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དབང་བ�ར་ཐོབ། Sང་པོའ ]་བདག་ཉིད་?ིན་པར་འ�ར། tིག་
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པ་ཐམས་ཅད་:མ་པར་�ངས། Rོ་Eེ་འཛ]ན་པའི་གནས་ཐོབ་

ཤོག །ཞེས་པ་དང༌། བ�ལ་པ་=ེ་བ་n་མ་W། /ོན་n་tིག་པ་

=ས་པས་Pང༌། དPིལ་འཁོར་འདི་འB་མཐོང་མ་ཐག །དེ་དག་

ཟད་པར་འ�ར་བས་ན། pགས་པ་མཐའ་ཡས་/གས་Zོད་པའི། 

�ལ་ལ་གནས་ན་?ོས་ཅི་དགོས། ཞེས་དང༌། དབང་གི་དགོངས་

པ་ཡང༌། ཇི་�ད་n། Bི་མ་ཐམས་ཅད་:མ་པར་འ>ད། @་དང་

ཡེ་ཤེས་བ�ལ་པ་འཇོག །གཏོར་ཞིང་�གས་པ་ཞེས་=་rེ། 

�མ་པ་ལ་སོགས་ལས་fན་=ེད། ཅེས་དང༌། དབང་ནི་དངོས་

Uབ་འ�ག་པའི་8ོ། དབང་ནི་=ིན་བ�བས་འyང་བའི་གནས། 

ཅེས་གCངས་པ་{ར་གསང་/གས་Pི་འ�ག་8ོ། ཆེ་གེ། དབང་

བ�ར་བ་ལ་�ོབ་དཔོན་Dིས་བDི་བར་འོས་པའི་ལས་:མས་

Uབ་ནས། ད་Gེད་རང་�ོབ་མ་:མས་Pི་ངོ་�ལ་n་�ར་པའི་k་

མ་དPིལ་འཁོར་Dི་གཙJ་བོ་ཆེ་གེ། དངོས་C་ཤེས་པར་མི་wེད་

པའི་དད་<ས་གnང་བའི་�གས་དང་བཅས་ཏེ་ཐོག་མར་མ�ལ་

འ�ལ་བར་A། མ�ལ་Sལ་Uབ་ནས། དེ་{ར་མ�ལ་Sལ་ནས་
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wག་oིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཡི་

Eེས་�ོས་མཛJད། སོགས་བཀའ་གཏེར་དབང་གང་ཡིན་Dི་གAང་ལ་

འ�ག་པར་=འོ། །ཤིན་T་བ-ས་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Pི་དོན་

n་:མ་པ་ཐམས་ཅད་མGེན་པའི་lོགས་པའི་སངས་Vས་Pི་གོ་

འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་=། དེའི་ཆེད་n་?ིན་=ེད་Pི་དབང་

བ�ར་ཟབ་མོ་གསན་ནས། pོལ་=ེད་Pི་གདམས་པ་ཉམས་C་

ལེན་པར་བDིའོ་oམས་པས་གསན་འཚལ། དེ་ལ་འདིར་^ོལ་

དཀར་ཡིན་བཞིན་འཁོར་ལོའ ]་Eེས་C་གནང་བ་ལ། �ོབ་དཔོན་

Dིས་བDིས་པར་འོས་པ་:མས་Uབ་ནས། ད་�ོབ་མ་Gེད་རང་

:མས་Pིས་ངོ་�ལ་n་�ར་པ་མ�ལ་Sལ། སོགས་འpེས་སོ། ཞེས་
པ་གསར་eིང་གི་དབང་Zི་ལ་*ར་ཆོག་པའི་མཚམས་*ོར་འདི་{ར་དགོས་

ཞེས་ཡོངས་འཛ]ན་k་མ་pགས་པ་འོད་ཟེར་Dིས་གCང་བ�ལ་གནང་བ་{ར་

འnལ་འཛ]ན་མཁན་མིང་བན་�ན་ར�ས་དབེན་པའི་གནས་འ�ག་པའི་�ོ་

སངས་ཆོས་qིའི་�ང་n་�ིས་པ་?ིན་=ེད་དབང་གི་�་བོ་ལེན་པོ་ཆེས་ཆེར་

འཕེལ་ཞིང་Vས་པ་�ན་རིང་n་གནས་པར་�ར་ཅིག །། །། 

!

�7



!

༈ /ོན་གཏོར་ནི། བདག་ཉིད་ཡི་དམ་@ར་གསལ་བའི༔ \གས་

ཀའི་འོད་Pི་འ�ོ་འn་ཡིས༔ wོགས་�ོང་གཞི་བདག་འyང་པོའ ]་

ཚJགས༔ Zན་Bངས་མnན་n་འཁོད་པར་�ར༔ རིན་ཆེན་xོད་n་

གཏོར་མ་ནི༔ བnད་�ིར་�ར་ཅིག་ཨ�་ ཿ¢ྃ༔ ག¤ག་གནས་¥ོ་

�ར་@གས་པ་ཡི༔ གནས་བདག་གཞི་བདག་འyང་པོའ ]་

ཚJགས༔ འདིར་འnས་མཆོད་*ིན་གཏོར་མ་ལོངས༔ གནས་

འདིར་དབང་བ�ར་བDི་བ་ལ༔ W་ང་�ག་དོག་མ་=ེད་པར༔ 

དཀར་wོགས་tོང་pོགས་མ\་ད¦ང་བ�ེད༔ ནག་wོགས་

བགེགས་རིགས་གཞན་n་དེངས༔ གལ་ཏེ་མི་ཉན་འཚM་=ེད་ན༔ 

ཡེ་ཤེས་qོ་བོས་བ�ག་པར་འ�ར༔ དེ་བས་བ8ོ་བའི་བཀའ་ལ་

ཉོན༔ ཨ�་ས§་ལོ་ཀ་¨་ལ་ཨི་དཾ་བ་ལི©་ª་ཧི་ª་ཧི༔ ས§་བི¬ན་

ག་ག༔ གཏོར་མ་wིར་དོར། �ངས་\ན་�བ། Cམ་བྷ་ནི་བEོད་®་

Bིལ་བཅས། �་ལས་མེ་ད¦ང་qོ་ཚJགས་འ�ོས༔ གདོན་བགེགས་

ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ནས༔ wི་རོལ་Rོ་Eེའི་<ར་ཁང་ལ༔ ཡེ་
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ཤེས་¯་°ན་མེ་ད¦ང་འབར༔ བ±་རཀྵ་རཀྵ༔ ཞེས་³ང་འཁོར་

བ8ོམས། དེ་ནས་དབང་བ�ར་གང་ཡིན་Dི་གAང་ལ་འ�ག་གོ །། །། 

༈ རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་ནི། མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས། ཨ�་བ±་

ས་མ་ཡ་ཨ�། ཨཾ་བ±་ས་མ་ཡ་ཨཾ། ¢ྃ་བ±་ས་མ་ཡ་¢ྃ། ´་བ±་

ས་མ་ཡ་´། �་བ±་ས་མ་ཡ་�། ཞེས་མེ་ཏོག་Sལ་བས། བདག་

དང་དPིལ་འཁོར་པའི་�་གCང་\གས་ཡོན་ཏན་�ིན་ལས་

:མས་གཉིས་C་མེད་པར་�ར། བསམ་ལ། འ�ག་=འི་དPིལ་འཁོར་
དང་བདག་གི་�་གCང་\གས་ཡོན་ཏན་�ིན་ལས་ཏེ་འ�ས་ཆོས་¯་པོ་ད=ེར་

མེད་རོ་གཅིག་T་བསམ་པའོ།། ཨ�་ཡེ་ཤེས་Vལ་པོ་�་གCང་\གས། 

།ཡོན་ཏན་�ིན་ལས་µད་པོ་ཆེ། །དེ་ཉིད་n་ནི་བདག་*ོར་

བས། །wག་V་ཆེན་པོར་བདག་*ོར་ཅིག །ཨ�་བ±་ས་མ་ཡ་¢ྃ། 

ཨ�་བ±་ས་མ་ཡ་´། ཨ�་བ±་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་དངོས་Uབ་བ�ལ་

ཞིང་བrིམ། དPིལ་འཁོར་Dི་@་ལ་ཐར་མོ་*ར་བས་བTད་དེ། ཨ�་Rོ་Eེ་ཡེ་

ཤེས་ཐོབ་=ེད་པའི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Pི། །

oིང་པོའ ]་དPིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར། །བདག་གི་�ོབ་མ་འ�ག་
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པར་འཚལ། ཞེས་གསོལ་བས་གནང་བ་=ིན་པར་བསམ། དེ་ནས་�ོབ་མ་
འnས་ནས། 

༈ གནམ་ཆོས་\གས་Pི་གཏེར་ཁ་ལས༔ འཇམ་དཔལ་ན་ག་ར7འི་8ོ་

ནས་གཏད་བ9ོལ་དང་¶་ཡི་གདོན་བ9ོལ་Gེར་བདེ་བཀོད་པ་བAགས་སོ༔ 

ན་མོ་མ·་¸ི་ཡེ༔ འཇལ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་wག་འཚལ་ལོ༔ ¶་ཡི་

གདོན་བ9ོལ་གཏད་བ9ོལ་Gེར་བདེ་བཀོད༔ ཆོས་བདག་³ང་མས་བཀའ་

གནང་=ིན་Dིས་�ོབས༔ གཞི་rེང་�མ་པ་lས་°ན་འོ་མས་བཀང་༔ Oོགས་

tེར་འམ་ནི་tེར་ནི་གཙང་མའི་ནང་༔ གཏོར་མ་�ར་གCམ་�ེ་མོ་ད<་ཡོད་པ༔ 

དེ་ལ་qག་yག་ཤ་ཡིས་བVན་=ས་ཏེ༔ དེ་ལ་¹ལ་ནག་མགོ་བོ་ད<་པ་

ད9ིས༔ �ེ་ལ་ཉི་�་ནོར་�འི་མར་བVན་བºག༔ ཟངས་tེར་འམ་ནི་xོད་ནི་

གཙང་མའི་ནང་༔ ¶་གཏོར་པད་tོང་འདབ་བVད་{ེ་བ་ལ༔ དཀར་གཏོར་

གཅིག་བཞག་འདབ་བVད་རིལ་�་བVད༔ ཐེབ་�ེའི་ནང་n་ཐེབ་»་ཏིང་ལོ་

དང་༔ Oོགས་°ོག་ཆང་�་¶་ཐེལ་བཀར་བའི་lས༔ >ས་tེར་ནང་n་ཟན་Dི་

¹ལ་ནག་བཞག༔ ཚJན་�ད་¯་བ^ིམ་མ་oེད་Cམ་བ^ིལ་ནི༔ འདོམ་པ་wེད་

དོ་ཡོད་པ་ཙམ་ཞིག་དང་༔ མཐོ་ནི་wེད་དོ་ཡོད་པ་བཞི་ཡང་ཚག༔ འ�་x་འོ་

Sད་¶་?ན་བཏབ་པའང་བཤམས༔ དེ་{ར་འདི་{ར་འདོན་8ོམ་~ག་པ་

འ\ས༔ ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གCམ་དང་�་བ་གCམ༔ �བས་

གནས་:མས་ལ་�བས་C་མཆི༔ འpོ་fན་སངས་Vས་ལ་
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འགོད་wིར༔ =ང་�བ་མཆོག་T་སེམས་བ�ེད་དོ༔ བདག་དང་

མnན་Dི་གཏོར་མའི་�ེར༔ �མ་པར་¼་ག་ར7་ནི༔ ཞལ་གཅིག་

wག་བཞི་qོ་བོའ ]་ག�གས༔ དང་པོ་གཉིས་Pི་pི་ཐོད་འཛ]ན༔ དེ་

འོག་རལ་pི་¹ལ་ཞགས་འཛ]ན༔ ¹ལ་མགོ་བnན་བVན་དེ་rེང་

n༔ ½ང་གི་མགོ་དང་གཤོག་པས་བVན༔ �་མདོག་ནམ་མཁའི་

མདོག་{་�༔ �་?ད་¹ལ་Dི་མ�ག་མ་ལ༔ �་rོད་qོ་བོའ ]་ཆ་

=ད་ཅན༔ གཤོག་པས་�་rོད་Gབ་པ་rེ༔ �་ལ་རིན་ཆེན་x་

ཚJགས་བVན༔ པL་�་བའི་གདན་ལ་བAགས༔ \གས་ཀར་

པL་འདབ་བVད་Pི༔ {ེ་བ་pོག་�ད་{་�་ཡི༔ འོག་T་ཕེ་ལཾ་

rེང་n་¢ྃ༔ འདབ་མ་བVད་ལ་ཡིག་འ�་བVད༔ Bན་lོགས་

བདག་མnན་�མ་@་ཡི༔ \གས་ཀའི་/གས་ལས་འོད་འ�ོས་

པས༔ འོག་མིན་ཆོས་ད=ིངས་ཞིང་ཁམས་ནས༔ �་དང་/གས་

�ེང་ཕེ་ཡིག་ཚJགས༔ ཆར་བཞིན་བབ་ནས་བདག་མnན་དང་༔ 

�མ་པའི་@་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ༔ �མ་@འི་�་ལས་བnད་�ིའི་

|ན༔ བབས་པས་�མ་པ་གང་བར་�ར༔ ཨ�་¼་ག་ར་ཙ་ཕེ་ལཾ་
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¢ྃ༔ རབ་rོང་འ�ིང་ནི་¯་བV་rེ༔ ཐ་མ་Cམ་བV་ཙམ་གཅིག་བ�ས༔ དེ་

ནས་གོང་གི་/གས་དེ་ལ༔ ¶་ཡི་ནད་གདོན་ཤི¾ཾ་f་W་ཡེ་¿་�༔ 

ཞེས་པ་*ར་བ་བV་�་བ�ས༔ ¼་ག་ར7་ཨÀཾ་སོགས། ¢ྃ༔ གnག་

པའི་ས་བདག་¶་གཉན་ཚJགས༔ �ད་ཅིག་ཙམ་Dིས་འཇོམས་

=ེད་པ༔ འཇམ་དཔལ་\གས་ལས་Áལ་པ་ཡི༔ ¶་བnད་ནག་པོ་

Gོད་ལ་བrོད༔ �མ་@་འོད་A་བnད་�ིར་�ར༔ ¶་གཏོར་དཔོན་

གཡོག་གCམ་ཀའི་ནང་༔ འ�་x་བཏབ་ལ་འོ་ཆབ་�ན༔ དེ་ནས་ནད་པ་མnན་

n་བོས༔ ད་ལམ་Gེད་:མས་ལ་འཇམ་དཔལ་¼་ག་ར7འི་8ོ་

ནས༔ ¶་ཡི་གདོན་qོལ་དང་གཏད་qོལ་A་བའི་wིར་མ�ལ་

Sལ༔ ད་�ོབ་དཔོན་དང་མnན་བ�ེད་¼་ག་ར7་ནི༔ ཞལ་

གཅིག་wག་བཞི་qོ་བོའ ]་ག�གས༔ དང་པོ་wག་གཉིས་pི་ཐོད་

འཛ]ན༔ དེ་འོག་རལ་pི་¹ལ་ཞགས་འཛ]ན༔ ¹ལ་མགོ་བnན་

བVན་དེ་rེང་n༔ ½ང་གི་མགོ་དང་གཤོག་པས་བVན༔ �་

མདོག་ནམ་མཁའི་མདོག་{་�༔ �་?ད་¹ལ་Dི་མ�ག་མ་ལ༔ 

�་rོད་qོ་བོའ ]་ཆ་=ེད་ཅན༔ པL་�་བའི་གདན་ལ་བAགས༔ 

མnན་བ�ེད་Pི་འོག་T་པL་དཀར་པོ་འདབ་མ་བVད་པ་ཡངས་
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ཤིང་V་ཆེ་བའི་{ེ་བ་དང་འདབ་མ་ལ༔ ¶་ཆེན་པོ་ད<་འཁོར་

དང་བཅས་པ་མངོན་Cམ་n་བAགས་པས་གཏོར་མ་¶་?ན་

བnད་�ིའི་V་མཚJ་གསོལ་བས་མཉེས་ཤིང་ཚ]མ་ནས༔ Gེད་

རང་¶་ཡི་གཏད་n་བvག་པ་ཐམས་ཅད་བPགས༔ བཅིངས་པ་

ཐམས་ཅད་བ9ོལ༔ བRམ་པ་ཐམས་ཅད་Âོད༔ ¶་ཡི་ནད་དང་

གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ༔ ¶་གཡང་དངོས་Uབ་ཐམས་ཅད་

Ãོལ་ཤིང་ཡོད་བསམ་པའི་མོས་པ་མཛJད༔ ¢ྃ༔ འཁོར་འདས་

གཉིས་Pི་ས་མཚམས་ན༔ V་མཚJ་ཆེན་པོ་Äངས་བའི་ནང་༔ 

རིགས་Vལ་¶་བnད་མགོ་ད<་པ༔ བnད་Pི་�་གཅིག་¶་ཡི་

བnད༔ �་ནི་རི་རབ་ངོས་ལ་བ}ེན༔ མ�ག་མ་V་མཚJའི་གཏིང་

n་བAགས༔ wག་ནི་བv་�ག་གཡས་བVད་ན༔ pི་<ག་

གཡོན་བVད་¹ལ་ཞགས་བxམས༔ ད�་ནི་བར་xང་ཁམས་ལ་

འwོ༔ ཞལ་ནི་གnག་པའི་^་�ད་^ོགས༔ འཇིགས་=ེད་ཨིག་

ཤའི་^་^ོགས་པ༔ tོམ་དང་tིག་པའི་ཚ་ཚ་འ�ོ༔ Zན་ནི་Bག་

པོ་Åར་\མ་གཟིགས༔ མཆེ་བ་:ོ་ཞལ་དམར་ནག་གདངས༔ ¶་
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གཉན་ས་བདག་གnག་པ་ཅན༔ བ་C་རིགས་�ག་ཟས་C་ཟ༔ 

Vལ་རིགས་མ<ལ་�་དོ་ཤལ་=ས༔ �མ་ཟེའི་རིགས་Pི་wག་

གnབ་དང་༔ µང་རིགས་ཚJགས་:མས་�ེད་ལ་ད9ིས༔ རིགས་

ངན་གདོལ་པ་ཞབས་འོག་མནན༔ གnག་པའི་ས་བདག་¶་

གཉན་:མས༔ �ད་ཅིག་ཙམ་Dི་བ�ག་པར་མཛད༔ འཇམ་

དཔལ་\གས་ལས་Áལ་པ་ཡི༔ ¶་བnད་ནག་པོར་བདག་མnན་

གསལ༔ ¢ྃ༔ V་མཚJ་ཤིན་T་Äངས་བའི་Âོང་དPིལ་ནས༔ 

བnད་Pི་བnད་གཤེད་འཆི་བདག་གནས་འདིར་གཤེགས༔ tེ་

བVད་¶་གཉན་འnལ་wིར་གཤེགས་C་གསོལ༔ འཇམ་

ད=ངས་Áལ་པ་¶་བnད་Gོད་ཉིད་ལ༔ Qས་ངག་ཡིད་གCམ་

<ས་པས་wག་འཚལ་ལོ༔ དཀར་གCམ་མངར་གCམ་མཆོད་

པ་x་ཚJགས་འ�ལ༔ མི་དགེ་tིག་པའི་ཚJགས་:མས་མཐོལ་ལོ་

བཤགས༔ nས་གCམ་དགེ་བའི་ཚJགས་:མས་བདག་ཡི་རང་༔ 

གང་འnལ་ཐབས་Pི་ཆོས་འཁོར་བ�ོར་n་གསོལ༔ Æ་ངན་མི་

འདའ་བAགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ བrན་པ་གཤེགས་

�14



དང་k་མའི་�་དp་དང་༔ བདག་ལ་tང་བའི་དp་བོ་མ་Qས་

fན༔ ཙ]་ཙ]་Ç་ལའི་ནད་Pི་གཟེར་བ་དང་༔ �ད་ནས་བ�ག་པའི་

�ིན་ལས་Gོད་Pིས་མཛJད༔ གང་ལ་=་བའི་�ིན་ལས་Gོད་Pི་

ཤེས༔ དམིགས་པའི་དp་བགེགས་གང་ཡིན་Èར་n་^ོལ༔ :མ་

ཤེས་དག་པའི་ཞིང་n་\གས་Eེའི་Bོངས༔ wིན་ཆད་འཁོར་བའི་

�་བ་rོང་པར་མཛJད༔ བདག་གི་nག་གCམ་དp་ཡི་ནད་གདོན་

:མས༔ དཔའ་བོ་Gེད་Pི་ཞལ་n་ད་གསོལ་ཅིག༔ ཚJགས་

lོགས་^ིབ་=ང་འདི་wིའི་བར་ཆད་སོལ༔ མི་ནོར་ཟས་གCམ་

དངོས་Uབ་x་ཚJགས་Ãོལ༔ མཐར་\གས་ཡེ་ཤེས་oིང་པོའ ]་

དངོས་Uབ་Ãོལ༔ ཡིད་ལ་རེ་བའི་འ�ས་�་མཆིས་པར་མཛJད༔ 

¢ྃ༔ Éིན་པོ་ནག་པོ་qོས་པའི་�༔ \གས་དམ་གཉན་པོ་བ�ང་

བའི་wིར༔ གཏོར་མ་དཀར་གCམ་མངར་གCམ་དང་༔ ?ན་x་

Bི་?ན་*ར་བ་ཡི༔ རིན་ཆེན་གསེར་དÊལ་འ�་xའི་ཚJགས༔ 

དར་ཟབ་Vལ་མཚན་འཕན་Dི་�ས༔ མཆོད་བrོད་\གས་དམ་

བ�ང་�ར་ཅིག༔ བ�ང་�ར་¶་ནད་མ་Qས་སོལ༔ བདག་གི་
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Nབ་པའི་pོགས་མཛJད་ཅིག༔ དམ་ཚ]ག་མ་གཡེལ་�ིན་ལས་

མཛJད༔ ཨ�་ཨ་Ë་རོ་སོགས། ཨ�་ཕÌ་ལཾ་¢ྃ་ཨི་དཾ་བ་ལི©་ཁ་ཁ་ª་ཧི་

ª་ཧི༔ བnན། ཨÀཾ་སོགས། ¢ྃ༔ ¶་བnད་ནག་པོ་ཏི་པ་ཙ༔ ¼་ག་

ར7་མ\་བོ་ཆེ༔ ད�་ནི་བར་xང་ཁམས་C་�ེབས༔ Vབ་ནི་རི་

རབ་ཆེ་ལ་གཏད༔ མ�ག་མ་V་མཚJའི་rེང་n་འGིལ༔ གདོང་

ཅིག་Éིན་པོ་qོས་པའི་ཞལ༔ ནག་པོར་དགའ་བའི་¶་:མས་ཟ༔ 

ཨིག་ཤ་ཨིག་ཤའི་^་ཆེན་^ོགས༔ མགོ་བVད་¹ལ་ཏེ་rེང་n་

གདོང་༔ དp་བོ་ཁ་�ངས་མཛM་ཡི་ཟིན༔ ག�་x་རིན་ཆེན་ཅོད་

པཎ་འཆང་༔ Cས་Nབ་པ་ལ་དགོས་ད<་གཏེར༔ རལ་པ་བར་

xང་ཁམས་C་བÉེག༔ tོམ་tིག་ཚ་ཟེར་ཆར་བཞིན་ཉིལ༔ 

wག་བVད་pི་<ག་འབར་བ་འཛ]ན༔ བVད་ནི་Îལ་ཆེན་ཞགས་

པ་rེ༔ འཇམ་དཔལ་གཤིན་Eེ་Áལ་པར་pགས༔ དམ་°ན་¶་

ནད་སེལ་བའི་?ན༔ དངོས་ནི་V་མཚJ་ཆེ་ལ་བAགས༔ Áལ་པ་

དེ་ཝི་ཀོ་ཊིར་འཆར༔ བoོ་ཁའི་ཆེ་བཙན་མ\་བོ་ཆེ༔ ¶་འ�མ་

གཉན་qི་ས་བདག་rོང་༔ {ོ་འwེ་ཐམས་ཅད་འཁོར་n་བ-ད༔ 
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¶་བnད་ནག་པོ་Ñལ་མགོ་ཅན༔ གསང་བའི་ག�ང་མ་ཆེན་པོར་

rེན༔ Éོག་བདག་@་འBེའི་འཁོར་Dི་བ�ོར༔ གཏད་qམ་ནག་

པོའ ]་གཉེར་ཁ་འཛ]ན༔ ¶་གཏད་མནན་པ་བ9ོལ་n་གསོལ༔ 

བཅོལ་བའི་�ིན་ལས་འUབ་པར་མཛJད༔ ¢ྃ༔ རང་ཉིད་¼་ག་

ར7་rེ༔ མnན་n་¶་ད<་འཁོར་བཅས་གསལ༔ གནས་ནས་

བ8ོམ་འB་Zན་Bངས་ལ༔ མnན་Dི་བ�ེད་པ་དེ་ལ་བrིམ༔ ¢ྃ༔ 

མི་མགོན་དཀར་པོ་�་མདོག་དཀར༔ wག་གཉིས་\གས་ཀར་

�མ་པ་འཛ]ན༔ ¹ལ་མགོ་rོང་གི་གདེང་ཀ་ཅན༔ �་?ད་གnག་

པ་¹ལ་n་འGིལ༔ གནས་འདིར་Zན་འBེན་གཤེགས་C་

གསོལ༔ nང་�ོང་�་མདོག་དཀར་པོ་ལ༔ wག་གཉིས་¹ལ་

ཞགས་�མ་པ་འཛ]ན༔ ¹ལ་མགོ་བV་ཡི་གདེང་ཀ་ཅན༔ �་

?ད་གnག་པ་¹ལ་n་འGིལ༔ གནས་འདིར་Zན་འBེན་

གཤེགས༴ ¶་བnད་Ñལ་མཛMས་�་མདོག་ནག༔ wག་གཉིས་

Ñ་Oགས་མི་མགོ་འཛ]ན༔ ¹ལ་མགོ་¯་བvའི་གདེང་ཀ་ཅན༔ 

�་?ད་གnག་པ་¹ལ་n་འGིལ༔ གནས་འདིར་Zན་འBེན་
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གཤེགས༴ གºག་ན་རིན་ཆེན་སེར་པོ་rེ༔ wག་ན་བེ་ཅོན་ནོར་

�་འཛ]ན༔ ¹ལ་མགོ་བཞི་བvའི་གདེང་ཀ་ཅན༔ �་?ད་གnག་

པ་¹ལ་n་འGིལ༔ གནས་འདིར་Zན་འBེན་གཤེགས༴ q་བོ་ཉ་

མགོ་དམར་སེར་ཏེ༔ wག་གཉིས་\གས་ཀར་ཐལ་མོ་*ར༔ 

¹ལ་མགོ་Cམ་vའི་གདེང་ཀ་ཅན༔ �་?ད་གnག་པ་¹ལ་n་

འGིལ༔ གནས་འདིར་Zན་འBེན་གཤེགས༴ གཟེ་ཆེན་�་མདོག་

དམར་པོ་ལ༔ wག་གཉིས་པL་¹ལ་ཞགས་འཛ]ན༔ ¹ལ་མགོ་ཉི་

�འི་གདེང་ཀ་ཅན༔ �་?ད་གnག་པ་¹ལ་n་འGིལ༔ གནས་

འདིར་Zན་འBེན་གཤེགས༴ Óོ་ཁ་�་མདོག་nད་ཁ་ལ༔ wག་

གཉིས་Vལ་མཚན་¹ལ་ཞགས་འཛ]ན༔ ¹ལ་མགོ་བvའི་གདེང་

ཀ་ཅན༔ �་?ད་¹ལ་མ�ག་དར་ད9ིས་འ½ག༔་་་་་་་ཟེར་བའང་

xང༌། གནས་འདིར་Zན་འBེན་གཤེགས༴ མཁར་ནག་�་མདོག་

ནག་པོ་rེ༔ wག་གཉིས་¹ལ་ཞགས་རབ་T་འཆང་༔ ¹ལ་མགོ་

བVད་Pི་གདེང་ཀ་ཅན༔ �་?ད་གnག་པ་¹ལ་n་འGིལ༔ 

གནས་འདིར་Zན་འBེན་གཤེགས༴ ¶་Vལ་མ་pོས་;ང་�་rེ༔ 

�18



wག་གཉིས་Ôཻ་འ�ས་¹ལ་ཞགས་འཛ]ན༔ ¹ལ་མགོ་�ག་གི་

གདེང་ཀ་ཅན༔ �་?ད་གnག་པ་¹ལ་n་འGིལ༔ གནས་འདིར་

Zན་འBེན་གཤེགས༴ འཁོར་ཚJགས་:མས་Pང་Zན་འBེན་ནོ༔ 

fན་Pང་དDེས་པའི་གདན་ལ་བAགས༔ བདག་ཅག་|་*ོར་

ཡོན་བདག་གིས༔ <ས་པས་Gེད་ལ་wག་འཚལ་ལོ༔ ཨ�་¼་ག་

Ö་ཛ་ས་པ་རི་×་ར་བ±་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཏིØ་@ན༔ ཨ་ཏི་Ù་ཧོཿ ¶་

ཐེར་བཀར་བ་ནི། ¢ྃ༔ མི་མགོན་དཀར་པོ་nང་�ོང་སོགས༔ ¶་

ཆེན་ད<་ལ་གནོད་པ་ཡི༔ གདོན་ད<་བདག་གིས་བཀར་བའོ༔ 

ཐེབས་»་ཏིང་ལོ་འདི་བཞེས་ལ༔ Gེད་ད<་མ་གནས་གཞན་n་

དེངས༔ གལ་ཏེ་འpོ་བར་མི་=ེད་ན༔ ག་W་ཊ་ཡི་ཟ་བར་=ེད༔ 

དེ་བས་མ་འnག་wིར་དེངས་ཤིག༔ q�་ག་W་ཊ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་¢ྃ་

ཕཊ༔ ལན་གCམ་མམ་བnན་བEོད། ཏིང་ལོ་ཐེབས་»་wིར་དོར༔ ¢ྃ༔ ¶་

Vལ་མི་མགོན་དཀར་པོ་ལ༔ དཀར་གCམ་མངར་གCམ་འ�་

x་དང་༔ ¶་?ན་x་ཚJགས་མཆོད་པ་འ�ལ༔ བདག་དང་ཡོན་

བདག་མགོན་�བས་དང་༔ ¶་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛJད༔ 
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¶་Vལ་nང་�ོང་དཀར་པོ་ལ༔ དཀར་གCམ་མངར་གCམ་

འ�༴ ¶་?ན་x་ཚJགས་མཆོད༴ བདག་དང་ཡོན་བདག་མགོན༴ 

¶་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི༴ ¶་བnད་Ñལ་མཛMས་ནག་པོ་ལ༔ དཀར་

གCམ་མངར་གCམ་འ�༴ ¶་?ན་x་ཚJགས་མཆོད༴ བདག་

དང་ཡོན་བདག་མགོན༴ ¶་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི༴ ¶་Vལ་གºག་

ན་རིན་ཆེན་ལ༔ དཀར་གCམ་མངར་གCམ་འ�༴ ¶་?ན་x་

ཚJགས་མཆོད༴ བདག་དང་ཡོན་བདག་མགོན༴ ¶་ནད་ཐམས་

ཅད་ཞི༴ ¶་Vལ་q་བོ་ཉ་མགོ་ལ༔ དཀར་གCམ་མངར་གCམ་

འ�༴ ¶་?ན་x་ཚJགས་མཆོད༴ བདག་དང་ཡོན་བདག་མགོན༴ 

¶་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི༴ ¶་ཡི་Vལ་པོ་གཟེ་ཆེན་ལ༔ དཀར་

གCམ་མངར་གCམ་འ�༴ ¶་?ན་x་ཚJགས་མཆོད༴ བདག་

དང་ཡོན་བདག་མགོན༴ ¶་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི༴ ¶་བnད་དགེ་

བoེན་Óོ་ཁ་ལ༔ དཀར་གCམ་མངར་གCམ་འ�༴ ¶་?ན་x་

ཚJགས་མཆོད༴ བདག་དང་ཡོན་བདག་མགོན༴ ¶་ནད་ཐམས་

ཅད་ཞི༴ ¶་བnད་དགེ་བoེན་མཁར་ནག་ལ༔ དཀར་གCམ་
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མངར་གCམ་འ�༴ ¶་?ན་x་ཚJགས་མཆོད༴ བདག་དང་ཡོན་

བདག་མགོན༴ ¶་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི༴ ¶་Vལ་མ་Bོས་ཆེན་པོ་

ལ༔ དཀར་གCམ་མངར་གCམ་འ�༴ ¶་?ན་x་ཚJགས་

མཆོད༴ བདག་དང་ཡོན་བདག་མགོན༴ ¶་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི༴ 

¶་Vལ་ད=ི་དེ་ཆེན་པོ་ལ༔ དཀར་གCམ་མངར་གCམ་འ�༴ 

¶་?ན་x་ཚJགས་མཆོད༴ བདག་དང་ཡོན་བདག་མགོན༴ ¶་

ནད་ཐམས་ཅད་ཞི༴ ¶་?ན་གཡེ་lོང་མཚJ་ནག་ལ༔ དཀར་

གCམ་མངར་གCམ་འ�༴ ¶་?ན་x་ཚJགས་མཆོད༴ བདག་

དང་ཡོན་བདག་མགོན༴ ¶་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི༴ ¶་བnད་=ིས་

Ñའི་ག�གས་ཅན་ལ༔ དཀར་གCམ་མངར་གCམ་འ�༴ ¶་

?ན་x་ཚJགས་མཆོད༴ བདག་དང་ཡོན་བདག་མགོན༴ ¶་ནད་

ཐམས་ཅད་ཞི༴ Vལ་རིགས་Eེ་རིགས་�མ་ཟེའི་རིགས༔ µངས་

རིགས་གདོལ་པའི་རིགས་�ར་པའི༔ xང་ཞིང་Éིད་པའི་¶་

:མས་ལ༔ དཀར་གCམ་མངར་གCམ་འ�་x་དང་༔ ¶་?ན་x་

ཚJགས་མཆོད་པ་འ�ལ༔ བདག་དང་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་
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Pི༔ ¶་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛJད༔ ཨ�་¼་ག་ར་ཙ་¼་ག་¼་ཏི་

ས་པ་རི་×་ར་ཨི་དཾ་བ་ལི©་ཁ་ཁ་ª་ཧི་ª་ཧི༔ ཨÀཾ་¨Úཾ་སོགས་

བVའམ་ལོ་pངས་སམ་ཉེར་གཅིག་གམ་བnན་ཡན༔ Eེས་�ོས། ¢ྃ༔ ¶་

ཆེན་ད<་པོ་འཁོར་དང་བཅས༔ Vལ་རིགས་Eེ་རིགས་�མ་ཟེའི་

རིགས༔ µངས་རིགས་གདོལ་པའི་རིགས་�ར་པའི༔ ¶་:མས་

fན་ལ་བདག་ཅག་དང་༔ ཡོན་བདག་འདི་wི་/་མ་fན༔ \གས་

དང་འགལ་བ་གང་�ར་པ༔ མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ་བཟོད་པར་

གསོལ༔ ཞེས་ལན་གCམ། དེ་ནས་ནད་པ་ཙJག་¦ར་འnག༔ Ûང་པ་གཉིས་
Pང་ཕན་�ན་བxོལ༔ ¦ས་མོའ ]་rེང་n་U་མོ་གཉིས༔ བཞག་rེ་ལག་པ་

གཉིས་Pང་བxོལ༔ ཚJན་�ད་x་¯་རིང་བ་དེས༔ མpིན་པར་བཀོན་ལ་ལག་

གཡས་གཡོན་འཐེན༔ ལག་པའི་Éིན་ལག་གཉིས་ལ་གvག༔ དེ་ནས་ལག་

གཡོན་V་pམ་འཐེན༔ Ûང་པའི་མཐེ་བོང་གཉིས་ལ་བཏགས༔ ལག་འོག་

གཉིས་དང་Ûང་འོག་གཉིས༔ ཚJན་�ད་x་¯ས་ལེགས་པར་ད9ི༔ ཡང་དོག་

རལ་pི་�ད་ཙམ་=༔ དེ་ནས་/གས་པས་རལ་pི་ཐོག༔ ན་མོ་ར�་Ü་Ý་

ཡ༔ སངས་Vས་ཆོས་དང་དགེ་འnན་བདེན༔ k་མ་ཡི་དམ་

མཁའ་འpོ་བདེན༔ }ེན་འ�ེལ་བÞ་བ་མེད་པས་བདེན༔ ཆོས་
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ཉིད་:མ་པར་དག་པས་བདེན༔ |་དང་ལམ་དང་འ�ས་�ས་

བདེན༔ ཆོས་�་ལོངས་�་Áལ་�་བདེན༔ དེ་དག་:མས་Pི་

བདེན་པ་དང་༔ ¼་ག་ར7འི་མ\་rོབས་Pིས༔ བ³ང་=་ནད་པ་

འདི་ཉིད་Pིས༔ Qས་ངག་ཡིད་གCམ་མནན་པ་དང་༔ ག�གས་

ཅན་མི་དང་ག�གས་མེད་Pིས༔ @་འBེའི་བསམ་ངན་*ོར་ßབ་

Pིས༔ གཏད་རིགས་Cམ་བV་�ག་v་དང་༔ མནན་པ་དང་ནི་

བཅིངས་པ་fན༔ =ད་ཐག་/ོ་དམར་�ད་པ་ལ༔ ད་{་ཉིད་n་

ཐིམ་�ར་ཅིག༔ ཛཿ¢ྃ་བྃ་ཧོཿ ལན་གCམ། སངས་Vས་fན་Dི་

གཟི་བEིད་དང་༔ རང་Vལ་དག་གི་གཟི་བEིད་དང་༔ དp་

བཅོམ་:མས་Pི་མ\་དག་དང་༔ à་རིའི་�་ཡི་ཤེས་རབ་དང་༔ 

མོá་འགལ་�འི་â་འãལ་དང་༔ མ་འགགས་པ་ཡི་མིག་དང་ནི༔ 

འོད་³ང་*ངས་བའི་ཡོན་ཏན་དང་༔ ཀཽá་Bི་åའི་/ར་ཐོབ་དང་༔ 

fན་དགའ་བོ་ཡི་ཐོས་པ་དང་༔ ཚངས་པ་ཡི་ནི་=མས་པ་དང་༔ 

བV་=ིན་Dིས་ནི་དབང་:མས་དང་༔ དབང་æག་ཆེན་པོའ ]་

rོབས་དག་དང་༔ tེ་དཔོན་:མས་Pི་མ\་དང་ནི༔ འ�ོག་མའི་
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གཟི་བEིད་â་འãལ་དང་༔ དེ་དག་:མས་Pི་མ\་དང་ནི༔ 

བ³ང་=་འདི་ཡི་ནད་དང་གདོན༔ Qས་ངག་ཡིད་གCམ་མནན་

པ་དང་༔ བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་qོལ་�ར་ཅིག༔ ཨ�་¼་ག་ར་ཙ་

ཕེ་ལཾ་¢ྃ༔ ཙ]ç་བ་è་ར་ཏི་á་ར་ནན་qོལ༔ Oེ་ཏི་áར་Ñ་ནན་

qོལ༔ བ³ང་=་འདི་@་Éིན་Dི་མནན་པ་qོལ༔ �་/གས་འBིས། 

é་ར་ཡ་wེས༔ ཙ]ç་wེས༔ ཅེ་ཏི་ན་wེས༔ བ³ང་=་@ས་མནན་

པ་wེས༔ བཅིངས་པ་qོལ༔ /གས། ཨ�་ê་སང་ས་ལ་�་མོ་ན་�་

wེས༔ ¿་�༔ བ³ང་=་@་མ་ཡིན་Dིས་མནན་པ་wེས་བཅིངས་

པ་qོལ༔ ཨ�་ ཿ¢ྃ་é་ར་ཡ་wེས༔ ཙ]ç་wེས༔ བ³ང་=་Bང་

Éོང་གི་མནན་པ་wེས་བཅིངས་པ་qོལ༔ �་/གས། ཨ�་བ±་བྷë་

f་W་རཾ་པ་ཡེ་¿་�༔ ìིཿ བ±་9ོ་དྷ་Ö་ཛ་ཝཀ་ར7༔ བ³ང་=་

@་མ་Éིང་tེ་བVད་Pིས་མནན་པ་wེས་བཅིངས་པ་qོལ༔ �་

/གས། ཨ་ནི་wེས༔ རཾ་ནི་qོལ༔ མ་ཎི་རི་áར་པ་ནན་wེས་

བཅིངས་པ་qོལ༔ Qས་ངག་ཡིད་གCམ་མནན་པ་wེས༔ 

བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་qོལ༔ �་/གས་མཐར། ཨ�་¼་ག་ར་ཙ་ཕེ་
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ལཾ་¢ྃ༔ ད�ས་Pིས་གºག་ན་རིན་ཆེན་ལ་གཏད་པ་qོལ་ཅིག༔ 

ཤར་Dི་མི་མགོན་དཀར་པོ་ལ་གཏད་པ༴ @ོ་ཡི་འཇོག་པོ་སེར་

པོ་ལ༴ �བ་Pི་�མ་ཟེ་དམར་པོ་ལ༴ =ང་གི་གདོལ་པ་ནག་པོ་

མགོ་ད<་ལ༴ �མ་ཟེ་དམར་པོ་མགོ་ད<་ལ༴ ¶་Éིན་མགོ་ད<་

ལ༴ V་མཚJ་nག་རིགས་ལ༴ ནག་པོ་བཞི་Oགས་ལ༴ མཛM་ནག་

ལས་Pི་འཁོར་ལོ་ལ༴ མཛM་དམར་མེ་ཡི་འཁོར་ལོ༴ ས་བདག་

Éོག་གི་འཁོར་ལོ་ལ༴ ཐོད་Wས་�་བོ་ལ༴ oིང་qག་དམར་པོ་

ས་ལ༴ Éོག་�་དམར་པོ་ཤིང་ལ་གཏད་པ་qོལ་ཅིག༔ ཨ�་¼་ག་

ར་ཙ་ཕེ་ལཾ་¢ྃ༔ གཟའ་བnད་མགོ་ད<་}་W་ཞོན་པ་ལ༴ ¹ལ་

ནག་མགོ་ད<་རོལ་n་qིད་པ་ལ༴ Éིན་པོ་ནག་པོ་ཁལ་n་འགེལ་

བ་ལ་གཏད་པ་qོལ་ཅིག༔ གnག་པ་/གས་Pི་བཅིངས་པ་qོལ་

ཅིག༔ བསད་པ་/གས་Pིས་གཟིར་བ༴ གཤིན་Eེ་ནག་པོ་rག་

མགོ་ཅན་ལ་གཏད་པ་qོལ་ཅིག༔ ¶་བnད་ནག་པོ་¹ལ་Dི་

མ�ག་མ་ཅན་ལ༴ ¶་བཙན་ཞགས་པ་ཅན་ལ༴ ¶་བnད་ནག་པོ་

མཛM་ཡི་ས་བོན་འདེབས་པ་ལ༴ ¶་བnད་ནག་པོ་མེ་འབར་བ་མེ་
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ཡི་î་î་འ�ོ་བ་ལ༴ ¶་བnད་ནག་པོ་གིང་ཆེན་ལ་བ³ང་=༴ 

བ³ང་=་འདི་ཡི་Qས་ངག་ཡིད་གCམ་དབང་པོ་8ོ་¯་གཏད་པ་

qོལ་ཅིག༔ ཨ�་¼་ག་ར་ཙ་ཕེ་ལཾ་¢ྃ༔ ¶་ཡི་Vལ་པོ་ཚངས་པ་ལ་

གཏད་པ་qོལ་ཅིག༔ ¶་ཡི་Vལ་པོ་ཚངས་ཆེན་ལ༴ ¶་ཡི་Vལ་

པོ་དབང་པོ་ལ༴ ¶་ཡི་Vལ་པོ་ཉི་མའི་དབང་པོ་ལ༴ ¶་ཡི་Vལ་

པོ་V་མཚJ་ལ༴ ¶་ཡི་Vལ་པོ་V་མཚJའི་�་ལ༴ ¶་ཡི་Vལ་པོ་

nག་མེད་ལ༴ ¶་ཡི་Vལ་པོ་མཚJ་ཆེན་ལ༴ ¶་ཡི་Vལ་པོ་མཚJ་

ཆེན་�་ལ༴ ¶་ཡི་Vལ་པོ་�་Éིན་ལ༴ ¶་ཡི་Vལ་པོ་ཉེར་དགའ་

ལ༴ ¶་ཡི་Vལ་པོ་མི་Aམ་པ་ལ༴ ¶་ཡི་Vལ་པོ་མར་བ{ས་ན་

མི་མཛMས་པ་ལ༴ བ³ང་=་འདི་ཡི་Qས་ངག་ཡིད་གCམ་དབང་

པོ་8ོ་¯་གཏད་རིགས་Cམ་བV་�ག་v་ལ་གཏད་པ་ལ་qོལ་

ཅིག༔ ཨ�་¼་ག་ར་ཙ་ཕེ་ལཾ་¢ྃ༔ ¼་ག་ས་ཀ་ཤིག་qོལ༔ ཞེས་Bག་
T་བEོད་ཅིང་ཚJན་�ད་:མས་རལ་pིའི་བཅད་ལ་བ9ོལ༔ དེ་:མས་ཆགས་

ད<་=ས་ལ་གཞན་ཞིག་ལ་རལ་pི་གཅིག་གཏད༔ nམ་�་ཙག་བvག་ཅིང་༔ 

གང་དག་སངས་Vས་རང་སངས་Vས༔ སངས་Vས་:མས་Pི་

ཉན་ཐོས་དང་༔ ཚངས་པ་དང་ནི་འཇིག་}ེན་�ོང་༔ གནོད་*ིན་
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tེ་དཔོན་དབང་æག་ཆེ༔ དེ་བཞིན་གནོད་*ིན་rོབས་ཆེན་དང་༔ 

འ�ོག་མ་མ་�་བཅས་:མས་Pི༔ བ³ང་=ར་�ར་པ་འདི་ཉིད་

ལ༔ =ད་rེམས་ལས་:མས་ཆད་�ར་ཅིག༔ ཨ�་¼་ག་ར་ཙ་ཕེ་

ལཾ་¢ྃ༔ ཨ�་ས§་ཀ་Ë་ར་ཏ་]་ད་¼་ཡེ་¿་�༔ དེ་ནས་ཚJན་�ད་nམ་
�ར་ཡང་>ས་tེར་ནང་n་¹ལ་ནག་གི་མཐར་བཀོད༔ དེ་ཡི་rེང་n་>ས་=་

rེ༔ ད་�མ་པ་འདི་ཡི་ནང་n་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

འོད་n་A་བའི་བnད་�ིའི་|ན་Dི་Gེད་རང་ལ་>ས་=ས་པས༔ 

Gེད་རང་གི་Qས་ངག་ཡིད་གCམ་ལ་གནོད་པའི་¶་དང་ས་

བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སང་སང་དག་ནས་Qས་ཤེལ་

8ོང་གཡའ་དག་པ་བཞིན་n་�ར༔ �མ་�་ནང་n་བTང་བས་སེམས་

Pིས་=ིང་ïག་ཐམས་ཅད་སང་ནས་བདེ་rོང་}ོག་པ་|ད་ལ་�ེས་པར་

བ8ོམ༔ ཇི་{ར་བ{མས་པ་ཙམ་Dིས་ནི༔ སོགས་ཡན་ལག་¯་>ས་

དང་�མ་�ས་ཐིག་གཅིག་བTང་ཅིང་༔ དེ་ཚM་/གས་འདི་བEོད༔ ཨ�་ནག་

པོ་ཏི་པ་ཙ་ཡ༔ ¼་ག་ར7༔ རཾ་རཾ་རཾ་རཾ༔ ཡཾ་ཡཾ་ཡཾ་ཡཾ༔ ཁཾ་ཁཾ་ཁཾ་

ཁཾ༔ ལཾ་ལཾ་ལཾ་ལཾ༔ ཙ་མ་རི་æང་༔ ¼་ག་S༔ é་ར་ཡ༔ ཨ�་ཕེ་ལཾ་

¢ྃ༔ དེ་ནས་མེ་ལོང་ངོས་ལ་ནད་པའི་ག�གས་འཆར་བ་ལ་>ས་=་ཞིང་༔ 
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འདི་ནི་>ས་མཆོག་དཔལ་དང་°ན༔ སོགས། ཨ�་¼་ག་ར་ཙ་ཕེ་

ལཾ་¢ྃ༔ ¶་བnད་མགོ་ད<འི་ནད་དང་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ས§་

ཤི¾ཾ་f་W་ཡེ་¿་�༔ དེ་བཞིན་n་�་/གས་མ�ག་གི་ནད་གདོན་སོགས་

འBེའོ། །¶་Vལ་nང་�ོང་འཁོར་བཅས་Pིས་ནད་དང༴ ¶་བnད་

Ñལ་མཛMས་འཁོར་བཅས་Pིས་ནད་དང༴ ¶་Vལ་གºག་ན་རིན་

ཆེན་འཁོར་བཅས་Pིས་ནད་དང༴ ¶་Vལ་q་བོ་ཉ་མགོ་འཁོར་

བཅས་Pིས་ནད་དང༴ ¶་ཡི་Vལ་པོ་གཟི་ཆེན་འཁོར་བཅས་

Pིས་ནད་དང༴ ¶་བnད་དགེ་བoེན་Óོ་ཁ་འཁོར་བཅས་Pིས་

ནད་དང༴ ¶་བnད་དགེ་བoེན་མཁར་ནག་འཁོར་བཅས་Pིས་

ནད་དང༴ ¶་Vལ་མ་Bོས་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་Pིས་ནད་དང༴ 

�ལ་འདིའི་¶་བnད་འཁོར་བཅས་Pིས་ནད་དང༴ �ལ་འདིའི་

མཚJ་?ན་འཁོར་བཅས་Pིས་ནད་དང༴ �ལ་འདིའི་¶་ãག་

འཁོར་བཅས་Pིས་ནད་དང༴ ¶་Vལ་རིགས་ཐམས་ཅད་Pིས་

ནད་དང༴ ¶་Eེá་རིགས་ཐམས་ཅད་Pིས་ནད་དང༴ ¶་�མ་ཟེའི་

རིགས་ཐམས་ཅད་Pིས་ནད་དང༴ ¶་µངས་རིགས་ཐམས་ཅད་
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Pིས་ནད་དང༴ ¶་གདོལ་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་Pིས་ནད་དང༴ 

ཨ�་ཕÌ་ལཾ་¢ྃ༔ མཛM་ཡི་ནད་ཐམས་ཅད་ཤི¾ཾ་f་W་ཡེ་¿་�༔ དེ་

བཞིན་n། Bེག་ཐམས་ཅད༴ Uམ་�་ཐམས་ཅད༴ Ûང་འབམ་

ཐམས་ཅད༴ C`་ཐམས་ཅད༴ འ�ས་ཐམས་ཅད༴ @ོག་པ་

ཐམས་ཅད༴ ðན་ཐམས་ཅད༴ Éིན་ཐམས་ཅད༴ མེ་དབལ་

ཐམས་ཅད༴ དñ་�་ཐམས་ཅད༴ མཁལ་ནད་ཐམས་ཅད༴ Æིད་

བvས་ཐམས་ཅད༴ �་བ་ཐམས་ཅད༴ གཡན་པ་ཐམས་ཅད༴ 

བས་°ག་ཐམས་ཅད༴ V་ཐོར་ཐམས་ཅད༴ ¶་དང་ས་བདག་གི་

ནད་དང་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤི¾ཾ་f་W་ཡེ་¿་�༔ µ་=འི་^ོ་

མདངས་འདི་ཡི་ད�ས་C་ཉི་མའི་དPིལ་འཁོར༔ དེའི་ད�ས་C་

ཡི་གེ་ཕེ་ནག་པོ་ལ་/གས་Pིས་བ�ོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་

¯་རབ་T་འབར་བ་འདིས༔ =བས་པ་ཙམ་Dིས་Gེད་རང་གིས་

Qས་ངག་ཡིད་གCམ་ལ་གནོད་པའི་¶་ས་བདག་གི་ནད་གདོན་

ཐམས་ཅད་nད་པའི་�ངས་པ་/ོ་དམར་Dི་:མ་པར་ནག་�ན་

�ན་wིར་ཐོན༔ གདོན་ཐམས་ཅད་�་གནས་x་ཚJགས་Pི་:མ་
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པར་བ་òའི་�་ག་ནས་ནག་ཉི་ལི་ལི་wིར་ཐོན་ནས་¹ལ་ནག་

འདི་ལ་ཐིམ་པར་8ོམ་ཅིག༔ ཨ�་¼་ག་ར་ཙ་ཕེ་ལཾ་¢ྃ༔ ¶་Vལ་

རིགས་Pིས་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་¹ལ་དཀར་qའི་:མ་པར་

wིར་æང་ཅིག༔ ཚ]ག་བnན་འBེས་སོ། །Ñལ་པ་དཀར་qའི་:མ་

པར་wིར་æང་༔ ཉ་དཀར་qའི་:མ་པར༴ Oོང་མོ་དཀར་qའི་

:མ་པར༴ ས§་ཨ་¨་ན་ཡེ་¿་�༔ ཡང་�་/གས། ¶་Eེའི་རིགས་

གིས་ནད་དང་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་¹ལ་སེར་qའི་:མ་པར་wིར་

æང་༔ Ñལ་པ་སེར་qའི་:མ་པར་wིར་æང་༔ ཉ་སེར་qའི་:མ་

པར་wིར་æང་༔ Oོང་མོ་སེར་qའི་:མ་པར་wིར་æང་༔ ས§་ཨ་

¨་ན་ཡེ་¿་�༔ �་/གས། ¶་�མ་ཟེའི་རིགས་Pི་ནད་དང་གནོད་

པ་ཐམས་ཅད་¹ལ་དམར་qའི་:མ་པར་wིར་æང་༔ Ñལ་པ་

དམར་qའི་:མ་པར་wིར་æང་༔ ཉ་དམར་qའི་:མ་པར་wིར་

æང་༔ Oོང་མོ་དམར་qའི་:མ་པར་wིར་æང་༔ ས§་ཨ་¨་ན་ཡེ་

¿་�༔ �་/གས། ¶་µངས་རིགས་Pི་ནད་དང་གནོད་པ་ཐམས་

ཅད་¹ལ་;ང་qའི་:མ་པར་wིར་æང་༔ Ñལ་པ་;ང་qའི་:མ་
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པར་wིར་æང་༔ ཉ་;ང་qའི་:མ་པར་wིར་æང་༔ Oོང་མོ་;ང་

qའི་:མ་པར་wིར་æང་༔ ས§་ཨ་¨་ན་ཡེ་¿་�༔ �་/གས། ¶་

གདོལ་པའི་རིགས་Pིས་ནད་དང་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་¹ལ་ནག་

qའི་:མ་པར་wིར་æང་༔ Ñལ་པ་ནག་qའི་:མ་པར་wིར་æང་༔ 

ཉ་ནག་qའི་:མ་པར་wིར་æང་༔ Oོང་མོ་ནག་qའི་:མ་པར་wིར་

æང་༔ ས§་ཨ་¨་ན་ཡེ་¿་�༔ ཨ�་ཕེ་ལཾ་¢ྃ༔ མཛM་དང་Bེག་དང་

Uམ་�་ཐམས་ཅད་ས§་ཨ་¨་ན་ཡེ་¿་�༔ དེ་བཞིན་n། Æིད་

བvས་དང་མཁལ་ནད་ཐམས་ཅད་ས§་ཨ་¨་ན་ཡེ་¿་�༔ 

འ�ས་དང་ðན་ཐམས་ཅད་ས§་ཨ་¨་ན་ཡེ་¿་�༔ @ོག་པ་དང་

གཡེན་པ་ཐམས་ཅད་ས§་ཨ་¨་ན་ཡེ་¿་�༔ �་བ་དང་V་ཐོར་

ཐམས་ཅད་ས§་ཨ་¨་ན་ཡེ་¿་�༔ ཞ་རེངས་དང་གཞོག་wེད་

�མ་པ་སོགས་¶་དང་ས་བདག་གི་ནད་ཐམས་ཅད་ཨ་¨་ན་ཡེ་

¿་�༔ དེ་ནས་>ས་=ས་¹ལ་ནག་ཁ་wིར་བzར༔ དེ་Vབ་¶་གཏོར་དེ་Vབ་

¼་ག་ར7འི་གཏོར་མ་¯་བཞག༔ གཏོར་མ་གསོ་�ན་ཡང་=ས་ལ༔ ¢ྃ༔ མི་

མགོན་nང་�ོང་Ñལ་མཛMས་དང་༔ གºག་ན་རིན་ཆེན་ཉ་མགོ་
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དང་༔ གཟི་ཆེན་Óོ་ཁ་མཁར་ནག་དང་༔ མ་Bོས་འཁོར་དང་

བཅས་པ་དང་༔ རིགས་¯འི་¶་:མས་ཐམས་ཅད་Pིས༔ མཆོད་

*ིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ /ོན་Dི་ལན་ཆགས་ཡོད་ན་

ཡང་༔ མཆོད་*ིན་འདི་ཡི་=ང་བར་Dིས༔ འ�ལ་Dི་Kེན་འགལ་

ཡོད་ན་ཡང་༔ མཆོད་*ིན་འདི་ཡི་=ང་བར་Dིས༔ དོན་མེད་

གནོད་པ་ཡོད་ན་ཡང་༔ མཆོད་*ིན་འདི་ཡི་མེད་པར་Dིས༔ 

ཕོག་\ག་འpམ་འ>གས་ཤོར་བ་ཡང་༔ མཆོད་*ིན་འདི་ཡི་ཞི་

བར་Dིས༔ \གས་དང་འགལ་བར་�ར་ན་ཡང་༔ མཆོད་*ིན་

འདི་ཡི་དDེས་པར་མཛJད༔ |་*ོར་ཡོན་བདག་བ³ང་=་

འདིས༔ མ་བསད་པ་ཡི་rོང་འཇལ་ལོ༔ མ་བóས་པ་ཡི་ཆས་

འཇལ་ལོ༔ ད་ནི་གནོད་པའི་སེམས་�ོངས་ལ༔ མཐོང་བའི་nག་

དང་རིག་པའི་nག༔ ཁ་�ངས་nག་དང་མཆེ་བའི་nག༔ བསམ་

པ་ངན་པའི་nག་:མས་fན༔ �ད་ཅིག་ཉིད་ལ་wིར་æང་ལ༔ 

=མས་པའི་སེམས་དང་°ན་པར་མཛJད༔ ¶་Vལ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་fན༔ དང་པོ་ལན་གཅིག་མི་འ=ོན་|ས༔ ¼་ག་ར7འི་
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དམ་ཚ]ག་གཉན༔ ད་ནི་བAགས་པ་�ན་མ་རིང་༔ འཇིག་}ེན་མི་

ཡི་�ལ་n་ནི༔ ཐབ་གཞོབ་དམེ་�ོག་མི་གཙང་མང་༔ Gེད་

:མས་གཙང་མ་�མ་ཟེའི་རིགས༔ �་ལ་pིབ་Pིས་ཕོག་ཉན་

མཆིས༔ དེ་བས་¥ོག་{ར་Èར་མDོགས་C༔ རང་རང་གནས་

C་གཤེགས་C་གསོལ༔ འཛམ་¥ིང་འདི་ཡི་ཕ་རོལ་ན༔ རིན་

ཆེན་x་ཚJགས་pམ་པ་བRལ༔ གསེར་Dི་wེ་བ་བཀོད་རེ་

ལེགས༔ ;ོན་ཤིང་མཛMས་པའི་�ེང་བ་ཅན༔ མཐའ་མེད་V་

མཚJའི་ནང་ན་གཤེགས༔ གསེར་Dི་རི་བnན་ཕ་རོལ་ན༔ ~ང་

�ི་དང་ནི་འོ་མའི་མཚJ༔ @་�ན་:མས་Pང་ལོངས་Zོད་°ན༔ 

རོལ་པའི་མཚJ་བnན་ནང་n་གཤེགས༔ གô་པõ་སིན་ö་དང་༔ 

ནཻ་རེ་ཛ་ཎ་�་ཆེན་བཞི༔ གསེར་དང་དÊལ་དང་བཻ÷`༔ Rོ་Eེའི་

=ེ ་མ་འBེན་ཅིང་འབབས༔ ཁ་འབབས་�་བཞིའི ་ནང་n་

གཤེགས༔ མ་ཕམ་ག�་མཚJ་æག་མོ་ན༔ རིན་ཆེན་x་ཚJགས་

ལས་Uབ་པའི༔ ¶་ཆེན་:མས་Pི་ཕོ་�ང་ཡོད༔ དེ་wིར་དེ་ཡི་

ནང་n་གཤེགས༔ ¶་བnད་¶་བཙན་མཚJ་?ན་:མས༔ རང་
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རང་k་མཚJའི་ནང་n་གཤེགས༔ གཞན་ཡང་¶་�ན་ས་བདག་

ཚJགས༔ རང་རང་གནས་C་གཤེགས་C་གསོལ༔ ཨ�་¼་ར་ཙ་

¼་ག་ན་གི་ས་¨་རི་×་ར་དེངས་དེངས་=ེར་སོང་ག༔ ཞེས་

གCམ་མམ་བnན་བEོད༔ ཨ�་ ཿ¢ྃ༔ གནོད་=ེད་¶་གདོན་ཤ་qག་

བnད་�ིའི་རང་བཞིན་n་�ར༔ ཨ�་pི་¼་ར་ཙ་བྷ་ལི©་pི་ཎ་ཁ་ཁ་

ª་ཧི༔ ¢ྃ༔ འཇིག་}ེན་འདས་དང་མ་འདས་མཚམས་ཤེད་ན༔ 

V་མཚJ་Âོང་ཡང་འ>གས་པའི་ནང་ཤེད་ན༔ �ལ་པ་¹ལ་དང་

ñན་ནག་གཏིབ་པ་ནས༔ nག་གCམ་རང་ག�གས་འཆི་བདག་

མགོ་ད<་པ༔ བnད་Pི་བnད་གཤེད་གnག་པ་¶་ཡི་བnད༔ དེ་

དང་གཉིས་མེད་གnག་པའི་�་མོ་ཆེ༔ Ñལ་མགོ་qག་གི་མིག་

ད<་¹ལ་མ�ག་ཅན༔ དp་བོ་གསོད་ལས་Gོད་ལས་@ག་པ་

མེད༔ �་ཡི་དཔའ་བEིད་ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་མཉམ༔ rེང་གི་

ས་བདག་ཐམས་ཅད་ཁ་ལོ་བzར༔ Zན་Dི་Åར་Åར་ས་དང་

བར་xང་གཟིགས༔ གnག་པ་ཅན་Dི་གཉན་རིགས་ཐམས་ཅད་

ཁོལ༔ �་ནི་རི་རབ་ཆེན་པོའ ]་ངོས་ལ་བ}ེན༔ ནང་གི་@་Éིན་tེ་

�34



བVད་དམག་T་ཁོལ༔ མ�ག་ལ་V་མཚJ་ཆེན་པོའ ]་Âོང་n་

འGིལ༔ གnག་པ་¶་ཚJགས་ཐམས་ཅད་ཕོ་ཉར་འDེད༔ Sང་

=ེད་འཆི་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་:མས༔ nས་བཞི་སངས་

Vས་བrན་པའི་མེལ་ཚM་མཛJད༔ དམ་lས་བVན་པའི་གཏོར་མ་

འདི་བཞེས་ལ༔ ¶་ནད་གཉན་ནད་ས་བདག་ནད་:མས་�ོག༔ 

གག་@ོག་གཟིར་གCམ་འ�མ་དང་རིམ་ནད་དང་༔ མཛM་དང་�་

བ་གཡོན་པའི་ནད་:མས་�ོག༔ གཏད་མནན་ངག་གནོན་

སེམས་Pི་ངན་*ོར་དང་༔ ¶་ཆེན་:མས་Pི་ཞགས་པས་

བཅིངས་པ་�ོག༔ མཐོང་nག་རིག་nག་མཆེ་nག་ཁ་�ངས་nག༔ 

བསམ་པ་ངན་པའི་ཞེ་tང་nག་:མས་�ོག༔ ¶་བnད་¶་བཙན་

¶་?ན་གནོད་པ་�ོག༔ གཉན་དང་ས་བདག་ས་Éིན་གནོད་པ་

�ོག༔ ས་འBེས་ས་Éིན་Sང་Éིའི་གནོད་པ་�ོག༔ ¶་Éིན་འཆི་

བདག་མགོ་ད<འི་nས་ལ་བབ༔ :ལ་འ=ོར་བཅོལ་བའི་�ིན་

ལས་འUབ་པར་མཛJད༔ འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ངོ་

བོ་rེ༔ འpོ་བ་¶་ཡི་འཇིགས་ལས་�ོབས་པའི་wིར༔ བསམ་
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བཞིན་�་Áལ་¼་ག་ར7་ཞེས༔ ¶་གཤེགས་¶་ཡི་tེ་དཔོན་

ཆེན་པོ་Gོད༔ /ོན་Dི་\གས་དམ་དམ་བཅའ་Bན་པར་མཛJད༔ 

བ³ང་=་འདི་ལ་གནོད་པའི་¶་ནད་དང་༔ ¶་གདོན་ཐམས་ཅད་

རང་དབང་མེད་པར་Gེར༔ མཐའ་མེད་V་མཚJ་ཆེན་པོའ ]་ནང་ལ་

གཤེགས༔ འཇིག་}ེན་འདས་དང་མ་འདས་མཚམས་Pི༔ ཆོས་

ཉིད་རང་མདངས་འ>གས་པའི་V་མཚJ་ནས༔ གཏན་Dི་

བAགས་གནས་ཡིན་པས་དེ་W་གཤེགས༔ ¼་ག་Ö་ཛ་བ±་ñཿ 
དེ་ནས་>ས་�་དང་¹ལ་ནག་ག�གས་ནི་wོགས་གཙང་སའམ་ལོ་བnད་Pི་

wོགས་C་བ�ལ་བvག༔ ¼་ག་ར7འི་གཏོར་མ་ཡང་དེ་ཡི་Eེས་C་Gེར་ལ་དེ་

དངོས་C་Sལ༔ ¶་གཏོར་ནི་མཚJའམ་�་མིག་wོགས་C་བ�ལ་བvག༔ འོ་

དེ་{ར་=ད་བ9ོལ་Dི་ཆོ་གས་མནན་གཏད་:མས་བ9ོལ༔ 

འཇམ་དཔལ་¼་ག་ར7འི་�མ་ཆོག་གིས་¶་ཡི་ནད་གདོན་

:མས་བøས༔ =བས་པའི་ཆོ་གས་=བ་ནས༔ ད་wིན་ཆད་¶འི་

ནད་གདོན་མི་འ�ག་པའི་wིར་བ³ང་བའི་གོ་ཆ་8ོམ་པ་ནི༔ 

�ོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གསལ་བའི་

\གས་ཀ་ནས་x་ཚJགས་Rོ་Eེའི་ཆར་བབ་པས༔ Gོད་རང་གི་
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Qས་ལ་Rོ་Eེའི་གོ་qབ་A་Qབ་T་Dོན་པར་8ོམ་ཤིག༔ Rོ་Eེ་

ལག་T་wར་ཞིང་༔ སངས་Vས་:མས་Pི་གཟི་བEིད་དང་༔ 

གºག་ཏོར་ཅན་Dི་rོབས་:མས་དང་༔ ཐམས་ཅད་�ོབས་པའི་

བདེན་ཚ]ག་དང་༔ ལོག་པར་དད་སེལ་ཏིང་འཛ]ན་དང་༔ གསེར་

ཞེས་=་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ འོད་³ང་གི་ནི་â་འãལ་དང་༔ àP་

སེôེའི་མ\་:མས་Pི༔ ùང་ལས་�ར་དང་མqིས་ལས་�ར༔ 

བད་ཀན་ལས་�ར་འnས་ལས་�ར༔ ¶་ཡི་ནད་:མས་རབ་

བཅོམ་rེ༔ འདི་ལ་}ག་T་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ བདེན་པའི་ཚ]ག་ནི་

དེ་དག་གིས༔ ནད་པ་:མས་Pིས་ནད་སེལ་ཞིང་༔ ཉེས་པ་

ཐམས་ཅད་འ�ོག་=ེད་པ༔ བ³ང་བ་བnད་�ིར་འ�ར་བར་

ཤོག༔ Zི་བོ་ཡན་ལག་བཞི་མnན་Vབ་:མས་C་Rོ་Eེ་V་pམ་n་བཞག ཨ�་

¼་ག་ར་ཙ་ཕེ་ལཾ་¢ྃ༔ ¶་Vལ་རིགས་Pི་ནད་དང་གནོད་པས་མི་

�གས་པར་བ³ང་ཤིག༔ རཀྵ་རཀྵ་f་W་ཡེ་¿་�༔ དེ་བཞིན་n། 

Eེá་རིགས་གིས་ནད་དང་གནོད་པས་མི་�གས་པར་བ³ང་

ཤིག༔ རཀྵ་རཀྵ་f་W་ཡེ་¿་�༔ µངས་རིགས་Pི་ནད་དང་
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གནོད་པས་མི་�གས་པར་བ³ང་ཤིག༔ རཀྵ་རཀྵ་f་W་ཡེ་¿་

�༔ �མ་ཟེའི་རིགས་Pི་ནད་དང་གནོད་པས་མི་�གས་པར་

བ³ང་ཤིག༔ རཀྵ་རཀྵ་f་W་ཡེ་¿་�༔ གདོལ་པའི་རིགས་Pི་

ནད་དང་གནོད་པས་མི་�གས་པར་བ³ང་ཤིག༔ རཀྵ་རཀྵ་f་

W་ཡེ་¿་�༔ ¶་དང་¶་བཙན་མཚJ་?ན་དང་གཉན་ཆེན་tེ་

བVད་Pིས་ནད་དང་གནོད་པས་མི་�གས་པར་བ³ང་ཤིག༔ 

རཀྵ་རཀྵ་f་W་ཡེ་¿་�༔ དེ་{ར་གོ་བཀོན་པ་དེ་རབ་T་གནས་པའི་ཆོ་

གས་ཤིས་པ་བEོད་པའི་མོས་པ་མཛJད་ཅིག༔ ཅེས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་༔ 

སངས་Vས་:མས་Pིས་བnད་ཕམ་མཛད༔ ཆོས་མ་ཡིན་

:མས་ཆོས་Pི་ཕམ༔ དགེ་འnན་Dིས་ནི་ñ་rེགས་ཕམ༔ དབང་

པོའ ]་@་མིན་ཕམ་པར་འ�ར༔ @་མིན་Dིས་ནི་�་བ་ཕམ༔ ནམ་

མཁའ་°ིང་གི་V་མཚJ་ཕམ༔ མེས་ནི་ཤིང་:མས་ཕམ་པར་

འ�ར༔ �ས་ནི་མེ་ཡང་ཕམ་པར་འ�ར༔ ùང་གི་�ིན་ཡང་རབ་

T་ཕམ༔ Rོ་Eེ་ཡི་ནི་རིན་ཆེན་Sག༔ @་:མས་བདེན་པས་རབ་

T་གནས༔ ས་ཡང་བདེན་པར་གནས་པ་ལགས༔ སངས་Vས་
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དང་ནི་ཆོས་Pང་བདེན༔ བདེན་པ་Vལ་�ར་âན་མ་ལགས༔ 

བདེན་པའི་བདེན་ཚ]ག་འདི་དག་གིས༔ བ³ང་=་འདི་ལ་ནད་

དང་གདོན༔ wིར་�ོལ་བ་ནི་fན་ལས་Vལ༔ tིག་པ་ཐམས་ཅད་

རབ་T་ཕམ་¿་�༔ ཨ�་¼་ག་ར་ཙ་ཕེ་ལཾ་¢ྃ༔ ཛ་ཡེ་¿་�༔ བི་ཛ་

ཡེ་¿་�༔ ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ་¿་�༔ འོ་དེས་འཇམ་དཔལ་¼་ག་

རཀྵའི་8ོ་ནས་གཏད་བ9ོལ་དང་¶་ཡི་གདོན་བ9ོལ་ལེགས་

པར་Uབ་པ་ཡིན་པས་བཏང་རག་གི་མ�ལ་Sལ༔ ས་གཞི་�ོས་

�་སོགས། དེ་ནས་ནད་པ་pོལ། Eེས་ཆོག་གི་གཞན་མི་དགོས་ཏེ༔ བདག་
བ�ེད་rོང་པར་བ-་ལ་མི་དམིགས་པར་བཞག་གོ༔ ཅེས་པ་Áལ་�་མི་འ�ར་

Rོ་Eེ་ད<ང་ལོ་བv་གཉིས་པ་མེ་�ེལ་>མ་rོད་�་བའི་wི་མའི་ཉེར་ད<འི་

�བ༔ ¼་ག་ར7་ཆ་Qགས་མངོན་}ོགས་དང་མ\ན་པ་གཅིག་ཞལ་གཟིགས་

nས་Nབ་�ོར་དཔེá་རིས་ཞལ་qིད་དང་བཅས་པ་དངོས་C་གCངས་པའི་

ཞལ་qིད་Pིས་ནང་ནས་�མ་ཆོག་དང་>ས་=་བ་གཞན་དང་འB་གCངས་པ་

{ར། གཏེར་kོན་ ༧ Ö་ག་ཨ་ûས་Vས་པར་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་

�ོང་བ�ོན་འUས་སོ། །ཉེས་འགལ་མཆིས་ན་ཡེ་ཤེས་པ་དང་འཇིག་}ེན་པའི་

¶་ཡི་ཚJགས་ལ་བཤགས་ཤིང་༔ ¶་ཡི་ནད་གདོན་Dི་གཉན་པོ་:མས་ལ་མི་

འཇིགས་པའི་�བས་Pིས་*ིན་པ་ཆེན་པོར་�ར་ཅིག །མô་ལཾ།། །། 
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!

༈ གནམ་ཆོས་ལས་yང་བའི་:མ་འཇོམས་;ང་<འི་=བས་>ས་སོ༔ ཊྀ༔ 
Rོ་Eེ་:མ་པར་འཇོམས་ལ་འnད༔ དེ་ཉིད་བNབ་པའི་རིམ་པ་ནི༔ ཞལ་

གདམས་མན་ངག་ཁ་བ�ངས་ཏེ༔ =བས་>ས་=་ཐབས་མདོར་བ-ས་�ི༔ 

ཆོས་བདག་³ང་མས་བཀའ་གནང་Ãོལ༔ �མ་པ་མཆོད་པ་Zི་{ར་བཤམས༔ 

དེ་ནས་འདི་ཉིད་འདོན་8ོམ་~ག༔ ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གCམ་དང་�་

བ་གCམ༔ �བས་གནས་:མས་ལ་�བས་C་མཆི༔ འpོ་fན་

སངས་Vས་ལ་འགོད་wིར༔ =ང་�བ་མཆོག་T་སེམས་བ�ེད་

དོ༔ ཀ་དག་Âོང་ནས་Áལ་པ་ཡི༔ གནམ་ས་གང་བའི་མཆོད་

པའི་�ིན༔ མཆོད་པ་x་ཚJགས་འདོད་ཡོན་¯༔ ཟད་མེད་�ར་

ཅིག་¦་ཛ་ཧོཿ Bན་lོགས་དམ་ཡེ་ད=ེར་མེད་པའི༔ རང་དང་

མnན་བ�ེད་གཏོར་མའི་�ེར༔ མཚན་ཉིད་ཡོངས་lོགས་�མ་

པའི་ནང་༔ �མ་@་:མ་འཇོམས་;ང་/ོན་ལ༔ ཞལ་གཅིག་wག་

གཉིས་གཡས་པ་ཡིས༔ x་ཚJགས་Rོ་Eེ་\གས་ཀར་གསོར༔ 

གཡོན་པས་Bིལ་�་དf་ལ་བ}ེན༔ ཞབས་གཉིས་སེམས་དཔའི་

�ིལ་øང་བAགས༔ དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་བVན༔ ཞལ་

�40



གཅིག་ལ་ནི་Zན་གCམ་པ༔ ཞལ་ནི་འüམ་ལ་Zན་ནི་བpད༔ 

པL་ཉི་�འི་གདན་ལ་བAགས༔ དལ་དང་¢ྃ་ལ་/གས་བ�ོར་

ལས༔ འོད་ཟེར་དཔག་T་མེད་པ་འ�ོས༔ Rོ་Eེ་:མ་འཇོམས་

དཔག་མེད་པ༔ �་�ག་འ�བས་བཞིན་Zན་Bངས་ཏེ༔ བདག་

མnན་�མ་@་:མས་ལ་ཐིམ༔ �མ་@འི་�་ལས་བnད་�ིའི་

|ན༔ བབས་པས་�མ་པ་གང་བར་�ར༔ Vས་པར་=ེད་ན་ག�ངས་

རིང་ཚར་བnན༔ འ�ིང་ན༔ ན་མཿཙ�་བ±་9ོ་དྷ་ཡ༔ Å་Q་Å་Q༔ 

ཏིØ་ཏིØ༔ བë་བë༔ ཧ་ན་ཧ་ན༔ ཨ་ýྀ་ཏེ་¢ྃ་ཕཊ༔྄ དེ་ལ་ཉེར་

གཅིག༔ བ-ས་པ་ལ༔ ཨ�་ ཿབ±་བི་ÿ་ར་ཎ་¢ྃ་¢ྃ་ཕཊ་¿་�༔ དེ་ལ་

བV་�་བ�ས་ནས༔ ཨ�་བ±་བི་ÿ་ར་ཎ་ཨÀཾ་སོགས༔ དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Pི༔ མ\་rོབས་གཅིག་T་བ-ས་པ་ཡི༔ 

Rོ་Eེ་qོ་བོར་�ར་rོན་པའི༔ :མ་པར་འཇོམས་ལ་wག་འཚལ་

བrོད༔ དེ་ཡིས་:མ་འཇོམས་�མ་ཆོག་འUབ༔ ས་མ་ཡ༔ V་V་V༔ ཁ་ཐཾ༔ 
<!༔ ��ེ་Rོང་༔ !༔ དེ་ནས་ནད་པ་སོགས་འཚJགས་ལ་ཆབ་kངས་མ�ལ་

Sལ་ནས༔ འོ་ན་ད་ལམ་Gེད་:མས་ལ་Rོ་Eེ་:མ་པར་འཇོམས་

པའི་8ོ་ནས་>ས་=བས་³ང་གCམ་Dི་ཆོ་ག་=ེད་པ་ཡིན་པས་
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དེ་ལ་ལོ་|ས་�ར་ཙམ་A་ན༔ @་འདིའི་ངོ་བོ་ནི་=་|ད་Pི་

�བས་C་Rོ་Eེ་:མ་འཇོམས༔ /གས་Zིའི་�བས་C་wག་ན་Rོ་

Eེ༔ k་མེད་Pི་�བས་C་Rོ་Eེ་གཞོན་�་:མས་དོན་གཅིག་

པས༔ བར་ཆད་སེལ་བའི་མཆོག་ཡིན་པར་ཨོ་Vན་རིན་པོ་ཆེས་

གCངས༔ འདིའི་|ད་གCངས་�ལ་ནི༔ /ོན་Vལ་པོ་མ་�ེས་

དp་ཞེས་=་བ༔ བnད་@་*ིན་Dིས་བ�བ་ནས༔ གºག་ལག་

ཁང་དང་མཆོད་}ེན་:མས་བཤིགས༔ ¥ེགས་བམ་:མས་མེར་

བÉེགས་ཤིང་�ར་བ�ར༔ རང་གི་ཕ་བཙJན་དོང་n་བvག་ནས་

འཆིར་བvག་པ༔ འཇིག་}ེན་�ོང་བའི་དཔལ་མགོན་བnན་v་

:མས་འ>གས་ནས༔ མི་ནད་æགས་ནད་Pི་|ན་ཆེན་པོ་

བབས༔ Vལ་པོ་ཉིད་ནད་Ûང་བ9ས་ཟིན་ནས་�ག་གཟེར་ཆེན་

པོ་yང་༔ དེ་ལ་ཕན་ཐབས་Vལ་པོ་ཆེན་པོ་tེ་བཞིས་བཅོམ་°ན་

འདས་àP་\བ་པ་ལ་Aས་པས༔ བཅོམ་°ན་འདས་Pིས་wག་

ན་Rོ་Eེ་=ིན་Dིས་�བས་པས་སངས་Vས་Pི་མ\ས་ལག་ན་Rོ་

Eེའི་འདིའི་|ད་ལེá་བV་�་བVད་པ་གCངས་ཏེ༔ ལེá་དང་པོ་
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>ས་Pི་ལེá་ལས༔ Vལ་པོས་}ག་T་>ས་Dིས་ཤིག༔ ཅེས་

གCངས་པས༔ Vལ་པོ་ཆེན་པོ་tེ་བཞིས་Vལ་པོ་མ་�ེས་

དpས་ལོག་པ་=ས་པས་མིང་ལོག་པའི་oིང་པོ་ཅན་ཞེས་

pགས་པ་དེ་ལ་བཤད༔ Vལ་པོས་འདིའི་>ས་=ས་པས༔ 

བrན་པ་བཤིགས་པ་དང་ཕ་བསད་པའི་tིག་པ་དག་ཅིང་༔ ནད་

Ûང་བ9་ཡང་ཕན༔ མི་ནད་དང་æགས་ནད་|ན་ཆད༔ Vལ་པོ་

ཡང་རིམ་Dིས་=ང་�བ་Pི་འ�ས་�་ཐོབ་པར་�ར་ཏེ༔ ཡང་

Vལ་པོ་ག�གས་ཅན་oིང་པོ་དེའི་Qས་ངག་ཡིད་གCམ་Dི་^ིབ་

པ་མ་དག་ནས༔ ད"ལ་བ་མpིན་པ་oིང་ག་གCམ་n་#་བ་ཤིན་

T་ཆེ་བ་གCམ་yང་ནས༔ དེ་ལ་�ག་གཟེར་ཆེན་པོ་yང་ཞིང་

ཅེས་Pང་མ་ཕན་པ་ལ་འདིའི་>ས་=ས་པས་^ིབ་པ་དག༔ #་བ་

ལ་ཕན༔ =ང་�བ་Pི་ས་བོན་ཐེབས་སོ༔ པ$ི་ཏ་¼་རོ་པས་

གསང་/གས་མ་གསང་%ག་པར་བཤད་པས༔ གསང་བའི་དམ་

ཚ]ག་ཉམས་ནས་;གས་ལ་�་�ར་ཤིན་T་ཆེ་བ་ཞིག་yང་rེ༔ 

འདས་ལ་ཁད་པ་ལ༔ དགེ་�ོང་དབང་æག་དཔའ་བོས་Qང་
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བrན་ནས༔ འདིའི་>ས་=ས་པས་དམ་ཚ]ག་ཉམས་པ་དག་ནས་

;གས་Pི་�་�ར་ལ་ཕན་ཅིང་=ང་�བ་Pི་འ�ས་�་ཐེབས་སོ༔ 

བོད་n་Vལ་པོ་kོན་པོ་:མས་Pི་�་རིམ་Dི་གཙJ་བོར་འདིའི་

>ས་མཛད་པས་བསམ་ཡས་C་:མ་དག་>ས་ཁང་¥ིང་ཞེས་=་

བའི་གºག་ལག་ཁང་བཞེངས༔ དེའི་|ན་ལ་བོད་ད�ས་གཙང་

གི་tེ་རིགས་ཆེན་པོ་:མས་Pི་k་མཆོད་དགེ་�ོང་རེ་བཞག་

ནས་Vལ་པོ་བºན་མོ་:མས་Pི་ནང་རེ་བཞིན་འདིའི་>ས་=ེད་

པ་ཡང་yང་༔ @་:མས་Vབ་Pིས་wོགས་པ་དང་༔ ཞེས་པས༔ ཕོ་

@་དp་@་�ག་@་ལ་སོགས་�ོབ་པའི་@་¯་བrན་པའི་@་ད<་

:མས་ཉམས་པ་དང་ïགས་པ་དང་མནོལ་བ་དང་༔ མི་དDེས་

པ་:མས་>ས་འདིས་སོར་�ད་ནས་@་ངོ ་མཐོ་བར་�ར༔ 

སེམས་ཅན་དབང་པོ་ཉམས་པ་དང་༔ ཞེས་པས༔ མིག་གི་དབང་

པོ་ལ་མིག་ནད་Pི་རིགས་yང་བ་དང་༔ :་བའི་དབང་པོ་ལ་^་

མི་ཐོས་པར་འོན་པ་དང་༔ Oེའི་དབང་པོ་ལ་Äིགས་&གས་yང་

བ་དང་༔ ཡིད་Pི་དབང་པོ་ཉམས་ཏེ་Óོ་བ་དང་༔ ཡིད་མི་བདེ་བ་
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:མས་Pང་འདིས་སེལ་ལོ༔ གཟའ་དང་|་�ར་=ད་rེམས་

དང་༔ ཞེས་པས༔ གཟའི་ནད་དང་གཏད་འོག་T་སོང་བ་:མས་

Pང་འདིས་སེལ་ལོ༔ མི་བཟད་གདོན་Dིས་ཉེན་པ་དང་༔ ཞེས་

པས༔ ¶་བnད་དང་Vལ་འགོང་དང་ལམ་འBེ་ལ་སོགས་པ་

གདོན་�ོད་ཤིན་T་མི་བཟད་པའི་གནོད་པ་ཡང་འདིས་སེལ་ལོ༔ 

Æ་ངན་ངལ་ལས་yང་བ་ཡི༔ ཞེས་པས༔ བཙJན་n་བ�ང་བའི་

བཙJན་pིབ་དང་རོ་'ར་བའིེ་རོ་pིབ་དང་༔ ༼�ག་སར་�ར་པའི་

�གས་pིབ་དང་༔ མཛM་ཕོ་དང་ཟས་གོས་འBེས་པའི་མཛM་pིབ་

:མས་Pང་འདིས་སེལ་ལོ༔ དེ་བཞིན་n་ཟས་pིབ་དང་གོས་

pིབ་དང་གཙJག་pིབ་དང་༽ཉམས་pིབ་:མས་Pང་འདིས་སེལ་

ཏེ༔ འདི་དག་=ེད་@་ད<ས་གཙJ་བོ་>ས་@འི་མཆོག་ཡིན་པར་

ཡོངས་C་pགས་སོ༔ ཚM་ཟད་པ་དང་ཚM་ཉམས་དང་༔ ཞེས་པས༔ 

ཚMའི་བར་ཆད་Pང་འདིས་སེལ་ལོ༔ Sན་Cམ་ཚJགས་མིན་གང་

ཆགས་དང་༔ ཞེས་པས༔ ཐན་དང་{ས་ངན་མཐོང་ན་ཡང་འདིས་

\བ་བོ༔ དེ་བཞིན་n་µི་ལམ་ངན་པ་སོགས་Pང་འདིས་\བ་rེ༔ µི་ལམ་
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tིག་པ་མཐོང་ན་ཡང་༔ དེ་ནི་རབ་བøས་གཙང་མ་ཡིན༔ མདོ་

tེ་དམ་པ་ཉན་པར་Dིས༔ ཞེས་གCངས་སོ༔ འདི་ལ་བrན་པ་/་

འ�ར་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལིའི་Qགས་:མ་འཇོམས་དཀར་པོ་དང་༔ 

ཨོ་Vན་Dིས་གཏེར་n་Ñས་པའི་:མ་འཇོམས་;ང་'་དང་༔ 

གསར་མ་བ་རི་ལོ་�་ནས་བ|ད་པའི་:མ་འཇོམས་;ང་<་

སོགས་རིགས་མང་ན་ཡང་༔ འདི་ནི་གནམ་ཆོས་\གས་Pི་

གཏེར་ཁ་rེ༔ འཕགས་པ་fན་དགའ་བོའ ]་Áལ་པའི་ཆ་ཤས༔ 

གསང་བདག་wག་ན་Rོ་Eེ་ཉིད་Pི་ཡང་Áལ་�ད་�་དཔལ་Dི་

སེôེའི་�ེ་མཐའ༔ མི་འ�ར་Rོ་Eེ་བnད་ལ་རོལ་པ་�ལ་ཞེས་

གཏེར་ཁ་n་མ་ནས་Qང་བrན་པ་དེ་ཉིད༔ ད<ང་ལོ་བv་གཉིས་

མེ་�ེལ་མགོ་�་བའི་ཚMས་བv་བnན་�བ༔ Rོ་Eེ་:མ་འཇོམས་

མངོན་}ོགས་དང་མ\ན་པ་གཅིག་ཞལ་དངོས་C་གཟིགས་ནས་

Nབ་ཐབས་འདི་དངོས་C་བཀའ་བÃལ་པ་ཡིན་པས༔ བ|ད་པ་

ཉེ་ཞིང་=ིན་�བས་Pི་སོ་མ་ཉམས་པའོ༔ འདི་ནི་བ-ས་པ་>ས་

དོན་གCམ་མ་ཡིན་ཏེ༔ >ས་དོན་རེ་རེ་ལ་ཡང་གཉིས་སམ་
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གCམ་n་=ས་པས་བnན་n་འ�ར་རོ༔ དེ་ཡང་�་བ་^ོན་མའི་

མདོ་ལས༔ གང་ཞིག་སངས་Vས་ཡིད་=ེད་པ༔ དེ་ཡི་མnན་ན་

\བ་པ་བAགས༔ ཞེས་གCངས་པས་Gེད་རང་:མས་ཐ་མལ་

པར་གནས་པའི་མnན་n་ངེད་བཅོམ་°ན་འདས་Rོ་Eེ་:མ་པར་

འཇོམས་པའི་@་ཚJགས་ལ་སངས་Vས་=ང་�བ་སེམས་དཔའི་

ཚJགས་Pིས་བ�ོར་ནས་>ས་=བས་Pི་ཆོ་ག་:མས་རིམ་

བཞིན་མཛད་ཅིང་Zོད་ཉམས་པའི་མོས་པ་�ེ་གཅིག་T་མཛJད་

ཅིག༔ ད་>ས་Pི་ཆོ་ག་དངོས་ལ་ཡང་ཡེ་ཤེས་Pི་@་ལ་>ས་

གསོལ་བ་དང་༔ �ེས་�འི་ངན་>ས་=་བ་གཉིས་ལས༔ དང་པོ་

ནི་Gོད་རང་གི་@་³ང་འགོ་བའི་@་¯་�ོབས་པའི་@་ད<་ཕ་@་

མ་@་�ག་@་དp་@་སོགས་ལ་pིབ་Pིས་ཕོག་ནས་ཡོད་པ་ལ་

�་>ས་གསོལ་བས༔ �་Qས་ཤེལ་{ར་དངས་ནས་pིབ་དང་

ïགས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཏེ་Gེད་རང་གི་མགོན་�བས་དང་

ད¦ང་གཉེན་n་བཞེངས་པའི་མོས་པ་མཛJད༔ ཅེས་མེ་ལོང་མཆོད་

གཞིའི་ངོས་C་བrན་ལ་>ས་=་ཞིང་༔ ཇི་{ར་བ{མས་པ་ཙམ་Dིས་
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ནི༔ @་:མས་Pིས་ནི་>ས་གསོལ་{ར༔ @་ཡི་�་ནི་དག་པ་

ཡིས༔ དེ་བཞིན་བདག་གིས་�་>ས་གསོལ༔ ཨ�་ས§་ཏ་*་ག་

ཏ་ཨ་བྷི་ཥི་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་¸ི་¢ྃ༔ འདི་ནི་>ས་མཆོག་དཔལ་དང་

°ན༔ \གས་Eེའི་�་ནི་k་ན་མེད༔ =ིན་�བས་ཡེ་ཤེས་�་ཡིན་

ཏེ༔ ཅི་འདོད་དངོས་Uབ་Ãོལ་བར་མཛJད༔ ཨ�་ས§་ཏ་*་ག་ཏ་

ཨ་བྷི་ཥི་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་¸ི་¢ྃ༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་:མས་དང་

དེ་Éས་ལ༔ རིན་ཆེན་�མ་པ་མང་པོ་�ོས་Pི་�༔ ཡིད་འོང་

ལེགས་པར་བཀང་བའི་,་དང་ནི༔ རོལ་མོར་བཅས་པ་n་མས་

�་>ས་གསོལ༔ ཨ�་ས§་ཏ་*་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥི་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་¸ི་

¢ྃ༔ དེ་དག་�་ལ་མ�ངས་པ་མེད་པའི་གོས༔ གཙང་ལ་Bི་རབ་

བགོས་པས་�་wིའོ༔ ཨ�་ས§་ཏ་*་ག་ཏ་Ë་ཡ་བི་ê་དྷ་ནི་¿་�༔ 

Éབ་འཇམ་ཡང་པ་@་ཡི་གོས༔ མི་བ�ོད་Rོ་Eེའི་�་བeེས་ལ༔ 

མི་wེད་དད་པས་བདག་འ�ལ་ན༔ བདག་ཅག་Rོ་Eེའི་�་ཐོབ་

ཤོག༔ ཨ�་བ±་ཝ-་ ཿ¢ྃ༔ ཞེས་མཆོད་གཞིའི་wོགས་C་དར་རས་

Pིས་wི་�ལ་དང་༔ ན་བཟའ་འ�ལ་�ལ་=འོ༔ >ས་�་ལས་�མ་n་.གས་

Éོལ་ཡོད༔ དེ་ནས་ལས་�མ་Dིས་>ས་=་བ་ཡིན༔ མེད་ན་�མ་པ་གཅིག་གི་
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ཆོག༔ དེ་ནི་Gེད་རང་:མས་Pི་@ར་>ས་གསོལ་བ་ཡིན་པས༔ 

pིབ་དང་ï་གབ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་@་ངོ་<ང་བས་མཐོ་rེ༔ 

Gེད་རང་:མས་Pི་མགོན་�བས་དང་ད¦ང་གཉེན་n་བཞེངས་

པའི་མོས་པ་མཛJད༔ ད་Gེད་རང་:མས་ལ་�ེས་�འི་ངན་>ས་

=་བ་ནི༔ མnན་Dི་ནམ་མཁར་Rོ་Eེ་:མ་པར་འཇོམས་པའི་@་

ཚJགས་ཐམས་ཅད་Pི་wག་ན་ཡེ་ཤེས་Pི་བnད་�ིའི་བཀང་བའི་

�མ་པ་ཐོགས་ནས༔ Gེད་རང་:མས་ལ་>ས་=ས་པས༔ Qས་

ལ་ན་ཚ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་Qས་ཤེལ་གོང་{ར་�ར༔ �མ་�་ངག་
T་བTང་བས༔ སེམས་Pི་-ག་བ/ལ་tིག་^ིབ་ཐམས་ཅད་དག་ནས༔ 

སེམས་}ོག་མེད་ཆོས་Pི་�ར་�ར་པའི་མོས་པ་མཛJད༔ �མ་པ་ཐོགས་ལ་

ད=ངས་དང་བཅས་པས༔ ཇི་{ར་བ{མས་པ་ཙམ་Dིས་སོགས་=། 

Vས་པར་�ོ་ན་ག�ངས་རིང་བEོད༔ བ-་ན༔ ན་མཿཙ�་སོགས་འདོན་ཅིང་
ཆབ་ལན་གCམ་kངས་ཡན་ལག་¯་>ས་Dིས༔ ད་�མ་�་ཐིག་པ་གཅིག་

བTང་༔ ད་མེ་ལོང་འདི་ལ་{ོས་ལ་tོད་དང་༔ ཅེས་གཡོན་Bིལ་�་དང་བཅས་

པས་མེ་ལོང་ཐོགས་ལ༔ གཡས་པས་�མ་�་ཐེགས་རེ་མེ་ལོང་ངོས་C་.གས་

ཤིང་༔ Vས་པར་ན༔ ན་མཿཙ�་སོགས། ག�ངས་\ང་དང་༔ བ-་ན༔ ཨ�་
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 ཿབ±་བི་ÿ་ར་ན་¢ྃ་¢ྃ་ཕཊ༔ ཞེས་པ་/གས་རེ་རེའི་མ�ག་T་འོག་གི་
/གས་རེ་རེ་*ར་ཞིང་༔ /གས་རེ་དང་�་ཐིག་པ་རེ་�ད་ལ་མེ་ལོང་ངོས་ནས་

བø༔ ཨ�་ས§་¨་པཾ་tིག་པ་དང་^ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཤི¾ཾ་f་W་ཡེ་

¿་�༔ དེ་བཞིན་n༔ ཨ�་ས§་བི¬ཾ་བགེགས་ཐམས་ཅད༴ འpེས་སོ༔ 

ཨ�་ས§་རོ་ག་ནད་ཐམས་ཅད་ཤི¾ཾ་f་W༴ ཨ�་ས§་n/ན་གnག་

པ་ཅན་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་Ç་ར་རིམས་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་

�་པ་ཏ་ཡེ་ཉེ་བར་འཚM་བ་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་p་ཧེ་གདོན་

ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་ཨ་ཀ་ལ་ýྀ་|་nས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་

ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་nར་སོབ་µི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་

ས§་nར་མི་ཏི་མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་ཙ]ç་0་

f1ེ་སེམས་Pི་གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་ཤི¾ཾ་f་W་ཡེ་¿་�༔ ཞེས་

བøའོ༔ >ས་བV་བསགས་ན་*ར།་་་་་་མཆན། ༈ དེ་ནས་ལག་པ་གཡས་Rོ་

Eེ་དང་བཅས་པས་^ོ་མདོངས་ཐོགས་ལ༔ ནད་པའི་Ûང་ཞབས་C་བལ་འདབ་

ནག་པོ་གཅིག་བཞག་Uབ་ན་ལེགས༔ ད་གཉིས་པ་=བས་པའི་དོན་n་

ངེད་བཅོམ་°ན་འདས་Rོ་Eེ་:མ་པར་འཇོམས་པར་གསལ་བའི་

wག་གཡས་µ་=འི་^ོ་མདོངས་འདི་ལ་ཁ་དོག་¯འི་ཡོད་པ་
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རིགས་¯འི་མཚJན་=ེད་ཡིན་པས་འདིའི་ད�ས་ན་ཉི་མི་དPིལ་

འཁོར་Dི་rེང་n་¢ྃ་ཡིག་@འི་ཁ་དོག་ཅན་ལ་ག�ངས་/གས་

དང་oིང་པོས་བ�ོར་ནས་ཡོད་པ་འདི་Gེད་རང་ལ་བrན་པའི་

ཚM་Gེད་རང་གི་ནད་གདོན་pིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་Rོ་

ཁབ་ལེན་Dིས་Oགས་wེ་བ-ས་པ་{ར་བ-ས་ནས༔ Áག་པའི་

ཚM་>ས་�འི་ནང་n་Gེད་རང་གི་ག�གས་བeེན་ཤར་བ་ལ་�ོ་

བའི་�ལ་n་=ས་པས༔ Qས་ངག་ཡིད་གCམ་བདེ་སངས་

སངས་སོང་བ་8ོམས་ཤིག༔ ཨ�་ ཿབ±་བི་ÿ་ར་ཎ་¢ྃ་¢ྃ་ཕཊ༔ 

ཞེས་འ�ག་T༔ ཨ�་ས§་¨་པཾ་tིག་པ་དང་^ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་

ན་ཡེ་¿་�༔ དེ་བཞིན་n༔ ཨ�་ས§་བི¬ཾ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་

ན་ཡེ༴ ཨ�་ས§་རོ་ག་ནད་ཐམས་ཅད་ཨ་པ༴ ཨ�་ས§་n/ན་

གnག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་Ç་ར་རིམས་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་

ས§་�་པ་ཏ་ཡེ་ཉེ་བར་འཚM་བ་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་p་ནེ་གདོན་

ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་ཨ་ཀ་ལ་ýྀ་|་nས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་

ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་nར་སོབ་µི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་
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ས§་nར་མི་ཏི་མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་ཙ]ç་0་

f1ེ་སེམས་Pི་གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་¿་�༔ དེ་ནས་

>ས་ནད་æང་བ་ནི༔ དེ་{ར་བøས་ཤིང་=བས་པས་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་

དག་ནས༔ དེ་/་ཕན་ཆད་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་rན་ནག་པོ་ཉམ་ང་བའི་rེང་

n་ཡོད་པ༔ དེང་wིན་ཆད་ཐར་པ་དང་བདེ་བའི་རང་བཞིན་rན་དཀར་པོའ ]་rེང་

n་wིན་པར་8ོམས་ལ༔ rན་Eེ་ཐོན་ན་ལེགས༔ བལ་འདབས་ནག་པོ་>ས་

�ར་འཕངས་ལ་wིར་དོར༔ བལ་འདབས་དཀར་པོ་བཞག༔ Rོ་Eེ་འདི་ལ་

འ�ས་Eེས་�ོས་མཛJད༔ tིག་པ་ཐམས་ཅད་=ང་=ས་ནས། །-ག་

བ/ལ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་=ེད། །|ད་དོ་ཅོག་གི་�་བ་rེ། །

དཔལ་fན་Dིས་ནི་ལེགས་པར་བVན། ཚ]ག་Eེས་མ་ལན་གCམ༔ 

ད་Gེད་རང་:མས་ནད་གདོན་བར་ཆད་ལས་ཐར་བའི་wིར་Rོ་Eེ་

:མ་པར་འཇོམས་པའི་@་ཚJགས་ཐམས་ཅད་Pི་མpན་གཅིག་

T་བདེན་rོབས་བEོད་པར་8ོམས་ཤིག༔ གཡོན་Bིལ་�་གསིལ་ལ༔ 

གཡས་Rོ་Eེ་དང་བཅས་པས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་༔ སངས་Vས་:མས་ནི་

བnད་ལས་Vལ། །ཆོས་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ལས་Vལ། །དགེ་

འnན་ñ་rེགས་:མས་ལས་Vལ། །དབང་པོ་@་མིན་:མས་
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ལས་Vལ། །@་མིན་�་བ་:མས་ལས་Vལ། །ནམ་མཁའ་°ིང་

ནི་V་མཚJ་ལས། །མེ་ནི་ཤིང་:མས་fན་ལས་Vལ། །�་ནི་མེ་

ལས་Vལ་བར་འ�ར། །ùང་གི་�ིན་ནི་:མ་པར་གཏོར། །Rོ་Eེ་

ཡིས་ནི་རིན་ཆེན་Sགས། །@་:མས་བད་བར་རབ་T་གནས། །

ས་ཡང་བདེན་པར་གནས་པ་ལགས། །སངས་Vས་དང་ནི་ཆོས་

Pང་བདེན། །བདེན་པ་Vལ་�ར་âན་མ་ལགས། །བདེན་པ་དང་

བདེན་པའི་ཚ]ག་འདི་དག་གིས། །བ³ང་=་མི་མ\ན་པའི་

wོགས་ལས་Vལ་བར་�ར་ཅིག༔ ཛ་ཡེ་ཛཿ གCམ་པ་བ³ང་བའི་

དོན་n༔ ངེད་བཅོམ་°ན་འདས་Rོ་Eེ་:མ་པར་འཇོམས་པར་

གསལ་བས་Gེད་རང་གི་Zི་བོ་སོགས་གནས་:མས་C་Rོ་Eེ་

བxོལ་མར་བཞག་པས༔ Qས་ཐམས་ཅད་Rོ་Eེའི་གོ་qབ་A་

Qབས་Dོན་ནས༔ wིན་ཆད་ནད་གདོན་གང་གིས་Pང་མི་

�གས་པར་8ོམས་ཤིག༔ ཨ�་ ཿབ±་བི་ÿ་ར་ཎ་¢ྃ་¢ྃ་ཕཊ༔ Pི་

འ�ག་T༔ ཨ�་ས§་¨་པཾ་tིག་པ་དང་^ིབ་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་

ཡེ་¿་�༔ དེ་བཞིན་n་མགོ་བོའ ]་ད�ས་དང་wོགས་བཞི་ད¦ང་པ་¦ས་མོ་
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བཞི་དང་ད<ར་Rོ་Eེ་བxོལ་མར་བཞག་ཅིང་༔ ཨ�་ས§་བི¬ཾ་བགེགས་

ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་¿་�༔ ཨ�་ས§་རོ་ག་ནད་ཐམས་ཅད༴ 

ཨ�་ས§་n/ན་གnག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་Ç་ར་རིམས་

ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་�་པ་ཏ་ཡེ་ཉེ་བར་འཚM་བ་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་

ས§་p་ཧེ་ཨ�་¿་�་གདོན་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་ཨ་ཀ་ལ་ýྀ་|་

nས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ས§་nར་མི་ཏི་མཚན་

མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད༴ ཨ�་ཙ]ç་0་f1ེ་སེམས་Pི་གཡེང་བ་

ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་¿་�༔ Vལ་བ་Éས་བཅས་བདེན་པའི་

=ིན་�བས་དང་༔ Rོ་Eེ་:མ་པར་འཇོམས་པའི་མ\་rོབས་

Pིས༔ འpོ་བ་འདི་ལ་བདག་གིས་བ³ངས་ཟིན་Dིས༔ འདི་ལ་

Cས་Pང་གནོད་པ་མ་=ེད་ཅིག༔ ཨ�་བ±་རཀྵ་རཀྵ་ཡེ་¿་�༔ དེ་
{ར་>ས་Pི་ཆོ་གས་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་བøས༔ =བས་པའི་ཆོ་གས་

=བས་ནས༔ བ³ང་བའི་གོ་བ8ོས་པ་དེ་ནི་མི་ཉམས་བ}ན་wིར༔ བཅོམ་

°ན་འདས་Rོ་Eེ་:མ་པར་འཇོམས་པའི་@་ཚJགས་:མས་Pིས་

ཤིས་པ་བEོད་ཅིང་རབ་T་གནས་པ་མཛད་པར་8ོམས་ཤིག༔ 

ཨ�༔ འ�ས་�ས་Rོ་Eེ་སངས་Vས་Rོ་Eེ་འཆང་༔ ལམ་Dི་Rོ་Eེ་
�54



ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ]་ཆོས༔ |་ཡི་Rོ་Eེ་དགེ་འnན་Rོ་Eེའི་རིགས༔ 

མཆོག་གCམ་Rོ་Eེས་�ོབ་པའི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ རིན་ཆེན་�མ་

པ་Rོ་Eེས་མཚན་པ་ལ༔ }ེན་འ�ེལ་lས་དང་Rོ་Eེའི་�ས་བཀང་

ནས༔ Rོ་Eེའི་ག�ངས་ཐག་Rོ་Eེའི་འོད་ཟེར་འ�ོ༔ Rོ་Eེ་དག་

=ེད་>ས་Pི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ ཉོན་མོངས་བVད་qི་བཞི་rོང་Rོ་

Eེས་འཇོམས༔ བགེགས་རིགས་rོང་�ག་བVད་v་Rོ་Eེས་

བ�ག༔ ནད་རིགས་བཞི་བV་�་བཞི་Rོ་Eེས་ཞི༔ Rོ་Eེ་?ོན་

ལམ་འUབ་པའི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ ཨ�་ཛ་ཡེ་ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ་¿་�༔ 

འོ་དེས་བཅོམ་°ན་འདས་Rོ་Eེ་:མ་པར་འཇོམས་པའི་8ོ་ནས་

>ས་=བས་³ང་གCམ་Dི་ཆོ་ག་ལེགས་པར་འUབ་པ་ཡིན་

པས་དེའི་གཏང་རག་T་མ�ལ་Sལ༔ ས་གཞི་�ོས་�་སོགས་=འོ། 
དེས་=བས་>ས་ཚང་བ་ཡིན་ལ༔ འདི་ལ་Eེས་གནང་*ར་ན་གནམ་ཆོས་རང་

�ང་ངམ༔ Zི་{ར་*ར་ཡང་Wང་ངོ་༔ ཞེས་པ་འདི་ནི་k་�ན་གསར་པ་འགའ་

ཞིག་ལ་ཕན་wིར༔ གཏེར་kོན་Ö་ག་ཨ་ûས་བ^ིགས་པ་ལ་ཉེས་འགལ་

མཆིས་ན་ཆོས་བདག་³ང་མི་ཚJགས་ལ་བཤགས་ཤིང་༔ དགེ་བས་གཞན་

ཕན་V་ཆེན་པོ་འyང་བར་�ར་ཅིག༔ ཡི་གེ་པ་ནི་འཕན་�ལ་པL་ཐབས་Pིས་
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བDིས་པས་kོ་དམན་ལ་ཕན་ཆེ་བ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་འpོ་དོན་n་�ར་

ཅིག༔ འདིའི་དབང་Eེས་གནང་གང་ལ་ཡང་*ར་n་Wང་ངོ་༔ ¢ྃ༔ :མ་པར་

འཇོམས་པའི་=ིན་�བས་Pིས༔ ཡེ་ཤེས་བnད་�ིའི་�་|ན་Dི༔ 

³ང་=འི་ནད་གདོན་བར་ཆད་བགེགས༔ ཉམས་pིབ་མི་གཙང་

དག་�ར་ཅིག༔ ན་མཿཙ�་བ±་9ོ་དྷ་ཡ༴ ³ང་=འི་8ོ་གCམ་Dི་

ནད་གདོན་tིག་^ིབ་nས་མིན་འཆི་བ་µི་{ས་མཚན་ངན་pིབ་

དང་མི་གཙང་བ་=ད་Sར་§ོད་གཏོང་མི་མ\ན་པའི་wོགས་

ཐམས་ཅད་ཤི¾ཾ་f་W་¿་�༔  

!

!

!

!

!

!

!

!
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༈ བཀའ་གཏེར་Zི་Gབ་?ན་@འི་གཏོར་དབང་བAགས་སོ། །ན་མོ་བྷེ་ཥ་
2M་Ö་ཛ་ཡེ། འདིར་བཀའ་གཏེར་�ང་འ�ག་?ན་@འི་གཏོར་དབང་=་བར་�ོ་

ན། གཞི་གཙང་མར་མ�ལ་འ�་ཡི་ཚJམ་�་བཀོད་པའི་rེང་གཏོར་མ་རིན་

ཆེན་འབར་བ་བཀོད། འཛJམ་ན་�་ཙཀ་Pང་འüག །ལས་�མ་དང་མཐར་ཉེར་

Zོད་Pིས་བ�ོར། /ོན་གཏོར་དང་འཐོར་ནས་སོགས་འn་=ས་ལ། �བས་

སེམས་Zི་འpོ་{ར་=། rོང་གCམ་འདི་ན་{་ན་-ག་གི་ཕོ་�ང་n་

�ར་པའི་ད�ས་C་རང་ཉིད་དང་གཏོར་མ་?ན་@་�་མདོག་

བཻ÷`་{་�་འོད་ཟེར་འ�ོ་བའི་�་ཅན་ཆོས་གོས་གCམ་Dིས་

བ¶བས་པ། wག་གཡས་མཆོག་*ིན་Dིས་ཨ་W་ར་དང་གཡོན་

མཉམ་གཞག་གིས་%ང་བཟེད་འཛ]ན་པ། ཞབས་Rོ་Eེའི་�ིལ་

øང་གིས་པད་�འི་གདན་ལ་བAགས་པའི་གནས་གCམ་ཡི་གེ་

གCམ་Dིས་མཚན་པ། དེའི་\གས་ཀའི་¢ྃ་གི་འོད་ཟེར་Dིས་

ཤར་wོགས་བཻ÷`་xང་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས་?ན་k་དཔག་T་

མེད་པ་ཁ་བ་�་�ག་{ར་Zན་Bངས། རང་དང་མnན་བ�ེད་ལ་

སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་�ར་པར་དམིགས་ལ། ཏÚ་*། ཨ�་བྷེ་ཥ་23་བྷེ་

ཥ་23་མ་�་བྷེ་ཥ་23་Ö་ཛ་ས་ñ4་ཏེ་¿་�། ཞེས་བV་�་སོགས་ཅི་
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འUབ་བ�། མཐར་ ཨ�་བ±་ཨÀཾ་སོགས་ནས་ ཤ5་"་6ི་¿་�། 

\གས་Eེས་fན་ལ་oོམས་པའི་བཅོམ་°ན་འདས། །མཚན་

ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འpོའ ]་-ག་བ/ལ་སེལ། །nག་གCམ་ནད་

སེལ་སངས་Vས་?ན་Dི་@། །བཻ÷`་ཡི་འོད་ལ་wག་འཚལ་

བrོད། ཅེས་བrོད། ལས་�མ་བnད་�ི་འGིལ་པའི་/གས་ཉེར་གཅིག་

བ�ས་པས་=ིན་�བས། ཏིང་ངེ་འཛ]ན་Dི་དབང་ལེན་=། ( ༈ རིག་པའི་མེ་

ཏོག་དོར་བ་ནི། མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས། ཨ�་བ±་ས་མ་ཡ་ཨ�། ཨཾ་

བ±་ས་མ་ཡ་ཨཾ། ¢ྃ་བ±་ས་མ་ཡ་¢ྃ། ´་བ±་ས་མ་ཡ་´། �་

བ±་ས་མ་ཡ་�། ཞེས་མེ་ཏོག་Sལ་བས། བདག་དང་དPིལ་འཁོར་

པའི་�་གCང་\གས་ཡོན་ཏན་�ིན་ལས་:མས་གཉིས་C་མེད་

པར་�ར། བསམ་ལ། འ�ག་=འི་དPིལ་འཁོར་དང་བདག་གི་�་གCང་

\གས་ཡོན་ཏན་�ིན་ལས་ཏེ་འ�ས་ཆོས་¯་པོ་ད=ེར་མེད་རོ་གཅིག་T་བསམ་

པའོ།། ཨ�་ཡེ་ཤེས་Vལ་པོ་�་གCང་\གས། །ཡོན་ཏན་�ིན་

ལས་µད་པོ་ཆེ། །དེ་ཉིད་n་ནི་བདག་*ོར་བས། །wག་V་ཆེན་

པོར་བདག་*ོར་ཅིག །ཨ�་བ±་ས་མ་ཡ་¢ྃ། ཨ�་བ±་ས་མ་ཡ་¿། 

ཨ�་བ±་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་དངོས་Uབ་བ�ལ་ཞིང་བrིམ། དPིལ་འཁོར་
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Dི་@་ལ་ཐར་མོ་*ར་བས་བTད་དེ། ཨ�་Rོ་Eེ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་=ེད་པའི། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Pི། །oིང་པོའ ]་དPིལ་འཁོར་

ཆེན་པོ་འདིར། །བདག་གི་�ོབ་མ་འ�ག་པར་འཚལ། ཞེས་

གསོལ་བས་གནང་བ་=ིན་པར་བསམ། ) དེ་ནས་�ོབ་མ་འnས་ནས། ཇི་

{ར་བ{མས་པ་སོགས་Pིས་>ས་=་ཞིང་/ོན་གཏོར་བཏང༌། C7་ནི་

སོགས་Pིས་མཚམས་བཅད་³ང་འཁོར་བ8ོམས། མ�ལ་འ�ལ་n་གAག །

འོ་ན་ད་ལམ་Gེད་:མས་ལ་བདེ་གཤེགས་?ན་@འི་གཏོར་

དབང་བ�ར་བ་ཡིན་ཏེ། དེའང་/ོན་བཅོམ་°ན་འདས་ཉིད་�ལ་

ཡངས་པ་ཅན་རོལ་མོ་^་ཅན་Dི་ཤིང་�ང་ན་བAགས་པའི་ཚM། །

འཇམ་དཔལ་Dིས་Aས་པའི་ངོར་?ན་@འི་མདོ་གCངས་པ་

wག་ན་Rོ་Eེ་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། བV་=ིན་དང༌། Vལ་པོ་

ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། གནོད་*ིན་Dི་tེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བv་གཉིས་

Pིས་མ་འོངས་པའི་nས་ན་སངས་Vས་?ན་kའི་མཚན་ཐོས་པ་

དང༌། མདོ་tེ་དང་མདོ་tེ་འཛ]ན་པ་:མས་³ང་ཞིང་�ོང་པར་

དམ་བཅས་སོ། །དེ་ནས་wིས་འདི་ཡི་དབང་Qང་:མས་Eེ་
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བºན་འཇམ་པའི་ད=ངས་Pིས་མཁན་པོ་དྷི་ས་8་ལ་གནང༌། དེ་

ཉིད་Pི་དབོན་པོ་དྷི་ས་8་�ང་བ་ནས་ཇོ་བོ་Eེ་ལ་བ|ད་པ་

གསར་མ་དང༌། བོ་དྷི་ས་8་བོད་n་=ོན་ནས་Vལ་པོ་qི་Éོང་

°ེá་བཙན་ལ་གནང་བ་@་Éས་སད་ན་ལེགས་སོགས་ནས་

བ|ད་པ་eིང་མ་Qགས་དང༌། nས་wིས་གནམ་ཆོས་དང་

དགོངས་གཏེར་ལས་yང་བ་སོགས་བ|ད་པ་བཞི་ཙམ་ལས་

བ|ད་པའི་དབང་Qང་གི་|ན་ཐོབ་པས་བ|ད་པ་གང་ལ་དེད་

Pང་Wང་ལ། འདིའི་/གས་འདི་|ད་འགའ་རེ་ནས་Pང་འyང་

བས་མདོ་Qགས་ཁོ་ནར་མ་ངེས་ཤིང༌། ག�་ཐོག་པའི་k་Nབ་

Pང་k་མེད་Qགས་C་xང་བ་{ར་འདི་ཡང་Bན་lོགས་C་

བ8ོམ་པ་ཉིད་དོ། །Zིར་ཡང་སངས་Vས་?ན་Dི་k་བཻ÷`་འོད་

Pི་Vལ་པོའ ]་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་ལ་ཡང་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་ཏེ། 

�ལ་qིམས་ཉམས་པར་མི་འ�ར་བ་དང༌། :་བ་འོན་པ་དང༌། 

མིག་ལོང་བ་:མས་Pང་འོན་པ་སངས་མིག་གསལ་བ་དང༌། 

དབང་པོ་མ་ཚང་བ་:མས་ཚང་བར་�ར་བ་དང༌། ནད་Pི་
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རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་འ�ར་བ་དང༌། Vལ་པོའ ]་ཆད་

པའི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་བ་དང༌། སེར་xའི་ཉེས་པས་ཡི་

Äགས་C་�ེ་བའི་^ིབ་པ་འདག་པ་དང༌། ཆོས་�ངས་པའི་^ིབ་

པ་དག་པ་དང༌། �ག་དོག་གིས་བདག་བrོད་གཞན་ལ་?ོད་

པའི་^ིབ་པ་འདག་པ་དང༌། �་མ་=ད་ཁ་དང་§ོད་གཏོང་གང་

གིས་Pང་མི་�གས་པར་གCངས་ཤིང༌། གནོད་*ིན་Dི་tེ་

དཔོན་ཆེན་པོ་བv་གཉིས་གཡོག་བnན་འ�མ་བnན་འ�མ་དང་

བཅས་པས་བ³ང་ཞིང་�ོང་བ་དང༌། གནོད་པ་ཐམས་ཅད་

བ�ོག་པར་གCངས་སོ། །མཚན་ཐོས་པའི་ཙམ་Dི་ཕན་ཡོན་དེ་

{ར་ན་དབང་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་?ོས་ཅི་དགོས། དེ་{་�འི་

དབང་A་བའི་དོན་n་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་

མཛJད། nས་གCམ་སངས་Vས་ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔལ་°ན་

k་མའི་བཀའ་Bིན་Dིས། །བདག་ལ་?ན་@་མཆེད་བVད་Pི། །

དབང་དང་Eེས་གནང་�ལ་n་གསོལ། ལན་གCམ། དེ་ནས་དཀོན་

མཆོག་གCམ་ལ་�བས་C་འpོ་ཞིང་=ང་�བ་མཆོག་T་
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སེམས་བ�ེད་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། དཀོན་མཆོག་གCམ་

ལ་བདག་�བས་མཆི། ནས་ སངས་Vས་འUབ་པར་ཤོག །བར་

ལན་གCམ། ད་དབང་A་བའི་�ལ་གསལ་གདབ་པ་དང༌། Gེད་

�ོབ་མ་:མས་@ར་བ�ེད་པ་nས་གཅིག་T་འདི་{ར་གསལ་

ཐོབ་ཅིག rོང་གCམ་འདི་{་ན་-ག་གི་ཕོ་�ང་n་�ར་པའི་

ད�ས་C་¥ང་པོ་ཆེས་བཏེགས་པའི་qི་པL་དང་�་བའི་གདན་

ལ་¢ྃ་མཐིང་ག་ཡོངས་C་�ར་པ་ལས། བཅོམ་°ན་འདས་?ན་

Dི་k་�་མདོག་བཻ÷`་{་�་འོད་ཟེར་འ�ོ་བའི་�་ཅན་ཆོས་

གོས་གCམ་Dིས་བ¶བས་པ། wག་གཡས་མཆོད་*ིན་Dིས་

ཨ་W་ར་:མ་པར་Vལ་བ་ལོ་མ་དང་བཅས་པ་འཛ]ན་ཅིང༌། 

གཡོན་བཻ÷`འི་%ང་བཟེད་བnད་�ིས་བཀང་བ་མཉམ་བཞག་གི་

rེང་n་འཛ]ན་པ། མཚན་དང་དཔེ་lོགས་ཤིང་Rོ་Eེ་�ིལ་øང་

གིས་བAགས་པ། དེའི་ད"ལ་བར་ཨ�། མpིན་པར་ ཿ \གས་

ཀར་¢ྃ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས་པས་ཤར་wོགས་བཻ÷`་xང་

བའི་ཞིང་ཁམས་ནས་བཅོམ་°ན་འདས་?ན་@་མཆེད་བVད་Pི་
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�་ཆེ་བ་རི་རབ་ཙམ་�ང་བ་�ངས་ཀར་Dི་འ�་ཙམ། ཁ་བ་�་

�ག་{ར་=ོན་ནས་མnན་བ�ེད་དང་Gེད་རང་:མས་ལ་སིབ་

སིབ་ཐིམ་པར་8ོམས་ཤིག །�ོས་རོལ་བཅས། ¢ྃ༔ བདེ་གཤེགས་

?ན་@འི་@་ཚJགས་མ་Qས་:མས༔ གནས་འདིར་Zན་འBེན་

=ིན་ཆེན་དབབ་T་གསོལ༔ �ལ་°ན་དད་°ན་:མས་ལ་དབང་

མཆོག་བ�ར༔ ལོག་འBེན་ཚM་ཡི་བར་ཆད་བསལ་n་གསོལ༔ 

/གས་མཐར་ 9་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ ཿ ཞེས་=ིན་དབབ། ཡེ་ཤེས་པ་

དེ་ཉིད་བ}ན་པར་མོས་མཛJད། ཏིØ་བ±། མེ་ཏོག་མགོར་བཞག ད་

དབང་གི་དངོས་གཞི་A་བའི་wིར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་

Eེས་�ོས་མཛJད། བཅོམ་°ན་འདས་?ན་Dི་k་བཻ÷`འི་འོད་Pི་

Vལ་པོས། /ོན་?ོན་ལམ་ཆེན་པོ་བv་གཉིས་བཏབ་པའི་*ིན་

�བས་དང་བཀའ་Bིན་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་ད་{་ཉིད་n་Ãལ་n་

གསོལ། ལན་གCམ། དེ་{ར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གཏོར་མ་?ན་

@ར་གསལ་བའི་ད"ལ་བའི་ཨ�་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་�་བ་

ཤར་བ་{་�་འ�ོས། Gེད་རང་:མས་Pི་ད"ལ་བར་ཐིམ་པར་
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8ོམས་ཤིག །གཏོར་མ་ཐོགས་ལ། ¢ྃ། བཞི་བV་�་བཞིའི་ནད་

འཇོམས་པ༔ བཻ÷`་ཡི་རི་བོ་འB༔ འོད་ཟེར་འ�ོ་བའི་Vལ་པོ་

ཡི༔ �་ཡི་དབང་མཆོག་*ིན་Dིས་ལོངས༔ /གས་མཐར་ Ë་ཡ་

ཨ་བྷི་ཥི:་ཨ�ཿ ད"ལ་བར་བཞག �་མདོག་མཐིང་ཀ་�;ལ་/ོན་

པོ་འB༔ wག་གཡོན་བnད་�ི་?ན་Dི་%ང་བཟེད་བxམས༔ 

nག་གCམ་ནད་སེལ་སངས་Vས་?ན་Dི་k༔ བཻ÷`་ཡི་འོད་Pི་

བ9་ཤིས་ཤོག༔ མེ་ཏོག་འཐོར། དེས་�་ཡི་དབང་ཐོབ། Qས་Pི་

ནད་གདོན་ཞི། Qས་Pི་^ིབ་པ་དག འ�ས་�་Áལ་པའི་�་ཡི་

ས་བོན་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་གཏོར་མ་?ན་@ར་གསལ་བའི་

མpིན་པའི་ ཿཡིག་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཉི་མ་ཤར་བ་{་�་

འ�ོས། Gེད་རང་:མས་Pི་མpིན་པར་ཐིམ་པར་བ8ོམས་ཤིག 

¢ྃ། བཞི་བV་�་བཞིའི་ནད་འཇོམས་པ༔ བཻ÷`་ཡི་རི་བོ་འB༔ 

འོད་ཟེར་འ�ོ་བའི་Vལ་པོ་ཡི༔ གCང་གི་དབང་མཆོག་*ིན་

Dིས་ལོངས༔ /གས་མཐར། ×་ཀ་ཨ་བྷི་ཥི:་ ཿ གཏོར་མ་མpིན་

པར་བཞག ?ོན་ལམ་V་ཆེན་ཡོངས་C་དག་�ར་པས། །ཡིད་
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བཞིན་ནོར་�་{་�ར་གཞན་དོན་མཛད། །nག་གCམ་ནད་

སེལ་སངས་Vས་?ན་Dི་k། །བཻ÷`་ཡི་འོད་Pི་བ9་ཤིས་

ཤོག །མེ་ཏོག་འཐོར། དེས་གCང་གི་དབང་ཐོབ། ངག་ལ་གནོད་

པའི་ནད་གདོན་ཞི། ངག་གི་^ིབ་པ་དག །འ�ས་�་ལོངས་�འི་

ས་བོན་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་གཏོར་མ་?ན་@ར་གསལ་བའི་

\གས་ཀའི་¢ྃ་ལས་འོད་ཟེར་མཐིང་ཁ་ནམ་མཁའ་Äངས་པ་{་

�ར་འ�ོས། Gེད་རང་:མས་Pི་oིང་གར་ཐིམ་པར་8ོམས་ཤིག 

¢ྃ། བཞི་བV་�་བཞིའི་ནད་འཇོམས་པ༔ བཻ÷`་ཡི་རི་བོ་འB༔ 

འོད་ཟེར་འ�ོ་བའི་Vལ་པོ་ཡི༔ \གས་Pི་དབང་མཆོག་*ིན་

Dིས་ལོངས༔ /གས་མཐར། ཙ]ç་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃཿ གཏོར་མ་oིང་གར་

བཞག \གས་Eེ་fན་ལ་oོམས་པའི་བཅོམ་°ན་འདས། །མཚན་

ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འpོའ ]་-ག་བ/ལ་སེལ། །nག་གCམ་ནད་

སེལ་སངས་Vས་?ན་Dི་k། །བཻ÷`་ཡི་འོད་Pི་བ9་ཤིས་

ཤོག །མེ་ཏོག་འཐོར། དེས་\གས་Pི་དབང་ཐོབ། སེམས་ལ་

གནས་པའི་ནད་གདོན་ཞི། ཡིད་Pི་^ིབ་པ་དག །འ�ས་�་ཆོས་
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�འི་ས་བོན་བཞག་པའོ། །ཡང་གཏོར་མ་?ན་@ར་གསལ་བའི་

�་ཡི་གནས་ཐམས་ཅད་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་

;ང་<འི་ཚJགས་འཇའ་ཚJན་ཤར་བ་{ར་འ�ོས། Gེད་རང་

:མས་Pི་{ེ་བར་ཐིམ་པར་བ8ོམས་ཤིག ¢ྃ། བཞི་བV་�་

བཞིའི་ནད་འཇོམས་པ༔ བཻ÷`་ཡི་རི་བོ་འB༔ འོད་ཟེར་འ�ོ་བའི་

Vལ་པོ་ཡི༔ དབང་མཆོག་ཡོངས་lོགས་*ིན་Dིས་ལོངས༔ 

/གས་མཐར། ས§་ཨ་བྷི་ཥི:་ཧོཿ གཏོར་མ་{ེ་བར་བཞག ùང་དང་

མqིས་པ་བད་ཀན་འnས་པ་སོགས། འyང་བ་ཆེན་པོ་འ>གས་

པར་�ར་པ་ཡི། །ནད་Pི་གཉན་པོ་wག་གཡས་ཨ་W་ར། །?ན་

པའི་Vལ་པོ་མཆོག་གི་བ9་ཤིས་ཤོག །མེ་ཏོག་འཐོར། དེས་�་

གCང་\གས་ཡོངས་lོགས་Pི་དབང་ཐོབ། 8ོ་གCམ་ཆ་

oོམས་ལ་གནོད་པའི་ནད་གདོན་ཞི། ཉོན་མོངས་ཤེས་=འི་^ིབ་

པ་མ་Qས་པ་དག །འ�ས་�་ངོ་བོ་ཉིད་�འི་ས་བོན་བཞག་པ་

ཡིན་ནོ། །མཐའ་བ}ེན་གཏོར་མའི་བཀའ་བ8ོ་བ་ནི། ད་གཏོར་མ་འདི་

ཉིད་?ན་Dི་@ར་གསལ་བ་Gེད་རང་:མས་Pི་Zི་བོར་=ོན་པའི་
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\གས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་x་ཚJགས་འ�ོས། ཤར་wོགས་

Pི་སངས་Vས་Pི་ཞིང་ཁམས་:མས་ནས་བདེ་གཤེགས་?ན་

@་མཆེད་བVད་Pི་�་ཆེ་�་x་ཚJགས་པ། བཻ÷`་?ན་@་མཆེད་

བVད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་=ིན་�བས་དང༌། ?ོན་ལམ་Pི་

བཀའ་Bིན་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་ད་{་ཉིད་n་ཐོབ་yང་oམས་

པའི་མོས་འnན་�ེ་གཅིག་T་མཛJད་ཅིག དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

མཚན་ལེགས་པར་ཡོངས་བ^གས་དཔལ་Dི་Vལ་པོའ ]་=ིན་

Dིས་�ོབས་ཤིག དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་�་བ་

དང་པLས་རབ་T་བVན་པ་མཁས་པ་གཟི་བEིད་^་ད=ངས་Pི་

Vལ་པོས་=ིན་Dིས་�ོབས་ཤིག དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་

བཟང་Bི་མེད་རིན་ཆེན་xང་བ་བ<ལ་Aགས་Uབ་པས་=ིན་

Dིས་�ོབས་ཤིག དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་V་མཚJའི་མཆོག་

གི་kོས་:མ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མGེན་པས་=ིན་Dིས་

�ོབས་ཤིག དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་?ན་Dི་k་བཻ÷`འི་འོད་Pི་

Vལ་པོས་=ིན་Dིས་�ོབས་ཤིག rོན་པ་བཅོམ་°ན་འདས་Vལ་
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བ་àP་\བ་པས་=ིན་Dིས་�ོབས་ཤིག འཇམ་དཔལ་དང་

�བས་pོལ་དང་wག་ན་Rོ་Eེ་ལ་སོགས་པ་སེམས་དཔའ་བv་

�ག་གིས༴ ཚངས་པ་དང་བV་=ིན་དང༌། Vལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་

དང༌། གནོད་*ིན་tེ་དཔོན་བv་གཉིས་འཁོར་དང་བཅས་པས་

བ³ང་ཤིང་�ོབ་པར་མཛJད་ཅིག ?ན་@་མཆེད་བVད་འཁོར་

དང་བཅས་པས་Rོ་Eེའི་�ོབ་མ་འདི་:མས་Pི་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་པའི་^ིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་མཛད་n་གསོལ། 

འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་�ེ་8ོ་ཐམས་ཅད་ཆོད་པར་མཛད་n་

གསོལ། གདོན་དང་བགེགས་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ལས་

ཐར་བར་མཛད་n་གསོལ། ùང་འqིས་བད་ཀན་འnས་པ་ལས་

�ར་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛད་n་གསོལ། nས་མ་ཡིན་

པར་འཆི་བ་དང་=ད་ཁ་Kེན་ངན་ཐམས་ཅད་བ�ོག་པར་མཛད་

n་གསོལ། ཚM་དང་བསོད་ནམས་བ9་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་

ཐམས་ཅད་འཕེལ་བར་མཛད་n་གསོལ། ནམ་འཆི་བའི་ཚM་

སངས་Vས་Pི་ཞིང་ཁམས་:མ་པར་དག་པ་དེར་�ེ་ནས་Èར་n་
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སངས་Vས་པར་=ིན་Dིས་བ�བ་T་གསོལ། /གས་མཐར། Ë་

ཡ་×་ཀ་ཙ]ç་ས§་ཨ་བྷི་ཥི:་ཨ�་ ཿ¢ྃ། གཏོར་མ་Zི་བོར་བཞག ཉི་

མ་{་�ར་མ་རིག་ñན་པ་སེལ། །�་བ་{་�ར་ཉོན་མོངས་

གnང་བ་སེལ། །nག་གCམ་ནད་སེལ་སངས་Vས་?ན་Dི་

k། །བཻ÷`་ཡི་འོད་Pི་བ9་ཤིས་ཤོག མེ་ཏོག་འཐོར། བ�ས་Qང་

*ིན་པ་ནི། དེ་ནས་/གས་Pི་བ�ས་Qང་གི་དོན་n་Gེད་རང་

:མས་Pིས་མེ་ཏོག་གི་�ེང་བ་རེ་འ�ལ་བའི་མོས་པ་དང་བཅས་

འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། བཅོམ་°ན་བདག་གིས་བ�ང་ལགས་

Pིས། །བདག་ལ་འགོ་བར་མཛད་n་གསོལ། ལན་གCམ། �ོབ་

དཔོན་Dི་\གས་ཀ་ནས་/གས་�ེང་བཻ÷`་Aན་མའི་མདོག་{་

�་=ོན། Gེད་རང་གི་ཁར་Aགས་oིང་གར་¢ྃ་གི་མཐར་འཁོར་

བར་མོས་ལ་/གས་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། /གས་ལན་གCམ་

Eེས་�ོས་=ར་གAག དེ་ནས་/གས་�ེང་མེ་ཏོག་གི་�ེང་བར་�ར་

པ་Zི་བོར་བཅིངས་པར་མོས་མཛJད། Rོ་Eེ་མེ་ཏོག་བཅས་Zི་བོར་

བཞག་ལ། བཅོམ་°ན་འདི་ལ་Ãལ་ལགས་Pིས། འདི་ལ་འགོ་

�69



བར་མཛད་n་གསོལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་?ན་Dི་k་བཻ÷`འི་

འོད་Pི་Vལ་པོའ ]་=ིན་�བས་དང་?ོན་ལམ་Dི་བཀའ་Bིན་ཐམས་

ཅད་Rོ་Eེའི་�ོབ་མ་འདི་ལ་ད་{་ཉིད་n་འ�ག་ཅིང་བ}ན་པར་

�ར་ཅིག ཨ�་C་"་ཏིØ་བ±་ཡེ་¿་�། ཞེས་བEོད། ཡེ་ཤེས་Zན་

Dི་འpོ་བ་fན་ལ་གཟིགས། །\གས་Eེའི་Zན་Dི་འpོ་བ་fན་

ལ་Gབ། །nག་གCམ་ནད་སེལ་སངས་Vས་?ན་Dི་k། །

བཻ÷`་ཡི་འོད་Pི་བ9་ཤིས་ཤོག །མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་{ར་བདེ་

གཤེགས་?ན་@འི་གཏོར་དབང་ལེགས་པར་ཐོབ་པས། དེང་

wིན་ཆད་སངས་Vས་?ན་Dི་k་བཻ÷`་འོད་Pི་Vལ་པོ་ལ་wག་

འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་འདི་རབ་བV་�་རེ། འ�ིང་ཉེར་གཅིག ཐ་

མ་བnན་རེ་ཙམ་མ་ཆག་ན། ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་མི་འyང་བ་

དང༌། wི་མ་ཡང་ངན་སོང་n་མི་=ང་ལ། གལ་ཏེ་tིག་པ་ཆེ་བས་

ངན་སོང་n་=ང་ན་ཡང་དེ་མ་ཐག་T་ཐར་ནས་བདེ་འpོ་@་མིའི་

Qས་ཐོབ་ཅིང༌། རིམ་Dིས་=ང་�བ་ཐོབ་པར་བཅོམ་°ན་འདས་

Pིས་མདོ་ལས་གCངས་པའི་wིར། མཚན་དེ་མི་བEེད་པར་
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འདོན་བསམ་པའི་དམ་བཅའ་Dིས་ལ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། 

གཙJ་བོས་ཇི་{ར་བཀའ་Ãལ་པ་སོགས་གཏང་རག་Qས་འ�ལ་དགེ་
བ/ོ་Zི་{ར་Dིས་pོལ་ལོ། ༈ ཡང་ནད་པ་གཅོང་ནད་ཅན་དང༌། �ན་འཁོག་

ཤི་ལ་ཁད་{་�ར་འདིའི་དབང་བV་=ས་ན་=ིན་�བས་ཤིན་T་ཆེ་བས། /ོན་

n་དབང་Vས་པ་ཚར་གཅིག་བ�ར་Eེས་འདི་=། �ར་ཡང་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། Pཻ། k་མ་སངས་Vས་

དགོངས་C་གསོལ། བདག་ལ་?ན་@་མཆེད་བVད་Pི། དབང་

དང་Eེས་གནང་Ãལ་n་གསོལ། ལན་གCམ། གཏོར་མ་འདི་

བཅོམ་°ན་འདས་?ན་Dི་@ར་གསལ་བ་Gེད་རང་གི་Zི་བོར་

=ོན། དེའི་\གས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཤར་wོགས་C་འ�ོས་པས་

?ན་@་མཆེད་བVད་ཁ་བ་�་�ག་{ར་�ར་=ོན་ནས་Gེད་རང་

ལ་ཐིམ་པར་8ོམས་ཤིག ¢ྃ། བཞི་བV་�་བཞིའི་ནད་འཇོམས་

པ༔ བཻ÷`་ཡི་རི་བོ་འB༔ འོད་ཟེར་འ�ོ་བའི་Vལ་པོ་ཡི༔ དབང་

མཆོག་དམ་པ་*ིན་Dིས་ལོངས༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་

ལེགས། རིན་ཆེན་�་བ། གསེར་བཟང་Bི་མེད། Æ་ངན་མེད་

མཆོག ཆོས་བ^གས་V་མཚJ། ཆོས་kོ་མངོན་མGེན། àP་
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\བ་པ། སངས་Vས་?ན་Dི་k་བཻ÷`འི་འོད་Pི་Vལ་པོ། འཇམ་

ད=ངས་�བས་pོལ་wག་ན་Rོ་Eེ་:མས་Pིས་=ིན་Dིས་�ོབས་

ཤིག ནད་གདོན་tིག་^ིབ་ཐམས་ཅད་ད་{་ཉིད་n་ཞི་བར་

མཛད་n་གསོལ། འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་�ེ་8ོ་ཆོད་པར་

མཛད་n་གསོལ། nས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་དང་=ད་ཁ་དང་Kེན་

ངན་ཐམས་ཅད་བ�ོག་པར་མཛད་n་གསོལ། ཚM་དང་བསོད་

ནམས་བ9་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་བར་མཛད་

n་གསོལ། ནམ་འཆི་བའི་ཚM་སངས་Vས་Pི་ཞིང་ཁམས་:མ་

པར་དག་པ་དེར་�ེས་ནས་Èར་n་སངས་Vས་པར་མཛད་n་

གསོལ། /གས་མཐར། Ë་ཡ་×་ཀ་ཙ]ç་ས§་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ༔ @་

མའི་rོན་པ་?ན་པའི་Vལ་པོ་rེ། །བཅོམ་°ན་འཇིག་}ེན་

གCམ་ན་�བས་མཛད་པ། །nག་གCམ་ནད་སེལ་སངས་Vས་

?ན་Dི་k། །བཻ÷`་ཡི་འོད་Pི་བ9་ཤིས་ཤོག །མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་
{ར་pངས་གསོག་=། Eེས་དམ་ཚ]ག་ཁས་kངས་སོགས་གོང་བཞིན་=འོ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་\གས་Eེ་ཆེ་དངོས་ཀµ་ཆགས་མེད་ཞབས་Pིས་བ^ིགས་པའི་

བཀའ་གཏེར་Zི་Gབ་Pི་དབང་ཆོག་pལ་n་བAགས་པའི་?ན་kའི་དབང་
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འGེར་བདེ་=ིན་�བས་ཅན་ཉིད། དེང་nས་Pི་བ�ལ་པས་དཔེ་|ན་�་བར་

�ར་rབས། རབ་Vལ་Oགས་ཕག་ལོར་དགོས་གལ་yང་ཚM་ངག་ཐོག་ནས་

ཟིན་�ིས་C་བཏབ་ཅིང༌། �ར་ས་}་ཆོ་འãལ་ཆེན་པོའ ]་pལ་ཚMས་ལ་ཡི་གེ་

གཉིས་པར་བཀོད་པ་འདིས་Pང་བrན་འpོར་?ན་པ་V་ཆེན་པོ་འyང་བའི་

|ར་�ར་ཅིག ཅེས་པའང་འཚJ་=ེད་ ༧ ཕན་བདེ་V་མཚJ་ནས་�ས་པའོ།། །། 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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༈ Bག་པོ་Cམ་Bིལ་Dི་Eེས་གནང་བ-ས་པ་བ³ང་བ་=ིན་�བས་གཟི་

འབར་བAགས་སོ། ན་མོ་བ±་པ་ཎི་!་pྀ་ཝ་ག་W་ཎ་ཡེ། འདིར་}་wག་½ང་

གCམ་གཅིག་T་~ེལ་བའི་དབང་བ�ར་Gེར་བདེ་ནི། �མ་པ་/གས་�ེང་

wག་མཚན་Rོ་Eེ་དང༌། དབང་གཏོར་Zི་ཙམ་ལ། མངོན་}ོགས་དང་མ�ངས་

པའི་ཙཀ་ལི་འüག །དེ་དག་གི་མnན་n་ཉེར་Zོད་/ོན་གཏོར་སོགས་མཁོ་

བའི་ཡོ་=ད་ཐམས་ཅད་འn་=ས་ལ། ཐོག་མར་དབང་Nབ་ནི། Vལ་fན་Rོ་

Eེ་གCམ་འnས་པའི། །རིགས་གCམ་@་ལ་�བས་C་མཆི། །

མཁའ་མཉམ་Éིད་མཚJར་=ིང་བ་:མས། །=ང་�བ་ཐོབ་པར་

སེམས་བ�ེད་དོ། །ལན་གCམ། ཆོས་fན་གདོད་ནས་ཀ་དག་

Âོང༌། །རིག་�ལ་¢ྃ་ཡིག་འ�ོ་འn་ལས། །གསང་བའི་བདག་པོ་

�་མདོག་མཐིང༌། །ཞལ་གཅིག་Zན་གCམ་qོ་གTམ་འབར། །

wག་གཡས་གནམ་Oགས་Rོ་Eེ་wར། །�ེ་མོར་ཡེ་ཤེས་=་½ང་

°ིང༌། །གཡོན་པས་tིག་མüབ་བགེགས་ལ་གཟིར། །nར་qོད་

ཆས་བVད་�་ལ་གསོལ། །ཞབས་གཉིས་འདོར་rབས་དp་

བགེགས་དང༌། །པL་ཉི་མའི་rེང་ན་འDིང༌། །\གས་ཀར་ཙ]ç་

འདབ་བVད་ད�ས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་}་མpིན་དམར། །
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ཐོད་དyག་ཞག་འཛ]ན་དཔལ་ཆས་lོགས། །འཇའ་ཚJན་འོད་

Sང་གཟི་བEིད་འབར། །གནས་གCམ་Rོ་Eེ་གCམ་Dིས་

མཚན། །\གས་Éོག་¢ྃ་མཐར་/གས་Pིས་བ�ོར། །འོད་

འ�ོས་ཡེ་ཤེས་Zན་Bངས་ཐིམ། །དམ་ཡེ་ད=ེར་མེད་ཉིད་�ར་

པའི། །Zི་བོར་མི་བ�ོད་Vས་གདབ་�ར། །འོད་ཟེར་འ�ོ་

འnས་Vལ་བ་མཆོད། །མ\་rོབས་fན་བ-ས་སེམས་ཅན་Dི། 

།^ིབ་*ངས་ནད་གདོན་ཐལ་བར་བ�ག །�མ་@འི་�་ལས་

བnད་�ི་བབ། །�མ་པ་ཡོངས་C་གང་བར་�ར། བoེན་པ་ནི། 

ཨ�་བ±་པ་ཎི་!་pྀ་ཝ་ག་W་ཎ་¢ྃ་ཕཊ། ཅི་�ས་བ�ས་མཐར་ཨÀཾ་

སོགས་དང༌། བrོད་པ་ནི། རབ་འ=མས་Vལ་བའི་མ\་rོབས་

གཅིག་བ-ས་པ། །གསང་/གས་fན་Dི་མཛJད་འཆང་Rོ་Eེ་

འཛ]ན། །དབང་ཆེན་}་མཆོག་ཡང་Áལ་ག་W་ཎ། །ཡེ་ཤེས་@་

མཆོག་གCམ་ལ་wག་འཚལ་བrོད། ༈ �མ་@་འོད་n་A་བ་

�མ་པའི་�ར་�ར། ལས་�མ་n་བnད་�ི་འGིལ་པ་བ�ེད་བ�ས་=། དེ་
ནས་ཏིང་ངེ་འཛ]ན་Dི་དབང་kང༌། �ོབ་མ་:མས་>ས་=ས། བགེགས་བðད་

³ང་འཁོར་བ8ོམ། འོ་ན་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་
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ཅན་ཐམས་ཅད་Pི་དོན་n་lོགས་པའི་སངས་Vས་Pི་གོ་འཕང་

ཐོབ་པར་=། དེའི་ཆད་n་གསང་/གས་Rོ་Eེ་ཐེག་པའི་ལམ་Dི་

�་བ་?ིན་=ེད་Pི་དབང་བ�ར་ཟབ་མོ་A་oམ་པའི་མོས་པ་དང་

°ན་པའི་8ོ་ནས་གསན་འཚལ། དེ་ལ་ཡང་གང་གསན་པར་=་

བའི་ཆོས་ནི། Vལ་བ་ཐམས་ཅད་Pི་གnལ་=འི་kོ ་དང་

འཚམས་པར་ཐེག་པའི་འ�ག་8ོ་བསམ་Dིས་མི་Gབ་པ་ཞིག་

གCངས་པ་ཐམས་ཅད་Pི་oིང་པོ་ནི་གསང་/གས་Rོ་Eེ་ཐེག་པ་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བཀའ་མ་དང་གཏེར་མ་གཉིས་C་བAགས་པ་

ལས། འདི་བཀའ་གཏེར་�ང་འ�ག་ཡིན། དེ་ལ་@ག་པའི་@་

རབ་འ=མས་Pི་Nབ་ཐབས་མང་n་བAགས་པ་ལས། འདིར་

�བས་C་བབ་པ་Bག་པོ་Cམ་~ེལ་Dི་8ོ་ནས་དབང་བ�ར་བ་

ཡིན་ལ། Zིར་Vལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་Âོང་n་གཅིག །ཞེས་

གCངས་པ་{ར་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་:མ་པ་ཐ་དད་Pི་�ར་བrན་པ་

ལས། ¶་གཉན་ས་བདག་འnལ་wིར་སངས་Vས་ཐམས་ཅད་Pི་

�་ཡི་Áལ་པ་ཡེ་ཤེས་=་½ང༌། Vལ་འགོང་Éིན་པོ་འnལ་བའི་
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wིར་Vལ་fན་གCང་གི་Áལ་པ་}་མpིན་པL་དབང་ཆེན། 

གཟའ་¶་tེ་བVད་བnད་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་Pི་གཉན་པོ་

སངས་Vས་ཐམས་ཅད་\གས་Pི་Áལ་པ་དཔལ་གསང་བའི་

བདག་པོ་rེ། སངས་Vས་ཐམས་ཅད་Pི་མ\་rོབས་གཅིག་T་

བ-ས་པ་ཡིན་ལ། nས་oིགས་མའི་�བས་འདིར་སེམས་ཅན་

དགེ་བ་ལ་Zོད་པ་ཤས་�ང༌། མི་དགེ་བ་Zོད་པ་ཤས་མང་བས་

rེང་འོག་བར་གCམ་Dི་@་¶་tེ་བVད་ཐམས་ཅད་འ>གས། 

ནག་wོགས་ཐམས་ཅད་ཁ་དར་བས་མི་:མས་¥ོ་�ར་n་འཆི་

ཞིང་-ག་བ/ལ་Dི་མཚJ་Rོལ་བའི་�བས་འདིར་@ག་པའི་@་

འདི་དག་\གས་Eེ་Èར་ཞིང་=ིན་�བས་@ག་པར་ཆེ་བས་

དབང་ཐོབ་ན་{་ཅི་?ོས་མཚན་/གས་བ^ག་པ་ཙམ་Pིས་

བnད་དང་བར་ཆད་Pིས་མི་�ག་ཅིང་དངོས་Uབ་ཐོབ་པར་

གCངས། གང་གིས་གསང་བ་=ིན་�བས་དབང་བ�ར་ཟབ་མོ་

ཐོབ་ཅིང་ཉམས་C་kངས་ན་ཕན་ཡོན་བསམ་ལས་འདས་པ་

?ོས་མ་དགོས་ཤིང་དེ་{་�འི་དབང་བ�ར་ཟབ་མོ་བDི་བ་ལ་
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�ོབ་དཔོན་Dི་=་བ་:མས་/ོན་n་སོང་ནས་�ོབ་མའི་=་བ་ཐོག་

མར་མ�ལ་Sལ། k་མ་དང་ཡི་དམ་@ག་པའི་@་ཐ་མི་དད་པའི་

�ང་n་འnན་པ་དང་བཅས་པས་དབང་བ�ར་A་བའི་དོན་n་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། nས་གCམ་

སངས་Vས་ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔལ་°ན་k་མའི་བཀའ་Bིན་

Dིས། །བདག་ལ་qོ་བོའ ]་Vལ་པོ་ཡི། །དབང་དང་Eེས་གནང་

�ལ་n་གསོལ། ལན་གCམ། Gེད་རང་:མས་Pི་|ད་དག་པར་=་

བའི་wིར་n་གསོལ་བ་འདེབས་པ་/ོན་n་སོང་ནས་�བས་C་

འpོ་བ་དང་སེམས་བ�ེད་པ་སོགས་ཡན་ལག་བnན་འདིའི་

Eེས་�ོས་མཛJད། དཀོན་མཆོག་གCམ་ལ་བདག་�བས་མཆི། 

ནས་ སངས་Vས་འUབ་པར་ཤོག །བར་ལན་གCམ། ཨ�་བ±་ཨ་ýྀ་

ཏ་f�་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་¢ྃ་ཕཊ། ལས་�མ་�ས་�ོབ་མ་�ན། དབང་གི་

གཞི་འགོད་པའི་�ད་n་Gེད་རང་�ོབ་མ་:མས་@་ཡི་�་འདི་

{ར་n་གསལ་ཐོབ་མཛJད། ཨ�་´་>་ཝ་�?ཿས§་དྷµཿ´་>་ཝ་

�?ོ྅ཧཾ། ཆོས་fན་གདོད་ནས་ཀ་དག་Âོང༌། །རིག་�ལ་¢ྃ་
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ཡིག་འ�ོ་འn་ལས། །གསང་བའི་བདག་པོ་�་མདོག་མཐིང༌། །

ཞལ་གཅིག་Zན་གCམ་qོ་གTམ་འབར། །wག་གཡས་གནམ་

Oགས་Rོ་Eེ་wར། །�ེ་མོར་ཡེ་ཤེས་=་½ང་°ིང༌། །གཡོན་པས་

tིག་མüབ་བགེགས་ལ་གཟིར། །nར་qོད་ཆས་བVད་�་ལ་

གསོལ། །ཞབས་གཉིས་འདོར་rབས་དp་བགེགས་དང༌། །

པL་ཉི་མའི་rེང་ན་འDིང༌། །\གས་ཀར་ཙ]ç་འདབ་བVད་

ད�ས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་}་མpིན་དམར། །ཐོད་དyག་

ཞག་འཛ]ན་དཔལ་ཆས་lོགས། །འཇའ་ཚJན་འོད་Sང་གཟི་

བEིད་འབར། དེ་{ར་གསལ་བའི་Zི་བོར་ཨ�། མpིན་པར་ ཿ 

\གས་ཀར་¢ྃ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས་པས་=ང་wོགས་Oང་ལོ་

ཅན་དང་པL་དབང་གི་གཞལ་ཡས་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་�ེ་མོ་

ལ་སོགས་པ་ནས་ཡེ་ཤེས་@་མཆོག་གCམ་Dི་�་wག་V་

གCང་/གས་�ེང་\གས་wག་མཚན་Dི་:མ་པ་ཆར་བབ་པ་

{ར་=ོན་ནས་Gེད་རང་:མས་ལ་ཐིམ་པས་ད=ེར་མེད་n་�ར་

པའི་མོས་པ་མཛJད། རོལ་མོ་ད=ངས་དང་བཅས་པས། ìིཿ གསང་
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བདག་}་མpིན་ཡེ་ཤེས་=་½ང་ཚJགས། །\གས་དམ་བ�ལ་

ལོ་ད=ིངས་ནས་�ེར་དགོངས་ལ། །�་ཡི་གཟི་=ིན་གCང་གི་

/གས་^་°ིར། །\གས་Pི་=ིན་�བས་དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་

Ãོལ། /གས་མཐར། ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ ཿ ཞེས་པས་=ིན་དབབ་མགོ་

བོར་Rོ་Eེ་བཞག ཡེ་ཤེས་པ་བ}ན་པར་�ར་པའི་མོས་པ་མཛJད། 

ཏིØ་བ±། འོ་དེས་དབང་གི་གཞི་འགོད་པ་སོང་ནས་དབང་གི་

དངོས་གཞི་བ�ར་བ་ནི། ངེད་�ོབ་དཔོན་Dི་\གས་ཀ་ནས་འོད་

ཟེར་འ�ོས་དབང་གི་@་རིགས་¯་Zན་Bངས་ནས་�མ་པའི་

དབང་བ�ར་བའི་མོས་པ་མཛJད། ¢ྃ། �མ་པ་རིན་ཆེན་གཞལ་

ཡས་ཁང༌། །ནང་n་qོ་Vལ་@་ཚJགས་བAགས། །རིགས་Pི་�་

ལ་དབང་བ�ར་བས། །�་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །

/གས་མཐར། Ë་ཡ་ཨ་བྷི་ཥ:་ཨ�། རབ་འ=མས་Vལ་བའི་མ\་

rོབས་གཅིག་བ-ས་པ། །གསང་/གས་fན་Dི་མཛJད་འཆང་

Rོ་Eེ་འཛ]ན། །དབང་ཆེན་}་མpིན་ཡང་Áལ་ག་W་ཊ། །ཡེ་ཤེས་

@་མཆོག་གCམ་Dི་�་ཡི་བ9་ཤིས་ཤོག །དེས་�་ཡི་དབང་
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ཐོབ། Qས་Pི་ནད་གདོན་ཞི། ཡེ་ཤེས་@་མཆོག་གCམ་Dི་�་

8ོམ་པར་དབང་བ་�་ཡི་Eེས་གནང་ཡིན། ངེད་�ོབ་དཔོན་དང་

མnན་བ�ེད་Pི་\གས་ཀ་ནས་/གས་�ེང་འ�ོས་Gེད་རང་

:མས་Pི་ཞལ་n་Aགས་ནས་\གས་ཀར་འཁོར་བའི་མོས་པས་

/གས་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། ཨ�་བ±་པ་ཎི་!་pྀ་ཝ་ག་W་ཊ་

¢ྃ་ཕཊ། ལན་གCམ། ¢ྃ། དཔལ་ཆེན་གསང་བདག་མpིན་པར་

བཞག་}་མpིན་Vལ། །ཡེ་ཤེས་=་½ང་འབར་བ་ཡི། །རིགས་

/གས་ཐོག་པ་མེད་པ་ཡི། །གCང་གི་དབང་བ�ར་ཐོབ་པར་

ཤོག །/གས་མཐར། ཝA་ཡ་ཨ་བྷི་ཥ:་ ཿ ༈ རབ་འ=མས་

Vལ་བའི་མ\་rོབས་གཅིག་བ-ས་པ། །གསང་/གས་fན་Dི་

མཛJད་འཆང་Rོ་Eེ་འཛ]ན། །དབང་ཆེན་}་མpིན་ཡང་Áལ་ག་W་

ཊ། །ཡེ་ཤེས་@་མཆོག་གCམ་Dི་གCང་གི་བ9་ཤིས་ཤོག །

དེས་གCང་གི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་ནད་གདོན་ཞི། ངག་/གས་

འདི་བ�་བ་ལ་དབང་བ་གCང་གི་Eེས་གནང་ཡིན། ངེད་�ོབ་

དཔོན་དང་མnན་བ�ེད་Pི་\གས་ཀ་ནས་wག་མཚན་འ�ོས་

�81



Gེད་རང་:མས་ལ་ཐིམ་པས་\གས་Pི་དབང་ཐོབ་པའི་མོས་པ་

མཛJད། Rོ་Eེ་ཐོག་ལ། ¢ྃ། དཔལ་ཆེན་qོ་བོའ ]་\གས་Pི་Áལ། །

É་བ}ན་གཞོམ་ཞིག་�ལ་བ་ཡི། །མི་འ�ར་wག་མཚན་\གས་

Pི་}གས། །rོང་ཉིད་Rོ་Eེའི་དབང་བ�ར་རོ། །/གས་མཐར། 

ཙ]ç་ཨ་བྷི་ཥ:་¢ྃ། oིང་གར་བཞག །རབ་འ=མས་Vལ་བའི་མ\་

rོབས་གཅིག་བ-ས་པ། །གསང་/གས་fན་Dི་མཛJད་འཆང་

Rོ་Eེ་འཛ]ན། །དབང་ཆེན་}་མpིན་ཡང་Áལ་ག་W་ཊ། །ཡེ་ཤེས་

@་མཆོག་གCམ་Dི་\གས་Pི་བ9་ཤིས་ཤོག །དེས་\གས་Pི་

དབང་ཐོབ། ཡིད་ལ་གནོད་པའི་ནད་གདོན་ཞི་Rོ་Eེ་{་�འི་ཏིང་

ངེ་འཛ]ན་བ8ོམ་པར་དབང་བ་\གས་Pི་Eེས་གནང་ཡིན། ད་

མཐའ་བ}ེན་གཏོར་མའི་བཀའ་བ8ོ་བ་ནི་གཏོར་མ་འདི་ཉིད་

དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་\གས་ཀར་}་མpིན་Zི་བོར་=་

½ང་གསལ་བའི་rེང་གི་ཆ་ལ་བ|ད་པའི་k་མ། བར་Dི་ཆ་ལ་

ཡི་དམ་@་ཚJགས། འོག་གི་ཆ་ལ་དམ་པ་ཆོས་�ོང་བའི་³ང་མ་

དང་བཅས་པ་Gེད་རང་:མས་Pི་Zི་བོར་=ོན་ཏེ་གསོལ་བ་ཇི་
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{ར་གཏབ་པའི་=ིན་�བས་དངོས་Uབ་Ãལ་བར་8ོམས་ཤིག །

¢ྃ། གཏོར་xོད་བྷë་གཞལ་ཡས་ཆོས་Pི་ད=ིངས། །གཏོར་མའི་

ངོ་བོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་W་ཀ །གསང་བའི་བདག་དང་}་མpིན་=་

½ང་Vལ། །མ\་rོབས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་དབང་བ�ར་རོ། །

བཅོམ་°ན་འདས་Rོ་Eེ་འཆང་ཆེན་པོ། གསང་བདག་wག་ན་Rོ་

Eེ། Rོ་Eེ་:ལ་འ=ོར་མ། པ$་ཏ། Rོ་Eེ་གདན་པ་ལ་སོགས་པ་

གསར་མ་བ|ད་པ་:མས་དང༌། ཆོས་�་xང་བ་མཐའ་ཡས། 

ལོངས་�་\གས་Eེ་ཆེན་པོ། Áལ་�་པL་འyང་གནས། མཁའ་

འpོ་ཡེ་ཤེས་མཚJ་Vལ། གཏེར་rོན་བV་�་བVད་ལ་སོགས་

པའི་གཏེར་མ་བ|ད་པ་དང་བཅས་པའི་དཔལ་°ན་k་མ་དམ་པ་

དང་བཅས་པ་:མས་Pིས་Rོ་Eེ་�ོབ་མ་འདི་:མས་ལ་=ིན་Dིས་

�ོབས་ཤིག །དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་དཔལ་ཆེན་}་མpིན་

དམར་པོ། ཡེ་ཤེས་=་½ང་གཉན་པོའ ]་@་ཚJགས་:མས་Pི་Rོ་

Eེའི་�ོབ་མ་འདི་:མས་ལ་དབང་བ�ར་བར་མཛད་n་གསོལ། 

གཟའ་¶་དང་Vལ་བསེན་Dི་གནོད་པས་མི་�ག་པར་³ངས་
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ཤིག །མཆོག་དང་\ན་མོང་གི་དངོས་Uབ་མ་Qས་པ་Ãལ་n་

གསོལ། /གས་མཐར། Ë་ཡ་ཝ་ཀ་ཙ]ç་ཨ་བྷི་ཥ:་མི། བགེགས་

རིགས་rོང་�ག་བVད་v་ཞི་བ་དང༌། །མི་མ\ན་གནོད་པའི་

�ོན་དང་�ལ་བ་དང༌། །མ\ན་པ་འUབ་ཅིང་Sན་གCམ་

ཚJགས་�ར་པ། །བ9་ཤིས་དེས་Pང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་

ཤོག །འོ་དེ་{ར་}་wག་½ང་གCམ་གཅིག་T་~ེལ་བའི་དབང་

བ�ར་ཟབ་མོ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་དེང་ནས་བ�ང་rེ་@ག་པའི་

@ར་ག�ང་oམ་པས་འདིས་Eེས་�ོས་མཛJད། གཙJ་བོས་ཇི་

{ར་སོགས། དབང་བ�ར་ཟབ་མོ་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་T་མ�ལ་

Sལ། Qས་ལོངས་Zོད་འ�ལ་oམ་པས་འདིས་Eེས་�ོས་

མཛJད། དེང་ནས་བ�མ་rེ་སོགས། དེ་དག་གི་8ོ་ནས་རང་

གཞན་Dི་དོན་V་ཆེན་པོར་Nབས་ཤིག །བསོད་ནམས་འདི་

ཡིས་སོགས་�ོབ་མ་:མས་pོལ་ལ་Eེས་ཆོག་Zི་{ར་=། ཞེས་པ་འདི་ཡང་

:མ་འBེན་k་མ་དམ་པ་སངས་Vས་Áལ་�་དང་ཁ་བ་Áལ་�་@ན་ནས་འདི་

བཞིན་དགོས་གCང་ངོར། ༧ ཆགས་Áལ་¯་པ་གསང་/གས་བrན་འཛ]ན་
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Dིས་གང་Bན་Èར་n་�ིས་པ་ཉེས་འགལ་བཤགས་ཤིང་དགེ་བས་=ང་�བ་

ཐོབ་པར་�ར་ཅིག ། 
༈ :མ་འཇོམས་ཟབ་>ས་འGེར་བདེ་བAགས། Rོ་Eེ་:མ་འཇོམས་ལ་

བTད་ནས། །ཟབ་>ས་ཆོ་ག་Gེར་བདེ་བཤད། །དེ་ལ་གཞི་གཙང་མར་མ�ལ་

འ�་ཚJམ་Dི་ཁར་�མ་པ་>ས་རིལ་*ར་བའི་�་གཙང་མས་བཀང་བ་ཁ་Vན་

ག�ངས་Rོར་མ<ལ་ཆང་གིས་�ས་པ་བཞག །མཐར་ཉེར་Zོད་Pིས་བ�ོར་

ཞིང༌། མེ་ལོང་>ས་དར་Bི་བཟང་*ར་བའི་>ས་�། འཐོར་ནས་སོགས་འn་

=། དང་པོ་>ས་Nབ་ནི། སངས་Vས་ཆོས་དང་སོགས། �བས་སེམས་

དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་

བ8ོམས། བདག་མnན་Rོ་Eེ་:མ་པར་འཇོམས་པའི་�། །qོ་

འüམ་;ང་/ོན་ཞལ་གཅིག་wག་གཉིས་པ། །གཡས་གཡོན་x་

ཚJགས་Rོ་Eེ་Bིལ་�་བxམས། །དར་དང་རིན་ཆེན་Vན་lོགས་

པད་ཉིའི་rེང༌། །�ིལ་øང་wེད་བཅས་rོད་གཡོག་?ད་ཤམ་

ཅན། །ཡེ་ཤེས་རང་འོད་འqིགས་པའི་ད�ས་ན་བAགས། །

\གས་ཀར་ཉི་rེང་¢ྃ་མཐར་/གས་Pིས་བ�ོར། །མnན་

བ�ེད་�་ལས་བnད་�ིའི་�་|ན་བབས། །�མ་ནང་དག་=ེད་

བnད་�ིས་གང་བར་�ར། དེ་ནི་:མ་འཇོམས་ག�ངས་རིང་ནི། V་
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གར་�ད་n། བ±་Ôི་ད་ར་ན་སོགས་ནས་བ�མ། ག�ངས་དངོས་ཉེར་
གཅིག་བnན་གCམ་ཅི་འUབ་དང༌། oིང་པོ་བV་�་བ�ས་ལ་>ས་�་

བ/གས། མཐར་ tིག་པ་ཐམས་ཅད་=ང་=ས་སོགས་ནས་ག�ངས་

lོགས་སོ། བར་Dི་ཕན་ཡོན་བEོད། ཨ�་བ±་ཨÀཾ་སོགས་ནས། ཤ5་"་

6ི་¿་�། ཞེས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Pི་

སོགས་Pིས་བrོད། �མ་@་འོད་A་ག�ངས་�་�ས་°ན་n་�ར། 

ཞེས་བEོད་�ོབ་མ་:མས་མnན་n་འཁོད་ལ། མ�ལ་འ�ལ་n་Aགས། འོ་ན་

ད་ལམ་Gེད་:མས་ལ་Rོ་Eེ་:མ་པར་འཇོམས་པའི་ཟབ་>ས་

བDི་བ་ལ་དམིགས་འnན་འདི་བཞིན་མཛད་འཚལ། Gེད་རང་

གི་ནམ་མཁར་Rོ་Eེ་:མ་པར་འཇོམས་པའི་@་ཚJགས་ལ་Vལ་

བ་Éས་བཅས་Pིས་བ�ོར་བའི་མཐར། Gེད་རང་ལ་མགོན་=ེད་

Pི་@་³ང་འགོ་བའི་@་¯་ལ་སོགས་པ་གAགས་པ་fན་ལ་�་

>ས་གསོལ་བས་pིབ་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་དག་ནས་@་

ཞལ་nང་{ར་དཀར་བར་�ར་ནས་དDེས་བཞིན་n་³ང་�ོབས་

tོང་pོགས་མཛད་པར་�ར་པར་མོས་མཛJད། ཐོག་མར་}ེན་ལ་@་

>ས་ནི། >ས་Pི་ཁང་པ་སོགས་ནས་�་wི་གོས་འ�ལ་ཡན་Zི་{ར་=ས་
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ལ་>ས་xོད་གཙང་སར་གཤེགས། དེས་/ོན་n་འpོ་བ་དག་པའི་@་>ས་Uབ་

ཟིན། དངོས་གཞི་�ེས་�་ངན་>ས་=་བ་ལ་གCམ་ལས། དང་པོ་>ས་Pི་དོན་

n་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛད་འཚལ། �ོབ་དཔོན་Rོ ་Eེ ་:མ་

འཇོམས་n་གསལ་བའི་wག་ན་ཡེ་ཤེས་Pི་�མ་པ་བnད་�ིའི་

�ས་གང་བ་བxམས་པས་Gེད་རང་གི་Zི་བོ་ནས་>ས་=ས་

པས་8ོ་གCམ་Dི་ནད་གདོན་pིབ་དང་མི་གཙང་བ་མཐའ་དག་

བøས་ནས་Qས་ཤེལ་གོང་{ར་གཙང་ཞིང་དག་པར་�ར་པར་

མོས་མཛJད། >ས་�མ་མེ་ལོང་ཐོགས་ལ། ¢ྃ། Rོ་Eེ་:མ་པར་

འཇོམས་པ་ཡི། །wག་V་ཡེ་ཤེས་བnད་�ི་�ས། །�ོབ་མའི་8ོ་

གCམ་བøས་པ་ཡིས། །Bི་མའི་ཚJགས་fན་དག་�ར་ཅིག །
ག�ངས་རིང་བEོད་ཅིང་མེ་ལོང་ངོ་>ས་དང་ཁ་བཤལ། ཡན་ལག་¯་>ས་

དང༌། མཐར་ཁོག་T་བTང༌། �་/གས་མཐར། ནད་ཐམས་ཅད་ཤི¾ཾ་f་

W་¿་�། དེ་བཞིན་n། གདོན་ཐམས་ཅད་ཤི¾ཾ༴ pིབ་ཐམས་ཅད༴ 

རིམས་ཐམས་ཅད༴ ཡམས་ཐམས་ཅད༴ ཉེ་བར་འཚM་བ་ཐམས་

ཅད༴ nས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་ཐམས་ཅད༴ མཚན་མ་ངན་པ་

ཐམས་ཅད༴ བ9་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད༴ yར་དང་བ�ལ་པ་ངན་
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པ་ཐམས་ཅད་ཤི¾ཾ་f་W་¿་�། ཞེས་བø། དེ་ནས་>ས་�་vང་ཟད་

ཁར་བཅང་བvག་ལ། གཉིས་པ་=བ་པའི་དོན་n་�ོབ་དཔོན་:མ་

པར་འཇོམས་པའི་wག་གཡབ་µ་=འི་^ོ་མདང་གི་ད�ས་C་¢ྃ་

གི་མཐར་ག�ངས་/གས་Pིས་བ�ོར་བའི་འོད་ཟེར་Dིས་Gེད་

རང་གི་ག�གས་བeན་>ས་xོད་Pི་�ར་ཤར་བ་ལ་pིབ་གདོན་

@ག་མ་ཐམས་ཅད་�ོ་བའི་�ལ་n་ཐིམ་པས་Qས་བདེ་སངས་

སེ་སོང་བར་མོས་མཛJད། ¢ྃ། ཆོས་ཉིད་:མ་དག་བདེན་པ་དང༌། 

།ཆོས་ཅན་}ེན་འ�ེལ་བÞ་མེད་མ\ས། །བ³ང་=འི་8ོ་གCམ་

Bི་མའི་ཚJགས། །ཆོས་ད=ིངས་Âོང་n་ཞི་�ར་ཅིག །ག�ངས་

/གས་མཐར། ནད་ཐམས་ཅད་ཨ་པ་ན་ཡེ་¿་�། སོགས་གོང་བཞིན་

*ར་བས་=བ་ལ་>ས་xོད་n་མཆིས་མ་དོར་ཏེ་8ོ་wིར་བཞག །གCམ་པ་

དེ་{ར་8ོ་གCམ་ཤིན་T་དག་པ་ལ་�ར་Kེན་Dིས་མི་ཤིག་པའི་

wིར་Rོ་Eེའི་གོ་བགོ་བ་ལ། �ོབ་དཔོན་:མ་པར་འཇོམས་པའི་

wག་མཚན་x་ཚJགས་Rོ་Eེ་�་མོ་pངས་མེད་པ་འ�ོས་ནས་

Gེར་རང་གི་Qས་Rོ་Eེའི་གོ་qབ་Pིས་A་Qབས་C་གཡོག་པས་
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Qས་ངག་ཡིད་གCམ་Rོ་Eེའི་ཆོས་བnན་Dི་ངོ་བོར་�ར་པར་

མོས་མཛJད། ¢ྃ། མི་འ�ར་མི་ཤིག་Rོ་Eེའི་<ར། །rོང་པའི་གོ་

ཆ་k་ན་མེད། །མཉམ་ཉིད་ད=ིངས་C་Vས་བཏབས་པས། །

Cས་Pང་འདའ་བར་མི་�ས་སོ། །�་/གས་མཐར་ ནད་ཐམས་

ཅད་རཀྵ་རཀྵ། ཞེས་གོང་བཞིན་*ར་ལ་གནས་གCམ་དང་Zི་བོར་Rོ་Eེ་V་

pམ་Dིས་Vས་གདབ། དེ་ནས་བ9་ཤིས་བEོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། དེས་Rོ་

Eེ་:མ་པར་འཇོམས་པའི་8ོ་ནས་བø་=བ་བ³ངས་གCམ་ཆོ་

ག་ལེགས་པར་Uབ་པའི་དགེ་བ་གཞན་དོན་n་བ/ོ་བར་བDི། 

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་བEོད་ལ་pོལ། >ས་xོད་|ན་འབབ་Pི་

�ར་དོར་བར་=འོ། །ཞེས་པ་འདིའང་བཀའ་གཏེར་Zི་Gབ་:མ་འཇོམས་Pི་

ཟབ་>ས་དོན་བ-ས་འGེར་བདེ་བཀོད་པ་འདི་ནི། དགེ་�ལ་མཻ་Üིའི་མཚན་

Dིས་གཡར་དམ་n། རིག་པ་འཛ]ན་མིང་ དྷB་ཝCས་འ�ལ་n་*ར་བ་

དགེ།། །།  

!
!
!
!
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༈ གཤེད་དམར་གཙJ་Kང་གི་མDོགས་དབང་བAགས་སོ་དགེ་ལེགས་

འཕེལ། ༈ ན་མོ་¸ི་རཀྵ་ཡ་མ¾་ཀ་ཡེ། བཅོམ་°ན་གཤིན་Eེ་གཤེད་ལ་wག་

འཚལ་བrོད། གཤེད་དམར་མDོགས་དབང་འGེར་བདེ་བཀོད་པ་ལ། །བཀའ་

ཡི་གནང་བ་Ãོལ་ལ་=ིན་Dིས་�ོབས། །གཞི་rེགས་�མ་པ་མཆོད་པ་Zི་{ར་

ལས། །དབང་གཏོར་�ར་གCམ་མེ་རི་བVན་པ་ལ། །ཡོད་ན་ཙཀ་ལི་བºག་

ཅིང་མེད་Pང་Wང༌། །མ་འཛJམས་Eེས་གནང་Zིའི་གཏོར་མས་ཆོག །དེ་ན་

རང་གི་|ན་Dི་ཡི་དམ་Dི། བདག་བ�ེད་མངོན་}ོགས་སོང་བས་འ\ས་པ་rེ། 

/ོན་འpོ་�བས་སེམས་སོགས་ནི་མི་དགོས་པ། དབང་བNབ་བ-ས་པའི་

Qགས་C་=་བ་ཡིན། རང་ཉིད་�ད་ཅིག་གིས་�་བའི་ཡི་དམ་

གནས་འ�ར་ནས་གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་པོའ ]་�ར་གསལ་བར་

�ར། ཨ�་ཡ་མ¾་ཀ་¢ྃ་ཕཊ། ཨ�་´་>་ཝ་སོགས། rོང་པའི་ངང་

ལས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་C་lོགས་པའི་:མ་Vལ་

�མ་པའི་ནང་དང༌། མnན་བ�ེད་Pི་}ེན་གཏོར་མ་པྃ་ལས་པL་

རྃ་ལས་ཉི་མའི་rེང་n། ¢ྃ་ལས་མི་མགོ་�ོན་པས་མཚན་པའི་

དyག་པ་དཀར་པོ་¢ྃ་དམར་པོའ ]་མཚན་པ་ལས་འོད་འ�ོས། 

དོན་གཉིས་=ས་�ར་འnས་ཡོངས་C་�ར་པ་ལས། གཤིན་Eེ་

གཤེད་�་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་Zན་གCམ་པ། ð་སེར་
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པོ་Dེན་n་བlིས་པ་wག་གཉིས་Pི་གཡས་མི་མགོས་མཚན་

པའི་དyག་པ་དཀར་པོ་wར་བ། གཡོན་ཐོད་qག་འཛ]ན་པས་

རང་འོད་Pི་རིགས་མ་pི་ཐོད་འཛ]ན་པས་འ½ད་པ་rག་དང་

¹ལ་Dིས་བVན་པ། x་ཚJགས་པL་དང་མ་ཧེའི་rེང་ན་གཡོན་

བKང་གིས་བAགས་པ། \གས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

wག་མཚན་ས་བོན་Dིས་མཚན་པའི ་སེམས་དཔའ་Cམ་

བ�ེགས་ཅན། ལས་�མ་Dི་ནང་n་བnད་�ི་འGིལ་པ་;ང་<་

V་pམ་tིག་མüབ་མཛད་པ་དེ་:མས་Pི་ད"ལ་བར་ཨ�་དཀར་

པོ། མpིན་པར་ ཿདམར་པོ། \གས་ཀའི་ཆ་?ད་n་¢ྃ་/ོན་

པོའ ]་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས་པས་8ོམ་པ་དང་འB་

བའི་ཡེ་ཤེས་པ་Zན་Bངས། བ±་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཛཿ¢ྃ་བྃ་ཧོཿ 

གཉིས་C་མེད་པར་�ར། དབང་@་རིགས་¯་Zན་Bངས་དབང་

བ�ར་དབང་}གས་C་Rོ་Eེ་སེམས་དཔས་ད�་Vན་པར་�ར། 

མnན་�མ་\གས་ཀའི་¢ྃ་མཐར་/གས་Pི་བ�ོར་བ་ལས་འོད་

ཟེར་འ�ོས། Vལ་བ་fན་Dི་=ིན་�བས་བ-ས་ཤིང་�མ་@ར་
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ཐིམ་པས་�་ལས་བnད་�ི་བབས། ཨ�་ìིཿ/ི་ཝི9ི་6་ན་ན་¢ྃ་¢ྃ་

ཕཊ་ཕཊ་¿་�། ཞེས་oིང་པོ་དང༌། ཨ�་ཡ་མ¾་ཀ་¢ྃ་ཕཊ། ཞེས་ཉེ་

oིང་གཉིས་པོ་བV་�་ལས་མི་¤ང་བ་བ�ས། ཨ�་ཡ་མ¾་ཀ་ཨÀཾ་སོགས། 

སངས་Vས་fན་Dི་རང་བཞིན་Gོད། །སངས་Vས་ཐམས་ཅད་

གཅིག་བ-ས་པ། །སངས་Vས་fན་རབ་མཆོག་གི་མཆོག །

དPིལ་འཁོར་དབང་æག་Gོད་wག་འཚལ། ¢ྃ། འཇིགས་པའི་¢ྃ་

^་ངེས་^ོགས་ཤིང༌། །བགེགས་:མས་མ་Qས་འཇོམས་མཛད་

པ། །དངོས་Uབ་མ་Qས་Ãོལ་བའི་@། །བགེགས་Pི་དp་ལ་

wག་འཚལ་བrོད། །�མ་@་འོད་n་A་བ་�མ་པའི་�ར་�ར། 

ཨ�་ཨ་ýྀ་ཏེ་¢ྃ་ཕཊ། ཅི་འUབ་བ�། ལས་�མ་Dི་qོ་བོས་བར་ཆད་

Pི་བགེགས་བ�ོག་པའི་�ིན་ལས་མཛJད་ཅིག །�ོབ་མ་འnས་ནས་
>ས་=ས་མ�ལ་Sལ། /ོན་n་དབང་གཞན་མ་བ�ར་ན་བགེགས་གཏོར་

བཏང་མཚམས་གཅོད་³ང་འཁོར་བ8ོམས། འོ་ན་ད་ལམ་Gེད་:མས་

ལ་གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་པོའ ]་དབང་བ�ར་བ་ཡིན་ཏེ། @་འདི་

ཡི་ངོ་བོ་ནི་Eེ་བºན་འཇམ་པའི་ད=ངས་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་

:མ་པར་རོལ་པ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས་སངས་Vས་གô་¶ང་
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�ག་v་�་གཉིས་Pི་=ེ་མ་oེད་Pིས་མཚན་བEོད་པ་བས། གང་

Eེ་བºན་འཇམ་པའི་ད=ངས་Pིས་མཚན་ལན་གཅིག་བEོད་པ་

བསོད་ནམས་ཆེ་བར་བཤད་པའི་wིར། @་གཞན་གôའི་¶ང་

�ག་v་�་གཉིས་Pི་=ེ་མ་oེད་Pི་དབང་ཐོབ་པ་ལས། འདི་ཡི་

དབང་ལེན་གཅིག་ཐོབ་པ་བསོད་ནམས་ཆེ་བར་དོན་Dིས་

གསལ། |ད་tེ་བཞིའི་ནང་ནས་འདི་k་མེད་ཕ་|ད་ཡིན་ཅིང༌། 

འཇམ་དཔལ་ཞི་qོ་གཉིས་ལས་འདི་qོ་བོ་ཡིན། དེ་ཡང་བཅོམ་

°ན་འདས་=ང་�བ་སེམས་དཔའི་nས། །བར་ཆད་=་བའི་wིར་

བnད་Pི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་rོན་ཅིང་ད¦ང་གི་ཚJགས་ཆེན་པོ་

@ག་པའི་ཚM། བཅོམ་°ན་འདས་བnད་ལས་Vལ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛ]ན་ལ་བAགས་ནས། �་གCང་\གས་Rོ་Eེ་ལས་གཤིན་

Eེའི་གཤེད་qོ་བོ་yང་ནས། wག་ན་Rོ་Eེ་ལ་Gོད་འདི་{་�འི་

གཤིན་Eེ་གཤེད་Pི་qོ་བོའ ]་ག�གས་C་བzར་ལ། བnད་དང་

གནོད་*ིན་དང་@་མ་ཡིན་དང༌། @་དང་Éིན་པོ་:མས་ðགས་

ཅིང༌། འཇིགས་པ་དང་སོད་ཅིག་གCངས་པས། དེ་{ར་=་rེ་
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Éོད་ལ་བnད་བTལ། <ང་ལ་མཉམ་པར་བཞག །ཐོ་རངས་

མངོན་པར་lོགས་པར་སངས་Vས་སོ། །དེ་{ར་བཅོམ་°ན་

འདས་Pིས་བnད་བTལ་བ་ཡང་གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་Dི་8ོ་

ནས་བTལ། qོ་བོ་ཐམས་ཅད་Pི་ནང་ནས་འདི་rོབས་དང་གཟི་

བEིད་ཆེ་rེ། qོ་བོའ ]་ནང་ནས་གཤིན་Eེ་གཤེད། དེ་མཐོང་ནས་

ནི་qོ་བོ་གཞན། ལག་ཆ་འཆོར་ནས་འདར་�ར་པ། ཞེས་

གCངས་དེ་ནས་བཅོམ་°ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་Pི། �་གCང་\གས་Rོ་Eེ་བºན་མོའ ]་བྷ་ག་ལ་Aགས་པའི་

ཚM། wག་ན་Rོ་Eེ་ལ་Aས་པའི་ངོར། གཤེད་དམར་Dི་|ད་རིམ་

པར་wེ་བ་བv་ད<་གCངས་པ་དང༌། ཡང་བཅོམ་°ན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་T་འBེས་ནས་བདག་མེད་

མའི་བྷ་ག་ལ་Aགས་པའི་ཚM། @་མོ་<ས་པར་ཉོན་གCངས་པ། 

གཤེད་དམར་Dི་|ད་V་ཆེར་གCངས་པ། wག་ན་Rོ་Eེའི་

བཀའ་ཡི་བ-་བ་མཛད་པས། པ�ི་ཏ་ཙ�་གི}ི་དང༌། ལོ་�་བ་

pགས་པ་Vལ་མཚན་སོགས་Pི་བོད་n་བzར་བ་ཡིན་ལ། |ད་
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དེ་དག་ལ་}ེན་པའི་V་གAང་ནི། V་གར་Dི་Uབ་ཐོབ་དཔལ་

འཛ]ན་Dིས་མཛད་པའི་@་བv་གCམ་མ་དང༌། བིལ་བ་པས་

མཛད་པའི་@་¯་དང༌། Rོ་Eེ་གདན་པས་མཛད་པའི་གཙJ་Kང་

དང་གCམ་ལས། འདི་གཙJ་Kང་ཡིན་ཏེ་འདི་ཡི་བ|ད་པ་ནི། 

བཅོམ་°ན་འདས་Rོ་Eེ་འཆང་ཆེན་པོ། གསང་བདག་wག་ན་Rོ་

Eེ། Rོ་Eེ་:ལ་འ=ོར་མ། པ�ི་ཏ་ཨ་D་ཀ་ར། པ�ི་ཏ་འBེན་པའི་

ཞབས། པEི་ཏ་གོ་ཏ་མ་¸ི། པ�་ིཏ་གི}ི། ལོ་�་བ་ཀི}ི་F་ཛཿ 

�ོབ་དཔོན་རིན་ཆེན་འyང་°ན། k་མ་རིན་ཆེན་<ང་པ། �ོབ་

དཔོན་བསོད་ནམས་འཕེལ། �ོབ་དཔོན་�ལ་qིམས་Vལ་

མཚན། k་མ་fན་དགའ་རིན་ཆེན། མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་

མཆོག་Uབ། k་མ་དགེ་འnན་Vལ་མཚན། k་མ་=མས་པ། 

Uབ་ཆེན་ཀི}ི་¸ི། སི་T་ཆོས་Pི་གོ་ཆ། Eེ་བºན་ཆོས་Pི་དབང་

æག །tེ་xོད་འཛ]ན་པ་བི་ê་དྷ་ར། Ö་ག་ཨ་ûེའོ། །དེ་ལ་

གསར་མ་Qགས་Pི་@་བv་གCམ་མ་དང༌། @་¯་དང༌། གཏེར་

ཁ་གསར་eིང་དང་གནམ་ཆོས་སོགས་ལས་གཤིན་Eེ་གཤེད་
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དམར་པོའ ]་རིགས་n་མ་ཞིག་འyང་བའི་དབང་Qང་ཅི་རིགས་པ་

n་མ་ཡང་ཐོབ་པས། ཞལ་wག་དང་/གས་སོགས་མི་མཉམ་ན་

ཡང༌། དོན་Dི་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་wིར། =ིན་�བས་Pི་བ|ད་པ་

གཅིག་T་འnས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ངེད་རང་སེམས་ཅན་:མས་

Pི་གཤེད་ནི་གཤིན་Eེ་ཡིན་པས། སེམས་ཅན་གཅིག་Pང་མི་

འཆི་བ་མེད་པར་མཐར་གཤིན་Eེའི་ཁར་འpོ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། 

nས་གCམ་སངས་Vས་མན་ཆད་ནས། འཇགས་མི་Éིན་�་

ཡན་ཆད་Pི། Éོག་ད�གས་ཟ་བའི་མ\་བོ་ཆེ། འཆི་བདག་

གཤིན་Eེ་གཤེད་ཞེས་འyང༌། @་འདི་ནི་གཤིན་Eེ་གཤེད་དེ་

འཇོམས་པའི་གཤེད་ཡིན་པས། འདི་ཡི་དབང་ཐོབ་ན། གཤིན་

Eེའི་ཕོ་ཉ་nས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ན་ཚ་�ོད་པ་ཤི་ཁ་=ེ་བ། 

དp་ཐོག་nར་མིག་བnན་�ར། གཤེད་བཞི་གཤེད་ཁ་ལ་སོགས་

པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བ�ོག་པ་ཡིན་ཏེ། འཆི་བདག་གཤིན་

Eེའི་ཉེན་པ་ན། གཤིན་Eེ་གཤེད་Pི་ཁ་འཛ]ན་མཛJད། ཅེས་

གCངས། འདི་ཡི་/གས་:མས་Pི་ཕན་ཡོན་ཡང༌། |ད་ལས། 
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Gོད་Pི་ìིཿ/ི་གསང་/གས་གང༌། ས་གCམ་པ་ཡི་འ>གས་པ་

སེལ། qི་ཡི་/གས་Pི་འyང་པོ་:མས། མཁའ་འpོ་མ་:མས་

rོང་གི་rེ། གཤིན་Eེ་གཤེད་པོ་རབ་*ོར་བས། ཡི་Äགས་

:མས་ནི་གཞོམ་ཞིང་བསད། :ལ་འ=ོར་བདག་ཉིད་འ�མ་

བ�ས་ན། ལས་fན་དེ་ཡི་=ེད་པར་འ�ར། =ེ་བ་བ�ས་ན་

དངོས་Uབ་rེ། །=ེ་བ་¯་ཡི་?ོས་ཅི་དགོས། ìིཿ/ི་གསང་

/གས་དག་གིས་ནི། Gོད་ནི་ས་གCམ་འ>གས་པ་སེལ། ཅེས་

དང༌། འདི་ཡི་གསང་/གས་མ\་rོབས་Pིས། བདག་གི་སངས་

Vས་ཉིད་Nབ་rེ། འཇིག་}ེན་གCམ་Dི་དབང་æག་འpོ། 

གསང་/གས་བ�ོན་པས་*ོར་=ས་ན། tེ་དང་བཅས་པས་བར་

xང་ལ། འpོ་འ�ར་འདི་ནི་ཐེ་ཚJམ་མེད། G་བོ་ཆེའི་^་=འོ། །

གང་དང་གང་n་^་ཐོས་པ། ཕ་རོལ་tེ་ནི་རབ་pོལ་ནས། :མ་

པ་:མས་ནི་གསལ་བར་=ེད། གསང་/གས་འ�མ་�ག་གཅིག་

བ�ས་ན། བདག་ལ་Nབ་པར་=ེད་པ་དང༌། རབ་T་Zོད་པར་

འ�ར་བ་ཡིན། འཛམ་�འི་¥ིང་ན་འཚJགས་པ་ཡི། དངོས་Uབ་
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རབ་T་rེར་བར་=ེད། གཤིན་Eེའི་གཤེད་ནི་མི་ཤེས་པ། དེ་ཡི་

ངལ་བ་འ�ས་�་མེད། |ད་Vལ་|ད་Pི་མཆོག་�ར་པ། 

/གས་དང་བསམ་གཏན་བEོད་¤ང་བ། བÂག་པ་ཙམ་Dིས་

འUབ་པར་འ�ར། ཞེས་གCངས། དེ་{ར་མ\་rོབས་དང་=ིན་

�བས་ཤིན་T་ཆེ་བ། འUབ་�་ཞིང་\གས་Eེ་Èར་བའི་དབང་

བ�ར་ཟབ་མོ་A་བའི་wིར་ཐོག་མར་མ�ལ་ཞིག་Sལ། ས་གཞི་

�ོས་�་སོགས། གསོལ་འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས། དགའ་

ཆེན༴ ལན་གCམ་མམ་ཚ]ག་Eེས་མ་གCམ། དཀོན་མཆོག་གCམ་ལ་

�བས་C་འpོ་ཞིང་སེམས་བ�ེད་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། 

དཀོན་མཆོག་གCམ་ལ་བདག་�བས་མཆི། ལས་�མ་f་ཤས་

�ོབ་མ་�ན། ཨ�་ཨ་ýྀ་ཏེ་¢ྃ་ཕཊ། ཨ�་´་>་ཝས་*ངས། rོང་པ་

ཉིད་n་�ར། rོང་པའི་ངང་ལས་Gེད་རང་:མས་པྃ་ལས་x་

ཚJགས་པL་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དPིལ་འཁོར་Dི་rེང་n། Gེད་རང་

:མས་Pི་:མ་པར་ཤེས་པ་¢ྃ་ལས་དyག་པ་དཀར་པོ་མི་མགོ་

�ོན་པས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས་དp་བགེགས་

�98



གnག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་སངས་Vས་མཆོད་སེམས་

ཅན་Dི་དོན་=ས་�ར་འnས་ཡོངས་C་�ར་པ་ལས། Gེད་རང་

:མས་བཅོམ་°ན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་Eེ་གཤེད་�་

མདོག་nས་མཐའི་མེ་{ར་འབར་བ་ཞལ་གཅིག་དམར་ལ་Hམ་

པའི་Zན་གCམ་tང་མིག་T་བpད་ཅིང་qག་{ར་གཡོ་བ། 

ཞལ་གདང་མཆེ་བ་�་བ་ཚMས་པ་{་�་བཞི་བ�ིགས་པ། ?་ར་

དང་?ིན་མ་དམར་སེར་Dེན་n་འབར་བ། ད�་ð་དམར་སེར་

Dེན་n་བlིས་པ་ལ་¹ལ་དཀར་པོས་བཅིང་པ། ཐོད་པ་�མ་པོ་

¯འི་ད�་Vན་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་�ེ་�ན་¯ས་བVན་པ། ད"ལ་

བར་ཐལ་ཆེན་Dི་ཚJམ་�་མ'ར་བར་qག་གི་ཐིག་ལེ་ཨོག་མར་

ཞག་གི་ཟོ་རིས་ཏེ། yག་པའི་lས་གCམ་yག་པ། Wས་པའི་

Vན་�ག་¹ལ་Dི་�ན་འwང་མི་མགོའ ]་དོ་ཤལ་ཏེ། བºག་པའི་

Vན་གCམ་བºག་པ། ¥ང་ཆེན་Dི་ཀོ་བས་rོད་གཡོག་ཞིང་

ཆེན་Dི་པགས་པའི་�ེད་ད9ིས་rག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་

ཏེ་བགོ་བའི་གོས་གCམ་མནབ་པ། �་8ེག་པ་དང་དཔའ་བ་དང་
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འཇིགས་C་Wང་བ། གCང་�ོད་པ་དང་གཤེ་བ་དང་Gམ་པ། 

\གས་oིང་Eེ་བ་དང་ཞི་བ་དང་མ་Wངས་པ་rེ་འབར་བའི་གར་

ད<་དང་°ན་པ། wག་གཡས་དyག་པ་དཀར་པོ་མི་མགོ་�ོན་

པས་མཚན་པ་ནམ་མཁར་wར་ཞིང༌། གཡོན་བnད་བཞིའི་qག་

གི་བཀང་བའི་ཐོད་པ་\གས་ཀར་འཛ]ན་པ། ཞབས་གཡས་

བ�མ་པས་ལས་Pི་གཤིན་Eེའི་ངོ་བོ་མ་ཧེའི་ར་བར་མནན་

ཅིང༌། གཡོན་བKང་པས་མ་ཧེའི་འཕོང་rེང་བlིས་པ། རང་འོད་

Pི་�མ་Rོ་Eེ་རོ་ལང་མ་དམར་མོ་pི་<ག་ཐོད་qག་འཛ]ན་པས་

གཉིས་C་མེད་པར་འqིལ་བ། དེའི་\གས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་�་�ང་ལ་ཡན་ལག་དོད་པ། དེའི་\གས་ཀར་ཏིང་ངེ་

འཛ]ན་སེམས་དཔའ་དyག་པ་དཀར་པོ་¢ྃ་/ོན་པོའ ]་མཚན་པ་

ཡབ་�མ་Dི་ད"ལ་བར་ཨ�་དཀར་པོ། མpིན་པར་ ཿདམར་པོ་

\གས་ཀའི་ཆ་?ད་n་¢ྃ་/ོན་པོའ ]་མཚན་པར་�ར། \གས་ཀའི་

¢ྃ་དང་�ོབ་དཔོན་དང་མnན་བ�ེད་Pི་�་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས། 

ཡི་དམ་གཤེད་དམར་Dི་@་ཚJགས་བ�ེད་པ་དང་འB་བ་དཔག་
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T་མེད་པ་Zན་Bངས་ནས་Gེད་རང་:མས་ལ་ཐིམ་པས། Gེད་

རང་:མས་Pི་8ོ་གCམ་དང་གཤེད་དམར་Dི་�་གCང་\གས་

ད=ེར་མི་wེད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་ཕེབས་yང་oམས་པ་Dིས་ལ་

སེམས་རང་བབས་C་ཞོག །ཅེས་རོལ་མོ་དང་བཅས། ཨ�་ìིཿ/ི་

ཝི9ི་6་ན་ན་¢ྃ་¢ྃ་ཕཊ་ཕཊ་¿་�་བ±་ ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ ཿ ཞེས་ཅི་

མང་བEོད་ནས། Rོ་Eེ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་Zི་བོར་བཞག་ལ། ཏིØ་བ±། 

ཞེས་བ}ེན་པར་=འོ། །�་གCང་\གས་ཡོན་ཏན་�ིན་ལས་Pི་Eེས་

གནང་¯་ལས། དང་པོ་�འི་Eེས་C་གནང་བ་A་བའི་དོན་n་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། nས་གCམ་

སངས་Vས་ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔལ་°ན་k་མའི་བཀའ་Bིན་

Dིས། །བདག་ལ་གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་Dི། །�འི་དབང་

བ�ར་Ãལ་n་གསོལ། གCམ། དེ་{ར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་

�ོབ་དཔོན་དང་མnན་བ�ེད་Gེད་རང་བཅས་པའི་\གས་ཀ་

ནས་འོད་ཟེར་འ�ོས། དབང་@་:མས་Zན་Bངས་ནས་དབང་

བ�ར་བར་�ར། �མ་པ་ཐོགས་ལ། ཇི་{ར་བ{མས་པ་ཙམ་Dིས་
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ནི་སོགས་མགོ་བོར་བཞག་ལ། ཨ�་ས§་ཏ་*་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་

མ་ཡ་¸ི་ཡེ་¢ྃ། �མ་�་.ད་f་ཤས་Zི་བོར་འཐོར་ཞིང༌། དབང་བ�ར་

�་གང་Bི་མ་དག་�འི་@ག་མ་ཡར་Qད་པ་ལས་རིགས་Pི་

བདག་པོ་མགོན་པོ་མི་བ�ོད་པས་ད�་བVན་པར་�ར། སངས་

Vས་fན་Dི་རང་བཞིན་Gོད། །སངས་Vས་ཐམས་ཅད་གཅིག་

བ-ས་པ། །སངས་Vས་fན་རབ་མཆོག་གི་མཆོག །གཤིན་Eེ་

གཤེད་པོའ ]་�་ཡི་བ9་ཤིས་ཤོག །དེས་Gེད་རང་:མས་Pི་Qས་

Pི་8ོ་ནས་བསགས་པའི་tིག་^ིབ་དག །Qས་ལ་གནོད་ཅིང་

འཚM་བའི་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཞི་Qས་@་ཡི་�ར་བ8ོམ་

པར་དབང༌། འ�ས་�་Áལ་�་འUབ་པའི་�ལ་པ་ཅན་n་=ས་

པ་དེ་�འི་Eེས་C་གནང་བ་ཡིན། གཉིས་པ་གCང་གི་Eེས་

གནང་གི་དོན་n་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། 

nས་གCམ་སངས་Vས་ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔལ་°ན་k་མའི་

བཀའ་Bིན་Dིས། །བདག་ལ་གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་Dིས། །

གCང་གི་Eེས་གནང་Ãལ་n་གསོལ། གCམ་མམ་གཅིག །དེ་{ར་
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གསོལ་བ་བཏབ་པས་�ོབ་དཔོན་དང་མnན་བ�ེད་Pི་\གས་ཀ་

ནས་/གས་�ེང་འ�ོས་Gེད་རང་:མས་Pི་ཞལ་n་Aགས་ནས་

\གས་ཀར་འཁོར་བར་བ8ོམ་ལ་འདི་Eེས་�ོས་མཛJད། ཨ�་ìཿི

/ི་ཝི9ི་6་ན་ན་¢ྃ་¢ྃ་ཕཊ་ཕཊ་¿་�། ལན་གCམ་དང་�ེང་བ་ལག་

འBེན་=ེད་བvག ད་Gེད་:མས་Pིས་མེ་ཏོག་གི་�ེང་བ་�ོབ་

དཔོན་ལ་Sལ་བར་བ8ོམས་ལ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། བཅོམ་

°ན་བདག་གི་བ�ང་ལགས་Pིས། །བདག་ལ་འགོ་བར་མཛད་

n་གསོལ། གཅིག་གམ་གCམ། �ོབ་དཔོན་Dི་/གས་Pི་�ེང་བ་དེ་

ཉིད་མེ་ཏོག་གི་�ེང་བར་=ས་ནས་Gེད་རང་:མས་Pི་Zི་བོར་

བཅིངས་པའི་མོས་པ་མཛJད་ཅིག རོལ་མོ་དང་བཅས་Rོ་Eེ་མེ་ཏོག་

མགོ་བོར་བཞག་ལ། བཅོམ་°ན་འདི་ལ་�ལ་ལགས་Pིས། །འདི་

ལ་འགོ་བར་མཛད་n་གསོལ། །/གས་Pི་དངོས་Uབ་Ãལ་n་

གསོལ། །བ<ལ་Aགས་བ}ེན་པར་མཛད་n་གསོལ། །�ིན་

ལས་lོགས་པར་མཛད་n་གསོལ། རིག་པ་འཛ]ན་པ་འདི་:མས་

Pི་|ད་ལ་གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་པོའ ]་�་གCང་\གས་Pི་=ིན་
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�བས་འ�ག་པར་�ར་ཅིག །སངས་Vས་fན་Dི་སོགས། 

གCང་གི་བ9་ཤིས་ཤོག །དེས་Gེད་རང་:མས་Pི་ངག་གི་8ོ་

ནས་བསགས་པའི་tིག་^ིབ་དག །ངག་ལ་གནོད་ཅིང་འཚM་བའི་

འགལ་Kེན་ཞི། ངག་གསང་/གས་བ�་བར་དབང༌། འ�ས་�་

གCང་ད=ངས་�ག་དང་°ན་པར་ལོངས་Zོད་lོགས་པའི་�་

ཐོབ་པའི་�ལ་པ་ཅན་=ས་པ་དེ་གCང་གི་Eེས་གནང་ངོ༌། །

གCམ་པ་\གས་Pི་Eེས་གནང་གི་དོན་n་གསོལ་བ་འདེབས་པ་

འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། nས་གCམ་སངས་Vས་ཐམས་ཅད་

དང༌། །དཔལ་°ན་k་མའི་བཀའ་Bིན་Dིས། །བདག་ལ་གཤིན་

Eེ་གཤེད་དམར་Dིས། །\གས་Pི་Eེས་གནང་Ãལ་n་གསོལ། 

གCམ་མམ་གཅིག དེ་{ར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་�ོབ་དཔོན་དང་

མnན་Dི་\གས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འ�ོས། མnན་བ�ེད་@འི་

\གས་ཀར་ཕོག །དེའི་\གས་ཀ་ནས་wག་མཚན་n་མ་འ�ོས། 

Gེད་རང་:མས་Pི་\གས་ཀར་ཐིམ་པས་གཤིན་Eེ་གཤེད་Pི་

\གས་Pི་དངོས་Uབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་oམས་པ་Dིས་ལ་wག་V་
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ཆེན་པོའ ]་ངང་ལ་མཉམ་པར་ཞོག །Rོ་Eེ་ཐོག་ལ། །དབང་བ�ར་Rོ་

Eེ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཁམས་གCམ་fན་Dི་wག་=ས་པ། །སངས་

Vས་fན་Dི་གསང་གCམ་Dི། །གནས་ལས་yང་བ་*ིན་པར་

=། ཞེས་Rོ་Eེ་�ོབ་མའི་oིང་ཁར་བཞག་ཅིང༌། ཨ�་ìིཿ/ི་ཝི9ི་6་ན་ན་

¢ྃ་¢ྃ་ཕཊ་ཕཊ་¿་�། ས་མ་ཡ་Iྃ། སངས་Vས་fན་Dི་རང་

བཞིན་Gོད། །སངས་Vས་ཐམས་ཅད་གཅིག་བ-ས་པ། །

སངས་Vས་fན་རབ་མཆོག་གི་མཆོག །གཤིན་Eེ་གཤེད་པོའ ]་

\གས་Pི་བ9་ཤིས་ཤོག །དེས་Gེད་རང་:མས་Pི་ཡིད་Pི་8ོ་

ནས་བསགས་པའི་tིག་^ིབ་དག །ཡིད་ལ་གནོད་ཅིང་འཚM་བའི་

འགལ་Kེན་ཞི། ཡིད་ཏིང་ངེ་འཛ]ན་བ8ོམ་པར་དབང༌། འ�ས་

�་ཆོས་�འི་ས་བོན་|ད་ལ་བཞག་པ་དེ་\གས་Pི་Eེས་གནང་

ཡིན། བཞི་པ་ཡོན་ཏན་Dི་Eེས་གནང་གི་དོན་n་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། nས་གCམ་སངས་Vས་

ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔལ་°ན་k་མའི་བཀའ་Bིན་Dིས། །བདག་

ལ་གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་Dི། །ཡོན་ཏན་དབང་བ�ར་Ãལ་n་
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གསོལ། དེ་{ར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་Gེད་རང་:མས་གཤིན་

Eེ་གཤེད་དམར་n་གསལ་བ་ལ། �ོབ་དཔོན་ཡང་དེར་གསལ་

བས་གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་Dི་�འི་ཆས་:མས་གསོལ་བའི་

མོས་པ་མཛJད། གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་wག་V་འདི། །wི་དང་

ནང་n་ཡང་དག་གནས། །ཐོད་�མ་¯་ཡི་ད�་Vན་འདི། །*ིན་

པ་དཔའ་བོས་བ�ང་བར་བDིས། ཨ�་ìིཿ/ི་ཝི9ི་6་ན་ན་¢ྃ་¢ྃ་

ཕཊ་ཕཊ་¿་�། ཀ་པ ྰ་ལ་པ:་ñ་f་Üཾ་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ། གཤིན་Eེ་

གཤེད་དམར་wག་V་འདི། །wི་དང་ནང་n་ཡང་དག་གནས། །

qག་ཞག་ཐལ་ཆེན་ཐིག་ལེ་འདི། །*ིན་པ་དཔའ་བོས་བ�ང་བར་

བDི། ཨ�་ìིཿ/ི་ཝི9ི་སོགས། རK་ཏི་ལ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥ:་¢ྃ། གཤིན་

Eེ་གཤེད་དམར་wག་V་འདི། །wི་དང་ནང་n་ཡང་དག་གནས། 

ཐོད་�ོན་¯་བvའི་དོ་ཤལ་འདི། །*ིན་པ་དཔའ་བོས་བ�ང་བར་

བDི། ཨ�་ìིཿ/ི་ཝི9ི་སོགས། ཀ་¨་ལ་é་མ་ཨ་བྷི་ཥ:་¢ྃ། 

གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་wག་V་འདི། །wི་དང་ནང་n་ཡང་དག་

གནས། །¶་ཆེན་¹ལ་Dི་�ན་པོ་འདི། །*ིན་པ་དཔའ་བོས་
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བ�ང་བར་བDི། ཨ�་ìིཿ/ི་ཝི9ི་སོགས། ¼་ག་ཨི/་ཨ་བྷི་ཥ:་

¢ྃ། གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་wག་V་འདི། །wི་དང་ནང་n་ཡང་

དག་གནས། ཕ་རོལ་wིན་�ག་Wས་པའི་Vན། །*ིན་པ་དཔའ་

བོས་བ�ང་བར་བDི། ཨ�་ìིཿ/ི་ཝི9ི་སོགས། "9་ཀི་ནི་རི་ཨ་བྷི་

ཥ:་¢ྃ། གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་wག་V་འདི། །wི་དང་ནང་n་

ཡང་དག་གནས། rོབས་བv་ཡོངས་lོགས་¥ང་ཆེན་ཀོ། །

*ིན་པ་དཔའ་བོས་བ�ང་བར་བDི། ཨ�་ìིཿ/ི་ཝི9ི་སོགས། ཧ་ཏི་

བ-་ཨ་བྷི་ཥ:་¢ྃ། གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་wག་V་འདི། །wི་

དང་ནང་n་ཡང་དག་གནས། །ང་Vལ་འཇོམས་པའི་ཞིང་ཆེན་

Lགས། །*ིན་པ་དཔའ་བོས་བ�ང་བར་བDི། ཨ�་ìིཿ/ི་ཝི9ི་

སོགས། མ་�་བ-་ཨ་བྷི་ཥ:་¢ྃ། གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་wག་

V་འདི། །wི་དང་ནང་n་ཡང་དག་གནས། བnད་བཞི་ཟིལ་

གནོན་rག་Lགས་ཤམ། །*ིན་པ་དཔའ་བོས་བ�ང་བར་བDི། 

ཨ�་ìིཿ/ི་ཝི9ི་སོགས། =་Üི་ཝ-་ཨ་བྷི་ཥ:་¢ྃ། །སངས་Vས་

fན་Dི་རང་བཞིན་Gོད། །སངས་Vས་ཐམས་ཅད་གཅིག་
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བ-ས་པ། །སངས་Vས་fན་རབ་མཆོག་གི་མཆོག །གཤིན་Eེ་

གཤེད་པོའ ]་ཡོན་ཏན་བ9་ཤིས་ཤོག །དེས་བསགས་པ་oོམས་

མ�ག་གི་Bི་མ་དག །8ོ་གCམ་ཆ་མཉམ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚM་བ་

ཐམས་ཅད་ཞི། གནས་�བས་ལམ་Dི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

བNབ་པ་ལ་དབང༌། མཐར་\གས་�ལ་བ་:མ་པར་?ིན་པའི་

ཡོན་ཏན་�ག་v་�་བཞི་ལ་དབང་བའི་�ལ་པ་ཅན་n་=ས་པ་

ཡོན་ཏན་Dི་Eེས་གནང་ངོ༌། །¯་པ་�ིན་ལས་Pི་Eེས་གནང་གི་

དོན་n་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། nས་

གCམ་སངས་Vས་ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔལ་°ན་k་མའི་བཀའ་

Bིན་Dིས། །བདག་ལ་གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་Dི། །�ིན་ལས་

དབང་བ�ར་Ãལ་n་གསོལ། གCམ་མམ་གཅིག། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་k་མ་དང་མnན་བ�ེད་Pི་ད"ལ་བ་ནས་ཞི་བའི་འོད་

ཟེར་དཀར་པོ། མpིན་པ་ནས་དབང་གི་འོད་ཟེར་དམར་པོ། 

\གས་ཀ་ནས་Bག་པོའ ]་འོད་ཟེར་མཐིང་ཁ། {ེ་བ་ནས་Vས་པའི་

འོད་ཟེར་སེར་པོ། གསང་བ་ནས་ལས་x་ཚJགས་པའི་འོད་ཟེར་
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ཁ་དོག་x་ཚJགས་པ་འ�ོས། Gེད་རང་:མས་Pི་གནས་¯ར་

ཐིམ་པས། ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི། ཚM་དང་བསོད་

ནམས་ཐམས་ཅད་Vས། xང་Éིད་ཐམས་ཅད་དབང་n་འnས། 

དp་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། སངས་Vས་ཐམས་ཅད་

Pི་�ིན་ལས་Pི་དབང་ཐོབ་པར་བ8ོམ་ཤིག །དབང་}གས་C་

གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་Dི་wག་མཚན་ལག་T་གཏད་པར་

བ8ོམས། སངས་Vས་fན་Dི་�ིན་ལས་དབང༌། །དེ་རིང་Gོད་

ལ་བ�ར་བར་=། །སངས་Vས་fན་T་རབ་Nབ་wིར། །�ིན་

ལས་དབང་འདི་Gོད་Pིས་ལོངས། དyག་པ་ཐོད་qག་གཏད་ལ། 

ཨ�་ìིཿ/ི་ཝི9ི་སོགས། ཀµ་ཨ་བྷི་ཥ:་ ཿ །སངས་Vས་fན་Dི་

རང་བཞིན་Gོད། །སངས་Vས་ཐམས་ཅད་གཅིག་བ-ས་པ། །

སངས་Vས་fན་རབ་མཆོག་གི་མཆོག །གཤིན་Eེ་གཤེད་པོའ ]་

�ིན་ལས་བ9་ཤིས་ཤོག །དེས་8ོ་གCམ་ཆ་མཉམ་Dི་tིག་

^ིབ་དག །8ོ་གCམ་ལ་གནོད་པའི་འགལ་Kེན་ཞི། ལས་རབ་

འ=མས་བNབ་པར་དབང༌། འ�ས་�་སངས་Vས་Pི་�ིན་ལས་
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Gབ་པ་དང་}ག་པའི་བདག་ཉིད་ལ་དབང་འ=ོར་བའི་�ལ་པ་

ཅན་n་=ས་པ་�ིན་ལས་Pི་Eེས་གནང་ཡིན། །ད་གཏོར་མ་འདི་

ཉིད་@ར་?ོས་མ་ཐག་པའི་གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་པོ་གསལ་བ། 

དེའི་rེང་གི་ཆ་ལ་བ|ད་པའི་k་མ། བར་Dི་ཆ་ལ་ཡི་དམ་

གཤིན་Eེ་གཤེད་དམར་Dི་@་ཚJགས། འོག་གི་ཆ་ལ་ཆོས་�ོང་

བའི་³ང་མ་དང་བཅས་པ། གཏོར་མ་དང་ཐ་དད་མེད་པར་Gེད་

རང་:མས་Pི་Zི་བོར་=ོན་པས། དེ་:མས་ལས་�་ཆེ་�་x་

ཚJགས་པ། གCང་/གས་Pི་�ེང་བ། \གས་Rོ་Eེ་�ེ་¯་པ་ཆར་

{ར་བབས་ནས་Gེད་རང་:མས་ལ་ཐིམ་པས། ངེད་Pི་གསོལ་

བ་ཅི་{ར་བཏབ་པའི་དབང་དང་=ིན་�བས་དངོས་Uབ་ཐམས་

ཅད་ཐོབ་yང་oམས་པའི་Eེས་ལ་སེམས་མ་བཅོས་པར་ཞོག །

སངས་Vས་:མས་ནི་ཐམས་ཅད་Pི། །�་གCང་\གས་Pི་=ིན་

�བས་ཅིང༌། །དངོས་Uབ་ཐམས་ཅད་འyང་བའི་གནས། །

གཏོར་མའི་དབང་བ�ར་ཆེན་པོ་*ིན། ཛཿ¢ྃ་བྃ་ཧོཿ བཅོམ་°ན་

འདས་Rོ་Eེ་འཆང་ཆེན་པོ། གསང་བདག་wག་ན་Rོ་Eེ། Rོ་Eེ་
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:ལ་འ=ོར་མ། པ$ི་ཏ་ཨ་བྷ་Ë་ར། པ$ི་ཏ་འBེན་པའི་ཞབས། 

པ$ི་ཏ་གོ་ཏ་མ་¸ི། པ$ི་ཏ་ཀི}ི། ལོ་�་བ་ཀི}ི་F་ཛ་ལ་སོགས་

པ་རིང་བ|ད་བཀའ་མ་བ|ད་པ་:མས་དང༌། Rོ་Eེ་འཆང༌། 

འཇམ་དཔལ་གཤིན་Eེ་གཤེད། <་W་པL་འyང་གནས། 

ག�བ་rོན་སངས་Vས་ཡེ་ཤེས། གཏེར་rོན་བV་�་བVད་ལ་

སོགས་པ་ཉེ་བ|ད་གཏེར་མ་བ|ད་པ་:མས་དང༌། འཇམ་

དཔལ་གཤིན་Eེ་གཤེད། �ོབ་དཔོན་པL་འyང་གནས། མི་

འ�ར་Rོ་Eེ་བnད་འnལ་རོལ་པ་�ལ་ལ་སོགས་པ། ཟབ་མོ་

གནམ་ཆོས་བ|ད་པ་:མས་དང་Gད་པར་n་གཤིན་Eེ་གཤེད་

དམར་པོའ ]་@་ཚJགས་དང༌། ཆོས་�ོང་³ང་མ་དང་བཅས་པས་

�་གCང་\གས་ཡོན་ཏན་�ིན་ལས་Pི་8ོ་ནས་དབང་བ�ར་བ་

དང་=ིན་Dིས་བ�བ་T་གསོལ། རང་ཐོག་དང༌། དp་ཐོག །

བnན་�ར་དང་�ག་འpམ་གཤེད་བཞི་དང་ན་�ག །འཆི་�ག་

དང་nར་�ག །/ོན་བC་དང༌། Eེས་�ིལ་ལ་སོགས་པ་�ག་

རིགས་Cམ་བV་�ག་vའི་གནོད་པས་མི་�གས་པར་³ངས་
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ཅིག །nས་Pི་ཞགས་པ། གཤིན་Eེ་ཕོ་ཉ། ཟ་བའི་འBེ་དང་ཤི་

བའི་གཤེད། nས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་བཅོ་བVད་ཐམས་ཅད་

བ�ོག་པར་མཛJད་ཅིག །Uབ་པ་བVད་དང༌། �ིན་ལས་བཞི་ལ་

སོགས་པ། མཆོག་\ན་མོང་གི་དངོས་Uབ་ཐམས་ཅད་ད་{་ཉིད་

n་ཐོབ་པར་མཛད་n་གསོལ། ཨ�་ìིཿ/ི་ཝི9ི་6་ན་ན་¢ྃ་¢ྃ་ཕཊ་

ཕཊ་¿་�། ཨ�་ཡ་མ¾་ཀ་¢ྃ་ཕཊ། ཨ�་ཡ་མ་Ö་ཛཿ ས་དོ་མེ་ཡ། 

ཡ་མོ་དོ་W། ཎ་ཡ་དོ་ཡ། ཡ་ད་ཡོ་ནི། ར་ཡ་ཀྵེ་ཡ། ཡཀྵེ་ཡ། 

ནི་Ö་ཡ་མ། ¢ྃ་¢ྃ་ཕཊ་ཕཊ་¿་�། Ë་ཡ་×M་ཙ]ç་ཨ་བྷི་ཥ:་¢ྃ། 

བགེགས་རིགས་rོང་�ག་བVད་v་ཞི་བ་དང༌། སོགས་མེ་ཏོག་

འཐོར། དེ་{ར་དབང་ཐོབ་ནས་དམ་ཚ]ག་དང་tོམ་པ་ཁས་kང་བ་

:མས། ད་{་³ང་བའི་མོས་པ་ཙམ་དང༌། }ོགས་པ་ན་འཕར་

རིམ་ནས། མཐར་ཅི་{་བ་བཞིན་བ³ང་oམ་པས་Eེས་�ོས་

མཛJད། གཙJ་བོས་ཇི་{ར་བཀའ་Ãལ་པ། སོགས་བཏང་རག་མ�ལ་

Sལ། ས་གཞི་�ོས་�་སོགས། དེ་ནས་བ�ས་པ་vང་ཟད་=ས་པས་རང་

གི་�ས་པ་གསོ། ཨÀཾ་སོགས་ སངས་Vས་fན་Dི་རང་བཞིན་Gོད། 
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སངས་Vས་ཐམས་ཅད་གཅིག་བ-ས་པ། །སངས་Vས་fན་

རབ་མཆོག་གི་མཆོག །གཤིན་Eེ་གཤེད་པོའ ]་�་ལ་wག་འཚལ་

བrོད། །མ་འ=ོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང༌། སོགས། ཨ�་Gེད་Pི་

སེམས་ཅན་དོན་fན་མཛད། སོགས། ཡེ་ཤེས་པ་:མས་བ±་ñཿ 

དམ་ཚ]ག་པ་རང་གི་oིང་ཁར་ཨ�་ ཿ¢ྃ། xོད་བvད་ཐམས་ཅད་

རང་ལ་ཐིམ་ཞིང་མི་དམིགས་པ་rོང་པ་ཉིད་དོ། །oིགས་མི་nས་

འདིར་མི་:མས་nས་མིན་འཆི། །ན་ཚ་�ོད་དང་�ག་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ། །

གཤེད་དམར་དབང་འདི་ཕན་ཐོག་ཆེ་བར་pགས། །མོ་མ་�ིས་པ་fན་Dི་Qང་

rོན་པའི། །གཤེད་དམར་དབང་འདི་འདོད་མོས་མང་བའི་wིར། །རིག་འཛ]ན་

ཆེན་པོ་fན་བཟང་ཤེས་རབ་དང༌། །?ར་ཤོད་གོ་འཇོའ ]་k་མ་མང་པོ་ཡི། །

བ�ར་wིར་Ö་ག་ཨ་ûེའི་Gེར་བདེར་བཀོད། །ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་�ོང་མཆོག་

འUབ་བོ། །འདི་ལ་འགལ་འ>ལ་ཉེས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །@་དང་ཆོས་བདག་

³ང་མའི་ཚJགས་ལ་བཤགས། །དགེ་བ་འདི་དང་འ�ེལ་བ་ཐོག་ཚད་fན། །

བར་ཆད་fན་སེལ་དགེ་ལེགས་Sན་ཚJགས་ཤོག །། །། 

!
!
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༈ པL་འོད་འབར་Dི་ཚM་Nབ་Oགས་Pི་རི་བོ་<ད་n་wེ་ནས་བ�ར་�ལ་

བ{ས་ཆོག་བ-ས་ཏེ་=ས་པ་བAགས་སོ། མཆོད་གཞིའི་rེང་n་ནས་Pི་པL་

འདབ་བVད་�ིས་པའི་rེང༌། �མ་པ་Zི་{ར་དང༌། ཚM་གཏོར་ཟན་�མ། ཚM་

རིལ་ཚM་ཆང༌། མདའ་དར་ཚM་ནས་:མས་བཤམས། མཆོད་པ་x་བnན། /ོན་

འpོའ ]་Oོག་°ོག །འཛJམ་ན་ཚJགས་གཏོར་འ�ལ་བཅས་བཤམས། མེད་Pང་

ཆོག །�བས་སེམས་Zི་{ར་དང༌། པL་འོད་འབར་ལས་=ང་ཚར་གཅིག་གི་

བདག་དང༌། ཚM་གཏོར་�མ་@། Vས་གདབ་པ་=ས་ནས་དབང་lས་ངོ་བོ་པL་

འོད་འབར་�། ཞེས་མnན་�མ་བ�ེད་པ་Zན་འBེན་མཆོད་བrོད་ཚར་

གཅིག་=། དམིགས་པ། བདག་མnན་Dི་འོད་ཟེར་�ོ་བ-ས་wི་ནང་

xོད་བvད་@ར་གསལ་བའི་གཟི་བEིད་Pིས། སངས་Vས་=ང་

སེམས་�་བ་གCམ་དང་ཆོས་�ོང་ཐམས་ཅད་Pི་ཚMའི་=ིན་

�བས་དང༌། འyང་བའི་བvད་Pི་Äངས་མ་ཐམས་ཅད་དང༌། 

Bངས་Éོང་རིག་འཛ]ན་ཚM་ལ་དབང་བ་ཐམས་ཅད་Pི་\གས་Eེ་

=ིན་�བས་དང༌། མདོར་ན་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཅན་

དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་Nབ་ཅིང༌། དབང་ཆེ་བ། �ལ་Bག་པ། 

འཁོར་མང་བ་ཡོན་ཏན་ཆེ་བ། rོབས་དང་oན་Bག་°ན་པ། 

གnལ་=་�ིན་ལས་ཅན་:མས་ཐམས་ཅད། ཡི་གེ་N ྀ་ཡིག་:མ་

�114



པར་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་x་ཚJགས་Pི་ལི་ལི་�མ་པའི་ནང་n་འGིལ་

བར་བསམ་ཞིང༌། /གས་འདི་བ�ས་པ་ལ་བ�ོན༔ རབ་འ�མ༔ འ�ིང་qི༔ 
ཐ་མ་rོང་�ག་རེ་བ�ས་གCངས་ཏེ༔ འ�ལ་n་དབང་བ�ར་ན་ཡང་བV་�་

བVད་ལས་མི་¤ང་བ་བ�ས་ཏེ༔ ཨ�་ ཿ¢ྃ་བ±་<་W་པL་སི?ི་ཨ་�་

ཥེ་¢ྃ་N ྀ་ཛཿ དེ་{ར་དབང་བNབ་ཚར་ནས༔ �ོབ་མ་:མས་མnན་n་

འཚJགས་ནས༔ >ས་ཆབ་kངས༔ མེ་ཏོག་འཐོར་ནས་བPེ༔ /ོན་འpོ་གཏོར་

མ་fན་རིག་{ར་རམ་གང་Wང་གཅིག་བཏང་༔ ìིཿ བདག་ཉིད་འ�ར་

མེད༔ སོགས་ནས། རཀྵ་Ç་ལ་རྃ་Dིས་བར་བཏང༌། Cཾ་བྷ་ནི་སོགས་
བEོད་ཅིང་ནས་Oག་�བ། ®་Bིལ་རོལ་མོ་Bག་T་=འོ། །དེ་ནི་/ོན་n་ལན་

གཅིག་གི་ཆོག །|ན་n་མི་དགོས་སོ། །འོ་ན་ད་ལམ་Gེད་:མས་ལ་

དབང་བ�ར་བ་ལ་V་གར་Dི་པ�ི་ཏ་ངག་གི་དབང་æག་pགས་

པའི་ཞལ་ནས། འཁོར་བར་Éོག་ལས་བཅེས་པ་ནི༔ འགའ་ཡང་

ཡོད་པ་མ་མཐོང་བས༔ དེ་ན་Èར་n་ཐབས་མང་པོས༔ འཆི་བ་

བÞ་བ་ཡང་དག་*ོར༔ ཞེས་དང་༔ \གས་Eེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་

འnས་པའི་|ད་ལས༔ ལས་ཚJགས་རིམ་པར་བrན་པ་ནི༔ ཐོག་

མར་རིག་འཛ]ན་ཚM་ཉིད་བNབ༔ ཞེས་གCངས་པས༔ Zིར་ཡང་
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ཚM་བÉིང་བའི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་ཤིང་༔ Gད་པར་དེང་སང་

ཚM་ཚད་ཅིང་བཞི་བv་ཁ་རལ་Cམ་v་ལ་ཉེ་བའི་nས་ཡིན་ཏེ༔ 

Qང་བrན་:མས་ལས༔ བཞི་བv་ཁ་རལ་Cམ་vར་ཉེ༔ ངན་

Zོད་rེང་འོག་བར་གCམ་འ>གས༔ ཞེས་སོགས་གCངས་ཏེ༔ 

nས་oིགས་མ་¯འི་མཐའ་ལ་\ག་པས༔ @་གཞན་Dི་\གས་Eེ་

Oག༔ ཆོས་གཞན་Dི་=ིན་�བས་ཡལ༔ མཁའ་འpོ་ཆོས་�ོང་

:མས་རི་རབ་ལ་ཞལ་གཟིགས༔ བnད་དང་@་Éིན་ཐམས་ཅད་

ཁ་དར༔ མི་:མས་ཚM་\ང་ནད་མང་¥ོ་�ར་n་འཆི་བའི་nས་

འདིར༔ ཨོ་Vན་རིན་པོ་ཆེ་\གས་Eེ་དང་=ིན་�བས་�གས་ཆེ་

བས་ཚM་དབང་འདི་ཐོབ་ན་ཚM་དང་བསོད་ནམས་འ=ོར་པ་�ག་

Vས་ཤིང་༔ ཚM་ཟད་པ་དང་ཉམས་པ་ཡང་གསོ་�ས༔ མཛM་ལ་

སོགས་པ་:མ་?ིན་Dི་ལས་ཐམས་ཅད་Éབ་ཅིང་=ང་བ་དང་༔ 

གཅོང་ནད་ཞ་Uམ་དང་མིག་ནད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་

pོལ་བར་འ�ར་རོ༔ ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་Zི་འnས་Pི་ཚM་

Nབ་Oགས་Pི་རི་བོ་ཞེས་=་བ༔ ཨོ་Vན་Dི་མཁན་པོ་པL་
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འyང་གནས་Pིས་ཤར་wོགས་é་ར་ཏི་ཀའི་�ག་Sག་T༔ 

མགོན་པོ་ཚM་དཔག་མེད་ལ་ཚMའི་|ད་དང་Nབ་ཐབས་=ེ་བ་�ག་

Aས་པ་ལ་བ}ེན་ནས༔ ཁ་བ་ཅན་n་ཚM་Nབ་¯་བV་དང་�་

གཅིག་Ñས་པའི་ནང་ནས་འདི་oིང་པོ་{་�་ཡིན་ནོ༔ ཨེ་མ་ཧཿོ 

དེ་{ར་བNབས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི༔ Kེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་

ཅད་བ�ོག༔ nས་ཟད་པ་ཡི་མི་ཡིན་Pང་༔ ཚངས་པའི་ཚM་དང་

°ན་པར་འ�ར༔ འཆི་བ་:མ་པ་བVད་མི་འyང་༔ ལས་འ�ོ་

ཅན་:མས་ཉི་�འི་ཚM༔ Rོ་Eེ་ག�ང་�ང་{་�འི་ཚM༔ ཚM་ཡི་རིག་

འཛ]ན་ཨེ་མ་ཧོཿ ཞེས་གCངས་སོ། །དེ་{་�འི་ཚM་དབང་ཟབ་མོ་

A་བའི་wིར་མ�ལ། ས་གཞི་�ོས་�ས་སོགས། <་W་པL་འོད་

འབར་དཀོན་མཆོག་གCམ་པོ་གཅིག་T་འnས་པའི་�ང་n། 

�བས་C་འpོ་ཞིང་=ང་�བ་མཆོག་T་སེམས་བ�ེད་པའི་མོས་

པས་Eེས་�ོས་ལན་གCམ་མཛJད། ཨ�་ ཿ¢ྃ༔ �བས་གནས་

དམ་པ་:མས་ལ་�བས་C་མཆི༔ སོགས་ནས། =ང་�བ་མཆོག་

T་སེམས་བ�ེད་དོ༔ ལན་གCམ། ད་དབང་A་བའི་wིར་གསོལ་བ་
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འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། ཨེ་མ་ཧོཿ དཀོན་མཆོག་Zི་

འnས་k་མ་ནི༔ རིགས་:མས་fན་བདག་ཆེ་བའི་མཆོག༔ 

དཔའ་བོ་ཆེན་པོའ ]་Eེས་C་བ�ང་༔ དབང་གི་?ིན་pོལ་དངོས་

Uབ་Ãོལ༔ ལན་གCམ་Aས་པས། k་མས། Pཻ་མ། དེ་{ར་ཡིན་ན་ཧེ་

W་ཀའི༔ དལ་n་གAགས་ཅིང་?ིན་པར་=འོ༔ k་མེད་ཡང་

གསང་=ིན་�བས་འདི༔ གནས་ཁང་འདི་ཡི་wི་རོལ་n༔ དམ་

མེད་པ་ལ་�་མི་Wང་༔ དེ་wིར་oིང་ནས་�ོ་བོར་ཅིག༔ དབང་

ཐོབ་ནས་དམ་ཚ]ག་བ³ང་oམས་པའི་མོས་པས་འདིའི་Eེས་

�ོས་མཛJད། བ±་རཀྵ་སི་¢ྃ༔ ས་མ་ཡ༔ ཨི་དན་ན་ར་ཀན༔ f་

ཤའི་�་བས་�ོབ་མ་�ན་པའི་�ལ་=ས་ལ། ད་�ོབ་མ་Gེད་རང་:མས་

པL་འོད་འབར་འདི་{ར་བ�ེད་ཅིག༔ ìིཿ �ོབ་མའི་ངོ་བོ་པL་

འོད་འབར་�༔ དཀར་གསལ་མདངས་¯་མཛMས་འüམ་Vན་

Dིས་�ས༔ Rོ་Eེ་ཐོད་པ་ཚM་�མ་རིན་ཆེན་བVན༔ པད་P་�ོད་

°ེམ་ཁQྃ་གཡོན་ནས་འqིལ༔ ཕོད་ཀ་ཆོས་གོས་ཟ་འོག་བེར་

wམ་ཅན༔ མཚན་དཔེའི་རབ་བVན་འོད་Pི་དPིལ་འཁོར་
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མཛMས༔ མཉམ་ཉིད་བདེ་ཆེན་འGིལ་བའི་དPིལ་øང་བAགས༔ 

འོད་Pི་Qས་ལ་ཡེ་ཤེས་oིང་པོ་ཅན༔ གསལ་rོང་\གས་Eེའི་

འོད་ཟེར་fན་ལ་oོམས༔ མཁའ་འpོ་འཇའ་�ིན་:མ་མང་

འqིགས་པའི་ད�ས༔ �་ཡི་Áལ་པས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་ལ་

Gབ༔ ནམ་མཁའི་Qས་ཅན་གར་ཡང་ཐོག་པ་མེད༔ བདེ་

གཤེགས་fན་Dི་བཀོད་པ་�་ལ་lོགས༔ fན་Pང་Vལ་བའི་

དPིལ་འཁོར་ཟང་ཐལ་ལ༔ བགེགས་དང་བར་ཆད་ཞེས་=འི་

མིང་ཡང་མེད༔ xང་rོང་z་མ་ཙམ་n་གསལ་བར་བ�ེད༔ དེ་

{ར་གསལ་བའི་Zི་བོར་ཨ�༔ མpིན་པར་ ཿ \གས་ཀར་¢ྃ༔ 

དེ་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས་པས་ཟངས་མདོག་དཔལ་Dི་རི་བོ་པL་

འོད་Pི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཨོ་Vན་Dི་<་W་པL་འyང་གནས་

ལ་འཁོར་Vལ་བ་རབ་འ=མས་Pི་བ�ོར་བ་ཏིལ་Dི་གོང་�་ཁ་

=ེ་བ་{ར་དཔག་T་མེད་པ་Zན་Bངས༔ Gེད་རང་�ོབ་མ་:མས་

ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་བ8ོམ་ཤིག༔ ད=ངས་རོལ་�ོས་nད་དང་

བཅས། ìིཿ /ོན་Dི་བ�ལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ནས། སི?ི་ཕ་ལ་¢ྃ་
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 ཿ ཞེས་/གས་དེ་བnན་ནམ་གCམ་བEོད་ཅིང་རོལ་མོ་Bག་T་=འོ། །དེ་

{ར་=ིན་འབེབས་=ས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་དེ་མི་ཉམས་པར་བ}ན་

པའི་མོས་པ་མཛJད། Rོ་Eེ་མགོར་བཞག་ལ། ཏིØ་བ±། ཚM་དབང་བV་
�་སོགས་ལ་དེ་ཡན་དེ་ད་ནངས་དང་པོ་ཚར་རེས་ཆོག་ལ། འདི་མན་དངོས་

གཞི་འདི་ལ་pངས་n་བ�ང་ངོ༌། །ད་དངོས་གཞི་ཚM་དབང་A་བའི་wིར་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། ìིཿ nས་གCམ་

སངས་Vས་fན་Dི་ངོ་བོ་ཉིད༔ འpོ་:མས་མ་Qས་^ོལ་བའི་

དད་དཔོན་མཆོག༔ ཨོ་Vན་པL་རིག་འཛ]ན་ཚM་དཔག་མེད༔ 

བདག་གི་Qས་ངག་ཡིད་གCམ་=ིན་�ོབས་ལ༔ འཆི་མེད་ཚM་

ཡི་དངོས་Uབ་Ãལ་n་གསོལ༔ གCམ་མམ་གཅིག །ད་མོས་<ས་

Pི་?ོན་ལམ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། ནད་རིགས་བཞི་བV་�་

བཞི་དང་༔ Kེན་ངན་ཉི་qི་ཆིག་rོང་དང་༔ ཡེ་འBོག་Cམ་བV་

�ག་v་དང་༔ བགེགས་རིགས་rོང་�ག་བVད་v་སོགས༔ ཚM་

ཡི་བར་ཆད་མི་མ\ན་སོགས༔ ཐམས་ཅད་=ང་ཞིང་དག་�ར་

ཅིག༔ ལན་གཅིག་གོ ད་ཚM་འ<གས་པ་ནི་�མ་@་པL་འོད་འབར་

Dི་ད"ལ་མpིན་\གས་ཀ་{ེ་བ་གསང་གནས་¯ར་འཁོར་ལོ་
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པL་Rོ་Eེ་རིན་ཆེན་V་pམ་ཨ�་ ཿ¢ྃ་¿་�ས་མཚན་པ་ལས། 

འོད་ཟེར་Oགས་»་ཞགས་པ་Oགས་^ོགས་Bིལ་�འི་ད=ིབས་

ཅན་wོགས་བvར་འ�ོས་པས་Gེད་རང་:མས་Pི་ཚM་ཡར་བ་

དང་འGམས་པ་གདོན་བགེགས་Pིས་འ�ོགས་པ་ཐམས་ཅད་

འོད་Pི་ཐིག་ལེ་དཀར་འཚMར་Dི་:མ་པར་བ-ས་ནས་Zི་བོ་ནས་

Aགས་Qས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་བ8ོམས་ཤིག །ཅེས་མདའ་དར་
དམར་པོའམ་དཀར་པོའམ་?ན་ཚM་སོགས་x་¯ས་གཡབ་ཅིང་ད=ངས་དང་

བཅས། ìིཿ wི་ནི་�མ་པ་ནང་ནི་བnད་�ིའི་གང་༔ གསང་བའི་

དོན་ནི་པL་ཚM་དཔག་མེད༔ གནས་¯ར་wག་མཚན་¯་དང་

ཡིག་འ�་¯༔ འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་འ�ོས༔ 

ìིཿ ཤར་wོགས་Bི་ཟའི་ལག་ནས་Oགས་»ས་'ག༔ @ོ་wོགས་

གཤིན་Eེའི་ལག་ནས་ཞགས་པས་'ག༔ �བ་wོགས་¶་བnད་

ལག་ནས་Oགས་^ོགས་'ག༔ =ང་wོགས་གནོད་*ིན་ལག་

ནས་Bིལ་�འི་'ག༔ rེང་wོགས་ཚངས་པ་བV་=ིན་ལག་ནས་

'ག༔ འོག་wོགས་དགའ་བོ་འཇོག་པོའ ]་ལག་ནས་'ག༔ ཚM་

Éོག་ཆད་པ་འ\ད་ལ་ཡར་བ་'ག༔ གས་པ་*ོར་ལ་ཉམས་པ་
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ཐམས་ཅད་གསོས༔ འོད་ཟེར་དཀར་ལ་འཚMར་ཞིང་Rམ་ལ་

འBིལ༔ Zི་བོའ ]་གºག་ནས་Qགས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ༔ འོད་

འབར་འཆི་མེད་ཚM་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨ�་ ཿ¢ྃ་བ±་<་W་

པL་སི?ི་ཨ་�་ཥེ་¢ྃ་N ྀ་ཛཿ ཞེས་རོལ་མོ་=། ཚM་གཏོར་ཐོག་ལ། ད་

ཚM་གཏོར་འདི་ཉིད་པL་འོད་འབར་གསལ་བ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་

དོག་x་¯་ནམ་མཁའ་གང་བར་འ�ོས་པས། འyང་བ་ས་�་མེ་

ùང་གི་བvད་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་སེར་དཀར་དམར་;ང་གི་

:མ་པར་བ-ས་ནས། Gེད་རང་:མས་ལ་ཐིམ་པས་ཤ་qག་Bོད་

ད�གས་Pི་ཚM་ཉམས་པ་སོར་�ད་ནས་Qས་བ9ག་མདངས་

དང་°ན་པར་8ོམས་ཤིག༔ ད=ངས་དང་བཅས། ìིཿ �མ་པའི་ངོ་

བོ་པL་འོད་འབར་བAགས༔ འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་

གང་བར་འ�ོས༔ ས་�་མེ་ùང་བvད་:མས་རང་མདོག་

གསལ༔ ཤ་qག་Bོད་ད�གས་ཉམས་པ་སོར་�ད་ནས༔ �ར་

ཡང་ཡར་ངོ་�་བ་ཅི་བཞིན་n༔ rོབས་�ལ་ཡོན་ཏན་ཚM་ཡི་

དབང་ཐོབ་ཤོག༔ གཏོར་མ་མགོ་བོར་བཞག་ལ། ཆོས་�་xང་བ་
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མཐའ་ཡས། ལོངས་�་\གས་Eེ་ཆེན་པོ། Áལ་�་པL་འyང་

གནས། མཁའ་འpོ་ཡེ་ཤེས་མཚJ་Vལ། གཏེར་rོན་¢ྃ་ནག་མེ་

འབར། Vལ་བ་དགོངས་པ་བ|ད་པ། རིག་འཛ]ན་བR་ཡི་བ|ད་

པ། གང་ཟག་oན་'ང་བ|ད་པ། མཁའ་འpོ་གཏད་V་བ|ད་

པ། བཀའ་བབ་དོན་Dི་བ|ད་པ། གཏེར་ཆོས་?ོན་ལམ་བ|ད་

པའི་k་མ་དམ་པ་:མས་དང༌། Gད་པར་n་<་W་པL་འོད་

འབར་ཚM་དཔག་T་མེད་པའི་@་ཚJགས་:མས་Pིས། Rོ་Eེ་�ོབ་

མ་འདི་:མས་ལ་འཆི་བ་མེད་པ་ཚM་ཡི་དབང་བ�ར་n་གསོལ། 

ཚM་མི་ཤིགས་པ་Rོ་Eེ་{་�ར་མཛJད་ཅིག༔ ཚM་མི་འ�ར་བ་

ག�ང་Uང་{་�ར་མཛJད་ཅིག །ཚM་མི་�བ་པ་Vལ་མཚན་{་

�ར་མཛJད་ཅིག །འཆི་བ་མེད་པ་ཚM་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་

མཛད་n་གསོལ། ཨ�་ ཿ¢ྃ་བ±་<་W་པL་སི?ི་ཨ་�་ཥེ་¢ྃ་N ྀ་

ཛཿ ཞེས་/གས་ལན་གCམ་བEོད། དེ་ནས་�མ་པ་ལག་T་ཐོག་ལ། ད་

�མ་པ་འདིའི་ནང་n་<་W་པL་འོད་འབར་བAགས་པའི་�་

ལས་འོད་ཟེར་དཔག་T་མེད་པ་འ�ོས། འཁོར་འདས་ལམ་
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གCམ་Dི་ཚM་དང་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་བ-ས་ཏེ་ཚMའི་

བnད་�ིར་A་བ་དེ། Gེད་རང་:མས་Pི་ཚངས་�ག་དང་ཁ་ནས་

Aགས། Qས་འཆི་མེད་བnད་�ིས་{ེམ་Dིས་གང་བར་8ོམས་

ཤིག །ìིཿ �མ་པའི་བnད་�ི་པL་འོད་འབར་A༔ འོད་ཟེར་

དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་འ�ོས༔ Vལ་བ་རབ་འ=མས་

རིགས་གCམ་མགོན་པོ་དང་༔ འཇིག་}ེན་ཡོངས་Zོད་མངའ་

ཐང་བསོད་ནམས་ཅན༔ ཟག་བཅས་ཟག་མེད་མ\་rོབས་�ས་

པ་fན༔ དེང་འདིར་�་ལ་ཚM་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ �མ་པ་Zི་

བོར་བཞག ཨ�་ ཿ¢ྃ་བ±་<་W་པL་སི?ི་ཨ་�་ཥེ་¢ྃ་N ྀ ་ཛཿ 
/གས་བEོད། �མ་�་.ད་དོ། །དེ་ནས་ཚM་རིལ་ལག་T་ཐོགས་ལ་ད=ངས་

དང་བཅས། ìིཿ /ོན་=ོན་nས་གCམ་སངས་Vས་ཐམས་ཅད་

Pིས༔ Nབ་lས་རིལ་�་འདི་ལ་བ}ེན་ནས་མཛད༔ <་Wའི་=ིན་

�བས་རིལ་�་འn་འ�ལ་མེད༔ �ལ་°ན་རིགས་Pི་�་ལ་ཟས་

C་*ིན༔ དམ་lས་མ་�ངས་བvད་ལེན་oིང་པོར་Zོད༔ ཟ་ཐང་

ལོངས་Zོད་ཚM་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རིལ་�་*ིན་ཅིང༌། ཨ�་ ཿ¢ྃ་

བ±་<་W་པL་སི?ི་ཨ་�་ཥེ་¢ྃ་N ྀ་ཛཿ བEོད། དེ་ནས་ཚM་ཆང་ལག་
�124



T་ཐོག་ལ་ད=ངས་དང་བཅས། ìིཿ /ོན་=ོན་Bང་Éོང་རིག་འཛ]ན་

ཐམས་ཅད་Pིས༔ ཚM་Nབ་བnད་�ི་འདི་ལ་བ}ེན་ནས་མཛད༔ 

Vལ་བས་=ིན་�བས་བnད་�ི་འn་འ�ལ་མེད༔ �ལ་°ན་

རིགས་Pི་�་ལ་�ོམ་n་*ིན༔ wི་ནང་=ང་སེམས་ཁམས་:མས་

འཕེལ་ཞིང་Vས༔ བདེ་Bོད་རང་འབར་ཚM་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ 

བnད་�ི་*ིན། ཨ�་ ཿ¢ྃ་བ±་<་W་པL་སི?ི་ཨ་�་ཥེ་¢ྃ་N ྀ་ཛཿ 

བEོད། དེ་ནས་མེ་ཏོག་ནས་འཐོར་ཞིང༌། Qས་ལ་Rོ་Eེའི་གོ་qབ་Dོན་

ནས་འོད་Pི་ཐིག་ལེར་8ོམས༔ ཨ�་བ±་རཀྵ་རཀྵ་¢ྃ༔ མདའ་དར་

དཀར་པོའམ་དམར་པོ་ལ་Rོ་Eེ་V་pམ་མnད་པ་=ས་པ་¯་བཏགས་པ་ཡོད་ན་

རབ། མེད་ན་/ོན་Dི་མདའ་དར་དེ་གཡབ་ཅིང་Zི་བོར་བཞག་rེ་ད=ངས་དང་

བཅས། ìིཿ དང་པོ་ཆོས་Pི་ད=ིངས་Pི་V༔ གཉིས་པ་ཐབས་དང་

ཤེས་རབ་V༔ གCམ་པ་�་གCང་\གས་Pི་V༔ བཞི་པ་ཡེ་

ཤེས་བཞི་ཡི་V༔ ¯་པ་Vལ་བ་རིགས་¯འི་V༔ �ག་པ་བཅོམ་

°ན་\བ་�ག་V༔ བnན་པ་སངས་Vས་རབ་བnན་V༔ wག་V་

བnན་Dི་Vས་གདབ་བོ༔ ཞེས་མདའ་དར་Zི་བོར་གTག་གོ །བV་�་ལ་
དེ་ཡན། བར་�བས་དེ་nས་རེ་ལ་བv་གCམ་ཙམ་མམ། བv་རེ་ཙམ་=ས་དེ་
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ནས་ཡང་དབང་Nབ་ཝིག་པར་=། ལན་རེ་n་བ�ར་བའི་འ�ག་T། འོ་དེས་

ཚM་དབང་གཅིག་གམ་n་སོང་pངས་ཁ་འདི་ཙམ་n་སོང་ ཐོབ་པ་ཡིན་

པས། དེའི་དམ་ཚ]ག་T་ཨོ་Vན་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་དམ་Dི་@ར་ག�ང་

ལ། /གས་བ±་<་W་ལ་\གས་དམ་=་oམས་པས་Eེས་�ོས་

མཛJད། གཙJ་བོའ ]་ཇི་{ར་བཀའ་Ãལ་པ། ཞེས་སོགས་བEོད་ལ་pོལ་
ལོ། །རང་གི་རིམ་pོ་ལ་ཡང་དེ་{ར་=ས་ན་ཚM་དབང་བV་�འི་གོ་ཆོད་ཅིང༌། 

གཞན་ལ་བV་�་བ�ར་བ་སོང་ལ། Eེས་ནས་རང་གི་བདག་འ�ག་དབང་kང་

པས་=ིན་�བས་མི་ཉམས་པའི་གནད་ཡོད་དོ། །ཞེས་པ་གོ་འཇོ་}ོགས་°ན་

%ན་Uབ་Pིས་བ�ལ་ནས་ར་ག་ཨ་ûས་Gེར་བདེ་བར་=ས་པ་ཉེས་འགལ་

གཏེར་³ང་ལ་བཤགས་ཤིང༌། དགེ་བས་kོ་དམན་:མས་ལ་ཕན་པ་V་ཆེན་

པོར་�ར་ཅིག །། །། 

༈ }ག་བVད་ནི། ¢ྃ་ìིཿ \གས་Eེ་µད་yང་དཔལ་Dི་གnགས་

དཀར་འདི། །Rོ་Eེ་�ོབ་དཔོན་བ�ལ་བVར་}ག་བAགས་ནས། 

།ཟབ་Vས་ཆོས་འཁོར་བ�ོར་wིར་འ�ལ་ལགས་ན། །བ�ེ་བས་

བཞེས་ཏེ་འདོད་པའི་འ�ས་�་Ãོལ། ¢ྃ་ìིཿ x་ཚJགས་དགོས་

འདོད་fན་འyང་རིན་ཆེན་�མ། །Rོ་Eེ་�ོབ་དཔོན་བ�ལ་
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བVར་}ག་བAགས་ནས། །ཟབ་Vས་ཆོས་འཁོར་བ�ོར་wིར་

འ�ལ་ལགས་ན། །བ�ེ་བས་བཞེས་ཏེ་འདོད་པའི་འ�ས་�་

Ãོལ། ¢ྃ་ìིཿ གསེར་ལས་Uབ་པའི་མདངས་°ན་ཉ་མོ་འདི། །

Rོ་Eེ་�ོབ་དཔོན་བ�ལ་བVར་}ག་བAགས་ནས། །ཟབ་Vས་

ཆོས་འཁོར་བ�ོར་wིར་འ�ལ་ལགས་ན། །བ�ེ་བས་བཞེས་ཏེ་

འདོད་པའི་འ�ས་�་Ãོལ། ¢ྃ་ìིཿ འདབ་rོང་°ན་པ་གེ་སར་

པLའི་མཆོག །Rོ་Eེ་�ོབ་དཔོན་བ�ལ་བVར་}ག་བAགས་

ནས། །ཟབ་Vས་ཆོས་འཁོར་བ�ོར་wིར་འ�ལ་ལགས་ན། །

བ�ེ་བས་བཞེས་ཏེ་འདོད་པའི་འ�ས་�་Ãོལ། ¢ྃ་ìིཿ Bི་མེད་

རབ་དཀར་དཔལ་Dི་nང་དཀར་འདི། །Rོ་Eེ་�ོབ་དཔོན་བ�ལ་

བVར་}ག་བAགས་ནས། །ཟབ་Vས་ཆོས་འཁོར་བ�ོར་wིར་

འ�ལ་ལགས་ན། །བ�ེ་བས་བཞེས་ཏེ་འདོད་པའི་འ�ས་�་

Ãོལ། ¢ྃ་ìིཿ རིན་ཆེན་�ར་བVད་དཔལ་Dི་བེá་འབར། །Rོ་Eེ་

�ོབ་དཔོན་བ�ལ་བVར་}ག་བAགས་ནས། །ཟབ་Vས་ཆོས་

འཁོར་བ�ོར་wིར་འ�ལ་ལགས་ན། །བ�ེ་བས་བཞེས་ཏེ་འདོད་
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པའི་འ�ས་�་Ãོལ། ¢ྃ་ìིཿ ཁམས་གCམ་fན་ལས་མཆོག་

�ར་Vལ་མཚན་འདི། །Rོ་Eེ་�ོབ་དཔོན་བ�ལ་བVར་}ག་

བAགས་ནས། །ཟབ་Vས་ཆོས་འཁོར་བ�ོར་wིར་འ�ལ་

ལགས་ན། །བ�ེ་བས་བཞེས་ཏེ་འདོད་པའི་འ�ས་�་Ãོལ། ¢ྃ་

ìིཿ འཁོར་འདས་ཆོས་ལ་དབང་བzར་འཁོར་ལོ་འདི། །Rོ་Eེ་

�ོབ་དཔོན་བ�ལ་བVར་}ག་བAགས་ནས། །ཟབ་Vས་ཆོས་

འཁོར་བ�ོར་wིར་འ�ལ་ལགས་ན། །བ�ེ་བས་བཞེས་ཏེ་འདོད་

པའི་འ�ས་�་Ãོལ། ས§་མô་ལཾ།། །། 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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༈ འཇའ་ཚJན་Qགས་Pི་<ར་Bག་གི་དབང་བAགས་སོ། གཏེར་གAང་

གི་འོད་འབར་Dི་དབང་དེ་<ར་Bག་ལ་མཁོ་བའི་wག་ལེན། འཇའ་ཚJན་པ་ཉིད་

Pིས་མཛད་པའི་མཐོང་བ་བ|ད་པའི་Qགས་ཡིན་ཏེ། དབང་གཏོར་�ར་

གCམ་པ་རིན་ཆེན་འབར་བ། མ་འཛJམ་ན་གང་Wང་གིས་ཆོག །གAང་{ར་

འོད་འབར་དང་Bག་པོ་འདོན་ཅིང་ཨ�ིག་བoེན་པ་=། དེ་ནས་�ོབ་མ་:མས་

འཚJགས་ལ་>ས་དང་མེ་ཏོག་བPེ། /ོན་n་དབང་མ་བ�ར་ན་བགེགས་

གཏོར་བཏང༌། Cམ་བྷ་ནིས་བགེགས་བðད་ནས། འོ་ན་ད་ལམ་Gེད་

རང་:མས་ལ་<་W་Bག་པོའ ]་དབང་བ�ར་བ་ཡིན་པས། <ར་

Bག་འདི་ནི་}་མpིན་Dི་རིགས་གཅིག་ཡིན་ཏེ། <ར་Bག་}་

ད�་ཅན་ཡང་ཡོད་དེ། བ�ལ་པ་དཔག་T་མེད་པ་ནས་ཡོད་

པས་ཞི་Bག་གཉིས་གང་/འི་ས་མཚམས་བ�ང་དཀའ་བ་ཡིན་

ཅིང༌། སངས་Vས་xང་བ་མཐའ་ཡས་Pིས་གCངས་པའི་Bག་

པོ་�ིན་ལས་Pི་|ད་སོགས་དང་ཆེ་མཆོག་ཧེ་W་ཀས་གCངས་

པའི་qག་འ\ང་རོལ་པའི་�་བ|ད་སོགས་<་W་Bག་པོའ ]་|ད་

མང་པོ་དང༌། དགོངས་འnས་�་བའི་|ད་�ག་ནས་Pང་<ར་

Bག་གCངས་སོ། །àPའི་བrན་པ་འདི་ལ། ཨོ་Vན་རིན་པོ་ཆེ་
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དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་མཚJ་¥ིང་n་འ>ངས་མ་ཐག །Bག་པོ་མཐིང་གའི་

�ར་བཞེངས་ནས་གཟའ་དང་¶་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། 

<་W་Áལ་པའི་མཚན་བVད་n་Áལ་ནས་འpོ་བའི་དོན་�བས་

པོ་ཆེ་མཛད་པ་Zི་དང༌། =ེ་�ག་མོན་�་pོ་rག་ཚང་སེôེ་

བསམ་འUབ་T་Rོ་Eེ་pོ་བོ་ལོད་Pི་�ར་བཞེངས་ནས། གnག་

པ་ཅན་Dི་ñ་rེགས་བnད་དང་དམ་Éི་ལ་སོགས་པ་ཚར་བཅད་

Eེས་C་བ�ང་ནས་གནས་ཆེན་:མས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་གཏེར་

དཔག་T་མེད་པ་Ñས་ནས་nས་མ་འོངས་oིགས་མ་¯་བདོའ ]་

nས་འདིར་Vལ་བ་གཞན་ལས་@ག་པར་\གས་Eེ་ཆེ་ཞིང༌། 

ཟབ་གཏེར་rོན་པའི་གཏེར་ཆེན་:མས་Pི་གཏེར་ཁ་ལས་Pང་

གསལ་བར་བrན་པ་དང༌། བོད་n་མ་ཕེབས་/ོན་ལ་â་འãལ་

Dིས་ཁམས་Pི་སེôེ་�ག་T་=ོན་ནས། <་W་Bག་པོ་རིགས་

¯འི་�ར་བཞེངས་ནས། ཁམས་wོགས་Pི་@་འBེ་ཐམས་ཅད་

དམ་ལ་བཏགས། བསམ་ཡས་ད�་�ེ་བར་མར་<་W་Bག་པོའ ]་

�ར་བཞེངས་ནས་Vལ་པོ་བེ་དཀར་དམ་ལ་བཏགས། ཡར་Qང་
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ཤེལ་�ག་T་<་W་Bག་པོའ ]་�ར་བཞེངས་ནས་འགོང་པོ་òན་

ད<་དམ་ལ་བཏགས། བསམ་ཡས་མཆིམས་Sར་<་W་Bག་

པོའ ]་�ར་བཞེངས་ནས་@་འBེ་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། 

འ�ི་<ང་ཏི་pོ་�ག་T་<་W་Bག་པོའ ]་�ར་བཞེངས་ནས་མ་

འོངས་འyང་འ�ར་Dི་འགོང་པོ་དམ་Éི་:མས་Pི་ཁ་གནོན་པར་

མཛད། Gད་པར་n་<ར་Bག་ཤིན་T་qོས་པའི་�ར་བཞེངས་

ནས་�ིས་ལ་མཁས་པ་འཇམ་དཔལ་Dིས་�ིས་=ེད་མ\་rོབས་

ཆེ་བ་wག་ན་Rོ་Eེས་ཆད་པ་ཡང་གཅོད། གནོད་*ིན་མེ་དབལ་

དང་གནམ་Oགས་Pི་tིག་པ་ལས་ལ་བPེས་ནས་@་འBེ་དམ་

ལ་མི་གནས་པ་ཐམས་ཅད་བ^ལ་ཏེ་ཤ་qག་ཚJགས་C་རོལ། 

ཉིན་རེ་@་འBེ་གཉིས་གཉིས་རེ་བ�ང་ནས་གསོན་པོར་ཟ་བའི་â་

འãལ་བrན་པས། དེ་ནས་@་འBེ་ཐམས་ཅད་Pི་Éོག་oིང་Sལ་

ཏེ། མ་འོངས་པ་ན་�ོབ་དཔོན་པL་འyང་གནས་Pི་མཚན་ཙམ་

Cས་འཛ]ན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་@་འBེ་:མས་Pིས་ཞེ་ཐག་པ་ནས་

དད་ཅིང་<ས་པས་Zི་བོར་བfར་བ་དང༌། དེའི་དགོངས་པ་དང་
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བཀའ་Qང་Nབ་པར་ཁས་kངས། དེ་མ་=ས་ན་@་འBེ་དེའི་

མགོ་Qས་ཚལ་པར་གས་ནས་oིང་དང་Qས་Éོག་ཚMག་ཅིང་

Wལ་ནས་ཤི་rེ། མནལ་མེད་པའི་དÆལ་བར་འpོ་བའི་ཐ་ཚ]ག་

དང་དམ་བཅའ་Sལ་བ་ཡིན་པས། <ར་Bག་འདིའི་དབང་ཐོབ་

ཅིང་ཡི་དམ་Dི་@ར་བ�ང་ན། /ོན་Dི་ལས་Pི་:མ་པར་?ིན་པ་

མ་གཏོགས། @་འBེའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ཕན་མི་Éིད་

པ་ཡིན། Gད་པར་/གས་ཨ�ིག་འདི་བV་བ�ས་ན་ཡང་ལས་

ངན་Dི་^ིབ་པ་=ང༌། rོང་ཙམ་བ�ས་ན་དམ་ཚ]ག་ཉམས་ཆག་

ཐམས་ཅད་�ོང༌། qི་ཙམ་བ�ས་ན་@་Éིན་tེ་བVད་ཐམས་

ཅད་དབང་n་འn། འ�མ་ཙམ་བ�ས་ན་དངོས་སམ་ཉམས་སམ་

µི་ལམ་n་ཨོ་Vན་དང་མཇལ། འ�མ་qག་�ག་བ�ས་ན་

མཆོག་གི་དངོས་Uབ་ཐོབ། ཐོས་པ་དང་Bན་པ་ཙམ་Dིས་@་འBེ་

ཐམས་ཅད་ལས་ལ་ཁོལ། Bེགས་པ་tེ་བVད་ལ་བཀའ་བཙན་

པར་འ�ར། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་ཚང་༔ �ོན་:མས་

ཐམས་ཅད་འདི་ཡིས་སེལ༔ དངོས་Uབ་ཐམས་ཅད་འདི་ལས་
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འyང་༔ དཔེར་ན་ཡིན་བཞིན་ནོར་�་འB༔ Qས་ལ་བདེ་Bོད་མེ་

{ར་འབར༔ མི་ནོར་ཟས་གCམ་ཆར་{ར་འབབ༔ དཔའ་བོ་

མཁའ་འpོ་�ིན་{ར་འn༔ wི་ནང་ཆོས་�ོང་�ན་{ར་ཉན༔ �ིན་

ལས་ཅི་བNབ་ཐོགས་Oགས་མེད༔ ཅེས་སོགས་ཡོན་ཏན་མཐའ་

ཡས་པར་གCངས་སོ། །དེ་{་�འི་དབང་A་བའི་wིར་མ�ལ་

Sལ། ས་གཞི་�ོས་སོགས། ད་དབང་གི་གཞི་�བས་འpོ་སེམས་

བ�ེད་A་བའི་Eེས་�ོས་མཛJད། ཨ�་ ཿ¢ྃ༔ �བས་གནས་དམ་

པ་:མས་ལ་སོགས། =ང་�བ་མཆོག་T་སེམས་བ�ེད་དོ༔ 

ཞེས་ཚ]ག་བཞི་པོ་ལན་གCམ། ད་དབང་A་བའི་wིར་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། ཨེ་མ་ཧོཿ དབང་Bག་འབར་

བའི་k་མ་ནི༔ རིགས་:མས་fན་བདག་ཆེ་བའི་མཆོག༔ དཔའ་

བོ་ཆེན་པོས་Eེས་C་བ�ང་༔ དབང་གི་?ིན་pོལ་དངོས་Uབ་

Ãོལ༔ གCམ། k་མས་ལན་གCངས་པ། དེ་{ར་ཡིན་ན་ཧེ་W་ཀའི༔ 

དལ་n་གAགས་ཅིང་?ིན་པར་=འོ༔ k་མེད་ཡང་གསང་=ིན་

�བས་འདི༔ གནས་ཁང་འདི་ཡི་wི་རོལ་n༔ དམ་མེད་པ་ལ་�་
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མི་Wང་༔ དེ་wིར་oིང་ནས་�ོ་བོར་ཞིག༔ འདིའི་Eེས་�ོས་

མཛJད། བ±་རཀྵ་སི་¢ྃ༔ ས་མ་ཡ༔ ཨི་དན་ན་ར་ཀན༔ དེ་ནས་

མnན་Dི་གཏོར་མ་དང་�ོབ་དཔོན་པL་འོད་འབར་�ད་ཅིག་ལ་

<་W་Bག་པོའ ]་�ར་གནས་འ�ར། Gེད་རང་:མས་Pང་�ད་

ཅིག་Bན་lོགས་ལ་<་W་Bག་པོ་�་མདོག་དམར་པོ་Rོ་Eེ་དང་

tིག་པ་འཛ]ན་ཅིང༌། nར་qོད་ཆས་བVད་དང༌། དཔལ་Dི་ཆས་

ད<ས་བVན་ཅིང༌། གར་ད<འི་ཉམས་དང་°ན་པ་བདག་མnན་

:མས་Pི་\གས་ཀའི་¢ྃ་དམར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས་ཏེ། G་

ཡབ་¥ིང་n་ཨོ་Vན་རིན་པོ་ཆེའི་\གས་ཀར་ཕོག་པས། oད་

ཅིག་ལ་Bག་པོའ ]་�ར་qོས་པས་�་ཆེ་�་དཔག་T་མེད་པ་áར་

^་ཆེམ་^་དང་བཅས་ཏེ་=ོན་ནས། གཏོར་མ་@ར་གསལ་བ་

དང༌། Gེད་:མས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་8ོམས་ཤིག །ད=ངས་

རོལ་�ོས་nད་དང་བཅས། ¢ྃ༔ ཆོས་�་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་

Pང་༔ ཞེས་པ་ནས། དབང་དང་དངོས་Uབ་Ãོལ་wིར་གཤེགས་C་

གསོལ༔ /གས་ཨར་ཙ]ག་ལ། བ±་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ ཿ ཞེས་རོལ་མོ་
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དང་/གས་གCམ་མམ་བnན་བEོད། ད་ཡེ་ཤེས་པ་དེ་བ}ེན་པའི་

མོས་པ་མཛJད། Rོ་Eེ་མགོར་བཞག ཏིØ་བ±། དེ་ནས་གཏོར་མ་ལག་T་

ཐོགས་ལ། ད་གཏོར་མ་འདི་ཉིད་<་W་Bག་པོ་དངོས་C་གསལ་

བའི་ད"ལ་བའི་ཨ�་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་དཔག་T་མེད་པ་

འ�ོས། Gེད་རང་:མས་Pི་ད"ལ་བར་ཐིམ་པར་8ོམས་ཤིག 

ìིཿ དབང་Bག་འབར་བ་རིགས་Pི་བདག༔ nས་གCམ་སངས་

Vས་ཐམས་ཅད་Pི༔ �་གCང་\གས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ༔ =ིན་

�བས་Âོང་ཡངས་རང་བཞིན་འབར༔ ཨ�་ ཿ¢ྃ༔ �་ཡི་?ིན་

མཚམས་ཨ�་དཀར་ལས༔ འོད་ཟེར་�ར་མདའ་ཆད་པ་{ར༔ 

�ལ་°ན་Qས་ལ་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ �མ་དབང་ཐོབ་ནས་xང་

rོང་བ8ོམ༔ དབང་Bག་འབར་བ་�་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨར་

ཙ]ག་ལ་tེ་བVད་མི་*ར། ¢ྃ་ཕཊ༔ Ë་ཡ་ཨ་བྷི་ཥི:་ཨ�༔ བEོད་

ཅིང་ད"ལ་བར་གTག་གོ དེས་Qས་Pི་^ིབ་པ་དག །Qས་ལ་གནོད་

པའི་ནད་གདོན་ཞི། �འི་དབང་ཐོབ་འ�ས་�་Áལ་�་ཐོབ་པའི་

ས་བོན་དང་བག་ཆགས་|ད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་གཏོར་
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མ་<་W་Bག་པོར་གསལ་བའི་མpིན་པའི་ ཿཡིག་ལས་འོད་

ཟེར་དམར་པོ་འ�ོས་ནས། Gེད་རང་:མས་Pི་མpིན་པར་ཐིམ་

པར་8ོམས་ཤིག གཏོར་མ་ཐོགས་ལ་ད=ངས་དང་བཅས། ¢ྃ༔ དབང་

Bག་འབར་བའི་རིགས་Pི་བདག༔ nས་གCམ་སངས་Vས་

ཐམས་ཅད་Pིས༔ �་གCང་\གས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ༔ =ིན་

�བས་Âོང་ཡང་རང་བཞིན་འབར༔ ཨ�་ ཿ¢ྃ༔ གCང་གི་

;གས་rེང་ ཿདམར་ལས༔ འོད་ཟེར་མར་མེའི་�ེ་མོ་{ར༔ 

�ལ་°ན་Oེ་ལ་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ གCང་དབང་ཐོབ་ནས་/གས་

ùང་བ8ོམ༔ དབང་Bག་འབར་བའི་གCང་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ 

/གས་ཨར་ཙ]ག་ ཝ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥི:་ ཿ ཞེས་མpིན་པར་བ�ར། དེས་

ངག་གི་^ིབ་པ་དག །ངག་གི་དིག་&གས་དག གCང་གི་དབང་

ཐོབ་འ�ས་�་གCང་ད=ངས་�ག་v་དང་°ན་པའི་ལོངས་�འི་

ས་བོན་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་གཏོར་མ་Bག་པོའ ]་\གས་ཀའི་

¢ྃ་ལས་འོད་ཟེར་/ོན་པོ་འ�ོས་པས། Gེད་རང་:མས་Pི་oིང་

གར་ཐིམ་པར་8ོམས་ཤིག གཏོར་མ་ཐོགས་ནས་ད=ངས་དང་བཅས། 
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ìིཿ དབང་Bག་འབར་བའི་རིགས་Pི་བདག༔ nས་གCམ་

སངས་Vས་ཐམས་ཅད་Pི༔ �་གCང་\གས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ༔ 

=ིན་�བས་Âོང་ཡང་རང་བཞིན་འབར༔ ཨ�་ ཿ¢ྃ༔ \གས་ཀའི་

¢ྃ་མཐིང་འོད་འབར་བའི༔ འོད་ཟེར་�ོས་རིང་nད་པ་{ར༔ �ལ་

°ན་སེམས་ལ་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་

གསལ་rོང་བ8ོམ༔ དབང་Bག་འབར་བའི་\གས་Pི་དབང་ཐོབ་

ཤོག༔ ཨར་ཙ]ག་དང༌། ཙ]ç་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ༔ ཞེས་oིང་གར་གTག དེས་

སེམས་Pི་^ིབ་པ་དག །སེམས་Pི་Óོ་འབོག་ཞི། \གས་Pི་

དབང་ཐོབ། འ�ས་�་ཆོས་�་ཐོབ་པའི་ས་བོན་བཞག་པའོ། །དེ་

ནས་གཏོར་མ་Bག་པོར་གསལ་བའི་ད"ལ་མpིན་\གས་ཀ་{ེ་

བ་དང་གསང་གནས་¯་ནས་འོད་ཟེར་དམར་མཐིང་སེར་;ང་<་

¯་འ�ོས་ནས། Gེད་རང་:མས་Pི་གནས་¯ར་ཐིམ་པར་8ོམས་

ཤིག །གཏོར་མ་བ�ང་ད=ངས་དང་བཅས། ìིཿ དབང་Bག་�་གCང་

\གས་ཡོན་ཏན༔ �ིན་ལས་འnས་པའི་འོད་ཟེར་ནི༔ ནམ་མཁའི་

�་ལ་འཇའ་ཤར་{ར༔ �ལ་°ན་གནས་¯ར་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ 
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དབང་བཞི་ཡེ་ཤེས་lོགས་ཆེན་བ8ོམ༔ དབང་Bག་འབར་བའི་

རང་བཞིན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨར་ཙ]ག་དང༌། ས§་དྷµ་ཨ་བྷི་ཥི:་

ཧོཿ ཞེས་{ེ་བར་བ�ར་རོ། །དེས་བསགས་པ་ཆ་oོམས་Pི་^ིབ་པ་

དག །ཚM་བསོད་ནམས་ལ་བར་n་གཅོད་པ་ཞི། དབང་བཞི་

ཡོངས་C་lོགས་པ་ཐོབ། འ�ས་�་ངོ་བོ་ཉིད་Pི་�་འUབ་པའི་

�ལ་པ་དང་°ན་པར་=ས་པའོ། །དེ་ནས་གཏོར་མ་ཐོགས་ལ། 

གཏོར་མ་འདི་བཅོམ་°ན་འདས་<་W་Bག་པོ་དབང་Bག་འབར་

བ་དངོས་C་གསལ་བའི་rེང་གི་ཆ་ལ་རིག་འཛ]ན་Uབ་ཐོབ་

བ|ད་པའི་k་མ། བར་Dི་ཆ་ལ་ཡི་དམ་|ད་tེ་�ག་གི་@་

ཚJགས། འོག་གི་ཆ་ལ་དམ་པ་ཡེ་ཤེས་Pི་ཆོས་�ོང་བའི་ཚJགས་

ཐམས་ཅད་�ིན་འqིགས་པ་{ར་Gེད་རང་གི་Zི་བོར་=ོན་ནས། 

ངེད་Pི་གསོལ་བ་ཇི་{ར་བཏབ་པའི་=ིན་�བས་དངོས་Uབ་

ཐམས་ཅད་Ãལ་ནས། འོད་n་A་ནས་Gེད་རང་དང་ད=ེར་མེད་

n་ཐིམ་པར་8ོམས་ཤིག །ཆོས་�་xང་བ་མཐའ་ཡས། ལོངས་

�་\གས་Eེ་ཆེན་པོ། Áལ་�་པL་འyང་གནས། མཁའ་འpོ་ཡེ་
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ཤེས་མཚJ་Vལ། ཉང་བན་ཏིང་འཛ]ན་བཟང་པོ། /གས་འཆང་

¢ྃ་ནག་མེ་འབར། ལས་ཅན་ཆོས་བདག་ཉེར་གཅིག །Vལ་བ་

དགོངས་བ|ད། རིག་འཛ]ན་བR་བ|ད། གང་ཟག་oན་བ|ད། 

གཏེར་ཆོས་?ོན་ལམ་བ|ད་པ། མཁའ་འpོ་གཏད་V་བ|ད་པ། 

བཀའ་བབ་དོན་Dི་བ|ད་པའི་k་མ་དམ་པ་:མས་དང༌། བཅོམ་

°ན་འདས་<་W་Bག་པོ་དབང་Bག་འབར་བའི་@་ཚJགས་

ཐམས་ཅད་Pིས། Rོ་Eེའི་�ོབ་མ་འདི་:མས་ལ་=ིན་Dིས་

�བས་པ་དང་དབང་བ�ར་བར་མཛད་n་གསོལ། བཀའི་@་མ་

Éིན་tེ་བVད་Pི་གནོད་པས་མི་�གས་པར་³ངས་ཤིག །གཟའ་

¶་དང་Vལ་བསེན་དམ་Éིའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ད་{་ཉིད་n་

ཞི་བར་མཛJད་ཅིག གག་@ོག་གཟེར་གCམ་ཡམས་ནད་རིམས་

ནད་Pི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ད་{་ཉིད་n་ཞི་བར་མཛJད་ཅིག །

nས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་Kེན་wི་ནང་གི་བར་n་གཅོད་པ་ཐམས་

ཅད་ད་{་ཉིད་n་གསལ་n་གསོལ། �ེ་བ་འདི་ནས་བ�ང་rེ་ཚM་

རབས་ཐམས་ཅད་n་@ག་པའི་@ར་མཛད་n་གསོལ། Eེས་C་
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འཛ]ན་པར་མཛད་n་གསོལ། གཏོར་མ་Zི་བོར་བཞག་ལ། ཨར་ཙ]ག་ཨ་
ཡ་མ་དང་བཅས་པའི་/གས་གCམ་མམ་བnན་བEོད་དོ། །དེ་ནས་མེ་ཏོག་

འཐོར་ཞིང༌། ཨེ་མ་ཧོཿ ཤེས་=འི་དོན་ལ་མ་µོངས་པའི༔ k་མ་

དམ་པའི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ གང་ལ་བསམ་པ་དེ་ཡིས་འUབ༔ ཡི་

དམ་@་ཡི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ �་གCང་\གས་Pི་བྷ་ག་ལ༔ wག་

V་ཆེན་པོས་བ9་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བ9་ཤིས་བEོད་དོ། །འོ་དེས་<་

W་Bག་པོས་དབང་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། དེ་ཡི་དམ་

ཚ]ག་T་<་W་Bག་པོ་ཡི་དམ་Dི་@ར་བ�ང་oམ་པ་Dིས་ལ་Eེས་

�ོས་མཛJད། གཙJ་བོས་ཇི་{ར་སོགས། ས་གཞི་�ོས་�ས་སོགས་

=འོ། །ཞེས་པ་གོ་འཇོ་k་མ་%ན་འUབ་Pི་དོན་n་Ö་ག་ཨ་ûས་�ིས་པ་rེ། 

འདིས་མང་པོ་འགའ་ལ་ཕན་པའི་}ེན་འ�ེལ་ཡོད་oམས་པ་ཞིག་yང་ངོ༌། 

ས§་མô་ལཾ།། །། ཐེང་གཅིག་Aས་སོ།  

!
!
!
!
!
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༈ Rོ་Eེ་Sར་པའི་གཏོར་དབང་ཤིན་T་བ-ས་པ་བཀའ་གཏེར་Zི་Gབ་

གnག་པ་fན་འnལ་ཞེས་=་བ་བAགས་སོ། ན་མོ་¸ི་f་é་ར་ཡེ༔ Sར་པའི་

གཏོར་དབང་ཤིན་T་བ-ས་པ་ནི༔ གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ་�ར་གCམ་

ལ༔ ཡོད་ན་ཙཀ་ལི་བºགས་མེད་Pང་Wང་༔ ཅི་འ=ོར་མཆོད་པ་བཤམ་ལ་

དབང་Nབ་ནི༔ བདག་མnན་nས་གཅིག་ལས་=ང་བ-ས་པ་ནི༔ མཚJ་Vལ་

Dིས་མཛད་འདི་ཡིས་ཆོག་པའོ༔ ¢ྃ༔ རང་yང་%ན་Uབ་གཞལ་ཡས་

ཆེན་པོ་ལ༔ བགེགས་དང་ལོག་པར་འBེན་པའི་མིང་ཡང་མེད༔ 

དེ་{ར་ཡེ་ནས་གསལ་བར་རབ་}ོགས་པས༔ མཚམས་Pི་

དPིལ་འཁོར་རང་བཞིན་%ན་Dིས་Uབ༔ ཨ�་གདལ་Gབ་ཀ་དག་

ཡང་དག་%ན་འ=མས་ལ༔ བཤགས་དང་བཤགས་=འི་མཚན་

མ་རང་སར་དག༔ འོན་Pང་མ་རིག་ག�ང་འཛ]ན་འ>ལ་Éིད་ན༔ 

རང་yང་Áལ་པའི་@་ཚJགས་:མས་ལ་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་ཨ་

 ཿ གདོད་ནས་རང་yང་:མ་དག་བnད་�ིའི་མཆོག༔ |་�ག་

ད=ིངས་C་བ^ལ་བའི་དམར་ཆེན་པོ༔ xང་Éིད་གཞིར་

བཞེངས་མ་�་བ་ལི©༔ :མ་གCམ་མཛད་མེད་བvད་ཆེན་ཨ�་

 ཿ¢ྃ༔ ¢ྃ༔ xང་བའི་དངོས་པོ་x་ཚJགས་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ 
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rོང་པའི་རང་མདངས་དཔལ་ཆེན་དPིལ་འཁོར་@༔ Rོ་Eེ་

གཞོན་�འི་@་ཚJགས་རང་yང་གསལ༔ %ན་Uབ་བདག་མnན་

དPིལ་འཁོར་ཡོངས་C་lོགས༔ ¢ྃ་¢ྃ་¢ྃ༔ རང་བཞིན་ད=ིངས་

ལ་བAགས་པའི་@་ཚJགས་:མས༔ Zན་འBེན་བAགས་C་

གསོལ་བར་མི་དམིགས་Pང་༔ \གས་Eེ་གང་ལ་གང་འnལ་

�ིན་ལས་Pི༔ Zན་འBེན་གཤེགས་གསོལ་གནས་འདིར་བ}ེན་

པར་བAགས༔ ཛཿ¢ྃ་བྃ་ཧོཿས་ཡ་མ་Iྃ༔ ¢ྃ༔ @ན་ཅིག་�ེས་

*ོར་wི་ནང་གསང་བཀོད་པའི༔ མཆོད་པ་:མ་མང་དངོས་

འ=ོར་ཡིད་Áལ་པ༔ རང་yང་Áལ་པའི་@་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ༔ 

གཉིས་མེད་kང་དོར་མེད་པར་བཞེས་C་གསོལ༔ མ་�་Ù་ཛ་ཧཿོ 

¢ྃ་�་བVད་ཡན་ལག་rོང་*ར་?ན་ཆེན་པོ༔ ཉོན་མོངས་མཁའ་

ད=ིངས་གསང་བའི་རK་མཆོག༔ བvད་ཆེན་lས་མཆོག་

གཏོར་མར་བཅས་ཏེ་འ�ལ༔ མ་�་ཨ་ýྀ་ཏ་རK་བ་ལི©་ª་ཧི༔ 

¢ྃ༔ གཏི་ñག་ཤ་ཡི་རང་བཞིན་རི་{ར་བoིལ༔ འདོད་ཆགས་

qག་གི་V་མཚJ་དབའ་�བ་འ>གས༔ ཞེ་tང་Wས་པའི་Sང་
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པོར་བཅས་པ་:མས༔ Rོ་Eེ་Éིན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་

འ�ལ༔ ཨ�་ ཿ¢ྃ༔ ཨ�་@་ཚJགས་�་ཡི་རང་བཞིན་འ�ར་བ་

མེད༔  ཿ@་ཚJགས་གCང་གི་རང་བཞིན་འགགས་པ་མེད༔ ¢ྃ་

@་ཚJགས་\གས་Pི་རང་བཞིན་འ>ལ་པ་མེད༔ ཆོ་འãལ་Áལ་

བzར་མཛད་ལ་wག་འཚལ་བrོད༔ ¢ྃ༔ དཔལ་ཆེན་Rོ་Eེ་

གཞོན་�་Éས་འཁོར་བཅས༔ འཁོར་ལོ་Vས་འདེབས་Âོང་ནས་

qོ་གར་མཛད༔ pགས་rོང་/གས་Pིས་འཛབ་ད=ངས་འ�ག་

^་^ོགས༔ \གས་དམ་ད=ིངས་ནས་མ་འUབ་བར་n་བNབ༔ 

ཨ�་བ±་Ëི་ལི་Ëི་ལ་ཡ་ས§་བི¬ན་བྃ་¢ྃ་ཕཊ༔ ཞེས་བoེན་པ་rོང་

ངམ་བV་ལས་མི་¤ང་བར་=འོ༔ དབང་Nབ་འདི་མཚJ་Vལ་Dིས་མཛད་པའི་

ལས་=ང་|ན་Gེར་ཆ་ཚང་ཡིན་པས༔ Sར་པ་\གས་དམ་འདོད་པས་འདི་ཁོ་

ནས་ཆོག་པ་=ིན་�བས་ཅན་ནོ། །དེ་ནས་�ོབ་མ་>ས་=ས་བགེགས་གཏོར་

བཏང་བགེགས་བðད་ནས༔ འོ་ན་ད་ལམ་Gེད་:མས་ལ་བnད་

འnལ་Sར་པའི་དབང་བ�ར་བ་ལ། ཐོག་མར་ལོ་|ས་�ར་ཙམ་

མ་Aས་ན་ས་བཅད་མི་ཚང་བའི་vང་ཟད་A་ན། @་འདིའི་ངོ་བོ་

ནི་ཞི་བའི་nས་Rོ་Eེ་སེམས་དཔའ། 9ི་ཡའི་nས་Rོ་Eེ་:མ་

�143



འཇོམས། =ང་�བ་སེམས་དཔའི་nས་wག་ན་Rོ་Eེ། མདོར་ན་

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Rོ་Eེ་གཞོན་�འི་�འི་:མ་

འãལ་ཡིན་པར་བཤད། དེ་ལ་འོག་མིན་Dི་གནས་C་བཅོམ་

°ན་འདས་Rོ་Eེ་གཞོན་�་ཉིད་Pིས་|ད་བི་ཏོ་6་མ་འ�མ་tེ་ལ་

སོགས་པ། རིགས་བཞིའི་སངས་Vས་ལ་བཤད་པ། མཁའ་འpོ་

མ་:མས་Pིས་nར་qོད་བསིལ་བའི་ཚལ་n་nག་ཤིང་tོང་པོའ ]་

�ར་Ñས་པ། ཨོ་Vན་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ནས་བཏོན། �མ་ཟེ་"་

བྷ་ཧ་ཏིས་Qང་བrན་པ་{ར་མཁའ་འpོ་མ་བདེ་བའི་འཁོར་ལོ་

ལ་འདིའི་དབང་Aས་པས། �ེ་འཆི་མེད་པའི་ཚM་དང་wག་V་

ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་རིག་འཛ]ན་Dི་དངོས་Uབ་ཐོབ། བལ་�ལ་

ཡང་ལེ་ཤོད་n་Rོ་Eེ་Sར་པའི་Nབ་པ་མཛདཔས། Sར་³ང་བv་

�ག་དམ་ལ་བཏགས། དེ་ཚM་Sར་པ་:མས་འqབ་ཅིང་ནམ་

མཁའ་ལ་འཕར། �ོབ་དཔོན་པLས་V་གར་Dི་རི་མ་ཡའི་ཙSན་

Dི་ནགས་ལ་ñ་rེགས་པས་མེ་བPེ་ནས་�ི་ཤིང་བÉེགས་�་

:མས་བ�མས་པ་ལ་Sར་པ་ཚད་པས་/ོ་%བ་Pི་�ེས། པ�ི་ཏ་
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བི་མ་ལས་�་བོ་གô་པT་གཉིས་nས་གཅིག་T་འ�བ་པ་ལ་

Sར་པ་ཚད་པས་�་ཞག་བnན་Dེན་n་ལོག �་Éིན་མི་ཟན་

\ལ། བལ་པོ་¸ི་ལ་མ·ས་བལ་�ལ་Dི་�ག་ལ་Sར་པ་ཚད་

པས་�ག་ནས་འ�་ཙམ་n་འཐོར་ནས། �ག་Éིན་མི་óན་\ལ། 

དེ་ནས་བོད་n་=ོན་Rོ་Eེ་Sར་པའི་དPིལ་འཁོར་བཞེངས་ནས་

བསམ་ཡས་Pི་ས་བTལ། @་འBེ་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། 

དགེ་བoེན་ཉི་�་�་གཅིག་མ་Éིང་བ}ན་མ་བv་གཉིས་:མས་

Sར་³ང་n་བ�ོས། Vལ་པོ་Eེ་འབངས་དང་བཅས་པ་ལ་དབང་

བ�ར། ཡེ་ཤེས་མཚJ་Vལ་Dིས་སེôེ་lོང་གCམ་Dི་�ག་ལ་

Sར་པ་བཏབ་པས་ཚM་�་བཏོན། ཕ་མིང་གི་ཟ་འBེ་བTལ་བས། 

མཁར་ཆེན་འBེ་\ར་Dི་|ད་པར་pག །མངའ་བདག་Vལ་པོས་

ཧས་པོ་རི་ལ་Sར་པ་ཚད་པས་མེ་འབར་ནས་�ི་ཤིང་:མས་

བÉེགས། �ད་¦་དཔལ་སེང་གིས་གཙང་པོ་ལ་Sར་པ་བVབ་

པས་�་བོ་ཞག་གCམ་Dེན་ལ་°ོག །སངས་Vས་ཡེ་ཤེས་Pིས་

�ལ་ལ་Sར་པ་བཏབ་པས་འདམ་པ་ལ་བVབ་པ་{ར་སོང༌། 
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ནམ་མཁའི་oིང་པོས་མཁར་�འི་�ག་ལ་Sར་པ་བཏབ་�གས་

ཡོད་པས། @ོ་�ག་Oགས་Sར་ཅན་n་pགས། དེ་nས་མཁོན་

¶འི་དབང་པོ་དང༌། འོ་�ན་དཔལ་Dི་དབང་æག་དང༌། ཨ་ཙ་ར་

ས་ལེ་སོགས་ལ་གནང་བས་|ད་ལ་Uབ་ཐོབ་ཟམ་མ་ཆད་པར་

yང་བས། Sར་པ་བཀའ་མ་དང༌། <་W་ཆོས་དབང་སངས་Vས་

¥ིང་པ་ར�་¥ིང་པ་སོགས་Pིས་བཏོན་པའི་གཏེར་མ་དང༌། 

གནམ་ཆོས་ནས་yང་བ་སོགས་oན་བ|ད་དོ། །བ|ད་པ་n་མ་

ནས་ཐོབ་པའི་དོན་དབང་ཟབ་མོ་བ�ར་བ་ཡིན་ཏེ་དེའི་ཕན་ཡོན་

དགོས་ཆེད་ཅི་ཞེ་ན། ཨོ་Vན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཐེག་ཆེན་

k་མེད་བNབ་པའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་Rོ་Eེ་གཞོན་�ས་³ང་

བར་འ�ར་ཏེ། ཡི་དམ་གཞན་བNབ་Pང་Rོ་Eེ་གཞོན་�་³ང་

མའི་�ལ་n་བNབ། Sར་པ་མཁན་པོ་བ9་ཤིས། Sར་པ་མཁན་

པོ་དཔལ་ཆེ། Sར་པ་མཁན་པོ་ཚM་རིང༌། Sར་པ་མཁན་པོ་ནོར་

æག །Sར་པ་མཁན་པོ་འཁོར་Vས། Sར་པ་མཁན་པོ་Éིད་

འཕེལ། Sར་པ་མཁན་པོ་མ\་ཆེ། Sར་པ་མཁན་པོ་མཐའ་
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བཙན། Sར་པ་མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་བVད་དང་°ན། ཡིད་གཉིས་

མེད་པར་འདི་ལ་མོས་=ེད་ཅིང༌། བNབ་པ་x་གཅིག་ཙམ་ཞིག་

=ས་པས་Pང༌། ཡིད་ལ་ཅི་འདོད་འUབ་པར་མ་�ར་ན། ཨོ་

Vན་བདག་གིས་wི་རབས་འpོ་བ་བÞས། ཅེས་གCངས། དེ་{་

�འི་དབང་=ིན་�བས་ཅན་A་བའི་wིར་ཐོག་མར་མ�ལ་Sལ། 

ས་གཞི་�ོས་�འི༴ དེ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་

�ོས་མཛJད། ¢ྃ༔ ཐབས་Pི་Zོད་པའི་འpོ་དོན་n༔ =མས་དང་

oིང་Eེས་གང་འnལ་བའི༔ སངས་Vས་�ིན་ལས་lོགས་མཛད་

ནས༔ དབང་དང་དངོས་Uབ་བདག་ལ་Ãོལ༔ ལན་གCམ། �ོབ་

དཔོན་Dིས། ལེགས་འོང་�ལ་°ན་རིགས་ཅན་:མས། k་མེད་

གསང་བའི་དPིལ་འཁོར་འདིར། །འ�ག་ཅིང་དམ་ལ་གནས་

�ར་པའི། །ལས་དང་�ལ་པར་°ན་ལགས་སམ། དེའི་ལན་n། 

�ོབ་མས། བདག་ཅག་�ལ་°ན་Nབ་པ་པོ༔ @་དང་k་མ་ད=ེར་

མེད་wེད༔ k་མ་Rོ་Eེ་Sར་པ་ཡིས༔ དབང་གི་དPིལ་འཁོར་

འ�ག་པར་�ོ༔ དེ་ནས་�བས་སེམས་/གས་Pི་ཡན་ལག་བnན་པ་ནི། 
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གང་ཡང་Wང་བར་=འི། ཞེས་གCངས་པས། ད་�བས་སེམས་འདིའི་

Eེས་�ོས་མཛJད། དཀོན་མཆོག་གCམ་ལ་བདག་�བས་མཆི༴ 
སོགས་ལན་གCམ་མཐར། དེ་ནས་¤ང་ན་Rོ་Eེ་གནས་གCམ་n་གTག་མང་

ན་གTག་�ལ་=་ཞིང་དམ་�་བnད་�ི་ཡང་.ད་དེ། ¢ྃ། གསང་བའི་དམ་

ཚ]ག་k་ན་མེད། །�་གCང་\གས་དང་མཉམ་*ོར་wིར། །ང་ནི་

Gོད་Pི་ཧེ་W་ཀ །ང་ཡིས་བ8ོ་བའི་བཀའ་ཇི་བཞིན། །Gོད་Pིས་

འདའ་བར་མི་Wང་ངོ༌། ཨ�་ ཿ¢ྃ༔ ས་མ་ཡ་ཛཿ �ོབ་མས་Eེས་

�ོས། ཨི་དན་n་¼་ར་ཀན༔ དེ་ནས། ད་དབང་དངོས་A་བའི་wིར་

འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། ¢ྃ། Rོ་Eེ་འཛ]ན་པའི་དPིལ་འཁོར་

བདག །Sར་པ་k་ན་མེད་པ་ཡི། །དPིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་

བདག་འ�ག་ཅིང༌། །གཏོར་དབང་lོགས་པར་བ�ར་n་གསོལ། 

ལན་གCམ། �ོབ་མ་f་ཤས་�ན་ལ། ད་དབང་A་བའི་�ལ་�མ་པ་

གཏོར་མ་དང༌། Gེད་རང་�ོབ་མ་:མས་འདི་{ར་གསལ་ཐོབ་

ཅིག །མཐིང་ནག་U་གCམ་འབར་བའི་དPིལ་འཁོར། །nར་

qོད་བVད་Pི་བ�ོར་བའི་ད�ས། །ཡེ་ཤེས་Pི་མེ་ད¦ང་འབར་

བའི་Âོང༌། །རང་xང་ཡེ་ཤེས་ལས་Uབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་
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གི་ད�ས། པL་ཉི་�་བnད་བཞི་བxོལ་བའི་rེང་n་རང་yང་

ཆོས་Pི་ད=ིངས་ལས། རང་yང་ཡེ་ཤེས་Pི་�ལ། |འི་ཡི་གེ་

¢ྃ་མཐིང་ནག་q་ཐབས་C་བབ་rེ། འ�ོ་འnའི་འོད་ཟེར་Dིས་

Vལ་བ་ཐམས་ཅད་Pི་=ིན་�བས་བ-ས། ¢ྃ་ལ་ཐིམ་དེ་ཉིད་

ཡོངས་C་�ར་པ་ལས། མnན་Dི་�མ་པ་གཏོར་མ་དང་Gེད་

རང་:མས་སོ་སོར་དཔལ་Rོ་Eེ་གཞོན་�་ཞལ་གCམ་wག་�ག་

པ། �་མདོག་མཐིང་ནག་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ད�ས་

མཐིང་བ། ད�་ལ་ཧེ་W་ཀ་¯་དང་ཐོད་�མ་¯ས་མཚན་པ། ད�་

ð་ཁམས་ནག་Zི་བོར་¹ལ་�ན་Dིས་བཅིང་བ། Zན་ད<་

དམར་ཞིང་Hམ་པ། མཆེ་བ་�་ཚMས་C་གཙ]གས་པ། ཞལ་

གདང་;གས་འBིལ་?་ར་སེར་པོ་ལ་མེ་དང་ཛའི་འོད་ཟེར་འ�ོ་

བ། ད"ལ་བར་ཐལ་ཆེན་Dི་ཚJམ་�། འ'ར་ཚJས་ལ་རKའི་ཐིག་

ལེ། ཨོག་ལ་ཞག་གི་ཟོ་རིས། ཉི་མ་དང་�་བས་oན་གོང་བVན་

པ། ¹ལ་Vལ་རིགས་དཀར་པོས་ད�་ལ་Vན། Eེ་རིགས་སེར་

པོས་oན་Vན། �མ་ཟེ་དམར་པོས་wག་གnབ། ཞབས་གnབ། 
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གདོལ་པ་ནག་པོས་སེ་རལ་ཁ། ¹ལ་རིགས་¯འི་�ན་པོས་�་

རགས་བཅིངས་པ། wག་གཡས་དང་པོས་Rོ་Eེ་�ེ་ད<་ནམ་

མཁའ་ལ་wར་བ། བར་པས་Rོ་Eེ་�ེ་¯་གདེངས་པ། གཡོན་དང་

པོས་tིག་འüབ་�ེ་ལས་མེ་འབར་བ། བར་པ་ན་ཁQྃ་ག་�ེ་

གCམ་འཛ]ན་པ། ཐ་མ་གཉིས་རི་རབ་Sར་པ་འBིལ་བའོ། །¥ང་

ཆེན་Dི་ཀོ་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཡང་གཞི། rག་Lགས་Pི་ཤམ་

ཐབས། བ་C་ཏའི་ཞགས་པ། Rོ་Eེ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་གཤོག་

པས་ནམ་མཁའ་ཁེབ་པ། གཡས་Pི་དང་W་ལ་Rོ་Eེ་�ེ་ད<་ལས་

མི་འབར་བ། གཡོན་Dི་དང་W་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་མེ་འབར་བ། 

མ�ག་མ་ལ་Rོ་Eེ་�ེ་¯་པ་ཐེá་�ང་ò་�ན་དང་བཅས་པ་ལ་Rོ་

Eེ་wེད་པའི་ཚ་ཚ་འ�ོ་བ། ཞབས་གཡས་བ�མ་གཡོན་བKང་

Dད་Pི་འདོར་ཐབས་C་བ^ད་པ། ཐོད་པ་�མ་པོ་�ོན་པ་ར་རི་

ཚར་གCམ་Dི་དོ་ཤལ་=ས་པ། དེའི་མnན་ན་�མ་འཁོར་ལོ་

Vས་འདེབས་མ་མཐིང་�་ཞལ་གཅིག་wག་གཉིས་པ། གཡས་

�;ལ་མ<ལ་ནས་འ½ད་ཅིང་གཡོན་nང་དམར་གཙJ་ལ་rོབས་
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པ། གཟིག་གི་ཤམ་ཐབས་དང༌། Vན་�ག་སེ་རལ་ཁར་�ས་པ། 

མེ་ད¦ང་གི་Âོང་ནས་བAགས་པར་བ8ོམ་ཅིག །�མ་པ་གཏོར་

མ་@ར་གསལ་བའི་འཁོར་n། Éས་མཆོག་རིགས་བཞི། qོ་

བv་ཡབ་�མ་q་ཐབས། ཟ་གསོད་8ོ་བ་དང་བཅས་པ་�ིན་

འqིགས་པ་{ར་བ8ོམ། Gེད་རང་:མས་Rོ་Eེ་གཞོན་�ར་

གསལ་བའི། ད"ལ་བར་¢ྃ་Ë་ར། ད¦ང་པ་གཡས་C་:མ་

Vལ། གཡོན་n་དyགས་པ་/ོན་པོ། མpིན་པར་}་མpིན། 

\གས་ཀར་གཤིན་Eེའི་གཤེད། Éིད་{ེའི་གོང་n་བnད་�ི་

འGིལ་བ། {ེ་བར་མི་གཡོ་མགོན་པོ། བ�་གཡས་འདོད་Vལ། 

བ�་གཡོན་ཁམས་གCམ་:མ་Vལ། གསང་གནས་C་rོབས་

པོ་ཆེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཞལ་གCམ་wག་�ག་�མ་དང་བཅས་པ་

མེ་ལོང་གི་ག�གས་oན་{ར་གསལ་བ། @་དེ་དག་རང་རང་གི་

Zི་བོར་ཨ�། མpིན་པར་ ཿ \གས་ཀར་¢ྃ། གཙJ་བོའ ]་\གས་

ཀར་ཉི་�འི་དལ་ཐེབ་ལོང་ཙམ་Dི་rེང་n། ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་ཚJན་གང་བ་ཞལ་གཅིག་wག་གཉིས་Sར་པ་འBིལ་བ། 
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དེའི་\གས་ཀར་ཉི་�འི་དལ་Éན་མའི་གá་ཙམ་Dི་rེང་n། Rོ་

Eེ་མཐིང་ག་ནས་ཙམ། དེའི་{ེ་བ་ལ་ཉི་�འི་དལ་�ངས་འ�་

Âེབས་པ་ཙམ་Dི་rེང་n་¢ྃ་òས་�ིས་པ་ཙམ་Dི་མཐར་/གས་

Pིས་བ�ོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འོག་མིན་དང་rེང་འོག་wོགས་

བvར་འ�ོས་པས། གཙJ་དང་འཁོར་n་བཅས་པ་རང་རང་གི་ཡེ་

ཤེས་པ་Zན་Bངས་ཏེ་མnན་Dི་ནམ་མཁའ་ལ་Rོ་Eེ་Sར་པའི་@་

ཚJགས་:མས་�ིན་བཞིན་འཐིབ་rེ། �ོབ་མའི་Zི་བོ་ནས་མར་

=ིན་�བས་'་འཕང་{ར་ཤ་ར་ར་བབས་པས་�ོབ་མའི་Qས་

ངག་ཡིད་གCམ་ལ་�་གCང་\གས་Pི་=ིན་�བས་ཐིམ། Gད་

པར་n་oིང་གར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་=ིན་�བས་ཡོངས་C་

lོགས་པ་ཐིམ་པར་8ོམས་ཤིག །ཅེས་�ོས་nད་རོལ་མོ་ད=ངས་དང་

བཅས་པས། ¢ྃ། �ེ་མེད་:མ་དག་ཆོས་Pི་ད=ིངས་ཉིད་ལས། །

�ེ་བའི་ཆོ་འãལ་འབར་བའི་�ར་rོན་པའི། །Rོ་Eེ་གཞོན་�་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡང༌། །ཆོས་Pི་ད=ིངས་ནས་གནས་འདིར་

གཤེགས་C་གསོལ། །Éིད་པ་Rོ་Eེ་Sར་�་Nབ་པ་དང༌། དབང་
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དང་དངོས་Uབ་མ་Qས་Ãོལ་བའི་wིར། །ཡེ་ཤེས་qོ་Vལ་

འཁོར་བཅས་གཤེགས་ནས་Pང༌། །}གས་དང་མཚན་མ་བཟང་

པོ་བrན་པ་དང༌། Ëི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་Uབ་Ãོལ་བའི་wིར། །ཡེ་

ཤེས་qོ་Vལ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་C་གསོལ། ཛཿ¢ྃ་བྃ་ཧཿོ 

ས་མ་ཡ་ཛཿ  ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ ཿ དེ་ནས་མང་ན་བཞག་�ལ་ཙམ་དང་

¤ང་ན་Rོ་Eེ་མགོར་བཞག་ལ། ཏིØ་བ±། ཞེས་བEོད། ད་དཔལ་གཏོར་

�་དང་བཅས་པ་@ར་གསལ་བ་Zི་གºག་T་བཞག་པའི་ཚM། Rོ་

Eེ་Sར་པའི་�་ཆེ་�་དཔག་T་མེད་པ་དང༌། གCང་/གས་Pི་

�ེང་བ། \གས་Rོ་Eེ་�ེ་¯་པ་དཔག་T་མེད་པ་ཆར་{ར་བབས་

པས། Gེད་རང་:མས་Pི་Qས་ངག་ཡིད་གCམ་ལ་ཐིམ་པས་�་

གCང་\གས་Pི་དབང་ཡོངས་C་lོགས་པ་ཐོབ་པར་8ོམས་

ཤིག །¢ྃ། Rོ་Eེ་གཞོན་�་རིག་འཛ]ན་:མས། །Éིད་པ་Rོ་Eེ་

འUབ་མཛJད་ཅིག །Éིད་པ་Rོ་Eེ་Sར་�འི་@། ཡེ་ཤེས་qོ་བོ་

འUབ་པར་མཛJད། །གཏོར་ཆེན་@་དང་གཉིས་C་མེད། །དམ་

ཚ]ག་ཆེན་པོ་དངོས་Uབ་གཏེར། །�ལ་°ན་Gེད་ལ་དབང་
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བ�ར་བས། །དབང་བཞི་ཡོངས་C་lོགས་པར་ཤོག །ཨ�་བ±་

Ëི་ལི་Ëི་ལ་ཡ། མ་�་བ་ལི©་9་ན་ཨ་བྷི་ཥི:་ ཿ ཧོཿ �ལ་°ན་

Gོད་ལ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་wག་Vའི་དབང་འདི་བ�ར་བས་བདེ་

གཤེགས་fན་Dི་དབང་མཆོག་ཐོབ། \གས་དམ་བ�ང་rེ་བར་

ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་�ར་

ཅིག །དེ་ནས་qོ་བོ་བv་ཡི་དབང་འདི་�ོ་ནའམ་¤ང་ན་གཏོར་མ་གནས་སོ་

སོར་གTག །དེ་མ་\བ་ན་Zི་བོར་འpིམ་vང་མང་ན་qོ་བོ་¯་རེ་གཅིག་T་

བ-ས་ཏེ་ལན་གCམ་འpིམ་ཡང་Wང་rེ། �བས་དང་བ�ན་ནོ། །ད་གཏོར་

མ་འདི་མnན་བ�ེད་ཐ་དད་མེད་པའི་འཁོར་qོ་བv་ཡབ་�མ་

ལས། སོ་སོའ ]་�་མང་པོ་མེ་གཅིག་ལ་གཉིས་མཆེད་{ར་འ�ོས་

ནས། Gེད་རང་Rོ་Eེ་གཞོན་�ར་གསལ་ཞིང་Qས་ལ་qོ་བོ་བv་

ཡབ་�མ་གོ་ཆའི་�ལ་n་བAགས་པ་ཐིམ་པའི། qོ་བོ་དང་qོ་མོ་

དེ་དག་གིས་དབང་ཐོབ་པར་8ོམས་ཤིག དེ་ལ་དང་པོ། ¢ྃ་Ë་ར་

ད"ལ་བར་ཐིམ་པར་8ོམས་ཤིག །¢ྃ། rེང་གི་wོགས་ནས་

འབེབས་མཛད་པའི། །qོ་ཆེན་Rོ་Eེ་¢ྃ་མཛད་དང༌། །�མ་ཆེན་

ཤེས་རབ་^་འ=ིན་མ། །rེང་wོགས་@་ཡི་གདོན་ཚJགས་བ�ོག 
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།�་གCང་\གས་Pི་དPིལ་འཁོར་ནས། །དབང་བ�ར་ཡོངས་

lོགས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨ�་བ±་9ོ་དྷ་¢ྃ་Ë་ར་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ། ཞེས་

ད"ལ་བའོ། །ད¦ང་པ་གཡས་C་:མ་Vལ་ཐིམ་པར་བ8ོམ་

ཤིག །¢ྃ། ཤར་Dི་wོགས་ནས་གཟིར་མཛད་པའི། །qོ་ཆེན་

:མ་པར་Vལ་བ་དང༌། །�མ་ཆེན་ད=ིངས་Pི་oེམ་མ་rེ། །

ཤར་wོགས་Bི་ཟའི་གདོན་བ�ོག་ཅིག །�་གCང་\གས་Pི་

དབང་བ�ར་ནས། །དPིལ་འཁོར་ཡོངས་lོགས་ཐོབ་པར་

ཤོག །ཨ�་བ±་9ོ་དྷ་བི་ཛ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥི:་ ཿ ཞེས་ད¦ང་པར་རོ། །

ད¦ང་པ་གཡོན་n་དyགས་པ་/ོན་པོ་ཐིམ་པར་8ོམས་ཤིག །

¢ྃ། ཤར་@ོ་མཚམས་ནས་འཇོམ་མཛད་པའི། །qོ་ཆེན་

དyགས་པ་/ོན་པོ་དང༌། །�མ་ཆེན་Rོ་Eེ་tེར་མོ་rེ། །ཤར་@ོ་

མེ་@འི་གདོན་ཚJགས་བ�ོག །�ལ་°ན་Bག་པོའ ]་དPིལ་འཁོར་

ནས། །དབང་བ�ར་ཡོངས་lོགས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨ�་བ±་9ོ་

དྷ་ནི་ལ་ད$་ཨ་བྷི་ཥི:་ ཿ ད¦ང་པ་གཡོན་པར་རོ། །མpིན་པར་}་

མpིན་ཐིམ་པར་8ོམས་ཤིག །¢ྃ། �བ་Pི་wོགས་ནས་འཆིང་
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མཛད་པའི། །qོ་བའི་Vལ་པོ་}་མཆོག་དཔལ། །�མ་ཆེན་Rོ་Eེ་

གTམ་མོ་ནི། །�བ་wོགས་¶་ཡི་གདོན་པ་བ�ོག །དབང་ཆེན་

Gམ་པའི་དPིལ་འཁོར་ནས། །རབ་འཇིགས་Bག་�ལ་དབང་

ཐོབ་ཤོག །ཨ�་བ±་9ོ་དྷ་ཧ་ཡ་Uི་ཝ་ཨ་བྷི་ཥི:་ìིཿ མpིན་པར་

རོ། །གཤིན་Eེའི་གཤེད་\གས་ཀར་ཐིམ་པར་8ོམས་ཤིག །¢ྃ། 

@ོ་ཡི་wོགས་ནས་གསོད་མཛད་པའི། །qོ་Vལ་གཤིན་Eེའི་

གཤེད་པོ་དང༌། །�མ་ཆེན་nར་qོད་བདག་མོ་ནི། །@ོ་wོགས་

གཤིན་Eེའི་གདོན་ཚJགས་བ�ོག །རབ་འཇིགས་Gམ་པའི་

དPིལ་འཁོར་ནས། །Bེགས་པ་ཚར་གཅོད་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨ�་

བ±་9ོ་དྷ་ཡ་མ¾་ཀ་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ། ཞེས་\གས་ཀར་རོ། །བnད་�ི་

འGིལ་བ་{ེ་བའི་གོང་དེར་ཐིམ་པར་བ8ོམ་ཤིག །¢ྃ། =ང་གི་

wོགས་ནས་གནོན་མཛད་པའི། །qོ་ཆེན་བnད་�ི་འGིལ་པ་

དང༌། །�མ་ཆེན་Rོ་Eེ་ùང་འ=ིན་མ། །=ང་wོགས་གནོད་*ིན་

གདོན་:མས་བ�ོག །}ོག་མེད་ཆོས་�ོང་དPིལ་འཁོར་ནས། །

དངོས་Uབ་ཡོངས་lོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨ�་བ±་9ོ་དྷ་ཨ་ýྀ་
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ཏ་f�་ལི་¢ྃ་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ། །ཞེས་{ེ་བའི་གོང་དེར་རོ། །དེ་ནས། {ེ་

བར་མི་གཡོ་མགོན་པོ་ཐིམ་པར་བ8ོམ་ཤིག །¢ྃ། @ོ་�བ་

མཚམས་ནས་^ོལ་མཛད་པའི། །qོ་ཆེན་མི་གཡོ་མགོན་པོ་

དང༌། །རབ་འཇིགས་Rོ་Eེ་གTན་'ང་མ། །@ོ་�བ་Éིན་པོའ ]་

གདོན་བ�ོག་ཅིག །དཔའ་འཇིགས་Bག་པོའ ]་དPིལ་འཁོར་ནས། 

།Bེགས་པ་ཚར་གཅོད་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨ�་བ±་9ོ་དྷ་ཨ`་ཨ་

ཙ་ལེ་ཨ་བྷི་ཥི:་ཨ�། {ེ་བར་གTག བ�་གཡས་C་འདོད་Vལ་

ཐིམ་པར་བ8ོམ་ཤིག །¢ྃ། �བ་=ང་མཚམས་ནས་འ<གས་

མཛད་པ། །qོ་ཆེན་འདོད་པའི་Vལ་པོ་དང༌། །�མ་ཆེན་དབང་

གི་oེམ་མ་rེ། །�བ་=ང་ùང་@འི་གདོན་ཚJགས་�ོག །xང་

Éིད་འ<གས་པའི་དPིལ་འཁོར་ནས། །ཁམས་གCམ་དབང་

-ད་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨ�་བ±་9ོ་དྷ་ཨ་¨་ར་ཛ]་ཏ་¢ྃ་ཨ་བྷི་ཥི:་

ཨ�། ཞེས་¦ས་མོ་གཡས་སོ། །བ�་གཡོན་ཁམས་གCམ་:མ་Vལ་

ཐིམ་པར་བ8ོམ་ཤིག །¢ྃ། =ང་ཤར་མཚམས་ནས་rོབས་

མཛད་པའི། །qོ་ཆེན་ཁམས་གCམ་:མ་པར་Vལ། །�མ་ཆེན་
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Rོ་Eེ་གསོད་=ེད་མ། །=ང་ཤར་བགེགས་Pི་གདོན་:མས་

བ�ོག །གnག་པ་ཚར་གཅོད་དPིལ་འཁོར་ནས། །དp་

བགེགས་ཚར་གཅོད་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨ�་བ±་9ོ་དྷ་Üཻ་ལོP་བི་

ཛ་ཡ་¢ྃ་ཨ་བྷི་ཥི:་ ཿ ¦ས་མོ་གཡོན་ནོ། །གསང་གནས་C་

rོབས་པོ་ཆེ་ཐིམ་པར་བ8ོམ་ཤིག །¢ྃ། འོག་གི་wོགས་ནས་

�ོར་མཛད་པའི། །qོ་བོའ ]་Vལ་པོ་rོབས་པོ་ཆེ། །�མ་ཆེན་Rོ་

Eེ་བ�ེད་=ེད་མ། །འོག་wོགས་¶་གདོན་བ�ོག་=ེད་མ། །རབ་

འཇིགས་qོས་པའི་དPིལ་འཁོར་ནས། །མ\་དང་�ས་པའི་

དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨ�་བ±་9ོ་དྷ་མ་�་བ་ལ་¢ྃ་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ། ཞེས་

གསང་གནས་Cའོ། །ད་བཅོམ་°ན་འདས་Rོ་Eེ་གཞོན་�འི་@་

ཚJགས་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་དང་ཐ་དད་མེད་པར་Zི་བོར་=ོན་

འོད་n་A་ནས་Gེད་རང་:མས་ལ་ཐིམ་པས་དབང་བཞི་ཡོངས་

C་lོགས་པ་ཐོབ་པར་བ8ོམ་ཤིག །¢ྃ། Éིད་པའི་Sར་�་བNབ་

པ་དང༌། །དབང་དང་དངོས་Uབ་kང་བའི་wིར། །ཡེ་ཤེས་qོ་བོ་

གཤེགས་C་གསོལ། །ཡེ་ཤེས་qོ་བོ་གཤེགས་ནས་Pང༌། །
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}གས་དང་མཚན་མ་བrན་པ་དང༌། །Ëི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་Uབ་

Ãོལ། །བཅོམ་°ན་འདས་Rོ་Eེ་གཞོན་�། །མཁའ་འpོ་མ་ལས་

Pི་དབང་མོ་ཆེ། Sར་བའི་རིག་འཛ]ན་"་ཆེན་ཧ་rི་མཁའ་འpོ་

མ་བདེ་བའི་འཁོར་ལོ། �ོབ་དཔོན་པL་འyང་གནས། མཁར་

ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚJ་Vལ། Eེ་འབངས་ཉི་�་�་¯། གཏེར་གཏོན་

བV་དང་�་བVད་ལ་སོགས་པ། �་བ་དང་བ|ད་པའི་k་མ་

:མས་དང༌། @་མཆོག་Rོ་Eེ་གཞོན་�། �མ་ཆེན་འཁོར་ལོ་

Vས་འདེབས། Éས་མཆོག་Ëི་ལ་ཡ་མཆེད་བཞི། ཡེ་ཤེས་Pི་

qོ་བོ་བv། qོ་མོ་བv། ཟ་=ེད་ཕ་བv། གསོད་=ེད་མ་བv། 8ོ་

བ་གདོང་བཞི་ལ་སོགས་པ། བnད་འnལ་Sར་པའི་@་ཚJགས་

ཐམས་ཅད་Pིས་�ོབ་མ་འདི་:མས་ལ་བ³ང་བ་དང་བ�བས་

པར་མཛད་n་གསོལ། བnད་དང་དམ་Éི་གཟའ་¶་ས་བདག་གི་

གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛད་n་གསོལ། འོ་�ལ་°ན་

རིགས་Pི་�་Gེད་:མས་ལ་ལོངས་Zོད་གཏོར་མའི་དབང་

བ�ར་བས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་:མས་Pི་ཚM་དང་ལོངས་
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Zོད་མཚJ་{ར་�ར་ཅིག །ཚM་འདིར་ལོངས་Zོད་དཔལ་དང་°ན་

ཞིང༌། ཚM་ལ་དབང་བ་དང༌། མཐར་\གས་ལོངས་Zོད་lོགས་པ་

Vལ་བའི་�་ཐོབ་པར་�ར་ཅིག ཨ�་བ±་Ëི་ལི་Ëི་ལ་ཡ་ས§་

བི¬ན་བྃ་¢ྃ་ཕཊ། བ±་ཨ་�་ཥེ་སི?ི་¢ྃ། Ë་ཡ་བ±་སི?ི་ཨ�། 

×་ཀ་བ±་སི?ི་ ཿ ཙ]ç་བ±་སི?ི་¢ྃ། <་ཎ་བ±་སི?ི་ìིཿ ཀµ་

བ±་སི?ི་ཕཊ། ཤི¾ཾ་སི?ི། ¦/ཾ་སི?ི། ¨་ཤཾ་སི?ི། ཀµ་སི?ི། 

ཨ་བྷི་ཥ:་¢ྃ་ ཿ དེ་ནས་མེ་ཏོག་བཅས་གཏོར་ཞིང༌། ཨ�། འUབ་པར་

�ར་ཅིག །ཚM་དབང་n་�ར་ཅིག །ལོངས་Zོད་n་�ར་ཅིག །མི་

ཤིག་པའི་Rོ་Eེར་�ར་ཅིག །མི་འ�ར་བའི་ག�ང་�ང་n་�ར་

ཅིག །ཚM་ཉི་�་དང་མཉམ་པར་�ར་ཅིག །ལོངས་Zོད་ནམ་

མཁའི་མཛJད་ལ་མངའ་བeེས་པར་�ར་ཅིག །འོ་དེས་Rོ་Eེ་

གཞོན་�འི་དབང་གཞི་གཏོར་དབང་Vས་པར་ཐོབ་པས་འདི་ཉིད་

ཡི་དམ་n་འཛ]ན་oམས་པས་Eེས་�ོས་མཛJད། གཙJ་བོས་ཇི་

{ར་སོགས། དེང་ནས་བ�མས་ཏེ་སོགས། ས་གཞི་�ོས་�འི་
སོགས་ཅེས་པ་འདི་གསར་eིང་གཏེར་ཁ་གང་Wང་གི་དབང་ཐོབ་ནས་བ�ར་

Wང་rེ་Zི་འpོ་ཡིན་ཅིང༌། དབང་ཚ]ག་:མས་ནི་=ིན་�བས་ཆེ་wིར་ར�འི་
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གཏེར་གAང་ལས་སོ། །ཞེས་པ་དབོན་པོ་k་མ་Vལ་མཚན་Dིས་བ�ལ་wིར་

ཤིང་¹ལ་ས་གའི་ཡར་ཚMས་འUབ་*ོར་ཉིན་lོགས་པར་Ö་ག་ཨ་ûས་�ིས་པ་

ལ། ཉེས་འགལ་གང་མཆིས་ཆོས་བདག་³ང་མའི་ཚJགས་ལ་བཤགས་ཤིང༌། 

འདི་ལ་འpོ་དོན་བསམ་Dིས་མི་Gབ་པར་�ར་ཅིག །མô་ལཾ། ཞལ་pོ།། །། 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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༈ ཚM་དབང་Uབ་Vལ་ཤིན་T་བ-ས་པ་བAགས་སོ། k་མ་དང་མགོན་པོ་

ཚM་དཔག་མེད་ལ་wག་འཚལ་ལོ། །འདིར་མགོན་པོ་ཚM་དཔག་མེད་Pི་ཚM་

དབང་Uབ་Vལ་Qགས་ཤིན་T་བ-ས་ཏེ་དབང་བ�ར་འདོད་ན། rེགས་Pི་

ཁར་ཚM་གཏོར་�མ་ག�གས་དང་ཚM་རིལ་ཚM་ཆང་མཆོད་གཏོར་བཅས་

བཤམས། �ོ་ན་/ོན་འpོ་བཏང༌། �བས་སེམས་Zི་{ར་=། བསངས་*ངས། 

rོང་པའི་ངང་ལས་པད་�འི་གདན་Dི་rེང་ཚM་དཔག་མེད་མགོན་

Rོ་Eེ་�ིལ་øང་བAགས། དར་དང་རིན་ཆེན་x་ཚJགས་Vན་

Dིས་བVན། མཉམ་བཞག་rེང་ན་འཆི་མེད་ཚM་�མ་འཛ]ན། 

རབ་མཛMས་མཚན་དཔེའི་བVན་པའི་གནས་གCམ་n། ཨ�་ ཿ

¢ྃ་གི་ཡི་གེས་མཚན་པ་ལས། འོད་འ�ོས་ཡེ་ཤེས་Zན་Bངས་

གཉིས་མེད་�ར། ཨÀཾ་སོགས་Pིས་མཆོད། འཇིག་}ེན་འBེན་པའི་

གཙJ་བོ་ཚM་དཔག་མེད། སོགས་Pིས་བrོད། \གས་Éོག་འོད་Pིས་

k་ཚM་ཡར་བ་དང༌། འyང་བཞིའི་བvད་དང་�ེ་འpོའ ]་བསོད་

ནམས་དཔལ། Vལ་བའི་མ\་=ིན་ཚM་ཡི་དངོས་Uབ་བ-ས། 

འཆི་མེད་Rོ་Eེའི་རང་བཞིན་ཉིད་n་�ར། ཞེས་དམིགས་ཏེ་ཚM་

ག�ངས་རིང་\ང་བ�ས། མnན་བ�ེད་གཏོར་མ་དེ་བཞིན་བ�ེད་བ�ས་=། 
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བསང་�འི་ལས་�མ་}་མpིན་/གས་Pིས་=ིན་�བས། བདག་འ�ག་kང་

�ོབ་མ་མnན་n་འཁོད། �ོ་ན་/ོན་འpོ་བཏང་>ས་=ས་མ�ལ་Sལ་ནས། 

ཨ�་!་Vི་ཝ་¢ྃ་ཕཊ། ཨ�་´་>་ཝ་སོགས་Pིས་/ོན་གཏོར་བསངས་

*ངས། Wྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་xོད་ཡང་ཤིང་V་ཆེ་བའི་ནང་n་

ཁམས་ལས་@་lས་ལས་Uབ་པའི་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་

ཏན་Sན་Cམ་ཚJགས་པས་གང་བར་�ར། ཨ�་ཨ་Ë་རོ་སོགས་

ལན་གCམ། ¢ྃ། ས་བདག་@་¶་འཁོར་དང་བཅས། །གཏོར་མ་

དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་གིས་དབང་བ�ར་མ་ཐོབ་

བར། །Gེད་Pིས་གནས་འདི་བདག་གཡར་Dིས། །ཅི་བདེ་བར་

ནི་གཞན་n་སོང༌། །:ལ་འ=ོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། 

སོགས་ནས། ཡིད་ལ་འདོད་པ་fན་འUབ་མཛJད། ¢ྃ། དPིལ་

འཁོར་ཆེན་པོ་ས་གཞི་ལ་གནས་པའི། །@་ལ་སོགས་པའི་

བགེགས་ཚJགས་fན་ཉོན་ཅིག །ང་ནི་གནས་འདིར་�ོབ་མ་Eེས་

C་འཛ]ན། །Gེད་:མས་འདིར་ནས་གཞན་n་འpོ་བར་Dིས། །

གལ་ཏེ་ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་=ེད་ན། །ཡེ་ཤེས་ཅན་Dི་Rོ་Eེ་

འབར་བ་ཡིས། །མགོ་བོ་ཚལ་པ་བVར་ནི་འགས་�ར་ཞིང༌། །
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བགེགས་:མས་བ�ག་པར་�ར་པ་གདོན་མི་ཟ། གང་དག་ནག་

པོའ ]་wོགས་C་�ར་པས་wིན་ཆད་བ{་བར་མི ་འོང་བའི ་

བགེགས་དང་ལོག་པར་འBེན་པ་ཐམས་ཅད་ས་ཡི་wོགས་འདིར་

མ་གནས་པར་གཞན་n་དེངས་ཞིག །ཨ�་C7་ནི་སོགས་ལན་

གCམ། rེང་འོག་wོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་Rོ་Eེའི་<ར་དང་

k་རེའི་�ིས་པས་བར་ཆད་གང་གིས་Pང་བ�ག་མ་གཉེད་པར་

�ར། ཨ�་བ±་རཀྵ་རཀྵ་¢ྃ། ཚM་དབང་Uབ་པའི་Vལ་མོའ ]་ལོ་|ས་ནི། 

ད་ལམ་ཚM་དབང་ཟབ་མོ་A་བའི་ཐོག་མར་ལོ་|ས་�ར་ཙམ་A་

ན། འདི་ནི་�བ་Pི་wོགས་ན་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་=་བའི་ཞིང་

ཁམས་བདེ་�ིད་Sན་Cམ་ཚJགས་ཤིང་ངན་སོང་དང་-ག་

བ/ལ་Dི་མི་ཡང་མི་pགས་པ་དེ་ན། སངས་Vས་ཚM་དཔག་T་

མེད་པ་བAགས་ཏེ། �་ཚMའི་ཚད་ནི་Cས་Pང་བpང་བར་མི་

�ས་པས་སངས་Vས་ཚM་དཔག་T་མེད་པ་ཞེས་=འོ། །ཞིང་

ཁམས་དེ་དང་སངས་Vས་དེ་ཡི་མཚན་ལན་གཅིག་ཐོས་ཤིང་

དད་པ་གཅིག་ཙམ་�ེས་ནའང༌། k་ན་མེད་པའི་=ང་�བ་ལས་
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wིར་མི་°ོག་པར་གCངས་སོ། །བཅོམ་°ན་འདས་àP་\བ་

པས་Pང་ཚMའི་མདོ་ག�ངས་མང་པོ་གCངས་པ། ནང་{ར་ན་ཚM་

དཔག་མེད་ཉིད་Pི་ཚMའི་|ད་ཏX་བཅོ་བVད་ལ་སོགས་པ་

གCངས་པ་ལས། �བ་wོགས་ཨོ་Vན་Dི་�ལ་n་གོས་དཀར་

མོའ ]་Áལ་པ་མ་གཅིག་Uབ་པའི་Vལ་མོ་པLའི་Îབས་C་

འ>ངས་ཏེ། དེ་ཉིད་â་འãལ་Dིས་བདེ་བ་ཅན་n་=ོན་ནས་ཚMའི་

|ད་གAང་དབང་Qང་:མས་ཚM་དཔག་མེད་ཉིད་ལ་Aས་པས། 

འཆི་མེད་ཚMའི་རིག་འཛ]ན་ཐོབ་rེ་ལོ་¯་བV་ལོན་Pང་བv་�ག་

གི་ན་ཚJད་n་བAགས་སོ། །དེ་{་�འི་མཁའ་འpོ་མ་དེས་ཚM་

དཔག་མེད་�་བའི་|ད་འ�མ་པ་དང༌། བཤད་པའི་|ད་འོད་

ཟེར་Y་བ་གཉིས་ལ་བ}ེན་ནས། wི་Nབ་@་གཅིག་�་མ་

གཅིག །ནང་Nབ་ཞི་བ་@་མང༌། གསང་Nབ་qོ་བོ་@་མང་

སོགས་མཛད་དོ། །དེ་ནས་རས་�ང་Rོ་Eེ་pགས་པ་དེ་V་གར་

n་ལན་གCམ་=ོན་པའི་Vབ་རེས་k་མ་ཏི་¦་པའི་ཞལ་ནས་དེ་

རིང་ཚJང་nས་ཕ་ཀི་ནས་{ས་མོ་ལ་སོང་གCངས་པ་དང་དེར་
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=ོན་པས་ཨ་ཙ་ར་qི་oན་Dི་པགས་པ་�ག་ལ་བཀལ་བ་Z་nང་

འ�ད་པ་ཞིག་དང་འ�ད་པས་བོད་ãག་oིང་Eེ་བ་ཞིག་འnག་rེ་

Gོད་ཚM་ཞག་བnན་ལས་མི་འnག་ཟེར་བས། དེར་རས་�ང་པ་

ཤིན་T་ðག་ནས་མDོགས་པར་འོང་rེ་k་མ་ལ་Aས་པས། 

Gོད་ལ་ཚM་དེ་བས་མེད་པ་ངས་Pང་ཤེས་ཏེ་Gོད་ཡིད་ཆེས་wིར་

བཏང་བ་ཡིན། ད་ðག་མི་དགོས་མ་གཅིག་Uབ་པའི་Vལ་མོ། 

མཇལ་n་འpོ་གCངས་ནས་=ོན་ཏེ་ལོ་|ས་Aས་པས། མ་

གཅིག་Uབ་པའི་Vལ་མོས་ཚM་དབང་འདི་གནང་ནས། རས་�ང་

བ་Gོད་ལོ་ཇི་ཙམ་ཐོབ་པར་འདོད་གCངས་པ་དང༌། ང་རང་ནི་

ཤི་ནའང་ལེགས་oམས་པའི་བར་n་ཐོབ་པར་འདོད་Aས་པས། 

བོད་བསམ་པ་མགོ་ཐོམ་པ་ལ་ངེས་པ་མེད། �་ཕ་ཡི་ཚM་དང་

མཉམ་པར་=ེད་གCངས་ནས་Eེ་བºན་མི་ལའི་ཚM་ཚད་{ར་

བVད་v་D་བVད་བÉིང༌། དེ་ནས་ཏེ་¦་པས་Pང་ཚM་དབང་འདི་

གནང་rེ། ཚM་Nབ་འདི་ངས་Pང་ཤེས་ཏེ་Uབ་པའི་Vལ་མོ་འདི་

ཚ M ་རིང་བས་Gོད་ཡིད་ཆེས་པའི ་wིར་A་བvག་པ་ཡིན་
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གCངས། དེ་ནས་བོད་n་=ོན་པའི་�བས་Eེ་བºན་མི་ལིའི་ཞལ་

ནས་རས་�ང་པ་Gོད་Pིས་/ར་བོད་n་མ་pགས་པའི་ཆོས་ཟབ་

མོ་ཞིག་�ེལ་བའི་�ལ་n་Sལ་ཅིག་གCངས་པས། རས་�ང་

པས་V་གར་ནས་|ད་འ�ེལ་བV་�་བVད་གདན་Bངས་པའི་

ནང་ནས་ཚM་Nབ་འདི་ཟབ་པར་དགོངས་ནས་མི་ལ་ལ་Sལ། མི་

ལས་Äགས་པོ་ལ་བ|ད། དེས་ཕག་U་ལ་བ|ད་དོ། །ཚM་

ག�ངས་འདི་=་དང་རི་Äགས་Pིས་ཐོས་Pང་k་ན་མེད་པའི་

=ང་�བ་T་སངས་Vས་པ་དང༌། ཚM་དཔག་མེད་པའི་མཚན་

ཐོས་ནའང་ཕན་ཡོན་n་མ་གCངས་ནས་དབང་ཐོབ་ན་{་ཅི་

?ོས་དེ་{་�འི་དབང་A་བའི་wིར་མ�ལ་Sལ། ལོ་|ས་འདི་ནི་ཨ་

Ö་གས་�ིས་སོ། །k་མ་དང་མགོན་པོ་ཚM་དཔག་མེད་ད=ེར་མ་

མཆིས་པའི་�ང་n་འཆི་མེད་ཚM་ཡི་དངོས་Uབ་ལ་སོགས་པ་

མཆོག་\ན་མོང་གི་དངོས་Uབ་མ་Qས་པ་བདེ་བ�ག་ཉིད་ཐོབ་

པར་=་བའི་wིར། དབང་བ�ར་ཟབ་མོ་A་བར་=་oམ་པའི་8ོ་

ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། fན་མGེན་ཡེ་
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ཤེས་Sང་པོ་ཆེ། Éིད་པའི་འཁོར་ལོ་:མ་pོལ་བ། དེ་རིང་

བཤད་པ་རིན་ཆེན་Dི། གཙJ་བོས་བདག་ལ་བཀའ་Bིན་Ãོལ། 

ལན་གCམ། |ད་:མ་པར་དག་པ་=་བའི་wིར། �བས་C་འpོ་

བ་ལ་སོགས་པའི་8ོ་ནས་=ང་�བ་T་སེམས་བ�ེད་པའི་Eེས་

�ོས་མཛJད། དཀོན་མཆོག་གCམ་ལ་བདག་�བས་འཆི། 

སོགས་ནས། འpོ་ལ་ཕན་wིར་སངས་Vས་འUབ་པར་ཤོག ལན་

གCམ། ཨ�་!་[ི་ཝ་¢ྃ་ཕཊ། བསངས་*ངས། rོང་པའི་ངང་ལས་

པL་དང་�་བའི་གདན་Dི་rེང་n་Gེད་རང་:མས་ìིཿཡིག་

ཡོངས་C་�ར་པ་ལས་མགོན་པོ་ཚM་དཔག་མེད་�་མདོག་དམར་

པོ་ཞལ་གཅིག་wག་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་rེང་ན་འཆི་མེད་

བnད་�ིའི་གང་བའི་�མ་པ་འཛ]ན་པ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་Vན་

Dིས་བVན་ཅིང་ཞབས་Rོར་�ིལ་n་བAགས་པའི་ད"ལ་བར་

ཨ�་མpིན་པར་ ཿ\གས་ཀར་¢ྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་

འ�ོས། ཡེ་ཤེས་པ་Zན་Bངས་ཏེ་གཉིས་མེད་n་ཐིམ་པའི་མོས་

པ་མཛJད། ཨ�་ཨ་é་ར་ཎ་ཛ]་ཝི¾་ཡེ་¿་�། བ±་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་
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 ཿ རོལ་མོ་=། ཡེ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་བ}ན་པར་=་བའི་མོས་པ་

མཛJད། མགོ་བོར་Rོ་Eེ་རེག་ཅིང༌། ཏིØ་བ±། དེ་ནས་མnན་n་

བཤམས་པའི་བnན་བ�ེད་Pི་གཏོར་མ་འདི་ཉིད་བཅོམ་°ན་

འདས་མགོན་པོ་ཚM་དཔག་T་མེད་པ་གསལ་བར་བ8ོམ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། ཨ�་བ±་ ་�་

ཥེ། ས་ར་ཧེ། ཀ་ར་རི། ê་ར་རི་¢ྃ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་

བ}ེན་ནས། མnན་བ�ེད་Pི་\གས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་

འ�ོས་པས། Gེད་རང་:མས་Pི་k་ཚM་ཡར་བ་ཆད་པ་k་ཚM་

ཉམས་ཤིང་འ�ོགས་པ་སོགས་དང༌། ས་�་མེ་ùང་འyང་བའི་

བvད་དང་wོགས་བvའི་སེམས་ཅན་Dི་ཚM་བསོད་དཔལ་འ=ོར་

Dི་Äངས་མ་དང་Vལ་བ་Éས་དང་བཅས་པའི་�་གCང་\གས་

Pི་=ིན་བ�བ་ཚMའི་དངོས་Uབ་ཐམས་ཅད་བ-ས་བཅོམ་°ན་

འདས་མགོན་པོ་ཚM་དཔག་མེད་པའི་wག་གི་�མ་པའི་ནང་n་

Aགས་བnད་�ིར་�ར་པ་ཁོལ་ཞིང་Qད་Zི་བོ་ནས་མར་སོང་

Qས་Pི་ནང་གང་བས་ཚM་ཉི་�་དང་མཉམ་པའི་མོས་པ་Dིས། 
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གཏོར་མ་མགོར་བཞག �་བ་གCམ་Dི་@་ཚJགས་:མས་དང་Gད་

པར་མགོན་པོ་ཚM་དཔག་T་མེད་པས་Rོ་Eེའི་�ོབ་མ་འདི་:མས་

ལ་�་གCང་\གས་Pི་=ིན་Dིས་�ོབས་ཅིང་འཆི་མེད་ཚMའི་

དངོས་Uབ་Ãོལ་བར་མཛད་n་གསོལ། ག�ངས་/གས་Pང་བ�ས། 

གCང་ཚM་ཆང་གི་དབང་བ�ར་བའི་དོན་n་ཚM་ཆང་འདི་ཉིད་ཚM་

དཔག་མེད་འོད་n་A་བ་ལས་yང་བའི་བnད་�ིའི་འདི་འ\ང་

བས་Qས་Pི་གནས་བཞི་དང་�་འདབ་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་

ཚMའི་བnད་�ིའི་མེར་Dིས་གང་བའི་མོས་པ་Dིས། ཞེས་བnད་�ི་

.ད་/གས་བEོད། \གས་ཚM་རིལ་Dི་དབང་བ�ར་བའི་དོན་n་ཚM་

རིལ་འདི་ཉིད་མnན་བ�ེད་ཚM་དཔག་མེད་གཉིས་པ་ཞིག་འ�ོས་

ནས་Gེད་རང་གི་oིང་གར་ཐིམ་པའི་འnན་པ་Dིས། �་/གས་

བEོད། ཚM་རིལ་*ིན། བཅོམ་°ན་འདས་མགོན་པོ་ཚM་དཔག་མེད་

འོད་n་A་ནས་Gེད་རང་:མས་ལ་ཐིམ་པས་ད=ེར་མེད་n་�ར། 

དབང་བV་སོགས་དགོས་ཚM་གོང་གི་\གས་Éོག་འོད་Pི་ཞེས་སོགས་ê་

ལོ་ཀ་གཅིག་བEོད་ལ་འོར་Pང་Wང་ངོ༌། །ཚM་མི་འ�ར་བ་ག�ང་�ང་
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{་�ར་མཛJད་ཅིག །མི་ཤིག་པ་Rོ་Eེ་{་�ར་མཛJད་ཅིག །མི་

�བ་པ་Vལ་མཚན་{་�ར་མཛJད་ཅིག །མི་འཆད་པ་�་བོའ ]་

|ན་བཞིན་n་མཛJད་ཅིག །འཇིག་}ེན་འBེན་པའི་སོགས་བ9་ཤིས་

དང༌། འོ་དེ་{ར་མ་གཅིག་Uབ་པའི་Vལ་མོའ ]་Qགས་Pི་ཚM་

དབང་ཟབ་མོ་ལེགས་པར་Uབ་པ་ཡིན་པས་@ག་པའི་@་མཆོག་

ཚM་དཔག་མེད་ཡི་དམ་Dི་@ར་འཛ]ན་oམས་པའི་འདི་ཡིས་Eེས་

�ོས་མཛJད། གཙJ་བོས་ཇི་{ར་སོགས་གཏང་རག་གི་མ�ལ་འ�ལ། 

དེ་{ར་དབང་བ�ར་ཟབ་མོ་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་T་མ�ལ་Sལ། 

འོ་དེ་{ར་མ�ལ་ཙམ་n་མ་ཟད་Qས་ལོངས་Zོད་དགེ་བའི་�་བ་

དང་བཅས་པ་ཡང་{ོས་མེད་n་འ�ལ་oམས་པ་འདི་ཡི་Eེས་

�ོས་མཛJད། དེང་ནས་བ�མས་ཏེ་བདག་�ན་n་སོགས་བ/ོ་?ོན་
Eེས་ཆོག་དང་གཏོར་བ/ོས་མཆོད་བrོད་བཟོད་གསོལ་སོགས་�བས་དང་

བ�ན་=འོ། །དེ་{ར་ཚM་དབང་ཤིན་T་བ-ས་པ་འདི་བཞིན་དགོས་ཞེས་གཉེན་

Áལ་དགེ་ལེགས་V་མཆོག་གི་བ�ལ་ངོར་¸ི་དྷµ་སི་ཏི་�ེལ་བ་མô་ལཾ། འོ་

དེ་{ར་མ་གཅིག་Uབ་པའི་Vལ་མོའ ]་ཚM་དབང་ཟབ་མོ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་
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བ}ེན་ནས་རང་གཞན་Dི་དོན་V་ཆེན་པོ་Nབ་མཛJད། བསོད་ནམས་འདི་ཡི་

སོགས་དགེ་བ/ོ་སོགས་བEོད།། །། 
༈ <་W་ཞི་བའི་Eེས་གནང་བཀའ་གཏེར་Zི་ཆབ་མ་བAགས་སོ། ན་མོ་<་

W་པL་Ë་ར་ཡེ༔ <་W་རིན་པོ་ཆེ་ལ་wག་འཚལ་ནས༔ oིགས་nས་འpོ་fན་

\གས་Eེའི་བ�ང་བའི་wིར༔ <་Wའི་Eེས་གནང་ཟབ་མོ་འདིར་འགོད་=༔ 

དPིལ་འཁོར་རམ་ནི་ཡང་ན་ཚJམ་�་བཀོད༔ མ་འ=ོར་མnན་བ�ེད་དམིགས་

}ེན་གཏོར་མས་=༔ �མ་པ་ལ་སོགས་དམ་lས་ཚང་བར་བསགས༔ <་Wའི་

ལས་=ང་གང་ཡིན་གAང་བÉང་ནས༔ ཆོ་ག་གཅིག་གི་བདག་མnན་�མ་

གCམ་བ�ེད༔ དབང་བoེན་བV་�་འUབ་ནས་�ོབ་མ་བ-༔ བགེགས་

བðད་>ས་=ས་མ�ལ་Sལ་=ས་ནས༔ འོ་ན་ད་ལམ་Gེད་:མས་<་W་

རིན་པོ་ཆེའི་དབང་A་བར་འདོད་པ་དེ་�ལ་པ་ཤིན་T་བཟང་༔ 

དེའི་ཐོག་མར་ལོ་|ས་vང་ཟད་A་ན་ཨོ་Vན་<་W་རིན་པོ་ཆེ་

འདི་ཉིད་བ�ལ་པ་pངས་མེད་པའི་གོང་རོལ་ཡང་ཆེའི་གོང་རོལ་

ནས་མངོན་པར་lོགས་པར་སངས་Vས་ནས་\གས་ཆོས་Pི་�་

ལ་གཡོ་བ་མེད་པའི་ངང་ནས་བདེ་ཆེན་oིང་པོ་བཀོད་པའི་Vན་

ཞེས་=་བའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་འོད་དང་ཐིག་ལེ་ཐིག་�ན་

Dི་གང་བ༔ ཐིག་ལེ་རེ་རེའི་ནང་n་ལོངས་�འི་བདེ་བ་ཅན་Dི་
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ཞིང་ཁམས་C་སངས་Vས་xང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་འཁོར་སངས་

Vས་=ང་�བ་སེམས་དཔའ་དཔག་T་མེད་པས་�ོར་ནས་

བAགས་པའི་ཚM་ཆོས་�་xང་བ་མཐའ་ཡས་Pི་\གས་ཀའི་ìཿི

ཡིག་འོད་ཟེར་¯་དང་°ན་པ་གཅིག་འ�ོས་ནས་@ོ་�བ་འོ་མ་

ཅན་Dི་མཚJ་ལ་ཐིམ་པས༔ པLའི་tོང་པོའ ]་rེང་ན་ལོངས་�་

ཐོད་�ེང་tེ་¯་འ>ངས་སོ༔ དེར་སེམས་དཔའ་Zན་རས་

གཟིགས་Pི་rོན་པ་འོད་དཔག་མེད་ལ་Aས་པའི་ངོར༔ <་W་�་

གCམ་Dི་|ད་Cམ་བV་དང་D་བཞི༔ དེ་ཉིད་བ-ས་པ་k་མ་

དགོངས་པ་འnས་པའི་�་བའི་|ད་�ག་:མས་གCངས་སོ༔ 

|ད་དེ་:མས་མཁའ་འpོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་Pི་�ག་Sག་མ་ར་

ཏི་ཀར་Áལ་�་ཉིད་ལ་འ�ལ་ལོ༔ དེ་ནས་Áལ་པ་དེས་འpོ་དོན་

མཛད་�ལ་ནི༔ @འི་གནས་C་<་W་Éིད་\བ་འཛ]ན་ལ་སོགས་

པ་འpོ་བ་རིགས་�ག་T་Áལ༔ དེ་དག་གི་wོགས་མཚམས་

བVད་n་ཡང་Áལ་ནས་འpོ་བ་རིགས་�ག་གི་དོན་མཛད་པ་

དང་༔ ཤར་wོགས་Pི་འཇིག་}ེན་Bི་མ་མེད་པ་ན༔ àP་\བ་པ་
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Bི་མེད་G་^་དང་༔ <་W་པL་�ེས་བཟང་ཞེས་=་བས་མདོ་

/གས་ཆོས་Pི་འཁོར་ལོ་བ�ོར༔ དེ་བཞིན་n་wོགས་བvའི་

འཇིག་}ེན་ཁམས་ན་སངས་Vས་àP་\བ་པ་རེ་རེ་དང་༔ ཨོ་

Vན་<་W་རེ་རེ་དག་གིས་wོགས་མཚམས་བVད་n་ཡང་<་W་

མཚན་བVད་n་Áལ་ནས་འpོ་བའི་དོན་མཛད་དེ༔ འཇིག་}ེན་

Dི་ཁམས་འདི་ན་སངས་Vས་àP་\བ་པ་དང་༔ <་W་པL་

འyང་གནས་ཞེས་=་བས་མདོ་/གས་ཇི་{་བཞིན་ཆོས་rོན་པ་

{ར་n༔ འཇིག་}ེན་Dི་ཁམས་དཔག་T་མེད་པར་ཡང་:མ་

pངས་དེ་{་�ར་མདོ་/གས་བrན་པ་གཉིས་°ན་n་ཆོས་rོན་

ཏེ༔ སངས་Vས་:མ་པར་གཟིགས་སོགས་འདས་པའི་སངས་

Vས་རབ་བnན་དང་༔ <་W་བདེ་�ོང་Rོ་Eེ་སོགས་བnན་=ོན་

ནས་མདོ་/གས་གཉིས་°ན་ཆོས་rོན་ཏེ༔ དེ་ནས་བrན་པ་

འདི་ལ་འpོ་དོན་མཛད་�ལ་ནི༔ མདོ་/གས་n་མ་ནས་སངས་

Vས་Pི་Áལ་པར་Qང་བrན་ཞིང་༔ rོན་པ་འདས་ནས་ལོ་བv་

གཉིས་ན་rོན་པ་àPའི་Vལ་པོ་ཉིད་Pི་Áལ་པ༔ \བ་པ་ཉིད་Pི་
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nས་བབ་Pང་�ེ་གནས་དང་�་ཚM་�ས་མ\་གCམ་Dི་Gད་

པར་n་འཕགས་པ་གཅིག་འyང་བར་Qང་བrན་པ་{ར་�བ་

wོགས་ཨོ་Vན་�ལ་དྷ་ན་ཀོ་ཤིས་མཚJ་དPིལ་n་མེ་ཏོག་པLའི་

rེང་ན་བâས་ཏེ་འ>ངས་པས༔ @་¶་དང་འpོ་བ་:མས་འnས་

ནས་མེ་ཏོག་དང་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་ཕབ༔ མཆོད་པ་x་ཚJགས་

པས་མཆོད༔ དེར་|ད་tེ་མཐའ་ཡས་པ་གཅིག་གCངས་པ་

མཁའ་འpོའ ]་Zན་Bངས་སོ༔ དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཨོ་Vན་�ལ་Dི་

Vལ་Éིད་བKངས་ནས་�ལ་ཁམས་ཆོས་ལ་བཀོད་པས་པL་

Vལ་པོར་pགས༔ Vལ་Éིད་�ངས་ནས་fན་དགའ་བོ་ལ་རབ་

T་yང་བས་ས་ཡི་@་མོས་ཆོས་<ས་Sལ༔ སངས་Vས་ཐམས་

ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་=ོན་ནས་བrན་པའི་བདག་པོ་àP་\བ་པར་

མཚན་གསོལ༔ ད�འི་གºག་ཏོར་བ9་ཤིས་པས་གºག་P་

yང་༔ ¸ི་སེང་ཧ་སོགས་མཁས་Uབ་མང་པོ་བrེན་ནས་རིག་

པའི་གནས་ཐམས་ཅད་དང་༔ wི་ནང་གི་ཆོས་ལ་མཁས་པའི་

�ལ་བrན༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་Pི་མཁའ་འpོ་དང་༔ Rོ་Eེ་རིན་
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ཆེན་ཆོས་སོགས་ལས་དབང་དང་གདམས་ངག་གསན༔ དག་

པའི་ཞིང་ཁམས་མང་པོར་=ོན་ནས་fན་T་བཟང་པོ་དང་Rོ་Eེ་

སེམས་དཔའ་སོགས་གཞན་མ་|ད་མཐའ་ཡས་པར་གསན༔ དེ་

དག་Nབ་པས་ཡི་དམ་ནམ་མཁའི་�ར་ཚJགས་ཙམ་ཞལ་

གཟིགས༔ དབང་བ�ར་=ིན་Dིས་�བས༔ nར་qོད་ཆེན་པོ་

བVད་n་བAགས་ནས་མ་མོ་མཁའ་འpོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་Pི་

འཁོར་ལོ་བ�ོར༔ Rོ་Eེ་གདན་n་བrན་པ་Vས་པར་མཛད་པས་

མཚན་པ$ི་ཏ་ཡན་ལག་མེད་པའི་Rོ་Eེར་pགས༔ ཨོ་Vན་Dི་

Vལ་པོས་གསོན་བÉེགས་=ས་པས་�་ལ་མ་གནོད་པར་པLའི་

tོང་པོའ ]་rེང་ན་�་བསིལ་བ་{ར་བAགས་ཤིང་༔ ས་ཡི་@་མོ་

བ}ན་མས་མངོན་Cམ་n་བrོད་ཅིང་wག་འཚལ༔ ཟ་ཧོར་Dི་

Vལ་པོའ ]་གསོན་བÉེགས་=ས་ནས་མེ་ད¦ང་མཚJ་W་བzར་

ནས་མཚJ་ད�ས་པLའི་tོང་པོའ ]་rེང་n་བAགས་པ་ལ༔ @འི་

དབང་པོ་བV་=ིན་འཁོར་དང་བཅས་པ་@གས་ནས༔ མ་བཅོས་

�ོས་�ལ་སོགས་བrོད་ད=ངས་Sལ༔ དེ་ནས་རི་བོ་6་ལའི་�ེ་
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@ོ་�བ་T་ཚM་Nབ་པས་ཚM་དཔག་མེད་དངོས་C་=ོན་ནས་དབང་

བ�ར་བས་འཁོར་བ་མ་rོང་གི་བར་n་�ེ་ཤི་བ^ེས་\ད་མི་

མངའ་བ་Rོ་Eེའི་�་ཐོབ༔ ཟ་ཧོར་Dི་�ལ་n་མཐའི་དམག་

ཚJགས་yང་བ་ལ་ཕོ་ཉ་Ö་Å་ལ་དངོས་C་བཏང་ནས་མཐའ་

དམག་�ོག༔ V་དཀར་ནག་ཞང་Aང་དང་rག་གཟིགས་གི་�ལ་

ལ་སོགས་ལོ་Cམ་rོང་ཙམ་བAགས༔ Uབ་ཆེན་བVད་v་དང་

མཇལ་བས་ཆོས་དང་གདམས་ངག་མང་པོར་གསན་རིས་

མཛད༔ དེ་ནས་Vལ་པོ་qི་Éོང་°ེá་བཙན་Dིས་བོད་n་Zན་

Bངས་པས་བལ་�ལ་ནས་མང་�ལ་<ང་ཐང་བར་ནམ་མཁའ་

ལ་=ོན༔ དེར་བོད་Pི་བང་ཆེན་པ་:མས་Pིས་མཇལ་བས་wག་

གིས་མང་�ལ་Dི་རི་ལ་Vབ་པས༔ གཡས་wོགས་Pི་རི་གཡོན་

wོགས་C་བzར༔ གཡོན་wོགས་Pི་རི་གཡས་C་བzར༔ ས་

Rོ་ཐམས་ཅད་མཆོང་དང་=ི་W་ལ་བzར༔ tིག་མüབ་མཛད་

ནས་ཉི་�་ཐང་ལ་འཕང་༔ �་བོ་Dེན་n་�ོག་པའི་â་འãལ་

བrན༔ དེ་ནས་རིམ་པར་བོད་Pི་@་འBེ་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་
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བཏགས༔ བསམ་ཡས་ལ་སོགས་བོད་Pི་གºག་ལག་ཁང་བV་

�་བVད༔ �་མོ་rོང་དང་བv་གCམ༔ ཨོ་Vན་�ལ་n་འ�མ་

�ག་བv་གཅིག༔ V་གར་n་འ�མ་�ག་བnན༔ འཛམ་¥ིང་

ཕལ་n་=ེ་བ་ད<་qི་བཞེངས༔ བོད་n་མདོ་/གས་Pི་བrན་པ་

ཉི་མ་ཤར་བ་{་�ར་མཛད༔ དེར་བོད་n་�ོབ་མ་ནི་ཡོངས་C་

pགས་པའི་�ོབ་མ་Eེ་འབངས་ཉི་�་�་¯༔ ཉང་བན་ཏིང་འཛ]ན་

བཟང་པོ་སོགས་འཇའ་Qས་མཁའ་Zོད་འUབ་པ་qི་�ག་

གཅིག༔ བཻ་རོ་ཙ་ན་སོགས་^་བzར་མཁས་པའི་ལོ་�་བV་དང་

བVད༔ Rོ་Eེ་བnད་འཇོམས་སོགས་བ�ེད་lོགས་�ང་n་

འ�ག་པའི་/གས་པ་འ�མ་ཚJ་བཅོ་བVད༔ ¶འི་དབང་པོ་

སོགས་ཉེས་=ང་གི་Bི་མ་དང་�ལ་བའི་རབ་yང་=ེ་བ་གཅིག་

དང་འ�མ་�ག༔ ཡེ་ཤེས་མཚJ་Vལ་སོགས་མཚན་°ན་Dི་རིག་

མ་འཇའ་Qས་Uབ་པ་ཉི་�་�་¯༔ དཔལ་Dི་Rོ་Eེ་ལ་སོགས་

Bག་པོ་མངོན་Zོད་Pི་བrན་པ་³ང་�ས་པའི་Uབ་ཆེན་བVད་

v་�་¯༔ °ན་མ་�ེ་མང་སོགས་བR་�ོད་Pི་གAང་Qགས་V་
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མཚJ་ལ་*ངས་པ་བpངས་ལས་འདས་པར་yང་ངོ་༔ དེ་ནས་

�ོབ་དཔོན་ཉིད་མཁའ་འpོ་=ེ་བ་འ�མ་tེ་wི་ནང་གསང་བའི་@་

Éིན་rོང་གིས་བ�ོར་ཏེ་Áལ་པ་ཡང་Áལ་Dི་འཛམ་¥ིང་=ེ་བ་

�ག་བV་སོགས་འཇིག་}ེན་ཐམས་ཅད་བཀང་ནས་@་¶་མི་

གCམ་Dི་�ལ་ནས་|ད་Qང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་བ-ས་ནས་

བnན་n་òང་ངོ་༔ དེའི་འོད་དང་ས་གཡོས་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་

yང་༔ @་དང་མཁའ་འpོ་:མས་Pིས་མཆོད་ཅིང་wག་འཚལ༔ 

གསང་བའི་བདག་པོའ ]་གཏད་V་བ9ོལ་ནས་གནང་ངོ་༔ དེ་ནས་

ཨོ་Vན་ཆེན་པོའ ]་Áལ་པ་དཔག་T་མེད་པ་བPེ་ནས་@་�ལ་¶་

�ལ་མི་�ལ་:མས་C་གཏེར་བEོད་ལས་འདས་པར་Ñས་

ཤིང་༔ Gད་པར་V་གར་དང་ཨོ་Vན་�ལ་n་གཏེར་=ེ་བ་བཞི་

qི༔ བལ་�ལ་n་rོང་�་བVད༔ བོད་�ལ་n་=ེ་བ་གཅིག་Ñས་

ཤིང་༔ དེ་:མས་ནི་Áལ་པས་འདོན་ཞིང་འpོ་དོན་འyང་བར་

Qང་བrན༔ Áལ་པ་དཔག་T་མེད་པས་Zིར་འཇིག་}ེན་Dི་

ཁམས་C་མ་=ོན་པའི་ས་མེད་ཅིང་༔ Gད་པར་@ོ་འཛམ་�་
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¥ིང་༔ ཡང་8ོས་བོད་ཁ་བ་ཅན་Dི་ས་ཁོལ་�་�ངས་འ�་ཙམ་

ཡང་མ་Qས་པར་ཞབས་Pིས་བཅག་ཅིང་ཆོས་གCངས༔ མི་

བས་Pང་@་འBེ་ལ་ཆོས་Pི་འཁོར་ལོ་བ�ོར་�ལ་མང་ཞིང་དམ་

ལ་བཏགས༔ བོད་�ལ་n་ལོ་བV་དང་བv་གཅིག་བAགས་

ནས་@ོ་�བ་Éིན་པོ་འnལ་n་=ོན་པར་དགོངས་པའི་ཚM་�ིན་

གསིབ་ནས་}་མཆོག་8་Éབ་Pིས་བVན་པ་གཅིག་yང་བ་ལ་

ཆིབས༔ @འི་�་དང་�་མོ་དཔའ་བོ་མཁའ་འpོ་ནམ་མཁའ་གང་

rེ་མཆོད་པའི་�ིན་Sང་ཆེན་པོའ ]་བCས༔ དཔའ་བོ་tེ་བཞིའི་

ཆིབས་x་Bངས༔ མཁའ་འpོ་tེ་བཞིའི་ཆིབས་Pི་Ûང་ལག་

ནས་བཏེགས་ཏེ་Éིན་�ལ་n་གཤེགས༔ ད་{་ཟངས་མདོག་

དཔག་Dི་རི་བོ་པL་འོད་Pི་གཞལ་ཡས་ཁང་n་Éིན་པོ་:མས་

དང་དཔའ་བོ་མཁའ་འpོ་:མས་ལ་ཆོས་Pི་འཁོར་ལོ་བ�ོར་ཞིང་

བAགས་སོ༔ འཛམ་�་¥ིང་=ེ་བ་�ག་བVར་ཨོ་Vན་པL་=ེ་བ་

�ག་བVར་Áལ་ཞིང་ཡར་མར་Dི་ཚMས་བv་ལ་Áལ་པ་རེ་

འཁོར་མཁའ་འpོ་tེ་བཞིའི་བ�ོར་ནས་བོད་Pི་Vལ་ཁམས་
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ཐམས་ཅད་¤ལ་ཞིང་དད་མོས་ཅན་ལ་=ིན་Dིས་�བས་པར་

མཛད༔ ནང་གཅིག་བཞིན་Áལ་པ་རེས་ཉི་ཟེར་ལ་ཆིབས་ནས་

བོད་ལ་གཟིགས་པར་མཛད་དོ༔ Gད་པར་n་ཡང་oིང་མ་¯་བདོ་

བའི་nས་ཆོས་གཞན་Dི་=ིན་བ�བས་ཡལ༔ @་གཞན་Dི་

\གས་Eེ་-ག༔ མཁའ་འpོ་ཆོས་�ོང་ཐམས་ཅད་རི་རབ་ལ་

ཞལ་གཟིགས༔ ནད་ñག་མཚJན་གCམ་ùང་{ར་འ�བས༔ 

བnད་དང་འBེ་Éིན་ཐམས་ཅད་ཁ་དར་nས་འདིར༔ ཨོ་Vན་རིན་

པོ་ཆེ་\གས་Eེ་ཆེ་ཞིང་=ིན་�བས་Èར་བར་Qངས་བrན་ཞིང་

ཨོ་Vན་ཉིད་Pིས་གCང་ལས༔ དབང་ཐོབ་ཙམ་ཡང་ངའི་�ང་n་

�ེ༔ ཉམས་C་ལེན་:མས་ཚM་གཅིག་སངས་Vས་ཡིན༔ དེ་wིར་

འདི་དང་C་འ�ད་�ལ་པ་བཟང་༔ Qང་ཐོབ་ཙམ་ཡང་གནས་

ངན་�ེ་བ་ཆོད༔ ཅེས་དང་དེར་མ་ཟད་འཆང་བ་དང་མཆོད་

བrོད་བ/གས་པ་བEོད་ཅིང་བoེན་པ་ཐོབ་པ་ཙམ་ཡང་བདེ་

བར་གཤེགས་པའི་Éས་དམ་པར་འ�ར་ཞིང་༔ ལས་^ིབ་

ཐམས་ཅད་nང་དཀར་wེས་པ་{ར་འ�ར༔ ཚJགས་གཉིས་Pི་=་
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བ་�ར་ཚJགས་Vས་པ་{ར་འ�ར་རོ༔ Vལ་པོའ ]་ཆད་པ་ལ་

སོགས་འཇིགས་པ་བVད་ལས་pོལ་བར་འ�ར་རོ༔ མཛM་ལ་

སོགས་པ་:མ་?ིན་Dི་ནད་ཐམས་ཅད་Éབ་ཅིང་=ང་བ་དང་༔ 

གཅོང་ནད་ཞ་Uམ་དང་མིག་ནད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་

pོལ་བར་འ�ར་རོ༔ ཚM་དང་བསོད་ནམས་ལ་སོགས་པ་འ=ོར་

པ་�ག་T་འ�ར་ཞིང་རིགས་བ|ད་�ལ་n་འཕེལ་བར་འ�ར་

རོ། མོས་�ལ་བཞིའི་དབང་དང་°ན་ཞིང་@་Éིན་tེ་བVད་

ད¦ང་དང་བཅས་པ་wི་བཞིན་n་འ�ངས་བ་དང་བཀའ་ཉན་པར་

འ�ར་རོ༔ ཚM་ཟད་པ་དང་ཉམས་པ་ཡང་གསོ་�ས་kོ་pོས་མི་

ཟད་པ་དང་ཤེས་རབ་wོགས་མེད་n་འབར་བར་འ�ར་རོ༔ Bག་

པོའ ]་ལས་:མས་Pང་འUབ་ཅིང་༔ nས་Pི་འཆི་བ་ཡང་བར་དོ་

རང་ངོ་ཤེས་ཤིང་བདེ་བ་ཅན་n་�ེ་བར་འ�ར་རོ༔ ཞེས་གCངས་

སོ༔ དེ་{ར་�འི་\གས་Eེ་ཆེ་ཞིང་=ིན་�བས་Èར་བའི་<་W་

རིན་པོ་ཆེའི་དབང་A་བའི་wིར་Eེས་�ོས་མཛJད༔ Pཻ་k་མ་

སངས་Vས་fན་T་བཟང་༔ དPིལ་འཁོར་fན་Dི་མངའ་བདག་
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ལ༔ བདག་ཅག་?ིན་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ མགོན་པོའ ]་Eེས་

C་བ�ང་n་གསོལ༔ ལན་གCམ། དེ་ནས་�བས་C་འpོ་བའི་

Eེས་�ོས་མཛJད༔ ན་མོ༔ k་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འpོ་དང་༔ 

སངས་Vས་ཆོས་དང་དགེ་འnན་ལ༔ དེང་བ�ང་=ང་�བ་མ་

ཐོབ་བར༔ བདག་ནི་<ས་པས་�བས་C་མཆི༔ ལན་གCམ༔ དེང་

ནས་=ང་�བ་?ོན་པ་སེམས་བ�ེད་པའི་Eེས་�ོས་མཛJད༔ k་

མ་ཡི་དམ་མཁའ་འpོ་དགོངས༔ བདག་ནི་འpོ་བ་fན་དོན་n༔ 

=ང་�བ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ༔ བདག་གིས་དམ་པ་བ�ེད་

པར་བDི༔ ལན་གCམ། འ�ག་པའི་སེམས་བ�ེད་འདིའི་Eེས་

�ོས་མཛJད༔ k་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འpོ་དགོངས༔ བདག་གི་Qས་

ངག་ཡིད་གCམ་Dི༔ འpོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་Dི་wིར༔ Éིད་

མཚJ་བ^ལ་བར་དམ་བཅའ་འོ༔ དེ་{ར་�བས་འpོ་དང་སེམས་

བ�ེད་Pི་|ད་*ངས་ནས༔ ད་དབང་A་བའི་�ལ་མnན་Dི་ནམ་

མཁར་དབང་lས་:མས་དང་ཐ་དད་མེད་པའི་�་བ་གCམ་Dི་@་

ཚJགས་སངས་Vས་དང་=ང་�བ་སེམས་དཔའི་ཚJགས་དཔག་
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T་མེད་པ་མངོན་Cམ་n་བAགས་པའི་Zན་/ར་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད༔ སངས་Vས་fན་Dི་རང་

བཞིན་�༔ �ོབ་དཔོན་ལ་ནི་བདག་�བས་མཆི༔ -ག་བ/ལ་

འཁོར་བའི་V་མཚJ་ལས༔ གཙJ་ཆེན་Gོད་Pི་བ^ལ་n་གསོལ༔ 

ལན་གCམ། ཨ�་´་>་ཝས་*ངས། rོང་པའི་ངང་ལས་Gེད་རང་

:མས་Pི་:མ་པར་ཤེས་པ་ìིཿཡིག་ལས་གསེར་Dི་Rོ་Eེ་ìིཿས་

མཚན་པ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས་པས༔ འཕགས་པ་མཆོད་

སེམས་ཅན་Dི་དོན་=ས་�ར་འnས་ཡོངས་C་�ར་པ་ལས་Gེད་

རང་:མས་ཨོ་Vན་པL་Áལ་�འི་ཆ་Qགས་ཆོས་གོས་གCམ་

དང་°ན་པ་ཟ་འོག་བེར་ཆེན་གསོལ་བ༔ rག་Lགས་Pི་གོ་�ག་

གསོལ་བ༔ ñ་ཏིག་གི་�ན་འwངས་ནོར་�འི་མ<ལ་Vན་ཤ་

བའི་oན་A་�ེ་Vལ་དར་x་མེ་ཏོག་མེ་ལོང་གསེར་Dི་ཉི་�ས་

བVན་པ་wག་གཡས་Rོ་Eེ་�ེ་¯་གཡོན་བྷë་བxམས་པ༔ ཁQྃ་

ཐོད་མཁར་མཆན་'ང་n་བvག་པ༔ པད་tོང་དང་ཉི་�འི་གདན་

ལ་བAགས་པ༔ �་དཀར་དམར་མཛMས་པའི་མདངས་དང་°ན་
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པ༔ དེ་ཡི་ད"ལ་བར་ཨ�་མpིན་པར་ ཿ \གས་ཀར་¢ྃ༔ 

\གས་ཀའི་ད�ས་C་ìིཿ ìིཿདེ་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས་པས་@ོ་

�བ་G་ཡབ་¥ིང་ཟངས་མདོག་དཔལ་Dི་རི་བོ་པL་འོད་Pི་

གཞལ་ཡས་ཁང་ནས་ཨོ་Vན་རིན་པོ་ཆེ་པL་འyང་གནས་Pི་

�་ཆེ་�་ཅི་རིགས་པའི་ཚJགས་ཁ་བ་�་�ག་{ར་=ོན་ནས་Gེད་

རང་གི་Qས་ལ་མཚJ་ལ་ཁ་བ་�་�ག་{ར་སིབ་སིབ་ཐིམ་པའི་

མོས་པ་མཛJད༔ ìིཿ /ོན་Dི་བ�ལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ཨོ་Vན་

�ལ་Dི་�བ་=ང་མཚམས༔ པL་གེ་སར་tོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་

མཆོག་གི་དངོས་Uབ་བeེས༔ པL་འyང་གནས་ཞེས་C་

pགས༔ འཁོར་དང་མཁའ་འpོ་མང་པོའ ]་བ�ོར༔ Gེད་Pི་Eེས་

C་བདག་Nབ་Pི༔ =ིན་Dིས་བ�བ་wིར་གཤེགས་C་གསོལ༔ 

གནས་མཆོག་འདི་W་=ིན་ཕོབ་ལ༔ བNབ་མཆོག་བདག་ལ་

དབང་བཞི་བ�ར༔ བགེགས་དང་ལོག་འBེན་བར་ཆད་སོལ༔ 

མཆོག་དང་\ན་མོང་དངོས་Uབ་Ãོལ༔ བ±་<་W༴ བ±་ ་ཝེ་

ཤ་ཡ་ཨ་ ཿ ཡེ་ཤེས་པ་དེ་=ང་�བ་མ་ཐོབ་Pི་བར་n་བAགས་
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པའི་མོས་པ་མཛJད༔ Rོ་Eེ་མེ་ཏོག་མགོར་བཞག་ལ། C་"་6ིØ་བ±་

ཡེ་¿་�༔ ད་�་�མ་པའི་དབང་A་བའི་wིར་འདིའི་Eེས་�ོས་

མཛJད༔ k་མ་སངས་Vས་�ིན་ལས་མཛད༔ བདག་ལ་�་ཡི་

དབང་བ�ར་Ãོལ༔ མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་Qས་པ༔ འBེན་

པའི་k་མར་དབང་བ�ར་A༔ དེ་{ར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་�་

བ་གCམ་Dི་@་ཚJགས་:མས་Pི་wག་ན་ཡེ་ཤེས་Pི་བnད་�ིས་

བཀང་བའི་�མ་པ་བxམས་ནས་དབང་བ�ར་ཞིང་༔ <་Wའི་

ད"ལ་བའི་ཨ�་ཡིག་དཀར་པོ་ལས་བnད་�ིའི་|ན་དཀར་པོ་

yང་ནས་Gེད་རང་གི་ད"ལ་བར་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛJད༔ ¢ྃ༔ 

Rོ་Eེའི་�་rེ་�་ཡི་མཆོག༔ Eེ་བºན་པL་ཐོད་�ེང་�ལ༔ མི་

འ�ར་�་ཡི་དPིལ་འཁོར་ནས༔ :མ་དག་�་ཡི་=ིན་�བས་ལ༔ 

འཆི་མེད་�མ་པ་�་ཡི་དབང་༔ �ལ་°ན་འདི་ལ་ཡོངས་lོགས་

ཤོག༔ བ±་<་W་སོགས། ཀ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥི:་ཨ�༔ �མ་�་.ད། Áལ་

�འི་བ9་ཤིས་རིག་འཛ]ན་ཐོད་�ེང་�ལ༔ གnལ་=་དཔལ་

འ=ོར་Vས་པའི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ མེ་ཏོག་དོར། དེས་�་�མ་པའི་
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དབང་ཐོབ་པས་དེང་wིན་ཆད་<་W་རིན་པོ་ཆེའི་�་xང་ལ་རང་

བཞིན་མེད་པར་བ8ོམས་པར་དབང་༔ Qས་Pི་ནད་གདོན་tིག་

^ིབ་ཐམས་ཅད་ཞི༔ འ�ས་�་k་མ་Áལ་པའི་�འི་བག་ཆགས་

དང་ས་བོན་|ད་ལ་བཞག་པ་ཡིན༔ ད་གCང་གི་དབང་A་བའི་

wིར་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད༔ k་མ་སངས་Vས་�ིན་ལས་

མཛད༔ བདག་ལ་གCང་གི་དབང་བ�ར་Ãོལ༔ མཐའ་ཡས་

སེམས་ཅན་མ་Qས་པ༔ འBེན་པའི་k་མར་དབང་བ�ར་A༔ 

གCམ། དེ་{ར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་<་Wའི་མpིན་པར་པའི་

 ཿཡིག་དམར་པོ་ལས་བnད་�ིའི་|ན་དམར་པོ་yང་ནས་Gེད་

རང་:མས་Pི་མpིན་པར་ཐིམ༔ �་བ་གCམ་Dི་@་ཚJགས་

:མས་Pི་wག་ན་བྷë་བnད་�ིའི་གང་བ་ཐོག་ནས་དབང་བ�ར་

བའི་མོས་པ་མཛJད༔ ¢ྃ༔ Rོ་Eེའི་གCང་rེ་གCང་གི་མཆོག༔ 

Eེ་བºན་པL་ཐོད་�ེང་�ལ༔ འགགས་མེད་གCང་གི་དPིལ་

འཁོར་ནས༔ :མ་pོལ་གCང་གི་=ིན་�ོབས་ལ༔ འགགས་མེད་

བྷë་གCང་གི་དབང་༔ �ལ་°ན་འདི་ལ་ཡོངས་lོགས་ཤོག༔ 
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བ±་<་W་དང༌། ཝ་Ë་ཨ་བྷི་ཥི:་ ཿ ཞེས་བྷë་མpིན་པར་གTགས་

ཤིང་བnད་�ི་=ིན། ཡང་<་Wའི་\གས་ཀའི་/གས་�ེང་ལས་

/གས་�ེང་འ�ོས༔ Gེད་རང་གི་ཞལ་n་Aགས་པས་\གས་

ཀའི་ས་བོན་ལ་གཡས་C་འཁོར་བར་བ8ོམ་ལ་/གས་Pི་Eེས་

�ོས་ལན་གCམ་མཛJད༔ བ±་<་W་སོགས་�ེང་བ་མགོར་བཞག 

�ལ་°ན་འདི་:མས་Pི་|ད་ལ་རིག་/གས་འདིའི་=ིན་�བས་

Èར་n་འ�ག་པར་�ར་ཅིག༔ ཨ�་C་"་ཏིØ་བ±་ཡེ་¿་�༔ མེ་

ཏོག་འཐོར་ཞིང༌། ལོངས་�འི་བ9་ཤིས་=མས་མགོན་\གས་Eེ་

ཅན༔ འགགས་མེད་ཚངས་ད=ངས་གCང་གི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ 

དེས་གCང་གི་དབང་ཐོབ་དེང་wིན་ཆད་<་W་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་བoེན་Nབ་=ེད་པར་དབང༔ ངག་གི་་

tིག་^ིབ་དིག་&གས་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཞི༔ འ�ས་�་k་མ་

ལོངས་�་ས་བོན་དང་བག་ཆགས་|ད་ལ་བཞག་པ་ཡིན༔ ད་

\གས་Pི་དབང་A་བའི་wིར་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད༔ k་མ་

སངས་Vས་�ིན་ལས་མཛད༔ བདག་ལ་\གས་Pི་དབང་བ�ར་
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Ãོལ༔ མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་Qས་པ༔ འBེན་པའི་k་མར་

དབང་བ�ར་A༔ ལན་གCམ། དེ་{ར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་<་W་

\གས་ཀའི་¢ྃ་/ོན་པོ་དེ་ལས་བnད་�ིའི་|ན་/ོན་པོ་yང་ནས་

Gེད་རང་:མས་Pི་oིང་ཁར་ཐིམ་ཞིང་༔ �་བ་གCམ་Dི་@་

ཚJགས་:མས་Pི་wག་ན་མེ་ལོང་སི]་རའི་དPིལ་འཁོར་ཐོག་

ནས་དབང་བ�ར་བའི་མོས་པ་མཛJད༔ ¢ྃ༔ Rོ་Eེའི་\གས་ཏེ་

\གས་Pི་མཆོག༔ Eེ་བºན་པL་ཐོད་�ེང་�ལ༔ �ོས་མེད་

\གས་Pི་དPིལ་འཁོར་ནས༔ :མ་དག་\གས་Pི་=ིན་�ོབས་

ལ༔ འ>ལ་མེད་མེ་ལོང་\གས་Pི་དབང་༔ �ལ་°ན་འདི་ལ་

ཡོངས་lོགས་ཤོག༔ བ±་<་W་སོགས། ཙ]ç་ཨ་བྷི་ཥི:་ ཿ ནས་

གཏོར་ཞིང༌། ཨ�༔ ཆོས་�འི་བ9་ཤིས་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་

མེད༔ མི་འ�ར་Rོ་Eེ་�་ཡི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ དེས་\གས་Pི་

དབང་ཐོབ་པས་དེང་wིན་ཆད་<་Wའི་lོགས་རིམ་བ8ོམ་པར་

དབང་༔ འ�ས་�་k་མ་ཆོས་�འི་ས་བོན་དང་བག་ཆགས་|ད་

ལ་བཞག་པ་ཡིན༔ ད་�་བཞི་ཡོངས་lོགས་ཡོན་ཏན་Dི་དབང་
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A་བའི་ཆེད་n་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད༔ 

k་མ་སངས་Vས་�ིན་ལས་མཛད༔ བདག་ལ་ཡོན་ཏན་དབང་

བ�ར་Ãོལ༔ མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་Qས་པ༔ འBེན་པའི་k་

མར་དབང་བ�ར་A༔ གCམ། དེ་{ར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་<་

Wའི་�་Qས་Pི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་བnད་�ིའི་|ན་འོད་ཟེར་ཁ་

དོག་x་ཚJགས་yང་ནས་Gེད་རང་:མས་Pི་Qས་Pི་ཆ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། �་བ་གCམ་Dི་@་ཚJགས་:མས་Pི་<་Wའི་

�འི་ཆོས་གོས་གསེར་Dི་པ་ཊ་ཅན༔ ^ག་བེར་ཤ་བའི་oན་A་

གསེར་Dི་Rོ་Eེ་བྷë་ཁQྃ་:མས་ཐོགས་ནས་དབང་བ�ར་བའི་

མོས་པ་མཛJད༔ ¢ྃ༔ nས་གCམ་སངས་Vས་ཐམས་ཅད་Pི༔ 

�་གCང་\གས་ཡོན་�ིན་ལས་lོགས༔ Eེ་བºན་པL་ཐོད་�ེང་

�ལ༔ �་གCང་\གས་Pི་དPིལ་འཁོར་ནས༔ �ིན་ལས་བཞི་

ཡིས་=ིན་�ོབས་ལ༔ Vན་དང་wག་མཚན་ཡོན་ཏན་དབང་༔ 

�ལ་°ན་འདི་ལ་ཡོངས་lོགས་ཤོག༔ བ±་<་W་སོགས། ཀ་ཡ་

ཝ་Ë་ཙ]ç་ཨ་བྷི་ཥི:་ìིཿ ཞེས་Zི་བོའམ་ལག་T་གཏད་པ་གང་རིག་=། 
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གསང་�མ་བ9་ཤིས་མཁའ་འpོ་མཚJ་Vལ་མ༔ བདེ་rོང་|ན་

ཆད་མེད་པའི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ མེ་ཏོག་འཐོར། དེས་�་བཞི་ཡོངས་

lོགས་ཡོན་ཏན་Dི་དབང་ཐོབ་པས༔ དེང་wིན་ཆད་ངེས་དོན་

lོགས་པ་ཆེན་པོ་བ8ོམ་པ་ལ་དབང་ཞིང་Bང་དོན་}གས་Pི་

wག་V་དེ་:མས་Pང་འཆད་n་Wང་ལ༔ འ�ས་�་<་Wའི་�་

དང་མི་འ�ལ་བ་དང་:མ་པར་?ིན་པའི་ས་བོན་|ད་ལ་བཞག་

པ་ཡིན༔ ད་�ིན་ལས་Pི་དབང་A་བའི་ཆེད་n་འདིའི་Eེས་�ོས་

མཛJད༔ k་མ་སངས་Vས་�ིན་ལས་མཛད༔ བདག་ལ་�ིན་

ལས་དབང་བ�ར་Ãོལ༔ མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་Qས་པ༔ 

འBེན་པའི་k་མར་དབང་བ�ར་A༔ གCམ། དེ་{ར་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་གཏོར་མ་འདི་ཉིད་<་W་རིན་པོ་ཆེར་གསལ་བའི་�་

ཡི་གནས་ཐམས་ཅད་ནས་<་W་པL་འyང་གནས་Pི་�་དཀར་

སེར་དམར་;ང་དཔག་T་མེད་པར་འ�ོས་ནས་Gེད་རང་:མས་

ལ་ཐིམ་པས་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བ་ཚM་དང་བསོད་ནམས་

Vས་པ༔ xང་Éིད་དབང་n་འnས་པ༔ དp་བགེགས་ཚར་
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གཅོད་པ་ལ་སོགས་�ིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཐོག་མེད་n་འUབ་

པའི་མོས་པ་མཛJད། ìིཿ གཏོར་xོད་བྷë་གཞལ་ཡས་ཆོས་Pི་

ད=ིངས༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་:མ་¯་ཡེ་ཤེས་¯༔ <་Wའི་�་

མཆོག་བདེ་ཆེན་འn་འ�ལ་མེད༔ :མ་དག་བnད་�ི་k་མ་

མཆོད་པའི་lས༔ གཉིས་མེད་ད=ིངས་C་དམ་ཚ]ག་གཉན་པོ་

བÉེ༔ མ་མོ་མཁའ་འpོ་དབང་n་བ-་བ་དང་༔ �ིན་ལས་:མ་

བཞིས་འpོ་བ་འnལ་�ད་n༔ Áལ་པ་མང་པོ་ལས་ལ་འDེད་

པའི་wིར༔ �ིན་ལས་:མ་བཞི་lོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ 

བ±་<་W་སོགས། ས§་ཀµ་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ༔ གདམས་པའི་བ9་

ཤིས་ཡང་oིང་k་མའི་ཆོས༔ གསང་/གས་བrན་པ་མཐའ་

Vས་བ9་ཤིས་ཤོག༔ དེས་�ིན་ལས་ཐམས་ཅད་Pི་དབང་ཐོབ་

པས་དེང་wིན་ཆད་<་Wའི་ལས་ཚJགས་མཐའ་དག་Nབ་ཅིང་

འpོ་བའི་དོན་=ེད་པར་དབང་༔ འ�ས་�་Áལ་�་འpོ་བ་འnལ་

བའི་ས་བོན་|ད་ལ་ཐེབ་པ་ཡིན༔ དེ་ནས་གཏོར་མ་ལག་T་ཐོག་ལ། 

དེ་{ར་�་གCང་\གས་ཡོན་ཏན་�ིན་ལས་དང་བཅས་པའི་
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དབང་བ�ར་ནས་ད་ནི་གཏོར་མ་ལ་བ}ེན་ནས་བཀའ་བ8ོ་བ་

ཡིན་ཏེ༔ གཏོར་མ་འདི་ཉིད་འདི་{་�་མ་ཡིན་པར་ཨོ་Vན་པL་

འyང་གནས་འཁོར་དཔའ་བོ་མཁའ་འpོའ ]་ཚJགས་དང་བཅས་པ་

དེ་Gེད་རང་གི་Zི་བོར་=ོན་ནས༔ ངེད་Pི་གསོལ་བ་བཏབ་པ་

{ར་�་གCང་\གས་Pིས་=ིན་བ�བས་ཡེ་ཤེས་¯འི་དབང་

བ�ར་�་འོད་n་{ེམ་Dིས་A་ནས་Gེད་རང་:མས་ལ་ཐིམ་པའི་

མོས་པ་�ེ་གཅིག་T་མཛJད༔ གཏོར་མ་Zི་བོར་བཀོད་པའོ། །qོམ་{་�་

ལ་ཚར་གཅིག་ཚར་ནས་/གས་བ�ས་ཤིང་འpིམ་ལོ། ཆོས་�་xང་བ་

མཐའ་ཡས༔ ལོངས་�་\གས་Eེ་ཆེན་པོ༔ Áལ་�་པL་འyང་

གནས༔ �་གCམ་ཐོད་�ེང་�ལ་tེ་རེ་རེ་ནས་¯༔ <་W་མཚན་

བVད་རེ་རེ་ནས་བVད༔ V་གར་Dི་རིག་འཛ]ན་ཆེན་པོ་བVད༔ 

བོད་Pི་Uབ་ཐོབ་མི་ད<༔ Eེ་འབངས་ཉི་�་�་¯༔ གཏེར་rོན་

མངའ་བདག་ཡབ་Éས༔ Bི་མེད་tེ་¯༔ ¥ིང་པ་མཆེད་བVད་ལ་

སོགས་པ་:མས་Pི་=ིན་Dིས་�ོབས་ཤིག༔ བཀའི་@་མ་Éིན་

tེ་བVད་Pི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་=ིན་Dིས་�ོབས་ཤིག༔ 
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གཟའ་¶་Vལ་བསེན་དམ་Éི་ཕོ་མོའ ]་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་

བར་ཞི་བར་=ིན་Dིས་�ོབས་ཤིག༔ �ེ་བ་འདི་ནས་བ�ང་rེ་ཚM་

རབས་ཐམས་ཅད་n་<་W་པL་འyང་གནས་Pི་Eེས་C་བ�ང་

བར་མཛད་n་གསོལ༔ བ±་<་སོགས་དང༌། ཐོད་�ེང་�ལ་ཚར་གཅིག་

གམ་གCམ་བEོད། ìིཿ �ེ་ཤི་གཉིས་�ངས་ཚM་ཡི་རིག་འཛ]ན་

བeེས༔ པL་འyང་གནས་བ9་ཤིས་གང་ལགས་པ༔ དམ་པ་

དེས་Pང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ མེ་ཏོག་འཐོར། Rོ་Eེ་�ོབ་

དཔོན་Dི་བཀའ་Bིན་Bན་པའི་8ོ་ནས་དམ་ཚ]ག་བ³ང་ཞིང་

མ�ལ་འ�ལ་བའི་Eེས་�ོས་མཛJད༔ Pཻ༔ k་མ་Rོ་Eེ་འཛ]ན་པ་

དགོངས༔ Gེད་Pི་Eེས་C་བདག་འ�ག་ཅིང་༔ Éོག་གི་wིར་

ཡང་དམ་བ³ང་ན༔ Gོད་Pི་�ོབ་མར་བ�ང་བ་དང་༔ ཆ་ཡིས་

Pང་ན་Zད་n་གསོལ༔ འདིར་བ±་<་W་རབ་=ེ་བ། འ�ིང་

འ�མ་ཚJ་ཐ་མ་rོང་ཚར་རེ་ཁས་ལེན་=ེད་པ་གལ་ཆེའོ། །ཞེས་པ་
འདི་ནི་ར�་¥ིང་པའི་wག་ལེན་{ར་ར�་ê་རས་མཛད་པའི་གཏོར་དབང་ལ་

གཞི་=ས་ནས་གཞན་མང་པོ་ཁ་བཀང་wག་ལེན་Dི་བVན་ནས་བཀའ་གཏེར་

\ན་མོང་གི་Eེས་གནང་འདི་ནི་བཀའ་ཡང་པས་fན་ལ་བ�ར་n་Wང་བར་འpོ་
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དོན་ཆེ་བ་དང་འ'་°ོག་�ང་བར་སེམས་སོ། །འདི་�ིས་དགེ་བ་�་གCམ་@་

ལ་བཤགས། དགེ་བས་འpོ་fན་<་Wའི་Eེས་བ�ང་ནས། །བདེ་ཆེན་ཞིང་n་

ས་བv་ཐོབ་wིར་བ/ོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གvང་པོས་བ�ལ་=ས་ནས། Ö་གའི་

མིང་ཅན་/གས་འཆང་དེ་ཡིས་�ིས།། ས§་མô་ལཾ།། །། 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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༄༅། །གནམ་ཆོས་Nབ་ཐབས་V་མཚJ་གསར་པའི་ནང་ནས་\གས་Eེ་

ཆེན་པོའ ]་དབང་ཁོལ་n་æང་rེ་བ{ས་ཆོག་T་བཀོད་པ་བAགས་སོ། །ན་མོ་

<་W་དྷེ་ཝ་a་ཀི་ནི་སི?ི་¢ྃ༔ །བཞི་པ་\གས་Eེ་ཆེན་པོ་བNབ༔ དPིལ་འཁོར་

:མས་ནི་གོང་དང་མ�ངས༔ གཏོར་མ་དཔེ་རིས་{ར་དེ་ཉིད༔ དPིལ་འཁོར་

དེའི་ད�ས་C་བཞག༔ �བ་T་�མ་པ་མ<ལ་ཆིངས་དཀར༔ གཡས་C་ཤེལ་

Dི་�ེང་བ་དང་༔ གཡོན་n་nང་}ོག་གCམ་བཞག་གོ༔ མnན་n་རིན་ཆེན་Vན་

:མས་བཞག༔ གཏོར་མའི་�ེ་W་ཙÂི་བºག༔ ཞེས་Nབ་nས་ཡིན་ལ་དབང་

བ�ར་nས༔ �མ་པ་དབང་བ�ར་Zི་མཚམས་པའི༔ ཆོ་ག་དབང་Nབ་ལ་

མངོན་}ོགས་ཚར་གཅིག་གི་བདག་མnན་nས་གཅིག་ལ་Bན་lོགས་C་དམ་

ཡེ་ད=ེར་མེད་བ�ེད་ནས་བoེན་པ་བV་�་ལས་མི་¤ང་བ་=ས་པས་མ\ས་

སོ༔ Vས་པར་འདོད་ན་ནི་�་གCམ་ལས་=ང་ལ་མངོན་}ོག་འདི་�ད་པར་

=འོ༔ དེ་ནས་དམིགས་པ་འདི་ཡིན་ནོ༔ རང་ཉིད་\གས་Eེ་ཆེན་པོ་ནི༔ 

�་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་པ༔ wག་བཞི་མཚན་ཉིད་འདི་

{ར་ཏེ༔ དང་པོ་གཉིས་Pི་ཐལ་མོ་*ར༔ དེ་འོག་�ེང་བ་པL་

འཛ]ན༔ རིན་ཆེན་x་ཚJགས་Vན་Dི་�ས༔ x་ཚJགས་དར་Dི་ན་

བཟའ་གསོལ༔ པL་�་བའི་གདན་ལ་བAགས༔ �་མདོག་དེ་rེ་

oིང་པོ་ནི༔ ཨ�་མ་ཎི་པLེ་¢ྃ༔ དེ་ཡི་\གས་Eེ་ཆེན་པོ་འUབ༔ ས་
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མ་ཡ༔ V་V་V༔ ཞེས་གCང་པའི༔ བདག་མnན་�མ་@འི་

\གས་ཀར་�་བའི་གདན་ལ་ìིཿལ་ཡི་གེ་�ག་པ་གཡས་C་

འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས་པའི་wོགས་བvའི་སངས་Vས་

=ང་སེམས་ཐམས་ཅད་\གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་�ར་�ར་པ་ཆར་

{ར་n་བབ་ནས་བདག་མnན་�མ་པའི་@་ལ་ཐིམ་པར་བ8ོམ༔ 
ཞེས་བoེན་པ་=འོ༔ དེ་ནས་�ོབ་མ་:མས་ཚJགས་ནས་ཆབ་དང་མེ་ཏོག་བPེ་

ལ༔ �ོ་ན་/ོན་འpོ་Zི་{ར་=༔ བདག་ཉིད་Zན་རས་གཟིགས་གསལ་

བའི༔ \གས་ཀའི་འོད་Pི་འ�ོ་འn་ལས༔ wོགས་�ོང་གཞི་

བདག་འyང་པོའ ]་ཚJགས༔ Zན་Bངས་མnན་n་འཁོད་པར་�ར༔ 

རིན་ཆེན་xོད་n་གཏོར་མ་ནི༔ བnད་�ིར་�ར་ཅིག་ཨ�་ ཿ¢ྃ༔ 

ག¤ག་གནས་¥ོ་�ར་@ག་པ་ཡི༔ གནས་བདག་གཞི་བདག་

འyང་པོའ ]་ཚJགས༔ འདིར་འnས་མཆོད་*ིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ 

གནས་འདིར་གསང་/གས་Nབ་པ་ལ༔ W་ང་�ག་དོག་མ་

མཛད་པར༔ དཀར་wོགས་མ\ན་Kེན་tོང་pོགས་Nབས༔ 

ནག་wོགས་བགེགས་རིགས་གཞན་n་དེངས༔ གལ་ཏེ་མི་ཉན་

འཚM་=ེད་ན༔ ཡེ་ཤེས་qོ་བོས་བ�ག་པར་འ�ར༔ དེ་བས་བ8ོ་
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བའི་བཀའ་ལ་ཉོན༔ ཨ�་ས§་ལོ་ཀ་¨་ལ་བ་ལི©་ª་ཧི་ª་ཧི༔ 

ས§་བི¬ན་ག་ག༔ C7་ནིའི་བགེགས་བðད༔ ས་མ་ཡ༔ V་V་V༔ 
ཁ་ཐམ་<!༔ ཟབ་V༔ ཞེས་པ་Áལ་�་མི་འ�ར་Rོ་Eེ་ད<ང་ལོ་བv་གCམ་

=་ལོ་�་rོད་�་བའི་ཚMས་ལ་kོ་°ན་མཆོག་Éིད་Pིས་དངོས་C་གCང་པའོ༔ 

�་ལས་མེ་ད¦ང་qོ་ཚJགས་འ�ོས༔ གདོན་བགེགས་ཐམས་

ཅད་ཚར་བཅད་ནས༔ wི་རོལ་Rོ་Eེ་<ར་ཁང་ལ༔ ཡེ་ཤེས་¯་

°ན་མེ་ད¦ང་འབར༔ བ±་ར7་ར7་Wྃ༔ འོ་ན་ནམ་མཁའ་དང་

མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་:མས་མGེན་lོགས་པའི་

སངས་Vས་Pི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་=། དེ་ཡི་ཆེད་n་Rོ་Eེ་ཐེག་

པའི་?ིན་=ེད་Pི་དབང་བ�ར་ཟབ་མོ་A་oམས་པའི་\གས་

བ�ེད་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བཏབ་ལ་གསན་པར་འཚལ། ད་ལམ་

Gེད་:མས་ལ་\གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་དབང་བ�ར་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་

ལོ་|ས་�ར་ཙམ་A་ན། @་ཐམས་ཅད་\གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་Áལ་

པ་ཡིན་ཞིང༌། fན་རིག་:མ་པར་xང་མཛད་ཆེན་པོ་ཡང༌། 

\གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་Áལ་པ་ཆ་ཙམ་ཡིན། �ལ་བཟང་གི་སངས་

Vས་rོང་�་གཉིས་Pང་Zན་རས་གཟིགས་Pི་Zན་rོང་གི་Áལ་
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པ་རེ་རེ་ཙམ་ཡིན་པས་/ོན་Vལ་བ་འ�ོམ་Dིས་ཡང་=ང་�བ་

སེམས་དཔའི་ནང་ནས་Zན་རས་གཟིགས་འདི་གདམ་པ་ཡིན། 

Gད་པར་བོད་ཁ་བ་ཅན་Dི་@་�ལ་ཡིན་པས་འUབ་ཐག་ཉེ། ཨོ་

Vན་རིན་པོ་ཆེས་Pང་nས་oིགས་མའི་�བས་C་Zན་རས་

གཟིགས་འདི་\གས་Eེ་ཆེ་བར་Qང་བrན་ཏེ། @་ཚJགས་

ཐམས་ཅད་Zན་རས་གཟིགས་Pི་ཆེ། ཞེས་གCངས། Gད་པར་

ངེད་རང་བོད་ཆེན་པོའ ]་;ོངས་འདིར་གCང་ཡི་གེ་�ག་པ་བཀའ་

བབ་པ་ཡིན་ཏེ། \གས་Eེ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་Zན་རས་

གཟིགས། བོད་�ལ་ཁ་བ་ཅན་Dི་@་ཡིན་Pང༌། Gད་པར་ཆོས་

འདི་ཁམས་ཀོང་wོགས་C་དར། ཡིག་�ག་བrན་པ་མདོ་

ཁམས་ཕོ་མོས་བ�ང༌། ཞེས་ཨོ་Vན་ཆེན་པོས་Qང་བrན། དེ་

ལ་\གས་Eེ་ཆེན་པོ་འདི་ཡིད་ལ་Bན་ཞིང་བ8ོམ་པའི་ཕན་ཡོན་

ནི། wག་rོང་Zན་rོང་གི་ག�ངས་ལས། Zན་རས་གཟིགས་Pི་

མཚན་ནས་བEོད་ནའང༌། tིག་^ིབ་pངས་མེད་པ་འ=ངས་

ཤིང༌། བསོད་ནམས་དཔག་T་མེད་པ་ཐོབ་ཏེ། འདི་ནས་འཕོས་
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མ་ཐག་བདེ་བ་ཅན་n་�ེ་བར་འ�ར་རོ། །ཞེས་དང་གདོང་བv་

གཅིག་པའི་མདོ་ལས་Zན་རས་གཟིགས་ཉིད་Pི་གCང་ལ། ང་

ཡི་མིང་ནས་བEོད་ཅིང་Bན་�ར་ན། གནོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་

�ལ་བར་འ�ར། གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་ཞིང་

�ོབ་པར་འ�ར། ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་བར་

འ�ར། བ9་མི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་�བ་པར་འ�ར། ཞེས་དང༌། 

�་¶ང་x་ཚJགས་པའི་མདོ་ལས། wི་མའི་nས་ན་རིགས་Pི་

�འམ་རིགས་Pི་�་མོ་གང་གི་:་ལམ་n་Zན་རས་གཟིགས་Pི་

ཡོན་ཏན་འདི་ཐོས་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པར་འ�ར། མཚམས་

མེད་¯་ལ་སོགས་པའི་tིག་པ་ཟད་པར་འ�ར། གཞན་n་མི་

སེམས་པར་འཕགས་པ་Zན་རས་གཟིགས་Pི་ཡོན་ཏན་Bན་

པར་=ས་ན། �་བ་གཅིག་གི་འཕགས་པ་Zན་རས་གཟིགས་

ཞལ་མཐོང་བར་འ�ར་རོ། །སངས་Vས་འོད་དཔག་མེད་Pི་

ཞལ་ཡང་མཐོང་བར་འ�ར་རོ། །k་ན་མེད་པའི་=ང་�བ་ལས་

wིར་མི་°ོག་པར་འ�ར་རོ། །�ེ་བ་Bན་པར་འ�ར་རོ། །ཐོས་པ་
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འཛ]ན་པར་འ�ར་རོ། །གང་n་�ེས་Pང་དམ་པའི་ཆོས་དང་མི་

འ�ལ་བར་འ�ར་རོ། །ལོངས་Zོད་ཆེན་པོ་དང་°ན་པར་འ�ར་

རོ། །གང་ལ་འnག་Pང་ནད་དང་གདོན་Dིས་མི་�གས་པར་

འ�ར་རོ། །ཞེས་གCངས་སོ། །མདོ་tེ་ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ་

ལས། བཅོམ་°ན་འདས་àP་\བ་པས་བཀའ་Ãལ་པ། གང་གི་

འཕགས་པ་Zན་རས་གཟིགས་Pི་མིང་ནས་Bན་པ་དེ་དག་ནི་

བདེ་བ་དང་°ན་པ་ལགས་སོ། །�ེ་བ་དང་�ས་པ་དང་ན་བ་དང་

འཆི་བའི་-ག་བ/ལ་ལས་ཡོངས་C་ཐར་བ་ལགས་སོ། །བདེ་

བ་ཅན་Dི་ཞིང་ཁམས་C་�ེས་ནས་xང་བ་མཐའ་ཡས་ལས་

ཆོས་ཉན་པར་འ�ར་རོ། །དེ་དག་གི་Qས་ལ་འཁོར་བའི་-ག་

བ/ལ་མི་འyང༌། |ད་ལ་ཉོན་མོངས་པ་དང་བ9ེས་པ་དང་�ོམ་

པ་དང་ཕོང་བའི་-ག་བ/ལ་མི་འyང༌། མངལ་ན་གནས་པའི་

-ག་བ/ལ་མི་འyང༌། ཆོས་Pི་རོས་བ�ེད་པའི་པL་ལས་

བâས་ཏེ་�ེ་བར་འ�རརོ། །འཕགས་པ་Zན་རས་གཟིགས་

དབང་æག་ལ་ཡི་དམ་བ}ན་པོར་མཛད་པ་དེ་སངས་Vས་Pི་
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ཞིང་ཁམས་དེར་}ག་T་འཛ]ན་ཅིང་གནས་སོ། །ཞེས་གCངས་

སོ། །Gད་པར་n་/གས་ཡི་གེ་�ག་པ་འདི་ཡི་ཕན་ཡོན་ནི། 

མཚན་བV་�་བVད་Pི་མདོ་ལས། བཅོམ་°ན་འདས་Pི་བཀའ་

Ãལ་པ། རིགས་�འམ་རིགས་Pི་�་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་

འཕགས་པ་Zན་རས་གཟིགས་ཡིད་ལ་=ས་ནས། ཨ�་མ་ཎི་པLེ་

¢ྃ། ཞེས་བ�ས་བEོད་=ས་ན་ངན་སོང་n་མི་�ེ། མནར་མེད་

པར་མི་འpོ། C་ཞིག་ནངས་པར་ལང་ནས་བ�ས་བEོད་=ས་

ན། དེ་ཡི་Qས་ལ་མཛM་དང་�་བ་དང་གཡན་པ་དང་འ�ས་དང་

བས་@ག་དང་¥ོ་བ་ན་བ་དང་\གས་མི་བདེ་བ་དང་ནད་ཐམས་

ཅད་ལས་ཐར་བར་འ�ར་རོ། །�ེས་སོ་ཅོག་W་�ེ་བ་Bན་པར་

འ�ར་རོ། །འཆི་བའི་ཚM་བདེ་བ་ཅན་n་�ེ་བར་འ�ར་རོ། །གང་

�ེས་Pང་འཕགས་པ་Zན་རས་གཟིགས་དང་མི་འ�ལ་བར་

འ�ར་རོ། །ཞེས་དང༌། ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། སངས་

Vས་དམར་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་Ãལ་པ། རིགས་Pི་�འམ་

རིགས་Pི་�་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས། ཡི་གེ་�ག་པའི་རིགས་
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/གས་འདི་བ�་བར་=ེད་ན། �ོབས་པ་མི་ཟད་པར་འ�ར་རོ། །

ཡེ་ཤེས་Pི་Sང་པོ་:མ་པར་དག་པར་འ�ར་རོ། །=མས་པ་

ཆེན་པོ་དང་oིང་Eེ་ཆེན་པོ་དང་°ན་པར་འ�ར་རོ། །ཉི་མ་རེ་རེ་

ཞིང་ཕ་རོལ་T་wིན་པ་�ག་ཡོངས་C་lོགས་པར་འ�ར་རོ། །

རིག་འཛ]ན་འཁོར་ལོའ ]་བzར་བའི་Vལ་པོ་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། །

=ང་�བ་སེམས་དཔའ་wིར་མི་°ོག་པར་འ�ར་རོ། །k་ན་མེད་

པར་ཡང་དག་པར་lོགས་པའི་=ང་�བ་T་མངོན་པར་lོགས་

པར་སངས་Vས་པར་འ�ར་རོ། །ཞེས་གCངས། དེ་{་�འི་

དབང་འདི་ནི་Áལ་�་མི་འ�ར་Rོ་Eེ་ད<ང་ལོ་བv་གཉིས་པ་མེ་

�ེལ་ལོ་འ�ག་གི་�་བའི་གནམ་གང་ལ་ཆོས་�་xང་བ་མཐའ་

ཡས་Pིས་གནང་བ་ཡིན་པར་འnག་ཅིང༌། Áལ་�་ཉིད་Pིས་

རིག་འཛ]ན་fན་བཟང་ཤེས་རབ། དེ་ནས་རིམ་པར་�་བའི་k་

མའི་བར་n་གནང་བས། བ|ད་པ་ཉེ་ཞིང་=ིན་�བས་Pི་སོ་མ་

ཉམས། མཁའ་འpོའ ]་ཁ་�ངས་\ལ་ལེ་བ་ཡིན་པས་མོས་<ས་

བ�ེད་ལ། ངེད་�ོབ་དཔོན་དང་མnན་Dི་དབང་lས་:མས་
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\གས་Eེ་ཆེན་པོ་དངོས་ཡིན་བསམ་པའི་མོས་པ་དང་བཅས། 

གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། nས་གCམ་

སངས་Vས་ཐམས་ཅད་དང་༔ Gད་པར་\གས་Eེ་ཆེན་པོ་ལ༔ 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བ�ར་Ãོལ༔ ཅེས་ལན་གCམ་Eེས་

�ོས་=་བAགས། ད་ཡན་ལག་བnན་པ་/ོན་n་འpོ་བའི་=ང་�བ་

མཆོག་T་སེམས་བ�ེད་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། དཀོན་

མཆོག་གCམ་ལ་བདག་ཅག་འཆི། །tིག་པ་མི་དགེ་སོ་སོར་

བཤགས། །འpོ་བའི་དགེ་ལ་Eེས་ཡི་རང༌། །སངས་Vས་=ང་

�བ་ཡིད་Pི་བ�ང༌། །སངས་Vས་ཆོས་དང་ཚJགས་མཆོག་

ལ། །=ང་�བ་བར་n་�བས་C་འཆི། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་

རབ་Nབ་wིར། །=ང་�བ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བ�ེད་པར་བDི། 

=ང་�བ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བ�ེད་བDིས་ནས། །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདག་གི་མpོན་n་གཉེར། །=ང་�བ་Zོད་མཆོག་

ཡིད་འོང་Zད་པར་བDི། །འpོ་ལ་ཕན་wིར་སངས་Vས་འUབ་

པར་ཤོག །ལན་གCམ་མམ་བ-་ན་ཚ]ག་Eེས་མ་ལན་གCམ་=འོ། །f་
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ཤས་�ོབ་མ་ལ་�ན་�ལ་=ས་ལ། ད་�ོབ་མ་@ར་བ�ེད་པའི་དོན་n་

དམིགས་པ་འདི་{ར་n་བ8ོམས་ཤིག Gེད་:མས་\གས་Eེ་

ཆེན་པོ་ནི༔ �་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་པ༔ wག་བཞི་wག་

ནི་འདི་{ར་ཡིན༔ དང་པོ་གཉིས་Pི་ཐལ་མོ་*ར༔ དེ་འོག་�ེང་

བ་པL་བ་འཛ]ན༔ ཞབས་གཉིས་Rོ་Eེ་�ིལ་øང་བAགས༔ རིན་

ཆེན་x་ཚJགས་Vན་Dིས་བVན༔ དར་དང་གོས་ཆེན་ན་བཟའ་

གསོལ༔ པL་�་བའི་གདན་ལ་བAགས༔ འོ་དེ་{ར་@ར་བ�ེད་

ནས་གནས་གCམ་=ིན་Dིས་�བས་པ་ནི་Gེད་རང་:མས་Pི་

ད"ལ་བར་ཨ�་དཀར་པོ། མpིན་པར་ ཿདམར་པོ། \གས་ཀར་

¢ྃ་མཐིང་ཁ། \གས་ད�ས་C་�་བའི་rེང་n་ìིཿདཀར་པོ་ལ་ཡི་

གེ་�ག་གིས་བ�ོར་བར་བ8ོམ། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་འབེབས་

པའི་དོན་n་ìིཿལས་འོད་ཟེར་འ�ོས་པའི་བདེ་བ་ཅན་Dི་ཞིང་

ཁམས་དང༌། @ོ་wོགས་པོ་ཊ་ལ་ཡི་གནས་ནས་འཕགས་པ་

\གས་Eེ་ཆེན་པོ་Zན་རས་གཟིགས་�་ཆེ་བ་རི་རབ་ཙམ། �ང་

བ་ལ་�ངས་དཀར་ཙམ། གCང་ཡི་གེ་�ག་པ། \གས་པL་
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དཀར་པོ་ìིཿ ཡིག་གེས་མཚན་པ་ཁ་བ་�་�ག་{ར་=ོན་ནས་

Gེད་རང་:མས་ལ་མཚJ་ལ་ཆར་པ་བབ་པ་{ར་n་སིབ་སིབ་

ཐིམ་པར་བ8ོམ་ཤིག �ོས་རོལ་མོ་ད=ངས་དང་བཅས་པའི། ¢ྃ། 

དགོངས་ཤིག་དེ ་\གས་Eེ ་ཆེན་པོའ ]་@་ཚJགས་དགོངས༔ 

བཞེངས་ཤིག་དེ་\གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་@་ཚJགས་བཞེངས༔ @ོ་ཡི་

དེ་གནས་ཆེན་ངོ་མཚར་ཅན་ན་བཞེངས༔ འཁོར་དང་དེ་བཅས་

པ་ཐམས་འདིར་=ོན་ཅིག༔ ད�་ð་དེ་ཐོར་�གས་°ེམས་སེ་

°ེམ༔ རིན་ཆེན་དེ་Vན་ཆ་ཉི་ལི་ལི༔ ,་ལེན་དེ་གར་=ེད་རོལ་

མོ་^ོགས༔ =ིན་Dི་དེ་བ�བ་པ་བསམ་མི་Gབ༔ དངོས་Uབ་དེ་

rེར་བ་�ིས་མི་ལོངས༔ =ིན་ཆེན་དེ་ཕབ་པ་ངོ་མཚར་ཆེ༔ 

\གས་Eེའི་དེ་འཛ]ན་པ་དཔག་T་མེད༔ གསོལ་བ་དེ་�ེ་གཅིག་

འདེབས་པ་ཡིས༔ མི་འདི་ལ་དེ་=ིན་Dིས་བ�བས་T་གསོལ༔ 

མི་འདི་ལ་དེ་དངོས་Uབ་ཐམས་ཅད་Ãོལ༔ མི་འདི་ལ་དེ་=ིན་

ཆེན་ཕབ་T་གསོལ༔ མི་འདི་ལ་དེ་\གས་Eེའི་འཛ]ན་པར་A༔ 

=ིན་Dིས་དེ་�ོབས་ཤིག་Zན་རས་གཟིགས༔ དངོས་Uབ་དེ་
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Ãོལ་ཅིག་Zན་རས་གཟིགས༔ =ིན་ཆེན་དེ་ཕོབ་ཅིག་Zན་རས་

གཟིགས༔ \གས་Eེའི་དེ་�ངས་ཤིག་Zན་རས་གཟིགས༔ ཕ་k་

མ་དེ་\གས་Eེ་ཆེན་པོ་Gེད་ཉིད་ལ༔ བདག་གིས་དེ་�ེ་གཅིག་

གསོལ་བཏབ་ན༔ Gེད་Pི་དེ་\གས་དམ་ད་མཛJད་ཅིག༔ ཨ�་ ཿ

¢ྃ་ìིཿ¿་�༔ ཨ�་མ་ཎི་པLེ་¢ྃ། བ±་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ ཿ ཞེས་རོལ་

མོ་Bག་T་=འོ། །དེ་ནས་Rོ་Eེ་Zི་བོར་བཞག ཡེ་ཤེས་པ་དེ་བ}ན་པར་

བ8ོམ༔ ཏིØ་བ±༔ དེ་ནས་�མ་པ་ལག་T་ཐོགས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་ནི་

བEོད་པར་=༔ རིན་ཆེན་�མ་པ་འདི་ནི་ཐར་པ་ཆེན་པོའ ]་xོད་n་

�ར་པ་དPིལ་འཁོར་Dི་གཙJ་བོ་བཅོམ་°ན་འདས་wག་བཞི་

པའི་�་ལས་ཡེ་ཤེས་Pི་བnད་�ིའི་|ན་བབས་�མ་པ་གང༌། 

�ོབ་མ་ལ་དབང་བ�ར་ཞིང་�ོབ་མའི་ཚང་�ག་ནས་Aགས་ཏེ་

Qས་Pི་ནང་གང་བས་ནད་གདོན་tིག་^ིབ་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་

བཅོམ་°ན་འདས་Pི་�་དང་གཉིས་C་མེད་པར་�ར་པའི་མོས་

པ་མཛJད། �མ་པ་འདི་ནི་རིན་ཆེན་ཁང་༔ \གས་ཆེན་འཁོར་

བཅས་བAགས་པ་ཡི༔ དབང་བཞི་ཡོངས་Eོགས་ཐོབ་པར་
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ཤོག༔ མགོར་བཞག་ལ། ཨ�་མ་ཎི་པLེ་¢ྃ། ཀ་ལ་ཤ་<་!་"9་ཙ་

Tར་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ༔ ཞེས་�མ་�་.ད། rོན་མཆོག་དམ་པ་@་མའི་

མཆོད་འོས་པ། །སངས་Vས་wག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་

ལེགས་ཤོག །སེམས་ཅན་གང་དག་འpོ་དང་མི་འpོ་བས། །དེ་

དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཞི་བ་ཆགས་�ལ་

@་མའི༴ ཆོས་ལ་wག་འཚལ༴ སེམས་ཅན་གང་དག༴ དེ་དག་

ཐམས་ཅད༴ ཚJགས་Pི་དམ་པ༴ དགེ་འnན་wག་འཚལ༴ 

སེམས་ཅན་གང་དག༴ དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་

ལེགས་ཤོག །དེ་ནས་གཏོར་མ་ཐོག་ལ། ཡང་མnན་བ�ེད་Pི་གཏོར་

མ་འདི་ཉིད་Zན་རས་གཟིགས་wག་བཞི་པ་�་མདོག་དཀར་པོ་

ཞལ་གཅིག wག་བཞི། དང་པོ་གཉིས་Pི་ཐལ་མོ་*ར་བ། འོག་

མས་གཡས་�ེང་བ། གཡོན་པL་འཛ]ན་པ། ཞབས་གཉིས་Rོ་

Eེའི་�ིལ་øང་གིས་བAགས་པ། �་ལ་རིན་པོ་ཆེ་x་ཚJགས་

དང༌། དར་Dི་Vན་ཅན། པL་�་བའི་གདན་ལ་བAགས་པའི་�་

གCང་\གས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གCམ་འ�ོས། 
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Gེད་རང་:མས་Pི་Qས་ངག་ཡིད་གCམ་ལ་ད=ེར་མེད་n་ཐིམ་

པར་8ོམ་ཤིག ¢ྃ། གཏོར་མ་འདི་ནི་\གས་ཆེན་ཡིན༔ མ་Qས་

འཁོར་བཅས་@མ་མེར་བAགས༔ �་Gོད་ལ་ནི་དབང་བ�ར་

བས༔ དབང་བཞི་ཡོངས་C་lོགས་ཐོབ་ཤོག༔ ཆོས་�་xང་བ་

མཐའ་ཡས། ལོངས་�་\གས་Eེ་ཆེན་པོ། Áལ་�་པL་འyང་

གནས། མཁའ་འpོ་ཡེ་ཤེས་མཚJ་Vལ། Eེ་འབང་ཉི་�་�་¯། 

གཏེར་rོན་བV་དང་�་བVད་ལ་སོགས་པ་རིག་འཛ]ན་Uབ་

ཐོབ་V་མཚJ་ཐམས་ཅད་དང༌། \གས་Eེ་ཆེན་པོ་འཕགས་

མཆོག་Zན་རས་གཟིགས་དབང་æག་གི་@་ཚJགས་:མས་Pིས་

Rོ་Eེའི་�ོབ་མ་འདི་:མས་ལ་=ིན་Dིས་བ�བས་པ་དང༌། དབང་

བ�ར་བར་མཛད་n་གསོལ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་^ིབ་

གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་=ང་ཞིང་དག་པར་མཛད་n་

གསོལ། འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་�ེ་8ོ་ཆོད་ནས་ནམ་འཆི་

བའི་ཚM་�བ་wོགས་བདེ་བ་ཅན་Dི་ཞིང་ཁམས་C་�ེ་བར་=ིན་

Dིས་�ོབས་ཤིག ཨ�་མ་ཎི་པLེ་¢ྃ། Ë་ཡ་ཝ་ཀ་ཙ]ç་ས§་ཨ་བྷི་
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ཥི:་¢ྃ༔ དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བrན་པའི་མཆོག་རབ་མི་གཡོ་བ། །

འཇིག་}ེན་གCམ་ན་pགས་ཤིང་@་དང་མིའི་མཆོད་པ། །ཆོས་

Pི་དམ་པ་�ེ་ད<་:མས་ལ་ཞི་=ེད་པ། །འདི་ནི་འཇིག་}ེན་དགེ་

བའི་བ9་ཤིས་གཉིས་པའོ། །དེ་ནས་�་ག�གས་ཐོག་ལ། ཡང་མnན་

བ�ེད་\གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་�་wོགས་བvའི་Vལ་བ་Éས་དང་

བཅས་པས་བ�ོར་ཞིང༌། �ོབ་མའི་Zི་བོར་དབང་བ�ར་ནས་

^ིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་=ང་ཞིང༌། \གས་Eེ་

ཆེན་པོའ ]་@་ཚJགས་Pི་དབང་བཞི་ཡོངས་C་lོགས་པར་ཐོབ་

པར་མོས་ཤིག ¢ྃ། \གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་�་ག�གས་ལ༔ \གས་

Eེ་ཆེན་པོའ ]་@་ཚJགས་lོགས༔ �ོབ་མ་Gོད་ལ་དབང་བ�ར་

བས༔ \གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་@་ཚJགས་Pིས༔ དབང་བཞི་ཡོངས་

C་lོགས་པར་ཤོག༔ མགོར་བཞག་ལ། ཨ�་མ་ཎི་པLེ་¢ྃ། Ë་ཡ་

ཨབྷི་ཥི:་¢ྃ། དགེ་འnན་དམ་པ་ཆོས་°ན་ཐོས་པའི་བ9་ཤིས་

æག །@་དང་མི་དང་@་མ་ཡིན་Dི་མཆོད་པའི་གནས། །ཚJགས་

Pི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་དཔལ་Dི་གཞི། །འདི་ནི་འཇིག་
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}ེན་དགེ་བའི་བ9་ཤིས་གCམ་པའོ། །�མ་པ་པL་Rོ་Eེ་�ེང་བ་wག་

མཚན་བཞི་ཐོག་ལ། ཡང་མnན་Dི་\གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་�་ལས་འོད་

ཟེར་དཔག་T་མེད་པ་འ�ོས་པས་@ོ་wོགས་པོ་ཊ་ལ་ཡི་ཞིང་

ཁམས་ནས་འཕགས་པ་\གས་Eེ་ཆེན་པོ་Zན་རས་གཟིགས་Pི་

�། wག་མཚན། གCང་ཡི་གེ་�ག་པ། \གས་Rོ་Eེ་དཔག་T་

མེད་པ་ཆར་{ར་བབ་ཅིང་�ོབ་མའི་Qས་ལ་ཐིམ་པས་ཤེས་

བཞིའི་^ིབ་པ་དང༌། བག་ཆགས་oོམ་འ�ག་གི་^ིབ་པ་དག་

ནས། �་Rོ་Eེའི་�ལ་པ་ཅན་n་=ས་པའི་མོས་པ་མཛJད། ¢ྃ། 

�ོབ་མ་རིགས་Pི་�་Gོད་ལ༔ \གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་@་ཚJགས་Pི༔ 

�་གCང་\གས་ཡོན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨ�་མ་ཎི་པLེ་¢ྃ༔ Ë་ཡ་

ཝ་ཀ་ཙ]ç་<་ཎ་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ། ¢ྃ། �་གCམ་k་མ་:མས་Pི་

བ9་ཤིས་ཤོག༔ ཡི་དམ་@་ཚJགས་:མས་Pི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ 

མཁའ་འpོ་ཆོས་�ོང་:མས་Pི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ གཏེར་³ང་

དམ་ཅན་V་མཚJའི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ བ-་ན། �མ་པ་འདི་ནི་རིན་

ཆེན་ཁང་༔ \གས་ཆེན་འཁོར་བཅས་བAགས་པ་ཡི༔ དབང་
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བཞི་ཡོངས་lོགས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ མགོར་བཞག་ལ། ཨ�་མ་ཎི་པLེ་

¢ྃ༔ Ë་ལ་ཤ་<་!་"9་ཙ་Tར་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ༔ ཞེས་�མ་�་.ད་དོ༔ 

དེ་ནས་གཏོར་མ་ལག་T་ཐོག་ལ༔ ¢ྃ། གཏོར་མ་འདི་ནི་\གས་ཆེན་

ཡིན༔ མ་Qས་འཁོར་བཅས་@མ་མེར་བAགས༔ �་Gོད་ལ་ནི་

དབང་བ�ར་བས༔ དབང་བཞི་ཡོངས་C་lོགས་ཐོབ་ཤོག༔ 

ཆོས་�་xང་བ་མཐའ་ཡས། ལོངས་�་\གས་Eེ་ཆེན་པོ། Áལ་

�་པL་འyང་གནས། མཁའ་འpོ་ཡེ་ཤེས་མཚJ་Vལ། Eེ་འབང་

ཉི་�་�་¯། གཏེར་rོན་བV་དང་�་བVད་ལ་སོགས་པ་རིག་

འཛ]ན་Uབ་ཐོབ་V་མཚJ་ཐམས་ཅད་དང༌། \གས་Eེ་ཆེན་པོ་

འཕགས་མཆོག་Zན་རས་གཟིགས་དབང་æག་གི་@་ཚJགས་

:མས་Pིས་Rོ་Eེའི་�ོབ་མ་འདི་:མས་=ིན་Dིས་བ�བས་པ་

དང༌། དབང་བ�ར་བར་མཛད་n་གསོལ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་

པའི་^ིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་=ང་ཞིང་

དག་པར་མཛད་n་གསོལ། འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་�ེ་8ོ་

ཆོད་ནས་ནམ་འཆི་བའི་ཚM་�བ་wོགས་བདེ་བ་ཅན་Dི་ཞིང་
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ཁམས་C་�ེ་བར་=ིན་Dིས་�ོབས་ཤིག ཨ�་མ་ཎི་པLེ་¢ྃ། Ë་

ཡ་×་ཀ་ཙ]ç་ས§་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ༔ /གས་ལན་གCམ་བEོད། དེ་ནས་

ལག་ན་�་ག�གས་ཐོག་ལ། \གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་�་ག�གས་ལ༔ 

\གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་@་ཚJགས་lོགས༔ �ོབ་མ་Gོད་ལ་དབང་

བ�ར་བའི༔ \གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་@་ཚJགས་Pིས༔ དབང་བཞི་

ཡོངས་C་lོགས་ཐོབ་ཤོག༔ མགོར་བཞག་ལ། ཨ�་མ་ཎི་པLེ་¢ྃ། 

Ë་ཡ་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ༔ �མ་པ། པL། Rོ་Eེ། �ེང་བ་wག་མཚན་བཞི་ཐོག་

ལ། ¢ྃ། �ོབ་མ་རིགས་Pི་�་Gོད་ལ༔ \གས་Eེ་ཆེན་པོའ ]་@་

ཚJགས་Pི༔ �་གCང་\གས་ཡོན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨ�་མ་ཎི་

པLེ་¢ྃ། Ë་ཡ་×་ཀ་ཙ]ç་<་ཎ་ཨ་བྷི་ཥི:་¢ྃ༔ ཞེས་མགོར་བཞག་

གོ། དེ་ནས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་བ9་ཤིས་ནི། ¢ྃ༔ �་གCམ་k་མ་

:མས་Pི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ ཡི་དམ་@་ཚJགས་:མས་Pི་བ9་

ཤིས་ཤོག༔ མཁའ་འpོ་ཆོས་�ོང་:མས་Pི་བ9་ཤིས་ཤོག །

གཏེར་³ང་དམ་ཅན་V་མཚJའི་བ9་ཤིས་ཤོག༔ འོ་དེ་ནི་གནམ་

ཆོས་\གས་Pི་གཏེར་ཁ་oན་|ད་ཟབ་མོའ ]་�ོར་ལས་Nབ་
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ཐབས་V་མཚJ་གསར་བ་དབང་x་བཞི་བv་@ག་ཙམ་ཡོད་པའི་

ནང་ནས་\གས་Eེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་�ག་པའི་དབང་wག་ལེན་Dི་

བVན་པ་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས༔ ད་ནས་བ�ང་rེ་

\གས་Eེ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་n་བ�ང་ནས༔ ཡི་གེ་�ག་པའི་རིགས་

/གས་|ན་n་\གས་དམ་n་=་བསམ་པ་Dིས་ལ་དམ་ཚ]ག་

ཁས་ལེན་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། nས་འདི་ནས་བ�ང་rེ་

=ང་�བ་བར༔ @་\གས་Eེ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ལ༔ ཡི་དམ་@་W་

བ�ང་བར་བDི༔ ས་མ་ཡ་ན་ར་ཀན༔ དེ་{ར་དབང་བ�ར་

ལེགས་པར་Uབ་པའི་གཏང་རག་T་མ�ལ་Sལ། ས་གཞི་�ོས་

�ས་སོགས་དང༌། དེ་{ར་མ�ལ་n་མ་ཟད་Qས་ལོངས་Zོད་དགེ་

ཚJགས་V་མཚJ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་Pང༌། འཁོར་ལོས་

བzར་བའི་Vལ་Éིད་Pི་འ=ོར་པ་{ར་Áལ་ཏེ་Sལ་ན། ཆ་ཤས་

ནས་བཞེས་ལ་ལོངས་Zོད་n་གསོལ་oམས་པས་འདི་Eེས་�ོས་

མཛJད། དེང་ནས་ཙམ་rེ་སོགས། དེ་:མས་Pི་8ོ་ནས་@ག་པའི་

@་འདི་ཞེས་=་བའི་དPིལ་འཁོར་n་དབང་བ�ར་བ་ཟབ་མོ་
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ལེགས་པར་གསན་Uབ་པ་ཡིན་པས། དེ་ལས་yང་བའི་དགེ་

བའི་�་བ་ཅི་མཆིས་པ་:མས་རང་གཞན་མཁའ་Gབ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་Pི་དོན་n་ཟག་པ་མེད་པའི་བ/ོ་བས་Vས་

འདེབས་པ་འདིའང་ཆབ་གཅིག་T་མཛད་པར་A། བསོད་ནམས་

འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་སོགས་བEོད་ནས་�ོབ་མ་:མས་pོལ་

ལོ། ས་མ་ཡ་ཁ་ཐམ༔ V་V་V༔ ཞེས་པ་འདི་ནི་གནམ་ཆོས་གAང་ལས་ཁོལ་

n་æང་rེ༔ གོང་འོག་གི་མཚམས་*ོར་དང༌། ཁ་སབ་དགོས་བ་འགའ་Wངས་

བསབ་ཏེ། གསར་�་བ་ལ་ཕན་ཆེ་བའི་wིར་དང༌། གོ་འDོའ ]་k་མ་%ན་Uབ་

པས་བ�ལ་བ་དོན་ཡོད་པར་=་བའི་ཆེད་n་རིགས་/གས་འཆང་བའི་:ལ་

འ=ོར་བ། གནམ་ཆོས་ཉིད་Pི་ཆོས་བདག་T་�ར་བ། ༧ཀµ་ཨ་Ö་གས་

གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་བཀའ་བV་pོལ་བར་བ}ེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལ་ཉེས་

འགལ་མཆིས་ན་@་དང་³ང་མ་:མས་ལ་བཤགས་ཤིང༌། དགེ་བའི་སེམས་

ཅན་དཔག་T་མེད་པ་ལ་ཕན་ཐོག་པར་�ར་ཅིག༔ མô་ལམ། བ9་ཤིས་དཔལ་

འབར་འཛམ་¥ིང་Vན་n་མཛMས་པར་ཤོག  དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ།། 

!

!

!
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༈ ^ོལ་མ་དཀར་/ོན་དབང་བAགས་སོ། །ན་མོ་<་W་ལོ་ཀེ་ê་Ö་ཡ། 
འཕགས་མཆོག་\གས་Eེ་ཅན་ལ་wག་འཚལ་ནས། །Eེས་གནང་གཅིག་ཤེས་

fན་pོལ་�ི། །གཞི་rེང་འ�འི་ཚJམ་�་འདབ་བVད་�ི། །�མ་གཏོར་

བཤམས་མཐར་མཆོད་པ་བཤམས། །/ོན་འpོ་Oོག་Rོག་བཤམས་�ན་འདི་

�ད་དོ། །Wྃ་ལས་རིན་ཆེན་xོད་n་གཏོར་མ་ནི། །དཀར་གCམ་

མངར་གCམ་བnད་�ིའི་V་མཚJར་�ར། ཨ�་ ཿ¢ྃ། རང་ཉིད་

�ད་ཅིག་ཡི་དམ་@ར་གསལ་བའི། །\གས་ཀའི་འོད་Pིས་

བགེགས་དང་གཞི་བདག་:མས། །Zན་Bངས་གཏོར་མ་གསོལ་

བས་ཚ]མ་པར་�ར། ཨ�་ས§་ལོ་ཀ་¨་ལ་ས§་བིbན་ཛཿ¢ྃ་བཾ་

ཧོཿ ཨི་དཾ་བ་ལc་ཏ་ཁ་ཁ་ª་ཧི་ª་ཧི། ལན་གCམ། ཨ�་བ±་ཨÀཾ་"་

6ི་¿་�། ¦dེ་སོགས། གང་ཡང་འདིར་གནང་@་དང་¶། །

གནོད་*ིན་Éིན་པོ་tེ་བVད་སོགས། །མ་Qས་འཁོར་བཅས་

འདིར་=ོན་ནས། །མཆོད་*ིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། སོགས་

ནས། གང་དག་གསང་/གས་Pི་ཆོ་ག་ཟབ་མོ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་

པར་མི་དབང་བ་:མས་Pང་གཏོར་མ་འདིས་ཚ]མ་པར་Dིས་ལ་

རང་རང་སོ་སོའ ]་གནས་C་དེངས་ཤིག གལ་ཏེ་མི་འpོ་ན་རབ་
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T་འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་Pི་Rོ་Eེས་མགོ་བོ་འགེམས་པར་=ེད་

དོ། །ཨ�་Cཾ་བྷ་ནི་སོགས་བEོད། རོལ་མོ་=འོ།། rེང་འོག་ཐམས་ཅད་

Rོ་Eེའི་Z་<ར་ཡེ་ཤེས་Pི་མེ་འབར་བའི་³ང་འཁོར་n་�ར། ཨ�་

བ±་རཀྵ་རཀྵ་¢ྃ་ཕཊ་¿་�། ཨ�་བ±་ཨ་ýྀ་ཏ་སོགས། Wྃ་ལས་

རིན་ཆེན་xོད་n། །¢ྃ་ལས་མཆོད་lས་དཔག་མེད་པ། །fན་

བཟང་མཆོད་�ིན་{་�ར་�ར། ཨ�་བ±་e་ར་ཎ་ཁཾ། ཨ�་བ±་

ཨÀཾ་སོགས། དེ་ནས་�བས་འpོ་དང་སེམས་བ�ེད་ནི། འpོ་:མས་

བ^ལ་འདོད་བསམ་པ་ཡིས། །སངས་Vས་ཆོས་དང་དགེ་

འnན་ལ། །=ང་�བ་oིང་པོར་མཆིས་Pི་བར། །}ག་པར་

བདག་ནི་�བས་C་མཆི། །ཤེས་རབ་oིང་བ�ེ་དང་བཅས་པས། 

།བ�ོན་པས་སེམས་ཅན་fན་དོན་བདག །སངས་Vས་མnན་n་

གནས་=ས་ནས། །lོགས་པའི་སངས་Vས་ཐོབ་པར་=། ལན་

གCམ། རང་གི་oིང་གར་པL་དང༌། �་བའི་དPིལ་འཁོར་Dི་

rེང་n་6ྃ་དཀར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས་པས། མnན་Dི་ནམ་

མཁའི་གནས་C་བཅོམ་°ན་འདས་མ་ལ་སངས་Vས་དང་=ང་
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�བ་སེམས་དཔའི་ཚJགས་དཔག་T་མེད་པས་བ�ོར་བ། k་མ་

རིགས་བདག་གི་:མ་པ་ད�འི་ཆ་ལ་བAགས་པ་Zན་Bངས། 

བ±་ས་é་ཛཿ རང་གི་oིང་ག་ནས་Áལ་པའི་@་མོ་:མས་Pིས་

མཆོད་པར་�ར། ཨ�་བ±་ཨÀཾ། ¨Úཾ། ནས། ཤ5་"་6ི་¿་�། 

དཀོན་མཆོག་གCམ་ལ་བདག་�བས་མཆི། སོགས་ལན་གCམ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་°ན་�ར། །-ག་བ/ལ་དག་དང་

�ལ་བར་ཤོག །བདེ་དང་}ག་T་མི་འ�ལ་ཞིང༌། །ཆོས་fན་

མཉམ་ཉིད་}ོགས་པར་ཤོག །ཚJགས་ཞིང་རང་གི་oིང་གར་ཐིམ་

པར་�ར། ཨ�་´་>་ཝ་སོགས། rོང་པའི་ངང་ལས་མnན་Dི་ནམ་

མཁར་པL་དཀར་པོ་དང་�་བའི་གདན་ལ་6ྃ་དཀར་པོ་ཡོངས་

C་�ར་པ་ལས། Eེ་བºན་མ་^ོལ་མ་༼བདག་བ�ེད་ཡིན་ན་

རང་ཉིད་ཟེར༽�་མདོག་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་wག་གཉིས་

གཡས་མཆོག་*ིན། གཡོན་�;ལ་དཀར་པོའ ]་�་བ་མཐེབ་Éིན་

Dིས་\གས་ཀར་བxམས་པ། ཞི་ཞིང་འüམ་པ། ཞབས་Rོ་Eེའི་

�ིལ་øང་གིས་བAགས་པ། བv་�ག་ལོན་པའི་ན་ཚJད་ཅན། 
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ལང་ཚJ་8ེག་པའི་ཉམས་དང་°ན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་Vན་n་མས་

བVན་པ། �་བའི་Vབ་ཡོལ་ཅན། ཉིད་Pི་�འི་བ་òའི་'ང་ནས་

སངས་Vས་དང་=ང་�བ་སེམས་དཔའ་:མས་འ�ོ་བ། དེའི་

འཁོར་Dི་�ལ་n། �་གCང་\གས་Pི་^ོལ་མ་དང༌། འཇིགས་

པ་བVད་ལས་�ོབ་མཛད་བVད། Èར་ཞིང་དཔའ་དང་�་

མདངས་མ། གསེར་མདོག་ཅན་དང་གºག་ཏོར་Vལ། །¢ྃ་གི་^་

^ོགས་ཁམས་གCམ་Vལ། །�ོལ་བ་འཇོམས་མ་དབང་མཆོག་

rེར། །སེང་°ེང་ནགས་Pི་^ོལ་མ་ཉིད། །འཁོར་ལོ་zར་ཞིང་

འདོད་rེར་མ། །Æ་ངན་སེལ་དང་འpོ་བ་འ<གས། །བ9་ཤིས་

*ིན་མ་?ིན་པར་=ེད། །qོ་གཉེར་གཡོ་དང་ཞི་བ་དགེ། །ཆགས་

པ་འཇོམས་མ་བདེ་བ་Nབ། །:མ་པར་Vལ་མ་-ག་བ/ལ་

བÉེག །དངོས་Uབ་འyང་གནས་ཡོངས་lོགས་=ེད། །^ོལ་མ་

ཆེན་མོ་མཆོད་*ིན་མ། །Rོ་Eེ་^ོལ་མ་དབང་n་=ེད། །ཡོན་ཏན་

ཆེན་མོ་V་ནག་རིམས། །འཆི་བ་Þ་དང་འཆི་བ་འཇོམས། །

^ོལ་མ་དཀར་མོ་ཤ་f་ཛ། །nག་སེལ་ནོར་*ིན་ངན་སོང་

�219



^ོལ། །^ོལ་མ་མཆོག་དང་x་ཚJགས་�མ། །དོན་Uབ་རལ་

གཅིག་ཛ]་<་ལི། །ºS་རིག་=ེད་qོ་གཉེར་ཅན། །འཕགས་མ་

གནས་Pི་དབང་æག་མ། །རིགས་བVད་མཚན་བV་�་བVད་

:མས། དེ་ལ་སོགས་པའི་Eེ་བºན་མ་^ོལ་མའི་@་ཚJགས་

:མས་མངོན་n་གསལ་བའི་Zི་བོར་ཨ�། མpིན་པར་ ཿ \གས་

དཀར་¢ྃ་དང་སོ་སོའ ]་oིང་པོ། དེ་ལས་འོད་འ�ོས་འཕགས་མ་

^ོལ་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་Zན་Bངས། བ±་ས་é་ཛཿ ཞེས་པོ་
ཊ་ལ་ནས་Zན་Bངས་པར་བསམ། ཐལ་མོ་*ར་ནས། <ང་མོ་�ེ་མོར་=ས་

པའི་ཚ]གས་གCམ་པར་མüག་མོ་གཉིས་བfག་ལ། དེ་དང་ཉེ་བར་མཐེ་བོང་

མཉམ་n་གཤིབས་ལ་བཀོད། Éིན་མüབ་ནང་n་བfག །མཐེá་�ང་གཉིས་

བKང་ནས་*ར་བ། �;ལ་ཁ་=ེ་བའི་wག་Vས། ཡེ་ཤེས་པ་མཉེས་པར་=ས་

ཏེ། ཛཿ¢ྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་C་མེད་པར་�ར། �ར་ཡང་\གས་ཀའི་

ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས། རིགས་¯་འཁོར་དང་བཅས་Zན་

Bངས། ཨÀཾ་སོགས་Pིས་མཆོད། ཨ�་ས§་ཏ་*་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥི:་T་

éཾ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རིགས་¯་འཁོར་བཅས་Pི་

བnད་�ིའི་�མ་པ་ཐོགས་ནས། ཨ�་ས§་ཏ་*་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་

�220



ཏ་ས་མ་ཡ་g ི་ཡེ་¢ྃ། ཞེས་གCངས་ཤིང་དབང་བ�ར་བའི་�་

|ན་Dིས་�་གང༌། Bི་མ་དག �འི་@ག་མ་Dེན་n་འGིལ་བ་

ལས་འོད་དཔག་མེད་Áལ་�འི་ཆ་Qགས་ཅན་Dིས་ད�་བVན་

པར་�ར། ༈ ཨ�་བ±་ཨÀཾ་སོགས་ནས། ཤ5་"་6ི་¿་�། པ:་

ཨ་ýྀ་ཏ་འམ། é་ཏôི་"་6ི་¿་�། བrོད་པ་ནི། བrོད་པར་འོས་

པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་Oལ་fན་Dི་pངས་oེད་Pི། །Qས་

བTད་པ་ཡི་:མ་fན་T། །མཆོག་T་དད་པས་བrོད་པར་བDི། 

རང་གི་\གས་ཀར་�་བའི་དPིལ་འཁོར་Dི་rེང་n་འཁོར་ལོ་

དཀར་པོ་�ིབས་བVད་པའི་{ེ་བར་6ྃ་ཡིག་དཀར་པོ་ལ། ཨ�་མ་

མ་ ་�ཿ¦hེ ་¦/c་f་W་ཨ�་¿་�། ཞེས་པས་བ�ོར་བའི་

གཡས་C་ཨ�། གཡོན་n་�། �ིབས་བVད་ལ་6་རེ་Ti་རེ་T་རེ་

¿་ཞེས་བཀོད་པའི་འཁོར་ལོ་གཡས་C་འཁོར་བའི་/གས་ལས་

འོད་ཟེར་དཀར་པོ་དང་སེར་པོ་འ�ོས། བདག་གི་ཚM་ཐོག་མ་

མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་tིག་^ིབ་དག Gད་པར་n་ཚM་དང་

བསོད་ནམས་ཟད་པའི་ལས་^ིབ་ཐམས་ཅད་*ངས། ཚM་དང་
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བསོད་ནམས་�ེལ་ཞིང་འpོ་བ་ཐམས་ཅད་Eེ་བºན་^ོལ་མའི་

གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་�ར་བར་བསམ། མ་མ་ ་�་¦h་¦/c་f་

W་ཨ�་¿་�། ཞེས་བ�འོ། འདིའི་དབང་གི་བ|ད་པ་གོང་{ར་

ལ། །Qང་གི་བ|ད་པ་ནི། །Eེ་དོན་°ན་ཞབས། �ང་གོ་g ི་པ། 

སངས་Vས་གཉན་པ། Vལ་བ་མི་བ�ོད་Rོ་Eེ། ཐམས་ཅད་

མGེན་པ་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག དེས་བདག་དཔལ་°ན་མི་

ཕམ་ཆོས་Pི་དབང་æག་ལའོ། ། ༈ ཨ�་´་>་ཝ་སོགས། rོང་པ་

ཉིད་n་�ར། rོང་པའི་ངང་ལས་Wྃ་ལས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་C་lོགས་པའི་:མ་Vལ་�མ་པའི་མnན་n་མ�ལ་Dི་

ད�ས་C་པཾ་ལས་པL་དཀར་པོ་དང་�་བའི་གདན་ལ་6ྃ་དཀར་

པོ་འོད་ཟེར་འ�ོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་Dི་དོན་

=ས། �ར་འnས་ཡོངས་C་�ར་པ་ལས། Eེ་བºན་མ་^ོལ་མ་

༼བདག་བ�ེད་ཡིན་ན་རང་ཉིད་ཟེར༽�་མདོག་དཀར་མོ་ཞལ་

གཅིག་wག་གཉིས་གཡས་མཆོག་*ིན། གཡོན་�;ལ་དཀར་

པོའ ]་�་བ་མཐེབ་Éིན་Dིས་\གས་ཀར་བxམས་པ། ཞི་ཞིང་
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འüམ་པ། ཞབས་Rོ་Eེའི་�ིལ་øང་གིས་བAགས་པ། བv་�ག་

ལོན་པའི་ན་ཚJད་ཅན། ལང་ཚJ་8ེག་པའི་ཉམས་དང་°ན་པ། 

རིན་པོ་ཆེའི་Vན་n་མས་བVན་པ། �་བའི་Vབ་ཡོལ་ཅན། ཉིད་

Pི་�འི་བ་òའི་'ང་ནས་སངས་Vས་དང་=ང་�བ་སེམས་

དཔའ་:མས་འ�ོ་བ། དེའི་འཁོར་Dི་�ལ་n། �་གCང་\གས་

Pི་^ོལ་མ་དང༌། འཇིགས་པ་བVད་ལས་�ོབ་མཛད་བVད། 

Èར་ཞིང་དཔའ་དང་�་མདངས་མ། གསེར་མདོག་ཅན་དང་

གºག་ཏོར་Vལ། །¢ྃ་གི་^་^ོགས་ཁམས་གCམ་Vལ། །�ོལ་

བ་འཇོམས་མ་དབང་མཆོག་rེར། །སེང་°ེང་ནགས་Pི་^ོལ་མ་

ཉིད། །འཁོར་ལོ་zར་ཞིང་འདོད་rེར་མ། །Æ་ངན་སེལ་དང་

འpོ་བ་འ<གས། །བ9་ཤིས་*ིན་མ་?ིན་པར་=ེད། །qོ་གཉེར་

གཡོ་དང་ཞི་བ་དགེ། །ཆགས་པ་འཇོམས་མ་བདེ་བ་Nབ། །:མ་

པར་Vལ་མ་-ག་བ/ལ་བÉེག །དངོས་Uབ་འyང་གནས་

ཡོངས་lོགས་=ེད། །^ོལ་མ་ཆེན་མོ་མཆོད་*ིན་མ། །Rོ་Eེ་

^ོལ་མ་དབང་n་=ེད། །ཡོན་ཏན་ཆེན་མོ་V་ནག་རིམས། །འཆི་

�223



བ་Þ་དང་འཆི་བ་འཇོམས། །^ོལ་མ་དཀར་མོ་ཤ་f་ཛ། །nག་

སེལ་ནོར་*ིན་ངན་སོང་^ོལ། །^ོལ་མ་མཆོག་དང་x་ཚJགས་

�མ། །དོན་Uབ་རལ་གཅིག་ཛ]་<་ལི། །ºS་རིག་=ེད་qོ་

གཉེར་ཅན། །འཕགས་མ་གནས་Pི་དབང་æག་མ། །རིགས་

བVད་མཚན་བV་�་བVད་:མས། དེ་ལ་སོགས་པའི་Eེ་བºན་

མ་^ོལ་མའི་@་ཚJགས་:མས་མངོན་n་གསལ་བའི་དེའི་ད"ལ་

བར་་ཨ�་དཀར་པོ། མpིན་པར་ ཿདམར་པོ། \གས་དཀར་¢ྃ་

/ོན་པོ། \གས་ཀའི་ད�ས་C་ས་བོན་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས་

པས་བ8ོམ་པ་དང་འB་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་Zན་Bངས། བ±་ས་é་

ཛཿ ཨ�་བ±་ཨÀཾ་སོགས། ཛཿ¢ྃ་བྃ་ཧོཿ དམ་ཚ]ག་པ་དང་གཉིས་

C་མེད་པར་�ར། �ར་ཡང་\གས་ཀའི་6ཾ་ལས་འོད་འ�ོས་

དབང་གི་@་:མས་Zན་Bངས། པ:་f་ལ་ས་པ་རི་×་ར་བ±་ས་

é་ཛཿ ཨÀཾ་སོགས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Pིས་�མ་

བ�ེད་དང་མnན་བ�ེད་ལ་མངོན་པར་དབང་བ�ར་n་གསོལ། 

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཇི་{ར་བ{མས་པ་ནས། དེ་བཞིན་
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བདག་གི་དབང་བ�ར་རོ། །ཨ�་ས§་ཏ་*་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་

ས་མ་ཡ་g ི་ཡེ་¢ྃ། ཞེས་དབང་བ�ར་�་གང༌། Bི་མ་དག �འི་

@ག་མ་Zི་བོར་འGིལ་བ་ལས་རིགས་Pི་བདག་པོ་འོད་དཔག་

མེད་Áལ་�འི་ཆ་Qགས་ཅན་Dིས་ད�་བVན་པར་�ར། @་

དང་@་མིན་ཅོད་པན་Dིས། །ཞབས་Pི་པད་མོ་ལ་བTད་དེ། །

ཕོངས་པ་fན་ལས་^ོལ་མཛད་མ། །^ོལ་མའི་�མ་ལ་wག་

འཚལ་བrོད། ཅེས་པས་བrོད། བདག་གི་\གས་ཀ་ནས་/གས་

�ེང་ག�ངས་ཐག་ལ་ཞོན་ཏེ་སོང༌། �མ་བ�ེད་@འི་\གས་ཀར་

ཕོག ཟག་མེད་བདེ་བས་དDེས། �་ལས་ཡེ་ཤེས་Pི་བnད་�ིའི་

|ན་འཛག་པས་�མ་པ་ཁེངས་པར་�ར། ཅེས་བoེན་པ་བV་�་

བVད་=། �མ་@་A་བ་�མ་པའི་�ར་�ར། ལས་�མ་Dི་ནང་n་

�ད་ཅིག་གིས་¢ྃ་ལས་བnད་�ི་འGིལ་པ་;ང་ནག་V་pམ་དང་

tིག་མüབ་མཛད་པ་གསལ་བར་�ར། ཨ�་བ±་ཨ་ýྀ་ཏ་སོགས། 

ཅེས་བVའམ་ཉེར་གཅིག ཨ�་བ±་ཨÀཾ་སོགས། བrོད་པར་འོས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་སོགས་བrོད། ལས་�མ་Dི་qོ་བོས་བར་ཆད་Pི་
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བགེགས་ཐམས་ཅད་བ�ོག་པའི་�ིན་ལས་མཛJད་ཅིག རང་གི་

\གས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འ�ོས་མnན་བ�ེད་Pི་\གས་|ད་

བ�ལ། \གས་ཀའི་འོད་ཟེར་Dིས་སངས་Vས་=ང་སེམས་

ཐམས་ཅད་Pི་=ིན་�བས་བ-ས་ཏེ་བདག་ལ་ཐིམ་པར་�ར། 

ཅེས་བoེན་པ་=། བཅོམ་°ན་འདས་མ་Eེ་བºན་མ་^ོལ་མ་�་

མདོག་དཀར་མོས་བདག་གི་�ོབ་མ་ལ་དབང་བ�ར་བར་མཛད་

n་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། �བས་འདིར་�ོ་ན་བདག་འ�ག་rེ། 

�ོབ་མ་ལ་དབང་བ�ར་བ་{ར་རང་ལ་དབང་lས་བ�ར། བ-་ན་ཏིང་ངེ་

འཛ]ན་Dིས་དབང་kངས་ཏེ་ངག་T་བEོད་པའམ་ཡིད་Pིས་བ8ོམ་ཡང་Wང་

ངོ༌། །  

༈ དབང་ཆོག་བAགས་སོ། དེ་ནས་དབང་བ�ར་བ་ནི། /ོན་འpོ་གཏོར་

མ་བཏང༌། བགེགས་བðད། ལས་�མ་Dི་�ས་>ས་=ས། ཆབ་kངས། 

མ�ལ་Sལ། དབང་བཤད་ནི། འོ་ན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་k་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་lོགས་པའི་

སངས་Vས་Pི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་=། དེའི་ཆེད་n་དམ་པའི་

ཆོས་ཟབ་མོ་གསན་oམ་པའི་\གས་བ�ེད་Pིས་གསན་འཚལ། 
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དེ་ཡང་འདི་ནི་^ོལ་མ་:ལ་འ=ོར་མའི་|ད་ལས། འཆི་བ་བÞ་

=ེད་དཀར་མོ་rེ། ཞེས་པས་བrན་ཅིང༌། :ལ་འ=ོར་མའི་|ད་

Pི་Vལ་པོ་དཔལ་གདན་བཞི་པའི་|ད་ལས། ^ོལ་མ་;ང་'འི་

Nབ་ཐབས་བཤད་པའི་�བས་C། འཁོར་ལོ་པL་འདབ་བVད་

པ། །wི་རོལ་ñ་½ད་བ�ོར་ནས་C། །ད�ས་C་ཐོག་མ་ཐ་མ་

rེ། །བ�ས་པ་ཐམས་ཅད་བཞག་པར་=། །ñ་½ད་ད=ངས་

Pིས་བ�ོར་ནས་C། །འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་བསམ་པར་=། ཞེས་

པའི་|ད་ཚ]ག་འདིས་Pང་བrན་པ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་Nབ་ཐབས་

Pི་�་བའི་V་གAང༌། �ོབ་དཔོན་ངག་གི་དབང་æག་ཅེས་=་བ། 

Eེ་བºན་^ོལ་མའི་ཞལ་}ག་T་གཟིགས་པ་དེས་འཆི་བ་བÞ་བ་

ཞེས་=་བའི་བrན་བཅོས་|ད་tེ་སོ་སོ་ནས་ཚM་Nབ་Pི་རིགས་

x་ཚJགས་པ་གCངས་པ་:མས་wོགས་གཅིག་T་བ^ིགས་པ་

jོ་ཀ་བཞི་བV་དང་¯་བv་ཡོད་པའི་བrན་བཅོས་ཤིག་མཛད་

པ། དེའི་ནང་ནས་^ོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ ]་Nབ་

ཐབས་ཡོད་པ་ཡིན་ཞིང༌། �ོབ་དཔོན་དེའི་�ོབ་མ་པ�ི་ཏ་\་བོ་
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ཞེས་=་བ་ཞིག་གིས་Nབ་ཐབས་ངག་དབང་pགས་པའི་འཆི་

བÞ་ནས་ལོགས་C་བཀོལ་བ་འདི་ཡིན་ནོ། །�་བའི་V་གAང་

འདི་ལ་བ}ེན་པའི་^ོལ་དཀར་Qགས་མི་འB་བ་བོད་Pི་wོགས་

འདིར་:མ་པ་བཞི་ཙམ་yང་rེ། ཇོ་བོ་Eེ་དཔལ་°ན་ཨ་ཏི་ཤའི་

Qགས་དང༌། བ་རི་ལོ་བ་རིན་ཆེན་pགས་Pི་Qགས། གཉན་

ལོ་ལོ་བ་དར་མ་pགས་Pི་Qགས་དང༌། པ�ི་ཏ་ནགས་Pི་

རིན་ཆེན་Qགས་ཏེ་བཞིའོ། །8མ་པོའ ]་Qགས་ནི། ཇོ་བོ་Eེའི་

Qགས་ཉིད་ལས་yང་བ་ཡིན་པས། དེ་བཞི་ལས་Qགས་མེད་དོ། 

།ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཉིད་Pི་ཞལ་གཟིགས་ཡིན་པས་@་/གས་Pི་

Gད་པར་འདི་ག་དང་མི་འB་བའི་wིར། ངག་དབང་pགས་པའི་

གAང་ལ་བ}ེན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་{ར་Qགས་དེ་བཞི་པོ་མཐའ་

དག་=ིན་�བས་Pི་བཀའ་བབ་མཆོག་དང་°ན་པ་འབའ་ཞིག་

ཡིན་Pང༌། ཇོ་བོ་Eེ་དཔལ་°ན་ཨ་ཏི་ཤའི་Qགས་འདི་/་འ�ར་

ཡིན་པ་དང༌། ཚM་qིད་སོགས་མན་ངག་མཐའ་Vས་ཅན་n་

བAགས་པའི་wིར་འདི་ཉིད་མཆོག་གི་^ོལ་མ་དཀར་མོའ ]་Nབ་
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ཐབས་ཡིན། འདི་\གས་ཉམས་C་བཞེས་པས་Zིར་དངོས་Uབ་

:མ་པ་གཉིས་དང༌། Gད་པར་�་ཚMའི་བར་ཆད་ཡོངས་C་

བ�ོག་rེ། འཆི་བདག་གི་ག�ལ་ལས་:མ་པར་Vལ་བ་n་མ་

yང་བ་ཡིན་ཏེ། /ོན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་^ེ་པ་ཞེས་=་བ་

ཞིག་ལ་མནལ་ལམ་n་ཉི་མའི་དPིལ་འཁོར་�བ་wོགས་ལ་ཤར་

བ། ཤར་wོགས་C་བAད་པ་ཞིག་µིས། དེ་Zན་/་བ་ལ་Aས་

པས་µི་ལམ་ཤིན་T་ངན། ཉི་མ་¶ང་n་ལོག་པ་=་བ་འཆི་{ས་

ཡིན་གCངས། འོན་Pང་ཡན་ལག་འཐོར་Pང་འཆི་བ་མི་�ོག་

མི་Éིད་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ ]་Nབ་ཐབས་

འདི་=ིན་Dི་གCངས་ནས་གནང༌། གཞན་ཡང་ལ་rོད་rག་རི་

བ་ཡིན་ཟེར་བའི་:ལ་འ=ོར་པ་ཞིག་yང་ནས། ལག་རིས་བrན་

པས་བºན་པ་Gོད་ལ་ཆོས་Pི་ལས་འ�ོ་Gད་པར་ཅན་འnག་rེ། 

ལོ་གCམ་Dི་ཚM་ལས་མི་འnག་ཟེར། དེ་ནས་དགེ་བཤེས་^ེ་པ་

ཐོས་བསམ་མཛད་འ�ོ་བཤོལ་ཏེ། ད་ནི་ཚM་ཇི་ཙམ་\བ་Pི་བར་

n་འཆི་བ་oིང་ཁོང་n་བvག་པའི་ཆོས་གཤའ་མ་ཞིག་=། དེ་ལ་
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k་མ་Gད་པར་ཅན་ཞིག་འཚJལ་དགོས་oམ་n་དགོངས་ནས་

=ོན་པས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་�ེ་ནག་པ་དང་མཇལ། /ར་

Dི་|་མཚན་:མས་Aས་པས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་པའི་

ཞལ་ནས། འོ་ཅག་ལ་འཆི་བ་བ�ོག་པར་=ེད་ཐབས་ཇོ་མོ་^ོལ་

མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ ]་Nབ་ཐབས་ཡོད་པས་=ིན་Dི ་

གCངས་ནས་གནང༌། དེ་ཉིད་n་བNབ་པར་མཛད་པས་�་བ་

བv་གཅིག་ནས་^ོལ་མ་དཀར་མོའ ]་ཞལ་མངོན་Cམ་n་

གཟིགས་ནས་ཚM་ལོ་�ག་v་\བ། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོག་པར་

འོང་གི་གCངས་Qང་བrན་ནས་ད<ང་ལོ་�ག་v་བཞེས་པ་

ནས། ཡང་Eེ་བºན་^ོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ངའི་�་

ཞིག་བཞེངས་ན་ལོ་བv་\བ་པར་འ�ར་གCངས། དེ་ནས་Eེ་

བºན་མའི་Qགས་�་ཞིག་བཞེངས་པས་ད<ང་ལོ་བVད་v་

བAགས། དེ་ནས་Eེ་བºན་མས་ཞལ་མངོན་Cམ་བrན་ཏེ། 

ངའི ་�་ཞིག་བཞེངས་ན་ལོ ་བv་¯་ཙམ་\བ་པར་འ�ར་

གCངས། དེ་ནས་བAགས་པའི་Dང་ལོགས་ལ་^ོལ་དཀར་Dི་
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�་ཞིག་�ིས་པས། ད<ང་ལོ་ད<་བv་�་¯་བAགས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཡང་Äགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ད<ང་ལོ་བཞི་བv་ཞེ་གཉིས་ཙམ་

བཞེས་པའི་nས་C། རི་qོད་དབེན་པར་Nབ་པ་�ེ་གཅིག་T་

མཛད་པའི་�བས། མཁའ་འpོ་མས་Qང་བrན། ལོ་གCམ་

ནས་མཆི་བར་འ�ར་གCངས། དེ་ནས་གནས་ངེས་མེད་n་=ོན་

ཅིང་\གས་དམ་Dི་�ལ་wོགས་མེད་n་*ོང་བར་མཛད་པ་ན། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་^ེ་པ་དེ་oན་pགས་ཤིན་T་ཆེ་བས། 

དེའི་�ང་n་ཆོས་Pི་འ�ེལ་པ་A་བ་ལ་=ོན་པ་ན། དགེ་བཤེས་

^ེ་པ་ན་རེ། Gོད་�ེས་�་དམ་པ་Gད་པར་ཅན་n་འnག་པས་

འpོ་དོན་V་ཆེ་བར་འོང་གCངས། Äགས་པོ་རིན་པོ་ཆེས་

བདག་ལ་འpོ་དོན་=་ལོང་འོང་བ་མེད། མཁའ་འpོ་མའི་Qང་

བrན་པའི་ཚM་ཚད་ལོ་གCམ་ཡིན་Aས་པས། དེ་མི་rོ། རོ་'ང་

Qས་Pང་ཨá་ཙ]། འཆི་{ས་x་ཚJགས་འོངས་Pང་ཨá་ཙ]་བའི་

གདམས་པ་Gད་པར་ཅན་ཡོད་པས་འདི་=ིན་གCངས་ནས། 

^ོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ ]་Nབ་ཐབས་Eེས་གནང་དང་
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བཅས་པ་གནང༌། Äགས་པོ་རིན་པོ་ཆེས་Pང་འདི་\གས་ཉམས་

C་བཞེས་པས་�་ཚMའི་བར་ཆད་བ�ོག་rེ་ད<ང་ལོ་བVད་vའི་

བར་n་འpོ་དོན་V་ཆེ་བར་བAགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་{ར་ན་

^ོལ་དཀར་ཇོ་བོ་Qགས་འདི། Eེ་བºན་མ་^ོལ་མས་�ོབ་

དཔོན་ངག་གི་དབང་æག་pགས་པ་ལ། དེས་k་མ་གསེར་¥ིང་

པ། དེས་ཇོ་བོ་Eེ་ལ། དེས་འ�ོམ་rོན་ཆེན་པོ་ལ་གནང་ཞིང༌། 

དེ་ནས་Zན་/་བ། དགེ་ཤེས་^ེ་པ། Äགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ། Eེ་

nས་གCམ་མGེན་པ། རས་ཆེན་པ། �ོམ་�ག་པ། ཀµ་པཀྵི། 

ཨོ་Vན་པ། རང་yང་Rོ་Eེ། ག�ང་rོན་པ། རོལ་པའི་Rོ་Eེ་

སོགས་དོན་བ|ད་{ར་རོ། ། ༈ k་མ་དང་ཡི་དམ་^ོལ་མ་

དཀར་མོ་ཐ་མི་དད་པའི་�ང་n་དབང་ཟབ་མོ་A་བའི་དོན་n་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། nས་གCམ་

སངས་Vས་ཐམས་ཅད་དང༌། དཔལ་°ན་k་མའི་བཀའ་Bིན་

Dིས། བདག་ལ་^ོལ་མ་དཀར་མོ་ཡི། །དབང་དང་Eེས་གནང་

Ãལ་n་གསོལ། ལན་གCམ། Gེད་རང་�ོབ་མ་:མས་|ད་དག་
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པར་=་བའི་wིར་n་k་མ་དང་ཡི་དམ་ད=ེར་མེད་པའི་�ང་n་

བnན་:མ་དག་/ོན་n་འpོ་བའི་=ང་�བ་T་སེམས་བ�ེད་པ་

འདིའི་Eེས་�ོས་མཛJད། དཀོན་མཆོག་གCམ་ལ༴ ལན་གCམ། 

ལས་�མ་Dི་�་�ོབ་མ་ལ་འཐོར་ཞིང༌། ཨ�་བ±་ཨ་ýྀ་ཏ་f�་kི་ཧ་ན་

ཧ་ན་¢ྃ་ཕཊ། ཨ�་´་>་ཝ་སོགས། rོང་པ་ཉིད་n་�ར། rོང་པའི་

ངང་ལས་Gེད་རང་:མས། Eེ་བºན་མ་^ོལ་མ་�་མདོག་དཀར་

མོ་ཞལ་གཅིག་wག་གཉིས་གཡས་མཆོག་*ིན། གཡོན་�;ལ་

དཀར་པོའ ]་�་བ་མཐེབ་Éིན་Dིས་\གས་ཀར་བxམས་པ། ཞི་

ཞིང་འüམ་པ། ཞབས་Rོ་Eེའི་�ིལ་øང་གིས་བAགས་པ། བv་

�ག་ལོན་པའི་ན་ཚJད་ཅན། ལང་ཚJ་8ེག་པའི་ཉམས་དང་°ན་

པ། རིན་པོ་ཆེའི་Vན་n་མས་བVན་པ། �་་བའི་Vབ་ཡོལ་ཅན། 

ཉིད་Pི་�འི་བ་òའི་'ང་ནས་སངས་Vས་དང་=ང་�བ་སེམས་

དཔའ་:མས་འ�ོ་བ། དེའི་འཁོར་Dི་�ལ་n། �་གCང་\གས་

Pི་^ོལ་མ་དང༌། འཇིགས་པ་བVད་ལས་�ོབ་མཛད་བVད། 

Èར་ཞིང་དཔའ་དང་�་མདངས་མ། གསེར་མདོག་ཅན་དང་
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གºག་ཏོར་Vལ། །¢ྃ་གི་^་^ོགས་ཁམས་གCམ་Vལ། །�ོལ་

བ་འཇོམས་མ་དབང་མཆོག་rེར། །སེང་°ེང་ནགས་Pི་^ོལ་མ་

ཉིད། །འཁོར་ལོ་zར་ཞིང་འདོད་rེར་མ། །Æ་ངན་སེལ་དང་

འpོ་བ་འ<གས། །བ9་ཤིས་*ིན་མ་?ིན་པར་=ེད། །qོ་གཉེར་

གཡོ་དང་ཞི་བ་དགེ། །ཆགས་པ་འཇོམས་མ་བདེ་བ་Nབ། །:མ་

པར་Vལ་མ་-ག་བ/ལ་བÉེག །དངོས་Uབ་འyང་གནས་

ཡོངས་lོགས་=ེད། །^ོལ་མ་ཆེན་མོ་མཆོད་*ིན་མ། །Rོ་Eེ་

^ོལ་མ་དབང་n་=ེད། །ཡོན་ཏན་ཆེན་མོ་V་ནག་རིམས། །འཆི་

བ་Þ་དང་འཆི་བ་འཇོམས། །^ོལ་མ་དཀར་མོ་ཤ་f་ཛ། །nག་

སེལ་ནོར་*ིན་ངན་སོང་^ོལ། །^ོལ་མ་མཆོག་དང་x་ཚJགས་

�མ། །དོན་Uབ་རལ་གཅིག་ཛ]་<་ལི། །ºS་རིག་=ེད་qོ་

གཉེར་ཅན། །འཕགས་མ་གནས་Pི་དབང་æག་མ། །རིགས་

བVད་མཚན་བV་�་བVད་:མས། དེ་ལ་སོགས་པའི་Eེ་བºན་

མ་^ོལ་མའི་@་ཚJགས་:མས་མངོན་n་གསལ་བའི་དེའི་ད"ལ་

བར་ཨ�་དཀར་པོ། མpིན་པར་ ཿདམར་པོ། \གས་དཀར་¢ྃ་
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/ོན་པོས་མཚན་པར་�ར། དེས་Gེད་རང་དབང་ལེན་པ་པོ་

:མས་ཡི་དམ་^ོལ་མ་དཀར་མོ་གསལ་བཏབ་ནས། གང་ལ་

དབང་བའི་�ལ་གསལ་བཏབ་པ་ནི། Gེད་རང་གི་མnན་n་

བཤམས་པའི་མnན་བ�ེད་Pི་དམིགས་}ེན་མ�ལ་ད�ས་Pི་

ཚJམ་�་�་བoན། འདིར་བཤམས་པའི་གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་

འདིའང༌། �ད་ཅིག་གིས་ཡི་དམ་^ོལ་མ་དཀར་མོའ ]་གནས་

གCམ་n་ཡི་གེ་གCམ་དང་བཅས་པ་གསལ་ཐོབ་ལ། �ོབ་

དཔོན་ཡང་དེར་གསལ་བ་ལ་མོས་འnན་=ས་པས། �ོབ་དཔོན་

དང་མnན་བ�ེད་Pི་�འི་གནས་ཐམས་ཅད་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་

དོག་x་ཚJགས་འ�ོས། ཡི་དམ་^ོལ་མ་དཀར་མོའ ]་@་ཚJགས་

བ8ོམས་པ་དང་འB་བ་དཔག་T་མེད་པ་ཁ་བ་�་�ག་འ�བ་པ་

{ར་Zན་Bངས། Gེད་རང་:མས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་Gེད་

རང་གི་8ོ་གCམ་དང༌། ^ོལ་མ་དཀར་མོའ ]་�་གCང་\གས་

ད=ེར་མེད་མི་wེད་པར་�ར་ཅིང༌། ཡེ་ཤེས་པ་ཕེབས་yང་oམ་

པ་Dིས་ལ་སེམས་རང་བབས་C་ཞོག །རོལ་མོ་དང་བཅས་པའི་@་
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གང་ཡིན་Dི་oིང་པོའ ]་མཐར། ཨ�་6་རེ་Ti་རེ་T་རེ་མ་མ་ ་�ཿ¦h་

9་ན་¦/c་f་W་¿་�།  ་བེ་ཤ་ཡ་ ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ། �ོས་

བÉེགས་ལ་�ན་རིང་n་བEོད། མཐར་Rོ་Eེ་མགོར་བཞག་ལ། ཏིØ་བ±། 

ཞེས་བ}ན་པར་=འོ། །ད་�་གCང་\གས་ཡོན་ཏན་�ིན་ལས་Pི་

Eེས་གནང་ལས། ཨ་ýྀ་ཏ་སོགས་Pིས་བསངས་*ངས། Gེད་རང་

:མས་སོགས་ནས། \གས་ཀར་¢ྃ་པོས་མཚན་པར་བ8ོམ། 

\གས་ཀའི་¢ྃ་དང་མnན་བ�ེད་Pི་\གས་ཀ་ནས་འོད་འ�ོས་

Eེ་བºན་^ོལ་མ་དཀར་མོའ ]་ཡེ་ཤེས་པ་བ8ོམས་པ་དང་འB་བ་

Zན་Bངས་�ོབ་མ་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་C་མེད་པར་�ར་oམ་པའི་

མཐར།  ་བེ་ཤ་སོགས། ཏིØ་སོགས་གོང་བཞིན། ༈ �འི་Eེ་གནང་

ནི། �ར་Gེད་རང་:མས་@ར་གསལ་བའི་\གས་ཀའི་¢ྃ་ལས་

འོད་འ�ོས་དབང་@་Zན་Bངས་ཤིང་དབང་བ�ར་བར་�ར། ཇི་

{ར་བ{མས་པ་སོགས་�མ་པ་བཞག །�་.ད། དེ་{ར་དབང་

བ�ར་བས་�་གང༌། Bི་མ་དག �འི་@ག་མ་ཡར་Qད་པ་ལས་

རིགས་བདག་གིས་Vས་བཏབ་པར་བ8ོམ་པ་ནི་�འི་Eེས་
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གནང་rེ། Sན་Cམ་ཚJགས་པ་མངའ་བ་གསེར་Dི་རི་བོ་འB། །

འཇིག་}ེན་གCམ་Dི་མགོན་པོ་Bི་མ་གCམ་�ངས་པ། །སངས་

Vས་པL་Vས་པ་འདབ་འBའི་Zན་མངའ་བ། །འདི་ནི་འཇིག་

}ེན་དགེ་བའི་བ9་ཤིས་དང་པོའ།ོ །དེས་Qས་Pི་^ིབ་པ་དག །

Qས་ལ་གནོད་པའི་ཚJགས་ཞི། @འི་�་བ8ོམས་པ་ལ་དབང་བ་

�འི་Eེས་གནང༌། ༈ གCང་གི་Eེས་གནང་ནི། �ོབ་དཔོན་@ར་

གསལ་བའི་\གས་ཀ་ནས་/གས་�ེང་ཐོན། Gེད་རང་:མས་Pི་

ཞལ་n་Aགས། \གས་ཀར་འཁོར་བར་དམིགས་ལ་/གས་

བ�འོ། །oིང་པོ་བEོད། བཅོམ་°ན་བདག་ལ་Ãལ་ལགས་Pི། །

འདི་ལ་འགོ་བར་མཛད་n་གསོལ། །/གས་Pི་དངོས་Uབ་Ãལ་

n་གསོལ། �ིན་ལས་lོགས་པར་མཛད་n་གསོལ། བ<ལ་

Aགས་བ}ན་པར་མཛད་n་གསོལ། །དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བrན་

པའི་མཆོག་རབ་མི་གཡོ་བ། །འཇིག་}ེན་གCམ་ན་pགས་ཤིང་

@་དང་མིས་མཆོད་པ། །ཆོས་Pི་དམ་པ་�ེ་ད<་:མས་ལ་ཞི་

=ེད་པ། །འདི་ནི་འཇིག་}ེན་དགེ་བའི་བ9་ཤིས་གཉིས་པའོ། །
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དེ་ནི་གCང་གི་Eེས་གནང་rེ། དེས་ངག་གི་^ིབ་པ་དག །ངག་

ལ་གནོད་པའི་ཚJགས་ཞི། /གས་བ�་བ་དང་འཆད་�ོད་�ོམ་

གCམ་ལ་དབང་བ་གCང་གི་Eེས་གནང་ངོ༌། །༈ \གས་Pི་

Eེས་གནང་ནི། k་མ་དང་ཡི་དམ་Dི་\གས་ཀ་ནས་\གས་wག་

མཚན་དཔག་མེད་འ�ོས། Gེད་རང་:མས་Pི་\གས་ཀར་ཐིམ་

པར་བ8ོམས། oིང་པོ་དང༌། བ±་ས་མ་ཡ་Iྃ། དགེ་འnན་དམ་པ་

ཆོས་°ན་ཐོབ་པའི་བ9་ཤིས་æག །@་དང་མི་དང་@་མ་ཡིན་Dི་

མཆོད་པའི་གནས། །ཚJགས་Pི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་

དཔལ་Dི་གཞི། །འདི་ནི་འཇིག་}ེན་དགེ་བའི་བ9་ཤིས་གCམ་

པའོ། །དེ་ནི་\གས་Pི་Eེས་གནང་rེ། དེས་ཡིད་Pི་^ིབ་པ་

དག །ཡིད་ལ་གནོད་པའི་ཚJགས་ཞི། ཡིད་ཏིང་འཛ]ན་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་བ8ོམ་པ་ལ་དབང་བ་\གས་Pི་Eེས་གནང་ངོ༌། །མཐར་དམ་

ཚ]ག་ཁས་kངས་ཏེ། དེ་{་�འི་Eེས་གནང་ཐོབ་ནས་དམ་ཚ]ག་ལ་

གནས་ཤིང་འདི་ཉིད་ཡི་དམ་n་འཛ]ན་oམ་པས་Eེས་�ོས་

མཛJད། གཙJ་བོས་ཇི་{ར་བཀའ་Ãལ་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་
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བདག་གིས་བDིད། ཅེས་བEོད། གཏོང་རག་གི་མ�ལ་Sལ། Qས་

ལོངས་Zོད་�ག་ཆ་འ�ལ་oམ་པས་Eེས་�ོས་མཛJད། དེང་

ནས་བ�མས་ཏེ་བདག་�ན་n་སོགས་བEོད། ༈ གཏོར་མ་འ�ལ་ན། 

ཨ་ýྀ་ཏས་བསངས། ཡི་དམ་བཞན་ལའང་རང་རང་གི་ལས་/གས་Pིས་

བསངས། ´་>་ཝས་*ངས། rོང་པའི་ངང་ལས་ཨ�་ལས་རིན་པོ་

ཆེའི་xོད་ཡངས་ཤིང་V་ཆེ་བ་ཡིད་n་འོང་བའི་ནང་n་ཨ�་ ཿ¢ྃ་

འོད་n་A་བ་ལས་yང་བའི་@་lས་ལས་Uབ་པའི་གཏོར་མ་

Äངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཁ་དོག་Bི་རོ་�ས་པ་Sན་Cམ་

ཚJགས་པ་བnད་�ིའི་V་མཚJ་ཆེན་པོར་�ར། ཨ�་ ཿ¢ྃ། ལན་

གCམ་བEོད། རང་ཉིད་ཡི་དམ་@ར་གསལ་\གས་ཀ་ནས། འོད་

འ�ོས་ཡི་དམ་Eེ་བºན་^ོལ་མ་ལ། སངས་Vས་=ང་སེམས་

དཔག་མེད་Pི་བ�ོར་བ། མnན་Dི་ནམ་མཁར་Zན་Bངས་

བAགས་�ར་པའི། ;གས་Pི་འོད་ཟེར་Î་<ས་གཏོར་མ་ནི། །

བnད་�ི་དང་བཅས་Bངས་ཏེ་རབ་གསོལ་བས། །�་གCང་

\གས་མཉེས་ཚ]མས་ཤིང་དDེས་པར་�ར། Rོ་Eེ་ཐལ་མོ་ཁ་wེ་
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བས། ཨ�་6་རེ་Ti་རེ་T་རེ་མ་མ་ ་�ཿ¦h་9་ན་¦/c་f་W་¿་

�། ཨི་དཾ་བ་ལc་ཁ་ཁ་ª་ཧི་ª་ཧི། ལན་གCམ། ཡི་དམ་གཞན་:མས་

ལ་�་/གས་Pི་མཐར་ཨི་དཾ་བཏགས་པ་ལན་གCམ་བEོད། ཨ་Ë་རོ་ལན་

བnན་དང༌། ཨÀཾ་སོགས་Pིས་མཆོད། བrོད་པ་ནི། @་དང་@་མིན་

ཅོད་པན་Dི། །ཞབས་Pི་པLོ་ལ་བTད་དེ། །ཕོངས་པ་fན་ལས་

^ོལ་མཛད་མ། །^ོལ་མའི་�མ་ལ་wག་འཚལ་བrོད། བཅོམ་

°ན་འདས་མ་འཁོར་དང་བཅས་:མས་Pིས། །མཆོད་*ིན་

གཏོར་མ་ཞེས་པ་ནས། fན་འUབ་མཛJད། ཅེས་པའི་བར་Dིས་འདོད་

དོན་གསོལ་བ་གདབ། ཡིག་བVས་@ག་ཆད་ཁ་བ�ང༌། བ±་ñཿ གཏོར་

མའི་མpོན་:མས་རང་རང་གནས་C་གཤེགས། །བདག་ཉིད་

\གས་ཀའི་¢ྃ་ཐིམ་དེ་ཉིད་Pང༌། །མི་དམིགས་rོང་པའི་ངང་n་

མཉམ་པར་བཞག །དགེ་བ་འདི་ཡིས་Èར་n་བདག །ཡི་དམ་@་

ཚJགས་འUབ་�ར་ནས། །འpོ་བ་གཅིག་Pང་མ་Qས་པ། །

Gོད་Pི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་དགེ་བ་བ/ོ། གཏོར་བ/ོས་ནས་
དགེ་བ་བ/ོ་བའི་བར་ཡི་དམ་གཞན་ལའང་*ར་རོ།། །། ཅེས་བ9་ཤིས་?ོན་

ལམ་Dིས་མཐའ་Vས་སོ།། །། 
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༈ ཨ`་ཛཾ་བྷ་ལའི་Eེས་གནང་བAགས་སོ། །ཆོས་�་�ེ་བ་མེད་པའི་ནམ་

མཁའ་ལ། །ལོངས་Zོད་lོགས་�འི་�ིན་ཆེན་ཆེར་འqིགས་ནས། །Áལ་�་

མཆོག་གིས་དངོས་Uབ་ཆར་ཆེན་འབེབས། །�་གCམ་%ན་Uབ་ཛ7་@་ལ་

འnད། །འདིར་Eེ་བºན་ཛ7་ལའི་Eེས་གནང་འདི་ལ་དོན་གCམ་rེ། /ོན་

འpོ་དང་དངོས་གཞི་Eེས་སོ། །དང་པོ་/ོན་འpོ་ལ་གཉིས་rེ། བཀོད་པ་

བཤམས་པ་དང༌། མངོན་}ོགས་བ8ོམས་ནས་བདག་འ�ག་kངས་པའོ། །

དང་པོ་བཀོད་པ་བཤམས་པ་ནི། མ�ལ་པL་འདབ་མ་བVད་པ། {ེ་བ་སེར་

པོ། wོགས་བཞིར་wོགས་མདོག་མཚམས་བཞི་མཛMས་ཚJན། འདབ་མ་བVད་

ལ་ནོར་�་རེ་རེ་�ི། མཐའ་ལ་མཆོད་གཏོར་Dིས་བ�ོར། བVན་མ<ལ་ཆིངས་

བཅས་པའི་ལས་�མ་ཡང་བཤམས། གཞན་ཡང་Eེས་གནང་ལ་མཁོ་བའི་lས་

:མས་Pང་ཚJགས་པར་བཤམ་མོ། །གཉིས་བ�ེད་པའི་རིམ་པ་བ8ོམ་པ་ནི། 

དབེན་པའི་གནས་C་བདེ་བའི་གདན་ལ། ཁ་ཤར་n་བ{ས་ཏེ་འnག་ལ་ཐོག་

མར་�བས་འpོ་སེམས་བ�ེད་ཡན་ལག་བnན་པ། ཚད་མེད་པ་བཞི་ནི། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་|་དང་བདེན་པར་

�ར་ཅིག །-ག་བ/ལ་དང་-ག་བ/ལ་Dི་|་དང་�ལ་བར་

�ར་ཅིག །-ག་བ/ལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འ�ལ་

བར་�ར་ཅིག །ཉེ་རིང་ཆགས་tང་གཉིས་དང་�ལ་བའི་བཏང་

oོམས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་�ར་ཅིག =ེ་�ག ´་>་ཝས་rོང་
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པར་*ངས། rོང་པའི་ངང་ལས་|་རིན་པོ་ཆེ་n་མ་ལས་Uབ་པའི་

qི། �མ་བxོལ་Dིས་བVན་པའི་rེང་n། པཾ་ལས་x་ཚJགས་

པL། ཨ་ལས་�་བའི་དPིལ་འཁོར་ཉ་Vས་པའི་rེང་n་Ôི་ཛ་

�ར་ཛཾ་Dིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འ�ོས། འཕགས་པའི་

ཚJགས་:མས་མཆོད། སེམས་ཅན་Dི་དོན་=ས་�ར་འnས་

ཡོངས་C་�ར་པ་ལས། རང་ཉིད་ཛམ་བྷ་ལ་�་མདོག་གསེར་

བཙJ་མ་{ར་འབར་བ། ཞབས་གཉིས་Vལ་པོ་རོལ་བའི་rབས་

Pིས་བAགས་པ། དར་x་ཚJགས་Pིས་rོད་གཡོགས་ཅན། 

གསེར་Dི་�་རགས་ལ་{ེ་བ་ནོར་�ས་མཚན་པ་བཅིངས་པ། 

གCས་Gིམ་ཆེ་ཞིང་ཡན་ལག་དང་%་ཚ]གས་Vས་པ། wག་

གཡས་པས་མཆོད་*ིན་¦ས་མོའ ]་rེང་n་མཛད་ནས། ཤིང་ཐོག་

པ:་¦ར་ཀའི་{ེ་བ་ཡིད་བཞིན་Dི་ནོར་�ས་མཚན་པ་འཛ]ན་པ། 

གཡོན་པས་རིན་པོ་ཆེ་x་ཚJགས་lགས་པའི་ནེá་ལེའི་Kལ་པ་

བxམས་པ། ཞལ་vང་ཟད་qོ་ཞིང་ཡིད་ཙམ་འüམ་པ། ཉི་མའི་

དPིལ་འཁོར་{ར་རབ་T་Vས་པ། ད�་ð་རལ་པའི་ཐོར་ཅོག་
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Dེན་ལ་བཅིངས་ཤིང་@ག་མ་མ\ར་n་འwངས་བ། མེ་ཏོག་གི་

�ེང་བས་ð་ཆིངས་དང༌། ཡིད་བཞིན་Dི་ནོར་�་འོད་འབར་བ་

¯འི་�ེ་�ན་Dིས་བVན་པ། རིན་པོ་ཆེ་n་མས་oན་ཆ་དང་

མ<ལ་Vན། ད¦ང་Vན་དང་wག་གnབ། Ûེ་Vན་དང་ཞབས་

གnབ། རིན་པོ་ཆེ་དང་�;ལ་/ོན་པོས་དོ་ཤལ་དང་�ན་པོས་

བVན་པ། ñ་ཏིག་x་¯འི་�ེང་བ་དང༌། དར་Dི་ཅོད་པན་Dི་

མཛMས་པ། འོད་ཟེར་x་¯འི་�ེང་བས་བ�ོར་བའི་ད�ས་ན་

བAགས་པ། དེའི་Zི་བོར་ཨ�་དཀར་པོ། མpིན་པར་ ཿདམར་

པོ། oིང་ཁར་¢ྃ་/ོན་པོ། ¢ྃ་ལས་འོད་འ�ོས་Oང་ལོ་ཅན་ནས་

རང་{་�འི་ཡེ་ཤེས་པ་Zན་Bངས་ལ་ད=ེར་མེད་n་བrིམ། 

�ར་འོད་འ�ོས། རིགས་¯་འཁོར་བཅས་Zན་Bངས། དབང་

བ�ར། tིག་^ིབ་དག །བnད་�ིའི་@ག་མ་ཡར་Qད་པ་ལས་

རིན་འyང་ལ་སོགས་རིགས་¯ས་ད�་བVན་པར་བསམ། oིང་

ཁར་པད་�འི་rེང་n་ནོར་�་འོད་འབར་བའི་{ེ་བ་ཛཾ་Dིས་མཚན་པ་ལ་/གས་

Pིས་བ�ོར་བ་ལས་འོད་འ�ོས། wི་xོད་ལ་ཕོག་གཞལ་ཡས་ཁང༌། ནང་

བvད་ལ་ཕོག་ཛཾ་བྷ་ལར་�ར། �ར་འnས་རང་ལ་ཐིམ། \གས་ཀར་འཁོར་
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བར་བསམ། འོད་ཟེར་Dི་�ེ་ན་གནས་པའི་ཛཾ་བྷ་ལ་:མས་Pིས་རིན་པོ་ཆེ་x་

¯འི་ཆར་བབ་པར་བསམ་ལ་བoེན་པ་བ�ལ་ལོ། །དེ་ནས་མnན་བ�ེད་ནི། 

མnན་Dི་མ�ལ་Dི་rེང་n་ཡང༌། བདག་བ�ེད་ཇི་{ར་བ་བཞིན་n་ཛཾ་བྷ་ལ་

བ�ེད་ལ། ཡེ་ཤེས་པ་བrིམ། དབང་བ�ར་Vས་གདབ་བོ། །ལས་�མ་Dི་

ནང་n་བnད་�ི་འGིལ་པ་ ༼ཨ�་བ±་ཨ་ýྀ་ཏ་f�་kི་¢ྃ་ཕཊ།༽ གAང་

བཞིན་བ�ེད་ལ་དབང་བ�ར་Vས་གདབ་Zི་དང་མ\ན། དེ་ནས་རང་གི་

\གས་ཀ་ནས་/གས་�ེང་འཁོར་བ་ལས་འོད་འ�ོས། མnན་

བ�ེད་དང་�མ་བ�ེད་གཉིས་Pི་ཞལ་n་Aགས། \གས་ཀར་

འཁོར་ཞིང་\གས་|ད་བ�ལ་བས། /གས་གCངས་ཤིང་�འི་

ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་བnད་�ིའི་|ན་བབས་པས་�མ་པ་གང་བར་
བསམས་ལ། བoེན་པ་བV་rོང་ལ་སོགས་བ�ལ། �ར་དེ་དག་ལ་མཆོད་

ཅིང་བrོད། གཏོར་མ་Sལ་ལ་འདོད་དོན་n་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་�བས་

འདིར་ཡང་འོག་ནས་འyང་བའི་རིམ་པས། རང་ཏིང་ངེ་འཛ]ན་Dིས་བདག་

མ�ག་kང་བར་=འོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། Eེས་གནང་གི་/ོན་

འpོ་དང༌། དངོས་གཞི་Eེས་C་གནང་བའོ། །དང་པོ་ནི། �ོབ་མ་:མས་ལས་

�མ་Dི་�ས་>ས་=ས། ཇི་{ར་བ{མས་པ་ཙམ་Dིས་ནི། །@་

:མས་Pིས་ནི་>ས་གསོལ་{ར། །@་ཡི་�་ནི་དག་པ་ཡི། །དེ་
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བཞིན་དག་གི་>ས་བDིའོ། །ཨ�་ས§་ཏ་*་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥི་ག་ཏི་

ས་མ་ཡ་¸ི་ཡེ་¢ྃ། ཨ�་བ±་ས8་ས་མ་ཡ༴ pལ་ལ་འཁོད་དེ། 

བགེགས་བðད། ༈ གཉིས་པ་བགེགས་ལ་,ད་གཏོར་བ/ོ་བ་ནི༔ Wྃ་ལས་

yང་བའི་xོད་ཡངས་པར༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་¯་°ན་�ར༔ 

¢ྃ༔ མ་རིགས་ཉོན་མོངས་ལས་yང་བའི༔ /ོན་ལས་འ�ལ་Kེན་

བར་ཆད་བགེགས༔ =ང་�བ་Nབ་ལ་ཉེར་འཚM་བའི༔ ལན་

ཆགས་ཤ་འཁོན་འyང་པོ་:མས༔ ,ད་གཏོར་འདིས་ཚ]མ་wིར་

དེངས་ཤིག༔ m་ཏ་ས§་ག༔ ནས་Oགས་�བ་ཅིང་wི་རོལ་དོར༔ ³ང་

འཁོར་བ8ོམ། ¢ྃ༔ རང་ཉིད་དབང་ཆེན་qོས་པ་ཡི༔ �་ལས་མེ་

ད¦ང་མཚJན་ཆ་འ�ོས༔ བགེགས་ཚJགས་མིང་མེད་ཉིད་n་�ར༔ 

�ར་འnས་rེང་འོག་wོགས་མཚམས་གཏམས༔ བདག་དང་

བ³ང་=་མི་ནོར་�ལ༔ བར་ཆད་བགེགས་Pིས་མི་�གས་པར༔ 

རང་བཞིན་³ང་འཁོར་%ན་Dིས་Uབ༔ བ±་རཀྵ་རྃ༔ མ�ལ་Sལ། 

དེ་ནས་�བས་འpོའ ]་tོམ་པ་*ིན་པ་ནི། ཐལ་མོ་*ོར་ལ་ངའི་Eེས་�ོས་

མཛJད་ཅིག་ཅེས་བEོད་ལ། �ོབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་C་
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གསོལ། །=ང་�བ་oིང་པོར་མཆིས་Pི་བར། །སངས་Vས་

:མས་ལ་�བས་C་མཆི། །ཆོས་དང་=ང་�བ་སེམས་དཔའ་

ཡི། །ཚJགས་ལའང་དེ་བཞིན་�བས་C་མཆི། །ཞེས་ལན་གCམ་

Dིས་�བས་འpོའ ]་tོམ་པ་=ིན། དེ་ནས་སེམས་བ�ེད་Pི་tོམ་པ་*ིན་པ་ནི། 

ཇི་{ར་/ོན་Dི་བཤེ་གཤེགས་Pིས། །=ང་�བ་\གས་ནི་

བ�ེད་པ་དང༌། །=ང་�བ་སེམས་དཔའི་བ�བ་པ་ལ། །དེ་དག་

རིམ་བཞིན་གནས་པ་{ར། །དེ་བཞིན་འpོ་ལ་ཕན་དོན་n། །

=ང་�བ་སེམས་ནི་བ�ེད་བDི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་n་ནི་བ�བ་པ་

ལའང༌། །རིམ་པ་བཞིན་n་བ�བ་པར་བDི། །མ་བ^ལ་བ་

:མས་བ^ལ་བ་དང༌། །མ་pོལ་བ་ནི་དpོལ་བ་དང༌། །ད�གས་

མ་wིན་པ་ད�གས་དyང་ཞིང༌། །སེམས་ཅན་Æ་ངན་འདས་ལ་

དགོད། །ཅེས་ལན་གCམ་Dིས་སེམས་བ�ེད་Pི་tོམ་པ་བ�ང་ངོ༌། །དེ་

ནས་ཡན་ལག་བnན་པ་=་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་གCམ་Dི་ངོ་བོ་

ཉིད། །k་མ་ཛཾ་བྷ་ལ་wག་འཚལ། །wི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་

འ�ལ། །tིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འpོ་བའི་དགེ་

ལ་Eེས་ཡི་རང༌། །ཆོས་Pི་འཁོར་ལོ་བ�ོར་n་གསོལ། །Æ་ངན་
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མི་འདའ་བAགས་གསོལ་འདེབས། །དགེ་བ་=ང་�བ་ཆེན་པོར་

བ/ོ། །ཞེས་ལན་གCམ་=འོ། །དེ་དག་གིས་/ོན་འpོ་:མས་སོང་

ནས། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་¯་rེ། །�་གCང་\གས་ཡོན་

ཏན་�ིན་ལས་Pི་Eེས་གནང་དང་¯འོ། །དང་པོ་�འི་Eེས་གནང་

A་བའི་ཡོན་n་མ�ལ་Sལ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། Pཻ། rོན་པ་

\གས་Eེའི་མངའ་བདག་ཛཾ་བྷ་ལ། །བདག་ཅག་འཁོར་བས་

འཇིགས་ཤིང་\གས་Eེས་བ�ང་n་གསོལ། །ñན་པར་�ར་པའི་

འpོ་བའི་pོང་Gེར་ན། །འཇིགས་ཤིང་ཡ་ང་Gོད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་Æ་ངན་འདས་པའི་pོང༌། །ཞབས་Pི་

Oལ་ལ་རེག་ཅིང་Eེས་གནང་Ãལ་n་གསོལ། །ཞེས་ལན་གCམ་

Dིས་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་�ོབ་དཔོན་Dིས་གནང་བ་*ིན་པ་ནི། 

།བདག་གི་\གས་Eེའི་ཉི་མ་ཡི། འོད་Pིས་མ་རིག་ñན་པ་

བསལ། །Gེད་Pི་Qས་ངག་ཡིད་གCམ་ལ། །�་གCང་\གས་

Pིས་=ིན་Dིས་བ�བ། །ཞེས་བEོད་དོ། །དེ་ནས་�ོབ་མ་:མས་ལས་

�མ་Dི་�ས་བསངས། ´་བྷ་ཝས་*ངས་ནས། ཛཾ་བྷ་ལ་མངོན་}ོགས་ནས་
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yང་བ་{ར་བ�ེད་ལ། k་མ་དང་དPིལ་འཁོར་Dི་@་ཐ་མི་དད་པའི་

\གས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་འ�ོས། wོགས་བvའི་Vལ་བ་

Éས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས། ཐམས་ཅད་ཛཾ་བྷ་ལའི་

:མ་པ་�་�ང་ལ་ཡན་ལག་རག་པ། wག་མཚན་གསལ་བ་

དཔག་T་མེད་པ་yང༌། k་མའི་�་ལས་Pང་ཛཾ་བྷ་ལའི་�་དཔག་

T་མེད་པ་ཆད་ནས་yང་བས། མེ་ཏོག་འདི་དང་གཉིས་C་མེད་

པ་�ོབ་མའི་Qས་ལ་མཚJ་ལ་ཁ་བ་བབས་པ་{ར་སིབ་སིབ་ཐིམ་

པས་བ8ོམ་ལ། མེ་ཏོག་གཏོར། �ོས་དང་རོལ་མོ་ད9ོལ། �ོབ་མའི་Zི་

བོར་�་བཞག་ལ། �ོབ་དཔོན་Dིས། བཅོམ་°ན་འདི་ལ་Ãལ་ལགས་

Pིས་འདི་ལ་འགོ་བར་མཛད་n་གསོལ། ཨ�་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་ལེn་ཡེ་

ཛཿ¢ྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བEོད། དེ་{ར་�འི་Eེས་གནང་གི་ཕན་ཡོན་ལ། 

གནས་�བས་དང་མཐར་\གས་གཉིས་ལས། གནས་�བས་C་

Qས་Pི་ནད་གདོན་tིག་^ིབ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། 

མཐར་\གས་T་མཚན་དཔེའི་བVན་པའི་ཛཾ་བྷ་ལའི་�་ཐོབ་པའི་

དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ཞེས་བEོད་དོ། །གཉིས་པ་གCང་Eེས་གནང་
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A་བའི་ཡོན་n་མ�ལ་Sལ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། Pཻ། rོན་པ་

\གས་Eེའི་མངའ་བདག་ཛཾ་བྷ་ལ། །བདག་ཅག་འཁོར་བས་

འཇིགས་ཤིང་\གས་Eེས་བ�ང་n་གསོལ། །ñན་པར་�ར་པའི་

འpོ་བའི་pོང་Gེར་ན། །འཇིགས་ཤིང་ཡང་Gོད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་Æ་ངན་འདས་པའི་pོང༌། །ཞབས་Pི་

Oལ་ལ་རེག་ཅིང་Eེས་གནང་Ãལ་n་གསོལ། །ཞེས་ལན་གCམ་

Dིས་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་དཔོན་�ོབ་གཉིས་ཀ་ཛཾ་བྷ་ལར་

བ�ེད་པའི་oིང་ཁར་�་བའི་དPིལ་འཁོར་Dི་rེང་n་ཛཾ་སེར་པོ་

ལ་/གས་Pིས་བ�ོར་བར་བསམ། དེ་ནས་k་མའི་ཞལ་ནས་

/གས་�ེང་གསེར་Aན་མ་{་�འི་�ེང་བ་ནར་Dིས་ཐོན་ནས། 

�ོབ་མའི་ཞལ་n་Aགས། oིང་ཁའི་ཛཾ་ཡིག་ལ་འཁོར་བར་

དམིགས་ལ། ཨ�་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་ལn་ཡེ་¿་�། ཞེས་/གས་ཉི་�་�་གཅིག་
གི་བར་n་�ེང་བ་ལ་བ�ང་ལ་Eེས་�ོས་=ེད་དེ་གAག །དེ་ནས་�ོ་མའི་མpིན་

པ་རེག་rེ། �ོབ་དཔོན་Dིས། བཅོམ་°ན་རིགས་/གས་འདི་ལ་Ãལ་

ལགས་Pིས། འདི་ལ་འགོ་བར་མཛད་n་གསོལ། ཞེས་བEོད། དེ་

ལ་གནས་�བས་དང་མཐར་\ག་གི་ཕན་ཡོན་གཉིས་ལས། 
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གནས་�བས་C་/གས་Pི་�ས་པ་ཆེ་ཞིང་ངག་གི་འཆད་�ོད་

�ོམ་གCམ་ལ་མཁས་པ་དང༌། མཐར་\ག་T་ངག་བདེན་པའི་

ཚ]ག་འUབ་ཅིང༌། སངས་Vས་Pི་གCང་ད=ངས་ཡན་ལག་

�ག་vའི་ད=ངས་དང་°ན་པར་འ�ར་རོ། །ཞེས་བEོད། །གCམ་

པ་\གས་Pི་Eེས་གནང་A་བའི་ཡོན་n་མ�ལ་Sལ། གསོལ་བ་

གདབ་པ་ནི། Pཻ། rོན་པ་\གས་Eེའི་མངའ་བདག་ཛཾ་བྷ་ལ། །

བདག་ཅག་འཁོར་བས་འཇིགས་ཤིང་\གས་Eེས་བ�ང་n་

གསོལ། །ñན་པར་�ར་པའི་འpོ་བའི་pོང་Gེར་ན། །འཇིགས་

ཤིང་ཡང་Gོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་Æ་ངན་

འདས་པའི་pོང༌། །ཞབས་Pི་Oལ་ལ་རེག་ཅིང་Eེས་གནང་Ãལ་

n་གསོལ། །ཞེས་ལན་གCམ་Dིས་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་�ོབ་མ་

Qས་:མ་xང་ཆོས་བnན་དང་°ན་པར་=ས་ལ། མnན་Dི་ནམ་

མཁར་ཛཾ་སེར་པོ་གསེར་Dི་མདོག་ཅན་ཞིག་བསམ། དེ་ནས་

རང་གི་Qས་འཇའ་Qས་C་ཡལ་ནས། མnན་Dི་ཛཾ་ཡིག་ལ་

ཐིམ་པ་ལ་རིག་པ་གཏད་ཅིང༌། ཛཾ་ཡིག་Pང་ནམ་མཁར་འཇའ་
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ཡལ་བ་{ར་སོང་བར་བསམ་ཞིང་སེམས་rོང་གསལ་ནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་པ་{ར་�ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་�ལ་བའི་ངང་

ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི་\གས་Pི་Eེས་གནང་ངོ༌། །འདི་ལ་

གནས་�བས་དང་མཐར་\ག་གི་ཕན་ཡོན་གཉིས་ཏེ། གནས་

�བས་C་ཏིང་ངེ་འཛ]ན་Gད་པར་ཅན་|ད་ལ་�ེ་བ་དང༌། མཐར་

\ག་T་ཆོས་ཉིད་ཇི་{་བ་དང་ཇི་oེད་པ་མGེན་པའི་དགོས་པ་

ཡོད་དོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་Dི་Eེས་གནང་A་བའི་ཡོན་n་མ�ལ་

Sལ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། Pཻ། rོན་པ་\གས་Eེའི་མངའ་བདག་

ཛཾ་བྷ་ལ། །བདག་ཅག་འཁོར་བས་འཇིགས་ཤིང་\གས་Eེས་

བ�ང་n་གསོལ། །ñན་པར་�ར་པའི་འpོ་བའི་pོང་Gེར་ན། །

འཇིགས་ཤིང་ཡང་Gོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་

Æ་ངན་འདས་པའི་pོང༌། །ཞབས་Pི་Oལ་ལ་རེག་ཅིང་Eེས་

གནང་Ãལ་n་གསོལ། །ཞེས་ལན་གCམ་Dིས་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་
�ོབ་མ་ཛཾ་བྷ་ལར་བ�ེད་n་བvག་ལ། �ོབ་དཔོན་Dིས་ལག་པ་གཡས་C་

ནོར་�་གཏད་ལ། འདི་འཕགས་པ་ཛཾ་བྷ་ལའི་wག་མཚན་ཡིད་

བཞིན་Dི་ནོར་�་rེ། བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ཆོས་°ན་ཡིད་
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བཞིན་n་འUབ་པར་འ�ར་རོ། །ཞེས་བEོད་དོ། །ལག་པ་གཡོན་n་

ནེá་ལེ་གཏད་ལ། འདི་ `་ཛཾ་བྷ་ལའི་wག་མཚན་ནེá་ལེ་ཡིན་ཏེ། 

འདི་འཆང་བ་ཙམ་Dིས་དགོས་འདོད་ཆར་{ར་n་འབབ་པར་

འ�ར་རོ། །ཞེས་བEོད་དོ། །འདིའི་ཕན་ཡོན་ལ་གནས་�བས་དང་

མཐར་\ག་གཉིས་ལས། གནས་�བས་C་ལམ་Dི་ཡོན་ཏན་

མཐའ་དག་འUབ་པ་དང༌། མཐར་\ག་སངས་Vས་Pི་�་གCང་

\གས་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་པར་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། །ཞེས་བEོད་

དོ། །¯་པ་�ིན་ལས་Pི་Eེས་གནང་A་བའི་ཡོན་n་མ�ལ་Sལ་

ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། Pཻ། rོན་པ་\གས་Eེའི་མངའ་བདག་ཛཾ་

བྷ་ལ། །བདག་ཅག་འཁོར་བས་འཇིགས་ཤིང་\གས་Eེས་བ�ང་

n་གསོལ། །ñན་པར་�ར་པའི་འpོ་བའི་pོང་Gེར་ན། །

འཇིགས་ཤིང་ཡང་Gོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་

Æ་ངན་འདས་པའི་pོང༌། །ཞབས་Pི་Oལ་ལ་རེག་ཅིང་Eེས་

གནང་Ãལ་n་གསོལ། །ཞེས་ལན་གCམ་Dིས་གསོལ་བ་གདབ། དེ་

ནས། �ོབ་མ་ཛཾ་བྷ་ལར་བ�ེད་པའི་ཡན་ལག་¯་དང༌། དPིལ་འཁོར་Dི་@་

དང་k་མ་ཐ་མི་དད་པའི་ཡན་ལག་¯་ནོར་�ར་བ�ེད་པ་ནི། Zི་བོར་ཡིད་
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བཞིན་Dི་ནོར་�་དཀར་པོ། �ག་པ་གཡས་པར་དམར་པོ། 

གཡོན་པར་/ོན་པོ། དoི་མགོ་གཡས་C་སེར་པོ། གཡོན་n་

;ང་'་འོད་འབར་བ་¯་ལས་འོད་འ�ོས། wོགས་བvའི་Vལ་བ་

Éས་བཅས་དང༌། ཚངས་པ་དང་བV་=ིན་ལ་སོགས་དང༌། rོང་

འཁོར་ལོས་zར་བའི་Vལ་པོ་:མས་དང༌། གºག་ན་རིན་པོ་ཆེ་

ལ་སོགས་¶་ཆེན་པོ་བVད་Pི་ལོངས་Zོད་དང༌། xོད་བvད་Dི་

ཟས་ནོར་ཐམས་ཅད་ནོར་�འི་:མ་པ་ཅན་n་འnས་ནས། 

དPིལ་འཁོར་Dི་@་དང་k་མ་ཐ་མི་དད་པའི་གནས་¯འི་ནོར་�་

ལ་ཐིམ། ནོར་�་དེ་དག་ལས་ནོར་�་རིགས་¯་མང་པོ་འ�ོས་

ནས་�ོབ་མའི་ནོར་�་ལ་ཐིམ་པས་ལོངས་Zོད་ཆར་{ར་བབ་

པར་8ོམས་ཤིང༌། །ཅེས་བEོད་ལ། ནོར་�་གནས་¯ར་གTགས་ཤིག །

ནོར་�་འདི་¯ས་ཞི་Vས་དབང་Bག་གི་�ིན་ལས་ཐམས་ཅད་

%ན་Dིས་Uབ་པར་འ�ར་ཞིང་དགོས་འདོད་ཆར་{ར་n་འབབ་

པར་འ�ར་རོ། །ཞེས་བEོད་དོ། །འདི་དག་གི་ཕན་ཡོན་ནི་གནས་

�བས་དང་མཐར་\ག་གཉིས་ལས། གནས་�བས་C་�ིན་ལས་
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:མ་བཞི་འUབ་ཅིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་V་ཆེན་

པོ་འyང་བ་དང༌། མཐར་\ག་T་སངས་Vས་Pི་�ིན་ལས་འབད་

མེད་%ན་Uབ་T་འyང་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ཞེས་བEོད་ལ། k་

མ་ལ་གཏང་རག་གི་མ�ལ་Sལ་ལ། དེང་ནས་བ�ང་rེ་Gོད་�ན་n། །

Gེད་ལ་བདག་ནི་འ�ལ་ལགས་ན། །Gེད་Pི་�ོབ་མར་བ�ང་བ་

དང༌། །ཆ་ཤས་ཅིས་Pང་Zད་n་གསོལ། །ཞེས་སོགས་ལན་གCམ་
བEོད། གCམ་པ་Eེས་ནི། གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་དང་བrོད་པ་=། ཡི་གེ་

བV་པས་@ག་ཆད་ཁ་བ�ང༌། དགེ་བའི་�་བ་k་ན་མེད་པའི་=ང་�བ་T་བ/ོ་

བར་=འོ། །དེ་ནས་བ9་ཤིས་བEོད་དོ། །ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚ]ག་པ་

རང་ལ་བ-། ལས་Pི་Eེས་མི་མངོན་པར་=འོ། །བཅོམ་°ན་ཛམ་@འི་Eེས་

གནང་རིམ་པ་འདི། །k་མའི་ཞལ་ནས་ཇི་{ར་yང་བ་བཞིན། །ནོར་འ>ལ་

མེད་པ་འོད་དཔག་Rོ་Eེས་བཀོད། །དགེ་བས་འpོ་fན་=ང་�བ་Èར་ཐོབ་

ཤོག །ས§་ÿ་ཀ་p་ཎ་བྷ་བ་T།། །། ཨ�་བ±་ཨÀཾ་ནས་ ཤ5འི་བར་Dིས་

མཆོད༔ Vལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་Âོང་n་གཅིག༔ ཆོས་ཉིད་

དོན་ལ་ཆ་Qགས་མི་མངའ་ཡང་༔ ཐབས་མཁས་གང་འnལ་སོ་

སོའ ]་�ར་rོན་པ༔ \གས་Eེས་Áལ་བzར་མཛད་ལ་wག་
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འཚལ་བrོད༔ ཞེས་ཤོ་ལོ་ཀ་ཡིས་བrོད༔ ཡིག་བV་ལན་གCམ་བEོད་

ནས་C༔ འབད་དང་Ãོལ་བས་མ་<ས་ཤིང༌། །ཡིད་བཞིན་ནོར་�་

དཔག་བསམ་ཤིང༌། །སེམས་ཅན་རེ་བ་�ོང་མཛད་པའི། །

བསམ་འUབ་པའི་བ9་ཤིས་ཤོག ། ༈ བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་
ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དp་:མས་ཕམ་=ས་ཏེ། །�ེ་�་ན་

འཆི་§་�བས་འ>གས་པ་ཡི། །Éིད་པའི་མཚJ་ལས་འpོ་བ་^ོལ་བར་ཤོག ། 
!
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