༄༅༅། །ཉི་ཧོང་*ང་ཤར་-ལ་/་0ི་ལོ་༢༠༡༡4ི་5་༣ཚ8ས་༡༡ཉིན་
ས་ཡོམ་འཇིགས་@ག་ཅན་Bི་Cེས་མཚE་Fབས་འHགས་ཚབས་དབང་གིས་
Jལ་མི་མང་པLའM་ཚ8་Nོག་ཤོར་བ་སོགས་Oི་ཆེད་Qལ་ས་Rོག་Sོ་ནང་
གྷL་ཁV་-་འཇི་གསང་དགོན་ཆེན་པོར་མཆོད་འWལ་
Xོན་ལམ་Yགས་Zབས་Oི་ཞལ་འདོན་
བ\གས་སོ།། །།

ཉི་ཧོང་དང་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་^་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་
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i

ii

དང་པོ་_བས་འ`L་སaམས་བ_ེད་/།

༈ སངས་Qས་ཆོས་དང་ཚEགས་Oི་མཆོག་cམས་ལ། །*ང་dབ་བར་/་བདག་
ནི་_བས་e་མཆི། །བདག་གིས་fིན་སོགས་དBིས་པའི་བསོད་ནམས་Oིས། །
འ`ོ་ལ་ཕན་4ིར་སངས་Qས་འhབ་པར་ཤོག ། ལན་གeམ་
༈ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་j་དང་kན་པར་lར་ཅིག །
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་mག་བnལ་དང་mག་བnལ་Bི་j་དང་oལ་བར་lར་
ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་mག་བnལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འoལ་བར་
lར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་pང་གཉིས་དང་oལ་བའི་བཏང་
rོམས་ལ་གནས་པར་lར་ཅིག །


t་བསམ་བCོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་4ིན། མ་_ེས་མ་འགགས་ནམ་
མཁའི་ངL་བL་ཉMད། །སL་སVར་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་0ོད་Jལ་བ། །/ས་གeམ་Qལ་
བའི་Jམ་ལ་4ག་འཚལ་ལོ། །
༄༅། །ཤེས་རབ་Oི་ཕ་རོལ་u་4ིན་པའི་rིང་པོ་བ\གས་སོ།།



༈ འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གeམ་ལ་4ག་འཚལ་ལོ། །འདི་Zད་བདག་
གིས་ཐོས་པ་/ས་གཅིག་ན། བཅོམ་kན་འདས་Qལ་པLའM་ཁབ་*་wོད་xང་པLའM་རི་
ལ་དགེ་yོང་གི་དགེ་འ/ན་ཆེན་པོ་དང་*ང་dབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ/ན་ཆེན་པོ་
དང་ཐབས་གཅིག་u་བ\གས་ཏེ། དེའི་ཚ8་བཅོམ་kན་འདས་ཟབ་མོ་{ང་བ་ཞེས་
*་བའི་ཆོས་Oི་cམ་`ངས་Oི་ཏིང་ངེ་འཛ}ན་ལ་rོམས་པར་\གས་སོ། །ཡང་དེའི་
ཚ8་*ང་dབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་0ན་རས་གཟིགས་
དབང་~ག་ཤེས་རབ་Oི་ཕ་རོལ་u་4ིན་པ་ཟབ་མLའM་0ོད་པ་ཉིད་ལ་cམ་པར་བ•་
ཞིང་xང་པོ་€་པL་དa་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་Bིས་•ོང་པར་cམ་པར་བ•འོ། །དེ་
iii

ནས་སངས་Qས་Oི་མ‚ས་ཚ8་དང་kན་པ་ƒ་རིའི་Wས་*ང་dབ་སེམས་དཔའ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་0ན་རས་གཟིགས་དབང་~ག་ལ་འདི་Zད་ཅེས་
tས་སོ། །རིགས་Oི་W། གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་Oི་ཕ་རོལ་u་4ིན་པ་ཟབ་མLའM་0ོད་
པ་0ད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇི་•ར་བyབ་པར་*། དེ་Zད་ཅེས་tས་པ་དང་། *ང་
dབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་0ན་རས་གཟིགས་དབང་
~ག་གིས་ཚ8་དང་kན་པ་ƒ་ར་„་ཏིའི་W་ལ་འདི་Zད་ཅེས་tས་སོ། །ƒ་རིའི་W།
རིགས་Oི་Wའམ་རིགས་Oི་W་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་Oི་ཕ་རོལ་u་4ིན་པ་ཟབ་
མLའM་0ོད་པ་0ད་པར་འདོད་པ་དེས་འདི་•ར་cམ་པར་བ•་བར་*་•ེ། xང་པོ་€་
པL་དa་དག་Oང་རང་བཞིན་Bིས་•ོང་པར་cམ་པར་ཡང་དག་པར་Cེས་e་བ•འོ། །
ག…གས་•ོང་པའོ། •ོང་པ་ཉིད་ག…གས་སོ། །ག…གས་ལས་•ོང་པ་ཉིད་གཞན་
མ་ཡིན། •ོང་པ་ཉིད་ལས་Oང་ག…གས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། དེ་བཞིན་/་ཚEར་བ་
དང་། འ/་ཤེས་དང་། འ/་*ེད་དང་། cམ་པར་ཤེས་པ་cམས་•ོང་པའོ། །ƒ་རིའི་
W། དེ་•ར་ཆོས་ཐམས་ཅད་•ོང་པ་ཉིད་དེ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། མ་_ེས་པ། མ་
འགགས་པ། †ི་མ་མེད་པ། †ི་མ་དང་oལ་བ་མེད་པ། oི་བ་མེད་པ། གང་བ་མེད་
པའོ། །ƒ་རིའི་W། དེ་•་བས་ན་•ོང་པ་ཉིད་ལ་ག…གས་མེད། ཚEར་བ་མེད། འ/་
ཤེས་མེད། འ/་*ེད་cམས་མེད། cམ་པར་ཤེས་པ་མེད། མིག་མེད། c་བ་མེད།
{་མེད། ‡ེ་མེད། ˆས་མེད། ཡིད་མེད། ག…གས་མེད། ‰་མེད། †ི་མེད། རL་མaད།
རེག་*་མེད། ཆོས་མེད་དོ། །མིག་གི་ཁམས་མེད་པ་ནས་ཡིད་Oི་ཁམས་མེད།
ཡིད་Oི་cམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་Oི་བར་/་ཡང་མེད་དོ། །མ་རིག་པ་མེད། མ་
རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་w་ཤི་མེད། w་ཤི་ཟད་པའི་བར་/་ཡང་མེད་དོ། དེ་
བཞིན་/་mག་བnལ་བ་དང་། Šན་འ‹ང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་མེད། ཡེ་
ཤེས་མེད། ཐོབ་པ་མེད། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །ƒ་རིའི་W། དེ་•་བས་ན་*ང་
iv

dབ་སེམས་དཔའ་cམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་4ིར་ཤེས་རབ་Oི་ཕ་རོལ་u་4ིན་པ་ལ་
བŒེན་ཅིང་གནས་ཏེ་སེམས་ལ་‰ིབ་པ་མེད་ཅིང་@ག་པ་མེད་དེ། །4ིན་ཅི་ལོག་
ལས་ཤིན་u་འདས་ནས་•་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་4ིན་ཏོ། །/ས་གeམ་/་
cམ་པར་བ\གས་པའི་སངས་Qས་ཐམས་ཅད་Oང་ཤེས་རབ་Oི་ཕ་རོལ་u་4ིན་
པ་ལ་བŒེན་ནས་Ž་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་•ོགས་པའི་*ང་dབ་u་མངོན་པར་
•ོགས་པར་སངས་Qས་སོ། །དེ་•་བས་ན་ཤེས་རབ་Oི་ཕ་རོལ་u་4ིན་པའི་
nགས། རིག་པ་ཆེན་པLའM་nགས། Ž་ན་མེད་པའི་nགས། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་
པའི་nགས། mག་བnལ་ཐམས་ཅད་རབ་u་ཞི་བར་*ེད་པའི་nགས། མི་བ•ན་
པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་*་•ེ། ཤེས་རབ་Oི་ཕ་རོལ་u་4ིན་པའི་nགས་tས་
བ། ཏ་‘་’། ག་ཏེ་ག་ཏེ་པ་ར་ག་ཏེ་པ་ར་སཾ་ག་ཏེ་བL་དྷM་•་–། ƒ་རིའི་W། *ང་
dབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དེ་•ར་ཤེས་རབ་Oི་ཕ་རོལ་u་4ིན་པ་
ཟབ་མོ་ལ་བyབ་པར་*འོ། །དེ་ནས་བཅོམ་kན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛ}ན་དེ་ལས་
བཞེངས་ཏེ་*ང་dབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་0ན་རས་
གཟིགས་དབང་~ག་ལ་ལེགས་སL་ཞaས་*་བ་*ིན་ནས། ལེགས་སL་ལaགས་སོ། །
རིགས་Oི་W་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། རིགས་Oི་W་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཇི་•ར་Sོད་Oིས་
བ•ན་པ་བཞིན་/་ཤེས་རབ་Oི་ཕ་རོལ་u་4ིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་0ད་པར་*་•ེ། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་cམས་Oང་Cེས་e་ཡི་རང་ངོ། །བཅོམ་kན་འདས་Oིས་དེ་
Zད་ཅེས་བཀའ་—ལ་ནས། ཚ8་དང་kན་པ་ƒ་རི་„་ཏིའི་W་དང་། *ང་dབ་སེམས་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་0ན་རས་གཟིགས་དབང་~ག་དང་།
ཐམས་ཅད་དང་kན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང་། ˜་དང་མི་དང་། ˜་མ་ཡིན་དང། †ི་
ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་Œེན་ཡི་རང་ཏེ། བཅོམ་kན་འདས་Oིས་གeངས་པ་ལ་
མངོན་པར་བ•ོད་དོ། །
v



༈ ཏ་‘་’། ཨ™་ག་ཏེ་ག་ཏེ་š་ར་ག་ཏེ་š་ར་སཾ་ག་ཏེ་བL་དྷM་•་–། འཕགས་
པ་དཀོན་མཆོག་གeམ་Bི་བཀའ་ཡི་བདེན་པའི་•ོབས་Oིས་4ིར་བ5ོག་པར་
lར་ཅིག །མེད་པར་lར་ཅིག །ཞི་བར་lར་ཅིག །རབ་u་ཞི་བར་lར་ཅིག །
གེགས་རིགས་•ོང་›ག་བQད་œ་ཞི་བ་དང་། །མི་མ‚ན་གནོད་པའི་•ེན་དང་oལ་
བ་དང་། །མ‚ན་པར་འhབ་ཅིང་xན་eམ་ཚEགས་lར་པའི། །བR་ཤིས་དེས་Oང་
དེར་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །







༄༅། །འཕགས་པ་བཟང་པL་0Vད་པའི་Xོན་ལམ་Bི་Qལ་པོ་བ\གས་སོ།།








Q་གར་Zད་/། žŸ་བྷ་†་ཙŸ་¢་ཎི་དྷ་ན་¤་¥།
བོད་Zད་/། འཕགས་པ་བཟང་པL་0Vད་པའི་Xོན་ལམ་Bི་Qལ་པོ།
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་¦ར་lར་པ་ལ་4ག་འཚལ་ལོ། །



ཇི་rེད་e་དག་4ོགས་བœའི་འཇིག་Œེན་ན། །/ས་གeམ་གཤེགས་པ་
མི་ཡི་སེང་གེ་Šན། །བདག་གིས་མ་ˆས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །ˆས་དང་ངག་
ཡིད་དང་བས་4ག་བBིའོ། །བཟང་པL་0Vད་པའི་Xོན་ལམ་•ོབས་དག་གིས། །Qལ་
བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་Oི་མངོན་eམ་/། །ཞིང་གི་§ལ་rེད་ˆས་རབ་བuད་པ་
ཡིས། །Qལ་བ་Šན་ལ་རབ་u་4ག་འཚལ་ལོ། །§ལ་གཅིག་•ེང་ན་§ལ་rེད་
སངས་Qས་cམས། །སངས་Qས་Nས་Oི་དWས་ན་བ\གས་པ་དག །དེ་•ར་
ཆོས་Oི་ད*ིངས་cམས་མ་ˆས་པ། །ཐམས་ཅད་Qལ་བ་དག་གིས་གང་བར་
མོས། །དེ་དག་བnགས་པ་མི་བཟད་Q་མཚE་cམས། །ད*ངས་Oི་ཡན་ལག་Q་
མཚ¨འ©་‰་Šན་Bིས། །Qལ་བ་Šན་Bི་ཡོན་ཏན་རབ་བCོད་ཅིང༌། །བདེ་བར་
གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བ•ོད། །མེ་ཏོག་དམ་པ་›ེང་བ་དམ་པ་
དང༌། །སིལ་rན་cམས་དང་‹ག་པ་ག/གས་མཆོག་དང༌། །མར་མེ་མཆོག་དང་
བ/ག་«ོས་དམ་པ་ཡིས། །Qལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བBི། །ན་བཟའ་དམ་
vi

པ་cམས་དང་†ི་མཆོག་དང༌། །4ེ་མར་xར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །བཀོད་པ་
Sད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་Šན་Bིས། །Qལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་
བBི། །མཆོད་པ་གང་cམས་Ž་མེད་Q་ཆེ་བ། །དེ་དག་Qལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་
མོས། །བཟང་པL་0Vད་ལ་དད་པའི་•ོབས་དག་གིས། །Qལ་བ་Šན་ལ་4ག་འཚལ་
མཆོད་པར་བBི། །འདོད་ཆགས་ཞེ་pང་གཏི་¬ག་དབང་གིས་ནི། །ˆས་དང་ངག་
དང་དེ་བཞིན་ཡིད་Oིས་Oང༌། །pིག་པ་བདག་གིས་བBིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་
དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སL་སVར་བཤགས། །4ོགས་བœའི་Qལ་བ་Šན་དང་
སངས་Qས་Nས། །རང་Qལ་cམས་དང་yོབ་དང་མི་yོབ་དང༌། །འ`ོ་བ་Šན་Bི་
བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་དག་Šན་Bི་Cེས་e་བདག་ཡི་རང༌། །གང་cམས་
4ོགས་བœའི་འཇིག་Œེན་‰ོན་མེ་དག །*ང་dབ་རིམ་པར་སངས་Qས་མ་ཆགས་
བ-ེས། །མགོན་པL་དa་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་Ž་ན་མེད་པ་
བZོར་བར་བ^ལ། །•་ངན་འདའ་•ོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འ`ོ་བ་Šན་ལ་
ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་4ིར། །བZལ་པ་ཞིང་གི་§ལ་rེད་བ\གས་པར་ཡང༌། །བདག་
གི་ཐལ་མོ་རབ་fར་གསོལ་བར་བBི། །4ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་
པ་དང༌། །Cེས་e་ཡི་རབ་བ^ལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་œང་ཟད་བདག་གིས་
ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་*ང་dབ་4ིར་བnLའV། །འདས་པའི་
སངས་Qས་cམས་དང་4ོགས་བœ་ཡི། །འཇིག་Œེན་དག་ན་གང་བ\གས་མཆོད་
lར་ཅིག །གང་ཡང་མ་*ོན་དེ་དག་རབ་®ར་བར། །བསམ་•ོགས་*ང་dབ་རིམ་
པར་སངས་Qས་0ོན། །4ོགས་བœ་ག་ལེའི་ཞིང་cམས་ཇི་rེད་པ། །དེ་དག་Q་
ཆེར་ཡོངས་e་དག་lར་ཅིག །*ང་dབ་ཤིང་དབང་¯ང་གཤེགས་Qལ་བ་དང༌། །
སངས་Qས་Nས་Oིས་རབ་u་གང་བར་ཤོག །4ོགས་བœའི་སེམས་ཅན་གང་
cམས་ཇི་rེད་པ། །དེ་དག་Œག་u་ནད་མེད་བདེ་lར་ཅིག །འ`ོ་བ་Šན་Bི་ཆོས་
vii

Oི་དོན་cམས་ནི། །མ‚ན་པར་lར་ཅིག་རེ་བའང་འhབ་པར་ཤོག །*ང་dབ་
0ོད་པ་དག་ནི་བདག་0ོད་ཅིང༌། །འ`ོ་བ་Šན་u་_ེ་བ་†ན་lར་ཅིག །ཚ8་རབས་
Šན་u་འཆི་འཕL་_a་བ་ན། །Œག་u་བདག་ནི་རབ་u་འ‹ང་བར་ཤོག །Qལ་བ་Šན་
Bི་Cེས་e་yོབ་lར་ཏེ། །བཟང་པL་0Vད་པ་ཡོངས་e་•ོགས་*ེད་ཅིང༌། །Yལ་
°ིམས་0ོད་པ་†ི་མེད་ཡོངས་དག་པ། །Œག་u་མ་ཉམས་_ོན་མེད་0ོད་པར་
ཤོག །˜་ཡི་Zད་དང་±་དང་གནོད་fིན་Zད། །hལ་Wམ་དག་དང་མི་ཡི་Zད་
cམས་དང༌། །འ`ོ་བ་Šན་Bི་‰་cམས་ཇི་ཙམ་པར། །ཐམས་ཅད་Zད་/་བདག་
གིས་ཆོས་བ•ན་ཏོ། །དེས་ཤིང་ཕ་རོལ་4ིན་ལ་རབ་བ²ོན་ཏེ། །*ང་dབ་སེམས་
ནི་ནམ་ཡང་བCེད་མ་lར། །pིག་པ་གང་cམས་‰ིབ་པར་lར་པ་དག །དེ་དག་མ་
ˆས་ཡོངས་e་*ང་བར་ཤོག །ལས་དང་ཉོན་མོངས་བ/ད་Oི་ལས་cམས་
ལས། །`ོལ་ཞིང་འཇིག་Œེན་འ`ོ་བ་cམས་e་ཡང༌། །ཇི་•ར་པ³་dས་མི་ཆགས་
པ་བཞིན། །ཉི་5་ནམ་མཁའ་ཐོགས་པ་མེད་•ར་0ད། །ཞིང་གི་Sོན་དང་4ོགས་
cམས་ཇི་ཙམ་པར། །ངན་སོང་mག་བnལ་རབ་u་ཞི་བར་*ེད། །བདེ་བ་དག་ལ་
འ`ོ་བ་Šན་འགོད་ཅིང༌། །འ`ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་0ད། །*ང་dབ་0ོད་
པ་ཡོངས་e་•ོགས་*ེད་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་དག་གི་0ོད་དང་མ‚ན་པར་འ´ག །
བཟང་པL་0Vད་པ་དག་ནི་རབ་•ོན་ཅིང༌། །མ་འོངས་བZལ་པ་Šན་u་0ོད་lར་
ཅིག །བདག་གིས་0ོད་དང་མYངས་པར་གང་0ོད་པ། །དེ་དག་དང་ནི་Œག་u་
འ`ོགས་པར་ཤོག །ˆས་དང་ངག་cམས་དང་ནི་སེམས་Oིས་Oང༌། །0ོད་པ་དག་
དང་Xོན་ལམ་གཅིག་u་0ད། །བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་`ོགས་པོ་གང་། །
བཟང་པL་0Vད་པ་རབ་u་•ོན་བBིད་པ། །དེ་དག་དང་ཡང་Œག་u་འ›ད་པར་ཤོག །
དེ་དག་བདག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་ད‹ང༌། །སངས་Qས་Nས་Oིས་བZོར་བའི་
མགོན་པོ་cམས། །མངོན་eམ་Œག་u་བདག་གིས་Qལ་བ་བ•། །མ་འོངས་བZལ་
viii

པ་Šན་u་མི་_ོ་བར། །དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་Q་ཆེར་བBི། །Qལ་བ་cམས་Oི་
དམ་པའི་ཆོས་འཛ}ན་ཅིང༌། །*ང་dབ་0ོད་པ་Šན་u་{ང་བར་*ེད། །བཟང་པོ་
0ོད་པ་cམ་པར་fང་བ་ཡང༌། །མ་འོངས་བZལ་པ་Šན་u་0ད་པར་བBི། །Nིད་
པ་ཐམས་ཅད་/་ཡང་འཁོར་བ་ན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནི་མི་ཟད་-ེས། །
ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛ}ན་cམ་ཐར་དང༌། །ཡོན་ཏན་Šན་Bི་མི་ཟད་མཛEད་
lར་ཅིག །§ལ་གཅིག་•ེང་ན་§ལ་rེད་ཞིང་cམས་ཏེ། །ཞིང་དེར་བསམ་Bིས་མི་
Sབ་སངས་Qས་cམས། །སངས་Qས་Nས་Oི་དWས་ན་བ\གས་པ་ལ། །*ང་
dབ་0ད་པ་0ོད་ཅིང་བ•་བར་བBི། །དེ་•ར་མ་ˆས་ཐམས་ཅད་4ོགས་e་
ཡང༌། །@་ཙམ་Sོན་ལ་/ས་གeམ་ཚད་rེད་Oི། །སངས་Qས་Q་མཚ¨་ཞ©ང་
cམས་Q་མཚE་དང༌། །བZལ་པ་Q་མཚEར་0ོད་ཅིང་རབ་u་འ´ག །གeང་གཅིག་
ཡན་ལག་Q་མཚ¨འ©་‰་Zད་Oིས། །Qལ་བ་Šན་ད*ངས་ཡན་ལག་cམ་དག་པ། །
འ`ོ་བ་Šན་Bི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་ད*ངས། །སངས་Qས་གeང་ལ་Œག་u་
འ´ག་པར་བBི། །/ས་གeམ་གཤེགས་པའི་Qལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །འཁོར་
ལLའM་Yལ་cམས་རབ་u་བZོར་བ་ཡི། །དེ་དག་གི་ཡང་གeང་ད*ངས་མི་ཟད་
ལ། །ŽL་ཡM་•ོབས་Oིས་བདག་Oང་རབ་u་འ´ག །མ་འོངས་བZལ་པ་ཐམས་ཅད་
འ´ག་པར་ཡང༌། །Zད་ཅིག་གཅིག་གིས་བདག་Oང་འ´ག་པར་བBི། །གང་ཡང་
བZལ་པ་/ས་གeམ་ཚད་དེ་དག །Zད་ཅིག་ཆ་ཤས་Oིས་ནི་\གས་པར་0ད། །
/ས་གeམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་གང༌། །དེ་དག་Zད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་
གིས་བ•། །Œག་u་དེ་དག་གི་ནི་0ོད་Jལ་ལ། །µ་མར་lར་པའི་cམ་ཐར་•ོབས་
Oིས་འ´ག །གང་ཡང་/ས་གeམ་དག་གི་ཞིང་བཀོད་པ། །དེ་དག་§ལ་གཅིག་
•ེང་/་མངོན་པར་བ¶བ། །དེ་•ར་མ་ˆས་4ོགས་cམས་ཐམས་ཅད་/། །Qལ་བ་
དག་གི་ཞིང་cམས་བཀོད་ལ་འ´ག །གང་ཡང་མ་*ོན་འཇིག་Œེན་‰ོན་མ་
ix

cམས། །དེ་དག་རིམ་པར་འཚང་Q་འཁོར་ལོ་བZོར། །•་ངན་འདས་པ་རབ་u་ཞི་
མཐའ་•ོན། །མགོན་པོ་Šན་Bི་¯ང་/་བདག་མཆིའོ། །Šན་u་®ར་བའི་•་འ·ལ་
•ོབས་cམས་དང༌། །Šན་ནས་¸L་ཡM་ཐེག་པའི་•ོབས་cམས་དང༌། །Šན་u་ཡོན་
ཏན་0ོད་པའི་•ོབས་cམས་དང༌། །Šན་u་Sབ་པ་*མས་པ་དག་གི་•ོབས། །Šན་
ནས་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་•ོབས་cམས་དང༌། །ཆགས་པ་མེད་པར་lར་པའི་
ཡེ་ཤེས་•ོབས། །ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་འཛ}ན་•ོབས་དག་གིས། །*ང་dབ་
•ོབས་cམས་ཡང་དག་¶བ་པར་*ེད། །ལས་Oི་•ོབས་cམས་ཡོངས་e་དག་
*ེད་ཅིང༌། །ཉོན་མོངས་•ོབས་cམས་Šན་u་འཇོམས་པར་*ེད། །བ/ད་Oི་
•ོབས་cམས་•ོབས་མེད་རབ་*ེད་ཅིང༌། །བཟང་པL་0Vད་པའི་•ོབས་ནི་•ོགས་
པར་བBི། །ཞིང་cམས་Q་མཚE་cམ་པར་དག་*ེད་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་Q་མཚE་
དག་ནི་cམ་པར་‰ོལ། །ཆོས་cམས་Q་མཚE་རབ་u་མཐོང་*ེད་ཅིང༌། །ཡེ་ཤེས་
Q་མཚE་རབ་u་Œོགས་པར་*ེད། །0ོད་པ་Q་མཚE་cམ་པར་དག་བBིད་ཅིང༌། །
Xོན་ལམ་Q་མཚE་རབ་u་•ོགས་པར་*ེད། །སངས་Qས་Q་མཚE་རབ་u་མཆོད་
བBིད་ཅིང༌། །བZལ་པ་Q་མཚEར་མི་_ོ་0ད་པར་བBི། །གང་ཡང་/ས་གeམ་
གཤེགས་པའི་Qལ་བ་ཡི། །*ང་dབ་0ོད་པའི་Xོན་ལམ་*ེ་oག་cམས། །བཟང་
པL་0Vད་པས་*ང་dབ་སངས་Qས་ནས། །དེ་Šན་མ་ˆས་བདག་གིས་•ོགས་པར་
བBི། །Qལ་བ་Šན་Bི་Nས་Oི་‚་བོ་པ། །གང་གི་མིང་ནི་Šན་u་བཟང་ཞེས་*། །
མཁས་པ་དེ་དང་མYངས་པར་0ད་པའི་4ིར། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་
u་བnོ། །ˆས་དང་ངག་དང་ཡིད་Oང་cམ་དག་ཅིང༌། །0ོད་པ་cམ་དག་ཞིང་
cམས་ཡོངས་དག་པར། །བnོ་བ་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅི་འ†་བ། །དེ་འ†ར་བདག་
Oང་དེ་དང་མYངས་པར་ཤོག །Šན་ནས་དགེ་བ་བཟང་པོ་0ད་པའི་4ིར། །འཇམ་
དཔལ་Bི་ནི་Xོན་ལམ་0ད་པར་བBི། །མ་འོངས་བZལ་བ་Šན་u་མི་_ོ་བར། །དེ་
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ཡི་*་བ་མ་ˆས་•ོགས་པར་བBི། །0ོད་པ་དག་ནི་ཚད་ཡོད་མ་lར་ཅིག །ཡོན་
ཏན་cམས་Oང་ཚད་ག…ང་མེད་པར་ཤོག །0ོད་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་
Oང༌། །དེ་དག་འ·ལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བBི། །ནམ་མཁའི་མཐར་‚ག་
lར་པ་ཇི་ཙམ་པ། །སེམས་ཅན་མ་ˆས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཇི་ཙམ་ལས་
དང་ཉོན་མོངས་མཐར་lར་པ། །བདག་གི་Xོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མོ། །གང་
ཡང་4ོགས་བœའི་ཞིང་cམས་མཐའ་ཡས་པ། །རིན་ཆེན་བQན་ཏེ་Qལ་བ་cམས་
ལ་xལ། །˜་དང་མི་ཡི་བདེ་བ་མཆོག་cམས་Oང༌། །ཞིང་གི་§ལ་rེད་བZལ་བར་
xལ་བ་བས། །གང་གིས་བnོ་བའི་Qལ་པོ་འདི་ཐོས་ནས། །*ང་dབ་མཆོག་གིས་
Cེས་e་རབ་མོས་ཤིང༌། །ལན་ཅིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བ_ེད་པ་ནི། །བསོད་ནམས་
དམ་པའི་མཆོག་u་འདི་འlར་རོ། །གང་གིས་བཟང་0ོད་Xོན་ལམ་འདི་བཏབ་
པས། །དེས་ནི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་«ངས་བར་lར། །དེས་ནི་`ོགས་པོ་ངན་པ་
«ངས་བ་ཡིན། །{ང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་ཡང་དེས་®ར་མཐོང༌། །དེ་དག་-ེད་པ་རབ་
-ེད་བདེ་བར་འཚE། །མི་ཚ8་འདིར་ཡང་དེ་དག་ལེགས་པར་འོང༌། །Šན་u་བཟང་པོ་
དེ་ཡང་ཅི་འ†་བར། །དེ་དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་འlར། །མཚམས་མེད་
€་པོ་དག་གི་pིག་པ་cམས། །གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་*ས་པ་དག །དེ་
ཡིས་བཟང་པL་0Vད་པ་འདི་བCོད་ན། །®ར་/་མ་ˆས་ཡོངས་e་*ང་བར་
འlར། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ག…གས་དང་མཚན་cམས་དང༌། །རིགས་དང་ཁ་དོག་
cམས་དང་kན་པར་འlར། །བ/ད་དང་¬་•ེགས་མང་པོས་དེ་མི་‚བ། །འཇིག་
Œེན་གeམ་པོ་Šན་ནའང་མཆོད་པར་lར། །*ང་dབ་ཤིང་དབང་¯ང་/་དེ་®ར་
འ`ོ། །སོང་ནས་སེམས་ཅན་ཕན་4ིར་དེར་འ/ག་•ེ། །*ང་dབ་སངས་Qས་
འཁོར་ལོ་རབ་u་བZོར། །བ/ད་cམས་pེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བuལ། །གང་
ཡང་བཟང་པL་0Vད་པ་Xོན་ལམ་འདི། །འཆང་བ་དང་ནི་•ོན་ཏམ་¹ོག་ན་ཡང༌། །དེ་
xi

ཡི་cམ་པར་Xིན་པའང་སངས་Qས་མSེན། །*ང་dབ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་*ེད་
ཅིག །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་•ར་མSེན་པ་དང༌། །Šན་u་བཟང་པL་དa་ཡང་དེ་
བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་Šན་Bི་Cེས་e་བདག་yོབ་4ིར། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་
རབ་u་བnོ། །/ས་གeམ་གཤེགས་པའི་Qལ་བ་ཐམས་ཅད་Oིས། །བnོ་བ་གང་
ལ་མཆོག་u་བnགས་པ་དེས། །བདག་གི་དགེ་བའི་²་བ་འདི་Šན་Oང༌། །བཟང་
པL་0Vད་4ིར་རབ་u་བnོ་བར་བBི། །བདག་ནི་འཆི་བའི་/ས་*ེད་lར་པ་ན། །
‰ིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་4ིར་བསལ་ཏེ། །མངོན་eམ་{ང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་
མཐོང་ནས། །བདེ་བ་ཅན་Bི་ཞིང་དེར་རབ་u་འ`ོ། །དེར་སོང་ནས་ནི་Xོན་ལམ་
འདི་དག་Oང༌། །ཐམས་ཅད་མ་ˆས་མངོན་/་འlར་བར་ཤོག །དེ་དག་མ་ˆས་
བདག་གིས་ཡོངས་e་བཀང༌། །འཇིག་Œེན་ཇི་Nིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བBི། །
Qལ་བའི་དOིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །པ³་དམ་པ་ཤིན་u་མཛ8ས་
ལས་_ེས། །{ང་བ་མཐའ་ཡས་Qལ་བས་མངོན་eམ་/། །ˆང་བ•ན་པ་ཡང་
བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །དེར་ནི་བདག་གིས་ˆང་བ•ན་རབ་ཐོབ་ནས། །ºལ་
པ་མང་པL་*a་བ་›ག་བQ་ཡིས། །ŽL་ཡM་•ོབས་Oིས་4ོགས་བœ་cམས་e་ཡང༌། །
སེམས་ཅན་cམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བBིད། །བཟང་པL་0Vད་པའི་Xོན་ལམ་བཏབ་
པ་ཡི། །དགེ་བ་œང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །དེས་ནི་འ`ོ་བའི་Xོན་ལམ་
དགེ་བ་cམས། །Zད་ཅིག་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་འ*ོར་བར་ཤོག །བཟང་པོ་
0ོད་པའི་Xོན་ལམ་བnོས་པ་ཡིས། །བསོད་ནམས་དམ་པ་མཐའ་ཡས་གང་ཐོབ་
དེས། །འ`ོ་བ་mག་བnལ་d་བོར་*ིང་བ་cམས། །འོད་དཔག་མེད་པའི་གནས་
རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །Xོན་ལམ་Qལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙE། །མཐའ་ཡས་
འ`ོ་བ་Šན་ལ་ཕན་*ེད་ཅིང༌། །Šན་u་བཟང་པོས་བQན་པའི་ག\ང་hབ་•ེ། །
ངན་སོང་jད་cམས་མ་ˆས་•ོངས་པར་ཤོག ། འཕགས་པ་བཟང་པL་0Vད་པའི་Xོན་ལམ་Bི་Qལ་
པL་•Vགས་སོ།།
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༄༅། །0ོད་འ´ག་Xོན་ལམ་བ\གས་སོ།།



བདག་གིས་*ང་dབ་0ོད་པ་ལ། །འ´ག་པ་cམ་པར་བ²མས་པ་ཡི། །
དགེ་བ་གང་དེས་འ`ོ་བ་Šན། །*ང་dབ་0ོད་ལ་འ´ག་པར་ཤོག །4ོགས་cམས་
Šན་ན་ˆས་དང་སེམས། །mག་བnལ་ནད་པ་ཇི་rེད་པ། །དེ་དག་བདག་གི་
བསོད་ནམས་Oིས། །བདེ་དགའ་Q་མཚ¨་ཐ»བ་པར་ཤོག །དེ་དག་འཁོར་བ་ཇི་Nིད་
/། །ནམ་ཡང་བདེ་ལས་ཉམས་མ་lར། །འ`ོ་བས་Ž་ན་མེད་པ་ཡི། བདེ་བ་jན་
མི་འཆད་ཐོབ་ཤོག །འཇིག་Œེན་ཁམས་ན་ད•ལ་བ་དག །གང་དག་ཇི་rེད་ཡོད་
པ་cམས། །དེ་དག་u་ནི་ˆས་ཅན་cམས། །བདེ་ཅན་བདེ་བས་དགའ་བར་ཤོག །
`ང་བས་ཉམ་ཐག་†L་ཐVབ་ཤོག །*ང་dབ་སེམས་དཔའི་¼ིན་ཆེན་ལས། །‹ང་
བའི་d་བོ་མཐའ་ཡས་Oིས། །ཚ་བས་ཉམ་ཐགབསིལ་བར་ཤོགརལ་`ི་ལོ་མའི་
ནགས་ཚལ་ཡང༌།དེ་ལ་དགའ་ཚལ་mག་½ར་ཤོག །ཤལ་མ་ལི་ཡི་pོང་པོ་ཡང༌། །
དཔག་བསམ་ཤིང་/་འHངས་པར་ཤོག །འཐིང་རིལ་¾ར་པ་དག་དང་ངང་པ་
དང༌། །བཞད་སོགས་Zད་rན་འ*ིན་པས་མཛ8ས་lར་ཅིག །པ³་†ི་བeང་ཆེ་
kན་མཚE་དག་གིས། །ད•ལ་བའི་ས་4ོགས་དག་ནི་ཉམས་དགར་ཤོག །སོལ་
xང་དེ་དག་རིན་ཆེན་xང་པོར་lར། །ས་བNིགས་ཤེལ་Bི་ས་གཞི་བ•ར་བར་
ཤོག །བmས་འཇོམས་རི་བོ་cམས་Oང་མཆོད་པ་ཡི། །གཞལ་མེད་ཁང་lར་བདེ་
གཤེགས་གང་བར་ཤོག །མདག་མ་¿ོ་བNེགས་མཚEན་Bི་ཆར་པ་དག །དེང་ནས་
བ…ང་•ེ་མེ་ཏོག་ཆར་པར་lར། །ཕན་Yན་མཚEན་Bིས་འདེབས་པ་དེ་ཡང་ནི། །
དེང་ནས་²ེ་4ིར་མེ་ཏོག་འཕེན་པར་ཤོག །d་བོ་རབ་མེད་མེ་དོང་འ†་ནང་*ིང་བ་
དག །ཤ་Šན་ཞིག་lར་Àས་གོང་མེ་ཏོག་Šན་དའི་མདོག །བདག་གི་དགེ་བའི་
•ོབས་Oིས་˜་ཡི་ˆས་ཐོབ་ནས། །˜་མོ་cམས་དང་˜ན་ཅིག་དལ་Bིས་འབབ་
གནས་ཤོག །ཅི་4ིར་འདིར་ནི་གཤིན་Cེའི་མི་དང་Á་དང་*་wོད་མི་བཟད་cམས་
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@ག་*ེད། །Šན་ནས་¬ན་བསལ་བདེ་དགའ་བ_ེད་པའི་མ‚་བཟང་འདི་ཀོ་e་ཡི་
མ‚་rམ་•ེ། །Bེན་/་བ•ས་ས་པནམ་མཁའི་དOིལ་ན་4ག་ན་¿L་Ca་འབར་བ་
བ\གས་མཐོང་ནས། །རབ་u་དགའ་བའི་Âགས་Oིས་pིག་དང་oལ་ནས་དེ་དང་
˜ན་ཅིག་འ`ོགས་པར་ཤོག །མེ་ཏོག་ཆར་པ་«ོས་d་དང་འ†ེས་བབ་པ་ཡིས། །
ད•ལ་བའི་མེ་མདག་ཆིལ་ཆིལ་གསོད་པར་མཐོང་lར་ནས། །Ãོ་Wར་བདེ་བས་
ཚ}མ་པ་འདི་ཅི་བསམ་པ་དང༌། །སེམས་ད•ལ་cམས་Oིས་4ག་ན་པ³་མཐོང་
བར་ཤོག །`ོགས་དག་འཇིགས་པ་བོར་ལ་རིངས་པར་Yར་ཤོག་Ä་Wའི་ཐད་/་
ནི། །གང་གི་མ‚་ཡིས་mག་བnལ་ཐམས་ཅད་དང་oལ་དགའ་བའི་Âགས་4ིན་
ལ། །འ`ོ་བ་Šན་ནས་ཡོངས་_ོབ་*ང་dབ་སེམས་དཔའ་བ²ེ་བ་_ེས་lར་པ། །
གཞོན་¦་…ར་xད་ཅན་འབར་འཇིགས་པ་མེད་པར་*ེད་པ་ཅི་ཞིག་4ིན། །Sོད་Oི་
˜་བQའི་ཅོད་པན་དག་གིས་ཞབས་Oི་པ³་ལ་མཆོད་ཅིང༌། །‚གས་Cེའི་Fན་
0ན་དW་ལ་མེ་ཏོག་/་མའི་ཚEགས་Oིས་ཆར་འབབ་པ། །ཁང་བ²ེགས་ཡིད་འོང་
˜་མL་•Vང་›ག་བ•ོད་ད*ངས་‰ོགས་kན་འདི་•ོས་ཞེས། །འཇམ་ད*ངས་དེ་
འ†་མཐོང་ནས་ད་ནི་སེམས་ད•ལ་ཅ་ཅོ་འདོན་པར་ཤོག །དེ་•ར་བདག་གི་དགེ་
²ས་Šན་/་བཟང་ལ་སོགས། །*ང་dབ་སེམས་དཔའ་‰ིབ་པ་མེད་¼ིན་བདེ་བ་
དང༌། །བསིལ་ཞིང་†ི་ཞིམ་དང་kན་ཆར་པ་འབེབས་མཐོང་ནས། །སེམས་ཅན་
ད•ལ་བ་དེ་དག་མངོན་པར་དགའ་lར་ཅིག །/ད་འ`ོ་cམས་ནི་གཅིག་ལ་
གཅིག །ཟ་བའི་འཇིགས་དང་oལ་བར་ཤོག །‰་མི་rན་པའི་མི་བཞིན་/། །ཡི་
„གས་cམས་ནི་བདེ་བར་lར། །འཕགས་པ་0ན་རས་གཟིགས་དབང་གི༌།4ག་
ནས་འབབ་པའི་འོ་jན་Bིས། །ཡི་„གས་cམས་ནི་ཚ}མ་*ས་ཤིང༌། །Hས་*ས་
Œག་u་བསིལ་བར་ཤོག །ལོང་བ་cམས་Oིས་མིག་མཐོང་ཞིང༌། །འོན་པས་Œག་u་
‰་ཐོས་ཤོག །˜་མོ་µ་འ·ལ་ཇི་བཞིན་/། །Åམ་མའང་གནོད་མེད་བཙའ་བར་
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ཤོག །གཅེར་W་cམས་Oིས་གོས་དག་དང༌། །བRེས་པ་cམས་Oིས་ཟས་དང་
ནི། །Zོམ་པ་cམས་Oིས་d་དག་དང༌། །བuང་བ་ཞིམ་པL་ཐVབ་པར་ཤོག །བRེན་
པ་cམས་Oིས་ནོར་ཐོབ་ཤོག །•་ངན་ཉམ་ཐག་དགའ་ཐོབ་ཤོག །ཡི་ཆད་cམས་
Oང་ཡིད་སོས་ཤིང༌། །བŒན་པ་xན་eམ་ཚEགས་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་ནད་པ་
ཇི་rེད་པ། །®ར་/་ནད་ལས་ཐར་lར་ཅིག །འ`ོ་བའི་ནད་ནི་མ་ˆས་པ། །Œག་u་
འ‹ང་བ་མེད་པར་ཤོག །@ག་པ་cམས་ནི་འཇིགས་མེད་ཤོག །བཅིངས་པ་cམས་
ནི་`ོལ་བར་འlར། །མ‚་མེད་cམས་ནི་མ‚་kན་ཞིང༌། །སེམས་ནི་ཕན་Yན་
མཉེན་lར་ཅིག །འ`ོན་པོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །4ོགས་cམས་ཐམས་ཅད་བདེ་
བར་ཤོག །གང་གི་དོན་/་འ`L་*aད་པ། །དེ་འབད་མི་དགོས་hབ་lར་ཅིག །h་
དང་h་ཆེན་\གས་པ་cམས། །ཡིད་ལ་བསམ་པ་hབ་lར་ཏེ། །d་ཡི་ངོགས་e་
བདེར་4ིན་ནས། །གཉེན་དང་˜ན་ཅིག་དགའ་བར་ཤོག །•་ངན་ལམ་གོལ་
འSམས་པ་cམས། །འ`ོནཔོ་དག་དང་›ད་lར་ནས། །ཆོམ་Æན་•ག་སོགས་
འཇིགས་མེད་པར། །མི་ངལ་བདེ་Žག་འདོང་བར་ཤོག །དགོན་སོགས་ལམ་མེད་
ཉམ་ང་བར། །*ིས་པ་wན་པོ་མགོན་མེད་པ། །གཉིད་ལོག་•ོས་ཤིས་རབ་•ོས་
cམས། །˜་དག་Çང་བར་*ེད་པར་ཤོག །མི་དལ་Šན་ལས་ཐར་བ་དང༌། །དད་
དང་ཤེས་རབ་བ²ེ་kན་ཞིང༌། །ཟས་དང་0ོད་པ་xན་ཚEགས་ནས། །Œག་u་ཚ8་
རབས་†ན་lར་ཅིག །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མཛEད་བཞིན་/། །ལོངས་0ོད་ཆད་
པ་མེད་པར་ཤོག །²ོད་པ་མེད་ཅིང་འཚ8་མེད་པར། །རང་དབང་/་ནི་0ོད་པར་
ཤོག །སེམས་ཅན་གཟི་བCིད་dང་¾་གང༌། །དེ་དག་གཟི་བCིད་ཆེན་པོར་ཤོག །
དཀའ་‚བ་ཅན་གང་ག…གས་ངན་པ། །ག…གས་བཟང་xན་eམ་ཚEགས་lར་
ཅིག །འཇིག་Œེན་Wད་མེད་ཇི་rེད་པ། །དེ་དག་_ེས་པ་ཉིད་lར་ཅིག །མ་རབས་
cམས་ནི་མཐL་ཐVབ་ཅིང༌། །ང་Qལ་དག་Oང་བཅོམ་པར་ཤོག །བདག་གི་བསོད་
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ནམས་འདི་ཡིས་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ˆས་པ། །pིག་པ་ཐམས་ཅད་
«ངས་ནས་ནི། །Œག་u་དགེ་བ་*ེད་པར་ཤོག །*ང་dབ་སེམས་དང་མི་འoལ་
ཞིང༌། །*ང་dབ་0ོད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །སངས་Qས་cམས་Oིས་ཡོངས་ག…ང་
ཞིང༌། །བ/ད་Oི་ལས་cམས་«ང་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །
ཚ8་ཡང་དཔག་མེད་རིང་བར་ཤོག །Œག་u་བདེ་བར་འཚE་འlར་ཞིང༌། །འཆི་བའི་
‰་ཡང་`ག་མ་lར། །དཔག་བསམ་ཤིང་གི་_ེད་མོས་ཚལ། །སངས་Qས་དང་ནི་
སངས་Qས་Nས། །ཆོས་rན་‰ོགས་པས་གང་བ་ཡིས། །4ོགས་cམས་ཐམས་
ཅད་གང་བར་ཤོག །ཐམས་ཅད་/་ཡང་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་
པ་དང༌། །ལག་མཐིལ་•ར་མཉམ་བཻ་ÉÊའི། །རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་lར་
ཅིག །འཁོར་Bི་དOིལ་འཁོར་ཡོད་ད½ར་ཡང༌། །*ང་dབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་
དག །རང་གི་ལེགས་པས་ས་•ེངས་དག །བQན་པར་མཛད་པས་བ\གས་lར་
ཅིག །ˆས་ཅན་Šན་Bིས་*ེ་དང་ནི། །ཤིང་དང་འོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་དང༌། །ནམ་
མཁའ་ལས་Oང་ཆོས་Oི་‰། །jན་མི་འཆད་པར་ཐོས་པར་ཤོག །དེ་དགŒག་u་
སངས་Qས་དང༌། །སངས་Qས་Nས་དང་›ད་lར་ཅིག །མཆོད་པའི་¼ིན་ནི་
མཐའ་ཡས་པས། །འ`ོ་བའི་Ž་མ་མཆོད་པར་ཤོག །˜་ཡང་/ས་e་ཆར་འབེབས་
ཤིང༌། །ལL་ཏVག་xན་eམ་ཚEགས་པར་ཤོག །Qལ་པL་ཆVས་བཞིན་*ེད་lར་
ཅིགའཇིག་Œེན་དག་Oང་དར་བར་ཤོག །Xན་cམས་མ‚་དང་kན་པ་དང༌། །
གསང་nགས་བ5ས་བCོད་hབ་པར་ཤོག །མཁའ་འ`L་NMན་པོ་ལ་སོགས་པ། །
rིང་Cེའི་སེམས་དང་kན་lར་ཅིག །སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་mག་མ་lར། །
འཇིགས་དང་བ-ས་པར་མི་འlར་ཞིང༌། །འགའ་ཡང་ཡིད་མི་བདེ་མ་lར། །
གËག་ལག་ཁང་cམས་¹ོག་པ་དང༌། །ཁ་ཐོན་Bིས་བQན་ལེགས་གནས་ཤོག །
Œག་u་དགེ་འ/ན་མ‚ན་པ་དང༌། །དགེ་འ/ན་དོན་ཡང་hབ་པར་ཤོག །བyབ་པ་
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འདོད་པའི་དགེ་yོང་དག །དབེན་པ་དག་Oང་ཐོབ་པར་ཤོག །གཡེང་བ་ཐམས་
ཅད་«ངས་ནས་ནི། །སེམས་ནི་ལས་Àང་¸ོམ་lར་ཅིག །དགེ་yོང་མ་cམས་-ེད་
kན་ཞིང༌། །འཐབ་དང་གནོད་པ་«ང་བར་ཤོག །དེ་བཞིན་རབ་u་‹ུང་བ་Šན། །
Yལ་°ིམས་ཉམས་པ་མེད་lར་ཅིག །Yལ་°ིམས་འཆལ་པས་ཡིད་‹ང་ནས། །
Œག་u་pིག་པ་ཟད་*ེད་ཤོག །བདེ་འ`ོ་དག་Oང་ཐོབ་lར་ནས། །དེར་ཡང་
བÍལ་\གས་མི་ཉམས་ཤོག །མཁས་པ་cམས་ནི་བŠར་བ་དང༌། །བསོད་rོམས་
དག་Oང་-ེད་པར་ཤོག །jད་ནི་ཡོངས་e་དག་པ་དང༌། །4ོགས་cམས་Šན་u་
`གས་པར་ཤོག །ངན་སོང་mག་བnལ་མ་•ོང་ཞིང༌། །དཀའ་བ་0ད་པ་མེད་པར་
ཡང༌། །˜་བས་˜ག་པའི་ˆས་Oིས་ནི། །དེ་དག་སངས་Qས་®ར་འhབ་ཤོག །
སེམས་ཅན་Šན་Bིས་ལན་མང་/། །སངས་Qས་ཐམས་ཅད་མཆོད་*ེད་ཅིང༌། །
སངས་Qས་བདེ་བ་བསམ་ཡས་Oིས། །Œག་u་བདེ་དང་kན་lར་ཅིག །*ང་dབ་
སེམས་དཔའ་cམས་Oིས་ནི། །འ`L་དVན་‚གས་ལ་དགོངས་འhབ་ཤོག །མགོན་
པL་ཡMས་ནི་གང་དགོངས་པ། །སེམས་ཅན་cམས་ལ་དེ་འ*ོར་ཤོག །དེ་བཞིན་རང་
སངས་Qས་cམས་དང༌། །ཉན་ཐོས་cམས་Oང་བདེ་lར་ཅིག །བདག་Oང་འཇམ་
ད*ངས་བཀའ་†ིན་Bིས། །ས་རབ་དགའ་བ་ཐོབ་པར་/། །Œག་u་ཚ8་རབས་†ན་
པ་དང༌། །རབ་u་‹ང་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་ནི་ཁ་ཟས་Bི་ནས་Oང༌། །ཉམས་
དང་kན་ཞིང་འཚE་བར་ཤོག །ཚ8་རབས་Šན་/་དབེན་གནས་པར། །xན་eམ་
kན་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །གང་ཚ8་བ•་བར་འདོད་པའམ། །œང་ཟད་†ི་བར་འདོད་ན་
ཡང༌། །མགོན་པོ་འཇམ་ད*ངས་དེ་ཉིད་ནི། །གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐོང་བར་
ཤོག །4ོགས་བœའི་ནམ་མཁའི་མཐས་གuགས་པའི། །སེམས་ཅན་Šན་དོན་
བ¶བ་པའི་4ིར། །ཇི་•ར་འཇམ་ད*ངས་0ོད་མཛད་པ། །བདག་གི་0ོད་པའང་དེ་
འ†ར་ཤོག །ཇི་Nིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །འ`ོ་བ་ཇི་Nིད་གནས་lར་པ། །
xvii

དེ་Nིད་བདག་ནི་གནས་lར་ནས། །འ`ོ་བའི་mག་བnལ་སེལ་བར་ཤོག །འ`ོ་
བའི་mག་བnལ་གང་ཅིའང་Àང༌། །དེ་Šན་བདག་ལ་Xིན་lར་ཅིག །*ང་dབ་
སེམས་དཔའི་དགེ་འ/ན་Bིས། །འ`ོ་བ་བདེ་ལ་0ོད་པར་ཤོག །འ`ོ་བའི་mག་
བnལ་Xན་གཅིག་Î། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འ‹ང་བའི་གནས། །བ•ན་པ་-ེད་དང་
བŠར་•ི་དང༌། །བཅས་ཏེ་Jན་རིང་གནས་lར་ཅིག །གང་གི་†ིན་Bིས་དགེ་Žོ་
འ‹ང༌། །འཇམ་པའི་ད*ངས་ལ་4ག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་†ིན་Bིས་བདག་དར་
བ། །དགེ་བའི་བཤེས་ལའང་བདག་4ག་འཚལ། །*ང་dབ་སེམས་དཔའི་0ོད་པ་
ལ་འ´ག་པ་ལས་བnོ་བ་ཞེས་*་བ་•ེ་ལེÄ་བœ་པའོ།། །།


༈ 4ག་•ོང་འཁོར་ལོས་བµར་པའི་Qལ་པL་•Vང་། །0ན་•ོང་བZལ་པ་
བཟང་པLའM་སངས་Qས་•ོང་། །གང་ལ་གང་འ/ལ་དེ་ལ་དེར་•ོན་པའི། །བËན་པ་
0ན་རས་གཟིགས་ལ་4ག་འཚལ་ལོ། ༀ་མ་ཎི་པ³ེ་Ðྃ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་®ར་/་
བདག །0ན་རས་གཟིགས་དབང་འhབ་lར་ནས། །འ`ོ་བ་གཅིག་Oང་མ་ˆས་
པ། །དེ་ཡིས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
༄༅། །ས་བདག་འ‹ང་བཞིའི་˜་མོར་གསོལ་མཆོད་བ\གས་སོ།།



༈ ས་བདག་Qལ་པོ་གསེར་མདོག་ཅན། །ས་ཡི་˜་མོ་བŒན་མ་དང་། །
ཤར་4ོགས་ཤིང་ལ་˜L་4Vགས་མེ། །¦བ་4ོགས་‡གས་ལ་*ང་4ོགས་d། །
མཚམས་བཞི་ས་ཡི་˜་མོ་cམས། །rན་གསོན་གསེར་_ེམས་ལ་སོགས་པའི། །
མཆོད་པའི་ཡོ་*ད་འདི་བཞེས་ནས། །གËག་ལག་ཁང་ས་འདི་cམས་ལ། །À་ང་
›ག་དོག་མ་མཛད་པར། །བR་ཤིས་‹ང་བར་*ིན་Bིས་Fོབས། །ཀL་ལVང་མ་pོམ་
དགའ་བར་Bིས། །གནོད་གལ་མ་*ེད་བ²ེ་བར་Bིས། །ཕོག་‚ག་‹ང་བ་བཟོད་
xviii

པར་Bིས། །མི་མ‚ན་ས་གཡོས་ལ་སོགས་པའི། །འ‹ང་བཞིས་གནོད་པ་ཞི་བ་
དང་། །བR་ཤིས་བདེ་ལེགས་མཛད་/་གསོལ། །
༄༅། །ཚ}ག་བ/ན་གསོལ་འདེབ་དང་བར་ཆད་ལམ་སེལ་བmས་པ་བ\གས་སོ།།



༈ Ðྃ༔ ཨོ་Qན་Jལ་Bི་¦བ་*ང་མཚམསཿ པ³་གེ་སར་pོང་པོ་ལཿཡ་
མཚན་མཆོག་གི་དངོས་hབ་བ-ེསཿ པ³་འ‹ང་གནས་ཞེས་e་`གསཿ འཁོར་
/་མཁའ་འ`ོ་མང་པོས་བZོརཿ Sེད་Oི་Cེས་e་བདག་བ¶བ་Oིསཿ *ིན་Bིས་
བFབ་4ིར་གཤེགས་e་གསོལཿ




½་À་པ³་སིÔི་Ðྃཿ


/ས་གeམ་སངས་Qས་½་À་རིན་པL་ཆa༔ དངོས་hབ་Šན་བདག་བདེ་
བ་ཆེན་པLའM་ཞབས༔ བར་ཆད་Šན་སེལ་བ/ད་འ/ལ་†ག་པོ་²ལ༔ གསོལ་བ་
འདེབས་སL་*Mན་Bིས་བFོབ་/་གསོལ༔ 4ི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༔
བསམ་པ་Õན་Bིས་འhབ་པར་*ིན་Bིས་Fོབས༔




ༀ་žཿÐྃ་བÖ་½་À་པ³་སིÔི་Ðྃ༔


༈ དགེ་བ་འདི་ཡིས་®ར་/་བདག །དཔལ་kན་Ž་མ་འhབ་lར་ནས། །
འ`ོ་བ་གཅིག་Oང་མ་ˆས་པ། །དེ་ཡིས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག


 ༈ འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་•ར་མSེན་པ་དང་། །Šན་u་བཟང་པL་དa་
ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་Šན་Bི་Cེས་e་བདག་yོབ་4ིར། །དགེ་བ་འདི་དག་
ཐམས་ཅད་རབ་u་བnོ། །/ས་གeམ་གཤེགས་པའི་Qལ་ཐམས་ཅད་Oིས། །
བnོ་བ་གང་ལ་མཆོག་u་བnགས་པ་དེས། །བདག་གིས་དགེ་བའི་²་བ་འདི་Šན་
Oང་། །བཟང་པL་0Vད་4ིར་རབ་u་བnོ་བར་བBི། །
xix



 ༈ *ང་dབ་སེམས་མཆོག་རིན་པL་ཆa། །མ་_ེས་པ་cམས་_ེ་lར་ཅིག །
_ེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང་། །གོང་ནས་གོང་/་འཕེལ་བར་ཤོག །


 ༈ ཕན་བདེའི་འ‹ང་གནས་བ•ན་པ་དར་ཞིང་Qས། །བ•ན་འཛ}ན་_ེས་W་
ཐམས་ཆད་^་ཁམས་བཟང་། །ˆས་ཅན་Šན་ལ་བདེ་_ིད་འ‹ང་བའི་གནས། །
སངས་Qས་བ•ན་པ་Œག་u་Qས་lར་ཅིག །
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