསང་བའི་གhགས་O་སོ་སོར་}ང༌། �་

དང༌། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཉན་ཐོས། འ@ོ་བ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་Fིས་བ>ོར། ད་Z་rོམ་པ་¦ས་པ་ཡིན། ནད་

དང་ེན་Rམས་སེལ་བར་¦ས་གOངས་སོ། །དེའི་བཀའ་oིན་

བསབས་པར་4་བ་ནི། =ས་གOམ་_་མ་ཡི་དམ་དFིལ་འཁོར་

�་ཚBགས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཆོས་9ོང་

Tང་མ་མཆོད་འོས་ཐམས་ཅད་ལ། Mི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་
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Rམས་Fིས་མཆོད། �འི་ཞལ་ཟས་འཆི་བ་མེད་པའི་བ=ད་aི་

དང༌། ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་རིན་ཆེན་}་བ=ན་དང༌། ནོར་+་

དབང་གི་Eལ་པོ་_ོ་ཡིས་_ངས་ནས་འ+ལ། དབང་བIར་ཐོབ་

པའི་དགའ་.ོན་ཆེན་པོ་ཡིས། ཚངས་པ་བE་4ིན་ལ་སོགས་

རིགས་�ག་ཐམས་ཅད་ལ། བ=ད་aིས་ཚmམས་ཤིང་མཆོད་པ་

�ལ་བར་བསམ། དེ་དག་Pན་<ི་མཆོད་པ་�ལ་བ་དང༌། དེ་

དག་Pན་ལ་ཆོས་Fི་yིན་པ་དང༌། བཀའ་བ.ན་བཅོས་མན་

ངག་གOམ་<ི་ཆོས་Rམས་གOངས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་

གི་སེམས་སེམས་Mག་E་ཆེན་པོར་Nོང་བ་གཅིག་rོམ་པ་ཡིན་

གOངས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=་Dོགས་པའི་སངས་

Eས་ཐོབ་པའི ་བ ོ ་བ་4ས་ཤིང་wོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན་

གOངས། ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

"

"

"
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"

མཆོད་པའི་4ེ་vག ན་མོ་p་|། དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་

འeང་བ་ཡི། །མཆོད་པའི་4ེ་vག་vི་བར་4། །ཨེ་ཝྃ་མ་ཡ་

ཆོས་Fི་གOངས། །ཀ་ལ་པིང་ཀ་ཚངས་པའི་ད4ངས། །_་མ་

དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་Mིར། །4ང་5བ་སེམས་ལས་eང་

iར་པའི། །Pན་8་བཟང་པོ་Pན་བདག་ཉིད། །མཆོད་པའི་4ེ་

vག་ད+ལ་བར་བ<ིའོ། །ཨyཾ་ཞབས་བསིལ་གདན་མཆོག་

ཡང་ངོ༌། །རིན་ཆེན་ཡོན་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །འཇིག་gེན་ཁམས་

Fི་ཞིང་ཁམས་དང༌། །ལས་རིན་ཆེན་�བ་པར་4ེད་པ་ཡི། །

མ�ལ་དམ་པ་འདི་དག་Pན། །_་མ་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་

འ+ལ། །1གས་Vེས་འ@ོ་བའི་དོན་=་བཞེས་O་གསོལ། །རིན་

ཆེན་ཡོན་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །འཇིག་gེན་ཁམས་Fི་མེ་ཏོག་

དང༌། །ལས་རིན་ཆེན་�བ་པར་4ེད་པ་ཡི། །མེ་ཏོག་དམ་པ་

འདི་དག་Pན། _་མ་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་འ+ལ། །1གས་

Vེས་འ@ོ་བའི་དོན་=་བཞེས་O་གསོལ། །རིན་ཆེན་ཡོན་གནས་
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རིན་པོ་ཆེ། །འཇིག་gེན་ཁམས་Fི་བ=ག་®ོས་དང༌། །ལས་རིན་

ཆེན་�བ་པར་4ེད་པ་ཡི། །བ=ག་®ོས་དམ་པ་འདི་དག་Pན། །

_་མ་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་འ+ལ། །1གས་Vེས་འ@ོ་བའི་

དོན་=་བཞེས་O་གསོལ། །རིན་ཆེན་ཡོན་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །

འཇིག་gེན་ཁམས་Fི་}ང་གསལ་དང༌། །ལས་རིན་ཆེན་�བ་

པར་4ེད་པ་ཡི། །}ང་གསལ་དམ་པ་འདི་དག་Pན། །_་མ་

དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་འ+ལ། །1གས་Vེས་འ@ོ་བའི་དོན་=་

བཞེས་O་གསོལ། །རིན་ཆེན་ཡོན་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །འཇིག་

gེན་ཁམས་Fི་oི་མཆོག་དང༌། །ལས་རིན་ཆེན་�བ་པར་4ེད་པ་

ཡི། །oི་མཆོག་དམ་པ་འདི་དག་Pན། །_་མ་དཀོན་མཆོག་

གOམ་ལ་འ+ལ། །1གས་Vེས་འ@ོ་བའི་དོན་=་བཞེས་O་

གསོལ། །རིན་ཆེན་ཡོན་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །འཇིག་gེན་ཁམས་

Fི་ཞལ་ཟས་དང༌། །ལས་རིན་ཆེན་�བ་པར་4ེད་པ་ཡི། །ཞལ་

ཟས་དམ་པ་འདི་དག་Pན། །_་མ་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་

འ+ལ། །1གས་Vེས་འ@ོ་བའི་དོན་=་བཞེས་O་གསོལ། །རིན་
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ཆེན་ཡོན་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །འཇིག་gེན་ཁམས་Fི་སིལ་�ན་

དང༌། །ལས་རིན་ཆེན་�བ་པར་4ེད་པ་ཡི། །སིལ་�ན་དམ་པ་

འདི་དག་Pན། །_་མ་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་འ+ལ། །1གས་

Vེས་འ@ོ་བའི་དོན་=་བཞེས་O་གསོལ། །གསེར་མཆོད་དང་�ོས་པ་
ལ་དགའ་ན་གོང་མ་Rམས་ཡང་ངོ༌། །_་མ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་4ེ་vག་

ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །  

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

ཀཾ་ཀ་ནའི་ཆོ་ག དེ་ནས་ཚJ་ལས་འདས་པའི་_་འpག་པའི། དང་པོ་

གཏོར་མ་གOམ་བཤམས་ལ། དང་པོ། _་མ་དང་དཀོན་མཆོག་དང་མི་

འ¯གས་པའི་�་ཚBགས་Rམས་ལ་འ+ལ། ཚJ་ལས་འདས་པའི་

ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་·ིག་�ིབ་yངས་ཤིང་_་ན་མེད་པའི་

4ང་5བ་ཐོབ་པར་མཛད་=་གསོལ། གཉིས་པ་ཆོས་9ོང་བའི་Tང་མ་

Rམས་ལ་�ལ་ལ། ཚJ་ལས་འདས་པ་བར་དོ་ན་གནས་པ་Rམས་Fི་

བགེགས་དང་འeང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་=་

གསོལ། ཞེས་པས་གསོལ་བ་གདབ། གOམ་པ་རིགས་�ག་གི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད། rོས་O་ཚJ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་Z་ལ་

1ག་གི་བར་=་ལན་ཆགས་པའི་བགེགས་དང་འeང་པོ་ཐམས་

ཅད་ལ་བ ོ། ལན་ཆགས་པ་དང་ཤ་འཁོན་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་

འདིས་vལ་བར་iར་ཅིག Sེད་Rམས་Fིས་རང་རང་གི་འདོད་

པའི་ལོངས་]ོད་བསམ་<ིས་མི་Sབ་པ་འདི་ལས་eང་བར་iར་

ཅིག _་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་པའི་{་ེན་འvས་+་�ན་
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Oམ་ཚBགས་པ་འདི་ལ་བgེན་ནས་འeང་བར་iར་ཅིག །ཅེས་

བVོད་ཅིང༌། གཏོར་མ་གཙང་སར་བ9ལ། དེ་ནས་བདག་མི་འ¯གས་པར་

བrོམ། 1གས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འbོས་པས། ཚJ་འདས་Fི་Rམ་ཤེས་འ@ོ་བ་

རིགས་�ག་གང་ན་གནས་Fང༌།  གས་དང་Mག་E་ཏིང་ངེ་འཛmན་དང་§གས་

Êའི་Mག་E་གOམ་<ིས་བPག་ལ། 4ང་+་ལ་.ིམས་ཞིང༌། ཚmག་བཤད་rོ་

ནས་ག=གས་དང་�ད་པ་ནི། ཉོན་ཅིག་ཚJ་འདས་རིགས་Fི་+། །

ག=གས་ཆེན་འདི་ནི་Sོད་Fི་9བས། །4ང་+་འདི་ནི་Sོད་Fི་

མཚན། །ནོར་+་འདི་ནི་Sོད་Fི་gེན། །I་ཤིང་འདི་ནི་I་ཡི་

gེན། །ས་.ེགས་འདི་ནི་བsགས་པའི་gེན། །ག=གས་ཆེན་

འདི་ལ་9བས་ཚBལ་ལ། །4ང་ཡིག་འདི་ལ་ངག་gེན་ཅིག །པཎ་

bན་འདི་ལ་I་gེན་ཅིག །ནོར་+་འདི་ལ་1གས་gེན་ཅིག །ས་

.ེགས་འདི་ལ་མེས་ཕོག་ཅིག །ཉོན་ཅིག་ཚJ་འདས་རིགས་Fི་+། 

།ས་འདིས་བཅད་པ་ཕན་ཆད་ནི། །ན་རག་དNལ་བའི་�ལ་ཡིན་

པས། །བོར་རོ་®ོངས་ཤིག་རིགས་Fི་+། །གཤིན་�ལ་ན་རག་

འཁོར་བ་ན། །མ=ན་ན་ན་རག་གཤིན་Vེ་འ=ག །འོ་དོད་�ང་

�ང་འབོད་པ་ལ། །དེ་ལ་>ད་ལན་མ་4ིན་ཅིག །=ང་=ང་ ོན་
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ནས་འབོད་པ་ལ། །ཧེད་དེ་དེ་ལ་མ་Âག་ཅིག །ས་འདིས་བཅད་

པ་ཡན་ཆོད་ནི། །ཚངས་པར་]ོད་པའི་གནས་རབ་.ེ། །མཐོ་

རིས་གནས་O་འ@ོ་བའི་ལམ། །ང་ནི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་.ེ། །

Sོད་Fི་འoེན་པ་ང་ཡིན་པས། །དགའ་བའི་སེམས་Fིས་བgན་

པར་གནས། །དངོས་གཞི་ལ་གOམ། བ�ེན་པ་4་ཞིང་�ིབ་པ་yང་བ་དང༌། 

དབང་བIར་བ་དང་ལམ་བ.ན་པའོ། །དང་པོ་བ�ེན་པ་4་བ་ནི། རིགས་

�ག་གི་སེམས་ཅན་<ི་·ིག་�ིབ་yང་བ་ལ། བཅོམ་Uན་མི་

འ¯གས་པའི་གོ་འཕང་ལ་དགོད་�མ་=་སེམས་བ9ེད་ལ། 

བདག་>ད་ཅིག་གིས་བཅོམ་Uན་འདས་མི་འ¯གས་པ་བrོམ་

པ་ནི། }་ཚBགས་པ¸་�་བའི་གདན་ལ་ཞབས་~ོ་Vེའི་9ིལ་lང་

=་བsགས་པ། Mག་གཡས་པ་ས་གནོན་གཡོན་པ་མཉམ་བཞག 

I་མདོག་ ོན་པོ་མཚན་དང་དཔེ་4ད་Fིས་བEན་པ། འོད་ཟེར་

འbོ་བ་_་གོས་དམར་པོ་གསོལ་བ། �ལ་པའི་Iར་བrོམ། 

རང་གི་1གས་ཀར་པ¸་འདབ་མ་བEད་པ༌། དེའི་�་བའི་དFིལ་

འཁོར་ལ་སོགས་པ། Äྃ་ཨÆ་!ྃ་ÒིཿÀཿ དེ་དག་ལས་འོད་འbོས་
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པས་ཁམས་གOམ་<ི་སེམས་ཅན། rོས་ངན་སོང་Rམ་པ་

གOམ། Sད་པར་=་གང་ལ་དམིགས་པ་དེ་ལ་ཕོག་པས་·ིག་

�ིབ་yང་ཞིང༌། མི་འ¯གས་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པར་

བསམ། འོད་དེ་Xར་Äྃ་ལ་ཐིམ། Äྃ་དེ་ཡོངས་O་iར་པ་ལས། 

བཅོམ་Uན་འདས་མི་བ9ོད་པ་I་མདོག་ ོན་པོ་Mག་གཡས་པ་

ས་གནོན་<ི་Mག་E་གཡོན་པ་མཉམ་བཞག ཤར་=་ཨÆ་ལས་

Rམ་}ང་དཀར་པོ་4ང་5བ་མཆོག་གི་Mག་E་ཅན། �ོར་!ྃ་

ལས་རིན་ཆེན་འeང་Uན་སེར་པོ་མཆོག་yིན་<ི་Mག་E་ཅན། 

¦བ་8་Òིཿལས་}ང་བ་མཐའ་ཡས་I་མདོག་དམར་པོ་མཉམ་

བཞག་གི་Mག་E་ཅན། 4ང་=་Àཿལས་དོན་ཡོད་�བ་པ་I་

མདོག་�ང་p་9བས་yིན་<ི་Mག་E་ཅན། གཙB་བོའ m་1གས་

ཀར་ཡི་གེ་Äྃ་ལས་ཀཾ་ཀ་ནི་དཀར་རམ་མེ་འ+ར་དོད་པ་Zར་

གཡས་O་བ>ོར་བར་བསམ། 1གས་ཀའི་རིགས་�་བrོམས་པས་

སངས་Eས་དཀོན་མཆོག གཙB་བོའ m་1གས་ཀར་ གས་ནི་དམ་ཆོས་དཀོན་

མཆོག བདག་ཉིད་མི་འ¯གས་པར་བrོམ་པ་ནི་དགེ་འ=ན་དཀོན་མཆོག 

དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་བདག་ཉིད་=་བrོམ། དེ་ནས་དང་པོ་མཆོད་པའི་�་
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ཚBགས་Rམས་]ན་འoེན་པ་ནི། ན་མོ་p་|། gོགས་མེད་�ོས་vལ་

ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fི་ཕོ་vང་ནས། །འདས་དང་མ་4ོན་ད་Z་=ས་

གOམ་<ི། །དངོས་དང་བ{ད་པའི་Dེ ་བuན་འཁོར་དང་

བཅས། །1གས་Vེའི་wོན་ལམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་]ན་

འoེན་གཤེགས། །ན་མོ་p་|་བè་སË་ས་©ན་ཛ་ཛཿÄྃ། _་མ་

བཀའ་བ{ད་དང་བཅས་པ་4ོན་པར་བསམ། Äྃ། མ་[ས་སེམས་ཅན་

Pན་<ི་མགོན་iར་ཅིང༌། །བ=ད་·ེ་ད�ང་བཅས་མི་བཟད་

འཇོམས་མཛད་�། །དངོས་Rམས་མ་[ས་ཇི་བཞིན་མSེན་

iར་པའི། །བཅོམ་Uན་སངས་Eས་འཁོར་བཅས་གཤེགས་O་

གསོལ། །ཨེ་â་ཧི་བྷ་ག་ཝན་མ་æ་ཀ་|་ཎི་ཀ་བè་ད་=་མ�ལ་

ས་ý་རི་ཝ་ར་ཛཿÄྃ་བྃ་ཧོཿ བè་ས་མ་ཡེ་Äྃ། ས་མ་ཡེ་4ྃ། 

དམིགས་མེད་མཁའ་Zར་དག་ཅིང་Sབ་པའི་I། །]ན་འoེན་

གཤེགས་O་གསོལ་བར་མི་དམིགས་Fང༌། །ལོངས་]ོད་

Dོགས་�ལ་1གས་Vེའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཡེ་ཤེས་�་མར་རོལ་

ཅིང་གཤེགས་O་གསོལ། །དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་gེན་�་ཚBགས་
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Rམས་4ོན་པར་བསམ། མཆོད་པ། བ.ོད་པ། ·ིག་བཤགས། Vེས་O་ཡི་

རང༌། ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ། N་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ། བ ོ་བ་ལ་

སོགས་པ་Rམས་རིམ་པས་4་ཞིང༌། +མ་པ་བ9ེད་པ་ནི། &་'་ཝའི་ གས་

Fིས་.ོང་པར་བསམ། .ོང་པའི་ངང་ལས་ཡི་གེ་9ྃ་གཅིག་བསམ། 

9ྃ་ཡོངས་O་iར་པ་ལས། Mི་+མ་པའི་Rམ་པ། ནང་རིན་པོ་

ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། �་བཞི་པ་g་བབས་དང་བཅས་པ་བསམ། 

མpལ་ཆིངས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་�ར་བསམ། ཁ་Eན་དཔག་

བསམ་ཤིང་ལ་མཆོད་པ་}་ཚBགས་པ་འeང་བར་བསམ། དེའི་Mི་

རོལ་=་པ¸འི་±་བ་དང༌། ~ོ་Vེའི་pར་དང༌། _་vེ་བསམ། དེའི་

ནང་=་}་ཚBགས་པ¸་འདབ་མ་བEད་པ། དེའི་.ེང་=་�་བའི་

གདན་རེ་རེའི་ད+ས་O་མི་འ¯གས་པ། ཤར་Rམ་པར་}ང་

མཛད། �ོར་རིན་ཆེན་འeང་Uན། ¦བ་}ང་བ་མཐའ་ཡས། 

4ང་དོན་ཡོད་�བ་པ། ཤར་�ོ་ནམ་མཁའི་ད4ིངས་Fི་དབང་

�ག་མ་དཀར་མོ། �ོ་¦བ་8་སངས་Eས་]ན་མ་སེར་མོ། ¦བ་

4ང་=་མེ་ཏོག་མ་དཀར་མོ་དམར་པོ། 4ང་ཤར་=་�ང་�ོལ་མ་

�ང་p། ད+ས་O་མ་î་ཀི་ ོན་མོ། །དམ་ཚmག་སེམས་དཔའ་བ9ེད། 
�638



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་]ན་oང་བ་ནི། རང་གི་1གས་ཀ་དང་དམ་ཚmག་

སེམས་དཔའ་ལས་འོད་འbོས་པས། འོག་མིན་ནས་མི་བ9ོད་པ་

འཁོར་བཅས་གདན་oངས་ནས། མ=ན་<ི་ནམ་མཁར་བsགས་

པར་བསམ་ལ། མཆོད་པ་འ+ལ་བ་ནི། 5་གOམ་ ོན་=་འ@ོ་བ་ནས་མ�ལ་
ལ་སོགས་པ་སིལ་�ན་བར་=་མཆོད་པ་འ+ལ། གhང་འཛmན་~ོ་Vེ་ལ་སོགས་

པས་བ.ོད་པ་4། ཡི་གེ་བཞིས་གཙB་འཁོར་རང་ལ་བ.ིམ། ཛཿས་]ི་བོར་

དpགས། Äྃ་གིས་བ.ིམ། བྃ་<ིས་གཉིས་O་མེད་པར་བསམ། ཧོས་མི་

ད<ེས་པ་མེད་ཅིང་ད<ེས་པ་བ9ེད་པར་བསམ། དེ་ནས་མཆོད་པ་དང་བ.ོད་

པ་4། དེ་ནས་+མ་པའི་གhངས་ཐག་ནས་བhང་ལ་བ.ོད་པ་4། རང་གི་

1གས་ཀའི་Äྃ་དང་ གས་ལས་འོད་ཟེར་འbོས་པས་གhངས་

ཐག་ལ་འ�ིལ་ཞིང་སོང་བས་གཙB་བོའ m་1གས་ཀར་ཕོག་པས་

 གས་ལས་ཡེ་ཤེས་Fི་བ=ད་aི་eང་བ་ནང་གི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་Fང་s་བས་བ=ད་aིར་iར་པར་བསམ། 

རང་དང་�་ཡི་1གས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འbོས་པས་རིགས་�ག་

ལ་ཕོག rོས་O་ངན་སོང་གOམ་<ི་�ག་བ ལ་བསལ། མི་

བ9ོད་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པར་བསམ་ལ། Sད་པར་ཚJ་ལས་
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འདས་པའི་Rམ་པར་ཤེས་པ་གང་=་གནས་Fང་འོད་ཟེར་<ིས་བPག མ་ཤི་བ་

Zར་གསལ་བར་མ=ན་=་བསམ། |ས་པའམ་4ང་ག=གས་ལ་བ.ིམས་ལ། 

ཀཾ་ཀ་ནི་བVོད་པ་ལས་འོད་ཟེར་ཕོག་པས། ཁོ་ཡི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་

·ིག་�ིབ་དག་པར་བསམ། འ4ོར་པ་དང་Uན་ན། དགེ་Wོང་བཞི་·ེ་བོས་ནས་

བ=ན་ཚmག་ཚང་བ་ཞག་བཞི་བ�་ཞེ་དpའི་བར་=་ཚང་བར་བ�ེན་པ་4། 

བ.ོད་Ãངས་4ེད་ན། བ=ན་ཚmག་གཅིག་གམ། གཉིས་སམ་གOམ་<ི་བར་=་

དེ་Zར་4། �ིབ་པ་yང་བ་ནི། རོའམ་|ས་པའམ། མཚན་4ང་ལ་བgེན་ནས་

�ིབ་yང༌། བ=ན་ཚmག་ལ་yིན་\ེག་དང༌། {ད་�ག་ནས་oང་བ་Rམས་ནི་

གsང་གཞན་ནས་ཤེས་པར་4འོ། །བ�ས་པ་4ེད་ན་ཉེ་=་གཉེན་འvེལ་<ིས་

4ང་ག=གས་བhང་ལ། རང་ཉིད་Fིས་ གས་དང་Mག་E་དང་ཏིང་ངེ་འཛmན་

<ིས་དpག་པ་ནི། རང་གི་1གས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་�ོས། §གས་Êའི་Mག་E་

བཅས་ལ་ངག་8། སངས་Eས་Fི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་Fི་

བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འ=ན་<ི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། 

བདག་གི་བསམ་པ་Rམ་པར་དག་པའི་བདེན་པའི་མ1ས། 

གཤིན་ཚJ་ལས་འདས་པའི་Rམ་པར་ཤེས་པ་འ@ོ་བ་རིགས་�ག་

གང་ན་གནས་Fང་gེན་འདི་ལ་འ=་བར་iར་ཅིག །བè་ཨཾ་P་

ཤ་ཛཿཛཿ བVོད་པས། བPག་པ་4ང་ག=གས་ལ་བ.ིམ་ལ་མ་ཤི་བའི་Rམ་
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པ་Zར་བསམ། དེ་ནས་ས་Mེའམ་ཏིལ་ལམ་�ངས་དཀར་ལ་ གས་Fིས་

 གས་ལ་+མ་པ་དང་ས་དང་མེ་�ོན་དང་�ང་གཡབ་Rམས་ཚགས་4འོ། །དེ་

ནས་ཉེ་=་འvེལ་བས་4ང་ག=གས་བhང་ལ། དཀོན་མཆོག་དང་_་མའི་�་

ཚBགས་ལ་Mག་འཚལ་=་གsག =ག་yང་བ་ནི། འདོད་ཆགས་ཞེ་·ང་

གཏི་©ག་གOམ། །འདི་དག་ཚJ་འདས་=ག་གOམ་.ེ། །བཅོམ་

Uན་སངས་Eས་=ག་མི་མངའ། །སངས་Eས་བདེན་པས་=ག་

བཅོམ་མོ། །ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨཀྵོ་(་ཡ། ཏ་á་ག་ཏ་ཡ། ཨz་

ཏེ་སN{ཾ་+¥་ཡ། ཏô་á། ཨÆ་ཀཾ་ཀ་ནིཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་

ནི། Ðོ་Ð་ནི་Ðོ་Ð་ནི། !་ས་ནི་!་ས་ནི། Ñ་ཏི་ཧ་ན་Ñ་ཏི་ཧ་ན། 

སË་ཀ�་པ་རཾ་པ་ར། ཎི་མེ་སË་ས;་�M་ç་æ། །ཞེས་བVོད་ཅིང་
ཏིལ་ལམ་�ངས་དཀར་<ིས་vབ། མེ་དང་5་Rམས་Fིས་Fང་¯ས་4། ཀཾ་ཀ་

ནི་བVོད་ཅིང་ཏིལ་ལ་སོགས་པས་vབ། 5་དང་མེ་�ང་¯ས་4། འདོད་

ཆགས་ཞེ་·ང་གཏི་©ག་གOམ། །འདི་གOམ་ཚJ་འདས་=ག་

གOམ་.ེ། །དམ་ཆོས་བ=ད་aི་=ག་མི་མངའ། །དམ་ཆོས་

བདེན་པས་=ག་བཅོམ་མོ། །ཨÆ་ཀཾ་ཀ་ནི་ལ་སོགས་པ་བVོད་ཅིང༌། 

ཏིལ་ལ་སོགས་པས་vབ། ས་5་མེ་�ང་¯ས་4། འདོད་ཆགས་ཞེ་·ང་
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གཏི་©ག་གOམ། །འདི་གOམ་ཚJ་འདས་=ག་གOམ་.ེ། །

འཕགས་པའི་དགེ་འ=ན་=ག་མི་མངའ། །དགེ་འ=ན་བདེན་པས་

=ག་བཅོམ་མོ། །ཨÆ་ཀཾ་ཀ་ནི་བVོད། ས་ནི་=ག་གི་ཕ་ཡིན་ཏེ། །

ས་ནི་=ག་གི་མ་ཡང་ཡིན། །བདེན་པའི་བདེན་ཚmག་འདི་བVོད་

པས། །=ག་གOམ་ས་ཡི་ནང་སོང་ཞིག །ཨÆ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། 

རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི་སོགས་བVོད་པས་vབ། 5་ནི་=ག་གི་ཕ་ཡིན་ཏེ། །

5་ནི་=ག་གི་མ་ཡང་ཡིན། །བདེན་པའི་བདེན་ཚmག་འདི་བVོད་

པས། །=ག་གOམ་5་ཡི་ནང་སོང་ཞིག །ཨÆ་ཀཾ་ཀ་ནི་བVོད། 5ས་

བlས། མེ་ནི་=ག་གི་ཕ་ཡིན་ཏེ། །མེ་ནི་=ག་གི་མ་ཡང་ཡིན། །

བདེན་པའི་བདེན་ཚmག་འདི་བVོད་པས། །=ག་གOམ་མེ་ཡི་ནང་

སོང་ཞིག །ཨÆ་ཀཾ་ཀ་ནི་བVོད་པས་vབ། �ང་ནི་=ག་གི་ཕ་ཡིན་ཏེ། 

།�ང་ནི་=ག་གི་མ་ཡང་ཡིན། །བདེན་པའི་བདེན་ཚmག་འདི་

བVོད་པས། །=ག་གOམ་�ང་ཡི་ནང་=་སོང་ཞིག །ཨÆ་ཀཾ་ཀ་ནི་
བVོད་�ང་གིས་གཡབ། དེ་Zར་4ས་པས་ཚJ་ལས་འདས་པའི་[ས་ངག་ཡིད་

གOམ་<ི་·ིག་�ིབ་དག་པར་བསམ། དེས་ནི་�ིབ་པ་yངས་ནས་�ིབ་པ་

འདག་པ་ནི་{ད་ནས་གOངས། �ིབ་པ་དག་པའི་gགས་ནི། ངན་འ@ོ་ནས་
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ཐོན་ནས་Qབ་པ་པོའ m་�ི་ལམ་ན་དངོས་O་འོང་ནས་བ>ོར་བ་4ེད་ཅིང་ལེགས་

སོ་ཞེས་4་བ་4ིན་ནས་མཐོ་རིས་O་9ེ་བར་འiར་རོ། །གཉིས་པ་9བས་འ@ོ་

སེམས་བ9ེད་དང༌། དབང་བIར་བ་ལ། དང་པོ་ཚJ་འདས་དོན་=་ཚBགས་

བསགས་པ་ནི། དFིལ་འཁོར་�་ཚBགས་Rམས་ལ་མཆོད་པ་འ+ལ་བས། 

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་[ས་ཐམས་ཅད་Fི། །ངན་སོང་

གཡང་ས་ལ་སོགས་®ང་Mིར་དང༌། །ཞིང་ཁམས་Rམ་པར་དག་

པ་འཐོབ་4འི་Mིར། །བདག་གིས་Sེད་ལ་མ�ལ་ད+ལ་བར་

བ<ི། །1གས་Vེས་འ@ོ་བའི་དོན་=་བཞེས་O་གསོལ། །ཨÆ་

སË་ཏ་á་ག་ཏ་ར)་མ�ལ་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་

Äྃ། [ས་ངག་ཡིད་གOམ་oི་མ་དག་4འི་Mིར། །I་གOང་

1གས་ལ་¯ས་ཆབ་འདི་�ལ་བས། །ཁམས་གOམ་དག་པའི་

བག་ཆགས་དག་iར་ཅིག །འ@ོ་བའི ་དོན་=་བཞེས་O་

གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་Ñ་བ་ར་སÉ་ར་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་

o་0་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་Äྃ། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་[ས་ཐམས་

ཅད་Fི། །ཁ་དོག་མདངས་དང་མི་Uན་®ང་Mིར་དང༌། །མཚན་

དང་དཔེ་4ད་མ་[ས་འཐོབ་4འི་Mིར། །བདག་གིས་Sེད་ལ་མེ་
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ཏོག་ད+ལ་བར་བ<ི། །འ@ོ་བའི་དོན་=་བཞེས་O་གསོལ། །ཨÆ་

སË་ཏ་á་ག་ཏ་�Lེ་¢་ཛ་སོགས་ནས་ཡེ་Äྃ། །མཐའ་ཡས་སེམས་

ཅན་མ་[ས་ཐམས་ཅད་Fི། །Xལ་�ིམས་འཆལ་བའི་oི་མ་®ང་

Mིར་དང༌། །ཟག་མེད་Xལ་�ིམས་Rམ་དག་འཐོབ་4འི་Mིར། །

བདག་གི་Sེད་ལ་བ=ག་®ོས་ད+ལ་བར་བ<ི། །འ@ོ་བའི་དོན་

=་བཞེས་O་གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་È་པེ་¢་ཛ་སོགས་ནས་

ཡེ་Äྃ། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་[ས་ཐམས་ཅད་Fི། །མ་རིག་

©ན་པ་ཐམས་ཅད་®ང་Mིར་དང༌། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་}ང་བ་

འཐོབ་4འི་Mིར། །བདག་གིས་Sེད་ལ་}ང་གསལ་ད+ལ་བར་

བ<ི། །འ@ོ་བའི་དོན་=་བཞེས་O་གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་

À་ལོ་ཀེ་¢་ཛ་སོགས་ནས་ཡེ་Äྃ། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་[ས་

ཐམས་ཅད་Fི། །གཡེང་བའི་oི་མ་ཐམས་ཅད་®ང་Mིར་དང༌། །

ཟག་མེད་ཏིང་འཛmན་ལ་སོགས་འཐོབ་4འི་Mིར། །བདག་གིས་

Sེད་ལ་oི་མཆོག་ད+ལ་བར་བ<ི། །འ@ོ་བའི་དོན་=་བཞེས་O་

གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་གྷëེ་¢་ཛ་སོགས་ནས་ཡེ་Äྃ། མཐའ་
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ཡས་སེམས་ཅན་མ་[ས་ཐམས་ཅད་Fི། །�ན་རིང་ལོག་པའི་

འཚB་བ་®ང་Mིར་དང༌། །ཆོས་Fི་}ང་བའི་ཟས་མཆོག་འཐོབ་

4འི་Mིར། །བདག་གིས་Sེད་ལ་ཞལ་ཟས་ད+ལ་བར་བ<ི། །

འ@ོ་བའི་དོན་=་བཞེས་O་གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་ནཻ་ཝི་ô་

སོགས་ནས་ཡེ་Äྃ། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་[ས་ཐམས་ཅད་

Fི། །ངན་འ@ོ་ལོག་པའི་ད@་Rམས་®ང་Mིར་དང༌། །ཚངས་

པའི་གOང་ད4ངས་�ན་པ་འཐོབ་4འི་Mིར། །བདག་གིས་Sེད་

ལ་སིལ་�ན་ད+ལ་བར་བ<ི། །འ@ོ་བའི་དོན་=་བཞེས་O་

གསོལ། །ཨÆ་སË་ཏ་á་ག་ཏ་ཤ1་¢་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ཎ་ས་

མ་ཡེ་Äྃ། དེ་ནས་བ.ོད་པ་4་བ་ནི། གhང་འཛmན་~ོ་Vེ་བ.ན་པའི་

ས། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་~ོ་Vེའི་I། །~ོ་Vེ་བ=ད་འ=ལ་Mག་E་

འཛmན། །Mག་འཚལ་~ོ་Vེ་མི་བ9ོད་ལའོ། །}ང་.ོང་~ོ་Vེ་ནམ་

མཁའི་བདག །ཆོས་ད4ིངས་ཡེ་ཤེས་~ོ་Vེའི་I། །4ང་5བ་

མཆོག་གི་Mག་E་འཛmན། །Mག་འཚལ་Rམ་པར་}ང་མཛད་

ལའོ། །རིན་ཆེན་~ོ་Vེ་འབར་བའི་མེ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་~ོ་
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Vེའི་I། །~ོ་Vེ་མཆོག་yིན་Mག་E་འཛmན། །Mག་འཚལ་~ོ་Vེ་

རིན་འeང་ལའོ། །མཐའ་ཡས་~ོ་Vེ་ཆོས་Fི་གOང༌། །Pན་gོག་

ཡེ་ཤེས་~ོ་Vེའི་I། །~ོ་Vེ་ཏིང་འཛmན་Mག་E་འཛmན། །Mག་

འཚལ་~ོ་Vེ་མཐའ་ཡས་ལའོ། །དོན་�བ་~ོ་Vེ་]ོད་པའི་�ང༌། །

ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་~ོ་Vེའི་I། །~ོ་Vེ་9བས་yིན་Mག་E་འཛmན། །

Mག་འཚལ་~ོ་Vེ་དོན་�བ་ལའོ། །དེ་ནས་ཚJ་ལས་འདས་པའི་·ིག་པ་

བཤགས་པ་ནི། ཉེ་=་འvེལ་བ་ཅན་Rམས་Fིས་ཚJ་ལས་འདས་པའི་·ིག་པ་

བཤགས་�མ་=་ཡིད་མ་ཡེངས་པར། _་མ་དང་དཀོན་མཆོག་དFིལ་

འཁོར་�་ཚBགས་Fི་]ན་ ར། གཤིན་ཚJ་ལས་འདས་པ་ཁོ་རང་

གི་ཚJ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཐ་མ་ད་Z་ལ་1ག་གི་བར་

=། འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་·ང༌། གཏི་©ག་གOམ་<ི་དབང་

གིས། [ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ི་rོ་ནས་·ིག་པ་མི་དགེ་བའི་

ལས་ཅི་བ<ིས་པ་ཐམས་ཅད། ~ོ་Vེ་_་མ་དང་སངས་Eས་དང་

དFིལ་འཁོར་<ི་�་ཚBགས་ཐམས་ཅད་དང༌། དགེ་འ=ན་<ི་]ན་

 ར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པར་བ<ིའོ། །ཞེས་ལན་གOམ་བVོད། 
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ཐབས་ཡིན་ནོ། །ལེགས་སོ། །ཞེས་བVོད་པས་·ིག་པ་འདག་པར་

བསམ། སེམས་བ9ེད་པ་ནི། 4ང་ག=གས་བhང་ལ། དང་པོ་_་མ་ལ་Mག་

འཚལ་=་གsག མཆོད་པ་འ+ལ། སངས་Eས་ཆོས་དང་ཚBགས་Fི་

མཆོག་Rམས་ལ། །ཚJ་འདས་4ང་5བ་བར་=་9བས་O་

མཆི། །ཚJ་ལས་འདས་པ་ཁོ་རང་གིས་yིན་སོགས་བ<ིས་པའི་

བསོད་ནམས་འདི་དག་གིས། ཚJ་ལས་འདས་པ་འ@ོ་ལ་ཕན་

Mིར་སངས་Eས་འ�བ་པར་ཤོག །ལན་གOམ་<ི་བར་=་བVོད། དེ་

ནས་དབང་བIར་བའི་དོན་=་ད་ལིའི་�་ཚBགས་ལ་མཆོད་པ་འ+ལ། +མ་པ་

ལག་8་_ང་ཞིང་4ང་ག=གས་ཐོག་8་བhང་ལ། ཇི་Zར་བZམས་པ་

ཙམ་<ིས་ནི། །�་Rམས་Fིས་ནི་¯ས་གསོལ་Zར། །�་ཡི་5་

ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་I་¯ས་གསོལ། །ཨÆ་

སË་ཏ་á་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡེ་÷ི་ཡེ་Äྃ། མེ་ལོང་ཡེ་

ཤེས་མི་བ9ོད་~ོ་Vེའི་�མ། །མ་î་ཀི་ཡི་Mག་མཚན་+མ་པ་

.ེ། །གཉིས་མེད་4ང་5བ་སེམས་Fི་5་འདི་ཡིས། །ཚJ་འདས་

ཉོན་མོངས་ཞེ་·ང་དག་iར་ཅིག །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་

འeང་Uན་�མ། །སངས་Eས་]ན་<ི་Mག་མཚན་+མ་པ་
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.ེ། །གཉིས་མེད་4ང་5བ་སེམས་Fི་5་འདི་ཡིས། །ཚJ་འདས་

ཉོན་མོངས་ང་Eལ་དག་iར་ཅིག །Pན་gོག་ཡེ་ཤེས་}ང་བ་

མཐའ་ཡས་�མ། །གོས་དཀར་མོ་ཡི་Mག་མཚན་+མ་པ་འཛmན། 

།གཉིས་མེད་4ང་5བ་སེམས་Fི་5་འདི་ཡིས། །ཚJ་འདས་ཉོན་

མོངས་འདོད་ཆགས་དག་iར་ཅིག །ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་དོན་ཡོད་

�བ་པའི་�མ། །དམ་ཚmག་�ོལ་མ་Mག་མཚན་+མ་པ་.ེ། །

གཉིས་མེད་4ང་5བ་སེམས་Fི་5་འདི་ཡིས། །ཚJ་འདས་ཉོན་

མོངས་bག་དོག་དག་iར་ཅིག །ཆོས་ད4ིངས་ཡེ་ཤེས་Rམ་

པར་}ང་མཛད་�མ། །ནམ་མཁའི་ད4ིངས་�ག་Mག་མཚན་

+མ་པ་.ེ། །གཉིས་མེད་4ང་5བ་སེམས་Fི་5་འདི་ཡིས། །ཚJ་

འདས་ཉོན་མོངས་གཏི་©ག་དག་iར་ཅིག �ོས་པ་ལ་དགའ་བས་ནི། 
དབང་gགས་ལ་སོགས་པ་གsང་བཞིན་=་ཡོད་པ་བཞིན་4། དེ་ནས་དFིལ་

འཁོར་rོ་ད4ེ་བ>ོར་བར་4། དེ་ནས་དFིལ་འཁོར་མེ་ཏོག་དོར་བ་ནི། ཉེ་�ང་

Rམས་ལ་4ང་ག=གས་བhང་ལ་]ན་དར་བཏང༌། ནོར་+་oིལ་མཆོང་དོར། 

གང་ལ་ཕོག་པའི་གསང་མཚན་གདགས། དེ་ཞག་ལ་མཆོད་པ་4ེད་ན་4ང་+་

དFིལ་འཁོར་མ=ན་=་བཞག མི་4ེད་ན་གཤིན་པོའ m་བ ོ་བ་4། བདག་

�648



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཅག་གིས་=ས་གOམ་=་བསགས་ཤིང་ཡོད་པའི་དགེ་བའི་a་བ་

འདིས། གཤིན་ཚJ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བ་འ@ོ་བ་

རིགས་�ག་གང་དང་གང་=་9ེས་སམ་9ེའམ་9ེ་བར་འiར་

བའི་ལས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལགས་ན་ཡང༌། དགེ་བའི་a་བ་འདི་

དག་ཐམས་ཅད་གཤིན་ཚJ་ལས་འདས་པ་དེ་དག་གི་Vེས་O་

འvངས་ཤིང་Vེས་O་འ�ག་པར་iར་ཅིག Vེས་O་འvངས་

ཤིང་Vེས་O་sགས་ནས་འ@ོ་བ་རིགས་�ག་གི་�ག་བ ལ་9ེ་

°་ན་འཆིའི་5་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་ཐར་ནས། Rམ་པ་ཐམས་

ཅད་མSེན་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པར་iར་ཅིག ཅེས་ལན་གOམ་

བVོད། སངས་Eས་I་གOམ་བ�ེས་པའི་4ིན་�བས་དང༌། །

ཆོས་ཉིད་མི་འiར་བདེན་པའི་4ིན་�བས་དང༌། །དགེ་འ=ན་མི་

Mེད་ཚBགས་པའི་4ིན་�བས་དང༌། བདེན་པའི་མཆོག་ནི་དཀོན་

མཆོག་གOམ་ཡིན་ཏེ། །དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་བདེན་པའི་

4ིན་�བས་Fིས། བདག་གིས་ཇི་Zར་བ ོས་ཤིང་wོན་ལམ་

བཏབ་པ་བཞིན་=་འ�བ་པར་iར་ཅིག ཅེས་ལན་གOམ་བVོད། 
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Eས་པ་ལ་དགའ་ན་Eས་པ་4། དེའི་Vེས་ལ་དFིལ་འཁོར་�་ལ་བཏང་རག་གི་

མཆོད་པ་འ+ལ། ཆོ་ག་ཉམས་པ་བ>ང་བ་ནི། གང་ཡང་བདག་_ོ་གཏི་

©ག་པས། །ལེགས་]ད་འདི་ལ་ཉེས་པ་གང༌། །[ས་ཅན་Pན་

<ི་9བས་iར་པ། །Pན་མSེན་དེ་Pན་བཟོད་པར་གསོལ། །མ་

wིན་པ་དང་མ་ཚང་བ། །གཙB་བོ་¦ས་པ་མ་མཆིས་ཤིང༌། །

འདིར་ནི་ཉེས་པ་གང་བ<ིས་པ། །Pན་མSེན་དེ་Pན་བཟོད་པར་

གསོལ། དེ་ནས་ལམ་བ.ན་པ་ནི། འདི་ནས་¦བ་Fི་Mོགས་རོལ་ན། 

བདེ་བ་ཅན་<ི་འཇིག་gེན་ཁམས། །དེ་ན་Dོགས་པའི་སངས་

Eས་བsགས། །4ང་5བ་སེམས་དཔའ་འཁོར་དང་བཅས། །

ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་Sབ། །\ིད་པའི་�ག་བ ལ་Pན་

ལས་@ོལ། །O་ཞིག་དེའི་མཚན་བVོད་ན། །ཞིང་མཆོག་དེ་|་

9ེ་བར་གOངས། །ཚJ་འདས་རིགས་Fི་+་Sོད་Fང༌། །མི་

བ9ོད་པ་ཡི་མཚན་བhང་ནས། །ཞིང་མཆོག་དེ་|་9ེ་བར་

ཤོག །ཞིང་མཆོག་དེ་|་9ེས་ནས་Fང༌། །མི་བ9ོད་པ་ཡི་

ཞབས་�ང་=། །4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་ནས། །

�650



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཚBགས་Fི་ལམ་དང་yོར་བའི་ལམ། །མཐོང་བའི་ལམ་དང་rོམ་

པའི་ལམ། །བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་བrོམས་ནས། །\ིད་པའི་

�ག་བ ལ་Pན་ལས་ངེས་@ོལ་ཤོག །ཡི་གེ་བE་པ་བVོད། བè་

©ཿ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གཤེགས་པའི་Vེས་ལ་ཚJ་འདས་Fང་

�ིད་ནས་ཞིང་yོང་བར་བསམ་མོ། །དེ་ནི་ལམ་བ.ན་པའོ། །དམ་ཚmག་པ་རང་

ལ་བ�། 4ང་+་བ\ེགས་ནས་ཐལ་བ་ལ་|་ཚ་གདབ། »ལ་ཚBན་Mགས་ལ་

རི་aེའམ། �ོན་པའམ། 5་བོར་དོར་ན་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གང་གིས་འvེལ་བ་

4ས་པའི་�ིབ་པ་འདག་པར་གOངས། +མ་5ས་Pན་ལ་¯ས་4འོ། །_་མ་

ལ་ཡོན་འ+ལ། དགེ་འ=ན་ལ་ཚBགས་སོགས་ཡོན་དང་བཅས་པ་4། 9ེ་བོ་

Rམས་ལ་yིན་པ་བཏང༌། དགེ་བའི་a་བ་བ ོ་བ་4། _་མའི་ཞལ་<ི་གདམས་

པ་ཡི་གེར་vིས་པ་ལ། མི་མཉེས་iར་པ་བཟོད་པར་གསོལ། འདིས་མཚBན་

=ས་གOམ་དགེ་བ་ཡིས། །མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་[ས་Pན། །\ིད་

པའི་�ག་བ ལ་རབ་ཟད་ནས། །Eལ་མཆོག་མི་བ9ོད་ཐོབ་པར་ཤོག །ཀཾ་ཀ་

ནའི་ཞལ་<ི་གདམས་པ། ཏི་$ི་རས་པས་མཛད་པ་Dོགས་སོ། །  

"

"

"
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"

ཇོ་\ས་ལ་གདམས་པ། ན་མོ་p་|། _་མ་དཀོན་མཆོག་ཡི་

དམ་<ི། །�ལ་དང་�ལ་ཅན་ཆོས་Rམས་ལ། །མཚན་ཉིད་མ་

འoེས་Mེད་པ་དེ། །མཚBན་4ེད་གནད་Fིས་འ4ེད་པ་ཡི། །gེན་

ཅིང་འvེལ་འeང་ཟབ་མོ་ཡི། །ལམ་ཉམས་O་_ངས་པས་

འvས་+་འཆར། །ཉོན་མོངས་=ག་�་=ག་གOམ་<ིས། །�ལ་

དང་�ལ་ཅན་ཆོས་Rམས་ལ། །མཚན་ཉིད་མ་འoེས་སད་པ་དེ། 

།མཚBན་4ེད་གནད་Fིས་འ4ེད་པ་ཡི། །gེན་ཅིང་འvེལ་འeང་

ཟབ་མོ་ཡི། །ལམ་ཉམས་O་_ངས་པས་འvས་+ར་འཆར། །

ཉན་རང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཡི། །�ལ་དང་�ལ་ཅན་�བ་

མཐའ་ལ། །མཚན་ཉིད་མ་འoེས་Mེད་པ་དེ། །མཚBན་4ེད་གནད་

Fིས་འ4ེད་པ་ཡི། །gེན་ཅིང་འvེལ་འeང་ཟབ་མོ་ཡི། །ལམ་

ཉམས་O་_ངས་པས་འvས་+ར་འཆར། །བཀའ་དང་བ.ན་

བཅོས་མན་ངག་གི །�ལ་དང་�ལ་ཅན་དོན་Rམས་ལ། །མཚན་

ཉིད་མ་འoེས་Mེད་པ་དེ། །མཚBན་4ེད་གནད་Fིས་འ4ེད་པ་
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ཡི། །gེན་ཅིང་འvེལ་འeང་ཟབ་མོ་ཡི། །ལམ་ཉམས་O་_ངས་

པས་འvས་+ར་འཆར། །གོང་མ་Rམས་Fི་Mག་ལེན་འདི། །

�ིང་དང་འo་བའི་ཇོ་\ས་ལ། །ཟབ་ཆོས་གOངས་པའི་དགེ་བ་

འདིས། །རང་གཞན་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཚmག་Mིར་མ་

འvངས་དོན་Mིར་འvོངས། །འོན་Fང་ཚmག་དོན་འvེལ་བ་ཡིན། 

།ཚmག་དོན་མ་ཡིན་མཚBན་པ་ལགས། །བaེ་བའི་སེམས་Fིས་

གཞན་དོན་=། །ཏི་$ི་རས་པས་ཡི་གེར་བཀོད། །Dོགས་སོ། །

དགེའོ། ། 

"

"

"

"

"

"

"
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"

=ས་མཆོད་Fི་གཏོར་མ། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་Mག་འཚལ་

ལོ། །=ས་མཆོད་ཆེན་པོའ m་གཏོར་མའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་འvི་བར་4། =ས་

མཆོད་ཆེན་པོ་གཞན་Rམས་གོང་མ་Rམས་Fིས་ཇི་Zར་གOངས་པ་བཞིན་=་

ཤེས་པར་4འོ། །འདི་ནི་རང་གི་=ས་མཆོད་Fི་=ས་O་Mི་ནང་གཉིས་Fི་

གཏོར་མ་འ+ལ་བ་ནི། ]ིར་གཏོར་མ་@ངས་ཉི་«་a་བ=ན། དམར་གཏོར་

བཅོ་�། གཏོར་5ང་ལོགས་O་གཉིས་དང་ཉི་«་a་བ=ན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་

གཏོར་མ་བཤམས་པ་དང༌། མ@ོན་གདན་oངས་པ་དང༌། གཏོར་མ་འ+ལ་

བའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་བཤམས་པ་ནི། དང་པོ་ཆེ་བ་གཅིག་དམར་གཏོར་=་

བཤམ་པ་.ེ། དེ་ནི་dིང་བཞི་dིང་bན་བEད་ཉི་�་hང་གཅིག་+མ་པ་བཟང་

པོའ m་གཏེར་<ིས་བEན་པ་ཡིད་བཞིན་<ི་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཅས་པ་

བསམ། དེ་ལ་དར་འºགས་པ་ནི་དར་རམ་གོས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་

4འོ། །དེའི་.ེང་གི་ཉི་�་ནི་ནོར་+འི་ཏོག་གི་Xལ་ཡིན། Mོགས་བཞིར་ཁ་དོག་

དང་མ1ན་པའི་དར་}་ཚBགས་པ་གhག གཡས་གཡོན་གཉིས་O་ཉི་�འི་དར་

གhག དེ་ནས་དམར་གཏོར་ཆེན་པོ་གཅིག་བཤམ། དར་དམར་པོ་གཅིག་

གhག ཡང་དམར་གཏོར་ཆེ་བ་གཅིག་བཤམ། དར་ཁ་དོག་བཞི་གhག དེ་

ནས་དམར་གཏོར་ཆེ་བ་གOམ་བཤམ། དར་ནག་པོ་གOམ་གhག དེ་ནས་

དམར་གཏོར་བ=ན་བཤམ། དར་}་ཚBགས་གhག དེ་ནས་དཀར་གཏོར་དp་
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ལ་ཆེ་བ་གཅིག་ལ་དར་སེར་པོ་ཆེ་བ་གཅིག་གhག དེ་ནས་དཀར་གཏོར་

བEད་ལ་དར་}་ཚBགས་གhག གཡས་གཡོན་གཉིས་Fི་གཏོར་མ་ལ་དར་

དཀར་པོ་རེ་གhག གཏོར་མ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་རིན་པོ་ཆེ་}་བ=ན་གདབ། 

དེ་ནས་གཏོར་མ་བཤམས་པའོ། །གཉིས་པ་མ@ོན་oངས་པ་ནི། _་མ་བཀའ་

བ{ད་དད་པའི་དཀོན་མཆོག་གOམ། ཡི་དམ་<ི་�་{ད་·ེ་Rམ་པ་བཞིའི་�་

ཚBགས། ཆོས་9ོང་བའི་Tང་མ། བཅོམ་Uན་འདས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་

Mག་བཞི་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཞན་ཡང་བ.ན་པ་Tང་བར་ཞལ་<ིས་

བཞེས་པའི་ཆོས་9ོང་བའི་Tང་མ་ཐམས་ཅད་དང༌། གཞན་ཡང་འཇིག་gེན་

ལས་འདས་པ་དང༌། འཇིག་gེན་པ་དམར་གཏོར་ལ་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་]ན་

oངས། དཀར་གཏོར་ལ་མ@ོན་]ན་oངས་པ་ནི། བཅོམ་Uན་འདས་ªF་1བ་

པས་གཙB་བོར་མཛད་པའི་1གས་Fི་\ས་བEད། ཉེ་བའི་\ས་བEད། ཉན་

ཐོས་མཆོག་བEད། སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་གདན་

oངས། དེ་ནས་དཀར་གཏོར་གཉིས་པོ་ལ། མ@ོན་oངས་པ་ནི། ]ིར་ཡེ་ཤེས་

Fི་�ོ་བོ་བ�། Mག་ན་~ོ་Vེ་§གས་Qག་མ་དང༌། དཔལ་g་མ@ིན་དང༌། .ེང་

ཚངས་པ་དང་བE་4ིན། འོག་སའི་�་མོ་བgན་མ། བར་Eལ་པོ་ཆེན་པོ་·ེ་

བཞི་ལ་སོགས་པ་གདན་oངས། གOམ་པའི་མ@ོན་ནི། Eལ་པོ་ཆེན་པོ་Rམ་

ཐོས་\ས་འཁོར་དང་བཅས་པ། ཇོ་བོ་ཛཾ་བྷ་�་དང༌། �་མོ་བ་O་í་ར་ལ་

སོགས་པ་གདན་oངས། བཞི་པའི་མ@ོན་ནི། Mོགས་9ོང་ཞིང་9ོང་བ.ན་པ་
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Tང་ཚད་གདན་oངས། �་པའི་མ@ོན་ནི། འཇིག་gེན་པའི་�ལ་བདག་མ1་བོ་

ཆེ་དང༌། ས་5་མེ་�ང་ལ་སོགས་པ་གདན་oངས། �ག་པའི་མ@ོན་ནི། རང་

གར་འ=ག་པའི་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་]ན་oངས། བ=ན་པའི་མ@ོན་ནི། 

རིགས་�ག་]ི་གདན་oངས། བEད་པ་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་�་འoེ་ཕན་

འདོགས་པ་Rམས་དང་ལན་ཆགས་དང་གནོད་9ེལ་གདན་oངས། དp་པ་ལ་

བགེགས་དང་འeང་པོ་dོ་+ར་=་�གས་པ་Rམས་གདན་oངས། དེ་ནས་

གཡས་གཡོན་གཉིས་ན་བཤམས་པའི་གཏོར་མ་དེ་གཡས་Fི་གཏོར་མའི་

མ@ོན་Eལ་པོ་ཆེན་པོ་Rམ་ཐོས་\ས་Fིས་གཙB་མཛད་པའི་མི་ཉག་�ལ་<ི་

ཆོས་9ོང་ཐམས་ཅད་གདན་oངས། གཡོན་<ི་དེའི་མ@ོན་ནི། གངས་ཏི་སེ། 

གཉན་ཐང་�། aམ་ཆེན་�་rོ། �་®ོམ་ར། རི་བོ་ཆེན་པོ་ཧ་ལ་ཤན། རི་བོ་

དན་ཏིག་ཤན། ད<ེས་�་དཀར་འºམ། འ<ན་ཐང་ཡོ། དགེ་བ�ེན་ཆེན་པོ་

སེང་|་ངང་གཡག་4་བ་ལ་སོགས་པ་རང་གར་བ·ད་པའི་གཞི་བདག་ཐམས་

ཅད་དང་འཇིག་gེན་ཁམས་Fི་�ལ་བདག་ཐམས་ཅད་གདན་oངས། གདན་

oངས་པའི་ཚmག་བཤད་Fིས་གདན་oངས་པ་ནི་Qབ་པ་པོ་བདག་ཉིད་.ན་བདེ་

བ་ལ་བ·ད་ནས་སེམས་བ9ེད༌། _་མ་ལ་མོས་pས་4ས། [ས་ཡི་དམ་<ི་

�ར་བrོམ། ®ོས་ཕོར་ལག་8་ཐོག་པའམ། ཡང་ན་®ོས་རེངས་བ\ེགས་ལ། 

Mག་གཉིས་O་~ོ་Vེ་oིལ་+་བhང་ལ། ན་མོ་p་|། gོག་མེད་�ོས་vལ་

ད4ིངས་ཆོས་Fི་ཕོ་vང་ནས། །འདས་དང་མ་4ོན༴ཅེས་པའི་ཚmག་བཤད་
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Fིས། a་བ་དང་བ{ད་པའི་_་མ་གདན་oངས། Äྃ། མ་[ས་སེམས་ཅན་Pན་

<ི་མགོན་iར༴ ཅེས་པས། སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་འམ་

དཀོན་མཆོག་གOམ་དང་ཡི་དམ་�་དང་དཔའ་བོ་ཐམས་ཅད་]ན་oངས། 

དམིགས་མེད་མཁའ་Zར་དག་ཅིང་Sབ་པའི་I༴ ཞེས་པས་{ད་·ེ་ཆེན་པོ་

བཞིས་གཙB་4ས་པའི་Mི་ནང་གི་�་ཚBགས་ཐམས་ཅད་]ན་oངས། Äྃ། དད་པ་

དང་ནི་དམ་ཚmག་གིས་ཞེས་པས་བཅོམ་Uན་འདས་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་Mག་

བཞི་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཆོས་9ོང་བའི་Tང་མ་ཐམས་ཅད་]ན་oངས། 

གཞན་ཡང་Wོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བྷ་ལིང་ཨùས་མཛད་པའི་ཆོས་9ོང་བ་ཐམས་

ཅད་Fི་གཏོར་མའི་]ན་འoེན་<ིས་ཆོས་9ོང་ཐམས་ཅད་]ན་oངས། ཡེ་ཤེས་

Fི་�ོ་བོ་ཆེན་པོ་བ�་དེ་རང་རང་གི་Qབ་ཐབས་ནས་འeང་བ་བཞིན་=་གདན་

oངས། Mོགས་9ོང་ཞིང་9ོང་ཐམས་ཅད་ཤིང་གཅིག་དང་ནི་=ར་�ོད་ཆེན་

པོའ m་ཞེས་པས་གདན་oངས། འཇིག་gེན་ལས་འདས་པ་དང༌། རིགས་�ག་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་པང་ཀོང་Mག་E་པ་ན་ཡོད་པའི་ཚmག་བཤད་Fིས་གདན་

oངས་སོ། །གOམ་པ་གཏོར་མ་བ ོ་བ་ནི། 4ིན་<ིས་བ�བས་ལ་ གས་

Fིས་བ ོ། དང་པོ་མཆོད་པ་Rམ་པ་བ=ན་འ+ལ། དེ་ནས་4ིན་<ིས་�ོབ་པ་

ནི། དཀར་གཏོར་དམར་གཏོར་ཐམས་ཅད་Fི་བ=ད་aི་གདན་oངས་ལ་བ.ིམ། 

ཨÆ་ÀཿÄྃ་གOམ་<ིས་བ=ད་aིར་4ིན་<ིས་བ�བས་ལ་བ ོ་བ་ནི། གཏེར་ཡ་

ཏ་dིང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པ་དེ། a་བ་དང་བ{ད་པའི་_་མ་�བ་ཐོབ་
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བEད་�་ཕོ་མོ་�་བ�། �བ་ཆེན་བEད། དཀོན་མཆོག་གOམ། ªF་1བ་

པས་གཙB་མཛད་པའི་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཨÆ་ÀཿÄྃ་གིས་དཀར་གཏོར་=་འ+ལ། དེ་འོག་གི་དམར་གཏོར་ཆེ་བ་དེ་

མ@ོན་ ་ཏ་Rམས་དང༌། �ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང་གིས་གཙBར་མཛད་པ་Rམས་ལ་

དམར་གཏོར་=་འ+ལ། གཉིས་པ་ཡི་དམ་�་དང་{ད་·ེ་བཞིས་བ�ས་པའི་

Mི་ནང་�་ཚBགས་ལ་རང་རང་གི་ གས་Fིས་འ+ལ། གOམ་པ་བཅོམ་Uན་

འདས་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་Mག་བཞི་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་Qབ་

ཐབས་ནས་འeང་བ་བཞིན་=་འ+ལ། དེ་མན་ཆད་སངས་Eས་rོམ་པའི་ཆོས་

9ོང་མགོན་པོ་Ð}ད་དང༌། དཔལ་མགོན་པོ་དང༌། དཔལ་�་མོ་དང༌། དཔལ་

མགོན་བ=ན་�་a་གཉིས་དང༌། མ་�ར་གཤིན་གOམ་ལ་སོགས་]ི་ཐམས་

ཅད་ལ་ཆོས་9ོང་ཐམས་ཅད་པའི་ གས་སམ་རང་རང་སོ་སོའ m་ གས་Fིས་

ད+ལ། དཀར་གཏོར་ཡ་ཏ་དེ་སངས་Eས་ªF་1བ་པས་གཙB་མཛད་པའི་

སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཨÆ་ÀཿÄྃ་གིས་ད+ལ། 

གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་Fི་�ོ་བོ་ཆེན་པོ་བ�་དང༌། ~ོ་Vེ་§གས་Qག་མ་དང༌། �ོ་

བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་g་མ@ིན་ལ་སོགས་པ་ལ་Qབ་ཐབས་ནས་འeང་བ་བཞིན་=་

ད+ལ། གOམ་པ་Eལ་པོ་ཆེན་པོ་·ེ་བཞི་Rམ་ཐོས་\ས་དང༌། ཇོ་བོ་ཛཾ་བྷ་�་

ལ་སོགས་པ་Qབ་ཐབས་ནས་འeང་བ་བཞིན་=་བ ོ། ~ོ་Vེ་དབང་མོ་བཀའ་

འདི་ཡིས། །ཨÆ་ཀ་ཀ་ཀ་བྷ་ན༴ ཞེས་པས་བ ོ། �་པ་ཨ་ཀ་རོ་©་ཁཾ་དང༌། ཏ་
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á་ག་ཏ་Mག་འཚལ་<ིས་བ ོ། �ག་པ་མན་ཆད་ཁ་འབར་མའི་ གས་Fིས་

བ ོ། ཆོས་9ོང་Rམས་ལ་བIལ་པ་དང༌། བ.ོད་པ་4་ཞིང་bིན་ལས་བཅོལ། 

གཡས་གཡོན་གཉིས་པོ་དེ་ཨ་ཀ་རོ་དང༌། ཁ་འབར་མའི་ གས་Fིས་བ ོ། 

དེ་དག་ལ་བ.ོད་པ་དང༌། bིན་ལས་བཅོལ་བ་དང༌། gེན་འvེལ་<ི་ཆོས་

བཤད་4། wོན་ལམ་གདབ། ད་ནི་དོན་གཉིས་པ་ནང་གི་གཏོར་མ་ནི། ཚBགས་

Fི་འཁོར་ལོ་4ེད་པའི་=ས་O། @ངས་དང༌། མ@ོན་གདན་oངས་པ་དང༌། 

བཤམས་པ་དང༌། བ ོ་བ་དང༌། རང་ཉིད་ཡི་དམ་�ར་rོམ་པ་དང༌། སེམས་

བ9ེད་པ་དང་མཆོད་པ་འ+ལ་བ་ལ་སོགས་པ་ ར་དང་འo་བ་ལས། འདིར་

གཏོར་མ་ལ་དམིགས་པ། &་'་ཝའི་ གས་བVོད་པའི་ངང་ལས་.ོང་པར་

བསམ། ཡཾ་ལ་སོགས་པ་མེ་�ང་གི་yོར་བ་4ས་ལ། དེ་ནས་རང་གི་1གས་

ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་<ི་�ང་eང་བས་}་+ག་ནས་ཐོན་ཏེ་�ང་གི་དFིལ་

འཁོར་ལ་ཕོག་པས་�ང་གཡོས་མེ་µར་ལ་སོགས་Qབ་ཐབས་ནས་འeང་བའི་

བ=ད་aི་འpགས་གsག་ལ་སོགས་པ་Eས་པར་4འོ། །ཨÆ་ÀཿÄྃ། ཞེས་པ་

ལན་གOམ་མམ་བ=ན་བVོད་པས་ཡེ་ཤེས་Fི་བ=ད་aིར་4ིན་<ིས་བ�བས་

ལ། དེ་ ར་བཞིན་བ ོ་བ་ནི།  ར་བཞིན་སོ་སོར་བ ོའ།ོ །བ.ོད་པ་དང་

bིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི་ ་མ་བཞིན་ནོ། །�ག་མའི་གཏོར་མ་གsང་ནས་འeང་

བ་བཞིན་=་བ ོ། གཏོར་མ་ནི་གཏོར་གuགས་སམ་གཙང་སར་བ9ལ། 

དཀར་གཏོར་དམར་གཏོར་འoེས་པར་4འོ། །གཏོར་}ོད་བཤལ་ལ་སོ་སོར་

�659



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ûགས། Vེས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་བ་དང༌། མ@ོན་སོ་སོ་རང་རང་གི་གནས་

O་གསོལ། དགེ་བའི་a་བ་_་ན་མེད་པའི་སེམས་4ང་5བ་8་བ ོ། Mི་ནང་

གཉིས་Fི་མཆོད་པའི་གཏོར་མ་ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །=ས་

གOམ་བསགས་ཡོད་དགེ་བ་དང༌། །འདི་ལས་eང་བའི་དགེ་བ་ཡིས། །s་བ་

པོ་དང་སེམས་ཅན་Rམས། །ཚBགས་གཉིས་རབ་Dོགས་I་གཉིས་ཐོབ་པར་

ཤོག །དགེའོ།།  

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

ཏིང་ངེ་འཛmན་<ི་ཆར་འབེབས། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། 
།དང་པོ་ཚད་མེད་པ་བཞི་བrོམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་�ག་བ ལ་ཞི་

བར་4ས། Sད་པར་=་ཡང་ས་བདག་ó་གཉན་ཐམས་ཅད་Fི་ནད་དང་�ག་

བ ལ་ཞི་བར་4ས། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་�་དང་བང་མཛBད་ལ་མངའ་བ�ེས་

པ་དང༌། _་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་པར་4། ཆར་<ིས་ཕོངས་ཤིང་ཐན་པས་

ཉེས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེ་འདོད་བ>ང་བར་4་�མ་=་སེམས་བ9ེད་

ལ། a་བ་དང་བ{ད་པའི་_་མ་]ི་བོར་བrོམས་ལ་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་

རང་ཉིད་བཅོམ་Uན་འདས་ªF་1བ་པ་I་མདོག་གསེར་བཙB་མ་Z་+ར་

བrོམ། དེའི་1གས་ཀར་�་བའི་དFིལ་འཁོར་<ི་.ེང་=་ཡི་གེ་Äྃ་ ོན་པོ་

གཅིག་བསམ། Äྃ་དེ་ཡོངས་O་iར་པ་ལས། བཅོམ་Uན་འདས་Mག་ན་~ོ་Vེ་

གོས་ ོན་པོ་ཅན་ཞལ་གཅིག་Mག་གཉིས་Mག་གཡས་ན་གསེར་<ི་~ོ་Vེ་aེ་

དp་པ་བ}མས་པ། གཡོན་པས་·ིགས་མºབ་མཛད་པ། ìལ་དང་རིན་པོ་

ཆེའི་Eན་ཐམས་ཅད་Fིས་བEན་པ། ཞབས་བང་བIམ་<ི་Xལ་<ིས་

བགེགས་ཆེན་མནན་པ། ]ན་གOམ་པ། ད+་Â་ཁམ་པ། གཟི་བVིད་དང་

Uན་པར་བrོམ། དེ་ཡི་མ=ན་=་ཡི་གེ་�་སེར་པོ་གཅིག་བསམ། དེ་ཡོངས་

O་iར་པ་ལས་ó་ཡི་Eལ་པོ་སོག་མ་མེད་I་མདོག་སེར་པོ་ཞལ་གཅིག་Mག་

གཉིས་པ། 1གས་ཀར་ཐལ་མོ་yར་བ། I་wད་ìལ་<ིས་འSིལ་བ། རིན་པོ་
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ཆེ་དང་པ¸འི་གདན་ལ་བsགས་པ། ད+་ལ་ìལ་མགོ་བ=ན་<ི་གདེངས་ཀ་

ཡོད་པ། ད+་ཡི་གuག་ན་ཡིད་བཞིན་<ི་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེས་ས་འོག་©ན་པ་

སེལ་ཞིང་དགོས་འདོད་Fི་ཆར་འབེབས་པར་བrོམ། དེའི་1གས་ཀར་ཡི་གེ་

�་སེར་པོ་གཅིག་བསམ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འbོས་པས་རང་བཞིན་<ི་གནས་

ན་བsགས་པའི་ó་ཆེན་པོ་བEད་Fིས་གཙBར་4ས་པའི་ས་བདག་ó་གཉན་

ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བ9ེད། དེ་ལ་མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་ཡང་E་ཆེན་

པོར་བཤམས། }ོད་ཡངས་ཤིང་E་ཆེ་གཙང་བའི་ནང་=་5་གཙང་གིས་བཀང་

ལ། རིན་པོ་ཆེ་དཀར་གOམ་མངར་གOམ་དང་ìལ་wན་དང་Mེ་མར་ûགས་

པ་བཤམས་ལ་བཞག དེ་ནས་དང་པོ་_་མ་དཀོན་མཆོག་དང་ཡི་དམ་<ི་�་

དང་ཆོས་9ོང་བའི་Tང་མ་Rམས་ལ་འ+ལ། དེ་ནས་ó་ཡི་Eལ་པོ་སོག་མ་

མེད་དང༌། ó་ཆེན་པོ་བEད་Fིས་གཙB་བོར་4ས་པའི་ས་བདག་ó་གཉན་

ཐམས་ཅད་ལ་འ+ལ། གཞན་ཡང་འཇིག་gེན་<ི་འཁོར་<ི་འeང་བ་ཆེན་པོ་

བཞི་ཡི་བདག་པོ་�ལ་རིས་ས་བདག་དང༌། འཇིག་gེན་ཁམས་Fི་མ1་aལ་

ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། བགེགས་Fི་རིགས་O་iར་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། རིགས་

�ག་སེམས་ཅན་]ི་ལ་འ+ལ། ཨÆ་ÀཿÄྃ་གOམ་<ིས་4ིན་<ིས་བ�བས་ལ་ན་

མཿསË་ཏ་ཐ་ག་ཏས་བ ོ། དེ་ནས་བཅོམ་Uན་འདས་Mག་ན་~ོ་Vེའི་1གས་

ཀའི་Äྃ་ལས་འོད་ཟེར་འbོས་པས། ó་ཡི་Eལ་པོ་སོག་མ་མེད་Fི་1གས་ཀའི་

�་སེར་པོ་ལ་ཐིམ་ནས་ གས་བདག་གི་{ད་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་9ེས་
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པས་རིན་པོ་ཆེ་དང་འདོད་པའི་ལོངས་]ོད་ཆར་བཞིན་འབེབས་པའི་1གས་

{ད་བIལ་ནས་རང་རང་གི་1གས་ཀའི་ས་བོན་ནམ་ཡང་ན་�་སེར་པོ་བEད་

ལས་འོད་ཟེར་འbོས་འཇིག་gེན་ཁམས་Fི་ས་བདག་ó་གཉན་ཐམས་ཅད་ལ་

ཕོག་པས་ནད་དང་�ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་{ད་ལ་

9ེས་པས་_་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་པར་བསམ། དེ་དག་སོ་སོའ m་{ད་

བIལ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལོངས་]ོད་དང་དགོས་

འདོད་Fི་ཆར་འབེབས་པར་བསམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་ནད་དང་�ག་

བ ལ་ཞི་ནས། ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་{ད་ལ་9ེས་ཤིང་_་ན་མེད་པའི་4ང་

5བ་ཐོབ་པར་བསམ། ཏིང་ངེ་འཛmན་<ི་ཆར་འབེབས་པས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

ཐོགས་པར་iར་ཅིག ཏི་$ི་རས་པས་མཛད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། །  
༧ ༼འདི་ཡི་མཚམས་ནས་དེབ་དp་མ་ཚང་ཞེས་མ་དཔེ་ལ་འཁོད་

འ=ག །༽ དལ་འ4ོར་ནི། ན་མོ་p་|། 9ེ་བ་ ་མ་ཕན་ཆད་Fི་་་་་་་

ལས་འbོ་སད། དཀར་པོ་དགེ་བའི་ཆོས་4ེད་པའི་gེན་Sད་པར་=་

འཕགས་པས།་་་་་མི་[ས་ཐོབ། ད་ལན་དལ་འ4ོར་ཆོས་བཅོ་

བEད་དང་འཛBམས་པས་ན་་་་་་དལ་འ4ོར་འཛBམས། ད་ལན་ཐེག་པ་

ཆེ་5ང༌། Sད་པར་=་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་ གས་Fི། ཆོས་

དང་འbད་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ།བ་ཡིན་ནོ། །4ང་5བ་སེམས་དཔའ་
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gག་8་´་Zར་_་མ་�བ་ཐོབ་བཙལ། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་gག་8་

´ས་འཕགས་པ་ཆོས་འཕགས་མཐོང་བ་Z་+འམ།་་་་་དད་pས་9ེས། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་གhགས་vིས་པ་དང༌། ཕ་རོལ་8་Mིན་

པའི་ཆོས་བE་a་བ�་གOངས་པ་Z་+འོ། །གདམས་ངག་

གནང༌། ཏིང་ངེ་འཛmན་བE་a་བ�་9ེས་པས་ཐེ་ཚBམ་ཆོད་པ་འདི་ངོ་

མཚར་ཆེ། རང་གི་སེམས་b་རགས་བཞི་ཡོད་པས་བgེན་པ་�བ། [ས་

ངག་ཡིད་གOམ་ཆ་མཉམ་དང་བཞིར་gེན་=་}ང༌། yང་གཞི་བཞི་ཡོད་

པས་བཞིར་ངེས་[ས་རགས་པས་+མ་པའི་དབང་ ོན་8་སོང་བ་དང༌། ལམ་

བ9ེད་པའི་རིམ་པ་ ོན་=་བrོམ་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་བཞི་

བIར། དབང་གང་བIར་བ་�ིབ་པ་གང་འདག་པ་>ལ་པ་གང་དང་Uན་

པའི ་དོན་གOམ་ཤེས་པ་འདི ་ངོ ་མཚར་ཆེ། [ས་ངག་ཡིད་

གOམ་་་་་་་་་ཐ་མལ་་་་་་འཛmན་པ་ཞིག འདོད་ཆགས་ཞེ་·ང་གཏི་©ག་ང་

Eལ་bག་དོག་་་་་་་\ེད་ལེན་ཞི། a་ཐམས་ཅད་�མ་དཔའ་མོ་�ང་ཐམས་

ཅད་དཔའ་བོ་ཡབ་�ག་ནང་=་བ�མ་པས་a་�ང་དཔའ་བོ་ཡབ་�མ་འbོད་

པས་4ང་5བ་Fི་སེམས་ཐིག་ལེར་འ=ས་སེམས་བདེ་.ོང་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་

ཡེ་ཤེས་O་ཤར་བས། a་�ང་འeང༌། ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་ཟག་བཅས་
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ཉོན་མོངས་དག་པས་ཐིག་ལེ་�ངས་�ིགས་Mེད་�ོགས་པ་ཅན་<ི་Rམ་པ་དག་

�ངས་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཐིག་ལེ། 4ང་སེམས་བgེན། ནང་གི་gེན་

འvེལ་ནང་=་འཛBམས་པས་Mི་ནང་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ཤར་བས་ཟག་བཅས་

མ་ཡིན་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད། བདེ་བ་འབར་བ་དེ་ངོ་མཚར་ཆེ། {་མི་
དགེ་བ་བ�་®ངས། དགེ་བ་བ�་ཉམས་O་_ངས། འvས་+་�ག་བ ལ་

འགོགས། དགེ་བའི་འvས་+་མངོན་=་4ེད་པའི་{་འvས་མེད་པས་{་

འvས་དག ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་}ང་ཡིན་པས་་་་་་་་་་རང་}ང་

དག རང་[ས་�་Iར་གསལ། བཞི་ལ་སོགས་པ་བ9ེད་རིམ་བ.ན་

པས། bིན་ལས་འ�བ་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། མི་དགེ་བ་བ�་]ད་པའི་
ཉེས་པས་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ལ་འཆར་ཏེ་ཞེ་·ང་གིས་\ོག་བཅད་གཅིག་

�ས་�ག་བ ལ་དང་བཅས་པའི་[ས་གནས་>བས་མིའི་[ས་ཐོབ་Fང་\ོག་

གཅོད་པ་ལ་དགའ་བས་Pན་<ི་ཡིད་=་མི་འོང༌། མི་དགེ་བ་གཞན་Rམས་Fང་

གང་]ད་པ་དེ་དང་མ1ན་པའི་ཉེས་9ོན་vལ། སོ་སོར་ཐར་པ་གཉེན་པོ་བgེན། 

4ང་5བ་སེམས་དཔའ་གནང་>བས་ཤེས། གསང་ གས་ཡར་Uན་=་9ོང་

བས་ན་®ང་4་ཉིད་གཉེན་པོར་ཤེས་པས་་་་་་་·ོམ་གOམ་གཙང༌། I་

མཐོང་བས་་་་་་་དང་བ་འoེན་པ། གOང་ཐོས་པས་�ོ་འདོགས་ཆོད། 

1གས་མSེན་པའི་ཡེ་ཤེས་O་འཆར། Pན་<ིས་ཡིད་=་འོང་བས་ན་I་གOང་
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1གས་Fི་ཡོན་ཏན་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། གཞན་ངན་པར་འདོད་Fང་རང་

བཟང་པོར་འདོད་པའི་བསམ་པ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་སེམས་དང་རང་

གི་སེམས་དང་ཆོས་Fི་I་གཅིག་པར་gོགས་པས་bག་དོག་མེད་པ་ལ་ཡང༌། 

འདི་བདེ་ན་འདི་9ིད་ན་�མ་=་བrོམ། དེ་ཡང་ཁ་ཞེ་མེད་པ་�ིང་ཐག་པ་ནས་

དེ་བཞིན་=་བrོམས་ན་གཞན་<ིས་གནོད་པ་4ས་Fང་རང་བཟང་བར་འ@ོ་བ་

ཡིན་པས་དེས་ན་་་་་་རང་འདོད་ཞིག སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་oིན་ཆེན་མ་

ཡིན་པར་ཤེས་པས་བདེ་བ་དང་Uན་�ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་དང་vལ་ནས་

Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པར་འདོད་པས་་་་་་ཕན་སེམས་བ9ེད། Pན་

Dོབ་དོན་དམ་གཉིས་ལས་མི་འདའ་བས་ཐ་མལ་པ་མེད་པ་ན་་་་་་་4ང་

སེམས་འ4ོངས། [ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ིས་ལས་ཅི་4ས་པ་སེམས་ཅན་

<ི་དོན་=་འiར་ཕན་སེམས་ཅན་བདེ་བ་ལ་འཁོད་པས། གཞན་ཕན་

འeང་བ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། ནང་=་སེམས་ཅན་གཞན་Rམས་ལ་[ས་

ངག་ཡིད་གOམ་<ི་གནོད་སེམས་vལ། རང་ལ་གཞན་ཕན་<ི་བསམ་པ་
གཤའ་མ་ཞིག་9ེས་པ་དང་�ལ་གོང་མ་Rམས་Fི་Vེས་O་ཡི་རང་དང་pས་པ་

གཤའ་མ་ཞིག་ཡོད་པས་རང་གི་ང་Eལ་མེད་པར་4ས་ནས་ཕ་རོལ་པོའ m་ང་

Eལ་ཆེ་བ་དེ་ལ་འདིའི་ང་Eལ་ཞི་ནས་འདིའི་ཡོན་ཏན་དང་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་

ལ་Vེས་O་ཡི་རང་བ་བrོམ། གཞན་<ི་སེམས་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་མངོན་
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པར་ཤེས་པ་དང་གང་=་gེན་འvེལ་གང་འ@ིགས་པ་མི་བY་བས་སོ། །

བདེན་པས་�བ། ལས་དགེ་·ིག་གི་འvས་+་མི་བY་བས་ན་སོ་སོར་

འeང་བས་gེན་འvེལ་ཆེ། མནན་པས་བཏེགས་པ་འདི་ཐོན་པས་

ངོ་མཚར་ཆེ། སེམས་ཆོས་Fི་Iར་gོགས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Mི་

ཡི་�ལ་མེད་པས་རང་གི་སེམས་O་gོགས་པས་་་་་་གཉིས་འཛmན་ཞིག 

�ོས་པ་ཉོན་མོངས་པ་འགགས་པས་རིག་པ་�ངས། ནང་=་a་གནས་དང་

ཡི་གེ་དང་�ང་སེམས་Fི་འ=་འbོད་Fིས་་་་་་མཐོང་}ང་ཤར། འཇིག་gེན་
པའི་ལམ་=་oོད་དང་ཉམས། 1ན་མོང་གི་gགས་�་ལ་སོགས་པ། འཇིག་gེན་

ལས་འདས་པའི་ལམ་=་gོགས་པའི་རིག་པ་དང་gགས་་་་་་་་�བ་gགས་

ཐོན་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། སེམས་ག�ག་མ་�ོ་འདོགས་དང་vལ་བ་ཡོད་

མེད་gག་ཆད་Fི་་་་་་་མཐར་འཛmན་ཞིག སེམས་ཇི་Zར་འ=ག་འ=ག་rོམ་

=་ཤར་བས། {ན་ཆད་མེད། ེན་ངན་@ོགས་O་ཤར་བས་_ང་དོར་

vལ། རང་གི་སེམས་O་gོགས་པས་རེ་དོགས་མེད་པ་འདི། དེ་ལས་

གཞན་མེད་པས་ངོ་མཚར་ཆེ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་Fི། ཚBགས་

གཉིས་Dོགས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་4འི་�ིབ་གཉིས་vལ། ཆོས་I་
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དང་གhགས་I། I་གཉིས་ཐོབ། I་གOམ་མངོན་=་iར་པའི་འvས་

+་wིན་པ་འདི་རང་ལ་�ེད་པས་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། =ས་གOམ་

བསགས། འཁོར་གOམ་དག \ིད་གOམ་Rམས། I་གOམ་

ཐོབ་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། Vེའི་1གས་Vེས་ཟིན། དགོངས་པ་

�བ། ཚBགས་གཉིས་བསགས་པས་ཡོན་ཏན་བ�ེས། འཕན་

�ལ་I་འ¯ངས་ཇོ་\ས་Fིས། pས་དང་བaེ་བས་བIལ་བ་

འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་gག་8་´་
ཡི་4ིན་བ�བས་ལས་eང་བ་ཚmགས་O་བཅད་པ་བ�་གཅིག་པ་ཞེས་4་བ་

འཕེན་�ལ་ཇོ་\ས་Fིས་sས་པའོ། །དགེའོ། ། 

"

"

"

"

"

"

"
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"

བè་�་དད་ལ་གདམས་པ། ན་མོ་p་|། འདི་ལ་གOམ། 

¬ད་Fི་དོན་དང༌། གsང་གི་དོན་དང༌། མ�ག་གི་དོན་ནོ། །¬ད་

དོན་ལ་གཉིས། མཆོད་པར་བVོད་པ་དང༌། བཤད་པའོ། །གsང་

ལ་གOམ། _་མ་བཙལ་ཞིང་བ.ེན་པ་དང༌། gེན་<ི་གང་ཟག་

དང་ཉམས་O་_ངས་པའོ། །འདི་ལ་གཉིས། དངོས་དང་འvས་

+འོ། །དངོས་ལ་གOམ། ལས་དང་པོ་པའི་ཉམས་O་_ང་4་

དང༌། 4ང་5བ་Fི་སེམས་ལ་_ོ་yང་བ་དང༌། གསང་ གས་Fི་

ཉམས་O་_ང་4འོ། །མ�ག་གི་དོན་ལ་གཉིས། བཟོད་གསོལ། 

བ ོ་བའོ། །ཐར་པའི་ལམ་གནས་བདེ་བར་�ིད་མཛད་པའི༌། 

བè་p་|་ར)་མ་æ་ན་མོ། འ=ས་མིན་འ=ས་4ས་hང་འ�ག་

~ོ་Vེ་ཡིས། །མ་རིག་Z་ལོག་མཐའ་Rམས་འཇོམས་པར་4ེད། །

Dོགས་སངས་Eས་ནས་a་བའི་_་མའི་བར། །4ིན་�བས་

འeང་ཞིང་pས་པའི་�ལ་ཡིན་ཡང༌། །མཆོག་བ�ེས་ཡང་དག་

_་མ་བཙལ་ལ་བ.ེན། །ལོག་ཤེས་rོག་9་=ག་·ོང་Z་+་
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ཡང༌། །I་གOང་1གས་དགོངས་Rམ་པར་འཛmན་4ེད་པ། །

ནོར་མེད་ལམ་མཆོག་_་མའི་ལམ་ཡིན་ཡང༌། །gོག་®ངས་ངེས་

གསོ་དབང་གིས་_་མ་བ.ེན། །རང་}ང་_་མར་འཆར་ཞིང་

དངོས་�བ་འeང༌། །གང་ཟག་9ོན་མེད་རིགས་Rམས་རིན་ཆེན་

}ོད༌། །དད་གOམ་བaོན་འ�ས་བ.ེན་པ་ལམ་ཡིན་ཡང༌། །

·ོམ་གOམ་གནད་ལ་ཤེས་རབ་མ་9ེས་ན། །གཉེན་པོར་ཡོན་

ཏན་ག་ལ་9ེ། །  

འཆི་དང་མི་gག་{་འvས་འཛJམ་པ་འདི། ཐེག་5ང་ལམ་=་

འ�ག་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། །འཁོར་བ་མཐའ་དག་ཡིད་སེམས་མ་

འeང་ན། །ཐར་པའི་ལམ་དང་བཀའ་gགས་གཉིས་མི་མཐོང༌། ། 

4མས་པ་�ིང་Vེ་4ང་5བ་སེམས་གOམ་འདི། །ཐེག་ཆེན་

ལམ་=་iར་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། །gེན་ཅིང་འvེལ་འeང་.ོང་ཉིད་

མ་gོགས་ན། །ཕ་རོལ་Mིན་པའི་ལམ་མཆོག་གཉིས་མེད་ཡིན། ། 

བ9ེད་དང་རིམ་དང་Dོགས་པའི་རིམ་པ་འདི། །ཐེག་ཆེན་

ལམ་མཆོག་གསང་ གས་འདི་ཡིན་ཡང༌། །Rམ་དག་ཐབས་Fི་
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རང་བཞིན་གནད་ཆེན་འདི། །hང་འ�ག་ཐར་ལམ་ཉིད་=་གོ་

བར་<ིས། །གཞི་ལ་གནས་པའི་I་གOམ་ད4ེར་མེད་འདི། །

གནས་>བས་མཐར་1ག་འvས་+་ཡིན་ན་ཡང༌། །ནོར་+་5་

དང་ནམ་མཁའ་གསེར་བཞིན་=། །རེ་དོགས་4ེད་མིན་སངས་

Eས་རང་ལ་�ེད། །འདི་ལ་འགལ་དང་ནོར་བ་ཅི་མཆིས་པ། །

]ན་�་Uན་པ་Rམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །བè་�་དད་དོན་

=་བ<ིས་པ་འདིས། །འ@ོ་ལ་ཕན་Mིར་སངས་Eས་འ�བ་པར་

ཤོག །ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

 

"

"

"

"

"

"
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"

Dོགས་སངས་Eས་ཞེས་པ་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ནས་a་

བའི་_་མའི་བར་=། ཐ་�ད་ཚmག་དང་དམ་ཚmག་སེལ་<ིས་བར་

མ་ཆོད་པའོ། །1གས་ནས་དོན་=་བ{ད་པ་མ་ཆོད་པ་དེ་Z་+་

ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་4ིན་�བས་འeང་བས་མོས་pས་4་བའི་

�ལ་ཡིན་པའོ། །_་མ་དེ་ཡང་མཆོག་གི་དངོས་�བ་ཐོབ་པས་

འ@ོ་བའི་{ད་ལ་ཡང་དག་པའི་ཡོན་ཏན་yོར་བའི་བཤེས་O་

iར་པ། མཚན་_་མ་�་བ�་པ་ནས་འeང་བ་Z་+འོ། །ཡང་

དག་པའི་_་མ་བ.ེན་ཡང་དག་པར་བ.ེན་པའོ། །ཡང་དག་པའི་

_་མ་�ེད་ནས། ལོག་པའི་བཤེས་གཉེན་<ི་དབང་=་སོང་ན་

rོག་9་དང་=ག་·ོང་དང་འo་.ེ། rོག་9་ཉེ་ན་མམ། ལོག་

པའི་བཤེས་གཉེན་བ.ེན་ན། Sོད་Fི་_་མས་འདི་4ས་9ོན་

འདི་ཡོད་ཟེར་ནས། གར་Mིན་Mིན་=་བVོད་=་འོང་བ་ཡིན། 

=ག་གི་·ོང་པོའ m་a་བ་=ག ལོ་མ་ཡང་=ག འvས་+་ཡང་=ག 

དེ་ལ་གང་ཉེ་ཉེ་�ང་=་འོང་བ་ཡིན། དེས་ན་ལོག་པའི་བཤེས་
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གཉེན་དེ་Z་+འོ། །མཚན་ཉིད་ནི་_་མ་�་བ�་པ་ནས་གOངས་

པའི་ཞལ་ནས་ཆོས་བཤད་ཅིང་རང་གིས་མི་དགེ་བ་ལ་]ོད། 

གཞན་མི་དགེ་བ་ལ་yོར་བའོ། །གཉིས་པ་ཡང་དག་པའི་_་མ་

�ེད་ནས་བ.ེན་ཐབསནི། I་གOང་1གས་Fི་དགོངས་པ་ཏིང་

ངེ་འཛmན་དང་མSེན་པའོ། །_་མའི་Rམ་ཐར་རང་གིས་འཛmན་པ་

ལ་བWབ་{འོ། །gག་ཆད་དང་©་མཐའ་དང་མཐར་འཛmན་པ་

ཐམས་ཅད་ནི་ལམ་ནོར་བའོ། །མ་ནོར་བ་ནི་ས་ལམ་དང་མཆོག་

གི་ལམ་ཟབ་མོ་_་མའི་ལམ་མོ། ཡིན་ཡང་ས་ལམ་ནི་ལམ་ནོར་

ས་ཡོད་པས་མ་ནོར་བ་གལ་ཆེའོ། །�ལ་_་མ་ལ་མོས་pས་

4ེད་=་བ�ག་ཙམ་ན། མོས་pས་མི་9ེ་བར་_་མས་ཅི་མཛད་

ལོག་པར་མཐོང་བ་ཡོད་པས་ལོག་gོག་®ོང་བའོ། །_་མར་

སངས་Eས་Fི་འ=་ཤེས་ན་མོས་pས་ཡིན། མོས་pས་Fིས་_་

མ་དབང་=་4ེད་པ་ཡིན་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། བ�ད་པ་

གOམ་<ི་འ¯ལ་འཁོར་གOངས་པ་.ེ། Mིན་ཅི་ལོག་གིས་

བ�ད་པ་དང༌། བ�ད་པ་དངོས་པོའ།ོ །Mིན་ཅི་ལོག་ལ་Mི་ནང་
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གOམ། གསང་བ་ནང་གི་བ�ད་པ་.ེ། གནས་ལ་གསང་ཚmག་

ཡོད་པས་གནད་ལ་བོར་ཞིང་འཐབ་པས་བ�ད། བར་<ི་བ�ད་

པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་Pན་<ི་ཡོན་ཏན་དང་ཤེས་པ་ཆེ་བས། 

ཆོས་W། _་མ་བས་ང་མཁས། མSེན་E་ང་ཆེ། _་མས་ཆོས་

མི་ཤེས་ཏེ། དེ་མིན་=ས་མཉམ་པ་གཅིག eང་བས་ད་འོག་8་

མགོ་མ�ག་དགོས་ལ་སོགས། ང་Eལ་<ིས་Pན་ནས་བWངས་

ནས་_་མ་ལ་འཐབ་པས་བ�ད་པའོ། །Mིའི་བ�ད་པ་t་པ་

Rམས་Fིས་མོས་pས་མེད་པས་ཡོན་ཏན་མི་མཐོང༌། ཆོས་

གཤའ་མར་4ེད་ཅིང་གསོལ་བ་�ིང་ཐག་པ་ནས་མ་བཏབ་པས་

ཡོན་ཏན་མ་eང་བ་དེ་_་མས་ལེན་�མ་ནས་ཉོན་མོངས་=ག་�་

=ག་གOམ་Sད་པར་=་གཏི་©ག་གིས་Pན་ནས་བWངས་ཏེ་_་

མ་ཆགས་·ང་ཅན་=་བgགས་ཤིང་ང་1གས་ལ་མ་བཏགས་

ཟེར་ནས་·ིག་བསོག་ཅིང་འཐབ་པས་བ�ད། དེ་གOམ་<ིས་

དམ་ཚmག་ཉམས་ཤིང་དངོས་�བ་ལས་རིང་བས་Mིན་ཅི་ལོག་གི་

བ�ད་པའོ། །བ�ད་པ་དངོས་ལ་གཉིས། མ་དག་པའི་བ�ད་པ་
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དང༌། དག་པའི་བ�ད་པའོ། །དེ་ལ་Wོབ་མ་མོས་pས་Sད་པར་

ཅན་ཡོད་པ་གཅིག་གི་མོས་pས་Fིས་_་མ་དབང་=་འiར་བ་

ཡིན་ཏེ། _་མ་ཉོན་མོངས་པ་=ག་�་=ག་གOམ་]ོད་པ་ལ་

མོས་pས་4ས་ན། _་མ་དེ་མེ་དང་འo་བས་ཉོན་མོངས་མེ་འོད་

Fིས་ཚmགས་པར་4ེད། _་མ་དེ་[ང་མ་བ.ན་དང་གཏི་©ག་

གིས་=ས་འདའ་བར་4ེད་པ་ལ་མོས་pས་4ས་ན་[ང་མ་བ.ན་

དང༌། གཏི་©ག་ཆེར་འཕེལ། _་མ་དེ་མོས་pས་Fི་དབང་=་

འiར་བ་དང༌། མི་འiར་བ་གཉིས་ཡོད། _་མ་དེ་ཏིང་ངེ་འཛmན་

མེད་ཅིང་འཇིག་gེན་<ི་4་བས་གཡེང་ནས་འ=ག་པ་ལ་མོས་

pས་4ས་ན་Wོབ་མ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛmན་ལ་_ོ་གཏད་ན། ཏིང་ངེ་

འཛmན་=་མི་འཆར་བར་འཇིག་gེན་ལ་_ོ་འ@ོ་བར་འiར། _་མ་

[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ཐ་མལ་པ་ལ་མོས་pས་4ས་ན་དབང་=་

མི་འiར། དེའི་{་མཚན་དེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ། དབང་=་འiར་བ་ནི། _་

མ་གསང་ གས་Fི་a་�ང་གི་གནད་Fིས་རིག་པ་�ངས་པ་ལ་

མོས་pས་4ས་ན། Wོབ་མས་མོས་pས་4ེད་པ་དེ་དེར་འཛmན་
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དང་gོག་པ་མ་sགས་པར་མིག་གིས་གhགས་མཐོང་བ་Zར་

མཐོང༌། _་མ་ལ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཡོད་ན་མོས་pས་4ེད་པ་

དེ་མཐོང༌། _་མ་1གས་Vེ་དང་རོ་མཉམ་པ་ཡོད་པའི་=ས་O་_་

མས་Wོབ་མ་དེ་oན། ད་Z་ཡང་_་མ་ལ་Dས་Fི་ངོ་བོ་]ན་=་

བབས་པ་�ལ་བ་oན་པ་དང་འo། Wོབ་མ་དག་པ་མོས་pས་

Fིས་_་མ་དབང་=་4ེད་ཟེར་བ་དེ་དེ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། _་མ་རིན་

པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་ཞལ་ནས། འཕོ་བ་1བ་པའི་_་མ་ཁོ་བོ་

ཙམ་མིན་པ་མེད་གOངས་པ་དེ། _་མ་ཉོན་མོངས་པ་=ག་�་

=ག་གOམ་]ོད་པ་ལ་འཕོས་ན། ཉོན་མོངས་པས་མཚམས་

yར་ནས་ངན་འ@ོར་Xང༌། ཐ་མལ་པར་འ=ག་པ་ལ་འཕོས་ན་

ཤི་བར་མི་ཤེས་oན་པས་མི་ཟིན་པར་Rམ་པར་ཤེས་པ་གར་

འSམས་མི་ཤེས།  

_་མ་ཡི་དམ་�་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛmན་བgན་པ་ལ་འཕོས་ན། འཆི་

ཀར་ཡི་དམ་�་འ4ོན་པའམ་བར་དོར་ཡི་དམ་�འི་}ང་བ་ཤར་

ནས། ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་Iའི་ཞབས་�ང་=་9ེ་བའམ་
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མཁའ་]ོད་Fི་དངོས་�བ་འཐོབ། བདེ་གསལ་མི་gོག་པའི་

ཉམས་ཏིང་ངེ་འཛmན་ལ་sགས་པ་ལ་འཕོས་ན། ཁམས་གOམ་

<ི་�ར་9ེ། _་མ་འོད་གསལ་<ི་ཏིང་ངེ་འཛmན་ལ་sགས་པ་ལ་

འཕོས་ན་འོད་གསལ་ཟིན། _་མ་hང་འ�ག་Mག་E་ཆེན་པོ་

�ན་<ིས་�བ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛmན་ལ་sགས་པ་ལ་འཕོས་ན་

མཆོག་གི་དངོས་�བ་ཐོབ། _་མ་བ.ེན་ཅེས་པས་མོས་pས་Fི་

བསམ་པས་>ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་འvལ་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་

ཙམ་གཅིག་ན་རང་}ང་_་མར་འཆར་བ་ཡིན། མཆོག་དང་1ན་

མོང་གཉིས་Fི་དངོས་�བ་Fང་དེ་ལས་འeང་བ་ཡིན། ཆོས་

མཉན་པར་འདོད་པའི་gེན་<ི་གང་ཟག་}ོད་ཡིན་ཏེ། 9ོན་ཅན་

}ོད་ཁ་Qབ་ཞབས་~ོལ། =ག་ཅན་D་}ོད་ཡིན། 9ོན་མེད་

རིགས་ཞེས་པ་གང་ཟག་གི་རིགས་ཡིན་ཏེ། ï[་ལ་Z་+་དང༌། 

པ¸། ཙན་དན། རིན་ཆེན་Z་+འོ། །དེས་ནི་[ས་ཐོབ་འiར་ལ། 

འཛmན་པ་ལ་ནི་རབ་8་མཁས། །>ད་ཅིག་གིས་ནི་Vོད་པར་4ེད། 

།ï[ལ་ཞེས་4འི་གང་ཟག་གོ། །གhང་4་མང་=་ཐོབ་iར་
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Fང༌། .ོན་པ་ཡི་ནི་¦ས་མེད་པས། །+མ་པའི་ནང་གི་རས་

བལ་འo། །པད་དཀར་ཞེས་4འི་གང་ཟག་གོ །དད་དང་Uན་

ཞིང་�ིང་Vེ་ཤེས། །ཐོས་ན་_ོ་ཡི་ཁ་འ4ེད་ལ། །ཚmགས་མེད་འོ་

མ་བཞིན་འཛགས་པས། །པ¸་ཞེས་4འི་གང་ཟག་གོ །ཐོས་པ་

�ང་ཞིང་ང་Eལ་Uན། །a་བ་མེད་པར་མང་=་¼། Vེས་O་

བhང་བར་མི་¦ས་པས། ཙན་དན་ཞེས་4འི་གང་ཟག་གོ །ཡང་

དག་པའི་}ོད་ནི། །Xལ་�ིམས་Uན་ཞིང་མཁས་ལ་�ིན། །

ཤེས་རབ་ཆེ་ཞིང་{ད་གཅིག་པ། །ཐོས་ནས་ལེགས་པར་.ོན་

པ་ནི། །རིན་ཆེན་Z་+འི་གང་ཟག་གོ །དད་ཅེས་པ་ནི་དང་བའི་

དད་པ་དང༌། འདོད་པའི་དད་པ། ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པའོ། །

བaོན་པས་དགེ་བ་ལ་�ོ་བའོ། །བgེན་པ་ནི་བཅད་པ་ཆེ་བའོ། །

·ོམ་པ་གOམ་9ེས་པ་ནི། སོ་སོར་ཐར་པ་4ང་5བ་སེམས་

དཔའོ། །རིག་པ་འཛmན་པ། ·ོམ་པ་གOམ་གནད་གཅིག་པ་.ེ། 

®ང་4་®ོང་བ་དང༌། བ.ེན་4་བ.ེན་པར་གཅིག འོ་ན་སོ་སོར་

ཐར་པ་ན་འདོད་ཆགས་]ད་ན་ཕམ་པར་འiར། གསང་ གས་
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ན་+ད་མེད་མ་བ.ེན་ན་Xང་བ་གཉིས་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་

®ང་4་®ོང་བ་དང༌། བ.ེན་4་བ.ེན་པར་གཅིག ཤེས་རབ་

ཅེས་པ་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་ཤེས་རབ་དང༌། yང་བའི་ཤེས་རབ་

བོ། །�ན་ཅིག་9ེས་པའི་ཤེས་རབ་སེམས་ཅན་Pན་ལ་ཡོད་

པའི་འཁོར་འདས་Fི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་འoེས་པ་སོ་སོར་

འཆར་བ་རིག་པ་�ངས་པའོ། །yངས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གOམ། 

ཐོས་པ་བསམ་པ་rོམ་པ་གOམ་མོ། །གཉེན་པོ་ཞེས་པ་ནི། 

ཆོས་ཐོས་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གOམ་སོ་སོའ m་གཉེན་པོར་འ@ོ་

དགོས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་ གས་Fི་®ང་4་®ོང་བའི་

གཉེན་པོ་མི་འདོད་Fང༌། ®ང་4་དེ་ཉིད་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་O་

འཆར་དགོས། གཉེན་པོར་མ་སོང་བ་ནི་ཆོས་ཉོན་མོངས་པའི་

}ོན་པར་སོང་ནས་ང་Eལ་9ེས་པས་རང་{ད་རེངས་པའོ། །

ཡོན་ཏན་མི་9ེ་བ་ཡིན་ཏེ། གཉེན་པོ་ཉིད་=ག་8་སོང་བའོ། །ང་

Eལ་<ི་rང་+་ལ་ཡོན་ཏན་<ི་5་མི་འ¿བ་བོ། །ལས་དང་པོ་

པས་ཉམས་O་_ང་བ་ནི། འཆི་བ་ཅེས་པ་ནི།  ར་ཤི་བའི་དཔེ་
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�་མང་བས་Fང་འཆི་ངེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །མི་gག་པ་9ེས་

ནས་ཉིན་གཅིག་གིས་འཆི་བ་ལ་ཇེ་ཉེ་སོང་བས་མི་gག ]ིར་

འ=ས་4ས་Fི་ཆོས་ཐམས་ཅད་4ས་པ་ཡིན་པས་མི་gག 4ས་

པ་ལ་མི་gག་པས་Sབ་པ་ལ་4ས་པ་མི་gག་པ་མ་ཡིན། >ད་

ཅིག་དང་པོ་ལ་4ས་པ་�བ་པ་.ེ། >ད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་eང་

བས། མི་gག་པ་ཡིན་<ི། >ད་ཅིག་མ་དང་པོའ m་4ས་པ་�བ་པ་

དེ་ནི་མི་gག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སེམས་gག་པ་{ན་ཆད་མེད་པ་

ཡིན་ཡང༌། Rམ་gོག་=ག་གOམ་}ང་བས་gོག་པའི་རང་gོག་

iར་པས་མི་དགེ་བའི་ལས་སོ་སོར་4ས་པས། འ@ོ་བ་རིགས་

�ག་གི་[ས་སོ་སོར་ལེན་པས་Fང་མི་gག སེམས་གདོད་མ་

ནས་ཆོས་Fི་Iར་�ན་<ིས་�བ་པ་ཡིན་ཡང་གhགས་I་མི་

gག་པའི་Xལ་.ོན་པའོ། །·ིག་པ་b་ནས་®ོངས། དགེ་བ་b་

ནས་Qབ། ·ིག་པ་མི་དགེ་བ་ལ་ཤ¨་འཛJམས་པ་Z་+འོ། །དེ་

Z་+་ནི་ཐེག་པ་5ང་´འི་ལམ་འཁོར་བ་ལས་ཡིད་�ང་བ་གལ་

ཆེའོ། །ཐར་པའི་ལམ་=་འ@ོ་བ་ལ་འཁོར་བ་ལས་ཡིད་eང་བ་
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ཅིག་དགོས། ཆོས་Fི་བདག་མེད་དང༌། ཞི་བ་དོན་དམ་པ་

གཉིས་ཀ་gོགས་དགོས་པའོ། །4མས་པ་�ིང་Vེ་ཞེས་པ་ནི། གོ་

རིམ་4མས་པ་ ོན་=་གOངས་པ་ལས་�ིང་Vེ་ ོན་=་བrོམ་

གOངས་ཏེ། �ིང་Vེ་མ་9ེས་ན་4མས་པ་མི་9ེ། �ག་བ ལ་མ་

བསལ་ན་བདེ་བ་མི་9ེ་ཟེར་ཏེ། 4མས་པ་བrོམ་ན་བདེ་བར་

འདོད། དེ་ལ་4མས་པ་དང་འདོད་ཆགས་གཉིས་གནད་གཅིག 

4ེད་པའི་ལས་ཐ་དད། འདོད་ཆགས་9ེ་བའི་�ལ་དང༌། 4མས་

པ་9ེ་བའི་�ལ་གཉིས་�ག་པར་གཅིག བདག་གཞན་གཉིས་

ཀས་བདེ་བ་Nོང་བར་གཅིག ཐ་དད་Fི་ལས་Fིས་འཁོར་བ་

བ9ེད། 4མས་པའི་ལས་Fིས་N་ངན་ལས་འདས་པ་བ9ེད། དེ་

ལ་]ིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། Sད་པར་=་·ང་བའམ་གནོད་

པ་9ེལ་བ་དེ་མ=ན་=་བ9ེད་པའམ་དམིགས་པའི་�ལ་=་4ས་

ལ། འདིའི་{ད་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་9ེས་ན་�མ་པ་མི་

འvལ་བར་བrོམ། Sད་པར་=་འདིའི་{ད་ལ་ཉོན་མོངས་པ་

=ག་�་=ག་གOམ་ཞི་ནས་4མས་པ་{ད་ལ་9ེ་བར་བrོམ། 
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]ིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Sད་པར་=་ཡང་�ལ་�ག་བ ལ་

<ིས་ནོན་པ་མཐོང་ན་�ིང་Vེ་བrོམ། འདིའི་�ག་བ ལ་ཞི་ན་

ཨང་�མ་པ་བrོམ། �ག་བ ལ་འདི་སེམས་ཡིན། སེམས་

.ོང་པ་ཡིན་པ་མ་gོགས་པར་�ིང་རེ་Vེ་ཨང་�མ་=་བrོམ། 

�ིང་རེ་Vེ་ཞེས་པའི་�ལ་འདི་ཡང་སེམས་O་}ང༌། �ིང་Vེ་rོམ་

མཁན་ཡང་སེམས་O་}ང༌། འདི་གOམ་ཀ་སེམས་གཅིག་�འི་

རང་aལ་=་གཅིག་པར་}ང་བ་ལ། 4ེ་vག་ཐ་དད་དམིགས་

བཅས་O་འཛmན་པ་མེད་པར་མ་gོགས་པ་�ིང་རེ་Vེ་�མ་=་

བrོམ། སེམས་ཅན་མ་oིན་ཅན་མ་ཐམས་ཅད་Sད་པར་=་·ང་

བ་དང་གནོད་པ་9ེལ་བ་འདི་_་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་ན་

�མ་=་བrོམ། བདག་_་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་པར་འདོད་

པས། སེམས་ཅན་འདི་Rམས་Fིས་_་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་

ན། }ང་@གས་ཐམས་ཅད་4ང་5བ་Fི་སེམས་Fིས་ཟིན་ན་

གསེར་འiར་<ི་aི་དང་འo། 4ང་5བ་Fི་སེམས་དང་Vེས་O་

ཡི་རང་བ་rོམ་པ་གཉིས་a་བ་གནད་གཅིག་པས། འདི་གཉིས་
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གཅིག་བrོམས་ན་འདོད་པའི་དོན་¡ར་=་འ�བ། 4ང་5བ་Fི་

སེམས་Fིས་བདག་བས་གཞན་གཅེས་པ་དང༌། གཞན་ལ་Vེས་

O་ཡི་རང་བ་rོམ་པ་གཉིས་གནད་གཅིག 4་བ་�བ་པ་ཡིན་ཏེ། 

གཞན་<ི་དཔལ་ལ་ཞེ་·ང་ཞིང་bག་དོག་ཞི་བར་4ེད། གཞན་

<ི་ཡོན་ཏན་ལ་Vེས་O་ཡི་རང་བས་ང་Eལ་ཞི་བ་དང༌། ཡོན་

ཏན་<ི་གེགས་སེལ་བར་4ེད། གཞན་<ི་བསོད་ནམས་ལ་

འདོད་པ་དང་བRབ་སེམས་མི་9ེ་བར་Vེས་O་ཡི་རང་བས། 

འདོད་ཆགས་དང༌། སེར་}་མེད་པར་4ེད། གཞན་ལ་gོགས་པ་

9ེས་པས་Vེས་O་ཡི་རང་མ་བrོམ་ན་རང་གི་ཡོན་ཏན་འ@ིབ་

པ་དང༌། རང་{ད་ལ་ཚBགས་Dོགས་པ་མི་ཤེས་པས་གཏི་©ག་

ཡིན། Vེས་O་ཡི་རང་གིས་ཞི་བར་4ེད། གཞན་4ང་5བ་Fི་

སེམས་yངས་པ་ལ་Vེས་O་ཡི་རང་ན་ཚBགས་O་འiར་བ་ཡིན་

ཏེ། སེམས་བ9ེད་པ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པས་ཡི་རང་བ། .ོང་

གOམ་རི་རབ་\ང་ལ་གཞལ་བས་ཚད་གhང་|ང༌། །Vེས་O་

ཡི་རང་དགེ་བ་དེ་ནི་དེ་Zར་མིན། །ཐེག་ཆེན་ལམ་<ི་a་བ་4ང་
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5བ་སེམས་ཡིན་ཡང༌། །.ོང་པ་ཉིད་དང་ད4ེར་མེད་མ་ཤེས་ན། 

།འvས་+་འཇིག་gེན་�་|་9ེ་བ་ཡིན། །.ོང་པ་ཉིད་gེན་ཅིང་

འvེལ་བར་འeང་བ་ཡིན། །.ོང་ཉིད་{་འvས་O་མི་འདོད། {་

མཚན་�ན་<ིས་�བ་པ་ཡིན་པའི་Mིར། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་

བཞིན། འདོད་ན་.ོང་པ་ཉིད་ལ་.ོང་པ་ཉིད་9ེའམ། .ོང་པ་ཉིད་

ལ་གཞན་ཞིག་9ེ། .ོང་པ་ཉིད་ལ་.ོང་པ་ཉིད་9ེ་ན་1ག་མེད་=་

ཐལ་བ་དང༌། རིག་པ་ཡང་མེད། .ོང་པ་ཉིད་ལ་གཞན་ཞིག་9ེ་

ན། .ོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་གཞན་ཞིག་9ེ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། {་

.ོང་པ་ལས་དངོས་པོ་ཞིག་9ེ་བར་འདོད་ན་{་འvས་འདོད་པ་

{་འvས་འཆོལ་བར་འiར་བའི་9ོན་འeང༌། Wོབ་དཔོན་

འཕགས་པའི་ཞལ་ནས་Fང༌། འo་བའི་{་ལ་འo་བའི་འvས་+་

འeང༌། །མི་འo་བ་ལ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གOངས། .ོང་

པ་ཉིད་gེན་འvེལ་ཡིན་ཏེ། གཞན་<ི་ེན་<ིས་}ང་བ་མེ་ལོང་

ནང་གི་གhགས་བ�ན་བཞིན་=་སེམས་.ོང་པ་ཉིད་ེན་ཇི་Zར་

}ང་བ་བཞིན་=། གhགས་བ�ན་མེ་ལོང་རང་ཡིན་པ་བཞིན་=་
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}ང་བ་རང་.ོང་པ་ཡིན་ནོ། །གhགས་ནས་Rམ་པ་ཐམས་ཅད་

མSེན་པའི ་བར་<ི ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་O་མེད་པར་

གOངས་པའི་དོན་འདིར་.ོང་པ་དང་�ིང་Vེ་ད4ེར་མེད་=་

བrོམ་པའོ། །གསང་ གས་Fི་ཉམས་O་_ང་བ་ནི། བ9ེད་

པའི་རིམ་པས་བ9ེད་པའི་རིམ་པའི་བrོམ་པ་.ོན་ཏེ། འvས་+་

སངས་Eས་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཡི་དམ་<ི་�་སང་ངེར་བrོམ། 

4ང་5བ་སེམས་དཔའ་དང་�ོ་བོ་�ོ་མོ་དང་འཇིག་gེན་པའི་�་

བrོམ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ། {ད་པའི་{ར་འ@ོ་བ་དང༌། སོ་སོའ m་

bིན་ལས་འ�བ་པ་ཡིན་ཏེ། �་སོ་སོའ m་bིན་ལས་འ�བ་པ་ཡིན་

ལ། སངས་Eས་ཐོབ་པར་འདོད་པར་སངས་Eས་རང་བrོམ་

དགོས། སེམས་]ན་རས་གཟིགས་O་བrོམས་པས་སེམས་

]ན་རས་གཟིགས་O་}ང་བ་དེ། ªF་1བ་པར་འདོད་པས་

གཉིས་འགལ་བ་ཡིན། མཐོང་�་བཞིར་ཉི་མའི་འོད་Ìམ་གོར་

འདོད་པ་Z་+འོ། །]ིར་�་ལ་ཡང་གོམས་ཤིང་བgན་པ་ཐོབ་པ་

དེ་བར་དོ་ན་ཡང་�་དེ་རང་}ང་ནས་ཡོང༌། 4ང་5བ་སེམས་
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དཔའ་ལ་སོགས་པར་བrོམ་ན་སངས་Eས་Fི་འཁོར་=་}ང༌། 

ªF་1བ་པའམ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་8་བrོམ་ན་རང་ཉིད་དེ་

Zར་}ང༌། rོམ་པའི་གནད་མ་འ5ག་པ་གལ་ཆེ། འདིས་Fང་

ཆོས་ཐམས་ཅད་gེན་འvེལ་=་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་

བ.ན་བཅོས་Fི་ཆོས་འགའ་རེ་ཐོས་ནས་ཚmག་ལ་མཁས་པར་

�ོམ་པ་Pན། _་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་གིས་སེམས་ལ་

gོགས་པ་མ་ཤར་ན། རི་�གས་wིག་{་ལ་5ར་འ¯ལ་ནས་>ོམ་

@ིར་ཤི་བ་དང་འo། རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། སེམས་འཁོར་བར་

མི་འSམས། [ས་འཁོར་བར་འSམས་པ་ཡིན་གOངས་པ་.ེ། 

སེམས་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་Iའི་རང་བཞིན་=་}ང་ཙམ་ན། 

[ས་Fི་འཛmན་པ་མེད་པས་ན་སེམས་འཁོར་བར་མི་འSམས། 

[ས་ཤ་�ག་གི་གདོས་བཅས་དེ་འཁོར་བར་འSམས་པ་མ་

ཡིན། [ས་O་འཛmན་པ་དེ་འཁོར་བར་འSམས་པ་ཡིན། [ས་

ཤ་�ག་གི་གདོས་བཅས་དེ་ཞིག་པའི་=ས་O་ཕ་རོལ་8་འ@ོ་བ་

མེད། གhགས་མེད་Fི་�་ལ་[ས་O་�བ་པ་མེད་དེ་[ས་O་
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འཛmན་པ་ཡོད་པས་གཡང་ས་ལ་Xང་གིས་དོགས་པ་ཡིན། 

མཁའ་ལ་{་བའི་ཡི་�གས་Fང༌། གhགས་མེད་Fང་ཡི་�གས་

Fི་གནས་O་འཁོར་བ། བག་ཆགས་Fི་[ས་འཁོར་བར་

འSམས་ཟེར་བ་ལ། དང་པོ་[ས་Fི་བག་ཆགས་གང་གིས་

བཞག དེས་ན་སེམས་Fིས་གོང་Zར་བhང་ཞིང་[ས་O་}ང་བ་

ཡིན། [ས་O་འཛmན་པ་མ་དག་པའི་བར་=་[ས་འཁོར་བར་

འSམས་པ་ཡིན། འཛmན་པ་དག་ནས་Fང་གhགས་I་སེམས་

ཅན་<ི་དོན་=་}ང༌། Dོགས་པའི་རིམ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

གི་སེམས། སེམས་Mག་E་ཆེན་པོར་Dོགས་པའོ། །སེམས་ཅན་

<ི་སེམས་དང་སངས་Eས་Fི་1གས་གཉིས་Sད་པར་མེད་པ་

ཡིན་པས། དེ་gོགས་ནས་བོགས་འདོན་{འམ་9ེད་དeང་{་

མེད་པར་Dོགས། རིམ་པ་ནི་ས་དང་ལམ་དང་gོགས་ཚད་རེ་རེ་

ལ་རིམ་པར་བཞག་པ་ཡིན། བ9ེད་Dོགས་གཉིས་ལམ་ཡིན་

ཡང༌། བ9ེད་Dོགས་གཉིས་ཡ་vལ་ན་ལམ་=་མི་འ@ོ་བའོ། །

Rམ་དག་ཅེས་པ་ནི། སེམས་གདོད་མ་ནས་དག་པ་ཤེལ་གོང་
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Zར་oི་མས་གོས་མ་Nོང༌། སེམས་Fི་གསལ་ཆ་ཐབས་O་ཆེ་

བ་ཡིན་ཏེ། གསང་ གས་ནས་གOངས་པའི་མཚན་བཅས་

ཐམས་ཅད་དོ། རང་བཞིན་eང་Xལ་ཡིན་ཏེ། [ས་ངག་ཡིད་

གOམ་རང་བཞིན་<ིས་གནས་པ་འཆི་ཀའི་gགས་དང་བར་དོའ m་

}ང་[གས་སོ། །གནད་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་རེ་རེ་[ས་Fི་

གནད། =ས་Fི་གནད། �ལ་<ི་གནད། ཤེས་པའི་གནད་དང་

བཞི་དགོས་པའོ། །བ9ེད་པའི་རིམ་པ་དང་ཐབས་Fི་ཆ་ཐམས་

ཅད་དང༌། }ང་བ་}་ཚBགས་སེམས་Mག་E་ཆེན་པོ་hང་=་

འ�ག མཐར་1ག་མི་Wོབ་པ་|་མ་Mིན་པར་ཉམས་O་ལེན་པའོ། 

།གཞི་ལ་གནས་པ་ཞེས་པ་ནི། སེམས་གསལ་བ་ཅིར་ཡང་}ང་

བ་Rམ་gོག་Mོགས་མེད་=་འbོ་བ་�ལ་པའི་I། }་ཚBགས་O་

}ང་བ་དེ་ཉིད་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོར་Nོང་བ་ལོངས་

]ོད་Dོགས་པའི་I། དེ་དག་གདོད་མ་ནས་མ་9ེས་ཤིང་9ེ་བ་

མེད་པ་gོག་མེད་ཆོས་Fི་Iར་གནས་པའོ། །གOམ་པ་ཐ་དད་

མ་ཡིན་ད4ེར་མེད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའ m་Iའོ། །མཐར་1ག་
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འvས་+་ལ་ཡང་དེ་ལས་གཞན་ཞིག་མངོན་=་iར་=་མེད། དེ་

Zར་ཡིན་ཡང་ལམ་ཉམས་O་_ངས་པས་�ིབ་པ་འདག་ཅིང་

འvས་+་མངོན་=་4ེད་པ་ནི། ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་འཇིམ་པས་

ག8མས་པའི་=ས་O་ནོར་+་ཡིན་ཡང་དགོས་འདོད་མི་འeང༌། 

འཇིམ་པ་བསལ་ནས་Eལ་མཚན་<ི་aེ་ལ་བཏགས་ན་དགོས་

འདོད་འeང་བས་ནོར་+་ཡིན་ཡང་Sད་མེད། 5་�ོག་པ་དང་

བཅས་Fང་5་ལ་�ོག་པ་མེད། ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་<ིས་Rམ་

པར་དག་Fང་�ིན་དང་Îག་}ར་}ང༌། ནམ་མཁའ་ལ་Îག་}ར་

}ང་ཡང་Îག་}ས་.ོང༌། གཡའ་དང་བཅས་Fང་གསེར་ལ་

གཡའ་མེད། 5་མ་�ོག་ན་�ངས། གསེར་བ\ེགས་ན་གཡའ་

དང་vལ། དེ་བཞིན་=་ལམ་ཉམས་O་_ངས་ན་�ིབ་པ་འདག 

འvས་+་སངས་Eས་མངོན་=་འiར། ཏི་$ི་རས་པས་མཛད་

པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ།། 

"

"
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"

ཆོས་]ི་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད། _་མ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་ཉིད་pས་པས་Mག་འཚལ་འ=ད། །

བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མན་ངག་གི །�ིང་པོ་འ@ོ་ལ་ཕན་Mིར་

འvི། །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་�ད་Fི་ཆོས། །=ས་གOམ་སངས་Eས་

གཤེགས་པའི་ལམ། །ཆོས་]ི་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ། །མ་

འoེས་སོ་སོར་མSེན་པ་ཡིན། །ཆོས་Rམས་]ི་ཡི་མཚན་ཉིད་

ནི། །�བ་མཐའི་4ེ་vག་ཐམས་ཅད་ལ། །དགག་Qབ་རང་

གsང་9ོང་བ་དང༌། འཁོར་བ་®ོང་ཞིང་Nང་འདས་Qབ། །ཆོས་

Rམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི། །{་འvས་gེན་ཅིང་འvེལ་འeང་

ལ། །རང་སེམས་gོགས་པའི་ཤེས་རབ་Fིས། །ཐབས་Rམས་

ཉམས་O་ལེན་པ་ཡིན། །Fེ་མ་>ལ་Uན་ལས་འbོ་ཅན། །

སངས་Eས་བ.ན་པ་དར་=ས་O། །མི་[ས་ཐོབ་པ་བསོད་

ནམས་ཆེ། །ཆོས་གཤའ་མར་<ིས་ཤིག་དད་ཅན་Rམས། །ཆོས་

ཤིག་མ་ནོར་4ེད་iར་ན། ཐེག་པ་གOམ་<ི་ཉམས་ལེན་ལ། །
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ཡོན་ཏན་སོ་སོར་Qབ་ན་ཡང༌། །འvས་+་སངས་Eས་Qབ་

པར་<ིས། །_་མ་གང་ཟག་ཆོས་དང་གOམ། །ཚད་དང་Uན་པ་

ཤིན་8་གཅེས། །དང་པོ་Wོབ་མས་_་མ་བgག །_་མས་Fང་ནི་

Wོབ་མ་བgག་པར་4། །དེ་ལ་དང་པོ་_་མའི་མཚན་ཉིད་ནི། །

ལོག་པའི་བཤེས་དང་ཡང་དག་བཤེས། །rོག་9་=ག་·ོང་Z་

+་དང༌། །འཇིག་gེན་ལས་དང་ངན་འ@ོར་�ིད། །ཡོན་ཏན་མི་

མཐོང་9ོན་Rམས་འeང༌། །1གས་Vེའི་གཞན་དོན་མཛད་པ་

བ.ེན། །གཉིས་པ་Wོབ་མའི་མཚན་ཉིད་ནི། །}ོད་9ོན་ལོག་Z་

ཐེ་ཚBམ་ཅན། །ཚmག་དོན་བ.ན་Fང་གོ་མི་¦ས། །9ོན་ཅན་�ོན་

གསལ་ན་གOངས་ཡང༌། །Xལ་�ིམས་Uན་ཞིང་མཁས་ལ་

�ིན། །དད་དང་�ིང་Vེ་ཤེས་རབ་ཆེ། །ཐོས་བསམ་rོམ་གOམ་

རིན་ཆེན་}ོད། །_་མ་ལ་pས་Wོབ་མར་བhང༌། །གOམ་པ་

ཆོས་Fི་མཚན་ཉིད་ནི། །བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མན་ངག་གི །

{་དང་ལམ་དང་འvས་+་ལ། །གནད་བཞིས་ཉམས་O་_ངས་

པ་ཡིས། །སངས་Eས་¡ར་=་ཐོབ་པ་ཡིན། །©་.ེགས་Z་ལོག་
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འགོག་པ་དང༌། །{་འvས་Sད་གསོད་.ོང་ཉིད་དང༌། །�བ་

མཐའི་4ེ་vག་དངོས་པོ་¼། །ལོག་པའི་ཆོས་Rམས་བgགས་

ཤིང་དོར། །མ་བgགས་འ�ག་པ་9ོན་ཡིན་པས། .ོབས་པོ་

ཆེའི་མདོ་ལས་Fང༌། །ཆོས་Rམས་ལེགས་པར་བgག་པར་

གOངས། །བgགས་ནས་འ�ག་པ་མཁས་པ་ཡིན། །བ\ེགས་

བཅད་བ~ར་བའི་གསེར་བཞིན་=། །ཡོངས་O་བgགས་ནས་ང་

ཡི་བཀའ། །_ང་བར་4་ཡིས་འཆོས་པའམ། །མཁས་པས་

གཞན་དག་འ�ག་མི་4། །ཞེས་གOངས་སོ། །བgགས་ནས་

འ�ག་པའི་ཆོས་Rམས་ནི། །ཆོས་rོ་བ@ང་གིས་མི་ལང་

བས། །གཅིག་ཆར་ཐོད་°ལ་རིམ་<ི་ལམ། །དེ་གOམ་ལམ་<ི་

ཉམས་ལེན་Rམས། །འདིར་ནི་hར་ཙམ་བVོད་པ་ལས། །

སེམས་ཉིད་�ན་ཅིག་9ེས་པ་ཆོས་Fི་I། །}ང་བ་�ན་ཅིག་

9ེས་པ་ཆོས་Iའི་འོད། །ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན། །རང་

སེམས་gོགས་པ་གཅིག་ཆར་ལམ། །ཡང་ན་gོགས་པའི་>ད་

ཅིག་གིས། །ས་ལམ་ཅིག་ཆར་བ�ོད་པ་དེ། །_་མ་�གས་པོ་
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རིན་ཆེན་ལ། །_་མ་རིན་ཆེན་འབའ་རོམ་པས། །བ.ོད་པ་

གOངས་པ་འདི་བཞིན་=། །ཉམས་O་ལོངས་ཤིག་>ལ་Uན་

Rམས། །{ད་བWབ་གOམ་Eན་Uན་4ང་སེམས་འ4ོངས། །

ལས་འཁོར་གOམ་=ག་གOམ་oི་མ་གOམ། །ད4ིངས་I་

གOམ་ངང་=་དག་པར་མཛད། །Vེ་འ@ོ་བ་འoེན་ལ་Mག་འཚལ་

བ.ོད། །ཐོད་rལ་བའི་གང་ཟག་དེ། །rོམ་ལ་རེས་ཡོད་རེས་

མེད་4ེད། །ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་སེམས་O་གཅིག །སེམས་ཉིད་

Mག་E་ཆེར་པོར་གཅིག །ཐོད་rལ་བ་ལ་འཚམས་yོར་

བ.ན། །རིམ་9ེས་པ་ཡི་གང་ཟག་ལ། །ཐེག་པ་}་ཚBགས་�བ་

མཐའ་དང༌། །ཉམས་ལེན་དཔག་མེད་གOངས་ན་ཡང༌། །གནད་

=་ཕོག་པ་གཙmགས་O་ཆེ། །རང་གི་ཐོས་བསམ་rོམ་གOམ་<ི། 

།གོ་gོགས་ཉམས་Nོང་9ེ་བ་ཡི། །ཆོས་Fི་4ེ་vག་འབའ་ཞིག་

གིས། །རང་ལ་ཕན་པས་གཞན་ལ་ཕན་�མ་9ེས། །ཆོས་4ེད་

�མ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ལ། །དད་པ་Rམ་གOམ་གཙmགས་O་

ཆེ། །9ོ་=བ་མེད་པ་གདམས་ངག་ཡིན། །_ོ་ཆོས་ལ་འ@ོ་བ་ངོ་
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མཚར་ཆེ། །དཀར་པོའ m་ཡོན་ཏན་འvས་+་ཡིན། །རིགས་�ག་

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ལ། །དལ་འ4ོར་�བ་པ་གཙmགས་O་ཆེ། 

།འཆི་བ་མི་gག་བrོམ་པ་གདམས་ངག་ཡིན། །ཆོས་བEད་

®ངས་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། མཐོ་རིས་ཐར་པ་འvས་+་ཡིན། །

འཁོར་བ་�ག་བ ལ་�ང་པོ་ལ། །ཡིད་འeང་9ོ་བ་གཙmགས་

O་ཆེ། །མི་དགེ་®ོང་བ་གདམས་ངག་ཡིན། །དགེ་བ�་Qབ་པ་

ངོ་མཚར་ཆེ། །N་ངན་འདས་པ་འvས་+་ཡིན། །དགེ་དང་མི་

དགེའི་ལས་Rམས་ལས། །{་འvས་gེན་འvེལ་གཙmགས་O་ཆེ། 

།གནད་བཞི་Uན་པ་གདམས་ངག་ཡིན། །[ང་རིགས་མ1ན་པ་

ངོ་མཚར་ཆེ། །འvས་+་སོ་སོར་འ4ིན་པ་ཡིན། །དངོས་པོ་མི་

དགེའི་ཆོས་Rམས་ལ། །བསམ་པ་དགེ་བ་གཙmགས་O་ཆེ། །

4མས་སེམས་ཟིན་པ་གདམས་ངག་ཡིན། །[ང་དང་མ1ན་པ་

ངོ་མཚར་ཆེ། །4ང་5བ་ཐོབ་པ་འvས་+་ཡིན། །དངོས་པོ་དགེ་

བའི་ཆོས་Rམས་ལ། །བསམ་པ་མི་དགེས་ཟིན་iར་ན། །དངོས་

བསམ་མ་ནོར་གདམས་ངག་ཡིན། །[ང་དང་མ1ན་པ་ངོ་
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མཚར་ཆེ། །འvས་+་འoེས་མར་wིན་པ་ཡིན། །·ིག་པ་དགེ་

བར་འདོད་པ་ལ། །ལོག་Z་མེད་པ་གཙmགས་O་ཆེ། །{་འvས་

མ་འཆོལ་གདམས་ངག་ཡིན། །[ང་དང་མ1ན་པ་ངོ་མཚར་

ཆེ། །{་དང་མ1ན་པ་འvས་+་ཡིན། །ཉོན་མོངས་པ་ནི་�་པོ་

ལ། །གཉེན་པོ་བ.ེན་པ་གཙmགས་O་ཆེ། །རང་བཞིན་ཤེས་པ་

གདམས་ངག་ཡིན། །མP་དང་མXངས་ངོ་མཚར་ཆེ། །རིགས་

�་ཡེ་ཤེས་འvས་+་ཡིན། །Xལ་�ིམས་གཙང་མ་Tང་བ་ལ། །

གཉེན་པོ་བ.ེན་པ་གཙmགས་O་ཆེ། དད་པས་བTང་བ་གདམས་

ངག་ཡིན། །ཟག་མེད་Xལ་�ིམས་ངོ་མཚར་ཆེ། །འvས་+་

གhགས་I་ཐོབ་པ་ཡིན། །མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ། །4མས་དང་�ིང་Vེ་བrོམ་པ་གཙmགས་O་ཆེ། །བཀར་ནས་

བrོམ་པ་གདམས་ངག་ཡིན། །ཞེ་·ང་ཞི་བ་ངོ་མཚར་ཆེ། །འོད་

གསལ་ཆོས་I་འvས་+་ཡིན། །དོན་དམ་Pན་Dོབ་4ང་སེམས་

ལ། །�ག་པའི་བསམ་པ་གཙmགས་O་ཆེ། །ད4ེར་མེད་པ་

བrོམ་པ་གདམས་ངག་ཡིན། །[ང་དང་མ1ན་པ་ངོ་མཚར་
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ཆེ། །4ང་སེམས་རང་གhགས་འvས་+་ཡིན། །ཕ་མ་ལ་

སོགས་oིན་ཅན་ལ། །བཟང་ལེན་འདོད་པ་གཙmགས་O་ཆེ། །

ངན་ལེན་མེད་པ་གདམས་ངག་ཡིན། །_ོ་གཏད་1བ་པ་ངོ་

མཚར་ཆེ། །མི་མ1ན་Mོགས་Eལ་འvས་+་ཡིན། །4ང་5བ་

སེམས་Fི་ཕན་ཡོན་ལ། །ངེས་ཤེས་བ9ེད་པ་གཙmགས་O་ཆེ། །

འvལ་མེད་བrོམ་པ་གདམས་ངག་ཡིན། །[ང་དང་མ1ན་པ་ངོ་

མཚར་ཆེ། །Eལ་བའི་ཡོན་ཏན་འeང་བ་འvས་+་ཡིན། །ཏི་$ི་

རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། ། 

 

"

"

"

"

"

"
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"

གཞི་ལམ་འvས་+། ན་མོ་p་|། གཞི་ལ་གནས་པ། ལམ་

=་གོམས་པ། འvས་+་wིན་པའོ། །གཞི་ལ་གནས་པ་ཞེས་པ་

ནི། བདེ་གཤེགས་�ིང་པོའ m་I་གOང་1གས་ཡོན་ཏན་bིན་

ལས་�་སེམས་ཅན་Pན་ལ་Sབ་པར་གནས་པའོ། །དེ་Zར་ཡིན་

པར་ཡང༌། བདེ་གཤེགས་�ིང་པོའ m་འ@ོ་Pན་ཡོངས་ལ་Sབ། །

ཅེས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་[ང་=་མ་ལས་གOངས་སོ། །འོ་ན་

འཁོར་བ་ན་�ག་བ ལ་ལོ་�མ་ན། མ་རིག་པའི་དབང་གིས་དེ་

ཉིད་མ་gོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་gོགས་པར་4ེད་པ་ལ་Z་བ་Rམ་

པར་དག་པ་ཞིག་དགོས། དེ་ལ་གOམ་ཆོས་ཉིད་gོགས་པའི་Z་

བ་དང༌། རང་སེམས་gོགས་པའི་Z་བ་དང༌། 4ིན་�བས་sགས་

པའི་Z་བའོ། །དང་པོ་ནི་}ང་\ིད་འཁོར་འདས་བེམ་རིག་ཐམས་

ཅད་མི་gག་པའི་.ོང་པ་Z་+་མ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ནས་གནས་པའི་

ཆོས་ཉིད་ཡིན། དེ་Z་+འི་ཆོས་ཉིད་ཤེས་པར་4་བ་ཡིན་<ི། 

ཉམས་O་_ང་4་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་རང་གི་སེམས་
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gོགས་དགོས། སེམས་མ་gོགས་ན་སངས་མི་E། སེམས་ལ་

འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་གནས་[གས་ནི། Rམ་ཤེས་ཚBགས་

བEད་gེན་འvེལ་བ�་གཉིས་པོ། དེ་ལ་Pན་གཞིའི་Rམ་པར་

ཤེས་པ་ནི། གཞི་ནི་.ོང་པ་ཉིད་ལ་Pན་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། །

དེ་ཡང་རིག་པ་དང་.ོང་པ་ད4ེར་མེད་=་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། 

རིག་པས་རང་ཉིད་.ོང་པར་མ་རིག .ོང་ཉིད་གཞན་ནས་gོགས་

4ར་འདོད་པ་མ་རིག་པའོ། །དེ་ནས་གhང་བ་དང་འཛmན་པའི་

ལས་4ས་པས་Rམ་པར་ཤེས་པ་¡་p་Z་+ར་བ9ེད། r་ཤི་ལ་

སོགས་པ་འཁོར་བའི་ཆོས་O་}ང་བའོ། །རིག་པ་རང་.ོང་པར་

ཤེས་པས་N་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་O་}ང་བའོ། །.ོང་པ་

ཉིད་Fི་གཞི་ལ་ནི། ལས་དགེ་·ིག་བསོགས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་

ཅན་<ི་ཡིད་Fིས། ཡིད་Fི་Rམ་པར་ཤེས་པ་བIལ་ནས་rོ་�འི་

Rམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་<ི་ཡིད་Fིས་ཆགས་·ང་

གི་ལས་བསགས་པས་འཁོར་བའི་ཆོས་O་}ང་བའོ། །རང་རིག་

པའི་ཡེ་ཤེས་Fིས་�ལ་rོ་�་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་<ི་ཡིད་
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དང༌། ཡིད་Fི་Rམ་པར་ཤེས་པ་bད་ནས་Pན་གཞིའི་Rམ་པར་

ཤེས་པ་.ོང་པར་gོགས་པས་N་ངན་ལས་འདས་པའོ། །Pན་

གཞི་Pན་<ི་གཞི་ཡིན་Fང༌། Rམ་པར་4ང་བའི་གཞི་མ་ཡིན། །

ཞེས་པ་ནི། འཁོར་འདས་Fི་ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་གཞི་ཆོས་ཉིད་

.ོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས་སམ། །Rམ་པར་4ང་བའི་གཞི་མ་ཡིན་པ་

ནི། འཁོར་འདས་Fི་བདེ་�ག་8་}ང་བ་ཡང་.ོང་པ་ཉིད་=་

འiར་བ་མེད་པའོ། །དེ་Zར་ཡིན་པར་ཅིའི་Mིར་ཞེ་ན། ནམ་

མཁའ་འདི་ཆོས་ཅན་གཞི་ཡིན་ཏེ། }ང་©ན་གཉིས་}ང་བ་ཡིན་

པའི་Mིར་རོ། །ཡང་Rམ་4ང་མི་འiར་བ་ཡིན་ཏེ། }ང་©ན་འདི་

ཆོས་ཅན་ནམ་མཁའ་མ་ཡིན་ཏེ་�ལ་གཉིས་O་}ང་བ་ཡིན་པའི་

Mིར་རོ།།  

ད་ནི་གOམ་པ། 4ིན་�བས་sགས་པའི་Z་བ་ནི། _་མ་

ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གཅིག་ལ་མོས་pས་4ས་

ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་ན་4ིན་�བས་འ�ག་.ེ་ཅི་ཞིག་Zར་ལ་

རང་གི་སེམས་gོགས་པའོ། །Z་བ་གཉིས་པོ་དང་ཆོས་ཉིད་
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gོགས་པའི་Z་བ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེ་ན། གཉིས་གཅིག་8་

4ས་པའི་གཅིག་པ་མི་འདོད། འo་བ་ཙམ་གཅིག་པའོ། །གཅིག་

ན་9ོན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། བེམ་རིག་གི་Sད་ཡོད་པའོ། །གཞན་ཡང་

རིག་པ་བེམ་པོར་འ@ོ་བའི་གནད་ཡོད། རིག་བཅས་Fི་ཆོས་I་

ཡང་འo་བར་གཅིག་ལ། གཉིས་གཅིག་8་4ས་པའི་གཅིག་པ་

མི་འདོད། གཅིག་པ་ལ་9ོན་ཅི་ཡོད་ན། གཅིག་སངས་Eས་ན་

Pན་སངས་Eས་སོ། །དེ་ལ་འvེལ་བ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། 

བདག་གཅིག་ཡིན་པ་ནི་དེ་ལས་eང་བའི་འvེལ་བ་མེད་པའོ། །

Vེས་མ1ན་པ་ཡོད་དེ། འདས་པའི་སངས་Eས་ཇི་Zར་སངས་

Eས་པ་བཞིན་=་བདག་Fང་སངས་Eས་པའོ། །ད་ནི་]ི་དོན་

གOམ་ལ། ལམ་ནི་ས་བ�་ལམ་�་ལ་སོགས་པ་གOངས་པ་

ལས། འདིར་བ9ེད་པའི་རིམ་པ་དང༌། Dོགས་པའི་རིམ་པའོ། །

བ9ེད་པའི་རིམ་པ་ལ། Pན་བgགས་�ང་པོ་�་ལས་གཞན་

དབང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་�འི་Eས་བཏབ་ནས་ཡོངས་�བ་

བ9ེད་པའི་རིམ་པ་བrོམ་པའོ། །Dོགས་པའི་རིམ་པ་ནི། མཚན་
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བཅས་མཚན་མེད་ལ་སོགས་པ་མང་ཞིག་གOངས་ན་ཡང༌། 

རང་གི་སེམས་གསལ་བའི་ངར་དང་བཅས་པས་བདེ་བའི་ཉམས་

དང་Uན་པ་gོག་མེད་Fི་དོན་དང་བཅས་པའོ། །འvས་+་I་

གOམ་ཡེ་ཤེས་�་Uན་<ིས་སངས་Eས་པའོ། །ཏི་$ི་རས་པས་

བཀོད་པ་Dོགས་སོ། ། 

4ིས་པ་ལ་གདམས་པ་དཔེ་དོན་གཉིས་པ། ན་མོ་p་|། ཨེ་

མ་ཧོ་སེམས་ཅན་Pན། རང་གི་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་�ང༌། །དེ་.ོན་

_་མ་མཐོང་བ་�ང༌། །དེ་ཡི་Mིར་ན་ངོ་མ་མཐོང༌། །gག་8་

འ@ོགས་Fང་ཞལ་མ་མཚB། །ཡང་ཡང་bད་Fང་ངོ་མ་ཤེས། །

ཅེ་རེ་Z་བའི་ལོང་བ་Pན། །Ú་རེ་ཉན་པའི་འོན་པ་Pན། །ཧ་རེ་

}ོམ་པའི་oི་མེད་Pན། །ཁ་Nང་Nང་4ེད་པའི་རོ་མེད་Pན། །

[ས་ལ་བgེན་པའི་རེག་མེད་Pན། །མི་oན་དp་oན་<ི་བསམ་

མེད་Pན། །དེའི་Mིར་ན་མ་མཐོང་ཞེས། །བVོད་པ་Sོད་Fིས་གོ་

ལགས་སམ། །_་མ་སངས་Eས་O་གང་མཐོང་བ། །=ས་

གOམ་སངས་Eས་མཐོང་དང་མXངས། །དེའི་Mིར་ན་མཐོང་བ་
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�ང༌། །མཐོང་བར་འདོད་པ་གང་ཡིན་<ིས། །ཆོས་དཔེ་དོན་འདི་

དག་གོ་བར་<ིས། །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་�ད་Fི་ཆོས། །ནམ་འཕང་

གཅོད་ལ་°ོད་པོ་དགོས། །4ི¨་5ང་�ག་པ་�ིང་རེ་Vེ། །ད4ར་

དpན་ཤན་འ4ེད་ག�་འ¿ག་དགོས། །དེ་ཕོའ m་ཐང་>ད་�ིང་རེ་

Vེ། །ཟིལ་<ིས་གནོན་ལ་སེང་གེ་དགོས། །ཝ་9ེས་�ག་པ་�ིང་

རེ་Vེ། །ཉམ་ང་vལ་ལ་E་.ག་དགོས། །.ག་5ང་+ང་བ་�ིང་་

Vེ། །ཨེ་མ་ཧོ་9ེས་+་Pན། །དལ་འ4ོར་འདོད་ན་{་འvས་

དགོས། །གh་[མ་མཁན་Rམས་�ིང་རེ་Vེ། །_་མ་ཚBལ་ན་

�བ་ཐོབ་དགོས། །O་1ག་ཚBལ་ན་�ིང་རེ་Vེ། །ཡོན་ཏན་ཚBལ་

ན་}ོད་Uན་དགོས། །}ོད་9ོན་ཅན་Rམས་�ིང་རེ་Vེ། །མཁས་

པ་འདོད་ན་ཐོས་པ་དགོས། །ཆོག་ཤེས་ཅན་Rམས་�ིང་རེ་Vེ། །

བuན་པོ་འདོད་ན་གཉེན་པོ་དགོས། །ེན་ཁར་འཆོར་Rམས་

�ིང་རེ་Vེ། །གཞན་དོན་འདོད་ན་1གས་Vེ་དགོས། །རང་དོན་

མཁན་Rམས་�ིང་རེ་Vེ། །ལོངས་]ོད་འདོད་ན་yིན་གཏོང་

དགོས། །སེར་}་ཅན་Rམས་�ིང་རེ་Vེ། །མཉམ་ཉིད་འདོད་ན་
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ནམ་མཁའ་དགོས། །�་1ག་©་1ག་�ིང་རེ་Vེ། །ཟབ་མོ་འདོད་

ན་E་མཚB་དགོས། །ཁ་གཏིང་1ག་Rམས་�ིང་རེ་Vེ། །མཐོང་

}ང་འདོད་ན་མངོན་ཤེས་དགོས། �ི་ལམ་མཁན་Rམས་�ིང་རེ་

Vེ། །{་འvས་ཤེས་ན་gེན་འvེལ་དགོས། །མགོ་བ>ོར་མཁན་

Rམས་�ིང་རེ་Vེ། །Z་བ་འདོད་ན་gོགས་པ་དགོས། །བgག་

དzད་མཁས་Rམས་�ིང་རེ་Vེ། །rོམ་པ་འདོད་ན་ག�ག་མ་

དགོས། །རེས་འཇོག་མཁན་Rམས་�ིང་རེ་Vེ། །ཉམས་Nོང་

འདོད་ན་rོམ་བ\ན་དགོས། །དང་Oན་�ག་པ་�ིང་རེ་Vེ། །

རས་པ་འདོད་ན་oོད་gགས་དགོས། །Dས་རས་མཁན་Rམས་

�ིང་རེ་Vེ། །རོ་�ོམས་འདོད་ན་གཅོད་པ་དགོས། །བབ་ཅོལ་

མཁན་Rམས་�ིང་རེ་Vེ། །ཞེན་པ་གཅོད་ན་འཁོར་ལོ་དགོས། །

གuག་5ང་བ>ོར་5ང་�ིང་རེ་Vེ། །མཐོན་པོ་འདོད་ན་དམའ་མོ་

9ོང༌། །མཐོ་ངོ་ཅན་Rམས་�ིང་རེ་Vེ། །འvས་+་འདོད་ན་I་

གOམ་དགོས། །རེ་དོགས་ཅན་Rམས་�ིང་རེ་Vེ། །ཆོས་དཔེ་

དོན་འདི་དག་གོ་ལགས་ན། །ང་མཐོང་སངས་Eས་མ་ཡིན་ཏེ། །
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_་མ་སངས་Eས་O་མཐོང་ལགས་ན། །རང་སེམས་སངས་

Eས་O་མཐོང་བ་ཡིན། །དད་མེད་_་མ་བ.ེན་པ་Rམས། །

འ@ོགས་�ན་རིང་བས་གོམས་འoེས་Sེར། །དེས་ན་ཡོན་ཏན་

9ེ་བར་དཀའ། །བདེ་གཤེགས་བཀའ་དང་_་མའི་གOང༌། །

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རབ་Dོགས་པ། །_་མ་མེད་པར་མི་འeང་

གOངས། །དེ་ན་_་མ་དགོས་པར་གOངས། །བག་མེད་མི་

ཤེས་ཉོན་མོངས་®ངས། །མ་pས་Xང་བ་འeང་བའི་{། །

®ངས་Mིར་དཔེ་དོན་གཉིས་Fི་ཆོས། །བaེ་བས་གཞན་ལ་ཕན་

Mིར་བཀོད། །དེ་eང་དགེ་བ་oི་མེད་འདིས། །འ@ོ་Pན་མཚན་

མེད་ལ་བཀོད་ཤོག །ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། ། 

 

"

"

"

"

�704



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

"

རིན་ཆེན་bེང་བ། ན་མོ་p་|། དགའ་ཚལ་ན་ཉམས་དགའ་

Pན་མཐོང་ཡང༌། །གཅིག་�ར་རི་�ོད་འ@ིམས་པའི་�ིམ་�ིང་

O་ལ་ཡོད། །�ེ¨་ཟན་~ོག་ངོ་ལ་5་འ1ང་ཡང༌། །ལག་8་

བཅང་བའི་ཟན་མཐོང་ག་ལ་ཡོད། །མ་ལ་+་བས་�ག་པ་མེད་ན་

ཡང༌། །�ོས་ནས་ཐལ་§ག་Uན་=་ག་ལ་ཡོད། །རིན་ཆེན་dིང་

=་ས་~ོ་མེད་ན་ཡང༌། །ནོར་+་རིན་ཆེན་གཞན་ནས་ཅི་ལ་ཚBལ། 

།oང་པོར་9ེས་པའི་oང་ཤིང་འSོག་མེད་ན། །ཡོན་པོར་

བ\ངས་པས་oངས་འདོད་ག་ལ་ཡིན། །�ིང་གཏམ་ཕག་8་

བ�ས་པའི་¼་བཅད་4ས་ན་ཡང༌། །མང་པོའ m་འiར་བ་ཅི་ལས་

eང༌། །]ི་ལ་ཡོད་པ་qོག་ ོགས་ཟོས་པ་ལ། །gོག་yོང་4ེད་

ཅིང་ཉལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན། །E་མཚBའི་རིང་·ོད་རི་བོའ m་aེ་ལ་

Zོས། །གཅིག་8་རིམ་<ིས་བ@ངས་པའི་@ངས་Rམས་Fང༌། །

.ོང་གOམ་ཁེངས་ན་གཅིག་8་འ=ས་པ་ཡིན། །རང་མ=ན་

བཞག་པའི་ཟན་ལོག་མི་ཟ་བར། །ཕ་Zར་བཞག་པའི་Zོ་>ལ་ཅི་
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ལ་�ག །ཨ་ཕ་°ས་པས་ཨ་མ་ཕ་|་སོང༌། །གོ་Uོག་{་འvས་

འཆོལ་བ་ཅི་ལས་eང༌། །ནམ་མཁའ་Z་+ར་ཡངས་པའི་སེམས་

ཉིད་ལ། །>ར་Îང་ཙམ་=་དགག་པ་O་ཡིས་4ས། །ཉི་མའི་

འོད་ལས་oོ་བ་མེད་ན་ཡང༌། །�ིང་འཇོམས་5་ཡང་ཆབ་རོམ་

\་བར་འiར། །བ=ད་aི་Z་+འི་ཟས་མཆོག་ཡོད་ན་ཡང༌། །

གནས་=ས་བ>ལ་པའི་+་ཡིས་ཇི་Zར་]ོད། །བཞིན་མདོག་མེ་

ལོང་ནང་=་འཆར་བ་ལ། ། ོ་ལ་ཉག་ནག་ཡག་འདོད་ག་ལ་

ཡིན། །གནས་གཞི་ཟས་མཆོག་མངོན་=་iར་པ་དེ། །ཟས་དང་

འbད་ན་ཚmམ་པར་འiར། །ཡ་ཀི་O་ཡིན་Xར་ཀའི་O་ཡིན་

ཡང༌། །ཐ་དད་མེད་པར་གཅིག་8་O་ཡི་ཤེས། །+་ཡིས་bན་<ི་

གདམས་པ་འདོད་པ་དེ། །རིན་ཆེན་ཤོག་+འི་ངོས་ལ་bེང་བར་

བ�ས། །གསང་ གས་བ~་ཡིས་འཆད་པར་འiར་བ་དེས། །

བ~་མི་འཇལ་ལ་ཤེས་པ་ཅི་ཆ་ཡོད། །བ~་དོན་ཤེས་པར་iར་

པ་ཤེས་རབ་ཆེ། །�ན་=་བDངས་པ་1གས་O་གོ་བར་མཛBད། །

རང་གིས་Nོང་ནས་གཞན་<ིས་gོགས་པར་ཤོག །དགེ་བཤེས་
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ཤེས་རབ་~ོ་Vེའི་sས་པའི་Mག་E་ཆེན་པོ་བ~་ཡི་>ོར་རིན་པོ་ཆེའི་bེང་བ་

ཞེས་4་བ་ལགས། 1གས་ད<ེས་པར་དགོངས། འ+ལ་བ་དང་ཡི་གེ་བIར་

བ་Pན་ཐེངས་Mག་4ེད་བཟང༌། མཚམས་བཅད་ནས་བsགས་པ་དང༌། 1ན་

མཚམས་O་ཆོས་བཤད་ཅིང་གཞན་དོན་4ེད་པ་ཐོས་ནས་དགའ་བར་eང༌། 

གཉིས་ཀ་འ�བ་པར་འདོད་པས་གཅིག་Fང་མེད་པར་མ་4ེད། གཉིས་མེད་

hང་འ�ག་ལམ་<ི་མཆོག །I་གཉིས་ད4ེར་མེད་ཐོབ་པར་<ིས། །_་མ་རིན་

པོ་ཆེ་ཏི་$ི་རས་པས་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་~ོ་Vེ་ལ་བIར་བ། Mག་E་ཆེན་

པོ་བ~འི་>ོར་རིན་པོ་ཆེའི་bེང་བ་ཞེས་4་བ། ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་

Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

གདམས་པ་ཟབ་མོ། །བཀའ་oིན་ཅན་<ི་_་མ་དམ་པ་ལ། །

[ས་ངག་ཡིད་གOམ་pས་པས་Mག་འཚལ་འ=ད། །_་མ་དམ་

པ་Rམས་Fི་ཞལ་གདམས་ཟབ་མོ་འདི། །�ང་ཟད་ཙམ་ཞིག་ཡི་

གེར་འvི་བར་4། །རིག་པ་ཐ་མལ་སེམས་གOམ་bིན་ལས་

དང༌། །དབང་�ད་སོ་སོར་མ་འoེས་ཐམས་ཅད་ནི། །oི་མེད་

བདེ་བ་ཆེན་པོའ m་gེན་འvེལ་དང༌། །I་གOམ་དག་8་བrོམ་པ་

གནད་བ�འོ། །_་མའི་གOང་ངག་ཡི་གེར་vིས་པ་ཡི། །ཉེས་

པ་ཅི་མཆིས་མཁའ་འ@ོས་བཟོད་པར་མཛBད། །འདི་vིས་དགེ་
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བས་འ@ོ་བ་མ་[ས་Pན། །ཚBགས་གཉིས་ཡོངས་Dོགས་I་

གཉིས་མངོན་iར་ཤོག །དགེའོ། ། 

ན་མོ་p་|། རིག་པའི་གནད་བ�འི་དང་པོ། a་བའི་_་མ་

�ིང་གི་དFིལ་=་གསལ་བར་བrོམ་ལ། gོག་པ་གཞན་<ིས་

བར་མ་ཆོད་པར་རང་རིག་_་མར་Nོང་བར་4་བ་དང༌། ཡང་

རང་གི་]ི་བོར་_་མ་ནོར་+་དབང་གི་Eལ་པོ་Zར་བrོམ་ལ། 

གསོལ་བ་བཏབ་པས་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དགོས་འདོད་

འeང་བ། ཡང་_་མའི་I་གOང་1གས་Fི་ངོ་བོར་རང་ཉིད་

བrོམ་ལ། གཞན་<ི་Mག་དང་མཆོད་པ་བ�ེན་བPར་4ེད་པ་ཅི་

eང་ཡང་_་མ་ལ་འ+ལ་བ་4ེད་པར་བrོམ། དེས་རང་ལ་མི་

གནོད་ཅིང་གཞན་<ི་ཚBགས་འཕེལ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་

སེམས་ཅན་བདེ་བར་འདོད་པའི་4མས་པ་rོམ་པ་ནི། མས་+་

གཅིག་པ་མཐོང་བ་Zར་སེམས་ཅན་བདེ་བར་བrོམ་པ་དང༌། 

སེམས་ཅན་�ག་བ ལ་དང་vལ་བར་འདོད་པ་�ིང་རེ་Vེ། མས་

+་གཅིག་�་མེ་འོབས་O་�ང་བས་�ག་བ ལ་བ་Zར་�ག་
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བ ལ་བསལ་བར་འདོད་པའི་�ིང་Vེ་དང༌། ཡང་རིག་པ་.ོང་པ་

�ིང་Vེ་ད4ེར་མེད་=་བrོམ། སེམས་ཅན་<ི་{ད་ལ་.ོང་པ་

�ིང་Vེ་ད4ེར་མེད་=་བrོམ་ལ། Sད་པར་=་གནོད་པ་9ེལ་བ་

བདེ་བ་དང་Uན། �ག་བ ལ་དང་vལ། _་ན་མེད་པའི་4ང་

5བ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །གOམ་པ་རང་ཡི་དམ་�ར་

rོམ་པའི་1གས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་�་འbོས་པས་bིན་

ལས་བཞི་དང་བ�ན་ཅིང༌། Qབ་པའི་ལས་བQབ། 1གས་མི་

བ�ེལ་བར་ཁ་དོག་ ོན་པོར་rོམ་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་རང་རིག་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རིག་པར་བ�ན་ནས་བrོམ་པའོ། །�་པ་rོ་

�འི་སོ་སོ་རང་རིག་8་rོམ་པའི་=ས་O། གhགས་�ས་མ་

འoེས་�་oིས་མ་འoེས། oི་རོས་མ་འoེས། རོ་རེག་གིས་མ་

འoེས་པར་སོ་སོར་གསལ་བར་རང་རིག་8་མ་འoེས་པར་

བrོམ་པའོ། །�ག་པ་ཚBགས་�ག་གི་�ལ་ལ་ཐམས་ཅད་}ང་

ལ། གཅིག་ལ་དེར་འཛmན་མ་sགས་པས་གuག་ཏོར་འཁོར་ལོའ m་

�ར་བའི་Z་.ངས་Fིས་ཐམས་ཅད་མཐོང་ཐོས་ཚBགས་Nོང་
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རིག་པས་�ལ་བཀར་ནས། མངོན་=་མི་4ེད་པས་གཅིག་Nོང་

བ་མེད་པར་བrོམ་པའོ། །བ=ན་པ་}ང་\ིད་འཁོར་འདས་Fི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་O་Nོང་བར་4ས་པས། ཡེ་

ཤེས་མ་ཡིན་པའི་མ་རིག་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའི་oི་མའི་

གནས་མེད་པས་མ་གོས་པའོ། །བEད་པ་རང་རིག་བདེ་བའི་གོ་

ཆ་<ོན་པས་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་བདེ་�ག་གི་ཆོས་ཅི་eང་

ཡང་བདེ་བར་bིལ་bིལ་བrོམས་པས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་

འཆར་རོ། །དp་པ་རང་གི་[ས་Fི་a་གནས་ཐམས་ཅད་དང༌། 

a་མ=ད་ཆོས་འeང་�་གOམ་ཁ་དོག་དམར་པོ་ཡོད་པའི་ནང་

=་.ེང་འོག་གི་�ང་ཁ་དོག་ ོན་པོའ m་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་�ིད་ནས། 

ཆོས་འeང་གི་ནང་དང་a་གནས་ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེས་གང་བས་

�ང་སེམས་Fི་gེན་འvེལ་འ@ིགས་པས་བདེ་གསལ་མི་gོག་

པའི་I་གOམ་<ི་ཉམས་འཆར་རོ། །a་དང་�ང་དང་ཐིག་ལེ་

གOམ་<ི་gགས་ཡོན་ཏན་དེ་གOམ་ལས་eང་བ་ཡིན་ནོ། །

གOམ་པ་རང་གར་འ=ག་གི་ས་རི་རབ་ཆེན་པོའ m་.ེང་=་སེང་
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གེའི་�ི་དང་པ¸་ཉི་མ་�་བའི་གདན་ལ་རང་ཉིད་�ལ་པའི་I་

ªF་1བ་པ་I་མདོག་གསེར་བཙB་མ་Z་+་Mག་གཡས་ས་

གནོན། གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ་བrོམ་ལ། I་ལས་འོད་

ཟེར་འbོས་པས་Iས་འ=ལ་བའི་སེམས་ཅན་<ི་1གས་{ད་

བIལ་ནས། བདག་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་oན་པ་རེག་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་·ིག་པ་དང་�ིབ་པ་དག་ནས་སངས་

Eས་Fི་I་ཐོབ་པར་བསམ་ཞིང་འོད་ཟེར་Xར་བ�འོ། །ལོངས་

]ོད་Dོགས་པའི་Iས་འ=ལ་བའི་སེམས་ཅན་Rམས་ལ། རང་

ཉིད་ཡི་དམ་<ི་�་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I་མཚན་དང་དཔེ་

4ད་Fིས་བEན་པ་བrོམས་ལ། མཐོང་བ་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་

ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I་ཐོབ་པར་བrོམ་མོ། །ཆོས་Fི་Iས་

འ=ལ་བའི་དོན་=། རང་ཉིད་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་vལ་བ་འོད་

གསལ་ཆོས་Fི་Iར་བrོམས་ལ། བདག་oན་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་Fིས་Fང་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I་ཐོབ་པར་བrོམ་

པའོ། །དགེའོ། ། 
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"

�ི་ལམ་[ང་བ.ན། ཨེ་མ་ངོ་མཚར་�ད་Fི་ཆོས། །ལོ་

ཁམས་བཟང་པོ་མེ་མོ་dང་གི་ལོར། །=ས་ཚBད་བཟང་པོ་ད4ར་

<ི་=ས། །�་མཚན་ད4ར་�་ཐ་5ང་ཡར་<ི་ངོ༌། །�་བ་�ག་པ་

གOམ་ཚJས་Fི། །Eས་པའི་=ས་O་iར་པའི་ཚJ། །Rམ་ཤེས་

Rམ་gོག་iར་པ་དེ། །ངོ་མཚར་Zད་མོ་འདི་Zར་}ང༌། །ཆོས་

ད4ིངས་Rམ་དག་ཞིང་ཁམས་O། །སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་�ི་

ལམ་=། །�་མ་[ས་Fི་@ོང་Sེར་དེ། །ཆོས་འeང་ཡངས་པའི་

གཞལ་ཡས་ཁང༌། །�་གOམ་ཏོག་གི་ཡར་aེ་ལ། །Mི་ནང་བར་

ཆད་སེལ་བ་ཡི། །མི་འཇིགས་4་Ôང་ཀ་|་ཎ། །དེ་ཡི་གཡས་

དང་གཡོན་གཉིས་O། །ག�་འ¿ག་5་\ིན་ཀ་|་ཎ། །གདོན་

Tང་�ན་པའི་འ¿ག་�་�ོགས། །དེའི་འོག་གི་གཡས་གཡོན་ན། 

།སོ་སོ་ཡང་དག་ཆོས་Fི་gགས། །ཤང་ཤང་མཛJས་པ་ཏེ¨་ན། །

དེ་ཡི་འོག་གི་གཡས་གཡོན་ན། །1གས་Vེའི་བདག་ཉིད་ཤ་ར་

ན། །དེ་ཡི་འོག་གི་གཡས་གཡོན་ན། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་ནི་མཚBན་
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པ་ནི། །.ོབས་Uན་dང་པོ་ཧ.་ན། །འོག་གི་ས་གཞི་~ོ་Vེའི་

vག །ཨར་མོ་ལི་ཀ་བདེ་བའི་གནས། །.ོབས་བ�་མི་འཇིགས་

མཚBན་པ་ཡི། །dང་ཆེན་སེང་གེ་བཞི་ཡི་�ི། །.ོབས་བ�་Rམ་

འoེན་མཚBན་པ་ཡི། །.ོབས་Uན་<ད་ནི་ཀོ་ཀོ་ན། །མི་གཡོ་�ི་

ནི་འདེག་པར་4ེད། །སངས་Eས་ཆོས་ནི་མཚBན་པར་4ེད། །

9ོན་<ིས་མ་གོས་པ¸འི་གདན། །འདབ་བEད་}་ཚBགས་མ་

གོས་Dོགས། །ཐབས་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་ཉི་�འི་གདན། །དེ་

Z་+་ཡི་གཞལ་ཡས་ན། །}་ཚBགས་}ང་བའི་མཆོད་པ་

བཤམས། །གhགས་~ོ་Vེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །འདོད་ཡོན་

�་ཡི་མཆོད་པ་འ+ལ། །ཡོན་ཆབ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །Mི་

ཡི་མཆོད་པ་}་བ=ན་འ+ལ། །rེག་མོ་�་མོ་ལ་སོགས་པས། །

b་དང་གར་དང་རོལ་མོ་འ+ལ། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་Rམས་Fིས་

ནི། །4ིན་<ིས་�ོབས་ཅིང་དངོས་�བ་.ེར། །ཕག་གདོང་ལ་

སོགས་བEད་Fིས་ནི། །rོ་Tང་མཛད་ཅིང་བར་ཆད་སེལ། །ཡེ་

ཤེས་མཁའ་འ@ོ་ཆེན་མོ་བ�ས། །Mོགས་Rམས་Tང་ཞིང་
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གནོད་པ་བ�ོག །4་རོག་མིང་ཅན་ཆོས་9ོང་ཐམས་ཅད་

Fིས། །འཁོར་Tང་bིན་ལས་Qབ་པར་4ེད། །གནས་དེར་

བsགས་པའི་.ོན་པ་དེ། །}ང་མེད་འོད་གསལ་<ི་ངང་ལ་

བsགས། །[ས་ནི་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I། །དFིལ་འཁོར་

འཁོར་ལོ་Dོགས་པར་བsགས། །ངག་ནི་ཨ་ཧཾ་གOང་ད4ངས་

�ོགས། །rོ་དང་བ་Ãའི་+་ག་ལ། །�ལ་Iའི་གཞན་དོན་དཔག་

མེད་4ེད། །དེ་Z་+འི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལ། །བ�་�ག་ལོན་

པའི་ན་ཚBད་ཅན། །མཛJས་ཤིང་བ�ག་དང་Uན་པའི་+་མོ་ཞིག །

I་wད་དར་<ིས་ལེགས་ད�ིས་ཤིང༌། །གཅེར་+་|ས་པའི་

Eན་དང་Uན། །Mག་གཡས་@ི་pག་×་མ་|། །Mག་གཡོན་

ཐོད་པ་བ=ད་aིས་བཀང༌། །ཁ་.ྃ་ག་ནི་མཆན་Îང་གཡོན་ན་

བ}མས། །ནན་ཏན་བgགས་ཤིང་དzད་ཙམ་ན། །ཁ་དོག་

Mོགས་གཅིག་ངེས་པ་མེད། །ནམ་མཁའི་འཇའ་དང་འo་བར་

}ང༌། །གཡོམ་པོར་བZས་པའི་=ས་ཙམ་ན། །དཀར་ལ་དམར་

བའི་མདངས་དང་Uན། །དེ་Z་+འི་+་མོ་མཛJས་མ་དེས། །
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མ་ཉལ་ལོངས། །བདེ་བའི་མཆོད་པ་འ+ལ་

ཞེས་ཟེར། །Sོད་ནི་འཇིག་gེན་པའམ་འཇིག་gེན་ལས་འདས་པ་

ཡིན། །བདེ་བ་.ེར་རམ་�ག་བ ལ་.ེར། །འདོད་ཆགས་.ེར་

རམ་ཆགས་vལ་.ེར། །བY་vིད་མ་4ེད་ཕར་སོང་¼ས། །

འདས་པ་མ་ཡིན་འཇིག་gེན་+་མོ་ཡིན། །�ག་བ ལ་ཉིད་ནི་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན། །འདོད་ཆགས་ཉིད་ནི་ཆགས་vལ་བདེ་བ་

ཡིན། །བY་vིད་མ་4ེད་ཕར་སོང་ཟེར་[གས་Fིས། །ཆོས་

བEད་འ�ི་བ་ཡོད་པར་ངེས། །}ང་བ་}་ཚBགས་འདོད་ཡོན་

བY་vིད་ཡིན་པ་ལ། །རང་@ོལ་རང་}ང་ཡིན་པར་མ་ཤེས་

ན། །ཐོག་མེད་=ས་ནས་བYས་པ་ཡི། །ད་|ང་=་ནི་བY་

དགོས་ཡོད། །ཆོས་Rམས་འ@ོ་འོང་མེད་པར་གཅིག་པ་ལ། །

ཕར་སོང་ཕར་སོང་ཟེར་[གས་Fིས། །�ལ་དང་�ལ་ཅན་

གhང་འཛmན་ཡོད་པར་ངེས། །འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་hང་

འ�ག་ཡིན་པ་ལ། །འ@ོ་འོང་ཡོད་པར་O་ཡིས་མཐོང༌། །འ@ོ་

འོང་ཡོད་ན་འ¯ལ་པ་ཡིན། །སོ་སོ་རང་རང་.ོང་པའི་ཆོས་
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Rམས་ལ། །ཕར་སོང་ཕར་སོང་4་བ་O་ལ་ཟེར། །ལར་oི་མས་

oི་མ་འ¯ད་པར་4ེད། །Sེ¨ས་Sེ¨་འ4ིན་པར་4ེད། །དངོས་

པོས་དངོས་མེད་.ོན་པར་4ེད། །འཇིག་gེན་པས་འདས་པ་.ོན་

པར་4ེད། །ཆགས་པས་ཆགས་vལ་.ོན་པར་4ེད། །+ད་མེད་

Fིས་ཤེས་རབ་དང་.ོང་པ་.ོན་པར་4ེད། །9ེས་པས་ཐབས་

དང་}ང་བ་.ོན་པར་4ེད། །འ�ིལ་བས་ཐབས་ཤེས་གཉིས་O་

མེད། །}ང་.ོང་ད4ེར་མེད་.ོན་པར་4ེད། །དེ་Z་+་ཡི་རང་

བཞིན་ལ། །ཐ་དད་གཉིས་འཛmན་གང་ཡང་མེད། །®ང་4་མེད་

ཅིང་གཉེན་པོ་མེད། །རང་བཞིན་Rམ་པར་དག་པ་ལ། །�ིབ་དང་

�ིབ་4ེད་གཉིས་ཀ་མེད། །ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་

ལ། །བQབ་4་Qབ་4ེད་གཉིས་O་མེད། །འvས་+་�ན་<ིས་

�བ་པ་ལ། །རེ་དང་དོགས་པ་གཉིས་O་མེད། །ཐམས་ཅད་hང་

འ�ག་ཡིན་པ་ལ། །ཐ་དད་འ=་ཤེས་®ང་_ོ་ཅན། །ཆོས་བEད་

Fི་�ོག་8་Xད་ཉེན་ཡོད། །རེ་དོགས་གཉིས་Fི་གཡང་ལ་Xང་

ཉེན་ཡོད། །བgག་དzད་དང་ཐེ་ཚBམ་མ་མང་བར། །འོད་གསལ་
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ཆོས་Iའི་ངང་ལ་བsགས། །ལོངས་I་བདེ་ཆེན་<ི་ངང་ལ་

བཞེངས། །�ལ་I་གཞན་དོན་དཔག་མེད་Fིས། །ཐམས་ཅད་

དེ་ཡིན་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་དེ་ཡིན་གཅེས་པའི་

%མ་ཚmག་དེ། །ཚmག་གིས་ལེགས་པར་བ�ད་ནས་མ་བ.ན་

ན། །ཟེར་[གས་འདི་ལས་དཔག་ཙམ་ན། །བ~་དང་དོན་=་ཨེ་

གོའམ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་དེ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི། །}ང་\ིད་འཁོར་

འདས་ཆོས་Rམས་ཏེ། །དེ་རང་གོང་གི་Zད་མོ་འདི་ཡིན་ནོ། །

གང་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ནི། །}་ཚBགས་}ང་བ་.ོང་པ་

ཡིན། །}ང་དང་}ང་མེད་གཉིས་མེད་hང་འ�ག་ཡིན། །དེ་>ད་

ཅེས་པ་གOངས་པ་དང༌། །གཤེགས་པ་དང་བsགས་པ་མི་

མངའ་ཡང༌། །ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་ངང་ལ་ཐིམ། །འ@ོ་འོང་

མེད་Fང་བར་}ང་མཁའ་ལ་གཤེགས། །ནམ་མཁའི་མཐོང་O་

བsགས་ནས་ནི། །+ད་མེད་ང་དང་དFིལ་འཁོར་�་ཚBགས་

Rམས། །སེམས་ཅན་}ང་བ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པར། །ཞེན་པ་

དང་མཚན་མར་མ་བhང་ཅིག །བhང་ན་བ=ད་འ�ག་པའི་{་
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ཡིན་ནོ། །གསང་ གས་གསང་ནས་བQབ་ན་འ�བ་ཐག་ཉེ་

བའི་{་ཡིན་པས། །}ོད་Uན་བgགས་ལ་གཞན་དོན་<ིས་

གOངས་ནས་ནམ་མཁར་འཇའ་ཡལ་བ་Zར་གཤེགས་སོ། །�ི་

ལམ་}ང་བ་[ང་བ.ན་ཞེས་4་བ། །མ་རིག་rོ་ངའི་Qབ་ད4ེ་

ཞིང༌། །Mག་E་བཞི་དང་དབང་གOམ་པའི་དོན། �ན་ཅིག་9ེས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་�ོད་པར་4ེད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fིས་

རང་གི་སེམས་སངས་Eས་O་མ་རིག སངས་Eས་བQབ་4ར་

འདོད་པ་མ་རིག་པ་ཡིན། མ་རིག་པ་དང་རིག་པ་གཉིས་མེད། 

ཤེས་མ་ཤེས་གཉིས་ཡིན། དེ་Zར་ཡིན་པར་ཡང་མ་gོགས་པ་

ལ་gོགས་པར་4་བའི་Mིར། དཔེ་དང་དོན་=་yར་ནས་བ.ན། 

དེ་ལ་4་Ôང་གི་³་p་rོ་ངའི་ནང་=་འ=ག་པའི་=ས་O། དབང་

པོ་�་དང་འདབ་གཤོག་དང་4་ཡི་ཡོན་ཏན་ཚང་བར་གནས་ཏེ། 

rོ་ངའི་Eས་བ8མས་ནས་འ�ར་མ་¦ས་པའོ། །=ས་ལ་བབ་

ཙམ་ན་ཡང་4འི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་མ་ཡིན། ནམ་མཁའ་ལ་འ�ར་

¦ས་ཙམ་ན་ཡང་�ག་པ་གཅིག་eང་བ་མ་ཡིན། དཔེ་དེ་བཞིན་
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=། སེམས་ཅན་<ི་སེམས་སངས་Eས་O་ཡོད་Fང་མ་རིག་པའི་

Eས་བ8མས་པས་མ་gོགས་པའོ། །གཞན་<ིས་བVོད་མིན་

�ན་ཅིག་9ེས། །གང་=་ཡང་ནི་མི་གནས་ཏེ། །_་མའི་=ས་

ཐབས་བ.ན་པ་དང༌། །བདག་གི་བསོད་ནམས་ལས་ཤེས་4། །

4་Ôང་གི་མ5ས་rོ་ང་བgོལ་དགོས་པར་བ.ན་པ་དང་འo་

བར། ཡང་དག་པའི་_་མས། རང་སེམས་སངས་Eས་ཡིན་པར་

ངོ་�ད་པ་དང༌། Wོབ་མས་gོགས་པའི་=ས་O། rོང་«ན་དང་

འo་བའི་སངས་Eས་བQབ་4ར་འདོད་པའི་མ་རིག་པ་དང་vལ། 

སེམས་ཅན་<ི་=ས་ན་ཡང་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན། gོགས་པའི་=ས་

ན་ཡང་གཞན་ནས་eང་བ་མ་ཡིན། གཉིས་པ་མ་རིག་པའི་rོང་

ངའི་Qབས་ད4ེ་བ་ནི། ཕོ་མོ་གཞོན་¦་ན་ཚBད་ལ་བབ་པ་ལ། 

ཉོན་མོངས་པ་དང་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་Fང༌། 

མཁའ་གསང་མཉམ་པར་yོར་བ་དང༌། བ�་�ག་Mེད་Mེད་ཐིག་

ལེ་ཅན། ཡན་ལག་མེད་པའི་aིས་ལས་འདས། མ་བ.ན་པར་མི་

ཤེས་སོ། ། ར་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན། ཤེས་པའི་=ས་ནས་གཞན་
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ནས་མ་eང་ངོ༌། །གཞི་ལ་དེ་Zར་གནས་པ་དེ་gོགས་པར་4་

བའི་ཐབས་Mག་E་བཞི་ལས་གཞན་[ས་ལས་Fི་Mག་Eའི་དཔེ་

ལ་བgེན་ནས་དབང་གOམ་པ་བIར་བའི་=ས་O་�ན་ཅིག་

9ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་�ོད་པ་ཡིན། ཆོས་Fི་Mག་E་_་མའི་

གདམས་ངག་གིས་མ་བཏབ་པར་མི་གོ །ཨེ་ཝཾ་མ་ཡ། ཨེ་Mག་

Eའི་ཆོས་འeང༌། ཝྃ་རང་གི་ཐབས་Fི་~ོ་Vེ། འ@ེང་+་དང་¬ད་

ཀོར་<ིས་མཉམ་yོར་བས། �ན་ཅིག་9ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་9ེ་

བའོ། །མ་ཡ་ན་ཐེག་པ་.ེ། བཀའ་·ེ་}ོད་Fི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་

ལས་འeང་བའོ། །Mག་E་ཆེན་པོ་ཡང་�ན་�བ་པས། �ན་

ཅིག་9ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་ཡིན་ནོ། །{ད་དམ་ཚmག་གི་Mག་E་

ནི། ཝྃ་ཐབས་Fི་ཡི་གེ་�་rོམ་པ་དང༌། གསང་ གས་བ�ང་བ་

དང༌། མཚན་བཅས་Fི་Dོགས་རིམ་དང༌། བསོད་ནམས་Fི་

ཚBགས་ཐམས་ཅད་གhགས་Iའི་{་ཡིན། ཨེ་.ོང་པ་ཉིད་ཤེས་

རབ་ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་གནས་[གས་Dོགས་པས། ཡེ་ཤེས་Fི་

ཚBགས་ཆོས་I་ཡིན་ནོ། །ཉམས་O་ལེན་པ་ལ་མི་འདའ་བ་དམ་
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ཚmག་ཡིན་ནོ། །I་གOམ་མངོན་=་iར་པ་འvས་+འོ། །གཞན་

དོན་4ེད་པ་ལས་མི་འདའ་བ་དམ་ཚmག་གོ །}ོད་དང་Uན་པ་མ་

ཡིན་པ་གཞན་ལ་མི་བ.ན་པ་དམ་ཚmག་གོ །�ི་ལམ་[ང་བ.ན། 

ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །  

 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་ 

བ9ེད་ཆེན་མོ།  

"

gོག་མེད་Mོགས་vལ་ཆོས་ད4ིངས་ཆོས་Fི་ཕོ་vང་ན། །

འདས་དང་མ་4ོན་ད་Zའི་Eལ་བ་\ས་དང་བཅས། །ངོ་བོ་

གཅིག་iར་དངོས་དང་བ{ད་པའི་_་མ་ལ། །pས་པས་བ.ོད་

ཅིང་དང་བའི་ཡིད་Fིས་9བས་O་མཆི། །1བ་པའི་ཡོན་ཏན་མ་

[ས་Dོགས་4ེད་ཅིང༌། །ཉོན་མོངས་པ་དང་འཁོར་བའི་�ག་

བ ལ་ཞི་མཛད་པའི། །ཟག་མེད་བ=ད་aི་4ང་5བ་སེམས་

མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །འ@ོ་བའི་དོན་=་སེམས་བ9ེད་ཆོ་ག་

གསལ་བར་འvི། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སེམས་བ9ེད་པའི་

མཚན་ཉིད་དང་Uན་པའི་�ང་=། སེམས་བ9ེད་པར་འདོད་པའི་

gེན་<ི་གང་ཟག་གིས། གནས་ཁང་བདེ་བར་Mག་བདར་4་

ཞིང༌། oི་བཟང་གིས་ཆག་ཆག་གདབ། ག=གས་དང་གནམ་
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ཡོལ་དང་Eབ་ཡོལ་vི། མཆོད་gེན་4ང་5བ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་

པའི་gེན་བ�མ། _་མའི་གདན་མཐོན་པོ་བཤམས། Dས་རིམ་

པར་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་བཟང་ལ་མང་བར་བཤམས། 

གཏོར་མ་བཟང་བ་གOམ་བཤམས་ལ། ཡར་_་མ་དཀོན་

མཆོག་དང་ཡི་དམ་<ི་�་ལ་འ+ལ། བར་མ་དེ་ཆོས་9ོང་ལ་

བ ོས་ལ་bིན་ལས་བཅོལ། འོག་མ་གཞི་བདག་དང༌། གནོད་

9ེལ་དང༌། རིགས་�ག་]ི་ལ་བ ོས་ལ། ངེད་སེམས་བ9ེད་

4ེད་པ་ལ་ཡ་མ་ང་bག་མ་དོག བདག་ལ་གནོད་9ེལ་བ་Sེད་Fི་

དོན་=་སེམས་བ9ེད་པ་ཡིན་4ས་ལ་བཀའ་བrོ་4འོ། །དེ་ནས་

Tང་བའི་འཁོར་ལོ་བrོམ་པར་ཡང་4འོ། །Tང་བའི་འཁོར་ལོ་

ཐམས་ཅད་Fི་ནང་ནས་མཆོག་8་iར་པ་4ང་5བ་སེམས་

བ9ེད་འདི་ཡིན། ཐེག་པ་དམན་པ་ལས་Fང་འདིས་9ོབ། མི་

དང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་གནོད་པ་ཡང་འདིས་9ོབ། ལར་དགེ་

བ་ཅི་4ེད་ལ་4ང་5བ་Fི་སེམས་Fིས་ཟིན་པར་4་.ེ། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་oིན་ཅན་མ་ཡིན། དགེ་བའི་དོན་=་སེམས་
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བ9ེད་�མ་=་སེམས་ལ་ཡིད་བཞིན་=་rོམས་མཛBད། བདག་

ཅག་ལ་·ང་བར་4ེད་པའི་ད@། གནོད་པར་4ེད་པའི་བགེགས། 

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མSེན་པ་ལ་བར་=་གཅོད་པར་4ེད་ཅིང་

མི་མ1ན་པའི་Mོགས་Qབ་པར་4ེད་པ་Rམས་Fིས་གཙBར་4ས་

པའི་མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་

བ་དང་Uན། �ག་བ ལ་དང་vལ་ནས་¡ར་=་_་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་Dོགས་པའི་4ང་5བ་རིན་པོ་ཆེ་འཐོབ་པར་4། 

དེའི་Mིར་=ས་ད་ནས་བhང་.ེ་སངས་མ་Eས་Fི་བར་=་[ས་

ངག་ཡིད་གOམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ། ནམ་མ་ཤིའི་བར་=་[ས་

ངག་ཡིད་གOམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ། =ས་དེ་རིང་ནས་སང་ཉི་མ་

ད་ཙམ་Xན་ཆད་=་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ་

�མ་=་rོམས་མཛBད། ཡང་Eལ་ཁམས་�ལ་རིས་ཐམས་ཅད་

བཅོམ་Uན་འདས་Rམ་པར་}ང་མཛད་གངས་ཅན་མཚB་I་ལ་

ཞིང་ཁམས་དང་Iས་གང་བ་གཅིག་བrོམ། དེའི་1གས་ཀར་Vེ་

བuན་]ན་རས་གཟིགས་དབང་�ག་བrོམ། དེའི་1གས་ཀར་
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Vེ་བuན་�ོ་བོའ m་Eལ་པོ་བrོམ། དེའི་1གས་ཀར་རང་ཉིད་ཡི་

དམ་<ི་�ར་བrོམ། དེ་ནི་སེམས་དཔའ་Oམ་aེག་Xལ་ལམ། 

�ལ་རེས་སམ། གནས་ཁང་4ིན་<ིས་�ོབས་པའམ་Tང་བ་

ཡང་ཡིན། ལགས་འོ་ན་འོ་>ོལ་སངས་Eས་Fི་བ.ན་པ་དར་

བའི་=ས་O་མི་[ས་ཐོབ་པ་དེ་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ཡིན། 

འཁོར་བ་�ག་བ ལ་<ི་�ང་པོ་ཡིན། དེ་ལས་ཐར་བར་4ེད་པ་

ལ་ཆོས་4ེད་དགོས་པ་ཡིན། ཆོས་Fང་ཐེག་པ་གOམ་=་

གOངས་པ། ལམ་རིམ་པ་བཞིན་=་sགས་པར་གOངས་Fང༌། 

ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་དང༌། ~ོ་Vེ་ཐེག་པས་སེམས་བ9ེད་པར་

གOངས། དེ་ནས་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པ་འདི་

གལ་ཆེ། གལ་ཇི་Zར་ཆེ་ན། རང་གཞན་གཉིས་Fི་བདེ་9ིད་

གནས་>བས་དང་མཐར་1ག་གི་ཕན་ཡོན་དང་4ང་5བ་དང་

4ང་5བ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཐོབ་པ་ཡང་སེམས་བ9ེད་པ་ལ་རག་

ལས་པས། དེས་ན་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་དགོས་

པས། དེ་ཡང་དང་པོ་_་མ་ལ་མ�ལ་�ལ་ལ་མེ་ཏོག་གཅིག་
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Mག་8་བhང་.ེ། སེམས་བ9ེད་པའི་_་མ་གསོལ་བ་གདབ་པ་

ནི། Wོབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་O་གསོལ། བདག་མིང་འདི་

ཞེས་བ<ི་བ་=ས་འདི་ནས་བhང་.ེ་Wོབ་དཔོན་Sོད་ལ་བདག་

གིས་སེམས་བ9ེད་པའི་_་མར་གསོལ་བ་འདེབས་Fི། Wོབ་

དཔོན་Sེད་Fིས་བདག་གི་སེམས་བ9ེད་པའི་_་མ་མཛད་=་

གསོལ། ཞེས་ལན་གOམ་བVོད་ལ། _་མ་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར་

བར་4འོ། །དེ་ནས་_་མས་Wོབ་མ་ལ་�ོ་བ་oི་བ་ནི། Sོད་Fིས་

སེམས་ཅན་མ་བ�ལ་བ་Rམས་བ�ལ་བར་4་བའི་Mིར་དང༌། 

མ་@ོལ་བ་Rམས་@ོལ་བར་4་བའི་Mིར་དང༌། ད+གས་མ་

དeངས་བ་Rམས་ད+གས་དeང་བར་4་བའི་Mིར་དང༌། N་

ངན་ལས་མ་འདས་པ་Rམས་N་ངན་ལས་འདའ་བར་4་བའི་Mིར་

ན། �ག་པའི་བསམ་པས་_་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་Dོགས་

པའི་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པར་འདོད་ཅིང༌། ང་ལ་_་

མ་s་བར་�ོའམ། ཞེས་oིས་པ་དང༌། དེས་Fང་�ོ་ཞེས་ལན་

གདབ། Wོབ་དཔོན་<ིས་ཐབས་ཡིན་ནོ། Wོབ་མས་ལེགས་

�726



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

སོ། །ཞེས་བVོད་པར་4འོ། འོ་ན་4ང་5བ་Fི་སེམས་དེ་ཡང་{་

དང་ེན་མ་ཚང་བ་ལ་ནི་མི་9ེ། {་ེན་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་པ་

ནི། {་ལ་གཉིས། དངོས་Fི་{་དང༌། བ{ད་པའི་{། དངོས་Fི་

{་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པར་འདོད་པའི་gེན་<ི་

གང་ཟག་གི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

Fི་དོན་=་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པར་འདོད་པའོ། །བ{ད་

པའི་{་བཞི་ཚང་དགོས་ཏེ། བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་བསགས་

པ། ཚད་མེད་པ་བཞི་ལ་_ོ་yང་བ། 9བས་O་འ@ོ་བ་Sད་པར་

ཅན་ ོན་=་སོང་བ། _་མར་སངས་Eས་Fི་འ=་ཤེས་བ9ེད་པ། 

དེ་བཞི་ལ་སེམས་བ9ེད་9ེ། ེན་ཡང་དག་པའི་_་མས་4ེད། 

{་ེན་གཉིས་པོ་དེ་ཚBགས་པ་ལས། Sོད་Fི་{ད་ལ་4ང་5བ་

Fི་སེམས་9ེ་བ་ལགས་པས། དེ་ལ་དང་པོ་བསོད་ནམས་Fི་

ཚBགས་བསགས་པ་ནི་E་གར་Pན་ན། བདོག་པ་ཡོད་ཚད་Fི་

Oམ་ཆ་གཅིག་མཆོད་པར་བཤམས། Oམ་ཆ་གཅིག་_་མ་ལ་

འ+ལ་བ་ཡིན་པར་གདའ། འོ་>ོལ་ཡང་འདིར་མཆོད་པ་དང༌། 
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_་མ་ལ་འ+ལ་བ་དང༌། མེ་ཏོག་ཚགས་4་དགོས་པ་ལགས། དེ་

ལ་ཚBགས་བསོག་པ་ལ་ཡང༌། དང་པོར་gེན་�ལ་པ་ནི། རང་གི་

མ=ན་=་མཚB་ ོ་Zེམ་མེར་བ་ཡིད་=་འོང་བ་གཅིག་བསམ། 

དེའི་ད+ས་O་པ¸འི་·ོང་པོ་ཤིན་8་ཆེ་བ་ཡལ་འདབ་དཔག་8་

མེད་པ་གཅིག་བསམ། དེའི་ད+ས་O་པ¸་ལ་སེམས་བ9ེད་

པའི་_་མ་བsགས་པར་བསམ། ཐད་ཀ་ན་ཡར་ལ་བཀའ་བ{ད་

Fི་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་བsགས་པར་བསམ། མ=ན་ན་ཡི་

དམ་<ི་�་བསམ། གཡས་O་སངས་Eས། Eབ་8་ཆོས། 

གཡོན་ན་དགེ་འ=ན། དེའི་Mི་རོལ་Fི་འདབ་མ་ལ་Mོགས་བ�་

=ས་གOམ་བsགས་པའི་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་

དཔའ་མ་[ས་ཤིང་[ས་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་བsགས་པར་

བསམ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་Eས། རང་གི་_་མ་དང༌། 

མཁན་པོ་དང༌། Wོབ་དཔོན་དང༌། ཆོས་Fི་འvེལ་བ་ཡོད་ཚད་

བsགས་པར་བསམ། འོག་གི་པ¸་ལ་དཔལ་མགོན་པོ་དང༌། 

དཔལ་�་མོ་དང༌། ཆོས་9ོང་བའི་Tང་མ་ཆེན་པོ་Rམས་ཐམས་

�728



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཅད་བsགས་པར་བསམ། གཞན་ཡང་དཔལ་མགོན་བ=ན་�་a་

གཉིས། Mོགས་9ོང་བ་བ�། ཞིང་9ོང་བEད། འཁོར་མ་མོ་

Oམ་�་a་གཉིས། �་ཆེན་པོ། ó་ཆེན་པོ། གནོད་yིན་ཆེན་པོ། 

གཟའ་ཆེན་པོ། {་>ར་ཆེན་པོ། འbོག་མ་མ་+། དགེ་བ�ེན་

ཆེན་པོ་ཕོ་མོ། སངས་Eས་Fི་བ.ན་པ་Tང་བར་ཞལ་<ིས་

བཞེས་པ་ཐམས་ཅད་བsགས་པར་བསམ། དེ་ནས་སེམས་

བ9ེད་པའི་_་མ་བsགས་པ་གཙBར་མཛད་པས་མཚBན་པར་

4ས་ནས། གོང་=་gེན་ཡིད་Fིས་�ལ་པའི་�་ཚBགས་དེ་དག་

གདན་oངས་པ་ནི། =ས་གOམ་Mོགས་བ�ར་བsགས་པའི་_་

མ་དང༌། སངས་Eས་དང༌། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་Rམས་ཚmག་

འདིས་གདན་oངས་པར་4འོ། །ན་མོ་p་|། gོག་མེད་Mོགས་

vལ་ཆོས་ད4ིངས་ཆོས་Fི་གནས་མཆོག་ནས། །འདས་དང་མ་

4ོན་ད་Z་=ས་གOམ་<ི། །དངོས་དང་བ{ད་པའི་Vེ་བuན་

འཁོར་དང་བཅས། །1གས་Vེ་wོན་ལམ་དབང་གིས་གནས་

འདིར་གཤེགས། ན་མོ་p་|་བè་སË་ས་©ན་ཛ་ཛ་Äྃ། ཞེས་
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པས་_་མ་གདན་oངས། མ་[ས་སེམས་ཅན་Pན་<ི་མགོན་

iར་ཅིང༌། །བ=ད་·ེ་ད�ང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་�། 

།དངོས་Rམས་མ་[ས་ཇི་བཞིན་མSེན་iར་པའི། །བཅོམ་Uན་

འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་O་གསོལ། །ཞེས་པས་

གདན་oངས། དེ་ནས་I་ལ་བZ་བའི་མཆོད་པ་ནི། སེམས་

བ9ེད་པའི་_་མ་ཡང་དག་པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་འདི་

དང༌། ཡི་དམ་<ི་�་ཚBགས་དང༌། Mོགས་བ�་=ས་གOམ་<ི་

Eལ་བ་\ས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཇལ་བ་འདི་ཨ་རེ་

དགའ་�མ་=་དགའ་བ་ཆེན་པོ་མཛད། དེ་ནས་Mག་འཚལ་བའི་

མཆོད་པ་ནི། རང་གི་[ས་ཞིང་གི་»ལ་�ེད་ཙམ་=་�ལ་ལ། དེ་

དག་གི་ཞབས་ལ་8ག་8ག་ག8གས་ལ་Mག་འཚལ་བར་བསམ་

ལ། Mོགས་བ�་=ས་གOམ་འཇིག་gེན་ན། །Eལ་བ་\ས་

བཅས་ཐམས་ཅད་དང༌། །_་མ་ཡི་དམ་�་ཚBགས་ལ། །བདག་

གིས་pས་པར་Mག་འཚལ་ལོ། །དེ་ནས་བ.ོད་པའི་མཆོད་པ་

ནི། །_་མ་ཡི་དམ་�་ཚBགས་དང༌། །Eལ་བ་\ས་བཅས་ཐམས་
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ཅད་Fི། །ཡོན་ཏན་E་མཚB་རིན་ཆེན་Rམས། །བདག་གིས་

ཚངས་པའི་ད4ངས་Fིས་བ.ོད། །དེ་ནས་མཆོད་པ་4་བའི་

རིམ་པ་ནི། མ�ལ་ཚBམ་+་ཉི་«་a་གཅིག་པ་བཀོད། སངས་

Eས་Fི་ཞིང་ཁམས་Rམ་པར་དག་པ་འཐོབ་པར་4་བའི་Mིར། 

སངས་Eས་Fི་ཞིང་ཁམས་Rམ་པར་དག་པ་ཉེས་པའི་9ོན་དང་

vལ་བ། ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་Uན་པ། སངས་

Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་Fིས་གང་བ། �་

དང་མིའི་མཆོད་པ་དང༌། ལོངས་]ོད་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་དང་

Uན་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་དང་ལེགས་པ་དཔལ་

�ན་Oམ་ཚBགས་པ་འeང་བ་རིན་པོ་ཆེ་}་ཚBགས་པས་གང་

བའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་མ�ལ་འདིས་མཚBན་པ་མཛBད་ལ་

�ལ་ཅིག དེ་ཡང་ཚmག་འདིའི་Vེས་�ོས་མཛBད་ཅིག་4ས་ལ། 

ད+ས་Fི་རི་Eལ་�ན་པོ་ལ། །dིང་བཞི་dིང་bན་བEད་Fིས་

བ>ོར། །ཉི་�་hང་གཅིག་བ>ོར་བ་4ེད། །གསེར་དང་ད´ལ་

དང་ཤེལ་དག་དང༌། །©་ས་གར་བྷ་བཻeù། །©་ཏིག་དམར་དང་
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~ོ་�ིང་.ེ། །Pན་གཙB་རིན་ཆེན་}་བ=ན་དང༌། །+མ་པ་བཟང་

པོ་གཏེར་<ིས་བEན། །Vེ་བuན་བཀའ་oིན་ཅན་Rམས་ལ། །

བདག་ཅག་དད་པས་འ+ལ་ལགས་ན། །1གས་Vེའི་དབང་གིས་

བཞེས་མཛBད་ལ། །ལས་དང་·ིག་�ིབ་yང་=་གསོལ། །ཨÆ་

སË་ཏ་á་ག་ཏ་p་|་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་མ�ལ་ར)་�་ཛ་མེ་གྷ་ས་©་o་0་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་

Äྃ། །ཞེས་པས་འ+ལ་ལོ། །ད་ནི་མཆོད་པའི་4ེ་vག་འ+ལ་བ་

ནི། Pན་8་བཟང་པོའ m་�ིན་�ང་ངམ་Rལ་འ³ལ་<ི་མཆོད་པ་

དང༌། ཡིད་ལས་eང་བ་དང༌། བདག་པོས་ཡོངས་O་བhང་བ་

དང༌། ཡོངས་O་མ་བhང་བ་མེད་པའི་མཆོད་པ་དང༌། གསང་

 གས་Mི་ནང་གསང་གOམ་]ི་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་མཆོད་པ་

དང༌། Dས་རིམ་པར་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་དང༌། [ས་འ+ལ་

བའི་མཆོད་པའོ། །དེ་ལ་མཆོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་4ང་5བ་

Fི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་Rམ་པ་གཉིས་ད4ེར་མེད་པ་ལས་eང་བ། 

E་ནམ་མཁའ་དང་ཆོས་Fི་ད4ིངས་དང་མཉམ་པ། �ན་འཁོར་
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བ་མ་.ོང་གི་བར་=་མཆོད་པ་འདི་དག་འeང་བ། 4ེད་པའི་

ལས་=ས་གOམ་=་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད་ཅིང༌། ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་�ན་Oམ་

ཚBགས་པ་དང་Uན། �ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་དང་vལ་¡ར་=་_་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པའི་{ར་

མཆོད་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སངས་Eས་དང་eང་5བ་སེམས་

དཔའ་ཐམས་ཅད་Fིས་4ིན་<ིས་�ོབ་པར་མོས་ལ། དེ་ཡང་

Pན་8་བཟང་པོའ m་�ིན་�ང་གི་མཆོད་པ་ནི། ཡོན་ཆབ་Z་+་

གཅིག་ལ་ཡང་�ིན་<ི་�ང་པོ་ཙམ་=་iར་པར་སོམས། Rམ་

འ³ལ་ནི་མར་མེ་Z་+་གཅིག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་

འeང་བར་སོམས་ལ། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཆོས་

I་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཆབ་�ལ་མཛBད། ཁ་དོག་ངན་པ་®ོངས་ཞིང་

མཚན་དཔེ་ཐོབ་པའི་མེ་ཏོག་ཐམས་ཅད་དང༌། Xལ་�ིམས་

འཆར་བ་®ོང་ཞིང་ཟག་མེད་Xལ་�ིམས་ཐོབ་པའི་བ=ག་®ོས་

ཐམས་ཅད་དང༌། མ་རིག་©ན་པ་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཟག་མེད་
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ཤེས་རབ་}ང་བ་ཐོབ་པའི་}ང་གསལ་དང༌། གhང་འཛmན་gོག་

པ་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཟག་མེད་ཏིང་འཛmན་ཐོབ་པའི་oི་མཆོག་

དང༌། ལོག་འཚB་®ོང་ཞིང་ཆོས་Fིས་མངར་བའི་ཟས་མཆོག་

ཐོབ་པའི་ཞལ་ཟས་དང༌། ངན་འ@ོ་ལོག་པའི་ད@་Rམས་®ོང་

ཞིང་གOང་ད4ངས་�ག་�་ཐོབ་པའི་སིལ་�ན་དང༌། རང་

གཞན་ཐམས་ཅད་Fི་ད+ལ་བ་སེལ་བའི་ཡིད་བཞིན་<ི་ནོར་+་

རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་Eལ་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་དབབ་པ་ཡང་�ལ་

མཛBད། དེའི་=ས་O་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་མཆོད་Fང་བདར་བར་

4འོ། །གཞན་ཡང་ག=གས་དང་Eལ་མཚན་དང༌། པན་དང༌། 

_་vེ་དང༌། Mེ་མའི་�ར་མ་ཡང་�ལ་མཛBད། བདག་གཞན་

ཐམས་ཅད་ཚJ་རིང་བར་4་བའི་Mིར་འཆི་བ་མེད་པའི་བ=ད་aི་

ཡང་�ལ་བར་སོམས། བདག་གཞན་Rམས་ནད་ཐམས་ཅད་

ལས་ཕན་པར་4་བའི་Mིར་བི་ཤ་ཙm་བསམ་<ིས་མི་Sབ་པ་ཡང་

�ལ་བར་སོམས། འོ་>ོལ་རང་ཐམས་ཅད་ཁས་ཞན་པ་ལས་

ཐར་ཅིང་ཕས་Fི་°ོལ་བ་ཐམས་ཅད་བ�ོག་པའི་Mིར། Vེ་བuན་
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གསང་བའི་བདག་པོ་I་མདོག་གཟི་བVིད་ཅན་མང་པོ་ཡང་�ལ་

བར་སོམས། ད་ནི་ཡིད་ལས་eང་བའི་མཆོད་པ་ནི། Pན་8་

བཟང་པོ་དང་ཡིད་ལས་eང་བ་གཉིས་སེམས་Fི་4ེད་པ་གཅིག་

.ེ། འོ་ན་ཡང་ཡིད་Fི་མཆོད་པ་སངས་Eས་Fི་ཞིང་ཁམས་

དང༌། མཆོད་པའི་བཀོད་པ་བསམ་<ིས་མི་Sབ་པ་དང་དགོས་

འདོད་ཐམས་ཅད་ཡིད་=་འོང་བའི་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་_ོས་

�ལ་ཞིང་�ལ་མཛBད། ད་ནི་ཡོངས་O་བhང་བ་མེད་པའི་མཆོད་

པ་4་བ་ནི་འཇིག་gེན་<ི་Mོགས་བ�་=ས་གOམ་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བདག་པོའ m་ཡོངས་O་བhང་བ་

མེད་པ་5་གཙང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ་ལ་སོགས་

པ་བསམ་<ིས་མི་Sབ་པ་Rམས་�ལ་མཛBད། ད་ནི་ཡོངས་O་

བhང་བའི་མཆོད་པ་4་བ་ནི། འཇིག་gེན་<ི་ཁམས་སངས་Eས་

Fི་ཞིང་ཁམས་མཆོད་པའི་Sད་པར་ཐམས་ཅད་དང༌། ཡང་རིན་

པོ་ཆེའི་རི་བོ། མ་�ོས་པ་ཡི་ལོ་ཏོག འvས་ས་[འི་�ང་པ། 

ཨར་མོ་ལི་ཀའི་~ོ་ལེབ། དཔག་བསམ་<ི་ཤིང༌། འདོད་འཇོའ m་
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བ། ཡིད་བཞིན་<ི་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་Eལ་པོ་ཐམས་

ཅད་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་Rམས་Fིས་བདག་

8་བhང་བ་མེད་པས་འོ་>ོལ་རང་གིས་བhང་ལ་�ལ་མཛBད། ད་

ནི་གསང་ གས་Fི་མཆོད་པ་4་བ་ནི། Mི་ཡི་མཆོད་པ་

གhགས་�ག་པ། �་�ན་པ། oི་ཞིམ་པ། རོ་མངར་བ། རེག་4་

འཇམ་པ་དབང་པོ་�་ཡི་མཆོད་པ་�ལ་མཛBད། ཡོན་ཆབ་ལ་

སོགས་པ་Mི་ཡི་མཆོད་པ་ཡང་�ལ་མཛBད། གhགས་Fི་�་མོ་

ལ་སོགས་པ་ནང་གི་མཆོད་པ་ཡང་�ལ་མཛBད། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་བ=ད་aི་གསང་བའི་མཆོད་པ་ཡང་�ལ་མཛBད། 

གhགས་~ོ་Vེ་མ་ལ་སོགས་པ་འདོད་ཡོན་�་ཡི་མཆོད་པ་ཡང་

�ལ་མཛBད། དེ་ཁོ་ན་བདེ་.ོང་�ན་ཅིག་9ེས་པའི་མཆོད་པ་

ཡང་�ལ་མཛBད། ད་ནི་འདིར་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་འདི་དག་

Dས་རིམ་པར་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་ལགས་པས་ཨyཾ་�་ཛ་

མེ་གྷ་པ¸་ཀ་མ་ལ་Ñ་བ་སད་ཀ་ར་�Lེ་È་པེ་uར་ན་À་ལོ་ཀེ་

གྷëེ་ནེ་ཝི་ô་ཤ1་ར)་བྷི་པ་ར་ཞེས་པའི་མཆོད་པ་འ+ལ། ད་
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[ས་འ+ལ་བའི་མཆོད་པ་ནི། བདག་གི་[ས་ལོངས་]ོད་དང་

ཇི་\ིད་ཡོད་པར་iར་པའི་ལོངས་]ོད་ཐམས་ཅད་དང༌། སེམས་

བ9ེད་པའི་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། Mོགས་བ�འི་སངས་Eས་

དང༌། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། གསང་ གས་

Fི་�་ཚBགས་ཐམས་ཅད་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་1ན་

མོང་=་4ས་ཏེ་འ+ལ་བར་བ<ིའོ། །ད་ནི་·ིག་པ་བཤགས་པར་

བ<ི་བ་ནི། .ོབས་བཞིའི་rོ་ནས་བཤགས་པར་4་.ེ། གཉེན་

པོ་Pན་8་]ོད་པའི་.ོབས། Rམ་པར་Oན་འ4ིན་པའི་.ོབས། 

gེན་<ི་.ོབས། སོར་5ད་པའི་.ོབས་སོ། །དེ་ལ་·ིག་པ་མི་

དགེ་4ེད་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་=ག་�་=ག་གOམ་<ིས་Pན་

ནས་བWངས་ནས་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ིས་·ིག་པ་མི་དགེ་

བའི་ལས་4ེད་དེ། ·ིག་པ་མི་4ེད་པ་ལ་གཉེན་པོ་བ.ེན་དགོས་

པ་ལགས་པས། ཞེ་·ང་གི་གཉེན་པོ་4མས་པ། འདོད་ཆགས་

Fི་གཉེན་པོ་མི་�ག་པ། གཏི་©ག་གི་གཉེན་པོར་ཆོས་ཐམས་

ཅད་gེན་ཅིང་འvེལ་བར་འeང་བ་rོམས་མཛBད། Rམ་པར་Oན་
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འ4ིན་ནི། ཐོག་མེད་ནས་·ིག་པ་4ས་པའི་དབང་གིས། ད་ལན་

·ིག་པ་4ས་པ་oན་པར་4ས་ལ། འདི་འo་བ་4ེད་པ་ལ་Sོད་

འo་བ་གཅིག་འོང་བ་ལ་ཨང་�མ་=་བསམ། ·ིག་པ་མི་དགེ་བ་

མི་4ེད་པའི་gེན་སེམས་བ9ེད་པའི་gེན་_་མ། ཡི་དམ་<ི་�་

དང་ཇོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གOམ་<ི་]ན་ ར་·ིག་པ་མི་དགེ་བའི་

ལས་བཤགས་སོ་�མ་=་བསམ། ·ིག་པ་མི་དགེ་བ་མི་4ེད་

པའི་gེན་ལ་བཤགས་སོ་�མ་=་བསམ། =ས་དང་Rམ་པ་

ཐམས་ཅད་=་_་མ་དང་ཡི་དམ་<ི་�་དང་ཇོ་བོ་དཀོན་མཆོག་

གOམ་དང་མ་vལ་བར་བ.ེན་པས། ·ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་

Fིས་མི་གོས་པ་ལགས་སོ། །སོར་5ད་པའི་.ོབས་ ར་4ས་

པའི་·ིག་པ་བཤགས་ལ་Mིས་·ིག་པ་མི་ཆོད་�མ་=་བསམ་ན་

མི་འདག་པས།  ར་·ིག་པ་4ས་པ་མ་ལེགས། ད་Mིན་ཆད་

\ོག་ལ་བབས་Fང་·ིག་པ་མི་དགེ་བ་མི་4་�མ་=་དམ་ཆོས། 

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་·ིག་པ་དག་པ་ལས་eང་བ་ལགས་པས་

·ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་སོ་�མ་=་བསམ་ལ་ལད་མོ་
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མཛBད། ཧོ་~ོ་Vེ་_་མ་དང༌། Mོགས་བ�འི་སངས་Eས་དང༌། 

4ང་5བ་སེམས་དཔའ་དང༌། གསང་ གས་Fི་�་ཚBགས་

ཐམས་ཅད་དང༌། དེ་དག་ཐམས་ཅད་Fང་ཡེ་ཤེས་Fི་]ན་མངའ་

བ། ²་འ³ལ་<ི་]ན་མངའ་བ། Rམ་པ་ཐམས་ཅད་Fི་ཡེ་ཤེས་

མངའ་བ། Sེད་Fི་]ན་ ར་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བས། 

 ོན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཐ་མ་དེང་སང་གི་བར་=་མཚམས་མེད་

པ་�་དང༌། དེ་དང་ཉེ་བ་�་དང༌། མི་དགེ་བ་བ�་དང༌། §ི་བ་

བEད་དང༌། ལོག་པ་བཞི་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གཉིས་དང༌། 

འཕགས་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་ལ་Iར་པ་བཏབ་པ་དང༌། དམ་

པའི་ཆོས་®ངས་པ་དང༌། འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས། 

ཐེག་པ་ཆེ་5ང་གི་བWབ་པ་_ངས་ནས། ཐེག་པ་ཆེ་5ང་གི་

བWབ་པ་དང་འགལ་བ་དང༌། ཉེས་པའི་ཚBགས་ཐམས་ཅད་_་ན་

མེད་པ་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ<ིའོ། །ཉེས་པ་ལ་ཉེས་པར་

མཐོང་ངམ། Wན་ཆད་·ོམ་མམ། ·ོམ་ལགས། ཐབས་ཡིན་

ནོ། །ལེགས་སོ་4། ད་ནི་Vེས་O་ཡི་རང་བར་4་བ་ནི། བདག་
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དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། འཕགས་པའི་ཚBགས་ཐམས་

ཅད་Fི། འཇིག་gེན་དང་འཇིག་gེན་ལས་འདས་པའི་དགེ་བའི་a་

བ་དང༌། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་Fི་ཚBགས་{་ལ་གནས་པ། 

ལམ་ལ་sགས་པ། འvས་+་མངོན་=་iར་པ་ཐམས་ཅད་Fི་

དགེ་བའི་a་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་Vེས་O་ཡི་རང་བར་བ<ིའོ་

�མ་=་སེམས་ལ་ལད་མོ་མཛBད། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་

1གས་དང་པོར་བ9ེད་པ་ནས། མཐར་མངོན་པར་Dོགས་པར་

སངས་Eས་པའི་བར་<ི་དགེ་བའི་a་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། 

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་Eས་Fི་དགེ་བའི་a་བ་གང་ལགས་པ་

དང༌། འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དགེ་བའི་a་བ་ལ་

བདག་Vེས་O་ཡི་རང་བར་བ<ིའོ། །ད་ནི་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་

བ>ོར་བར་བIལ་བ་ནི། Mོགས་བ�་=ས་གOམ་ན་བsགས་

པའི་སངས་Eས་ཐམས་ཅད། Sད་པར་=་སངས་Eས་མངོན་

པར་Dོགས་པར་སངས་Eས་ནས་�ན་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་དེ་དག་

ལ་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར་བར་བIལ་བ་4་.ེ། དེ་ཡང་ ོན་
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<ི་=ས་O་ཚངས་པའི་Eལ་པོས། ཚངས་པ་འ+མ་bག་ལ་

སོགས་�ིད་ནས། སངས་Eས་བཅོམ་Uན་འདས་ལ་ཆོས་Fི་

འཁོར་ལོ་བ>ོར་བར་བIལ་བ་Zར། རང་ཉིད་ཚངས་པའི་Eལ་

པོ་གསེར་<ི་འཁོར་ལོ་aིབས་.ོང་དང་Uན་པ་ཐོགས་ཏེ། ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ིད་ནས། མཆོད་

པའི་ཚBགས་བསམ་<ིས་མི་Sབ་པས་མཆོད་ནས། སངས་Eས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར་བར་བIལ་�མ་=་མོས་

ལ་ལད་མོ་མཛBད། Mོགས་བ�འི་སངས་Eས་བཅོམ་Uན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད@་བཅོམ་པར་ཡང་དག་པ་Dོགས་པའི་

སངས་Eས་རིག་པ་དང་ཞབས་O་Uན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་

པ། འཇིག་gེན་མSེན་པ། 9ེས་+་འ=ལ་བ། ཁ་ལོ་�ར་བ། _་

ན་མེད་པ། �་དང་མི་Rམས་Fི་.ོན་པ། མངོན་པར་Dོགས་པར་

སངས་Eས་ནས་�ན་རིང་པོར་མ་ལོན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་

དམ་པའི་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་_་ན་མེད་པ་བ>ོར་བར་བIལ་

ལོ། །ད་ནི་N་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བsགས་O་གསོལ་བ་ནི། 
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སེམས་ཅན་¶་°ོད་Fིས་1གས་Oན་དeངས་ནས་N་ངན་ལས་

འདའ་བར་བཞེད་པ་ཡོད་དེ། དེ་Z་+་ལ་N་ངན་ལས་མི་འདའ་བ་

དང༌། =ས་གOམ་<ི་སངས་Eས་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་མ་

.ོངས་Fི་བར་=། འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=་N་

ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བsགས་O་གསོལ་�མ་=་སོམས་ལ། 

མཆོད་པ་དཔག་8་མེད་པ་ཡང་�ལ་བར་སོམས་ལ་ལད་མོ་

མཛBད་ཅིག Mོགས་བ�འི་སངས་Eས་བཅོམ་Uན་འདས་དེ་དག་

ཇི་\ིད་འཁོར་བ་མ་.ོངས་Fི་བར་=་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་

དོན་=་N་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བsགས་O་གསོལ། ད་ནི་

9བས་O་འ@ོ་བ་Sད་པར་ཅན་4་བ་ནི། དོན་གOམ་=་ཤེས་

པར་4་བ་ལ། 9བས་O་འ@ོ་བ་གཉིས་Fི་Sད་པར་དང་ཕན་

ཡོན། དངོས་གཞི་དང་བWབ་4། Sད་པར་ལ་བཞི། 9བས་

གནས་དང༌། =ས་དང༌། བསམ་པ་དང༌། gེན་<ི་Sད་པར། 

9བས་གནས་1ན་མོང་བ་དཀོན་མཆོག་གOམ་ལ་1ན་མོང་

9བས་O་འ@ོ་ལ། Sད་པར་ཅན་སངས་Eས་ཆོས་Fི་I་དང༌། 
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ཆོས་ཞི་བ་དོན་དམ་པ་.ེ་N་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས། དགེ་

འ=ན་དམ་པའི་ས་གOམ་ལ་གནས་པའོ། །1ན་མོང་བ་=ས་ཇི་

\ིད་འཚB་ཡི་བར་=འོ། །Sད་པར་ཅན་�ིང་པོ་4ང་5བ་ལ་

མཆིས་Fི་བར་=འོ། །བསམ་པ་1ན་མོང་བ་རང་ཉིད་ཞི་བདེའི་

དོན་=འོ། །Sད་པར་ཅན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=འོ། །

1ན་མོང་བས་སོ་སོར་ཐར་པ་·ོམ་པའི་gེན་4ེད། 9བས་འ@ོ་

Sད་པར་ཅན་<ིས་སེམས་བ9ེད་Fི་gེན་4ེད། གཉིས་པ་ཕན་

ཡོན་ནི། ཇོ་བོ་1གས་Vེ་ཆེན་པོས་བEད་=་གOངས་པ་ནི། ནང་

པ་སངས་Eས་པར་Xད་པའི་ཕན་ཡོན། ·ོམ་པ་ཐམས་ཅད་_ང་

བའི་gེན་=་|ང་བའི་ཕན་ཡོན། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་གནོད་

པས་མི་Xགས་པའི་ཕན་ཡོན། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འ�བ་པའི་

ཕན་ཡོན། ·ིག་པ་དང་�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་\བ་པར་

འiར་བའི་ཕན་ཡོན་ཡོད། {ད་ལ་བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་

ཚད་མེད་པ་བསོག་པར་འiར་པའི་ཕན་ཡོན་ཡོད། ཤི་ན་ངན་

སོང་ངན་འ@ོ་ལོག་པར་མི་Xང་བའི་ཕན་ཡོན་ཡོད། མཐར་_་ན་
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མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །9བས་འ@ོ་Sད་པར་

བ་ཐོབ་པའི་gེན་<ི་གང་ཟག་དེ་རང་ཉིད་ནང་པ་སངས་Eས་པར་

Xད་པས་མི་ཚད་དེ། 9བས་འ@ོ་Sད་པར་ཅན་ཐོབ་པའི་gེན་<ི་

གང་ཟག་དེ་ལ་བgེན་ནས་སེམས་ཅན་ཡང་ནང་པ་སངས་Eས་

པར་Xད་པའོ། །བར་མ་Rམས་Fང་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་4འོ། །

9བས་འ@ོ་Sད་པར་ཅན་ཐོབ་པའི་gེན་<ི་གང་ཟག་དེ་རང་ཉིད་

_་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་པས་མི་ཚད་དེ་9བས་འ@ོ་Sད་

པར་ཅན་ཐོབ་པ་དེ་ལ་བgེན་ནས་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་_་

ན་མེད་པའི་4ང་5བ་ཐོབ་པར་4་བའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །གཉིས་པ་

དངོས་གཞིའི་9བས་འ@ོ་_ང་བ་ནི། >བས་འདིར་མཆོད་པའི་

ཚBགས་དཔག་8་མེད་པས་མཆོད་དེ། [ས་ལོངས་]ོད་ཐམས་

ཅད་�ལ། མེ་ཏོག་རེ་Mག་8་hངས་ལ་བདག་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=་¡ར་=་_་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་Dོགས་

པའི་སངས་Eས་འཐོབ་པར་4། བདག་ཇོ་བོ་དཀོན་མཆོག་

གOམ་ལ་9བས་O་འ@ོ་�མ་=་སེམས་ལ། _་མ་ལ་སངས་

�744



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

Eས་Fི་འ=་ཤེས་|ང་བ་གཅིག་བ9ེད་ལ་Vེས་�ོས་མཛBད། ཧོ། 

~ོ་Vེ་_་མ་དང༌། Mོགས་བ�འི་སངས་Eས་དང༌། 4ང་5བ་

སེམས་དཔའ་དང༌། དFིལ་འཁོར་<ི་�་ཡི་Sད་པར་དང༌། 

གསང་ གས་Fི་�་ཚBགས་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་O་

གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བ། =ས་འདི་ནས་བhང་

ནས། �ིང་པོ་4ང་5བ་ལ་མཆིས་Fི་བར་=། Éང་གཉིས་Rམས་

Fི་མཆོག་སངས་Eས་བཅོམ་Uན་འདས་Rམས་ལ་9བས་O་

མཆིའོ། །འདོད་ཆགས་དང་vལ་བ་Rམས་Fི་མཆོག་ཞི་བ་ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ལ་9བས་O་མཆིའོ། །ཚBགས་

Rམས་Fི་མཆོག་4ང་5བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ=ན་ས་ཆེན་པོ་

ལ་རབ་8་བsགས་པའི་Mིར་མི་Uོག་པའི་བaལ་sགས་ཆེན་

པོའ m་ཚBགས་ལ་9བས་O་མཆིའོ། །Wོབ་དཔོན་<ིས་ཐབས་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་བVོད། Wོབ་མས། ལེགས་སོ། །ཞེས་བVོད་ལ་མེ་

ཏོག་དོར། དེས་ནི་9བས་འ@ོ་དངོས་ཐོབ་པ་ཡིན། ད་ནི་གོང་=་

བ.ན་པའི་ཕན་ཡོན་དེ ་ཚB་འeང་བ་གང་ལ་རག་ལས་ན། 
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བWབ་4་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པས། བWབ་4་ལ་ཡང་གOམ། 

1ན་མོང་དང༌། Sད་པར་དང༌། Vེས་O་མ1ན་པའོ། །1ན་མོང་

ལ་�། 9བས་འ@ོ་སེམས་བ9ེད་®ེལ་ཞིང་yང་བ་དང༌། དཀོན་

མཆོག་གOམ་<ི་མཆོད་པ་ལ་བaོན་པར་4་བ་དང༌། དགོས་པ་

གལ་པོ་ཆེའམ་�ག་བ ལ་ཅི་eང་ཡང་ཐབས་གཞན་ནས་མི་

བཙལ་བ་དང༌། Eལ་\ིད་དང་\ོག་དང་4་དགའི་Mིར་ཡང་

དཀོན་མཆོག་གOམ་མི་®ང་བ་དང༌། Mོགས་གང་དང་གང་=་

འ@ོ་བའི་�་ལ་Mག་དང་མཆོད་པ་4་ཞིང་9བས་O་འ@ོ་བ་

4འོ། །Sད་པར་ལ་གOམ། སངས་Eས་དཀོན་མཆོག་ལ་

9བས་O་སོང་ན། �་གཞན་དག་ལ་Mག་མི་འཚལ་བ་དང༌། 

ཆོས་ལ་9བས་O་སོང་ན། སེམས་ཅན་<ི་\ོག་དང་ལོངས་

]ོད་ལ་གནོད་པ་མི་4་བ་དང༌། དགེ་འ=ན་ལ་9བས་O་སོང་ན་

མི་©་.ེགས་ཅན་མི་བ.ེན་པ་ལ་བWབ་པའོ། །Vེས་O་མ1ན་

པའི་གOམ་ནི། pས་པས་Qབ་ཅིང་མ་pས་པ་®ོང་བ་ཡིན། 

བWབ་པ་བ�་གཅིག་པོ་འདི་ལ་1ན་མོང་དང་Sད་པར་གཉིས་
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ཀ་Wོབ་པར་མ1ན་གOངས། འདི་ཡི་འ¿་བཤད་ཞིབ་8་_་མའི་

ཞལ་ལས་ཤེས། དེ་ཡན་ཆད་=་4ས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དགེ་

བའི་a་བ་ཡིན་པས། _་ན་མེད་པའི་4ང་5བ་8་བ ོས་ན་མི་

ཟད་པའི་གཏེར་=་µས་པས། བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་ཚད་མེད་

པ་བསོགས་པར་འiར་བས། སེམས་ཅན་<ི་དོན་=་Dོགས་

པའི་སངས་Eས་འཐོབ་པར་4། དེའི་Sད་=་དགེ་བའི་a་བ་བ ོ་

�མ་=་སོམས་ལ་Vེས་�ོས་མཛBད། ཧོ། ~ོ་Vེ་_་མ་དང་Mོགས་

བ�འི་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་དང༌། གསང་

 གས་Fི་�་ཚBགས་ཐམས་ཅད་Fང་བདག་ལ་དགོངས་O་

གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བས། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་

པ་ནས། ད་Zའི་=ས་འདི་ཡན་ཆད་=། ཕ་རོལ་Mིན་པ་བ�་

དང༌། བ�་བའི་དངོས་པོ་བཞི་དང༌། དགེ་བ་བ�་དང༌། དཀོན་

མཆོག་གOམ་ལ་9བས་O་གསོལ་བ་དང༌། 4ང་5བ་མཆོག་

8་སེམས་བ9ེད་པ་དང༌། ཐ་ན་=ད་འ@ོའ m་9ེ་གནས་O་9ེས་པ་

ལ་ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་Õལ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་སངས་Eས་
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དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་Rམས་Fིས་དེ་Zར་མཛད་པའི་དགེ་

བའི་a་བ་གཅིག་8་བ�ས་ཤིང་བ·ོམ་ནས་བÌམ་.ེ་_་ན་མེད་

པའི་4ང་5བ་ཆེན་པོར་བ ོའ།ོ །ད་ནི་གOམ་པ་ཚད་མེད་པ་

བཞི་ནི། 4མས་པ་དང་�ིང་Vེ་དགའ་བ་བཏང་�ོམས་ཏེ། དེ་

ཡང་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན། 

དེ་ཡང་[ང་ལས། མ་ཡི་ཐོག་མཐའ་E་«ག་ཚmག་p་ཙམ། །

རིལ་+ར་བ@ངས་Fང་ས་ཡིས་ལང་མི་འiར། །ཞེས་གOངས་

སོ། །རིགས་པས་དzད་Fང༌། འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་མ་Nོང་

བས། སེམས་ཅན་གཅིག་གིས་མ་4ས་པའི་@ངས་Fང་བ@ང་

གིས་མི་ལངས། མ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་Uན་ན་�མ་

པ་4མས་པ། �ག་བ ལ་མཐའ་དག་vལ་ན་�མ་པ་�ིང་Vེ། 

བདེ་བའི་{ད་མ་ཆད་པར་བgན་ན་�མ་པ་དགའ་བ། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ད@འམ་གཉེན་ཐ་མལ་པ་གOམ་=་མི་འཛmན་

པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་བཏང་�ོམ་མོ། །

ད་ནི་བཞི་པ་_་མ་ལ་སངས་Eས་Fི་འ=་ཤེས་9ེས་ན་སེམས་
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བ9ེད་9ེ་བར་གOངས་པས། བདག་གི་_་མ་འདི་ཡང་དག་

པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཡིན་ངེས་�མ་=་བrོམ། _་མ་ལ་

ཐེ་ཚBམ་4་ཞིང་སངས་Eས་Fི་འ=་ཤེས་མ་9ེས་ན། སེམས་

བ9ེད་མི་9ེ་ལ། _་མ་ལ་སངས་Eས་Fི་འ=་ཤེས་9ེས་ན་_་

མ་རང་གི་སེམས་ཡིན། སེམས་སངས་Eས་O་gོགས་པས་

སེམས་བ9ེད་པ་རང་ཡིན། _་མས་སངས་Eས་Fི་འ=་ཤེས་9ེ་

བ་གལ་ཆེ། དེ་མན་ཆད་Fིས་wོན་པ་སེམས་བ9ེད་9ེ་བའི་

བ{ད་པའི་{་བཞི་གOངས་པ་ལགས། ད་ནི་4ང་5བ་མཆོག་

8་སེམས་བ9ེད་པར་4་བ་ནི། དོན་གOམ་<ིས་ཤེས་པར་4་

.ེ། .་གོན་=་གནས་པ་དང༌། དངོས་གཞི་སེམས་བ9ེད་པ་

དང༌། Vེས་bིན་ལས་བཅོལ་བའོ། །དེ་ལ་སེམས་བ9ེད་9ེ་བའི་

གོ་བ་ནི་{་ེན་ཚBགས་པ་ལ་9ེ་.ེ། བ{ད་པའི་{་ ོན་=་སོང་

བ་Rམས་ཡིན་ལ། དངོས་Fི་{་རང་གི་སེམས་རིག་པ་�ངས་ལ་

མ་འགགས་པ་འཆར་4ེད་Fི་¦ས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པ་འདི། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་
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པར་འདོད་པའི་བསམ་པ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་{་ཡིན་ལ། �ན་ཅིག་

4ེད་པའི་ེན་ཡང་དག་པའི་_་མས་4ས་ནས། {་ེན་གཉིས་

ཚBགས་པ་ལས་4ང་5བ་Fི་སེམས་9ེ་བས། དེ་ཡང་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་Uན། �ག་བ ལ་དང་vལ། ¡ར་=་

_་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་འཐོབ་པར་

4་�མ་པའི་བསམ་པ་དེ། སེམས་བ9ེད་པའི་_་མ་དེས་ཆོ་ག་

བVོད་པའི་Vེས་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=་Dོགས་

པའི་སངས་Eས་འཐོབ་པར་4་�མ་པའི་བསམ་པ་བgན་པོ་

བ9ེད་པ་དེ་ལགས་པས། དང་པོ་.་གོན་<ི་ཆོ་ག་བgེན་པ་ནི། 

ཡང་ ར་བཞིན་མཆོད་པའི་ཚBགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ད+ལ། 

_་མ་ལ་སངས་Eས་Fི་འ=་ཤེས་བ9ེད་ལ། [ས་ལོངས་]ོད་

ཐམས་ཅད་ད+ལ་ཏེ། བདག་[ས་འeང་བ་འ=ས་པ་འདི། །_་

མ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་Rམས་ལ་མཆོད་པར་འ+ལ། །1གས་

Vེའི་དབང་གིས་བཞེས་མཛBད་ལ། །~ོ་Vེའི་I་|་4ིན་<ིས་

�ོབས། །བདག་ངག་vག་ཆ་Z་+་འདི། །_་མ་བདེ་བར་
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གཤེགས་པ་Rམས་ལ་མཆོད་པར་འ+ལ། །1གས་Vེའི་དབང་

གིས་བཞེས་མཛBད་ལ། །oི་མེད་གOང་=་4ིན་<ིས་�ོབས། །

བདག་ཡིད་Rམ་gོག་�ང་པོ་Rམས། །_་མ་བདེ་བར་གཤེགས་

པ་Rམས་ལ་མཆོད་པ་འ+ལ། །1གས་Vེའི་དབང་གིས་བཞེས་

མཛBད་ལ། །Rམ་gོག་ཆོས་Iར་4ིན་<ིས་�ོབས། །བདག་{ད་

ཟག་བཅས་བདེ་བ་འདི། །_་མ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་Rམས་ལ་

མཆོད་པར་འ+ལ། །1གས་Vེའི་དབང་གིས་བཞེས་མཛBད་ལ། །

ཟག་མེད་བདེ་བར་4ིན་<ིས་�ོབས། །བདག་གིས་=ས་གOམ་

བསགས་པའི་དགེ་བ་Rམས། །_་མ་Eལ་བ་Rམས་ལ་མཆོད་

པར་འ+ལ། །1གས་Vེའི་དབང་གིས་བཞེས་མཛBད་ལ། །

ཚBགས་གཉིས་Dོགས་པར་4ིན་<ིས་�ོབས། །ད་ནི་.་གོན་ལ་

གནས་པའི་ཆོ་ག་བ<ི་བས། །མེ་ཏོག་རེ་Mག་8་བ}མས་ལ་

Vེས་�ོས་མཛBད། །བདག་གིས་དེ་རིང་9ེ་བོ་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་

=། །_་མ་དང་དFིལ་འཁོར་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་Fི་]ན་ ར། 

།འ@ོ་བའི་མགོན་པོ་སངས་Eས་ཉིད་དང་ནི། །བར་=་བདེ་བར་
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མ@ོན་=་བོས་ཟིན་<ིས། �་དང་�་མིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་

<ིས། །ཞེས་ལན་གOམ་བVོད་ལ་མེ་ཏོག་དོར། དེའི་དོན་གང་

ལགས་ན། བདག་གིས་དེ་རིང་ཞེས་པ། དེ་རིང་4ང་5བ་མཆོག་

8་སེམས་བ9ེད་པའི་=ས་ནས་བhང་.ེ་དོན་ཅི་4ེད་ན། སེམས་

ཅན་<ི་དོན་=་_་མ་དང་དFིལ་འཁོར་�་ཚBགས་དཔང་པོར་

བཞག་པའི་]ར་ ར། འ@ོ་བའི་མགོན་པོ་སངས་Eས་ཉིད་དང་

ནི། །ཞེས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=་Dོགས་པའི་

སངས་Eས་ཐོབ་པར་སེམས་བ9ེད་པ་ཡིན་ལ། བར་=་ཞེས་པ་

སེམས་བ9ེད་པ་ནས་སངས་Eས་Fི་བར་=་ཡང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདེ་བར་4ེད་པའི་བསམ་པ་དང་མི་འvལ་བའི་དམ་

བཅའ་བའི་དཔང་པོར་བོས་པ་ཡིན་<ི། �་དང་�་མ་ཡིན་<ིས་

ཉེ་བར་མཚBན་པ་ཡིན་ལ། དཔང་པོ་དང་N་ངན་ལས་འདས་

Rམས་ད<ེས་པའི་རང་བཞིན་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་

ལ་འཁོད་པར་འདོད་པའི་ཆེད་=། 4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་

བ9ེད་པས་དགའ་བར་<ིས་ཞེས་སོ། །ད་ནི་གཉིས་པ་དངོས་
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གཞི་སེམས་བ9ེད་པ་ལ། wོན་དང་འ�ག་པ་གཉིས། དེ་ནས་

wོན་པ་སེམས་བ9ེད་པའི་ཆོ་ག་བ<ི་བས། མཆོད་པའི་ཚBགས་

དཔག་8་མེད་པ་དང༌། [ས་ལོངས་]ོད་Fང་�ལ། མེ་ཏོག་རེ་

Mག་8་hངས་ལ། _་མར་སངས་Eས་Fི་འ=་ཤེས་བ9ེད་ལ་

བདག་ལ་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པར་འ=ག་གམ་

�མ་=་སེམས་ལ་Vེས་�ོས་མཛBད། སངས་Eས་དང་4ང་5བ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་O་གསོལ། Wོབ་

དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་O་གསོལ། ཧོ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

དང་vལ་བས། །�ང་པོ་ཁམས་དང་9ེ་མཆེད་Rམས། །གhང་

དང་འཛmན་པ་Rམ་པར་®ངས། །ཆོས་ལ་བདག་མེད་མཉམ་ཉིད་

པས། །རང་སེམས་གདོད་ནས་མ་9ེས་པ། །.ོང་པ་ཉིད་Fི་རང་

བཞིན་ནོ། །དེ་Zར་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་

Rམས་Fིས་1གས་བ9ེད་པ་དེ་བཞིན་=། བདག་མིང་འདི་ཞེས་

བ<ི་བ་=ས་འདི་ནས་4ང་5བ་Fི་�ིང་པོ་ལ་མཆིས་Fི་བར་=། 

_་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་Dོགས་པའི་4ང་5བ་ཆེན་པོར་
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སེམས་བ9ེད་པར་བ<ིའོ། །སེམས་ཅན་མ་@ོལ་བ་Rམས་

ད@ོལ་བར་བ<ིའོ། །མ་བ�ལ་བ་Rམས་བ�ལ་བར་བ<ིའོ། །

ད+གས་མ་སོང་བ་Rམས་ད+གས་དeང་བར་བ<ིའོ། །ཡོངས་

O་N་ངན་ལས་མ་འདས་པ་Rམས་ཡོངས་O་N་ངན་ལས་འདའ་

བར་བ<ིའོ། །4ང་5བ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བ9ེད་པར་བ<ི། །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མ@ོན་=་གཉེར། །4ང་5བ་

མཆོག་]ོད་ཡིད་འོང་]ད་ནས་Fང༌། །འ@ོ་ལ་ཕན་Mིར་སངས་

Eས་བQབ་པར་བ<ིའོ། །ལན་གOམ་བVོད་ལ། Mི་མ་ལ་

ཐབས་ཡིན་ནོ་ལེགས་སོ་བVོད། ཆོ་ག་འདི་ཆོས་Vེ་ཕག་མོ་�་

པས་དོན་དམ་པ་སེམས་བ9ེད་=་མཛད། _་མ་སངས་Eས་

rོམ་པས་wོན་པ་སེམས་བ9ེད་=་མཛད། 4ང་5བ་མཆོག་8་

སེམས་བ9ེད་ནས། བWབ་4་ལ་Wོབ་དགོས་པ། བWབ་4་�་

ལ་Wོབ་པ་ལགས་ཏེ་བསོད་ནམས་Fི་ཚBགས་E་ཆེན་པོ་གསོག་

པ་ལ་བWབ། 4ང་5བ་སེམས་Fི་ཕན་ཡོན་Vེས་O་oན་པ་ལ་

བWབ། 4ང་5བ་Fི་སེམས་®ེལ་ཞིང་yང་བ་ལ་བWབ། 
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སེམས་ཅན་_ོས་མི་®ང་བ་ལ་བWབ། ནག་པོའ m་ཆོས་བཞི་

®ངས་ནས་དཀར་པོའ m་ཆོས་བཞི་ལ་Wོབ་བོ། །དེ་ཡང་ཚBགས་

གསོག་པ་ལ་Wོབ་པ་ནི། འvས་+་Sད་པར་ཅན་གང་ལས་

འeང་བའི་ཚBགས་བསགས། ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་�ག་གི་མི་

མ1ན་པའི་Mོགས་®ངས་ལ། ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་�ག་ཚBགས་

གཉིས་O་བ�ས་ཏེ་བWབ། གཞན་ཡང་=ས་དང་Rམ་པ་ཐམས་

ཅད་=་ཚBགས་བསགས། 4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་4་

བ་དེ། སེམས་བ9ེད་པའམ། E་ཆེ་བའམ། =ས་དང་བསམ་པ་

E་ཆེ་བ་ཡིན་པས། =ད་འ@ོ་ལ་ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་Õལ་བའི་

དགེ་བ་ཡིན་ཡང་4ང་5བ་Fི་སེམས་Fིས་ཟིན་ན་དེ་དང་མཉམ་

པས་E་ཆེ་བ་ཡིན། དཔེར་ན། སེང་གེའི་³ག་p་འvང་མ་ཁད་

དང་འo་བ་ཡིན། ད་གཉིས་པ་4ང་5བ་སེམས་Fི་ཕན་ཡོན་

མདོ་{ད་ནས་དཔག་8་མེད་པ་ཞིག་གOངས་Fང༌། gེན་སོ་

སོའ m་9ེ་བོ་གཅིག་གིས་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་ནས། 

ལས་དང་4་བ་ཅི་4ེད་ན་ཡང་4ང་5བ་Fི་སེམས་Fིས་ཟིན་ན་
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ཐམས་ཅད་4ང་5བ་སེམས་O་འོང་བ་ཡིན། དཔེར་ན་གསེར་

འiར་<ི་aི་Z་+འོ། །ལམ་ཉམས་O་ལེན་པའི་=ས་ན་ཡང་རང་

ཉིད་ས་དང་ལམ་Fི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་མངོན་=་4ས་ནས། 

གཞན་དོན་=་སེམས་ཅན་<ི་དོན་�བ་པ་ཡིད་བཞིན་<ི་ནོར་+་

རིན་པོ་ཆེའམ། དཔག་བསམ་<ི་ཤིང་Z་+འོ། །མཐར་མངོན་

པར་Dོགས་པར་སངས་Eས་ནས་I་གOང་1གས་མི་ཟད་པ་

Eན་<ི་འཁོར་ལོས་སེམས་ཅན་<ི་དོན་{ན་འཆད་མེད་པར་

འeང་བ་ཡང་4ང་5བ་Fི་སེམས་ལས་eང་བ་ཡིན། Mོགས་

བ�་=ས་གOམ་ན་བsགས་པའི་སངས་Eས་ཐམས་ཅད་

སེམས་ཅན་<ི་དོན་4ེད་པ་ཡང་4ང་5བ་སེམས་ལས་འeང་བ་

ཡིན། མདོར་ན་4ང་5བ་Fི་སེམས་ཡོད་ན་བདག་གཞན་ཐམས་

ཅད་Fི་གནས་>བས་དང་མཐར་1ག་གི་བདེ་བ་ཡང་4ང་5བ་

Fི་སེམས་ལས་eང་བ་ཡིན། ད་ནི་4ང་5བ་Fི་སེམས་®ེལ་

ཞིང་yང་བ་ནི། =ས་ཐམས་ཅད་=་བདག་གི་[ས་ངག་ཡིད་

གOམ་<ིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདག་པར་4་�མ་པའི་བསམ་
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པས་ཟིན་པར་4ས་ནས། བདག་གིས་མཐོང་བ་ཐོས་པ་oན་པ་

རེག་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་བདག་ལ་ཕོག་པའི་ས་དང་

5་དང་�ང་གིས་གང་ལ་ཕོག་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། 

བདག་གི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ི་4་བ་4ེད་པ་ཐམས་ཅད། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་གནོད་ཅིང༌། བདག་ལ་བgེན་ཏེ་

བདེ་བ་དང་Uན། �ག་བ ལ་དང་vལ། ¡ར་=་Dོགས་པའི་

སངས་Eས་འཐོབ་པར་4་�མ་=་བསམ། རང་ཉིད་4ང་5བ་Fི་

སེམས་བrོམས་པས། 4ང་5བ་Fི་སེམས་Fི་རང་གhགས་O་

སོང་བ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན། དེས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའང་

འeང་བ་ལགས། ད་ནི་སེམས་ཅན་_ོས་མི་®ང་བ་ལ་བWབ་པ་

ནི། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ལ་སེམས་ཅན་¶་°ོད་Fིས་གནོད་

པ་4ེད་པ་eང་ན། དེ་ལ་ངན་ལན་མི་4་བར་4ང་5བ་Fི་སེམས་

བrོམ། oོད་Fི་¦ས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ཚར་བཅད་དང་Vེས་

བhང་4། མ་4ས་ན་སངས་Eས་Fི་བ.ན་པ་ལ་སེམས་ཅན་

ཡལ་བར་དོར་བའི་ཉེས་པ་ཡང་འeང་ལ། ཁོ་ལ་ཤ་ཚ་བཏང་
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བས་4ང་5བ་Fི་སེམས་Fང་ཉམས་ནས་འ@ོ་བ་ཡིན། 4ང་

5བ་Fི་སེམས་Fིས་བhང་ན་ཁོ་ལ་ཚmག་ངན་པ་oག་པོ་བVོད་

པས་འbལ་=་གནོད་པ་Zར་འ=ག་Fང་�གས་O་ཕན་འདོགས་

ཡེ་མི་ཉན་ན་ཁོ་གཙBར་4ས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་

དང་Uན། �ག་བ ལ་དང་vལ་¡ར་=་_་ན་མེད་པར་ཡང་དག་

པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་འཐོབ་པར་4་�མ་=་4ང་5བ་Fི་

སེམས་བrོམ། མི་འགའ་ཞིག་ན་རེ་ཚར་བཅད་མི་4ེད་ཟེར་ཏེ་

སེམས་ཅན་ཤ་ཚ་®ོང་བའི་གཏམ་ཡིན། གཞན་<ིས་མི་

འཚམས་པ་4ས་ན། ངན་པ་Sོད་དང་ཚJ་རབས་O་མི་འbད་

པར་4འོ་�མ་པ་9ེས་ན་སེམས་ཅན་_ོས་®ོང་འeང་བ་ཡིན་ནོ། 

།ཇོ་བོ་Vེའི་ཞལ་ནས་Fང༌། དེ་ཙམ་ཞིག་ལས་eང་བ་ཡིན་>ད། 

ད་ནི་ནག་པོའ m་ཆོས་བཞི་®ང་ཞིང་དཀར་པོའ m་ཆོས་བཞི་ལ་Wོབ་

པ་ནི། _་མ་དང་མཆོད་པར་འོས་པ་བY་བ། གཞན་འ<ོད་པའི་

གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་འ<ོད་པ་བ9ེད་པ། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་

ལ་ཞེ་·ང་གི་ཚmགས་O་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ་བVོད་པ། སེམས་
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ཅན་ལ་གཡོ་{ས་]ོད་པ་ནག་པོའ m་ཆོས་ཡིན། དཀར་པོའ m་ཆོས་

བཞི་ནི་_་མ་དང་མཆོད་པར་འོས་པ་མགོ་བ>ོར་བ་དང༌། མི་

བY ་བའི་.ེང་=་ཞབས་ཏོག་དང་བ�ེན་བPར་4ེད་ཅིང༌། 

སེམས་ཅན་ཐ་མལ་པ་ཡང་ཤེས་བཞིན་=་ཙམ་=་²ན་མི་¼་བ་

དཀར་པོའ m་ཆོས་ཡིན། གཞན་དགེ་བ་4ེད་པ་ལ་ཤ་ཚ་ཚ་>ད་

ཟེར་ནས། ན་ན་ན་བEག ཤི་ན་ཤི་བEག་དགོས་ཟེར་ནས། 

དགེ་བ་ལ་Mི་བཤོལ་འདེབས་པ་ནག་པོའ m་ཆོས་ཡིན། གཞན་

དགེ་བ་4ེད་པ་ལ། Sོད་ནི་བདོག་པ་དོན་དང་Uན་པར་4ས་

ཤིང་�ོ་བ་བ9ེད་ཅིང་Vེས་O་ཡི་རང་བ་བrོམ། _་ན་མེད་པའི་

4ང་5བ་8་བ ོ་བར་གsགས་པ་དཀར་པོའ m་ཆོས་ལ་བWབ། 

4ང་5བ་སེམས་དཔའ་གང་ན་བsགས་པ་མི་ཤེས་པས། དམན་

པའི་ཆས་O་ཡོད་པ་ཡང་\ིད་པས། གཞན་ལ་ཚmག་བ�ང་པོ་ཆེ་

བVོད་པ་ནག་པོའ m་ཆོས་ཡིན། གཞན་ལ་ཚmག་ངན་པ་མི་བVོད་

Fི་.ེང་=། གཞན་ལ་ཡོན་ཏན་ཅི་ཙམ་ཡོད་པའི་བ.ོད་པ་བVོད་

པ་དཀར་པོའ m་ཆོས་ལ་བWབ། སེམས་ཅན་ལ་གཡོ་{་མི་4ེད་
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Fི་.ེང་=་oང་པོའ m་སེམས་ཆོས་Fི་]ོད་པ་དཀར་པོའ m་ཆོས་ལ་

བWབ། དེ་ཡན་ཆད་wོན་པ་4ང་5བ་8་སེམས་བ9ེད་པའི་ཆོ་

ག་ཚང་བར་བ<ིད་པ་ལགས་སོ། །ད་ནི་གཉིས་པ་འ�ག་པ་4ང་

5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པར་4་བ་ནི། འ�ག་པ་4ང་5བ་

མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པར་4་བ་ལ། {་wོན་པ་བgན་པ་དང༌། 

_་མ་སངས་Eས་Fི་འ=་ཤེས་བ9ེད་པ་ལ་འ�ག་པ་སེམས་

བ9ེད་9ེ་བ་ལགས་པས། >བས་འདིར་མཆོད་པའི་ཚBགས་

དཔག་8་མེད་པ་དང༌། [ས་དང་ལོངས་]ོད་Zོས་པ་མེད་པར་

�ལ། དེ་ལ་4ང་5བ་སེམས་དཔའི་Xལ་�ིམས་Fི་·ོམ་པ་འདི། 

wོན་པ་4ང་5བ་8་སེམས་བ9ེད་པ་འvས་+་ལ་དམ་བཅའ་བ་

སོང་ནས། འ�ག་པ་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པ་{་ལ་

དམ་བཅའ་བ་ནི། འvས་+་སངས་Eས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དེ། 

{་·ོམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གOམ་ལགས་པས་ཇི་Z་བ་བཞིན་=་

བWབ་པ་འདི་ཁས་_ང་ཞིང་·ོམ་པ་བhང་བ་ནི། སངས་Eས་

ཐོབ་པའི་{་ཡིན་པས། >བས་འདིར་འ+ལ་བ་རེ་ཡང་�ལ་
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མཛBད། འདིར་མཆོད་པ་དང་འ+ལ་བ་4ས་པ་དེ་4ང་5བ་Fི་

སེམས་དང་མXངས་Uན་=་ཚJ་རབས་དང་ཚJ་རབས་O་འiར་

དང་བཅས་པ་འiར་བ་ཡིན། _་མ་དང་སངས་Eས་Fི་འ=་

ཤེས་བ9ེད་ལ་1གས་མ་ཡེངས་པར་Vེས་�ོས་མཛBད། 4ང་

5བ་ཆེན་པོར་སེམས་བ9ེད་ནས། བTངས་དབང་ཆེན་པོ་ལ་

གནས་པར་བ<ི་.ེ། ཇི་Zར་འདས་པ་དང་མ་4ོན་པ་དང༌། ད་

Zར་བsགས་པའི་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་

Rམས་Fིས་·ོམ་པའི་Xལ་�ིམས་དང༌། དགེ་བ་ཆོས་�ད་Fི་

Xལ་�ིམས་དང༌། སེམས་ཅན་དོན་4ེད་Xལ་�ིམས་Rམས་ཡང་

དག་_ངས་ནས་གནས་པ་བཞིན་=་བདག་གིས་Fང་གནས་པར་

4འོ། །ཐབས་ཡིན་ནོ། །ལེགས་སོ། །ཞེས་བVོད་ལ་མེ་ཏོག་

དོར། ·ོམ་པ་ཐོབ་པ་ལགས་པས་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་པར་ཤེས་པར་

མཛBད། སེམས་བ9ེད་Eས་པ་ལ་Vེས་�ོས་མི་དགོས། ཆོ་ག་

འདིའི་[གས་Fིས་Vེས་�ོས་4ེད་པ་ཡིན། འ�ག་པ་4ང་5བ་

8་སེམས་བ9ེད་པའི་ཉམས་O་_ང་{་Xལ་�ིམས་གOམ་པོ་
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ལ་སོགས་པ་ལགས་པས། དགེ་བ་ཆོས་�ད་Fི་Xལ་�ིམས་

]ིར་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད། �ག་པ་ཤེས་རབ། 

�ག་པ་ཏིང་འཛmན། �ག་པ་Xལ་�ིམས་Fི་བWབ་པའམ། དགེ་

བ་བ�་ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་བ�འམ། �ག་གིས་བ�ས་པའི་དགེ་

བའི་Mོགས་ཐམས་ཅད་ཉམས་O་_ང༌། སེམས་ཅན་དོན་4ེད་

Fི་Xལ་�ིམས། yིན་པ། �ན་པར་¼་བ། དོན་མ1ན་པ། དོན་

]ོད་པ་བཞི་ལ་སོགས་པས་སེམས་ཅན་<ི་དོན་4། ·ོམ་པའི་

Xལ་�ིམས་སོ་སོར་ཐར་པའི་རིགས་བ=ན། 4ང་5བ་སེམས་

དཔའི་བWབ་པ། རིག་པ་འཛmན་པའི་དམ་ཚmག་གOམ་<ིས་མི་

མ1ན་པའི་Mོགས་·ོམ་པས་ནི་·ོམ་པ། མ1ན་Mོགས་ཉམས་

O་ལེན་པས་ན་Xལ་�ིམས། དེ་ལ་བ·ོམ་{འི་དངོས་པོ་ཕམ་

Xང་ཕམ་པ་བཞིའམ་§ི་བ་བEད། ལོག་པ་བཞི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

གཉིས། ཉེས་4ས་བཞི་བ�་a་�ག་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པས་མ་

གོས་པར་4་ཞིང་མ1ན་Mོགས་ཉམས་O་_ང་བའོ། །དེ་དག་

Fང་4ང་5བ་སེམས་དཔའི་]ོད་པ་ལ་འ�ག་པ་དང༌། ·ོམ་པ་ཉི་
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«་པ་ནས་གOངས་པ་Zར་ཤེས་པར་4འོ། །དེ་ཡན་ཆད་Fིས་

འ�ག་པ་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པ་ཐོབ་པ་ཡིན། ད་

ནི་གOམ་པ་bིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། དེ་Zར་Sེད་Fིས་·ོམ་པ་

ཐོབ་པའི་=ས་དེར་སངས་Eས་དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་Fིས་མSེན་ཅིང་1གས་Vེའི་.ོབས་Fིས་4ོན་པ་

ལགས་པས། དེ་དག་ལ་[ས་ལོངས་]ོད་མཆོད་པའི་ཚBགས་

དཔག་8་མེད་པ་�ལ་བར་སོམས་ལ། _་མ་དང་ཡི་དམ་<ི་�་

དང་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་མ=ན་<ི་ནམ་མཁའ་ལ་4ོན་པ་

Rམས་དང༌། རང་གི་_་མ་ལ་Mག་®ེལ་ནས་wོན་ལམ་འདེབས་

པ་འདི་སེམས་བ9ེད་Eས་པ་དང་མ1ན་པ་ལགས་པས། �ོས་

པ་ལ་དགའ་ན་མཛད་པས་ཆོག དེ་ཡང་དེ་Zར་མཛད་ནས་Mག་

%ེལ་ནས་འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་<ི་E་མཚB་ཆེན་པོ་ལས་

བWངས་ནས། N་ངན་ལས་འདས་པའི་ད4ིངས་O་འoེན་པར་

སོམས་ལ་Vེས་�ོས་མཛBད་ཅིག ཇི་\ིད་འཁོར་བའི་E་མཚB་

ཆེན་པོ་མ་.ོང་པར་མ་iར་<ི་བར་=། ནམ་ཡང་མི་འvལ་བར་
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iར་ཅིག ཁམས་གOམ་འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་<ི་E་མཚB་

ཆེན་པོ་ལས་ད+གས་Mིན་པར་iར་ཅིག ཞེས་བVོད་ཅིང་ཡར་

ལངས་ལ། �ིམ་པ་ནས་Fིས་བཀང་ལ་ཐལ་མོ་yར་ཏེ། འདི་

Zར་4ང་5བ་8་སེམས་བ9ེད་པའི་Xལ་འདི་Rམས་Fིས། 

བདག་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་མིང་འདི་ཞེས་4་བས་4ང་5བ་

སེམས་དཔའི་Xལ་�ིམས་Fི་·ོམ་པ་_ངས་ལ། ཡང་དག་པར་

_ངས་པས། ལན་གOམ་<ི་བར་=་_ངས་པ་ལས། འཕགས་

པའི་ཆོས་qོག་8་iར་Fང༌། Mོགས་བ�འི་འཇིག་gེན་<ི་

ཁམས་རབ་འ4མས་ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fིས་¬ས་པ། ནམ་

མཁའི་མཐས་ག8གས་པ་ཐམས་ཅད་ན། ཆོས་qོག་8་མ་iར་

པའི་1གས་མངའ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མSེན་པར་གསོལ་ལོ། །

ལན་གOམ་བVོད་ཅིང༌། Mོགས་བ�ར་མེ་ཏོག་གཏོར་ཞིང་Mག་

འཚལ། 4ང་5བ་སེམས་དཔའི་·ོམ་པ་ཐོབ་པའི་=ས་འདིར། 

འཇིག་gེན་<ི་ཁམས། སངས་Eས་Fི་ཞིང་ཐམས་ཅད་=་ས་

གཡོ་བ་དང༌། འཇའ་དང་འོད་འeང་བ་དང༌། ®ོས་Fི་ངད་Uང་
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བ་དང༌། མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་པ་ལ་སོགས་པ་�མ་<ི་dེང་

གཞི་ལས་ཤེས་པར་4འོ། །ད་ནི་·ོམ་པ་མི་ཉམས་པའི་bིན་

ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཧོ། ~ོ་Vེ་_་མ་དང༌། Mོགས་བ�འི་སངས་

Eས་དང༌། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་དང༌། དFིལ་འཁོར་�འི་

Sད་པར་དང་གསང་ གས་Fི་�་ཚBགས་ཐམས་ཅད་Fང༌། 

བདག་གིས་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པ་དང༌། ·ོམ་པ་

བhང་བ་བgན་པར་4ིན་<ིས་བ�བ་8་གསོལ། དམ་པའི་ཆོས་

Fི་མཛBད་ཆེན་པོ་གནང་བར་མཛད་=་གསོལ། ཅེས་ལན་

གOམ་བVོད། དེའི་འ�ག་པ་4ང་5བ་8་སེམས་བ9ེད་པའོ། །

ད་ནི་དོན་དམ་པ་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པ་ནི་དངོས་

གཞིའི་ཆོ་གས་ཤེས་པར་4་.ེ། 9བས་འ@ོ་4་བ་དང༌། སེམས་

བ9ེད་པ་དང༌། སེམས་ངོ་�ད་པ་དང༌། wོན་ལམ་གདབ་པའོ། །

དང་པོ་_་མ་ལ། ཡང་དག་པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཆོས་Fི་

Iའི་འ=་ཤེས་བ9ེད་ལ་མར་མེ་མཛད་Fི་Mག་Fང་འཚལ། 

མཆོད་པའི་ཚBགས་དཔག་8་མེད་པས་མཆོད། [ས་ལོངས་
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]ོད་ཐམས་ཅད་འ+ལ། གསེར་<ི་མེ་ཏོག་Fང་Mག་8་བ}མས་

ལ་Vེས་�ོས་མཛBད། Wོབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་O་གསོལ། 

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ<ི་བ་=ས་འདི་ནས་བhང་.ེ། ཇི་\ིད་

འཁོར་བ་མ་.ོང་གི་བར་=། སངས་Eས་Pན་<ི་རང་བཞིན་I། 

།I་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་ངོ་བོ་ཉིད། །འཇའ་ཚBན་Z་+ས་འ@ོ་དོན་

མཛད། །_་མའི་I་ལ་9བས་O་མཆི། །སངས་Eས་Pན་<ི་

རང་བཞིན་གOང༌། །གOང་འོད་དཔག་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །

གOང་ད4ངས་�ག་�ས་འ@ོ་དོན་མཛད། །_་མའི་གOང་ལ་

9བས་O་མཆི། །སངས་Eས་Pན་<ི་རང་བཞིན་1གས། །

1གས་མི་བ9ོད་པ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །བསམ་འཕེལ་Z་+ས་འ@ོ་

དོན་མཛད། །_་མའི་1གས་ལ་9བས་O་མཆིའོ། །ཞེས་ལན་

གOམ་བVོད་ལ། ཐབས་ཡིན་ནོ། །ལེགས་སོ། །ཞེས་བVོད་ལ་

མེ་ཏོག་འ+ལ། གཉིས་པ་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པ་

ནི། མཆོད་པ་E་ཆེན་པོ་ད+ལ། མར་མེ་མཛད་Fི་Mག་Fང་

འཚལ། མེ་ཏོག་Mག་8་བ}མས་ལ་Vེས་�ོས་མཛBད་4ས་ལ། 
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Wོབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་O་གསོལ། །ཇི་Zར་=ས་གOམ་

མགོན་པོ་Rམས། །Mག་E་ཆེན་པོར་ངེས་མཛད་པ། །4ང་5བ་

སེམས་ནི་_་མེད་པ། །བ9ེད་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་=། །4ང་

5བ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །དམ་པ་བདག་གིས་བ9ེད་པར་

བ<ི། །ཞེས་ལན་གOམ་བVོད་ལ། ཐབས་ཡིན་ནོ། །ལེགས་སོ། 

།ཞེས་བVོད་ལ་མེ་ཏོག་ད+ལ་ལོ། །གOམ་པ་སེམས་ངོ་�ད་པ་

ནི། _་མ་ལ་སངས་Eས་I་ཡི་འ=་ཤེས་བ9ེད། མར་མེ་མཛད་

Fི་Mག་Fང་འཚལ། མཆོད་པ་དཔག་8་མེད་པ་ད+ལ་ལོ། །

[ས་ལོངས་]ོད་ད+ལ། དེ་ནས་[ས་གནད་བཅོས་ནས་འ=ག་

8་བ�ག་ལ། སེམས་གདོད་ནས་9ེ་བ་མེད་པ་Rམ་པར་དག་པ་

མ་9ེས་པར་བཞག དེ་9ེ་བ་མེད་པར་ངོ་�ད་པ་ཡིན། §ང་ལོ་

ཅན་<ི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ན། །བཅོམ་Uན་Mག་ན་~ོ་Vེ་

བsགས། །ངས་བཅོམ་Uན་Mག་ན་~ོ་Vེ་4ས་པས། །Sེད་ལ་

བཅོམ་Uན་Mག་ན་~ོ་Vེ་�མ་པ་9ེས་པ་དེ་མ་9ེས་པ་ལ་9ེ་བ་

ངོ་བོ་བ.ན་པ་ཡིན། 9ེས་པ་དེ་སེམས་ཡིན། དེ་རང་9ེ་བ་མེད་
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པ་ཡིན། ཡང་རི་བོ་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལར། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་

]ན་རས་གཟིགས་དབང་�ག་བsགས། དེ་>ད་བVོད་པས་

Sེད་Fི་{ད་ལ་]ན་རས་གཟིགས་�མ་པ་9ེས་པ་དེ་སེམས་

ཡིན། དེ་རང་9ེ་བ་མེད་པ་ཡིན། བཅོམ་Uན་འདས་Mག་ན་~ོ་

Vེ་�མ་པ་དེ་འདས་པའི་སེམས་དེ་གང་=་ཡང་སོང་བ་མེད་པ། 

དེ་Zར་]ན་རས་གཟིགས་�མ་པ་དེ་རང་9ེ་བ་མེད་པ་ཡིན། 

ཡང་རི ་བོ ་ཆེན་པོ ་འོ་དེ ་ཤན་ལ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་

བsགས་ཞེས་བVོད་པས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་�མ་པ་དེ་

ག་ནས་Fང་འོང་བ་མེད། དེ་རང་སེམས་9ེ་བ་མེད་པ་ཡིན། དེ་

Zར་འདས་མ་འོངས་ད་Z་=ས་གOམ་ཀ་རང་སེམས་9ེ་བ་མེད་

པ་འདི་ཡིན། སངས་Eས་Fི་1གས་དང་Sད་པར་མེད། དེ་Zར་

ཡིན་པར་ཡང༌། Vེ་rམ་པོ་པའི་ཞལ་ནས་Fང༌། སེམས་ཉིད་

�ན་ཅིག་9ེས་པ་ཆོས་Fི་I། །}ང་བ་�ན་ཅིག་9ེས་པ་ཆོས་

Iའི་འོད། །ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན་གOངས། །  
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ད་ནི་བཞི་པ་wོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། དེ་ནས་མཆོད་པ་

ད+ལ། Mག་8་མེ་ཏོག་བ}མས་ནས་4ང་5བ་མཆོག་8་

སེམས་བ9ེད་པ་དང༌། སེམས་བ9ེད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་དང་མི་འvལ་བའི་wོན་ལམ་གདབ་པ་འདིའི་Vེས་�ོས་

མཛBད། Wོབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་O་གསོལ། =ས་ད་ནི་

བhང་ནས་ཚJ་རབས་ཐམས་ཅད་=། 4ང་5བ་Fི་སེམས་རིན་པོ་

ཆེ་དང༌། སེམས་བ9ེད་པའི་བཤེས་གཉེན་_་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་

མི་འvལ་བར་iར་ཅིག བདག་གིས་4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་

བ9ེད་པའི་ཆོ་ག་འདིས། ཇི་\ིད་འཁོར་བ་མ་.ོང་གི་བར་=། 

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་4ང་5བ་

མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པའི་ཆོས་འདི་{ན་མ་ཆད་པས་4ང་

5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་ཅིང་Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་

པར་iར་ཅིག །དེ་ནས་ཆོས་9ོང་ལ་གཏོར་མ་འ+ལ། 4ང་5བ་

Fི་སེམས་yོང་བ་ལ་བར་ཆད་མི་འeང་བའི་གསོལ་བ་གདབ། 

ཡི་གེ་བE་པ་ཚར་ཉི་«་a་གཅིག་བVོད་པས་ཉམས་ཆག་
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བ>ང༌། དེ་ནས་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་E་ཆེན་པོ་�ལ་ལ་བ ོ་

བ་4་བ་ནི། 4ང་5བ་སེམས་མཆོག་བ9ེད་པར་4ེད་པའི་རིམ་

པ་འདིས། _་མ་རིན་པོ་ཆེའི་1གས་དགོངས་ཡོངས་O་Dོགས་

པ་དང༌། སངས་Eས་Fི་བ.ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་Eས་པ་

དང༌། དཀོན་མཆོག་ད+་འཕང་མཐོ་ཞིང༌། ཆོས་4ེད་བསམ་པ་

འ�བ་པ་དང༌། s་བ་པོ་དང་སེམས་ཅན་Rམས། །མ་[ས་

སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །4ང་5བ་སེམས་མཆོག་ཟག་མེད་བ=ད་aི་
འདི། །སེམས་ཅན་Rམས་ལ་ཕན་གདགས་Mིར། །¬ན་s་ཞི་དང་རིན་ཆེན་

ཚJས་Fིས་sས་པ། །ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

"

"

"

"

"

"

"
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"

བོད་ལ་གདམས་པ། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་Mག་འཚལ་ཞིང་

9བས་O་མཆིའོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བོད་ལ་གདམས་

ངག་�ན་=་གསོལ་བ། ཁམས་གOམ་འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་

ལས་9ོབ་ཅིང༌། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་བདེ་བ་ཐོབ་

པར་4ེད་པ་དེ། ཡང་དག་པའི་_་མ་གཅིག་ལ་རག་ལས་པས། 

ཡི་གེ་Wོབ་པ་ནས་བhང༌། རབ་8་eང་བའི་Wོབ་དཔོན་དང༌། 

མཁན་པོ་དང༌། སེམས་བ9ེད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང༌། 

གསང་ གས་Fི་དབང་བIར་བའི་~ོ་Vེ་Wོབ་དཔོན་དང༌། 

སེམས་gོགས་པར་4་བའི་a་བའི་_་མ་དང༌། འདི་Rམས་Fི་4ེ་

vག་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་oིན་ཆེ་བ་བས་

Fང༌། a་བའི་_་མ་དེ་oིན་ཆེ་བས། _་མ་དེའི་མཛད་པ་དང་

Rམ་པར་ཐར་པ་ཇི་Zར་ཡིན་པ་དེ་Wོབ་ཅིང༌། _་མས་ཇི་>ད་

གOངས་པ་བཞིན་=་བQབ་དགོས་པ་ཡིན། _་མ་གཞན་ལ་

མོས་pས་མི་4ེད་ཅིང་®ོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ལ། a་བའི་_་མ་དེ་
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རང་སེམས་གང་ལ་བ.ེན་ནས་gོགས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་མོས་

pས་4ས་ན་gེན་འvེལ་མི་འ5ག་པ་ཡིན། ལས་དང་>ལ་པར་

Uན་པའི་Wོབ་དཔོན་འཛBམས་པ་དེ་བ་�ས་མའི་¦་མ་ནས་

འཐེན་ན་འོ་མ་འོང་བ་དང་འo། མོས་pས་Fི་4ེད་ས་འཆོལ་ན། 

dང་ཡར་མའི་5་gེན་ནས་འཐེན་ན་5་ངན་འོང་བ་ཡིན་དེ་འo་

བའི་ནོར་ར་རེ། དེ་གོ་དགོས། བོང་³ག་གི་ཨ་ཕ་g་ཡིན་4ས་

Fང༌། ཕ་>ད་དེ་ལ་9ོན་ཅིག་ཡོད། _་མའི་Rམ་ཐར་གང་ཡིན་

ན། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་{ར་འ@ོ་ཚད་Rམ་ཐར་

ཡིན། _་མའི་]ོད་ངན་དེ་Îངས་དང་[ང་oང་ན། ]ོད་ངན་4ེད་

པ་དེ་དཔོན་Wོབ་གཉིས་ཀའི་བ�ག་འoེ་ཡིན། rོམ་ཆེན་4་བ་

རི་�ོད་འ@ིམ་ཞིང་Qབ་པ་4ེད་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཡང་ཉན་ཐོས་

Fི་=ས་ན་བ{ད་པ་དང་Uན་པའི་a་བ་ཟིན་པའི་4་བ་གལ་ཆེ་

བས། དེ་གང་ཡིན་ན་ལས་དང་པོ་པས། _་མ་བ.ེན་ནས་མོས་

pས་4ེད་]ོད། ཆོས་ཉན་{་ཉམས་ལེན་4ེད་]ོད་ཐམས་ཅད་

གཞན་ལ་རག་མི་[ས་པ་4ེད་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན། རང་Eལ་
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བའི་=ས་ན་དཀའ་1བ་ཚད་=་བ9ལ་བ་གཅིག་�་རི་�ོད་

འ@ིམ་ཞིང་ཉམས་gོགས་མ་བgན་<ི་བར་=་Qབ་པ་4ེད་

དགོས་པ་ཡིན། དཔའ་ཆེན་4ང་5བ་སེམས་དཔའི་=ས་O་

གཞན་དོན་ཚད་=་བ9ལ་བ་4་བ་རང་ལ་འ�ི་བ་མེད་ཅིང་ེན་

<ིས་མི་གནོད་པར་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ིས་ངང་ངམ་«གས་

Fིས་ཕན་པ་ཞིག་eང་ན་¶་°ོད་རེ་རེ་ཙམ་ལ་བgེན་ནས་དབེན་

པ་བ.ེན་ཟེར་བ་ཡོད་དེ། དེ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་ེན་4ས་ཏེ། Wར་

ཡང་གཞན་དོན་�བས་ཆེན་4ེད་པ་ཡིན། rོམ་ཆེན་པའི་[གས་

Fིས་rོམ་.ེ་9ོང་བ་དེ། Wོབ་མ་eང་=ས་O་Tང་བའི་འཁོར་

ལོ་rོམས། Wོབ་མ་དེ་དང་པོ་མོས་pས་དང་གསོལ་འདེབས་ལ་

བWབ། ཅི་4ེད་སེམས་བ9ེད་Fིས་ཟིན་=་གsག  དེ་ནས་rོམ་

གདབ། མ་9ེས་ན། མི་9ེ་བའི་ེན་གང་གིས་ལེན་དང༌། 9ེ་

བའི་ེན་གང་ཡིན་དང༌། 9ེས་པ་བོགས་འདོན་པ་དང༌། བོགས་

གང་དང་གང་གིས་འདོན་པ་དང༌། བོགས་ཐོན་ནས་བgན་པ་

ཐོབ་པ་དང༌། ས་ལམ་oོད་gགས་དང༌། Rལ་འ4ོར་བཞི་ཡི་9ེ་
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Xལ་རིམ་པ་Rམས་སོ་སོར་ཇི་Zར་ཡིན་པ་བཞིན་=་ངོ་�ད། 

ལར་བོགས་མ་ཐོན་པའི་{་ེན་ཅི་ཡིན། བོགས་འདོན་པའི་{་

ེན་ཅི་ཡིན། རང་གི་gོགས་པ་དང་ཉམས་Nོང་གིས་ཤེས་

དགོས་པ་ཡིན། མངོན་པར་ཤེས་པ་ཡོད་ན་དེས་ཤེས་པ་ཡིན། 

ཕ་ཀའི་ཉམས་ལ་_ང་Xལ་དེ་oིས་ལ་བ�ས་ཙ་ན། འོ་དེ་འདི་

ཡིན་�མ་པ་Zིག་གིས་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན། �ིད་Fི་རིམ་པ་དང་

ཆོས་.ོན་Xལ་Rམས་ཚmག་གཅིག་�ར་བ.ན་པས་Fང་འོང་བ་

མ་ཡིན། གང་ཟག་གི་}ོད་ཚBད་དང་yར་ནས་གང་ལ་གང་ཕན་

ཤེས་དགོས་པ་ཡིན། མེ་ཤིང་1་བ་དང༌། 5་ལེན་པ་དང༌། ལ་མ་

ལེན་པ་དང༌། ལས་4ེད་མཁས་པས་Fང་བོགས་ཐོན་པ་མ་ཡིན། 

ལར་ནི་_་མ་དང་དགེ་འ=ན་<ི་4་བ་ཞབས་ཏོག་གལ་པོ་ཆེ་

4ེད་པ་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ནས་བོགས་འདོན་=་

འ@ོ་བ་ཡིན། སེམས་བ9ེད་པ་དང༌། Vེས་O་ཡི་རང་བ་དང༌། 

ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་བ>ོར་བ་དང༌། བ ོ་བ་དང༌། འདི་ཚBའི་

གནད་བrོམ་{་དེ་གལ་ཆེ་བས། འདི་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་ཡོད། 
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%་དད་ལ་གདམས་པ་དེ་Pན་ཡོད་པ་ཤེས་པར་མཛBད། གཞི་

བདག་དང༌། ཡོན་བདག་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་4ང་

5བ་སེམས་Fི་གནད་rོམ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། ཟ་འ@མ་

་དང༌། gོལ་པ་Sི་འ¿ག་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞི་ལ་ཟོན་4ེད་པ་

ཡང་གལ་ཆེ། འ=ག་པའི་མི་ཐམས་ཅད་དང་མ1ན་པར་<ིས། 

གང་དང་ཡང་མ་¼ས་པར་<ིས། དགོན་པ་དང་t་པ་ཐམས་ཅད་

གཙང་བ་དང་བuན་པར་<ིས། gེ¨་རེང་òོན་ཅན་<ིས་ཡོ་མའི་

5་Dོད་པའི་མི་ངན་པ་aར་མ་འཇོག ས་བར་<ི་འ@ོ་འ=ག་དང༌། 

9ེལ་མ་དང༌། གཉའ་དང༌། དབང་ཆེ་དང༌། གཡོན་དང༌། དེ་འo་

མ་4ེད། Eལ་པོའ m་�ིམས་ལ་འཛJམས། ཆོས་བཤད་Fིས་ཕན་

པ་ལ། ཡར་ངོའ m་=ས་O་བཤད་པ་ཨན་རེ་ཙམ་<ིས། ལར་ནི་

བཤད་པ་དང་rོམ་པ་གཉིས་ཀ་མི་འོང་བས། rོམ་�ིད་ཁོ་ན་

<ིས་དང་ཕན་ཡང་དེ་ཆེ་བ་ཡིན། Sེད་རང་དང༌། rོམ་t། ཡོ་

མཚམས་དང་འདག་ཆར་4ས་པ་བཟང་བ་ཡིན། རབ་8་eང་

བའི་གསོ་yོང་དང༌། དགག་ད4ེ་དང༌། ད4ར་གནས་དང༌། =ས་
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བཟང་གི་མདོ་མཆོད་<ིས། Dས་དང་ཡོ་4ད་ཅི་eང་བའི་�ད་

Fིས་_་མ་མཆོད། ཆོས་4ེད་དང༌། rོམ་t་གསོས། མི་ངན་ཧོ་

ཤེ་བ་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ་ལ་4ིན་པ་དེ་ཡང་yིན་པར་མི་འ@ོ། མི་

དེ་གསོས་པ་ད@་ཡིན། �གས་རིད་གསོས་པ་ཧོར་ཡིན། 

མཉམ་པ་ཉིད་མ་བrོམ། ད@་?ན་Mེད་པ་<ིས། བཏང་�ོམས་

མ་བrོམས་པས་མེད་Fི་©་ལ་འ@ོ་བ་ཡིན། བདེན་མ་W་བཅད་

ཆེ་བ་<ིས། གསར་མ་ ་�ིང་W་བ་ཡིན། འ4ར་མ་ཅན་གོག་W་

བ་ཡིན། a་བའི་_་མ་ངོ་ཤེས་པར་<ིས། བ{ད་པ་hངས། ཕ་

མེད་Fི་+ས་བ{ད་པ་མི་ཟིན། མི་ཆོས་པའི་ཕ་ལ་ཟེར་བ་མ་

ཡིན། a་བའི་_་མ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། ཕ་མེད་Fི་+་wད་འཚBང་

མའི་+་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་འoར་མ་སོང་བ་གལ་ཆེ། ངས་ཅི་

ཤེས་Sོས་དེ་ཤེས་Fི་Xལ་=་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་མི་དེ་

9ོང༌། རང་ལ་བ.ེན་པ་དེ་བཟང་བར་eང་ན་གཞན་ཕན་ཆེ་བ་4་

བ་ཡང་དེ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། Mི་ཐག་རིང་བ་དང་ངོ་བgག་པར་

<ིས། �ེལ་ཡོད་པ་དང༌། མི་བY་བ་ཡང་དེ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། 
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ལར་མང་པོ་ཞིག་གOངས་Fང༌། དོན་གོ་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་

·ིག་པ་དང་མ་འvེལ་བ། གནས་>བས་དང་མཐར་1ག་བདེ་

བས་འvེལ་བ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 9ེས་+་ཆེན་པོ་ལ་�ིང་

གཏམ་=་བIར་བ་ལགས་སོ། །ཕན་ཐོགས་པར་iར་ཅིག དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་བོད་ལ་གདམས་པ། བ.ན་བཅོས་ཞལ་ཏ་

ཞེས་4་བ་ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ།། 

དགེ་བཤེས་ཇོ་\ས་ལ་གདམས་པ། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

Mག་འཚལ་ལོ། །དང་པོ་ཆོས་ལ་sགས་པའི་ཚJ། །དད་པ་ཆེ་

ཡང་_ོ་མི་བgན། །འཇིག་gེན་ཆོས་ལ་ཡིད་འbོ་འ�ག །ེན་

ཁར་འ@ོ་བའི་=ས་ཚBད་དེར། །ཚད་Uན་_་མས་ཟིན་པ་གཅེས། 

།འཆི་དང་མི་gག་{་འvས་ཆོས། །®ང་ཐོབ་གཉེན་པོའ m་ཆོས་

Rམས་མཉན། །འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་ཤེས་པར་4། །_ོ་བgན་

ཤེས་རབ་9ེ་=ས་O། །བདེ་གཤེགས་བཀའ་ཡི་དགོངས་པ་

དང༌། །མཚན་ཉིད་རིགས་པའི་�་ཚད་ལ། །ཐོས་མང་�ོ་

འདོགས་ཆོད་པར་4། །དད་པ་བgན་པོར་iར་པའི་ཚJ། །4ང་
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5བ་སེམས་གཉིས་ད4ེར་མེད་ལ། །_ོ་མཆོག་བ9ེད་པའི་ཡིད་

བཞིན་ནོར། །གཞན་དོན་དགོས་འདོད་འeང་བ་ཡིན། །དད་པ་

མཆོག་8་iར་པའི་ཚJ། །ཐེག་པ་མཆོག་iར་གསང་ གས་

ལ། །wིན་4ེད་དབང་བཞི་ཐོབ་ནས་Fང༌། །@ོལ་4ེད་བ9ེད་

Dོགས་བrོམ་པར་4། །@ོལ་4ེད་བ9ེད་རིམ་rོམ་=ས་O། །

�ལ་དང་�ང་པོ་འདོད་ཡོན་�། །ཁམས་དང་9ེ་མཆེད་མ་[ས་

Pན། །དFིལ་འཁོར་�་ཚBགས་རང་ལ་ཚང༌། །Rལ་འ4ོར་_་

མེད་{ད་ལས་Fང༌། །གhགས་དང་�་སོགས་~ོ་Vེར་གOངས། 

།གསང་བ་འ=ས་པའི་{ད་ལས་Fང༌། །མདོར་ན་�ང་པོ་�་

Rམས་ནི། །སངས་Eས་�་|་རབ་8་@གས། །ཞེས་པ་དང༌། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ~ོ་Vེ་9ེ་མཆེད་ཉིད་དག་དང༌། །ཞེས་པ་དང༌། 

བདེ་གཤེགས་ལས་Fང༌། གhགས་Fི་�ང་པོ་Rམ་པར་}ང་

མཛད་དོ། །ཞེས་གOངས་པས། རང་ཉིད་�་|་ཤེས་4ས་ལ། །

}ང་\ིད་�་|་4ིན་<ིས་བ�བས། །མངོན་=་གང་འeང་གཅེར་

མཐོང་�། །རང་}ང་�་|་གོམས་པར་4། །མཉམ་བཞག་
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ལོངས་]ོད་Dོགས་I་ལ། །དམིགས་པར་�་I་rོམ་པ་དེ། །

Eན་དང་ཆ་[གས་འ<ིང་བག་ལ། །མིག་གིས་གhགས་མཐོང་

བཞིན་=་བrོམ། །Vེས་Fི་]ོད་ལམ་Rམ་བཞི་ལ། །ཆོས་]ོད་

དགེ་བ་ཅི་4ེད་དང༌། །མཛད་པ་bིན་ལས་མ་[ས་Pན། །�ལ་

Iའི་ང་Eལ་བgན་པར་4། །མཚན་བཅས་Dོགས་རིམ་rོམ་

པའི་ཚJ། །a་དང་�ང་དང་ཐིག་ལེ་ལ། །གནད་བཞིའི་འ¯ལ་

འཁོར་མ་འ5གས་པས། །བaོན་འ�ས་oག་པོས་བrོམ་པར་

4། །gགས་དང་ཡོན་ཏན་eང་=ས་O། །ང་Eལ་�ོམ་པ་མི་4་

བར། །གེགས་དང་བར་ཆོད་བ=ད་ལ་སོགས། །གེགས་སེལ་

གནད་Fིས་གདོན་པར་4། །oོད་དང་བདེ་བ་9ེ་=ས་O། །མི་

ཉམས་®ེལ་བར་4་བའི་གནད། །གསང་ གས་ཟབ་མོའ m་

གདམས་ངག་དེ། །=ས་འདིར་དགོས་སོ་9ེས་+་Sེད། །མཚན་

མེད་Dོགས་རིམ་rོམ་པའི་ཚJ། །མ་བཅོས་པ་ལ་མ་བWད་

དོན། །�ོད་Fིས་¬ོད་པའི་=ས་ཚBད་=། །ཆོས་I་གཅེར་<ིས་

མཐོང་བ་ཡིན། །གཞན་ཡང་®ང་ཐོབ་ཅི་ཡང་མེད། །�ན་<ིས་
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�བ་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ། །གཏང་བཞག་4་{འི་=ས་དང་vལ། །

ད4ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་འoེས་པ་ལ། །ཐད་ཀར་བཀང་ནས་བrོམ་

{་མེད། །དམིགས་མེད་1གས་Vེ་ཆེན་པོ་ལས། །ཆེད་=་བཀར་

ལ་བrོམ་མི་དགོས། །གཉིས་མེད་hང་འ�ག་ཆེན་པོ་ལ། །

མཉམ་བཞག་Vེས་ཐོབ་རིམ་པ་མེད། །Wོབ་པའི་hང་འ�ག་yོང་

=ས་O། །གཉིས་}ང་བག་ཆགས་®ང་བར་4། །མི་Wོབ་hང་

འ�ག་Wེབས་པ་ན། །I་གOམ་རང་ཆས་�ན་<ིས་�བ། །རང་

ལ་ཡོད་པ་མངོན་=་iར། །དད་པ་ཅན་<ིས་བIལ་བ་ཡིས། །

གདམས་པའི་གནད་མཆོག་བ·ེབས་པ་ལས། །དགེ་བ་ཅི་�ེད་

ཡོད་པ་Pན། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་Rམས་ལ་བ ོ། །དགེ་

བཤེས་ཇོ་\ས་ལ་གདམས་པ། ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །

དགེའོ།།    

"

"

"
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"

དམ་ཆོས་དཀར་པོ་ཟངས་ཡག །ཆད་Îངས་བཀའ་བ{ད་

རིན་ཆེན་ཏེ། །ཚmག་དོན་བ{ད་པ་མ་ཆད་པ། །a་བའི་_་མ་

བཀའ་oིན་ཅན། །Vེ་_་མ་Rམས་ལ་Mག་འཚལ་བ.ོད། །Mི་

}ང་བ་a་ཁམས་gེན་འvེལ་འདི། །�ང་སེམས་འ=ས་པའི་

གནད་=་གོ །འ@ོ་བའི་དོན་=་གནད་འདི་འvི། །མི་དང་མི་མ་

ཡིན་<ི་བ=ད། །�ང་པོ་དང་ནི་ཉོན་མོངས་འཆི་བདག་བ=ད། །

�་ཡི་+་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ཉི་�ི་ཆིག་.ོང་�ག་བEའམ། །4ེ་

བ་=ང་�ར་བ=ད་Fི་ཚBགས། །�ང་ཉི་�ི་ཆིག་.ོང་�ག་བE་ཡི། 

།a་ཨ་ཝ་È་ཏིར་འགགས་ཙམ་ན། །ནང་གི་བ=ད་Rམས་བཅོམ་

པ་དང༌། །Mི་ཡི་བ=ད་Rམས་གཞོམ་པར་འiར། །ནང་=་བདེ་

གསལ་མི་gོག་9ེས་ཙམ་ན། །[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ཆོས་

Rམས་ལ། །\ིད་གOམ་མཐོང་}ང་འཆར་བ་ཡིན། །9ོན་དང་

ཡོན་ཏན་9ེས་iར་Fང༌། །ཐམས་ཅད་@ོགས་O་འཆར་བ་

ཡིན། །I་གOམ་<ི་gོགས་པ་9ེས་ཙམ་ན། །དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་
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Dོགས་པ་ཡིན། །འvས་+་I་གOམ་མངོན་=་4ེད། །གཞན་

དོན་�ན་<ིས་�བ་པ་ཡིན། །འདི་rོམ་\ན་ཅན་ལ་དགོས་པ་

ཡིན། །ཉམས་Nོང་ཅན་<ིས་ཤེས་པ་ཡིན། །gོགས་Uན་Rམས་

Fིས་གོ་བ་ཡིན། །མོས་pས་ཅན་<ིས་gོགས་པ་ཡིན། །ཚmག་

མཁས་_ོས་4ས་ཅན་ལ་གསང་བ་ཡིན། །ཁ་Z་ཐོ་ཅོ་ཅན་ལ་

µས་པ་ཡིན། །མ་བrོམ་gེན་འvེལ་མཁན་ལ་ཅི་ཆ་ཡོད། །

�བ་ཐོབ་Rམས་Fིས་མཐོང་iར་ན། །Vེས་O་ཡི་རང་གད་མོ་

འཆོར། །_་མ་མིར་མཐོང་མི་Rམས་ལ། །ཡོན་ཏན་9ེ་བ་དཀའ་

བ་ཡིན། །དད་དང་བaོན་འ�ས་ཤེས་རབ་ཆེ། །Xལ་�ིམས་

དམ་ཚmག་གཙང་Uན་ལ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་9ེ་བ་ཡིན། །

རིམ་9ེས་པ་ལ་བaོན་འ�ས་དགོས། །གཅིག་ཆར་བ་ལ་མོས་

pས་དགོས། །ཐེས་O་_་མ་བཟང་པོ་དགོས། །ཅི་Mིར་ཞེ་ན་

མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་འeང༌། །ལར་ཆོས་ཟབ་མོ་

གOངས་ལ་ཕན་ཅི་ཡོད། །ཐང་.ོང་པ་ལ་གOངས་པ་O་ལ་

ཕན། །རི་དང་vག་ལ་གOངས་པ་O་ཡིས་གོ །འོན་Fང་གཞི་

�782



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

བདག་མི་མ་ཡིན་Rམས་ཡོད། །ག=ལ་4ར་iར་པའི་ལས་

འvས་བཞག །ཐམས་ཅད་སངས་Eས་ཐོབ་པའི་wོན་ལམ་

གདབ། །ཚmགས་བཅད་�ག་གཉིས་O་·ེབས་པ་ཡི། །gེན་

འvེལ་གནད་Fི་ཟབ་ཆོས་འདི། །དགེ་མི་དགེ་ཁ་དཀར་ནག་གི་

ཤན་མདངས་Mེད་པ་ཡིན། །དམ་ཆོས་དཀར་པོ་ཟངས་ཡག་

འདི། །�་དཀར་ནག་གཉིས་Fི་�་ན་གOངས། འཁོར་འདས་

གཉིས་མེད་hང་འ�ག་ཆེན་པོ་འདི། འ@ོ་ལ་ཕན་Mིར་ཏི་$ི་རས་

པས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །Dོགས་སོ།།  

ཡོན་ཏན་Eལ་ལ་གདམས་པ། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་Mག་

འཚལ་ལོ། །]ིར་སངས་Eས་Fི་བ.ན་པ་དར་=ས་O། །མི་

[ས་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཐོབ། དལ་བ་དང་འ4ོར་བ་�ན་Oམ་ཚBགས་

པ་དང་Uན། ཡང་དག་པའི་_་མ་དང་ནི་མཇལ། ཐེག་ཆེན་ཆོས་

དང་འbད་=་དེར། 9ེ་བ་གཏན་<ི་སོ་ནམ་གཤའ་མ་ཞིག་4ེད་

དགོས། དེ་ལ་དང་པོ་འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལས་ཡིད་འeང་

དགོས། ངན་སོང་གOམ་<ི་�ག་བ ལ་ལ་འཇིགས་Fང༌། �་
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དང་མིའི་བདེ་བ་མི་®ོང་ན། མཐོ་རིས་ཐོབ་Fང་འཁོར་བ་=ཿཁའི་

གཏན་ཞིང་ཡིན། དེས་ན་འཁོར་བ་འདི་ལས་ཡིད་འeང་བ་གལ་

ཆེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་Eས་Fིས། 4ང་5བ་དང་4ང་

5བ་ཆེན་པོ་མི་འཐོབ་པས། 4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་

དགོས། 4ང་5བ་Fི་སེམས་Fིས་ཟིན་ན། ཅི་4ས་ཐམས་ཅད་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ m་ལམ་ཡིན། 4ང་5བ་Fི་སེམས་ཞེས་4་བ་ནི། 

.ོང་པ་�ིང་Vེ་ད4ེར་མེད་ལ་བཞེད་པ་ལས། Fཻའི་~ོ་Vེ་ལས་

Fང༌། .ོང་ཉིད་�ིང་Vེ་ད4ེར་མེད་པ། །4ང་5བ་སེམས་ཞེས་

དེ་ལ་བVོད། །ཅེས་གOངས། 4མས་པ་དང་�ིང་Vེ་ང་པས་

Fང་Eལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་�་ལས་མི་འདའ། 4ང་5བ་

སེམས་ནི་oི་མས་མ་གོས་པ་ཡིན་ཏེ། oི་མས་མ་གོས་4ང་5བ་

སེམས། །དག་ཅིང་གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །ཅེས་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་ཉོན་མོངས་4ང་ཞིང་ཡེ་ཤེས་5བ། །ཅེས་པ་དང༌། 

�ིབ་པ་®ངས་ཤིང་_ོ་Eས་Mིར། །ཞེས་གOངས་པས། oི་མ་ནི་

ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་4འི་�ིབ་པ་ལ་སོགས་པ་མང་ཞིག་
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གOངས་ན་ཡང༌། འདོད་ཆགས་9ེས་ན་4མས་པ་rོམ་པ་

གནས་ལོག་ཡིན། །ཞེ་·ང་ཡོད་ན་�ིང་Vེ་rོམ་པ་²ན་དང་འo། 

།གཏི་©ག་ཡོད་ན་.ོང་པ་rོམ་པ་{་གཞན་ཡིན། །ང་Eལ་ཡོད་

ན་མཉམ་ཉིད་rོམ་པ་Mོགས་རིས་ཡིན། །bག་དོག་ཡོད་ན་

བདག་གཞན་བVེ་བ་P་རེ་ཡིན། །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་

ལ། །འདོད་ཆགས་དགེ་བར་འiར་བའི་གནས་མ་མཆིས། །

གསལ་.ོང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལ། །ཞེ་·ང་དགེ་བར་འiར་བའི་

གོ་>བས་མེད། །ཆོས་ཉིད་.ོང་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ། །གཏི་©ག་

དགེ་བར་འiར་བའི་{་མེད་Mིར། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་

ལ། །ང་Eལ་དགེ་བར་འiར་བ་ཡོང་མི་\ིད། །aོལ་མེད་ཡེ་

ཤེས་ཆེན་པོ་ལ། །bག་དོག་དགེ་བར་འiར་བ་ག་ལ་\ིད། །

ཆོས་I་ཡེ་ནས་དག་པའི་རང་བཞིན་ལ། །ཉོན་མོངས་oི་མ་ཡོད་

པ་O་ཡིས་བVོད། །གཏི་©ག་སོལ་ནག་བ~ར་བ་ལ། །དགེ་བ་

དཀར་པོ་འeང་བ་ག་ལ་\ིད། །དག་}ང་གhགས་Iར་ཤར་བ་

ལ། །འ¯ལ་པའི་གhགས་བ�ན་ག་ལ་\ིད། །དེ་བཞིན་ཆོས་
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Iའི་a་བ་མ་འ5གས་ན། །ལོ་མ་འvས་+་ཐམས་ཅད་wན་ཆེན་

ཡིན། །གལ་ཏེ་a་བ་འ5ག་iར་ན། །ལོ་མ་འvས་+་=ག་ཆེན་

ཡིན། །ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་O་འདོད་པ་དེ། །བདག་གཞན་�ང་

བའི་=ག་ཆེན་ཡིན། །སེམས་ཉིད་ཡེ་ནས་དག་པ་ལ། །ལོ་

འvས་I་གOམ་ཐོབ་པ་དེ། །བདག་གཞན་གཉིས་Fི་བདེ་9ིད་

ཡིན། །+་བདེ་9ིད་བཞེད་ན་དེ་Zར་མཛBད། །Mི་}ང་བ་}་

ཚBགས་དཀར་དམར་འདི། །ཆོས་ཉིད་.ོན་པའི་_་མ་ཡིན། །

ནང་སེམས་ཉིད་�ོས་དང་vལ་བ་འདི། །ཆོས་I་.ོན་པའི་_་མ་

ཡིན། །གསང་བ་བདེ་.ོང་ཉམས་Nོང་འདི། །ཞེན་པ་གཅོད་པའི་

_་མ་ཡིན། +་_་མ་བ.ེན་ན་དེ་Zར་བ.ེན། །ཐེ་ཚBམ་ཡིད་

གཉིས་མི་4་ཞིང༌། ཅི་གOངས་ཚད་མར་འཛmན་པ་དང༌། །

བཀའ་གཅོག་Sད་གསོད་མི་4ེད་ན། ཅི་བསམ་འ�བ་པའི་

གདམས་ངག་ཡིན། །+་གདམས་ངག་བཞེད་ན་དེ་Zར་མཛBད། 

རིགས་�ག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །མཐོ་དམན་མེད་པར་

4མས་པ་rོམས། ཐད་=་བབས་པའི་ག=ལ་4་ལ། །ཚmག་གི་
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མགོ་བ>ོར་མ་4ེད་པར། �ན་བ{ད་Fི་གདམས་ངག་གནད་=་

བ>ན། །སེམས་.ོང་པ་ཉིད་ལ་®ར་ཟིན་<ིས། ཟག་མེད་བདེ་

བའི་ཉམས་Nོང་9ེད། །མཆོག་1ན་མོང་གཉིས་Fི་དངོས་�བ་

འeང༌། +་གཞན་དོན་མཛད་ན་དེ་Zར་མཛBད། །འཇིག་gེན་

ཆོས་བEད་གཏན་®ངས་ནས། �་ཆོས་དང་མི་ཆོས་མི་བ\ེ་

བར། །བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མན་ངག་གི །དགོངས་པ་དང་

དགོངས་མིན་4ེ་vག་ལ། །Â་དང་ཨོག་ཚBམ་མི་བ\ེ་བར། །མ་

འoེས་ཡོངས་Dོགས་མཁས་པ་ཡིན། །+་མཁས་པ་བཞེད་ན་དེ་

Zར་མཛBད། །བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མ་[ས་པ། །ཐོས་Fང་

རང་སེམས་gོགས་ལས་མེད། །རང་སེམས་gོགས་ན་ཐམས་

ཅད་མSེན། །ཕ་རོལ་Mིན་པའི་མདོ་ལས་Fང༌། །གhགས་ཤེས་

ཐམས་ཅད་མSེན་ཉིད་གOངས། །+་ཐོས་པ་བཞེད་ན་དེ་Zར་

མཛBད། །}ང་\ིད་འཁོར་འདས་ཆོས་Rམས་Pན། །རང་སེམས་

མིན་པ་གཅིག་Fང་མེད། །+་gོགས་པ་བཞེད་ན་དེ་Zར་མཛBད། 

�ལ་དང་�ལ་ཅན་ཆོས་Rམས་Pན། །ག�ག་མ་མིན་པ་གཅིག་
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Fང་མེད། །+་rོམ་པ་བཞེད་ན་དེ་Zར་མཛBད། །ཐ་དད་འ=་

ཤེས་_ང་དོར་Rམས། །གཉིས་མེད་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་པས། །

+་]ོད་པ་བཞེད་ན་དེ་Zར་མཛBད། །རང་སེམས་ཆོས་I་མངོན་

iར་ལ། །ཉེར་ལེན་{་ེན་ཚBགས་པ་དེ། །གhགས་Iས་

གཞན་དོན་4ེད་པ་ཡིན། །+་འvས་+་བཞེད་ན་དེ་Zར་

མཛBད། །ཡོན་ཏན་Eལ་ཞེས་@གས་པ་ཡི། །དགེ་བཤེས་ཆེན་

པོ་Sོད་ཉིད་དེ། །9ེ་ས་མཐོ་ཞིང་རིགས་{ད་བཟང༌། །ཤེས་རབ་

ཆེ་ཞིང་མང་=་ཐོས། །ཚmག་ཐ་�ད་Fི་�ོ་འདོགས་ཆོད་ན་

ཡང༌། །དོན་�ན་བ{ད་Fི་ག=ང་བ་མ་ཆོད་པས། །བདག་ཉིད་

�ང་བན་རས་པ་ལ། །�ན་9ེས་yངས་པའི་ཤེས་རབ་མེད། །

ཚmག་·ེབ་yོར་མཁས་པ་མ་མཆིས་Fང༌། །Sེད་པས་གདམས་

པ་sས་པ་དེ། །ཚmགས་བཅད་�ག་གཉིས་O་བ·ེབས་པ་འདི། །

དོན་སེམས་ལ་ཡོད་པ་ཁ་|་�ང༌། །ཆོས་དངོས་མེད་.ོང་པ་ཡི་

གེར་བཀོད། །}ང་བ་}་ཚBགས་གཅིག་8་བ�ས། །.ོང་པ་ཉིད་

ལ་®ར་ཟིན་4ས། །དོན་ཕག་ན་ཡོད་པ་མངོན་=་�ང༌། །རང་
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རིག་ཡེ་ཤེས་aལ་<ིས་བ.ན། །+་ཉམས་O་ལོངས་ཤིག་དད་

པ་ཅན། །ད་=ས་སེམས་ཅན་ལོག་gོག་ཆེ། །དོན་ལ་མི་gོག་

ཚmག་ལ་gོག །གཉེན་པོས་མཐོང་ན་·ིག་པ་སོགས། །རང་ཉིད་

སེམས་ལ་བཅང་བར་4། །ཕན་པར་iར་ན་Pན་ལ་Zོས། །_་

མ་ཡོན་Eལ་ལ་གདམས་པ། ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་

སོ། །དགེའོ།། 

.ོན་པ་dེ¨་ལ་གདམས་པ། p་|་ན་མོ། །Sེད་སངས་Eས་

Fི་བ.ན་པ་ལ། མི་[ས་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཐོབ། དལ་བ་དང་འ4ོར་

བ་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་དང་ནི་Uན། ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ནི་བཙལ། Sིམ་ནས་Sིམ་མེད་པར་གཞོན་པ་ལ་

རབ་8་ནི་eང༌། ཐེག་པ་ཆེ་5ང་གི་ཆོས་དང་མཇལ་བས། 

འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་N་ངན་ལས་འདས་པའི་ཕན་ཡོན་

ནི་ཤེས། ཆོས་དང་བ~་འཇལ་བས་4ིས་པའི་9ོན་དང་ནི་vལ། 

རང་ལ་རང་དབང་ཡོད་པའི་=ས་འདིར་ཆོས་གཤའ་མ་ཞིག་4ེད་

དགོས། ཆོས་4ེད་པ་ལ་ཤེས་རབ་Fིས་ཉམས་O་_ངས། 
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བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མན་ངག་ལ། ཡང་དང་ཡང་=་མང་པོར་

ཐོས་པས་དབང་པོའ m་མངོན་Oམ་=་ཤེས་རབ་Fི་མིག་ད4ེ་བར་

4། �བ་མཐའི་Sད་པར་ལ་ཚmག་དོན་<ི་འགལ་འvེལ་བaིས་

ནས། ཡིད་དང་རིག་པའི་མངོན་Oམ་=་ཆོས་Fི་]ན་ད4ེ་བར་

4། ཤེས་རབ་གOམ་དང་མངོན་Oམ་བཞི། །]ན་གOམ་དང་

ནི་Rལ་འ4ོར་གOམ། །ཆོས་བ�་དང་གOམ་<ི་བདག་ཉིད་

འདི། །.ོན་པ་dེ¨་ཡི་གདམས་ངག་མཛBད། །ཡང་�ིང་གཏམ་

ཚmག་གཅིག་�ན་=་གསོལ་བ་ལ། །དལ་འ4ོར་�ེད་པར་དཀའ་

བས་Xལ་�ིམས་Tངས། །འཁོར་བ་�ག་བ ལ་ཆེ་བས་ཆོས་

བEད་®ོངས། །སེམས་ཅན་ཕ་མ་ཡིན་<ི་�ིང་Vེ་rོམས། །�བ་

ཐོབ་_་མ་�ེད་པར་དཀའ་བས་མོས་pས་བ9ེད། །ཆོས་ཉིད་

�ོས་དང་vལ་བ་ལ། །Z་བའི་oི་མ་མ་བI་མཛBད། །ག�ག་མ་

{ན་འཆད་མེད་པ་ལ། །རེས་འཇོག་rོམ་<ིས་མ་བWད་མཛBད། 

།]ོད་པ་དར་ཚག་ཞིབ་མོ་ལ། །aིང་ཆོས་ཐོ་ཅོས་མ་བWད་

ཅིག །འvས་+་�ན་<ིས་�བ་པ་ལ། །རེ་དོགས་Fི་Mམ་ལ་མ་
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བIར་ཅིག །.ོན་པ་dེ¨་ལ་གདམས་པ། ཏི་$ི་རས་པས་

བཀོད་པ་Dོགས་སོ། ། 

ད+ས་པ་པ¸་ལ་གདམས་པ། ད+ས་པ་པ¸འི་ས་གཞི་

ལ། །4ང་5བ་སེམས་Fི་ཆར་{ན་བབ། །སེམས་ཉིད་.ོང་པའི་

སེར་དང་འbད། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོའ m་9ེས་+་དེས། །འདོད་

ཡོན་�་ཡི་5་[ད་vན། །ཐབས་ཤེས་རབ་གཉིས་Fིས་�ོན་

དོར་བཅས། །དད་པ་འiར་མེད་Fི་གཉའ་ཤིང་ལ། །རང་རིག་

གསལ་བའི་ཐོང་བཤོལ་བuགས། །oན་པ་ཡེངས་མེད་Fི་§ག་

གིས་vབ། །ཉོན་མོངས་Fི་ཐ་°ོད་གཏིང་ནས་བ�ོགས། །བདེ་

བ་ཆེན་པོར་ས་ཁད་བ�མས། །ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་<ི་ས་བོན་

བཏབ། །རང་བཞིན་དག་པའི་a་བ་hག །ཉམས་དང་gོགས་པའི་

¡་p་འ¯ངས། །གོམ་པ་ས་ལམ་<ི་·ོང་པོ་9ེས། །bིན་ལས་

Rམ་�འི་ལོ་འདབ་Eས། །མSེན་པ་གཉིས་Fི་མེ་ཏོག་མཛJས། །

I་གOམ་ཡེ་ཤེས་Fི་འvས་+་wིན། །>ལ་Uན་ལ་ཡེ་ཤེས་Fི་

ལོ་ཡག་eང༌། །མཆོག་1ན་མོང་གཉིས་Fི་ཡོ་ལངས་4ེད། །N་
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ངན་འདས་པའི་གཏེར་མཛBད་Xགས། །འཁོར་བ་འཇིགས་པའི་

©་གེ་དངས། །ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

དམ་ཆོས་ནོར་+་རིན་ཆེན། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་Mག་འཚལ་

ཞིང་9བས་O་མཆིའོ། །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་�ད་Fི་ཆོས། །ལོངས་

]ོད་Dོགས་I་~ོ་Vེ་འཆང༌། །དེའི་ཞལ་ནས་གOངས་པའི་

བཀའ། །�ལ་I་ཏཻ་ལོས་Pན་ལ་བ.ན། །�་རོའ m་{ད་ལ་ཡོན་

ཏན་9ེས། །�་རོའ m་གདམས་པ་རིན་པོ་ཆེ། །མར་པ་ལོ་F་_ོ་

@ོས་Fིས། །བོད་ལ་ཆོས་Fི་ཉི་མ་ཤར། །Vེ་བuན་མི་ལས་

ཉམས་O་_ངས། །དངོས་�བ་བ�ེས་ནས་གཞན་དོན་མཛད། །

དེ་དག་Pན་<ི་Wོབ་མ་ནི། །བདག་གི་_་མ་རིན་པོ་ཆེ། །དངོས་

�བ་བ�ེས་ནས་གཞན་དོན་མཛད། །ཟབ་ཆོས་གOངས་པ་

བདག་གིས་ཐོས། །བདག་གིས་བrོམས་པས་ཉམས་Nོང་

ཐོབ། །དེ་འ@ོ་བ་Rམས་ལ་བ.ན་པར་4ས། །>ལ་Uན་Rམས་

Fིས་ཉམས་O་ལོངས། །ཉམས་དང་gོགས་པ་9ེ་བར་ངེས། །

རང་གཞན་གཉིས་Fི་བདེ་བ་བQབས། །དེ་དག་བ{ད་པའི་ཟབ་

ཆོས་འདི། །�ོ་མོ་འབར་མའི་ག8ན་Îང་=། །ཡི་གེ་ཨ་1ང་
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སེམས་Fི་gེན། །རང་སེམས་རིག་པ་ཨ་ལ་གནས། །�ོ་བོ་

འབར་བའི་ཐོ་བ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་Rམ་པར་gོག་པ་དང༌། །

སེམས་Fི་�ིབ་པ་Rམ་གཉིས་བ»ང༌། །«ན་དང་Qན་qོགས་Z་

+་ཡི། །སེམས་Fི་�ིབ་པ་Pན་དང་vལ། །ཞི་oག་�ང་གི་yོར་

ལ་Mར། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་�ངས་�ིགས་འ4ེད། །�ིབ་

པ་ཆོས་Iའི་�ིང་པོ་དེ། །�ིབ་དང་vལ་ནས་�ང་ལ་�ང༌། །

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མངོན་=་iར། །བདག་གིས་བrོམས་པས་

ཉམས་gོགས་9ེས། །འvས་+་མངོན་=་iར་པ་ཡིན། །བཀའ་

བ{ད་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེ། །�ན་ཅིག་9ེས་པའི་བ=ད་aི་

དེ། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལ། །བདག་གིས་བrོམས་

པས་ཉམས་gོགས་9ེས། །ཉམས་O་Nོང་བས་རང་{ད་ཚmམས། 

།འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་ཆོས་Rམས་Pན། །གཉིས་མེད་བདེ་བ་

ཆེན་པོར་Nོང༌། །རང་གཞན་བདེ་9ིད་འeང་བ་ཡི། །འདི་Zའི་

དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ། །འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །བདེ་

གཤེགས་�ིང་པོའ m་ས་བོན་བཏབ། །4ང་5བ་སེམས་གཉིས་
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�ན་<ིས་vན། །ཐབས་ཤེས་གཉིས་Fི་སོ་ནམ་ལ། །དམ་ཚmག་

གཉིས་Fིས་Tང་vན་4ས། །ཡེ ་ཤེས་གཉིས་Fི ་¡་p་

འ¯ངས། །འvས་+་སངས་Eས་ཐོབ་པར་བ ོ། །ཡེ་ཤེས་

གཅིག་ཆར་9ེ་བ་ཡི། །ཐེག་པ་མཆོག་གི་ལམ་ལ་sགས། །

gོགས་པ་གཅིག་གིས་ས་ལམ་བ�ོད། །ཚJ་གཅིག་སངས་Eས་

ཐོབ་པ་ཡི། །དམ་ཆོས་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ། །_་མས་གOངས་

བཞིན་རས་པས་བཀོད། །དེ་eང་དགེ་བ་oི་མེད་Fིས། །བདག་

གཞན་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་

སོ། །དགེའོ། ། 

ཨ་Nེ་ཟེང་ལ་གདམས་པ། _་མ་དམ་པ་Rམས་ལ་Mག་

འཚལ་ལོ། །ཨ་Nེ་ཟེང་ལ་གདམས་པ་�ིངས་པ། །ཞེན་པའི་

Eལ་པོ་ཕ་�ལ་ལ། །ཆགས་སེམས་Fིས་བདག་8་བhང་བ་ཡི། 

།ཁང་བཟང་�བ་Fང་བཙBན་ར་ཡིན། །གནས་ལ་ངེས་མེད་Fི་རི་

�ོད་འ@ིམ། །འཛmན་པའི་Eལ་པོ་ནོར་Dས་ལ། །ཆོག་སེམས་

ནང་=་མ་9ེས་པར། །བསོག་སེམས་9ེས་ན་བ=ད་Fི་ལས། །
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བསོད་�ོམས་Fི་ཟས་Fིས་འཚB་བར་མཛBད། །ཆགས་པའི་Eལ་

པོ་ཉེ་=་ལ། །གནས་>བས་Fི་@ོགས་O་མི་ཤེས་པར། །འvལ་

མི་ཕོད་ན་བཙBན་Dི་ཡིན། །སེམས་ཉམས་Nོང་@ོགས་དང་

འ@ོག་པར་མཛBད། །�བ་ཐོབ་བ{ད་པའི་_་མ་ལ། །དད་དང་

pས་པས་མི་བ.ེན་པར། །Mོགས་འཕོངས་Fི་མོས་pས་Zེམ་

ང་ཡིན། །འvལ་མེད་རང་}ང་_་མར་མཛBད། །�ེད་དཀའི་

དལ་འ4ོར་མི་[ས་ལ། །9ེས་+་དོན་Uན་�བ་=ས་O། །5ད་

ཟོས་4ེད་པའི་མི་རེ་ངན། །དལ་འ4ོར་�ེད་དཀའ་མདོ་{ད་Zོས། 

།སོ་སོར་ཐར་པ་རིགས་བ=ན་ལ། །}་གཅིག་བTངས་Fང་བདེ་

འ@ོར་འ@ོ། །ལོག་\ེད་ངན་འ@ོའ m་{་ཡིན་པས། གཉེན་པོ་

བ.ེན་ལ་·ོམ་པ་Tངས། །འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་མར་iར་ལ། 

།4མས་དང་�ིང་Vེ་rོམ་=ས་O། །ཆགས་·ང་�ག་བ ལ་{་

ཡིན་པས། །ཕན་སེམས་བ9ེད་ལ་4མས་སེམས་rོམས། །རང་

[ས་Eལ་བའི་དFིལ་འཁོར་འདི། །ཡོངས་�བ་8་ཤེས་པར་

4ེད་=ས་O། །Pན་བཏགས་བrོམ་པར་མ་4ེད་པར། །སེམས་
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གhགས་�་|་ཤེས་པར་མཛBད། །ཆོས་I་9ེ་བ་མེད་པ་དེ། །

ག�ག་མ་རང་སར་འཇོག་=ས་O། །བཏང་བཞག་གི་ཉམས་O་

མ་ལེན་པར། །བཅས་བཅོས་མ་4ེད་རང་སར་ཞོག །གསང་

 གས་ནང་གི་]ོད་པ་ལ། །=ས་དང་Uན་པར་མ་ཤེས་པར། །

མ་བཅིངས་མ་@ོལ་]ོད་པའི་མཆོག །_ང་དོར་དང་ཐོ་ཅོས་མ་

བཅིངས་མཛBད། །I་གOམ་�ན་<ིས་�བ་པ་འདི། །རང་ལ་

ཡོད་པར་ཤེས་=ས་O། །ཐོབ་4ར་འདོད་པ་མ་ཡིན་པས། །

འvས་+་རང་ལ་�ེད་པར་མཛBད། །ཟེང་5ང་གིས་བIལ་བའི་

གདམས་པ་འདི། །_ོ་5ང་དོན་དང་མི་Uན་ཡང༌། །©་ཏིག་bེང་

=་བIལ་ནས་མཆིས། །འདི་དང་བ�ན་ལ་ཉམས་O་ལོངས། །

འ+ལ་རབ་ཆབ་མར་བIལ་བ་དེ། །Mག་8་བཞེས་ནས་མpལ་

=་བ.ིམ། །དེ་ལས་eང་བའི་དགེ་བ་འདིས། །ཟེང་5ང་ལ་

སོགས་སེམས་ཅན་Rམས། །_་མེད་4ང་5བ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཏི་
$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

"
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"

ཡོན་ཏན་9བས་ལ་གདམས་པ་©་ཏིག་bེང་བ། =ས་གOམ་

སངས་Eས་Pན་<ི་1གས། །གཉིས་O་མེད་པའི་_་མ་ལ། །

ཉེར་ལེན་འvས་+་འeང་བ་ཡི། །བདག་ཐ་བ་®ངས་པའི་[ས་

ངག་ཡིད། །མཆོག་དང་1ན་མོང་དངོས་�བ་Fི། །འ@ོ་ལ་ལོ་

ཏོག་wིན་པས་འ=ད། །ཕ་བདེ་གཤེགས་_་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

བཀའ་ཡི་བ{ད་པ་མ་ཆད་པ། །1གས་བ�ད་གདམས་པ་རིན་

ཆེན་གནད། །I་གOང་1གས་Fི་4ིན་�བས་Fིས། །བདག་ལ་

རེ་Zོས་4ེད་པ་ཡི། །གསོལ་འདེབས་Rམས་ལ་4ིན་<ིས་

�ོབས། །ཡོན་ཏན་9བས་ཞེས་9ེས་+་དེས། །_་མ་སངས་

Eས་O་མཐོང་བ་ཡིས། །བདེ་གཤེགས་བཀའ་དང་_་མའི་

གOང༌། །རང་གཞན་བསམ་པ་འ�བ་པ་ཡི། །ངོ་�ོད་ཞལ་

གདམས་ཟབ་མོ་Rམས། །འ@ོ་ལ་བaེ་བས་s་འ+ལ་བས། །

Sོད་Fི་ཞལ་ངོ་མི་གཅོག་པས། །sས་ལེན་©་ཏིག་bེང་བ་vི། །

1བ་པ་མངོན་པར་སངས་Eས་ནས། །ཆོས་Fི་�ང་པོ་གOངས་
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མོད་Fང༌། །ཉོན་མོངས་བEད་�ི་བཞི་.ོང་གི །གཉེན་པོ་གང་

ཡིན་sས་པ་ནི། །®ང་4་®ོང་4ེད་གཉེན་པོ་དང༌། །རང་བཞིན་

ཤེས་པའི་གཉེན་པོའ།ོ །ཞེ་·ང་ལས་iར་ཉི་�ི་.ོང༌། །འདོད་

ཆགས་ལས་iར་ཉི་�ི་.ོང༌། །གཏི་©ག་ལས་iར་ཉི་�ི་

.ོང༌། །=ག་གOམ་ཆ་མཉམ་ཉི་�ི་.ོང༌། །ཞེ་·ང་གཉེན་པོ་

4མས་པ་བrོམ། །མི་�ག་ལ་སོགས་སེམས་ཅན་ལ། །མ་

གཅིག་+་Zར་4མས་པ་དང༌། །མ་Rམས་བདེ་བར་gག་8་

བrོམ། །འདོད་ཆགས་གཉེན་པོ་མི་�ག་བrོམ། །�ག་པའི་

�ལ་Rམས་མཐོང་བའི་ཚJ། །མི་གཙང་Dས་དང་ཀེང་|ས་

དང༌། །�ང་པོ་བཤིག་�ོལ་བrོམ་པར་4། །གཏི་©ག་གཉེན་

པོར་.ོང་ཉིད་བrོམ། །མ་རིག་ལ་སོགས་gེན་འvེལ་ཡང༌། །

9ེ་འགག་གནས་གOམ་vལ་བས་.ོང༌། །=ག་གOམ་ཆ་

མཉམ་གཉེན་པོ་ནི། །ཉོན་མོངས་ཤས་ནི་གང་ཆེ་བ། །དེ་དང་

དེའི་གཉེན་པོ་བrོམ། །དེ་བཞིན་ཤེས་པའི་གཉེན་པོ་ནི། །ཐེག་

མཆོག་_་མེད་དགོངས་པ་ཡིས། །=ག་�་རང་@ོལ་ཡེ་ཤེས་�། 
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།མེ་ལོང་ནང་གི་གhགས་བ�ན་བཞིན། །ཞེ་·ང་དNལ་བ་རང་

གིས་.ོང༌། །སེམས་ཅན་སེམས་དང་རང་གི་སེམས། །སངས་

Eས་1གས་དང་རང་གི་སེམས། །Sད་པར་iར་པ་གཅིག་མེད་

པས། །ང་Eལ་9ེ་བའི་�ལ་དང་vལ། །ཆེ་འདོད་ཡོན་ཏན་

མཉམ་པ་ཉིད། །rོ་�་�ལ་=་iར་པ་ལ། །སོ་སོར་མ་འoེས་

Pན་gོགས་པས། །ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་Nོང༌། །འདོད་

ཆགས་ཕ་རོལ་Mིན་པ་ཐོབ། །ནང་=་ཏིང་འཛmན་aལ་Dོགས་

པས། །Mི་|་bིན་ལས་ཐོགས་པ་མེད། །དཔལ་ལ་མི་·ང་

གཞན་གཅེས་པས། །4ང་5བ་སེམས་གཉིས་ད4ེར་མེད་

Fིས། །bག་དོག་མཐོ་གནོན་རང་སར་ཞི། །གཞན་དོན་bིན་

ལས་4་བ་འ�བ། །གཏི་©ག་རང་བཞིན་Rམ་དག་པས། །}ང་

མེད་འོད་གསལ་ཆེན་པོ་Nོང༌། །Sབ་དང་གhགས་ཅན་མ་ཡིན་

དང༌། །འ@ོ་འོང་མེད་དང་�ན་<ིས་�བ། །ནམ་མཁའ་Z་+ར་

ཐམས་ཅད་.ོང༌། །གཞན་ཡང་Rམ་gོག་}ང་བ་དང༌། །ཉོན་

མོངས་ལ་སོགས་ཆོས་Rམས་Pན། །སོ་སོར་རང་རང་.ོང་པ་
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ཡིན། །དེ་Zར་གཉེན་པོ་ཤེས་པར་4། །བདག་ཉིད་ལས་འbོ་

འཛBམས་ཞེས་པ། །དགེ་བའི་བག་ཆགས་གོམས་ན་ཡིན། །གང་

ཟག་གཞན་ལ་ཕན་འདོད་པ། །4ང་5བ་སེམས་Fིས་ཟིན་ན་

ཡིན། །>ལ་Uན་Rམས་Fིས་མཐོང་ཐོས་པ། །ཆོས་ཟབ་}ོད་=་

iར་པ་དེ། །ཐོག་མེད་=ས་Fི་ལས་འvེལ་དེས། །ཆོས་ལ་ལས་

འbོ་སད་པ་ཡིན། །_་མའི་1གས་དགོངས་Dོགས་འདོད་པ། །

ཅི་གOང་བQབས་པས་ཡོང་བ་ཡིན། །s་ལོ་ཚJ་འདིར་མ་

ལགས་པས། །ཡང་དག་དོན་གཅིག་s་ཞེས་པ། །ཡང་དག་དོན་

ཏེ་གང་ལགས་ན། །རང་གི་སེམས་ལས་ལོགས་ན་མེད། །རང་

སེམས་oི་མེད་ཆོས་I་འདི། །ཐོག་མེད་=ས་ནས་འvལ་མ་

Nོང༌། །=ས་འདིར་gོགས་Fང་གསར་9ེས་མིན། །_་མའི་oིན་

<ིས་མཐོང་བ་ཡིན། །མོས་pས་ཅན་<ིས་gོགས་པ་ཡིན། །

gོགས་Uན་�ན་ཅིག་9ེས་པ་འདི། །�བ་མཐས་མ་བ�ར་ཐ་

མལ་ཤེས། །སེམས་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པ་ཡིན། །ཡོན་ཏན་

9བས་ཞེས་ཟེར་བ་དེ། །Sོད་རང་ཉིད་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། །ད་Zའི་
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ཤེས་པ་སོ་མ་འདི། །ཆོས་I་ཡིན་པར་གཅེར་<ིས་Zོས། །}ང་

བ་}་ཚBགས་དཀར་དམར་འདི། །®ང་_ང་མ་4ེད་�ག་པར་

ཞོག །Rམ་gོག་}་ཚBགས་འbོ་བ་འདི། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཡིན་

པར་གོ །�ལ་=་}ང་བའི་དངོས་པོ་འདི། །Mི་རོལ་དོན་=་�བ་

མེད་Fང༌། །}ང་བ་བག་ཆགས་འཐས་པ་ཡིན། །རང་སེམས་

ཆོས་Iར་གོ་ཙམ་ན། །བག་ཆགས་«གས་Fིས་འ4ང་བ་

ཡིན། །oན་པ་>ད་ཅིག་མེད་པ་དེ། །I་གOམ་ངོ་�ོད་_་མ་

ཡིན། །མ་བཅོས་ཤེས་པ་སོ་མ་འདི། །བཏང་བཞག་མེད་པར་

རང་དགར་ཞོག །rོམ་མོ་�མ་ན་བཅོས་པ་ཡིན། །rོམ་{་eང་

ན་གhང་འཛmན་ཡིན། །rོམ་མཁན་ཡོད་ན་ང་བདག་ཡིན། །

བཏང་བཞག་ཡོད་ན་_ང་དོར་ཡིན། །བཟང་ངན་eང་ན་ཆོས་

བEད་ཡིན། །ག�ག་མ་�ན་ཅིག་9ེས་པ་ལ། །ཡོད་ཅེས་ཟེར་

ན་�ོ་འདོགས་ཡིན། །མེད་ཅེས་ཟེར་ན་Iར་འདེབས་ཡིན། །�ོ་

Iར་གཉིས་མེད་ག�ག་མ་འདི། །གང་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་�མ་པའི། 

།gག་8་ག=ང་སེམས་ཡོད་པ་Pན། །ལག་པའི་མཐིལ་<ི་Dས་
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མཐོང་བཞིན། །ཨ་ཕས་བ.ན་<ི་+་Rམས་Zོས། །Fཻ་ཧོ་>ལ་

Uན་Rལ་འ4ོར་Pན། །ཨེ་མ་རང་eང་�ན་ཅིག་9ེས། །དེ་ནི་

རང་རིག་འདི་ཡིན་ཏེ། །ངག་གིས་]ོད་པའི་�ལ་མིན་པས། །ཏཻ་

ལོའ m་རིགས་བ{ད་4ིན་�བས་ཅན། །Fཻ་ཧོཿ ག=ང་བས་གང་

བོས་པ། །�་རོ་པ་ཡི་མོས་pས་བཞིན། །གང་ལ་ཡོད་པ་Rམས་

ལ་འབོད། །�ད་eང་དམ་ཆོས་གང་ཡིན་པ། །རང་གི་[ས་ངག་

ཡིད་གOམ་<ི། །}ང་དང་.ོང་དང་ཡོད་མེད་སོགས། །ཇི་Zར་

}ང་བ་མ་[ས་Pན། །རང་ཉིད་མིན་པ་གཅིག་Fང་མེད། །

གཞན་ཞིག་ཡིན་�མ་མ་4ེད་ཅིག །རང་ཉིད་ཇི་Zར་འ=ག་

འ=ག་འདི། །མཐའ་དང་vལ་བའི་ཤེས་པ་འདི། །Mག་E་ཆེན་པོ་

མ་ཡིན་པ། །ཆོས་གཅིག་ལོགས་O་�བ་པ་མེད། །[ས་ངག་

ཡིད་གOམ་འཛmན་པ་ཡི། །ཤེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཡོད་པོ། །ཡོད་

�མ་4ེད་Fང་མེད་པ་ཡིན། །[ས་མེད་[ས་དེ་.ོང་པ་ཡིན། །

རང་སེམས་ཆོས་I་རིན་པོ་ཆེ། །འvལ་མ་Nོང་བ་1གས་ལ་

བཏགས། །ངོ་མ་ཤེས་པའི་�ིང་རིང་པོ། །འoིས་ཀ་1ན་མོང་མ་
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ཡིན་པ། །ད་རེས་མཐོང་བས་ཨ་རེ་དགའ། །Sོད་ལས་<ོང་བ་

གཅིག་Fང་མེད། །gག་8་འ@ོགས་Fང་མ་འoིས་པ། །ད་རེས་

འvལ་མེད་གཅིག་8་iར། །Sོད་མཐོང་དགའ་བ་9ེས་པ་ནི། །

བ�ས་4ས་~ོ་Vེ ་འཛmན་པ་ཡི། །བ�་�ག་ཆ་ཡི་བདེ་བ་

བཞིན། །དགའ་དང་�ོ་བ་{ན་ཆད་མེད། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་9ེས་

པ་འo། །ཐོག་མེད་=ས་ནས་མ་མཐོང་བ། །ད་རེས་མཐོང་བ་ངོ་

མཚར་ཆེ། །ཡང་དག་དོན་ནི་གཤའ་མ་དེ། །རང་སེམས་ཆོས་

I་འདི་ཡིན་<ི། །མ་བཅོས་ཞོག་ཅིག་>ལ་Uན་Pན། །ཆོས་

གཅིག་གཤའ་མར་4ེད་iར་ན། །ཅི་uག་4་ཞེས་sས་པ་ནི། །

འཆི་དང་མི་gག་ཤེས་4ས་ལ། །འཁོར་བ་མཐའ་དག་ཡིད་eང་

.ེ། །{་འvས་ལས་ལ་aིས་4ེད་ཅིང༌། །ཐེག་ཆེན་a་བར་iར་

པ་ནི། །4ང་5བ་སེམས་ལ་_ོ་yོང་ཞིང༌། །wིན་@ོལ་གཉིས་Fི་

ལམ་ཉིད་ལ། །བ9ེད་Dོགས་གནད་ནི་མ་འ5ག་པ། །Xལ་

བཞིན་ཉམས་O་ལེན་ན་ཡིན། །རི་vག་.ོང་པར་གཅིག་�་|། །

·ོད་ན་གདེང་ནི་ཅི་Z་+། །Uན་ཞེས་Sོད་Fིས་sས་པ་ནི། །
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མངོན་qོག་མེད་པའི་Xལ་�ིམས་དང༌། །གདམས་པའི་གནད་

ལ་མ་འ5གས་དང༌། །ཉམས་gོགས་གདེང་དང་Uན་པ་ཡིན། །

ལར་ནི་བདག་འཛmན་མེད་ན་ཡིན། །ན་ཚ་�ག་བ ལ་eང་ཙ་ན། 

།hག་ཟེར་ཇི་Zར་འཇོམས་ཞེས་པ། །ན་ཚ་�ག་བ ལ་རང་གི་

སེམས། །གཉེན་པོ་གཞན་=་བrོམ་=་མེད། །hག་གཟེར་དེ་

ཉིད་Mག་E་ཆེ། །གཅེར་མཐོང་4ེད་པས་འཇོམས་པ་ཡིན། །

ཉོན་མོངས་ཚན་ཀ་གཡོས་པ་ལ། །དེ་ཡི་གཉེན་པོ་sས་པ་ནི། །

གོང་=་ཞིབ་8་གOངས་ན་ཡང༌། །Sད་པར་མཆོག་8་གOངས་

པ་ནི། །�ག་པའི་�ལ་Rམས་མཐོང་=ས་ན། །འདོད་ཆགས་

གཅེར་<ིས་9ེས་པ་དེ། །དེ་ཉིད་བདེ་བར་Nོང་བར་4། །�ལ་

Rམས་oན་ཅིང་ཡིད་4ེད་པ། །oན་པ་དེ་ཉིད་བདེ་བར་བrོམ། །

འདོད་ཆགས་gོག་པ་གང་9ེས་པ། །དེ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

།ཟག་པ་hག་Çར་ཤོར་iར་ན། །gོག་གཉིས་ཅིག་ཆར་མི་

འ�ག་པས། །གང་གང་Nོང་བ་དེ་རང་ཡིན། །དེ་ཉིད་བདེ་བར་

Nོང་བར་4ས། །སེམས་ཅན་མི་�ག་མཐོང་བ་ན། །ཞེ་·ང་dོ་
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+ར་9ེས་iར་ན། །4མས་དང་�ིང་Vེ་4ང་5བ་སེམས། །ཅི་

uག་བrོམ་ཞེས་sས་པ་ནི། །མི་�ག་གཅེར་<ིས་མཐོང་བ་

ན། །4མས་པའི་མ་|་གཅེར་<ིས་བZ། །ཞེ་·ང་�ར་<ིས་

9ེས་པ་དེ། །དེ་ཉིད་.ོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །.ོང་པའི་རོ་ནི་བདེ་

ཆེན་པོ། །བདེ་.ོང་hང་འ�ག་བrོམ་པར་4། །རང་སེམས་

བདེ་བར་Nོང་བ་.ེ། �ལ་ལ་4མས་པ་rོམ་པ་ཡིན། །�ིང་Vེ་

ཇི་Zར་rོམ་ཞེ་ན། །ཞེ་·ང་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་Fིས། །

མནར་བའི་སེམས་ཅན་མི་�ག་པ། །འདི་ནི་འདི་Zར་�ག་

བ ལ་བ། །རང་སེམས་མ་gོགས་པ་ཡིས་ལན། །ཞེ་·ང་ལ་

སོགས་ཉོན་མོངས་དེ། །.ོང་པ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པར། །�ིང་རེ་

Vེ་ན་�མ་=་བrོམ། །�ིང་Vེ་ཇི་Zར་9ེས་iར་Fང༌། །�ིང་Vེ་

9ེ་བའི་�ལ་Rམས་དེ། །རང་སེམས་མིན་པ་གཅིག་Fང་མེད། །

སེམས་ཉིད་Mག་E་ཆེན་པོ་ལ། །�ིང་Vེ་9ེ་བའི་�ལ་མེད་Fང༌། 

།�ག་བ ལ་ཅན་<ི་སེམས་ཅན་ལ། །�ིང་Vེ་ངམ་ངམ་«གས་

Fིས་9ེ། །ཐ་དད་འ=་ཤེས་»ལ་ཙམ་ཡང༌། །>ད་ཅིག་གཅིག་
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Fང་མི་9ེ་བ། །དེ་བཞིན་འཕགས་པ་�ད་པ་ལས། །4ང་5བ་

སེམས་ནི་རིག་པ་གང་གི་=ས་Fི་ཚJ། 9ེ་མེད་Rམ་པར་བསམ་

.ེ་འདི་Zར་]ོད་4ེད་ཅིང༌། །�ིང་Vེ་ཆེན་པོ་བ9ེད་ཅིང་སེམས་

ཅན་འ=་ཤེས་མེད། །འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་སེམས་མཆོག་

]ོད་པ་ཡིན། །ཞེས་གOངས་སོ། །དེ་Zར་མ་ཡིན་ཐ་དད་

པས། །�ལ་ནི་སེམས་ཅན་�ག་བ ལ་ཅན། །�ིང་Vེ་9ེ་བའི་

�ལ་དང་ནི། །�ིང་Vེ་Rམ་པར་གསལ་བ་དང༌། །�ིང་Vེ་rོམ་

མཁན་གOམ་=་བཏགས། །དམིགས་བཅས་འཁོར་བའི་འvས་

+་ཡིན། །ཡང་ན་མདོ་ནི་དེ་ཉིད་ལས། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་

�ག་བ ལ་འ=་ཤེས་བ9ེད། །འ@ོ་བ་Rམས་Fི་དོན་=་�ག་

བ ལ་®ང་�མ་.ེ། །བདག་དང་སེམས་ཅན་ཡོངས་gོག་4ང་

5བ་སེམས་དཔའ་དེ། །འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་Mིན་མཆོག་

]ོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གOངས་སོ། །དེ་Zར་�ིང་Vེ་9ེས་iར་

Fང༌། །�ིང་Vེའི་གནད་ལ་མཁས་པར་4། �ིང་Vེ་ཆེན་པོ་མ་

ཡིན་པས། །�ིང་Vེ་ཆེན་པོ་གང་ཡིན་པ། །བདག་ཉིད་�ག་
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བ ལ་མི་འདོད་བཞིན། །སེམས་ཅན་�ག་བ ལ་ཡོངས་མི་

འདོད། །བདག་ཉིད་བདེ་བར་འདོད་པ་བཞིན། །སེམས་ཅན་

Rམས་Fང་བདེ་བར་འདོད། །རང་སེམས་ཆོས་Iར་gོགས་ཙ་

ན། །སེམས་ཅན་སེམས་Fང་ཆོས་I་.ེ། །མ་gོགས་པ་Rམས་

�ིང་རེ་Vེ། །�མ་=་�ིང་Vེ་9ེ་བར་འiར། །རང་སེམས་9ེ་

མེད་gོགས་པ་ཡིས། །�ིང་Vེ་ངང་གིས་9ེ་བ་ཡིན། །དེ་Zར་

ཡང་ནི་�ད་པ་ལས། །བདག་ཅི་འo་བར་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་དེ་འoར་ཤེས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅི་འoར་དེ་འoར་

ཆོས་Pན་ཤེས། །9ེ་བ་མེད་དང་9ེ་བ་གཉིས་ཀར་མི་gོག་པ། །

འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་སེམས་མཆོག་]ོད་པ་ཡིན། །ཞེས་

གOངས་སོ། །4ང་5བ་སེམས་ནི་གང་ཞེ་ན། །Pན་Dོབ་དོན་

དམ་ད4ེར་མེད་པ། །རང་སེམས་ཡིན་པར་བrོམ་པར་4། །_་

མ་སངས་Eས་ཇི་Z་བར། །བདག་གིས་བrོམ་ཞེས་sས་པ་ནི། 

།_་མ་སངས་Eས་ཆོས་I་ནི། །ཟབ་ཞི་�ོས་vལ་འ=ས་མ་

4ས། །ལོགས་ན་ཡོད་�མ་མི་4ེད་པར། །འvལ་མ་Nོང་བ་
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མོས་pས་ཡིན། །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ལོངས་I་ནི། །rེག་

སོགས་དཔལ་Uན་ཧེ་|་ཀ །ཐབས་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་

འ�ིལ་བའི་I། །hང་འ�ག་འvལ་མེད་མོས་pས་ཡིན། །}་

ཚBགས་འཁོར་འདས་མ་[ས་ལ། །ཤེས་4་ཇི་�ེད་�ལ་I་ནི། །

དག་ཅིང་གསལ་ལ་མ་འoེས་པ། །bིན་ལས་མི་འvལ་མོས་

pས་ཡིན། །འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་མ་Rམས་ལ། །ཕན་ནི་ཇི་Zར་

འདོག་sས་པ། །ལས་དང་4་བ་ཅི་4ེད་ལ། །4ང་5བ་སེམས་

Fིས་ཟིན་4ས་ལ། །བདག་གི་[ས་དང་ལོངས་]ོད་དང༌། །

ཆོས་དང་མི་འཇིགས་ལ་སོགས་Fིས། །ཞེན་འ�ིས་མེད་པར་

ཕན་འདོག་4། །གར་·ོད་གནས་ནི་ཐམས་ཅད་=། །གཏོར་མ་

ཇི་Zར་བཏང་བ་དང༌། །བདེན་པ་བདར་བར་sས་པ་ནི། །_་མ་

དཀོན་མཆོག་ཡི་དམ་�། །ཆོས་9ོང་ནག་པོ་ཆེ་སོགས་ལ། །

ནང་གཏོར་Qབ་ཐབས་བཞིན་=་འ+ལ། །བ.ོད་པ་བVོད་ཅིང་

4ིན་�བས་s། །ཞི་Eས་ལ་སོགས་bིན་ལས་བཅོལ། །རང་ཉིད་

གར་འ=ག་གཞི་བདག་ལ། ཨ་ø་རོའ m་ གས་Fིས་དཀར་
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གཏོར་བ ོ། །ང་ཡི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ིས། །དགེ་བ་ཅི་

4ས་ཐམས་ཅད་Pན། །Sེད་སོགས་བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་ཡིན། །

བདག་གི་དགེ་བ་�ན་ཚBགས་Fི། །Sེད་Fི་ཡོན་བདག་<ིས་

ཞེས་བVོད། །ཆོས་ཟབ་ཁ་གསལ་s་ཞེས་པ། །གསལ་4ེད་©་

ཏིག་bེང་བ་འདི། །མ་རིག་©ན་པའི་�ོན་མེ་ཡིན། །ལེགས་ཉེས་

འ=ན་མ་འདི་ལ་oིས། །_ོ་@ོས་ཅན་གཅིག་འདི་ཡིན་<ི། །

འbལ་�ག་_ོ་གཏད་འདི་ལ་oིས། །_ོ་གཏད་1བ་Fིས་ཟབ་མོ་

9ོང༌། །�ོ་Iར་གཉིས་མེད་ག�ག་མ་འདི། །ཐེ་ཚBམ་�ོ་

འདོགས་གཅོད་པ་ཡིན། །སེམས་ལ་དགའ་�ོ་9ེ་བ་ནི། །rོམ་

ཆེན་Rམས་Fི་9ོ་བསངས་ཡིན། །ལས་དང་4་4ེད་ཐམས་ཅད་

Pན། །ཚBགས་གཉིས་དག་8་བ�ས་4ས་ལ། །I་གཉིས་རང་

ལ་ཡོད་པ་|། །གཞན་ནས་མ་ཚBར་རང་ལ་�ར། །འ@ོ་བ་

སེམས་ཅན་མ་Rམས་དང༌། །ཡོན་ཏན་9བས་ཞེས་Sེད་ཉིད་

Fིས། །9བས་གནས་རེ་ས་གང་ཡིན་པ། །གདམས་ངག་རིན་

ཆེན་འདི་ཡིན་<ི། །ཉམས་O་ལོངས་ཤིག་>ལ་Uན་Sོད། །
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ཉམས་དང་gོགས་པ་9ེས་iར་ན། །མཆོག་1ན་མོང་གཉིས་Fི་

དངོས་�བ་Õོལ། །རང་གཞན་བདེ་9ིད་འeང་བ་ཡི། །I་

གཉིས་མངོན་=་ཐོབ་པར་ཤོག །sས་ལན་©་ཏིག་bེང་བ་ཞེས་4་བ། 

གuག་ལག་ཁང་ཤེས་རབ་ཉི་མའི་·ེ་ལ། །ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་

སོ། །དགེའོ། ། 

 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

གདམས་པ་ཡོན་ཏན་9བས་ཞེས་4་བ། །གང་ལ་བgེན་པའི་

oིས་Sབ་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་པའི། །_་མ་དཀོན་མཆོག་ཡི་དམ་

�་ཚBགས་ཐམས་ཅད་ལ། །[ས་ངག་ཡིད་གOམ་pས་པས་

མཆོག་གི་ཞབས་ལ་འ=ད། །1གས་Vེ་ཆེན་པོས་4ིན་<ིས་

བ�བ་པར་མཛད་=་གསོལ། །དད་Uན་_་མ་ལ་pས་འ@ོ་ལ་

�ིང་བaེ་Uན། །4ང་སེམས་yིན་དང་Xལ་�ིམས་བཟང་པོའ m་གོ་

ཆ་མཆོག །བaོན་འ�ས་Uན་པ་ཏིང་འཛmན་ལ་གནས་ཤེས་རབ་

ཅན། །ཡོན་ཏན་9བས་ཞེས་@གས་པའི་9ེས་+་དམ་པ་

ཡིས། །ཉིད་Fིས་1གས་ཉམས་བཞེས་པའི་ཆོས་གཅིག་བIར་

ཞེས་འbིན། །�ན་ཅིག་9ེས་དང་yང་gོགས་ཤེས་རབ་མེད་པ་

ཡིས། །Sེད་1གས་བདག་གིས་Uེམ་པར་མི་¦ས་ཏེ། །ཞལ་ངོ་

མི་གཅོག་Sེད་སོགས་འ@ོ་ལ་ཕན་\ིད་པས། །རང་གི་Nོང་

gོགས་hར་ཙམ་འདིར་ནི་བVོད་པར་བ<ི། །1བ་པས་གOངས་

པ་རབ་འ4མས་·ེ་}ོད་ཆོས་Rམས་དང༌། །མཁས་པ་Rམས་
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Fིས་བ�ལ་བའི་བ.ན་བཅོས་མཐའ་དག་དང༌། །_་མ་Rམས་

Fིས་gོགས་པ་ཉམས་Nོང་གདམས་ངག་Rམས། །�བ་མཐའ་

གང་ཟག་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཆོས་Rམས་Pན། །རང་

སེམས་gོགས་ན་སངས་Eས་ཡིན་པར་ཐམས་ཅད་བཞེད། །

ཆད་Îངས་མེད་ན་ཕ་མེད་+་དང་འo་བའོ། །eང་Xལ་བཀོད་

པའི་ལེ¨་.ེ་དང་པོའ།ོ ། 

གཞི་ལ་མ་ཚང་མེད་པར་ཇི་Zར་གནས་[གས་ལ། །_་མ་

བ.ེན་ཅིང་ཉམས་gོགས་ལམ་=་གོམས་པ་ཡིས། །�ིབ་པ་

®ངས་དང་ཚBགས་Dོགས་འvས་+་མངོན་=་iར། །མདོར་

བ.ན་པའི་ལེ¨་.ེ་གཉིས་པའོ། ། 

[ས་སེམས་Rམ་gོག་}ང་བ་}་ཚBགས་bིན་ལས་Qབ། །

ངག་ཡིག་�་�ང་དང་ཆོས་མ་འoེས་ལོངས་]ོད་Dོགས། །Pན་

གཞི་རིག་པ་4ང་སེམས་མSེན་པ་ཆོས་I་ཉིད། ཉོན་མོངས་

�ང་པོ་དབང་པོ་�་དང་འeང་བ་བཞི། །རང་སེམས་དག་པ་

ཆོས་I་ཡེ་ཤེས་vལ་བའི་འvས། །a་དང་ཡི་གེ་�ང་དང་འeང་
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བ་4ང་5བ་སེམས། མཚན་དང་དཔེ་4ད་འོད་དང་Rམ་པར་

wིན་པའི་འvས། །དེ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་4ེ་vག་མ་[ས་

Pན། །མ་ཚང་མེད་པར་རང་ལ་ཇི་Zར་གནས་ན་ཡང༌། །�ིབ་

པ་མེད་པར་ས་ལེར་�ང་ཡང་མཐོང་བ་�ང༌། །ཞི་ལ་གནས་པ་

Eས་པར་བཤད་པའི་ལེ¨་.ེ་གOམ་པའོ། ། 

དེ་Zར་གཞི་ལ་མ་ཚང་མེད་པར་གནས་ན་ཡང༌། འཁོར་བའི་

�ག་བ ལ་དཔག་མེད་}་ཚBགས་Nོང་བ་Rམས། །གང་ལས་

eང་ཞིང་གང་གིས་4ས་པ་གང་གིས་Nོང༌། །མ་gོགས་ལོག་

gོག་ཐེ་ཚBམ་Mིན་ཅི་ལོག་དབང་གིས། །�ག་དང་མི་�ག་�ལ་

<ི་Rམ་པར་ཤེས་པ་vིད། །ཡིད་Fི་Rམ་ཤེས་Rམ་པར་gོག་པ་

ཡིད་ལ་hངས། །སེམས་ཉིད་ཉོན་མོངས་ཡིད་དང་འ�ིགས་པའི་

དབང་=་iར། །Pན་གཞི་རང་རིག་Rམ་དག་མ་རིག་པ་ཡིས་

བ8མས། །འཁོར་བའི་གཞི་a་ཉོན་མོངས་=ག་�འི་·ོང་པོ་

9ེས། །མི་དགེ་བ�་སོགས་·ིག་པའི་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་Eས། །

རིགས་�ག་སོ་སོའ m་�ག་བ ལ་Nོང་བ་འvས་+ར་wིན། །�ག་
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བ ལ་®ངས་ན་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡིས། །གཉེན་པོ་

བgེན་ཡང་བག་མེད་བrོམ་4་�ལ་=་སོང༌། །Wར་ཡང་ཉོན་

མོངས་�ིབ་དང་བག་ཆགས་}ོན་པ་4ས། །རང་སེམས་གདོད་

ནས་Rམ་པར་དག་པ་མ་gོགས་པར། །ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་Rམ་

�་རང་གི་རང་ཉིད་�ིབ། །མSེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་འདོད་གhང་

འཛmན་གཉིས་O་ཤར། །མཚན་མར་འཛmན་པའི་ཤེས་4འི་�ིབ་

པ་འvེལ་བར་འiར། །དེ་Zར་Mིན་ཅི་ལོག་གི་gེན་འvེལ་

འ@ིགས་པ་Rམས། །རང་སེམས་ཆོས་I་རང་གིས་མ་gོགས་

པ་ཡིས་ལན། །Mིན་ཅི་མ་ལོག་gེན་འvེལ་འ@ིགས་པར་འདོད་

པ་Rམས། །gོགས་མཆོག་ཡོན་ཏན་Uན་པའི་_་མ་བ.ེན་ན་

མཐོང༌། །རང་[ས་སངས་Eས་ཡིན་པར་Eལ་བ་Rམས་Fིས་

གOངས། མདོར་ན་�ང་པོ་Rམ་�་དང༌། །~ོ་Vེ་9ེ་མཆེད་ཉིད་

དག་ཅེས། །~ོ་Vེ་_་མས་དབང་བIར་བ9ེད་རིམ་བgེན་པ་

ནི། །རིག་པའི་དབང་�ས་�ང་པོ་རིགས་�་བདེ་བར་གཤེགས། 

།~ོ་Vེ་Wོབ་དཔོན་དག་གི་�ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང༌། །»ལ་ཚBན་
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དFིལ་འཁོར་དང་ནི་�་དང་Rམ་དག་སོགས། །མེ་ཏོག་གང་=་

ཕོག་པ་ཡི་དམ་�ར་བ.ན་པ། །མ་འོངས་=ས་ནི་ངེས་པར་

གསང་མཚན་བཏགས། །དེ་སོགས་Rམས་Fིས་རང་[ས་�་I་

ཡིན་པར་བ.ན། །དFིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་rོམ་པ་ལོངས་]ོད་

Dོགས་པའི་I། །རང་[ས་ªF་1བ་པར་rོམ་པ་�ལ་པའི་I། 

དེ་Zར་རང་[ས་�་|་rོམ་པ་དེ། །སེམས་ཉིད་9ེ་མེད་འོད་

གསལ་�ར་}ང་hང་འ�ག་ཡིན། །ཡང་ན་རང་ཉིད་rེག་

སོགས་ཚད་Uན་ལོངས་]ོད་Dོགས་པ་ནི། 1གས་ཀ་ནས་�ོས་

�ལ་I་དཔག་མེད་གཞན་དོན་4ེད། །དེ་དག་�ོས་པ་�ོས་vལ་

འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I། །འ=ག་ན་1ན་བཞི་ལོངས་]ོད་Dོགས་

པའི་I། འ@ོ་ན་1ན་མཚམས་�ལ་I་1གས་Vེས་གཞན་དོན་

4ེད། །ཉལ་ན་འ@ོ་འོང་མེད་པ་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་I། །=ས་

གOམ་I་གOམ་འཁོར་ལོ་མཛད་པ་བསམ་མི་Sབ། །སེམས་

ཞེས་བVོད་པའི་དོན་གོ་གང་ཡིན་4ང་5བ་སེམས། །4མས་

དང་�ིང་Vེ་4ང་5བ་སེམས་Fིས་ཟིན་པར་4། །9ེ་མེད་འོད་
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གསལ་Rམ་gོག་}ང་བ་}་ཚBགས་འཆར། །gོགས་}ང་དེ་ཉིད་

གཅིག་ལ་I་གOམ་ད4ེར་མེད་ཚང༌། Rམ་པར་gོག་དང་}ང་

མེད་ཉིད་�ལ་པ་དེ། །དེ་དག་སོ་སོ་རང་རང་.ོང་པ་ཆོས་Fི་I། 

།}ང་མིན་.ོང་མིན་ཧེ་|་ཀ་ནི་ལོངས་]ོད་Dོགས། །gོགས་

དང་}ང་བ་ཐབས་O་ཤར་བས་bིན་ལས་འ�བ། །a་གནས་ཨ་

ལི་ཀ་ལི་ཡི་གེ་�ལ་པ་ཉིད། �ང་�་@གས་.ོང་ད4ེར་མེད་

ལོངས་]ོད་Dོགས། །དེ་ཉིད་Sབ་དང་གhགས་ཅན་མ་ཡིན་

ད4ེར་མེད་འ@ོ་འོང་མེད། །�ན་<ིས་�བ་དང་{ན་ཆད་མེད་པ་

ཆོས་Fི་I། །ཆོས་I་}ང་བ་}་ཚBགས་ད4ེར་མེད་ངོ་བོ་ཉིད། །

སེམས་ཉིད་རིག་པ་ཇི་�ེད་ཡེ་ཤེས་�ལ་I་.ེ། །གདོད་ནས་མ་

9ེས་ཇི་Zར་མSེན་པ་ཆོས་Fི་I། །དེ་དག་ད4ེར་མེད་hང་

འ�ག་བདེ་ཆེན་ལོངས་]ོད་Dོགས། །a་�ང་མཚན་བཅས་

Dོགས་རིམ་དཔག་མེད་གOངས་པ་Rམས། །\ོག་aོལ་གནད་

=་Xད་ན་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འeང༌། །ལམ་ཉམས་O་_ང་བའི་

ལེ¨་.ེ་བཞི་པའོ། ། 
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འཁོར་བ་�ག་བ ལ་<ི་�ང་པོ་ལས་ཡིད་eང་ནས། །ཆོས་

གཤའ་མར་4་�མ་པ། སོ་ནམ་ཆོས་ལ་4ེད་པ་rོམ་ནས་�བ་

པ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་འདི་Zར་བ<ི་འཚལ། དེ་ལ་བ9ེད་པའི་

རིམ་པའི་rོ་ནས་�བ་པ་ཐོབ་པར་འདོད་ན། Qབ་པའི་གནས་O་

[ས་བཅོས་པ་དང་སེམས་བ9ེད་ལ་མོས་pས་4། རང་གི་

[ས་Zར་གསལ་བར་བrོམ། དེ་ཡང་ད+གས་འཁོར་གཅིག་

ལ། �་མ་ཡིན་པ་གཞན་oན་=་མི་གsག }ང་བ་དང་gོག་པ་

བར་མ་ཆད་པ། Z་བ་དང་.ོང་པ་མི་གཞོམ་པར། �་ཝལ་ལེ་

Ôག་གེ་བrོམ། ཡང་ད+གས་འeང་འ�ག་4ེད་ཙ། }ང་བ་དང་

gོག་པ་9ེ་བས་དེའི་དབང་=་མི་བཏང༌། ཡེངས་O་མི་གsག 

ཡང་ད+གས་འཁོར་གཅིག་eང་ཙ་དེ་Zར་བrོམ། ད+གས་

འཁོར་རེ་�ིག་�ིག་ཡོང་བ་ལ། བར་མ་ཆད་པར་ ར་བཞིན་=་

བrོམ། Jབ་�ང་སོ་གཉིས་རང་«གས་Fིས་འགགས། འཇམ་

�ང་Oམ་ཆ་ཞིག་{་བ་ཡིན། དེ་Zར་བrོམས་ན་�ི་ལམ་=་

rོམ་པ་�ི། }ང་བ་�ར་འཆར། }ང་བ་�ར་}ང་བ་དེ་སེམས་
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�ར་}ང་བ་ཡིན། �ལ་�ར་}ང་བ་དེ་�ལ་�ར་}ང་བ་མིན། 

སེམས་�ར་}ང་བ་ཡིན། �ར་}ང་བའི་སེམས་དེ་མིན་པ་

སེམས་ཞིག་ལོགས་ན་མེད། སེམས་�ར་}ང་བ་དེ་.ོང་པ་

ཡིན། .ོང་པ་ལོགས་ན་བrོམ་མི་དགོས། �ན་9ེས་Fང་དེ་ལ་

ཟེར་བ་ཡིན། བ9ེད་Dོགས་hང་འ�ག་Fང་དེ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། 

དེ་གོམས་པ་མཐར་Mིན་ཙ་ན་བ9ེད་རིམ་ལ་བgན་པ་ཐོབ། �འི་

ཞལ་མཐོང་གOང་ཐོས་མཆོག་1ན་མོང་གི་དངོས་�བ་ཐོབ། 

མངོར་པར་ཤེས་པ་E་ཆེན་པོ་འཆར། ཟག་བཅས་དབང་པོ་རབ་

ཚJ་གཅིག་གིས་སངས་E་བ་ཡིན། དེ་Zར་མ་ཡིན་ན་ཡང་�ི་

ལམ་=་ཡི་དམ་�་མཐོང་གOང་ཐོས། མངོན་ཤེས་འo་བའི་�ི་

ལམ་འeང༌། མ་rོམ་Fང་�ར་གསལ། bིན་ལས་བཞི་འ�བ། 

མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་Fིས་མཆོད་པ་འ+ལ། Rམ་

པར་གཡེང་4ེད་Fི་བ=ད་དང་�འི་+འི་བ=ད་འeང༌། ད+གས་

འཁོར་གཅིག་གིས་བrོམས་ན། �་བgན་པ་དང་�ང་ཟིན་པས་

བ=ད་ཆོམས་པ་ཡིན། འཆི་ཀར་ཡི་དམ་�་འ4ོན། བར་དོར་ཡི་
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དམ་�ས་བOས་ནས་འོག་མིན་=་9ེལ། འvིང་བར་མ་དོར་

མཁའ་]ོད་Fི་དངོས་�བ་ཐོབ། དེ་Zར་མ་ཡིན་ན་ཡང་ ར་

བཞིན་=་བrོམས་པས་མཉམ་བཞག་ལ་�་I་གསལ་བའམ་

བgན། �ི་ལམ་=་�་བrོམ་པ་�ི། ངག་གི་¦ས་པ་འeང༌། འoེ་

ཅན་དང་mོན་པ་དང་1ག་ན་བEལ་ནས་འ@ོ། [ས་ལ་ན་ཚ་

དང་ཁ་མ5་དང་བར་ཆད་མང་=་འeང༌། གར་འ=ག་པ་དང༌། 

གཞན་=་སོང་ན་ཡང་ལོ་ཉེས་དང་བ�་མི་ཤིས་པ་དང་འ¯གས་

པ་འeང༌། �ལ་མི་དང་མི་ཆེན་Pན་དང་མི་མ1ན་པ་འeང༌། དེ་

ཚB་eང་བ་ཅི་ཡིན་ན། ཁོ་�་བrོམས་པས་མི་མ་ཡིན་དང༌། 

གཞི་བདག་ལ་གནོད་པས་མི་འbོད་པ་དེ་ཚB་འeང་=་མཛད་པ་

ཡིན། 9ོན་དེ་དག་འeང་=་འºད་པ་ཡིན། 9ོན་དེ་དག་ཅི་ལས་

eང་ན། 4མས་པ་�ིང་Vེ་4ང་5བ་Fི་སེམས་དང༌། �་Mག་E་

ཆེན་པོར་rོམ་མ་ཤེས་པའི་9ོན་ཡིན། 9ོན་བཅོས་ཤིང་གོམས་

པར་བrོམས་ན། 9ེ་བ་འདི་ཡི་འོག་རོལ་=་དབང་པོ་ཐ་མ་bིན་

ལས་སད་ནས། 9ེ་བ་འདིའི་འོག་རོལ་=་དངོས་�བ་འཐོབ། 
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gོག་པ་དང་}ང་བ་ཅི་eང་ན་ཡང་སེམས་ཡིན། སེམས་Mག་E་

ཆེན་པོ་ཡིན། rོམ་མིན་པ་གཞན་མེད་Fང༌། gོག་པ་དང་}ང་བ་

1ག་bད་དང་གཅེར་མཐོང་=་ད+གས་འཁོར་གཅིག་Mག་E་

ཆེན་པོར་Nོང་བར་4། འདིའི་>བས་O་}ང་བ་.ོང་པར་འཆར་

བས་.ོང་པར་མི་བrོམ། དེ་Zར་གོམས་པར་4ས་ན་}ང་བ་

དང་gོག་པ་�ོགས་པ་�ངས་པས། �ལ་}ང་དངོས་O་འཆར། 

.ོང་ཉིད་{་འvས་O་འཆར་བ་ཡང་ཟེར། སེམས་Fིས་འདོད་པ་

གང་oན་པ་དེ་འeང༌། དེ་ཙམ་ན་དབང་�ག་བEད་ལས་ཐམས་

ཅད་=་བ{ད་པའི་དབང་�ག་ཡིན་�མ་པ་འeང༌། དེ་ལ་�ོམ་

སེམས་9ེས་ན་བ=ད་ཡིན་པས་མ་ཞེན་པར་4། མ་ཡེངས་པར་

བrོམས་ན། ཐམས་ཅད་rོམ་མ་ཡིན་པ་གཞན་མེད་པས་མངོན་

=་འiར། a་དང་ཡི་གེ་ལ་བgེན་པའི་མཚན་བཅས་Fི་Dོགས་

རིམ་ཡང༌། �ང་ཁོ་ན་གནད་=་Xད་ན་འeང་བ་འདི་�ངས་

�ིགས་Mེད། གཏི་©ག་དང་[ང་མ་བ.ན་<ི་�ོག་པ་དང༌། �ི་

ལམ་དང་འོད་གསལ་ཟིན་པ་ཡང་དེ་ལས་eང་བ་ཡིན། gོག་པ་
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>ད་ཅིག་མ་ད+གས་འཁོར་གཅིག་ལ་བrོམས་ན་�ང་ཟིན་

ནས་འོང་བས་དེ་ལས་འeང་བ་ཡིན། �ིང་དང་འo་བའི་+་ལ་

རང་གི་\ོག་གི་�ིང་ནོར་+་རིན་པོ་ཆེ་དང་འo་བའི་གདམས་

ངག་གཅེར་མཐོང་=་gོགས་པར་4་བའི་ལམ། ཚmག་�ག་པར་

4ེད་པའི་ལེ¨་.ེ་�་པའོ། །  

�ིབ་པ་®ངས་ནས་མངོན་=་འiར་བར་འདོད་པ་དཔེ། །

 ར་བཞིན་ཉམས་O་_ངས་ན་ཚBགས་གཉིས་Dོགས་པས་

®ོངས། །®ང་4་®ོང་4ེད་གཉེན་པོའ m་Xལ་<ིས་®ོང་བ་དང༌། །

དེའི་རང་བཞིན་ཤེས་པས་®ོང་བ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །ཉམས་O་

_ངས་པས་གཉེན་པོར་སོང་བས་�ིབ་པ་འདག །གཞི་ལ་ཇི་

Zར་གནས་པའི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་པོ། །དེ་ཉིད་I་གOམ་

ཡིན་པར་ལམ་=་གོམས་པ་ཡིས། །ཚBགས་གཉིས་རང་སར་

Dོགས་པས་�ིབ་པའི་གནས་མ་མཆིས། [ས་ཁང་�་དང་\ོག་

aོལ་གནད་=་Xད་པ་དང༌། །སེམས་ཡིད་Mག་E་ཆེན་པོར་Nོང་

བར་iར་པ་ན། །ཉོན་མོངས་དང་ནི་ཉོན་མོངས་�ིབ་པའི་གནས་
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མ་མཆིས། [ས་ངག་ཡིད་གOམ་མཐར་Mིན་བག་ཆགས་�ིབ་

པ་འདག །བrོམ་4་rོམ་མཁན་གཉིས་མེད་Mག་E་ཆེ། །

གཉེན་པོ་མེད་པར་ཤེས་4འི་�ིབ་པ་རང་སར་དག །I་གOམ་

མངོན་=་iར་པ་vལ་དང་Rམ་wིན་འvས། །�་ཚན་�་དང་

འeང་བཞི་�ང་བ�་གནས་Xད་ན། །.ོབས་བ�་མི་འཇིགས་མ་

འoེས་སངས་Eས་ཆོས། །vལ་བར་མི་འདོད་ཡེ་ཤེས་ཆོས་I་

རང་སར་འeང༌། །�་སོགས་བ�་ཚན་ཡོན་ཏན་Eས་པར་iར་

པ་ཡིས། །གཞན་<ིས་Dི་བར་མི་¦ས་.ོབས་མཆོག་བ�་ཡིན་

ཏེ། །སེམས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དག་པ་.ོབས་O་iར་པ་ནི། །ཉོན་

མོངས་�་སོགས་�ང་བ�་.ོབས་O་iར་ཙ་ན། །དེ་དག་མ་

®ངས་དེ་ཉིད་9ོན་<ིས་དགོས་པ་མེད། །གནས་དང་གནས་

མིན་ལ་སོགས་.ོབས་བ�་aལ་Dོགས་པས། །ཉམས་Nོང་

ཤེས་4་བག་ཆགས་འཇོམས་4ེད་ཐོ་བ་བཞིན། །འeང་བཞི་

.ོབས་O་iར་པས་ཆོས་I་�ང་ལ་འeང༌། །དེ་ཡིས་འeང་

བཞི་སེམས་Fི་gོག་པ་�ངས་པ་ཡིན། །རང་བཞིན་མSེན་པ་
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རབ་Dོགས་4ང་5བ་ཆོས་Rམས་དང༌། །9ོན་དང་གེགས་

Rམས་ཡོན་ཏན་དག་8་ཤར་བ་ན། །ཐམས་ཅད་བཤིས་Fིས་

དགེ་བར་འiར་བར་.ོན་པ་དང༌། །ཉོན་མོངས་ཁམས་དང་

འeང་བ་ཡེ་ཤེས་aལ་Dོགས་པས། །ནོར་+་རིན་ཆེན་Eལ་

མཚན་aེ་ལ་བཏགས་པ་ཡིས། Mི་ནང་མི་འཇིགས་འཇིགས་

vལ་རི་�གས་དབང་པོ་བཞིན། །དེ་ལ་སངས་Eས་ཆོས་Rམས་

མ་འoེས་བཅོ་བEད་ནི། །འ¯ལ་དང་ཅ་ཅོ་བ�ེལ་བ་མི་མངའ་

མཉམ་བཞག་འeང༌། །འ=་ཤེས་}་ཚBགས་མ་བgགས་བཏང་

�ོམས་མི་མངའ་བ། །[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ཆོས་Rམས་ཇི་

Zར་གནས་པ་ལ། །ལམ་གཞན་མི་ཚBལ་དེ་ཉིད་Mིན་ཅི་མ་ལོག་

པས། །a་དང་ཡི་གེ་�ང་དང་འeང་བ་4ང་5བ་སེམས། དེ་

དག་ལམ་<ི་oོད་gགས་9ེས་པ་Rམས། །མངོན་=་iར་པ་

འ¯ལ་པ་མི་མངའ་ལ་སོགས་Fིས། །གཞན་ལ་ཇི་Zར་ཡོད་པ་

.ོན་པར་མཛད་པ་ཡིན། །དེ་དག་]ོད་པས་བ�ས་པ་Rམ་པ་

�ག་ཡིན་ནོ། ། ར་བཞིན་ཉམས་O་ལེན་པའི་ཆོས་Rམས་
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ཐམས་ཅད་ལ། །གནད་=་བ>ན་ལ་བaོན་པས་ཉམས་O་_ངས་

པ་ཡིས། འ=ན་བaོན་oན་ཤེས་Rམ་པར་@ོལ་བ་ནི། །ཡེ་ཤེས་

མཐོང་བས་ཉམས་པ་མི་མངའ་gོགས་ཆོས་�ག ། 

ལས་Rམས་ཡེ་ཤེས་ ོན་=་འ@ོ་བ་ཆོས་གOམ་པོ། རང་

[ས་ཆོས་I་ལས་ནི་�ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང༌། །ངག་ནི་ཡེ་ཤེས་

ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་བ~འི་ཆོས། །སེམས་ནི་རང་སེམས་

ཆོས་Iར་gོགས་པ་གཅིག་པ་ཡིས། །སེམས་ཅན་Pན་ལ་ཆོས་

Rམས་ཐམས་ཅད་ཆོས་Iར་གཅིག་པའོ། །I་གOམ་1གས་

གOམ་མཛད་པའི་bིན་ལས་ཐམས་ཅད་ནི། །ཉོན་མོངས་ལ་

སོགས་Pན་<ི་ཤེས་པ་ནི། །དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་ ོན་=་འ@ོ་བ་bིན་

ལས་གOམ། །=ས་གOམ་ཡེ་ཤེས་ཐོགས་མེད་�ིབ་པ་མི་

མངའ་ཡང༌། །དེ་Zར་སེམས་ནི་ཆོས་I་=ས་མེད་པ། །ཡེ་ཤེས་

ས་ལེ་མ་འoེས་�ིབ་མེད་ཐམས་ཅད་མSེན། །[ས་Fི་a་

གནས་སངས་Eས་ཞིང་ཁམས་ལས། །=ས་གOམ་སངས་Eས་

]ོད་�ལ་མཛད་པ་མSེན་པ་ནི། །I་གOང་1གས་མི་ཟད་པ་
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Eན་<ི་འཁོར་ལོའ m་ཆོས། ཐམས་ཅད་Pན་ལ་ཡོད་པས་=ས་

གOམ་མSེན་པའོ། །དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་Fིས་ནི་བ�ས་པའི་ཆོས་

གOམ་མོ། །དངོས་པོ་གཤིས་Fི་གནས་[གས་ཇི་Zར་མ་

བཅོས་པ། །Mིན་ཅི་མ་ལོག་ཇི་Zར་gོགས་པ་མངོན་iར་

པས། །སངས་Eས་ཡོན་ཏན་བཅོ་བEད་མ་འoེས་5་བཞིན་

ནོ། །དེ་ཡང་5་ནི་ས་དང་�ན་ཅིག་1ན་མོང་.ེ། སེམས་Fང་

[ས་ངག་ཉོན་མོངས་�་སོགས་1ན་མོང་ལ། །5་ནི་ས་ལ་

གནས་Fང་ས་ཡིས་གོས་པ་མེད། །ཉམས་Nོང་ལ་སོགས་

སེམས་Fི་ཡོན་ཏན་}ང་ན་ཡང༌། །ཉོན་མོངས་དག་གིས་མ་

གོས་མ་འoེས་ཆོས། །ཐེག་པ་1ན་མོང་ཆོས་ལས་Sད་པར་

འཕགས་པ་ནི། །གསང་ གས་གཞི་ལ་གནས་པ་ཐབས་མཆོག་

ལམ་ཡིན་ནོ། །a་གནས་ཡི་གེའི་ནང་=་�ང་སེམས་འ=ས་iར་

ན། །དེ་{་དེས་བཅད་Rམ་པར་wིན་པའི་འvས་+་ནི། །གོང་མ་

དེ་དག་ཚBགས་ལས་འeང་ཐབས་བ.ན་པ་ནི། །a་གནས་

འཁོར་ལོ་བཞི་ནི་Oམ་�་a་གཉིས་བ.ན་པ་དང༌། །གནད་བཞི་
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gེན་འvེལ་འ@ིགས་པ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ནི། །ཨ་ལི་ཀ་ལི་ཡི་གེ་

.ོབས་O་iར་པ་ཡང༌། །ཨ་ལི་ཉིས་འiར་a་ནི་Oམ་�་a་

གཉིས་ཏེ། །ཞབས་ནི་ལེགས་Uན་འཁོར་ལོས་མཚན་སོགས་དེ་

ལས་eང༌། །ཀ་ལི་ཉིས་འiར་གཞན་ཡང་མ་ནིང་ཡི་གེ་སོགས། 

།དཔེ་4ད་བཟང་པོ་བEད་�་འeང་བའི་{་ཡིན་ནོ། །མདོའ m་

Vེས་འvངས་འཁོར་ལོའ m་མཚན་མངའོ། །ཏིང་འཛmན་བgན་དང་

_་མ་བO་9ེལ་4ས་ལས་eང༌། །Oམ་�་a་གཉིས་བEད་�་ལ་

སོགས་མཚན་དཔེ་ཡང༌། །དེ་དག་{་འvས་སོ་སོ་Rམ་པར་

ངེས་ལས་འeང༌། །4ང་སེམས་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་.ོབས་O་

iར་པས་ནི། །ཉི་�་Zར་ནི་འོད་དང་ཟེར་ནི་དེ་ལས་འeང༌། །

འvས་+འི་ལེ¨་.ེ་བ=ན་པའོ། ། 

འདི་ལ་�ོས་9ོན་ནོར་འ¯ལ་འགལ་བ་གང་མཆིས་པ། །

མཁས་gོགས་1གས་Vེ་མངའ་Rམས་དེ་ནི་བཟོད་པར་མཛBད། །

{་ལམ་འvས་+་ལ་གནས་གཞན་<ི་དགེ་བ་དང༌། །མཁའ་

མཉམ་Pན་ལ་ཡོད་པའི་གཤིས་Fི་དགེ་བ་དང༌། །བདག་གིས་
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འདི་བཀོད་དགེ་བ་གཅིག་iར་ནས། །བaེ་ཆེན་Sོད་དང་འ@ོ་

བ་སེམས་ཅན་མ་[ས་Rམས། །ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་གོ་

འཕང་ཚJ་འདིར་ཐོབ་པར་ཤོག །འདི་ནས་བhང་.ེ་ཚJ་རབས་

Dོགས་སངས་Eས་Fི་བར། །འ@ོ་བ་རིགས་�ག་སེམས་ཅན་

མ་[ས་ཐམས་ཅད་ལ། །རང་འདོད་འ�ི་བས་མ་གོས་1གས་Vེ་

ཆེན་པོ་ཡིན། །{ན་ཆད་མེད་པར་ཆོས་འདིས་ཐམས་ཅད་འoེན་

པར་ཤོག །བ ོ་བ་དང་wོན་ལམ་<ི་ལེ¨་.ེ་བEད་པའོ། །ཆོས་

Fི་བIལ་འདེབས་ཡོན་ཏན་9བས་ཞེས་མཚན་གསོལ་ལ། །དེ་

མXངས་བདེ་གཤེགས་ཡོན་ཏན་vལ་དང་Rམ་wིན་འvས། །

གདམས་པ་དམ་ཆོས་ཡོན་ཏན་9བས་ཞེས་རིན་པོ་ཆེ། །འ@ོ་

ལ་ཕན་Mིར་_་ཆེན་དགོན་=་རས་པས་བཀོད། །གདམས་པ་

ཡོན་ཏན་9བས་ཞེས་4་བ། ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་

སོ། །དགེའོ།། 

"

"
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"

ཚད་མ་ལེ¨་�་པ། ན་མོ་p་|། .ོང་ཉིད་སེམས་Fི་རང་

གhགས་འདི། །འཁོར་ལོ་�་སོགས་�ར་}ང་ཡིན། །Mི་ནས་

.ོང་པ་rོམ་མམ་ཅི། །hང་འ�ག་གཞན་ནས་ཚBལ་ན་མིན། །

དང་པོ་བ9ེད་Dོགས་hང་འ�ག་ལེ¨འོ། ། 

དང་པོའ m་ཤེས་པ་གང་=་འiར་བ་མེད། །བདག་གཉིས་

བདག་གི་.ོང་པར་གང་ཤེས་པ། །བ@ོད་པ་གཅིག་�འི་ལམ་=་

iར་པ་ན། །ས་Rམས་Pན་<ི་མཆོག་8་Mིན་པ་ཡིན། །གཉིས་

པ་དང་པོ་ཤེས་པའི་ལེ¨འོ། ། 

ཆོས་Rམས་སེམས་ལས་གཞན་ཞིག་མེད། །}ང་དང་.ོང་

པ་གOམ་<ི་མཆོག་iར་གང༌། །ཐམས་ཅད་.ོང་དང་ཆེན་པོ་

ཤིན་8་.ོང༌། །གང་མཐོང་.ོང་པར་ཤེས་ན་བག་ཡོད་ཡིན། །

གOམ་པ་Rམ་པ་ཐམས་ཅད་མSེན་པ་ཉིད་Fི་མཆོག་8་iར་

པའི་.ོང་པ་ཉིད་Fི་ལེ¨འོ། །སེམས་ངོ་ཤེས་པ་ཞེས་4་ཅི་ཞིག་

ལགས། །གཤིས་ཀ་ཁོ་རང་འ=ག་Xལ་ཅི་Z་བ། །མ་བསམ་
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�ན་<ིས་�བ་པ་ཝ་ལེ་བ། །ཇི་Zར་གནས་པ་དེ་Zར་མཐོང་བ་

ཨ་རེ་དགའ། །བཞི་པ་སེམས་ཉིད་མཐོང་བ་དགའ་བའི་ལེ¨འོ། ། 

.ོང་ཉིད་gེན་ཅིང་འvེལ་འeང་འདི། །ལས་མེད་ལས་Fི་

Rམ་wིན་མེད།་་་་་ཤེས་རབ་Fི་ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་Eས་པ་ལས། ཆོས་

ཐམས་ཅད་.ོང་པ་ལས་Fང་མ་མཆིས། ལས་Fི་Rམ་པར་wིན་པ་ཡང་མ་

མཆིས་སོ། །ཞེས་གOངས་སོ། །Xལ་�ིམས་�་བ�་པ་ལས། ཇི་Zར་པ¸་

རབ་དམར་བ། །ཉེས་པའི་9ོན་<ིས་མ་གོས་Zར། །དེ་བཞིན་ཆོས་Rམས་

.ོང་པ་ལས། །ལས་Fི་ཉེས་པས་མི་གོས་སོ། །{་ེན་ཚBགས་ན་འeང་

བ་1བ་པས་གOངས། །དེའི་Mིར་ན་ལས་ཡོད་Rམ་wིན་ཡོད། །

�་པ་{་འvས་Fི་ལེ¨འོ། ། ོན་<ི་མཁས་པ་Rམས་Fི་Vེས་འvང་
ནས། ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། ། 

"

"

"

"

"

�830



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

"

.ོང་ཉིད་སེམས་Fི་རང་གhགས་ཞེས་པ་ནི། སེམས་oན་པ་

དང་gོག་པ་ཅི་Zར་}ང་བ་ནི་.ོང་པ་ཉིད་Fི་གhགས་ཡིན། 

འཁོར་ལོ་�་ལ་སོགས་པ་�ར་rོམ་པ་ཡང་སེམས་}ང་བ་ཡིན། 

འཇིག་gེན་དང་འཇིག་gེན་ལས་འདས་པའི་�ར་}ང་བ་དང༌། 

རིགས་�ག་ལ་སོགས་པའི་གhགས་བཟང་ངན་ཡོད་པ་Rམས་

Fང་བསོད་ནམས་Fི་Sད་པར་ཡིན། དེས་ན་རང་}ང་�ར་}ང་

བ་མིན་པ་ལོགས་ན་མེད། Mི་ནང་.ོང་པ་ཞེས་པ་ནི། �་I་

བrོམས་.ེང་.ོང་པར་བrོམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། �་I་རང་.ོང་པ་

ཡིན། hང་འ�ག་ཅེས་པ་ནི། སེམས་ཉིད་.ོང་པ་ཉིད་�ར་}ང་

བ་མ་གཏོགས་པ། གཞན་ནས་hང་འ�ག་གཅིག་བཙལ་མི་

དགོས་པའོ། །དང་པོའ m་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནི། ®ང་4་དང་གཉེན་

པོ་གསོ་བའི་ཤེས་པའོ། །འiར་བ་མེད་ཅེས་པ་ནི། སེམས་

གདོད་མ་ནས་.ོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས་གང་=་ཡང་མི་འiར་བ། 

འོ་ན་བ>ལ་པ་@ངས་མེད་དཔག་8་མེད་པར་[ས་_ངས་སོ་ཞེ་
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ན། སེམས་བ>ལ་པ་@ངས་མེད་དཔག་8་མེད་པར་སོང་བ་

མེད་པས་ན་དང་པོའ m་ཤེས་པའོ། །འདས་མ་འོངས་=ས་གOམ་

=་}ང་ན་ཡང༌། =ས་གOམ་=་བཅད་པ་མ་གཏོགས་པ་དང་པོའ m་

ཤེས་པ་འiར་བ་མེད། བདག་གཉིས་ཞེས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་

བདག་དང་ཆོས་Fི་བདག་གོ །དེ་ལ་གང་ཟག་དང་བདག་དང་

བདག་མེད་པའོ། །གང་ཟག་ནི་གཞི་�ང་པོ་ཁམས་དང་9ེ་

མཆེད་དང་འeང་བ་དང་འeང་བ་ལས་iར་པ་ལ་སོགས་

པའོ། །བདག་ནི་�ལ་དང་�ལ་ཅན་གཉིས་O་བhང་བའོ། །

བདག་མེད་པ་ནི་�ལ་»ལ་bན་ཆ་ཤས་O་བསིལ་བས་ཤེས་པ་

>ད་ཅིག་མ་ཡང་�ལ་བསིལ་བས་ཤེས་པ་ཡང་བསིལ་བར་

འདོད་པའོ། །ཆོས་Fི་བདག་ལ་ཡང་ཆོས་དང་བདག་དང་བདག་

མེད་པའོ། །ཆོས་ནི་སེམས་ཉིད་.ོང་པ། བདག་ནི་ཞེན་པ་

དངོས་པོར་བhང་བས་བདག་8་བhང་བའོ། །དེ་Zར་ཡིན་པར་

ཡང༌། �མ་ཆེན་མོ་ལས་Fང༌། གhགས་ལ་བgགས་ཤིང་ཞེས་

པ་ནས། Rམ་པ་ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་བར་=འོ། །བདག་མེད་
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པ་ནི་བདག་.ོང་པ་ཉིད་=་gོགས་པའོ། །དེ་Zར་ཡང་སེམས་Fི་

རང་བཞིན་ནི་.ོང་པ་.ེ། གང་དང་ཡང་vལ་བས་མ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་གOངས་སོ། །བ@ོད་པ་གཅིག་པ་ཞེས་པ་ནི། དང་པོའ m་

ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པའི་Z་བ་མེད། ལམ་མེད། འvས་+་མེད། 

སེམས་རང་མིན་པ་གཞན་མེད་པས་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་Xལ་

གཅིག་པའོ། །ས་Rམས་Pན་ཞེས་པ་ནི། ས་བ�་གཅིག་ལམ་�་

@ངས་མེད་གOམ་ལ་སོགས་པར་ཚBགས་བསགས་པ་ལ་Zོས་

པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་ནས་ས་ནོན་པ་ཡིན། སངས་Eས་Fི་

ས་མིན་པ་ས་གཞན་མེད་པའོ། །ཆོས་Rམས་སེམས་ལས་ཞེས་

པ་ནི། འདི་Zར་}ང་@གས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་མ་ཡིན་

པ་གཞན་ཞིག་མེད་དེ། }ང་བ་སེམས་མ་ཡིན། སེམས་}ང་བ་

མ་ཡིན། འདི་Zར་}ང་བའོ་4ས་པས། }ང་བ་སེམས་མ་ཡིན་

ན་�བ་·ེ་གཅིག་པའམ། Vེས་O་འ@ོ་Uོག་ཅིག་དགོས་པ་ཡིན་

ཏེ། གཅིག་སངས་Eས་པས་Pན་སངས་Eས་པར་རིག་པར་

4འོ། །གཞན་ཡང་�ལ་འ@ོ་བའི་Vེས་O་ལས་སེམས་འ@ོ་བའི་
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Vེས་སོགས་པ་ཡིན། Mི་རོལ་དོན་=་�བ་པར་ཐལ་ཟེར་ན། འདི་

Zར་}ང་བ་རང་གི་སེམས་}ང་བའོ། །4ས་པས་Mི་རོལ་དོན་=་

�བ་པ་མེད་དེ། Wོབ་དཔོན་འཕགས་པའི་ཞལ་ནས་Fང༌། གང་

ཚJ་ང་ལ་ཁས་ལེན་མེད་ཅེས་པ་ནི། ཁས་མ་ལེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཁས་_ངས་པ་ཁས་ལེན་=་འ@ོ་བ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། 

མཐའ་དང་vལ་བ་ཞིག་ཁས་_ངས་པས། ང་ནི་9ོན་མེད་ཅེས་

པའོ། །ང་ལ་ཁས་ལེན་ཡོད་ཅེས་པ་ནི། མཐའ་དང་བཅས་པ་

གཅིག་ཁས་_ངས་ན་དེ་ཚJ་9ོན་དང་བཅས་པ་ཡིན། ཞེས་

པའོ། །དེས་ན་}ང་བ་སེམས་O་ཡང་མི་འདོད། འདི་Zར་}ང་

བ་སེམས་}ང་བའོ་4ས་པས། མཐའ་དང་vལ་བ་གཅིག་བVོད་

པས། Wོབ་དཔོན་འཕགས་པའི་�བ་མཐའ་དང་མ1ན་པའོ། །

སེམས་}ང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་རིག་བཅས་བེམ་པོ་ལ་སོགས་པ་

བཞིན་=་འ@ོ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། མི་འ@ོ་}ང་བ་དང་.ོང་ཞེས་

པ་ནི། དེ་ལ་}ང་བ་གOམ་དང་.ོང་པ་གOམ། Rམ་པ་ཐམས་

ཅད་Fི་མཆོག་8་iར་པའི་.ོང་པ་ཉིད་དང་གOམ་མོ། །དེ་ལ་
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}ང་བ་ནི་གhགས་ལ་སོགས་པ་གཅིག་ལ་མཚBན་ན། གhགས་

གཅེར་<ི་མཐོང་བ་ནི་}ང་བ། དེ་ལ་དེར་འཛmན་པ་ནི་མཆེད་པ། 

གhགས་མི་མཐོང་བར་iར་པ་ནི་ཐོབ་པའོ། །gོག་མེད་=་iར་

པ་ནི་Rམ་པ་ཐམས་ཅད་Fི་མཆོག་8་iར་པ་ནི་.ོང་པའོ། །�་

ལ་སོགས་པ་ཡང་དེས་འ@ེ་ཐམས་ཅད་.ོང་པ་ཞེས་པ་ནི། 

གhགས་གཅེར་<ིས་མཐོང་བའི་=ས་ན་དེ་ཉིད་.ོང་པ་ཉིད་ཡིན་

པས་ཐམས་ཅད་.ོང་པའོ། །དེ་ལ་དེར་འཛmན་ལོག་ཙམ་ན། 

གhགས་O་}ང་བའི་འཛmན་པའི་}ང་བ་མེད་པས་ཆེན་པོ་.ོང་

པའོ། །གhགས་མི་མཐོང་བར་iར་ཙམ་ན། དེར་འཛmན་ལོག་པ་

ལས་Sད་པར་=་འཕགས་པས་ན་ཤིན་8་.ོང་པའོ། །gོག་མེད་

=་གནས་པའི་=ས་ནི། ཚmག་གིས་བ�ེས་པ་དང༌། _ོ་བཅོས་པ་

མ་ཡིན་པར་རང་བཞིན་<ིས་gོག་མེད་=་གནས་པ་ནི། Rམ་པ་

ཐམས་ཅད་Fི་མཆོག་8་iར་པའི་.ོང་པ་ཉིད་དོ། །གང་མཐོང་

ཞེས་པ་ནི། མཐོང་ཐོས་ཚBར་Nོང་oན་རེག་ཤེས་བVོད་ལ་

སོགས་པའི་ཆོས་Rམས་དང༌། ཚBགས་�ག་�ལ་=་iར་པ་ཇི་
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�ེད་Pན། །གང་གང་མཐོང་བ་དེ་དེ་.ོང་པ་ཉིད། །.ོང་པ་མ་

ཡིན་ཆོས་གཅིག་ཡོད་iར་ན། །བག་མེད་ཤེས་པས་ཉོན་མོངས་

]ད་iར་ཅིང༌། །ཉོན་མོངས་ལས་ལ་འཁོར་བའི་གཞི་a་འཕེལ། 

དེ་Mིར་.ོང་པ་ཉིད་བrོམས་ན། དངོས་པོ་མཚན་མས་མ་གོས་

པས། བག་དང་Uན་པས་ཉེས་པ་མེད། སེམས་ངོ་ཤེས་ཞེས་པ་

ནི། ཁོ་རང་གཤིས་ཀ་ཇི་Zར་འ=ག་པ་མ་gོགས་པའི། }ང་

.ོང་གསལ་.ོང་བདེ་.ོང་རིག་.ོང་�ོས་པ་དང་�ོས་མེད་ཇི་

Zར་བVོད་པར་4ས་Fང་ཁོ་རང་གཤིས་ཀ་མཐོང་བ་གཅིག་

Fང་མེད། མ་བསམ་པ། _ོས་མ་རིག་པ་ཁོ་རང་གི་ཡེ་ནས་Fི་

གཤིས་ཀ་uག་འ=ག་པ་དེ་ཨང་འ=ག་པ་�མ་ནས་ཅི་ཞིག་Zར་

ལ་ཤེས་ནས་འོང༌། .ོང་ཉིད་gེན་འvེལ་ཞེས་པ་ནི། .ོང་པ་ཉིད་

Fི་གཞི་gེན་ནི་དཔེར་ན་མེ་ལོང་ལ་བཞིན་<ི་གhགས་བ�ན་

ཤར་བ་ནི། gེན་འvེལ་ཚBགས་པས་གhགས་བ�ན་}ང་བ་

ཡིན། ེན་<ིས་9ེ་བ་མ་ཡིན་ན་མེ་ལོང་ལ་དང་པོ་ནས་

གhགས་བ�ན་}ང་དགོས། གhགས་བ�ན་}ང་ཡང་མེ་ལོང་
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རང་ཡིན། གhགས་བ�ན་�བ་པ་མེད། སེམས་.ོང་པ་ཉིད་ལ་

ེན་}་ཚBགས་O་}ང་ཡང༌། ེན་<ིས་དེ་Zར་}ང་བ་ཡིན། དེ་

Zར་མ་ཡིན་ན་.ོང་པ་ཉིད་ེན་དང་མ་འbད་པའི་=ས་O་9ེ་

དགོས་པ་ཡིན་ཏེ་མི་9ེ། }་ཚBགས་O་}ང་ཡང་.ོང་པའི་རང་

gོགས་འiར་བ་མེད། ལས་མེད་ཅེས་པ་ནི། ལས་ནི་[ས་Fི་rོ་

ནས་དགེ་མི་དགེ་[ང་མ་བ.ན་པ་གOམ་མེད་པ་ནི། ལས་4ེད་

མཁན་སེམས་ཉིད་འདི་.ོང་པ་ཉིད་=་gོགས་ན་མེད་པའོ། །Rམ་

wིན་མེད་པ་ནི་ལས་4ེད་མཁན་མེད་པས་མ་འོངས་པའི་=ས་O་

Rམ་wིན་མི་འeང་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

བསགས་པའི་Rམ་wིན་དཔག་8་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ལས་

4ེད་མཁན་.ོང་པ་ཉིད་=་མ་gོགས་ན་དེ་Rམས་Fང་wིན་པ་

ཡིན། ལས་4ེད་འདི་.ོང་པར་gོགས་ན་ལས་Fི་Rམ་པར་wིན་

པ་Nོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉི་མའི་དFིལ་འཁོར་ཤར་ཙམ་ན་©ན་

པའི་གནས་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་{་ ོན་=་སོང་བའི་འvས་

+་དེ་མ་wིན་ན་འvས་+་མི་བདེན་པར་འ@ོའ་ོ�མ་ན། ཉི་མའི་
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དFིལ་འཁོར་.ེང་ནས་མ་ཤར་ན་©ན་པ་�ངས་པ་མི་\ིད་པ་ལ་

�ངས་ནས་སོང་བ་བཞིན་ནོ། །ད་Zའི་ལས་4ེད་མཁན་འདི་.ོང་

པར་gོགས་ན་ ་ནས་Fི་Rམ་པར་wིན་པ་དང༌། Mི་ནས་Fི་Rམ་

པ་wིན་པ་མི་Nོང་བས་ན་Rམ་wིན་མེད་པའོ། །{་ེན་ཚBགས་

ན་ཞེས་པ་ནི། {་ས་བོན་�ང་པོ་གཅིག་ཡོད་ན། ེན་5་[ད་

དང་9ེས་+འི་aོལ་བ་དང༌། དེ་ཚB་ཚBགས་ན་¡་p་ ོན་པོ་

འeང་བ་བཞིན་=། {་སེམས་ལ། ེན་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། 

Rམ་པར་gོག་པས་4ས་ནས་འvས་+་�ག་བ ལ་འeང་བ་

བཞིན་ཡིན་ནོ། །{་སེམས་Fིས་4ས། ེན་དད་པས་Pན་ནས་

བWངས་ནས། མི་དགེ་བ་བ�་®ངས། དགེ་བ་བ�་དང་=་

_ངས་ནས་འvས་+་བདེ་བ་འeང༌། དེ་Zར་འeང་བ་1བ་པས་

གOངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་Rམས་ཐམས་ཅད་{་ལས་eང༌། །དེ་

{་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གOངས། །{་ལས་འགོག་པ་གང་

ཡིན་པ། །དགེ་yོང་ཆེན་པོས་དེ་>ད་གOངས། །·ིག་པ་ཅི་

ཡང་མི་4་ཞིང༌། །དགེ་བ་�ན་Oམ་ཚBགས་པར་]ད། །རང་གི་
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སེམས་ནི་ཡོངས་O་འ=ལ། །འདི་ནི་སངས་Eས་བ.ན་པ་ཡིན། 

།ཞེས་གOངས་སོ། །དེའི་Mིར་ན་ལས་ཡོད། ཅེས་པ་ནི། ཉོན་

མོངས་པ་=ག་�་=ག་གOམ་<ིས་Pན་ནས་བWངས་པའི་[ས་

ངག་ཡིད་གOམ་<ི་·ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་4ས་ན་ལས་ཡོད་

པ་ཡིན། དེ་Zར་ཡིན་ན་ཡང༌། གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་4ེད་ཅིག །

ཅེས་གOངས་སོ། །Rམ་wིན་ཡོད་པ་ནི་གནས་>བས་ངན་སོང་

གOམ་<ི་�ག་བ ལ་Nོང༌། མཐར་1ག་འཁོར་བའི་�ག་

བ ལ་ཟམ་མི་ཆད་པ་Nོང་བ་ཡིན། དེ་ལ་དགོངས་ནས་གནོད་

པའི་འvས་+་�ག་བ ལ་འeང༌། །ཞེས་གOངས་སོ། །དེའི་

Mིར་ན་Rམ་wིན་ཡོད་པའོ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་4ས་ན་གཞན་

�ག་བ ལ་བར་འ@ོ་�མ་ཙ་ན། རང་�ག་བ ལ་Nོང་བ་ཞེ་རེ་

འཇིགས། ལས་ཡོད་ཅེས་པ་ནི། [ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ི་ལས་

མི་དགེ་བ་བ�་®ངས་ནས་དགེ་བ་བ�་Qབ་པའོ། །དེ་ལ་

དགོངས་ནས་གOངས་པ་ནི། །·ིག་པ་ཅི་ཡང་མི་4་.ེ། །དགེ་

བ་�ན་Oམ་ཚBགས་པར་]ད། །ཅེས་སོ། །Rམ་wིན་གནས་
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>བས་O་�་དང་མིའི་བདེ་བ་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་ཐོབ། མཐར་

1ག་N་ངན་ལས་འདས་པའི་4ང་5བ་དང་4ང་5བ་ཆེན་པོའ m་

བདེ་བ་འཐོབ། དེ་ལ་དགོངས་ནས་གOངས་པ་ནི། ཕན་པའི་

འvས་+་བདེ་བ་འeང༌། །ཞེས་པའོ། །གཞན་པ་བདེ་བར་འདོད་

པས་ཕན་བཏགས་ནས་རང་གི་བདེ་བ་Nོང་བ་ནི། དགོད་རེ་vོ་

དགོད་རག་འཆོར་བ་ཞིག་གདའོ། །དེའི་Mིར་ན་Rམ་wིན་ཡོད་

པའོ། །ཚད་མ་ནི་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་གི་སེམས་O་རིག་པས་�ལ་�ལ་ཅན་དང༌། ཐེ་ཚBམ་དང༌། 

ལོག་gོག་དང༌། ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་Rམས་Rམ་པར་བཅད་ནས། 

སེམས་9ེ་བ་མེད་པ་འདི། Rལ་འ4ོར་<ི་མངོན་Oམ་ཡིན་ཏེ། 

རང་རིག་གི་མངོན་Oམ་<ིས་ཉམས་O་_ངས་པས་མི་བY་

བས་ན་ཚད་མའོ། །དེ་.ོན་པར་4ེད་པའི་Vོད་4ེད་ལེ¨་�འོ། །

ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

"

"
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"

རི་�ོད་པ་ལ་གདམས་པ། Vེ་རི་�ོད་དབང་�ག་ལ་Mག་

འཚལ་ལོ། །དཔལ་ས་ར་ཧ་ལ་9བས་O་མཆི། །Rལ་འ4ོར་

དབང་�ག་གཟི་བVིད་ཅན། །རི་�ོད་པ་ལ་4ིན་<ིས་�ོབས། །

འeང་པོ་མེ་ཏོག་Rམ་གOམ་<ིས། །བZོས་ཐག་བཅད་ནས་རི་

ལ་འ@ོ། །གོང་མའི་Vེས་�ོགས་Qབ་པ་4ེད། །ཆོས་ཤིག་s་

ཞེས་ཟེར་བ་དེ། །ཐོ་ལེ་Eལ་ལོ་ག�་འ¿ག་ ོ། །ང་མི་°ན་མ་

ཤི་R་བ་|། །རི་�ོད་བQབ་པ་4ེད་ཟེར་བ། །Î་eག་ ོན་མོའ m་

�་ཞིག་ཐོས། །བཀའ་oིན་ཅན་<ི་_་མ་ལ། །མོས་pས་ཁ་ང་

མེད་པར་4ས། །4ིན་�བས་{ན་ཆད་མེད་པར་eང༌། །Qབ་པ་

ཐང་�ོད་མེད་པར་4ས། །ཡོན་ཏན་ཟད་པ་མེད་པ་འeང༌། །

 ོན་<ི་ལས་དང་wོན་ལམ་<ིས། །མདོ་wད་མི་ཉག་�ལ་=་

Mིན། །འཁོར་མང་དཔག་8་མེད་པ་འ=ས། །དཔལ་Uན་ཆེན་པོ་

འབའ་རོམ་པས། །འཁོར་མང་འ=ས་པའི་[ང་བ.ན་པ། །=ས་

འདིར་eང་བ་ཡིན་�མ་པས། །བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མན་
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ངག་ལ། །ཐོས་པས་�ོ་འདོགས་ཆོད་པར་4ས། །ཐབས་ལམ་

Mག་E་ཆེན་པོ་ཡི། །�ིད་4ས་ཉམས་gོགས་9ེས་པར་4ས། །

ཆོས་གཤའ་མར་4ེད་པའི་Xལ་[གས་བ.ན། །ཁོང་�ལ་

བཟང་ལོངས་]ོད་ཆེ་བ་ཡིས། །རི་�ོད་གངས་དཀར་འ@ིམ་

4ེད་ཅིང༌། །Qབ་པ་4ེད་པ་�ང་བར་eང༌། །ང་མི་རབས་ཆད་

པས་ཡི་©ག་9ེས། །ད+ས་གཙང་རིག་པའི་འeང་གནས་O། །

ལོངས་]ོད་བ�ེན་བPར་མེད་པ་དང༌། །འཁོར་མང་འ=་བར་མི་

¦ས་Fང༌། །དཔལ་Uན་.ག་[ང་ཐང་པ་ཡིས། །ད+ས་པ་

པ¸འི་ས་གཞི་ལ། །ཞིང་ས་ཡོད་ཅེས་[ང་བ.ན་ཐོབ། །གཉིས་

གOམ་ཙམ་ཞིག་འeང་�མ་པས། །°ས་Fང་ད+ས་O་འ@ོ་

�མ་eང༌། །=ས་དང་གནས་>བས་དེ་ཙམ་ན། །རི་�ོད་འ@ིམ་

པའི་rོམ་ཆེན་Pན། །Qབ་པ་གཤའ་མར་4ེད་ཟེར་བ། །ཐོ་ལེ་

Eལ་ལོ་དེ་uག་ལགས། །Fཻ་ཧོ་>ལ་Uན་རི་�ོད་པ། །རི་�ོད་

འ@ིམ་པའི་�ིང་.ོབས་ཅན། །འདོད་ཡོན་®ོང་བའི་བaལ་

sགས་ཅན། །[ས་\ོག་འདོར་བའི་�ིང་|ས་ཅན། ཐབས་ཤེས་
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རབ་གཉིས་མེད་Rལ་འ4ོར་པ། །+་གཅིག་མ་ཡི་ག=ང་བ་

བཞིན། །Fཻ་ཧོ་ག=ང་བས་བོས་པ་དེ། །Sེད་ལ་བ�ེན་བPར་4་

{་མེད། _་མའི་@ོང་ནས་འ@ོ་ཙ་ན། །Îར་ཞིག་པང་གང་Sེར་

བ་འདི། །རི་�ོད་པ་ཡི་མཛད་]ོད་མིན། །Vེ་བuན་མི་ལ་རས་

པ་ཡི། །ག8མ་མོ་འབར་བའི་རས་གོས་དེ། །ཆོས་བEད་ཅན་

<ི་འMོར་གོས་4ས། །རས་སམ་ལ་རི་�ོད་མ་རེ་མཛBད། །

ག8མ་མོ་ཨ་ཤད་རས་གོས་<ོན། ། །Vེ་བuན་�གས་པོ་ཆེན་

པོ་ཡི། །མལ་ན་བsགས་པའི་rོམ་_་དེ། །ང་ཆེ་Rམས་Fི་_་ཆེ་

4ེད། །མགོ་Sེར་ལ་རི་�ོད་མ་རེ་བར། །_་མ་]ི་གuག་Eན་=་

ཆེ། །Sེད་རི་ལ་འ@ོ་བའི་Rལ་འ4ོར་ལ། །�ིང་གཏམ་ཚmག་

གཅིག་གང་ཡིན་ན། །�ོ་Mོགས་དཔལ་<ི་རི་བོ་ལ། །vམ་ཟེ་

ཆེན་པོ་ས་ར་ཧ། །མཉམ་Vེས་མེད་པར་�ན་<ིས་�བ། །

མཆོག་1ན་མོང་གཉིས་Fི་དངོས་�བ་གཡོ། །Mག་E་ཆེན་པོའ m་

གཡབ་མོས་གཡོབ། །>ལ་Uན་Rམས་ལ་འདིར་ཤོག་གOངས། 

།Sེད་རི་�ོད་མཛད་ན་དེ་Zར་མཛBད། །རི་བོ་གངས་ཅན་ཏི་སེ་
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ལ། །Vེ་བuན་མི་ལ་Rལ་འ4ོར་<ིས། །ཚJ་གཅིག་Dོགས་པའི་

སངས་Eས་�བ། །gེན་འvེལ་ཟབ་མོའ m་ཟས་གཡོས་ནས། །

ཐབས་ལམ་གནད་Fི་གཡབ་མོས་གཡོབ། །བaོན་འ�ས་ཅན་

ལ་འདིར་ཤོག་གOངས། །Sེད་རི་�ོད་མཛད་ན་དེ་Zར་

མཛBད། །འབའ་རོམ་ཆེན་པོ་�་rོ་ན། །དཔལ་Uན་ཆེན་པོ་

འབའ་རོམ་པ། །Mག་E་ཆེན་པོའ m་དངོས་�བ་ཐོབ། །རང་གཞན་

དོན་�བ་བ=ད་aི་གཡོ། །.ོང་ཉིད་�ིང་Vེའི་གཡབ་མོས་

གཡོབ། །ལས་ཅན་Rམས་ལ་འདིར་ཤོག་གOངས། །Sེད་རི་

�ོད་མཛད་ན་དེ་Zར་མཛBད། །གོང་མའི་Vེས་བ�ག་Qབ་པ་

དེ། །དེ་Zར་མཛད་ན་�ག་པ་ཡིན། །གཅིག་�ར་རི་�ོད་

འ@ིམས་པ་དེ། །འཇིགས་9ོ་ཉམ་ང་མེད་པ་དང༌། །ཏིང་འཛmན་

གནད་=་མ་འ5གས་ནས། །གཡེང་བ་མེད་ན་དབེན་པ་ཡིན། །

ཡང་ཅིག་>ལ་Uན་རི་�ོད་པ། །�ིང་གཏམ་ཚmག་བཞི་བ�་{་

ཡོད། །Z་rོམ་]ོད་འvས་མན་ངག་ཡིན། །སེམས་ཉིད་Mག་E་

ཆེན་པོ་ལ། །ཡོད་མེད་བgགས་དzད་མ་མང་བར། །མཐའ་དང་
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vལ་བར་_ོ་ཐག་ཆོད། །Z་བ་ད4ིངས་O་9ོལ་ཙམ་ན། །

gོགས་པའི་ཤེས་རབ་རལ་@ི་དེ། །[ང་དང་gོགས་པའི་ངར་

ûད་ནས། །མ་རིག་aད་ནས་ཆོད་པར་<ིས། །�ན་9ེས་བདེ་

བ་ཆེན་པོ་ལ། །ཉིན་མཚན་1ན་@ངས་མ་aི་བར། །ག�ག་མ་

{ན་ཆད་མེད་པར་<ིས། །rོམ་པ་དམིགས་O་Mིན་ཙམ་ན། །

ནོར་+་Eལ་མཚན་aེ་ལ་བཏགས། །བདེ་གསལ་མི་gོག་4ི་

དོར་<ིས། །དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འeང་བར་<ིས། །མཉམ་

བཞག་ཆེན་པོའ m་]ོད་པ་ལ། །_ང་དོར་ཐེ་ཚBམ་མ་4ེད་པར། །

ཐམས་ཅད་@ོགས་O་འ@ོ་བར་<ིས། །]ོད་པ་ཚད་=་9ོལ་

ཙམ་ན། །]ོད་པ་ཤིང་gའི་འཁོར་ལོ་དེ། །ཐབས་ཤེས་རབ་

གཉིས་Fི་འ¯ལ་འཁོར་<ིས། །ཚར་བཅད་Vེས་བhང་གཞན་

དོན་<ིས། །རང་གི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་ལ། །རེ་དོགས་®ང་

_ང་མ་4ེད་པར། །I་གOམ་རང་ལ་ཚང་བར་<ིས། །འvས་+་

མངོན་=་iར་ཙམ་ན། །ད+ལ་པོའ m་Sིམ་<ི་གཏེར་ཡོད་དེ། །

ཉམས་དང་gོགས་པའི་gོགས་ཚད་དེས། །སངས་Eས་རང་ལ་
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�ེད་པར་<ིས། །�ིང་གཏམ་གནད་Fི་མན་ངག་འདི། །རི་�ོད་

པ་ལ་བ�ེན་བPར་<ིས། །Sེད་སོགས་འ@ོ་�ག་སེམས་ཅན་

Rམས། །ཚJ་འདིར་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །�་ཆེན་®ོམ་རིའི་

གངས་རི་ལ། །�ིང་.ོབས་ཅན་<ི་རི་�ོད་པ། །Qབ་པ་4ེད་=་འ@ོ་ཞེས་པས། 

།ཟབ་མོའ m་ཆོས་འདི་གOངས་པ་ཡིན། །ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །

དགེའོ། ། 

_་མ་འོ་9ོ་པ་ལ་གདམས་པ། _་མ་རིན་པོ་ཆེ་Rམས་ལ་

Mག་འཚལ་ཞིང་9བས་O་མཆིའོ། །_་མ་ཡོངས་Fི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་འོ་9ོ་པ་ཆེན་པོའ m་]ན་ ར་ག8ད་དེ་གསོལ་བ། 

1གས་དམ་དང་གཞན་དོན་འཕེལ་ཞིང་I་ཁམས་བདེ་བར་

བsགས་མཆིས། དེ་ལ་སེམས་ཤིན་8་དགའ། Wད་དོན་ལ། 

བཀའ་ཡིག་དང༌། འ+ལ་བ་དང༌། ཡོན་བདག་Mག་འཚལ་=་

བཏང་བ་ཤིན་8་Mག་4ེད་བཟང༌། Sེད་འོ་>ོལ་ལ་ཆོས་s་བའི་

འོས་མ་ལགས་ཏེ། འོན་Fང་ཡི་གེ་བIར་ནས་ཆོས་s་གOངས་

པས། Sེད་Fིས་གOངས་པའི་དོན་=། ཚmག་ཡ་hང་�ན་=་

གསོལ་བར་བ<ི། ཨེ་མ། རང་སེམས་ཆོས་I་རིན་པོ་ཆེ། །
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དག་ཅིང་གསལ་ལ་ངོས་བhང་�ོས་དང་vལ། །Sབ་དང་

གhགས་ཅན་མ་ཡིན་འ@ོ་འོང་མེད། །�ན་<ིས་�བ་ཅིང་Pན་

ལ་ཡོད་ན་ཡང༌། །མ་རིག་དབང་གིས་མ་gོགས་སེམས་ཅན་

Rམས། །Pན་བཏགས་འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་Nོང་བ་ལ། །

1གས་Vེའི་བདག་ཉིད་Eལ་བ་\ས་བཅས་Fིས། །མSེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་gོགས་པར་4་བའི་Mིར། །བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མན་

ངག་གOམ་གOངས་པ། །ཐམས་ཅད་རང་སེམས་gོགས་པར་

4་Mིར་གཅིག །འོན་Fང་གང་ཟག་_ོ་ཡི་4ེ་vག་གིས། །®ོང་

4ེད་གཉེན་པོའ m་Xལ་=་གOངས་པ་དང༌། །yངས་པ་གནས་

iར་དག་8་གOངས་པ་དང༌། �ན་�བ་གཞི་ལ་གནས་པར་

གOངས་པར་ཡང༌། །ཐེག་པ་གOམ་ལ་sགས་Xལ་གOངས་

པ་ཡིན། །དེ་ཡང་འཁོར་འདས་གཉིས་O་}ང་ན་ཡང༌། །དག་

དང་མ་དག་ེན་<ིས་}ང་བ་ཡིན། །མ་དག་{་དང་འvས་+་

འགོག་པ་ནི། །དག་པའི་ེན་<ིས་ཉམས་O་_ངས་པས་

འགོགས། །རང་བཞིན་གཞི་ལ་གནས་པའི་{་འvས་དང༌། །
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gེན་ཅིང་འvེལ་འeང་yང་བའི་{་འvས་གཉིས། །ཐེག་པ་

གཉིས་ནི་yངས་པ་ཤས་ཆེར་གOངས། །དེ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ m་

གསང་ གས་ནི། །a་དང་ཡི་གེ་�ང་དང་ཐིག་ལེ་དང༌། །Pན་

གཞི་རིག་པ་སེམས་དང་Rམ་པ་�། །གཞི་ལ་གནས་པ་ཤས་

ཆེར་གOངས་པ་.ེ། །a་ལ་.ོང་bག་བ=ན་�་མང་གOངས་

Fང༌། །འཁོར་ལོ་བཞིའམ་�འམ་འཁོར་ལོ་�ག །རོ་མ་ང་མ་

Pན་འདར་གOམ་=་གOངས། །ཉི་�ི་ཆིག་.ོང་�ག་བEའི་

�ང་གOངས་Fང༌། །ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་�ང་=་

འ=ས། །ཨ་ལི་ø་ལི་ཡི་གེ་མང་གOངས་Fང༌། །ཨེ་བཾ་མ་ཡ་

ཨ་ཧཾ་གཉིས་O་འ=ས། །བ�་�ག་བ�་�ག་ཐིག་ལེ་མང་

གOངས་Fང༌། །དཀར་དམར་�ངས་�ིགས་མི་ཤིགས་གOམ་

=་འ=ས། །སེམས་ཉིད་Pན་གཞི་�ོས་མེད་མང་གOངས་Fང༌། 

།གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་�ན་ཅིག་9ེས་པར་འ=ས། །[ས་ངག་

ཡིད་གOམ་གཞི་ལ་གནས་པའི་ཆོས། །Vེ་བuན་ཆེན་པོ་�་རོ་

པ་ཡིས་གOངས། །གནད་Rམས་བཞི་ཡིས་ཉམས་O་_ང་བར་
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4། །དེ་ལ་གང་ཟག་གOམ་དང་yར་བ་ནི། །རིམ་9ེས་པ་ལ་

®ོང་དང་བོགས་འདོན་བ.ན། །ཐོད་°ལ་བ་ལ་བ�ར་དང་

མཚམས་yོར་བ.ན། །གཅིག་ཆར་བ་ལ་གཞི་ཡི་ངོ་�ོད་བ.ན། 

།དེ་Zར་ཐེག་པ་གOམ་<ི་ངེས་འeང་ལ། །ཐེག་པ་གཅིག་གི་

འvས་+ར་གནས་པར་གOངས། །གནད་བཞི་ཡིས་ནི་ཉམས་

O་_ང་བར་4། །འvས་+་གནས་>བས་མཐར་1ག་གཉིས་

ཡིན་ཏེ། །གནས་>བས་oོད་དང་gགས་དང་གཉིས་O་འ=ས། །

འཇིག་gེན་ལམ་=་oོད་=་འདོད་པ་ཡིན། །འཇིག་gེན་འདས་

པའི་gགས་O་འོང་བ་.ེ། །Sད་པར་གཞི་ཞེས་ཡོན་ཏན་འཆར་

Xལ་ནི། །=་བ་ལ་སོགས་gགས་ནི་Rམ་པ་�། །wིག་{་ལ་

སོགས་ཕན་ཡོན་Rམ་པ་བEད། །bིན་ལས་བཞི་དང་�བ་ཆེན་

བEད་ལ་སོགས། །གནས་>བས་འvས་+་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་

བཞེད། །མཐར་1ག་I་�འི་4ེ་vག་འཆར་Xལ་ནི། །འོད་

གསལ་�ོས་དང་vལ་བ་ཆོས་Fི་I། །�ན་ཅིག་4ེད་པའི་ེན་

དང་ཉེར་ལེན་{། །གhགས་I་གཉིས་སོགས་སོ་སོར་}ང་བ་
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ཡིན། །I་གOམ་<ི་ནི་ཡོན་ཏན་ཚBགས་Rམས་ཏེ། །vལ་དང་

Rམ་wིན་�ག་�་a་བཞི་.ེ། དཔེ་4ད་བEད་�་སོ་སོར་ཡལ་ག་

སོགས། །ཡོན་ཏན་དཔག་8་མེད་པ་གOངས་པའོ། །ངོ་བོ་ཉིད་

I་ཡན་ལག་བ=ན་Uན་ཏེ། །ངག་གི་དབང་�ག་@གས་པ་

ཡིས། །ལོངས་]ོད་Dོགས་དང་ཁ་yོར་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་

མེད། །�ིང་Vེས་ངེས་གང་{ན་མི་འཆད་དང་འགོག་པ་མེད། །

ཡན་ལག་བ=ན་Uན་=་ནི་བཞེད་པ་ཡིན། །Rམ་དག་I་ལ་

མཚན་ཉིད་མེད་པས་ཡོན་ཏན་མེད། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་མཚན་

ཉིད་མེད་ཅེས་གOངས། །ཉི་�འི་འོད་Fིས་ནམ་མཁའ་གསལ་

བར་4ེད། །གསལ་ཡང་ནམ་མཁའ་འiར་བ་མེད། །ཐབས་

ཤེས་རབ་གཉིས་Fིས་Pན་གཞི་གསལ་བར་4ེད། །གསལ་

ཡང་Pན་གཞིའི་རིག་པ་འiར་བ་མེད། །I་�འི་བདག་ཉིད་

མཐར་1ག་འvས་+་ཡིན། །1གས་དགོངས་བཟང་བས་[ས་

ངག་ཡིད་གOམ་དང་བ་ཡིས། །བཞི་·ེའི་ཚBགས་བཅས་gོགས་

གOམ་+ར་གོར་གOམ། །ཆབ་ཚ་\ང་བ=ན་འ+ལ་བ་བIར་
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ནས་Fང༌། །ཞལ་=་ཐེངས་པ་གསོལ་བར་s་ཞེས་པ། །བ~འ་

དང་འvས་+་འདོད་པ་ཡིན་པར་གོ །སངས་Eས་I་གOམ་

1གས་གOམ་རང་ལ་ཡོད་iར་པ། །.ོང་པར་4ེད་པ་བ~འ་

ཡིན་གོ་བར་4། །ཡིད་ནི་ཆོས་I་Rམ་དག་ཡིན་པར་བ~འ་

ཡིས་གོ །vལ་འvས་Oམ་�་a་གཉིས་འvས་+་ཡིན། །ངག་ནི་

ཨེ་ཝཾ་མ་ཡ་ཨ་ཧཾ་བ~འ། །@གས་པ་གOང་ད4ངས་�ག་�་

འvས་+་ཡིན། །[ས་ནི ་�ང་པོ ་ཁམས་དང་9ེ ་མཆེད་

སོགས། །རིགས་�་4ང་5བ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་བ~འ། །

Oམ་�་a་གཉིས་དཔེ་4ད་བEད་�་སོགས། །དང་པོ་ ོན་སོང་

Rམ་wིན་འvས་+་ཡིན། །ཚད་མེད་Mོགས་བ�ར་Sབ་པའི་oི་

ངད་Fིས། །ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་མངའ་བའི་བ~འ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་·ེ་དག་པའི་འཁོར་ལ་སོགས་པ་དང༌། །འ@ོ་Rམས་འoེན་

པར་4ེད་པའི་འvས་+་ཡིན། །བདེ་གསལ་མི་gོག་གཞི་ལ་

གནས་པའི་བ~འ། །+་རམ་རོ་བཞིན་ཉམས་O་Nོང་བ་འvས་

+་ཡིན། །E་�ལ་ཇ་ནི་དཀའ་ལས་ཆེར་iར་པ། །དམ་ཆོས་
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]ོད་པ་དཀའ་བ་ད་ལན་བ~འ། །རོ་Nོང་ཚད་ག=ང་སེལ་བ་

འvས་+་ཡིན། །\ང་བ=ན་@ངས་Fིས་མཚBན་པར་4ེད་པ་

ནི། །ཚmག་ཆེན་བ�་གOམ་གནས་པ་བ~འ་ཡིན་ཏེ །ཡོན་ཏན་

བ=ན་མཐོ་འeང་བ་འvས་+་ཡིན། །བ=ན་=་@ངས་Fིས་ངེས་

པ་ནི་བ~འ་ཡིན་ཏེ། །ཡོན་ཏན་སོ་སོར་འeང་བ་འvས་+་ཡིན། 

།མ་ཡི་མངལ་དང་བར་དོར་སངས་Eས་གOངས། །གཞི་ལ་

གནས་པར་.ོན་4ེད་བ~འ་ཡིན་ཏེ། །སོ་སོ་ཡོན་ཏན་འeང་བ་

འvས་+་ཡིན། །མ་ཡི་མངལ་=་sགས་དང་གནས་པའི་ཚJ། །

�་བ་ངོ་བ�་ས་བ�་ཡིན་པ་དང༌། །བ=ན་ཚB་Oམ་�་a་བ=ན་

བཅོ་བEད་ཞག །4ང་5བ་སོགས་དང་མ་འoེས་ཆོས་ཡིན་

ཏེ། །�་བ་རེ་རེ་བ=ན་ཚB་བཞི་དང་ཞག་གཉིས་ཡིན། །ཞག་ནི་

རེ་རེ་ནས་བhང་བ=ན་<ི་བར། །ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་\ན་

~ོག་ཙམ་རེ་འཕེལ། །ཞག་བ=ན་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འoེས་

ཙམ་ན། །�ན་ཅིག་9ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་9ེ་བ་ཡིན། །བ=ན་=་

ངེས་པའི་དོན་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །�ིགས་མ་|ས་པ་ཤ་དང་�ག་8་

�852



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

ཆགས། །ཞག་གཉིས་ལ་ནི་དང་མ་ཐིག་ལེ་གཉིས། །�་གཅིག་

Oམ་�འི་ཞག་@ངས་ཡིན་པ་ལ། །འཇིག་gེན་ལམ་<ི་ཚBགས་

ལམ་yོར་ལམ་ལ། །�་གཅིག་བ=ན་bག་བཞི་ལ་�ག་པ་

ཡོད། །ཞག་གཉིས་ཐིག་ལེ་གཉིས་O་མ་འoེས་ཆོས། །�་དp་

ལ་ནི་�ག་པ་གཉིས་གཉིས་ཡིན། །དp་ལ་བ=ན་ཚB་Oམ་�་a་

�ག་.ེ། །ངོ་བ�འི་བ=ན་<ི་Oམ་�་a་བ=ན་ཡིན། །བ=ན་

bག་�་ལ་I་Dོགས་པའི་4ང་5བ་.ེ། །འཇིག་gེན་འདས་པའི་

ལས་Fི་དང་པོ་ཡིན། །ངོ་བ�་ལ་ནི་ས་ལམ་Dོགས་པ་དང༌། །

མངོན་=་{་དང་རག་པ་འགགས་པ་ཡིན། །ཉོན་མོངས་པ་དང་

�ིབ་པ་མེད་པ་ཡིན། །གཉེན་པོ་མེད་པས་ཤེས་4འི་�ིབ་པ་

མེད། །ཡོན་ཏན་Dོགས་ཅིང་�ིབ་པ་མེད་པ་དང༌། །[ས་Fི་

ཆོས་Rམས་Dོགས་པར་འiར་བ་དེ། །9ེ་བ་�ལ་པའི་I་ཡི་

སངས་Eས་ཡིན། །[ས་ལ་ཕོ་མོའ m་མཚན་མ་�བ་པ་དེ། །�ག་

པའི་Xལ་�ིམས་Fི་ནི་བWབ་པ་ཡིན། །མི་ཤིགས་པ་ཡི་ཐིག་ལེ་

ཉག་གཅིག་དེ། །�ག་པ་ཤེས་རབ་Fི་ནི་བWབ་པ་ཡིན། །[ས་
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ལ་+་ག་དp་ནི་ཡོད་པ་དེ། །རིགས་�ག་འཁོར་བའི་rོ་Rམས་

ཡིན་པ་ལ། །1བ་པ་�ག་གིས་འ@ོ་དོན་མཛད་པ་ཡིན། །གོང་

མའི་+་ག་གཉིས་གཉིས་�ག་པ་གOམ། །N་ངན་འདས་པའི་

Rམ་ཐར་rོ་གOམ་ཡིན། །འཁོར་ལོ་གOམ་ནི་\ིད་པ་གOམ་

<ི་སེམས་ཅན་<ི། །དོན་མཛད་I་གOམ་.ོན་པ་གཤེགས་པ་

ཡིན། །གཞི་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་Zར་གནས་པ་དེ། །བཞི་གཉིས་

བ=ན་<ི་འ+ལ་བ་དེས། །བ~་|་gོགས་དང་འvས་+་ཐོབ་

པར་4། །བར་དོའ m་བ=ན་bག་གི་དོན་Rམས་ནི། །བ=ན་bག་

རེ་རེར་སོང་བའི་=ས་O་ནི། །འཆི་gགས་Rམས་དང་འོད་

གསལ་འབར་བ་ཡིན། །དེ་ཡང་བ=ན་<ི་ངེས་པ་དོན་ཡིན་ནོ། །

4ང་5བ་སེམས་དཔའ་མངོན་པར་སངས་Eས་ནས། །�ོལ་{འི་

ཤིང་གི་བསིལ་@ིབ་a་བ་དེར། །བ=ན་ཚB་བ=ན་<ི་ཞག་@ངས་

བsགས་པ་ནི། །Mི་ནང་དོན་<ི་གནད་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན། །

�ན་བ{ད་ཡི་གེར་vི་བར་མི་རིགས་Fང༌། །s་བ་པོ་དང་

གཞན་ལ་ཕན་\ིད་པས། །1གས་Vེ་མངའ་Rམས་བཟོད་པར་
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མཛད་པར་རིགས། །�་དོན་འགལ་དང་ནོར་འ¯ལ་མཆིས་པ་

དང༌། །མཁས་པ་Sེད་Fི་1གས་ལ་Zེམས་པ་Pན། །མཁས་པ་

Sེད་Rམས་ལ་ནི་བཟོད་པར་གསོལ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

འོ་9ོ་པས། །བདག་ལ་ཡོན་ཏན་བVོད་ཅིང་བ གས་པ་ཡིས། །

Sེད་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་[ས་Rམས། །ཡོན་ཏན་

དེ་དང་མXངས་པར་4་བའི་Mིར། །བདག་གིས་བ ོ་ཞིང་wོན་

ལམ་གདབ་པར་བ<ི། །_་མ་རིན་ཆེན་1བ་པའི་བཀའ་དང་

ནི། །བདག་དང་ཡོན་ཏན་ད4ེར་མེད་འདོད་པ་ཡིས། །ཡོན་ཏན་

ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན། །འ@ོ་Rམས་མ་རིག་©ན་པ་སེལ་

བར་ཤོག །ཡང་དག་སངས་Eས་བཀའ་བ{ད་རིན་པོ་ཆེ། །

ཚmག་དོན་4ིན་�བས་བ{ད་པ་མ་ཆད་པའི། །ཡོན་ཏན་{ད་

དག་བ{ད་པ་འཛmན་4ེད་ཅིང༌། །སངས་Eས་བ.ན་པ་དར་ཞིང་

Eས་པ་དང༌། །1གས་Vེ་Mོགས་བ�ར་Sབ་པར་4ེད་པ་ཡི། །

བWབ་གOམ་དམ་ཆོས་དོན་<ི་བ=ད་aི་ཡིས། །འ@ོ་Rམས་

རང་{ད་wིན་ཅིང་ཚmམ་པར་ཤོག །ག=ལ་4ར་བབ་དང་མ་བབ་
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སེམས་ཅན་Rམས། །.ོང་ཉིད་{་འvས་ད4ེར་མེད་གནས་པ་

ལ། །ཟབ་པའི་gེན་འvེལ་=ས་གནད་འ@ིགས་4ེད་ཅིང༌། །

ཉམས་དང་gོགས་པ་མངོན་=་འiར་བར་ཤོག །བདག་ནི་མཐོང་

ཐོས་oན་པར་iར་པ་Rམས། །�་དང་_་མ་ཆོས་Iར་མཐོང་བ་

དང༌། །ཡོན་ཏན་bིན་ལས་མXངས་པར་ཤོག །འ@ོ་བའི་དོན་

Rམས་�ན་�བ་འeང་བར་ཤོག །མདོ་ཁམས་[ང་པ་�ག་�ག་

འvི་óང་=། །རས་པ་ལས་དང་wོན་.ོབས་འོང་བ་ལས། །�་

མི་མི་མ་ཡིན་དང་འ@ོ་Rམས་Fིས། །�ན་པར་བVོད་ཅིང་�ན་

པར་ཐོས་པ་དང༌། །དགའ་ཞིང་�ོ་ལ་དད་ཅིང་འ=ན་པ་དང༌། །

གཞན་ལ་ཐད་སོར་བབ་པ་གང་iར་Rམས། །ཡོན་ཏན་ཆོས་

Rམས་ཐམས་ཅད་ཚmམས་པར་ཤོག །དམ་པ་Sེད་དང་འ@ོ་བ་

གཞན་Rམས་Fིས། །ཚBད་ཡོད་ལེ་ལོ་4ས་པར་མ་iར་Fང༌། །

མ1ན་ེན་.ོབས་Fིས་མཇལ་བར་མ་¦ས་Rམས། །མཐོང་

དང་མ་མཐོང་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ཤོག །+་གཅིག་མ་ཡི་བaེ་

ག=ང་ཇི་བཞིན་=། །1གས་Vེས་§གས་Êའི་འ@ོ་Rམས་འoེན་
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པ་ལ། །གཞན་ལ་འཁང་ར་4ེད་ས་མ་མཆིས་པ། །ཐམས་ཅད་

མཉམ་པ་ཉིད་Fི་དོན་gོགས་ཤོག །ཆོས་I་.ོབས་དང་མི་

འཇིགས་~ོ་Vེ་ཅན། །4མས་སེམས་1གས་Vེའི་བདག་ཉིད་

གhགས་I་གཉིས། །ཡེ་ཤེས་གཉིས་Fིས་འ@ོ་བ་འoེན་མཛད་

པའི། །I་གOམ་ད4ེར་མེད་རང་ལ་wིན་པར་ཤོག །དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་འོ་9ོ་པས། །_་མ་སངས་Eས་ཡིན་པར་མཐོང་

བ་དང༌། །ཆོས་Rམས་རང་སེམས་ཡིན་པར་gོགས་པ་དང༌། །

ཉོན་མོངས་bག་དོག་མེད་པའི་མོས་pས་Fིས། །རང་བཞིན་

བདེ་བར་འདོད་པས་ཆོས་sས་པ། །�ལ་ལ་མཚན་གསོལ་འvི་

óང་ཆོས་�ག་དེར། །ས་Îལ་=་vིས་པ་རེ་ཤོད་ཅེས་4ར་

@གས། །གནས་གuག་ལག་ཁང་ཆེན་རག་ཉག་8། །རས་པས་

གདམས་པ་རིན་ཆེན་vིས། །དེས་ནི་འ@ོ་Rམས་Eལ་iར་

ཅིག །ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

"

"

�857



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

"

གདམས་པ་རིན་ཆེན་འོད། རང་སེམས་སངས་Eས་O་

gོགས་ཙམ་ན། །_་མ་Eལ་བ་\ས་བཅས་མཉེས། །རིགས་

�ག་སེམས་ཅན་མ་Rམས་མཉེས། །གོང་མའི་Vེས་�ོགས་རང་

སེམས་མཉེས། །མཉེས་པ་གOམ་<ི་མཆོད་པ་འདི། །_་མ་

Eལ་\ས་Rམས་ལ་འ+ལ། །འ@ོ་མགོན་_་མའི་ཞལ་ ་

ནས། །བ�་ཆོས་Oམ་ཆོས་+་ལ་ཡོད། །ཆོས་�་མིན་པ་

གOངས་པ་མེད། །+་ཡིས་ ་ནས་1གས་O་5ད། །ནང་=་

ཉམས་gོགས་9ེས་པ་དང༌། །ཉམས་ལེན་གནད་ལ་མ་འ5གས་

དང༌། །བWབ་པ་གOམ་<ི་ཆོས་གཅིག་པོ། །°ས་ཀར་ཧར་

བར་མ་སོང་བར། །a་བའི་གནད་དོན་མ་འ5ག་པ། །Sོད་Fི་

ཁོང་=་5ད་ཅེས་གOངས། །དང་པོ་ནམ་རར་མཇལ་བ་དང༌། །

བ~འི་=ས་འདི་ཡན་ཆད་=། །འvལ་མ་Nོང་བ་Sོད་དབང་

ཤེས། །འiར་རེ་ཀན་ཞེས་གOངས་ནས་Fང༌། །ང་ཡི་ཆོས་

Rམས་Sོད་ལ་ཡོད། །བ�་ཆོས་Oམ་ཆོས་4ས་པས་ཆོག །ང་
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ཡི་+་Wོབ་Rམས་ལ་ཡང༌། །ཟབ་ཆོས་ཡོད་ཅེས་ཁ་Z་ཅན། །

ཆོས་�འི་ཉམས་ལེན་®ངས་པ་ན། །འདི་དེ་གཅིག་Fང་eང་བ་

མེད། །ཉམས་ལེན་གནད་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །ཕ་ཡི་བ{ད་པ་

བhང་བ་ཡིན། །ཟབ་ཆོས་དཔག་མེད་བཀའ་E་ཅན། །_ོ་གཏད་

�ིང་བཞག་4ེད་པ་ཡི། །ཁ་ཞེ་མ་འཛBལ་+་Wོབ་ལ། །ཆོས་ཟབ་

མོ་<ིས་ཤིག་བཀའ་Õལ་4ོན། །ཆེན་པོར་iར་པ་གོང་མ་

Rམས། །འོག་མིན་གནས་O་གཤེགས་པ་དང༌། །Sོད་Fི་

9བས་གནས་_་མ་ཡང༌། །གཞན་དོན་མཛད་Fང་I་ན་བ@ེས། 

།ཟང་ཟིང་ཞབས་ཏོག་ཆེ་ན་ཡང༌། །ཚBགས་པ་བ9ང་ན་_་མ་

མཉེས། །ཚBགས་པ་9ོང་ཞེས་བཀའ་ནན་=། །ཡང་ནས་ཡང་=་

བཀའ་Õལ་4ོན། །=ས་Fིས་9ོང་བར་མི་}ང་ཡང༌། །_་མའི་

བཀའ་Õལ་མི་གཅོག་པས། །བདེ་གཤེགས་_་མའི་བཀའ་oིན་

དང༌། །རང་སེམས་gོགས་པའི་གདེང་ཡོད་པས། །=ས་འདི་

ནས་བhང་ཐམས་ཅད་=། །{ན་ཆད་མེད་པར་གཞན་དོན་

བ<ིས། །_་མས་4ིན་<ིས་བ�བས་པ་དང༌། །རང་གི་ཉམས་
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gོགས་ཤེས་རབ་Fིས། །འ@ོ་ལ་ཕན་Mིར་གཟིགས་པ་ཡིས། །

}ང་\ིད་འཁོར་འདས་མ་[ས་Fི། །ཇི་Z་བབས་Fི་གཤིས་ཀ་

དང༌། །ཤེས་4་ཇི་�ེད་མ་[ས་པ། །བ~་དང་དོན་=་ཐམས་ཅད་

ཤེས། །ཅི་4ས་གཞན་དོན་འ�བ་པ་དང༌། །ཆོས་I་gོགས་

པས་རང་དོན་འ�བ། །ཅི་གOངས་ཆོས་O་འ@ོ་བ་ཡིས། །རིན་

ཆེན་འོད་འདི་vི་བར་4། །.ོན་པའི་དམ་ཆོས་Rམ་གཉིས་ནི། །

[ང་དང་gོགས་པའི་Sད་པར་<ིས། །=ས་བཞི་|་ནི་གOངས་

པ་ལ། །འvས་+་[ང་ནི་ ར་སོང་བས། །མདོ་·ེ་ལ་ཡང་

གOམ་ཡིན་ཏེ། །gོགས་པའི་ཤེས་རབ་>ད་ཅིག་གིས། །ཤེས་

4འི་དངོས་པོ་མ་[ས་པ། །4ེ་vག་ཤ་མོང་Oལ་བཞིན་=། །མ་

འoེས་ཡོངས་O་Dོགས་པར་4ེད། །�ག་པ་ཤེས་རབ་བWབ་པ་

ཡིས། །རང་གཞན་ཐམས་ཅད་མSེན་ན་ཡིན། །ཕར་Mིན་ཏིང་

འཛmན་མ་གOངས་Fང༌། །ཞི་གནས་�ག་མཐོང་གཉིས་O་

འ=ས། །�ག་མཐོང་སོ་སོར་gོགས་པ་ཡིས། །ཆོས་Rམས་9ེ་

བ་མེད་པར་gོགས། །9ེ་མེད་E་མཚB་�ངས་པ་ལ། །ཉོན་མོངས་
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Ë་�བས་ཞི་བ་ཡི། །ཞི་གནས་ཏིང་འཛmན་མི་གཡོ་བས། །ེན་

1བ་མཚB་ཡི་%ང་ཆར་བཞིན། །�ག་པའི་ཏིང་འཛmན་བWབ་པ་

ཡིས། །ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་ཤེས་ན་ཡིན། །·ོམ་གOམ་a་

བའི་གནས་གཅིག་སོ། །མ་འoེས་Pན་<ིས་Tང་ན་ཡང༌། །

�ིགས་མ་�་ལ་ཉེ་=ས་O། །བཞི་པ་འ=ལ་བའི་=ས་གOངས་

པ། །ཉོན་མོངས་རགས་ཤིང་Tང་དཀའ་བས། །འ=ལ་བའི་·ེ་

}ོད་གOངས་པ་ཡིན། །ཁ་ན་མ་ཐོ་Rམ་གOམ་ལ། །ཤ¨་

བཞིན་=་འཛJམ་པར་4། །�ག་པ་Xལ་�ིམས་བWབ་པ་ཡིས། །

གཉེན་པོ་བgན་པར་གནས་ན་ཡིན། །དེ་དག་བ�ས་ནས་ཉམས་

ལེན་པ། །Rམ་པ་གOམ་=་ཤེས་4་.ེ། །སོ་སོ་ཐར་དང་4ང་

5བ་སེམས། །རིག་འཛmན་ གས་Fི་·ོམ་པའོ། །སོ་སོ་ཐར་པ་

རིགས་བ=ན་པ། ཟག་མེད་འvས་+་ཐོབ་པ་.ེ། །གནང་བཀག་

མཁས་པ་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །Xལ་

�ིམས་Tངས་ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་མ་

Rམས་ལ། །4ང་5བ་སེམས་གཉིས་ཐོབ་པ་དེ། །�ིང་Vེ་ཅན་<ི་
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qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །4ང་སེམས་

yོངས་ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །wིན་@ོལ་གཉིས་Fི་ལམ་ཉིད་

ལ། །འvས་+་I་གཉིས་ཐོབ་པ་དེ། །གཞི་ལ་ཡོད་པས་qོག་

}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །མངོན་=་iར་ཅིག་

>ལ་Uན་Pན། །བཀའ་བ{ད་_་མ་རིན་ཆེན་<ིས། །གནས་

ཐབས་གOམ་<ི་དམ་ཆོས་དེ། gོགས་Uན་Rམས་Fིས་qོག་

}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །བ{ད་པ་hངས་ཤིག་

>ལ་Uན་Pན། །[ས་Fི་དངོས་པོ་གནས་ཐབས་ལ། །Vེ་ཡིས་

གOངས་པའི་Sད་ཆོས་དང༌། །བར་དོ་I་གOམ་qོག་}ོག་

4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །I་གOམ་Zོས་ཤིག་>ལ་

Uན་Pན། །སེམས་ནི་དངོས་པོའ m་གནས་ཐབས་ལ། །Vེ་ཡིས་

གOངས་པའི་Sད་ཆོས་དེས། །གOང་�ོས་ཡིག་5ང་qོག་

}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །གOང་�ོས་Zོས་

ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །�ན་9ེས་Mག་E་ཆེན་པོ་ལ། །�བ་

མཐས་མ་བWད་ཤེས་པ་.ེ། །ཐ་མལ་ཤེས་པ་qོག་}ོག་4ས། །
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+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །འདི་དེ་ཡིན་<ིས་>ལ་Uན་

Pན། །ཉམས་ལེན་ལམ་<ི་གནས་ཐབས་ལ། །བདེ་9ིད་ཐམས་

ཅད་འeང་བ་.ེ། ཟབ་ཆོས་Rམས་Fིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་

ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །ལམ་ཉམས་O་ལོངས་ཤིག་>ལ་Uན་

Pན། །ལམ་ཉམས་O་ལེན་པའི་རིམ་པ་ལ། །ཟབ་ཆོས་དཔག་

མེད་གOངས་པ་དེ། །ཏཻ་ལོའ m་ཆོས་�ག་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་

ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །མ་བཅོས་ཞོག་ཅིག་>ལ་Uན་Pན། །

སེམས་ཉིད་Mག་E་ཆེན་པོ་ལ། །འགག་མེད་gོགས་པའི་ཡོན་

ཏན་དེ། །4ིན་�བས་sགས་པས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་

རིང་ཡོད་མིན་པས། །_་མ་བ.ེན་ཅིག་>ལ་Uན་Pན། །�ན་

Oམ་ཚBགས་པ་�་དག་ལ། །ཨེ་ཝཾ་མ་ཡའི་ཡོན་ཏན་དེ། །

སངས་Eས་མཐོང་བས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་

མིན་པས། །གཞན་=་མ་ཚBལ་>ལ་Uན་Pན། །a་བ་ཡི་ནི་

གནད་བཞི་ལ། །བrོམས་པས་སངས་Eས་འeང་བ་དེ། །ངེས་

ཤེས་ཅན་<ིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །
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ལེ་ལོ་མ་4ེད་>ལ་Uན་Pན། །=ས་གOམ་གOངས་པའི་གནད་

འདི་ལ། །hིད་[ག་�ོམ་སེམས་མེད་པ་དེ། །=ས་གནད་མཁན་

<ིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །ས་

མཚམས་hངས་ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །སེམས་བ9ེད་�་དང་_་

མ་ལ། །བrོམས་པས་ཡོན་ཏན་འeང་བ་.ེ། །Mག་E་ཆེན་

པོས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །Nོང་བར་

<ིས་ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །མཆོག་8་iར་པའི་_་མ་ལ། །

སངས་Eས་མཐོང་བའི་ཡོན་ཏན་དེ། །དོན་འོག་ནས་འeང་བས་

qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །འདི་Zར་མཛBད་

ཅིག་>ལ་Uན་Pན། །_་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་+་ལས། །དགོས་

འདོད་ཐམས་ཅད་འeང་བ་.ེ། །མོས་pས་ཅན་<ིས་qོག་}ོག་

4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །མོས་pས་9ེད་ཅིག་>ལ་

Uན་Pན། །_་མའི་Dས་དང་ཡོ་4ད་ལས། །རང་གཞན་བདེ་

9ིད་འeང་བ་དེ། །བཏང་Tང་དག་®ེལ་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་

ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །ཞབས་ཏོག་<ིས་ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །
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ཞིང་ཡོངས་O་དག་པའི་_་མ་ལ། །ཚBགས་བསགས་འvས་+་

འeང་བ་དེ། །བསགས་པ་ཅན་<ིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་

རིང་ཡོད་མིན་པས། །གཏོང་ཕོད་9ེད་ཅིག་>ལ་Uན་Pན། །_་

མའི་Dས་ནི་\ོག་ཇི་བཞིན། །ཉམས་ན་Tང་བར་4ེད་པ་དེ། །

ཕོད་ཁམས་ཅན་<ིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་

པས། །ལོག་Z་®ོངས་ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །_་མ་མཉེས་པར་

4ས་པ་ལས། །དངོས་�བ་Rམ་གཉིས་འeང་བ་དེ། །ཤེས་རབ་

ཅན་<ིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །

ཐབས་མཁས་མཛBད་ཅིག་>ལ་Uན་Pན། །_་མ་ཐམས་ཅད་

མཉེས་པ་ལ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་Dོགས་པ་དེ། །}ོད་Uན་

Rམས་Fིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །

}ོད་9ོན་®ོངས་ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །དངོས་�བ་~ོ་Vེ་Wོབ་

དཔོན་ལ། །བ�ས་ན་དམ་ཚmག་ཉམས་པ་དེ། །དམ་ཉམས་

Rམས་Fིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །

དམ་ཚmག་Tངས་ཤིག་>ལ་Uན་Pན། ཅི་གOང་གདམས་ངག་
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ཡིན་པ་ལ། །ལོག་པར་མཐོང་བར་iར་པ་དེ། །དད་མེད་Rམས་

Fིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །ཐེ་ཚBམ་

®ོངས་ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །_་མས་གOངས་པ་Eལ་བའི་

བཀའ། །ཚད་མ་ཡིན་པར་འཛmན་པ་དེ། །ངེས་ཤེས་ཅན་<ིས་

qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །ཅི་གOང་

Qབས་ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །=ས་གOམ་སངས་Eས་ཡོན་ཏན་

Rམས། །_་མ་མཉེས་ན་འeང་བ་དེ། །ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་

qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །དག་}ང་yོངས་

ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །Mག་E་ཆེན་པོ་�ན་�བ་ལ། །རང་4ང་

5བ་�ན་ཅིག་9ེས་པ་དེ། །རང་སེམས་ཡིན་པས་qོག་}ོག་

4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །མི་gོག་rོམས་ཤིག་>ལ་

Uན་Pན། །ཆོས་�་གནད་=་བ>ན་པ་ལ། །འདི་ལས་འདི་

འeང་གOངས་པ་དེ། །gོགས་པ་ཅན་<ིས་qོག་}ོག་4ས། །+་

ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །ཐབས་མཁས་མཛBད་ཅིག་>ལ་Uན་

ཅན། །གཤིས་Fི་དགེ་བའི་ཆོས་Rམས་ལ། །{་འvས་དངོས་
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�བ་འeང་བ་དེ། །དད་པ་ཅན་<ིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་

རིང་ཡོད་མིན་པས། །ཚBགས་གཉིས་སོགས་ཤིག་>ལ་Uན་

Pན། །ཞེ་·ང་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་ལ། །ཤེས་ན་ཡོན་ཏན་

འeང་བ་དེ། །དེ་ཉིད་gོགས་པས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་

ཡོད་མིན་པས། །ཅི་བསམ་�བ་Fི་>ལ་Uན་Pན། །Rམ་gོག་

མ་རིག་ཆེན་པོ་དེ། །འཁོར་བའི་E་མཚBར་�ིད་4ེད་དེ། །གhང་

འཛmན་ཅན་<ིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་

པས། །gོག་མེད་rོམས་ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །Rམ་gོག་རབ་

འvིང་གOམ་པོ་ལ། །གང་བསམ་བསམ་པའི་རང་གhགས་

དེ། །ཐབས་མཁས་པོ་ཡིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་

མིན་པས། །�་Uན་rོམས་ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །འvས་+་9ེ་

བའི་རིམ་པ་ལ། །གནས་>བས་མཐར་1ག་ལ་སོགས་ཏེ། །�བ་

gགས་ཐོན་པས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་

པས། །རང་སར་�ང་ཞིག་>ལ་Uན་Pན། །གནས་>བས་Fི་ནི་

འvས་+་ལ། །gགས་�ག་bིན་ལས་ཡོན་ཏན་དེ། །Nོང་བ་�བ་
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པས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །གསང་

བས་འ�བ་Fི་>ལ་Uན་Pན། །འདི་ཡི་འvས་+་Rམ་གཉིས་

ལ། །ཡོན་ཏན་�ག་�་a་བཞི་.ེ། །�ན་9ེས་gོགས་པས་qོག་

}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །མSེན་པ་yོངས་

ཤིག་>ལ་Uན་Pན། །ཟབ་ཞི་�ོས་vལ་འོད་གསལ་ལ། །vལ་

འvས་Oམ་�་a་གཉིས་དེ། །ཐིག་ལེ་བgན་པས་qོག་}ོག་

4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །4ང་སེམས་yོངས་ཤིག་

>ལ་Uན་Pན། །�ང་པོ་ལ་སོགས་ཆོས་Rམས་ལ། །མཚན་

བཟང་Rམ་wིན་འvས་+་དེ། །གང་eང་མཁས་པས་qོག་}ོག་

4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །འvས་+་སོམས་ཤིག་

>ལ་Uན་Pན། །=ས་གOམ་བསགས་ཡོད་དགེ་བ་ལ། །མི་

ཟད་གཏེར་=་µས་པ་དེ། །བ ོ་བ་མཁས་པས་qོག་}ོག་

4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་ཡོད་མིན་པས། །5ད་ཟོས་མ་4ེད་>ལ་

Uན་Pན། །དོན་ནོར་+་རིན་ཆེན་Z་+་ལ། །འོད་དགོས་འདོད་

ཐམས་ཅད་འeང་བ་དེ། །ཚmག་གསལ་4ེད་©་ཏིག་aར་ལ་
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བ{ས། །ཉེར་ལེན་མཁན་<ིས་qོག་}ོག་4ས། །+་ལ་ཉེ་རིང་

ཡོད་མིན་པས། །�ིབ་�ངས་པར་མཛBད་ཅིག་>ལ་Uན་Pན། །

རིན་ཆེན་འོད་Fི་དགེ་བ་འདིས། །Vེ་ཡི་1གས་དགོངས་>ོང་བ་

ཡིན། །བདག་གི་བསམ་པ་འ�བ་པ་དང༌། །འ@ོ་Rམས་སངས་

Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །གདམས་པ་རིན་ཆེན་འོད། ཏི་$ི་རས་པས་

བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ། ། 

�བ་མཐའ་_ོ་ཡི་©ན་སེལ་ཡེ་ཤེས་འོད། \ིད་པའི་5་óང་

�ོལ་བའི་�་དང་གཟིངས། །ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་འeང་བའི་

ཡིད་བཞིན་ནོར། །མ་རིག་©ན་པ་སེལ་བའི་འོད་གསལ་1གས། 

།�ལ་I་འ@ོ་བའི་མགོན་པོ་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །མ་རིག་འ¯ལ་

འཁོར་<ི་Z་བ་གཏན་ལ་དབབ་པ། །Z་བ་�ོ་འདོགས་གོལ་ས་

ཆོད་པ། །gོགས་པ་ཉམས་Nོང་གིས་yང་བ། །ཉམས་Nོང་

gོགས་པས་ཟིན་པ། rོམ་པ་ངེས་ཤེས་9ེ་བ། ངེས་ཤེས་[ས་

སེམས་འbད་པ། ]ོད་པ་བོགས་འདོན་པ་དང་Uན་པ། བོགས་

འདོན་ེན་སེལ་བ། ས་ལམ་oོད་gགས་དང་Uན་པ། oོད་
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gགས་འvས་+་དོན་གཉིས་དང་Uན་པ། ནོར་འ¯ལ་འགལ་བ་

ཅི་མཆིས་པ། །_་མ་Rམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །9ོན་དག་

ཡོན་ཏན་རབ་Dོགས་པས། །འ@ོ་བའི་©ན་པ་སེལ་བར་ཤོག །

�བ་མཐའ་_ོ་ཡི་9ོན་སེལ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཅེས་པ། ཏི་$ི་རས་

པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །  

འདི་ཡི་དོན་གསལ་བར་4་.ེ། དེ་ལ་མ་རིག་འ¯ལ་འཁོར་

ཞེས་པ་ནི། མ་རིག་པ་ལ་གOམ། oི་མ་དང་བཞི། ཅི་མ་རིག 

ཅིས་མ་རིག ཅིར་མ་རིག །མ་རིག་ན་ཅི་ཉེས། ཅི་མ་རིག་ན་

སེམས་ཉིད། ཅིས་མ་རིག་ན་འ¯ལ་པས་མ་རིག །ཅིར་མ་རིག་

ན་ཆོས་Iར་མ་རིག །མ་རིག་ན་ཅི་ཉེས་ན་ཡེ་ཤེས་མི་}ང༌། 

འ¯ལ་པ་ལ་གOམ། oི་མ་དང་བཞི། ཅི་འ¯ལ་ན་སེམས་ཉིད། 

ཅིས་འ¯ལ་ན་མ་རིག་པས་འ¯ལ། ཅིར་འ¯ལ་ན་གhང་འཛmན་

གཉིས་O་འ¯ལ། འ¯ལ་ན་ཅི་ཉེས་ན་འཁོར་བའི་{ར་}ང༌། 

འཁོར་བ་ལ་གOམ། oི་མ་དང་བཞི། ཅི་འཁོར་ན་སེམས་ཉིད། 

ཅིས་འཁོར་ན་མ་རིག་པ་དང་འ¯ལ་པས། ཅིར་འཁོར་ན་རིགས་
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�ག་8་འཁོར། འཁོར་ན་ཅི་ཉེས་ན་རིགས་�ག་གི་�ག་བ ལ་

Nོང༌། a་བ་སེམས་ཉིད་སངས་Eས་O་རིག་པ་ནི་Z་བ་ཡིན། 

�ོ་འདོགས་དང་གོལ་ཞེས་པ་ནི། Z་བ་དེས་�ོ་འདོགས་དང་

གོལ་ས་ཆོད་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། �ོ་འདོགས་ལ་གཉིས་ཏེ། ]ིའི་

མཚན་ཉིད་དང་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད། ]ི་ལ་ཡང་གདགས་

གཞི་ཡོད་མེད་གཉིས་O་འདོད། མཚན་ཉིད་སེམས་གཉིས་O་

མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤིག་ཡིན་པ་ལ། .ོང་པའི་ངོས་ན་མེད་པར་

བgགས། }ང་བའི་ངོས་ན་ཡོད་པར་བgགས། དེ་གhང་འཛmན་

}་ཚBགས་O་ཤར། དེས་®ང་4་དང་གཉེན་པོ་གཉིས་O་

བgགས་པས་མིན་པའོ། །�ོ་Iར་གཉིས་དང་vལ་བ་ག�ག་མ་

gོགས་པས་འཛmན་པ་ཆོད་ཅིང་ཆོས་ཉིད་མངོན་=་4ེད་པའོ། །

རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་}ང་\ིད་འཁོར་འདས་Fི་ཆོས་མ་[ས་

ཤིང་[ས་པ་མེད་པ་མཚན་ཉིད་མ་འoེས་པ་སོ་སོར་}ང་ཡང༌། 

སེམས་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་.ོང་པའི་བ~ར་མ་�བ་པ་མེད་པ་

.ེ། བ~་དོན་Sབ་4་ཆོས་མ1ན་པ་དང་བ~འ་དོན་Sབ་4་

�871



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

འགལ་བ་གཉིས། ཀ་བ་+མ་པར་བhང་ན་+མ་པའི་ཆོས་མ་

ཚང་བས་འགལ་བའོ། །+མ་པ་ལ་ཀ་བར་བhང་ན་ཀ་བའི་ཆོས་

མ་ཚང་བས་འགལ་བའོ། །གཉིས་ཀ་སེམས་}ང་བ་གཅིག་

Fང༌། ཐག་པ་ལ་ìལ་=་བhང་བས་ལོག་པའི་Pན་Dོབ་Z་+འོ། 

།འོན་Fང་གང་Zར་}ང་}ང་རང་རང་གི་སེམས་དེ་Zར་}ང་

བར་ཤེས་པས་Mི་ཡི་�ལ་མ་�བ། སེམས་གཉིས་མེད་Fི་ཡེ་

ཤེས་O་gོགས་པས་�ོ་འདོགས་ཆོད་པའོ། །གོལ་ས་ལ་�། 

དངོས་འཛmན་ཞེན་པས་འཁོར་བར་གོལ། .ོང་ཉིད་མཐའ་དང་

vལ་བས་ཉན་ཐོས་O་གོལ། ¦ས་མ1་མཐོང་}ང་�ོམ་པས་|་

Ðར་གོལ། མཐར་འཛmན་_ོས་བgགས་མ=ད་པ་�བ་མཐར་

གོལ། ཡོད་པ་བཀག་ནས་མེད་པ་Qབ་པ་ཡང་དག་དོན་ལ་གོལ། 

gོགས་པའི་དོན་གོ་Wའོ། །rོམ་པ་ངེས་ཤེས་ཞེས་པ་ནི། rོམ་

eང་གི་ཤེས་རབ་9ེས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས། 

སེམས་Mག་E་ཆེན་པོར་�ན་<ིས་�བ་པར་ངེས་པས་rོམ་མ་

ཡིན་པ་གཞན་མེད་པར་Nོང་བར་4འོ། །�ལ་སེམས་bད་པ་ནི། 
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ཉོན་མོངས་དང་མི་མ1ན་པའི་Mོགས་®ང་4ར་མ་མཐོང་བ་དེ་

ཉིད་rོམ་=་འཆར་བའོ། །]ོད་པ་ཞེས་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་

རོ་མི་མཉམ་པ་རོ་�ོམས་པར་4ེད་པའོ། །ལས་དང་པོ་པའི་]ོད་

པ། gེན་པ་བསམ་པ་Wོབ་པ། གསང་བའི་རིག་པ་བaལ་«གས་

Fི་མཉམ་བཞག་ཆེན་པོར་བོགས་ཐོན་པའོ། །ས་ལམ་ཞེས་པ་

ནི། ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་ནས། ས་བ�་གཅིག་གམ་ལམ་�། 

གསང་ གས་Fི་ས་ལམ་བ�་གOམ། gེན་འvེལ་�། ལམ་

འཇིག་gེན་དང་འཇིག་gེན་ལས་འདས་པ་གཉིས། ལམ་དང་ས་

ནོན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། འཇིག་gེན་ལས་oོད་=་འeང༌། འདས་པ་

ལ་gགས་Fིས་བ�ས་པ་.ེ། གཉིས་ཀ་ལ་ནི་གནས་>བས་

མཐར་1ག་ཡང་ངོ༌། །མཐར་1ག་འvས་+་I་གOམ་ད4ེར་

མེད། རང་གཞན་གཉིས་Fི་དོན་དང་Uན། ཏི་$ི་རས་པས་

མཛད་པ་Dོགས་སོ། །དགེའོ།། 

"

"
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"

བཀའ་བཞིའི་གདམས་པའོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་Eལ་

བའི་བཀའ། །_་མ་བཀའ་བ{ད་4ིན་�བས་བཀའ། །ཡི་དམ་

མཁའ་འ@ོ་དངོས་�བ་བཀའ། །བཀའ་ཆེན་བཞི་ལ་Mག་འཚལ་

བ.ོད། །གངས་དཀར་ཏི་སེ་5་བཞིའི་བཀའ། །དེ་བཞིན་བཀའ་

བཞི་ཆོས་Fི་བཀའ། །གདམས་ངག་བ=ད་aི་5་བོའ m་བཀའ། །

འ@ོ་བའི་དོན་=་vི་བར་4། །བཀའ་ཚBགས་བ�་�ག་[ས་Fི་

གནད། །@གས་པ་བཀའ་བཞི་ངག་གི་གནད། །གནས་[གས་

བཀའ་བཞི་སེམས་Fི་གནད། །དེ་གOམ་མ་འoེས་གཅིག་པ་སོ་

སོའ m་གནད། །བཀའ་བབས་བཞི་ཡི་གདམས་ངག་འདི། །བཀའ་

བཞི་�ལ་<ི་4ིན་�བས་དང༌། །མཁའ་འ@ོའ m་གསང་ཚBགས་

4ིན་�བས་འདི། །རས་པ་བདག་ལ་བཀའ་བབས་པས། །འ@ོ་

བ་Rམས་ལ་ཕན་བདགས་Mིར། །ལས་ཅན་འགའ་ལ་བ.ན་པ་

ཡིས། །ཆོས་བ{ད་5་བོའ m་གsང་བhང་ནས། །འ@ོ་བ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆོས་འདི་{ན་ཆད་མེད་པ་ཡིས། །མཆོག་
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དང་1ན་མོང་དངོས་�བ་བ�ེས། །ཐམས་ཅད་སངས་Eས་ཐོབ་

པར་ཤོག །དམ་ཆོས་བ=ད་aི་Eལ་བའི་བཀའ། །མཁའ་འ@ོ་མ་

ཡི་\ོག་�ིང་ཆོས། །ཡི་གེར་བཀོད་པར་iར་པ་ལ། །མི་མཉེས་

iར་པ་བཟོད་པར་གསོལ། །�ལ་ལ་མཚན་གསོལ་®མ་[ང་

ནེ་གེ་ཐང༌། །[ག་ལོ་�་བ་བEད་པའི་བ�་བ=ན་ལ། །བདེ་

གཤེགས་_་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ@ོ་ཡིས། །.ོང་ཉིད་མཁའ་ལ་

ཚངས་པའི་ད4ངས། །བཀའ་བཞིའི་གདམས་པ་ཟབ་མོའ m་

ཆོས། །=ས་འདིར་གOངས་པ་བདག་གིས་ཐོས། །འ@ོ་ལ་ཕན་

པས་ཡི་གེར་བཀོད། །འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །བ�་

ཤིས་�ན་Oམ་ཚBགས་པ་དང༌། །གནས་>བས་མཐར་1ག་

ཡོན་ཏན་Dོགས། །འ@ོ་Rམས་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །

བཀའ་བབས་བཞིའི་ཆོས་ཏི་$ི་རས་པས་བཀོད་པ་Dོགས་སོ། །

དགེའོ། །  

དེ་ཡི་ཚmག་དོན་གསལ་པོར་vི། བཀའ་ཆེན་བ�་�ག་[ས་

Fི་གནད། །ཅེས་པ་ནི། [ས་Fི་གནད་ལ་]ི་དོན་བཞི། Éང་
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@ངས་བ�་�ག a་དང་ཡི་གེ་�ང་དང་ཐིག་ལེ་བཞི། Éང་@ངས་

a་ལ་བཞི་ཡི་གེ་ལ་བཞི། �ང་ལ་བཞི། ཐིག་ལེ་ལ་བཞི་.ེ་བ�་

�ག a་ཡི་བཞི་ནི། a་ཡི་ངོ་བོ་ངོས་བhང་བ་དང༌། a་ཡི་ད4ེ་

བ�་དང༌། a་ཡི་ལམ་དང༌། འvས་+འོ། །a་ཡི་ངོ་བོ་ལ་

གOམ། ཕོ་a། མོ་a། མ་ནིང་གི་aའོ། །ཕོ་a་ནི་མི་གཞོན་པའོ། 

།མོ་a་ནི་གཞོན་པའོ། །མ་ནིང་གི་a་ནི་དེ་གཉིས་Fི་བར་མའོ། །

ཡང་ན་a་ནི་མི་འ=ག་པའི་ཁང་པ་དང་འo་.ེ། ཡི་གེ་དང་�ང་

དང་ཐིག་ལེ་བཞིའི་གནས་པ་ཡིན་པའི་Mིར་རོ། །a་ནི་[ས་Fི་

གནས་[གས་སོ། །ཞེས་པས། དང་པོ་Zེ་བའི་a་མ=ད་ཆགས་

པས་[ས་རིལ་པོ་a་ལས་�བ་པའོ། །a་ཡི་ད4ེ་བ�་ལ་གཉིས། 

Mེ་ན་.ོང་bག་བ=ན་�་a་གཉིས། བ�་ན་དp། a་གཉིས་

བཞིའམ་�ག རོ་མ་ང་མ་ཨ་བ་R་ཏིའོ། །a་གཉིས་གསང་

གནས་བདེ་9ོང་གི་a་གཉིས་པའོ། །འདབ་མ་Oམ་�་a་གཉིས། 

Zེ་བ་�ལ་པའི་a་གOམ། འདབ་མ་�ག་�་a་བཞི། �ིང་ག་

ཆོས་Fི་a་གཉིས་ན་འདབ་མ་བEད། མ@ིན་པ་ལོངས་]ོད་Fི་
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a་གOམ་འདབ་མ་བ�་�ག wིན་མཚམས་མཛBད་Ãའི་a་

གOམ་Oམ་�་a་གཉིས་]ི་བོ་བདེ་ཆེན་a་གOམ་འདབ་མ་

Oམ་�་a་གཉིས། གཡས་རོ་མ་གཡོན་ང་མ། ད+ས་P~ར་

མ་ནི་ཡར་}་ཚངས་པའི་+ག་གར་ཧཾ་ལ་1ག མར་}་གསང་

བའི་~ོ་Vེར་1ག གཡས་གཡོན་གཉིས་པོ་¬ད་པའི་.ེང་ནས་}་

+ག་གཉིས་ལ་1ག མར་}་ཨ་བ་È་ཏིར་ཉ་མ་ཁ་Zར་Xད་µོམ་

b་མདའ་,ག་ཙམ་མམ། @ོ་སོག་ཙམ་མམ། བཤད་ཚBད་È་ཏི་

དང་རང་བཞིན་ག�ག་མ་གཉིས་O་འ=ས། a་ཡི་ལམ་ལ་བཞི། 

ལམ་དང་གེགས་དང༌། གེགས་སེལ་དང༌། ལམ་<ི་ཡོན་ཏན་

Dོགས་པའོ། །ལམ་ནི་[ས་�འི་དལ་ལ་བrོམས་ནས། =ས་Fི་

གནད། [ས་Fི་གནད། �ལ་<ི་གནད། ཤེས་པའི་གནད་བཞི་

gེན་འvེལ་བ�ིགས་ནས། yོར་བ་བཞི་Uན་ཞི་oག་གཉིས་Fི་

�ང་བhང་ནས། གསང་གནས་ཨ་1ང་ག8མ་མོའ m་མེ་µར་ནས་

a་ཁ་4ེ་བས་a་མ=ད་@ོལ། a་མཁའ་འ@ོ་མའི་གནས་O་�ང་

དཔའ་བོ་ཡབ་�མ་འ=ས། a་མ=ད་ཡི་གེ་འ+ར་=་དོད། 
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ཁམས་�ངས་མ་4ང་སེམས་Fི་ཐིག་ལེ་Eས། དེས་a་ལམ་=་

Wོང་བའོ། །གལ་ཏེ་གེགས་eང་ན། Mི་ཡི་གེགས་མི་དང་མི་མ་

ཡིན་<ི་གེགས། ནང་འeང་བ་བཞི་དང་ཉོན་མོངས་པ་Eས་པའི་

གེགས། a་hག་�ག་པར་ན་ཞིང་hག་གཟེར་ཤིན་8་ཆེ་བ་a་ཡི་

གེགས། གOམ་པ་གེགས་སེལ་བ་ནི། བ=ད་དང་མི་མ་ཡིན་<ི་

གེགས་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་དང་མར་ཤེས་ནས། 

4མས་པ་�ིང་Vེ་4ང་5བ་Fི་སེམས་བrོམས་པས་སེལ། 

གཞན་ཡང་དེ་དང་དེའི་གནས་Fི་ཡི་གེར་�ང་སེམས་འ=ས་

པའི་གེགས་དེ་དང་དེའི་གནད་ཤེས་པས་སེལ། འeང་བཞི་

འ¯གས་ན་བ=ད་aི་ཡི་རོ་�ོམས་4ས་པས་འཆོས། ཡང་ན་

གཉེན་པོ་བ.ེན་པ་ནི། མེའི་གཉེན་པོར་5། 5འི་གཉེན་པོར་མེ། 

དེ་དང་དེའི་གཉེན་པོ་བ.ེན་པས་འཆོས། ཡང་ན་གོ་Uོག་yོར་

བ་ནི། མེ་ལ་མེ། ས་ལ་ས། 5་ལ་5། �ང་ལ་�ང༌། ནམ་མཁའ་

ལ་ནམ་མཁའ། ཉོན་མོངས་པའི་གེགས་ལ། ཞེ་·ང་གི་གཉེན་

པོར་4མས་པ་rོམ་པ་ལ་སོགས་པའམ། ཡང་ན་ཞེ་·ང་གིས་
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ཞེ་·ང་.ོང༌། ང་Eལ་<ིས་ང་Eལ་.ོང༌། bག་དོག་གིས་bག་

དོག་.ོང༌། གཏི་©ག་གིས་གཏི་©ག་.ོང་པ་ལ་སོགས་པས་

འཆོས། གཞན་ཡང་a་གནས་�ར་�ང་འ=ས་ཙ་ན། ཉོན་མོངས་

པ་�། གེགས་�། འeང་བ་�། �ང་�འི་oི་མ་ཤེས་པས་

འཆོས། a་ལམ་=་Wོང་ན་ལམ་<ི་ཡོན་ཏན་a་vན་@ོལ་ནས་ལོ་

ཀའི་ལམ་<ི་ཡོན་ཏན་oོད་9ེ། a་མ=ད་@ོལ་ནས་ལོ་ཀ་ལས་

འདས་པའི་ལམ་<ི་ས་ནོན་ནས་དེའི་gགས་Fི་ཡོན་ཏན་བE་

bག་ལ་སོགས་པ་འeང་བའོ། །a་ཡི་འvས་+་ནི། འཛམ་+འི་

dིང་4ེ་བ་bག་བEར་�ལ་པའི་I་4ེ་བ་bག་བE་ལ་སོགས་པ་

མཚན་དང་དཔེ་4ད་Fི་�ས་པས་སེམས་ཅན་<ི་དོན་མངོན་=་

4ེད་པའོ། །གཞན་ཡང་རིགས་�ག་སོ་སོའ m་}ང་བ་དང་མ1ན་

པར་�ལ་པའི་I་མངོན་=་4ེད་པའོ། །གཞན་ཡང་ཞིང་དང་ཞིང་

ཁམས་I་ཡང་དེ་དང་མXངས་པ་གཅིག་འeང་བའོ། །ཙ�་�ག་

ནི་རིགས་�་དང་�ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང༌། ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་�ག་གི་

I་�ག་8་}ང་བ་དFིལ་འཁོར་<ི་གཙB་བོ་མཚBན་པའོ། །འཁོར་
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ལོ་བཞི་ནི་·ེ་པ་བཞི་དང༌། {ད་·ེ་བཞི་པ་ཡི་�ར་}ང་བའོ། །

Zེ་བ་�ལ་པའི་འཁོར་ལོ་ལ་�ལ་པའི་I། མ@ིན་པ་ལོངས་]ོད་

Fི་ཙ�་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I། �ིང་ཁ་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་

ལ་ཆོས་Fི་Iའོ། །]ི་བོ་བདེ་ཆེན་<ི་འཁོར་ལོ་ལ་བདེ་ཆེན་

ཆོས་Fི་Iའོ། །ད་ནི་ཡི་གེ་བཞི་ནི། ཡི་གེའི་ངོ་བོ་ངོས་བhང་བ་

དང༌། ཡི་གེའི་ད4ེ་བ�་དང༌། ཡི་གེའི་ལམ་དང༌། ཡི་གེའི་

འvས་+འོ། །ཡི་གེའི་ངོ་བོ་ལ་གOམ། ཐབས་Fི་ཡི་གེ་ཤེས་

རབ་Fི་ཡི་གེ །ཐབས་ཤེས་རབ་གཉིས་O་མེད་པའོ། །]ི་བོའ m་

ཧཾ་ཐབས། Zེ་བའི་ཨ་ཤེས་རབ། དེ་གཉིས་yར་བ་གཅིག་8་

འབོད་པ་ཨ་ཧཾ། ཞེས་པ་ནི་ཐབས་ཤེས་རབ་གཉིས་O་མེད་པའོ། 

།ཡི་གེའི་ད4ེ་བ�་ལ་གཉིས། Mེ་ན་a་.ོང་bག་བ=ན་�་a་

གཉིས་ན། �ངས་མའི་�ང་གི་ཡི་གེ་བ=ན་�་a་གཉིས། བ�་ན་

འཁོར་ལོའ m་ད+ས་Fི་ཡི་གེ་དང༌། ཨ་ལི་ཀ་ལི་དང༌། འཁོར་

འདས་གཉིས་མེད་Fི་ཡི་གེར་འ=ས། ཙ�་ནི་a། ཨ་བ་È་ཏིའི་

མར་}ར་ཨ་1ང་དང༌། Zེ་བར་ཨ། �ིང་གར་Äྃ། མ@ིན་པར་
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ཨÆ། ]ི་བོར་ཧཾ། ཨ་ལི་ཀ་ལི་ནི། ཨ་ལི་ལ་གཅིག ཀ་ལི་བ=ན་

ཏེ། ·ེ་ཚན་བEད། Zེ་བར་ཀ་ལི་གཉིས་འiར་དང༌། མ་ནིང་གི་

ཡི་གེའམ། ཨ་ཀ་ཏ་པ་མ་ལ་སོགས་པ་གནས། �ིང་ཁར་ཡང་

ནི་ ་མ་བEད། མ@ིན་པར་ཨ་ལི་བ�་�ག་དང༌། ]ི་བོར་ཨ་ལི་

གཉིས་འiར་གནས། Zེ་བའི་འཁོར་ལོའ m་ནང་བ>ོར་=་རིགས་

�ག་འཁོར་བའི་ཡི་གེ་གནས། དེའི་.ེང་=་Nང་འདས་རིགས་

�འི་ཡི་གེ་གནས། དེ་གཉིས་O་མེད་པ་འཁོར་འདས་གཉིས་

མེད་ཡིན། }ང་\ིད་འཁོར་འདས་གཉིས་ཆོས་Rམས། ཡི་གེ་

མེད་པ་གཅིག་Fང་མེད། Mེ་ན་ཡི་གེའི་@ངས་ལས་འདས། བ�་

ན་ཡི་གེ་ཨ་|་འ=ས། ཨ་ནི་དོན་དམ་9ེ་མེད་ཡིན། ཡི་གེའི་

ལམ་ལ་བཞི། ལམ་དང༌། གེགས་དང༌། གེགས་སེལ་དང༌། 

ལམ་<ི་ཡོན་ཏན་Dོགས་པའོ། །ལམ་ནི་སེམས་བ9ེད་དང༌། _་

མའི་མོས་pས་དང༌། [ས་དFིལ་འཁོར་བrོམས་ནས། =ས་

གནད། [ས་གནད། �ལ་གནད། ཤེས་པའི་གནད་དང་བཞི། 

gེན་འvེལ་yོར་བ་བཞི་Uན་ཞི་oག་གཉིས་Fི་�ང་བhང་བས། 
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གསང་གནས་ཨ་1ང་ག8མ་མོའ m་མེ་µར་བས་ཡི་གེའི་གནས་O་

�ང་སེམས་འ=ས། ཡི་གེའི་a་མ=ད་འགགས་པ་@ོལ། �ངས་

མའི་�ང་གི་ཡི་གེ་འ+ར་=་དོད་པའོ། །4ང་5བ་སེམས་Fི་ཐིག་

ལེས་གང༌། དེ་ཡིས་ཡི་གེ་ལམ་=་Wོང༌། གལ་ཏེ་གེགས་eང་ན། 

Mི་ནང་གེགས་Rམས་ ར་དང་འo། a་ཡི་ཡི་གེ་ཆད་པ་དང༌། 

a་མ=ད་@ོལ་བ་དང༌། ཡི་གེ་བOབ་ན་�ག་པ་དང་དིག་པ་དང་

ཡི་གེའི་ཚBགས་ལ་{ག་པའི་གེགས་དེ་དག་འཆོས་པ། གOམ་

པ་གེགས་སེལ་བ་ནི། Mི་ནང་གེགས་Rམས་ ར་བཞིན་བཅོས་

ནས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་Fི་ཡི་གེ་དང༌། ཙ�་ད+ས་Fི་ཡི་གེ་

དང༌། ཨ་ལི་ཀ་ལི་ཡི་གེ་སོགས། a་མ=ད་མ་@ོལ་གདམས་

པས་�ངས་མའི་�ང་གིས་ཡི་གེ་འཆར་=་མི་.ེར་བས། དེ་གི་

བཅོས་ཐབས་ནི་+མ་པ་ཅན་<ི་�ང་བhང་བས། དེའི་གེགས་དེ་

སེལ་བར་4ེད། འཁོར་བའི་ཡི་གེ་�ང་སེམས་འ=ས་ན་རིགས་

�ག་སོ་སོའ m་}ང་བ་འeང་བའི་གེགས་4ེད། N་ངན་ལས་འདས་

པའི་ཡི་གེར་rོམ་ཞིང་�ང་བhང་བས་རིགས་�ག་གི་གནས་
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yོང་དག་པས། a་bན་བ་Ãའི་+་ག་ཐམས་ཅད་=་«་བ་གཡན་

པ་བས་Uགས་ལ་སོགས་Fི་གེགས། �ང་བhང་ག8མ་མོའ m་མེ་

µར། ཐིག་ལེ་གང་བས་འཆོས། ཡི་གེ་ལམ་=་Wོང་ན་ལོ་ཀ་དང་

ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཐད་སོའ m་ཡོན་ཏན། ཨ་ལི་ཀ་ལི་ལ་

མངའ་བ�ེས་པ་འeང་ངོ༌། །ཡི་གེའི་འvས་+་ནི། .ོང་གOམ་

<ི་.ོང་ཆེན་པོའ m་འཇིག་gེན་<ི་ཁམས་4ེ་བ་bག་རེ་ལ་འོག་

མིན་<ི་གནས་རེ་རེ་ཡོད་པ་ན་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I་

མཚན་དཔེ་4ད་Fིས་�ས་པ་རེ་རེ་བsགས་པའོ། །གནས་.ོན་

པ་དང༌། འཁོར་དང༌། ངེས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེའི་{་ངེས་པ་ཅན་

ནི། མ@ིན་པ་ལོངས་]ོད་Fི་ཙ�་ན་ཡི་གེ་ཨÆ་I་Rམ་པར་}ང་

མཛད། འeང་བ་བཞི་ཡི་ཡི་གེ་ཨ་¦་ཏ་ར་བཞི་གནས། ལམ་

ཉམས་O་_ངས་པས་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I་འeང་བ་ཡིན་

ནོ། །ཐིག་ལེའི་གཞི་ནི། ངོ་བོ་ངོས་བhང་བ་དང༌། ཐིག་ལེའི་ད4ེ་

བ�་དང༌། ལམ་དང་འvས་+འོ། །ངོ་བོ་ལ་གOམ་.ེ། ཕོ་བདེ། 

མོ་བདེ། མ་ནིང་གི་བདེ་བའོ། །ཕོ་བདེ་ནི། མི་gོག་པ་ཤས་5ང་
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ལ་བདེ་བ་ཤས་ཆེ་བའོ། །མོ་བདེ་ནི། བདེ་བ་ཤས་5ང་ལ་མི་

gོག་པ་ཤས་ཆེ་བའོ། །མ་ནིང་གི་བདེ་བ་ནི། བདེ་བ་དང་མི་gོག་

པ་�ོམ་པར་9ེ་བའོ། །ཐིག་ལེའི་ད4ེ་བ�་ལ་གཉིས། �ངས་

�ིགས་གཉིས། �ངས་མ་ནི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དང༌། Pན་

དྷའི་�ངས་མའི་�ངས་མའོ། །�ིགས་མ་ནི་Pë་དང་+་ག་དp་

ནས་འབབས་པའི་�ིགས་མ་Rམས་སོ། །Pë་ལ་4ང་སེམས་

དཀར་དམར་གཉིས། མི་བ9ོད་པ་དང་གOམ། དམར་པོ་

གཡས་རོ་མ་ལ་གནས། +ད་མེད་ལ་a་མ=ད་མེད། 9ེས་པ་ལ་

a་མ=ད་Fིས་བཀབ་ནས་ཡོད། དཀར་པོ་ད+་མ་ན་གནས། 

+ད་མེད་a་མ=ད་Fིས་བཅད། 9ེས་པ་ལ་a་མ=ད་མེད། མི་

བ9ོད་པ་ནི་ང་མར་གནས་པས་གང་ལ་ཡང་a་མ=ད་མེད་

པའོ། །ཐིག་ལེའི་ལམ་ལ་བཞི། ལམ་དང་གེགས་དང༌། ཐིག་

ལེའི་ལམ་ལ་བཞི། ལམ་དང་གེགས་དང༌། གེགས་སེལ་དང༌། 

ལམ་<ི་ཡོན་ཏན་Dོགས་པའོ། །ལམ་ནི་སེམས་བ9ེད་དང༌། ཡི་

དམ་<ི་�་དང༌། _་མའི་མོས་pས་ ོན་=་སོང་བས་བrོམས་
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ན། གནད་བཞིའི་gེན་འvེལ་བ�ིགས་ནས། yོར་བ་བཞི་Uན་

ཞི་oག་གཉིས་Fི་�ང་བhང་བས་གསང་གནས་ཨ་1ང་ག8མ་

མོའ m་མེ་µར་བས་[ས་Fི་ཁམས་ཞི་4ང་5བ་Fི་སེམས་Eས། 

སེམས་ལ་མི་gོག་པ་9ེ། དེས་ཐིག་ལེ་ལམ་=་Wོང་བའོ། །

གེགས་eང་ན། Mིའི་བ=ད་དང༌། ནང་གི་བ=ད་དང༌། ཐིག་ལེའི་

གhགས་འeང་བའོ། །གOམ་པ་གེགས་སེལ་བ་ནི། Mིའི་

བཅོས་ཐབས་ནི་ ་མ་བཞིན་ནོ། །ནང་འeང་བ་ནི་ཐིག་ལེ་ལ་

འeང་བ་བཞི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཁས་oག་ཞན་<ི་གེགས་O་འeང་

.ེ། བ=ད་aི་�་དང་Sད་པར་=་ཐིག་ལེ་བ>ོར་Uོག་4ས་པས་

བཅོས་སོ། །ཐིག་ལེ་Eས་པས་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་9ེས་

པ་ནི་ཉོན་མོངས་ལམ་Wོང་གིས་འཆོས་པའོ། །ཐིག་ལེ་བhང་བ་

དང་Uོག་པ་དང༌། a་མིག་8་གདབ་པ་དང༌། �ང་དང་བ\ེ་བས་

འཆོས། བསེན་མོས་ཐིག་ལེ་འbོག་པ། དབང་�ག་ཆེན་པོའ m་གོ་

Uོག་དང༌། ཧ་¦་མན་Ð་དང༌། པ¸འི་ཁ་པགས་དང༌། པ¸འི་

ར�ས་བཅོས། ཐིག་ལེ་ལམ་=་Wོང་ན་ཐིག་ལེ་འ4ོངས་ཤིང་
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Eས་ན་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་འeང༌། Sད་པར་=་ཡང་

vལ་འvས་Oམ་�་a་གཉིས་འeང་བས་ཡོན་ཏན་Dོགས་

པའོ། །ཐིག་ལེའི་འvས་+་ནི། ཆོས་Fི་I་མངོན་=་4ེད་དོ། །

ཞིང་ཁམས་ནི་ཆོས་Fི་ད4ིངས་རང་བཞིན་<ིས་Rམ་པར་དག་

པ་.ོན་པ་ཆོས་Fི་I། དེའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཟབ་ཞི་�ོས་vལ་འོད་

གསལ་འ=ས་མ་4ས། །ཞེས་པའམ། ཡང་ན། གhགས་ཅན་མ་

ཡིན་འ@ོ་འོང་ཆེ། །�ན་<ིས་�བ་ཅིང་{ན་ཆད་མེད། །ཅེས་

པའོ། །དེའི་{་ནི་�ིང་ག་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་ན་མི་ཤིགས་པའི་

ཐིག་ལེ་གསེར་sན་མ་ལ་ཉི་མའི་འོད་Fིས་Eས་པ་Z་+་ཁ་དོག་

Mོགས་གཅིག་8་�བ་པ་མེད་པ་དང༌། Pë་4ང་5བ་སེམས་Fི་

ཐིག་ལེ་�ངས་མའི་�ངས་མ་དང་ད4ེར་མི་Mེད་པར་གནས། 

གནས་པ་དེ་ཉམས་O་_ངས་པས་འvས་+་ཆོས་Fི་I་འeང༌། 

�ང་གི་གཞི་ནི་ངོ་བོ་ངོས་བhང་བ་དང༌། ད4ེ་�ད་དང༌། �ང་

གི་ལམ་དང༌། འvས་+འོ། །�ང་གི་ངོ་བོ་ལ་གOམ། ཕོ་�ང༌། 

མོ་�ང༌། མ་ནིང་གི་�ང༌། ཕོ་�ང་ནི་Jབ་ཅིང་oག་ལ་oངས་མི་
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བདེ་བའོ། །མོ་�ང་ནི་འཇམ་ཞིང་དལ་ལ་oངས་བདེ་བའོ། །མ་

ནིང་གི་�ང་ནི་}ོད་Fི་ཁ་བ�ར་བའོ། །�ང་གི་ད4ེ་བ�་ནི་

གཉིས། Mེ་ན་འeང་བ་�འི་�ང་ཉི་�ི་གཅིག་.ོང་�ག་བE། 

ཡང་ན་a་བའི་�ང་�། ཡན་ལག་གི་�ང་�འོ། །བ�་ན་གOམ། 

ཟག་བཅས་Fི་�ང་དང༌། ཟག་མེད་Fི་�ང་དང༌། ཡེ་ཤེས་Fི་

�ང་ངོ༌། །འeང་བ་�་ཡི་�ང་ནི། ཐོ་རངས་5་ཡི་�ང་ཁ་དོག་

དཀར་པོ་དp་བE་bག་�་བ{ས་ནས།  ་oོ་�ང་གི་�ང་�ང་

སེར་དp་བE་bག་�་བ{ས་ནས། Mི་oོ་སའི་�ང་སེར་པོ་དp་

བE་bག་�་བ{ས་ནས། \ོད་ལ་མེའི་�ང་ཁ་དོག་དམར་པོ་

དp་བE་bག་�་བ{ས་ནས། དེ་ནས་Zེ་བ་འeང་བ་བཞི་ཡི་

དp་བE་bག་བཞི་བ{ས་ནས། ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་ལ་�ང་

བE་bག་ཉི་«་a་བཞི་{འོ།་་་་་ཉི་�ི་གཅིག་.ོང་�ག་བE། ཡང་

ན་ཐོ་རངས་ཞི་བའི་=ས་5་�ང་དཀར་པོ།  ་oོ་Eས་པའི་=ས་

ས་�ང་སེར་པོ། Mི་oོ་དབང་གི་=ས་མེ་�ང་དམར་པོ། \ོད་ལ་

�ང་གི་�ང་�ང་p །འeང་བ་བཞིའི་�ང་=ས་མཉམ་=་eང་བ་
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ནི། ནམ་མཁའི་�ང་ཁ་དོག་ ོན་པོ། Zེ་བར་མེའི་�ང༌། �ིང་

གར་5་ཡི་�ང༌། མ@ིན་པར་སའི་�ང༌། ]ི་བོར་�ང་གི་�ང༌། 

ནམ་མཁའི་�ང་ཁ་དོག་ ོན་པོ་a་ད+་མར་གནས། a་བའི་�ང་

�་ནི། 1ར་=་སེལ་བ་ལིSའམ་བཤང་ལམ་=་གནས། ལས་

འོག་rོའ m་ལས་4ེད། མེ་མཉམ་པའི་�ང་Zེ་བར་གནས། ལས་

[ས་Fི་oོད་9ེད་པར་4ེད་\ོག་འཛmན་པར་4ེད་པའི་�ང་�ིང་

ཁར་གནས། ལས་�ང་སེམས་མི་འvལ་བར་4ེད། <ེན་=་{་

བའི་�ང་མ@ིན་པར་གནས། ལས་ངག་གི་ལས་4ེད། Sབ་4ེད་

Fི་�ང་]ི་བོའ m་ཚmགས་དང་བ་Ãའི་+་ག་ལ་གནས། ལས་ནི་

[ས་Fི་Éང་ལག་བང་བIམ་ལ་སོགས་པ་4ེད། ཡན་ལག་

གི་�ང་�་ལས་{་བ་ནི་མིག་གཉིས་ལ་གནས། ལས་ནི་

གhགས་རབ་འvིང་གOམ་མཇལ་བར་4ེད། རབ་8་{་བ་ནི་R་

བ་གཉིས་ལ་གནས། ལས་ནི་�་རབ་འvིང་གOམ་མཇལ་བར་

4ེད། མངོན་པར་{་བ་ནི་}་གཉིས་ལ་གནས། ལས་ནི་oི་རབ་

འvིང་གOམ་མཇལ་བར་4ེད། ཤིན་8་{་བ་ནི་§ེ་ལ་གནས། 
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ལས་ནི་རོ་རབ་འvིང་གOམ་མཇལ་བར་4ེད། ཡང་དག་པར་

{་བ་ནི་པགས་པ་དང༌། a་དང་བ་Ãའི་བར་ལ་གནས། ལས་ནི་

[ས་Fི་རེག་4་རབ་འvིང་ལ་སོགས་པ་གOམ་མཇལ་བར་

4ེད། ཟག་བཅས་Fི་�ང་ནི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་དགེ་མི་དགེ་

[ང་མ་བ.ན་གOམ་<ི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལས་Pན་4ེད། 

ཟག་པ་མེད་པའི་�ང་ནི་ཟག་བཅས་Fི་�ང་ཤ་ཤའོ་ཞི་ནས་ཟག་

པ་མེད་པའི་�ང་ཞི་བར་གནས་པས་དགེ་བའི་ལས་4ེད། ཡེ་

ཤེས་Fི་�ང་ནི་�ང་{་བ་མི་འགགས་པར་ཡེ་ཤེས་Fི་ལས་

ཐམས་ཅད་འ�བ་པར་4ེད། སངས་Eས་Fི་ཆོས་མ་འoེས་པ་

བཅོ་བEད་Fི་ནང་ན་ཡང༌། [ས་ངག་ཡིད་གOམ་<ི་ལས་Fི་

 ོན་=་ཡེ་ཤེས་འ@ོ་བའོ། །ཞེས་པས། ཡེ་ཤེས་Fི་�ང་ ོན་=་

འ@ོ་བ་ཡིན། �ང་གི་ལམ་ལ་བཞི། ལམ་དང༌། གེགས་དང༌། 

གེགས་སེལ་དང༌། ལམ་<ི་ཡོན་ཏན་Dོགས་སོ། །ལམ་ནི་

སེམས་བ9ེད་པ་དང༌། ཡི་དམ་དང༌། _་མའི་མོས་pས་ ོན་=་

འ@ོ་བས། གནད་བཞིའི་gེན་འvེལ་བ�ིགས་ནས་yོར་བ་བཞི་
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Uན་ཞི་oག་གཉིས་Fི་�ང་བhང་ནས་ག8མ་མོའ m་ཨ་1ང་མེ་

µར་བས་འeང་བཞིའི་�ང་མཉམ་པར་བཞག་ནས། དེས་ཐིག་

ལེ་གཡོས་པས་ཐིག་ལེ་Eས་པས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་9ེས། 

དེས་�ང་ཐམས་ཅད་ལམ་=་བrོམ་Wོང་བའོ། །གལ་ཏེ་གེགས་

eང་ན། Mིའི་གེགས་དང༌། ནང་འeང་བ་བཞི་ཆ་མ་�ོམས་པས་

ནང་=་འeང་བ་དང༌། �ང་hག་�ོམས་སེ་ན་ཞིང་�ང་ལོག་ལ་

སོགས་པ་�ང་གི་གེགས་=་མ་ཞིག་འeང་.ེ། Mི་ཡི་ནི་གེགས་

སེལ་<ི་>བས་O་ཤེས་པར་4འོ། །གOམ་པ་གེགས་སེལ་ནི། 

Mིའི་གེགས་ ་མ་བཞིན་=་བrོམས་པས་འཆོས། ནང་གི་

གེགས་འeང་བ་འ¯གས་པའི་ནད་eང་ན། འeང་བ་བཞི་རོ་

�ོམས་Fིས་འཆོས། �ང་ལ་སོགས་པ་=་མ་Rམས་ནི་གང་eང་

བ་ཡང་�ང་དང་མེ་དང་ཐིག་ལེ་གOམ་<ིས་འཆོས། �ང་ལམ་

=་Wོང་ན་ལམ་<ི་ཡོན་ཏན་ཟག་བཅས་Fི་�ང་ནོན་ན་ཉོན་

མོངས་པའི་མགོ་ནོན། ཟག་མེད་Fི་�ང་ཟིན་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཞི་

བ་དང༌། ཟག་མེད་ལམ་=་Wོང༌། ཡེ་ཤེས་Fི་�ང་ཟིན་ན་[ས་
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ངག་ཡིད་གOམ་<ི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་O་Dོགས་པའོ། །

�ང་གི་འvས་+་ནི་ཁམས་གOམ་Rམ་པར་དག་པའི་གཞལ་

ཡས་ཁང་=་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=་I་གOམ་ད4ེར་

མེད་ངོ་བོ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའ m་I་མངོན་=་4ེད། དེའི་[ས་ངག་

ཡིད་གOམ་མམ། Zེ་བ་འདོད་ཁམས། �ིང་ཁ་གhགས་ཁམས། 

]ི་བོ་གhགས་མེད་Fི་ཁམས། དེ་གOམ་<ི་ལས་�ང་གིས་

4ེད། �ང་ལས་O་|ང་བ་དང་ལམ་=་Wོང་ན་འvས་+་ཡན་

ལག་བ=ན་Uན་<ི་I་མངོན་=་4ེད་པ་ཡིན། [ས་Fི་གནད་

ཅེས་པ་ནི། [ས་ལ་གOམ། [ས་དང༌། }ང་ལ་ལེན་པ་དང༌། 

}ང་ལ་མི་ལེན་པའོ། །[ས་དངོས་ལ་བཞི། ཟག་པ་དང་བཅས་

པའི་[ས་ཤ་�ག་གི་གདོས་བཅས་དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་

པའི་ཡིད་Fི་[ས་དང༌། ཟག་པ་མེད་པའི་[ས་དང༌། ཡེ་ཤེས་

Fི་[ས་དང་བཞིའོ། །གདོས་བཅས་Fི་[ས་ནི་འeང་བཞི་ཤ་

�ག་ལས་�བ་པ་འདི་ཤི་ཙ་ན་འཇོག་པ་ཡིན། ཟག་པ་ནི་ཉོན་

མོངས་པའམ་[ས་O་བhང་བའི་ཞེན་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཟག་
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པ་དང་བཅས་པའི་ཡིད་Fི་[ས་ནི། ངའི་[ས་�མ་=་ཡིད་Fིས་

འཛmན་པའོ། །ཤི་ནས་བར་དོར་འSམས་པའི་=ས་ན་ཡང་ངའི་

[ས་�མ་=་ཡོད་པས་བར་དོའ m་[ས་Fང་ལེན་པའོ། །ཟག་པ་ནི་

ང་ཡི་[ས་�མ་=་ཞེན་ཞིང་ཆགས་པའོ། །ཟག་པ་མེད་པ་ནི་

ཟག་བཅས་གཉིས་Fི་གང་=་ཡང་མ་དམིགས་པ་ཞེན་པ་དང་

འཛmན་པ་མེད་པའོ། །ཡེ་ཤེས་Fི་[ས་ལ་གཉིས། ལམ་<ི་=ས་

O་ཏིང་ངེ་འཛmན་དང་Uན་པའི་[ས་དང༌། འvས་+འི་=ས་O་

N་ངན་ལས་འདས་པའི་Iར་}ང་བའོ། །ཏིང་ངེ་འཛmན་ལ་ཐེག་པ་

འོག་མ་དང༌། ཕ་རོལ་8་Mིན་པའི་[ས་མི་gག་པ་དང་མི་གཙང་

བའི་Dས་O་བrོམ། གསང་ གས་ལས་ཡི་དམ་�ར་བrོམ། 

N་ངན་ལས་འདས་པ་ནི། འvས་+་I་བཞི་མངོན་=་4ེད་

པའོ། །གཉིས་པ་}ང་ལ་ལེན་པ་ནི། རང་ལ་[ས་ཡོད་པས་

བསད་4་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། མི་ཚངས་པ་]ད་པའི་

�ལ་�ག་པ་དང༌། མ་4ིན་པར་ལེན་པའི་�ལ་མི་དང་ནོར་

གཞན་<ིས་བདག་8་བhང་བའི་Dས་ལ། [ས་Fི་ལས་གOམ་
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4ས་པས་ངན་སོང་གOམ་དང་འཁོར་བའི་[ས་ལེན། དེ་

གOམ་ཡང་དགེ་བའི་ལས་4ས་ན་དགེ་བའི་འvས་+་ལེན་པའོ། 

།}ང་ལ་མི་ལེན་པ་ནི། �ལ་གOམ་ལ་[ས་Fི་ལས་མ་4ས་

པས་གནས་>བས་ཉོན་མོངས་པ་མི་9ེ་ལ། མཐར་1ག་འvས་

+་མི་ལེན་པའོ། །དགེ་བ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་=་4འོ། །གནད་ནི་

བཞི་ཡིན་ཏེ། ལམ་རེ་རེའི་>བས་O་བ.ན་ཟིན་ཏོ། །དེས་ན་

ཚBམས་བ�་�ག་[ས་Fི་གནད་བ.ན་པའོ། ། 

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

ད་ནི་@གས་པ་བཀའ་བཞི་ངག་གི་གནད་ཅེས་པ་ནི། ངག་ལ་

ཡང་བཞི། ངག་གི་ངོ་བོ་ངོས་བhང་བ་དང༌། ད4ེ་བ་དང༌། ངག་

གི་ལམ་དང་འvས་+འོ། །ངོ་བོ་ལ་གOམ། ཕོ་>ད། མོ་>ད། 

མ་ནིང་གི་>ད་དོ། །ཕོ་>ད་ནི་oག་ཅིང་1ང་བའོ། །མོ་>ད་ནི་

དལ་ཞིང་རིང་བའོ། །མ་ནིང་གི་>ད་དེ་གཉིས་Fི་བར་མའོ། །ཕོ་

>ད་ནི་གཏམ་ཞིང་དགོད་པའི་=ས་O་ཡང་ཡས་མར་ཧོབ་ཧོབ་

པོར་གཏམ་པ་ཡིན། དགོད་པའི་=ས་O་ཡང་ཧ་ཧ་ཟེར་ནས་

དགོད་པའོ། །མོ་>ད་ནི་ཡས་མར་གཏམ་.ེ་དལ་ཞིང་འཇམ་

པར་¼། དགོད་པའི་=ས་O་ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཟེར་ནས་ཡས་མར་དགོད་

པ་ཡིན། མ་ནིང་གི་>ད་ནི་དེ་གཉིས་Fི་བར་�ོམ་པར་¼། 

དགོད་པའི་=ས་O་ཧི་ཧི་ཧི་ཟེར་སོ་བར་ནས་དགོད་པའོ། །ད4ེ་

བ�་ལ། བ�་བ་དང༌། ད4ེ་བའོ། བ�་བ་ནི་>ད་དང་ཚmག་8་

འ=ས་པའོ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་O་མེད་པར་འ=ས། 

>ད་ནི་མ@ིན་པ་དང༌། ཁ་དང༌། §ེ་དང༌། �ང་དང་འ=ས་པ་
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ལས་@གས་པའོ། །ཚmག་ནི་ཡི་གེ་མེད་པ་གཅིག་Fང་མེད། ནང་

ན་ཡི་གེ་ཡོད་པ་ལས་eང་བ་ཡིན། ]ི་བོའ m་ཧཾ་ཐབས། Zེ་བའི་ཨ་

ཤེས་རབ། དེ་གཉིས་·ེབས་པ་ལ་ཨ་ཧཾ། ཞེས་པ་ནི་ཚmག་དང་

�་@གས་པས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་O་མེད་པའོ། །ད4ེ་

བ་ལ་གཉིས་Mི་ན་རིགས་�ག་སོ་སོའ m་>ད་=་}ང་བའོ། །དེ་ལ་

Mེ་ན་>ད་རིགས་Oམ་བE་�ག་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ཡང་Zེ་བ་

ན་རིགས་�ག་གི་ས་བོན་ཡོད་པ་ལས་འeང་བ་ཡིན། དེ་Zར་

ཡིན་པར་ཡང༌། �་ཡི་>ད་དང་ó་དང་གནོད་yིན་>ད། །�ལ་

+མ་དག་དང་མི་ཡི་>ད་Rམས་དང༌། །འ@ོ་བ་Pན་<ི་�་

Rམས་ཅི་ཙམ་པར། །ཐམས་ཅད་>ད་=་བདག་གིས་ཆོས་

བ.ན་ཏོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་Zར་>ད་དང་ཚmག་ཐམས་ཅད་ེན་

 ་བ་Zར་ཚBགས་པ་ལ། སེམས་Fིས་གང་འདོད་པའི་>ད་དང་

ཚmག་འeང་བའོ། །ངག་གི་ལམ་ནི་སེམས་བ9ེད་པ་དང༌། Mག་

_་མའི་མོས་pས་དང༌། ཡི་དམ་<ི་�་བrོམས་ནས། �ིང་པོ་

དང༌། ཉེ་བའི་�ིང་པོ་དང༌། a་བའི་ གས་བ@ང་བ་དང༌། 
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གཞན་ཡང་ཡི་གེ་vི་བ་དང༌། ཁ་ཏོན་འདོན་པ་དང༌། ཆོས་ཉན་

བཤད་ལ་སོགས་པ་ངག་གི་4་བ་དཀར་པོ་དགེ་བའི་Mོགས་

ཐམས་ཅད་གནད་བཞི་ ོན་=་སོང་བས་ཞི་oག་གཉིས་Fི་�ང་

གི་yོར་བས་ག8མ་མོའ m་མེ་འབར་བས་4ང་5བ་སེམས་Eས། 

དེས་ངག་ལམ་=་Wོང་བའོ། །གེགས་eང་ན། Mི་ཡི་གེགས་

བ=ད་དང་མི་མ་ཡིན་<ི་གེགས་དང༌། ནང་འeང་བ་ཆ་མ་

�ོམས་པས་ངག་གི་གེགས་O་འ@ོ་བ་དང༌། a་དང་ཡི་གེ་ཆད་

པས་�ག་པ་དང་དིག་པ་དང་ངག་�ོ་མི་ཤེས་པ་དང༌། ཐིག་ལེ་

ཉམས་པས་ངག་�ོ་མི་ཤེས་པའི་9ོན་འeང་བའོ། །གOམ་པ་

གེགས་སེལ་བ་ནི། Mི་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་4མས་པའི་

�ིང་Vེ་4ང་5བ་Fི་སེམས་བrོམས་པས་སེལ། ནང་འeང་བ་

ཆ་མ་�ོམས་པའི་གེགས་ནི་�ང་བhང་བས་ཆ་�ོམ་པས་སེལ། 

a་ཆད་པ་དང་�ག་པ་ནི། �ང་བhང་ག8མ་མོ་བrོམ་ཐིག་ལེས་

གང་བས་བཅོས། ཐིག་ལེ་ཉམས་པ་ཐིག་ལེ་Tང་�ོག་གིས་

བཅོས། ངག་ལམ་=་Wོང་ན་ལམ་<ི་ཡོན་ཏན་ནི། རིགས་�ག་
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སོ་སོའ m་>ད་=་ཆོས་.ོན་པ་དང༌། ངག་གི་དབང་�ག་དང༌། 

གOང་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང༌། ཨ་ལི་ཀ་ལི་ལ་མངའ་

བ�ེས་པ་ལ་སོགས་པ་འeང་བའོ། །ངག་གི་འvས་+་ནི་ལོངས་

]ོད་Dོགས་པའི་I་མངོན་=་4ེད། གOང་ད4ངས་�ག་�ས་

འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་<ི་དོན་4ེད་པའོ། །ངག་གི་གནད་ཅེས་པ་ནི། 

ངག་ལ་གOམ། ངག་དང༌། }ང་ལ་ལེན་པ། }ང་ལ་མི་ལེན་

པའོ། །ངག་དངོས་ལ་བཞི། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ངག་�ང་

�ང་པོ་གདོས་བཅས་དང་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཡིད་Fི་ངག་

དང༌། ཟག་པ་མེད་པའི་ངག་དང༌། ཡེ་ཤེས་Fི་ངག་དང་བཞིའོ། །

ཟག་བཅས་Fི་ངག་ནི། འeང་བ་བཞི་ཡི་�ང་དང༌། མ@ིན་པ་

དང༌། ཁ་དང༌། §ེ་དང༌། ངག་�ང་�ང་པོ་ཉིད་ཤི་ཙམ་ན་འཇོག་

པས་འvལ་{་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཟག་པའམ་ཉོན་མོངས་པའམ་ངག་

8་འཛmན་པའི་ཞེན་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་

ཡིད་Fི་ངག་ནི། ངའི་ངག་�མ་=་ཡིད་Fི་འཛmན་པའོ། །ཤི་ན་

བར་དོར་འSམས་པའི་=ས་ན་ཡང་ངའི་ངག་�མ་=་ཡོད་པར་
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.ོན་པས་\ོག་འཛmན་པར་4ེད་པའི་�ང་ལ་གནས། བར་དོའ m་

=ས་ན་ཡང་ངའི་ངག་�མ་=་ཡོད་པར་འཛmན་པའོ། །ཟག་པ་ནི་

ངའི་ངག་�མ་=་ཞེན་ཅིང་ཆགས་པའོ། །ཟག་པ་མེད་པའི་ཟག་

བཅས་གཉིས་Fིས་གང་=་ཡང་མ་དམིགས་པའི་ཞེན་པ་དང་

འཛmན་པ་མེད་པའོ། །ཡེ་ཤེས་Fི་ངག་ལ་གཉིས། ལམ་<ི་=ས་

O་ཏིང་ངེ་འཛmན་དང་Uན་པའི་ངག་དང༌། འvས་+འི་=ས་O། 

N་ངན་ལས་འདས་པའི་Iར་}ང་བའོ། །ཏིང་ངེ་འཛmན་ལ་ཐེག་པ་

འོག་མ་དང༌། ཕ་རོལ་8་Mིན་པའི་ཐེག་པས་ངག་མི་gག་པར་

བrོམ། འདོན་�ོས་དང་ཁ་ཏོན་ལ་སོགས་པ་ཉམས་O་ལེན། 

གསང་ གས་Fི་ངག་@གས་.ོང་ཡི་དམ་<ི་�འི་�ིང་པོ་བ@ང་

བའོ། །གཉིས་པ་}ང་ལ་ལེན་པ་ནི་རང་ལ་ངག་ཡོད་པས་²ན་b་

མ་ངག་འSལ་ཚmག་Jབ་བཞི་¼་བའི་�ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ངག་གི་ལས་4ས་པས་ངག་སོང་གOམ་=་འཁོར་བའི་

�ག་བ ལ་ལེན་པའོ། །ངག་གི་ལས་ཉེས་པ་®ངས་ནས་དགེ་

བའི་ལས་4ས་པས་དགེ་བའི་འvས་+་wིན་པའོ། །}ང་ལ་མི་
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ལེན་པ་ནི། �ལ་སེམས་ཅན་ལ་ངག་གི་ལས་མ་4ས་པས་

གནས་>བས་ཉོན་མོངས་མི་9ེ་ལ་མཐར་1ག་འvས་+་མི་ལེན་

པའོ། །དགེ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །གནད་ནི་བཞི་ཡིན་ཏེ། ལམ་

<ི་>བས་O་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེས་ནི་@གས་པ་བཀའ་བཞི་ངག་

གི་གནད་བ.ན་ཟིན་ཏོ། །ད་ནི་གནས་[གས་བཀའ་བཞི་

སེམས་Fི་གནད་ཅེས་པ་ནི། སེམས་Fི་གནས་[གས་ལ་ཡང་

བཞི་.ེ། སེམས་Fི་ངོ་བོ་ངོས་བhང་བ་དང༌། ད4ེ་བ�་དང༌། 

ལམ་དང༌། འvས་+འོ། །སེམས་Fི་ངོ་བོ་ངོས་བhང་བ་ལ་

གOམ། Pན་གཞི་རིག་པ་4ང་5བ་Fི་སེམས་སམ། ཁམས་

རང་བཞིན་<ིས་Rམ་པར་དག་པའམ། ཁམས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་�ིང་པོའམ། སེམས་ཉིད་�ན་ཅིག་9ེས་པ་ཆོས་

Fི་I། །}ང་བ་�ན་ཅིག་9ེས་པ་ཆོས་Iའི་འོད། །ཅེས་པའམ། 

གཞི་ནི་སེམས་.ོང་པ། Pན་ནི་འཁོར་འདས་Fི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་དོ། །དེ་Zར་ཡང་ནམ་མཁའ་}ང་©ན་གཉིས་Fི་གཞི་4ེད་

པ་Z་+འོ། །རིག་པ་ནི་བདག་རིག་གཞན་རིག་མ་འགགས་པའི་
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རིག་པའོ། །4ང་5བ་ནི་རིག་པ་དེ་�ིབ་པས་གོས་མ་Nོང་བས་

4ང༌། ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་ན་5བ། ཁམས་རང་བཞིན་<ི་Rམ་

པར་དག་པ་ཞེས་པ་ནི། སེམས་རང་བཞིན་.ོང་པ་ཉིད་ནམ་

མཁའི་ཁམས་དང་འo་བས་ན་.ོང་པ་ཉིད། ཁམས་Rམ་པར་

དག་པ་ནི། oི་མས་གོས་མ་Nོང་བས་ན་Rམ་པར་དག་གོ །དེ་

Zར་ཡིན་པ་ཡང༌། 5་ཁམས་གསེར་དང་ནམ་མཁའ་བཞིན། 

དག་པ་ཡིས་ནི་དག་པར་འiར། །ཞེས་གOངས་སོ། །ཁམས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�ིང་པོ་ནི། ཁམས་ནི་གོང་མ་དང་འo། 

�ིང་པོ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་ཁམས་དང༌། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Fི་1གས་གཉིས་Sད་མེད་པ་ནི་�ིང་པོ་

.ེ། དེ་Zར་ཡིན་པར་ཡང་བདེ་གཤེགས་�ིང་པོས་འ@ོ་Pན་

ཡོངས་ལ་Sབ། །ཅེས་པའོ། །སེམས་ཉིད་�ན་ཅིག་9ེས་པ་

ཆོས་Fི་I། །}ང་བ་�ན་ཅིག་9ེས་པ་ཆོས་Fི་Iའི་འོད། །ཅེས་

པ་ནི། སེམས་དང་}ང་བ་གཉིས་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་Fི་Iའི་འོད་

ཡིན་པའོ། །�ན་ཅིག་9ེས་པ་ནི་གསེར་དང་གསེར་<ི་སེར་
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པོའམ། =ང་དང་=ང་གི་དཀར་པོ་བཞིན་ནོ། །}ང་བ་དང་ཆོས་

I་གཉིས་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་Iའི་འོད་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཉི་མའི་

འོད་བཞིན་ནོ། །གOམ་པ་སེམས་Fི་ད4ེ་བ�་ལ་གཉིས། བ�་

བ་དང་ད4ེ་བའོ། །བ�་བ་ནི། སེམས་}ང་.ོང་གཉིས་O་མེད་

པའོ། །རིག་པ་དང་.ོང་པ་གཉིས་O་མེད་པའམ། ཐབས་དང་

ཤེས་རབ་གཉིས་O་མེད་པ། འཁོར་བ་དང་N་ངན་ལས་འདས་

པ་གཉིས་O་མེད་པར་འ=ས། ད4ེ་བ་ནི་ཕ་རོལ་8་Mིན་པའི་

[གས་Fིས་gོག་པའི་rོ་ནས་ད4ེ་བ་ནི། གhང་འཛmན་གཉིས་

མིང་དང་གhགས་གཉིས། gེན་འvེལ་གཉིས། gོག་པ་དp་བཞི་

Oམ་�་སོ་�ག ཆོས་མངོན་པའི་[གས་Fིས་ད4ེ་ན་Rམ་པར་

ཤེས་པའི་ཚBགས་བEད་དང་དp། Pན་གཞི་Rམ་པར་ཤེས་པ། 

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་<ི་ཡིད་དང༌། ཡིད་Fི་Rམ་པར་ཤེས་པ། rོ་

�འི་Rམ་པར་ཤེས་པ། ཚBགས་དp་ནི་Pན་གཞི་རང་རིག་4ས་

པས་རིག་པ་དpའོ། །Pན་གཞི་Rམ་པར་ཤེས་པ་ནི། Pན་གཞི་

ལ་གOམ། ཆོས་ཉིད་དོན་<ི་Pན་གཞི་དང༌། འ=ན་པ་བག་
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ཆགས་Fི་Pན་གཞི་དང༌། yོར་བ་འ=ན་པའི་Pན་གཞིའོ། །

ཆོས་ཉིད་དོན་<ི་Pན་གཞི་ནི་སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་དག་

ཅིང་.ོང་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། འ=ན་པ་བག་ཆགས་Fི་སེམས་�ལ་

ལ་འ=ན་པ་དང༌། བག་ཆགས་Fི་ཉོན་མོངས་པ་9ེས་ནས་

འཁོར་བའི་[ས་_ངས་པའོ། །yོར་བ་འ=ན་པའི་Pན་གཞི་ནི། 

Rམ་པར་ཤེས་པ་[ང་མ་བ.ན་=་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞེད་

[གས་མི་འo་བ་མང་=་ཡོད་ན་ཡང༌། Pན་གཞི་གང་=་ཡང་མི་

དམིགས་ལ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་<ི་ཡིད་Pན་གཞི་ལ་མངའོ། །

ཡིད་Fི་Rམ་པར་ཤེས་པ་ཁ་བZས་པས། ཐལ་བས་གཡོགས་

པའི་མེ་བཞིན་=་གནས། rོ་�འི་Rམ་པར་ཤེས་པ་�ལ་མངོན་

=་iར་ཙ་ན། ཡིད་Fི་Rམ་པར་ཤེས་པ་དེ་འཛmན་sགས། །ཉོན་

མོངས་ཅན་<ི་ཡིད་Fི་ཆགས་·ང་�ོངས་གOམ་9ེས། དེས་

Pན་གཞིའི་Rམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཉིད་དོན་<ི་Pན་གཞི་.ོང་པ་

ཉིད་=་མ་Nོང་བས་འཁོར་བར་}ང་བ་ཡིན། yོར་བ་བ=ན་ནི། 

rོ་�འི་�ལ་མངོན་=་iར་པ་ལ་ཡིད་Fི་Rམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། 
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ཉོན་མོངས་པ་ཅན་<ི་ཡིད་གཉིས་མ་sགས་པས། Pན་གཞི་

རང་རིག་གི་Rམ་པར་ཤེས་པ་�ལ་rོ་�་gོག་མེད་=་Nོང་ཙམ་

ན། N་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཡིན། དེ་ལམ་<ི་=ས་O་

བrོམས་པ་ལས་eང༌། གསང་ གས་Fི་སེམས་}ང་བ་དང་

.ོང་པ་གཉིས་O་མེད་པ་དེ། སེམས་.ོང་པ་ལ་ད4ེ་{་མེད་

Fང༌། }ང་བ་ལ་བཅོ་�། མིག །R་བ། }། §ེ། [ས་�འོ། །

མིག་གི་Rམ་པར་ཤེས་པ། R་བའི་Rམ་པར་ཤེས་པ། }འི་Rམ་

པར་ཤེས་པ། §ེ་ཡི་Rམ་པར་ཤེས་པ། [ས་Fི་Rམ་པར་ཤེས་

པ་དང་�འོ། །མིག་གི་འ=ས་ཏེ་རེག་པ། R་བའི་འ=ས་ཏེ་རེག་

པ། }་ཡི་འ=ས་ཏེ་རེག་པ། §ེའི་འ=ས་ཏེ་རེག་པ། [ས་Fི་

འ=ས་ཏེ་རེག་པ་�་.ེ་བཅོ་�འོ། །ད་ནི་སེམས་Fི་ལམ་ལ་བཞི། 

ལམ་དང་གེགས་དང་གེགས་སེལ་དང༌། ལམ་<ི་ཡོན་ཏན་

Dོགས་པའོ། །ལམ་ལ་གཉིས། aོལ་བཅས་དང༌། aོལ་མེད་

Mག་E་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ལ་སེམས་བ9ེད་དང༌། _་མའི་མོས་

pས་དང༌། [ས་ཡི་དམ་<ི་�ར་བrོམས་ནས། aོལ་བཅས་

�903



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

Rམ་པ་བཞིས་ཉམས་O་_ང་བ་ནི། =ས་གནད། �ང་È་ཏི་ནས་

{་བའི་=ས་O། [ས་གནད་ཆོས་�འམ་�ག་8་བཅོས་ལ། 

�ལ་གནད་Zེ་བ་ནས་སོར་བཞི་བཙལ་བའི་གནས་O། ཤེས་

པའི་གནད་ག8མ་མོ་ཨ་1ང་མེ་འབར་བ་ལ་གཏོད། �ང་གི་yོར་

བ་བཞི་Uན། ཞི་oག་གཉིས་Fི་�ང་བhང་བས་ག8མ་མོའ m་མེ་

འབར་བས་ཁམས་4ང་5བ་སེམས་Fི་ཐིག་ལེས་a་གནས་

Eས། དེས་སེམས་བདེ་.ོང་ངམ་མི་gོག་པ་9ེ་བས་སེམས་

ལམ་=་Wོང་བའོ། །གཉིས་པ་aོལ་མེད་Mག་E་ཆེན་པོ་ནི། 

སེམས་}ང་བ་དང་.ོང་པ་གཉིས་O་མེད་པས་ན་Mག དེ་ལས་

མི་འདའ་བས་ན་E། དེའི་གོང་ན་གཞན་མེད་པས་ན་ཆེན་པོའ།ོ །

དེ་ཡང་སེམས་མ་བཅོས་པ་Mག་E་ཆེན་པོ་ཡིན། vམ་ཟེ་ཆེན་

པོའ m་ཞལ་ནས་Fང༌། འ�ར་+ས་བཅིངས་པའི་སེམས་འདི་ནི། །

¬ོད་ན་@ོལ་བར་ཐེ་ཚBམ་མེད། །vམ་ཟེས་Iད་པ་འཁེལ་བ་

བཞིན། །Rལ་འ4ོར་སེམས་ཉིད་¬ོད་ལ་བཞག །ཅེས་གOངས། 

གང་མ་བཅོས་ན་སེམས་མ་བཅོས། སེམས་ཆོས་I་ཡིན་པས་
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གཞན་ཞིག་rོམ་ན་བཅོས་པ་ཡིན། སེམས་མ་བཅོས་ན་གསལ། 

5་མ་�ོགས་ན་�ངས། དེ་ལ་མ་བཅོས་པར་འཇོག་[གས་ནི། 

བཅས་བཅོས་མ་4ེད་�ག་པར་ཞོག །བZ་�ལ་མ་4ེད་རང་

དགར་ཞོག །ཡིད་ལ་མ་བསམ་མི་དམིགས་ཞོག །ཉམས་Nོང་

དང་gོགས་པ་གཅིག་8་མཆི། དེ་Zར་བrོམས་ན་ཉམས་Nོང་

དང་gོགས་པ་9ེ་བས་ལམ་=་Wོང་བའོ། །གལ་ཏེ་གེགས་eང་

ན། Mི་ནང་གི་གེགས་དང༌། @ིམ་དང་�ིབ་པ་དང་གOམ། Mི་

ཡི་གེགས། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པས་ཏིང་ངེ་འཛmན་ལ་བར་=་

གཅོད་པ་དང༌། ནང་གི་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། Rམ་gོག་གི་ཏིང་ངེ་

འཛmན་ལ་སེམས་གནས་O་མི་གཏེར་བ་དང༌། @ིབ་ནི་D་མ་ནག་

པོ་དང་འo་.ེ། གང་ཉེ་བ་ལ་oི་མ་འགོ་བ་བཞིན་=། མི་དམ་

ཚmག་དང༌། ·ོམ་པ་ཉམས་པ་དང༌། ·ིག་པོ་ཆེའི་@ིབ་དང༌། མི་

འoེ་ཅན་དང༌། ནད་པ་དང༌། མཛJ་ཕོ་དང༌། རོ་དང༌། མི་གཙང་

བའི་@ིབ་Fིས་ཏིང་ངེ་འཛmན་ལ་བར་=་གཅོད་པར་4ེད་པ་དང༌། 

གཞན་ཡོན་ཏན་ལ་�ིབ་པའི་བགེགས་ཐམས་ཅད་དོ། །�ིབ་པ་
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གཉིས་ལ། ཉོན་མོངས་པ་དང༌། ཤེས་4འི་�ིབ་པའོ། །ཉོན་

མོངས་པའི་�ིབ་པ་ནི། ཉོན་མོངས་ཉིད་རང་གིས་མ་gོགས་

པས། རང་གིས་རང་�ིབ་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་Fིས་�ིབ་པ་ནི་

ཚJ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་ལས་Fི་Rམ་པར་

wིན་པས་ལམ་དང་ལམ་<ི་འvས་+་ལ་�ིབ་པའོ། །ཤེས་4འི་

�ིབ་པ་ནི། གཉེན་པོ་ལ་ཞེན་པ་དང༌། འཁོར་གOམ་<ི་gོག་

པས་ལམ་དང་འvས་+་ལ་�ིབ་པའོ། །གOམ་པ་བཅོས་ཐབས་

ནི། Mིའི་གེགས་ལ་4མས་པ་དང་�ིང་Vེ། 4ང་5བ་Fི་སེམས་

བrོམ། Sད་པར་=་མི་དང་མི་མ་ཡིན་ལ་Tང་བའི་འཁོར་ལོ་

བrོམ། ནང་གི་Rམ་gོག་སེམས་ཡིན། སེམས་Mག་E་ཆེན་པོ་

ཡིན་པས་Rམ་gོག་རང་སར་@ོལ་བས་སེམས། ཉོན་མོངས་པ་

ལ་གཉེན་པོ་rོམ་པའམ། ཉོན་མོངས་པ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པ་gོགས་

པས་སེལ། མི་འoེ་ཅན་ལ་སོགས་པ་@ིབ་ཅན་ལ་ནི། Zེ་བ་

ག8མ་མོའ m་མེ་འབར་བས། [ས་Fི་ནང་ཐམས་ཅད་=་འཆར། 

+་ག་ཐམས་ཅད་དང་དབང་པོའ m་rོ་ཐམས་ཅད་=་འབར་བ་ནི་
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Tང་བ་ཡིན་ལ། 5ས་oི་མ་འ¯ས་པ་Zར་བཅོམ་Uན་འདས་

དཔལ་~ོ་Vེ་སེམས་དཔའ་]ི་བོར་བrོམས་ནས་ཡེ་ཤེས་Fི་

བ=ད་aི་ཕབས་པས་[ས་Fི་ནང་ཐམས་ཅད་¯ས་4ས་པས་

སེལ། ཉོན་མོངས་Fི་�ིབ་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་O་

gོགས་པས་�ིབ་མཁན་མ་�བ་པས་སེལ། ཉོན་མོངས་པའི་

�ིབ་པ་ནི་}ང་བ་རང་སེམས་O་gོགས་ཤིང་བསོད་ནམས་Fི་

ཚBགས་བསགས་པས་སེལ། ཤེས་4འི་�ིབ་པ་རང་སེམས་

ཆོས་Iར་gོགས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་Fི་ཚBགས་བསགས་པས་སེལ། 

སེམས་གཉིས་O་མེད་པ་ཚBགས་གཉིས་hང་འvེལ་=་བསགས་

པས་ལམ་དང་འvས་+་�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་སེལ། སེམས་ལམ་

=་Wོང་ན་ལམ་<ི་ཡོན་ཏན་ནི་ལོ་ཀའི་ལམ་<ི་>བས་O་oོད་9ེ། 

ལོ་ཀ་ལས་འདས་པའི་ལམ་=་gགས་Fི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

འeང་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་Dོགས་པའོ། །སེམས་Fི་འvས་

+་Rམ་དག་གི་I་མངོན་=་4ེད་པའོ། །སེམས་Fི་གནད་ཅེས་པ་

ནི། སེམས་ལ་གOམ་.ེ། སེམས་དང༌། }ང་ལ་ལེན་པ་དང༌། 
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}ང་ལ་མི་ལེན་པའོ། །སེམས་ལ་བཞི། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་

}ང་བའི་�ལ་ལ་དངོས་པོར་ཞེན་པའི་ཐོགས་པ་དང༌། བཅས་

པའི་གདོས་བཅས་དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཡིད་Fི་སེམས་

དང༌། ཟག་པ་མེད་པའི་སེམས་དང༌། ཡེ་ཤེས་Fི་སེམས་དང་

བཞིའོ། །དེ་ལ་ཟག་བཅས་Fི་སེམས་ནི། }ང་བ་�ལ་ལ་ཞེན་

པས་ཐོབ་པ་དང་བཅས་པས་གདོས་བཅས་སོ། །དེ་ཡང་འཆི་

ཙམ་ན་}ང་བ་རིམ་<ིས་ཐིམ་ནས་འvལ་{་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཟག་

པ་ནི་}ང་བ་རང་སེམས་O་མི་འཛmན་པར་�ལ་དང་�ལ་ཅན་=་

འཛmན་པའོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ནི། རང་གིས་རང་

ཉིད་ལ་ངའི་སེམས་�མ་=་འཛmན་པའོ། །ཤི་ནས་བར་དོར་

འSམས་པའི་=ས་O་ཡང་ངའི་སེམས་�མ་=་བར་དོའ m་[ས་

4ས་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཟག་པ་ནི་ངའི་སེམས་�མ་=་རང་གིས་

རང་ལ་ཞེན་ཅིང་ཆགས་པའོ། །ཟག་པ་མེད་པ་ནི་ཟག་བཅས་

གཉིས་Fིས་གང་=་ཡང་མི་དམིགས་པས་ཞེན་པ་དང་འཛmན་པ་

མེད་པའོ། །ཡེ་ཤེས་Fི་སེམས་ལ་གཉིས། ལམ་<ི་=ས་O་ཏིང་
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ངེ་འཛmན་དང་Uན་པའི་སེམས་དང༌། འvས་+འི་=ས་O་N་ངན་

ལས་འདས་པའི་Iར་}ང་བའོ། །ཏིང་ངེ་འཛmན་<ི་Mི་རོལ་=་©་

.ེགས་4ེད་Fི་ཆད་པར་Z་བ་ལ་ལམ་མེད། ཆད་པར་Z་བ་ལ་

»ལ་©ན་པ་�ིང་.ོབས་གOམ་=་འ=། ཉན་ཐོས་དང་རང་

སངས་Eས་Fིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད། སེམས་ཙམ་པ་དང༌། 

ད+་མ་བ། �་མ། ཕ་རོལ་8་Mིན་པས་གཉིས་མེད། གསང་

 གས་སམ་གhགས་སམ་སོ་སོའ m་ཏིང་ངེ་འཛmན་=་བrོམས་

པའོ། །འvས་+འི་=ས་O་Rམ་དག་གི་I་མངོན་=་4ེད་དོ། །

གཉིས་པ་}ང་ལ་ལེན་པ་ནི། རང་ལ་སེམས་ཡོད་པས་བRབ་

སེམས། གནོད་སེམས། ལོག་པར་Z་བ་གOམ་<ིས་�ལ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fིས་མི་དགེ་བ་གOམ་<ི་ལས་4ས་

པས་ངན་སོང་གOམ་དང༌། འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་ལེན་པའོ། །

སེམས་Fིས་མི་དགེ་བ་®ངས། དགེ་བའི་ལས་4ས་པས་དགེ་

བའི་འvས་+་ལེན་པའོ། །}ང་ལ་མི་ལེན་པ་ནི། �ལ་སེམས་

ཅན་ལ་སེམས་Fི་ལས་མ་4ས་པས་གནས་>བས་ཉོན་མོངས་
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པ་མི་9ེ་ལ། མཐར་1ག་འvས་+་མི་ལེན་པའོ། །གནད་བཞི་ནི་

ལམ་<ི་>བས་O་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེས་སེམས་Fི་བཀའ་བཞི་

བ.ན་ཟིན་ཏོ། །དེ་གOམ་མ་འoེས་གཅིག་པ་སོ་སོའ m་གནད། །

ཅེས་པ་ནི། དེ་གOམ་ནི་[ས་ངག་ཡིད་གOམ་མོ། མ་འoེས་པ་

ནི་ལས་སོ་སོར་4ེད་པའོ། །གཅིག་པ་ནི་[ས་ལ་[ས་ངག་ཡིད་

གOམ་ད4ེར་མེད་པར་གནས་པའོ། །སོ་སོའ m་གནད་ནི་ལམ་

ཡིན་ཏེ། [ས་ལ་ཡང་གནད་བཞི། སེམས་ལ་ཡང་གནད་བཞི། 

gེན་འvེལ་བ�ིགས་བ�ིགས་པ་ཉམས་O་ལེན་པའོ། །བཀའ་

བབས་བཞི་ཡི་གདམས་ངག་འདི། །ཞེས་པ་ནི། བཀའ་ལ་བཞི་

ཡིན་ཏེ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། _་མ་ཡི་དམ། མཁའ་འ@ོ་བཞི་

ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་བཀའ་བཞི་ཡིན་པ་ལ། བབས་པ་གདམས་ངག་

5་བོ་དང་འoའོ། །བཀའ་བཞི་�ལ་<ི་4ིན་�བས་དང༌། ཞེས་

པ་ནི། ཚmགས་O་བཅད་པ་Mེད་དང་གOམ་<ིས་wོན་ལམ་.ོན་

པ་ནི། བཀའ་བཞི་�ལ་<ི་4ིན་�བས་དང༌། མཁའ་འ@ོ་མ་ཡི་

4ིན་�བས་Fིས། །ཞེས་པ་ནི། དེ་དག་གི་4ིན་�བས་Fིས་
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བདག་ལ་བཀའ་བབས་པའོ། །འ@ོ་ལ་ཕན་གདག་པའི་Mིར་

ལས་ཅན་<ིས་Wོབ་མ་Rམས་ལ་གOངས་པས། ཆོས་བ{ད་5་

བོའ m་གsང་བhང་བས། འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་

བ་མ་.ོང་གི་བར་=། ཆོས་འདི་{ན་ཆད་མེད་པ་ཡིས། མཆོག་

དང་1ན་མོང་གི་དངོས་�བ་བ�ེས་ནས། ཐམས་ཅད་སངས་

Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་ནི་wོན་ལམ་མོ། བཟོད་པར་

གསོལ་བ་ནི། གsང་ཚmག་གིས་ཤེས་སོ། །ཆོས་འདི་ཡི་གེར་

བཀོད་པའི་{་མཚན་ལ་གOམ་.ེ། =ས་དང་གནས་དང་ཆོས། 

གང་གིས་གOངས་ན། ཆོས་གང་གOངས་ན་བཀའ་བཞིའི་

གདམས་པ་གOངས། གང་ལ་གOངས་ན་ཆེད་=་4་བའི་Wོབ་

མ་ལ་གOངས། གང་གིས་གOངས་ན་རས་པས་འ@ོ་བ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་Fི་དོན་=་ཡི་གེར་བཀོད། ©ན་པ་ཐམས་ཅད་

སེལ་བར་4ེད་པའི་ཉི་མའི་དFིལ་འཁོར་Z་+། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་Fི་མ་རིག་པའི་©ན་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་4ེད་

པའི་བཀའ་བཞིའི་ཆོས་Fི་དོན་གསལ་བར་4ེད་པའི་ཡིག་}་
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འདི། རས་པས་གསལ་བར་4ས་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

Fི་མ་རིག་པའི་©ན་པ་བསལ་ནས་I་�་ཐོབ་པར་ཤོག །Dོགས་

སོ། ། 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

ལམ་རིམ་གསལ་བ།  

"

_་མ་Vེ་བuན་པ་Rམས་དང༌། ཡི་དམ་<ི་�་ཚBགས་Rམས་

ལ་Mག་འཚལ་ཞིང་9བས་O་མཆིའོ། །]ིར་སངས་Eས་ཐམས་

ཅད་Fིས་གOངས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བ�་ན་གOམ་=་འ=་

.ེ་གཞི་ལམ་འvས་+འོ། །དང་པོ་ནི་ཁམས་རང་བཞིན་Rམ་

པར་དག་པ་ཞེས་Fང་4། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་�ིང་པོ་ཞེས་

Fང་4། Pན་གཞི་ཞེས་Fང་4་.ེ། དེ་མ་gོགས་པའི་=ས་ན་

འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་<ི་གཞིར་}ང་ལ། gོགས་པའི་=ས་ན་

དེ་ཉིད་N་ངན་ལས་འདས་པར་}ང་བའོ། །དེ་Zར་ཡིན་པ་ཡང་

{ད་ལས། ཐོག་མ་མེད་པའི་=ས་Fི་ད4ིངས། །ཆོས་Rམས་

Pན་<ི་གནས་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཡོད་པས་ན་འ@ོ་བ་Pན། །N་ངན་

འདས་པ་ཐོབ་པར་འiར། །ཞེས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་{ད་ལས། 

།རང་རིག་རང་གསལ་E་མ་ཆད་པ་འདི། །Pན་<ི་གཞི་དང་
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གསོན་པའི་{ར་iར་པ། །གhང་བའི་བག་ཆགས་Pན་གཞིའི་

མིང་=་}ང༌། །ཞེས་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛmན་Eལ་པོའ m་མདོ་ལས་

Fང༌། བདེ་གཤེགས་�ིང་པོས་འ@ོ་Pན་ཡོངས་ལ་Sབ། །ཅེས་

པ་ལ་སོགས་པ་གOངས་སོ། །ལམ་ལ་གOམ། ལམ་ཚBལ་བ་

ལ་sགས་པ་དང༌། ལམ་དངོས་ལ་sགས་པ་དང༌། ལམ་ཆེན་པོ་

ལ་sགས་པའོ། །ལམ་ཚBལ་བ་ལ་sགས་པ་ནི་Mི་རོལ་©་

.ེགས་པའོ། །ལམ་དངོས་ལ་sགས་པ་ནི་{་མཚན་ཉིད་Fི་ཐེག་

པའོ། །ལམ་ཆེན་པོ་ལ་sགས་པ་ནི་འvས་+་~ོ་Vེའི་ཐེག་

པའོ། །Wོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་g་ད4ངས་Fི་ཞལ་ནས་Fང༌། ལམ་

ཚBལ་sགས་དང་ལམ་sགས་ལམ་ཆེན་sགས། །ཞེས་གOངས་

སོ། །4ེ་vག་8་ནང་པ་སངས་Eས་པའི་ལམ་བ@ོད་Xལ་ལ་

གཉིས། 1ན་མོང་གི་ལམ་དང༌། Sད་པར་<ི་ལམ་མོ། དེ་ལ་1ན་

མོང་གི་ལམ་ནི། ལམ་�་4ང་5བ་Fི་Mོགས་Fི་ཆོས་Oམ་�་a་

བ=ན་དང་yར་བའོ། །ལམ་�་ནི། ཚBགས་ལམ་དང༌། yོར་ལམ་

དང༌། མཐོང་ལམ་དང༌། rོམ་ལམ་དང༌། མི་Wོབ་པའི་ལམ་

�914



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

མོ། །དེ་ལ་ཚBགས་ལམ་དང་yོར་ལམ་གཉིས་ནི་བདེན་པ་མ་

མཐོང་བའི་Mིར་འཇིག་gེན་པའི་ལམ་ཡིན་ལ། མཐོང་ལམ་དང་

rོམ་ལམ་དང༌། མི་Wོབ་པའི་ལམ་གOམ་ནི། ཆོས་ཉིད་Fི་དོན་

མངོན་=་iར་པའི་Mིར་འཇིག་gེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཞེས་

4འོ། །ལམ་�་པོ་དེ་4ང་5བ་Fི་Mོགས་Fི་ཆོས་Oམ་�་a་

བ=ན་དང་yོར་ན། oན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི། ཡང་དག་པར་

®ོང་བ་བཞི། ²་འ³ལ་<ི་Éང་པ་བཞི། དེ་Zར་ཆོས་བཞི་

གOམ་བ�་གཉིས་པོ་དེ་ནི་ཚBགས་ལམ་Fི་ཆོས་ཡིན་ནོ། །

དབང་པོ་�། .ོབས་�། བ�་པོ་དེ་ནི་yོར་ལམ་<ི་ཆོས་སོ། །

དེ་མན་ཆད་ནི་འཇིག་gེན་པའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །འཇིག་gེན་ལས་

འདས་པའི་ལམ་ནི། 4ང་5བ་Fི་ཡན་ལག་བ=ན་མཐོང་བའི་

ལམ་དང་yོར། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བEད་rོམ་ལམ་

དང་yོར། དེ་Zར་4ང་5བ་Fི་ཆོས་Oམ་�་a་བ=ན་མཐར་Mིན་

པ་ནི་མཐར་Mིན་<ི་ལམ་ཞེས་པའམ་མི་Wོབ་པའི་ལམ་ཞེས་4་

.ེ། .ོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་Dོགས་
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པའོ། །དེ་ལ་འཇིག་gེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གOམ་པོ་དེ་ལ་

ས་བ�ར་aི་བ་ཡིན་ནོ། །ས་བ�་པོ་དེ་ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་བ�་

དང་yོར་བ་ཡིན། སའི་ཡོན་ཏན་བE་bག་ལ་སོགས་པ་Rམས་

ནི་མདོ་·ེ་ས་བ�་པའི་ནང་=་Zོས། Sད་པར་ལ་གཉིས། མཚན་

བཅས་Fི་བཞེད་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པའོ། །མཚན་བཅས་

Fི་དབང་=་4ས་ན། Vེ་äིར་ཝ་པས་༼བཞེད་༽Fིས་འཁོར་ལོ་

འཆམ་པ་འཇིག་gེན་པར་བཞེད་པ་དང༌། འཁོར་ལོ་བ>ོར་བ་

འཇིག་gེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཞེས་པའམ། oོད་Fིས་བ�ས་

པའི་ལམ་དང༌། gགས་Fིས་བ�ས་པའི་ལམ་ཞེས་པའམ། ཡེ་

ཤེས་འ�ག་gོགས་Fི་ལམ་དང༌། Rམ་gོག་འ�ག་gོགས་Fི་

ལམ་ཞེས་གOངས་ཏེ། དོན་ལ་འཇིག་gེན་པའི་ལམ་དང༌། 

འཇིག་gེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གཉིས་ཡིན། དེ་ལ་ལམ་]ི་ཡི་

Rམ་པར་བཞག་པ་ནི། ལམ་�ིད་[གས་གOམ། བ@ོད་[གས་

གཉིས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་�ང་གི་ལམ་�ིད། ཁམས་བ=ད་

aིའི་ལམ་�ིད། a་ཡི་གེའི་ལམ་�ིད་དོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་འཇིག་
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gེན་པའི་ལམ་མན་ཆད་=། ཁམས་འ=ས་པ་དང་པོ་ལ་གནོད་པ་

9ེལ་བའི་�ང་གི་ལམ་�ིད། བར་པ་ལ་ཕན་གནོད་མེད་པའི་�ང་

གི་ལམ་�ིད། ཐ་མ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་�ང་གི་ལམ་�ིད་དེ། 

འཇིག་gེན་པའི་ལམ་ཆོད་དོ། །དེ་ནས་འཇིག་gེན་ལས་འདས་

པའི་ལམ་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་�ང་གི་ལམ་�ིད། དེ་ནས་དབང་

པོ་དེ་�འི་�ང་གི་ལམ་�ིད། དེ་ནས་.ོབས་�འི་�ང་གི་ལམ་

�ིད། དེ་ནས་\ོག་དང་aོལ་བ་རབ་8་ཐིམ་པའི་�ང་གི་ལམ་

�ིད། དེ་ནས་�ང་གི་འ@ོས་ཐིམ་ནས་ཡེ་ཤེས་Fི་�ང་འབའ་

ཞིག་8་འiར་རོ། །གཉིས་པ་ཁམས་བ=ད་aིའི་ལམ་�ིད་ལ་

ཡང༌། ཁམས་འ=ས་པ་དང་པོ་ལ་ཁམས་�ངས་�ིགས་མ་Mེད་

པས་ལམ་�ིད། བར་པ་ལ་�ང་ཟད་�ངས་མས་ལམ་�ིད། ཐ་མ་

ལ་ཕར་ཆེར་�ངས་མས་ལམ་�ིད་དེ་འཇིག་gེན་པའི་ལམ་ཆོད་

དོ། །དེ་ནས་འཇིག་gེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ། ཁམས་�ངས་

མས་ལམ་�ིད། དེ་ནས་བ=ད་aིའི་བ�ད་Fིས་ལམ་�ིད། དེ་

ནས་ཁམས་�ངས་མ་ཆེན་པོས་ལམ་�ིད། དེ་ནས་�ངས་མའི་
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�ངས་མ་ཆེན་པོས་ལམ་�ིད་ནས། དེ་ནས་བ=ད་aིའི་འ@ོས་

ཐིམ་ནས་�ངས་མ་མཆོག་8་འiར་རོ། །གOམ་པ་a་ཡི་གེའི་

ལམ་�ིད་པ་ཡང༌། ཁམས་འ=ས་པ་དང་པོ་ལ་མ་ངེས་པའི་

འ¯ལ་}ང་=་འཆར་བས་ལམ་�ིད། གཉིས་པ་ལ་ངེས་པ་མཐོང་

}ང་=་འཆར་བས་ལམ་�ིད། གOམ་པ་ལ་ཤིན་8་ངེས་པ་

གསལ་}ང་=་འཆར་བས་ལམ་�ིད། འཇིག་gེན་ལས་འདས་

པའི་ལམ་ཆོད་དོ། །དེ་ནས་འཇིག་gེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ་

ཡི་གེ་.ོབས་�ང་ཟད་དག་པས་ལམ་�ིད། དེ་ནས་ཡི་གེ་.ོབས་

ཕར་ཆེར་དག་པའི་ལམ་�ིད། དེ་ནས་ཡི་གེས་འ@ོས་ཐིམ་པས་

མི་ཤིགས་པའི་ཡི་གེར་འiར་རོ། །ད་ནི་ལམ་བ@ོད་[གས་

གཉིས་ལས། [ང་rོ་བ�ན་<ི་དབང་=་4ས་ནས། ལམ་�་

Zར་ལམ་བ@ོད་4ང་5བ་Fི་Mོགས་དང་མ1ན་པའི་ཆོས་Oམ་

�་a་བ=ན་Zར་ལམ་བ@ོད་དོ། །དང་པོ་Mི་ད4ིབས་Fི་ཚBགས་

ལ་སོགས་པ་ཚBགས་ལམ་བཞི། yོར་ལམ་ལ་Rམ་gོག་ ོན་=་

སོང་བ་ལ་སོགས་པ་oོད་གOམ། Mི་ནང་གི་aེ་མོ་གཉིས་མ་
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9ེས་པའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པར་དཀའ་བས་.ོང་པ་ཉིད་Fི་བཟོད་

པ་གཅིག འཁོར་བའི་ཚBགས་ལས་འདས་པའི་ཆོས་མཆོག་དང༌། 

N་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ། ཆོས་Rམས་Dོགས་པའི་ཆོས་

མཆོག་གཉིས་ཏེ། དེ་Zར་ལམ་ཚBགས་yོར་གཉིས་Fིས་འཇིག་

gེན་པའི་ལམ་ཆོད་དོ། །འཇིག་gེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ། 

gགས་གOམ་bག་དང་པོས་མཐོང་ལམ། gགས་གOམ་bག་

བ�་གཅིག་གིས་rོམ་ལམ། འ@ོས་བཞི་ཐིམ་པས་མཐར་Mིན་

<ི་ལམ་མོ། གཉིས་པ་4ང་5བ་Fི་ཆོས་དང་མ1ན་པའི་ཆོས་

Oམ་�་a་བ=ན་Zར་ལམ་བ@ོད་ནས། དང་པོ་²་འ³ལ་<ི་Éང་

པ་བཞིས་}ང་བ་ད@ར་ལངས་Fི་གཉེན་པོར་འiར། དེ་ནས་

.ོང་པ་ད@ར་ལངས་པ་ན་oན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི། དེ་ནས་

བདེན་པས་བEལ་ན་ཡང་དག་པར་®ོང་བ་བཞི་.ེ་བ�་གཉིས་

Fིས་འཇིག་gེན་པའི་ལམ་ཆོད་དོ། དེ་ནས་འཇིག་gེན་ལས་

འདས་པའི་ལམ་ས་�ག་མན་ཆད་4ང་5བ་Fི་ཡན་ལག་བ=ན། 

ས་བཞི་ལ་དབང་པོ་�། ས་གཉིས་པ་ལ་.ོབས་�། བ�་གOམ་
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<ི་Mེད་ལ་བgེན་པ་Rམ་པར་ཤེས་པ་བEད། འཕགས་པའི་ཡན་

ལག་བEད་དོ། །དེ་Zར་4ང་5བ་Fི་Mོགས་Fི་ཆོས་ཉི་«་a་

�ས་འཇིག་gེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཆོད་དོ། །དེ་ནི་ལམ་]ི་

ཡི་Rམ་པར་བཞག་པའོ། །ཚBགས་ལམ་<ི་ཆོས་བཞི་ནི། Mི་

ད4ིབས་Fི་ཚBགས་ལམ། �་དང་_་མ་ཐ་དད་པ་མ=ན་<ི་ནམ་

མཁའ་ལ་]ན་oངས་ཏེ་མཆོད་པ་4་བ་ནས་བhང་.ེ། དབང་

ལེན་པ་ནི་ཚBགས་ལམ། ནང་གསང་ གས་Fི་ཚBགས་ལམ་.ེ། 

Zེ་བའི་ནང་=་�ང་སེམས་ཚBགས་པ་ནས་བhང་.ེ་ཚBགས་

ལམ། གསང་བ་དབང་གི་ཚBགས་ལམ་�མ་<ི་མཁར་�ང་

སེམས་ཚBགས་པ་ནས་བhང་.ེ་ཚBགས་ལམ། མཐར་1ག་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་Fི་ཚBགས་ལམ་.ེ་ད<ེས་སོགས་པད་ཅན་བ�་མའི་

མཆོག་གི་ཟེ་བར་�ང་སེམས་ཚBགས་པ་ནས་བhང་.ེ་ཚBགས་

ལམ། མདོར་ན་ཏིང་ངེ་འཛmན་<ི་{་9ེ་བའི་{་ཚBགས་པ་ལ་

ཚBགས་ལམ་ཞེས་4་བར་བཞེད་དོ། །ལམ་དེས་oོད་དང་yོར་

བར་iར་ལ་oོད་ཆེ་འvིང་5ང་གOམ་<ི་4ེ་vག་གིས་ཁམས་
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འ=ས་པ་གOམ་རིམ་<ིས་.ོབས་O་iར་པས་འཇིག་gེན་ལས་

འདས་པའི་ལམ་ལ་yོར་བས་yོར་ལམ་མོ། དེ་ནི་འཁོར་ལོ་

འཆམ་པའི་འཇིག་gེན་པའི་ལམ་མདོ་ཙམ་ཞིག་གོ། Eས་པར་ནི་

གsང་ཉིད་=་Zོས། འཁོར་ལོ་བ>ོར་བ་འཇིག་gེན་ལས་འདས་

པའི་ལམ་ལ་ཡང་དབང་བཞིའི་དབང་>ལ་<ི་ས་ཚBམས་O་

བཅད་ནས་ལམ་བ@ོད་པ་ཡིན་ཏེ། ས་�ག་+མ་པའི་དབང་གི་

ས། བཞི་གསང་དབང་གི་ས། གཉིས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་Fི་ས། 

Mེད་བཞི་པའི་སའོ། །ཡང་དང་པོས་བ9ེད་རིམ་rོམ་པའི་ལམ་

བ.ན། གཉིས་པས་བདག་4ིན་<ིས་བ�བས་པའི་ལམ་བ.ན། 

གOམ་པས་དFིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའ m་ལམ་བ.ན། བཞི་པས་~ོ་

Vེ་དབའ་�བས་Fི་ལམ་བ.ན་ནོ། །ཡང་དང་པོས་�ལ་Iའི་

ཞིང་ཁམས་ལ་དབང༌། གཉིས་པས་ལོངས་Iའི་ཞིང་ཁམས་ལ་

དབང༌། གOམ་པས་ཆོས་Iའི་ཞིང་ཁམས་ལ་དབང༌། བཞི་པས་

ངོ་བོ་ཉིད་Iའི་ཞིང་ཁམས་ལ་དབང་བའོ། །ཡང་དང་པོས་[ས་

Fི་དFིལ་འཁོར་མངོན་=་iར། གཉིས་པས་བྷ་གའི་དFིལ་
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འཁོར་མངོན་=་iར། གOམ་པས་a་བ་4ང་5བ་སེམས་Fི་

དFིལ་འཁོར་མངོན་=་iར། བཞི་པས་=ས་གOམ་བདེ་

གཤེགས་བ�ད་འ=ས་Fི་དFིལ་འཁོར་མངོན་=་འiར་རོ། །

ཡང་དང་པོའ m་འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་Fི་�བ་མཐའ་�ོགས། 

གཉིས་པས་མ་འoེས་པ་ལ་ཡོངས་O་Dོགས་པའི་�བ་མཐའ་

�ོགས། གOམ་པས་བདེ་.ོང་E་5ང་བའི་�བ་མཐའ་�ོགས། 

བཞི་པས་བདེ་.ོང་E་ཆེ་བའི་�བ་མཐའ་�ོགས་སོ། །དེ་Zར་

དབང་བཞི་པོའ m་ལམ་>ལ་དེ་ཡང་gེན་འvེལ་�ར་yར་ཏེ། གང་

ཞེ་ན། Mི་gེན་ཅིང་འvེལ་བར་འeང་བ་དང༌། ནང་དང༌། གསང་

བ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང༌། མཐར་1ག་gེན་ཅིང་འvེལ་བར་

འeང་བའོ། །དེ་ལ་gེན་འvེལ་�་དང༌། ནང་གི་gེན་འvེལ་

གཉིས་ནི་+མ་པའི་དབང་དང་yར་ལ། �ག་མ་གOམ་ནི་�ག་

མ་གOམ་དང་yར་རོ། །དེ་ལ་དབང་བཞིའི་ལམ་>ལ་རེ་རེ་ལ་

ཡང་ཡོན་ཏན་<ི་gགས་གOམ་གOམ་.ེ་གང་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་Fི་gགས་Fི་gགས་དང༌། ནང་gགས། Mི་gགས་སོ། །
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gགས་དེ་གOམ་Xལ་ཇི་Zར་འཆར་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་

gགས་སེམས་ལ་འཆར། ནང་gགས་�ང་ལ་འཆར། Mི་gགས་

ཐིག་ལེ་ལ་འཆར། དེ་ལ་+མ་དབང་གིས་བ�ས་པའི་ས་�ག་ལ་

ས་དང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་gགས་ནི། [ས་Fི་དFིལ་འཁོར་�ལ་

ཞིང་�ལ་Iའི་ཞིང་ཁམས་བE་�ལ། �ལ་I་བE་ལ་ཆོས་ཉན། 

འཇིག་gེན་བE་ལ་མར་ཆོས་འཆད། ཏིང་ངེ་འཛmན་མི་མ1ན་པ་

བE་བFེ། yིན་པ་མི་འo་བ་བE་འ<ེད། ཐེ་ཚBམ་བE་གཅོད། 

འོད་ཟེར་བE་འ<ེད་པ་.ེ། དེ་Zར་ཡོན་ཏན་བE་bག་བ=ན་ནོ། 

།དེ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅོ་བEད་འཆར་རོ། །ནང་gགས་

�ང་གི་འགགས་Xལ་དང༌། Mི་gགས་ཐིག་ལེ་བgན་Xལ་

Rམས་གsང་ཉིད་=་Zོས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་gགས་ཡོན་ཏན་བE་

bག་བ=ན་པོ་དེས་ས་གཉིས་པ་ལ་.ོང་འiར། གOམ་པ་ལ་�ི་

འiར། བཞི་པ་ལ་འ+མ་འiར། �་པ་ལ་ས་ཡའི་འiར། �ག་

པ་ལ་4ེ་བའི་འiར་རོ། །གསང་དབང་གི་བ�ས་པའི་ས་བཞི་

ལ། དང་པོ་ས་བ=ན་པ་ལ་ལོངས་Iའི་ཞིང་ཁམས་=ང་�ར་�ལ་
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བ་ལ་སོགས་པས་གོང་མ་Rམས་ལ་ཡང་འོག་མའི་འiར་<ིས་

ཤེས་པར་4འོ། །དབང་གOམ་པ་དང་བཞི་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་

gགས་ནི་@ངས་ཅན་=་མེད་དེ་གsང་ཉིད་=་Zོས། དེ་Rམས་ནི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་gགས་མདོར་བ�ས་པ་.ེ། Eས་པར་ནི་གsང་

=་Zོས། ནང་gགས་དང་Mི་gགས་ནི། ས་དང་པོ་ལ་ནང་gགས་

�ང་སོ་གཅིག་འགགས། Mི་gགས་གནས་Mེད་ཐིག་ལེས་

བgན། ས་�ག་མན་ཆད་ལ་ནང་gགས་�ང་སོ་�ག་འགགས། 

Mི་gགས་གསང་གནས་Zེ་བ་�ིང་ཁ་མན་ཆད་ཐིག་ལེ་བgན། 

ས་བ=ན་པ། བEད་པ། དp་པ། བ�་པ་མན་ཆོད་ལ། ནང་

gགས་�ང་སོར་བ�་འགགས། Mི་gགས་མ@ིན་པ། wིན་

མཚམས་མན་ཆད་ཐིག་ལེ་བgན། ས་བ�་གཅིག །བ�་གཉིས་

པ་ལ་ནང་gགས་སོར་བ�་གཉིས་འགགས། Mི་gགས་]ི་

གuག་ཧཾ་ལ་ཐིག་ལེ་བgན། ས་བ�་གOམ་<ི་Mེད་ལ་ནང་

gགས་\ོག་ཨ་ཝ་È་ཏིར་འ�ག Mི་gགས་གuག་ཏོར་Mེད་ཐིག་

ལེ་བgན། ས་བ�་གOམ་ཐོབ་ཀར་ས་བ�་མ་ཡིད་Fིས་བPག་
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.ེ། Wོབ་དཔོན་=ས་གOམ་བདེ་གཤེགས་བ�ད་འ=ས་ཡི་དམ་

�་དང་_་མ་ད4ེར་མེད་པས། འvས་+འི་དབང་བIར་བའི་

=ས་ཚBད་=། ནང་gགས་\ོག་aོལ་ཨ་ཝ་È་ཏིར་འགགས། Mི་

gགས་གuག་ཏོར་ཧཾ་ལ་ཐིག་ལེ་བgན། Mི་ནང་གི་gེན་འvེལ་

འ@ིགས་པས་འ@ོས་བཞི་ཐིམ། gེན་Rམ་པར་དག་པས་བgེན་

པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཤིན་8་Rམ་པར་དག་པ་�ན་<ིས་�བ་པའི་I་ཐོབ་

.ེ། འཁོར་ཚBམ་+་གཅིག་སངས་Eས་པར་བཤད་དོ། །དཔལ་

འཁོར་ལོ་·ོམ་པའི་{ད་ལེ¨་Oམ་�་སོ་�ག་པ་དང༌། སོ་དp་

པ་དང༌། �་བ�་ཐམ་པ་གOམ་<ིས་དམ་ཚmག་Mག་E་ས་བ�་

གཉིས་Fི་ལམ་Wོང་བ.ན་ཏེ། དེའི་དགོངས་པ་Wོབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་བས་བ�ོལ་བ་འདི་ལ་དོན་�་.ེ། བ9ེད་པའི་རིམ་པའི་

གདམས་ངག་དང༌། དེ་གོམས་པའི་ཚད་དང༌། Dོགས་པའི་རིམ་

པར་iར་པ་དང༌། བ9ེད་Dོགས་Fི་gགས་དང༌། དེ་ལམ་=་

འ@ོ་བའི་Xལ་ལོ། །དེ་ལ་དང་པོ་བཞི་ནི་གsང་=་Zོས། འདིར་

ལམ་=་@ོལ་བའི་དབང་=་4ས་ན་�་.ེ། ཚBགས་ལམ། yོར་
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ལམ། མཐོང་ལམ། rོམ་ལམ། མི་Wོབ་པའི་ལམ་མོ། །དང་པོ་

Qབ་པ་པོ་རབ་འvིང་གOམ་<ིས་ཚBགས་ལམ་{ད་ལ་9ེ་

[གས་གOམ་.ེ། རབ་Fིས་}ོད་བ�ད་གཞལ་ཡས་ཁང༌། �་

དང་�་མོར་མཐོང་.ེ། ཡི་དམ་�་ཡི་ཞལ་མཐོང་བར་འiར་ཏེ། 

_་མའི་མན་ངག་གིས། ཡི་དམ་<ི་�་ཡིན་མིན་བgགས་པ་4ས་

ནས། ཡི་དམ་�་ཡིན་ནས་ཞལ་མཐོང་ན་ཚBགས་ལམ་ཆེན་པོར་

བཤད་དོ། །འvིང་དང་ཐ་མ་གཉིས་ནི་འདིར་མ་wོས་སོ། །དེ་

ནས་འཇིག་gེན་པའི་ལམ་མོ། དེ་ནི་འཇིག་gེན་ལས་འདས་པའི་

ལམ་ནི་ཧེ་|་ཀ་ཡི་གནས་བ�་ས་བ�་དང་yར་ལ་ཤེས་པར་

4འོ། །ཧེ་|་ཀ་ཡི་གནས་བ�་ནི། གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་

གཉིས། ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང་གཉིས། ཚན་དྷོ་དང་ཉེ་བའི་ཚན་དྷོ་

གཉིས། འ=་བ་དང་ཉེ་བའི་འ=་བ་གཉིས། =ར་�ོད་དང་ཉེ་བའི་

=ར་�ོད་གཉིས། དེ་Zར་གནས་བ�འོ། །ས་བ�་ནི་གོ་Wའོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་མཐོང་ལམ་{ད་ལ་9ེ་བ་ནི། ག8མ་མོ་བrོམས་

པས་[ས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ m་མེ་འབར་བས་]ི་བོའ m་ཧྃ་ལ་ཕོག་
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དེ་བsས། ]ི་བོ་དང་]ི་གuག་དང༌། R་བ་གཡས་དང༌། Zག་

Eབ་བཞི་Pན་Dོབ་Fི་ཐིག་ལེས་གང་གནས་སོ། །ཟག་བཅས་

Fི་�ང་བEད་བE་འགགས་ཏེ་ས་རི་དབང་=་4ས་ན། ས་དང་

པོ་རབ་8་དགའ་བའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་.ོང་པ་ཉིད་=་མཐོང་

བས་ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མཐོང་ཞེས་4། _་ན་མེད་

པའི་4ང་5བ་ལ་ཉེ་ཞིང་སེམས་ཅན་<ི་དོན་དཔག་མེད་འ�བ་

པ་མཐོང་བས་དགའ་བ་�བས་པོ་ཆེ་9ེས་པས། ས་དང་པོ་རབ་

8་དགའ་བའི་ས་ཞེས་4འོ། །དེ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་Rམས་

འདིར་མ་wོས་གsང་=་Zོས། rོམ་ལམ་R་བ་གཡོན་པ་དང༌། 

དÑལ་མདོ་དང་མིག་གཉིས་དང༌། མpལ་པའི་a་བ་དང་བཞི་

Pན་Dོབ་Fི་ཐིག་ལེས་གང༌། ཉེ་བའི་གནས་ཏེ་ས་གཉིས་པ་oི་

མ་མེད་པའོ། །མཆན་Îང་དང༌། ¦་མའི་བར་གཉིས་Pན་Dོབ་

ཐིག་ལེས་གང་བའི་ཞིང་.ེ་ས་གOམ་པ་འོད་4ེད་པའོ། །Zེ་བ་

དང་}འི་aེ་མོ་གཉིས་ཐིག་ལེས་གང་དེ་ཉེ་བའི་ཞིང་.ེ་ས་བཞི་

པ་འོད་འbོ་བའོ། །ཁ་དང་མpལ་པ་གཉིས་ཐིག་ལེས་གང་བ་
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ཚན་དྷོ་ཧ་ཏེ་ས་�་པ་yང་དཀའ་བའོ། །�ིང་ག་དང་gགས་Fི་a་

བ་ཐིག་ལེས་གང་བ་ཉེ་བའི་ཚན་དྷོ་ཧ་ཏེ། ས་�ག་པ་མངོན་=་

iར་པའོ། །gགས་Fི་aེ་མོ་དང་བཤང་ལམ་གཉིས་ཐིག་ལེས་

གང་བ་འ=་བ་.ེ་ས་བ=ན་པ་རིང་=་སོང་བའོ། །བ�་དང་4ིན་

པ་གཉིས་གང་བ་ཉེ་བའི་འ=་བ་.ེ་ས་བEད་པ་མི་གཡོ་བའོ། །

Éང་པའི་བོལ་གཉིས་དང༌། སོར་མོ་Rམས་ཐིག་ལེས་གང་བ་

=ར་�ོད་དེ་ས་དp་པ་ལེགས་པའི་_ོ་@ོས་སོ། །Éང་པའི་མཐེ་

བོང་གཉིས་དང༌། hིད་Îང་གཉིས་ཐིག་ལེས་གང་བ་ཉེ་བའི་=ར་

�ོད་དེ་ས་བ�་པ་ཆོས་Fི་�ིན་ནོ། །ས་བ�་པའི་{ན་<ི་ཐ་མ་

ལ་~ོ་Vེ་Z་+འི་ཏིང་ངེ་འཛmན་{ད་ལ་9ེ་.ེ་ཆོས་Fི་I་འeང་ངོ༌། 

།�ིང་ག་མན་ཆད་4ང་5བ་Fི་ཐིག་ལེ་བgན་པས་མའི་�ག་Éང་

འོག་8་ཉི་མའི་དFིལ་འཁོར་=་སོང༌། ཕའི་ཆ་]ི་བོར་�་ཚJས་

O་iར། [ས་ཡེ་ཤེས་O་iར་ནས་ཟག་མེད་Fི་�ང་.ོང་

བEད་བE་འགགས་ཏེ་ས་བ�་གཅིག་Pན་8་འོད་ཐོབ། ]ི་བོ་

ཡན་ཆད་དོན་དམ་པའི་ཐིག་ལེ་བgན་པས་ཟག་མེད་Fི་�ང་.ོང་
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བEད་བE་འགགས། དེ་མན་ཆད་�ང་ཉི་�ི་ཆིག་.ོང་�ག་བE་

Zིལ་<ིས་འགགས། ས་བ�་གཉིས་~ོ་Vེ་འཛmན་པའི་ས་ཐོབ་

བོ། །མི་Wོབ་པའི་ལམ་ནི་I་བཞི་ཡེ་ཤེས་�་རོ་གཅིག་8་iར་

པའི་སངས་Eས་ལ་བ�་གOམ་འོད་གསལ་ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fི་

ས་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། །ཕ་རོལ་8་Mིན་པ་ལ་ས་བ�་ལས་

མེད་པ་ལ་གསང་ གས་ལ་ས་བ�་གཉིས་ཡོད་པ་ཅི་.ེ་ཞེ་ན། 

ཉོན་མོངས་པའི་gེན་འvེལ་བ�་གཉིས་®ོང་བ་དང༌། Pན་Dོབ་

ཐིག་ལེ་འགགས་པའི་གནས་བ�། དོན་དམ་པའི་ཐིག་ལེ་

འགགས་པའི་གནས་གཉིས་ཏེ་བ�་གཉིས་ཏེ། �ང་ཉི་�ི་ཆིག་

.ོང་�ག་བE་ལ་ཟག་བཅས་Fི་�ང་.ོང་བEད་བE་བ་bག་

བ�། ཟག་མེད་Fི་�ང་.ོང་བEད་བE་བ་bག་གཉིས་འགགས་

པས་Fང་ས་བ�་གཉིས་འeང་ངོ༌། །མཚན་མེད་Mག་E་ཆེན་པོ་

ལ་གཉིས། རིམ་<ིས་འ�ག་པ་དང༌། གཅིག་ཆར་=་འ�ག་པའོ། 

།རིམ་<ིས་འ�ག་པའི་དབང་=་4ས་ན། �གས་པོ་རིན་པོ་ཆེས་

བཞེད་པ། Rལ་འ4ོར་Rམ་པ་བཞིར་གOངས། Vེ་vམ་ཟེ་ཆེན་
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པོའ m་བཞེད་པས་ཏིང་ངེ་འཛmན་བཞིར་གOངས། Rལ་འ4ོར་བཞི་

ནི། aེ་གཅིག་གི་Rལ་འ4ོར། �ོས་vལ་<ི་Rལ་འ4ོར། རོ་

གཅིག་གི་Rལ་འ4ོར། rོམ་མེད་Fི་Rལ་འ4ོར་རོ། །དེ་བཞི་

ལམ་�་དང་དོན་བཞི་.ེ། ཚBགས་ལམ་དང༌། yོར་ལམ་གཉིས་

aེ་གཅིག་གི་Rལ་འ4ོར་དང་དོན་གཅིག མཐོང་ལམ་དང་�ོས་

vལ་Rལ་འ4ོར་དོན་གཅིག rོམ་ལམ་དང་རོ་གཅིག་གི་Rལ་

འ4ོར་དོན་གཅིག་.ེ། མི་Wོབ་པའི་ལམ་དང་rོམ་མེད་Fི་Rལ་

འ4ོར་དོན་གཅིག་གོ །vམ་ཟེ་ཆེན་པོའ m་བཞེད་Fི་༼པའི་༽ཏིང་

ངེ་འཛmན་བཞི་ནི། oན་པ་�་མ་Z་+འི་ཏིང་ངེ་འཛmན་དང༌། oན་

མེད་སེSེ་Rམ་པར་aེ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛmན་དང༌། 9ེ་མེད་དཔའ་

བར་འ@ོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛmན་དང༌། _ོ་འདས་~ོ་Vེ་Z་+འི་ཏིང་ངེ་

འཛmན་ནོ། །གཅིག་ཆར་བ་ལ་གཉིས། oང་བའི་དོན་=་ཡོད་པར་

བ.ན་པ་དང༌། ངེས་པའི་དོན་=་མེད་པར་བ.ན་པའོ། །དང་

པོའ m་དོན་ནི། ས་ནི་དང་པོ་རབ་དགའ་ལ། །gེན་ནི་yིན་པའི་ཕ་

རོལ་Mིན། །དཔེ་ནི་ཟད་མེད་གཏེར་དང་འo། aལ་ནི་མ་རིག་
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ཟིལ་<ིས་གནོན། །ས་ནི་གཉིས་པ་oི་མེད་ལ། །gེན་ནི་Xལ་

�ིམས་ཕ་རོལ་Mིན། །དཔེ་ནི་རིན་ཆེན་¡་p་འo། །aལ་ནི་རང་

རིག་ཡེ་ཤེས་གསལ། །ས་ནི་གOམ་པ་འོད་འbོ་བ། །gེན་ནི་

བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་Mིན། དཔེ་ནི་E་མཚB་ཆེན་པོ་འo། །aལ་ནི་

ཉོན་མོངས་aད་ནས་བ�ག །ས་ནི་བཞི་པ་འོད་4ེད་པ། །gེན་ནི་

Xལ་�ིམས་ཕ་རོལ་Mིན། །དཔེ་ནི་~ོ་Vེ་ཕ་ལམ་འo། aལ་ནི་

བག་ཆགས་ཞེན་པ་འཇོམས། །ས་ནི་�་པ་yངས་དཀའ་བ། །

gེན་ནི་བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་Mིན། །དཔེ་ནི་རི་བོ་མཐོན་པོ་

འo། །aལ་ནི་4ིང་°ོད་9ོན་དང་vལ། །ས་ནི་�ག་པ་མངོན་

iར་པ། །gེན་ནི་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་Mིན། དཔེ་ནི་མ་གི་wན་དང་

འo། །aལ་ནི་རང་རིག་�ག་མཐོང་Dོགས། །ས་ནི་བ=ན་པ་

རིང་སོང་ལ། །gེན་ནི་ཐབས་Fི་ཕ་རོལ་Mིན། །དཔེ་ནི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་འo། །aལ་ནི་=ག་ལ་wན་=་བ�ར། །ས་ནི་

བEད་པ་མི་གཡོ་ལ། །gེན་ནི་wོན་ལམ་ཕ་རོལ་Mིན། །དཔེ་ནི་

ཡིད་བཞིན་ནོར་+་འo། །aལ་ནི་འཇིག་gེན་ཆོས་བEད་
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vལ། །ས་ནི་དp་པ་ལེགས་_ོ་@ོས། །gེན་ནི་.ོབས་Fི་ཕ་

རོལ་Mིན། །དཔེ་ནི་ཉི་མའི་�ིང་པོ་འo། །aལ་ནི་ལོག་Z་

ད4ིངས་O་�ོལ། །ས་ནི་བ�་པ་ཆོས་Fི་�ིན། །gེན་ནི་ཡེ་ཤེས་

ཕ་རོལ་Mིན། །དཔེ་ནི་ཚངས་པའི་ད4ངས་དང་འo། །aལ་ནི་

�ིབ་དག་ཐམས་ཅད་མSེན། །དེ་དག་ཕ་རོལ་Mིན་བ�་ཡང༌། །

ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་གཅིག་8་འ=ས། །ག=ལ་4འི་རིམ་པ་བ�་བ.ན་

པ། ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཉིད། ཡང་དག་དོན་<ི་ངོ་བོ་ལ། 

ལམ་<ི་ད4ེ་བ་མེད་མོད་Fང༌། Rལ་འ4ོར་_ོ་ཡི་རིམ་པ་ལ། 

ཐེག་པའི་4ེ་vག་ཐ་དད་པས། ལམ་�་ད4ེ་བ་གཅིག་8་Dོགས། 

ངེས་པའི་དོན་ལ་བ@ོད་=་མེད་པར་བ.ན་པ་ནི། Mག་E་ཆེན་

པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་8་མི་གནས་པའི་{ད་Fི་Eལ་པོ་ལས། ~ོ་

Vེ་སེམས་དཔས་གསོལ་བ། Fཻ་བཅོམ་Uན་འདས། ས་Dོགས་

པར་4་བ་ཉིད་དམ། མ་Dོགས་པ་ལགས། བཅོམ་Uན་འདས་

Fིས་བཀའ་Õལ་པ། Fཻ་~ོ་Vེ་སེམས་དཔའ། ས་དང་པོ་རབ་8་

དགའ་བ་ནི། མི་®ངས་ཤིང༌། མི་ལེན་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་Fིས་ཡོངས་
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O་Dོགས་པའོ། །དེ་བཞིན་=་ས་གཉིས་པ་oི་མ་མེད་པ་དང༌། 

ས་གOམ་པ་འོད་འbོ་བ་དང༌། ས་བཞི་པ་འོད་4ེད་པ་དང༌། ས་

�་པ་yང་དཀའ་བ་དང༌། ས་�ག་པ་མངོན་=་iར་པ་དང༌། ས་

བ=ན་པ་རིང་=་སོང་བ་དང༌། ས་བEད་པ་མི་གཡོ་བ་དང༌། ས་

དp་པ་ལེགས་པའི་_ོ་@ོས་དང༌། ས་བ�་པ་ཆོས་Fི་�ིན་དང༌། 

ས་བ�་གཅིག་Pན་8་འོད་དང༌། ས་བ�་གཉིས་ཆགས་པ་དང་

vལ་བ་པ¸་ཅན་<ི་ས་དང༌། ས་བ�་གOམ་~ོ་Vེ་འཛmན་པའི་ས་

ཡི་བར་=་ནི་མི་®ངས་མི་ལེན་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་Fིས་ཡོངས་O་

Dོགས་པའོ། །~ོ་Vེ་སེམས་དཔས་གསོལ་པ། Fཻ་བཅོམ་Uན་

འདས། ས་ཡོངས་O་Dོགས་པ་དེ་དག་གང་ལགས། །བཅོམ་

Uན་འདས་Fིས་བཀའ་Õལ་པ། དེ་དག་ནི་ས་ཡོངས་O་yང་

བའོ། །~ོ་Vེ་སེམས་དཔས་གསོལ་པ། བཅོམ་Uན་འདས་ཇི་

Zར་yང་བར་བ<ི། བཅོམ་Uན་འདས་Fིས་བཀའ་Õལ་པ། 

གདོད་ནས་དག་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད། །4ང་5བ་ནམ་མཁའི་

མཚན་ཉིད་ཅན། །Pན་gོག་ཐམས་ཅད་ལེགས་®ངས་འདིར། །
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¯ས་དང་གཙང་%་དཀའ་1བ་དང༌། །དཀའ་]ད་ཐམས་ཅད་

®ངས་ནས་ནི། །འཁོར་བ་Nང་འདས་གཉིས་མེད་Qབ། །བདེ་

བ་Uན་Mིར་རབ་དགའི་ས། མཐའ་དང་vལ་བས་oི་མ་མེད། །

Nོང་བ་ཉིད་Fིས་འོད་4ེད་ཡིན། །}་ཚBགས་a་བར་འོད་འbོར་

འiར། །མ་gོགས་Rམས་ལ་yང་དཀའ་བས། །མ་བཅོས་པ་

ཡིས་མངོན་=་4ེད། །གོམས་པས་འཁོར་བ་ལ་རིང་འiར། །ངོ་

བོ་གཅིག་Mིར་གཡོ་བ་མེད། །gོགས་པས་སངས་Eས་ལེགས་

_ོ་@ོས། །}་ཚBགས་ལོངས་]ོད་ཆོས་Fི་�ིན། །[ས་Pན་ལ་

གནས་Pན་8་འོད། །�ོ་Iར་vལ་བས་པ¸་ཅན། །I་བཞི་

ད4ེར་མེད་~ོ་Vེ་འཛmན། །ས་yངས་ནས་ནི་Rལ་འ4ོར་པ། །ས་

དགའ་ལ་ཡང་གནས་མི་4ེད། །ཅེས་གOངས་སོ། །གསང་

 གས་Fི་Rལ་འ4ོར་པས། ཚJ་འདི་ཉིད་ལ་ལམ་�་ཇི་Zར་

མངོན་=་4ེད་�མ་ན། ཡེ་ཤེས་�ོན་མ་གསང་བ་རིན་པོ་ཆེ་མན་

ངག་གི་{ད་ལས། ཚBགས་ལམ་_་མ་མཚན་Uན་ལ། །མཉེས་

པ་གOམ་<ིས་མཆོད་པ་འ+ལ། །yོར་ལམ་_་མའི་གདམས་
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ངག་གིས། །ཞི་གནས་�ག་མཐོང་{ད་ལ་yང༌། །མཐོང་ལམ་

]ན་ནི་དག་པ་ཡིས། །རང་སེམས་9ེ་མེད་མཐོང་བར་4། །

rོམ་ལམ་ཏིང་འཛmན་Rམ་གOམ་<ིས། །ག�ག་མའི་ཡིད་ལ་

གོམས་པར་4། །མཐར་Mིན་ཉེས་པ་གཉིས་ཟད་པས། །ཆོས་

Rམས་ཟད་སར་9ོལ་བར་4། །མཐར་ལམ་ཚBལ་ལ་ལམ་འདིར་

ཤོག །ཅེས་གOངས་སོ། །ས་ལམ་<ི་ཡོན་ཏན་{ད་ལ་9ེས་པ་

ལ་gག་བ.ན་{་མི་}ང་�མ་ན། དེའི་འཐད་པ་དང་བཅས་པ་ནི། 

vམ་ཟེ་ཆེན་པོས་དོ་ཧ་>ོར་གOམ་=་ཞིབ་8་བཤད་པ་དང༌། 

ཞང་རིན་པོ་ཆེས་ལམ་མཆོག་མཐར་1ག་གOངས་པའི་ནང་ལ་

Zོས། འvས་+་ནི་I་གOམ་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མངོན་=་4ེད་

དོ། །དེ་ལས་eང་བའི་དགེ་བ་ཅི་མཆིས་པ། །མ་རིག་འ¯ལ་

པས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་Rམས། །ཡང་དག་དོན་<ི་_་མ་

�ེད་iར་ཏེ། །ས་ལམ་མཐར་Mིན་I་གOམ་མངོན་iར་ཤོག །

ལམ་རིམ་གསལ་བ་ཞེས་4་བ། ཏི་$ི་རས་པས་མཛད་པ་

Dོགས་སོ། །དགེའོ།། 
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"

sས་ལེན་ཡེ་ཤེས་འོད།  

"

བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་མན་ངག་གི། །བVོད་4་Vོད་4ེད་

ཚmག་དོན་Rམས། །དགོངས་པ་མ་[ས་མSེན་པ་ཡི། །_་མ་

དམ་པའི་ཞབས་ལ་འ=ད། །{་དང་ལམ་དང་འvས་+་ཡི། །

སེམས་ཅན་{ད་ལ་གནས་པའི་ཆོས། །9ོན་®ངས་ཡོན་ཏན་

Dོགས་མཛད་པའི། །ཟབ་ཆོས་འ@ོ་བའི་དོན་=་vི། ། ོན་

yངས་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ཡིས། །དལ་འ4ོར་མི་[ས་

རིན་ཆེན་ཐོབ། །_་མ་རིན་ཆེན་Rམས་དང་མཇལ། །ཐོས་

བསམ་rོམ་གOམ་ཡོན་ཏན་yངས། །·ོམ་པ་གOམ་<ི་gེན་

དང་Uན། །4ང་5བ་སེམས་Fི་གཞི་4ས་ནས། །བ9ེད་Dོགས་

གཉིས་ལ་བgན་པ་ཡིས། །འvས་+་རང་གཞན་དོན་Rམས་

འ�བ། །=ས་དང་གནས་>བས་དེ་ཙམ་ན། །འཁོར་མང་འ=ས་

པར་iར་ན་ཡང༌། །ལས་དང་>ལ་པར་Uན་པ་ཡི། །_་མ་ཆེན་
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པོ་Ëད་ཡོང་བས། །_་མའི་མཚན་ཐོས་དད་པ་9ེས། །ཆོས་

གཤའ་མར་4་�མ་eང་བ་ཡི། །Vེ་ཡི་ཞབས་�ང་བ�གས་པ་

ཡིན། །1གས་ལ་ཐོགས་ཤིག་རིན་པོ་ཆེ། །ཁོང་དེ་>ད་ཟེར་བའི་

=ས་ཚBད་=། །+་བདེ་བར་འོངས་སམ་ཞེས་བVོད་པས། །Mག་

གཡས་]ི་བོར་བཞག་ནས་Fང༌། །བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་

དང༌། །ཆོས་པ་འeང་བར་4ིན་<ིས་བ�བས། །སོ་སོར་ཐར་

དང་4ང་5བ་སེམས། །རིག་འཛmན་ གས་Fིས་wིན་@ོལ་4ས། 

།Mི་�ོ་འདོགས་གཅོད་པའི་ཐོས་བསམ་4ས། །ནང་�ོ་འདོགས་

གཅོད་པའི་rོམ་eང་བ.ན། །ཟབ་པ་�་རོའ m་ཐབས་ལམ་བ.ན། 

།ཚJ་གཅིག་སངས་Eས་ཐོབ་པ་ཡི། །རང་སེམས་Mག་E་ཆེན་པོ་

བ.ན། །གཞན་ཡང་བཀའ་བ{ད་རིན་པོ་ཆེའི། །ཟབ་ཆོས་

བཀའ་ཆོས་མང་པོ་བ.ན། །�ིད་Fི་རིམ་པ་ཚང་བར་4ས། །

ཉམས་དང་gོགས་པ་9ེས་པ་དང༌། །རང་གཞན་དོན་Rམས་

འ�བ་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་ཚBགས་Rམས་Dོགས་པར་4ས། །

མཆོག་1ན་དངོས་�བ་འeང་བ་ཡི། །Qབ་པ་མཐར་Mིན་4ེད་
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པ་དང༌། །_་མའི་ཞབས་ཏོག་4ེད་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་Rམས་

ལ་ཕན་འདོགས་Mིར། །�ལ་གཞན་འ@ོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ། །དེ་

Zར་མཛBད་ཅེས་wོན་ལམ་བཏབ། །ད་Zར་ཤར་ཁོག་[ང་པ་ན། 

།རང་གཞན་དོན་Rམས་འ�བ་པ་དང༌། །_་མའི་བཀའ་oིན་oན་

པ་ཡིས། །འ+ལ་བ་E་ཆེན་བIལ་བ་ཐེངས། །ནང་=་ཉམས་

gོགས་9ེས་པ་ཡིས། །ཆོས་Fི་འགལ་འvེལ་4ེ་vག་ལ། །

ཤེས་རབ་}ང་བ་9ེས་པ་ཡིས། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་ཆོས་

Rམས་ལ། །9ོན་དང་ཡོན་ཏན་9ེ་བ་ཡི། །{་འvས་gེན་འvེལ་

གོ་བ་9ེས། །འོན་Fང་�ོ་འདོགས་བཅད་པ་དང༌། །ངེས་པའི་

ཤེས་པ་9ེ་བའི་Mིར། །ཆོས་Fི་འགགས་དང་དཀའ་ཚBམ་

Rམས། །ཡི་གེར་vི་ནས་s་ཟེར་བས། །sས་ལེན་ཆོས་Rམས་

གསལ་བར་4། །ཉོན་མོངས་བEད་�ི་བཞི་.ོང་གི །གཉེན་པོ་

ཆོས་Fང་དེ་དང་མXངས། །འདོད་ཆགས་ཞེ་·ང་གཏི་©ག་

དང༌། །ཆ་མཉམ་དང་ནི་བཞི་|་འ=ས། །དེ་དག་སོ་སོའ m་གཉེན་

པོ་Rམས། །བ�ས་ནས་ཉམས་O་ལེན་པ་ནི། །ཞེ་·ང་�ར་
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<ིས་9ེས་པ་དེ། །དེ་ཉིད་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཡིན། །སེམས་

ཉིད་Mག་E་ཆེན་པོ་ཡིན། །ཞེ་·ང་དེ་ཉིད་གསལ་.ོང་ཡིན། །

འོག་མ་Rམས་Fང་དེ་དང་མXངས། །དེ་ལ་ཐབས་གཞན་བཙལ་

མི་དགོས། །ཡང་ཉོན་མོངས་ཚན་ཀ་གཡོས་=ས་O། །གཉེན་པོ་

བ.ེན་ནམ་ཇི་Zར་4། །ཐེག་པ་འོག་མའི་བཞེད་པ་ཡིས། ཞེ་

·ང་གཉེན་པོར་4མས་པ་བrོམ། །འདོད་ཆགས་གཉེན་པོར་མི་

�ག་བrོམ། །གཏི་©ག་གཉེན་པོར་gེན་འvེལ་བrོམ། མ་

མཉམ་གཉེན་པོར་མཉམ་ཉིད་བrོམ། །ཐེག་ཆེན་གསང་ གས་

བཞེད་པ་ཡིན། །ཉོན་མོངས་གང་དང་གང་9ེས་པ། །དེ་རང་ཡེ་

ཤེས་ཡིན་པར་བཞེད། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཤེས་པས་ཆོག །

སེམས་ཉིད་རང་བཞིན་Rམ་དག་ལ། །ཉོན་མོངས་གhགས་

བ�ན་ཤར་=ས་O། །�ང་སེམས་གར་འ=ས་sས་པ་ནི། །�ིང་

ག་5་ཡི་དFིལ་འཁོར་=། །འeང་བ་མེ་ཡི་�ང་འ=ས་ན། །ཞེ་

·ང་�ར་<ིས་9ེ་བ་ཡིན། །དེ་=ས་ཉམས་O་_ང་བ་ནི། །=ས་

གནད་ཞེ་·ང་9ེས་=ས་O། །[ས་གནད་འ¯ལ་འཁོར་དམ་
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པར་4། །�ལ་གནད་�ིང་ཁའི་a་མ=ད་=། །ཤེས་གནད་རི་

བོང་ ོན་པོ་བrོམ། །མེ་ཡི་ཧྃ་ལ་དབབ་པར་4། །གནད་བཞིས་

ཉམས་O་_ངས་ཙམ་ན། །ཞེ་·ང་འོད་གསལ་ཆོས་Iར་འཆར། 

།Zེ་བ་མེ་ཡི་དFིལ་འཁོར་=། །འeང་བ་5་ཡི་�ང་འ=ས་ན། །

ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་9ེ་བ་ཡིན། །དེ་=ས་ཉམས་O་_ང་བ་

ནི། །=ས་གནད་འདོད་ཆགས་9ེས་=ས་O། །[ས་གནད་

འ¯ལ་འཁོར་དམ་པར་4། །Zེ་བ་�ལ་པའི་a་མ=ད་=། །ཞི་

oག་�ང་གིས་yོར་བ་ཡིས། །ཤེས་གནད་ག8མ་མོ་ཨ་1ང་

བrོམ། །གནད་Fིས་ཉམས་O་_ངས་ཙམ་ན། འདོད་ཆགས་

བདེ་.ོང་འཆར། Éང་ལག་[ས་ཚmགས་ནམ་མཁའི་དFིལ་

འཁོར་=། །འeང་བ་ས་ཡི་�ང་འ=ས་ན། །གཏི་©ག་�ར་<ིས་

9ེ་བ་ཡིན། །དེ་=ས་ཉམས་O་_ང་བ་ནི། །=ས་གནད་གཏི་

©ག་9ེ་=ས་O། །[ས་གནད་འ¯ལ་འཁོར་དམ་པར་4། །

�ལ་གནད་ལོང་+འི་a་མ=ད་=། །ཤེས་གནད་Äྃ་ཡིག་ ོན་པོ་

བrོམ། །Äྃ་ཉིད་ཐིམ་པས་.ོང་ཉིད་བrོམ། །གནད་བཞིའི་
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ཉམས་O་_ངས་ཙམ་ན། །གཏི་©ག་ཆོས་Fི་ད4ིངས་O་འཆར། 

།མ@ིན་པ་ས་ཡི་དFིལ་འཁོར་=། །འeང་བ་ཆེན་པོ་�ང་འ=ས་

ན། །ང་Eལ་�ར་<ིས་9ེ་བ་ཡིན། །དེ་=ས་ཉམས་O་_ང་བ་ནི། 

།=ས་གནད་ང་Eལ་9ེ་=ས་O། །[ས་གནད་འ¯ལ་འཁོར་དམ་

པར་4། །�ལ་གནད་མ@ིན་པའི་a་མ=ད་=། །ཤེས་གནད་ལཾ་

ཡིག་སེར་པོ་བrོམ། །དེ་ཐིམ་གསེར་<ི་ས་གཞིར་བསམ། །

གནད་བཞིས་ཉམས་O་_ངས་ཙམ་ན། །ང་Eལ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་

ཤེས་འཆར། །]ི་བོ་�ང་གི་དFིལ་འཁོར་=། །འeང་བ་ནམ་

མཁའི་�ང་འ=ས་ན། །bག་དོག་�ར་<ིས་9ེ་བ་ཡིན། །དེ་=ས་

ཉམས་O་_ང་བ་ནི། །=ས་གནད་bག་དོག་9ེས་=ས་O། །

[ས་གནད་འ¯ལ་འཁོར་དམ་པར་4། །�ལ་གནད་]ི་བོའ m་a་

མ=ད་=། །ཤེས་གནད་ཡྃ་ཡིག་ ོན་པོ་བrོམ། །གནད་བཞིས་

ཉམས་O་_ངས་ཙམ་ན། bག་དོག་bིན་ལས་}་ཚBགས་

འཆར། །Zེ་བ་�ལ་པའི་འཁོར་ལོ་ལ། །རིགས་�ག་ས་བོན་ཡི་

གེ་�ག །རང་གནས་�ང་སེམས་འ=ས་iར་ན། །རིགས་�ག་

�941



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

སོ་སོའ m་}ང་བ་འཆར། །དེ་=ས་བrོམ་པར་4་བ་ནི། །N་ངན་

འདས་པའི་ཡི་གེ་བrོམ། །དེ་ཡིས་རིགས་�་ཡེ་ཤེས་�། །N་

ངན་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་འཆར། །གཞན་ཡང་ར་�་\ིན་པོའ m་

aར། །དེ་|་�ང་སེམས་འ=ས་iར་ན། །རང་ཉིད་ཞེ་·ང་9ེ་བ་

ཡིན། །�ལ་Rམས་འཇིགས་པར་འཆར་བ་ཡིན། །གཞན་ཡང་

a་Rམས་ཐམས་ཅད་=། །�ང་སེམས་འ=ས་པའི་gགས་Rམས་

ནི། །Wོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་äིར་ཝ་པས། །ལམ་འvས་གOངས་

པའི་ནང་=་Zོས། །འདི་ཡང་བཤད་Fིས་མི་ལང་གིས། །བrོམ་

ན་ནང་=་གོ་བ་9ེ། །�ིང་Vེ་གOམ་<ི་ས་མཚམས་དང༌། །�ིང་

Vེའི་rོམ་[གས་sས་པ་ནི། །ཚBགས་ལམ་5ང་´་ནས་བhང་

ནས། །འཇིག་gེན་ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་=། །སེམས་ཅན་ལ་

དམིགས་�ིང་Vེ་9ེ། །སོ་སོ་9ེ་བོའ m་=ས་དག་8། །�ིང་Vེ་9ེ་

ཡང་དེ་Zར་མིན། །[ས་དང་ཚBར་བ་སེམས་དང་ཆོས། །oན་པ་

ཉེར་བཞག་rོམ་=ས་O། །རང་གི་ཆོས་Rམས་མཐོང་བ་ཡིས། །

འ@ོ་ལ་�ིང་Vེ་9ེ་བ་ཡིན། །ཡང་དག་®ོང་དང་²་འ³ལ་<ི། །
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�ིང་Vེ་འvིང་པོ་9ེ་བ་ཡིན། །དབང་.ོབས་བ�་དང་ངེས་འ4ེད་

བཞིན། །�ིང་Vེ་ཆེན་པོ་9ེ་བ་ཡིན། །ས་དང་པོའ m་བདེན་པ་

མཐོང་ཙམ་ན། །ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་�ིང་Vེ་9ེ། །རང་སེམས་

�ོས་vལ་gོགས་པ་ཡིས། །རང་གི་སེམས་དང་སེམས་ཅན་

<ི། །སེམས་གཉིས་ཐ་དད་མེད་པ་ལ། །མ་gོགས་པ་ལ་�ིང་Vེ་

9ེ། །དག་པའི་ས་གOམ་Pན་8་འོད། །དམིགས་མེད་�ིང་Vེ་

9ེ་བ་ཡིན། །�ིང་Vེ་གOམ་<ི་འvས་+་ཡིས། །མངོན་པར་

Dོགས་པར་སངས་Eས་ནས། །གཞན་དོན་�ན་�བ་འeང་བ་

ཡིན། །�ིང་Vེ་ཇི་Zར་rོམ་ཞེས་པ། །�ག་བ ལ་ཅན་<ི་

སེམས་ཅན་ལ། །+་�ག་མེ་འོབས་�ང་བ་ཡི། །མ་ཡིས་འདོན་

ཐབས་4ེད་པ་Zར། །རང་ལ་¦ས་པ་ཡོད་iར་ན། །རང་ཐེད་ལ་

བཏང་ནས་འདོན་པ་ཡིན། །འ@ོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Fི། །

{་དང་ལམ་དང་འvས་+་ཡི། །�ག་བ ལ་ནོན་པའི་སེམས་

ཅན་ལ། །འདི་ཡི་�ག་བ ལ་ཞི་ན་ཨང༌། །�མ་པས་�ིང་Vེ་

gག་8་བrོམ། །�ིང་Vེ་སེམས་དང་འoེས་པར་བrོམ། །ཁ་ཞེ་
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མ་འཛBལ་དགོས་པ་ཡིན། །གhང་འཛmན་གཉིས་Fིས་མནར་བ་

ཡིས། །འ¯ལ་པའི་�ག་བ ལ་Nོང་བ་ཡི། །ཆོས་Rམས་}་

ཚBགས་}ང་བ་Pན། །རང་སེམས་ཆོས་Iར་gོགས་པ་ཡི། །

ེན་ཉེ་བར་iར་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །གཉིས་མེད་ཆོས་Iར་ངོ་

�ད་4། །མི་དགེ་Rམ་བ�་]ོད་པ་ལ། །རང་སེམས་ཆོས་Iར་

མ་gོགས་པས། །�ིང་རེ་Vེ་ཨང་�མ་=་བrོམ། །�ིང་Vེ་9ེ་

བའི་�ལ་དང་ནི། །�ིང་Vེ་rོམ་མཁན་�ིང་Vེ་གOམ། །མཚན་

ཉིད་མ་འoེས་སོ་སོར་ཡང༌། །གཉིས་མེད་hང་འ�ག་ཆོས་Iར་

གཅིག །དེ་Zར་དམིགས་པ་མེད་ན་ཡང༌། །�ག་བ ལ་ཅན་<ི་

སེམས་ཅན་ལ། །�ིང་Vེ་ཆེན་པོ་ངང་གིས་9ེ། །དེ་Zར་

འཕགས་པ་�ད་པ་ལས། །�ིང་Vེ་ཆེན་པོ་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་

འ=་ཤེས་མེད། །ཅེས་གOངས། དེ་Zར་4ེ་vག་ཐ་དད་Fང༌། །

དེ་གOམ་�ིང་Vེའི་ངོ་བོ་གཅིག །རང་གི་འཁོར་རམ་གཞན་དག་

ལ། །ཕན་བཏགས་ལན་=་Wར་ལ་·ང༌། །དེའི་{་མཚན་s་བ་

ནི། །འཇིག་gེན་ཆོས་བEད་Qབ་པ་དང༌། །5ང་´་བཏང་ནས་
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ཆེན་པོ་Qབ། །Pན་Wོང་ངན་པས་བWང་བ་ཡིས། །རང་འདོད་

�ག་8་ཤོར་བས་ལེན། །ཕན་འདོགས་4ེད་པའི་�ལ་Rམས་ལ། 

།4ང་5བ་སེམས་Fིས་Pན་བWངས་ནས། །oིན་ཅན་ཕ་དང་མ་

Rམས་ལ། །ཕན་འདོགས་4ེད་པའི་=ས་ཚBད་=། །4མས་པས་

ཕན་འདོགས་4ེད་iར་ན། །·ང་སེམས་མེད་ཅིང་4མས་པ་

ཡིན། །4མས་པ་rོམ་མཁན་རང་གི་སེམས། །སེམས་ཉིད་Mག་

E་ཆེན་པོར་བrོམ། །བ9ེད་རིམ་rོམ་པའི་Rལ་འ4ོར་པས། །

ཐམས་ཅད་�་|་rོམ་iར་ན། །གཞན་<ིས་རང་ཉིད་�་|་

མཐོང༌། །དེ་ལ་གནད་=་བ>ན་ལ་བrོམ། །ཐམས་ཅད་རང་ལ་

pས་པར་འོང༌། །བཀའ་དང་བ.ན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལས། །

མར་<ི་ཉིང་Î་Z་+་ཡི། །སོ་སོར་ཐར་དང་4ང་5བ་སེམས། །

རིག་འཛmན་ གས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །འགལ་འvེལ་ཆོས་Fི་4ེ་

vག་དང༌། །·ོམ་པ་ཇི་Zར་Tང་Xལ་དང༌། །ཉམས་O་ལེན་

[གས་s་བ་ནི། །Tང་བ་སོ་སོར་Tང་བ་ཡིན། །དེ་ལ་སོ་སོར་

ཐར་པ་ནི། །ཁ་ན་མ་ཐོ་Rམ་གOམ་ལ། །ཤ¨་བཞིན་=་འཛJམ་
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པ་ཡིན། །4ང་5བ་སེམས་Fི་·ོམ་པ་ལ། །ཕམ་Xང་ཉེས་4ས་

མི་གོས་པས། །oན་པ་{ན་ཆགས་བ.ེན་པར་4། །རིག་འཛmན་

 གས་Fི་·ོམ་པ་ནི། །a་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚmག་ལ། །=ས་དང་

མ་འvེལ་]ོད་པ་Rམས། །ཆོས་ལ་�ད་བཏགས་མི་དགེ་]ོད། །

ལོག་པའི་བaལ་sགས་]ོད་པ་ཡིས། །དམ་ཚmག་ཉམས་པར་

4ེད་པ་ཡི། །Xང་བ་འeང་བའི་{་བཞི་®ངས། །དེ་=ས་ཉམས་

O་_ང་བ་ནི། །མི་མ1ན་Mོགས་Rམས་®ོང་བ་དང༌། །མ1ན་

Mོགས་ཉམས་O་_ང་བ་ནི། །སོ་སོར་ཐར་པས་གཉེན་པོ་

བ.ེན། །གཞན་ལ་གནོད་པ་®ོང་བ་ཡིན། །4ང་5བ་སེམས་Fི་

·ོམ་པ་ནི། །གཞན་དོན་གང་ཆེ་]ོད་པ་ཡིན། །རིག་འཛmན་

 གས་Fི་·ོམ་པ་ནི། །གཞི་ཆེར་འོག་མ་གཉིས་པོ་བཞིན། །

Tང་དང་ཉམས་O་ལེན་པ་ཡིན། །གསང་ གས་རང་གི་·ོམ་པ་

ནི། །གོ་Uོག་Xལ་<ིས་ཉམས་_ངས་པས། །འགལ་བ་®ོང་ཞིང་

མ1ན་Mོགས་བ.ེན། །དེ་Zར་སོ་སོར་བTང་ན་ཡང༌། །རིག་

འཛmན་ གས་Fི་·ོམ་པ་གOམ། །གཞི་ལམ་འགལ་བ་འ=ས་
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iར་ན། །ཡར་Uན་Xལ་=་བ9ང་བར་4། །དེ་Zར་ཡིན་པར་

Rལ་འ4ོར་<ི། །~ོ་Vེ་aེ་མོའ m་{ད་ལས་Fང༌། །སོ་སོར་ཐར་

དང་4ང་5བ་སེམས། །རིག་འཛmན་ གས་Fི་·ོམ་པ་གOམ། །

གཞི་གཅིག་འགལ་བ་འ=ས་iར་ན། །5ང་´འི་Mིར་ནི་ཆེ་མི་

བཏང༌། །ཡོན་ཏན་ཡར་Uན་ཤེས་4ས་ལ། །གོང་མའི་གོང་མ་

]ད་པར་4། །ཞེས་གOངས་པས། དེ་ལ་·ོམ་པ་གOམ་པོ་

ནི། །གཞི་ནི་གང་=་གཅིག་iར་ནས། །ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོའ m་

=ས་O་ནི། །དེ་གཉིས་Fི་ནི་ཆོས་བ.ེན་ན། །སོ་སོར་ཐར་དང་

འགལ་བ་ཡིན། །མ་བ.ེན་གསང་ གས་དང་ཡང་འགལ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ m་དོན་ཆེན་དེ། །ཐེག་5ང་ངོ་|་མི་གཏོང་.ེ། །དེ་

ཡི་ཡར་Uན་9ོང་Xལ་ནི། །སོ་སོ་ཐར་=་བཀག་པ་ནི། །ཉོན་

མོངས་]ད་Fི་དོགས་པས་བཀག །wིན་4ེད་དབང་གི་=ས་དང་

ནི། །དབང་ནི་གOམ་པ་ཐོན་=ས་O། །�ན་ཅིག་9ེས་པའི་ཡེ་

ཤེས་9ེ། །འདོད་ཆགས་བདེ་བ་ཡར་Uན་ནས། །དེ་ཉིད་ཆེན་

པོར་ཡར་Uན་ཡིན། །ཤ་ཆང་དpང་oོ་ཟོས་iར་ན། །ཉོན་
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མོངས་]ད་Fིས་དོགས་པ་དེ། །འདིར་ནི་ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོ་

ལ། །�ང་པོ་Eལ་བ་རིགས་�་བrོམ། །ཤ་�་བ=ད་aི་ལོངས་

]ད་པས། །ཉོན་མོངས་ཟག་བཅས་ཟིལ་མནན་ནས། །ཟག་མེད་

བདེ་བ་ཡར་Uན་ཡིན། །·ོམ་གOམ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ནི། །®ང་

4་ཐམས་ཅད་®ོང་བ་དང༌། །བ.ེན་4་ཐམས་ཅད་བ.ེན་པར་

གཅིག །དེ་ཡང་སོ་སོར་ཐར་པ་ན། །�་ཡི་rོ་གOམ་གང་|ང་

ལ། །བ�ག་.ེ་ཉམས་O་Nོང་བ་ཡིན། །ཕམ་པའི་Xང་བ་འeང་

བས་བཀག །�ག་མ་བ�་གOམ་དང་པོ་ལ། །གཉིད་དང་བག་

མེད་མ་ཡིན་པར། །oན་པས་ཟིན་པའི་=ས་ཚBད་=། །ེན་མེད་

ས་བོན་ཉམས་པ་Rམས། །1བ་པ་ཡིས་ནི་བཀག་པ་ཡིན། །4ང་

5བ་སེམས་Fི་·ོམ་པ་ནི། །གཞན་<ི་དོན་=་མི་འiར་བའི། །

ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་Pན་བWངས་ནས། །4ང་5བ་སེམས་

གཉིས་ད4ེར་མེད་Fི། །gེན་ནི་Pན་དྷ་ཡིན་པས་བTང༌། །གལ་

ཏེ་®ངས་པར་iར་ན་ཡང༌། །གཏན་ནས་®ོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །

gེན་ཉམས་པ་ཡིས་སེམས་ཉམས་འiར། །བདེ་.ོང་ད4ེར་མེད་
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4ང་སེམས་ཡིན། །ཐེག་ཆེན་གསང་ གས་·ོམ་པ་ནི། །a་བའི་

Xང་བ་བ�་བཞི་པར། །ཆོས་Fི་a་བ་4ང་5བ་སེམས། །དེ་

®ོང་བ་ནི་�་པ་ཡིན། །ཞེས་གOངས་པས། མི་ཉམས་Tང་ཞིང་

®ེལ་བར་གཅིག །དེ་ཉིད་བ.ེན་པ་®ེལ་བར་གཅིག །དེ་ཆགས་

ལམ་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། །མཚན་Uན་Mག་E་ལ་བgེན་ནས། །

བདེ་.ོང་ད4ེར་མེད་rོམ་པ་དང༌། །མི་ཉམས་®ེལ་བས་འགལ་

བ་མེད། །སེམས་གOམ་Tང་བ་མན་ངག་ཡིན། །བདེ་.ོང་rོམ་

པ་ཉམས་ལེན་ཡིན། །{ད་·ེ་བཞི་|་གOངས་པ་དེ། །གང་ཟག་

_ོ་ཡི་Sད་པར་འཕགས། །wིན་@ོལ་གཉིས་O་ཐམས་ཅད་འ=། 

།wིན་4ེད་+མ་དབང་ཆོས་Rམས་དེ། །@ོལ་4ེད་བ9ེད་པའི་

རིམ་པ་ཡིན། །wིན་4ེད་གསང་དབང་ཆོས་Rམས་དེ། །@ོལ་

4ེད་མཚན་བཅས་Dོགས་རིམ་ཡིན། །wིན་4ེད་གOམ་པའི་

ཆོས་Rམས་ནི། །@ོལ་4ེད་�ན་ཅིག་9ེས་པ་ཡིན། །wིན་4ེད་

ཚmག་དབང་ཆོས་Rམས་ཏེ། །@ོལ་4ེད་.ོང་ཉིད་hང་འ�ག་

བrོམ། །_ོ་དམན་=ས་O་སོ་སོར་བrོམ། །_ོ་མཆོག་8་iར་
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པས་བ9ེད་Dོགས་གཉིས། །[ས་�་|་rོམ་པ་བ9ེད་རིམ་

.ེ། །[ས་�་|་}ང་བ་རང་སེམས་ཡིན། །རང་སེམས་Rམ་

དག་ཆོས་I་ཡིན། །དེ་གཉིས་O་མེད་པ་hང་འ�ག་.ེ། །དེ་

Zར་བrོམ་པ་མཆོག་གི་ལམ། །~ོ་Vེ་[ས་Fི་དFིལ་འཁོར་

དང༌། །ཡེ་ནས་དག་པའི་�་I་ལ། །དབང་བཞིས་wིན་དགོས་

s་བ་ནི། །~ོ་Vེ་[ས་Fི་གནས་[གས་ནི། །གནས་པ་a་ལ་

གཡོ་བ་�ང༌། །འ+ར་=་དོད་པ་ཡི་གེ་དང༌། །བཀོད་པ་4ང་

5བ་སེམས་དང་ནི། །མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་Pན་གཞི་དང༌། །

གནས་[གས་�་དང་རིག་པ་འདི། །gེན་དང་བgེན་པའི་Xལ་=་

གནས། །གནས་[གས་�་པོ་yངས་པ་ལས། །~ོ་Vེའི་[ས་O་

}ང་བ་ཡིན། །དེ་ལ་yོང་4ེད་དབང་བཞི་དགོས། །གནས་པ་a་

ལ་+མ་དབང་དགོས། །a་ཁམས་yངས་པ་�་ཡི་I། །གཡོ་བ་

�ང་ལ་ཚmག་དབང་དགོས། །\ོག་aོལ་yངས་པ་ངོ་བོ་ཉིད། །ཡི་

གེ་ལ་ནི་གསང་དབང་དགོས། །a་མ=ད་yངས་པས་གOང་

ད4ངས་�ག །4ང་5བ་སེམས་ལ་གOམ་པ་དགོས། །ཐིག་ལེ་
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yངས་པ་ཆོས་Fི་I། །མི་ཤིགས་པ་ལ་བཞི་པ་དགོས། །མ་

རིག་yངས་པ་Rམ་དག་I། །gེན་yང་པ་ཡིས་བgེན་པ་དག །

I་�་རོ་གཅིག་~ོ་Vེ་འཆང༌། །དེ་དག་འ=ས་པ་~ོ་Vེའི་I། །ཡེ་

ནས་�་I་ཞེས་པ་ནི། །�ང་པོ་�་ནི་རིགས་�་ཡིན། །རང་ལ་

ཡོད་པ་མ་ཤེས་པས། །རིག་པའི་དབང་�་དགོས་པར་eང༌། །

~ོ་Vེ་Wོབ་དཔོན་དབང་བIར་བས། །[ས་ནི་མི་བ9ོད་~ོ་Vེའི་

I། །ད4ེར་མེད་�ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང༌། །དབང་དགོས་པ་ཡི་{་

མཚན་ཡིན། །»ལ་ཚBན་དFིལ་འཁོར་Eས་པ་དང༌། །Wོབ་

དཔོན་I་ཡི་དFིལ་འཁོར་གཉིས། །དེ་ཡི་Sད་པར་s་བ་ནི། །

[ས་ལ་དFིལ་འཁོར་ཡོད་པ་དེ། །རང་ལ་ཡོད་པར་མ་ཤེས་

པས། །»ལ་ཚBན་དFིལ་འཁོར་Eས་པ་ལ། །ངོ་�ོད་4ས་པས་

gོགས་པ་9ེ། །དབང་པོ་རབ་ལ་གOངས་པ་ཡིན། །དབང་པོ་

ཡང་རབ་གང་ཟག་ལ། །_་མ་ལ་བ.ེན་མོས་pས་Fིས། །

gོགས་པ་9ེ་བར་iར་པ་ལ། །དབང་བIར་ཨེ་དགོས་s་བ་

ནི། །gོགས་པ་9ེས་པ་དོན་ཡིན་པས། །འོན་Fང་དབང་བIར་
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དགོས་པ་ཡིན། །དབང་བཞི་སོ་སོའ m་ཆོས་Rམས་དེ། །པར་དང་

འo་བའི་ཐབས་ཡིན་པས། །ཤེས་རབ་.ོང་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ། །

ཐབས་Rམས་པར་ལ་བཏབ་པ་ཡིན། །ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་ཡེ་

ཤེས་9ེ། །Éོས་ཕོར་ནང་གི་རི་མོ་Rམས། །འབི་འབི་ལ་ཡང་

འོང་བ་བཞིན། །ཆོས་Rམས་ཐམས་ཅད་གོ་བར་<ིས། །ཡང་

གཅིག་བ9ེད་Dོགས་s་བ་དེ། །ཡང་ཡང་9ོང་བ་�ོས་9ོན་

པས། །གོང་=་བ.ན་པ་ཉམས་O་ལོངས། །བ9ེད་རིམ་rོམ་

པའི་4ེ་vག་ལ། །ཡང་རབ་>ད་ཅིག་oན་Dོགས་དང༌། །རབ་

Fིས་མངོན་པར་4ང་5བ་དང༌། །དབང་པོ་འvིང་གི་མན་ཆད་

Fིས། །ཆོ་ག་གOམ་བ9ེད་བ²ས་བ9ེད་དང༌། །ས་བོན་ལས་

བ9ེད་~ོ་Vེ་Rམ་བཞི་དང༌། །བ9ེད་རིམ་སོ་སོར་མང་གOངས་

Fང༌། །གང་ཟག་_ོ་ཡི་4ེ་vག་ཡིན། །དFིལ་འཁོར་གང་=་

sགས་པ་དང༌། །མེ་ཏོག་གང་=་ཕོག་པ་དང༌། །བཀའ་བ{ད་_་

མ་ཡི་དམ་�། །དབང་བIར་གང་ཐོབ་rོམ་པ་ཡིན། །ཡི་དམ་

མང་བ་བར་ཆད་ཡིན། །གཅིག་ལ་སེམས་ཉིད་གོམས་པར་<ིས། 
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།རང་སེམས་�་Iར་བgན་ཙམ་ན། །}ང་བ་�་Iར་འཆར་བ་

ཡིན། །འོན་Fང་གhགས་མཐོང་�ར་བrོམ་ཞིང༌། །@གས་པ་

ཐམས་ཅད་ གས་O་ཤེས། །oན་gོག་ཐམས་ཅད་ཆོས་Iར་

བrོམ། །བ9ེད་རིམ་Qབ་པ་མང་གOངས་Fང༌། །Pན་

བgགས་གཞན་དབང་ཡོངས་�བ་གOམ། །ཐམས་ཅད་དེ་|་

འ=ས་པ་ཡིན། །Rམ་པར་ཆད་པའི་Pན་བgགས་ཏེ། །བ9ེད་

རིམ་=་ནི་མི་|ང་.ེ། །Rམ་པར་བgགས་འཛmན་Pན་བgགས་

ནི། །�ང་པོ་ཁམས་དང་9ེ་མཆེད་Rམས། །�་|་བgགས་ནས་

rོམ་པ་ཡིན། །དཔལ་Uན་གསང་བ་འ=ས་པ་ལས། །མདོར་ན་

�ང་པོ་�་Rམས་ནི། །སངས་Eས་�་|་རབ་8་@གས། །ཞེས་

གOངས་སོ། །Pན་བgགས་�ང་པོ་�་Rམས་ལ། །གཞན་

དབང་རིག་པའི་དབང་�་ཡིས། །�་ཡི་�ང་པོ་དབང་=་4ེད། །

བ9ེད་རིམ་རིགས་�་rོམ་པ་ཡིན། །འཆར་4ེད་¦ས་པ་ཐོགས་

མེད་དེ། །སེམས་Fི་གཞི་ལ་གནས་པ་ཡིས། །�་I་གང་rོམ་

འཆར་བ་དེ། །གཞི་ལ་གནས་པའི་ཡོངས་�བ་ཡིན། །རང་[ས་
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�་|་གསལ་བ་དེ། །Mིན་ཅི་མ་ལོག་ཡོངས་�བ་ཡིན། །སེམས་

ཉིད་གདོད་ནས་དག་པ་དེ། །རང་གhགས་�་|་གསལ་བ་ནི། །

Rམ་པར་དག་པའི་ཡོངས་�བ་ཡིན། །ལོངས་I་དFིལ་འཁོར་

�་ཚBགས་Fི། །དག་པ་ཡེ་ཤེས་གཞལ་ཡས་ལ། །rོ་Tང་ར་བ་

རིམ་གOམ་དང༌། །མེ་རི་ལ་སོགས་དགོས་པ་Rམས། །�་ལ་

བར་ཆད་འeང་\ིད་དམ། །དེ་ཡི་དོན་Rམས་s་བ་ནི། །[ས་ལ་

དFིལ་འཁོར་ཚང་བ་དེ། །�་ཡི་དFིལ་འཁོར་Rམ་དག་གིས། །

[ས་ལ་ཡོད་པ་.ོན་པའི་Mིར། །དFིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་

གOངས་པ་ཡིན། །བ9ེད་རིམ་rོམ་པའི་གང་ཟག་ལ། །དFིལ་

འཁོར་<ི་ནི་ཆོས་Rམས་དེ། །དེ་ལ་ཚང་བར་བrོམ་དགོས་

པས། །rོ་Tང་ལ་སོགས་དགོས་པ་.ེ། །Rལ་འ4ོར་བར་ཆད་

Tང་བ་ཡིན། །Eལ་བ་ªF་1བ་པ་ལ། །བ=ད་Fི་བར་ཆད་eང་

བ་ལ། །སངས་Eས་ཆེ་བས་མ་Xགས་Fང༌། །Tང་བའི་འཁོར་

ལོ་དགོས་པ་ཡིན། །rོ་Tང་�་ཚBགས་ཐམས་ཅད་དེས། །དམ་

ཚmག་ཉམས་པ་ཚར་གཅོད་པས། །མ་ཚBར་ནང་=་འ�ག་དགོས་
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པས། །བཅོམ་Uན་འདས་Fིས་སེམས་བ9ེད་མཛད་ནས་O། །

བ=ད་·ིག་ཅན་Iང་ཐབས་O་འོངས་པ་ལ། །བཅོམ་Uན་འདས་

Fིས་མSེན་ནས་བཅིངས་པ་མཛད་ན་ཡང༌། །rོ་Tང་མེད་པས་

ནང་=་sགས་པ་ཡིན། །སེམས་བ9ེད་_་གབ་མེད་པར་མི་4འོ། 

།དེ་ནས་གོང་མ་Rམས་ནི་གOངས་པ་ཡིན། །ཡེ་ཤེས་�་

ཚBགས་ཐམས་ཅད་Fི། །ད+་ཡི་རིགས་Fི་བདག་པོ་དེ། །དེ་

དོན་]ི་ལ་དགོངས་པ་དང༌། །བ9ེད་རིམ་གཅིག་�འི་ལམ་ཆོད་

དམ། །བ9ེད་Dོགས་hང་=་འvེལ་བ་དགོས། །དེ་ཡི་དགོས་པ་

s་བ་ནི། །མེ་ཏོག་གང་=་ཕོག་པ་དེ། །རིགས་ངེས་པ་ཅན་=་

གOངས་པ་ཡིན། །མ་འོངས་=ས་ན་སངས་E་བ། །ད་Z་

གསང་མཚན་བཏགས་པ་དེ། །མ་འོངས་འཚང་E་མཚན་ཡང་

དེ། རིགས་ངེས་པ་ཅན་=་དགོངས་པ་ཡིན། །I་རིགས་ཡིན་ན་

Rམ་}ང་.ེ། །གOང་རིགས་Rམས་ལ་}ང་མཐའ་ཡས། །

1གས་རིགས་མི་བ9ོད་པ་ཉིད་དོ། །སངས་Eས་Pན་<ི་1གས་

མི་བ9ོད་པ་Pན་<ི་ད+་Eན་=་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །བ9ེད་རིམ་

�955



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

གཅིག་�འི་ལམ་ཆོད་དེ། །དཔལ་Uན་གསང་བ་འ=ས་པ་ལས། 

།དང་པོ་ལས་Fི་yོར་བ་ཡིས། །ས་བEད་པ་ནི་ཐོབ་པར་4ེད། །

བ9ེད་Dོགས་hང་=་འ�ག་པ་ནི། །ཡང་དེ་ཉིད་=་གOངས་པ་

ཡིན། །�ལ་Rམས་}་ཚBགས་ཐམས་ཅད་དེ། །�་དང་}་

ཚBགས་གཉིས་མེད་ཅིང༌། །རང་[ས་�་I་}ང་བ་ཡིས། །�འི་

ཞིང་ཁམས་Pན་བ@ོད་ཅིང༌། །�ང་པོའ m་ཞེན་པ་Pན་དག་

ནས། །རང་ཉིད་�འི་²་འ³ལ་<ིས། །གཞན་<ི་དབང་པོའ m་

མངོན་Oམ་=། །²་འ³ལ་.ོན་པ་¦ས་པ་དང༌། །�ང་པོའ m་

བ=ད་དང་�འི་བ=ད། །ཆོམ་པར་iར་ན་བgན་པ་ཡིན། །

ཉམས་O་ལེན་པའི་=ས་ཚBད་=། །མཉམ་པར་བཞག་ནས་

གསལ་བར་བrོམ། །མ་གསལ་1ག་bད་གཅེར་མཐོང་=། །�་

|་གསལ་བ་རང་སེམས་ཡིན། །སེམས་གདོད་ནས་དག་པ་

�ོས་དང་vལ། །དེ་གཉིས་O་མེད་པ་hང་འ�ག་ཡིན། །ཉམས་

ལེན་དེ་ལས་བདེ་བ་མེད། །གསང་ གས་{ད་·ེ་དཔག་8་མེད། 

།Dོགས་རིམ་ཐ་དད་གOངས་མོད་Fང༌། །Vེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་
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བཞེད་པ་ཡིས། །བ�ས་ན་དེ་|་འ=་བ་ལགས། །ཞེས་s་བ་ནི། 

།{ད་·ེ་Rམས་Fི་དགོངས་པ་ནི། ། ོན་<ི་�བ་ཐོབ་Rམས་

Fིས་Fང༌། །Dོགས་རིམ་ཐ་དད་མ་གOངས་Fང༌། །མཚན་

བཅས་མཚན་མེད་གཉིས་O་འ=ས། །མཚན་བཅས་Dོགས་

རིམ་rོམ་=ས་O། །~ོ་Vེ་[ས་Fི་དFིལ་འཁོར་ལ། །]ི་བོ་

ནས་ནི་Éང་མཐིལ་བར། །དེ་ལ་a་ཡི་འ@ེལ་[གས་དང༌། །

འཁོར་ལོ་[ས་ལ་ཇི་Zར་གནས། །གཙB་བོ་གOམ་<ི་ཁ་དོག་

དང༌། །བ�ད་Fི་ཁ་དོག་ཅི་ལགས་སམ། །ཞེས་s་བ་ནི། {ད་

སམ་=་ཏ་ལས། །]ི་བོ་ནས་ནི་Éང་པའི་བར། །Rལ་མ་གཅིག་

ནི་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་གནས། དེ་a་ཨ་ཝ་È་ཏིའི་དགོངས་

པ་ཡིན། །བཤད་ཚBད་Fི་ནི་È་ཏི་དང༌། །རང་བཞིན་<ི་ནི་È་ཏི་

གཉིས། །དེ་ནི་ག�ག་མའི་È་ཏི་ཡིན། །བཤད་ཚBད་Fི་ནི་È་ཏི་

ལ། །བཞེད་[གས་མི་འo་མང་གOངས་Fང༌། །_་མ་རིན་པོ་

ཆེ་�་རོ་པས། rལ་འདབ་གཡོན་<ི་\ོག་aར་བཞེད། །རོ་མ་

ང་མ་Pན་འདར་མ། །འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་ནི། །འཁོར་
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ལོའ m་ད+ས་O་a་མ=ད་འvེལ། །རོ་མ་གཡས་ལ་ང་མ་

གཡོན། །Pན་འདར་\ོག་ཤིང་Xལ་=་གནས། །ཐང་ཤིང་

ག=གས་དང་ཐག་Z་+། །�་p་འoིལ་དང་Â་ཤད་འཛmངས། །

དེ་དག་a་ཡི་འ@ེལ་དོན་ཏེ། །བར་དོ་I་གOམ་ནང་ན་Zོས། །

འཁོར་ལོ་[ས་ལ་གནས་[གས་ནི། །Zེ་བར་�ག་�་a་གཉིས་

གནས། །�ིང་གར་འདབ་བEད་དག་8་གནས། །མ@ིན་པར་

འདབ་མ་བ�་�ག་གནས། །]ི་བོ་Oམ་�་a་གཉིས་ཏེ། །དེ་

ཡང་བ9ེད་པའི་རིམ་པ་.ེ། །གསང་བར་འ=ས་པ་Oམ་�་

གཉིས། །མ་æ་མ་ཡ་�་�་ལ། །གོ་ཆའི་�་ནི་བ�་གཉིས་

Fིས། །མ@ིན་པར་བ�་�ག་གOངས་པ་ཡིན། །�ིང་གར་

ད<ེས་~ོར་�་དp་Rམས། །Zེ་བ་�ལ་པའི་འཁོར་ལོ་|། །

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་�ག་�་གཉིས། །དེ་དག་�་ཡི་ངོ་བོ་

ཡིན། །ནང་=་Dོགས་པའི་རིམ་པ་.ེ། །གནད་བཞི་ ོན་=་སོང་

བ་ཡིས། །Zེ་བར་ག8མ་མོ་µར་བ་ཡིས། །[ས་ལ་བདེ་oོད་9ེ་

བ་དང༌། །གhང་འཛmན་gོག་པ་འགགས་པ་ཡིས། །gོག་མེད་ཡེ་
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ཤེས་9ེ་བ་ཡིན། །གནད་བཞི་ ོན་=་སོང་བ་ཡིས། །�ིང་ག་

ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་|། །Äྃ་ཡིག་སེར་པོ་ཐིམ་པ་ཡིན། །}ང་བ་

གOམ་པོ་ཐིམ་པ་ཡིན། །གཏི་©ག་©ན་པ་�ངས་པ་དང༌། །

གཉིད་Fི་འོད་གསལ་ཟིན་པ་ཡིན། །གནད་བཞི་ ོན་=་སོང་བ་

ཡིས། །མ@ིན་པ་ལོངས་]ོད་འཁོར་ལོ་|། །ཨÆ་ཡིག་སེར་པོ་

བrོམས་པ་ཡིས། །དངོས་འཛmན་བག་ཆགས་�ངས་པ་དང༌། །

�ི་ལམ་�་[ས་ཟིན་པར་འiར། །དོན་�ི་ལམ་དེ་ཉིད་ཟིན་པ་

ཡིན། །གནད་བཞི་ ོན་=་སོང་བ་ཡིས། །མཚན་Uན་Mག་E་

ལ་བ.ེན་ལ། །]ི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་|། །ཧཾ་ཡིག་དཀར་པོ་

བrོམས་པ་ཡིས། །>ད་ཅིག་བཞི་དང་དགའ་བ་བཞི། །འདོད་

ཆགས་ཟག་བཅས་Pན་དག་ནས། །�ན་9ེས་བདེ་ཆེན་9ེས་པ་

ཡིན། །}་ཚBགས་ལམ་<ི་4ེ་vག་Rམས། །དེ་ཉིད་རང་གི་

སེམས་ཡིན་ཏེ། །སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་ཆོས་I་ཡིན། །དེ་

གཉིས་O་མེད་པ་hང་འ�ག་ཡིན། །མཚན་མེད་Mག་E་ཆེན་པོ་

དེ། །ཆོས་Rམས་Pན་<ི་a་བར་འ=ས། །Dོགས་པའི་སངས་
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Eས་1གས་དང་ནི། །རང་གི་སེམས་དང་Sད་པར་མེད། །དེ་

མཆོག་8་iར་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །གཡས་རོ་མ་ནས་ནི་�ག་

འབབས་ཤིང༌། །གཡོན་ང་མ་ནས་ནི་མི་བ9ོད་འབབས། །

ད+ས་Pན་འདར་མ་ནས་4ང་སེམས་འབབས། །9ེས་པ་

Rམས་ལ་a་མ=ད་མེད། །+ད་མེད་Rམས་ལ་མ=ད་པ་

བཅས། །ད+ས་དང་གཡས་Fི་a་མ=ད་ནི། །ཕོ་མོ་གཉིས་Fི་

མ་ནིང་ཡིན། །a་ཡི་གཙB་བོ་བ�ད་Fིས་Mེ། །བ�ད་དང་ཁ་དོག་

གཅིག་པ་ཡིན། །Wོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་�་རོ་པས། །འཁོར་ལོ་བཞི་

|་བཞེད་པ་དང༌། །¦ས་པ་མཆོག་iར་བིར་ཝ་པས། །འཁོར་

ལོ་�ག་8་བཞེད་པ་གཉིས། །rོམ་=ས་Sད་པར་ཡོད་དམ་མེད། 

།གཞི་ལ་ཇི་Zར་གནས་པ་ལགས། །ཞེས་sས་པ་ནི། །Wོབ་

དཔོན་ཆེན་པོ་�་རོ་པའི། །བཞེད་པ་གོང་=་སོང་བ་ཡིན། །Wོབ་

དཔོན་ཆེན་པོ་བིར་ཝ་པས། །འཁོར་ལོ་�ག་8་བཞེད་པ་ནི། །

བཞི་པ་གོང་དང་མ1ན་པ་ཡིན། །གསང་གནས་བདེ་.ོང་འཁོར་

ལོ་ཡི། །འདབ་མ་Oམ་�་a་གཉིས་གནས། །དེ་ཡི་འདབ་མ་

�960



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

Rམས་ལ་ནི། །ཡི་གེ་མེད་པས་�་མི་བrོམ། །གསང་གནས་

ཆོས་འeང་བྷ་ག་ན། །ག8མ་མོ་ཨ་1ང་ཡི་གེ་གནས། །wིན་

མཚམས་མཛBད་Ãའི་འཁོར་ལོ་ཡི། །དེའི་འདབ་མ་Rམས་ལ་ནི། 

།ཡི་གེ་མེད་པས་�་མི་བrོམ། །ད+ས་Fི་རིན་ཆེན་འབར་བ་ན། 

།4ང་སེམས་གོང་+་དཀར་པོ་གནས། །དེ་ནི་�ག་པ་~ོ་Vེ་

འཆང༌། །འཁོར་ལོ་�་ལ་རིགས་�་བsགས། །གཞི་ལ་ཇི་Zར་

གནས་ཞེས་པ། །a་དང་ཡི་གེ་ཐིག་ལེ་དང༌། །�ང་དང་gེན་<ི་

ཆོས་O་གནས། །བgེན་པ་Pན་གཞིའི་Rམ་ཤེས་ནི། །Sད་པར་

gེན་གཞི་[ས་ལ་གནས། །གང་ལ་གནས་Fི་}ང་བ་འཆར། །

དེ་དང་མ1ན་པའི་ཆོས་Rམས་བrོམ། །gེན་yངས་པ་ཡི་བgེན་

དག་ལ། །gེན་གཞི་I་བཞི་ཐོབ་པ་དང༌། །བgེན་པ་Rམ་དག་I་

ཡིན་ནོ། །ཤིན་8་Rམ་དག་ངོ་བོ་ཉིད། །�ག་པ་~ོ་Vེ་འཆང་ཆེན་

ཡིན། །གཞི་ལམ་འvས་+་གནས་[གས་ཡིན། །འདིར་ཡང་vི་

བར་མི་ལང་གིས། །ལམ་འvས་ནང་=་ཞིབ་8་Zོས། །གདམས་

ངག་ཁ་ཆེར་སོ་སོར་¼། །གཅིག་8་མ1ན་པ་གང་ན་འོང༌། །
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ངེས་ཤེས་གང་9ེས་ཉམས་O་ལོངས། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་

ཡི་གེ་དེ། །འཁོར་ལོ་གང་ལ་གནས་པ་ལགས། །འཁོར་འདས་

ཡི་གེ་ཁ་དོག་Rམས། །གཅིག་གམ་སོ་སོར་གནས་པ་ལགས། །

rོམ་=ས་ཇི་Zར་གནས་པ་ལགས། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་ཡི་

གེ་དེ། །Zེ་བ་�ལ་པའི་འཁོར་ལོར་གནས། །དེ་ཡང་འདབ་མའི་

བར་ན་གནས། །ཁ་དོག་མི་གཅིག་སོ་སོར་གནས། །འདབ་མ་

�ག་�་a་བཞི་ལ། །ø་ལའི་ཡི་གེ་ཉིས་འiར་ཏེ། །དཔེ་4ད་

བཟང་པོ་བEད་�་ཡིན། །À་ལི་བ�་�ག་ཉིས་འiར་ཏེ། །

མཚན་བཟང་Oམ་�་a་གཉིས་ཡིན། །rོམ་=ས་ཁ་དོག་དག་

དང་མXངས། །ག8མ་མོར་དམིགས་པ་གཏད་=ས་O། །གནད་

བཞིས་བaོན་འ�ས་oག་པོ་ཡིས། །མ་ཡེངས་འབད་ནས་

བrོམས་ལགས་Fང༌། །ཤ་བ�ག་མེད་ཅིང་བདེ་oོད་5ང༌། །དེ་

ཡི་gེན་འvེལ་ཇི་Zར་གནས། །གདམས་ངག་བ�ར་ཁ་ཇི་Zར་

བ<ི། །ཞིབ་པར་1གས་ལ་འདོག་པར་s། །འབར་འཛག་

དམིགས་པ་གཏད་=ས་O། །དབང་མེད་4ང་སེམས་ཉམས་པ་
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ལ། །འ¯ལ་འཁོར་4ས་Fང་མི་�ོག་ན། །དེ་ཡི་=ས་O་ཇི་Zར་

བ<ི། །གནད་དང་བཅས་པའི་ཞལ་གདམས་s། །ག8མ་མོའ m་

གནད་Fིས་rོམ་པ་ལ། །ཤ་བ�ག་མེད་ཅིང་བདེ་oོད་5ང་བ་དེ། 

།འདོད་ཆགས་ཡང་ཡང་9ེས་པའི་gོགས་པ་དེས། །ཐིག་ལེ་

དངོས་O་མ་ཉམས་Fང༌། །གནས་བབ་བེམ་རིག་vལ་བ་

ཡིན། །འ¯ལ་འཁོར་བ�ོག་ཐབས་མ་4ས་པས། །ཤ་མདོག་ཧཾ་

9་བ་མོ་ཁ། ། ོ་9་དག་དང་བཅས་པར་iར། །དེ་ནི་ཐིག་ལེས་

9ོན་ཡིན་པས། །འ¯ལ་འཁོར་བཞི་ཡིས་�ང་དང་བ\ེ། །བས་

Uག་«་བ་གཡན་པ་དང༌། །9་Ëབ་Z་+་eང་iར་ན། །�ང་ཤ་

མཚམས་ཤོར་བའི་9ོན་ཡིན་ཏེ། །མཛJ་ནད་བཞིན་=་འeང་བ་

ཡིན། །དེ་ཡི་བཅོས་ཐབས་བ.ན་པ་ནི། །གསང་གནས་ག8མ་

མོའ m་མེ་µར་བས། །[ས་Fི་ནང་Rམས་ཁེངས་པར་བrོམ། །མེ་

§ེ་ཁབ་aེ་ཙམ་པ་Rམས། །བ་Ãའི་+་ག་Rམས་O་བrོམ། །

1ན་འཇོག་ཙམ་ན་ནང་=་བrོམ། །Vེས་ལ་4ང་སེམས་གང་

བར་བrོམ། །དེ་ཡིས་9ོན་Rམས་སེལ་བ་ཡིན། །a་དང་�ང་
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དང་ཐིག་ལེའི་གhགས། །9ོན་Rམས་འeང་བའི་ེན་Rམས་

sས། །Vེ་ཡི་གཟེར་�འི་ནང་=་Zོས། །བཅོས་ཐབས་དེ་ལས་

�ག་པ་མེད། །\ོག་དང་aོལ་བའི་Sད་པར་<ིས། །གནད་=་

Xད་ན་ཇི་Zར་འeང༌། །�ང་འཇམ་Jབ་གཉིས་ལ་Sད་མཆིས་

སམ། །.ེང་rོ་འོག་rོ་གཉིས་པོ་ལ། །rོམ་=ས་ནན་ཏན་གང་

ལ་བ<ི། །ཁ་གསལ་1གས་ལ་འདོག་པར་s། །ཞེས་s་བ་ནི། 

\ོག་aོལ་གཡས་གཡོན་aའི་གནས། །\ོག་ནི་�ང་ལ་ཟེར་བ་

ཡིན། །aོལ་བ་ལས་ལ་yོར་བ་.ེ། །\ོག་aོལ་གhང་འཛmན་Ë་

�བས་དེ། །yོར་བཞིའི་གནད་=་བ>ན་ཙམ་ན། །\ོག་aོལ་

ད+་མར་Xད་པ་ཡིས། །གhང་འཛmན་gོག་པ་འགགས་པ་

དང༌། །gོག་མེད་ཡེ་ཤེས་9ེ་བ་ཡིན། །�ང་འཇམ་Jབ་གཉིས་

Fི་Sད་པར་དེ། །Jབ་�ང་oག་པས་a་མིག་འ4ེར། །འཇམ་

པས་ཡོན་ཏན་9ེ་བར་དཀའ། །གནས་བཞི་ཉམས་O་_ང་བར་

4། །.ེང་འོག་གཉིས་Fི་Sད་པར་ནི། །དང་པོ་འོག་�ང་བhང་

4ས་ནས། །འོག་�ང་oག་8་འཐེན་པར་4། །.ེང་འོག་ཁ་yོར་
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aོལ་བ་ཡིས། །ཡོན་ཏན་ཚBགས་Rམས་9ེ་བ་ཡིན། །འོག་�ང་

oག་དང་vང་ད<ེ་ན། །.ོད་=་གཟེར་ནད་འོང་བ་ཡིན། །vང་

ཉིད་Pང་4ས་[ས་བ�ན་ནས། །�ང་oག་8་+ས་པས་9ོན་

Rམས་སེལ། །a་བའི་�ང་དང་ཡན་ལག་�ང༌། །ལོག་པའི་=ས་

O་9ོན་ཅི་འeང༌། །གེགས་སེལ་གནད་དང་བཅས་པ་གཅིག །

1གས་ལ་ཅིས་Fང་འདོགས་པར་s། །ཞེས་s་བ་ནི། དེ་ལ་�ང་

བ�འི་4ེ་vག་ནི། །1ར་སེལ་�ང་པའི་a་ལ་གནས། །ལས་ནི་

འོག་rོའ m་4་བ་4ེད། །ལོག་ན་བཤང་§ི་·ོམ་པར་4ེད། །འབར་

ན་ཡོན་ཏན་9ེ་བར་4ེད། །མེ་དང་མཉམ་=་གནས་པ་ནི། །Zེ་

བའི་དFིལ་འཁོར་དག་8་གནས། །ལས་ནི་[ས་Fི་oོད་བ9ེད་

ཅིང༌། །ཟས་Rམས་Fང་ནི་འ�་བར་4ེད། །ལོག་ན་oངས་བའི་

�ང་ལོག་9ེ། །གཞན་ཡང་Âན་དང་ད©་5་འeང༌། །འབར་ན་

ཡོན་ཏན་9ེ་བ་ཡིན། །\ོག་འཛmན་�ང་ནི་�ིང་ཁར་གནས། །

ལས་ནི་སེམས་Fི་ཆོས་Rམས་4ེད། །ལོག་ན་�ིང་�ང་mོ ་

འབོག་འeང༌། །འབར་ན་མངོན་ཤེས་ཏིང་འཛmན་9ེ། །<ེན་{་
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ཏོང་ཏོང་པོ་ལ་གནས། །ལས་ནི་ཟ་འ1ང་མིད་པ་དང༌། །དབང་

པོ་�་ཡི་ལས་Pན་4ེད། །ལོག་ན་མིད་བ�ས་ལ་སོགས་འeང༌། 

།འབར་ན་ངག་གི་ཡོན་ཏན་འeང༌། །Sབ་4ེད་�ང་གི་གནས་པ་

ནི། །ཚmག་འoིལ་པགས་དང་བ་Ãར་གནས། །ལས་ནི་འpལ་

]ོད་གཉེན་�གས་4ེད། །ལོག་ན་ཞ་འཐེང་�ར་པོར་འོང༌། །«་

བ་བས་Uག་གཡན་པ་སོགས། །Â་དང་wིན་མ་འ4ི་བ་དང༌། །

 ོ་9་ཧཾ་པ་ཅན་=་འོང༌། །འབར་ན་[ས་Fི་བ�ག་མདངས་

དང༌། །[ས་Fི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འeང༌། །�ང་གི་4ེ་vག་

མང་ན་ཡང༌། །�ང་yོར་འདི་ཡི་4ེ་vག་ནི། །བ�ས་ན་དེ་ཉིད་

Oམ་�ར་གནས། །ཡན་ལག་དག་གི་�ང་�་ནི། །དབང་པོ་�་

ལ་གནས་པ་ཡིན། །4་བའི་ལས་Rམས་གང་4ེད་པ། །མིང་

སོགས་པས་ནི་སོ་སོར་4ེད། །ལོག་ན་དབང་པོའ m་9ོན་=་འiར། 

།འབར་ན་བདེ་.ོང་ཏིང་འཛmན་9ེ། །གེགས་སེལ་ཡོན་ཏན་9ེ་

[གས་Rམས། །འདིར་ནི་ལེགས་པོར་བཀོད་པ་ཡིན། །ག8མ་

མོ་ཉམས་O་ལེན་པ་ལ། །[ས་yོང་འ¯ལ་འཁོར་དགོས་
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ལགས་སམ། །[ས་yོང་མ་4ས་9ོན་ཅི་འeང༌། །4ས་པས་

ཡོན་ཏན་ཇི་Zར་འeང༌། །གནད་Fི་འ¯ལ་འཁོར་[ས་yོང་

Rམས། །1གས་Vེ་ཅན་<ིས་གནང་བར་s། །[ས་yོང་འ¯ལ་

འཁོར་མ་4ས་ན། །དཔེར་ན་@ོད་པའི་ཁ་ནི་>མ་པ་ལ། །ནང་=་

5་ûགས་མི་འ@ོ་ཞིང༌། །ཁ་>མ་འoལ་ཞིང་བ�ད་Fང་འབོ། །

དེ་བཞིན་[ས་yོང་མ་4ས་9ོན་Rམས་ནི། །�ང་བhང་oགས་

པས་9ོན་Rམས་ཡིན། །ད+་མའི་a་ཁ་མ་Mེད་པར། །a་bན་

ཤ་པགས་མཚམས་Rམས་O། །�ང་ནི་4ེར་བར་iར་པ་དེ། །

«་བ་ལ་སོགས་ནད་Rམས་འeང༌། །@ོད་པ་ཁ་>མ་རལ་དང་

འo། །@ོད་པ་5་ཡིས་µངས་iར་ན། །ཁ་µངས་@ོད་པ་གཉེན་

པ་ཡིན། །[ས་yོང་འ¯ལ་འཁོར་4ས་པ་ཡིས། །a་ཁ་འ4ེད་

ཅིང་a་མ=ད་@ོལ། །a་ནི་གཉེན་�གས་Uན་པ་.ེ །[ས་yོང་

4ས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡིན། །དཔལ་Uན་ཆེན་པོ་°
ྭ
་ལོ་ཡིས། །གོ་

རིམ་འཆལ་བའི་[ས་yོང་དང༌། །Wོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བིར་ཝ་

པས། །ལམ་འvས་ནང་=་གOངས་པ་Zར། །ཞིབ་8་Zོས་ལ་
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ཉམས་O་ལོངས། །འདིར་མང་vིས་པ་�ོས་9ོན་ཡིན། །གནས་

ཆེན་འཁོར་ལོ་གཙB་�ག་དང༌། །ཚmགས་ཆེན་འཁོར་ལོ་བ�་

གཉིས་O། །འeང་བཞི་�ང་སེམས་མ་འbོད་ན། །དེ་ལ་ཉེས་

9ོན་ཅི་འo་འeང༌། །9ོན་@ོལ་གེགས་སེལ་འbང་�ོལ་s། །

ཞེས་s་བ་ནི། གནས་ཆེན་གཙB་�ག་བར་དོ་I་གOམ་ནང་=་

Zོས་གསལ་ཟེར། །ཚmགས་ཆེན་<ི་ནི་བ�་གཉིས་O། །�ང་

སེམས་འ=ས་པར་iར་པ་དེ། །མཚན་དཔེ་བ=ན་མཐོ་འeང་བ་

ཡིན། །དེ་|་འeང་བཞིའི་�ང་ལོག་ན། །[ས་ཚmགས་ནད་=་

འeང་བ་ཡིན། །ནད་Fི་9ོན་Rམས་eང་iར་ན། །5་ཡི་གནས་

O་མེ་དང་ནི། །མེ་ཡི་གནས་O་5་ཡང་བrོམ། །ས་ཡི་གནས་

O་�ང་དང་ནི། །�ང་གི་གནས་O་ས་ཡང་བrོམ། །Pན་ལ་

ནམ་མཁའ་.ོང་པ་བrོམ། །ཉོན་མོངས་གེགས་སེལ་གཉེན་པོ་

བrོམ། །ཡང་ན་Uོག་པའི་yོར་བ་<ིས། །བགེགས་Fི་གེགས་

ལ་4མས་པ་བrོམ། །དེ་ལ་འbང་@ོལ་4ེ་vག་ནི། །འbང་

བ=ན་མ་ཡི་ནང་=་Zོས། །]ིར་a་དང་�ང་དང་ཐིག་ལེ་དང༌། །
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ཡི་གེའི་འ@ོས་Rམས་ཐིམ་པ་ལས། །ལམ་Rམས་Dོགས་པར་

འདོད་པ་དེ། །Vེ་བིར་བའི་བཞེད་པ་.ེ། །Vེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་

བཞེད་པ་ཡིས། །a་�ང་ཐིག་ལེ་ཡི་གེ་ཡིས། །ལམ་Rམས་ཇི་

Zར་Dོགས་[གས་Rམས། །Vེ་འ@ོ་བའི་མགོན་པོས་གནང་

བར་s། །ཞེས་s་བ་ནི། འ@ོས་བཞིས་4ེ་vག་sས་པ་

Rམས། །Wོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བིར་ཝ་པས། ལམ་འvས་

གOངས་པའི་ནང་=་Zོས། །དེ་ལས་�ག་པ་བVོད་མི་དགོས། །

]ིར་a་�ང་ཐིག་ལེ་ཡི་གེ་Rམས། །གཞི་ལ་ཇི་Zར་གནས་པ་

དང༌། །ལམ་=་ཇི་Zར་rོམ་[གས་Rམས། །9ོན་དང་ཡོན་ཏན་

འཛmན་པ་དང༌། །འbང་�ོལ་གནད་Fི་གདམས་ངག་དང༌། །�ང་

སེམས་དབང་=་འ=ས་gགས་དང༌། །དགའ་བ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་

འཆར་[གས་དང༌། །མཚན་དང་དཔེ་4ད་ལ་སོགས་པ། །

འvས་+འི་ཡོན་ཏན་མ་[ས་པ། །དངོས་པོ་གཞི་ལ་ཇི་Zར་

གནས། །བrོམས་པས་མངོན་=་ཅི་Zར་འiར། །Vེ་=ས་

གOམ་མSེན་པའི་སངས་Eས་Fིས། །Mོགས་བgན་བ~འ་ཙམ་
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མ་ལགས་པ། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་{་འvས་འདི། །འདི་

ལས་འདི་འeང་{་ེན་Rམས། །ཁ་གསལ་ལག་8་Wོངས་པ་

ཡི། །1གས་Fི་ཉིང་Î་གནང་བར་s། །ཞེས་sས་པ་དང༌། a་ནི་

[ས་Fི་གནས་[གས་ཏེ། །a་ཡི་གཙB་བོ་བ=ན་=་གOངས། །

Mེ་ན་.ོང་bག་བ=ན་�་གཉིས། །གhགས་དང་ད4ིབས་དང་

ཐག་དང་ནི། །�་p་འoིལ་དང་Â་ཤད་འཛmངས། །གཞན་ཡང་a་

ལ་མང་=་གOངས། །a་མ=ད་ཡི་གེ་འ+ར་=་གནས། །�ང་

དང་ཐིག་ལེ་སེམས་དང་གOམ། །a་ཡི་ནང་=་གནས་པར་

གOངས། །དེ་�་=ས་གཅིག་ཚBགས་པ་དེ། །Rམ་gོག་Mོགས་

མེད་འbོས་པ་དང༌། །སེམས་Fི་བཞོན་པ་�ང་བhང་ནས། །

ག8མ་མོ་བཞི་Uན་བrོམས་iར་ན། །མི་gོག་ཡེ་ཤེས་9ེ་བར་

འiར། །མ་བrོམ་Rམ་gོག་གཡེངས་iར་ན། །འཁོར་བའི་

�ག་བ ལ་བ9ེད་པར་4ེད། །མ་བrོམ་པ་ཡི་9ོན་ཡིན་ནོ། །

བrོམས་ན་ཡོན་ཏན་9ེ་བ་ཡིན། །དེ་Zར་9ོན་ཡོན་ཤེས་པར་

<ིས། །Rམ་gོག་ག8མ་མོའ m་འbང་དང་ནི། །ཉོན་མོངས་ཞེ་·ང་
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འbལ་ལ་�ོལ། །གསལ་.ོང་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འiར། །Zེ་བའི་

གནས་O་ཚBགས་པ་དང༌། །4ེ་vག་དེ་ཚB་འeང་བ་ཡིན། །�ིང་

ག་ཆོས་Fི་འཁོར་ལོ་|། །�་པོ་=ས་གཅིག་གནས་པ་དང༌། །

འདོད་ཆགས་bག་དོག་9ེས་iར་ན། །བདེ་བའི་yོར་བ་rོམ་པ་

དང༌། །དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་9ེ་བ་ཡིན། །མ་བrོམ་འདོད་

ཆགས་དབང་སོང་ན། །འཁོར་བའི་�ག་བ ལ་བ9ེད་པར་4ེད། 

།མ་བrོམ་པ་ཡི་9ོན་ཡིན་ནོ། །བrོམས་ན་ཡོན་ཏན་9ེ་བ་

ཡིན། །དེ་Zར་9ོན་ཡོན་ཤེས་པར་<ིས། །bག་དོག་བདེ་བའི་

འbང་དང་ནི། །ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་འbང་ལས་�ོལ། །

�ན་ཅིག་9ེས་དགའ་ཐོབ་པར་འiར། །]ི་བོའ m་གནས་O་

ཚBགས་པ་དང༌། །4ེ་vག་དེ་ཚB་འeང་བ་ཡིན། །ས་�ང་དབང་

འ=ས་wིག་�་དང༌། །5་�ང་དབང་འ=ས་=་བ་དང༌། །མེ་�ང་

དབང་འ=ས་མཁའ་}ང་དང༌། །�ང་ཉིད་དབང་འ=ས་མར་མེ་

དང༌། །ནམ་མཁའ་ཡི་ནི་�ང་འ=ས་ན། །�ིན་མེད་ནམ་མཁའི་

gགས་Rམས་འeང༌། །gགས་Fི་4ེ་vག་བསམ་མི་Sབ། །
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འདིར་ཡང་བVོད་Fི་མི་ལང་གིས། །1ན་མོང་�བ་gགས་

Rམས་ན་Zོས། །ཉམས་O་ལོངས་དང་ནང་ནས་འཆར། །@ོལ་

ལམ་ག8མ་མོའ m་དགའ་བཞི་དང༌། ཆགས་ལམ་བདེ་བའི་དགའ་

བཞི་གཉིས། །ལམ་གཉིས་4ེ་vག་སོ་སོ་ཡིན། །ག8མ་མོ་

གནད་=་བ>ན་ཙམ་ན། །a་vན་�ང་སེམས་འ=ས་པ་ཡིན། །

[ས་ལ་བདེ་oོད་9ེས་པ་དང༌། །Rམ་པ་}་ཚBགས་>ད་ཅིག་མ། 

།རག་པ་འགགས་པ་gོག་མེད་ཡིན། །བདེ་བ་9ེས་པ་དགའ་བ་

ཡིན། །ཐིག་ལེ་འབར་འཛག་rོམ་པ་དང༌། །ཐབས་ཤེས་གཉིས་

མེད་འbོད་པ་ཡིས། །�ང་ནང་=་འ=ས་པས་ག8མ་མོ་འབར། །

ཡེ་ཤེས་ལ་ནི་ཆེར་བ�ེན་པས། །b་བ་འགགས་པས་Rམ་པར་

wིན། །བདེ་ཆེན་9ེས་པས་མཆོག་དགའ་ཡིན། །ཤིན་8་b་བ་

འགགས་པ་ཡིས། །བVོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་vལ་བས། །

མཚན་ཉིད་མེད་པའི་>ད་ཅིག་མ། །བདེ་.ོང་ད4ེར་མེད་9ེས་

པ་དེ། །�ན་ཅིག་9ེས་པའི་དགའ་བ་ཡིན། །དེ་ནི་དངོས་གཞི་

ཡིན་པར་གOངས། །�ང་ནི་Mིར་ལ་འeང་བ་དང༌། །Rམ་པར་

�972



ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།

gོག་པ་འbོས་པ་ཡིས། །བདེ་.ོང་ཉམས་དང་vལ་བ་ལ། །ཡེ་

ཤེས་Vེས་བ«་4ེད་པ་དེ། །gོགས་པ་ཤར་བས་དགའ་vལ་

ཡིན། །Rམ་པར་�ེད་པའི་>ད་ཅིག་མ། །བཞི་པ་ཡང་ནི་དེ་

བཞིན་9ེས། །Vེས་Fི་དངོས་གཞི་�གས་པ་ཡིན། །Nོང་བ་

ཐམས་ཅད་དང་vལ་བས། །Rམ་པ་མེད་པའི་>ད་ཅིག་མ། །

ཐམས་ཅད་.ོང་པར་ཤར་བ་ཡིན། །དགའ་vལ་=་ནི་འདོད་པའོ། 

།དེ་Zར་[གས་ནི་མང་ན་ཡང༌། ། ར་<ི་གན་=་བrོམ་པར་

4། །ཆགས་ལམ་པ་ཡི་དགའ་བཞི་ནི། །Mག་E་ལ་ནི་ནོམ་དང་

�ག་པ་ཡིས། །Rམ་gོག་}་ཚBགས་འགགས་པ་དེས། །Rམ་པ་

}་ཚBགས་>ད་ཅིག་ཡིན། །བདེ་བ་9ེས་པས་དགའ་བ་ཡིན། །

མཁའ་གསང་4ིན་�བས་མཉམ་yར་བས། །རག་པ་འགགས་

པས་gོག་མེད་དེ། །Rམ་པར་wིན་པའི་>ད་ཅིག་ཡིན། །བདེ་བ་

ཆེར་9ེས་མཆོག་དགའ་ཡིན། །བདེ་བ་གཉིས་ཤོར་གཉིས་

མཉམ་ད+ས། །བVོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་vལ་བའི། །མཚན་

ཉིད་མེད་པའི་>ད་ཅིག་མ། །མཁའ་མཉམ་བདེ་.ོང་ད4ེར་མེད་
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དེ། །�ན་ཅིག་9ེས་པའི་དགའ་བ་ཡིན། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་དང་

vལ་ནས། །Mི་ནས་Vེས་བ«་4ེད་པ་དེ། །Rམ་པར་�ད་པའི་

>ད་ཅིག་ཡིན། །ཐམས་ཅད་gོགས་པར་ཤར་བ་ན། །དགའ་

vལ་<ི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །དེ་Zར་དགའ་བཞི་ཤེས་པར་<ིས། །

མཚན་བཟང་Oམ་�་a་གཉིས་དེ། །[ས་ངག་ཡིད་གOམ་གཞི་

ལ་གནས། །ལམ་=་{་དེ་གང་སོང་ལ། །Rམ་wིན་འvས་+་

འeང་བ་ཡིན། །_་མ་བO་དང་9ེལ་བ་ཡིས། །Mག་ཞབས་

འཁོར་ལོའ m་aིབས་དང་Uན། །གཞན་མ་Rམས་Fང་དེ་བཞིན་

yར། །དཔེ་4ད་བཟང་པོ་བEད་�་ཡང༌། །{་Rམས་སོང་བའི་

འvས་+་ཡིན། །དེ་ནི་གhགས་Iའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །.ོབས་བ�་

མི་འཇིགས་བཞི་དང་ནི། །མ་འoེས་ཆོས་ནི་བཅོ་བEད་དེ། །

vལ་འvས་Oམ་�་a་གཉིས་ཡིན། །དེ་ནི་ཆོས་Iའི་ཡོན་ཏན་

ཡིན། །གནས་དང་གནས་ནི་མ་ཡིན་པའི། །4ང་5བ་སེམས་ནི་

འeང་[གས་Rམས། །བཅོམ་Uན་མགོན་པོ་4མས་པ་ཡིས། །

ཐེག་མཆོག་{ད་ནི་_་མར་Zོས། །a་དང་ཡི་གེ་�ང་དང་
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གOམ། །Mི་gགས་ནང་=་ཤར་བ་དེ། །Mི་ནང་gེན་འvེལ་

འ@ིགས་ན་འeང༌། །གhགས་I་ལ་ནི་འཆར་བ་ཡིན། །Pན་དྷ་

4ང་5བ་སེམས་དང་ནི། །ནང་gགས་Mི་|་འཆར་བ་དེ། །ནང་

=་gེན་འvེལ་འ@ིགས་པ་ཡིན། །དེ་ནི་ཆོས་Iའི་ཡོན་ཏན་ཡིན། 

།gེན་ནི་Rམ་པ་བཞི་པོ་དེ། །གཅིག་8་འ=ས་ན་iར་པ་ལ། །

གསང་བའི་gེན་འvེལ་འ@ིགས་པ་ཡིན། །ཡན་ལག་བ=ན་དང་

Uན་པ་དེ། །ངོ་བོ་ཉིད་Iའི་ཡོན་ཏན་ཡིན། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་gེན་

འvེལ་དང༌། །མཐར་1ག་གི་ནི་gེན་འvེལ་སོགས། །དེ་དག་

ཐད་སོའ m་ཡོན་ཏན་Rམས། །Wོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བིར་ཝ་པས། །

གOངས་པའི་ལམ་འvས་ནང་=་Zོས། །འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་

{་འvས་ནི། །{་ཉོན་མོངས་=ག་�་=ག་གOམ་4ས། །ེན་

·ིག་པ་མི་དགེའི་ལས་4ས་པས། །འvས་+་འཁོར་བའི་�ག་

བ ལ་wིན། །ཉོན་མོངས་སོ་སོའ m་ལས་Rམས་Fིས། །ངན་སོང་

ལ་སོགས་�ག་བ ལ་Rམས། །ཞིབ་8་འདིར་མང་wོས་ཅི་

དགོས། །རིན་ཆེན་གཅིག་ཆོད་ནང་=་Zོས། །མཚན་མེད་Mག་
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E་ཆེན་པོ་ལས། །རིམ་9ེས་པ་དང་གཅིག་ཆར་པ། །ཐོད་°ལ་

བ་དང་གOམ་=་གOངས། །རིམ་9ེས་པ་ཡི་གང་ཟག་ལ། །

ཉམས་gོགས་འཆར་[གས་ཇི་Zར་ལགས། །Rལ་འ4ོར་བཞི་

ཡི་རིམ་པ་དེ། །རིམ་9ེས་པ་ཡི་གང་ཟག་ལ། །བཞི་པོ་རིམ་

<ིས་9ེ་ལགས་སམ། །ཡང་ན་གཅིག་ཆར་9ེ་བ་ལགས། །དེ་

ཡི་ས་མཚམས་Mེད་པ་གཅིག །ཞིབ་པར་1གས་ལ་འདོགས་

པར་s། །ཞེས་s་བ་ལས། ཆོས་4ེད་gེན་<ི་གང་ཟག་ལ། །_་

མ་དམ་པས་rོམ་བཏབ་པས། །ཉམས་O་_ངས་པར་iར་པ་

ལ། །ཉམས་gོགས་9ེ་བའི་Xལ་[གས་ནི། །Rམ་པ་གOམ་=་

གOང་[གས་ལས། །གཅིག་ཆར་པ་ལ་gོགས་པ་9ེ། །ཉམས་

O་མ་ཤོར་ཉམས་Nོང་བ9ང༌། །ཐབས་གཞན་མ་ཚBལ་ངོ་�ོད་

<ིས། །ཐོད་°ལ་རེས་འཇོག་Xལ་=་9ེ། །rོམ་མ་9ེས་པ་ཡང་

རང་སེམས་ཡིན། །rོམ་9ེས་པ་དེ་ཚམས་yོར་4། །Rལ་

འ4ོར་བཞི་ཡི་རིམ་པ་འདི། །རིམ་9ེས་པ་ལ་གOངས་པ་

ཡིན། །aེ་གཅིག་སེམས་Fི་རང་བཞིན་མཐོང༌། །aེ་གཅིག་དང་
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པོ་སེང་ངེ་ཡེ་རེ་བ། །བདེ་གསལ་མི་gོག་ཉམས་Nོང་9ེ། །rོམ་

པའི་=ས་O་དངོས་མེད་.ོང་པ་9ེ། །འོན་Fང་ཉམས་Fི་ཞེན་པ་

ཡིས། །མ་ངེས་བསམ་གཏན་གཉིས་པའོ། །སེམས་Fི་རང་

བཞིན་གདོད་ནས་.ོངས། །ཐམས་ཅད་.ོང་པ་ཡིན་�མ་9ེ། །

rོམ་འདི་ལས་�ག་པ་མེད་ཉམས་9ེ། །བrོམས་པས་ཁེངས་

པའི་.ོང་µོས་Fིས། །ཆེན་པོ་Rམས་ལ་བ�ས་པ་ཡིན། །འོན་

Fང་gོག་པ་མེད་པ་ཡི། །ཆོས་ཉིད་ཉམས་Fི་མཐར་1ག་ཡིན། །

�ོས་vལ་=ས་O་ངོ་བོ་མཐོང༌། །�ོས་པའི་ཆོས་Rམས་}་

ཚBགས་Pན། །རང་སེམས་ཡིན་པར་gོགས་པ་དང༌། །སེམས་

ཉིད་.ོང་པར་rོམ་པ་དེ། །�ོས་vལ་དང་པོའ m་gོགས་པ་ཡིན། །

�ོས་པ་�ོས་པས་.ོང་བས་མེད། །�ོས་vལ་གཉིས་པ་gོགས་

པ་ཡིན། །བདེ་བ་གསལ་བ་མི་gོག་པ། །I་གOམ་སེམས་Fི་

ངོ་བོ་ཡིན། །oན་པ་>ད་ཅིག་�ལ་པའི་I། །དེ་ཉིད་.ོང་པ་

ཆོས་Fི་I། །ད4ེར་མེད་ལོངས་]ོད་Dོགས་པའི་I། །ཉམས་

Fི་བདེ་གསལ་མ་ཡིན་པས། །gོགས་པའི་བདེ་གསལ་མི་gོག་
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པ། །I་གOམ་སེམས་Fི་ངོ་བོ་ཉིད། །རོ་གཅིག་སེམས་Fི་

མཚན་ཉིད་ཡིན། །སེམས་Fི་མཚན་ཉིད་}་ཚBགས་པ། །དགག་

Qབ་མེད་པར་gོགས་པ་དེ། །རོ་གཅིག་Rལ་འ4ོར་དང་པོ་ཡིན། 

།འཁོར་འདས་གཉིས་Fི་ཆོས་Rམས་ལ། །འདི་ལས་འདི་འeང་

ཤེས་ན་ཡང༌། །བrོམས་པས་སེམས་yོང་མ་4ས་པས། །gེན་

འvེལ་མངོན་=་འiར་བ་དཀའ། །སེམས་Fི་མཚན་ཉིད་མ་

འoེས་པ། །4ེ་vག་ཤ་མོང་Oལ་བཞིན་=། །སོ་སོའ m་{་འvས་

ཇི་བཞིན་}ང༌། །ལག་མཐིལ་Í་|་ར་བཞིན་=། །gེན་འvེལ་

མངོན་=་iར་པ་ཡིན། །སེམས་Fི་གཤིས་ཀ་ཇི་Zར་བ། །

gོགས་པ་མངོན་=་iར་པ་ནི། །rོམ་=་མེད་པའི་Rལ་འ4ོར་

ཡིན། །}ང་\ིད་འཁོར་འདས་ཆོས་Rམས་འདི། །རང་སེམས་

མིན་པ་གཅིག་Fང་མེད། །སེམས་ཉིད་མིན་པ་rོམ་མེད་པས། །

rོམ་མེད་པ་ཡི་ས་Mོགས་དག །ཐམས་ཅད་rོམ་=་ཤེས་པ་

ཡིས། །�ིབ་པ་མེད་ཅིང་�ིབ་མཁན་མེད། །®ང་4་མེད་ཅིང་

གཉེན་པོ་མེད། །སེམས་ཉིད་ཆོས་I་Rམ་དག་ལ། །�ིབ་པ་
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ཆགས་པའི་གནས་པ་མེད། །གཉེན་པོ་སོ་མས་བཅོས་O་

མེད། །སངས་Eས་1གས་ལ་Sད་མེད་པས། །འདི་ནི་དཀར་པོ་

གཅིག་1བ་ཡིན། །gོགས་པ་ཁོ་ན་rོམ་པ་དེ། །ཉམས་gོགས་

hང་འ�ག་ལམ་ཡིན་པས། །ལམ་གཞན་ལོགས་ནས་བཙལ་མི་

དགོས། །gོགས་པ་མངོན་=་iར་ཙམ་ན། །ད་Zའི་}ང་བ་

དངོས་པོ་དང༌། །ཉོན་མོངས་=ག་�་ལ་སོགས་དང༌། །ཚBགས་

�ག་�ལ་<ི་}ང་བ་འདི། །དེ་=ས་ཇི་Zར་འiར་བ་ལགས། །

rོམ་མེད་མངོན་=་iར་ཙམ་ན། །ད་Zའི་རིག་པ་8ར་8ར་པོ། །

oན་པ་}་ཚBགས་འbོ་བ་དེ། །དེ ་=ས་ཅི ་Zར་འiར་བ་

ལགས། །ཞེས་s་བ་ནི། །བེམ་རིག་གཉིས་Fིས་བ�ས་པ་ཡི། །

དབང་པོ་�་ལ་}ང་བ་Pན། །མ་gོགས་པ་ལ་འ¯ལ་}ང་ཡིན། །

Rལ་འ4ོར་པ་ལ་ཉམས་}ང་འཆར། །gོགས་པ་མངོན་=་iར་

པ་ལ། །དག་}ང་}ང་བའི་རང་གhགས་དེ། །}ང་.ོང་hང་

འ�ག་rོམ་=་འཆར། །ཐ་མལ་Rམས་ལ་=ག་�་འཆར། །

ཉམས་Uན་Rམས་ལ་འoེས་མར་འཆར། །gོགས་པ་མངོན་=་
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iར་པ་ལ། །ཉོན་མོངས་=ག་�་ལ་སོགས་པ། །ཡེ་ཤེས་�་|་

འཆར་བ་ཡིན། །ཞེ་·ང་གསལ་.ོང་ཏིང་ངེ་འཛmན། །མེ་ལོང་Z་

+འི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ང་Eལ་མཉམ་ཉིད་ཏིང་འཛmན་དེ། །མཉམ་

ཉིད་Fི་ནི་ཡེ་ཤེས་སོ། །འདོད་ཆགས་�་Uན་ཏིང་ངེ་འཛmན་དེ། །

སོ་སོར་Pན་gོག་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །bག་དོག་དགའ་ཆེན་ཏིང་

འཛmན་དེ། །4་བ་ནན་ཏན་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །གཏི་©ག་.ོང་པའི་

ཏིང་འཛmན་དེ། །ཆོས་Fི་ད4ིངས་Fི་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །ཐ་མལ་

སེམས་ཅན་Rམས་ལ་ནི། །ཚBགས་�ག་�ལ་དང་�ལ་ཅན་

}ང༌། །Rལ་འ4ོར་ཉམས་Fི་4ེ་vག་ཡིན། །gོགས་པ་མངོན་=་

iར་པ་ལ། །rོ་�འི་Rམ་ཤེས་gོག་མེད་ཡིན། །ཡིད་Fི་Rམ་

ཤེས་འ=་འbོད་Fིས། །ཐ་མལ་Rམས་ལ་གhང་འཛmན་ཡིན། །

Rལ་འ4ོར་པ་ལ་gོག་མེད་ཉམས་O་འཆར། །gོགས་པ་མངོན་

=་iར་པ་ལ། །rོ་�འི་Rམ་པར་ཤེས་པ་དེ། །�ལ་�འི་བ=ད་

aི་ཏིང་འཛmན་9ེ། །ཡིད་Fི་Rམ་པར་ཤེས་པ་དེ། །ཡིད་ཤེས་

བསམ་པའི་རང་གhགས་ཡིན། །སེམས་ཉིད་9ེ་བ་མེད་པ་ཡིན། 
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།rོམ་མེད་gོགས་པའི་Rལ་འ4ོར་ལ། །ད་Zའི་རིག་པ་8ར་8ར་

པོ། །དེ་ཉིད་rོམ་མེད་མ་ཡིན་པ། །rོམ་མེད་ལོགས་ན་བཙལ་

=་མེད། །oན་པ་}་ཚBགས་oན་མེད་ཡིན། །ཉོན་མོངས་}ང་བ་

ལ་སོགས་པ། །ཆོས་Rམས་སོ་སོར་}ང་བ་དེ། །རང་}ང་དག་

དང་མ་དག་ཡིན། །དག་}ང་rོམ་པའི་Rལ་འ4ོར་ལ། །}་

ཚBགས་ནོར་+་ཇི་བཞིན་=། །སོ་སོའ m་ཁ་དོག་ཇི་Z་བ། །དེ་དང་

དེ་འoར་འཆར་བ་ཡིན། །དེ་ནི་དག་}ང་བrོམས་པ་ལ། །ེན་

}ང་ཡོན་ཏན་སོ་སོར་འཆར། །སངས་Eས་ཡོན་ཏན་ལོགས་ན་

མེད། །སོ་སོར་}ང་བ་ཡོན་ཏན་ཡིན། །rོམ་མེད་མངོན་iར་

གང་ཟག་ལ། །Mི་gགས་ནང་gགས་ཅི་འo་འeང༌། །Mི་gགས་

ནང་gགས་མེད་པ་ལ། །rོམ་མེད་{ད་ལ་9ེ་\ིད་དམ། །rོམ་

མེད་མངོན་=་iར་ཙམ་ན། །ད་Zའི་[ས་སེམས་}ང་བ་འདི། །

དེ་=ས་ཇི་Zར་འiར་བ་ལགས། །{་མཚན་གནད་དང་བཅས་

པ་ཞིག །1གས་Fི་དFིལ་ནས་གནང་བར་s། །rོམ་མེད་

མངོན་=་iར་པ་དེ། །ཕར་Mིན་མཐར་1ག་ལམ་དང་ནི། །
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གསང་ གས་མཐར་1ག་gེན་འvེལ་དང༌། །Rལ་འ4ོར་བཞི་ཡི་

rོམ་མེད་དང༌། །དེ་གOམ་gོགས་ཚད་མཉམ་པར་འདོད། །

གོང་མ་གཉིས་Fི་ཡོན་ཏན་ལ། །Mི་gགས་ནང་gགས་གOངས་

པ་Rམས། །འདོད་[གས་མི་འo་ཡོད་Fིས་Fང༌། །སོ་སོའ m་

གsང་དང་བ�ན་པར་4། །འདིར་ནི་rོམ་མེད་Rལ་འ4ོར་ལ། །

gགས་Rམས་ཇི་Zར་འeང་sས་པ། །གོང་མ་གཉིས་Fི་ཡོན་

ཏན་དེ། །འདི་|་མི་}ང་ཟེར་བ་ཡོད། །འོན་Fང་hར་ཙམ་wོས་

པར་<ིས། །Mི་gགས་ནང་=་འཆར་བ་དང༌། །ནང་gགས་Mི་|་

འཆར་བ་འདི། །rོམ་མེད་ལམ་=་9ེ་དགོས་པས། །a་�ང་ཡི་

གེ་Mི་gགས་Rམས། །ནང་=་མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་Rམས། །

[ས་ལ་དེ་Zར་མ་ཤར་ཡང༌། །སེམས་ལ་ཡོན་ཏན་Dོགས་ནས་

ཡོད། །ཐིག་ལེའི་ཡོན་ཏན་ནང་gགས་དེ། །Mི་|་vལ་འvས་མ་

ཤར་ཡང༌། །སེམས་ལ་ཡོན་ཏན་Dོགས་པ་ཡིན། །Rལ་འ4ོར་

[ས་E་ཞིག་པ་དང༌། །སངས་Eས་ཞིང་=་འ@ོ་བ་དང༌། །

མངོན་པར་Dོགས་པར་སངས་Eས་པས། །དེ་ནི་དཔེར་ན་ཅི་
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འo་ན། །Ôང་³ག་rོ་ངའི་ནང་=་ནི། །གཤོག་པ་Eས་ནས་aལ་

Dོགས་ནས། །rོང་«ན་vལ་ནས་ནམ་འཕང་གཅོད། །དེ་བཞིན་

Rལ་འ4ོར་[ས་E་ཞིག་པ་དང༌། །མངོན་པར་Dོགས་པར་

འཚང་Eའོ། །ལམ་gགས་མེད་པར་iར་ན་ཡང༌། །rོམ་མེད་

{ད་ལ་9ེ་བ་ཡིན། །སེམས་Fི་gོག་པའི་E་དང་ནི། །Rལ་

འ4ོར་[ས་Fི་E་དང་ནི། །བག་ཆགས་}ང་བའི་E་དང་ནི། །E་

གOམ་མ་vལ་ཆོས་O་གནས། །དེ་ཡི་�ིབ་པ་E་གOམ་

ཡིན། །E་གOམ་vལ་ན་སངས་Eས་ཡིན། །ཐོད་°ལ་བ་ཡི་

གང་ཟག་ལ། །ཉམས་Fི་མཐོ་དམན་འeང་བ་དེ། །{་ེན་གང་

གི་འeང་བ་ལགས། །དེའི་བོགས་འདོན་ཇི་Zར་བ<ི། །1གས་

Vེ་ཅན་<ིས་གནང་བར་s། །ཞེས་s་བ་ནི། ཐོད་°ལ་བ་ཡི་

ཆོས་Rམས་དེ། །མཚམས་yོར་མ་ཤེས་9ོན་ཡིན་པས། །གོང་

=་ཞིབ་8་བ.ན་ནས་ཡོད། །འདིར་མང་¼་བ་�ོས་9ོན་ཡིན། །

gོགས་པ་མངོན་iར་གང་ཟག་ལ། །[ས་སེམས་གཉིས་པོ་

འvལ་=ས་O། །འོད་གསལ་གཉིས་པོ་འoེས་པའི་ཚJ། །དེ་ཚJ་
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I་�་ཇི་Zར་འeང༌། །ཁ་གསལ་{་མཚན་བཅས་པ་གཅིག །

ཞིབ་པར་1གས་ལ་འདོགས་པར་s། །ཞེས་s་བ་ནི། རང་

སེམས་gོགས་པའི་གང་ཟག་ལ། །འཆི་བ་ཉིད་Fང་@ོགས་O་

འཆར། །འོད་གསལ་ལོགས་ནས་འཆར་{་མེད། །འོན་Fང་

འཆི་བའི་འོད་གསལ་དེ། །སངས་Eས་ཆོས་Fི་I་ཡིན་པས། །

དང་པོར་སེམས་བ9ེད་སོང་བ་དང༌། །བར་=་གོམས་པ་ཚད་=་

9ོངས། །Vེས་ལ་wོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིས། །འ@ོ་བའི་དོན་=་

སངས་Eས་པའི། །བར་དོ་ཡི་ནི་�་[ས་དེ། །ལོངས་I་}ང་ལ་

རང་བཞིན་མེད། །མཚན་དང་དཔེ་4ད་བEན་པ་ཡིས། །ག=ལ་

4་}ང་བ་དག་པ་ལ། །སངས་Eས་ལོངས་]ོད་Dོགས་Iར་

}ང༌། །དམན་པ་Rམས་ལ་�ལ་Iར་}ང༌། །གཞན་ཡང་རིགས་

�ག་སོ་སོ་ལ། །1བ་པ་Rམ་པ་�ག་ལ་སོགས། །ག=ལ་4འི་

དོན་=་iར་པ་Rམས། །སངས་Eས་�ལ་པ་ཡིན་པར་གOངས། 

།བདག་4ིས་པ་_ོ་དམན་ཤེས་རབ་5ང༌། །དོན་ལ་ཤེད་མ་Mེ་

བས་ན། །s་ཚmག་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་=། །�་དང་དོན་མ་
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འvེལ་བ་Pན། །Vེ་=ས་གOམ་མSེན་པའི་སངས་Eས་Fི། །

I་གOང་1གས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །མSེན་པ་གཉིས་Uན་

རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གི་{ད་དང་དབང་པོ་དང༌། །ཁམས་དང་_ོ་

ཚBད་མSེན་ལགས་པས། །ཟབ་ཆོས་ཁ་གསལ་ཞལ་གདམས་

Rམས། །�ིང་Vེར་Zོས་ལ་1གས་ལ་ཐོགས། །བདག་[ས་ངག་

ཞབས་ཏོག་5ང་ན་ཡང༌། །འཇིག་gེན་4་བ་_ོས་བཏང་ལ། །

ཡེངས་པ་མེད་པར་ཞབས་ཏོག་བ<ི། །ཞེས་s་བ་ནི། ཟབ་པའི་

ཆོས་Rམས་s་བ་དང༌། །སོ་ནམ་ཆོས་ལ་4ེད་པ་ཡི། །རང་

གཞན་དོན་Rམས་Qབ་པ་ལ། །དེ་ལ་བཟོད་གསོལ་4་མི་

དགོས། །བ~་དོན་གཉིས་ལ་�ོངས་པ་དེ། །4ིས་པ་ཡིན་པར་

གOངས་ན་ཡང༌། །}ང་\ིད་བེམ་རིག་འཁོར་འདས་Pན། །

རང་སེམས་.ོན་པའི་བ~འ་ཡིན་པས། །རང་སེམས་�ོས་vལ་

ཆོས་I་ཡིན། །བ~་ཡིས་རང་སེམས་gོགས་པ་དེ། །_ོ་མཆོག་

ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ཡིན། །བ~འ་དོན་གཉིས་པོ་འbོད་པ་ཡིས། །

4ིས་པའི་9ོན་ལས་འདས་པ་ཡིན། །དེ་>ད་ཅེས་ནི་sས་པའི་
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དོན། །ཆོས་Rམས་སོ་སོ་རང་}ང་ལ། །=་མར་}ང་ཡང་ཆོས་

Iར་གཅིག །དེ་ལ་གོང་འོག་=་མ་མེད། །�་ཡོད་དོན་ལ་འ�ག་

མེད་པ། །4ེ¨་བ«གས་པ་ཅན་ལ་[ག་Dིར་བཏགས། །འོན་

Fང་[ག་Dི་མ་ཡིན་བཞིན། །སེམས་ཞེས་བVོད་Fང་སེམས་

ཉིད་མཐོང་བ་མེད། །དོན་ཡོད་�་འ�ག་མེད་པ་དེ། །g་ལ་dང་

+ར་བཏགས་པ་བཞིན། །ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པ་ལ། །ཉོན་

མོངས་ལ་ནི་ཉོན་མོངས་�། །ཡེ་ཤེས་ལ་ནི་ཡེ་ཤེས་�། །དོན་

ཡོད་�་འ�ག་མེད་པས་འགལ། །བདག་གཅིག་པ་དང་དེ་eང་

གི། །འvེལ་བ་ཡོད་མེད་sས་པ་ནི། །�་བVོད་པ་དེ་དོན་ཡིན་

ཡང༌། །�་ལས་དོན་ཉིད་ལོགས་ན་མེད། །སེམས་ཉིད་}ང་.ོང་

�ན་ཅིག་9ེས། །གhགས་དང་�་ལ་སོགས་པ་དང༌། །Rམ་པ་

ཐམས་ཅད་མSེན་པ་ཉིད། །གཉིས་O་མེད་དེ་གཉིས་4ར་

མེད། །སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད། །ཅེས་གOངས། སེམས་ཅན་

སེམས་དང་སངས་Eས་1གས། །བདག་གཅིག་8་ནི་མ་འvེལ་

ཡང༌། །རང་སེམས་སངས་Eས་ཡིན་པར་གཅིག །དེ་ལས་
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འeང་བའི་འvེལ་བ་ནི། །སངས་Eས་བVོད་ལས་མི་འeང་

ཡང༌། །_་མ་གདམས་ངག་རང་སེམས་གOམ། །gེན་འvེལ་

འ@ིགས་པས་སངས་Eས་འeང༌། །Sོད་Fིས་Mེད་གཏོར་4ེད་

པ་ཡི། །=ས་གOམ་མSེན་པ་མི་མངའ་ཡང༌། །=ས་གOམ་

རང་སེམས་ཡིན་པར་གཅིག །རང་སེམས་སངས་Eས་gོགས་

ཙམ་ན། །སེམས་ཅན་སེམས་ཡང་དེ་འoར་མSེན། །བདག་ཅི་

འo་བ་དེ་འoར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤེས། །ཆོས་གཤའ་མར་

4ེད་པའི་གང་ཟག་ལ། །I་གOང་1གས་ལ་མི་བཟོད་མེད། །

ཆོས་གཤའ་མར་4ེད་ན་མཉེས་པ་ཡིན། །Sེད་Fིས་sས་པའི་

མSེན་པ་དེ། །སངས་Eས་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ་མཆི། །སངས་Eས་

མSེན་པ་མི་མངའ་ཡང༌། །སེམས་ཅན་}ང་.ོང་hང་=་འ�ག་

པ་དེ། །མSེན་པ་གཉིས་Uན་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །རང་གི་[ས་ངག་

ཡིད་གOམ་<ི། །[ས་སེམས་གཉིས་Fི་གནས་[གས་ལ། །

གང་ཟག་ཟབ་མོའ m་གདམས་ངག་གིས། །a་དང་ཡི་གེ་�ང་དང་

གOམ། །Pན་དྷ་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་དང༌། །Pན་གཞི་རིག་པ་
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4ང་5བ་སེམས། །དེ་དག་གཞི་ལ་གནས་པ་ལ། །གནད་བཞིས་

ཉམས་O་_ངས་པ་ཡིས། །དེ་དག་སོ་སོའ m་ཡོན་ཏན་Rམས། །

གནས་>བས་མཐར་1ག་འeང་བ་དེ། །ཇི་�ེད་མSེན་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཡིན། །{་རང་ལ་ཡོད་པའི་གནས་[གས་དེ། །ལམ་

ཚBགས་པའི་gེན་འvེལ་འ@ིགས་ཙམ་ན། །འvས་+་Dོགས་

པའི་སངས་Eས་ཡིན། །{་འvས་གནས་[གས་འ@ིགས་པ་དེ། 

།རས་པ་ང་ཡིས་མSེན་པ་ཡིན། །+་རང་ལ་ཡོད་པའི་གནས་

[གས་ལ། །ལམ་གནད་=་བ>ན་པ་ཉམས་O་Nོང༌། །འ@ོ་བའི་

དོན་=་སངས་Eས་Fིས། །Sོད་Fི་{ད་དང་དབང་པོ་དང༌། །

ཁམས་དང་_ོ་ཚBད་4ེ་vག་Rམས། །གོང་=་གOངས་པ་དེ་དག་

ཡིན། །_་མའི་ཞལ་གདམས་ཟབ་མོ་Rམས། །sས་པ་བཞིན་=་

ཡི་གེར་བཀོད། །+་Sོད་Fི་ཞལ་ངོ་མ་ཆོག་པས། །གསང་

 གས་མཁའ་འ@ོའ m་\ོག་�ིང་དེ། །རང་ཐེད་ལ་གཏང་བ་1གས་

Vེ་ཡིན། །ཆོས་གOངས་པ་བཞིན་=་ཉམས་O་ལོངས། །རང་

བཞིན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འeང༌། །ལམ་ཟབ་མོ་_་མའི་ཞབས་
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ཏོག་ཡིན། །ཞབས་ཏོག་གOམ་=་གOངས་པ་ལས། །Dས་དང་

[ས་ངག་ཞབས་ཏོག་Rམས། །ཕར་ལ་[ས་པ་མེད་པར་

4ས། །འཇིག་gེན་4་བ་_ོས་བཏང་ནས། །Qབ་པའི་ཞབས་

ཏོག་བ<ི་ཞེས་པ། །ཞབས་ཏོག་དེ་ལས་ཆེ་བ་མེད། །Qབ་པ་

ཚད་=་བ9ོལ་ཙམ་ན། །Mོགས་བ�འི་Eལ་བ་\ས་བཅས་དང༌། 

།_་མ་བཀའ་བ{ད་ཐམས་ཅད་མཉེས། །དཔལ་Uན་བདེ་

མཆོག་{ད་ལས་Fང༌། །མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་®ངས་

ནས། །_་མའི་མཆོད་པ་Rམ་པར་བaམ། །དེ་མཉེས་པས་ནི་

Pན་མSེན་<ི། །གོ་འཕང་མཆོག་ནི་ཐོབ་པར་4ེད། །ཅེས་

གOངས། །a་བའི་_་མ་རིན་ཆེན་<ི། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

Dོགས་པ་དང༌། །འ@ོ་དོན་E་ཆེན་མཛད་པ་Rམས། །_་མ་

མཉེས་ལས་eང་བ་ཡིན། །+་Sོད་Fང་ཁས་_ངས་དོན་དང་

བ�ན། །Qབ་པ་�ིང་པོར་4ས་ཙམ་ན། །_་མ་མཉེས་པའི་

ཞབས་ཏོག་དང༌། །འ@ོ་དོན་E་ཆེན་འ�བ་པ་ཡིན། །དད་དང་

�ིང་Vེ་ཤེས་རབ་ཆེ། །_་མ་ལ་pས་Xལ་�ིམས་Uན། །ཏིང་ངེ་
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འཛmན་ལ་བaོན་པ་ཡི། །_་མ་ཆེན་པོ་Ëད་<ིས་ནི། །འ@ོ་བའི་

དོན་=་ཆོས་འདི་sས། །དེ་ལས་eང་བའི་དགེ་བ་ཡིས། །s་བ་

པོ་དང་སེམས་ཅན་Rམས། །�ིབ་པ་གཉིས་®ངས་ཚBགས་

Dོགས་ནས། །Dོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པར་ཤོག །sས་

ལེན་ཡེ་ཤེས་འོད་ཅེས་4་བ། །འ@ོ་བའི་དོན་=་རས་པས་བཀོད་

པའོ། །Dོགས་སོ། །དགེ་བར་iར་ཅིག །  

_་མ་སངས་Eས་རས་ཆེན་<ི། །གདམས་ངག་རིན་ཆེན་

གཏེར་མཛBད་Fི། །བཀའ་འ+མ་དངོས་�བ་E་མཚB་འདི། །ཕ་

མས་ཐོག་oངས་འ@ོ་དོན་=། །vིས་པའི་དགེ་བ་E་ཆེན་

འདིས། །ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་སེམས་ཅན་Rམས། །བWབ་

གOམ་ཐེག་གOམ་དོན་gོགས་ནས། །བདག་གཞན་I་གOམ་

ཐོབ་པར་ཤོག །ཁམས་གOམ་འ@ོ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Rམ་པ་ཐམས་ཅད་མSེན་པའི་

སངས་Eས་ཐོབ་པར་iར་ཅིག །བ�་ཤིས་པར་iར་ཅིག ། 

"
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"

ལག་ལེན་གསེར་མ།  

"

_་མ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་Rམས་ལ་Mག་འཚལ་ལོ། །བདེ་

གཤེགས་བཀའ་ཡི་དགོངས་པ་མ་[ས་པ། །འཕགས་པ་Rམས་

Fིས་བ�་བར་མཛད་པ་ཡིས། །སངས་Eས་བ.ན་པ་དར་ཞིང་

Eས་པ་དང༌། །འ@ོ་བ་Rམས་Fི་དོན་Rམས་�བ་པ་ཡིན། །དེ་

བཞིན་བདག་གི་_་མ་རིན་ཆེན་<ི། །1གས་དགོངས་མཐའ་དག་

དཔོག་པར་མི་¦ས་Fང༌། །ཞལ་ནས་གOངས་པའི་ཆོས་Rམས་

ཐོས་ཚད་Fི། །འ@ོ་ལ་ཕན་Mིར་དཀར་ཆག་འvི་བར་4། །_་

མ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉག་�ལ་=་4ོན་ནས། དང་པོ་གོ་རའི་དགོན་=་

དགེ་འ=ན་ཉིས་བE་�ག་ཙམ་ལ་9བས་འ@ོ་སེམས་བ9ེད་

གOངས། =ས་རེ་ཞིག་ཡང་དག་པར་Dོགས་པའི་སངས་Eས་

Fིས་གOངས་པའི་བསོད་ནམས་.ོབས་Fི་gོགས་པ་བVོད་

པའི་ཚBགས་ཆོས། བསོད་ནམས་བསགས་ན་བདེ་བ་འཐོབ་ཅེས་
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གOངས། ཡང་དགེ་འ=ན་འཚBགས་པ་ལ་མགོན་པོ་4མས་པའི་

ཆོས། དགའ་དང་དར་བར་9ེ་བ་དང༌། ཞེས་གOངས། ཡང་_་

མ་རིན་པོ་ཆེས་འབའ་རོམ་པའི་ཚBགས་ཆོས་ཐེག་པ་གOམ་<ི་

s་rོ་གOངས། ཡང་�གས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་གདམས་ངག་

གསེར་<ི་ཡང་ཁོལ་གOངས། ཡང་=ས་>བས་ཤིག་ན་Vེ་rམ་

པོ་པ་ནས་_་མ་སངས་Eས་rོམ་པ་ལ་སོགས་པ་Rམས་Fིས་

གOངས་པའི་ཚBགས་ཆོས་Rམས་ཚJ་ལ་ལོང་མེད་�ན་རིང་མི་

·ོད་འཆི་བར་ངེས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གOངས། ཡང་oོ་

གཏོར་ཆ་བ�་གOངས། ཡང་ན་རག་གཏོར་ཆ་བ�་གOངས། 

ཡང་oང་\ོང་གཏོར་མ་བE་a་མཛད། ཡང་Vེ་�གས་པོ་ནས་

སངས་Eས་rོམ་པས་གOངས་པའི་བཀའ་གདམས་<ི་ཚBགས་

ཆོས་�ན་རིང་མི་·ོད་འཆི་བར་ངེས། །ཞེས་པ་དང༌། Vེ་བuན་

མི་ལའི་གOང་�ོས་_་མ་འབའ་རོམ་པས་གOངས་པའི་Mག་E་

ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་འoའི་གདམས་ངག་གOངས། ཡང་

=ས་རེ་ཞིག་_་མ་Rམས་Fི་བཞེད་གsང་Wོབ་དཔོན་ó་Qབ་Fི་
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ཞལ་ནས་སེམས་ཟིན་ན་འོད་གསལ་འཆར་ཞེས་གOངས། ཡང་

རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་Fིས་དཔོན་Wོབ་ཆོས་དང་གOམ་འཛBམས་ན་

ཡོན་ཏན་9ེ་བ་དང༌། ]ིར་ཆོས་4ེད་པ་ལ་གོལ་ས་ཆོད་པའི་_་

མ་དགོས་གOངས། ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་Fིས་ཤེས་པ་>ད་ཅིག་

ལ་9ོན་དང་ཡོན་ཏན་<ི་འeང་[གས་Fི་ཆོས་གOངས། འཆི་

ཀ་མའི་=ས་Fི་མཚམས་yོར། ཡང་འvི་pང་པའི་ཆོས་Mག་E་

ཆེན་པོ་གཞལ་4་དོན་<ི་Mག་E་ཆེན་པོ་4་བ་གOངས། ཡང་

Vེ་rམ་པོ་པའི་ཞལ་གདམས་སངས་Eས་rོམ་པ་ནས་གOངས་

པའི་མ་རིག་©ན་པ་སེལ་དགོས། །ཞེས་པའི་ཆོས་གOངས། 

ཡང་>བས་ཞིག་ན་དབང་པོ་�་ཡི་ཆོས་གOངས། ཡང་Vེ་པ་

རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་གདམས་དལ་འ4ོར་<ི་ཆོས་གOངས། ཡང་

གདམས་ངག་ེན་}ང་ནམ་མཁའི་�ིན་དང་འo་གOངས། ཡང་

དབང་པོ་འvིང་གOམ་<ི་ཆོས་གOངས། ཡང་>བས་ཤིག་ན་

ཚBགས་ཆོས་ཐ་མལ་ཤེས་པ་མ་བཅོས་པ་ཞེས་གOངས། ཡང་

>བས་ཤིག་ན་ཚBགས་ཆོས་དམ་པའི་དོན་=་འ@ོ་བའི་ཞེས་པ་
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གOངས། ཡང་ཚBགས་ཆོས་དལ་འ4ོར་མི་gག་{་འvས་

སོམས། ཅེས་གOངས། ཡང་Vེ་rམ་པོ་པའི་ཚBགས་ཆོས་ཐེག་

པ་1ན་མོང་དང་Sད་པར་<ི་ཆོས་སངས་Eས་rོམ་པ་ནས་

གOངས་པའི་ཆོས་གOངས། ཡང་Vེ་�གས་པོའ m་sས་ལེན་<ི་

ཆོས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་ གས་ནས་ཚJ་གཅིག་[ས་གཅིག་

ལ་སངས་Eས་པའི་ཆོས་Rམས་>བས་O་གOངས། �ི་ལམ་

དཔེ་ངོ་�ོད་Rམ་པའི་ཆོས་གOངས། ཡང་Vེ་rམ་པོ་པའི་ཆོས་

བཞི་ཆོས་ཆོས་O་འ@ོ་བ། ཆོས་ལམ་=་འ@ོ་བ། ལམ་འ¯ལ་པ་

སེལ་བ། འ¯ལ་པ་ཡེ་ཤེས་O་འཆར་བ་གOངས། ཡང་Mག་E་

ཆེན་པོ་ཟེར་བ་རང་གི་སེམས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་གདམས་

ངག་གOངས། ཡང་ཚBགས་ཆོས་གhང་འཛmན་གཉིས་O་མེད་

པའི་Z་བ་ཞེས་གOངས། ཡང་རང་སེམས་སངས་Eས་O་

gོགས་Fང་a་བའི་_་མ་མི་®ང་4་བའི་ཆོས་གOངས། ཡང་

Mག་E་ཆེན་པོ་ཚBགས་གཉིས་Dོགས་པ་�ིང་པོ་གསལ་བར་

4ེད་པའི་གདམས་ངག་གOངས། ཡང་hང་གOམ་ཡ་�ག་གི་
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ཆོས་བཞི་ལ་ཡང་རིག་དང་མ་རིག་གཉིས་ཞེས་པ་དང༌། ཡང་_ོ་

གཏད་1བ་Fིས་ཟབ་མོ་9ོང་བའི་ཆོས་ལས་ནི་[ས་ཅན་@ིབ་

མས་o་ཞེས་པ་དང༌། ཡང་Vེ་rམ་པོ་པའི་ཆོས་�ན་ཅིག་9ེས་

པའི་ཡེ་ཤེས་འདི་ཞེས་པ་དང༌། ཡང་ཞང་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་རི་

གཟར་Ëབ་དང་ནམ་མཁའི་�ིན་བཞིན་ཞེས་པ་དང༌། ཡང་Vེ་

པའི་ཆོས་པད་ཅན་ཞིང་ཁམས་ག་+འི་ཕོ་vང་ན་ཅེས་པ་དང༌། 

ཡང་Vེ་བuན་མི་ལས་Dོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་]ིའི་གཞག་

ཐབས་_་མ་སངས་Eས་rོམ་པ་ནས་བ{ད་པ་གOངས། ཡང་

སངས་Eས་rོམ་པ་ནས་བ{ད་པའི་ཆོས་�ག་བ ལ་ཆོས་ཉིད་

®ོང་ལེན་ཡིན། །ཞེས་པ་དང༌། ཡང་འབའ་རོམ་པས་མཛད་པའི་

ཁ་སར་པ་ཎི་འ+མ་གཏེར་གOངས། ཡང་ཚBགས་ཆོས་�ག་

བ ལ་གཉིས་Fི་©ན་སེལ་ཞེས་པ་དང༌། ཡང་རིན་པོ་ཆེ་.ག་

[ང་ཐང་པའི་ཆོས་Mག་E་ཆེན་པོ་མེ་ལོང་�་>ོར་<ི་ཆོས་དང༌། 

ཡང་Rལ་འ4ོར་ནང་གི་མཆོད་yིན་གOངས། ཀམ་5ང་9ིམ་

ཤན་wན་མོ་རིའི་p་|བ་དགོན་ན་བsགས་པའི་=ས་O་བ.ན་
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བཅོས་མཛད་པ་ནི། དཔོན་}ང་གིས་sས་པའི་1གས་Vེ་ཆེན་

པོའ m་Qབ་ཐབས། ཉེ་གནས་དར་མ་Eལ་<ིས་sས་པའི་¨ར་

དེད། དགེ་བཤེས་dལ་མིས་sས་པས་Vེ་བuན་མ་ར་[གས་Fི་

ཡིག་}་དང༌། རབ་གནས་Fི་ཆོ་ག་གཅིག་མཛད། �བ་མཐའ་

_ོའ m་ེན་སེལ་མཛད། ཡང་ཙBང་ཁ་ཞ་ཡི་ད4ར་ས་ན་བsགས་

པའི་=ས་O་_་མ་གནས་ནང་པས་sས་པའི་བདེན་གཉིས་དོན་

�ག་མཛད། ལིང་5ང་གཟིང་ག་དགོན་ན་བsགས་པའི་=ས་O་

�ང་ལམ་ཚBགས་@ལ་=་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པས་བཞེངས་

པའི་མpར་E་མཚB་Zར་ཟབ་གOངས། ཡང་བཀའ་བཞིའི་

གདམས་པ་གOམ་གOངས། ཡང་Mག་E་ཆེན་པོ་མཚན་ཉིད་

བཞི་Uན་མཛད། ཡང་gག་8་´འི་4ིན་�བས་ལས་eང་བའི་

ཚmགས་O་བཅད་པ་བ�་གཅིག་པ་མཛད། ཡང་འགའ་ན་གདན་

oངས་བའི་=ས་O་]ང་ཧ་ཧོ་ཤས་sས་པའི་ཚBགས་འཁོར་Eས་

པའི་ཆོས་བཤད། ཡང་pར་rོམ་མེས་sས་པའི་�ོ་བ་བ9ེད་

པའི་ཆོས། གཟི་འགའ་ན་བsགས་པའི་=ས་O་གྷ་པ་ལེ¨་�ང་
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ལ་གདམས་པའི་ཆོས་བ�་དང་གOམ་<ི་བདག་ཉིད་མཛད། _་

མ་ས་9་པ་ལ་གདམས་པ༌། དགེ་བཤེས་ཡོན་ཏན་Eལ་ལ་

གདམས་པ་གཉིས། དགེ་བཤེས་dེ¨་ཇོ་\ས་ལ་གདམས་པ། 

ཨ་Nེ་ཟེང་ལ་གདམས་པ། [ག་Dི་ལ་དཔེ་4ས་པའི་གདམས་

པ། ཏིང་ངེ་འཛmན་<ི་ཆར་ཆོག་4ིས་པ་ལ་གདམས་པ། འཕགས་

པ་@ོ་འཐིང་ལ་bིན་ཡིག་མཛད་པ། ཡང་རིན་པོ་ཆེ་.ག་[ང་

པས་�ི་ལམ་=་[ང་བ.ན་པའི་ཆོས། ཆོས་9ོང་གི་bིན་ལས་

Fི་གདམས་པ་དང༌། མང་རང་དད་པ་ཅན་ལ་གདམས་པ་དང༌། 

གཞི་ལམ་འvས་གOམ་<ི་གདམས་པ་དང༌། བར་དོ་I་གOམ་

དང༌། ཚད་མ་ལེ¨་�་དང༌། ཆོས་9ོང་གི་]ན་འoེན་མངའ་

གསོལ་མཛད། ལམ་འvས་Fི་གདམས་པ་མཛད། མཁར་[ང་

_་ཆེན་དགོན་=་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་ཆོད་མཛད། །གང་ཟག་

གOམ་ལ་གདམས་པ་དང༌། _་མ་vག་Ãན་པའི་Wོབ་མ་<ོ་

འཕགས་ལ་གདམས་པ་དང༌། aང་rོམ་གོ་$ི་ལ་གདམས་པ་

དང༌། རི་�ོད་པ་ལ་གདམས་པ་དང༌། ཡང་གྷ་ན་གདན་oངས་
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པའི་=ས་O་_་མ་ས་9་པ་ལ་ག8མ་མོའ m་གདམས་པ་དང༌། 

Mག་E་ཆེན་པོའ m་གདམས་པ་གཅིག་དང་གཉིས་མཛད། _་མ་

rམ་པོ་པས་sས་པའི་དོན་མཆོག་བ=ན་མའི་�ིད། མཆེད་

བuན་<ིས་sས་པའི་གསོལ་འདེབས་Sབ་བདག་ཆེན་མོ་དང༌། 

འ5ས་པ་ཤེས་རབ་\ེ་ལ་གདམས་པ་དང༌། ཡང་དགེ་བཤེས་

བོད་ལ་གདམས་པ་དང༌། ཡང་གཟིང་མགར་དགེ་བཤེས་ཤེས་

རབ་དར་མ་ལ་གདམས་པ་དང༌། ཡང་མཁར་[ང་|་གདམས་

པ་རིན་པོ་ཆེའི་འོད། ཡོན་ཏན་9བས་ལ་གདམས་པ་གཉིས། 

ཤེས་རབ་བaོན་འ�ས་ལ་གདམས་པ་གསང་བ་ཡང་�ིང༌། 

ཡང་ཤེས་རབ་དབང་�ག་ལ་གདམས་པ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་འོད་

མཛད། ཡང་གདམས་པ་gེན་འvེལ་ཟབ་མོ་མཛད། ཡང་ཇག་

རོང་Eལ་མོ་Ñེ་ལ་བ.ན་བཅོས་གལ་པོ་ཆེ་མཛད། _་མ་རིན་

པོ་ཆེ་འདན་=་4ོན་ནས་དེ་ཤོད་རག་ཉག་8་ལམ་འvས་+་དང་

བཅས་པའི་གདམས་ངག་མཛད། ཡང་_་མ་འོ་ས་9་པ་ལ་

གདམས་པ། ཡང་�ི་ལམ་[ང་བ.ན་<ི་ཆོས། ཡང་པམ་ནེ་གེ་
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|་ཁར་དཔལ་�་ལས་བབས་པ་ཚངས་པའི་ད4ངས་ལ་བrོམ་

{་བམ་ཆགས་བ=ན་མཛད། D་དཀར་ནག་�་ན་བ.ན་བཅོས་

དཀར་པོ་ཟང་ཡག་མཛད། ཡང་རེ་ཤོད་ད´ལ་དཀར་དཔོན་

ཆོས་རིན་ལ་གདམས་པ་མཛད། ཡང་འvི་pང་ན་ཇོ་\ས་ལ་

གདམས་པ་ཟབ་མོ་}ང་བ་དང་ཡང་གཅིག་དང་གཉིས་མཛད། 

pང་ཏང་=་རིན་ཆེན་Eལ་ལ་དགོངས་པ་ÿ་ལོ་ཀ་གཅིག་མཛད། 

~ོ་Vེ་དབང་�ག་ལ་གདམས་པ་གཅིག་མཛད། Mའོ་[ང་=་དགེ་

བཤེས་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ལ་གདམས་པ་དབེན་5ང་=་ གས་Fི་

ཡན་ལག་བ=ན་པ། ཡང་4ང་�ོམ་པར་སེམས་བ9ེད་ཆེན་མོ་

མཆོག་1ན་མོང་གི་དངོས་�བ་འeང་བ་རིན་པོ་ཆེའི་འོད་མཛད། 

མོ་¿ར་_་མ་Ëད་ལ་གདམས་པ་sས་ལེན་ཡེ་ཤེས་འོད། ¬ོག་

9འི་�་ན་མཆོད་འ+ལ་ཀ་ལ་པིང་ཀ་ཚངས་པའི་ད4ངས་

མཛད། ཡང་�ོ་བ�འི་བ.ོད་བIལ་མཛད། ཡང་མོ་¿ར་ཡོན་

rོམ་�་མོ་9བས་ལ་�ིང་པོ་བཞིའི་གདམས་པ་མཛད། ཡང་aི་

óང་མཁར་=་དགེ་Wོང་�་Vེས་sས་པའི་གདམས་ངག་བ.ན་
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པའི་\ོག་ཤིང་མཛད། ཡོན་བདག་ཉི་མ་སེSེ་ལ་གདམས་པ་

བ.ན་བཅོས་ཡེ་ཤེས་འོད་མཛད། _་མ་ད4ེ་རས་པ་ལ་

གདམས་པ་མཛད། ཡང་དབོན་པོ་ཤེས་རབ་དབང་�ག་ལ་

གདམས་པ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་Pན་8་འོད་མཛད། ཡང་རིམ་པ་

�་ཡི་གདམས་པ་མཛད། .མ་མཁར་9འི་�ར་ཤེས་རབ་

9བས་ལ་གདམས་པ་དམ་ཆོས་ནོར་+་རིན་ཆེན་མཛད། ཡང་

དེར་ལོ་F་བས་sས་པའི་གདམས་ངག་ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་གི་

ཉམས་ལེན་མཛད། ཡང་དམེ་ཆེན་ཞོལ་=་རིན་པོ་ཆེ་འvི་pང་

པའི་བ.ོད་པ་རིན་ཆེན་འོད་མཛད། ཡང་9བས་འ@ོ་སེམས་

བ9ེད་བ�ས་པ་དང༌། བ ོ་བ་ཡོན་བཤད་Fི་ཆོ་ག་མཛད། 

ཡང་བཀའ་བབ་བཞི་ཡི་གདམས་ངག་མཛད། ཡང་པམ་ནེ་གེ་|་

ཁར་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པ་ལ་བ.ོད་པ་Eལ་པོ་རིན་ཆེན་འོད་

མཛད། ཡང་དེར་Eལ་ཆེན་བཞི་ལ་བ.ོད་པ་མཛད། ཡང་Eལ་

པོ་ཆེན་པོ་Rམ་ཐོས་\ས་ལ་བ.ོད་པ་མཛད། བ�་ཤིས་Eལ་

བར་iར་ཅིག དངོས་�བ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །  
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"

_་མ་རིན་པོ་ཆེ་འ@ོ་བའི་མགོན་པོ་སངས་Eས་རས་ཆེན་

<ིས་མཛད་པའི་བཀའ་འ+མ་<ི་Rམ་@ངས་Mོགས་གཅིག་8་

vིས་པ་འདི་Z་.ེ། གསོལ་འདེབས་Sབ་བདལ་ཆེན་མོ། Rམ་

པར་ཐར་པ། རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་ཆོད་Fི་གདམས་པ། བར་དོ་I་

གOམ། sས་ལེན་ཡེ་ཤེས་འོད། ཚBགས་Fི་འཁོར་ལོའ m་རིམ་པ། 

དཔལ་~ོ་Vེ་Rལ་འ4ོར་མའི་Qབ་ཐབས་ར་[གས་Fི་ཡིག་}། 

4ང་5བ་མཆོག་8་སེམས་བ9ེད་པའི་ཆོ་ག རང་4ིན་<ིས་

�བས་པའི་མན་ངག་གི་Rམ་པར་བཤད་པ། �ོ་བའི་ཆོས་

བཤད། ལམ་འvས་+་དང་བཅས་པའི་གདམས་པ། བè་�་དད་

ལ་གདམས་པ། གསང་བའི་ཡང་�ིང་ཅོག་རོ་ལ་གདམས་པ། 

sས་ལེན་©་ཏིག་bེང་བ། དགེ་བཤེས་འོ་9ོ་ལ་གདམས་པ། 

ཚད་མ་ལེ¨་�། གདམས་པ་རིན་ཆེན་འོད། �ི་ལམ་[ང་

བ.ན། རི་�ོད་པ་ལ་གདམས་པ། གཞི་ལམ་འvས་+་]ོད་Uན་

ཞེས་4་བ། ས་9་པ་ལ་གདམས་པ། ཐབས་ལམ་ག8མ་མོའ m་
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ཆོས། ས་9་པ་ལ་གདམས་པ་Mག་E་ཆེན་པོ། ས་9་པ་ལ་

གདམས་པ། �བ་མཐའ་_ོ་ཡི་©ན་སེལ་ཡེ་ཤེས་འོད། [ག་Dི་

ལ་དཔེ་མཛད་ནས་གདམས་པ། 4ང་5བ་སེམས་དཔའ་gག་8་

´་ཡི་4ིན་བ�བས་ལས་eང་བའི། ཚmག་བཅད་བ�་གཅིག་པ། 

ཆོས་Fི་རིན་ཆེན་ལ་གདམས་པ། རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་4་བའི་

ཟབ་ཆོས། དབེན་5ང་དགོན་པར་བཀོད་པ་གཅིག ངེས་དོན་

གཉིས་པ་Mག་E་ཆེན་པོ་བ~འི་བ>ོར། རིན་པོ་ཆེའི་bེང་བ། 

གདམས་པ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་འོད། གཞི་ལམ་འvས་+འི་དོན་

.ོན་པར་4ེད་པ། བ.ན་བཅོས་གལ་པོ་ཆེ། འཕགས་པ་<ོ་ལ་

གདམས་པ། གདམས་པ་ཡོན་ཏན་9བས། མཆོག་གི་ག8མ་

མོའ m་གསལ་4ེད་�ོན་གསལ། ཟབ་ཆོས་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་Pན་

8་འོད་དང༌། ལམ་རིམ་པ་�་ཡི་ཉམས་ལེན། དགེ་བཤེས་བོད་

ལ་གདམས་པའི་བ.ན་བཅོས་ཞལ་གདམས། ཤེས་རབ་དར་མ་

ལ་གདམས་པ། དགེ་བཤེས་ཇོ་\ས་ལ་གདམས་པ། _་མ་ཡོན་

ཏན་Eལ་ལ་གདམས་པ། .ོན་པ་dེ¨་ལ་གདམས་པ། ཨ་Nེ་
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ཟེང་ལ་གདམས་པ། ད+ས་པ་པ¸འི་ས་གཞི་ལ་དཔེ་མཛད་པ། 

]ང་ང་ཆེན་པོ་Eལ་°ན་ལ་གདམས་པ་དམ་ཆོས་ནོར་+་རིན་

པོ་ཆེ། �་དཀར་ནག་གཉིས་Fི་�་ན་གOངས་པའི་འཁོར་

འདས་hང་འ�ག་ཆེན་པོ་4་བ། ཆོས་]ི་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་

Fི་དོན་Qབ་པར་4་བ། ཏིང་ངེ་འཛmན་<ི་ཆར་འབེབས། ཡང་

འགའ་ན་བsགས་པའི་=ས་མཛད་པའི་ཆར་འབེབས། རབ་

གནས་ཆོ་ག་བ�་ཤིས་རིན་ཆེན་འོད་ཅེས་4་བ། ཡེ་ཤེས་འོད་

ཅེས་པ་ཉི་མ་སེSེ་ལ་གདམས་པ། ཉིན་ཞག་³ག་གཅིག་གི་དགེ་

yོར་<ི་རིམ་པ། P་སར་4ོན་=ས་གOངས་པ་མཆོད་པའི་4ེ་

vག་གི་གདམས་པ། Vེ་rམ་པོ་ལ་བ.ོད་པའི་ཆོས་ལ་ཉམས་

O་ལེན་[གས་གསལ་བར་བཀོད་པ། མི་འ¯གས་པའི་�ིབ་

yོང་ཀཾ་ཀ་ནའི་ཞལ་གདམས། =ས་མཆོད་ཆེན་མོའ m་གཏོར་མའི་

རིམ་པ། ཇོ་\ས་ལ་གདམས་པའི་ཟབ་ཆོས། _་མ་འབའ་རོམ་

པ་ལ་བ.ོད་པ་རིན་ཆེན་འོད། _་མ་འvི་pང་པ་ལ་བ.ོད་པ། 

�ོ་བ�་ལ་བ.ོད་པ། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའ m་]ན་འoེན་བ.ོད་
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བIར་དང་བཅས་པ། ཚངས་པ་ལ་བ.ོད་པ། དོན་གOམ་པའི་

དགེ་Wོང་�ེ་ལ་གདམས་པ་དམ་ཆོས་ནོར་+་རིན་ཆེན་ཞེས་4་

བ། «གས་འeང་འགགས་པ་མེད་པའི་ཆོས། བཀའ་བཞིའི་

ཆོས་ཡིན་གOངས་པ་གཅིག་ཆོས་}་དpའི་གདམས་པ། འབའ་

རོམ་པས་�ི་ལམ་=་གOངས་པའི་གདམས་པ། གསང་ གས་

[གས་Fི་ཡན་ལག་བ=ན་པ། རང་སེམས་སངས་Eས་O་ངོ་

�ོད་པར་4ེད་པའི་གདམས་པ་དོན་མཆོག་བ=ན་མ། ཡང་

>བས་ཤིག་ན་ཆོས་}་ཉི་«་a་བའི་གདམས་པ་Rམས་དང༌། 

གསོལ་འདེབས་གཅིག །Ëད་5་rོམ་ལ་གདམས་པའི་ཟབ་ཆོས་

གཅིག བ{ད་པའི་_་མ་དང་ཡི་དམ་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛད་

པའི་མpར་གཅིག ཡི་གེ་�ག་པའི་བ�ས་[ང་གཅིག་དང༌། 

]ིར་ཆོས་}་བE་a་བEད་བsགས་སོ། །oོ་གཏོར་ཆ་བ�། 

ནང་གཏོར་ཆ་བ�། གཏོར་མ་འ+མ་ཐེར། oང་\ོང་གི་གཏོར་མ་

བE་a། 9བས་འ@ོ་སེམས་བ9ེད་བ ོ་བ་ཡོན་བཤད། མདོ་
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wད་ནས་གདན་oངས་པའི་བཀའ་འ+མ་<ི་དཀར་ཆག་ཡིན། 

དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།། །། 

༈ Wར་wོན་པ། ~ོ་Vེ་འཆང་གི་བཀའ་བབས་བ{ད་པའི་

\ོལ། །ཐབས་@ོལ་བ=ད་aིའི་�་ཆར་འབེབས་པའི་གཉེན། །

འབའ་རོམ་བ.ན་པའི་མངའ་བདག་ཏི་རས་Vེ། །བདག་སོགས་

ག=ར་4ར་iར་པའི་Mག་གི་�ལ། །མSེན་པའི་ཡེ་ཤེས་

དམིགས་མེད་1གས་Vེའི་གཏེར། །མཐའ་ཡས་འ@ོ་ལ་བaེ་བས་

Vེས་O་འཛmན། །bིན་ལས་¦ས་པས་E་ཧོར་ཆོས་ལ་བ�ར། །

འvེལ་ཚད་དོན་Uན་འ@ོ་མགོན་�ིང་ནས་oན། །གང་དེའི་

གOང་གསང་ཟབ་Eས་ཆོས་Xལ་ལས། །ཆ་ཙམ་�ིགས་འ@ོའ m་

>ལ་=་བsགས་པ་ཡི། །�ན་བ{ད་ནོར་bེང་བ.ར་བའི་

dེགས་བམ་འདི། །དཔལ་འ4ོར་_་མས་བ.ན་པའི་གསོས་O་

བ�ན། །དགེ་འདིས་དད་གཏོང་ཡངས་པའི་yིན་བདག་

གཙBས། །ཡིད་ཅན་འ@ོ་Rམས་ཕན་བདེའི་ལང་ཚB་དར། །Eལ་

བ.ན་�ིང་པོ་འབའ་རོམ་བཀའ་བ{ད་Fི། །རིང་[གས་Mོགས་
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=ས་Pན་8་Sབ་iར་ཅིག །ཅེས་པའང་Eལ་བ.ན་]ི་དང་4ེ་

vག་མཉམ་མེད་འབའ་རོམ་བཀའ་བ{ད་Fི་བ.ན་པ་འཛmན་

9ོང་®ེལ་བར་�ག་བསམ་མXངས་�་vལ་བའི་མཛད་Vེས་

�ལ་eང་མངའ་བ་ཚངས་གསར་གནམ་དགོན་<ི་Qབ་དཔོན་_་

མ་ཀ�་དཔལ་འ4ོར་ལགས་ནས་གOང་འ+མ་འདི་ཉིད་དཔར་

བ�ན་ཐོག་ཆོས་yིན་འ@ིམས་®ེལ་གནང་བའི་པར་4ང་wོན་

ཚmག་8་གདན་ས་9ོ་vག་ཆོས་·ེའི་ཡང་དབེན་དཔལ་རི་བསམ་

གཏན་ཆོས་dིང་གི་རང་གནས་བསམ་གཏན་<ི་ཁང་+་ནས་9ོ་

vག་༧ཀ�་Qབ་བ{ད་བ.ན་པའི་Eལ་མཚན་དཔལ་བཟང་

པོར་འབོད་པས་�ིང་ནས་wོན་པ་དེ་དེ་བཞིན་=་འ�བ་iར་ཅིག 

། ། 

"

"

"

"
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ཏི་$ི་རས་པའི་བཀའ་འ+མ།
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