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!
 དཔལ་འབའ་རོམ་བཀའ་བ+ད་,ི་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་། 

!
ཆོས་1ེ་འབའ་རོམ་པའི་!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་ 

འ/ོའ6་7ིད་རིམ་ངག་འདོན་དང་བཅས་པ་ངེས་ 
དོན་ལམ་བཟང་ཐར་པའི་ཐེམ་=ས་ 

ཞེས་?་བ་བ@གས་སོ། ། 

!
ཐེའི་ཝན་ཆོས་ཚོགས་དོན་8བ་9ིང་ནས་པར་;་བ<ིགས་། 

!



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

༄༅།  །ན་མོ་)་*་+,ེ་བྷ་/་ཡེ། ཆོས་ཉིད་གཞི་8ོགས་ལམ་

:ི་རབ་གསལ་ཞིང༌།  །ངེས་པ་དོན་:ི་རིན་ཆེན་@་ཆར་

འབེབས།  །འBོ་ཁམས་ཕོངས་པའི་མཚF་ལས་Gོལ་མཛད་པ། 

མཆོག་གIམ་འJས་ཞལ་K་མར་)ས་པས་འJད། དེའང་འདིར་

དཔལ་Lན་འབའ་རོམ་པའི་Mག་ཆེན་Nོན་འBོའ O་Pིད་རིམ་བ:ི་བ་ལ་གཉིས། 

Qན་མོང་དང༌། Qན་མོང་མ་ཡིན་པའོ།  །དང་པོ་ལའང་བཞི། དལ་འRོར་Sེད་

པར་དཀའ་བ་བསམ་པ། དེ་ཉིད་མི་Uག་པར་ཤེས་པ། ལས་འWས་བX་མེད་J་

བYན་པ། Zིད་པར་འཁོར་བའི་[ག་བNལ་ལ་གཞིག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དལ་

འRོར་:ི་མི་\ས་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པ་Sེད་པར་དཀའ་ཞིང་དཀོན་པའི་]ལ་ཡང་

^་དང་དཔེ་དང་Bངས་_ི་`ོ་ནས་སེམས་ལ་གཞིག་འ/ིལ་བa་ཞིང་ཤེས་པར་

R་Yེ། དེ་ཡང་དང་པོ་དལ་བ་བbད་ནི། མི་ཁོམ་པའི་གནས་བbད་J་མ་cེས་

ཤིང་ཆོས་dབ་པའི་Kོ་ཡོད་ན་བར་ཆད་མེད་ཅིང་ངེས་པར་བdབ་ཆོག་པའི་མི་

\ས་བཟང་པོ་ཞིག་g་cེས་པ་འདི་ནི། ཇི་iད་J། དjལ་བ་ཡི་kགས་Jད་

འBོ་དང༌།  །l་lོ་ཚm་རིང་n་དང་ནི།  །ལོག་a་སངས་bས་_ིས་Yོངས་པ།  །

oགས་པ་འདི་དག་མི་ཁོམ་བbད། ཞེས་གIངས་པ་aར། དjལ་བ་ནི་[ག་

བNལ་འབའ་ཞིག་ལ་གཅོད་pོང་Rེད་པ། དགེ་བ་མ་བdབས་ཤིང་qིག་པ་

Rས་པའི་ལས་ཡིན་པར་ཤེས་_ང་R་ཐབས་Wལ་བཞིན་པ་ལས་མ་མཆིས། 

ཡི་kགས་ནི་བsེས་iོམ་:ིས་ངལ་ཞིང་\ས་_ི་ཉམས་ཟད་པ་དངt རང་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

དབང་མ་མཆིས་པར་དགེ་བ་dབ་པའི་Kོ་མེད་པ་སོགས་དང༌། Jད་འBོ་ནི་མ་

རིག་གཏི་vག་གིས་Gིབ་ཆེས་པས་དགེ་བ་a་ཞོག འJ་ཤེས་གIམ་མ་

གཏོགས་མེད་པས་དགེ་qིག་མིང་ཙམ་མ་གོ་ཞིང་མི་མཐོང་བ་སོགས་ངན་འBོ་

གIམ་ལས་ངན་:ི་xང་བ་མQག་ཆེ་བས་ཆོས་_ིས་Bོལ་བ་ཤིན་g་དཀའ་

བའི་གནས་དང༌། n་ཚm་རིང་པོ་ནི་བiལ་པ་ཆགས་འཇིགས་མང་པོའ O་yན་J་

གནས་_ང་ཆོས་Yོན་པ་པོ་མེད་པས་དགེ་བ་ཅི་ཡང་མ་@བ་ཅིང་སེམས་_ི་

འJ་ཤེས་རང་རང་གི་གནས་དེར་yན་རིང་ཆེ་བས་འཕོ་མི་Qབ་པས་[ག་

བNལ་རིང་པོར་jོང་ནས་ཆོས་_ི་iལ་པ་ཆད་པ་དང༌། དེ་དག་zམས་ནི་ཕལ་

ཆེར་འཇིག་Uེན་གཞན་ནོ། འཇིག་Uེན་:ི་གནས་འདིར་l་lོ་ཞེས་པ་]ལ་

མིན་:ི་ཆོས་\གས་ཡེ་ནས་ཁོ་རང་གི་Yོན་པ་{ོབ་མ་བཅས་པ་Mོགས་རེར་

ཞེན་ཅིང་ནང་པ་སངས་bས་དང་དམ་པའི་ཆོས་ལ་མི་དད་པར་དོན་མེད་པར་

འ|ར་བའོ།  །ལོག་པར་a་བ་ནི་རང་ཉིད་Nོན་ནས་ལས་_ི་དབང་ངམ་འ}ལ་

J་Bོགས་ངན་:ི་~ེན་:ིས་དཀོན་མཆོག་གIམ་ལ་མི་དད་ཅིང་qིག་ལ་དགའ་

བའོ།  །སངས་bས་Yོང་འRོན་པའི་བiལ་པ་རེ་གཉིས་མཚམས་དང་མང་

པོའ O་མཚམས་ནས་བiལ་པ་འཇིག་ཅིང་{ར་ཆགས་པར་འ|ར་_ང་སངས་

bས་མི་འRོན་ཅིང་དམ་པའི་ཆོས་_ང་མ་གIངས་པས་ཆོས་_ི་G་ཚOག་

གཅིག་_ང་z་བར་མི་ཐོས་པ་vན་པའི་བiལ་པ་ཞེས་དེར་མིའི་\ས་ཐོབ་_ང་

དོན་མེད་ལ། མི་ཉིད་_ང་ངག་ལས་I་མ་*ངས་པས་འ/ི་བ་དང་ལེན་

འདེབས་པ་མེད་ཅིང་དེར་བUེན་z་བ་ཡང་ལས་I་མ་*ངས་བས་ཆོས་_ི་G་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

དོན་མི་གོ་བས་Rོལ་སོང་a་�ར་|ར་པ་zམས་ནི་ཆོས་བdབ་g་མི་ཁོམ་པ་

བbད་དང༌། དེར་མ་cེས་པས་དལ་བ་བbད་དོ། །འRོར་པ་བ�འི་དང་པོ་རང་

འRོར་�་ནི། དེའང་�་བའི་ཚOག་�ང༌། མི་ཉིད་ད�ས་cེས་དབང་པོ་ཚང༌།  །

ལས་མཐའ་མ་ལོག་གནས་ལ་དད། ཅེས་གIངས་པས། �ིར་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་_ི་བར་དོའ O་zམ་པར་ཤེས་པ་Uེན་ཆགས་པའི་\ས་ཤིག་Kངས་

_ང་ཕན་པ་མེད་དེ། ད་རེས་ཁམས་�ག་དང་Lན་པའི་མི་\ས་གཙང་མ་ཐོབ་

པ་དང་གཅིག ཆོས་ཚOགས་yལ་ད�ས་ཆོས་�ི་དང་�ིང་པོ་K་མེད་_ི་ཆོས་

དར་བའི་གནས་དེར་cེས་པ་དང་གཉིས། \ས་དེའང་ལོང་བ་དང་འོན་པ་�་མི་

ཤེས་པ་ཞ་བོ་cོན་ཅན་སོགས་ནད་ངན་པས་མནར་བ་མ་ཡིན་པར། \ས་དང་

ཡན་ལག་ཚང་ཞིང་8ོགས་པ་ཡིད་_ི་དབང་པོ་གསལ་ཞིང་བs་བ། དགེ་qིག་

གི་དོན་Rེད་�ས་པ། ཕ་མ་ཡང་ལས་དཀར་ནག་ཤེས་པའི་�ར་cེས་པ་དང་

གIམ། དེ་ཡང་ལས་_ི་མཐའ་མ་ལོག་པས་དགེ་བའི་བསམ་pོར་དང་Lན་

ཞིང་K་མ་{ོབ་དཔོན་མཁན་པོ་སོགས་གང་*ང་གི་�ེས་I་འཛOན་ཅིང་དམ་

པའི་ཆོས་བཞིན་བdབ་བོ།  །qིག་པའི་ལས་ཅི་�ས་I་�ང་དགོས། བདག་

དགེ་བ་dབ་མཁན་:ི་Bངས་དང་Bལ་ཡིན་�མ་པའི་Kོ་ཆོས་Mོགས་I་

Mོགས་པ་དང་བཞི། བདག་ཅག་གི་Yོན་པ་8ོགས་པའི་སངས་bས་དང་དེས་

གIངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཐེག་པ་ཆེ་�ང་གི་རིགས་དགེ་འJན་K་མ་

སོགས་མཆོད་དང་cབས་I་འོས་པ་zམས་ལ་�གས་_ིས་དགའ་བ་དང༌། དེ་

དང་མཉམ་J་འBོགས་འདོད་པ་)ས་ཤིང་དད་པ། དེའི་�ེས་I་འ�ག་འདོད་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

པ། གོང་aར་yལ་:ི་bལ་པོ་དང་དཔོན་པོ་དང་ཕ་མ་སོགས་_ིས་དགེ་བ་

བdབ་*ང་མིན་སོགས་བཀག་འགོགས་_ི་རང་དབང་མི་འJ་བ་སོགས་མེད་

པ། རང་གིས་ཆོས་བdབ་པར་�ས་ན་རང་དབང་རང་ལ་ཡོད་པ་བཅས་རང་

འRོར་�འོ།  །གཞན་ངོས་ནས་རང་ལ་འRོར་པ་�་ནི། ཇི་iད་J། སངས་

bས་Rོན་དང་དེས་ཆོས་གIངས།  །བYན་པ་གནས་དང་དེའི་�ེས་འWང༌།  །

གཞན་Mིར་�ིང་ནས་བ�ེ་བའོ།  །ཞེས་གIངས་པ་aར། དེ་ཡང་yལ་vན་

པའི་བiལ་པ་a་�་སངས་bས་མ་Rོན་ཞིང༌། ཆོས་མ་དར་བ་དེ་a་�་མ་ཡིན་

པར། 8ོགས་པའི་སངས་bས་�_་Qབ་པ་Rོན་ཞིང་�ང་�འི་Jས་དེར་ཆོས་

དང་གདམས་ངག་Yོན་པའི་Yོན་པ་མ་བ�གས་པའམ་མེད་པ་སོགས་མ་ཡིན་

པ་དང་གཅིག དེ་དག་གིས་_ང་དམ་པའི་ཆོས་ཉི་མ་ཤར་བ་བཞིན་རང་གང་ལ་

མོས་པའི་ཐེག་པ་རིམ་ད)འི་ཆོས་དང་qེ་xོད་ཐམས་ཅད་གIངས་པ་དང༌། 

གIང་བར་འ|ར་བ་སོགས་དང་གཉིས། \ང་Uོགས་_ི་བYན་པ་ཡང་གནས་

པར་མ་ཟད་Jས་འདིར་�ིང་པོ་Uོགས་པའི་བYན་པ་ཡིན་པར་གIངས་པ་དང་

གIམ། དེ་ཡང་འཕགས་yལ་J་v་Yེགས་སོགས་@བ་མཐའ་གཞན་:ིས་

དབང་Rས་པ་དང༌། རང་Mོགས་ནས་ཉན་ཐོས་ས�་པའི་རིགས་ཡོད་པ་zམས་

_ིས་ཐོ་འཚམས་པའི་དབང་གིས་ཐེག་ཆེན་Rང་�བ་_ི་སེམས་དང༌། གསང་

Nགས་�ོད་yལ་J་དཀའ་བས་ད་a་བོད་yལ་འདིར་�ིང་པོའ O་བYན་པ་དར་

ཞིང་ཆོས་ཚOགས་_ི་yལ་ད�ས་ཡིན་Mིར་བYན་པ་གནས་ཤིང་དེ་དག་གི་

�ེས་I་འ�ག་པའི་iལ་Lན་J་|ར་ཅིང་དམ་པའི་ཆོས་དང་cེས་�ས་ཡོངས་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

I་ཟིན་པའི་iབས་འདིར་\ས་འདི་ཐ་མལ་J་མི་བཞག་ཅིང་དགེ་བ་ལ་བཀོལ་

དགོས་པ་དང་བཞི། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཕ་མར་|ར་པའི་སེམས་

ཅན་འདི་zམས་ལ་འ}ལ་དང་yན་J་བདེ་བའི་ཕན་�བས་པོ་ཆེ་ཞིག་འདོགས་

དགོས། དེ་ཡང་རང་ཉིད་ཉོན་མོངས་པ་འཁོར་བའི་[ག་བNལ་དང་མ་Wལ་

བར་འདི་ཀ་ཁོ་ནས་ཕན་འདོགས་པར་མི་�ས་པས། ད་a་ཆོས་dབ་པའི་Uེན་

དལ་འRོར་:ི་མི་\ས་ཤིན་g་ཐོབ་པར་དཀའ་ཞིང་དཀོན་པའི་ཡིད་བཞིན་

དབང་གི་bལ་པོ་a་�་འདི་Sེད་པའི་iབས་འདིར་རང་གི་ཆོས་གཤའ་མ་ཞིག་

བdབས་ནས་འཁོར་བའི་b་མཚF་ལས་བGལ་ཅིང་ཐར་པའི་iམ་སར་Mིན་

ནས་འBོ་བ་མ་\ས་པ་[ག་བNལ་:ི་�་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་བGལ་དགོས་

�མས་པའི་བསམ་པ་b་ཆེ་�ང་གང་རིགས་ཤིག་ཡོད་བཞིན་པ་དང༌། གཞན་

ངོས་ནས་_ང་རང་གི་དམ་པའི་ཆོས་ལ་འབད་པས་བསམ་pོར་:ིས་�ིང་ནས་

བ�ེ་ཞིང་ཕན་པའི་བསམ་པས་བcངས་ཏེ་མQན་པའི་~ེན་ལས་གནོད་སེམས་

མེད་པ་དང་�འོ།  །དེ་ཡང་དལ་བ་བbད་དང་འRོར་བ་བ�་ཚང་བའི་མི་\ས་

ནི་བiལ་པ་དཔག་g་མེད་པར་ཚFགས་�ང་ཟད་བསགས་པའི་མQས་འཕགས་

བའི་\ས་འཇིག་Uེན་འདིར་ཆེས་དཀོན་པ་འདི་�ད་ཟོས་I་མ་སོང་བར་དམ་

པའི་ཆོས་ལ་བཀོལ་དགོས་པ་ཡང༌། 8ོགས་པའི་སངས་bས་_ི་ཞལ་ནས། 

དཔེར་ན་ཚFང་པ་རིན་ཆེན་�ིང་J་སོང་ནས་ནི། ཟོང་ཟད་{ར་ལོག་aར་J་མི་

*ང་ངོ༌། ཞེས་དང༌། {ོབ་དཔོན་ཞི་བ་nའི་ཞལ་ནས། མི་ཡི་@་ལ་བUེན་ནས་

ནི།  །[ག་བNལ་�་བོ་ཆེ་ལས་Gོལ།  །@་འདི་Mིས་ནས་Sེད་དཀའ་བས།  །



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

�ོངས་པ་Jས་I་གཉིད་མ་ལོག །ཞེས་གIངས་པ་aར་ལ་Uོགས་པར་རིགས་

སོ། དེ་ཡང་དཀོན་པའི་]ལ་ནི། ^་དང་དཔེ་དང་Bངས་_ི་`ོ་ནས་Sེད་པར་

དཀའ་]ལ་གོང་མའི་Pིད་རིམ་མང་པོ་ནས་གསལ་aར་ལས་འདིར་ཡི་གེ་མང་

གིས་དོགས་ནས་བ[ས་དོན་J་བ:ིས་པའོ།  །དེ་aར་གསལ་འདེབས་པའི་

Mིར། འཇིག་Uེན་འདི་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་�་ལས།  །Sེད་པར་Rེ་

བ་Yོང་གིས་དཀའ་བའི་གནས།  །དལ་འRོར་^་དཔེ་Bངས་

_ིས་ཐོབ་དཀའ་བ།  །བiལ་པ་Yོང་གི་བསོད་ནམས་མQས་

@བ་པ།  །ཐོབ་འདི་�ད་ཟོས་མེད་པར་དོན་ཡོད་R།  །དེ་aར་

ཤེས་ནས་ངེས་པར་དགེ་ལ་བ�ོན། ཅེས་བ`ོམ་པར་Rའོ། །གཉིས་པ་
ནི། དལ་འRོར་:ི་Uེན་བཟང་པོ་ཐོབ་_ང་དེ་ཉིད་yན་J་Uག་པའི་ངེས་པ་མེད་

ཅིང༌། དེ་aར་ཅིའི་Mིར་ཞེ་ན། Mི་xོད་འ�ང་བ་མི་Uག་པ་བiལ་པ་ཆགས་

འཇིག་ནམ་�་Jས་བཞིའི་འ|ར་Lོག་ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོ་N་/ོ་དང་Mི་འ}ད་

ཉི་�་གཟའ་iར་:ི་འཆར་�བ་�ིན་དང་�་�ངས་སོགས་_ིས་ནམ་མཁའ་

Yོང་པ་ཡང་iད་ཅིག་གིས་འ|ར་Lོག་དང༌། བ�ད་_ི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་cེ་འཆི་བར་མ་དོ་ཡི་འདོར་ལེན་ཤ་Pག་Zེད་ལེན་:ི་�ང་པོ་སོས་ཀའི་

ནམ་མཁའ་a་�། ལོ་དང་�་བ་ཞག་�་ཚFད་སོགས་_ི་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཚm་

འདི་a་�་ཡོད་དོ་ཞེས་ངེས་sིག་�ང་ཟད་_ང་མེད་ཅིང་�ས་པ་དར་མ་Rིས་

པ་སོགས་I་ཤི་ངེས་པ་མེད་ལ་རང་ཉིད་_ི་ཆེ་ཙམ་དང་�ང་ཙམ། ན་�་ལོ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

མཉམ་སོགས་ན་ནིང་ད་ལོ་zམས་I་J་ཙམ་ཤི་བ་དང༌། �ད་པར་མ་ལས་

cེས་མ་ཐག་ནས་ད�གས་Bངས་གང་^་བ་དེ་འཆི་བར་ཕར་ཉེ་བ་ཡིན་ཞིང༌། 

དེ་ཡང་�ོད་འ�ག་ལས། དེ་རིང་ཁོ་ན་མི་འཆི་ཞེས། བདེ་བར་qོད་པ་རིག་མ་

ཡིན། ཞེས་གIངས་པ་aར། �ང་ཟད་ཙམ་:ིས་ཚm་ཟད་པ་ལས་རིང་འོང་བ་

དང་འཕེལ་བའི་བxོན་པ་Rེད་མཁན་ནི་དཀའ་བས། དེ་ཉིད་N་མ་ལས། ཚm་

འདི་ཟད་པར་འ|ར་བ་ལས། བxོན་པ་)ད་ནས་འོང་མིན་ན། ཞེས་གIངས་

པ་དེ་བཞིན་J་8ོགས་པའི་སངས་bས་བཅོམ་Lན་འདས་_ི་�ོ་�ེའི་�་ཡང་མི་

Uག་པའི་]ལ་བYན་པ་དང་Rང་�བ་སེམས་དཔའ་དB་བཅོམ་པ་@བ་པ་ཐོབ་

པ་zམས་_ང་རང་དབང་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནའང༌། ད་a་དངོས་I་�་

བ�གས་པ་ནི་མི་Zིད་པས་ངན་པ་བདག་ཅག་གི་མི་གཙང་བའི་ག�གས་�ང་

འདི་ནི་མི་Uག་Yེ་�ར་J་འཆི་བར་འ|ར་བ་ཡང་ཆོས་ཅན་Yེ། དེའི་Mིར་cེས་

�་གIམ་:ི་ལམ་རིམ་Qགས་དམ་:ི་མཐིལ་J་|ར་པ་མི་Uག་པ་གོམས་པ་

འདི་ཤིན་g་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པས་དེ་zམས་གསལ་འདེབས་པའི་Mིར། xོད་

བ�ད་འ|ར་བའི་ཆོས་ཅན་ ་མའི་འ¡ལ།  །ནམ་མཁའི་འ|ར་

Lོག་�ོ་�ེའི་ག�གས་�་ཡང༌།  །j་ངན་འདས་ཞེས་འཇིག་Uེན་

འདིར་Bགས་ན།  །བདག་གི་ངན་¢གས་�ང་པོ་�་�ར་འདི།  །

ཅི་Yེ་Uག་པར་འ|ར་ཞེས་མི་Uག་བ`ོམ། ཞེས་zམ་པ་£ན་g་མ་

བ�ེད་པར་Rའོ།  །གIམ་པ་ནི། ཐོབ་པར་དཀའ་བའི་མི་\ས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་
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_ང་དེ་�ར་J་མི་Uག་ཅིང་འཆི་བར་འJག་པས། ད་ནི་ཚm་རབས་གཏན་J་རང་

གི་དོན་འ@བ་པ་ཕ་མར་|ར་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་ངེས་པར་

དགོས་པ་ནི་གཞིར་@བ་པས། དེ་ཇི་aར་Rས་ན་ལེགས་པར་བUགས་ཤིང་

ད¤ད་ན་འདི་དང་Mི་མ་གཏན་J་མི་དགེ་qིག་པའི་ལས་_ིས་ངན་སོང་གIམ་

དང་རིགས་�ག་g་འཁོར་ཞིང་[ག་བNལ་ཚད་མེད་པ་jོང་བ་དང༌། དགེ་བ་

དང་qིག་པ་མི་དགེ་བ་འ/ེས་མར་�ོད་པའི་ལས་_ིས་མངོན་མཐོ་n་དང་མིའི་

གནས་zམས་I་cེ་ཞིང་བདེ་[ག་འ/ེས་མར་འ�ང་བ་དང༌། cེས་�་དམ་

པས་ཟིན་པར་|ར་ཅིང་མཐར་Qག་zམ་མ�ེན་:ི་ལམ་བཟང་པོར་�གས་ན་

གཏན་J་བདེ་བ་8ོགས་པའི་Rང་�བ་g་སངས་bས་ཤིང་ཇི་a་བ་མ�ེན་པའི་

`ོ་ནས་རང་དོན་ཆོས་_ི་�་དང༌། ཇི་�ེད་མ�ེན་པའི་ག�གས་�་གཉིས་

_ིས་འBོ་�ག་སེམས་ཅན་:ི་དོན་འབད་མེད་¥ན་@བ་g་འ�ང་བ་ཡིན་Mིར། 

^་qིག་པ་�ངས་ནས་ངན་སོང་གི་[ག་བNལ་ལས་Wལ་དགོས་པར་འJག་

པ་དང༌། ^་དགེ་བ་བdབས་པས་བདེ་བ་ཐོབ་ཅིང་K་ན་མེད་པའི་གོ་འཕང་

རིམ་:ིས་བBོད་དགོས་པ་ཤེས་ནས་ཐོག་མར་དགེ་qིག་གི་འདོར་ལེན་གོ་མ་

ལོག་པར་དགེ་བ་�ང་�་ནས་བdབ་ཅིང་བསགས། qིག་པ་�ང་�་ནས་

འགོག་ཅིང་�ངས་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། མེ་Yག་གིས་རི་བོ་བZེགས་པ་དང༌། �་

ཐིགས་b་མཚFར་¥ང་བ་བཞིན་ཏེ། གཞན་ཡང་དགེ་qིག་དང་^་འWས་ཇི་

བཞིན་པ་ནི། 8ོགས་པའི་སངས་bས་_ི་�ོད་yལ་ཏེ་བདག་ཅག་གནས་དང་

གནས་མིན་མ�ེན་པའི་Yོབས་དབེན་Mིར་�་མི་�ས་_ང་bལ་དང་དེ་Zས་
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zམས་_ིས་ཐོག་མར་ཆེ་ལོངས་I་¦ོས་པར་མཛད་པ་མི་དགེ་བ་བ�་དང་

དགེ་བ་བ�ར་གIངས་པའི་qོམ་ནི། Zོག་གཅོད་§་དང་ལོག་གཡེམས་\ས་

_ི་གIམ། ¨ན་དང་}་མ་ཚOག་©བ་ངག་འཆལ་བཞི། བzབ་སེམས་གནོད་

སེམས་ལོག་a་ཡིད་_ི་གIམ། ཞེས་གIངས་པ་aར། དེ་ཡང་ཁམས་�ག་

དང་Lན་པའི་མི་དང་མིར་ཆགས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་\ས་ཅན་མཐའ་དག་གི་

Zོག་བཅད་པ་དང་གཅོད་J་འ�ག་པ་དང༌། བསད་པ་ལ་�ེས་I་ཡི་རང་ཞིང་

དེ་དག་ལ་བNགས་པ་བ�ོད་པ་སོགས་དང༌། �ད་པར་J་Jས་དབང་གིས་

མཚམས་མེད་པ་�འི་ལས་དང༌། དེ་དང་ཉེ་བའི་ལས་སངས་bས་དང་ཆ་

མ]ངས་K་མ་{ོབ་དཔོན་ཕ་མ་དB་བཅོམ་སོགས་ལ་ངན་སེམས་_ིས་Pག་

འRིན་པ་ཞེས་འཚm་བའི་བསམ་pོར་མི་རིག་པའི་ལས་ངན་པ་བཅས་པའི་

འWས་�ས་དjལ་བ་ཡང་ཤི་ཡང་སོས་I་གཤེད་མས་འཚFད་ཅིང་གཅོད་pོང་

Rེད་པ་དང༌། zམ་¦ིན་ཚm་རབས་£ན་g་རང་Zོག་གཞན་:ིས་གཅོད་པ་དང༌། 

^་མQན་:ི་འWས་�་ཚm་Qང་བ་དང༌། དབང་གི་འWས་�ས་Jས་£ན་གཤེད་

མ་དང་འ}ད་ཅིང་གསོད་པར་བཤོམ་པ་a་�་དང༌། མ་Rིན་པ་Kངས་པ་

ལའང་གཞན་:ིས་མ་Rིན་པར་ཟས་ནོར་ཆེ་�ང་གི་རིགས་བ§ས་པའི་ལས་

_ིས་ཡི་kགས་བsེས་iོམ་ཅན་དང༌། R་གཅན་མི་ད�ལ་པོ་སོགས་ཏེ་རིམ་

པས་གོང་aར་pོར་ཞིང༌། ལོག་པར་གཡེམས་པ་ཞེས་ལམ་འ�ག་Pིམས་

བཅས་པ་zམས་ལ་�ད་མེད་�ི་དང༌། འཇིག་Uེན་ཕལ་པ་zམས་ལ་རང་གི་

�ང་མ་མ་ཡིན་པར་གཞན་J་གཡེམས་ཞིང་�ད་པར་ཉེ་J་མ་Zིང་zམས་ལ་
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འPིག་པ་�ད་པ་དང༌། དེ་དག་ནི་\ས་_ི་མི་དགེ་zམ་གIམ་དང༌། ¨ན་

ལའང་མ་ཤེས་པས་ཤེས་པ་མ་མཐོང་བ་མཐོང་ངོ་སོགས་ཟོབ་དང་གཡོ་^ས་

གཞན་བX་Wིད་Rེད་པ་Yེ་མི་ཆོས་K་མའི་¨ན་དང༌། རང་གི་དོན་བdབ་Mིར་

འ�ོག་པོའ O་¨ན་དང༌། གཞན་ལ་ཕན་Rེད་_ི་¨ན་དགེ་བའི་ཆར་གཏོགས་པ། 

རང་ལ་ཕན་གནོད་མེད་_ང་དེ་ལས་Lོག་པ་གཞན་ལ་བསམ་ངན་:ི་¨ན་དང༌། 

རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཕན་གནོད་མེད་པར་གང་�ས་/ང་པོ་མིན་པར་བ�ོད་

པ་zམས་ནི་ªན་དང༌། མི་མང་པོ་«ང་�་སོགས་ཕན་]ན་འཐབ་�ོད་ལ་pོར་

བའི་Mིར་མ་�ས་པ་ཞིག་�ས་སོ་མ་Rས་པ་ཞིག་Rས་སོ་ཞེས་མQན་གཉིས་

དRེ་བའི་དRེན་Rས་པ་ནི་}་མའོ།  །དོན་ཡོད་མེད་£ན་ལ་ཚOག་བ�ང་པོ་དང་

ངག་©བ་པོ་�་བ་Yེ་གཞན་Iན་འRིན་པ་zམས་ནི་ཚOག་©བ་མོའ།ོ  །དོན་མེད་

པའི་གཏམ་x་ཚFགས་/ི་བཤད་མང་པོ་དང༌། �ད་པར་དཀོན་མཆོག་གི་

Mོགས་ལ་�ར་པ་འདེབས་པ་སོགས་བYོད་འོས་མིན་པར་བYོད་པ་¦ད་འོས་

མེད་པ་¦ད་པ་སོགས་ལས་ངན་བསགས་པའི་ཚOག་zམས་ངག་འཆལ་ལོ།  །

དེ་དག་zམས་ནི་ངག་གི་མི་དགེ་བཞིའོ།  །\ས་ངག་ཡིད་གIམ་:ི་]ལ་དང་

�ོད་པ་གཞན་ལས་བདག་ཉིད་nག་གོ་�མ་པ་དང༌། གནས་yལ་ཞིང་ཁང་

ནོར་8ས་bན་ཡོ་Rད་སོགས་གཞན་ལས་རང་གི་དེ་ཉིད་ཞན་_ང་བཟང་ངོ་

�མ་པ་ནི་རང་ལ་བzབ་པ་དང༌། གཞན་:ི་དཔལ་འRོར་�ན་Bགས་ཟས་ནོར་

ཡོ་Rད་སོགས་བདག་ལ་ཡོད་ན་�མ་པ་གཞན་ལ་བzབ་པའོ།  །zམ་པ་£ན་

g་གཞན་:ི་Mོགས་ལ་བསམ་པ་ངན་ཞིང་མི་འདོད་པ་རེད་ན་དགའ་བ་བ`ོམ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

པ་སོགས་ནི་གནོད་སེམས་དང༌། དཀོན་མཆོག་གIམ་:ི་Mོགས་ལ་དད་

)ས་མེད་པའི་Yེང་ལ་འདི་zམས་_ིས་མི་ཕན་ནོ། མི་cོབ་བོ། གཏན་ནས་མི་

བདེན་ནོ། མི་བཟང་ངོ་བསམ་པར་མ་ཟད་a་`ོམ་�ོད་པའི་Mོགས་_ང་v་

Yེགས་aར་གོ་ལོག་g་སོང་བ་zམས་ནི་ལོག་པར་བa་བ་Yེ་ཡིད་_ི་མི་དགེ་

བ་གIམ་དང༌། མི་དགེ་བ་བ�་པོ་འདི་ཅི་�ས་I་�ང་ཞིང༌། དེ་དག་གི་ལས་

དང་zམ་¦ིན་^་མQན་དབང་དང་གIམ་:ི་འWས་�་ཞིབ་པར་གཞན་ནས་

Uོགས་པར་Rས་ལ་ད¤ད་གཞིག་གིས་^་འWས་ལ་འPིག་]ད་པ་ཞིག་ཅི་

ནས་_ང་Rེད་ཅིང་དེ་a་�འི་མི་དགེ་བ་དེ་ལས་Lོག་པ་ཆེ་ལོངས་I་¦ོས་པ། 

\ས་དང་]ལ་བཟང་ཞིང་�ོད་ལམ་བཟང་པོས་གཞན་ལ་ཕན་འདོག་པའི་ཆ་

ཐམས་ཅད་དང༌། ངག་གི་ཚOག་བདེན་ཞིང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ངག་དང་དོན་

བཟང་པོ་འཇམ་ཞིང་ཡིད་J་འོང་བ་�་བ། ཡིད་ག�ང་ཞིང་གཞན་zམ་པ་£ན་

g་གཞན་ལ་གང་ཕན་:ི་བསམ་པ་དང༌། མཐར་Qག་རང་ཉིད་Kོ་ཆོས་ལ་

Mོགས་ཤིང་གཞན་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཆོས་ལ་pོར་བའི་བསམ་པ་དང་Lན་པ་

�ིར་བཏང་དང༌། ཞིབ་པར་ཕ་རོལ་J་Mིན་པ་�ག་གི་བ{བ་pངས་ཁོ་ན་ལ་

བ�ོན་པ་ནི་དགེ་བ་བ�འི་ལས་ལམ་དང་¬ིལ་:ིས་/ིལ་ན་གཞན་ལ་བསམ་པ་

དང་pོར་བ་zམ་པ་£ན་g་དཀར་བ་ཐམས་ཅད་དགེ་བའི་ཆ་དང༌། རང་དོན་ཁོ་

ནར་Kོ་Mོགས་ཤིང་གཞན་ལ་གནོད་པར་|ར་_ང་ཇི་མི་�མ་J་འ�ག་པ་ནི་

བསམ་pོར་ནག་པ་དང༌། དེ་དག་གི་འWས་�་qོམ་ནི། Rིས་པས་རང་དོན་

བdབས་པས་འཁོར་བར་འ�མས། Qབ་པས་གཞན་དོན་བdབས་པས་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

སངས་bས་ཐོབ། དཀར་ནག་ལས་_ི་འWས་�་zམས་མི་གོད་ཅིང་འཕེལ་

བར་འ|ར་བ་དང༌། ལས་zམས་�ད་ཟ་བ་དང་¦ིན་པའི་ལོངས་iབས་མེད་པ་

དང་གཞན་J་འ|ར་བ་ནི་ནམ་ཡང་མི་Zིད་པས། མདོ་ལས། \ས་ཅན་དག་

གི་ལས་zམས་ནི།  །བiལ་པ་བbར་ཡང་�ད་མི་ཟ།  །ཚFགས་ཤིང་Jས་ལ་

བབ་པ་ན། འWས་�་ཉིད་J་¦ིན་པར་འ|ར། ཞེས་གIངས་པས། དགེ་qིག་

རང་རང་གི་འWས་�་བདེ་[ག་གོ་མི་འཆོལ་བར་འWས་_ི་ས་བོན་ལ་འWས་

དང༌། Bོའ O་ས་བོན་ལ་Bོ་¦ིན་པ་aར་བX་བ་མེད་པར་དགེ་qིག་གི་ལས་རང་

ལ་¦ིན་པར་འ|ར་རོ།  །དེས་ན་zམ་པ་£ན་g་དགའ་བ་བདེ་བ་འདོད་པ་མ་

གཏོགས་[ག་ཅིང་བNལ་དགོས་པའི་འདོད་པ་དང་བསམ་པ་ནི་I་ལ་ཡང་

མེད་Mིར་དེས་ན་ད་རེས་\ས་Uེན་འདིར་བདེ་བའི་^་བསགས་ན་གཞན་J་

བདེ་དགའ་བཟང་པོ་�ོད་^་ཡོད་Mིར་qིག་པ་�ངས་ཤིང་དགེ་བ་ངེས་པར་

བdབ་དགོས་པར་ཤེས་པ་ནི་^་འWས་_ི་iབས་བ�ོད་པའོ།  །དེ་དག་གི་

qོམ་པ་ནི། ལས་ནི་ནམ་ཡང་བX་བ་མེད་པ་Yེ།  །qིག་པའི་

འWས་�ས་ངན་སོང་[ག་བNལ་དང༌།  །དགེ་བས་མངོན་མཐོ་

K་མེད་ཐར་པ་འཐོབ། །གནས་iབས་qིག་�ོད་འཇིག་Uེན་£ན་

:ིས་¦ད།  །དམ་པའི་ཆོས་�ོད་�ན་Iམ་ཚFགས་པ་འ@བ།  །

མཐོང་ཆོས་ངེས་པ་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་R། ཞེས་བ`ོམ་པར་Rའོ།  །

བཞི་པ་ནི། མི་ཚm་Mིད་ཐབས་_ི་ལས་ཐམས་ཅད་ནི་qིག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་མ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

ཟད་ཟས་གོས་གནས་Bོགས་ཐམས་ཅད་qིག་པའི་ཁ་xོན། མི་དགེ་བའི་�ར་

ཡིན་པ་དང༌། \ས་ཅན་རང་རང་གི་yལ་Rང་འWོག་རང་རང་གི་ཞིང་ཁང་U་

གས་cོང་Wན་དB་འJལ་གཉེན་cོང་འདི་R་འདི་ལས་_ི་ཐབས་ཀ་ཁ་ཏ་

ཚFང་ཁེ་�ན་cེད་སོགས་ལ་དལ་ཁོམ་མེད་པར་གཡེངས་ཤིང་R་བ་འདི་བdབ་

བོ་�མ་པའི་རན་ཚFད་དང་ངོམས་ཤིང་ཐག་ཆོད་སོགས་མེད་པར་གཅིག་ལས་

གཉིས་གཉིས་ལས་གIམ་སོགས་འཆི་ངེས་པར་|ར་_ང་འ@བ་མི་Zིད་པའི་

འདོད་པ་དེ་ནི་ཟད་པ་མེད་པར་འཕེལ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་�ོ་�ར་གཤིས་ངན་

བཅོ་བbད་_ི་དབང་གིས་/ན་ལོངས་བསམ་ལོངས་མེད་པར་)མ་པའམ་འཆི་

བའི་མལ་J་ཉམ་ཐག་པར་གནད་གཅོད་_ི་[ག་བNལ་/ག་གོ་མི་བཟོད་

བཞིན། _ེ་མ་ད་རེས་མི་\ས་ཐོབ་པ་དོན་མེད་�ད་ཟོས་I་སོང་བ་ཤེས་

བཞིན་/ན་བཞིན་དམ་པའི་ཆོས་ཤིག་མ་བdབས་པས་ད་འཆི་བར་sིག་གིས་

Qག་�ང༌། ¦ན་དང་Nགས་དང་རིམ་འBོའ O་ད་རེས་བI་ཐབས་ཞིག་ཡོད་ན་ད་

ཕན་ཆོས་ཤིག་བdབ་བསམས་_ང་Mིས་ནས་�ང་བསམ་ཞིང་འ:ོད་པ་cེས་

_ང་R་ཐབས་Wལ། དེ་དག་ནི་དབང་པོ་གསལ་ཞིང་རང་དབང་ཡོད་པའི་Jས་

I་ཆོས་མ་བdབ་ཅིང༌། རང་མགོ་རང་གཡོག་Rས་པས་ལེན་པ་ཡིན། ད་ནི་

\ས་འདི་བོར་ནས་བདེ་འBོ་གIམ་J་cེ་བའི་དགེ་འWས་ནི་རང་ལ་མེད། 

Rས་ཚད་མི་དགེ་བ་དང་qིག་པ་ཁོ་ནར་སོང་བས་ངན་སོང་གIམ་J་ངེས་

པར་cེ་འBོ་བར་འJག དེ་དག་གི་[ག་བNལ་བཟོད་དཀའ་བ་དང་yན་:ི་ཚm་

ཚད་སོགས་ལ་བསམ་ན་Kོ་ཡི་ཐང་ཆད་པ་ཞིག་ནི་ངེས་པར་འོང་ཞིང༌། དེ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

ཡང་ནམ་ཡོང་ཆ་མེད་པས་�ོ་�ར་®ད་_ིས་མ་སོང་གི་བར་བསམ་ཞིང་

གཞིག་པར་R་Yེ། འBོ་བ་རིགས་�ག་g་ཟོ་�འི་འ¯ན་aར་དོན་མེད་[ག་

བNལ་:ི་རང་བཞིན་g་འཁོར་བ་ནི་རང་གིས་རང་ལ་Rས་པ་ཉིད་དེ་དེ་དག་

ཤེས་ནས་�ར་J་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བ�ོན་དགོས་པའི་qོམ་ནི། _ེ་མ་རང་

ཉིད་མཁས་ཤིང་@ང་པོ་ཡིན་�མ་ཡང༌།  །Kོ་ནོར་གནས་iབས་

མཐར་Qག་ཐམས་ཅད་J།  །རང་ལ་གནོད་པ་བdབས་པས་མི་

ཚm་བcལ།  །ཕན་པའི་R་བ་K་མེད་དམ་པའི་ཆོས།  །འདི་dབ་

འདི་ཙམ་@བ་པར་|ར་ཏོ་ཞེས། ཡིད་གཏད་མེད་པས་ད་ནི་Kོ་

ཐག་ཆོད། ཞེས་དམ་པའི་ཆོས་བdབ་པར་Kོ་ཐག་ལིང་གིས་བdབ་པར་

Rའོ།  །དེ་aར་Qན་མོང་གི་Nོན་འBོ་ཆོས་བཞི་ཞེས་པ་འདི་ནི་Qན་མོང་ཞེས་

གལ་�ང་�་ཞིག་གི་iད་དོད་མ་ཡིན་ཞིང༌། དམ་པའི་ཆོས་ཤིག་བdབ་ཕན་

ཆོད་འདི་ཉིད་མེད་ན་མི་*ང་ཞིང༌། ཆོས་£ན་:ི་�་བ་དང་�ིང་གཞི་a་�་ཡིན་

པས་ཤིན་g་གལ་ཆེ་བར་ཤེས་དགོས་སོ།  ། ༈ དེ་ནས་ལམ་Qན་མོང་མ་ཡིན་

པ་^་མཚན་ཉིད་_ིས་ཐེག་པའི་�ིང་པོ་གསང་Nགས་_ི་ཐོག་མའི་ལམ་རིམ་

ནང་གི་Nོན་འBོ་བཞི་ནི། དེའང་བX་མེད་_ི་cབས་འཚFལ་བ། རང་^ད་_ི་

qིག་པ་pོང་བ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་_ི་ཚFགས་8ོགས་Mིར་མ±ལ་

འ�ལ་བ། Rིན་�བས་�ར་J་འ�ག་Mིར་K་མའི་zལ་འRོར་�ིང་�ར་J་R་
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བ་དང་བཞིའོ།  །དེ་ཡང་དང་པོ་cབས་I་འBོ་བ་ལ་ཡང་�ག cབས་yལ་

ངོས་བ�ང་བ་yལ་དེ་དག་བ`ོམ་པ། བcབ་R་ངན་སོང་འཁོར་བའི་[ག་

བNལ་ལས་cོབས་དགོས་པ་བcོབས་པའི་འWས་�་བYན་པ། �ེས་འWེལ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ O་སེམས་བcེད་པ་འཁོར་གIམ་ཡོངས་དག་གིས་bས་གདབ་

ཅིང་མཐར་cབས་yལ་བ[་བའོ།  །དེ་ཡང་དང་པོ་ནི། �ིར་འཇིག་Uེན་ཕལ་

ཆེར་དང་Mི་རོལ་v་Yེགས་པ་zམས་_ི་cབས་ནི་འཇིག་Uེན་:ི་གཙF་བོ་

ཚངས་པ་དང་�བ་འ�ག་དབང་ག་སོགས་ལ་cབས་I་འBོ་ཡང་བདག་

ཅག་ནང་པའི་བYན་པ་ལ་�གས་པ་zམས་_ི་cབས་I་འBོ་བའི་ལམ་

ཆགས་Wལ་དམ་པའི་ཆོས་དང༌། ལམ་:ི་Bོགས་ཐེག་པ་ཆེ་�ང་གི་དགེ་

འJན་གཉིས་ནི་གནས་iབས་_ི་ལམ་:ི་Yེགས་དང༌། Bོགས་འཇིགས་

cོབས་_ི་]ལ་ཏེ་གནས་iབས་_ི་cབས་ཏེ། K་ན་མེད་པ་གཏན་:ི་cབས་

གཅིག་8ོགས་པའི་སངས་bས་ཏེ་�་གIམ་:ི་Yོན་པ་དེ་དག་དང་གཉིས་I་

མེད་ཅིང་རང་ལ་སངས་bས་དངོས་_ི་བཀའ་/ིན་ལས་nག་པ་K་མ་སངས་

bས་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། �ད་པར་དོན་དམ་ངེས་པ་རང་སེམས་སངས་bས་ཉག་

གཅིག་cབས་_ི་མཆོག་དང་�ལ་J་་|ར་པ་ཡིན་པའི་]ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

^ད་K་མ་ལས་ཇི་aར་གIངས་པ་བཞིན་ཡིན༌། གཞན་འཇིག་Uེན་འདིར་

མQ་ཆེ་བར་Bགས་པའི་ཚངས་པ་དང་དབང་ག་སོགས་ནི། རང་ཉིད་འཁོར་

བའི་[ག་བNལ་ལས་མ་འདས་Mིར་གཞན་cོབས་པར་མི་�ས་ཤིང༌། འཁོར་

ལོས་ ར་bལ་དང་b་དཀར་ནག་གི་bལ་པོ་སོགས་གནས་iབས་དབང་
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ག་བཙན་པར་Bགས་_ང་ཁོ་རང་zམས་འཁོར་བའི་[ག་བNལ་ལས་མ་

འདས་ཤིང༌། འཁོར་བར་འཁོར་བཞིན་པས་བདག་ཅག་cོབས་པར་ག་ལ་

�ས། དེ་བས་ན་འཁོར་བའི་ཕ་རོལ་ན་སོན་ཞིང་Yོབས་བ�་མི་འཇིགས་པ་

བཞི་མ་འ/ེས་པ་བཅོ་བbད་སོགས་མངའ་ཞིང་ཡོན་ཏན་Rེ་བ་འ�མ་:ི་

བདག་ཉིད་8ོགས་པའི་སངས་bས་zམས་དང༌། དེས་གIངས་དམ་པའི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་དང༌། འཕགས་པ་དང་ཉན་རང་{ོབ་མར་བཅས་པ་zམས་ནི་

འཁོར་བའི་[ག་བNལ་ལས་cོབས་�ས་ངེས་པ་ཅན་ཏེ། འཁོར་བའི་�་བོ་

ལས་Gོལ་བའི་གཉན་པ་@་གཟེངས་a་�། འBོ་�ག་བདག་ཅག་zམས་ལ་

Qགས་བ�ེ་བའི་རང་བཞིན་ཕ་མ་a་�། Uོག་མེད་Rམས་དང་�ིང་�ེ་ཆེན་

པོས་cོང་བ་ཉི་མ་a་�་འདི་དག་གིས་འཁོར་བའི་[ག་བNལ་ལས་cོབས་

�ས་ངེས་པ་ཅན་ཡིན་Mིར་དེ་དག་cབས་I་འཚFལ་ཞིང་ངོས་བ�ང་དགོས་

སོ།  །གཉིས་པ་cབས་I་ཇི་aར་འBོ་བའི་]ལ་ནི། རང་ཉིད་ཡིད་ཚOམ་པའི་

Mིར། མJན་:ི་ནམ་མཁར་ཞིང་ཁམས་�ན་Iམ་ཚFགས་པ་ལག་མཐིལ་aར་

མཉམ་ཞིང་བཻ³´་aར་kངས་བའི་ད�ས་I་སེང་གེའི་Pི་�་ཚFམ་ད�ས་མའི་

Yེང་J་�་བའི་K་མ་�ོ་�ེ་འཆང་ལ་བཀའ་བབ་�་བོ་བཞི་སོགས་Mག་ཆེན་

དོན་བ^ད་_ི་K་མ་zམས་དང་ཏཻ་ལོ་µ་རོ་མཻ་¶ི་མར་མི་kགས་པོ་དར་མ་

དབང་ག་སོགས་ནས་�་བའི་K་མའི་བར་བཀའ་བ^ད་པའི་K་མ་ཐམས་ཅད་

v་ཏིག་བYར་ལ་བ^ས་པ་aར་Pོམ་འཚFགས་I་བ�གས་པའི་ཤར་:ི་Pི་ལ་

ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་Jས་_ི་འཁོར་ལོ་ད:ེས་�ོར་གསང་འJས། མ་
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·་མ་ཡ་སོགས་zལ་འRོར་K་མེད་དང༌། གཞན་ཡང་R་�ོད་zལ་འRོར་

སོགས་Mི་ནང་^ད་qེའི་ཡི་དམ་n་ཚFགས་གཙF་བོ་ཤིན་g་གསལ་བ་ལ་འཁོར་

zམས་ཉི་མ་ལས་འོད་ཟེར་བཞིན་བ`ོམ་པ་དང༌། གཡས་:ི་Pིར་Jས་གIམ་

:ི་སངས་bས་ལ་བiལ་པ་བཟང་པོའ O་སངས་bས་Yོང་�་གཉིས་Mོགས་

བ�འི་སངས་bས་སོགས་ལོངས་�་¸ལ་�འི་zམ་པ་མཚན་དང་དཔེ་Rད་

སོགས་a་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པར་མོས། bབ་_ི་Pིར་£ན་དགའ་ར་བ་དང་K་

རེ་སོགས་bན་བཀོད་པ་�ན་Iམ་ཚFགས་པའི་ནང་J་ཐེག་པ་ཆེ་�ང་གི་དམ་

པའི་ཆོས་zམས་+Yི་གIང་རབ་�ེགས་བམ་:ི་]ལ་J་ཡིག་འ¹་རང་རང་

གི་དRངས་དང་གསལ་Rེད་_ི་G་དང་Jམ་�་རང་རང་གི་ཚOགས་I་བཅད་པ་

རེ་རེ་དང་º་ལོ་ཀ་རེ་རེའི་དོན་:ི་རང་G་དི་རི་Gོགས་པའི་གདོང་zམས་I་cེ་

བ་མེད་པའི་ཡིག་འ¹་ཨ་དཀར་པོ་ཤིན་g་གསལ་བ་རེ་རེས་མཚན་པར་

བ`ོམ། གཡོན་:ི་Pིར་ཉེ་བའི་Zས་ཆེན་བbད་Rང་�བ་སེམས་དཔའ་

སེམས་མའི་ཚFགས་zམས་དང༌། �ོ་�ེ་zལ་འRོར་མ་སོགས་གནས་ཉི་�་�་

བཞིའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འBོ་མ་ངེས་པའི་@བ་ཐོབ་zལ་འRོར་ཕོ་མོ་སོགས་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ O་དགེ་འJན་དང༌། གདེང་བ་སོགས་Yན་~ང་zམས་_ི་Yེང་J་

གཏད་རབས་ད)་དང་གནས་བUན་བ�་�ག་དB་བཅོམ་པ་རང་སངས་bས་

ཉན་ཐོས་_ི་དགེ་འJན་ཐམས་ཅད་ད�་¼མ་ཞབས་�ེན་ཆོས་གོས་གIམ་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འོད་དང་འོད་ཟེར་:ི་�ང་པོ་འཚmར་ཞིང་nང་ངེ་nན་ནེ་

nམ་མེར་གསལ་ཞིང་Mག་མཚན་¥ང་བཟེད་འཁར་གསིལ་ཐོགས་པ། དེ་དག་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

གི་གདན་Pིའི་འོག་ཙམ་J་ཡེ་ཤེས་_ི་ཆོས་cོང་མ་མགོན་½མ་/ལ་ཐམས་

ཅད་ཕ་དང་�་བོའ O་]ལ་J་བ�གས་པ་ནི་cབས་yལ་བcེད་པའོ།  །དེ་དག་

གསལ་གདབ་པ་ནི། མJན་མཁར་ཡིད་¸ལ་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ནི།  །

�ན་ཚFགས་ད�ས་I་སེང་Pི་�་ཚFམ་:ི། །ད�ས་མར་K་མ་�ོ་

�ེ་འཆང་ཆེན་ལ།  །@བ་ཐོབ་བཀའ་བ^ད་K་མ་zམས་_ིས་

བiོར།  །མJན་J་ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་qོམ་པ་ལ།  །ཡི་དམ་^ད་

qེའི་n་ཚFགས་£ན་:ིས་བiོར།  །གཡས་I་Jས་གIམ་

Mོགས་བ�འི་སངས་bས་ལ།  །བiལ་པ་བཟང་པོའ O་སངས་

bས་Yོང་གིས་བiོར།  །bབ་g་གIང་རབ་དམ་པའི་ཆོས་

མཆོག་zམས།  །རང་Gར་བཅས་ཏེ ་འོད་ཟེར་¾ངས་སེ་

བ�གས།  །གཡོན་J་ཉེ་Zས་དཔའ་བོ་zལ་འRོར་མ།  །@བ་

ཐོབ་ཉན་རང་དགེ་འJན་ཚFགས་དང་བཅས།  །འོག་g་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་cོང་¿ང་མ་zམས།  །མེ་ད+ང་lོང་ན་བར་ཆད་བསལ་

Mིར་བ�གས།  །དེ་དག་zམས་ལ་དད་གIམ་མོས་)ས་

_ིས།  །ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་�ིང་ནས་cབས་I་མཆི། ཞེས་པ་གསལ་
གདབ་པར་Rའོ།  །གIམ་པ་ནི། དེ་ཡང་བདག་ཅག་རང་གི་^ད་ཐོག་མར་མ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

རིག་གཏི་vག་གི་དབང་གིས་བདག་གཞན་ག�ང་འཛOན་གཉིས་I་xང་ཞིང་

འÀལ་པ་ལས་�ང་བའི་ཨ་འཐས་ཇེ་ཆེར་སོང་བས་ཆགས་qང་�ོངས་པ་

སོགས་ཉོན་མོངས་Jག་�་ཡི་ལས་ངན་བར་མེད་J་བསགས་པ་དང༌། 

བསགས་བཞིན་པའི་ལས་འདིས་ནམ་ཡང་མི་བX་བས་[ག་བNལ་/ག་པོ་

ངན་སོང་གIམ་ནས་ཐར་Jས་མེད་པའི་ལས་དང་zམ་¦ིན་^་མQན་དབང་

གིས་འWས་�འི་བར་མེད་རིག་�ག་ཕལ་ཆེར་:ི་[ག་བNལ་jོང་དགོས་

ངེས་པ་འདི། ཉེས་སོང་བ་ལ་Pིམས་_ིས་ཆད་པ་མི་འ�ང་བ་མི་Zིད་པ་ངེས་

བཞིན་ད་ནི་ཅིས་_ང་འདི་ལས་ཐར་ངེས་དང་cོབས་ངེས་པ་ཞིག་འཚFལ་

དགོས་�མ་པ་ན་དཀོན་མཆོག་གIམ་ལས་རེ་ས་དང་cབས་གནས་གཞན་

མེད། �ིར་འཇིག་Uེན་འདི་ནས་_ང་རང་ཉིད་ཉེས་པར་སོང་བའི་མི་bལ་པོ་

དང་Kོན་པོ་སོགས་ལ་cབས་འཚFལ་བ་aར། ཐབས་གང་/ག་གིས་འཁོར་བ་

ངན་སོང་གི་འཇིགས་ལས་cོབས་Mིར་yལ་དཀོན་མཆོག་གIམ་ལས་

cབས་དགོས་]ལ་ལོ། cབས་yལ་:ི་n་zམས་ད_ིལ་འཁོར་a་�་མ་ཡིན་

པར་n་ཚFགས་ཐམས་ཅད་_ི་ཞལ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་བcབ་R་zམས་

ལ་Qགས་བ�ེ་བ་ཆེན་པོས་གཅེར་:ིས་གཟིགས་ཤིང་བ�གས་ཡོད་པར་

བསམ་ལ་དད་མོས་གJང་�གས་/ག་པོས་�ིང་�ར་]གས་I་cབས་

གསོལ་R་ཞིང་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་[ག་བNལ་ལས་cོབས་པར་ཡིད་

Jང་Jང་དང་�ེད་ཤེས་_ི་Kོས་cབས་I་འBོའ།ོ  །དེ་a་�འི་cབས་འBོའ O་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

ངག་འདོན་ནི། ན་མོ། བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འBོ་བ་ཐམས་ཅད་

£ན། །`ོ་གIམ་མི་དགེའི་qིག་འདིའི་ལས་½ི་བས། །ངན་སོང་

འཁོར་བ་འདི་ལས་དཀོན་མཆོག་གIམ།  །£ན་འJས་K་མ་

མཆོག་ལ་cབས་I་མཆི། ཞེས་དོན་ཡིད་ལ་/ན་བཞིན་པས་cབས་

འBོ་Bངས་ཅི་མང་Mག་འཚལ་བ་དང་བཅས་འ@བ་བོ།  །བཞི་པ་ནི། དེ་aར་

འབད་པས་ངན་སོང་ལས་Gོལ་བའི་Uགས་K་མ་དང་n་ཡིས་འཇིགས་པའི་

གནས་ནས་cོབས་པ་དང༌། དB་དང་གཅན་གཟན་ལ་�་འ}ང་སོགས་

འཇིགས་པའི་གནས་zམས་ལས་རང་ཉིད་ཐོགས་པ་མེད་པར་བ�ལ་བ་

སོགས་ཉམས་�ི་ལམ་:ི་aས་དང་�ད་པར་J་Nོན་དང་མི་འ/་བར་དཀོན་

མཆོག་དང་K་མ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཐོབ་ཅིང་རང་ཉིད་ལ་ལེགས་པའི་

ཡོན་ཏན་ཅི་�ང་བ་ཐམས་ཅད་K་མ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ནོ་

�མ་པའི་ཡིད་ཆེས་cེ་བ་ནི་འདི་Mི་£ན་g་དཀོན་མཆོག་གIམ་:ི་Qགས་

�ེས་བ�ང་བའི་Uགས་དང༌། དེར་མ་ཟད་འདི་*་ཚm་རིང་ནད་མེད་དབེན་ཞིང་

བདེ་བའི་དཔལ་ཡོན་ཐམས་ཅད་ངང་གིས་འ@བ་ཅིང་ཚm་རབས་£ན་g་དཀོན་

མཆོག་གIམ་དང་Uག་g་མི་འWལ་ཞིང༌། རང་ཉིད་_ང་རིམ་:ིས་�ོགས་

¦ིན་pང་གIམ་:ི་ཡོན་ཏན་མཐར་Mིན་པར་འ|ར་བ་ནི་འWས་�འི་གོ་འཕང་

K་ན་མེད་པའོ།  །�་པ་ནི། དེ་དག་གི་�ེས་འWེལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་སེམས་

བcེད་པ་ནི། b་ཆེན་�ོད་པའི་\གས་དང༌། ཟབ་མོ་a་བའི་\གས་ཏེ་བཞེད་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

Zོལ་གཉིས་ལས་འདིར་cབས་yལ་K་མ་དཔང་པོའ O་]ལ་J་Rས་ཏེ་8ོགས་

པའི་སངས་bས་ལ་¦ོན་ཞིང༌། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་zམ་པ་

ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་དག་པ་གཉིས་Lན་སངས་bས་_ི་ས་ཐོབ་པར་R། དེའི་

ཆེད་J་ཕ་རོལ་g་Mིན་པ་�ག་གི་`ོ་ནས་གནས་iབས་མཐར་Qག་ཐམས་ཅད་

J་ཕ་མ་སེམས་ཅན་:ི་དོན་ཁོ་ན་ཉིད་བdབ་པར་R་�མ་J་ཚFགས་ཞིང་གི་

�ན་Nར་དམ་བཅས་ཤིང་ཁས་Kངས་པའི་]ལ་J་{ོབ་དཔོན་Á་ཡི་གIངས་

Rིན་�བས་ཅན་འདི་ཉིད་cབས་I་འBོ་བ་དང་བཅས་ཏེ་ངག་འདོན་J་R་ཞིང་

ཡིད་_ིས་བ`ོམ་པར་Rའོ། །Rང་�བ་�ིང་པོར་མཆིས་_ི་བར།  །

སངས་bས་zམས་ལ་cབས་I་མཆི།  །ཆོས་དང་Rང་�བ་

སེམས་དཔའ་ཡི། །ཚFགས་ལའང་དེ་བཞིན་cབས་I་མཆི། །ཇི་

aར་Nོན་:ི་བདེ་གཤེགས་_ིས། །Rང་�བ་Qགས་ནི་བcེད་པ་

དང༌།  །Rང་�བ་སེམས་དཔའི་བ{བ་པ་ལ།  །དེ་དག་རིམ་

བཞིན་གནས་པ་aར།  །བདག་_ང་འBོ་ལ་ཕན་དོན་J།  །Rང་

�བ་སེམས་ནི་བcེད་བ:ི་ཞིང༌།  །དེ་བཞིན་J་ནི་བ{བ་པ་

ལའང༌།  །རིམ་པ་བཞིན་J་བ{བ་པར་བ:ི། ཞེས་ཅི་�ས་R་ཞིང་

སེམས་བcེད་Kངས། དེ་དག་གི་�ེས་འWེལ་རང་ཉིད་_ིས་དགའ་བ་བ`ོམ་

པ། གཞན་ཡི་རང་ལ་བ�ལ་ཞིང་དགའ་བ་བcེད་པ། bལ་དང་དེ་Zས་zམས་
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_ི་Qགས་བcེད་འ@བ་|ར་:ི་བNོ་བ་དང་¦ོན་ལམ་གདབ་པ་བཅས་_ིས་

མཐར་བ[ས་ཏེ། སེམས་བcེད་]ལ་ཡང་ཇི་iད་J། ཇི་aར་འBོ་དང་འBོ་བ་

ཡི། Rེ་Wག་ཇི་བཞིན་ཤེས་པ་aར། དེ་བཞིན་མཁས་པ་དེ་ཉིད་_ི། Rེ་Wག་ཇི་

བཞིན་ཤེས་པར་R། ཞེས་གIངས་པ་aར་ངེས་པར་R། དེང་Jས་བདག་

ཚm་འWས་�་ཡོད།  །མི་ཡི་Zིད་པ་ལེགས་པར་ཐོབ།  །དེ་རིང་

སངས་bས་རིགས་I་cེས།  །སངས་bས་Zས་I་བདག་དེང་

|ར།  །དེང་ནས་བདག་གིས་ཅི་ནས་_ང༌།  །རིགས་དང་མQན་

པའི་ལས་བ�མ་Yེ།  །cོན་མེད་བÂན་པའི་རིགས་འདི་ལ།  །

Sོག་པར་མ་|ར་དེ་aར་R།  །བདག་གིས་དེ་རིང་cོབས་པ་

ཐམས་ཅད་_ི།  །�ན་Nར་འBོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི།  །

བར་J་བདེ་ལ་མBོན་J་བོས་ཟིན་:ི།  །n་དང་n་མིན་ལ་

སོགས་དགའ་བར་:ིས། །Rང་�བ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །

མ་cེས་པ་zམས་cེས་|ར་ཅིག །cེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་

དང༌། །གོང་ནས་གོང་J་འཕེལ་བར་ཤོག །Rང་�བ་སེམས་དང་

མི་འWལ་ཞིང༌།  །Rང་�བ་�ོད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌།  །སངས་

bས་zམས་_ིས་ཡོངས་བ�ང་ཞིང༌།  །བJད་_ི་ལས་_ང་�ོང་
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བར་ཤོག །Rང་�བ་སེམས་དཔའ་zམས་_ིས་ནི།  །འBོ་དོན་

Qགས་ལ་དགོངས་འ@བ་ཤོག །མགོན་པོ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་

པ།  །སེམས་ཅན་zམས་ལ་དེ་འRོར་ཤོག །སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བདེ་དང་Lན་|ར་ཅིག །ངན་འBོ་ཐམས་ཅད་Uག་g་Yོངས་

པར་ཤོག །Rང་�བ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སར་བ�གས་

པ༌།  །དེ་དག་£ན་:ི་¦ོན་ལམ་འ@བ་པར་ཤོག །�ག་པ་ནི། Qན་
མཐའ་zམས་I་cབས་མཁན་བcབ་R་cོབ་Rེད་ཐམས་ཅད་དམིགས་I་

མེད་པར་རང་བཞིན་Yོང་པ་ཉིད་J་bས་གདབ་ཅིང༌། cབས་yལ་zམས་འོད་

J་�་ནས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། Rིན་�བས་_ི་ཆ་ཤས་སེམས་ཅན་ཐམསས་

ཅད་ལ་ཐིམ་པས་རང་བཞན་འBོ་བ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གIམ་:ི་

cབས་འོག་g་]ད་པར་བསམ་མོ། །དེ་aར་ཡང༌། cབས་yལ་དཀོན་

མཆོག་ད:ེས་ཤིང་བདག་ལ་ཐིམ། Jས་£ན་འWལ་བ་མེད་པར་

�ེས་བ�ང་|ར། ཅེས་Kོ་ཐག་ཆོད་པར་Rའོ། ། ༈  །གཉིས་པ་qིག་Gིབ་

ཞི་བར་Rེད་པའི་ཐབས་ནི། དེ་ཡང་K་མ་�ོར་སེམས་ལ་བUེན་ནས་Yོབས་

བཞི་ཚངས་བའི་བཤགས་པ་K་མེད་ནས་འ�ང་བའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་བ`ོམ་

པར་R་བ་ལ་གཉིས། Yོབས་བཞིའི་`ོ་ནས་བཤགས་ཤིང་ཡོན་ཏན་ཞར་ལ་

བYན་པ། མཐར་Qན་བ[་བའོ།  །དང་པོ་ནི། དེ་ཡང་Nོན་J་རང་^ད་ལ་
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བUགས་པས་ཉོན་མོངས་Yོབས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་qིག་པའི་ལས་x་ཚFགས་

Rས་པ་དང༌། R་འ|ར་Rེད་བཞིན་པ་འདི་ལ་དཔག་ན་རང་ཉིད་qིག་ཤིན་g་

ཆེ་བར་ཅི་མི་ཤེས། དེས་ན་མ་ཤེས་པར་ཁོང་J་Jག་ཟོས་པ་a་�འི་གནོང་

འ:ོད་དང༌། རང་Rས་ལ་འཇིགས་Ãག་ངོ་གནོང་ཤིན་g་ཆེ་བས་ད་qིག་པ་

འདི་ཇི་aར་Rས་ན་འདག་པའི་ཐབས་ཤིག་བ�ོན་པར་Rའོ་�མ་པས་^ད་ལ་

pང་བ་ནི་Nོན་J་འBོ་བ་zམ་པར་Iན་འRིན་པའི་Yོབས་དང༌། དངོས་གཞི་

qིག་པ་pོང་བའི་ཐབས་ནི། རང་གི་�ི་བོར་K་མ་དང་གཉིས་I་མེད་པའི་

དཔལ་�ོ་�ེ་སེམས་དཔའ་�་མདོག་དཀར་པོ་གངས་རིར་ཉི་མ་ཤར་བ་a་�་

ཞལ་གཅིག་ཞི་ཞིང་འÄམ་པ། Mག་གཉིས་གཡས་པས་མི་ཤིགས་ཤིང་མི་Mེད་

པའི་རང་བཞིན་གསེར་:ི་�ོ་�ེ་�ེ་�་པ་Qགས་ཀར་གཏོད་ཅིང༌། གཡོན་:ིས་

Yོང་ཉིད་དRངས་_ི་/ིལ་�་ད£ར་བUེན་པ། དར་དང་*ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་

bན་ཐམས་ཅད་_ིས་བbན་པ། x་ཚFགས་པÅ་དང་�་བའི་གདན་ལ་ཞབས་

�ོ་�ེ་cིལ་Æང་གིས་བ�གས་ཤིང་ཞལ་འÄམ་པའི་མདངས་དང་Qགས་ད:ེས་

པའི་�ན་:ིས་�ི་བོ་ནས་བདག་ལ་ཞལ་]ར་Mོགས་ཏེ་བ�གས་པར་བ`ོམ་

པ་འདི་ནི་Mག་ཆེན་:ི་iབས་དང༌།  ༈  གཞན་ཡང་ཟབ་མོ་ཆོས་�ག་དང༌། 

kགས་པོའ O་�ན་བ^ད་zམས་ལས་དཔལ་�ོ་�ེ་སེམས་དཔའ་ཧེ་*་ཀ་yམ་

�ེམས་མ་དཀར་མོ་དང་གཉིས་I་མེད་པར་འPིལ་བ་ཞལ་�ང་ཟད་གདངས་

པ་དང་བཅས་ཏེ་ཞབས་གཉིས་གར་Yབས་ཅིར་ཡང་འ|ར་བ་ཅན་བ`ོམ་པ་

ནི་Uེན་:ི་Yོབས་དང༌། གང་aར་དེ་དག་གི་�ི་བོར་ཨÈ་མBིན་པར་ÉཿQགས་
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ཀར་Ëྃ་དང༌། Qགས་ཀའི་ད�ས་I་པÅ་དང་�་བའི་ད_ིལ་འཁོར་ཉ་གང་བའི་

aེ་བར་Qགས་Zོག་Ëྃ་ཡིག་Jང་aར་དཀར་བ་Ëྃ་དེའི་མJན་ནས་བ�མ་Yེ་ཡི་

གེ་བb་པའི་Nགས་_ི་}ེང་བ་Íལ་འ�ིལ་བ་aར་གཡོན་J་བiོར་བ་v་ཏིག་

གི་མདངས་aར་གསལ་ཞིང་འཚmར་ལ་ཤིན་g་བUན་པའི་བར་བ`ོམ་ལ། དེ་

ནས་རིམ་པར་Nགས་ལས་འོད་ཟེར་�ོ་བ[ས་bལ་བ་མཆོད་ཅིང་Rིན་�བས་

བ[་བ་དང༌། {ར་ཡང་འོད་ཟེར་:ིས་འBོ་ཁམས་_ི་Gིབ་པ་pངས་ཞིང་

Qགས་Zོག་དང་Nགས་}ེང་ལས་ཡེ་ཤེས་བJད་�ིའི་^ན་བབས་པས་�ོ་�ེ་

སེམས་དཔའི་�་གང་ཞབས་སོར་དང་�འི་ཡི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་བJད་�ིའི་

ཆར་བབས། རང་གི་ཚངས་�ག་ནས་�གས་ཤིང་qིག་Gིབ་ཉེས་Îང་བག་

ཆགས་/ི་མ་ཐམས་ཅད་pངས་བ་དང༌། Mི་\ས་_ི་qིག་Gིབ། ནང་སེམས་_ི་

ཉོན་མོངས་གསང་བ་�ོམས་འ�ག་དང་ཤེས་Rའི་ཆ་�ོམ་:ི་Gིབ་པ་བག་ཉལ་

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ནག་མོག་མོག་པོར་pངས་ཏེ་ས་འོག་g་དམིགས་

མེད་g་སོང་བར་བསམ་བཞིན་པ་དང༌། ཡིག་བb་བ�་བ་ནི་གཉེན་པོ་£ན་g་

�ོད་པའི་Yོབས་སོ།  །{ར་�ོ་�ེ་སེམས་དཔའི་Qགས་Zོག་Nགས་}ེང་གི་

བJད་�ི་�་ལས་ཐོན་པ་དེ་ཉིད་_ིས་རང་གི་\ས་ཐམས་ཅད་�བ་ཅིང་གང་Yེ་

`ོ་གIམ་Rིན་:ིས་བ�བས་ཤིང་བདེ་Yོང་གིས་\ས་�བ་པར་བསམ་པ་ནི་

Rིན་�བས་འབེབས་པའོ། ། ༈ �ོར་སེམས་ཡབ་yམ་J་བ`ོམ་ན། དཔལ་�ོ་

�ེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་yམ་:ི་pོར་མཚམས་ནས་Rང་སེམས་ཡེ་ཤེས་བJད་

�ིའི་རང་བཞིན་འབབས་པར་བསམ་པའོ།  །དེ་aར་Gིབ་pོང་ལ་འབད་པས། 



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

qིག་Gིབ་དག་པའི་Uགས་Àས་Rས་པ། གོས་དཀར་པོ་/ི་མ་མེད་པ་:ོན་པ། 

ཉི་�་ཤར་བ། \ས་ལས་zག་Pག་འ�་Zིན་ཐོན་པ། ནམ་མཁར་འ�ར་བ། 

གཅོང་རོང་གི་ལམ་འ}ང་�་བོ་zམས་ལས་བ�ལ་བ་མ་*ངས་པའི་འཇིགས་

པ་zམས་ལས་K་མ་དང་bལ་པོ་zམས་_ིས་བcབས་ཤིང་ཐར་བ་སོང་བ་

སོགས་ལས་ངན་qིག་Gིབ་Rང་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བའི་Uགས་ཏེ། དེ་དག་

ཉམས་དང་�ི་ལམ་གང་*ང་J་འ�ང་བ་དང༌། དངོས་I་\ས་ཡང་ཞིང་ཤེས་

པ་གསལ་བ་ནད་གདོན་བར་ཆད་zམས་ཞི་ཞིང་ཉོན་མོངས་པ་ཤས་�ང་བ་

དང༌། མི་དགེ་བ་ལས་Kོ་Lོག་པ། དག་xང་དང་དད་པ། དགེ་ཆོས་ལ་Kོ་

Mོགས་ཤིང་ངང་^ད་Jལ་བ་སོགས་cེས་�་དམ་པའི་ངང་]ལ་cེ་བར་འ|ར་

རོ།  །དེ་aར་qིག་པ་དག་པས་pང་གཞིའི་ཉོན་Gིབ་དང་ལས་Gིབ་zམས་དག་

ཅིང༌། ཤེས་Gིབ་_ང་Zབ་མོར་|ར་པས་ཤིན་g་མེ་ལོང་kངས་པ་གཡའ་Mིས་

པ་ལ་ག�གས་བSན་zམས་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤར་བ་བཞིན། སེམས་ཉིད་

Gིབ་པ་མེད་པ་ལ་མ�ེན་གཉིས་_ི་ཡོན་ཏན་གསལ་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་ཅིང་

ཡོན་ཏན་:ི་ཆ་ནས་སེམས་ཉིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་�་Mི་བ་དང་བÆས་པས་

དངོས་@བ་�གས་_ིས་འ@བ་པ་aར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་འབད་མེད་J་cེ་བར་

གIངས་སོ།  །དེ་ཡང་གསལ་འདེབས་ནི། �ི་བོར་K་མ་�ོ་�ེ་སེམས་

དཔའ་དཀར།  །�ོ་�ེ་/ིལ་འཛOན་ལོངས་�འི་ཆས་zམས་

8ོགས།  །cིལ་Æང་པÅ་�་བའི་གདན་ལ་རེག །འÄམ་ཞིང་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

ད:ེས་པས་བདག་ལ་གཟིགས་པ་ཡིས།  །Qགས་ཀའི་པད་�ར་

Ëྃ་ལ་ཡིག་བbས་བiོར།  །གནས་གIམ་ཡིག་འ¹་གIམ་

:ིས་bས་གདབ་|ར། ཅེས་བ`ོམ་ཞིང༌། དེ་ལས་བJད་�ི་

བབས་པས་�ི་བོ་ནས།  །�གས་ཤིང་Mི་ནང་གསང་བའི་qིག་

Gིབ་pངས།  །{ར་ཡང་Rང་སེམས་བJད་�ིས་\ས་གང་

ནས།  །�་གIང་Qགས་_ི་Rིན་�བས་ཐོབ་པ་|ར། ཅེས་བ`ོམ་

ལ། ཨÈ་བÏ་སÐ་ས་མ་ཡ། མ་�་Ñ་ལ་ཡ། བÏ་སÐ་Ðེ་ནོ་པ། 

ཏིÒ་/ྀ་Ôོ་མེ་བྷ་ཝ། I་ཏོÖོ་མེ་བྷ་ཝ། I་པོÖོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་�་

ར×ོ་མེ་བྷ་ཝ། སØ་སིÙི་Úེ་Û་ཡÜ། སØ་ཀ�་I་ཙ་མེ། ཙOÝཾ་

ßེ་ཡཿ£་*་Ëྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་àན་སØ་ཏ་á་ག་ཏ་བÏ་མ་

མེ་vâ། བÏO་བྷ་ཝ་མ་·་ས་མ་ཡ་སÐ་Éཿ ཞེས་ཡི་གེ་བb་པ་དང་

ཡིག་�ག་ཅི་�ས་I་བGང་ཞིང་དམིགས་པ་ཡེངས་མེད་J་བ�ོན་པ་ནི་གསང་

Nགས་_ི་Yོབས་སམ་གཉེན་པོ་£ན་g་�ོད་པའི་Yོབས་སོ།  །ཆོས་�ག་

iབས། རང་གི་�ི་བོར་པÅ་ཉི་�འི་Yེང༌།  །�ོར་སེམས་�ེམས་

མ་ཡབ་yམ་�་མདོག་དཀར། །Pོ་འÄམ་བཞད་པའི་ཉམས་ཅན་

ལང་ཚF་འབར།  །ཧེ་*་ཀ་ཡི་ཆ་Rད་�ོར་/ིལ་འཛOན།  །Qགས་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

ཀར་�་Yེང་Ëྃ་ལ་སོགས་Nོན་aར་རོ།  །Qན་མཐའ་zམས་I། K་མ་�ོ་

�ེ་སེམས་དཔའ་བདག་ལ་དགོངས་I་གསོལ། བདག་དང་

མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་_ིས་ཚm་རབས་འཁོར་

བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཐ་མ་ད་a་ལ་Qག་གི་བར་J་ཉོན་མོངས་

པ་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་qང་དང་གཏི་vག་གི་དབང་གིས་

\ས་དང་ངག་དང་ཡིད་_ི་`ོ་ནས་qིག་པ་མི་དགེ་བ་བ�་

བ:ིས་པ་དང༌།  །མཚམས་མ་མཆིས་པ་�་བ:ིས་པ་དང༌། དེ་

དང་ཉེ་བ་�་བ:ིས་པ་དང༌། སོ་སོར་ཐར་པའི་qོམ་པ་དང་

འགལ་བ་བ:ིས་པ་དང༌། Rང་�བ་སེམས་དཔའི་བ{བ་པ་དང་

འགལ་བ་བ:ིས་པ་དང༌། གསང་Nགས་_ི་དམ་ཚOག་དང་

འགལ་བ་བ:ིས་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གIམ་ལ་གནོད་པ་

བ:ིས་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་�ངས་བ་དང༌། འཕགས་པའི་

དགེ་འJན་ལ་�ར་པ་བཏབ་པ་དང༌། ཕ་དང་མ་ལ་མ་)ས་པ་

བ:ིས་པ་དང༌། མཁན་པོ་དང་{ོབ་དཔོན་ལ་མ་)ས་པ་བ:ིས་

པ་དང༌། Bོགས་ཚངས་པར་མ]ངས་པར་�ོད་པ་zམས་ལ་མ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

)ས་པ་བ:ིས་པ་ལ་སོགས་ཏེ་མདོར་ན་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་

གེགས་I་|ར་ཅིང་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་^ར་འ|ར་བའི་

ཉེས་པ་དང་Îང་བའི་ཚFགས་ཅི་མཆིས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་K་

མ་�ོ་�ེ་སེམས་དཔའི་�ན་Nར་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ།  །མི་

འཆབ་བོ།  །མི་ãེད་དོ།  །དེ་aར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་ན་བདག་

བདེ ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་འ|ར་:ིས་མ་མཐོར་མ་

བཤགས་ན་དེ་དེ་aར་J་མི་འ|ར་བ་ལགས་སོ། །ཞེས་བ�ོད་པ་

དང༌། ཆོས་�ག་iབས། དཔལ་�ོ་�ེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་yམ་བདག་

ལ་སོགས་བ�ོད། དེ་aར་བཤགས་ཚOག་དང་གསོལ་བ་/ག་g་བཏབ་པས། 

K་མ་�ོ་�ེ་སེམས་དཔའ་ད:ེས་པའི་འÄམ་བག་དང་མདངས་

ངས་ཏེ། _ཻ་རིགས་_ི་�་�ོད་_ིས་གཙFར་Rས་པའི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་_ི་qིག་Gིབ་ཉམས་ཆག་ཉེས་Îང་/ི་མའི་

ཚFགས་zམས་Rང་ཞིང་དག་པ་ཡིན། ཞེས་བདག་ལ་ད�གས་

ད�ང་བäལ་བར་|ར་པར་བསམ་མོ། ད་ནི་བདག་ལ་Jས་གIམ་:ི་

qིག་པ་དང་Gིབ་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་�མ་པའི་དགའ་བ་བ`ོམ། {ན་ཆད་

ཉེས་Îང་J་འ|ར་བའི་ལས་Zོག་ལ་བབ་_ང་མི་བ:ིད་དོ་�མ་པའི་ཞེ་བཅད་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

_ི་དམ་བཅའ་/ག་པོ་Rེད་པའི་qིག་Îང་གི་�་བ་�ད་ནས་འདོན་པའི་གནད་

དང༌། {ར་qིག་པ་དང་མི་འBོགས་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་{ད་ཆད་qོམ་པའི་

Yོབས་ཏེ། དེ་aར་Yོབས་བཞི་ཚང་བའི་Gིབ་pོང་འདི་ཡིས་མི་འདག་པའི་

ཉེས་Îང་zམས་མི་Zིད་དོ།  །དེ་ནས་གཉིས་པ་Qན་བ[་བ་ནི། �ོ་�ེ་

སེམས་དཔའ་འོད་�་བདག་ལ་ཐིམ། མཆོག་གི་�་གIང་

Qགས་དང་དRེར་མེད་|ར། ཅེས་མོས་པར་Rའོ། ། ༈ །གIམ་པ་ནི་དེ་
a་�འི་qིག་Gིབ་དག་ནས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་_ི་ཚFགས་བསག་པར་

R་བའི་ཐབས་ལ་མ±ལ་འ�ལ་བ་ལ་བཞི། དགོས་ཆེད་བYན་པ། མ±ལ་

འ�ལ་བ་དངོས་དང༌། ཡོན་ཏན་བYན་པ། Rིན་�བས་བ[་བའོ།  །དང་པོ་ནི། 

དེ་ཡང་Nོན་:ི་bལ་བ་zམས་_ིས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་_ི་ཚFགས་

བསགས་པའི་མQ་ཡིས་མངོན་པར་སངས་bས་པ་ཡིན་Mིར། དེ་ན་བདག་

ཅག་zམས་_ང་དེའི་�ེས་I་Mོགས་ཏེ་ཚFགས་zམ་པ་གཉིས་བསགས་དགོས་

ཤིང༌། དེ་ཡང་�ིར་ན་འཛམ་�ིང་གི་མི་zམས་སེར་x་ཆེ་ཞིང༌། Jས་�ིགས་

མའི་དབང་གིས་འRོར་པ་དང་ཧ་ཅང་མི་Lན་པས་མཆོད་པ་དང་pིན་གཏོང་

སོགས་b་ཆེན་པོ་Rེད་མི་�ས་པ་དང༌། Rེད་པའི་འ¹་ནོར་མེད་པ་བཅས་ལ་

bལ་དང་དེ་Zས་ཐབས་མཁས་Qགས་�ེ་ཆེན་པོ་དང་Lན་པས་དངོས་འRོར་

�ང་ཟད་ལ་བUེན་ཏེ་ཡིད་¸ལ་དང་Kོས་Kང་གི་`ོ་ནས་ཚFགས་8ོགས་ཐབས་

གIངས་པ་དང་མདོ་^ད་£ན་ནས་འཁོར་yག་གི་མ±ལ་འ�ལ་བར་བཞེད་
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པས། རང་ཅག་zམས་_ང་ཐབས་དེ་ལ་བUེན་ཏེ་ཚFགས་8ོགས་པར་Rའོ།  །

གཉིས་པ་ལ་dབ་པའི་མ±ལ་དང་མཆོད་པའི་མ±ལ་གཉིས་ལས་dབ་པའི་

མ±ལ་Yེགས་�འི་མ±ལ་གང་*ང་འཁོར་yག་ཡངས་ཤིང་Yེགས་དག་པ་

གཙང་ཞིང་ཁོད་�ོམས་པར་བགེགས་བÃད་ཅིང་/ི་བཟང་གི་ཆག་ཆག་གདབ་

པའི་Yེང་J་འ¹་རིགས་/ི་བཟང་གིས་ãག་པའི་ཚFམ་�་ཆེ་བ་�་དང་Rང་ཤར་

རམ་Mོགས་མཚམས་གང་བདེར་�ང་�་གཅིག་Yེ། དེ་zམས་གཞལ་ཡས་

ཁང་བཀོད་པ་�ན་Iམ་ཚFགས་པ་�་པÅ་ཉི་�འི་གདན་སོགས་དང༌། ཚFམ་�་

�ང་བར་Jར་Pོད་_ི་གཞལ་ཡས་ཁང་པད་ཉི་རོ་གདན་སོགས་གསལ་བའི་

Yེང་J་cབས་yལ་iབས་aར་ཚFགས་ཞིང་zམས་བs་ལམ་:ིས་བ`ོམ། 

རང་བཞིན་:ི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་zམས་�ན་/ངས་ཤིང་བYིམ་པར་R་བ་

ནི་Uེན་:ི་མ±ལ་ལོ། །གཉིས་པ་མཆོད་པའི་མ±ལ་ནི། ཚFགས་ཞིང་དེ་དག་གི་

�ང་J་གདན་གཙང་མའི་Yེང་J་བདག་ཉིད་\ས་/ང་པོར་བZང་ཞིང་)ས་

པའི་]ལ་:ིས་མ±ལ་འ�ལ་བ་ཡང༌། �ིར་མཆོད་པའི་མ±ལ་དེ་ཉིད་ཐོག་

མར་^་རིན་པོ་ཆེ་རབ་གསེར། ད�ལ་ལམ། འWིང་ཟངས་ལ་སོགས་དང༌། ཐ་

ན་�ོ་དང་ཤིང་ལེབ་མོ་ཁ་pོར་ཡངས་ཤིང་འཇམ་པ་གང་*ང་འཛFམ་ནས་རང་

ཉིད་བསམ་པ་བཟང་པོའ O་དམིགས་པའི་Uེན་J་*ང་ཞིང་མ±ལ་:ི་ཚད་ལ་མང་

J་གIངས་_ང་གང་aར་Yེང་ཁོད་�ོམས་ཤིང་ད�ས་དམའ་བ་སོགས་མ་

ཡིན་པ་དང༌། ཤར་�བ་nོ་Rང་མJན་གཞོལ་བ་སོགས་གIངས་ན་འདི་དག་

ནི་རང་གི་ལག་པའི་འJ་Rེད་ཙམ་མོ། མ±ལ་འ�ལ་^ར་འ¹་རིགས་སོགས་
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ཡོད་ན་ཐལ་བ་དང་གསེག་མ་zམས་མེད་པར་/ི་བཟང་དང་¦ན་x་ãག་པ་

དང༌། གཞན་ཡང་འRོར་ན་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཡོད་ན་Uོགས་པ་cེ་ཞིང་ནོར་

ག་པའི་དགོས་པ་དང༌། ཨ་*་ར་སོགས་¦ན་xས་ནད་སེལ་ཞིང་འདི་དང་Mི་

མར་]ལ་Pིམས་གཙང་བ་སོགས་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་འ�ང་ཞིང་མBོན་�་

�་མས་མི་Uག་^ད་ལ་cེ་ཞིང་ཟས་ནོར་འRོར་པའི་ཡོན་ཏན་གIངས་པ་

zམས་སོ།  །དེ་ཡང་འRོར་པ་དམན་_ང་བསམ་པ་དག་ན་Rེ་མ་�ེå་གསེར་

:ི་Rེ་མ་v་ཏིག་སོགས་རིན་པོ་ཆེར་དམིགས་ཤིང་�ལ་བས་ཆོག་པ་ནི་དམ་

པ་གོང་མ་zམས་_ི་zམ་ཐར་aར་རོ།  །དེ་ནས་འ�ལ་བའི་iབས་cབས་

གནས་དཀོན་མཆོག་zམས་ལ་བདག་གིས་རིན་པོ་ཆེའི་འཁོར་yག་ཞིང་གི་

æལ་�ེད་a་�་b་ཆེ་^ན་མི་འཆད་པར་འ�ལ་ནས་བདག་དང་ནམ་མཁའི་

མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་_ི་ཚFགས་8ོགས་པར་Rའོ་�མ་

J་བསམ་ལ། ལག་གཡོན་:ི་མ±ལ་ཐོགས་ཤིང་གཡས་�ོ་�ེ་�་]ར་:ིས་

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་_ི་ཉོན་མོངས་Jག་�་Jག་གIམ་ལས་དང་

བག་ཆགས་_ི་Gིབ་པ་ཐམས་ཅད་æལ་Mིས་པ་བཞིན་J་|ར་ཏོ་�མ་པ་དང༌། 

དེ་ནས་རིམ་པར་འ¹་གཏོར་ཞིང་རིན་པོ་ཆེའི་འ�ང་བ་རིམ་བ�ེགས་ས་གཞི་

དང་བཅས་མོས་པ་དང༌། Mོགས་བཞིར་ཚFམ་�་བཀོད་པ་�ིང་ཆེན་བཞི་དང༌། 

མཚམས་བཞིར་ཚFམ་�་གཉིས་གཉིས་བཀོད་པ་�ིང་གཡོགས་བbད། བར་

བར་J་�ིང་}ན་:ི་ཚFགས་མང་པོ་དང༌། ད�ས་I་བང་རིམ་བཅས་པའི་རི་

རབ་¥ན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་x་བཞི་ལས་@བ་པ་དེ་དག་གི་Yེང་J་zམ་པར་bལ་
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བའི་ཁང་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་x་ཚFགས་པ། གཞན་ཡང་ཡོ་Rད་_ི་བཀོད་པ་

བསམ་:ིས་མི་�བ་པར་མ་ཟད་འདོད་n་རིགས་�ག་གི་n་དང་ལོངས་�ོད། 

�ད་པར་J་དཔག་བསམ་:ི་ཤིང་དང་མ་�ོས་ལོ་ཏོག་འདོད་པ་འཇོ་བའི་བ་

སོགས་འདོད་ཡོན་�ད་པར་J་འཕགས་པ་Iམ་�་�་གIམ་ཚFགས་པར་མ་

ཟད་Yེང་ནས་རིམ་བཞིན་འོག་མིན་:ི་བར་J་འདོད་ཡོན་ལོངས་�ོད་b་རིམ་

:ིས་ཆེ་ཞིང༌། བང་རིམ་zམས་I་གནོད་pིན་:ི་ལོངས་�ོད་རིན་པོ་ཆེའི་}་

x་ཚFགས་བཀོད་པ། བང་རིམ་�་བར་གསེར་:ི་རི་བJན་རོལ་པའི་མཚF་

བJན་དེར་གནས་_ི་n་དང་n་མིན་མི་སོགས་རི་རབ་_ི་ཁ་�ེར་མན་ཆད་

Yོབས་�ལ་ལོངས་�ོད་_ིས་ག་པ་དཔག་མེད་དང༌། �ིང་ཆེ་�ང་བ�་

གཉིས་པོ་zམས་_ི་མི་zམས་ཁང་�ིམ་འདོད་ཡོན་ལོངས་�ོད་དཔལ་འRོར་

:ི་bན་དང་Lན་པས་ག་པ། འོག་g་b་མཚF་ཆེན་པོ་Á་ཡི་ལོངས་�ོད་རིན་

པོ་ཆེའི་རིགས་Rེ་བ་འ�མ་:ིས་བaམས་པ། Yེང་གི་གཟའ་iར་ཐམས་ཅད་

རིན་པོ་ཆེའི་\ས་ལོངས་�ོད་Rད་ག�གས་�ན་Iམ་ཚFགས་པར་མ་ཟད་�བ་

g་�་བ། ཤར་J་ཉི་མ་སོགས་འཇིག་Uེན་:ི་ཁམས་zམས་གསལ་�ས་པའི་

ནོར་�འི་ས་གཞི། ཉི་མ་དང་�་བའི་�་དེ་དག་གི་འཁོར་zམས་_ང་འོད་ཟེར་

དང་གཟི་བ�ིད་�ན་Iམ་ཚFགས་པ་དང༌། འཇིག་Uེན་དེ་དག་g་འ¹་ནོར་

ལོངས་�ོད་རི་གyང་ག�གས་འBོས་�ན་གཟིགས་དར་ཟབ་སོགས་དང༌། 

མདོར་ན་Zིད་པ་གIམ་:ི་ལོངས་�ོད་གཅིག་ནས་Jང་ར་Rེ་བ་}ག་བbའི་

བར་^ན་མི་འཆད་བར་¸ལ་ཞིང་འ�ལ་ཏེ། དངོས་I་འRོར་པ་�ང་ཟད་ལ་
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བUེན་ནས་ཡིད་¸ལ་Kོས་Kང་གི་འཁོར་yག་མཆོད་པར་དམིགས་ནས་བb་

Yོང་Pི་འ�མ་སོགས་_ིས་འ�ལ་བར་R་བ་ནི་Mི་ཡི་མ±ལ་དང༌། རང་གི་

\ས་ལོངས་�ོད་�་དང་�ང་མ་Wན་འཁོར་བཅས་པའི་`ོ་གIམ་aོས་མེད་J་

འ�ལ་�མ་པ་ནང་གི་མ±ལ་དང༌། སེམས་Uོག་ཚFགས་�ང་ཁམས་cེ་མཆེད་

Jག་�་Jག་གIམ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་_ི་རོལ་པ་རིགས་�འི་ཞིང་ཁམས་

དང༌། �་གIམ་�་�་རང་ཆས་_ི་རང་བཞིན་J་འ|ར་བ་འ�ལ་བ་གསང་

བའི་མ±ལ་ཏེ། �་གIམ་:ི་མ±ལ་ཞེས་ཐ་�ད་J་མཛད་པ་དེ་aར་J་Kོ་

ཡིས་གང་½ོགས་དམིགས་ཤིང་འ�ལ་བར་Rའོ།  །དེ་ཡང་དང་པོར་Kོ་བཅོས་

ཤིང་བ`ོམ་པ་དང༌། མཐར་དེ་aར་ཤིན་g་གསལ་ཐེབ་ཅིང་དགའ་བ་དང་

བཅས་ཏེ་aོས་མེད་J་འ�ལ་བའི་Kོ་cེ་ཞིང་ཚFགས་8ོགས་པའི་Uགས་ཉི་�་

ཤར་བ། U་དང་སེང་གེ་�ང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པར་ཞོན་པ། ནོར་�འི་�ིང་J་

Mིན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་གཏེར་ཐོབ་པ། bལ་Zིད་བ�ང་བ། �ི་ཤིང་མེ་ཏོག་

�ང་çོངས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ། ཚFང་འJས་ཆེན་པོའ O་ལོངས་�ོད་_ི་ད�ས་དང་

Pི་Yན་ཆེན་པོར་འJག་པ། གངས་རི་སོགས་རི་ཆེན་པོའ O་�ེར་{ེབས་ནས་

Jང་དང་�ིང་�་འ�ད་པ། གJགས་དང་bལ་མཚན་བ་དན་èེང་ཞིང་འབངས་

འཁོར་མང་པོས་བUེན་པ་སོགས་ཚFགས་�ིར་8ོགས་པ་ལ་བUེན་ནས་གནས་

iབས་_ང་མངའ་ཐང་ལོངས་�ོད་�ན་Bགས་མཐོང་ཆོས་jོང་འ|ར་J་

འ|ར་བའི་N་aས་zམས་ཏེ་ཉམས་དང་�ི་ལམ་གང་*ང་འོང་ཞིང༌། མཐར་

Qག་གི་འWས་�་Bངས་མེད་གIམ་:ི་ཚFགས་གཅིག་ཆར་8ོགས་ཤིང༌། Rང་
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�བ་ཐོབ་པའི་^་དང་མQན་~ེན་J་ངེས་པར་འ|ར་རོ། དེ་དག་གི་འདོན་R་

ནི། ཨÈ་Ié་ནི་སོགས་_ིས་བགེགས་}ལ་ནས། མJན་:ི་མ±ལ་ཞིང་

ཁམས་ཡངས་པའི་ད�ས།  །རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་མཛmས་Pི་�་

ཚFམ་:ི།  །ད�ས་མར་K་མ་�ོ་�ེ་འཆང་ཆེན་ལ།  །@བ་ཐོབ་

བཀའ་བ^ད་K་མ་zམས་_ིས་བiོར།  །མJན་J་ཡི་དམ་

འཁོར་ལོ་qོམ་པ་ལ།  །ཡི་དམ་^ད་qེའི་n་ཚFགས་£ན་:ིས་

བiོར།  །གཡས་I་Jས་གIམ་Mོགས་བ�འི་སངས་bས་

ལ།  །བiལ་པ་བཟང་པོའ O་སངས་bས་Yོང་གིས་བiོར།  །bབ་

g་གIང་རབ་དམ་པའི་ཆོས་མཆོག་zམས།  །རང་Gར་བཅས་

ཏེ་འོད་ཟེར་¾ངས་སེ་བ�གས།  །གཡོན་J་ཉེ་Zས་དཔའ་བོ་

zལ་འRོར་མ།  །@བ་ཐོབ་ཉན་རང་དགེ་འJན་ཚFགས་དང་

བཅས།  །འོག་g་ཡེ་ཤེས་ཆོས་cོང་¿ང་མ་zམས།  །མེ་ད+ང་

lོང་ནས་བར་ཆད་བསལ་Mིར་བ�གས།  །དེ་དག་zམས་ལ་

བདག་སོགས་འBོ་£ན་:ིས།  །�ོད་ལམ་མQན་པས་ཚFགས་

གཉིས་བསག་པར་བ:ི། ཞེས་གསལ་བཏབ་ལ། ཨÈ་བÏ་སÐ་ས་མ་
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ཡ་སོགས་_ི་æལ་Mིས་ལ། ཨÈ་ÉཿËྃ། Zིད་ཞིའི་མགོན་པོ་K་མ་

སངས་bས་དང༌།  །ཆགས་Wལ་དམ་ཆོས་ཚFགས་མཆོག་དགེ་

འJན་qེ།  །�་བ་གIམ་:ི་n་ཚFགས་ཐམས་ཅད་ལ།  །གསེར་

:ི་ས་གཞི་རིན་ཆེན་རི་དང་�ིང༌། །n་Á་མི་ཡི་ལོངས་�ོད་�ན་

Iམ་ཚFགས།  །Kོས་Kངས་འཇིག་Uེན་འཁོར་yག་བཀོད་�ིང་

དང༌།  །ཡིད་¸ལ་£ན་བཟང་zམ་ཐར་b་ཆེར་�ེལ།  །བདག་

དང་འBོ་£ན་ཚFགས་གཉིས་8ོགས་པའི་Mིར།  །K་མ་དཀོན་

མཆོག་�་བ་གIམ་ལ་འ�ལ།  །བཞེས་ནས་Qགས་�ེས་Rིན་

:ིས་བ�བ་g་གསོལ། êྃ་རë་མ±ལ་ÉཿËྃ། ཞེས་Bངས་བསགས་

ཏེ་ཅི་�ས་I་འ�ལ་བ་དང༌། འ�མ་ཐེར་སོགས་_ི་iབས། ཨÈ་ÉཿËྃ། 

Yོང་གIམ་xོད་བ�ད་བཀོད་པ་མཐའ་ལས་འདས།  །རིགས་

�འི་ཞིང་ཁམས་ཞི་བ་ལོངས་�ོད་8ོགས།  །སེམས་ཉིད་xང་

Yོང་དRེར་མེད་དRིངས་དང་རིག །Kོས་Kངས་Mི་ནང་གསང་

བའི་མ±ལ་འ�ལ། སØ་མ±ལ་ì་ཛ་ཧོ། ཞེས་Bངས་བ�ང་ངོ༌། 

གIམ་པ་ནི། དེ་a་�་འ�མ་དང་Rེ་བ་སོགས་བ`ོམ་དོན་དང་འWེལ་བར་

�ལ་བས་གནས་iབས་ཚm་རིང་ཞིང་ནད་མེད་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། བསོད་
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ནམས་_ི་ཚFགས་8ོགས་པས་འ¹་ནོར་ལོངས་�ོད་འJ་ཞིང་མཐར་Qག་�ང་

Uོགས་_ི་ཡོན་ཏན་b་ཆེར་འཕེལ་ནས་ཡེ་ཤེས་_ི་xང་བ་bས་པ་དང༌། 

ག�གས་�་མཚན་དང་དཔེ་Rད་_ི་ས་བོན་འ@བ་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་བ�ོད་

ལས་འདས་པའོ། །བཞི་པ་ཚFགས་ཞིང་བ[་བ་ནི། བདག་གཞན་མཁའ་མཉམ་

འBོ་བའི་^ད་ལ་ཚFགས་གཉིས་_ི་བསོད་ནམས་�ད་པར་ཅན་ཐོབ་པར་

བསམ་ལ། ཚFགས་_ི་ཞིང་ཆོས་cོང་zམས་གཡོན་:ི་དགེ་འJན་ལ་བ[ས་

ནས་རིམ་:ིས་གཡོན་བiོར་:ི་གཙF་བོ་དང༌། དེ་ཉིད་བདག་ལ་ཐིམ་པས་�་

གIམ་མཆོག་གི་འWས་�་མཆོག་g་|ར་པ་¦ིན་པར་བསམ་ལ། དེ་aར་

�ལ་བས་བདག་གཞན་ཚFགས་གཉིས་8ོགས།  །cབས་_ི་

མཆོག་zམས་རིམ་:ིས་གཡོན་བiོར་J།  །འོད་�་K་མའི་�ར་

འJས་བདག་ལ་ཐིམ།  །�་གIམ་མཆོག་གི་འWས་�་�ར་¦ིན་

ཤོག །ཅེས་བ�ོད་པར་Rའོ། ། ༈  །བཞི་པ་K་མའི་Rིན་�བས་དང་bལ་བའི་
ཡོན་ཏན་^ད་ལ་འRོར་བར་R་Mིར་�ོ་�ེའི་zལ་འRོར་ཆེན་པོ་K་མའི་གསོལ་

འདེབས་Qན་�ག་གམ་བ�་གཉིས་I་བ`ོམ་པར་R་བ་ལ་བཞི། K་མ་བYེན་

དགོས་]ལ་བYན་པ། Uེན་བcེད་ཅིང་གJང་�གས་_ི་གསོལ་བ་འདེབས་པ། 

ཡོན་ཏན་བYན་ཅིང་ཞར་�ང་K་མ་ཇི་aར་བYེན་པའི་]ལ། གདམས་པ་

དབང་བཞི་Kངས་ཤིང་འོད་�་Rའོ།  །དང་པོ་ནི། དེ་ཡང་K་མ་ཞེས་པ་དེའི་

གོང་ན་I་ཡང་མེད་པའི་ཚOག་K་དག་Yེ། K་ཞེས་གོང་མའི་ཡང་གོང་མར་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

|ར་པ་དང༌། མ་ཞེས་འBོ་�ག་སེམས་ཅན་ལ་�་aར་བ�ེ་བ་ཅན་ཡིན་Mིར་

K་མ་Yེ། K་མ་�་བ�་པ་ལས། K་མ་མེད་པའི་གོང་རོལ་ན།  །སངས་bས་

ཞེས་པའི་མིང་ཡང་མེད། །བiལ་པ་བཟང་པོའ O་སངས་bས་_ང༌། །K་མ་དག་

ལ་བYེན་ནས་�ང༌། ཞེས་གIངས་པ་aར། 8ོགས་པའི་སངས་bས་Yོང་

zམས་_ང་K་མ་ལ་བYེན་ནས་སངས་bས་པ་དང༌། ^ད་ལས། སངས་bས་

£ན་བས་Nར་སངས་bས། ཞེས་གIངས་པ་aར། གཞན་ཡང་དཀོན་མཆོག་

གIམ་:ི་རང་བཞིན་K་མ་ཡིན་པ་ཡང༌། N་མ་ལས། K་མ་སངས་bས་K་མ་

ཆོས།  །དེ་བཞིན་K་མ་དགེ་འJན་ཏེ།  །£ན་:ི་Rེད་པོ་K་མ་ཡིན།  །K་མ་

དཔལ་Lན་�ོ་�ེ་འཆང༌། ཞེས་གIངས་པས་དཀོན་མཆོག་དང༌། �་བ་

གIམ་:ི་Rེད་པོར་|ར་པ་K་མ་ཁོ་ན་Yེ། �་དགེ་འJན་:ི་ངོ་བོ་མི་དང་

མཉམ་J་མངོན་Iམ་འBོགས་�ས་པ། ]ལ་དང་R་བ་�ོད་ལམ་zམས་

མཉམ་པའི་]ལ་དང༌། དེ་དག་གི་`ོ་ནས་�ེས་I་འཛOན་པའི་གIང་གིས་

འཇིག་Uེན་:ི་ཚOག་མཉམ་པོར་�་ཞིང༌། དེ་དག་གི་`ོ་ནས་འWེལ་ཚད་ཆོས་

ལ་pོར་བའི་གIང་དོན་དང་Lན་པར་མ་ཟད། bལ་བའི་གIང་རབ་ཐེག་པ་ཆེ་

�ང་ཐམས་ཅད་གIང་གི་གསང་བ་ལས་འ�ང་བ་སོགས་དང༌། ཡེ་ཤེས་ནམ་

མཁའ་aར་འཁོར་འདས་£ན་ལ་�བ་ཅིང་�་གIམ་:ི་ཡེ་ཤེས་དང་གཉིས་I་

མེད་པར་འBོ་ཁམས་ཐམས་ཅད་Rམས་པ་དང་�ིང་�ེ་ཆེན་པོའ O་�ེས་I་

འཛOན་པའི་ཐབས་ལ་མ་�ོངས་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་:ི་ཆ་ལས་bལ་བ་ཞི་Pོ་

རབ་འRམས་གང་ལ་གང་འJལ་དེ་ལ་དེར་Yོན་པ། }ིན་ལས་དཔའ་བོ་མཁའ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

འBོ་Uོག་ཚFགས་ཡེ་ཤེས་I་རོལ་པའི་ཆོས་cོང་Yེ། མཆོག་དང་Qན་མོང་གི་

དངོས་@བ་ནི་ཞི་bས་དབང་/ག་གི་}ིན་ལས་_ིས་འBོ་བ་འJལ་ཞིང་སེམས་

ཅན་:ི་དོན་མཛད་པ་སོགས་བསམ་:ིས་མི་�བ་ཅིང་Jས་གIམ་:ི་bལ་བ་

Zས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་_ི་Rིན་�བས་དངོས་@བ་ཐམས་ཅད་K་མའི་

^ད་ནས་འ�ང་ཞིང༌། K་མའི་གསང་གIམ་ལ་བUེན་ནས་�་ཕོར་:ི་རི་མོ་

འབི་འབིར་འདོད་པ་aར་འ�ང་དགོས་པ་ཡིན་Mིར་K་མའི་zལ་འRོར་བ`ོམ་

པར་Rའོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ཡང་བ`ོམ་]ལ་Mི་ཡི་K་མའི་zལ་འRོར་�ི་བོར་

བ`ོམ་ཞིང་དབང་བཞི་འོད་ཟེར་:ི་]ལ་J་ལེན་པ་དང༌། ནང་གི་K་མའི་zལ་

འRོར་�ིང་གར་K་མ་བ`ོམས་པས་�ང་ཁམས་cེ་མཆེད་pངས་ཤིང་ཡི་གེའི་

`ོ་ནས་དབང་བཞི་ལེན་པ་དང༌། གསང་བ་K་མའི་zལ་འRོར་�ི་བོར་ཧེ་*་ཀ་

ཡབ་yམ་བ`ོམ་ཞིང་Rང་སེམས་བJད་�ི་འབེབས་^ན་དང༌། མཐར་K་མའི་

yམ་ལས་yམ་གཉིས་པ་འ}ོས་ཏེ་Rིན་པས་རང་ཉིད་ཧེ་*་ཀར་གསལ་བར་

�ོམས་�གས་དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་�ེལ་ཞིང༌། ཟག་མེད་བདེ་Yོང་གི་ཉམས་

བཟང་པོ་^ད་ལ་cེ་བའི་ཐབས་ཏེ། ཟབ་ལམ་�ད་པར་བ་འདི་ནི་མངའ་བདག་

མཻ་¶ི་པ་ཆེན་པོའ O་མན་ངག་aར་ཡང་གསང་ཨ་བ་í་ཏིའི་K་མའི་zལ་འRོར་

བ`ོམ་པ་Yེ། ཨÈ་�་î་ï་ð་ན་བÏ་ñ་ò་ཝ་ཨó་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་Yོང་

པར་pངས་ནས། Mི་ནང་xོད་བ�ད་རང་བཞིན་Yོང་པ་ལས། ༧ །

འ�ང་བཞི་རི་རབ་པད་ཉི་འཇིགས་Jས་Yེང༌།་་་་་མ་ཏི་རëས་ཁ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

སབ་པའོ། །མཆན། ༧ །iད་ཅིག་རང་ཉིད་nན་cེས་དཔའ་བོ་

ཆེ།  །མཐིང་གསལ་�ོ་�ེ་/ིལ་འཛOན་ལང་ཚF་འབར།  །�ོ་�ེ་zལ་

འRོར་དམར་མོ་Bི་ཐོད་འཛOན།  །�ང་འ�ག་Mག་དང་བ~ང་

བ�མ་Yབས་_ིས་pོར།  །ཧེ་*་ཀ་ཡི་ཆ་\གས་ཡོངས་I་

8ོགས།  །�་ཡི་ནང་ད�ས་�་གIམ་མཐིང་དཀར་དམར།  །

འཁོར་ལོ་�་དང་བཅས་པ་kངས་ཤེལ་ལ།  །ཁ་དོག་ཚFན་:ི་རི་

མོ་གསལ་བ་བཞིན།  །Gིབ་མེད་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚFན་a་�ར་

བ`ོམ།  །ད�་མའི་�ེ་མོ་ནོར་�འི་aེ་བ་*།  །གདོད་ནས་མཁའ་

�བ་ཆོས་�་�ོ་�ེ་འཆང༌།  །མཐིང་ནག་�ོ་�ེ་/ིལ་�་Qགས་

ཀར་བxོལ།  །ལོངས་�ོད་རབ་8ོགས་སེང་Pི་པÅ་དང༌།  །�་

Yེང་འོད་ཟེར་�ང་པོའ O་ད�ས་I་བ�གས།  །�ིང་ད�ས་�་བའི་

K་མ་�ོ་�ེ་འཆང༌།  །སངས་bས་£ན་འJས་མི་Mེད་�ོ་�ེ་

འཛOན།  །མཐོན་མཐིང་yམ་མཆོག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དམར།  །

དར་དང་*ས་པ་རིན་ཆེན་x་ཚFགས་བbན།  །�ོར་/ིལ་Bི་ཐོད་

འཛOན་ཅིང་�ང་འ�ག་pོར།  །པÅ་ཉི་�འི་Yེང་J་གསལ་བར་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

བ`ོམ།  །དེ་ནས་ད�་མའི་ནང་ནས་ཡས་རིམ་བཞིན། ༈ ཆོས་

�ག་iབས། �་î་ï་སོགས་_ིས་Yོང་པར་pངས། Mི་ནང་xོད་བ�ད་

རང་བཞིན་Yོང་པ་ལས། ༧ །འ�ང་བཞི་རི་རབ་པད་ཉི་

འཇིགས་Jས་Yེང༌།་་་་་མ་ཏི་རëས་ཁ་སབ་པའོ། །མཆན། ༧ །iད་

ཅིག་རང་ཉིད་nན་cེས་དཔའ་བོ་ནི།  །མཐིང་གསལ་�ོ་�ེ་/ིལ་

འཛOན་ལང་ཚF་འབར།  །ཧེ་*་ཀ་ཡི་ཆ་\གས་ཡོངས་I་

8ོགས།  །ད�་མའི་�ེ་མོ་ནོར་�འི་aེ་བ་*།  །�་བའི་K་མ་

དཔལ་Lན་བདེ་བ་མཆོག །མཐིང་གསལ་Wམ་ཟེ་Pོ་]ལ་�ོར་

/ིལ་འཛOན།  །*ས་bན་ཐོད་iམ་Yག་ཤམ་མགོ་}ེང་དང༌།  །�་

ཚmས་x་ཚFགས་�ོ་�ེ་དར་ད¤ང་�ས།  །nན་cེས་དམར་མོ་

གཉིས་མེད་མཉམ་པར་འPིལ།  །པད་ཉིའི་Yེང་བ�གས་དེ་ནས་

ཡས་རིམ་བཞིན། ༈ dབ་བYན་xང་Rེད་མ་ཏི་རë་ནི།  །�་

མདོག་དམར་öག་བBེས་]ལ་a་Yངས་÷ར།  །½ང་ལོའ O་ཟར་

འMངས་རས་དཀར་K་གོས་གསོལ།  །ས་གནོན་Mག་b་cིལ་

Æང་Mེད་པའི་Yབས།  །ãས་པའི་zལ་འRོར་དབང་པོའ O་མཚན་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

ཅན་ནི། །བBེས་ཉམས་གོས་དཀར་¼མ་གསོལ་½ང་ལོ་Bོལ། །

རོལ་Yབས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའ O་བ�གས་Yངས་མཛད།  །

གསང་བདག་རས་�ང་དངོས་xང་མø་ལ།  །`ོམ་ཐག་ཨཾ་རག་

རས་དཀར་K་གོས་འ¯ད།  །�ོར་cིལ་མཉམ་བཞག་རས་ù་ú་

ག�གས་གསོལ།  །དོན་བ^ད་བཀའ་བབ་གདམས་པའི་མཛFད་

འཆང་བ། །འཇིགས་མེད་ཆོས་_ི་སེøེ་�་མདོག་དཀར། །�་ལ་

ཟ་བེར་རས་དཀར་ཤམ་ཐབས་དང༌།  །ཆོས་གོས་གསོལ་ཞིང་

Mག་གཡས་�ོ་�ེ་�ར།  །འཁོར་ལོས་མཚན་པ་བqིགས་པའི་

Yབས་_ིས་འཛOན།  །Mག་གཡོན་ཆོས་འཆད་Mག་bའི་པད་

qོང་�ེར།  །ཟབ་གསང་ཤེས་རབ་རལ་Bི་+་Yིས་མཚན།  །

ཞབས་�ང་རོལ་Yབས་གཟི་Rིན་འབར་བར་བ�གས།  །ཡེ་

ཤེས་མཁའ་འBོ་ནམ་མཁའི་zལ་འRོར་མ།  །དཀར་མོ་�ོ་�ེ་

བJད་�ིའི་ཐོད་པ་བxམས།  །R་�ོད་Qལ་པ་དར་:ི་Lིང་བེར་

མནབས།  །བ�་�ག་ཉམས་Lན་ཉི་�འི་Yེང་J་གསལ།  །དོན་

བ^ད་ཆོས་_ི་�ེ་བÂན་བསོད་ནམས་བཟང༌།  །དམར་öག་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

ཆོས་འཆད་མཉམ་བཞག་ཚm་�མ་བxམས།  །Bགས་པ་bལ་

མཚན་དཀར་དམར་cབས་pིན་དང༌། །མཉམ་བཞག་Mག་bས་

qེ་xོད་�ེགས་བམ་འཛOན།  །ûི´་üི་ས་གནོན་མཉམ་བཞག་

b།  །Nོ་སངས་ཞི་བའི་a་Yངས་]ལ་J་བ�གས།  །Kོ་Bོས་�ོ་

�ེ་Mག་གཉིས་ས་གནོན་b།  །དམར་གསལ་�་ཤ་bས་ཤིང་

བ�ིད་པའི་ཉམས།  །དེ་དག་རབ་�ང་ཆོས་གོས་zམ་གIམ་

དང༌།  །`ོམ་ù་öག་དང་དམར་གསལ་x་ཚFགས་གསོལ།  །

Rང་�བ་གཞོན་�་Nོ་སངས་བGེས་པའི་]ལ།  །cབས་pིན་

དར་çང་ýང་རས་`ོམ་ù་öག །\ས་མེད་�ོ་�ེ་གཞོན་�་

དཀར་དམར་མདངས།  །�ོ་�ེ་ཐོད་ཆང་རས་གཟན་མཆིན་ཁ་

བགོས།  །འBོ་མགོན་རས་དཀར་�་མདོག་�་aར་དཀར།  །

མཐང་གོས་དམར་པོ་རས་དཀར་K་གོས་འཆང༌།  །མན་ངག་

�ེགས་བམ་པད་xོད་བJད་�ིས་བaམས།  །ཏི་ßི་རས་པ་

དཀར་Nོན་ཆོས་འཁོར་b།  །མཐང་གོས་དམར་པོ་ýང་རས་

དཀར་པོ་གསོལ།  །གIམ་ཀས་a་བ་རབ་མཐོའ O་པཎ་ù་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

མནབས།  །ཐམས་ཅད་པད་�ར་cིལ་Æང་རོལ་པའི་Yབས།  །

དེ་Yེང་དར་མ་དབང་ག་�་མདོག་དཀར།  །ཆེ་བ�ིད་ཆོས་

གོས་zམ་གIམ་ཆོས་འཁོར་b།  །`ོམ་ù་གསོལ་ཞིང་མི་གཡོ་

cིལ་Æང་བ�གས།  །འཛམ་�ིང་Bགས་པ་kགས་�་དགེ་{ོང་

ཆས།  །མཉམ་བཞག་cིལ་Æང་ཞི་བའི་a་Yངས་གཟིགས།  །དེ་

Yེང་རིམ་བཞིན་མི་ལ་K་གོས་དཀར།  །`ོམ་ཐག་གསོལ་ཞིང་

ངལ་གསོ་ཐོད་པ་བxམས།  །མར་Yོན་÷ར་བག་དམར་öག་Pོ་

བའི་]ལ།  །གོས་དཀར་བེར་དམར་¼མ་གསོལ་Mག་གནོན་

Mག ། ༈ མཻ་¶ི་དཀར་དམར་པ±ི་ཏ་ཡི་ཆས། །Mག་གཉིས་ཆོས་

འཁོར་ཐོད་པ་བJད་�ི་གཏམས། །དེ་Yེང་ཤ་བ་རི་པ་མདའ་ག�་

འཛOན།  །ཐོར་]གས་*ས་bན་དར་:ི་ཨཾ་རག་གསོལ།  །Á་

dབ་�ིང་པོ་དགེ་{ོང་གÂག་ཏོར་Lན།  །Á་བbད་bབ་ཡོལ་

དཀར་དམར་ཆོས་འཆད་མཛད། དེ་Yེང་@བ་པའི་�ི་མེས་ས་ར་

ཧ། །ཨག་ཚFམ་ད�་Ã་དཀར་ཞིང་ཐོར་]གས་Lན། །*ས་bན་

ཨཾ་རག་ÿག་མའི་མདའ་Zོང་]ལ།  །དེ་Yེང་bལ་བའི་Zས་པོ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

G་གཅན་འཛOན།  །གསེར་མདོག་གÂག་ཏོར་Lན་ཞིང་དགེ་{ོང་

ཆས།  །ཆོས་གོས་གIམ་གསོལ་རིན་ཆེན་Ûོག་�་བxམས།  །

Rང་སེམས་Kོ་Bོས་རིན་ཆེན་�་མདོག་དཀར།  །མཆོད་pིན་

cབས་pིན་ལོངས་�ོད་8ོགས་པའི་ཆས།  །པÅ་ཉི་�་རི་kགས་

པགས་པ་སོགས།  །རང་མཚམས་གདན་དང་འོད་_ི་lོང་ན་

བ�གས། ཆོས་�ག་Nོན་འBོའ O་iབས་མར་Yོན་མཚམས་I། ð་ན་

སིÙི་�་མདོག་དམར་ལ་öག །Pོ་!མ་ཞབས་གཡོན་བ~ང་

]ལ་རོལ་པའི་Yབས།  །Mག་གཡས་ས་གནོན་གཡོན་པས་ཐོད་

ཆང་བxམས།  །དཔལ་Lན་ཏཻ ་ལོ་དཀར་གསལ་ཨ་ཙར་

ཉམས།  །མཛmས་[ག་ཞབས་གཡས་བ~ང་]ལ་རོལ་Yབས་

བ�གས།  །Mག་གཉིས་གསེར་ཉའི་^་མ་འ/ེན་པའི་]ལ།  །

གཉིས་ཀ་@བ་ཐོབ་zལ་འRོར་�ོད་པའི་ཆས།  །ཐོར་]གས་

*ས་bན་`ོམ་ཐག་ཨཾ་རག་གསོལ།  །གདོད་ནས་མཁའ་�བ་

ཆོས་�་�ོ་�ེ་འཆང༌།  །མཐིང་གསལ་�ོ་�ེ་/ིལ་�་Qགས་ཀར་

བxོལ།  །ལོངས་�ོད་རབ་8ོགས་སེང་Pི་པÅ་དང༌།  །�་Yེང་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

འོད་ཟེར་�ང་པོའ O་ད�ས་I་གསལ།  །Yེང་གི་�ོ་�ེ་འཆང་ཆེན་

མཐའ་བiོར་J།  །Mོགས་མཚམས་འཇའ་�ིན་ནང་J་ཆོས་_ི་

�ེ། ཞེས་ཆོས་�ག་གི་iབས་དང༌། Yེང་གི་�ོ་�ེ་འཆང་ཆེན་

མཐའ་iོར་དང༌།  །�་གIམ་བར་མཚམས་zམས་I་ཆོས་_ི་

�ེ།  །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་ཏི་རë་དང༌།  །སེøེ་འ�མ་པ་

མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཞབས།  །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་£ན་དགའ་

སེøེ་དང༌། །རིན་ཆེན་བཟང་པོ་བསོད་ནམས་དབང་ག་དང༌། །

བs་ཤིས་དབང་ག་འBོ་མགོན་ཆོས་འོད་ཟེར།  །£ན་དགའ་

�ིང་པོ་£ན་དགའ་b་མཚF་དང༌། །བYན་འཛOན་བཟང་པོ་ཀ�་ཡེ་

ཤེས་ཞབས།  །དོན་དམ་�ིང་པོ་ཨ་y་ཏིÒ་དང༌།  །ཚFགས་

གཉིས་འོད་ཟེར་ལ་སོགས་ངེས་དོན་:ི།  །Zས་དང་@བ་པའི་

བ^ད་པ་གསེར་:ི་}ེང༌།  །ཚར་J་དངར་བ་ཐམས་ཅད་མཚན་

དཔེར་Lན།  །མཛmས་འÄམ་ù་P་ཆོས་གོས་zམ་གIམ་

གསོལ།  །�ོར་/ིལ་+་Yི་ཐོད་ཆང་ཆོས་འཆད་མཛད།  །དར་:ི་

ཕོ་ལོང་འདིང་བ་པད་�་སོགས། །རང་འཚམ་གདན་ལ་འོད་�ང་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

འབར་བར་བ�གས།  །འོག་མིན་གནས་ནས་རང་འ/་�ན་

/ངས་བYིམས།  །Rིན་�བས་Qགས་�ེའི་�ས་པ་མཆོག་g་

འབར།  །དེ་དག་zམས་ལ་གJང་�གས་མོས་Mག་འཚལ།  །

ཡིད་¸ལ་£ན་g་བཟང་པོའ O་མཆོད་པས་མཆོད།  །Uོག་ཚFགས་

ཆོས་ཉིད་�ང་ཁམས་cེ་མཆེད་བཅས།  །ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་

འRོར་ཚFགས་ཇི་�ེད་འ�ལ།  །Jག་གIམ་མི་དགེའི་ལས་

zམས་འ:ོད་པས་བཤགས།  །འWལ་མེད་�ིང་གི་ད�ས་I་

Uག་བ�གས་ནས།  །འོད་གསལ་ཆོས་_ི་འཁོར་ལོ་བiོར་བར་

བ�ལ།  །བསམ་pོར་zམ་དག་དགེ་ལ་�ེས་ཡི་རང༌། དེ་དག་

Rང་�བ་མཆོག་གི་^ར་|ར་ཅིག །ཅེས་ཟག་པ་མེད་པའི་^ན་

བཤགས་�ལ་ནས། �ིང་�ང་*ས་པའི་གཏིང་ནས་aེམ་~ང་མེད་པར་

གསོལ་བ་གདབ་པར་R་Yེ། ན་མོ་)་*། བདག་cེ་དང་ཚm་རབས་

ཐམས་ཅད་J།  །Qགས་བ�ེ་བ་ཆེན་པོས་�ེས་བ�ང་བའི།  །

འཁོར་མེད་_ི་/ིན་མཐའ་གསོབ་དཀའ་ཡང༌།  །ཡོན་ཏན་:ི་ཆེ་

བ་�ེས་/ན་ནས། གJང་�གས་_ི་མོས་)ས་འདི་བཟོད་མེད་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

འབར།  །ཕ་Qགས་�ེས་�ང་ཞིག་�ོ་�ེ་འཆང༌།  །�ེ་Rང་སེམས་

Kོ་Bོས་རིན་ཆེན་དང༌།  །མགོན་G་གཅན་ཟིན་གཉིས་Á་dབ་

ཞབས།  །དཔལ་ཤ་བ་རི་དང་མཻ་¶ི་པ།  །བདག་གJང་�གས་

/ག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས།  །མར་མི་དང་kགས་པོ་Rིན་

�བས་ཅན།  །�ེ་དར་མ་དབང་ག་ཏི་üི་རས།  །རས་དཀར་

དང་\ས་མེད་�ོ་�ེའི་ཞབས།  །བདག་གJང་�གས་/ག་པོས་

གསོལ་བ་འདེབས།  །མཆོག་Rང་�བ་གཞོན་�་Kོ་Bོས་

མཚན།  །�ེ་བ�ོན་འ@ས་དཔར་དང་�ངས་རས་པ།  །�ེད་@བ་

པའི་¯་མཆོག་Bགས་པའི་མཚན།  །བདག་གJང་�གས་/ག་

པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །དཔལ་འBན་�་Wལ་བ་ཆོས་_ི་�ེ། །

�ེ་མ་ཏི་རë་བསོད་ནམས་བཟང༌།  །མཆོག་@བ་པ་བSེས་པའི་

¯་zམས་ལ།  །བདག་གJང་�གས་/ག་པོས་གསོལ་བ་

འདེབས།  །གནས་ཨོ་bན་:ི་གཙF་མོ་zལ་འRོར་མར།  །དོན་

གཉིས་མེད་ནམ་མཁའི་zལ་འRོར་མཚན།  །Rིན་�བས་_ི་

བ^ད་པར་Qགས་བ�ེ་བས། །�ི་ལམ་J་བ�་ཐབས་Uེན་འWེལ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

:ིས། །དོན་མ་ནོར་བའི་བ^ད་པ་གཏད་མཛད་པའི། །དཔལ་"་

ཀི་བདེ་cོང་བཟང་མོ་ལ།  །བདག་གJང་�གས་/ག་པོས་

གསོལ་བ་འདེབས།  །དོན་མ་^ད་མཁའ་འBོས་�ིང་Pག་གི །

མཆོག་Rིན་�བས་བJད་�ིའི་མཛFད་འཆང་ཞིང༌།  །བཀའ་བབ་

_ི་གདམས་པའི་Zོལ་འཛOན་པ།  །དཔལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་_ི་

སེøེ་ལ།  །བདག་གJང་�གས་/ག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས།  །

གཤིས་རིག་ཁམས་ཆོས་ཉིད་སངས་bས་I། །དོན་མ་ནོར་�ེན་

པར་Yོན་མཛད་པའི།  །མགོན་མཆོག་གIམ་�་གIམ་འJས་

ག�གས་�ེ།  །bལ་£ན་ལས་བཀའ་/ིན་nག་པའི་དཔལ།  །�ེ་

�་བའི་K་མ་�ོ་�ེ་འཆང༌།  །བདག་གJང་�གས་/ག་པོས་

གསོལ་བ་འདེབས། འདི་མན་ཆོས་�ེ་རིན་པོ་ཆེའི་གIངས་�ོ་�ེའི་ཚOག་

Yེ། མི་�ོངས་པའི་ཚOག་ལ་�ན་པའི་ངག །ཡིད་དད་པའི་སེམས་

_ིས་གསོལ་བཏབ་མQས།  །དཔལ་སངས་bས་བYན་པ་དར་

བ་དང༌།  །ཆོས་^ན་J་གནས་པར་Rིན་:ིས་�ོབས།  །yལ་

དབེན་གནས་Uག་g་བUེན་པ་དང༌།  །གནད་dབ་པ་མཐའ་*་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

cེལ་བ་ཡིས།  །^ད་Qལ་ནས་གཞན་xང་£ན་ཚOམས་ནས།  །

དོན་འBོ་བ་འ/ེན་�ས་Rིན་:ིས་�ོབས།  །བདེ་གསལ་ཉམས་

^ད་ལ་cེ་བ་དང༌།  །རང་རིག་པའི་རང་ངོ་ཤེས་པ་ཡིས།  །Jས་

ཉིན་མཚན་�ོད་ལམ་འWེལ་བ་དང༌།  །ངར་ངེས་ཤེས་Lན་པར་

Rིན་:ིས་�ོབས།  །`ོམ་ཉམས་ལེན་མཁན་པོ་རང་སར་Wལ།  །

Yོང་རིག་�ེན་ནང་ནས་འཆར་བ་དང༌།  །}་རགས་_ི་¾ན་ཆ་

རང་སར་དག །དོན་Yོང་ཉིད་འ|ར་མེད་Rིན་:ིས་�ོབས།  །

ཉམས་xང་Yོང་�ང་འ�ག་ནང་ནས་ཤར།  །སེམས་རིག་Rེད་

ཤེས་པ་རང་སར་Bོལ།  །ཆོས་ག«ག་མའི་རང་ས་^ན་J་

ཟིན།  །མཆོག་མཉམ་�ེས་གཅིག་འ/ེས་Rིན་:ིས་�ོབས།  །

ཉིན་མཚན་མོའ O་�ི་ལམ་གདོད་ནས་དག །བ`ོམ་R་དང་`ོམ་

Rེད་ཞེན་པ་Wལ།  །ལམ་འཁོར་འདས་ཆོས་zམས་གཅིག་g་

འཛFམས།  །འWས་�་བཞི་¥ན་@བ་Rིན་:ིས་�ོབས།  །ཆོས་

}ིན་ལས་£ན་:ི་ཆེ་བ་ཡིས།  །གནས་འཁོར་བ་མཐའ་*་cེལ་

བ་དང༌།  །ལས་�ད་J་མ་Rས་_ང་གཞན་xང་ཚOམས།  །དེ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

^ན་ཆད་མེད་པར་Rིན་:ིས་�ོབས།  །དོན་བ^ད་པ་ལ་གསོལ་

བཏབ་Rིན་�བས་_ིས། །བདག་ཅི་Rས་ཆོས་I་འBོ་བ་དང༌། །

ཅི་བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་¥ན་@བ་ནས།  །དཔལ་�་�་དRེར་

མེད་¥ན་@བ་ཤོག །ཅེས་དང༌། ཆོས་�ག་iབས་�ར་ནས་འ�ང་བའི་

གསལ་འདེབས་འདིར་འÄད། དེ་ནས། ན་མོ། Jས་གIམ་bལ་དང་

bལ་Zས་འJས་པའི་�།  །�་གIམ་ཆོས་དང་དགེ་འJན་མ་

\ས་པ།  །£ན་འJས་བ^ད་པའི་K་མ་Rིན་�བས་ཅན།  །bལ་

བ་£ན་ལས་བཀའ་/ིན་nག་པ་ཡི།  །cབས་_ི་�ིང་པོ་�་བའི་

K་མ་ལ།  །མོས་)ས་གJང་�གས་/ག་པོས་གསོལ་བ་

འདེབས།  །Rིན་�བས་Qགས་_ི་lོང་ནས་Jས་འདིར་äོལ།  །

ལོང་མེད་/ན་ཞིང་དགེ་qིག་Kང་དོར་བ�ོན།  །དམ་ཚOག་ལ་

གནས་ས་ལམ་རིམ་པར་8ོགས།  །འWས་�་K་མའི་Qགས་དང་

དRེར་མེད་ཤོག །ཅེས་Rིན་�བས་�གས་པའི་Uགས་མ་�ང་བར་J་

འབད་པ་དང༌། ལོང་iབས་དབེན་ཚm། /ིན་ཆེན་�་བའི་K་མ་ལ།  །

བཟོད་མེད་�ིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས།  །བདག་^ད་དམ་པའི་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

ཆོས་དང་མQན། །འÀལ་མེད་ངོ་བོ་Uོགས་པར་མཛFད། ཅེས་བb་
Yོང་Pི་འ�མ་སོགས་Bངས་ཅི་མང་བསགས། དེ་aར་K་མ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་_ི་�ིང་པོ་ཡིན་Mིར་Qན་£ན་:ི་འགོ་དང་Jས་

^ན་J་བ`ོམ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ་པར་གIངས་པ་aར་Rའོ།  །གIམ་པ་

ནི། K་མའི་zལ་འRོར་བ`ོམས་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པས་Rིན་�བས་�གས་

པའི་Uགས་I་\ས་ལ་ན་ཚ་དང་གདོན་བགེགས་_ི་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་\ས་

བདེ་བ་དང་ཡང་བ་ངག་དིག་oགས་ཚOག་མི་བÂན་པ་སོགས་དང༌། �་ýང་གི་

ཉམས་#ད་ཞི་ནས་ཚOག་བÂན་ཞིང་རིག་Nགས་_ི་བདེན་པ་འ@བ་པ་དང༌། 

གང་�ས་གཞན་:ིས་ཉན་པ་སོགས་དང༌། ཡིད་_ི་ཉོན་མོངས་འÀལ་Uོག་མི་

དགེ་བའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་བcེད་8ོགས་གང་བ`ོམ་པ་zམས་ལ་

ཡོན་ཏན་�ད་པར་ཅན་དག་xང་མོས་)ས་�ིང་�ེ་ཕན་སེམས་Nར་དང་མི་

འ/་བ་cེ་ཞིང་�ི་ལམ་Jའང་Rིན་:ིས་བ�བས་པའི་Uགས་K་མ་མཇལ་ཞིང་

ཆོས་གIང་པ། ཡི་དམ་n་ཞལ་མཐོང་བ། མན་ངག་གི་ཚOག་དོན་ཐོས་པ། 

རང་བཞིན་ཡིད་yལ་གསལ་བ། དངོས་I་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་K་མའི་

རོལ་པར་འཆར་ཞིང་དག་xང་Mོགས་མེད་J་འRོངས་བ་དང༌། དག་xང་དེ་ལ་

བUེན་ནས་མ་བཅོས་རང་�ང་གི་Uོགས་པ་�གས་འ�ང་J་འཆར་བས་ཐེ་

ཚFམ་Wལ་བ། iབས་འགར་མོས་)ས་ཚད་མེད་པས་ཉམས་åར་བ་བ་¾་Lང་

བ། མཆི་མ་འÀགས་པ་zམས་ཡོང་Yེ། དེ་ཡང་དང་པོར་འདོད་པའི་དད་པ་ནི་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

K་མར་དགའ་བ་དང༌། དད་ཅིང་འWལ་མི་ཕོད་པ་དང༌། དེ་ནས་རང་བཞིན་

:ིས་K་མ་འདི་ཉིད་རང་སོ་cེས་ཕལ་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། འདི་ལ་གནས་iབས་

མཐར་Qག་£ན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡོད་འ/་�མ་ནས་བSས་པ་མི་Rེད་ཅིང་

ཚFགས་གསོག་ཅི་�ས་I་འ�ལ་བ་དང༌། ཞབས་འWིང་ངལ་མེད་པར་བdབ་

པ་ནི་དང་བའི་དད་པ་དང༌།  །དེ་ནས་K་མའི་�་དགེ་འJན། གIང་དམ་ཆོས། 

Qགས་སངས་bས། ཡོན་ཏན་bལ་བ་ཞི་Pོ། }ིན་ལས་ཆོས་cོང་¿ང་མ་ཡིན་

ངེས་I་འJག་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་ཚད་མེད་པའི་Qགས་�ེ་ཆེན་པོས་རང་

ཅག་zམས་དང་མཉམ་པར་འBོགས་ཤིང་�ོད་ལམ་མQན་པའི་`ོ་ནས་Qགས་

�ེས་ཕ་མ་a་�ར་གཟིགས་པ་འདི་ནི་རང་ངོས་ནས་8ོགས་པའི་སངས་bས་

དངོས་ལས་_ང་nག་ཅིང་བཀའ་/ིན་ཡང་སངས་bས་དང་Rང་�བ་སེམས་

དཔའ་zམས་ལས་ཆེའོ་�མ་ནས་ཡིད་ཆེས་ཤིང༌། K་མས་Jག་�་�ོད་པ་

དང༌། མི་U་གསོད་པ་སོགས་མཚམས་མེད་_ི་ལས་Rས་པ་a་�་ཞིག་གལ་

ཏེ་xང་ནའང་K་མ་ལ་འཁོར་བའི་zམ་Uོག་cོན་:ིས་གོས་པ་æལ་ཙམ་མེད་

པས་རང་ཅག་�ེས་I་འཛOན་Mིར་ཡེ་ཤེས་_ི་རོལ་པ་ཁོ་ནའོ་�མ་ཞིང༌། རང་

གི་`ོ་གIམ་:ི་`ོ་ནས་མཉེས་པ་ད)་¡གས་I་བdབ་ཅིང༌། དེའང་K་མ་མི་

ད:ེས་པར་འJག་ན་གÂག་ལག་ཁང་ཡང་ཤིག K་མ་ད:ེས་པར་འJག་ན་Rེ་

མའི་ཁང་པ་ཡང་ཁོབ་གIངས་པ་aར་K་མའི་བཞེད་པ་ཅི་འ@བ་_ིས་iད་

ཅིག་ཙམ་ཡང་cོ་ངལ་མེད་ཅིང་ཅི་བཞེད་ཐམས་ཅད་དམ་པའི་ཆོས་I་ཤེས་

པས་འགལ་བ་�ང་ཟད་_ང་མེད་པ་Yེ། དེ་ཡང་ཇི་iད་J། K་མའི་མཛད་པ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

ཇི་aར་བYན་ན་ཡང༌།  །ངོ་མཚར་མོས་པས་Uག་g་མཆོད་Rེད་ཅིང༌།  །R་བ་

£ན་ལ་གཞན་cོན་མི་Uོག་པར།  །ཕན་པའི་འJ་ཤེས་Uག་g་བcེད་པར་R། 

ཞེས་དང༌། �ེ་མི་བcོད་ཞབས་_ིས། དཔལ་Lན་K་མའི་zམ་པར་ཐར་པ་

ལ།  །iད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་a་མི་cེ་ཞིང༌།  །ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་

བའི་མོས་)ས་_ིས།  །K་མའི་Rིན་�བས་སེམས་ལ་འ�ག་|ར་ཅིག །ཅེས་

གIངས་པ་aར་དང་དེ་ཡང་བཀའ་བ^ད་_ི་དགོངས་པ། བཀའ་བ^ད་Rིན་

�བས་_ི་ལམ། Rིན་�བས་མོས་)ས་_ི་ལམ་ཞེས་གIངས་པ་aར་དང༌། 

cོབས་པ་འཇིག་Uེན་གIམ་མགོན་:ིས་མོས་)ས་དཀར་པོ་གཅིག་Qབ་ཞལ་

:ིས་བཞེད་པ་aར༌། བན་�ར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་མོས་)ས་`ོམ་:ི་

མགོ་བོར་གIངས་པ་aར་ཡིན་ཞིང༌། དེ་མ་ཟད་ཇི་iད་J། དད་པ་མེད་པའི་

མི་zམས་ལ།  །དཀར་པོའ O་ཡོན་ཏན་མི་cེ་ཞིང༌།  །ས་བོན་མེ་ཡིས་ཚOག་པ་

ལ།  །�་)་Nོན་མོ་ཇི་བཞིན་ནོ། ཞེས་འ�ང་བས་མཚFན་མདོར་ན་K་མའི་

བཞེད་པ་བdབ་Mིར་དོན་J་K་མ་ལ་བཞེད་པ་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་བཞེད་པ་aར་

xང་བ་རང་གི་\ས་ངག་ཡིད་གIམ་J་མ་ཟད་Zོག་_ང་གཏོང་�ས་པ་ཞིག་

�ང་ན་གང་ཟག་དེའི་ལག་g་8ོགས་པའི་སངས་bས་དངོས་I་སོན་པ་ཡིན་

ལ། བཀའ་བ^ད་�ི་དང་�ད་པར་J་མཉམ་མེད་འབའ་རོམ་པ་ཆེན་པོའ O་

དགོངས་པའི་མཐིལ་ཏེ་དེ་དག་ནི་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པའོ།  །དེ་ཡང་རང་

སེམས་སངས་bས་I་Uོགས་ནས་K་མའི་མཚན་ཐོས་པ་དང༌། མཛད་�ོད་

དང་�་ཡི་ཆས་སོགས་མཐོང་བ་ཙམ་:ིས་ཡིད་གཡོ་བར་མ་ཟད་རང་བཞིན་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

སེམས་མ་ཡེངས་པའི་ངང་ནས་འདི་ལ་དད་འདི་ལ་མོས་ཞེས་པའི་ངོས་བ�ང་

ཅན་ཞིག་མེད་_ང་གJང་�གས་_ི་མོས་)ས་/ག་g་འབར་བ་རང་�ང་དད་

པས་དོན་དམ་Yོན་ཅེས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ།  །བཞི་པ་ནི། མཐར་Mི་ནས་Pོམ་

འཚFགས་_ི་K་མ་ཐམས་ཅད་ཆོས་�་�ོ་�ེ་འཆང་ལ་འJས། དེ་ནས་རིམ་

:ིས་འོད་J་�་Yེ་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་པའི་]ལ་J་�ིང་གི་�་བའི་K་མ་�ོ་�ེ་

འཆང་ལ་ཐིམ། དེ་ཉིད་_ི་དÛལ་བ་དང་�་ཡི་ཆ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་�ང༌། 

\ས་_ི་�ང་ཁམས་ཐམས་ཅད་�བ་ཅིང་Gིབ་པ་དང་དངོས་འཛOན་:ི་ཨ་

འཐས་ཐམས་ཅད་pངས། �་�མ་པའི་དབང་ཐོབ། ¸ལ་པའི་�་མཚན་དཔེ་

ཡོངས་I་8ོགས་པའི་ས་བོན་བཞག ལམ་Jས་I་བcེད་རིམ་བ`ོམ་པ་ལ་

དབང་བར་|ར་�མ་J་བསམ། དེ་ནས་K་མའི་མBིན་པའི་ནང་གIང་ýང་

Nགས་_ི་རང་བཞིན་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འ}ོས། རང་ཉིད་_ི་ངག་�་ýང་

གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་pངས། གIང་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ལོངས་�ོད་

8ོགས་པའི་ས་བོན་^ད་ལ་བཞག ལམ་Jས་I་�་ýང་ýང་Nགས་བ�་བ་ལ་

དབང་བར་|ར་�མ་J་བསམ་པ་དང༌། K་མའི་Qགས་ཇི་a་ཇི་�ེད་ཡེ་ཤེས་

_ི་ཁམས་ལས་འོད་ཟེར་མཐིང་ཀ་འ}ོས། ཡིད་དང་སེམས་_ི་Uོག་ཚFགས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཐིམ་པས་ཡིད་_ི་Gིབ་པ་དང་ཐིག་ལེའི་Uོག་ངན་སེམས་_ི་བག་

ཆགས་ཐམས་ཅད་pངས། Qགས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་_ི་དབང་ཐོབ། ཆོས་_ི་

�་ཡི་ས་བོན་^ད་ལ་བཞག ལམ་Jས་I་འོད་གསལ་ཏིང་ངེ་འཛOན་:ི་`ོ་

ཐམས་ཅད་འཆར་ཞིང་ཕོ་ཉའི་ལམ་བ`ོམ་པ་ལ་དབང་བར་|ར་�མ་J་བསམ་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

པ་དང༌། K་མའི་aེ་བ་དང་�་ཡི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཡེ་ཤེས་_ི་འོད་ཟེར་ཁ་

དོག་x་ཚFགས་པ་འ}ོས་རང་གི་`ོ་གIམ་ཆ་�ོམས་ལ་ཐིམ་པས་Gིབ་

གIམ་�ི་དང་ཤེས་R་�ོམས་འ�ག་གི་བག་ཉལ་ཐམས་ཅད་nག་མེད་J་

pངས། ཚOག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ། ངོ་བོ་ཉིད་�འི་ས་བོན་^ད་ལ་བཞག 

ལམ་Jས་I་འོད་གསལ་Mག་b་ཆེན་པོ་མངོན་J་Rེད་པ་ལ་དབང་བའོ་�མ་

J་ངེས་ཤེས་Rས་ལ། ངག་g། འཁོར་:ི་བཀའ་བ^ད་K་མ་ཐམས་

ཅད་£ན། །Yེང་Mོགས་ཆོས་�་�ོ་�ེ་འཆང་ལ་འJས། །དེ་ནས་

�་བ^ད་K་མ་ཐོ་བ�ེགས་zམས། །རིམ་:ིས་འོད་�་གཅིག་ལ་

གཅིག་ཐིམ་aར། །Rིན་�བས་£ན་འJས་K་མ་ཡབ་yམ་ལ། །

ཐིམ་མཐར་K་མའི་དÛལ་བའི་འོད་ཟེར་ནི།  །དཀར་པོའ O་\ས་_ི་

Gིབ་བསལ་�མ་དབང་ཐོབ།  །འWས་�་¸ལ་�་འ@བ་པའི་

iལ་Lན་Rས།  །K་མའི་མBིན་པའི་འོད་དམར་�་ýང་

pངས།  །གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ལོངས་�འི་གོ་འཕང་Rས།  །

Qགས་ལས་འོད་མཐིང་འ}ོས་པས་ཡིད་Gིབ་pངས།  །ཤེས་

རབ་དབང་ཐོབ་ཆོས་�འི་གོ་འཕང་Rས།  །�་དང་aེ་བའི་

གནས་ནས་འོད་x་ཚFགས།  །འ}ོས་པས་ཆ་�ོམས་བག་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

ཆགས་/ི་མ་pངས།  །ཚOག་གི་དབང་ཐོབ་ངོ་བོ་ཉིད་_ི་�།  །�་

བཞི་ཡོངས་8ོགས་ཆེན་པོའ O་གོ་འཕང་Rས།  །K་མའི་Qགས་

དང་རང་སེམས་དRེར་མེད་པར།  །བདེ་Yོང་གཉིས་མེད་ངང་J་

རོ་གཅིག་|ར། ཆོས་�ག་Nོན་འBོའ O་iབས། K་མ་ཧེ་*་ཀ་དཔལ་

ཡབ་yམ་:ིས།  །བདག་ལ་བ�ེ་བ་ཆེན་པོའ O་ཉེར་དགོངས་

ནས།  །Qན་མོང་མ་ཡིན་ཤིན་g་ཟབ་དབང་གིས།  །Yན་ཐོག་

འདི་*་¦ིན་ཅིང་Bོལ་བར་མཛFད།  །ཞེས་པའི་གསོལ་བཏབ་

འཁོར་zམས་འོད་J་�།  །K་མའི་�ར་ཐིམ་ཡབ་yམ་pོར་

མཚམས་ནས།  །Rང་སེམས་^ན་བབ་ཚངས་པའི་`ོ་ནས་

�གས།  །གཞི་Jས་�མ་པའི་དབང་ཐོབ་\ས་Gིབ་དག །ལམ་

Jས་བcེད་པའི་རིམ་པ་བ`ོམ་ལ་དབང༌།  །འWས་Jས་¸ལ་�་

ཐོབ་པའི་iལ་ཅན་|ར།  །{ར་ཡང་མོས་)ས་/ག་པོས་བ�ལ་

བའི་མQས།  །བདེ་བའི་ཉམས་འབར་ཆགས་པའི་^་�ལ་

:ིས།  །�་གIམ་n་དང་དཔའ་བོ་མཁའ་འBོའ O་ཚFགས།  །�ན་

/ངས་ཞལ་�གས་Rང་སེམས་བJད་�ིའི་^ན། །pོར་མཚམས་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

ནས་བབས་ཚངས་�ག་�ོ་�ེའི་�ེར།  །བ^ད་དེ་�་གནས་£ན་

�བ་བདེ་ཉམས་གཡོས།  །གཞི་Jས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ངག་

Gིབ་དག །ལམ་Jས་ýང་Nགས་བདག་Rིན་བ�བས་ལ་

དབང༌།  །འWས་Jས་ལོངས་�་འ@བ་པའི་iལ་ཅན་|ར།  །K་

མའི་yམ་ལས་yམ་འ}ོས་མཉམ་པར་pོར།  །འJ་ཤེས་གIམ་

:ིས་དགའ་བཞི་འBོས་pངས་པས།  །གཞི་Jས་ཤེར་དབང་ཐོབ་

ཅིང་ཡིད་Gིབ་དག །ལམ་Jས་གཞན་\ས་བདེ་Yོང་བ`ོམ་ལ་

དབང༌། །འWས་Jས་ཆོས་�་ཐོབ་པའི་iལ་ཅན་|ར། །དེ་ལས་

\གས་Lོག་འBོས་མཐར་བ�ོད་མེད་ཉམས།  །མཐའ་Wལ་

སེམས་_ི་དེ་ཉིད་Mག་b་ཆེ།  །K་མའི་Qགས་དང་དRེར་མེད་

�གས་_ིས་འ/ེས།  །མ་བཅོས་དེ་ཀར་བཞག་པས་ཆོས་�ར་

Bོལ།  །གཞི་Jས་ཚOག་གི་དབང་ཐོབ་ཆ་�ོམས་_ི།  །Gིབ་དག་

ལམ་Jས་Mག་ཆེན་བ`ོམ་ལ་དབང༌།  །འWས་Jས་ངོ་བོ་ཉིད་

�འི་iལ་ཅན་|ར།  །མི་Mེད་�ོ་�ེའི་བདག་ཉིད་ཧེ་*་ཀ   །འཕོ་

འ|ར་འJ་འWལ་མེད་པར་རོ་གཅིག་ཤོག །ཅེས་བ�ོད་པ་དང༌། 



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

གgམ་མོ་འབར་འཛག་གི་དམིགས་པ་བདག་བcེད་ལ་བUེན་ནས་བ`ོམ་ཞིང་

བདེ་Yོང་གི་ཉམས་�ར་བས་དམིགས་རིམ་ལ་�ིང་�ར་གཏད་ནས་བcེད་

8ོགས་�ང་འ�ག་གི་ལམ་pོང་བ་ཡང་འདི་ཉིད་_ིས་འ@བ་པར་འ|ར་རོ།  །

དེ་a་�འི་ཚm་འདི་ཉིད་ལ་�ང་འ�ག་�ོ་�ེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མངོན་J་འRེད་

པའི་K་མ་གོང་མ་zམས་_ིས་མན་ངག་ཞལ་གIངས་བX་མེད་ཡིན་པས་དེ་

aར་ཉམས་I་ལེན་པ་ལ་ཐང་nོད་མེད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་དང་Lན་པས་བdབས་

ན་དལ་འRོར་རིན་པོ་ཆེ་འདི་དོན་དང་Lན་པར་འ|ར་བས་�ེས་འ�ག་གི་

ཚFགས་zམས་_ིས་¥ར་ལེན་པར་རིགས་སོ།  །{ར་�ས་པ། bལ་དང་bལ་

བའི་ÿ་)འི་བཞེད་ག�ང་ལས།  །@བ་པའི་cེ་མིས་གསེར་རིས་འ}ེང་བ་

ཡི།  །Qགས་བ�ད་ག$འི་�ིང་པོ་བཻ་³´།  །Qབ་བYན་¥ན་པོའ O་བ་གམ་�ོར་

èེངས་བས།  །འBོ་ཁམས་གཏན་བདེའི་ཕོངས་ལས་ཡོངས་Bོལ་ཏེ།  །ངེས་པ་

དོན་:ི་ལང་ཚF་རབ་bས་ཤིང༌།  །མ�ེན་གཉིས་ཟེར་:ིས་འོད་གསལ་Mག་b་

ཆེ།  །མངོན་འ|ར་�ང་འ�ག་�ོ་�ེ་འཆང་འ@བ་ཤོག །cེས་pང་ཡོན་ཏན་

�ང་བ་�ལ་ཞན་_ང༌།  །དཔལ་Lན་འབའ་རོམ་Zིད་�འི་འདབ་གཤོག་

bས།  །@བ་མཆོག་པÅོའ O་བJད་�ི་Uག་རོལ་པས།  །�ང་འ�ག་དོན་:ི་

མBིན་%་འRིན་འདི་�ད།  །ངེས་དོན་Yག་ཟའི་ང་རོའ O་�ེས་འBོ་བས།  །ལོག་

�་Uོག་གེའི་�་བ་¢ང་|ར་ཏེ།  །དཔལ་Lན་འབའ་རོམ་¥ན་པོའ O་གངས་Pོད་

J།  །བ&ལ་�གས་ངེས་པའི་G་ཆེན་Gོགས་|ར་ཅིག །ཅེས་པ་འདིའང་�ེ་

འབའ་རོམ་པ་ཆེན་པོའ O་རིང་Zོལ་འཛOན་པ། ༢ དཔལ་Lན་cོ་Wག་པ་ཆེན་པོའ O་



!ག་ཆེན་ཆོས་)ག་*ང་གི་-ོན་འ/ོ།

བ^ད་པའི་}ེང་འཛOན་དགེ་བཤེས་དམ་པ། ཀ�་ཨ་(་མ་ལ་མø་ལ་དང༌། ཉེ་
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སེøེའམ་ དཔལ་Pག་འQང་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་འབར་བའི་�ོ་�ེ་

Yོབས་Lན་བJད་འJལ་�ིང་པ་�ལ་:ིས་གདན་ས་ཆེན་པོ་�ི་འRམས་�ན་
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