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"

འཕགས་པ་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་-་.མ་ 

པར་/ལ་བའི་མདོ་3ེའི་/ལ་པོ་ཐེག་ 

པ་ཆེན་པོའ6་མདོ། 

"
"

ཐེའི་ཝན་ཆོས་ཚོགས་དོན་.ན་/བ་པའི་2ིང་ནས་པར་5་བ6ིགས་། 

"
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༄༅། །/་ཡི་2ད་3། 4་ཤིན་7ིན་8ང་:;་ཙའི་ཤིན་ཝང་

7ིན། །བོད་2ད་3། འཕགས་པ་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་

Bམ་པར་/ལ་བའི་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ E་མདོ། །

བམ་པོ་དང་པོ། །སངས་/ས་དང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །འདི་2ད་བདག་གིས་ཐོས་པ་3ས་

གཅིག་ན། བཅོམ་Kན་འདས་/ལ་པོའ E་ཁབ་F་Mོད་Nངས་པའི་

རི་ཤིན་A་Bམ་པར་དག་པ་ཆོས་7ི་དFིངས་ཟབ་མོ་སངས་/ས་

ཐམས་ཅད་7ི་Pོད་Qལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་ན་དགེ་

Sོང་ཆེན་པོའ E་དགེ་འ3ན་Tི་Uག་དV་Tི་བ/ད་Wོང་དང་ཐབས་

ཅིག་A་བXགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་7ང་དZ་བཅོམ་པ་ཤ་Wག །

[ང་པོ་ཆེའི་/ལ་པོ་\ར་ཤིན་A་Bམ་པར་Fང་བ་ཤ་Wག །ཟག་

པ་ཟད་པ་ཤ་Wག །ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཤ་Wག །སེམས་ཤིན་

A་Bམ་པར་Zོལ་བ་ཤ་Wག །ཤེས་རབ་ཤིན་A་Bམ་པར་Zོལ་བ་
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ཤ་Wག །F་བ་Fས་པ་ཤ་Wག །^ར་བོར་བ་ཤ་Wག །བདག་གི་

དོན་རབ་A་_ེད་པ་ཤ་Wག །`ིད་པའི་aོར་བ་ཡོངས་b་ཟད་པ་

ཤ་Wག །དམ་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པ་ཤ་Wག །cལ་Tིམས་

Bམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་པ་ཤ་Wག །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་A་

Kན་པར་མཁས་པའི་/ན་dིས་བ/ན་པ་ཤ་Wག །Bམ་པར་ཐར་

པ་བ/ད་དང་Kན་པ་ཤ་Wག །ཕ་རོལ་3་ཡོངས་b་Iིན་པ་ཤ་

Wག་Wེ། དེ་དག་གི་མིང་ལ་འདི་\་Wེ། ཚe་དང་Kན་པ་fན་ཤེས་

ཀཽiི་j་དང་། ཚe་དང་Kན་པ་k་lལ་དང་། ཚe་དང་Kན་པ་mངས་

པ་དང་། ཚe་དང་Kན་པ་མིང་ཆེན་དང་། ཚe་དང་Kན་པ་བཟང་པོ་

དང་། ཚe་དང་Kན་པ་འོད་nང་ཆེན་པོ་དང་། ཚe་དང་Kན་པ་\ེང་

/ས་འོད་nང་དང་། ཚe་དང་Kན་པ་ག་o་འོད་nང་དང་། ཚe་

དང་Kན་པ་G་བོ་འོད་nང་དང་། ཚe་དང་Kན་པ་p་རིའི་q་དང་། 

ཚe་དང་Kན་པ་མཽད་གལ་dི་q་ཆེན་པོ་དང་། དེ་ལ་གཅིག་མ་
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གཏོགས་པ་དེ་ནི་ཚe་དང་Kན་པ་fན་དགའ་བོ་Wེ། དེ་ལ་སོགས་

ཏེ་ཉན་ཐོས་7ི་དགེ་འ3ན་ཆེན་པོ་Bམས་Iི་rོའ E་3ས་ན་སོ་སོའ E་

ཏིང་ངེ་འཛEན་ལས་ལངས་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་གང་ན་བ་དེར་

tགས་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་གཉིས་ལ་Pི་བོས་Iག་

Fས་ནས། གཡས་Iོགས་ནས་ལན་གbམ་བ2ོར་བ་Fས་ཏེ་

Iོགས་གཅིག་A་འཁོད་དོ། །གཞན་ཡང་འདི་\་Wེ། Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་

uེད་7ང་དེ་ན་འ3ས་པར་vར་ཏེ། ཐམས་ཅད་7ང་wའི་/ལ་པོ་

ཆེན་པོ་\ར་གཟི་བxིད་7ི་Fིན་dི་མl་ཆེ་བ། ཤིན་3་Zགས་པ་

དང་Kན་པ། ཅང་ཤེས་དང་Kན་པ། aིན་པ་དང་cལ་Tིམས་

ཡོངས་b་དག་པ་མཆོད་པ་དང་། རིམ་Zོ་Fེད་པ་དང་། ཡོངས་

b་དག་པ། བ2ལ་པ་Zངས་མེད་པ་ནས་བཟོད་པ་དང་། བyོན་

འzས་b་Kན་པ། བསམ་གཏན་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོངས་b་
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འདས་པ། rན་པ་མངོན་པར་གཞག་པ། ཤེས་རབ་7ི་{ོ་ཡོངས་

b་འFེད་པ། Bལ་འFོར་དང་ཐབས་དང་དབང་གིས་Bམ་པར་

རོལ་པ། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། ག|ངས་དང་Kན་པ། 

}ོབས་པ་ཡོངས་b་མི་ཟད་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

b་}ངས་པ། ཉོན་མོངས་པའི་བཤལ་ཐག་ཡོངས་b་གཅོད་པ། 

རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་Kན་

པར་འvར་བ། བ3ད་དང་། བ3ད་7ི་དམག་ཡོངས་b་འཇོམས་

པ། ཆོས་7ི་�་རབ་A་�ོགས་པ། �་Wེགས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

b་�ོག་པས་བསམ་པ་Bམ་པར་དག་པར་aོར་བ། དམ་པའི་

ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་བ2ོར་བ། t་དང་མི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་

�ོལ་བ། Iོགས་བ�འི་སངས་/ས་7ི་ཞིང་གི་/ན་ཡོངས་b་

�བ་པ། �ད་�ག་གི་�ེ་བོ་ཡོངས་ལ་ཕན་འདོགས་པ། ཡེ་ཤེས་

ཆེན་པོ་�ན་bམ་ཚ�གས་པ། བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དང་ཡོངས་b་
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Kན་པ། Fམས་པ་ཆེན་པོ་དང་། uིང་xེ་ཆེན་པོ་དང་Kན་པའི་

སེམས་ལ་གནས་པ། གཞན་dིས་མི་lབ་པའི་Wོབས་ཆེན་པོ་

དང་Kན་པ། སངས་/ས་7ི་ཞིང་ཐམས་ཅད་3་�་ཞིང་མཆོད་པ་

Fེད་པ། ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདའ་བར་མི་འ�ག་པ། མ་

འོངས་པའི་བ2ལ་པའི་མཐར་ཡོངས་b་མི་ཟད་པའི་ཡི་དམ་dི་

�ོན་ལམ་ཆེན་པོ་བ�ེད་པ། སངས་/ས་མང་པོ་ལས་ཤིན་3་

ཟབ་མོའ E་�་Bམ་པར་དག་པ་བ�ེད་པ། 3ས་གbམ་dི་ཆོས་མ་

�ེས་པའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པ། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་/ས་7ི་

Pོད་Qལ་ལས་ཡོངས་b་འདས་པ། འཇིག་kེན་dི་དོན་aོར་བ་

ལ་མཁས་པ། Wོན་པ་ཆེན་པོས་དགོངས་ཏེ་གbངས་པའི་ཆོས་

ཤིན་3་བཀོད་པ་/་ཆེར་Wོན་པ། Wོང་པའི་མཚན་ཉིད་Bམ་པར་

དག་པའི་ཟབ་མོ་ལ་མཁས་པ། ཐེ་ཚ�མ་ཡོངས་b་}ངས་པ་ཤ་

Wག་Wེ། དེ་དག་གི་མིང་ལ་འདི་\་Wེ། བ�ིབས་པ་མེད་པའི་
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ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་བ2ོར་བའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། 

ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་b་བ2ོར་བར་སེམས་བ�ེད་པའི་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། བyོན་འzས་ཡོངས་b་Kན་པའི་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། ཡོངས་b་མི་�ོ་བའི་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་དང་། Fམས་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། འཇམ་

དཔལ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། Pན་རས་གཟིགས་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། ག|ངས་7ི་དབང་པོའ E་/ལ་པོ་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། }ོབས་པ་ཆེན་པོའ E་/ན་dི་/ལ་པོ་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། རི་རབ་མཆོག་གི་/ལ་པོ་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། /་མཚ�་ཆེན་པོ་ཟབ་མོའ E་/ལ་པོ་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་/ལ་མཚན་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་/ལ་མཚན་ཆེན་པོའ E་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་དང་། སའི་uིང་པོའ E་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། 
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

ནམ་མཁའ་uིང་པོའ E་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་

Iག་དབང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། �ོ་xེའི་ཐལ་མོ་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། དགའ་བའི་Wོབས་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་དང་། ཆོས་7ི་Wོབས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། འོད་

/ན་ཆེན་པོ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། གསེར་dི་འོད་/ན་

ཆེན་པོ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། cལ་Tིམས་Bམ་པར་དག་

པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། kག་A་ཏིང་ངེ་འཛEན་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་དང་། ཤེས་རབ་Bམ་པར་དག་པའི་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་དང་། བyོན་འzས་དཀའ་lབ་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་དང་། བསམ་པ་ནམ་མཁའ་ཅི་བཞིན་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་དང་། �ོན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོངས་b་མི་གཅོད་པའི་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་དང་། �ན་གཏོང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། 

ཉོན་མོངས་པའི་ནད་Bམ་པར་སེལ་བའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

�10



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

དང་། �ན་dི་/ལ་པོ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། འཕགས་

པར་དགའ་བའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། གོང་3་�ང་བWན་

པ་ཐོབ་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་འོད་གཙང་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་ཆོས་�ོང་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་Zགས་ཅན་དགའ་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་མཐའ་ཡས་Zགས་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་སེང་གེ་�་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

དང་། �ིན་ཆེན་[ང་པོ་ཆེའི་/ལ་པོའ E་�་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

དང་། �ིན་ཆེན་བ�་ཤིས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་

ཆེན་རིན་ཆེན་ཡོན་ཏན་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་

ཉི་མའི་uིང་པོ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་�་བའི་

uིང་པོ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་2ར་མའི་འོད་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་མེ་འོད་Fང་Gབ་སེམས་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་[ོག་འོད་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། 

�ིན་ཆེན་འ�ག་�་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་ཤེས་

རབ་ཆར་ཡོངས་b་uོམས་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། 

�ིན་ཆེན་ཆར་dི་/ལ་པོ་ཡོངས་b་དག་པའི་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་མེ་ཏོག་+ོང་པོའ E་/ལ་པོ་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་པ�་�ོན་པོའ E་བbང་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་དང་། �ིན་རིན་པོ་ཆེའི་ཙ�ན་�་Bམ་པར་བསིལ་བ་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་�ན་པ་Bམ་པར་སེལ་བའི་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། �ིན་ཆེན་\་བའི་རབ་རིབ་Bམ་

པར་སེལ་བའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ E་འཁོར་དེ་དག་Iི་rོའ E་3ས་ན་སོ་

སོའ E་ཏིང་ངེ་འཛEན་ལས་ལངས་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་གང་ན་བ་

དེར་tགས་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་གཉིས་ལ་Pི་བོས་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

Iག་Fས་ནས་གཡས་Iོགས་ནས་ལན་གbམ་3་བ2ོར་བ་

Fས་ཏེ་Iོགས་གཅིག་A་འཁོད་དོ། །གཞན་ཡང་འདི་\་Wེ། 

ལི�་�ི་གཞོན་�་འqམ་Uག་འqམ་བ/ད་Wོང་ཡང་དེར་འ3ས་

པར་vར་ཏེ། དེ་དག་གི་མིང་ལ་གཞོན་�་སེང་གེའི་འོད་དང་། 

གཞོན་�་སེང་གེའི་�ོ་Zོས་དང་། གཞོན་�་ཆོས་Fིན་དང་། 

གཞོན་�་དབང་པོ་aིན་དང་། གཞོན་�་འོད་ཆེན་དང་། གཞོན་

�་དཔལ་ཆེན་དང་། གཞོན་�་སངས་/ས་�བས་དང་། གཞོན་

�་ཆོས་�བས་དང་། གཞོན་�་དགེ་འ3ན་�བས་དང་། གཞོན་

�་�ོ་xེ་�བས་དང་། གཞོན་�་ནམ་མཁའ་�བས་དང་། གཞོན་

�་ནམ་མཁའ་�་�ོགས་དང་། གཞོན་�་རིན་པོ་ཆེའི་uིང་པོ་

དང་། གཞོན་�་བ�་ཤིས་མཆོག་གི་uིང་པོ་དང་། དེ་དག་

གཞོན་�་ཐམས་ཅད་7ི་གཙ�་བོར་vར་ནས། �་ན་མེད་པའི་

Fང་Gབ་A་གནས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ E་དད་པ་སོ་སོར་_ེད་ནས། 
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

Iི་rོའ E་3ས་ན་བཅོམ་Kན་འདས་གང་ན་བ་དེར་tགས་ཏེ། 

བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་གཉིས་ལ་Pི་བོས་Iག་Fས་ནས། 

གཡས་Iོགས་b་ལན་གbམ་བ2ོར་བ་Fས་ནས། Iོགས་

གཅིག་A་འཁོད་དོ། །གཞན་ཡང་འདི་\་Wེ། tའི་`ས་པོ་བཞི་

Tི་ཉིས་Wོང་ཡང་དེར་འ3ས་པར་vར་ཏེ། དེ་དག་གི་མིང་ལ་

འདི་\་Wེ། tའི་`ས་པོ་མཐོང་ན་དགའ་བ་དང་། tའི་`ས་པོ་

ཡིད་དགའ་བ་དང་། tའི་`ས་པོ་ཉི་མའི་འོད་དང་། tའི་`ས་པོ་

�་བའི་ག�ག་ཏོར་དང་། tའི་`ས་པོ་ནམ་མཁའི་�ོ་Zོས་Bམ་

པར་དག་པ་དང་། tའི་`ས་པོ་ཉོན་མོངས་པ་ཡོངས་b་}ངས་

པ་དང་། tའི་`ས་པོ་Bམ་པར་བ�་ཤིས་དང་། དེ་དག་ཐམས་

ཅད་7ང་tའི་`ས་པོ་Bམས་7ི་གཙ�་བོར་vར་པ། ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ E་ཆོས་ཡོངས་b་�ོང་བའི་ཡི་དམ་ཆེན་པོའ E་�ོན་ལམ་

འདེབས་པ། དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་b་མི་�བ་པར་ག3ང་འཚ�བ་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Iི་rོའ E་3ས་ན་བཅོམ་Kན་འདས་གང་ན་བ་

དེར་tགས་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་གཉིས་ལ་Pི་བོས་

Iག་Fས་ནས་གཡས་Iོགས་b་ལན་གbམ་3་བ2ོར་བ་Fས་

ནས་Iོགས་གཅིག་A་འཁོད་དོ། །གཞན་ཡང་འདི་\་Wེ། wའི་

/ལ་པོ་ཉི་Tི་བ/ད་Wོང་ཡང་དེར་འ3ས་པར་vར་ཏེ། དེ་དག་

གི་མིང་ལ་པ�འི་wའི་/ལ་པོ་དང་། ཨེ་ལའི་ལོ་མ་wའི་/ལ་པོ་

དང་། Wོབས་པོ་ཆེ་wའི་/ལ་པོ་དང་། �་བོ་ཆེ་wའི་/ལ་པོ་

དང་། དབའ་mབས་Gང་�འི་wའི་/ལ་པོ་དང་། Gའི་�་འཛEན་

wའི་/ལ་པོ་དང་། གསེར་dི་བཞིན་wའི་/ལ་པོ་དང་། ཡིད་

བཞིན་wའི་/ལ་པོ་དང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་7ང་wའི་/ལ་པོའ E་

གཙ�་བོར་vར་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ E་ཆོས་ཡོངས་b་�ོང་བར་

ཡོངས་b་དགའ་བ་དང་། ཡོངས་b་འཛEན་པ་དང་། �ང་ནོད་པ་

དང་། ཤིན་A་ཟབ་མོའ E་བསམ་པ་ལ་མོས་པ་དང་། xེས་b་ཡི་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

རངས་པ་དང་། Bམ་པར་�ོང་ཞིང་འཚ�་བར་Fེད་དེ། Iི་rོའ E་

3ས་ན་བཅོམ་Kན་འདས་གང་ན་བ་དེར་tགས་ཏེ། བཅོམ་Kན་

འདས་7ི་ཞབས་གཉིས་ལ་Pི་བོས་Iག་Fས་ནས་གཡས་

Iོགས་ནས་ལན་གbམ་3་བ2ོར་བ་Fས་ཏེ། Iོགས་གཅིག་A་

འཁོད་དོ། །གཞན་ཡང་འདི་\་Wེ། གནོད་aིན་dི་འཁོར་bམ་

Tི་�ག་Wོང་ཡང་དེར་འ3ས་པར་vར་ཏོ། །དེ་དག་གི་གཙ�་བོ་

ཐོག་མར་tའི་/ལ་པོ་མིག་མི་བཟང་གིས་rངས་ནས་ཨ་�འི་

གནོད་aིན་དང་། ཨ་�་ཐོགས་པའི་གནོད་aིན་དང་། པ�་འོད་

7ི་uིང་པོའ E་གནོད་aིན་དང་། པ�འི་བཞིན་གནོད་aིན་དང་། Tོ་

གཉེར་གནོད་aིན་དང་། འཇིགས་པ་མངོན་3་Wོན་པའི་གནོད་

aིན་དང་། ས་fན་གཡོ་བའི་གནོད་aིན་དང་། ཟས་7ི་རིལ་

མིང་གནོད་aིན་དང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་7ང་གནོད་aིན་dི་

གཙ�་བོར་vར་པ་ཤ་Wག་Wེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་པའི་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

ཆོས་ལ་ཤིན་A་དད་པའི་སེམས་བ�ེད་པ། དམ་པའི་ཆོས་

ཡོངས་b་�ོང་ཞིང་nང་བའི་སེམས་བ�ེད་པ་མི་�ོ་བ། Iི་rོའ E་

3ས་ན་བཅོམ་Kན་འདས་གང་ན་བ་དེར་tགས་ཏེ། བཅོམ་Kན་

འདས་7ི་ཞབས་གཉིས་ལ་Pི་བོས་Iག་Fས་ཏེ་གཡས་Iོགས་

ནས་ལན་གbམ་3་བ2ོར་བ་Fས་ནས་Iོགས་གཅིག་A་འཁོད་

དོ། །གཞན་ཡང་འདི་\་Wེ། ནམ་མཁའ་Kིང་གི་འཁོར་བཞི་Tི་

དV་Wོང་ཡང་དེར་འ3ས་པར་vར་ཏེ། ནམ་མཁའ་Kིང་གི་/ལ་

པོ་}ོས་7ི་[ང་པོ་ཆེའི་Fིན་dི་མl་དང་Kན་པས་གཙ�་བོར་

vར་པ་དང་། གཞན་ཡང་འདི་\་Wེ། rི་ཟའི་འཁོར་དང་། t་མ་

ཡིན་dི་འཁོར་དང་། མིའམ་ཅིའི་འཁོར་དང་། zལ་qམ་དང་། 

\ོ་འIེ་ཆེན་པོའ E་འཁོར་དང་། རི་དང་། ནགས་ཚལ་དང་། G་བོ་

དང་། /་མཚ�་Bམས་7ི་t་དང་། rང་`ོང་དང་། Qལ་ཁམས་

ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་7ི་/ལ་པོ་དང་། ཕོ་�ང་འཁོར་དང་། བ�ན་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

མོ་དང་། Sས་དང་། དད་པ་Bམ་པར་བ�ེད་པའི་q་ཕོ་དང་། q་

མོ་དང་། t་དང་། མི་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་b་འ3ས་ཤིང་tགས་

ནས་ཐམས་ཅད་7ང་�་ན་མེད་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ E་ཆོས་འདི་

ཡོངས་b་�ོག་པ་དང་། འདོན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། འཛEན་

པ་དང་། ཡི་གེར་འrི་བ་དང་། fན་3་}ེལ་ཞིང་བ�ེད་པ་དང་། 

ཡོངས་b་འཚ�་བ་དང་། �ོང་བའི་དམ་ཚEག་བཅས་ཏེ། Iི་rོའ E་

3ས་ན་བཅོམ་Kན་འདས་གང་ན་བ་དེར་tགས་ཏེ་བཅོམ་Kན་

འདས་7ི་ཞབས་གཉིས་ལ་Pི་བོས་Iག་Fས་ནས་གཡས་

Iོགས་ནས་ལན་གbམ་བ2ོར་བ་Fས་ནས་Iོགས་གཅིག་A་

འཁོད་དོ། །དེ་\ར་ཉན་ཐོས་དང་། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། 

t་དང་། མི་དང་། w་དང་། གནོད་aིན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་

འ3ས་པར་vར་ནས་སོ་སོ་ནས་བWི་Wང་དང་། རིམ་Zོའ E་

སེམས་བ�ེད་དེ། ཐལ་མོ་aར་ནས་རབ་A་འ མ་པའི་མིག་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

གིས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་བ\་ཞིང་�ང་ཟད་7ང་མི་ཡེངས་པར་

དམ་པའི་ཆོས་ཤིན་A་ཐོས་པར་�ོན་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་

འདས་Iི་rོའ E་3ས་7ི་ཚe་ཏིང་ངེ་འཛEན་ལས་བཞེངས་ནས་འཁོར་

dི་ད7ིལ་འཁོར་ལ་གཟིགས་ཏེ་ཚEགས་b་བཅད་པ་འདི་དག་

གbངས་སོ། །འཕགས་པ་གསེར་འོད་དམ་པའི་ཆོས། །མདོ་+ེ་

fན་dི་/ལ་པོ་འདི། །སངས་/ས་fན་dི་Pོད་Qལ་ཏེ། །ཤིན་

A་མཉན་ཅིང་ཐོས་པར་དཀའ། །ངས་དེང་ད7ིལ་འཁོར་~ེད་

Bམས་ལ། །དམ་པའི་མདོ་+ེ་འདི་བWན་པས། །Iོགས་བཞི་

སངས་/ས་Bམས་7ིས་7ང་། །Fིན་dི་mབས་7ིས་བmབས་

པར་འvར། །ཤར་Iོགས་སངས་/ས་མི་འ¡གས་དང་། །tོ་

Iོགས་སངས་/ས་དཀོན་མཆོག་དཔལ། །�བ་Iོགས་སངས་

/ས་¢ང་མཐའ་ཡས། །Fང་Iོགས་སངས་/ས་�་�་�བས། །

ངས་དེང་ཆོས་མཆོག་འདི་བWན་པས། །བ�་ཤིས་འཆགས་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

པའི་དམ་པ་Wེ། །+ིག་པ་ཐམས་ཅད་གཞོམ་པའི་Iིར། །+ིག་

པའི་ལས་fན་ཟད་པར་འvར། །£ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་

འཇོམས་པར་Fེད། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་aིན་Fེད་ཅིང་། །ཡེ་

ཤེས་y་བ་fན་མ~ེན་དང་། །དཔལ་fན་dིས་7ང་བ/ན་པར་

འvར། །སེམས་ཅན་གང་དག་དབང་པོ་ཉམས། །དཔལ་མེད་

པས་ནི་གང་ཟིན་ཅིང་། །t་Bམས་7ང་ནི་འཕང་བར་འvར། །

གཉེན་£ག་fན་7ང་+ང་བ་དང་། །q་�ད་འཁོར་དང་�ལ་བ་

དང་། །ཕན་cན་3་ནི་མི་འUོད་ཅིང་། །ནོར་Wོར་བས་ནི་རབ་

གཙeས་ཏེ། །གཟའ་དང་2ར་མས་གནོད་Fས་ཤིང་། །Fད་

Wེམས་མི་བཟད་ཟིན་པ་དང་། །:་ངན་ཉོན་མོངས་ལས་Bམས་

7ིས། །ཤིན་A་མི་བཟད་གཟིར་བ་དང་། །¤ི་ལམ་\ས་+ིག་

མཐོང་བ་ལས། །:་ངན་རབ་A་འ¡ག་པ་Bམས། །གཙང་མར་

�ས་7ིས་¡ས་dིས་ལ། །གོས་གཙང་སར་པ་དེ་བགོས་ནས། །
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

མདོ་+ེ་དམ་པའི་/ལ་པོ་འདི། །སངས་/ས་ཟབ་མོའ E་Pོད་Qལ་

ཏེ། །�ོག་འདོན་རབ་A་འཛEན་པ་ལ། །Vས་པའི་སེམས་7ིས་

ཉོན་ཅིག་དང་། །མདོ་+ེ་འདི་ཡི་Fིན་བmབས་7ིས། །¤ི་ངན་

\ས་+ིག་འཇོམས་པ་དང་། །£ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་བ�ོག་

པས་ནི། །ཡོངས་b་མ་�ས་ཟད་པར་འvར། །འཇིག་kེན་�ོང་

བའི་/ལ་པོ་བཞི། །�ོན་པོ་དང་ནི་འཁོར་བཅས་དང་། །གནོད་

aིན་Fེ་བ་མང་པོ་Bམས། །ཤིན་A་Vས་པས་རིམ་Zོ་བ�ེད། །

}ོབས་པའི་t་མོ་ཆེན་མོ་དང་། །ནཻ་ར¦་ནར་གནས་པའི་t། །

དེ་བཞིན་འUོག་མ་འ§ང་པོའ E་མ། །`་བ་ས་ཡི་t་མོ་དང་། །

ཚངས་པའི་དབང་པོ་བ/་Fིན་དང་། །w་ཡི་/ལ་པོ་མི་འམ་

ཅི། །ནམ་མཁའ་Kིང་གི་/ལ་པོ་དང་། །t་མ་ཡིན་dི་འཁོར་

Bམས་བཅས། །དེ་\ར་མl་ཆེན་དེ་དག་fན། །རང་གི་འཁོར་

Bམས་Tིད་ནས་ནི། །ཉིན་མཚན་kག་A་མི་འ�ལ་བར། །གང་
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ཟག་དེ་ལ་nང་བར་Fེད། །ཟབ་མོ་སངས་/ས་Pོད་Qལ་

དང་། །སངས་/ས་དགོངས་ཏེ་གbངས་པའི་བཀའ། །མདོ་+ེ་

གང་ཡིན་ངས་བཤད་པ། །བ2ལ་པ་Fེ་བར་Uད་དཀའ་བས། །

གང་གིས་མདོ་+ེ་འདི་ཐོས་ནས། །གཞན་ལ་/་ཆེར་Wོན་པ་

དང་། །གལ་ཏེ་སེམས་7ིས་ཡི་རངས་དང་། །མཆོད་པ་

བཤམས་ནས་མཆོད་Fེད་ན། །དེ་འrའི་གང་ཟག་དེ་དག་ནི། །

བ2ལ་པ་ཚད་མེད་uེད་3་ཡང་། །kག་པར་t་དང་མི་Bམས་

དང་། །w་ལ་སོགས་པས་མཆོད་བfར་འvར། །འདི་ཡི་བསོད་

ནམས་ཚད་མེད་པས། །གང་¨འི་Fེ་uེད་Zངས་ལས་འདས། །

མདོ་+ེ་འདི་ནི་གང་�ོག་པ། །ཡོན་ཏན་འདི་དག་ཐོབ་པར་

འvར། །Iོགས་བ�འི་བཅོམ་Kན་འདས་Bམས་དང་། །Pོད་

ཟབ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Bམས། །མདོ་+ེ་འཛEན་ལ་ཡོངས་

བnངས་ནས། །£ག་བ�ལ་བགེགས་དང་�ལ་བར་མཛད། །
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མདོ་+ེ་འདི་ནི་གང་མཆོད་པས། །�་མ་བཞིན་3་�ས་བ©ས་

ནས། །ཟས་དང་མེ་ཏོག་}ོས་མཆོད་ཅིང་། །Fམས་དང་uིང་

xེའི་སེམས་བ�ེད་དེ། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་ཉན་འདོད་པས། །

སེམས་གཙང་rི་མ་མེད་Fས་ཏེ། །kག་པར་དགའ་བའི་སེམས་

བ�ེད་ན། །ཡོན་ཏན་མང་པོ་�ེ་བར་འvར། །གང་ཞིག་Vས་

པའི་སེམས་དག་གིས། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་ཉན་Fེད་ན། །ལེགས་

པར་མི་ཡི་འZོར་�ེ་ཞིང་། །£ག་བ�ལ་བགེགས་དང་འ�ལ་

བར་འvར། །དེ་ནི་དགེ་y་�ིན་པས་ན། །སངས་/ས་Bམས་

7ིས་བ�གས་པ་ཡི། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་ཐོས་པ་དང་། །འdོད་

ཚངས་ཆོས་ནི་ཐོས་པ་ཡིན། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་

པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་[ེང་གཞིའི་ལེ;་Wེ་དང་

པོའ།ོ།  །།དེ་ནས་དེའི་ཚe་/ལ་པོའ E་ཁབ་7ི་Zོང་~ེར་ཆེན་པོ་ན། 

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཛeས་པའི་ཏོག་
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ཅེས་F་བ་འདས་པའི་སངས་/ས་Fེ་བ་Uག་བ/་Wོང་ཚད་མེད་

པ་Bམས་ལ་བuེན་བfར་དང་རིམ་Zོ་Fས་ནས་དགེ་བའི་y་བ་

བ�ེད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེའི་ཚe་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་

པའི་ཏོག་ཅེས་F་བ་གཅིག་ª་དབེན་པར་གནས་པ་དེ་འདི་uམ་

3་�་གང་དང་«ེན་གང་གི་Iིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་p7་lབ་

པ་�་ཚe་lང་Wེ་ལོ་བ/ད་�ར་vར་uམ་མོ། །གཞན་ཡང་འདི་

uམ་3་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་ཇི་2ད་གbངས་པ་\ར་ན་�་

དང་«ེན་Bམ་པ་གཉིས་7ིས་ཚe་རིང་པོར་འvར་རོ། །ཞེས་

གbངས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེ་ན་སེམས་ཅན་dི་`ོག་མི་གཅོད་པ་

དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་བཟའ་བ་དང་བAང་བ་ཡོངས་b་བཏང་

བའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་p7་lབ་པ་ནི་འདས་པའི་བ2ལ་

པ་ཆེན་པོ་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་Zངས་མེད་པ་uེད་3་

སེམས་ཅན་dི་`ོག་མ་བཅད་ཅིང་དགེ་བ་བ�འི་ལས་7ིས་ལམ་
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Pོད་པ་དང་། kག་པར་བཟའ་བ་དང་། བAང་བ་དག་བ�ེས་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་aིན་པ་བཏང་Wེ། ཉིད་7ི་ཤ་དང་། 

Tག་དང་། ¬ས་པ་དང་། ང་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོངས་b་

བཏང་ནས་རབ་A་ཚEམ་པར་མཛད་ན། བཟའ་བ་དང་། བAང་བ་

གཞན་\་�ོས་7ང་ཅི་དགོས་uམ་མོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

དེས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་དེ་uམ་3་བསམས་པའི་ཚe། །བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་Fིན་dིས་བmབས་7ི་མlས་དེའི་ཁང་~ིམ་དེ་

མ་ཐག་A་ཡངས་ཤིང་/་ཆེ་བ་དང་། བཀོད་པ་དང་Kན་ཞིང་

ཡོངས་b་གཙང་བ་དང་། བཻ་®¯་�ོན་པོ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་Bམ་

པ་¢་ཚ�གས་7ིས་རབ་A་བ/ན་པས་སངས་/ས་7ི་ཞིང་ཇི་\་

བ་བཞིན་3་}ོས་མཆོག་དམ་པའི་rི་tའི་}ོས་ལས་འདས་པ་

དག་འlལ་ཞིང་གང་བ་དང་། Iོགས་བཞིན་སེང་གེའི་གདན་Tི་

མཆོག་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་¢་བཞི་ལས་མངོན་པར་zབ་པ། tའི་
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རིན་པོ་ཆེའི་གོས་7ིས་གཡོགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་གདན་དེ་

ལ་པ�་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་¢་ཚ�གས་7ིས་བ/ན་པ་ཚད་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དང་མཉམ་པ་དག་རང་གི་ངང་གིས་¢ང་བར་

vར་ཏེ། པ�་དེ་དག་གི་Wེང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་པོ་

ཤར་Iོགས་7ི་མི་འ¡གས་པ་དང་། tོ་Iོགས་7ི་རིན་ཆེན་

མཚན་དང་། �བ་Iོགས་7ི་ཚe་དཔག་མེད་དང་། Fང་Iོགས་

7ི་tའི་�་�་དFངས་བXགས་པར་vར་ཏོ། །དེ ་བཞིན་

གཤེགས་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་སོ་སོ་ནས་གདན་དེ་དག་ལ་�ིལ་མོ་

©ང་བཅས་ཏེ་བXགས་ནས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་བ7ེ་བས་/ལ་

པོའ E་ཁབ་7ི་Zོང་~ེར་ཆེན་པོ་དང་། Wོང་གbམ་dི་Wོང་ཆེན་

པོའ E་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་འདི་དང་། Iོགས་བ�འི་སངས་/ས་

7ི་ཞིང་གང་¨འི་wང་གི་Fེ་མ་དང་མཉམ་པ་uེད་7ི་བར་3་ཡང་

¢ང་བས་fན་A་~བ་པར་མཛད་དེ། tའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཡང་

�26



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

མངོན་པར་ཕབ་tའི་རོལ་མོའ E་སིལ་uན་Bམས་7ང་ད�ོལ་བར་

vར་ཏེ། དེའི་ཚe་འཛམ་qའི་[ིང་འདི་དང་Wོང་གbམ་dི་Wོང་

ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་འདི་ན། སེམས་ཅན་ཇི་uེད་ཡོད་

པ་དེ་དག་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་Fིན་dིས་བmབས་7ི་མlས་

བདེ་བ་མཆོག་དམ་པ་:ོང་བར་vར་པས་ཕོངས་པ་ཅི་ཡང་མེད་

པར་vར་ཏོ། །�ས་7ི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་དག་ནི་ཚང་བར་

vར། ལོང་བ་དག་ནི་མཐོང་བར་vར། འོན་པ་Bམས་ནི་ཐོས་

པར་vར། °གས་པ་དག་ནི་±་བར་vར། [ེན་པ་དག་ནི་ཤེས་

རབ་དང་Kན་པར་vར། སེམས་འ¡གས་པ་དག་ནི་སེམས་ཉིད་

ཐོབ་པར་vར། བགོ་བ་མེད་པ་དག་ནི་གོས་དང་Kན་པར་vར། 

རབ་A་�ད་ཅིང་བ²ངས་པ་དག་ནི་གཞན་dིས་བfར་བར་

vར། rི་མ་དང་བཅས་པ་དག་ནི་�ས་གཙང་བར་vར་ཏེ། 

འཇིག་kེན་dི་ཁམས་འདིར་ཕན་འདོགས་པའི་དངོས་པོ་ངོ་
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མཚར་¤ད་3་ཆེ་བ་�ོན་མ་§ང་བ་Bམས་7ང་མངོན་3་§ང་

བར་vར་ཏོ། །དེ་ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་དང་། ངོ་མཚར་¤ད་3་§ང་བའི་

དངོས་པོ་དེ་དག་མཐོང་བས་དགའ་མV་རངས་པར་vར་ནས་

ཐལ་མོ་aར་ཏེ། སེམས་yེ་གཅིག་A་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

Bམས་7ི་མཚན་~ད་པར་3་འཕགས་པ་དག་ལ་Bམ་པར་

བ\ས་ནས། གཞན་ཡང་འདི་uམ་3་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

p7་lབ་པ་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་དང་Kན་ཡང་། �་ཚeའི་ཚད་

འབའ་ཞིག་ལ་ཐེ་ཙ�མ་dི་སེམས་�ེས་པར་vར་ནས། ཅིའི་Iིར་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་མངའ་ཡང་�་ཚe་

lང་Wེ་ལོ་བ/ད་�་ཁོ་ན་བXགས་པར་vར་uམ་མོ། །དེ་ནས་

བཅོམ་Kན་འདས་བཞི་པོ་དེ་དག་གིས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

མཛeས་པའི་ཏོག་ལ་འདི་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་ཏོ། །རིགས་7ི་q་
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ངེད་7ིས་ནི་�་ན་མེད་པའི་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པ་མ་གཏོགས་

པར་t་དང་བཅས་པའི་འཇིག་kེན་ན། ཚངས་པ་དང་། བ3ད་

དང་། དགེ་aོང་དང་། �མ་ཟེ་དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་གང་

གིས་7ང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�་ཚeའི་ཚད་7ི་མཐའ་ཤེས་

ཤིང་དཔག་པར་འvར་བ་ཡང་དག་པར་མ་གཟིགས་སོ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་གིས་བཅོམ་Kན་འདས་p7་

lབ་པའི་�་ཚeའི་ཚད་བWན་པར་བཞེད་པ་ན། བཅོམ་Kན་

འདས་7ིས་Fིན་dིས་བmབས་7ི་མlས་འདོད་པ་དང་ག|གས་

7ི་ཁམས་7ི་t་Bམས་དང་། w་དང་། གནོད་aིན་དང་། rི་ཟ་

དང་། t་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་Kིང་དང་། མི་འམ་ཅི་དང་། 

\ོ་འIེ་ཆེན་པོ་དང་། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་uེད་འ3ས་ཏེ་tགས་

ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་གི་~ིམ་ཡོངས་b་
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དག་ཅིང་d་ནོམ་པ་དེར་Xགས་པར་vར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་

Kན་འདས་བཞི་པོ་དེ་དག་གིས་འཁོར་མང་པོའ E་ནང་3་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་p7་lབ་པའི་�་ཚeའི་ཚད་ཇི་uེད་པ་དག་བWན་

པར་བཞེད་པའི་Iིར་ཚEགས་b་བཅད་དེ་བཀའ་³ལ་པ། །/་

མཚ�་ཐམས་ཅད་fན་dི་G། །ཐིགས་པའི་Zངས་ནི་ཤེས་¬ང་ག ི

p7་lབ་པའི་�་ཚeའི་ཚད། །གང་གིས་7ང་ནི་བZང་མི་

�ས། །རི་རབ་ཐམས་ཅད་´ལ་བmགས་ཏེ། །Qངས་འ�་བཞིན་

3་བZང་ཤེས་7ང་། །p7་lབ་པའི་�་ཚeའི་ཚད། །གང་གིས་

7ང་ནི་བZང་མི་�ས། །ས་ཆེན་´ལ་ནི་ཐམས་ཅད་fན། །´ལ་

Zངས་ཅི་ཡོད་ཤེས་¬ང་ཡང་། །p7་lབ་པའི་�་ཚeའི་ཚད། །

གང་གིས་7ང་ནི་བZང་མི་�ས། །གལ་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཚད་

བཅལ་ཏེ། །མཐའ་fན་དཔག་པར་¬ང་`ིད་7ང་། །p7་lབ་

པའི་�་ཚeའི་ཚད། །གང་གིས་7ང་ནི་དཔག་མི་�ས། །མི་ཞིག་
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བ2ལ་པ་Fེ་བར་གནས། །མཐས་གAགས་kག་པར་yེས་

བZངས་7ང་། །བཅོམ་Kན་འདས་7ི་�་ཚeའི་ཚད། །ཡོངས་b་

ཤེས་པར་མི་འvར་རོ། །སེམས་ཅན་`ོག་ནི་མ་བཅད་ཅིང་། །

བཟའ་བAང་aིན་པ་བཏང་བ་ཡིན། །�་ནི་Bམ་པ་འདི་གཉིས་

7ིས། །�་ཚe་རིང་པོ་བ_ེས་པ་ཡིན། །དེ་བས་lབ་པ་ཆེན་པོ་

ཡི། །�་ཚeའི་ཚད་ནི་ཤེས་པར་དཀའ། །བ2ལ་པའི་མཐའ་ནི་

མེད་པ་\ར། །�་ཚeའི་ཚད་7ང་དེ་བཞིན་ནོ། །མཛeས་པའི་ཏོག་

~ོད་ཤེས་Fོས་ལ། །ཐེ་ཙ�མ་སོམ་ཉི་མ་བ�ེད་ཅིག །/ལ་བའི་

�་ཚeའི་ཚད་མེད་པས། །དེ་ཡི་Zངས་ནི་ཤེས་མི་�ས། །དེ་ནས་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་གིས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་གིས་བཅོམ་Kན་འདས་p7་lབ་

པའི་�་ཚeའི་ཚད་དཔག་A་མེད་པར་བཀའ་³ལ་པ་ཐོས་པ་དང་། 

བཅོམ་Kན་འདས་དེ་དག་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཅིའི་
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Sད་3་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་\་qའི་�་ཚe་lང་བར་བWན་

པར་མཛད་ལགས། དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་བཞི་པོ་དེ་དག་

གིས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་ལ་བཀའ་³ལ་པ། 

རིགས་7ི་q་བཅོམ་Kན་འདས་p7་lབ་པ་དེ་uིགས་མ་µའི་

3ས་b་འཇིག་kེན་3་§ང་བ་ན་མི་Bམས་ཚe་ལོ་བ/་པར་vར་

ཅིང་རང་བཞིན་དམན་པ་དང་། དགེ་བའི་y་བ་U་ཞིང་Gང་བ་

དང་། མོས་པ་མེད་པར་vར་པས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལས་ཕལ་

ཆེར་བདག་A་\་བ་དང་། གང་ཟག་A་\་བ་དང་། སེམས་ཅན་

དང་`ོག་དང་། གསོ་བ་པོ་དང་། ལོག་པར་\་བ་དང་། བདག་

དང་། བདག་གིར་\་བ་དང་། kག་པ་དང་། ཆད་པར་\་བ་ལ་

སོགས་པ་དང་Kན་པས་སེམས་ཅན་མང་པོ་དེ་དག་དང་། �་

Wེགས་ཅན་མང་པོ་དེ་དག་ལ་ཕན་གདགས་ཤིང་ཡང་དག་པའི་

ཤེས་པ་བ�ེད་ནས་¶ར་3་�་ན་མེད་པའི་Fང་Gབ་ཡོངས་b་
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·ོགས་པར་F་བའི་Iིར་དེ་\་བས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

p7་lབ་པས་དེ་\་qའི་�་ཚe་lང་བ་བWན་པ་ཡིན་ནོ། །

རིགས་7ི་q་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་སེམས་ཅན་

Bམས་7ི་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདའ་བ་མཐོང་བར་vར་ན་

ཤིན་A་མཐོང་བར་དཀའ་བའི་འ3་ཤེས་དང་། :་ངན་དང་། 

£ག་བ�ལ་བ་ལ་སོགས་པའི་འ3་ཤེས་བ�ེད་ནས་སངས་/ས་

བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་གbངས་པའི་མདོ་+ེའི་བWན་པ་དག་

¶ར་3་ལེན་པ་དང་། འཛEན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། �ོག་པ་

དང་། ཁ་ཏོན་3་འདོན་པ་དང་། fན་Gབ་པར་Fས་ནས་གཞན་

དག་ལ་ཡང་དག་པར་བWན་པ་དང་། �ར་པ་འདེབས་པར་མི་

འvར་བར་མཛད་པར་བཞེད་པའི་Iིར་དེ་\་བས་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་དེ་\་qའི་�་ཚe་lང་བ་བWན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་
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གཤེགས་པ་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་མི་འདའ་བ་མཐོང་བར་vར་

ན་Vས་པས་རིམ་Zོ་ཡང་མི་Fེད། ཤིན་A་Uད་པར་དཀའ་བའི་

འ3་ཤེས་7ང་མི་�ེད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གbངས་པའི་

མདོ་+ེ་ཟབ་མོ་དག་7ང་ལེན་པ་དང་། འཛEན་པ་དང་། �ོག་པ་

དང་། ཁ་ཏོན་3་འདོན་པ་དང་། fན་Gབ་པར་Fས་ནས་གཞན་

དག་ལ་Wོན་པར་ཡང་མི་Fེད་པས་སོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། འདི་

\ར་kག་པར་སངས་/ས་མཐོང་བས་Vས་པར་མི་Fེད་པའི་

Iིར་རོ། །རིགས་7ི་q་འདི་\་Wེ། དཔེར་ན་མི་ཞིག་གིས་

བདག་གི་ཕ་ལ་ནོར་དང་། རིན་པོ་ཆེ་མང་ཞིང་འཕེལ་བ་དག་

མཐོང་བར་vར་ན། ནོར་·ས་དག་ལ་ངོ་མཚར་དང་། མཐོང་

བར་དཀའ་བའི་འ3་ཤེས་�ེ་བར་མི་འvར་རོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་

ན། ཕའི་ནོར་·ས་དག་ལ་kག་པའི་འ3་ཤེས་�ེད་པའི་Iིར་

རོ། །རིགས་7ི་q་སེམས་ཅན་མང་པོ་དེ་དག་7ང་དེ་བཞིན་3་
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གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་མི་འདའ་བ་

མཐོང་བར་vར་ན་ངོ་མཚར་དང་མཐོང་བར་དཀའ་བའི་འ3་ཤེས་

�ེ་བར་མི་འvར་རོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། kག་པར་མཐོང་བའི་

Iིར་རོ། །རིགས་7ི་q་འདི་\་Wེ། དཔེར་ན་མི་ཞིག་ཕ་མ་

དqལ་ཞིང་ནོར་·ས་7ིས་ཕོངས་པར་vར་པ་ལས་མི་དqལ་པོ་

དེ་/ལ་པོའ E་ཕོ་�ང་ངམ། �ོན་པོ་ཆེན་པོའ E་~ིམ་དག་A་Iིན་ཏེ། 

བང་མཛ�ད་རིན་པོ་ཆེ་¢་ཚ�གས་དང་། ནོར་·ས་7ིས་ཡོངས་b་

གང་བ་མཐོང་བར་vར་ན། ངོ་མཚར་དང་Uད་པར་དཀའ་བའི་

འ3་ཤེས་བ�ེད་ནས་དེའི་ཚe་མི་དqལ་པོ་དེ་ནོར་·ས་ཡོངས་b་

གཉེར་བའི་Iིར་aོར་བའི་ཐབས་/་ཆེར་བཤམས་ནས་ལེ་ལོ་མི་

Fེད་པར་རབ་A་བyོན་པར་Fེད་དོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། དqལ་

ཕོངས་པ་}ངས་ཤིང་བདེ་བའི་ལོངས་Pོད་ཉམས་b་:ོང་བར་

F་བའི་Iིར་རོ། །རིགས་7ི་q་སེམས་ཅན་མང་པོ་དེ་དག་7ང་
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དེ་བཞིན་3་གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་b་:་ངན་

ལས་འདའ་བ་མཐོང་བར་vར་ན། མཐོང་བར་དཀའ་བའི་འ3་

ཤེས་ནས་:་ངན་དང་£ག་བ�ལ་བ་ལ་སོགས་པའི་འ3་ཤེས་

7ི་བར་དག་7ང་བ�ེད་ནས་གཞན་ཡང་འདི་uམ་3་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་Bམས་ནི་བ2ལ་པ་Zངས་མེད་ཚད་མེད་པ་uེད་

འདས་ནས་གདོད་འཇིག་kེན་3་འ§ང་བས། ¸་3མ་�་རའི་མེ་

ཏོག་བཞིན་3་བ/་ལ་བ/་ལམ་ན་ལན་ཅིག་འ§ང་བར་འvར་

རོ། །ཞེས་སེམས་ཅན་མང་པོ་དེ་དག་ངོ་མཚར་dིས་བསམ་པ་

བ�ེད་ནས་ཤིན་A་མཐོང་བར་དཀའ་བའི་འ3་ཤེས་�ེད་པར་

Fེད་དེ། གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་བར་vར་ན་ཡང་

སེམས་7ིས་Vས་པ་དང་དང་བ་�ེད་པར་Fེད་ལ། ཡང་དག་

པའི་ཆོས་བWན་པ་ཐོས་པར་vར་ན་ཡང་དག་པའི་བཀའ་ཡིན་

ནོ་uམ་པའི་འ3་ཤེས་བ�ེད་ནས། མདོ་+ེ་ཇི་uེད་པ་ཐམས་
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ཅད་7ང་ཡང་དག་པར་འཛEན་ཅིང་�ར་པ་འདེབས་པར་མི་Fེད་

དོ། །རིགས་7ི་q་�་དང་«ེན་དེས་ན་བཅོམ་Kན་འདས་དེ་Qན་

རིང་3་འཇིག་kེན་ན་མི་བXགས་པར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་

འདའ་བ་ཡིན་ཏེ། རིགས་7ི་q་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་ནི་

དེ་\་qའི་ཐབས་མཁས་པ་མ~ེན་ནས་སེམས་ཅན་ཡོངས་b་

�ིན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚe་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་

པོ་དེ་དག་གིས་དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་ནས་དེ་ཉིད་3་མི་¢ང་

བར་vར་ཏོ། །དེ་ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་མཛeས་པའི་ཏོག་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་བ/་Wོང་ཚད་མེད་

པ་uེད་དང་། སེམས་ཅན་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་

དག་དང་tན་ཅིག་A་F་Mོད་�ང་པོའ E་རི་ག་ལ་བ་དེར་དོང་Wེ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་p7་lབ་པ་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པའི་Pན་

�ར་tགས་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་Iག་
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Fས་ཏེ་Iོགས་གཅིག་A་འཁོད་དོ། །དེ་ནས་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་གིས་དངོས་པོ་གོང་3་བWན་པ་དེ་དག་

བཅོམ་Kན་འདས་ལ་/ས་པར་གསོལ་པ་དང་། དེའི་ཚe་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་7ང་F་Mོད་�ང་པོའ E་རི་

བཅོམ་Kན་འདས་p7་lབ་པ་གང་ན་བ་དེར་གཤེགས་ཏེ། སོ་

སོའ E་Iོགས་ཇི་\་བ་བཞིན་3་གདན་ལ་བXགས་ནས་ཞབས་

འ�ིང་བའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དག་ལ་འདི་2ད་ཅེས་བཀའ་

³ལ་ཏོ། །རིགས་7ི་q་~ེད་བཅོམ་Kན་འདས་p7་lབ་པ་ག་

ལ་བ་དེར་དོང་ལ་ངེད་7ི་ཚEག་གིས་�ང་ཟད་མི་བ¹ང་ངམ། 

�ང་ཟད་མི་ག3ང་ངམ། བཞེངས་ཤིང་བXགས་པ་ཡང་ངམ། 

Pོད་ལམ་ཐམས་ཅད་3་བདེ་བར་Pོད་དམ་ཞེས་¹ན་གསོལ་

ཅིག །གཞན་ཡང་འདི་2ད་3་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་p7་lབ་

པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་གདགས་ཤིང་�་གེའི་
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བགེགས་ཡོངས་b་བསལ་ནས་བདེ་བ་ལ་འགོད་པར་བཞེད་

པའི་Iིར་དེང་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེ་ཤིན་A་ཟབ་མོའ E་

ཆོས་7ི་དོན་བWན་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །བདག་ཅག་

Bམས་7ང་xེས་b་ཡི་རང་ངོ་ཞེས་གསོལ་ཅིག །དེ་ནས་ཞབས་

འ�ིང་བ་དེ་དག་སོ་སོ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་p7་lབ་པ་ག་

ལ་བ་དེར་དོང་Wེ། བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་གཉིས་ལ་མགོ་

བོས་Iག་Fས་ནས། Iོགས་གཅིག་A་འཁོད་དེ། ཅིག་ཅར་

བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །t་དང་མིའི་

Wོན་པ་དེ་དག་ཚད་མ་མཆིས་པའི་གbང་གིས་�ང་ཟད་མི་

བ¹ང་ངམ། �ང་ཟད་མི་ག3ང་ངམ། བཞེངས་ཤིང་བXགས་པ་

ཡང་ངམ། Pོད་ལམ་ཐམས་ཅད་3་བདེ་བར་Pོད་དམ། ཞེས་

¹ན་གསོལ་ལགས་སོ། །གཞན་ཡང་འདི་2ད་3་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་p7་lབ་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

གདགས་ཤིང་�་གེའི་བགེགས་ཡོངས་b་བསལ་ནས་བདེ་བ་ལ་

འགོད་པར་བཞེད་པའི་Iིར་དེང་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེ་

ཤིན་A་ཟབ་པའི་ཆོས་7ི་དོན་བWན་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་

ཞེས་གbངས་སོ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་

ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་p7་lབ་པས་ཞབས་

འ�ིང་བའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་འདི་2ད་ཅེས་

བཀའ་³ལ་ཏོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་གིས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་བཞེད་པའི་Iིར་

ང་ལ་ཡང་དག་པའི་ཆོས་བWན་པར་བ�ལ་བ་ལེགས་སོ་

ལེགས་སོ། །དེ་ནས་དེའི་ཚe་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་ཚEགས་b་

བཅད་དེ་བཀའ་³ལ་པ། ང་ནི་kག་པར་F་Mོད་རི་གནས་ནས། །

མདོ་+ེ་རིན་ཆེན་འདི་ནི་འཆད་པར་མཛད། །སེམས་ཅན་ཡོངས་

b་�ིན་པར་མཛད་པའི་Iིར། །ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདའ་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

བWན་པ་ཡིན། །སོ་སོའ E་�ེ་བོ་ལོག་\་བ�ེད་ནས་ནི། །ངས་

བWན་དག་ལ་མངོན་པར་ཡིད་མི་ཆེས། །དེ་དག་ཡོངས་b་�ིན་

པར་F་བའི་Iིར། །ཡོངས་b་:་ངན་འདའ་བར་བWན་པ་

ཡིན། །དེ་ནས་འཁོར་འ3ས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་3་�མ་ཟེ་ཀཽiི་

jས་ཆོས་7ི་Sོབ་དཔོན་dིས་�ང་བWན་པ་ཞེས་F་བ་ཞིག་

ཡོད་པ་དེ་�མ་ཟེའི་འཁོར་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་དག་དང་tན་

ཅིག་A་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་མཆོད་པ་Fས་ནས། བཅོམ་Kན་

འདས་7ིས་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདའ་བར་གཤེགས་པ་

བཀས་བཤད་པ་ཐོས་པ་དང་མཆི་མ་�གས་ཏེ་�ས་ནས་མ3ན་

3་འཕགས་ཏེ་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་Iག་Fས་ནས་

བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །གལ་ཏེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་སེམས་ཅན་Bམས་ལ་Fམས་

པ་དང་། lགས་xེ་ཆེན་པོ་མངའ་བ་Wེ། lགས་བyེ་བས་ཕན་

�41



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

འདོགས་ཤིང་བདེ་བ་འཐོབ་པར་མཛད་དེ། ཕ་མ་\་qར་vར་

པས་གཞན་དེ་དང་མcངས་པ་མ་མཆིས་པ་དང་། འཇིག་kེན་

ཐམས་ཅད་7ི་མགོན་དང་�བས་མཛད་པས་�་བ་ཡོངས་b་

/ས་པ་\ར་གསལ་ཞིང་Bམ་པར་དག་པར་vར་པ་དང་། 

མ~ེན་པ་ཆེན་པོས་གསལ་བར་མཛད་པས་ག3གས་དང་པོ་

ཤར་བ་\་qར་vར་པ་དང་། སེམས་ཅན་Bམས་ལ་uོམས་པར་

གཟིགས་པར་མཛད་དེ་�་གཅན་ཟིན་ལ་ཅི་\་བ་བཞིན་3་

lགས་བyེ་བ་ལ་མི་uོམས་པ་མི་མངའ་བ་ཞིག་ལགས་ན་

བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བདག་ལ་�ོན་ལམ་གཅིག་གནང་བར་

མཛད་3་གསོལ། དེ་ནས་དེའི་ཚe་བཅོམ་Kན་འདས་ཅང་མི་

གbང་བར་vར་པ་དང་། བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་Fིན་dིས་

བmབས་7ི་མlས་འཁོར་དེ་ཉིད་3་ལི�་�ི་གཞོན་�་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་7ིས་མཐོང་བར་དགའ་བ་ཞེས་F་བ་ཞིག་འ3ག་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

པར་vར་པ་དེས་�མ་ཟེ་ཀཽiི་j་ལ་འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། །7ེ་

�མ་ཟེ་ཆེན་པོ་~ོད་དེང་བཅོམ་Kན་འདས་ལས་�ོན་ལམ་ཇི་\་

q་ཞིག་ཡོངས་b་གཉེར་བར་འདོད་པ་བདག་གིས་~ོད་ལ་aིན་

པར་Fའོ། །�མ་ཟེས་±ས་པ། 7ེ་གཞོན་�་བདག་ནི་�་ན་མེད་

པའི་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་མཆོད་པ་Fེད་འདོད་པས། དེང་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལས་རིང་བ`ེལ་Qངས་འ�་ཙམ་ཞིག་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་

�ོན་རིགས་7ི་qའམ་རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་སངས་

/ས་7ི་རིང་བ`ེལ་3་Qངས་འ�་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་ནས་Vས་པས་

རིམ་Zོ་དང་མཆོད་པ་Fས་ན་གང་ཟག་དེ་bམ་�་y་གbམ་པའི་

tའི་ནང་3་�ེས་ནས་tའི་དབང་པོ་བ/་Fིན་Fེད་པར་འvར་རོ་

ཞེས་ཐོས་པས་སོ། །དེ་ནས་གཞོན་�་དེས་�མ་ཟེ་དེ་ལ་འདི་

2ད་ཅེས་±ས་སོ། །གལ་ཏེ་bམ་�་y་གbམ་dི་tར་�ེས་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

ནས་Bམ་པར་�ིན་པ་མཆོག་ལ་ལོངས་Pོད་པར་འདོད་ན་

སེམས་yེ་གཅིག་A་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་

བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་མཉན་པར་F་Wེ། མདོ་+ེ་ཐམས་ཅད་7ི་

ནང་ན་མཆོག་A་~ད་པར་3་འཕགས་པ་ཡིན་པས་ཤེས་པར་

དཀའ་ཞིང་འ�ག་པར་དཀའ་བས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་/ས་

7ིས་7ང་ཁོང་3་Gད་པར་མི་�ས་སོ། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་བསོད་

ནམས་7ི་འ�ས་q་Bམ་པར་�ིན་པ་ཚད་མེད་པ་བ�ེད་པ་ནས་

�་ན་མེད་པའི་Fང་Gབ་7ི་བར་3་ཡང་མངོན་པར་འzབ་པར་

Fེད་དེ། དེང་བདག་གིས་~ོད་ལ་དོན་dི་དངོས་པོ་མདོ་ཙམ་

ཞིག་བWན་པ་ཡིན་ནོ། །�མ་ཟེས་±ས་པ། གཞོན་�་ལེགས་

སོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ནི་ཤིན་A་ཟབ་

ཅིང་མཆོག་A་vར་པས་ཤེས་པར་ཡང་དཀའ་ལ་འ�ག་པར་

ཡང་དཀའ་བས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་/ས་7ིས་7ང་ཁོང་3་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

Gད་པར་མི་འvར་ན་བདག་ཅག་མཐའ་འཁོབ་7ི་མི་དམངས་

རིགས་ཤེས་པ་ཤིན་A་U་ཞིང་Gང་བས་རིག་པར་མི་འvར་བ་

\་ཅི་�ོས་ཏེ། དེའི་Iིར་དེང་བདག་གིས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་

རིང་བ`ེལ་Qངས་འ�་ཙམ་ཡོངས་b་གཉེར་བ་ཡིན་ཏེ། རང་

གི་གནས་b་~ེར་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་གི་ནང་3་བ�ག་

Wེ་Vས་པས་མཆོད་པ་དང་རིམ་Zོ་Fས་ན་ཚe་འདས་པའི་འོག་

A་བ/་Fིན་tའི་དབང་པོ་Fས་ནས་kག་པར་བདེ་བ་:ོང་བར་

འvར་ན་~ོད་7ིས་དེང་ཅིའི་Iིར་བདག་གི་ཆེད་3་རིག་པ་དང་

ཞབས་b་Kན་པ་ལ་�ོན་ལམ་འདི་ཅི་གསོལ་བ་འདེབས་པར་མི་

Fེད། དེ་2ད་ཅེས་±ས་པ་དང་། དེའི་ཚe་གཞོན་�་དེས་�མ་ཟེ་

དེ་ལ་ཚEགས་b་བཅད་དེ་འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། །གང་¨འི་

འབའ་G་rག་པོ་ལས། །པ�་དཀར་པོ་�ེ་འvར་ཞིང་། །འཇོལ་

མོ་3ང་\ར་vར་པ་དང་། །F་རོག་དམར་པོར་འvར་བ་འམ། །
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གལ་ཏེ་འཛམ་qའི་ºོན་ཤིང་ལས། །ཏ་ལའི་འ�ས་q་ཆགས་པ་

དང་། །ཁ»་ར་ཡི་ཡལ་ག་ལས། །ཨ་�འི་ལོ་མ་�ེ་འvར་བ། །

ཡ་མཚན་དངོས་པོ་འདི་དག་ནི། །ཕན་cན་¬ང་བར་འvར་`ིད་

7ི། །བཅོམ་Kན་འདས་7ི་རིང་བ`ེལ་ནི། །མཐར་ནི་ནམས་

7ང་དམིགས་མི་འvར། །གལ་ཏེ་¬་¼ལ་N་ལས་ནི། །གོས་

མཆོག་དམ་པ་རབ་བཏགས་ནས། །Zང་ཚe་བགོ་བར་¬ང་

འvར་ན། །བཅོམ་Kན་རིང་བ`ེལ་བཙལ་བར་F། །གལ་ཏེ་

½ང་qའི་ང་པ་ལས། །ཁང་པ་yེག་མ་Fས་འvར་ཏེ། །རབ་

བkན་མི་གཡོ་vར་པ་ན། །བཅོམ་Kན་རིང་བ`ེལ་བཙལ་བར་

F། །གལ་ཏེ་G་ཡི་ཛ་�་ཀ ། ཁ་ནས་སོ་དཀར་�ེས་vར་ནས། 

།རིང་ཆེ་མཚ�ན་\ར་Bོ་vར་ན། །བཅོམ་Kན་རིང་བ`ེལ་བཙལ་

བར་F། །གལ་ཏེ་རི་བོང་¾་ཐོགས་ནས། །ཐེམ་2ས་རབ་གཙང་

མངོན་བ�བས་ཏེ། །མཐོ་རིས་གནས་b་འཛeག་¬ང་ན། །
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བཅོམ་Kན་རིང་བ`ེལ་བཙལ་བར་F། །Fི་བས་ཐེམ་2ས་དེ་

འཛeགས་ཏེ། །t་མ་ཡིན་ལ་བ+ོ་བ་དང་། །ནམ་མཁའི་�་བ་

�ིབ་�ས་ན། །བཅོམ་Kན་རིང་བ`ེལ་བཙལ་བར་F། །གལ་ཏེ་

½ང་q་ར་རོ་ནས། །Zོང་~ེར་fན་A་རབ་�་ཞིང་། །ཁང་~ིམ་

/་ཆེར་Fས་vར་ན། །བཅོམ་Kན་རིང་བ`ེལ་བཙལ་བར་F། །

གལ་ཏེ་བོང་qའི་མG་ཡི་མདོག །བིམ་པའི་འ�ས་\ར་དམར་

འvར་ཞིང་། །¿་གར་ལ་ནི་མཁས་vར་ན། །བཅོམ་Kན་རིང་

བ`ེལ་བཙལ་བར་F། །གལ་ཏེ་F་རོག་;ག་པ་གཉིས། །གནས་

གཅིག་tན་ཅིག་རབ་བyེ་ཞིང་། །དེ་དག་ཕན་cན་མཛའ་འvར་

ན། །བཅོམ་Kན་རིང་བ`ེལ་བཙལ་བར་F། །གལ་ཏེ་པ་ལའི་

འདབ་མ་ལས། །ག3གས་དང་�་རེ་མངོན་བ�བས་ཏེ། །ཆར་

ཆེན་�བས་ནི་Fས་vར་ན། །བཅོམ་Kན་རིང་བ`ེལ་བཙལ་

བར་F། །གལ་ཏེ་z་ཆེན་ཐམས་ཅད་ལས། །ནོར་དང་རིན་ཆེན་
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རབ་བཀང་Wེ། །ཐང་q་2མ་ལ་འZོ་�ས་ན། །བཅོམ་Kན་རིང་

བ`ེལ་བཙལ་བར་F། །གལ་ཏེ་½ང་q་Àགས་Iེ་མGས། །

}ོས་7ི་རི་བོ་~ེར་ནས་ནི། །དགའ་མVར་འ�ར་ཞིང་འZོ་vར་

ན། །བཅོམ་Kན་རིང་བ`ེལ་བཙལ་བར་F། །དེ་ནས་དེའི་ཚe་

�མ་ཟེ་ཆོས་7ི་Sོབ་དཔོན་dིས་�ང་བWན་པས་ཚEགས་b་

བཅད་པ་འདི་དག་ཐོས་ནས་གཞོན་�་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

7ིས་མཐོང་བར་དགའ་བ་ལ་ཚEགས་b་བཅད་དེ ་±ས་པ། 

ལེགས་སོ་གཞོན་�་ཆེན་པོ་~ོད། །འཁོར་འདི་fན་dི་བ�་

ཤིས་ཡིན། །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སེམས་7ིས་ནི། །�་མེད་

སངས་/ས་�ང་བWན་ཐོབ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟིགས་

ཆེན་dིས། །འཇིག་kེན་དག་ནི་�ོབ་མཛད་པས། །~ོད་7ིས་yེ་

གཅིག་ཉོན་ཅིག་དང་། །དེང་བདག་རིམ་བཞིན་བཤད་པར་F། །

སངས་/ས་Pོད་Qལ་བསམ་དཀའ་བས། །འཇིག་kེན་དག་ན་
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མcངས་པ་མེད། །ཆོས་�་ངོ་བོ་kག་བXགས་པས། །Bལ་

འFོར་{ོམ་ལ་~ད་པར་མེད། །སངས་/ས་�་fན་མcངས་

པས་ན། །ཆོས་གbངས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །སངས་/ས་

Bམས་ལ་མཛད་མི་མངའ། །གཟོད་མ་ཉིད་ནས་�ེ་བ་མེད། །

བཅོམ་Kན་�ོ་xེའི་�་ཡིན་ཡང་། །ཐབས་7ིས་Áལ་པའི་�་

Wོན་པས། །དེ་Iིར་བཅོམ་Kན་རིང་བ`ེལ་ནི། །Qངས་འ�་

ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མིན། །བཅོམ་Kན་ཤ་Tག་�་མིན་ན། །ཇི་

\ར་རིང་བ`ེལ་ཡོད་པར་འvར། །སེམས་ཅན་Bམས་ལ་ཕན་

གདགས་Iིར། །ཐབས་7ིས་�་ག3ང་གཞག་པ་ཡིན། །ཆོས་�་

ཡང་དག་སངས་/ས་པས། །ཆོས་དFིངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཡིན། །ཡང་དག་�་ནི་འདི་ཡིན་པས། །དེ་འrའི་ཆོས་ནི་

གbངས་པར་མཛད། །དེ་ནས་འཁོར་འ3ས་པ་དེ་ཉིད་3་tའི་q་

bམ་Tི་ཉིས་Wོང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�་ཚeའི་ཚད་ཤིན་
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A་རིང་བར་བWན་པ་ཐོས་ནས་ཐམས་ཅད་�་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་A་སེམས་བ�ེད་ནས་ངོ་མཚར་

¤ད་3་§ང་བའི་དགའ་བ་དང་། མV་བ་དང་། རངས་པ་ཐོབ་

པས་ཐམས་ཅད་མZིན་གཅིག་A་ཚEགས་b་བཅད་དེ་±ས་པ། 

སངས་/ས་:་ངན་མི་འདའ་Wེ། །ཡང་དག་ཆོས་7ང་�བ་མི་

འvར། །སེམས་ཅན་Bམས་ལ་ཕན་གདགས་Iིར། །:་ངན་

འདའ་བར་བWན་པ་ཡིན། །བཅོམ་Kན་བསམ་dིས་མི་~བ་

ཅིང་། །�་མཆོག་ཐ་དད་མཚན་མེད་7ང་། །སེམས་ཅན་Bམས་

ལ་ཕན་གདགས་Iིར། །བཀོད་པ་¢་ཚ�གས་Wོན་པར་མཛད། །

དེ་ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་གིས་བཅོམ་

Kན་འདས་7ི་Pན་�ར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་དང་། �ེས་

q་ཆེན་པོ་དེ་གཉིས་དང་། tའི་q་Bམས་ལས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་p7་lབ་པའི་�་ཚeའི་ཚད་བWན་པ་མངོན་bམ་3་
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ཐོས་པས་ཡང་འ3ག་པའི་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་ཐལ་མོ་aར་ནས་

Vས་པས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །

བཅོམ་Kན་འདས་གལ་ཏེ་ཡང་དག་པར་འདི་\ར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་Bམས་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་མི་འདའ་ཞིང་རིང་

བ`ེལ་ཡང་མི་མངའ་བ་ཞིག་ལགས་ན་ཅིའི་Sད་3་མདོ་+ེ་ལས་

ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། སངས་/ས་ལ་རིང་

བ`ེལ་མངའ་བར་གbངས་ཤིང་། t་དང་མི་Bམས་7ིས་རིམ་

Zོ་དང་། བfར་Wི་དང་། མཆོད་པ་བdིད་པར་འvར་བའི་ཆེད་

3་འདས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ིས་7ང་�་ག3ང་མངའ་བར་

བWན་ཅིང་འཇིག་kེན་ན་བXགས་པས་t་དང་མི་Bམས་7ིས་

མཆོད་ཅིང་རིམ་Zོ་བdིས་ན་བསོད་ནམས་དཔག་A་མ་མཆིས་

པ་ཐོབ་པར་འvར་རོ། །ཞེས་གbངས་ལ། དེང་ནི་མ་མཆིས་སོ་

ཞེས་གbངས་པས་ཐེ་ཙ�མ་དང་སོམ་ཉི་འཚལ་བར་vར་ན། 
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བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ཅག་ལ་lགས་བyེ་བར་དགོངས་ཏེ་/་

ཆེར་Bམ་པར་དFེ་བར་གསོལ། དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་དང་། འཁོར་མང་པོ་

Bམས་ལ་བཀའ་³ལ་པ། ~ོད་7ིས་འདི་\ར་ཤེས་པར་F་Wེ། 

ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདའ་ཞིང་རིང་བ`ེལ་ཡོད་དོ། །ཞེས་

གbངས་པ་ནི་དགོངས་པའི་དབང་གིས་གbངས་པ་ཡིན་པས་

འདི་\ར་དེའི་དོན་གང་ཡིན་པ་སེམས་yེ་གཅིག་A་ཉོན་ཅིག །

རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

Bམས་7ིས་འདི་\ར་ཆོས་Bམ་པ་བ�ས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་7ི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་7ི་དོན་

dི་cལ་dིས་མཐར་Iིན་པའི་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་

པར་གbངས་པ་གང་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འvར་བར་རིག་པར་

Fའོ། །བ�་གང་ཞེ་ན། དང་པོ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་
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ཉོན་མོངས་པའི་�ིབ་པ་དང་ཤེས་Fའི་�ིབ་པ་མ་�ས་པར་

}ངས་ཤིང་ཟད་པར་vར་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་

འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །གཉིས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་

སེམས་ཅན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་ཆོས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་

ལེགས་པར་lགས་b་Gད་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་

འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །གbམ་པ་ནི་�ས་7ི་གནས་དང་ཆོས་7ི་

གནས་ཡོངས་b་vར་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་

ཞེས་Fའོ། །བཞི་པ་ནི་སེམས་ཅན་Bམས་ལ་དོན་མཛད་པའི་�་

དང་«ེན་རང་གི་ངང་གིས་ཉེ་བར་ཞི་བར་vར་པའི་Iིར་ཡོངས་

b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །µ་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་7ི་

མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་7ིས་ཆོས་7ི་�་

མངོན་bམ་3་བ_ེས་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་

ཞེས་Fའོ། །�ག་པ་ནི་འཁོར་བ་དང་:་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ངོ་
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བོ་ཉིད་གཉིས་b་མེད་པར་lགས་b་Gད་པའི་Iིར་ཡོངས་b་

:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །བ3ན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

7ི་y་བ་lགས་b་Gད་ནས། Bམ་པར་དག་པ་མངོན་bམ་3་

vར་པའི་Iིར། ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །

བ/ད་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་�ེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད་

པར་Bལ་འFོར་ལེགས་པར་བ{ོམས་པའི་Iིར། ཡོངས་b་:་

ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །དV་པ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་

ཆོས་7ི་དFིངས་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་མཉམ་པ་ཉིད་7ིས་

ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་བ_ེས་པའི་Iིར། ཡོངས་b་:་ངན་ལས་

འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །བ�་པ་ནི་ཆོས་Bམས་7ི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་:་

ངན་ལས་འདས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་Fེ་�ག་མེད་པ་བ_ེས་པའི་

Iིར། ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་F་Wེ། རིགས་7ི་q་

འདི་དག་ནི་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཡོད་པར་བWན་
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པའི་ཆོས་Bམ་པ་བ�་ཞེས་Fའོ། །གཞན་ཡང་རིགས་7ི་q་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་7ིས་འདི་\ར་

ཆོས་Bམ་པ་བ�ས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་ཡང་

དག་པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་7ིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་7ི་དོན་dི་

cལ་dིས་མཐར་Iིན་པའི་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་

པོ་ཡོད་པར་གbངས་པ་གང་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འvར་བར་རིག་

པར་Fའོ། །བ�་གང་ཞེ་ན། དང་པོ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་

ནི་འདོད་པས་གཞི་Fས་པ་ཡིན་པས་འདོད་པ་ལས་�ེས་པ་ཡིན་

ལ་སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་Bམས་ནི་འདོད་པ་ཡོངས་b་

བཅད་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །

གཉིས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་ཉོན་མོངས་པའི་འདོད་

པ་Bམས་ཡོངས་b་བཅད་པས་ཆོས་འགའ་ཡང་ལེན་པར་མི་

མཛད་ལ། ལེན་པར་མི་མཛད་པའི་Iིར་གཤེགས་པ་ཡང་མི་
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མངའ་Fོན་པ་ཡང་མི་མངའ་ཞིང་ལེན་པ་མི་མངའ་བའི་Iིར་

ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །གbམ་པ་ནི་འདི་

\ར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གཤེགས་པ་དང་Fོན་པ་མི་མངའ་

ཞིང་ལེན་པ་མི་མངའ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་7ི་�་�ེ་བ་མེད་

ཅིང་འགག་པ་མེད་པ་ཡིན་པས་�ེ་བ་དང་འགག་པ་མེད་པར་

vར་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །བཞི་

པ་ནི་�ེ་བ་དང་འགག་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚEག་གིས་

བxོད་པར་F་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚEག་གི་ལམ་ཡོངས་b་ཆད་པར་

vར་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །µ་

པ་ནི་བདག་དང་གང་ཟག་མེད་7ི་ཆོས་ཙམ་འབའ་ཞིག་�ེ་

འགག་A་vར་པའི་གནས་b་vར་པ་བ_ེས་པའི་Iིར་ཡོངས་b་

:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །�ག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། 

ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་�ོ་qར་
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dི་´ལ་ཡིན་ལ་ཆོས་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདག་པོ་ཡིན་ཏེ། 

འZོ་བ་མེད་ཅིང་འོང་བ་མེད་པར་སངས་/ས་Bམས་7ིས་

lགས་b་Gད་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་

Fའོ། །བ3ན་པ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་

ཡིན་ལ་གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པས་

ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ལ། 

དེ་བཞིན་ཉིད་7ི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཡིན་པས་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །བ/ད་

པ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་�ོས་པ་

མེད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉག་གཅིག་གིས་ཡང་དག་པའི་

མཐའི་ཆོས་མངོན་bམ་3་vར་ནས། �ོས་པ་གཏན་3་བཅད་

པས་ན། ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །དV་པ་ནི་

�ེ་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་ཡིན་ལ། �ེ་བ་གང་
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ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་བདེན་པ་ཡིན་པས་Fིས་པ་Âན་པོ་Bམས་འཁོར་

བར་Fིང་ཞིང་འདོད་པས་~ེར་བ་ཡིན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་�་ལ་ནི་ཡང་དག་པར་མི་བདེན་པ་མི་མངའ་བས་ཡོངས་b་

:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །བ�་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཆོས་

མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་«ེན་ལས་§ང་བ་ཡིན་ལ་ཡང་དག་

པའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་«ེན་ལས་§ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་7ི་�འི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

ཡང་དག་པ་ཡིན་པས་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་F་

Wེ། རིགས་7ི་q་འདི་དག་ནི་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་

ཡོད་པར་བWན་པའི་ཆོས་Bམས་པ་བ�་ཞེས་Fའོ། །གཞན་

ཡང་རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

Bམས་7ིས་འདི ་\ར་ཡང་ཆོས་Bམ་པ་བ�ས་དེ ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་སངས་
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/ས་7ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་7ི་དོན་dི་cལ་dིས་མཐར་Iིན་པའི་:་

ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་གbངས་པ་གང་ཡིན་པ་

ཤེས་པར་འvར་བར་རིག་པར་Fའོ། །བ�་གང་ཞེ་ན། དང་པོ་

ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་aིན་པ་དང་aིན་པའི་འ�ས་q་ལ་

བདག་དང་བདག་གི་བ་མེད་པར་ལེགས་པར་lགས་b་Gད་

པས་aིན་པ་དང་aིན་པའི་འ�ས་q་དེ་ལ་ལོག་པར་kོག་པ་

གཏན་3་བསལ་ནས་ཞི་བར་vར་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །གཉིས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

cལ་Tིམས་དང་cལ་Tིམས་7ི་འ�ས་q་ལ་བདག་དང་བདག་

གི་བ་མེད་པར་ལེགས་པར་lགས་b་Gད་པས་cལ་Tིམས་དང་

cལ་Tིམས་7ི་འ�ས་q་དེ་ལ་ལོག་པར་kོག་པ་གཏན་3་

བསལ་ནས་ཞི་བར་vར་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་

པ་ཞེས་Fའོ། །གbམ་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བཟོད་པ་
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དང་བཟོད་པའི་འ�ས་q་ལ་བདག་དང་བདག་གི་བ་མེད་པར་

ལེགས་པར་lགས་b་Gད་པས་བཟོད་པ་དང་བཟོད་པའི་འ�ས་

q་དེ་ལ། །ལོག་པར་kོག་པར་གཏན་3་བསལ་ནས་ཞི་བར་vར་

པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །བཞི་པ་

ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བyོན་འzས་དང་། བyོན་འzས་7ི་

འ�ས་q་ལ་བདག་དང་། བདག་གི་བ་མེད་པར་ལེགས་པར་

lགས་b་Gད་པས་བyོན་འzས་དང་བyོན་འzས་7ི་འ�ས་q་

དེ་ལ་ལོག་པར་kོག་པ་གཏན་3་བསལ་ནས་ཞི་བར་vར་པའི་

Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །µ་པ་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་བསམ་གཏན་དང་བསམ་གཏན་dི་འ�ས་

q་ལ་བདག་དང་བདག་གི་བ་མེད་པར་ལེགས་པར་lགས་b་

Gད་པས་བསམ་གཏན་དང་བསམ་གཏན་dི་འ�ས་q་དེ་ལ་

ལོག་པར་kོག་པ་གཏན་3་བསལ་ནས་ཞི་བར་vར་པའི་Iིར་
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ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །�ག་པ་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་ཤེས་རབ་དང་ཤེས་རབ་7ི་འ�ས་q་ལ་བདག་

དང་བདག་གི་བ་མེད་པར་ལེགས་པར་lགས་b་Gད་པས་ཤེས་

རབ་དང་ཤེས་རབ་7ི་འ�ས་q་དེ་ལ་ལོག་པར་kོག་པ་གཏན་3་

བསལ་ནས་ཞི་བར་vར་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་

པ་ཞེས་Fའོ། །བ3ན་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སེམས་ཅན་

དང་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་ལེགས་པར་lགས་b་Gད་པས་ལོག་པར་

kོག་པ་གཏན་3་བསལ་ནས་ཞི་བར་vར་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་

ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །བ/ད་པ་ནི་གང་གིས་བདག་

ཉིད་ལ་`ེད་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེས་ནི་ཡོངས་b་ཚ�ལ་བར་

Fེད་པ་ལ་ཡོངས་b་ཚ�ལ་བའི་Iིར་ནི་£ག་བ�ལ་མང་པོ་:ོང་

པར་འvར་བ་ཡིན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་ནི་བདག་
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ཉིད་ལ་`ེད་པ་}ངས་པའི་Iིར་ཡོངས་b་ཚ�ལ་བ་གཏན་3་

བཅད་དེ་ཡོངས་b་ཚ�ལ་བ་མི་མངའ་བའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །དV་པ་ནི་འ3ས་Fས་7ི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ནི་Zངས་དང་ཚད་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་འ3ས་མ་Fས་7ི་

ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་Zངས་དང་ཚད་}ངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་འ3ས་Fས་7ི་ཆོས་}ངས་ཤིང་འ3ས་མ་

Fས་7ི་ཆོས་མངོན་3་མཛད་པས་Zངས་དང་ཚད་མི་མངའ་བའི་

Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་Fའོ། །བ�་པ་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་སེམས་ཅན་དང་ཆོས་7ི་ངོ་བོ་ཉིད་ཐམས་

ཅད་Wོང་ཞིང་Wོང་པ་ཉིད་ལས་Vད་ན་Wོང་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་དག་པའི་ཆོས་7ི་�་

ཡིན་པར་lགས་b་Gད་པའི་Iིར་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་

པ་ཞེས་F་Wེ། རིགས་7ི་q་འདི་དག་ནི་:་ངན་ལས་འདས་པ་
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ཡོད་པར་བWན་པའི་ཆོས་Bམ་པ་བ�་ཞེས་Fའོ། །གཞན་ཡང་

རིགས་7ི་q་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་མི་

འདའ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཅི་ངོ་མཚར་¤ད་3་§ང་བ་མ་ཡིན་

ནམ། གཞན་ཡང་ངོ་མཚར་dི་ཆོས་Bམ་པ་བ�་དང་Kན་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། བ�་

གང་ཞེ་ན། འཁོར་བ་ནི་ཉེས་དམིགས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། :་

ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ཡང་འཁོར་བ་དང་:་

ངན་ལས་འདས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་3་མ~ེན་པའི་Iིར་འཁོར་བར་

མི་གནས་པར་ཡང་མི་འvར་ལ། :་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་

གནས་པར་ཡང་མི་མཛད་པས་སེམས་ཅན་Bམས་ལ་ཡོངས་b་

�ོ་བ་མི་�ེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

མཛད་པ་ཞེས་Fའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་

Bམས་ལ་འདི་uམ་3་Fིས་པ་སོ་སོའ E་�ེ་བོ་འདི་དག་ནི་Iིན་ཅི་
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ལོག་གི་\་བ་ལ་Pོད་པས་ཉོན་མོངས་པ་Bམས་7ིས་ད�ིས་

ཤིང་ཉོན་མོངས་པར་vར་པས་ངས་དེང་Bམ་པར་Iེ་Wེ་ཁོང་3་

Gད་པར་Fས་ནས་Bམ་པར་ཐར་བར་Fའོ་uམ་3་མི་དགོངས་

མོད་7ི། འོན་7ང་�ོན་dི་Fམས་པའི་དགེ་བའི་y་བའི་མlས་

སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་དབང་པོ་དང་། རང་བཞིན་དང་། བསམ་

པ་དང་། མོས་པ་ཇི་\་བ་བཞིན་3་Bམ་པར་kོག་པ་མི་�ེད་པར་

ཡང་རང་གི་ངང་གིས་ཡོངས་b་�ོལ་བར་མཛད་ཅིང་། Iི་མའི་

མཐར་lག་པའི་བར་3་ཡང་དག་པའི་བWན་པ་བཤད་ནས་ཕན་

འདོགས་ཤིང་དགའ་བར་མཛད་པ་ལ་མཐར་lག་པ་མེད་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཞེས་Fའོ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངས་དེང་གbང་རབ་ཡན་ལག་བ�་

གཉིས་བWན་ནས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པར་Fའོ་uམ་

པའི་དགོངས་པ་མི་མངའ་མོད་7ི། འོན་7ང་�ོན་dི་Fམས་པའི་
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དགེ་བའི་མlས་Iི་མའི་མཐར་lག་པའི་བར་3་སེམས་ཅན་དེ་

དག་ལ་/་ཆེར་བWན་པ་མཛད་པ་ལ་མཐར་lག་པ་མེད་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཞེས་Fའོ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངས་དེང་Zོང་དང་Zོང་~ེར་དང་། Zོང་

�ལ་དེ་དག་A་སོང་Wེ་/ལ་པོ་དང་�ོན་པོ་དང་�མ་ཟེ་དང་། 

/ལ་རིགས་དང་། དམངས་རིགས་ལ་སོགས་པའི་ཕོ་�ང་དང་། 

~ིམ་དག་A་བསོད་uོམས་བSང་བར་Fའོ། །uམ་པའི་དགོངས་

པ་མི་མངའ་མོད་7ི། འོན་7ང་�ོན་�་དང་གbང་དང་lགས་7ི་

Pོད་པ་གོམས་པར་vར་པའི་མlས་རང་གི་ངང་གིས་དེ་དག་A་

གཤེགས་ནས་ཕན་པའི་དངོས་པོ་མཛད་ཅིང་བསོད་uོམས་Sོང་

བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཞེས་Fའོ། 

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�་ལ་བ�ེས་པ་དང་། 2ོམ་པ་དང་། 

བཤང་གཅི་དང་། ཉམ་Gང་བའི་མཚན་མ་ཡང་མི་མངའ་ལ་
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བསོད་uོམས་Sོང་བར་མཛད་7ང་བཤོས་གསོལ་བ་མི་མངའ་

ཞིང་Bམ་པར་kོག་པ་ཡང་མི་མངའ་མོད་7ི། འོན་7ང་རང་གི་

ངང་གིས་སེམས་ཅན་Bམས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་Iིར་བཤོས་

གསོལ་བ་མངའ་བའི་མཚན་མ་Wོན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཞེས་Fའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ལ་སེམས་ཅན་མང་པོ་འདི་དག་ལ་རབ་དང་། འ�ིང་དང་། ཐ་

མ་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་དབང་པོ་དང་རང་བཞིན་ཇི་\་བ་བཞིན་3་

ཆོས་བWན་པར་Fའོ་uམ་པའི་དགོངས་པ་མི་མངའ་མོད་7ི། 

འོན་7ང་སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་Bམ་པར་kོག་པ་མི་

མངའ་བར་ཡང་དེ་དག་གི་¢ོད་དང་དབང་པོའ E་�ོན་ཇི་\་བ་

བཞིན་3་ཤིན་A་འཚམ་པར་དེ་དག་ལ་ཆོས་Wོན་པར་མཛད་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཞེས་Fའོ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ང་ལ་བfར་Wི་
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དང་རིམ་Zོ་མི་Fེད་ཅིང་kག་པར་ང་ལ་�ོད་པའི་ཚEག་འFིན་

པར་Fེད་པས་དེ་དག་དང་tན་ཅིག་A་གཏམ་±་བར་མི་Fའོ། །

སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ང་ལ་བfར་Wི་དང་རིམ་Zོ་Fེད་ཅིང་

kག་པར་ངའི་བ�གས་པ་xོད་པར་Fེད་པས་ངས་དེ་དག་དང་

tན་ཅིག་A་གཏམ་±་བར་Fའོ་uམ་པའི་དགོངས་པ་མི་མངའ་

མོད་7ི། འོན་7ང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་Fམས་པ་དང་lགས་

xེའི་དགོངས་པ་མཉམ་པ་བ�ེད་ནས་གཉིས་b་མེད་པར་vར་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཞེས་Fའོ། 

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་ལ་Fམས་+ང་དང་། ང་/ལ་

དང་། འདོད་པ་དང་། སེར་¢་དང་། ཉོན་མོངས་པ་Bམས་མི་

མངའ་མོད་7ི། འོན་7ང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་kག་པར་རབ་A་

དབེན་པ་ལ་དdེས་ཤིང་འདོད་པ་Gང་བ་དང་། འ3་འཛE་}ངས་

པ་ལ་བ�གས་པ་བxོད་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཞེས་Fའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ནི་ཆོས་གཅིག་ཙམ་ཡང་མི་མ~ེན་པའམ། ལེགས་པར་

lགས་b་མ་Gད་པ་མི་མངའ་བས་ཐམས་ཅད་3་མེ་ལོང་\་qའི་

ཡེ་ཤེས་མངོན་bམ་3་vར་ཅིང་Bམ་པར་མི་kོག་པ་མི་མངའ་

མོད་7ི། འོན་7ང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སེམས་ཅན་དེ་དག་

གིས་ལས་7ི་དངོས་པོ་མངོན་པར་འ3་Fེད་པ་གཟིགས་ནས་དེ་

དག་གི་ཡིད་དང་མlན་པར་འ�ག་ཅིང་ཐབས་མ~ེན་པས་

rངས་ཏེ་ངེས་པར་འ§ང་བ་ཐོབ་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

དེ ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཞེས་Fའོ། །དེ ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ནི་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་Ãག་ཅིང་ལོངས་

Pོད་དང་Kན་པར་vར་པ་གཟིགས་ན་ཡང་དdེས་པ་�ེ་བར་མི་

འvར་ལ། དེ་དག་Äད་ཅིང་ཕོངས་པར་vར་པ་གཟིགས་ན་ཡང་

ཡོངས་b་ག3ང་བ་�ེ་བར་མི་འvར་མོད་7ི། འོན་7ང་དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཡང་དག་པའི་Pོད་པ་

མངོན་པར་བ�བས་པ་གཟིགས་པར་vར་ནས་ཐོགས་པ་མི་

མངའ་བའི་lགས་xེ་ཆེན་པོས་རང་གི་ངང་གིས་ཡོངས་b་�ོབ་

ཅིང་£ད་པར་མཛད་པ་དང་། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལོག་

པའི་Pོད་པ་མངོན་པར་བ�བ་པ་གཟིགས་པར་vར་ན་ཐོགས་པ་

མི་མངའ་བའི་lགས་xེ་ཆེན་པོས་རང་གི་ངང་གིས་ཡོངས་b་

�ོབ་ཅིང་£ད་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ ་ནི ་དེ ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་q་དེ་\ར་ན་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་

སངས་/ས་ནི་དེ་\་qའི་ཡང་དག་པའི་མཛད་པ་དཔག་A་མེད་

པ་མངའ་བར་Wོན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་F་ཞིང་། ~ེད་7ིས་

འདི་དག་ནི་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པའི་ཡང་དག་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་Fའོ། །རེས་འགའ་ཡོངས་b་:་
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ངན་ལས་འདས་པ་ཡོད་པར་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཐབས་

མ~ེན་པས་བWན་པ་ཡིན་ལ་རིང་བ`ེལ་བཞག་ནས་སེམས་

ཅན་Bམས་7ིས་བfར་Wི་དང་རིམ་Zོ་Fས་ཏེ་མཆོད་པ་Fེད་

པར་འvར་བ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་Fམས་པའི་དགེ་བའི་

y་བའི་མl་ལས་vར་པ་ཡིན་པས་གང་གིས་མཆོད་པ་Fས་པ་

དེ་དག་མ་འོངས་པའི་3ས་ན་མི་ཁོམ་པ་བ/ད་དང་�ལ་ཞིང་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་ལ་བuེན་བfར་Fེད་པ་དང་། དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་དང་Uད་ནས་དགེ་བའི་སེམས་Wོར་བར་མི་

འvར་བ་དང་། བསོད་ནམས་7ི་Bམ་པར་�ིན་པ་དཔག་A་མེད་

པ་དང་Kན་ཞིང་¶ར་3་ངེས་པར་§ང་ནས་འཁོར་བ་དག་གིས་

�ངས་ཤིང་འཆིང་བར་མི་འvར་བས་འདི་\་qའི་Pོད་པ་d་

ནོམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་~ོད་7ིས་ནན་ཏན་dིས་བ�བ་པར་F་

ཞིང་བག་མེད་པར་མི་Fའོ། །དེ་ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་
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མཛeས་པའི་ཏོག་གིས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་མངོན་bམ་3་

ཡོངས་b་:་ངན་ལས་མི་འདའ་བ་དང་། ཤིན་A་ཟབ་པའི་མཛད་

པ་བཀས་བཤད་པ་ཐོས་ནས་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་འདི་

2ད་ཅེས་བདག་ནི་དེང་གདོད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Wོན་པ་

ཆེན་པོ་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་མི་འདའ་བ་དང་། རིང་བ`ེལ་

བཞག་པ་ཡང་སེམས་ཅན་Bམས་ལ་�ན་པར་བdི་བ་ལགས་

པར་ཁོང་3་Gད་པས་�ས་དང་སེམས་དགའ་མV་རངས་ཤིང་

ངོ་མཚར་¤ད་3་vར་ཏོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་�་ཚeའི་ཚད་བWན་པའི་ལེ;་འདི་བWན་པ་ན་སེམས་ཅན་

ཚད་མེད་Zངས་མེད་དཔག་A་མེད་པ་uེད་མི་མཉམ་པ་དང་

མཉམ་པའི་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་A་

སེམས་བ�ེད་པར་vར་ཏོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་པོ་ཡང་

དེ་ཉིད་3་མི་¢ང་བར་vར་ཏོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་
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པའི་ཏོག་7ང་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་Iག་Fས་ནས་

འ3ག་པའི་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་Sར་�ོན་dི་གནས་b་སོང་

ངོ་། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་

/ལ་པོ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�་ཚeའི་ཚད་བWན་པའི་

ལེ;་Wེ་གཉིས་པའོ།།  །། 

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ། 

བམ་པོ་གཉིས་པ། དེ་ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་uིང་པོ་འཁོར་མང་པོའ E་ནང་ནས་འ3ག་པའི་

Wན་ལས་ལངས་ཏེ་�་གོས་Uག་པ་གཅིག་A་གཟར་ནས་ªས་

མོ་གཡས་པའི་t་ང་ས་ལ་བ�གས་ཏེ་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་

ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་Iག་Fས་ཏེ། 

གསེར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་དང་རིན་པོ་ཆེའི་/ལ་མཚན་

དང་། བ་དན་དང་། ག3གས་མཆོག་དམ་པས་མཆོད་པ་Fས་
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ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་

Kན་འདས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཇི་

\ར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་7ི་ཤིན་A་ཟབ་པའི་གསང་བ་

དག་ལ་ཆོས་བཞིན་3་མངོན་པར་བ�བ་པར་བdི་ལགས། 

བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བཀའ་³ལ་པ། རིགས་7ི་q་ལེགས་

པར་ཉོན་ལ་ཤིན་A་ཡིད་ལ་|ངས་ཤིག་དང་། ངས་~ོད་ལ་Bམ་

པར་Iེ་Wེ་བWན་པར་Fའོ། །རིགས་7ི་q་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་�་Bམ་པ་གbམ་མངའ་Wེ་གbམ་གང་ཞེ་ན། 

Áལ་པའི་�་དང་ལོངས་Pོད་·ོགས་པའི་�་དང་ཆོས་7ི་�་གང་

ཡིན་པའོ། །འདི་\ར་�་Bམ་པ་གbམ་པོ་འདི་དག་གིས་ནི་�་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་�ན་bམ་ཚ�གས་

པ་ཡོངས་b་£ད་པར་Fེད་དེ། གང་གིས་ཡང་དག་པར་kོགས་

ཤིང་ཁོང་3་Gད་པར་vར་ན་¶ར་3་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་
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འ§ང་བར་འvར་རོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔས་ཇི་\ར་Áལ་

པའི་�་ཁོང་3་Gད་པར་F་ཞེ་ན། རིགས་7ི་q་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ནི་�ོན་Pོད་པའི་ས་ལ་གནས་པ་ན་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་7ི་ཆེད་3་ཆོས་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་མངོན་པར་

བ�བས་སོ། །དེ་\ར་མངོན་པར་བ�བས་པ་ཡང་Bལ་འFོར་

ཡོངས་b་·ོགས་པའི་བར་3་མངོན་པར་བ�བས་པས་Bལ་

འFོར་བ{ོམས་པའི་Wོབས་7ིས་ནི་མངའ་ཆེན་པོ་བ_ེས་ལ། 

མངའ་ཆེན་པོ་བ_ེས་པའི་མlས་ནི་སེམས་ཅན་dི་བསམ་པ་ཇི་

\་བ་དང་སེམས་ཅན་dི་Pོད་པ་ཇི་\་བ་དང་སེམས་ཅན་dི་

ཁམས་ཇི་\་བ་བཞིན་3་ཐམས་ཅད་lགས་b་Gད་པས་3ས་ལ་

ཡང་མི་གཞེས་ཤིང་། 3ས་དང་གནས་ལས་7ང་ཡོལ་བར་མི་

མཛད་པས་3ས་དང་མlན་ཞིང་Pོད་པ་དང་མlན་པར་xེས་b་

མlན་པའི་ཆོས་Wོན་པ་དང་། �་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་Wོན་པ་གང་
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ཡིན་པ་དེ་ནི་Áལ་པའི་�་ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་

སེམས་དཔས་ཇི་\ར་ལོངས་Pོད་·ོགས་པའི་�་ཁོང་3་Gད་

པར་F་ཞེ་ན། འདི་\ར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་Bམས་7ིས་མངོན་པར་kོགས་པ་འཐོབ་པར་F་

བའི་Iིར་དང་། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བWན་ནས་འཁོར་བ་དང་

:་ངན་ལས་འདས་པ་རོ་གཅིག་པ་ཉིད་3་ཤེས་པར་F་བའི་Iིར་

དང་། འཇིག་ཚ�གས་ལ་\་བ་ཡོངས་b་བསལ་ནས་འཇིགས་

ཤིང་Åག་པ་དང་རབ་A་དགའ་བ་བ�ེད་པའི་Iིར་དང་། སངས་

/ས་7ི་ཆོས་མཐའ་མེད་པའི་གཞི་མཛད་པའི་Iིར་དང་། ཡང་

དག་པ་ཇི་\་བ་བཞིན་3་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་7ི་ཡེ་

ཤེས་དང་། �ོན་dི་�ོན་ལམ་dི་Wོབས་དང་xེས་b་མlན་པའི་

Iིར་�་གང་གིས་མཚན་bམ་�་y་གཉིས་དང་དཔེ་Fད་བཟང་

པོ་བ/ད་�་�ན་bམ་ཚ�གས་པ་དང་། དq་དང་། /བ་7ི་འོད་
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ཡོངས་b་·ོགས་པ་Wོན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལོངས་Pོད་

·ོགས་པའི་�་ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཇི་\ར་ཆོས་7ི་�་ཁོང་3་Gད་པར་F་

ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་པའི་�ིབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་b་བསལ་

ནས་དགེ་བའི་ཆོས་Bམས་ཡོངས་b་·ོགས་པར་vར་པའི་Iིར་

དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་7ི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་དང་Kན་པར་

vར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་7ི་�་ཞེས་Fའོ། །�་�་མ་Bམ་

པ་གཉིས་ནི་བཏགས་པ་ཙམ་3་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་�་གbམ་པ་

འདི་ནི་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། �་�་མ་གཉིས་7ི་y་བར་

vར་པའི་Iིར་རོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་

དང་། Bམ་པར་མི་kོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་མ་གཏོགས་པར་

སངས་/ས་ཐམས་ཅད་ལས་Vད་ན་ཆོས་གཞན་མི་མངའ་Wེ། 

སངས་/ས་ཐམས་ཅད་ནི་མ~ེན་པ་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་vར་
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ན་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་གཏན་3་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་ཟད་ནས་

སངས་/ས་7ིས་Bམ་པར་དག་པ་བ_ེས་པར་འvར་བས། དེའི་

Iིར་ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་7ི་ཡེ་ཤེས་7ིས་ནི་

སངས་/ས་7ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་£ད་པར་འvར་རོ། །

གཞན་ཡང་རིགས་7ི་q་སངས་/ས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་དང་

གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་མཐར་Fོན་པ་ཡིན་པས། བདག་ལ་

ཕན་འདོགས་པ་ནི་ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །གཞན་ལ་ཕན་

འདོགས་པ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་7ི་ཡེ་ཤེས་སོ། །བདག་དང་གཞན་

ལ་ཕན་འདོགས་པར་མཛད་པ་ལ་མངའ་བ_ེས་ནས་མཛད་པ་

མཐའ་ཡས་པ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་ཡོངས་b་·ོགས་པར་vར་པའི་

Iིར་དེ་\་བས་ན་སངས་/ས་7ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་Fེ་�ག་ཐ་

དད་པ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་ཚད་མེད་ཅིང་མཐའ་མེད་པ་uེད་ཡོད་

པར་Bམ་པར་Iེ་བ་ཡིན་ནོ། །རིགས་7ི་q་འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་
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ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་Bམ་པར་kོག་པ་ལ་བkེན་ནས་ཉོན་

མོངས་པ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་དང་། ལས་7ི་�་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་

དང་། འ�ས་q་Bམ་པར་�ིན་པ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་བWན་པ་དེ་

བཞིན་3་ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་7ི་ཡེ་ཤེས་

ལ་བkེན་ནས་7ང་སངས་/ས་7ི་ཆོས་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་དང་། 

རང་སངས་/ས་7ི་ཆོས་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་དང་། ཉན་ཐོས་7ི་

ཆོས་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་Wོན་པར་མཛད་དོ། །ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་

ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་7ི་ཡེ་ཤེས་ལ་བkེན་ནས་སངས་/ས་

7ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ནས་�ན་bམ་ཚ�གས་

པར་འvར་བས་འདི་ནི་མཆོག་A་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་ཞེས་

Fའོ། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་རི་མོ་�ིས་ཏེ་/ན་3་

Fེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་3་ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་7ི་ཡེ་ཤེས་
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ལ་བkེན་ནས་སངས་/ས་7ི་ཆོས་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་

པ་ཡང་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་ཡིན་ནོ། །རིགས་7ི་q་ཇི་\ར་ན་

ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་7ི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ལ་

Bམ་པར་kོག་པ་མི་མངའ་བར་ཡང་རང་གི་ངང་གིས་མཛད་པའི་

དངོས་པོ་དག་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་འvར་ཞེ་ན། རིགས་7ི་q་

འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་

འདས་པར་�ོན་ལམ་ལ་མངའ་བ_ེས་པའི་Iིར་མཛད་པའི་

དངོས་པོ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་པ་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་འvར་བ་

དེ་བཞིན་3་ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་7ི་ཡེ་

ཤེས་མཛད་པའི་དངོས་པོ་དེ་དག་ཡོངས་b་zབ་པ་ལ་མངའ་

བ_ེས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་སེམས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛEན་ལ་

uོམས་པར་འ�ག་7ང་�ོན་dི་�ོན་ལམ་ལ་བkེན་ནས་ཏིང་ངེ་
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འཛEན་ལས་ལངས་ཏེ་F་བ་མང་པོ་Bམས་ལ་མངོན་པར་འ3་

Fེད་དོ། །དེ་བཞིན་3་ཆོས་གཉིས་པོ་དག་ལ་Bམ་པར་kོག་པ་

མི་མངའ་བར་ཡང་རང་གི་ངང་གིས་མཛད་པ་དག་ཡོངས་b་

·ོགས་པར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་ཉི་མ་

དང་�་བ་ལ་ཡང་Bམ་པར་kོག་པ་མེད། G་དང་མེ་ལོང་ལ་ཡང་

Bམ་པར་kོག་པ་མེད། འོད་¢ང་བ་ལ་ཡང་Bམ་པར་kོག་པ་མེད་

མོད་7ི། འོན་7ང་གbམ་འ3ས་པ་ལས་ག|གས་བ_ན་འ§ང་

བར་འvར་རོ། །དེ་བཞིན་3་ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དེ་

བཞིན་ཉིད་7ི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་Bམ་པར་kོག་པ་མི་མངའ་མོད་7ི། 

འོན་7ང་�ོན་ལམ་ལ་མངའ་བ_ེས་པའི་Iིར་སེམས་ཅན་2ལ་

བ་དང་Kན་པ་དག་ལ་ལོངས་Pོད་·ོགས་པ་དང་། Áལ་པའི་�་

ཉི་�འི་ག|གས་བ_ན་འ3ས་པ་ལས་¢ང་བ་བཞིན་3་Wོན་པར་

མཛད་དོ། །གཞན་ཡང་རིགས་7ི་q་འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་ཚད་
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མེད་དཔག་A་མེད་པའི་G་དང་མེ་ལོང་དག་འོད་¢ང་བ་ལ་བkེན་

པའི་Iིར་ནམ་མཁའ་ལ་ག|གས་བ_ན་མཚན་མ་ཐ་དད་པ་Bམ་

པ་¢་ཚ�གས་Wོན་པར་Fེད་7ང་ནམ་མཁའ་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་

ཉིད་དོ། །རིགས་7ི་q་དེ་བཞིན་3་Sོབ་མ་Bམས་འ3ལ་བ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་7ི་�འི་ག|གས་བ_ན་ཡིན་ཏེ། �ོན་ལམ་dི་

མlས་�་Bམ་པ་གཉིས་ལས་མཚན་མ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་¢ང་

ཡང་ཆོས་7ི་�འི་ས་ལ་ནི་ཐ་དད་པའི་མཚན་མ་མི་མངའོ། །

རིགས་7ི་q་�་གཉིས་པོ་དེ་དག་ལ་བkེན་ནས་ནི་སངས་/ས་

ཐམས་ཅད་7ིས་tག་མ་དང་བཅས་པའི་:་ངན་ལས་འདས་པ་

བWན་ཏོ། །ཆོས་7ི་�་དེ་ལ་བkེན་ནས་ནི་tག་མ་མེད་པའི་:་

ངན་ལས་འདས་པ་བWན་ཏོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་

ཅད་ནི་མཐར་ཟད་པར་འvར་བའི་Iིར་རོ། །�་གbམ་པོ་འདི་

དག་ལ་བkེན་ནས་ནི་སངས་/ས་ཐམས་ཅད་7ིས་མི་གནས་
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པའི་:་ངན་ལས་འདས་པ་བWན་ཏོ། །�་གཉིས་7ི་Iིར་ནི་:་

ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་ཏེ། ཆོས་7ི་�་ལས་Vད་ན་

ཡང་སངས་/ས་གཞན་མེད་པས་སོ། །ཅིའི་Iིར་�་གཉིས་:་

ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་ཞེ་ན། �་གཉིས་པོ་དེ་དག་ནི་

བkགས་པ་ཙམ་Wེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་2ད་ཅིག་མར་�ེ་

ཞིང་འགག་པ་དང་བཅས་པས་ངེས་པར་མི་གནས་པའི་Iིར་

ཡང་དང་ཡང་3་འ§ང་ཞིང་ངེས་པ་མེད་པའི་Iིར་རོ། །ཆོས་7ི་

�་ནི་དེ་\་མ་ཡིན་པས་དེའི་Iིར་�་གཉིས་པོ་:་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་མི་གནས་སོ། །ཆོས་7ི་�་ནི་གཉིས་b་མེད་པས་

དེའི་Iིར་:་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་ཏེ། དེ་\་བས་ན་�་

གbམ་པོ་དེ་དག་ལ་བkེན་ནས་མི་གནས་པའི་:་ངན་ལས་

འདས་པ་བWན་པ་ཡིན་ནོ། །རིགས་7ི་q་སོ་སོའ E་�ེ་བོ་ཐམས་

ཅད་ནི་མཚན་ཉིད་གbམ་དང་Kན་པའི་Iིར་འཆིང་བ་དང་

�82



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

བཅས་ཤིང་�ིབ་པ་དང་བཅས་པས་�་གbམ་པོ་དག་ཐག་རིང་

3་}ོང་ཞིང་�་གbམ་པོ་དག་དང་ཉེ་བར་མི་འvར་རོ། །གbམ་

གང་ཞེ་ན། fན་A་བkགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། གཞན་dི་

དབང་ལས་§ང་བའི་མཚན་ཉིད་དང་ཡོངས་b་zབ་པའི་མཚན་

ཉིད་དོ། །འདི་\ར་མཚན་ཉིད་འདི་དག་ཡོངས་b་མ་ཤེས་པའི་

Iིར་དང་ཞི་བར་མ་vར་པའི་Iིར་དང་ཡོངས་b་མ་དག་པའི་

Iིར་ཏེ། དེ་\་བས་ན་�་གbམ་པོ་འདི་དག་དང་ཉེ་བར་མ་vར་

པ་ཡིན་ནོ། །འདི་\ར་མཚན་ཉིད་གbམ་པོ་འདི་དག་ཤེས་ཤིང་

ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་ཡོངས་b་དག་པར་vར་པའི་Iིར་དེ་\་བས་ན་

སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་Bམས་�་གbམ་དང་Kན་པར་

འvར་བ་ཡིན་ནོ། །རིགས་7ི་q་Fིས་པ་སོ་སོའ E་�ེ་བོ་Bམས་ནི་

སེམས་Bམ་པ་གbམ་པོ་འདི་དག་མ་}ངས་པའི་Iིར་�་གbམ་

པོ་དག་ཐག་རིང་3་}ངས་ནས་ཉེ་བར་མི་འvར་བ་ཡིན་ནོ། །
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གbམ་གང་ཞེ་ན། F་བ་Sོང་བའི་སེམས་དང་། y་བ་ལ་བkེན་

པའི་སེམས་དང་། y་བའི་སེམས་གང་ཡིན་པའོ། །lལ་བར་

Fེད་པའི་ལམ་Bམས་ལ་བkེན་ནས་ནི་F་བ་Sོང་བའི་སེམས་

ཟད་པར་འvར་རོ། །ཆོས་7ིས་}ོང་བའི་ལམ་ལ་བkེན་ནས་ནི་

y་བ་ལ་བkེན་པའི་སེམས་ཟད་པར་འvར་རོ། །མཆོག་A་

འvར་བའི་ལམ་ལ་བkེན་ནས་ནི། y་བའི་སེམས་ཟད་པར་

འvར་རོ། །F་བ་Sོང་བའི་སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་vར་པའི་Iིར་

ནི་Áལ་པའི་�་Wོན་པར་འvར་རོ། །y་བ་ལ་བkེན་པའི་སེམས་

ཉེ་བར་ཞི་བར་vར་པའི་Iིར་ནི་ལོངས་Pོད་·ོགས་པའི་�་Wོན་

པར་འvར་རོ། །y་བའི་སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་vར་པའི་Iིར་ནི་

ཆོས་7ི་�་འཐོབ་པར་འvར་བས་དེའི་Iིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་�་གbམ་དང་Kན་པར་vར་པ་ཡིན་ནོ། །རིགས་

7ི་q་སངས་/ས་ཐམས་ཅད་ནི་�་དང་པོའ E་དབང་གིས་སངས་
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/ས་Bམས་དང་མཛད་པ་མcངས་པ་དང་། �་གཉིས་པའི་

དབང་གིས་སངས་/ས་Bམས་དང་དགོངས་པ་མcངས་པ་དང་། 

�་གbམ་པའི་དབང་གིས་སངས་/ས་Bམས་དང་�་མcངས་

པར་vར་པ་ཡིན་ནོ། །རིགས་7ི་q་སངས་/ས་Bམས་7ི་�་

དང་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་dི་མོས་པའི་xེས་b་Bམ་

པ་མང་པོ་དང་Kན་པའི་Iིར་མཚན་ཉིད་¢་ཚ�གས་Wོན་པར་

མཛད་པས་དེའི་Iིར་མང་པོར་བWན་པ་ཡིན་ནོ། །སངས་/ས་

7ི་�་གཉིས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་Sོབ་མ་Bམས་ཡིད་གཅིག་A་

vར་པའི་Iིར་མཚན་ཉིད་གཅིག་ཁོ་ན་Wོན་པར་མཛད་པས་དེའི་

Iིར་གཅིག་A་བWན་པ་ཡིན་ནོ། །སངས་/ས་7ི་�་གbམ་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཚན་མ་གཉིས་7ི་Bམ་པ་ཐམས་ཅད་fན་A་

~བ་ཅིང་མཚན་ཉིད་3་འཛEན་པའི་Pོད་Qལ་མ་ཡིན་པས་དེའི་

Iིར་གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བWན་
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ཏོ། །རིགས་7ི་q་�་དང་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལོངས་Pོད་

·ོགས་པའི་�་ལ་བkེན་ནས་རབ་A་¢ང་བར་འvར་རོ། །�་

གཉིས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་7ི་�་ལ་བkེན་ནས་རབ་A་

¢ང་བར་འvར་རོ། །ཆོས་7ི་�་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་

པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་བkེན་པའི་གནས་ཅི་ཡང་མི་མངའོ། །

རིགས་7ི་q་འདི་\ར་ཆོས་གbམ་པོ་དེ་དག་ནི་kག་པའི་དོན་

དང་Kན་པའི་Iིར་ནི་kག་པ་ཞེས་Fའོ། །བWན་ལ་མི་kག་པའི་

དོན་དང་Kན་པའི་Iིར་ནི་མི་kག་པ་ཞེས་བWན་ཏེ། Áལ་པའི་

�་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་kག་པར་ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་བ2ོར་ཞིང་དེ་

དང་དེ་དག་A་«ེན་ཇི་\་བ་བཞིན་3་ཐབས་མཁས་པ་Wོན་པ་ལ་

�ན་འཆད་པ་མེད་པའི་Iིར་དེ་\་བས་ན་kག་པ་ཞེས་བWན་ཏོ། 

།y་བ་མ་ཡིན་པའི་Iིར་དང་�ན་bམ་ཚ�གས་པའི་མཛད་པ་

ཆེན་པོ་མངོན་3་མི་འ§ང་བའི་Iིར་དེ་\་བས་ན་མི་kག་པ་ཞེས་
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བWན་ཏོ། །ལོངས་Pོད་·ོགས་པའི་�་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐོག་མ་

མེད་པའི་3ས་ནས་�ན་འཆད་པ་མེད་པར་སངས་/ས་ཐམས་

ཅད་7ི་མ་འrེས་པའི་ཆོས་Bམས་ཡོངས་b་£ད་ཅིང་འཛEན་

པའི་Iིར་དང་། སེམས་ཅན་ཟད་པ་མེད་པ་བཞིན་3་མཛད་པ་ལ་

ཡང་ཟད་པ་མི་མངའ་བའི་Iིར་kག་པ་ཞེས་བWན་ཏོ། །y་བ་མ་

ཡིན་པའི་Iིར་དང་�ན་bམ་ཚ�གས་པའི་མཛད་པ་ཆེན་པོ་

མངོན་3་མི་འ§ང་བའི་Iིར་མི་kག་པ་ཞེས་བWན་ཏོ། །ཆོས་7ི་

�་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་འ3་Fེད་པའི་ཆོས་7ང་མ་ཡིན་

ལ་ཐ་དད་པའི་མཚན་ཉིད་7ང་མི་མངའ་ཞིང་y་བ་ཡིན་པར་vར་

པའི་Iིར་དང་། ནམ་མཁའ་དང་མcངས་པར་vར་པའི་Iིར་kག་

པ་ཞེས་བWན་ཏོ། །རིགས་7ི་q་Bམ་པར་མི་kོག་པའི་ཡེ་ཤེས་

ལས་Vད་ན་མཆོག་A་vར་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་ལ་ཆོས་7ི་དེ་

བཞིན་ཉིད་ལས་Vད་ན་ཡང་མཆོག་A་vར་པའི་Pོད་Qལ་མེད་
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པས་ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་། ཤེས་རབ་7ི་དེ་

བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེའི་དེ་བཞིན་ཉིད་Bམ་པ་གཉིས་པོ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཐ་དད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་Iིར་ཆོས་7ི་�་ནི་ཤེས་རབ་Bམ་པར་དག་

པར་vར་པའི་Iིར་དང་། འགོག་པ་Bམ་པར་དག་པར་vར་པའི་

Iིར་གཉིས་Bམ་པར་དག་པར་vར་པ་ཡིན་པས་དེས་ན་ཆོས་7ི་

�་ནི་Bམ་པར་དག་པ་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་vར་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་རིགས་7ི་q་�་གbམ་པོ་དག་རབ་A་Bམ་པར་དFེ་

ན་ཐ་དད་པ་Bམ་པ་བཞིར་འvར་ཏེ། Áལ་པའི་�་ཡིན་ལ་

ལོངས་Pོད་·ོགས་པའི་�་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད། ལོངས་Pོད་

·ོགས་པའི་�་ཡིན་ལ་Áལ་པའི་�་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད། Áལ་

པའི་�་ཡང་ཡིན་ལ་ལོངས་Pོད་·ོགས་པའི་�་ཡང་ཡིན་པ་ཡང་

ཡོད། Áལ་པའི་�་ཡང་མ་ཡིན་ལ་ལོངས་Pོད་·ོགས་པའི་�་
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ཡང་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །Áལ་པའི་�་ཡིན་ལ་ལོངས་Pོད་

·ོགས་པའི་�་མ་ཡིན་པ་གང་ཞེ་ན་འདི་\་Wེ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་Bམས་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་A་

�ོན་ལམ་ལ་མངའ་བ_ེས་པའི་Iིར་«ེན་ཇི་\་བ་བཞིན་3་ཕན་

འདོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་Áལ་པའི་�་ཞེས་Fའོ། །ལོངས་

Pོད་·ོགས་པའི་�་ཡིན་ལ་Áལ་པའི་�་མ་ཡིན་པ་གང་ཞེ་ན། 

སའི་མ3ན་རོལ་dི་�་གང་ཡིན་པའོ། །Áལ་པའི་�་ཡང་ཡིན་

ལ་ལོངས་Pོད་·ོགས་པའི་�་ཡང་ཡིན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་\་

Wེ། tག་མ་དང་བཅས་པའི་:་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གནས་

པའི་�་གང་ཡིན་པའོ། །Áལ་པའི་�་ཡང་མ་ཡིན་ལ་ལོངས་

Pོད་·ོགས་པའི་�་ཡང་མ་ཡིན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་\་Wེ། ཆོས་

7ི་�་གང་ཡིན་པའོ། །རིགས་7ི་q་ཆོས་7ི་�་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་གཉིས་b་མེད་པས་རབ་A་Iེ་བའི་Iིར་རོ། །གཉིས་b་མེད་
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པ་ཞེས་F་བ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ཆོས་7ི་�་དེ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་

མཚན་ཉིད་7ི་གནས་ཞེས་F་བ་གཉི་ག་མེད་པས་ཡོད་པ་ཡང་

མ་ཡིན་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཐ་དད་པ་

ཡང་མ་ཡིན། Zངས་7ང་མ་ཡིན་Zངས་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན། 

¢ང་བ་ཡང་མ་ཡིན། �ན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་\་qའི་དེ་

བཞིན་ཉིད་7ི་ཡེ་ཤེས་དེས་ནི་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་ཉིད་7ི་

གནས་7ང་མི་གཟིགས། ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མེད་པ་ཡང་མ་

ཡིན་པ་ཡང་མི་གཟིགས། གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཐ་དད་པ་ཡང་

མ་ཡིན་པ་ཡང་མི་གཟིགས། Zངས་7ང་མ་ཡིན་Zངས་མ་ཡིན་

པ་ཡང་མི་གཟིགས། ¢ང་བ་ཡང་མ་ཡིན། �ན་པ་ཡང་མ་ཡིན་

པ་ཡང་མི་གཟིགས་པས་དེའི་Iིར་Pོད་Qལ་Bམ་པར་དག་པ་

དང་། ཤེས་རབ་Bམ་པར་དག་པ་ལ་Bམ་པར་བkག་A་ཡང་མི་

¬ང་ལ་འདིར་Pོད་པ་ཞེས་F་བ་མེད་7ང་འགོག་པ་དང་ལམ་dི་
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གཞི་Fེད་པའི་Iིར་ཆོས་7ི་�་འདི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

མཛད་པ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་¢ང་བར་འvར་བར་རིག་པར་

Fའོ། །རིགས་7ི་q་�་འདིའི་�་དང་། «ེན་དང་། Pོད་Qལ་

དང་། གནས་དང་། འ�ས་q་དང་། y་བ་དཔག་པར་དཀའ་བའི་

Iིར་གང་གིས་ཁོང་3་Gད་པར་vར་ན་�་དེ་ཉིད་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་uིང་པོའ།ོ །�་འདི་ཉིད་ལ་བkེན་ནས་དང་པོ་

བ�ེད་པའི་སེམས་7ང་ཐོབ་པར་འvར་རོ། །Bལ་འFོར་{ོམ་

པའི་ས་པའི་སེམས་7ང་རབ་A་¢ང་བར་འvར་རོ། །Iིར་མི་

Kོག་པའི་སེམས་7ང་རབ་A་¢ང་བར་འvར་རོ། །ཚe་གཅིག་

གིས་ཐོགས་པའི་སེམས་དང་། �ོ་xེའི་སེམས་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སེམས་7ང་རབ་A་¢ང་བར་འvར་རོ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་d་ནོམ་པ་ཚད་མེད་ཅིང་མཐའ་མེད་
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པ་ཐམས་ཅད་7ང་རབ་A་¢ང་བར་འvར་རོ། །ཆོས་7ི་�་འདི་

ལ་བkེན་ནས་བསམ་dིས་མི་~བ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛEན་ཆེན་པོ་

Bམས་7ང་རབ་A་¢ང་བར་འvར་རོ། །ཆོས་7ི་�་འདི་ལ་

བkེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་རབ་A་¢ང་བར་འvར་

བས་དེའི་Iིར་�་གཉིས་པོ་འདི་དག་ནི་ཏིང་ངེ་འཛEན་དང་། 

ཤེས་རབ་ལ་བkེན་ནས་མངོན་3་¢ང་བར་འvར་རོ། །ཆོས་7ི་

�་འདི་\་q་འདི་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་གནས་པས་kག་པ་

ཞེས་7ང་བWན་ཏོ། །ང་ཞེས་7ང་བWན་ཏོ། །ཏིང་ངེ་འཛEན་ཆེན་

པོ་ལ་གནས་པའི་Iིར་�ིད་པ་ཞེས་7ང་བWན་ཏོ། །ཡེ་ཤེས་

ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་Iིར་ཡོངས་b་གཙང་བ་ཞེས་7ང་བWན་

ཏེ། དེ་\་བས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་kག་པར་བXགས་པ་

དང་། མངའ་དབང་བ_ེས་པ་དང་བདེ་ཞིང་�ིད་པ་དང་། ཡོངས་

b་གཙང་བར་vར་པ་ཡིན་ནོ། །ཏིང་ངེ་འཛEན་ཆེན་པོ་ལ་བkེན་
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ནས་དཔའ་བར་འZོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛEན་ལ་སོགས་པ་ཏིང་ངེ་

འཛEན་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་rན་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་rན་

པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ཐམས་ཅད་དང་། Fམས་པ་ཆེན་པོ་དང་། 

lགས་xེ་ཆེན་པོ་དང་། ག|ངས་ཐམས་ཅད་དང་། མངོན་པར་

ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དབང་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་མཉམ་

པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་£ད་ཅིང་དེ་\་qའི་སངས་/ས་7ི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་7ང་མངོན་3་འ§ང་བར་འvར་རོ། །ཡེ་ཤེས་

ཆེན་པོ་འདི་ལ་བkེན་ནས་Wོབས་བ�་དང་། བuེངས་པ་མི་

མངའ་བ་བཞི་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང་། མ་

འrེས་པའི་ཆོས་བ/་བ/ད་�་དང་། ངོ་མཚར་¤ད་3་§ང་བའི་

ཆོས་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་ཐམས་ཅད་7ང་རབ་A་¢ང་བར་

འvར་རོ། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་ཡིད་བཞིན་dི་ནོར་q་རིན་པོ་ཆེ་

ལ་བkེན་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ཚད་མེད་ཅིང་མཐའ་མེད་པ་Bམ་པ་¢་
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ཚ�གས་¢ང་བར་འvར་བ་དེ་བཞིན་3་ཏིང་ངེ་འཛEན་ཆེན་པོའ E་

རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཤེས་རབ་ཆེན་པོའ E་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བkེན་ནས་

7ང་སངས་/ས་7ི་ཆོས་d་ནོམ་པ་ཚད་མེད་ཅིང་མཐའ་མེད་པ་

Bམ་པ་¢་ཚ�གས་མངོན་3་འ§ང་བར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་

དེ་\་qའི་ཆོས་7ི་�འི་ཏིང་ངེ་འཛEན་དང་། ཤེས་རབ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་

མཚན་མ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་འvར་བས་Bམ་པར་བkག་

A་མི་¬ང་ལ། kག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཆད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་དq་

མའི་ལམ་ཞེས་Fའོ། །Bམ་པར་kོག་པ་མངའ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་

Bམ་པར་kོག་པ་མི་མངའོ། །གbམ་3་བZང་བ་ཡོད་7ང་ངོ་བོ་

ཉིད་ལ་གbམ་3་འvར་བ་མེད་པས་འཕེལ་བ་ཡང་མེད། འZིབ་

པ་ཡང་མེད། ¤ི་ལམ་དང་Æ་མ་\་qར་ག|ང་བ་ཡང་མེད། 

འཛEན་པ་ཡང་མེད་པས་ཆོས་7ི་�འི་དེ་བཞིན་ཉིད་Bམ་པར་

�94



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

Zོལ་བའི་གནས་འཆི་བདག་གི་/ལ་པོའ E་Qལ་ལས་ཡང་དག་

པར་འདས་པ་�ེ་ཤིའི་�ན་པ་ལས་མངོན་པར་འཕགས་པ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ིས་བ�བ་པར་མི་�ས་ཤིང་བZོད་

པར་མི་�ས་པ། སངས་/ས་དང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Bམས་

7ི་བXགས་པའི་གནས་b་vར་པའོ། །རིགས་7ི་q་འདི་\་Wེ་

དཔེར་ན་མི་ཞིག་གསེར་འདོད་པས་དེ་དང་དེ་དག་A་གསེར་dི་

�ོ་ཡོངས་b་བཙལ་བ་ལས་གསེར་dི་�ོ་དེ་_ེད་ནས་ཞིབ་མོར་

བཏགས་ཏེ་uིང་པོ་གང་ཡིན་པ་�ངས་ནས་སོ་མལ་3་བXས་

བAལ་ནས་གསེར་ཡོངས་b་དག་པ་_ེད་པར་vར་ན་ཡིད་

བཞིན་3་བÆར་ཏེ། ག3་q་ལ་སོགས་པ་/ན་dི་Bམ་པ་¢་

ཚ�གས་b་Fས་ནས་Pོད་པ་མང་པོ་དང་Kན་པར་vར་7ང་

གསེར་dི་རང་བཞིན་ལ་ནི་འvར་བ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །གཞན་

ཡང་རིགས་7ི་qའམ། རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་Bམ་
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པར་Zོལ་བའི་མཆོག་ཡོངས་b་གཉེར་བའམ། འཇིག་kེན་པའི་

དགེ་བ་མངོན་པར་བ�བས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ་དེའི་

Sོབ་མའི་འཁོར་མཐོང་ན་ཉེ་བར་བuེན་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་

ལ་འདི་2ད་3་བཅོམ་Kན་འདས་དགེ་བ་ནི་གང་ལགས། མི་

དགེ་བ་ནི་གང་ལགས། ཡང་དག་པའི་Bལ་འFོར་བ{ོམས་པས་

Bམ་པར་དག་པའི་Pོད་པ་འཐོབ་པར་འvར་བ་ནི་གང་ལགས། 

ཞེས་གསོལ་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་Sོབ་མའི་

འཁོར་Bམས་དེས་དེ་2ད་3་X་བ་གསོལ་བ་གཟིགས་པར་vར་

ན་དེའི་ཚe་འདི་uམ་3་རིགས་7ི་qའམ་རིགས་7ི་q་མོ་འདི་ནི་

Bམ་པར་དག་པ་ཡོངས་b་གཉེར་བའི་Iིར་ཡང་དག་པའི་ཆོས་

ཡོངས་b་མཉན་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །uམ་3་དགོངས་ནས་

དེ་ལ་Bམ་པར་Iེ་Wེ་བWན་པ་ཉིད་7ིས་གོ་བར་མཛད་པར་

འvར་བས་དེས་ཐོས་ནས་7ང་ཡང་དག་པའི་rན་པས་མི་བxེད་
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པར་བ|ང་Wེ། Bལ་འFོར་བ{ོམ་པར་སེམས་བ�ེད་པས་

བyོན་འzས་7ི་Wོབས་ཐོབ་ནས་ལེ་ལོའ E་�ིབ་པ་ཡོངས་b་

བསལ་ཏེ་�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་aོང་བར་Fེད་པས་

བSབ་པའི་གནས་Bམས་ལ་མ་Vས་པ་}ངས་ནས་Mོད་པ་དང་

འdོད་པའི་སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་Fས་ཏེ་ས་དང་པོ་ལ་འ�ག་

པར་འvར་བས་ས་དང་པོའ E་སེམས་ལ་བkེན་ནས་སེམས་ཅན་

ལ་ཕན་འདོགས་པའི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་བསལ་ནས་ས་གཉིས་

པར་འ�ག་པ་འཐོབ་པར་འvར་རོ། །ས་དེར་ཡང་Bམ་པར་མི་

འཚe་བའི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་བསལ་ནས་ས་གbམ་པར་འ�ག་

པར་འvར་རོ། །ས་དེར་ཡང་སེམས་མཉེན་ཞིང་Bམ་པར་Fང་

བའི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་བསལ་ནས་ས་བཞི་པར་འ�ག་པར་

འvར་རོ། །ས་དེར་ཡང་ཐབས་མཁས་པའི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་

བསལ་ནས་ས་µ་པར་འ�ག་པར་འvར་རོ། །ས་དེར་ཡང་དོན་
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དམ་པ་དང་། fན་·ོབ་A་མཐོང་བའི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་བསལ་

ནས་ས་�ག་པར་འ�ག་པར་འvར་རོ། །ས་དེར་ཡང་མཚན་མ་

ལ་མཐོང་བར་Pོད་པའི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་བསལ་ནས་ས་བ3ན་

པར་འ�ག་པར་འvར་རོ། །ས་དེར་ཡང་མཚན་མ་ཉེ་བར་ཞི་

བར་མི་མཐོང་བའི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་བསལ་ནས་ས་བ/ད་པར་

འ�ག་པར་འvར་རོ། །ས་དེར་ཡང་�ེ་བའི་མཚན་མར་མི་

མཐོང་བའི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་བསལ་ནས་ས་དV་པར་འ�ག་

པར་འvར་རོ། །ས་དེར་ཡང་མངོན་པར་ཤེས་པ་�ག་གི་�ིབ་པ་

ཡང་ཡོངས་b་བསལ་ནས་ས་བ�་པར་འ�ག་པར་འvར་རོ། །

ས་དེར་ཡང་ཤེས་Fའི་�ིབ་པ་དང་y་བའི་སེམས་ཡོངས་b་

བསལ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་ལ་འ�ག་པར་འvར་རོ། 

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་ལ་འ�ག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་Bམ་

པ་གbམ་ཡོངས་b་དག་པར་vར་པའི་Iིར་ཤིན་A་Bམ་པར་
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དག་པ་ཞེས་F་Wེ། གbམ་གང་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་པ་Bམ་པར་

དག་པ་དང་། £ག་བ�ལ་Bམ་པར་དག་པ་དང་། མཚན་མ་Bམ་

པར་དག་པ་གང་ཡིན་པའོ། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་གསེར་ཡང་

དག་པར་བXས་aངས་བ´ངས་ཏེ་rི་མ་མེད་པར་F་བ་ཡང་

གསེར་dི་རང་བཞིན་གཟོད་མ་ཉིད་ནས་Bམ་པར་དག་པ་

གསལ་བར་Fེད་པ་ཡིན་པའི་Iིར་གསེར་dི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོངས་b་

དག་པའི་དབང་གིས་གསེར་མེད་པར་འvར་རོ། །ཞེས་Fར་མི་

¬ང་ངོ་། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་G་_ོག་མ་ཅན་ཡོངས་b་དངས་ཏེ་

rི་མ་མེད་པར་F་བ་ཡང་Gའི་རང་བཞིན་གཟོད་མ་ཉིད་ནས་

ཡོངས་b་དག་པར་གསལ་བར་Fེད་པ་ཡིན་པའི་Iིར་G་མེད་

པར་འvར་རོ་ཞེས་Fར་མི་¬ང་བ་དེ་བཞིན་3་ཆོས་7ི་�་ཡང་

ཉོན་མོངས་པ་དང་འrེས་པར་vར་པས་£ག་བ�ལ་བ་དང་fན་

འ§ང་བ་ཡོངས་b་བསལ་ནས་བག་ཆགས་tག་མ་མེད་པར་F་
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བ་ཡང་སངས་/ས་7ི་རང་བཞིན་གཟོད་མ་ཉིད་ནས་Bམ་པར་

དག་པ་གསལ་བར་Fེད་པ་ཡིན་པའི་Iིར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་

འvར་རོ་ཞེས་Fར་མི་¬ང་ངོ་། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་

ལ་3་བ་དང་། �ིན་དང་། ´ལ་དང་། ^ག་B་Bམས་7ིས་

བ�ིབས་པ་དག་གལ་ཏེ་ཡོངས་b་དང་བར་vར་ན་ནམ་མཁའི་

ཁམས་ཡོངས་b་དག་པར་vར་པས་ནམ་མཁའ་མེད་པར་

འvར་རོ། །ཞེས་Fར་མི་¬ང་བ་དེ་བཞིན་3། ཆོས་7ི་�་ཡང་

£ག་བ�ལ་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་ཟད་པར་vར་པའི་

Iིར་Bམ་པར་དག་པ་ཞེས་བxོད་7ང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་འvར་

རོ་ཞེས་Fར་མི་¬ང་ངོ་། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་�ེས་q་ཞིག་

གཉིད་ལོག་པའི་¤ི་ལམ་ན་G་ཆེན་པོས་~ེར་བ་ལས་ང་ལག་

བ�ོད་དེ་�ས་དང་སེམས་ལེ་ལོ་མ་Fས་པའི་Iིར་G་བོ་ཐད་

ཀར་བཅད་དེ་ཕ་རོལ་dི་འZམ་3་Iིན་པར་མཐོང་བ་ལས་¤ི་
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ལམ་སད་ནས་G་བོ་དང་c་རོལ་དང་ཕ་རོལ་dི་འZམ་ཐ་དད་

པར་འvར་བ་མི་མཐོང་ཡང་སེམས་མེད་དོ་ཞེས་Fར་མི་¬ང་

ངོ་། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་འཁོར་བའི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་

Bམ་པར་kོག་པ་ཡོངས་b་ཟད་ནས་�ོ་Bམ་པར་དག་པར་vར་

7ང་�ོ་མེད་དོ་ཞེས་Fར་མི་¬ང་བ་དེ་བཞིན་3་ཆོས་7ི་དFིངས་

7ང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་Bམ་པར་kོག་པ་ཐམས་ཅད་མི་�ེ་

བའི་Iིར་Bམ་པར་དག་པ་ཞེས་བxོད་7ང་སངས་/ས་Bམས་

7ི་ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཅེས་Fར་མི་¬ང་ངོ་། །གཞན་

ཡང་རིགས་7ི་q་ཆོས་7ི་�་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉོན་མོངས་པའི་

�ིབ་པ་Bམ་པར་དག་པར་vར་པས་ནི་ལོངས་Pོད་·ོགས་པའི་

�་Wོན་པར་མཛད་དོ། །ལས་7ི་�ིབ་པ་Bམ་པར་དག་པར་vར་

པས་ནི་Áལ་པའི་�་Wོན་པར་མཛད་དོ། །ཤེས་Fའི་�ིབ་པ་

Bམ་པར་དག་པར་vར་པའི་Iིར་ནི་ཆོས་7ི་�་Wོན་པར་མཛད་
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དོ། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་བkེན་ནས་ནི་[ོག་

འ§ང་ལ། [ོག་ལ་བkེན་ནས་ནི་འོད་འ§ང་བ་དེ་བཞིན་3་ཆོས་

7ི་�་ལ་བkེན་པའི་Iིར་ནི་ལོངས་Pོད་·ོགས་པའི་�་Wོན་པར་

མཛད་དོ། །ལོངས་Pོད་·ོགས་པའི་�་ལ་བkེན་ནས་ནི་Áལ་

པའི་�་Wོན་པར་མཛད་དོ། །རང་བཞིན་ཡོངས་b་དག་པར་

vར་པའི་Iིར་ནི་ཆོས་7ི་�་Wོན་པར་མཛད་དོ། །ཤེས་རབ་

Bམ་པར་དག་པར་vར་པས་ནི་ལོངས་Pོད་·ོགས་པའི་�་Wོན་

པར་མཛད་དོ། །ཏིང་ངེ་འཛEན་Bམ་པར་དག་པར་vར་པས་ནི་

Áལ་པའི་�་Wོན་པར་མཛད་དོ། །དེ་གbམ་Bམ་པར་དག་པར་

vར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཐ་མི་དད་དེ། 

དེ་བཞིན་ཉིད་དང་རོ་གཅིག་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། Bམ་པར་

Zོལ་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མཐར་lག་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་

ཡིན་པས་དེའི་Iིར་སངས་/ས་Bམས་7ི་�་ལ་ཐ་དད་པར་vར་
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པ་མེད་དོ། །རིགས་7ི་qའམ། རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་

འདི་2ད་3་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་བདག་གི་Wོན་པ་ཆེན་པོ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་\ར་ངེས་པར་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་གང་

ཟག་དེས་ནི་ཤིན་A་དང་བའི་བསམ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་�་ཐ་དད་པ་མི་མངའ་བར་ཁོང་3་Gད་པར་vར་པར། 

རིགས་7ི་q་དོན་དེའི་Iིར་Pོད་Qལ་Bམས་ལ་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་Fེད་པ་Bམས་ཡོངས་b་བསལ་བར་vར་ན་

ཆོས་དེ་དག་ལ་མཚན་ཉིད་གཉིས་མེད་པར་ཁོང་3་Gད་ཅིང་

Bམ་པར་kོག་པ་ཡང་མེད་པར་འvར་རོ། །འཕགས་པའི་Bལ་

འFོར་{ོམ་པ་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་མཚན་ཉིད་གཉིས་b་vར་པ་

མེད་ཅིང་ཡང་དག་པར་Bལ་འFོར་{ོམ་པའི་Iིར་འདི་\ར་དེ་

བཞིན་3་�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་བསལ་བས་ཉེ་བར་ཞི་

བར་འvར་རོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་vར་
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པས་འདི་\ར་དེ་བཞིན་3་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་7ི་

ཡེ་ཤེས་མཆོག་A་Bམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པར་འvར་རོ། །དེ་

བཞིན་ཉིད་དང་། ཆོས་7ི་དFིངས་དང་། ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་

Bམ་པར་དག་པར་vར་པས་འདི་\ར་དེ་བཞིན་3་རང་དབང་3་

�ན་bམ་ཚ�གས་པ་ཐམས་ཅད་7ང་ཡོངས་b་£ད་པར་འvར། 

�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡང་ཡོངས་b་·ོགས་པར་

འvར་ཏེ། �ིབ་པ་ཐམས་ཅད་Bམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པར་vར་

པའི་Iིར་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཡང་

དག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་Fའོ། །དེ་\ར་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་འཕགས་པའི་\་བ་ཞེས་F་བས་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་ཉིད་3་

སངས་/ས་མཐོང་བ་ཞེས་Fའོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། ཡང་དག་

པ་ཇི་\་བ་བཞིན་3་ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་མཐོང་བའི་Iིར་དེ་\་

བས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་7ིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
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ཐམས་ཅད་མ་�ས་པར་གཟིགས་པར་འvར་རོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་

ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་/ས་ཁམས་གbམ་ལས་ངེས་

པར་§ང་ནས་ཡང་དག་པའི་Pོད་Qལ་ཡོངས་b་ཚ�ལ་བས་7ང་

ཁོང་3་མི་Gད་ཅིང་མཐོང་བར་མི་�ས་པས་སོ། །དེ་\་qའི་

འཕགས་པའི་གང་ཟག་དག་གིས་7ང་མི་རིག་ཅིང་མི་མཐོང་

བས་སོ་སོའ E་�ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཐེ་ཙ�མ་དང་སོམ་ཉི་བ�ེད་ནས་

Iིན་ཅི་ལོག་A་Bམ་པར་kོག་པར་Fེད་པས་ཡོངས་b་འདའ་

བར་མི་འvར་རོ། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་རི་བོང་/་མཚ�་ལ་«ལ་

བར་Fེད་7ང་གདོན་མི་ཟ་བར་ཕ་རོལ་3་Iིན་པར་མི་འvར་རོ། 

།དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། ཉམ་Wོབས་ཤིན་3་Gང་བའི་Iིར་རོ། །Fིས་

པ་སོ་སོའ E་�ེ་བོ་Bམས་7ང་དེ་བཞིན་3་ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་

མངོན་པར་མི་kོགས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་ནི་Bམ་

པར་kོག་པའི་དགོངས་པ་མི་མངའ་བར་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་
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མངའ་ཆེན་པོ་བ_ེས་ཤིང་ཤེས་རབ་ཤིན་A་ཟབ་ཅིང་Bམ་པར་

དག་པ་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་vར་པའི་Iིར་དང་། རང་གི་Pོད་

Qལ་3་vར་ཅིང་གཞན་དང་ཡང་lན་མོང་3་མ་vར་པའི་Iིར་

དེ་\་བས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་བ2ལ་པ་Zངས་མེད་

ཚད་མེད་དཔག་A་མེད་པ་ནས་ཉིད་7ི་�་`ོག་ལ་ཕངས་པ་མི་

མངའ་བར་དཀའ་བ་Pོད་པས་དཔེ་�་མེད་པ་བསམ་dིས་མི་

~བ་པ། ཚEག་གི་Pོད་Qལ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། རབ་

A་དབེན་པ། འཇིགས་པ་Bམས་དང་�ལ་བའི་�་མཆོག་དམ་པ་

འདི་བ_ེས་པ་ཡིན་ནོ། །རིགས་7ི་q་དེ་\ར་ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་

ཉིད་རིག་ཅིང་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་�ེ་བ་དང་། M་བ་དང་། 

འཆི་བ་མེད་པ། ཚeའི་ཚད་7ང་དཔག་A་མེད། གཉིད་7ང་མེད། 

བ�ེས་པ་དང་། 2ོམ་པ་ཡང་མེད་དེ། kག་པར་ཏིང་ངེ་འཛEན་ལ་

གནས་པའི་སེམས་Bམ་པར་གཡེང་ཞིང་གཡོ་བ་ཡང་མེད་དོ། །

�106



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

གང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་yོད་པའི་བསམ་པ་�ེད་པ་

དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་བར་མི་འvར་རོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་Bམས་ནི་གང་ཅི་གbང་ཡང་¬ང་Wེ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཕན་འདོགས་པར་འvར་བས་གང་གིས་མཉན་ཅིང་ཐོས་པ་དེ་

དག་Bམ་པར་མི་Zོལ་བ་གང་ཡང་མེད་དོ། །གཅན་གཟན་མ་

¬ངས་པ་དང་། མི་མ་¬ངས་པ་དང་། འrེ་`ིན་མ་¬ངས་པ་

དག་དང་ཡང་Uད་པར་མི་འvར་ཏེ། ཆོས་ཐོས་པའི་དབང་གིས་

འ�ས་q་Bམ་པར་�ིན་པ་ཡང་ཟད་པར་མི་འvར་རོ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་ལ་�ང་3་མི་བWན་པའི་དངོས་པོ་

ཡང་མི་མངའ། Pོད་Qལ་ཐམས་ཅད་ལ་མ~ེན་པར་Fའོ་uམ་

པའི་དགོངས་པ་ཡང་མི་མངའ། འཁོར་བ་དང་:་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་ཐ་དད་པའི་འ3་ཤེས་7ང་མི་མངའོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ནི་གང་ཅི་ཡང་¬ང་Wེ་མ་ངེས་པ་མི་མངའོ། །དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་ནི་Pོད་ལམ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་3་ཡེ་

ཤེས་7ིས་ཡོངས་b་མ་བ|ང་བ་མི་མངའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་

ལ་Fམས་པ་དང་lགས་xེས་ཡོངས་b་མ་ཟིན་པ་མི་མངའ་བས། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཕན་མི་འདོགས་

པགང་ཡང་མེད་དོ། །རིགས་7ི་qའམ། རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་

ལ་ཞིག་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེ་འདི་ཐོས་ནས་མངོན་པར་

ཡིད་ཆེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་སེམས་ཅན་ད:ལ་བ་དང་། 

ཡི་དགས་དང་། 3ད་འZོའ E་�ེ་གནས་དང་། t་མ་ཡིན་dི་འZོ་

བ་དག་A་Çང་བར་མི་འvར་ཞིང་kག་པར་t་དང་མིའི་ནང་3་

�ེ་བར་འvར་བས་མ་རབས་དག་A་�ེ་བར་མི་འvར་ལ། kག་

པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་ལ་བuེན་བfར་དང་རིམ་Zོ་

Fས་ནས་ཡང་དག་པའི་ཆོས་མཉན་ཅིང་ལེན་པར་འvར། kག་

པར་སངས་/ས་7ི་ཞིང་ཡོངས་b་དག་པ་Bམས་b་�ེ་བར་
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འvར་རོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཟབ་མོ་འདི་ཐོས་པར་vར་

པའི་Iིར་རོ། །རིགས་7ི་q་དང་། རིགས་7ི་q་མོ་དེ་དག་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་མ~ེན་ཅིང་�ང་བWན་པར་འvར་བས་�་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་ལས་Iིར་Kོག་

པར་མི་འvར་རོ། །རིགས་7ི་qའམ། རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་

ལ་ཞིག་ཤིན་A་ཟབ་པའི་ཆོས་d་ནོམ་པ་འདི་ལན་ཅིག་B་བས་

ཐོས་པར་vར་ན་གང་ཟག་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་�ར་པ་

མི་འདེབས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ཆོས་ལ་མི་�ོད་པ་དང་། 

འཕགས་པའི་ཚ�གས་ལ་མི་བ_ས་པ་དང་། སེམས་ཅན་Bམས་

དགེ་བའི་y་བ་མ་བ�ེད་པ་ནི་�ེད་པར་Fེད་ལ། དགེ་བའི་y་བ་

བ�ེད་པ་ནི་འཕེལ་ཞིང་ཡངས་པ་དང་། ཡོངས་b་�ིན་པར་

Fེད་པའི་Iིར་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་ཐམས་ཅད་3་སེམས་ཅན་

ཇི་uེད་པ་དེ་དག་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་�ག་པོ་Bམས་མངོན་པར་
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�བ་པར་བ�ལ་བར་འvར་བར་རིག་པར་Fའོ། །དེ་ནས་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་uིང་པོ་དང་། ཚངས་པ་དང་། 

བ/་Fིན་དང་། /ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། tའི་འཁོར་མང་པོ་

Bམས་འ3ག་པའི་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་�་གོས་Uག་པ་གཅིག་A་

གཟར་ནས་ཐལ་མོ་aར་ཏེ་Vས་པས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་

ཞབས་ལ་མགོ་བོས་Iག་Fས་ནས། བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་

2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་གནས་གང་ཡང་¬ང་

བ་དག་A་འདི་\ར་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེ་ཤིན་A་d་ནོམ་

པ་འདི་ཡང་དག་པར་Wོན་པར་བdིད་ན་Qལ་དེར་ཕན་ཡོན་

Bམ་པ་བཞི་དང་Kན་པར་འvར་ལགས་སོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། 

དང་པོ་ནི་/ལ་པོའ E་དམག་ཚ�གས་Bམས་བཙན་ཞིང་དར་བས་

ཕས་7ི་Mོལ་བའི་དZ་Bམས་མ་མཆིས་པ་དང་། �ོ་ནད་དང་

�ལ་ཞིང་ཚe་རིང་བ་དང་། བ�་ཤིས་དང་Kན་ཞིང་བདེ་�ིད་པ་
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དང་། དམ་པའི་ཆོས་དར་ཞིང་/ས་པར་འvར་བའོ། །གཉིས་པ་

ནི་ཕོ་�ང་ནང་གི་བ�ན་མོ་དང་། Sས་དང་། /ལ་q་དང་། �ོན་

པོ་Bམས་འ3མ་ཞིང་yོད་པ་མ་མཆིས་པ་དང་། གཡོ་Æ་དང་U་

མ་}ངས་པས་/ལ་པོས་གནང་ཞིང་བfར་བར་འvར་རོ། །

གbམ་པ་ནི་དགེ་aོང་དང་། �མ་ཟེ་དང་། Qལ་dི་མི་Bམས་

ཡང་དག་པའི་ཆོས་Pོད་པས་�ོ་ནད་མ་མཆིས་ཤིང་བདེ་�ིད་པ་

དང་། �ོ་qར་3་འVམ་པ་མ་མཆིས་པ་དང་། བསོད་ནམས་

མང་པོ་མངོན་པར་�བ་པའོ། །བཞི་པ་ནི་3ས་གbམ་པོ་དག་A་

འ§ང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་འUོད་ཅིང་kག་པར་t་Bམས་

7ིས་Fིན་dིས་བmབས་ནས་ཡོངས་b་nང་བར་འvར་བ་དང་། 

Fམས་པ་དང་uིང་xེ་མཉམ་པར་vར་པས་གནོད་པ་མི་བdིད་

ཅིང་Bམ་པར་འཚe་བའི་བསམ་པ་མ་མཆིས་པ་དང་། �ེ་བོ་

Bམས་དཀོན་མཆོག་གbམ་ལ་�བས་b་མཆི་ཞིང་ཐམས་ཅད་
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7ིས་Fང་Gབ་7ི་Pོད་པ་མངོན་པར་�བ་པར་འvར་བ་Wེ། འདི་

དག་ནི་ཕན་ཡོན་Bམ་པ་བཞི་ཞེས་བdི་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་

འདས་བདག་ཅག་7ང་kག་པར་མདོ་+ེ་འདི་/་ཆེར་}ེལ་བའི་

Sད་3་འདི་\ར་མདོ་+ེ་འདི་ཡོངས་b་འཛEན་པའི་གང་ཟག་དེའི་

Sད་3་xེས་b་འ�ང་ཞིང་གང་ན་གནས་པའི་གནས་དེར་�ན་པ་

དག་བdིད་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བཀའ་³ལ་པ། 

རིགས་7ི་q་དག་ལེགས་སོ། །ལེགས་སོ། །དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །

དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ~ོད་7ི་རབ་A་བyོན་པའི་སེམས་7ི་མདོ་+ེའི་

/ལ་པོ་ཤིན་A་d་ནོམ་པ་འདི་}ེལ་བ་ཉིད་7ིས་ཡང་དག་པའི་

ཆོས་Qན་རིང་3་འཇིག་kེན་ན་གནས་པར་འvར་རོ། །གསེར་

འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་

�་གbམ་Bམ་པར་འFེད་པའི་ལེ;་Wེ་གbམ་པའོ།།  །།དེ་ནས་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་
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Pན་�ར་མངོན་bམ་3་ཤིན་A་d་ནོམ་པའི་ཆོས་ཐོས་པས་

དགའ་མV་རངས་པར་vར་ཏེ། སེམས་yེ་གཅིག་A་ཡིད་ལ་

བསམས་ནས་རང་གི་གནས་b་Iིན་པ་དང་། མཚན་མོ་ཉལ་

བའི་¤ི་ལམ་ན་གསེར་dི་�་བོ་ཆེ་འོད་ཟེར་ཤིན་A་འབར་བ་ཉི་

མའི་ད7ིལ་འཁོར་དང་མcངས་པ་ཞིག་མཐོང་Wེ། འོད་ཟེར་དེ་

ལས་Iོགས་བ�འི་སངས་/ས་ཚད་མེད་པ་Bམས་རིན་པོ་ཆེའི་

ཤིང་�ང་ན་བཻ་®¯འི་གདན་ལ་བXགས་ནས་འཁོར་བ/་Wོང་3་

མས་ཡོངས་b་བ2ོར་བ་ལ་ཆོས་འཆད་པ་ཡང་མཐོང་། �མ་ཟེ་

ཞིག་གིས་གསེར་dི་�་བ´ངས་པ་ལས་�་ཆེན་པོ་§ང་Wེ། �་

དེ་ལས་+ིག་པ་བཤགས་པའི་ཆོས་7ི་ཚEགས་b་བཅད་པ་ཤིན་

A་d་ནོམ་པ་དག་བWན་པ་ཡང་མཛeས་པའི་ཏོག་གིས་ཐོས་པས་

ཐམས་ཅད་མ་�ས་པར་ཡིད་ལ་བ|ང་Wེ་rན་པ་yེ་གཅིག་A་

གནས་པར་vར་ཏོ། །ནམ་ལངས་པ་དང་འཁོར་བ/་Wོང་ཚད་
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མེད་པ་མང་པོས་ཡོངས་b་བ2ོར་ཏེ་མཆོད་པའི་ཡོ་Fད་Bམས་

ཐོགས་ནས་/ལ་པོའ E་ཁབ་7ི་Zོང་~ེར་ནས་Iིར་§ང་Wེ། F་

Mོད་�ང་པོའ E་རི་ག་ལ་བ་དེར་དོང་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་

Pན་�ར་Iིན་པ་དང་། བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་Iག་

Fས་ནས་མེ་ཏོག་དང་}ོས་དག་བ�མ་Wེ། གཡས་Iོགས་b་

ལན་གbམ་བ2ོར་བ་Fས་ནས་Iོགས་གཅིག་A་འཁོད་དེ་ཐལ་

མོ་aར་ནས་Vས་པས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞལ་3་བ\ས་ནས་

བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་

འདས་བདག་གི་གཡར་ལམ་ན་�མ་ཟེ་ཞིག་གིས་གསེར་dི་�་

ཤིན་A་d་ནོམ་པ་བ´ངས་པ་ལས་�་ཆེན་པོ་§ང་Wེ། �་དེ་

ལས་+ིག་པ་བཤགས་པའི་ཆོས་7ི་ཚEགས་b་བཅད་པ་ཤིན་A་

d་ནོམ་པ་དག་བWན་པ་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་

བ|ང་Wེ་rན་ལགས་ན། བཅོམ་Kན་འདས་lགས་xེ་ཆེན་པོས་
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བདག་གིས་བཤད་པར་གནང་བར་མཛད་3་གསོལ། དེ་ནས་

བཅོམ་Kན་འདས་7ི་Pན་�ར་ཚEགས་b་བཅད་དེ་གསོལ་པ། །

བདག་གིས་མདང་bམ་གཡར་ལམ་ན། །གསེར་dི་�་ནི་ཆེན་

པོ་ཞིག །དFིབས་ནི་ཤིན་A་~ད་པར་འཕགས། །fན་ནས་འོད་

ཟེར་~བ་པར་Kན། །ཉི་མའི་ད7ིལ་འཁོར་མcངས་པས་ན། །

¢ང་བས་fན་A་~བ་པར་བdིས། །Iོགས་བ�འི་འཇིག་kེན་

གང་བར་མཐོང་། །སངས་/ས་མང་པོ་ཐམས་ཅད་fན། །རིན་

ཆེན་ºོན་ཤིང་�ང་དག་A། །བཻ་®¯་ཡི་གདན་བXགས་ཏེ། །

འཁོར་ནི་བ/་Wོང་ཚད་མེད་uེད། །Vས་པས་ཡོངས་b་བ2ོར་

བར་མཐོང་། །དེ་ནས་�མ་ཟེ་ཞིག་གིས་ནི། །གསེར་dི་�་ཆེན་

བ´ངས་པས་ན། །�་ཆེན་དེ་ཡི་�་ལས་ནི། །ཚEགས་བཅད་d་

ནོམ་འདི་2ད་±ས། །གསེར་འོད་�་ལས་d་ནོམ་�་§ང་བས། །

Wོང་གbམ་ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་fན་~བ་ནས། །ངན་སོང་
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གbམ་dི་£ག་བ�ལ་མི་བཟད་དང་། །མི་ཡི་£ག་བ�ལ་མང་

པོ་གང་ཡིན་པ། །གསེར་dི་�་�་མl་Wོབས་དབང་གིས་ནི། །

ཉོན་མོངས་�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་གཏན་ཞི་ནས། །དཔེར་ན་lབ་

དབང་བཅོམ་Kན་ཇི་བཞིན་3། །འཇིགས་པ་བསལ་ནས་བདེ་བ་

ཉིད་3་ཤོག །བཅོམ་Kན་འཁོར་བའི་/་མཚ�་ཆེན་པོར་ནི། །

Pོད་བསགས་ཐམས་ཅད་མ~ེན་ནི་བ�བས་པས་ན། །སེམས་

ཅན་Fང་Gབ་ཡན་ལག་Kན་མཛད་ནས། །མཐར་ནི་ཡོན་ཏན་/་

མཚ�་Iོགས་པར་མཛད། །གསེར་འོད་དམ་པའི་�་ཆེན་�་འདི་

ནི། །ཐོས་པ་fན་ནི་ཚངས་དFངས་ཐོབ་པར་ཤོག །�་མེད་Fང་

Gབ་འ�ས་q་ཐོབ་vར་ནས། །ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་d་ནོམ་kག་

བ2ོར་ཤོག །ཚe་ནི་བ2ལ་པ་བསམ་མི་~བ་གནས་ནས། །ཇི་

བཞིན་ཆོས་བཤད་�ེ་དV་ཕན་Fེད་ཤོག །ཉོན་མོངས་£ག་

བ�ལ་མང་པོ་�ན་བཅད་ནས། །འདོད་+ང་གཏི་�ག་ལ་
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སོགས་ཞི་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་གང་ཞིག་ངན་འZོ་གནས་

vར་ནས། །མེ་ཆེན་རབ་འབར་�ས་fན་~བ་པ་དག །�་�་

དམ་པ་འདི་ནི་ཐོས་vར་ན། །£ག་བ�ལ་�ལ་ནས་སངས་/ས་

�བས་འZོར་ཤོག །ཐམས་ཅད་�ོན་གནས་ཤེས་པ་zབ་vར་

ནས། །འདས་པའི་ཚe་རབས་བ/་Wོང་rན་པར་ཤོག །lབ་པའི་

གཙ�་བོ་ཡང་དག་rན་vར་ནས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་བWན་

ཟབ་མོ་ཐོས་པར་ཤོག །གསེར་dི་�་དFངས་དམ་པ་ཐོས་པའི་

དབང་། །kག་པར་སངས་/ས་Bམས་ནི་ཉེར་བWེན་ནས། །

ཐམས་ཅད་+ིག་པའི་ལས་ནི་ཡོངས་}ངས་ཏེ། །Bམ་དག་དགེ་

Iོགས་འབའ་ཞིག་Pོད་པར་ཤོག །t་དང་མི་ཡི་`ོག་ཆགས་

ཐམས་ཅད་fན། །Vས་པའི་�ོན་ལམ་yེ་གཅིག་འདེབས་པ་དག 

།གསེར་dི་�་�་དམ་པ་ཐོས་vར་ནས། །བསམ་པ་Bམས་ནི་

ཡོངས་b་·ོགས་པར་འvར། །སེམས་ཅན་གང་ཞིག་མནར་
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མེད་Èང་vར་ནས། །ད:ལ་བའི་འབར་མེས་�ས་ནི་ཉོན་

མོངས་ཏེ། །མགོན་�བས་མེད་ཅིང་འཁོར་བར་གང་གནས་

པ། །ཐོས་པར་vར་ན་£ག་བ�ལ་ཞི་བར་འvར། །t་མི་ཡི་

དགས་3ད་འZོའ E་�ེ་གནས་b། །£ག་བ�ལ་བགེགས་མང་

མངོན་3་:ོང་འvར་བ། །གསེར་dི་�་དFངས་དམ་པ་ཐོས་

vར་ན། །£ག་བ�ལ་}ངས་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འvར། །ད་

\ར་Iོགས་བ�འི་འཇིག་kེན་ན། །kག་A་བXགས་པ་ང་

གཉིས་གཙ�། །lགས་xེ་ཆེན་པོ་lགས་7ིས་ནི། །བyེ་བས་

བདག་ལ་དགོངས་b་གསོལ། །སེམས་ཅན་གང་ཞིག་�བས་མ་

མཆིས། །མགོན་ནི་བdིད་པ་མ་མཆིས་པ། །དེ་\་q་ཡི་Bམ་པ་

ལ། །�བས་ཆེན་དག་ནི་བdིད་པར་ཤོག །བདག་གིས་�ོན་ནི་

བdིས་པའི་+ིག །ལས་ངན་ཤིན་A་Àི་བ་Bམས། །དེང་བདག་

Wོབས་བ�འི་Pན་�ར་ནི། །ཐམས་ཅད་yེ་གཅིག་རབ་A་
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བཤགས། །བདག་གིས་སངས་/ས་ཡིད་མ་ཆེས། །�་མ་

གཉེན་བཤེས་མ་Vས་དང་། །དགེ་བ་མང་པོ་མ་Pད་པས། །

kག་A་ལས་ངན་བdིས་པ་འམ། །བདག་གིས་མཐོ་བ�ན་¬ས་

རིགས་དང་། །ལོངས་Pོད་དག་ནི་uེམས་པ་དང་། །དར་ལ་བབ་

པས་rེགས་vར་ནས། །kག་A་ལས་ངན་བdིས་པའམ། །kག་

A་ལོག་པའི་བསམ་བ�ེད་ནས། །ངག་གིས་ཚEག་ངན་±ས་པ་

དང་། །ཁ་ན་མ་ཐོ་མ་མཐོང་ནས། །kག་A་ལས་ངན་བdིས་པ་

འམ། །kག་A་Fིས་པའི་�ོ་Pད་ནས། །མ་རིག་�ན་པས་

སེམས་གཡོགས་དང་། །མི་དགེའི་Zོགས་པོའ E་xེས་འ�ངས་

ནས། །kག་A་ལས་ངན་བdིས་པ་འམ། །yེད་མོ་དགའ་བ་

Bམས་7ི་�ས། །:་ངན་དག་དང་Kན་འvར་ཞིང་། །འདོད་

ཆགས་ཞེ་+ང་ད�ིས་པས་ན། །དེ་Sད་+ིག་Bམས་བdིས་པ་

འམ། །མི་དགེའི་Zོགས་པོ་བWེན་པ་དང་། །Uག་དོག་སེར་¢་
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བསམ་པ་དང་། །དqལ་ཕོངས་d་v་Pད་པས་ན། །དེ་Sད་

+ིག་Bམས་བdིས་པ་འམ། །+ིག་མང་དག་ལ་མི་མོས་7ང་། །

འཇིགས་Åག་དག་དང་བཅས་པ་འམ། །རང་དབང་དག་ནི་མ་

མཆིས་པས། །དེ་Sད་+ིག་Bམས་བdིས་པ་འམ། །Bམ་པར་

གཡེང་བའི་བསམ་པ་དང་། །ཁོང་Tོ་འཁོན་3་འཛEན་པ་དང་། །

བ�ེས་2ོམ་དག་གིས་ག3ངས་པའི་�ས། །དེ་Sད་+ིག་Bམས་

བdིས་པ་འམ། །བཟའ་དང་བAང་དང་གོས་དག་དང་། །qད་

མེད་དག་ལ་ཆགས་`ིད་པའི། །ཉོན་མོངས་མེས་ནི་བ`ེགས་

པས་ན། །དེ་Sད་+ིག་Bམས་བdིས་པ་འམ། །སངས་/ས་

ཆོས་དང་དགེ་འ3ན་ལ། །Vས་པའི་སེམས་ནི་མ་�ེད་པའི། །

འདི་འrའི་+ིག་མང་གང་བdིས་པ། །དེང་བདག་ཐམས་ཅད་སོ་

སོར་བཤགས། །རང་/ལ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ལ། །Vས་

པའི་སེམས་ནི་མ་མཆིས་པའི། །འདི་འrའི་+ིག་མང་གང་
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བdིས་པ། །དེང་བདག་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །མི་ཤེས་

དམ་ཆོས་�ར་པ་དང་། །ཕ་མ་`ི་X་མ་བdིས་པའི། །དེ་འrའི་

+ིག་མང་གང་བdིས་པ། །དེང་བདག་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་

བཤགས། །གཏི་�ག་དང་ནི་ང་/ལ་དང་། །འདོད་ཆགས་ཞེ་

+ང་མl་ཡིས་ནི། །དེ་འrའི་+ིག་མང་གང་བdིས་པ། །དེང་

བདག་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །བདག་གིས་Iོགས་

བ�འི་འཇིག་kེན་ཁམས། །སངས་/ས་Zངས་མེད་གང་མཆོད་

པ། །སེམས་ཅན་Bམས་ནི་རབ་rངས་ནས། །£ག་བ�ལ་

བགེགས་Bམས་�ལ་བdིད་ཤོག །སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་

ཅད་fན། །ས་བ�་ལ་ནི་གནས་vར་ཏེ། །བསོད་ནམས་ཡེ་

ཤེས་ཡོངས་·ོགས་ནས། །མངོན་སངས་�ེ་དV་འrེན་པར་

ཤོག །བདག་གིས་སེམས་ཅན་fན་dི་Sད། །བ2ལ་པ་བ/་

Wོང་དཀའ་Pད་ནས། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོའ E་Wོབས་7ིས་ནི། །
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£ག་བ�ལ་/་མཚ�་མཐར་བdིད་ཤོག །བདག་གིས་`ོག་

ཆགས་fན་dི་Sད། །གསེར་འོད་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ། །

ཟབ་མོའ E་མདོ་+ེ་བཤད་ནས་ནི། །ལས་ངན་Bམས་ནི་བསལ་

བར་ཤོག །གང་ཞིག་བ2ལ་པ་བ/་Wོང་3། །+ིག་Àི་དག་ནི་

བdིས་པ་Bམས། །2ད་ཅིག་ཙམ་ཞིག་མཐོལ་བཤགས་ན། །

+ིག་པ་མང་པོ་མ་�ས་Fང་། །གསེར་འོད་དམ་པ་འདི་བཞིན་

3། །དེ་\ར་བཤགས་པ་བdིས་vར་ན། །£ག་བ�ལ་ལས་

མང་ཐམས་ཅད་fན། །འདི་ཡི་དབང་གིས་¶ར་3་འFང་། །ཏིང་

འཛEན་མཆོག་ནི་བ/་Wོང་དང་། །བསམ་dིས་མི་~བ་ག|ངས་

Bམས་དང་། །དབང་Wོབས་Fང་Gབ་ལམ་ཡན་ལག །kག་A་

{ོམ་ཡང་�ོ་མི་འvར། །བདག་གིས་རིན་ཆེན་�ན་ཚ�གས་

ནས། །ས་བ�་ལ་ནི་Iིན་vར་ནས། །སངས་/ས་ཡོན་ཏན་

ཡོངས་·ོགས་ཏེ། །འཁོར་བར་འབབ་པ་�ོལ་བར་ཤོག །བདག་
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གིས་སངས་/ས་མཚ�་ལས་ནི། །ཤིན་A་ཟབ་མོ་ཡོན་ཏན་

མཛ�ད། །d་ནོམ་ཡེ་ཤེས་བསམ་དཀའ་བ། །�ན་bམ་ཚ�གས་

པ་ཐོབ་པར་ཤོག །Iོགས་བ�འི་སངས་/ས་ཐམས་ཅད་fན། །

བདག་ལ་སོ་སོར་གཟིགས་དགོངས་ནས། །lགས་xེ་ཆེན་པོའ E་

lགས་7ིས་ནི། །བདག་གིས་བཤགས་པ་བཞེས་b་གསོལ། །

བདག་གིས་བ2ལ་པ་མང་པོར་ནི། །ལས་ངན་མང་པོ་བdིས་

པས་ན། །དེ་ཡི་དབང་གིས་£ག་བ�ལ་:ོང་། །lགས་xེས་

Fང་བར་མཛད་པར་�ོན། །བདག་གིས་ལས་ངན་མང་བdིས་

པ། །kག་A་:་ངན་འཇིགས་སེམས་�ེས། །Pོད་ལམ་བཞི་པོ་

fན་A་ཡང་། །དགའ་བའི་འ3་ཤེས་ཡོད་མ་མཆིས། །སངས་

/ས་lགས་xེ་ཆེན་པོ་Kན། །སེམས་ཅན་འཇིགས་པ་སེལ་

མཛད་ན། །བདག་གིས་བཤགས་པ་བཞེས་ནས་ནི། །:་ངན་

£ག་བ�ལ་�ལ་བར་�ོན། །བདག་ལ་ཉོན་མོངས་�ིབ་པ་དང་། 
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།Bམ་�ིན་ལས་ནི་ཅི་མཆིས་པ། །lགས་xེ་ཆེན་པོའ E་ཆབ་7ིས་

ནི། །རབ་བ©ས་Fང་བར་མཛད་པར་�ོན། །བདག་གིས་�ོན་

ཆད་+ིག་པ་དང་། །ད་\ར་ལས་ངན་བdིས་པ་Bམས། །yེ་

གཅིག་སེམས་7ིས་མཐོལ་བཤགས་ན། །ཐམས་ཅད་རབ་A་

Fང་བར་ཤོག །མ་འོངས་པ་ཡི་ལས་ངན་Bམས། །བ+མས་ཏེ་

Sོང་བར་ཡོང་མི་བdིད། །གལ་ཏེ་འགལ་བ་མཆིས་ན་ཡང་། །

ནམས་7ང་འཆབ་པར་ཡོང་མི་བdིད། །�ས་གbམ་ངག་གི་

Bམ་པ་བཞི། །ཡིད་7ི་ལས་ནི་Bམ་པ་གbམ། །སེམས་ཅན་

Bམས་ནི་འཆིང་བdིད་པས། །ཐོག་མ་མེད་ནས་�ན་མི་

འཆད། །Pོད་པ་འདི་གbམ་དབང་གིས་ན། །མི་དགེ་ལས་བ�་

བdིས་vར་པས། །དེ་འrའི་ནོངས་པ་མང་པོ་Bམས། །དེ་དག་

ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །བདག་གིས་ལས་ངན་མང་

བdིས་པས། །£ག་བ�ལ་Bམ་�ིན་རང་ཉིད་:ོང་། །སངས་
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/ས་Bམས་7ི་Pན་�ར་ནི། །བསམ་པ་ཐག་པས་སོ་སོར་

བཤགས། །འཛམ་qའི་[ིང་ནི་འདི་དག་དང་། །འཇིག་kེན་

ཁམས་ནི་གཞན་དག་A། །དགེ་བའི་ལས་མང་ཅི་མཆིས་པ། །

དེང་བདག་ཐམས་ཅད་ཡི་རང་ངོ་། །མི་དགེ་ལས་བ�་རབ་

}ངས་ནས། །དགེ་བ�་ལམ་ནི་མངོན་བ�བས་ཏེ། །ས་བ�་

དག་ལ་རབ་གནས་ནས། །Iོགས་བ�འི་སངས་/ས་kག་

མཐོང་�ོན། །བདག་གིས་�ས་དང་ངག་ཡིད་7ིས། །བསོད་

ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བ�བས་པའི། །དགེ་བའི་y་བ་འདི་ཡི་

མlས། །�་མེད་ཡེ་ཤེས་¶ར་zབ་ཤོག །དེང་བདག་Wོབས་

བ�འི་Pན་�ར་མངོན་bམ་3། །£ག་བ�ལ་བགེགས་མང་¢་

ཚ�གས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །Fིས་པ་`ིད་གbམ་¤ོངས་པའི་

བགེགས་དག་དང་། །kག་པར་ལས་ངན་Àི་བར་བdིས་པའི་

བགེགས། །བདག་གིས་ལོག་པའི་འདོད་པས་བསགས་པའི་
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བགེགས། །kག་A་`ིད་བ�ེད་འཁོར་བར་འvར་བའི་བགེགས། 

།འཇིག་kེན་འདི་ལ་མངོན་ཞེན་ཆགས་པའི་བགེགས། །Fིས་པ་

ཐམས་ཅད་fན་dི་ཉོན་མོངས་བགེགས། །སེམས་:ོས་Bམ་

གཡེང་Iིན་ཅི་ལོག་པའི་བགེགས། །མི་དགེ་Zོགས་པོ་དག་ལ་

བkེན་པའི་བགེགས། །འཁོར་བ་དག་ལ་འདོད་ཆགས་ཞེན་པའི་

བགེགས། །ཞེ་+ང་གཏི་�ག་[ེན་པས་+ིག་བdིས་བགེགས། །

མི་ཁོམ་བ/ད་�ེ་མི་དགེ་Zོགས་པོའ E་བགེགས། །བསོད་ནམས་

ཡོན་ཏན་མ་བསགས་པ་ཡི་བགེགས། །དེང་བདག་/ལ་བ་fན་

dི་Pན་�ར་ནི། །+ིག་པའི་ལས་ངན་མཐའ་ཡས་བdིས་པ་

བཤགས། །དེང་བདག་བདེ་གཤེགས་fན་ལ་�བས་b་མཆི། །

�་མེད་ཡོན་ཏན་མཚ�་ལ་བདག་Iག་འཚལ། །གསེར་dི་རི་

\ར་Iོགས་བ�་གསལ་མཛད་པ། །Fམས་དང་lགས་xེས་

བདག་ནི་ག|ང་3་གསོལ། །�་ནི་གསེར་མདོག་Bམ་དག་rི་མི་
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མངའ། །Pན་ནི་Bམ་དག་བཻ་®¯་དང་འr། །དཔལ་དང་གཟི་

བxིད་Zགས་དང་Kན་པའི་གཙ�། །lགས་xེ་ཤེས་རབ་ཉི་མས་

�ན་སེལ་བ། །སངས་/ས་ཉི་མའི་འོད་7ིས་fན་གསལ་མཛད། 

།ཤིན་A་Bམ་དག་rི་མེད་´ལ་དང་�ལ། །lབ་པའི་�་བས་

གསལ་མཛད་རབ་བསིལ་བ། །སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་ག3ང་བ་

སེལ་བར་མཛད། །bམ་�་y་གཉིས་མཚན་dིས་རབ་བ/ན་

ཅིང་། །དཔེ་Fད་བཟང་པོ་བ/ད་�་ཡོངས་b་·ོགས། །ཡོན་

ཏན་བསམ་དཀའ་མcངས་པ་མ་མཆིས་པས། །ཉི་འོད་\་qར་

འཇིག་kེན་གསལ་བར་མཛད། །ཁ་དོག་བཻ་®¯་འr་rི་མེད་

མངའ། །�་བ་ཉ་\ར་ནམ་མཁའ་དག་ལ་བXགས། །ཤེལ་

མཆོག་དམ་པའི་r་བས་གསེར་�་བ�ིབས། །འོད་ཟེར་¢་

ཚ�གས་དག་གིས་རབ་A་བ/ན། །འཁོར་བའི་£ག་བ�ལ་G་

བོའ E་ནང་3་ནི། །M་ནད་:་ངན་G་ཡིས་དེད་པས་ན། །དེ་འrའི་
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£ག་བ�ལ་/་མཚ�་བཟོད་དཀའ་བ། །སངས་/ས་ཉི་མའི་འོད་

7ིས་གཏན་3་བ2མས། །དེང་བདག་Wོང་གbམ་འཇིག་kེན་

¤ད་§ང་གཙ�། །ཐམས་ཅད་མ~ེན་པ་Pི་བAད་Iག་འཚལ་

ལོ། །འོད་ཟེར་རབ་གསལ་གསེར་མདོག་འr་བའི་�། །དཔེ་

Fད་དམ་པ་¢་ཚ�གས་དག་གིས་བ/ན། །ཇི་\ར་/་མཚ�འི་G་

ཚད་ཤེས་དཀའ་ཞིང་། །ས་ཆེན་´ལ་ནི་བZང་3་མ་མཆིས་

དང་། །ཇི་\ར་རི་རབ་`ང་Zངས་གཞལ་དཀའ་ཞིང་། །ནམ་

མཁའ་དག་ལ་�་མཐའ་མ་མཆིས་\ར། །སངས་/ས་Bམས་7ི་

ཡོན་ཏན་དེ་བཞིན་ཏེ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་fན་dིས་རིག་

མི་འvར། །བ2ལ་པ་ཚད་མེད་uེད་3་རབ་བསམས་7ང་། །

ཡོན་ཏན་/་མཚ�འི་ཕ་མཐའ་kོགས་མི་འvར། །ས་ཆེན་འདི་ཡི་

རི་�ག་ཇི་uེད་པ། །´ལ་Uན་བཞིན་3་གསེས་7ང་བyིར་¬ང་

ཞིང་། །/་མཚ�འི་ཆབ་ནི་N་yེས་གཞལ་¬ང་ཡང་། །སངས་
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/ས་ཡོན་ཏན་བZང་བར་�ོ་མི་ཐོགས། །སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་tན་ཅིག་འ3ས་ནས་ནི། །བཅོམ་Kན་Zགས་པའི་ཆོས་ནི་

ཐམས་ཅད་དང་། །མཚན་བཟང་Bམ་དག་དཀོན་མཆོག་

བ�གས་བxོད་7ང་། །དེ་ཡི་ཕ་མཐའ་དཔག་པར་ཡོངས་མི་

འvར། །བདག་གི་དགེ་བའི་ལས་མང་ཅི་མཆིས་པས། །¶ར་3་

�་ན་མ་མཆིས་གཙ�་zབ་ནས། །ཡང་དག་ཆོས་བཤད་�ེ་དV་

ཕན་བཏགས་ཏེ། །ཐམས་ཅད་£ག་བ�ལ་མང་ལས་ཐར་བdིད་

ཤོག །བ3ད་7ི་དམག་ཚ�གས་Wོབས་ཆེན་རབ་བAལ་ནས། །

�་མེད་དམ་ཆོས་འཁོར་ལོ་བ2ོར་བར་ཤོག །བ2ལ་པ་Zངས་

མེད་བསམ་མི་~བ་གནས་ནས། །བ3ད་yིའི་རོ་ཡིས་སེམས་

ཅན་ཚEམ་བdིད་ཤོག །འདས་པའི་/ལ་བ་Bམས་ནི་ཇི་\་

བཞིན། །ཕ་རོལ་Iིན་�ག་ཡོངས་b་·ོགས་བdིད་ཤོག །འདོད་

ཆགས་ཞེ་+ང་གཏི་�ག་ཞི་vར་ནས། །ཉོན་མོངས་བAལ་ཏེ་
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£ག་བ�ལ་བསལ་བར་ཤོག །བདག་གིས་kག་A་ཚe་རབས་

rན་vར་ནས། །འདས་པའི་�ེ་བ་བ/་Wོང་rན་པ་དང་། །kག་

པར་lབ་པའི་གཙ�་བོ་rན་vར་ཏེ། །སངས་/ས་ཟབ་མོའ E་ཆོས་

ནི་ཐོས་པར་ཤོག །བདག་གི་དགེ་བའི་ལས་ནི་འདི་Bམས་

7ིས། །/ལ་བ་ཚད་མེད་དག་ལ་བuེན་བfར་ནས། །མི་དགེ་

བ་ཡི་�་fན་ཡོངས་}ངས་ཏེ། །ཡང་དག་དམ་ཆོས་kག་A་

�བ་པར་ཤོག །འཇིག་kེན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཇི་uེད་པ། །

£ག་བ�ལ་}ངས་ནས་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །དབང་པོ་མ་ཚང་

ཇི་uེད་མཆིས་པ་དག །དེ་དག་�ས་7ི་མཚན་Bམས་ཡོངས་

·ོགས་ཤོག །སེམས་ཅན་གང་ཞིག་ནད་7ི་£ག་བ�ལ་dིས། །

�ས་ནི་ཉམ་Gང་�བས་བdིད་མ་མཆིས་པ། །ཐམས་ཅད་ནད་

7ི་£ག་བ�ལ་རབ་ཞི་ནས། །དབང་པོ་ཁ་དོག་མl་ནི་/ས་པར་

ཤོག །གང་གིས་/ལ་ཆོས་འགལ་བdིས་བསད་ལ་lག །£ག་
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བ�ལ་མང་གཙeས་:་ངན་རབ་�ེས་ནས། །དེ་ཡིས་£ག་

བ�ལ་མི་བཟད་:ོང་བའི་ཚe། །མགོན་�བས་དག་ནི་བdིད་པ་

མ་མཆིས་དང་། །གང་དག་གX་བ�ེག་མཚ�ན་ཆས་བཅིངས་པ་

དང་། །གནོད་Fེད་ཡོ་Fད་¢་ཚ�གས་�ས་ཉོན་མོངས། །:་ངན་

བ/་Wོང་ཚད་མེད་:ོང་བ་ན། །�ས་སེམས་རབ་གཟེར་བདེ་བ་

�ང་ཟད་མེད། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཅིངས་ཤིང་བ�ེགས་པ་

དང་། །£ག་བ�ལ་ཉོན་མོངས་དག་ལས་ཐར་བར་ཤོག །བསད་

ལ་lག་པ་དག་ནི་`ོག་ཐོབ་ནས། །£ག་བ�ལ་མང་པོ་ཐམས་

ཅད་གཏན་ཟད་ཤོག །སེམས་ཅན་གང་ཞིག་བ�ེས་2ོམ་

ག3ངས་vར་པ། །རོ་མཆོག་དམ་པ་¢་ཚ�གས་འཐོབ་པར་

ཤོག །ལོང་བས་ག|གས་མཐོང་འོན་པས་�་ཐོས་དང་། །ཐིང་

པོས་འZོ་�ས་°གས་པ་±་�ས་ཤོག །དqལ་ཕོངས་སེམས་

ཅན་རིན་ཆེན་གཏེར་ཐོབ་ནས། །བང་མཛ�ད་རབ་/ས་Äད་པ་
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མ་མཆིས་ཏེ། །ཐམས་ཅད་བདེ་མཆོག་དམ་པ་རབ་_ེད་ནས། །

སེམས་ཅན་£ག་བ�ལ་:ོང་བ་མ་མཆིས་ཤོག །t་མི་ཐམས་

ཅད་མཐོང་བར་མོས་པ་ཡི། །Fད་བཞིན་དམ་པ་རབ་མཛeས་

ཐོབ་vར་ནས། །བདེ་བ་ཚད་མེད་མངོན་bམ་:ོང་vར་ཏེ། །

ལོངས་Pོད་འFོར་/ས་བསོད་ནམས་Kན་པར་ཤོག །སེམས་

ཅན་དེ་དག་རོལ་མོ་བསམས་པ་བཞིན། །�་མཆོག་མང་པོ་

མངོན་3་འ§ང་བར་ཤོག །G་འདོད་གསེར་dི་མེ་ཏོག་Wེང་འIོ་

བ། །རབ་བསིལ་·ིང་q་མངོན་3་¢ང་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་དེ་

དག་ཇི་\ར་བསམས་པ་བཞིན། །བཟའ་བAང་གོས་དང་Tི་དང་

Wན་Bམས་དང་། །གསེར་ད�ལ་དང་ནི་རིན་ཆེན་བཻ་®¯། །

/ན་Uེང་ཐམས་ཅད་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་

མི་uན་ཐོས་པར་མི་འvར་ཞིང་། །ཕན་cན་མི་མlན་མཐོང་

བར་མ་vར་ཅིག །�ས་7ི་Fད་བཞིན་ཐམས་ཅད་རབ་མཛeས་
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ཤིང་། །སོ་སོར་Fམས་པའི་སེམས་7ིས་བyེ་བdིད་ཤོག །

འཇིག་kེན་བདེ་བའི་ཡོ་Fད་ལོངས་Pོད་Bམས། །ཡིད་ལ་

བསམས་ཚe་ཐམས་ཅད་འFོར་པར་ཤོག །ནོར་Bམས་_ེད་པ་

ཕོངས་པ་མ་མཆིས་པར། །བགོ་བཤའ་བdིས་ཏེ་སེམས་ཅན་

གཏོང་བར་ཤོག །བ3ག་}ོས་Iེ་མ་དང་ནི་§ག་}ོས་དང་། །མེ་

ཏོག་¢་ཚ�གས་ཁ་དོག་གཅིག་མིན་པ། །ཉིན་རེ་3ས་གbམ་

ཤིང་ལས་Èང་vར་ནས། །ཡིད་བཞིན་ལོངས་Pོད་དགའ་བ་

�ེད་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Iོགས་བ�འི་/ལ་གཙ�་

དང་། །ཐེག་གbམ་Bམ་དག་d་ནོམ་ཆོས་7ི་�། །Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་དང་ནི་རང་/ལ་དང་། །ཉན་ཐོས་དགེ་འ3ན་

མཆོད་པ་བdིད་པར་ཤོག །kག་A་མ་རབས་དག་A་མི་�ེ་ཞིང་། 

།མི་ཁོམ་བ/ད་པོ་དག་A་མི་Çང་དང་། །དལ་འFོར་མི་ཡི་གཙ�་

བོར་�ེས་vར་ཏེ། །Iོགས་བ�འི་སངས་/ས་རིམ་Zོ་བdིད་
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པར་ཤོག །kག་པར་Ãག་པོ་དག་གི་~ིམ་�ེས་ཏེ། །ནོར་དང་

རིན་ཆེན་བང་མཛ�ད་/ས་པ་དང་། །Fད་བཞིན་Zགས་པ་དཔེ་

�་མ་མཆིས་ཏེ། །ཚe་རིང་བ2ལ་པ་Zངས་མེད་གནས་པར་ཤོག 

།qད་མེད་ཐམས་ཅད་fན་ནི་ཕོར་vར་ནས། །དཔའ་ཞིང་

སེམས་Bོ་�ོ་Zོས་ཤིན་A་ཆེ། །ཐམས་ཅད་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའི་ལམ་Pད་ནས། །ཕ་རོལ་Iིན་�ག་�བ་ལ་བyོན་པར་

ཤོག །kག་པར་Iོགས་བ�འི་སངས་/ས་ཚད་མེད་uེད། །

རིན་ཆེན་ཤིང་/ལ་�ང་3་གཤེགས་ནས་ནི། །བཻ་®¯་ཡི་གདན་

ལ་རབ་བXགས་ཏེ། །ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་བ2ོར་བ་མཐོང་བར་

ཤོག །གལ་ཏེ་འདས་པ་དང་ནི་ད་\ར་ཚe། །`ིད་གbམ་འཁོར་

ནས་ལས་Bམས་བdིས་པས་ན། །ཡིད་3་མི་མཆི་ངན་འZོ་ཐོབ་

vར་པ། །ཐམས་ཅད་མ་�ས་གཏན་3་Fང་བར་ཤོག །སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་`ིད་པའི་/་མཚ�ར་ནི། །འཁོར་བའི་ཞགས་
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པས་དམ་3་བཅིངས་པ་ནི། །ཤེས་རབ་རལ་Zི་དག་གིས་བཅད་

བསལ་ཏེ། །£ག་བ�ལ་}ངས་ནས་Fང་Gབ་¶ར་ཐོབ་ཤོག །

སེམས་ཅན་གང་གིས་འཛམ་[ིང་འདི་དག་དང་། །ཡང་ན་

འཇིག་kེན་གཞན་དག་A་ཡང་¬ང་། །བསོད་ནམས་�ན་མཆོག་

¢་ཚ�གས་ཅི་བ�བས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་fན་ལ་ཡི་རང་

ངོ་། །བསོད་ནམས་དངོས་པོ་དག་ལ་ཡི་རང་དང་། །�ས་དང་

ངག་ཡིད་དགེ་བ་མང་བdིས་དེས། །ལས་མཆོག་དམ་པ་འདི་

དག་kག་འཕེལ་ནས། །�་མེད་Fང་Gབ་ཆེན་པོ་¶ར་ཐོབ་

�ོན། །Iག་བdིས་སངས་/ས་ཡོན་ཏན་བ�གས་པ་དང་། 

བསམ་པ་དང་ཞིང་_ོག་པ་མ་མཆིས་པས། །བ�ོ་ཞིང་�ོན་ལམ་

བཏབ་པའི་བསོད་ནམས་དེས། །བ2ལ་པ་�ག་�འི་ངན་འZོ་

འདས་པར་�ོན། །རིགས་7ི་q་དང་རིགས་7ི་q་མོ་དང་། །

�མ་ཟེ་ལ་སོགས་རིགས་མཆོག་དམ་པ་Bམས། །ཐལ་aར་yེ་
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གཅིག་སངས་/ས་བ�གས་བxོད་ན། །�ེ་བ་kག་པར་fན་3་

ཚe་རབས་rན། །དབང་པོ་ཚང་ཞིང་�ས་ནི་ཡོངས་·ོགས་ཏེ། །

ཡོན་ཏན་དམ་པ་ཐམས་ཅད་�ན་ཚ�གས་འvར། །མ་འོངས་པ་

ཡི་�ེ་བ་ཐམས་ཅད་3། །kག་པར་t་མི་Bམས་7ིས་བ\་བར་

ཤོག །སངས་/ས་གཅིག་དང་སངས་/ས་བ�་དག་ལས། །

དགེ་བའི་y་བ་བ�བས་ནས་ཐོབ་པ་མིན། །སངས་/ས་བ/་

Wོང་དགེ་y་བ�ེད་པས་ན། །འdོད་ཚངས་ཆོས་འདི་ཐོས་པར་

vར་པ་ཡིན། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་དེ་2ད་ཅེས་

གསོལ་པ་གསན་པ་དང་། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་

ཏོག་ལ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་བ�གས་པ་བxོད་ནས། །

རིགས་7ི་q་~ོད་7ིས་ཇི་\ར་¤ི་ལམ་3་གསེར་dི་�་བོ་ཆེ་

ལས་§ང་བའི་�ས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་བ�གས་

པ་བxོད་པ་དང་། འdོད་ཚངས་F་བའི་ཆོས་བWན་པ་མཐོང་བ་
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གང་ཡིན་པ་དེ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཐོས་པར་vར་ན་བསོད་

ནམས་ཤིན་A་མང་པོ་འཐོབ་པར་འvར་ཞིང་སེམས་ཅན་ལ་/་

ཆེར་ཕན་འདོགས་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་

Fང་བར་འvར་རོ། །~ོད་7ི་ལས་མཆོག་དམ་པ་འདི་དག་

ཐམས་ཅད་ནི་འདས་པའི་3ས་b་བ�གས་པ་བxོད་ཅིང་�ོན་

ལམ་བཏབ་པའི་�ོན་dི་བག་ཆགས་7ི་�་«ེན་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་Bམས་7ིས་Fིན་dིས་བmབས་པའི་མlས་�་«ེན་

འདི་དག་~ོད་ལ་བWན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་Fའོ། །དེའི་ཚe་

འཁོར་མང་པོ་Bམས་དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་པ་ཐོས་ནས་

ཐམས་ཅད་རབ་A་དགའ་ཞིང་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་ནས་བཀའ་

བཞིན་3་Pོད་པར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་

པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་¤ི་ལམ་ན་འdོད་ཚངས་

Fེད་པ་མཐོང་བའི་ལེ;་Wེ་བཞི་པའོ།།  །། 
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གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ། 

བམ་པོ་གbམ་པ། དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ཡང་དག་པའི་Bམ་

པར་kོག་པ་ལ་བXགས་ཏེ་ཤིན་A་ཟབ་ཅིང་d་ནོམ་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛEན་ལ་uོམས་པར་Xགས་པ་དང་། �འི་Nའི་q་ག་ནས་ཁ་

དོག་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་uེད་དང་Kན་པའི་

འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་བ7ེ་བས་Iོགས་བ�འི་གང་¨འི་wང་གི་Fེ་མ་

དག་གི་ཚད་དང་དཔེར་Fར་མེད་པའི་སངས་/ས་7ི་ཞིང་

Bམས་འོད་ཟེར་dིས་རབ་A་¢ང་བར་vར་ཏོ། །uིགས་མ་µའི་

འཇིག་kེན་དག་A་འོད་ཟེར་dིས་¢ང་བར་Fས་པས་སེམས་

ཅན་གང་དག་མི་དགེ་བ་བ�འི་ལས་དང་། མཚམས་མེད་པ་

µའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་གbམ་ལ་�ར་པ་བཏབ་

པ་དང་། �་མ་དང་ཉེ་བ་དག་ལ་`ི་X་མ་Fས་པ་དང་། མཁན་

པོ་དང་�མ་ཟེ་དག་ལ་བ_ས་ཤིང་ང་/ལ་Fས་པས་སེམས་ཅན་
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ད:ལ་བ་དང་། ཡི་དགས་དང་། 3ད་འZོའ E་�ེ་གནས་b་Çང་

བར་vར་པ་དེ་དག་སོ་སོ་ནས་འོད་ཟེར་dི་¢ང་བ་དེ་དག་གི་

གནས་b་Iིན་པར་vར་པས་སེམས་ཅན་དེ་དག་འོད་ཟེར་དེ་

མཐོང་བ་དང་། འོད་ཟེར་dི་མlས་ཐམས་ཅད་7ིས་བདེ་བ་དང་། 

ཤིན་A་£ག་ཅིང་མཛeས་པའི་ག|གས་7ིས་མཚན་�ན་bམ་

ཚ�གས་པ་དང་། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་7ིས་བ/ན་ནས་

སངས་/ས་Bམས་མཐོང་བར་vར་ཏོ། །དེའི་ཚe་བ/་Fིན་དང་། 

tའི་འཁོར་ཐམས་ཅད་དང་། གང་¨འི་t་མོ་དང་། འཁོར་མང་

པོ་Bམས་འོད་ཟེར་¤ད་3་§ང་བ་མཐོང་བ་དང་། ཐམས་ཅད་

བཅོམ་Kན་འདས་7ི་Pན་�ར་tགས་ཏེ་གཡས་Iོགས་b་ལན་

གbམ་བ2ོར་བ་Fས་ནས་Iོགས་གཅིག་A་འཁོད་དོ། །དེ་ནས་

བ/་Fིན་tའི་དབང་པོ་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་Fིན་dིས་

བmབས་7ི་མlས་Wན་ལས་ལངས་ཏེ། �་གོས་Uག་པ་གཅིག་
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A་གཟར་ནས། ªས་མོ་གཡས་པའི་t་ང་ས་ལ་བ�གས་ཏེ། 

བཅོམ་Kན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་b་ཐལ་མོ་aར་ནས། 

བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་

འདས་རིགས་7ི་qའམ། རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་

�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་གཉེར་ཞིང་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་བ�བས་པས་ཇི་\ར་Iིན་ཅི་ལོག་A་

vར་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་ག|ང་བར་བdིས་

ལགས། �ོན་མངོན་པར་འ3ས་བdིས་པའི་ལས་7ི་�ིབ་པའི་

ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཇི་\ར་བཤགས་ན་ཡོངས་b་འFང་བར་འvར་

ལགས། བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བ/་Fིན་tའི་དབང་པོ་ལ་

བཀའ་³ལ་པ། རིགས་7ི་q་དེང་~ེད་7ིས་ཚད་མེད་དཔག་A་

མེད་པའི་སེམས་ཅན་Bམས་Bལ་འFོར་བ{ོམ་ནས་Bམ་པར་

དག་པའི་Bམ་པར་Zོལ་བའི་བདེ་བ་འཐོབ་པར་F་བ་དང་། 
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འཇིག་kེན་ཐམས་ཅད་ལ་uིང་བyེ་ཞིང་ཕན་པར་འདོད་པ་

ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །སེམས་ཅན་གང་ལ་ལ་ཞིག་ལས་7ི་

�ིབ་པའི་དབང་གིས་+ིག་པ་Bམས་མངོན་པར་འ3ས་Fས་པ་

གང་ཡིན་པ་དེས་ནན་ཏན་བyོན་འzས་བ�ེད་དེ་ཉིན་མཚན་

3ས་�ག་A། �་གོས་Uག་པ་གཅིག་A་གཟར་ཏེ། ªས་མོ་

གཡས་པའི་t་ང་ས་ལ་བ�གས་ནས་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ཏེ། 

སེམས་yེ་གཅིག་A་rན་པ་ཉེ་བར་བ£ས་ནས་ངག་གི་{ོ་ནས་

བདག་ཉིད་7ིས་འདི་2ད་3་Iོགས་བ�་ན་ད་\ར་བXགས་པའི་

སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

·ོགས་པའི་Fང་Gབ་བ_ེས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་

ཡོངས་b་བ2ོར་བ། ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་འཛEན་ཅིང་གསལ་བར་

མཛད་པ། ཆོས་7ི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕབ་པ། ཆོས་7ི་�་ཆེན་པོ་

བ´ང་བ། ཆོས་7ི་3ང་ཆེན་པོ་qས་པ། ཆོས་7ི་/ལ་མཚན་
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ཆེན་པོ་བ�གས་པ། ཆོས་7ི་�ོན་མ་ཆེན་པོ་འཛEན་པ། ཐམས་

ཅད་སེམས་ཅན་Bམས་ལ་�ན་ཅིང་བདེ་བར་མཛད་པའི་Sད་3་

kག་པར་ཆོས་7ི་aིན་པ་གཏོང་བ། �ེ་དV་¤ོངས་པ་Bམས་

rངས་ནས་འ�ས་q་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ལ་བཀོད་དེ། kག་A་བདེ་

བ་མངོན་bམ་3་མཛད་པར་བཞེད་པ་དེ་\་qའི་སངས་/ས་

བཅོམ་Kན་འདས་Bམས་ལ་�བས་b་མཆི་Wེ་མགོ་བོས་Iག་

འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་གང་དག་ཡང་དག་

པའི་ཤེས་རབ་དང་། ཡང་དག་པའི་Pན་དང་། ཡང་དག་པའི་

མ~ེན་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་མཉམ་པས་སེམས་ཅན་dི་དགེ་

+ིག་གི་ལས་མ~ེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་�ས་དང་

ངག་དང་ཡིད་7ིས་སེམས་yེ་གཅིག་A་Pི་བོས་བAད་དེ་Vས་

པར་Iག་འཚལ་ལོ། །བདག་གིས་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པའི་3ས་

ནས་+ིག་པའི་xེས་b་འ�ངས་ཏེ་སེམས་ཅན་Bམས་དང་tན་
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ཅིག་A་ལས་7ི་�ིབ་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བdིས་པ་དང་། འདོད་

ཆགས་དང་། ཞེ་+ང་དང་། གཏི་�ག་གིས་fན་3་ད�ིས་ཤིང་

བཅིངས་པས་སངས་/ས་མ་འཚལ་བའི་3ས་དང་། ཆོས་མ་

འཚལ་བའི་3ས་དང་། དགེ་འ3ན་མ་འཚལ་བའི་3ས་ན་དགེ་

+ིག་མ་འཚལ་བའི་དབང་གིས་�ས་དང་ངག་དང་ཡིད་7ི་{ོ་

ནས་མཚམས་མ་མཆིས་པ་ངན་སེམས་7ིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་�་ལ་མཚལ་Ãང་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་ཆོས་ལ་�ར་པ་

བཏབ་པའམ། དགེ་འ3ན་མlན་པའི་དFེན་བdིས་པ་དང་། 

དZ་བཅོམ་པ་བfམ་པའམ། ཕ་མ་བfམ་པའམ། �ས་7ི་Bམ་

པ་གbམ་དང་། ངག་གི་Bམ་པ་བཞི་དང་། ཡིད་7ི་Pོད་པ་Bམ་

པ་གbམ་dི་དབང་གིས་མི་དགེ་བ་བ�འི་ལས་བདག་ཉིད་7ིས་

བdིས་པ་དང་། གཞན་བdིད་3་³ལ་བ་དང་། གཞན་བdིད་པ་

ལ་xེས་b་ཡི་རང་བ་དང་། དགེ་བའི་གང་ཟག་Bམས་ལ་ནན་
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dིས་�ར་པ་བཏབ་པ་དང་། �ེ་`ང་གིས་བÉས་པ་དང་། ཡང་

དག་པ་མ་ལགས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་བ|ང་བ་དང་། མི་གཙང་

བའི་བཟའ་བ་དང་བAང་བ་གཞན་དག་ལ་³ལ་བ་དང་། འZོ་བ་

�ག་པོ་དེ་དག་A་མཆིས་པའི་ཕ་མ་ཇི་uེད་པ་དག་ལ་ཕན་cན་

གནོད་པ་བdིས་པ་དང་། མཆོད་kེན་dི་དཀོར་བÊས་པ་དང་། 

Iོགས་བཞིའི་དགེ་འ3ན་dི་དཀོར་དང་། མངོན་bམ་dི་དགེ་

འ3ན་dི་དཀོར་རང་དབང་བdིས་ཏེ་ཡོངས་b་Pད་པ་དང་། 

བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་གbངས་པའི་ཆོས་དང་འ3ལ་བ་ལ་

བSབ་པར་མ་མོས་པ་དང་། མཁན་པོ་དང་། �་མའི་གདམས་

ངག་གི་xེས་b་མི་འ�ང་བ་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་

/ས་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ E་Pོད་པ་མངོན་པར་བ�བས་པ་དག་

ལ་�ད་པར་དགའ་བས་Bལ་འFོར་{ོམ་པའི་གང་ཟག་Bམས་

སེམས་ལ་འdོད་པ་བ�ེད་པ་དང་། བདག་པས་~ད་པར་3་
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འཕགས་པ་ཞིག་མཐོང་ན་Uག་དོག་བ�ེད་པ་དང་། ཆོས་7ི་

aིན་པ་དང་། ཟང་ཟིང་གི་aིན་པ་དག་ལ་kག་པར་སེར་¢་དང་། 

ཕངས་པའི་སེམས་བ�ེད་པ་དང་། མ་རིག་པས་བ�ིབས་ཤིང་

ལོག་པར་\་བས་སེམས་¤ོངས་པར་vར་པ་དང་། དགེ་བའི་�་

མ་བ�ེད་པས་+ིག་པ་འཕེལ་བར་vར་པ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་Bམས་ལ་�ོད་པའི་བསམ་པ་བ�ེད་པ་དང་། ཆོས་

ལ་ཆོས་མ་ལགས་པར་བཤད་པ་དང་། ཆོས་མ་ལགས་པ་ལ་

ཆོས་b་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་\་qའི་+ིག་པ་མང་པོ་

Bམས་བཅོམ་Kན་འདས་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་དང་། ཡང་

དག་པའི་Pན་དང་། ཡང་དག་པའི་མ~ེན་པ་དང་། ཡང་དག་

པའི་མཉམ་པས་ཐམས་ཅད་མ~ེན་ཅིང་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་

དག་ལ་དེང་བདག་`ོག་Iོགས་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་Bམས་

7ི་Pན་�ར་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་སོ། །ཐམས་ཅད་
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མངོན་3་Ãང་ནས་འཆབ་ཅིང་¼ེད་པར་མི་བdིད་དོ། །�ར་མ་

བdིས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་Bམས་Sན་ཆད་མི་བdིད་དོ། །�ར་

བdིས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་Bམས་དེང་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ཞིང་

བཤགས་སོ། །ངན་འZོ་སེམས་ཅན་ད:ལ་བ་དང་། 3ད་འZོའ E་

�ེ་གནས་དང་། ཡི་དགས་7ི་འZོ་བ་དང་། t་མ་ཡིན་dི་འཁོར་

དང་། མི་ཁོམ་པ་བ/ད་པོ་དག་A་Çང་བར་འvར་བའི་ལས་7ི་

�ིབ་པ་ཅི་མཆིས་པ་དང་། བདག་གིས་ཚe་འདི་ལ་བdིས་པའི་

ལས་7ི་�ིབ་པ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་X་Fང་ནས་+ིག་པའི་

Bམ་པར་�ིན་པ་ཅི་མཆིས་པ་མ་འོངས་པ་ན་མི་:ོང་བར་�ོན་

ཏོ། །ཇི་\ར་འདས་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་Bམས་7ིས་Fང་Gབ་7ི་Pོད་པ་Pད་པ་ན་ལས་7ི་�ིབ་

པ་ཅི་མཆིས་པ་མ་�ས་པར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པ་དེ་བཞིན་3་

བདག་གིས་ལས་7ི་�ིབ་པ་ཅི་མཆིས་པ་ཡང་མཐོལ་ཞིང་
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བཤགས་སོ། །ཐམས་ཅད་མངོན་3་Ãང་Wེ་འཆབ་ཅིང་¼ེད་པར་

མི་བdིད་དོ། །�ར་བdིས་པའི་+ིག་པ་Bམས་X་Fང་བར་�ོན་

ཏོ། །མ་འོངས་པའི་+ིག་པ་Bམས་ཡང་བdིད་པའི་lགས་མི་

lབ་བོ། །མ་འོངས་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་Bམས་7ིས་Fང་Gབ་7ི་Pད་པ་Pོད་པ་ན་ལས་7ི་�ིབ་

པ་ཅི་མཆིས་པ་མ་�ས་པར་མཐོལ་ཞིང་འཆགས་པ་དེ་བཞིན་3་

བདག་གིས་ལས་7ི་�ིབ་པ་ཡང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་སོ། །

ཐམས་ཅད་མངོན་3་Ãང་ནས་འཆབ་ཅིང་¼ེད་པར་མི་བdིད་དོ། 

།�ར་བdིས་པའི་+ིག་པ་Bམས་X་Fང་བར་�ོན་ཏོ། །མ་

འོངས་པའི་+ིག་པ་Bམས་ཡང་བdིད་པའི་lགས་མི་lབ་བོ། །

ད་\ར་Iོགས་བ�འི་འཇིག་kེན་ན་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་7ིས་Fང་Gབ་7ི་Pོད་པ་Pད་པ་

དག་ལས་7ི་�ིབ་པ་ཅི་མཆིས་པ་མཐོལ་ཞིང་འཆགས་པ་དེ་
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བཞིན་3་བདག་གིས་ལས་7ི་�ིབ་པ་ཡང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་

སོ། །ཐམས་ཅད་མངོན་3་Ãང་ནས་འཆབ་ཅིང་¼ེད་པར་མི་

བdིད་དོ། །�ར་བdིས་པའི་+ིག་པ་Bམས་X་Fང་བར་�ོན་ཏོ། 

།མ་འོངས་པའི་+ིག་པ་Bམས་ཡང་བdིད་པའི་lགས་མི་lབ་པོ་

ཞེས་བxོད་པར་Fའོ། །རིགས་7ི་q་�་དང་«ེན་དེའི་Iིར་གང་

གིས་+ིག་པ་Fས་པ་ཞིག་ཡོད་ན། 2ད་ཅིག་ཙམ་3་ཡང་འཆབ་

ཅིང་¼ར་མི་¬ང་ན་ཉིན་གཅིག་གམ། མཚན་གཅིག་ནས་3ས་

རིང་པོའ E་བར་3་\་�ོས་7ང་ཅི་དགོས། གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་

+ིག་པ་Fས་ནས་Bམ་པར་དག་པ་ཡོངས་b་ཚ�ལ་བར་འདོད་

ཅིང་སེམས་ལ་ངོ་ཚ་བ་དང་བཅས་པས་མ་འོངས་པ་ན་གདོན་མི་

ཟ་བར་+ིག་པའི་Bམ་པར་�ིན་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་མངོན་པར་ཡིད་

ཆེས་ནས་འཇིགས་ཤིང་Åག་པ་ཆེན་པོ་�ེས་པ་དེས་འདི་\ར་

བཤགས་པར་Fའོ། །འདི་\་Wེ། དཔེར་ན་མི་ལ་ལ་ཞིག་མེས་
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མགོ་ཐོད་བ`ེགས་སམ། གོས་བ`ེགས་པར་vར་ན་¶ར་བ་ཁོ་

ནར་མེ་གསོད་པར་Fེད་དེ། གལ་ཏེ་མེ་ཞི་བར་མ་vར་ན་སེམས་

7ིས་བདེ་བ་ཐོབ་པར་མི་འvར་རོ། །གང་གིས་+ིག་པ་Fས་ན་

ཡང་དེ་བཞིན་3་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་ནས་¶ར་བ་ཁོ་ནས་

ཡོངས་b་aང་བར་Fའོ། །གང་ལ་ལ་ཞིག་Ãག་པོའ E་~ིམ་3་

�ེས་ནས་ནོར་དང་རིན་པོ་ཆེ་མང་པོ་དང་Kན་པར་འདོད་པ་

དང་། གཞན་ཡང་སེམས་བ�ེད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ{ོམ་

པར་འདོད་ན་ཡང་འdོད་ཚངས་Fས་ནས་ལས་7ི་�ིབ་པ་

ཡོངས་b་aང་བར་Fའོ། །ཆོ་རིགས་བ�ན་པའི་�མ་ཟེ་དང་། 

/ལ་རིགས་དང་། འཁོར་ལོས་Æར་བའི་/ལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་¢་

བ3ན་དང་Kན་པའི་~ིམ་བདག་A་�ེ་བར་འདོད་ན་ཡང་འdོད་

ཚངས་Fས་ནས་ལས་7ི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་aང་བར་Fའོ། །

རིགས་7ི་q་གལ་ཏེ་/ལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་7ི་t་དང་། bམ་�་
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y་གbམ་པའི་t་དང་། འཐབ་�ལ་dི་t་དང་། དགའ་Kན་dི་

t་དང་། འËལ་དགའི་t་དང་། གཞན་འËལ་དབང་Fེད་7ི་

tར་�ེ་བར་འདོད་ན་ཡང་འdོད་ཚངས་Fས་ནས་ལས་7ི་�ིབ་

པ་ཡོངས་b་aང་བར་Fའོ། །གལ་ཏེ་ཚངས་རིས་དང་། ཚངས་

པའི་མ3ན་ན་འདོན་དང་། ཚངས་ཆེན་dི་t་དང་། འོད་Gང་

དང་། ཚད་མེད་འོད་དང་། འོད་གསལ་dི་t་དང་། དགེ་Gང་

དང་། ཚད་མེད་དགེ་དང་། དགེ་/ས་7ི་t་དང་། �ིན་མེད་

དང་། བསོད་ནམས་�ེས་དང་། འ�ས་q་ཆེ་བ་དང་། མི་ཆེ་བ་

དང་། མི་ག3ང་བ་དང་། d་ནོམ་¢ང་དང་། ཤིན་A་མཐོང་དང་། 

འོག་མིན་dི་tར་�ེ་བར་འདོད་ན་ཡང་འdོད་ཚངས་Fས་ནས་

ལས་7ི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་aང་བར་Fའོ། །གལ་ཏེ་�ན་3་

Xགས་པའི་འ�ས་q་དང་། ལན་ཅིག་Iིར་འོང་བའི་འ�ས་q་

དང་། Iིར་མི་འོང་བའི་འ�ས་q་དང་། དZ་བཅོམ་པའི་འ�ས་
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q་ཡོངས་b་གཉེར་བར་འདོད་ན་ཡང་འdོད་ཚངས་Fས་ནས་

ལས་7ི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་aང་བར་Fའོ། །གལ་ཏེ་རིག་པ་

གbམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་�ག་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། 

རང་སངས་/ས་7ི་རང་དབང་ཐོབ་པའི་Fང་Gབ་ཡོངས་b་

གཉེར་བ་དང་། མཐར་lག་པའི་སར་Iིན་ནས་ཐམས་ཅད་

མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཡོངས་b་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། 

བསམ་dིས་མི་~བ་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། མི་གཡོ་བའི་ཡེ་ཤེས་

དང་། ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པ་

ཡོངས་b་གཉེར་བར་འདོད་ན་ཡང་འdོད་ཚངས་Fས་ནས་

ལས་7ི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་aང་བར་Fའོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། 

རིགས་7ི་q་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་�་དང་«ེན་ལས་�ེ་བས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་7ང་ཐ་དད་པའི་མཚན་ཉིད་འགག་པར་

འvར་རོ། །ཞེས་གbངས་ཏེ། �་«ེན་ཐ་དད་པའི་Iིར་འདི་\ར་
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འདས་པའི་ཆོས་Bམས་འགག་ཅིང་ཟད་པར་འvར་བས་ལས་7ི་

�ིབ་པ་ཇི་uེད་པ་མ་�ས་པར་འvར་བ་ཡང་འ3་Fེད་7ི་ཆོས་

Bམས་མངོན་3་མ་�ེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་དེང་གདོད་�ེ་

བར་འvར་བས་མ་འོངས་པའི་ལས་7ི་�ིབ་པ་ཡང་Kང་བར་མི་

འvར་རོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། རིགས་7ི་q་ཆོས་ཐམས་ཅད་

Wོང་ཞིང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་7ང་བདག་དང་། གང་ཟག་

དང་། སེམས་ཅན་དང་། `ོག་མེད་པ་དང་། �ེ་བ་དང་། འགག་

པ་མེད་པ་དང་། འ3་Fེད་7ི་ཆོས་7ང་མེད་དོ་ཞེས་གbངས་

པས་སོ། །རིགས་7ི་q་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་7ི་གཞི་ལ་

བkེན་པས་བxོད་3་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། མཚན་མ་

ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་Iིར་རོ། །རིགས་7ི་

qའམ། རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་འདི་\ར་ཡང་དག་པའི་

དོན་ཤིན་A་d་ནོམ་པ་ལ་Xགས་ནས་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པས་
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Vས་པའི་སེམས་�ེས་པར་vར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེམས་

ཅན་མེད་ཅིང་ངོ་བོ་ཉིད་7ི་གཞི་ཡོད་པ་ཞེས་F་Wེ། དོན་དེའི་

Iིར་འdོད་ཚངས་7ིས་ལས་7ི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་aང་བར་Fའོ་

ཞེས་བWན་པ་ཡིན་ནོ། །རིགས་7ི་q་གང་གིས་ཆོས་Bམ་པ་

བཞི་དང་Kན་པར་vར་ན་ལས་7ི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་བསལ་

ནས་གཏན་3་ཡོངས་b་Fང་བར་འvར་རོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། 

ལོག་པའི་བསམ་པ་མི་�ེ་ཞིང་ཡང་དག་པའི་rན་པ་�ན་bམ་

ཚ�གས་པར་vར་པ་དང་། ཤིན་A་ཟབ་པའི་དོན་དག་ལ་�ར་པ་

མི་འདེབས་པ་དང་། Pོད་པ་དང་པོའ E་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

དག་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པ་ཡིན་ནོ། །uམ་པའི་བསམ་པ་བ�ེད་

པ་དང་། སེམས་ཅན་Bམས་ལ་Fམས་པ་ཚད་མེད་པ་�ེས་པ་

Wེ། འདི་དག་ནི་Bམ་པ་བཞི་ཞེས་Fའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་

འདས་7ིས་ཚEགས་b་བཅད་དེ་བཀའ་³ལ་པ། yེ་གཅིག་
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སེམས་7ིས་ཐེག་གbམ་nང་། །ཟབ་མོའ E་ཆོས་ལ་�ར་མི་

འདེབས། །ཐམས་ཅད་མ~ེན་པའི་འ3་ཤེས་�ེད། །Fམས་

སེམས་ལས་7ི་�ིབ་པ་aོང་། །རིགས་7ི་q་ཤིན་A་བསལ་བར་

དཀའ་བའི་ལས་7ི་�ིབ་པ་ནི་Bམ་པ་བཞི་ཡོད་དེ། བཞི་གང་ཞེ་

ན། Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་+ོམ་པ་ལས་ཤིན་A་Àི་བའི་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བ་Fས་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ E་མདོ་+ེ་ལ་སེམས་7ིས་

�ར་པ་བཏབ་པ་དང་། རང་གི་དགེ་བའི་y་བ་འཕེལ་བར་མི་

Fེད་པ་དང་། `ིད་པ་གbམ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ནས་ངེས་པར་

འ§ང་བའི་སེམས་མེད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །གཞན་ཡང་ལས་7ི་

�ིབ་པའི་གཉེན་པོར་vར་པ་Bམ་པ་བཞི་ཡོད་དེ། བཞི་གང་ཞེ་

ན། Iོགས་བ�འི་འཇིག་kེན་ན་བXགས་པའི་དེ ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཉེ་བར་བuེན་

ནས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་Fེད་པ་དང་། 
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་ཆེད་3་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་

ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་བཤད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་བསོད་ནམས་ཇི་uེད་པ་དག་ལ་xེས་

b་ཡི་རང་བ་དང་། བསོད་ནམས་7ི་དགེ་བའི་y་བ་ཇི་uེད་པ་

ཐམས་ཅད་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་A་

ཡོངས་b་བ�ོ་བ་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་

བ/་Fིན་tའི་དབང་པོས་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་

Kན་འདས་འཇིག་kེན་ན་�ེས་པ་དང་། qད་མེད་ཇི་uེད་མཆིས་

པ་དག་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ E་Pོད་པ་Pོད་པར་�ོ་ཐོགས་པ་ཡང་

མཆིས་Pོད་པར་�ོ་མི་ཐོགས་པ་ཡང་མཆིས་ན་ཇི་\ར་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་བསོད་ནམས་7ི་དགེ་བའི་y་བ་དག་ལ་xེས་

b་ཡི་རང་བར་བdི་ལགས། བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བཀའ་

³ལ་པ། རིགས་7ི་q་སེམས་ཅན་གང་ལ་ལ་ཞིག་ཐེག་པ་ཆེན་
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པོ་{ོམ་པར་མི་�ས་མོད་7ི། འོན་7ང་ཉིན་མཚན་3ས་�ག་A་

�་གོས་Uག་པ་གཅིག་ལ་གཟར་ཏེ་ªས་མོ་གཡས་པའི་t་ང་ས་

ལ་བ�གས་ནས་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ཏེ་སེམས་yེ་གཅིག་A་

rན་པ་ཉེ་བར་བཞག་ནས་xེས་b་ཡི་རང་བར་Fེད་ནས་བསོད་

ནམས་ཚད་མེད་པ་uེད་འཐོབ་པར་འvར་བས་འདི་2ད་3་

Iོགས་བ�འི་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་ན་སེམས་ཅན་གང་དག་ད་

\ར་aིན་པ་དང་། cལ་Tིམས་དང་། སེམས་7ི་ཤེས་རབ་

མངོན་པར་�བ་པ་ཇི་uེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་དེང་བདག་

ཤིན་A་དང་བས་xེས་b་ཡི་རང་ངོ་། །ཞེས་བxོད་པར་vར་ན་

དེ་\ར་xེས་b་ཡི་རང་བའི་བསོད་ནམས་7ི་དབང་གིས་གདོན་

མི་ཟ་བར་ཤིན་A་བ�ན་ཞིང་~ད་པར་3་འཕགས་པ་�་ན་མེད་

པ་མcངས་པ་མེད་པ་མཆོག་A་d་ནོམ་པའི་འ�ས་q་ཐོབ་པར་

འvར་རོ། །དེ་བཞིན་3་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་སེམས་ཅན་
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ཐམས་ཅད་7ི་དགེ་བའི་y་བ་ཇི་uེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་xེས་

b་ཡི་རང་བར་Fའོ། །གཞན་ཡང་ད་\ར་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའི་Pོད་པ་དང་པོ་པས་Fང་Gབ་A་སེམས་བ�ེད་པ་ལས་

§ང་བའི་བསོད་ནམས་ཇི་uེད་པ་དག་དང་། བ2ལ་པ་ཆེན་པོ་

བ/་འདས་ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་Pོད་པ་Pད་པ་ལས་

§ང་བའི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་གང་ཡིན་པ་དང་། མི་�ེ་བའི་

བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ནས་Iིར་མི་Kོག་པ་དང་། ཚe་གཅིག་གིས་

དབང་བ�ར་བར་འvར་བའི་བར་དག་ལས་§ང་བའི་བསོད་

ནམས་7ི་�ང་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་འདི་

\ར་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་xེས་b་ཡི་རང་ཞིང་བ�གས་པ་

བxོད་པར་Fའོ། །དེ་བཞིན་3་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པའི་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་7ི་བསོད་ནམས་ཇི་uེད་པ་

དག་ལ་ཡང་xེས་b་ཡི་རང་ཞིང་བ�གས་པ་བxོད་པར་Fའོ། །
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གཞན་ཡང་ད་\ར་Iོགས་བ�འི་འཇིག་kེན་ན་ཡང་དག་པའི་

ཐམས་ཅད་མ~ེན་པ། Fང་Gབ་d་ནོམ་པ་བ_ེས་པའི་སངས་

/ས་བཅོམ་Kན་འདས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་

Bམས་ཡོངས་b་བ�་བའི་Iིར་�་ན་མེད་པའི་ཆོས་7ི་འཁོར་

ལོ་བ2ོར་བ། ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་ཆོས་7ི་aིན་པ་བཏང་བ། 

ཆོས་7ི་�་བ´ངས་པ། ཆོས་7ི་3ང་qས་པ། ཆོས་7ི་/ལ་

མཚན་བ�གས་པ། ཆོས་7ི་ཆར་ཕབ་པ་དག་གིས་lགས་བyེ་

བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བ�ལ་ཞིང་ཡོངས་b་བAལ་

བས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པར་vར་ནས་ཆོས་7ི་

aིན་པས་ཚEམ་པར་མཛད་པའི་དབང་གིས་ཟད་མི་ཤེས་པའི་

བདེ་བ་ཐོབ་པ་ལ་བཀོད་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་/ས་7ིས་

བསོད་ནམས་བསགས་པ་ལས་§ང་བའི་དགེ་བའི་y་བ་གང་
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ཡིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་གང་གིས་འདི་འr་བའི་བསོད་ནམས་

ད་3ང་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་མ་vར་པ་དག་ཐམས་ཅད་�ན་

bམ་ཚ�གས་པར་འvར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་བདག་xེས་

b་ཡི་རང་ངོ་། །དེ་བཞིན་3་འདས་པ་དང་། མ་Fོན་པའི་སངས་

/ས་དང་། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། རང་

སངས་/ས་Bམས་7ི་བསོད་ནམས་ཇི་uེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡང་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་xེས་b་ཡི་རང་ངོ་། །ཞེས་བxོད་

པར་Fའོ། །རིགས་7ི་q་དེ་\ར་ན་xེས་b་ཡི་རང་བ་གང་ཡིན་

པ་དེས་བསོད་ནམས་7ི་�ང་པོ་ཚད་མེད་པ་_ེད་ཐོབ་པར་

འvར་རོ། །གང་¨འི་wང་གི་Fེ་མ་uེད་དང་མཉམ་པའི་Wོང་

གbམ་dི་Wོང་ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་ན་སེམས་ཅན་ཇི་

uེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་པ་}ངས་ཏེ་དZ་

བཅོམ་པ་མངོན་པར་zབ་པར་vར་ལ། རིགས་7ི་qའམ། 

�159



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་ནམ་འཚ�འི་བར་3་kག་པར་

གོས་དང་། བཟའ་བ་དང་། བAང་བ་དང་། མལ་ཆ་དང་། 

གསོས་�ན་མཆོག་དམ་པ་Bམས་7ིས་མཆོད་པ་དང་རིམ་Zོ་

Fས་པས་འཐོབ་པའི་བསོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དེས་འདི་\ར་

�་མ་\་qར་xེས་b་ཡི་རང་བའི་བསོད་ནམས་དེ་དང་བÌན་ན་

Wོང་གི་ཆ་གཅིག་ཙམ་3་ཡང་ཉེ་བར་མི་འZོའ།ོ །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་

ན། མཆོད་པ་Fས་པའི་བསོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་Zངས་

དང་བཅས་ཤིང་ཚད་དང་བཅས་པས་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་b་£ད་པར་མི་འvར་ལ་xེས་b་ཡི་རང་བའི་བསོད་

ནམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་ཚད་མེད་ཅིང་Zངས་མེད་པས་3ས་

གbམ་dི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་£ད་པར་Fེད་

པས་དེའི་Iིར་གང་ལ་ལ་ཞིག་དགེ་བའི་y་བ་~ད་པར་ཅན་

འཕེལ་བར་འདོད་པས་འདི་\ར་xེས་b་ཡི་རང་བའི་བསོད་
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ནམས་མངོན་པར་བ�བ་པར་Fའོ། །qད་མེད་གང་ལ་ལ་ཞིག་

qད་མེད་7ི་�ས་ཡོངས་b་བÆར་ནས་�ེས་པའི་�ས་ཡོངས་

b་འzབ་པར་འདོད་ན་ཡང་xེས་b་ཡི་རང་བའི་བསོད་ནམས་

མངོན་པར་�བ་པར་Fེད་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡིད་ལ་བསམས་

པ་བཞིན་3་ཚe་འདི་ཉིད་ལ་�ེས་པའི་�ས་མངོན་པར་འzབ་

པར་འvར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་བ/་Fིན་tའི་

དབང་པོས་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་xེས་

b་ཡི་རང་བའི་བསོད་ནམས་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་འཚལ་བར་

vར་ན་Sད་མའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཆོས་7ི་

འཁོར་ལོ་བ2ོར་བར་འvར་བ་དང་། ད་\ར་dི་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་Bམས་ཡང་དག་པའི་Bལ་འFོར་{ོམ་པར་འvར་

བར་བdིད་པའི་Sད་3་བ�ལ་བ་དང་། གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

བསོད་ནམས་གང་ལགས་པ་བཤད་3་གསོལ། བཅོམ་Kན་
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འདས་7ིས་བཀའ་³ལ་པ། tའི་དབང་པོ་རིགས་7ི་qའམ་

རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

·ོགས་པའི་Fང་Gབ་ཡོངས་b་གཉེར་བ་གང་ཡིན་པ་དེས་ཉན་

ཐོས་དང་། རང་སངས་/ས་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ E་ལམ་བ{ོམ་

པར་འདོད་ན་ཡང་གང་ཟག་དེས་ཉིན་མཚན་3ས་�ག་A་�་མ་

\་qའི་Pོད་ལམ་dིས་སེམས་yེ་གཅིག་3་rན་པ་ཉེ་བར་གཞག་

ནས་འདི་2ད་3་དེང་བདག་Iོགས་བ�་ན་སངས་/ས་བཅོམ་

Kན་འདས་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་

བ_ེས་པར་vར་7ང་�་ན་མེད་པའི་ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་ད་3ང་མ་

བ2ོར་བ་དང་། Bམ་པར་�ིན་པའི་�་}ངས་ནས་ཡོངས་b་:་

ངན་ལས་འདའ་བར་བཞེད་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ལ་བདག་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་Pི་བོས་བAད་དེ་Iག་བdིས་

ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་བ�ལ་ཞིང་བདེ་བར་
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བdི་བ་དང་། �ར་གོང་3་བWན་པ་\ར་བས་པ་མ་མཆིས་པའི་

བདེ་བ་འཐོབ་པར་བdི་བའི་Sད་3་ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་

ཡོངས་b་བ2ོར་བ་དང་། ཆོས་7ི་ཆར་པ་ཆེན་པོ་དབབ་པ་

དང་། ཆོས་7ི་�ོན་མ་ཆེན་མོ་¼ར་བ་དང་། དོན་dི་cལ་གསལ་

བར་མཛད་པ་དང་། ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་ཆོས་7ི་aིན་པ་

བཏང་ནས་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་མི་འདའ་ཞིང་འཇིག་kེན་ན་

Qན་རིང་3་བXགས་པར་བ�ལ་ཞིང་གསོལ་བ་འཚལ་ལོ། །

དེང་བདག་གིས་བ�ལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བསོད་ནམས་

གང་ལགས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

·ོགས་པའི་Fང་Gབ་A་ཡོངས་b་བ�ོ་བར་བdིའོ། །ཇི་\ར་

འདས་པ་དང་། ད་\ར་dི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་Bམས་7ིས་བ�ལ་བ་དང་། གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

བསོད་ནམས་དེ་དག་Fང་Gབ་A་ཡོངས་b་བ�ོས་པ་དེ་བཞིན་
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3་བདག་གིས་7ང་བ�ལ་བ་དང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བསོད་

ནམས་གང་ལགས་པ་དེ་དག་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་

པའི་Fང་Gབ་A་ཡོངས་b་བ�ོ་བར་བdིའོ་ཞེས་བxོད་པར་

Fའོ། །རིགས་7ི་q་གལ་ཏེ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་Wོང་གbམ་

dི་Wོང་ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་dིས་

ཡོངས་b་བཀང་Wེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་Fས་པ་

བས་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཆོས་7ི་

འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བ2ོར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་འཐོབ་པའི་

བསོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དེ་�་མ་བས་ཆེས་~ད་པར་3་

འཕགས་ཏེ། དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཟང་ཟིང་གི་aིན་པ་ཡིན་ལ་

འདི་ནི་ཆོས་7ི་aིན་པ་ཡིན་པས་སོ། །རིགས་7ི་q་Wོང་གbམ་

dི་Wོང་ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་dིས་

བཀང་Wེ་aིན་པ་བཏང་བ་\་རེ་ཞིག་ཞོག་གི། གལ་ཏེ་གང་ལ་
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ལ་ཞིག་གིས་གང་¨འི་wང་གི་Fེ་མ་uེད་7ི་Wོང་ཆེན་པོའ E་

འཇིག་kེན་dི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་dིས་ཡོངས་b་བཀང་

Wེ། སངས་/ས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་Fས་པ་བས་བ�ལ་

ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བསོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དེ་བས་

7ང་ཆེས་~ད་པར་3་འཕགས་སོ། །ཆོས་7ི་aིན་པ་ནི་~ད་

པར་3་འཕགས་པའི་ཕན་ཡོན་Bམ་པ་µ་དང་Kན་ཏེ། µ་གང་ཞེ་

ན། དང་པོ་ཆོས་7ི་aིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདག་དང་གཞན་

ལ་ཕན་འདོགས་པར་Fེད་ལ། ཟང་ཟིང་གི་aིན་པ་ནི་དེ་\་མ་

ཡིན་པས་སོ། །གཉིས་པ་ཆོས་7ི་aིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

སེམས་ཅན་ཁམས་གbམ་ནས་འFིན་པར་Fེད་པ་ཡིན་ལ། ཟང་

ཟིང་གི་aིན་པའི་བསོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདོད་པའི་

ཁམས་ལས་མི་འདའ་བས་སོ། །གbམ་པ་ཆོས་7ི་aིན་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་7ི་�་ཡོངས་b་དག་པར་Fེད་པ་ཡིན་ལ། 
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ཟང་ཟིང་གི་aིན་པས་ནི་ག|གས་འབའ་ཞིག་འཕེལ་བར་Fེད་

པས་སོ། །བཞི་པ་ཆོས་7ི་aིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེར་མཐར་

lག་པ་མེད་པ་ཡིན་ལ་ཟང་ཟིང་གི་aིན་པ་ནི་ཟད་པར་འvར་

བས་སོ། །µ་པ་ཆོས་7ི་aིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་རིག་པ་

ཡོངས་b་གཅོད་པར་Fེད་ལ། ཟང་ཟིང་གི་aིན་པ་ནི་འདོད་པའི་

`ིད་པ་ཙམ་lལ་བར་འvར་བས་སོ། །དེ་\་བས་ན་རིགས་7ི་

q་བ�ལ་བ་དང་། གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བསོད་ནམས་ནི་ཚད་

མེད་དཔག་A་མེད་པས་དཔེ་Fར་S་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ང་�ོན་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའི་Pད་པ་Pོད་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

Bམས་ལ་ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ཡོངས་b་བ2ོར་བར་

བ�ལ་བས་དགེ་བའི་y་བ་དེའི་དབང་གིས་དེ་\་བས་ན་དེང་

བ/་Fིན་དང་། ཚངས་པའི་/ལ་པོ་ལ་སོགས་པས་ང་ལ་ཆོས་

7ི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ཡོངས་b་བ2ོར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་

�166



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

ཡིན་ཏེ། རིགས་7ི་q་ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་b་བ2ོར་བར་

བ�ལ་བ་ནི་སེམས་ཅན་Bམས་ཡོངས་b་�ོལ་ཞིང་བདེ་བར་

Fེད་པ་ཡིན་པའི་Iིར་རོ། །ང་�ོན་Fང་Gབ་7ི་Pད་པ་Pོད་པ་

ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་འཇིག་kེན་ན་Qན་རིང་3་

བXགས་ཤིང་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་ན་དགེ་བའི་y་བ་དེ་ལ་བkེན་ནས་ངས་Wོབས་བ�་

དང་། བuེངས་པ་མི་མངའ་བ་བཞི་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་

རིག་པ་བཞི་དང་། Fམས་པ་ཆེན་པོ་དང་། uིང་xེ་ཆེན་པོ་དང་། 

མ་འrེས་པའི་ཆོས་Zངས་མེད་པ་uེད་བ_ེས་པར་vར་པ་ཡིན་

ཏེ། ང་tག་མ་མེད་པའི་:་ངན་ལས་འདས་པས་ཡོངས་b་:་

ངན་ལས་འདས་པར་འvར་ཡང་། ངའི་ཡང་དག་པའི་ཆོས་

འཇིག་kེན་ན་Qན་རིང་བར་གནས་པར་འvར་བ་ཡིན་ནོ། །ངའི་

ཆོས་7ི་�་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་Bམ་པར་དག་ཅིང་དཔེ་�་མེད་
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པས་མཚན་མཆོག་དམ་པ་¢་ཚ�གས་དང་། མ~ེན་པ་ཚད་མེད་

པ་དང་། དབང་ཚད་མེད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་བསམ་dིས་མི་~བ་

པའི་ཚད་མེད་པ་དང་Kན་ཞིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

འདོགས་པར་མཛད་པས་བ2ལ་པ་Fེ་བ་བ/་Wོང་uེད་3་བxོད་

7ང་མཐར་lག་པར་མི་འvར་རོ། །ཆོས་7ི་�ས་ནི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་b་£ད་པར་མཛད་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་7ིས་ནི་ཆོས་

7ི་�་ཡོངས་b་£ད་པར་མི་Fེད་དོ། །ཆོས་7ི་�་kག་པར་

གནས་7ང་kག་པའི་\་བར་Çང་བར་མི་འvར་རོ། །འགག་

པར་འvར་ཡང་ཆད་པའི་\་བར་འvར་བ་མ་ཡིན་པས་སེམས་

ཅན་dི་ཐ་དད་པའི་\་བ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་Bམ་པར་བཤིག་ནས་

སེམས་ཅན་dི་ཡང་དག་པའི་\་བ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་བ�ེད་པར་

མཛད་དོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་འཆིང་བ་དZོལ་བར་

མཛད་7ང་དZོལ་བར་F་བ་ཅི་ཡང་མི་མངའོ། །སེམས་ཅན་
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Bམས་7ི་དགེ་བའི་y་བ་Bམས་བ�ེད་པས་ཡོངས་b་མ་�ིན་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡོངས་b་�ིན་པར་མཛད་ལ། ཡོངས་b་

�ིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་Bམ་པར་Zོལ་བར་མཛད་7ང་མངོན་

པར་འ3་མཛད་པ་ཡང་མི་མངའ། །གཡོ་བ་ཡང་མི་མངའ་བས་

འ3་འཛE་ལས་ཐག་རིང་3་vར་པ་རབ་A་དབེན་ཞིང་མཛད་པ་མི་

མངའ་བས་རང་དབང་3་vར་ཅིང་བདེ་བར་vར་པ། 3ས་

གbམ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་7ང་3ས་གbམ་Wོན་པར་

མཛད་པ་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་/ས་7ི་Pོད་Qལ་ལས་

ངེས་པར་འ§ང་བ། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་7ིས་

བ�བ་པར་F་བ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་�་ཐ་

དད་པར་vར་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་7ང་

བ�ལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བའི་y་བའི་Wོབས་7ིས་

བ_ེས་པ་ཡིན་པའི་Iིར་འདི་\་qའི་ཆོས་7ི་�་ངས་དེང་བ_ེས་
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པ་ཡིན་ཏེ། དེ་\་བས་ན་གང་དག་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

·ོགས་པའི་Fང་Gབ་ཡོངས་b་གཉེར་བར་འདོད་པས་ཆོས་7ི་

Bམ་Zངས་འདི་ལས་ཚEག་གཅིག་གམ། ཚEགས་b་བཅད་པ་

གཅིག་ཙམ་གཞན་དག་ལ་Wོན་པར་Fེད་པའི་དགེ་བའི་y་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཚད་མེད་པར་vར་པ་ཡིན་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་Bམས་ལ་ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ཡོངས་b་

བ2ོར་བར་བ�ལ་ཞིང་འཇིག་kེན་ན་Qན་རིང་3་བXགས་ནས་

ཡོངས་b་:་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་\་

�ོས་7ང་ཅི་དགོས། དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་བ/་Fིན་

tའི་དབང་པོས་ཡང་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་

འདས་རིགས་7ི་qའམ། རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་�་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་ཡོངས་b་གཉེར་

ཞིང་ཐེག་པ་གbམ་dི་ལམ་བ{ོམ་པར་འཚལ་བས་དགེ་བའི་y་
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བ་ཅི་མཆིས་པ་ཇི་\ར་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་b་

ཡོངས་b་བ�ོ་བར་བdི་བ་ལགས། བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་

tའི་དབང་པོ་བ/་Fིན་ལ་བཀའ་³ལ་པ། རིགས་7ི་q་སེམས་

ཅན་གང་དག་Fང་Gབ་ཡོངས་b་གཉེར་ཞིང་ཐེག་པ་གbམ་dི་

ལམ་བ{ོམ་པས་དགེ་བའི་y་བ་ཅི་ཡོད་པ་ཡོངས་b་བ�ོ་བར་

འདོད་པ་དེས་ཉིན་མཚན་3ས་�ག་A་Vས་པས་སེམས་yེ་

གཅིག་A་འདི་2ད་ཅེས། བདག་གིས་ཐོག་མ་མེད་པའི་འཁོར་བ་

ནས་དཀོན་མཆོག་གbམ་པོ ་དག་གི ་ཐད་3་Bལ་འFོར་

བ{ོམས་པས་ཡོངས་b་·ོགས་པར་vར་པ་ལས་§ང་བའི་དགེ་

བའི་y་བ་ཅི་ཡོད་པ་དང་། ཐ་ན་3ད་འZོའ E་�ེ་གནས་7ི་`ོག་

ཆགས་དག་ལ་ཟན་ཆངས་གཅིག་ཙམ་Fིན་པ་དང་། དགེ་བའི་

ཚEག་གང་གིས་yོད་པ་དག་གི་བ£མས་Fས་པ་དང་། དཀོན་

མཆོག་གbམ་ལ་�བས་b་སོང་ནས་བSབ་པའི་གནས་Bམས་

�171



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

ཡང་དག་པར་�ངས་པ་དང་། འdོད་ཚངས་Fས་པ་དང་། 

བ�ལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་xེས་b་ཡི་རང་བའི་དགེ་

བའི་y་བ་ཇི་uེད་པ་དེ་དག་དེང་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་གཅིག་

A་བ£ས་ཏེ་འdོད་ཅིང་ཕངས་པ་མེད་པའི་སེམས་7ིས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོངས་b་བཏང་ངོ་། །Bམ་པར་Zོལ་བའི་

Iོགས་7ིས་ཡོངས་b་བ|ང་བའི་དགེ་བའི་y་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་

དག་7ང་སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་མ~ེན་ཅིང་

གཟིགས་པ། དཔག་A་མེད་པ་དང་། ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་

Bམ་པར་དག་པས་འདི་\ར་བསོད་ནམས་7ི་དགེ་བའི་y་བ་ཇི་

uེད་པ་དག་ཐམས་ཅད་མཚན་མའི་སེམས་ལ་མི་གནས་ཤིང་

མཚན་མའི་སེམས་7ང་མི་Pོད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡོངས་b་བཏང་བ་དེ་བཞིན་3། བདག་གིས་བསོད་ནམས་ལས་

§ང་བའི་དགེ་བའི་y་བ་ཅི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་7ང་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོངས་b་གཏོང་Wེ། ཐམས་ཅད་

7ིས་ཡིད་བཞིན་dི་ལག་པ་ཐོབ་ནས་ནམ་མཁའ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་

Ãང་Wེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་རེ་བ་ཡོངས་b་བ2ང་བར་

vར་ཅིག །ལོངས་Pོད་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་རབ་མཐར་

lག་པ་མེད་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་7ི་}ོབས་པ་ཐོགས་པ་མེད་

པ་ཐོབ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་lན་མོང་3་�་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་མངོན་པར་·ོགས་པར་

སངས་/ས་ནས་Bམ་པ་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པ་ཐོབ་པར་vར་ཅིག 

།དགེ་བའི་y་བ་འདིའི་�ས་དགེ་བའི་ཆོས་ཚད་མེད་པ་བ�ེད་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་7ང་�་ན་མེད་པའི་Fང་Gབ་A་

ཡོངས་b་བ�ོའ།ོ །གཞན་ཡང་འདས་པའི་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་Pད་པ་Pོད་པ་ན་བསོད་ནམས་7ི་དགེ་

བའི་y་བ་ཐམས་ཅད་Bམ་པ་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པར་ཡོངས་b་
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བ�ོས་པ་དང་། ད་\ར་དང་། མ་འོངས་པ་དག་གིས་ཇི་\ར་

ཡོངས་b་བ�ོ་བ་དེ་བཞིན་3་བདག་གིས་བསོད་ནམས་7ི་དགེ་

བའི་y་བ་ཇི་uེད་པ་ཐམས་ཅད་7ང་�་ན་མེད་པའི་Fང་Gབ་A་

ཡོངས་b་བ�ོའོ། །དགེ་བའི་y་བ་འདི་དག་གི་དབང་གིས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་3ས་གཅིག་A་ཡང་དག་པར་·ོགས་

པའི་Fང་Gབ་མངོན་པར་·ོགས་པར་སངས་/ས་ནས་སངས་

/ས་གཞན་དག་ཇི་\་བ་བཞིན་3་Fང་Gབ་7ི་ཤིང་�ང་3་Fང་

Gབ་7ི་uིང་པོ་ལ་གནས་ཏེ་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་ཐོགས་པ་

མེད་པའི་Bམ་པར་དག་པ་དང་། ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཆོས་7ི་

ག|ངས་དང་། དཔའ་བར་འZོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛEན་ལ་གནས་ནས་

བ3ད་+ིག་ཅན་dི་དམག་ཚ�གས་ཚད་མེད་པ་དག་ཕམ་པར་

Fས་ཏེ་མ~ེན་པ་དང་། གཟིགས་པ་མངོན་པར་kོགས་ནས་འདི་

\ར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་2ད་ཅིག་གཅིག་ལ་གསལ་བར་kོགས་
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ཏེ་ནམ་dི་ཆ་�ད་ལ་བ3ད་yིའི་ཆོས་ཐོབ་ནས་ཟིལ་དངར་dི་

དོན་མངོན་bམ་3་vར་ཏེ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སངས་/ས་ཚe་དཔག་A་མེད་པ་དང་། སངས་/ས་འཕགས་

པའི་འོད་དང་། སངས་/ས་དམ་པའི་འོད་དང་། སངས་/ས་མི་

འ¡གས་པ་དང་། སངས་/ས་ཡོན་ཏན་ལེགས་པའི་འོད་དང་། 

སངས་/ས་སེང་གེའི་འོད་དང་། སངས་/ས་འོད་བ/་པ་དང་། 

སངས་/ས་rན་པའི་འོད་དང་། སངས་/ས་རིན་ཆེན་མཚན་

དང་། སངས་/ས་རིན་ཆེན་འབར་དང་། སངས་/ས་འབར་

བའི་འོད་དང་། སངས་/ས་/ས་པར་འབར་བའི་འོད་དང་། 

སངས་/ས་བ�་ཤིས་�་མའི་/ལ་པོ་དང་། སངས་/ས་དམ་

པའི་�་དང་། སངས་/ས་བཀོད་པའི་མཆོག་དང་། སངས་/ས་

ཆོས་7ི་/ལ་མཚན་དང་། སངས་/ས་�་མ་འཕགས་པའི་�་

དང་། སངས་/ས་མངོན་པར་དགའ་བའི་ག|གས་�་དང་། 
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སངས་/ས་འོད་ཟེར་fན་3་¢ང་མཛད་དང་། སངས་/ས་

ཚངས་པ་Bམ་དག་/ལ་པོ་དང་། སངས་/ས་�་མའི་རང་

བཞིན་ལ་སོགས་པ་ཇི་\་བ་བཞིན་3་d་ནོམ་པར་མངོན་པར་

·ོགས་པར་སངས་/ས་ནས་འདི་\ར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཡང་དག་པར་མ~ེན་པ་དེ་དག་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་

དང་། ད་\ར་ལོངས་Pོད་·ོགས་པ་དང་། Áལ་པའི་�་བWན་ཏེ་

�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་བ_ེས་ནས་�་

ན་མེད་པའི་ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་b་བ2ོར་ཏེ་སེམས་ཅན་

ཡོངས་b་བ�ས་པ་བཞིན་3་བདག་7ང་དེ་བཞིན་3་vར་ཅིག་

ཅེས་/་ཆེར་གོང་3་བWན་པ་བཞིན་3་བxོད་པར་Fའོ། །

རིགས་7ི་q་ཤིན་A་དང་བའི་དད་པ་དང་Kན་པའི་�ེས་པའམ་

qད་མེད་གང་ལ་ལ་ཞིག་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་

/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་ལས་7ི་�ིབ་པ་ཡོངས་b་aོང་
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བའི་ལེ;་འདི་ལེན་པ་དང་། འཛEན་པ་དང་། �ོག་པ་དང་། ཁ་

ཏོན་3་འདོན་པ་དང་། rན་པས་མི་བxེད་པར་Fས་ཏེ་གཞན་

དག་ལ་/་ཆེར་ཡང་དག་པར་Wོན་པར་Fེད་ན་བསོད་ནམས་7ི་

�ང་པོ་ཚད་མེད་དཔག་A་མེད་པ་uེད་ཐོབ་པར་འvར་རོ། །འདི་

\་Wེ་དཔེར་ན། Wོང་གbམ་dི་Wོང་ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་

ཁམས་ན་སེམས་ཅན་ཇི་uེད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་3ས་གཅིག་A་

མིའི་�ས་མངོན་པར་zབ་པར་vར་ལ། མིའི་�ས་ཐོབ་ནས་

7ང་ཐམས་ཅད་རང་སངས་/ས་7ི་ལམ་མངོན་པར་zབ་པར་

vར་ཏེ། �ེས་པའམ། qད་མེད་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ནམ་

འཚ�འི་བར་3་བfར་Wི་དང་། �་མར་Fས་ཏེ་ཡོ་Fད་Bམ་པ་¢་

བཞི་པོ་དག་གིས་མཆོད་པར་Fས་ཏེ། རང་སངས་/ས་རེ་རེ་ལ་

ཡང་སོ་སོ་ནས་རིའི་/ལ་པོ་རི་རབ་དང་མཉམ་པའི་རིན་པོ་ཆེ་

¢་བ3ན་dིས་ཡོངས་b་བཀང་Wེ། རང་སངས་/ས་དེ་དག་
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ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་A་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་

མཆོད་kེན་བyིགས་ནས་མཆོད་པ་Fས་ཏེ་མཆོད་kེན་དེ་དག་

7ང་དཔག་ཚད་བ�་གཉིས་7ི་ཚད་ཙམ་3་མཐོ་ཞིང་མེ་ཏོག་

དང་}ོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་/ལ་མཚན་དང་བ་དན་དང་ག3གས་

མང་པོ་དག་གིས་kག་པར་མཆོད་པ་Fས་ན་རིགས་7ི་q་འདི་

ཇི་uམ་3་སེམས། གང་ཟག་དེ་དག་གིས་ཐོབ་པའི་བསོད་

ནམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཅི་མང་བ་ཡིན་uམ་མམ། tའི་དབང་

པོས་གསོལ་པ། བཅོམ་Kན་འདས་ཤིན་A་མང་ལགས་སོ། །

རིགས་7ི་q་གལ་ཏེ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་གསེར་འོད་དམ་པ་

མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་ལས་7ི་�ིབ་

པ་ཡོངས་b་aོང་བའི་ལེ;་འདི་ལེན་པ་དང་། འཛEན་པ་དང་། 

�ོག་པ་དང་། ཁ་ཏོན་3་འདོན་པ་དང་། rན་པས་མི་བxེད་པར་

Fས་ཏེ་གཞན་དག་ལ་/་ཆེར་ཡང་དག་པར་Wོན་པས་འཐོབ་
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པའི་བསོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དེ་�ར་བWན་པའི་མཆོད་པ་

Fས་པའི་བསོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་བ�ན་ན་བ/འི་ཆར་

ཡང་ཉེ་བར་མི་འZོ ། བ/་Wོང་དང་། Fེ་བའི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་

མི་འZོ་བ་ནས། ཚད་དང་དཔེ་དང་�འི་བར་3་ཡང་ཉེ་བར་མི་

འZོའ།ོ །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། རིགས་7ི་q་དང་། རིགས་7ི་q་མོ་

དེ་དག་ཡང་དག་པའི་Pོད་པ་ལ་གནས་ནས་Iོགས་བ�འི་

སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་Bམས་ལ་�་ན་མེད་པའི་ཆོས་7ི་

འཁོར་ལོ་ཡོངས་b་བ2ོར་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པར་Fེད་ན་

སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་Bམས་རབ་A་དdེས་ནས་

བ�གས་པ་བxོད་པར་འvར་བས་སོ། །རིགས་7ི་q་ངས་ཇི་

2ད་བWན་པ་བཞིན་3་aིན་པ་ཐམས་ཅད་7ི་ནང་ན་ཆོས་7ི་

aིན་པ་ནི་མཆོག་A་vར་པ་ཡིན་པས་དེའི་Iིར་རིགས་7ི་q་

དཀོན་མཆོག་གbམ་ལ་མཆོད་པ་Fས་པས་7ང་དཔེ་Fར་མི་
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�ས་སོ། །གbམ་ལ་�བས་b་འZོ་ཞིང་བSབ་པ་ཐམས་ཅད་

བnང་བར་བ�ལ་ནས་ཉམས་པར་མ་Fས་པ་དང་། ལས་

གbམ་Wོངས་པར་མ་vར་པས་7ང་དཔེ་Fར་མི་�ས་སོ། །

འཇིག་kེན་ཐམས་ཅད་7ི་མl་དང་�ས་པ་དང་མོས་པ་ཇི་\་བ་

བཞིན་3་ཐེག་པ་གbམ་པོ་དག་A་Fང་Gབ་7ི་སེམས་བ�ེད་

པར་བ�ལ་བས་7ང་དཔེ་Fར་མི་�ས་སོ། །3ས་གbམ་dི་

འཇིག་kེན་dི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་སེམས་ཅན་ཇི་uེད་ཡོད་པ་

ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཐོབ་ནས་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་

པ་¶ར་3་ཡོངས་b་·ོགས་པར་vར་པས་7ང་དཔེ་Fར་མི་

�ས་སོ། །3ས་གbམ་dི་ཞིང་དག་ན་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་Fང་Gབ་གbམ་པོ་དག་ཐོབ་པར་

Fས་པས་7ང་དཔེ་Fར་མི་�ས་སོ། །3ས་གbམ་dི་ཞིང་དག་

ན་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་¶ར་3་ངན་འZོ་བཞི་པོའ E་
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£ག་བ�ལ་ལས་འ§ང་བར་བ�ལ་བས་7ང་དཔེ་Fར་མི་�ས་

སོ། །3ས་གbམ་dི་ཞིང་དག་ན་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་མི་དགེ་བའི་ལས་7ི་�ིབ་པ་ཤིན་A་Àི་བ་དག་ཡོངས་b་

aང་བར་བ�ལ་བས་7ང་དཔེ་Fར་མི་�ས་སོ། །£ག་བ�ལ་

ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་F་བར་བ�ལ་བས་7ང་དཔེ་Fར་མི་

�ས་སོ། །འཇིགས་ཤིང་Åག་པ་དང་£ག་བ�ལ་dིས་གཟིར་

ཅིང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་Zོལ་བར་Fས་པས་7ང་

དཔེ་Fར་མི་�ས་སོ། །3ས་གbམ་dི་སངས་/ས་Bམས་7ི་

Pན་�ར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་བསོད་ནམས་ཇི་uེད་པ་

དག་ལ་xེས་b་ཡི་རང་བར་བ�ལ་ནས་Fང་Gབ་7ི་�ོན་ལམ་

བཏབ་པས་7ང་དཔེ་Fར་མི་�ས་སོ། །+ིག་པའི་Pོད་པ་དང་། 

གཤེ་ཞིང་Pོ་བའི་ལས་ཡོངས་b་བསལ་བར་བ�ལ་བ་དང་། 

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་·ོགས་པར་�ོན་པ་དང་། �ེ་བ་
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ཐམས་ཅད་3་དཀོན་མཆོག་གbམ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་

དང་། �་མར་F་བ་དང་བ�གས་པ་བxོད་པར་བ�ལ་བ་དང་། 

སེམས་ཅན་Bམས་བསོད་ནམས་7ི་Pོད་པ་ཡོངས་b་དག་པ་

མངོན་པར་�བ་པར་བ�ལ་ནས་Fང་Gབ་ཡོངས་b་·ོགས་

པར་Fས་པས་7ང་དཔེ་Fར་མི་�ས་པས་དེའི་Iིར་འཇིག་kེན་

dི་ཁམས་ཐམས་ཅད་7ི་3ས་གbམ་dི་དཀོན་མཆོག་གbམ་

ལ་བ�ལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་�ག་

ཡོངས་b་·ོགས་པར་F་བར་བ�ལ་བ་དང་། �་ན་མེད་པའི་

ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་b་བ2ོར་བར་བ�ལ་ཞིང་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་དང་། བ2ལ་པ་ཚད་མེད་པ་uེད་3་འཇིག་kེན་ན་

བXགས་ནས་ཆོས་མཆོག་དམ་པ་ཟབ་མོ་བཤད་པར་བ�ལ་

ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བསོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤིན་

A་ཟབ་པས་གང་གིས་7ང་དཔེ་Fར་མི་�ས་པར་རིག་པར་Fའོ། 
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།དེ་ནས་བ/་Fིན་tའི་དབང་པོ་དང་། གང་¨འི་t་མོ་དང་། 

ཚངས་པའི་/ལ་པོ་དང་། /ལ་ཆེན་རིས་བཞིའི་t་ཚད་མེད་པ་

Bམས་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་�་གོས་Uག་པ་གཅིག་A་གཟར་ནས་

ªས་མོ་གཡས་པའི་t་ང་ས་ལ་བ�གས་ཏེ་ཐལ་མོ་aར་ནས་

མགོ་བོས་Iག་Fས་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་

གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ཅག་7ང་གསེར་འོད་དམ་

པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ཐོས་པས་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་བ|ང་Wེ་�ོག་པ་དང་། གཡར་ཏོན་3་

འདོན་པ་དང་། fན་Gབ་པར་བdིས་ཏེ། གཞན་དག་ལ་/་ཆེར་

ཡང་དག་པར་བWན་ནས་ཆོས་འདི་ལ་བkེན་ཏེ་རབ་A་གནས་

པར་བdིད་དོ། །དེ་ཅིའི་Sད་3་ཞེ་ན། བཅོམ་Kན་འདས་བདག་

ཅག་�་ན་མ་མཆིས་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་

ཡོངས་b་གཉེར་བར་འཚལ་བས་དོན་འདི་མཚན་ཉིད་~ད་པར་
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3་འཕགས་པའི་xེས་b་འ�ངས་ནས་ཆོས་བཞིན་3་Pོད་པའི་

Sད་3འོ། །དེ་ནས་ཚངས་པ་དང་། བ/་Fིན་ལ་སོགས་པས་

ཆོས་བཤད་པའི་གནས་དེ་ཉིད་3་མེ་ཏོག་མÍ་ར་བ་Bམ་པ་¢་

ཚ�གས་7ིས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་མངོན་པར་གཏོར་བས་Wོང་

གbམ་dི་Wོང་ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་7ི་ས་ཆེན་པོ་

ཐམས་ཅད་རབ་A་གཡོས་པར་vར་ཏོ། །tའི་�་བོ་ཆེ་དང་། 

རོལ་མོ་ཐམས་ཅད་7ང་མ་ད�ོལ་བར་�་རང་§ང་Wེ། གསེར་

dི་ཁ་དོག་གི་འོད་ཟེར་བ7ེ་བས་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་fན་3་

~བ་པར་བཀང་Wེ་�་དFངས་དམ་པ་§ང་བར་vར་པ་དང་། དེ་

ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་བ/་Fིན་ལ་tའི་དབང་པོས་འདི་2ད་

ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་

གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེའི་Fིན་dིས་བmབས་7ི་མl་

ལགས་པས་Fམས་པ་དང་lགས་xེས་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་7ིས་
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ཡོངས་b་�ོབ་ཅིང་ཕན་འདོགས་པ་དང་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་7ིས་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་y་བ་འཕེལ་ཞིང་ལས་7ི་�ིབ་

པ་Bམས་ཡོངས་b་aོང་བར་མཛད་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་

འདས་7ིས་བཀའ་³ལ་པ། དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། 

~ོད་7ིས་ཇི་2ད་±ས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། རིགས་

7ི་q་ངས་མངོན་པར་rན་ཏེ་�ོན་§ང་བ་འདས་པའི་བ2ལ་པ་

བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་uེད་འདས་པ་དེའི་ཚe་དེའི་3ས་ན་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་

སངས་/ས་རིན་པོ་ཆེའི་/ལ་པོ་འོད་ཆེན་¢ང་མཛད་ཅེས་F་བ་

འཇིག་kེན་3་§ང་Wེ། བ2ལ་པ་འqམ་Uག་�ག་བ/་བ/ད་

�འི་བར་3་འཇིག་kེན་ན་བXགས་སོ། །དེའི་ཚe་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་/ལ་པོ་འོད་ཆེན་¢ང་མཛད་7ིས་t་

དང་། མི་དང་། བ/་Fིན་དང་། ཚངས་པ་དང་། དགེ་aོང་དང་། 
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�མ་ཟེ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་

བ�ས་ནས་བདེ་བར་མཛད་པའི་Iིར་འཇིག་kེན་3་§ང་བ་ན། 

འ3ས་པ་དང་པོ་ལ་ཆོས་བWན་པས་`ོག་ཆགས་Fེ་བ་Tག་

Tིག་འqམ་Uག་བ/་Wོང་uེད་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་བ�ས་

ནས་ཐམས་ཅད་7ིས་དZ་བཅོམ་པའི་འ�ས་q་ཐོབ་པས་ཟག་

པ་Bམས་ཟད་ནས་རིག་པ་གbམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་

�ག་དང་། ཐོགས་པ་མེད་པའི་རང་དབང་དང་Kན་པར་vར་

ཏོ། །འ3ས་པ་གཉིས་པའི་ཚe་ཡང་`ོག་ཆགས་Fེ་བ་Tག་Tིག་

འqམ་Uག་བ/་Wོང་དV་བ�་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་བ�ས་

ནས་ཐམས་ཅད་7ིས་དZ་བཅོམ་པའི་འ�ས་q་ཐོབ་ནས་ཟག་པ་

Bམས་ཟད་ནས་རིག་པ་གbམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་�ག་

དང་། ཐོགས་པ་མེད་པའི་རང་དབང་དང་Kན་པར་vར་ཏོ། །

འ3ས་པ་གbམ་པའི་ཚe་ན་ཡང་`ོག་ཆགས་Fེ་བ་Tག་Tིག་
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འqམ་Uག་བ/་Wོང་དV་བ�་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་བ�ས་

ནས་ཐམས་ཅད་7ིས་དZ་བཅོམ་པའི་འ�ས་q་ཐོབ་པས་ཞེས་

F་བ་ཡང་/ས་པར་གོང་མ་བཞིན་ནོ། །རིགས་7ི་q་ང་དེའི་ཚe་

qད་མེད་7ི་�ས་b་vར་ཏེ། མིང་ནི་བསོད་ནམས་རིན་པོ་ཆེའི་

འོད་ཅེས་Fའོ། །འ3ས་པ་གbམ་པའི་ཚe་ཡང་བཅོམ་Kན་

འདས་དེ་ལ་ཉེ་བར་བuེན་ནས་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེ་འདི་

ཡོངས་b་བ|ང་Wེ་བ�ག་པ་དང་། ཁ་ཏོན་3་བཏོན་ནས་གཞན་

དག་ལ་/་ཆེར་ཡང་དག་པར་བWན་ཏེ། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་ཡོངས་b་གཉེར་བའི་Iིར་དེའི་ཚe་

བཅོམ་Kན་འདས་དེས་ང་ལ་q་མོ་བསོད་ནམས་རིན་པོ་ཆེའི་

འོད་འདི་མ་འོངས་པའི་3ས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་

པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་རིག་པ་དང་ཞབས་b་

Kན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་འཇིག་kེན་མ~ེན་པ། �་ན་མེད་
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པའི། �ེས་q་འ3ལ་བའི་ཁ་ལོ་Æར་བ། t་དང་མི་Bམས་7ི་

Wོན་པ་སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་p7་lབ་པ་ཞེས་F་བར་

འvར་རོ་ཞེས་�ང་བWན་ཏེ། qད་མེད་7ི་�ས་}ངས་ནས་དེ་

cན་ཆད་ངན་འZོ་བཞི་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། t་དང་

མིའི་ནང་3་�ེས་ནས་བདེ་བའི་མཆོག་:ོང་བར་vར་ཏོ། །ཚe་

རབས་Wོང་Uག་བཞི་བ/་བ/ད་�འི་བར་3་འཁོར་ལོས་Æར་

བའི་/ལ་པོ་Fས་ཏེ། དེང་ཡང་དག་པར་མངོན་པར་·ོགས་པར་

སངས་/ས་པའི་བར་3་ཡང་Zགས་པ་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་

fན་3་གང་ཞིང་/ས་པར་vར་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་དེའི་ཚe་

འཁོར་འ3ས་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་7ིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རིན་པོ་ཆེའི་/ལ་པོ་འོད་ཆེན་¢ང་མཛད་�་ན་མེད་པའི་ཆོས་7ི་

འཁོར་ལོ་ཡོངས་b་བ2ོར་ནས་ཆོས་མཆོག་དམ་པ་བཤད་པ་

མཐོང་བར་vར་ཏོ། །རིགས་7ི་q་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་མི་
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མཇེད་འདི་ནས་ཤར་Iོགས་b་སངས་/ས་7ི་ཞིང་གང་¨འི་

wང་གི་Fེ་མ་བ/་Wོང་uེད་འདས་པ་ན་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་

རིན་པོ་ཆེའི་བཀོད་པ་ཞེས་F་བ་ཡོད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རིན་པོ་ཆེའི་/ལ་པོ་འོད་ཆེན་¢ང་མཛད་ཅེས་F་བ་ད་\ར་དེ་ན་

བXགས་ཏེ། ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པས་ཆོས་མཆོག་

དམ་པ་བཤད་ནས་�ེ་དV་Bམས་ལ་ཕན་འདོགས་པར་མཛད་

པས་~ོད་7ིས་མཐོང་བ་ནི་སངས་/ས་དེ་ཡིན་ནོ། །རིགས་7ི་

qའམ་རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རིན་པོ་ཆེའི་/ལ་པོ་འོད་ཆེན་¢ང་མཛད་ཅེས་མཚན་ཐོས་པར་

vར་ན། Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་ས་ལས་Kོག་པར་མི་འvར་

ཞིང་། ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འvར་

རོ། །qད་མེད་གང་ལ་ལ་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་མཚན་

ཐོས་པར་vར་ན་འཆི་ཀའི་3ས་7ི་ཚe་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་
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དེའི་ཐད་3་གཤེགས་པར་འvར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

མཐོང་བའི་དབང་གིས་ནམས་7ང་qད་མེད་7ི་�ས་ལེན་པར་

མི་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་གསེར་འོད་དམ་པ་ཤིན་A་d་ནོམ་

པའི་མདོ་+ེ་འདི་ནི་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་7ིས་ཕན་འདོགས་ཤིང་

Bམ་པ་¢་ཚ�གས་7ིས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་y་བ་

འཕེལ་བ་དང་། ལས་7ི་�ིབ་པ་Bམས་ཡོངས་b་aོང་བར་Fེད་

དོ། །རིགས་7ི་q་དགེ་Sོང་ངམ། དགེ་Sོང་མའམ། དགེ་བuེན་

ནམ། དགེ་བuེན་མ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གང་ན་གནས་པའི་གནས་

དེར་གསེར་འོད་དམ་པ་ཤིན་A་d་ནོམ་པའི་མདོ་+ེ་འདི་གཞན་

དག་ལ་ཡང་དག་པར་Wོན་པར་Fེད་ན་Qལ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་

7ི་ཕན་ཡོན་Bམ་པ་བཞི་ཐོབ་པར་འvར་རོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། 

Qལ་དེའི་/ལ་པོ་ནད་མེད་ཅིང་བགེགས་Bམས་དང་�ལ་བ་

དང་། ཚe་རིང་ཞིང་ཐོགས་པ་མེད་པར་འvར་བ་དང་། ཕས་7ི་
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Mོལ་བའི་དZ་མེད་ཅིང་དམག་ཚ�གས་དཔའ་བར་འvར་བ་དང་། 

བདེ་བའི་ལོངས་Pོད་/ས་ཤིང་ཡང་དག་པའི་ཆོས་འཕེལ་བར་

འvར་བ་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། འདི་\ར་མིའི་

/ལ་པོ་དེ་ལ་བ/་Fིན་དང་། ཚངས་པ་དང་། /ལ་པོ་ཆེན་པོ་

བཞི་དང་། གནོད་aིན་dི་འཁོར་Bམས་7ིས་kག་པར་tན་ཅིག་

nང་བར་Fེད་པའི་Iིར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་

tའི་འཁོར་Bམས་ལ་བཀའ་³ལ་པ། རིགས་7ི་q་དག་དངོས་

པོ་འདི་དག་བདེན་ནམ། དེ་ནས་བ/་Fིན་དང་། ཚངས་པ་དང་། 

/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། གནོད་aིན་dི་འཁོར་Bམས་7ིས་

2ད་མlན་པར་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ། །དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། Qལ་གང་དག་ན་མདོ་

+ེའི་/ལ་པོ་དམ་པ་འདི་ཡང་དག་པར་བཤད་པ་དང་། �ོག་པ་

དང་། ཁ་ཏོན་3་འདོན་པར་བdིད་ན་Qལ་dི་བདག་པོ་དེ་དག་
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ལ་བདག་ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་སོགས་པས་kག་པར་

མཆིས་ནས་ཡོངས་b་nང་བར་བdིད་པར་མཆི་བ་དང་། 

གནས་པ་ན་ཡང་tན་ཅིག་གནས་པར་བdིད་དོ། །/ལ་པོ་དེ་ལ་

གདོན་བགེགས་དང་Mོལ་བའི་དZ་ཞིག་མཆིས་ན་ཡང་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་བདག་ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་སོགས་པས་རབ་

A་ཞི་བར་བdིད་དོ། །:་ངན་དང་རིམས་ནད་ལ་སོགས་པ་ཡང་

བསལ་ཞིང་སོས་པར་བdིད་པ་ནས་ཚe་འཕེལ་བ་དང་། དགེ་

བའི་kགས་འ§ང་བ་དང་། �ོན་པ་Bམས་བསམས་པ་བཞིན་

འzབ་པ་དང་། kག་A་དགའ་བ་བ�ེད་པར་བdིད་དོ། །བདག་

ཅག་གིས་Qལ་དེ་ན་དམག་ཚ�གས་ཇི་uེད་མཆིས་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་དཔའ་ཞིང་བyོན་པར་བdིད་དོ། །བཅོམ་Kན་འདས་

7ིས་བཀའ་³ལ་པ། རིགས་7ི་q་དག་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །

~ེད་7ིས་ཇི་2ད་±ས་པ་དེ་བཞིན་3་~ེད་7ིས་མངོན་པར་
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བ�བ་པར་Fའོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། Qལ་dི་བདག་པོ་དེ་དག་

ཆོས་བཞིན་3་Pོད་པའི་3ས་ན་འབངས་ཐམས་ཅད་7ང་/ལ་

པོའ E་xེས་b་མངོན་པར་�བ་ཅིང་ཆོས་བཞིན་3་Pོད་པར་Fེད་

པས་~ེད་ལ་སོགས་པ་ཡང་ག|གས་དང་Wོབས་དང་ཕན་ཡོན་

མཆོག་ཐོབ་པར་འvར་ཞིང་གཞལ་མེད་ཁང་འོད་དང་Kན་པ་

དང་འཁོར་Bམས་7ང་བyོན་ཞིང་/ས་པར་འvར་བས་སོ། །དེ་

ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་བ/་Fིན་དང་། ཚངས་པ་ལ་སོགས་

པས་བཅོམ་Kན་འདས་དེ་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་བཀའ་³ལ་པ། གནས་གང་3་མདོ་+ེ་དམ་པ་

འདི་ཡང་དག་པར་Wོན་ཅིང་�ོག་པ་དང་། }ེལ་བའི་Qལ་དེའི་

�ོན་པོ་ཆེན་པོ་དང་། ནང་�ོན་Bམས་ཕན་ཡོན་Bམ་པ་བཞི་ཐོབ་

པར་འvར་ཏེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། དང་པོ་ནི་ཕན་cན་འ3མ་ཞིང་ཉེ་

བར་སེམས་པ་དང་། �་མར་Fེད་ཅིང་£ག་པར་སེམས་པའོ། །
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གཉིས་པ་ནི་kག་པར་མིའི་/ལ་པོའ E་uིང་3་£ག་ཅིང་བfར་བ་

དང་། དགེ་aོང་དང་། �མ་ཟེ་དང་། Qལ་ཆེན་པོ་དང་། Qལ་

Gང་�འི་མི་Bམས་7ིས་བ�ན་པར་Fེད་པའོ། །གbམ་པ་ནི་

ནོར་ལ་ཡང་དམ་པར་འཛEན་ཅིང་ཆོས་ལ་བ�ན་པར་Fེད་པ་

དང་། འཇིག་kེན་པའི་ཁེ་མི་ཚ�ལ་བས་uན་པའི་�་fན་3་

Zགས་ནས་མང་པོ་fན་dིས་བfར་བར་འvར་བའོ། །བཞི་པ་

ནི་ཚe་རིང་ཞིང་བདེ་�ིད་པར་འvར་བ་Wེ་འདི་དག་ནི་ཕན་ཡོན་

Bམ་པ་བཞི་ཞེས་Fའོ། །གལ་ཏེ་Qལ་dི་བདག་པོ་གང་ལ་ལ་

ཞིག་གིས་མདོ་+ེ་འདི་ཡང་དག་པར་Wོན་པར་Fེད་ན་དགེ་aོང་

དང་། �མ་ཟེ་Bམས་ཕན་ཡོན་~ད་པར་3་འཕགས་པ་Bམ་པ་

བཞི་ཐོབ་པར་འvར་རོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། དང་པོ་ནི་གོས་དང་། 

བཟའ་བ་དང་། བAང་བ་དང་། མལ་ཆ་དང་། ན་བའི་གསོས་

�ན་Bམས་7ིས་ཕོངས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི་
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ཐམས་ཅད་སེམས་བདེ་བར་ཡིད་ལ་སེམས་ཤིང་�ོག་པ་དང་ཁ་

ཏོན་འདོན་པར་འvར་བའོ། །གbམ་པ་ནི་རི་དང་ནགས་ཚལ་

དག་ལ་གནས་པ་ན་བདེ་བར་གནས་པ་ཐོབ་པར་འvར་བའོ། །

བཞི་པ་ནི་སེམས་7ིས་ཇི་\ར་�ོན་པ་བཞིན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

b་·ོགས་པར་འvར་བ་Wེ། འདི་དག་ནི་~ད་པར་3་འཕགས་

པའི་ཕན་ཡོན་Bམ་པ་བཞི་ཞེས་Fའོ། །གལ་ཏེ་Qལ་ལ་ལར་

མདོ་+ེ་འདི་ཡང་དག་པར་Wོན་པར་Fེད་ན་མི་ཐམས་ཅད་དར་

ཞིང་�ིད་པ་དང་། རིམས་ནད་Bམས་མེད་པ་དང་། ཚ�ང་པ་དང་

འZོན་པོ་ཕན་cན་འZོ་བའི་ནོར་དང་རིན་པོ་ཆེ་མང་3་ཐོབ་པ་

དང་། བསོད་ནམས་~ད་པར་3་འཕགས་པ་ཐོབ་པར་འvར་ཏེ། 

འདི་དག་ནི་ཡོན་ཏན་dི་ཕན་ཡོན་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་ཞེས་Fའོ། །

དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་ཚངས་པ་དང་། བ/་Fིན་དང་། 

/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། འཁོར་མང་པོ་Bམས་7ིས་འདི་2ད་
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ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་མདོ་+ེ་ཟབ་མོ་འདི་\་q་

མངོན་3་གནས་པར་vར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་Fང་Gབ་

7ི་Iོགས་7ི་ཆོས་bམ་�་y་བ3ན་ཡང་འཇིག་kེན་ན་གནས་

ཤིང་�བ་པར་མི་འvར་ལ། ནམ་མདོ་+ེ་འདི་\་q་�བ་པར་

vར་པ་ན་ཡང་དག་པའི་ཆོས་7ང་�བ་པར་འvར་བར་རིག་

པར་བdི་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བཀའ་³ལ་པ། 

རིགས་7ི་q་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། དེ་\་བས་ན་~ེད་

7ིས་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེ་འདི་ལས་ཚEག་གཅིག་གམ་+ེ་

གཅིག་7ང་¬ང་Wེ། ཐམས་ཅད་སེམས་yེ་གཅིག་A་ཡང་དག་

པར་བ�ག་པར་F། ཡང་དག་པར་ཁ་ཏོན་3་གདོན་པར་F། 

ཡང་དག་པར་མཉན་པར་F། ཡང་དག་པར་ག|ང་བར་F། ཡང་

དག་པར་ཡིད་ལ་བསམ་པར་F་ཞིང་ཡང་དག་པར་བ{ོམས་

ནས། སེམས་ཅན་མང་པོའ E་ཆེད་3་/་ཆེར་ཡང་དག་པར་བWན་
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ཏེ་ཡོངས་b་}ེལ་བར་Fེད་ན་Qན་རིང་པོར་བདེ་བ་�ེད་ཅིང་

བསོད་ནམས་7ི་ཕན་ཡོན་མཐའ་མེད་དོ། །དེ་ནས་འཁོར་མང་

པོ་Bམས་7ིས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་

པ་ཐོས་ནས་ཐམས་ཅད་ཕན་ཡོན་~ད་པར་3་འཕགས་པ་ཐོབ་

པར་vར་པས་རབ་A་དགའ་ཞིང་མV་བས་ཡང་དག་པར་བ|ང་

བར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་

མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་ལས་7ི་�ིབ་པ་Bམ་པར་aོང་བའི་ལེ;་

Wེ་µ་པའོ།།  །། 

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ། 

བམ་པོ་བཞི་པ། དེ་ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་སེང་གེའི་མཚན་ཐོགས་པ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འབར་བ་

འཁོར་Fེ་བ་Uག་ཚད་མེད་པ་uེད་དང་tན་ཅིག་A་Wན་ལས་

ལངས་ཏེ་�་གོས་Uག་པ་གཅིག་A་གཟར་ནས་ªས་མོ་གཡས་
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པའི་t་ང་ས་ལ་བ�གས་ཏེ་Vས་པའི་ཐལ་མོ་aར་ནས། བཅོམ་

Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་Iག་Fས་ནས་མེ་ཏོག་དང་

}ོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་/ལ་མཚན་དང་། བ་དན་དང་། ག3གས་

Bམ་པ་¢་ཚ�གས་7ིས་མཆོད་པ་Fས་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་

འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་�་དང་«ེན་3་

ཞིག་གིས་ནི་Fང་Gབ་7ི་སེམས་འཐོབ་པར་འvར། གང་ནི་Fང་

Gབ་7ི་སེམས་ཞེས་བdི་ལགས། བཅོམ་Kན་འདས་Fང་Gབ་

གང་ལགས་པ་དེ་ལ་ནི་ད་\ར་dི་སེམས་7ང་དམིགས་b་མ་

མཆིས། མ་འོངས་པའི་སེམས་7ང་དམིགས་b་མ་མཆིས། 

འདས་པའི་སེམས་7ང་དམིགས་b་མ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །

Fང་Gབ་ལས་Vད་ན་ཡང་Fང་Gབ་7ི་སེམས་དམིགས་b་མ་

མཆིས་ལགས་སོ། །Fང་Gབ་ཅེས་བdི་བ་ནི་ཚEག་གིས་བxོད་

3་མ་མཆིས་པས་སེམས་7ང་ག|གས་མ་མཆིས་པ། མཚན་མ་
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མ་མཆིས་པ། དངོས་པོ་དང་ལས་མ་མཆིས་པ། མངོན་པར་འ3་

བdི་བ་མ་ལགས་པ། སེམས་ཅན་ཡང་དམིགས་b་མ་མཆིས་

ཤིང་ཁོང་3་Gད་པར་ཡང་མི་འvར་ན། བཅོམ་Kན་འདས་ཇི་

\ར་ཆོས་ཟབ་མོ་འདིའི་དོན་གང་ལགས་པ་རིག་པར་འvར་

ལགས། བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བཀའ་³ལ་པ། རིགས་7ི་q་དེ་

དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། Fང་Gབ་7ི་དངོས་པོ་དང་། ལས་

ནི་ཤིན་A་d་ནོམ་པས་མངོན་པར་འ3་F་བར་ཡང་དམིགས་

པར་མི་འvར་ལ་Fང་Gབ་ལས་Vད་ན་ཡང་Fང་Gབ་7ི་སེམས་

དམིགས་པར་མི་འvར་བས་Fང་Gབ་ཅེས་F་བ་ནི་བxོད་3་

མེད་པ། སེམས་7ང་བxོད་3་མེད་པ། ག|གས་དང་མཚན་མ་

མེད་པ། དངོས་པོ་དང་ལས་མེད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

7ང་དམིགས་b་མེད་པའོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། Fང་Gབ་དང་

སེམས་གཉི་ག་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་3་མcངས་པའི་Iིར་དང་
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མངོན་3་Fེད་པ་དང་། མངོན་3་F་བ་མཉམ་པར་vར་པའི་Iིར་

ཏེ། འོན་7ང་ཆོས་Bམས་ཤེས་པར་F་བ་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་

གིས་དེ་\ར་ཤེས་པར་F་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་Bམས་

མངོན་པར་kོགས་པ་དང་། Fང་Gབ་དང་Fང་Gབ་7ི་སེམས་

ལེགས་པར་བཤད་པ་ཞེས་Fའོ། །Fང་Gབ་7ི་སེམས་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མ་འོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན། ད་

\ར་§ང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་7ང་དེ་བཞིན་ནོ། །སེམས་

ཅན་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། འདི་ལ་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཡང་དག་པར་

དམིགས་b་མེད་དོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་�ེ་

བ་མེད་པའི་Iིར་རོ། །Fང་Gབ་7ང་དམིགས་b་མེད། Fང་

Gབ་7ི་མིང་ཡང་དམིགས་b་མེད། སེམས་ཅན་དང་སེམས་

ཅན་dི་མིང་ཡང་དམིགས་b་མེད། ཉན་ཐོས་དང་ཉན་ཐོས་7ི་
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མིང་ཡང་དམིགས་b་མེད། རང་སངས་/ས་དང་རང་སངས་

/ས་7ི་མིང་ཡང་དམིགས་b་མེད། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་མིང་ཡང་དམིགས་b་མེད། སངས་/ས་

དང་སངས་/ས་7ི་མཚན་ཡང་དམིགས་b་མེད། Pོད་པ་དང་

Pོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་དམིགས་b་མེད། Pོད་པ་དང་Pོད་པ་མ་

ཡིན་པའི་མིང་ཡང་དམིགས་b་མེད་དེ། འདི་\ར་དམིགས་b་

མེད་པའི་Iིར་རབ་A་དབེན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་A་

གནས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ཡང་བསོད་ནམས་7ི་དགེ་བའི་y་བ་ལ་

བkེན་ནས་�ེ་བར་འvར་བ་ཡིན་ནོ། །རིགས་7ི་q་འདི་\་Wེ་

དཔེར་ན། རིན་པོ་ཆེའི་རིའི་/ལ་པོ་རི་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

འདོགས་པར་Fེད་པ་དེ་བཞིན་3་Fང་Gབ་7ི་སེམས་འདི་ཡང་

སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་Iིར་འདི་ནི་དང་པོ་aིན་པའི་

ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་�་ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་q་འདི་\་Wེ་
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དཔེར་ན། ས་ཆེན་པོ་བཞིན་3་དངོས་པོ་མང་པོ་ཡོངས་b་འཛEན་

པར་Fེད་པའི་Iིར་འདི་ནི་གཉིས་པ་cལ་Tིམས་7ི་ཕ་རོལ་A་

Iིན་པའི་�་ཞེས་Fའོ། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན། སེང་གེ་གཟི་Fིན་

ཆེན་པོའ E་མl་དང་Kན་པ་གཅིག་ª་འZོ་བ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་

པ་དེ་བཞིན་3་Åག་ཅིང་དངང་བ་དང་�ལ་བར་vར་པའི་Iིར་

འདི་ནི་གbམ་པ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་�་ཞེས་Fའོ། །

འདི་\་Wེ་དཔེར་ན། Îང་གི་ད7ིལ་འཁོར་Wོབས་པོ་ཆེ་²གས་

rག་ཅིང་¶ར་བ་བཞིན་3་སེམས་ལ་�ར་བ་མེད་པའི་Iིར་འདི་

ནི་བཞི་པ་བyོན་འzས་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་�་ཞེས་Fའོ། །

འདི་\་Wེ་དཔེར་ན། རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་dི་གཞལ་མེད་ཁང་

yེག་མ་ཐེམ་2ས་བཞི་དང་Kན་པ། {ོ་བཞི་ནས་ཤིན་A་བསིལ་

བའི་Îང་གིས་qས་པས་ཤིན་A་བདེ་བ་:ོང་བ་བཞིན་3་བསམ་

གཏན་dི་ཆོས་7ི་གཏེར་ཡོངས་b་བཙལ་ནས་གང་ཞིག་/ས་
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པར་Fེད་པའི་Iིར་འདི་ནི་µ་པ་བསམ་གཏན་dི་ཕ་རོལ་A་Iིན་

པའི་�་ཞེས་Fའོ། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན། ཉི་མའི་ད7ིལ་འཁོར་

འོད་ཟེར་/ས་པར་vར་པ་དེ་བཞིན་3་སེམས་འདིས་7ང་¶ར་

བ་ཁོ་ནར་འཁོར་བའི་མ་རིག་པའི་�ན་ནག་འཇོམས་པར་Fེད་

པའི་Iིར་འདི་ནི་�ག་པ་ཤེས་རབ་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་�་

ཞེས་Fའོ། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན། ཚ�ང་དཔོན་dིས་ཐམས་ཅད་

7ི་སེམས་ལ་�ོན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fས་པ་དེ་བཞིན་3་

སེམས་འདིས་7ང་འཁོར་བའི་ལམ་ཉམ་ང་བ་ལས་ཡོངས་b་

འདས་ནས་ཡོན་ཏན་dི་རིན་པོ་ཆེ་འཐོབ་པར་Fེད་པའི་Iིར་འདི་

ནི་བ3ན་པ་ཐབས་མཁས་པའི་ཡེ་ཤེས་~ད་པར་3་འཕགས་

པའི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་�་ཞེས་Fའོ། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན། �་

བ་ཡོངས་b་དག་ཅིང་ཤིན་A་/ས་པ་ལ་རབ་རིབ་མེད་པ་བཞིན་

3་སེམས་འདིས་7ང་Pོད་Qལ་ཐམས་ཅད་ལས་Bམ་པར་དག་
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པ་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་Fེད་པའི་Iིར་འདི་ནི་བ/ད་པ་�ོན་

ལམ་dི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་�་ཞེས་Fའོ། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན། 

འཁོར་ལོས་Æར་བའི་/ལ་པོའ E་དམག་ལ་དབང་བའི་�ོན་པོ་

ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་3་དབང་Fེད་པ་བཞིན་3་སེམས་འདིས་7ང་

སངས་/ས་7ི་ཞིང་ཡོངས་b་དག་པ་ཤིན་A་བ/ན་པ་དང་ཡོན་

ཏན་ཚད་མེད་པས་�ེ་དV་Bམས་ལ་/་ཆེར་ཕན་འདོགས་པར་

Fེད་པའི་Iིར་འདི་ནི་དV་པ་Wོབས་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་�་

ཞེས་Fའོ། །འདི་\་Wེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་འཁོར་ལོས་

Æར་བའི་/ལ་པོ་བཞིན་3་སེམས་འདིས་7ང་Pོད་Qལ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་ཅིང་གནས་ཐམས་ཅད་3་རང་དབང་ཐོབ་

ནས་དབང་བ�ར་བའི་སར་Iིན་པར་Fེད་པའི་Iིར་འདི་ནི་བ�་

པ་ཡེ་ཤེས་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་�་ཞེས་F་Wེ། འདི་\་qའི་�་

བ�་ལ་~ེད་7ིས་རབ་A་བyོན་པས་བSབ་པར་Fའོ། །རིགས་
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7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་ནི་

ཆོས་Bམ་པ་µ་ལ་བkེན་ནས་aིན་པའི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་

b་·ོགས་པར་Fེད་དོ། །µ་གང་ཞེ་ན། དད་པའི་དབང་པོ་དང་། 

uིང་xེ་དང་། འདོད་པ་ཡོངས་b་ཚ�ལ་བའི་སེམས་མེད་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་£ད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་

མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་b་ཚ�ལ་བ་གང་ཡིན་པ་Wེ། རིགས་

7ི་q་འདི་ནི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

Bམས་7ི་aིན་པའི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་

པ་ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་q་ཡང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་ནི་ཆོས་Bམ་པ་µ་ལ་བkེན་ནས་cལ་

Tིམས་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་དོ། །µ་

གང་ཞེ་ན། ལས་Bམ་པ་གbམ་ཡོངས་b་དག་པར་vར་པ་

དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་ཉོན་མོངས་པའི་�་དང་«ེན་
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མངོན་པར་འ3་མི་Fེད་པ་དང་། ངན་འZོའ E་{ོ་Bམས་གཅོད་

ཅིང་བདེ་འZོའ E་{ོ་འFེད་པ་དང་། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་

/ས་7ི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བ་དང་། བསོད་ནམས་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་པ་གང་ཡིན་པ་Wེ། 

རིགས་7ི་q་འདི་ནི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་Bམས་7ི་cལ་Tིམས་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་

པར་Fེད་པ་ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་q་ཡང་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་ནི་ཆོས་Bམ་པ་µ་ལ་བkེན་

ནས་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་དོ། 

།µ་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་+ང་གི་ཉོན་མོངས་པ་

ག3ལ་བར་�ས་པ་དང་། �ས་དང་`ོག་ལ་ཕངས་པ་མེད་པར་

བདེ་བ་ཡོངས་b་མི་ཚ�ལ་ཞིང་འ3་ཤེས་ཉེ་བར་ཞི་བར་Fེད་པ་

དང་། �ོན་dི་ལས་ལ་བསམས་ནས་£ག་བ�ལ་དང་Uད་པར་
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vར་ན་ཡང་དང་3་ལེན་པར་�ས་པ་དང་། Fམས་པ་དང་། uིང་

xེའི་བསམ་པ་བ�ེད་ནས་སེམས་ཅན་dི་དགེ་བའི་y་བ་Bམས་

ཡོངས་b་�ིན་པར་Fེད་པ་དང་། མི་�ེ་བའི་ཆོས་7ི་བཟོད་པ་

ཟབ་མོ་ཐོབ་པར་vར་པ་གང་ཡིན་པ་Wེ། རིགས་7ི་q་འདི་ནི་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་7ི་བཟོད་

པའི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་པ་ཞེས་

Fའོ། །རིགས་7ི་q་ཡང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་Bམས་ནི་ཆོས་Bམ་པ་µ་ལ་བkེན་ནས་བyོན་འzས་7ི་

ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་དོ། །µ་གང་ཞེ་ན། 

ཉོན་མོངས་པ་Bམས་དང་tན་ཅིག་གནས་པར་མི་མོས་པ་དང་

བསོད་ནམས་ཡོངས་b་·ོགས་པར་མ་vར་dི་བར་3་བདེ་བ་

ཉམས་b་ལེན་པར་མི་Fེད་པ་དང་། དཀའ་བ་¢་ཚ�གས་Pོད་པ་

ལ་ཡོངས་b་�ོ་བའི་བསམ་པ་མི་�ེ་བ་དང་། Fམས་པ་དང་
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uིང་xེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་b་བ£ས་ནས་ཕན་འདོགས་པའི་

ཐབས་མཁས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་�ིན་པར་

Fེད་པ་དང་། Iིར་མི་Kོག་པའི་ས་ཡོངས་b་གཉེར་བར་�ོན་པ་

གང་ཡིན་པ་Wེ། རིགས་7ི་q་འདི་ནི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་བyོན་འzས་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་

ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་པ་ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་q་ཡང་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་ནི་ཆོས་

Bམ་པ་µ་ལ་བkེན་ནས་བསམ་གཏན་dི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་

ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་དོ། །µ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བའི་ཆོས་

Bམས་ཡོངས་b་བ£ས་ནས་Bམ་པར་kོག་པར་མི་Fེད་པའི་

Iིར་དང་། kག་པར་Bམ་པར་Zོལ་བར་�ོན་ཅིང་མཐའ་གཉིས་

ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་Fེད་པའི་Iིར་དང་། མངོན་པར་ཤེས་

པ་ཐོབ་ནས་སེམས་ཅན་Bམས་7ི་དགེ་བའི་y་བ་ཡོངས་b་�ིན་
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པར་Fེད་པར་�ོན་པའི་Iིར་དང་། ཆོས་7ི་དFིངས་ཡོངས་b་

aངས་ནས་སེམས་7ི་rི་མ་སེལ་བར་Fེད་པའི་Iིར་དང་། 

སེམས་ཅན་dི་ཉོན་མོངས་པའི་y་བ་ཡོངས་b་གཅོད་པར་Fེད་

པའི་Iིར་ཏེ། རིགས་7ི་q་འདི་ནི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་7ི་བསམ་གཏན་dི་ཕ་རོལ་A་Iིན་

པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་པ་ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་q་ཡང་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་ནི་ཆོས་

Bམ་པ་µ་ལ་བkེན་ནས་ཤེས་རབ་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་

b་·ོགས་པར་Fེད་དོ། །µ་གང་ཞེ་ན། kག་པར་སངས་/ས་

དང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། གསལ་ཞིང་ཐབས་མཁས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་ཅིང་ཉེ་བར་བkེན་ནས་ཡོངས་b་�ོ་བ་མི་

�ེད་ཅིང་/བ་7ིས་Iོགས་པར་མི་Fེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་Bམས་7ིས་ཆོས་ཟབ་མོ་བཤད་པ་དེ་དག་སེམས་
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7ིས་kག་A་ཐོས་པར་མོས་ཤིང་ཡོངས་b་མི་�ོ་བ་དང་། ཆོག་

པའི་བསམ་པ་མེད་པ་དང་། དོན་དམ་པ་དང་། fན་·ོབ་7ི་

ཤེས་རབ་དམ་པས་རབ་A་Bམ་པར་འFེད་པར་མོས་པ་དང་། 

བ{ོམས་པས་}ང་བར་F་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་¶ར་3་

}ོང་བ་དང་། འཇིག་kེན་པའི་མÏད་དÐད་དང་། རིག་པའི་

གནས་µའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་kོགས་པ་གང་ཡིན་པ་

Wེ། རིགས་7ི་q་འདི་ནི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་Bམས་7ི་ཤེས་རབ་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་

·ོགས་པར་Fེད་པ་ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་q་ཡང་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་ནི་ཆོས་Bམ་པ་µ་ལ་

བkེན་ནས་ཐབས་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་

·ོགས་པར་Fེད་དོ། །µ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་

མོས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་། སེམས་7ི་Pོད་པའི་Fེ་�ག་
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ཐམས་ཅད་kོགས་པར་ཁོང་3་Gད་པ་དང་། ཆོས་ཚད་མེད་པ་

Bམས་7ི་གཉེན་པོའ E་{ོ་ཐམས་ཅད་སེམས་7ིས་གསལ་བར་

kོགས་པ་དང་། Fམས་པ་དང་། uིང་xེ་ཆེན་པོའ E་ཏིང་ངེ་འཛEན་

ལས་འ§ང་ཞིང་འ�ག་པ་དག་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་དང་། ཕ་

རོལ་A་Iིན་པ་Bམས་བ{ོམས་ནས་ཡོངས་b་�ིན་ཅིང་�ན་

bམ་ཚ�གས་པར་F་བར་མོས་པ་དང་། སངས་/ས་7ི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་མ་�ས་པར་ཡོངས་b་བ£ས་ནས་མངོན་པར་

kོགས་པར་�ོན་པ་གང་ཡིན་པ་Wེ། རིགས་7ི་q་འདི་ནི་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་7ི་ཐབས་མཁས་

པ་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་

Fེད་པ་ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་q་ཡང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་ནི་ཆོས་Bམ་པ་µ་ལ་བkེན་ནས་

�ོན་ལམ་dི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་དོ། །
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µ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟོད་མ་ནས་མི་�ེ་མི་འགོག །

ཡོད་པ་མ་ཡིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་སེམས་བདེ་བར་

གནས་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་7ི་དོན་dི་cལ་མཆོག་དམ་པ་

དག་ལ་rི་མ་དང་�ལ་ཞིང་Bམ་པར་དག་པར་སོ་སོར་བkགས་

ནས་སེམས་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། མཚན་མ་ཐམས་ཅད་

ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་སེམས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་མངོན་

པར་འ3་F་བ་མེད་པ། Pོད་པ་མེད་པ། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ། མི་

གཡོ་བ་དག་ལ་སེམས་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། སེམས་ཅན་

Bམས་ལ་ཕན་གདགས་པར་འདོད་པའི་Iིར་fན་·ོབ་7ི་བདེན་

པ་དག་ལ་སེམས་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། ཞི་གནས་དང་tག་

མཐོང་3ས་གཅིག་A་མཉམ་པར་Pོད་པ་དག་ལ་སེམས་བདེ་

བར་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་Wེ། རིགས་7ི་q་འདི་ནི་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་7ི་�ོན་ལམ་dི་ཕ་
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རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་པ་ཞེས་Fའོ། །

རིགས་7ི་q་ཡང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

Bམས་ནི་ཆོས་Bམ་པ་µ་ལ་བkེན་ནས། Wོབས་7ི་ཕ་རོལ་A་

Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་དོ། །µ་གང་ཞེ་ན། ཡང་དག་

པའི་ཡེ་ཤེས་7ི་Wོབས་7ིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་སེམས་

7ི་Pོད་པ་དང་ལེགས་ཉེས་རབ་A་ཤེས་པ་དང་། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་7ི་ཤིན་A་ཟབ་ཅིང་d་ནོམ་པའི་ཆོས་ལ་ག|ད་པར་

Fེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་འཁོར་བར་འཁོར་བ་

དག་གི་ལས་7ི་«ེན་Bམས་ཡང་དག་པ་ཇི་\་བ་བཞིན་3་རབ་

A་ཤེས་པ་དང་། སེམས་ཅན་Bམས་7ི་དབང་པོ་དང་རང་བཞིན་

Bམ་པ་གbམ་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་7ི་Wོབས་7ིས་Bམ་པར་

འFེད་ཅིང་ཁོང་3་Gད་པར་Fེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་Bམས་ལ་

cལ་བཞིན་3་ཡང་དག་པར་བWན་ནས་དགེ་བའི་y་བ་བ�ེད་
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དེ། ཡོངས་b་�ིན་པར་Fས་ནས་ཡེ་ཤེས་7ི་Wོབས་7ིས་

ཡོངས་b་�ོལ་བ་གང་ཡིན་པ་Wེ། རིགས་7ི་q་འདི་ནི་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་7ི་Wོབས་7ི་ཕ་

རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་པ་ཞེས་Fའོ། །

རིགས་7ི་q་ཡང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

Bམས་ནི་ཆོས་Bམ་པ་µ་ལ་བkེན་ནས་ཡེ་ཤེས་7ི་ཕ་རོལ་A་

Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་དོ། །µ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་

Bམས་7ི་ལེགས་ཉེས་རབ་A་Bམ་པར་འFེད་པར་Fེད་པ་དང་། 

ནག་པོ་དང་། དཀར་པོའ E་ཆོས་ཡོངས་b་མི་}ོང་ཞིང་ཡང་དག་

པར་£ད་པར་Fེད་པ་དང་། འཁོར་བ་དང་:་ངན་ལས་འདས་པ་

དག་ལ་ཡོངས་b་མི་�ོ་ཞིང་མངོན་པར་མི་དགའ་བ་དང་། 

བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་7ི་Pོད་པ་དང་Kན་པས་མཐར་lག་

པའི་གནས་b་Iིན་པར་vར་པ་དང་། དབང་བ�ར་བ་མཆོག་
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ཐོབ་པ་དང་། སངས་/ས་7ི་ཆོས་མ་འrེས་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་། ཐམས་ཅད་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་vར་པ་གང་ཡིན་

པ་Wེ། རིགས་7ི་q་འདི་ནི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་Bམས་7ི་ཡེ་ཤེས་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ཡོངས་b་·ོགས་

པར་Fེད་པ་ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་q་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་

གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་\་Wེ་ཕན་འདོགས་པ་མཆོག་མངོན་པར་

�བ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །ཤིན་A་

ཟབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་

Fེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །Pོད་པ་

དང་Pོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དག་ལ་སེམས་7ིས་མངོན་པར་

ཞེན་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །

འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་། :་ངན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་

ཏན་ཡང་དག་པར་རིག་ཅིང་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་kོག་པ་གང་
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ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །གཏི་�ག་དང་Kན་

པའི་གང་ཟག་དང་། ཤེས་རབ་དང་Kན་པའི་གང་ཟག་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་b་£ད་པར་Fེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་

པའི་དོན་ཏོ། །ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་d་ནོམ་པ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་རབ་

A་Wོན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །ཐོགས་

པ་མེད་པའི་Bམ་པར་Zོལ་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཡོངས་b་·ོགས་

པར་vར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །

ཆོས་7ི་ཁམས་དང་སེམས་ཅན་dི་ཁམས་ཡང་དག་པར་Bམ་

པར་Iེ་ནས་ཤེས་པར་vར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་

པའི་དོན་ཏོ། །aིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡེ་ཤེས་7ི་བར་དག་

Iིར་མི་Kོག་པའི་གནས་b་Iིན་པར་vར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །མི་�ེ་བའི་ཆོས་7ི་བཟོད་པ་

ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་
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པའི་དོན་ཏོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་བསོད་ནམས་7ི་དགེ་

བའི་y་བ་ཡོངས་b་�ིན་པར་Fེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་

A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །མངོན་པར་Fང་Gབ་ནས་སངས་/ས་7ི་

Wོབས་བ�་དང་། བuེངས་པ་མི་མངའ་བ་བཞི་དང་། མ་འrེས་

པའི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །འཁོར་བ་དང་:་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་གཉིས་b་མེད་པར་kོགས་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

འདོགས་ཤིང་ཡོངས་b་�ོས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་

Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །�་Wེགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་འོངས་ནས་

གང་འrི་བ་དག་ལ་ལེགས་པར་Bམ་པར་བཤད་ནས་འ3ལ་བར་

Fེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །ཆོས་7ི་

འཁོར་ལོ་ཤིན་A་d་ནོམ་པ་Bམ་པ་བ�་གཉིས་ཡོངས་b་བ2ོར་
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བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །མངོན་པར་

ཞེན་པ་མེད་ཅིང་མཐོང་བ་མེད་པ་དང་། �ོན་དང་འ�ེལ་བ་མེད་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པའི་དོན་ཏོ། །རིགས་7ི་q་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་ས་དང་པོ་ལ་�་kགས་7ི་མཚན་མ་¢ང་

བ་འདི་\་Wེ། Wོང་གbམ་dི་Wོང་ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་

ཁམས་ཚད་མེད་དཔག་A་མེད་པ་Bམས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་

Bམ་པ་¢་ཚ�གས་7ིས་fན་A་གང་བ་དག་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་ཐམས་ཅད་རབ་A་མཐོང་བར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་ས་གཉིས་པ་ལ་�་kགས་7ི་མཚན་མ་

¢ང་བ་འདི་\་Wེ། Wོང་གbམ་dི་Wོང་ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་

ཁམས་ས་གཞི་ལག་མཐིལ་\ར་མཉམ་པ་ཁ་དོག་ཤིན་A་d་

ནོམ་པ་ཚད་མེད་པ་དཔག་A་མེད་པ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་དང་Kན་

པ་དང་། ཡོངས་b་དག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་/ན་dི་Bམ་པ་དག་
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Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་རབ་A་མཐོང་བར་འvར་

རོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་ས་གbམ་པ་ལ་�་

kགས་7ི་མཚན་མ་¢ང་བ་འདི་\་Wེ། བདག་ཉིད་7ི་�ས་ཤིན་

A་དཔའ་ལ་གོ་ཆས་རབ་A་བ/ན་པས་Iིར་Mོལ་བ་ཐམས་ཅད་

ཕམ་པར་Fེད་པ་དག་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་རབ་A་

མཐོང་བར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་ས་

བཞི་པ་ལ་�་kགས་7ི་མཚན་མ་¢ང་བ་འདི་\་Wེ། Iོགས་

བཞི་ནས་Îང་གི་ད7ིལ་འཁོར་dིས་མེ་ཏོག་དམ་པ་Bམ་པ་¢་

ཚ�གས་མངོན་པར་གཏོར་བས་ས་གཞི་fན་3་~བ་པར་བ�མ་

པ་དག་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་རབ་A་མཐོང་བར་

འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་ས་µ་པ་ལ་�་

kགས་7ི་མཚན་མ་¢ང་བ་འདི་\་Wེ། རིན་པོ་ཆེའི་Uེང་བ་¢་

ཚ�གས་7ིས་�ས་fན་A་~བ་པར་བ/ན་པ་མགོ་མེ་ཏོག་གི་
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ཅོད་པན་dིས་བ/ན་པ་དག་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་

རབ་A་མཐོང་བར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའི་ས་�ག་པ་ལ་�་kགས་7ི་མཚན་མ་¢ང་བ་འདི་\་Wེ། 

རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་dི་མེ་ཏོག་གི་·ིང་q་ཐེམ་2ས་7ི་ལམ་བཞི་

དང་Kན་པ། གསེར་dི་Fེ་མ་fན་A་བདལ་བ། ཡོངས་b་དང་

ཞིང་rི་མ་མེད་པ། ཡོན་ཏན་བ/ད་དང་Kན་པའི་Gས་fན་A་

གང་བ། མེ་ཏོག་¸Ñ་ལ་དང་། f་�་ད་དང་། ªi་རི་ཀས་fན་

A་བ�མ་པ། མེ་ཏོག་གི་·ིང་qའི་ནང་ན་Bམ་པར་yེན་པ་དག་

ཤིན་A་བདེ་�ིད་པ་དང་། ཡོངས་b་དག་ཅིང་དཔེ་�་མེད་པ་

དག་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་རབ་A་མཐོང་བར་

འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་ས་བ3ན་པ་ལ་

�་kགས་7ི་མཚན་མ་¢ང་བ་འདི་\་Wེ། Fང་Gབ་སེམས་

དཔའི་མ3ན་3་སེམས་ཅན་Bམས་སེམས་ཅན་ད:ལ་བར་Çང་
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བར་འvར་བའི་རིགས་པ་དག་འདི་\ར་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་

མlས་Çང་བར་ཡང་མི་འvར་ལ་�ས་པ་ཡང་མེད། འཇིགས་

ཤིང་Åག་པ་ཡང་མེད་པར་vར་པ་དག་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་རབ་A་མཐོང་བར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའི་ས་བ/ད་པ་ལ་�་kགས་7ི་མཚན་མ་¢ང་

བ་འདི་\་Wེ། བདག་ཉིད་7ི་�ས་7ི་གཡས་གཡོན་ན་སེང་གེའི་

/ལ་པོས་ཡོངས་b་བnངས་པས་གཅན་གཟན་མང་པོ་ཐམས་

ཅད་Åག་ཅིང་འཇིགས་པར་vར་པ་དག་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་རབ་A་མཐོང་བར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའི་ས་དV་པ་ལ་�་kགས་7ི་མཚན་མ་¢ང་བ་

འདི་\་Wེ། འཁོར་ལོས་Æར་བའི་/ལ་པོ་འཁོར་འqམ་Uག་

ཚད་མེད་པས་ཡོངས་b་བ2ོར་ནས་མཆོད་པ་Fེད་པ་དང་། Pི་

བོའ E་ག3གས་དཀར་པོ་རིན་པོ་ཆེ་¢་ཚ�གས་ཚད་མེད་པ་དག་
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གིས་རབ་A་བ/ན་པ་དག་Fང་Gབ་སེམས་དཔས་ཐམས་ཅད་

རབ་A་མཐོང་བར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའི་ས་བ�་པ་ལ་�་kགས་7ི་མཚན་མ་¢ང་བ་འདི་\་Wེ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་�་གསེར་dི་ཁ་དོག་fན་A་འUོ་བ། འོད་

ཟེར་ཡོངས་b་དག་པ། ཚད་མེད་པ། ཐམས་ཅད་�ན་bམ་

ཚ�གས་པར་vར་པ་ལ་ཚངས་པའི་/ལ་པོ་འqམ་Uག་ཚད་མེད་

པ་དག་གིས་ཡོངས་b་བ2ོར་ནས་བfར་Wི་དང་མཆོད་པ་Fས་

པས་�་ན་མེད་པའི་ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་ཤིན་A་d་ནོམ་པ་ཡོངས་

b་བ2ོར་བ་དག་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་རབ་A་

མཐོང་བར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་ས་དང་པོ་ལ་ཅིའི་Iིར་རབ་

A་དགའ་བ་ཞེས་F་ཞེ་ན། འདི་\ར་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་འཇིག་kེན་

ལས་འདས་པའི་སེམས་�ོན་མ་ཐོབ་པ་དེང་གདོད་ཐོབ་ནས་

�བ་པ་ཆེན་པོ་དག་ཇི་\ར་�ོན་པ་བཞིན་3་མངོན་པར་zབ་
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པར་vར་པས་རབ་A་དགའ་བ་�ེ་བར་འvར་བའི་Iིར་ས་དང་

པོ་ནི་རབ་A་དགའ་བ་ཞེས་Fའོ། །rི་མ་ཤིན་A་U་མོ་དང་འཆལ་

པའི་cལ་Tིམས་7ི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་དག་པར་vར་

པས་དེའི་Iིར་ས་གཉིས་པ་ནི་rི་མ་མེད་པ་ཞེས་Fའོ། །ཤེས་

རབ་དང་ཏིང་ངེ་འཛEན་ཚད་མེད་པའི་འོད་ཟེར་¢ང་བར་བÒལ་

བར་མི་�ས་ཤིང་lལ་བར་མི་འvར་བ་དང་། ཐོས་པ་འཛEན་

པའི་ག|ངས་y་བར་vར་པས་དེའི་Iིར་ས་གbམ་པ་ནི་འོད་

Fེད་པའི་ས་ཞེས་Fའོ། །ཤེས་རབ་7ི་མེས་ཉོན་མོངས་པ་

Bམས་བ`ེགས་ནས་འོད་7ི་¢ང་བ་འཕེལ་བར་Fེད་པ་དང་། 

Fང་Gབ་7ི་Iོགས་{ོམ་པར་Fེད་པས་དེའི་Iིར་ས་བཞི་པ་ནི་

འོད་འUོ་བའི་ས་ཞེས་Fའོ། །ཐབས་མཁས་པས་བ{ོམས་པའི་

ཡེ་ཤེས་མཆོག་རང་དབང་3་vར་པ་ཤིན་A་འཐོབ་པར་དཀའ་

བའི་Iིར་དང་། མཐོང་བ་དང་བ{ོམས་པས་}ང་བར་F་བའི་
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ཉོན་མོངས་པ་ག3ལ་བར་དཀའ་བ་lལ་བར་vར་པའི་Iིར་ས་

µ་པ་ནི་ཤིན་A་/ལ་བར་དཀའ་བ་ཞེས་Fའོ། །Pོད་པའི་ཆོས་

�ན་ཆད་པ་མེད་པར་གསལ་བར་མངོན་bམ་3་vར་པ་དང་། 

མཚན་མ་མེད་པའི་ཡིད་ལ་Fེད་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་bམ་3་

vར་པས་དེའི་Iིར་ས་�ག་པ་ནི་མངོན་bམ་3་vར་པ་ཞེས་

Fའོ། །ཟག་པ་མེད་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་

པ་ཡིད་ལ་Fེད་པ་དང་། Bམ་པར་Zོལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛEན་Qན་

རིང་པོ་ནས་བ{ོམས་པའི་Iིར་དང་། ས་དེ་Bམ་པར་དག་ཅིང་

ཐོགས་པ་མེད་པར་vར་པའི་Iིར་ས་བ3ན་པ་ནི་རིང་3་སོང་བ་

ཞེས་Fའོ། །མཚན་མ་མེད་པའི་ཡིད་ལ་Fེད་པ་བ{ོམས་པས་

རང་དབང་3་vར་ནས་ཉོན་མོངས་པ་Bམས་7ིས་བÒལ་བར་མི་

�ས་པས་དེའི་Iིར་ས་བ/ད་པ་ནི་མི་གཡོ་བ་ཞེས་Fའོ། །ཐ་

དད་པར་vར་པའི་ཆོས་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་ཐམས་ཅད་བWན་པ་
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ལ་རང་དབང་ཐོབ་ནས་ཉེས་པ་མེད་ཅིང་འ�ེལ་པ་མེད་པར་ཤེས་

རབ་འཕེལ་བར་Fེད་པ་དང་། དབང་3་vར་ཅིང་ཐོགས་པ་མེད་

པར་vར་པར་དེའི་Iིར་ས་དV་པ་ནི་ལེགས་པའི་�ོ་Zོས་ཞེས་

Fའོ། །ཆོས་7ི་�་ནམ་མཁའ་དང་འr་བ་དང་། ཤེས་རབ་�ིན་

ཆེན་པོ་\་qར་vར་ནས་ཐམས་ཅད་fན་A་~བ་པར་གཡོགས་

པར་Fེད་པའི་Iིར་དེ་\་བས་ན་ས་བ�་པ་ནི་ཆོས་7ི་�ིན་ཞེས་

Fའོ། །རིགས་7ི་q་བདག་དང་ཆོས་ལ་མཚན་མ་ཡོད་པར་

མངོན་པར་ཞེན་པའི་མ་རིག་པ་དང་། འཁོར་བའི་ངན་འZོ་ལ་

Åག་ཅིང་འཇིགས་པའི་མ་རིག་པ་Wེ། མ་རིག་པ་འདི་གཉིས་

7ིས་ནི་ས་དང་པོ་ལ་�ིབ་པར་Fེད་དོ། །བSབ་པའི་གནས་ཤིན་

A་U་མོ་དག་ལ་ཤེས་བཞིན་མེད་པས་ཉམས་པར་Fས་པའི་མ་

རིག་པ་དང་། ལས་7ི་འ3་Fེད་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་Sོང་བར་Fེད་

པའི་མ་རིག་པ་Wེ། མ་རིག་པ་འདི་གཉིས་7ིས་ནི་ས་གཉིས་པ་
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ལ་�ིབ་པར་Fེད་དོ། །མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ལ་`ེད་ཅིང་

མངོན་པར་ཞེན་པའི་མ་རིག་པ་དང་། ག|ངས་~ད་པར་3་

འཕགས་པ་དག་ལ་�ིབ་པར་Fེད་པའི་མ་རིག་པ་Wེ། མ་རིག་པ་

འདི་གཉིས་7ིས་ནི་ས་གbམ་པ་ལ་�ིབ་པར་Fེད་དོ། །uོམས་

པར་འ�ག་པའི་རོ་:ང་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་མ་རིག་པ་

དང་། ཤིན་A་d་ནོམ་པའི་ཆོས་Bམ་པར་དག་པ་ལ་`ེད་ཅིང་

མོས་པའི་མ་རིག་པ་Wེ། མ་རིག་པ་འདི་གཉིས་7ིས་ནི་ས་བཞི་

པ་ལ་�ིབ་པར་Fེད་དོ། །འཁོར་བ་ལ་/བ་7ིས་Iོགས་པའི་མ་

རིག་པ་དང་། :་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་པར་གཞོལ་བའི་

མ་རིག་པ་Wེ། མ་རིག་པ་འདི་གཉིས་7ིས་ནི་ས་µ་པ་ལ་�ིབ་

པར་Fེད་དོ། །Bལ་འFོར་མངོན་3་�་བའི་མ་རིག་པ་དང་། 

མཚན་མ་རིགས་པ་མངོན་3་¢ང་བའི་མ་རིག་པ་Wེ། མ་རིག་པ་

འདི་གཉིས་7ིས་ནི་ས་�ག་པ་ལ་�ིབ་པར་Fེད་དོ། །མཚན་མ་
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ཤིན་A་U་མོ་Bམས་ལ་མངོན་bམ་3་Pོད་པའི་མ་རིག་པ་དང་། 

མཚན་མ་མེད་པའི་ཡིད་ལ་Fེད་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་མ་

རིག་པ་Wེ། མ་རིག་པ་འདི་གཉིས་7ིས་ནི་ས་བ3ན་པ་ལ་�ིབ་

པར་Fེད་དོ། །མཚན་མ་མེད་པར་{ོམ་པ་ལ་མངོན་པར་yོལ་

བའི་མ་རིག་པ་དང་། མཚན་མ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ལ་མངོན་པར་

ཞེན་པའི་མ་རིག་པ་Wེ། མ་རིག་པ་འདི་གཉིས་7ིས་ནི་ས་བ/ད་

པ་ལ་�ིབ་པར་Fེད་དོ། །བWན་པར་F་བའི་དོན་ཚད་མེད་པ་

དང་། མིང་དང་ཚEག་དང་། ཡི་གེ་ཚད་མེད་པ་གཉིས་པོ་འདི་

དག་ལ་མི་མཁས་པའི་མ་རིག་པ་དང་། ཚEག་གི་}ོབས་པ་ཡིད་

བཞིན་3་མ་vར་པའི་མ་རིག་པ་Wེ། མ་རིག་པ་འདི་གཉིས་7ིས་

ནི་ས་དV་པ་ལ་�ིབ་པར་Fེད་དོ། །»་འËལ་ཆེན་པོ་Wོན་པ་ལ་

རང་དབང་མ་ཐོབ་པའི་མ་རིག་པ་དང་། ཤིན་A་U་བའི་གསང་

བའི་ལས་7ི་དངོས་པོ་ཁོང་3་མ་Gད་པའི་མ་རིག་པ་Wེ། མ་
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རིག་པ་འདི་གཉིས་7ིས་ནི་ས་བ�་པ་ལ་�ིབ་པར་Fེད་དོ། །

Pོད་Qལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤེས་F་U་མོས་བ�ིབས་པའི་མ་རིག་

པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཤིན་A་U་བའི་གནས་ངན་ལེན་dི་མ་

རིག་པ་Wེ། མ་རིག་པ་འདི་གཉིས་7ིས་ནི་སངས་/ས་7ི་ས་ལ་

�ིབ་པར་Fེད་དོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་ནི་ས་དང་པོ་ལ་aིན་པའི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་

ལ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །ས་གཉིས་པ་ལ་cལ་Tིམས་7ི་ཕ་རོལ་A་

Iིན་པ་ལ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །ས་གbམ་པ་ལ་བཟོད་པའི་ཕ་

རོལ་A་Iིན་པ་ལ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །ས་བཞི་པ་ལ་བyོན་

འzས་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ལ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །ས་µ་པ་ལ་

བསམ་གཏན་dི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ལ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །ས་

�ག་པ་ལ་ཤེས་རབ་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ལ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །

ས་བ3ན་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ཕ་རོལ་A་
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Iིན་པ་ལ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །ས་བ/ད་པ་ལ་�ོན་ལམ་dི་ཕ་

རོལ་A་Iིན་པ་ལ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །ས་དV་པ་ལ་Wོབས་7ི་ཕ་

རོལ་A་Iིན་པ་ལ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །ས་བ�་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་7ི་

ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་ལ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་ནི་སེམས་བ�ེད་པ་

དང་པོས་རིན་ཆེན་མཆོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛEན་ཡོངས་b་£ད་ཅིང་

�ེད་པར་Fེད་དོ། །སེམས་བ�ེད་པ་གཉིས་པས་ཡིད་3་འོང་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛEན་ཡོངས་b་£ད་ཅིང་�ེད་པར་Fེད་དོ། །

སེམས་བ�ེད་པ་གbམ་པས་ཤིན་A་བÒལ་བར་དཀའ་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛEན་ཡོངས་b་£ད་ཅིང་�ེད་པར་Fེད་དོ། །སེམས་བ�ེད་

པ་བཞི་པས་Iིར་མི་Kོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛEན་ཡོངས་b་£ད་ཅིང་

�ེད་པར་Fེད་དོ། །སེམས་བ�ེད་པ་µ་པས་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་

ཏོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛEན་ཡོངས་b་£ད་ཅིང་�ེད་པར་Fེད་དོ། །
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སེམས་བ�ེད་པ་�ག་པས་ཉི་མའི་ད7ིལ་འཁོར་འོད་ཟེར་འབར་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛEན་ཡོངས་b་£ད་ཅིང་�ེད་པར་Fེད་དོ། །

སེམས་བ�ེད་པ་བ3ན་པས་�ོན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་3་

མངོན་པར་zབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛEན་ཡོངས་b་£ད་ཅིང་�ེད་པར་

Fེད་དོ། །སེམས་བ�ེད་པ་བ/ད་པས་མངོན་bམ་3་གནས་

པར་Fེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛEན་ཡོངས་b་£ད་ཅིང་�ེད་པར་Fེད་དོ། 

།སེམས་བ�ེད་པ་དV་པས་ཡེ་ཤེས་7ི་uིང་པོའ E་ཏིང་ངེ་འཛEན་

ཡོངས་b་£ད་ཅིང་�ེད་པར་Fེད་དོ། །སེམས་བ�ེད་པ་བ�་

པས་དཔའ་བར་འZོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛEན་ཡོངས་b་£ད་ཅིང་�ེད་

པར་Fེད་དོ། །རིགས་7ི་q་འདི་དག་ནི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་7ི་སེམས་བ�ེད་པ་Bམ་པ་བ�་

ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་Bམས་7ིས་ས་དང་པོ་ལས་ཐོབ་པའི་ག|ངས་གང་ཡིན་
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པ་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་པའི་Wོབས་ཞེས་Fའོ། །དེ་ནས་

བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་ག|ངས་�གས་བཀའ་³ལ་པ། ཏÓ་Ô། 

ÕÖ་མ་ནོར་ཐེ། དོ་ཧོ་དོ་ཧོ། o་བཏ་Ø¯། ཨ་བ་Ù་ས་4། o་

བད་ཙ། དཽ་དÚེ། 4་བད་རཀྵ་Üན་དi་པ་རི་Ý་རཾ་f་¬་ß་Ý། 

རིགས་7ི་q་ག|ངས་འདི་ནི་གང་¨འི་wང་གི་Fེ་མ་uེད་7ི་

Zངས་ལས་འདས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ིས་ས་དང་པོའ E་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཡོངས་b་བnང་བའི་Iིར་གbངས་པ་

ཡིན་ཏེ། གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ག|ངས་�གས་འདི་ཁ་ཏོན་3་

འདོན་ཅིང་ཡོངས་b་འཛEན་པར་Fེད་ན་འདི་\་Wེ། Wག་དང་། 

Pང་ཀི་དང་། སེང་གེ་དང་། གཅན་གཟན་མ་¬ངས་པའི་རིགས་

7ི་Bམ་པ་དང་། ཡི་དགས་མ་¬ངས་པ་དང་། མི་དང་། མི་མ་

ཡིན་པ་ལ་སོགས་པས་Iིར་Mོལ་བ་དང་། གདོན་བགེགས་

དང་། £ག་བ�ལ་dིས་འཚe་བའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་
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ཐར་བར་འvར་ཞིང་�ིབ་པ་µ་ལས་Bམ་པར་Zོལ་ནས་ས་དང་

པོ་མི་བxེད་ཅིང་xེས་b་rན་པར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ས་གཉིས་པ་ལས་

ཐོབ་པའི་ག|ངས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤིན་A་བདེ་བའི་གནས་

ཞེས་Fའོ། །ཏÓ་Ô། ¸àོ་ལི། ཙE་རི་ཙE་རི། ¸àོ་á་ཏོ་á་â་མ། 

pÚོ། pÚོ། ¸àོ་ལི། ã་�་ã་�་ß་Ý། རིགས་7ི་q་ག|ངས་

�གས་འདི་ནི་གང་¨འི་wང་གཉིས་7ི་Fེ་མ་uེད་7ི་Zངས་

ལས་འདས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ིས་ས་གཉིས་པའི་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་ཡོངས་b་བnང་བའི་Iིར་གbངས་པ་ཡིན་

ཏེ། གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ག|ངས་�གས་འདི་ཁ་ཏོན་3་འདོན་

ཅིང་ཡོངས་b་འཛEན་པར་Fེད་ན་གཅན་གཟན་མ་¬ངས་པ་

དང་། ཡི་དགས་མ་¬ངས་པ་དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་

སོགས་པས་Iིར་Mོལ་བ་དང་། གདོན་བགེགས་དང་། £ག་
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བ�ལ་dིས་འཚe་བའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་

འvར་ཞིང་�ིབ་པ་µ་ལས་Bམ་པར་Zོལ་ནས་ས་གཉིས་པ་མི་

བxེད་ཅིང་xེས་b་rན་པར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ས་གbམ་པ་ལས་ཐོབ་

པའི་ག|ངས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤིན་A་/ལ་བར་དཀའ་བའི་

Wོབས་ཞེས་Fའོ། །ཏÓ་Ô། དäི་ཀེ། པäི་ཀེ། ཀ་ར་Ô། ཀཽ་ར་ཐི། 

ཀེ་å་རེ། དÚེ་ལེ་ß་Ý། རིགས་7ི་q་ག|ངས་འདི་ནི་གང་¨འི་

wང་གbམ་dི་Fེ་མ་uེད་7ི་Zངས་ལས་འདས་པའི་སངས་

/ས་Bམས་7ིས་ས་གbམ་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཡོངས་

b་བnང་བའི་Iིར་གbངས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་

ག|ངས་�གས་འདི་ཁ་ཏོན་3་འདོན་ཅིང་ཡོངས་b་འཛEན་པར་

Fེད་ན་གཅན་གཟན་མ་¬ངས་པ་དང་། ཡི་དགས་མ་¬ངས་པ་

དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པས་Iིར་Mོལ་བ་དང་། 
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གདོན་བགེགས་དང་། £ག་བ�ལ་dིས་འཚe་བའི་འཇིགས་པ་

ལས་ཐར་བར་འvར་ཞིང་�ིབ་པ་µ་ལས་Bམ་པར་Zོལ་ནས། 

ས་གbམ་པ་མི་བxེད་ཅིང་xེས་b་rན་པར་འvར་རོ། །རིགས་

7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ས་བཞི་པ་

ལས་ཐོབ་པའི་ག|ངས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་/་ཆེར་ཕན་འདོགས་

པ་ཞེས་Fའོ། །ཏÓ་Ô། ཤི་རི་ཤི་རི། དི་མ་དི་མ་ནི། དྷ་རི་དྷ་རི་

ཎི། ཤི་རི་ཤི་རི་ཎི། བི་ཤ་è། བི་ཤ་è། བ་ཤ་བ་ཤ་ནི། བé་ནི་

ཡེ་ß་Ý། རིགས་7ི་q་ག|ངས་འདི་ནི་གང་¨འི་wང་བཞིའི་Fེ་

མ་uེད་7ི་Zངས་ལས་འདས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ིས་ས་

བཞི་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཡོངས་b་བnང་བའི་Iིར་

གbངས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ག|ངས་�གས་འདི་

ཁ་ཏོན་3་འདོན་ཅིང་ཡོངས་b་འཛEན་པར་Fེད་ན་གཅན་གཟན་

མ་¬ངས་པ་དང་། ཡི་དགས་མ་¬ངས་པ་དང་། མི་དང་མི་མ་
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ཡིན་པ་ལ་སོགས་པས་Iིར་Mོལ་བ་དང་། གདོན་བགེགས་

དང་། £ག་བ�ལ་dིས་འཚe་བའི་འཇིགས་པ་Bམས་ལས་ཐར་

བར་འvར་ཞིང་�ིབ་པ་µ་ལས་Bམ་པར་Zོལ་ནས་ས་བཞི་པ་

མི་བxེད་ཅིང་xེས་b་rན་པར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་q་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ས་µ་པ་ལས་འཐོབ་

པའི་ག|ངས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་¢་ཚ�གས་7ིས་རབ་A་

བ/ན་པ་ཞེས་Fའོ། །ཏÓ་Ô། ཧ་རི་ཧ་རི་ཎི། ཙE་རི་ཙE་རི་ཎི། ཀ་

རི་Ü་ཎི། སཾ་ཀ་རི་Ü་ཎི། ê་མ་�་ས་ནི། ཛë་ནི། Wë་ནི། མོ་

ཧ་ནི། ì་ཡཾ་íîེ་ß་Ý། རིགས་7ི་q་ག|ངས་འདི་ནི་གང་¨འི་

wང་µའི་Fེ་མ་uེད་7ི་Zངས་ལས་འདས་པའི་སངས་/ས་

Bམས་7ིས་ས་µ་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ཡོངས་b་བnང་བའི་Iིར་གbངས་ཏེ། གང་ལ་ལ་ཞིག་

གིས་ག|ངས་�གས་འདི་ཁ་ཏོན་3་འདོན་ཅིང་འཛEན་པར་Fེད་
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ན་འཇིགས་ཤིང་Åག་པ་Bམས་ལས་ཐར་བ་དང་། གཅན་གཟན་

མ་¬ངས་པ་དང་། ཡི་དགས་མ་¬ངས་པ་དང་། མི་དང་མི་མ་

ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་དZ་དང་Êན་པོ་དང་། [ོ་qར་dི་གནོད་པ་

དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་། £ག་བ�ལ་Bམས་དང་། �ིབ་པ་µ་

ལས་Bམ་པར་Zོལ་ཏེ་ས་µ་པ་མི་བxེད་པར་rན་ནོ། །རིགས་

7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་�ག་པ་

ལས། ག|ངས་ཐོབ་པའི་མིང་ཡོངས་b་/ས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་

Fའོ། །ག|ངས་ལ། ཏÓ་Ô། བི་ཏོ་རི། བི་ཏོ་རི། མ་རི་ཎི། ཀ་ལི་

ཀ་ལི། བི་དྷོ་ཧÚེ། �་�་�་�་�་�་�་�་ཏོ་ï་བ་ཏོ་ï་བ་ཤ་ཤ་

ཤ�། པ་རི་ཤ ། ì་Wི་སð་སñ་òཾ། སིó་མ་མ་མô། པ་ད་ནི་

ß་Ý། རིགས་7ི་q་ག|ངས་འདི་ནི་གང་¨འི་wང་�ག་གི་Fེ་མ་

uེད་7ི་Zངས་ལས་འདས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ིས་ས་�ག་

པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་ཡོངས་
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b་བnང་བའི་Iིར་གbངས་ཏེ། གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ག|ངས་

�གས་འདི་འདོན་ཅིང་འཛEན་ན་འཇིགས་ཤིང་Åག་པ་ལས་ཐར་

བ་དང་། གཅན་གཟན་མ་¬ངས་པ་དང་། ཡི་དགས་མ་¬ངས་པ་

དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་དZ་དང་། Êན་པོ་

དང་། �ོ་qར་dི་གནོད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་། £ག་

བ�ལ་Bམས་དང་། �ིབ་པ་µ་ལས་Bམ་པར་Zོལ་ཏེ། ས་�ག་

པ་མི་བxེད་པར་rན་ནོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ས་བ3ན་པ་ལས་ག|ངས་ཐོབ་པའི་མིང་

/ལ་བའི་ཆོས་7ི་Pོད་པ་ཞེས་F་Wེ། ག|ངས་ལ། ཏÓ་Ô། ཛ་

ཧ་ཛ་ཧ་¬། ཛ་ཧ་ཛ་ཧ་ཛ་ཧ་¬། བཻ་�་ཀེ་བཻ་�་ཀེ། ཨ་�ཱི་ཏ་ག་

ཎི། ª་¬་ཥ་ཎི། བེ་¬་ཏེ་ཀེ་པ་¬་བà། བི་དྷེ་ཧེ་ཀེ། བི�་བི་ལེ་

ནི། ཨ་�ཱི་�་ཏེ་ཀི། བཻ་ ་Q་བཻ་ ་Q་ß་Ý། རིགས་7ི་q་

ག|ངས་འདི་ནི་གང་¨འི་wང་བ3ན་dི་Fེ་མ་uེད་7ི་Zངས་
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ལས་འདས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ིས་ས་བ3ན་པའི་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་Bམས་ཡོངས་b་བnང་བའི་Iིར་གbངས་

ཏེ། གང་ལ་ལ་ག|ངས་�གས་འདི་འདོན་ཅིང་འཛEན་ན་འཇིགས་

ཤིང་Åག་པ་Bམས་ལས་ཐར་བ་དང་། གཅན་གཟན་མ་¬ངས་

པ་དང་། ཡི་དགས་མ་¬ངས་པ་དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་

སོགས་པ་དZ་དང་། Êན་པོ་དང་། [ོ་qར་dི་གནོད་པ་དང་། 

ཉོན་མོངས་པ་དང་། £ག་བ�ལ་dི་Bམ་པ་དང་། �ིབ་པ་µ་

ལས་Bམ་པར་Zོལ་ཏེ། ས་བ3ན་པ་མི་བxེད་པར་rན་ནོ། །

རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་

བ/ད་པ་ལས་ག|ངས་ཐོབ་པའི་མིང་ནི་མི་ཟད་པའི་མཛ�ད་ཅེས་

F་Wེ། ག|ངས་ལ། ཏÓ་Ô། ཤི་རི་ཤི་རི་ཤི་རི་ཎི། མི་ཏེ་མི་ཏེ། 

ཀ་རི་ཀ་རི། ཧེ་¬་ཧེ་¬། �་¬་�་¬། བé་ནི་ß་Ý། རིགས་7ི་

q་ག|ངས་འདི་ནི་གང་¨འི་wང་བ/ད་7ི་Fེ་མ་uེད་7ི་Zངས་
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ལས་འདས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ིས་ས་བ/ད་པའི་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་ཡོངས་b་བnང་བའི་Iིར་གbངས་ཏེ། གང་

ལ་ལ་ཞིག་གིས་ག|ངས་�གས་འདི་འདོན་ཅིང་འཛEན་ན་

འཇིགས་ཤིང་Åག་པ་Bམས་ལས་ཐར་བ་དང་། གཅན་གཟན་མ་

¬ངས་པ་དང་། ཡི་དགས་མ་¬ངས་པ་དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་

པ་ལ་སོགས་པ་དZ་དང་། Êན་པོ་དང་། [ོ་qར་dི་གནོད་པ་

དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་། £ག་བ�ལ་དང་། �ིབ་པ་µ་ལས་

Bམ་པར་Zོལ་ཏེ་ས་བ/ད་པ་མི་བxེད་པར་rན་ནོ། །རིགས་7ི་

q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་དV་པ་ལས་

ག|ངས་ཐོབ་པའི ་མིང་དཔག་A་མེད་པའི ་{ོ ་ཞེས་F་Wེ། 

ག|ངས་ལ། ཏÓ་Ô། ཧ་རི་ཙ÷་ལི་ཀེ། f་ལ་མ་བྷ་rི། ཏོ་ར་སི་

པ་ཏ་པ་ཏ་སི། ཤི་རི་ཤི་རི་ག་ཤི་རི་¨་པི་ཤི་རི་ì་Wི། སð་ས་ñ་

òཾ་ß་Ý། རིགས་7ི་q་ག|ངས་འདི་ནི་གང་¨འི་wང་དVའི་Fེ་
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མ་uེད་7ི་Zངས་ལས་འདས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ིས་ས་

དV་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཡོངས་b་བnང་བའི་Iིར་

གbངས་ཏེ། གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ག|ངས་�གས་འདི་འདོན་

ཅིང་འཛEན་ན་འཇིགས་ཤིང་Åག་པ་Bམས་ལས་ཐར་བ་དང་། 

གཅན་གཟན་མ་¬ངས་པ་དང་། ཡི་དགས་མ་¬ངས་པ་དང་། མི་

དང་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་དZ་དང་། Êན་པོ་དང་། [ོ་qར་

dི་གནོད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་། £ག་བ�ལ་བ་དང་། 

�ིབ་པ་µ་ལས་Bམ་པར་Zོལ་ཏེ་ས་དV་པ་མི་བxེད་པར་rན་

ནོ། །རིགས་7ི་q་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

ས་བ�་པ་ལ་ག|ངས་ཐོབ་པའི་མིང་�ོ་xེའི་རི་འཇོམས་པ་ཞེས་

F་Wེ། ག|ངས་ལ། ཏÓ་Ô། སི་b་སི། མོ་ཙ་ནི། མོ་ཀྵ་ནི། 

�ùེ་བི་�ùེ། ཨ་མ་ལེ་བི་མ་ལེ་ད་མ་ལེ། Üú་ལེ། ཧི་ར་û་ག །

རü་ག །ས་མÚ་བྷ་rེ། སð་ཨý་ê་དྷ་ནི། མ་ན་སེ། མ་Ý་མ་ན་
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སེ་ཨད་í་ཏེ། ཨ་þད་í་ཏེ་ཨ་ར་ཛe། བི་ར་ཛe་ཨ་ÿ་ཏེ་ཨ་�ཱི་ཏེ་

ཨ་ར་ཛe་བི་ར་ཛe་!་!"་ì་རེ་Õ་ར་ཎི་Õ་ར་ཎི་མ་ནོ་ར་ཐེ་ß་Ý། 

རིགས་7ི་q་ག|ངས་འདི་ནི་དབང་བ�ར་བའི་བ�་ཤིས་7ི་

ཚEག་Wེ། འདི་ནི་གང་¨འི་wང་བ�འི་Fེ་མ་uེད་7ི་Zངས་ལས་

འདས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ིས་ས་བ�་པའི་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་ཡོངས་b་བnང་བའི་Iིར་གbངས་ཏེ། གང་ལ་ལ་

ཞིག་གིས་ག|ངས་�གས་འདི་འདོན་ཅིང་འཛEན་ན་འཇིགས་

ཤིང་Åག་པ་ལས་Zོལ་ཏེ། གཅན་གཟན་མ་¬ངས་པ་དང་། ཡི་

དགས་མ་¬ངས་པ་དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་

དZ་དང་། Êན་པོ་དང་། [ོ་qར་dི་གནོད་པ་དང་། ག3ག་ཅིང་

གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཅིང་ཟད་ནས་�ིབ་པ་µ་ལས་Zོལ་

ཏེ་ས་བ�་པ་མི་བxེད་པར་rན་ནོ། །དེ་ནས་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་སེང་གེའི་མཚན་ཉིད་འོད་འUོ་བས་སངས་/ས་7ིས་
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བསམ་dིས་མི་~བ་པའི་ག|ངས་བཤད་པ་འདི་ཐོས་ནས་འ3ག་

པའི་Wན་ལས་ལངས་ཏེ། �་གོས་Uག་པ་གཅིག་A་Fས་ནས་

ªས་མོ་གཡས་པའི་t་ང་ས་ལ་བ�གས་ཏེ་ཐལ་མོ་aར་ནས་

Vས་པར་སངས་/ས་7ི་ཞབས་ལ་Pི་བོས་Iག་འཚལ་ཏེ་

ཚEགས་b་བཅད་པ་འདིས་སངས་/ས་ལ་བWོད་དོ། །དཔེ་མེད་

དེ་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །ཤིན་A་ཟབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས། །

�ེ་བོ་ཡང་དག་ཤེས་Wོར་བ། །སངས་/ས་ཉག་གཅིག་འrེན་

ཅིང་�ོལ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤེས་རབ་Pན། །ཆོས་7ི་

མཚན་ཉིད་གཅིག་མི་གཟིགས། །ཡང་དག་ཆོས་7ི་Pན་dིས་

ནི། །ཡོངས་b་བkགས་པ་བསམ་མི་~བ། །ཆོས་གཅིག་7ང་

ནི་�ེ་བ་མེད། །ཆོས་གཅིག་7ང་ནི་འགོག་པ་མེད། །དེ་\ར་

མཉམ་པར་གཟིགས་པས་ན། །�་ན་མེད་པའི་གནས་b་སོན། །

འཁོར་བ་དག་7ང་མི་འཇིགས་ཏེ། །:་ངན་འདས་ལ་ཡང་མི་
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གནས། །མཐའ་གཉིས་ལ་ཡང་མི་ཆགས་པས། །དེ་Iིར་:་ངན་

འདས་པ་ཐོབ། །དག་དང་མ་དག་Iོགས་ལ་ཡང་། །བཅོམ་Kན་

འདས་7ིས་རོ་གཅིག་མ~ེན། །Bམ་པར་མི་kོག་དFིངས་7ིས་

ནི། །མཆོག་A་Bམ་དག་ཐོབ་པར་འvར། །བཅོམ་Kན་འདས་ནི་

མཐའ་མེད་�། །ཡི་གེ་འ�་གཅིག་མ་བཤད་7ང་། །Sོབ་མ་

མང་པོ་Bམས་དག་ལ། །ཆོས་7ི་ཆར་dིས་/ས་པར་མཛད། །

�ེ་བོ་མཚན་མ་སངས་/ས་གཟིགས། །¢་ཚ�གས་ཐམས་ཅད་

fན་7ང་མ~ེན། །འོན་7ང་£ག་བ�ལ་དེ་དག་ལ། །kག་པར་

འrེན་ཅིང་�ོབ་པར་མཛད། །�ིད་£ག་kག་དང་མི་kག་དང་། །

བདག་ཡོད་བདག་མེད་ལ་སོགས་པ། །གཅིག་དང་ཐ་དད་མ་

ཡིན་ཏེ། །མི་�ེ་འགོག་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སོགས་པའི་

གXང་མང་པོ། །བཤད་པའི་Iིར་ནི་Bམ་པ་ཡོད། །དཔེ་¬་�ང་

Wོང་�ག་ཅ་འr། །སངས་/ས་ཉག་གཅིག་མངོན་པར་མ~ེན། །

�243



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

ཆོས་7ི་དFིངས་ལ་Fེ་�ག་མེད། །དེ་Iིར་ཐེག་པ་ཐ་དད་

མེད། །�ེ་བོ་དག་ནི་བ�ལ་བའི་Iིར། །བWན་པ་Bམ་པ་གbམ་

ཡང་ཡོད། །དེ་ནས་ཚངས་པའི་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་འ3ག་པའི་Wན་

ལས་ལངས་ཏེ་�་གོས་Uག་པ་གཅིག་A་Fས་ནས་ªས་མོ་

གཡས་པའི་t་ང་ས་ལ་བ�གས་ཏེ། ཐལ་མོ་aར་ནས་Vས་པར་

སངས་/ས་7ི་ཞབས་ལ་Pི་བོས་Iག་འཚལ་ནས་སངས་/ས་

ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་གསེར་འོད་

དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་དཀོན་ཞིང་

དཔག་A་མེད་པ་འདི་ཐོག་མ་དང་བར་མ་དང་ཐ་མར་དགེ་གXང་

དང་ཚEག་འ�་བཟང་པོ་སངས་/ས་7ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་zབ་

པར་�ས་པ་འདི་འཛEན་ཅིང་འཆང་བའི་མི་ནི་སངས་/ས་ཐམས་

ཅད་ལ་ལན་[ོན་པ་ཞེས་བdིའོ། །སངས་/ས་7ིས་འདི་2ད་

ཅེས་བཀའ་³ལ་ཏོ། །རིགས་7ི་q་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། དེ་དེ་བཞིན་
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ནོ། །~ེད་7ིས་±ས་པ་བཞིན་ཏེ། རིགས་7ི་q་མདོ་+ེ་འདི་

མཉན་ཅིང་ཐོས་པ་ནི་fན་7ང་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

·ོགས་པའི་Fང་Gབ་ལས་Iིར་མི་Kོག་གོ །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། 

རིགས་7ི་q་མདོ་+ེ་འདིས་ནི་Iིར་མི་Kོག་པའི་སའི་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་མཆོག་གི་དགེ་བའི་y་བ་�ིན་ཅིང་zབ་པར་�ས་

སོ། །འདི་ནི་མཆོག་གི་ཆོས་7ི་Iག་/འོ། །འདི་ནི་མདོ་+ེ་

ཐམས་ཅད་7ི་/ལ་པོ་Wེ། མཉན་ཅིང་ཐོས་པ་དང་། འཆང་ཞིང་

འཛEན་པ་དང་། �ོག་ཅིང་འདོན་པར་Fའོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། 

རིགས་7ི་q་�ེ་བོ་Bམས་དགེ་བའི་y་བ་མ་�ེད་པ། དགེ་བའི་

y་བ་མ་�ིན་པ། སངས་/ས་Bམས་ལ་མ་བuེན་པས་ནི་མཆོག་

གི་མདོ་+ེ་འདི་མཉན་ཅིང་ཐོས་པར་མི་�ས་སོ། །རིགས་7ི་

qའམ། རིགས་7ི་q་མོ་ལ་ལས་ཉན་ཅིང་འཆང་ན་+ིག་པ་མི་

དགེ་བའི་ལས་7ི་�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་Fང་ཞིང་ཟད་ནས་མཆོག་
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A་Bམ་པར་དག་ཅིང་kག་པར་སངས་/ས་མཐོང་ནས་སངས་

/ས་Bམས་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆོག་A་Pོད་པའི་

མིང་དང་མི་འ�ལ་ཞིང་kག་པར་དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་ནས་Iིར་

མི་Kོག་པའི་ས་ལ་གནས་པ་དང་། མཆོག་གི་ག|ངས་7ི་{ོ་མི་

ཟད་མི་འZིབ་པར་ཐོབ་པར་འvར་ཏེ། འདི་\་Wེ། /་མཚ�འི་

Iག་/་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་འ§ང་བའི་ག|ངས་མི་ཟད་མི་

འZིབ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་ཡིད་དང་། Pོད་པ་

དང་། ཚEག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ག|ངས་མི་ཟད་མི་འZིབ་པ་

དང་། ཉི་མའི་ད7ིལ་འཁོར་rི་མ་མེད་པ་མཚན་ཉིད་7ི་འོད་7ི་

ག|ངས་མི་ཟད་མི་འZིབ་པ་དང་། �་བ་/ས་པའི་མཚན་ཉིད་

འོད་7ི་ག|ངས་མི་ཟད་མི་འZིབ་པ་དང་། Sད་པ་ཐམས་ཅད་

lལ་ནས་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བའི་ག|ངས་མི་ཟད་མི་འZིབ་པ་

དང་། �ོ་xེའི་རི་བuིལ་བའི་ག|ངས་མི་ཟད་མི་འZིབ་པ་དང་། 
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བཤད་3་མི་¬ང་བ་�་«ེན་dི་uིང་པོ་བཤད་མི་�ས་པ་འཆང་

བའི་ག|ངས་མི་ཟད་མི་འZིབ་པ་དང་། བདེན་པར་±་བའི་ཆོས་

ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་�འི་ག|ངས་མི་ཟད་མི་འZིབ་པ་དང་། 

ནམ་མཁའ་rི་མ་མེད་པའི་སེམས་དང་། Pོད་པའི་Iག་/འི་

ག|ངས་མི་ཟད་མི་འZིབ་པ་དང་། མཐའ་མེད་པའི་སངས་/ས་

7ི་�་ཐམས་ཅད་མངོན་3་¢ང་བའི་ག|ངས་མི་ཟད་མི་འZིབ་པ་

དང་། རིགས་7ི་q་འདི་ལ་སོགས་ཏེ་མི་ཟད་མི་འZིབ་པའི་

ག|ངས་ཐམས་ཅད་7ི་ཚད་7ི་{ོ་zབ་ཅིང་ཐོབ་པའི་Iིར་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Iོགས་བ�འི་སངས་

/ས་7ི་ཞིང་ཐམས་ཅད་3་སངས་/ས་7ི་�ར་Áལ་ནས་�་ན་

མེད་པ་དམ་པའི་ཆོས་འཆད་དོ། །ཆོས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་མི་

གཡོ་མི་གནས་མི་འZོ་མི་འོང་བའི་Iིར་རོ། །�ེ་བོ་ཐམས་ཅད་

7ི་དགེ་བའི་y་བ་zབ་ཅིང་�ིན་པར་Fས་7ང་�ེ་བོ་གཅིག་�ིན་
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པར་ཡང་མི་མཐོང་ངོ་། །ཆོས་¢་ཚ�གས་འཆད་མོད་7ི་ཚEག་

འ�་ལ་མི་གཡོ་མི་གནས་མི་འZོ་མི་འོང་ངོ་། །�ེ་ཞིང་འགོག་པ་

Wོན་7ང་�ེ་ཤིང་འགོག་པ་མེད་པར་ཁོང་3་Gད་དོ། །ཅིའི་�ས་

ན་འ3་Fེད་7ི་ཆོས་Bམས་ལ་འZོ་བ་དང་འོང་བ་མེད་ཅེ་ན། 

ཆོས་སོ་ཅོག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་Iིར་རོ། །ཆོས་

འདི་འཆད་པའི་ཚe་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

འqམ་Uག་bམ་Tི་མི་�ེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པོ། །

དཔག་A་མེད་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Fང་Gབ་7ི་སེམས་

ལས་Iིར་མི་�ར་བ་ཐོབ་པོ། །དཔག་A་མེད་མཐའ་མེད་པའི་

དགེ་Sོང་དང་དགེ་Sོང་མ་ཆོས་ལ་ཆོས་7ི་མིག་གཙང་མ་ཐོབ་

བོ། །དཔག་A་མེད་པའི་�ེ་བོ་Fང་Gབ་A་སེམས་བ�ེད་དོ། །

དེ ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་ཚEགས་b་བཅད་པ་འདི ་

གbངས་སོ། །/ལ་པོའ E་ཆོས་7ིས་འཁོར་fན་བ�ོག །ཟབ་
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ཅིང་ཡངས་མཆོག་མཐོང་བར་དཀའ། །�ེ་བོ་ད�ས་ལོང་འདོད་

པས་ཁེབས། །མི་མཐོང་Iིར་ནི་£ག་བ�ལ་ལེན། །དེ་ནས་ཕལ་

མང་པོ་tན་ཅིག་A་འ3ག་པ་ལངས་ཏེ་སངས་/ས་7ི་ཞབས་ལ་

Pི་བོས་Iག་འཚལ་ནས་སངས་/ས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་གནས་གང་ན་གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་

+ེའི་/ལ་པོ་འདི་འཆང་བ་དང་། �ོག་ཅིང་ཁ་ཏོན་3་བdིད་པ་

དེར་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་ཕལ་མང་པོ་Bམས་ཐམས་ཅད་

དེར་མཆིས་ཏེ་ཉན་པའི་འཁོར་བdིའོ། །ཆོས་འཆད་པའི་མཁན་

པོ་དེ་ལ་ཕན་པ་དང་། བདེ་ཞིང་�ིད་པ་དང་། བ�ིབས་པ་མེད་

པ་དང་། �ས་དང་ཡིད་བག་ཡངས་b་བdིའོ། །བདག་ཅག་ལ་

སོགས་པས་སེམས་ཐག་པ་ནས་མཆོད་ཅིང་ཡང་ཕལ་མང་པོ་

ཉན་པ་དེ་དག་བདེ་ཞིང་�ིད་པར་བdིའོ། །ག་ལ་གནས་པའི་

Qལ་དེ་ན་དZ་དང་། འཇིགས་ཤིང་Åག་པ་དང་། གནོད་པ་
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དང་། �་གེ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་མ་མཆིས་པར་བdིའོ། །Qལ་

dི་མི་དར་ཞིང་/ས་པར་བdིའོ། །ཆོས་འདི་བཤད་པའི་གནས་

7ི་ད7ིལ་འཁོར་dིས་དེར་t་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་དང་། �ེ་བོ་

Bམས་7ིས་མི་·ི། མི་འཆག །མི་གཙང་བ་ལ་སོགས་པས་མི་

བ{ོའ།ོ །དེ་ཅིའི་Sད་3་ཞེ་ན། ཆོས་འཆད་པའི་གནས་དེ་མཆོད་

kེན་ཉིད་ལགས་པས་ན་བ3ག་པ་དང་། མེ་ཏོག་དང་བ་དན་དང་། 

ག3གས་7ིས་མཆོད་པར་བdིའོ། །བདག་ཅག་ལ་སོགས་པས་

kག་པར་བnངས་ནས་Äད་ཅིང་དམས་པ་ལས་�ལ་བར་

བdིའོ། །སངས་/ས་7ིས་ཕལ་མང་པོ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་བཀའ་

³ལ་ཏོ། །རིགས་7ི་q་~ེད་ལ་སོགས་པས་མདོ་+ེ་མཆོག་འདི་

ལ་བyོན་པར་བ{ོམས་ན་དེ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་འཇིག་kེན་ན་

Qན་3་བXགས་པ་ཞེས་Fའོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་
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Bམ་པར་/ལ་བའི་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་ཤིན་A་Bམ་པར་དག་

པའི་ག|ངས་7ི་ལེ;་Wེ་�ག་པའོ།།  །། 

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ། 

བམ་པོ་µ་པ། དེ་ནས་སངས་/ས་7ིས་Fང་Gབ་ཤིང་གི་t་

དགེ་བའི་t་མོ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་ཏོ། །ད་~ོད་7ིས་

ཤེས་པར་dིས་ཤིག །བཟང་པོ་དཔལ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་

མཚན་མོའ E་¤ི་ལམ་3་གསེར་dི་�་ལས་�་ཆེན་པོ་§ང་Wེ། 

སངས་/ས་7ི་ཡོན་ཏན་བWོད་པ་དང་། འdོད་ཚངས་7ི་ཆོས་

མཐོང་བ་དེའི་�་~ེད་ལ་སོགས་པ་ལ་/་ཆེར་བཤད་པ་འདི་ཤིན་

A་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་|ང་ཤིག་དང་། འདས་པའི་ཚe་

/ལ་པོ་གསེར་wའི་དབང་པོ་ཞེས་F་བས་kག་པར་པ�ོ་ཀ་མ་

ལ་\་qས་Iོགས་བ�་3ས་གbམ་dི་སངས་/ས་Bམས་ལ་

བWོད་ཅིང་བ�གས་སོ། །དེ་ནས་ཕལ་མང་པོ་ལ་བWོད་པའི་
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ཚEགས་b་བཅད་པ་འདི་གbངས་སོ། །གང་/ལ་�་མ་གང་

དག་§ང་བ་དང་། །Iོགས་བ�་དག་ན་གང་དག་བXགས་པ་

དང་། །/ལ་བ་དེ་དག་Bམས་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །/ལ་བ་དེ་

དག་fན་ལ་བདག་བWོད་དོ། །lབ་དབང་ཞི་བ་རབ་ཞི་Bམ་

པར་དག །ཁ་དོག་གསེར་དང་འr་བར་¢ང་བའི་�། །སངས་

/ས་དFངས་ནི་དFངས་fན་ནང་ན་uན། །ཚངས་པའི་�་2ད་

ཤིན་A་བ�གས་པའི་གbང་། །ང་�ག་¤་F་¢ག་ཚ་འr་བའི་

དq། །�ོན་པོ་རབ་བ�མས་F་དང་འr་བར་མཛeས། །3ང་དང་

ཁ་བ་\་qར་དཀར་བའི་ཚeམས། །གསེར་dིས་�ས་པ་\་qར་

kག་A་¢ང་། །�ོ་ཞིང་ཡངས་ལ་ཤིན་A་rི་མེད་Pན། །མེ་ཏོག་

¸Ñལ་�ོན་པོ་ཁ་འqས་འr། །ºགས་7ི་ཁ་དོག་བཟང་ཡངས་

པ�་འr། །པ�་�ེས་པར་¢ང་བའི་པ�ོ་འr། །�ིན་མཚམས་

3ང་དང་པ�འི་y་བ་འr། །གཡས་Iོགས་འ~ིལ་པ་ཁ་དོག་བཻ་
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®¯། །�་བ་ཚeས་ཤིང་�་བ་U་བ་འr། །lབ་པ་མགོན་�་འབར་

བ་qང་བ་འr། །འཇམ་བཟངས་གསེར་dི་lར་མ་འr་བ་ཡི། །

ཞལ་ལས་འཕགས་ཞིང་tམ་མེར་vར་པའི་ཤངས། །རབ་

མཆོག་དམ་པ་འཕགས་པ་རི་ཡི་མཆོག །/ལ་བ་fན་dི་kག་A་

འཇམ་པའོ། །བ་Nའི་^ང་ནས་རེ་རེ་འ§ང་བ་Wེ། །N་§ང་བ་ནི་

གཡས་Iོགས་b་འ~ིལ་བ། །�ོན་པོ་#མ་པོ་\་qར་�ེས་པའོ། 

།�ོན་པོ་བ/ན་པ་¤་Fའི་མVལ་\ར་མཛeས། །�ེས་མ་ཐག་A་

རབ་A་¢ང་བའི་�། །Iོགས་བ�འི་འཇིག་kེན་ཐམས་ཅད་གང་

བར་འvར། །འཇིག་kེན་གbམ་ན་£ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་

ཞི། །བདེ་བ་fན་dིས་སེམས་ཅན་ངོམས་པར་མཛད། །སེམས་

ཅན་ད:ལ་དང་Fོལ་སོང་འZོ་བ་དང་། །ཡི་དགས་t་གནས་མི་

ཡི་འZོ་བ་དང་། །སེམས་ཅན་བདེ་བ་fན་dིས་ཚ�གས་པར་

མཛད། །ངན་སོང་འZོ་བ་ཐམས་ཅད་རབ་ཞི་མཛད། །ཁ་དོག་
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བཟང་པོ་གསེར་དང་འr་བའི་མཛeས། །ཤིན་A་aངས་པའི་

གསེར་དང་འr་བའི་�། །བདེ་གཤེགས་ཞལ་ནི་rི་མེད་�་བ་

འr། །མཛeས་པར་vར་ཅིང་ཤིན་A་rི་མེད་ཞལ། །ཡན་ལག་

གཞོན་པར་vར་ཅིང་འཇམ་པའི་�། །འZོ་ཞིང་གནོན་པའི་སེང་

གེའི་མཆོག་དང་འr། །Iག་Iང་དབང་བ་རབ་A་འIང་བར་

vར། །Îང་གིས་ê་ལའི་$ག་མ་བ�ོད་པ་བཞིན། །འདོམ་གང་

འཁོར་བར་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གཏོང་། །ཉི་མ་Wོང་དང་འr་བར་

ཤིན་A་tན། །lབ་པའི་དབང་པོ་rི་མ་མེད་པའི་�། །ཐམས་

ཅད་མཐའ་ཡས་ཞིང་fན་¢ང་བར་vར། །�་བ་\་qར་¢ང་

Fེད་འr་བར་vར། །ཞིང་Bམས་མཐའ་ཡས་བ/་Uག་Wོང་fན་

A། །དེ་དག་འོད་ནི་ཐམས་ཅད་མེད་པར་vར། །སངས་/ས་

tམ་མེར་¢ང་བར་vར་པའི་Iིར། །སངས་/ས་ཉིད་Fེད་འཇིག་

kེན་�ོན་མར་vར། །སངས་/ས་ཉིན་མོ་ཉི་མ་བ/་Wོང་གིས། །
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བ/་Uག་Wོང་གི་ཞིང་Bམས་fན་A་ཡང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཉི་མ་སེམས་ཅན་མཐོང་། །བསོད་ནམས་བ/་Uག་Wོང་

གིས་བ�བས་པའི་�། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་7ིས་ནི་བ/ན་

པའི་�། །/ལ་Iག་བལ་[ང་/ལ་པོའ E་¢་དང་འr། །རབ་འབར་

ཤིན་A་rི་མེད་ང་ལག་མཆོག །ས་ཡི་Wེང་གི་´ལ་དང་མཉམ་

པ་དང་། །སངས་/ས་གང་འདས་´ལ་Uན་མཉམ་པ་དང་། །

གང་དག་འ§ང་བ་´ལ་Uན་མཉམ་པ་དང་། །གང་དག་བXགས་

པ་´ལ་Uན་མཉམ་པ་དང་། །/ལ་བ་དེ་དག་Bམས་ལ་Iག་

འཚལ་བ། །�ས་དང་ངག་དང་ཡིད་ནི་དང་བས་སོ། །མེ་ཏོག་

རབ་A་aིན་དང་rི་རབ་aིན། །ཁ་དོག་བ/་ཡང་ཤིན་A་སེམས་

བཟང་གིས། །བདག་གི་Àེ་བ/ས་སངས་/ས་ཡོན་ཏན་

Bམས། །བ2ལ་པ་Wོང་3་བxོད་པར་མི་�ས་སོ། །/ལ་བ་དག་

གི་དགེ་བ་གང་·ོགས་པ། །uིང་པོ་མཆོག་རབ་¢་ཚ�གས་3་མ་
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དག །/ལ་བ་གཅིག་གི་ཡོན་ཏན་བxོད་མི་�ས། །Àེ་Wོང་གིས་

7ང་Gང་ཟད་བཤད་པར་ནི། །/ལ་བ་fན་dི་�ས་པ་ཅི་ཞིག་

�ོན། །ཡོན་ཏན་གཅིག་ལ་/་ཆེར་བཤད་པ་ཡང་། །t་དང་

འཇིག་kེན་ཐམས་ཅད་/་མཚ�ར་vར། །`ིད་པའི་ཐོག་མ་མན་

ཆད་fན་G་གང་། །ཚད་ག|ང་བར་ནི་བ་Nའི་yེ་མོས་�ས། །

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་གཅིག་མི་�ས། །བཤད་པ་

མཆོད་པ་བWོད་པ་ཐམས་ཅད་7ང་། །�ས་དང་ངག་ཡིད་དག་

ནི་དང་བ་Wེ། །བདག་གིས་བསོད་ནམས་འ�ས་q་མཆོག་གང་

བསགས། །དེ་ཡིས་སེམས་ཅན་/ལ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །/ལ་

པོས་སངས་/ས་དེ་\ར་བWོད་ནས་b། །/ལ་པོ་�ོན་ལམ་

འདི་\ར་འདེབས་པར་Fེད། །ག་ལ་ག་ལར་བདག་�ེས་vར་པ་

ན། །མ་འོངས་པ་ཡི་བ2ལ་པ་མཐའ་མེད་པར། །�་འདི་འr་

བའི་¤ི་ལམ་མཐོང་བར་ཤོག །བཤགས་པ་འདི་འr་དེར་ནི་ཐོས་
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པར་ཤོག །/ལ་བWོད་པ�འི་འ§ང་གནས་འདི་དང་འr། །�ེ་

བ་བ/ར་ཡང་དེ་ན་ཐོབ་པར་ཤོག །སངས་/ས་ཡོན་ཏན་མཐའ་

ཡས་མཉམ་པ་མེད། །གང་དེ་བ2ལ་པ་Wོང་3་དཀོན་པ་Wེ། །དེ་

དག་¤ི་ལམ་3་ཡང་ཐོས་པར་ཤོག །དེ་དག་ཉིན་མོར་vར་ན་

བཤད་པར་F། །£ག་བ�ལ་/་མཚ�་ལས་ནི་སེམས་ཅན་

དZོལ། །ཕ་རོལ་Iིན་པ་�ག་ནི་·ོགས་པར་F། །Fང་Gབ་�་

མེད་Iི་ནས་ཐོབ་པར་ཤོག །དZ་མེད་ཞིང་ནི་བདག་གིས་ཐོབ་

པར་ཤོག །�་རབ་Fིན་པའི་Bམ་�ིན་འ�ས་q་དང་། །/ལ་བ་

ཐམས་ཅད་བWོད་པའི་�་ཡི་Iིར། །p7་lབ་པའི་དབང་པོ་

མངོན་མཐོང་ཤོག །བདག་གིས་�ང་བWན་པ་ཡང་དེར་ཐོབ་

ཤོག །གང་འདི་བདག་གི་q་ཕོ་གཉིས་པོ་དག །གསེར་dི་

དªང་པའི་དབང་དང་གསེར་dི་འོད། །~ེ;་འདི་གཉིས་7ང་དེ་

ནས་ཐོབ་པར་ཤོག །Fང་Gབ་�་ན་མེད་པའི་�ང་བWན་
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7ང་། །སེམས་ཅན་གང་དག་�བས་དང་དªང་གཉེན་མེད། །

མགོན་མེད་£ག་བ�ལ་སོང་བར་vར་པ་དག །མ་འོངས་བ2ལ་

པ་fན་A་དེ་དག་ལ། །མགོན་དང་�བས་དང་དªང་གཉེན་vར་

པར་ཤོག །£ག་བ�ལ་འ§ང་བ་ཟད་པར་Fེད་པ་དང་། བདེ་བ་

fན་dི་འ§ང་གནས་vར་པར་ཤོག །མ་འོངས་བ2ལ་པར་Fང་

Gབ་Pད་པ་ནི། །དེ་དག་ཇི་ཙམ་ཐོག་མའི་མཐའ་ཡོད་པར། །

གསེར་འོད་དམ་པར་བཤགས་པ་Fས་པས་ན། །བདག་གི་+ིག་

པའི་/་མཚ�་2ེམས་པར་ཤོག །བདག་གི་/་མཚ�་ལས་ནི་Fང་

བར་ཤོག །བདག་གི་བསོད་ནམས་/་མཚ�་·ོགས་པར་ཤོག །

བདག་གི་ཡེ་ཤེས་/་མཚ�་Bམ་དག་ཤོག །ཡེ་ཤེས་rི་མ་མེད་

པའི་འོད་རབ་7ིས། །ཡོན་ཏན་fན་dི་/་མཚ�ར་འvར་བར་

ཤོག །Fང་Gབ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་·ོགས་པར་ཤོག །གསེར་

འོད་བཤགས་པ་Fས་པའི་Wོབས་7ིས་b། །བདག་གི་བསོད་
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ནམས་འོད་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་གི་Fང་Gབ་Bམ་དག་འདི་

ཐོབ་ཤོག །rི་མེད་ཡེ་ཤེས་¢ང་བ་དམ་པ་ཡི། །བདག་གི་�ས་

7ི་འོད་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །བསོད་ནམས་འོད་ནི་tམ་མེར་vར་

པས་ན། །འཇིག་kེན་གbམ་པོ་fན་dི་གཙ�་བོར་ཤོག །བསོད་

ནམས་Wོབས་དང་kག་A་Kན་པར་ཤོག །£ག་བ�ལ་/་མཚ�་

ལས་ནི་�ོལ་བ་དང་། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་/་མཚ�་འr་བ་

དང་། །མ་འོངས་བ2ལ་པར་Fང་Gབ་Pོད་པར་ཤོག །ཇི་ཙམ་

ཐོག་མའི་མཐར་ནི་vར་པ་དང་། །འཇིག་kེན་གbམ་ན་ཞིང་

མཆོག་ཅི་འr་བ། །/ལ་བ་fན་dི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་Kན། །

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་ཡི་ཞིང་དེ་འr། །བདག་གིས་མ་འོངས་

3ས་ན་ཐོབ་པར་ཤོག །བཟང་དཔལ་~ོད་7ིས་ཤེས་པར་

dིས། །གསེར་དªང་དབང་པོ་Qལ་/ལ་པོས། །�ོན་ལམ་འདི་

འr་བ�ེད་:ོང་བ། །དེ་ནི་~ོད་7ི་�ས་ཉིད་ཡིན། །�ོན་dི་
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3ས་ན་q་གཉིས་ཡོད། །གསེར་dི་དªང་དང་གསེར་dི་འོད། །

དེ་ནི་ད�ལ་ག|གས་ད�ལ་འོད་དེ། །ང་ལས་�ང་བWན་ཐོབ་

པའོ། །ཕལ་མང་པོས་བཤད་པ་དེ་ཐོས་ནས་fན་dིས་Fང་Gབ་

A་སེམས་བ�ེད་དེ། ད་\ར་དང་མ་འོངས་པའི་3ས་ན་ཡང་

འdོད་ཚངས་འདི་Pོད་�ོན་ལམ་བཏབ། གསེར་འོད་དམ་པ་

མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བའི་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་པ�་\་qའི་

དཔེས་བ�གས་པ་བxོད་པའི་ལེ;་Wེ་བ3ན་པའོ།།  །།དེ་ནས་

བཅོམ་Kན་འདས་འཁོར་མང་པོའ E་ནང་ནས་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རབ་གནས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་བཀའ་

³ལ་ཏོ། །རིགས་7ི་q་གསེར་/ལ་བ་ཞེས་F་བའི་ག|ངས་

ཡོད་དོ། །རིགས་7ི་qའམ་རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་

འདས་པ་དང་མ་Fོན་པ་དང་ད་\ར་བXགས་པའི་སངས་/ས་

Bམས་མངོན་bམ་3་མཐོང་ཞིང་བfར་Wི་དང་མཆོད་པ་Fེད་
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པར་འདོད་པས་ག|ངས་འདི་ཡོངས་b་ག|ང་བར་Fའོ། །དེ་

ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། ག|ངས་འདི་ནི་འདས་པ་དང་མ་Fོན་པ་དང་ད་

\ར་བXགས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ི་Qམ་ཡིན་པས་སོ། །

དེ་\་བས་ན་ག|ངས་འདི་ཡོངས་b་འཛEན་པར་Fེད་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་དང་Kན་ཞིང་འདས་པའི་

སངས་/ས་ཚད་མེད་པ་Bམས་ལས་དགེ་བའི་y་བ་བ�ེད་པ་

དེང་ཡོངས་b་འཛEན་པར་འvར་བ་ཡིན་ནོ། །cལ་Tིམས་

ཡོངས་b་དག་པ་མི་ཞིག་མི་ཉམས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་

གདོན་མི་ཟ་བར་ཆོས་ཟབ་མོའ E་{ོར་འ�ག་པར་འvར་བ་རིག་

པར་Fའོ། །བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་�གས་7ི་�བ་པའི་ཆོ་ག་

བཀའ་³ལ་པ། �ར་སངས་/ས་དང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

Bམས་7ི་མཚན་ནས་བxོད་དེ། སེམས་yེ་གཅིག་A་Vས་པས་

Iག་Fས་ནས། དེའི་འོག་A་�གས་གདོན་པར་Fའོ། །Iོགས་
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བ�འི་སངས་/ས་ཐམས་ཅད་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་/ས་དང་འཕགས་པ་Bམས་ལ་Iག་

འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་p7་lབ་པ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །ཤར་

Iོགས་7ི་སངས་/ས་མི་འ¡གས་པ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །tོ་

Iོགས་7ི་སངས་/ས་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

�བ་Iོགས་7ི་སངས་/ས་ཚe་དཔག་མེད་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

Fང་Iོགས་7ི་སངས་/ས་tའི་�་�འི་/ལ་པོ་ལ་Iག་འཚལ་

ལོ། །Wེང་གི་Iོགས་7ི་སངས་/ས་ཡངས་པའི་ཡོན་ཏན་མང་

པོ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །འོག་གི་Iོགས་7ི་སངས་/ས་ཡོན་ཏན་

¢ང་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་རིན་ཆེན་uིང་པོ་ལ་Iག་

འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་fན་A་འོད་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

སངས་/ས་fན་A་¢ང་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་
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}ོབས་བyེགས་/ལ་པོ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་Bམ་

པར་/ལ་བའི་པ�་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་མཉམ་པར་

གཟིགས་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་རིན་ཆེན་ག�ག་�ད་

ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་རིན་ཆེན་�་མ་ལ་Iག་འཚལ་

ལོ། །སངས་/ས་རིན་ཆེན་འོད་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་

/ས་rི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་

}ོབས་རབ་དགོངས་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་Bམ་དག་

�་བའི་འོད་ཟེར་མཚན་Zགས་/ལ་པོ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

སངས་/ས་མེ་ཏོག་བཀོད་པའི་འོད་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་

/ས་¢ང་བའི་/ལ་པོ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་ལེགས་

འོད་rི་མེད་Zགས་པའི་/ལ་པོ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་

/ས་kོག་པ་འཇིགས་མེད་དབང་Ãག་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

སངས་/ས་བuེངས་པ་མི་མངའ་བའི་Zགས་པ་ལ་Iག་འཚལ་
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ལོ། །སངས་/ས་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བའི་/ལ་པོ་ལ་Iག་

འཚལ་ལོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Pན་

རས་གཟིགས་དབང་Ãག་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སའི་uིང་པོ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་uིང་པོ་

ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལག་ན་�ོ་xེ་ལ་Iག་འཚལ་

ལོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་fན་A་བཟང་

པོ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་�ོ་Zོས་མི་ཟད་པའི་ཡིད་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མl་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ལ་Iག་

འཚལ་ལོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
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Fམས་པ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་དགེ་བའི་�ོ་Zོས་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །ག|ངས་

ལ། ན་མོ་རü་%་o་ཡ། ཏþ་Ô། f་ཊི། f་ཊི་ནི། ཨི་མི་རི་ཏོ། 

ཀོ་ཥ་ཎི་ཨི་མི་རི་ཎེ། ཨི་áི་ß་Ý། སངས་/ས་7ིས་དགེ་གནས་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་ཏོ། །

ག|ངས་འདི་3ས་གbམ་dི་སངས་/ས་7ི་Qམ་Wེ། རིགས་7ི་

qའམ། རིགས་7ི་q་མོ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ག|ངས་འདི་འཆང་

ཞིང་འཛEན་ན་བསོད་ནམས་7ི་ཚ�གས་དཔག་A་མེད་མཐའ་མེད་

པར་�ེ་བར་འvར་རོ། །Zངས་མེད་པའི་སངས་/ས་Bམས་ལ་

བfར་Wི་དང་མཆོད་པ་དང་བ�ན་ཞིང་བWོད་པ་Fས་པ་ཡིན་

ནོ། །སངས་/ས་དེ་Bམས་7ིས་7ང་�་ན་མེད་པའི་Fང་Gབ་A་

�ང་བWན་ཏོ། །དགེ་གནས་ལ་ལ་ག|ངས་�གས་འདི་འཆང་

ན་གོས་དང་། ཟས་དང་། ནོར་q་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། མང་3་
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ཐོས་ཤིང་མཁས་པ་དང་། ནད་མེད་ཅིང་ཚe་རིང་བ་ཡིད་བཞིན་3་

འཐོབ་Wེ། བསོད་ནམས་ཤིན་A་མང་3་འཕེལ་ལོ། །ཇི་\ར་�ོན་

ཅིང་�བ་པོ་ཅོག་7ང་ཡིད་བཞིན་3་མི་འzབ་པ་མེད་དོ། །དགེ་

གནས་�གས་འདི་འཆང་ཞིང་འཛEན་པ་ནི་�་ན་མེད་པའི་Fང་

Gབ་མ་zབ་7ི་བར་3་kག་པར་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་གསེར་

མཁར་རི་དང་། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Fམས་པ་དང་། Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་/་མཚ�་དང་། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་fན་A་

Pན་རས་གཟིགས་7ི་དབང་པོ་དང་། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

འཇམ་དཔལ་དང་། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མ་Ý་པིང་གལ་ལ་

སོགས་པ་དང་tན་ཅིག་གནས་ཏེ། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དེ་

Bམས་7ིས་nང་བར་Fེད་དོ། །དགེ་གནས་ཤེས་པར་dིས་ཤིག 

།ག|ངས་�གས་འདི་འདོན་པའི་ཚe་ཆོ་ག་འདི་\ར་Fའོ། །ཐོག་

མར་Tི་y་བ/ད་ཚང་བར་བཏོན་ནས་བuེན་པའི་ཆོ་ག་Fའོ། །
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དེ་ནས་ཁང་པ་དབེན་པའི་ནང་3་ད7ིལ་འཁོར་བ/ན་ནས་ཚeས་

གཅིག་གི་ཉིན་པར་¡ས་Fས་གོས་སར་པ་dོན་བ3ག་པ་

བ`ེགས་མེ་ཏོག་བ�མ་མཆོད་པ་¢་ཚ�གས་དང་ཁ་ཟས་7ིས་

མཆོད་པ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་པ་Fས་ཏེ། ད7ིལ་འཁོར་dི་ནང་3་

Xགས་ནས་ཐོག་མར་�ར་�ོས་པའི་སངས་/ས་དང་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་Bམས་7ི་མཚན་ནས་བxོད་དེ། ཤིན་A་སེམས་

ཐག་པ་ནས་�ོན་dི་ཉེས་པ་འdོད་ནས་ªས་མོ་གཡས་པ་ས་ལ་

བ�གས་ཏེ་�གས་Wོང་y་བ/ད་·ོགས་པར་འདོན་ཏོ། །�ས་

rང་པོར་འ3ག་Wེ་ཅི་ལ་�ོན་པ་དེ་ལ་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ཉི་མ་

ཤར་བ་དང་ད7ིལ་འཁོར་dི་ནང་3་ཁ་ཟས་གཙང་མ་ཟ་གཅིག་

A་བཟའོ། །ཞག་བཅོ་µ་ལོན་ནས་ད7ིལ་འཁོར་དེ་ནས་དེ་Ãང་

ན་མི་དེ་བསོད་ནམས་དང་གཟི་བxིད་བསམ་dིས་མི་~བ་Wེ། 

�ོན་ཅིང་�བ་བོ་ཅོག་མི་འzབ་པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཡིད་བཞིན་
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3་མ་zབ་ན་ཡང་ད7ིལ་འཁོར་དེར་Xགས་ནས་ཡིད་བཞིན་3་

མ་zབ་Iིན་ཅད་kག་པར་གདོན་ཅིང་མི་བxེད་པར་Fའོ། །

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བའི་མདོ་+ེའི་/ལ་

པོ་ལས་གསེར་/ལ་dི་ག|ངས་7ི་ལེ;་Wེ་བ/ད་པའོ།།  །།དེ་

ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་ག|ངས་�གས་དེ་བཀའ་³ལ་ནས་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Bམས་དང་། t་

དང་། མི་དང་། འཁོར་མང་པོ་Bམས་ལ་ཕན་གདགས་ཤིང་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་7ི་དོན་དམ་པ་ཤིན་A་ཟབ་པ་ཁོང་3་Gད་པར་མཛད་པར་

བཞེད་པའི་Iིར་Wོང་པ་ཉིད་7ི་རང་བཞིན་ཡང་བWན་པའི་ཆེད་

3་ཚEགས་b་བཅད་དེ་བཀའ་³ལ་པ། ང་ཡིས་མདོ་+ེ་ཟབ་མོ་

གཞན་དག་ལས། །ཡང་དག་Wོང་ཉིད་དམ་ཆོས་/ས་བཤད་

པ། །དེང་འདིར་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ལས་7ང་། །Wོང་ཉིད་

བསམ་dིས་མི་~བ་མདོ་ཙམ་བཤད། །ཟབ་མོའ E་ཆོས་ནི་/་
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ཆེན་མང་པོ་ལ། །སེམས་ཅན་ཤེས་མེད་རིག་པར་མི་�ས་

པས། །དེ་Iིར་ངས་འདིར་མདོ་འདི་བWན་པས་ན། །Wོང་པའི་

ཆོས་ནི་རབ་A་kོགས་པར་འvར། །lགས་xེ་ཆེན་པོས་སེམས་

ཅན་བyེ་བའི་Iིར། །ཤིན་A་ཐབས་མཁས་�་«ེན་མཆོག་དག་

གིས། །ངས་དེང་འཁོར་འ3ས་ཆེན་པོ་འདི་ནང་3། །བWན་པས་

དེ་དག་Wོང་དོན་གསལ་kོགས་འvར། །�ས་འདི་Zོང་Wོང་འr་

བར་ཤེས་Fས་ཏེ། །/ལ་པོ་�ག་གནས་ཕན་cན་ཡོང་མི་

ཤེས། །Qལ་�ག་Êན་པོ་ཐ་དད་དབང་གནས་པ། །སོ་སོར་ཕན་

cན་མི་ཤེས་དེ་བཞིན་ནོ། །མིག་གི་དབང་པོ་kག་པར་ག|གས་

ལ་\། །B་བའི་དབང་པོ་�་uན་�ན་མི་འཆད། །¢་ཡི་དབང་

པོས་�ན་3་rི་Qལ་མནོམ། །Àེ་ཡི་དབང་པོས་kག་པར་རོ་

ཞིམ་:ོང་། །�ས་7ི་དབང་པོས་ཡང་འཇམ་རེག་F་ལེན། །

ཡིད་7ི་དབང་པོས་ཆོས་རིག་�ོ་མི་ཤེས། །དབང་པོ་འདི་�ག་
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དངོས་པོའ E་xེས་འ�ང་བས། །སོ་སོ་རང་Qལ་དག་པ་kོག་པ་

བ�ེད། །Bམ་ཤེས་Æ་Áལ་འr་བས་ཡང་དག་མིན། །དབང་པོ་

གནས་ནས་མི་དབེན་འདོད་པས་ཚ�ལ། །དཔེར་ན་མི་ཞིག་Zོང་

Wོང་�ག་པ་\ར། །Bམ་ཤེས་�ག་པོ་དབང་གནས་དེ་བཞིན་ནོ། 

།སེམས་ནི་fན་ཚ�ལ་གནས་7ི་xེས་b་འ�ག །དབང་kེན་Qལ་

དམིགས་དངོས་པོ་Bམ་རིག་པས། །kག་པར་ག|གས་�་rི་རོ་

རེག་ལ་`ེད། །ཆོས་ལ་Pོད་པས་2ད་ཅིག་ཙམ་མི་གནས། །

«ེན་ནི་ཇི་བཞིན་དབང་�ག་fན་�ག་པས། །མཁའ་ལ་F་

འ�ར་ཐོགས་པ་མེད་པར་འr། །དབང་པོ་kེན་Fེད་དེ་ལ་\ོས་

ནས་ནི། །Iི་རོལ་Qལ་ནི་Bམ་པར་རིག་པར་�ས། །�ས་འདི་

ཤེས་མེད་Fེད་པ་པོ་ཡང་མེད། །རང་བཞིན་མི་བkན་«ེན་ལས་

\ོས་ནས་འzབ། །ཡང་དག་མ་ཡིན་Bམ་kོག་ལས་�ེས་

པས། །འ¡ལ་འཁོར་བཞིན་3་ལས་7ི་དབང་གིས་འ�ག །ས་
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G་མེ་Îང་tན་ཅིག་�ས་བ�བས་པས། །�་«ེན་ཇི་བཞིན་ཐ་

དད་འ�ས་q་ཐོབ། །tན་ཅིག་གནས་7ང་ཕན་cན་གནོད་Fས་

པས། །'ལ་ག3ག་བཞི་པོ་གཟེབ་གཅིག་གནས་པ་འr། །

འ§ང་ཆེན་'ལ་བཞི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པས། །tན་ཅིག་གནས་

7ང་མཐོ་དང་དམའ་བ་ཡོད། །Wེང་འོག་འZོ་ཞིང་�ས་ནི་fན་

3་~བ། །འདི་དག་མཐར་ནི་ཟད་པའི་ཆོས་b་འZོ། །'ལ་

ག3ག་Bམ་པ་བཞི་པོ་འདི་དག་ལས། །ས་G་'ལ་གཉིས་ཕལ་

ཆེར་lར་3་འFིང་། །མེ་Îང་'ལ་གཉིས་རང་བཞིན་ཡང་བས་

ན། །མི་མlན་འདི་དབང་ནད་མང་�ེ་བར་འvར། །སེམས་དང་

Bམ་ཤེས་�ས་འདི་གནས་ནས་ནི། །དགེ་+ིག་ལས་ནི་¢་

ཚ�གས་Fེད་པས་ན། །t་མི་ངན་འZོ་གbམ་3་སོང་ནས་ནི། །

ལས་Wོབས་ཇི་བཞིན་�ས་ནི་ལེན་པར་Fེད། །ནད་དང་Uད་

ནས་�ས་ནི་ཤི་བའི་འོག །བཤང་གཅི་མི་གཙང་ཐམས་ཅད་fན་
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A་གང་། །¬ལ་:གས་འqས་གཙeས་བ\་བར་ཡོང་མི་མོས། །

3ར་Tོད་བོར་ནས་ཤིང་¬ལ་འr་བར་འvར། །~ོད་7ི་ཆོས་

Bམས་དེ་\ར་བ\་བར་Fོས། །ཅི་Iིར་བདག་དང་སེམས་ཅན་

ཡོད་པར་འཛEན། །ཆོས་Bམས་ཐམས་ཅད་འཛད་པས་མི་kག་

Wེ། །ཐམས་ཅད་མ་རིག་«ེན་dི་མl་ལས་§ང་། །འ§ང་ཆེན་

དེ་དག་ཡང་དག་མིན་པས་ན། །ཡང་དག་ཡོད་མིན་རང་བཞིན་

�ེ་མེད་པས། །དེ་Iིར་འ§ང་ཆེན་ངོ་བོ་Wོང་པར་བཤད། །འདི་

དག་Wོང་ཞིང་ཡང་དག་མིན་རིག་Fོས། །མ་རིག་རང་བཞིན་

གཟོད་མ་ཉིད་7ིས་མེད། །«ེན་མང་མl་\ོས་ཚ�གས་ལས་ཡོད་

པ་མིན། །3ས་Bམས་fན་A་ཡང་དག་�ོས་Wོང་པས། །དེ་Iིར་

ང་ཡིས་མ་རིག་ཡིན་པར་བཤད། །འ3་Fེད་Bམ་ཤེས་«ེན་Fས་

མིང་ག|གས་ཡོད། །�ེ་མཆེད་�ག་དང་རེག་ཚ�ར་xེས་b་

�ེ། །`ེད་ལེན་`ིད་�ེ་M་ཤི་བ�ེད་པས་ན། །:་ངན་±ེ་�གས་
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འ¡ག་པ་xེས་b་འ�ང་། །£ག་བ�ལ་¢་ཚ�གས་ལས་ངན་

kག་ད�ིས་གཟེར། །འཁོར་བར་འཁོར་བ་དག་ལ་ཚད་3ས་

མེད། །རང་བཞིན་ཡོད་མིན་ངོ་བོ་ཉིད་Wོང་ཡང་། །cལ་བཞིན་

མ་ཡིན་Bམ་པར་kོག་པ་བ�ེད། །ང་ཡིས་ཉོན་མོངས་ཐམས་

ཅད་རབ་}ངས་ནས། །kག་པར་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་མངོན་�་

བས། །µ་�ང་ཁང་~ིམ་ཐམས་ཅད་Wོང་kོགས་ནས། །Fང་

Gབ་ཡང་དག་གནས་ནི་བཙལ་བ་ཡིན། །ང་ཡིས་བ3ད་yི་Zོང་

ཆེན་{ོ་Iེ་ནས། །d་ནོམ་བ3ད་yི་¢ོད་ནི་བWན་པ་ཡིན། །ཡང་

དག་བ3ད་yི་རོ་ནི་བ_ེས་ནས་7ང་། །kག་པར་བ3ད་yི་�ེ་

དV་aིན་པ་བཏང་། །ངས་ནི་ཆོས་7ི་�་ཆེན་དམ་པ་བ´ངས། །

ངས་ནི་ཆོས་7ི་3ང་ཆེན་མཆོག་7ང་qས། །ངས་ནི་ཆོས་7ི་

�ོན་ཆེན་རབ་7ང་¼ར། །ངས་ནི་ཆོས་7ི་ཆར་ཆེན་དམ་པ་

ཕབ། །ཉོན་མོངས་དZ་Bམས་རབ་A་ཕམ་Fས་ཏེ། །�་མེད་
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ཆོས་7ི་/ལ་མཚན་ཆེན་པོ་བ�ེང་། །འཁོར་བའི་མཚ�་ལས་�ེ་

དV་¤ོངས་པ་བ�ས། །ང་ཡིས་ངན་འZོ་གbམ་dི་{ོ་ཡང་

བཅད། །ཉོན་མོངས་འབར་མེས་སེམས་ཅན་རབ་བ`ེགས་ཏེ། །

མགོན་དང་�བས་Fེད་མེད་པ་དག་ལ་ནི། །རབ་བསིལ་བ3ད་

yིའི་དེ་དག་ཚEམ་Fས་ནས། །�ས་དང་སེམས་7ི་ག3ང་བ་ཞི་

བར་Fས། །དེས་ན་ངས་ནི་བ2ལ་པ་ཚད་མེད་uེད། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་Bམས་ལ་Vས་མཆོད་Fས། །cལ་Tིམས་རབ་

བnངས་Fང་Gབ་གཞོལ་ནས་ནི། །ཆོས་�་བདེ་བའི་གནས་b་

བཙལ་བ་ཡིན། །གཞན་ལ་མིག་དང་ང་ལག་B་བ་དང་། །q་

དང་Gང་མ་�ན་བཏང་ཕངས་པ་མེད། །ནོར་དང་རིན་ཆེན་བ3ན་

dི་/ན་Uེང་དག །Sོང་བ་དག་ལ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་

བཏང་། །བཟོད་སོགས་ཕ་རོལ་Iིན་པ་fན་བ{ོམས་པས། །ས་

བ�་ཡོངས་·ོགས་ཡང་དག་མངོན་སངས་/ས། །དེ་Iིར་ང་ནི་
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ཐམས་ཅད་མ~ེན་བxོད་7ང་། སེམས་ཅན་གང་ཡང་གཞལ་

བར་�ས་པ་མེད། །གལ་ཏེ་Wོང་གbམ་Wོང་ཆེན་འཇིག་kེན་

ཁམས། །ས་ཆེན་འདི་ལས་�ེས་པའི་དངོས་Bམས་དང་། །

ནགས་ཚལ་ºོན་ཤིང་ê་�་ཏིལ་Bམས་དང་། །འོད་མ་ལ་

སོགས་ཡལ་ག་ཇི་uེད་པ། །འདི་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་

བཅད་གAབས་ཏེ། ཐམས་ཅད་´ལ་Uན་Iེ་མར་Fས་པ་དག །

གང་ནི་བ£ས་Nངས་ཚད་ནི་ཤེས་དཀའ་དང་། །དེ་བཞིན་ནམ་

མཁའི་ཁམས་ནི་གང་བ་ཡི། །Iོགས་བ�འི་ཞིང་Bམས་དག་ནི་

ཐམས་ཅད་ན། །Wོང་གbམ་Wོང་ཆེན་འཇིག་kེན་ཇི་uེད་པའི། །

ས་Bམས་´ལ་dི་Iེ་མར་Fས་vར་ན། །´ལ་dི་ཚད་ནི་བZང་

བར་མི་�ས་པས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཅི་ཡོད་

པ། །ཤེས་པ་དེ་fན་མི་གཅིག་རབ་Fིན་ནས། །འདི་\ར་དེ་ཡི་

ཤེས་པ་ཚད་མེད་པས། །´ལ་Uན་དེ་ཡི་Zངས་ནི་ཤེས་¬ང་
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ཡང་། །བཅོམ་Kན་lབ་པས་2ད་ཅིག་གང་མ~ེན་པ། །ཤེས་

Kན་དེ་དག་tན་ཅིག་གཞལ་བ�ག་ན། །བ2ལ་པ་Fེ་བ་མང་

པོའ E་Zངས་uེད་3། །Gང་ཟད་ཙམ་ཡང་བyི་ཞིང་ཤེས་མི་

�ས། །དེའི་ཚe་འཁོར་མང་པོ་Bམས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་

Wོང་པ་ཉིད་7ི་རང་བཞིན་ཟབ་མོ་འདི་\་q་བཀས་བཤད་པ་

ཐོས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་uེད་འ§ང་བ་ཆེན་པོ་

བཞི་དང་། �ང་པོ་µ་པོ་དག་རང་བཞིན་ཉིད་7ིས་Wོང་པ་དང་། 

དབང་པོ་�ག་དང་Qལ་�ག་པོ་དག་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་

འཆིང་བ་བ�ེད་པར་མངོན་པར་kོགས་པར་vར་ནས། འཁོར་

བ་ཡོངས་b་}ངས་ཏེ། ངེས་པར་འ§ང་བ་ཡང་དག་པར་�བ་

པར་�ོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཤིན་A་དང་བའི་སེམས་7ིས་རབ་A་

དགའ་བར་vར་པས་ཇི་2ད་བWན་པ་བཞིན་3་Vས་པས་Pོད་

པར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བའི་
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མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་Wོང་པ་ཉིད་7ི་རང་བཞིན་བWན་པའི་

ལེ;་Wེ་དV་པའོ།།  །།དེ་ནས་tའི་q་མོ་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་

འོད་འUོ་འཁོར་མང་པོའ E་ནང་3་ཆོས་ཟབ་མོ་ཐོས་པས་དགའ་

མV་རངས་པར་vར་ནས་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་�་གོས་Uག་པ་

གཅིག་ལ་གཟར་ནས་ªས་མོ་གཡས་པའི་t་ང་ས་ལ་བ�གས་

ཏེ་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་

ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་དོན་dི་cལ་ཟབ་མོ་

དག་ལ་Bལ་འFོར་བ{ོམས་པའི་ཆོས་གང་ལགས་པ་བཀས་

བཤད་3་ཅི་གནང་ཞེས་གསོལ་ནས་ཚEགས་b་བཅད་དེ་གསོལ་

པ། བདག་གིས་འཇིག་kེན་¢ང་མཛད་དང་། །ང་གཉིས་གཙ�་

བོ་མཆོག་ལ་ནི། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཡང་དག་Pོད། །X་ན་

lགས་xེས་གནང་བར་�ོན། །བཅོམ་Kན་རིགས་7ི་t་མོ་ལ། །

གལ་ཏེ་ཐེ་ཙ�མ་ཡོད་vར་ན། །~ོད་7ིས་ཡིད་བཞིན་Xས་ཤིག་
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དང་། །Bམ་Iེ་བWན་པ་F་ཞེས་གbངས། །དེ་ནས་t་མོས་

བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་ཇི་\་qར། །Fང་Gབ་ཡང་དག་Pད་Pོད་ན། །

བདག་དང་གཞན་ལ་�ན་Sད་3། །འཁོར་བ་:་ངན་འདས་

}ངས་འvར། །བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་རིགས་7ི་t་མོ་ལ་

བཀའ་³ལ་པ། ཆོས་7ི་དFིངས་ལ་བkེན་ཏེ་Fང་Gབ་7ི་ཆོས་

Pད་ནས་མཉམ་པ་ཉིད་7ི་ཆོས་Pོད་པ་བ{ོམ་པར་Fའོ། །ཇི་

\ར་ཆོས་7ི་དFིངས་ལ་བkེན་ཏེ་Fང་Gབ་7ི་ཆོས་ལ་Pད་ནས་

མཉམ་པ་ཉིད་7ི་Pོད་པ་བ{ོམ་པར་F་ཞེ་ན། འདི་\ར་�ང་པོ་

µ་པོ་དག་གིས་ཆོས་7ི་དFིངས་Wོན་པར་Fས་པས་ཆོས་7ི་

དFིངས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་�ང་པོ་µ་ཡིན་ཡང་�ང་པོ་µ་ཡང་

བxོད་3་མེད་ལ་�ང་པོ་µ་མ་ཡིན་པ་ཡང་བxོད་3་མེད་དོ། །དེ་

ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཆོས་7ི་དFིངས་�ང་པོ་µ་ཡིན་པར་
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vར་ན་ནི་ཆད་པའི་\་བར་འvར་ལ། གལ་ཏེ་�ང་པོ་µ་དང་ཐ་

དད་པར་vར་ན་ནི་kག་པའི་\་བར་འvར་བས་མཚན་ཉིད་

གཉིས་དང་�ལ་བ། མཐའ་གཉིས་ལ་མངོན་པར་མ་ཆགས་པ། 

བ\ར་མེད་པ། བ\་བར་F་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། 

མིང་མེད་པ། མཚན་མ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་7ི་

དFིངས་བWན་པ་ཞེས་Fའོ། །རིགས་7ི་t་མོ་ཇི་\ར་�ང་པོ་

µ་པོ་དག་གིས་ཆོས་7ི་དFིངས་Wོན་པར་Fེད་ཅེ་ན། འདི་\ར་

�ང་པོ་µ་དག་ནི་�་དང་«ེན་ལས་�ེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་

Iིར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་�་དང་«ེན་ལས་�ེས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་

vར་ན་�ེས་ཟིན་པའི་Iིར་�ེ་འམ། མ་�ེས་པའི་Iིར་�ེ། གལ་

ཏེ་�ེས་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་�་དང་«ེན་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་

ཡོད། གལ་ཏེ་མ་�ེས་པ་ཞིག་�ེ་ན་ནི་ནམས་7ང་�ེ་བ་

དམིགས་པར་མི་འvར་རོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། མ་�ེས་པའི་
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ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་མིང་མེད་པ་མཚན་མ་

མེད་པ་དགག་པར་F་བ་མ་ཡིན་པ་དཔེར་Fར་མི་¬ང་བ། �་

དང་«ེན་dིས་བ�ེད་པར་F་བ་མ་ཡིན་པའི་Iིར་རོ། །རིགས་

7ི་t་མོ་འདི་\་Wེ། དཔེར་ན་�འི་�་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤིང་ལ་

ཡང་བkེན། ཀོ་བ་དང་ད§ག་V་དང་ལག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

བkེན་པའི་Iིར་�་འ§ང་བར་འvར་ཡང་འདི་\ར་�འི་�་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་འདས་པ་ཡང་Wོང་། མ་འོངས་པ་ཡང་Wོང་། ད་

\ར་§ང་བ་ཡང་Wོང་ངོ་། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། �འི་�་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་ཤིང་ལས་7ང་མི་འ§ང་། ཀོ་བ་ལས་7ང་མི་འ§ང་། 

ད§ག་V་དང་ལག་པ་ལས་7ང་མི་འ§ང་། 3ས་གbམ་ལས་

7ང་མི་འ§ང་བས་དེ་ནི་མ་�ེས་པའོ། །མ་�ེས་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་འགག་པར་ཡང་མི་འvར་རོ། །འགག་པར་མི་འvར་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གང་ནས་7ང་མི་འོང་ངོ་། །གང་ནས་7ང་མ་
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འོངས་པ་དེ་ནི་གང་3་ཡང་འZོ་བར་མི་འvར་རོ། །གང་3་ཡང་

འZོ་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་kག་པར་ཡང་མ་ཡིན། ཆད་

པར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །kག་པར་ཡང་མ་ཡིན་ཆད་པར་ཡང་མ་

ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཐ་དད་པ་ཡང་

མ་ཡིན་པས་སོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འདི་གཅིག་པ་

ཞིག་ཡིན་ན་ནི་ཆོས་7ི་དFིངས་དང་ཐ་མི་དད་པར་འvར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་\་ཡིན་ན་ནི་སོ་སོའ E་�ེ་བོ་Bམས་7ང་ཡང་དག་པའི་

བདེན་པ་མཐོང་ནས་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པའི་བདེན་པ་དང་

Kན་པའི་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འvར་བའི་རིགས་ན། 

དེ་\་མ་ཡིན་པས་དེའི་Iིར་གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་རིག་

པར་Fའོ། །གལ་ཏེ་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན། སངས་/ས་དང་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་Bམས་7ི་འ3་Fེད་7ི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་7ང་

མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས་ཉོན་མོངས་པའི་
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འཆིང་བ་ལས་Bམ་པར་Zོལ་བར་མི་འvར་ཞིང་�་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་A་མངོན་པར་·ོགས་པར་

འཚང་/་བར་མི་འvར་རོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། འཕགས་པའི་

གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ནི་འ3་Fེད་དང་འ3་Fེད་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་

ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་3་མཉམ་པར་kོགས་པས་དེའི་Iིར་ཐ་

དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་\་བས་ན་�ང་པོ་µ་པོ་དག་ནི་ཡོད་

པ་མ་ཡིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། �་དང་«ེན་ལས་མ་�ེས་པ། 

�་དང་«ེན་མེད་པ་ལས་�ེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་རིག་པར་

Fའོ། །འཕགས་པས་ཤེས་པར་F་བ་ཡིན་dི་གཞན་dི་Pོད་

Qལ་མ་ཡིན་པའི་Iིར་ཚEག་དང་ཐ་uད་7ིས་རིག་པར་མི་འvར་

བ། མིང་མེད་པ། མཚན་མ་མེད་པ། �་མེད་པ། «ེན་མེད་པ། 

དཔེ་མེད་པ། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པར་རབ་A་དབེན་པ། 

གཟོད་མ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་dིས་Wོང་པ་ཡིན་པས་དེའི་Iིར་
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�ང་པོ་µ་པོ་དག་གིས་ཆོས་7ི་དFིངས་Wོན་པར་�ས་པ་ཡིན་

ནོ། །རིགས་7ི་t་མོ་རིགས་7ི་qའམ། རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་

ལ་ཞིག་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་ཡོངས་

b་གཉེར་བར་འདོད་པས་དོན་དམ་པ་དང་fན་·ོབ་ལས་Vད་ན་

ཡོངས་b་ཚ�ལ་བར་Fེད་ན་དེ་ནི་ཤིན་A་དཔག་ཅིང་བསམ་པར་

དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། སོ་སོའ E་�ེ་བོ་དང་འཕགས་པའི་Pོད་Qལ་dི་

ངོ་བོ་ཉིད་ནི་གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་

fན་·ོབ་7ང་མི་}ོང་ལ་དོན་དམ་པ་དང་ཡང་མི་འ�ལ་བར་

ཆོས་7ི་དFིངས་ལ་བkེན་ནས་Fང་Gབ་7ི་Pོད་པ་Pད་པར་

Fའོ། །དེའི་ཚe་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་

པ་དང་། རིགས་7ི་t་མོ་དགའ་མV་རངས་པར་vར་ནས་Wན་

ལས་ལངས་ཏེ་�་གོས་Uག་པ་གཅིག་ལ་གཟར་ནས་ªས་མོ་

གཡས་པའི་t་ང་ས་ལ་བ�གས་ཏེ་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་
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སེམས་yེ་གཅིག་A་མགོ་བོས་Iག་Fས་ཏེ་བཅོམ་Kན་འདས་

ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་གོང་3་ཇི་2ད་

བཀའ་³ལ་པའི་Fང་Gབ་7ི་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་Pོད་པ་གང་

ལགས་པ་དེ་དག་ལ་དེང་བདག་གིས་བSབ་པར་བdིའོ། །དེ་

ནས་མི་མཇེད་7ི་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་7ི་བདག་པོ་ཚངས་པའི་

/ལ་པོ་ཆེན་པོས་འཁོར་མང་པོའ E་ནང་3་t་མོ་ཡིད་བཞིན་རིན་

ཆེན་འོད་འUོ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། །Fང་Gབ་7ི་Pོད་པ་

འདི་ནི་ཤིན་A་བ�བ་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ན། དེང་~ེད་7ིས་ཇི་

\ར་Fང་Gབ་7ི་Pོད་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་འvར། དེ་ནས་

རིགས་7ི་t་མོས་ཚངས་པའི་/ལ་པོ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། 

།7ེ་ཚངས་པའི་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་ཇི་2ད་

གbངས་པ་\ར་ན་འདི་ནི་ཡང་དག་པར་ཤིན་A་ཟབ་པ་ཡིན་

པས་སོ་སོའ E་�ེ་བོ་ཐམས་ཅད་7ིས་དེའི་དོན་ཤེས་པར་མི་འvར་
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dི་འདི་ནི་འཕགས་པའི་Pོད་Qལ་ཡིན་པས་ཤིན་A་d་ནོམ་ཞིང་

ཤེས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེང་བདག་གིས་ཆོས་འདི་

ལ་བkེན་ནས་བདེ་བར་གནས་པར་ཐོབ་པ་བདེན་ཏེ་མི་»ན་པར་

vར་ན་3ས་ངན་པའི་uིགས་མ་µའི་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་

Zངས་མེད། མཐའ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་གསེར་dི་ཁ་དོག་A་vར་

ནས་མཚན་bམ་�་y་གཉིས་དང་Kན་ཏེ་�ེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་

qད་མེད་7ང་མ་ཡིན་པར་vར་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་པ�་ལ་འ3ག་

Wེ་བདེ་བ་ཚད་མེད་པ་:ོང་བ་དང་། tའི་མེ་ཏོག་དམ་པའི་ཆར་

མངོན་པར་འབབ་པ་དང་། tའི་རོལ་མོའ E་ཆ་Fད་Bམས་མ་

ད�ོལ་བར་རང་�་འ§ང་བ་དང་། མཆོད་པའི་ཡོ་Fད་ཐམས་

ཅད་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་vར་ཅིག །ཅེས་དེའི་ཚe་རིགས་7ི་t་

མོས་དེ་2ད་ཅེས་±ས་མ་ཐག་A་3ས་ངན་པའི་uིགས་མ་µའི་

སེམས་ཅན་ཇི་uེད་པ་ཐམས་ཅད་གསེར་dི་ཁ་དོག་A་vར་ནས་
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�ེས་q་ཆེན་པོའ E་མཚན་དང་Kན་ཏེ་�ེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་qད་

མེད་7ང་མ་ཡིན་པར་vར་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་པ�་ལ་འ3ག་Wེ་

བདེ་བ་ཚད་མེད་པ་དག་ལ་ལོངས་Pོད་པར་vར་པས་གཞན་

འËལ་དབང་Fེད་7ི་tའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཇི་\་བ་བཞིན་3་ངན་

འZོ་Bམས་7ང་མེད་དེ། རིན་པོ་ཆེའི་ºོན་ཤིང་Uེད་3་ད�ིས་

ཤིང་རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་dི་མེ་ཏོག་གིས་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་

fན་A་གང་བར་vར་ཏོ། །གཞན་ཡང་tའི་རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་

dི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཡང་མངོན་པར་ཕབ། tའི་རོལ་མོ་Bམས་

7ང་Fས་ཏེ། རིགས་7ི་t་མོ་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་འོད་འUོ་

ཡང་qད་མེད་7ི་�ས་ཡོངས་b་བÆར་ནས་ཚངས་པའི་tའི་

�ས་b་vར་ཏོ། །དེ་ནས་ཚངས་པའི་/ལ་པོ་ཆེན་པོས་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་འོད་འUོ་ལ་འདི་2ད་

ཅེས་±ས་སོ། །~ོད་ཇི་\ར་Fང་Gབ་7ི་Pད་པ་ཡོངས་b་Pོད་
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པར་Fེད། ±ས་པ། 7ེ་ཚངས་པའི་/ལ་པོ་གལ་ཏེ་Gའི་�་བ་

Fང་Gབ་7ི་Pད་པ་Pོད་པར་Fེད་ན་བདག་7ང་Fང་Gབ་7ི་

Pད་པ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །གལ་ཏེ་¤ི་ལམ་Fང་Gབ་7ི་Pད་པ་

Pོད་པར་Fེད་ན་བདག་7ང་Fང་Gབ་7ི་Pད་པ་Pོད་པར་Fེད་

དོ། །གལ་ཏེ་�ིག་�་Fང་Gབ་7ི་Pད་པ་Pོད་པར་Fེད་ན་

བདག་7ང་Fང་Gབ་7ི་Pད་པ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །གལ་ཏེ་�ང་

པའི་�ག་ཆ་Fང་Gབ་7ི་Pད་པ་Pོད་པར་Fེད་ན་བདག་7ང་

Fང་Gབ་7ི་Pད་པ་Pོད་པར་Fེད་དོ། །དེ་ནས་ཚངས་པའི་/ལ་

པོ་ཆེན་པོས་དེ་2ད་ཅེས་±ས་པ་ཐོས་པ་དང་། Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་དེ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། །~ོད་དོན་གང་ལ་བkེན་

ནས་ཚEག་འདི་2ད་±་བར་Fེད། ±ས་པ། 7ེ་ཚངས་པའི་/ལ་

པོ་ཆོས་གཅིག་འགའ་ཙམ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་7ི་མཚན་ཉིད་མ་

ཡིན་པ་མེད་མོད་7ི་འོན་7ང་�་དང་«ེན་dི་དབང་གིས་མངོན་
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པར་zབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཚངས་པའི་/ལ་པོས་±ས་པ། གལ་ཏེ་དེ་

\་q་ཡིན་པར་vར་ན་འོ་ན་ནི་Fིས་པ་སོ་སོའ E་�ེ་བོ་Bམས་7ང་

�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་མངོན་པར་

·ོགས་པར་འཚང་/་བར་འvར་བའི་རིགས་སོ། །±ས་པ། 

~ོད་ཅི་ལ་བསམས་ཏེ་འདི་2ད་3་±་བར་Fེད། ཅི་གཏི་�ག་

དང་Kན་པའི་གང་ཟག་7ང་ཐ་དད། ཤེས་རབ་དང་Kན་པའི་

གང་ཟག་7ང་ཐ་དད། Fང་Gབ་7ང་ཐ་དད། Fང་Gབ་མ་ཡིན་

པ་ཡང་ཐ་དད། Bམ་པར་Zོལ་བ་ཡང་ཐ་དད། Bམ་པར་Zོལ་བ་

མ་ཡིན་པ་ཡང་ཐ་དད་པ་ཞིག་ཡིན་uམ་མམ། ཚངས་པའི་/ལ་

པོ་འདི་\ར་ཆོས་Bམས་ནི་མཉམ་ཞིང་ཐ་དད་པ་མེད་དེ། ཆོས་

7ི་དFིངས་འདི་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཐ་དད་པར་འvར་བ་མེད་པས་

མངོན་པར་ཞེན་པར་F་བའི་བར་ཞེས་F་བ་ཡང་མེད་དེ་འཕེལ་

བ་མེད་ཅིང་འZིབ་པ་མེད་པར་འvར་བ་ཡིན་ནོ། །7ེ་ཚངས་

�288



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

པའི་/ལ་པོ་འདི་\་Wེ་དཔེར་ན་Æ་མ་མཁན་ནམ། Æ་མ་མཁན་

dི་Sོབ་མ་Æ་མ་Wོན་པ་ལ་ཤིན་A་མཁས་པ་ཞིག་གིས་ལམ་dི་

བཞི་མདོར་གསེག་མ་དང་(་དང་ཤིང་གི་ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་

�ངས་ཏེ་�ང་པོ་གཅིག་A་Nངས་ནས་Æ་yལ་Bམས་7ིས་[ང་

པོ་ཆེའི་ཚ�གས་དང་། kའི་ཚ�གས་དང་། ཤིང་k་དང་། དམག་ལ་

སོགས་པའི་ཚ�གས་དང་། རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་dི་�ང་པོ་དང་། 

བང་མཛ�ད་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་�ེ་བོ་མང་པོ་Bམས་7ིས་མཐོང་

བར་འvར་བ་མངོན་པར་Áལ་པར་vར་ན་སེམས་ཅན་གང་དག་

[ེན་ཞིང་གཏི་�ག་ཅན་3་vར་པ། དÐོད་པར་མི་�ས་པ། Æ་

མའི་y་བ་མི་ཤེས་པ་དག་གིས་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པར་vར་ན། 

འདི་uམ་3་བདག་གིས་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པའི་[ང་པོ་ཆེ་དང་k་

ལ་སོགས་པའི་ཚ�གས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཡང་དག་པར་

ཡོད་པ་ཡིན་dི། གཞན་ནི་བ»ན་པ་ཡིན་ནོ་uམ་3་སེམས་པས་
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Iིས་ལེགས་པར་སོ་སོར་kོག་ཅིང་སེམས་པ་ཡང་མེད་དོ། །

གང་�ོ་དང་Kན་པ་དག་ནི་དེ་\་མ་ཡིན་ཏེ། Æ་མའི་y་བ་རབ་A་

ཤེས་པས་གལ་ཏེ་མཐོང་ངམ་ཐོས་པར་vར་ན་ཡང་འདི་uམ་3་

བདག་གིས་ཇི་\ར་མཐོང་བའི་[ང་པོ་ཆེ་དང་། k་ལ་སོགས་

པའི་ཚ�གས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་dི་Æ་མའི་

དངོས་པོ་མིག་É་བར་Fེད་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པར་ཟད་དེ། མི་

བདེན་པས་[ང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་དང་བང་མཛ�ད་Bམས་ཡོད་

དོ་uམ་3་མི་སེམས་པས་མིང་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པར་ཟད་7ི་ཡང་

དག་པར་ནི་ཅི་ཡང་མེད་དོ་uམ་3་སེམས་པས་བདག་ཉིད་7ིས་

ཇི་\ར་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཉིད་3་

འཛEན་པར་ཡང་མི་Fེད་ལ། Iིས་དÐོད་ཅིང་སེམས་པའི་ཚe་ཡང་

ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་རབ་A་ཤེས་པར་འvར་རོ། །དེ་བཞིན་

3་�ོ་དང་Kན་པ་དག་གིས་7ང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་
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པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་kོགས་པས་fན་·ོབ་7ི་xེས་b་ཇི་\ར་

མཐོང་བ་དང་། ཇི་\ར་ཐོས་པ་བཞིན་3་དངོས་པོ་Wོན་ཅིང་xོད་

པར་Fེད་7ི་བདེན་པའི་cལ་ཡིད་ལ་Fེད་པའི་ཚe་ནི་དེ་\་མ་

ཡིན་ཏེ། བཏགས་པ་ཙམ་3་ཡང་དག་པའི་དོན་རབ་A་Wོན་པར་

Fེད་པའི་Iིར་རོ། །ཚངས་པའི་/ལ་པོ་Fིས་པ་སོ་སོའ E་�ེ་བོ་

འཇིག་kེན་ལས་འདས་པའི་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་7ི་མིག་མ་

ཐོབ་པ་དག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་བxོད་3་མེད་པ་

མི་ཤེས་པའི་Iིར་Fིས་པ་སོ་སོའ E་�ེ་བོ་དག་འ3་Fེད་དང་འ3་

Fེད་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་མཐོང་ངམ་ཐོས་པར་vར་ན་འདི་\ར་

ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་uམ་3་བསམས་ནས་མངོན་པར་

ཞེན་པ་བ�ེད་ནས་དོན་དམ་པར་ཆོས་Bམས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་

བxོད་3་མེད་པ་ཡིན་པར་མི་ཤེས་སོ། །འཕགས་པའི་གང་ཟག་

གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་འ3་Fེད་དང་། འ3་Fེད་མ་ཡིན་པའི་
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ཆོས་མཐོང་ངམ་ཐོས་པར་vར་ན་ཅི་�ས་ཅི་Àོགས་7ིས་ཡང་

དག་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་uམ་3་མངོན་པར་ཞེན་པ་�ེད་པར་མི་

Fེད་པས་ཐམས་ཅད་3་ཡང་དག་པའི་འ3་Fེད་7ི་ཆོས་དང་ཡང་

དག་པའི་འ3་Fེད་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་མེད་7ི་མི་བདེན་པས་

བསམས་པའི་འ3་Fེད་དང་། འ3་Fེད་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་

གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་མིང་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པས་ཡང་དག་པའི་ངོ་

བོ་ཉིད་ཅི་ཡང་མེད་དོ་uམ་3་རིག་ཅིང་ཁོང་3་Gད་པར་vར་

7ང་འཕགས་པའི་གང་ཟག་དེ་དག་fན་·ོབ་7ི་xེས་b་གཞན་

དག་ཡང་དག་པའི་དོན་kོགས་པར་F་བར་འདོད་པའི་Iིར་ཡང་

དག་པར་Wོན་པར་Fེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་3་ཚངས་པའི་

/ལ་པོ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་དེ་དག་7ང་འཕགས་པའི་ཤེས་

པ་དང་མཐོང་བས་ཆོས་Bམས་7ི་དེ་བཞིན་ཉིད་བxོད་3་མེད་

པར་kོགས་པར་vར་7ང་འ3་Fེད་དང་། འ3་Fེད་མ་ཡིན་པའི་
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ཆོས་འདི་\ར་གཞན་དག་kོགས་པར་F་བའི་Iིར་fན་·ོབ་7ི་

མིང་དང་ཐ་uད་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་Wོན་པར་Fེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ནས་ཚངས་པའི་/ལ་པོ་ཆེན་པོས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཡིད་

བཞིན་རིན་ཆེན་འོད་འUོ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། །སེམས་

ཅན་ཇི་uེད་ཅིག་གིས་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་འདི་\་q་ཁོང་

3་Gད་པར་འvར། ±ས་པ། 7ེ་ཚངས་པའི་/ལ་པོ་Æ་མའི་

�ེས་q་མང་པོའ E་སེམས་དང་སེམས་ལས་§ང་བའི་ཆོས་7ིས་

ཡང་དག་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་འདི་\་q་ཁོང་3་Gད་པར་འvར་རོ། 

།ཚངས་པའི་/ལ་པོས་±ས་པ། Æ་མས་Áལ་པའི་�ེས་q་གང་

ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་7ིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། འདི་དག་གི་

སེམས་དང་སེམས་ལས་§ང་བ་གང་ལས་�ེས་པར་འvར། 

±ས་པ། གང་གིས་ཆོས་7ི་དFིངས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། མེད་

པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་དོན་ཟབ་
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མོ་འདི་ཤེས་པར་འvར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་

ཚངས་པའི་/ལ་པོས་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་

འདས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་འོད་འUོ་

འདི་ནི་བསམ་dིས་མི་~བ་པས་དོན་ཟབ་མོ་འདི་\་q་མངོན་

པར་kོགས་པར་འvར་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་

བཀའ་³ལ་པ། དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཚངས་པའི་

/ལ་པོ་~ོད་7ིས་ཇི་2ད་±ས་པ་དེ་བཞིན་3་ཡིད་བཞིན་རིན་

ཆེན་འོད་འUོ་འདིས་བWན་ནས་~ེད་མི་�ེ་བའི་ཆོས་7ི་བཟོད་

པ་{ོམ་ཞིང་བSབ་པར་སེམས་བ�ེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་

ཚངས་པའི་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚངས་པའི་འཁོར་མང་པོ་དང་tན་

ཅིག་A་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་�་གོས་Uག་པ་གཅིག་ལ་གཟར་

ནས་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ཏེ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཡིད་

བཞིན་རིན་ཆེན་འོད་འUོའ E་ང་པ་ལ་མགོ་བོས་Iག་Fས་ནས་
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འདི་2ད་3་ཤིན་A་དཀོན་ཞིང་ངོ་མཚར་ཆེའོ། །བདག་ཅག་ནི་

དེང་�ེས་q་ཆེན་པོ་འདི་དང་Uད་པས་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ཐོས་

པར་vར་ཏོ། །ཞེས་±ས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་

ཚངས་པའི་/ལ་པོ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་འོད་

འUོ་འདི་ནི་མ་འོངས་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་

ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་རིག་པ་དང་ཞབས་b་

Kན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་kེན་མ~ེན་པ། �་ན་

མེད་པའི་�ེས་q་འ3ལ་བའི་ཁ་ལོ་Æར་བ། t་དང་མི་Bམས་7ི་

Wོན་པ་སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་རིན་ཆེན་འབར་བ་དཔལ་

dི་uིང་པོ་ཞེས་F་བར་འvར་རོ་ཞེས་བཀའ་³ལ་ཏོ། །ལེ;་འདི་

བWན་པ་ན་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་འqམ་Uག་bམ་Wོང་�་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་ལས་Iིར་མི་Kོག་པ་

ཐོབ་པར་vར་ཏོ། །tའི་q་འqམ་Uག་བ/ད་Wོང་དང་། /ལ་
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པོ་དང་། �ོན་པོ་དང་། མི་ཕལ་པ་ཚད་མེད་Zངས་མེད་པ་uེད་

ནི་´ལ་}ངས་ཤིང་rི་མ་དང་�ལ་ནས་ཆོས་7ི་མིག་Bམ་པར་

དག་པ་ཐོབ་པར་vར་ཏོ། །དེ་ནས་དེའི་ཚe་འཁོར་མང་པོ་དེའི་

ནང་ནས་དགེ་Sོང་འqམ་Uག་µ་བ�་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་

Pད་པ་Pོད་པ་ལས་Fང་Gབ་7ི་སེམས་ལས་Iིར་མི་Kོག་པ་

Bམས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་འོད་འUོས་

ཆོས་བWན་པ་ཐོས་པས་ཐམས་ཅད་ཤིན་A་བkན་པར་vར་ནས་

བསམ་dིས་མི་~བ་པའི་�ོན་ལམ་མཆོག་ཡོངས་b་·ོགས་

པར་འvར་བས་ཡང་Fང་Gབ་A་སེམས་བ�ེད་ནས། སོ་སོ་

ནས་རང་གི་གོས་�ད་དེ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ལ་མཆོད་པ་

Fས་ནས་མཆོག་A་བyོན་པའི་སེམས་�་ན་མེད་པ་བ�ེད་དེ། 

�ོན་ལམ་འདི་2ད་3་བདག་ཅག་བསོད་ནམས་7ི་དགེ་བའི་y་

བ་ཅི་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་
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པའི་Fང་Gབ་ལས་Iིར་མི་Kོག་པར་ཡོངས་b་བ�ོའ།ོ །ཞེས་

�ོན་ལམ་བཏབ་བོ། །ཚངས་པའི་/ལ་པོ་དགེ་Sོང་མང་པོ་འདི་

དག་ནི་བསོད་ནམས་འདི་ལ་བkེན་ནས་ཇི་2ད་བWན་པ་བཞིན་

3་མངོན་པར་བ�བས་པས་བ2ལ་པ་ཆེན་པོ་དV་བ�་འདས་

ནས་ཁོང་3་Gད་ཅིང་གོ་བར་འvར་བས་འཁོར་བ་ལས་ངེས་

པར་འFང་བར་འvར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་དགེ་

Sོང་མང་པོ་དེ་དག་ལ་~ེད་བ2ལ་པ་Zངས་མེད་པ་bམ་�་

འདས་ནས་མངོན་པར་·ོགས་པར་འཚང་/་བར་འvར་ཏེ། 

བ2ལ་པའི་མིང་ནི་/ལ་བར་དཀའ་བའི་འོད་7ི་/ལ་པོ་ཞེས་

Fའོ། །ཞིང་གི་མིང་ནི་rི་མ་མེད་པའི་འོད་ཅེས་F་Wེ། 3ས་

གཅིག་A་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་A་

མངོན་པར་·ོགས་པར་འཚང་/་བར་འvར་བས་ཐམས་ཅད་

མིང་མlན་པར་�ོན་ལམ་dི་བཀོད་པས་བ/ན་པའི་/ལ་པོ་
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ཞེས་F་བར་འvར་ཞིང་མཚན་Bམ་པ་བ�་དང་Kན་པར་འvར་

རོ་ཞེས་�ང་བWན་ཏོ། །ཚངས་པའི་/ལ་པོ་གསེར་འོད་དམ་པ་

ཤིན་A་d་ནོམ་པའི་མདོ་+ེ་འདི་གང་གིས་ཡང་དག་པར་མཉན་

ནས་ཡོངས་b་འཛEན་པར་Fེད་ན་གཟི་Fིན་ཆེན་པོའ E་Wོབས་དང་

Kན་པར་འvར་བས་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་བ2ལ་པ་ཆེན་པོ་

བ/་Wོང་3་མའི་བར་3་ཐབས་དང་མི་Kན་པར་ཕ་རོལ་A་Iིན་

པ་�ག་ཡོངས་b་Pད་པ་ལས་རིགས་7ི་qའམ་རིགས་7ི་q་མོ་

གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེ་འདི་ཡི་གེར་

�ིས་ནས་�་བ་Iེད་Iེད་ཅིང་སེམས་yེ་གཅིག་A་�ོག་གམ། ཁ་

ཏོན་3་འདོན་པར་Fེད་ན་འདིའི་བསོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དེ་�་

མའི་བསོད་ནམས་དང་བÌན་ན་བ/འི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འZོ་

བ་ནས་བZང་བ་དང་དཔེ་དང་�འི་བར་3་ཡང་ཉེ་བར་མི་འZོའ།ོ 

།ཚངས་པའི་/ལ་པོ་དེའི་Iིར་ངས་དེང་~ོད་7ིས་བSབ་པར་F་
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ཞིང་rན་པ་ཡོངས་b་བ|ང་ནས་གཞན་དག་ལ་/་ཆེར་བWན་

པར་Fའོ་ཞེས་བWན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། ངས་�ོན་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ཡོངས་b་Pད་པ་ན་ཇི་\ར་དཔའ་

བོ་གQལ་ངོར་འ�ག་པ་བཞིན་3་�ས་དང་`ོག་ལ་ཕངས་པ་

མེད་པར་འདི་\ར་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་མཆོག་དམ་པ་འདི་ཡོངས་

b་}ེལ་ཞིང་ཡང་དག་པར་བ|ང་བ�གས་ཁ་ཏོན་3་བཏོན་ནས་

གཞན་དག་ལ་ཡང་དག་པར་བWན་ཏེ་ཚངས་པའི་/ལ་པོ་འདི་

\་Wེ་དཔེར་ན་འཁོར་ལོས་Æར་བའི་/ལ་པོ་གལ་ཏེ་འཇིག་kེན་

ན་འ3ག་པར་vར་ན་རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་ཡང་�བ་པར་མི་

འvར་ལ། གལ་ཏེ་/ལ་པོ་ཚe་ཟད་པར་vར་ན་རིན་པོ་ཆེ་¢་

བ3ན་ཡོད་པ་དག་7ང་དེ་ཉིད་3་�བ་ཅིང་ཟད་པར་འvར་རོ། །

ཚངས་པའི་/ལ་པོ་དེ་བཞིན་3་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་

Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་གལ་ཏེ་འཇིག་kེན་ན་
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གནས་པར་vར་ན་ནི་�་ན་མེད་པའི་ཆོས་7ི་རིན་པོ་ཆེ་Bམས་

7ང་�བ་པར་མི་འvར་ལ། གལ་ཏེ་མདོ་+ེ་འདི་མེད་པར་vར་

ན་ནི་གནས་དེ་ཉིད་3་�བ་པར་འvར་རོ། །དེ་\་བས་ན་མདོ་

+ེའི་/ལ་པོ་འདི་སེམས་yེ་གཅིག་A་མཉན་ནས་ཡོངས་b་

ག|ང་བར་F། བ�ག་པར་F། ཁ་ཏོན་3་གདོན་པར་F། གཞན་

དག་ལ་བWན་པར་F་ཞིང་ཡི་གེར་འrི་བར་བ�ལ་ནས་བyོན་

འzས་7ི་ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་Pད་དེ། �ས་དང་`ོག་ལ་ཡང་

ཕངས་པ་མེད་པར་རབ་A་བyོན་པར་Fེད་ན་བསོད་ནམས་7ི་

ནང་ན་མཆོག་A་འvར་བས་ངའི་Sོབ་མ་Bམས་7ིས་དེ་བཞིན་

3་རབ་A་བyོན་པས་Bལ་འFོར་བ{ོམ་པར་བSབ་པར་Fའོ། །

དེ་ནས་ཚངས་པའི་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚངས་པའི་འཁོར་ཚད་མེད་

པ་uེད་དང་། བ/་Fིན་དང་། /ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། གནོད་

aིན་Bམས་དང་tན་ཅིག་A་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་�་གོས་Uག་པ་
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གཅིག་ལ་གཟར་ནས་ªས་མོ་གཡས་པའི་t་ང་ས་ལ་བ�གས་

ཏེ། Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་

ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ཅག་གིས་གསེར་

འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བའི་མདོ་+ེ་འདི་དང་། 

ཆོས་འཆད་པའི་མཁན་པོ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཡོངས་b་

བnང་ཞིང་}ེལ་བར་བdིད་ལ། གལ་ཏེ་བགེགས་བdིད་པ་

ཞིག་མཆིས་ན་ཡང་བདག་ཅག་གིས་ཡོངས་b་བསལ་ནས་དགེ་

བ་མང་པོ་དང་Kན་པ་དང་། ཁ་དོག་དང་། མl་Wོབས་དང་Kན་

པ་དང་། }ོབས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མ་མཆིས་པ་དང་། �ས་དང་

སེམས་བག་ཡངས་b་འvར་བ་དང་། ཉན་པའི་འཁོར་Bམས་

བདེ་བ་:ོང་བར་བdིད་དོ། །Qལ་གང་ན་གནས་པ་དེར་�་གེ་

དང་། Iིར་Mོལ་བའི་དZ་དང་། མི་མ་ལགས་པ་དག་གིས་འཚe་

ཞིང་གནོད་པ་བdིད་པར་vར་ན། བདག་ཅག་tའི་འཁོར་
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Bམས་7ིས་ཡོངས་b་བnངས་ནས་�ེ་བོ་Bམས་བདེ་�ིད་ཅིང་

ལོངས་Pོད་/ས་པ་དང་། [ོ་qར་dི་གནོད་པ་Bམས་མ་མཆིས་

པར་བdིད་དེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་7ང་བདག་ཅག་དང་tའི་

འཁོར་Bམས་7ི་མl་ལགས་སོ། །གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་མདོ་+ེ་

འདི་ལ་མཆོད་པ་བdིས་ན་བདག་ཅག་7ང་སངས་/ས་ཇི་\་བ་

བཞིན་3་ཐ་དད་པ་མ་མཆིས་པའི་བསམ་པས་བfར་Wི་དང་

མཆོད་པ་བdིད་དོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་ཚངས་

པའི་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་དང་། ཚངས་པའི་འཁོར་Bམས་ནས་/ལ་

པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། གནོད་aིན་ལ་སོགས་པའི་བར་དག་ལ་

བཀའ་³ལ་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །~ེད་7ིས་ཆོས་ཟབ་མོ་d་

ནོམ་པ་ཐོས་ནས་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་མཆོག་དམ་པ་འདི་དང་མདོ་

+ེ་འཛEན་པ་དག་ལ་ཡོངས་b་བnངས་ཤིང་ཡོངས་b་བ�བས་

པས་བསོད་ནམས་~ད་པར་3་འཕགས་པ་མཐའ་མེད་པ་uེད་
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ཐོབ་ནས་¶ར་3་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་

Gབ་མངོན་པར་·ོགས་པར་འཚང་/་བར་འvར་རོ། །དེ་ནས་

དེའི་ཚe་ཚངས་པའི་/ལ་པོ་ལ་སོགས་པས་བཅོམ་Kན་འདས་

7ིས་དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་པ་ཐོས་ནས་རབ་A་དགའ་Wེ་Pི་

བོས་�ངས་པར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་

པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་Wོང་པ་ཉིད་ལ་བkེན་ནས་

�ོན་ལམ་ཡོངས་b་·ོགས་པར་འvར་བའི་ལེ;་Wེ་བ�་པའོ། །

དེ་ནས་tའི་/ལ་པོ་Bམ་ཐོས་7ི་q་དང་། tའི་/ལ་པོ་Qལ་

འཁོར་nང་དང་། tའི་/ལ་པོ་འཕགས་�ེས་པོ་དང་། tའི་/ལ་

པོ་མིག་མི་བཟང་ཅིག་ཆར་Wན་ལས་ལངས་ཏེ། �་གོས་Uག་པ་

གཅིག་ལ་གཟར་ནས་ªས་མོ་གཡས་པའི་t་ང་ས་ལ་བ�གས་

ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་b་ཐལ་མོ་aར་ནས་

བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་Iག་Fས་ཏེ། བཅོམ་
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Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་

འདི་ནི་སངས་/ས་ཐམས་ཅད་7ིས་kག་པར་དགོངས་ཤིང་

གཟིགས་པ། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་7ིས་བfར་Wི་

བdིས་པ། t་དང་w་ཐམས་ཅད་7ིས་kག་པར་མཆོད་པ། tའི་

འཁོར་Bམས་7ིས་kག་པར་དགའ་བ་�ེད་པ། འཇིག་kེན་�ོང་

བ་ཐམས་ཅད་7ིས་kག་པར་བ�གས་པ་བxོད་པ། ཉན་ཐོས་

དང་རང་སངས་/ས་Bམས་7ིས་ཡོངས་b་བ|ང་བ། tའི་

གཞལ་མེད་ཁང་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བdིད་པ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་~ད་པར་3་འཕགས་པའི་བདེ་བ་³ོལ་བ། སེམས་

ཅན་ད:ལ་བ་དང་། ཡི་དགས་དང་། 3ད་འZོའ E་�ེ་གནས་7ི་

འZོ་བ་Bམས་7ི་£ག་བ�ལ་ཉེ་བར་ཞི་བར་བdིད་པ། འཇིགས་

ཤིང་Åག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་A་སེལ་བ། ཕས་7ི་དZ་ཐམས་
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ཅད་Iིར་�ོག་པར་བdིད་པ། �་གེའི་3ས་ངན་པའི་ཚe་ལོ་

ལེགས་པར་བdིད་པ། རིམས་ནད་7ི་£ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་

ཞི་བར་བdིད་པ། \ས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། £ག་བ�ལ་dི་

གནོད་པ་བ/་Wོང་རབ་A་ཞི་བར་བdིད་པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་

Kན་འདས་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་

+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ནི་འདི་\་qའི་བདེ་བ་³ོལ་ཅིང་བདག་ཅག་ལ་

ཡང་�ན་པར་བdིད་པ་ལགས་ན། བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་

འཁོར་མང་པོའ E་ནང་3་/་ཆེར་བཀས་བཤད་3་གསོལ། བདག་

ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པས་�་ན་མ་མཆིས་

པའི་བ3ད་yིའི་ཆོས་7ི་རོ་འདི་ཐོས་པར་vར་ན་མl་Wོབས་

དང་Kན་ཞིང་གཟི་Fིན་འཕེལ་བ་དང་། བyོན་འzས་དང་Kན་

ཞིང་དཔའ་བར་འvར་བ་དང་། »་འËལ་ཡང་ཆེས་tག་ཅིང་

~ད་པར་3་འཕགས་པར་འvར་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་
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བདག་ཅག་/ལ་པོ་བཞི་ཡང་ཆོས་ཡང་དག་པ་མངོན་པར་�བ་

ཅིང་kག་པར་ཡང་དག་པའི་ཆོས་བWན་ནས་ཆོས་7ིས་འཇིན་

kེན་འ3ལ་བར་བdིད་པས་བདག་ཅག་གིས་t་དང་། w་དང་། 

གནོད་aིན་དང་། rི་ཟ་དང་། t་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་Kིང་

དང་། zལ་qམ་དང་། མི་འམ་ཅི་དང་། \ོ་འIེ་ཆེན་པོ་དག་

དང་། མིའི་/ལ་པོ་Bམས་7ང་kག་པར་ཡང་དག་པའི་ཆོས་

7ིས་འཇིག་kེན་འ3ལ་བ་ལ་དགོད་པར་བdིད་པས་+ིག་པ་

Bམས་འགོག་ཅིང་ཡོངས་b་སེལ་བར་བdིད་དོ། །མིའི་

མདངས་འUོག་པར་བdིད་པའི་འrེ་`ིན་Fམས་པ་དང་uིང་xེ་

མ་མཆིས་པ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་7ང་ཐག་རིང་3་མཆི་བར་

འvར་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ཅག་/ལ་པོ་བཞི་

ཡང་གནོད་aིན་dི་+ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉི་²་y་བ/ད་དང་། གནོད་

aིན་བ/་Wོང་ཚད་མ་མཆིས་པ་uེད་དང་བཅས་པས་tའི་མིག་
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Bམ་པར་དག་པ་མི་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པས་འཛམ་qའི་

[ིང་འདིར་\་བར་བdིད་ཅིང་ཡོངས་b་བ�བ་པ་དང་ཡོངས་

b་བnང་བར་བdིད་དེ། བཅོམ་Kན་འདས་�་དང་«ེན་དེས་ན་

བདག་ཅག་/ལ་པོ་Bམས་7ང་འཇིག་kེན་�ོང་བ་ཞེས་བdི་བ་

ལགས་སོ། །གཞན་ཡང་འཛམ་qའི་[ིང་འདིར་Qལ་dི་/ལ་པོ་

གང་ལ་ལ་ཞིག་ལ་ཕས་7ི་Mོལ་བའི་དZ་Bམས་kག་པར་ཉེ་

བར་མཆིས་ཏེ་གནོད་པ་བdིས་པར་vར་ཏམ། �་གེ་དང་

རིམས་ནད་མང་པོས་གནོད་པར་vར་ཏམ། \ས་ངན་dི་དངོས་

པོ་བ/་Wོང་ཚད་མ་མཆིས་པ་uེད་§ང་བར་vར་ན། བཅོམ་

Kན་འདས་བདག་ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་གསེར་འོད་

དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ལ་

བfར་Wི་དང་མཆོད་པ་བdིད་པའི་དགེ་Sོང་ཆོས་±་བ་གང་ལ་

ལ་མདོ་+ེ་འདི་ལེན་པ་དང་། འཛEན་པ་དང་། �ོག་ཅིང་fན་Gབ་
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བ་ཞིག་མཆིས་པར་vར་ན་བདག་ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དེའི་

ཐད་3་མཆིས་ཏེ་གོ་བར་བdིས་ནས་དེ་ལ་�ལ་ཞིང་གསོལ་བ་

འདེབས་པར་བdིད་དེ། ཆོས་±་བ་དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་»་

འËལ་dིས་གོ་བར་བdིས་པའི་མlས་Qལ་ཁམས་དེར་མཆིས་

ནས་གསེར་འོད་དམ་པ་ཤིན་A་d་ནོམ་པའི་མདོ་+ེ་འདི་/་ཆེར་

ཡང་དག་པར་}ེལ་བར་བdིད་པས་མདོ་+ེ་འདིའི་མlས་གནོད་

པ་དང་། \ས་ངན་dི་དངོས་པོ་བ/་Wོང་ཚད་མ་མཆིས་པ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་ཡོངས་b་སེལ་བར་འvར་

ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་མིའི་/ལ་པོ་གང་གི་Qལ་3་

མདོ་+ེ་འདི་ཡོངས་b་འཛEན་པའི་དགེ་Sོང་ཆོས་±་བ་Qལ་དེར་

མཆིས་པར་vར་ན་མདོ་+ེ་འདི་ཡང་Qལ་དེར་གཤེགས་པར་

རིག་པར་བdི་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་དེའི་ཚe་Qལ་དེའི་

/ལ་པོ་དེ་ཆོས་±་བའི་ཐད་3་མཆིས་ནས་དེས་ཆོས་བWན་པ་
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གང་ལགས་པ་མཉན་པར་བdིའོ། །ཐོས་ནས་7ང་རབ་A་དགའ་

བས་ཆོས་±་བ་དེ་ལ་བfར་Wི་དང་། མཆོད་པ་དང་། རིམ་Zོ་

བdིས་ཏེ། ཤིན་A་དང་བའི་བསམ་པས་ཡོངས་b་བnངས་

ནས་:་ངན་དང་གནོད་པ་མ་མཆིས་པར་བdིས་ཏེ། མདོ་+ེ་

འདི་ཡང་དག་པར་བWན་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་གདགས་པར་

བdིའོ། །བཅོམ་Kན་འདས་�་དང་«ེན་དེས་ན་བདག་ཅག་/ལ་

པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་སེམས་yེ་གཅིག་A་མིའི་/ལ་པོ་

དེ་དང་། Qལ་dི་མི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་བnངས་ནས་གནོད་

པ་Bམས་}ོང་ཞིང་kག་པར་བདེ་བ་ལ་འགོད་པར་བdིད་

ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་དགེ་Sོང་ངམ། དགེ་Sོང་མའམ། 

དགེ་བuེན་ནམ། དགེ་བuེན་མ་གང་ལ་ལ་ཞིག་མདོ་+ེ་འདི་

ཡོངས་b་འཛEན་པར་བdིད་པ་ཞིག་མཆིས་པར་vར་ན་དེའི་ཚe་

མིའི་/ལ་པོ་དེས་ཅི་དང་ཅི་འཚལ་བ་aར་ཏེ། མཆོད་པ་བdིས་
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ནས་ཕོངས་པ་མ་མཆིས་པར་བdིད་པར་vར་ན་བདག་ཅག་

/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིས་Qལ་dི་བདག་པོ་དེ་དང་Qལ་dི་མི་

ཐམས་ཅད་རབ་A་བདེ་བར་བdིད་ཅིང་གནོད་པ་Bམས་ཐག་

རིང་3་}ོང་བར་བdིད་དོ། །བཅོམ་Kན་འདས་གང་ལ་ལ་ཞིག་

མདོ་+ེ་འདི་ལེན་པ་དང་། འཛEན་པ་དང་། �ོག་པ་དང་། ཁ་ཏོན་

3་འདོན་པར་བdིས་པ་ལ་མིའི་/ལ་པོ་དེས་མཆོད་པ་དང་། 

བfར་Wི་དང་། �་མར་བdིས་ཏེ་བ�གས་པ་བxོད་པར་བdིད་

ན་བདག་ཅག་/ལ་པོ་དེ་/ལ་པོ་Bམས་7ི་ནང་ན་མཆོག་A་

བ�ན་པ་དང་Vས་པས་�་མར་བdིས་པས་Qལ་dི་/ལ་པོ་

གཞན་Bམས་7ིས་7ང་བ�གས་པ་བxོད་པར་འvར་རོ། །

འཁོར་མང་པོ་Bམས་དེ་2ད་ཅེས་ཐོས་པ་དང་རབ་A་དགའ་བས་

ཡོངས་b་འཛEན་པར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་

Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིས་
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t་དང་མི་Bམས་ལ་བ\་ཞིང་བkག་པའི་ལེ;་Wེ་བ�་གཅིག་

པའོ།།  །། 

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ། 

བམ་པོ་�ག་པ། དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་

བཞི་པོ་དག་གིས་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་

བའི་མདོ་+ེ་ལ་བfར་Wི་དང་། མཆོད་པ་Fས་པ་དང་། མདོ་+ེ་

འཛEན་པ་དག་ལ་ཡོངས་b་�ོབ་པ་དང་། ཡོངས་b་nང་བར་

Fེད་པ་གསན་པ་དང་། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ཞེས་བ�གས་

པ་བxོད་ནས་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་~ེད་ཅག་ནི་འདས་པའི་

སངས་/ས་འqམ་Uག་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་uེད་ལ་བfར་Wི་

དང་། རིམ་Zོ་དང་། མཆོད་པ་དང་། �་མར་Fས་ནས་བ�གས་

པ་བxོད་དེ་དགེ་བའི་y་བ་བ�ེད་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ཆོས་

མངོན་པར་བ�བས་ནས་kག་པར་ཡང་དག་པའི་ཆོས་བWན་ཏེ། 
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འདི་\ར་ཆོས་7ིས་འཇིག་kེན་འ3ལ་བ་ཡིན་པས་~ེད་ཅག་

Qན་རིང་པོ་ནས་སེམས་ཅན་Bམས་ལ་kག་པར་ཕན་འདོགས་

ཤིང་Fམས་པ་ཆེན་པོའ E་སེམས་བ�ེད་ནས་བདེ་བ་aིན་པར་

�ོན་པའི་�་དང་«ེན་དེས་ན་~ེད་ཅག་ད་\ར་Bམ་པར་�ིན་པ་

མཆོག་ལ་ལོངས་Pོད་པ་ཡིན་ནོ། །མིའི་/ལ་པོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བའི་མདོ་+ེ་འདི་ལ་

བfར་Wི་Fས་ནས་མཆོད་པ་Fེད་པ་ཞིག་ཡོད་ན་~ེད་7ིས་ནན་

ཏན་བ�ེད་དེ་ཡོངས་b་བnངས་ནས་བདེ་བ་འཐོབ་པར་Fའོ། །

~ེད་ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། འཁོར་གཞན་Bམས་དང་། 

གནོད་aིན་བ/་Wོང་ཚད་མེད་Zངས་མེད་པ་uེད་7ིས་མདོ་+ེ་

འདི་ཡོངས་b་nང་བར་Fེད་ན་དེས་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་

པ་དང་། ད་\ར་བXགས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ི་ཡང་དག་

པའི་ཆོས་ཡོངས་b་བnང་བར་འvར་བས་~ེད་ཅག་/ལ་པོ་
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ཆེན་པོ་བཞི་དང་། tའི་འཁོར་གཞན་Bམས་དང་། གནོད་aིན་

Bམས་དང་། t་མ་ཡིན་དང་འཐབ་པའི་ཚe་kག་A་/ལ་བའི་ཕན་

ཡོན་འཐོབ་པར་འvར་རོ། །~ེད་ཅག་མདོ་+ེ་འདི་ཡོངས་b་

བnང་ཞིང་ཡོངས་b་འཛEན་པར་Fེད་ན་མདོ་+ེ་འདིའི་མlས་

£ག་བ�ལ་མང་པོ་དང་། Iིར་Mོལ་བའི་དZ་དང་། �་གེ་དང་། 

ནད་དང་། རིམས་ནད་ཐམས་ཅད་རབ་A་ཞི་ཞིང་ཡོངས་b་སེལ་

བར་Fེད་པས་དེའི་Iིར་~ེད་7ིས་གལ་ཏེ་འཁོར་བཞི་པོ་དག་

མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ལེན་པ་དང་། འཛEན་པ་དང་། �ོག་པ་

དང་། ཁ་ཏོན་3་འདོན་པ་མཐོང་བར་vར་ན་རབ་A་བyོན་པའི་

སེམས་7ིས་ཡོངས་b་བnངས་ནས་གནོད་པ་བསལ་ཏེ་བདེ་བ་

aིན་པར་Fའོ། །དེ་ནས་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་Wན་ལས་ལངས་

ཏེ་�་གོས་Uག་པ་གཅིག་ལ་གཟར་ནས་ªས་མོ་གཡས་པའི་t་

ང་ས་ལ་བ�གས་ཏེ། Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་བཅོམ་Kན་
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འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་གསེར་

འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་

Sད་མའི་3ས་7ི་ཚe་Qལ་ལམ། Zོང་ངམ། Zོང་~ེར་རམ། 

རིའམ། ནགས་ཚལ་ལམ། འ�ོག་དགོན་པའི་གནས་གང་ཡང་

¬ང་བ་དག་A་ཡོངས་b་}ེལ་ཞིང་གནས་པར་vར་པ་ན། Qལ་

དེའི་/ལ་པོས་མདོ་+ེ་འདི་སེམས་yེ་གཅིག་A་མཉན་ནས་

ཡོངས་b་བ|ང་Wེ་བ�གས་པ་བxོད་ནས་མཆོད་པར་བdིད་

པ་དང་། མདོ་+ེ་འདི་འཛEན་པའི་འཁོར་བཞི་པོ་དག་ལ་ཡོ་Fད་

aར་ཏེ་མཆོད་པ་བdིས་ནས་ཤིན་A་དང་བའི་སེམས་7ིས་

ཡོངས་b་བnངས་ཏེ་གནོད་ཅིང་མི་བདེ་བ་དག་ཡོངས་b་}ོང་

བར་བdིད་ན། �་དང་«ེན་དེས་བདག་ཅག་/ལ་པོ་དེ་དང་མི་

མང་པོ་Bམས་ཡོངས་b་བnངས་ནས་བདེ་བ་ལ་བཀོད་དེ། :་

ངན་དང་། £ག་བ�ལ་Bམས་ཐག་རིང་3་}ངས་ནས་ཚe་འཕེལ་
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བ་དང་། གཟི་Fིན་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་བdིད་དོ། །བཅོམ་

Kན་འདས་Qལ་dི་/ལ་པོ་དེས་འཁོར་བཞི་པོ་དག་མདོ་+ེ་འདི་

ཡོངས་b་འཛEན་པ་མཐོང་ནས་Vས་པས་ཡོངས་b་བnངས་ཏེ་

ཕ་མ་བཞིན་3་ཅི་འཚལ་བ་ཐམས་ཅད་aར་ཏེ་མཆོད་པར་

བdིད་ན། བདག་ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིས་kག་པར་ཡོངས་

b་བnངས་ནས་སེམས་ཅན་མང་པོ་fན་dིས་བfར་བར་

འvར་བར་བdིད་པས། དེའི་Sད་3་བདག་ཅག་གནོད་aིན་དང་

འrེ་`ིན་ཚད་མ་མཆིས་པ་དང་བཅས་པར་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་

འདི་གང་3་}ེལ་བའི་གནས་དེར་�ས་¼ས་ནས་ཡོངས་b་�ོབ་

པ་དང་། ཡོངས་b་nང་བ་བdིད་པས་བགེགས་Bམས་དང་

�ལ་བར་འvར་རོ། །མདོ་+ེ་འདི་ཉན་པའི་གང་ཟག་དང་/ལ་པོ་

ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཡོངས་b་nང་ཞིང་xེས་b་rན་པར་

བdིད་པས་གནོད་པ་ཡོངས་b་བསལ་ནས་བདེ་བ་ལ་འགོད་པ་

�315



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

དང་། Iོགས་གཞན་ནས་མཆིས་པའི་དZ་Bམས་7ང་Sར་�ོག་

པར་བdིད་པར་བdིད་དོ། །མིའི་/ལ་པོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་མདོ་

+ེ་འདི་ཉན་པའི་ཚe་ཉེ་འཁོར་ན་གནས་པའི་དZ་Iིར་Mོལ་བ་

དམག་Bམ་པ་བཞི་བཤམས་ཏེ། Qལ་དེ་དག་གཞོམ་མོ་uམ་3་

སེམས་པར་vར་ན་ཡང་བཅོམ་Kན་འདས་འདི་\ར་མདོ་+ེའི་

/ལ་པོ་འདིའི་Fིན་dི་བmབས་7ི་མlས་དེའི་ཚe་ཉེ་འཁོར་dི་

དZ་དེ་ལ་Iིར་Mོལ་བའི་དZ་ཐ་དད་པ་གཞན་མཆིས་ནས་

གཞོམ་པར་བdིད་ཅིང་། དེའི་Qལ་ཁམས་b་\ས་ངན་མང་པོ་

དང་རིམས་ནད་Bམས་འ§ང་བར་འvར་བས་དེའི་ཚe་/ལ་པོ་

དེས་དེ་\་q་མཐོང་བ་དང་། དམག་Bམ་པ་བཞི་བཤམས་ནས་

Qལ་དེར་ཆས་ཏེ་གཞོམ་པར་བdིད་པ་ན་བདག་ཅག་7ང་དེའི་

ཚe་གནོད་aིན་དང་འrེ་`ིན་dི་འཁོར་ཚད་མ་མཆིས་ཤིང་མཐའ་

མ་མཆིས་པ་uེད་དང་བཅས་པར་སོ་སོ་ནས་རང་གི་�ས་¼ས་
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ཏེ་ཡོངས་b་བnངས་ནས་Zོགས་བdིས་པས་དེ་ཉིད་7ིས་Iིར་

Mོལ་བའི་དZ་དེ་རང་3ལ་བར་འvར་བས་Qལ་ཁམས་དེར་

མཆི་བའི་lགས་7ང་མི་lབ་ན། ཕན་cན་དམག་དང་མཚ�ན་

dིས་འཐབ་པ་\་�ོས་7ང་ཅི་འཚལ་ལགས། དེ་ནས་བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་ལ་བཀའ་³ལ་པ། 

/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་~ེད་7ིས་འདི་\ར་མདོ་+ེ་འདི་ཡོངས་

b་�ོང་ཞིང་ཡོངས་b་nང་བར་Fེད་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །

ང་�ོན་འདས་པའི་བ2ལ་པ་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་3་མ་

འདས་པ་ན་དཀའ་བ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་Pད་ནས་�་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་མངོན་པར་·ོགས་པར་

སངས་/ས་ཏེ། ཐམས་ཅད་མ~ེན་པ་ཉིད་བ_ེས་ནས་ཆོས་འདི་

བWན་པ་ཡིན་པས་མིའི་/ལ་པོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་མདོ་+ེ་འདི་

ཡོངས་b་བ|ང་ནས་བfར་Wི་དང་མཆོད་པ་Fེད་ན། གནོད་པ་
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Bམས་ཉེ་བར་ཞི་ནས་རབ་A་བདེ་བར་འvར། Zོང་དང་། Zོང་

~ེར་དང་། Zོང་�ལ་Bམས་ཡོངས་b་nང་བར་འvར། Iིར་

Mོལ་བའི་དZ་Bམས་�ོག་པར་འvར། འཛམ་qའི་[ིང་3་

གཏོགས་པའི་/ལ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་དང་། འཐབ་པ་

དང་། yོད་པའི་དངོས་པོ་Bམས་གཏན་མེད་པར་འvར་རོ། །

/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་འཛམ་qའི་[ིང་འདི་ན་ཡོད་པའི་

Zོང་དང་། Zོང་~ེར་དང་། རི་དང་། Zོང་�ལ་བ/ད་Tི་བཞི་

Wོང་དག་གི་མིའི་/ལ་པོ་བ/ད་Tི་བཞི་Wོང་པོ་Bམས་7ང་སོ་

སོ་ནས་རང་རང་གི་Qལ་3་ལོངས་Pོད་7ི་བདེ་བ་:ོང་ཞིང་རང་

དབང་དང་Kན་པར་འvར། །ནོར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འFོར་

dིས་/ས་པ་དག་ལ་ལོངས་Pོད་པར་Fེད་པས་ཕན་cན་འUོག་

པར་མི་Fེད་ཅིང་�ོན་dི་�་ཇི་\་བ་བཞིན་3་Bམ་པར་�ིན་པ་

དག་ལ་ལོངས་Pོད་པར་Fེད་པས། བསམ་པ་ངན་པ་བ�ེད་
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ནས་གཞན་dི་Qལ་ལ་འདོད་པས་ཡོངས་b་ཚ�ལ་བ་མེད་དེ། 

ཐམས་ཅད་འདོད་པ་Gང་ཞིང་ཕན་འདོགས་པའི་བསམ་པ་�ེ་

བར་འvར། འཐབ་པ་དང་། yོད་པ་དང་། བཅིང་བ་ལ་སོགས་

པའི་£ག་བ�ལ་ཡང་མེད་པར་འvར། Qལ་དེ་དག་ན་གནས་

པའི་མི་Bམས་7ང་རང་བཞིན་dིས་བདེ་བ་:ོང་བར་འvར། �་

འོག་མlན་ཞིང་G་དང་འོ་མ་འrེས་པ་\་qར་སེམས་7ིས་ཕན་

cན་£ག་ཅིང་བfར་བར་འvར། རབ་A་དགའ་བས་Bམ་པར་

yེ་བར་འvར། Fམས་པ་དང་། uིང་xེས་ཕན་འདོགས་ཤིང་

དགེ་བའི་y་བ་འཕེལ་བར་Fེད་པས་�་དང་«ེན་དེས་ན་འཛམ་

qའི་[ིང་འདི་རབ་A་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་པ་དང་། མི་Bམས་

/ས་ཤིང་རབ་A་གང་བར་འvར། ས་ཆེན་པོ་མl་དང་Kན་པར་

འvར། Zང་rོ་རན་པར་འvར། 3ས་ཚEགས་མི་མlན་པ་མེད་

པར་འvར། ཉི་མ་དང་། �་བ་དང་། གཟའ་དང་། �་2ར་Bམས་
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7ང་�ོན་dི་གནས་ལས་འཕོ་ཞིང་འvར་བ་མེད་པར་འvར། 

Îང་དང་ཆར་པ་ཡང་3ས་བཞིན་3་Kང་ཞིང་འབབ་པར་འvར། 

\ས་ངན་Bམས་དང་འ�ལ་བར་འvར། ནོར་དང་རིན་པོ་ཆེ་

Bམས་འFོར་ཅིང་/ས་པར་འvར། སེམས་ལ་སེར་¢འི་

འ�ངས་པ་མེད་ཅིང་kག་པར་aིན་པ་གཏོང་བར་འvར། དགེ་

བ་བ�འི་ལས་7ི་ལམ་དང་Kན་པར་འvར། མི་Bམས་ཚe་

འཕོས་པར་vར་ན་ཡང་ཕལ་ཆེར་མཐོ་རིས་b་�ེ་བར་འvར་

བས་tའི་འཁོར་Bམས་རབ་A་འཕེལ་བར་འvར་བར་རིག་པར་

Fའོ། །/ལ་པོ་ཆེན་པོ་དག་མ་འོངས་པའི་3ས་ན་མིའི་/ལ་པོ་

གང་ལ་ལ་ཞིག །མདོ་+ེ་འདི་མཉན་ཏེ་ཡོངས་b་བnངས་ནས་

Vས་པས་མཆོད་པ་Fེད་པ་དང་། མདོ་+ེ་འཛEན་པའི་འཁོར་བཞི་

པོ་དག་ལ་�་མར་Fེད་ཅིང་བ�གས་པ་བxོད་པར་འདོད་པ་

དང་། གཞན་ཡང་~ེད་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་། གནོད་aིན་
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dི་འཁོར་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་uེད་ལ་ཕན་པ་དང་། བདེ་བས་

ཕན་འདོགས་པར་འདོད་ན་དེའི་Iིར་/ལ་པོ་དེས་kག་པར་མདོ་

+ེའི་/ལ་པོ་དམ་པ་འདི་མཉན་ནས་ཡོངས་b་ག|ང་བར་Fས་

ཏེ། ཡང་དག་པའི་ཆོས་7ི་G་བ3ད་yིའི་རོ་མཆོག་དམ་པ་འདི་

ཐོས་པའི་དབང་གིས་~ེད་ལ་སོགས་པའི་�ས་དང་སེམས་7ི་

མl་Wོབས་འཕེལ་བར་Fེད་པས་བyོན་འzས་དང་Kན་ཞིང་

དཔའ་བ་དང་། བསོད་ནམས་དང་གཟི་Fིན་Bམས་རབ་A་/ས་

པར་འvར་རོ། །མིའི་/ལ་པོ་དེ་དག་གལ་ཏེ་སེམས་yེ་གཅིག་

A་མདོ་+ེ་འདི་མཉན་ནས་ཡོངས་b་འཛEན་པར་Fེད་ན་དེ་ནི་

ཡངས་ཤིང་/་ཆེ་བ་དང་། ཤིན་A་དཀོན་པའི་མཆོད་པས་ཡང་

དག་པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་p7་lབ་པ་ང་ལ་མཆོད་པ་

Fེད་པར་འvར་ཏེ། གང་གིས་ང་ལ་མཆོད་པ་Fས་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་འདས་པ་དང་། མ་Fོན་པ་དང་། ད་\ར་བXགས་པའི་
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སངས་/ས་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་མང་པོ་Bམས་ལ་མཆོད་

པ་Fས་པར་འvར་རོ། །གང་གིས་3ས་གbམ་dི་སངས་/ས་

Bམས་ལ་མཆོད་པ་Fས་ནས་བསམ་dིས་མི་~བ་པའི་བསོད་

ནམས་7ི་�ང་པོ་ཚད་མེད་པ་uེད་འཐོབ་པར་འvར་བས། �་

དང་«ེན་དེས་ན་~ེད་ལ་སོགས་པས་/ལ་པོ་དེ་དང་། བ�ན་མོ་

དང་། Sས་དང་། འཁོར་Bམས་ཡོངས་b་བnངས་ནས་གནོད་

ཅིང་ཉམ་ང་བ་མེད་པར་Fས་ཏེ། ཕོ་�ང་བnང་བའི་t་Bམས་

7ང་kག་A་བདེ་བའི་ལོངས་Pོད་:ོང་བ་ལ་འགོད་པར་Fེད་ན། 

བསོད་ནམས་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་དང་Kན་པར་འvར། 

Qལ་དེ་དག་ན་གནས་པའི་མི་Bམས་7ང་འདོད་པ་µའི་བདེ་བ་

Bམ་པ་¢་ཚ�གས་:ོང་བར་འvར། དངོས་པོ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་

7ང་རབ་A་ཞི་བར་འvར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་

/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་གིས་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །
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བཅོམ་Kན་འདས་Sད་མའི་3ས་7ི་ཚe་མིའི་/ལ་པོ་གང་ལ་ལ་

ཞིག་འདི་\ར་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེ་འདི་ཉན་པར་མོས་

པ་དང་། བདག་ཉིད་དང་། བ�ན་མོ་དང་། /ལ་q་ནས་ཕོ་�ང་

ནང་གི་Sས་ལ་སོགས་པའི་བར་དག་དང་། Zོང་~ེར་དང་། 

Zོང་�ལ་དང་། ཕོ་�ང་ཡོངས་b་nང་ཞིང་�ོབ་པ་དང་། 

བསམ་dིས་མི་~བ་པའི་དགའ་བ་མཆོག་དམ་པ་དང་། རབ་A་

དབེན་པའི་བདེ་བ་འཐོབ་པར་འཚལ་བ་དང་། ཚe་འདི་ཉིད་ལ་

/ལ་ཐབས་བ�ན་ཞིང་མཐོ་བ་དང་། དབང་Ãག་དང་Kན་ཞིང་

དར་བ་དང་། kག་A་འཕེལ་བར་འཚལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་

བསམ་dིས་མི་~བ་པའི་བསོད་ནམས་7ི་�ང་པོ་ཚད་མ་མཆིས་

ཤིང་མཐའ་མ་མཆིས་པ་ཡོངས་b་£ད་པ་དང་། རང་གི་Qལ་3་

Iིར་Mོལ་བའི་དZ་དང་། :་ངན་དང་། འ¡ག་པ་དང་། གདོན་

བགེགས་7ི་དངོས་པོ་Bམས་མ་མཆིས་པར་འཚལ་ན། བཅོམ་
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Kན་འདས་འདི་\ར་མིའི་/ལ་པོ་དེས་བག་མ་མཆིས་པས་

སེམས་གཡེང་བར་མི་བdི་ཞིང་ཤིན་A་Vས་པ་བ�ེད་དེ་བསམ་

པ་ཐག་པ་ནས་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་མཆོག་དམ་པ་འདི་མཉན་ཅིང་

ཡོངས་b་ག|ང་བར་བdིའོ། །ཆོས་ཉན་པར་འཚལ་བའི་ཚe། 

�ར་/ལ་པོ་ལ་གཅེས་པའི་ཕོ་�ང་མཆོག་དམ་པ་རབ་A་བ/ན་

ཏེ་གསལ་བའི་Iོགས་b་}ོས་ཆབ་7ིས་ཆག་ཆག་བཏབ་Wེ། 

མེ་ཏོག་མཆོག་དམ་པ་¢་ཚ�གས་མངོན་པར་གཏོར་ནས་སེང་

གེའི་Tི་ཆོས་7ི་གདན་~ད་པར་3་འཕགས་པ་བ�གས་ཏེ། རིན་

པོ་ཆེ་¢་ཚ�གས་7ིས་རབ་A་བ/ན་ནས་རིན་པོ་ཆེ་¢་ཚ�གས་

7ི་ག3གས་དང་། /ལ་མཚན་དང་། བ་དན་བ�ེང་Wེ། རིན་

ཐང་མ་མཆིས་པའི་}ོས་བ`ེགས་ནས་རོལ་མོ་Bམས་བdིའོ། །

/ལ་པོ་དེས་དེའི་ཚe་ཡོངས་b་དག་པར་¡ས་བdིས་ཏེ། }ོས་

7ི་§ག་པས་�ས་བ�ས་ནས་གོས་སར་པ་གཙང་མ་བགོས་ཏེ། 
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/ན་Uེང་Bམས་7ིས་བ/ན་ནས་Wན་དམའ་བ་ལ་མཆིས་ཏེ། 

མཐོ་བའི་བསམ་པ་མི་བ�ེད་པར་དབང་Ãག་གི་ཐབས་ཡོངས་

b་}ང་བར་བdིའོ། །ང་/ལ་Bམས་}ངས་ཏེ་སེམས་yེ་གཅིག་

A་rན་པ་ཉེ་བར་གཞག་ནས་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་མཉན་པར་

བdིའོ། །ཆོས་±་བའི་མཁན་པོ་ལ་Wོན་པ་ཆེན་པོའ E་འ3་ཤེས་

བ�ེད་པར་བdིའོ། །ཕོ་�ང་ནང་གི་བ�ན་མོ་དང་། /ལ་q་

དང་། Sས་དང་། འཁོར་Bམས་ལ་Fམས་པ་དང་། བyེ་བའི་

སེམས་བ�ེད་ནས་རབ་A་དགའ་བས་ཕན་cན་བ\་བར་བdིའོ། 

།ཤིན་A་མlན་པའི་མདངས་7ིས་ཚEག་འཇམ་པོར་±་བར་

བdིའོ། །བདག་ཉིད་7ི་�ས་དང་སེམས་ལ་དགའ་བ་ཆེན་པོས་

fན་3་~བ་པར་བdིའོ། །དེང་བདག་ནི་ཤིན་A་བསམ་པར་

དཀའ་ཞིང་~ད་པར་3་འཕགས་པའི་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཡངས་

ཤིང་/་ཆེ་བ་འདི་\་q་འཐོབ་པར་འvར་རོ་uམ་3་བསམས་
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ནས་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་དེ་ལ་རབ་A་མཆོད་པར་བdིའོ། །དེ་\ར་

བསམས་ལགས་ནས་ཆོས་±་བའི་མཁན་པོ་དེར་མཆིས་པ་

མཐོང་བར་vར་ན་ཤིན་A་Vས་པས་དཀོན་པའི་འ3་ཤེས་བ�ེད་

པར་བdིའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་

བཞི་པོ་དག་ལ་བཀའ་³ལ་པ། འདི་\ར་ཆོས་±་བའི་མཁན་པོ་

དེ་མི་བb་བར་མི་Fའི། དེའི་ཚe་མིའི་/ལ་པོ་དེས་གོས་སར་པ་

གཙང་མ་བགོས་ནས་/ན་དང་། Uེང་བ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་7ིས་

རབ་A་བ/ན་ཏེ། བདག་ཉིད་ག3གས་དཀར་པོ་དང་། }ོས་

དང་། མེ་ཏོག་ཐོགས་ནས་དམག་གི་དªང་བཤམས་ཏེ། རོལ་མོ་

/ས་པར་Fས་ནས་ང་གིས་Zོང་~ེར་ནས་Iིར་§ང་Wེ། བ�་

ཤིས་7ི་དངོས་པོ་ཐོབ་པར་F་བའི་Iིར་Vས་པའི་འ3་ཤེས་

བ�ེད་ནས་ཆོས་±་བའི་མཁན་པོ་དེ་བb་བར་Fའོ། །/ལ་པོ་

ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་�་དང་«ེན་གང་གི་Iིར་མིའི་/ལ་པོ་དེས་
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བདག་ཉིད་7ིས་བfར་Wི་དང་། མཆོད་པ་དེ་\་q་F་དགོས་ཤེ་

ན། མིའི་/ལ་པོ་དེ་ང་པ་བཏེག་ཅིང་ང་པ་བཞག་པ་ན་གོམ་

པ་རེ་རེ་ཞིང་སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་

Wོང་པོ་Bམས་ལ་བfར་Wི་དང་། མཆོད་པ་དང་། རིམ་Zོ་དང་། 

�་མར་Fེད་པར་འvར་ཞིང་། གཞན་ཡང་བ2ལ་པའི་Zངས་དེ་

uེད་7ི་འཁོར་བའི་£ག་བ�ལ་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བར་

འvར་བས་སོ། །གཞན་ཡང་མ་འོངས་པའི་3ས་ན་བ2ལ་པའི་

Zངས་དེ་uེད་3་འཁོར་ལོས་Æར་བའི་/ལ་པོའ E་ལོངས་Pོད་

མཆོག་~ད་པར་3་འཕགས་པ་དག་ལ་ལོངས་Pོད་པར་འvར། 

གོམ་པ་རེ་རེ་བོར་བའི་དབང་གིས་ཚe་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་བསོད་

ནམས་འཕེལ་བས་རང་དབང་3་/ལ་པོ་Fེད་ཅིང་བསམ་dིས་

མི་~བ་པའི་Bམ་པར་�ིན་པ་དང་Kན་པ་དང་། མང་པོ་fན་

dིས་བfར་བར་འvར། བ2ལ་པ་འqམ་Uག་བ/་Wོང་ཚད་
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མེད་པ་uེད་3་t་དང་མིས་ཡོངས་b་Pད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་¢་

བ3ན་dི་གཞལ་མེད་ཁང་དག་ལ་ལོངས་Pོད་པར་འvར། �ེ་བ་

ཐམས་ཅད་3་/ལ་པོ་Fེད་པར་འvར། ཚe་རིང་བར་འvར། 

ཚEག་གི་}ོབས་པ་དང་Kན་པས་t་དང་མི་fན་dིས་མངོན་པར་

ཡིད་ཆེས་པར་འvར། འཇིགས་ཤིང་Åག་པ་མེད་པར་འvར། 

Zགས་པ་ཆེན་པོ་དང་Kན་ཞིང་མང་པོ་fན་dིས་ཡོངས་b་བ\་

བར་འvར། t་དང་མིའི་ནང་3་~ད་པར་3་འཕགས་པའི་བདེ་

བ་དག་ལ་ལོངས་Pོད་པར་འvར། མl་Wོབས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་

འvར། གཟི་Fིན་ཆེན་པོའ E་ཡོན་ཏན་དང་Kན་པར་འvར། �ས་

7ི་མཚན་མ་d་ནོམ་ཞིང་ཤིན་A་མཛeས་པས་དཔེ་�་མེད་པར་

འvར། t་དང་མིའི་Wོན་པ་མཐོང་བར་འvར། དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་དང་Uད་པར་འvར། བསོད་ནམས་7ི་�ང་པོ་ཚད་མེད་

པ་མངོན་པར་zབ་ཅིང་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་འvར་རོ། །/ལ་
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པོ་ཆེན་པོ་དག་འདི་\ར་ཤེས་པར་F་Wེ། མིའི་/ལ་པོ་དེ་དག་

གིས་ཡོན་ཏན་dི་ཕན་ཡོན་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་ཚད་མེད་པ་དེ་\་

q་མཐོང་བའི་Iིར་བདག་ཉིད་དཔག་ཚད་གཅིག་ནས་དཔག་

ཚད་བ/་Wོང་3་མའི་བར་3་ཆོས་±་བའི་མཁན་པོ་བb་བར་F་

ཞིང་། ཆོས་±་བའི་མཁན་པོ་ལ་སངས་/ས་7ི་འ3་ཤེས་བ�ེད་

པར་Fའོ། །Sར་Zོང་དང་། Zོང་~ེར་3་Iིན་ནས་7ང་དེང་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་

སངས་/ས་p7་lབ་པ་བདག་གི་ཕོ་�ང་3་གཤེགས་ནས་

བདག་གི་མཆོད་པ་བཞེས་ཏེ་བདག་ལ་ཆོས་Wོན་པར་མཛད་དོ། 

།བདག་7ང་ཆོས་ཐོས་པའི་དབང་གིས་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་ལས་Iིར་Kོག་པར་མི་འvར་བས་

འདི་ཉིད་སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་

Wོང་3་མ་དང་Uད་པར་vར་པ་ཡིན་ནོ། །དེང་བདག་གིས་ནི་
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ཤིན་A་ཡངས་ཤིང་/་ཆེ་བ་མཆོག་A་~ད་པར་3་འཕགས་པའི་

བདེ་བའི་ཡོ་Fད་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་7ིས་འདས་པ་དང་། མ་Fོན་

པ་དང་། ད་\ར་བXགས་པའི་སངས་/ས་Bམས་ལ་མཆོད་ཅིང་

རིམ་Zོ་Fས་སོ། །དེང་བདག་གིས་ནི་གཤིན་xེའི་འཇིག་kེན་

དང་། སེམས་ཅན་ད:ལ་བ་དང་། ཡི་དགས་དང་། 3ད་འZོའ E་

�ེ་གནས་7ི་£ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་y་བ་ནས་བཏོན་ཏོ། །དེང་

འཁོར་ལོས་Æར་བའི་/ལ་པོ་དང་། བ/་Fིན་དང་། ཚངས་པ་

Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་uེད་7ི་དགེ་བའི་y་བ་

རབ་A་བ�ེད་དོ། །དེང་སེམས་ཅན་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་

ཚད་མེད་པ་uེད་འཁོར་བའི་£ག་བ�ལ་ལས་བཏོན་ནས་:་

ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ལ་བཀོད་དོ། །དེང་ཚད་མེད་མཐའ་

མེད་ཅིང་བསམ་dིས་མི་~བ་པའི་བསོད་ནམས་7ི་�ང་པོ་རབ་

A་བསགས་སོ། །ཕོ་�ང་ནང་གི་Sས་དང་�ེ་བོ་མང་པོ་བདེ་བ་
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ལ་བཀོད་ནས་Qལ་Bམས་རབ་A་ཞི་བར་Fས་པས། གནོད་པ་

དང་། 3ག་ག3ག་པ་དང་། མི་མ་¬ངས་པ་མེད་ཅིང་Iོགས་

གཞན་ནས་འོང་བའི་དZ་Bམས་ཉེ་བར་འོངས་ནས་གནོད་པ་མི་

Fེད་པ་དང་། :་ངན་དང་ནད་Bམས་མེད་པར་འvར་རོ་uམ་3་

བསམ་པར་Fའོ། །/ལ་པོ་ཆེན་པོ་དག་འདི་\ར་རིག་པར་F་

Wེ། དེའི་ཚe་མིའི་/ལ་པོ་དེ་དག་གིས་དེ་\ར་ཡང་དག་པའི་

ཆོས་ལ་བ�ན་པར་Fས་ཤིང་�་མར་Fས་པ་དང་། མདོ་+ེ་དམ་

པ་འདི་ཡོངས་b་འཛEན་པའི་དགེ་Sོང་དང་། དགེ་Sོང་མ་དང་། 

དགེ་བuེན་དང་། དགེ་བuེན་མ་དག་ལ་མཆོད་པ་དང་། བfར་

Wི་དང་། �་མར་Fས་ཤིང་བ�གས་པ་བxོད་པ་ལས་§ང་བའི་

དགེ་བའི་y་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་དང་། བསོད་ནམས་མཆོག་

གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་~ེད་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ལས་ཡོངས་b་�ོ་བར་Fེད་ན་མིའི་/ལ་པོ་དེ་དག་བསོད་
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ནམས་ཆེན་པོའ E་དགེ་བའི་ལས་7ི་�་དང་། «ེན་དང་Kན་པར་

འvར་བས་ཚe་འདི་ཉིད་ལ་དབང་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་གཟི་Fིན་ཆེན་

པོ་རབ་A་འཕེལ་བར་འvར། དཔལ་དང་མཚན་མཆོག་Bམས་

7ིས་རབ་A་བ/ན་པར་འvར། Iིར་Mོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་

དག་པའི་ཆོས་7ིས་ཚར་གཅོད་པར་འvར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་

Kན་འདས་ལ་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་གིས་འདི་2ད་ཅེས་

གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་མིའི་/ལ་པོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་དེ་

\ར་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ལ་Vས་པས་བfར་Wི་བdིས་ནས་

མདོ་+ེ་འདི་མཉན་པར་བdིད་པ་དང་། མདོ་+ེ་འདི་འཛEན་པའི་

འཁོར་བཞི་པོ་དག་ལ་བfར་Wི་དང་། མཆོད་པ་དང་། �་མར་

བdིས་ནས་བ�གས་པ་བxོད་པར་བdིད་པ་ན། དེའི་ཚe་མིའི་

/ལ་པོ་དེས་བདག་ཅག་Bམས་དགའ་བར་བdི་བའི་Sད་3་

ཆོས་7ི་གདན་དང་ཉེ་བའི་Iོགས་གཅིག་A་}ོས་ཆབ་7ིས་ཆག་
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ཆག་བཏབ་Wེ། མེ་ཏོག་མཆོག་དམ་པ་མང་པོ་མངོན་པར་གཏོར་

ནས་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་མཆིས་པའི་Wན་ཡང་བཤམས་ཏེ་

བཏིང་བར་vར་ན། བདག་ཅག་7ང་/ལ་པོ་དེ་དག་དང་tན་

ཅིག་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ཉན་པར་བdིད་དོ། །/ལ་པོ་དེས་7ང་

བདག་ཅག་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་དགེ་བའི་y་བ་ཅི་མཆིས་པའི་

བསོད་ནམས་7ི་2ལ་བ་གང་ལགས་པ་བདག་ཅག་ལ་ཡང་

ཡོངས་b་བ�ོ་བར་བdིའོ། །བཅོམ་Kན་འདས་དེའི་ཚe་མིའི་

/ལ་པོ་དེས་ཆོས་±་བ་ལ་ཆོས་བཤད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་

ནས་Wན་ལ་མཆིས་པའི་ཚe་བདག་ཅག་གི་Sད་3་}ོས་མཆོག་

དམ་པ་¢་ཚ�གས་བ`ེགས་ནས་མདོ་+ེ་འདི་ལ་མཆོད་པར་

བdིའོ། །བཅོམ་Kན་འདས་དེའི་ཚe་}ོས་7ི་བ3ག་པ་དེ་དག་

2ད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་མངོན་པར་འཕགས་ནས་

བདག་ཅག་Bམས་7ི་གཞལ་མེད་ཁང་3་མཆིས་ཏེ། }ོས་7ི་
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ག3གས་b་འvར་བས་བདག་ཅག་tའི་འཁོར་Bམས་7ིས་7ང་

}ོས་7ི་rི་མཆོག་དེ་ཚ�ར་བར་འvར། }ོས་7ི་3་བ་དེ་ཡང་

གསེར་dི་འོད་དང་Kན་པས་བདག་ཅག་གནས་པའི་ཁང་~ིམ་

ནས་ཚངས་པའི་གནས་དང་། བ/་Fིན་tའི་དབང་པོ་དང་། t་

མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོ་དང་། t་མོ་དཔལ་ཆེན་མོ་དང་། སའི་t་

མོ་བkན་མ་དང་། +ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡང་དག་ཤེས་དང་། གནོད་

aིན་dི་+ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉི་²་y་བ/ད་དང་། tའི་/ལ་པོ་

དབང་Ãག་ཆེན་པོ་དང་། ལག་ན་�ོ་xེ་གསང་བའི་བདག་པོ་

དང་། +ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་དང་། འUོག་མའི་q་

འཁོར་µ་བ/་པ་དང་། wའི་/ལ་པོ་མ་rོས་པ་དང་། wའི་/ལ་

པོ་/་མཚ�འི་གནས་7ི་བར་ཐམས་ཅད་7ང་རབ་A་གསལ་བར་

བdིད་དོ། །བཅོམ་Kན་འདས་འདི་\་q་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་

Bམས་7ིས་རང་རང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་3་}ོས་7ི་བ3ག་པ་
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དེས་2ད་ཅིག་Qད་ཙམ་ཅིག་ལ་}ོས་7ི་ག3གས་b་vར་པར་

ཡང་མཐོང་ལ་}ོས་7ི་rི་ཡང་ཚ�ར་བར་འvར། འོད་ཟེར་dི་ཁ་

དོག་གིས་tའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བdིད་

པ་ཡང་མཐོང་བར་འvར་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་

/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་ལ་བཀའ་³ལ་པ། }ོས་7ི་འོད་ཟེར་

དེས་གཞལ་མེད་ཁང་དེ་དག་འབའ་ཞིག་གསལ་བར་Fས་ནས་

}ོས་7ི་ག3གས་b་vར་ཏེ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་འdེད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། མིའི་/ལ་པོ་དེ་དག་ལག་པས་པོག་ཕོར་བ|ང་Wེ། }ོས་

མཆོག་དམ་པ་བ`ེགས་ནས་མདོ་+ེ་འདི་ལ་མཆོད་པ་Fེད་པའི་

ཚe་}ོས་7ི་3་བ་དེ་ཐང་ཅིག་Qད་ཙམ་གཅིག་ལ་Wོང་གbམ་dི་

Wོང་ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་ན་ཡོད་པའི་ཉི་མ་དང་། �་

བ་Fེ་བ་Uག་བ/་དང་། རིའི་/ལ་པོ་རི་རབ་Fེ་བ་Uག་བ/་

དང་། [ིང་བཞི་པ་Fེ་བ་Uག་བ/་དང་། Wོང་གbམ་dི་Wོང་

�335



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་འདིའི་t་དང་། w་དང་། གནོད་

aིན་དང་། rི་ཟ་དང་། t་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་Kིང་དང་། 

མིའམ་ཅི་དང་། \ོ་འIེ་ཆེན་པོའ E་ཁང་~ིམ་ཐམས་ཅད་གསལ་

བར་Fས་ནས་ནམ་མཁའ་fན་3་གང་ཞིང་/ས་པ་དང་། }ོས་

7ི་བ3ག་པ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་�ིན་dི་

ག3གས་b་vར་ཏེ། ག3གས་དེ་ཡང་གསེར་dི་ཁ་དོག་དང་

Kན་པས་tའི་ཁང་~ིམ་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་Fེད་དེ། འདི་

\ར་Wོང་གbམ་dི་Wོང་ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་ན་}ོས་

7ི་�ིན་དང་། }ོས་7ི་ག3གས་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་ཇི་uེད་ཡོད་

པ་ཐམས་ཅད་ནི་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་

མདོ་+ེའི་/ལ་པོའ E་གཟི་Fིན་dི་མl་ལས་vར་པ་ཡིན་ནོ། །

མིའི་/ལ་པོ་དེ་དག་ལག་A་པོག་ཕོར་ཐོགས་ནས་མདོ་+ེ་འདི་

ལ་མཆོད་པར་Fེད་པའི་ཚe་}ོས་7ི་བ3ག་པ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་
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གང་ཡིན་པ་དེ་དག་Wོང་གbམ་dི་Wོང་ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་

ཁམས་འདི་འབའ་ཞིག་A་~བ་པར་འvར་བ་མ་ཡིན་dི། 2ད་

ཅིག་Qད་ཙམ་གཅིག་གིས་Iོགས་བ�འི་སངས་/ས་7ི་ཞིང་

གང་¨འི་wང་གི་Fེ་མ་དང་མཉམ་པ་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་

ཚད་མེད་མཐའ་མེད་པ་fན་3་~བ་ཅིང་། སངས་/ས་7ི་ཞིང་

Bམས་7ི་ནམ་མཁའ་fན་3་}ོས་7ི་ག3གས་b་vར་ནས་fན་

3་གསལ་བར་Fེད་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། དེའི་ཚe་སངས་/ས་

མང་པོ་དེ་དག་}ོས་d་ནོམ་པའི་rི་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་7ང་

རིག་ཅིང་མ~ེན། }ོས་7ི་�་རེ་དང་། གསེར་dི་ཁ་དོག་དེ་དག་

7ང་གཟིགས་ནས་Iོགས་བ�འི་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་གང་¨འི་

wང་གི་Fེ་མ་དང་མཉམ་པའི་སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་

Bམས་7ིས་ཆོ་འËལ་བWན་ནས། སངས་/ས་བཅོམ་Kན་

འདས་མང་པོ་དེ་དག་གིས་མlན་པར་གཟིགས་ཤིང་སོ་སོར་
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བkགས་ཏེ། གbང་མlན་པར་ཆོས་±་བའི་མཁན་པོ་དེ་ལ་

�ེས་q་ཆེན་པོ་~ོད་7ིས་ཤིན་A་ཟབ་པའི་མདོ་+ེ་d་ནོམ་པ་

འདི་/་ཆེར་ཡོངས་b་}ེལ་ནས། བསོད་ནམས་7ི་�ང་པོ་ཚད་

མེད་མཐའ་མེད་ཅིང་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་ཡོངས་b་·ོགས་

པར་vར་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ཞེས་བ�གས་པ་བxོད་

པར་འvར་རོ། །གང་ལ་ལ་ཞིག་མདོ་+ེ་འདི་\་q་མཉན་ནས་

ཐོས་པའི་བསོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཚད་7ང་ཤིན་A་མང་

བ་ཡིན་ན། ཡི་གེར་འrི་བ་དང་། ལེན་པ་དང་། འཛEན་པ་དང་། 

�ོག་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་དག་པར་Wོན་པ་དང་། ཇི་

2ད་བWན་པ་བཞིན་3་མངོན་པར་�བ་པ་\་�ོས་7ང་ཅི་

དགོས། དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། རིགས་7ི་q་དག་སེམས་ཅན་གང་

ལ་ལ་ཞིག་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་

+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ཐོས་པར་vར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་�་ན་
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མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་ལས་Iིར་Kོག་པར་

མི་འvར་བས་སོ། །དེའི་ཚe་Iོགས་བ�འི་སངས་/ས་7ི་ཞིང་

Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མེད་Zངས་མེད་པ་གང་¨འི་wང་

གི་Fེ་མ་དང་མཉམ་པའི་སངས་/ས་7ི་ཞིང་དག་ན་བXགས་

པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་གbང་གཅིག་A་ཆོས་7ི་Wན་

ལ་འ3ག་པའི་ཆོས་±་བའི་མཁན་པོ་དེ་ལ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། 

།ཞེས་བ�གས་པ་འདི་བxོད་ནས་རིགས་7ི་q་~ོད་མ་འོངས་

པའི་3ས་ན། བyོན་འzས་7ི་Wོབས་7ིས་དཀའ་བ་བ/་Wོང་

ཚད་མེད་པ་uེད་མངོན་པར་བ�བས་ཏེ། ཚ�གས་ཡོངས་b་

·ོགས་པར་Fས་ནས་འཕགས་པ་མང་པོ་ལས་ཡང་དག་པར་

འདས་ཏེ། ཁམས་གbམ་ལས་ངེས་པར་§ང་ནས་གཙ�་བོ་

མཆོག་A་vར་ཏེ་Fང་Gབ་7ི་ཤིང་གི་/ལ་པོའ E་�ང་3་འ3ག་

ནས། ~ད་པར་3་འཕགས་པ་Bམས་7ིས་ཡོངས་b་བ/ན་པར་
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འvར། Wོང་གbམ་dི་Wོང་ཆེན་པོའ E་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་ན་

«ེན་དང་Kན་པའི་སེམས་ཅན་Bམས་ཡོངས་b་�ོབ་པར་

འvར། ཤིན་A་འཇིགས་b་¬ང་བའི་བ3ད་7ི་དམག་ཚ�གས་

Bམས་ཚར་གཅོད་པར་འvར། ཤིན་A་Bམ་པར་དག་པའི་ཆོས་

Bམས་དང་། ཤིན་A་ཟབ་པའི་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

·ོགས་པའི་Fང་Gབ་རབ་A་kོགས་པར་འvར་རོ། །རིགས་7ི་

q་~ོད་�ོ་xེའི་Wན་ལ་འ3ག་ནས་སངས་/ས་Bམས་7ིས་རབ་

A་བ�གས་པའི་ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་�་ན་མེད་པ། ཤིན་A་ཟབ་པ་

d་ནོམ་པ་Bམ་པ་བ�་གཉིས་ཡོངས་b་བ2ོར་བར་འvར། �་

ན་མེད་པའི་ཆོས་7ི་�་ཆེན་པོ་མཆོག་A་vར་པ་རབ་A་´ང་བར་

འvར། �་ན་མེད་པའི་ཆོས་7ི་3ང་ཤིན་A་d་ནོམ་པ་འqད་

པར་འvར། �་ན་མེད་པའི་ཆོས་7ི་/ལ་མཚན་~ད་པར་3་

འཕགས་པ་�ེང་བར་འvར། �་ན་མེད་པའི་ཆོས་7ི་�ོན་མ་
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ཤིན་A་གསལ་བར་}ར་བར་འvར། �་ན་མེད་པའི་བ3ད་yིའི་

ཆོས་7ི་ཆར་རབ་A་འབེབས་པར་འvར། ཉོན་མོངས་པའི་

དZའི་འཆིང་བ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་b་གཅོད་པར་འvར། 

སེམས་ཅན་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་uེད་མཐའ་

མེད་ཅིང་འཇིགས་b་¬ང་བའི་/་མཚ�་ལས་ཡོངས་b་བ�ས་

པར་འvར། �་མེད་པའི་�ེ་ཤིའི་འཁོར་བ་ལས་ཐར་བར་འvར། 

སངས་/ས་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་uེད་དང་Uད་

པར་འvར་རོ། །ཞེས་གbང་བར་འvར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་

Kན་འདས་ལ་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་གིས་ཡང་འདི་2ད་

ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་

A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ནི་Sད་མ་དང་། ད་

\ར་dི་ཚe་ཡོན་ཏན་ཚད་མ་མཆིས་པ་འདི་\་q་ཡོངས་b་

·ོགས་པར་བdིད་པས་དེའི་Sད་3་མིའི་/ལ་པོ་གང་གིས་མདོ་
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+ེ་ཤིན་A་d་ནོམ་པ་འདི་ཐོས་པར་vར་པ་དེ་ནི་སངས་/ས་Fེ་

བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མ་མཆིས་པ་uེད་ལས་དགེ་བའི་y་

བ་བ�ེད་པ་ལགས་པས་མིའི་/ལ་པོ་དེ་དག་ལ་བདག་ཅག་

Bམས་ཡོངས་b་བnང་ཞིང་xེས་b་rན་པར་བdིད་དོ། །

གཞན་ཡང་བསོད་ནམས་7ི་ཕན་ཡོན་ཚད་མ་མཆིས་པ་uེད་

མཐོང་བའི་Sད་3་བདག་ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། འཁོར་

གཞན་Bམས་དང་། ཡི་དགས་འqམ་Uག་བ/་Wོང་ཚད་མ་

མཆིས་པ་uེད་རང་རང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་Bམས་b་}ོས་7ི་

བ3ག་པའི་�ིན་dི་ག3གས་དང་། ཆོ་འËལ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་

པ་དེ་དག་མཐོང་བ། དེའི་ཚe་བདག་ཅག་རང་གི་�ས་མི་¢ང་

བར་བdིས་ནས་ཆོས་ཉན་པའི་Sད་3་/ལ་པོ་དེའི་ཕོ་�ང་

ཡོངས་b་གཙང་ཞིང་མཛeས་པར་བ/ན་པ་ཆོས་འཆད་པའི་

གནས་b་མཆི་བར་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་3་ཚངས་པ་དང་། 
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བ/་Fིན་དང་། t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོ་དང་། དཔལ་dི་t་མོ་

ཆེན་མོ་དང་། སའི་t་མོ་བkན་མ་དང་། +ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡང་

དག་ཤེས་དང་། གནོད་aིན་dི་+ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉི་²་y་བ/ད་

དང་། tའི་q་དབང་Ãག་ཆེན་པོ་དང་། ལག་ན་�ོ་xེ་གསང་བའི་

བདག་པོ་དང་། +ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་དང་། འUོག་

མའི་q་འཁོར་µ་བ/་པ་དང་། wའི་/ལ་པོ་མ་rོས་པ་དང་། 

wའི་/ལ་པོ་/་མཚ�་དང་། t་དང་གནོད་aིན་ལ་སོགས་པའི་

འཁོར་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མ་མཆིས་པ་uེད་7ང་

ཆོས་ཉན་པའི་Sད་3་སོ་སོ་ནས་རང་རང་གི་�ས་མི་¢ང་བར་

བdིས་ཏེ། མིའི་/ལ་པོ་དེའི ་ཕོ ་�ང་ཤིན་A་~ད་པར་3་

འཕགས་པ་ཆོས་7ི་གདན་ཤིན་A་མཛeས་པར་བdིས་པ་ཆོས་

བཤད་པའི་གནས་b་མཆི་བར་འvར་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་

འདས་བདག་ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། འཁོར་གཞན་
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Bམས་དང་། གནོད་aིན་Bམས་ཐམས་ཅད་སེམས་yེ་གཅིག་A་

མིའི་/ལ་པོ་དེ་དག་དང་tན་ཅིག་A་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

བdིས་ནས་�་ན་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་7ི་aིན་བདག་ཆེན་པོར་

འvར་བའི་�ས་བ3ད་yིའི་རོས་བདག་ཅག་ཚEམ་པར་vར་

པས། དེའི་Sད་3་བདག་ཅག་/ལ་པོ་དེ་ལ་ཡོངས་b་བnངས་

ནས་གནོད་པ་Bམས་ཡོངས་b་བསལ་ཏེ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་

བdིད་དོ། །དེའི་ཕོ་�ང་དང་། Zོང་དང་། Zོང་~ེར་དང་། Qལ་

Bམས་b་ཡང་+ིག་པ་དང་\ས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རབ་A་ཞི་

བར་བdིད་དོ། །དེ་ནས་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཅིག་ཅར་ཐལ་མོ་

aར་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་

Kན་འདས་མིའི་/ལ་པོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་རང་གི་Qལ་3་མདོ་+ེ་

འདི་བXགས་པར་vར་7ང་ཡོངས་b་}ེལ་བར་ཡང་མི་བdིད་

ལ་སེམས་7ིས་7ང་}ོང་བར་བdིད་ཅིང་ཉན་པར་ཡང་མི་མོས། 
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མཆོད་པར་ཡང་མི་བdིད། �་མར་ཡང་མི་བdིད། བ�གས་པ་

བxོད་པར་ཡང་མི་བdིད་ལ། འཁོར་བཞི་པོ་དག་མདོ་+ེ་འཛEན་

པ་མཐོང་བར་vར་ན་ཡང་། �་མར་མི་བdིད་ཅིང་མཆོད་པ་

དང་། རིམ་Zོ་ཡང་མི་བdིད་ན་བདག་ཅག་དང་། འཁོར་གཞན་

Bམས་དང་། t་ཚད་མ་མཆིས་པ་Bམས་7ང་ཤིན་A་ཟབ་ཅིང་

d་ནོམ་པའི་ཆོས་འདི་ཐོས་པར་མི་འvར་བས་བ3ད་yིའི་རོ་ལ་

/བ་7ིས་Iོགས་ཤིང་ཡང་དག་པའི་ཆོས་7ི་�ད་7ང་Wོར་བར་

འvར། གཟི་Fིན་དང་མl་Wོབས་7ང་མ་མཆིས་པར་འvར། 

ངན་འZོ་འཕེལ་བར་བdིད་ཅིང་t་དང་མི་Bམས་ཡོངས་b་

ཉམས་པར་འvར། འཁོར་བའི་G་བོར་Fིང་བར་འvར་ཞིང་། 

:་ངན་ལས་འདས་པའི་²ལ་དང་གོལ་བར་འvར་བས་བཅོམ་

Kན་འདས་བདག་ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། འཁོར་གཞན་

Bམས་དང་། གནོད་aིན་ལ་སོགས་པ་དེ་\་qའི་དངོས་པོ་
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མཐོང་བར་vར་ན་Qལ་དེ ་ཡོངས་b་}ོང་བར་བdིད་ལ། 

ཡོངས་b་�ོབ་ཅིང་ཡོངས་b་བnང་བའི་སེམས་7ང་མ་མཆིས་

པར་འvར་བ་ལགས་སོ། །བདག་ཅག་འབའ་ཞིག་/ལ་པོ་དེ་

}ོང་བར་བdིད་པ་མ་ལགས་7ི་Qལ་�ོང་བའི་t་དགེ་བ་ཆེན་

པོ་ཚད་མ་མཆིས་པ་Bམས་7ང་ཡལ་བར་བོར་ནས་མཆི་བར་

འvར་ལགས་སོ། །དེ་\ར་ཡལ་བར་བོར་བའི་དབང་གིས་Qལ་

དེར་གནོད་པ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་འ§ང་བར་འvར་ཞིང་/ལ་

ཐབས་7ང་Wོར་བར་འvར། མིའི་ཚ�གས་ཐམས་ཅད་7ང་དགེ་

བའི་སེམས་ནི་མ་མཆིས་7ི་གཅིག་ལ་གཅིག་འཆིང་བ་དང་། 

གསོད་པ་དང་། གཤེ་བ་དང་། yོད་པ་དང་། ཕན་cན་U་མ་

དང་། d་v་བdིད་ཅིང་ནོངས་པ་མ་མཆིས་པ་ལ་ཆད་པ་གཅོད་

པ་འབའ་ཞིག་སེམས་པས། ནད་དང་། རིམས་ནད་Bམས་འ§ང་

བར་འvར། གཟའ་མ�ག་རིངས་ཡང་ནས་ཡང་3་འ§ང་བར་
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འvར། ག3གས་གཉིས་ཅིག་ཅར་འཆར་བར་འvར། གཟའ་

འ�ག་པ་ལ་�ན་ཆད་པ་མ་མཆིས་པར་འvར། གཞའ་དཀར་

ནག་གིས་བ�་ཤིས་པ་མ་ལགས་པའི་མཚན་མ་Wོན་པར་

འvར། 2ར་མདའ་Çང་ཞིང་ས་གཡོ་བར་འvར། Tོན་པའི་ནང་

ནས་�་འ§ང་བར་འvར། ཆར་དང་Îང་rག་པོ་3ས་མ་ལགས་

པར་འབབ་ཅིང་Kང་བར་འvར། kག་པར་�་གེའི་གནོད་པ་

འ§ང་བར་འvར། འ�་Bམས་ཡོངས་b་�ིན་པར་མི་འvར། 

ཕས་7ི་Mོལ་བའི་དZ་མང་པོས་གཙeས་པས་Qལ་dི་མི་Bམས་

£ག་བ�ལ་dི་གནོད་པ་མང་པོ་:ོང་བར་འvར། Qལ་dི་ས་

Iོགས་7ང་ཡིད་3་མི་མཆི་ཞིང་མངོན་པར་དགའ་བ་ཅི་ཡང་མ་

མཆིས་པར་འvར་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ཅག་

/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། t་བ/་Wོང་ཚད་མ་མཆིས་པ་དང་། 

�ོན་Qལ་�ོང་བའི་t་དགེ་བ་ཆེན་པོ་Bམས་7ིས་ཡོངས་b་
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}ངས་ནས། མཆི་བའི་ཚe་\ས་ངན་པའི་དངོས་པོ་བ/་Wོང་ཚད་

མ་མཆིས་པ་དེ་\་q་དག་འ§ང་བར་འvར་ལགས་སོ། །བཅོམ་

Kན་འདས་མིའི་/ལ་པོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་Qལ་�ོང་ཞིང་kག་པར་

བདེ་བའི་ལོངས་Pོད་:ོང་བར་འཚལ་བ་དང་། �ེ་བོ་མང་པོ་

Bམས་བདེ་བ་ལ་འགོད་པར་འཚལ་བ་དང་། ཕས་7ི་Mོལ་བ་

ཐམས་ཅད་ཚར་བfམ་ནས་རང་གི་Qལ་ཁམས་གཏན་3་/ས་

ཤིང་དར་བར་འཚལ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་བWན་པ་འཇིག་

kེན་3་གནས་ནས་£ག་བ�ལ་dི་གནོད་པ་དང་། +ིག་པ་མི་

དགེ་བའི་ཆོས་Bམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་འvར་བར་འཚལ་ན། 

བཅོམ་Kན་འདས་Qལ་dི་བདག་པོ་དེ་དག་གིས་གདོན་མི་

འཚལ་བར་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་དམ་པ་འདི་མཉན་ནས་ཡོངས་b་

ག|ང་བར་བdི་ཞིང་མདོ་+ེ་འདི་�ོག་པ་དང་། འདོན་པ་དང་། 

ལེན་པ་དང་། འཛEན་པ་དག་ལ་ཡང་བuེན་བfར་བ་དང་། རིམ་
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Zོ་དང་། མཆོད་པར་བdིད་ན། བདག་ཅག་དང་། ཚད་མ་

མཆིས་པའི་tའི་འཁོར་གཞན་Bམས་ཆོས་མཉན་པའི་དགེ་བའི་

y་བའི་Fིན་dིས་བmབས་7ི་མlས་�་ན་མ་མཆིས་པའི་བ3ད་

yིའི་ཆོས་7ི་རོ་:ོང་བར་འvར་བས་བདག་ཅག་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ལ་�ན་པར་འvར་ཞིང་t་གཞན་Bམས་7ང་�ན་ཡོན་

མཆོག་ཐོབ་པར་འvར་ལགས་སོ། །དེ་ཅིའི་Sད་3་ཞེ་ན། འདི་

\ར་མིའི་/ལ་པོ་དེས་སེམས་yེ་གཅིག་A་མདོ་+ེ་འདི་མཉན་

ནས་ཡོངས་b་བ|ང་བའི་Sད་3འོ། །བཅོམ་Kན་འདས་འདི་

\ར་ཚངས་པ་ཆེན་པོས་7ང་སེམས་ཅན་Bམས་ལ་kག་པར་

འཇིག་kེན་དང་། འཇིག་kེན་ལས་འདས་པའི་བWན་བཅོས་ཡང་

དག་པར་བWན། བ/་Fིན་tའི་དབང་པོས་7ང་བWན་བཅོས་

Bམ་པ་¢་ཚ�གས་ཡང་དག་པར་བWན། མངོན་པར་ཤེས་པ་µ་

དང་Kན་པའི་rང་`ོང་Bམས་7ིས་7ང་བWན་བཅོས་མང་པོ་
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བWན་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་ཚངས་པ་དང་། བ/་Fིན་དང་། 

མངོན་པར་ཤེས་པ་µ་དང་Kན་པའི་rང་`ོང་གིས་བWན་བཅོས་

Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མ་མཆིས་པ་uེད་བWན་མོད་7ི། 

འོན་7ང་སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་Fམས་པ་དང་

lགས་xེས་lགས་བyེ་བར་དགོངས་ནས་t་དང་མིའི་ཚ�གས་

Bམས་7ི་ཆེད་3་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེ་ཤིན་A་d་ནོམ་པ་

བཀས་བཤད་པ་གང་ལགས་པ་�ར་བWན་པ་དེ་དག་དང་

བ�ན་ན། Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་འvར་uེད་7ིས་ཆེས་~ད་

པར་3་འཕགས་པས་དཔེར་བdིར་ཡང་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །

དེ་ཅིའི་Sད་3་ཞེ་ན། འདིའི་དབང་གིས་འཛམ་qའི་[ིང་ན་/ལ་

པོ་ཇི་uེད་མཆིས་པ་དེ་དག་ཡང་དག་པའི་ཆོས་7ིས་འཇིག་kེན་

བAལ་ནས་སེམས་ཅན་ལ་བདེ་བའི་དངོས་པོ་³ལ་བ་དང་། 

བདག་དང་འཁོར་Bམས་ཡོངས་b་བnངས་ནས་£ག་བ�ལ་
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dི་གནོད་པ་མ་མཆིས་པར་བdིད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཕས་7ི་

Mོལ་བས་གནོད་པ་བdིད་པ་མ་མཆིས་པ་དང་། +ིག་པ་མི་

དགེ་བ་ཅི་uེད་པ་ཐམས་ཅད་ཐག་རིང་3་}ོང་བ་དང་། Qལ་dི་

གདོན་བགེགས་Bམས་ཡོངས་b་བསལ་ནས་ཡང་དག་པའི་

ཆོས་7ིས་འ3ལ་ཞིང་yོད་པ་མ་མཆིས་པར་བdིད་པའི་Sད་

3འོ། །དེའི་Sད་3་མིའི་/ལ་པོ་Bམས་སོ་སོ་ནས་རང་གི་Qལ་

3་ཆོས་7ི་�ོན་མ་¼ར་ཏེ་མཐའ་ཡས་པ་Bམས་གསལ་བར་

བdིས་ནས་tའི་ཚ�གས་དང་རང་རང་གི་འཁོར་Bམས་ལ་�ན་

པར་བdིའོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་

བཞི་དང་། t་དང་། གནོད་aིན་dི་འཁོར་ཚད་མ་མཆིས་པ་

དང་། འཛམ་qའི་[ིང་ན་t་དང་། ཡི་དགས་ཅི་མཆིས་པ་

ཐམས་ཅད་�་དང་«ེན་འདིའི་དབང་གིས་�་ན་མ་མཆིས་པའི་

བ3ད་yིའི་ཆོས་7ི་རོ་:ོང་བར་འvར་ཞིང་གཟི་Fིན་ཆེན་པོའ E་
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མl་Wོབས་དང་Kན་པ། འོད་7ི་¢ང་བ་�ན་bམ་ཚ�གས་པ་

དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་འvར་བ་དང་། གཞན་

ཡང་Sད་མའི་3ས་7ི་ཚe་བ2ལ་པ་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་

ཚད་མ་མཆིས་ཤིང་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་uེད་3་kག་པར་

ཤིན་A་བདེ་བའི་ལོངས་Pོད་:ོང་བ་དང་། གཞན་ཡང་སངས་

/ས་ཚད་མ་མཆིས་པ་uེད་མཉེས་པར་བdིས་ནས་དགེ་བའི་y་

བ་བ�ེད་དེ། དེ་ནས་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་

Fང་Gབ་མངོན་པར་·ོགས་པར་འཚང་/་བར་འvར་བས། 

འདི་\་qའི་�ན་ཡོན་ཚད་མ་མཆིས་ཤིང་མཐའ་མ་མཆིས་པ་

ཐམས་ཅད་7ང་lགས་xེ་ཆེན་པོ་ཚངས་པའི་འཁོར་ལས་ཡང་

དག་པར་འདས་པ་མ~ེན་པ་ཆེན་པོ་བ/་Fིན་པས་tག་པ། 

དཀའ་བ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་ཡོངས་b་Pད་པ་མངོན་པར་ཤེས་པ་

µ་དང་Kན་པའི་rང་`ོང་ལས་~ད་པར་3་འཕགས་པར་vར་
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པས་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་འvར་uེད་7ིས་ཆེས་tག་པར་

vར་ཏེ་བxོད་3་མ་མཆིས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་

བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་7ིས་སེམས་

ཅན་Bམས་7ི་ཆེད་3་འདི་\་qའི་མདོ་+ེ་ཤིན་A་d་ནོམ་པ་ཡང་

དག་པར་བཀས་བཤད་ནས་འཛམ་qའི་[ིང་གི་Qལ་dི་བདག་

པོ་ཐམས་ཅད་དང་། མིའི་ཚ�གས་མང་པོ་Bམས་འཇིག་kེན་ན་

ཆོས་7ི་ཆོ་ག་དང་Qལ་ཡོངས་b་�ོང་ཞིང་མི་Bམས་ག3ལ་བ་

དང་བ�ལ་བར་F་བའི་དངོས་པོ་ཇི་uེད་པ་དེ་དག་གསལ་བར་

ཁོང་3་Gད་པ་ལས་vར་པ་ལགས་ཏེ། མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདིའི་

Fིན་dིས་བmབས་7ི་མlས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཐོབ་པའི་བསོད་

ནམས་7ི་ཕན་ཡོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་7ང་Wོན་པ་ཆེན་པོ་

p7་lབ་པས་Fམས་པ་དང་། lགས་xེའི་མlས་མདོ་+ེ་འདི་

/་ཆེར་ཡང་དག་པར་}ེལ་བ་ལས་vར་པ་ལགས་པས། བཅོམ་
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Kན་འདས་�་དང་«ེན་དེའི་Sད་3་མིའི་/ལ་པོ་Bམས་7ིས་

མདོ་+ེ་དམ་པ་འདི་ཡོངས་b་བ|ང་Wེ། མཆོད་པ་དང་། བfར་

Wི་དང་། �་མར་བdིས་ནས་བ�གས་པ་བxོད་པར་བdིའོ། །

དེ་ཅིའི་Sད་3་ཞེ་ན། འདི་\་q་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་~ད་

པར་3་འཕགས་པ་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་དག་གིས་ཐམས་ཅད་

ལ་�ན་པར་བdིས་པས་དེའི་Sད་3་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་

མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ཞེས་བdི་བ་ལགས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་

འདས་7ིས་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་ལ་ཡང་འདི་2ད་ཅེས་

བཀའ་³ལ་ཏོ། །~ེད་ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། འཁོར་

གཞན་Bམས་དང་tའི་འཁོར་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་

མེད་པ་Bམས་མིའི་/ལ་པོ་དེ་དག་གལ་ཏེ་སེམས་yེ་གཅིག་A་

མདོ་+ེ་འདི་མཉན་ནས་མཆོད་པ་དང་། བfར་Wི་དང་། �་མར་

Fས་ཏེ། བ�གས་པ་བxོད་པ་མཐོང་ནས་ཡོངས་b་བnངས་
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ཏེ། གནོད་པ་Bམས་ཡོངས་b་སེལ་བར་Fེད་ན། ~ེད་ཅག་རབ་

A་བདེ་བ་:ོང་བར་འvར་བར་Fེད་དོ། །གལ་ཏེ་འཁོར་བཞི་པོ་

དག་གིས་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་/་ཆེར་ཡང་དག་པར་}ེལ་བར་

Fེད་ན་དེས་ནི་t་དང་མིའི་ནང་ན་སངས་/ས་7ི་མཛད་པ་/་

ཆེར་ཡང་དག་པར་Fས་པ་ཡིན་པས་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་

uེད་ལ་ཕན་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་\་qའི་གང་ཟག་གང་ཡིན་

པ་དེ་ལ་~ེད་7ིས་kག་པར་བnང་ཞིང་ཡོངས་b་བ�བ་པར་

Fའོ། །འདི་\་qའི་འཁོར་བཞི་པོ་དག་«ེན་གཞན་dིས་ཕན་

cན་གནོད་པ་Fེད་པ་མེད་པར་Fོས་ལ། དེ་དག་�ས་དང་

སེམས་རབ་A་དབེན་ཞིང་བདེ་བས་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ཡང་

དག་པར་}ེལ་ནས་Iི་མའི་མཐའ་ཇི་`ིད་པའི་བར་3་སེམས་

ཅན་ཕན་འདོགས་པ་ལ་�ན་ཆད་པ་མེད་པར་Fོས་ཤིག །དེ་

ནས་tའི་/ལ་པོ་Bམ་ཐོས་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་བཅོམ་Kན་
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འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་

ལ་ཡིད་བཞིན་dི་ནོར་q་རིན་པོ་ཆེའི་ག|ངས་7ི་ཆོ་ག་མཆིས་

ཏེ། སེམས་ཅན་གང་ལ་ལ་ཞིག་ཡོངས་b་འཛEན་པར་མོས་ན་

ཡོན་ཏན་ཚད་མ་མཆིས་པ་དང་Kན་པར་འvར་ཞིང་བདག་གིས་

kག་པར་བnངས་པས་སེམས་ཅན་དེ་£ག་བ�ལ་}ངས་ནས་

བདེ་བ་ཐོབ་པར་འvར། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་7ི་ཚ�གས་

Bམ་པ་གཉིས་ཡོངས་b་·ོགས་པར་འvར་ལགས་སོ། །གང་

ཞིག་ཡོངས་b་འཛEན་པར་འཚལ་བས་�ར་�ས་བnང་བའི་

�གས་འདི་གདོན་པར་བdིའོ། །�གས་ནི་འདི་\་Wེ། ན་མོ་བཻ་

)་བ་â་ཡ། མ་Ý་á་*་ཡ། ཏÓ་Ô། ར་ར་ར་ར། f་ནོ་f་ནོ། ^་

ནོ་^་ནོ། ¬་ཎོ་¬་ཎོ། ས་བ་ས་བ། ཀ་ར་ཀ་ར། མ་Ý་བི་ཀ་རཾ། 

མ་Ý་བི་ཀ་རཾ། མ་Ý་+་ལ། མ་Ý་á་ཛ། རཀྵ་རཀྵ་A། བདག་

ཉིད་7ི་མིང་བxོད་པར་F། Üཾ་སð་སñ་ò,་ß་Ý། བཅོམ་Kན་
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འདས་�གས་འདི་འདོན་པས་�ད་པ་དཀར་པོ་ལ་ལན་བ3ན་

�གས་7ིས་བཏབ་Wེ་ལན་རེ་མ3ད་པ་རེ་རེ་བོར་ནས་དªང་པ་

ལ་བཅིངས་ན། དེའི་དོན་གདོན་མི་འཚལ་བར་འzབ་པར་འvར་

ལགས་སོ། །}ོས་མང་པོ་འདི་\་Wེ། V་Vལ་དང་། ཙ�ན་དང་། 

3་¬2་དང་། ཏ་ཀ་རའི་པོག་འདི་Bམས་ཆ་མཉམ་པར་གཅིག་

A་བ`ེས་ཏེ་bག་པར་པོག་ཕོར་ཐོགས་ནས་པོག་བ`ེགས་ཏེ་

མཆོད་པར་བdིའོ། །¡ས་ཡོངས་b་དག་པར་བdིས་ཏེ། གོས་

སར་པ་གཙང་མ་བགོས་ནས་ཁང་པ་དབེན་པར་�གས་བ�ས་

ཏེ་tའི་/ལ་པོ་Bམ་ཐོས་བདག་གཡར་rང་བར་བdི་ལགས་སོ། 

།�གས་ནི་འདི་\་Wེ། ན་མོ་བཻ་)་བ་â་ཡ། མ་Ý་དྷ་ན་-་ཡ། 

ཙiེ་.་á་ཡ། /་ཀ0། ཨ་པ་ར་ཛE་ཏ། ཙiེ་.་ར། པ་ར་མ་+་

¬་ཎི་ཀ ། སð་སñ་ཧི་ཏ་ཙE1། བདག་གི་མིང་བxོད། མ་མ་དྷ་

ན་བན2། པ་ར་ཡེ་.་ར། ì་ཡཾ་/་ཀ0་ཡ་ß་Ý། �གས་འདི་
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ལན་བ3ན་ཚང་བར་བ�ས་ན་དེའི་xེས་ལ་�གས་7ི་uིང་པོ་

གདོན་པར་བdིའོ། །�གས་འདོན་པའི་ཚe་�ར་དཀོན་མཆོག་

གbམ་ལ་Vས་པར་Iག་བdིས་ནས་tའི་དབང་པོ་Bམ་ཐོས་7ི་

མིང་ནས་འདོན་པར་བdིད་ན། ནོར་·ས་Bམས་³ོལ་ཅིང་

སེམས་ཅན་Bམས་ཅི་དང་ཅི་�ོན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་

·ོགས་པར་བdིས་ནས་བདེ་བ་³ོལ་བར་བdིད་དོ། །དེ་\ར་

Iག་བdིས་ནས་དེའི་xེས་ལ་/ལ་པོ་Bམ་ཐོས་7ི་ཡིད་བཞིན་

dི་ནོར་q་རིན་པོ་ཆེའི་�གས་7ི་uིང་པོ་འདོན་པར་བdིད་ན། 

ཡིད་བཞིན་dི་བདེ་བ་³ོལ་བར་བdིད་དོ། །དེ་ནས་tའི་/ལ་པོ་

Bམ་ཐོས་7ིས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་Pན་�ར་ཡིད་བཞིན་dི་

ནོར་q་རིན་པོ་ཆེའི་�གས་7ི་uིང་པོ་±ས་པ། ན་མོ་རü་%་o་

ཡ། ན་མོ་བཻ་)་བ་â་ཡ། མ་Ý་á་*་ཡ། ཏÓ་Ô། སི་མི་སི་མི། 

b་�་b་�། ཙi་ཙi། ཙ་ར་ཙ་ར། ས་ར་ས་ར། ཀ་ར་ཀ་ར། 
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ཀི་ལི་ཀི་ལི། f་¬་f་¬། �་¬་�་¬། �་¬་�་¬། ས3་ཡ། 

/4་òཾ་ནི་ཏ་þན་ཨÚ5་A་ß་Ý། ན་མོ་བཻ་)་བ་â་ཡ་ß་Ý། དྷ་

ན་-་ཡ་ß་Ý། མ་ནོ་ར་ཐ་པ་རི་Õ་ར་ཡ་ß་Ý། �གས་འདོན་

པའི་ཚe་�ར་ལན་Wོང་ཚང་བར་བ�ས་ནས། དེའི་xེས་ལ་ཁང་

པ་གཙང་མ་དག་A་བ་ལང་གི་Àི་བས་དོག་ས་ལ་ཞལ་ཞལ་

བdིས་ཏེ་ད7ིལ་འཁོར་Gང་�་ཞིག་བdིས་ནས་ཟས་ཅི་འFོར་

པས་སེམས་yེ་གཅིག་A་མཆོད་པར་བdིའོ། །kག་པར་པོག་

}ོས་དམ་པ་བ`ེགས་ནས་3ད་པ་�ན་མི་འཆད་པར་བdིའོ། །

�གས་7ི་uིང་པོ་�་མ་ག3གས་མཚན་3་སེམས་rན་པ་ཉེ་བར་

གཞག་ནས། བདག་ཉིད་7ིས་ཐོས་པ་ཙམ་3་�ོས་ཤིང་གཞན་

dིས་རིག་པར་མི་བdིད་ན། དེའི་ཚe་Bམ་ཐོས་7ི་q་ཤ་ནི་ཤི་

ཞེས་བdི་བ་གཞོན་�འི་ག|གས་ཉེ་བར་བWན་ཏེ། �ང་3་

མཆིས་ནས་འདི་2ད་3་ཅིའི་Iིར་བདག་གི་ཕ་འབོད་ཅེས་འrི་
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བར་འvར་བས་ལན་3་འདི་2ད་ཅེས་བདག་དཀོན་མཆོག་

གbམ་མཆོད་པའི་དོན་3་ནོར་འཚལ་ན། དེ་བཞིན་3་³ལ་བར་

གསོལ་ཞེས་±་བར་བdིའོ། །དེའི་ཚe་ཤ་ནི་ཤི་ཚEག་དེ་ཐོས་པ་

དང་Sར་ཕའི་ཐད་3་མཆིས་ནས་ཕ་ལ་འདི་2ད་3་དེང་དགེ་བ་

Pོད་པའི་མི་ཞིག་སེམས་yེ་གཅིག་A་དཀོན་མཆོག་གbམ་

མཆོད་དེ། ནོར་dིས་ཕོངས་པའི་Sད་3་ཡབ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས་སོ་ཞེས་བdིས་པ་དང་། ཕས་~ོད་¶ར་3་སོང་ལ་ཉིན་

གཅིག་བཞིན་3་དེ་ལ་+་པ་ཎ་བ/་བ/་Fིན་ཅིག་ཅེས་མཆི་བར་

འvར་ཏེ་�གས་འདོན་པས་དེ་\་qའི་མཚན་མ་མཐོང་བར་vར་

ན་དོན་འzབ་པར་འvར་བར་རིག་པར་བdིས་ནས་གཅིག་ª་

ཁང་པ་གཙང་མའི་ནང་3་བ3ག་}ོས་བ`ེགས་ཏེ་མཆིས་ཉལ་

བའི་Tིའི་�ང་3་}ོས་7ི་�ོག་མ་གཅིག་བཞག་ནས་kག་པར་

ནམ་ལངས་པའི་ཚe་�ོག་མའི་ནང་3་ནོར་ཅི་ཐོབ་པ་བ\་བར་

�360



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

བdིའོ། །kག་པར་ནོར་ཐོབ་པའི་ཚe་དེ་ཉིད་7ི་ག3གས་ལ་}ོས་

དང་མེ་ཏོག་དང་། ཞལ་ཟས་7ིས་དཀོན་མཆོག་གbམ་ལ་

མཆོད་ཅིང་དqལ་ཕོངས་པ་Bམས་ལ་³ལ་ནས་བས་པར་

བdིའོ། །བ`ིས་ཏེ་གཞག་པར་མི་བdིའོ། །སེམས་ཅན་Bམས་

ལ་Fམས་པ་དང་uིང་xེའི་བསམ་པ་བ�ེད་པར་བdི། ཞེ་+ང་

དང་གཡོ་Æ་དང་། གནོད་སེམས་7ི་བསམ་པ་བ�ེད་པར་མི་

བdིའོ། །གལ་ཏེ་ཞེ་+ང་�ེས་པར་vར་ན། དངོས་zབ་7ི་མl་

Wོར་བར་འvར་བས་kག་པར་སེམས་བnངས་ཏེ་ཞེ་+ང་

བ�ེད་པར་མི་བdིའོ། །གཞན་ཡང་�གས་འཛEན་པས་kག་པར་

tའི་/ལ་པོ་Bམ་ཐོས་བདག་དང་། q་དང་། q་མོ་དང་། འཁོར་

Bམས་xེས་b་rན་པར་བdིས་ཏེ་བ�གས་པ་བxོད་ན་kག་

པར་དགེ་བ་བ�་པོ་དག་གིས་བWངས་ཏེ། t་དེ་དག་བསོད་

ནམས་7ི་མl་འཕེལ་ཞིང་/ས་པ་དང་། དགེ་བ་མང་པོ་fན་3་
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འཕེལ་ནས་Fང་Gབ་མངོན་པར་kོགས་པར་འvར་བར་བdིད་

ན། t་མང་པོ་དེ་དག་གིས་དངོས་པོ་དེ་\་q་མཐོང་བ་དང་། 

ཐམས་ཅད་རབ་A་དགའ་བས་tན་ཅིག་A་ཉེ་བར་མཆིས་ཏེ། 

�གས་འདོན་པའི ་གང་ཟག་དེ ་ལ་ཡོངས་b་བnང་བར་

བdིའོ། །གཞན་ཡང་�གས་འཛEན་པ་དེ་ཚe་རིང་ཞིང་ལོ་ཚད་མ་

མཆིས་པ་uེད་3་གནས་པར་འvར། ངན་སོང་གbམ་དང་kག་

A་�ལ་ཞིང་kག་པར་གནོད་པ་མ་མཆིས་པར་འvར། ཡིད་

བཞིན་dི་ནོར་q་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཏེར་Bམས་འཐོབ་པར་འvར། 

མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། དབང་Ãག་དང་། �ོན་པ་ཐམས་ཅད་

མངོན་པར་འzབ་པར་འvར། གལ་ཏེ་�ོན་ཐབས་འཚལ་ན་

ཡང་ཡིད་བཞིན་3་འzབ་པར་འvར། གཅན་གཟན་ཐམས་ཅད་

7ི་2ད་7ང་འཚལ་བར་འvར་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་

གལ་ཏེ་�གས་འདོན་པའི་ཚe་བདག་གི་�ས་མངོན་3་Wོན་པར་
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མཐོང་བར་འཚལ་ན་ཚeས་བ/ད་དམ། བ6་µའི་ག3གས་ལ་

རས་དཀར་པོ་ལ་སངས་/ས་7ི་�་ག|གས་ཤིག་aིན་དང་ཚ�ན་

¢་ཚ�གས་7ིས་བ/ན་པ་�ི་བར་བdིའོ། །�་ག|གས་འrི་བའི་

རི་མོ་མཁན་དེ་ཡང་བSབ་པའི་གནས་བ/ད་ཡང་དག་པར་�ང་

བར་བdིའོ། །སངས་/ས་7ི་གཡོན་Iོགས་b་དཔལ་dི་t་

མོའ E་ག|གས་�ི་བར་བdིའོ། །སངས་/ས་7ི་གཡས་Iོགས་

b་/ལ་པོ་Bམ་ཐོས་བདག་དང་། q་དང་། q་མོ་དང་། འཁོར་

Bམས་7ི་ག|གས་�ིས་ནས། མཆིས་པའི་Wན་ལེགས་པར་

བཤམས་ཏེ་མེ་ཏོག་¢་ཚ�གས་བ�མ་ནས་}ོས་མཆོག་དམ་པ་

བ`ེགས་ཏེ་ག3གས་མཚན་�ན་ཆད་པ་མ་མཆིས་པར་མར་མེ་

¼ར་བར་བdིའོ། །བཟའ་བ་དང་བAང་བ་མཆོག་དམ་པ་¢་

ཚ�གས་7ིས་Vས་པའི་སེམས་བ�ེད་དེ་3ས་གbམ་3་མཆོད་

པ་བdིས་ནས་�གས་གདོན་པར་བdིའོ། །བ_ས་པའི་སེམས་
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བ�ེད་པར་མི་བdིའོ། །བདག་གཡར་འrེན་པའི་ཚe་�གས་འདི་

གདོན་པར་བdིའོ། །ན་མཿ8ི་ཀ་ཡ། qད་9་ཡ། ན་མོ་བཻ་)་བ་

â་ཡ། ཡཀྵ་á་*་ཡ། མ་Ý་á་*་ཡ། ཨ་ཏི་á་*་ཡ། ན་མཿ8ི་

མ་Ý་དེ་བི་ཡེ། ཏÓ་Ô། ཏ་ར་ཏ་ར། A་¬་A་¬། བ་ར་བ་ར། b་

²:ོ་b་²:ོ། ཧ་ན་ཧ་ན། མ་ཎི་ཀ་ན་ཀ ། བ;་བཻ་®¯། �ùི་+་

བཾ་�ཱི་ཏ། ཤ་áི་á་ཡ། སð་ས་ñ་òཾ་ཧི་ཏ་+་མ། བཻ་)་བ་ཎ། )ི་

ཡ་དེ་�ི་!་Ù་ཡ། ཨེ་ཧི་ཨེ་ཧི། Ü་བི་ལ<། =Ö་=Ö། པ་ར་

>། པ་ར་>། ད་-་ཧི་མ་མ་ཨ་�་ཀ་ò་མ་>། ད?་ན་+་མ་>་

ད?་ནཾ། མ་མ་མ་ན། !་ལ་ཧ་-་ཡ་ß་Ý། བཅོམ་Kན་འདས་

བདག་གིས་�གས་འདོན་པའི་མི་དེ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་\་qའི་

མཆོད་པ་/ས་པར་བdིས་མཐོང་བར་vར་ན་Fམས་ཤིང་£ག་

པ་དང་། རབ་A་དགའ་བའི་སེམས་བ�ེད་ནས་བདག་Fིས་པ་

གཞོན་�འི་ག|གས་སམ། Mན་པོའམ། དགེ་Sོང་གི་ག|གས་
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b་�ས་བÆར་ནས་bག་པ་ན་ཡིད་བཞིན་dི་ནོར་q་རིན་པོ་ཆེ་

དང་གསེར་dི་¢ོད་ཐོགས་ཏེ། ད7ིལ་འཁོར་dི་ནང་3་Xགས་ཏེ་

�ས་7ིས་Vས་པ་བWན་ཏེ། སངས་/ས་7ི་མཚན་ནས་བxོད་

དེ་�གས་འདོན་པ་དེ་ལ་~ོད་7ིས་བསམ་པ་བཞིན་3་�ོན་པ་

Bམས་འzབ་པར་Fའོ་ཞེས་མཆི་བར་འvར་ལགས་སོ། །

ནགས་ཚལ་dི་ནང་3་མི་¢ང་བར་འཚལ་ལམ། རིན་པོ་ཆེ་

མངོན་པར་འzབ་པར་བdིད་པ་དང་། �ེ་བོ་མང་པོ་fན་dི་

uིང་3་£ག་ཅིང་བfར་བར་འཚལ་ལམ། གསེར་དང་ད�ལ་ལ་

སོགས་པའི་ནོར་Bམས་ཡོངས་b་གཉེར་བར་འཚལ་ལམ། 

�གས་7ི་དངོས་zབ་འzབ་པར་འཚལ་ལམ། མངོན་པར་ཤེས་

པ་དང་། ཚe་ཤིན་A་རིང་བ་དང་། ལོངས་Pོད་མཆོག་དམ་པ་

ཡོངས་b་གཉེར་བར་འཚལ་ན་ཡང་བསམ་པ་བཞིན་3་མི་

འzབ་པ་གང་ཡང་མ་མཆིས་པར་འvར་ལགས་སོ། །དེང་
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བདག་གིས་རེ་ཞིག་དངོས་པོ་འདི་ཙམ་ཞིག་བWན་པ་ལགས་ཏེ། 

གལ་ཏེ་ཡང་གཞན་དག་ཡོངས་b་གཉེར་བར་བdིད་ན་ཡང་

ཐམས་ཅད་ཇི་\ར་�ོན་པ་བཞིན་3་མངོན་པར་འzབ་ཅིང་རིན་

པོ་ཆེའི་གཏེར་བས་པ་མ་མཆིས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་མཐར་lག་

པ་མ་མཆིས་པ་ཡང་མངོན་པར་འzབ་པར་འvར་ལགས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཉི་མ་དང་�་བ་དོག་ས་ལ་Çང་བར་འvར་ཡང་`ིད། ས་

ཆེན་པོ་རེས་འགའ་གཞན་3་འvར་ཡང་`ིད་7ི་བདག་གི་བདེན་

པའི་ཚEག་འདི་ནི་ནམ་ཡང་ཆབ་འཚལ་བར་མི་འvར་བས་kག་

པར་ཡིད་བཞིན་dི་བདེ་བ་འཐོབ་པར་འvར་ལགས་སོ། །

བཅོམ་Kན་འདས་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་

ལེན་པ་དང་། །འཛEན་པ་དང་། �ོག་པ་དང་། ཁ་དོན་3་འདོན་པ་

དེས་�གས་འདི་འདོན་པར་བdིད་ན། ངལ་བ་མ་མཆིས་པར་ཆོ་

ག་Bམས་¶ར་3་འzབ་པར་འvར་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་
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འདས་དེང་བདག་གིས་དqལ་ཕོངས་པ་དང་། £ག་བ�ལ་dི་

གནོད་པར་འvར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་ཆེད་3་�གས་

འདི་བWན་པས་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་ཐམས་ཅད་Ãག་ཅིང་

�ིད་པ་དང་རང་དབང་དང་Kན་ཞིང་གནོད་པ་མ་མཆིས་པ་

འཐོབ་པར་འvར་ལགས་སོ། །བདག་གིས་ནམ་འཚ�འི་བར་3་

གང་ཟག་དེའི་xེས་b་འ�ངས་ནས་ཡོངས་b་བnངས་ཏེ། 

གནོད་པ་Bམས་ཡོངས་b་སེལ་བར་བdིད་དོ། །གཞན་ཡང་

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་

འདི་ཡོངས་b་བ|ང་ནས་}ེལ་བར་བdིད་པ་དང་། �གས་

འདོན་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ་གོམ་པ་བ/་cན་ཆད་3་འོད་7ིས་

fན་3་གསལ་བར་བdིད་ལགས་སོ། །བདག་གིས་གནོད་aིན་

བ/་Wོང་ཇི་uེད་མཆིས་པ་ཡང་kག་པར་རིམ་Zོ་བdིད་ཅིང་ཇི་

\ར་མོས་པ་བཞིན་3་གཡོག་བdིས་པས་ཡིད་བཞིན་3་མི་
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འzབ་པ་གང་ཡང་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །བདག་གིས་བདེན་

ཚEག་±་བ་ལ་མི་མད་པ་མ་མཆིས་པར་ནི་བཅོམ་Kན་འདས་

ཉག་གཅིག་དབང་3་vར་ཅིང་མ~ེན་པར་vར་པ་ལགས་སོ། །

དེའི་ཚe་tའི་/ལ་པོ་Bམ་ཐོས་7ིས་�གས་འདི་±ས་པ་དང་། 

བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བཀའ་³ལ་པ། /ལ་པོ་ཆེན་པོ་~ོད་

7ིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་7ི་དqལ་ཕོངས་པའི་£ག་བ�ལ་

dི་r་བ་rལ་ནས་བདེ་བ་འཐོབ་པར་F་བ་དང་། མདོ་+ེ་འདི་

འཇིག་kེན་3་/་ཆེར་}ེལ་བའི་Iིར་རིག་�གས་འདི་བཤད་པ་

ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །དེ་ནས་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་ཅིག་

ཅར་Wན་ལས་ལངས་ཏེ། �་གོས་Uག་པ་གཅིག་ལ་གཟར་ནས་

བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་གཉིས་ལ་མགོ་བོས་Iག་Fས་ཏེ། 

ªས་མོ་གཡས་པའི་t་ང་ས་ལ་བ�གས་ནས་Vས་པས་ཐལ་མོ་

aར་ཏེ། ཚEགས་b་བཅད་པ་d་ནོམ་པ་དག་གིས་བཅོམ་Kན་
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འདས་7ི་ཡོན་ཏན་ལ་མངོན་པར་བWོད་པ། བཅོམ་Kན་ཞལ་ནི་

�་གཙང་ཉ་འr་ཞིང་། །ཉི་མ་Wོང་གིས་འོད་ཟེར་བ7ེ་དང་

མcངས། །Pན་ནི་དག་ཡངས་པ�་�ོན་པོ་འr། །ཚeམས་

དཀར་གཏམས་པ་དཔེར་ན་3ང་དང་མcངས། །བཅོམ་Kན་

ཡོན་ཏན་མཐའ་མེད་/་མཚ�་འr། །རིན་ཆེན་d་ནོམ་ཚད་མེད་

བདེན་པ་བསགས། །མ~ེན་པའི་ཡོན་ཏན་ཆབ་7ིས་kག་/ས་

ཤིང་། །ཏིང་འཛEན་དམ་པ་བ/་Wོང་རབ་A་གང་། །ཞབས་

མཐིལ་འཁོར་ལོའ E་མཚན་ནི་ཐམས་ཅད་མཛeས། །\ེ་བ་�་Ïད་

yིབས་Wོང་fན་རབ་མཉམ། །Iག་དང་ཞབས་7ི་r་བས་fན་

བ/ན་པས། །ངང་པའི ་/ལ་བཞིན་མཚན་ནི ་�ན་bམ་

ཚ�གས། །བཅོམ་Kན་�་འོད་གསེར་dི་རི་བོ་འr། །Bམ་དག་

~ད་འཕགས་དཔེ་�་ཡོད་མ་མཆིས། །རི་རབ་བཞིན་3་ཡོན་

ཏན་fན་/ས་པས། །བཅོམ་Kན་རི་/ལ་~ོད་ལ་བདག་Iག་
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འཚལ། །མཚན་དང་དཔེ་Fད་མཁའ་བཞིན་དཔག་མི་རིག །�་

བ་Wོང་བས་tག་པར་འོད་ཟེར་བ7ེ། །�ིག་�་Æ་\ར་བསམ་

dིས་མི་~བ་པས། །lགས་ཞེན་མི་མངའ་~ོད་ལ་བདག་Iག་

འཚལ། །དེའི་ཚe་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་གིས་བཅོམ་Kན་

འདས་ལ་མངོན་པར་བWོད་པ་དང་། བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་

7ང་ཚEགས་b་བཅད་དེ་བཀའ་³ལ་པ། གསེར་འོད་དམ་པའི་

མདོ་+ེ་མཆོག་འདི་ནི། །�་མེད་Wོབས་བ�་དག་གིས་རབ་A་

གbངས། །~ེད་ཅག་/ལ་པོ་བཞི་ཡིས་རབ་བnངས་ལ། །རབ་

དགའ་�ར་བ་མེད་པའི་སེམས་�ེད་ཅིག །མདོ་+ེའི་རིན་ཆེན་d་

ནོམ་ཟབ་མོ་འདི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་aིན་པར་

Fེད། །སེམས་ཅན་དེ་དག་བདེ་བར་vར་པའི་Iིར། །kག་A་

འཛམ་[ིང་རབ་A་}ེལ་བར་འvར། །Wོང་ཆེན་འཇིག་kེན་

ཁམས་ནི་འདི་དག་A། །སེམས་ཅན་Bམ་པ་ཐམས་ཅད་ཇི་uེད་
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པ། །ཡི་དགས་3ད་འZོ་སེམས་ཅན་ད:ལ་བ་ཡི། །£ག་

བ�ལ་འZོ་བ་དེ་fན་སེལ་བར་Fེད། །འཛམ་[ིང་འདི་ན་

གནས་པའི་/ལ་པོ་དང་། །གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་Bམ་པ་

ཐམས་ཅད་fན། །མདོ་+ེའི་མl་ཡིས་kག་A་རབ་དགའ་

ཞིང་། །ནད་མང་£ག་བ�ལ་བསལ་བས་ཆོམ་Êན་མེད། །Qལ་

དེར་མདོ་+ེ་/་ཆེར་}ེལ་བའི་Iིར། །རབ་བདེ་ལོ་ལེགས་མི་

མlན་གནོད་པ་མེད། །གང་ཞིག་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་མཉན་

ནས། །ཆོ་རིགས་བ�ན་ཞིང་དོན་ནི་གཉེར་བ་དང་། །Qལ་ན་ལོ་

ལེགས་yོད་པ་མེད་འདོད་ན། །སེམས་ལ་བསམས་བཞིན་

ཐམས་ཅད་འzབ་པར་འvར། །ཕ་རོལ་དZ་Bམས་Iིར་ནི་�ོག་

Fེད་ཅིང་། །རང་གི་Qལ་ཁམས་kག་A་བདེ་བར་འvར། །མདོ་

+ེའི་/ལ་པོ་དམ་པ་འདི་ཡི་མlས། །£ག་བ�ལ་མང་}ོང་:་

ངན་འཇིགས་པ་མེད། །རིན་ཆེན་ཤིང་/ལ་~ིམ་ན་གང་གནས་
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པ། །བདེ་བའི་ཡོ་Fད་ཐམས་ཅད་�ེད་པ་\ར། །མདོ་+ེའི་/ལ་

པོ་དམ་པའང་དེ་བཞིན་ཏེ། །མི་/ལ་དག་ལ་ཡོན་ཏན་མཆོག་

aིན་Fེད། །དཔེར་ན་རབ་དང་G་ནི་Zང་མོ་ཡིས། །2ོམ་པའི་

ག3ང་བ་Bམས་ནི་སེལ་བ་\ར། །མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་དམ་པའང་

དེ་བཞིན་ཏེ། །བསོད་ནམས་མོས་པའི་སེམས་ནི་ཡོངས་·ོགས་

Fེད། །མི་ཞིག་d་ནོམ་རིན་ཆེན་གཟེབ་བདོག་ན། ལོངས་Pོད་

སེམས་ལ་བསམས་བཞིན་འFོར་པ་\ར། །མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་

དམ་པའང་དེ་བཞིན་ཏེ། །བསོད་ནམས་བསམས་བཞིན་འzབ་

པས་Äད་པ་མེད། །t་ཡི་བདག་པོ་~ེད་དང་t་ཚ�གས་7ིས། །

མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ལ་མཆོད་པ་dིས། །གལ་ཏེ་བWན་བཞིན་

མདོ་+ེ་འཛEན་Fེད་ན། །ཤེས་རབ་གཟི་Fིན་ཐམས་ཅད་�ན་

ཚ�གས་འvར། །ད་\ར་Iོགས་བ�ར་བXགས་པའི་སངས་

/ས་fན། །མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ནི་གbང་དགོངས་པས། །
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�ོག་འདོན་འཛEན་པ་དག་ནི་གཟིགས་vར་ན། །ལེགས་སོ་ངོ་

མཚར་ཆེ་ཞེས་བ�གས་པར་འvར། །གང་ཞིག་མདོ་+ེ་འདི་ནི་

ཉན་Fེད་ན། །�ས་དང་སེམས་ནི་དགའ་རངས་མV་བ་�ེ། །

kག་པར་གནོད་aིན་བ/་Uག་མང་པོ་ཡིས། །གང་3་གནས་པ་

དེར་ནི་དེ་nང་Fེད། །འཇིག་kེན་ཁམས་འདིའི་t་ནི་མང་པོ་

Bམས། །དེ་ཡི་Zངས་ནི་ཚད་མེད་བསམ་མི་~བ། །ཐམས་ཅད་

མདོ་+ེའི་དབང་པོ་འདི་ཉན་པས། །རབ་དགའ་nང་Fེད་�ར་བ་

ཅི་ཡང་མེད། །གང་ཞིག་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་མཉན་ན། །མl་

ཆེ་རབ་དཔའ་kག་པར་དབང་དང་Kན། །མི་ཡི་འཁོར་མང་

ཐམས་ཅད་ཕན་འདོགས་པས། །གནོད་པ་རབ་}ོང་¢ང་བ་

འཕེལ་བར་Fེད། །དེ་ནས་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་གིས་

ཚEགས་b་བཅད་པ་འདི་དག་ཐོས་ནས། དགའ་མV་རངས་པར་

vར་པས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །
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བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ཅག་གིས་ནི་�ོན་ཆད་ནམ་ཡང་མདོ་

+ེ་ཟབ་མོ་ཤིན་A་d་ནོམ་པ་འདི་\་q་མ་ཐོས་སོ་ཞེས་རབ་A་

དགའ་བའི་²གས་7ིས་མཆི་མ་�གས་ཏེ་�ས་ནས་�ས་7ི་

ཡན་ལག་འདར་ཞིང་གཡོ་བར་vར་ཏེ། ངོ་མཚར་¤ད་3་§ང་

བའི་དངོས་པོ་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་མངོན་3་vར་པས་tའི་མེ་

ཏོག་མན་-་ར་བ་དང་། མན་-་ར་བ་ཆེན་པོ་དག་གིས་བཅོམ་

Kན་འདས་ལ་མངོན་པར་གཏོར་ཏེ། ~ད་པར་3་འཕགས་པའི་

མཆོད་པ་Fས་ནས་ཡང་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་

གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ཅག་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་

ལ་སོ་སོ་ནས་གནོད་aིན་dི་འཁོར་µ་བ/་µ་བ/་མཆིས་པས་

kག་པར་གནས་དེ་དང་དེ་དག་A་མདོ་+ེ་འདི་དང་། ཆོས་±་བ་

དེ་དག་ལ་ཡོངས་b་བnང་ཞིང་ཡོངས་b་�ོབ་པར་Fེད་པས་

ཡེ་ཤེས་7ི་¢ང་བས་ཡོངས་b་�ོབ་པར་བdིད་དོ། །གལ་ཏེ་
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མདོ་+ེ་འདིའི་ཚEག་དང་། དོན་བ@ད་པ་ཞིག་མཆིས་ན་ཡང་

བདག་ཅག་གིས་དེ་དག་xེས་b་rན་ཞིང་མི་བ@ད་པར་བdི་

བའི་Sད་3་ག|ངས་7ི་{ོ་ཤིན་A་~ད་པར་3་འཕགས་པ་³ལ་

ནས་ཡོངས་b་·ོགས་པར་བdིད་དོ། །གཞན་ཡང་མདོ་+ེའི་

/ལ་པོ་མཆོག་དམ་པ་འདི་གང་3་གནས་པ་དེར་སེམས་ཅན་

Bམས་ལ་/་ཆེར་}ེལ་ཞིང་¶ར་3་�བ་པར་མི་འvར་བར་

བdིད་ལགས་སོ། །དེའི་ཚe་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་འཁོར་མང་

པོའ E་ནང་3་ཆོས་འདི་བWན་པ་ན་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་uེད་

ཤེས་རབ་ཆེན་པོའ E་}ོབས་པ་ཐོབ་ནས་བསོད་ནམས་7ི་�ང་པོ་

ཚད་མེད་པ་uེད་ཡོངས་b་བ£ས་ཏེ་:་ངན་dི་གནོད་པ་དང་

�ལ་ནས་རབ་A་དགའ་བའི་སེམས་ཐོབ་པར་vར་པས་བWན་

བཅོས་¢་ཚ�གས་ལ་རབ་A་མཁས་པ་དང་། ངེས་པར་འ§ང་

བའི་ལམ་ཐོབ་ནས་Iིར་མི་Kོག་པར་vར་པས་¶ར་3་Fང་Gབ་
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མངོན་པར་kོགས་པར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་

Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་

དག་གིས་Qལ་བnང་བའི་ལེ;་Wེ་བ�་གཉིས་པའོ།། །། 

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ། 

བམ་པོ་བ3ན་པ། དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་ཚe་དང་Kན་པ་

p་རིའི་q་ལ་བཀའ་³ལ་པ། p་རིའི་q་ཆོས་7ི་Bམ་Zངས་

མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་ག|ངས་ཞེས་F་བ་ཡོད་དེ། དེ་ནི་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Bམས་7ིས་མངོན་པར་བ�བ་པར་F་

བའི་ཆོས། འདས་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Bམས་7ིས་

ཡོངས་b་བ|ང་བ། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Bམས་7ི་མར་vར་

པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཀའ་³ལ་པ་དང་། བཅོམ་Kན་འདས་ལ་ཚe་

དང་Kན་པ་p་རིའི་qས་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་

འདས་ག|ངས་ཞེས་བdི་བ་གང་གི་ཚEག་དང་དོན་གང་ཞིག་
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ལགས། བཅོམ་Kན་འདས་ག|ངས་ཞེས་བdི་བ་ནི་Iོགས་དང་

གནས་མ་ལགས་པ། Iོགས་དང་གནས་མ་ལགས་པ་ཡང་མ་

ལགས་སོ་ཞེས་དེ་2ད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་Kན་འདས་

7ིས་ཚe་དང་Kན་པ་p་རིའི་q་ལ་བཀའ་³ལ་པ། p་རིའི་q་

~ོད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་གཞོལ་ཞིང་། ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་�་མར་

Fས་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །~ོད་7ིས་ཇི་2ད་±ས་པ་བཞིན་

3་ག|ངས་ཞེས་F་བ་ནི་Iོགས་དང་གནས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། 

Iོགས་དང་གནས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཆོས་7ང་མ་ཡིན། 

ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན། འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མ་འོངས་

པ་ཡང་མ་ཡིན། ད་\ར་§ང་བ་ཡང་མ་ཡིན། དངོས་པོ་ཡང་མ་

ཡིན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན། «ེན་ཡང་མ་ཡིན། 

«ེན་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན། འ3་Fེད་7ང་མ་ཡིན། འ3་Fེད་མ་
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ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཆོས་�ེ་བར་འvར་བ་ཡང་མེད། ཆོས་

འགག་པར་འvར་བ་ཡང་མེད་མོད་7ི། འོན་7ང་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་Bམས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་Iིར་དེ་2ད་3་བWན་

པ་ཡིན་ཏེ་ག|ངས་འདིའི་ཡོན་ཏན་dི་�ས་པ་དང་ཡང་དག་པའི་

ལམ་dི་cལ་དང་མl་Wོབས་Bམ་པར་གཞག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་སངས་/ས་Bམས་7ི་ཡོན་ཏན་དང་། སངས་/ས་Bམས་7ི་

cལ་Tིམས་དང་། སངས་/ས་Bམས་7ི་བSབ་པ་དང་། 

སངས་/ས་Bམས་7ི་གསང་བའི་དགོངས་པ་དང་། སངས་

/ས་Bམས་7ི་�ེ་བའི་འ§ང་གནས་ཡིན་པའི་Iིར་མངོན་པར་

ཞེན་པ་མེད་པའི་ག|ངས་མཆོག་A་d་ནོམ་པའི་ཆོས་7ི་Bམ་

Zངས་ཞེས་Fའོ། །དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་པ་དང་། བཅོམ་Kན་

འདས་ལ་ཚe་དང་Kན་པ་p་རིའི་qས་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བདག་ལ་
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ག|ངས་འདིའི་ཆོ་ག་གང་ལགས་པ་བཀས་བཤད་3་གསོལ། 

གལ་ཏེ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Bམས་7ིས་འདི་ལ་གནས་པར་

vར་ན་�་ན་མ་མཆིས་པའི་Fང་Gབ་ལས་Kོག་པར་མི་འvར་

ཞིང་ཡང་དག་པའི་�ོན་ལམ་ཡོངས་b་·ོགས་ནས་གནས་མ་

མཆིས་པ་དང་། རང་བཞིན་dི་}ོབས་པ་འཐོབ་པར་འvར་བ་

དང་། ངོ་མཚར་¤ད་3་§ང་བའི་དངོས་པོ་ཐོབ་ནས་འཕགས་

པའི་ལམ་ལ་གནས་པར་འvར་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་7ང་

ག|ངས་འདི་ཐོབ་པར་འvར་བའི་Sད་3འོ། །བཅོམ་Kན་འདས་

7ིས་བཀའ་³ལ་པ། p་རིའི་q་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །དེ་དེ་

བཞིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ~ོད་7ིས་ཇི་2ད་±ས་པ་བཞིན་3་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ག|ངས་འདི་ཐོབ་

པར་vར་ན། གང་ཟག་དེ་ནི་སངས་/ས་དང་ཐ་དད་པ་མེད་པར་

རིག་པར་Fའོ། །གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དེ་

�379



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

ལ་མཆོད་ཅིང་བfར་Wི་Fེད་པ་དང་། �་མར་Fེད་ཅིང་ཡོ་Fད་

aིན་པར་Fེད་ན་དེ་ནི་སངས་/ས་Bམས་ལ་མཆོད་པ་Fས་པ་

ཡིན་པར་རིག་པར་Fའོ། །p་རིའི་q་གང་ཟག་གཞན་གང་ལ་ལ་

ཞིག་ག|ངས་འདི་ཐོས་ནས་ལེན་པ་དང་། འཛEན་པ་དང་། �ོག་

པ་དང་། ཁ་ཏོན་3་འདོན་པ་དང་། མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པར་

vར་པ་དེ་ལ་འདི་\ར་སངས་/ས་དང་ཐ་དད་པ་མེད་པར་

བfར་Wི་Fས་ནས་མཆོད་ཅིང་རིམ་Zོ་Fས་ན་�་དང་«ེན་དེས་

�་ན་མེད་པའི་འ�ས་q་ཐོབ་པར་འvར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་ག|ངས་�གས་བཀའ་³ལ་པ། ཏÓ་Ô། སན་

9་ར་ཎི། ¸ཏ་9་ར་ཎི། b་སཾ་!་ཏི་ཏེ། b་ò་མ། b་!་ཏི་ཏེ། བི་

ཛ་ཡ་བ་ལ། སà་ྱ!་ཏི་B། b་/་རོ་ཧ། B་ན་!་ཏི། ¸C་ད་ནི། 

ཨ་བ་ò་བ་ནི། ཨ་བྷི་ཥི,་ནི། ཨ་བྷི་བ་ཡ་Ý་ར། ²་བྷ་བ་ཏི། b་

ནི་) ི་ཏ། བ་ã་Vཾ་བྷ། ཨ་བྷི་བ་-་ß་Ý། བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་
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བཀའ་³ལ་པ། p་རིའི་q་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་ག|ངས་

7ི་ཚEག་འདི་ལ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་གང་ལ་ལ་ཞིག་རབ་A་

གནས་ནས་ཡང་དག་པར་འཛEན་པར་Fེད་ན། གང་ཟག་དེ་ནི་

བ2ལ་པ་གཅིག་གམ། བ2ལ་པ་བ/འམ། བ2ལ་པ་Wོང་ངམ། 

བ2ལ་པ་བ/་Wོང་གི་བར་3་ཡང་དག་པའི་�ོན་ལམ་བ�ེད་པ་

མཐར་lག་པ་མེད་ཅིང་རལ་Zི་དང་། ད§ག་པ་དང་། 3ག་དང་། 

G་དང་། མེ་དང་། གཅན་གཟན་མ་¬ངས་པ་Bམས་7ིས་དེའི་

�ས་ལ་གནོད་པར་Fེད་མི་�ས་པར་རིག་པར་Fའོ། །དེ་ཅིའི་

Iིར་ཞེ་ན། p་རིའི་q་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་ག|ངས་འདི་

ནི་འདས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ི་Qམ་དང་། མ་Fོན་པའི་

སངས་/ས་Bམས་7ི་Qམ་དང་། ད་\ར་བXགས་པའི་སངས་

/ས་Bམས་7ི་Qམ་ཡིན་པས་སོ། །p་རིའི་q་གང་ལ་ལ་ཞིག་

གིས་Zངས་མེད་པ་བ�འི་Wོང་གbམ་dི་Wོང་ཆེན་པོའ E་འཇིག་
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kེན་dི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་dིས་ཡོངས་b་བཀང་Wེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་�ལ་ནས་བ2ལ་པ་Zངས་མེད་པའི་བར་

3་ན་བཟའ་དང་། ཞལ་ཟས་མཆོག་དམ་པ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་7ི་

མཆོད་པ་Fས་པ་བས། གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ག|ངས་འདི་ནི་ཐ་

ན་ཚEག་གཅིག་ཙམ་ཡང་དག་པར་བ|ང་བ་ལས་§ང་བའི་

བསོད་ནམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆེས་རབ་A་མང་ངོ་། །དེ་ཅིའི་Iིར་

ཞེ་ན། p་རིའི་q་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་ག|ངས་ཤིན་A་

ཟབ་པའི་ཆོས་7ི་Bམ་Zངས་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

Bམས་7ི་Qམ་ཡིན་པའི་Iིར་རོ། །དེའི་ཚe་ཚe་དང་Kན་པ་p་

རིའི་q་དང་། འཁོར་མང་པོ་Bམས་ལ་དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་

པ་ཐོས་ནས་ཐམས་ཅད་རབ་A་དགའ་བར་vར་པས་ཐམས་ཅད་

7ིས་ཡོངས་b་འཛEན་པར་མོས་པར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་

པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་མངོན་པར་
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ཞེན་པ་མེད་པའི་ག|ངས་7ི་ལེ;་Wེ་བ�་གbམ་པའོ།།  །།དེ་

ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་འཁོར་མང་པོའ E་ནང་3་ཚe་དང་Kན་

པ་fན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་³ལ་པ། ~ོད་7ིས་འདི་\ར་ཤེས་

པར་F་Wེ། ཡིད་བཞིན་dི་ནོར་q་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་F་བའི་

ག|ངས་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རིང་3་}ོང་བ་འ�ག་དང་[ོག་མ་

¬ངས་པ་ཐམས་ཅད་འགོག་ཅིང་འཇིལ་བར་Fེད་པ་ཡོད་དེ། དེ་

ནི་འདས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་Bམས་7ིས་གbངས་པ་ཡིན་པས། 

ངས་7ང་དེང་མདོ་+ེ་འདི་t་དང་མི་Bམས་ལ་ཕན་པ་དང་། 

འཇིག་kེན་ལ་བyེ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་བnངས་ནས་

བདེ་བ་འཐོབ་པར་F་བའི་Iིར་འཁོར་མང་པོ་~ེད་ལ་ཡང་དག་

པར་བWན་པར་Fའོ། །དེ་ནས་འཁོར་མང་པོ་དང་། ཚe་དང་Kན་

པ་fན་དགའ་བོས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་
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³ལ་པ་ཐོས་པ་དང་། སོ་སོ་ནས་སེམས་yེ་གཅིག་A་བཅོམ་

Kན་འདས་7ི་ཞལ་3་བ\ས་ནས་རིག་�གས་མཉན་པར་vར་

ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བཀའ་³ལ་པ། ~ེད་ཅག་ལེགས་

པར་ཉོན་ཅིག །འདི་ནས་ཤར་Iོགས་ན་[ོག་འོད་¢ང་བའི་/ལ་

པོ་ཨ་ག་ཏ་ཞེས་F་བ་དང་། tོ་Iོགས་ན་[ོག་འོད་¢ང་བའི་

/ལ་པོ་ཤ་ཏེ་¬་ཞེས་F་བ་དང་། �བ་Iོགས་ན་[ོག་འོད་¢ང་

བའི་/ལ་པོ་�་ཏེ་8ང་ཞེས་F་བ་དང་། Fང་Iོགས་ན་[ོག་འོད་

¢ང་བའི་/ལ་པོ་b་ཏ་མ་ནི་ཞེས་F་བ་སོ་སོ་ན་ཡོད་དེ། རིགས་

7ི་qའམ་རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་[ོག་གི་/ལ་པོ་

འདི་དག་གི་མིང་ཐོས་ཤིང་Iོགས་ཤེས་པར་vར་ན། གང་ཟག་

དེ་འཇིགས་ཤིང་Åག་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་�ལ་བར་

འvར་ཞིང་[ོ་qར་dི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་A་ཞི་བར་འvར་

རོ། །གལ་ཏེ་གང་3་གནས་པའི་གནས་དེར་Iོགས་བཞིའི་[ོག་

�384



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

གི་/ལ་པོ་འདི་དག་གི་མིང་ཡི་གེར་�ིས་པར་vར་ན་གང་3་

གནས་པའི་གནས་དེ་དག་A་འ�ག་དང་[ོག་གིས་འཇིགས་པ་

མེད་ཅིང་གདོན་བགེགས་དང་གནོད་པའི་�ིབ་པ་མེད་པར་

འvར། 3ས་མ་ཡིན་པར་[ོ་qར་3་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཐག་རིང་

3་}ོང་བར་འvར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་ག|ངས་

�གས་བཀའ་³ལ་པ། ཏÓ་Ô། ནི་མི་ནི་མི་ནི་མིé་རི་ཨིན་rེ་Dཻ་

ལོ་ཀ ། ལོ་ཀ་ནི། ཤི་རི་ཤོ་ལ་བ་ཏི། ཧ་རཀྵ་ཧ་རཀྵ། བདག་

མིང་འདི་ཞེས་F་བའི་གནས་འདིར་འཇིགས་ཤིང་Åག་པ་ཐམས་

ཅད་དང་། £ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་7ིས་འཚe་བ་དང་། འ�ག་

དང་། [ོག་དང་། ཐོག་འབབ་པ་དང་། [ོ་qར་3་འཆི་བར་

འvར་བ་ཇི་uེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་�ལ་བར་vར་ཅིག་ß་Ý། 

དེ་ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Pན་རས་

གཟིགས་7ི་དབང་Ãག་འཁོར་མང་པོའ E་ནང་3་འ3ག་པའི་Wན་
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ལས་ལངས་ཏེ། �་གོས་Uག་པ་གཅིག་ལ་གཟར་ནས་Vས་པས་

ཐལ་མོ་aར་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་7ང་དེང་t་དང་མི་Bམས་ལ་�ན་

པར་བdི་བ་དང་། འཇིག་kེན་ལ་བyེ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་

ཡོངས་b་བnངས་ནས་བདེ་བ་འཐོབ་པར་བdི་བ་དང་། མl་

ཆེན་པོའ E་Wོབས་དང་Kན་ཞིང་�ོན་པ་Bམས་ཡིད་བཞིན་3་

འzབ་པར་བdི་བའི་Sད་3་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་Pན་�ར་ཡིད་

བཞིན་dི་ནོར་q་རིན་པོ་ཆེའི་ག|ངས་གང་ལགས་པ་མདོ་ཙམ་

ཞིག་བWན་པར་བdིའོ། །དེ་ནས་ག|ངས་�གས་±ས་པ། ཏÓ་

Ô། ཀ་ཊེ། བི་ཀ་ཊེ། ནི་ཀ་ཊེ། !་þརཐི་ཀེ ། !་þ་མི་%ེ། ²་

�ùེ། བི་མ་ལེ། !་Ù་ì་རེ། ཨi་རེ། པi་རེ། .ེ་ཏེ། པi་ར་

�་སི་ནི། ཧ་རི་ཀi་རི། པིú་ལ། ཨ་ཀྵི་ད་དྷི་�་ཁི་རཀྵ་རཀྵ། 

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བdི་བའི་གནས་འདིར་འཇིགས་ཤིང་Åག་
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པ་ཐམས་ཅད་དང་། £ག་བ�ལ་dིས་འཚe་བ་ནས་[ོ་qར་3་

འཆི་བའི་བར་ཐམས་ཅད་�ལ་བར་vར་ཅིག །བདག་གིས་+ིག་

པའི་དངོས་པོ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་མི་མཐོང་ཞིང་kག་པར་Fང་

Gབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་Pན་རས་གཟིགས་དབང་Ãག་གི་

lགས་xེ་ཆེན་པོའ E་Fིན་dིས་བmབས་7ིས་དགོངས་ཤིང་

ཡོངས་b་བnང་བར་vར་ཅིག་ß་Ý། དེ་ནས་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་ལག་ན་�ོ་xེ་གསང་བའི་བདག་པོ་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་

Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་

གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ཅག་7ང་དེང་t་དང་མི་

Bམས་ལ་�ན་པ་ཆེར་བdི་བ་དང་། འཇིག་kེན་ལ་བyེ་བ་དང་། 

ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་བnངས་ནས་གཟི་Fིན་ཆེན་པོའ E་མl་དང་

Kན་པ་དང་། �ོན་པ་Bམས་ཡིད་བཞིན་3་འzབ་བར་བdི་བའི་

ཆེད་3་མི་ཕམ་པ་ཞེས་བdི་བའི་ག|ངས་བཤད་པར་བdིའོ། །
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དེ་ནས་ག|ངས་�གས་±ས་པ། ཏÓ་Ô། �་ནི་�་ནི། �་ནི་ན་

དྷ་རི། �་ནི་མ་ཏི་མ་ཏི། b་མ་ཏི། མ་Ý་མ་ཏི། Ý་Ý་Ý་Ý་མ་བྷ་

ཡ1ི་ཏི་E་པ། བ;་E་ཎི་/་ཧ་F་བི་ཌ་ß་Ý། བཅོམ་Kན་འདས་

བདག་གིས་ག|ངས་�གས་འདི་ནི་མི་ཕམ་པར་nང་བ་ཞེས་

བdི་Wེ། �ེས་པའམ་qད་མེད་གང་ལ་ལ་ཞིག་སེམས་yེ་གཅིག་

A་ཡང་དག་པར་བ|ང་Wེ་ཡི་གེར་འrི་བ་དང་། �ོག་པ་དང་། 

འདོན་པ་དང་། མི་བ@ད་ཅིང་xེས་b་rན་པར་བdིད་ན་བདག་

ག3གས་མཚན་3་དེ་ལ་ཡོངས་b་བnང་བར་བdིད་པས་

འཇིགས་ཤིང་Åག་པ་ཐམས་ཅད་ནས་[ོ་qར་3་འཆི་བ་ཐམས་

ཅད་ཐག་རིང་3་}ོང་བར་འvར་ལགས་སོ། །དེ་ནས་མི་མཇེད་

7ི་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་7ི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་Wན་

ལས་ལངས་ཏེ། Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་

ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ལ་ཡང་
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ཤིན་A་d་ནོམ་པའི་ཆོས་7ི་Bམ་Zངས་7ི་ག|ངས་t་དང་མི་

Bམས་ལ་/་ཆེར་ཕན་འདོགས་པ། འཇིག་kེན་ལ་རབ་A་འཚe་

བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་nང་བར་བdིད་པ། གཟི་Fིན་ཆེན་པོའ E་

མl་དང་Kན་པ། �ོན་པ་Bམས་ཡིད་བཞིན་3་འzབ་པར་

བdིད་པ་མཆིས་ཏེ། ག|ངས་�གས་དེ་བཤད་པར་བdིའོ། །

ཏÓ་Ô། ཧི་ལི་མི་ལི། ཙE་ལི་ß་Ý། �"་Õ་རེ་ß་Ý། �"་ì་རེ་

ß་Ý། �"་བྷི་b་ག །ªH་སཾ་W་རེ་ß་Ý། བཅོམ་Kན་འདས་

བདག་གི་ག|ངས་འདི་ནི་ཚངས་པའི་ཆད་པས་བཅད་པ་ཞེས་

བdི་Wེ་ག|ངས་འདི་འཛEན་པ་དག་ལ་ཡོངས་b་བnང་བར་

བdིད་པས་:་ངན་dིས་གནོད་པ་དང་། +ིག་པའི་ལས་Bམས་

ཐག་རིང་3་}ོང་ཞིང་། [ོ་qར་3་འཆི་བའི་བར་ཐམས་ཅད་7ང་

ཡོངས་b་}ོང་བར་བdིད་དོ། །དེ་ནས་བ/་Fིན་tའི་དབང་པོ་

Wན་ལས་ལངས་ཏེ་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་བཅོམ་Kན་
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འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་

ལ་ཡང་བ;་ཤ་ནི་ཞེས་བdི་བའི་ག|ངས་རིག་�གས་ཆེན་མོ་

འཇིགས་ཤིང་Åག་པ་དང་། གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་རབ་A་

སེལ་བ། [ོ་qར་3་འཆི་བའི་བར་ཐམས་ཅད་ཐག་རིང་3་}ོང་བ་

£ག་བ�ལ་ལས་rངས་ནས་བདེ་བ་³ོལ་བ་t་དང་མི་Bམས་

ལ་�ན་པར་བdིད་པ་མཆིས་ཏེ ་ག|ངས་དེ ་བཤད་པར་

བdིའོ། །ཏÓ་Ô། ནི་བ་á་ཎི། བé་Ü་དÚི་མ་ཏི་ཏི་ཏི་ཏི། གཽ་áི་

གé་རི། ཙI་ལི། Ü་ཏúི་། ªî་སི། པ་ར་ཎ་ལེ་ཧི་ན་མ་J་མ་དྷ་

རི་ཎི། མ་ལ་ནི། ད་ལ་མ་ད་དེ། ཙ་F་�་ཋྃ། ཤ་བ་རི་ཤ་བ་རི་ß་

Ý། དེ་ནས་tའི་/ལ་པོ་Bམ་ཐོས་དང་། tའི་/ལ་པོ་Qལ་

འཁོར་nང་དང་། tའི་/ལ་པོ་འཕགས་�ེས་པོ་དང་། tའི་/ལ་

པོ་མིག་མི་བཟང་ཅིག་ཅར་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་Vས་པས་ཐལ་མོ་

aར་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །
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བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་

འཇིགས་པ་aིན་པ་ཞེས་བdི་བའི་ག|ངས་£ག་བ�ལ་dིས་

ཉོན་མོངས་པ་ལས་kག་པར་ཡོངས་b་བ�བས་ནས་བདེ་བ་

ཐོབ་པར་བdིད་པ་ཚe་འཕེལ་བར་བdིད་ཅིང་ནད་7ི་£ག་བ�ལ་

མ་མཆིས་པར་བdིད་པ་[ོ་qར་3་འཆི་བའི་བར་ཐམས་ཅད་

ཐག་རིང་3་}ོང་བར་བdིད་པ་མཆིས་ཏེ་ག|ངས་�གས་དེ་

བxོད་པར་བdིའོ། །ཏÓ་Ô། ªHེ། b་ªHེ། M་མ་པ་རི་Ý་རེ། 

/¯་!་ཤ་Wེ་pÚི། ནིN་ùེ། མཾ་ག་O། ཧི་ར་û་ག་P་ཏེ། W་བི་

ཏེ་ß་Ý། དེ་ནས་ཡང་wའི་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་མང་པོ་འདི་\་Wེ། 

wའི་/ལ་པོ་ò་ག་སི་དང་། wའི་/ལ་པོ་[ོག་འོད་དང་། wའི་

/ལ་པོ་མ་rོས་པ་དང་། wའི་/ལ་པོ་[ོག་Àེ་དང་། wའི་/ལ་

པོ་d་ནོམ་འོད་ལ་སོགས་པ་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་Vས་པས་ཐལ་

མོ་aར་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །
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བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ཅག་ལ་ཡང་ཡིད་བཞིན་dི་ནོར་q་རིན་

པོ་ཆེ་ཞེས་བdི་བའི་ག|ངས་[ོག་མ་¬ངས་པ་འགོག་པར་

བdིད་པ། འཇིགས་ཤིང་Åག་པ་Bམས་རབ་A་སེལ་བ། t་དང་

མི་Bམས་ལ་/་ཆེར་ཕན་འདོགས་པ། འཇིག་kེན་ལ་uིང་བyེ་

བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་�ོབ་པ། གཟི་Fིན་ཆེན་པོའ E་མl་དང་

Kན་པ། �ོན་པ་Bམས་ཡིད་བཞིན་3་འzབ་པ། [ོ་qར་3་འཆི་

བའི་བར་ཐམས་ཅད་ཐག་རིང་3་}ོང་བ། 3ག་ཐམས་ཅད་རབ་

A་ཞི་བར་བdིད་པ། Fད་Wེམས་དང་། �གས་དང་། བ�་མི་

ཤིས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་སེལ་བར་བdིད་པ་

མཆིས་ཏེ། བདག་ཅག་ག|ངས་�གས་འདི་བཅོམ་Kན་འདས་

ལ་འqལ་ན་lགས་xེས་lགས་བyེ་བར་དགོངས་ཏེ། བདག་

ཅག་wའི་འZོ་བ་འདི་དང་�ལ་ནས་སེར་¢འི་འདོད་པ་གཏན་3་

}ང་བའི་Sད་3་བཞེས་b་གསོལ། དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། སེར་
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¢འི་འདོད་པ་འདིའི་དབང་གིས་འཁོར་བ་ན་£ག་བ�ལ་མང་པོ་

:ོང་བར་འvར་བར། བདག་ཅག་སེར་¢འི་འདོད་པའི་ས་བོན་

ཡོངས་b་གཅོད་པར་འཚལ་ལགས་སོ། །དེ་ནས་ག|ངས་

�གས་±ས་པ། ཏÓ་Ô། ཨ་ཙ་ལེ། ཨ་མ་རེ། ཨ་�ཱི་ཏེ། ཨཀྵ་

ཡེ། ཨ་བྷི་ཡེ། ª་ûཻ་པ་¯་བ་ཏེ། སð་E་པཾ་!་ཤ་Ü་ནི་ཡེ་ß་Ý། 

/Q་ª་û་སོ་�་ཀི་ཡེ་ß་Ý། བཅོམ་Kན་འདས་རིགས་7ི་

qའམ། རིགས་7ི་q་མོ་ལ་ལ་ཞིག་རིག་�གས་འདི་གཡར་ཁ་

ནས་བxོད་པར་བdིད་དམ། ཡི་གེར་�ིས་ཏེ་[ེགས་བམ་3་

བdིས་ནས་འཆང་ཞིང་འཛEན་པར་བdིད་དམ། �ོག་ཅིང་འདོན་

པར་བdིད་དམ། Vས་པས་མཆོད་པར་བdིད་ན། འ�ག་དང་

[ོག་དང་ཐོག་མི་འབབ་ཅིང་Åག་པ་དང་འཇིགས་པ་དང་£ག་

བ�ལ་dིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། :་ངན་དང་ནད་དང་[ོ་qར་3་

འཆི་བའི་བར་ཐམས་ཅད་ཐག་རིང་3་}ོང་བར་འvར། 3ག་དང་
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Fད་Wེམས་དང་མི་ལ་གནོད་པ་བdིད་པའི་Wག་དང་། སེང་གེ་

དང་། Pང་ཀི་དང་། 'ལ་ག3ག་པ་Bམས་དང་། ½ང་མ་དང་། 

½ང་q་མG་རིངས་ལ་སོགས་པས་7ང་གནོད་པ་བdིད་པར་མི་

འvར་ལགས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་འཁོར་མང་

པོ་Bམས་ལ་བཀའ་³ལ་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ག|ངས་

�གས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མl་ཆེན་པོ་དང་Kན་པས་སེམས་

ཅན་dི་མོས་པ་ཇི་\་བ་བཞིན་3་སེམས་ལ་བསམ་པའི་དངོས་

པོ་Bམས་ཡོངས་b་·ོགས་པར་Fེད། /་ཆེར་ཕན་འདོགས་

པར་Fེད་དོ། །སེམས་yེ་གཅིག་A་མ་Fས་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། 

།~ེད་ཅག་ཐེ་ཙ�མ་མ་ཟ་ཤིག །དེ་ནས་འཁོར་མང་པོ་Bམས་

བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་པ་ཐོས་པ་དང་། 

རབ་A་དགའ་བས་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པར་vར་ནས་བཀའ་

ཡང་དག་པར་བ|ང་བར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་
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A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་ཡིད་བཞིན་dི་ནོར་

q་རིན་པོ་ཆེའི་ག|ངས་7ི་ལེ;་Wེ་བ�་བཞི་པའོ།།  །།དེ་ནས་

t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོ་འཁོར་མང་པོའ E་ནང་ནས་Wན་ལས་

ལངས་ཏེ་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་Iག་Fས་

ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་

Kན་འདས་ཆོས་±་བའི་མཁན་པོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གསེར་འོད་

དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ཡང་

དག་པར་Wོན་པར་བdིད་ན། བདག་གིས་ཤེས་རབ་འཕེལ་བར་

བdིས་ནས་/ན་དང་Kན་པའི་ཚEག་གིས་}ོབས་པ་�ན་bམ་

ཚ�གས་པར་བdིད་དོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་±་བའི་མཁན་པོ་དེ་མདོ་

+ེ་འདིའི་ཚEག་འ�་དང་། ཡི་གེ་དང་། ཚEག་གི་དོན་བ@ད་པ་

ཞིག་མཆིས་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་xེས་b་rན་ཞིང་ལེགས་པར་

ཁོང་3་Gད་པར་བdིས་ནས་ག|ངས་7ི་fན་འཛEན་ཐོགས་པ་
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མ་མཆིས་པ་³ལ་བར་བdིའོ། །གཞན་ཡང་གསེར་འོད་དམ་པ་

མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་སེམས་ཅན་

གང་དག་སངས་/ས་བ/་Wོང་3་མ་ལས་དགེ་བའི་y་བ་བ�ེད་

ནས་ཡོངས་b་འཛEན་པར་བdིད་པ་དེ་དག་གིས་འཛམ་qའི་

[ིང་འདིར་/་ཆེར་}ེལ་ནས་¶ར་3་�བ་པར་མི་འvར་ཞིང་

སེམས་ཅན་ཚད་མ་མཆིས་པ་uེད་མདོ་+ེ་འདི་ཐོས་པའི་དབང་

གིས་ཐམས་ཅད་ཤིན་A་¶ར་བའི་}ོབས་པ་དང་། བསམ་པ་མ་

མཆིས་པའི་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་ཐོས་ནས་

བWན་བཅོས་¢་ཚ�གས་དང་། Æ་yལ་Bམས་ལ་རབ་A་མཁས་

པ་དང་། འཁོར་བ་ལས་¶ར་3་ངེས་པར་§ང་ནས་�་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་མངོན་པར་·ོགས་པར་

འཚང་/་བར་བdིད་དོ། །ཚe་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་ཚe་འཕེལ་ཞིང་

འཚ�་བའི་ཡོ་Fད་Bམས་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་བdིད་དོ། །
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བཅོམ་Kན་འདས་བདག་གིས་མདོ་+ེ་འཛEན་པའི་ཆོས་7ི་

མཁན་པོ་དེ་དག་དང་སེམས་ཅན་གཞན་གང་མདོ་+ེ་འདི་མཉན་

པར་མོས་པ་དེ་དག་གི་ཆེད་3་�ན་ལ་�གས་7ིས་བཏབ་ནས་

¡ས་བdི་བའི་ཆོ་ག་བཤད་པར་འཚལ་ཏེ། དེས་དེ་དག་ལ་

གཟའ་མ་¬ངས་པ་\ས་ངན་Wོན་པ་ཅི་མཆིས་པ་དང་། དང་པོ་

བཙས་པའི་གཟའ་2ར་དང་། ཕན་cན་མི་མlན་པར་vར་པ་

དང་། ནད་7ི་£ག་བ�ལ་དང་། འཐབ་པ་དང་། yོད་པ་དང་། 

གQལ་འdེད་པ་དང་། ¤ི་ལམ་ངན་པ་དང་། གདོན་བགེགས་

དང་། Fད་Wེམས་དང་། 3ག་དང་། ངན་3་བdིས་པ་དང་། 

�གས་དང་། རོ་ལངས་དང་། འདི་\་q་ལ་སོགས་པའི་+ིག་པ་

Bམས་7ི་�ིབ་པ་དང་བགེགས་བdིད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་

བསལ་ནས་རབ་A་ཞི་བར་བdིད་པས་�ོ་དང་Kན་པ་Bམས་

7ིས་¡ས་7ི་ཆོ་ག་འདི་\ར་བdིས་ཏེ། དེས་�ན་}ོས་7ི་རོ་
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དང་Kན་པ་bམ་�་y་གཉིས་པོ་འདི་\་Wེ། ²་དག་གི;་ཝང་

དང་ནི་�ི་ཀ་}ོས། །[་yི་བ་�་དག་དང་ཤི་རི་ཤ ། ཨིན་r་ཧW་

ཤ་མ་ཀ་ཤ་མི། །ཐང་G་དང་ནི་ཤིང་ཚ་[་{ང་དང་། །ཨ་ག་¬་

དང་ཙ�ན་ཏ་ཀ་ར། །ས་ལ་ཀི་དང་Vར་fམ་ཧ་ལ་ས། །ན་%་

�ིག་བ�ད་b་ཀི་མ་ལེ་དང་། །ཐང་ཤིང་པ་%་དང་ནི་ཨོན་ཤ་ལ། 

།ས་ལ་ཀེ་དང་�་བ་V་Vལ་དང་། །Qངས་ཀར་གོ་uོད་ò་ག་གེ་

ས་ར། །ས·་ར་ས་¬་k་ཆ་མཉམ་བdི། །2ར་མ་/ལ་ལ་

གཅིག་A་བཏགས་ནས་ནི། །}ོས་7ི་Iེ་མ་དེ་དག་རབ་�ངས་

ཏེ། །�གས་འདིས་ལན་བ/་y་བ/ད་གདབ་པར་བdི། །

�གས་ནི་འདི་\་Wེ། ཏÓ་Ô། b་ཏེ། �ཱི་ཏེ། ཀ་མ་ཏ་ལི། ན་ལེ་

ཛ་ན་ཀར་ཏེ། ཧR་ར་ཏེ། ཨིS་ཛ་ལི་ནི། ཤཾ་ཀ་ར་rི། པ་ཤད་rེ། 

ཨ་བT་ཀ ། སི་ཀེ་ན་f་%་f་ཀ ། ཁ་ཀེ་བ་�ི¯ེ། བི་ལ་ཀ་བི་

ལ་མ་ཏི། pི་ལ་མ་ཏི། pི་ལ་མ་ཏི། སéི་M་M་མ་བ་ཏི། པ་པང་
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f། པ,ི་ལེ། ཤི་རི་ཤ་རི། སU་ཱWི་ཏི་ß་Ý། གལ་ཏེ་ཆོས་བཞིན་

¡ས་ནི་བdིད་འཚལ་ན། །ད7ིལ་འཁོར་z་བཞི་¡་བ/ད་པ་

བdིས་ནས། །རབ་A་དབེན་ཞིང་བདེ་བའི་གནས་དག་A། །དོན་

གང་�བ་པ་སེམས་ལ་rན་པར་བdི། །བ་ལང་Àི་བས་ད7ིལ་

འཁོར་§གས་ནས་ནི། །Wེང་3་མེ་ཏོག་fན་A་དZམ་པར་བdི། 

།གསེར་ད�ལ་¢ོད་ནི་ཤིན་A་གཙང་མ་དག །རོ་མཆོག་འོ་མ་

½ང་yིས་དགང་བར་བdི། །ད7ིལ་འཁོར་དེ་ཡི་{ོ་བཞི་དག་A་

ཡང་། །�ེས་q་བཞི་ཞིག་ཆོས་བཞིན་བnང་3་³ལ། །གཞོན་

�་བཞི་ཞིག་�ས་ནི་རབ་བ/ན་ནས། །སོ་སོར་X་རེར་ཆབ་7ི་

qམ་པ་ཐོགས། །དེར་ནི་kག་པར་V་Vལ་བ`ེགས་ནས་ནི། །

དFངས་µའི་རོལ་མོ་�ན་མི་འཆད་པར་བdི། །ད7ིལ་འཁོར་

དེ་ཡི་ངོས་བཞི་དག་A་ཡང་། །བ་དན་ག3གས་དང་K་Kིས་

མཛeས་པར་བdི། །ད7ིལ་འཁོར་ནང་3་མེ་ལོང་གསལ་བ་དང་། 
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།རལ་Zི་Bོན་པོ་མདའ་བཞི་གཞག་པར་བdི། །ད7ིལ་འཁོར་

དqས་b་གཞོང་^ང་ཆེར་³ལ་ནས། །འཛeག་པའི་ཤིང་ལེབ་དེ་

དེ་ཡི་Wེང་3་བཞག །�་མའི་Iི་མ་ཆབ་དང་aར་ནས་ནི། །

ད7ིལ་འཁོར་དེ་ཡི་ནང་3་གཞག་པར་བdི། །དེ་\ར་བ�མ་

ཞིང་Bམ་པར་བཞག་ནས་ནི། །དེ་ནས་�གས་བ�ས་ད7ིལ་

འཁོར་མཚམས་བཅད་བdི། །མཚམས་བཅད་པ་ཡི་�གས་ནི་

འདི་\་Wེ། །êÓ་ཐེ་དན། ཨ་ཀ་ར་ཀེ ། ན་ཡ་ནེ། ཧི་ལེ་མི་ལེ་

གི་ལེ། ཁི་ཁི་ལེ་ß་Ý། དེ་\ར་མཚམས་ནི་རབ་བཅད་ནས། །

ད7ིལ་འཁོར་ནང་3་Xགས་ནས་ནི། །ཉི་²་y་གཅིག་ཆབ་

བ�གས་ཏེ། །Iོགས་བཞི་དག་A་གཏོར་བར་བdི། །དེ་ནས་

}ོས་ཆབ་དག་ལ་ནི། །བ/་y་བ/ད་ཚང་�གས་བཏབ་Wེ། །

ངོས་བཞིར་ཡོལ་བས་བ2ོར་ནས་ནི། །དེ་འོག་�ས་ནི་བ©་

བར་བdི། །ཆབ་དང་}ོས་ཆབ་ལ་གདབ་པའི་�གས་ནི་འདི་\་

�400



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

Wེ། །ཏÓ་Ô། ས་ག་ཌེ་བི་ག་ཌེ། བི་ག་ཏ་བ་ཏི་ß་Ý། ¡ས་

བdིས་ལགས་ནས་¡ས་བdིས་པའི་ཆབ་དང་། ད7ིལ་འཁོར་

dི་ནང་3་མཆོད་པར་བdིས་པའི་བཟའ་བ་དང་། བAང་བ་ཅི་

མཆིས་པ་གཙང་པོའམ། ·ིང་གི་ནང་3་དོར་བར་བdི་ཞིང་

གཞན་ནི་བ£་བར་བdིའོ། །དེ་\ར་¡ས་བdིས་ལགས་ནས་

གོས་གཙང་མ་བགོས་ཏེ། ད7ིལ་འཁོར་ནས་Iིར་§ང་ནས་ཁང་

པ་གཙང་མའི་ནང་3་Xགས་ཏེ། �གས་མཁན་dིས་དེ་དག་ཡི་

དམ་/་ཆེན་པོ་Sད་3་³ལ་ནས་+ིག་པ་¢་ཚ�གས་གཏན་3་

བཅད་ཅིང་དགེ་བ་¢་ཚ�གས་kག་པར་Pད་ནས་སེམས་ཅན་

Bམས་ལ་uིང་xེ་ཆེན་པོ་བ�ེད་པར་བdི་Wེ། �་དང་«ེན་དེས་

ན་ཡིད་བཞིན་dི་བསོད་ནམས་7ི་Bམ་པར་�ིན་པ་ཚད་མ་

མཆིས་པ་uེད་ཐོབ་པར་འvར་ལགས་སོ། །ཡང་ཚEགས་b་

བཅད་དེ་གསོལ་པ། སེམས་ཅན་གང་ཞིག་ནད་7ི་£ག་བ�ལ་
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ཉེན། །�ན་Pད་¢་ཚ�གས་གསོས་7ང་མ་སོས་པ། །¡ས་7ི་ཆོ་

ག་འདི་བཞིན་¡ས་བdིས་ཏེ། །གཞན་ཡང་མདོ་+ེ་འདི་ནི་�ོག་

བཏོན་ནས། །ག3གས་མཚན་kག་པར་སེམས་ནི་མི་གཡེང་

བར། །yེ་གཅིག་Vས་པས་དང་སེམས་བ�ེད་བdིད་ནས། །

ནད་7ི་£ག་བ�ལ་བས་པར་ཞི་བར་འvར། །དqལ་ཕོངས་

ཐར་ནས་ནོར་དང་Kན་པར་འvར། །Iོགས་བཞི་ཡི་གཟའ་2ར་

ཉི་�་ཡི་t། །མl་ཡིས་རབ་བnངས་ཚe་ནི་རིང་བར་འvར། །

བ�་ཤིས་རབ་བདེ་བསོད་ནམས་ཡོངས་b་འཕེལ། །\ས་ངན་

གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བdིད། །དེའི་འོག་A་�ས་

བnང་བའི་�གས་ལན་ཉི་²་y་གཅིག་བ�་བར་བdིའོ། །

�གས་ནི་འདི་\་Wེ། ཏÓ་Ô། ས་མེ། བི་ས་མེ་ß་Ý། ས་ག་ཌེ། 

བི་ག་ཌེ་ß་Ý། ê་ག་ར་སཾ་qད་9་ཡ་ß་Ý། 2ན་དྷ་Ü་4་ཡ་ß་

Ý། òི་ལ་ཀ་ཡ་ß་Ý། ཨ་པ་á་ཛE་ཏ་བི་ཡ་ß་Ý། ཧི་མ་བé་སཾ་
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í་4་ཡ་ß་Ý། ཨ་ནི་བི་ལ་བY་ཡ་ß་Ý། ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ། 

�"་ཎེ་ß་Ý། ན་མཿས་ར་ì་þཻ་མ་Ý་དེ་བི་ཡེ་ß་Ý། སིó་མô་

པ་-་ß་Ý། དྷ་ར་ཏོ། བི་ཙE་ཏ། �Z་�་མ་j་A་ß་Ý། དེ་ནས་t་

མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོ་¡ས་7ི་ཆོ་ག་དང་། ད7ིལ་འཁོར་dི་

�གས་བཤད་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་Iག་Fས་ཏེ་

བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་

འདས་དགེ་Sོང་ངམ། དགེ་Sོང་མའམ། དགེ་བuེན་ནམ། དགེ་

བuེན་མ་གང་ལ་ལ་ཞིག་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་དམ་པ་འདི་ལེན་པ་

དང་། འཛEན་པ་དང་། �ོག་པ་དང་། ཁ་ཏོན་3་འདོན་པ་དང་། 

ཡི་གེར་�ིས་ནས་}ེལ་བ་དང་། ཇི་2ད་བWན་པ་བཞིན་3་Pོད་

པར་བdིད་ན། Zོང་~ེར་རམ། Zོང་�ལ་ལམ། འ�ོག་དགོན་

པའམ། རི་འམ། ནགས་ཚལ་ལམ། དགེ་Sོང་ངམ། དགེ་Sོང་

མའི་གནས་གང་ཡང་¬ང་བ་དག་A་གནས་7ང་¬ང་Wེ། བདག་
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དེའི་ཆེད་3་འཁོར་Bམས་དང་tན་ཅིག་tའི་འཁོར་མོ་བdིས་

ནས་དེའི་ཐད་3་མཆིས་ཏེ། ཡོངས་b་�ོབ་པ་དང་བnང་བ་

བdིས་ནས་ནད་7ི་£ག་བ�ལ་དང་། 2ར་མདའ་Çང་བ་དང་། 

\ས་ངན་དང་། རིམས་ནད་དང་། འཐབ་ཅིང་yོད་པ་Bམས་

སེལ་བར་བdིད། /ལ་པོའ E་Tིམས་7ིས་ག|ང་བ་དང་། ¤ི་

ལམ་ངན་པ་དང་། འrེ་`ིན་མ་¬ངས་པས་གནོད་པར་བdིད་པ་

དང་། Fད་Wེམས་ཐམས་ཅད་རབ་A་ཞི་བར་བdིས་ནས། མདོ་

+ེ་འཛEན་པའི་གང་ཟག་དགེ་Sོང་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་དང་། 

ཉན་པའི་འཁོར་Bམས་¶ར་3་འཁོར་བའི་/་མཚ�་ཆེན་པོ་ལས་

ཡོངས་b་བ�ས་ནས་Fང་Gབ་ལས་Kོག་པར་མི་འvར་བར་

ཕན་འདོགས་པར་བdིད་དོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་དེ་

2ད་ཅེས་གསོལ་པ་གསན་པ་དང་། t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོ་ལ། 

t་མོ་~ོད་7ིས་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་ཅིང་མཐའ་མེད་པ་དག་ལ་
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ཕན་པ་དང་། བདེ་བར་F་བའི་ཆེད་3་རིག་�གས་དེ་དག་དང་། 

}ོས་Gས་¡ས་F་བ་དང་། ད7ིལ་འཁོར་dི་ཆོ་ག་Bམ་པར་

�ིན་པའི་འ�ས་q་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་དང་Kན་པ་ཡང་དག་

པར་བཤད་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་བ�གས་པ་བxོད་

ནས་~ོད་7ིས་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་མཆོག་དམ་པ་འདི་བnངས་

ནས་¶ར་3་�བ་པར་མི་འvར་ཞིང་kག་པར་/་ཆེར་གནས་

པར་འvར་བར་Fོས་ཤིག །དེ་ནས་t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོས་

བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་Iག་Fས་ནས་རང་གི་

Wན་ལ་འ3ག་པར་vར་ཏོ། །དེ་ནས་�མ་ཟེ་ཀཽiི་jས་ཆོས་7ི་

Sོབ་དཔོན་dིས་�ང་བWན་པ་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་Fིན་dིས་

བmབས་7ི་མlས་འཁོར་མང་པོའ E་མ3ན་3་t་མོ་}ོབས་པ་

ཆེན་མོ་ལ་མངོན་པར་བWོད་པ། ཤེས་རབ་གསལ་དཔའ་}ོབས་

པའི་t་མོ་~ོད། །t་མིའི་མཆོད་པ་དག་གིས་མཆོད་པར་
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འོས། །Zགས་པས་འཇིག་kེན་fན་3་/ས་པས་ན། །སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་རེ་བ་·ོགས་པར་Fེད། །རི་yེ་མཐོན་པོའ E་གནས་

མཆོག་དག་A་ནི། །(་བ£ས་~ིམ་Fས་དེ་ན་རབ་A་གནས། །

�ན་3་(་འཇམ་མ3ན་ནས་གོས་Fས་ཏེ། །kག་པར་ང་པ་ཡ་

གཅིག་བfག་Wེ་འZེང་། །t་འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་འ3ས་

ནས་tགས། །ཐམས་ཅད་yེ་གཅིག་སེམས་7ིས་~ོད་ལ་

བ�གས། །ཤེས་རབ་}ོབས་པ་Kན་པའི་t་མོ་~ོད། །ཚEག་

uན་d་ནོམ་ཐམས་ཅད་aིན་པར་dིས། །དེ་ནས་t་མོ་}ོབས་

པ་ཆེན་མོ་དེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་མཉན་ནས་ག|ངས་�གས་

±ས་པ། êÓ་ཐེ་དན། �་རེ་ཙE་རེ། ཨ་བ་ཛe། ཨ་བ་ཛ་བ་ཏི། 

ཧི[་ལེ། མི[་ལེ། པིú་ལ་བ་ཏི། �ú་ཥེ། མ་áི་\]། ì་མ་ཏི། 

ད་ཤ་མ་ཏི། ཨ་ཏ་མ་ཏ་ར་ཙE། ཏ་ར་ཙ་བ་ཏི། ཙE་ཙE་རི། ཤི་རི་མི་

རི། མ་ནéི། ད་མ་ཁི། མ་áི་\]། ^་ན་!ི་ཡེ། ལོ་ཀ་_e། ལོ་ཀ་
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) ེ། བི་ར་ཙe། ལོ་ཀ་!ི་ཡ། སི:་!་ཏེ། Ùི་མ་�་ཁི། ²་ཙE་ཙ་རི། 

ཨ་!་ཏི་ཧ་ཏེ། ཨ་!་ཏི་ཧ་ཏ་q:ི། ན་�་ཙE། མ་Ý་ན་�་ཙE། མ་

Ý་དེ་Fི། !་ཏི། Ý། ན་མ་2་á་ན་བདག་གི་མིང་བxོད། མ་མ་

q:ི། r་ཤ་ཧི་q:ི། ཨ་!་ཏི་ཧ་ཏ། བྷ་A། སི་བྷ་མེ། བི་²ད་ཙE་

ཏོ། ཤ་ཤོ་ལོ་ཀ ། མô་བི་དྷི་ཀ ། ཀ་པི་ཡ་དྷི་ཤོ། ཏÓ་Ô། མ་Ý་

!་Ù་བེ། ཧི་ལི་ཧི་ལི། མི་ལི་མི་ལི། བི་ཙ་རོ། བི་ཙ་ཏོ། བི་q:ི། 

བདག་གི་མིང་བxོད། མ་མ་q:ི། བི་²:ི། བྷ་ག་བད་þཾ། བེ་བ་

ཡཾ། }་ར་ས་þ། ཀ་ར་དེ། ཀེ་å་རེ། ཀེ་å་ར་མ་ཏི། ཧི་ལི་མི་

ལི། ཨ་པ་ཡ་མེ། མ་Ý་དེ་བེ། q:་ས་þ་ན། དྷ¤་ས་þ། སཾ་གྷ་

ས་þེ་ན། ཨིS་ས་þེ་ན། བ་¬་ཎ་ས་þེ་ན། ཡེ་ལོ་ཀེ། ས་þ་ས་

þེ་ན། ཏེ་ཤ་མ་ས་þེ་ན། སàི་བད་ཙ་ནི་ནི། ཨ་བ་ཧ་ཡ་མི། མ་

Ý་དེ་བེ། ཧི་ལི་མི་ལི། ཧི་ལི་མི་ལི། བི་ཙE་ད་ཏོ། བདག་གི་མིང་

བxོད། མ་མ་q:ི། ན་མོ་བྷ་བ་ཏི། མ་Ý་དེ་བེ་ས་ར་ས་þ་སིó་
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མô་པ་-་ནི་ß་Ý། དེ་ནས་t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོས་ག|ངས་

�གས་འདི་བWན་ནས་�མ་ཟེ་དེ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་7ེ་�ེས་q་

ཆེན་པོ་སེམས་ཅན་Bམས་7ི་ཆེད་3་}ོབས་པ་d་ནོམ་པ་དང་། 

རིན་པོ་ཆེ་དང་། »་འËལ་དང་། ཤེས་རབ་ཡོངས་b་གཉེར་

ནས་ཐམས་ཅད་ལ་/་ཆེར་ཕན་བཏགས་ཏེ་¶ར་3་Fང་Gབ་

མངོན་3་Fེད་པར་འདོད་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །དེ་\ར་

ཤེས་པར་Fས་ནས་ཆོ་ག་འདི་ག|ང་བར་Fའོ། །ཞེས་±ས་

ནས་ཡང་ཚEགས་b་བཅད་དེ་±ས་པ། ཐོག་མ་ཁོ་ནར་ག|ངས་

འདི་ཁ་ཏོན་3། །Fང་ཞིང་ནོར་བ་མེད་པར་བ�གས་ནས་ནི། །

Fིན་dིས་mོབ་ཅིང་�ོན་པ་·ོགས་Fའི་Iིར། །དཀོན་མཆོག་

གbམ་དང་t་Bམས་�བས་འZོ་ཞིང་། །སངས་/ས་ཆོས་དང་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དང་། །རང་/ལ་ཉན་ཐོས་ཚ�གས་ལ་

Vས་Iག་Fས། །དེ་འོག་ཚངས་དང་བ/་Fིན་t་དབང་དང་། །
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འཇིག་kེན་�ོང་དང་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིས། །kག་པར་ཚངས་

པར་Pོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །yེ་གཅིག་ཡིད་7ིས་Vས་པར་

Iག་Fས་ནས། །དགོན་པ་རབ་A་དབེན་པའི་གནས་དག་A། །

2ད་ཆེར་�་མའི་�གས་དང་ཆོ་ག་གདོན། །སངས་/ས་�་

ག|གས་t་wའི་མ3ན་དག་A། །ཇི་ཙམ་འFོར་བས་མཆོད་པ་

བ�བ་པར་F། །སེམས་ཅན་Bམ་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

Fམས་དང་uིང་xེས་བyེ་བའི་སེམས་7ང་བ�ེད། །བཅོམ་Kན་

གསེར་�་ཤིན་A་d་ནོམ་མཚན། །གཡེང་བ་མེད་སེམས་yེ་

གཅིག་rན་པར་F། །བཅོམ་Kན་ཡང་དག་ཆོས་Wོན་དགོངས་

མཛད་པས། །དབང་པོ་ཇི་བཞིན་ཏིང་འཛEན་{ོམ་ལ་འགོད། །དེ་

ཡི་ཚEག་གི་དོན་ནི་ལེགས་སོམས་ལ། །Wོང་པ་ཉིད་བkེན་རབ་

A་བ{ོམ་པར་dིས། །བཅོམ་Kན་�་ག|གས་དག་གི་Pན་�ར་

ནི། །yེ་གཅིག་ཡང་དག་rན་པས་གནས་Fེད་ན། །d་ནོམ་ཡེ་
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ཤེས་ཏིང་ངེ་འཛEན་དག་དང་། །ག|ངས་མཆོག་དམ་པ་དག་

7ང་འཐོབ་པར་འvར། །བཅོམ་Kན་གསེར་ཞལ་ཡང་དག་ཆོས་

བWན་ནས། །d་ནོམ་དFངས་7ིས་t་མི་འ3ལ་བར་མཛད། །

ºགས་མཚན་«ེན་བཞིན་ངོ་མཚར་རབ་Wོན་པས། །ཡངས་

རིང་Wོང་གbམ་འཇིག་kེན་~བ་པར་མཛད། །བཅོམ་Kན་

གbང་དFངས་d་ནོམ་དེ་འr་བ། །yེ་གཅིག་rན་ན་སེམས་ལ་

འཇིགས་མེད་འཐོབ། །བཅོམ་Kན་�ོན་ལམ་/་ཆེན་བཏབ་པའི་

དབང་། །ºགས་མཚན་བསམ་dིས་མི་~བ་འདི་བ_ེས་ནས། །

ཆོས་Bམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་གbང་མཛད་པས། །དཔེར་ན་ནམ་

མཁའ་ཆགས་པ་མེད་པ་འr། །བཅོམ་Kན་གbང་དFངས་དག་

དང་ºགས་མཚན་Bམས། །rན་པ་ཉེ་གཞག་གཞལ་Fེད་�ོན་

·ོགས་འvར། །གལ་ཏེ་t་མོ་}ོབས་ཆེན་མཆོད་མཐོང་ངམ། །

Sོབ་མས་Sོབ་དཔོན་xེས་Sོབ་མཐོང་ནས་ནི། །གསང་བའི་ཆོ་
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ག་འདི་�ངས་{ོམ་Fེད་དམ། །�་མར་Fེད་ན་སེམས་ལ་བསམ་

པ་འzབ། །གང་ཞིག་ཡེ་ཤེས་དམ་པ་མཆོག་འདོད་ན། །yེ་

གཅིག་སེམས་7ིས་ཆོས་འདི་ག|ང་བར་F། །བསོད་ནམས་ཡེ་

ཤེས་ཡོན་ཏན་འཕེལ་Fེད་པས། །ངེས་པར་འzབ་འvར་ཐེ་

ཙ�མ་ཡོངས་མ་བ�ེད། །ནོར་ཚ�ལ་དག་ནི་ནོར་མང་_ེད་པར་

འvར། །Zགས་པ་གཉེར་བ་Zགས་ཆེན་ཐོབ་པར་འvར། །

ངེས་འ§ང་ཚ�ལ་བ་Bམ་པར་Zོལ་འvར་བས། །ངེས་པར་

འzབ་འvར་ཐེ་ཙ�མ་ཡོངས་མ་བ�ེད། །ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་

མཐའ་ལས་ཇི་uེད་པ། །སེམས་ལ་བསམས་བཞིན་ཡོངས་b་

£ད་པར་Fེད། །གལ་ཏེ་དེ་\ར་ཆོས་བཞིན་Pོད་�ས་ན། །ངེས་

པར་འzབ་འvར་ཐེ་ཙ�མ་ཡོངས་མ་བ�ེད། །གཙང་མའི་གནས་

b་གོས་སར་བགོས་ནས་ནི། །ད7ིལ་འཁོར་ཆེ་Gང་ཅི་ཙམ་

�ས་པར་F། །qམ་པ་གཙང་མ་བཞིར་ནི་རོ་ཞིམ་བཀང་། །མེ་
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ཏོག་པོག་}ོས་ཅི་འFོར་མཆོད་པར་F། །K་Kི་བ་དན་དག་དང་

ག3གས་�ེས་ཏེ། །§ག་}ོས་Iེ་མ་fན་3་~བ་བ/ན་ནས། །

སངས་/ས་t་མོ་}ོབས་ཆེན་མཆོད་Fེད་ན། །t་�ས་མཐོང་

བར་འདོད་ནའང་�ོན་བཞིན་འzབ། །t་མོ་}ོབས་ཆེན་མ3ན་

3་�་མའི་�གས། །ཞག་ནི་ཉི་²་y་གཅིག་གདོན་པར་F། །

གལ་ཏེ་t་དེ་མཐོང་བར་མ་vར་ན། །yེ་གཅིག་སེམས་7ིས་

ཞག་དV་rན་པར་Fེད། །ནམ་dི་ཆ་�ད་འོན་7ང་མ་མཐོང་

ན། །གནས་གཙང་དམ་པ་གཞན་དག་བཙལ་ནས་ནི། །t་མོ་

}ོབས་ཆེན་ག|གས་ནི་རབ་�ིས་ཏེ། །མཆོད་གནས་བ�ས་

བxོད་སེམས་7ིས་མི་བཏང་ཞིང་། །གཉིད་དང་ལེ་ལོ་སེམས་ནི་

མི་བ�ེད་ན། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་མཐར་lག་

མེད། །Bམ་�ིན་གང་ཐོབ་�ེ་དV་�ིན་Fེད་ན། །�ོན་པ་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་b་·ོགས་པར་འvར། །གལ་ཏེ་ཡིད་བཞིན་མ་zབ་
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�་བ་གbམ། །ཡང་ན་�ག་དང་དV་དང་ལོ་གཅིག་པར། །རབ་

བyོན་གསོལ་འདེབས་སེམས་ནི་མི་གཡོ་ན། །t་ཡི་མིག་དང་

གཞན་སེམས་ཤེས་ཐོབ་འvར། །དེ་ནས་�མ་ཟེ་ཀཽiི་jས་དེ་

2ད་ཅེས་བWན་པ་ཐོས་པ་དང་། དགའ་མV་རངས་ཤིང་ངོ་

མཚར་3་vར་པས་འཁོར་མང་པོ་Bམས་འདི་2ད་ཅེས་7ེ་~ེད་

ཅག་t་དང་མིའི་འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་Fོས་ལ། 

སེམས་yེ་གཅིག་A་དེང་བདག་གིས་fན་·ོབ་7ི་བདེན་པའི་

ཆོས་ལ་བkེན་ནས་t་མོ་}ོབས་པ་མཆོག་དམ་པ་དེ་དག་ལ་

བ�གས་པ་བxོད་པ་ཉོན་ཅིག །ཅེས་±ས་ནས་ཚEགས་b་བཅད་

དེ་±ས་པ། འཇིག་kེན་དག་ན་དབང་Ãག་ཐོབ་འvར་བ། །t་མོ་

མl་ཆེན་ཐོབ་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །དེང་བདག་གཙ�་མོ་དེ་ལ་

བ�གས་པ་ཡང་། �ོན་dི་rང་`ོང་ཇི་2ད་བWན་པ་བཞིན། །

བ�་ཤིས་ཡོངས་·ོགས་སེམས་ནི་བདེ་བར་གནས། །སེམས་
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གསལ་ངོ་ཚ་Tེལ་ཡོད་Zགས་དང་Kན། །མ་མ་Fས་ཏེ་འཇིག་

kེན་རབ་A་བ�ེད། །རབ་དཔའ་kག་པར་བyོན་འzས་ཆེན་པོ་

Pོད། །ཐབ་མོའ E་གQལ་3་kག་པར་�ན་3་/ལ། །རབ་3ལ་

Fམས་སེམས་བཟོད་པ་གསོལ་བར་Fེད། །ད་\ར་གཤིན་xེའི་

`ིང་མོ་ཆེན་མོར་vར། །གོས་b་kག་པར་དར་ཚ�ན་�ོན་པོ་

dོན། །£ག་དང་མི་£ག་Fད་བཞིན་fན་དང་Kན། །མིག་ནི་

མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་རབ་A་དངང་། །Pོད་མཆོག་དམ་པ་ཚད་

མེད་འཇིག་kེན་འདས། །Iོགས་ཤིང་མངོན་དང་མི་fན་ཡོངས་

b་£ད། །རེས་འགའ་རི་�ག་ཟབ་མོ་དག་ན་གནས། །རེས་

འགའ་�ག་�ག་གཙང་པོའ E་འZམ་ན་གནས། །རེས་འགའ་ºོན་

ཤིང་ནགས་ཚལ་ཆེན་པོར་གནས། །t་མོ་ཕལ་ཆེར་དེ་དག་

fན་3་གནས། །རི་དང་ནགས་ཚལ་མི་Mོད་ཇི་uེད་པ། །kག་

པར་t་མོ་ལ་ནི་མཆོད་པར་Fེད། །¤་Fའི་�ོས་ནི་/ལ་མཚན་
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བ་དན་Fེད། །3ས་སོ་ཅོག་A་kག་པར་འཇིག་kེན་�ོང་། །Wག་

དང་སེང་གེ་Pང་ཀིས་�ན་3་བ2ོར། །གནག་�ག་F་ལ་

སོགས་པས་kེན་ཡང་འཆའ། །rིལ་ཆེན་བ�གས་ནས་�་ནི་

Ãང་བས་ན། །བིན་དྷའི་རི་ལ་�་ནི་fན་3་Zགས། །རེས་འགའ་

yེ་གbམ་%ི་aལ་ཐོགས་Fེད་ཅིང་། །གཡས་གཡོན་�ན་3་ཉི་

�་¬་མཚ�ན་འཛEན། །�་བ་ནག་པོའ E་ཚeས་དV་བ�་གཅིག་ལ། །

དེ་ཡི་3ས་b་kག་པར་མཆོད་པར་F། །རེས་འགའ་བ་b་t་

ཆེན་`ིང་མོར་Wོན། །གQལ་འdེད་མཐོང་ན་kག་པར་uིང་ཡང་

བyེ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Bམ་པར་\་བ་ལ། །t་མོ་

མཆོག་A་vར་པས་བདས་པ་མེད། །རེས་འགའ་བ་·ིའི་q་མོ་

དགའ་མོར་Wོན། །t་དང་འཐབ་ཚe་kག་པར་/ལ་བ་འཐོབ། །

འཇིག་kེན་དག་ན་Qན་རིང་གནས་པར་Fེད། །རབ་3ལ་བཟོད་

དང་Tོ་གAམ་Wོན་པར་Fེད། །�མ་ཟེ་ཆེན་པོ་རིག་པའི་ཆོས་
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བཞི་དང་། །Æ་འËལ་�གས་སོགས་ཐམས་ཅད་རབ་A་kོགས། 

།rང་`ོང་ནང་ན་རང་དབང་དག་དང་Kན། །ས་བོན་དང་ནི་ས་

ཆེན་Fེད་པར་�ས། །t་མོ་q་མོ་ལ་སོགས་འ3ས་པའི་ཚe། །/་

མཚ�འི་mབས་\ར་ངེས་པར་དེར་ཡང་འ3། །w་དང་གནོད་aིན་

མང་པོའ E་ཚ�གས་fན་dི། །གཙ�་བོར་vར་པས་རབ་A་3ལ་བར་

Fེད། །qད་མེད་ནང་ན་ཚངས་Pོད་མཆོག་དང་Kན། །ཚEག་

§ང་དཔེར་ན་འཇིག་kེན་བདག་པོ་འr། །/ལ་པོའ E་གནས་ན་

པ�་དག་དང་མcངས། །G་བོའ E་འZམ་ན་གནས་ཚe་z་ཟབ་

བཞིན། །Fད་བཞིན་£ག་མཛeས་�་བ་ཉ་བ་འr། །མང་ཐོས་

�ན་ཚ�གས་གནས་དང་kེན་ཡང་Fེད། །}ོབས་པ་མཆོག་§ང་

རི་yེ་མཐོན་པོ་འr། །rན་པ་ཐམས་ཅད་fན་dི་[ིང་ཡང་

Fེད། །t་མ་ཡིན་ལ་སོགས་ཏེ་t་ཚ�གས་Bམས། །ཐམས་ཅད་

འདི་ཡི་ཡོན་ཏན་བ�གས་པར་Fེད། །མིག་Wོང་བ/་Fིན་t་ཡི་
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དབང་པོས་7ང་། །Vས་པའི་སེམས་7ིས་\་ཞིང་རབ་A་kོག །

སེམས་ཅན་གང་ཞིག་རེ་ཞིང་ཚ�ལ་བ་ཡོད། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་

¶ར་3་འzབ་པར་Fེད། །ཡིད་¶ར་}ོབས་དང་ཆོས་འཛEན་Kན་

Fེད་པས། །ས་ཆེན་Wེང་ན་མཆོག་A་vར་པ་ཡིན། །Iོགས་

བ�འི་འཇིག་kེན་ཁམས་ནི་འདི་དག་A། །མར་མེ་ཆེ་\ར་kག་

པར་fན་གསལ་Fེད། །ཐ་ན་t་འrེ་གཅན་གཟན་དག་ལ་ཡང་། 

།དེ་དག་བསམས་བཞིན་ཐམས་ཅད་·ོགས་Fེད་འvར། །qད་

མེད་Bམས་7ི་ནང་ན་རི་yེ་འr། །�ོན་dི་rང་`ོང་ཇི་བཞིན་

Qན་རིང་གནས། །t་མོ་གཞོན་�་ཇི་བཞིན་འདོད་ཆགས་

}ངས། །འཇིག་kེན་བདག་པོ་ཇི་བཞིན་བདེན་ཚEག་±། །འཇིག་

kེན་fན་dི་~ད་པར་/ན་Bམས་དང་། །འདོད་ཁམས་t་ཡི་

ཁང་པ་fན་བ\ས་ན། །t་མོ་འབའ་ཞིག་གཙ�་མོར་Zགས་པས་

ན། །སེམས་ཅན་མཆོག་A་vར་པ་ཡོངས་མི་¢ང་། །གལ་ཏེ་
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གQལ་འdེད་འཇིགས་པའི་གནས་དག་དང་། །མེ་དོང་Èང་བ་

བདག་ནི་མཐོང་བར་vར། །G་བོ་ཉམ་ང་ཆོམ་Êན་འཇིགས་པའི་

ཚe། །འཇིགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་�ས། །གལ་ཏེ་

/ལ་པོའ E་Tིམས་7ིས་བཅིངས་བ�ོགས་སམ། །གལ་ཏེ་ཤ་

ཆགས་གསོད་པར་Fེད་པའི་ཚe། །སེམས་ནི་yེ་གཅིག་མི་གཡོ་

གནས་vར་ན། །ངེས་པར་:་ངན་£ག་བ�ལ་fན་ལས་ཐར། །

དགེ་+ིག་མི་fན་ཡོངས་b་�ོབ་པས་ན། །Fམས་དང་uིང་xེའི་

བyེ་བ་kག་མངོན་¢ང་། །དེ་Iིར་བདག་ནི་བསམ་པ་yེ་གཅིག་

A། །t་མོ་ཆེ་ལ་Iག་འཚལ་�བས་b་མཆི། །དེ་ནས་�མ་ཟེ་

དེས་�གས་དང་། བ�གས་པ་བxོད་པའི་ཚEག་གིས་t་མོ་དེ་ལ་

མངོན་པར་བWོད་པ། འཇིག་kེན་གཙ�་ལ་Iག་འཚལ་Vས་Iག་

འཚལ། །མི་Bམས་ནང་ན་fན་dི་མཆོག་vར་པས། །འཇིག་

kེན་གbམ་པོ་ཐམས་ཅད་~ོད་ལ་མཆོད། །Fད་བཞིན་རབ་
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མཛeས་fན་dིས་བ\་བར་མོས། །ཡོན་ཏན་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་

�ས་རབ་བ/ན། །མིག་ཡངས་པ�་�ོན་པོའ E་འདབ་མ་འr། །

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་¢ང་བའི་Zགས་པས་/ས། །དཔེར་ན་

རིན་ཐང་མེད་པའི་ནོར་q་མcངས། །དེང་བདག་དམ་པ་~ོད་ལ་

བ�གས་པས་ན། །སེམས་ལ་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འzབ་པར་

འvར། །ཡང་དག་ཡོན་ཏན་བ�་ཤིས་d་ནོམ་པ། །པ�་\་qར་

ཤིན་A་Bམ་པར་དག །�ས་མདོག་རབ་མཛeས་fན་dིས་བ\་

བར་མོས། །མཚན་མང་ངོ་མཚར་བསམ་dིས་ཡང་མི་~བ། །rི་

མེད་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་རབ་འdེད་པས། །rན་པས་fན་dི་ནང་

ན་མཆོག་A་vར། །ཇི་\ར་སེང་གེ་གཅན་གཟན་མཆོག་vར་

\ར། །kག་པར་ལག་པ་བ/ད་7ིས་བདག་ཉིད་བ/ན། །སོ་

སོར་མདའ་གX་རལ་Zི་W་རེ་དང་། །ཐོ་རིངས་Àགས་7ི་འཁོར་

ལོ་ཞགས་པ་ཐོགས། །རབ་མཛeས་t་མོ་�་བ་ཉ་བ་འr། །ཚEག་
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ལ་ཐོགས་མེད་དFངས་uན་འFིན་པར་Fེད། །སེམས་ཅན་གང་

ཞིག་སེམས་ལ་�ོན་ཡོད་ན། །�ེས་q་དམ་པས་བསམས་

བཞིན་·ོགས་པར་Fེད། །བ/་Fིན་t་མང་fན་dིས་~ོད་

མཆོད་ནས། །ཐམས་ཅད་བ�གས་བxོད་�བས་b་འZོ་བར་

Fེད། །བསམ་dིས་མི་~བ་ཡོན་ཏན་�ེད་Fེད་པས། །3ས་

Bམས་kག་A་Vས་པ་�ེད་པར་Fེད་ß་Ý། །གལ་ཏེ་}ོབས་

ཆེན་t་མོ་གསོལ་འདོད་ན། །བ�གས་བWོད་ཚEག་ནི་འདི་ལས་

འ§ང་བ་བཞིན། །ནང་པར་Bམ་དག་སེམས་7ིས་yེ་གཅིག་

གདོན། །བསམ་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བསམས་བཞིན་

འzབ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་�མ་ཟེ་དེ་ལ་~ོད་7ིས་

སེམས་ཅན་Bམས་ལ་ཕན་གདགས་ཤིང་བདེ་བ་aིན་པའི་ཆེད་

3། t་མོ་དེ་ལ་བ�གས་པ་བxོད་པས་Fིན་dིས་mོབ་པར་

གསོལ་བ་བཏབ་ནས། བསོད་ནམས་དཔག་A་མེད་པ་འཐོབ་
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པར་འvར་བ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་བཀའ་³ལ་ཏོ།།  །།

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ། 

བམ་པོ་བ/ད་པ། དེ་ནས་�མ་ཟེ་ཀཽiི་jས་གོང་3་བWན་པ་དེ་

\་qའི་མངོན་པར་བWོད་པའི་ཚEག་དང་། �གས་7ི་ཚEག་གིས་

t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོ་ལ་མངོན་པར་བWོད་ནས་འཁོར་མང་པོ་

Bམས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། །~ེད་ཅག་t་མོ་}ོབས་པ་

ཆེན་མོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་uིང་བyེ་བས་Fིན་dིས་

བmབས་ནས་ཚe་འདི་ཉིད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་སེམས་¶ར་བ་

དང་། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དང་། ཚEག་ལ་ཤིན་A་མཁས་པ་དང་། 

ཤེས་པ་/་ཆེན་པོ་འཐོབ་པ་དང་། འབེལ་བའི་གཏམ་dིས་ཕན་

cན་ལན་འདེབས་པ་དང་། ཚEག་འ�འི་/ན་ཡིད་བཞིན་3་zབ་

ནས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འདོད་ན་སེམས་yེ་གཅིག་A་Vས་པས་

འདི་\ར་གསོལ་བ་གདབ་པར་Fའོ། །སངས་/ས་ལ་Iག་
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འཚལ་ལོ། །ཆོས་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །དགེ་འ3ན་ལ་Iག་

འཚལ་ལོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་ཚ�གས་དང་། རང་སངས་

/ས་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། འདས་

པ་དང་། མ་Fོན་པ་དང་། Iོགས་བ�འི་སངས་/ས་ཡང་དག་

པའི་བདེན་ཚEག་མངོན་པར་zབ་པ་དང་། དབང་པོ་ཇི་\་བ་

བཞིན་3་ཡང་དག་པའི་བདེན་ཚEག་གbང་བ། མི་É་བའི་ཚEག་

གbང་བ། བ2ལ་པ་ཆེན་པོ་Fེ་བ་ཚད་མེད་པ་uེད་3་kག་པར་

ཡང་དག་པའི་བདེན་ཚEག་གbང་ཞིང་། ཡང་དག་པའི་བདེན་

ཚEག་དང་Kན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་xེས་b་ཡི་རངས་ནས་Iག་

འཚལ་ལོ། །མི་བདེན་པའི་ཚEག་མི་གbང་བའི་Iིར་ཡངས་ཤིང་

རིང་བའི་ºགས་Ãང་ནས་ཉིད་7ི་ཞལ་དང་། འཛམ་qའི་[ིང་

དང་[ིང་བཞི་པ་དང་Wོང་དང་Wོང་གཉིས་པ་དང་། Wོང་གbམ་

dི་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་དང་། Iོགས་བ�འི་འཇིག་kེན་dི་
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ཁམས་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་ཐམས་ཅད་fན་A་~བ་པར་

གཡོགས་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ག3ང་བ་ཐམས་ཅད་རབ་A་སེལ་

བར་མཛད་པ་ལ་Vས་པར་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་

ºགས་7ི་མཚན་དེ་\་q་དང་Kན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་Vས་པར་

Iག་Fས་ནས་བདག་མིང་འདི་ཞེས་F་བ་ཤིན་A་d་ནོམ་པའི་

}ོབས་པ་ཐམས་ཅད་དང་Kན་པར་�ོན་ནས་སེམས་yེ་གཅིག་

A་`ོག་Uོགས་སོ། །སངས་/ས་Bམས་7ི་}ོབས་པ་དམ་པ་

དང་། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་}ོབས་པ་དམ་པ་དང་། །རང་

/ལ་འཕགས་པའི་}ོབས་པ་དམ་པ་དང་། །Xགས་བཞི་འ�ས་

བཞིའི་}ོབས་པ་དམ་པ་དང་། །འཕགས་པའི་བདེན་པའི་ཚEག་

གི་}ོབས་མཆོག་དང་། །rང་`ོང་t་ཡི་}ོབས་པ་དམ་པ་

དང་། །ཚངས་འཁོར་rང་`ོང་}ོབས་པ་དམ་པ་དང་། །t་ཆེན་

¸་མའི་}ོབས་པ་དམ་པ་དང་། །2ལ་Kན་t་ཡི་}ོབས་པ་དམ་
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པ་དང་། །/ལ་པོ་མ་ན་སི་ཡི་}ོབས་མཆོག་དང་། །ཡིད་བཞིན་

t་མོའ E་}ོབས་པ་དམ་པ་དང་། །/ལ་ཆེན་བཞི་ཡི་}ོབས་པ་

དམ་པ་དང་། །རབ་གནས་t་ཡི་q་ཡི་}ོབས་མཆོག་དང་། །�ོ་

xེ་གསང་བའི་བདག་པོའ E་}ོབས་མཆོག་དང་། །~བ་འ�ག་t་

ཡི་}ོབས་པ་དམ་པ་དང་། །t་མོ་བི་མའི་}ོབས་པ་དམ་པ་དང་། 

།བིbའི་t་མོའ E་}ོབས་པ་དམ་པ་དང་། t་མོ་བཟང་མོའ E་}ོབས་

པ་དམ་པ་དང་། །ཤི་རི་མ་ཏའི་}ོབས་པ་དམ་པ་དང་། །ཧ་རི་

ཚEག་གི་}ོབས་པ་དམ་ པ་དང་། །མ་དང་མ་ཆེན་}ོབས་པ་དམ་

པ་དང་། །ཧ་རི་ཏ་མའི་}ོབས་པ་དམ་པ་དང་། །གནོད་aིན་

Bམས་7ི་}ོབས་པ་དམ་པ་དང་། །Iོགས་བ�འི་/ལ་པོའ E་

}ོབས་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །ལས་མཆོག་ཅི་མངའ་ཐམས་ཅད་

བདག་བWངས་ནས། །}ོབས་མཆོག་དམ་པ་མཐའ་མེད་འཐོབ་

པར་ཤོག །བÉ་བ་མེད་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །Bམ་པར་Zོལ་ལ་
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Vས་Iག་འཚལ། །འདོད་ཆགས་}ངས་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །

འཆིང་�ིབ་}ངས་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །Bམ་དག་སེམས་ལ་

Vས་Iག་འཚལ། །འོད་དང་Kན་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །བདེན་

ཚEག་±་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །´ལ་ཆགས་མེད་ལ་Vས་Iག་

འཚལ། །དོན་མཆོག་གནས་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །འཁོར་མང་

དག་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །}ོབས་པའི་t་ལ་Vས་Iག་

འཚལ། །བདག་གི་ཚEག་ལ་ཐོགས་མེད་ཤོག །བདག་གིས་�ོན་

ཅིང་གཉེར་བའི་དངོས། །ཐམས་ཅད་¶ར་3་zབ་པར་ཤོག །

ནད་མེད་kག་A་རབ་བདེ་ཞིང་། །ཚe་རིང་ལོ་�ར་འཐོབ་པར་

ཤོག །རིག་�གས་fན་ལ་རབ་མཁས་ཤིང་། །ནན་ཏན་Fང་

Gབ་ལམ་བ{ོམས་ནས། །�ེ་དV་/་ཆེར་ཕན་བཏགས་ཏེ། །

བསམ་པ་¶ར་3་zབ་པར་�ོན། །བདག་གིས་བདེན་ཚEག་±ས་

པ་དང་། །བདག་གིས་བÉ་མེད་±ས་པ་ཡིས། །t་མོའ E་}ོབས་
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པ་གང་ཡིན་པ། །བདག་ལ་zབ་པར་མཛད་3་གསོལ། །t་མོ་

~ོད་ནི་འདིར་གཤེགས་ཏེ། །ཚEག་ཐོགས་མ་མཆིས་བdི་Sད་

3། །བདག་�ས་ཁར་ནི་¶ར་Xགས་ནས། །ཡིད་¶ར་}ོབས་

དང་Kན་པར་མཛ�ད། །བདག་གི་Àེ་ཡི་དབང་པོ་ཡིས། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་}ོབས་ཐོབ་ནས། །ཚEག་དེའི་མl་Wོབས་

དབང་གིས་ནི། །སེམས་ཅན་Bམས་ནི་འ3ལ་བར་ཤོག །བདག་

ནི་ཚEག་དག་±ས་པའི་ཚe། །དོན་ནི་ཇི་བཞིན་zབ་vར་ཅིག །

ཐོས་པ་དག་ནི་Vས་བ�ེད་ནས། །Fས་པ་Gད་གསོན་མ་vར་

ཅིག །བདག་གིས་}ོབས་པ་གཉེར་བ་ཡི། །དངོས་པོ་གལ་ཏེ་མ་

zབ་ན། །t་མོའ E་བདེན་ཚEག་གང་ཡིན་པ། །ཐམས་ཅད་བ»ན་

པ་ཉིད་3་འvར། །གང་གིས་མཚམས་མེད་+ིག་Fས་པ། །

སངས་/ས་གbང་གིས་འ3ལ་བར་འvར། །དེ་བཞིན་དZ་

བཅོམ་གང་ཡིན་དང་། །rིན་གཟོའ E་ཚEག་ནི་ཇི་uེད་དང་། །p་
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རིའི་q་དང་མཽད་གལ་q། །བཅོམ་Kན་འཁོར་མང་མཆོག་vར་

པ། །འདི་ལ་སོགས་པའི་བདེན་ཚEག་Bམས། །ཐམས་ཅད་

བདག་ལ་zབ་པར་མཛ�ད། །དེང་བདག་སངས་/ས་ཉན་ཐོས་

འཁོར། །ཐམས་ཅད་འདིར་ནི་Pན་འrེན་ན། །ཐམས་ཅད་¶ར་

3་འདིར་གཤེགས་ཏེ། །བདག་གི་�ོན་པ་·ོགས་མཛད་�ོན། །

ཡང་དག་བདེན་ཚEག་གང་གཉེར་བ། །ཐམས་ཅད་བÉ་བ་མ་

མཆིས་�ོན། །གོང་3་འོག་མིན་t་མན་ཆད། །གནས་གཙང་

རིས་7ི་t་དག་དང་། །ཚངས་ཆེན་ཚངས་t་ཉེ་ཕན་དང་། །

ཚངས་པའི་/ལ་པོའ E་འཁོར་Bམས་དང་། །Wོང་གbམ་འཇིག་

kེན་fན་~བ་དང་། །མི་མཇེད་འཇིག་kེན་བདག་པོ་དང་། །

འཁོར་ནི་མང་པོ་ཐམས་ཅད་fན། །དེང་བདག་ཐམས་ཅད་Pན་

འrེན་ན། །Fམས་དང་lགས་xེ་རབ་བ�ེད་དེ། །ཐམས་ཅད་

བyེ་བས་ག|ང་3་གསོལ། །གཞན་འËལ་དབང་Fེད་t་Bམས་
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དང་། །འËལ་དགའི་t་ནི་དེ་དག་དང་། །དགའ་Kན་པ་ཡི་t་

ཚ�གས་དང་། །Fམས་པ་མངོན་པར་·ོགས་འvར་དང་། །

འཐབ་�ལ་བ་ཡི་t་Bམས་དང་། །bམ་�་y་གbམ་t་དག་

དང་། །/ལ་ཆེན་རིས་བཞིའི་t་ཚ�གས་དང་། །t་མང་འཁོར་ནི་

ཐམས་ཅད་དང་། །ས་G་མེ་Îང་t་Bམས་དང་། །རི་རབ་བkེན་

ནས་གནས་པ་དང་། །མཚ�་བ3ན་རི་ཡི་t་ཚ�གས་Bམས། །

འཁོར་ནི་མང་པོར་བཅས་པ་དང་། །ནོར་/ས་དང་ནི་མགོ་µ་

དང་། །ཉི་�་གཟའ་2ར་t་དག་དང་། །འདི་ལ་སོགས་པའི་t་

མང་པོ། །འཇིག་kེན་བདེ་བར་Fེད་པས་ན། །འདི་ལ་སོགས་

པའི་t་མང་པོ། །+ིག་པའི་ལས་ནི་མི་Fེད་མོས། །སངས་/ས་

Vས་པ་འUོག་མ་དང་། །དེ་ཡི་q་£ག་ཐ་Gངས་དང་། །t་དང་

w་དང་གནོད་aིན་དང་། །rི་ཟ་དང་ནི་t་མ་ཡིན། །མི་འམ་ཅི་

ཡི་འཁོར་Bམས་དང་། །\ོ་འIེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ། །བདག་
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ནི་བཅོམ་Kན་མl་Wོབས་7ིས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་Pན་འrེན་

ན། །Fམས་དང་uིང་xེའི་སེམས་བ�ེད་ནས། །བདག་ལ་

ཐོགས་མེད་}ོབས་པ་³ོལ། །t་དང་མི་ཡི་འཁོར་Bམས་

ལས། །གཞན་dི་སེམས་ནི་རིག་vར་པ། །ཐམས་ཅད་Fིན་

dིས་བmབས་ནས་ནི། །བདག་ལ་}ོབས་པ་དམ་པ་³ོལ། །ནམ་

མཁའི་ཁམས་ནི་མཐར་lག་དང་། །ཆོས་7ི་དFིངས་7ིས་�ས་

པ་ན། །སེམས་ཅན་Bམ་པ་ཇི་uེད་པས། །བདག་ལ་}ོབས་པ་

དམ་པ་³ོལ། །དེ་ནས་t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོས་དེ་2ད་ཅེས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཐོས་པ་དང་�མ་ཟེ་དེ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་±ས་

སོ། །7ེ་�ེས་q་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ། །�ེས་པའམ། qད་མེད་

གང་ལ་ལ་ཞིག་�གས་དེ་དང་། �གས་7ི་མངོན་པར་བWོད་པ་

དེ་དག་ལ་བkེན་ནས་�ར་གོང་3་བWན་པ་བཞིན་3་ཆོ་ག་ཡང་

དག་པར་�ངས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གbམ་ལ་Vས་པས་�བས་
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b་འZོ་ཞིང་སེམས་yེ་གཅིག་A་rན་པ་ཉེ་བར་འཇོག་པར་Fེད་

ན་ཅི་དང་ཅི་བ�བས་པ་ཐམས་ཅད་Gད་ཟ་བར་མི་འvར་རོ། །

གཞན་ཡང་གསེར་འོད་དམ་པ་ཤིན་A་d་ནོམ་པའི་མདོ་+ེ་འདི་

ཡང་དག་པར་བ|ང་Wེ། �ོག་ཅིང་འདོན་པར་Fེད་ན་�ོན་པ་

ཐམས་ཅད་འ�ས་q་དང་Kན་པར་འvར་ཞིང་¶ར་3་མངོན་

པར་འzབ་པར་འvར་ཏེ། སེམས་yེ་གཅིག་A་མ་Fས་པ་ནི་མ་

གཏོགས་སོ། །དེའི་ཚe་�མ་ཟེ་དེ་ཤིན་A་དང་བའི་སེམས་7ིས་

རབ་A་དགའ་བར་vར་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་Pི་བོས་ཡང་དག་

པར་�ངས་པར་vར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་t་མོ་

}ོབས་པ་ཆེན་མོ་ལ་བཀའ་³ལ་པ། རིགས་7ི་t་མོ་~ོད་7ིས་

མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་དམ་པ་འདི་/་ཆེར་}ེལ་ནས་མདོ་+ེ་ཡང་

དག་པར་འཛEན་པ་དག་ལ་ཡོངས་b་�ོབ་པ་དང་། ཡོངས་b་

བnང་བ་Fས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་གདགས་
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ཤིང་བདེ་བ་ཐོབ་པར་F་བའི་ཆེད་3་ཆོས་དེ་\་q་བWན་ནས་

བསམ་dིས་མི་~བ་པའི་}ོབས་པ་Fིན་ཏེ། བསོད་ནམས་ཚད་

མེད་པ་ཐོབ་པར་vར་པ་དང་། སེམས་བ�ེད་པ་Bམས་¶ར་3་

Fང་Gབ་ལ་གཞོལ་བར་Fས་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །གསེར་

འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་

t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོའ E་ལེ;་Wེ་བ6་µ་པའོ།།  །།དེ་ནས་

དཔལ་dི་t་མོ་ཆེན་མོ་Wན་ལས་ལངས་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་

7ི་ཞབས་ལ་Iག་Fས་ནས་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ཏེ། བཅོམ་

Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་

གལ་ཏེ་དགེ་Sོང་ངམ། དགེ་Sོང་མའམ། དགེ་བuེན་ནམ། དགེ་

བuེན་མ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་

/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ལེན་པ་དང་། འཛEན་པ་དང་། 

�ོག་པ་དང་། འདོན་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་དག་པར་Wོན་
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པར་བdིད་པ་ཞིག་མཐོང་བར་vར་ན་བདག་གིས་སེམས་yེ་

གཅིག་A་Vས་པས་བfར་Wི་དང་མཆོད་པ་བdིད་དོ། །ཆོས་±་

བ་དེ་ལ་འདི་\་Wེ། བཟའ་བ་དང་། བAང་བ་དང་། གོས་དང་། 

མལ་ཆ་དང་། གསོས་�ན་དང་། ཡོ་Fད་ཅི་འཚལ་བ་ཐམས་

ཅད་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་aར་ཏེ་�ེལ་ཅིང་ཕོངས་པ་མ་མཆིས་

པར་བdིད་དོ། །ག3གས་མཚན་3་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདིའི་

ཚEག་གི་དོན་ཇི་uེད་པ་དག་ལ་སོ་སོར་བkགས་ཏེ། ཡིད་ལ་

བསམས་ཤིང་ཡོངས་b་བཙལ་ནས་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། 

མདོ་+ེ་འདི་འཛམ་qའི་[ིང་3་/་ཆེར་}ེལ་བའི་Sད་3་སེམས་

ཅན་གང་ལ་ལ་དག་སངས་/ས་བ/་Wོང་ཚད་མ་མཆིས་པ་uེད་

ལས་དགེ་བའི་y་བ་བ�ེད་པ་དེ་དག་kག་A་ཐོས་པར་འvར་

ཞིང་། ¶ར་3་�བ་པར་མི་འvར་བར་བdིད་ན་བ2ལ་པ་Fེ་བ་

Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མ་མཆིས་པ་uེད་3་t་དང་མིའི་ལོངས་
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Pོད་མཆོག་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་:ོང་བར་འvར་ལགས་སོ། །

kག་པར་ལོ་ལེགས་ཤིང་�་གེའི་Äད་པ་གཏན་3་སེལ་བར་

འvར་བས་�ེ་བོ་Bམས་གཏན་3་བདེ་བ་:ོང་བར་འvར། 

སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་Bམས་དང་མཇལ་བར་འvར། 

Sད་མའི་3ས་7ི་ཚe་¶ར་3་Fང་Gབ་ཆེན་པོའ E་འ�ས་q་འཐོབ་

པར་འvར་བས་ངན་འZོ་གbམ་དང་། འཁོར་བའི་£ག་བ�ལ་

dི་བགེགས་གཏན་3་གཅོད་པར་འvར་ལགས་སོ། །བཅོམ་

Kན་འདས་བདག་མངོན་པར་rན་ལགས་ཏེ། འདས་པའི་3ས་

7ི་ཚe་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་

པའི་སངས་/ས་བཻ་®¯་དང་གསེར་dི་རི་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་

ཏོག་¢ང་བ་དཔལ་dི་ཡོན་ཏན་/་མཚ�་ཞེས་བdི་བ་མཚན་Bམ་

པ་བ�་དང་Kན་པ་ཞིག་§ང་Wེ་བདག་དེ་ལས་དགེ་བའི་y་བ་

བÌན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་Fམས་པ་དང་lགས་xེའི་
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Fིན་dིས་བmབས་7ི་མlས་བyེ་བར་དགོངས་པར་vར་པའི་

Sད་3་དེང་བདག་གང་3་བསམས་པའི་གནས་དེ་དང་། གང་3་

བ\ས་པའི་Iོགས་དེ་དང་གང་3་མཆིས་པའི་Qལ་དེ་དང་དེ་

དག་A་སེམས་ཅན་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མ་མཆིས་པ་

uེད་ཤིན་A་བདེ་བའི་ལོངས་Pོད་:ོང་ཞིང་གོས་དང་། བཟའ་བ་

དང་། བAང་བ་དང་། འཚ�་བའི་ཡོ་Fད་དང་། གསེར་དང་། 

ད�ལ་དང་། བཻ་®¯་དང་། Nག་དང་། �ོའ E་uིང་པོ་དང་། Fི་¬་

དང་། འZོན་q་དང་། �་ཏིག་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་འཚལ་

བ་ཐམས་ཅད་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་འvར་བ་ལགས་སོ། །གང་

ལ་ལ་ཞིག་སེམས་yེ་གཅིག་A་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་

Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་�ོག་ཅིང་འདོན་པ་དེས་

ག3གས་གཅིག་བཞིན་3་}ོས་¢་ཚ�གས་བ`ེགས་ནས་མེ་ཏོག་

དམ་པ་Bམས་7ིས་བདག་གི་ཆེད་3་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་
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བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་བཻ་®¯་དང་། 

གསེར་dི་རི་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་¢ང་བ་དཔལ་dི་ཡོན་ཏན་

/་མཚ�་དེ་ལ་མཆོད་པ་བdིའོ། །གཞན་ཡང་ག3གས་གཅིག་

བཞིན་3་3ས་གbམ་3་བདག་གི་མིང་ནས་བxོད་ཅིང་xེས་b་

rན་པར་བdིས་ནས་ལོགས་ཤིག་A་}ོས་དང་། མེ་ཏོག་དང་། 

ཟས་མཆོག་Bམས་7ིས་བདག་ལ་མཆོད་ཅིང་kག་པར་མདོ་

+ེའི་/ལ་པོ་དམ་པ་འདི་ཉན་པར་བdིད་ན་བསོད་ནམས་འདི་\་

q་དག་འཐོབ་པར་འvར་ལགས་སོ། །དེ་ནས་ཚEགས་b་བཅད་

དེ་གསོལ་པ། འདི་\ར་མདོ་+ེ་འདི་ནི་འཛEན་པའི་Sད། །བདག་

དང་འཁོར་Bམས་གནོད་པ་fན་དང་འ�ལ། །གོས་ཟས་ཅི་

འཚལ་ཕོངས་པ་མ་མཆིས་འvར། །གཟི་Fིན་Kན་ཞིང་ཚe་ཡང་

དཔག་པར་དཀའ། །ས་ཡི་རོ ་ཡང་kག་པར་འཕེལ་བར་

འvར། །t་Bམས་3ས་བཞིན་ཆར་ནི་རབ་A་འབེབས། །t་
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འཁོར་དེ་དག་རབ་A་དགའ་བར་འvར། །�ེད་མོས་ཚལ་དང་

འ�་ཡི་t་Bམས་7ིས། །ནགས་ཚལ་ºོན་ཤིང་འ�ས་q་རབ་

འཕེལ་ཞིང་། །འ�་Bམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་�ིན་པར་

བdིད། །རིན་ཆེན་ནོར་ཚ�ལ་བསམ་པ་·ོགས་འvར་ཞིང་། །ཅི་

དང་ཅི་�ོན་བསམས་བཞིན་འzབ་པར་འvར། །བཅོམ་Kན་

འདས་7ིས་དཔལ་dི་t་མོ་ལ་བཀའ་³ལ་པ། ~ོད་7ིས་འདི་

\ར་�ོན་dི་�ད་xེས་b་rན་ནས་rིན་xེས་b་བསབ་པའི་Iིར་

མཆོད་པ་Fས་པ་དང་། མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་Bམས་ལ་

ཕན་གདགས་ཤིང་བདེ་བར་F་བའི་ཆེད་3་མདོ་+ེ་འདི་ཡོངས་

b་}ེལ་ནས་ཡོན་ཏན་ཟད་མི་ཤེས་པར་Fས་པ་ལེགས་སོ་

ལེགས་སོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་

མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་དཔལ་dི་t་མོ་ཆེན་མོའ E་ལེ;་Wེ་བ�་

�ག་པའོ།།  །།དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་དཔལ་dི་t་མོ་
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ཆེན་མོས་ཡང་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་

Fང་Iོགས་ན་tའི་/ལ་པོ་Bམ་ཐོས་7ི་qའི་Zོང་~ེར་ནོར་Kན་

ཞེས་བdི་བ་མཆིས་ཏེ། Zོང་~ེར་དེ་ལས་མི་རིང་བ་ན་མེ་ཏོག་

དམ་པའི་བསོད་ནམས་7ི་འོད་ཅེས་བdི་བའི་fན་དགའ་ར་བ་

མཆིས་པ་དེ་ན་གཞལ་མེད་ཁང་མཆོག་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་¢་

བ3ན་ལས་མངོན་པར་zབ་པ་ཞིག་མཆིས་ཏེ། བཅོམ་Kན་

འདས་བདག་ནི་kག་པར་དེ་ན་གནས་ལགས་པས་གང་ལ་ལ་

ཞིག་འ�་Bམ་པ་µ་ག3གས་གཅིག་བཞིན་3་འཕེལ་བ་དང་། 

བང་མཛ�ད་Bམས་/ས་ཤིང་གང་བར་འཚལ་བས་Vས་པས་

དང་བའི་སེམས་བ�ེད་དེ་ཁང་པ་གཅིག་གཙང་མར་Fས་ནས་

བ་ལང་གི་Àི་བས་དོག་ས་ལ་ཞལ་ཞལ་བdིས་ཏེ། བདག་གི་

ག|གས་/ན་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་7ིས་རབ་A་བ/ན་པ་རི་མོར་

�ིས་ནས་�ས་ལེགས་པར་བ©ས་ཏེ། གོས་གཙང་མ་བགོས་
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ནས་§ག་པ་དམ་པས་§གས་ཏེ་ཁང་པ་གཙང་མའི་ནང་3་

Xགས་ཏེ། བདག་གི་ཆེད་3་ག3གས་རེ་ཞིང་3ས་གbམ་3་

སངས་/ས་དེའི་མཚན་དང་། མདོ་+ེ་འདིའི་མཚན་ནས་བxོད་

པར་སེམས་བ�ེད་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཻ་®¯་དང་གསེར་

dི་རི་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་¢ང་བ་དཔལ་dི་ཡོན་ཏན་/་མཚ�་

ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བxོད་ནས་མེ་ཏོག་དང་}ོས་Bམས་

ཐོགས་ཏེ། ཞལ་ཟས་བདའ་བ་¢་ཚ�གས་སེམས་yེ་གཅིག་A་

དqལ་བར་བdིའོ། །གཞན་ཡང་}ོས་དང་མེ་ཏོག་དང་བཟའ་བ་

དང་བAང་བ་Bམས་7ིས་བདག་གི་ག|གས་བ_ན་ལ་མཆོད་

པར་བdིའོ། །གཞན་ཡང་བཟའ་བ་དང་བAང་བ་དག་ཐོགས་ཏེ། 

Iོགས་གཞན་3་གཏོར་ནས་འrེ་`ིན་Bམས་ལ་³ལ་བར་

བdིའོ། །ཡང་དག་པའི་བདེན་ཚEག་གིས་དཔལ་dི་t་མོ་ཆེན་མོ་

ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཅི་དང་ཅི་གཉེར་བའི་�ོན་ལམ་གདབ་
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པར་བdིའོ། །གལ་ཏེ་ཇི་2ད་±ས་པ་བཞིན་3་བ»ན་པ་མ་

ལགས་ན་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་Kན་པར་མཛད་3་

གསོལ་ཞེས་བxོད་པར་བdིའོ། །དེའི་ཚe་དཔལ་dི་t་མོས་

དངོས་པོ་དེ་རིག་ནས་བyེ་བའི་སེམས་�ེ་བར་འvར་བས་དེའི་

~ིམ་3་ནོར་དང་འ�་Bམས་རབ་A་འཕེལ་བར་བdིད་དོ། །དེ་

ནས་�གས་བ�ས་ནས་བདག་གཡར་rང་བར་བdིས་ཏེ། �ར་

སངས་/ས་7ི་མཚན་དང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་མིང་ནས་

བxོད་དེ་སེམས་yེ་གཅིག་A་Vས་པས་Iག་བdིའོ། །Iོགས་

བ�་3ས་གbམ་dི་སངས་/ས་ཐམས་ཅད་ལ་Iག་འཚལ་

ལོ། །སངས་/ས་རིན་ཆེན་ག�ག་�ད་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

སངས་/ས་rི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་ལ་Iག་

འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་གསེར་ཏོག་འོད་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

སངས་/ས་གསེར་བ/འི་འོད་7ི་uིང་པོ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །
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སངས་/ས་གསེར་ག3གས་རིན་པོ་ཆེ་བyེགས་པ་ལ་Iག་

འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་གསེར་dི་མེ་ཏོག་འོད་ཟེར་/ལ་

མཚན་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་�ོན་མ་ཆེན་པོའ E་འོད་

ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །སངས་/ས་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོའ E་ཏོག་ལ་

Iག་འཚལ་ལོ། །ཤར་Iོགས་7ི་སངས་/ས་མི་འ¡གས་པ་ལ་

Iག་འཚལ་ལོ། །tོ་Iོགས་7ི་སངས་/ས་རིན་ཆེན་ཏོག་ལ་

Iག་འཚལ་ལོ། །�བ་Iོགས་7ི་སངས་/ས་ཚe་དཔག་མེད་ལ་

Iག་འཚལ་ལོ། །Fང་Iོགས་7ི་སངས་/ས་tའི་�་�་ལ་Iག་

འཚལ་ལོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་ལ་Iག་

འཚལ་ལོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་གསེར་འོད་ལ་Iག་འཚལ་

ལོ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་གསེར་མཛ�ད་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་kག་A་བ²མས་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་འཕགས་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །Fང་
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Gབ་སེམས་དཔའ་ཤིན་A་བདེ་བར་གནས་པ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། 

།དེ་\ར་སངས་/ས་དང་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Bམས་ལ་Vས་

པར་Iག་བdིས་ནས་དེའི་xེས་ལ་�གས་བ�ས་ཏེ། དཔལ་dི་

t་མོ་ཆེན་མོ་བདག་གཡར་འrེན་པར་བdིད་ན་�གས་འདིའི་

མlས་ཡོངས་b་གཉེར་བའི་དངོས་པོ་Bམས་ཐམས་ཅད་མངོན་

པར་འzབ་པར་འvར་རོ། །དཔལ་dི་t་མོ་ཆེན་མོ་ལ་Iག་

འཚལ་ལོ། །�གས་ནི་འདི་\་Wེ། êÓ་ཐེ་དན། !་ཏི་Õc་ཙ་རེ། 

ས་མ1་ད?་ཎེ། མ་Ý་བི་Ý་ར་ག་ཏི། ས་མÚ། བི་Ü་ན་ག་ཏི། མ་

Ý་+¯། !་ཏི་^་བ་ཎེ། སñ་ཨý་ས་མ་4་�་!་Õ་རེ། ཨ་o་ན། 

དྷ¤་4། མ་Ý་བྷོ་གི་ནི། མ་Ý་མཻ་%ི། ¸་པ་སཾ་ཧི་ཏེ། ཧི་ཏཻ་ཥི། 

ས་Zཱི་Ýི་ཏེ། ས་Üརཐ་ཨ་�་E་ལི་ནེ་ß་Ý། བཅོམ་Kན་འདས་

གང་ལ་ལ་ཞིག་ག|ངས་�གས་འདི་འདོན་ཅིང་ཡོངས་b་བ|ང་

བས་བདག་གཡར་འrེན་པར་བdིད་ན། བདག་གིས་གཡར་
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འrེན་པ་ཐོས་ནས་དེའི་ཐད་3་མཆིས་ཏེ་�ོན་པ་Bམས་འzབ་

པར་བdིད་དོ། །བཅོམ་Kན་འདས་འདི་ནི་དབང་བ�ར་བའི་ཆོ་

གའི་ཚEག །ཏིང་ངེ་འཛEན་མངོན་པར་འzབ་པའི་ཚEག །ཡང་དག་

པའི་ཚEག །É་བ་མ་མཆིས་པའི་ཚEག །ཡང་དག་པའི་Pོད་པ་

སེམས་ཅན་Bམས་7ི་ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་y་བ་ལགས་པས། 

གང་ལ་ལ་ཞིག་�གས་འདི་ཡང་དག་པར་འཛEན་ཅིང་�ོག་པ་

དང་། འདོན་པ་དེས་ག3གས་མཚན་བ3ན་dི་བར་3་ཡན་ལག་

བ/ད་དང་Kན་པའི་+ོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ངས་ནས་�་rོའ E་

3ས་7ི་ཚe་�ར་སོ་ཤིང་བཅས་ཏེ་དག་པར་བ©ས་ནས་�་rོའ E་

3ས་7ི་ཚe་}ོས་དང་། མེ་ཏོག་གིས་སངས་/ས་ཐམས་ཅད་ལ་

མཆོད་པ་བdིས་ཏེ། བདག་ཉིད་7ིས་དངོས་+ིག་བཤགས་ནས་

བདག་དང་སེམས་ཅན་Bམས་�ོན་པ་¶ར་3་འzབ་པར་བdི་

བའི་Sད་3་ཡོངས་b་བ�ོ་ཞིང་�ོན་ལམ་གདབ་པར་བdིའོ། །
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ཁང་པ་གཅིག་གཙང་མར་བdིས་པའམ། ཡང་ན་དབེན་པའི་

གནས་སམ། དགོན་པའི་གནས་7ང་¬ང་Wེ། བ་ལང་གི་Àི་

བས་ད7ིལ་འཁོར་བdིས་ནས་ཙ�ན་བ`ེགས་ཏེ་མཆོད་པར་

བdིའོ། །Wན་མཆོག་གཅིག་བཏིང་Wེ་བ་དན་དང་ག3གས་7ིས་

བ/ན་པར་བdིའོ། །མེ་ཏོག་དམ་པ་Bམས་7ིས་ད7ིལ་འཁོར་

dི་ནང་བ�མ་Wེ་སེམས་yེ་གཅིག་A་�གས་བ�ས་ནས་བདག་

དེར་མཆི་བར་རེ་བར་བdིའོ། །བདག་དེའི་ཚe་དེ་ལ་xེས་b་

སེམས་ཤིང་\་བར་བdིད་པས་དེའི་ཁང་པར་Xགས་ཏེ་Wན་ལ་

མཆིས་ནས་དེའི་མཆོད་པ་ལེན་པར་བdིད་དོ། །དེ་Sན་ཆད་མི་

དེས་གཡར་ལམ་ན་བདག་མཐོང་བར་འvར་བས་ཅི་དང་ཅི་�ོན་

པའི་དངོས་པོ་Bམས་ཡང་དག་པའི་ཚEག་གིས་བ{ོ་ནས་གོ་བར་

བdིད་དོ། །Zོང་ངམ། Zོང་~ེར་རམ། འ�ོག་དགོན་པའམ། 

དགེ་འ3ན་dི་ག�ག་ལག་ཁང་ཡང་¬ང་Wེ། ཅི་དང་ཅི་�ོན་པ་
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ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་·ོགས་པར་བdིད་པས་གསེར་དང་། 

ད�ལ་དང་། ནོར་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། བ་ལང་དང་། �ག་

དང་། འ�་Bམས་དང་། བཟའ་བ་དང་། བAང་བ་དང་། གོས་

Bམས་ཡིད་བཞིན་3་འཐོབ་པར་འvར་ཞིང་། བདེ་བ་དང་

ལོངས་Pོད་མཆོག་ལ་ཡོངས་b་ལོངས་Pོད་པར་འvར་ལགས་

སོ། །དེ་\ར་འ�ས་q་Bམ་པར་�ིན་པ་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་ནས་

7ང་2ལ་བ་མཆོག་གང་ལགས་པ་དེས་དཀོན་མཆོག་གbམ་ལ་

མཆོད་ཅིང་བདག་ལ་ཡང་³ལ་བར་བdིའོ། །ཆོས་7ི་འ3ས་པ་

/་ཆེར་བཤམས་ནས་བཟའ་བ་དང་བAང་བ་Bམས་aར་ཏེ། 

}ོས་དང་མེ་ཏོག་གཅལ་3་བ�མ་ནས་མཆོད་པར་བdིའོ། །

མཆོད་པ་བdིས་ནས་མཆོད་པར་བdིས་པའི་ཟས་tག་མ་ཅི་

མཆིས་པ་བཙ�ངས་ཏེ། རིན་�ངས་ནས་ཡང་མཆོད་པར་བdིད་

ན་བདག་ནམ་འཚ�འི་བར་3་kག་A་དེ་ན་གནས་ནས་གང་ཟག་
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དེ་ལ་བnང་ཞིང་བ�བ་པ་དང་། ཕོངས་ཤིང་�ེལ་བ་མ་མཆིས་

པ་དང་�ོན་པ་Bམས་ཡིད་བཞིན་3་འzབ་པར་བdིད་དོ། །3ས་

3ས་b་དqལ་ཕོངས་པ་Bམས་ལ་ཡང་³ལ་བར་བdི་ཞིང་

བདག་གཅིག་ªའི་ཆེད་3་སེར་¢ས་ཕངས་པར་མི་བdིའོ། །

kག་པར་མདོ་+ེ་འདི་བ�གས་ནས་�ན་འཆད་པ་མ་མཆིས་

པར་མཆོད་པར་བdི་Wེ། བསོད་ནམས་ཅི་མཆིས་པ་དེ་ཡང་

ཐམས་ཅད་ལ་གཏོང་ཞིང་Fང་Gབ་A་ཡོངས་b་བ�ོས་ནས་

འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འ§ང་ཞིང་¶ར་3་Bམ་པར་Zོལ་བ་

ཐོབ་པར་འvར་བར་�ོན་པར་བdིའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་

འདས་7ིས་དཔལ་dི་t་མོ་ལ་~ོད་7ིས་དེ་\ར་མདོ་+ེ་འདི་/་

ཆེར་}ེལ་ནས་བདག་དང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་ཕན་པ་བསམ་

dིས་མི་~བ་པ་Fས་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་བ�གས་པ་

བxོད་པར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་
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/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་དཔལ་dི་t་མོ་ཆེན་མོས་ནོར་

འཕེལ་བར་Fེད་པའི་ལེ;་Wེ་བ�་བ3ན་པའོ།།  །།དེ་ནས་སའི་

t་མོ་བkན་མ་འཁོར་མང་པོའ E་ནང་ནས་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་

Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་

གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་

Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ད་\ར་རམ། Sད་མའི་

3ས་7ི་ཚe་གལ་ཏེ་Zོང་ངམ། Zོང་~ེར་རམ། Zོང་�ལ་ལམ། 

/ལ་པོའ E་ཕོ་�ང་ངམ། དགོན་པའི་གནས་སམ། རི་འམ། �ག་

གམ། ནགས་ཚལ་དག་ན་ཡང་¬ང་Wེ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་

}ེལ་བར་བdིད་ན། བཅོམ་Kན་འདས་བདག་དེར་མཆིས་ནས་

མཆོད་པ་དང་། བfར་Wི་དང་ཡོངས་b་བnང་བ་དང་། ཡོངས་

b་བ�བ་པ་བdིས་ཏེ་/་ཆེར་}ེལ་བར་བdིད་དོ། །ས་Iོགས་

གང་ཡང་¬ང་བ་དག་A་ཆོས་±་བའི་མཁན་པོའ E་ཆེད་3་Tི་
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མཐོན་པོ་བ�གས་ཏེ་མདོ་+ེ་འདི་འཆད་པར་བdིད་ན། བདག་

»་འËལ་dི་མlས་�ས་མི་གདའ་བར་བdིས་ནས་དེར་མཆིས་

ཏེ། དེའི་ང་པ་ནས་Pི་བོས་འདེགས་པར་བdིད་དོ། །བདག་

ཆོས་ཐོས་པར་vར་ནས་7ང་ཤིན་A་དང་བའི་བསམ་པས་རབ་

A་དགའ་བར་བdིད་དོ། །ཆོས་7ི་རོ་ཐོབ་པའི་དབང་གིས་གཟི་

Fིན་འཕེལ་བར་འvར་བས་མV་བ་ཚད་མ་མཆིས་པ་ཐོབ་པར་

འvར་ཏེ། བདག་ཉིད་དེ་\་qའི་ཕན་ཡོན་ཐོབ་པ་ཉིད་7ིས་ས་

ཆེན་པོ་འདི་ཡང་དཔག་ཚད་Wོང་Uག་བ/ད་�་�ོ་xེའི་ད7ིལ་

འཁོར་ལ་lག་པ་cན་ཆད་སའི་བ�ད་ཐམས་ཅད་རབ་A་འཕེལ་

བར་བdིད་དོ། །/་མཚ�་བཞི་cན་ཆད་7ིས་ཆེན་པོ་ཇི་uེད་པ་

དེ་དག་སའི་བ�ད་/ས་ཤིང་རབ་A་གཤིན་པས་�ོན་བས་7ང་

tག་པ་དང་། ཆེས་~ད་པར་3་འཕགས་པར་བdིད་དོ། །འཛམ་

qའི་[ིང་འདི་ན་G་བོ་དང་། ·ིང་དང་། ·ིང་q་དང་། ºོན་ཤིང་
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དང་། �ན་དང་། ནགས་ཚལ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། འ�ས་q་

དང་། y་བ་དང་། +ོང་q་དང་། ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། འ�་

Bམ་པ་¢་ཚ�གས་ཅི་མཆིས་པ་དེ་དག་7ང་དFིབས་མཛeས་ཤིང་

ཡིད་3་མཆི་བ་དང་། མང་པོ་fན་dིས་བ\་བར་མོས་པ་དང་། 

ཁ་དོག་དང་། rི་�ན་bམ་ཚ�གས་པ་དང་ལོངས་Pོད་3་¬ང་

བར་བdིད་དོ། །སེམས་ཅན་གང་གིས་བཟའ་བ་དང་། བAང་བ་

མཆོག་དེ་\་q་དག་ལ་ལོངས་Pོད་པ་Bམས་7ང་ཚe་རིང་ཞིང་

ཁ་དོག་དང་Wོབས་དང་Kན་པ་དང་། དབང་པོ་Bམས་བདེ་ཞིང་

གཟི་Fིན་འཕེལ་བ་དང་། �ོ་ནད་Bམས་མ་མཆིས་པ་དང་། 

སེམས་7ི་ཤེས་རབ་དཔའ་ཞིང་ཅི་ཡང་yོལ་�ོ་ཐོགས་པར་

འvར་ལགས་སོ། །གཞན་ཡང་ས་ཆེན་པོ་འདི་ལས་ཇི་ཙམ་3་

ཡོངས་b་Pད་པར་བdི་བའི་དངོས་པོ་བ/་Wོང་ཇི་uེད་པ་

ཐམས་ཅད་7ང་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་བdིད་ལགས་སོ། །
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བཅོམ་Kན་འདས་�་དང་«ེན་དེས་ན་འཛམ་qའི་[ིང་Bམས་b་

རབ་A་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་པ་དང་། མི་Bམས་དར་ཞིང་/ས་པ་

དང་། གནོད་པ་Bམས་མ་མཆིས་པས་སེམས་ཅན་ཇི་uེད་

མཆིས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་:ོང་བར་འvར་ལགས་སོ། 

།དེ་\ར་�ས་དང་སེམས་7ིས་བདེ་བ་:ོང་བར་vར་ནས་7ང་

མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ལ་ཤིན་A་Vས་པ་བ�ེད་ནས་གང་3་

གནས་7ང་¬ང་Wེ། ཐམས་ཅད་7ིས་ཡོངས་b་བ|ང་བ་དང་། 

མཆོད་པ་དང་། བfར་Wི་དང་། �་མར་བdིས་ཤིང་བ�གས་པ་

བxོད་པར་�ོན་པར་བdིའོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་འཆད་པའི་

མཁན་པོ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གང་3་ཆོས་འཆད་པའི་གནས་དེར་

ཡང་མཆིས་ཏེ། སེམས་ཅན་Bམས་7ི་ཆེད་3་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་

དམ་པ་འདི་འཆད་པར་གསོལ་བ་གདབ་པར་བdིའོ། །དེ་ཅིའི་

Sད་3་ཞེ་ན། བཅོམ་Kན་འདས་མདོ་+ེ་འདི་བཤད་པའི་དབང་
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གིས་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་�ན་པར་

འvར་ཞིང་འོད་དང་། ཁ་དོག་དང་། མl་Wོབས་དང་། དཔའ་

ཞིང་གཟི་Fིན་དང་Kན་པ་དང་། Fད་བཞིན་ཤིན་A་£ག་ཅིང་

�ོན་བས་ཆེས་~ད་པར་3་འཕགས་པར་འvར་བས་སོ། །

བཅོམ་Kན་འདས་བདག་སའི་t་མོ་བkན་མ་ཡང་ཆོས་7ི་རོས་

ཚEམ་པར་vར་པའི་དབང་གིས་འཛམ་qའི་[ིང་དཔག་ཚད་

བ3ན་Wོང་cན་ཆད་ས་ཐམས་ཅད་བ�ད་དང་Kན་པ་དང་། �་

མ་བཞིན་3་སེམས་ཅན་ཇི་uེད་པ་ཐམས་ཅད་7ང་བདེ་བ་:ོང་

བར་བdིད་ལགས་སོ། །དེ་\་བས་ན་བཅོམ་Kན་འདས་དེའི་ཚe་

སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་7ང་བདག་གི་rིན་བསབ་པའི་Sད་3་

བདག་ཅག་གདོན་མི་འཚལ་བར་མདོ་+ེ་འདི་མཉན་ནས་བfར་

Wི་དང་། རིམ་Zོ་དང་། མཆོད་པ་དང་། �་མར་བdིས་ནས་

བ�གས་པ་བxོད་པར་བdིའོ་uམ་3་བསམ་པར་བdིའོ། །དེ་
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\ར་བསམས་ནས་7ང་གནས་ནས་§ང་Wེ་Zོང་དང་། Zོང་~ེར་

དང་། Zོང་�ལ་དང་། ཁང་~ིམ་དང་། དགོན་པའི་གནས་གང་3་

ཆོས་བཤད་པའི་འ3ས་པ་དེར་མཆིས་ནས་ཆོས་བཤད་པའི་

མཁན་པོ་ལ་Pི་བོས་བAད་དེ་Iག་བdིས་ནས་མདོ་+ེ་འདི་

མཉན་པར་བdིའོ། །མདོ་+ེ་འདི་མཉན་ནས་7ང་སོ་སོ་ནས་

རང་གི་གནས་b་མཆིས་ཏེ་རབ་A་དགའ་བའི་སེམས་བ�ེད་དེ། 

འདི་2ད་3་བདག་ཅག་དེང་ཤིན་A་ཟབ་ཅིང་�་ན་མ་མཆིས་པའི་

ཆོས་d་ནོམ་པ་ཐོས་པས་འདི་ནི་བསོད་ནམས་7ི་�ང་པོ་

བསམ་dིས་མི་~བ་པ་uེད་ཡོངས་b་བ£ས་པར་vར་ཏོ། །

མདོ་+ེའི་མl་Wོབས་7ི་དབང་གིས་བདག་ཅག་སངས་/ས་Fེ་

བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མ་མཆིས་ཤིང་མཐའ་མ་མཆིས་པ་

uེད་ལ་མཆོད་ཅིང་རིམ་Zོ་བdིས་པས་ངན་སོང་གbམ་dི་

£ག་བ�ལ་མི་བཟད་པ་དང་�ལ་བར་vར་ཏོ། །མ་འོངས་པའི་
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ཚe་རབས་བ/་Wོང་གི་བར་3་ཡང་kག་པར་མཐོ་རིས་དང་མིའི་

ནང་3་�ེས་ནས་བདེ་བ་མཆོག་:ོང་བར་འvར་རོ་ཞེས་བxོད་

པར་འvར་རོ། །དེའི་ཚe་མི་མང་པོ་དེ་དག་སོ་སོ་ནས་Sར་རང་

རང་གི་གནས་b་མཆིས་ནས་7ང་�ེ་བོ་མང་པོ་Bམས་ལ་མདོ་

+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ལས་གbངས་པའི་དཔེ་གཅིག་ཙམ་མམ། 

ལེ;་གཅིག་ཙམ་མམ། �ོན་dི་གཏམ་�ད་གཅིག་ཙམ་མམ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་གི་མཚན་ཙམ་མམ། Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་གཅིག་གི་མིང་ཙམ་མམ། ཚEག་བཞི་པའི་ཚEགས་

b་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་མམ། ཡང་ཚEག་གཅིག་ཙམ་ཞིག་

སེམས་ཅན་Bམས་ལ་ཡང་དག་པར་Wོན་པར་བdིད་དམ། ཐ་ན་

མདོ་+ེ་འདིའི་མཚན་ཙམ་ཞིག་བxོད་པར་བdིད་ན། བཅོམ་

Kན་འདས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གང་ན་གནས་པའི་ས་Iོགས་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་བ�ད་དང་Kན་ཞིང་གཞན་བས་tག་པར་
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འvར་བ་དང་། ས་ཆེན་པོ་ལས་�ེ་བར་འvར་བའི་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་7ང་/་ཆེར་རབ་A་འཕེལ་ཞིང་རབ་A་/ས་པར་

འvར་བས་སེམས་ཅན་Bམས་ཤིན་A་བདེ་བའི་ལོངས་Pོད་:ོང་

བར་འvར་རོ། །རིན་པོ་ཆེ་དང་ནོར་མང་བར་འvར། aིན་པ་

ལེགས་པར་གཏོང་བར་འvར། kག་པར་སེམས་བkན་ཞིང་

དཀོན་མཆོག་གbམ་ལ་ཤིན་A་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པར་

འvར་ལགས་སོ། །དེ་2ད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། དེ་ནས་བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་སའི་t་མོ་བkན་མ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་བཀའ་

³ལ་ཏོ། །སེམས་ཅན་གང་ལ་ལ་ཞིག་གསེར་འོད་དམ་པ་

མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ལས་ཐ་ན་

ཚEག་གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཐོས་པར་vར་ན་ཡང་ཚe་འཕོས་པའི་འོག་

A་bམ་�་y་གbམ་དང་། tའི་གནས་གཞན་དག་A་�ེ་བར་

འvར་རོ། །སེམས་ཅན་གང་ལ་ལ་ཞིག་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་
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མཆོད་པར་འདོད་པའི་Iིར་ཁང་~ིམ་དག་རབ་A་བ/ན་ནས་�་

རེ་གཅིག་�ེ་བར་Fེད་དམ། བ་དན་གཅིག་ཙམ་དÐངས་པར་

Fེད་ན་�་དང་«ེན་དེས་tའི་རིས་�ག་པོ་དག་A་ཇི་\ར་

བསམས་པ་བཞིན་3་�ེ་བར་འvར་བས་རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་dི་

གཞལ་མེད་ཁང་མཆོག་དམ་པ་དག་ལ་ཡིད་བཞིན་3་ལོངས་

Pོད་པར་འvར། སོ་སོ་ནས་tའི་q་མོ་བ3ན་Wོང་དང་ཕན་cན་

tན་ཅིག་yེ་ཞིང་ཉིན་མཚན་kག་པར་~ད་པར་3་འཕགས་པའི་

བདེ་བ་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་དག་ལ་ལོངས་Pོད་པར་འvར་

རོ། །དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་པ་དང་། དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་

ལ་སའི་t་མོ་བkན་མས་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་

འདས་�་དང་«ེན་དེས་ན་འཁོར་བཞི་པོ་ལས་གང་ལ་ལ་ཞིག་

ཆོས་7ི་Wན་ལ་མཆིས་ནས་ཆོས་འདི་ཡང་དག་པར་Wོན་པ་ན། 

བདག་ག3གས་མཚན་3་གང་ཟག་དེ་ལ་ཡོངས་b་nང་ཞིང་
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ཡོངས་b་�ོབ་པར་བdིད་ན། རང་གི་�ས་མི་གདའ་བར་

བdིས་ནས་ཆོས་7ི་Wན་dི་�ང་3་མཆིས་ཏེ་དེའི་ང་པ་ལ་

འདེགས་པར་བdིད་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་མདོ་+ེ་

འདི་\་q་འདི་ནི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་སངས་/ས་བ/་Wོང་

3་མ་ལས་དགེ་བའི་y་བ་བÌན་པས་ན་འཛམ་qའི་[ིང་འདིར་

/་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་�བ་པར་མི་འvར་བ་ལགས་སོ། །སེམས་

ཅན་གང་གིས་མདོ་+ེ་འདི་མཉན་པར་བdིད་པ་དེ་དག་ནི་Sད་

མའི་3ས་7ི་ཚe་བ2ལ་པ་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་Wོང་ཚད་མ་

མཆིས་པ་uེད་7ི་བར་3་t་དང་མིའི་ནང་3་kག་པར་བདེ་བ་

མཆོག་ལ་ལོངས་Pོད་པར་འvར། སངས་/ས་མང་པོ་དང་

མཇལ་ནས་¶ར་3་�་ན་མེད་པར་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་

Fང་Gབ་མངོན་པར་·ོགས་པར་འཚང་/་བར་འvར། ངན་སོང་

གbམ་དང་འཁོར་བའི་£ག་བ�ལ་:ོང་བར་མི་འvར་ལགས་
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སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་སའི་t་མོ་བkན་མས་ཡང་

འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་ལ་�གས་

7ི་uིང་པོ་t་དང་མི་Bམས་ལ་ཕན་འདོགས་ཤིང་ཐམས་ཅད་ལ་

བདེ་བར་བdིད་པ་མཆིས་ཏེ། �ེས་པ་དང་། qད་མེད་དང་། 

འཁོར་བཞི་པོ་དག་ལས་གང་ལ་ལ་ཞིག་བདག་གི་�ས་ཡང་

དག་པ་མངོན་bམ་3་མཐོང་བར་འཚལ་བ་དེས་སེམས་yེ་

གཅིག་A་ག|ངས་འདི་ཡོངས་b་འཛEན་པར་བdིད་ན། ཇི་\ར་

�ོན་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་3་འzབ་པར་བdིད་དོ། །འདི་\་

Wེ། ནོར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། 

ཚe་རིང་བའི་�ན་དམ་པ་གཉེར་བ་དང་། སེམས་ཅན་dི་ནད་མང་

པོ་གསོ་བ་དང་། Iིར་Mོལ་བའི་དZ་ཕམ་པར་བdི་བ་དང་ཐ་

དད་པར་±་བ་Bམས་ཚར་གཅོད་པར་འཚལ་ན་ཁང་པ་གཙང་

མར་བdིས་ཏེ་ད7ིལ་འཁོར་བdིའོ། །�ས་བ©ས་ཏེ་གོས་སར་
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པ་གཙང་མ་བགོས་ནས་(འི་Wན་dི་Wེང་3་མཆིས་ཏེ་རིང་

བ`ེལ་དང་�་ག|གས་7ི་Pན་�ར་རམ། ཡང་ན་རིང་བ`ེལ་

དང་བཅས་པའི་མཆོད་kེན་dི་�ང་3་བ3ག་པ་བ`ེགས་ཏེ། མེ་

ཏོག་གཏོར་ནས་བཟའ་བ་དང་། བAང་བ་དག་གིས་མཆོད་པ་

བdིས་ཏེ། �་བ་ཡར་dི་ངོ་ཚeས་བ/ད་ལ་2ར་མ་/ལ་·ོགས་

པ་ན་གཡར་འrེན་པའི་�གས་འདི་བ�་བར་བdིའོ། །ཏÓ་Ô། 

ཙE་ལི་ཙE་ལི། �་¬་�་¬། f་¬་f་¬། f་d་f་d། ཏོ་d་ཏོ་d། 

བ་ཧ་བ་ཧ། བ་རི་ཤ་བ་རི་ཤ་ß་Ý། བཅོམ་Kན་འདས་རིག་

�གས་འདི་འཁོར་བཞི་པོ་ལས་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ལན་བ/་

y་བ/ད་བ�ས་ནས་བདག་གཡར་འrེན་པར་བdིད་ན་བདག་

གིས་དེའི་ཆེད་3་གཡར་འrེན་པ་དེར་མཆི་བར་འvར་ལགས་

སོ། །གཞན་ཡང་བཅོམ་Kན་འདས་སེམས་ཅན་གང་ལ་ལ་ཞིག་

བདག་དངོས་པོ་མངོན་bམ་3་མངོན་པར་མཐོང་ཞིང་tན་ཅིག་
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གཏམ་བdིད་པར་འཚལ་ན་ཡང་�་མ་བཞིན་3་ཆོ་ག་བཤམས་

ནས་ག|ངས་འདི་བ�ས་པར་བdིའོ། །ཏÓ་Ô། ཨ,་ནི། 7་ལི་

ཀྵ་ནི། ཤི་ཤི་དྷ་རི། ཧ་ཧ་ཧི་ཧི། f་¬་བ་རེ་ß་Ý། བཅོམ་Kན་

འདས་གང་ལ་ལ་ཞིག་�གས་འདི་འདོན་པ་ན་ལན་བ/་y་

བ/ད་བ�ས་ནས་�གས་�་མ་ཡང་འདོན་པར་བdིད་ན་བདག་

གདོན་མི་འཚལ་བར་�ས་མངོན་3་བWན་ནས་དེས་ཇི་\ར་

�ོན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་·ོགས་པར་བdིད་པས་ནམ་ཡང་

ཆབ་མི་འཚལ་བར་བdིད་དོ། །གལ་ཏེ་�གས་འདི་འདོན་པར་

འཚལ་ན་�ར་�ས་བnང་བའི་�གས་འདི་འདོན་པར་བdིའོ། །

ཏÓ་Ô། ཤི་རི་ཤི་རི། �་ཤ་ཀ་ཏི། ཏ་ཏི་feི། Õ་ཏ། Õ་དེ་རི། Õ་

དེ་རི། ཊི་ཊེ་བ་ཊི། f་f་ཊི། ཀ་བ་ཙE་ལི་ß་Ý། བཅོམ་Kན་

འདས་�གས་འདི་འདོན་པའི་ཚe་ཚ�ན་¢་µའི་�ད་པ་�ངས་

ནས་�གས་ལན་ཉི་²་y་གཅིག་བ�ས་ཏེ། མ3ད་པ་ཉི་²་y་
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གཅིག་བdིས་ནས། དªང་པ་གཡོན་པ་ལ་བཅིངས་ན་Sན་ཆད་

�ས་བnང་བ་བdིས་པས་འཇིགས་པ་མ་མཆིས་པར་འvར་རོ། 

།གང་ལ་ལ་ཞིག་སེམས་yེ་གཅིག་A་�གས་འདི་�ོས་པར་

བdིད་ན། བསམ་པ་Bམས་ཡིད་བཞིན་3་འzབ་པར་འvར་ཏེ། 

བདག་ཤོ་བེ་མི་མཆི་Wེ། བདག་གི་དབང་3་སངས་/ས་དང་

ཆོས་དང་དགེ་འ3ན་དཀོན་མཆོག་གbམ་བXགས་པས་མད་པ་

ཉིད་3་རབ་A་མ~ེན་པར་འvར་ལགས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་སའི་t་མོ་བkན་མ་ལ་བཀའ་³ལ་པ། ~ོད་

ཡང་དག་པའི་བདེན་ཚEག་གི་�གས་7ིས་བཏབ་པའི་མདོ་+ེའི་

/ལ་པོ་འདི་དང་། ཆོས་±་བ་དག་ལ་ཡོངས་b་བnང་བར་Fས་

པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །�་དང་«ེན་འདིས་~ོད་བསོད་

ནམས་7ི་Bམ་པར་�ིན་པ་ཚད་མེད་པ་uེད་འཐོབ་པར་འvར་

རོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་
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/ལ་པོ ་ལས་སའི ་t་མོ ་བkན་མའི ་ལེ;་Wེ ་བ6 ་བ/ད་

པའོ།།  །།དེ་ནས་གནོད་aིན་dི་+ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡང་དག་

ཤེས་ཞེས་F་བ་གནོད་aིན་dི་+ེ་དཔོན་ཉི་²་y་བ/ད་པོ་དག་

དང་tན་ཅིག་A་འཁོར་མང་པོའ E་ནང་ནས་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་�་

གོས་Uག་པ་གཅིག་ལ་གཟར་ནས་ªས་མོ་གཡས་པའི་t་ང་ས་

ལ་བ�གས་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་b་ཐལ་མོ་

aར་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །

བཅོམ་Kན་འདས་གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་

བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ད་\ར་རམ། Sད་མའི་3ས་7ི་ཚe་Zོང་

ངམ། Zོང་~ེར་རམ། Zོང་�ལ་ལམ། ºོངས་སམ། རིའམ། 

དགོན་པའམ། ནགས་ཚལ་ལམ། /ལ་པོའ E་ཕོ་�ང་ངམ། དགེ་

འ3ན་གནས་པའི་གནས་དག་A་ཡང་¬ང་Wེ། ཡང་དག་པར་

བWན་ནས་/་ཆེར་}ེལ་བར་བdིད་ན། བཅོམ་Kན་འདས་
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བདག་གནོད་aིན་dི་+ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡང་དག་ཤེས་གནོད་

aིན་dི་+ེ་དཔོན་ཉི་²་y་བ/ད་དང་tན་ཅིག་A་དེར་མཆིས་

ནས་སོ་སོ་ནས་རང་གི་�ས་མི་གདའ་བར་བdིས་ཏེ། ཅི་

རིགས་པར་ཆོས་±་བའི་མཁན་པོ་དེ་དང་། ཆོས་ཉན་པའི་

འཁོར་དེ་དག་ཡོངས་b་བnངས་ནས་གནོད་པ་Bམས་}ངས་

ཏེ་kག་པར་བདེ་བ་:ོང་བར་བdིད་དོ། །�ེས་པའམ། qད་མེད་

དམ། ~ེ;་འམ། q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་མདོ་+ེ་འདི་ལས་ཐ་ན་

ཚEག་བཞི་པའི་ཚEགས་b་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་ཡང་དག་པར་

འཛEན་པར་བdིད་དམ། ཚEག་གཅིག་ཙམ་ཡང་དག་པར་འཛEན་

པར་བdིད་དམ། མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདིའི་མཚན་ཙམ་�ོས་པར་

བdིད་དམ། མདོ་+ེ་འདི་ལས་གbངས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་གཅིག་གི་མཚན་ཙམ་མམ། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་གཅིག་

གི་མིང་ཙམ་བxོད་པར་སེམས་བ�ེད་ནས་Vས་པས་རིམ་Zོ་
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དང་། མཆོད་པ་བdིད་ན་བདག་གིས་ཡོངས་b་བnང་ཞིང་Fིན་

dིས་བmབས་ནས་གནོད་པ་མ་མཆིས་པར་བdིས་ཏེ་£ག་

བ�ལ་}ངས་ནས་བདེ་བ་འཐོབ་པར་འvར་རོ། །བཅོམ་Kན་

འདས་ཅིའི་Sད་3་བདག་གི་མིང་ཡང་དག་ཤེས་ཞེས་བdི་བའི་

�་དང་«ེན་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་བཅོམ་Kན་འདས་ཉིད་7ིས་

མངོན་bམ་3་མ~ེན་པ་ལགས་ཏེ། བདག་གིས་ཆོས་Bམས་

རིག་པ་དང་། བདག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་7ི་ཇི་uེད་པ་དང་། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་7ི་ཇི་\་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་7ི་Bམ་པ་

དང་། ངོ་བོ་ཉིད་དང་། Fེ་�ག་ཇི་uེད་པ་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་

kོགས་པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་འདི་\ར་ཆོས་Bམས་

བདག་གིས་ཁོང་3་Gད་པར་vར་པས་བདག་དཔག་པར་དཀའ་

བའི་ཡེ་ཤེས་7ི་¢ང་བ་དང་Kན་པ་དང་། བདག་དཔག་པར་

དཀའ་བའི་ཡེ་ཤེས་7ི་�ོན་མ་དང་Kན་པ་དང་། བདག་དཔག་
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པར་དཀའ་བའི་ཡེ་ཤེས་7ི་Pོད་པ་དང་Kན་པ་དང་། བདག་

དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཡེ་ཤེས་7ི་�ང་པོ་དང་Kན་པ་དང་། 

བདག་དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཡེ་ཤེས་7ི་Pོད་Qལ་Bམས་མངོན་

པར་kོགས་པར་vར་པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་

གིས་འདི་\ར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རིག །ཡང་དག་

པར་གསལ་བར་kོགས། ཡང་དག་པར་ཁོང་3་Gད། ཡང་དག་

པར་སོ་སོར་kོགས་པར་བdིད་པས་བཅོམ་Kན་འདས་�་དང་

«ེན་དེའི་Sད་3་གནོད་aིན་dི་+ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡང་དག་ཤེས་

ཞེས་བdི་བ་ལགས་ཏེ། དོན་དེའི་Sད་3་བདག་གིས་ཆོས་±་

བའི་མཁན་པོ་དེའི་ཚEག་གི་}ོབས་པ་གསལ་ཞིང་/ན་དང་Kན་

པ་དང་། གཟི་Fིན་དང་མདངས་བ་Nའི་q་ག་fན་ནས་འ�ག་པ་

དང་། �ས་7ི་མl་Wོབས་དང་Kན་པ་དང་། གཟི་Fིན་དང་Kན་

ཞིང་དཔའ་བ་དང་། དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཡེ་ཤེས་7ི་¢ང་བ་
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ཐམས་ཅད་�ན་bམ་ཚ�གས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་rན་པ་ཐོབ་

ནས་}་གོང་བ་མ་མཆིས་པ་དང་། དེའི་�ས་ལ་ཕན་འདོགས་

ཤིང་ཉམས་པ་མ་མཆིས་པ་དང་། དབང་པོ་Bམས་བདེ་ཞིང་kག་

པར་དགའ་བ་བ�ེད་པར་བdིའོ། །�་དང་«ེན་དེའི་Sད་3་

སེམས་ཅན་གང་དག་སངས་/ས་བ/་Wོང་3་མ་ལས་དགེ་བའི་

y་བ་བ�ེད་ནས་བསོད་ནམས་7ི་ལས་མངོན་པར་�བ་པ་དག་

གི་ཆེད་3་འཛམ་qའི་[ིང་དག་A་/་ཆེར་}ེལ་ནས་¶ར་3་�བ་

པར་མི་འvར་བར་བdིད་པས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་མདོ་+ེ་

འདི་ཐོས་ནས་བསམ་dིས་མི་~བ་པའི་ཡེ་ཤེས་7ི་¢ང་བ་ཆེན་

པོ་དང་། བསོད་ནམས་7ི་�ང་པོ་ཚད་མ་མཆིས་པ་འཐོབ་པར་

འvར་ཞིང་Sད་མའི་3ས་7ི་ཚe་ཡང་བ2ལ་པ་Fེ་བ་Tག་Tིག་

ཚད་མ་མཆིས་པའི་བར་3་བསམ་dིས་མི་~བ་པའི་t་དང་། 

མིའི་བདེ་བ་:ོང་བ་དང་། kག་པར་སངས་/ས་མང་པོ་དང་
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མཇལ་ནས་¶ར་3་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་

Gབ་མངོན་པར་·ོགས་པར་འཚང་/་བར་འvར་བས་གཤིན་

xེའི་འཇིག་kེན་དང་། ངན་སོང་གbམ་dི་£ག་བ�ལ་ཤིན་A་

མི་བཟད་པ་དག་7ང་:ོང་བར་མི་འvར་ལགས་སོ། །དེ་ནས་

བཅོམ་Kན་འདས་ལ་གནོད་aིན་dི་+ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡང་དག་

ཤེས་7ིས་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་བདག་

ལ་ག|ངས་མཆིས་ཏེ། སེམས་ཅན་Bམས་ལ་�ན་པར་བdི་

ཞིང་བyེ་བའི་Sད་3་དེང་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་Pན་�ར་བདག་

ཉིད་7ིས་བཤད་པར་བdིའོ། །དེ་ནས་�གས་±ས་པ། ན་མོ་

qf་ཡ། ན་མོ་དྷg་ཡ། ན་མཿསྃ་h་ཡ། ན་མོ་!་Z་ཡ། ན་མ་

ཨིi་ཡ། ན་མj་Aར་âཾ་མ་Ý་á་*་òཾ། ཏÓ་Ô། ཧི་ལི་ཧི་ལི། མི་

ལི་མི་ལི། གཽ་རི་མ་Ý་གཽ་རི། གé་རི། མ་Ý་གé་རི། rི་མི་ཌི། 

མ་Ý་rི་མི་ཌི། ད÷་^་^ན་ཏི། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ། ཧི་ཧི་ཧི་ཧི་ཧི། ã་
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ã་ã་ã་ã། ཧ་ལོ་དྷ་མེ། V:་མེ། ཙ་ཙ་ཙ་ཙ། ཙE་ཙE་ཙE་ཙE། �་�་

�་�། ཙiེ་.་ར། ཤི་ཁ་ར་ཤི་ཁ་ར། ¸་ཏིk་ཧེ། བྷ་ག་�ན་སཾ་

བིད་B་ཡ་ß་Ý། གང་ལ་ལ་ཞིག་རིག་�གས་འདི་འཛEན་པར་

བdིད་ན་བདག་གིས་འཚ�་བའི་ཡོ་Fད་�ན་དང་། བཟའ་བ་དང་། 

བAང་བ་དང་། གོས་དང་། མེ་ཏོག་དང་། འ�ས་q་དང་། རིན་

པོ་ཆེ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་དག་གིས་རིམ་Zོ་བdིད་དོ། །གལ་ཏེ་

�ེས་པ་དང་། qད་མེད་དང་། ~ེ;་དང་། q་མོ་དང་། གསེར་

དང་། ད�ལ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། /ན་Uེང་གི་Bམ་པ་Bམས་

ཡོངས་b་གཉེར་བར་བdིད་ན་ཡང་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་aར་

ནས་ཇི་\ར་�ོན་པ་བཞིན་Äད་ཅིང་ཕོངས་པ་མ་མཆིས་པར་

བdིད་དོ། །རིག་�གས་འདི་མl་ཆེན་པོ་དང་Kན་པས་�གས་

འདོན་པའི་ཚe། བདག་¶ར་3་དེའི་ཐད་3་མཆིས་ནས་ཐོགས་པ་

མ་མཆིས་པར་ཡིད་བཞིན་3་འzབ་པར་བdིད་དོ། །�གས་
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འདི་འདོན་པའི་ཚe་ཆོ་ག་ཅི་རིགས་པར་བdིས་ནས་ཐོག་མ་ཁོ་

ནར་གནོད་aིན་ཡང་དག་ཤེས་7ི་ག|གས་འཕང་3་ཆག་བཞི་

µ་ཙམ་མཆིས་པ་bག་པ་ན་དZ་W་ཐོགས་པ་རི་མོར་�ི་བར་

བdིའོ། །ག|གས་བ_ན་དེའི་མ3ན་3་ད7ིལ་འཁོར་z་བཞིར་

བdིས་ནས་qམ་པ་བཞི་½ང་yིའི་ཆབ་བམ། q་རམ་dི་ཆབ་

7ིས་བཀང་Wེ་བཞག་ནས་§ག་}ོས་དང་། Iེ་མ་དང་། བ3ག་

}ོས་དང་། མེ་ཏོག་དང་། Uེང་བ་Bམས་7ང་བ�མ་པར་བdིའོ། 

།གཞན་ཡང་ད7ིལ་འཁོར་dི་མ3ན་3་ཐབ་གཅིག་བdིས་ཏེ། 

དེའི་ནང་3་སོལ་བའི་Xགས་³ལ་ནས་མར་དང་Qངས་ཀར་

བ`ེགས་ཏེ། �་མའི་�གས་དེ་ལན་བ/་y་བ/ད་བ�ས་ནས། 

�གས་ལན་རེ་ཞིང་ལན་ཅིག་བ`ེགས་ན། བདག་གནོད་aིན་

dི་+ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་�ང་3་མཆིས་ནས་�ས་མངོན་3་

བWན་ཏེ། �གས་འདོན་པའི་མི་དེ་ལ་~ོད་ཅི་དང་ཅི་དགོས་པ་
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དང་། ཡིད་ལ་ཅི་འདོད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་±ོས་ཤིག་

ཅེས་འrི་བར་བdིད་དོ། །བདག་གིས་ཇི་2ད་མཆི་བ་བཞིན་

ཡོངས་b་གཉེར་བའི་དངོས་པོ་Bམ་པ་ཐམས་ཅད་�ན་bམ་

ཚ�གས་པར་བdིད་དོ། །གལ་ཏེ་གསེར་དང་། ད�ལ་དང་། 

གཏེར་འཚལ་བར་vར་ཏམ། ཡང་ན་tའི་rང་`ོང་3་vར་ནས་

ནམ་མཁའ་ལ་མཆི་བར་འཚལ་ལམ། tའི་མིག་གི་མངོན་པར་

ཤེས་པ་དང་། གཞན་dི་སེམས་འཚལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་བཞིན་3་རང་དབང་ཐོབ་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

བཅད་དེ་¶ར་3་Bམ་པར་Zོལ་བ་ཐོབ་པ་ལ་དགོད་པར་འཚལ་

ན་ཡང་ཐམས་ཅད་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་བdིད་དོ། །དེ་ནས་

བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་གནོད་aིན་dི་+ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡང་

དག་ཤེས་ལ་བཀའ་³ལ་པ། ~ོད་7ིས་འདི་\ར་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་གདགས་པའི་Iིར་རིག་�གས་འདི་བཤད་
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དེ། ཡང་དག་པའི་ཆོས་ཡོངས་b་བnངས་ནས་བསོད་ནམས་

7ིས་མཐའ་ཡས་པ་Bམས་ལ་ཕན་བཏགས་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་

སོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་

/ལ་པོ་ལས། གནོད་aིན་dི་+ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡང་དག་ཤེས་7ི་

ལེ;་Wེ་བ�་དV་པའོ།།  །།དེ་ནས་སའི་t་མོ་ཆེན་མོ་བkན་མ་

ཞེས་F་བ་འཁོར་མང་པོའ E་ནང་ནས་Wན་ལས་ལངས་ཏེ། བཅོམ་

Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་Iག་Fས་ནས་Vས་པས་

ཐལ་མོ་aར་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་Qལ་Bམས་b་མིའི་/ལ་པོ་བdིད་པ་ལ་

གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའི་ཆོས་མ་མཆིས་པར་vར་ན། Qལ་�ོང་

ཞིང་�ེ་བོ་མང་པོ་Bམས་7ང་གསོ་བའི་�ོ་མི་ཐོགས་ལ་བདག་

ཉིད་7ང་Qན་རིང་3་~ད་པར་3་འཕགས་པའི་/ལ་ཐབས་ལ་

གནས་པར་མི་འvར་ན། བཅོམ་Kན་འདས་Fམས་པ་དང་། 
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lགས་xེས་lགས་བyེ་བར་དགོངས་ཏེ། བདག་ལ་/ལ་པོའ E་

ཆོས་�གས་ཡང་དག་པའི་བWན་བཅོས་Qལ་�ོང་བར་བdིད་

པའི་དོན་གང་ལགས་པ་བཀས་བཤད་3་གསོལ། དེས་ན་མིའི་

/ལ་པོ་Bམས་ཆོས་འདི་ཐོས་པའི་དབང་གིས་ཇི་2ད་བWན་པ་

བཞིན་3་མངོན་པར་�བ་ཅིང་ཡང་དག་པར་འཇིག་kེན་འ3ལ་

བ་དང་། ~ད་པར་3་འཕགས་པའི་/ལ་ཐབས་གཏན་3་བདེ་

ཞིང་ཞི་བ་དང་། Qལ་ན་གནས་པའི་�ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་

�ན་པར་འvར་ལགས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་

འཁོར་མང་པོའ E་ནང་3་སའི་t་མོ་བkན་མ་ལ་བཀའ་³ལ་པ། 

~ོད་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག །�ོན་འདས་པའི་3ས་7ི་ཚe་/ལ་པོ་

Wོབས་7ི་གཙ�་བོའ E་ཏོག་ཅེས་F་བ་§ང་ངོ་། །/ལ་པོ་དེའི་q་

མཛeས་པའི་ཏོག་ཅེས་F་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། Pི་བོ་ནས་དབང་

བ�ར་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་དེ་ནས་/ལ་པོ་ཡབ་7ིས་
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མཛeས་པའི་ཏོག་ལ་འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། །/ལ་པོའ E་ཆོས་

�གས་ཡང་དག་པའི་བWན་བཅོས་tའི་བདག་པོའ E་མན་ངག་

ཅེས་F་བ་ཡོད་དེ། ང་�ོན་Pི་བོ་ནས་དབང་བ�ར་ནས་Qལ་dི་

བདག་པོ་Fས་པའི་ཚe་ངའི་ཡབ་ཤེས་པའི་Wོབས་7ི་གཙ�་བོའ E་

ཏོག་ཅེས་F་བས་ང་ལ་/ལ་པོའ E་ཆོས་�གས་ཡང་དག་པའི་

བWན་བཅོས་འདི་བWན་པས། ངས་བWན་བཅོས་འདི་ལ་བkེན་

ནས་ལོ་ཉི་Tིའི་བར་3་Qལ་ལེགས་པར་བ�ངས་ཏེ། ངས་2ད་

ཅིག་གཅིག་ཙམ་dི་བར་3་ཡང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་Pད་པར་Fའོ་

uམ་པའི་བསམ་པ་§ང་མ་:ོང་ངོ་། །དེང་~ོད་7ང་དེ་བཞིན་3་

ཆོས་མ་ཡིན་པས་Qལ་�ོང་བར་མ་Fེད་ཅིག །ཅིའི་Iིར་/ལ་

པོའ E་ཆོས་�གས་ཡང་དག་པའི་བWན་བཅོས་ཞེས་F་ཞེ་ན། 

~ོད་དེང་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག་དང་~ོད་ལ་བWན་པར་Fའོ། །དེ་

ནས་དེའི་ཚe་/ལ་པོ་Wོབས་7ི་གཙ�་བོའ E་ཏོག་གིས་/ལ་q་དེ་ལ་
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ཚEགས་b་བཅད་པ་d་ནོམ་པ་དག་གིས་ཡང་དག་པར་བWན་

བཅོས་མངོན་པར་བWན་པ། ངས་ནི་སེམས་ཅན་བདེ་F་དང་། །

འཇིག་kེན་ཐེ་ཙ�མ་བཅད་པ་དང་། །ཉེས་དམིགས་མང་པོ་

བསལ་བའི་Iིར། །/ལ་Tིམས་བWན་བཅོས་བཤད་པར་F། །

t་ཡི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། །མི་ཡི་/ལ་པོ་གང་ཡིན་པ། །

དགའ་བའི་སེམས་ནི་རབ་�ེད་ལ། །ཐལ་མོ་aར་ནས་ངས་

བཤད་ཉོན། །�ོན་§ང་t་འཁོར་མང་པོ་Bམས། །�ོ་xེའི་རི་ལ་

འ3ས་པ་ན། །/ལ་བཞི་Wན་ལས་ལངས་ནས་ནི། །ཚངས་ཆེན་

ལ་ནི་འདི་2ད་Xས། །ཚངས་བདག་མཆོག་A་གཙ�ར་vར་ཅིང་། 

།t་ཡི་ནང་ན་དབང་Ãག་ཆེ། །བདག་ཅག་ལ་ནི་བyེར་དགོངས་

ནས། །ཐེ་ཙ�མ་Bམས་ནི་གཅད་3་གསོལ། །ཇི་\ར་མི་ཡི་

འཇིག་kེན་�ེས། །/ལ་པོ་ཞེས་ནི་བdི་བར་འvར། །གཞན་

ཡང་�་«ེན་གང་གི་Sད། །t་ཡི་q་ཞེས་བdི་བར་འvར། །ཇི་
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\ར་མིར་ནི་�ེས་པ་ལ། །གཅིག་ª་མི་ཡི་བདག་པོ་འཐོབ། །ཇི་

\ར་མཐོ་རིས་གནས་དག་A། །t་ཡི་/ལ་པོ་བdིད་པར་འvར། 

།དེ་\ར་འཇིག་kེན་�ོང་དག་གིས། །ཚངས་/ལ་དེ་ལ་Xས་པ་

དང་། །དེ་ཚe་ཚངས་པའི་བདག་པོ་ཡིས། །དེ་དག་ལ་ནི་འདི་

2ད་±ས། །འཇིག་kེན་�ོང་~ོད་ཤེས་པར་Fོས། །སེམས་ཅན་

ལ་ནི་ཕན་Fའི་Iིར། །ང་ལ་Qལ་�ོང་ཆོས་rིས་པས། །ངས་

བཤད་~ོད་7ིས་ལེགས་པར་ཉོན། །�ོན་dི་ལས་7ི་མl་ཡིས་

ནི། །tར་�ེས་/ལ་པོར་vར་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་མི་ནང་གནས་

vར་ནས། །དབང་£ད་མི་ཡི་བདག་པོ་Fེད། །t་Bམས་tན་

ཅིག་Fིན་བmབས་ནས། །དེ་འོག་མ་ཡི་མངལ་3་འ�ག །མ་ཡི་

མངལ་ན་གནས་པ་ན། །t་Bམས་7ིས་ནི་nང་བར་Fེད། །མི་

ཡི་འཇིག་kེན་�ེས་vར་7ང་། །གཙ�་མཆོག་vར་Iིར་t་ཞེས་

F། །t་Bམས་7ིས་ནི་བnངས་པས་ན། །t་ཡི་q་ཞེས་བxོད་
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པ་ཡིན། །bམ་�་y་གbམ་བདག་པོ་ཡིས། །Wོབས་བགོས་མི་

/ལ་Wོངས་པར་Fེད། །t་ནི་མང་པོ་ཐམས་ཅད་7ིས། །རང་

དབང་Wོབས་ནི་རབ་བWངས་ནས། །ཆོས་མིན་fན་ནི་རབ་

བསལ་ཏེ། །+ིག་པའི་ལས་ནི་�ེད་མི་Fེད། །སེམས་ཅན་དགེ་

བ་�བ་བ�ལ་ནས། །མཐོ་རིས་གནས་b་�ེ་བར་Fེད། །མི་

དང་t་མིན་འཁོར་དག་དང་། །rི་ཟ་དང་ནི་`ིན་པོ་དང་། །

གདོལ་པ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་7ིས། །Wོབས་7ི་Iེད་ནི་Wོར་

བར་Fེད། །ཕ་མས་Wོབས་Iེད་བWངས་ནས་ནི། །+ིག་}ོང་

དགེ་བ་�བ་ལ་འ ད། །t་Bམས་tན་ཅིག་རབ་བnངས་

ནས། །དགེ་+ིག་Bམ་�ིན་Wོན་པར་Fེད། །དགེ་+ིག་ལས་ནི་

Fས་vར་ན། །ད་\ར་ཚe་འདི་ཉིད་ལ་ནི། །t་Bམས་tན་ཅིག་

རབ་བnངས་ནས། །དགེ་+ིག་Bམ་�ིན་Wོན་པར་Fེད། །Qལ་

མིས་+ིག་པའི་ལས་Fས་ལ། །/ལ་}ངས་ནན་Aར་མི་Fེད་
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ན། །འདི་ནི་ཡང་དག་རིགས་པ་མིན། །ཆོས་བཞིན་ཆད་པས་

གཅད་པར་F། །གལ་ཏེ་ཉེས་མཐོང་མི་འགོག་ན། །ཆོས་མིན་

རབ་A་འཕེལ་འvར་བས། །/ལ་པོ་དེ་ཡི་Qལ་ཁམས་b། །

གཡོ་Æ་མང་3་འཕེལ་བར་འvར། །/ལ་པོས་ཉེས་Fེད་མཐོང་

བ་ལ། །གལ་ཏེ་�ོག་པར་མི་Fེད་ན། །bམ་�་y་གbམ་t་

འཁོར་Bམས། །ཐམས་ཅད་ཁོང་Tོའ E་སེམས་�ེ་འvར། །�་

དེས་/ལ་Tིམས་ཉམས་འvར་ཞིང་། །གཡོ་Æ་འཇིག་kེན་

འཕེལ་འvར་བས། །ཕ་རོལ་དZ་འཁོར་དག་གིས་ནི། །Qལ་དེ་

བཅོམ་ནས་འཇིག་པར་Fེད། །གནས་པའི་~ིམ་དང་ཡོ་Fད་

དང་། ནོར་བསགས་ཐམས་ཅད་Wོར་བར་འvར། །གཡོ་Æ་¢་

ཚ�གས་�ེས་པས་ན། །ཕན་cན་གཅིག་ལ་གཅིག་7ང་འUོག །

ཡང་དག་ཆོས་7ིས་/ལ་ཐོབ་7ང་། །ཆོས་བཞིན་3་ནི་མི་Pོད་

པས། །Qལ་མི་ཐམས་ཅད་འཐོར་འvར་ཏེ། །[ང་པོས་པ�འི་
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·ིང་བ·ིས་འr། །Îང་rག་Kང་ལ་3ས་7ང་མེད། །མི་འUོད་

ཆར་ནི་3ས་མིན་འབབ། །�་2ར་\ས་ངན་མང་པོ་Wོན། །ཉི་�་

གཅན་ཟིན་འོད་7ང་མེད། །/ལ་པོས་ཡང་དག་ཆོས་}ངས་

པས། །འ�་Bམས་མེ་ཏོག་འ�ས་q་དང་། ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་

མི་�ིན་ཅིང་། །Qལ་ན་�་གེ་འ§ང་བར་འvར། །/ལ་པོས་

ཡང་དག་ཆོས་}ངས་ནས། །+ིག་ཆོས་མི་ནི་Wོན་Fེད་ན། །

གཞལ་མེད་ཁང་གནས་t་Bམས་7ིས། །མཐོང་ནས་:་ངན་�ེ་

བར་འvར། །t་/ལ་འཁོར་བཅས་དེ་དག་གིས། །འདི་2ད་3་

ནི་±་བར་འvར། །/ལ་འདིས་ཆོས་མིན་རབ་Pད་ནས། །+ིག་

པའི་Zོགས་པོ་བWེན་པས་ན། །/ལ་`ིད་Qན་རིང་བkན་མི་

འvར། །t་Bམས་ཐམས་ཅད་རབ་མི་དགའ། །དེ་དག་Tོས་

པར་vར་པའི་Iིར། །Qལ་དེ་འཇིག་པར་འvར་ཞེས་ཟེར། །

ཆོས་མིན་མི་ནི་རབ་བkེན་པས། །Qལ་ཁམས་འཕེལ་བར་
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འvར་བས་ན། །འཐབ་yོད་གཡོ་Æ་མང་པོར་འvར། །རིམས་

ནད་£ག་བ�ལ་མང་པོ་�ེ། །t་ཡི་བདག་པོ་nང་མི་Fེད། །t་

གཞན་ཐམས་ཅད་}ོང་བར་Fེད། །དེ་ཡི་Qལ་ནི་རང་ཞིག་ནས། 

།/ལ་པོ་£ག་བ�ལ་:ོང་བར་འvར། །ཕ་མ་Gང་མ་q་Bམས་

དང་། །�་�་དང་ནི་`ིང་མོ་Bམས། །ཅིག་ཅར་£ག་དང་�ལ་

འvར་ཞིང་། །ཐ་མར་བདག་7ང་འཆི་བར་འvར། །\ས་ངན་

2ར་མདའ་དག་7ང་Çང་། །ཉི་མ་གཉིས་ནི་ཅིག་ཅར་འཆར། །

ཕ་རོལ་དZ་ནི་ཉེར་འོངས་པས། །Qལ་མི་འཆི་བར་འ¡ག་Uད་

འvར། །Qལ་བfར་�ོན་པོ་ཆེན་པོ་Bམས། །ཉེས་མེད་[ོ་qར་

འཆི་བར་འvར། །[ང་པོ་k་སོགས་གཅེས་པ་Bམས། །ཐམས་

ཅད་འཐོར་ཞིང་Wོངས་པར་འvར། །Qལ་Qལ་fན་3་དZ་ཡོད་

པས། །མི་ནི་ཕལ་ཆེར་3ས་མིན་འཆི། །འrེ་`ིན་མང་པོ་Qལ་

Xགས་པས། །རིམས་ནད་fན་3་འཕེལ་བར་འvར། །Qལ་མི་
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�ོན་པོ་ཆེན་པོ་དང་། །ཉེ་ཕན་མང་པོ་ཐམས་ཅད་7ང་། །སེམས་

ནི་གཡོ་Æ་བཅས་པས་ན། །ཐམས་ཅད་ཆོས་མིན་Pོད་པར་

འvར། །ཆོས་མིན་Pོད་པ་མཐོང་vར་ན། །uིང་3་£ག་ཅིང་

བfར་བར་Fེད། །དགེ་ཆོས་Pོད་པའི་མི་དག་ལ། །£ག་བ�ལ་

ཉོན་མོངས་ཆད་པས་གཅོད། །མ་¬ངས་Fམས་ཤིང་བfར་བ་

དང་། །དགེ་བ་ཆད་པས་བཅད་པའི་Iིར། །གཟའ་2ར་Îང་དང་

ཆར་པ་Bམས། །ཐམས་ཅད་3ས་b་�་མི་འvར། །ཉེས་

དམིགས་Bམ་གbམ་�ེ་བར་འvར། །ཡང་དག་ཆོས་ནི་�བ་

འvར་ཞིང་། །སེམས་ཅན་ཁ་དོག་འོད་མི་Kན། །ས་ཡི་བ�ད་

ནི་lར་3་འབབ། །+ིག་བfར་དགེ་ལ་བ_ས་པས་ན། །གཞན་

ཡང་ཉེས་དམིགས་Bམ་གbམ་འ§ང་། །3ས་མིན་སད་དང་

སེར་བ་འབབ། །�་གེའི་£ག་བ�ལ་fན་3་~བ། །ལོ་ཏོག་

འ�ས་q་མང་པོ་Bམས། །ཐམས་ཅད་རོ་ཞིམ་ཉམས་པར་
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འvར། །དེ་དག་གི་ནི་Qལ་ཁམས་ན། །སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེར་

ན་བར་འvར། །དེ་ཡི་Qལ་ན་ºོན་ཤིང་Bམས། །�ོན་ཆད་

འ�ས་q་ཞིམ་ཆགས་པ། །དེ་ཡི་དབང་གིས་ཉམས་འvར་བས། 

།ཁ་lབ་རོ་མཆོག་མེད་པར་འvར། །�ོན་dི་fན་དགའ་ནགས་

ཚལ་མཆོག །uིང་3་£ག་ཅིང་yེ་བའི་གནས། །ཐམས་ཅད་

2མས་ཤིང་_ིངས་འvར་བས། །མཐོང་བ་fན་dིས་:་ངན་

�ེ། །ê་�་ནས་དང་ལོ་ཏོག་Bམས། །རོ་ཞིམ་ཁད་7ིས་མེད་

vར་པས། །བཟའ་ཚe་སེམས་7ང་མི་དགའ་ན། །འ§ང་ཆེན་

འཕེལ་Fེད་ག་ལ་�ས། །སེམས་ཅན་ཁ་དོག་འོད་ཉམས་ཤིང་། །

མl་Wོབས་ཟད་ཅིང་ཉམས་པར་འvར། །ཁ་ཟས་མང་པོ་ཟོས་

7ང་ནི། །འZངས་པ་ཉིད་3་ཡོང་མི་འvར། །Qལ་ཁམས་དེ་ན་

ཡོད་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་Bམ་པ་ཇི་uེད་པ། །Wོབས་Gང་དཔའ་

བཤོར་མེད་པས་ན། །F་བ་དག་ནི་Fེད་མི་�ས། །Qལ་མི་ཕལ་

�479



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

ཆེར་ནད་ཐེབས་པས། །£ག་བ�ལ་¢་ཚ�གས་�ས་གཟིར་

འvར། །འrེ་`ིན་fན་3་~བ་པས་ན། །ཐམས་ཅད་fན་3་

`ིན་པོར་�ེ། །/ལ་པོས་ཆོས་མིན་རབ་Pད་ནས། །མི་དགེའི་

Zོགས་པོ་བWེན་པས་ན། །འཇིག་kེན་Bམ་པ་གbམ་པོ་fན། །

དེས་ན་གནོད་པ་¢་ཚ�གས་:ོང་། །དེ་འrའི་ཉེས་དམིགས་

མཐའ་མེད་པ། །Qལ་ནས་འ§ང་བར་འvར་བ་ཡང་། །+ིག་

ཅན་མི་ནི་མཐོང་འvར་ཡང་། །ཡལ་བོར་མ་བÅད་པ་ལས་vར། 

།t་Bམས་fན་dིས་Fིན་བmབས་ནས། །Qལ་dི་/ལ་པོ་Fས་

vར་7ང་། །ཡང་དག་དམ་པའི་ཆོས་དག་གིས། །Qལ་ཁམས་

ཡོངས་b་nང་མི་Fེད། །གང་ཞིག་དགེ་Pོད་�བ་Fེད་ན། །kག་

A་མཐོ་རིས་གནས་b་�ེ། །གལ་ཏེ་+ིག་པའི་ལས་Fས་པ། །

ཚe་འཕོས་ངེས་པར་ངན་འZོར་Çང་། །གལ་ཏེ་/ལ་པོས་Qལ་

མི་Bམས། །ཐལ་རངས་ཉེས་པ་Fེད་འ�ག་ན། །bམ་�་y་
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གbམ་t་ཚ�གས་Bམས། །ཐམས་ཅད་རབ་ག3ངས་སེམས་�ེ་

འvར། །t་Bམས་དང་ནི་ཕ་མ་ཡི། །བWན་དག་བཞིན་3་མི་

Fེད་པ། །འདི་ནི་ཆོས་མིན་མི་ཡིན་པས། །/ལ་པོ་`ི་Xའི་q་མ་

ཡིན། །གལ་ཏེ་རང་གི་Qལ་ཁམས་b། །ཆོས་མིན་Pོད་པ་

མཐོང་བའི་ཚe། །ཆོས་བཞིན་ཆད་པས་གཅོད་Fེད་ཅིང་། །ཡལ་

དོར་སེམས་ནི་མི་བ�ེད་ན། །དེ་Iིར་t་ཚ�གས་མང་པོ་fན། །

/ལ་པོ་དེ་ལ་�ོབ་པར་Fེད། །Fང་Gབ་Pོད་པ་བ�བ་པའི་Iིར། 

།+ིག་པའི་ཆོས་Bམས་ཞི་Fེད་ན། །/ལ་པོ་ཚe་འདི་ཉིད་ལ་ནི། །

མཐོང་བའི་Bམ་�ིན་ངེས་པར་:ོང་། །དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་

དག་ལ། །Pོད་}ོང་སེམས་ཅན་བ�ལ་ནས་ནི། །དགེ་+ིག་Bམ་

�ིན་བWན་པས་ན། །དེ་Iིར་མི་/ལ་ཐོབ་ནས་7ང་། །t་

Bམས་tན་ཅིག་Fིན་བmབས་ནས། །ཐམས་ཅད་ཡི་རང་འvར་

བ་ཡིན། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་Iིར། །ཡང་དག་
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ཆོས་7ིས་Qལ་བ�ང་F། །གཡོ་Æ་Fེད་པ་མཐོང་vར་ན། །

ཆོས་བཞིན་ཆད་པས་གཅད་པར་F། །གལ་ཏེ་/ལ་ཐབས་Wོར་

བ་དང་། །`ོག་འབབ་«ེན་ཞིག་§ང་ན་ཡང་། །ནམས་7ང་+ིག་

ཆོས་མི་Pོད་ཅིང་། །+ིག་པ་མཐོང་ན་}ང་བར་F། །གནོད་པའི་

ནང་ན་མཆོག་Àི་བས། །/ལ་`ིད་Wོར་ལས་tག་པ་མེད། །

འདི་fན་གཡོ་Æ་མི་ལས་vར། །དེས་ན་ཆད་པས་གཅད་པར་

F། །གཡོ་Æ་Fེད་པ་ཡོད་vར་ན། །/ལ་`ིད་དག་7ང་Wོར་

འvར་ཞིང་། །/ལ་`ིད་དག་7ང་ཉམས་འvར་བས། །[ང་

ཆེན་མེ་ཏོག་ཚལ་Xགས་འr། །དེ་ཡིས་མི་/ལ་Fས་7ང་ནི། །

ཆོས་7ིས་Qལ་ནི་མ་བ�ངས་པས། །t་དབང་ཐམས་ཅད་མི་

དགའ་ཞིང་། །t་མ་ཡིན་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་\་བས་ན་ཆོས་

བཞིན་3། །+ིག་པ་Fེད་པ་ཆད་པས་གཅད། །དགེ་བས་སེམས་

ཅན་ག3ལ་F་ཞིང་། །ཆོས་མིན་xེས་b་འ�ང་མི་F། །�ས་
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དང་`ོག་ནི་}ང་S་ཡི། །མི་དགེ་Zོགས་xེས་འ�ང་མི་F། །ཉེ་

བ་དང་ནི་ཉེ་མིན་པ། །ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་3་བ\། །ཡང་

དག་ཆོས་7ིས་/ལ་Fེད་ན། །Qལ་མི་མི་rང་མེད་པའི་Iིར། །

ཆོས་/ལ་Zགས་དང་Kན་འvར་བས། །ཁམས་གbམ་fན་3་

Zགས་པར་འvར། །bམ་�་y་གbམ་t་ཚ�གས་Bམས། །

དགའ་ནས་འདི་2ད་±་བར་འvར། །འཛམ་[ིང་ཆོས་/ལ་གང་

ཡིན་པ། །དེ་ནི་བདག་གི་q་ཡིན་ཏེ། །དགེ་བས་སེམས་ཅན་

འ3ལ་Fེད་ཅིང་། །ཡང་དག་ཆོས་7ིས་Qལ་བ�ངས་ནས། །

ཡང་དག་ཆོས་Pོད་བ�ལ་བས་ན། །བདག་ཅག་གནས་b་�ེ་

འvར་ཟེར། །t་དང་མི་ཡི་q་Bམས་དང་། །t་མ་ཡིན་dི་

འཁོར་Bམས་7ང་། །/ལ་པོས་ཡང་དག་ཆོས་འ3ལ་�ས། །

kག་A་སེམས་ནི་དགའ་བར་འvར། །t་ཚ�གས་ཐམས་ཅད་

རབ་དགའ་ནས། །མི་/ལ་དེ་ལ་nང་བར་Fེད། །གཟའ་2ར་
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རང་གི་ལམ་�་ཞིང་། །ཉི་�་ཚད་ལས་འདའ་མི་Fེད། །Îང་ནི་

kག་པར་3ས་བཞིན་Kང་། །བ3ད་yིའི་ཆར་ནི་3ས་བཞིན་

འབབ། །ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་�ིན་ལེགས་པས། །མི་Bམས་�་

གེ་མེད་པར་འvར། །t་ཚ�གས་མང་པོ་ཐམས་ཅད་fན། །རང་

གི་ཕོ་�ང་གང་འvར་བས། །དེ་Iིར་མི་xེ་~ོད་7ིས་ནི། །�ས་

}ངས་ཡང་དག་ཆོས་}ེལ་Fོས། །རིན་ཆེན་ཆོས་ལ་བfར་Fེད་

ན། །དེས་ན་མང་པོ་བདེ་འvར་བས། །kག་པར་ཡང་དག་ཆོས་

བWེན་ནས། །ཡོན་ཏན་བདག་ཉིད་བ/ན་པར་F། །འཁོར་

Bམས་kག་པར་རབ་དགའ་ཞིང་། །+ིག་པ་Bམས་ནི་}ོང་བར་

Fེད། །ཆོས་7ིས་སེམས་ཅན་འ3ལ་Fེད་པས། །�ན་3་བདེ་བ་

འཐོབ་པར་འvར། །མི་Bམས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་fན། །དགེ་བ་

བ�་ནི་Pོད་Fེད་ན། །Qལ་ཁམས་kག་པར་ལོ་ལེགས་ཤིང་། །

Qལ་ནི་ཞི་བ་ཉིད་3་འvར། །/ལ་པོ་ཆོས་7ིས་མི་འ3ལ་ཞིང་། 
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།དགེ་བས་+ིག་Pོད་འ3ལ་Fེད་ན། །uན་པའི་Zགས་པ་འཐོབ་

འvར་ཞིང་། །སེམས་ཅན་Bམས་ནི་བདེ་བར་Fེད། །དེ་ནས་

དེའི་ཚe་ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་མིའི་/ལ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་

འཁོར་མང་པོ་Bམས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་�ོན་dི་མིའི་/ལ་

པོས་Qལ་�ོང་བའི་ཆོས་7ི་དོན་བཀསབཤད་པ་ཐོས་པས་

ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་¤ད་3་vར་པ་དང་། རབ་A་དགའ་བ་ཐོབ་

པར་vར་པས་ཤིན་A་དང་བའི་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་དག་

གིས་བཀའ་ཡང་དག་པར་�ངས་ཏེ་Pོད་པར་vར་ཏོ། །གསེར་

འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་

/ལ་པོའ E་ཆོས་�གས་ཡང་དག་པའི་བWན་བཅོས་བWན་པའི་

ལེ;་Wེ་ཉི་²་པའོ།།  །། 

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ། 

བམ་པོ་དV་པ། དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་འཁོར་མང་པོ་
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Bམས་ལ་/ལ་པོའ E་ཆོས་�གས་ཡང་དག་པའི་བWན་བཅོས་

བཀས་བཤད་ནས་ཡང་འཁོར་མང་པོ་Bམས་ལ་བཀའ་³ལ་པ། 

~ེད་ལ་སོགས་པ་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག་དང་། ངས་དེང་~ོད་ལ་

�ོན་ཆོས་ཡང་དག་པར་Pོད་པའི་�་དང་«ེན་བཤད་པར་

Fའོ། །དེ་ནས་དེའི་ཚe་ཚEགས་b་བཅད་དེ་བཀའ་³ལ་པ། ངས་

�ོན་འཁོར་ལོས་Æར་/ལ་Fས་པ་ན། །ས་ཆེན་འདི་དང་/་

མཚ�ར་བཅས་པ་བཏང་། །[ིང་བཞི་རིན་ཆེན་dིས་ནི་རབ་

བཀང་བ། །ཐམས་ཅད་དེ ་བཞིན་གཤེགས་པ་Bམས་ལ་

མཆོད། །ངས་�ོན་བ2ལ་པ་དག་ནི་ཚད་མེད་uེད། །Bམ་དག་

ཡང་དག་ཆོས་�་གཉེར་བའི་Iིར། །ཕངས་པའི་ནོར་དང་རང་

གི་�ས་`ོག་7ང་། །སེར་¢་མེད་པའི་སེམས་7ིས་ཡོངས་b་

བཏང་། །གཞན་ཡང་འདས་པའི་བ2ལ་པ་བསམ་དཀའ་ན། །

ཡང་དག་མ~ེན་པ་རིན་ཆེན་ག�ག་�ད་§ང་། །དེ་བཞིན་
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གཤེགས་དེ་:་ངན་འདས་པའི་འོག །/ལ་པོ་ལེགས་�ེས་ཞེས་

F་འཇིག་kེན་§ང་། །འཁོར་ལོས་Æར་/ལ་Fས་ནས་[ིང་བཞི་

བAལ། །/་མཚ�འི་མཐར་lག་cན་ཆད་�བས་b་དོང་། །Zོང་

~ེར་མིང་ནི་d་ནོམ་�་ཞེས་F། །དེ་ཚe་འཁོར་ལོས་Æར་/ལ་དེ་

ན་གནས། །¤ི་ལམ་སངས་/ས་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཐོས། །

ཆོས་±་རིན་ཆེན་བyེགས་པ་ཞེས་F་བ། །ཉི་མའི་ད7ིལ་འཁོར་

\ར་མཛeས་Wན་འ3ག་ནས། །གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེ་

འཆད་པའང་མཐོང་། །དེ་ཚe་/ལ་དེ་¤ི་ལམ་སད་པ་དང་། །རབ་

A་དགའ་བ་�ེས་ནས་�ས་fན་~བ། །ནམ་ལངས་/ལ་པོའ E་ཕོ་

�ང་Iིར་§ང་ནས། །དགེ་Sོང་དགེ་འ3ན་Bམས་7ི་ཐད་3་

སོང་། །འཕགས་པའི་ཚ�གས་ལ་Vས་པས་རབ་མཆོད་ནས། །

ཚ�གས་ཆེན་མང་པོ་དེ་ལ་འདི་2ད་rིས། །ཆོས་±་རིན་ཆེན་

བyེགས་པ་ཞེས་བdི་བ། །ཡོན་ཏན་�ན་ཚ�གས་སེམས་ཅན་
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འ3ལ་མཆིས་སམ། །དེ ་ཚ e ་ཆོས་±་ཆེན་པོ ་རིན ་ཆེན་

བyེགས། །གནས་ཁང་གཅིག་ªར་ཡང་དག་གནས་ནས་ནི། །

rན་པ་ཉེར་གཞག་མདོ་+ེ་འདི་བཏོན་པས། །rང་འ3ག་མི་གཡོ་

�ས་དང་སེམས་7ང་བདེ། །དེ་ཚe་དགེ་Sོང་ཞིག་གིས་/ལ་

Tིད་ནས། །རིན་ཆེན་བyེགས་པ་དེ་ཡི་གནས་b་Iིན། །གནས་

ཁང་ནང་3་�ས་ནི་rང་བ`ང་Wེ། །འོད་དང་མཚན་མཆོག་

�ས་fན་~བ་པར་མཐོང་། །/ལ་པོ་དེ་ལ་འདི་ནི་རིན་ཆེན་

བyེགས། །མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་མཆོག་vར་འདི་\་Wེ། །གསེར་

འོད་དམ་པ་ཤིན་A་d་ནོམ་མཆོག །སངས་/ས་Pོད་Qལ་ཟབ་

མོ་འཛEན་ཅེས་±ས། །/ལ་པོས་རིན་ཆེན་བyེགས་ལ་Iག་

Fས་ནས། །Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་འདི་2ད་±ས། །�་བ་

ཉ་\ར་ཞལ་མདོག་མཛeས་vར་པ། །གསེར་འོད་དམ་པའི་ཆོས་

འདི་བཤད་3་གསོལ། །རིན་ཆེན་བyེགས་7ིས་/ལ་པོའ E་ཚEག་
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མཉན་ནས། །གསེར་འོད་དམ་པ་འདི་ནི་བཤད་གནང་བས། །

Wོང་གbམ་འཇིག་kེན་ཁམས་འདི་fན་~བ་པའི། །t་མི་

ཐམས་ཅད་རབ་A་དགའ་བར་འvར། །/ལ་པོས་ས་Iོགས་

ཡངས་ཤིང་གཙང་མའི་གནས། །རིན་ཆེན་d་ནོམ་མཆོག་གིས་

རབ་བ/ན་ཏེ། །}ོས་G་དམ་པ་དག་གིས་ཆག་ཆག་བཏབ། །

མེ་ཏོག་¢་ཚ�གས་དག་ནི་གཅལ་3་བ�མ། །གནས་མཆོག་དེར་

ནི་Wན་མཐོ་རབ་བཏིང་Wེ། །བ་དན་�་རེ་�ེས་ནས་མཛeས་པར་

Fས། །Iེ་མ་§ག་}ོས་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་7ིས། །བ3ག་པ་དག་

ནི་fན་3་~བ་པར་Fས། །t་w་t་མ་ཡིན་དང་མི་འམ་ཅི། །\ོ་

འIེ་ཆེན་པོ་དང་ནི་གནོད་aིན་དང་། །t་Bམས་མན་-་ར་བའི་

ཆར་ཕབ་ནས། །ཐམས་ཅད་ཉེར་འོངས་Wན་མཆོག་དེ་ལ་

མཆོད། །གཞན་ཡང་t་ནི་འqམ་Uག་བ/་Wོང་Bམས། །དམ་

ཆོས་ཉན་མོས་ཐམས་ཅད་དེར་ནི་འ3ས། །ཆོས་±་དང་པོ་Wན་
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ལས་ལངས་པའི་ཚe། །ཐམས་ཅད་t་ཡི་མེ་ཏོག་དག་གིས་

མཆོད། །དེ་ཚe་ཆོས་±་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བyེགས། །ཤིན་A་

�ས་བ©ས་གོས་གཙང་རབ་བགོས་ཏེ། །ཚ�གས་ཆེན་ཆོས་

Wན་དེ་�ང་སོང་ནས་ནི། །ཐལ་aར་yེ་གཅིག་སེམས་7ིས་

Vས་Iག་Fས། །t་དབང་t་ཚ�གས་t་ཡི་q་མོ་Bམས། །

ཐམས་ཅད་མེ་ཏོག་མན་-་ར་ཡང་གཏོར། །t་ཡི་རོལ་མོ་བ/་

Wོང་བསམ་མི་~བ། །མཁའ་ལ་གནས་ནས་�་དFངས་uན་

པར་Ãང་། །དེ་ཚe་ཆོས་±་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བyེགས། །Wན་ལ་

འ3ག་Wེ་�ིལ་མོ་©ང་བཅས་ནས། །Iོགས་བ�འི་ཞིང་ན་

བXགས་པའི་Fམས་ཆེན་གཙ�། །Fེ་བ་བ/་Wོང་དེ་དག་ཡིད་ལ་

བསམས། །£ག་བ�ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཇི་uེད་པ། །

ཐམས་ཅད་Fམས་སེམས་མཉམ་པ་ཉེར་གཞག་ནས། །གསོལ་

འདེབས་བདག་པོ་/ལ་པོ་ལེགས་པའི་Iིར། །གསེར་འོད་དམ་
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པའི་མདོ་+ེ་རབ་A་བཤད། །/ལ་པོས་དེ་འrའི་ཆོས་ནི་ཐོས་

vར་ནས། །ཐལ་aར་yེ་གཅིག་xེས་b་ཡི་རང་±ས། །ཡ་

མཚན་ཆོས་ཐོས་མཆི་མ་�གས་ཏེ་�ས། །�ས་དང་སེམས་ནི་

དགའ་ཆེན་fན་~བ་vར། །དེ་ཚe་Qལ་བདག་/ལ་པོ་ལེགས་

�ེས་7ིས། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་མཆོད་པར་འདོད་པའི་Iིར། །ལག་

ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་q་ཐོགས་ནས་ནི། །སེམས་ཅན་fན་Iིར་

�ོན་ལམ་འདི་2ད་བཏབ། །འཛམ་[ིང་འདི་ནི་fན་3་~བ་པར་

ཡང་། །རིན་ཆེན་/ན་Uེང་ཆར་ནི་རབ་ཕབ་ནས། །ནོར་དང་ཡོ་

Fད་Äད་ཕོངས་ཇི་uེད་པ། །ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་བདེ་བ་:ོང་

བར་ཤོག །དེ་ནས་རིན་ཆེན་¢་བ3ན་ཆར་ཕབ་ནས། །[ིང་བཞི་

fན་3་ཆོག་ཅིང་ཚEམ་Fས་པས། །�ས་7ི་/ན་Uེང་གོས་དང་

ཟས་2ོམ་དང་། །ཅི་དང་ཅི་འདོད་ཕོངས་པ་མེད་པར་vར། །དེ་

ཚe་Qལ་བདག་/ལ་པོ་ལེགས་�ེས་7ིས། །[ིང་བཞི་རིན་ཆེན་

�491



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

ཆར་བབ་མཐོང་བ་དང་། །ཐམས་ཅད་སངས་/ས་རིན་ཆེན་

ག�ག་�ད་7ི། །བWན་ལ་Xགས་པའི་དགེ་Sོང་དགེ་འ3ན་

མཆོད། །འདས་པའི་/ལ་པོ་ལེགས་�ེས་གང་ཡིན་པ། །p7་

lབ་པ་ང་ཡིན་ཤེས་པར་Fོས། །�ོན་ཡང་ས་ཆེན་མང་པོ་རབ་

བཏང་Wེ། །རིན་ཆེན་དག་གིས་[ིང་བཞི་ཡོངས་b་བཀང་། །

�ོན་ཚe་ཆོས་མཁན་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བyེགས། །ལེགས་�ེས་

དེ་ལ་d་ནོམ་ཆོས་བཤད་དེ། །མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་དེ་དག་བཤད་

པའི་Iིར། །ཤར་Iོགས་སངས་/ས་མི་འ¡གས་zབ་པ་ཡིན། །

ངས་ནི་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་མཉན་ནས། །ཐལ་aར་yེ་གཅིག་

ཡི་རང་བxོད་པ་དང་། །རིན་ཆེན་¢་བ3ན་བཏང་བའི་བསོད་

ནམས་7ིས། །�ོ་xེ་�་མཆོག་འདི་ནི་བ_ེས་པ་ཡིན། །གསེར་

འོད་བསོད་ནམས་བ/་ཡི་མཚན་བ/ན་པས། །མཐོང་བ་ཐམས་

ཅད་fན་ནི་རབ་དགའ་ཞིང་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་fན་dི་
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uིང་3་£ག །t་ཚ�གས་མང་པོ་Fེ་བ་fན་དེ་བཞིན། །འདས་ཚe་

བ2ལ་པ་Fེ་བ་དV་བ�་དV། །འཁོར་ལོས་Æར་བའི་/ལ་པོ་

དག་7ང་Fས། །Qལ་ཁམས་Gང་�ར་མི་ཡི་/ལ་པོ་Fས། །

གཞན་ཡང་བ2ལ་པ་བ/་Wོང་ཚད་མེད་uེད། །བ/་Fིན་t་ཡི་

དབང་པོ་དག་7ང་Fས། །ཚངས་པའི་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་དག་Fས་

ཏེ། །Iོགས་བ�འི་Fམས་ཆེན་གཙ�་ལ་མཆོད་པ་ཡི། །དེ་ཡི་

Zངས་ཚད་ཤིན་A་མཐར་lག་དཀའ། །ངས་�ོན་མདོ་ཐོས་xེས་

b་ཡི་རང་དགེ། །བསོད་ནམས་�ང་པོ་ཅི་ཡོད་ཚད་ཤེས་དཀའ། 

།བསོད་ནམས་དེ་དབང་Fང་Gབ་མངོན་kོགས་ནས། །ཆོས་�་

ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་དམ་པ་བ_ེས། །དེ་ནས་འཁོར་མང་པོ་Bམས་

དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་པ་ཐོས་པས་ངོ་མཚར་¤ད་3་vར་ནས་

ཐམས་ཅད་7ིས་མདོ་+ེ་གསེར་འོད་དམ་པ་}ེལ་ཞིང་�ན་མི་

འཆད་པར་Pད་པར་མོས་པར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་
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མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་/ལ་པོ་

ལེགས་�ེས་7ི་ལེ;་Wེ་ཉི་²་གཅིག་པའོ།།  །།དེ་ནས་བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་དཔལ་dི་t་མོ་ཆེན་མོ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་བཀའ་

³ལ་ཏོ། །ཤིན་A་དང་བའི་སེམས་དད་པ་དང་Kན་པའི་རིགས་

7ི་qའམ། རིགས་7ི་q་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་འདས་པ་དང་། 

མ་Fོན་པ་དང་། ད་\ར་བXགས་པའི་སངས་/ས་Bམས་ལ་

མཆོད་པའི་ཡོ་Fད་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་དང་། ཡངས་ཤིང་/་

ཆེ་བ་དག་གིས་མཆོད་པར་Fེད་པར་འདོད་པ་དང་། 3ས་

གbམ་dི་སངས་/ས་7ི་Pོད་Qལ་ཟབ་མོ་ཤེས་ཤིང་kོགས་

པར་འདོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་གདོན་མི་ཟ་བར་སེམས་yེ་

གཅིག་A་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་Zོང་~ེར་རམ། Zོང་�ལ་ལམ། 

རི་འམ། ནགས་ཚལ་གང་ཡང་¬ང་Wེ། གནས་དེ་དང་དེ་དག་A་

སེམས་ཅན་Bམས་ལ་/་ཆེར་ཡང་དག་པར་བWན་ནས་ཡོངས་
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b་}ེལ་བར་Fའོ། །ཆོས་ཉན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་Bམ་པར་

གཡེང་བའི་འ3་ཤེས་}ངས་ནས་B་�གས་ཏེ་སེམས་yེ་གཅིག་

A་གཞག་པར་Fའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་t་མོ་དེ་

དང་འཁོར་མང་པོ་Bམས་ལ་ཚEགས་b་བཅད་དེ་བཀའ་³ལ་པ། 

གང་ཞིག་སངས་/ས་མང་པོ་ལ། །བསམ་dིས་མི་~བ་མཆོད་

པ་དང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་7ི། །Pོད་Qལ་ཟབ་

མོ་ཤེས་འདོད་ན། །གལ་ཏེ་གསེར་འོད་དམ་པ་འདི། །ཡང་དག་

Iེ་བཤད་མཐོང་vར་ན། །དེ་ཡི་Iོགས་b་ཉེར་སོང་ནས། །དེ་

ཡི་�ང་3་འZོ་བར་F། །མདོ་འདི་བསམ་dིས་མི་~བ་པས། །

ཡོན་ཏན་མང་པོ་Pོད་Fེད་ཅིང་། །£ག་བ�ལ་/་མཚ�་མཐའ་

མེད་ལས། །སེམས་ཅན་Bམས་ནི་ཐར་བར་Fེད། །ང་ཡི་མདོ་

འདི་Bམ་བ\ས་ན། །ཐོག་མ་བར་དང་ཐ་མར་དགེ། །ཤིན་A་

ཟབ་པས་དཔག་པར་དཀའ། །དཔེ་དག་གིས་ནི་�་Fར་མེད། །

�495



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

གང་¨འི་Fེ་མ་ས་ཆེན་´ལ། །/་མཚ�འི་G་དང་ནམ་མཁའ་

དང་། །རི་�ག་ཐམས་ཅད་གང་གིས་7ང་། །ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་

དཔེར་Fར་མེད། །ཆོས་དFིངས་ཟབ་མོར་འ�ག་འདོད་ན། །

མདོ་འདི་�ར་ནི་མཉན་པར་F། །ཆོས་ཉིད་མཆོད་kེན་གང་ན་

བར། །ཟབ་མོ་ཤིན་A་བདེ་བར་གནས། །མཆོད་kེན་འདི་ཡི་

ནང་དག་A། །p7་lབ་པ་ང་ཡིས་ནི། །ཡིད་འོང་�་དFངས་

དམ་པ་ཡིས། །མདོ་+ེ་འདི་བཤད་མཐོང་བར་འvར། །དེས་ན་

Zངས་ཚད་བསམ་དཀའ་བའི། །བ2ལ་པ་Fེ་བ་uེད་3་ནི། །t་

དང་མི་ཡི་ནང་�ེས་ནས། །kག་A་བདེ་བ་མཆོག་:ོང་འvར། །

མདོ་+ེ་འདི་ནི་མཉན་པ་ཡིས། །བདག་ནི་བསམ་dིས་མི་~བ་

པའི། །བསོད་ནམས་�ང་པོ་འཐོབ་འvར་ཞེས། །དེ་uམ་3་ནི་

བསམ་པར་F། །གལ་ཏེ་མེ་ཆེན་�ང་པོ་དག །དཔག་ཚད་བ/་

ནི་གང་vར་7ང་། །མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་མཉན་Iིར། །དཀའ་
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བ་མེད་པར་འZོ་བར་F། །དེ་ཡི་གནས་b་Iིན་ནས་ནི། །འདི་

འrའི་མདོ་འདི་ཐོས་vར་ན། །+ིག་པའི་ལས་Bམས་འFང་

འvར་ཞིང་། །¤ི་ལམ་ངན་པ་སེལ་བར་འvར། །གཟའ་2ར་མ་

¬ངས་\ས་ངན་དང་། །Fད་Wེམས་ལོག་པའི་གདོན་ལ་སོགས། 

།མདོ་+ེ་འདི་ནི་ཐོས་པའི་ཚe། །+ིག་པ་མང་པོ་}ོང་བར་Fེད། །

Wན་མཐོ་མཆོག་ནི་རབ་བ/ན་ནས། །རབ་གཙང་པ�་འr་བ་

ལ། །ཆོས་±་Wེང་3་Iིན་ནས་ནི། །w་ཆེན་\་qར་འ3ག་པར་

F། །དེ་ལ་བདེ་བར་འ3ག་ནས་ནི། །ཟབ་མོའ E་མདོ་འདི་བཤད་

པར་F། །ཡི་གེར་�ིས་ནས་�ོག་འཛEན་དང་། །དེ་ཡི་དོན་ནི་

བཤད་པར་F། །ཆོས་±་Wན་ནི་}ངས་ནས་ནི། །Iོགས་གཞན་

དག་A་སོང་vར་7ང་། །Tི་Wན་མཐོན་པོ་དེ་ལས་ནི། །ཆོ་

འËལ་མཚན་མ་མང་འ§ང་བ། །རེས་འགའ་ཆོས་±་མཁན་པོའ E་

ག|གས། །Wན་མཐོ་Wེང་ན་འ3ག་པར་མཐོང་། །རེས་འགའ་
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སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Bམས་

7ང་མཐོང་། །རེས་འགའ་fན་3་བཟང་པོའ E་ག|གས། །རེས་

འགའ་འཇམ་དཔལ་\་q་དང་། །རེས་འགའ་Fམས་པ་གཙ�་བོའ E་

ག|གས། །Wན་མཐོའ E་Wེང་ན་འ3ག་པར་མཐོང་། །རེས་འགའ་

ཡ་མཚན་མཚན་མ་དང་། །t་ནི་མང་པོ་Bམས་7ི་ག|གས། །

Qད་ཙམ་3་ནི་མཐོང་vར་7ང་། །དེ་མ་ཐག་A་མི་¢ང་འvར། །

བ�་ཤིས་མང་པོ་·ོགས་Fེད་པས། །Fས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་

བཞིན་འzབ། །ཡོན་ཏན་Bམས་ནི་ཡོངས་·ོགས་པར། །བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་དེ་2ད་གbངས། །མཆོག་A་Bམ་/ལ་Zགས་

དང་Kན། །ཉོན་མོངས་མང་པོ་ཞི་བར་Fེད། །ཕ་རོལ་དZ་

Bམས་རབ་A་སེལ། །གQལ་འdེད་ཚe་ན་kག་པར་/ལ། །¤ི་

ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་མེད། །3ག་དང་གནོད་པ་མང་པོ་ཞི། །

ལས་གbམ་+ིག་པ་ཅི་Fས་པ། །མདོ་+ེའི་མl་ཡིས་Fང་བར་
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Fེད། །འཛམ་qའི་[ིང་ནི་འདི་དག་fན། །Zགས་པ་fན་3་

/ས་པར་འvར། །འཁོན་འཛEན་དZ་ནི་ཇི་uེད་པ། །ཕན་cན་

འཁོན་ནི་གཏོང་བར་འvར། །གལ་ཏེ་དZ་ནི་Iིན་vར་7ང་། །

མིང་ཐོས་ཙམ་dིས་Kོག་འvར་བས། །མཚ�ན་ཆ་གཡོ་བ་མི་

\ོས་པས། །དZ་གཉིས་དགའ་བ་�ེ་བར་འvར། །ཚངས་/ལ་

དང་ནི་བ/་Fིན་དབང་། །འཇིག་kེན་�ོང་དང་/ལ་ཆེན་བཞི། །

ལག་ན་�ོ་xེ་གནོད་aིན་དང་། །+ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡང་དག་

ཤེས། །w་ཡི་/ལ་པོ་མ་rོས་དང་། །w་ཡི་/ལ་པོ་/་མཚ�་

དང་། །མི་འམ་ཅི་དང་རོལ་མོའ E་t། །t་མ་ཡིན་དང་གསེར་

འདབ་བདག །t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོ་དང་། །དཔལ་dི་t་མོ་

ཆེན་མོ་དང་། །འདི་ལ་སོགས་པ་t་ཡི་གཙ�། །སོ་སོར་t་

ཚ�གས་Tིད་ནས་ནི། །སངས་/ས་Bམས་ལ་མཆོད་པར་Fེད། །

དཀོན་མཆོག་ཆོས་ནི་བསམ་མི་~བ། །kག་པར་དགའ་བའི་
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སེམས་7ིས་ནི། །མདོ་+ེ་ལ་ནི་བfར་Wི་Fེད། །འདི་ལ་སོགས་

པའི་t་མང་པོ། །ཐམས་ཅད་tན་ཅིག་འZོགས་ནས་ནི། །

བསོད་ནམས་�བ་པ་Bམ་བ\ས་ནས། །tན་ཅིག་འདི་2ད་±་

བར་Fེད། །སེམས་ཅན་འདི་དག་རབ་A་\ོས། །བསོད་ནམས་

ཡོན་ཏན་ཆེ་Kན་ཞིང་། །དགེ་y་བyོན་འzས་Wོབས་7ིས་ནི། །

བདག་ཅག་t་གནས་�ེ་འvར་ཟེར། །མདོ་+ེ་ཟབ་མོ་མཉན་

པའི་Iིར། །Vས་པའི་སེམས་7ིས་དེར་འོངས་ནས། །ཡང་དག་

ཆོས་ནི་བfར་བའི་Iིར། །ཆོས་7ི་མཆོད་kེན་མཆོད་པར་Fེད། 

།སེམས་ཅན་fན་ལ་uིང་བyེ་བས། །ཕན་པ་ཆེན་པོ་Fེད་པས་

ན། །མདོ་+ེ་ཟབ་མོ་འདི་དག་གི །ཆོས་7ི་རིན་ཆེན་¢ོད་7ང་

Fེད། །ཆོས་7ི་{ོ་འདིར་གང་Xགས་པ། །ཆོས་ཉིད་ལ་ནི་

འ�ག་འvར་བས། །མདོ་+ེ་གསེར་འོད་དམ་པ་འདི། །yེ་

གཅིག་སེམས་7ིས་མཉན་པར་F། །སངས་/ས་བ/་Wོང་ཚད་
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མེད་ལ། །གང་ཟག་དེ་དག་མཆོད་པས་ན། །དགེ་བའི་y་བ་དེ་

དབང་གིས། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་ཐོས་པ་ཡིན། །འདི་\ར་t་ཡི་

བདག་པོ་དང་། །t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོ་དང་། །དཔལ་dི་t་མོ་

དེ་དང་ནི། །/ལ་ཆེན་རིས་བཞིའི་t་Bམས་དང་། །གནོད་aིན་

འཁོར་ནི་Zངས་མེད་པ། །དཔའ་ཞིང་»་འËལ་Kན་པ་Bམས། །

སོ་སོར་Iོགས་བཞི་དག་ནས་ནི། །kག་A་འོངས་ནས་�ོབ་པར་

Fེད། །ཉི་�་བ/་Fིན་t་དབང་དང་། །Îང་དང་G་དང་མེ་ཡི་t། 

།~བ་འ�ག་དང་ནི་Uག་ཆེན་དང་། །གཤིན་xེ་}ོབས་པ་t་མོ་

དང་། །འཇིག་kེན་མགོན་པོ་ལ་སོགས་པ། །རབ་དཔལ་གཟི་

Kན་ཐམས་ཅད་fན། །མདོ་+ེ་འཛEན་པ་nང་Fེད་པས། །ཉིན་

མཚན་kག་པར་ཡོང་མི་འ�ལ། །གནོད་aིན་/ལ་པོ་Wོབས་པོ་

ཆེ། །མl་ཆེན་དང་ནི་དབང་Ãག་དང་། །གཙ�་བོ་ཡང་དག་ཤེས་

ལ་སོགས། །གནོད་aིན་ཉི་²་y་བ/ད་དང་། །གཞན་ཡང་
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གནོད་aིན་བ/་Wོང་Bམས། །»་འËལ་Wོབས་ཆེན་Kན་པ་དག 

།kག་པར་འཇིགས་པའི་གནས་Bམས་b། །ཉེར་འོངས་གང་

ཟག་དེ་nང་Fེད། །ལག་ན་�ོ་xེ་གནོད་aིན་/ལ། །འཁོར་ནི་µ་

བ/་བཅས་པ་དང་། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ E་

ཚ�གས། །kག་པར་ཉེར་འོངས་དེ་nང་Fེད། །རིན་ཆེན་/ལ་པོ་

གནོད་aིན་དབང་། །དེ་བཞིན་·ོགས་བཟང་/ལ་པོ་དང་། །

འ�ོག་གནས་དང་ནི་f་བེ་ར། །ཟས་aིན་ཁ་དོག་སེར་པོ་

དང་། །འདི་ལ་སོགས་པའི་གནོད་aིན་/ལ། །སོ་སོར་གཡོག་

འཁོར་µ་བ/ར་བཅས། །ཐམས་ཅད་ཉེར་འོང་nང་བར་Fེད། །

¢་ཚ�གས་+ེ་དང་rི་ཟ་དང་། །འདམ་q་/ལ་པོ་kག་A་/ལ། །

ནོར་q་ག�ག་དང་ནེ་གན་དང་། །ཆར་པའི་དབང་པོ་དེ་དག་

དང་། །མཆོག་A་/ལ་བ་ནག་པོ་ཆེ། །b་བc་དང་ཀེ་ཤ་དང་། །

པ,ི་ཀ་དང་ར་ང་དང་། །དེ་བཞིན་2ལ་བ་ཆེན་པོ་དང་། །!་

�502



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

མ་ལི་Gང་ཆོས་�ོང་དང་། །�ེ;་Bམས་7ི་ནི་/ལ་པོ་དང་། །

ཁབ་N་དང་ནི་ཉི་མའི་གཉེན། །རིན་ཆེན་ག�ག་�ད་nང་བར་

Fེད། །!་ནི་ལི་ཆེན་ན་f་ལ། །བ3ན་པ་དང་ནི་འདོད་མཆོག་

དང་། །མl་བོ་ཆེ་དང་གངས་རི་དང་། །བདེ་བའི་རི་ཡང་དེ་

བཞིན་ཏེ། །ཐམས་ཅད་»་འËལ་ཆེ་Kན་ཞིང་། །རབ་དཔའ་མl་

Wོབས་Kན་པ་ཡང་། །མདོ་+ེ་འདི་འཛEན་མཐོང་vར་ན། །

ཐམས་ཅད་འོངས་ནས་nང་བར་Fེད། །མ་rོས་w་ཡི་/ལ་པོ་

དང་། w་ཡི་/ལ་པོ་/་མཚ�་དང་། བཏང་བ|ང་དང་ནི་ཨེ་ལའི་

འདབ། །དགའ་བོ་དང་ནི་ཉེ་དགའ་བོ། །w་ནི་བ/་Wོང་མང་པོའ E་

ནང་། །»་འËལ་དང་ནི་གཟི་Fིན་Kན། །མདོ་+ེ་འཛEན་པ་nང་

Fེད་པས། །ཉིན་མཚན་kག་པར་ཡོང་མི་འ�ལ། །བ་ལི་དང་ནི་

�་གཅན་དང་། །ཐགས་ཟངས་རིས་དང་+ོམ་པ་པ། །བོང་q་

དªང་དང་Uག་ཆེན་དང་། །དེ་བཞིན་3་ནི་རབ་དགའ་དང་། །t་
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མིན་/ལ་པོ་གཞན་Bམས་དང་། །t་ཡི་ཚ�གས་ནི་Zངས་མེད་

པ། །Wོབས་ཆེན་རབ་A་དཔའ་བ་Bམས། །ཐམས་ཅད་འོངས་

ནས་དེ་nང་Fེད། །འUོག་མ་འ§ང་པོ་Bམས་7ི་མ། །གནོད་

aིན་འཁོར་ནི་µ་བ/་Bམས། །མི་དེ་གཉིད་ལོག་སད་7ང་¬ང་། 

།kག་པར་འོངས་ནས་nང་བར་Fེད། །མ་¬ངས་པ་དང་ག3ག་

པ་དང་། །གནོད་aིན་ལག་ན་ད§ག་ཐོགས་དང་། །3ང་ཆེན་

དང་ནི་སོ་བyེགས་མ། །སེམས་ཅན་fན་dི་མདངས་འUོག་པ། 

།དེ་འrའི་t་ཚ�གས་མང་པོ་Bམས། །མl་ཆེན་»་འËལ་Kན་པ་

fན། །མདོ་+ེ་འཛEན་པ་kག་བnངས་པས། །ཉིན་མཚན་kག་

པར་ཡོང་མི་འ�ལ། །གཙ�་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོ་དང་། །t་ཡི་q་

མོ་ཚད་མེད་དང་། །དཔལ་dི་t་མོ་གཙ�་མོ་དང་། །དེ་ཡི་འཁོར་

ནི་མང་པོ་དང་། །ས་ཆེན་འདི་ཡི་t་མོ་དང་། །ལོ་ཏོག་fན་

དགའ་ནགས་ཚལ་t། །ཤིང་གི་t་དང་G་Îང་t། །མཆོད་kེན་
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t་ལ་སོགས་པ་དང་། །དེ་ལ་སོགས་པའི་t་མང་པོ། །དགའ་

ཆེན་སེམས་ནི་རབ་བ�ེད་ནས། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་འཛEན་པ་ལ། །

ཐམས་ཅད་འོངས་ནས་nང་བར་Fེད། །མདོ་+ེ་འཛEན་པ་མཐོང་

vར་ན། །ཚe་དང་ཁ་དོག་Wོབས་འཕེལ་Fེད། །གཟི་Fིན་དང་ནི་

ཡོན་ཏན་དང་། །མཚན་མཆོག་གིས་ནི་བ/ན་པར་འvར། །

གཟའ་2ར་\ས་ངན་Wོན་པ་དང་། །དེ་ལ་ཉམ་ཐག་§ར་§ང་

དང་། །¤ི་ལམ་\ས་ངན་མཐོང་བ་ཡང་། །ཐམས་ཅད་རབ་A་ཞི་

བར་Fེད། །ས་ཆེན་འདི་ཡི་t་མོ་ཡང་། རབ་བkན་གཟི་Fིན་

མl་Wོབས་Kན། །མདོ་+ེ་འདི་ཡི་མl་ཡིས་ནི། །ཆོས་7ི་རོ་

ཡིས་kག་ཚEམ་པས། །ས་བ�ད་lར་3་སོང་བ་ཡང་། །དཔག་

ཚད་བ/་ནི་ཡན་ཆད་3། །ས་བ�ད་dེན་3་འཕགས་Fས་ནས། 

།ས་ཆེན་འདི་ནི་mམ་པར་Fེད། །ས་ཡི་�མས་b་དཔག་ཚད་ནི། 

།འqམ་Uག་�ག་�་y་བ/ད་ནས། །�ོ་xེའི་གཞི་ལ་lག་པའི་
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བར། །ས་བ�ད་ཐམས་ཅད་dེན་3་འཕགས། །མདོ་+ེའི་/ལ་

པོ་འདི་ཐོས་དབང་། །བསོད་ནམས་�ང་པོ་ཆེ་ཐོབ་པས། །t་ཡི་

འཁོར་ནི་མང་པོ་Bམས། །ཐམས་ཅད་ཕན་ཡོན་ཐོབ་པར་འvར། 

།གཞན་ཡང་t་ཚ�གས་མང་པོ་Bམས། །མl་Wོབས་འོད་དང་

Kན་འvར་ཞིང་། །རབ་དགའ་kག་A་བདེ་Fེད་པས། །ཉམས་

པའི་མཚན་མ་}ོང་བར་འvར། །འཛམ་qའི་[ིང་ནི་འདི་ནང་

གི །ནགས་ཚལ་འ�ས་q་ལོ་ཏོག་t། །མདོ་+ེ་འདི་ཡི་Fིན་

བmབས་7ིས། །སེམས་ནི་kག་A་དགའ་ཐོབ་པ། །ལོ་ཏོག་

ཐམས་ཅད་ལེགས་འvར་ཞིང་། །fན་3་མེ་ཏོག་དམ་པ་དང་། །

འ�་Bམས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་འvར་བས། །ས་ཆེན་fན་3་

/ས་པར་འvར། །འ�ས་qའི་ºོན་ཤིང་མང་པོ་དང་། །ཐམས་

ཅད་ལོ་ཏོག་མཆོག་�ེས་ནས། །rི་ཞིམ་kག་པར་fན་3་འlལ། 

།(་མང་ºོན་ཤིང་Bམས་ལས་7ང་། །མེ་ཏོག་དམ་པ་�ེ་འvར་
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ཞིང་། །འ�ས་q་ཞིམ་པོ་�ེ་འvར་བས། །ཐམས་ཅད་fན་3་

གང་བར་འvར། །འཛམ་qའི་[ིང་ནི་འདི་དག་A། །w་ཡི་q་མོ་

ཚད་མེད་uེད། །རབ་A་དགའ་བའི་སེམས་བ�ེད་ནས། །ཐམས་

ཅད་fན་3་Xགས་ནས་ནི། །མེ་ཏོག་Bམ་པ་3་མ་དང་། །དེ་

བཞིན་པ�་དཀར་པོ་དང་། །པ�་�ོན་པོ་དམར་པོ་གཉིས། །

བ�ེད་ནས་·ིང་fན་གང་བར་འvར། །མདོ་+ེ་འདི་ཡི་Fིན་

བmབས་7ིས། །ནམ་མཁའ་གཙང་ཞིང་�ིབ་པ་མེད། །�ིན་དང་

^ག་B་ཡོངས་b་སེལ། །�ན་ནག་ཐམས་ཅད་¢ང་བར་

འvར། །ཉི་མའི་འོད་ཟེར་Wོང་འdེད་པས། །rི་མེད་འོད་ནི་Bམ་

པར་དག །མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་ཡི་མlས། །[ིང་བཞི་ཡོངས་

བ2ོར་གསལ་བར་Fེད། །མདོ་+ེ་འདི་ཡི་Fིན་བmབས་7ིས། །

t་ཡི་q་Bམས་བWངས་པས་ན། །ཐམས་ཅད་འཛམ་qའི་

གསེར་དག་གིས། །གཞལ་མེད་ཁང་ནི་Fེད་པར་འvར། །ཉི་�་
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དང་པོ་འཆར་བའི་ཚe། །[ིང་འདི་མཐོང་ན་རབ་དགའ་བས། །

kག་པར་¢ང་བ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་fན་3་གསལ་བར་

Fེད། །ས་ཆེན་འདི་ལ་ཡོད་པ་ཡི། །པ�འི་·ིང་ནི་ཇི་uེད་པ། །

ཉི་མས་3ས་བཞིན་གསལ་Fེད་པས། །ཁ་ནི་མི་འFེད་གང་ཡང་

མེད། །འཛམ་qའི་[ིང་ནི་འདི་དག་A། །ལོ་ཏོག་འ�ས་q་�ན་

Bམས་fན། །ཐམས་ཅད་ལེགས་ཤིང་�ིན་འvར་བས། །ས་

ཆེན་fན་3་གང་བར་འvར། །མདོ་+ེ་འདི་ཡི་Fིན་བmབས་

7ིས། །ཉི་�་¢ང་བར་Fེད་པའི་གནས། །�་2ར་ཚད་ལས་མི་

འདའ་ཞིང་། །Îང་ཆར་3ས་བཞིན་Kང་འབབ་པས། །འཛམ་

[ིང་འདི་དག་fན་3་ཡང་། །Qལ་Bམས་ལོ་ལེགས་�ིད་པར་

འvར། །གང་ན་མདོ་+ེ་འདི་བXགས་པ། །Iོགས་གཞན་དག་

ལས་~ད་པར་འཕགས། །གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེ་འདི། །

གང་3་}ེལ་ཞིང་འདོན་པ་དང་། །Bམ་Iེ་འཆད་པར་Fེད་པའི་
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གནས། །བསོད་ནམས་གོང་མ་ཐོབ་པར་འvར། །དེ་ནས་དཔལ་

dི་t་མོ་ཆེན་མོ་དང་། t་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་དེ་དག་བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་པ་ཐོས་ནས། དེ་ཐམས་

ཅད་རབ་3་དགའ་བས་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་འདི་དག་ཡོངས་b་

འཛEན་པར་Fེད་པ་དེ་དག་ལ། སེམས་yེ་གཅིག་A་ཡོངས་b་

བnངས་ནས་:་ངན་dི་གནོད་པ་མེད་ཅིང་kག་A་བདེ་བ་ཐོབ་

པར་འvར་བས་མོས་པར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་

A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་t་དང་གནོད་aིན་

Bམས་7ིས་ཡོངས་b་བnང་ཞིང་འཛEན་པར་Fེད་པའི་ལེ;་Wེ་ཉི་

²་གཉིས་པའོ།།  །།དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འཁོར་མང་

པོའ E་ནང་3་/་ཆེར་ཡང་དག་པར་ཆོས་བཤད་ནས་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་དང་། དེའི་q་གཉིས་པོ་ད�ལ་dི་

ཏོག་དང་། ད�ལ་dི་འོད་ཅེས་F་བ་གཉིས་པོ་�་ན་མེད་པ་ཡང་
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དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་A་�ང་བWན་པར་བཞེད་པར་

vར་པ་དང་། དེའི་ཚe་tའི་q་Wོང་Uག་བ�་མཆོག་A་/ལ་བའི་

འོད་ཅེས་F་བ་གཙ�་བོར་vར་པ་དང་tན་ཅིག་A་bམ་�་y་

གbམ་tའི་གནས་ནས་བབས་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་7ི་Pན་

�ར་tགས་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་Iག་

Fས་ཏེ་Iོགས་གཅིག་A་འཁོད་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་

བཀས་བཤད་པའི་ཆོས་ཉན་པར་vར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་

འདས་7ིས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་ལ་འདི་2ད་

ཅེས་བཀའ་³ལ་ཏོ། །~ོད་མ་འོངས་པའི་3ས་བ2ལ་པ་Fེ་བ་

Tག་Tིག་འqམ་Uག་བ/་Wོང་ཚད་མེད་Zངས་མེད་པ་uེད་

འདས་པ་ན་གསེར་འོད་ཅེས་F་བའི་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་b་�་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་མངོན་པར་·ོགས་

པར་འཚང་/་བར་འvར་བས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་
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བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་རིག་པ་དང་། 

ཞབས་b་Kན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་kེན་མ~ེན་པ། 

�་ན་མེད་པའི་�ེས་q་ཁ་ལོ་Æར་བ། t་དང་མི་Bམས་7ི་Wོན་

པ། སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་གསེར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རི་

བོའ E་/ལ་པོ་ཞེས་F་བར་vར་ནས་འཇིག་kེན་3་འ§ང་བར་

འvར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་

འདས་པའི་འོག་A་བWན་པའི་ཆོས་Bམས་�བ་པར་vར་པ་

དང་། དེའི་ཚe་འདིའི་q་ཆེན་པོ་ད�ལ་dི་ཏོག་ཅེས་F་བ་འཇིག་

kེན་dི་ཁམས་དེ་ཉིད་3་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་/ལ་ཚབ་A་

vར་ཏེ། དེའི་ཚe་དེའི་མིང་བÆར་ནས་Bམ་དག་ཏོག་ཅེས་F་བར་

འvར་ཞིང་མངོན་པར་·ོགས་པར་འཚང་/་བར་འvར་བས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་

སངས་/ས་རིག་པ་དང་ཞབས་b་Kན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་
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པ། འཇིག་kེན་མ~ེན་པ། �་ན་མེད་པའི་�ེས་q་ཁ་ལོ་Æར་བ། 

t་དང་མི་Bམས་7ི་Wོན་པ། སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་

གསེར་ཏོག་འོད་ཅེས་F་བར་འvར་རོ། །དེའི་ཚe་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དེ་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་A་བWན་

པའི་ཆོས་Bམས་�བ་པར་vར་པ་དང་། འདིའི་q་Gང་�་ད�ལ་

dི་འོད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་/ལ་ཚབ་A་འvར་བས་

འཇིག་kེན་dི་ཁམས་དེ་ཉིད་3་མངོན་པར་·ོགས་པར་འཚང་/་

བར་འvར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་རིག་པ་དང་ཞབས་b་Kན་པ། 

བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་kེན་མ~ེན་པ། �་ན་མེད་པའི་

�ེས་q་ཁ་ལོ་Æར་བ། t་དང་མི་Bམས་7ི་Wོན་པ། སངས་

/ས་བཅོམ་Kན་འདས་གསེར་འོད་ཅེས་F་བར་འvར་རོ། །

ཞེས་�ང་བWན་ཏོ། །དེ་ནས་དེའི་ཚe་tའི་q་Wོང་Uག་བ�་པོ་
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དེ་དག་གིས་�ེས་q་ཆེན་པོ་གbམ་པོ་དེ་དག་གིས་�ང་བWན་

པ་ཡང་ཐོས། འདི་\ར་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་མཆོག་དམ་པ་འདི་

ཡང་ཐོས་པས་སེམས་རབ་A་དགའ་བ་�ེས་ནས་Bམ་པར་དག་

ཅིང་rི་མ་མེད་པར་vར་པས་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་\་qར་vར་

ཏོ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་tའི་q་Wོང་Uག་བ�་པོ་

དེ་དག་དགེ་བའི་y་བ་ཡོངས་b་�ིན་པར་lགས་7ིས་མ~ེན་

པས་Fང་Gབ་ཆེན་པོར་�ང་བWན་ནས། འདི་2ད་3་tའི་q་

~ེད་ཅག་མ་འོངས་པའི་བ2ལ་པ་Fེ་བ་Tག་Tིག་འqམ་Uག་

བ/་Wོང་ཚད་མེད་Zངས་མེད་པ་uེད་འདས་པ་ན། འཇིག་kེན་

dི་ཁམས་དབང་པོའ E་ཏོག་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཞེས་F་བར་

�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་མངོན་པར་

·ོགས་པར་འཚང་/་བར་འvར་ཏེ། ¬ས་རིགས་7ང་མlན། 

མིང་ཡང་མlན་པར་འvར་བས་ཐམས་ཅད་ཞལ་དང་Pན་Bམ་
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པར་དག་ཅིང་། ¸Ñ་ལའི་rིའི་རི་མོ་ཞེས་F་བ་མཚན་Bམ་པ་

བ�་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་འvར་ཏེ། འདི་\ར་རིམ་བཞིན་3་

སངས་/ས་Wོང་Uག་བ�་འཇིག་kེན་3་འ§ང་བར་འvར་རོ་

ཞེས་�ང་བWན་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་Fང་Gབ་7ི་

ཤིང་གི་t་མོས་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་

tའི་q་Wོང་Uག་བ�་པོ་འདི་དག་ནི་bམ་�་y་གbམ་tའི་

གནས་ནས་ཆོས་མཉན་པའི་Sད་3་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་Pན་

�ར་མཆིས་པ་ལགས་ན། ཅིའི་Sད་3་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

མངོན་པར་·ོགས་པར་འཚང་/་བར་འvར་རོ་ཞེས་�ང་བWན་

པར་མཛད་ལགས། བདག་གིས་ནི་tའི་q་འདི་དག་ཕ་རོལ་A་

Iིན་པ་�ག་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་བ{ོམས་ནས་དཀའ་བ་Pད་

དེ། ལག་པ་དང་། ང་པ་དང་། མགོ་དང་། མིག་དང་། ང་

དང་། �ད་/ས་དང་། གཡོག་འཁོར་དང་། q་དང་། འཆིས་
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འ�ང་དང་། [ང་པོ་ཆེ་དང་། k་དང་། ཤིང་k་དང་། �ན་ཕོ་

དང་། �ན་མོ་དང་། མངག་གXག་བdིད་པ་དང་། ཁང་~ིམ་

དང་། fན་དགའ་ར་བ་དང་། ནགས་ཚལ་དང་། གསེར་དང་། 

ད�ལ་དང་། བཻ་®¯་དང་། Nག་དང་། �ོའ E་uིང་པོ་དང་། Fི་¬་

དང་། མན་ཤེལ་དང་། 3ང་དང་། བཟའ་བ་དང་། བAང་བ་དང་། 

གོས་དང་། མལ་ཆ་དང་། གསོས་�ན་དག་aིན་པ་ཡོངས་b་

གཏོང་བར་ཡང་མ་ཐོས་ཏེ། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་བ/་Wོང་

ཚད་མ་མཆིས་པ་གཞན་དག་ནི་མཆོད་པའི་ཡོ་Fད་མང་པོས་

འདས་པའི་སངས་/ས་འqམ་Uག་Tག་Tིག་བ/་Wོང་Zངས་

མ་མཆིས་པ་uེད་ལ་མཆོད་པ་བdིས་ནས། འདི་\ར་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་སོ་སོ་ནས་བ2ལ་པ་ཚད་མ་མཆིས་ཤིང་

མཐའ་མ་མཆིས་པ་uེད་ལོན་ནས་གདོད་དེའི་xེས་ལ་Fང་Gབ་

A་�ང་བWན་པ་འཐོབ་པར་འvར་བ་ལགས་ན། བཅོམ་Kན་
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འདས་tའི་q་འདི་དག་�་«ེན་ནི་གང་། Pོད་པ་མཆོག་ནི་ཇི་\་

q་ཞིག་མངོན་པར་བ�བས། དགེ་བའི་y་བ་ནི་ཇི་\་q་ཞིག་

བÌན་ན་tའི་གནས་དེ་ནས་འདིར་མཆིས་ཏེ། Qད་ཙམ་ཞིག་

ཆོས་ཐོས་པ་འདི་ཉིད་7ིས་�ང་བWན་པ་ཐོབ་པར་vར་ལགས། 

བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བདག་ལ་བཀས་བཤད་དེ་ཐེ་ཙ�མ་dི་r་

བ་གཅད་3་གསོལ། བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་ཤིང་གི་t་མོ་ལ་

བཀའ་³ལ་པ། རིགས་7ི་t་མོ་~ོད་7ིས་ཇི་2ད་±ས་པ་བཞིན་

ཏེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དགེ་བའི་y་བ་མཆོག་དམ་པའི་�་

དང་«ེན་དང་ནན་ཏན་བyོན་འzས་7ིས་དཀའ་བ་བ�བས་ནས་

གདོད་�ང་བWན་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་tའི་q་མང་པོ་འདི་དག་

tའི་གཞལ་མེད་ཁང་མཆོག་དམ་པ་ནས་འདོད་པ་µའི་བདེ་བ་

}ངས་ཏེ། ཆེད་3་གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་+ེ་འདི་མཉན་3་

འོངས་པ་ཡིན་པས་ཆོས་ཐོས་པར་vར་ནས་7ང་མདོ་+ེ་འདི་ལ་
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སེམས་7ིས་Vས་པ་བ�ེད་དེ། བཻ་®¯་ཡོངས་b་དག་པ་\ར་

�ོན་dི་rི་མ་མེད་པར་vར་པ་དང་། གཞན་ཡང་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གbམ་པོ་འདི་�ང་བWན་

པའི་དངོས་པོ་ཡང་ཐོས་པ་དང་། གཞན་ཡང་འདས་པའི་3ས་7ི་

ཚe་Qན་རིང་པོར་ཡང་དག་པའི་Pོད་པ་བ�བས་ནས་ཡི་དམ་

ཆེན་པོ་�ངས་པའི་�་དང་«ེན་དེའི་Iིར། ངས་མ་འོངས་པའི་

3ས་ན་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་མངོན་

པར་·ོགས་པར་འཚང་/་བར་འvར་རོ་ཞེས་�ང་བWན་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཤིང་གི་t་མོ་དེས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་དེ་

2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་པ་ཐོས་ནས། རབ་A་དགའ་བས་མངོན་

པར་ཡིད་ཆེས་པར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་

པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་�ང་བWན་པའི་ལེ;་Wེ་ཉི་

²་གbམ་པའོ།།  །།བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་Fང་Gབ་7ི་ཤིང་
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གི་t་མོ་ལ་བཀའ་³ལ་པ། རིགས་7ི་t་མོ་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་

ཤིན་A་ཡིད་ལ་|ང་ཤིག་དང་། tའི་q་Wོང་Uག་བ�་པོ་འདི་

དག་གི་�ོན་dི་�ོན་ལམ་dི་�་དང་«ེན་གང་ཡིན་པ་དེང་~ོད་

ལ་བཤད་པར་Fའོ། །རིགས་7ི་t་མོ་�ོན་§ང་བ་འདས་པའི་

3ས་7ི་བ2ལ་པ་Zངས་མེད་པ། ཚད་མེད་ཅིང་བསམ་dིས་མི་

~བ་པ་དེའི་ཚe་དེའི་3ས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་

ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་རིག་པ་དང་ཞབས་b་

Kན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་kེན་མ~ེན་པ། �་ན་

མེད་པའི་�ེས་q་ཁ་ལོ་Æར་བ། t་དང་མི་Bམས་7ི་Wོན་པ། 

སངས་/ས་བཅོམ་Kན་འདས་རིན་ཆེན་ག�ག་�ད་ཅེས་F་བ་

འཇིག་kེན་3་§ང་Wེ། རིགས་7ི་t་མོ་དེའི་ཚe་བཅོམ་Kན་

འདས་དེ་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་A་ཡང་དག་

པའི་ཆོས་�བ་པར་vར་ནས་ག|གས་བ_ན་dི་ཆོས་7ི་ཚe་
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/ལ་པོ་tའི་དབང་Ãག་གི་འོད་ཅེས་F་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། kག་

པར་ཡང་དག་པའི་ཆོས་7ིས་ཕ་མ་བཞིན་3་མི་Bམས་ལ་xེས་

b་Wོན་པར་Fེད་དོ། །/ལ་པོ་དེའི་Qལ་ན་ཚ�ང་དཔོན་G་འཛEན་

ཅེས་F་བ་�ན་dི་རིག་པ་ལ་ཤིན་A་མཁས་པ། ཤེས་པའི་ཡན་

ལག་བ/ད་ལེགས་པར་ཁོང་3་Gད་པ། སེམས་ཅན་dི་ནད་7ི་

£ག་བ�ལ་འ§ང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་མི་མlན་པ་ལས་vར་པ་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་b་�ོབ་ཅིང་གསོ་བར་Fེད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། 

རིགས་7ི་t་མོ་དེའི ་ཚe ་ཚ�ང་དཔོན་G་འཛEན་དེ ་ལ་q་G་

འབེབས་ཞེས་F་བ་Fད་བཞིན་£ག་ཅིང་མཛeས་པ། མང་པོ་fན་

dིས་བ\་བར་མོས་པ། རང་བཞིན་dིས་སེམས་¶ར་བ། 

ག�ག་ལག་Bམས་ལེགས་པར་kོགས་པ། ཡི་གེ་དང་། རི་མོ་

དང་། yིས་དང་། Zངས་Bམས་མངོན་པར་མི་kོགས་པ་གང་

ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པར་vར་ཏོ། པ། དེའི་ཚe་/ལ་པོ་དེའི་
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Qལ་ཁམས་ན་སེམས་ཅན་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་uེད་ནད་7ི་

£ག་བ�ལ་¢་ཚ�གས་7ིས་རབ་A་གཟིར་བར་vར་པས་ཐ་ན་

དགའ་བར་vར་པའི་སེམས་�ང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པར་vར་ཏོ། 

།དེ་ནས་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་G་འབེབས་སེམས་ཅན་བ/་Wོང་ཚད་

མེད་པ་དེ་དག་ནད་7ི་£ག་བ�ལ་:ོང་བར་vར་པ་མཐོང་བ་

དང་། uིང་xེ་ཆེན་པོའ E་སེམས་བ�ེད་ནས་འདི་uམ་3་སེམས་

ཅན་ཚད་མེད་པ་འདི་uེད་£ག་བ�ལ་མི་བཟད་པས་ཉོན་མོངས་

པར་vར་ཏེ། བདག་གི་ཕ་ཚ�ང་དཔོན་�ན་དÐད་ལ་ཤིན་A་

མཁས་ཤིང་ཤེས་པའི་ཡན་ལག་བ/ད་ལེགས་པར་ཁོང་3་Gད་

དེ། འ§ང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་འཕེལ་ཞིང་འZིབ་པ་ལས་§ང་བའི་

ནད་¢་ཚ�གས་གསོ་བར་�ས་7ང་Mས་འཁོགས་པས་�ས་7ི་

ཉམ་Gང་ཞིང་དམའ་བ་དང་། འཁར་བ་ལ་བkེན་ནས་གདོད་འZོ་

བས་Zོང་དང་། Zོང་~ེར་དང་། Zོང་�ལ་Bམས་b་སོང་ནས་
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ནད་7ི་£ག་བ�ལ་Bམས་ཡོངས་b་�ོབ་པར་Fེད་མི་�ས་ལ། 

དེང་སེམས་ཅན་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་uེད་ནི་ནད་ཚབས་ཆེན་

པོས་ཐེབས་པས་ཡོངས་b་�ོབ་པར་�ས་པ་མེད་ན། དེང་

བདག་ཕ་�ན་པ་ཆེན་པོའ E་�ང་3་སོང་ལ་ནད་གསོ་བའི་�ན་

དÐད་གསང་བ་rིས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཤེས་པར་vར་ན་Zོང་དང་། 

Zོང་~ེར་དང་། Zོང་�ལ་དག་A་སོང་ལ་སེམས་ཅན་Bམས་7ི་

ནད་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་གསོས་ཏེ་Qན་རིང་པོར་བདེ་བ་:ོང་བར་

Fའོ་uམ་མོ། །དེ་ནས་ཚ�ང་དཔོན་dི་qས་དེ་uམ་3་བསམས་

ནས་ཕའི་ཐད་3་སོང་Wེ། ང་པ་ལ་མགོ་བོས་གAགས་ནས་

Iག་Fས་ཏེ་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་Iོགས་གཅིག་A་འཁོད་

དེ། ཚEགས་b་བཅད་པ་འདི་དག་གིས་ཕ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་rིས་

སོ། །བདག་ནི་སེམས་ཅན་བ�བ་པའི་Sད། །�ན་དÐད་

Bམས་ནི་X་ལགས་ན། །Fམས་པའི་ཡབ་7ིས་བyེར་དགོངས་
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ཏེ། །བདག་ལ་བཀས་ནི་བཤད་3་གསོལ། །ཇི་\ར་�ས་ནི་

འཇིག་པ་ན། །འ§ང་ཆེན་Bམས་ནི་འཕེལ་འZིབ་འvར། །

གཞན་ཡང་3ས་ནི་གང་གི་ཚe། །ནད་མང་Bམས་ནི་�ེ་འvར་

ལགས། །ཇི་\ར་ཟས་2ོམ་འཚལ་འvར་ན། །བདེ་བ་དག་ནི་

:ོང་འvར་ཞིང་། །�ས་7ི་ནང་གི་མེ་ཡི་མl། །ཉམས་ཤིང་

གནོད་པར་མི་འvར་ལགས། །སེམས་ཅན་ནད་ནི་བཞི་མཆིས་

ཏེ། །Îང་དང་མTིས་པ་བད་ཀན་དང་། །fན་འ3ས་པ་ཡི་ནད་

ལགས་ན། །དེ་དག་ཇི་\ར་གསོ་བར་བdི། །གང་གི་ཚe་ནི་Îང་

ནད་Kང་། །གང་གི་ཚe་ནི་མTིས་ནད་Sོང་། །གང་གི་ཚe་ནི་བད་

ཀན་གཡོ། །གང་གི་ཚe་ནི་fན་འ3ས་�ེ། །དེ་ནས་ཚ�ང་དཔོན་

dི་qས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཐོས་པ་དང་། ཚEགས་b་བཅད་དེ་

±ས་པ། ངས་དེང་rང་`ོང་_ིང་པ་ཡི། །ནད་གསོ་དÐད་ལ་

བkེན་ནས་ནི། །རིམ་བཞིན་~ོད་ལ་རབ་བWན་dིས། །ལེགས་
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པར་ཉོན་ལ་སེམས་ཅན་�ོབ། །�་བ་གbམ་ནི་དÐིད་7ི་3ས། །

�་བ་གbམ་ནི་དFར་ཞེས་F། །�་བ་གbམ་ནི་Wོན་dི་Iོགས། 

།�་བ་གbམ་ནི་དVན་ཞེས་F། །འདི་ནི་ལོ་གཅིག་ལས་

བyམས་པས། །གbམ་གbམ་སོ་སོར་བཤད་པར་F། །གཉིས་

གཉིས་3ས་ཚEགས་གཅིག་Fས་ན། །ལོ་གཅིག་3ས་ནི་�ག་A་

འvར། །དང་པོ་གཉིས་ནི་མེ་ཏོག་3ས། །གbམ་དང་བཞི་པ་ཚ་

བའི་3ས། །µ་དང་�ག་པ་ཆར་པའི་3ས། །བ3ན་དང་བ/ད་པ་

Wོན་dི་3ས། །དV་དང་བ�་པ་Zང་བའི་3ས། །Iི་མ་གཉིས་ནི་

ཁ་བའི་3ས། །དེ་\ར་Fེ་�ག་ཤེས་vར་ན། །འགལ་བ་མེད་

པར་�ན་གཏང་F། །3ས་ནི་འདི་དག་xེས་མlན་པར། །ཟས་

2ོམ་ལེགས་པར་aོར་Fེད་ན། །\ོར་ནི་¶ར་3་འ�་འvར་བས། 

།ནད་མང་དག་ནི་�ེ་མི་འvར། །3ས་ཚEགས་གལ་ཏེ་ལོག་

འvར་ཞིང་། །འ§ང་ཆེན་བཞི་ནི་འཕོས་vར་ལ། །དེ་ཚe་གསོས་
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�ན་མེད་vར་ན། །ངེས་པར་ནད་7ི་£ག་བ�ལ་�ེ། །�ན་པས་

3ས་བཞི་ཤེས་F་ཞིང་། །3ས་ཚEགས་�ག་7ང་ཤེས་པར་F། །

�ས་7ི་ཁམས་བ3ན་རིག་Fས་ནས། །འགལ་བ་མེད་པར་ཟས་

�ན་གཏོང་། །རོ་ཡི་ཁམས་དང་Tག་དང་ཤ ། ¬ས་དང་ང་

དང་�ད་/ས་b། །ནད་ནི་འདི་དག་Xགས་པའི་ཚe། །གསོར་

¬ང་མི་¬ང་ཤེས་པར་F། །ནད་ནི་ཐ་དད་Bམ་བཞི་ཡོད། །Îང་

དང་མTིས་པ་བད་ཀན་དང་། །fན་འ3ས་པ་ཡི་ནད་ཡིན་ཏེ། །

གཡོ་བའི་3ས་ནི་ཤེས་པར་F། །དÐིད་ཀའི་3ས་b་བད་ཀན་

གཡོ། །དFར་ནི་Îང་ནད་�ེ་བར་འvར། །Wོན་dི་3ས་b་

མTིས་པ་/ས། །དVན་ནི་གbམ་པོ་ཅིག་ཅར་Kང་། །དÐིད་ནི་

ཚ་lབ་rོ་བ་བཟའ། །དFར་ནི་mམ་rོ་ལན་n་@ར། །Wོན་ནི་

Zང་དང་མངར་དང་mམ། །དVན་ནི་lབ་@ར་mམ་དང་

མངར། །3ས་ནི་བཞི་པོ་འདི་དག་A། །�ན་དང་ཟས་2ོམ་གང་
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བཟའ་བ། །གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་ཟ་Fེད་ན། །ནད་མང་དག་ནི་�ེ་མི་

འvར། །ཟོས་འོག་ན་བ་བད་ཀན་དབང་། །X་ཚe་ན་བ་མTིས་

ལས་vར། །X་འོག་Kང་བ་Îང་གི་དབང་། །3ས་དང་aར་ནས་

ནད་ཤེས་F། །ནད་7ི་y་བ་ཤེས་vར་ནས། །ནད་ནི་ཇི་བཞིན་

�ན་གཏང་F། །ནད་དFིབས་Fེ་�ག་ཐ་དད་7ང་། །�ར་ནི་y་

བ་ཤེས་པར་F། །Îང་ནད་དག་ལ་mམ་བག་གཏང་། །མTིས་

པའི་ནད་ནི་འ¡་ན་བཟང་། །བད་ཀན་ནད་ནི་@ག་པར་F། །

fན་འ3ས་ལ་ནི་�ན་གbམ་དགོས། །Îང་མTིས་བད་ཀན་

གbམ་Kན་པ། །དེ་ནི་fན་འ3ས་པ་ཞེས་F། །ནད་Kང་3ས་ནི་

ཤེས་vར་7ང་། །རང་བཞིན་དག་ནི་ཤེས་པར་F། །དེ་\ར་

བkགས་ཏེ་ཤེས་vར་ནས། །3ས་བཞིན་3་ནི་�ན་གཏང་F། །

ཟས་2ོམ་�ན་ནི་འགལ་མེད་པ། །དེ་ནི་�ན་པ་མཁས་ཞེས་

F། །ཤེས་པའི་ཡན་ལག་བ/ད་རིག་ན། །�ན་དÐད་Bམས་ནི་
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fན་བ£ད་པས། །འདི་དག་ལ་ནི་གསལ་Fས་ནས། །སེམས་

ཅན་ནད་ནི་གསོ་བར་F། །གཏར་བ་དང་ནི་¤ས་¢ད་དང་། །

�ས་7ི་ནད་དང་འrེ་གདོན་དང་། །མ་¬ངས་3ག་དང་Fིས་པ་

དང་། །ཚe་བ`ིང་དང་ནི་མl་�ེད་ཡིན། །�ར་ནི་དེ་ཡི་ཁ་དོག་

དང་། །±་ཚEག་རང་བཞིན་རབ་བkགས་ནས། །དེ་འོག་¤ི་ལམ་

rིས་vར་ན། །Îང་མTིས་བད་ཀན་Fེ་�ག་ཤེས། །2ེམ་རིད་

མགོ་ཡི་Å་ངན་ཅིང་། །སེམས་7ི་རང་བཞིན་མི་བkན་ལ། །

ཚEག་མང་¤ི་ལམ་འ�ར་མཐོང་བ། །དེ་ནི་Îང་གི་རང་བཞིན་

ཅན། །གཞོན་�ར་Å་དཀར་�ེ་བ་དང་། །oལ་ཆེ་གཤེར་བ་

མང་བ་དང་། །ཡིད་གXངས་¤ི་ལམ་མེ་མཐོང་བ། །དེ་ནི་མTིས་

པའི་རང་བཞིན་ཅན། །སེམས་བkན་�ས་ནི་མཉམ་ལ་rང་། །

ཞིབ་kོག་མགོ་དག་mམ་ཞིང་mན། །¤ི་ལམ་G་དང་·ས་དཀར་

མཐོང་། །བད་ཀན་རང་བཞིན་ཤེས་པར་F། །fན་འ3ས་རང་
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བཞིན་fན་Kན་པས། །ཁ་ཅིག་གཉིས་དང་གbམ་དང་Kན། །

Iོགས་གཅིག་tག་པར་གང་མང་བ། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཤེས་

པར་Fོས། །རང་བཞིན་རིག་པར་vར་ནས་ནི། །ནད་བཞིན་�ན་

ནི་གཏང་བར་F། །འཆི་བའི་མཚན་མ་མེད་vར་ན། །མི་དེ་

གསོར་¬ང་བ་ཞེས་F། །དབང་པོས་ལོག་པར་Qལ་འཛEན་ཅིང་། 

།�་མ་�ན་པ་དག་ལ་བ_ས། །ཉེ་3་དག་ལ་ཁོང་Tོ་ན། །འཆི་

བའི་མཚན་མར་ཤེས་པར་F། །མིག་ཡོན་ཁ་དོག་དཀར་འvར་

ཞིང་། །Àེ་གནག་¢་|ར་ཡོ་བ་དང་། །B་བའི་འཁོར་ལོ་�ོ་ལས་

vར། །མ་མG་lར་འIང་འཆི་བའི་མཚན། །ཨ་¬་ར་ནི་Bམ་

གཅིག་ལ། །རོ་ནི་Bམ་པ་�ག་Kན་ཏེ། །ནད་ནི་ཐམས་ཅད་སེལ་

Fེད་པས། །ཉེས་མེད་�ན་Bམས་fན་dི་/ལ། །འ�ས་q་

གbམ་དང་ཚ་བ་གbམ། །�ན་Bམས་ནང་ན་_ེད་པར་S། །q་

རམ་½ང་yི་འོ་མ་མར། །འདི་དག་ནད་མང་གསོ་བར་�ས། །དེ་
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ལས་གཞན་པའི་�ན་Bམས་ནི། །ནད་དང་aར་ཏེ་བ�ེད་པར་

F། །�ར་ནི་བyེ་བའི་སེམས་བ�ེད་ནས། །ནོར་དང་ཁེ་ལ་བ\་

མི་F། །ངས་ནི་~ོད་ལ་ནད་གསོ་བའི། །གཅེས་པའི་དོན་ནི་

བWན་པ་ཡིན། །འདི་ཡིས་སེམས་ཅན་གསོ་Fས་ན། །མཐའ་

མེད་འ�ས་q་ཐོབ་པར་འvར། །རིགས་7ི་t་མོ་དེ་ནས་ཚ�ང་

དཔོན་dི་q་G་འབེབས་ཕ་ལས་མངོན་bམ་3་ཤེས་པའི་ཡན་

ལག་བ/ད་7ི་དོན་ཤེས་པ་དང་། འ§ང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་འཕེལ་

ཞིང་འZིབ་པ་དང་། 3ས་ཚEགས་མི་མlན་པ་དང་། �ན་དÐད་

7ི་ཆོ་ག་ཐོས་པས་ལེགས་པར་ཁོང་3་Gད་པར་vར་ནས། 

བདག་ཉིད་ནད་མང་པོ་གསོ་�ས་པར་རིག་པར་vར་པས་Zོང་

དང་། Zོང་~ེར་དང་། Zོང་�ལ་fན་3་~བ་པར་དེ་དང་དེ་དག་

A་སོང་Wེ། ནད་7ི་£ག་བ�ལ་དང་Kན་པའི་སེམས་ཅན་འqམ་

Uག་བ/་Wོང་3་མ་དེའི་ཐད་3་tགས་པ་Bམས་ལ་ལེགས་པའི་
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ཚEག་གིས་�ོ་བ་བ�ེད་ནས་འདི་2ད་3་ང་ནི་�ན་པའོ། །ང་ནི་

�ན་པ་Wེ། �ན་དÐད་ལ་ཤིན་A་མཁས་པས་དེང་~ེད་ཅག་གི་

ནད་མང་པོ་གསོས་ནས་ཐམས་ཅད་སོས་པར་Fའོ་ཞེས་±ས་

སོ། །རིགས་7ི་t་མོ་དེའི་ཚe་མི་མང་པོ་Bམས་ཚ�ང་དཔོན་dི་

qས་ལེགས་པའི་ཚEག་གིས་�ོ་བ་བ�ེད་ནས་ནད་གསོ་བར་

གནང་བ་ཐོས་པ་དང་། དེ་ནས་སེམས་ཅན་ནད་ཚབས་ཆེན་

པོས་བཏབ་པ་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་uེད་ཅིག་ཚEག་དེ་2ད་±ས་

པ་ཐོས་ནས་�ས་དང་སེམས་དགའ་མV་རངས་ཤིང་ངོ་མཚར་

¤ད་3་§ང་བ་ཐོས་པར་vར་པས་�་དང་«ེན་དེས་ནད་7ི་£ག་

བ�ལ་ཇི་uེད་པ་ཐམས་ཅད་སོས་ཤིང་ཞི་བར་vར་པས་ཉམས་

Wོབས་kས་ཏེ་�་མཁོ་བཞིན་3་སོས་པར་vར་ཏོ། །རིགས་7ི་

t་མོ་དེའི་ཚe་གཞན་ཡང་ནད་7ི་£ག་བ�ལ་ཤིན་A་Àི་ཞིང་

གསོ་བར་དཀའ་བའི་སེམས་ཅན་བ/་Wོང་ཚད་མེད་པ་Bམས་
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7ང་tན་ཅིག་A་ཚ�ང་དཔོན་dི་qའི་ཐད་3་tགས་ནས་ནད་

གསོ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། དེའི་ཚe་ཚ�ང་དཔོན་dི་qས་

�ན་d་ནོམ་པ་དག་བཏང་ནས་ཐམས་ཅད་སོས་པར་vར་ཏེ། 

རིགས་7ི་t་མོ་དེའི་ཚe་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་དེས་Qལ་ཁམས་དེ་

fན་dི་ནད་7ི་£ག་བ�ལ་dིས་ཉེན་པའི་སེམས་ཅན་Fེ་བ་

Tག་Tིག་བ/་Wོང་3་མ་སོས་པར་Fས་སོ། །གསེར་འོད་དམ་

པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་ནད་རབ་A་

ཞི་བར་Fས་པའི་ལེ;་Wེ་ཉི་²་བཞི་པའོ།།  །།དེ་ནས་བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་Fང་Gབ་7ི་ཤིང་གི་t་མོ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་

བཀའ་³ལ་ཏོ། །རིགས་7ི་t་མོ་དེའི་ཚe་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་G་

འབེབ་7ིས་�ོན་/ལ་པོ་tའི་དབང་Ãག་གི་འོད་7ི་Qལ་ཁམས་

b་སེམས་ཅན་dི་ནད་7ི་£ག་བ�ལ་ཇི་uེད་ཡོད་པ་དག་

གསོས་ནས་�་མཁོ་བཞིན་3་kས་ཏེ་བདེ་བ་:ོང་བར་vར་པ་
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དང་། དེའི་ཚe་སེམས་ཅན་མང་པོ་དེ་དག་ནད་སོས་པར་vར་

པའི་Iིར་བསོད་ནམས་7ི་ལས་མང་3་བསགས་ནས་aིན་པ་/་

ཆེར་བཏང་བ་ལ་བདག་ཉིད་ལོངས་Pོད་པར་vར་པས་ཐམས་

ཅད་tན་ཅིག་ཚ�ང་དཔོན་dི་qའི་ཐད་3་དོང་Wེ། ཐམས་ཅད་

Vས་པ་བ�ེད་ནས་འདི་2ད་3་ཚ�ང་དཔོན་ཆེན་པོའ E་q་བསོད་

ནམས་7ི་དངོས་པོ་ཤིན་A་ལེགས་པར་བ�ེད་དེ་བདག་ཅག་ལ་

ཕན་བཏགས་ནས་བདེ་བར་འཚ�་བར་Fས་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་

སོ། །~ོད་ནི་ཡང་དག་པའི་མl་ཆེན་པོ་དང་Kན་པའི་�ན་པའི་

/ལ་པོ་Fམས་པ་དང་uིང་xེ་དང་Kན་པའི་Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་ཡིན་ཏེ། �ན་དÐད་ལ་ཤིན་A་མཁས་པས་སེམས་ཅན་dི་

ནད་7ི་£ག་བ�ལ་ཚད་མེད་པ་དག་ལེགས་པར་གསོས་སོ། །

ཞེས་Zོང་དང་Zོང་~ེར་fན་3་~བ་པར་བ�གས་པ་བxོད་པར་

vར་ཏོ། །རིགས་7ི་t་མོ་དེའི་ཚe་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་དེའི་Gང་མ་
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Gའི་པ�འི་མཛ�ད་ཅེས་F་བ་ལ་q་གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་གི་

མིང་ནི་G་/ས་ཞེས་Fའོ། །གཅིག་གི་མིང་ནི་Gའི་མཛ�ད་ཅེས་

Fའོ། །དེ་ནས་G་འབེབས་7ིས་q་གཉིས་Tིད་ནས་མཐར་dིས་

Zོང་དང་། Zོང་~ེར་དང་། Zོང་�ལ་�་ཞིང་དོང་བ་ལས་དགོན་

པའི་གནས་ཤིན་A་ཉམ་ང་བ་ཞིག་འདས་པ་དང་། དེ་ན་འཕར་བ་

དང་། Pང་ཀི་དང་། ཝ་དང་། �་ཆེན་དང་། F་Mོད་ལ་སོགས་

པ་གཅན་གཟན་dི་Bམ་པ་ཤ་Tག་ཟ་ཞིང་འlང་བ་མང་པོ་

Iོགས་གཅིག་A་�ག་ཅིང་འ�ར་ཏེ་དོང་བ་མཐོང་ངོ་། །དེ་ནས་

ཚ�ང་དཔོན་dི་q་དེ་འདི་uམ་3་གཅན་གཟན་འདི་དག་�་དང་

«ེན་གང་གི་Iིར་Iོགས་གཅིག་A་འ�ར་ཞིང་�ག་པར་vར། 

བདག་གིས་2ད་ཅིག་Iི་བཞིན་3་བkག་གོ་uམ་3་བསམས་

ནས། Iི་བཞིན་3་སོང་བ་ལས་·ིང་ཆེན་པོ་དགོན་པ་�ེས་ཞེས་

F་བ་དེ་ནི་G་ཟད་ལ་lག་པས་·ིང་དེའི་ནང་ན་ཉ་མང་པོ་ཡོད་པ་
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མཐོང་བར་vར་ཏོ། །G་འབེབས་7ིས་མཐོང་ནས་7ང་uིང་xེ་

ཆེན་པོའ E་སེམས་�ེས་པ་དང་། དེའི་ཚe་ཤིང་གི་t་ཞིག་གིས་

�ས་Iེད་ཙམ་བWན་ནས་འདི་2ད་3་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །

རིགས་7ི་q་~ོད་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་དང་Kན་པའི་Iིར་G་

འབེབས་ཞེས་F་བས་ཉ་འདི་དག་ལ་uིང་བyེ་བས་G་aིན་པའི་

རིགས་སོ། །�་དང་«ེན་Bམ་པ་གཉིས་དང་Kན་པའི་Iིར་G་

འབེབས་ཞེས་F་Wེ། G་འབབ་པར་Fེད་པ་དང་། G་aིན་པར་

Fེད་པའོ། །དེང་~ོད་7ིས་མིང་ཇི་\་བ་བཞིན་3་Fོས་ཤིག །དེ་

ནས་G་འབེབས་7ིས་ཤིང་གི་t་ལ་±ས་པ། ཉ་འདི་དག་གི་

Zངས་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཡོད། ཤིང་གི་tས་±ས་པ། Zངས་ནི་Wོང་

Uག་བ�་ཚང་བ་uེད་ཡོད་དོ། །རིགས་7ི་t་མོ་དེ་ནས་ཚ�ང་

དཔོན་dི་qས་Zངས་དེ་uེད་ཡོད་པར་ཐོས་པ་དང་། tག་པར་

uིང་xེའི་བསམ་པ་�ེས་པར་vར་ཏོ། །དེའི་ཚe་·ིང་ཆེན་པོ་དེ་
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ཡང་ཉི་མས་ག3ངས་ནས་Gའི་tག་མ་Gང་ཟད་ཅིག་�ས་པར་

vར་པས་ཉ་Wོང་Uག་བ�་པོ་དེ་དག་7ང་འཆི་བའི་{ོར་Xགས་

ཏེ་�ས་7ིས་འrེ་Kོག་Fས་པ་ན་ཚ�ང་དཔོན་དེས་མཐོང་བ་དང་། 

སེམས་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་པས་མིག་མི་འ མས་པར་xེས་b་

འ�ང་ཞིང་\་བར་vར་ཏོ། །དེ་ནས་ཚ�ང་དཔོན་dི་qས་དངོས་

པོ་དེ་མཐོང་ནས་Iོགས་བཞིར་བ�གས་ཏེ། G་བཙལ་བར་

འདོད་7ང་_ེད་པར་མ་vར་པས་ཡང་Iོགས་གཅིག་A་Bམ་པར་

བ\ས་པ་ལས་ºོན་ཤིང་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་བ་དང་། Wེང་3་

འཛeགས་ནས་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་བཅད་དེ་བསིལ་Zིབ་Fས་

སོ། །གཞན་ཡང་·ིང་འདིའི་G་གང་ནས་འོངས་ཞེས་ཡོངས་b་

བཙལ་བ་ལས་G་བོ་ཆེན་པོ་G་�ེས་ཞེས་F་བ་ཞིག་མཐོང་

ངོ་། །དེའི་ཚe་G་བོ་དེའི་འZམ་ན་ཉ་པ་མང་པོ་ཡོད་པས་ཉ་�ང་

བའི་Iིར་G་བོ་དེའི་གོང་3་གཡང་ས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་གནས་
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b་G་བོ་ནས་འབབ་A་མི་Wེར་བས་G་rལ་བའི་གནས་དེ་ཡང་

ཤིན་A་བཅོས་དཀའ་བར་vར་པས་འདི་uམ་3་གང་བ་འདི་ནི་

ཤིན་A་ཟབ་ཅིང་གཡང་ས་ཆེ་བས་མི་བ/་Wོང་གིས་�་བ་

གbམ་dི་བར་3་ཡང་གཅོད་པར་མི་�ས་ན་བདག་གཅིག་ªས་

�ས་པ་\་�ོས་7ང་ཅི་དགོས་uམ་མོ། །དེ་ནས་ཚ�ང་དཔོན་dི་

q་¶ར་3་རང་གི་Zོང་~ེར་3་སོང་Wེ་/ལ་པོ་ཆེན་པོའ E་�ང་3་

Iིན་ནས་མགོ་བོས་ང་པ་ལ་Iག་Fས་ཏེ་Iོགས་གཅིག་A་

འཁོད་ནས་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ཏེ། འདི་2ད་3་བདག་གིས་

/ལ་པོ་ཆེན་པོའ E་མངའ་རིས་ན་འབངས་ལ་�ོ་ནད་¢་ཚ�གས་ཅི་

མཆིས་པ་གསོས་ནས། ཐམས་ཅད་བདེ་བར་བdིས་ཏེ། མཐར་

dིས་ºོངས་�ར་མཆིས་པ་ལས་འ�ོག་དགོན་པ་ཞིག་A་

མཆིས་པ་དང་། ·ིང་དགོན་པ་G་�ེས་ཞེས་བdི་བ་དེའི་ཆབ་

བས་b་ཉེ་བས་དེ་ན་ཉ་Wོང་Uག་བ�་མཆིས་པ་ཡང་ག3གས་
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7ིས་2མས་པས་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་འVམ་པར་འvར་བ་

དག་མཐོང་ལགས་ན། /ལ་པོ་ཆེན་པོ་Fམས་པ་དང་lགས་

xེས་lགས་བyེ་བར་དགོངས་ཏེ་[ང་པོ་ཆེ་ཉི་²་ཞིག་ཆབ་

དགལ་བར་2ད་ཅིག་³ལ་3་གསོལ། ཇི་\ར་བདག་གིས་ནད་

པ་མང་པོ་དག་ལ་`ོག་³ལ་བ་དེ་བཞིན་3་ཉ་དེ་དག་གི་`ོག་གི་

�བས་བdིད་པ་ལགས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་/ལ་པོ་

ཆེན་པོས་7ང་�ོན་པོ་ཆེན་པོ་ལ་�ན་པའི་/ལ་པོ་འདི་ལ་¶ར་

3་[ང་པོ་ཆེ་Fིན་ཅིག་ཅེས་བ{ོའ།ོ །དེའི་ཚe་�ོན་པོ་ཆེན་པོས་

7ང་/ལ་པོའ E་བཀའ་~ེར་ནས་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་ལ་འདི་2ད་

ཅེས་±ས་སོ། །7ེ་�ེས་q་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ། །~ོད་བདག་ཉིད་

[ང་པོ་ཆེའི་tས་b་སོང་Wེ། ཡིད་ལ་ཇི་\ར་འདོད་པ་བཞིན་3་

[ང་པོ་ཆེ་ཉི་²་ཞིག་འདམས་ཏེ་~ེར་ལ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་

བཏགས་ནས་བདེ་བ་ཐོབ་པར་dིས་ཤིག །དེ་ནས་G་འབེབས་
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q་གཉིས་དང་tན་ཅིག་A་[ང་པོ་ཆེ་ཉི་²་Tིད་དེ་ཆང་པའི་~ིམ་

ནས་«ལ་པ་མང་པོ་གཡར་ཏེ། G་rལ་བའི་གནས་b་Iིན་ནས་

«ལ་པ་Gས་བཀང་Wེ་[ང་པོ་ཆེ་ལ་བཀལ་ནས་·ིང་གི་�ང་3་

Iིན་ཏེ། ·ིང་གི་ནང་3་Âགས་པ་དང་�་མཁོ་བཞིན་3་གང་ཞིང་

/ས་པར་vར་ཏོ། །རིགས་7ི་t་མོ་དེའི་ཚe་ཚ�ང་དཔོན་dི་qས་

·ིང་གི་ངོས་བཞིར་འཁོར་བར་བ\ས་པ་དང་། དེ་ནས་ཉ་མང་པོ་

དེ་དག་7ང་Iི་བཞིན་འ�ངས་ནས་འZམ་3་�་བར་vར་ཏོ། །

དེ་ནས་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་ཡང་འདི་uམ་3་ཉ་མང་པོ་འདི་དག་

ཅིའི་Iིར་བདག་གི་Iི་བཞིན་འ�ང་། གདོན་མི་ཟ་བར་བ�ེས་

པའི་མེས་ག3ངས་ནས་བདག་ལ་ཟས་Sོང་བ་ཡིན་པས་བདག་

གིས་aིན་པར་Fའོ་uམ་3་བསམས་ནས་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་G་

འབེབས་7ིས་q་ལ་འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། །~ོད་7ིས་[ང་པོ་

ཆེ་མཆོག་A་Wོབས་དང་Kན་པ་ཞིག་�ངས་ཏེ་¶ར་3་~ིམ་3་
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དེང་ལ་ཡབ་ཚ�ང་དཔོན་ལ་གསོལ་ཏེ། ~ིམ་ན་བཟར་¬ང་བའི་

དངོས་པོ་ཅི་ཡོད་པ་དང་། ཕ་མ་ཟ་བའི་2ལ་བ་དང་། q་དང་

Gང་མ་དང་། �ན་དང་། �ན་མོའ E་2ལ་བ་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་

7ང་བ£ས་ཏེ་~ེར་ལ་ཤོག་ཤིག །དེ་ནས་q་གཉིས་ཕའི་བWན་

པ་མཉན་ནས་[ང་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཞོན་ཏེ། རིངས་པར་~ིམ་3་

སོང་ནས་མེས་པོའ E་�ང་3་Iིན་པ་དང་། དངོས་པོ་གོང་མ་/ས་

པར་±ས་ནས་~ིམ་ན་བཟར་¬ང་བའི་དངོས་པོ་ཅི་ཡོད་པ་

�ངས་ཏེ་[ང་པོ་ཆེ་ལ་བཀལ་ནས་¶ར་ཞིང་རིངས་པར་ཕ་

འ3ག་པའི་·ིང་�ང་3་Iིན་པ་དང་། དེ་ནས་G་འབེབས་q་

འོངས་པ་མཐོང་ནས་�ས་དང་སེམས་དགའ་མV་རངས་པར་

vར་ཏེ། ཟས་Bམས་�ངས་ནས་·ིང་fན་3་~བ་པར་གཏོར་བ་

དང་། ཉ་Bམས་ཟས་ཐོབ་པ་དང་ཐམས་ཅད་འZངས་ཤིང་ཚEམ་

པར་vར་ཏོ། །ཡང་འདི་uམ་3་དེང་བདག་གིས་ཟས་ཡོངས་b་
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བཏང་ནས་ཉ་Bམས་`ོག་ཐོབ་པར་vར་པས་མ་འོངས་པའི་3ས་

7ི་ཚe་ཡང་ཆོས་7ི་ཟས་ཡོངས་b་བཏང་ནས་སེམས་ཅན་མཐའ་

ཡས་པ་Bམས་ཚEམ་པར་Fེད་པར་vར་ཅིག་uམ་མོ། །གཞན་

ཡང་འདི་uམ་3་བདག་གིས་�ོན་དགོན་པའི་ནགས་ཚལ་ན་

དགེ་Sོང་ཞིག་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ E་མདོ་+ེ་�ོག་པ་ལས་kེན་ཅིང་

འ�ེལ་པར་འ§ང་བ་ཡན་ལག་བ�་གཉིས་པའི་ཆོས་ཟབ་མོའ E་

དོན་གཅེས་པ་Wོན་པ་ཡང་མཐོང་ཞིང་ཐོས། གཞན་ཡང་མདོ་+ེ་

ལས་སེམས་ཅན་གང་ལ་ལ་ཞིག་འཆི་ཀའི་3ས་7ི་ཚe་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་ག�ག་�ད་7ི་མཚན་ཐོས་པར་vར་ན་

མཐོ་རིས་b་�ེ་བར་འvར་རོ་ཞེས་གbངས་པས། དེང་བདག་

གིས་ཉ་Wོང་Uག་བ�་པོ་དེ་དག་ལ་kེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ§ང་

བ་ཡན་ལག་བ�་གཉིས་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་ཡང་བWན་ལ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་ག�ག་�ད་7ི་མཚན་ཡང་བxོད་
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པར་Fའོ། །འཛམ་qའི་[ིང་འདི་ན་སེམས་ཅན་Bམ་པ་གཉིས་

ཡོད་དེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཤིན་A་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་དང་། 

ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་�ོད་པར་Fེད་པ་Wེ། དེ་དག་7ང་མངོན་པར་

ཡིད་ཆེས་པའི་སེམས་འཕེལ་བར་Fའོ་uམ་མོ། །དེའི་ཚe་ཚ�ང་

དཔོན་dི་q་འདི་uམ་3་བདག་·ིང་གི་ནང་3་Xགས་ཏེ་ཉ་མང་

པོ་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཟབ་མོ་ཤིན་A་d་ནོམ་པ་བཤད་པར་Fའོ་

uམ་3་བསམས་ནས་Gའི་ནང་3་Xགས་ཏེ། འདི་2ད་ཅེས་

འདས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

·ོགས་པའི་སངས་/ས་རིག་པ་དང་ཞབས་b་Kན་པ། བདེ་

བར་གཤེགས་པ། འཇིག་kེན་མ~ེན་པ། �་ན་མེད་པའི་�ེས་q་

ཁ་ལོ་Æར་བ། t་དང་མི་Bམས་7ི་Wོན་པ། སངས་/ས་བཅོམ་

Kན་འདས་རིན་ཆེན་ག�ག་�ད་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འདི་�ོན་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་Pད་པ་Pོད་པ་ན་
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འདི་\ར་lགས་དམ་བཞེས་ཏེ། Iོགས་བ�འི་འཇིག་kེན་dི་

ཁམས་ན་སེམས་ཅན་ཇི་uེད་པ་གང་དག་འཆི་ཀའི་3ས་7ི་ཚe་

ངའི་མིང་ཐོས་པར་vར་ན་ཤི་འཕོས་པའི་འོག་A་bམ་�་y་

གbམ་dི་tར་�ེ་བར་འvར་རོ་ཞེས་བཀའ་³ལ་ཏོ་ཞེས་

བ�གས་སོ། །དེ་ནས་G་འབེབས་7ིས་·ིང་གི་ཉ་དེ་དག་ལ་

ཆོས་ཟབ་མོ་d་ནོམ་པ་ཡང་འདི་2ད་3་འདི་ཡོད་པའི་Iིར་དེ་

ཡོད། འདི་�ེས་པའི་Iིར་དེ་�ེ་བར་འvར་བ་འདི་\་Wེ། མ་

རིག་པའི་«ེན་dིས་འ3་Fེད། འ3་Fེད་7ི་«ེན་dིས་Bམ་པར་

ཤེས་པ། Bམ་པར་ཤེས་པའི་«ེན་dིས་མིང་དང་ག|གས། མིང་

དང་ག|གས་7ི་«ེན་dིས་�ེ་མཆེད་�ག །�ེ་མཆེད་�ག་གི་

«ེན་dིས་རེག་པ། རེག་པའི་«ེན་dིས་ཚ�ར་བ། ཚ�ར་བའི་«ེན་

dིས་`ེད་པ། `ེད་པའི་«ེན་dིས་ལེན་པ། ལེན་པའི་«ེན་dིས་

`ིད་པ། `ིད་པའི་«ེན་dིས་�ེ་བ། �ེ་བའི་«ེན་dིས་M་ཤི་
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དང་། :་ངན་དང་། ±ེ་�གས་འདོན་པ་དང་། £ག་བ�ལ་བ་

དང་། འ¡ག་པ་འ§ང་Wེ། £ག་བ�ལ་dི་�ང་པོ་འདི་འབའ་

ཞིག་འ§ང་བར་འvར་རོ། །འདི་འགགས་པའི་Iིར་དེ་འགག་

པར་འvར་བ་འདི་\་Wེ། མ་རིག་པ་འགགས་པས་འ3་Fེད་

འགག །འ3་Fེད་འགགས་པས་Bམ་པར་ཤེས་པ་འགག །Bམ་

པར་ཤེས་པ་འགགས་པས་མིང་དང་ག|གས་འགག །མིང་དང་

ག|གས་འགགས་པས་�ེ་མཆེད་�ག་འགག །�ེ་མཆེད་�ག་

འགགས་པས་རེག་པ་འགག །རེག་པ་འགགས་པས་ཚ�ར་བ་

འགག །ཚ�ར་བ་འགགས་པས་`ེད་པ་འགག །`ེད་པ་འགགས་

པས་ལེན་པ་འགག །ལེན་པ་འགགས་པས་`ིད་པ་འགག །`ིད་

པ་འགགས་པས་�ེ་བ་འགག །�ེ་བ་འགགས་པས་M་ཤི་འགག 

།M་ཤི་འགགས་པས་:་ངན་དང་། ±ེ་�གས་འདོན་པ་དང་། 

£ག་བ�ལ་བ་དང་། འ¡ག་པ་Bམས་འགག་པར་འvར་ཏེ། 
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འདི་\ར་£ག་བ�ལ་dི་�ང་པོ་འདི་འབའ་ཞིག་འགག་པར་

འvར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཆོས་འདི་དག་བཤད་ནས་གཞན་

ཡང་kེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ§ང་བའི་ཡན་ལག་བ�་གཉིས་དང་

མcངས་པར་Kན་པའི་ག|ངས་འདི་བWན་ཏོ། །ཏÓ་Ô། བི་ཙ་

ནི། བི་ཙ་ནི། བི་ཙ་ནི། སཾj་ནི། སཾj་ནི། སཾj་ནི། བྷི་ཤི་ནི། 

བྷི་ཤི་ནི། བྷི་ཤི་ནི་ß་Ý། ཏÓ་Ô། ན་མི་ནི། ན་མི་ནི། ན་མི་ནི། 

ཤ་དྷི་ནི། ཤ་དྷི་ནི། ཤ་དྷི་ནི། `་!་ཤི་ནི། `་!་ཤི་ནི། `་!་ཤི་

ནི་ß་Ý། ཏÓ་Ô། བེ་%་ནི། བེ་%་ནི། བེ་%་ནི། %ི་ཤི་ནི་ནི། %ི་ཤི་

ནི་ནི། %ི་ཤི་ནི་ནི། ¸་པ་དྷི་ནི། ¸་པ་དྷི་ནི། ¸་པ་དྷི་ནི་ß་Ý། 

ཏÓ་Ô། བྷ་བི་ནི། བྷ་བི་ནི། བྷ་བི་ནི། ཤ་ཏི་ནི། ཤ་ཏི་ནི། ཤ་ཏི་

ནི། ཤ་མ་ནི་ནི། ཤ་མ་ནི་ནི། ཤ་མ་ནི་ནི་ß་Ý། དེའི་ཚe་བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་འཁོར་མང་པོ་Bམས་ལ་ཚ�ང་དཔོན་dི་qའི་

�ོན་dི་�་འདི་བWན་པ་ན་t་དང་མིའི་འཁོར་Bམས་7ིས་ཤིན་
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A་ངོ་མཚར་ཆེའོ་ཞེས་བ�གས་པ་བxོད་པར་vར་ཏོ། །དེ་ནས་

/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་སོ་སོ་ནས་གནས་དེ་ཉིད་3་མZིན་

གཅིག་A་འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། །ལེགས་སོ་p7་lབ་པའི་

གཙ�། །ཡན་ལག་བ�་གཉིས་མcངས་Kན་པ། །དམ་ཆོས་རིག་

�གས་བཀས་བཤད་ནས། །+ིག་བསལ་བསོད་ནམས་འཕེལ་

བར་མཛད། །བདག་ཅག་7ང་ནི་�གས་བxོད་ནས། །དམ་པའི་

ཆོས་ནི་nང་བར་བdིད། །གང་ཞིག་འགལ་བར་བdིས་ནས་ནི། 

།ལེགས་པར་xེས་b་མི་འ�ང་ན། །ཨ·་ཀ་ཡི་ཡལ་ག་བཞིན། །

མགོ་ནི་ཚལ་པ་བ3ན་3་འགས། །བདག་ཅག་བཅོམ་Kན་Pན་

�ར་ནི། །རིག་�གས་ལན་ཅིག་བxོད་པར་བdི། །ཏÓ་Ô། ཧི་

རི་མི་¨་ཏེ། གé་རི། ཙé་རི། དྷ་རི་ཛe་བྷ་རེ། ཤི་ཧི་བྷ་རི། ª་རེ་

ª་རེ། V་Vམ་ཏི། ཁི་ར་མ་ཏི། དྷ་དྷི་�་ཁི། ལཽ་¬་བྷ། �་¬་བྷི། 

f་ཙ་�་¬་གÚེ། A་¬་A་¬་A་¬་�ི་¯ེ། ཨ་དྷི་སི:ི། ད་བ་Fེ། 
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དྷ་ད་བ་Fེ། ¸Wེ། ¸་W་བད་དྷེ། ཨན་ལེ་བད་དྷེ། པ་3་མ་བད་

དྷེ། ཨ་b་མ་བད་དྷེ་ß་Ý། བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བཀའ་³ལ་

པ། རིགས་7ི་t་མོ་དེའི་ཚe་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་G་འབེབས་དང་q་

གཉིས་7ིས་·ིང་དེའི་ཉ་དག་ལ་G་དང་ཟས་Fིན་ནས་ཆོས་

བཤད་དེ་Sར་རང་གི་~ིམ་3་དོང་ངོ་། །ཚ�ང་དཔོན་dི་q་G་

འབེབས་དེ་3ས་གཞན་ཞིག་ན་Wོན་མོ་ལ་འ3ས་ཏེ། Wོན་མོ་¢་

ཚ�གས་Fས་ནས་ཆང་གིས་ར་རོ་Wེ་ཉལ་བ་དང་། དེའི་ཚe་ཉ་

Wོང་Uག་བ�་པོ་དེ་དག་3ས་གཅིག་A་ཚe་འདས་ནས་bམ་�་y་

གbམ་dི་tར་�ེས་པས། དེ་དག་འདི་uམ་3་བདག་ཅག་དགེ་

བའི་ལས་7ི་�་དང་«ེན་གང་གིས་tའི་གནས་འདིར་�ེས་པར་

vར་ཅེས་བསམས་ནས་ཕན་cན་གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་2ད་3་

བདག་ཅག་ནི་�ོན་འཛམ་qའི་[ིང་3་3ད་འZོའ E་�ེ་གནས་b་

Èང་ནས་ཉའི་�ས་�ངས་པ་ལས། ཚ�ང་དཔོན་dི་q་G་
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འབེབས་7ིས་བདག་ཅག་ལ་G་དང་ཟས་Fིན་ནས། གཞན་ཡང་

བདག་ཅག་ལ་kེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ§ང་བ་ཡན་ལག་བ�་

གཉིས་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་དང་ག|ངས་7ང་བཤད། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་ག�ག་�ད་7ི་མཚན་ནས་7ང་བxོད་

པའི་�་དང་«ེན་དེས་བདག་ཅག་tའི་གནས་འདིར་�ེས་པ་

ཡིན་པས། དེའི་Iིར་བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་

དེའི་ཐད་3་དོང་ལ་rིན་བསབ་པའི་Iིར་མཆོད་པ་F་བའི་རིགས་

སོ་ཞེས་±ས་སོ། །དེ་ནས་tའི་q་Wོང་Uག་བ�་པོ་དེ་དག་tའི་

གནས་དེ་ནས་མི་¢ང་བར་vར་ཏེ་འཛམ་qའི་[ིང་3་�ན་པའི་

/ལ་པོ་ཆེན་པོའ E་ཐད་3་tགས་སོ། །དེའི་ཚe་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་

དེ་ཡང་ཐོག་མཐོན་པོའ E་Wེང་3་བདེ་བར་གཉིད་ལོག་པ་ལས་

tའི་q་Wོང་Uག་བ�་པོ་དེ་དག་གིས་�་ཏིག་གི་Uེང་བ་Wོང་

Uག་བ�་ནི་མགོ་�ང་3་བཞག །ཡང་Wོང་Uག་བ�་ནི་ ང་
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པའི་�ང་3་བཞག །ཡང་Wོང་Uག་བ�་ནི་གཡས་Iོགས་b་

བཞག །ཡང་Wོང་Uག་བ�་ནི་གཡོན་Iོགས་b་བཞག་Wེ། མེ་

ཏོག་མÍ་ར་བ་དང་། མÍ་ར་བ་ཆེན་པོའ E་ཆར་ªས་�བ་ཙམ་3་

ཕབ་ནས་འོད་7ིས་fན་3་¢ང་བར་Fས་ཏེ། tའི་རོལ་མོ་Bམ་

པ་¢་ཚ�གས་ལས་�་དFངས་uན་པ་དག་§ང་བས་འཛམ་qའི་

[ིང་3་གཉིད་ལོག་པ་ཐམས་ཅད་སད་པར་Fས་སོ། །ཚ�ང་

དཔོན་dི་q་G་འབེབས་7ང་གཉིད་ལོག་པ་ལས་སད་པར་vར་

པ་དང་། དེ་ནས་tའི་q་Wོང་Uག་བ�་པོ་དེ་དག་གིས་མཆོད་པ་

Fས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འ�ར་ཏེ་དོང་ངོ་། །/ལ་པོ་tའི་དབང་

Ãག་གི་འོད་7ི་Qལ་ཁམས་b་ཡང་གནས་དེ་དང་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་3་tའི་མེ་ཏོག་པ�་དམ་པའི་ཆར་མངོན་པར་ཕབ་བོ། །

tའི་q་མང་པོ་དེ་དག་�ོན་dི་གནས་དགོན་པའི་·ིང་�ང་3་དོང་

ནས་tའི་མེ་ཏོག་¢་ཚ�གས་7ི་ཆར་མངོན་པར་ཕབ་Wེ། དེ་ནས་
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མི་¢ང་བར་vར་ནས་Sར་tའི་གནས་b་དོང་Wེ། ཡིད་བཞིན་

3་ཅི་དགའ་བར་འདོད་པ་µའི་བདེ་བ་དག་ལ་ལོངས་Pོད་པར་

vར་ཏོ། །/ལ་པོ་tའི་དབང་Ãག་གི་འོད་7ང་ནམ་ལངས་པ་

དང་�ོན་པོ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་མདང་bམ་�་དང་«ེན་གང་གི་

Iིར་ཡ་མཚན་dི་མཚན་མ་དེ་\་q་དག་¢ང་ཞིང་འོད་ཟེར་ཆེན་

པོ་དག་7ང་བ7ེ་བར་vར་ཅེས་±ས་སོ། །�ོན་པོ་ཆེན་པོས་

གསོལ་བ། /ལ་པོ་ཆེན་པོ་མ~ེན་པར་མཛ�ད་ཅིག །tའི་

ཚ�གས་མང་པོ་Bམས་7ིས་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་G་འབེབས་7ི་

£མ་པར་�་ཏིག་གི་Uེང་བ་Wོང་Uག་བཞི་བ�་དང་། མེ་ཏོག་

མÍ་ར་བའི་ཆར་མངོན་པར་ཕབ་པ་ªས་�བ་ཙམ་3་བdིས་

ལགས་སོ། །/ལ་པོས་�ོན་པོ་ལ་བ{ོ་བ། ཚ�ང་དཔོན་dི་~ིམ་

3་སོང་ལ་དེའི་q་བོས་ཤིག །�ོན་པོ་ཆེན་པོས་བཀའ་མཉན་

ནས་དེའི་~ིམ་3་སོང་Wེ། /ལ་པོའ E་བཀའ་བ�ས་ནས། ཚ�ང་
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དཔོན་dི་q་བfག་གོ །དེ་ནས་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་/ལ་པོའ E་�ང་

3་Iིན་པ་དང་། མདང་bམ་�་དང་«ེན་གང་གི་Iིར་ཡ་མཚན་

ཆེ་བའི་མཚན་མ་དེ་\་q་དག་§ང་བར་vར་ཅེས་rིས་སོ། །

ཚ�ང་དཔོན་dི་qས་±ས་པ། བདག་གིས་དÐད་པ་\ར་ན་གདོན་

མི་འཚལ་བར་·ིང་དེའི་ནང་གི་ཉ་མང་པོ་དེ་དག་མདོ་+ེ་ལས་

གbངས་པ་བཞིན་3་ཚe་འདས་ནས་bམ་�་y་གbམ་dི་tར་

�ེས་པས་དེ་དག་rིན་ལ་ལན་[ན་པའི་Sད་3་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་

མཚན་མ་དེ་\་q་བWན་uམ་བdིད་ལགས་སོ། །/ལ་པོས་

±ས་པ། ཇི་\ར་ཤེས། G་འབེབས་7ིས་±ས་པ། tས་ཕོ་ཉ་

འགའ་ཞིག་དང་། བདག་གི་q་གཉིས་·ིང་དེའི་�ང་3་བཏང་Wེ། 

ཉ་Wོང་Uག་བ�་པོ་དེ་Vམ་མམ་འཚ�་བkགས་ན་མད་དམ་མི་

མད་མ~ེན་པར་འvར་ལགས་སོ། །/ལ་པོས་དེ་2ད་±ས་པ་

ཐོས་ནས་ཕོ་ཉ་དང་། དེའི་q་གཉིས་·ིང་དེའི་�ང་3་བཏང་བ་
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ལས་·ིང་གི་ནང་ན་མེ་ཏོག་མÍ་ར་བ་མང་པོ་�ང་པོ་ཆེན་པོར་

vར་པ་དང་། ཉ་མང་པོ་ཐམས་ཅད་3ས་ལས་འདས་པར་མཐོང་

ངོ་། །མཐོང་ནས་7ང་Sར་¶ར་3་ལོག་Wེ་/ས་པར་/ལ་པོ་ལ་

གསོལ་བ་དང་། /ལ་པོ་ཡང་དེ་\ར་vར་པ་ཐོས་པས་རབ་A་

དགའ་བར་vར་ནས་�ོན་ཆད་དེ་\་q་མ་§ང་ངོ་ཞེས་བ�གས་

པ་བxོད་པར་vར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་Fང་

Gབ་7ི་ཤིང་གི་t་མོ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་ཏོ། །རིགས་

7ི་t་མོ་~ོད་7ིས་འདི་\ར་ཤེས་པར་F་Wེ། �ོན་§ང་བ་ཚ�ང་

དཔོན་dི་q་G་འབེབས་ཞེས་F་བ་དེ་ནི་ང་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཚ�ང་

དཔོན་G་འཛEན་ཅེས་F་བ་དེ་ནི་མཛeས་པའི་ཏོག་ཡིན་ནོ། །དེའི་

q་གཉིས་ལས་q་ཆེན་པོ་G་/ས་ཞེས་F་བ་དེ་ནི་ད�ལ་dི་ཏོག་

ཅེས་F་བ་འདི་ཉིད་དོ། །དེའི་q་Gང་�་Gའི་མཛ�ད་ཅེས་F་བ་དེ་

ནི་ད�ལ་dི་འོད་ཅེས་F་བ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །/ལ་པོ་tའི་
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དབང་Ãག་གི་འོད་ཅེས་F་བ་དེ་ནི་Fང་Gབ་7ི་ཤིང་གི་t་མོ་

~ོད་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཉ་Wོང་Uག་བ�་པོ་དེ་དག་ནི་tའི་q་Wོང་

Uག་བ�་པོ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ངས་�ོན་ཉ་དེ་དག་ལ་G་དང་

ཟས་Fིན་ཏེ་ཚEམ་པར་Fས་ནས་kེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ§ང་བ་

ཡན་ལག་བ�་གཉིས་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་དང་མcངས་པར་Kན་

པའི་ག|ངས་འདི་བཤད་པའི་�་དེ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་ག�ག་�ད་དེའི་མཚན་ནས་བxོད་དེ་

བWན་པའི་དགེ་བའི་y་བ་དེའི་�ས་མཐོ་རིས་b་�ེས་པར་vར་

པས། དེང་ངའི་ཐད་3་འོངས་ནས་རབ་A་དགའ་བས་ཆོས་མཉན་

པས་ངས་ཐམས་ཅད་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་

Fང་Gབ་A་�ང་བWན་ནས་དེ་དག་གི་མིང་བWན་པ་ཡིན་ནོ། །

རིགས་7ི་t་མོ་ཇི་\ར་ངས་�ོན་`ིད་པ་Bམས་b་འཁོར་བ་ན་

འཁོར་བའི་ཚe་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་uེད་ལ་/་ཆེར་ཕན་
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བཏགས་ནས་ཐམས་ཅད་རིམ་dིས་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

·ོགས་པའི་Fང་Gབ་A་�ང་བWན་པ་དེ་བཞིན་3་~ེད་ཅག་

ཐམས་ཅད་7ིས་7ང་ནན་ཏན་བyོན་འzས་7ིས་ངེས་པར་

འ§ང་བ་ཡོངས་b་གཉེར་ནས། བག་མེད་པར་མི་Fའོ། །དེ་

ནས་འཁོར་མང་པོ་Bམས་དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་པ་ཐོས་པ་

དང་། ཐམས་ཅད་7ིས་Fམས་པ་དང་། uིང་xེ་ཆེན་པོས་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་b་�ོ་བ་དང་། ནན་ཏན་བyོན་འzས་7ི་དཀའ་བ་

Pད་ནས། གདོད་�་ན་མེད་པའི་Fང་Gབ་kོགས་ཤིང་མངོན་3་

Fེད་པར་འvར་བར་ཁོང་3་Gད་པར་vར་པས་ཤིན་A་དང་བའི་

སེམས་7ིས་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་ཤིང་རབ་A་དགའ་བར་vར་

ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་

/ལ་པོ་ལས་ཚ�ང་དཔོན་dི་q་G་འབེབས་7ི་ལེ;་Wེ་ཉི་²་µ་

པའོ།།  །། 
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གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ། 

བམ་པོ་བ�་པ་Wེ་ཐ་མ། དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་འཁོར་

མང་པོ་Bམས་ལ་tའི་q་Wོང་Uག་བ�་པོ་དེ་དག་གི་�ོན་dི་�་

དང་«ེན་བཀས་བཤད་ནས། ཡང་Fང་Gབ་7ི་ཤིང་གི་t་མོ་

དང་འཁོར་མང་པོ་Bམས་ལ་བཀའ་³ལ་པ། ངས་འདས་པའི་

3ས་7ི་ཚe་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་ལམ་Pོད་པ་ན་G་དང་ཟས་

aིན་པ་བཏང་ནས་ཉ་དེ་དག་གི་`ོག་ལ་ཕན་བཏགས་པ་འབའ་

ཞིག་Fས་པ་མ་ཡིན་dི། ཤིན་A་ཕངས་པའི་�ས་7ང་ཡོངས་

b་བཏང་Wེ། དེའི་�་དང་«ེན་གང་ཡིན་པ་tན་ཅིག་བ\་བར་

Fའོ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་·ོགས་པའི་སངས་/ས་tའི་གནས་7ི་Wེང་དང་། tའི་

གནས་7ི་འོག་ཐམས་ཅད་ན་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ། 

མཆོག་A་བ�ན་པ། འོད་ཟེར་བ/་Wོང་3་མས་Iོགས་བ�འི་
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འཇིག་kེན་dི་ཁམས་གསལ་བར་མཛད་པ། མ~ེན་པ་ཐམས་

ཅད་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་vར་པ། ཡོན་ཏན་ཡོངས་b་·ོགས་

པར་vར་པ་དེས་དགེ་Sོང་Bམས་དང་། འཁོར་མང་པོ་Bམས་

དང་ཐབས་ཅིག་A་པ,་ལའི་ºོངས་b་Fོན་ནས། ནགས་ཚལ་

ས་གཞི་ཤིན་A་མཉམ་ལ་ཚeར་མ་Bམས་མེད་པ་མེ་ཏོག་མཆོག་

དམ་པ་དང་(་འཇམ་པོ་དག་གིས་fན་3་~བ་པར་བ�མ་པར་

གཤེགས་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་ཚe་དང་Kན་པ་fན་དགའ་

བོ་ལ་བཀའ་³ལ་པ། ~ོད་7ིས་ཤིང་འདིའི་�ང་3་ངའི་ཆེད་3་

Wན་ཐིང་ཤིག །དེ་ནས་ཚe་དང་Kན་པ་fན་དགའ་བོས་བཀའ་

མཉན་ནས་གདན་བཏིང་ངོ་། །བཏིང་ཟིན་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་

ལ་འདི ་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་འདས་གདན་

བཤམས་ལགས་ན་འཕགས་པས་3ས་མ~ེན་པར་མཛད་3་

གསོལ། དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་གདན་dི་Wེང་3་�ིལ་མོ་

�554



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

©ང་བཅས་ཏེ་�་rང་པོར་བ`ང་ནས། ཡང་དག་པའི་rན་པ་ཉེ་

བར་བཞག་Wེ་བXགས་ནས་དགེ་Sོང་Bམས་ལ་བཀའ་³ལ་པ། 

~ེད་ཅག་�ོན་དཀའ་བ་Pད་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་�ོན་dི་

�ས་7ི་རིང་བ`ེལ་བ\་བར་འདོད་དམ། དགེ་Sོང་Bམས་7ིས་

གསོལ་བ། བདག་ཅག་མཐོང་བར་མོས་ལགས་སོ། །དེ་ནས་

བཅོམ་Kན་འདས་བསོད་ནམས་བ/ས་རབ་A་བ/ན་པ། 

མཚན་དང་དཔེ་Fད་དང་Kན་པའི་Iག་གིས་ས་ལ་བmན་པ་

དང་། དེའི་ཚe་ས་ཆེན་པོ་Bམ་པ་�ག་A་རབ་A་གཡོས་པར་vར་

པས་ས་གས་ཤིང་Fེ་བར་vར་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་dི་

མཆོད་kེན་རིན་པོ་ཆེ་¢་ཚ�གས་7ི་r་བས་རབ་A་བ/ན་པ་

ཞིག་མངོན་པར་འཕགས་ཏེ་§ང་བ་འཁོར་མང་པོ་fན་dིས་

མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་བསམ་པ་�ེས་པར་vར་ཏོ། །དེ་

ནས་བཅོམ་Kན་འདས་གདན་ལས་བཞེངས་ཏེ། Iག་མཛད་
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ནས་གཡས་Iོགས་b་བ2ོར་བ་མཛད་དེ ་Sར་གདན་ལ་

བXགས་ནས་ཚe་དང་Kན་པ་fན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་³ལ་པ། 

~ོད་7ིས་མཆོད་kེན་འདིའི་{ོ་Iེ་ཤིག །དེ་ནས་ཚe་དང་Kན་པ་

fན་དགའ་བོས་{ོ་དེ་Iེ་Wེ། རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་ལས་Fས་པའི་

�ོམ་q་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དམ་པས་བ/ན་པ་ཞིག་མཐོང་བ་

དང་། བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་

Kན་འདས་རིན་པོ་ཆེ་¢་བ3ན་ལས་བdིས་པའི་�ོམ་q་རིན་པོ་

ཆེ་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་7ིས་རབ་A་བ/ན་པ་ཞིག་གདའ་ལགས་

སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བཀའ་³ལ་པ། ~ོད་7ིས་�ོམ་Iེ་

ཤིག་དེ་ནས་ཚe་དང་Kན་པ་fན་དགའ་བོས་བཀའ་མཉན་ནས་

Iེ་བ་དང་རིང་བ`ེལ་ཁ་དོག་3ང་དང་མེ་ཏོག་f་�་ད་འr་བ་

ཞིག་མཐོང་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་གསོལ་བ། �ོམ་dི་ནང་

ན་རིང་བ`ེལ་ཁ་དོག་དམ་པ་གཞན་ལས་~ད་པར་3་འཕགས་
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པ་ཞིག་གདའ་ལགས་སོ། །བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་བཀའ་³ལ་

པ། fན་དགའ་བོ་~ོད་7ིས་�ེས་q་ཆེན་པོའ E་¬ས་པ་འདིར་

~ེར་ཏེ་ཤོག་ཤིག །དེ་ནས་ཚe་དང་Kན་པ་fན་དགའ་བོས་རིང་

བ`ེལ་དེ་�ངས་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་�ལ་ལོ། །བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་བཞེས་ནས་དགེ་Sོང་Bམས་ལ་~ེད་7ིས་

དཀའ་བ་Pད་པའི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་�ས་7ི་རིང་བ`ེལ་

བཞག་པ་ལ་\ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་³ལ་ནས་ཚEགས་b་བཅད་དེ་

བཀའ་³ལ་པ། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཡོན་ཏན་མཆོག་Kན་�ོ། 

།རབ་དཔའ་བyོན་པས་ཕ་རོལ་Iིན་�ག་·ོགས། །kག་{ོམ་

Fང་Gབ་Iིར་ནི་�ན་འཆད་མེད། །བཏང་uོམས་ཆེ་བWན་

སེམས་ལ་ངལ་བ་མེད། །དགེ་Sོང་དག་~ེད་ཅག་ཐམས་ཅད་

7ིས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་�ོན་dི་�ས་7ི་རིང་བ`ེལ་ལ་

Vས་པས་Iག་Fོས་ཤིག །རིང་བ`ེལ་འདི་ནི་cལ་Tིམས་དང་། 
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ཏིང་ངེ་འཛEན་དང་། ཤེས་རབ་7ི་rི་ཚད་མེད་པ་དག་གིས་

ཡོངས་b་བ3གས་པ། བསོད་ནམས་7ི་ཞིང་མཆོག་དམ་པ་

ཡིན་པས་ཤིན་A་Uད་པར་དཀའོ། །དེ་ནས་དགེ་Sོང་Bམས་

དང་། འཁོར་མང་པོ་Bམས་7ིས་སེམས་yེ་གཅིག་A་Vས་པས་

ཐལ་མོ་aར་ཏེ་མགོ་བོས་རིང་བ`ེལ་ལ་Iག་Fས་ནས། �ོན་

ཆད་ནམ་ཡང་དེ་\་q་མ་§ང་ངོ་ཞེས་བ�གས་པ་བxོད་པར་

vར་ཏོ། །དེ་ནས་ཚe་དང་Kན་པ་fན་དགའ་བོ་མ3ན་3་

འཕགས་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་7ི་ཞབས་ལ་Iག་Fས་ནས་

བཅོམ་Kན་འདས་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་Kན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Wོན་པ་ཆེན་པོ་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་

མངོན་པར་འཕགས་པ་ལགས་པས་སེམས་ཅན་fན་dིས་

བuེན་བfར་བdི་བ་ལགས་ན། �་དང་«ེན་གང་གི་Sད་3་

�ས་7ི་¬ས་པ་འདི་ལ་Iག་མཛད་ལགས། བཅོམ་Kན་འདས་
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7ིས་ཚe་དང་Kན་པ་fན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་³ལ་པ། fན་དགའ་

བོ་ང་ནི་¬ས་པ་འདིའི་�ས་¶ར་3་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

·ོགས་པའི་Fང་Gབ་མངོན་པར་·ོགས་པར་སངས་/ས་པར་

vར་པས་�ོན་dི་rིན་བསབ་པའི་Iིར་དེང་ངས་Iག་Fས་པ་

ཡིན་ནོ། །ཡང་ཚe་དང་Kན་པ་fན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་³ལ་པ། 

ངས་དེང་~ོད་དང་འཁོར་མང་པོའ E་ཐེ་ཙ�མ་དང་སོམ་ཉི་བཅད་

པའི་Iིར་རིང་བ`ེལ་འདིའི་�ོན་dི་�་དང་«ེན་གང་ཡིན་པ་

ཡང་དག་པར་བཤད་7ིས་~ེད་ཅག་ལེགས་པར་ཡིད་ལ་Fོས་

ལ་སེམས་yེ་གཅིག་A་ཉོན་ཅིག །ཚe་དང་Kན་པ་fན་དགའ་

བོས་གསོལ་བ། བདག་ཅག་ཤིན་A་ཐོས་པར་མོས་ལགས་ན་

Bམ་པར་Iེ་Wེ་བཀས་བཤད་3་གསོལ། བཅོམ་Kན་འདས་

7ིས་བཀའ་³ལ་པ། fན་དགའ་བོ་�ོན་§ང་བ་འདས་པའི་3ས་

7ི་ཚe་Qལ་གཅིག་གི་/ལ་པོ་ཤིང་k་ཆེན་པོ་ཞེས་F་བ་ཤིན་A་
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Ãག་ཅིང་ནོར་མང་བ། བང་མཛ�ད་/ས་པ། དམག་གི་དªང་

རབ་A་དཔའ་བ། མང་པོ་fན་dིས་བfར་ཞིང་ངག་ཉན་པ། kག་

པར་ཡང་དག་པའི་ཆོས་7ིས་�ེ་བོ་འ3ལ་བ། མི་Bམས་དར་

ཞིང་/ས་པ། Iིར་Mོལ་བའི་དZ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། བ�ན་མོ་

དམ་པ་Fད་བཞིན་ཤིན་A་£ག་ཅིང་མཛeས་པ། མང་པོ་fན་

dིས་བ\་བར་མོས་པའི་q་གbམ་ཡོད་དེ། q་ཆེན་པོའ E་མིང་ནི་

�་ཆེན་པོ་ཞེས་Fའོ། །q་འ�ིང་པོའ E་མིང་ནི་t་ཆེན་པོ་ཞེས་

Fའོ། །q་ཐ་Gངས་7ི་མིང་ནི་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ཞེས་Fའོ། །

དེའི་ཚe་/ལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་yེ་ཞིང་\ད་མོ་བ\་བའི་Iིར་རི་དང་

ནགས་ཚལ་fན་3་བ\་བར་ཆས་པ་དང་། q་གbམ་པོ་དེ་ཡང་

Iི་བཞིན་3་དོང་ངོ་། །མེ་ཏོག་དང་འ�ས་q་བཙལ་བའི་Iིར་ཕ་

}ངས་ཏེ་fན་3་འ~མ་པ་ལས་འོད་མའི་ཚལ་ཆེན་པོ་ཞིག་A་

Iིན་ཏེ་ངལ་བསོས་སོ། །དེ་ནས་/ལ་q་ཆེན་པོས་འདི་2ད་3་
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དེང་བདག་ནི་སེམས་Åག་ཅིང་འཇིགས་པར་vར་ན། ནགས་

ཚལ་འདིར་གཅན་གཟན་མ་¬ངས་པ་དག་གིས་བདག་ཅག་

གསོད་པར་མི་འvར་རམ་ཞེས་±ས་སོ། །/ལ་q་འ�ིང་པོས་

ཡང་འདི་2ད་3་བདག་ནི་རང་གི་�ས་ལ་དང་པོ་ནས་ཕངས་པ་

མེད་ན་uིང་3་£ག་པ་འདི་དང་འ�ལ་བའི་£ག་བ�ལ་ཞིང་

འ§ང་3་དོགས་སོ་ཞེས་±ས་སོ། །/ལ་q་ཐ་Gངས་7ིས་ཕོ་བོ་

གཉིས་ལ་±ས་པ། །འདི་ནི་t་དང་rང་`ོང་འ3་བའི་གནས། །

བདག་ལ་འཇིགས་དངངས་འ�ལ་བའི་:་ངན་མེད། །�ས་

སེམས་fན་~བ་དགའ་བ་�ེས་པས་ན། །~ད་པར་འཕགས་

པའི་ཡོན་ཏན་འཐོབ་པར་འvར། །དེའི་ཚe་/ལ་q་Bམས་སོ་སོ་

ནས་རང་གི་སེམས་ལ་ཅི་བསམས་པའི་དངོས་པོ་དག་±ས་ནས་

མཐར་dིས་མ3ན་3་དོང་བ་ལས་Wག་མོ་ཞིག་q་བ3ན་བཙས་

ནས་ཞག་བ3ན་ལོན་པ་q་Bམས་7ིས་བ2ོར་བ། བ�ེས་པ་
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དང་2ོམ་པ་དག་གིས་རབ་A་གཟིར་བ། �ས་རིད་ཅིང་ཉམ་Gང་

བ་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་འཆི་བར་འvར་བ་ཞིག་མཐོང་བ་དང་། 

/ལ་q་ཆེན་པོས་འདི་2ད་3་7ེ་མ་Wག་མོ་འདི་ནི་q་བཙས་

ནས་ཞག་བ3ན་ལོན་ཏེ། q་བ3ན་dིས་ཡོངས་b་བ2ོར་བས་

ཟས་བཙལ་ཡང་མི་ཁོམ་Wེ། བ�ེས་པ་དང་2ོམ་པ་དག་གིས་

རབ་A་གཟིར་བས་གདོན་མི་ཟ་བར་q་Bམས་ཟ་བར་འvར་རོ་

ཞེས་±ས་སོ། །/ལ་q་སེམས་ཅན་ཆེན་པོས་±ས་པ། Wག་

འདི་དག་kག་པར་ཟས་ཇི་\་q་ཞིག་ཟ། /ལ་q་ཆེན་པོས་±ས་

པ། Wག་དང་སེང་གེ་འཕར་Pང་Bམས། །ཤ་Tག་rོན་མོ་འབའ་

ཞིག་ཟ། །དེ་ལས་གཞན་པའི་ཟས་2ོམ་dིས། །འདི་ཡི་ཉམ་Gང་

སེལ་མི་�ས། །/ལ་q་འ�ིང་པོས་དེ་2ད་±ས་པ་ཐོས་པ་དང་

འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། །Wག་མོ་འདི་ནི་རིད་ཅིང་ཉམ་Gང་ལ་

བ�ེས་2ོམ་dིས་ཉོན་མོངས་པས་`ོག་གི་tག་མ་Gང་ཟད་ཙམ་
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ཞིག་�ས་ན། བདག་ཅག་གིས་ཇི་\ར་འདི་\ར་_ེད་པར་དཀའ་

བའི་ཟས་དང་2ོམ་བཙལ་བར་�ས། b་ཞིག་ནི་འདི་དག་གི་

ཆེད་3་རང་གི་�ས་དང་`ོག་}ངས་ནས་བ�ེས་པ་དང་2ོམ་

པའི་£ག་བ�ལ་སེལ་བར་Fེད། /ལ་q་ཆེན་པོས་±ས་པ། 

}ང་བར་དཀའ་བ་ཐམས་ཅད་7ི་ནང་ན་བདག་གི་�ས་ལས་

tག་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། །/ལ་q་སེམས་ཅན་ཆེན་པོས་±ས་

པ། དེང་བདག་ཅག་ནི་སོ་སོ་ནས་རང་གི་�ས་ལ་`ེད་ཅིང་

མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། ཤེས་རབ་མེད་པས་གཞན་ལ་ཕན་

འདོགས་པར་མི་�ས་7ི། �ེས་q་དམ་པ་དག་ནི་uིང་xེ་ཆེན་

པོའ E་སེམས་དང་Kན་པས་kག་པར་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་པའི་

Iིར་རང་གི་�ས་~ད་3་བསད་ནས་སེམས་ཅན་Bམས་ལ་ཕན་

འདོགས་པར་Fེད་དོ། །གཞན་ཡང་འདི་uམ་3་བདག་གི་�ས་

འདི་ནི་ཚe་རབས་བ/་Wོང་3་མའི་བར་3་དོན་མེད་པར་¬ལ་
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ཅིང་:གས་ཏེ་བོར་བས་ཕན་པ་ཅི་ཡང་Fས་པ་མེད་ན། ཅིའི་

Iིར་དེང་མཆིལ་¢བས་བཞིན་3་ཡོངས་b་}ངས་ནས་བ�ེས་

པ་དག་གིས་ཉེན་པའི་£ག་བ�ལ་སེལ་བར་མི་Fེད་uམ་མོ། །

དེའི་ཚe་/ལ་q་དེ་དག་ཚEག་དེ་\་q་དག་±ས་ནས་སོ་སོ་ནས་

Fམས་ཤིང་བyེ་བའི་སེམས་བ�ེད་དེ། Wག་མོ་ཉམ་Gང་བ་དེ་

ལ་མིག་མི་གཡེང་བར་བ\ས་ནས་རིང་ཞིག་A་བ2ོར་ཏེ་ཅིག་

ཆར་}ངས་ནས་དོང་ངོ་། །དེ་ནས་/ལ་q་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་

འདི་uམ་3་བདག་གིས་�ས་དང་`ོག་བཏང་བའི་3ས་ནི་དེང་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཅིའི་Iིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་Qན་རིང་�ས་འདི་རབ་

བ|ང་ཡང་། །མི་གཙང་མནམ་ལ་Bག་འཛག་ཡིད་མི་འོང་། །ཡོ་

Fད་གོས་ཟས་ཤིང་k་[ང་པོ་k། །ནོར་དང་རིན་ཆེན་རིམ་Zོ་

Fས་7ང་ནི། །འvར་ཞིང་འཇིག་ཆོས་ངོ་བོ་ཉིད་མི་kག །kག་

ཚ�ལ་དགང་དཀའ་བnང་བར་རབ་A་དཀའ། །kག་A་མཆོད་
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ཅིང་རིམ་Zོ་Fས་7ང་ནི། །ནམས་7ང་བདག་འདོར་Fས་པའི་

rིན་མི་ཤེས། །གཞན་ཡང་�ས་འདི་ནི་མི་བkན་པས་བདག་ལ་

ཕན་པ་མེད་པ། འཇིགས་b་¬ང་བས་དZ་དང་འr་བ། མི་

གཙང་བས་�ད་དང་མcངས་པ་ཡིན་པས། དེང་བདག་གི་�ས་

འདིས་ཡངས་ཤིང་/་ཆེ་བའི་ལས་མངོན་པར་བ�བས་ནས་�ེ་

ཤིའི་/་མཚ�ར་z་གཟིངས་ཆེན་པོ་Fས་ཏེ། འཁོར་བ་ཡོངས་b་

}ངས་ནས་ངེས་པར་འ§ང་བ་ཐོབ་པར་Fའོ་uམ་མོ། །གཞན་

ཡང་འདི་uམ་3་གལ་ཏེ་�ས་འདི་}ངས་པར་vར་ན་འདི་ཉིད་

འ�ས་དང་། ནད་མ་¬ངས་པ་ཚད་མེད་པ་དང་། འཇིགས་ཤིང་

Åག་པ་བ/་Wོང་3་མ་}ངས་པ་ཡིན་ནོ། །�ས་འདི་ནི་བཤང་

གཅི་འབའ་ཞིག་དང་Kན་པ། G་qར་\་qར་མི་བkན་པ། `ིན་

q་མང་པོ་འ3ས་པ། y་�ས་དང་¬ས་པ་ཕན་cན་འ�ེལ་པ། 

ཤིན་A་ཡོངས་b་�ོ་བར་F་བ། ཉེས་དམིགས་དང་བཅས་པ་
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ཡིན་པས་དེའི་Iིར་དེང་བདག་གིས་�ས་ཡོངས་b་}ངས་ནས་

�་ན་མེད་པ་མཐར་Iིན་པའི་:་ངན་ལས་འདས་པ་ཡོངས་b་

བཙལ་ཏེ། :་ངན་dི་ཉེས་པ་དང་། མི་kག་པའི་£ག་བ�ལ་

དང་། འ¡ག་པ་གཏན་3་}ངས་ནས་འཁོར་བ་�ན་བཅད་དེ། 

ཉེས་པ་Bམས་}ངས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛEན་དང་། ཤེས་རབ་7ི་

Wོབས་7ིས་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་བ{ོམས་ནས་བསོད་ནམས་

བ/་Wོང་མང་པོས་བ/ན་པ། ཐམས་ཅད་མ~ེན་པར་vར་པ། 

སངས་/ས་མང་པོས་རབ་A་བ�གས་པའི་ཆོས་7ི་�་ཤིན་A་

d་ནོམ་པ་འཐོབ་པར་Fའོ། །ཐོབ་པར་vར་ནས་7ང་སེམས་

ཅན་Bམས་ལ་ཆོས་7ིས་�ན་ཚད་མེད་པ་གཏང་བར་Fའོ་uམ་

མོ། །དེའི་ཚe་/ལ་q་དེ་ཤིན་A་བpལ་བའི་དཔའ་`ན་དང་། 

�ོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཏབ་ནས་uིང་xེ་ཆེན་པོའ E་བསམ་པས་

སེམས་kས་ཤིང་འཕེལ་པར་vར་7ང་�་བོ་གཉིས་Åག་ཅིང་
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དངངས་པས་བར་ཆད་7ི་བགེགས་Fས་ནས་�ོན་པ་མི་འzབ་

པར་དོགས་པས། �་བོ་གཉིས་ལ་གཅེན་གཉིས་Sར་གཤེགས་

ཤིག །བདག་ནི་རེ་ཞིག་Sར་མཆིའོ་ཞེས་±ས་སོ། །དེ་ནས་

/ལ་q་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་Sར་ཚལ་dི་ནང་3་Xགས་ནས་

Wག་མོའ E་�ང་3་Iིན་ཏེ། གོས་�ད་ནས་འོད་མའི་Wེང་3་བཞག་

Wེ་�ོན་ལམ་འདི་2ད་3་བཏབ་བོ། །བདག་ནི་ཆེས་མཁས་

སེམས་ཅན་fན་dི་Iིར། །�་མེད་Fང་Gབ་གནས་ནི་གཉེར་

བས་ན། །uིང་xེ་ཆེན་པོའ E་སེམས་བ�ེད་གཡོ་བ་མེད། །�ེ་

བོས་ཕངས་པའི་�ས་ནི་གཏོང་བར་Fེད། །Fང་Gབ་ནད་མེད་

ག3ང་བ་མེད་པས་ན། །�ོ་དང་Kན་པ་fན་dིས་རབ་A་མོས། །

ཁམས་གbམ་£ག་བ�ལ་/་མཚ�འི་སེམས་ཅན་fན། །དེང་

བདག་rངས་ནས་བདེ་ལ་འགོད་པར་ཤོག །དེ་ནས་/ལ་qས་

ཚEག་དེ་2ད་±ས་ནས་Wག་མོ་\ོགས་པའི་མ3ན་3་�ས་བོར་
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ཏེ་ཉལ་བ་དང་། Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་དེའི་Fམས་པ་དང་uིང་

xེའི་གཟི་Fིན་dི་མlས་Wག་མོས་ཅི་ཡང་Fེད་མ་�ས་སོ། །

Fང་Gབ་སེམས་དཔས་དེ་\་q་མཐོང་བ་དང་རི་མཐོན་པོའ E་Wེང་

3་འཛeགས་ཏེ་�ས་བོར་ནས་ཡང་འདི་uམ་3་Wག་མོ་འདི་ནི་

ཉམ་Gང་ཞིང་དམའ་བས་བདག་ལ་བཟའ་བར་མི་�ས་སོ་uམ་3་

བསམས་ནས་ལངས་ཏེ་མཚ�ན་བཙལ་ན་ཡང་མ་_ེད་པས་འོད་

མ་2མ་པོའ E་ཚལ་བས་qོག་མར་Tག་Ãང་Wེ། མཐར་dིས་Wག་

མོའ E་�ང་3་ཉེ་བར་བuེན་པ་དང་། དེའི་ཚe་ཇི་\ར་Îང་གིས་G་

བོ་བ�ོད་པ་བཞིན་3་ས་ཆེན་པོ་ཡང་Bམ་པ་�ག་A་རབ་A་

གཡོས་པར་vར། ཉི་མ་ཡང་�་གཅན་dིས་བ�ིབས་པ་བཞིན་

3་འོད་དང་མི་Kན་པས་Iོགས་བ�་fན་3་�ན་ནག་A་vར་

ནས་t་Bམས་7ིས་7ང་མེ་ཏོག་དམ་པ་དང་། }ོས་མཆོག་དམ་

པའི་Iེ་མའི་ཆར་ཡང་མངོན་པར་ཕབ་པས་ཚལ་dི་ནང་3་fན་
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3་~བ་ཅིང་གང་བར་vར་ཏོ། །དེའི་ཚe་བར་¢ང་ལ་གནས་པའི་

tའི་ཚ�གས་མང་པོ་Bམས་7ིས་དངོས་པོ་དེ་\་q་མཐོང་བ་

དང་། xེས་b་ཡི་རང་བའི་སེམས་བ�ེད་ནས་�ོན་ཆད་ནམ་

ཡང་འདི་\་q་མ་§ང་ངོ་ཞེས་བ�གས་པ་བxོད་དེ་ཐམས་ཅད་

7ིས་�ེས་q་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་བ�གས་པ་

བxོད་ནས་ཚEགས་b་བཅད་དེ་±ས་པ། �ེས་ཆེན་ཡོངས་�ོབ་

uིང་xེའི་སེམས་བ�ེད་ནས། །q་གཅིག་བཞིན་3་སེམས་ཅན་

མཉམ་པར་\། །རབ་དཔའ་དགའ་ཆེན་སེམས་ལ་འ�ངས་མེད་

པས། །�ས་}ངས་ཕོངས་�ོབ་བསོད་ནམས་དཔག་པར་

དཀའ། །ངེས་པར་kག་བདེ་d་ནོམ་གནས་Iིན་ནས། །འཁོར་

བའི་འཆིང་བ་མང་པོ་གཏན་3་}ོང་། །རིང་པོར་མི་ཐོགས་Fང་

Gབ་འ�ས་འཐོབ་ནས། །ཉེར་ཞི་བདེ་བ་�ེ་མེད་མངོན་kོགས་

འvར། །དེའི་ཚe་Wག་མོ་\ོགས་པ་དེས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་
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qོག་མ་ནས་Tག་ཟག་པ་མཐོང་བ་དང་Tག་བKགས་ཏེ་ཤ་མ་

�ས་པར་ཟོས་པས་¬ས་པ་འབའ་ཞིག་�ས་པར་Fས་སོ། །དེ་

ནས་/ལ་q་ཆེན་པོས་ས་གཡོས་པ་མཐོང་བ་དང་�་བོ་ལ་±ས་

པ། ས་ཆེན་རི་wངས་fན་7ང་རབ་A་གཡོས། །Iོགས་fན་

�ན་ནག་ཉི་མའི་འོད་མི་Kན། །t་ཡི་མེ་ཏོག་Èང་བས་མཁའ་

~བ་པས། །འདི་ནི་�་བོས་ངེས་པར་�ས་}ངས་kགས། །

/ལ་q་འ�ིང་པོས་�་བོས་དེ་2ད་±ས་པ་ཐོས་པ་དང་ཚEགས་

b་བཅད་དེ་±ས་པ། Wག་མོ་�ས་\ོགས་ཤིན་A་ཉམ་Gང་བ། །

བ�ེས་གཟིར་q་Ëག་བཟའ་དོགས་མཐོང་ནས་ནི། །སེམས་ཅན་

ཆེན་པོ་±ེ་བ་དག་ཐོས་པས། །�་བོས་�ས་བཏང་དེང་བདག་ཐེ་

ཙ�མ་འཚལ། །དེ་ནས་/ལ་q་གཉིས་:་ངན་དང་། £ག་བ�ལ་

ཆེན་པོ་�ེས་པས་±ེ་�གས་བཏོན་ཏེ་�ས་ནས་གཉིས་ཀ་tན་

ཅིག་A་Sར་Wག་མོའ E་�ང་3་Iིན་ཏེ། �་བོའ E་གོས་ནི་འོད་མའི་
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ཡལ་ག་ལ་བཀལ། ¬ས་པ་དང་། Å་ནི་fན་3་འཐོར། Tག་

བབས་པས་ནི་·བ་A་vར་ནས་ས་གཞི་fན་3་~བ་པར་vར་པ་

མཐོང་བ་དང་བ/ལ་ནས་རང་གི་�ས་7ང་ག|ང་མ་�ས་པས་

¬ས་པའི་�ང་3་�ས་བ�བས་ཏེ། རིང་ཞིག་ལོན་ནས་rན་པ་

Sར་ཐོབ་པ་དང་། ལངས་ནས་ལག་པ་བཏེག་Wེ་རབ་A་�ས་

ནས་±ེ་�གས་བཏོན་པ། བདག་ཅག་�་བོ་Fད་£ག་མཛeས། །

ཕ་མ་གཉི་ག་tག་པར་Fམས། །ཅི་Iིར་tན་ཅིག་Iིར་§ང་

ནས། །�ས་}ངས་Sར་ནི་མ་ལོག་vར། །གལ་ཏེ་ཕ་མས་rིས་

vར་ན། །བདག་ཅག་ལན་ནི་ཇི་2ད་གདབ། །tན་ཅིག་`ོག་ནི་

བཏང་S་ན། །རང་གི་�ས་ནི་ཅི་Iིར་བཞག །དེ་ནས་/ལ་q་

གཉིས་±ེ་�གས་བཏོན་ཏེ་�ས་ནས་ཡིད་ལ་གཅགས་བཞིན་3་

མཐར་dིས་}ངས་ཏེ་དོང་ངོ་། །དེའི་ཚe་/ལ་q་ཐ་Gངས་7ིས་

Tིད་པའི་གཡོག་འཁོར་Bམས་ཕན་cན་གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་
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2ད་3་/ལ་q་གང་ན་ཡོད་པ་tན་ཅིག་བཙལ་བའི་རིགས་སོ་

ཞེས་±ས་པར་vར་ཏོ། །དེའི་ཚe་/ལ་པོའ E་བ�ན་མོ་དམ་པ་ཡང་

ཐོག་མཐོན་པོའ E་Wེང་3་ཉལ་བའི་¤ི་ལམ་ན་\ས་ངན་dི་མཚན་

མ་མཐོང་བ་འདི་\་Wེ། �་མ་གཉིས་གཞན་dིས་བཅད་པ་དང་། 

སོ་Èང་བ་དང་། �ག་རོན་dི་Ë་V་གbམ་ཐོབ་པ་ལས་གཅིག་

ནི་Tས་~ེར། གཉིས་ནི་དངངས་ཤིང་Åག་པར་vར་པ་དག་

མཐོང་བར་vར་ཏོ། །ས་གཡོས་པའི་ཚe་བ�ན་མོ་སད་དེ་སེམས་

ལ་:་ངན་ཆེན་པོ་�ེས་ནས་འདི་2ད་3་±ས་སོ། །ཅི་Iིར་དེང་

ནི་ས་ཆེན་རབ་A་གཡོས། །G་wང་ནགས་ཚལ་ºོན་ཤིང་fན་

7ང་འVལ། །ཉི་མའི་འོད་མེད་གཡོགས་ཤིང་བ�ིབས་པ་

འr། །མིག་འVལ་�་གཡོ་�ོན་ཆད་ཡང་མི་འr། །uིང་ལ་

མདས་ཕོག་བཞིན་3་£ག་བ�ལ་གཟིར། །�ས་fན་རབ་གཡོ་

བདེ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །བདག་གིས་¤ི་ལམ་\ས་ངན་མཐོང་བས་
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ན། །ངེས་པར་�ོན་མེད་\ས་ངན་དངོས་པོ་ཡོད། །བ�ན་མོའ E་

�་མ་གཉིས་ལས་ཞོ་ཟགས་པ་དང་འདི་uམ་3་འདི་ནི་གདོན་མི་

ཟ་བར་\ས་ངན་7ི་དངོས་པོ་Wོན་པ་ཡིན་ནོ་uམ་མོ། །དེའི་ཚe་

ནང་འཁོར་མ་ཞིག་Iི་རོལ་dི་མི་Bམས་/ལ་q་བཙལ་བ་ལས་

ད་3ང་མ་_ེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཐོས་པ་དང་། སེམས་ལ་ཤིན་A་

Åག་ཅིང་འཇིགས་པ་�ེས་པས་ཕོ་�ང་གི་ནང་3་སོང་Wེ་བ�ན་

མོ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། །t་མོ་མ~ེན་ལགས་སམ་Sད་

རོལ་dི་མི་Bམས་ལས་fན་3་སོ་སོར་/ལ་q་བཙལ་བ་ལས་ད་

3ང་མ་_ེད་ཅེས་མཆི་བ་ཐོས་ལགས་སོ། །དེ་ནས་བ�ན་མོ་

དེས་ཚEག་དེ་2ད་±ས་པ་ཐོས་པ་དང་། :་ངན་ཆེན་པོ་�ེས་

པས་±ེ་�གས་བཏོན་ཏེ། མིག་མཆི་མས་གང་བཞིན་3་/ལ་

པོའ E་�ང་3་Iིན་ནས་/ལ་པོ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །t་

ཆེན་པོ་བདག་གིས་Sད་རོལ་dི་མི་Bམས་ལས་འདི་2ད་3་
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བདག་གི་q་£ག་ཐ་Gངས་Wོར་ཅེས་མཆི་བ་ཐོས་ལགས་སོ། །

/ལ་པོས་ཚEག་དེ་ཐོས་པ་དང་ཤིན་A་Åག་པར་vར་པས་

བBངས་བཞིན་3་±ེ་ཚEག་འདི་2ད་3་7ི་ãད་£ག་བ�ལ་ལོ། །

དེང་ངའི་q་ཡིད་3་འོང་བ་Wོར་བར་vར་ཏོ་ཞེས་±ས་ནས་མཆི་

མ་Iིས་ཏེ། བ�ན་མོ་ལ་�ོ་བ་བ�ེད་ནས་འདི་2ད་3་བཞིན་

བཟང་མ་~ོད་:་ངན་མ་Fེད་ཅིག །ངས་དེང་tན་ཅིག་Iིར་§ང་

Wེ་q་£ག་བཙལ་བར་Fའོ་ཞེས་±ས་ནས། /ལ་པོ་བ�ན་མོ་

དང་། �ེ་བོའ E་ཚ�གས་མང་པོ་དང་tན་ཅིག་A་Zོང་~ེར་ནས་

Iིར་§ང་Wེ། སོ་སོར་dེས་ཏེ་Iོགས་fན་3་བཙལ་བ་ལས་རིང་

པོ་མ་ལོན་པར་�ོན་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཉེ་བར་མ3ན་3་འོངས་ཏེ་

/ལ་པོ་ལ་འདི་2ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །t་/ལ་q་མི་བXགས་

ཞེས་ཐོས་པས་lགས་ངན་མི་མཛད་3་གསོལ། /ལ་q་ཐ་

Gངས་ནི་ད་3ང་མི་གདའ་ལགས་སོ། །/ལ་པོས་ཚEག་དེ་ཐོས་
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པ་དང་±ེ་�གས་བཏོན་ནས་འདི་2ད་3་7ི་ãད་ངའི་q་ཡིད་3་

འོང་བ་Wོར་བར་vར་ཏོ་ཞེས་±ས་པར་vར་ཏོ། །དང་པོ་q་ཡོད་

ཚe་ན་དགའ་བ་Gང་། །Iིས་ནི་q་Wོར་ཚe་ན་£ག་བ�ལ་ཆེ། །

གལ་ཏེ་ངའི་qའི་`ོག་ནི་Sར་ཐོབ་ན། །ངའི་�ས་ཤི་ཡང་£ག་

བ�ལ་ཅི་ཡང་མེད། །བ�ན་མོས་དེ་2ད་ཐོས་པ་དང་། །དཔེར་

ན་མདས་ཕོག་པ་བཞིན་3་:་ངན་dིས་fན་3་ད�ིས་པར་vར་

པས་±ེ་ཚEག་འདི་2ད་ཅེས་±ས་སོ། །བདག་གི་q་གbམ་

འཁོར་དང་བཅས་པར་ནི། །ནགས་ཚལ་དོང་Wེ་tན་ཅིག་yེ་བ་

ལས། །q་£ག་ཐ་Gངས་གཅིག་ª་མ་འོངས་པས། །ངེས་པར་

འ�ལ་བའི་\ས་ངན་དངོས་ཡོད་འvར། །དེའི་འོག་A་ཡང་�ོན་

པོ་འ�ིང་པོ་/ལ་པོའ E་�ང་3་ཉེ་བར་འོངས་པ་ལ་/ལ་པོས་�ོན་

པོ་དེ་ལ་q་£ག་གང་ན་འ3ག་ཅེས་±ས་པ་ལས། �ོན་པོ་འ�ིང་

པོས་དེ་ཡིད་ལ་གཅགས་ཏེ་�ས་པས་qོག་མ་དང་Àེ་ཡང་
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2མས་ནས་ཚEག་འFིན་ཅིང་ལན་འདེབས་7ང་མ་�ས་པ་དང་

བ�ན་མོས་འདི་2ད་ཅེས་rིས་སོ། །q་Gང་ད་\ར་གང་ན་¶ར་

3་±ོས། །བདག་གི་�ས་fན་རབ་A་བ`ེགས་པར་vར། །

:ོས་འ¡གས་¤ོངས་པས་ནང་གི་སེམས་ཉིད་Wོར། །བདག་གི་

�ང་ནི་དེ་རིང་གས་uམ་Fེད། །དེ་ནས་�ོན་པོ་འ�ིང་པོས་/ལ་

qས་�ས་ཡོངས་b་བཏང་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་ཞིབ་A་/ལ་པོ་

ལ་གསོལ་ཏེ་ཤེས་པར་Fས་པ་དང་། /ལ་པོ་དང་། བ�ན་མོས་

གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་±ེ་ཞིང་མཆི་མས་བBངས་བཞིན་3་�ས་

ཡོངས་b་བཏང་བའི་ས་Iོགས་b་¶ར་ཞིང་རིངས་པར་དོང་Wེ། 

འོད་མའི་ཚལ་Fང་Gབ་སེམས་དཔས་�ས་བཏང་བའི་གནས་

b་Iིན་ནས་¬ས་པ་Bམས་fན་3་འཐོར་བ་མཐོང་བ་དང་ཅིག་

ཅར་ས་ལ་འdེལ་ཏེ། ཤི་བ་དང་འr་བར་བ/ལ་བར་vར་པས་

དཔེར་ན་Îང་rག་པོས་ºོན་ཤིང་ཆེན་པོ་བrེལ་བཞིན་3་
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སེམས་¤ོངས་ཤིང་rན་པ་Wོར་བས་ཤེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པར་

vར་ཏོ། །དེ་ནས་�ོན་པོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པས་Gས་fན་3་

གཏོར་བ་དང་། /ལ་པོ་དང་བ�ན་མོ་རིང་ཞིག་ལོན་ནས་གདོད་

rན་པ་ཐོབ་པར་vར་ཏོ། །དེ་ནས་ལག་པ་བཏེག་Wེ་འ3ག་ནས་

±ེ་ཚEག་±ས་པ། 7ི་ãད་q་£ག་མཛeས་པའི་མཚན་དང་Kན། 

ཅིའི་Iིར་འཆི་བའི་£ག་བ�ལ་�ར་འོངས་གཙeས། གལ་ཏེ་~ོད་

7ི་མ3ན་3་བདག་ཤི་ན། །འདི་འrའི་£ག་བ�ལ་མཐོང་བར་ག་

ལ་འvར། །དེ་ནས་བ�ན་མོ་:ོས་ཤིང་བ/ལ་བ་ཁད་7ིས་ཞི་

བར་vར་ནས་7ང་Å་ལོང་ལོང་པོར་vར་ཏེ་ལག་པ་གཉིས་7ིས་

�ང་བ´ངས་ནས་ཉ་2མས་ལ་འZེ་བ་བཞིན་3་ས་ལ་འZེས་ཏེ། 

བ་q་Wོར་བ་བཞིན་3་�ས་ནས་±ེ་ཚEག་±ས་པ། བདག་གི་q་

ནི་bས་གAབས་ན། །¬ས་པ་tག་མ་ས་ལ་གཏོར། །བདག་གི་

q་£ག་Wོར་བས་ན། །:་ངན་±ེ་བ་རང་མི་ཐེག །7ི་ãད་q་ནི་
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bས་བསད་ན། :་ངན་དངོས་པོ་འདི་འr་:ོང་། །བདག་uིང་�ོ་

ནི་མ་ཡིན་ན། །ཅི་ཡི་Iིར་ན་གས་མ་vར། །བདག་གི་¤ི་ལམ་

�་མ་གཉིས། །གཞན་དག་གིས་ནི་བཅད་པ་དང་། །སོ་Bམས་

Èང་བར་མཐོང་བས་ན། །དེང་ནི་£ག་བ�ལ་ཆེན་པོ་:ོང་། །

�ག་རོན་Ë་V་གbམ་ལས་ནི། །གཅིག་ནི་Tས་~ེར་མཐོང་

བས་ན། །དེང་ནི་q་£ག་Wོར་vར་པས། །\ས་ངན་Wོན་ལ་མི་

བདེན་མེད། །དེ་ནས་/ལ་q་ཆེན་པོ་དེ་བ�ན་མོ་དང་། q་

གཉིས་དང་བཅས་པར་བyེ་བས་གAགས་ཏེ་�ས་ནས་/ན་

ཐམས་ཅད་བ�ོལ་ཏེ་�ེ་བོའ E་ཚ�གས་མང་པོ་དང་tན་ཅིག་A་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་བཞག་པའི་�ས་7ིས་རིང་བ`ེལ་

བ£ས་ཏེ་མཆོད་པ་F་བའི་Iིར་མཆོད་kེན་dི་ནང་3་བཞག་

གོ །fན་དགའ་བོ་~ོད་7ིས་འདི་ཉིད་ནི་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་

དེའི་རིང་བ`ེལ་ཡིན་པར་རིག་པར་Fའོ། །ཡང་ཚe་དང་Kན་པ་
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fན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་³ལ་པ། ང་�ོན་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་

+ང་དང་། གཏི་�ག་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་Kན་པའི་

ཚe་ན་ཡང་སེམས་ཅན་ད:ལ་བ་དང་། ཡི་དགས་དང་། 3ད་

འZོའ E་�ེ་གནས་ལ་སོགས་པའི་འZོ་བ་µ་པོ་དག་A་ཡང་«ེན་

ཇི་\་བ་བཞིན་3་ཡོངས་b་བ�བས་ནས་ཕན་བཏགས་ཏེ་ངེས་

པར་འ§ང་བ་ཐོབ་པར་Fས་ན། ད་\ར་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་

ཅད་ཟད་ནས་བག་ཆགས་7ི་tག་མ་མེད་དེ། t་དང་མིའི་Wོན་

པར་vར་ནས་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པ་དང་Kན་པས་སེམས་ཅན་

རེ་རེའི་Iིར་ཡང་བ2ལ་པ་མང་པོའ E་བར་3་སེམས་ཅན་ད:ལ་

བ་དང་། གནས་གཞན་དག་A་གནས་ཏེ། £ག་བ�ལ་¢་

ཚ�གས་དང་3་�ངས་ནས་�ེ་ཤི་དང་ཉོན་མོངས་པའི་འཁོར་བ་

ལས་ངེས་པར་འ§ང་བ་འཐོབ་པར་Fེད་པ་\་�ོས་7ང་ཅི་

དགོས། དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་དོན་དེ་ཉིད་ཡང་བWན་
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པའི་Iིར་ཚEགས་b་བཅད་དེ་བཀའ་³ལ་པ། ང་�ོན་འདས་པའི་

3ས་7ི་ཚe། །བ2ལ་པ་Zངས་མེད་ཚད་མེད་uེད། །རེས་འགའ་

Qལ་dི་/ལ་པོ་Fས། །རེས་འགའ་/ལ་q་Fས་པ་ན། །kག་

པར་aིན་པ་ཆེར་བཏང་བས། །ཤིན་A་ཕངས་པའི་�ས་བཏང་

ནས། །འཁོར་བ་ལས་ནི་ངེས་§ང་Wེ། །Fང་Gབ་དམ་པར་Iིན་

པར་�ོན། །�ོན་§ང་Qལ་ཆེན་ཞིག་A་ནི། །Qལ་བདག་ཤིང་k་

ཆེ་ཞེས་F། །/ལ་q་དཔའ་བོ་ཞེས་F་བ། །kག་པར་aིན་

གཏོང་སེར་¢་མེད། །དེ་ལ་�་བོ་གཉིས་ཡོད་དེ། །�་ཆེན་t་

ཆེན་པོ་ཞེས་F། །གbམ་པོ་tན་ཅིག་Iིར་§ང་Wེ། །མཐར་

dིས་རི་དང་ནགས་ཚལ་Iིན། །Wག་མོ་བ�ེས་པས་ཉེན་མཐོང་

ནས། །འདི་འrའི་སེམས་ནི་�ེས་པར་vར། །Wག་མོ་བ�ེས་

མེས་རབ་བ`ེགས་7ང་། །གཞན་བཟར་¬ང་བ་ཅི་ཡང་མེད། །

�ེས་ཆེན་དེ་འr་མཐོང་ནས་ནི། །དེ་ཡིས་q་ནི་ཟོས་དོགས་
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Iིར། །ཆགས་མེད་�ས་ནི་རབ་བཏང་ནས། །q་�བས་�ས་པ་

མེད་པར་Fས། །ས་ཆེན་དང་ནི་རི་Bམས་7ང་། །3ས་གཅིག་

ཐམས་ཅད་རབ་A་གཡོས། །G་wང་/་མཚ�་ཤིན་A་འ¡གས། །

mབས་rག་G་ནི་dེན་3་འབབ། །གནམ་ས་འོད་ནི་Wོར་བས་ན། 

།�ན་ནག་ཅི་ཡང་མཐོང་བ་མེད། །ནགས་ཚལ་དགོན་པའི་

གཅན་གཟན་Bམས། །འ�ར་�ག་གནས་ནི ་ཡོངས་b་

}ངས། །�་གཉིས་ཅི་Iིར་མ་ལོག་ཅེས། །:་ངན་བyེ་བའི་

£ག་བ�ལ་�ེས། །གཡོག་འཁོར་མང་པོ་Bམས་དང་ནི། །

ནགས་ཚལ་fན་3་ཡོངས་b་བཙལ། །Nན་གཉིས་tན་ཅིག་

རབ་འZོགས་ཏེ། །རི་གཟར་ནགས་b་Iིན་ནས་ནི། །Iོགས་

བཞིར་བ\ས་7ང་ཅི་མ་མཐོང་། །Wག་མོ་མཐོང་བའི་ནགས་

Wོང་3། །མ་དང་q་བ3ན་བཅས་པར་ནི། །ཐམས་ཅད་Tག་

གིས་ཁ་བ�ས་དང་། །¬ས་པ་tག་མ་Å་Bམས་ནི། །ས་ལ་
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fན་3་འཐོར་བ་མཐོང་། །གཞན་ཡང་Tག་ནི་ཟགས་པ་

Bམས། །འོད་མའི་ཚལ་fན་¼གས་པ་དག །�་བོ་གཉིས་7ིས་

མཐོང་ནས་ནི། །སེམས་ལ་འཇིགས་Åག་ཆེན་པོ་�ེས། །གཉི་

ག་བ/ལ་ནས་ས་ལ་འdེལ། །འ¡གས་:ོས་ཅི་ཡང་མི་rན་

པས། །ས་´ལ་དག་གིས་�ས་fན་གོས། །Bམ་ཤེས་�ག་ནི་

rན་པ་ཉམས། །/ལ་q་གཡོག་ནི་མང་པོ་Bམས། །ཆོ་ངེ་

སེམས་ལ་:་ངན་�ེས། །Gས་གཏོར་rན་པ་ཐོབ་ནས་7ང་། །

ལག་བཏེག་2ད་ཆེར་Ãང་Wེ་�ས། །Fང་Gབ་སེམས་དཔས་

�ས་བཏང་ཚe། །Fམས་པའི་མ་ནི་ཕོ་�ང་ན། །qད་མེད་µ་

བ/་Bམས་དང་ནི། །tན་ཅིག་ལོངས་Pོད་:ོང་བ་ལས། །

བ�ན་མོ་དམ་པའི་�་མ་གཉིས། །རང་གི་�་ཞོ་ཟགས་vར་

པས། །�ས་fན་ཁབ་7ིས་�ག་པ་བཞིན། །ཤིན་A་£ག་

བ�ལ་རབ་མི་བདེ། །q་Wོར་འ3་ཤེས་�ེས་པས་ན། །:་ངན་
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|ག་o་སེམས་ལ་|ག །/ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཤེས་Fས་ནས། །£ག་

བ�ལ་དངོས་པོ་དེ་དག་བཤད། །ཆོ་ངེས་±ེ་བ་མི་བཟོད་པས། །

བyེ་བའི་2ད་7ིས་/ལ་པོ་ལ། །/ལ་པོ་ཆེན་པོ་མ~ེན་པར་

མཛ�ད། །དེང་བདག་£ག་བ�ལ་ཆེན་པོ་�ེས། །�་ཞོ་གཉིས་ནི་

རང་§ང་པས། །བཀག་7ང་བསམ་པ་བཞིན་མ་zབ། །ཁབ་

7ིས་�ས་fན་�ག་པ་བཞིན། །:་ངན་�ང་ནི་གས་ལ་lག །

བདག་གི་གཡར་ལམ་�་\ས་ངན། །ངེས་པར་q་£ག་Wོར་བར་

vར། །tས་ནི་བདག་གི་`ོག་�ོབས་ལ། །q་ནི་Vམ་གསོན་

མ~ེན་པར་མཛ�ད། །གཡར་ལམ་�ག་རོན་གbམ་མཐོང་བ། །

Gང་�་དེ་ནི་q་£ག་ལགས། །Tས་ནི་Uོགས་ཏེ་འཚལ་བས་ནི། 

།:་ངན་·ོགས་པར་གསོལ་བར་དཀའ། །དེང་བདག་:་ངན་

མཚ�ར་Fིང་བས། །འཆི་བར་འvར་བ་རིང་མི་ཐོགས། །q་`ོག་

མི་གསོན་�ོ་བ་Gང་། །¶ར་བ་ཉིད་3་བཙལ་བར་གསོལ། །
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གཞན་ཡང་Sད་རོལ་མི་Bམས་ལས། །q་Gང་མ་_ེད་ཐོས་པས་

ན། །དེང་བདག་སེམས་ནི་རབ་མི་བདེ། །tས་ནི་བདག་ལ་བyེ་

བར་མཛ�ད། །བ�ན་མོས་དེ་2ད་±ས་ནས་ནི། །�ས་བཏེག་ས་

ལ་རབ་A་བ�བས། །རབ་བyེ་ན་བས་སེམས་བ/ལ་:ོས། །

རབ་¤ོངས་ཤེས་པ་ཅི་ཡང་མེད། །ནང་འཁོར་qད་མེད་བ�ན་

མོ་དེ། །བ/ལ་ཏེ་ས་ལ་འdེལ་མཐོང་Wེ། །2ད་ཆེན་Ãང་Wེ་

རབ་A་�ས། །:་ངན་དངངས་Åག་གནས་7ང་Wོར། །/ལ་

པོས་ཚEག་དེ་ཐོས་པས་ན། །:་ངན་རང་ཉིད་ག|ང་མ་�ས། །

�ོན་པོ་ཐམས་ཅད་བfག་ནས་ནི། །q་£ག་ཚ�ལ་བ་ཡོངས་b་

བ7ེ། །ཐམས་ཅད་Zོང་~ེར་Iིར་§ང་Wེ། །དེ་དང་དེ་དག་fན་

3་བཙལ། །�ས་ནས་མི་ནི་མང་པོ་ལ། །/ལ་q་གང་ན་ཡོད་

ཅེས་±ས། །ད་\ར་གསོན་ནམ་འོན་ཏེ་ཤི། །གང་3་སོང་བ་b་

ཡིས་ཤེས། །ཇི་\ར་Fས་ན་མཐོང་vར་ནས། །བདག་ཅག་:་
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ངན་བསལ་བར་འvར། །�ེ་བོ་མང་པོ་ཐམས་ཅད་fན། །/ལ་

q་དེ་ནི་ཤི་ཟེར་བས། །ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་A་ག3ང་། །±ེ་

�གས་£ག་བ�ལ་བxོད་པར་དཀའ། །དེ་ཚe་/ལ་པོ་ཤིང་k་ཆེ། 

།ཆོ་ངེས་±ས་ནས་Wན་ལས་ལངས། །བ�ན་མོའ E་�ང་3་ཉེར་

སོང་Wེ། །དེ་ཡི་�ས་ལ་Gས་7ང་གཏོར། །བ�ན་མོ་Gས་ནི་

གཏོར་བས་ན། །རིང་ཞིག་ལོན་ནས་rན་པ་ཐོབ། །རབ་±ེས་

/ལ་པོ་ལ་Xས་པ། །བདག་q་ད་\་གང་ན་མཆིས། །/ལ་པོས་

བ�ན་མོ་ལ་བ{ོ་བ། །ངས་ནི་ཕོ་ཉ་མང་བ7ེ་Wེ། །Iོགས་

བཞིར་/ལ་q་ཚ�ལ་བ�ག་ན། །ད་3ང་གཏམ་�ེས་ཡོང་མ་

འོངས། །/ལ་པོས་བ�ན་མོ་ཡང་བ{ོ་བ། །~ོད་ནི་:་ངན་མ་

Fེད་པར། །རེ་ཞིག་རང་ཉིད་བདེ་བར་Fོས། །tན་ཅིག་Iིར་

§ང་བཙལ་བར་F། །དེ་ནས་/ལ་པོ་བ�ན་མོར་བཅས། །

བཞོན་པ་ཞོན་ནས་མ3ན་3་ཆས། །±ེ་བའི་2ད་7ིས་ཆོ་ངེས་
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བཏབ། །ག3ང་སེམས་མེ་ནི་འབར་བ་འr། །ཡ་རབས་མ་

རབས་བ/་Wོང་Bམས། །/ལ་པོའ E་xེས་b་Zོང་~ེར་§ང་། །

བyེ་བའི་�་�་མི་འཆད་པར། །སོ་སོར་/ལ་q་ཡོངས་b་

བཙལ། །/ལ་པོས་q་£ག་བཙལ་བའི་Iིར། །མིག་གིས་

Iོགས་བཞིར་བ\ས་པ་ལས། །Å་བཤིག་Tག་གིས་�ས་

བ�ས་ཏེ། །�ས་fན་´ལ་dིས་གོས་པ་དང་། །�ས་ནས་

མ3ན་བཅད་འོང་བ་ཡི། །མི་ཞིག་7ང་ནི་མཐོང་བར་vར། །

/ལ་པོས་\ས་ངན་དེ་མཐོང་ནས། །tག་པར་:་ངན་�ེས་པར་

འvར། །/ལ་པོས་ལག་པ་གཉིས་བཏེག་ནས། །བyེ་བས་�ས་

ཏེ་བfག་མ་�ས། །ཐོག་མར་�ོན་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག །རིངས་

བkབས་/ལ་པོའ E་�ང་འོངས་ནས། །/ལ་པོ་དེ་ལ་འདི་2ད་

±ས། །t་ནི་lགས་ངན་མི་མཛད་གསོལ། །t་ཡི་lགས་བyེ་

`ས་q་དེ། །ད་3ང་_ེད་པར་མ་vར་7ང་། །རིང་པོར་མི་ཐོགས་
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Iིན་པར་མཆི། །t་ནི་lགས་ངན་མི་མཛད་གསོལ། །/ལ་པོ་

ཡང་ནི་སོང་བ་ལས། །�ོན་པོ་འ�ིང་པོ་འོངས་པ་མཐོང་། །�ོན་

པོ་/ལ་པོའ E་�ང་འོངས་ནས། །�ས་ཏེ་/ལ་ལ་འདི་2ད་±ས། །

/ལ་q་གཉིས་ནི་བXགས་པ་ཡང་། །:་ངན་Xགས་7ིས་

ཡོངས་b་ག3ངས། །/ལ་q་ཐ་Gངས་གང་ལགས་པ། །དེ་ནི་

མི་kག་པ་ཡིས་ཟིན། །q་བཙས་Wག་མོ་\ོགས་པ་ཞིག །q་

འཚལ་uམ་པ་གཟིགས་ནས་ནི། །/ལ་q་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་

ཡིས། །lགས་xེ་ཆེན་པོའ E་སེམས་བ�ེད་དེ། །�་མེད་ལམ་ནི་

གཉེར་བ་དང་། །མང་པོ་ཐམས་ཅད་བ�་བའི་Sད། །Fང་Gབ་

མཆོག་ལ་འ3་ཤེས་བཅིངས། །ཤིན་A་ཟབ་ཡངས་/་མཚ�་

བཞིན། །རི་མཐོ་yེ་ལ་འཛeགས་ནས་ནི། །Wག་མོ་\ོགས་མ3ན་

�་ཡང་བོར། །ཉམ་Gང་འཚལ་�ོ་མ་ཐོགས་ནས། །འོད་མས་

མVལ་3་Tག་Ãང་བས། །/ལ་qའི་�་ནི་འཚལ་བས་ན། །�་
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ག3ང་tག་མ་ཙམ་ཞིག་�ས། །དེ་ཚe་/ལ་པོ་བ�ན་མོར་

བཅས། །དེ་2ད་ཐོས་ནས་བ/ལ་བར་vར། །སེམས་ནི་:་ངན་

མཚ�ར་Fིང་Wེ། །ཉོན་མོངས་མེ་ཡིས་རབ་A་བ`ེགས། །�ོན་

པོས་ཙ�ན་G་དག་གིས། །/ལ་པོ་བ�ན་མོ་གཏོར་བས་ན། །

ཅིག་ཆར་ལངས་ནས་རབ་A་�ས། །ལག་བཏེགས་�ང་དག་ལ་

ཡང་བ´ངས། །�ོན་པོ་Gང་�་འོངས་ནས་ནི། །/ལ་པོ་དེ་ལ་

འདི་2ད་±ས། །བདག་གིས་/ལ་q་གཉིས་པོ་ནི། །ཚལ་ན་

བ/ལ་བར་vར་པ་མཐོང་། །བདག་གིས་ཆབ་Zང་གཏོར་བས་

ན། །rན་པ་�ང་ཟད་ཐོབ་པར་vར། །Iོགས་བཞི་དག་A་

གཟིགས་པ་ནི། །རབ་A་འབར་མེ་fན་~བ་འr། །2ད་ཅིག་

བཞེངས་7ང་Sར་ཡང་འdེལ། །ཆོ་ངེས་བདག་ཉིད་འཛEན་མི་

Pོད། །Iག་བཏེག་བyེ་བའི་ཚEག་དག་གིས། །ག�ང་གི་ཡ་

མཚན་བ�གས་པར་མཛད། །/ལ་པོས་དེ་2ད་ཐོས་ནས་7ང་། 
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།:་ངན་མེ་ཡིས་tག་པར་བཙ�ས། །བ�ན་མོས་རབ་A་�ས་

ནས་ནི། །2ད་ཆེར་Ãང་Wེ་འདི་2ད་±ས། །བདག་གི་q་£ག་

tག་པར་Fམས་པ་དེ། །མི་kག་`ིན་པོ་དག་གིས་མིད་པར་

vར། །ད་\ར་q་གཉིས་�ས་པར་vར་པ་ཡང་། །:་ངན་མེ་

ཡིས་རབ་བ`ེགས་ཉོན་ཡང་མོངས། །བདག་དེང་རི་�ང་དག་A་

¶ར་སོང་ལ། །�ོ་བ�ེད་`ོག་གི་tག་མ་བnང་བར་F། །དེ་

ནས་བཞོན་ཞོན་ལམ་3་¶ར་Xགས་ནས། །yེ་གཅིག་སེམས་

7ིས་�ས་}ངས་�ག་�ང་སོང་། །q་གཉིས་ཡིད་གཅགས་�ང་

བ´ངས་Pོད་cལ་ཉམས། །འZོ་བཞིན་�་བ་དག་དང་ལམ་3་

Uད། །ཕ་མས་པང་�ངས་:་ངན་±ེ་�གས་བཏོན། །ཅིག་ཅར་

�ས་བཏང་རི་དང་ནགས་b་དོང་། །Fང་Gབ་སེམས་དཔས་

�ས་}ངས་ནགས་Iིན་ནས། །tན་ཅིག་འ3ས་ནས་རབ་�ས་

£ག་བ�ལ་ཆེ། །/ན་Uེང་བ�ོལ་ཏེ་uིང་ཚEམ་�ས་ནས་ནི། །
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Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་¬ས་q་tག་མ་བ£ས། །�ེ་བོ་མང་

པོས་tན་ཅིག་མཆོད་པ་Fས། །རིན་ཆེན་¢་བ3ན་མཆོད་kེན་

བyིགས་ནས་ནི། །རིང་བ`ེལ་དེ་ནི་�ོམ་dི་ནང་3་བཞག །:་

ངན་བཅས་བཞིན་Sར་ནི་Zོང་~ེར་དོང་། །fན་དགའ་ལ་ནི་

བཀའ་³ལ་པ། །�ོན་§ང་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ནི། །p7་lབ་པ་

ང་ཡིན་པས། །གཞན་ཡིན་uམ་3་བསམ་མི་F། །/ལ་པོ་ཟས་

གཙང་ཡབ་ཡིན་ཏེ། །བ�ན་མོ་ང་Qམ་Æ་འËལ་ཡིན། །/ལ་q་

ཆེན་པོ་Fམས་པ་ཡིན། །/ལ་q་འ�ིང་པོ་འཇམ་དཔལ་ཡིན། །

Wག་མོ་�ེ་དVའི་བདག་མོ་ཡིན། །q་µ་དགེ་Sོང་µ་པོ་ཡིན། །

གཅིག་ནི་མཽད་གལ་ཆེན་པོའ E་q། །གཅིག་ནི་p་རིའི་q་ཡིན་

ནོ། །ངས་ནི་~ེད་ཅག་ཐམས་ཅད་ལ། །�ོན་གཞན་ཕན་

བཏགས་པ་ཡི་གཏམ། །Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་Pོད་པ་

བཤད། །སངས་/ས་འzབ་�་འདི་Sོབ་Fོས། །Fང་Gབ་
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སེམས་དཔས་�ས་བཏང་ཚe། །�ོན་ལམ་/་ཆེན་འདི་2ད་

བཏབ། །བདག་�ས་¬ས་པ་tག་མ་ཡིས། །མ་འོངས་སེམས་

ཅན་ཕན་འདོགས་ཤོག །འདི་ནི་�ས་བཏང་གནས་ཡིན་ཏེ། །

རིན་ཆེན་¢་བ3ན་མཆོད་kེན་དེ། །ལོ་ནི་ཚད་མེད་བར་3་

གནས། །དེ་ནས་ས་འོག་Fིང་བར་vར། །�ོན་dི་�ོན་ལམ་

མl་Wོབས་7ིས། །«ེན་ནི་ཇི་བཞིན་སེམས་ཅན་�ོས། །t་མི་

fན་ལ་ཕན་གདགས་Iིར། །ས་ལས་འཕགས་ཏེ་§ང་བ་ཡིན། །

དེའི་ཚe་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་�ོན་dི་�ད་འདི་བWན་པ་ན་t་

དང་མིའི་�ེ་བོའ E་ཚ�གས་ཚད་མེད་Zངས་མེད་པ་uེད་ཡོངས་b་

ག3ང་བ་དང་དགའ་བ་ཆེན་པོ་�ེས་ཏེ། �ོན་ཆད་ནམ་ཡང་འདི་

\་q་མ་§ང་ངོ་ཞེས་བ�གས་པ་བxོད་ནས་ཐམས་ཅད་�་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་Fང་Gབ་A་སེམས་བ�ེད་

པར་vར་ཏོ། །Fང་Gབ་7ི་ཤིང་གི་t་མོ་ལ་ཡང་བཀའ་³ལ་པ། 
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ངས་ནི་rིན་ལ་ལན་[ན་པའི་Iིར་Vས་པས་Iག་Fས་པ་ཡིན་

ནོ། །བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་»་འËལ་dི་མl་མངོན་པར་

བ£ས་པ་དང་། མཆོད་kེན་དེ་ཡང་Sར་སའི་འོག་A་Fིང་བར་

vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་

+ེའི་/ལ་པོ་ལས་�ས་ཡོངས་b་བཏང་བའི་ལེ;་Wེ་ཉི་²་�ག་

པའོ།།  །།དེའི་ཚe་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་p7་lབ་པས་ཆོས་7ི་

Bམ་Zངས་འདི་བཀའ་³ལ་བ་ན། Iོགས་བ�འི་འཇིག་kེན་dི་

ཁམས་ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའི་ཚ�གས་Fེ་བ་Tག་Tིག་བ/་

Wོང་ཚད་མེད་པ་uེད་སོ་སོ་ནས་རང་རང་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་

F་Mོད་�ང་པོའ E་རིར་Iིན་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་7ི་Pན་�ར་

tགས་ནས་ཡན་ལག་µ་ས་ལ་གAགས་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་

ལ་Iག་Fས་ནས་སེམས་yེ་གཅིག་A་ཐལ་མོ་aར་ཏེ་མZིན་

གཅིག་A་ཚEགས་b་བཅད་པ་འདི་དག་གིས་མངོན་པར་བWོད་
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པ། །བཅོམ་Kན་�་མཆོག་གསེར་dི་ཁ་དོག་Kན། །འོད་ཟེར་

fན་གསལ་གསེར་dི་རི་བོ་འr། །Bམ་དག་རབ་མཉམ་པ�་

དག་དང་མcངས། །མཚན་མཆོག་དམ་པ་ཚད་མེད་fན་3་

བཀོད། །མཚན་ནི་bམ་�་y་གཉིས་རབ་བ/ན་ཏེ། །དཔེ་Fད་

བཟང་པོ་བ/ད་�་ཡོངས་b་·ོགས། །འོད་ཟེར་རབ་གསལ་

དཔེ་�་ཡོང་མ་མཆིས། །rི་�ལ་དཔེར་ན་Bམ་དག་�་ཉ་འr། །

གbང་དFངས་རབ་དང་ཤིན་A་d་ནོམ་པས། །སེང་གེ་བཞིན་

3་འ�ག་�་�ོགས་པར་མཛད། །དམ་པ་Bམ་བ/ད་དབང་པོ་

མlན་མཛད་པས། །ཀ་ལ་པིང་ཀའི་�་�ོགས་fན་ལས་

འཕགས། །བསོད་ནམས་བ/་ཡི་མཚན་མཆོག་�་བ/ན་

པས། །འོད་ཟེར་�ན་ཚ�གས་rི་མ་ཡོངས་མི་མངའ། །མ~ེན་�ོ་

རབ་གསལ་དཔེར་ན་/་མཚ�་འr། །ཡོན་ཏན་/་ཆེན་ནམ་

མཁའ་དག་དང་མcངས། །ཡོངས་·ོགས་འོད་ཟེར་Iོགས་
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བ�འི་འཇིག་kེན་བཀང་། །«ེན་ནི་ཇི་བཞིན་སེམས་ཅན་�ོལ་

བར་མཛད། །ཉོན་མོངས་`ེད་པའི་བག་ཆགས་fན་བསལ་

བས། །ཆོས་7ི་�ོན་མ་kག་པར་�ན་མི་འཆད། །lགས་བyེས་

སེམས་ཅན་དག་ལ་ཕན་འདོགས་པས། །ད་\ར་Sད་མའི་3ས་

ཚe་བདེ་བ་³ོལ། །kག་པར་དོན་མཆོག་དམ་པ་རབ་བཤད་ནས། 

།ཡང་དག་རབ་དབེན་:་ངན་འདས་ལ་འགོད། །བཅོམ་Kན་

བ3ད་yིའི་ཆོས་མཆོག་རབ་བWན་ནས། །བ3ད་yིའི་d་ནོམ་

དོན་ནི་³ོལ་མཛད་པས། །བ3ད་yིའི་Zོང་~ེར་དག་A་རབ་

rངས་ནས། །བ3ད་yི་འ3ས་མ་བdིས་7ི་བདེ་ལ་འགོད། །

kག་པར་འཁོར་བའི་/་མཚ�་ཆེན་པོ་ནས། །£ག་བ�ལ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་བར་མཛད། །དེ་དག་བདེ་བའི་²ལ་3་རབ་

བ�ད་དེ། །ཡིད་བཞིན་བདེ་བ་བསམ་མི་~བ་པ་³ོལ། །བཅོམ་

Kན་ཡོན་ཏན་/་མཚ�་ཟབ་ལ་ཡངས། །དཔེ་ནི་མང་པོ་དག་གིས་
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རིག་མི་འvར། །kག་པར་fན་ལ་lགས་xེ་ཆེར་གཟིགས་པས། 

།ཐབས་མ~ེན་བyོན་འzས་དག་ནི་�ན་མི་འཆད། །བཅོམ་

Kན་ཡོན་ཏན་/་མཚ�་མཐའ་མ་མཆིས། །བ2ལ་པ་Fེ་བ་བ/་

Wོང་བར་3་ནི། །t་མི་ཐམས་ཅད་tན་ཅིག་དཔག་བསམས་

7ང་། །ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་རིག་པར་ཡོང་མི་འvར། །བདག་ཅག་

སངས་/ས་ཡོན་ཏན་/་མཚ�་ལས། །ཐིགས་པ་འགའ་ཞིག་

བ�གས་པ་བxོད་པ་ཡི། །བསོད་ནམས་དེ་དག་�ེ་དV་ཡོངས་

བ�ོས་ནས། །ཐམས་ཅད་Fང་Gབ་འ�ས་q་¶ར་ཐོབ་�ོན། །

དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་

དེ་དག་ལ་བཀའ་³ལ་པ། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །~ེད་7ིས་

འདི་\ར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་dི་བ�གས་པ་བxོད་

པ་ཉིད་7ིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་ཤིང་སངས་/ས་7ི་

མཛད་པ་/་ཆེར་Fེད་པར་འvར་བས་+ིག་པ་Bམས་ཡོངས་b་
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Fང་ནས་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པ་uེད་�ེ་བར་འvར་རོ། །

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་

ལས་Iོགས་བ�འི ་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Bམས་7ིས་

བ�གས་པ་བxོད་པའི་ལེ;་Wེ་ཉི་²་བ3ན་པའོ།།  །།དེ་ནས་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་Wན་ལས་ལངས་ཏེ་�་

གོས་Uག་པ་གཅིག་A་གཟར་ནས་ªས་མོ་གཡས་པའི་t་ང་ས་

ལ་བ�གས་ཏེ། བཅོམ་Kན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་b་ཐལ་མོ་

aར་ནས་ཚEགས་b་བཅད་པ་འདི་དག་གིས་མངོན་པར་བWོད་

པ། lབ་པ་བསོད་ནམས་བ/་ཡི་མཚན་·ོགས་ཤིང་། །ཡོན་

ཏན་ཚད་མ་མཆིས་པས་�་རབ་བ/ན། །Bམ་དག་/་ཆེན་

སེམས་ཅན་\་མོས་པས། །ཉི་མ་Wོང་བཞིན་འོད་7ིས་¢ང་བར་

མཛད། །ཁ་དོག་མཐའ་ཡས་འོད་ནི་རབ་A་/ས། །རིན་ཆེན་

པ�འི་�ང་བཞིན་མཚན་Bམས་མཛeས། །དཔེར་ན་ག3གས་
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ཤར་ནམ་མཁའ་¢ང་བdིད་བཞིན། །ཁ་དོག་དཀར་གསལ་

གསེར་dི་མདོག་7ང་གནོན། །གསེར་dི་རི་བཞིན་འོད་7ིས་

གསལ་མཛད་པས། །ཞིང་ནི་བ/་Wོང་མང་པོ་fན་3་~བ། །

སེམས་ཅན་£ག་བ�ལ་ཚད་མེད་ཞི་མཛད་ནས། །བདེ་བ་དམ་

པ་མཐའ་ཡས་³ལ་བར་མཛད། །མཚན་Bམས་�ན་ཚ�གས་

Bམ་དག་རབ་མཛeས་པས། །སེམས་ཅན་\་མོས་�ོ་བ་ཡོང་མ་

མཆིས། །དq་Å་རབ་མཉེན་ཁ་དོག་མཐོན་མཐིང་གནས། །qང་

བ་ནག་པོ་མེ་ཏོག་བ£ས་པ་འr། །དdེས་དང་བཏང་uོམས་

ཆེན་པོ་དག་པས་བ/ན། །Fམས་དང་lགས་xེ་ཆེན་པོ་�ན་

bམ་ཚ�གས། །མཚན་དང་དཔེ་Fད་དམ་པ་རབ་མཛeས་པ། །

Fང་Gབ་ཡན་ལག་ཆོས་ལས་zབ་པ་ལགས། །བཅོམ་Kན་

བསོད་ནམས་ཕན་པ་མང་བཏང་བས། །དེ་དག་kག་A་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་འཐོབ། །ཡོན་ཏན་Bམ་པ་¢་ཚ�གས་རབ་བ/ན་པས། །
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འོད་7ི་ཞིང་ནི་བ/་Wོང་¢ང་བར་མཛད། །བཅོམ་Kན་འོད་ཟེར་

ཤིན་A་·ོགས་པས་ན། །དཔེར་ན་ག3གས་7ིས་ནམ་མཁའ་

fན་~བ་འr། །བཅོམ་Kན་རི་རབ་བཞིན་3་ཡོན་ཏན་Kན། །

Iོགས་བ�་fན་3་~བ་པར་Wོན་པ་མཛད། །བཅོམ་Kན་

གསེར་ཞལ་དམ་པ་རབ་A་མཛeས། །ཚeམས་དཀར་གཏམས་པ་

3ང་གི་ཁ་དོག་འr། །བཅོམ་Kན་ཞལ་མཛeས་དཔེ་�་ཡོང་མ་

མཆིས། །�ིན་མཚམས་བ་N་kག་པར་གཡས་b་འ~ིལ། །འོད་

མཉེན་དཀར་གསལ་G་ཤེལ་དག་དང་མcངས། །དཔེར་ན་�་ཉ་

ནམ་མཁའི་ཁམས་གནས་འr། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་ལ་བཀའ་³ལ་པ། ~ོད་

7ིས་འདི་\ར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་dི་བ�གས་པ་

བxོད་པ་ནི་བསམ་dིས་མི་~བ་པ་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

འདོགས་པར་འvར་ཞིང་། གང་དག་ཁོང་3་མ་Gད་པ་དེ་དག་
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7ང་xེས་b་མlན་པར་Bལ་འFོར་{ོམ་པ་ལ་Sོབ་པར་འvར་

རོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་

/ལ་པོ་ལས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་མཛeས་པའི་ཏོག་གིས་

བ�གས་པ་བxོད་པའི་ལེ;་Wེ་ཉི་²་བ/ད་པའོ།།  །།དེ་ནས་

Fང་Gབ་7ི་ཤིང་གི་t་མོས་7ང་ཚEགས་b་བཅད་པ་དག་གིས་

བཅོམ་Kན་འདས་ལ་མངོན་པར་བWོད་པ། །བཅོམ་Kན་Bམ་

དག་�ོ་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །Bམ་དག་ཆོས་གཉེར་�ོ་ལ་Vས་

Iག་འཚལ། །ཡང་དག་ཆོས་གཉེར་�ོ་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །

ཆོས་མིན་}ོང་བའི་�ོ་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །Bམ་kོག་མི་མངའ་

�ོ་ལ་Vས་Iག་འཚལ། །7ེ་མ་ངོ་མཚར་བཅོམ་Kན་མཐའ་

ཡས་Pོད། །7ེ་མ་མཐོང་དཀའ་¸་3མ་�་ར་འr། །7ེ་མ་ངོ་

མཚར་/་མཚ�འི་རི་/ལ་འr། །7ེ་མ་ངོ་མཚར་བདེ་གཤེགས་

འོད་ཚད་མེད། །7ེ་མ་ངོ་མཚར་ཁ་བÆར་�ོན་ལམ་ཆེ། །7ེ་མ་
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ངོ་མཚར་pཀ་རིགས་ཉི་མ་འདིས། །འདི་འrའི་མདོ་+ེ་དཀོན་

མཆོག་བཀས་བཤད་ནས། །བyེ་བས་�ེ་དV་Bམས་ལ་ཕན་

འདོགས་མཛད། །lབ་པ་རབ་དབེན་དབང་པོ་མཉམ་འཇོག་

པས། །རབ་ཞི་:་ངན་འདས་པའི་Zོང་~ེར་གཤེགས། །རབ་

དབེན་ག|ངས་7ི་{ོ་ལ་བXགས་པས་ན། །རབ་དབེན་Pོད་

Qལ་ཟབ་མོ་དག་7ང་མ~ེན། །ང་གཉིས་གཙ�་བོ་རབ་དབེན་

བXགས་པས་ན། །ཉན་ཐོས་Sོབ་མ་�ས་7ང་དེ་བཞིན་Wོང་། །

ཆོས་Bམས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་མ་མཆིས་པས། །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་7ང་ནི་Wོང་ཞིང་དབེན། །བདག་ནི་kག་A་བཅོམ་

Kན་rན་པར་བdིད། །བདག་ནི་kག་A་བཅོམ་Kན་མཐོང་བར་

མོས། །བདག་ནི་kག་A་Vས་སེམས་བ�ེད་པས་ན། །kག་པར་

ཤེགས་པའི་ག3གས་དང་མཇལ། །བདག་ནི་kག་A་བཅོམ་Kན་

Iག་བdིས་ནས། །kག་པར་ཞལ་\་སེམས་7ིས་མི་}ོང་
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�ོན། །རབ་A་ག3ང་སེམས་བར་ཆད་མ་མཆིས་པར། །kག་

པར་རིམ་Zོ་བdིས་7ང་�ོ་མི་བdིད། །བཅོམ་Kན་lགས་xེའི་

lགས་ནི་རབ་བ�ེད་ནས། །མདངས་Kན་ཞལ་ནི་བདག་གིས་

kག་མཐོང་མཛ�ད། །བཅོམ་Kན་ཉན་ཐོས་དགེ་འ3ན་Bམ་དག་

པས། །kག་པར་t་མི་དག་ནི་བ�ལ་བར་�ོན། །�་ནི་རང་

བཞིན་Bམ་དག་ནམ་མཁའ་འr། །Æ་མ་�ིག་�་ཆབ་7ི་�་བ་

མcངས། །བ3ད་yི་:་ངན་འདས་པའི་ཆོས་བཤད་ནས། །ཡོན་

ཏན་�ང་པོ་ཐམས་ཅད་�ེད་པར་�ོན། །བཅོམ་Kན་Bམ་དག་

Pོད་Qལ་Fམས་པ་དང་། །lགས་xེ་ཡང་དག་Pོད་Qལ་

བསམ་མི་~བ། །ཉན་ཐོས་རང་/ལ་གཞལ་བར་མི་འvར་ཞིང་། 

།rང་`ོང་Fང་Gབ་སེམས་དཔས་དཔོག་མི་འvར། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་བདག་ལ་lགས་བyེ་ནས། །lགས་xེ་ཆེན་པོའ E་

�་ནི་kག་མཐོང་�ོན། །ལས་གbམ་ངལ་མེད་Fམས་གཙ�་
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མཆོད་ནས་ནི། །¶ར་3་ངེས་འ§ང་ཡང་དག་མཐའ་Iོགས་�ོན། 

།དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་དེ་2ད་ཅེས་བ�གས་པ་བxོད་

པ་གསན་པ་དང་། །ཚངས་པའི་དFངས་7ིས་ཤིང་གི་t་མོ་ལ་

བཀའ་³ལ་པ། །རིགས་7ི་t་མོ་~ོད་7ིས་ངའི་ཡང་དག་པའི་

མི་བ»ན་པའི་ཆོས་7ི་�་Bམ་པར་དག་པའི་བ�གས་པ་བxོད་

ནས་བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་གདག་པའི་Iིར་མཚན་མཆོག་d་

ནོམ་པ་ཡང་དག་པར་བ�གས་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །

བསོད་ནམས་འདིས་~ོད་¶ར་3་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

·ོགས་པའི་Fང་Gབ་མངོན་པར་·ོགས་པར་འཚང་/་བར་

འvར་ཞིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མcངས་པར་Bལ་འFོར་

བ{ོམ་པར་འvར་ལ། གང་གིས་ཐོས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་7ང་

�་ན་མེད་པའི་བ3ད་yིའི་ཆོས་7ི་{ོར་འ�ག་པར་འvར་རོ། །

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་
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ལས་Fང་Gབ་7ི་ཤིང་གི་t་མོས་བ�གས་པ་བxོད་པའི་ལེ;་

Wེ་ཉི་²་དV་པའོ།།  །།དེ་ནས་t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོ་Wན་

ལས་ལངས་ཏེ་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་ཡང་དག་པའི་ཚEག་

གིས་བཅོམ་Kན་འདས་ལ་མངོན་པར་བWོད་པ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དZ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་·ོགས་པའི་སངས་

/ས་p7་lབ་པ་�་ཡང་དག་པར་གསེར་dི་ཁ་དོག་དང་Kན་

པ། མVར་3ང་གི་དFིབས་དང་འr་བ། ཞལ་�་བ་ཉ་བ་\་q་

Pན་པ�་�ོན་པོ་དང་མcངས་པ། �ོས་དམར་ཞིང་བཟང་བ། G་

ཤེལ་dི་ཁ་དོག་དང་འr་བ། ཤངས་7ི་དFིབས་མཐོ་ཞིང་rང་

བས་གསེར་dི་གར་q་བཅད་པ་\་qར་vར་པ། ཚeམས་དཀར་

ཞིང་ཐགས་བཟང་བ་མེ་ཏོག་f་�་ད་དང་མcངས་པ། འོད་7ིས་

fན་3་¢ང་བར་མཛད་པས་ཉི་མ་བ/་Wོང་\་qར་vར་པ། འོད་

7ི་ཁ་དོག་fན་3་~བ་པས་འཛམ་qའི་གསེར་དང་འr་བ། 
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ཚEག་གbང་བ་ལ་ནོར་ཞིང་འ¡ལ་པ་མི་མངའ་བ། Bམ་པར་ཐར་

པའི་{ོ་གbམ་ཡང་དག་པར་བWན་ནས། Fང་Gབ་Bམ་པ་

གbམ་dི་ལམ་ཡང་དག་པར་འFེད་པ། lགས་kག་A་Bམ་པར་

དག་ཅིང་lགས་7ི་མོས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་3་vར་པ། བཅོམ་

Kན་འདས་བXགས་པའི་གནས་དང་Pོད་Qལ་Bམས་kག་པར་

Bམ་པར་དག་པར་vར་པ། Pོད་ལམ་མ་ལགས་པ་}ངས་པས་

གཤེགས་ཤིང་བXགས་པ་དག་ལ་འ¡ལ་པ་མི་མངའ་བ། ལོ་

�ག་དཀའ་བ་མཛད་ནས་ཆོས་7ི་འཁོར་ལོ་ལན་གbམ་3་

བ2ོར་བ། £ག་བ�ལ་བའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་b་བ�ས་ནས་

ཕ་རོལ་dི་འZམ་3་Iིན་པར་མཛད་པ། �འི་མཚན་ཡོངས་b་

·ོགས་པ་j་Zོ་དྷའི་ºོན་ཤིང་\་qར་vར་པ། ཕ་རོལ་A་Iིན་པ་

�ག་ཡོངས་b་བ{ོམས་པས་Uིན་ལས་Bམ་པ་གbམ་ལ་�ོན་

མི་མངའ་བ། ཐམས་ཅད་མ~ེན་པ་དང་Kན་པས་བདག་དང་
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གཞན་dི་དོན་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་མཛད་པ། གང་ཅི་གbང་

ཡང་¬ང་Wེ། kག་པར་སེམས་ཅན་dི་དོན་3་འvར་བར་མཛད་

པས་དོན་མ་མཆིས་པར་མི་གbང་བ། p7འི་རིགས་7ི་ནང་

ནས་སེང་གེ་ཆེན་པོར་vར་པས་རབ་A་བkན་ཞིང་དཔའ་བ། 

Bམ་པར་ཐར་པ་བ/ད་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་vར་པ་ལ་Iག་

འཚལ་ལོ། །དེང་བདག་གི་ཉམས་7ིས་ཇི་ཙམ་Àོགས་པའི་xེས་

b་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་dི་Iོགས་ལས་�ང་ཟད་

ཙམ་ཞིག་བ�གས་པ་བxོད་པ་ནི་འདི་\་Wེ། དཔེར་ན་½ང་

qས་/་མཚ�་ཆེན་པོའ E་ཆབ་འཚལ་བ་དང་འr་ཡང་བསོད་

ནམས་དེའི་དབང་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་གཏན་

3་}ངས་ནས་�་ན་མ་མཆིས་པའི་ལམ་མངོན་པར་zབ་པར་

�ོན་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་

མོ་ལ་བཀའ་³ལ་པ། ~ོད་7ིས་Qན་རིང་པོ་ནས་བ{ོམས་པས་
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}ོབས་པ་ཆེན་པོ་དང་Kན་པར་vར་ནས། དེང་ངའི་ཡོན་ཏན་/་

ཆེར་བ�གས་པ་བxོད་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །འདིའི་དབང་

གིས་~ོད་¶ར་3་�་ན་མེད་པའི་ཆོས་7ི་{ོ་མོ་མངོན་པར་

kོགས་ནས་མཚན་དང་དཔེ་Fད་བཟང་པོ་�ན་bམ་ཚ�གས་པར་

vར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལ་/་ཆེར་ཕན་འདོགས་པར་འvར་རོ། །

གསེར་འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་

ལས་t་མོ་}ོབས་པ་ཆེན་མོས་བ�གས་པ་བxོད་པའི་ལེ;་Wེ་

bམ་�་པའོ།།  །།དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་ཚད་མེད་པ་uེད་Bམས་དང་། t་དང་། མི་Bམས་

དང་། འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་³ལ་པ། ~ེད་7ིས་

འདི་\ར་རིག་པར་F་Wེ། ངས་བ2ལ་པ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་

Zངས་མེད་པ་ནས་ནན་ཏན་བyོན་འzས་7ིས་དཀའ་བ་Pད་དེ་

ཐོབ་པའི་ཆོས་ཤིན་A་ཟབ་པ་Fང་Gབ་7ི་�་ཡང་དག་པ་གང་

�606



གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

ཡིན་པ་དེ་ནི་~ེད་ལ་ཡང་དག་པར་བWན་ཟིན་ན། ~ེད་ཅག་

ལས་b་ཞིག་རབ་A་བpལ་བའི་སེམས་བ�ེད་ནས་ང་ཡོངས་b་

:་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་A་ཆོས་7ི་Bམ་Zངས་འདི་Vས་

པས་ཡོངས་b་བnངས་ནས་/་ཆེར་ཡང་དག་པར་}ེལ་ཏེ། 

ཡང་དག་པའི་ཆོས་འཇིག་kེན་ན་Qན་རིང་3་གནས་པར་Fེད། 

དེ་ནས་འཁོར་མང་པོའ E་ནང་ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

Fེ་བ་Uག་�ག་�་དང་། tའི་འཁོར་ཕལ་མང་པོ་Fེ་བ་Uག་�ག་

�ས་མZིན་གཅིག་A་འདི་2ད་ཅེས། བཅོམ་Kན་འདས་བདག་

ཅག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས་པའི་སེམས་མཆིས་པས་བཅོམ་

Kན་འདས་7ིས་བ2ལ་པ་ཆེན་པོ་ཚད་མ་མཆིས་པ་ནས་ནན་

ཏན་བyོན་འzས་7ིས་དཀའ་བ་མཛད་དེ། བ_ེས་པའི་ཆོས་

ཤིན་A་ཟབ་པ་Fང་Gབ་7ི་�་ཡང་དག་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ལ་

Vས་པས་ཡོངས་b་བnངས་ནས། བཅོམ་Kན་འདས་ཡོངས་
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b་:་ངན་ལས་འདས་པའི་Sད་ན་ཡང་�ས་དང་`ོག་ལ་ཕངས་

པ་མ་མཆིས་པར་ཆོས་7ི་Bམ་Zངས་འདི་/་ཆེར་}ེལ་ཏེ། ཡང་

དག་པའི་ཆོས་འཇིག་kེན་ན་Qན་རིང་3་གནས་པར་བdིད་དོ་

ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་Pན་�ར་ཚEགས་b་

བཅད་དེ་གསོལ་པ། བཅོམ་Kན་ཡང་དག་བདེན་ཚEག་གbང་། །

ཡང་དག་ཆོས་ལ་རབ་A་བXགས། །ཡང་དག་བདེན་པ་དེ་

དབང་གིས། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་nང་འཛEན་བdིད། །lགས་xེ་

ཆེན་པོའ E་གོ་མནབས་ནས། །lགས་xེ་ཆེ་ལ་རབ་A་བXགས། །

Fམས་དང་lགས་xེ་དེ་Wོབས་7ིས། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་nང་

འཛEན་བdིད། །བསོད་ནམས་ཚ�གས་ནི་ཡོངས་·ོགས་ནས། །

ཡེ་ཤེས་ཚ�གས་ནི་རབ་A་བ�ེད། །ཚ�གས་Bམས་ཡོངས་b་

·ོགས་པའི་Sད། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་nང་འཛEན་བdིད། །བ3ད་
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Bམས་ཐམས་ཅད་རབ་བpལ་ཏེ། །ལོག་±་ཐམས་ཅད་Bམ་པར་

བཤིག །ངན་\་ཐམས་ཅད་བསལ་བའི་Sད། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་

nང་འཛEན་བdིད། །འཇིག་kེན་�ོང་དང་བ/་Fིན་དང་། །

ཚངས་པ་དང་ནི་t་མ་ཡིན། །w་དང་གནོད་aིན་ལ་སོགས་

པས། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་nང་འཛEན་བdིད། །ས་ཡི་Wེང་དང་

མཁའ་གནས་པ། །Qན་རིང་འདིར་ནི་གནས་པ་Bམས། །བཅོམ་

Kན་བWན་པ་འཛEན་བdིད་པ། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་nང་འཛEན་

བdིད། །ཚངས་པའི་བXགས་བཞི་མcངས་Kན་ཞིང་། །

འཕགས་བདེན་བཞི་ཡིས་རབ་བ/ན་ནས། །བ3ད་བཞི་དག་ནི་

ཕམ་མཛད་Sད། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་nང་འཛEན་བdིད། །ནམ་

མཁའ་ཐོགས་བཅས་འvར་ཡང་`ིད། །ཐོགས་བཅས་ནམ་

མཁར་འvར་`ིད་7ི། །སངས་/ས་Bམས་7ིས་བnངས་

བ|ང་བ། །bས་7ང་བÒལ་ཞིང་བ�ོད་མི་འvར། །དེ་ནས་
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/ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་དམ་པའི་ཆོས་

འདི་བnང་བ་བཀས་བཤད་པ་ཐོས་པ་དང་། སོ་སོ་ནས་xེས་b་

ཡི་རང་བའི་སེམས་བ�ེད་ནས་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ཡོངས་b་

བnང་བའི་སེམས་7ིས་ཅིག་ཅར་མZིན་གཅིག་A་ཚEགས་b་

བཅད་དེ་གསོལ་པ། བདག་ཅག་མདོ་+ེ་འདི་ལ་ནི། །q་དང་q་

མོ་འཁོར་དང་བཅས། །ཐམས་ཅད་yེ་གཅིག་རབ་བnངས་ནས། 

།/་ཆེར་ཡང་དག་}ེལ་བར་བdིད། །གང་ཞིག་མདོ་འདི་རབ་

བ|ང་ནས། །Fང་Gབ་�་ནི་�བ་བdིད་ན། །བདག་ཅག་kག་

པར་Iོགས་བཞི་ནས། །nང་�ོབ་རིམ་Zོ་དག་7ང་བdིད། །དེ་

ནས་བ/་Fིན་tའི་དབང་པོས་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་

ཚEགས་b་བཅད་པ་གསོལ་པ། སངས་/ས་ཆོས་ནི་lགས་Gད་

ནས། །rིན་ནི་བསབ་པར་བཞེད་པ་དང་། །Fང་Gབ་སེམས་

དཔའ་ཕན་གདགས་Sད། །འཇིག་kེན་འདས་7ང་མདོ་+ེ་
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གbངས། །བདག་7ང་སངས་/ས་དེ་དག་ལ། །rིན་བསབ་

Sད་3་kག་མཆོད་ནས། །འདི་འrའི་མདོ་+ེ་འདི་དང་ནི། །མདོ་

+ེ་འདི་ལ་nང་བར་བdིད། །དེ་ནས་དགའ་Kན་པའི་tའི་q་

Bམས་7ིས་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་ཚEགས་b་བཅད་དེ་

གསོལ་པ། བཅོམ་Kན་གbངས་པའི་མདོ་+ེ་འདི། །གང་ཞིག་

འཛEན་པར་བdིད་པ་ནི། །Fང་Gབ་གནས་2བས་གནས་པས་

ན། །དགའ་Kན་tར་ནི་རབ་A་འvར། །བཅོམ་Kན་བདག་ཅག་

རབ་དགའ་ནས། །t་ཡི་Bམ་�ིན་མཆོག་}ངས་ནས། །འཛམ་

[ིང་དག་A་གནས་ནས་ནི། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་�ོགས་པར་བdིད། 

།དེ་ནས་མི་མཇེད་7ི་འཇིག་kེན་dི་ཁམས་7ི་བདག་པོ་ཚངས་

པ་tའི་/ལ་པོས། Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་ཚEགས་b་བཅད་

དེ་གསོལ་པ། བསམ་གཏན་Bམས་དང་ཐེག་Bམས་དང་། །Bམ་

ཐར་ཚད་མེད་ཐམས་ཅད་7ང་། །མདོ་+ེ་འདི་ལས་§ང་བས་ན། 
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།དེ་Sད་མདོ་འདི་རབ་A་གbངས། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་Wོན་པའི་

གནས། །ཚངས་པའི་བདེ་བ་བདག་}ངས་ནས། །མདོ་+ེ་འདི་

ནི་མཉན་པའི་Sད། །kག་པར་ཡོངས་b་nང་�ོབ་བdིད། །དེ་

ནས་བ3ད་7ི་/ལ་པོའ E་q་ཚ�ང་དཔོན་ཞེས་F་བས་ཡང་Vས་

པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་ཚEགས་b་བཅད་དེ་གསོལ་པ། ཡང་དག་

དོན་དང་Kན་པའི་མདོ། །བ3ད་Pོད་xེས་b་མི་འ�ང་ཞིང་། །

བ3ད་7ི་ལས་ངན་aོང་བdིད་པ། །འདི་ནི་གང་ཞིག་འཛEན་

བdིད་ན། །བདག་7ང་མདོ་+ེ་འདི་ལ་ནི། །བyོན་པ་དག་གིས་

རབ་བnངས་ནས། །བyོན་འzས་ཆེན་པོའ E་སེམས་བ�ེད་དེ། །

fན་3་/་ཆེར་}ེལ་བར་བdིད། །དེ་ནས་བ3ད་7ི་/ལ་པོས་

Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་ཚEགས་b་བཅད་དེ་གསོལ་པ། གང་

ཞིག་མདོ་+ེ་འདི་བ|ང་ནས། །ཉོན་མོངས་Bམས་ནི་ཕམ་བdིད་

པ། །དེ་འrའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ། །nང་�ོབ་བདེ་ལ་འགོད་
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པར་བdིད། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་གང་འཆང་བ། །བ3ད་Bམས་7ིས་

ནི་[གས་མི་_ེད། །བཅོམ་Kན་Fིན་dིས་བmབས་7ི་མlས། །

བདག་གིས་དེ་ལ་nང་བར་བdིད། །དེ་ནས་tའི་q་བ�་ཤིས་

དམ་པས་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་Pན་�ར་ཚEགས་b་བཅད་དེ་

གསོལ་པ། སངས་/ས་Bམས་7ི་Fང་Gབ་མཆོག །མདོ་+ེ་

འདི་ལས་བWན་པས་ན། །གང་ཞིག་མདོ་+ེ་འཛEན་བdིད་པ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་མཆོད་པར་འvར། །བདག་གིས་མདོ་+ེ་

འདི་བ|ང་ནས། །Fེ་བའི་t་ལ་རབ་བཤད་ནས། །Vས་པས་

ཉན་པར་བdིད་པ་དག །Fང་Gབ་གནས་b་བ�ལ་བར་བdིད། 

།དེ་ནས་Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Fམས་པས་Vས་པས་ཐལ་མོ་

aར་ནས་ཚEགས་b་བཅད་དེ་གསོལ་པ། Fང་Gབ་ལ་ནི་རབ་

གནས་ནས། །གསོལ་བ་མ་བཏབ་Zོགས་མཐོང་ན། །�ས་`ོག་

དག་7ང་རབ་}ངས་ནས། །མདོ་+ེ་/ལ་པོ་འདི་nང་བdིད། །
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འདི་འrའི་ཆོས་ནི་བདག་ཐོས་ནས། །དགའ་Kན་t་གནས་

མཆིས་ནས་7ང་། །བཅོམ་Kན་Fིན་བmབས་དབང་གིས་ན། །

t་མི་/་ཆེན་Wོན་པར་བdིད། །དེ་ནས་གནས་བkན་འོད་nང་

ཆེན་པོས་Vས་པས་ཐལ་མོ་aར་ནས་ཚEགས་b་བཅད་དེ་

གསོལ་པ། བཅོམ་Kན་ཉན་ཐོས་ཐེག་པར་ནི། །བདག་ནི་ཤེས་

རབ་Gང་བར་གbངས། །དེང་བདག་རང་གི ་Wོབས་7ི་

མlས། །མདོ་+ེ་འདི་ནི་nང་འཛEན་བdིད། །གང་ཞིག་མདོ་འདི་

འཛEན་བdིད་ན། །བདག་གིས་དེ་ནི་རབ་བnངས་ཏེ། །ཚEག་

དང་}ོབས་པའི་མl་³ལ་ནས། །xེས་འ�ང་kག་པར་ལེགས་

ཞེས་བxོད། །དེ་ནས་ཚe་དང་Kན་པ་fན་དགའ་བོས་ཐལ་མོ་

aར་ནས་ཚEགས་b་བཅད་དེ་གསོལ་པ། བདག་གིས་བཅོམ་

Kན་མངོན་bམ་3། །མདོ་+ེ་ཚད་མེད་ཐོས་vར་7ང་། །ཆོས་

མཆོག་/ལ་པོ་འདི་འr་བ། །ནམ་ཡང་ཐོས་པར་ཡོངས་མ་vར། 
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།དེང་བདག་མདོ་འདི་བཅོམ་Kན་ལས། །མངོན་ཐོས་ཡོངས་b་

བ|ང་བས་ན། །གང་དག་Fང་Gབ་མོས་པ་ལ། །/་ཆེན་རབ་A་

}ེལ་བར་བdིད། །དེ་ནས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་Fང་Gབ་

སེམས་དཔའ་Bམས་དང་། t་དང་། མིའི་འཁོར་མང་པོ་དེ་དག་

སོ་སོ་ནས་མདོ་+ེ་འདི་/་ཆེར་}ེལ་ཞིང་/ས་པ་དང་། ཡོངས་

b་བ�བ་པ་དང་། ཡོངས་b་བnང་བར་སེམས་བ�ེད་ནས་

Fང་Gབ་སེམས་དཔའ་Bམས་ལ་ཡང་དག་པར་བ�ལ་ཏེ། 

སེམས་ཅན་ལ་/་ཆེར་ཕན་འདོགས་པ་གཟིགས་པ་དང་། 

ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ཞེས་བ�གས་པ་བxོད་ནས། ~ོད་

7ིས་འདི་\ར་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་མཆོག་དམ་པ་འདི། སེམས་yེ་

གཅིག་A་/་ཆེར་}ེལ་ནས། ང་ཡོངས་b་:་ངན་ལས་འདས་

པའི་འོག་A་ཡང་། འཐོར་ཞིང་�བ་པར་མི་འvར་བར་Fེད་པ་དེ་

ནི། �་ན་མེད་པའི་Fང་Gབ་7ི་�་ཡང་དག་པ་ཡིན་པས། 
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བསོད་ནམས་ཇི་uེད་ཅིག་འཐོབ་པར་འvར་བ་ནི། བ2ལ་པ་

གང་¨འི་wང་གི་Fེ་མ་uེད་3་བxོད་7ང་མཐར་lག་པར་མི་

འvར་རོ། །དགེ་Sོང་ངམ། དགེ་Sོང་མའམ། དགེ་བuེན་ནམ། 

དགེ་བuེན་མའམ། གཞན་ཡང་རིགས་7ི་qའམ། རིགས་7ི་q་

མོ་ལ་སོགས་པ། གང་ལ་ལ་ཞིག་མཆོད་པ་དང་། བfར་Wི་

Fས་ནས། ཡི་གེར་�ིས་ཏེ། /་ཆེར་}ེལ་བ་དང་། གཞན་དག་

ལ་ཡང་དག་པར་Wོན་པར་Fེད་པས་ཐོབ་པའི། བསོད་ནམས་

གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་\་བས་ན་~ེད་7ིས་ཡང་

དག་པའི་བyོན་པས་Bལ་འFོར་བ{ོམ་པར་Fའོ་ཞེས་བཀའ་

³ལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་པའི་གང་¨འི་wང་གི་Fེ་

མ་དང་མཉམ་པའི་འཁོར་མང་པོ་Bམས་བཅོམ་Kན་འདས་7ིས་

དེ་2ད་ཅེས་བཀའ་³ལ་པ་ཐོས་པས་ཐམས་ཅད་རབ་A་དགའ་

བར་vར་ནས། ཤིན་A་དང་བའི་དད་པས་ཡང་དག་པར་�ངས་
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གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་+ེ།

ནས་བཀའ་བཞིན་3་Pོད་པར་vར་ཏོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་

མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ལས་ཡོངས་b་

གཏད་པའི་ལེ;་Wེ་bམ་�་གཅིག་པའོ།།  །།འཕགས་པ་གསེར་

འོད་དམ་པ་མཆོག་A་Bམ་པར་/ལ་བ་མདོ་+ེའི་/ལ་པོ་ཞེས་

F་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ E་མདོ་·ོགས་སོ།།  །།X་ཆེན་dི་མཁན་པོ་

དང་ལོ�་བ་བཅོམ་Kན་འདས་7ི་རིང་�གས་པ་བ�ེ་ཆོས་zབ་

7ིས་/འི་དཔེ་ལས་བÆར་ཅིང་Xས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།  །།

མཾ་¨་ལ་f་¬། ། 
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