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དཀར་ཆག །
1. ེང་བ ོད།
2. དཀར་ཆག །
3. ༈ ན་ཆགས་ག མ་པ།
1. ༈ ི་ད ་ཀམ།
2. ན་ཆགས་ག མ་པ།
4. ༄༅།། ོན་ལམ་ཆེན་མའ་འདོན་ ིག །
1. ༈ བས་འ ་སམས་བ ེད།
5. 1. ས་གཞི་ ིན་བ བས་ ི་ཡན་ལག །
6. 2. གནས་ཁང་ ིན་བ བས་ ི་ཡན་ལག །
7. 3. མཆོད་པ་ ིན་བ བས་ ི་ཡན་ལག།
8. 4 & 5. ན་འ ེན་དང་ ོན་ལེགས་ ིཡན་ལག །

9. 6. ས་གསོལ་ ི་ཡན་ལག །
10. 7–9. ི་ ན་ ག་འ ལ་ ི་ཡན་ལག །
11. 10 & 11.

ག་བ ོད་གཉིས་ ི་ཡན་ལག །

1. ང་ ན་མདའ་ བ་བ ོད།
2. ལ་འཁོར་ ོང་མདའ་ བ་བ ོད།
3. སེམས་བ ེ་མ།
4. ེས་རབས་ ག་འཚལ།
5. མཛད་བ འི་བ ོད་པ།
6. ག་འཚལ་བ ས་པ།
12. 12. མཆོད་འ ལ་ ི་ཡན་ལག །
1. དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལ་ལས་ག ངས་པ།
2. ོད་འ ག་ལས་ག ངས་པ།
3. མཆོད་པ་བ ས་པ།
13. 13.

ིག་པ་བ ཤགས་པའི་ཡན་ལག །
1. ང་པོ་ག མ་པའི་མདོ།
2. སངས་ ས་ ང་གཉིས་མ།
3. བ ཤགས་པ་བ ས་པ།

14. 14. སེམས་བ ེད་པའི་ཡན་ལག །
15. 15.

ེས་ ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག །

16. 16 & 17. བ ལ་ཞིང་གསོལ་བའི་ཡན་ལག །
17. 18. བ ོ་བའི་ཡན་ལག །
1. ་ ་ ལ་མཚན་ ི་ཡོངས་བ ོ་ལས་ག ངས་པ།
2. གསེར་འོད་དམ་པ་ལས་ ང་བ།
3. ད ་མ་རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལས་ག ངས་པ།
18. 19.

ོན་ལམ་ ི་ཡན་ལག །
1. བཟང་ ོད་ ོན་ལམ།
2. མས་པའི་ ོན་ལམ།
3. ོད་འ ག་ ོན་ལམ།
4. བདེ་ ོན་ཤེས་ ་མ།
5. ོན་ལམ་ཆེན་མོ།
6. གསོན་ག ཤིན་བ ོ་བ།
7. ོན་ལམ་འ བ་པའི་ག ངས།
8. བ ན་འབར་མ།
9. རིས་མེད་བ ན་འཛན་ཞབས་བ ན།

19. 20. ཤིས་བ ོད་ ི་ཡན་ལག །
1. འ ལ་བ་ ན་ ི་གཞིའི་ཤིས་བ ོད།
2. མཛད་བ འི་བ ་ཤིས།
3. ས་ ས་པའི་བདེ་ལེགས་ཚགས་བཅད།
4. ས་བ ད་ཤིས་བ ོད།
5. ་བ ན་ཤིས་བ ོད།
6. གས་བ ད་ཤིས་བ ོད།
7. མར་པའི་བ ་ཤིས།
8. ར་ཆེན་བ ་ཤིས།
20. ༄༅།། སངས་ ས་ ང་སེམས་ ི་བ ོད་ཚགས།
1. འཇམ་ད ངས་བ ོད་པ།
2. དཔལ་མའ་འཕགས་བ ོད།
3. མས་བ ོད་ཚངས་པའི་ཅོད་པན།
4. ས་ ིང་བ ོད་པ་ས་གཞིའི་མཛས་ ན།
5. ན་བཟང་བ ོད་པ།
6. ན་ ག་མཆོག་གཉིས་བ ོད་པ།
7. ཤིང་ ་ཉེར་ འི་གསོལ་འདེབས།
8. གསོལ་འདེབས་ ་ ་འཆང་ ང་མ།
9. ང་ ོམ་བ ད་འདེབས།
21. ༄༅།། བ ན་འ འ་ ེན་ ོག་གི་རིམ་པ།
1. འཕགས་མའི་ཡན་ལག་བ ན་པ།
2. ག་འཚལ་ཉེར་གཅིག །
3. ོལ་བ ོད་ བས་བ ན་མ།
4. ོལ་བ ོད་ལེགས་ ིས་མ།
5. ོལ་དཀར་བ ོད་པ།
6. ད ངས་ཅན་མའི་བ ོད་པ་ ིན་ བས་ ང་བ།
7. གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ།
8. གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ ན་ བ།
22. ༄༅།། དགེ་ ་ ང་ བ་ ་བ ར་བའི་བ ་ ན་ ི་རིམ་པ།
1. བདེན་འ བ་ ོན་ལམ།
2. འདོད་གསོལ་འ ོ་ལ་བདེ་ ིད་མ།
3. ལམ་རིམ་ ོན་ལམ།
4. ཤངས་ཆོས་ ོན་ལམ།
5. དམ་པའི་ ོན་ལམ་ མ་ ་པ།

6. ག་ཆེན་ ོན་ལམ།
7. འ ི་ ང་འཕགས་ ོན།
8. ག་ ང་ཐང་པ་ཆེན་པའ་ ོན་ལམ།
9. ོ་ འི་ ོན་ལམ་རིན་སིལ་མ།
10. ཡེལ་པའི་ ོན་ལམ།
11. ོན་ལམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་ །
12. དགེ་ ོར་བ ན་པའི་ ོན་ལམ།
13. འབའ་རོམ་ ོན་ལམ།
14. ཕག་ འི་ག ང་ ན་མཚམས་ ོན་ལམ།
15. ཚལ་པའི་ ོན་ལམ།
16. བ ོ་བ་དང་ ོན་ལམ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པ།
17. མི་ལའི་ ོན་ལམ།
18. བོད་ ལ་བདེ་ ོན།
23. ༄༅།། ཤར་ བ་ཞིང་བཀོད་ ི་ ོན་ལམ།
1. མངོན་དགའི་ཞིང་ ོན།
2. ཆགས་མེད་བདེ་ ོན།
24. ༄༅།། ོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལ་ཉེར་མཁའ་ཆོ་ག །
1. གནས་བ ན་ ག་མཆོད།
2. དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པ་བ ན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །
3. མདོ་ གས་ ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །
4. མགོན་པ་བར་ཅན་ མ་ ལ་ ི་གསོལ་བ ས།
5. གཏོར་བ ོས་ ིན་ལས་ ར་མ ོགས།
25. ༄༅།། མགོན་པ་མ་འ གས་པའི་ག ངས་ ི་མདོ།
1. ལས་ ི་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ ོང་བ་ཞེས་ ་བའི་ག ངས།
2. ག་བ ལ་ལས་ མ་པར་ད ོལ་བའི་ག ངས་ ི་མདོ།
26. ༄༅།། ཞབས་བ ན་གསོལ་འདེབས།
1. གོང་ས་ཆེན་པའ་ཞབས་བ ན།
2. ལ་དབང་ཀ ་པའི་ཞབས་བ ན།
3. བཀའ་བ ད་ ་མ་ མས་ ི་ཞབས་བ ན།
4. ཀཾ་ཚང་ཡབ་ ས་བ ན་ ི་ཞབས་བ ན།
27. ༄༅།། ོན་ལམ་ཆེན་མའ་ བས་ ི་ག ང་ཆོས་ ི་འདོན་ཆ།
1. མ ལ་སོ་བ ན་མ།
2. བ ན་ ས་ ོན་ལམ་ ོགས་བ ་ ས་བཞི་མ།
28. ༄༅།། མར་མེ་ ོན་ལམ།

1. གས་ ེ་ཆེན་པའ་ ོམ་བ ས་འ ་དན་མཁའ་ བ་མ།
2. མར་མེ་ ོན་ལམ།

ེང་བ ོད།
ཇི་ ད་ ། འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ ན་གཅིག་ ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འ ང་བའི་གནས། །བ ན་པ་ ེད་དང་
བ ར་ ི་དང་། །བཅས་ཏེ་ ན་རིང་གནས་ ར་ཅིག །ཅེས་ག ངས་པ་ ར། ལ་བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་
ན་ ར་བཅས་འ ོ་བ་ ན་ ི་བདེ་ལེགས་ ི་ ་བར་ཡིད་ཆེས་ནས། དེ་ཉིད་འཇིག་ ེན་ ་ ན་རིང་ ་གནས་
པའང་།

བ ན་པ་ལ་ གས་པའི་ ་ེ བོ་ མས་ ིས་ ོ་དང་བ ོན་པ་ཅི་ཡོད་ ིས་ ང་ ོགས་ ི་བ ན་པ་

བཤད་ བ་གཉིས་ ི་ ོ་ནས་འཛན་ཅིང་ ེལ་བ་ལ་རག་ལས་པ་ནི།

ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ད ིག་གཉེན་ ིས།

ོན་པའི་དམ་ཆོས་ མ་གཉིས་ཏེ། ། ང་དང་ ོགས་པའི་བདག་ཉིད་དོ། །དེ་འཛན་ ེད་པ་ ་ ེད་དང་། ། བ་
པར་ ེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན།

།ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཡིན་ཅིང་།

གས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ལ།
པས།

དེ་ཡང་ ང་གི་བ ན་པ་ནི་ཆོས་ལག་ ་ལེན་

ོགས་པའི་བ ན་པ་ནི་ཇི་ ར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ ར་ བ་པ་ཡིན་

་འ ས་ ི་འ ོ་ ལ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་ ེ། མཉམ་མེད་ གས་པོ་ ་ ེས། “ལས་དང་པོ་པས་ཐོས་བསམ་

ལ་ནན་ཏན་ ིས། བ ན་པ་ཐོབ་ནས་ བ་པ་ལ་ནན་ཏན་ ིས།” ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ ་དགོས་ཤིང་།

ལ་

ས་ཞི་བ་ ས། ག ག་ལག་ཁང་ནི་ ོག་པ་དང་། །ཁ་ཏོན་ ིས་ ས་ལེགས་གནས་ཤོག །ཅེས་ག ངས་པ་ ར།
རང་རེ་རབ་ ་ ང་ནས་གཞི་ ལ་ ིམས་ མ་པར་དག་པའི་ ེང་ ལ་བའི་བཀའ་དང་བ ན་བཅོས་ མས་
ལ་འཆད་ཉན་ ེད་པ་དང་། མདོ་ ེ་དང་གསང་ གས་ཟབ་མོ་ མས་ཁ་ཏོན་ ་ ེད་པ་དང་། དེ་དག་ལས་
ག ངས་པའི་དོན་ ི་གནད་ མས་ལ་ད ད་འཇོག་གི་ ོ་ནས་ཉོན་མོངས་ ོང་བའི་ཐབས་ ་འབད་པ་ལ་
ོང་ ོག་གི་འཁོར་ལོ་གཉིས་ ་ གས་ཤིང་།

བཤད་པ་དང་ཐོས་བསམ་ ི་དོན་པོ་ བ་པ་ཉམས་ ་ལེན་པ་

ཡིན་པས། བཤད་ བ་སོ་སོར་ཡ་ ལ་ ་མི་ ང་བ་ལ། ད་ ་བཤད་ ་དང་ བ་ ་ཟེར་ནས་ཐ་དད་ ་ ེས།
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ མ་པ་ ་མས་ ོད་ཅིང་ ང་བ་ནི་བ ན་པ་ཉམས་པའི་ གས་ ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ཡང་དགོན་ ེ་ མས་ ་ཁ་ཏོན་བ ས་བ ོད་ ་བའི་རིགས་ལའང་མདོ་ ོགས་ ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ ོད་

སོགས་དང་། གས་ ོགས་ ་གཏོགས་པའི་ཆོ་ག་མང་པོ་ག ང་ ོལ་ ང་ཞིང་། བདག་ཅག་གི་ ོན་པ་ཐབས་
མཁས་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་བ་ཡིན་པས།

ོད་ལམ་ ི་ཞོར་ཙམ་ལའང་དགེ་བ་དཔག་ ་མེད་པ་གསོག་ཐབས་

བ ན་པའི་མདོ་ ེ་ཕལ་པོ་ཆེའི་ ོད་ ལ་ཡོངས་ ་དག་པའི་ལེ ་(ལེ ་འདི་དང་། བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་
ལམ་ ི་ལེ ། །ཚངས་པར་ ོད་པའི་ལེ ་བཅས་ལ་ཕལ་པོ་ཆེའི་ལེ ་ག མ་ ་ གས། མཆན། )ཞེས་པ་ནི་
ཆོས་ ོད་ཐམས་ཅད་ ི་ ་བར་ ང་ལ། གཞན་ཡང་ལམ་ ད་ལ་ ེ་བའི་མ ན་ ེན་ཚགས་བསགས་པ་དང་།
འགལ་ ེན་ ིག་ ིབ་ ོང་བའི་ ན་ཅིག་ ེད་ ེན་མེད་པར་ ོགས་པ་ ད་ལ་ ེ་དཀའ་བས།

ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་མདོ་ལས་ག ངས་པའི་བསག་ ང་གི་ཐབས་ ད་ ་ ང་བ་ནི་ཡན་ལག་བ ན་པ་ཡིན་ཅིང་།དེ་ཡང་
བཟང་ ོད་ནས་འ ང་བ་ནི་ ངས་གསལ་ཤོས་ཡིན་པར་ག ངས།

རང་རེའི་ཆོས་ ོད་རབ་གསལ་འདི་

ལའང་ ར་པར་ ་འཁོད་པའི་འ ་མིན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་ནའང་། གཙ་བོར་ གས་པོ་བཤད་ བ་ ིང་གི་
པར་མ་ཉིད་གཞིར་བ ང་ནས་ ལ་དབང་བ ་གཉིས་པ་ ང་ བ་ ོ་ ེ་དང་།

་དམར་བ ད་པ་དཔལ་ཆེན་

ཆོས་ ི་དོན་ བ་ ེ་མཐིང་དབང་ཅོད་པན་འཛན་པ་ ན་ ས་ ི་བཀའ་ ལ་བཞིན།
བ ན་པའི་ཉིན་ ེད་ ིས་ཚག་དོན་ ི་ ས་དག་དང་།

ན་མ ེན་ འི་སི་ ་

གོ་རིམ་དང་འ ི་ ོན་གསར་ ་མཛད་དེ་དཔལ་

ངས་ བ་བ ན་ཆོས་འཁོར་ ིང་ ་ཤིང་ཕོ་ ག་གི་ལོར་( ི་ལོ་1734)པར་ ་བ བས་པར་མཛད་པ་
དང་།

མཁས་ བ་ཀ ་ཆགས་མེད་ ི་བཀའ་འ མ་ ་ཆོས་ ོད་རབ་གསལ་ ི་དམིགས་རིམ་མདོར་བ ས་

ཞེས་པ་ཤིན་ ་ལེགས་པ་ཞིག་བ གས་འ ག་པས་བདག་ ་ ་ཆོས་ ོད་ ོ་ལ་ཆད་ཆད་ ་ཟིན་ ང་།
དོན་ཉམས་ལེན་མི་ཤེས་པ་ མས་ ིས་གཟིགས་ ོག་ངེས་པར་མཛད་དགོས་པ་ ང་།

གོ་

ད་པར་ ེ་བ ན་པའི་

་ ས་ ་ ར་ཆེན་ ོན་ལམ་ཆེན་མོ་ད ་བ ེས་ཤིང་། དེའི་ ས་ ་ ེ་ཉིད་ ིས་ ལ་བའི་ ོན་ལམ་ ི་ཆོ་ག་
ཡན་ལག་ཉི་ ་པ་འདོན་པའི་ ོལ་ ང་།འདིར་ཡན་ལག་ཉི་ འི་ ངས་འ ེན་ ལ་ནི།

ས་གཞི་གནས་ཁང་

མཆོད་པ་བ བ། །ཚགས་ཞིང་ ན་ ངས་ ོན་ལེགས་ ། ། ས་གསོལ་ ་ ི་ ན་ གས་འ ལ། ། ག་འཚལ་
མཆོད་བ ོད་ ིག་པ་བཤགས། ། བས་སེམས་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བ ལ། །བ གས་གསོལ་བ ོ་བ་བ ་ཤིས་
ཏེ། །ཆོས་ ོད་ཡན་ལག་ཉི་ འོ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་འཐད་ མ། དེ་མིན་ཆོས་ ོད་ཡན་ལག་བཞི་པ། ་པ།
བ ན་པ། བ ་པ། ཉི་ ་པ་སོགས་ ་མ་ཡོད་པར་ ང་། ཁོ་བོར་ ེ་བ ན་པས་མཛད་པའི་ ས་བཟང་པོའ་
ོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཞེས་པའི་དཔེ་ ིས་མ་ཞིག་ཐོབ་ཅིང་།དེ་ཉིད་ ི་བ ོད་ ་དང་གོ་རིམ་སོགས་ལ་དཔགས་ན་

ད་ འི་ཆོས་ ོད་རབ་གསལ་ ་ཡོད་པའི་ ོན་ལམ་ ི་ཆོ་ག་ཡན་ལག་ཉི་ ་པ་དེ་རང་ཡིན་པར་ངེས་ཤིང་།
དེའི་ནང་ ེབ་གཅིག་མ་ཚང་བ་ཆོས་ ོད་ནས་དང་།
ག ང་ཐོར་ ་ནས་ཞལ་བ ང་།
ཆེན་བཞི་དང་།

གས་བ ད་ ི་ཤོ་ལོ་ཀ་མ་ཚང་བ་ཡང་ ེ་བ ན་པའི་

ག་འཚལ་དང་བ ོད་པའི་ཡན་ལག་ བས། “འཛམ་ འི་ ིང་གི་བ ོད་

ེ་རང་ ང་བས་མཛད་པའི་བ ལ་བཟང་སངས་ ས་ ོང་གི་ ག་འཚལ།

ག་འཚལ་སོགས་དང་།

ེས་རབས་ ི་

ེ་རོལ་པའི་ ོ་ ེས་མཛད་པའི་བ ོད་ཚགས་ མས་ ས་བ ས་ བས་དང་ ར་”

ག ངས་པའི་འཛམ་ འི་ ིང་གི་བ ོད་ཆེན་བཞི་ནི། ཆོས་ ང་མཁས་པའི་དགའ་ ོན་ །

ོབ་དཔོན་ཙ ་

གོ་མིས་མཛད་པའི་འཇམ་དཔལ་ལ་བ ོད་པ་མཇིང་ཡོན་མ་དང་། དཔལ་ ན་ ་བ་ གས་པས་མཛད་པའི་
ན་རས་གཟིགས་ ི་བ ོད་པ་མ བ་ཀེར་མ།
གི་བ ོད་པ།

ོབ་དཔོན་བདེ་ ེད་བདག་པོས་མཛད་པའི་ ་ལས་ ལ་ ང་

ཁ་ཆེའི་ ོབ་དཔོན་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་བཤེས་གཉེན་ ིས་མཛད་པའི་ ོལ་བ ོད་མེ་ཏོག་

ེང་འཛན་བཅས་ཡིན་པ་ ེས་སོར་ཤེས་ ོགས་ ང་བས།

ོན་ལམ་ ི་འདོན་ཆར་འ ག་ཁོམ་མ་ ང་ཡང་

བཀའ་བ ད་ད ན་ཆོས་ ི་འདོན་ཆར་བ གས་ ་གསོལ་ཡོད། ེ་རང་ ང་བའི་ ེས་རབས་ ི་ ག་འཚལ་
མ་གཏོགས་པ་གཞན་ མས་དང་།
པས་འདོན་ཆར་བ གས་མེད།

ེ་རོལ་པའི་ ོ་ ེས་མཛད་པའི་བ ོད་ཚགས་ མས་ ང་ལག་ ་མ་སོན་
ི་ལོ་ 1983 ལོར་ བས་ ེ་ཀ་ ་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་གང་དེས་

གནས་མཆོག་ ོ་ ེ་གདན་ ་བཟང་ ོད་འ མ་ཚགས་ ི་ ོན་ལམ་བ གས།
ིན་ལས་རབ་ ས་ཞེས་པའང་ གས་ ོམ་མཛད་པར།

ོན་ལམ་ ི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་

བས་ ེ་འབོ་དཀར་རིན་པོ་ཆེས་ཆོག་ ིགས་ལེགས་

པར་མཛད་དེ་བཀའ་བ ད་ ོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉེར་གཉིས་པའི་བར་ཆོ་ག་དེ་ཐོག་ནས་མཛད། མདོར་ན་
བཀའ་བ ད་ ོན་ལམ་ཞེས་ གས་པ་དོན་ ན་འདི་ ེ་ཞལ་གཉིས་པོའ་འ ན་ ལ་ གས་བ ེད་ལ་བ ེན་
ནས་ བ་པ་ཡིན་ནོ། ། བས་འདིའི་ ོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ཞལ་འདོན་ ི་རིམ་པ་འདི་བཞིན།
ལོར་ཁོ་བོ་ཅག་ནས་གསར་ ་ ིག་པའི་འདོན་ཆ་ཕལ་མོ་ཆེ་སོར་བཞག་ཐོག
བ ིས་ཤིང་།

ི་ལོ་ 2006

།ན་ནིང་བ ར་ ་འ ི་ ོན་

ིར་དམ་པ་གོང་མ་ མས་ ིས་མཛད་པའི་ཆོས་ ོད་ ས་བ ས་མང་པོ་ཡོད་བཞིན་ །

མཁས་པ་བདག་ ་ ས་འདི་ ར་ ོམ་པའི་འོས་མེད་ ང་།

མི་

དེང་སང་ཆོས་ གས་རིས་མེད་ཅེས་པ་ཁ་ ན་

ཙམ་ ་ ར་ནས། དོན་ ་ཆོས་བ ད་དང་ བ་མཐའི་ཁ་འཛན་ཆེ་བའི་ ས་འདིར། ཁ་ཏོན་ ་ ་བའི་རིམ་
པའང་རང་རང་གི་ གས་ཙམ་ ་སོང་བས།

ལ་བ ན་རིས་མེད་ལ་དག་ ང་ ང་ཞིང་། ཚགས་གསོག་ ི་

ལ་ལ་ ོགས་རིས་ ་བཅད་པས་བསག་ ངས་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ཤིན་ ་དཀའ་བར་ ང་ཞིང་།

ད་པར་

དེང་སང་མི་ཚགས་ ི་འ ་ལོང་ཆེ་བའི་གནས་ ་གསང་ གས་ ི་ཆོ་ག་ ོམ་ཆོས་ ་ ེར་བས་ ེ་བོ་ཐ་མལ་
པ་ མས་དད་ལོག་ ་ེ ཤས་ཆེ་བར་འ ག་པས།

ེ་བ ན་པའི་ ོན་ལམ་ ི་ཆོ་ག་ ི་མོར་བ ང་ ེ། བཀའ་

དང་བ ན་བཅོས་ནས་འ ང་བའི་ག ང་ ི་མ་མེད་པ་ མས་ ལ་འདོན་ཅི་ བ་དང་།

རང་ ོས་ཇི་ ར་

དཔོག་ཚད་ ིས་ས་ ིང་ཇོ་དགེ་སོགས་ ་མ་དང་བ ད་པ་གཞན་ ི་ ོགས་ནས་ ང་ལེགས་པའི་ཆ་ མས་
བ ས།

གས་པོ་བཀའ་བ ད་པར་གཏོགས་པའི་བ ད་པ་སོ་སོའ་ ོན་ལམ་ ས་བ ས་ལ་མ་ ོས་པ་རེ་

འཇོག་དགོས་ མ་ཡང་།

ས་དབང་གིས་བ ད་པ་ ་མ་མི་མངོན་པའི་ད ིངས་ ་ ས་ཐེབས་ནས།

ོན་

ལམ་ ི་ཚགས་ ་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་ཡང་ལག་ ་སོན་དཀའ་བས་རེ་ཞིག་བཏང་ ོམས་ ་མ་བཞག་ཀ་
མེད་ ང་།

ིར་ཁོ་བོ་ཅག་ ་ ་ ལ་མགོར་བཞག་ན་འཇོན་ཐང་མེད།

པ་ཞིག་ཡིན་མོད།

ལ་མ ག་ ་བཞག་ན་ ས་པ་མེད་

ོན་ལས་བཙན་པོའ་དབང་གིས་སངས་ ས་ཀ ་པའི་མཚན་ ི་ ར་པོ་ཆེ་དབང་མེད་ ་

བཀལ་ནས། མཁས་པ་མིན་ཡང་མཁས་པ་ ར་བ ་དགོས་པ་འདི་ ང་ཞིང་།

ད་པར་བཀའ་ ིན་མ ངས་

མེད་ བས་ ེ་འབོ་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་གང་གི་ གས་དགོངས་ ོགས་ ་རེ་བས། ད་བར་མི་
ལོ་བ ་ ག་གི་རིང་ ོན་ལམ་ ི་འགན་འ ར་ ངས་པའི་ཟོལ་ ་མཆིས་ ང་། ཆོས་འཇིག་ ེན་ ི་ཤེས་ ་
ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཐོག
བ་པའི་ ེང་།

། ོན་ལས་ངན་པའི་བར་ཆད་མཚ་ ར་བ ོལ་བས་བསམ་པ་དང་རེ་བ་ཇི་བཞིན་མ་

་རི་བ ོར་བའི་ ན་ གས་མེད་པར། དགོན་གཡག་བ ས་པའི་མི་ཁ་ཞེས་པའི་དཔེ་ ར་

ར་མོད་ལས་འ ས་བདག་གིར་ ་ ་ལས་འོས་ཅི་ཡོད།

ང་ཟད་ལེགས་པར་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ནི་ ་མ་

ལ་བ་ ས་དང་བཅས་པའི་མ ་ ིན་དང་། མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ ི་ ོང་ ོགས། ལས་ ོན་ ིས་འ ེལ་བའི་
ོགས་མཆེད་ མས་ ི་མ ན་འ ར་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་ཡིན་པ་གོར་མ་ཆག

།འདི་དག་ལ་སོགས་པའི་

ས་ག མ་ ི་དགེ་བ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་བ ན་པ་ ས་པ་དང་། འ ོ་བ་བདེ་བའི་དོན་ ་བ ོ་བ་ལགས་
ན། དེ་བཞིན་འ བ་པའི་མ ན་འ ར་ ལ་བ་ ས་དང་བཅས་པས་མཛད། ེང་བ ོད་འདི་ནི་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་
ེར་འབོད་པའི་འ མས་པོ་དེས་ ི་ལོ་ 2015
ལག་ཁང་གི་ཡང་ཐོག་ ་ ར་བ་དགེའོ། །

་ 12 ཚས་ 14 ལ་བ གས་ ར་དྷ་རམ་ ་ འི་ཉེ་ལོགས་ ོད་ ད་ག ག་

༈ ན་ཆགས་ག མ་པ།

༈ ི་ད ྜ་ཀམ།
ཾ་ཤརཎཾ་གཅ྄ མི། དྷ ཾ་ཤརཎཾ་གཅ྄ མི། སཾགྷཾ་ཤརཎཾ་གཅ྄ མི། ། ི རམ྄།
་བྷག ཾ

གཏོ་ཨ ན་ས ཀས

དེཝམ ཥ ྄

༈

ྀཏི

ཏ
ི ི།

ནམཿ

གཏོལོཀཝིད
ཎ྄

ོ་བྷག ན་྄ ིཇིན

ཾ་

ིར

ོ་ཝི ཅརཎ ས

ཿ གཏོ་ལོཀཝིད

རཿ

ཥད

རཐིཿ

་

ོ་ཝི ཅརཎས

ཿ

ན່་ནམས྄ཀརོམི། ཇ མི་ཤརཎཾ་ཅ་གཅ྄ མི། ། ི རམ྄།

མ྄།
ས ཾ

རཿ

མ྄། ཨཝི

ཤཿ

ཨི པི་

བོདྷས
ི ེྭ ཿ

ོབྷག ཾ

་དེཝམ

ཥ྄

གཏོཨ ན་྄ ས ཀས

ཥ ད

རཐིཿ

ཾ་

ཤལ

྄ ནི
མ྄། ཨལཾ ཏཿ ཾཏ ། ལཡཿ ཎཡ

ཏི པོ་གོཅརེཎ་ཨ ཏི ལོ་དར྄ཤནེན། ཨབྷིརཏིཿ

མིཏོ་ལཀྵཎཻཿ།

ོ་བྷག ནིཏི། ནི
དྷི

ཿ ས་ཏ གཏཿ

མ྄། ཅི ིཏོ་ཨ

ཾཇནཻཿ

མ྄། ཨན བྷི ཏཿ

ཇྙ །

་ས ས ྭ ཾ། པི ་བོདྷིས ྭ མ྄།
ཇཱའ་
མ྄།
ར྄ཐ ཧཿ
ཱ
ཱ
ནི ཎནགརསམ྄ ི མ྄། ཨ མེཡོ་ཇྙནེན། ཨཅ່ ཿ ཏི ནེན། ཝི ཿ རེཎ།
དཱ ིཡོ་གྷོཥེཎ།
ཱ
ཨསེཅནཀོ་ པེཎ། ཨ ཏིསམཿ ཡེན། ཨལི ཿ མཻཿ། ཨ པལི ོ་ པཻཿ ཨསཾ ྀཥ་ྟ
ཻཿ། ཝི
ཿ
ཨནཝམ

ིཡོ་བལཻཿ།

ཾདྷེབྷཡཿ ཝིསཾ

ོ་

བྷིཿ སཾ ྀ

་ ཡཏནཻཿ།

ཅ྄ཆི ོ་ ཾཐཻཿ། ཝི

ཿ པརི གྷཻཿ པརི

ྀ

།

ོ་ཇྙནེན། ཏིཥིཏྟ ོ་ཨ ི གཏ
ཾ་
མ྄་བྷགཝ ཾ་ཇྙནེ། ཨ ཏི ིཏོ་ནི ཎེ།
ཱ
ཱ
ས྄ཐིཏོ ཏཀོ མ྄། ས྄ཐིཏཿ ས ས ྭ ལོཀ ི མ྄་ མཽ། ས ་ཨིམེ་ཏ ག ་ཾ ཝིཤེཥཏཿ ས ག ྄ ཿ།
ཱ
དྷ
ྀཏཿི ། ས
་ དཽ་ཀ ཎཿ མ ེ་ ཀ ཎཿ པ ཝ ནེ་ཀ ཎཿ། ས྄ཝ ཿ ཝ྄ཡཉཇནཿ། ཀེཝལཿ
ཨོ

ི

ཿ པརི

པརི

ཿ། པརི

ཨཻཧིཔ ིཀཿ།

ཿ། པ ཝ ཏཿ། ས྄
ཝེད ིཡོ་ཝིཇྙཻཿ། ས྄

ྟ ཿ ནི ཝརཿ།
ཏཿ བྷགཝཏོ་དྷ ཿ། ས ྀཥིཀ
ཏོ་བྷགཝཏོ་དྷ ཝིནཡཿ

ལིཀཿ། ཨཽཔ ཡིཀཿ།

ཝེདིཏཿ ནཻ ཎིཀཿ། ས ོདྷི

ི།

ཨབྷི ཿ སཾ པཿ། ས ཏིཤརཎཿ ཅི
ྀཏ།ི སཾ ཏིཔ ོ་བྷགཝཏ་

སཾ ་

ི ིཀར ིཡཿ།
ས

ོཏིཀཿ།
སཾགྷཿ། ཡ ཏིཔ ཿ། རྀ

ིཀྵེ ཿ། མ དཀྵི པརིཤོདྷཀཿ

ཏིཔ ཿ།

ཧཝ ིཡཿ

ི ི ཏིཔ ཿ། ཨཉཇ ིཀར ིཡཿ།
ཧཝ ིཡཿ།

ིརཏ

ྀཏི

ཾ་

མ྄།

༈ ཇྙ རམི
ཱ

ྀདཡ

ཾ།
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ཱ
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རི

ཝལོཀིཏེ རབོདྷིས ་ོྭ ག ི

ཝ

ཾ་ ཇྙ ར མི
ཱ

ན་པ ཏི་ ། ཨིཧ་ རི

་ པཾ་

་ན་ ིཐག་ པམ། ཡ པཾ་ ་

།

་ས དྷ ཿ

་ཨནི

ལཀྵ ་ཨ

་

ཾ་ཅ ཾ་ཅར ཎོ་ ཝལོ ཀཡཏི་ ། པཉཅ་

།

ཏ྄ ཻཝ་ པམ྄།

་ ྀཐཀ

།

་ཏ པམ྄། ཨེཝམེཝ་ཝེད སཾྲཇྙསཾ རཝིཇྙ ནི། ཨིཧ་
ཱ
ཱ
་ཨམ ་ན་ཝིམ ་ནོ ་ན་པརི ཿ། ཏ ཏ་ རི ་

ཾ་ན་ པམ྄། ན་ཝེད ། ན་སཾཇྙ། ན་སཾ ཿ། ན་ཝིཇྙནནི། ན་ཅ ཿ ོ ཎ ཇི ཡམ ཾསི། ན་
ཱ
ཱ
྄
པཤ ག རས ཥ ྟ དྷ ཿ། ན་ཅ ར
ཝ ་མནོ ཿ། ན་ཝི ་ ཝི ་ན་ཝི ་ཀྵཡོ་ ཝི ཀྵཡོ་ ཝ ་
ཇ མརཎཾ་ན་ཇ མརཎཀྵཡོ་ན་ ཿཁ ས དཡནིརོདྷ
ཝིཧརཏི་ཅི ཝརཎཿ། ཅི ཝརཎ
ཇྙ རམི
ཱ

་ཨ

ཾ་ས

ོ་ཝིཔ

ི ་
ཿ

ཿ། ཏ ད་ཇྙཏ ཿ ཇྙ རམི མ མ ོ་མ ཝི མ ོ་
ཱ
ཱ
ཨ རམ ོ་ཨསམསམམ ཿ ས ཿཁ ཤམན མ ཿ ས མམི ཏ་ ཇྙ རམི
་ོ མ ཿ། ཏདཡ །
ཱ
གཏེ་གཏེ་ རགཏེ་ རསཾགཏེབོདྷི་ ཱ ། ཨིཏི་ ཇྙ རམི ་ ྀདཡ་ ཾ་ས མ྄།།
ཱ
༈ ས

ི

ི ད

་ཱ ན་ཇྙནཾ་ན་ ི མ྄། བོདྷིས ྭ ་ ཇྙ རམི
ཱ
ཱ
ུ ཿ། ཡ བ ི ཿ ས
ཏི ོ་ ནིཥཋ྄ ནི ཎ

ཾབོདྷིམ བྷིསཾ

པས྄ ཀརཎམ྄་ ཤལ ོཔས

ཝ ཡ་

དམ྄།

ཅ་དོཥཝི ིཥཿ། ཇ

།

ཅི པ ཝ ནཾ་ཨེཏད་྄

ཾ་ཅ་ཝི ད ཾ་ཅ་ཨེཝཾ་ ཥ ྟ སཾ ྀཏམ྄། །ཨནེན་
ཇཱ ྀ མཧོ ིསཾ

ཏ་྄ ས

ཾ་ སནམ྄། ། ར ་ཏིམིརཾ་ ིཔོ་
ེན་ ་ས དར྄ཤིཏམ྄ ཨ

རེཡཾ་བྷཝ ག ཇ྄ཇགཏ།། །།བྷཝ ་ས ་མཾགལཾ།།

་ནི ི ་

ན་ཆགས་ག མ་པ།
ས་ཆེན་ ་ི ས་ལ་སོགས་པར་ ག་འཚལ་ཞིང་བ ོད་ད ངས་ ོགས་པ་དང༌།

མཆོད་པ་དང་ ིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པ་

བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་བསགས་ཤིང་གོང་ ་ ེལ་བ་དང༌། འགལ་ ེན་ ིབ་པ་ ོང་བའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་བ ིགས་པ་ལ། དང་པོ་
ན་ཆགས་ག མ་པ་འདོན་པ་ལ། ཐོག་མར་ ག་འཚལ་བའི་ ད་ནི།

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས།
ཞབས་ ་ ན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་ ེན་མ ེན་པ།
པ།

་དང་མི་ མས་ ི་ ོན་པ་མཉམ་མེད་

རིག་པ་དང་

ེས་ ་འ ལ་བའི་ཁ་ལོ་ ར་བ།

་ན་མེད་

འི་ ལ་པོའ་ཞབས་ ི་ ལ་ ི་མ་མེད་པ་ལ་མགོ་བོས་རབ་ ་

ག གས་ཏེ་ ས་པས་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའི་ཚག་མཚམས་ མས་ལ་ ག་ འོ། །
ཡབ་ ས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས། གང་ཚ་ ང་གཉིས་གཙ་བོ་ ོད་བ མས་ཚ། །ས་ཆེན་འདི་ལ་གོམ་པ་བ ན་བོར་

ནས། །ང་ནི་འཇིག་ ེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་ག ངས། །དེ་ཚ་མཁས་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཏོག་ག ངས་ལས།

མ་དག་ ་མངའ་མཆོག་ ་ག གས་བཟང་བ། །ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་གསེར་ ི་ ན་པོ་འ ། །

གས་པ་འཇིག་ ེན་ག མ་ན་ ང་ངེ་བ། །མགོན་པོ་མཆོག་བ ེས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
འཕགས་པ་ ལ་འཁོར་ ོང་གི་མདོ་ལས། མཚན་མཆོག་ ན་པ་ ི་མེད་ ་བའི་ཞལ། །གསེར་མདོག་འ ་བ་ ོད་ལ་

ག་འཚལ་ལོ། ལ་ ལ་ ོད་འ ་ ིད་པ་ག མ་མ་མཆིས། །མཉམ་མེད་མ ེན་ཅན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།
།ཞེས་དང༌།
འ ལ་བ་ མ་འ ེད་ལས།

མི་མཆོག་འ ལ་བ་ཁ་ལོ་ ར་མཛད་ཅིང༌།

། ན་ ོར་འཆིང་བ་གཅོད་མཛད་དེ་

བཞིན་གཤེགས། །དབང་པོ་ཞི་ཞིང་ཉེར་ཞི་ཞི་ལ་མཁས། །མཉན་ཡོད་བ གས་པ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ལེགས་ བ་ ི་ ད་ལས། མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེ་ ན་པ། །ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ ོན་པ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡོན་

ཏན་ ་མཚའི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དག་པ་འདོད་ཆགས་ ལ་བའི་ ། །དགེ་བས་

ངན་སོང་ལས་ ོལ་ཞིང༌། །གཅིག་ ་དོན་དམ་མཆོག་ ར་པའི། །ཞི་ ར་ཆོས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོལ་ནས་
ོལ་བའི་ལམ་ཡང་ ོན། །བ བ་པ་དག་ལ་རབ་ ་ ས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ཞིང༌། །དགེ་འ ན་ལ་ཡང་
ག་འཚལ་ལོ། །
༈ ཚགས་ ་བཅད་པ་བཞི་པ་ལས།

ར་ ར་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །མཚན་མཆོག་ མ་ ་གཉིས་མངའ་བའི། །

ོགས་པའི་སངས་ ས་ གས་ ན་པ། ། ལ་བ་ ན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོགས་སངས་གང་ ་བ མས་པ་
དང༌། །གང་ ་ ང་ བ་ལ་རེག་དང༌། །ཞི་བའི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་དང༌། །ཟག་མེད་ ་ངན་འདས་པ་དང༌། །
བདེ་གཤེགས་གང་ ་བ གས་པ་དང༌། །འཆག་པ་དང་ནི་བཞེངས་པ་དང༌། །སེང་གེ་ ་ ར་གཟིམས་པ་ཡི། །
གནས་དེ་ལ་ཡང་ ག་འཚལ་ལོ། ། ེང་དང་འོག་དང་བར་དག་དང༌། ། ོགས་དང་ ོགས་མཚམས་ མས་ ་
ཡང༌། ། ར་བཅས་ ་ནི་མེད་པ་ཡི། །མཆོད་ ེན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། མ ན་པའི་ ོན་ལམ་
དགེ་ཚགས་དཔག་མེད་ལས། ། ད་པ་ ོད་པ་ན་ཡང་མཆེད་ ར་ཅིང༌། །བ ལ་བཟང་གཅིག་ལ་མཛད་པ་
མཐར་ ིན་པའི། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ ོང་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཡབ་ ས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས། དང་པོར་ ང་ བ་མཆོག་ ་སེམས་བ ད
ེ ་ནས། །བ ལ་པ་ ངས་མེད་ག མ་ ་

ཚགས་བསགས་ཤིང༌། །བར་ ་གཅོད་པའི་བ ད་བཞི་འཇོམས་མཛད་པ། །བཅོམ་ ན་སེང་གེ་ ོད་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
ཏིང་འཛན་ ལ་པོའ་མདོ་ལས། ནམ་མཁའ་འ ་ཞིང་ ལ་ ལ་ ི་མ་མེད། །ཤེས་རབ་ ས་པོ་ ས་དང་མཚན་མི་

མངའ། །ཡོན་ཏན་ ་མཚ་རབ་ཟབ་ གས་ ེ་ཅན། །མ ངས་མེད་ ག་ནི་བདག་གི་ ི་བོར་ཞོག །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་མདོ་འདོན་པའི་ ད་ལ། དཀོན་མཆོག་ ེས་ ན་ ་ི མདོ་ནི། འདི་ ར་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས། རིག་པ་དང་ཞབས་ ་ ན་པ། བདེ་
བར་གཤེགས་པ། འཇིག་ ེན་མ ེན་པ།

ས
ེ ་ ་འ ལ་བའི་ཁ་ལོ་ ར་བ། ་ན་མེད་པ། ་དང་མི་ མས་ ི་

ོན་པ་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དག་གི་ ་མ ན་པ། དགེ་
བའི་ ་བ་ མས་ ད་མི་ཟ་བ། བཟོད་པ་དག་གིས་རབ་ ་བ ན་པ། བསོད་ནམས་ ི་གཏེར་ མས་ ི་གཞི།
དཔེ་ ད་བཟང་པོ་ མས་ ིས་ ས་པ། མཚན་ མས་ ི་མེ་ཏོག་ ས་པ། ོད་ ལ་རན་པར་མ ན་པ། མཐོང་

ན་མི་མ ན་པ་མེད་པ།

དད་པས་མོས་པ་ མས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ།

ོབས་ མས་ལ་བ ི་བ་མེད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ ོན་པ།
འཕགས་པའི་གང་ཟག་ མས་ ི་ ལ་པོ།

ཤེས་རབ་ཟིལ་ ིས་མི་ནོན་པ།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་ཡབ།

་ངན་ལས་འདས་པའི་ ོང་ ེར་ ་འ ོ་བ་ མས་ ི་དེད་དཔོན།

ཡེ་ཤེས་དཔག་ ་མེད་པ།

ོབས་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ། ག ང་ མ་པར་དག་པ། ད ངས་ ན་པ།

བ ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ།

་མ ངས་པ་མེད་པ། འདོད་པ་དག་གིས་མ་གོས་པ། ག གས་དག་གིས་ཉེ་བར་མ་

གོས་པ། ག གས་མེད་པ་དག་དང་མ་འ ེས་པ།

ག་བ ལ་དག་ལས་ མ་པར་ ོལ་བ།

རབ་ ་ མ་པར་ ོལ་བ། ཁམས་ མས་དང་མི་ ན་པ།

་ ད་

ང་པོ་དག་ལས་

ེ་མཆེད་ མས་བ མས་པ། མ ད་པ་ མས་ཤིན་ ་

བཅད་པ། ཡོངས་ ་ག ང་བ་དག་ལས་ མ་པར་ ོལ་བ།

ིད་པ་ལས་ ོལ་བ།

་བོ་ལས་བ ལ་བ། ཡེ་ཤེས་

ཡོངས་ ་ ོགས་པ། འདས་པ་དང༌། མ་ ོན་པ་དང༌། ད་ ར་ ང་བའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ མས་ ི་
ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ།

་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་པ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ ི་མཐའ་ལ་གནས་པ། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པའི་ས་ལ་བ གས་པ་ ེ།

འདི་དག་ནི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ ི་ ་ཆེ་

བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་ མས་སོ། །ཆོས་ ེས་ ་ ན་པ་ནི། དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་ ་དགེ་བ།
ཐ་མར་དགེ་བ། དོན་བཟང་པོ། ཚག་འ ་བཟང་པོ། མ་འ ེས་པ། ཡོངས་ ་ ོགས་པ། ཡོངས་ ་དག་པ།
ཡོངས་ ་ ང་བ། བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ཆོས་ལེགས་པར་ག ངས་པ། ཡང་དག་པར་མཐོང་བ། ནད་མེད་པ།
ས་ཆད་པ་མེད་པ། ཉེ་བར་གཏོད་པ། འདི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ། མཁས་པ་ མས་ ིས་སོ་སོ་རང་གིས་
རིག་པར་ ་བ། བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ག ངས་པའི་ཆོས་འ ལ་བ་ལེགས་པར་ ོན་པ། ངེས་པར་འ ང་བ།
ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་འ ོ་བར་ ེད་པ། མི་མ ན་པ་མེད་ཅིང་འ ས་པ་དང་ ན་པ། བ ེན་པ་ཡོད་པ།

་

བ་བཅད་པའོ། །དགེ་འ ན་ ེས་ ་ ན་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་དགེ་འ ན་ནི་ལེགས་པར་ གས་པ། རིགས་པར་
གས་པ།

ང་པོར་ གས་པ། མ ན་པར་ གས་པ། ཐལ་མོ་ ར་བའི་འོས་ ་ ར་པ།

ག་ ་བའི་འོས་ ་

ར་པ། བསོད་ནམས་ ི་དཔལ་ ི་ཞིང༌། ཡོན་ཡོངས་ ་ ོང་བ་ཆེན་པོ། ིན་པའི་གནས་ ་ ར་པ། ན་ ་
ཡང་ ིན་པའི་གནས་ ་ ར་པ་ཆེན་པོ འོ། །ཞེས་དང༌།
ཡང་ན་ཤེར་ ིང་གི་མདོ་འདོན་པར་ག ངས་ཏེ།

་གར་ ད་ །

ཨ ་

་པ་ར་མི་ཏ་ ི་ད་ །

།བོད་ ད་ །

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ ིང་པོ་བམ་པོ་གཅིག་གོ །ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།

།འདི་ ར་འཕགས་པ་ ན་ ་ ན་རས་གཟིགས་ ི་དབང་པོ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་
ིན་པ་ཟབ་མོ་ ད་པ་ ོད་པའི་ཚ།

མ་པར་བ ས་ན་ ་ ང་དེ་དག་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ ོང་པར་མཐོང་ངོ༌། །

འདི་ནི་ ་རིའི་ ་ག གས་ ོང་པ་ཉིད་དེ།

ོང་པ་ཉིད་ ང་ག གས་སོ། ག གས་དང་ ོང་པ་ཉིད་ཐ་དད་པ་

ཡང་མ་ཡིན། ག གས་དང་ཡང་ཐ་མི་དད་དོ། གང་ག གས་པ་དེ་ ོང་པ་ཉིད། གང་ ོང་པ་ཉིད་པ་དེ་ག གས་
ཏེ། དེ་བཞིན་ ་ཚར་བ་དང༌། འ ་ཤེས་དང༌། འ ་ ེད་དང༌།

མ་པར་ཤེས་པའོ། །འདི་ནི་ ་རིའི་ ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ ི་མཚན་མ་ ེ། མི་ ་ེ མི་འགོག །མི་གཙང་མི་བཙག །མི་འཕེལ་མི་འ ི། དེ་ ་བས་ན་
་རིའི་ ་ ོང་པ་ཉིད་ལ་ག གས་ ང་མེད། ཚར་བ་ཡང་མེད། འ ་ཤེས་ ང་མེད། འ ་ ེད་ ང་མེད། མ་
པར་ཤེས་པ་ཡང་མེད། མིག་དང་ ་བ་དང་ ་དང་ ེ་དང་ ས་དང་ཡིད་ ང་མེད། ཁ་དོག་དང་ ་དང་ ི་དང་
རོ་དང་རེག་དང་ཆོས་ ང་མེད། མིག་གི་ཁམས་ནས་ཡིད་ ི་ཁམས་ ་ཡང་མེད། རིག་པ་ཡང་མེད། མ་རིག་པ་
ཡང་མེད། རིག་པ་ཟད་པ་ཡང་མེད། མ་རིག་པ་ཟད་པ་ཡང་མེད་པས་ན། ས་ཤིང་ཤི་བ་ཡང་མེད། ས་ཤིང་ཤི་
བ་ཟད་པ་ཡང་མེད། ག་བ ལ་དང༌། འ ས་པ་དང༌། འགོག་པ་དང༌། ལམ་ཡང་མེད། ཤེས་པ་ཡང་མེད། ཐོབ་
པ་ཡང་མེད། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་པར་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལ་གནས་ཏེ། ོད་
པས་སེམས་ ོད་པ་ཡང་མེད། སེམས་མི་ ོད་པ་ཡང་མེད། དེ་ ར་མེད་པ་ལ་གནས་པས་ན་ལོག་པ་ལས་ཤིན་
་འདའ་ ེ།

བ་པ་ནི་ ་ངན་ལས་འདས་པའོ། ། ས་ག མ་ ་ མ་པར་བ གས་པའི་སངས་ ས་ཐམས་

ཅད་ ང་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལ་གནས་ཏེ།

ོད་པས་ ་ན་མེད་པ་ག ང་ ང་ ོགས་པའི་ ང་ བ་

་ ན་ ་མངོན་པར་སངས་ ས་སོ། །དེ་བས་ན་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཆེན་པོའ་ གས། རིག་པ་ཆེན་
པོའ་ གས།

་ན་མེད་པའི་ གས། མཉམ་པ་དང་མི་མཉམ་པའི་ གས།

ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་རབ་ ་ཞི་

བའི་ གས། བདེན་ཏེ་མི་བ ན་པས་ན་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ གས་ ས་སོ། ། གས་ལ། ཏ ཐ།
ག་ཏེ་ག་ཏེ་པ་ར་ག་ཏེ་པ་ར་སཾ་ག་ཏེ་བོ་དྷི་

། །འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ ིང་པོ་ ོགས་སོ། །

ཞེས་སོགས་ བ་པ་ཆེན་པོའ་ག ང་ ས་བ ས་གང་ ང་དང༌། ཤེར་ ིན་ ོ་ ེ་གཅོད་པ་ལས།

ར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང༌།

། ་མ་ཟིལ་པ་ ་ ར་དང༌། ། ི་ལམ་ ོག་དང་ ིན་ ་ ། །འ ས་ ས་ཆོས་ མས་དེ་ ར་ ། །
ཞེས་དང༌། ཚམས་ལས། ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ ་ལས་ ང༌། །དེ་ ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ག ངས། ། ་ལ་

འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་ ོང་ཆེན་པོས་འདི་ ད་ག ངས། ། ིག་པ་ཅི་ཡང་མི་ ་ཞིང༌། །དགེ་བ་ ན་ མ་

ཚགས་པར་ ད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་ ་འ ལ། །འདི་ནི་སངས་ ས་བ ན་པ་ཡིན། །
ཡོད་ འི་སོར་མདོ་ལས།

ས་ ི་ ོམ་པ་ལེགས་པ་ ེ། །ངག་གི་ ོམ་པའང་ལེགས་པ་ཡིན། །ཡིད་ ི་ ོམ་པ་ལེགས་

པ་ ེ། །ཐམས་ཅད་ ་ནི་ ོམ་པ་ལེགས། ། ན་ ་བ མས་པའི་དགེ་ ོང་ནི། ། ག་བ ལ་ ན་ལས་རབ་ ་
ོལ། །ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་བ ོ་བ་ ་བའི་ ད་ནི། ེས་རབས་ ི་ ེང་བ་ལས། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་

ནས་ཉེས་པའི་ད ་ མས་ཕམ་ ས་ནས། ། ་ེ ་ན་འཆིའི་ ་ བས་འ ག་པ་ཡི། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་འ ོ་བ་
ོལ་བར་ཤོག །ཅེས་དང༌།
ོད་འ ག་ལས། འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ ན་གཅིག་ ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འ ང་བའི་གནས། །བ ན་པ་ ེད་

དང་བ ར་ ི་དང༌། །བཅས་ཏེ་ ན་རིང་གནས་ ར་ཅིག །ཅེས་དང༌།
འ ལ་བ་ ང་ལས།

་ ལ་དགའ་བོ་ཉེར་དགའ་བོ། །གཞན་ཡང་ ོང་ ེར་གནས་པ་ མས། །ཚ་རིང་ནད་མེད་

ན་ མ་ཚགས། ། ག་ ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་སོ།། །།

༄༅།། ོན་ལམ་ཆེན་མོའི་འདོན་ ིག །

༈ བས་འ ོ་སེམས་བ ེད།
བས་འ ོ་སེམས་བ ེད་ནི། བདག་ལ་ ང་བར་ ེད་པའི་ད ། གནོད་པར་ ེད་པའི་བགེགས། ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མ ེན་པའི་བར་ ་གཅོད་པར་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་གཙ་ ས་པའི།
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ ན།

ག་བ ལ་དང་ ལ།

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་

ར་ ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་

པའི་ ང་ བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་ ། ཞེས་ལན་ག མ་དང༌།
དེའི་ཆེད་ ་སངས་མ་ ས་ ི་བར་ ་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ། མ་ཤིའི་བར་ ་ ས་ངག་ཡིད་
ག མ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ། ས་དེ་རིང་ནས་བ ང་ ེ་ཉི་མ་སང་ད་ཙམ་ ི་བར་ ་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་དགེ་བ་
ལ་བཀོལ། ལན་ག མ།
ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།

ང་གཉིས་ མས་ ི་མཆོག་སངས་ ས་བཅོམ་

ན་འདས་ མས་ལ་ བས་ ་མཆིའོ། །འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་ མས་ ི་མཆོག་དམ་པའི་ཆོས་ མས་ལ་
བས་ ་མཆིའོ། །ཚགས་ མས་ ི་མཆོག་འཕགས་པའི་དགེ་འ ན་ མས་ལ་ བས་ ་མཆིའོ། །ཞེས་ཚར་ཅི་
རིགས་དང༌།
ོད་འ ག་ལས།

ང་ བ་ ིང་པོར་མཆིས་ ི་བར། །སངས་ ས་ མས་ལ་ བས་ ་མཆི། །ཆོས་དང་ ང་ བ་

སེམས་དཔའ་ཡི། །ཚགས་ལའང་དེ་བཞིན་ བས་ ་མཆི། །ཇི་ ར་ ོན་ ི་བདེ་གཤེགས་ ིས། ། ང་ བ་
གས་ནི་བ ད
ེ ་པ་དང༌། ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་བ བ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ ར། །དེ་བཞིན་
འ ོ་ལ་ཕན་དོན་ ། ། ང་ བ་སེམས་ནི་བ ེད་བ ི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་ ་ནི་བ བ་པ་ལ། །རིམ་པ་བཞིན་ ་
བ བ་པར་བ ི། །ཞེས་ལན་ག མ་བ ོད།

ང། ས་གཞི་ ིན་བ བས་ ི་ཡན་ལག །
༈

དེ་ནས་འདི་ ད་ཅེས་བ ོད་དེ། དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་བདེན་པ་དང༌།

ིན་ བས་དང༌། ཚགས་གཉིས་

ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མ ་དང༌། ཆོས་ ི་ད ིངས་ ི་རང་བཞིན་ ི་ཡོན་ཏན་དང༌།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་

མས་ ི་ཞིང་དག་པའི་ ོར་བ་ལ་སོགས་པ་སངས་ ས་ ི་ཞིང་ཡོངས་ ་ ངས་པའི་མ ་དང༌། བདག་ཅག་
མས་ ི་མོས་པའི་མ ་ལས། གནས་འདི་སངས་ ས་ ི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ ི་ ན་དང༌། བཀོད་པ་དང༌། ཡོན་
ཏན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །ཅེས་ལན་ག མ་བ ོད།

ཅ། གནས་ཁང་ ིན་བ བས་ ི་ཡན་ལག །
༈

ོ་ན་མདོ་ ེ་དགོངས་འ ེལ་ལས་ག ངས་པའི། དེའི་ད ས་ ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ ་བ ན་

མཆོག་ ་འབར་བར་བཀོད་པ།

འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་དཔག་ ་མེད་པ་ཤིན་ ་ ས་པར་འགེངས་པའི་འོད་

ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ ་འ ང་བ། གནས་ཐ་དད་པ་ཤིན་ ་ མ་པར་ ེ་བ་མཐའ་ཡས་པས་ མ་པར་གནས་པ། ་
ཡོངས་ ་མ་ཆད་པ། ཁམས་ག མ་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་ ོད་ ལ། འཇིག་ ེན་ལས་ཡང་དག་
པར་འདས་པ། དེའི་ ་མའི་དགེ་བའི་ ་བ་ལས་ ང་བ། ཤིན་ ་ མ་པར་དག་ཅིང་དབང་བ ར་བའི་ མ་
པར་རིག་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་དཔག་ ་མེད་པའི་དགེ་

འ ན་དང་ ན་པ། ་དང༌། ་དང༌། གནོད་ ིན་དང༌། ི་ཟ་དང༌། ་མ་ཡིན་དང༌། ནམ་མཁའ་ ིང་དང༌།
མིའམ་ཅི་དང༌། ོ་འ ེ་ཆེན་པོ་དང༌། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ མ་པར་ ་བ། ཆོས་ ི་རོ་ཡི་དགའ་
བ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོས་བ ེན་པ།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པར་ ེད་

པར་ཉེ་བར་གནས་པ། ཉོན་མོངས་པའི་ ི་མའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ། བ ད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་
ངས་པ། ཐམས་ཅད་ ི་བཀོད་པ་ལས་ ག་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀོད་པའི་གནས། ན་པ་དང༌།
ོས་དང་ ོགས་པ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འ ང་བ། ཞི་གནས་དང་ ག་མཐོང་ཆེན་པོའ་བཞོན་པ་ཡིན་པ།
པར་ཐར་པའི་ ོ་ ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དང༌།

ོ་
མ་

ོན་པ་མེད་པ་ནས་འ ག་པ། རིན་པོ་ཆེ་

པ འི་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས་བ ན་པའི་བཀོད་པ་ལ་བ ེན་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་
པོར་ ར། དེའི་ད ས་ ་ ་དང༌།

་དང་མི་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་པའི་ ིའི་ ེང་ །

་མིའི་

གོས་རིན་ཐང་མེད་པ་བཏིང་བའི་ ེང་ ། གཙང་ཞིང་ ི་མ་མེད་པའི་པ འི་གདན་ ་ཚགས་པ་བཤམས་པ་སོ་
སོར་གསལ་བར་ ར། ཞེས་པ་ནི། གཞལ་མེད་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་གསལ་གདབ་པའོ། །

ཐ། མཆོད་པ་ ིན་བ བས་ ི་ཡན་ལག།
༈ དེ་ནས་མཆོད་པ་གསལ་གདབ་པ་ནི།

ི་དེ་དག་གི་ ེང་ ། རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་དང་ ་མིའི་གོས་ ་ཚགས་ལས་

བ་པའི། ག གས་དང༌། ་རེ་དང༌། འཕན་དང༌། ་ ི་དང༌། འི་མེ་ཏོག་མ ་ར་བ་ལ་སོགས་པ་ མས་ ི་
ཆར་དང༌།

་རེ་དང༌། ག གས་དང༌། འཕན་དང༌།

་ ི་ལ་སོགས་པ་མཛས་པར་ ེས་ཤིང༌། ལོགས་ མས་

ང་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། དར་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་ ་བ་དང་ ་ ེད་དང༌། འཕན་དང་ ་ ི་ལ་སོགས་པས་
མཛས་པ་དང་ས་གཞིར་ ་དང་མིའི་མེ་ཏོག་སིལ་མ་བ མ་ཞིང༌། མཆོད་ཡོན། མེ་ཏོག །བ ག་ ོས། མར་མེ།
ི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ ང་པོ་ག མ་པའི་མདོ་དང༌། བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ལས་
འ ང་བ་ ་ འི་མཆོད་པའི་ ིན་ ི་ ་མཚ་ ལ་ ་ ང་ཞིང་ ་ཚགས་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ནམ་མཁའི་
ཁམས་ ི་མཐའ་ ས་པར་ ས་པར་གང་ཞིང་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་ ན་པར་ ར། ཞེས་སོ། །

4 & 5། ན་འ ེན་དང་ ོན་ལེགས་ ིཡན་ལག །
༈

དེ་ནས་ ན་འ ེན་པ་ནི། བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་

སངས་ ས་

འི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ ོགས་བ འི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་ ི་

དགེ་འ ན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད།

བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ཉེས་ ང་གི་ ི་མ་ ང་ཞིང་

བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ ེལ་བའི་ ད་ ་ ན་འ ེན་ཞིང་མཆིས་ན། གས་ ེ་ཆེན་པོས་བ ལ་ཏེ། དེང་ ས་
ལ་བབ་ ིས་དགོངས་པར་མཛད་ ་གསོལ། ཞེས་དང༌།
་ཆེར་རོལ་པ་ནས་འ ང་བ་ ར།

བ ར་བ།
མངའ་བ།

ེ་དོན་ཐམས་ཅད་ བ་པ་འདིར་གཤེགས་ ་གསོལ།

ེ་དགའ་ཞིང་བདེ་བ་དང་མཆོག་ ་དགའ་བར་མཛད་པ།
ེ་ ན་ནས་ ན་མངའ་བ།

ེ་ འི་ །

ེ་ཁ་ལོ་

ེ་ ན་པ་ ་ན་མེད་པའི་ གས་པ་

ེ་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་ཞིང་འ ན་ ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་གཟི་

བ ིད་མངའ་བ། མཚན་དང་དཔེ་ ད་བཟང་པོས་ཡང་དག་པར་བ ན་པའི་ ་མངའ་བ་འདིར་གཤེགས་ ་
གསོལ། ཞེས་དང༌།
མཚན་ཡང་དག་པར་བ ོད་པའི་ བ་ཐབས་གསང་བའི་ ོན་མ་ལས། མ་ ས་སེམས་ཅན་ ན་ ི་མགོན་ ར་ཅིང༌།

།

བ ད་ ེ་ད ང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ ། །དངོས་ མས་མ་ ས་ཇི་བཞིན་མ ེན་ ར་པའི། །བཅོམ་
ན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་ ་གསོལ། །ཞེས་དང་།
བཅོམ་ ན་བ ལ་པ་ ངས་མེད་ ་མ་ ། །འ ོ་ལ་བ ེ་ ིར་ གས་ ེ་ མ་ ངས་ཤིང༌། ། ོན་ལམ་ ་ཆེན་
དགོངས་པ་ཡོངས་ ོགས་པའི། ། ེད་བཞེད་འ ོ་དོན་མཛད་ ས་འདི་ལགས་ན། །དེ་ ིར་ཆོས་ད ིངས་ཕོ་
ང་ ན་ བ་ནས། ། ་འ ལ་ ིན་ བས་ ་ཚགས་ ོན་མཛད་ཅིང༌། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚགས་ མས་
བ ལ་བའི་ ིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་ ་གསོལ། །ཆོས་ མས་ ན་ ི་དབང་ ག་གཙ།
།བཙ་མ་གསེར་ ི་མདོག་འ ་ཞིང༌། །ཉི་མ་ལས་ ག་གཟི་བ ིད་ཆེ། །དད་པས་ ན་ནི་ ང་བར་བ ི། །ཞི་ཞིང་

གས་ ེ་ཆེ་ ན་པ། ། ལ་ཞིང་བསམ་གཏན་ས་ལ་བ གས། །ཆོས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆགས་ ལ་བ། ། ན་ ་མི་
ཟད་ ས་པར་ ན། ། ར་ ོན་ ར་ ོན་ཞི་དག་ ། ། བ་པ་ ེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མ ེན། །ཤིན་ ་ལེགས་
ས་ག གས་བ ན་ནི། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་ ་གསོལ། །ཞེས་དང༌།
མ་ག་དྷ་བཟང་མོའ་ ོགས་བ ོད་ལས།

ལ་ ིམས་ མ་དག་ཤེས་རབ་ཤིན་ ་དག །དད་ ན་ ིང་པོ་ཉན་ཐོས་ཆེ་

མས་ ིས། །མགོན་མེད་ ར་པ་བདག་ལ་ ེས་བ ང་བའི། །དོན་མཛད་ གས་ ེས་དགོངས་པར་མཛད་ ་
གསོལ། །
ཞེས་ ན་འ ེན་ ས་བ ས་ བས་དང་བ ན་པ་དང༌། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ ་ི ད ིལ་འཁོར་ ་ི ཆོ་ག་ཡོན་ཏན་འ ང་གནས་
ལས། བདག་དང་འ ོ་ལ་ གས་བ ེའི་ ིར། །ཉིད་ ི་ ་འ ལ་མ ་ཡིས་ནི། །ཇི་ ིད་མཆོད་པ་བདག་བ ིད་པ།

།དེ་ ིད་བཅོམ་ ན་བ གས་ ་གསོལ། །
༈

ོན་ལེགས་ནི།

བཅོམ་ ན་འདིར་ནི་ ོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ ལ་པར་ ན། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་
ད་ ། །འདི་ཉིད་ ་ནི་བ གས་ ་གསོལ། །

6། ས་གསོལ་ ི་ཡན་ལག །
༈

ས་གསོལ་ནི།

ོད་འ ག་ལས།

ས་ ི་ཁང་པ་ཤིན་ ་ ི་ཞིམ་པ། །ཤེལ་ ི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚར་བ་

བ ར། །རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ ན། ། ་ཏིག་འོད་ཆགས་ ་རེས་ ེས་པ་དེར། །ཇི་ ར་བ མས་
པ་ཙམ་ ིས་ནི། ། ་ མས་ ན་ ིས་ ས་གསོལ་ ར། ། ་ཡི་ ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་ ་ ས་
གསོལ། ། ལ་བའི་ ་ག ང་ གས་ལ་ཉོན་མོངས་མི་མངའ་ཡང༌། །སེམས་ཅན་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ིབ་པ་
ང་ ད་ ། ། ལ་བའི་ ་ག ང་ གས་ལ་ ས་ཆབ་འདི་གསོལ་བས། །སེམས་ཅན་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་
ིབ་པ་དག་ ར་ཅིག །དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་དེ་ཡི་ ས་ མས་ལ། །རིན་ཆེན་ མ་པ་མང་པོ་ ོས་ ི་ ས། །
ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་ ་དང་ནི། །རོལ་མོར་བཅས་པ་ ་མས་ ་ ས་གསོལ། །ཞེས་ ས་གསོལ་དང༌།

7ེ9། ི་ ན་ ག་འ ལ་ ི་ཡན་ལག །
༈ དེ་ནས་ ་ ི་བ་ནི། དེ་དག་ ་ལ་མ ངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་ ི་རབ་བ ོས་པས་ ་ ི་འོ། །ཞེས་ ་ ི་
བ་དང༌།

དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བ ར་བའི། །ན་བཟའ་ཤིན་ ་ ི་ཞིམ་དམ་པ་འ ལ། ། ཞེས་ན་བཟའ་འ ལ་བ་དང༌།
གོས་བཟང་ བ་ལ་འཇམ་པ་ ་ཚགས་དང༌། ། ན་མཆོག་བ ་ ག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །འཕགས་པ་ ན་ ་
བཟང་དང་འཇམ་ད ངས་དང༌། །འཇིག་ ེན་དབང་ ག་སོགས་ལའང་བ ན་པར་བ ི། །ཞེས་ ན་འ ལ་བ་
དང༌།

ོང་ག མ་ ན་ ་ ི་ངད་ ང་བ་ཡི། ། ི་མཆོག་ མས་ ིས་ བ་དབང་ ན་ ི་ ། །གསེར་ ངས་བཙ་མ་ ི་
དོར་ ས་པ་ ར། །འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་ ག་པར་བ ི། །ཞེས་པས་ ག་པ་འ ལ་བ་དང༌།

ང0 & ངང།

ག་བ ོད་གཉིས་ ི་ཡན་ལག །

ང་ ན་མདོའི་ བ་བ ོད།
༈

དེ་ནས་ ག་འཚལ་བ་དང་བ ོད་ད ངས་ ོགས་པ་ནི།

ོ་ན་ཡེ་ཤེས་ ང་བ་ ན་ ་ི མདོ་ལས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ ིས་

སངས་ ས་ལ་བ ོད་པ་ནི། ཁ་དོག་ གས་དང་ད ིབས་མི་མངའ། ། ་བ་མི་མངའ་གནས་མི་མངའ། །མི་འགག་

འ ང་བ་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མི་གནས་གནས་པ་མི་མངའ་བ། ། ང་བ་མི་མངའ་
དོར་མི་མངའ། ། ་ེ མཆེད་ ག་ལས་ མ་ ོལ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ མས་ ན་ལ་མི་
གནས་ཤིང༌། །དངོས་དང་དངོས་མེད་ མ་པར་ ངས། །འ ་ ེད་མཉམ་པ་ཉིད་བ ེས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ། །ཁམས་ག མ་དག་ལས་ མ་པར་ ོལ། །མཁའ་ ར་མཉམ་ཉིད་ གས་ ་ ད། །འདོད་པ་ མས་
ིས་མི་གོས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གཤེགས་དང་བ གས་དང་གཟིམས་པ་ཡི། ། ོད་ལམ་ མ་
པཐམས་ཅད་ ། ། ག་ ་མཉམ་པར་བཞག་མཛད་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཉམ་པར་ ོན་ཅིང་
མཉམ་པར་གཤེགས། །མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་པ་པོ། །མཉམ་ཞིང་འ གས་པར་མི་མཛད་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། །མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ གས་ ར་ཅིང༌། །ཆོས་ མས་ ན་ལ་མཉམ་པར་བཞག །མཚན་མ་མེད་
ལ་ གས་ ར་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མི་གནས་དམིགས་པ་མི་མངའ་བ། །ཤེས་རབ་བསགས་
ཤིང་མཉམ་པར་བཞག །ཆོས་ལ་མངའ་དབང་བ ེས་ ར་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཅན་
ན་ ི་ ་ ད་དང༌། །དེ་བཞིན་ག གས་དང་ ོད་ལམ་དག ། ད་ཅིག་གཅིག་གིས་གཟིགས་མཛད་པ། །མི་
ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མིང་དང་ག གས་ལས་ མ་པར་ ོལ། ། ་དང་ ང་པོ་ཐམས་ཅད་བཅད། ། མ་
པ་མེད་ལ་འ ག་མཛད་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཚན་མ་དག་དང་ མ་ ལ་ཞིང༌། །མཚན་མའི་
མ་པ་ མ་པར་ ངས། །མཚན་མ་མེད་ལ་འ ག་མཛད་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཡང་དག་ ོག་
པ་ མ་མ་བ གས། ། གས་ཡིད་རབ་ ་མི་གནས་ཤིང༌། །ཡིད་མཛད་མི་མངའ་མི་དགོངས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་

ག་འཚལ་ལོ། །ནམ་མཁའ་འ ་བར་གནས་མི་མངའ། །ཐོགས་པ་མི་མངའ་ ོས་མི་མངའ། །ནམ་མཁའ་
མཉམ་པའི་ གས་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ནམ་མཁའ་ད ས་མཐའ་མ་མཆིས་པ། །སངས་
ས་ཆོས་ཉིད་དེ་དང་འ ། ། ས་ག མ་ཡང་དག་འདས་ ར་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ནམ་
མཁའི་མཚན་ཉིད་སངས་ ས་ཏེ། །ནམ་མཁའང་མཚན་ཉིད་མཆིས་མ་ལགས། ། ་དང་འ ས་ ་ མ་ ོལ་བ།
།མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ངར་འཛན་མི་མངའ་ ་མི་མངའ། །ག ང་བ་མ་མཆིས་ ་ ་འ ། །ཆོས་
མས་ ན་ལ་མི་གནས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ང་པོ་ མས་དང་ ེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་
མས་དག་ལ་མི་གནས་ལ། ། ིན་ཅི་ལོག་ལས་ མ་པར་ ོལ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཐའ་གཉིས་
དག་ལས་ མ་ ོལ་ཞིང༌། །བདག་ ་ ་བ་ཡང་དག་བཅད། །ཆོས་ད ིངས་མཉམ་པ་ཉིད་བ ེས་པ། །མི་ ེན་
ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ག གས་ ི་ ངས་ལས་ མ་ ོལ་ཞིང༌། །དམ་ཆོས་མ་ལགས་ མ་པར་ ངས། །ལེན་
དང་གཏོང་བ་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །བ ད་ ི་མིང་ལས་རབ་འདས་ཤིང༌། །ཆོས་ ན་
ོགས་པར་ གས་ ་ ད། ། ིབ་པ་མི་མངའ་ཆོས་ ར་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དོན་འཚལ་
མས་ ིས་མཆིས་མི་བ ོད། །མ་མཆིས་ཞེས་ ང་བ ོད་མི་བ ི། །ལན་མེད་ཚག་ལམ་མ་མཆིས་པ། །མི་ ེན་
ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གཉིས་ ི་ཆོས་ལ་མི་ ེན་པར། །ཐེག་པའི་ ལ་མཚན་ ན་ ་བ གས། །གཉིས་དང་
གཉིས་མེད་ མ་ ོལ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོད་ ིས་ཡིད་ ི་ཉེས་པ་དང༌། ། ས་ ི་ནད་བཞི་
ཕམ་པར་མཛད། །བསམ་ཡས་དཔེ་དང་ མ་ ལ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ན་ ིས་ བ་པར་
འ ག་མཛད་ཅིང༌། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ ངས། ། ོད་པ་མ ེན་པས་ཐོག་ ངས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། ། ོད་དགོངས་ཞི་ཞིང་ཟག་མི་མངའ། །འ ང་མིན་འ ང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །གནས་དང་
ོག་པ་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དམིགས་པ་མི་མངའ་ གས་ ིས་ ། ། ན་ ི་སེམས་ནི་
རབ་ ་མ ེན། །བདག་གཞན་འ ་ཤེས་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དམིགས་དང་དམིགས་
པ་ མས་ ིས་ནི། ། ན་ ི་སེམས་ནི་ ོངས་པར་བ ིད། ། ིབ་པ་མེད་པའི་ཆོས་ ར་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ། །དམིགས་པ་དག་དང་སེམས་ མས་ནི། །ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་མཆིས་མ་ལགས། །བསམ་ཡས་མཉམ་པ་
ཉིད་བ ེས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གནས་པ་མི་མངའ་མ ེན་པ་ཡིས། །ཞིང་ མས་ ན་དང་དེ་
བཞིན་ ། །སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ོད་གཟིགས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །སངས་ ས་ མས་ ིས་

ལན་འགའ་ཡང༌། །སེམས་དང་ཆོས་ ན་གཏན་མ་དམིགས། །ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ ན་མ ེན་པ། །མི་ ེན་
ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ ན་ ་མ་ ་ ་ ེ། ། ་མ་ཉིད་ ང་མཆིས་མ་ལགས། ། ་མའི་ཆོས་ལས་ མ་
ོལ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོགས་སངས་འཇིག་ ེན་ ོད་མཛད་ ང༌། །འཇིག་ ེན་ཆོས་ལ་
ེན་མི་མཛད། །འཇིག་ ེན་ མ་ ོག་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོང་ ིར་ ོང་ལ་ ོད་
མཛད་ཅིང༌། ། ོད་ཉིད་ ོང་ཞིང་ ོད་ ལ་ ོང༌། ། ོང་པ་ ོང་པར་ ོན་མཛད་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ། ། ་མ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་དང༌། ། ་འ ལ་ཆེན་པོས་ མ་འ ལ་ཞིང༌། །ཐ་དད་མ་མཆིས་ ོམས་
གས་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་མ་མ་ལགས་གཅིག་མ་ལགས། །རིང་དང་ཉེ་ལ་མི་འ ག་ཅིང༌། །
གདེག་དང་གཞག་པ་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོ་ ེ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་ ིས། ། ད་ཅིག་
གཅིག་ལ་མངོན་སངས་ ས། །དངོས་མ་མཆིས་པར་མཉམ་གཞག་པ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འ ེན་
པ་ ས་ མས་ཐམས་ཅད་ ། །མི་གཡོ་ ་ངན་འདས་པ་ ོགས། ། ་ཚགས་ཐབས་དང་ ན་པ་པོ། །མི་ ེན་ ོད་
ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཅན་ མས་ ི་བ ད་པའི་ཐབས། །མ ེན་པས་མཁས་པར་ ར་པ་ལགས། །དེ་ ིར་
མི་གཡོ་ ་ངན་འདས། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཚན་མ་མི་མངའ་ ན་ ིས་ བ། ། ོས་པ་མི་མངའ་
ོན་མི་མངའ། ། ང་མེད་བདག་གི་མི་མངའ་བ། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། མ་ ོག་མི་མངའ་ ོན་མི་
མངའ། །བདག་གིས་བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་པར། ། ན་ ་མ ེན་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན། །མི་ ེན་ ོད་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ། ། ོབས་བ ་ ་བོ་ ལ་བ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འཇིགས་ ལ་འཇིགས་མེད་ ོལ་བ་ ོད་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། །མ་འ ེས་ཆོས་ མས་ངེས་པར་ གས་ ་ ད་ ར་པ། །འ ོ་བ་ ན་ ི་འ ེན་པ་ ོད་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ། ། ན་ ོར་འཆིང་བ་བཅད་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཕ་རོལ་ ོན་ཏེ་ཐང་ལ་བ གས་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ། ། ་ེ བོ་ངལ་བའི་ མ་འ ེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་བར་གཤེགས་ཤིང་མི་གནས་པ་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ། །འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་དག་ན་སེམས་ཅན་ མས་དང་ནི། །ཐབས་ཅིག་བ གས་ ང་ གས་ཡིད་རབ་
་དབེན་ ར་པ། །ཇི་ ར་པ ་ཆབ་ ིས་གོས་པར་མི་འ ར་ཞིང༌། །སངས་ ས་ བ་པ་ ོད་ ིས་ ོང་ཉིད་
ཤིན་ ་བ ེན། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ མ་པ་ ན་ ་ མ་པར་བཤིག ། ོད་ལ་གར་ཡང་ ོན་པར་མཛད་པ་
མཆིས་མ་ལགས། ། ོན་པའི་གོ་འཕང་ ་མེད་དབེན་པ་ཉིད་ལགས་ཏེ། །དམིགས་མེད་ ་བོ་ ལ་བ་ ོད་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། །སངས་ ས་མ ་ཆེན་བསམ་ ིས་ བ་པ་མ་ལགས་ཏེ། །མི་གནས་ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་ཉིད་

ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་ ན་ ི་མཆོག་མངའ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་འཕགས་ ན་པོ་འ ་བ་
ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ།། །།

ང0 & ངང།

ག་བ ོད་གཉིས་ ི་ཡན་ལག །

ལ་འཁོར་ ོང་མདོའི་ བ་བ ོད།
འཕགས་པ་ ལ་འཁོར་ ོང་གིས་ ས་པའི་མདོ་ལས་མཚན་དཔེའི་ ོ་ནས་བ ོད་པ་བ བ་བ ས་ ་ ངས་པ་ནི།

མཚན་

མཆོག་ ན་པ་ ི་མེད་ ་བའི་ཞལ། །གསེར་མདོག་འ ་བ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ལ་ ལ་ ོད་འ ་ ིད་པ་
ག མ་མ་མཆིས། །མཉམ་མེད་མ ེན་ཆེན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ལ་བའི་ད ་ ་འཇམ་མཛས་ མ་ཞིང་
བཟང༌། ། ོད་ ི་ག ག་ཏོར་འདི་ནི་རི་ ལ་བཞིན། །ག ག་ཏོར་མི་མཐོང་ ོད་དང་མ ངས་མ་མཆིས། ། བ་
པ་ ོད་ ི་ ིན་མཚམས་མཛད་ ས་མཛས། །
འདི་གཟིགས་པ། ། ན་མཆོག་བཟང་པོ་

་ ་བ་ཁ་བ་ ང་ ར་དཀར། ། གས་ ེ་གང་གིས་འ ོ་བ་

ལ་ ོན་པོ་འ ། ། ལ་བ་ ི་མེད་ ན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། གས་

ཡངས་ བ་ལ་ཟངས་ ི་མདོག་འ ་བ། །དེ་ཡིས་རང་གི་ཞལ་ ི་གདོང་ཡང་ཁེབས། །ཆོས་ག ངས་པས་ནི་
འ ོ་བ་འ ལ་བར་བ ིད། །འཇམ་ མ་ག ང་ ན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཚམས་བཟང་ཤིན་ ་བ ན་པ་
ོ་ ེ་འ ། །བ ་དང་ མ་ ་ ོམས་ཤིང་ཐགས་བཟང་བ། །འ མ་པ་མཛད་ནས་འ ོ་བ་འ ལ་བར་བ ིད། །
བདེན་གཏམ་ ན་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ལ་བ་ ོད་ ི་ག གས་དང་མ ངས་མ་མཆིས། །འོད་ ིས་
ཞིང་བ ་དག་ ང་ ང་བར་བ ིད། །འཇིག་ ེན་ན་ནི་ཚངས་དབང་ ོང་དེ་དག །བཅོམ་ ན་ ོད་ ི་འོད་
ིས་ཟིལ་ ་བ ག །ཨེ་ འི་ ིན་པ་མཉམ་མེད་བཅོམ་ ན་འདས། ། ང་པོའ་ ལ་པོ་ ་ ་སེང་གེའི་ བས། །
བཅོམ་ ན་གཉའ་ཤིང་གང་ ་གཟིགས་ཤིང་གཤེགས། །ས་དང་རི་དང་ངམ་པ་གཡོ་བར་མཛད། །བཅོམ་ ན་
་མཆོག་མཚན་ ིས་བ ན་པ་ ེ། ། ོད་ ི་པགས་པ་འཇམ་ཞིང་གསེར་མདོག་འ ། །འ ོ་བ་ག གས་འདི་
་བས་ངོམས་མི་འ ར། ། ོད་ནི་མ ངས་པ་མ་མཆིས་ག གས་དང་ ན། ། ོད་ ོན་བ ལ་པ་བ ར་ནི་
དཀའ་ བ་ ད། ། ོད་གཏོང་ ལ་དང་ ིན་པ་ ན་ལ་ད ེས། །སེམས་ཅན་ ན་ལ་ གས་ ེ་ མས་ གས་
ན། །མཆོག་ ་ གས་ ེ་ཅན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོད་ནི་ ིན་དང་ ལ་ ིམས་ ག་ ་ད ེས། ། ོད་ནི་

བཟོད་དང་བ ོན་འ ས་ད ེས་རབ་བ ན། ། ོད་ནི་བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་མངའ། །མ ངས་མེད་
ཡེ་ཤེས་མངའ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོད་ནི་ ་བ་ངན་པའི་ཚགས་ཅན་འཇོམས། ། ོད་ནི་སེང་གེ་ ་ ར་འཁོར་
་ ོགས། ། ོད་ནི་ ན་པའི་ ལ་པོ་ ི་ག མ་སེལ། །མཆོག་ ་དགའ་མཛད་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། བ་པ་
་ག ང་ གས་ནི་ མ་པར་དག །པ ་ ་ ར་ ིད་པ་ག མ་མི་གོས། ། ོད་ནི་ཚངས་ད ངས་ཀ་ལ་པི འི་
ད། ། ིད་ག མ་ཕ་རོལ་གཤེགས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོད་ ིས་འ ོ་འདི་ ་མ་ ་ ་དང༌། །གར་ལ་ ་དང་
ི་ལམ་འ ་བ་དང༌། །བདག་མེད་སེམས་ཅན་མེད་ཅིང་ ོག་འ ོ་མེད། །ཆོས་ མས་ ིག་ ་ ་ ་འ ་བར་
མ ེན། ། ོང་པ་ཞི་བ་ ་ེ བ་མེད་པའི་ ལ། །མ་ཤེས་པས་ནི་འ ོ་བར་འ མས་ ར་ཏེ། ། གས་ ེ་ཐབས་ ལ་
རིགས་པ་བ ་དག་གིས། །དེ་དག་ མས་ནི་འ ད་པར་མཛད་པ་ལགས། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ནད་མང་
བ ་དག་གིས།

། ག་པར་ ར་པའི་འ ོ་ལ་ ག་གཟིགས་ཏེ།

།བདེ་གཤེགས་སེམས་ཅན་བ ་དག་ཡོངས་

འ ོལ་ཞིང༌། ། ་མེད་ ན་པ་ ་ ར་ མ་པར་ ། ། ེ་དང་ ་དང་འཆི་དང་ ་ངན་ནོན། ། ག་དང་ ལ་དང་
ེ་ གས་འདོན་པ་བ ས། ། ག་ ་ན་བའི་ ག་བ ལ་གཟིགས་ནས་ནི། ། བ་པ་ གས་ ེས་ཡོངས་ ་འ ོལ་
ཞིང་ ། ། ད་འ ོ་ཡི་ གས་ད ལ་བའི་འ ོ་ མས་ ། །འ ོ་ ན་ཤིང་ འི་འཕང་ལོ་བཞིན་ ་འཁོར། ། ེན་
པ་དམིགས་ ་མ་མཆིས་མགོན་མ་མཆིས། །དེ་ལ་ལམ་ ི་དམ་པ་ ོན་མཛད་པ། །གཙ་བོ་མ ངས་པ་མེད་པས་
གང་བ ན་པ། །འཕགས་ལམ་དེ་ཉིད་གང་དག་ ོན་ཆད་ ིས། །ཆོས་ ི་དབང་ ག་འ ོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །
ལ་བ་དེ་དག་ མས་ ིས་རབ་ ་ག ངས། །འཇམ་ཞིང་མཉེན་ལ་ཡིད་ ་འོང་བའི་མཆོག །ཚངས་ལས་ ག་
པར་མཆོག་ ་དགའ་བ ིད་པ། ། ི་ཟ་མི་འམ་ཅི་ འི་ ་མོ་མཆོག ། ་དེ་ཟིལ་ ིས་མནན་ནས་ག ངས་པར་
མཛད། །བདེན་དང་ ང་བ་མི་ཟད་ཐབས་ ལ་ ིས། །ཡོངས་ ངས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ ན་པའི་ག ང༌། །
དེ་ཐོས་སེམས་ཅན་ ག་ ིག་བ ་ ག་དག །ཐེག་པ་ག མ་ ིས་ཞི་བར་མཆི་བ་བ ིད། ། ོད་ལ་མཆོད་པས་
་ཡི་བདེ་བ་ནི། ། མ་པ་མང་དང་དེ་བཞིན་མི་ཡི་འཐོབ། །མི་ཡི་བདག་པོ་འ ོ་ལ་ཕན་བ ིད་པ། ། ག་ཅིང་
ནོར་ཆེ་འ ོར་པ་ཆེན་པོར་འ ར། །མ ངས་མེད་ ོད་ལ་དད་པ་བ ེད་པས་ནི། ། ིང་བཞིའི་བདག་པོ་འཁོར་
ལོས་བ ར་བ་མཆོག །འ ོ་ལ་དགེ་བ་བ ་པོ་ ན་ ེད་པ། །རིན་ཆེན་རབ་བཟང་བ ན་ ན་ཐོབ་པར་འ ར།
། ལ་བ་ ོད་ལ་མཆོད་པ་བ ིས་པས་ནི། །ཚངས་པ་བ ་ ིན་འཇིག་ ེན་བདག་པོ་དང༌། །ཡོངས་ ་དགའ་
ན་ ་ཡི་བདག་པོ་དང༌། །གཞན་འ ལ་པ་དང་འཐབ་ ལ་རབ་དགར་འ ར། །འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ མ་

མང་སེལ་མཛད་པ།

།མཉམ་མེད་ ོད་ལ་མཆོད་དང་མཐོང་བ་དང༌།

།ཐོས་པའང་དེ་ ར་འ ས་ ་མཆིས་

ལགས་ཏེ། །གནས་མཆོག་ ་ཤི་མེད་པ་འཐོབ་པར་འ ར། །བཅོམ་ ན་ལམ་ལ་མཁས་ཤིང་ལམ་མ ེན་པ། །
འཇིག་ ེན་འདི་ནི་ངན་པའི་ལམ་ལས་བ ོག །བཅོམ་ ན་འ ོ་བ་དག་ནི་འཕགས་པའི་ལམ། །བདེ་བ་ཞི་བ་
ལ་དང་ ལ་ལ་འགོད། །བསོད་ནམས་གཏེར་ ོད་བསོད་ནམས་དོན་གཉེར་བའི། །བསོད་ནམས་བ ི་བ་ ག་
་མི་བས་ཏེ། ། ང་ བ་དམ་པ་མ་ཐོབ་བར་ ་ནི། །བ ལ་པ་ ེ་བ་མང་པོར་བས་མི་འ ར། །གཞན་འ ལ་
འ ་བ་ ག་ ་དགའ་བ ི་བ། །ཡོངས་ ་དག་ཅིང་མཛས་པ་ཐོབ་པར་འ ར། །དམ་པའི་ཞིང་ ་ ས་དང་ངག་
ཡིད་ ིས། །སེམས་ཅན་དག་ནི་ མ་པར་དག་པར་འ ར། ། ལ་བ་མཆོད་པའི་མི་ཡིས་འདི་ལ་སོགས། །ཡོན་
ཏན་ མ་པ་ ་མ་ཐོབ་པར་འ ར། །མཐོ་རིས་ཐར་པ་མི་ཡི་བདེ་བ་དང༌། །འ ོ་བ་ ན་ ི་བསོད་ནམས་གཏེར་
ཐོབ་འ ར། ། ོད་ ི་བ ོད་དང་ གས་པ་ ་ཆེན་པོ། ། ོགས་ མས་ ན་ ི་ཞིང་མང་བ ར་ཡང་མཆིས། །
ལ་བ་ ོད་ ི་བ གས་པའི་ ེང་བ་ནི། །བདེ་བར་གཤེགས་ མས་འཁོར་ ་ ག་པར་ ོགས། །རིམས་ནད་
ལ་ཞིང་འ ོ་བ་ཐར་མཛད་པ། །མཐོང་ན་དགའ་བ་ གས་ ེ་མཆོག་ ན་པ། །བཅོམ་ ན་དབང་པོ་ཞི་བ་ཞི་
དགེས་པ། །མི་མཆོག་དམ་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །བདག་གིས་ ལ་བ་ ོད་ ི་ག ང་ཐོས་ནས། །མངོན་
པར་ཤེས་པ་ ་ཐོབ་མཁའ་ལ་གནས། །དཔའ་བོ་བདེ་གཤེགས་མ ངས་པར་བདག་ ར་ཏེ། ། ི་མེད་ཆོས་ནི་
འ ོ་ལ་ མ་པར་ད ེ།

། ་དང་མི་དང་ ས་མཆོད་བདེ་བར་གཤེགས།

།ཡོན་ཏན་ ན་ ི་མཐར་ ིན་དེང་

བ ོད་པས། །བསོད་ནམས་ ་ཆེན་གང་བ བས་ ར་པ་འདིས། །འ ོ་བ་སངས་ ས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །
ཅེས་སོ།། །།

ང0 & ངང།

ག་བ ོད་གཉིས་ ི་ཡན་ལག །
སེམས་བ ེ་མ།

མདོ་ ེ་ ན་ལས་ ང་བའི་ མས་མགོན་ ས
ི ་སངས་ ས་ལ་བ ོད་པ་ནི། སེམས་ཅན་ མས་ལ་བ ེ་བ་ཅན། ། ད་དང་

ལ་བའི་དགོངས་པ་ཅན། །མི་འ ལ་བ་ཡི་དགོངས་པ་ཅན། །ཕན་བདེ་དགོངས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ། ། བ་པ་
ིབ་ ན་ངེས་པར་ ོལ། །འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་ ིས་གནོན། ། ོད་ ི་མ ེན་པས་ཤེས་ ་ བ། ། གས་
ོལ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ ི། །ཉོན་མོངས་མ་ ས་ཐམས་ཅད་འ ལ། །
ཉོན་མོངས་འཇོམས་མཛད་ཉོན་མོངས་ལ། །བ ེ་བཅས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ན་ ིས་ བ་ཅིང་ཆགས་མི་
མངའ། །ཐོགས་པ་མི་མངའ་ ག་པར་ནི། །མཉམ་པར་གཞག་ཅིང་འ ི་ ན་ ི། །ལན་ ོན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་
ལོ། ། ེན་དང་བ ེན་པ་བཤད་ ་དང༌། །ག ང་དང་མ ེན་པ་འཆད་ ེད་ལ། ། ོ་ ོས་ ག་ཐོགས་མི་མངའ་བ།
།ལེགས་ ོན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གཤེགས་ནས་ ོད་པ་མ ེན་མཛད་དེ། །དེ་དག་ ད་ ིས་སེམས་ཅན་ ི།
།འོང་དང་འ ོ་དང་ངེས་འ ང་ལ། །ལེགས་འདོམས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ས་ཅན་ ན་ ིས་ ོད་མཐོང་
ན། ། ས
ེ ་ ་དམ་པ་ལགས་པར་འཚལ། །མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་རབ་ ང་བར། །མཛད་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།
།ལེན་དང་གནས་དང་གཏོང་བ་དང༌། ། ལ་དང་ཡོངས་ ་ ར་བ་དང༌། །ཏིང་ངེ་འཛན་དང་ཡེ་ཤེས་ལ། །
མངའ་བ ེས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཐབས་དང་ ོབས་དང་དག་པ་དང༌། །ཐེག་ཆེན་ངེས་པར་འ ང་བ་ལ། །
སེམས་ཅན་ མས་ལ་རབ་བ ་བའི། །བ ད་འཇོམས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །རང་གཞན་དོན་ ་ཡེ་ཤེས་
དང༌། ། ངས་དང་ངེས་འ ང་བགེགས་མཛད་པར། ། ོན་མཛད་ ་ ེགས་གཞན་དག་གིས། །མི་བ ི་ ོད་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། །བ ང་མེད་བ ེལ་བ་མི་མངའ་བ། །འཁོར་ ི་ནང་ན་བག་བ ང་ག ང༌། ། ན་ནས་ཉོན་
མོངས་གཉིས་ ངས་པ། །འཁོར་ ད་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ན་མ ེན་ ོད་ལ་ ་བ་དང༌། །གནས་པ་ ན་
ལ་ ག་པར་ནི། ། ན་མ ེན་མིན་ ོད་མི་མངའ་ ེ། །ཡང་དག་དོན་ ན་ ོད་ ག་འཚལ། །སེམས་ཅན་ ན་

ི་ ་བ་ལ། ། ོད་ནི་ ས་ལས་མི་འདའ་བས། །མཛད་པ་ ག་ ་དོན་མངའ་བ། །མི་བ ེལ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་
ལོ། །འཇིག་ ེན་ ན་ལ་ཉིན་མཚན་ ། །ལན་ ག་ ་ནི་སོ་སོར་གཟིགས། ། གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ། །
ཕན་དགོངས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོད་པ་དང་ནི་ ོགས་པ་དང༌། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ ིན་ལས་ ིས། །ཉན་
ཐོས་རང་སངས་ ས་ ན་ ི། ། ་མ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་ག མ་དག་གི་ ང་ བ་ཆེ། ། མ་པ་ ན་
བ ེས་ཐམས་ཅད་ ། །སེམས་ཅན་ ན་ ི་ཐེ་ཚམ་དག །གཅོད་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འཛན་པ་མི་མངའ་
ཉེས་མི་མངའ། ། ོག་པ་མི་མངའ་མི་གནས་པ། །མི་གཡོ་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ལ། ། ོས་མེད་ ོད་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ།། །།

ང0 & ངང།

ག་བ ོད་གཉིས་ ི་ཡན་ལག །
ེས་རབས་ ག་འཚལ།

ེ་རང་ ང་བས་མཛད་པའི་ ེས་རབས་བ ་ འི་ ོམ་ ་ི ག་འཚལ་ནི། ན་མོ་

་ ་ན་ཡེ། ། ག་མོ་ཤི་བི་ཀོ་ས་ལ། །

ཚང་དཔོན་གཉིས་དང་རི་བོང་དང༌། །ཨ་ག ་དང་ཤ་ ིན་དང༌། །ཐམས་ཅད་ ོལ་དང་མཆོད་ ིན་ ེད། །བ ་
ིན་ མ་ཟེ་ ོས་ ེད་མ། །ལེགས་པར་ཕ་རོལ་ ིན་དང་ཉ། ། ་དང་ མ་པ་ ག་པོའ་ ། །དཀའ་ བ་ཅན་དང་
ཚང་དཔོན་ནོ། ། ང་ བ་ངང་པ་ ང་ བ་ཆེ། ། ེ་ ་རི་ གས་ཤ་ར་བྷ། ། ་ ་ ེལ་ ལ་བཟོད་པ་ ། །ཚངས་
དང་ ང་ཆེན་དེ་དག་བ ། ། ་བ་ གས་ ི་ ིམ་ ་ ེས། །མ་ཧེ་ཤིང་ ་ཡི་དམ་བ ན། །དེད་དཔོན་གསེར་
མདོག་ ན་དྷ་དང༌། །རིགས་ངན་ གས་པའི་འོད་དང་བ ། ། ིམ་བདག་ ོན་ ང་རི་བོང་དང༌། ། ན་ ་གོ་
ེད་ ེ་ ་གཉིས། །བ ན་ ེད་བདེ་ ིན་ ན་པའི་འོད། ། ་ ེས་འཇིག་ ེན་དགའ་དང་བ ། །ཚངས་ ིན་
ཆོས་ཚལ་ཡེ་ཤེས་ ན། ། ་འབེབས་དང་ནི་མེ་ལོང་གདོང༌། །གནག་ ས་ ེས་དང་གཞོན་ ་དང༌། ། ་དང་ ་
ེག་ ང་ ོང་བ ། ། ིང་ ེ་ཅན་གཉིས་ ར་མ་དང༌། །བ ་ ིན་ མ་ཟེ་གར་མཁན་མོ། །ང་ལས་ ་དང་ ་ཡི་
ལ། །སེང་གེ་ ེ་ ་ ིན་དང་བ ། །འོད་ ན་ མ་ཟེ་ ན་པོ་པ། །དེས་པ་དང་ནི་ ང་པོ་ཆེ། །འཆར་ཀ་ནོར་
ཅན་ ་དགའ་དང༌། །ནམ་མཁའ་དཔལ་ ི་ ེ་དང་བ ། ། ིང་ ོབས་ཆེན་པོ་ ་འོད་དང༌། །ཤི་བི་ མ་ཟེ་ ག་
་བ ས། །སེང་གེ་དེད་དཔོན་ནོར་བཟང་དང༌། ། ་ཤ་དེ་བ་བསོད་ནམས་ ོབས། །འོད་བཟང་ ང་ ོང་ཏོག་
གི་ ོ། ། ོ་བསངས་དང་ནི་ཉི་འ ེང་ ོང༌། ། ་བོང་ ་ ད་

་ལ། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་གཉིས་ཏེ་བ ། །

འཕོ་དང་ མས་ གས་བ མས་པ་དང༌། །བཟོ་དང་རོལ་ ེད་ངེས་འ ང་དང༌། །དཀའ་ ད་ ང་གཤེགས་
བ ད་ ེ་བཅོམ། ། ང་ བ་ཆོས་འཁོར་ ་ངན་འདས། །མཛད་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ ིན་པའི། ། ལ་བ་ ོད་
ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །བདག་ ང་ ོད་ ར་གཞན་དོན་ ། །མཛད་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ ིན་ཤོག །

ང0 & ངང།

ག་བ ོད་གཉིས་ ི་ཡན་ལག །

མཛད་བ འི་བ ོད་པ།
མཛད་པ་བ ་གཉིས་ལ་བ ོད་པ། ཐབས་མཁས་ གས་ ེས་

འི་རིགས་ ་འ ངས། །གཞན་ ིས་མི་ བ་བ ད་

ི་ད ང་འཇོམས་པ། །གསེར་ ི་ ན་པོ་ ་ ར་བ ིད་པའི་ ། །

འི་ ལ་པོ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གང་

གིས་དང་པོར་ ང་ བ་ གས་བ ད
ེ ་ནས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚགས་གཉིས་ ོགས་མཛད་ཅིང༌། ། ས་
འདིར་མཛད་པ་ ་ཆེན་འ ོ་བ་ཡི། །མགོན་ ར་ ོད་ལ་བདག་གིས་བ ོད་པར་བ ི། ། ་ མས་དོན་མཛད་
འ ལ་བའི་ ས་མ ེན་ནས། ། ་ལས་བབས་ནས་ ང་ཆེན་ ར་གཤེགས་ཤིང༌། །རིགས་ལ་གཟིགས་ནས་ ་
མོ་ ་འ ལ་མའི། ། མས་ ་ གས་པར་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་བ་བ ་ ོགས་
ཤིས་

འི་ ས་པོ་ནི། །བ ་

ིའི་ཚལ་ ་བ མས་པའི་ཚ། །ཚངས་དང་བ ་ ིན་ ིས་བ ད་མཚན་མཆོག་ནི། ། ང་ བ་རིགས་

་ངེས་མཛད་ ག་འཚལ་ལོ། །གཞོན་ ་ ོབས་ ན་མི་ཡི་སེང་གེ་དེས། །ཨཾ་ག་མ་ག་དྷར་ནི་ ་ ལ་བ ན། །
་ེ བོ་ ེགས་པ་ཅན་ མས་ཚར་བཅད་ནས། །འ ན་ ་མེད་པར་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་ ེན་ཆོས་
དང་མ ན་པར་ ་བ་དང༌། །ཁ་ན་མ་ཐོ་ ང་ ིར་བ ན་མོ་ཡི། །འཁོར་དང་ ན་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པ་
ཡིས། ། ལ་ ིད་ ོང་བར་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་བའི་ ་བ་ ིང་པོ་མེད་གཟིགས་ནས། ། ིམ་ནས་
ང་ ེ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ནས་ ང༌། །མཆོད་ ེན་ མ་དག་ ང་ ་ཉིད་ལ་ཉིད། །རབ་ ་ ང་བར་མཛད་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། །བ ོན་པས་ ང་ བ་བ བ་པར་དགོངས་ནས་ནི། །ནཻ་ར ་ནའི་འ མ་ ་ལོ་ ག་ ། །དཀའ་
བ་ ད་མཛད་བ ོན་འ ས་མཐར་ ིན་པས། །བསམ་གཏན་མཆོག་བ ེས་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཐོག་མ་
མེད་ནས་འབད་པ་དོན་ཡོད་ ིར། །མ་ག་དྷ་ཡི་ ང་ བ་ཤིང་ ང་ ། ། ིལ་ ང་མི་གཡོ་མངོན་པར་སངས་
ས་ནས། ། ང་ བ་ ོགས་པར་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། གས་ ེས་འ ོ་ལ་ ར་ ་གཟིགས་ནས་ནི། ། ་
་ཎ་ ི་ལ་སོགས་གནས་མཆོག་ ། །ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་ནས་ག ལ་ ་ མས། །ཐེག་པ་ག མ་ལ་འགོད་

མཛད་ ག་འཚལ་ལོ།

།གཞན་ ི་ ོལ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅོད་ ིར།

། ་ ེགས་ ོན་པ་ ག་དང་ ས་ ིན་

སོགས། །འཁོར་མོ་འཇིག་གི་ ལ་ ་བ ད་ མས་བ ལ། ། བ་པ་ག ལ་ལས་ ལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ིད་
པ་ག མ་ན་དཔེ་མེད་ཡོན་ཏན་ ིས། །མཉན་ ་ཡོད་པར་ཆོ་འ ལ་ཆེན་པོ་བ ན། ། ་མི་འ ོ་བ་ ན་ ིས་
རབ་མཆོད་པ། །བ ན་པ་ ས་པར་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ལེ་ལོ་ཅན་ མས་ ར་ ་བ ལ་ འི་ ིར། ། ་
མཆོག་ ོང་གི་ས་གཞི་གཙང་མ་ ། །འཆི་མེད་ ོ་ ེ་ ་ འི་ ་གཤེགས་ནས། ། ་ངན་འདའ་བར་མཛད་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། །ཡང་དག་ཉིད་ ་འཇིག་པ་མེད་ ིར་དང༌། །མ་འོངས་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་འཐོབ་ འི་
ིར། །དེ་ཉིད་ ་ནི་རིང་བ ེལ་མང་ ལ་ནས། ། ་ག ང་ཆ་བ ད་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་པ་འདིའི་ཐོག་མའི་ ོ་ཀ་གཅིག་ ་ ེ་འ ི་ ང་པས་མཛད་པར་ གས་ཤིང་དེ་ ིན་ ོབ་དཔོན་ ་ བ་ ིས་མཛད་པའོ།། །།

ག་འཚལ་བ ས་པ།
ག་འཚལ་བ ས་ན། ཇི་ ེད་ ་དག་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ན། ། ས་ག མ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ ན། །

བདག་གིས་མ་ ས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། ། ས་དང་ངག་ཡིད་ ང་བས་ ག་བ ི་འོ། །བཟང་པོ་ ོད་པའི་
ོན་ལམ་ ོབས་དག་གིས། ། ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ ིས་མངོན་ མ་ ། །ཞིང་གི་ ལ་ ེད་ ས་རབ་བ ད་
པ་ཡིས། ། ལ་བ་ ན་ལ་རབ་ ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །

ངཅ། མཆོད་འ ལ་ ི་ཡན་ལག །
དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལ་ལས་ག ངས་པ།
དེ་ནས་མཆོད་པ་འ ལ་བ་ནི།

དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་ག ངས་ལས་ག ངས་པ་བ བ་བ ས་ ་ ངས་པ་ནི།

མེ་ཏོག་ཕལ་

ཆེར་མེ་ཏོག་ ་རེ་དང༌། །མེ་ཏོག་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །མེ་ཏོག་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌།
།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། །བ ག་པ་ཕལ་ཆེར་བ ག་པའི་ ་རེ་དང༌། །བ ག་པ་བཀོད་པའི་
འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ།

།བ ག་པ་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌།

།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་

མཆོད། །ཕལ་ཆེར་ ོས་དང་ ོས་ ི་ ་རེ་དང༌། ། ོས་ ི་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། ། ་ཚགས་ ོས་
མས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། ། ེང་བ་ཕལ་ཆེར་ ེང་བའི་ ་རེ་
དང༌། ། ེང་བ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། ། ེང་བ་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་
ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། ། ེ་མ་ཕལ་ཆེར་ ེ་མའི་ ་རེ་དང༌། ། ེ་མ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །
ེ་མ་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། །ན་བཟའ་ཕལ་ཆེར་ན་
བཟའི་ ་རེ་དང༌། །ན་བཟའ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །ན་བཟའ་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌།
།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད།

།ཕལ་ཆེར་ག གས་དང་ག གས་ ི་ ་རེ་དང༌།

།ག གས་ ི་

བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། ། ་ཚགས་ག གས་ མས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་
དག་ ལ་བ་མཆོད། །རིན་ཆེན་ཕལ་ཆེར་རིན་ཆེན་ ་རེ་དང༌། །རིན་ཆེན་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །
རིན་ཆེན་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌།

།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད།

།པ ་ཕལ་ཆེར་

པ འི་ ་རེ་དང༌། །པ ་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ ེ། །པ ་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་
ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། ། ན་ ེང་ཕལ་ཆེར་ ན་ ེང་ ་རེ་དང༌། ། ན་ ེང་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་
རབ་བ ེ་ ེ། ། ན་ ེང་ ་ཚགས་ ན་ ་བ མ་ ས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ ལ་བ་མཆོད། ། ལ་

མཚན་མཆོག་བཀོད་འོད་ཟེར་རབ་བ ེ་ཞིང༌། །དེ་དག་ ལ་མཚན་དཀར་དམར་སེར་པོ་དང༌། ། ོ་དང་ ལ་
མཚན་བཀོད་པ་ ་ཚགས་པ།

། ་མས་ ལ་བའི་ཞིང་ མས་བ ན་པར་ ེད།

།ནོར་ འི་ ་བ་ ་ཚགས་

བཀོད་པའི་ག གས། །དར་ ི་ ་ ི་བ་དན་རབ་ད ངས་ཤིང༌། ། ིལ་གཡེར་ ་བ་ ལ་བའི་ག ང་ ོགས་པ། །
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ད ་ལ་དེ་དག་འཛན། །ལག་པའི་མཐིལ་ནས་མཆོད་པ་བསམ་ཡས་ མས། ། ལ་བ་
གཅིག་ལ་མཆོད་པ་ ེད་པ་ ར། ། ལ་བ་མ་ ས་ ན་ལའང་དེ་བཞིན་ཏེ། ། ང་ ོང་ཏིང་འཛན་ མ་འ ལ་
དེ་འ ་འོ། །ཞེས་འ ང་།། །།

ངཅ། མཆོད་འ ལ་ ི་ཡན་ལག །
ོད་འ ག་ལས་ག ངས་པ།
ོད་འ ག་ལས་ག ངས་པའི།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་དང་དམ་པའི་ཆོས། །དཀོན་མཆོག་ ི་མ་མེད་དང་

སངས་ ས་ ས། །ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ མས་ལ་ལེགས་པར་མཆོད། །མེ་ཏོག་འ ས་ ་ཇི་ ེད་ཡོད་པ་དང༌། །
ན་ ི་ མ་པ་གང་དག་ཡོད་པ་དང༌། །འཇིག་ ེན་རིན་ཆེན་ཇི་ ེད་ཡོད་པ་དང༌། ། ་གཙང་ཡིད་ ་འོང་བ་
ཅི་ཡོད་དང༌། །རིན་ཆེན་རི་བོ་དང་ནི་དེ་བཞིན་ ། །ནགས་ཚལ་ས་ ོགས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་དང༌། །
ོན་ཤིང་མེ་ཏོག་ ན་ ས་ ད་པ་དང༌། །ཤིང་གང་འ ས་བཟང་ཡལ་ག་ ད་པ་དང༌། ། ་སོགས་འཇིག་ ེན་
ན་ཡང་ ི་དང་ནི། ། ོས་དང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རིན་ཆེན་ཤིང༌། །མ་ ོས་འ ངས་པའི་ལོ་ཏོག་ མ་པ་
དང༌། །གཞན་ཡང་མཆོད་པར་འོས་པའི་ ན་ མས་ནི། །མཚ་དང་ ིང་ ་པ ས་བ ན་པ་དག །ངང་པ་ཤིན་
་ ད་ ན་ཡིད་འོང་ ན། །ནམ་མཁའ་རབ་འ མས་ཁམས་ ི་མཐས་ག གས་པ། །ཡོངས་ ་བ ང་བ་མེད་
པ་དེ་དག་ ན། ། ོ་ཡིས་ ངས་ནས་ བ་པ་ ེས་ ི་མཆོག ། ས་དང་བཅས་པ་ མས་ལ་ལེགས་འ ལ་ན། །
ཡོན་གནས་དམ་པ་ གས་ ེ་ཆེ་ མས་ ིས། །བདག་ལ་བ ེར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །བདག་ནི་
བསོད་ནམས་མི་ ན་བ ེན་ཆེན་ཏེ། །མཆོད་པའི་ནོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས། །དེས་ན་གཞན་དོན་
དགོངས་པའི་མགོན་ ིས་འདི། །བདག་གི་དོན་ ད་ཉིད་ ི་མ ས་བཞེས་ཤིག །ཅེས་མཆོད་པ་འ ལ། ལ་དང་དེ་
ས་ མས་ལ་བདག་གིས་ནི། །བདག་གི་ ས་ ན་གཏན་ ་ད ལ་བར་བ ི། །སེམས་དཔའ་མཆོག་ མས་
བདག་ནི་ཡོངས་བཞེས་ཤིག

། ས་པས་ ེད་ ི་འབངས་ ་མཆི་བར་བ ི།

།བདག་ནི་ ེད་ ིས་ཡོངས་ ་

བ ང་བས་ན། ། ིད་ན་མི་འཇིགས་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བ ི། ། བ་དབང་མཆོད་གནས་མཆོག་ལ་ཡིད་འོང་
བའི། །མེ་ཏོག་མ ་ར་དང་པ ་དང༌། །

ལ་ལ་སོགས་ ི་ཞིམ་ཐམས་ཅད་དང༌། ། ེང་བ་ ེལ་ལེགས་ཡིད་

འོང་ མས་ ིས་མཆོད། ། ོས་མཆོག་ཡིད་འ ོག་ ི་ངད་ བ་པ་ཡི། །བ ག་པའི་ ིན་ཚགས་ མས་ ང་དེ་

ལ་ད ལ། །ཞལ་ཟས་བཟའ་བ ང་ ་ཚགས་བཅས་པ་ཡི། ། ་བཤོས་ མས་ ང་དེ་ལ་ད ལ་བར་བ ི། །
གསེར་ ི་པ ་ཚར་ ་དངར་བ་ཡི། །རིན་ཆེན་ ོན་མེ་ མས་ ང་ད ལ་བར་བ ི། །ས་གཞི་བ ར་བ་ ོས་
ིས་ གས་པ་དེར། །མེ་ཏོག་ཡིད་འོང་སིལ་མ་ད མ་པར་བ ི། །གཞལ་མེད་ཕོ་ ང་བ ོད་ད ངས་ཡིད་འོང་
ན། ། ་ཏིག་རིན་ཆེན་ ན་འ ང་མཛས་འབར་བ། །དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་ ན་ ར་དེ་དག་ ང༌། ། གས་
ེའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་ད ལ་བར་བ ི། །རིན་ཆེན་ག གས་མཛས་གསེར་ ི་ ་བ་ཅན། །ཁོར་ ག་ ན་ ི་
མ་པ་ཡིད་འོང་བ ན། །ད ིབས་ལེགས་ ་ན་ ག་པ་བ ེང་བ་ཡང༌། ། ག་ ་ བ་དབང་ མས་ལ་ད ལ་
བར་བ ི། །དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚགས། །རོལ་མོ་ད ངས་ ན་ཡིད་འོང་ ན། །སེམས་ཅན་ ག་
བ ལ་སིམ་ ེད་པའི། ། ིན་ མས་སོ་སོར་གནས་ ར་ཅིག །དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང༌། །
མཆོད་ ེན་ མས་དང་ ་ག གས་ལ། །རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཆར། ། ན་མི་འཆད་པར་འབབ་པར་ཤོག
།ཇི་ ར་འཇམ་ད ངས་ལ་སོགས་པས། ། ལ་བ་ མས་ལ་མཆོད་མཛད་པ། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་དེ་བཞིན་
གཤེགས། །མགོན་པོ་ ས་དང་བཅས་ མས་མཆོད། །

མཆོད་པ་བ ས་པ།
༈ བ ས་པར་ ེད་ན། མེ་ཏོག་དམ་པ་ ེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སིལ་ ན་ མས་དང་ ག་པ་ག གས་མཆོག་དང༌། །
ཞེས་པ་ནས།

ལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བ ི། །

ཞེས་པའི་བར་བ ོད། འདིར་ ོ་ན་སངས་ ས་ ང་སེམས་ ི་བ ོད་ཚགས་གཞན་ཡང་ ས་བ ས་ བས་དང་ ར་རོ། །

ངཐ།

ིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག །
ང་པོ་ག མ་པའི་མདོ།

དེ་ནས་ ིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི།

ཉེ་བར་འཁོར་ ས
ི ་ ས་པའི་མདོ་ལས་ ང་བའི་ ང་པོ་ག མ་པ་ནི།

བདག་མིང་

འདི་ཞེས་བ ི་བ། སངས་ ས་ལ་ བས་ ་མཆིའོ། །ཆོས་ལ་ བས་ ་མཆིའོ། །དགེ་འ ན་ལ་ བས་ ་
མཆིའོ།

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ། ། ོ་ ེ་ ིང་པོས་རབ་ ་འཇོམས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་འོད་འ ོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་
དབང་གི་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དཔའ་བོའ་ ེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་ད ེས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་
ཆེན་མེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་ ་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཐོང་བ་དོན་ཡོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་
ཆེན་ ་བ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ི་མ་མེད་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་ ིན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་པ་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་པས་ ིན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་ འི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
དཔལ་བཟང་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཙན་དན་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གཟི་བ ིད་མཐའ་ཡས་ལ་ ག་འཚལ་
ལོ། །འོད་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་ངན་མེད་པའི་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ེད་མེད་ ི་ ་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ། །མེ་ཏོག་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་ མ་པར་རོལ་པ་
མངོན་པར་མ ེན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པ འི་འོད་ཟེར་ མ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་
མ ེན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ནོར་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ན་པའི་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཚན་
དཔལ་ཤིན་ ་ཡོངས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དབང་པོ་ཏོག་གི་ ལ་མཚན་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཤིན་ ་ མ་པར་གནོན་པའི་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ག ལ་ལས་ཤིན་ ་ མ་པར་ ལ་བ་ལ་ ག་འཚལ་
ལོ། ། མ་པར་གནོན་པས་གཤེགས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ན་ནས་ ང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་
ལོ། །རིན་ཆེན་པ ས་ མ་པར་གནོན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་པོ་ཆེའི་པ ་ལ་རབ་ ་བ གས་པ་རི་དབང་གི་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་
ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་གང་ཇི་ ེད་ཅིག་བ གས་ཏེ་འཚ་ཞིང་གཞེས་པའི་
སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།
་ེ བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས།

བདག་གིས་ ེ་བ་འདི་དང༌།

འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ ེ་བ་གཞན་དག་ ་ ིག་པའི་ལས་

བ ིས་པ་དང༌། བ ིད་ ་ ལ་བ་དང༌། བ ིས་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའམ། མཆོད་ ེན་ ི་དཀོར་རམ། དགེ་
འ ན་ ི་དཀོར་རམ། ོགས་བཞིའི་དགེ་འ ན་ ི་དཀོར་ ོགས་པ་དང༌། འ ོག་ ་ ལ་པའམ། འ ོག་པ་ལ་
ེས་ ་ཡི་རང་བའམ། མཚམས་མ་མཆིས་པ་ འི་ལས་བ ིས་པ་དང༌། བ ིད་ ་ ལ་བ་དང༌། བ ིས་པ་ལ་
ེས་ ་ཡི་རང་བའམ། མི་དགེ་བ་བ འི་ལས་ ི་ལམ་ཡང་དག་པར་ ང་བ་ལ་ གས་པ་དང༌། འ ག་ ་ ལ་
བ་དང༌། འ ག་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའམ། ལས་ ི་ ིབ་པ་གང་གིས་བ ིབས་ནས། བདག་སེམས་ཅན་
ད ལ་བར་མཆི་བའམ།

ད་འ ོའ་ ་ེ གནས་ ་མཆི་བའམ། ཡི་ གས་ ི་ ལ་ ་མཆི་བའམ།

ལ་མཐའ་

འཁོབ་ ་ ་ེ བའམ། ་ ོར་ ་ེ བའམ། ་ཚ་རིང་པོ་ མས་ ་ ེ་བའམ། དབང་པོ་མ་ཚང་བར་འ ར་བའམ།
་བ་ལོག་པར་འཛན་པར་འ ར་བའམ། སངས་ ས་འ ང་བ་ལ་མཉེས་པར་མི་བ ིད་པར་འ ར་བའི་ལས་
ི་ ིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ཡེ་ཤེས་ ་ ར་པ།

ན་ ་ ར་པ།

དཔང་ ་ ར་པ། ཚད་མར་ ར་པ། མ ེན་པས་གཟིགས་པ། དེ་དག་གི་ ན་ ར་མཐོལ་ལོ། །འཆགས་སོ། །མི་
འཆབ་བོ། ། ན་ཆད་ ང་ ོམ་པར་བ ིད་ལགས་སོ། །
སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་དག་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། བདག་གིས་ ེ་བ་འདི་དང་ ེ་བ་ཐོག་མ་
དང་མཐའ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས།

འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ ེ་བ་གཞན་དག་ ་ ིན་པ་ཐ་ན་ ད་འ ོའ་ ེ་

གནས་ ་ ས
ེ ་པ་ལ་ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་ ལ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་ ལ་ ིམས་བ ངས་པའི་
དགེ་བའི་ ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་ཚངས་པར་ ོད་པ་ལ་གནས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་གང་ལགས་
པ་དང༌། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་ ་ ིན་པར་བ ིས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་
གིས་ ང་ བ་ ི་སེམས་ ི་དགེ་བའི་ ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།

བདག་གིས་ ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་དགེ་

བའི་ ་བ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་བ ས་ཤིང་བ མས་ཏེ་བ ོམས་ནས་ ་ན་མ་མཆིས་པ་

དང༌། གོང་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌། གོང་མའི་ཡང་གོང་མར་ཡོངས་ ་བ ོ་བས།

་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་ཡོངས་ ་བ ོ་བར་བ ིའོ། །ཇི་ ར་འདས་པའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ མས་
ིས་ཡོངས་ ་བ ོས་པ་དང༌།

ཇི་ ར་མ་འོངས་པའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ མས་ ིས་ཡོངས་ ་

བ ོ་བར་འ ར་བ་དང༌། ཇི་ ར་ད་ ར་ ང་བའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ མས་ད་ ར་ཡོངས་ ་བ ོ་
བར་མཛད་པ་དེ་ ར་བདག་གིས་ ང་ཡོངས་ ་བ ོ་བར་བ ིའོ།།
ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་སོ། །བསོད་ནམས་ ི་ ེས་ ་ཡི་རང་ངོ༌། །སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས་སོ།

།བདག་གིས་ཡེ་ཤེས་ ་ན་མེད་པའི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག

།མི་མཆོག་ ལ་བ་གང་དག་ད་ ར་

བ གས་པ་དང༌། །གང་དག་འདས་པ་དག་དང་དེ་བཞིན་གང་མ་ ོན། །ཡོན་ཏན་བ གས་པ་མཐའ་ཡས་ ་
མཚ་འ ་ ན་ལ། །ཐལ་མོ་ ར་བར་བ ིས་ཏེ་ བས་ ་ཉེ་བར་མཆིའོ། །ཞེས་སོ།། །།

ངཐ།

ིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག །
སངས་ ས་ ང་གཉིས་མ།

གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་ལས་ག ངས་པའི་བཤགས་པ་ནི། སངས་ ས་ ང་གཉིས་དམ་པ་དག ། གས་བ ེ་ གས་ ེ་

ན་པའི་ གས། །གང་དག་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ན། །བ གས་པ་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། །བདག་
གིས་ ོན་ཆད་ ིག་པའི་ལས། །ཤིན་ ་མི་བཟད་གང་བ ིས་པ། ། ོབས་བ འི་ ན་ ར་མཆིས་ནས་ནི། །དེ་
དག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བ ི། །ཕ་མ་དག་ ་མི་འཛན་དང༌། །སངས་ ས་ མས་ ་མི་འཛན་དང༌། །དགེ་
བ་དག་ ་མི་འཛན་པས། ། ིག་པ་བདག་གིས་གང་བ ིས་དང༌། ། ག་པའི་ གས་པས་ ེགས་པ་དང༌། །རིགས་
དང་ལོངས་ ོད་ གས་པ་དང༌། །གཞོན་པའི་ གས་པས་ ེགས་པ་ཡིས། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་བ ིས་དང༌།
།ཉེས་པའི་དམིགས་ ་མ་མཐོང་བས། །ཉེས་པར་བ ིས་པའི་ལས་ མས་དང༌། །ཉེས་པར་བསམ་ཞིང་ཉེས་ ས་
པའི། ། ིག་ལས་བདག་གིས་གང་བ ིས་དང༌། ། ིས་པའི་ ོ་ཡིས་འ ག་པ་དང༌། །མི་ཤེས་ ན་པའི་སེམས་དང་
ནི། ། ིག་པའི་ ོགས་པོའ་དབང་ ར་དང༌། །ཉོན་མོངས་ མ་པར་འ ག་སེམས་དང༌། ། ེད་མོར་དགའ་བའི་
དབང་ཉིད་དང༌། ། ་ངན་དང་ནི་ནད་དབང་དང༌། །ནོར་ ིས་མི་ཆོག་ཉེས་པ་ཡིས། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་
བ ིས་དང༌། །འཕགས་མིན་ ་ེ བོ་འ ེ་བ་དང༌། ། ག་དོག་སེར་ ་ ་དང་ནི། །གཡོ་དང་ད ལ་བའི་ཉེས་པ་
ཡིས། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་བ ིས་དང༌། །ཕོངས་དང་ ད་པའི་ ས་ ི་ཚ། །འདོད་པ་ མས་ ི་འཇིག་ ་
དང༌། ། ག་པོ་མ་ཡིན་ ར་པ་ཡིས། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་བ ིས་དང༌། །གཡོ་བའི་སེམས་ ི་དབང་ཉིད་
དང༌། །འདོད་དང་ ོ་བའི་དབང་དག་དང༌། །བ ེས་དང་ ོམ་ ིས་ཉེན་པ་ཡིས། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་
བ ིས་དང༌། །བཟའ་བ་དག་དང་བ ང་བ་དང༌། ། ད་མེད་ ་དང་གོས་ ི་ ིར། །ཉོན་མོངས་ག ང་བ་ ་
ཚགས་ ིས། །བདག་གིས་ ིག་པ་གང་བ ིས་དང༌། ། ས་དང་ངག་དང་ཡིད་ ི་ ིག །ཉེས་ ད་ མ་པ་ག མ་
བསགས་ནི། །འདི་འ འི་ ལ་ ིས་གང་བ ིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །སངས་ ས་ མས་

དང་ཆོས་ མས་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉན་ཐོས་ མས་ལ་ཡང༌། ། ས་པ་མ་ལགས་གང་བ ིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་
ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །གང་ཡང་རང་སངས་ ས་ མས་དང༌། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ཡང༌། །
ས་པ་མ་ལགས་བ ིས་པ་ མས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །དམ་ཆོས་ ་བ་ མས་ལ་ཡང༌། །
ས་པ་མ་ལགས་བ ིས་པ་དང༌། །ཆོས་ལའང་ ས་པར་མ་བ ིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །
བདག་གིས་ ག་ ་མི་ཤེས་པས། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་ ངས་པ་དང༌། །ཕ་མ་ མས་ལ་མ་ ས་དང༌། །དེ་དག་
ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། ། ན་པ་དང་ནི་ ིས་པ་དང༌། །འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་དང༌། །ང་ ལ་
ེགས་པས་བ ིབས་བ ིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། །ཞེས་དང༌།

བཤགས་པ་བ ས་པ།
བ ས་པར་ནི།

ིད་འ ོ་ཉམ་ངར་ ིས་པའི་ ོ་ཡིས་ནི། །ཤིན་ ་མི་བཟད་ ིག་པ་གང་བ ིས་པ། ། ོབས་བ ་

མངའ་བའི་ ན་ ར་མཆིས་ནས་ནི། ། ིག་པ་དེ་ ན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ ི། ། ེ་བ་ཉམ་ང་ ིད་པ་ཉམ་ང་
དང༌། །འཇིག་ ེན་ཉམ་ང་གཡོ་སེམས་ཉམ་ང་དང༌། ། ས་ ི་ ོད་པ་ཉམ་ང་ ་ཚགས་ ིས། །བདག་གིས་ ིག་
པ་གང་བསགས་དེ་འཆགས་སོ། ། ིས་པ་ ན་ ས་ཉོན་མོངས་ཉམ་ང་དང༌། ། ིག་པའི་ ོགས་དང་ ད་པ་ཉམ་
ང་དང༌། ། ིད་པ་ཉམ་ང་འདོད་ཆགས་ཉམ་ང་དང༌། །ཞེ་ ང་གཏི་ ག་ ན་པ་ཉམ་ང་དང༌། །ངལ་བའི་ཉམ་ང་
ས་ ི་ཉམ་ང་དང༌། །བསོད་ནམས་བ བ་པ་ཉམ་ང་དག་གིས་ ང༌། ། ལ་བ་ཡང་དག་མངོན་ མ་མཆིས་
ནས་ནི། ། ིག་པ་དེ་ ན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བ ི། །ཞེས་དང༌། ཤིན་ ་བ ས་ན། འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་
ག་དབང་གིས་ནི། །ཞེས་སོགས་ ིས་བཤག་པར་ འོ། །

ང4། སེམས་བ ེད་པའི་ཡན་ལག །
སེམས་བ ེད་པའི་ཡན་ལག་ནི་གསེར་འོད་ལས།

བདག་གིས་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ། ། ོབས་བ ་ མས་ལ་

མཆོད་པར་བ ི། །བདག་གིས་ ོགས་བ འི་སེམས་ཅན་ མས། ། ག་བ ལ་ ན་ལས་འདོན་པར་བ ི། །
སེམས་ཅན་བསམ་ ིས་མི་ བ་ ན། །ས་བ ་ལ་ནི་དགོད་པར་བ ི། །ས་བ ་ལ་ནི་གནས་ནས་ ང༌། །ཐམས་
ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་ ར་ཅིག །ཇི་ ིད་ ག་བ ལ་ ་མཚ་ལས། །དེ་ ན་ཐར་བ ི་ ས་ ིད་ ། །སེམས་
ཅན་རེ་རེའི་ ིར་ཡང་ནི། །བ ལ་པ་ ེ་བར་ ད་པར་བ ི། །གསེར་འོད་དམ་པ་ཞེས་བ ི་བ། །ལས་ མས་
ཐམས་ཅད་ ང་བ ིད་པ། །ཟབ་མོ་དག་ནི་ ོན་པ་འདི། །སེམས་ཅན་དེ་དག་བ ན་པར་བ ི། །གང་གིས་
བ ལ་པ་ ོང་ མས་ ། ། ིག་པ་ཤིན་ ་མི་བཟད་བ ིས། །ལན་གཅིག་རབ་ ་བཤགས་པ་ཡིས། །དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ ང་བར་འ ར། །གང་གིས་ལས་ ི་ ིབ་པ་ མས། ། ར་ ་ཡང་དག་ཟད་འ ར་བ། །གསེར་འོད་
དམ་པ་དགེ་བ་ཡིས། །བཤགས་པ་འདི་དག་བཤགས་ནས་ནི། །རིན་ཆེན་འ ང་གནས་མཆོག་བ ་པོ། །ས་བ ་
ལ་ནི་གནས་པར་བ ི། །སངས་ ས་ཡོན་ཏན་ ང་བར་བ ི། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་བ ལ་བར་བ ི། །སངས་
ས་ ་མཚ་ ་བོ་དང༌། །ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ཟབ་མོ་དེ། །སངས་ ས་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ ིས། །ཐམས་ཅད་
མ ེན་ ་ ོགས་པར་བ ི། །ཏིང་འཛན་བ ་ ག་ ོང་ མས་དང༌། །ག ངས་ མ་བསམ་ ིས་མི་ བ་དང༌། །
དབང་ ོབས་ ང་ བ་ཡན་ལག་གིས། ། ོབས་བ ་དམ་པར་འ ར་བར་བ ི། །དགོངས་པའི་ གས་ ིས་
སངས་ ས་ མས། །བདག་ལ་ མ་པར་གཟིགས་ ་གསོལ། ། གས་ ེ་ ན་པའི་ གས་ ིས་ནི། །ནོངས་པ་
རབ་ ་ག ང་ ་གསོལ། །བདག་གིས་བ ལ་པ་བ ་ མས་ ། ། ོན་ཆད་ ིག་པ་གང་བ ིས་པ། །དེ་ ིར་
བདག་ནི་ ་ངན་སེམས། །ཕོངས་དང་ ་ངན་འཇིགས་པས་གཟིར། ། ིག་པའི་ལས་ལ་འཇིགས་པར་བ ི། །
ཡིད་ནི་ ག་ ་དམན་པར་ ར། །གང་དང་གང་ ་ ོད་བ ིད་པ། །བདག་ནི་གང་ འང་དགའ་མ་མཆིས། །
སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ གས་ ེ་ ན། །འ ོ་བ་ ན་ ི་འཇིགས་སེལ་བས། །ནོངས་པ་རབ་ ་ག ང་ ་གསོལ།

།འཇིགས་པ་དག་ལས་བདག་ཐར་མཛད། །བདག་གི་ཉོན་མོངས་ལས་ མས་ ི། ། ི་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་
སོལ། །སངས་ ས་ མས་ ིས་བདག་ལ་ནི། ། ིང་ ེའི་ ་ཡིས་བ ་བར་གསོལ། ། ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་
པར་བ ི། ། ོན་ཆད་བདག་གིས་གང་བ ིས་དང༌། །ད་ ར་བདག་གི་ ིག་པ་གང༌། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་
འཆགས་སོ། །ནོངས་པར་བ ིས་པའི་ལས་ མས་ ན། ། ན་ཆད་མི་བ ིད་བ མ་པར་བ ི། །བདག་གིས་
ནོངས་པར་བ ིས་པ་གང༌། ། ིག་དེ་བཅབ་པར་མི་བ ི་འོ། ། ས་ ི་ལས་ནི་ མ་ག མ་དང༌། །ངག་གི་ མ་པ་
བཞི་དག་དང༌། །ཡིད་ ི་ མ་པ་ག མ་པོ་ མས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སོ། ། ས་ ིས་བ ིས་
དང་ངག་གི་ལས། །ཡིད་ ིས་ མ་པར་བསམ་པ་དང༌། །ལས་ མ་བ ་པོ་བ ིས་པ་དག །དེ་དག་ཐམས་ཅད་
བདག་འཆགས་སོ། །མི་དགེའི་ལས་བ ་ ངས་ནས་ ། །དགེ་བ་བ ་པོ་བ ེན་བ ི་ ེ། །ས་བ ་ལ་ནི་བདག་
གནས་བ ི། ། ོབས་བ ་མཆོག་ ་འ ར་བར་བ ི། །བདག་གིས་ ིག་པའི་ལས་གང་དག །མི་འདོད་འ ས་
་ཐོབ་བ ིད་པ། །སངས་ ས་ ན་ ར་མཆིས་ནས་ནི། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བ ི། །ཞེས་སོ།། །།

ང5།

ེས་ ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག །

༈ དེ་ནས་ ེས་ ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག་ནི། ོགས་བ འི་ ལ་བ་ ན་དང་སངས་ ས་ ས། །རང་ ལ་ མས་དང་

ོབ་དང་མི་ ོབ་དང༌། །འ ོ་བ་ ན་ ི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་དག་ ན་ ི་ ེས་ ་བདག་ཡི་རང༌། །
ཞེས་དང༌།
གསེར་འོད་ལས་ག ངས་པའི། འཛམ་ འི་ ིང་འདིར་གང་དག་དང༌། །འཇིག་ ེན་ཁམས་ནི་གཞན་དག་ ། །གང་

མས་དགེ་བའི་ལས་བ ིས་པ། །དེ་དག་ ན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །ཞེས་སོ། །

ང6 & ང7། བ ལ་ཞིང་གསོལ་བའི་ཡན་ལག །
༈

ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། གང་ མས་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ོན་མེ་དག ། ང་

བ་རིམ་པར་སངས་ ས་མ་ཆགས་བ ེས། །མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་ ་ན་
མེད་པར་བ ོར་བར་བ ལ། །ཞེས་སོ། །
༈

་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བ གས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི།

་ངན་འདའ་ ོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འ ོ་བ་

ན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ ིར། །བ ལ་པ་ཞིང་གི་ ལ་ ེད་བ གས་པར་ཡང༌། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་
ར་གསོལ་བར་བ ི། །ཞེས་སོ།།

ང8། བ ོ་བའི་ཡན་ལག །
ོ་ ེ་ ལ་མཚན་ ི་ཡོངས་བ ོ་ལས་ག ངས་པ།
དགེ་བའི་ ་བ་བ ོ་བའི་ཡན་ལག་ནི། དེ་ནི་ ོ་ ེ་ ལ་མཚན་ ་ི ཡོངས་ ་བ ོ་བ་ལས་ག ངས་ཏེ།

ང་ བ་སེམས་དཔའི་

ད་པ་ ོད་པ་ན། ག གས་ཡིད་ ་འོང་བའམ། ཡིད་ ་མི་འོང་བ་གང་ཇི་ ེད་ཅིག་མཐོང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་
་ ་དང༌། ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་ ་དང༌། ཆོས་ཡིད་ ་འོང་བའམ། ཡིད་ ་མི་འོང་བའམ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་
པ་དག་ལ་བདེ་བ་ ་ཆེ་བ་འོད་གསལ་བའམ། གང་གིས་ཡིད་བདེ་བ་ ེ་བ་དང༌། བདེ་བ་བ བ་པ་དང༌། དད་
པ་ ་ེ བ་དང༌། དགའ་བ་འ ང་བ་དང༌། མཆོག་ ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་དང༌། མ ་བ་འ ང་བ་དང༌། ཡིད་མི་
བདེ་བ་ ོག་པ་དང༌། སེམས་དགེ་བ་འ ང་བ་དང༌། སེམས་ལས་ ་ ང་པར་འ ར་བ་དང༌། བསམ་པ་མཉེན་
པར་འ ར་བ་དང༌།

དབང་པོ་རབ་ ་ཚམ་པར་འ ར་བའི་བདེ་བ་དེ་ ོང་བ་ན་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ལ་

འདི་ ར་ཡོངས་ ་བ ོ་ ེ། ཡོངས་ ་བ ོ་བ་འདིས་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་དག་དེ་བས་ ང་སངས་
ས་ ི་གནས་པའི་བདེ་བ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག

།སངས་ ས་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་

བདེ་བ་མ ངས་པ་མེད་པས་ལེགས་པར་ཟིན་པར་ ར་ཅིག །སངས་ ས་ ི་བདེ་བ་མཐའ་ཡས་པས་ ་ཆེར་
བ ན་པར་ ར་ཅིག །སངས་ ས་ ི་ མ་པར་ཐར་པའི་བདེ་བ་ཚད་མེད་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །སངས་
ས་ ི་ཆོ་འ ལ་ ི་བདེ་བ་དཔག་ ་མེད་པས་ལེགས་པར་ཟིན་པར་ ར་ཅིག

།སངས་ ས་ ི་གནས་པ་

ཆགས་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པས་ལེགས་པར་ཡོངས་ ་ཟིན་པར་ ར་ཅིག །སངས་ ས་ ི་
་མཆོག་ ་ ར་པའི་བདེ་བ་བ ེན་པར་དཀའ་བ་ ན་མི་འཆད་པར་ ར་ཅིག

།སངས་ ས་ ི་ ོབས་ ི་

བདེ་བ་དཔག་ ་མེད་པས་ཤིན་ ་བདེ་བར་ ར་ཅིག །ཚར་བ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མི་ ེ་བའི་བདེ་བས་འ ར་
བ་མེད་པར་བདེ་བར་ ར་ཅིག

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བདེ་བའི་ཆགས་པ་མེད་པར་གནས་པར་ ག་ ་

མཉམ་པར་གཞག་པ་གཉིས་ ་ ན་ ་མི་ ོད་པས་ མ་པར་མི་འ གས་པར་བདེ་བར་ ར་ཅིག །

ང་ བ་སེམས་དཔའ་དེ་ ར་དགེ་བའི་ ་བ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་ལ་ཡོངས་ ་བ ོས་ནས་ ང་
བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ཡོངས་ ་བ ོ་ ེ། གང་འདི་བསམ་པ་ཡོངས་ ་མ་ ོགས་པ་ མས་ ི་བསམ་པ་
ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ་བ་དང༌། ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ ག་པའི་བསམ་པ་ཡོངས་ ་མ་དག་པ་ མས་ཡོངས་
་དག་པར་ ་བ་དང༌། ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་མ་ ོགས་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ་བ་དང༌།
ང་ བ་ ི་སེམས་བ ད
ེ ་པ་ ོ་ ེ་ ་ འི་གནས་ ་ ་བ་དང༌། ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ལས་ ིར་མི་ ོག་པའི་
གོ་ཆ་ ན་མི་གཅད་པ་དང༌། ང་ བ་ ི་ ོའ་དགེ་བའི་ ་བ་བ ེད་པ་དང༌། འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པ་
ཉིད་ ་གནས་པའི་ ོན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ་བ་དང༌།
ཐམས་ཅད་ ོགས་པར་ ་བ་དང༌།
བ་དང༌།

ང་ བ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་

ང་ བ་སེམས་དཔའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ཤེས་པ་ ོ་བར་ ་

ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་རེག་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་

བ ོ འོ། །
དེ་དེ་ ར་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་དོན་ ་དགེ་བའི་ ་བ་ཡོངས་ ་བ ོས་ནས།

སངས་ ས་ ི་

བ ན་པ་ལ་ ོད་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་བའི་ ་བ་དེ་འདི་ ར་ཡོངས་ ་
བ ོ་ ེ། སེམས་ཅན་གང་ལ་ལ་དག་སེ་གོལ་གཅིག་གཏོགས་པ་ ིད་ ་སངས་ ས་ ི་ ་ཉན་པའམ། ཆོས་ ི་
་ཉན་པའམ། འཕགས་པའི་དགེ་འ ན་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་པ་དེ་དག་གི་དགེ་བའི་ ་བ་དེ།

་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །སངས་ ས་ ེས་ ་ ན་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ་
བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །ཆོས་ ེས་ ་ ན་པ་ལ་ ོར་བར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །འཕགས་པའི་
དགེ་འ ན་ལ་ ས་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །སངས་ ས་མཐོང་བ་དང་མི་འ ལ་བར་ ་བའི་ ིར་
ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །སེམས་ཡོངས་ ་དག་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །སངས་ ས་ ི་ཆོས་རབ་ ་ ོགས་
པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ

།ཡོན་ཏན་དཔག་ ་མེད་པ་བ བ་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ

མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་དགེ་བ་ཡོངས་ ་དག་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ འ
ོ ོ།

།

།ཆོས་ལ་ཡིད་

གཉིས་བ ོག་པའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །ཇི་ ར་སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་ལ་ གས་པ་ མས་དང༌། ཉན་ཐོས་
དང་རང་སངས་ ས་ མས་ལ་ཡོངས་ ་བ ོ་བ་དེ་བཞིན་ །
ཅད་ལ་དགེ་བའི་ ་བ་དེ་ཡོངས་ ་བ ོ་ ེ།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་

གང་འདི་སེམས་ཅན་ད ལ་བ་པའི་ལམ་ལས་བ ོག་པའི་ ིར་

ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ ། ད་འ ོའ་ ་ེ གནས་ མ་པར་གཅད་པའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །གཤིན་ ེའི་འཇིག་ ེན་
ཉེ་བར་གཅད་པའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །ངན་སོང་མ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་འ ོ་བར་ ེ་བ་ མ་པར་གཅད་
པའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ

།སེམས་ཅན་དེ་དག་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ལ་མོས་པ་ མ་པར་ ེལ་བའི་ ིར་

ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ི་ ག་པའི་བསམ་པ་ཐོབ་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །
སངས་ ས་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་ ོང་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ི་ཤིན་ ་བདེ་
བ་བ བ་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ

།སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤིན་ ་ མ་པར་དག་པར་ ་བའི་ ིར་

ཡོངས་ ་བ འ
ོ ོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་པ་ ོགས་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོ འོ། །
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་སེམས་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །འ ོ་བ་
ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་བ བ་པའི་ཡིད་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །དགེ་བའི་ ་བ་ལ་ ག་ ་
བ ོན་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ ། གས་པ་དང་བག་མེད་པ་བ ོག་པ་དང་ ན་པར་ ་
བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ
ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ

།ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་ ིས་ ོགས་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་

། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ ི་ ེས་ ་ ོབ་པའི་སེམས་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་

ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ི་ལམ་དང་ཞེ་མ་འ ས་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་
བ ོའ།ོ །ཡེ་ཤེས་ ི་ས་ལ་བ ེན་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ འ
ོ ོ། །མཁས་པ་དང་འ ོགས་པར་
དགའ་བ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ

། ང་བ་ ར་དགེ་བའི་ ་བ་སོགས་པ་འ ོ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་ ོབ་པའི་ ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་
པ་མེད་པ་དང་ ན་པར་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །
དེའི་གོས་དང་ཟས་དང་ན་བའི་གསོས་ ན་དང་ཡོ་ ད་དང༌། འོང་བ་དང་འ ོ་བ་དང༌། ས་ ི་བ ེན་བ ར་
དང༌། འ ག་པ་ལ་སོགས་པ་ ེན་པའི་གནས་ལ་འ ག་པའི་ལས་དང༌།
མ་པར་མི་འ གས་པ་དང༌།

ོད་ལམ་ ི་གནས་དང༌།

ོད་ལམ་

ས་ ི་ལས་དང༌། ངག་གི་ལས་དང༌། ཡིད་ ི་ལས་ལེགས་པར་ ད་པ་དང༌།

དབང་པོ་ ག་ ོམ་པ་དང༌། རང་གི་ ས་གཡོགས་པ་དང༌། མཉེ་བ་དང་བ ་བའི་ལས་དང༌། ཟོས་པ་དང༌།
འཆོས་པ་དང༌། ངས་པ་དང༌། བ མ་པ་དང༌། བ ང་བ་དང༌། ་བ་དང༌། མ་པར་ ་བ་དང༌། གཉིད་ ིས་

ལོག་པ་དང༌། གཉིད་ ིས་མ་ལོག་པ་དང༌། རང་གི་ ས་ ་གཏོགས་པའི་བ ེན་བ ར་ཅི་གང་ཡང་ ང་ ེ། དེ་
ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ཡོངས་ ་མ་བ ོས་པ་ ང་ཟད་ ང་མེད་དོ། །རང་གི་བ་ མས་དང་
དེ་ལས་གཞན་ ད་འ ོའ་ ་ེ གནས་ ་སོང་བ་ མས་ལ།

འ ས་ཆན་ཕོ་ མ་གང་ངམ་ཟན་ཆངས་གཅིག་

ཙམ་ཡོངས་ ་གཏོང་བ་ཡང་ ་ེ བ་དེ་དང་དེ་དག་ ་དེ་དག་ཉིད་ལ་ཕན་པ་དང༌། དེ་དག་ཉིད་ཡོངས་ ་ད ོལ་
བའི་ ིར་དེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །སེམས་ཅན་དེ་དག་ ད་འ ོའ་ ེ་གནས་དེ་དང༌།
་མཚ་དང༌།

ག་བ ལ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དེ་དང༌།

ག་བ ལ་ ི་ ང་པོ་དེ་དང༌།

ག་བ ལ་ ི་

ག་བ ལ་ ི་ཚར་བ་དེ་

དང༌། ག་བ ལ་ཉེ་བར་བསགས་པ་དེ་དང༌། ག་བ ལ་མངོན་པར་འ ་ ེད་པ་དང༌། ག་བ ལ་ ི་གཞི་
དང༌། ག་བ ལ་ ི་ ་བ་དེ་དང༌། ག་བ ལ་ ི་གནས་དེ་ལས་ མ་པར་བ ོག་པའི་ ིར་ཡོངས་ ་བ ོའ།ོ །
དེ་ལ་དམིགས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པར་ ེད་དོ། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་མངོན་ ་ ེད་དོ། །
ཡིད་ལ་ ེད་དོ།

།འདི་ ་ ེ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ཡོངས་ ་བ ོ་བར་ ེད་པས་དགེ་བའི་ ་བ་དེ་ལ་

མངོན་ ་འ ོ་བར་ ེད་དོ། ། ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པས་རབ་ ་འཛན་ཏོ། །དགེ་བའི་ ་བ་དེ་ལ་ ོར་རོ། །
འཁོར་བའི་དགོན་པ་ལས་ མ་པར་ ོག་གོ །སངས་ ས་ ི་བདེ་བ་ ིབ་པ་མེད་པ་མངོན་ ་ ེད་དོ། །འཁོར་
བའི་ ་མཚ་ལས་འ ིན་ནོ། །སངས་ ས་ ི་ཆོས་དང་ ན་པའི་ མས་པས་ བ་པར་ ེད་དོ། །ཞེས་བ བ་བ ས་
ལས་ ང་བའོ།། །།

ང8། བ ོ་བའི་ཡན་ལག །
གསེར་འོད་དམ་པ་ལས་ ང་བ།
གསེར་འོད་དམ་པ་ལས་ག ངས་པའི་ མས་པ་དང་ ིང་ ེ་ཆེན་པོའ་ཚགས་ ་བཅད་པ་བ བ་བ ས་ ་ ངས་པ་འདི་དག་ ས་
པ་ཐམས་ཅད་ ིས་བསམས་ཏེ་ཐ་ན་ཚག་གིས་ ང་བ ོམ་པར་ འོ། །

གསེར་འོད་དམ་པའི་ ་ཆེན་ ་ཡིས་ནི།
བ ལ་གཤིན་ ེའི་ ག་བ ལ་དང

ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་འཇིག་ ེན་ག མ་འདི་ན། །ངན་སོང་ ག་

།ད ལ་བའི་ ག་བ ལ་ ག་བ ལ་ཞི་བར་ཤོག ། ་བོ་ཆེ་ཡི་ ་ ད་

འདི་ཡིས་ནི། །འཇིག་ ེན་ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ ར་ཅིག །ཇི་ ར་ བ་དབང་འཇིགས་མེད་འཇིགས་ཞི་
ར། །སེམས་ཅན་འཇིགས་མེད་འཇིགས་དང་ ལ་བར་ཤོག །ཇི་ ར་འཁོར་བར་ ན་མ ེན་ བ་དབང་པོ། །
འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ ན་དང་ ན་པ་ ར། ། ེ་ད ་ཏིང་འཛན་ ང་ བ་ཡན་ལག་གི །ཡོན་ཏན་ ན་ཞིང་
ཡོན་ཏན་ ་མཚར་ ར། ། ་བོ་ཆེ་ཡི་ ་ ད་འདི་ཡིས་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚངས་པའི་ད ངས་ ན་
ར། །སངས་ ས་ ང་ བ་དམ་པ་མཆོག་རེག་ཤོག །ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་དགེ་བ་བ ོར་ ར་ཅིག །བ ལ་པ་
བསམ་ ིས་མི་ བ་བ གས་པར་ཤོག །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་ཆོས་ ང་ ོན་ ར་ཅིག །ཉོན་མོངས་འཇོམས་ ར་
ག་བ ལ་སེལ་བར་ཤོག །འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་ཞི་ ར་ཅིག །སེམས་ཅན་གང་དག་ངན་སོང་སར་
གནས་ཏེ། ། ས་པའི་ ས་ལ་མེ་ ེ་རབ་འབར་བ། །དེ་དག་ ་ཆེན་བ གས་པ་ཐོས་ ར་ཅིག །སངས་ ས་ ག་
འཚལ་ལོ་ཞེས་ཚག་ཐོས་ཤོག །སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ེ་བ་བ ་དག་དང༌། ། ེ་བ་ ོང་ ག་ ེ་བར་ ེ་ ན་ཤོག །
བ་པའི་དབང་པོ་ ག་ ་ ན་ ར་ཅིག །དེ་དག་གིས་ནི་ ་ཆེན་ག ང་ཐོས་ཤོག ། ་བོ་ཆེ་ཡི་ ་ ད་འདི་
ཡིས་ནི། །སངས་ ས་ མས་དང་ ག་ ་འ ོགས་ ེད་འ ར། ། ིག་པའི་ལས་ མས་ མ་པར་ ོང་བར་ཤོག །
་བ་དགེ་བ་ མས་ནི་ ོད་ ར་ཅིག །ཞིང་ མས་ ན་ན་ ོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ ང༌། །འཇིག་ ེན་དག་ན་
ག་བ ལ་ ན་ཞི་ ར། །སེམས་ཅན་དབང་པོ་མ་ཚང་ཡན་ལག་ཉམས། །དེ་ ན་དེ་རིང་དབང་པོ་ཚང་བར་

ཤོག །གང་དག་ནད་བཏབ་ཉམ་ ང་ ས་ཉམས་དང༌། ། ོགས་བ ་དག་ན་ བས་མེད་ ར་པ་ མས། །དེ་
ན་ ར་ ་ནད་ལས་ཐར་ ར་ཅིག །ནད་མེད་ ོབས་དང་དབང་པོ་ ེད་པར་ཤོག །གང་དག་ ལ་པོ་ཆོམ་
ན་ད ས་བ ིགས་བསད་ ག་དང༌། ། ག་བ ལ་ མ་པ་ ་ཚགས་བ ་ཡིས་ཕོངས་ ར་པ། །སེམས་ཅན་
ཉམ་ཐག་ ར་ཅིང་ ག་བ ལ་དེ་དག་ ན། །འཇིགས་མཆོག་མི་བཟད་བ ་པོ་དག་ལས་ཐར་ ར་ཅིག །གང་
དག་བ ེགས་ཤིང་བཅིངས་པས་བཅིངས་གཟིར་བ།

།ཕོངས་པ་ ་ཚགས་དག་ན་གནས་ ར་ཅིང༌།

།ཉོན་

མོངས་ ོང་ ག་ ་མས་ད གས་ནས་ ང༌། །འཇིགས་པ་མི་བཟད་ ་ངན་ ་ཚགས་ ེད། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་
བཅིངས་ལས་ ོལ་ ར་ཅིག །བ ེགས་པ་དག་ནི་བ ེགས་ལས་ཐར་བར་ཤོག །བསད་པ་ མས་ ང་ ོག་དང་
ན་ ར་ཅིག །ཕོངས་ ར་ཐམས་ཅད་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་གང་དག་བ ེས་ ེད་ ོམ་ ིས་
གཟིར། །དེ་དག་ཟས་ ོམ་ ་ཚགས་ ེད་པར་ཤོག །ལོང་བས་ག གས་ མས་ ་ཚགས་མཐོང་ ར་ཅིག །འོན་
པས་ཡིད་འོང་ ་ མས་ཐོས་པར་ཤོག །གཅེར་ ་ མས་ ིས་ ་ཚགས་གོས་ ེད་ ར། །སེམས་ཅན་ད ལ་
པོས་གཏེར་ མས་ ེད་པར་ཤོག །ནོར་འ ་རིན་ཆེན་ ་ཚགས་མང་པོ་ཡིས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་
དང་ ན་པར་ཤོག །གང་ཡང་ ག་བ ལ་ཚར་བས་གནོད་མ་ ར། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ ་ན་ ག་པ་
དང༌། །ག གས་བཟང་མཛས་ཤིང་ ལ་ ་ཤིས་པར་ཤོག ། ག་ ་བདེ་བ་ ་མ་སོགས་ ར་ཅིག །ཡིད་ ིས་
ཟས་ ོམ་རབ་འ ོར་བསོད་ནམས་དག །བསམ་མ་ཐག་ ་དེ་དག་འ བ་ ར་ཅིག ། ་ ་ཅང་ཏེ ་པི་ཝང་ ་
ན་དང༌། ། ་མིག་མཚ ་དང་ ིང་ ་ ེང་ཀ་དག །གསེར་ ི་པ ་
་ཏིག་ནོར་ ་ད ིག ། ན་གསེར་རིན་ཆེན་ ་ཚགས་བཻ

ལ་འདབ་མ་ཅན། །ཟས་ ོམ་གོས་ནོར་

། །དེ་དག་བསམ་པ་ཐག་ ་འ བ་ ར་ཅིག །

འཇིག་ ེན་གང་ནའང་ ག་བ ལ་ ་མ་ ང༌། །སེམས་ཅན་གཅིག་ ང་མི་འ ོད་མཐོང་མ་ ར། །དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་ ་ཆེན་དང༌། །ཕན་ ན་ ་ནི་འོད་ ེད་ ར་པར་ཤོག །མི་ཡི་འཇིག་ ེན་ ན་ མ་ཚགས་
གང་ཡོད། །དེ་དག་བསམ་པར་ ་ེ བ་དེ་དག་ ར། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་མ་ཐག་ ་ཡང༌། །བསོད་ནམས་
འ ས་ ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ཤོག

། ོས་དང་ ེང་བ་དག་དང་ ག་པ་དང༌།

།གོས་དང་ ེ་མ་མེ་ཏོག་ ་

ཚགས་དག ། ོན་ཤིང་དག་ལས་ ས་ག མ་འབབ་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་དེ་དག་ལེན་ཅིང་དགར་ ར་ཅིག །
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསམ་ཡས་ཐམས་ཅད་དང༌། ། ོགས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་དང༌། ། ལ་
ལ་ ི་མེད་བ ན་པའི་ཆོས་ལ་ཡང༌། ། ོགས་བ ་ མས་ ་མཆོད་པ་ ེད་པར་ཤོག །འ ོ་བ་དམན་པ་ཐམས་

ཅད་ ོང་ ར་ཅིག །མི་ཁོམ་བ ད་པོ་དག་ལས་འདས་པར་ཤོག །དལ་བའི་ ལ་པོ་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག ། ག་
་སངས་ ས་འ ོགས་པ་ཐོབ་པར་ཤོག ། ག་ ་མཐོན་པོའ་རིགས་ ་ ེ་བར་ཤོག །ནོར་དང་འ ་ཡི་མཛད་
མས་འ ོར་ ར་ཅིག

། ན་དང་ གས་དང་ག གས་དང་ཁ་དོག་གིས།

།བ ལ་པ་ ་མར་ལེགས་པར་

བ ན་པར་ཤོག ། ད་མེད་ཐམས་ཅད་ ག་ ་ཕོར་ ར་ཅིག །དཔའ་ཞིང་བ ལ་ཕོད་མཁས་ཤིང་གསལ་བར་
ཤོག །དེ་ ན་ ག་ ་ ང་ བ་ ིར་ ོད་ ར། །ཕ་རོལ་ ིན་པ་ ག་ལ་ ོད་པར་ཤོག ། ོགས་བ ་དག་ན་རིན་
ཆེན་ཤིང་དབང་ ང༌། །སངས་ ས་བདེ་བ གས་རིན་ཆེན་བཻ་

འི། ། ི་ལ་བ གས་པ་དག་ནི་མཐོང་ ར་

ཅིག །ཆོས་བ ན་པ་ཡང་དེ་དག་ཐོས་པར་ཤོག །ཞེས་དང༌།
ས་དང་ངག་དང་ཡིད་ ིས་ ང༌། །བདག་གིས་བསོད་ནམས་གང་བ བ་པ། །བདག་ནི་དགེ་བའི་ ་བ་དེས། །
ང་ བ་མཆོག་ལ་རེག་པར་བ ི། །རིན་ཆེན་འ ང་གནས་མཆོག་བ ་པོ། །ས་བ ་ལ་ནི་གནས་པར་བ ི། །
སངས་ ས་ཡོན་ཏན་ ང་བར་བ ི། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་བ ལ་བར་བ ི། །སངས་ ས་ ་མཚ་ ་བོ་དང༌། །
ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ཟབ་མོ་དེ། །སངས་ ས་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ ིས། །ཐམས་ཅད་མ ེན་ ་ ོགས་པར་བ ི། །
ཏིང་འཛན་བ ་ ག་ ོང་ མས་དང༌། །ག ངས་ མ་བསམ་ ིས་མི་ བ་དང༌། །དབང་ ོབས་ ང་ བ་ཡན་
ལག་གིས། ། ོབས་བ ་དམ་པར་འ ར་བར་བ ི། །ཞེས་འ ང་ངོ༌།། །།

ང8། བ ོ་བའི་ཡན་ལག །
ད ་མ་རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལས་ག ངས་པ།
འཕགས་པ་ ་ བ་ཞབས་ ིས་རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལས་ག ངས་པའི་ ོན་ལམ་ནི། དེ་ ར་བ ིས་པའི་བསོད་ནམས་དང༌། །

བདག་གིས་བ ིས་དང་མ་བ ིས་གང༌། །དེས་ནི་སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ ང༌། ། ་མེད་ ང་ བ་སེམས་ ན་
ཤོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་མེད་དབང༌། །ཡོངས་ ོགས་མི་ཁོམ་ ན་འདས་ཤིང༌། ། ོད་པ་རང་དབང་
ཡོད་པ་དང༌། །འཚ་བ་བཟང་དང་ ན་པར་ཤོག ། ས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ ང༌། །ལག་ན་རིན་ཆེན་ཉིད་
ན་ཞིང༌། །ཡོ་ ད་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་པ། །འཁོར་བ་ ིད་ ་མི་ཟད་ཤོག ། ད་མེད་ཐམས་ཅད་ ས་ ན་
། ། ས
ེ ་མཆོག་ཉིད་ ་འ ར་བར་ཤོག ། ས་ཅན་ཐམས་ཅད་རིག་པ་དང༌། ། ང་པར་ ན་པ་ཉིད་ ་ཤོག །
ས་ཅན་ཁ་དོག་ ན་པ་དང༌། །ག གས་བཟང་གཟི་བ ིད་ཆེ་བ་དང༌། །བ ་ན་ ག་ཅིང་ནད་མེད་དང༌། །
ོབས་ཆེན་ཚ་དང་ ན་པར་ཤོག །ཐམས་ཅད་ཐབས་ལ་མཁས་ ར་ཏེ། ། ག་བ ལ་ ན་ལས་ཐར་བ་དང༌། །
དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །སངས་ ས་ཆོས་ནོར་ཆེ་ ན་ཤོག ། མས་དང་ ིང་ ེ་དགའ་བ་
དང༌། །ཉོན་མོངས་བཏང་ ོམས་གནས་པ་དང༌། ། ིན་དང་ ལ་ ིམས་བཟོད་བ ོན་འ ས། །བསམ་གཏན་
ཤེས་རབ་ ིས་བ ན་ཅིང༌། །ཚགས་ མས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ོགས་ཏེ། །མཚན་དང་དཔེ་ ད་གསལ་བ་དང༌།
།བསམ་ ིས་མི་ བ་ས་བ ་དག ། ན་མི་འཆད་པར་བ ོད་པར་ཤོག །བདག་ ང་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང༌། །
གཞན་ ན་ ིས་ ང་བ ན་ ན་ཏེ། །ཉེས་པ་ ན་ལས་ ོལ་བ་དང༌། །སེམས་ཅན་ ན་མཆོག་ མས་པ་དང༌།
།སེམས་ཅན་ ན་ཡིད་རེ་བ་ཡི། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ ོགས་བ ིད་ཅིང༌། ། ག་ ་ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི། །
ག་བ ལ་སེལ་བར་བ ིད་པར་ཤོག །འཇིག་ ེན་ ན་ན་ ེ་བོ་གང༌། ། ་དག་འཇིགས་པས་ ོ་བ་དེ། །
བདག་གི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་ ང༌། །ཤིན་ ་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཤོག །བདག་ནི་མཐོང་དང་ ན་པ་དང༌། །
མིང་ཙམ་ཐོས་པས་ ་ེ བོ་ མས། །རབ་དང་འ ག་མེད་ ལ་མ་དང༌། ། ོགས་པའི་ ང་ བ་ངེས་པ་དང༌། །ཚ་

རབས་ ན་ ་ ེས་འ ང་བའི། །མངོན་ཤེས་ ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་ ན་ལ་ མ་ ན་ ། ། ག་ ་
ཕན་བདེ་བ ིད་པར་ཤོག །འཇིག་ ེན་ ན་ལ་ ེ་བོ་གང༌། ། ིག་པ་ ེད་པར་འདོད་ ར་པ། །དེ་དག་ཐམས་
ཅད་གནོད་མེད་པར། ། ག་ ་ཅིག་ཅར་ ོག་ ར་ཅིག །ས་དང་ ་དང་མེ་དང་ ང༌། ། ན་དང་དགོན་པའི་
ཤིང་བཞིན་ ། ། ག་ ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས། །རང་དགར་དགག་མེད་ ོད་ ར་ཤོག །སེམས་ཅན་
མས་ལ་ ོག་བཞིན་ཕངས། །བདག་ལས་དེ་དག་ཆེས་ཕངས་ཤོག །བདག་ལ་དེ་དག་ ིག་ ིན་ཅིང༌། །བདག་
དགེ་མ་ ས་དེར་ ིན་ཤོག །ཇི་ ིད་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་ ང༌། །གང་ ་མ་ ོལ་དེ་ ིད་ ། །དེ་ ིར་ ་ན་
མེད་པ་ཡི། ། ང་ བ་ཐོབ་ ང་གནས་ ར་ཅིག །ཅེས་དང༌།

ང9།

ོན་ལམ་ ི་ཡན་ལག །

བཟང་ ོད་ ོན་ལམ།
ཇི་ ེད་ ་དག་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ན། ། ས་ག མ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ ན། །བདག་གིས་མ་ ས་
དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། ། ས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ ག་བ ི་འོ། །བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ ོབས་དག་
གིས། ། ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ ིས་མངོན་ མ་ ། །ཞིང་གི་ ལ་ ེད་ ས་རབ་བ ད་པ་ཡིས། ། ལ་བ་ ན་
ལ་རབ་ ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ལ་གཅིག་ ེང་ན་ ལ་ ེད་སངས་ ས་ མས། །སངས་ ས་ ས་ ི་ད ས་ན་
བ གས་པ་དག །དེ་ ར་ཆོས་ ི་ད ིངས་ མས་མ་ ས་པར། །ཐམས་ཅད་ ལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །
དེ་དག་བ གས་པ་མི་ཟད་ ་མཚ་ མས། །ད ངས་ ི་ཡན་ལག་ ་མཚའི་ ་ ན་ ིས། ། ལ་བ་ ན་ ི་
ཡོན་ཏན་རབ་བ ོད་ཅིང༌། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བ ོད། །མེ་ཏོག་དམ་པ་ ེང་བ་དམ་
པ་དང༌། །སིལ་ ན་ མས་དང་ ག་པ་ག གས་མཆོག་དང༌། །མར་མེ་མཆོག་དང་བ ག་ ོས་དམ་པ་ཡིས། །
ལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བ ི། །ན་བཟའ་དམ་པ་ མས་དང་ ི་མཆོག་དང༌། ། ེ་མའི་ ར་མ་རི་རབ་
མཉམ་པ་དང༌། །བཀོད་པ་ ད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ ན་ ིས། ། ལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བ ི། །
མཆོད་པ་གང་ མས་ ་མེད་ ་ཆེ་བ། །དེ་དག་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །བཟང་པོ་ ོད་ལ་དད་པའི་
ོབས་དག་གིས། ། ལ་བ་ ན་ལ་ ག་འཚལ་མཆོད་པར་བ ི། །འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་དབང་གིས་
ནི། ། ས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ ིས་ ང༌། ། ིག་པ་བདག་གིས་བ ིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་
ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། ། ོགས་བ འི་ ལ་བ་ ན་དང་སངས་ ས་ ས། །རང་ ལ་ མས་དང་
ོབ་དང་མི་ ོབ་དང༌། །འ ོ་བ་ ན་ ི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་དག་ ན་ ི་ ེས་ ་བདག་ཡི་རང༌། །
གང་ མས་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ོན་མ་དག ། ང་ བ་རིམ་པར་སངས་ ས་མ་ཆགས་བ ེས། །མགོན་
པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་ ་ན་མེད་པར་བ ོར་བར་བ ལ། ། ་ངན་འདའ་ ོན་གང་

བཞེད་དེ་དག་ལ། །འ ོ་བ་ ན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ ིར། །བ ལ་པ་ཞིང་གི་ ལ་ ེད་བ གས་པར་ཡང༌། །
བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་ ར་གསོལ་བར་བ ི། ། ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། ། ེས་ ་ཡི་
རང་བ ལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ ང་ བ་
ིར་བ ོ་འོ། །
འདས་པའི་སངས་ ས་ མས་དང་ ོགས་བ ་ཡི། །འཇིག་ ེན་དག་ན་གང་བ གས་མཆོད་པར་ ར། །གང་
ཡང་མ་ ོན་དེ་དག་རབ་ ར་བར། །བསམ་ ོགས་ ང་ བ་རིམ་པར་སངས་ ས་ ོན། ། ོགས་བ ་ག་ལའི་
ཞིང་ མས་ཇི་ ེད་པ། །དེ་དག་ ་ཆེར་ཡོངས་ ་དག་པར་ ར། ། ང་ བ་ཤིང་དབང་ ང་གཤེགས་ ལ་བ་
དང༌། །སངས་ ས་ ས་ ིས་རབ་ ་གང་བར་ཤོག ། ོགས་བ འི་སེམས་ཅན་གང་ མས་ཇི་ ེད་པ། །དེ་དག་
ག་ ་ནད་མེད་བདེ་བར་ ར།

།འ ོ་བ་ ན་ ི་ཆོས་ ི་དོན་ མས་ནི།

།མ ན་པར་ ར་ཅིང་རེ་བའང་

འ བ་པར་ཤོག ། ང་ བ་ ོད་པ་དག་ནི་བདག་ ོད་ཅིང༌། །འ ོ་བ་ ན་ ་ ེ་བ་ ན་པར་ ར། །ཚ་རབས་
ན་ ་འཆི་འཕོ་ ་ེ བ་ན། ། ག་ ་བདག་ནི་རབ་ ་འ ང་བར་ཤོག ། ལ་བ་ ན་ ི་ ེས་ ་ ོབ་ ར་ཏེ། །
བཟང་པོ་ ོད་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་ ེད་ཅིང༌། ། ལ་ ིམས་ ོད་པ་ ི་མེད་ཡོངས་དག་པ། ། ག་ ་མ་ཉམས་
ོན་མེད་ ོད་པར་ཤོག ། ་ཡི་ ད་དང་ ་དང་གནོད་ ིན་ ད། ། ལ་ མ་དག་དང་མི་ཡི་ ད་ མས་དང༌། །
འ ོ་བ་ ན་ ི་ ་ ད་ཇི་ཙམ་པར། །ཐམས་ཅད་ ད་ ་བདག་གིས་ཆོས་བ ན་ཏོ། །དེས་ཤིང་ཕ་རོལ་ ིན་ལ་
རབ་བ ོན་ཏེ། ། ང་ བ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བ ེད་མ་ ར། ། ིག་པ་གང་ མས་ ིབ་པར་ ར་པ་དག །དེ་
དག་མ་ ས་ཡོངས་ ་ ང་བར་ཤོག །ལས་དང་ཉོན་མོངས་བ ད་ ི་ལས་ མས་ལས། ། ོལ་ཞིང་འཇིག་ ེན་
འ ོ་བ་ མས་ ་ཡང༌། །ཇི་ ར་པ ོ་ ས་མི་ཆགས་པ་བཞིན། །ཉི་ ་ནམ་མཁར་ཐོགས་པ་མེད་ ར་ ད། །
ཞིང་གི་ ོན་དང་ ོགས་ མས་ཇི་ཙམ་པར། །ངན་སོང་ ག་བ ལ་རབ་ ་ཞི་བར་ ེད། །བདེ་བ་དག་ལ་འ ོ་
བ་ ན་འགོད་ཅིང༌། །འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་ ད། ། ང་ བ་ ོད་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་ ེད་ཅིང༌། །
སེམས་ཅན་དག་གི་ ོད་དང་མ ན་པར་འ ག །བཟང་པོ་ ོད་པ་དག་ནི་རབ་ ོན་ཅིང༌། །མ་འོངས་བ ལ་པ་
ན་ ་ ོད་པར་ ར། །བདག་གི་ ོད་དང་མ ངས་པ་གང་ ོད་པ། །དེ་དག་དང་ནི་ ག་ ་འ ོགས་པར་ཤོག
། ས་དང་ངག་ མས་དང་ནི་སེམས་ ིས་ ང༌། ། ོད་པ་དག་དང་ ོན་ལམ་གཅིག་ ་ ད། །བདག་ལ་ཕན་
པར་འདོད་པའི་ ོགས་པོ་དག །བཟང་པོ་ ོད་པ་རབ་ ་ ོན་པ་ མས། །དེ་དག་དང་ཡང་ ག་ ་འ ད་པར་

ཤོག །དེ་དག་བདག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་ད ང༌། །སངས་ ས་ ས་ ིས་བ ོར་བའི་མགོན་པོ་ མས། །
མངོན་ མ་ ག་ ་བདག་གིས་ ལ་བ་ ། །མ་འོངས་བ ལ་པ་ ན་ ་མི་ ོ་བར། །དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་
་ཆེར་བ ི། ། ལ་བ་ མས་ ི་དམ་པའི་ཆོས་འཛན་ཅིང༌། ། ང་ བ་ ོད་པ་ ན་ ་ ང་བར་ ེད། །བཟང་
པོ་ ོད་པ་ མ་པར་ ངས་པ་ཡང༌། །མ་འོངས་བ ལ་པ་ ན་ ་ ད་པར་བ ི། ། ིད་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཡང་
འཁོར་བ་ན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནི་མི་ཟད་ ེད། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛན་ མ་ཐར་དང༌། །
ཡོན་ཏན་ ན་ ི་མི་ཟད་མཛད་ ་ ར། ། ལ་གཅིག་ ེང་ན་ ལ་ ེད་ཞིང་ མས་ཏེ། །ཞིང་དེར་བསམ་ ིས་
མི་ བ་སངས་ ས་ མས། །སངས་ ས་ ས་ ི་ད ས་ན་བ གས་པ་ལ། ། ང་ བ་ ད་པ་ ོད་ཅིང་བ ་
བར་བ ི། །དེ་ ར་མ་ ས་ཐམས་ཅད་ ོགས་ ་ཡང༌། ། ་ཙམ་ ོན་ལ་ ས་ག མ་ཚད་ ེད་ ི། །སངས་ ས་
་མཚ་ཞིང་ མས་ ་མཚ་དང༌། །བ ལ་པ་ ་མཚར་ ོད་ཅིང་རབ་ ་འ ག །ག ང་གཅིག་ཡན་ལག་ ་
མཚའི་ ་ ད་ ིས།

། ལ་བ་ ན་ད ངས་ཡན་ལག་ མ་དག་པ།

།འ ོ་བ་ ན་ ི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་

ད ངས། །སངས་ ས་ག ང་ལ་ ག་ ་འ ག་པར་བ ི། ། ས་ག མ་གཤེགས་པའི་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །
འཁོར་ལོའ་ ལ་ མས་རབ་ ་བ ོར་བ་ཡིས། །དེ་དག་གི་ཡང་ག ང་ད ངས་མི་ཟད་ལ། ། ོ་ཡི་ ོབས་ ིས་
བདག་ ང་རབ་ ་འ ག །མ་འོངས་བ ལ་པ་ཐམས་ཅད་འ ག་པར་ཡང༌། ། ད་ཅིག་གཅིག་གིས་བདག་
ང་འ ག་པར་བ ི། །གང་ཡང་བ ལ་པ་ ས་ག མ་ཚད་དེ་དག ། ད་ཅིག་ཆ་ཤས་ ིས་ནི་ གས་པར་
ད། ། ས་ག མ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་གང༌། །དེ་དག་ ད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་བ ། ། ག་ ་དེ་
དག་གི་ནི་ ོད་ ལ་ལ། ། ་མར་ ར་པའི་ མ་ཐར་ ོབས་ ིས་འ ག །གང་ཡང་ ས་ག མ་དག་གི་ཞིང་
བཀོད་པ། །དེ་དག་ ལ་གཅིག་ ེང་ ་མངོན་པར་བ བ། །དེ་ ར་མ་ ས་ ོགས་ མས་ཐམས་ཅད་ ། ། ལ་
བ་ མས་ ི་ཞིང་གི་བཀོད་ལ་འ ག །གང་ཡང་མ་ ོན་འཇིག་ ེན་ ོན་མ་ མས། །དེ་དག་རིམ་པར་འཚང་
་འཁོར་ལོ་བ ོར། ། ་ངན་འདས་པ་རབ་ ་ཞི་མཐའ་ ོན། །མགོན་པོ་ ན་ ི་ ང་ ་བདག་མཆི་འོ། ། ན་
ནས་ ར་བའི་ ་འ ལ་ ོབས་ མས་དང༌། ། ན་ནས་ ོ་ཡི་ཐེག་པའི་ ོབས་དག་དང༌། ། ན་ ་ཡོན་ཏན་
ོད་པའི་ ོབས་ མས་དང༌། ། ན་ ་ བ་པ་ མས་པ་དག་གི་ ོབས། ། ན་ ་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་ ོབས་
མས་དང༌། །ཆགས་པ་མེད་པར་ ར་པའི་ཡེ་ཤེས་ ོབས། །ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་འཛན་ ོབས་དག་གིས།
། ང་ བ་ ོབས་ མས་ཡང་དག་ བ་པར་ ེད། །ལས་ ི་ ོབས་ མས་ཡོངས་ ་དག་ ེད་ཅིང༌། །ཉོན་མོངས་

ོབས་ མས་ ན་ ་འཇོམས་པར་ ེད། །བ ད་ ི་ ོབས་ མས་ ོབས་མེད་རབ་ ེད་ཅིང༌། །བཟང་པོ་ ོད་
པའི་ ོབས་ནི་ ོགས་པར་བ ི། །ཞིང་ མས་ ་མཚ་ མ་པར་དག་ ེད་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་ ་མཚ་དག་ནི་
མ་པར་ད ོལ། །ཆོས་ མས་ ་མཚ་རབ་ ་མཐོང་ ེད་ཅིང༌། །ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་རབ་ ་གོམས་པར་ ེད། ། ོད་
པ་ ་མཚ་ མ་པར་དག་ ེད་ཅིང༌། ། ོན་ལམ་ ་མཚ་རབ་ ་ ོགས་པར་ ེད། །སངས་ ས་ ་མཚ་རབ་ ་
མཆོད་ ེད་ཅིང༌། །བ ལ་པ་ ་མཚར་མི་ ོ་ ད་པར་བ ི། །གང་ཡང་ ས་ག མ་གཤེགས་པའི་ ལ་བ་ཡི། །
ང་ བ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ ེ་ ག་ མས། །བཟང་པོ་ ོད་པས་ ང་ བ་སངས་ ས་ནས། །དེ་ ན་བདག་
གིས་མ་ ས་ ོགས་པར་བ ི། ། ལ་བ་ ན་ ི་ ས་ ི་ ་བོ་པ། །གང་གི་མིང་ནི་ ན་ ་བཟང་ཞེས་ ། །
མཁས་པ་དེ་དང་མ ངས་པར་ ད་པའི་ ིར། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ ་བ ོ། ། ས་དང་ངག་དང་
ཡིད་ ང་ མ་དག་ཅིང༌། ། ོད་པ་ མ་དག་ཞིང་ མས་ཡོངས་དག་དང༌། །བ ོ་བའང་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅི་
འ ་བ། །དེ་འ ར་བདག་ ང་དེ་དང་མ ངས་པར་ཤོག ། ན་ནས་དགེ་བ་བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ིར། །འཇམ་
དཔལ་ ི་ནི་ ོན་ལམ་ ད་པར་བ ི། །མ་འོངས་བ ལ་པ་ ན་ ་མི་ ོ་བར། །དེ་ཡི་ ་བ་མ་ ས་ ོགས་པར་
བ ི། ། ོད་པ་དག་ནི་ཚད་ཡོད་མ་ ར་ཅིག །ཡོན་ཏན་ མས་ ང་ཚད་ག ང་མེད་པར་ཤོག ། ོད་པ་ཚད་
མེད་པ་ལ་གནས་ནས་ ང༌། །དེ་དག་འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བ ི། །ནམ་མཁའི་མཐར་ ག་ ར་པ་
ཇི་ཙམ་པར། །སེམས་ཅན་མ་ ས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཇི་ཙམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་ ར་པ། །
བདག་གི་ ོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མོ། །གང་ཡང་ ོགས་བ འི་ཞིང་ མས་མཐའ་ཡས་པ། །རིན་ཆེན་
བ ན་ཏེ་ ལ་བ་ མས་ལ་ ལ། ། ་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་ མས་ ང༌། །ཞིང་གི་ ལ་ ེད་བ ལ་པར་
ལ་བ་བས། །གང་གིས་བ ོ་བའི་ ལ་པོ་འདི་ཐོས་ནས། ། ང་ བ་མཆོག་གི་ ེས་ ་རབ་མོས་ཤིང༌། །ལན་
གཅིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བ ད
ེ ་པ་ནི། །བསོད་ནམས་དམ་པའི་མཆོག་ ་འདི་འ ར་རོ། །གང་གིས་བཟང་ ོད་
ོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། །དེས་ནི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ ོང་བར་འ ར། །དེས་ནི་ ོགས་པོ་ངན་པ་ ངས་པ་
ཡིན། ། ང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་ཡང་དེས་ ར་མཐོང༌། །དེ་དག་ ེད་པ་རབ་ ེད་བདེ་བར་འཚ། །མི་ཚ་འདིར་ཡང་
དེ་དག་ལེགས་པར་འོང༌། ། ན་ ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་ཅི་འ ་བར། །དེ་དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་འ ར། །
མཚམས་མེད་ ་པོ་དག་གི་ ིག་པ་ མས། །གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་ ས་པ་དག །དེ་ཡིས་བཟང་པོ་ ོད་
པ་འདི་བ ོད་ན། ། ར་ ་མ་ ས་ཡོངས་ ་ ང་བར་འ ར། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ག གས་དང་མཚན་ མས་

དང༌། །རིགས་དང་ཁ་དོག་ མས་དང་ ན་པར་འ ར། །བ ད་དང་ ་ ེགས་མང་པོས་དེ་མི་ བ། །འཇིག་
ེན་ག མ་པོ་ ན་ནའང་མཆོད་པར་འ ར། ། ང་ བ་ཤིང་དབང་ ང་ ་དེ་ ར་འ ོ། །སོང་ནས་སེམས་
ཅན་ཕན་ ིར་དེར་འ ག་ ེ། ། ང་ བ་སངས་ ས་འཁོར་ལོ་རབ་ ་བ ོར། །བ ད་ མས་ ེ་དང་བཅས་པ་
ཐམས་ཅད་བ ལ། །གང་ཡང་བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་འདི། །འཆང་བ་དང་ནི་ ོན་ཏམ་ ོག་པ་ཡི། །དེ་ཡི་
མ་པར་ ིན་པའང་སངས་ ས་མ ེན།

། ང་ བ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་ ེད་ཅིག

།འཇམ་དཔལ་ཇི་ ར་

མ ེན་ཅིང་དཔའ་བ་དང༌། ། ན་ ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་ ན་ ི་ ེས་ ་བདག་ ོབ་ཅིང༌། །
དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ ་བ ོ། ། ས་ག མ་གཤེགས་པའི་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས། །བ ོ་བ་གང་
ལ་མཆོག་ ་བ གས་པ་དེས། །བདག་གི་དགེ་བའི་ ་བ་འདི་ ན་ ང༌། །བཟང་པོ་ ོད་ ིར་རབ་ ་བ ོ་བར་
བ ི། །བདག་ནི་འཆི་བའི་ ས་ ེད་ ར་པ་ན། ། ིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་ ིར་བསལ་ཏེ། །མངོན་ མ་ ང་བ་
མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས། །བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་དེར་རབ་ ་འ ོ། །དེར་སོང་ནས་ནི་ ོན་ལམ་འདི་དག་ ང༌།
།ཐམས་ཅད་མ་ ས་མངོན་ ་འ ར་བར་ཤོག །དེ་དག་མ་ ས་བདག་གིས་ཡོངས་ ་བཀང༌། །འཇིག་ ེན་ཇི་
ིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བ ི།

། ལ་བའི་ད ིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར།

།པ ོ་དམ་པ་ཤིན་ ་

མཛས་ལས་ ས
ེ ། ། ང་བ་མཐའ་ཡས་ ལ་བས་མངོན་ མ་ ། ། ང་བ ན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག
།དེར་ནི་བདག་གིས་ ང་བ ན་རབ་ཐོབ་ནས། ། ལ་པ་མང་པོ་ ེ་བ་ ག་བ ་ཡིས། ། ོ་ཡི་ ོབས་ ིས་ ོགས་
བ ་ མས་ ་ཡང༌། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བ ི། །བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡི། །
དགེ་བ་ ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །དེས་ནི་འ ོ་བའི་ ོན་ལམ་དགེ་བ་ མས། ། ད་ཅིག་གཅིག་
གིས་ཐམས་ཅད་འ ོར་བར་ཤོག །བཟང་པོ་ ོད་པ་ཡོངས་ ་བ ོས་པ་ལས། །བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་
པ་གང་ཐོབ་དེས། །འ ོ་བ་ ག་བ ལ་ ་བོར་ ིང་བ་ མས། །འོད་དཔག་མེད་པའི་གནས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག
།ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་གཉིས་ ་འ ེལ་མང་པོར་མི་ ང་ཡང་བོད་འ ར་ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ་དང་

་བཤེས་གཉེན་དང་ལོ་ ་བ་ཡེ་ཤེས་ ེའི་

འ ེལ་པ་དག་ནས་འ ང་ངོ༌། ། ོན་ལམ་ ལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙ། །མཐའ་ཡས་འ ོ་བ་ ན་ལ་ཕན་ ེད་

ཅིང༌། ། ན་ ་བཟང་པོས་བ ན་པའི་ག ང་ བ་ ེ། །ངན་སོང་གནས་ མས་མ་ ས་ ོངས་པར་ཤོག །ཤོ་ལོ་
ཀ་འདི་མདོ་དང་ ་འ ེལ་གང་ནའང་མེད་མོད། ལོ་ ་བ་དག་གིས་འ ར་ ་ི ོན་ལམ་ ་མཛད་པར་ གས་སོ།། །།

ང9།

ོན་ལམ་ ི་ཡན་ལག །
མས་པའི་ ོན་ལམ།

སངས་ ས་ ན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ང་ ོང་ ་མིག་ ན་པ་ཡི། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་དང་ཡང༌། །
ཉན་ཐོས་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ངན་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ོག་ ེད་ཅིང༌། །མཐོ་རིས་ལམ་ནི་རབ་ ོན་ལ། ། ་
ཤི་མེད་པར་འ ེན་བ ིད་པ། ། ང་ བ་སེམས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ ི་དབང་ ་ ར་པས་ན། །བདག་
གིས་ ིག་པ་ཅི་བ ིས་པ། །སངས་ ས་ ན་ ར་མཆིས་ནས་ ། །བདག་གིས་དེ་དག་བཤགས་པར་བ ི། །
བདག་ལས་ མ་པ་ག མ་གང་གི །བསོད་ནམས་ཚགས་ནི་བ ེད་པ་ ེ། །བདག་གི་ ན་མ ེན་ས་བོན་ཏེ། །
བདག་གིས་ ང་ བ་མི་ཟད་ཤོག ། ོགས་བ ་དག་གི་ཞིང་ མས་ ། །སངས་ ས་མཆོད་པ་གང་ ང་བ། །
སངས་ ས་མ ེན་པས་ཡི་རང་བ། །དེ་ལ་བདག་ནི་ཡི་རང་ངོ༌། ། ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བ ི། །བསོད་
ནམས་ ན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །སངས་ ས་ ན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །བདག་ནི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཤོག ། ོགས་
བ ་དག་གི་ ོགས་ མས་ ། །ས་བ ་དག་ལ་གནས་པ་ཡི། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ང་ བ་མཆོག །འཚང་
་བ ིད་པར་བ ལ་མ་འདེབས། ། ང་ བ་དམ་པར་སངས་ ས་ཤིང༌། ། ེ་དང་བཅས་པའི་བ ད་བ ལ་
ནས། ། ོག་ཆགས་ ན་ལ་ ན་ ད་ ། །ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་ ར་ཅིག །ཆོས་ ་ཆེན་པོའ་ ་ཡིས་ནི། །
ག་བ ལ་སེམས་ཅན་ཐར་བ ིད་ཤོག །བ ལ་པ་ ེ་བ་བསམ་ཡས་ ། །ཆོས་ ོན་མཛད་ཅིང་བ གས་ ར་
ཅིག །འདོད་པའི་འདམ་ ་ ིང་ ར་ཅིང༌། ། ིད་པའི་ ད་ ས་དམ་བཅིངས་པ། །འཆིང་བ་ ན་ ིས་བཅིངས་
བདག་ལ། ། ང་གཉིས་མཆོག་ མས་གཟིགས་ ་གསོལ། །སེམས་ ིས་ ི་མར་བ ིས་པ་ལ། །སངས་ ས་
མས་ནི་ ོད་མི་མཛད། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་ མས་ གས་ ན། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་ ོལ་བར་ཤོག །
ོགས་པའི་སངས་ ས་གང་བ གས་དང༌། །གང་དག་འདས་དང་མ་ ོན་པ། །དེ་དག་ ེས་ ་བདག་ ོབ་ཅིང༌།
། ང་ བ་ ད་པ་ ོད་ ར་ཅིག །ཕ་རོལ་ ིན་ ག་ ོགས་བ ིས་ནས། །འ ོ་ ག་སེམས་ཅན་ཐར་བ ིད་ཤོག

།མངོན་ཤེས་ ག་པོ་མངོན་བ ིས་ནས། ། ་མེད་ ང་ བ་རེག་ ར་ཅིག །མ་ ེས་པ་དང་མི་འ ང་དང༌། །
རང་བཞིན་མ་མཆིས་གནས་མ་མཆིས། ། མ་རིག་མ་མཆིས་དངོས་མ་མཆིས། ། ོང་པའི་ཆོས་ནི་ ོགས་པར་
ཤོག །སངས་ ས་ ང་ ོང་ཆེན་པོ་ ར། །སེམས་ཅན་མ་མཆིས་ ོག་མ་མཆིས། །གང་ཟག་མ་མཆིས་གསོ་མ་
མཆིས། །བདག་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་ ོགས་ཤོག །བདག་འཛན་བདག་གིར་འཛན་པ་ཡི། །དངོས་པོ་ ན་ལ་མི་
གནས་པར། །སེམས་ཅན་ ན་ལ་ ན་ ད་ ། །སེར་ ་མ་མཆིས་ ིན་གཏོང་ཤོག །དངོས་པོ་དངོས་པོར་མ་
མཆིས་པས། །བདག་གི་ལོངས་ ོད་ ན་ བ་ཤོག །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ མ་འཇིག་པས། ། ིན་པའི་ཕ་རོལ་
ིན་ ོགས་ཤོག ། ིམས་ ི་ ལ་ ིམས་ ོན་མེད་ཅིང༌། ། ལ་ ིམས་ མ་པར་དག་དང་ ན། ། ོམ་སེམས་
མེད་པའི་ ལ་ ིམས་ ིས། ། ལ་ ིམས་ཕ་རོལ་ ིན་ ོགས་ཤོག །ས་འམ་ཡང་ན་ ་འམ་མེ། ། ང་གི་ཁམས་
ར་མི་གནས་ཤིང༌། །བཟོད་པ་ ོ་བ་མ་མཆིས་པས། །བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ ིན་ ོགས་ཤོག །བ ོན་འ ས་
བ མས་པའི་བ ོན་འ ས་ ིས། །བ ན་ ོ་ལེ་ལོ་མ་མཆིས་ཤིང༌། ། ོབས་དང་ ན་པའི་ ས་སེམས་ ིས། །
བ ོན་འ ས་ཕ་རོལ་ ིན་ ོགས་ཤོག ། ་མ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་དང༌། །དཔའ་བར་འ ོ་བའི་ཏིང་འཛན་དང༌།
། ོ་ ེ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་ ིས། །བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ ིན་ ོགས་ཤོག ། མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ག མ་དང༌། །
ས་ག མ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་ནི། །རིག་ག མ་མངོན་ མ་བ ིས་པ་ཡིས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན་ ོགས་ཤོག
།སངས་ ས་ ན་ ིས་བ གས་པ་དང༌། །འོད་དང་གཟི་བ ིད་འབར་བ་དང༌། ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་བ ོན་
འ ས་ ིས། །བདག་གི་བསམ་པ་ ོགས་ ར་ཅིག །དེ་ ར་ ད་པ་ ོད་ ེད་ཅིང༌། ། མས་པ་ གས་དང་ ན་
པ་ཡིས། །ཕ་རོལ་ ིན་ ག་ ོགས་བ ིས་ནས། །ས་བ འི་ ོ་ལ་རབ་གནས་ཤོག །ཅེས་དང༌། འདི་ ར་བ ིས་
པའི་བསོད་ནམས་དཔག་མེད་ ིས། །ད ལ་བ་ཡི་ གས་ ད་འ ོ་ ་མ་ཡིན། །གནས་ངན་ལེན་ མས་ ག་ ་
ངས་ ས་ནས། ། ལ་བ་ མས་པའི་གོ་འཕང་བ ེས་ ར་ཅིག ། ལ་བ་ མས་པ་དང་ནི་སེང་གེ་ཡིས། །མ་
འོངས་སངས་ ས་མཛད་པ་ ོན་པའི་ཚ། །བདག་ ང་ ང་ བ་མཆོག་ལ་གནས་ ར་ཏེ། ། ་ན་མེད་པའི་
ང་ཡང་ ོན་པར་ཤོག །དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ། །དལ་ཐོབ་བཤེས་གཉེན་བཟང་ལ་བ ེན་
པ་དང༌། །སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ག་བ ལ་ ར་ ེར་ནས། ། མས་པའི་བ ན་ལ་ ་བ་ ེད་པར་ཤོག །ཅེས་སོ།། །།

ང9།

ོན་ལམ་ ི་ཡན་ལག །
ོད་འ ག་ ོན་ལམ།

བདག་གིས་ ང་ བ་ ོད་པ་ལ། །འ ག་པ་ མ་པར་བ མས་པ་ཡི། །དགེ་བ་གང་དེས་འ ོ་བ་ ན། ། ང་
བ་ ོད་ལ་འ ག་པར་ཤོག ། ོགས་ མས་ ན་ན་ ས་དང་སེམས། ། ག་བ ལ་ནད་པ་ཇི་ ེད་པ། །དེ་དག་
བདག་གི་བསོད་ནམས་ ིས། །བདེ་དགའ་ ་མཚ་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་དག་འཁོར་བ་ཇི་ ིད་ ། །ནམ་ཡང་བདེ་
ལས་ཉམས་མ་ ར། །འ ོ་བས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཡི། །བདེ་བ་ ན་མི་འཆད་ཐོབ་ཤོག །འཇིག་ ེན་
ཁམས་ན་ད ལ་བ་དག །གང་དག་ཇི་ ེད་ཡོད་པ་ མས། །དེ་དག་ ་ནི་ ས་ཅན་ མས། །བདེ་ཅན་བདེ་བས་
དགའ་བར་ཤོག ། ང་བས་ཉམ་ཐག་ ོ་ཐོབ་ཤོག ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ིན་ཆེན་ལས། ། ང་བའི་ ་བོ་
མཐའ་ཡས་ ིས། །ཚ་བས་ཉམ་ཐག་བསིལ་བར་ཤོག །རལ་ ི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ་ཡང༌། །དེ་ལ་ཙན་དན་
ནགས་ ག་ཤོག །ཤལ་མ་ལི་ཡི་ ོང་པོ་ཡང༌། །དཔག་བསམ་ཤིང་ ་འ ངས་པར་ཤོག །མཐིང་རིལ་ ར་པ་
དག་དང་ངང་པ་དང༌། །བཞད་སོགས་ ད་ ན་འ ིན་པས་མཛས་ ར་ཅིག །པ ་ ི་བ ང་ཆེ་ ན་མཚ་དག་
གིས།

།ད ལ་བའི་ས་ ོགས་དག་ནི་ཉམས་དགར་ཤོག

།སོལ་ ང་དེ་ཡང་རིན་ཆེན་ ང་པོར་ ར།

།ས་

བ ེགས་ཤེལ་ ི་ས་གཞི་བ ར་བར་ཤོག །བ ས་འཇོམས་རི་བོ་ མས་ ང་མཆོད་པ་ཡི། །གཞལ་མེད་ཁང་
ར་བདེ་གཤེགས་གང་བར་ཤོག །མདག་མ་ ོ་བ ེགས་མཚན་ ི་ཆར་པ་དག །དེང་ནས་བ ང་ ེ་མེ་ཏོག་
ཆར་པར་ ར། །ཕན་ ན་མཚན་ ིས་འདེབས་པ་དེ་ཡང་ནི། །དེང་ནས་བ ེ་ ིར་མེ་ཏོག་འཕེན་པར་ཤོག ། ་
བོ་རབ་མེད་མེ་དོང་འ ་ནང་ ིང་བ་དག །ཤ་ ན་ཞིག་ ར་ ས་གོང་མེ་ཏོག་

འི་མདོག །བདག་གི་དགེ་

བའི་ ོབས་ ིས་ ་ཡི་ ས་ཐོབ་ནས། ། ་མོ་ མས་དང་ ན་ཅིག་དལ་ ིས་འབབ་གནས་ཤོག །ཅི་ ིར་འདིར་
ནི་གཤིན་ ེའི་མི་དང་ ་དང་ ་ ོད་མི་བཟད་ མས་ ག་ ེད། ། ན་ནས་ ན་བསལ་བདེ་དགའ་བ ེད་པའི་
མ ་བཟང་འདི་ཀོ་ ་ཡི་མ ་ མ་ ེ།

། ེན་ ་བ ས་ན་ནམ་མཁའི་ད ིལ་ན་ ག་ན་ ོ་ ེ་འབར་བ་

བ གས་མཐོང་ནས། །རབ་ ་དགའ་བའི་ གས་ ིས་ ིག་དང་ ལ་ནས་དེ་དང་ ན་ཅིག་འ ོགས་པར་ཤོག
།མེ་ཏོག་ཆར་པ་ ོས་ ་དང་འ ེས་འབབ་པ་ཡིས། །ད ལ་བའི་མེ་མདག་ཆིལ་ཆིལ་གསོད་པ་མཐོང་ ར་ནས།
། ོ་ ར་བདེ་བས་ཚམ་པ་འདི་ཅི་བསམ་པ་དང༌། །སེམས་ད ལ་ མས་ ིས་ ག་ན་པ ་མཐོང་བར་ཤོག །
ོགས་དག་འཇིགས་པ་བོར་ལ་རིངས་པར་ ར་ཤོག་ ་ འི་ཐད་ ་ནི།

།གང་གི་མ ་ཡིས་ ག་བ ལ་ ན་

ལ་དགའ་བའི་ གས་ ིན་ལ། །འ ོ་བ་ ན་ནས་ཡོངས་ ོབ་ ང་ བ་སེམས་དང་བ ེ་བ་ ེས་ ར་པ། །
གཞོན་ ་ ར་ ད་ཅན་འབར་འཇིགས་པ་མེད་པར་ ེད་པ་ཅི་ཞིག་ ིན།

ོད་ ི་ ་བ འི་ཅོད་པན་དག་

གིས་ཞབས་ ི་པ ོ་ལ་མཆོད་ཅིང༌། ། གས་ ེས་བ ན་ ན་ད ་ལ་མེ་ཏོག་ ་མའི་ཚགས་ ི་ཆར་འབབ་པ།
ཁང་བ ེགས་ཡིད་འོང་ ་མོ་ ོང་ ག་བ ོད་ད ངས་ ོགས་ ན་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་ ས་ ན་ ་བཟང་ལ་སོགས། །
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ིབ་པ་མེད་ ིན་བདེ་བ་དང༌། །བསིལ་ཞིང་ ི་ཞིམ་ངད་ ན་ཆར་པ་འབེབས་མཐོང་
ནས། །སེམས་ཅན་ད ལ་བ་དེ་དག་མངོན་པར་དགའ་ ར་ཅིག ། ད་འ ོ་ མས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག །ཟ་བའི་
འཇིགས་དང་ ལ་བར་ཤོག ། ་མི་ ན་པའི་མི་བཞིན་ ། །ཡི་ གས་ མས་ནི་བདེ་བར་ ར། །འཕགས་པ་
ན་རས་གཟིགས་དབང་གི། ། ག་ནས་འབབ་པའི་འོ་ ན་ ིས། །ཡི་ གས་ མས་ནི་ཚམས་ ས་ཤིང༌། ས་
ས་ ག་ ་བསིལ་བར་ཤོག །ལོང་བ་ མས་ ིས་ག གས་མཐོང་ཞིང༌། །འོན་པས་ ག་ ་ ་ཐོས་ཤོག ། ་མོ་
་འ ལ་ཇི་བཞིན་ ། ། མ་མའང་གནོད་མེད་བཙའ་བར་ཤོག །གཅེར་ ་ མས་ ིས་གོས་དག་དང༌། །
བ ེས་པ་ མས་ ིས་ཟས་དང་ནི། ། ོམ་པ་ མས་ ིས་ ་དག་དང༌། །བ ང་བ་ཞིམ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །བ ེན་
པ་ མས་ ིས་ནོར་ཐོབ་ཤོག ། ་ངན་ཉམ་ཐག་དགའ་ཐོབ་ཤོག །ཡི་ཆད་ མས་ ང་ཡིད་གསོས་ཤིང༌། །བ ན་
པ་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་ ེད་པ། ། ར་ ་ནད་ལས་ཐར་ ར་ཅིག །འ ོ་བའི་ནད་
ནི་མ་ ས་པ། ། ག་ ་འ ང་བ་མེད་པར་ཤོག ། ག་པ་ མས་ནི་འཇིགས་མེད་ཤོག །བཅིངས་པ་ མས་ནི་
ོལ་བར་འ ར། །མ ་མེད་ མས་ནི་མ ་ ན་ཞིང༌། །ཕན་ ན་སེམས་ནི་མཉེན་ ར་ཅིག །མ ོན་པོ་དག་ནི་
ཐམས་ཅད་ལ། ། ོགས་ མས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ཤོག །གང་གི་དོན་ ་འ ོ་ ེད་པ། །དེ་འབད་མི་དགོས་
འ བ་ ར་ཅིག ། ་དང་ ་ཆེན་ གས་པ་ མས། །ཡིད་ལ་བསམ་པ་ བ་ ར་ཏེ། ། ་ཡི་ངོགས་ ་བདེར་ ིན་
ནས། །གཉེན་དང་ ན་ཅིག་དགའ་བར་ཤོག ། ་ངམ་ལམ་གོལ་འ མས་པ་ མས། །མ ོན་པོ་དག་དང་ ད་

ར་ནས། །ཆོམ་ ན་ ག་སོགས་འཇིགས་མེད་པར། །མི་ངལ་བདེ་ ག་འདོང་བར་ཤོག །དགོན་སོགས་ལམ་
མེད་ཉམ་ང་བར། ། ིས་པ་ ན་པོ་མགོན་མེད་ཅིང༌། །གཉིད་ལོག་ ོས་ཤིང་རབ་ ོས་ མས། ། ་དག་ ང་བ་
ེད་པར་ཤོག །མི་དལ་ ན་ལས་ཐར་བ་དང༌། །དད་དང་ཤེས་རབ་བ ེ་ ན་ཞིང༌། །ཟས་དང་ ོད་པ་ ན་
ཚགས་ནས། ། ག་ ་ཚ་རབས་ ན་པར་ཤོག །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛད་བཞིན་ ། །ལོངས་ ོད་ཆད་པ་
མེད་པར་ཤོག ། ོད་པ་མེད་ཅིང་འཚ་མེད་པར། །རང་དབང་ ་ནི་ ོད་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་གཟི་བ ིད་ ང་
་གང༌། །དེ་དག་གཟི་བ ིད་ཆེན་པོར་ཤོག །དཀའ་ བ་ཅན་གང་ག གས་ངན་པ། །ག གས་བཟང་ ན་
མ་ཚགས་པར་ཤོག །འཇིག་ ེན་ ད་མེད་ཇི་ ེད་པ། །དེ་དག་ ེས་པ་ཉིད་ ར་ཅིག །མ་རབས་ མས་ནི་
མཐོ་ཐོབ་ཅིང༌། །ང་ ལ་དག་ ང་བཅོམ་པར་ཤོག །བདག་གི་བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་མ་ ས་པ། ། ིག་པ་ཐམས་ཅད་ ངས་ནས་ནི། ། ག་ ་དགེ་བ་ ེད་པར་ཤོག ། ང་ བ་སེམས་དང་མི་
འ ལ་ཞིང༌། ། ང་ བ་ ོད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །སངས་ ས་ མས་ ིས་ཡོངས་ག ང་ཞིང༌། །བ ད་ ི་ལས་
ང་ ོང་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཚ་ཡང་དཔག་མེད་རིང་བར་ཤོག ། ག་ ་བདེ་བར་
འཚ་འ ར་ཞིང༌། །འཆི་བའི་ ་ཡང་ གས་མ་ ར། །དཔག་བསམ་ཤིང་གི་ ེད་མོས་ཚལ། །སངས་ ས་དང་
ནི་སངས་ ས་ ས། །ཆོས་ ན་ ོགས་པས་གང་བ་ཡིས། ། ོགས་ མས་ཐམས་ཅད་གང་བར་ཤོག །ཐམས་
ཅད་ ་ནི་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང༌། །ལག་མཐིལ་ ར་མཉམ་བཻ

འི། །རང་བཞིན་

འཇམ་པོར་གནས་ ར་ཅིག །འཁོར་ ི་ད ིལ་འཁོར་ཡོད་ད ར་ཡང༌། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་དག །
རང་གི་ལེགས་པས་ས་ ེང་དག །བ ན་པར་མཛད་པས་བ གས་ ར་ཅིག ། ས་ཅན་ ན་ ིས་ ་དང་ནི། །
ཤིང་དང་འོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་དང༌། །ནམ་མཁའ་ལས་ ང་ཆོས་ ི་ ། ། ན་མི་འཆད་པར་ཐོས་པར་ཤོག །དེ་
དག་ ག་ ་སངས་ ས་དང༌། །སངས་ ས་ ས་དང་ ད་ ར་ཅིག །མཆོད་པའི་ ིན་ ང་མཐའ་ཡས་པས། །
འ ོ་བའི་ ་མ་མཆོད་པར་ཤོག ། ་ཡང་ ས་ ་ཆར་འབེབས་ཤིང༌། །ལོ་ཏོག་ ན་ མ་ཚགས་ ར་ཅིག །
ལ་པོ་ཆོས་བཞིན་ ེད་པ་དང༌། །འཇིག་ ེན་དག་ ང་དར་བར་ཤོག ། ན་ མས་མ ་དང་ ན་པ་དང༌། །
གསང་ གས་བ ས་བ ོད་འ བ་པར་ཤོག །མཁའ་འ ོ་ ིན་པོ་ལ་སོགས་པ། ། ིང་ ེའི་སེམས་དང་ ན་
ར་ཅིག །སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་ ག་མ་ ར། ། ིག་པར་མ་ ར་ན་མ་ ར། །འཇིགས་དང་བ ས་པར་མི་
འ ར་ཞིང༌། །འགའ་ཡང་ཡིད་མི་བདེ་མ་ ར། །ག ག་ལག་ཁང་ མས་ ོག་པ་དང༌། ཁ་ཏོན་ ིས་ ས་

ལེགས་གནས་ཤོག ། ག་པར་དགེ་འ ན་མ ན་པ་དང༌། །དགེ་འ ན་དོན་ཡང་འ བ་པར་ཤོག །བ བ་པ་
འདོད་པའི་དགེ་ ོང་དག །དབེན་པ་དག་ ང་ཐོབ་པར་ཤོག །གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་ ངས་ནས་ནི། །སེམས་ནི་
ལས་ ང་ ོམ་ ར་ཅིག །དགེ་ ོང་མ་ མས་ ེད་ ན་ཞིང༌། །འཐབ་དང་གནོད་པ་ ོང་བར་ཤོག །དེ་བཞིན་
རབ་ ་ ང་བ་ ན། ། ལ་ ིམས་ཉམས་པ་མེད་ ར་ཅིག ། ལ་ ིམས་འཆལ་བས་ཡིད་ ང་ནས། ། ག་ ་
ིག་པ་ཟད་ ེད་ཤོག །བདེ་འ ོ་དག་ནི་ཐོབ་ ར་ནས། །དེར་ཡང་བ ལ་ གས་མི་ཉམས་ཤོག །མཁས་པ་
མས་ནི་བ ར་བ་དང༌། །བསོད་ ོམས་དག་ ང་ ེད་པར་ཤོག ། ད་ནི་ཡོངས་ ་དག་པ་དང༌། ། ོགས་
མས་ ན་ ་ གས་པར་ཤོག །ངན་སོང་ ག་བ ལ་མི་ ོང་ཞིང༌། །དཀའ་བ་ ད་པ་མེད་པར་ཡང༌། ། ་བས་
ག་པའི་ ས་ཐོབ་ནས། །དེ་དག་སངས་ ས་ ར་ཐོབ་ཤོག །སེམས་ཅན་ ན་ ིས་ལན་མང་ ། །སངས་ ས་
ཐམས་ཅད་མཆོད་ ེད་ཅིང༌། །སངས་ ས་བདེ་བ་བསམ་ཡས་ ིས། ། ག་ ་བདེ་དང་ ན་ ར་ཅིག ། ང་
བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ིས་ནི། །འ ོ་དོན་ གས་ལ་དགོངས་འ བ་ཤོག །མགོན་པོ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་
པ། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་དེ་འ ོར་ཤོག །དེ་བཞིན་རང་སངས་ ས་ མས་དང༌། །ཉན་ཐོས་ མས་ ང་བདེ་
ར་ཅིག །བདག་ ང་འཇམ་ད ངས་བཀའ་ ིན་ ིས། །ས་རབ་དགའ་བ་ཐོབ་བར་ ། ། ག་ ་ཚ་རབས་
ན་པ་དང༌། །རབ་ ་ ང་བ་ ེད་པར་ཤོག །བདག་ནི་ཁ་ཟས་ ི་ནས་ ང༌། །ཉམས་དང་ ན་ཞིང་འཚ་བར་
ཤོག །ཚ་རབས་ ན་ ་དབེན་གནས་པ། ། ན་ མ་ ན་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །གང་ཚ་བ ་བར་འདོད་པ་འམ། །
ང་ཟད་ ི་བར་འདོད་ན་ཡང༌། །མགོན་པོ་འཇམ་ད ངས་དེ་ཉིད་ནི། །གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐོང་བར་ཤོག །
ོགས་བ ་ནམ་མཁའི་མཐས་ག གས་པའི། །སེམས་ཅན་ ན་དོན་བ བ་ འི་ ིར། །ཇི་ ར་འཇམ་ད ངས་
ོད་མཛད་པ། །བདག་གི་ ོད་པའང་དེ་འ ར་ཤོག །ཇི་ ིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །འ ོ་བ་ཇི་ ིད་
གནས་ ར་པ། །དེ་ ིད་བདག་ནི་གནས་ ར་ནས། །འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་སེལ་བར་ཤོག །འ ོ་བའི་ ག་
བ ལ་གང་ཅིའང་ ང༌། །དེ་ ན་བདག་ལ་ ིན་ ར་ཅིག ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ ན་ ིས། །འ ོ་བ་
བདེ་ལ་ ོད་པར་ཤོག །འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ ན་གཅིག་ ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འ ང་བའི་གནས། །བ ན་
པ་ ེད་དང་བ ར་ ི་དང༌། །བཅས་ཏེ་ ན་རིང་གནས་ ར་ཅིག །གང་གི་ ིན་ ིས་དགེ་ ོ་ ང༌། །འཇམ་པའི་
ད ངས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་ ིན་ ིས་བདག་དར་བ། །དགེ་བའི་བཤེས་ལའང་བདག་ ག་འཚལ། །
ཞེས་སོ།། །།

ང9།

ོན་ལམ་ ི་ཡན་ལག །
བདེ་ ོན་ཤེས་ ་མ།

མ ་ལཾ་

ི་བྷ་ཝན ། ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་གཟིགས་པ་པོ། །མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་མ་ ས་མཐར་

ིན་པའི། ། ་མེད་བ ེས་པ་དེ་དང་དམ་པའི་ཆོས། ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་ལ་ ས་ ག་འཚལ། །
མཐའ་ཡས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ ས་ཞིང་ ་མཚ། །མཐའ་དག་ ་ཡི་ ལ་པས་ ང་བར་མཛད། །མཐའ་ཡས་
འོད་མངའ་ བ་ཆེན་ཚ་དཔག་མེད། །མཐའ་མེད་འཁོར་བའི་འ ོ་བ་ ན་ལ་ བ། ། ན་མ ེན་ ལ་བ་ མས་
ི་ གས་ ེའི་འོད། ། ན་ནས་རབ་ ོགས་ཡེ་ཤེས་འོད་འ ོ་བས། ། ན་ ོག་ ིད་པའི་ ན་ ག་ ་ཚགས་པ།
། ན་སེལ་ མ་འ ེན་གཙ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འོད་ ེང་གསལ་བས་ཞིང་ ན་ བ་མཛད་དེ། །ཡེ་ཤེས་ ན་
ིས་ ང་ཟད་གཟིགས་པས་ ང༌། །བ ད་ ེའི་ད ང་ཚགས་མ་ ས་ཞི་མཛད་པ། །དཔག་མེད་ ་ཡི་འོད་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། ། ིད་དང་ཞི་བ་རབ་ ངས་ མ་ ོལ་ ། །ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ད ིངས་ལས་མ་གཡོས་ ང༌། །གང་
གང་འ ལ་བ་དེ་ལ་དེར་ ོན་པའི། །མཚན་དང་དཔེ་ ད་ ིས་འབར་ ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ ན་ མ་འ ེད་
ཡན་ལག་ ག་ ་ཡི། །ག ང་གཅིག་གིས་ ང་ ོགས་ ས་ཐམས་ཅད་ ། །སེམས་ཅན་དབང་པོའ་རིམ་པ་ཇི་
བཞིན་འ ག །དཔག་མེད་ག ང་གི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་བསམ་བ ོད་པའི་ ལ་ལས་རབ་འདས་ ང༌།
།འབད་མེད་ ན་ ིས་ བ་པའི་ཡང་དག་ཚག །ག ང་གི་གསང་བ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པས། །ལེགས་པའི་
ལམ་མཆོག་ ོན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་མཁའ་ ར་མི་དམིགས་ ང༌། ། མ་པ་ ན་ ན་
ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཡིས།

།ཤེས་ ་ཇི་ ེད་མ ེན་པའི་ད ིལ་འཁོར་ ས།

།དཔག་མེད་ གས་ ི་འོད་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ། །ཆོས་ ན་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ཉེར་ཞི་ཞིང༌། །མ་འགགས་ ང་བ་རབ་ ་བ ་བ་གང༌།

ོད་ ིས་

གཟིགས་པའང་ མ་དག་ཞི་བ་དང༌། །དེ་བཞིན་ ན་ ་གཟིགས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞིག་འ ོ་བའི་ཡིད་
བཞིན་ཉེར་འཚའི་གནས། ། ་ག ང་ གས་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་ ོབས། ། གས་ ེ་ ིན་ལས་དཔག་ ་

མེད་པ་ཡི། །འོད་དཔག་མེད་ལ་ ག་པར་ ག་འཚལ་ལོ། །དངོས་དང་ཡིད་ ིས་ ལ་པའི་ ས་ལོངས་ ོད། །
ཡོངས་ ་མ་བ ང་ནམ་མཁའི་མཐར་ ག་པ། ། ོ་ཡིས་ ངས་ཏེ་བདེ་བར་གཤེགས་ མས་མཆོད། །དམན་ལ་
བ ེར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །བདག་དང་སེམས་ཅན་ ན་ ི་ ིག་པའི་ལས། །ཉེས་པར་ ར་
གང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པར་བ ི། ། ན་ཆད་ནམ་ཡང་བ ིད་པར་མ་ ར་ཅིག །ལས་ ི་ ིབ་པའང་གཏན་
་ཟད་ ེད་ཤོག ། ལ་དང་ ལ་ ས་ཉན་ཐོས་རང་ ལ་དང༌། །འ ོ་བ་ ན་ ི་དགེ་ལ་ ེས་ཡི་རང༌། །གང་
ཡང་ ོགས་བ འི་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐེག་མཆོག་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་བ ལ། །བ ལ་པ་
་མཚ་དཔག་ ་མེད་པར་ཡང༌། ། ་ངན་མི་འདའ་བ གས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། ། ས་ག མ་བསགས་
པའི་དགེ་བ་ཅི་ཡོད་པ། །གཞན་ཕན་དོན་ ིར་ ང་ བ་ཆེན་པོར་བ ོ། །ཇི་ ིད་ ང་ བ་ ིང་པོ་མ་ཐོབ་བར།
། ་ེ བ་འདི་དང་མ་འོངས་ཐམས་ཅད་ ། ། ་མ་དམ་པས་ ེས་ ་འཛན་ ར་ཅིག ། ང་ བ་སེམས་ནི་ནམ་
འང་ཉམས་མ་ ར། །རིགས་ག གས་ལོངས་ ོད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཡི། །དལ་འ ོར་མཆོག་ཐོབ་ཆོས་ ན་
ོགས་དང་བཅས། །སངས་ ས་བ ན་ལ་རིམ་བཞིན་ ོབ་པ་དང༌། །འ ན་དང་བ ོན་འ ས་བག་ཡོད་ ན་
ར་ཅིག །ངན་སོང་ག མ་སོགས་མི་བཟད་འཁོར་བ་ཡི། །མི་ཁོམ་འཇིག་ ེན་ མས་ ་ ེ་འ ར་ལས། །གང་
དེ་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་རབ་ ིན་ནས། །ལན་ ངས་གཞན་ ་ ོང་བར་མ་ ར་ཅིག ། ིན་དང་ ལ་ ིམས་བཟོད་
དང་བ ོན་འ ས་དང༌། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་ ད་ ང་དང༌། ། ོན་ལམ་ ོབས་དང་ཡེ་ཤེས་
་མཚ་ཡི། ། ོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ོགས་ ར་ཅིག ། ས་དང་དེ་བཞིན་ ོག་ལའང་ ོས་མེད་པར། །
སེམས་ལས་ ང་ཞིང་དབེན་པས་རང་ ད་ ལ། ། ང་དང་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ཆོས་ ིས་འ ོར། །བ ེ་
ན་ ག་ ་ཤེས་བཞིན་ ན་ ར་ཅིག །འཁོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ ་ངན་འདས། ། ན་ ོག་དེ་བཞིན་
ཉིད་གང་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །གཅིག་དང་ ་མའི་བདག་ཉིད་ལས་འདས་པའི། །ཆོས་ཉིད་ ོགས་པའི་ ོ་ ོས་ ན་ ར་
ཅིག །གང་ཡང་ ེན་འ ང་ཟབ་མོའ་ ལ་གནས་པ། །ངེས་དོན་མཐར་ ག་ ོས་ ལ་ཆོས་ ི་ ། ། ོབས་
སོགས་ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་ ིན་ལས་སོགས། །བདེ་གཤེགས་ཆོས་ལ་ཐོགས་མེད་འ ག་ ར་ཅིག །གང་ ་འ ོ་
ོ་མངོན་པར་དགའ་ ར་པའི། །ཡིད་ ས་ ོད་པ་ མ་པར་དག་པ་དང༌། །ད ངས་ ན་ངག་གིས་ཆོས་ ལ་
་མཚ་ ོན། ། ལ་ ས་ མས་ ི་ ོད་དང་མ ངས་པར་ཤོག །ཇི་ ིད་དེ་ འི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་བར། །མི་
མ ན་ ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བ་ཡི། །འཆི་མེད་ཚ་དང་དཔལ་འ ོར་ ས་པ་དང༌། །བསམ་པའི་དོན་ ན་

ཡིད་བཞིན་འ བ་ ར་ཅིག །ཚ་འདིའི་ ང་བ་ བ་པར་ཉེ་བ་ན། །བདེ་གཤེགས་ ས་དང་བཅས་པས་ ིན་
བ བས་ཏེ། །འོད་གསལ་ ན་ཅིག་ ས
ེ ་པའི་དོན་ ོགས་ནས། ། ་དང་ ་མོ་དཔག་ ་མེད་པ་ཡིས། ། ་ཚགས་
མཆོད་པས་བདག་གི་ ན་བ ་ཞིང༌། །རང་ ང་ ི་མེད་ཆོས་ ི་ད ིངས་རང་བཞིན། ། མ་དག་བདེ་བ་ཅན་
ི་ཞིང་ཁམས་དེར། །བདེ་ཆེན་སེམས་ ིས་བདེ་ ག་བ ོད་ ར་ཅིག །ཞིང་དེར་དམར་སེར་འོད་ ི་ ང་པོའ་
ད ས། །རབ་མང་རིན་ཆེན་པ འི་ཟེ ་འ ་ལ། །དགེ་ ོང་ ེ་བ་འ མ་དང་ཐབས་གཅིག་པའི། །ཆོས་ ེ་འོད་
དཔག་མེད་པ་མཐོང་ ར་ཅིག

། ལ་ ས་ཚགས་ ིས་ཡོངས་བ ོར་བཅོམ་ ན་འདས།

། ན་མཚམས་

འཆར་ཀའི་ཉིན་ ེད་ ར་དམར་བ། །འོད་འབར་བ ་བས་མི་ངོམས་དེ་མཐོང་ནས། ། ང་ བ་ཆེན་པོའ་ ང་
བ ན་ཐོབ་ ར་ཅིག །དགེ་ཚགས་ལེགས་ ས་ མ་པར་དཀར་བའི་འ ས། །ངོ་མཚར་ཡོངས་ ོགས་དཔལ་
དང་ ན་པའི་ ས། །དཔག་མེད་ ལ་ནས་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་ལ། །བ ོད་ད ངས་ ་མཚས་ཤིས་པ་བ ོད་
ར་ཅིག ། མས་ཆེན་འཇམ་པའི་ད ངས་དང་ ན་ ་བཟང༌། ། ན་རས་གཟིགས་དབང་མ ་ཆེན་ཐོབ་ལ་
སོགས། ། ལ་ ས་ མས་དང་ ག་ ་མི་འ ལ་ཞིང༌། ། མ་ཐར་ ལ་ལ་མཉམ་པར་འ ག་ ར་ཅིག ། མ་
ཐར་ ་མཚ་ ་མ་ ར་ ོད་པས།

།ཐེག་མཆོག་ ་མཚའི་ཐབས་ མས་ ན་བ ང་ ེ།

།ཡེ་ཤེས་ ་མཚའི་

ོགས་པ་རབ་ཐོབ་ནས། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་འ ོ་ ན་ ོལ་ ར་ཅིག །ཞིང་ཁམས་ ་མཚ་ ག་ ་ ོང་བ་
དང༌། །ཚགས་གཉིས་ ་མཚ་དག་ནི་ ེལ་བར་ ེད། །སེམས་ཅན་ ་མཚ་རབ་ ་ ིན་ ས་ཏེ། ། ོན་ལམ་ ་
མཚ་ མས་ནི་འ བ་ ར་ཅིག

།ཇི་ ར་ ོན་ ི་བདེ་བར་གཤེགས་ མས་ ིས།

། གས་བ ེད་ ོན་ལམ་

མཛད་ ོབས་ཅི་འ ་བ། །དེ་ ར་བདག་གིས་སེམས་ཅན་མ་ ས་ཚགས། ། ར་ ་སངས་ ས་ས་ལ་འགོད་
པར་ཤོག །
ཅེས་འོད་དཔག་ ་མེད་པ་ལ་བ ོད་པ་ཡན་ལག་བ ན་པ་ ོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདི། ཀ ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མདོ་ ད་
ི་སའི་ཆ་ ་ འི་འ མ་ ་ ར་བའོ།། །།

ང9།

ོན་ལམ་ ི་ཡན་ལག །
ོན་ལམ་ཆེན་མོ།

དེ་ནས་འདི་ ད་ ་བ ོད་པར་ ་ ེ།

ོགས་བ འི་ཞིང་རབ་འ མས་མཐའ་དང་ད ས་མེད་པ་ཇི་ ེད་པ་ མས་ན།

ས་ག མ་ན་གཤེགས་ཤིང་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་པར་འ ར་བའི་སངས་ ས་དང༌།

ང་ བ་སེམས་

དཔའ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་ ས་དང༌། ་དང༌། ང་ ོང་དང༌། རིག་ གས་འཆང་བ་ལ་སོགས་
པ། བདེན་པ་ བ་པ་མ་ ས་ཤིང་ ས་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། བདག་གིས་ཐོག་མ་
མ་མཆིས་པ་ནས། མཐའ་མ་མ་མཆིས་པའི་བར་ ། དགེ་བའི་ ་བ་བ ིས་པ་དང༌། བ ིད་ ་ ལ་བ་དང༌།
བ ིས་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བ་ཐམས་ཅད་དང༌།

ད་པར་ ་ ལ་བ་ཉིད་མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་

པའི་གནས་ ོ་ ེའི་གདན་འདི་ཉིད་ ་ཞེས་སམ་འདོན་པ་བ ར།
ཁང་པ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་ ན་ མ་ཚགས་པར།
ས་ ད་པར་ཅན་ལ།

ལ་བ་ཉིད་ ིས་ཆོ་འ ལ་ཆེན་པོ་བ ན་པའི་ ིན་ ས
ི ་བ བས་པའི་

ལ་བ་ ་བ མས་པ་དང༌། མངོན་པར་ ང་ བ་པའི་དང༌། ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ས་ ད་པར་ཅན་ །

ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བའི་ ས་ ད་པར་ཅན་ །
སམ།

ཡིད་ ིས་ མ་པར་འ ལ་པའི་གཞལ་མེད་ ི་

ལ་བ་ ་ལས་བབས་པའི་ ིན་ ས
ི ་བ བས་པའི་ ས་ ད་པར་ཅན་ཞེས་

ི་ཙམ་ལ་རང་གཞན་ ི་དགེ་ཚགས་ ་མཚ་ བ་པའི་ ས་ ད་པར་ཅན་འདིར།

ོགས་བ འི་སངས་

ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཉན་ཐོས་ ི་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ ངས་
ནས།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་ ོད་པ་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་

ན་པ་དང༌། ཕན་བདེ་ ན་ མ་ཚགས་པ་འ ང་བའི་ ད་ ་ ག་འཚལ་བ་དང༌། མཆོད་པ་དང༌།

ིག་པ་

བཤགས་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བ་དང༌། ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་བ ལ་བ་དང༌།

་ངན་

ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌། དགེ་བ་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ཆེན་པོར་བ ོ་བ་ལ་སོགས་པའི་
དགེ་བའི་ ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་འདས་པ་དང༌། མ་འོངས་པ་དང་ད་ ར་ ང་བའི་སངས་ ས་དང༌།

ང་

བ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་དང༌། བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ཇི་ ེད་པ་
མས་ ིས་དགེ་བའི་ ་བ་བ ིས་པ་དང༌། བ ིད་པར་འ ར་བ་དང༌། བ ིད་བཞིན་པ་དང༌། གཞན་ལ་
བ ིད་ ་ ལ་བ་དང༌། བ ིད་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་ ་བ་ཅི་ཡོད་པ་ མས་ ི་མ ་དང་ ོབས་
ལས།

ོད་ ི་འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ ི་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ཞིང༌།

མ་པར་དག་པའི་ཡོན་ཏན་

ན་ མ་ཚགས་པ་ མ་པ་ ་ཚགས་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །ད ལ་བའི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་དང༌། གཤིན་
ེའི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་དང༌།
པར་ ར་ཅིག

ད་འ ོའ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ར་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞིག་ཅིང་ ོངས་

། ིན་ཆད་ཆགས་པར་མ་ ར་ཅིག

།གལ་ཏེ་ལས་ ི་དབང་གིས་ཞིག་པར་མ་ ར་ན་ཡང་

གས་ ེག་གི་ས་གཞི་དང་ཁང་པ་དང་ར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ ་འོང་ཞིང་བསིལ་ ོད་ ོམས་ལ་བདེ་བ་
བ ད
ེ ་ ས་པའི་རང་བཞིན་ ་ ར་ཅིག ། ་ཚན་ཁོལ་མ་ཐམས་ཅད་ནི་ ས་ ི་ ིང་ ་ཡན་ལག་བ ད་དང་
ན་པ་པ ོ་ ་ཚགས་ ིས་ཁེབས་ཤིང་ངང་པ་ལ་སོགས་པ་ ་ ན་པར་ ོག་པར་ ར་ཅིག

། གས་ ེག་གི་

ག ན་དང་རི་བོ་འཐབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ ་ ར་ཅིག །ཐལ་ཚན་ ་བོ་རབ་མེད་
དང༌། རོ་ གས་ ི་འདམ་དང༌།

་ ིའི་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ མས་ནི་ ོན་ཤིང་དང༌། མེ་ཏོག་དང༌། འ ས་ ་

དང༌། ན་ ི་རིགས་ལ་སོགས་པས་མཛས་པའི་ ེད་མོས་ཚལ་ ་ ར་ཅིག །ཤལ་མ་རི་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ་
ོན་ཤིང་ཡིད་ ་འོང་བ་ ་མ་དང༌། ས་གཞི་ཤིན་ ་འཇམ་པའི་ ་ ོན་པོ་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་ཁེབས་
པ་དག་ ་ ར་ཅིག །ད ལ་ ང་འཇིགས་ ་ ང་བ་དང་སེ ེ་དང་ ི་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ འི་ ་དང་ ་
མོ་ལ་སོགས་པ་དང་ ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ ་ ་ཤ་ ག་ ་ ར་ཅིག །ད ལ་བའི་སེམས་
ཅན་ མས་ ས
ེ ་མ་ཐག་ ་སེ་གོལ་གཏོགས་པའི་ ན་ཙམ་ འང་དེར་མི་གནས་པར་ཚ་འཕོས་ནས་བདེ་འ ོ་
མཐོ་རིས་ ི་གནས་མཆོག་ ་ ་ེ བར་ ར་ཅིག

། ེས་མ་ཐག་ ་ཚ་འཕོས་པར་མ་ ར་ནའང་གཤིན་ ེའི་

འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་ལས་ བ་ཅིང༌། མནན་ན་ནེམ་ ེད་པ་བཏེག་ན་
ར་ ེད་པ། ཡིད་ ་འོང་བའི་ཡོ་ ད་ ་མས་གང་བར་ ར་ཅིག །གཞན་ཡང་ས་གཞི་ལ་བཟར་ ང་བའི་
འ ས་ ་ལོ་མ་ལ་སོགས་ ་ཚགས་པའི་བཟའ་བ ང་ ་ཚགས་པས་གང་བར་འ ར་ཞིང་ནམ་མཁའ་ནས་
ང་བཟའ་བ ང་ ་ཚགས་ ི་ཆར་འབབ་པར་ ར་ཅིག །ཉི་མ་དང་ ་བའི་འོད་ ག་ ་འ ང་ཞིང་སོས་ཀའི་
ས་བསིལ་ཞིང་ད ན་ ི་ཚ་ ོ་བར་ ར་ཅིག

།ས་ ོགས་ཐམས་ཅད་ ་ ་གཙང་བ་ཡན་ལག་བ ད་དང་

ན་པ་ ་ ར་འབབ་ཅིང་ ོན་ཤིང་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ིབ་བསིལ་དག་ཉམས་པ་མེད་པར་ ང་བར་ ར་ཅིག །
ོལ་སོང་གི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ་ ་ེ བར་འ ར་བའི་ལས་གང་གིས་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་དེར་མི་
་ེ བར་ ར་ཅིག །གལ་ཏེ་ ས
ེ ་པར་ ར་ནའང་དེ་མ་ཐག་ ་ཚ་འཕོས་ནས་བདེ་འ ོ་མཐོ་རིས་ ི་མཆོག་ ་
་ེ བར་ ར་ཅིག ། ས
ེ ་མ་ཐག་ ་ཚ་འཕོས་པར་མ་ ར་ནའང་ ེན་ཞིང་ གས་པ་མ་ཡིན་པར་མིའི་མཆོག་
ར་ ོ་གསལ་ཞིང་ ོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག

།གཞན་ ི་དབང་ ་མི་འ ར་བར་ཐམས་

ཅད་ ་རང་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །བལ་ལ་སོགས་པ་འ ེག་པ་དང༌། འདེད་པ་དང༌། བཀལ་བ་དང༌།
བསད་པ་དང༌། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གནོད་པ་བ ལ་བ་སོགས་ ི་ ག་བ ལ་དང་ ལ་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་
བག་ཡངས་ ་ ་བ་དང་བཟའ་བ་དང་བ ང་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ ར་འདོད་པ་ ེད་པ་སོགས་མཐོ་རིས་ ི་
མཆོག་ ར་བདེ་བ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། ་ མས་ ང་ནམ་མཁའ་ ིང་གི་གནོད་པ་མེད་ཅིང༌།

ེ་ཚན་

ི་ཆར་ མས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ ་ ར་ཅིག །མིའི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ མས་ ་ཡང་ ིང་
བཞི་ལ་དབང་བའི་འཁོར་ལོས་བ ར་ ལ་ཡང་དང་ཡང་ ་འ ང་བར་ ར་ཅིག ། ས་ཐམས་ཅད་ ་ ོགས་
ན་ ི་ ས་དང་མ ངས་པར་ ར་ཅིག ། ོད་ ི་འཇིག་ ེན་ ་ཡང་གཅོང་རོང་དང༌། རི་ ག་ཚང་ཚང༌། མི་
གཙང་བའི་ ོན་པ་དང་ཚར་མ་ཅན་ ི་ཤིང་ལ་སོགས་པ་མེད་ཅིང་ལག་མཐིལ་ ར་མཉམ་པ་དང་ཐ་ ་ཆེ་
ཞིང༌། མནན་ན་ནེམ་བཏེག་ན་ ར་ ེད་པ། ཐམས་ཅད་ ་ནེ ་གསིང་དང་མེ་ཏོག་ ་ཚགས་ ིས་གང་ཞིང་
བཟར་ ང་བའི་ལོ་ཏོག་མ་ ོས་པར་འ ངས་པ་དང་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ཐམས་ཅད་དང་
ལ་ཞིང༌། འ ས་ ་ཅན་ ི་ཤིང་དང་ ན་ ི་རིགས་ མ་པ་ ་ཚགས་པ་ཇི་ ར་འདོད་པ་བཞིན་ ་ ེ་བར་
ར་ཅིག ། ག་གི་རིགས་ལ་སོགས་པ་ ས་ལ་ནད་བ ེད་པར་ ེད་པ་གང་ཡང་འ ང་བར་མ་ ར་ཅིག །
གཞན་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་མཁོ་བའི་ཡོ་ ད་ཐམས་ཅད་བསམས་པ་ཙམ་ ིས་ཐོགས་པ་མེད་
པར་འ ང་བར་ ར་ཅིག

།ནམ་མཁའ་ལས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་དང་འ ས་ ་ལ་སོགས་པ་མཁོ་བའི་ཡོ་ ད་

ཐམས་ཅད་ ོགས་ ན་ ི་ ས་ ར་ཆར་ ་འབབ་པར་ ར་ཅིག
གནས་ཤིང་བདེ་བར་བཙའ་བ་དང༌།

།མི་ཐམས་ཅད་ ང་མངལ་ ་བདེ་བར་

ས་ལ་ནད་ ི་རིགས་གང་ཡང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །གལ་ཏེ་ན་ན་

ཡང་ ན་པ་དང་ ན་ ིས་འ ོར་ཞིང་ ར་ ་སོས་པར་ ར་ཅིག །འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ ་འོན་
པ་ མས་ ིས་ འི་ ་བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ལོང་བ་ མས་ ིས་ འི་མིག་ མ་པར་དག་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག

། གས་པ་ མས་ ིས་ ་མཁས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ོན་པ་ མས་ ིས་ ན་པ་ ེད་པར་ ར་ཅིག །མི་
ཐམས་ཅད་ ང་ག གས་བཟང་ཞིང་ ་མཁས་པ་དང༌།

ཡིད་ག ངས་ ོ་ ོས་དང་ ན་པ་སོགས་བ གས་

པར་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ ིས་འ ོར་པར་ ར་ཅིག

།བཙན་ ་གནས་པ་དང་གསད་པར་ ་བ་

མས་བདེ་བར་ཐར་པར་ ར་ཅིག །འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བ ད་དང་བ ་ ག་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག ། ག་
པ་ཡིད་ ་འོང་བ་ མས་དང་མི་འ ལ་བར་ ར་ཅིག །མི་ ག་པ་ཡིད་ ་མི་འོང་བ་ མས་དང་འ ད་པར་མ་
ར་ཅིག །ཐམས་ཅད་ ང་ཕན་ ན་འཐབ་པ་དང་ ོད་པ་མེད་པར་གཅིག་ལ་གཅིག་བ ེ་བས་ ག་ ་གནས་
པར་ ར་ཅིག །ཐམས་ཅད་ ང་ ས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་མེད་པར་ ར་ཅིག །ཚ་རིང་བར་ ར་ཅིག །བསམ་
པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དམ་པའི་ཆོས་དང་མ ན་པར་ཡིད་བཞིན་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག

།ཐམས་ཅད་ ་

མཐའ་འཁོབ་དང་ ་ ོ་མེད་པར་དལ་བ་དང་འ ོར་བ་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག
འ ོར་དང་ ན་པའི་ ས་ཐོབ་ནས་འཁོར་བ་མེ་འབར་བ་ ་ འི་ ོང་ ་མཐོང་ ེ།
པའི་ ོ་ ་ེ བར་ ར་ཅིག

།དལ་

དེ་ལས་ཐར་བར་འདོད་

།ཐར་པ་དོན་གཉེར་ ི་ ོ་ ེས་ནས་ཇི་ ད་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ ན་པའི་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ེད་ཅིང་ ས་པ་ཆེན་པོས་ ལ་བཞིན་ ་བ ེན་པར་ ར་ཅིག

།མ་ ས་པ་སོགས་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བ ེན་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་འ ང་བར་མ་ ར་ཅིག །དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་ལས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ལམ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཉན་ཞིང༌།
ག ང་རབ་ ི་དོན་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ར་ ་ ོགས་པར་ ས་པའི་ ོ་ ོས་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །ཇི་ ར་
ཐོས་པའི་དོན་ མས་ ལ་བཞིན་ ་ཉམས་ ་ལེན་པ་ལ་བ ོན་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག

།འཇིག་ ེན་ ི་

ཕན་བདེ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་འ ང་གནས་ ལ་བའི་བ ན་པ་ ོགས་ཐམས་ཅད་ ་ བ་པ་
མེད་པར་དར་ཞིང་ ས་པར་ ར་ཅིག །དགེ་འ ན་ཐམས་ཅད་ ང་ཆོས་ ོད་བ ་དང༌། འཁོར་ལོ་གཉིས་ལ་
སོགས་པ་ ོ་ག མ་དགེ་བའི་ ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཉིན་མཚན་ཐམས་ཅད་ ་བ ོན་པར་ ར་ཅིག

།དགེ་འ ན་

མ ན་ཅིང་དགེ་འ ན་ ི་དོན་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། ལ་པོ་དང་ ོན་པོ་དང་འབངས་དང་ ིམ་
བདག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་ལ་ཤིན་ ་དད་ཅིང་ ས་པའི་སེམས་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། ེ་
བོ་ཐམས་ཅད་ ང་དགེ་བའི་ ་བ་ལ་དགའ་ཞིང་བ ོན་པར་ ར་ཅིག

། ་མ་ཡིན་ མས་ ིས་ འི་དཔལ་

འ ོར་ལ་ ག་དོག་གི་སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་ ར་ཅིག །གལ་ཏེ་འཐབ་པའི་ཚ་ཡང་ ས་ལ་ ས་པ་དང༌། འཆི་

བ་ལ་སོགས་པའི་ ག་བ ལ་ ོང་བར་མ་ ར་ཅིག

།ཐམས་ཅད་ ང་དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་ ་ཐོས་ཤིང་

ས་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་གཅིག་ ་དགའ་ཞིང་བ ོན་པར་ ར་ཅིག ། ་ མས་ ང་ ་མ་ཡིན་དང་འཐབ་པ་
དང་ ས་པ་དང་ཤི་བ་ལ་སོགས་པའི་ ག་བ ལ་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག །གཞན་ཡང་ གས་པ་དང༌། ཆེ་
བས་ ང་བ་ཟིལ་ ིས་གནོན་པ་དང༌།

འཆི་འཕོ་བའི་ ས་མི་འ ང་ཞིང་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་

ནས་ ག་ ་བདེ་བ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །བག་མེད་པ་ལས་བ ལ་བའི་ཆོས་ ི་ ་བོ་ཆེ་ ་ཐམས་ཅད་ ིས་
ཐོས་པར་ ག་ ་ གས་ཤིང༌། རོལ་མོ་གཞན་ལས་ ང་དམ་པའི་ཆོས་ ི་ ་འ ང་བར་ ར་ཅིག །སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ ང་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་བ ེད་ཅིང་ཉམས་པར་མ་ ར་ཅིག །ཉན་ཐོས་དང་
རང་སངས་ ས་ ི་རིགས་ཅན་ མས་རང་གི་ ང་འདས་ ི་ ང་ བ་མངོན་ ་ ས་ནས། རིང་པོར་མི་ཐོགས་
པར་ ང་ བ་ཆེན་པོར་སེམས་བ ད
ེ ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་འ ག་པར་ ར་ཅིག

། ང་ བ་སེམས་དཔའ་

མས་ ང་འ ོ་བའི་དོན་ཇི་ ར་དགོངས་པ་བཞིན་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། ང་ བ་ ི་ ོད་པ་ བས་པོ་
ཆེ་དང༌།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་ ོན་ལམ་ཐམས་ཅད་ ར་ ་འ བ་ཅིང་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །

རང་རང་གི་ག ལ་ ་དཔག་ ་མེད་པ་ ར་ ་ ིན་པར་ ེད་ཅིང༌།

སངས་ ས་ ི་ཞིང་ མ་པར་དག་པར་

ོང་ནས་ ར་ ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་གོ་འཕང་མངོན་ ་མཛད་པར་ ར་ཅིག

།སངས་

ས་ནས་སེམས་ཅན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ ་ བ་ཅིང་ ན་མི་འཆད་པའི་ ལ་པའི་ ས་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་
ར་ ་བ ོར་ནས་ག ལ་ ་རིགས་ཅན་ག མ་ ི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ ི་རིགས་ཅན་ མས།
གནས་ བས་རང་གི་ ང་ བ་དང༌། ཐམས་ཅད་ ང་མཐར་ ག་ ང་ བ་ཆེན་པོའ་ས་ལ་འགོད་པར་ ར་
ཅིག ། ལ་བའི་བ ན་པ་ ི་མ་མེད་པར་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ ་ བ་པ་དང༌། དར་ཞིང་ ས་པ་
དང༌། ནམ་ཡང་ བ་པར་མ་ ར་ཅིག །དེ་ ་ ་ལ་བ ད་ ི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ིས་ གས་འཚལ་བར་མི་
ེད་ཅིང༌།

གལ་ཏེ་ ས་ ང་དེའི་དབང་ ་མི་འ ོ་བར་ ར་ཅིག

དཔའ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་དང༌།

།མདོར་ན་འདས་པའི་ ང་ བ་སེམས་

ད་ ར་ ི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ིས་ ོན་ལམ་

འདེབས་བཞིན་པ་དང༌། མ་འོངས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ིས་ ོན་ལམ་གདབ་པར་འ ར་བ་ཇི་
ེད་པ་དེ་ ེད་ ་བདག་གིས་ ང་ ོན་ལམ་འདེབས་སོ།

།སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ ང་ ་གང་ལ་གང་འ ལ་ ི་

ལ་པ་ ་ཚགས་པ་ ོན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་དང་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་བ བ་ཅིང༌།

ོན་དང༌།

ག་བ ལ་དང༌།

་ངན་དང༌། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་གོ་

འཕང་ལ་བདག་གིས་འཇོག་པར་ ར་ཅིག །སེམས་ཅན་གཅིག་ལ་ཇི་ ་བར་སེམས་ཅན་མ་ ས་པ་ལ་དེ་ ་
ར་བ ིད་པར་ ར་ཅིག །བདག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ཕ་དང༌། མ་དང༌། མཛའ་བོ་དང༌། གཉེན་དང་
ལ་པོ་ ་ ར་ ར་ཅིག ། ན་དང༌། ཟས་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་དང༌། ས་དང༌། ་དང༌། མེ་དང༌། ང་དང༌།
ནམ་མཁའ་ ་ ར་བདག་སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ ི་ཉེར་འཚའི་གཞིར་ ར་ཅིག
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གང་ལ་གང་ཕན་པ་དང༌།

།མདོར་ན་བདག་གིས་

ཇི་ ར་འདོད་པའི་རེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དང་

མ ན་པར་ ོང་བར་ ར་ཅིག །བདག་གིས་ཡེ་ཤེས་ ི་ ས་ཐོབ་ནའང་སེམས་ཅན་ ིག་ཆེན་ ིབ་པ་ཤིན་ ་
འ ག་པོ་དག་ ིབ་པ་ ང་ཟད་ ང་ བ་པར་མ་ ས་པས་ ང་མཐོང་བར་ ར་ཅིག ། ད་པར་ ་དཔལ་ ན་
ས་ག མ་མ ེན་པའི་འདས་པའི་ ས་དཔག་ ་མེད་པ་ནས་ ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་
འ ིན་ལས་པར་ ོན་ལམ་བཏབ་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ ། བདག་མིང་ཆོས་ གས་ ་མཚ་ཞེས་བ ི་བས་
ང་ ོགས་བ འི་མཐའ་ ས་པའི་ ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་འ ིན་ལས་མ་ ས་པ་མཐའ་
དག་ལ་དབང་བ ར་ཞིང་ བ་པ་པོར་ ར་ཅིག ། ལ་བ་ཐམས་ཅད་ ི་བ ན་པ་མ་ ས་པ་ཡང་བདག་གིར་
འཛན་ཅིང༌། ནམ་མཁའ་གནས་ ི་བར་ ་ བ་པ་མེད་པར་ནམ་མཁའི་མཐའ་ ས་པར་ ེལ་ ས་པར་ ར་
ཅིག

། ད་པར་ ོན་མཆོག་མི་ཡི་སེང་གེ་མངོན་སངས་ ས་པའི་གནས་མཆོག་ཆོས་ ི་ཕོ་ ང་ཆེན་པོ་འོག་

མིན་རབ་འ མས་ ོ་ ེ་གདན་ ི་བདག་ཉིད། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་འ ་བའི་གནས་ཆེན་ཤེས་
་ཡོངས་ ི་ ན་འདི་དང༌། གཞན་ཡང་ཤེས་ འི་ད ིལ་འཁོར་ ་ཡོངས་ ་མ་ཆད་པའི་ཁོངས་འདིར་དཀོན་
མཆོག་ག མ་དང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བ ན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ནི་དར་ཞིང་ ས། བ ན་ཞིང་མི་ བ་པར་
ར་ཅིག །བ ན་པ་དེ་འཛན་ ི་ ས
ེ ་ ་དམ་པ་ཆེ་གེས་ད ས་གང་ན་ ་བ གས་པ་ཐམས་ཅད་ ་དཔལ་ནི་
་བ་ཚས་པ་བཞིན་ ་འཕེལ་ཤིང་ ས། ིན་ལས་ ི་ཁ་ལོ་བ ར་བའི་ལས་འཛན་ མས་ནི་རི་རབ་ ར་ ན་
ིས་ བ། འཁོར་ ི་ཚགས་ མས་ནི་ད ང་གི་ ར་མ་ ར་འཕེན་ཞིང་རགས། འབངས་ཞབས་ ་གཏོགས་སོ་
ཅོག་ཐམས་ཅད་མཐའ་ནས་ ་མི་གཡོས། ད ས་ནས་ ལ་མི་འ གས། ཆམ་མེ་ ན་ནེ་བ ་ཤིས་བདེ་ ིད་
ན་ མ་ཚགས་པའི་ལམ་དང་ ན་ནས།

ིད་པའི་བཀའ་ ིན་མི་རབས་ ི་ཚའི་བར་ ་ཐོབ།

ད་ནི་ཉི་ ས་ ེབས་སོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པར་ ར་ཅིག

ན་པའི་ ་

། ོགས་བ འི་ ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་

དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་དང༌།

་དང་ ང་ ོང་དང༌།

བ་པ་ལ་སོགས་

པའི་བདེན་པ་ བ་པ་ཐམས་ཅད་ ི་བདེན་ཚག་གི་མ ་དང༌། ཆོས་ ི་ད ིངས་ ི་རང་བཞིན་ མ་པར་དག་
པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ ་འ ས་བ ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། གས་དང་ ན་དང་ ས་
ི་མ ་དང༌།

དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་བདེན་པ་ཆེན་པོའ་མ ་ལས།

བདག་ཅག་དཔོན་ ོབ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དང༌། ོན་ལམ་ཇི་ ར་བཏབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་
བཞིན་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །མི་མ ན་པའི་ ོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ ལ་ཞིང་ མ་པར་ ལ་ནས། བ ་
ཤིས་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པས་ ས་ཐམས་ཅད་ ་ བ་ཅིང་འ ོར་པར་ ར་ཅིག །
ཅེས་པ་ ེ་བ ན་པའི་ག ང་ལ་ ེ་བ ད་པས་ ང་དོར་ ོན་འ ི་མཛད་པ་ ར་ ང་ཟད་བ ས
ི ་པའོ།། །།

ང9།

ོན་ལམ་ ི་ཡན་ལག །

གསོན་གཤིན་བ ོ་བ།
དེ་ནས་གསོན་པོ་དང་གཤིན་པོར་ཆེད་ ་བ ོ་བ་ ེད་ན། ཆོས་ ི་ ེ་ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ ས་ག མ་མ ེན་པའི་ཞལ་ ་ནས། ིར་དགེ་
བའི་ ་བ་བ ོ་བ་འདི་གལ་ཤིན་ ་ཆེ་བ་ཡིན་ག ངས། དེ་ལ་དགེ་བའི་ ་བ་ ས་ནས་མ་བ ོས་ན་འཛད། དམན་པར་བ ོས་ན་
འཛད། འ ོད་པ་ ེས་ན་འཛད། བ གས་ན་འཛད། མི་འཛད་པ་གོང་ནས་གོང་ ་འཕེལ་བའི་ཐབས་ལ། དགེ་བའི་ ་བ་བ ོ་བ་
དགོས། དེ་ཡང་བ ོ་བའི་ ལ། དཀོན་མཆོག་གི་ ེན་ ་ི ན་ ར་བ ོས་ན་འ བ།

ང་ བ་ ི་སེམས་དང་ ན་པའི་ ན་ ར་

བ ོས་ན་འ བ། རང་གི་ ་མའི་ ན་ ར་བ ོས་ན་འ བ་བོ། །དེ་ལ་བ ོ་བའི་ ་དེ་ ས་ག མ་ ་ི དགེ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་བ ོ་
བ་ཡིན། དེ་ཡང་འདས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་དང༌། མ་འོངས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་དང༌། ད་ ར་ ་ི དགེ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་བ འ
ོ ོ། །
དེ་ཡང་དགེ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་བ ས་ན།

ིན་པ་ལས་ ང་བ་དང༌།

ལ་ ིམས་ལས་ ང་བ་དང༌། བ ོམ་པ་ལས་ ང་

བ་ག མ་ ་འ ས་པ་ཡིན། བ ོ་ གས་བདག་ཉིད་གཅིག་ འི་ཆེད་ ་ཡང་མི་བ ོ། ཚ་འདིའི་ཆེད་ ་ཡང་མི་བ ོ། ཉན་ཐོས་དང་
རང་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ ་བའི་ཆེད་ ་ཡང་མི་བ ོ་བར་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ན་མེད་པ་ཡང་
དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ཐོབ་པར་ ་བའི་ཆེད་ ་བ ོས་ན་བ ོ་བ་ ་ཆེན་པོ་ ་བ་ཡིན། སངས་ ས་མ་ཐོབ་ ི་བར་ ་འ ས་
་མི་འཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་མཆིལ་མ་ཐིགས་པ་གཅིག་ ོ་ཐོག་ ་བོར་ན་འ ལ་ མ་ལ།

་མཚར་མཆིལ་མ་གཅིག་

བོར་ན་ ་མཚ་མ་བ མས་ ི་བར་ ་མཆིལ་མ་མི་ མ། དེ་བཞིན་ ་རང་གི་ ་མ་ལ་སོགས་པའི་ ན་ ར་ ས་ག མ་ ་བསགས་
པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ ་བའི་
ཆེད་ ་བ ོ་བསམ་པའི་བསམ་པས་བ ོས་ན་ཇི་ ར་བ ོས་པ་བཞིན་ ་འ བ་པ་ཡིན་པས། ལོངས་ ོད་ ིང་པོ་མེད་པ་ལ་ ིང་པོ་
ཆེན་པོ་དམ་པ་ ངས་པས་དོན་ཆེན་པོ་འ བ་ཅིང་གཏེར་ ་ ས་པ་ཡིན་པས། མ ན་ ་ི ནམ་མཁའ་ལ་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་
སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བ གས་པར་བསམ། བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་
སངས་ ས་ཐོབ་པར་ ། དེའི་ཆེད་ ་བདག་གིས་ ས་ག མ་ ་བསགས་པའི་དགེ་ ་ཐམས་ཅད་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ ་བ ོ་
མ་ ་བསམ་ལ་བ ོ་བ་མཁན་ ་ི ེས་ ོས་ ་བ་ནི།

ོགས་བ ་ན་བ གས་པའི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།
དགེ་འ ན་བ ན་པ་ མས་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བས་ཚ་ཐོག་མ་མེད་པ་

ནས་ཐ་མ་ད་ ་ལ་ ག་གི་བར་ ་ ིན་པ་ལས་ ང་བ་དང༌།

ལ་ ིམས་ལས་ ང་བ་དང༌། བ ོམ་པ་ལས་

ང་བའི་དགེ་བའི་ ་བ་བ ིས་པ་དང༌། བ ིད་ ་ ལ་པ་དང༌། བ ིས་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་ ་
བ་དང༌།

ད་པར་ ་དེ་ཅིག་གི་ལོ་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ ལ་བ་དང༌། དགེ་འ ན་ལ་བ ེན་བ ར་

ས་པ་དང༌། ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་བཀའ་བ གས་པ་དང༌། ཆོས་ ོང་ལ་གཏོར་མ་ ལ་བ་དང༌། འ ང་པོ་ལ་
གཏོར་མ་བཏང་བ་དང༌།

ལ་མི་ཉེ་རིང་ལ་ ོན་མོ་ ངས་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས།

པ་སེམས་ ི་ ན། སེམས་ ི་ཡོ་ ད།

ིན་པ་དམ་

ལ་འ ོར་ ི་ཚགས་དོན་ ི་མཆོག་དེས། མཁན་པོ་དང་ ོབ་དཔོན་

དང་ཕ་དང་མས་ ོན་ ་འ ོ་བར་ ས་པའི་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ ་ མ་པ་ཐམས་
ཅད་མ ེན་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཅེས་ལན་ག མ་བ ོད་པའི་ཐ་མ་ལ།
དེ་མ་ཐོབ་ ི་བར་ ་ཚ་རབས་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ །

དལ་འ ོར་ ན་ མ་ཚགས་པའི་མི་ ས་ཐོབ་

པར་ ར་ཅིག །མི་ ས་ཐོབ་ནས་ ང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་འ ད་པར་ ར་ཅིག །
དེས་གདམས་ངག་དང་ ེས་ ་བ ན་པ་གནང་ནས་དེ་བ བ་པ་ལ་ ི་དང་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་མེད་
ཅིང་མི་འ ང་བ་དང༌། ག་ ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །
ཅེས་ལན་ག མ་ འོ། །
གཤིན་པོའ་བ ོ་བ་ ེད་པར་འདོད་ན། ཁོས་ ས་ག མ་ ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་དང༌། ཁོའ་ ལ་ན་འ ག་པའི་ཉེ་ ་འ ེལ་
པ་ མས་ ིས་ཁོའ་དོན་ ་དགེ་བའི་ ་བ་དང་ ས་པ་དེས།

ཁོས་ཐོག་ ངས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་

མཐའ་དག་དང་ ལ་ནས་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ཐོབ་པར་ ་བའི་ ིར་བ ོ་བསམ་ ་མཛད་ལ་བ ོ་མཁན་ ི་ ེས་ ོས་ ་བ་ནི།

ོགས་བ ་ན་བ གས་པའི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་གཤིན་ཚ་ལས་འདས་པ་མིང་
འདི་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། དགེ་འ ན་བ ན་པ་ མས་ཚ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་

་བ་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

གཤིན་ཚ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་ ་བས་ ས་ག མ་ ་བསགས་པའི་དགེ་

བའི་ ་བ་ ིན་པ་ལས་ ང་བ་དང༌།

ལ་ ིམས་ལས་ ང་བ་དང༌། བ ོམ་པ་ལས་ ང་བའི་དགེ་བའི་ ་བ་

བ ིས་པ་དང༌། བ ིད་ ་ ལ་པ་དང༌། བ ིས་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་ ་བ་དང༌།

ལ་ན་མཆིས་

པ་བདག་ཅག་ཉེ་ ་འ ེལ་པ་ མས་ ིས་ཚ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞེས་ ་བའི་དོན་ ་དཀོན་མཆོག་ལ་
མཆོད་པ་དང༌། དགེ་འ ན་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་པ་དང༌། བཀའ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་བ གས་པ་

དང༌། ཆོས་ ོང་ལ་གཏོར་མ་ ལ་བ་དང༌། འ ང་པོ་ལ་གཏོར་མ་བཏང་བ་དང༌།

ལ་མི་ཉེ་རིང་ལ་ ོན་མོ་

ངས་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་ ་བ་དེས། གཤིན་ཚ་ལས་འདས་པ་གལ་ཏེ་ལས་ ི་དབང་གིས་འ ོ་བ་རིགས་
ག་གང་དང་གང་ ་ ས
ེ ་ ང༌། དགེ་བའི་ ་བ་དེ་དང་དེའི་ ི་བཞིན་ ་ གས་ཤིང་ ི་བཞིན་ ་འ ང་ནས་
འ ོ་བ་རིགས་ ག་གི་ ག་བ ལ་མཐའ་དག་དང་ ལ་ནས་དལ་འ ོར་མི་ ས་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐོབ་པར་
ར་ཅིག །མི་ ས་ཐོབ་ནས་ ང་དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་ ་ཐོས་པར་ ར་ཅིག །དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་ ་
ཐོས་ནས་དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་དད་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་དད་པ་ཐོབ་ནས་ ང་
བས་ ་འ ོ་བ་དང་སེམས་བ ད
ེ ་ ས་ནས་བ བ་པའི་གཞི་མཐའ་དག་ལ་བ བས་ཏེ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་
མ ེན་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཅེས་ལན་ག མ་ འོ། །
དགེ་འ ན་བ གས་པ་ མས་ ིས་ ང་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །ཅེས་ལན་ག མ་ འོ། །
དེ་ ར་ཁོའ་ཆེད་ ་དགེ་བའི་ ་བ་ ས་ནས་ཁོའ་དོན་ ་བ ོས་པ་དེ་རང་གི་དགེ་བའི་ ་བ་ ་ཆེན་པོར་འ ར་བ་ཡིན་པས་གསོན་
པོའ་དགེ་བའི་ ་བ་ཡང་བ ོ་བར་ ་ག ངས།།

ང9།

ོན་ལམ་ ི་ཡན་ལག །

ོན་ལམ་འ བ་པའི་ག ངས།
དེ་ ར་ ོན་ལམ་ ས་ནས། དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ཏ ་ ། པ ེ ི་ཡ་ཨ་བ་བོ་དྷ་ ་ཡེ་ ་ །
ོན་ལམ་འ བ་པའི་ག ངས་སོ། །ཏ ་ ། ནཀྵ་ ། ས ་ཏི་ ་ན། ཤ་ ི་ན། མེ་ས་མེ་ཏ་དྷ་ནི་ ་བ ་ ་ །
དོན་ཐམས་ཅད་འ བ་བོ། །དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ མ་པར་ ང་མཛད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འཕགས་པ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་
པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་ནམ་མཁའི་ ིང་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཏ ་ ། པ ེ ི་ཡ་ཨ་བ་བོ་དྷ་ ་ཡེ་ ་
། ཆོ་ག་འདི་བ ས་བ ོད་ ས་ན། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལ་གནས་པར་འ ར་རོ། །
བ ད་ཐམས་ཅད་དང་བགེགས་དང་ལོག་འ ེན་ཐམས་ཅད་ ིས་མི་མཐོང་བར་འ ར་རོ།
ེད་ན་འཕགས་པ་ཚ་དཔག་ ་མེད་པ་མཐོང་བར་འ ར་རོ།

།འཆི་བའི་ ས་

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་དང་ ང་ བ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་འ ར་རོ། ། ོན་ལམ་ཅི་ ར་བཏབ་པ་བཞིན་ ་མཐོང་བར་འ ར་རོ། །
ོན་ལམ་ཅི་ ར་བཏབ་པ་བཞིན་ ་འ བ་པའི་ག ངས་ ོགས་སོ། །

ང9།

ོན་ལམ་ ི་ཡན་ལག །
བ ན་འབར་མ།

་བ་ ིང་པོའ་མདོ་ལས་ག ངས་པའི་བ ན་པ་ ས་པའི་བདེན་ཚག་ཇོ་བོ་ ེའི་མདོ་ ན་ལས་བ ས་ ་ ངས་པ་ནི།

།སེམས་

ཅན་དོན་ ་བདག་གིས་ ོན། །དཀའ་བ་གང་ཞིག་ ས་ ར་དང༌། །བདག་གི་བདེ་བ་བཏང་བ་ཡིས། །བ ན་པ་
ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །ངས་ ོན་ནད་པའི་དོན་ཆེད་ ། །རང་གི་འཚ་བ་ཡོངས་བཏང་བས། །སེམས་ཅན་
ཕོངས་པ་བ བ་པའི་ ིར། ། ན་རིང་བདག་བ ན་འབར་ ར་ཅིག ། ་དང་ ་མོ་ ང་མ་དང༌། །ནོར་དང་
ང་ཆེན་ཤིང་ ་དང༌། །རིན་ཆེན་ ང་ བ་ ིར་བཏང་བས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །བདག་
གིས་སངས་ ས་རང་ ལ་དང༌། །ཉན་ཐོས་ཕ་དང་མ་དང་ནི། ། ང་ ོང་དག་ལ་མཆོད་ ས་པས། །བ ན་པ་
ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །བ ལ་པ་ ེ་བ་ ་མར་བདག ། ག་བ ལ་ ་ཚགས་ ོང་ ར་ཅིང༌། ། ང་ བ་
དོན་ ་ཐོས་བཙལ་བས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །བདག་གིས་བ ལ་ གས་ ལ་ ིམས་དང༌། །
དཀའ་ བ་ ན་རིང་ ས་ ར་ཅིང༌། ། ོགས་བ འི་སངས་ ས་ངས་མཐོང་བས། ། ན་རིང་བ ན་པ་འབར་
ར་ཅིག །བདག་ ོན་བ ོན་འ ས་དང་ ན་པ། ། ག་ ་བ ན་ཅིང་ཕ་རོལ་གནོན། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ོལ་དོན་ ། །བདག་བ ན་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །བཟོད་བ ལ་ ག་ ་གནས་ ར་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་
ཉོན་མོངས་ ིགས་མ་ཡི། །སེམས་ཅན་ངན་ ས་བཟོད་ ར་པས། །བདག་བ ན་ ན་རིང་གནས་ ར་ཅིག །
བསམ་གཏན་ མ་ཐར་ག གས་མེད་དང༌། །ཏིང་འཛན་ག འི་ ེ་ ེད་པ། །བ ོམས་པས་དེ་མ ས་བདག་གི་
ནི། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །ཡེ་ཤེས་དོན་ ་བདག་གིས་ ོན། །དཀའ་ བ་ནགས་དག་བ ེན་
ས་ཤིང༌། །བ ན་བཅོས་ ་མ་ཉེར་བ ན་པས། །བདག་གི་བ ན་པ་འབར་ ར་ཅིག །བ ེ་བའི་ ་ཡིས་ཤ་
ག་དང༌། །འཚ་བ་ཡོངས་ ་བཏང་ ར་ཅིང༌། །ཡན་ལག་ཉིང་ལག་བཏང་བ་ཡིས། །ཆོས་ ལ་ མ་པར་
འཕེལ་ ར་ཅིག །བདག་ ོན་ ིག་པའི་སེམས་ཅན་དག ། མས་པས་གསལ་བར་ ིན་ ས་ཤིང༌། །ཐེག་པ་

ག མ་ལ་རབ་བཀོད་པས། །ཆོས་ ི་མཆོད་ ིན་ ས་ ར་ཅིག །བདག་ ོན་ཐབས་ཤེས་ ར་པ་ན། །སེམས་
ཅན་ ་ངན་ལས་ ོལ་ ས། །ཡང་དག་ ་ལ་རབ་བཀོད་པས། །ཆོས་ནི་ མ་པར་འཕེལ་ ར་ཅིག །བདག་གིས་
སེམས་ཅན་བ ་དངོས་བཞིས། །ཉོན་མོངས་མེ་ལས་ཐར་ ར་ཅིང༌། །བདག་གིས་འཕེལ་ ིག་ཕམ་ ས་པས། །
བདག་འཁོར་ ན་རིང་གནས་ ར་ཅིག །བདག་གིས་ ་ ེགས་ཅན་གཞན་དག ། ་བའི་ ་ལས་བ ལ་ ས་
ཤིང༌། །ཡང་དག་ཉིད་ལ་བཀོད་ ར་པས། །བདག་འཁོར་ ག་ ་ ས་ ར་ཅིག །

ང9།

ོན་ལམ་ ི་ཡན་ལག །

རིས་མེད་བ ན་འཛན་ཞབས་བ ན།
འཇམ་མགོན་ ོ་ ོས་མཐའ་ཡས་ ིས་མཛད་པའི་རིས་མེད་པའི་བ ན་འཛན་ ་ི ཞབས་བ ན་ ོན་ཚག་མི་ཤིགས་ ོ་ ེའི་ ེང་བ་
ཞེས་ ་བ་བ གས་སོ།།

ༀ་

ི་སི ི ་བ་ ། འོད་མི་འ ར་བ་ཚ་དཔག་མེད་མགོན་སོགས། ། ོགས་བ ་ ས་ག མ་ ལ་བའི་བདེན་

པ་ཡིས། །སངས་ ས་བ ན་འཛན་དཔལ་ ན་ ་མ་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་
ཤོག ། ེ་ ོད་ག མ་དང་ཐེག་པ་རིམ་ད ་ཡི། །དམ་ཆོས་ཆགས་དང་ ལ་བའི་བདེན་པ་ཡིས། །ཆོས་མཆོག་
འ ང་གནས་དཔལ་ ན་ ་མ་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག ། ལ་ ས་ ང་
སེམས་ཉན་རང་འཕགས་པའི་ཚགས། །དགེ་འ ན་མི་ ེད་འ ན་པའི་བདེན་པ་ཡིས། །ཚགས་མཆོག་འ ེན་
པ་དཔལ་ ན་ ་མ་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །མཚ་ ེས་ ོ་ ེ་བི་མ་མི་ ་
སོགས། །རིག་འཛན་ ་བ ད་ ་མའི་ ིན་ བས་ ིས། །འ ོ་བའི་འ ེན་མཆོག་དཔལ་ ན་ ་མ་ མས། །
ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག

།འཆི་བདག་བ ད་འཇོམས་རིགས་ འི་ད ིལ་འཁོར་

སོགས། །ཡི་དམ་ ད་ ེ་བཞི་ ག་ གས་ ེ་ཡིས། །ད ིལ་འཁོར་དབང་ ག་དཔལ་ ན་ ་མ་ མས། །ཞབས་
པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ བ་པའི་ ལ་མོ་སོགས། །གནས་ག མ་
མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ ས་མ ་ཡིས། །བདེ་ཆེན་ད ེས་རོལ་དཔལ་ ན་ ་མ་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་
མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག ། ས
ེ ་ཐོབ་ ོར་ ང་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཡིས། ། ལ་བ ན་གསལ་མཛད་འཆད་
ོད་ ོམ་པའི་བདག ། ང་གི་བ ན་འཛན་མཁས་པའི་ ་མཆོག་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་
རབ་འཕེལ་ཤོག །དམ་ཚག་གཙང་ཞིང་ བ་པ་ ིང་པོར་མཛད། །ཆོས་ཉིད་དོན་གཟིགས་ ར་བཅས་ག ག་
གི་ ན། ། ོགས་པའི་བ ན་འཛན་ ལ་འ ོར་དབང་ ག་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་

འཕེལ་ཤོག ། ལ་ ིམས་གཞི་བ ན་ཏིང་འཛན་ ང་བ་གསལ། །ཤེས་རབ་ ལ་ ན་འཕགས་པའི་ནོར་ ིས་
འ ོར། ། བ་བ ན་ ོན་མེ་འ ོ་བའི་ བས་གནས་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་
ཤོག །ཐོས་པས་ ད་ ོལ་བསམ་པས་ ེ་ ག་ ེད། ། ོམ་པས་དོན་ ོགས་གཞན་དོན་ ར་མཛད་པ། །མ ེན་
བ ེ་ ས་ ན་ ལ་བའི་བ ན་འཛན་ མས། །ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག །དབང་
པོར་འཚམས་པའི་ཐེག་རིམ་ ་ཚགས་ལ། །ལེགས་པར་ གས་ནས་ ལ་བཞིན་ ོད་པ་ཡི། །རིས་མེད་ ེས་
ཆེན་ ོགས་ ན་བ གས་པ་ མས།

།ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག

།བ ན་འཛན་

ཐམས་ཅད་ཕན་ ན་ གས་མ ན་ཞིང༌། ། བ་པའི་བ ན་ལ་ ོགས་ ེར་སེལ་མེད་པར། །དག་ ང་ཡངས་
པོས་རང་བ ན་ ོང་བཞིན་ །

།ཞབས་པད་བ ན་ཅིང་མཛད་ ིན་རབ་འཕེལ་ཤོག

།བདག་ཅག་འ ེལ་

བཅས་ཡང་ ིད་ཐམས་ཅད་ ། །ནད་མེད་ ོ་ ེའི་ཚ་དང་ག གས་བཟང་སོགས། །མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བ ན་
ལ་དབང་འ ོར་ནས། ། བ་བ ན་ཡོངས་ ི་ ང་ ེད་ཉིད་ ར་ཅིག །ཚ་དང་ཐར་པའི་བར་ཆད་ ན་ཞི་ཞིང༌།
།ལོ་བ ་འཚ་ཞིང་ ོན་བ ་མཐོང་བ་དང༌། ། ག་པའི་བ བ་པའི་ ལ་བ ན་རིན་པོ་ཆེ། །ནམ་མཁའ་ཇི་
ིད་གཞན་ ིར་འཛན་པར་ཤོག ། ལ་ ན་འ ས་ཞལ་དཔལ་ ན་ ་མ་དང༌། །རིས་མེད་བ ན་པ་འཛན་
ན་འཚ་གཞེས་ཤིང༌། །ཆོས་འཁོར་ ན་ཆད་མེད་པར་བ ོར་བ་ཡིས། །འཇིག་ ེན་ག མ་པོ་ ག་ ་ ང་
ེད་ཤོག །ཅེས་སོ། །

ཅ0། ཤིས་བ ོད་ ི་ཡན་ལག །
འ ལ་བ་ ན་ ི་གཞིའི་ཤིས་བ ོད།
བ ་ཤིས་བ ོད་པ་ནི།

ན་ མ་ཚགས་པ་མངའ་བ་གསེར་ ི་རི་བོ་འ ། །འཇིག་ ེན་ག མ་ ི་མགོན་པོ་ ི་མ་

ག མ་ ངས་པ། །སངས་ ས་པ ོ་ ས་པ་འདབ་འ འི་ ན་མངའ་བ། །འདི་ནི་འཇིག་ ེན་དགེ་བའི་བ ་
ཤིས་དང་པོ་འོ། །དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བ ན་པའི་མཆོག་རབ་མི་གཡོ་བ། །འཇིག་ ེན་ག མ་ན་ གས་ཤིང་ ་དང་
མིས་མཆོད་པ། །ཆོས་ ི་དམ་པ་ ་ེ ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་པ། །འདི་ནི་འཇིག་ ེན་དགེ་བའི་བ ་ཤིས་གཉིས་པ་
འོ། །དགེ་འ ན་དམ་པ་ཆོས་ ན་ཐོས་པའི་བ ་ཤིས་ ག ། ་དང་མི་དང་ ་མ་ཡིན་ ིས་མཆོད་པའི་གནས། །
ཚགས་ ི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་དཔལ་ ི་གཞི། །འདི་ནི་འཇིག་ ེན་དགེ་བའི་བ ་ཤིས་ག མ་པ་འོ། །
ཞེས་དང༌།

ོན་མཆོག་དམ་པ་ ་མིས་མཆོད་འོས་པ། །སངས་ ས་ ག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

སེམས་ཅན་གང་དག་འ ོ་དང་མི་འ ོ་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཞི་བ་ཆགས་ ལ་
་མིས་མཆོད་འོས་པ། །ཆོས་ལ་ ག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །སེམས་ཅན་གང་དག་འ ོ་དང་མི་
འ ོ་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཚགས་མཆོག་དམ་པ་ ་མིས་མཆོད་འོས་པ། །དགེ་
འ ན་ ག་འཚལ་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །སེམས་ཅན་གང་དག་འ ོ་དང་མི་འ ོ་བ། །དེ་དག་ཐམས་
ཅད་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉི་མའི་ ང་ལ་བདེ་ལེགས་ཤིང༌། །
ཉིན་མཚན་ ག་ ་བདེ་ལེགས་པ། །དཀོན་མཆོག་ག མ་ ིས་བདེ་ལེགས་ཤོག །འ ང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་
གས་ ར་ཏམ། །སའམ་འོན་ཏེ་བར་ ང་འཁོད་ ང་ ང༌། ། ེ་ད ་ མས་ལ་ ག་ ་ མས་ ེད་ཅིང༌། །ཉིན་
དང་མཚན་ ་ཆོས་ལ་ ོད་པར་ཤོག །ཅེས་པ་དང༌།
འ ལ་བ་ ན་ ་ི གཞི་ལས། གང་ལ་སེར་ ་ མ་ཆགས་པ།

། མ་འཇོམས་ ི་མ་མེད་མཛད་ཅིང༌། ། གས་ཞི་

གནོད་པ་མི་མངའ་དེས། ། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །འ ེན་པ་གང་ཞིག་འ ོ་བ་ མས། །ཐར་པའི་
ལམ་ ་འ ག་མཛད་ཅིང༌། །ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ ོན་པ་དེས། ། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། ། ོན་
པ་འ ོ་བ་ མས་ ི་ ེན། །སེམས་ཅན་ ན་ ི་དོན་ ི་ ིར། །གང་ཞིག་བདེ་བ་མངའ་མཛད་དེས། ། ེད་ལ་བདེ་
ལེགས་མཛད་པར་ ར། ། ོབ་པ་གང་ཞིག་ མས་པ་ཡི། ། གས་ ིས་འ ོ་བ་འདི་དག་ ན། ། ་གཅིག་བཞིན་
་ ག་བ ངས་དེས། ། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །གང་ཞིག་འཁོར་བར་འ ོ་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་
ན་ ི་ ེན་ ར་ཅིང༌། ། ིང་དང་ད ང་གཉེན་ ར་པ་དེས། ། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །གང་ཞིག་
ཆོས་ ན་མངོན་ མ་ ར། །གཙང་ཞིང་བ ་བ་མི་མངའ་ལ། །ག མ་གཙང་གཙང་མར་མཛད་པ་དེས། ། ེད་
ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་གང་ ེས་པས། ། ན་ མ་ཚགས་དོན་འ ོར་ ར་ཅིང༌། །
དོན་ བ་ཚགས་ ང་ བ་པ་དེས། ། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །གང་ཞིག་ ེས་པས་ས་ མས་ནི། །
ནགས་ཚལ་བཅས་པ་རབ་གཡོས་ཤིང༌། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་དགའ་དེས། ། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་
པར་ ར། ། ང་ བ་ ིང་པོར་གཤེགས་པ་ན། །ས་དག་ མ་ ག་གཡོས་ ར་ཅིང༌། །བ ད་ཡིད་མི་བདེར་ ར་
པ་དེས། ། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་ན། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་ མ་
ག ངས་ཤིང༌། ། བ་པའི་ ན་པ་གང་ ང་དེས། ། ེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་ ར། །ཡིད་འ ོག་གང་ཞིག་
་ ེགས་ ེད། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ ིས་ཕམ་མཛད་ཅིང༌། །ཚགས་ ན་དབང་ ་མཛད་པ་དེས། ། ེད་ལ་བདེ་
ལེགས་མཛད་པར་ ར། །སངས་ ས་ ོད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད། །བ ་ ིན་ཚངས་པའི་ ་ མས་དང༌། །
འ ང་པོ་ ན་ ི་བདེ་ལེགས་ནི། ། ེད་ལ་ ག་ ་ ིན་ ར་ཅིག །སངས་ ས་བསོད་ནམས་མ ་དག་དང༌། ། ་
མས་ ན་ ི་བསམ་པ་ཡིས། ། ེད་ ི་འདོད་དོན་གང་ཡིན་པ། །དོན་དེ་དེ་རིང་ བ་ ར་ཅིག ། ང་གཉིས་
ེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག ། ང་བཞི་ ེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག ། ེད་ཅག་ལམ་འ ོ་བདེ་ལེགས་ཤོག ། ིར་
འོང་དག་ ང་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་སོ། །

ཅ0། ཤིས་བ ོད་ ི་ཡན་ལག །
མཛད་བ འི་བ ་ཤིས།
མཛད་པ་བ ་གཉིས་ ི་བ ་ཤིས་ ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ ིས་མཛད་པ་ནི། སེམས་ཅན་ ན་ལ་ཕན་ ིར་ ང་ བ་

མངའ་བ་པོ། །དོན་ མས་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་བ ལ་བ་ཡོངས་ ན་པ། །ཚགས་ ི་ལམ་ད ེས་ བ་པའི་
བ ་ཤིས་གང་འ ང་བ།

།བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག

།འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དགའ་ ན་ འི། །གཞལ་མེད་ཁང་གི་ ིང་པོ་ནས་ནི་འདིར་གཤེགས་ཏེ། །དབང་བཅས་ ་ཡིས་
བ ོར་བའི་བ ་ཤིས་གང་འ ང་བ།
འབར་ཉམས་དགའ་

།བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག

།ལོ་མ་མེ་ཏོག་འོད་

ིའི་ཚལ། ། ་མང་དག་གིས་བ ེན་པ་མགོན་པོ་བ མས་པ་ན། ། ིད་པ་མཐར་ ིན་པ་

ཡི་བ ་ཤིས་གང་འ ང་བ། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག ། ོང་ ེར་སེར་ འི་གནས་ནས་
ལ་པོའ་ཕོ་ ང་ ། ། མས་ནས་བ མས་པ་ ོན་པ་བདེ་གཤེགས་ཟས་གཙང་ ས། ། ར་བ ན་བ ད་ ིའི་
ས་གཏོར་བ་ཡིས་བ ་ཤིས་གང༌། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག ། ོང་ ེར་དམ་པ་སེར་
འི་གནས་ཤེས་ ་བར་ནི། ། ད་ ་ གས་པ་ཆེ་བའི་ ་ཡིས་མངོན་བ ོད་པ། །བསམ་ཡས་དགེ་ བ་བསོད་
ནམས་ ང་པོའ་བ ་ཤིས་གང༌། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །ད ེས་ཤིང་ནམ་ ེད་ ོང་
ེར་མཆོག་ནས་མངོན་ ང་ ེ།

།དཀའ་ བ་ཚལ་ ་མངོན་པར་གཤེགས་ཤིང་ཚངས་ལ་སོགས།

། ་ཡི་

ཚགས་ ིས་ཡོངས་ ་བ ོར་བའི་བ ་ཤིས་གང༌། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །རབ་ ་
འོད་འབར་གསེར་དང་འ ་བའི་ ་མངའ་ཞིང༌། །བཻ་

་ ར་ ོ་བའི་ ་བཏིང་ ེང་བ གས་ཏེ། ། ིལ་མོ་

ང་བཅས་མི་གཡོ་མཆོག་གི་བ ་ཤིས་གང༌། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག ། ་བོའ་འ མ་
ན་ཙ་ཤའི་ ེང་གིས་ཡོངས་བ ོར་བ། །ཤིན་ ་ ད་ ་ ང་བའི་ ེད་པ་སེལ་མཛད་པ། ། ་ཡི་ ལ་པོས་ ག་
ས་པ་ཡི་བ ་ཤིས་གང༌། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །ཤིང་ ལ་ ང་གཤེགས་ མས་

པའི་ ོབས་ ིས་བ ད་ ི་ ོགས། །མང་པོ་བ ལ་ཏེ་ས་ ེང་དང་ནི་ནམ་མཁའ་ལ། །བཅོམ་ ན་བ ་ཤིས་ མ་
པ་ ་ཚགས་གང་འ ང་བ། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག ། ག་བ ལ་མཐའ་དག་གཞིག་
ིར་ ོ་ ེའི་གདན་བ གས་ཏེ།

།ནམ་ ི་ཐོ་རངས་བ ད་བཞི་པོ་དག་ མ་བ ལ་བ།

། ོན་པ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་བ ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག ། ོང་ ེར་ ་ར་ ་ ིར་
ང་ ོང་མཆོག་བ གས་ནས། །ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་མཆོག་བ ན་པ་ཡི་བ ་ཤིས་གང༌། ། ་ ལ་དང་འདིར་
ཤིན་ ་ ད་ ་ ང་ ར་པ། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །བ ་ཤིས་གང་ཞིག་ཕན་ ེད་
དམ་པ་དག་ ེད་པ། །བསོད་ནམས་དག་ ེད་འཕགས་པའི་ ེ་བོས་མངོན་བ ོད་པ། །བཅོམ་ ན་

་ བ་

པའི་སེང་གེས་གང་ག ངས་པ། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག ། ་ ེགས་ ེད་པ་ མས་ ི་
ང་ ལ་གཞོམ་པ་དང༌། །འ ོ་ལ་བདེ་བ་བ ད
ེ ་ ིར་ཆོ་འ ལ་དམ་པ་དག །ཉེ་བར་ ོན་པའི་ ལ་བའི་བ ་
ཤིས་གང་ཡིན་པ། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ་ེ ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་མཐོ་རིས་གནས་ནས་
འདིར་གཤེགས་ཏེ། །ཚངས་པ་ལ་སོགས་ ་ཚགས་ལག་ན་ ་ཡབ་ག གས། ། ་ཚགས་ཐོགས་པས་ཡོངས་ ་
བ ོར་བའི་བ ་ཤིས་གང༌།

།བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞི་བ་

མཆོག་ ་ཉེར་གཤེགས་པ། །མ ་ར་བའི་མེ་ཏོག་མང་པོས་མངོན་མཆོད་པ། ། ་མཆོག་ མས་ ིས་མངོན་པར་
བ ོད་པའི་བ ་ཤིས་གང༌། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག ། ་དབང་ ་དང་མི་ཡི་དབང་
པོས་ ག་ ས་པ། །མཁའ་ ིང་གནོད་ ིན་ ི་ཟའི་དབང་པོས་མཆོད་ ར་པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ོབས་
བ ་ ན་པའི་བ ་ཤིས་གང༌། །བ ་ཤིས་དེས་ནི་ ེ་ད ་ མས་ལ་ཞི་ ེད་ཤོག །ཅེས་སོ། །

ཅ0། ཤིས་བ ོད་ ི་ཡན་ལག །
ས་ ས་པའི་བདེ་ལེགས་ཚགས་བཅད།
ས་ ས་པའི་བདེ་ལེགས་ ི་ཚགས་ ་བཅད་པ་ནི། འཇིག་ ེན་འདི་དང་གཞན་དང་མཐོ་རིས་ན།

།རིན་ཆེན་ ད་

ང་ ་ཆེན་གང་ཡོད་པ། །དེ་ནི་ ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་ཆེན་ལ། །ཅིས་ ང་ ངས་དང་བ ང་བ་ཆར་མི་
ཕོད། །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །ཇི་
ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཞི་འགོག་བ ད་ ི་
ཤིན་ ་ ་ནོམ་གང༌། །

་ བ་པས་མཉམ་གཞག་ གས་ ད་པ། །ཆོས་དེ་དང་ནི་མ ངས་པ་ཡོད་མིན་ཏེ། །

དེ་མངོན་ ས་ན་ ིན་ཆད་ ་ངན་མེད། །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དམ་པའི་ཆོས་ ི་རིན་
ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག

།ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་

ལེགས་ཤོག ། ལ་བས་གང་དག་གང་ཟག་བ ད་ག ངས་པ། །དེ་དག་ མས་ནི་ ེས་ ་ ང་བཞི་ ེ། ། ིན་
གནས་དེ་དག་ས་ ེང་ཤིན་ ་དཀོན། །དེ་དག་ མས་ལ་ ིན་ན་དཔག་མེད་འ ར། །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་
ང་དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འ ན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག །ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་
མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །དམ་པའི་གཙ་བོ་མཆོག་ ིན་ ་ནོམ་པ། །འོད་
མཆོག་དཔའ་བོ་དམ་པ་མཆོག་གི་གནས། །ཤེས་རབ་དམ་པ་མཆོག་གི་དམ་པ་མཆོག །མཆོག་མིན་མཆོག་
མ ེན་འདི་ནི་བཅོམ་ ན་གཅིག །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་
ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག

།ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་

ལེགས་ཤོག །ཏིང་འཛན་དམ་པ་བར་ཆད་མེད་པ་གང༌། །མཐའ་ཡས་ ོ་ ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་ག ངས་པ། །
ཏིང་འཛན་དེ་བ ན་ ོ་ ེ་དཔེར་ ས་ཏེ། །ཏིང་འཛན་དེ་དང་མ ངས་པའི་ཏིང་འཛན་མེད། །ངོ་མཚར་ཤིན་
་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་

མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཇི་ ར་ ོ་གཏན་དམ་ཞིང་རབ་དམ་ ེ། ། ོབས་
ཆེན་ ང་བཞི་དག་གིས་མི་བ ོད་པ། །བདེན་བཞི་མཐོང་བའི་མཁས་པ་དེ་ ར་གནས། །འཇིག་ ེན་ ་བ་
མས་ ིས་འདིར་མི་གཡོ། །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འ ན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་
ེན་མཆོག །ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །
ཐམས་ཅད་ཟིལ་གནོན་ ན་མ ེན་ཐམས་ཅད་གཟིགས། །ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ ོབས་ མས་ ན་དང་ ན། །
ན་ ི་དམ་པ་འཛན་པ་ ན་དང་ ལ། །བསམ་པ་ ན་མ ེན་འདི་ནི་བཅོམ་ ན་གཅིག །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་
ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་
བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག ། ིད་པ་འགོག་ཅིང་མི་གཡོ་འ ར་བ་མེད། །
ོན་མེད་འཇིགས་པ་ ན་ལས་ མ་པར་ ོལ། །ཤིན་ ་འགོག་ཅིང་ ་ནོམ་ངེས་པར་འ ང༌། །ཤིན་ ་ ི་མེད་
ཞི་བ་ ོས་མི་འ ོག །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དམ་པའི་ཆོས་ ི་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག
།ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག

།ཤིན་ ་ ག་

བ ལ་ ོན་ཞིང་བདེ་ ེད་ཅིང༌། །བདེན་ མས་མཐོང་ ེ་གང་དག་བག་ཡོད་པ། །བདེན་པ་རིན་ཆེན་ མས་ལ་
ོགས་མེད་པ། །དེ་དག་ ་ེ བ་བ ད་པ་ ིས་མི་ལེན། །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འ ན་
རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག །ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་
ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །དམ་པ་ མས་ ིས་དམ་པ་དོན་དམ་མ ེན། །མཆོག་དང་མཆོག་མིན་མ ེན་ཞིང་
དོན་དམ་བ ོན། །གཞན་ ིས་མི་འ ོག་དམ་པ་ གས་ ད་ ར། །ཤིན་ ་ ག་བ ལ་ མས་ ི་ད ང་གཉེན་
མཆོག །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །ཇི་
ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །འ ན་པ་བ ེད་
ནས་ ལ་འ ོར་ ན་ ར་ཅིང༌། །གཽ་ཏམ་བ ན་ལ་ ག་བ ོན་རབ་ ོལ་བ། །གཞན་ ིས་མི་བ ི་བ་དག་ཞིང་
དེར་རེག །འདི་ལ་དེ་རེག་ ངས་ ་ ིན་མི་འ ར། །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འ ན་
རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག །ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་
ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །བདེན་པ་མཐོང་བ་བ ོད་པས་བ ་ལམ་ན། །གལ་ཏེ་ ིག་པ་འགའ་ཞིག་ ས་ ར་
ང༌། །དེ་ནི་དེ་བཅབ་པ་ཡི་འོས་མིན་ཏེ། །ཆོས་ཉིད་འདི་ནི་མི་གཡོ་གནས་ ིར་རོ། །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་

དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འ ན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག །ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་
ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག ། ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ན། །སངས་ ས་
དང་ནི་ ག་པའམ་མ ངས་པ་མེད། ། ་དང་མི་ཡི་ ོན་པ་ ་ན་མེད། ། ོན་པ་དེད་དཔོན་ ན་པ་ མས་ ི་
མཆོག །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་ཆེན་འཇིག་ ེན་མཆོག །ཇི་
ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ས་གའི་ ་བ་དང་
པོར་ བ་པ་ཡིས། །ནགས་ ོད་ཆོས་ ི་དམ་པ་རབ་བ ེས་ནས། །ཆོས་དེ་དང་ནི་ ག་པའམ་མ ངས་པ་མེད། །
འདི་ལ་དེ་རེག་ ངས་ ་ ིན་མི་འ ར། །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་དཔག་མེད་དེ། །དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གང་
ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག

།ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན།

།བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་

ལེགས་ཤོག ། ིག་པ་ ིང་ཟད་གསར་ ་ ས་མེད་ལ། །རིམས་ནད་མེད་པས་འཇིགས་མེད་ ་ངན་ ལ། ། ་བ་
འགགས་པས་ ིད་པ་མི་ ད
ེ ་པ། །བ ན་པ་མར་མེ་བཞིན་ ་འབར་བར་འ ར། །ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ ད་ ང་
དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འ ན་རིན་ཆེན་གང་ཞིག་འཇིག་ ེན་མཆོག །ཇི་ ར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་
ན། །བདེན་པས་འདིར་ནི་ཤིན་ ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་བ ོད། །

ཅ0། ཤིས་བ ོད་ ི་ཡན་ལག །
ས་བ ད་ཤིས་བ ོད།
བ ་ཤིས་ ས་བ ད་ ལ་བ་ནི། མ ་ལཾ་

ི་བྷ་ཝ ། དེང་འདིར་འཛམ་ ་ ིང་ཐམས་ཅད་ ི་ ན། འཇིག་ ེན་

ན་ ི་འདོད་ད འི་འ ང་གནས།

ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་ ོན་པ་ མས་ ི་བ ེན་པའི་གཞི།

ི་ ོན་པ་བཟང་པོས་བ ན་པ།

་མི་ ན་ ི་བསོད་ནམས་ ི་ཞིང་དང་མཆོད་ ོང་གཅིག་ ར་ བ་པའི་

གནས་ ོ་ ེའི་གདན་ཞེས་སམ་འདོན་པ་བ ར།

འདི་ཉིད་ ་ ལ་བ་ཉིད་ ིས་བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་

བ བས་པ་ མས་ ི་མ ས་བ ་ཤིས་བ ོད་པར་ ་ ེ།
པ་ལ།

ང་ བ་

ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་

གསང་བའི་བདག་པོ་ ག་ན་ ོ་ ེས་ ངས་ཀར་ ལ་ནས་བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་

པར་མཛད་པའི་མ ་ལ་བ ེན་ནས་དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་ ངས་ཀར་ ི་ ས་ ིས་བ ་ཤིས་
པར་ ར་ཅིག ། ངས་ཀར་ ོ་ ེའི་རིགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ ། །བགེགས་ མས་མ་ ས་རབ་ ་འཇོམས་ ེད་
ཅིང༌། །མ ་ ོབས་ཡོན་ཏན་ ན་ མ་ཚགས་ ར་པ། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་བགེགས་ མས་ཞི་བར་ཤོག ། ོན་
ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ། མ་ཟེ་

་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་པའི་མ ་ལས།
ཤིས་པར་ ར་ཅིག །

་ལིས་ ་

་ ལ་ནས། བ ་ཤིས་པའི་ ས་

དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་

འི་ ས་ ིས་བ ་

ས་ཚ་ནི་འཕེལ་བར་ ེད་པ་ ེ། ། ོ་ ེ་སེམས་དཔའི་ཚ་ནི་རབ་བ བས་ནས། །ཉོན་

མོངས་ ་ེ ཤི་ ན་ཆད་ ར་པ་ཡི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་ཚ་ནི་འཕེལ་ ར་ཅིག ། ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་
སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ་ ་མོ་བ ན་མས་ལི་ ི་ ལ་ནས།

བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་

མཛད་པའི་མ ་ལས། དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་ལི་ ིའི་ ས་ ིས་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །ལི་ ི་
དམར་པོ་དབང་གི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཆོས་ མས་མ་ ས་དབང་ ་འ ས་ནས་ ང༌། །ཆོས་ ི་ ལ་ ིད་རབ་ ་
བ ན་ ར་པའི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་ ལ་ ིད་བ ན་ ར་ཅིག ། ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ།

ང་པོ་ཆེ་ས་ ང་གིས་གི་ཝཾ་ ལ་ནས། བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་

པའི་མ ་ལས། དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་གི་ཝཾ་གི་ ས་ ིས་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །གི་ཝཾ་ ག་
ག མ་འཇོམས་པ་ནད་ ི་ ན། ། ན་མཆོག་ཆོས་ཉིད་རབ་ ་ ོགས་ ར་ནས། །ཉོན་མོངས་ ག་ ་མེད་པར་
ར་པ་ཡི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་ ག་བ ལ་ཞི་ ར་ཅིག ། ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་
བ་པ་ལ།

་

ིམ་བདག་བཟང་ ོང་གིས་ཞོ་ ལ་ནས། བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་

པའི་མ ་ལས། དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་ཡང་ཞོའ་ ས་ ིས་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །ཞོ་ནི་ ན་ ི་
ིང་པོར་ ར་པ་ ེ། ། ིང་པོ་ མ་དག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ ོགས་ནས། །ཡོན་ཏན་ ན་ ི་ད ིངས་ ་ ར་པ་ཡི། །
བ ་ཤིས་དེས་ ང་ ག་ག མ་ཞི་བར་ཤོག

། ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་

་ བ་པ་ལ།

ག གས་ ི་ ་མོ་འོད་འཆང་མས་མེ་ལོང་ ལ་ནས་བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་པའི་
མ ་ལས། དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་ཡང་མེ་ལོང་གི་ ས་ ིས་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །མེ་ལོང་ཡེ་
ཤེས་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་མཆོག་ ་དག་ ར་ཏེ། ། མ་དག་ཆོས་ལ་ཐོགས་མེད་ལོངས་ ོད་
པའི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་ ིབ་པ་དག་ ར་ཅིག ། ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་
ཤིང་གི་ ་མོས་ཤིང་ཐོག་བིལ་བ་ ལ་ནས།

་ བ་པ་ལ།

བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་མཛད་པའི་མ ་

ལས། དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་བིལ་བའི་ ས་ ིས་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །བིལ་བ་ ་ ེན་འ ས་
ར་བཅས་པའི་ཆོས། །འཇིག་ ེན་འཇིག་ ེན་འདས་པའི་ ོད་པ་ ན། ། ང་ བ་ ིང་པོ་མཆོག་ ་ ར་པ་
ཡི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་དོན་ ན་འ བ་ ར་ཅིག ། ོན་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་
འི་དབང་པོ་བ ་ ིན་ ིས་ ང་དཀར་པོ་གཡས་ ་འ ིལ་བ་ ལ་ནས།
བ བས་པར་མཛད་པའི་མ ་ལས།

་ བ་པ་ལ།

བ ་ཤིས་པའི་ ས་ ་ ིན་ ིས་

དེང་འདིར་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་ ་ ང་དཀར་ ི་ ས་ ིས་བ ་ཤིས་

པར་ ར་ཅིག ། ང་ནི་ཆོས་ ི་ ་ མས་ ོགས་པའི་ ལ། །ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་ཉིད་ ་དག་ ར་ཏེ། །ཆོས་ མས་
མ་ ས་ཡོངས་ ་ ོན་པ་ཡི། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་ཚག་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག །

ཅ0། ཤིས་བ ོད་ ི་ཡན་ལག །
་བ ན་ཤིས་བ ོད།
ལ་ ིད་ ་བ ན་ནི། འཁོར་ལོ་ལག་ ་ཐོགས་ལ།

་ ས་ལས་ ས་ ེ་བ་ཤིན་ ་ མ། ། ིབས་ ོང་ ན་ཞིང་ ་ ད་

རབ་མཉམ་བཟང༌། ། ང་བའི་ད ་ལས་ མ་པར་ ལ་ ར་པའི། །འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་
ཤོག

།བ ད་ཐམས་ཅད་ལས་ ལ་བའི་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་ནམ་མཁའི་མཐས་ག གས་པར་བ ོར་ ས་པའི་

དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །
ནོར་ ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ། རིན་ཆེན་ངོ་བོ་ ་ ས་བཻ

། ། ན་ ་དཔག་ཚད་ཙམ་ ་ ང་ ེད་ཅིང༌། ། ི་མེད་

ཉིན་མོ་ཇི་བཞིན་མཚན་དེ་བཞིན། །ནོར་ ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །ཚ་དཔག་ ་མེད་པའི་འོད་
དང་ ན་ཞིང་ ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་ ེན་པ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་གཟི་བ ིད་ ི་ཟིལ་ ིས་གནོན་པའི་
དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །
བ ན་མོ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ། ག གས་མཛས་ ་ན་ ག་ཅིང་ ལ་བཟང་བ། །པགས་པའི་མདོག་ལེགས་འཇམ་

ཞིང་ ི་མཆོག་ ན། །ཡིད་འོང་འདོད་ད འི་རེག་ ་དང་ ན་པ། །བ ན་མོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་
ཤོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛན་ཞི་བའི་ ལ་ ིས་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་བདག་དང་གཞན་
ི་དོན་བདེ་བས་བ བ་པ་ལ་ཡིད་བཞིན་ ་འ ོར་བའི་དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །
ོན་པོ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ། གང་ཡང་ ལ་བའི་ ་ཏིག་མདངས་ ན་པ།

།གསེར་སོགས་མང་པོ་ བ་ལ་ ལ་བ་

ར། །བཟོད་ ན་མ ངས་པའི་ ིམ་བདག་ནོར་ ན་ཏེ། ། ོན་པོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག ། འི་
མིག་ མ་པར་དག་པ་ཐོབ་ ེ་འཕགས་པའི་ནོར་བ ན་དང་ ན་ཞིང་རང་དང་གཞན་ ི་དོན། དགོངས་པ་མ་
ས་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་ ིན་ནས་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

ང་པོ་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལེགས་ ས
ེ ་ས་ལ་ནི། །རབ་གནས་གངས་ཅན་རི་འ ་ ང་པོ་ཆེ།

། ལ་པོ་ལ་འོས་མཁའ་ལ་རབ་འ ོ་བའི། ། ང་པོ་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག ། ོབས་བ ་དང་ ན་
ཞིང་བ ད་བཞིའི་ ོབས་ཚར་བཅད་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འ ག་ ས་པའི་དབང་
དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །
་མཆོག་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ། ཐོ་རངས་ ས་ ་ ོགས་ མས་མ་ ས་པའི། །ས་ མས་བ ོར་ཏེ་ ར་ཡང་ ོག་ ར་

པ། ། ་ འི་མ ིན་པའི་ ་ ར་ཡིད་འོང་བའི། ། ་མཆོག་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །སོ་སོར་ཡང་
དག་པར་རིག་པ་བཞིས་འ ོ་བ་ མས་མི་གནས་པའི་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་ད ིངས་ ་ཐོགས་པ་མེད་པར་
བ ལ་ ས་པའི་དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །
དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་ཐོགས་ཏེ། འ ོ་དང་ ོག་དང་ ན་ནས་འོང་ ར་པ། །མ་ ས་བ ད་ད ང་འཇོམས་པར་

ེད་པ་ཡི། །དཔལ་ ན་འ ོར་པའི་ད ང་ཚགས་དང་བཅས་པ། །དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་
ཤོག །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ ་མེད་པའི་དགོངས་པ་མཐར་ ིན་ནས། འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བའི་རི་བོ་
མཐོན་པོ་ཉི་ ་འཇོམས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ ན་ མ་ཚགས་པའི་དབང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

ཅ0། ཤིས་བ ོད་ ི་ཡན་ལག །
གས་བ ད་ཤིས་བ ོད།
བ ་ཤིས་ གས་བ ད་འ ལ་བ་ནི།

འོད་འབར་རིན་ཆེན་ཏོག་གི་ ོན་ཡངས་ཤིང༌། །ཁོར་ ག་ནོར་ འི་ ་བས་

མ་པར་མཛས། །གསེར་བཟང་མཆོག་གི་ ་བས་བ ེན་པ་ཅན། །རིན་ཆེན་ག གས་མཛས་དེང་འདིར་བ ་
ཤིས་ཤོག ། ི་མེད་རབ་གསལ་མངོན་པར་འ ད་པ་ཅན། ། ་འ ལ་དང་བཅས་ ་གཏེར་རབ་བ ོར་ཞིང༌། །
དགོས་འདོད་ ན་ ོལ་དེ་དང་གནས་གཅིག་པའི། །བ ་ཤིས་ཉ་ཡིས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །རིན་ཆེན་
བཟང་ལས་མངོན་པར་ བ་པའི་ ལ། །འདོད་ད ་མ་ ས་འ ང་བའི་རིན་ཆེན་གཏེར། ། ་ ས་གོས་ ིས་
མཛས་པར་བ ན་པ་ཡི།

། མ་བཟང་མཆོག་གིས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག

།དཔག་བསམ་ཤིང་དང་ ེད་

ཚལ་བཟང་ མས་ལས། །མངོན་པར་ ང་བའི་པ ོ་གསར་པ་ མས། །ཡིད་འ ོག་ ི་དང་ཟེ ་འ ་འདབ་
འ ེང་ ན། །པ ོ་མཆོག་གིས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །རབ་མཛས་གཡས་ ་ལེགས་པར་ ང་བ་ཡི། །
གངས་རི་དང་འ ་མ་ ས་ ོགས་ མས་ ། །ཡིད་འ ོག་ ་ ོགས་ ལ་བ་མཉེས་ ེད་པའི། ། ང་མཆོག་
མས་ ིས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །རབ་མཛས་ག གས་མཆོག་ཡིད་ ིས་ ིས་པ་བཞིན། ། མ་པར་རབ་
བ ་ གས་མཚན་འདོད་ད ་ ོལ། ། ་ཡི་གཉེན་ ར་ ན་ མས་ ན་ ིས་མཛས། །དཔལ་ ི་བེ ས་དེང་
འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག ། ོགས་ལས་ མ་ ལ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་བཟང༌། ། ་ཚགས་དར་དང་ནོར་ འི་ ་
བས་ ས། །དགོས་འདོད་ ན་ ོལ་རིན་ཆེན་ཏོག་གིས་མཛས། ། ལ་མཚན་མཆོག་གིས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་
ཤོག །གསེར་ལས་ལེགས་ ས་ ེ་བ་ཤིན་ ་ མ། ། ིབས་ ོང་ ན་ཞིང་ ་ ད་མ་ཉམས་མཛས། །དང་པོའ་ས་
ལས་ མ་པར་ ལ་ ར་པའི། །རིན་ཆེན་འཁོར་ལོས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་སོ། །

ཅ0། ཤིས་བ ོད་ ི་ཡན་ལག །
མར་པའི་བ ་ཤིས།
མར་པའི་ཞལ་ག ང་བ ་ཤིས། དེ་ནས་ ོ་ ག་ ང་པའི་མི་མང་པོ་བསགས་ཏེ།

ས་ ི་ཆེ་འདོན། གཟིམས་ཁང་གི་རབ་གནས་

ོན་མོ་བཟང་པོ་དང་བཅས་པ་མཛད་པའི་ ོན་ ལ་ ། ་མ་མར་པས་བ ་ཤིས་མངའ་གསོལ་ ་ི མ ར་འདི་ག ངས་སོ། །

་མ་བཀའ་ ིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ང་ཡི་བ ད་པ་རིན་ཆེན་འདི་ཉིད་ལ། །ཉེས་ ང་མེད་པའི་བ ་
ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག གདམས་ངག་ཟབ་མོའ་ཉེ་ལམ་ལ། །ནོར་འ ལ་མེད་པའི་བ ་
ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག །ང་རང་མར་པ་ལོ་ ་ལ། །ཟབ་མོ་གནད་ ི་བ ་ཤིས་ཡོད། །བ ་
ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག ། ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ ོ་ལ། ། ིན་ བས་དངོས་ བ་བ ་ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་
དེས་ ང་བ ་ཤིས་ཤོག ། ་ཆེན་ ོབ་མའི་འཁོར་ཚགས་ལ། །དད་པ་དམ་ཚག་བ ་ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་དེས་
ང་བ ་ཤིས་ཤོག །ཡོན་བདག་ ལ་མི་ཉེ་རིང་ལ། །མ ན་ ེན་ཚགས་གསོག་བ ་ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་དེས་
ང་བ ་ཤིས་ཤོག །ལས་དང་ ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །འ ོ་དོན་ ང་ བ་བ ་ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་
བ ་ཤིས་ཤོག ། ང་ཞིང་ ིད་པའི་ ་འ ེ་ལ། །ཆད་མདོ་བཙན་པའི་བ ་ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་
ཤིས་ཤོག །འདིར་ཚགས་ ོམ་ ི་ ་མི་ལ། །བདེ་ ིད་ ོན་ལམ་བ ་ཤིས་ཡོད། །བ ་ཤིས་དེས་ ང་བ ་ཤིས་
ཤོག ཅེས་ག ངས་སོ། །

ཅ0། ཤིས་བ ོད་ ི་ཡན་ལག །
ར་ཆེན་བ ་ཤིས།
བ ་ཤིས་ ི་དང་པོ་བ ་ཤིས་པ། །སངས་ ས་འཇིག་ ེན་ ་ ོན་པ་ཡིན། །བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །
བདེ་ ད
ི ་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །བ ་ཤིས་ ི་གཉིས་པ་བ ་ཤིས་པ། །དམ་ཆོས་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་ཡིན། །
བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་ ད
ི ་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །བ ་ཤིས་ ི་ག མ་པ་བ ་ཤིས་པ། །
ཞིང་མཆོག་དགེ་འ ན་ཚགས་ མས་ཡིན། །བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་
ཤོག །བ ་ཤིས་ ན་ ི་བ ་ཤིས་པ། །བཀའ་བ ད་ངོ་མཚར་ཅན་ མས་ཡིན། །བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་
ཤོག །བདེ་ ད
ི ་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །ག གས་མེད་ག གས་ ི་ཁམས་ ི་ ། །བསམ་གཏན་ནང་གི་
དགའ་བདེར་ ན། །དེ་བཞིན་བདག་ཅག་བདེ་ ིད་ཤོག །བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་
ཚགས་པར་ཤོག །འདོད་ཁམས་འདོད་ ་རིགས་ ག་ མས། །འདོད་ཡོན་ ་ཚགས་ མས་ ིས་ ེ། ། ག་ ་
དགའ་དང་བདེ་བར་ ན། །དེ་བཞིན་བདག་ཅག་བདེ་ ིད་ཤོག །མི་མཆོག་འཁོར་ལོས་ ར་ ལ་ནི། ། ལ་
ིད་བ ན་ལ་སོགས་པ་ཡིས། ། ིང་བཞིར་ ན་ མ་ཚགས་པ་ལ། ། ག་ ་བདེ་ཞིང་ ིད་པར་ ོད། །དེ་བཞིན་
བདག་ཅག་བདེ་ ད
ི ་ཤོག །བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག ། ར་ཆེན་
གནས་མཆོག་འཛམ་ ིང་ ན་འདིར་ནི། །ཆོས་ ལ་ ་ཚ་བ ན་པར་ཤོག །བ ན་པ་ ོགས་བ ར་ བ་པར་

ཤོག །འ ིན་ལས་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་ཤོག །མང་པོས་བ ར་བ་

འི་ ལ་པོའ་རིགས། ། ལ་བས་ ང་

བ ན་བོད་ ི་ཆོས་ ི་ ལ། །མེས་དབོན་ མ་ག མ་སོགས་ ིས་ ལ་བའི་བ ན། །བོད་ ་ ན་ ངས་ ལ་
ིད་གཉིས་བ ངས་པའི། །བདེན་པ་ཆེན་པོས་དེང་འདིར་བ ་ཤིས་ཤོག ། ་གར་ ལ་པོའ་ ལ་ ིད་དང༌། །
་ནག་ ལ་པོའ་དཔལ་འ ོར་དང༌། །ཧོར་ ི་ ལ་པོའ་མ ་ ོབས་སོགས། །འཛམ་ ིང་ ན་ ི་ ན་ཚགས་
བ ད། །ཐམས་ཅད་ ར་གནས་འདིར་འ ་བར་ཤོག །བདེ་ ད
ི ་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་

བ ་ཤིས་ཤོག ། ར་ཆེན་གནས་མཆོག་འཛམ་ ིང་ ན་ ི་ ན་འདིར་ནི། །བདག་ཅག་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་
འ བ་པར་ཤོག །བདེ་ ད
ི ་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་
ཚགས་པར་ཤོག ། ལ་དང་ ད་རིགས་མི་གཅིག་པ། །མི་རིགས་ མ་པ་ ་ཚགས་པ། །བདེ་ ིད་ཡང་ཡང་
འདིར་འཚགས་ཤོག །བ ་ཤིས་དེ་ཡིས་བ ་ཤིས་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །འ ལ་ ིད་པ་
འཇིག་ ེན་མི་ཡི་ཆོས། །དགའ་བདེ་ ོན་བཞིན་ཐོབ་པར་ཤོག ། གས་ ིད་པ་དམ་པའི་ ་ཆོས་ལ། ། ས་ ག་
་འ ལ་མེད་འ ོར་བར་ཤོག །བ ་ཤིས་ ི་རབ་མ་འཛམ་ ིང་ ན། །འཛམ་ ིང་ ན་ ི་བ ་ཤིས་ཤོག །
བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འ བ་པར་ཤོག །བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་ཤོག །ཅེས་ ང་ བ་ ི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་ ིང་
གི་ད ིལ་ ་མི་འ ལ་བར་འཛན་པ་ཀ ་པ་ཆོས་ གས་ ་མཚས་ ར་བའོ། །

༄༅།། སངས་ ས་ ང་སེམས་ ི་བ ོད་
ཚགས།

འ མ་ད ངས་བ ོད་པ།
བཅོམ་ ན་འདས་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་ ོ་ ེ་ལ་མཆོད་པར་བ ོད་པའི་ ལ་ ས
ི ་བ ོད་པ་བ གས། ༀ་

ི་སི ཾ།

་མ་དང་

ེ་བ ན་འཇམ་པའི་ད ངས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་ ན་ ོ་ ོས་ ིཿལས་ ང་བ་གཞོན་ འི་ ལ་འཆང་
མཛས་པའི་ ། ། ་ ས
ེ ་བསིལ་ཟེར་ཅན་ད ས་ ིལ་མོ་ ང་བཅས་རོལ་པའི་འ ིང་བག་ཅན། ། ར་ མ་
མདོག་ཅན་ ར་ ད་ ་པ་ ན་གོང་

ལ་ ིས་མཛས་ཤིང༌། ། ་ཚགས་རིན་ཆེན་རབ་ ས་ ་ཡི་ན་བཟའི་

ད་གཡོགས་ལེགས་པར་བགོས། ། ག་གཡས་མཁའ་ ར་ ོ་བའི་རལ་ ི་ཚ་ཟེར་ཅན་འོད་རབ་འ ོས་པས། །
ན་པའི་འཐིབས་པོ་ ལ་ཞིང་བ ད་བཅོམ་དེ་བཞིན་ཉིད་དོན་ གས་ ད་ཅིང༌།

།གཡོན་ ི་

ལ་འདབ་

བ ད་ མ་ ས་མ ལ་པའི་ངོས་ ་རབ་ ས་པ། །གེ་སར་ ིང་པོ་ ི་མེད་ ེང་ན་ ལ་བའི་ག ང་རབ་ ེགས་
བམ་བ མས། ། ོད་ག ག་མི་བ ོད་ ོབ་པས་རབ་མཚན་ ོ་ ེ་ ོན་པོ་ཡི་གེ་ ག །བཞད་པའི་གད་ ངས་
ཅན་ ི་ཞབས་ ལ་ཡིད་འོང་ཁོ་བོའ་ ི་བོར་ཞོག

། ོད་ ་བདག་ ས་ ིང་གི་འཁོར་ལོར་ མ་བསམ་གང་

གིས་ཆགས་ ང་སོགས། །ངན་སེམས་ཐ་ཆད་དམ་པས་ ད་པ་དེ་ ན་མགོན་པོས་བཟོད་མཛད་ཅིག ། ལ་
ས་ ་བོའ་ མ་ཐར་ཟབ་ཅིང་ ་ཆེ་བདག་ལ་ཉེར་ ོལ་མཛད། །ཡབ་གཅིག་ཉིད་ལས་ ་གཞན་བདག་ལ་རེ་
བ་མ་མཆིས་ ལ་ངན་བདག །ཉིན་མཚན་ ན་ ་འཇམ་ད ངས་ ས་པས་བསམས་ ང་ ེད་ ི་ གས་ ེའི་
གས། ། ང་ཟད་མེད་ མ་འོན་ ང་ ར་ངན་རང་གི་ཉེས་པས་བ ད་པར་ཟད། །ད་ ང་ ོད་མཉེས་མ་ ར་
བར་ ་ བས་གཞན་འཚལ་བར་མ་ ར་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་ས་ ་པ ི་ཏས་ ར་བའོ།། །།

དཔལ་མོའི་འཕགས་བ ོད།
ༀ་འཇིག་ ེན་མགོན་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་ ེན་ ་མ་ ིད་པ་ག མ་ ིས་བ ོད་པ་པོ། ། ་ཡི་གཙ་བོ་
བ ད་དང་ཚངས་པས་བ ོད་པ་པོ། ། བ་པའི་ ལ་མཆོག་བ ོད་པས་ བ་པར་མཛད་པ་པོ། །འཇིག་ ེན་
ག མ་ ི་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །བདེ་གཤེགས་དཔག་མེད་ ་ ེ་ ་བཟང་འཛན་པ་པོ། །བདེ་
གཤེགས་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ད ་ ན་འཛན་པ་པོ། ། ག་གཡས་མཆོག་ ིན་ཡི་ གས་བ ེས་ ོམ་སེལ་བ་པོ།
། ག་གཡོན་གསེར་ ི་པད་མས་ མ་པར་བ ན་པ་པོ། ། ི་ཞིམ་རལ་པའི་འ ེང་བ་དམར་སེར་འ ག་པ་པོ། །
ཞལ་རས་ ས་པ་ ་བ་ ་ ར་མཛས་པ་པོ། ། ན་ ི་པད་མ་མཆོག་ ་བཟང་ཞིང་ཡངས་པ་པོ། ཁ་བ་ ང་ ར་
མ་དཀར་ ི་ངད་ ན་པ་པོ།

། ི་མེད་འོད་ཆགས་ ་ཏིག་ཚམ་ ་འཛན་པ་པོ།

།མཛས་པའི་འོད་ཟེར་ ་

རེངས་དམར་པོས་བ ན་པ་པོ། །པད་མའི་མཚ་ ར་ ག་ནི་དངར་བར་ ས་པ་པོ། ། ོན་ཀའི་ ིན་ ི་མདོག་
དང་ ན་ཞིང་གཞོན་པ་པོ། །རིན་ཆེན་མང་པོས་ད ང་པ་གཉིས་ནི་བ ན་པ་པོ། །ལོ་མའི་མཆོག་ ར་ ག་
མཐིལ་འཇམ་ཞིང་གཞོན་པ་པོ། །རི་ གས་པགས་པས་ ་མ་གཡོན་པ་བཀབ་པ་པོ། ། ན་ཆ་ག ་ ས་ ེག་
ཅིང་ ན་ མས་འཆང་བ་པོ། ། ི་མ་མེད་པ་པ འི་མཆོག་ལ་གནས་པ་པོ། ། ེ་བའི་ངོས་ནི་པ འི་འདབ་ ར་
འཇམ་པ་པོ། །གསེར་ ི་ ་རགས་མཆོག་ལ་ནོར་ ས་ ས་པ་པོ། ། ་ ར་ད ིས་པའི་རས་བཟང་ཤམ་ཐབས་
འཛན་པ་པོ། ། བ་པའི་མ ེན་མཆོག་མཚ་ཆེན་ཕ་རོལ་ ིན་པ་པོ། །མཆོག་བ ེས་བསོད་ནམས་མང་པོ་ཉེ་
བར་བསགས་པ་པོ། ། ག་ ་བདེ་བའི་འ ང་གནས་ ་ནད་སེལ་བ་པོ། །ག མ་མཐར་མཛད་ཅིང་མཁའ་ ོད་
ོད་པ་ ོན་པ་པོ། ། ས་ཅན་མཆོག་ནི་བ ད་ད ང་འ ག་ལས་ ལ་བ་པོ། །གསེར་ ི་ ང་ག བ་ ་ཡིས་
ཞབས་ཡིད་འོང་བ་པོ། །ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་ཡིས་དཔེན་པར་མཛད་པ་པོ། །ངང་པའི་འ ོས་འ ་ ང་
ཆེན་ ེགས་ ར་གཤེགས་པ་པོ། །ཡོངས་ ོགས་ཉེ་བར་བསགས་ཤིང་བ ན་པ་གཉེར་བ་པོ། །འོ་མའི་མཚ་དང་
་ཡི་མཚ་ལས་ ོལ་བ་པོ། །གང་ཞིག་ ག་ ་ཐོ་རངས་ལངས་ནས་ ས་པ་ཡིས། ། ན་རས་གཟིགས་ ི་དབང་

པོ་ཡིད་ལ་སེམས་ ེད་ཅིང༌། །བ ོད་པའི་མཆོག་འདི་དག་ཅིང་གསལ་བར་འདོན་ ེད་ན། །དེ་ནི་ ེས་པ་འམ་
ནི་ ད་མེད་ཡིན་ཡང་ ང༌། ། ་ེ བ་འདི་འམ་མ་འོངས་ ེ་བ་ཐམས་ཅད་ ། །འཇིག་ ེན་འཇིག་ ེན་ལས་
འདས་དགོས་པ་ ན་འ བ་འ ར། །
འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་དབང་ ག་ལ་དགེ་ ོང་མ་དཔལ་མོས་ལི་ཁར་ཤིང་འཕེལ་ ་བ ོད་པ་མཛད་པ་ ོགས་སོ།། །།

མས་བ ོད་ཚངས་པའི་ཅོད་པན།
ལ་བ་ མས་པ་མགོན་པོ་ལ་ ་ེ གས་ ི་ ོ་ནས་བ ོད་པ་ཚངས་པའི་ཅོད་པན་ཞེས་ ་བ།

མཉེས་གཤིན་ མས་པས་ ག་ ་བ ན་ཡང་ནག་པོའ་ ་ལག་ ེག

།ན་མཿ ི་ ་ ་མ ་གྷོ་ ་ཡ།

།ཤིན་ ་བཅད་དཀའི་འཆིང་བ་བཅད་

ང་ ིང་ ེས་དམ་ ་བཅིངས། །ཞི་བའི་བཏང་ ོམས་ ན་ ་ ན་ཡང་བདག་པས་གཞན་ལ་གཅེས། །འཇམ་
ད ངས་ཞབས་ལ་ ས་པས་བ ད་ནས་མི་ཕམ་མགོན་ལ་བ ོད།

།གདོང་བཞི་མེས་པོའ་ཞལ་ནས་རབ་ ་

བ གས། ། ན་ ོང་ ན་པས་དང་བས་ ན་ ་བ ། །དགའ་མའི་བདག་པོས་ ེགས་པ་བཏང་ནས་བ ད། །
ལ་ཚབ་ཞབས་ལ་ ས་པས་ ག་བ ི་འོ། ། ངས་པའི་མཚ་ལ་འདབ་བ ་པ་ ེ་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་ཉིན་ ེད་འོད།
།དག་པའི་མཁའ་ལ་ ་ ར་མགོན་ཏེ་དེས་ ང་ ན་དའི་ཚལ་ལ་བཞིན།
མཐོང་མ་ཐག་ ་འ ོ་བའི་ཡིད་འ ོག་པ།

།མཚན་དཔེའི་ ེང་བས་གང་ ་

། མས་མགོན་ཞབས་པད་ ེ་ཞིང་ ེ་བར་བདག་གི་ག ག་ན་

མཛས་ ར་ཅིག །བ ད་འཇོམས་འཁོར་ ་འཇིགས་པ་ ན་དང་ ལ། །མ ངས་མེད་དཔའ་བོ་ ིད་ག མ་
ོན་པ་མཆོག །ཉམ་ངར་ ང་བའི་འ ོ་ལ་ ག་ ་གཟིགས། ། མ་འ ེན་ ོད་ ི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
མཐའ་ཡས་ཤེས་ ར་ཐོགས་པ་མེད་འ ག་པའི།

།མ ེན་པའི་ ོབས་ ིས་མ་ ངས་བ ད་ ི་ ེ།

།གནམ་

གས་བབས་པའི་མེ་ཏོག་གཞོན་ ་བཞིན། །ཕམ་མཛད་ ོབས་བ འི་དཔལ་ ིས་བ ིད་པ་ ོད། །ཕས་ ོལ་
ང་པོ་ ེགས་པའི་ ད་འགེམས་ཤིང༌། །ལེགས་བཤད་ ་ཆེན་འཁོར་ད ས་བ གས་པ་ཡིས། ། ་བ་ངན་པའི་
ཝ་ ས
ེ ་མཐར་མཛད་པའི། །མི་འཇིགས་བཞི་ ན་མི་ཡི་སེང་གེ་ ོད། ཁེངས་པས་མཐོ་བའི་འཇིག་ ེན་མེས་པོ་
དང༌། །ཉག་ ན་བདག་པོ་དགེ་ ོང་ མ་ཟེ་སོགས། །གང་གིས་ ་བར་མ་ ས་འཁོར་ལོ་མཆོག །བ ོར་བས་
འ ོ་ལ་ མས་པའི་མགོན་པོ་ ོད། ། ་དང་ག ང་ལ་འ ལ་པའི་མིང་ཡང་མེད། ། ན་པ་མ་ཉམས་ ག་ ་
མཉམ་པར་བཞག །ཐ་དད་འཛན་པ་མ་བ གས་བཏང་ ོམས་ ིས། །དབེན་ ིར་ ོད་ ི་ ོད་པ་ཡོངས་ ་དག
།འ ན་པ་དང་ནི་བ ོན་འ ས་ ན་པ་དང༌།

།ཏིང་འཛན་ཤེས་རབ་ མ་པར་ ོལ་བ་ལ།

།ཉམས་པའི་གོ་

བས་མ་ ས་རིང་ ་མཛད། །དེ་ ིར་ ོད་ ི་ ོགས་པ་ ་ན་མེད། ། ས་ག མ་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཐོགས་
མེད་པར་མ ེན། ། ་ག ང་ གས་ ི་འ ིན་ལས་ མ་པར་དག ། ིད་པའི་ ི་མཐའ་ཇི་ ིད་འ ོ་བའི་དོན། །
མཛད་པའི་ ར་ ིས་ད ེས་བཞིན་འ ག་པ་ ོད། ། ་ཆེའི་ཡོན་ཏན་ ང་པོ་རབ་ ོགས་པས། ། ་མོའ་ ོན་
ཡང་འ ག་པའི་ བས་བཅོམ་པ། ། ོད་ ི་བ ེ་བའི་ ལ་ ་ ར་པ་བདག ། ེ་ གས་ ོ་ནས་ ་ལ་ ད་ཙམ་
དགོངས། ། ག་བ ལ་ ་མཚ་ཆེ་ལས་ ོལ་བའི་ ། །དལ་འ ོར་ཚང་བའི་ ེན་འདི་ཡིན་ན་ཡང༌། །བག་མེད་
ལེ་ལོ་གཉིད་དང་ ེ་མོའ་གཏམ། ། ེད་བ ར་འདོད་པའི་ ོན་ ིས་ གས་པ་ཡིས། །དོན་མེད་ ོགས་ ་བཀོལ་
བས་དོན་ཆེན་པོ། །བདེ་ ག་བ བ་པའི་ ས་བཟང་ ད་གསོན་པ། །མི་ཡི་ཤ་ གས་ གས་ ི་འ ་ཤེས་ཅན།
།བདག་ལ་ ོད་ ི་ གས་ ེས་གཟིགས་ ་གསོལ། ། ེད་དཀའ་དོན་ཆེའི་དལ་འ ོར་ཐོབ་པ་ཡང༌། ། ོབས་
ིས་མི་བ ོག་འ ོས་པར་མི་ ས་པའི། ། ོབས་ ན་འཆི་བདག་ཕོ་ཉ་བ ེ་བ་དང༌། །ན་དང་ ་བས་ཟིན་པར་
མཐོང་ན་ཡང༌། །ནམ་འཆི་ངེས་མེད་འཆི་བའི་ ས་ ི་ཚ། །ཐམས་ཅད་བོར་ནས་འ ོ་བ་མ་ ན་པར། །ལོ་ ་
ཞག་ མས་དོན་མེད་འདའ་ ེད་པའི། །རབ་ ོངས་བདག་ལ་བ ེ་བའི་ ས་ལ་བབ། །ངེས་པར་ལེགས་པའི་གོ་
འཕང་ ོས་ཅི་དགོས། །ལམ་ ི་ ེན་ ་ བ་པས་བ གས་པ་ཡི། །མཐོ་རིས་ཙམ་ཡང་ཐོབ་པའི་གདེང་མེད་པ། །
བདག་ལ་ ེད་ ིས་བཏང་ ོམས་མཛད་ལགས་སམ། །མཐོ་རིས་དཔལ་དང་ ན་པའི་ ས་ཐོབ་ ང༌། །ག ང་
རབ་ ལ་བཞིན་འ ེད་པའི་ཤེས་རབ་ ིས། །མ་ནོར་ལམ་བཟང་ ེད་པར་མ་ ར་ན། ། ར་ཡང་འཁོར་བའི་
་མཚ་ཉིད་ ་ ང༌། །དེ་ ིར་གཏི་ ག་ ན་པའི་ ག་ཆེན་ ིས། ། ན་རིང་ ས་ ་བ ིབས་པས་ ང་དོར་
གནས། །ཇི་བཞིན་འ ེད་ལ་ ན་ནས་འཐོམས་ ར་པ། །བདག་ལ་ཤེས་རབ་ ོན་མེ་ ལ་ ་གསོལ། །རབ་
འབར་ གས་ ི་ས་གཞིར་མེ་ ེས་ ེག་ཅིང་ ས་ལ་མཚན་ཆའི་ཆར་པ་འབབ། །གཤིན་ ེའི་ ེས་ ས་གསལ་
ཤིང་ལ་བ ོན་ཟངས་ ན་ ད་ཅིང་ ར་ ས་ ེ་ལ་འདེབས། །གངས་རིས་བ ོར་བའི་འ ག་པའི་ བས་ ད་
་ ག་འ བས་པའི་ ང་གིས་བཏབ་པ་ཡིས། །ལ་ལར་ ་ ར་བ ་ ང་ལ་ལར་ ོལ་ཞིང་ ས་ནི་ཚལ་པ་ ་
མར་གས། །གདོང་ནི་ ས་ཁེབས་ཁ་ནི་ མ་ཞིང་ ་ ང་མཐོང་ ེ་བ ང་ ིར་ གས་པ་ན། །རལ་ ི་མ ང་
མས་ཐོགས་པའི་ ས
ེ ་ ས་འགེགས་ཤིང་ ་ཡང་ ག་ ག་ཉིད་ ་མཐོང༌།

ཁ་ནི་ཁབ་ ི་མིག་ཙམ་ ་བས་

མ ིན་འགགས་ཟས་ ོམ་ ེད་ ང་ ོད་མི་ ས། །ཟོས་ཤིང་འ ང་ མས་འབར་ནས་ཚག་ཅིང་བཤང་གཅིས་
འཚ་ལ་རང་ཤ་བཅད་དེ་ཟ།

། ོངས་པའི་ ན་ཆེན་འཐིབས་པས་ལམ་དང་ལམ་མིན་འ ེད་ལ་ ོ་ཡི་ ས་པ་

ལ། །གཅིག་ལ་གཅིག་གསོད་ ་མིའི་གཞན་དབང་ ར་པས་བ ེག་དང་བཀོལ་བའི་ ག་བ ལ་འབབ། ། ་
མས་དཔལ་ལ་འ ག་པའི་ ག་དོག་མེ་ཆེན་འབར་བས་ཡིད་བདེའི་གོ་ བས་བཅོམ། །འཐབ་ ོད་ལས་ ང་
ས་བཅད་ ལ་ཞིང་གཡོ་ ས་བ ད་པས་བདེན་མཐོང་ ལ་བ་མེད། །དེ་ ར་མཐོང་བ་ ་ཞོག་ཐོས་ན་ཡང༌།
། ིང་ལ་འཇིགས་བ ད
ེ ་ ་ི ནི་གཡའ་བ་ཡི། །ད ལ་བ་ཡི་ གས་ ད་འ ོ་ ་མིན་ ི། །གཡང་ས་ཆེན་པོ་དག་
་ ང་འ ར་བའི། །དམ་པས་ ད་པའི་མི་བཟད་ ིག་པའི་ལས། །ཐོག་མེད་ ས་ནས་བསགས་ཤིང་གསོག་
འ ར་བ། །གཡང་ས་ཆེན་པོར་མངོན་ ོགས་ཉམ་ཐག་བདག །ངན་འ ོའ་འཇིགས་ལས་ ོལ་བའི་ ས་ལ་
བབ། །མི་ཡི་གནས་ནའང་ལོངས་ ོད་དབང་ ག་གིས། །མངོན་པར་མཐོ་ན་ཉམས་ ི་ ོགས་པ་དང༌། །མཐོ་
རིས་ཡོན་ཏན་འ ོར་པས་ཕོངས་པ་ན། །འདོད་བདེ་འཚལ་བར་འ ར་བས་ཤ་ཐང་ངོ༌། །བདེ་བར་འདོད་ནས་
དེ་ཡི་ཐབས་ བ་པས། །བདེ་བ་ཐོབ་པ་དེ་ལས་ཆེས་ ག་པའི། ། ས་ ི་ ག་བ ལ་སེམས་ ི་ཡིད་མི་བདེ། །
མ་པ་ ་མས་ ན་ནས་མནར་བར་འ ར། ། ས་མཛས་རིན་ཆེན་ ན་ ིས་རབ་བ ན་ནས། །ཁང་བཟང་
དགའ་བའི་ཚལ་ ་གནས་བཅས་ཤིང༌། ། ན་རིང་འདོད་པའི་བདེ་ལ་ལོངས་ ོད་པ། །མཐོ་རིས་དཔལ་ལ་
རོལ་པའི་ ་ མས་ ང༌། །མི་འདོད་འཆི་བའི་ ས་ ིས་ཟིན་པ་ན། །ཡིད་འ ོག་ ིང་ལ་གཅགས་པར་ ར་པ་
ཡི། ། ་ཡི་མཛས་མ་ཡིད་འོང་ ད
ེ ་མོས་ཚལ། །བ ད་ ི་ཁ་ཟས་གོས་བཟང་མཛས་པའི་ ན། ། ་ ་གཞོན་ ་
མས་དང་ ར་ ་བདག །མི་འདོད་བཞིན་ ་འ ལ་བར་མཐོང་བའི་ཚ། །གནས་དེར་ ེས་པའི་ ས་ ི་བདེ་
བ་ལས། །ཆེས་ཆེར་ ག་པའི་ཡིད་ ི་ ག་བ ལ་ ིས། །བ ེད་པའི་ ་ངན་མེ་ ེ་འབར་བས་བ ེག །ཚ་
རབས་མང་པོར་ལེགས་པར་ ད་པའི་ལས། །འབད་པས་བ བས་པའི་འ ས་ ་ ད་པས་ཟད། །བག་མེད་
དབང་གིས་ངན་འ ོའ་ ་བ བས་པས། ། ར་ཡང་ངན་སོང་གནས་ ་ ང་བར་འ ར། །འདོད་ལ་འ ན་
པའི་ མ་ ོག་གནོད་སེམས་མེད། །གཉིད་དང་ཡིད་ལ་ག ང་བའི་ ོད་པ་ ང༌། ། ས་དང་སེམས་ལ་གནོད་
པའི་ ག་བ ལ་ ལ། །ཏིང་འཛན་ ོབས་ ིས་ ན་རིང་བདེར་གནས་པ། །ག གས་དང་ག གས་མེད་ ་ཡི་
གནས་ཐོབ་ ང༌། །འ ་ ེད་ ག་བ ལ་འཆིང་ལས་མ་ ོལ་བས། ། ོན་ ི་ཏིང་འཛན་འཕེན་པ་ཟད་པ་ན། །
ིར་ཡང་འོག་ ་ ང་ནས་བ ད་མར་འཁོར། །དེ་ ར་འཁོར་བའི་གཙ་བོ་ ་མི་ཡང༌། ། ེ་འཆི་ན་དང་ ་ལ་
སོགས་པ་ཡི། ། ག་བ ལ་ ་བོས་ ིད་པའི་མཚར་ ེར་ན། ། ིད་པའི་བདེ་ལ་ཆགས་པར་མི་རིགས་མོད། །
འོན་ ང་ ེད་པས་ ོ་མིག་བ ིབས་པ་ཡིས། ། ག་བ ལ་བདེ་བར་འཛན་པའི་ལོག་ཤེས་ཅན། ། ིན་ཅི་ལོག་

གི་ ོག་པས་བ ིབས་པ་བདག ། ིད་པའི་ ་བོ་ཆེ་ལས་བ ལ་ ་གསོལ། །འདོད་པའི་འདམ་ ་ ིང་བས་ཐར་
པའི་ལམ་ལས་གོལ། །མ་རིག་འཐིབས་པོར་ གས་པས་ཤེས་རབ་མིག་དང་ ལ། ། ོས་པའི་གཟེབ་ ་ ད་པས་
འཁོར་བའི་བཙན་རར་བཅིངས། །ལས་ ིས་མནར་བ་བདག་ནི་ ེད་ ི་ གས་ ེའི་གནས། །འཇིགས་ ང་
འཁོར་བའི་གཡང་ས་འགེགས་པ་ལ། ། ི་མེད་མང་ ་ཐོས་ལ་བ ེན་པ་ཡི། ། ལ་བཞིན་ད ོད་པའི་ མ་དག་
རིགས་ ོབས་ ིས།

།མཐའ་ཡས་ག ང་རབ་ མས་ ི་ ང་ངེས་ ལ།

།ཇི་བཞིན་ ེད་པས་གཞན་ ིང་མི་

འཇོག་པའི། །མཁས་པའི་གོ་འཕང་ངེས་པར་ ེད་དགོས་ ང༌། ། ལ་བའི་དགོངས་པ་ ་མོ་ ོས་ཅི་དགོས། །
འ ག་ ོག་གནས་ནི་ཤིན་ ་རགས་པ་ལའང༌།

།བདག་གི་ ོ་མིག་ཆེས་ཆེར་གསལ་མ་ ར།

།ད་ ང་རབ་

ོངས་ད ་འདིས་བདག་གི་ ིང༌། །རིང་ ་བ ིབས་ན་ ོལ་བའི་ བས་མེད་པ། ། ལ་འདི་དགོངས་ལ་ ིང་གི་
ན་པ་སོལ། ། ལ་བ་ ལ་ ས་ ན་ ར་རིག་གནས་ལ། །མང་ཐོས་ ་མཚས་ ེ་བ་ ་མ་ ། །ཡང་ཡང་
ངས་པའི་བག་ཆགས་ལེགས་སད་པ།

།འ ོ་ལ་ལམ་བཟང་མཚན་པའི་མིག་གཅིག་ །

། ོན་ ི་དམ་པ་

མས་ ིས་ཡལ་བར་དོར། །དེ་ ིར་མགོན་དང་ ལ་བའི་ཕོངས་པ་བདག ། ོགས་ མས་བ ད་པའི་འ ོན་པོ་
བཞིན་ ར་པས། །བ ེ་ཆེན་ ོད་ ིས་ ེས་ ་བ ང་བའི་ ས། །ཡང་དང་ཡང་ ་ ས་པས་བ ེན་པའི་ བས།
། མས་པ་ མས་པས་འ ོ་བ་ ོལ་བ་ ོད།

། ར་བ་ ར་བར་ ོན་ནས་བདག་གི་ནི།

། ེ་བ་ ེ་བར་ཐེག་

མཆོག་བཤེས་གཉེན་མཛད། ། ག་ ་བ ེ་བས་ ས་ཅན་མཐའ་དག་ལ། ། ན་མི་འཆད་པར་གཟིགས་པ་ ོད་
ང་ ། ། ོད་ ི་ཡོན་ཏན་ ན་པས་ ང་བའི་ཡིད། །ཉིན་རེ་བཞིན་ ་ ེབ་པར་བ ིས་ན་ཡང༌། །གནས་ ིས་
བ ལ་ཞིང་ ར་ཡང་དབེན་པའི་རོ། །རབ་ ་ ང་ ིར་ཐག་རིང་གནས་ ་ནི། །འ ག་པར་འདོད་པས་ ས་
ིས་བ ོད་མ་ ས། །དེས་ན་བསོད་ནམས་ཞིང་གི་དམ་པ་ ོད། །མཉེས་པར་བ ི་ ད་ ག་བསམ་དག་པ་ཡིས།
།རིན་ཆེན་ས་ལེ་ མ་དང་ ་ཡི་དར། །དགེ་ ོང་ མས་ལ་ བ་པས་བ གས་པ་ཡི། །ཆོས་གོས་ག མ་དང་
གསིལ་ ེད་ ང་ ོང་ ོད།

།གཞན་ཡང་ཏིང་འཛན་ ོན་ལམ་ ིས་ ལ་པའི།

།བཀོད་ལེགས་ཡིད་འ ོག་

མཆོད་པ་ནམ་མཁའི་ ོན། །ཡོངས་ ་བཀང་ ེ་ ང་གཉིས་གཙ་བོ་ལ། །ཞེན་མེད་མ་ཆགས་ ོ་ཡིས་ད ལ་
བར་བ ི། །དེ་ལས་འོངས་པའི་རབ་དཀར་དགེ་བའི་ཚགས། །གང་དེས་ ིད་པར་ ན་རིང་འ མས་པ་ན། །
ག་བ ལ་ ེ་བས་མནར་ཞིང་བདེ་བས་ཕོངས། །མ་ ས་འ ོ་བའི་ བས་ ་བདག་ ར་ཅིག །འཇིག་ ེན་
འ ེན་པའི་གོ་འཕང་དམ་པ་ལ། །རེག་པར་མ་ ར་ ེ་བ་ཐམས་ཅད་ ། །ཚངས་ ོད་ཡོངས་ ་དག་པའི་རབ་

ང་ ེན། ། ེད་ནས་ཐེག་མཆོག་རིགས་ནི་སད་པར་ཤོག །བཟོད་ ན་ ང་ཞིང་ ་ ་མེད་པ་དང༌། །མ་ མ་
ིང་ ོབས་ གས་ ག་དད་པ་དང༌། ། ས་དང་ ག་ ་ ོར་བའི་བ ོན་འ ས་དང༌། ། མ་ད ོད་ཤེས་རབ་
ལ་ ང་ཐོབ་པར་ཤོག ། ལ་བའི་དགོངས་པ་ མ་དག་རིགས་ ོབས་ ིས། །ཇི་བཞིན་ ེད་ནས་རང་གིས་
དགོངས་པ་ ར། །བ ེ་བས་ ངས་པའི་ཐབས་མཁས་ ོད་པ་ཡིས། །གཞན་ལ་ ོན་ལ་མཁས་པའི་མཐར་སོན་
པའི། །བཤེས་གཉེན་བ ེན་ནས་མང་ཐོས་ ་མཚ་ལ། །རིང་ ་ ངས་པས་ཐེ་ཚམ་ ན་བཅད་ནས། །ཐོས་པའི་
དོན་ མས་ ལ་བཞིན་བ བས་པ་ཡིས།

།བདེ་བར་གཤེགས་ མས་མཉེས་པར་ ེད་པར་ཤོག

། བ་པས་

བཅས་པའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་ཞིང༌། ། ལ་བའི་ག ང་འཚབ་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་ ས། །དབང་པོ་རབ་ ོ་
ལོག་ བ་ ོན་དང་ ལ། །ཡོངས་ ་དག་པའི་འཁོར་དང་ ན་པར་ཤོག །ནག་པོའ་ ོགས་ ིས་ཡིད་ནི་བ ོད་
པ་ཡིས། །ཚགས་པའི་ཆོས་ ོད་དགའ་ ོན་ ོང་བའི་གེགས། །བ ད་ ི་གཉེན་ ་ ར་པའི་ ིག་ ོགས་དང༌། །
ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ ད་པར་མ་ ར་ཅིག ། བ་དབང་ ེས་ ་ ས་པས་ ོབ་པའི་ཚ། ། བས་ཆེན་ ོད་པ་
ོགས་པར་ ེད་པའི་གེགས། ། ལ་བ་ངན་པའི་ ེས་འ ོ་བ ད་ ི་ལས། །བར་ ་གཅོད་པའི་མིང་ཡང་མེད་
པར་ཤོག །གང་དང་ ན་ན་དམ་པ་དགའ་ ེད་པ། །དགེ་ ོང་ ན་ ་འ ེན་པས་བ གས་པ་ཡི། ། ང་ བ་
ོད་པའི་ ེས་ ་མ ན་པའི་ ེན། །མ་ ས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འ བ་པར་ཤོག ། ང་ བ་ ོད་ཚ་ག ལ་ འི་
གནས་ ན་ ང༌། ། མ་དག་བ བ་པས་བ མས་པའི་རབ་ ང་ལ། །འགོད་ཅིང་དེ་ལ་འོས་པའི་ཡོ་ ད་ མས།
།བསམ་པ་ཙམ་ ིས་མ་ ས་ ོལ་བར་ཤོག །དེང་ནས་བ མས་ཏེ་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ། ། ས་ངག་ཡིད་
ིས་ ོམ་པ་གང་བ ིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་འ ོ་བ་ལ། །གནས་ བས་ ན་ ་ཕན་པའི་ ར་
ར་ཅིག ། ་ ག་ཤི་བའི་ ས་ ི་མ་བཞིན་ ། ། ག་བ ལ་ ན་ ིས་མནར་བའི་འ ོ་བ་ ན། ། ག་ ་ཡིད་
ལ་གཅགས་པའི་བ ེ་བ་ཡིས། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་གཏོང་བར་ཤོག །མོས་ ོད་ས་ཡི་ ི་མ་ ོང་བ་ན། །
འདས་དང་མ་འོངས་ད་ ར་ ང་བ་ཡི། ། ་རོལ་མཐོང་བའི་ ལ་ ས་ནང་ན་བདག །གསེར་ ི་ས་འཛན་
ད ས་ན་ ན་པོ་བཞིན། ། ན་དང་མངོན་ཤེས་མང་ ་ཐོས་པ་སོགས། །ཡོན་ཏན་ ན་ ིས་རབ་ ་མཐོ་བ་
དང༌། ། ིས་པའི་ ད་པ་ ན་ལས་འདས་ ར་ཏེ། །གཞན་ ིང་མི་འཇོག་ ོབས་པ་ཐོབ་པར་ཤོག ། ལ་ ས་
འཕགས་པའི་ས་ལ་ ོབ་པ་ན། །སར་གནས་དཔའ་བོ་ ས་ག མ་ཐམས་ཅད་ ། །ཡོངས་ ་གཤེགས་པ་ མས་
ི་ ོད་ན་བདག ། ་ལམ་བ ོད་ལ་འདབ་བཟང་དབང་པོ་བཞིན། ། ལ་ ས་གཞན་ ིས་དཔག་པར་དཀའ་

བ་ཡི། །ཤིན་ ་ ་ཆེའི་ཤེས་ འི་གནས་ མས་ལ། ། ི་མེད་མ ེན་པ་ཐོགས་པ་མེད་འ ག་ཅིང༌། ། བས་ཆེན་
ོད་པའི་གཏེར་ ་འ ར་བར་ཤོག །དེ་ ར་ ད་པའི་འ ས་ ་ བ་པ་ན། ། ས་ག མ་ ལ་བ་ མས་ ི་ ་
དང་ཞིང༌། །འཁོར་དང་མཛད་པ་ ་ཚ་ ོན་ལམ་ མས། །གང་ཡིན་གཅིག་ ་བ ོམས་པ་དེ་དག་ ན། །ཐབས་
མཁས་ ོད་པས་ཡོངས་ ་ ོགས་ ར་ནས། །རིང་ནས་ཡིད་ལ་བ གས་པའི་འ ོ་བ་འདི། །དམ་ཆོས་བ ད་
ིའི་ཆར་ཆེན་ཕབ་པ་ཡིས། ། ད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་ ོལ་བར་ཤོག །
་དང་བཅས་པའི་འཇིག་ ེན་ ན་ ་ི བས་གཅིག་ ་ ལ་བ་ མས་པ་མགོན་པོ་ལ་ ་ེ གས་ ི་ ོ་ནས་བ ོད་པ་ཚངས་པའི་
ཅོད་པན་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི།

མང་ ་ཐོས་པའི་ ལ་ཁམས་པ་ ོ་བཟང་ གས་པའི་དཔལ་ ས
ི ་ ོ་ ག་ ོད་རི་ཉི་ཤར་ ི་དབེན་

གནས་ ་ ར་བ་དགེ་ལེགས་ ་ ར་ཅིག །།

ས་ ིང་བ ོད་པ་ས་གཞིའི་མཛས་ ན།
བ ོད་པ་ས་གཞིའི་མཛས་ ན་བ གས།

། ས་ཡི་ ིང་པོས་འ ོ་ ན་ ེས་ ་འཛན། །ས་གཞི་བཞིན་ ་ མ་མང་

ཡོན་ཏན་ ེན། །ས་ག མ་རེ་ ོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་ འི་ ལ། །ས་བ འི་དབང་ ག་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད།
།ས་ནས་སར་འ ེན་ ལ་བའི་ས་ལ་འགོད།

།ས་བ ད་ ི་ ན་ལོ་ཏོག་ ན་ ེལ་ཞིང༌།

།ས་འདི་ མ་མང་

འ ོར་པས་ཡོངས་བཀང་བའི། །ས་ཡི་ ་མཆོག་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། ། མ་བཟང་དཔག་བསམ་ཤིང་
དང་ ོགས་ ན་ ིན། །བ ད་ ིའི་ ་མཚ་ཇི་བཞིན་གང་གིས་ ོད། ། ན་པ་དེ་ལ་དཔལ་ ་ལེགས་གནས་པ།
། གས་ ེའི་བདག་ཉིད་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །རབ་འ མས་ ས་བཅས་ ལ་བའི་ཡོན་ཏན་མཆོག །
ནམ་མཁའ་མཛད་ ི་མངའ་བདག་ ོད་གཅིག་ ། ། ལ་ ས་ ལ་ ི་མཐའ་ཡས་ཞིང་ མས་ ། ། ལ་བའི་
མཛད་པ་མཐའ་དག་ ོང་ལ་འ ད།
མཐའ་དག་གཏན་ ་བ ིལ།

།དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་ནོར་ འི་འོད་ཟེར་ ིས།

། ན་ཚགས་ ེ་བཞིའི་དཔལ་ ིས་མངོན་མཐོ་བའི།

། ིགས་མའི་ ད་པ་
། བས་ཆེན་ ིན་ལས་

མཛད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །འཇམ་ད ངས་འཇིག་ ེན་དབང་ ག་ ན་ ་བཟང༌། །མི་ཕམ་པ་སོགས་ ལ་
ས་སེམས་དཔའ་མཆོག ། མ་མང་བ ལ་པར་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བཏབ་ལས། ། ོད་གཅིག་ ད་ཙམ་ ན་
པས་རེ་འདོད་ མས། །ཡིད་བཞིན་ ོལ་ལ་ ད་པར་འཕགས་ཞེས་ ། ། ལ་བས་བ གས་པ་ ལ་ ས་ ་བོ་
མཆོག ། ལ་བ་ མས་དང་ད ེར་མེད་ ོད་བ ོད་པས། །བདག་ལ་ཇི་འདོད་དཔལ་ མས་ལེགས་ ོལ་མཛད།
།ས་ག མ་འ ོ་འདིས་དད་པའི་ ོབས་ ེད་ཅིང༌། །ས་ཡི་དབང་ ག་ ེད་ ིས་ ེས་ ་འཛན། །ས་བ ད་དཔལ་
འཕེལ་ས་ ེང་བདེ་བས་ བ། །ས་ནས་སར་བ ོད་ས་མཆོག་འ བ་པར་ཤོག །
ཅེས་ཚགས་ ་བཅད་པ་བ ་ཤིས་ ས་བ ད་ ི་ ངས་ ་སོན་པ་འདི་ནི་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་ད ས
ེ ་པས་མེ་ ་ མས་ ་འཁོར་
ལོའ་ཚས་ཉེར་བ ན་ལ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

ན་བཟང་བ ོད་པ།
དཔལ་ ན་ ་བཟང་པོ་ལ་བ ོད་ཅིང་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཞེས་ ་བ་བ གས་པ་ལགས་སོ་ཨང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ ི་གསང་བའི་མངའ་བདག་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་ ན་ ་བཟང་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
དཔལ་ ན་གསང་བ་ ན་བདག་དཔལ། །མ ེན་པའི་ ད་ཅིག་ཤེས་ ་མ ེན། །མཐའ་མེད་ཡེ་ཤེས་ གས་
ད་མཐའ། །མཆོག་ ིན་ ོ་ ེ་མཆོག་ ོད་འ ད། །ཞི་བའི་རང་བཞིན་ ་ཚགས་རབ་ ་ ང༌། དཔག་ཡས་
མ ེན་ ན་ཅིར་ཡང་གཟིགས་མི་མཛད། ། ལ་ ས་གཞོན་ ་ ལ་བ་ ན་པས་ ན། ། ན་དང་མི་མ ན་
ན་བཟང་ ོད་ ག་འཚལ། །འདས་པའི་མཐའ་བཞིན་ མ་ ོག་ ་ངན་འདས། །མ་འོངས་མཐའ་བཞིན་
ལ་ ས་ ན་ ི་མ། །གནས་པའི་མཐའ་བཞིན་མཁའ་ད ིངས་ ན་ན་གནས། ། ད་ ང་ ོད་ ི་ མ་ཐར་
་མཚ་ ད། །ནམ་མཁའི་མཐའ་ནི་དཔག་མེད་གཅིག་ ་ ན་ ོང་པ། །ཆོས་ད ིངས་མཐའ་ནི་དཔག་མེད་
གཅིག་ ་རབ་དག་པ། །སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་གཅིག་ ་ ་འ ་བ། ། ོད་ ི་མཛད་པ་དཔག་མེད་
གཅིག་ ་མ་འཚལ་ཏོ། །འོན་ ང་ བ་དབང་ ད་ ང་ ང་ བ་ཤིང་ ང་ ། །བ ད་ ི་མ ་བཅོམ་ ད་ ང་
མངོན་པར་སངས་ ས་བ ན། །དཔག་མེད་ ལ་ ས་ ད་ ང་འ ས་པར་ ར་པའི་ཚ། ། ོད་ ི་ མ་ཐར་
ད་ ང་དཔག་མེད་གསལ་བར་ གས། །དེ་ ད་བདག་གིས་ ོད་ལ་ཐེ་ཚམ་ ེས་ ར་པས། །རབ་ ང་སེམས་
ིས་ མ་ཐར་ཆ་ལ་བ ོད་པར་བ ི།

།རང་ ང་དཔའ་བོ་བ ད་ ི་ད ་གཅིག་ ལ་བའི་ ས་པོ་ ན་ ི་

དཔལ། ། ོན་ ི་བ ལ་པ་ ངས་མེད་ ་མཚར་སངས་ ས་ ་མཚ་བ ེན་ ར་ ང༌། ། ི་མའི་མཐར་ ག་ ་
མཚར་འ ང་བའི་ ལ་བ་ ་མཚ་ ན་མཆོད་ཅིང༌། ། བ་པའི་གསང་འཛན་ ་མཚ་ ར་ཟབ་ ོགས་བ ་ ་
མཚའི་མཐར་ ག་བར།

། ལ་བ་ ན་ ི་ ང་ན་ ོད་ ང་ ོད་ནི་གར་ཡང་འ ོ་འོང་ ལ།

གཤེགས་པའི་ ལ་བ་ ན་དང་ གས་ ི་དགོངས་པ་རབ་མཉམ་ཞིང༌།

། ས་ག མ་

། ལ་བ་ ན་ ི་ག ང་ད ངས་ཇི་

ེད་ ོད་ ི་ག ང་དང་ད ེར་མེད་འ ེས། །དེ་ མས་ ་ཡི་ ལ་པ་ཇི་ ེད་ ོད་ ི་ ལ་པའང་དེ་ ེད་དེ། འོན་

ང་བདག་ནི་ལམ་ལ་ ོབ་ཅེས་ ལ་ ས་འ ས་པ་ ན་ལ་ ོན།

། ོད་ ི་ ་མ་རབ་ ་འཇིག་མེད་ནམ་

མཁའི་ད ིངས་བས་ ་བ་འདི། ། ོ་ ེ་རིན་ཆེན་དཔལ་ ན་དབང་པོའ་ ོད་ ལ་ ན་ལས་འདས། ། ད་ཅིག་
དབང་བ ར་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་ ས་ག མ་ ལ་བ་ ན་ ིས་མཛད།
འ ག་ཅིང་ ལ་བ་ མས་དང་གཅིག་པའི་འ ལ།

།སེམས་ཅན་ཁམས་ ན་མ ན་པར་

།དེ་ཡིས་ ར་མཐོང་སེམས་འདི་ ག་ནས་ཞིག་པར་མ་

ར་ ོད་ ི་མ ། ། ོད་ ི་མཛད་པ་འདི་ཤོང་ ར་པའི་ནམ་མཁའ་འདི་མ་རལ་བ་འཇིགས། །ཉན་རང་ ལ་
ས་དཔའ་བོ་ ོབས་ ན་ ན་ ང་འདི་ཡིས་ ག་མིན་ནམ།

།ཨེ་མ་ངོ་མཚར་བ་ འི་ ང་ ་གཅིག་ནས་

སེམས་ ི་ ད་ཅིག་གཅིག་ལ་ནམ་མཁའི་ ོན། །མེ་ཏོག་བ ག་པ་ ོན་མེའི་ཚགས་དང་ ི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོ་
མཆོག་སིལ་ ན་དཔག་མེད་ ིན།

།ག གས་དང་ ་རེ་ན་བཟའ་ ་ ི་རབ་བ ་ ི་མེད་རིན་ཆེན་ ་ཚགས་

དཔག་མེད་ ིན། །རིན་ཆེན་ ན་མཆོག་ད ་ ན་ད ང་ ན་ ང་ ེད་དོ་ཤལ་ཡན་ལག་ ས་པའི་ ིན། ། ་
དང་ ་མོའ་མཛས་པའི་གར་ ེད་ད ངས་ ི་ཡན་ལག་ ་མཚ་བ ོད་པའི་ ་ད ངས་ ིན། །རབ་ ་ ོ་ ེད་
ལ་བ་གཅིག་ལ་མཆོད་པར་ ེད་ ར་ ས་ག མ་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་མཆོད། །སེམས་ཅན་ཁམས་དང་མཉམ་
པའི་ ལ་པ་ ་ཚགས་དཔག་ ་མེད་པའི་ ིན།
ོང་བ་དང༌།

། ་དབང་ཚངས་པ་འ ོག་ ེད་ཞི་བ་ ས་ངན་འཇིག་ ེན་

།ཉི་མ་ ་བ་དབང་ ག་ཆེན་པོ་ ་མིན་དབང་པོ་ནམ་མཁའ་ ིང༌།

མཛས་པའི་མི་མོ་ ་ཚགས་ ལ་ ན་ཡིད་གཡོ་དང༌།

།འཁོར་ལོས་བ ར་དང་

།ལ་ལར་གཤིན་ ེ་མཐར་ ེད་ ོ་ཚགས་རབ་འབར་

བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ ིན། །ལ་ལར་ཉན་ཐོས་ མ་ཐར་ཞི་བ་རང་ ལ་ ་ ་དང༌། །ལ་ལར་ས་བ འི་དབང་
ག་ ་ཚགས་ ིན་བ ་ ོད་མཛད་ཅིང༌།

།ལ་ལར་མཆོག་གི་ ལ་པ་ཆེན་པོ་མཛད་པ་བ ་གཉིས་མཛད་

པའི་ ིན། །སེམས་ ི་ ད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཆོས་ད ིངས་ནམ་མཁའི་མཐར་ བ་ ོན། ། ས་ག མ་གཤེགས་
པའི་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ཞིང་དང་འཁོར་ ་བཅས་པ་ཡང༌། །རང་གི་བ་ འི་ ང་ ་གཅིག་ ་ ོན་པའི་ ་
འ ལ་ ོབས་མངའ་བ། །ག ང་གཅིག་ལ་ཡང་དེ་ ེད་ཆོས་ ན་ཚག་གཅིག་མ་ ས་ ་ད ངས་ ོན། །ཏིང་
འཛན་གཅིག་གིས་ཤེས་ འི་གནས་ མས་ ན་དང་མཉམ་པའི་ཏིང་འཛན་འ ག ། ོག་པ་མི་མངའ་སེམས་
ཅན་ཁམས་ ི་ མ་ ོག་ ན་དང་ ས་གཅིག་མ ེན།

། ོན་ལམ་ མ་ཐར་ ལ་འདི་མཐོང་བའི་ ལ་ ས་

དཔའ་བོ་མ་ ས་པ། ། ན་བཟང་ ོད་ལ་གནས་པར་ཤོག་ཅེས་ ས་ག མ་ ན་ ་དར་དིར་ ོགས། ། ོད་ ི་
མཚན་ཐོས་ ད་ཅིག་ཞག་དང་ ་བ་ལོ་དང་བ ལ་པ་དང༌།

།བ ལ་པ་བ ་ ོང་ ངས་མེད་དཔག་མེད་

ཡོངས་ ་ ིན་པའི་སེམས་ཅན་ཁམས། ། ད་ཅིག་རེ་རེར་ ོང་ག མ་ ལ་ ན་ ངས་བས་མང་བ་ མ་པར་
ོལ། །མཆོག་གི་ ལ་པ་ ལ་བ་ ན་ ི་མཛད་མི་ ོད་པ་ ད་ཅིག་མཛད། །འོན་ ང་མོས་དང་ཆོག་ཤེས་མི་
མངའ་འདོད་ཆགས་འདི་འ ་ ེ་མ་མཚར། །བ ད་དང་ལོག་འ ེན་མ ་ཆེན་འཇོམས་པའི་ཞེ་ ང་འདི་འ ་
ེ་མ་འཇིགས། ། ོག་པའི་མཚན་མ་ ལ་ཙམ་མི་གཡོ་གཏི་ ག་ཆེན་པོར་ གས་པ་དམད། ། ས་ག མ་ ལ་
དང་འ ིན་ལས་མཉམ་ཞེས་ང་ ལ་འདི་འ ་ག ངས་པ་ཐོས། ། མ་ཐར་འདི་འ ་བདག་གིས་ ོན་ཅེས་ ག་
དོག་ཆེན་པོ་ ེད་པ་ ིད། །འདི་འ འི་ཡེ་ཤེས་ཉོན་མོངས་མིང་ཅན་མཉམ་པར་འཛན་པ་གསང་བདག་ཅེས། །
ོ་ ེ་ཐེག་པ་བ ས་པར་ ེད་པ་ ོ་ ེ་ ་བ་ ི་མེད་ཅན། ། ལ་བ་ ན་ ི་ ན་ ་ ར་པ་ག ང་གི་དབང་ ག་
ོ་ ེ་ཆོས།

། ག་པ་ཡིད་ མ་ ན་དང་འ ེས་ ར་ ན་ ་བཟང་པོ་ ལ་བའི་ གས།

མཚན་ ི་ མ་ ངས་སེམས་ཅན་ ན་ ི་མིང་བས་མང༌།

།དེ་ལ་སོགས་པའི་

། མ་ཐར་ ལ་འདི་ བ་པའི་དབང་པོས་ཤིན་ ་

ས་པའི་མདོ་ལས་ག ངས། །དེ་ཡི་ ད་ ་མོས་པའི་ ལ་ ན་འཐོར་བའི་ཚག་འདི་ཆ་ཤས་ཙམ། །ཨེ་མའོ་
ལ་ ས་ ན་ ་བཟང༌། ། ོན་ ི་བ ལ་པ་ ་མཚ་ནས། ། ས་རིང་ ེས་ ་བ ངས་ ར་ ང༌། །ད་ ང་ ོད་
ེས་མི་འ ག་པའི། །འ ོ་བའི་ ན་ ོག་མ ་དང་ ན། །སངས་ ས་ ན་ ིས་ ོད་བ གས་ ང༌། །བ ོད་
པའི་ཚག་གཅིག་མ་བ ོད་པའི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ཤིན་ ་ ོངས། །འཇམ་ད ངས་ ན་རས་གཟིགས་
སོགས་ ང༌། ། ོད་ ི་ མ་ཐར་ ེས་ ོབ་ན། །ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་མི་འ ག་པའི། །ཁམས་ག མ་འ ོ་བ་འདི་ཅི་
ཞིག ། ལ་བ་ ན་ ི་ ས་ ི་ ་བོ་པ། །གང་གི་མིང་ནི་ ན་ ་བཟང་ཞེས་ ། །མཁས་པ་དེ་དང་མ ངས་པ་
ཡོད་མིན་ཞེས། ། བ་དབང་གིས་ག ངས་ ེས་ ་ཡི་རང་སད། །དེ་ ིར་ཞིང་ ན་ ་མཚའི་མཆོད་ ིན་དང༌། །
ས་དང་ལོངས་ ོད་ ན་ ིས་ ོད་རབ་མཆོད། ། ོན་ ི་ ིག་པ་མི་དགེ་ཅི་ཡོད་དང༌། ། ང་བའི་ཉེས་པ་ལས་
ི་ ིབ་པ་ ན། །ཤིན་ ་འ ོད་པས་ ོད་ ང་བཤགས་པར་བ ི། ། ན་ཆད་ནམ་ཡང་བ ིད་པར་མ་ ར་ཅིག
། ོགས་ ས་ ་མཚར་བ གས་པའི་ ལ་བ་ལ།

།འ ོ་བའི་ ོ་ ན་སེལ་བར་ ་བའི་ ིར།

།ཆོས་ ལ་ ་

མཚའི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་བ ལ། །བ ལ་པ་ ་མཚ་དཔག་ ་མེད་པ་ ། ། ་ངན་མི་འདའ་བ གས་པར་
གསོལ་བ་འདེབས།

། ིན་དང་ ལ་ ིམས་བཟོད་དང་བ ོན་འ ས་དང༌།

།བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་

མཁས་ ད་ ང་དང༌། ། ོན་ལམ་ ོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་ཡི། ། ོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ོགས་ ར་
ཅིག ། ང་ བ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བ ེད་མ་ ར། །སངས་ ས་ ་མཚ་ ག་ ་མཐོང་བར་ཤོག །ཆོས་ ལ་ ་

མཚ་ ག་ ་ཉན་པ་དང༌། ། ལ་ ིམས་ ་མཚའི་ ི་བ ང་ ོམ་པ་དང༌། །ཐེག་ཆེན་ ་མཚའི་རོ་ མས་ ོང་
བ་དང༌། །ཏིང་འཛན་ ་མཚའི་རེག་ ་ ན་ ོང་ནས། །ཡེ་ཤེས་ ་མཚའི་ ོགས་པ་ཐོབ་ ར་ཅིག །ཞིང་
ཁམས་ ་མཚ་ ག་ ་ ོང་བ་དང༌། ། ལ་བ་ ་མཚ་ཐམས་ཅད་མཉེས་བ ིད་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་ ་མཚའི་
ག་བ ལ་སེལ་བ་དང༌། །བདེ་མཆོག་ ་མཚ་ ག་ ་ ིན་ ར་ཅིག ། ལ་ ས་ ་མཚ་ ན་དང་འ ོགས་པ་
དང༌། །ཐེག་མཆོག་ ་མཚའི་ཐབས་ མས་ ན་བ ང་ནས། །ཉོན་མོངས་ ་མཚ་ཤིན་ ་དག་ ེད་ཅིང༌། ། མ་
ཐར་ ་མཚ་ ་མ་ ར་ ོང་ཤོག །ཚ་རབས་ ་མཚ་ ེ་བ་ཐམས་ཅད་ ། །མི་ཁོམ་ ་མཚ་ཐམས་ཅད་རབ་
ངས་ནས། །དལ་འ ོར་ ་མཚའི་ཡོན་ཏན་མ་ ས་པ། །སེམས་ཅན་ ་མཚས་ ག་ ་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་
ནི་ ག་ ་མ་ཕམ་ ས་པོ་དང༌། ། ན་རས་གཟིགས་དབང་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་ད ངས། ། ན་ ་བཟང་པོ་
ོད་དང་མི་འ ལ་ཞིང༌།

། མ་ཐར་ ལ་ལ་མཉམ་པར་འ ག་པར་ཤོག

།བདག་གིས་ ང་ཟད་ ང་བས་

གསོལ་བ་ཡིས། ། ོན་ལམ་འདི་ལ་དགེ་བ་ཅི་ཡོད་པས། ། ལ་བ་ ན་ ིས་ ངས་པའི་སེམས་ཅན་ མས། །
བདག་གིས་ལམ་ལ་འགོད་པའི་ ར་ ར་ཅིག །སེམས་ཅན་གང་དག་བདག་ལ་ ང་བ་དང༌། །ཆགས་པའི་ མ་
ོག་ ལ་མིན་ ས
ེ ་པ་དང༌། །མཐོང་དང་ཐོས་དང་རེག་དང་ ན་ མས་ ང༌། ། ར་ ་ ིར་མི་ ོག་པ་ཐོབ་
ར་ཅིག །བདག་གི་ ོན་ལམ་ཤིན་ ་འ བ་པར་ཤོག །
བཅོམ་ ན་འདས་ ན་ ་བཟང་པོ་ལ་བ ོད་ཅིང་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཞེས་ ་བ།
ལམ་ ་ ེད་པའི་རང་ ང་ ོ་ ེས།

ན་ ་བཟང་པོའ་ མ་པར་ཐར་པ་ལ་མོས་པ་

ན་ངག་གི་ ེབ་ ོར་མེད་པར་གོ་བདེ་བའི་ངག་ ། ནགས་ ་དཔལ་ ་ི རི་ ོད་ ་ ར་བའོ། །

ེས་འ ག་ ན་ ས
ི ་འདོན་པ་ལ་བ ོན་པར་མཛད་པར་ །། །།

ན་ ག་མཆོག་གཉིས་བ ོད་པ།
ༀ་བདེ་ལེགས་ ་ ར་ཅིག །ཚགས་གཉིས་ ་གཏེར་གཏིང་མཐའ་ཡས། ། མ་དག་ཡོན་ཏན་ནོར་ ས་གང༌། ། ད་

ང་འ ིན་ལས་ ོགས་བ ར་འ ོ། ། ན་མ ེན་ བ་པའི་ཞབས་ལ་འ ད། །མཐའ་ ལ་ཟབ་མོའ་མཚ་ལ་
གནས། །གཞན་ ེ་འདབ་བཟང་ ེ་བ་ཡིས། ། ་ཟེར་འགོག་པར་མ་ ས་པའི། །འཕགས་མཆོག་ ་ བ་ཞབས་
ལ་འ ད། །མངལ་ ི་ ི་མ་རིང་ ་ ངས། །མདོ་ ད་ ན་ ི་ཕ་རོལ་སོན། ། ་ ེགས་ ོལ་བ་བ ོག་མཛད་པ།
།

་དེ་བའི་ཞབས་ལ་འ ད། ། ལ་བ་ཉིད་ལས་ག ང་རབ་ ན། །གསན་ནས་ ལ་བ་ཇི་བཞིན་ ། ། ལ་

བའི་བ ན་པ་ ས་མཛད་པའི། །འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཞབས་ལ་འ ད། །སོ་སོ་ ེ་བོའ་ ལ་བ ང་ནས། །
ད ་བ ་གོ་ད ་འ མ་ ེ་ཡི།

།ག ང་རབ་ མས་ལ་ག ངས་ ོབས་ཅན།

།མཁས་མཆོག་ད ིག་གཉེན་

ཞབས་ལ་འ ད། ། ད་ ང་ ོབས་པའི་ཚག་གཅིག་གིས། །ས་ཆེན་ མ་པ་ ག་གཡོས་ནས། ། ོལ་ངན་ ོབས་
པ་ ན་གཅོད་པ། ། ོགས་ ི་ ང་པོའ་ཞབས་ལ་འ ད། ། ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བ་ཡི། །འོད་ ིས་འཛམ་
ིང་གང་བ་དང༌། །མཉམ་ ་ གས་པའི་པད་དཀར་ ེ། །ཆོས་ ི་ གས་པའི་ཞབས་ལ་འ ད། ། གས་བཟང་
གསེར་ ི་རི་བོ་ལ། ། བ་པའི་བ ལ་ གས་ཉི་མ་ཤར། ། ར་ ིག་འཛན་པའི་པད་ཚལ་ ས། །ཡོན་ཏན་འོད་
ི་ཞབས་ལ་འ ད། །ལེགས་པར་ག ང་བའི་ནམ་མཁའ་ལ། ། ོ་ ོས་ ་བ་ཤར་བ་ཡིས། །ག ལ་ འི་ ་ ད་
འ མ་ ེད་པ། །

་འོད་ ི་ཞབས་ལ་འ ད། །བདག་ནི་ ེ་བ་ཐམས་ཅད་ ། ། བ་བ ན་མཛས་པའི་ ན་

ར་ཏེ། །བ བ་ ངས་ཡོན་ཏན་ ན་ ན་པའི། །མཆོག་ ་ ར་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །
ཅེས་འདི་ ན་ ག་མཆོག་གཉིས་ལ། །བཀའ་ ིན་ ན་པའི་ ོ་ནས་ནི། །དགེ་ ོང་ ོང་བ་ ར་ལེན་པས། ། ད་ཙམ་ཞིག་གིས་
བ ོད་པ་ཡིན། །

འཛམ་ ིང་གསལ་ ེད་ ན་ ་ཡོངས་ གས་ ག ། ད་པར་ ལ་བས་ཡང་ཡང་ ང་བ ན་པ། །ཤིང་ ་ཆེན་
པོ་ ་ བ་ཐོགས་མེད་ནས། །བ ད་པའི་ག ང་རབ་ ་བོ་ ན་འ ས་ཏེ། །གཅིག་ ་འབབ་པ་བཀའ་བ ད་

ཅེས་ གས་པ། ། ་ེ ད འི་མགོན་ ་ ར་པ་ཐམས་ཅད་ལ། ། ས་ངག་ཡིད་ ིས་ ག་ ་ ག་འཚལ་འ ད། །
ཚ་རབས་ ན་ ་ ེས་ ་འཛན་ ར་ཅིག །
ཅེས་པ་འདི་ཡང༌། ཆོས་ ི་ཐང་ ། ་ཚང་གི་དགེ་འ ན་པ་ མས་ ིས་དགོས་ཞེས་ ིས་པའོ། །འདི་གཉིས་ཀ་ ེ་བ ན་པའི་ག ང་
ཡིན་ནོ།། །།

ཤིང་ ་ཉེར་ འི་གསོལ་འདེབས།
་ག མ་ ན་འ ས་ ོབ་དཔོན་པ ་འ ང༌། །མཁན་ཆེན་ཞི་འཚ་ཆོས་ ལ་ ི་ ོང་ཞབས། །ག བས་ཆེན་
སངས་ ས་ཉང་ ོན་ཉི་མ་འོད། །བཀའ་གཏེར་ཤིང་ ་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། ོ་ ེ་འཆང་དངོས་ ་ཆེན་
ིང་པོའ་ཞབས། །བསོད་ནམས་ ེ་མོ་ གས་པ་ ལ་མཚན་དང༌། །ས་ ་པཎ་ཆེན་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ། ། ེ་
བ ན་གོང་མ་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ད ེས་མཛད་ ོ་ ེ་མར་ ོན་ ོ་ ོས་ཞབས། །མི་ལ་རས་ཆེན་མཉམ་
མེད་ མ་པོ་པ།

། ས་ག མ་མ ེན་པ་འ ོ་མགོན་ཕག་མོ་ བ།

།བཀའ་བ ད་གོང་མ་ ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །འོད་དཔག་མེད་མགོན་དཔལ་ ན་མར་མེ་མཛད། ། ལ་བའི་འ ང་གནས་ ན་ ་ ལ་ ིམས་
འབར། །རིན་ཆེན་གསལ་དང་གཞོན་ ་ ལ་མཚན་ཞབས། །བཀའ་གདམས་བཤེས་གཉེན་ ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས། །བ ན་པའི་འཁོར་ལོ་ ེ་བ ན་ཙང་ཁ་པ། ། ལ་ཚབ་ཆོས་ ེ་མཁས་ བ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །དགེ་
འ ན་ བ་པ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ ི་ ལ། །འཇམ་མགོན་ཡབ་ ས་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ ར་གསོལ་བ་
བཏབ་པའི་ ིན་ བས་ ིས། །བདག་སོགས་ཚ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་བཞིན་ ོད། །ཡོངས་འཛན་བཤེས་གཉེན་
མཆོག་གིས་ ེས་བ ང་ནས། ། ར་ ་ ང་ བ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །རིས་མེད་ བ་བ ན་འཛན་པའི་
དམ་པ་ མས། །བ ལ་བ ར་ཞབས་བ ན་འ ིན་ལས་ ོགས་བ ར་འཕེལ། །དགེ་འ ན་ ེ་དང་བཤད་ བ་
བ ན་པ་ ས། །ས་ག མ་བ ་ཤིས་ ང་བས་ བ་ ར་ཅིག །
ཅེས་ ི་ལམ་ ་ི ང་ ལ་ ང་ཟད་ཅིག་ལ་བ ེན་ནས་ བ་བ ན་རིས་ ་མ་ཆད་པ་ལ་ ས་པའི་ ་ ལ་མ ་གྷོ་ཥས་ ིས་པ་དགེ། །།

གསོལ་འདེབས་ ོ་ ེ་འཆང་ ང་མ།
ོ་ ེ་འཆང་ཆེན་ཏཻ་ལོ་ ་རོ་དང༌། །མར་པ་མི་ལ་ཆོས་ ེ་ མ་པོ་པ། ། ས་ག མ་ཤེས་ ་ ན་མ ེན་ཀ ་པ། །
ཆེ་བཞི་ ང་བ ད་བ ད་པར་འཛན་ མས་དང༌། །འ ི་ ག་ཚལ་ག མ་དཔལ་ ན་འ ག་པ་སོགས། །ཟབ་
ལམ་ ག་ ་ཆེ་ལ་མངའ་བ ེས་པའི། །མཉམ་མེད་འ ོ་མགོན་ གས་པོ་བཀའ་བ ད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་
སོ་བཀའ་བ ད་ ་མ་ མས། །བ ད་པ་འཛན་ནོ་ མ་ཐར་ ིན་ ིས་ ོབས། །ཞེན་ལོག་ ོམ་ ི་ ང་པར་
ག ངས་པ་བཞིན། །ཟས་ནོར་ ན་ལ་ཆགས་ཞེན་མེད་པ་དང༌། །ཚ་འདིའི་གདོས་ཐག་ཆོད་པའི་ ོམ་ཆེན་ལ།
། ེད་བ ར་ཞེན་པ་མེད་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །མོས་ ས་ ོམ་ ི་མགོ་བོར་ག ངས་པ་བཞིན། །མན་ངག་
གཏེར་ ོ་འ ེད་པའི་ ་མ་ལ། ། ན་ ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ ོམ་ཆེན་ལ། །བཅོས་མིན་མོས་ ས་ ེ་བར་
ིན་ ིས་ ོབས། །ཡེངས་མེད་ ོམ་ ི་དངོས་གཞིར་ག ངས་པ་བཞིན། །གང་ཤར་ ོག་པའི་ངོ་བོ་སོ་མ་དེ། །མ་
བཅོས་དེ་ཀར་འཇོག་པའི་ ོམ་ཆེན་ལ། །བ ོམ་ ་ ོ་དང་ ལ་བར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། མ་ ོག་ངོ་བོ་ཆོས་
ར་ག ངས་པ་བཞིན། །ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལ། །མ་འགགས་རོལ་པར་འཆར་བའི་ ོམ་ཆེན་
ལ། །འཁོར་འདས་ད ེར་མེད་ ོགས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ེ་བ་ ན་ ་ཡང་དག་ ་མ་དང༌། །འ ལ་མེད་
ཆོས་ ི་དཔལ་ལ་ལོངས་ ོད་ཅིང༌། །ས་དང་ལམ་ ི་ཡོན་ཏན་རབ་ ོགས་ནས། ། ོ་ ེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ ར་
ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་བན་ ར་བ་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའོ།། །།

ང་ ོམ་བ ད་འདེབས།
ལ་བའི་ག ང་རབ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཐེག་པ་ག མ་ ས
ི ་ལམ།

འི་ཐེག་པ་གཙ་བོར་ ར་པའི་བ ད་པའི་རིམ་པ་

མས་ལ་མདོར་བ ས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

ོན་པ་མ ངས་མེད་བཅོམ་ ན་

་ བ། ། ལ་ཚབ་དམ་པ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ ོབ། །མཁས་པའི་

ག ག་ ན་ད ིག་གཉེན་ མ་ ོལ་ ེ། །དད་པའི་སར་གནས་ ོལ་ ེ་མཆོག་གི་ ེ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་
ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །མཁས་མཆོག་འ ལ་བའི་ ེ་དང་ མ་ ང་མཛད། ། མས་པ་མགོན་པོས་ ེས་
བ ང་སེང་གེ་བཟང༌། ། ་ ་ ་གཉིས་ ང་སེམས་གསེར་ ིང་པ། ། ་ཆེན་ ོད་པའི་ཤིང་ ་ཆེ་ མས་ལ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ།

། ལ་ ས་ ་བོ་འཇམ་ད ངས་དཔལ་ ན་མཚན།

།

འཕགས་པ་ ་དང་དཔལ་ ན་ ་བ་ གས། །རིག་པའི་ ་ ག་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ཐེག་ཆེན་ལམ་ ོལ་
གཉིས་འཛན་མར་མེ་མཛད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ ོན་པ་
ལ་ ིམས་འབར། །དེ་ ས་ ་ ལ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་འབར། ། གས་རི་བ་དང་ ེ་ ར་པ་ལ་སོགས། །དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །ཤིང་ ་གཉིས་ ི་ལམ་ ོལ་
ལས་ ང་བའི། །ག ང་རབ་ ་བོ་ ན་ ི་འ ག་པའི་ངོགས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ ་འོད་གཞོན་ ་དང༌། །
ལ་བའི་ ིན་ལས་མངའ་བདག་ ས་ག མ་མ ེན།

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ།

།

ངས་མེད་གོང་ནས་མངོན་པར་སངས་ ས་ ང༌། །མ་དག་ག ལ་ འི་ ང་ངོར་ ལ་པའི་ ། །གང་ལ་གང་
འ ལ་ ལ་ ིས་ ོན་མཛད་པ། །ཡབ་ ས་བ ད་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་
ིས་བ བ་ ་གསོལ། །ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་བ ད་འདེབས་དངོས་ལ་མེད་མོད་འདིར་ ོས་པ་བ ས་པའི་དབང་གིས་བ ག་པ་ཡིན་ནོ།
། བ་དབང་མ་ ོས་ལས་ ང་ག ང་རབ་ ི། ། ་བོ་དགེ་ལེགས་པད་ཚལ་ ེད་ ེད་པ། །གང་ལ་བ ད་པའི་

རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །དེ་ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ ིན་
བ བས་ ི། །མི་བཟད་ངན་འ ོའ་ ག་བ ལ་འཇིགས་ ང་གིས། །ཤིན་ ་ ངས་ཏེ་མཐོ་རིས་བ ེན་ ད་ །

། ོག་ལ་བབ་ ང་ཉེས་པ་མི་ ོད་ཅིང༌། ། ར་བསགས་ལས་ མས་ ང་བར་ ིན་ ིས་ ོབས། །རབ་དཀར་
དགེ་བའི་ཚགས་ མས་བ བ་བ ོན་ཏེ། །དལ་བ་བ ད་དང་འ ོར་པ་བ ་ ན་པའི། །མི་ཡི་ ེན་མཆོག་ཚ་
རབས་ ན་ ་ཡང༌། །ཡང་ནས་ཡང་ ་ཐོབ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ག་བ ལ་མེ་ ེའི་ ེང་བས་བ ོར་བའི་
འོབས། ། ིད་པའི་བཙན་ར་ཐར་བར་དཀའ་བ་ལས། །ཐར་བར་འདོད་པའི་ ི་མེད་བ བ་པ་ག མ། །དོན་
གཉེར་ཆེན་པོ་ ་ེ བར་ ིན་ ིས་ ོབས། །གང་ཞིག་ཞི་བ་དམན་པ་དོན་གཉེར་བ། །དེ་དག་ཉེར་ཞི་གཉིས་ལ་
ངལ་བསོས་ནས། །རིམ་ ིས་ ང་ བ་མཆོག་ལ་འ ག་པ་ཡི། ། ིང་ ོབས་ཆེན་པོ་ ེ་བར་ ིན་ ིས་ ོབས། །
ཐེག་མཆོག་རིགས་ ི་ ས་པ་མི་དམན་པས།

།དེ་དག་ མས་ ི་ ག་བ ལ་མེ་འབར་བའི།

།འ ོ་ལ་ ིང་

བ ེས་ ང་ བ་སེམས་བ ད
ེ ་ནས། །གང་དེ་ཉམས་པ་མེད་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ང་ བ་སེམས་བ ེད་
ར་ནས་འ ོ་ མས་ ི། །དོན་ མས་བ བ་ ད་ ད་ ང་ ང་ བ་ ོད། ། ོགས་བ འི་ཞིང་ ་ ས་ མས་
ན་ ་ཡང༌། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་ ་ཆེར་ ོན་ ར་ཅིག །ཟབ་དང་ ་ཆེའི་ལམ་གཉིས་རབ་བ ོད་ནས། །
ིབ་གཉིས་ ལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ ་མེད་ ིས། །གང་ལ་གང་འ ལ་དེ་ལ་མ་ནོར་ལམ། །གསལ་ ེད་འཇིག་ ེན་
ོན་མ་ཉིད་ ར་ཅིག །
ཅེས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཐེག་པ་ག མ་ ས
ི ་ལམ་ ོན་པའི་ག ང་རབ་མ་ ས་པའི་ལམ་ ས
ི ་རིམ་པ་ མས་གང་ལས་
བ ད་པ་ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚགས་ ་བཅད་པ་དོན་གཉེར་མང་པོས་བ ལ་ཏེ། ཆོས་ གས་ ་མཚས་ ས་པའི་ཡིད་
ིས་མ ོགས་པར་ ར་བའོ།། །།

༄༅།། བ ན་འ ོའི་ ེན་ ོག་གི་རིམ་པ།

འཕགས་མའི་ཡན་ལག་བ ན་པ།
པོ་ཊ་ལ་ཡི་གནས་མཆོག་ནས། ། ཾ་ཡིག་ ང་ ་ལས་འ ངས་ཤིང༌། ། ཾ་ཡིག་འོད་ ིས་འ ོ་བ་ ོལ། ། ོལ་མ་
འཁོར་བཅས་གཤེགས་ ་གསོལ། ། ་དང་ ་མིན་ཅོད་པན་ ིས། །ཞབས་ ི་པ ོ་ལ་བ ད་དེ། །ཕོངས་པ་ ན་
ལས་ ོལ་མཛད་མ། ། ོལ་མ་ མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ེ་བ ན་འཕགས་མ་ ོལ་མ་དང༌། ། ོགས་བ ་ ས་
ག མ་བ གས་པ་ཡི། ། ལ་བ་ ས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། ། ན་ནས་ ང་བས་ ག་འཚལ་ལོ། །མེ་ཏོག་
བ ག་ ོས་མར་མེ་ ི། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ། །དངོས་འ ོར་ཡིད་ ིས་ ལ་ནས་འ ལ། །འཕགས་
མའི་ཚགས་ ིས་བཞེས་ ་གསོལ། །ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ འི་བར། །མི་དགེ་བ ་དང་མཚམས་མེད་ ། །སེམས་
ནི་ཉོན་མོངས་དབང་ ར་པའི། ། ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བ ི། །ཉན་ཐོས་རང་ ལ་ ང་ བ་སེམས། །
སོ་སོ་ ་ེ བོ་ལ་སོགས་པས། ། ས་ག མ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པའི། །བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང༌། །སེམས་
ཅན་ མས་ ི་བསམ་པ་དང༌། ། ོ་ཡི་ ེ་ ག་ཇི་ ་བར། །ཆེ་ ང་ ན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་
བ ོར་ ་གསོལ། །འཁོར་བ་ཇི་ ིད་མ་ ོང་བར། ། ་ངན་མི་འདའ་ གས་ ེ་ཡིས། ། ག་བ ལ་ ་མཚར་
ིང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་གཟིགས་ ་གསོལ། །བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་
ང་ བ་ ར་ ར་ནས། །རིང་པོར་མི་ཐོགས་འ ོ་བ་ཡི། །འ ེན་པའི་དཔལ་ ་བདག་ ར་ཅིག །།།

ག་འཚལ་ཉེར་གཅིག །
ོལ་མ་ལ་ ག་འཚལ་ཉི་ ་ ་གཅིག་གི་བ ོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ། ༀ།

ེ་བ ན་མ་འཕགས་མ་ ོལ་མ་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ། ། ག་འཚལ་ ོལ་མ་ ར་མ་དཔའ་མོ། ། ན་ནི་ ད་ཅིག་ ོག་དང་འ ་མ། །འཇིག་ ེན་ག མ་
མགོན་ ་ ས
ེ ་ཞལ་ ི། །གེ་སར་ ེ་བ་ལས་ནི་ ང་མ། ། ག་འཚལ་ ོན་ཀའི་ ་བ་ ན་ ། །གང་བ་བ ་ནི་
བ ེགས་པའི་ཞལ་མ། ། ར་མ་ ོང་ ག་ཚགས་པ་ མས་ ིས། །རབ་ ་ ེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ།

ག་

འཚལ་གསེར་ ོ་ ་ནས་ ས
ེ ་ ི། །པ ས་ ག་ནི་ མ་པར་བ ན་མ། ། ིན་པ་བ ོན་འ ས་དཀའ་ བ་ཞི་བ།
།བཟོད་པ་བསམ་གཏན་ ོད་ ལ་ཉིད་མ། ། ག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ག ག་ཏོར། །མཐའ་ཡས་ མ་
པར་ ལ་བར་ ོད་མ། །མ་ ས་ཕ་རོལ་ ིན་པ་ཐོབ་པའི། ། ལ་བའི་ ས་ ིས་ཤིན་ ་བ ེན་མ། ། ག་འཚལ་
་ར་ ྃ་ཡི་གེས། །འདོད་དང་ ོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །འཇིག་ ེན་བ ན་པོ་ཞབས་ ིས་མནན་ཏེ། །
ས་པ་མེད་པར་འ གས་པར་ ས་མ། ། ག་འཚལ་བ ་ ིན་མེ་ ་ཚངས་པ། ། ང་ ་ ་ཚགས་དབང་ ག་
མཆོད་མ། །འ ང་པོ་རོ་ལངས་ ི་ཟ་ མས་དང༌། །གནོད་ ིན་ཚགས་ ིས་མ ན་ནས་བ ོད་མ། ། ག་འཚལ་
ཌ་ཅེས་ ་དང་ཕཊ་ ིས། །ཕ་རོལ་འ ལ་འཁོར་རབ་ ་འཇོམས་མ། །གཡས་བ མ་གཡོན་བ ངས་ཞབས་
ིས་མནན་ཏེ། །མེ་འབར་འ གས་པ་ཤིན་ ་འབར་མ། ། ག་འཚལ་ ་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་མོས། །བ ད་ ི་
དཔའ་བོ་ མ་པར་འཇོམས་མ། ། ་ ས
ེ ་ཞལ་ནི་ ོ་གཉེར་ ན་མཛད། །ད ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ ས་གསོད་མ། །
ག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་ག མ་མཚན་ ག་ འི། །སོར་མོས་ གས་ཀར་ མ་པར་བ ན་མ། །མ་ ས་ ོགས་
ི་འཁོར་ལོས་བ ན་པའི། །རང་གི་འོད་ ིས་ཚགས་ མས་འ གས་མ། ། ག་འཚལ་རབ་ ་དགའ་བས་
བ ིད་པའི། །ད ་ ན་འོད་ ི་ ེང་བ་ ེལ་མ། །བཞད་པ་རབ་བཞད་

་ར་ཡིས། །བ ད་དང་འཇིག་ ེན་

དབང་ ་མཛད་མ། ། ག་འཚལ་ས་གཞི་ ོང་བའི་ཚགས་ མས། །ཐམས་ཅད་འ གས་པར་ ས་པ་ཉིད་མ། །
ོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ ྃ་གིས། །ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ ོལ་མ། ། ག་འཚལ་ ་བའི་ མ་ ས་ད ་

བ ན། །བ ན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ ་འབར་མ། །རལ་པའི་ ོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས། ། ག་པར་ཤིན་ ་
འོད་ནི་མཛད་མ། ། ག་འཚལ་བ ལ་པ་མཐའ་མའི་མེ་ ར། །འབར་བའི་ ེང་བའི་ད ས་ན་གནས་མ། །
གཡས་བ ངས་གཡོན་བ མ་ ན་ནས་བ ོར་དགའ། །ད ་ཡི་ད ང་ནི་ མ་པར་འཇོམས་མ། ། ག་འཚལ་
ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ ག་གི །མཐིལ་ ིས་བ ན་ཅིང་ཞབས་ ིས་བ ང་མ། ོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ ྃ་གིས། །
རིམ་པ་བ ན་པོ་ མས་ནི་འགེམས་མ། ། ག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ། ། ་ངན་འདས་ཞི་ ོད་ ལ་ཉིད་མ།
། ་ ་ༀ་དང་ཡང་དག་ ན་པས། ། ིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ། ། ག་འཚལ་ ན་ནས་བ ོར་རབ་
དགའ་བའི། །ད ་ཡི་ ས་ནི་རབ་ ་འགེམས་མ། །ཡི་གེ་བ ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི། །རིག་པ་ ྃ་ལས་ ོལ་མ་
ཉིད་མ། ། ག་འཚལ་ ་རེའི་ཞབས་ནི་བ བས་པས། ། ྃ་གི་ མ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ། །རི་རབ་མ ་ར་དང་
འབིགས་ ེད། །འཇིག་ ེན་ག མ་ མས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། ། ག་འཚལ་ ་ཡི་མཚ་ཡི་ མ་པའི། །རི་ གས་
གས་ཅན་ ག་ན་བ མས་མ། ། ་ར་གཉིས་བ ོད་ཕཊ་ ི་ཡི་གེས། ། ག་ མས་མ་ ས་པ་ནི་སེལ་མ། ། ག་
འཚལ་ ་ཡི་ཚགས་ མས་ ལ་པོ། ། ་དང་མི་འམ་ཅི་ཡིས་བ ེན་མ། ། ན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བ ིད་
ིས། ། ོད་དང་ ི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། ། ག་འཚལ་ཉི་མ་ ་བ་ ས་པའི། ། ན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་
མ། །ཧ་ར་གཉིས་བ ོད་

་ར་ཡིས། །ཤིན་ ་ ག་པོའ་རིམས་ནད་སེལ་མ། ། ག་འཚལ་དེ་ཉིད་ག མ་ མས་

བཀོད་པའི། །ཞི་བའི་མ ་དང་ཡང་དག་ ན་མ། །གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་ ིན་ཚགས་ མས། །འཇོམས་
པ་ ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། ། ་བའི་ གས་ ི་བ ོད་པ་འདི་དང༌། ། ག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ ་ ་གཅིག །ཕན་
ཡོན་ནི། ་མོ་ལ་ ས་ཡང་དག་ ན་པའི། ། ོ་ ན་གང་གིས་རབ་དང་བ ོད་པས། ། ོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་
པར་ ས་ཏེ། ། ན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་ ེར། ། ིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ ་ཞི་བ། །ངན་འ ོ་ཐམས་
ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ། ། ལ་བ་ ེ་བ་ ག་བ ན་ མས་ ིས། ། ར་ ་དབང་ནི་བ ར་བར་འ ར་ལ། །འདི་
ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་འཐོབ་ཅིང༌། །སངས་ ས་གོ་འཕང་མཐར་ ག་དེར་འ ོ། །དེ་ཡི་ ག་ནི་ ག་པོ་ཆེན་པོ། །
བ ན་ལ་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འ ོ་བ། །ཟོས་པ་དང་ནི་འ ངས་པ་ཉིད་ ང༌། ། ན་པས་རབ་ ་སེལ་བ་
ཉིད་འཐོབ། །གདོན་དང་རིམས་དང་ ག་གིས་གཟིར་བའི། ། ག་བ ལ་ཚགས་ནི་ མ་པར་ ོང་ ེ། །སེམས་
ཅན་གཞན་པ་ མས་ལ་ཡང་ངོ༌། །གཉིས་ག མ་བ ན་ ་མངོན་པར་བ ོད་ན། ། ་འདོད་པས་ནི་ ་ཐོབ་
འ ར་ཞིང༌། །ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་ མས་ཉིད་འཐོབ། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འ ར་ཏེ། །བགེགས་

མས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འ ར། །
ག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་བ ོད་པ་འདི་ནི་ མ་པར་ ང་མཛད་ཆེན་པོས་ག ངས་པ་ ེ་ ད་ལས་ ང་བའོ།།

ོལ་བ ོད་ བས་བ ན་མ།
མ་ ་ེ བ་མེད་པའི་ཆོས་ད ིངས་ན། ། མ་ ེ་བ ན་ ་མོ་ ོལ་མ་བ གས། །དེ་སེམས་ཅན་ ན་ལ་བདེ་ ེར་
མ། །བདག་འཇིགས་པ་ ན་ལས་བ བ་ ་གསོལ། །རང་ཆོས་ ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པར། །སེམས་ཉོན་མོངས་
དབང་ ་ ར་པ་ཡི། །མ་འཁོར་བར་འ མས་པའི་སེམས་ཅན་ལ། ། མ་ ་མོ་ ོད་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །
ཆོས་ ིང་ནས་ ད་ལ་མ་ ས
ེ ་པར། །ཐ་ ད་ཚག་གི་ ེས་འ ངས་ནས། ། བ་མཐའ་ངན་པས་བ ས་པ་ལ། །
མ་ཡང་དག་གི་ ་མོས་བ བ་ ་གསོལ། ། ོགས་པར་དཀའ་བ་རང་གི་སེམས། །མཐོང་ནས་གོམས་པར་མི་
ེད་པར། ། ་བ་ངན་པས་གཡེངས་པ་ལ། ། མ་ ན་པའི་ ་མོས་བ བ་ ་གསོལ། །སེམས་རང་ ང་གཉིས་
མེད་ཡེ་ཤེས་ལ། །གཉིས་ ་འཛན་པའི་བག་ཆགས་ ིས། །ཇི་ ར་ ས་ ང་བཅིངས་པ་ མས། ། གས་གཉིས་
མེད་ ི་ ་མོས་བ བ་ ་གསོལ། །ཡང་དག་གི་དོན་ལ་གནས་ ས་ ང༌། ། ་འ ས་ ི་ ེན་འ ེལ་མི་ཤེས་
པས། །ཤེས་ འི་དོན་ལ་ ོངས་པ་ལ། ། མ་ ན་མ ེན་ ི་ ་མོས་བ བ་ ་གསོལ། ། ོས་ ལ་ནམ་མཁའི་
མཚན་ཉིད་ཅན། །ཐམས་ཅད་དེ་དང་ད ེར་མེད་ ིས། །ད་ ང་ ོབ་མའི་གང་ཟག་ལ། ། མ་ ོགས་སངས་
ས་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །
ཞེས་པ་ཨེ་ ང་ ག་ ་ཁམས་ག མ་ཆོས་ ི་ ལ་པོ་ ལ་བ་འ ི་ ང་པ་ ོབ་པ་ ེ་འཇིག་ ེན་ག མ་ ་ི མགོན་པོས་འཕགས་མ་
ོལ་མ་བ ན་ཞལ་གཟིགས་ ས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ བས་བ ན་མར་ གས་པ་ ིན་ བས་ཤིན་ ་ཆེ་བར་ གས་སོ།། །།

ོལ་བ ོད་ལེགས་ ིས་མ།
ན་མོ་ཨ ་ ་ར་ཡེ།

ེ་བ ན་བཅོམ་ ན་འདས་མ་སེང་ ེང་ནགས་ ི་ ོལ་མ་ལ་བ ོད་པ་མཁས་པའི་ག ག་ ན་ཞེས་ ་བ།

འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་དབང་ ག་ གས་ ེའི་གཏེར་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ལེགས་ ིས་དཔལ་ ི་བདག་
པོ་གསེར་ ི་མངལ། ། ་ཡི་ ་མ་ ང་གདོང་དཔལ་ ི་མ ིན། །པ ོའ་གཉེན་སོགས་ ་བ འི་ག ག་ ན་
ིས། །ཞབས་པད་ ས་མཆོད་ ོལ་མའི་ཞབས་ལ་འ ད། ། གས་ ེ་ཆེན་པོའ་ གས་ ེའི་ མ་འ ལ་ ིས། །
ས་ག མ་ ལ་བའི་མ ེན་བ ེ་ ས་པ་ མས། །རབ་མཛས་འ ིན་ལས་ ་མོའ་ ར་བ ན་ནས། །ཕོངས་པ་
ན་ ོབ་ ོལ་མའི་ཞབས་ལ་འ ད། །ད ིངས་རིག་ མ་དག་པ འི་གདན་ ེང་ན། །མར་གད་མདོག་ཅན་
ཞལ་གཅིག་ ག་གཉིས་མ།

།ལང་ཚ་རབ་ ས་གཡས་བ ངས་གཡོན་བ མས་ཞབས།

།ཐབས་ཤེས་ ང་

འ ེལ་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་འ ར་རབ་ ས་ཟག་མེད་བདེ་བའི་གཏེར། །ཞལ་རས་ ་བ་ ས་པའི་འ མ་
དཀར་ཅན། །ཞི་བའི་ཉམས་ ན་ གས་ ེའི་ ན་ཡངས་མ། །སེང་ ེང་ནགས་ ི་མཛས་མ་ ོད་ལ་འ ད། །
ག ་ཡི་ ོན་ཤིང་ཡལ་ག་བ ངས་འ ་བའི།

།འཇམ་མཉེན་ ག་གཡས་མཆོག་ ིན་ ག་ ་ནི།

།མཁས་

མས་དངོས་ བ་མཆོག་གི་དགའ་ ོན་ལ། །མ ོན་ ་འབོད་འ ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ག་གཡོན་དཀོན་
མཆོག་ག མ་མཚན་ བས་ ིན་ ིས། །འཇིགས་པ་བ ་ ག་མཐོང་བའི་ ེ་བོ་ མས། །མ་འཇིགས་ང་ཡིས་
ར་ ་བ བ་བོ་ཞེས། །གསལ་བར་མཚན་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ག་གཉིས་

ལ་ ོན་པོས་མཚན་པ་

ནི། །འ ོ་ ན་ ིད་པའི་བདེ་ལ་མ་ཆགས་པར། །ཐར་པ་ཆེན་པོའ་ ོང་ ་ གས་ཤིག་ཅེས། །བ ོན་པའི་ ག་
གིས་བ ལ་འ ་ ོད་ལ་འ ད། །པ ་ ་གའི་མདངས་ ན་འོད་དཔག་མེད། །མཉམ་གཞག་བ ད་ ིས་གང་
བའི་ ང་བཟེད་བ མས། །འཆི་མེད་དངོས་ བ་ ོལ་བས་ ི་བོར་བ ན། །བདག་གི་འཆི་བདག་འཇོམས་པ་
ོད་ལ་འ ད། །ཚགས་གཉིས་མཐོ་རིས་བཟོ་བོའ་འ ་ ེད་ ིས། །གཞལ་མེད་ ་ཡི་ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་ མས།
།མཛས་མཛས་གཅིག་ ་བ ས་པའི་ཡིད་འ ོག་ ན། ། ན་ ིས་བ ན་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མར་གད་

རི་བོས་འཇའ་ཚན་ ོན་པ་བཞིན།

། ་ ོད་ ་ ས་གོས་ ི་ག་ཤ་ཅན།

། ་ཞིང་ ེམ་ལ་མཛས་པའི་ ེད་

བས་ནི། །པ ་ལི་ཀའི་ཤམ་ཐབས་འཛན་ལ་འ ད། །གཡས་ན་ ་ངན་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ཅན། །ཞི་བའི་
ཉམས་ ན་གསེར་མདོག་ཉི་འོད་འ ོ། །གཡོན་ན་རལ་གཅིག་ནམ་མཁའི་མཛས་པ་འ ོག ། ོ་ཆགས་བ ིད་
པའི་མཛས་མ་དེ་ལ་འ ད། ། ག་ ན་ ་དང་མཛས་པའི་གར་ལ་མཁས། །ག གས་དཀར་ ་ཡབ་པི་ཝང་
ིང་ ་སོགས། །རབ་འ མས་མཆོད་ ས་འཛན་པའི་ ་མོའ་ཚགས། །ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ། །དཔལ་མོ་ལེགས་བ ོད་མ་དང་རི་ ེས་སོགས། །ཡིད་འོང་འཆི་མེད་ ་མོ་ ོང་དག་གིས། ། ོད་
ང་ ན་མོ་ཙམ་ཡང་ཐོབ་དཀའ་བ། །མཛས་ ག་ ་མོའ་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། གས་ ེའི་ ་འཛན་ ས་
པའི་ ོང་ཡངས་ནས། །ག ང་ ན་ཚངས་ད ངས་ ིན་ ི་ ་ ་ཅན། །ག ལ་ འི་འཛན་མར་ཡན་ལག་
བ ད་ཆོས་ཆར། ། ན་ ་འབེབས་མཁས་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཤེས་ ་ ན་གཟིགས་ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་
གཏེར། །ཇི་བཞིན་མ་ ས་བ ོད་པར་ ་ཡིས་ ས། ། ོ་ ོས་ཐོགས་མེད་ ོབས་བ ་མངའ་བའི་ གས། །
མ ེན་རབ་མཐར་ ིན་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞི་བ་བ ེས་ ང་ གས་ ེའི་གཞན་དབང་གིས། ། ག་བ ལ་
་མཚར་ ིང་བའི་འ ོ་བ་ མས། ། གས་ ེའི་ ག་གིས་ ར་ ་འ ེན་མཛད་མ། །བ ེ་བ་མཐར་ ིན་མ་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། །ཞི་ ས་དབང་དང་ ག་པོའ་འ ིན་ལས་ མས། ། ་མཚའི་ བས་བཞིན་ ས་ལས་མི་འདའ་
བར། ། ན་ བ་ ན་མི་འཆད་པར་འ ག་མཛད་མ། །མཛད་པ་མཐར་ ིན་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འཇིགས་
ཆེན་ ག་བ ལ་བ ད་དང་འ ང་པོའ་གདོན། །ཉོན་མོངས་ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་འཇིགས་པ་ མས། ། ེད་
ཞབས་ ན་པའི་མོད་ལ་ ོབ་མཛད་མ། ། ས་པ་མཐར་ ིན་མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དེ་ ར་ བས་འོས་ ོད་
ིས་ ས་ཅན་ མས། །ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་ ས་མིན་འཆི་བ་དང༌། ། ི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་
པ་སོགས། །འཇིགས་པ་ ན་ལས་ ར་ ་བ བ་ ་གསོལ། །འཇིག་ཚགས་ ་བའི་རི་ ལ་གནས་བཅས་ཏེ། །
གཞན་ལས་མཆོག་ ་འཛན་པས་སེམས་ཁེངས་ཤིང༌། །ཕ་རོལ་ ད་ ་གསོད་པའི་ ར་ ིམ་ཅན། །ང་ ལ་
སེང་གེའི་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ། ། ན་ཤེས་ གས་ ་ ོན་པོས་མ་བ ལ་ཞིང༌། །འདོད་ཡོན་ ོས་ ་
འ ངས་པས་འཐོམས་པའི་མ ས། །ལོག་པའི་ལམ་ གས་གནོད་འཚའི་མཆེ་བ་གཙགས། །གཏི་ ག་ ང་
པོའ་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ། ། ལ་མིན་ཡིད་ ེད་ ང་གིས་བ ལ་བ་ལས། །ཉེས་ ོད་ ད་ ིན་འ ིགས་
པའི་ ོང་ད ིལ་ན།

།དགེ་བའི་ནགས་ཚལ་བ ེག་པའི་ ས་པ་ཅན།

།ཞེ་ ང་མེ་ཡི་འཇིགས་པ་བ བ་ ་

གསོལ། །མ་རིག་འཐིབས་པོའ་ ང་ ་མངོན་ཞེན་ཅིང༌། །གཞན་འ ོར་ ན་ཚགས་མཐོང་ཚ་མི་བཟོད་པར། །
ག ག་པའི་ ག་གིས་ ར་ ་ བ་ ེད་པའི། ། ག་དོག་ ལ་ ི་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ། །བ ལ་ གས་
དམན་པའི་འ ོག་དགོན་འཇིགས་ ང་དང༌། ། ག་ཆད་ ་ངམ་ཐང་ལ་རབ་ ་ཞིང༌། །ཕན་བདེའི་ ོང་དང་
དགོན་པ་ ན་འཇོམས་པའི། ། ་ངན་ ན་པོའ་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ། །མི་བཟད་ ིད་པའི་བཙན་ཁང་
ར་བ་ ། ། ས་ཅན་རང་དབང་མེད་པར་འཆིང་ ེད་ཅིང༌། ། ེད་པའི་ ོ་ གས་ད ེ་དཀས་འ ད་པ་ཡི། །སེར་
འི་ གས་ ོག་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ། །ཤིན་ ་བ ལ་དཀའ་ ིད་པའི་ ན་ ོགས་ ེར། །ལས་ ང་
ག་པོའ་ ེན་དང་ཉེ་བ་ལས། ། ་ེ ་ན་འཆིའི་ ་ ོང་རབ་འ ག་པའི། །འདོད་ཆགས་ ་བོའ་འཇིགས་པ་
བ བ་ ་གསོལ། ། ན་ ་ ོངས་པའི་མཁའ་ལ་རབ་ ་ཞིང༌། །ངེས་པ་དོན་ ་གཉེར་ལ་ ག་པར་འཚ། །ཐར་
པའི་ ོག་ལ་ ོལ་བའི་ག ག་པ་ཅན།

།ཐེ་ཚམ་ཤ་ཟའི་འཇིགས་པ་བ བ་ ་གསོལ།

ོད་ལ་བ ོད་ཅིང་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མ ས། །དམ་ཆོས་ བ་པའི་འགལ་ ེན་ཞི་བ་དང༌། །ཚ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་
འ ོར་པ་སོགས། །མ ན་པའི་ ེན་ མས་ཡིད་བཞིན་འ བ་པར་མཛད། །ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དེར་འ ོ་
བ་ ན། །འ ེན་པ་འོད་དཔག་མེད་པས་ ེས་བ ང་ནས། །དཀའ་བ་བ ་ ག་ ད་པ་མེད་པར་ཡང༌། ། ར་ ་
སངས་ ས་ས་ལ་རེག་ ར་ཅིག །བདག་ ང་ ག་ ་ཚ་རབས་ ན་པ་དང༌། ། ང་ བ་སེམས་དང་ནམ་ཡང་
མི་འ ལ་ཞིང༌། ། ལ་ ས་ ོད་པ་ བས་ཆེན་འཚལ་བ་ལ། །བ ོན་འ ས་ ་བོའ་ ན་བཞིན་བ ེན་པར་
ཤོག །རང་དོན་ བ་ལ་ནམ་ཡང་མི་རེ་ཞིང༌། །གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་ བ་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། ། ན་དང་
མངོན་ཤེས་ ་མཁས་བཟོད་པ་སོགས། །གཞན་དོན་ ེད་པའི་ ེན་ མས་ཚང་བར་ཤོག །རབ་འ མས་ཞིང་ ་
ལ་བའི་དམ་ཆོས་ ན། ། ས་པར་ ེད་ལ་ནམ་ཡང་མི་ མ་ཞིང༌། ། ག་ ་སེམས་ཅན་ ན་དོན་བ བ་པའི་
ིར། ། ལ་བའི་གོ་འཕང་བདེ་ ག་ཐོབ་ ར་ཅིག །
ེ་བ ན་བཅོམ་ ན་འདས་མ་སེང་ ེང་ནགས་ ི་ ོལ་མ་ལ་བ ོད་པ་མཁས་པའི་ག ག་ ན་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི།

འི་དགེ་ ོང་

དགེ་འ ན་ བ་པ་དཔལ་བཟང་པོས་ ན་རིང་ ་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ། ང་ བ་ཆེན་པོའ་དབེན་གནས་ཐེག་ཆེན་ཕོ་ ང་ ་ལེགས་
པར་ ར་བའོ།། །།

ོལ་དཀར་བ ོད་པ།
ེ་བ ན་ ོལ་མ་དཀར་མོའ་བ ོད་པ་ ན་མ ེན་པ ་དཀར་པོས་མཛད་པ་བ གས། འཇིག་ ེན་མགོན་པོའ་ གས་ ེའི་

བ ད་ ི་ཡི། ། ་གཏེར་ ིས་ ོས་ ་བ་ ལ་བའི་ མ། ། ོངས་པའི་ ན་འ ོག་ ིང་ ོབས་ ་ ་ཏ། །མ་ ས་
འ ེད་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ི་མེད་ ་ཤེལ་ནོར་ འི་འ ི་ཤིང་ནི། །ཧ་རི་ཙན་དན་དོག་པས་འ ད་འ ་
བའི། །རབ་དཀར་ཡིད་འ ོག་ ེག་མོའ་ག གས་འཛན་མ། །བ ་ ག་ལང་ཚ་ ས་པར་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་
འ ར་ ས་པའི་དཔལ་འ ས་ ིས་ ད་པའི། ། ས་ ་མཛས་ ག་གསར་པའི་འ ི་ཤིང་ནི། ། ག་ཞབས་ ་
ས
ེ ་ ོད་པའི་གེ་སར་ལ།

།མིག་གི་ ང་བ་གཡོ་བར་ ག་འཚལ་ལོ།

།རིན་ཆེན་མཐིང་གི་ ་ཏིག་དོ་ཤལ་

ཁོངས། ། ས་འ འི་འོད་ཅན་ ན་ག མ་རི་ གས་མོ། །འ ིང་བའི་འ ོས་ ིས་ ང་པོ་དམན་ ེད་པ། །ཡིད་
འོང་མཛས་པའི་ ིང་པོར་ ག་འཚལ་ལོ། ། ག་པར་འ མ་པས་མ ་ཡི་ཡལ་འདབ་ལ། ། ་ཏིག་འ ས་ ་
ཆགས་པའི་ ་ འི་འོད། །མཛས་པར་འགོད་ལ་ཤངས་ ད་ཡིད་རིས་ ིས། །འབད་པས་བཟོས་འ ་གང་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་ མས་དང་མེ་ཏོག་གིས་བ ན་པའི། །ལན་ ་གཅིག་པའི་ ར་ ད་མཐོན་མཐིང་
གིས། ། ིན་གསར་ཚགས་ལ་གདེངས་པ་ ་ ་ཡི། །མ ག་མའི་མཛས་ ག་འཛན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཉི་མའི་
འོད་ཟེར་ ན་པའི་ཅོད་པན་ ིས། །ལེགས་ ས་ ན་གོང་

ལ་མཐིང་ཁའི་ ན། ། ་ཤེལ་ ོན་པའི་ཡལ་ག་

་ ག་གི །གཤོག་པ་བ ངས་པས་མཛས་འ ར་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་ ན་རིན་ཆེན་རབ་འབར་འ མ་པ་ལ། །
ཡ་མཚན་འོད་རིས་ཅི་ཡང་ ི་བ་ནི། །མ ར་ཚས་དཀར་དམར་མདངས་ ིས་ཡིད་འོང་ལ། །ངལ་བས་འ ན་
པར་བ ིད་དེར་ ག་འཚལ་ལོ། །མ ལ་ན་ ་ཏིག་ ན་པོའ་ ན་དག་ནི། །ཤིན་ ་རགས་པས་མཚན་མོའ་
དཔལ་ ར་པའི། ། ་བའི་དཀར་བ་མ་ ས་འ ོག་པ་ ས། །བ ན་ཅིང་བ ན་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ད ང་ ན་ག ་ ་ ར་བའི་འ ེང་ ་བ། །དོ་ཤལ་ག འི་ ་བ་རབ་གསལ་ ིས། །མཛས་ཤིང་ ོད་པ་ ་ཡི་རི་
བོ་ནི། །གཟི་ ིན་མ ངས་མེད་པ་དེར་ ག་འཚལ་ལོ། །ཛ ་ན་ འི་ ིལ་ ང་ ་འ ིན་པའི། །འོད་ཟེར་རབ་

ས་ནོར་ འི་ ་རགས་དང༌། །མཛས་འ མ་ བས་ ི་ག གས་བ ན་གོས་བཟང་གིས། ། མ་མཛས་ ོལ་མ་
དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ག་གཡས་མཆོག་ ིན་གཡོན་པ་

་ལའི། ། ོང་ ་འཛན་ཅིང་ ིལ་ ང་ངང་མོ་ནི། །

པད་དཀར་ ་ ས་མཚན་པའི་ ་བ་མཚར། །མཛས་པས་ མ་པར་རོལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ས་མིན་འཆི་བ་
ནད་དང་འཇིགས་པ་བ ད། ། ན་པས་ ད་ཙམ་ཉིད་ལ་སེལ་བ ིད་པའི། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་ གས་ཀ་
མ་མཛས་པའི། ། ས་ག མ་ ལ་བའི་ མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོགས་ ི་ཁོངས་ མས་ ི་མེད་འོད་ཟེར་ ི།
།བ ད་ ིའི་ ་ བས་ ིས་འགེངས་བཅོམ་ ན་མ། ། ོད་ ི་བཀའ་ ིན་དག་གིས་བདག་ཅག་གི །ཡིད་ལ་
འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་མཛད། །དད་པའི་ཐལ་ ར་མཆི་མས་མིག་བ ན་ཅིང༌། །ག ང་བས་ཡིད་
བ ལ་གསོལ་འདེབས་ང་རོ་ནི། ། ་ར་རི་བཞིན་ ོག་ལ་ གས་ ེའི་ ན། །གཟིགས་ལ་ལེ་ལོ་མ་མཛད་བཅོམ་
ན་མ། །
ཞེས་ཆོ་འ ལ་ ་ི ས་ཆེན་ལ་དད་པའི་ ོས་ ར་བའོ།། །།

ད ངས་ཅན་མའི་བ ོད་པ་ ིན་ བས་ ང་བ།
མ ེན་བཟང་རབ་ ་ ས་པའི་པ ་དང༌། ། གས་ ེ་ ི་མེད་ ་བའི་གདན་ལ་འ ིང༌། ། ་ད ངས་ ་མཚའི་
པི་ཝང་ག ང་ ན་ ིས། །ཁམས་ག མ་ད གས་ ིན་ ་མོ་ ོད་ལ་འ ད། །རབ་མཛས་ ་མོ་གངས་རིའི་
མདངས་འ ོག་མ། །ཞལ་གཅིག་ ག་གཉིས་ ི་ཟའི་པི་ཝང་ ེང༌། ། ང་བ་གཞོན་ ་གཡོ་བའི་པད་ཚལ་ ི། །
ངང་པའི་ ་མོ་དང་འ ་ ོད་ལ་འ ད། །ཤེལ་ ི་འ ི་ཤིང་ ང་གིས་བ ོད་འ ་མ། །མཐོ་རིས་མཛས་མ་ ོང་
ག་འཚགས་ན་ཡང༌། །གང་གི་མ ན་ན་ ན་མོ་ ར་ ོད་པའི། །ཡིད་འོང་མིག་གི་བ ད་ ི་ ོད་ལ་འ ད། །
ི་མེད་ ་ཞལ་འ མ་པའི་མདངས་དཀར་ཅན། །མ ར་ཚས་ཉི་མ་འཆར་བའི་མདངས་དམར་ཞིང༌། །མཐོན་
མཐིང་མིག་གི་

ལ་ད ས་རིང་མ། །རབ་བ འི་ ར་མིག་གཡོ་མཛད་ ོད་ལ་འ ད། །རིན་ཆེན་ ར་ ད་ ་

ན་རབ་འབར་ཞིང༌། ། ི་ཞིམ་མེ་ཏོག་ ེང་བས་མཛས་ ས་པས། །ཡིད་འོང་མིག་ ན་མདོག་ཅན་ ས་མ་ནི།
།འོད་གསལ་ ་ འི་མདོག་མཛས་ ོད་ལ་འ ད། །ཡོངས་འ འི་ཚལ་ནས་དེ་རིང་འོངས་ ར་པའི། །

ལ་

ོན་པོས་ ན་གོང་བ ན་པ་ནི། ། ་ཤེལ་ ོན་པའི་ཡལ་འདབ་ ་ ག་གི །གཤོག་པ་བ ངས་པས་མཛས་
འ ་ ོད་ལ་འ ད། །རིན་ཆེན་ ་ཆ་མ་ ས་ ོལ་ ས་ནས། ། ོད་ ི་ ན་ ི་ ང་ ་འཁོད་པ་ན། །མ ལ་བ་
དང་ནི་མ ིན་པའི་ ན་ མས་ ི། །ལག་ ེལ་ ེང་བས་རབ་བ ོར་ ོད་ལ་འ ད། ། ་འ ར་ མ་ ས་གངས་
རི་ མ་གཉིས་ ི།

། ེང་ནས་ ོད་གཡོགས་རབ་དཀར་ ་འཛན་གཡོ།

འབབ། ། ་ཡབ་དང་བས་རབ་བ ེན་ ོད་ལ་འ ད། །

།ངོས་ནས་ ་ཏིག་དོ་ཤལ་ ན་པོ་

ལ་ ི་ ན་ ེ་བའི་ ིང་ འི་འ མ། །གསེར་ ི་ ་

རགས་ནོར་ འི་ ེང་བས་མཛས། །རབ་བ ་ནོར་ ས་མཚན་པའི་ཤམ་ཐབས་ནི། །དལ་བར་འཛན་མཛད་
མཛས་མ་ ོད་ལ་འ ད། །འོག་ནས་ ་མོས་ཆབ་ ི་ ་མཚས་མཆོད། །ངོས་ནས་ བ་པས་མཛས་པའི་ ་ཡབ་
གཡོབ། །མ ན་ནས་རིག་འཛན་ ་མོས་སིལ་ ན་འ ོལ། ། ིན་ལེགས་ ན་ ི་གཙ་མོ་ ོད་ལ་བ ོད། །
གཡས་ནས་མི་འམ་ཅི་ཡིས་ ་ད ངས་ལེན། །གཡོན་ནས་ ི་ཟའི་དགའ་མས་པི་ཝང་ ེང༌། ། བ་ནས་འཆི་

མེད་ ་མོས་ག གས་དཀར་འཛན། ། ས་ ན་ ན་ ི་གཙ་མོ་ ོད་ལ་བ ོད། །བ ་ ག་ལང་ཚ་ཆགས་པའི་
ཉམས་ ན་མ། ། ་བས་མི་ངོམས་ཡེ་ཤེས་ ་མའི་ ། ། ན་པ་ཙམ་ ིས་བདེ་བ་ ན་ ེར་མ། ། ག་པའི་ ་མོ་
ད ངས་ཅན་མ་ལ་འ ད། །འ ོ་བ་ ན་ལ་ག ང་རབ་མ་ ས་པ། །གསལ་བར་འཆད་པའི་ ོབས་པ་བདག་
ལ་ ོལ། །མཁས་པའི་མ ན་སར་ ིར་ ོལ་ཕམ་ ེད་པའི། ། མ་ ལ་ ོད་པའི་ ོབས་པ་བདག་ལ་ ོལ། །
ཚག་དང་ངག་གི་ ོར་བ་ ི་མེད་པའི། །ག ང་བ ་ ོམ་པའི་ ོབས་པ་བདག་ལ་ ོལ། །དེ་ ར་བ ོད་པའི་
དགེ་བ་གང་ཡིན་པས། །བདག་ནི་ ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བར་ཤོག །ཚ་རབས་ ན་ ་ ེད་ ིས་ ེས་བ ང་
ནས། །འཇམ་དཔལ་ད ངས་ ི་གོ་འཕང་ ར་ཐོབ་ཤོག །འདི་ནི་འཛན་ནམ་འཆང་ངམ་ ོག་ ང་ ང༌། །
དགེ་ལེགས་ཡར་ངོའ་ ་ ར་ ས་ ེད་ཤོག །
ཅེས་པ་འདིའང་དཔལ་ ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་པ ི་ཏ་ད ངས་ཅན་དགའ་བས་མཛད་པའོ།། །།

གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ།
ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ ཆོས་ ་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལོངས་ ་ གས་ ེ་ཆེན་
པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
པའི་ ༔

ལ་ ་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་གི་ ་མ་ངོ་མཚར་ ལ་

་གར་ ལ་ ་ ་འ ངས་ཐོས་བསམ་མཛད༔ བོད་ ལ་ད ས་ ་ཞལ་ ོན་ ེགས་པ་བ ལ༔ ཨོ་

ན་ ལ་ ་ ་བ གས་འ ོ་དོན་མཛད༔

གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་

ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ི་ཡི་བར་
ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔
འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔

ས་པས་ ག་

་ཡི་ངོ་མཚར་མཐོང་བའི་ཚ༔ གཡས་པས་རལ་

ིའི་ ག་ ་མཛད༔ གཡོན་པས་འ གས་པའི་ ག་ ་མཛད༔ ཞལ་བ ད་མཆེ་གཙགས་ ེན་ལ་གཟིགས༔
ལ་བའི་ག ང་འཛན་འ ོ་བའི་མགོན༔

གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་

ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ི་ཡི་བར་
ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔

ས་པས་ ག་

འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གསན་པའི་ཚ༔ ་གསལ་འོད་
ཟེར་མདངས་དང་ ན༔ ག་གཡས་ ེ་ ོད་ ེགས་བམ་བ མས༔ གཡོན་པས་ ར་པའི་
མོའ་ཆོས་ མས་ གས་ ་ ད༔ ཡང་ལེ་ཤོད་ ི་པ ི་ཏ༔

གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་

བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔
སོལ༔

ི་བ མས༔ ཟབ་

ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་

ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔

ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚ༔
ི་མེད་གནས་མཆོག་ཉམས་རེ་དགའ༔

་གར་བོད་ ལ་ས་མཚམས་ ༔

ིན་ ིས་བ བས་ནས་ ོན་པའི་

ཚ༔

ི་བ ང་ ོས་ངད་ ན་པའི་རི༔ མེ་ཏོག་པ ་ད ན་ཡང་ ེ༔

ན་དེ་ཡི་གནས་མཆོག་ ༔

་མིག་ ང་ བ་བ ད་ ིའི་ ༔ བདེ་

ས
ེ ་མཆོག་ ལ་བཟང་ཆོས་གོས་གསོལ༔

ག་གཡས་ ོ་ ེ་ ེ་ད ་བ མས༔

གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ ར ་བ ད་ ིས་ནང་ ་གཏམས༔ མཁའ་འ ོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔
ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་ བ་བ ེས༔

གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་

ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ི་ཡི་བར་
ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔
འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔
ནགས་ལ་ བ་པ་མཛད༔

ལ་བའི་བ ན་པ་བ གས་པའི་ཚ༔ གཡའ་རིའི་

བ ེན་ ར་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ ་འཕང་༔ ོ་ ེའི་ ག་ ས་ ངས་ཤིང་བ ིལ༔

བ ིལ་ཞིང་ཙ ན་ནགས་ ་འཕང་༔

མེ་འབར་འ གས་ཤིང་མཚ་ཡང་ ེམ༔

བ ེགས༔ ཡཀྵ་ནག་པོ་ ལ་ ་བ ག༔ འ ན་ ི་དོ་མེད་བ ད་ ི་གཤེད༔

ིབ་ ི་ ་ ེགས་ས་གང་
གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་

ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔
སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ད ིངས་ ་སོལ༔
གནོན་མཛད་པའི་ཚ༔

ས་པས་ ག་

ས་པས་བདག་

ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་
ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔
ེ ་ ང་ ལ་ འི་ཆ་ གས་ཅན༔

ིན་པོའ་ཁ་

ཡ་མཚན་ག གས་བཟང་ཁ་དོག་ལེགས༔

ཚམས་འ ིགས་ད ་ ་སེར་ལ་མཛས༔ ད ང་ལོ་བ ་ ག་ལོན་པའི་ ལ༔ རིན་ཆེན་ ན་ཆ་ ་ཚགས་
གསོལ༔

ག་གཡས་འཁར་བའི་ ར་པ་བ མས༔ བ ད་དང་ ིན་པོའ་ཁ་གནོན་མཛད༔ གཡོན་པས་སེང་

ེང་ ར་པ་བ མས༔ མོས་པའི་ ་ལ་ ང་ ོབས་མཛད༔ མ ལ་ན་ གས་ ི་ ར་པ་བ མས༔ ཡི་དམ་ ་
དང་གཉིས་ ་མེད༔ གཉིས་མེད་ ལ་ ་འཛམ་ ིང་ ན༔ གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་
བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔
སོལ༔

ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་

ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔

ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ འ ེ་ཡི་ ལ་ ་དགོངས་པའི་ཚ༔ མེ་
ད ང་ཤོད་ ི་ས་གཞི་ལ༔ མདའ་ ང་གང་གི་མཚ་ནང་ ༔ པ འི་ ེང་ ་བསིལ་བསིལ་འ ༔ པ འི་ནང་
ན་དགོངས་པ་མཛད༔ མཚན་ཡང་པ ་འ ང་གནས་ཞེས༔ ོགས་པའི་སངས་ ས་དངོས་ ་ ོན༔ དེ་འ འི་

ལ་ ་ཡ་མཚན་ཅན༔

གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔

བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔

ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔ ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔
ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ བོད་ ི་ཉི་མ་མཛད་པའི་ཚ༔ དད་ ན་འ ོ་བ་འ ེན་པའི་དཔལ༔ གང་ལ་
གང་འ ལ་ ར་བ ན་ནས༔ གཙང་ཁ་ལ་ཡི་ལ་ཐོག་ ༔ ད ་ འི་དགེ་བ ེན་དམ་ལ་བཏགས༔ ལ་ནི་ཚ་
བའི་ཚ་ཤོད་ ༔

་ཡི་དགེ་བ ེན་ ེགས་པ་ཅན༔ ཉི་ ་ ་གཅིག་དམ་ལ་བཏགས༔ མང་ ལ་དེ་ཡི་ མས་

ིན་ ༔ དགེ་ ོང་བཞི་ལ་དངོས་ བ་གནང་༔

ད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛན་མཆོག༔

གས་ ེས་

བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔
ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔

ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་

ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔

ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔

དཔལ་མོ་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་ ༔ བ ན་མ་བ ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས༔ བོད་ ལ་ཁ་ལའི་ལ་ཐོག་ ༔ གངས་
དཀར་ཤ་མེད་དམ་ལ་བཏགས༔ འདམ་ཤོད་ ་ འི་ ིང་ ང་ ༔ ཐང་ ་ཡར་བ ད་དམ་ལ་བཏགས༔ ཧས་
པོ་རི་ཡི་ཡང་གོང་ ༔ ་ ིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔ ཆེ་བའི་ ་འ ེ་ཐམས་ཅད་ ིས༔ ལ་ལས་ ོག་གི་
ིང་པོ་ ལ༔ ལ་ལས་བ ན་པ་བ ང་བར་ ས༔ ལ་ལས་ ན་ ་ཁས་ ངས་ ས༔ མ ་དང་ ་འ ལ་
ོབས་པོ་ཆེ༔

གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་

བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔

ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔
བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ དམ་པ་ཆོས་ ི་བ ན་པ་ནི༔

ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་

ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ༀ་ ཿ ྃ་

ལ་མཚན་ ་ ར་བ གས་པའི་ཚ༔ བསམ་ཡས་མ་

བཞེངས་ ན་ ིས་ བ༔ ལ་པོའ་དགོངས་པ་མཐར་ ིན་མཛད༔ ེས་མཆོག་ག མ་ ི་མཚན་ཡང་གསོལ༔
གཅིག་ནི་པ ་འ ང་གནས་ཞེས༔ གཅིག་ནི་པ ་ས ་ཝ༔ གཅིག་ནི་མཚ་ ེས་ ོ་ ེ་ཞེས༔ གསང་མཚན་ ོ་
ེ་ ག་པོ་ ལ༔

གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་

པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔

ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་

བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔ ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ༀ་ ཿ

ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ བསམ་ཡས་མཆིམས་ ར་ བ་པ་མཛད༔ ེན་ངན་ ོག་ཅིང་དངོས་ བ་གནང་༔
ེ་ ོན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད༔
བ ན༔

གདོན་ག གས་བོན་ ི་བ ན་པ་བ བས༔

ཆོས་ ་ ི་མེད་རིན་ཆེན་

ལ་ ན་སངས་ ས་ས་ལ་བཀོད༔ གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་

ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་ བ་ ོལ༔ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ི་ཡི་བར་
ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔

ས་པས་ ག་

འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་པ ་སི ི་ ྃ༔ དེ་ནས་ཨོ་ ན་ ལ་ ་ ོན༔ ད་ ་ ིན་པོའ་ཁ་
གནོན་མཛད༔ མི་ལས་ ག་ ར་ཡ་མཚན་ཆེ༔ ོད་པ་ ད་ ང་ངོ་མཚར་ཆེ༔ མ ་དང་ ་འ ལ་ ོབས་པོ་
ཆེ༔ གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་
དངོས་ བ་ ོལ༔

ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔
པ ་སི ི་ ྃ༔
མ ེན༔

ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་

་ག ང་ གས་ ན་འ ོ་བ་འ ེན་པའི་དཔལ༔

དངོས་ བ་མཆོག་བ ེས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་ ༔

གས་ ེས་བདག་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས༔
དངོས་ བ་ ོལ༔

ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་
ིབ་པ་ ན་ ངས་ཁམས་ག མ་ས་ལེར་
ང་ བ་ བ་པའི་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔

བ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་ ་ ོངས༔

ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་ད ིངས་ ་སོལ༔

དགོངས་པས་བདག་ལ་

ི་ཡི་བར་ཆད་ ི་ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་

ས་པས་ ག་འཚལ་ བས་ ་མཆི༔ ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་

པ ་སི ི་ ྃ༔ ༀ་ ཿ ྃ་བ ་ ་ ་པ ་ཐོད་ ེང་ ལ་བ ་ས་མ་ཡ་ཛཿ སི ི་ཕ་ལ་ ྃ་ ཿ
ལ་པའི་གཏེར་ ོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ ར་བདེ་ཆེན་ ིང་པས་ ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་ ོའ་དཔལ་ཆེན་པོའ་ཞབས་འོག་ལས་ ན་ ངས་
པའི་ ་མའི་ གས་ བ་བར་ཆད་ ན་སེལ་ ་ི ཞལ་གདམས་ ིང་ ང་ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་ལས།
ཁོལ་ ་ ང་བའོ།། །།

ི་གསོལ་འདེབས་ ི་ བ་པ་ལས་

གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ ན་ བ།
ཨེ་མ་ཧོ༔

བ་ ོགས་བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་ཁམས་ ༔

ང་བ་མཐའ་ཡས་ གས་ ེའི་ ིན་ བས་གཡོས༔

ལ་ ་པ ་འ ང་གནས་ ིན་བ བས་ཏེ༔ འཛམ་ འི་ ིང་ ་འ ོ་བའི་དོན་ལ་ ོན༔ འ ོ་དོན་ ན་ཆད་
མེད་པའི་ གས་ ེ་ཅན༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་
ིན་ ིས་ ོབས༔ ལ་པོ་ ི་ ོང་ ེ ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ ཆོས་ ལ་ག ང་བ ད་མཐའ་ལ་མ་ ོང་བར༔
ས་ག མ་ ན་ཆད་མེད་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ བོད་ ི་ཆོས་ ོང་ ལ་པོའ་གཉེན་གཅིག་ ༔

ལ་པོ་ཆོས་

ོད་ ོང་བའི་ གས་ ེ་ཅན༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་
པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

་ནི་ ོ་ བ་ ིན་པོའ་ཁ་གནོན་མཛད༔

གས་ ེས་བོད་ ི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་

གཟིགས༔ མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འ ེན་པའི་དཔལ༔ ཉོན་མོངས་ག ལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་
ིས་འ ལ༔

བ ེ་ག ང་ ན་ཆད་མེད་པའི་ གས་ ེ་ཅན༔

འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་
ས་ངན་ ིགས་མའི་མཐའ་ལ་ ག་པའི་ཚ༔

ནངས་རེ་དགོང་རེ་བོད་ ི་དོན་ལ་ ོན༔ ཉི་ཟེར་འཆར་ ད་མདངས་ལ་བཅིབས་ཏེ་ ོན༔ ཡར་ངོ་ཚས་བ འི་
ས་ ་དངོས་ ་ ོན༔

འ ོ་དོན་ ོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ གས་ ེ་ཅན༔

གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་

་བ འི་ཐ་མ་ ོད་ ས་ ིགས་མ་ལ༔

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་ ག་ ་རགས༔ ཉོན་མོངས་འ ོལ་ཉོག་ ག་ ་རང་ ད་ ོདཿ དེ་འ འི་
ས་ན་ ེད་འ འི་ གས་ ེས་ ོབས༔ དད་ ན་མཐོ་རིས་འ ེན་པའི་ གས་ ེ་ཅན༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་
གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

ཧོར་སོག་འཇིགས་པའི་

དམག་གིས་མཐའ་བ ོར་ནས༔ ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་འཇིག་ལ་ ག་པའི་ཚ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་
གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་ ་ ིན་ ེ་བ ད་འཁོར་ ིས་བ ོར༔ ཧོར་སོག་དམག་ད ང་བ ོག་པར་ཐེ་ཚམ་

མེད༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔
སེམས་ཅན་ ་ ས་འཇིག་པའི་ནད་ ང་ཚ༔ མི་བཟོད་ ག་བ ལ་ནད་ ིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་
མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་ ན་ ི་ ་དང་ད ེར་མེད་པས༔ ཚ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངེས་པར་
སེལ༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔
འ ང་བ་ད ར་ལངས་ས་བ ད་ཉམས་པའི་ཚ༔ སེམས་ཅན་ ་གེའི་ནད་ ིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་
ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་མཁའ་འ ོ་ནོར་ འི་ཚགས་དང་བཅས༔ ད ལ་ཕོངས་བ ེས་
ོམ་སེལ་བར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་
པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

ལས་ཅན་འ ོ་བའི་དོན་ ་གཏེར་འདོན་ན༔

དམ་ཚག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའི་དཔའ་

གདིང་གིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་ཡི་དམ་ ་དང་ད ེར་མེད་པས༔ ཕ་
ནོར་ ་ཡིས་ལོན་པར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་
འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

ས་ ལ་ནགས་ ོད་དབེན་ས་ ོགས་པའི་ཚ༔ ཁ་ཆར་ ་ ག་འ བས་ཤིང་

ལམ་འགགས་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་གཞི་བདག་གཉན་པོའ་འཁོར་
ིས་བ ོར༔ ཆོས་མཛད་ལམ་ ་འ ེན་པར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

ག་གཟིག་དོམ་ ེད་ ག་ ལ་མཆེ་བ་ཅན༔ འ ོག་ཆེན་

འཇིགས་པའི་འ ང་ལ་འ ིམས་པའི་ཚ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་དཔའ་བོ་
གིང་དང་ ང་མར་བཅས༔ ག ག་པའི་སེམས་ཅན་ ོད་པར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ ས་ ་མེ་ ང་འ ང་བའི་བར་ཆད་
ིས༔

་ ས་ཉེན་ཅིང་འཇིག་པའི་ ས་ ང་ཚ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་

འ ང་བ་བཞི་ཡི་ ་མོར་བཅས༔
གསོལ་བ་འདེབས༔

འ ང་བ་རང་སར་ཞི་བར་ཐེ་ཚམ་མེད༔

བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་

ལམ་ ང་འཇིགས་པའི་འ ང་ལ་

འ ིམས་པའི་ཚ༔ བསད་ ེར་ཇག་པ་ཆོམ་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
ཨོ་ ན་ ག་ ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་ ན༔ ཙ་ར་མི་ ོད་ མ་སེམས་བ ག་པར་ ེད༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་
གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ གང་ཞིག་གཤེད་མའི་དམག་

གིས་མཐའ་བ ོར་ནས༔ མཚན་ཆ་ ོན་པོས་འདེབས་ཤིང་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་
འདེབས༔ ཨོ་ ན་ ོ་ ེའི་ ར་དང་ ན་པ་ཡིས༔ གཤེད་མ་ ེད་ཅིང་མཚན་ཆ་འཐོར་བར་འ ར༔ ཨོ་ ན་
པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ ནམ་ཞིག་ཚ་ཟད་
འཆི་བའི་ ས་ ང་ཚ༔ གནད་གཅོད་ ག་བ ལ་ ག་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་
བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་ ང་བ་མཐའ་ཡས་ ལ་པ་ ེ༔ བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་ ་ངེས་པར་ ེ༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་
གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

་ ས་གཡར་པོ་ཞིག་པའི་

བར་དོ་ ༔ འ ལ་ ང་ཉིང་འ ལ་ ག་བ ལ་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔
ཨོ་ ན་ ས་ག མ་མ ེན་པའི་ གས་ ེ་ཡིས༔ འ ལ་ ང་རང་སར་ ོལ་བར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་ ན་པ ་
འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ གཞན་ཡང་ལས་དང་
ེན་ ི་དབང་ ར་ཏེ༔ འ ལ་ ང་དངོས་པོར་ཞེན་ཅིང་ ག་བ ལ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་
བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་བདེ་ཆེན་ ལ་པོའ་ངོ་བོ་ ེ༔

ག་བ ལ་འ ལ་པ་ ད་ནས་གཞིག་པར་ ེད༔ ཨོ་ ན་

པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ འ ོ་ ག་ ག་
བ ལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང་༔

ད་པར་བོད་ ི་ ེ་འབངས་ ག་བ ལ་ན༔

དད་ ས་མོས་པའི་ག ང་

གས་ ག་པོ་ཡིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་ ན་ གས་ ེས་འཕོ་འ ར་མེད་
པར་གཟིགས༔ ཨོ་ ན་པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་
ོབས༔ ཨོ་ ན་ ེས་འ ག་འཁོར་བ་ ོང་འདོད་ མས༔

ེ་གཅིག་ག ང་བས་ག ང་ གས་ ག་པོ་ཡིས༔

ེ་ ས་ཕ་མར་འབོད་འ འི་ག ང་ད ངས་ ིས༔ ཉིན་མཚན་ ས་ ག་ནམ་ ང་གསོལ་བ་ཐོབ༔ ཨོ་ ན་
པ ་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔
ང་གཏེར་ལས་སོ། ། ས་ག མ་སངས་ ས་ ་ ་རིན་པོ་ཆེ༔ དངོས་ བ་ ན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ཞབས༔

བར་ཆད་ ན་སེལ་བ ད་འ ལ་ ག་པོ་ ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ༔

ི་ནང་

གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔ བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔
ལ་ ན་བ ད
ེ ་ མ་ཆོས་ད ིངས་ ན་བཟང་མོ༔ བོད་འབངས་ ོབ་པའི་མ་གཅིག་ ིན་མོ་ཆེ༔ དངོས་ བ་
མཆོག་ ོལ་བདེ་ཆེན་མཁའ་འ ོའ་གཙ༔ ཡེ་ཤེས་མཚ་ ལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

ི་ནང་གསང་

བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔
ིས་ ོབས༔

་མའི་ ་ཚ་བ ན་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ ནད་ ག་མཚན་བ ལ་ཞི་བར་ ིན་

ད་ ར་ ོད་གཏོང་ཞི་བར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ ཚ་དཔལ་ཤེས་རབ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔

བསམ་པ་ ན་ ིས་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས༔ པ ་འ ང་གནས་ ེད་ ་སོགས་མཐའ་ ས་ འོ།། །།

༄༅།། དགེ་ ་ ང་ བ་ ་བ ར་བའི་བ ོ་
ོན་ ི་རིམ་པ།

བདེན་འ བ་ ོན་ལམ།
བདེན་ཚག་འ བ་པའི་ ་ཎི་དྷ་ མ་མ ེན་ ོང་འ ག་ཅེས་ ་བ་བ གས། དངོས་ བ་ ་མཚའི་འ ང་གནས་ ་མ་དང་

མཆོག་ག མ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ཞིང་ བས་ ་མཆིའོ།

། ིན་ ིས་བ བ་ ་

གསོལ། མི་ངའི་ ་ེ བ་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་དལ་འ ོར་བཅོ་བ ད་ཚང་བའི་མི་ ས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་ ེ་
ེ་བ ན་ ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ ན་པའི་ག ལ་ ར་འ ར་བར་ཤོག་ཅིག

།མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་

མཐའ་དག་གི་འ ང་ ངས་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ིས་རང་ ད་བ ལ་ཏེ་ ལ་བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་
ེས་ ་ ོབ་པར་ཤོག་ཅིག

།ཆོས་ལ་འ ག་པའི་ ་བ་ངེས་འ ང་དང་ ོ་ ོག་ མ་པ་བཞི་ ད་ལ་ངམ་ངམ་

གས་ ིས་ ས
ེ ་ནས་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་ ི་ ་བ་ལ་བཙན་དོང་དང་མེ་འོབས་ ་ ར་མཐོང་བར་ཤོག་ཅིག
།ལས་འ ས་བ ་བ་མེད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་ནས་དགེ་ ིག་གི་ལས་ ་མོ་ཙམ་ལ་ཡང་འ ག་ ོག་ ེད་པར་
ཤོག་ཅིག

།གནས་ ོགས་འ ་འཛ་ལ་སོགས་པ་ ང་ བ་བ བ་པའི་བར་ཆད་ ི་དབང་ ་མི་འ ོ་བར་

དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་ བས་འོག་ ་ ད་དེ་ ེས་ ་ག མ་ ི་ལམ་ལ་ ོབ་པར་ཤོག་ཅིག

།བདེ་གཤེགས་

ན་འ ས་ ི་ངོ་བོ་བཀའ་ ིན་ཅན་ ི་ ་མ་དམ་པ་ལ་ཐེ་ཚམ་དང་མཉམ་འ ོགས་ ིས་མི་ ་བ ང་བའི་
ལོག་ ་ ངས་ཏེ་སངས་ ས་དངོས་ ་མཐོང་བར་ཤོག་ཅིག །དེའི་མ ་ལས་མཚན་ ེད་དཔེའི་དབང་བཞིས་
ོ་ག མ་ ིན་པར་ ས་ཏེ་ ད་ ང་ ོ་ ེ་ཐེག་པའི་གསང་ལམ་ལ་འ ག་པར་ཤོག་ཅིག །གསོལ་འདེབས་དང་
མོས་ ས་ ི་མཚམས་ ོར་ལམ་ ་ལོངས་ནས་མཚན་ ་དོན་ ི་དགོངས་ ད་བདག་ལ་འཕོས་ཏེ་ ོགས་པ་
ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་ཤོག་ཅིག །བ ད
ེ ་པ་མ་ ་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ ིན་ནས་ ོད་བ ད་ད ིལ་
འཁོར་ག མ་ ་ཤེས་ཤིང་རིག་འཛན་ མ་པ་བཞིའི་ས་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ ས་པ ་དང་བི་མ་ལ་ ་ ར་
འ ར་བར་ཤོག་ཅིག ། ང་ཨ་ ་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ ིན་ནས་འཁོར་འདས་ ི་འཛན་ ོག་བདེ་ ོང་
གཉིས་ ་མེད་པའི་ངོ་བོར་སངས་ ས་ཏེ་འོག་མིན་ ག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ལ་དབང་བ ར་བར་ཤོག་

ཅིག ། ོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་མཐར་ ིན་ནས་ཆོས་ཅན་ ི་ ང་བ་ཆོས་ཉིད་ ི་ ོང་ ་ཟད་ནས་
གཞོན་ ་ མ་ ར་ ོལ་བ་རིག་འཛན་དགའ་རབ་ ོ་ ེ་ ་ ར་འ ར་བར་ཤོག་ཅིག །མདོར་ན་བདག་གིས་
ང་ བ་ ི་ ོད་པ་ལ་བ བས་པ་ནས་བ ང་ ེ་ ོ་ག མ་ ིས་ ་བ་ཅི་བ ིས་ཐམས་ཅད་ཕ་མ་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ ་འ ར་བར་ཤོག་ཅིག

། ས་དང་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་དམ་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་

འཇིག་ ེན་མ ན་འ ག་གི་བསམ་པ་ ད་ཅིག་མ་ཙམ་ཡང་སེམས་ལ་མི་ ེ་བར་ཤོག་ཅིག །གལ་ཏེ་ལས་དང་
བག་ཆགས་དབང་བཙན་པར་ ར་ནས་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ ོ་ ེས་ནའང་དེ་ཉིད་མི་འ བ་པར་ཤོག་ཅིག

།

གཞན་དོན་ ་འ ར་ན་ ས་ ོག་འདོར་བ་ལ་ཡང་ཉམ་ང་མེད་པ་གཞོན་ ་དོན་ བ་ ་ ར་འ ར་བར་
ཤོག་ཅིག །དོན་གཉིས་ ན་ བ་ ི་ས་ལ་ ིན་ནས་ཁམས་ག མ་འཁོར་བའི་ ་མཚ་དོང་ནས་ གས་ ས་པ་
ོབས་བ ་མི་འཇིགས་ མ་བཞིའི་ ལ་ཅན་ ་ ར་ཅིག །
འདོད་པ་དང་ ལ་བའི་ ོན་ལམ་དེ་ ་ ་ཡོངས་ ་འ བ་པའི་མ ན་འ ར་མཛད་པར་ ལ་བ་ ས་བཅས་ མས་ ིས་ཞལ་ ིས་
བཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །

ང་ ོང་བདེན་པར་ ་བ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ༀ་དྷ་རེ་དྷ་རེ་བྷ ་རེ་བྷ ་རེ་

། དགེ་བ་ ོབས་ཆེ་བར་

ར་ཅིག ། ོན་ལམ་མ ་བཙན་པར་ ར་ཅིག ། ིག་པ་འདག་ ེན་པར་ ར་ཅིག །ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སི ི་སི ི་ཕ་
ལ་ཕ་ལ། འཿཨཿཧཿཤཿསཿམཿ མ་མ་ཀོ་ལིང་ས་མ །
རིག་འཛན་འཇིགས་མེད་ ིང་པའི་ག ང་ཡིན་ནོ།། །།

འདོད་གསོལ་འ ོ་ལ་བདེ་ ིད་མ།
འ ོ་ལ་བདེ་ ད
ི ་འ ང་བའི་ ོ་གཅིག་ །

། ན་མ ེན་ ལ་བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ།

། ལ་ ས་གནས་

བས་ ན་ ་མི་ཉམས་པ། ། ོགས་མཐར་དར་ཞིང་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །ཚད་མེད་མ ེན་དང་བ ེ་
བའི་དཔལ་མངའ་ཞིང༌། ། ལ་བའི་བ ན་པ་ ོག་བས་གཅེས་འཛན་པའི། །མ ངས་མེད་ ་མ་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་ མས། ། ་ཚ་རིང་ཞིང་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །འ ོ་ལ་དགེ་བའི་ལམ་བཟང་ ང་མཛད་
ཅིང༌། །འཆད་དང་ བ་པའི་ ་བ་ ར་ལེན་པའི། །ཆོས་ ེད་དགེ་འ ན་འདི་དག་ཞབས་བ ན་ཅིང༌། ། ིན་
ལས་ ོགས་བ ར་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །མི་ མས་ན་ ་འཆི་བའི་འཇིགས་མེད་ཅིང༌། །འཇིག་ ེན་
ཡང་དག་ ་བ་དང་ ན་པས། །ཕན་ ན་ མས་པའི་ཡིད་དང་ ན་ ར་ཅིང༌། །ཚད་མེད་དགའ་བ་ ས་པར་
མཛད་ ་གསོལ། ། ོང་ མས་འཇམ་པོའ་ ང་གིས་གཡོ་བ་ཡིས། །བ་དན་དཀར་པོའ་ ེང་བས་རབ་མཛས་
ཤིང༌། །གོས་བཟང་རིན་ཆེན་ ན་དང་ ན་པ་ཡི། །འ ོར་ ན་ ེ་བོས་གང་བར་མཛད་ ་གསོལ། མཁའ་ལ་
ོག་ ེང་འ ་བའི་ ིན་མཛས་ཤིང༌། །ས་ལ་ ་ ་དགའ་བའི་གར་མཛས་པ། །ཟིམ་ ་དལ་ ིས་འབབ་པའི་
ཆར་ ན་ ིས། །འ ོ་ མས་དགའ་བ་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །རི་ མས་ ་དང་མེ་ཏོག་འབབ་ ས་བ ན།
། ང་ མས་ ་ཚགས་ གས་དང་འ ་ཡིས་གང༌། །མི་ མས་རབ་ ་དགའ་བའི་ ་ལེན་ཞིང༌། ། ེགས་དང་
འཐབ་ ོད་མེད་པར་མཛད་ ་གསོལ། ། ལ་པོའ་ཆབ་ ིད་ཞི་བས་ལེགས་ ོང་ཞིང༌། །འབངས་ མས་ ལ་
པོའ་བཀའ་ ང་ ས་ལེན་པས། ། ི་དང་ནང་གི་འ གས་ ོད་ཉེར་ཞི་ནས། ། ོགས་ ན་བཞིན་ ་བདེ་བར་
མཛད་ ་གསོལ། །ག ག་ལག་ཁང་ མས་ ལ་བའི་ ་ག གས་དང༌། །དམ་ཆོས་ ེགས་བམ་ ་མས་རབ་
མཛས་པ། ། ་ ས་མཆོད་པའི་ ིན་ཚགས་དཔག་མེད་ ིས། །མཆོད་པའི་ཆར་ཆེན་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ།
།དགོན་གནས་ཐམས་ཅད་ བ་བ ན་ ོང་ ེད་པ།

།བཤེས་གཉེན་ ར་ ིག་འཛན་པས་ཡོངས་ བ་ ེ།

།

འཆད་ ོད་ ོམ་པའི་ ་བས་ ས་འདའ་ཞིང༌། ། ོག་དང་ཁ་ཏོན་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །དགེ་བ ེན་དགེ་

ལ་དགེ་ ོང་ཕ་མ་ མས། ། ི་མ་མེད་པའི་ ལ་ ིམས་དང་ ན་ཞིང༌། མ་དག་ཐོས་བསམ་ ོམ་པའི་ ་བ་
ཡིས། །བདེ་གཤེགས་བ ན་པ་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། ། བ་པ་པོ་ མས་གཡེང་བ་ ན་ ངས་ནས། །འཚ་
བ་ ན་ ལ་འ ་འཛས་ མ་དབེན་པའི། །ཞི་བའི་གནས་ ་ ོང་བ་ ར་ལེན་པའི། ། ོགས་པའི་ཡོན་ཏན་
ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། ། ག་པར་ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས་ ེད་པ། ། བ་པོ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་
བཅས་ མས་ལ། །ལོག་འཚ་ ལ་བའི་དཔལ་འ ོར་ ན་ཚགས་དང༌། །ཚ་དང་དམ་ཆོས་ ས་པར་མཛད་ ་
གསོལ། ། ིན་དང་ ལ་ ིམས་བཟོད་དང་བ ོན་འ ས་དང༌། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ ་ན་མེད་སོགས་ ིས།
།རང་ལ་སངས་ ས་ཆོས་ ན་ཡོངས་ ོགས་ནས། ། ང་ ོགས་ཡོན་ཏན་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། ། ིན་
དང་ ན་པར་ ་བས་འཁོར་བ ས་ནས། །དོན་ ོད་དམ་ཆོས་ ལ་བཞིན་བཤད་པའི་མ ས། །རང་གཞན་
དོན་མ ན་ཆོས་ལ་ལེགས་ ར་ནས། །གཞན་དོན་ཆོས་བཞིན་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །ཆོས་ ི་འགལ་
ེན་མཐའ་དག་ཉེར་ཞི་ཞིང༌། །མ ན་ ེན་མ་ ས་ ན་ མ་ཚགས་ ར་ནས། །གང་དང་གང་ལ་ བ་པས་
རབ་བ གས་པའི། །དགེ་བ་དེ་དག་ ས་པར་མཛད་ ་གསོལ། །དཔལ་ ན་ ་མའི་ གས་ ེ་ ིན་ བས་དང༌།
།ཆོས་ ན་དེ་བཞིན་ཉིད་ ི་བདེན་པ་དང༌། །བདག་གི་ ག་བསམ་ མ་པར་དག་པའི་མ ས། །ཇི་ ར་གསོལ་
བ་བཏབ་བཞིན་འ བ་ ར་ཅིག །

ལམ་རིམ་ ོན་ལམ།
དེར་ནི་རིང་ ་འབད་ལས་ཚགས་གཉིས་ནི། །མཁའ་ ར་ཡངས་པ་གང་ཞིག་བསགས་པ་དེས། ། ོ་མིག་མ་
རིག་གིས་ ོངས་འ ོ་བ་ ན། ། མ་འ ེན་ ལ་བའི་དབང་པོར་བདག་ ར་ཅིག །དེར་མ་སོན་པའི་ཚ་རབས་
ན་ ་ཡང༌།

།འཇམ་པའི་ད ངས་ ིས་བ ེ་བས་ ེས་བ ང་ ེ།

།བ ན་པའི་རིམ་པ་ ན་ཚང་ལམ་ ི་

མཆོག ། ེད་ནས་ བ་པས་ ལ་ མས་མཉེས་ ེད་ཤོག །རང་གིས་ཇི་བཞིན་ ོགས་པའི་ལམ་ ི་གནད། །
གས་ ག་བ ེ་བས་ ངས་པའི་ཐབས་མཁས་ ིས། །འ ོ་བའི་ཡིད་ ི་ ན་པ་བསལ་ ས་ནས། ། ལ་བའི་
བ ན་པ་ ན་རིང་འཛན་ ར་ཅིག །བ ན་པ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མ་ བ་པའམ། ། བ་ ང་ཉམས་པར་
ར་པའི་ ོགས་དེར་ནི། ། ིང་ ེ་ཆེན་པོས་ཡིད་རབ་བ ོད་པ་ཡིས། །ཕན་བདེའི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་ ེད་
པར་ཤོག ། ས་བཅས་ ལ་བའི་ ད་ ང་འ ིན་ལས་ལས། །ལེགས་ བ་ ང་ བ་ལམ་ ི་རིམ་པས་ ང༌། །
ཐར་འདོད་ མས་ ི་ཡིད་ལ་དཔལ་ ེར་ཞིང༌། ། ལ་བའི་མཛད་པ་རིང་ ་ ོང་ ར་ཅིག །ལམ་བཟང་ བ་
པའི་མ ན་ ེན་ བ་ ེད་ཅིང༌།

།འགལ་ ེན་སེལ་ ེད་མི་དང་མི་མིན་ ན།

།ཚ་རབས་ ན་ ་ ལ་བས་

བ གས་པ་ཡི། ། མ་དག་ལམ་དང་འ ལ་བར་མ་ ར་ཅིག །གང་ཚ་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ཆོས་ ོད་བ ས། །
ལ་བཞིན་ བ་ལ་བ ོན་པ་དེ་ཡི་ཚ། །མ ་ ན་ མས་ ིས་ ག་ ་ ོགས་ ེད་ཅིང༌། །བ ་ཤིས་ ་མཚས་
ོགས་ ན་ བ་ ར་ཅིག །
ཅེས་པ་འདི་ནི་ ེ་ཙང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའོ།། །།

ཤངས་ཆོས་ ོན་ལམ།
ོ་ ེ་འཆང་དང་ཡེ་ཤེས་ ་ཀི་གཉིས། ། ང་པོ་ ལ་འ ོར་ ་བ ད་ ་མ་དང༌། །བདེ་ད ེས་གསང་ག མ་ ་
འ ལ་ཆེན་མོ་དང༌། །འཇིགས་ ེད་ ་མཆོག་ལ་སོགས་ཡི་དམ་ ། །མཁའ་འ ོ་ ེ་ ་ ར་མཛད་རེ་མ་ཏི། །
བཀའ་ ོད་བཞི་སོགས་དམ་ཅན་ ་མཚའི་ཚགས། ། བས་གནས་དཀོན་མཆོག་ག མ་དང་ ་བ་ག མ། །མི་
མངོན་ད ིངས་ནས་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། ། ེད་ མས་ ིན་ བས་ གས་ ེའི་བདེན་མ ་དང༌། ། ས་
ག མ་བསགས་པའི་དགེ་ ་ཇི་ ེད་མ ས། ། ་ེ བ་འདི་དང་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ། ། ོན་ལམ་གང་བཏབ་
ར་ ་འ བ་མཛད་གསོལ། །ཤིན་ ་ ེད་དཀའི་དལ་འ ོར་རིན་ཆེན་འདི། ། ད་ཟོས་མི་ ་ ིང་པོ་ལེན་པར་
ཤོག །མི་ ག་མི་བ ན་འ ར་བའི་ཆོས་ཅན་ལ། །བསམ་ཞིང་ལོང་མེད་ ོ་ ་ ང་བར་ཤོག །དགེ་ ིག་ལས་
འ ས་ཆེ་ ་ཐམས་ཅད་ལ།

།ཡིད་ཆེས་ ་ེ ཞིང་ ་འ ས་ ང་ ས་ཤོག

ཁམས་ག མ་འཁོར་བའི་ ག་

བ ལ་རབ་མཐོང་ཞིང༌། །འཁོར་བའི་གནས་ནས་ངེས་པར་འ ང་བར་ཤོག །བདག་སོགས་འདི་ ི་བར་དོ་
ཐམས་ཅད་ ། །དཀོན་མཆོག་ ་ག མ་ བས་འོག་ ད་པར་ཤོག །མཁའ་མཉམ་ཕ་མ་འ ོ་ ག་སེམས་ཅན་
ལ། ། མས་དང་ ིང་ ེ་གཏིང་ནས་ ་ེ བར་ཤོག །མ ན་ ེན་ ན་འཛམས་དབེན་པའི་རི་ ོད་ ། ། ེ་གཅིག་
བ བ་ནས་ཉམས་ ོགས་མཐར་ ིན་ཤོག །ཚ་རབས་ ན་ ་ཡོན་ཏན་ ན་ ན་ ི། ། ་མ་དམ་པས་ ེས་ ་
འཛན་པར་ཤོག །སངས་ ས་ ན་དངོས་ ་བའི་ ་མ་ལ། །བཅོས་མིན་མོས་ ས་ ིང་ནས་ ེ་བར་ཤོག །ཡེ་
ནས་རང་ ང་ ་ཡི་ད ིལ་འཁོར་ལ། །ཡིན་པར་ཤེས་ཤིང་གསལ་ ང་བ ན་པར་ཤོག ། ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་
འ ོ་ཆོས་ ོང་ཚགས། ། བ་ཙམ་ཉིད་ནས་མངོན་ མ་ཞལ་མཐོང་ཤོག ། ས་ལ་བདེ་ ོད་བཟོད་མེད་རབ་
འབར་ཞིང༌། །སེམས་ལ་བདེ་ ོང་ཏིང་འཛན་བ ན་པར་ཤོག །ཆོས་ མས་ ་མ་ ི་ལམ་ ་ ་ལ། །བདེན་
འཛན་འ ལ་པ་ ད་ནས་ཞིག་པར་ཤོག །མཚན་མོ་ ོལ་མེད་ ི་ལམ་རབ་ཟིན་ཅིང༌། ། ོང་ ེལ་ ལ་ ར་
ལ་ ང་ཕེབས་པར་ཤོག །མ་རིག་གཏི་ ག་གཉིད་ ི་ ན་ ང་ལ། ། བ་མ ག་འོད་གསལ་ངོ་ཤེས་ཟིན་པར་

ཤོག །ཆོས་ ་ ་མ་ཡི་དམ་ ར་ ང་མ། །མཁའ་ ོད་ལ་སོགས་འཕོ་བ་འ ོངས་པར་ཤོག ། ་ག མ་རང་ཤར་
འ གས་མེད་ལ་སོགས་ ིས། ། ིད་པ་བར་དོའ་ ་ག མ་མངོན་ ར་ཤོག ། ོན་བཞི་རང་ ོལ་ ་བཞི་ ན་
བ་ལ། ། ག་ཆེན་གནས་ གས་ཚ་འདིར་ ོགས་པར་ཤོག ། ་མ་མོས་ ས་ ང་ གས་ ་དང་ གས། ། ང་
སེམས་ ་མ་ ི་ལམ་ལམ་ ེར་ཤོག །བདེ་ ོང་མཁའ་ལ་ ོད་པའི་ ེ་བ ན་མས། །བ ེད་ ོགས་ལམ་ བ་
མཁའ་ ོད་བ ོད་པར་ཤོག ། ས་ཉིད་བེམས་པོ་སེམས་ནི་ ེ་འཆི་ ལ། །འ ས་ ་འཆི་མེད་འ གས་མེད་
དོན་ ོགས་ཤོག ། ་མ་མགོན་པོའ་ཞལ་བཟང་རབ་མཐོང་ཞིང༌། །ལས་བཞི་མཆོག་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་
ཤོག །སེམས་ཅན་ མས་ ི་ནད་དང་ ག་བ ལ་ ན། །ཞི་བའི་མ ་ ིན་སངས་ ས་ ་ ར་ཤོག །ཚ་བསོད་
དབང་ཐང་ཉམས་དང་ ོགས་པ་སོགས། །ད ར་ ི་ ་བོ་ ་ ར་ ས་པར་ཤོག །བ ན་དང་འ ོ་ལ་མཆོག་ ་
ཕན་པའི་ ིར། ཁམས་ག མ་ ིད་ག མ་དབང་ ་འ ་བར་ཤོག །ཞིང་བ ་ཚང་བའི་ད ་བོ་ ོལ་ ས་ ིར།
། ག་ གས་ ས་མ ་མེ་བཞིན་འབར་བར་ཤོག །བདག་སོགས་སེམས་ཅན་བཅས་དང་རང་བཞིན་སོགས། །
ིག་པ་གང་མཆིས་མ་ ས་ ང་བར་ཤོག །ཟང་ཟིང་ཆོས་དང་མི་འཇིགས་ ིན་པ་ཡིས། ། ེ་ ་ཐམས་ཅད་
བདེ་ལ་འགོད་ ས་ཤོག །སོ་ཐར་ ང་སེམས་གསང་ གས་དམ་ཚག་སོགས། །དགེ་བའི་ ིམས་ མས་ ས་
ན་ ང་ ས་ཤོག །སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ ིར་ཡང་བ ལ་བ ་ ། །བདག་ ས་ ེ་བར་ག བས་ ང་བཟོད་
པར་ཤོག །བདག་གཞན་ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་ བ་པ་ལ། ། བ་པའི་དབང་པོའ་བ ོན་འ ས་མ ངས་པར་
ཤོག །མཐའ་ ལ་འོད་གསལ་སེམས་ཉིད་ཆོས་ ི་ ། །ཞི་ ག་ཏིང་འཛན་མི་གཡོ་བ ན་པར་ཤོག །འཁོར་
འདས་ཆོས་ མས་མ་ ས་ཐམས་ཅད་ལ། །མ ེན་རབ་འཇམ་པའི་ད ངས་དང་མ ངས་པར་ཤོག །མདོ་ ད་
གསར་ ིང་ཆོས་ མས་མ་ ས་ ན། །ཉམས་ ་གང་ ངས་མཐའ་ ་ ིན་པར་ཤོག །ག གས་མཛས་ད ངས་
ན་ཚ་དཔལ་ ོབས་འ ོར་ ན།

།གང་མཐོང་ཡིད་འོང་བ ེ་བའི་སེམས་ཐོབ་ཤོག

། ལ་བ ན་ ི་དང་

ཤངས་བ ད་བ ན་པ་ལ། །འཛམ་ ིང་ ན་དང་ཤིང་ ་བ ད་ ར་ཤོག །འཆི་བའི་ ས་ ་གནད་གཅོད་མི་
འ ང་ཞིང༌། །འཇའ་འོད་རིང་བ ེལ་འ ོ་བ་འ ེན་ ེད་ཤོག །བདག་གཞན་འཕོས་མ་ཐག་ ་བདེ་བ་ཅན།
ང་པོ་ཡབ་ ས་ཞབས་ ང་ ་ེ བར་ཤོག ། ས
ེ ་མ་ཐག་ ་ས་བ ་རབ་ཐོབ་ ེ། ། ་མེད་ ོགས་པའི་ ང་ བ་
ཐོབ་པར་ཤོག ། ིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་འ ོ་བའི་དོན། ། ལ་བ་ ས་བཅས་ ན་དང་མ ངས་པར་ཤོག
།མཐོང་ཐོས་ ན་རེག་ཟས་ཆོས་འ ེལ་བ་ ན། །ག ལ་ ་འཁོར་ ི་ཐོག་མར་ ེ་བར་ཤོག །ག ལ་ ་ མས་

ལ་ཉེ་ལམ་གསང་ གས་དང༌། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་ ི་ཆར་པ་ཕབ་པར་ཤོག །མཐར་ ག་སེམས་ཅན་གཅིག་ ང་
མ་ ས་པ། །བདག་ཉིད་ཁོ་ནས་སངས་ ས་སར་བཀོད་ཤོག །བདག་གཞན་སངས་ ས་ས་ལ་མ་བཀོད་བར། །
ཆོས་འགལ་བར་ཆད་ ད་ཅིག་མི་འ ང་ཤོག །བདག་གི་བདེ་དང་དགེ་བ་ཅི་མཆིས་པ། །འ ོ་ ག་སེམས་ཅན་
ན་ ིས་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་ཐོབ་བདེ་དང་དགེ་བ་ལ་བ ེན་ནས། ། ས་ མ་ ན་ ་བདེ་ ིད་འ ང་བར་ཤོག
།འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ ིག་ ིབ་ཅི་མཆིས་པ། །བདག་ཐིམ་བདག་གིས་ ག་བ ལ་ ོང་བར་ཤོག །དེ་ ོང་
ོབས་ ིས་སེམས་ཅན་མ་ ས་པ། ། ག་བ ལ་ ིག་ ིབ་གཏན་ནས་མི་འ ང་ཤོག །དཀོན་མཆོག་ ་བ་
ག མ་ ི་ ིན་ བས་དང༌། །མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ ང་མའི་ ས་མ ་དང༌། །དོན་དམ་འ ར་བ་མེད་པའི་
བདེན་པ་དང༌། ། ན་ ོབ་ ེན་འ ེལ་བ ་བ་མེད་པའི་མ ས། །ཇི་ ར་བཏབ་པའི་ ོན་ལམ་དེ་དག་ ན། །
ར་བ་ཉིད་ ་ཡིད་བཞིན་འ བ་པར་ཤོག །དེ་ ར་ ོན་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་དེ། །མ་ ར་ནམ་མཁའི་མཐའ་
མཉམ་ ན་ལ་བ ོ། ། ག་བ ལ་ ན་ ལ་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་ནས། ། མ་གཅིག་སངས་ ས་གོ་འཕང་ཐོབ་
པར་ཤོག །
ཅེས་པའང་དཔལ་ ན་ཤངས་པའི་ ལ་མཐར་འཁོད་པ་ཀ ་རང་ ང་ ན་ བ་པས་ས་ཕོ་འ ག་གི་ལོར་ ས་པ་འདིས་ ང་འ ོ་
ཕན་ ་ཆེར་འ ང་བའི་ ར་ ར་ཅིག །།།

དམ་པའི་ ོན་ལམ་ མ་ ་པ།
ཕ་ཅིག་དམ་པ་སངས་ ས་ ིས་མཛད་པའི་ ོན་ལམ་ མ་ ་པ་ནི། བདག་གཞན་ མས་ ི་ ད་ལ་བ ད་ ན་ ་མའི་

ིན་ བས་འ ག་པར་ ར་ཅིག །དོན་ ི་ངོ་ ོད་གནད་ ་ ད་པར་ ར་ཅིག ། ོགས་པ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་
ད་ལ་ ་ེ བར་ ར་ཅིག ། ོབས་བ ་མི་འཇིགས་ ང་བ ན་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ་ ངས་ བ་ཅིང་ ེན་
འ ེལ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །འ ོ་ མས་ ིན་ ོལ་ ི་ལམ་ལ་འགོད་ ས་པར་ ར་ཅིག །ས་ལམ་གདན་ཐོག་
གཅིག་ ་བ ོད་ ས་པར་ ར་ཅིག །ཤེས་རབ་ ི་ ན་ ིས་ཆོས་ཉིད་ ི་བདེན་པ་མཐོང་བར་ ར་ཅིག །ཡོན་
ཏན་ལོ་འདབ་བཞིན་ ་ ས་པར་ ར་ཅིག །འ ས་ ་དཔག་བསམ་བཞིན་ ་ ིན་པར་ ར་ཅིག །མོས་ ས་
རི་རབ་བཞིན་ ་བ ན་པར་ ར་ཅིག །ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཐེ་ཚམ་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག །ལས་ ི་འ ོ་སད་
ནས་ ོན་ལམ་ མ་པར་དག་པར་ ར་ཅིག །གོ་ཆས་འཇིག་ ེན་ ི་ ི་མ་དག་པར་ ར་ཅིག ། བ་པ་ལ་བར་
ཆད་མེད་ཅིང་དཀའ་ བ་བཙན་པར་ ར་ཅིག ། ་ ང་ཐིག་ལེ་ལས་ ་ ང་བར་ ར་ཅིག ། ག་ ་བསམ་པ་
མ་པར་དག་པར་ ར་ཅིག ། ང་སེམས་ལ་ཉམས་པ་མེད་པར་ ར་ཅིག །ཐེག་ཆེན་ ི་ ་ ོམ་ཉམས་ ་ ོང་
བར་ ར་ཅིག །གཉིས་ ང་གི་ཤེས་པ་རང་སར་ ོལ་བར་ ར་ཅིག །རིགས་ ད་པར་ཅན་ ་ ེ་བར་ ར་ཅིག
།བ ད་ ན་ ་མའི་ ེས་ ་འཛན་པར་ ར་ཅིག །ལས་ ི་མཐའ་མི་ལོག་པར་ ར་ཅིག །ཤེས་རབ་ག མ་ལ་
ོ་ ོང་བར་ ར་ཅིག །དབང་གི་ ིན་ བས་འ ག་པར་ ར་ཅིག །བདེ་བ་ ོ་ ེ་ ་ ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །
མ་ཤེས་ ་ ང་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །རང་ ས་ག གས་ ར་འ བ་པར་ ར་ཅིག །ཆོས་ ་
མངོན་ མ་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག ། ལ་ ་ ིན་ལས་ ི་གཞན་དོན་མཐར་ ིན་པར་ ར་ཅིག །།།

ག་ཆེན་ ོན་ལམ།
ན་མོ་ ་ །

་མ་ མས་དང་ཡི་དམ་ད ིལ་འཁོར་ ། ། ོགས་བ ་ ས་ག མ་ ལ་བ་ ས་དང་བཅས། །

བདག་ལ་བ ེར་དགོངས་བདག་གི་ ོན་ལམ་ མས།

།ཇི་བཞིན་འ བ་པའི་མ ན་འ ར་ ིན་བ བས་

མཛད། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི། །བསམ་ ོར་ མ་དག་གངས་རི་ལས་ ེས་པའི། །
འཁོར་ག མ་ ོག་མེད་དགེ་ཚགས་ ་ ན་ མས། ། ལ་བ་ ་བཞིའི་ ་མཚར་འ ག་ ར་ཅིག །ཇི་ ིད་དེ་
མ་ཐོབ་པ་དེ་ ིད་ ། ། ེ་དང་ ་ེ བ་ཚ་རབས་ ན་ ་ཡང༌། ། ིག་དང་ ག་བ ལ་ ་ཡང་མི་ ག་ཅིང༌། །བདེ་
དགེ་ ་མཚའི་དཔལ་ལ་ ོད་པར་ཤོག །དལ་འ ོར་མཆོག་ཐོབ་དད་བ ོན་ཤེས་རབ་ ན། །བཤེས་གཉེན་
བཟང་བ ེན་གདམས་པའི་བ ད་ཐོབ་ནས། ། ལ་བཞིན་ བ་ལ་བར་ཆད་མ་མཆིས་པར། །ཚ་རབས་ ན་ ་
དམ་ཆོས་ ོད་པར་ཤོག ། ང་རིགས་ཐོས་པས་མི་ཤེས་ ིབ་ལས་ ོལ། །མན་ངག་བསམ་པས་ཐེ་ཚམ་ ན་
ནག་བཅོམ། ། ོམ་ ང་འོད་ ིས་གནས་ གས་ཇི་བཞིན་གསལ། །ཤེས་རབ་ག མ་ ི་ ང་བ་ ས་པར་ཤོག །
ག་ཆད་མཐའ་ ལ་བདེན་གཉིས་གཞི་ཡི་དོན། ། ོ་ ར་མཐའ་ ལ་ཚགས་གཉིས་ལམ་མཆོག་གིས། ། ིད་
ཞིའི་མཐའ་ ལ་དོན་གཉིས་འ ས་ཐོབ་པའི། །གོལ་འ གས་མེད་པའི་ཆོས་དང་ ད་པར་ཤོག ། ང་གཞི་
སེམས་ཉིད་གསལ་ ོང་ ང་འ ག་ལ། ། ོང་ ེད་ ག་ཆེན་ ོ་ ེ་ ལ་འ ོར་ཆེས། ། ང་ ་ ོ་ ར་འ ལ་
པའི་ ི་མ་ མས། ། ངས་འ ས་ ི་ ལ་ཆོས་ ་མངོན་ ར་ཤོག །གཞི་ལ་ ོ་འདོགས་ཆོད་པ་ ་བའི་གདེང༌།
།དེ་ལ་མ་ཡེངས་ ོང་བ་ ོམ་པའི་གནད། ། ོམ་དོན་ ན་ལ་ ལ་ ོང་ ོད་པའི་མཆོག ། ་ ོམ་ ོད་པའི་
གདེང་དང་ ན་པར་ཤོག །ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་སེམས་ ི་ མ་འ ལ་ཏེ། །སེམས་ནི་སེམས་མེད་སེམས་ ི་
ངོ་བོས་ ོང༌། ། ོང་ཞིང་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་ ང་བ་ ེ། །ལེགས་པར་བ ག་ནས་གཞི་ ་ཆོད་པར་ཤོག །ཡོད་
མ་ ོང་བའི་རང་ ང་ ལ་ ་འ ལ། །མ་རིག་དབང་གིས་རང་རིག་བདག་ ་འ ལ། །གཉིས་འཛན་དབང་
གིས་ ིད་པའི་ ོང་ ་འ མས། །མ་རིག་འ ལ་པའི་ ད་དར་ཆོད་པར་ཤོག །ཡོད་པ་མ་ཡིན་ ལ་བས་ ང་

མ་གཟིགས། །མེད་པ་མ་ཡིན་འཁོར་འདས་ ན་ ི་གཞི། །འགལ་འ ་མ་ཡིན་ ང་འ ག་ད ་མའི་ལམ། །
མཐའ་ ལ་སེམས་ ི་ཆོས་ཉིད་ ོགས་པར་ཤོག །འདི་ཡིན་ཞེས་པ་གང་གིས་མཚན་པ་མེད། །འདི་མིན་ཞེས་ ་
གང་གིས་བཀག་པ་མེད། ། ོ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་འ ས་མ་ ས། །ཡང་དག་དོན་ ི་མཐའ་ནི་ངེས་པར་
ཤོག །འདི་ཉིད་མ་ ོགས་འཁོར་བའི་ ་མཚར་འཁོར། །འདི་ཉིད་ ོགས་ན་སངས་ ས་གཞན་ན་མེད། །ཐམས་
ཅད་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གང་ཡང་མེད། །ཆོས་ཉིད་ ན་གཞིའི་མཚང་ནི་རིག་པར་ཤོག ། ང་ཡང་སེམས་ལ་
ོང་ཡང་སེམས་ཡིན་ཏེ། ། ོགས་ ང་སེམས་ལ་འ ལ་ཡང་རང་གི་སེམས། ། ེས་ ང་སེམས་ལ་འགགས་
ང་སེམས་ཡིན་པས།

། ོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་ཆོད་པར་ཤོག

། ོས་ ས་ ོལ་བའི་ ོམ་ ིས་མ་

བ ད་ཅིང༌། །ཐ་མལ་འ ་འཛའི་ ང་གིས་མ་བ ོད་པར། །མ་བཅོས་ག ག་མར་རང་བབ་འཇོག་ཤེས་པའི། །
སེམས་དོན་ཉམས་ལེན་མཁས་ཤིང་ ོང་བར་ཤོག ། ་རགས་ ོག་པའི་དབའ་ བས་རང་སར་ཞི། །གཡོ་མེད་
སེམས་ ི་ ་བོ་ངང་གིས་གནས། ། ིང་ གས་ ོག་པའི་ ི་མ་དང་ ལ་བའི། །ཞི་གནས་ ་མཚ་མི་གཡོ་བ ན་
པར་ཤོག །བ ར་མེད་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བ ས་པའི་ཚ། །མཐོང་མེད་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་ ག་གེར་མཐོང༌། །
ཡིན་མིན་དོན་ལ་ཐེ་ཚམ་ཆོད་པ་ཉིད། །འ ལ་མེད་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་ཤོག ། ལ་ལ་བ ས་པས་ ལ་
མེད་སེམས་ ་མཐོང༌། །སེམས་ལ་བ ས་པས་སེམས་མེད་ངོ་བོས་ ོང༌། །གཉིས་ལ་བ ས་པས་གཉིས་འཛན་
རང་སར་ ོལ། །འོད་གསལ་སེམས་ ི་གནས་ གས་ ོགས་པར་ཤོག །ཡིད་ ེད་ ལ་བ་འདི་ནི་ ག་ ་ཆེ། །
མཐའ་དང་ ལ་བ་ད ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན། །འདི་ནི་ ན་འ ས་ ོགས་ཆེན་ཞེས་ ང་ ། །གཅིག་ཤེས་ ན་དོན་
ོགས་པའི་གདེང་ཐོབ་ཤོག །ཞེན་པ་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་ ན་ཆད་མེད། །མཚན་འཛན་མེད་པའི་འོད་གསལ་
ིབ་གཡོགས་ ལ། ། ོ་ལས་འདས་པའི་མི་ ོག་ ན་ ིས་ བ། ། ོལ་མེད་ཉམས་ ོང་ ན་ཆད་མེད་པར་ཤོག
།བཟང་ཞེན་ཉམས་ ི་འཛན་པ་རང་སར་ ོལ། །ངན་ ོག་འ ལ་པ་རང་བཞིན་ད ིངས་ ་དག །ཐ་མལ་ཤེས་
པ་ ང་ ང་ ལ་ཐོབ་མེད།

། ོས་ ལ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་ ོགས་པར་ཤོག

།འ ོ་བའི་རང་བཞིན་ ག་ ་

སངས་ ས་ ང༌། །མ་ ོགས་དབང་གིས་མཐའ་མེད་འཁོར་བར་འ མས། ། ག་བ ལ་ ་མཐའ་མེད་པའི་
སེམས་ཅན་ལ། །བཟོད་མེད་ ིང་ ེ་ ད་ལ་ ེ་བར་ཤོག །བཟོད་མེད་ ིང་ ེའི་ ལ་ཡང་མ་འགགས་པའི། །
བ ེ་ ས་ངོ་བོ་ ོང་དོན་ ེན་པར་ཤར། ། ང་འ ག་གོལ་ས་ ལ་བའི་ལམ་མཆོག་འདི། །འ ལ་མེད་ཉིན་
མཚན་ ན་ ་བ ོམ་པར་ཤོག

། ོམ་ ོབས་ལས་ ང་ ན་དང་མངོན་ཤེས་དང༌།

།སེམས་ཅན་ ིན་ ས་

སངས་ ས་ཞིང་རབ་ ངས།

།སངས་ ས་ཆོས་ མས་འ བ་པའི་ ོན་ལམ་ ོགས།

། ོགས་ ིན་ ངས་

ག མ་མཐར་ ིན་སངས་ ས་ཤོག ། ོགས་བ འི་ ལ་བ་ ས་བཅས་ གས་ ེ་དང༌། ། མ་དཀར་དགེ་བ་ཇི་
ེད་ཡོད་པའི་མ ས། །དེ་ ར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི། ། ོན་ལམ་ མ་དག་ཇི་བཞིན་འ བ་
ར་ཅིག །
ཅེས་ ེ་རང་ ང་ ོ་ ེས་མཛད་པའོ།། །།

འ ི་ ང་འཕགས་ ོན།
ན་རས་གཟིགས་ ི་ ོན་ལམ། ན་མོ་ལོ་ཀེ་ ་ ་ཡེ། ། ས་ག མ་བདེ་གཤེགས་མ ེན་བ ེ་གཅིག་བ ས་པ། །

འོད་དཔག་མེད་པས་ ིན་བ བས་ ལ་པའི་ ། ། ོན་ལམ་མཛད་འ ིན་ གས་ ེ་ ལ་ ང་བ། ། ལ་བ་
ས་དང་ ོབ་མ་ད ་བཅོམ་བཅས། །ཡི་དམ་ཆོས་ ོང་དཀོན་མཆོག་ བས་ ི་མཆོག །འ ོ་བའི་དོན་ ་
གས་ ེ་ཆེན་པོའ་ཚགས། །ཞིང་གི་ ལ་མཉམ་དཔག་མེད་ཡོན་གནས་ མས། ། ག་བསམ་ ོན་ལམ་འ བ་
པའི་དཔང་ ་བ གས། །བདག་དང་བདག་གི་ཉེ་འ ེལ་འཁོར་ ོབ་འབངས། །གཞན་དག་དད་པའི་འ ོ་བ་
ཤི་གསོན་ མས། །ཐར་འདོད་བདེ་ཐོབ་ ིར་ ་རེ་བ་དང༌། ། ོས་པས་དཔག་མེད་ ི་ ་ བ་པ་དང༌། ། མ་
བཞིའི་དཀོར་དང་བདག་གི་གནས་ ལ་མཁར། །ཟས་གོས་བ ང་བ་ཡོ་ ད་ ོ་ག མ་ ི། །ལས་ ར་ ན་ ་
བཀོལ་དང་བ ོས་ཤ་ཟོས། །འཚ་ ིར་ ོག་བཅད་འདོད་ ིར་བ ིག་འ ོག་བ ིས། །བདག་ལ་ཕན་ ོགས་
མ ན་ ོར་གནོད་ ེད་བགེགས།

།བར་མས་གཙ་ ས་མཐོང་ཐོས་ ན་རེག་དང༌།

། ་ཚགས་གང་འ ེལ་

ཁམས་ག མ་འ ོ་བ་ མས། །ཚ་ཟད་འཆི་བདག་གཤིན་ ེའི་ ང་ ེབས་ཏེ། ། ན་ ིས་མི་ ོངས་ ིག་ ས་
འ ོད་གནོང་ཚ། །བར་དོའ་ ང་བ་ ་མར་ངོ་ཤེས་ཤིང༌། །མཚམས་ ོར་ངན་པའི་བར་ཆད་ ོག་པ་དང༌། །
འཕོ་བའི་བ ་མ་མཛད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །དེ་ལས་བར་དོའ་ ང་བ་འཆར་ ིད་དེ། །མཐོང་ ང་ཐམས་
ཅད་ད ་ ་ ང་བའི་ཚ། །ཡོན་པོའ་ལམ་ལ་ ོང་བའི་འཁར་བ་བཞིན། །འ ལ་མེད་ ེལ་མ་མཛད་ཅིག་ ན་
རས་གཟིགས། །ཆགས་ ང་དབང་གིས་གནས་ངན་བཟང་མཐོང་ ེ། །མཐོང་ ང་ཐམས་ཅད་ཆགས་པར་ ང་
བའི་ཚ། །ངན་འ ོ་ ིན་མོའ་ ིང་ ོ་འགོག་པ་དང༌། །དལ་འ ོར་ནོར་དང་ ོད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །ལ་
ལ་ད ལ་བར་ཚ་ ང་བཙ་ ེག་གིས། །མི་བཟད་འཇིགས་མེས་བ ལ་མང་མནར་ ར་ཚ། ། གས་ ེའི་ ་
དང་ ིང་ ེའི་ག་ ར་ཆར། །ཕབ་ནས་ཞེ་ ང་སོད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །ལ་ལ་ཡི་ གས་གནས་ ་བཟའ་
བ ང་གིས། །བ ེས་ཕོངས་མེ་མཚན་ཟ་ལ་ ག་གི་མཐིལ། ། མས་པའི་ ན་གཏེར་ ིས་ཚམ་ ག་སོར་ ིས། །

སེར་ འི་མ ད་པ་ ོལ་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །ལ་ལ་ ད་འ ོར་གཅིག་གིས་གཅིག་ཟ་ཞིང༌། །བཀོལ་ ོད་
ཤ་པགས་དབང་ ་གསོད་ ེད་ཚ། །གཏི་ ག་ ན་པ་འཐིབས་པའི་ ག་ མ་ལ། །ཡེ་ཤེས་ ོན་མེ་ ོར་ཅིག་
ན་རས་གཟིགས། །ལ་ལ་ ་མིན་ ལ་ ་འཐབ་ ོད་ ིས། །ག ལ་འ གས་ལས་ ིས་དབང་མེད་ ཿཁ་ལ། །
ན་ ོམས་རི་བོ་ཆེན་པོའ་ ིབ་བསིལ་ ིས། ། ག་དོག་ ང་ ོ་ཆོད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །ལ་ལ་ ་གནས་
ལོངས་ ོད་བདེ་བ་ལ། །གཡེང་བས་ལོ་འདས་མི་ ན་འཆི་འཕོ་ ང༌། ། གས་ ེ་ ད་ ་ ང་བའི་ ་ ིངས་
ིས། །འདོད་ཆགས་ ་ལས་ ོལ་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །མི་ མས་ ེ་ ་ན་འཆིའི་ ་བོ་བཞིར། ། ག་
བ ལ་ག མ་ ི་ ་གཏེར་ནང་ ་ ། །གཉིས་འཛན་ ་ལ་འ ོ་བའི་གར་མཁན་ཚགས། ། གས་ ེའི་ གས་
ས་ ོངས་ཤིག་ ན་རས་གཟིགས། །བདག་འཛན་ཕ་མས་བ ེད་པའི་ ིས་པའི་ཚགས། །གཉིས་འཛན་གོ་
བ་དམ་པོས་ ས་བགོས་ནས། ། ག་ འི་མཚན་ཆར་འབེབས་པའི་ ེ་བོ་ཡི། །བ ད་ ེ་ཆོས་ལ་ ར་ཅིག་
ན་རས་གཟིགས། །དཔེར་ན་མི་གཙང་བ་ལ་ ང་ ་བཞིན། །འཁོར་བ་བདེ་བར་མཐོང་ནས་དེར་ ོ་ག མ། །
དལ་མེད་ ག་བ ལ་བ བ་པའི་ ་བ་ཡི། །དོན་མེད་ལས་འདི་ ངས་ཤིག་ ན་རས་གཟིགས། །འདི་དག་ཆོས་
ན་ ས་ཐོབ་མཚན་ ན་ ི། །བཤེས་གཉེན་མཆོག་བ ེན་ ས་མཆོད་དེས་ག ང་གི །གདམས་པས་ ད་
ིན་སངས་ ས་དངོས་ཉིད་ །

།ངེས་པའི་ ོ་དང་ ོར་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས།

།ཐོས་པས་ ང་ངེས་ཆོས་

མས་དོན་འདོམས་ཤིང༌། །བསམ་པས་ཞི་ ག་ཏིང་འཛན་མངོན་ ར་ནས། །བ ོམས་པས་མཐའ་ ལ་ ་བ་
ོགས་པར་ ན། །སེམས་ཉིད་མ་དང་ ོད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །ངེས་འ ང་ ོ་ཡིས་ ལ་ ིམས་ས་བོན་
ཐེབས། །གཞན་ཕན་འདོད་པའི་ ང་སེམས་ལོ་འདབ་ ས། །དེ་ལས་གསང་ གས་བ ེད་ ོགས་མེ་ཏོག་བ ། །
བ བ་ག མ་འ ས་ ་ ད
ེ ་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། ། ་འ ས་ ང་དོར་ ལ་བཞིན་བ བ་པ་དང༌། །ཚགས་
གཉིས་འཕེལ་ཁ་ཕར་ ིན་ ག་ ོད་པར། །ཆེ་ གས་རེ་ ོན་ཆོས་བ ད་དམ་པོ་ཡི། །ཞེན་པའི་ཐག་པ་ཆོད་
ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །ས་དང་ལམ་ ིས་ ོ་འདོགས་ ན་ ོགས་ནས། ། ོན་ ན་ ངས་ཤིང་ཡོན་ཏན་
མཆོག་ ན་པའི། ། ལ་བའི་གོ་འཕང་མངོན་ཐོབ་ ལ་ ་ཡིས། །གཞན་དོན་ ན་ བ་མཛད་ཅིག་ ན་རས་
གཟིགས། །བདག་ལ་འ ེལ་ཐོགས་བཟང་ངན་གང་མཆིས་ ང༌། །ཕ་མས་གཙ་ ས་འཁོར་བ་སངས་ ས་བར།
།དེ་ ིད་བདག་འཚང་མི་ ་དེ་དག་གི། །དོན་བ ིད་ཉིད་ ར་མཛད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །མ་རིག་ལམ་
གོལ་ ག་བ ལ་ ིས་གཟིར་བའི། །ག ལ་དཀའ་ ོན་ ི་ ལ་འ ལ་ཞིང་མིན་པའི། ། ེ་བོ་འ ལ་ལ་ ས་

ག མ་ ལ་ གས་བ ད
ེ ། །མཛད་ལས་ ད་འཕགས་མཛད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །བདག་ ག་ ང་ ས་
འ ོ་ ན་ ག་བ ལ་ཆེའི། །གོ་ཆོད་གཏོང་ ར་བདག་དགེ་ ན་ཚགས་ མས། །སེམས་ཅན་ ན་འ ལ་དེ་
དོན་ཕན་རང་ ོག

། ིན་ལ་ ོབས་པ་ ད
ེ ་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས།

།མཆོག་དམན་བར་ ི་འ ོ་བ་ ན་

ོམས་སེམས། །རབ་བ ན་གང་ཞིག་ཞེ་ ང་གནོད་ ོར་བའི། ། ག་ ལ་བཞིན་ ་དངོས་བ ད་འཚ་བའི་
ལས། ། ང་ནས་ མ་ ོལ་མཛད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །བདག་སོགས་ མ་ ན་གཞན་དོན་ཁོ་ན་ལས། །ཞི་
བདེའི་བསམ་པ་ ད་ཅིག་མི་འ ང་ཞིང༌། །ཆོས་མིན་ལས་གཞན་མི་དགེ་ ེ་ ིད་ན། །ཆོས་ ན་གནས་ ་
འཕོར་ ག་ ན་རས་གཟིགས། །ཆོས་ད ིངས་ མ་དག་བ ་མེད་རིན་ཆེན་ག མ། ། ང་ ོང་ ་དང་ ག་
བསམ་འཁོར་འདས་དགེའི། །བདེན་པ་མཆིས་པའི་ ོན་ལམ་བཏབ་འདི་དག །མི་ཐོགས་ ར་ ་ བས་ཤིག་
ན་རས་གཟིགས། །འདི་ཡིས་ཚ་རབས་དཔལ་ ན་ ་མ་དང༌། ། ས་ག མ་བདེ་གཤེགས་ ག་ན་པ ོ་མཆོག
།གཡེལ་བ་མེད་པར་ ེས་ ་འཛན་པའི་ ར། །འ ར་བར་ ར་ ་མཛད་ཅིག་ ན་རས་གཟིགས། །
ཞེས་པ་འཕགས་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་ ོན་ལམ་ ་ེ གས་ ི་ཚག་འདི་རང་གཞན་ ་ི དོན་ ་འ ི་ ང་པ་ ོ་ ེ་འཆང་ཆོས་ ི་ ལ་
པོས་ ེས་ ་བ ང་བ་དགེ་ ོང་ ན་ ་དཀོན་མཆོག་ར ས་ ར་བ་དགེ་ཞིང་དར་བར་ ར་ཅིག །།

ག་ ང་ཐང་པ་ཆེན་པོའི་ ོན་ལམ།
ར ་ ་ ། རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མི་ ེད་མི་འ ལ་འ ས་མ་ ས་པར་མ ེན། །དེ་
མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་
ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མི་ ོག་ ོག་མེད་ནམ་མཁའ་ ་ ར་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་
མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་
ཐམས་ཅད་ནི། །མ་འ ལ་མི་འ ལ་འ ལ་པ་མེད་པར་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི།
།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག

།རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི།

།མ་

དམིགས་མི་དམིགས་དམིགས་པ་མེད་པར་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་
སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མ་གཡོས་མི་གཡོ་
གཡོ་བ་མེད་པར་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་
ངེས་ ོགས་ཤོག

།རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི།

།མ་འ ར་མི་འ ར་འ ར་བ་མེད་པར་

མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །
རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མ་ ས་མི་ ེད་ ེད་པར་མེད་པར་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་
ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་
མས་ཐམས་ཅད་ནི། །ཤེས་དང་ཤེས་ ་ ་ ོལ་ ལ་བར་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་
ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །མ་
ས
ེ ་མི་ ་ེ ་ེ བ་མེད་པར་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་
མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག

།རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི།

།མ་འགགས་མི་འགགས་

འགགས་པ་མེད་པར་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་

ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །ག གས་སོགས་གཉིས་མེད་གཅིག་ ་
མིན་པར་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་
ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །ཁ་དོག་ད ིབས་ ལ་ངོ་བོ་ མ་དག་མ ེན། །དེ་
མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་
ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །དངོས་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་མིན་པར་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་
མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་
ཐམས་ཅད་ནི། ། ོས་པའི་མཚན་མ་རབ་ ་ཞི་བར་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །
བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། ། ་ལམ་
འ ས་ ་ མ་པར་དག་པར་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་
མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། ། ང་ ང་མེད་པར་མཉམ་པ་
ཉིད་ ་མ ེན།

།དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི།

།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་

ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། ། ས་ག མ་ ིད་ག མ་མ་རིག་ མ་དག་མ ེན།
།དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་
ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི།

།གཉིས་མེད་གཉིས་ ་མེད་པར་རོ་མཉམ་མ ེན།

།དེ་མ ེན་དེ་

འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་
ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་
ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །རིན་ཆེན་ ེད་ ིས་ཆོས་ མས་ཐམས་
ཅད་ནི། །མི་མཉམ་མཉམ་མཛད་ག ལ་ ་ ིན་མཛད་མ ེན། །དེ་མ ེན་དེ་འ འི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ནི།
།བདག་ཅག་སེམས་ཅན་ མས་ ིས་ངེས་ ོགས་ཤོག །
ོན་ལམ་ཉི་ ་པ་ ོགས་སོ།། །།

ོ་ འི་ ོན་ལམ་རིན་སིལ་མ།
ེ་བ ན་ མས་པ་མགོན་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།
སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌།

། ོགས་བ ་ན་བ གས་པའི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་

ོབ་དཔོན་དང་དགེ་འ ན་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། བདག་དང་འཁོར་

འདས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ས་ག མ་ ་བསགས་པ་དང་ཡོད་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས།

བདག་དང་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ ར་ ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །དེ་མ་
ཐོབ་ ི་བར་ འང་ཚ་རབས་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་དམ་པའི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་བ བ་པའི་དོན་ ་ ེས་
་ ་དང་མིའི་ ས་ ད་པར་ཅན་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག
ར་ཅིག

།རིགས་མཐོ་བ་དང་བཙན་འཇིང་ཆེ་བའི་མཆོག་ ་

།ཚ་རིང་བ་དང་ནད་མེད་པའི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག

།ག གས་མཛས་པ་དང་གཟི་བ ིད་ཆེ་བའི་

མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ལོངས་ ོད་ཆེ་བ་དང་འཚ་བ་མེད་པའི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག ། ེ་མཆེད་གཙང་བ་དང་
དབང་པོ་ ོ་བའི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག ། ོ་བ་དམ་པ་དང་ ན་ཞིང་སེམས་ལས་ ་ ང་བའི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག
།དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་ཞིང་ ོགས་དམ་པ་དང་ཚངས་པར་མ ངས་པར་ ོད་པར་
ར་ཅིག །གདམས་པ་དང་ ེས་ ་བ ན་པ་ཟབ་མོ་ཐོས་ཤིང་དེའི་དོན་ ལ་བཞིན་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །
བ་པ་ལ་ ི་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ཞིང་མ ན་ ེན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །
རང་ཇི་ ར་འདོད་པ་ ར་ བ་པ་མཐར་ ིན་ཅིང་བ བས་པའི་འ ས་ ས་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ ་ཆེར་
ཕན་ཐོགས་པར་ ར་ཅིག །གཞན་ཡང་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་ ེན་
དལ་བ་ ན་ཚགས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །བསམ་པའི་ ེན་དགེ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་གོམས་པར་ ར་ཅིག །
ོད་པ་བ བ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་ ་ལེན་པར་ ར་ཅིག །གཞི་དད་པ་བ ན་པོ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། ད་
ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། ོགས་བ ོན་འ ས་བཟང་པོ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །ངོ་བོ་ཤེས་
རབ་ མ་པར་དག་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། ས་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པས་ ་མ་དང་ ག་པའི་ ་མཉེས་

པར་ ེད་པར་ ར་ཅིག །ཏིང་ངེ་འཛན་ ་མཐའ་མེད་པས་ཞི་གནས་དང་ ག་མཐོང་ ང་ ་འ ེལ་བར་ ར་
ཅིག །ཐབས་ ད་ ་ ང་བས་སངས་ ས་ ི་ཞིང་ཡོངས་ ་ ོང་བར་ ེད་པར་ ར་ཅིག ། ིན་ལས་གཞལ་ ་
མེད་པས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ཁམས་ག མ་མ་ ས་པ་ ིན་ཅིང་ ོལ་བར་ ར་ཅིག

།དེ་བཞིན་ ་ ིམ་ནས་

ིམ་མེད་པར་རབ་ ་ ང་ཞིང་ ལ་ ིམས་ མ་པར་དག་པ་བ ང་ ས་པར་ ར་ཅིག ། ང་ བ་ ི་སེམས་
རིན་པོ་ཆེ་དང་མི་འ ལ་ཞིང་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ོད་པ་ བས་པོ་ཆེ་ ེད་པར་ ར་ཅིག

།ཆོས་ཐམས་

ཅད་ ི་གནས་ གས་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ོགས་ཤིང་གཞན་ལ་ཡང་དག་པའི་དོན་ཉི་མ་ཤར་བ་ ར་ ོན་པར་
ར་ཅིག

། ེད་པ་མ་ཐོབ་པ་ལ་འདོད་པ་མེད་ཅིང་ཐོབ་ ང་ཆོག་ཤེས་པར་ ར་ཅིག

།རང་གི་འ ོར་པས་

ེགས་པ་དང་ང་ ལ་མེད་ཅིང་གཞན་ ི་ ན་ མ་ཚགས་པ་ལ་སེམས་དགའ་བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ེད་པ་
དང་ གས་པ་ཐམས་ཅད་ གས་པ་ ར་གོ་ཞིང་བ ོད་པ་དང་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་བཙན་ ས་པ་ ར་ཡིད་
ཆེས་པར་ ར་ཅིག །ག གས་ ་བ་ ་ ་དང་ཚར་བ་ འི་ ་ ར་ ར་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །འ ་ཤེས་ ིག་
་ ་ ་དང་འ ་ ེད་ ་ཤིང་གི་ ོང་པོ་ ར་ ོགས་པར་ ར་ཅིག ། མ་པར་ཤེས་པ་ ི་ལམ་ ་ ་དང་དབང་
པོ་ཐམས་ཅད་ ་མ་ ་ ར་ ོགས་པར་ ར་ཅིག ། ལ་ཐམས་ཅད་ ་ ་ ་ ་དང་འཛན་པ་ཐམས་ཅད་ ལ་
པ་ ར་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །གཞན་ཡང་དགེ་བའི་ ་བ་འདི་ལ་བ ེན་ནས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ ིས་འ ་ ེད་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་མ་ ར་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །འཇིག་ ེན་ ི་ཆོས་བ ད་མཉམ་པ་
ཉིད་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག

། ་མ་ ་ འི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ ར་ ོགས་པས་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་

ད ིངས་མངོན་ ་ ེད་པར་ ར་ཅིག

། ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་ མས་ལ་ ིང་བ ེ་བ་ཆེན་པོས་ཕན་བདེ་

བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་བ བ་པར་ ར་ཅིག ། བ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ ལ་ ་ ོགས་པས་ ་ ེད་རང་སར་དག་
པར་ ར་ཅིག །དེ་ ར་ ར་ནས་ཚ་རབས་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ་མ་མཉེས་
པར་ ེད་པ་ལ་མཁས་པ་ཚང་དཔོན་ ི་ ་ནོར་བཟང་ ་ ར་ ར་ཅིག །མཉེས་པར་ ས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་
ཚལ་བ་ལ་བ ལ་ཕོད་པ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ག་ ་ ་ ་ ར་ ར་ཅིག

།བཙལ་ནས་ཐོས་པའི་ཆོས་མི་

བ ེད་པ་ ོ་ ོས་ ་མཚ་ ་ ར་ ར་ཅིག །མི་བ ེད་པའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ ལ་ ས་ནམ་མཁའ་
མཛད་ ་ ར་ ར་ཅིག །མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་ ་ ོན་ལམ་ཡང་དག་པར་ བ་པ་ ོ་ ེ་
ལ་མཚན་ ་ ར་ ར་ཅིག ། ོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པས་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ ི་དགོངས་པ་ཡོངས་ ་ བ་པ་

ན་ ་བཟང་པོ་ ་ ར་ ར་ཅིག །དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མ ེན་རབ་ ི་མཐར་ ིན་པ་ ེ་བ ན་འཇམ་
ད ངས་ ་ ར་ ར་ཅིག །མ ེན་རབ་དང་ གས་ ེའི་བདག་ཉིད་རོ་མཉམ་པ་ ན་རས་གཟིགས་དབང་ ག་
་ ར་ ར་ཅིག ། གས་ ེ་ ོས་པས་འ ོ་བ་མ་ ངས་པ་འ ལ་བ་ ག་ན་ ོ་ ེ་ ་ ར་ ར་ཅིག །ག ལ་ ་
འ ལ་བའི་ ིན་ལས་ ་ན་མེད་པ་ ལ་བ་ མས་པ་མགོན་པོ་ ་ ར་ ར་ཅིག

། ་ན་མེད་པའི་ཐབས་ལ་

མཁས་པས་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛན་པ་འཕགས་པ་ཆོས་འཕགས་ ་ ར་ ར་ཅིག

།དེ་ ་ འི་གོ་འཕང་

ཐོབ་ནས་ ང་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ ག་བ ལ་ ི་ ་བོ་ ོལ་བར་ ེད་པའི་ ་བོ་ ་ ར་
ར་ཅིག །ཉོན་མོངས་པའི་ ག་ ་འ ིན་པའི་ ན་མཆོག་ ་ ར་ ར་ཅིག ། མ་པར་ ོག་པའི་ཚད་ག ང་
སེལ་བར་ ེད་པའི་ ིན་ ག་པོ་ ་ ར་ ར་ཅིག །ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ ི་གཞི་ ེན་ ེད་པ་ ་མཚ་
ཆེན་པོ་ ་ ར་ ར་ཅིག །བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ ིས་ ན་ ག་པ་རིའི་ ལ་པོ་རི་རབ་ ་ ར་ ར་ཅིག །
ོ་ ོས་ཡངས་ཤིང་ ི་མ་མེད་པ་ ོན་ཀའི་ ་བའི་ད ིལ་འཁོར་ ་ ར་ ར་ཅིག

།ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ི་

གཟི་བ ིད་དང་དཔལ་འབར་བ་ཉི་མ་དང་ ་བ་ ་ ར་ ར་ཅིག །དགོས་འདོད་མ་ ས་པ་ཡིད་བཞིན་ ་ ེར་
བ་དངོས་ བ་ ི་ ས་ ་ཚགས་ ་ ར་ ར་ཅིག

།མདོར་ན་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིག་ ེན་

དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ ད་པ་མཐའ་དག་དང་ ལ་ཞིང༌།

ེ་བ་དང༌། ་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། འཆི་

བ་དང༌། ་ངན་དང༌། ེ་ གས་འདོན་པ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༌། འ གས་པ་ལ་སོགས་པ་ ག་བ ལ་ ི་
་མཚ་ཆེན་པོ་ ར་ ་ ེམ་པར་ ར་ཅིག །འཇིག་ ེན་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ ན་ མ་ཚགས་པ་
དང་ཡང་དག་པར་ ན་ཞིང་གཙང་བ་དང༌། དག་པ་དང༌། བདེ་བ་དང༌། ག་པ་དང༌། དགེ་ཞིང་ལེགས་པ་ལ་
སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ ི་འ ང་གནས་ཡིད་བཞིན་ ི་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་ ལ་
པོ་ ་ ར་ ར་ཅིག །དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །དེ་ལས་གཞན་ ་མ་ ར་ཅིག །ཅི་ནས་ ང་དེ་བཞིན་ ་
ར་ཅིག །ཅེས་སོ།། །།

ཡེལ་པའི་ ོན་ལམ།
འ ོ་མགོན་ཡེལ་པས།

ཡང་སེམས་ ི་ངོ་བོ་སེམས་ ིས་ཅེར་རེ་བ ས་ལ་དེའི་ངང་ ་བཞག་པ་ ན་གཅིག་དེ་ ར་རེས་འཇོག་ ་

བ ོམ་པའི་འ ོ་འཇོག་པའི་ ས་ །

བདག་གིས་ཟབ་མོའ་དོན་བ ོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་བ ིས་པའི་འ ས་ ་ཐམས་ཅད་དེ།
གཅིག་ ་ལ་མི་ ིན་པར་བདག་དང་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།

བདག་ཉིད་
།ཁམས་ག མ་

འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ ི་ ་མཚ་ལས་ ར་ ་ཐར་ནས་ཆོས་ འི་དོན་ ོགས་པའི་ ར་ ར་ཅིག །
ཅེས་བ ོད། དེ་ནས་བ ོ་ས་སངས་ ས། བ ོ་ ་དགེ་བ། ཆེད་ ་ ་བ་སེམས་ཅན། བ ོ་མཁན་རང་ཉིད་ མས་རང་གི་སེམས་ཡིན་
མ་ ་སེམས། སེམས་མ་བཅོས་པའི་ངང་ལ་ ན་གཅིག་བ ོམ།། །།

ོན་ལམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་ །
ༀ་

ི།

ས་ག མ་སངས་ ས་ད ེར་མེད་ ོ་ ེ་འཆང་། ། མས་པ་ལ་སོགས་ ལ་ ས་འཁོར་ མས་ལ། །

ཟབ་ཅིང་ ་ཆེ་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར། །བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །འཁོར་འདས་གཉིས་
མེད་ ལ་ ་ཏཻ་ལོ་པ།

།འ ོ་དོན་ ིན་ བས་ཉི་མ་མཁའ་ལ་ཤར།

།མཉམ་གཞག་ངང་ལ་ ོས་མེད་ ོད་པ་

མཛད། །བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག ། ས་ ོག་ ོས་མེད་ ་མའི་བཀའ་བཞིན་བ བ། ། ིན་
བས་ ོབས་ ིས་འཇའ་ ས་ཆོས་ ར་ ར། ། ་ལ་ཧ་རིར་ ལ་ ས་འ ོ་དོན་མཛད། །བདག་ ང་རིང་པོར་
མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །དག་ ང་དཔལ་ ི་རི་ལ་ ལ་པའི་ ས། ། ང་བ ན་ས་ར་ཧ་པས་ ིན་ ིས་བ བ། །
ིང་པོའ་དོན་ ོགས་མངའ་བདག་ ལ་བའི་ ས། །བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག ། གས་ ི་
ས་མཆོག་ ེ་བ ན་ ོ་ ག་པ། །མཉམ་གཞག་ངང་ལ་ ང་སེམས་ ོང་འ ག་མཛད། །གཞན་ཕན་མཆོག་
གི་ བ་ཐོབ་ ་ ན་བཞིན། །བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །རང་ ང་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་རི་བོ་
ལ། ། ེ་བ ན་མིད་ལ་ཡོན་ཏན་ ོན་ཤིང་འ ངས། ། བ་ཐོབ་ ལ་ ས་ཡལ་འདབ་འ ས་ ་ ས། །བདག་
ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །འ ེན་པ་ ་འོད་གཞོན་ འི་ ལ་པ་དེ། ། ོད་ ན་ ས་ ་འ ོ་བའི་
དོན་ལ་ ོན། །གཞན་དོན་མ ངས་མེད་ གས་པོ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག །
ིབ་པའི་ ིན་ ལ་ཆོས་ ་ནམ་མཁའ་ལ། །གཞན་དོན་ཡེ་ཤེས་མ ེན་པའི་ཉི་ ་གསལ། ། ེ་བ ན་ཁམས་པ་
ཆོས་ ེ་བ ེ་བ་ཅན།

།བདག་ ང་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་ཤོག

། ོ་ ེ་འཆང་དང་བཀའ་བ ད་ ིན་

བས་ལ། །བདག་སོགས་ ོབ་འབངས་གསོལ་བ་གང་འདེབས་པ། །ཐར་པ་བ བ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། །
མ་འོངས་ ས་ ་འ ོ་བ་འ ེན་པར་ཤོག །
ོན་ལམ་འདི་ནི་ ར་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ ིས་མཛད་པའོ། །

དགེ་ ོར་བ ན་པའི་ ོན་ལམ།
ོན་ལམ་རིང་མོ་འདི་ནི་རང་འདོད་ ི་འ ི་བ་མེད་པར་ ག་བསམ་ མ་པར་དག་པས།

་མ་དཀོན་མཆོག་ མས་ ང་ ོན་ལམ་

ལ་ གས་གཏོད་ཅིང་ ིན་ ས
ི ་ ོབ་པར་བསམ་ལ་ ོན་ལམ་གདབ་པ་ནི།

བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ ི་ ས་ག མ་ ི་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འཁོར་འདས་
ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ ་བདག་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་དལ་འ ོར་ ི་མི་ ས་རིན་པོ་ཆེ་ ན་ཆད་མེད་པ་ཐོབ་
པར་ ར་ཅིག །ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་དད་པ་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །མོས་ ས་ཆེ་བ་ མས་ ི་
མཆོག་ ་ ར་ཅིག །བ ོན་འ ས་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་
ར་ཅིག ། ོབས་པ་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ཡོན་ཏན་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ཚ་
རིང་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ནད་མེད་པ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །གཟི་བ ིད་ཆེ་བ་ མས་ ི་
མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ག གས་བཟང་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །རིགས་མཐོ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་
ཅིག །ལོངས་ ོད་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག ། ིང་ ེ་
ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག

།གོ་ཆ་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག

། ིང་ ས་ཆེ་བ་ མས་ ི་

མཆོག་ ་ ར་ཅིག །གཉེན་པོ་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག །ད ངས་ ན་པ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་
ཅིག

།བཙན་ཞིང་ཆེ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར་ཅིག

།ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་མཚན་དང་དཔེ་ ད་ ིས་

བ ན་པ་ ོ་ ེའི་ ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཡན་ལག་ ག་ ་དང་ ན་པ་ཚངས་པའི་ད ངས་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག
།ཤེས་ ་ ན་ལ་མཁས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ གས་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། ེས་མ་ཐག་ ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་དགེ་
བའི་བཤེས་གཉེན་ མས་དང་མཇལ་བར་ ར་ཅིག །མཇལ་ནས་མཉེས་པ་ག མ་མཐར་ ིན་པ་འ བ་པར་
ར་ཅིག །མི་མཉེས་པ་ ད་ཅིག་ ང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་དག་གི་ ་ག ང་
གས་ ི་ ིན་ བས་དང་ཡོན་ཏན་མ་ ས་པ་བདག་གི་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ལ་འ ག་ཅིང་ཡོངས་ ་ ོགས་
པར་ ར་ཅིག

།ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ ་མ་སངས་ ས་ ི་ཞབས་ ང་ ་གཞོན་ ་ལ་རབ་ ་འ ང་བར་

ར་ཅིག

། ལ་ ིམས་དང་དམ་ཚག་མཐར་ ིན་པར་ ང་ ས་པར་ ར་ཅིག

བ ང་ནས་དམ་པའི་ཆོས་མཐའ་དག་ལ་ ལ་བཞིན་ ་ ོད་པར་ ར་ཅིག

།བ བ་པ་ག མ་ ི་གཞི་

།ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་མཐར་ ིན་པ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །དམ་པའི་ཆོས་ བ་ཅིང་ཉམས་ ་ལེན་
པ་ལ་ ི་ནང་གི་བར་ཆད་ ད་ཅིག་ ང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །ཡོན་ཏན་ ི་ ལ་ཁ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །
བ ད་པའི་ ོལ་ཁ་ཟིན་པར་ ར་ཅིག །ཕ་ ེས་ ས་སོབས་པར་ ར་ཅིག ། ོང་ཉིད་དང་ ིང་ ེ་འ ོངས་
པར་ ར་ཅིག །རང་གཞན་ ི་དོན་གཉིས་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་ ར་ཅིག །མ་
རིག་པའི་ ན་པ་སངས་པར་ ར་ཅིག

། ེན་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་སངས་ ས་ ི་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་

ཅིག །
དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་དོན་ ོགས་པར་ ར་
ཅིག ། ིང་ ེ་ཆེན་པོས་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་ལ་མི་བཟོད་པར་ ར་ཅིག ། ིན་ བས་ཆེན་པོས་གཞན་ ི་ ང་
བ་ ར་ ས་པར་ ར་ཅིག །གདམས་ངག་ཆེན་པོས་གཞན་ ི་ ད་ལ་ཡོན་ཏན་འཁོད་ ས་པར་ ར་ཅིག །
ཉམས་ ོང་ཆེན་པོས་གཞན་ ི་ལམ་ ་འ ིད་ ས་པར་ ར་ཅིག ། ོགས་པས་བདག་ ོལ་བར་ ར་ཅིག །
གས་ ེས་གཞན་ ོལ་བར་ ར་ཅིག །ག ལ་ ་ ས་ལ་བབ་པར་ ར་ཅིག ། ེན་འ ེལ་ཐབས་ལ་མཁས་
པར་ ར་ཅིག །ག ང་འཛན་མཁའ་ ར་དག་པར་ ར་ཅིག །བཟོད་མེད་ ི་ ིང་ ེ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །
ལས་འ ས་ ི་ ེན་འ ེལ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །རང་འདོད་ ི་ ་བ་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །རིགས་ ག་ལ་
བ ོམ་ ོགས་མེད་ ་ཐེབས་པར་ ར་ཅིག

།ཁམས་ག མ་སེམས་ཅན་ ི་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ས་ག མ་

སངས་ ས་ ི་ ་ག ང་ གས་ ་ ད་ཅིག་མ་ཉིད་ལ་ངོ་འ ོད་པར་ ར་ཅིག །
དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ ་མ་ལ་སངས་ ས་ ི་འ ་ཤེས་ ེ་བར་ ར་ཅིག །མོས་ ས་
ལ་ ེམ་ ང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །དད་ ས་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཡིད་ཆེས་ལ་ ན་ཆད་མི་
འ ང་བར་ ར་ཅིག ། གས་ཡིད་གཅིག་ ་འ ེ་བར་ ར་ཅིག ། ་མ་སངས་ ས་ ི་ ིན་ བས་དང་ཡོན་
ཏན་མ་ ས་པ་འ ག་པར་ ར་ཅིག ། ོན་དག་ཡོན་ཏན་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །ཚ་འདི་ ོ་ཡིས་ཐོངས་པར་
ར་ཅིག །དགོས་མེད་ ད་ལ་ ་ེ བར་ ར་ཅིག །ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ ོག་པར་ ར་ཅིག །འ ི་བ་ ད་ནས་
ཆོད་པར་ ར་ཅིག །འདོད་ཡོན་ལ་ ོ་མི་འ ག་པར་ ར་ཅིག ། ་བ་ལ་ལག་མི་འ ག་པར་ ར་ཅིག །འཁོར་

བ་ལ་ཡིད་མི་འ ག་པར་ ར་ཅིག །གཞན་ ོད་ལ་སེམས་མི་འ ག་པར་ ར་ཅིག །བ ོག་ ོམ་གནད་ ་
ད་པར་ ར་ཅིག །གཉེན་པོ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །རོ་ ོམས་གདེང་ ་ ད་པར་ ར་ཅིག །ཆོས་
བ ད་མགོ་བོ་ ོམས་པར་ ར་ཅིག །བདེ་ ག་རོ་ ོམས་པར་ ར་ཅིག ། ེན་ངན་ ོགས་ ་འཆར་བར་ ར་
ཅིག ། མ་ ོག་ ིན་ལས་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །རེ་ ོགས་ ི་གཡང་ས་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །དགག་ བ་
ང་ ང་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག ། ེན་ ང་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ ་རོ་ ོམས་པར་ ར་ཅིག །
ཞིང་ཁམས་ ོགས་མེད་ ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །དག་ ང་ ོགས་མེད་ ་ ་ེ བར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ ་མར་
འཆར་བར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ཡི་དམ་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ཆོས་ ར་འཆར་བར་ ར་ཅིག ། ང་
བ་ ་ག མ་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག ། ང་བ་བདེ་བར་འཆར་བར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ ་མར་འཆར་བར་ ར་
ཅིག ། ང་བ་ ེན་འ ེལ་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ནོར་ ར་འཆར་བར་ ར་ཅིག །བཟང་ངན་འ ིང་
ག མ་ ི་བོར་འ ར་ ས་པར་ ར་ཅིག །རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་འོང་གི་ མས་པ་འ ོངས་པར་ ར་
ཅིག །ཚད་མེད་ ི་ ིང་ ེ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག ། ག་པའི་བསམ་པ་ ང་ བ་ ི་སེམས་འ ོངས་པར་ ར་
ཅིག །བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག །བདེ་ ག་བ ེ་ ས་པར་ ར་ཅིག །
གཞན་ ི་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་དགའ་བཞིན་ ོ་བཞིན་ ་འ ར་ ས་པར་ ར་ཅིག ། ར་ནས་ ོད་ ས་
པའི་ ིང་ ེ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། ིང་ ེའི་ ོ་ནས་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག ། ོང་ཉིད་ ི་དོན་ལ་རོ་
ོམས་པར་ ར་ཅིག

། ག་བ ལ་ ི་རང་བཞིན་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཆར་བར་ ར་ཅིག

བདག་གི་བདེ་ ད
ི ་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་དགའ་ ོ་དང་བཅས་ཏེ་ ེར་ ས་པར་ ར་ཅིག

།

། ིན་ནས་ ང་

འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ ་ཉིད་ ་ ིན་ཅིང་ བ་པར་ ར་ཅིག །དེས་ ོན་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ོགས་ནས་ད་ ་ཉིད་ ་དོན་གཉིས་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ོལ་མེད་ ་འ བ་པར་
ར་ཅིག །ཆིག་ཆོག་གནད་ ་ ད་པར་ ར་ཅིག །མཉམ་གཞག་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཞི་གནས་
མཐར་ ིན་པར་ ར་ཅིག །བདེ་གསལ་མི་ ོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་མཆོག་ ་ ར་པ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །
མངོན་ཤེས་དང་ ་འ ལ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ ་མེད་པ་ ེ་བར་ ར་ཅིག

།རིག་པའི་ ་བ་ཆོད་

པར་ ར་ཅིག ། མ་ ོག་ཆོས་ ར་འཆར་བར་ ར་ཅིག ། ོན་ཡོན་ཏན་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །འ ལ་པ་
ཡེ་ཤེས་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །འཁོར་བ་ ང་འདས་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག ། ག་བ ལ་བདེ་བར་འཆར་

བར་ ར་ཅིག །བར་ཆད་དངོས་ བ་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག ། ག་ ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་
ར་ཅིག ། ང་བ་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །ལས་འ ེལ་ ོགས་མེད་ ་ཞོག་པར་ ར་ཅིག །འ ེལ་ཚད་
དོན་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག

།བདག་གིས་གཞན་ལ་ ས་ག མ་ ་ཕན་གནོད་ ི་ལས་ཅི་ ས་པ་དང༌།

།

གཞན་ ིས་བདག་ལ་ ས་ག མ་ ་ཕན་གནོད་ ི་ལས་ཅི་ ས་པ་དེ་ མས་ཐམས་ཅད་ལམ་ལོག་པ་དང་
བཏང་ ོམས་ ་ ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་འ ོ་བར་ ར་ཅིག

།ནང་གི་ ་ ིའི་ ེན་བར་ ི་མཚམས་ ོར་ལ་

སོགས་པའི་ ས་ག མ་ ི་ལས་ངན་ ་འ ས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ད་ ་ཉིད་ ་ ང་ཞིང་དག་
པར་ ར་ཅིག ། ན་ཆད་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་ ང་དང༌། གཏི་ ག་དང༌། ང་ ལ་དང༌།
ེད་པ་དང་བ ར་ ི།

ག་དོག་དང༌།

གས་འདོད་དང་ ོམ་སེམས་ལ་སོགས་པ་མི་དགེ་བའི་བསམ་ ོར་ ད་ཅིག་ ང་མི་

འ ང་བར་ ར་ཅིག །ཚགས་གཉིས་ བས་པོ་ཆེ་ ོལ་མེད་ ་གསོག་པར་ ར་ཅིག །གསང་ གས་ ི་ ོད་ ་
ང་བར་ ར་ཅིག །དབང་ མ་པ་བཞི་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ངོས་ཟིན་པར་ ར་ཅིག །དམ་ཚག་གཙང་
མ་ ང་ ས་པར་ ར་ཅིག །བ ད
ེ ་ ོགས་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །འ ིན་ལས་བཞི་འ བ་པར་ ར་
ཅིག ། ་འ ས་ ི་ ་ཞིབ་ཤེས་པར་ ར་ཅིག །རིག་པའི་འ ོ་ ོག་གོ་བར་ ར་ཅིག །དགེ་ ིག་གི་འདོར་ལེན་
ཤེས་པར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ལ་ནང་ ན་ ད་པར་ ར་ཅིག ། ི་ནང་གསང་ག མ་ ི་ ེན་འ ེལ་ལ་མཁས་
པར་ ར་ཅིག །གཞན་ ང་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག ། ོན་ལམ་ ་ཆེན་པོ་འདེབས་ ས་པར་ ར་ཅིག །
གང་བཏབ་ ི་འ ས་ ་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་ ིན་པར་ ར་ཅིག །
དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ཚ་འདི་དང་ ་ེ བ་གཞན་དག་ཐམས་ཅད་ ་འ ོ་དོན་དཔག་ ་མེད་པ་ ོལ་མེད་ ་
འ བ་པར་ ར་ཅིག །ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་གི་ ོ་ནས་འ བ་པར་ ར་ཅིག །བ ་བ་བཞི་ཡི་ ོ་ནས་འ བ་
པར་ ར་ཅིག ། ིན་ལས་བཞིའི་ ོ་ནས་འ བ་པར་ ར་ཅིག །ཚད་མེད་པ་བཞིའི་ ོ་ནས་འ བ་པར་ ར་
ཅིག །བ བ་པ་ག མ་ ི་ ོ་ནས་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། བ་ཆེན་བ ད་ ི་ ོ་ནས་འ བ་པར་ ར་ཅིག །
འབད་པ་དང་ ོལ་བ་མེད་པའི་འ ོ་དོན་དཔག་ ་མེད་པ་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། ས་དང་ ོག་ལ་མི་ ་བར་
ར་ཅིག །ངལ་བ་དང་ ོ་ བ་མེད་པར་འ ོ་དོན་དཔག་ ་མེད་པ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །བདག་ཤི་བའི་འོག་
་ཡང་མགོ་དང༌། ང་ལག་དང༌། ཤ་དང༌།

ས་པ་དང༌། ཡན་ལག་དང༌། ཉིང་ལག་དང༌། ་དང་བ་ ། སོ་

དང་སེན་མོ། ག་དང་ ་སེར། ཞག་དང་ཚལ་ ། དབང་པོ་ ་ལ་སོགས་པའི་ ོ་ནས་ ང་འ ོ་དོན་དཔག་ ་

མེད་པ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །བདག་ལ་ ས་ག མ་ ་དགའ་ཞིང་མ ་བར་ ེད་ཅིང་དད་ ས་ ིས་གསོལ་བ་
འདེབས་པ་དང༌།

བདག་གི་ ེས་ ་འ ག་པ་ མས་ ི་ ད་ལ་ ོགས་པ་མཆོག་ ་ ར་པ་ཚགས་མེད་ ་ ེ་

བར་ ར་ཅིག །ཉམས་ ོང་ ན་ཆད་མེད་པར་བ ན་པར་ ར་ཅིག །ཏིང་ངེ་འཛན་མཆོག་ ་ ར་པ་ ེ་བར་
ར་ཅིག །མཆོག་ ན་མོང་གི་དངོས་ བ་མ་ ས་པ་ ོལ་མེད་ ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ ེན་འ ེལ་ ་
ཤར་ནས་ཚ་གཅིག་ ས་གཅིག་ལ་སངས་ ་བར་ ར་ཅིག
འདེབས་པ་དང༌།

།བདག་ལ་ ས་ག མ་ ་མ་དད་ཅིང་ ར་བ་

ོད་ཅིང་ ག་དོག་པ་དང༌། བ ས་ཤིང་བསམ་ ོར་ངན་པ་ ེད་པ་དང༌། ངན་ ས་དང་

ལ་ཁ་གཏོང་བ་དེ་དག་གིས་བདག་གི་ ས་ག མ་ ི་ལས་ངན་མི་དགེ་བའི་ ་འ ས་ས་བོན་བག་ལ་ཉལ་བ་
དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ད་ ་ཉིད་ ་ ང་ཞིང་དག་པར་ ར་ཅིག །དེ་དག་གི་ ད་ལ་ མ་ ིན་ ི་འ ས་ ་
མི་འ ང་ཞིང་སངས་ ས་པའི་གེགས་ ་མི་འ ོ་བར་ ར་ཅིག

།དེ་དག་བདག་གི་ག ལ་ ར་ ར་ནས་ཚ་

གཅིག་ ས་གཅིག་ལ་སངས་ ་བར་ ར་ཅིག །ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་བདག་གི་ ོགས་ཚངས་པ་མ ངས་
པར་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་ ང་སངས་ ས་ ི་ཡོན་ཏན་མ་ ས་པ་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་ ོགས་ནས་ ་ན་མེད་པའི་
ང་ བ་ ་སངས་ ་བར་ ར་ཅིག །བདག་གི་ ་མ་སངས་ ས་ མས་ ི་ ་ཚ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་
འཕེལ་ནས་འཁོར་བ་མ་ ོངས་ ི་བར་ ་ ་ ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བ གས་པར་ ར་ཅིག །འ ིན་ལས་
ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ནས་འཁོར་བ་དོང་ གས་པར་མཛད་པར་ ར་ཅིག །
དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ ་མ་ ས་ག མ་སངས་ ས་ མས་ ི་ ་ག ང་ གས་ཡོན་ཏན་འ ིན་ལས་ ་ཚ་
ཞིང་ཁམས་མཛད་པ་ མ་འ ལ་ཡེ་ཤེས་མ་ ས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ནས་ གས་ ི་
དགོངས་པ་མཐའ་དག་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག ། ས་ག མ་ ི་ལམ་ ་ གས་པ་དང་འ ག་པ་ཐམས་
ཅད་ ི་ ོན་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ ོགས་པར་ ར་ཅིག
ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ ན།

། ས་ག མ་ ི་སེམས་ཅན་

ག་བ ལ་དང་ ལ་ནས་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་ཚ་གཅིག་ལ་སངས་ ་བར་

ར་ཅིག །བདག་གི་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ལ་ ་མ་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་མ་ ས་པ་ད་
་ཉིད་ ་འ ག་ཅིང་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག

།བདག་གི་བ་ འི་ ང་ ་རེ་རེ་ནས་ ང་ ་མ་སངས་

ས་ མས་ ི་ མ་པར་ ལ་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ ས་ ད་ཅིག་མ་རེ་རེ་ལ་འ ེད་ ས་པར་ ར་ཅིག
ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ ི་མ ན་ ་བདག་གི་ཕན་ ེད་ ི་ ལ་པ་རེ་རེ་ད་ ་

།

ཉིད་ ་ ང་བར་ ར་ཅིག ། ང་མ་ཐག་ ་དགའ་ཞིང་མ ་ལ་དད་ཅིང་མོས་པ་ ེས་ནས་ ང་ཞིང་ ོ་བའི་ ོ་
ནས་རང་དབང་མེད་པར་བདག་གི་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག ། ས་ག མ་ ་བདག་མཐོང་བ་དང༌། ཐོས་
པ་དང༌།

ན་པ་དང༌། རེག་པས་ ད་ཅིག་མ་ཉིད་ལ་འཁོར་འདས་མ་ ས་པའི་ ད་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་

བ་ཆེན་པོས་ཚམ་ནས་ཉེས་པའི་ ོན་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ོགས་
པར་ ར་ཅིག །མདོར་ན་ ་མ་སངས་ ས་ ི་འ ིན་ལས་མ་ ས་པ་བདག་གིས་ ོལ་མེད་ ་འ བ་པར་ ར་
ཅིག །འ ོ་བའི་དོན་ བས་པོ་ཆེ་ ོལ་མེད་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། ང་ བ་ ི་ ོད་པ་ བས་པོ་ཆེ་ ོད་
ས་པར་ ར་ཅིག །
གཞན་ཡང་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ ོགས་པ་མཆོག་ ་ ར་པ་ ེ་བར་ ར་ཅིག །ཏིང་
ངེ་འཛན་མཆོག་ ་ ར་པ་ ་ེ བར་ ར་ཅིག །ཉམས་ ོང་ ན་ཆད་མེད་པར་ ེ་བར་ ར་ཅིག །མཆོག་ ན་
མོང་གི་དངོས་ བ་མ་ ས་པ་ད་ ་ཉིད་ ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག

། མས་ ིང་ ེ་ ང་ བ་ ི་སེམས་འ ོངས་

པར་ ར་ཅིག །རང་འདོད་ཚ་འདིའི་བསམ་པ་ ད་ཅིག་ ང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །འ ོ་བའི་དོན་ ེད་པ་
ལ་མིག་ ན་དང་རིལ་ ་ལ་སོགས་པ་ བ་ཆེན་བ ད་ལ་མངའ་བ ེས་པར་ ར་ཅིག །ནད་དང་གདོན་དང༌།
ཉོན་མོངས་པ་དང་གཞན་ ི་བསམ་ ོར་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ ར་ཅིག །ཚ་དང་དབང་ཐང་དང་ལོངས་
ོད་དང་འཁོར་ ས་པར་ ར་ཅིག ། ལ་པོ་དང༌།

ོན་པོ་དང༌། བ ན་མོ་དང་དམངས་ཕལ་པ་ལ་སོགས་པ་

འ ོ་བ་རིགས་ ག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག

། ་མའི་ ་ད ར་ ར་པ།

དཀོན་མཆོག་གི་ད ་འཕང་ ོད་པ། སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་བཤིག་པ། ལ་འ ོར་ ི་ ་ལ་བ ོ་བ་ལ་སོགས་
པ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གནོད་པའི་ག ག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །མདོར་ན་ ས་ངག་
ཡིད་ག མ་ ི་ ་བ་དང་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ ི་དོན་འབའ་ཞིག་ ་འ ར་བར་ ར་ཅིག །
དགེ་བའི་ ་བ་འདི་ལ་བ ེན་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ མ་པར་ ོག་པ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག

།

ཉོན་མོངས་པ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག ། ་འ ེ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་
ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །ན་ཚ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །འཆི་བ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །
བདག་འཛན་ ོས་ཐོངས་པར་ ར་ཅིག ། ག་བ ལ་ལ་ ོན་ ་མི་ ་བར་ ར་ཅིག ། ིད་པ་ཆོས་བ ད་ཆེད་
་མི་ བ་པར་ ར་ཅིག ། ་འ ེ་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །བར་ཆད་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །

སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །འ ང་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་
ཅིག །ལས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཉོན་མོངས་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །གཉེན་པོ་ལ་དབང་ཐོབ་
པར་ ར་ཅིག །བ ་བ་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །འ ིན་ལས་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ོད་
པ་བཞི་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ས་ངག་ཡིད་ག མ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཚ་ལ་དབང་ཐོབ་
པར་ ར་ཅིག །ལོངས་ ོད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །གཟི་བ ིད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། གས་ ེ་
ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ་ེ བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །མོས་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ོན་
ལམ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ་འ ལ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་
ཅིག །ཆོས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ང་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ེན་འ ེལ་ལ་དབང་ཐོབ་
པར་ ར་ཅིག ། ་ེ འ ོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །འཆི་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ར་
ཅིག །
དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་བདག་འཆི་བའི་ ས་ ་གཤིས་ངན་ ་མི་འཆི་བར་ ར་ཅིག །
གནད་གཅོད་ ི་ ག་བ ལ་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག ། ན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དང་ ན་ཏེ་རང་ལ་དབང་ཡོད་
པར་བསམ་བཞིན་ ་སེམས་དགའ་ ོ་དང་བཅས་ཏེ་འཆི་བར་ ར་ཅིག

།བར་དོ་དང་པོ་ལ་འོད་གསལ་ངོས་

ཟིན་ནས་རང་དོན་ཆོས་ ི་ ར་སངས་ ས་པར་ ར་ཅིག །ཟག་མེད་ ི་ ིང་ ེ་འ ོངས་ནས་གཞན་ ང་ལ་
་ མ་པ་གཉིས་ ིས་འཁོར་བ་དོང་ གས་ བ་པར་ ར་ཅིག །གལ་ཏེ་བདག་ལ་ ིད་པ་བར་མ་དོའ་ ང་བ་
ཤར་ན་བར་དོ་ལ་བར་དོར་ངོ་ཤེས་པར་ ར་ཅིག །དག་པ་ཡེ་ཤེས་ ི་ ་ ས་ ་ ་ ས་པར་ ར་ཅིག །ཞིང་
ཁམས་ཐམས་ཅད་ ར་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །འོད་གསལ་ ི་མེས་དངོས་པོའ་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ ེག་
པར་ ར་ཅིག །མངལ་ ི་ ོ་ཁེགས་པར་ ར་ཅིག །རིག་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །བསམ་བཞིན་ ་
་ེ བ་ ངས་ཏེ་གཞན་དོན་ བས་པོ་ཆེ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །མངོན་པར་ཤེས་པ་ ག་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག
། འི་མིག་གི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། འི་ ་བའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ོན་
ི་གནས་ ེས་ ་ ན་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །གཞན་ ི་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་པར་ཤེས་
པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ་འ ལ་ ི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་
པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག ། ན་ ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཤའི་ ན་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

འི་ ན་དང་ ན་

པར་ ར་ཅིག །ཆོས་ ི་ ན་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །སངས་ ས་ ི་ ན་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །ཤེས་རབ་
ི་ ན་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་ཅིག །ཏིང་ངེ་འཛན་ལམ་ ་ ོངས་པར་ ར་
ཅིག །ག མ་མོ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །བདེ་བ་ ེ་བར་ ར་ཅིག ། ོད་ ེ་བར་ ར་ཅིག །མི་ ོག་པ་ ེ་བར་
ར་ཅིག ། ་བདེ་བར་ ར་ཅིག ། ང་འཇམ་པར་ ར་ཅིག །བདེ་ ོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ེ་བར་ ར་ཅིག །
ཉིན་པར་ ་ ས་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །མཚན་མོ་ ི་ལམ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །འོད་གསལ་འ ོངས་པར་
ར་ཅིག །འཕོ་བ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག ། ོང་འ ག་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག །བར་དོ་འ ོངས་པར་ ར་ཅིག
།རིག་པའི་ ་བ་ཆོད་པར་ ར་ཅིག

།ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་མཐའ་དང་ ལ་བའི་ ོགས་པ་འཆར་བར་

ར་ཅིག ། ོ་བོའ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ ག་པོའ་འ ིན་ལས་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། ས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་
ིས་དགོས་འདོད་ཆར་བཞིན་ ་འབབ་པར་ ར་ཅིག

།དོན་དམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ ང་བ་དབང་ ་

འ ས་པར་ ར་ཅིག །བ ོན་འ ས་ ག་པོའ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ཅི་བསམ་འ བ་པར་ ར་ཅིག །མཆོག་ ན་
མོང་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །མཁའ་འ ོ་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག ། ིང་ ེ་འ ོངས་པར་ ར་
ཅིག ། མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ག ག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་ ར་
ཅིག །ཁམས་ག མ་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །མཛད་པ་མཐར་འདོན་པར་ ར་ཅིག །འཇིག་ ེན་ ི་
ེན་འ ེལ་ཐབས་ལ་མཁས་པར་ ར་ཅིག ། ག་པོའ་ལས་ལ་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །སངས་ ས་ ི་
བ ན་པ་དར་ཞིང་ ས་པར་ ར་ཅིག

།མི་ཉམས་པར་ ར་ཅིག

།བ ན་པ་ལ་གནོད་པའི་ག ག་པ་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །འ ོ་བའི་དགོས་འདོད་ ི་གཏེར་ཁ་འ ེད་པར་ ར་ཅིག །ཉོན་མོངས་
དང་ མ་ ོག་ཞི་བར་ ར་ཅིག །ནོར་ལོངས་ ོད་ཆར་བཞིན་འབབ་པར་ ར་ཅིག ། ང་མི་ ང་ཐམས་ཅད་
དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །ལོག་འ ེན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་པར་ ར་ཅིག །མི་ ག་པ་ ད་ལ་ ེ་བར་
ར་ཅིག །འཆི་བ་ ེས་ ་ ན་པར་ ར་ཅིག །ཚ་འདི་ ོ་ཡིས་ཐོངས་པར་ ར་ཅིག །ཆོས་བ ད་མགོ་བོ་
ོམས་པར་ ར་ཅིག །འཛན་པ་མཐའ་དག་ལས་ ོལ་བར་ ར་ཅིག ། ོ་ལས་ ་ ང་བར་ ར་ཅིག །སེམས་
བཀོལ་ ་བ བ་པར་ ར་ཅིག ། ོ་ཆོས་ ་འ ོ་བར་ ར་ཅིག །ཅི་ ས་ཆོས་ ་འ ོ་བར་ ར་ཅིག །གང་
བསམས་ཆོས་བཞིན་འ བ་པར་ ར་ཅིག །ཆོས་མིན་ ི་བསམ་པ་ ད་ཅིག་ ང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག །
མས་པ་དང་ ིང་ ེ་ ང་ བ་ ི་སེམས་འ ོངས་ནས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་འ བ་

པར་ ར་ཅིག །
དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ཞེན་པ་ ོགས་མེད་ ་ ོག་པར་ ར་ཅིག །རི་ ོད་ ོགས་མེད་
་འ ིམ་པར་ ར་ཅིག །ཡོན་ཏན་ ོགས་མེད་ ་ ེ་བར་ ར་ཅིག ། ིང་ ེ་ ོགས་མེད་ ་འ ོངས་པར་ ར་
ཅིག །འ ོ་དོན་ ོགས་མེད་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། ེན་འ ེལ་ ོགས་མེད་ ་འཆར་བར་ ར་ཅིག །ཞབས་
ཏོག་ ོགས་མེད་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། ང་སེམས་ད ེར་མེད་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིག ། ང་བ་ལ་བདེན་
འཛན་ ོག་པར་ ར་ཅིག །བསམ་པ་དང་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་ ར་ཅིག །བ ་ཤིས་དང་བདེ་
ལེགས་ཐམས་ཅད་འ ང་བར་ ར་ཅིག ། ི་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ ར་ཅིག །ནོར་དང་ལོངས་
ོད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག
མཐར་ ིན་པ་འ བ་པར་ ར་ཅིག
བདག་གིས་འ ལ་བར་ ར་ཅིག

།མ་ཆགས་མ་ཞེན་པའི་ ོ་ནས་གཏོང་བ་ག མ་

།འཁོར་ ི་ཚད་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
།ཚའི་ཚད་འཁོར་བ་མ་ ོང་གི་བར་ ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ེད་པར་ ར་

ཅིག །ག ལ་ འི་ཚད་དག་པ་དང་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་ ིན་ ོལ་ལ་འཁོད་པར་ ར་ཅིག །ཞིང་ཁམས་ ི་
ཚད་ཁམས་ག མ་ཐམས་ཅད་དབང་ ་འ ས་པར་ ར་ཅིག །གོ་ཆའི་ཚད་གོང་འོག་གཉིས་ ི་དོན་ ེད་པ་
ལ་འཁོར་བ་དོང་མ་ གས་ ི་བར་ ་ངལ་བ་དང༌།

ོ་བ་དང༌།

བ་པ་དག་ ད་ཅིག་ ང་མི་འ ང་བར་ ོ་

དགའི་བསམ་པ་ ན་ཆད་མེད་པ་འ ང་བར་ ར་ཅིག །
དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་བདག་གི་ ས་ག མ་ ི་དགེ་བའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་ ིན་པར་ ར་ཅིག །
ོན་ལམ་ ི་འ ས་ ་ཐམས་ཅད་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་ ིན་ཅིང་འ བ་པར་ ར་ཅིག །དེ་དག་ ང་ ་ནམ་མཁའ་
མཉམ་པར་ ར་ཅིག །ཆོས་ ི་ད ིངས་དང་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། ས་ག མ་ཤེས་ འི་ད ིལ་འཁོར་དང་
མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། ན་འཁོར་བ་མ་ ོང་གི་བར་ ་གནས་པར་ ར་ཅིག །ལས་གོང་འོག་གཉིས་ ི་དོན་
ཆེན་པོ་འབའ་ཞིག་ ་འ ོ་བར་ ར་ཅིག །
མདོར་ན་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་བདག་ ་མ་བ ད་པ་དང་བཅས་པ་ཡི་དམ་ ི་ ་ཚགས་མཁའ་འ ོ་ཆོས་
ོང་ཆོས་མཛད་ བ་ཐོབ་ ོགས་ ན་ལ་སོགས་པ་ ས་ག མ་ ི་ ལ་བ་ ས་དང་བཅས་པ་མ་ ས་པ་
ཐམས་ཅད་དང་ད་ ་ཉིད་ ་ ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །ག ང་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། གས་མཉམ་པར་ ར་

ཅིག །ཡོན་ཏན་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། ིན་ལས་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། ་ཚ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །ཞིང་
ཁམས་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །མཛད་པ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། མ་འ ལ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །ཤེས་རབ་
མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། ོབས་པ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། ས་མ ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །ཡེ་ཤེས་མཉམ་པར་
ར་ཅིག ། གས་ ེ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། ་འ ལ་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །མངོན་ཤེས་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །
འ ོ་དོན་མཉམ་པར་ ར་ཅིག །
ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ོན་ལམ་དོས་ ག་ལ་ གས་རིང་བ་བཏབ་བོ། །ཞེས་པ་འདི་ཆོས་ ེ་གཙང་པ་ ་རས་ ིས་མཛད་པའོ།། །།

འབའ་རོམ་ ོན་ལམ།
་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་དང༌། །མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ ང་མ་ མས། །བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་ནས་ ང༌།
། ོན་ལམ་འ བ་པར་མཛད་ ་གསོལ། །བདག་གཞན་ ས་ག མ་བསགས་པ་ཡི། །འཁོར་འདས་གཉིས་ ི་
དགེ་བ་དང༌། །འདི་ ར་བ ིས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །བདག་གཞན་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག །གང་ ་ ེས་པའི་
གནས་ མས་ ། ། ི་ནང་འཚ་བ་མེད་པ་དང༌། །སངས་ ས་བ ན་པ་དར་བ་དང༌། །དགོས་འདོད་ ན་ མ་
ཚགས་པར་ཤོག །དལ་འ ོར་མི་ ས་ཐོབ་པ་དང༌། །དགེ་བའི་བཤེས་དང་མཇལ་བ་དང༌། །དམ་ཆོས་ ལ་
བཞིན་ ད་ནས་ ང༌། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག །གང་ ་འ ག་པའི་གནས་ མས་ ། །ལོངས་
ོད་ཆོས་དང་མ ན་པ་དང༌། །དག་པའི་འཁོར་ ིས་བ ོར་བ་དང༌། །འ ོ་བ་ མས་ ི་དཔལ་ ་ཤོག །བདག་
ལ་བ ེན་པའི་སེམས་ཅན་ མས། །ཐེག་པ་ ང་ འི་ ོར་ གས་ནས། ། ོམ་པ་ ལ་བཞིན་བ ང་བ་དང༌། །
དམ་ཆོས་ ལ་བཞིན་ ད་པ་ཡིས། །ཟག་མེད་འ ས་ ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཕ་རོལ་ ིན་པའི་ ོར་ གས་ནས། །
ང་ བ་སེམས་མཆོག་བ ད
ེ ་པ་དང༌། །བདག་མེད་གཉིས་ ི་དོན་ ོགས་ནས། །འ ས་ ་སངས་ ས་ ར་
ཐོབ་ཤོག ། ོ་ ེ་ཐེག་པའི་ ོར་ གས་ནས། །དབང་ཐོབ་བ ེད་ ོགས་བ ན་པ་ཡིས། །མཆོག་དང་ ན་མོང་
དངོས་ བ་བ ེས། །ཚ་འདིར་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་མཐོང་ཐོས་དང་ ན་རེག་དང༌། །བདག་གིས་
མཐོང་ཐོས་ ན་པ་དང༌། །བདག་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་པ་ མས། །ཐམས་ཅད་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཞིང་
ཁམས་ མ་པར་དག་པ་ ། །འཁོར་དང་ལོངས་ ོད་ ན་ མ་ཚགས། །ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་ ས་ནས། །
འ ོ་བའི་དོན་ ་སངས་ ས་ཤོག །
ཅེས་ཏི་ ་ི རས་པའི་ག ང་ངོ།། །།

ཕག་ འི་ག ང་ ན་མཚམས་ ོན་ལམ།
སེམས་ཉིད་མ་ ོགས་པ་ མས་ ི་དོན་ ེད་པར་ཤོག་ཅིག །དོན་ ེད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་རང་ལ་
གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ོགས་པར་ཤོག་ཅིག

། ོགས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་ ང་

གཞན་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པ་འ ང་བར་ ར་ཅིག །དགེ་བའི་ ་བ་དེས་ཚ་རིང་བ་དང༌། ནད་མེད་པ་དང་
བ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང༌། མཉམ་ ེས་ཐམས་ཅད་ ་ ོང་པ་དང་ ིང་ ེ་མཉམ་པར་གནས་ནས། མཐོང་
ཐོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་ ་ཆེན་པོ་ཐོགས་ནས་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ ི་ཡིད་ ་འོང་བར་ ར་ཅིག

། ས་དེ་

ནས་འཁོར་བ་མ་ ོངས་ ི་བར་ ་ ན་ ིས་ བ་པས།

སེམས་ཅན་ ི་དོན་འ བ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཆོས་འབའ་ཞིག་གིས་ཕན་ཐོགས་པར་ ར་ཅིག

།ཟད་ཅིང་ ོངས་པར་ ར་ཅིག་འཁོར་བ་ངན་སོང་

ག མ། །ཞི་ཞིང་བ ག་པར་ ར་ཅིག་ནག་པོ་བ ད་ ི་ ེ། །བདེ་ཞིང་ ིད་པར་ ར་ཅིག་མཐའ་ཡས་སེམས་
ཅན་ མས། །དར་ཞིང་ ས་པར་ ར་ཅིག་ག ག་ལག་དམ་པའི་ཆོས། ། ་ཚ་རིང་བར་ ར་ཅིག་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་ མས། །བདག་གིས་ ོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། ། ན་ ི་ ོན་ལམ་འ བ་ ར་ཅིག །ཅེས་སོ།། །།

ཚལ་པའི་ ོན་ལམ།
དགེ་བ་འདི་དང་དགེ་གཞན་ མས། །མ་ ས་གཅིག་ ་ ར་ནས་ནི། །ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་འ ོ་དོན་ ། །
གཉིས་མེད་ཆོས་ ་མངོན་ ར་ཤོག །འབད་པ་མེད་པར་འ ོ་དོན་ ། །ཞེན་ ལ་དམིགས་མེད་ གས་ ེ་ཡིས།
།ག གས་ ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ བ་པས། །གང་འ ལ་དེ་ལ་དེ་ ོན་ཤོག །དེང་ནས་བ མས་ཏེ་ ས་ ན་ ། །
དལ་འ ོར་ ན་ཚགས་ ས་ཐོབ་ནས། །དད་དང་ཤེས་རབ་ ིང་ ེ་ཡིས། ། ོབས་ཆེན་དགེ་ ོད་འབའ་ཞིག་
ཤོག ། ན་ ་ ོ་ ེ་ཐེག་མཆོག་ ོད། །རབ་ ར་ ་མའི་གདམས་ངག་དང༌། ། ོགས་མཆོག་ གས་ ེའི་ ིན་
བས་ཅན། ། ེད་ནས་ ག་ ་མཉེས་ ེད་ཤོག ། ན་ ་ ་མའི་ཡོན་ཏན་མཐོང༌། ། ོན་ མས་གཅིག་ ང་མ་
མཐོང་བས། ། ོར་འཛན་ཉིད་ ་ ག་མཐོང་ ེ། །དད་ ས་ ན་ཆད་མེད་པར་ཤོག ། ན་ ོང་ངན་པས་མ་
གས་པའི། །དམིགས་མེད་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ཡིས། ། ་མ་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི། །ཡོན་ཏན་མ་ ས་བདག་
ལ་ཤོག ། ག་ཆད་ ་མཐར་མ་གོལ་བའི། ། ོགས་ ལ་ ་བ་ མ་དག་དང༌། །ཞེན་མེད་བདེ་གསལ་མི་ ོག་
དང༌། །རོ་ ོམས་ ོད་པ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག ། ན་ ་གཡོ་ ་ ལ་འཆོས་དང༌། །ཉོན་མོངས་ ི་མས་མ་གོས་པས།
།དམ་ཚག་མཁའ་འ ོས་མ་ ེལ་བ། །བ ང་ཞིང་ བ་ལ་ ག་བ ོན་ཤོག ། ག་ ་རི་ ོད་འ ིམ་ ེད་ཅིང༌། །
འཇིགས་ ོ་བར་ཆད་གཏན་མི་འ ང༌། །ཉམས་ ོང་ ོགས་པ་ ོད་ གས་སོགས། །ཡོན་ཏན་ ་འ ལ་མ ་
ན་ཤོག །བདག་གིས་ ོད་ལམ་ཅི་ ས་ ན། ། ་མ་ ན་དང་མཆེད་ ོགས་དང༌། །སེམས་ཅན་གཞན་དག་མ་
ས་པ། ། ན་ ི་ཡིད་ ་འོང་བར་ཤོག །བདག་གི་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་དང༌། །གནས་དང་གོས་དང་མིང་དང་
ས། །མཐོང་ཐོས་ ན་རེག་ལ་སོགས་ ིས། །བདག་གཞན་ཅི་འདོད་ ན་ ོགས་ཤོག །དངོས་ ན་ཆགས་མེད་
གཏོང་ ེད་ཅིང༌། །རེ་འདོད་ལ་སོགས་ ོན་དང་ ལ། ། མ་དག་ ིམས་ ན་སེམས་མི་འ ག །གཏན་ ོ་མི་
གཡེང་མཁས་ ོགས་ཤོག །བ ད
ེ ་ ོགས་གཉིས་ལ་བ ན་ཐོབ་ནས། །འོད་གསལ་ ང་འ ག་མཐར་ ིན་ཏེ། །
བདག་གི་ ིན་ བས་ ན་ བ་ ིས། །འ ོ་ ན་རེ་བ་ ོང་བར་ཤོག །བདག་གི་དམིགས་མེད་ ིང་ ེ་ཡི། །མ ་

ོབས་ ་འ ལ་དཔག་མེད་ ིས། ། ་ ་གནོད་ ིན་བ ད་ལ་སོགས། །མ ་ཆེན་ ེགས་བཅས་ ན་འ ལ་
ཤོག །བདག་གི་མགོ་དང་ ང་ལག་དང༌། །ཤ་ ག་ ོག་ད གས་ལ་སོགས་པས། །གཞན་ཕན་ ས་ལ་བབ་ ར་
ན། ། ོ་ཞིང་ལེགས་གཏོང་མི་འ ོད་ཤོག །ཟས་ ོམ་ནོར་ ་བཞོན་པ་སོགས། །ལོངས་ ོད་ ་ཚགས་གང་
འདོད་ལ། །བདག་གི་ཅི་དགོས་ཟད་མེད་ ིས། །ཕན་འདོགས་ང་ ལ་མེད་པར་ཤོག །ད ་དང་གདོན་ ིས་གང་
ཉེན་དང༌། །ནད་དང་ ་གེ་ལ་སོགས་པའི། ། ག་བ ལ་གང་གིས་ཉེན་ཡང་ ང༌། །བདག་གི་མ ་དཔལ་ ིས་
ོབ་ཤོག །དེང་ནས་བ མས་ཏེ་ ས་ ན་ ། །གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་ ོད་ ེད་ཅིང༌། །གཞན་ ིས་མི་རིགས་
གང་ ས་ལ། །ཡིད་འ ག་ ོ་མེད་ཕན་འདོགས་ཤོག ། ོམ་སེམས་ང་ ལ་ ག་དོག་དང༌། །རང་འདོད་ཉེ་རིང་
ོགས་རིས་སོགས། །མི་དགེའི་ ི་མས་མ་གོས་པར། །འ ོ་བ་ ན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤོག །གཞན་ ིས་བ ོད་
སོགས་དགའ་བ་མེད། ། ད་སོགས་ ོན་ལ་མི་དགའ་མེད། །འབད་མེད་བཏང་ ོམས་ ིང་ ེ་ཡིས། །ཆགས་
ང་ ི་མས་མི་གོས་ཤོག ། ན་རས་གཟིགས་ ི་ གས་ ེ་དང༌། །འཇམ་པའི་ད ངས་ ི་ཤེས་རབ་དང༌། ། ག་
ན་ ོ་ ེའི་མ ་ ོབས་ མས། །མ་ ས་བདག་ལ་ ོགས་པར་ཤོག ། ་ བ་ ིང་པོའ་མ ེན་པ་དང༌། །ས་ར་ཧ་
ཡི་ ོགས་པ་དང༌། །བིར་ཝ་པ་ཡི་ ས་མ ་ མས། །མ་ ས་བདག་གིས་ཐོབ་པར་ཤོག ། གས་ ད་མ་ ས་
ོར་བ་ཤེས། །ལས་ཚགས་མཐའ་དག་ཐོགས་མེད་འ བ། །མན་ངག་དཔག་མེད་མངའ་བདག་ ེད། །མཁའ་
འ ོ་མ་ ས་མཉེས་ ེད་ཤོག །ཆོས་ ན་གང་ནས་ ང་མི་འོངས། །གང་ ་ཡང་ནི་མི་འ ོ་ལ། །གར་ཡང་མི་
གནས་མཉམ་པའི་དོན། །ངེས་ ོགས་རབ་བ ན་གཞན་ཕན་ཤོག །ཞེ་འདོད་ ོན་ ལ་གཞན་དོན་ ། །བཟོ་
དང་བ ན་བཅོས་ཐམས་ཅད་དང༌། ། ན་ངག་ལ་སོགས་ ོགས་མེད་མཁས། ། ོལ་བ་ ན་ ིས་མི་ བ་ཤོག །
རིགས་དང་ཡོན་ཏན་ལོངས་ ོད་དང༌། །མ་ནོར་ཚག་དོན་ཤེས་རབ་དང༌། །མ ་ ལ་ ོབས་པ་ལ་སོགས་པའི།
།མ ན་ ེན་ཚགས་ ིས་མི་ཕོངས་ཤོག །ཅེས་ག ངས་སོ།། །།

བ ོ་བ་དང་ ོན་ལམ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པ།
འཇིག་ ེན་ ི་འ ེན་པ་བ ་བ་མེད་པའི་ བས་ མ་པ་ག མ་བདག་གཞན་ ི་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཅན་
དེ་དགོངས་ ་གསོལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་པ་དེས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ཆེད་ ་དགེ་བའི་ ་བ་
ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད།

ག་པར་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་དེའི་དོན་ ་དམིགས་ནས་བདག་སོགས་ལ་ ིན་སོགས་

ལ་བའི་དགེ་བ་དང༌།

གཞན་ཡང་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་དགེ་བའི་ ་བ་ཅི་དང་ཅི་

བསགས་པ་དེ་དང་དེ་དག་གིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེས་གཙ་ ས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
འཆི་བ་ ོ་ ེག་ ་ ན་ནས་ ས་ ས་ ་ ོད་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

།དགེ་བ་དང་ ིག་པ་གང་

ཡིན་ངོ་ཤེས་ནས་དགེ་བ་ལ་འ ག་ཅིང་ ིག་པ་ལས་བ ོག་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །འཁོར་བ་ ག་བ ལ་
དང་ཐར་པ་བདེ་བ་དམ་པར་ཤེས་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

།དལ་འ ོར་ད་ལན་ཙམ་མ་གཏོགས་མི་ཐོབ་

པས་འདི་ ིག་པའི་ངང་ ་ཚ་ཟད་ ་འ ག་པའི་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

། བས་གནས་དཀོན་

མཆོག་ག མ་མིན་པའི་ལོག་པ་ལ་དད་པ་ ད་ཅིག་ ང་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

།དམན་པ་ ང་

འདས་ ི་ལམ་ ོན་པ་དང་ ག་ག མ་ཡིད་ ེད་ ི་ ་མ་དང་ནམ་ཡང་འ ད་པར་མི་འ ར་བའི་ ར་བ ོ་
བར་བ ིའོ། །བ བ་པ་ག མ་ལ་མི་ ོབ་ཅིང་ ལ་བའི་ག ང་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་འགོག་པའི་ ོགས་དང་མི་
འ ོགས་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །སངས་ ས་པའི་ཐབས་གཞན་ ོན་ ་མེད་པར་ཤེས་པའི་རང་ངོ་བ ས་
ཙམ་ ིས་ཆོག་ཤེས་འཛན་པ་དེ་འ ་བའི་རིགས་ ག་ ་མི་མཐོང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

།རང་ཉིད་ས་

ལམ་མཐོན་པོ་ཡིན་ མ་པའི་ ོ་འཆང་ནས་མི་དགེ་བ་ ེད་པའི་གོ་འཕང་མི་ཐོབ་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །
ལ་བའི་ག ང་རབ་ནས་འ ང་བའི་ ོམ་ག མ་ ིས་གོ་མི་ཆོད་ ང་རང་སར་ ོས་ད ད་ནས་འ ལ་བའི་
བ ན་པ་ཡིན་པར་ ོམ་ནས་ ས་ག ང་བར་མི་ ེད་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །གཞན་ངོ་ཚ་འདིར་ཆགས་
ནས་ཐོས་པ་སོགས་ལ་འ ངས་ ང་ལག་ལེན་ ིམ་པ་བས་དམན་པར་མི་ ེད་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །ཚ་

འདིར་ ིག་པ་ལ་འབད་ནས་ཡིན་པ་བ ན་པ་ཡིན་པར་མི་མོས་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

།རང་གི་ ད་ལ་

ོམ་པ་ ་རེ་ཙམ་ཡང་མེད་ ང་དད་ཟས་ལེན་པའི་ཆོས་པར་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། ། ིག་རང་གིས་
ེད་ནས་ཁག་གཞན་ལ་འགེལ་བ་སོགས་གཡོ་ འི་ ོད་པ་མི་ ེད་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །རང་ཆོས་དང་
མི་མ ན་པར་ཤེས་ ང་ད་ ང་གཞན་འ ལ་ ་འ ག་ནས་རང་ ོན་ ེད་པར་ ེད་པ་ལ་དགའ་བའི་ ོ་མི་
་ེ བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །ཚ་ ོང་ཟད་ ་སོང་བ་ལ་ ག་བ ལ་མེད་པར་ མ་ འི་ཁ་དོག་དང་ཚས་མ་
ལེགས་པ་ཙམ་ལ་ ག་བ ལ་ཞག་ ོར་རེ་མི་ ་ེ བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

།སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་དང་

ཡོངས་འཛན་དམ་པ་མཇལ་ནས་ཆོས་ ེད་པ་ལ་དགའ་ ོ་མེད་པར་གོས་བཟང་འ ོར་པ་རེ་ ང་ན་དགའ་བ་
ལ་བསམ་པའི་དགའ་བ་གོ་ལོག་མི་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

། ེས་ ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ མ་

ཐར་མངོན་ མ་ལ་མི་དད་པར་ ན་མ་གཞན་མགོ་བ ོར་བའི་ ོག་ ར་ ི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཟེར་བའི་ ེས་ ་
མི་འ ག་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །ཚག་གི་ ི་མོ་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པར་གཞན་ ོལ་བ་ལ་ ོར་བ་ ད་ཟེར་
བའི་ཆོས་པ་ལ་ཡིད་མི་ ོན་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །ག ང་རབ་དང་འགལ་བའི་ ོད་པ་ ེད་ ང་ད་ ང་
ོགས་རིས་ ི་དབང་གིས་འདི་དགོས་ ན་ ི་མཛད་པ་ ད་པར་ཅན་ཡིན་ མ་པའི་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་
བར་བ ིའོ།

།མདོར་ན་མདོ་ ད་ནས་ ་མའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་དང་ ན་པའི་ ་མ་ཡོངས་འཛན་ ་བའི་

ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །དེ་ལ་མདོ་ ད་ནས་བཤད་པའི་དད་པ་ཟོལ་མེད་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །དེའི་
ང་དེར་མདོ་ ད་ནས་བཤད་པའི་ ང་ བ་ ི་སེམས་བ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །དེ་བ ང་ནས་ ལ་
བའི་བཀའ་ལས་ ང་བའི་ལམ་བ ོམ་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །ལམ་དེ་ལ་གེགས་མེད་པར་རིམ་བཞིན་ས་
བ ་བ ོད་དེ་འཆི་མེད་ ི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །དེ་ཐོབ་ནས་རང་གཞན་ ི་དོན་འབད་
མེད་ ན་ བ་ ་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།
ང་མི་ ་ེ བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

།གནས་ བས་ ་ཡང་ ག་པར་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་

།ཟས་ནོར་ལ་སེར་ ་ཆེ་ཞིང་ ང་ ོལ་མི་བ ེད་པའི་ ར་བ ོ་བར་

བ ིའོ། །འདོད་ཡོན་ལ་ ེད་པ་ཆེ་ཞིང་དགེ་བ་ངང་གིས་ཆད་པ་དེ་འ ་མི་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །
གཞན་ལ་ ིང་ ེ་མེད་པ་ མ་པར་འཚ་བ་ཆོས་ ་མི་ ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །དགོས་མེད་ ད་ལ་མི་ ེ་
བའི་ཁར་ཆོས་པ་འཇིག་ ེན་པར་འ ག་པའི་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།
ནས་གདོད་ཤི་ཁར་ ིག་པ་ ེད་པ་དེ་འ ་མི་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

། ས་ ས་ ་དགེ་བ་ ས་
།ཆོས་ཤེས་བཞིན་ ེད་པོར་

སོང་ནས་མི་དགེ་བ་ ེད་པ་ལ་ ིང་ ོབས་ཆེར་འ ོ་བ་དེ་ ་ ་མི་ ེད་པའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །བསམ་པ་
ཚ་འདི་འབའ་ཞིག་བསམ་ནས་དེ་ བ་པའི་ཐབས་ཚ་ ི་མའི་དོན་ཡིན་པ་ ར་འཆོས་པའི་ཆོས་པར་མི་འ ར་
བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

།ཆོས་ ེད་ན་རང་དབང་མི་འ ས་ལ་ཆོས་མིན་ ེད་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་དེ་

འ ་བར་མི་འ ར་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །སངས་ ས་བ བས་ན་ཤེས་རབ་ ང་ལ་ད ལ་བ་བ བས་ན་
ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དེ་ ་ ་མི་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

།ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ེད་ན་ལོང་མེད་པར་

ོག་གཅོད་མ་ ིན་ལེན་མི་ཚངས་ ོད་ ེད་ན་ལོང་ཡོད་པར་མི་འ ར་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ།

།འདོད་

ཡོན་ལ་དགོས་མེད་ ན་པ་ལ་ངོ་ཚ་ཞིང་འདོད་ཡོན་ ི་ ིར་ ི་ ར་ ོད་པ་ལ་ངོ་མི་ཚ་བའི་ ེ་བ་མི་ལེན་པའི་
ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། ། ང་ནས་བ ན་པ་ ས། འ ོགས་ས་དགེ་འ ན་དང་འ ོགས། བ ེན་ས་ ་མ་བ ེན།
ཆོས་ ེད་པའི་ གས་ ་ ས་པ་ལ་ཤེས་པ་མི་དགེ་བ་ ེད་པ་གཞན་ལས་མཁས་པ། བསམ་པ་རང་གང་ཉེ་བའི་
ོགས་ཆ་ ེད་པ།

ོ་ གས་ཆགས་ ང་ལ་གཏད་པ། ཤི་ཁ་ཐོས་བསམ་ ོམ་པ་གང་གི་ ོ་ནས་ ང་ངས་འདི་

ས་པ་དེ་ལེགས་འ ག་བསམ་ ་མེད་པར་དབང་མེད་ ་ ིལ་ ིས་འཆི་བ་དེ་འ ་མི་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་
བར་བ ིའོ། །རང་གིས་རང་མགོ་བ ོར། རང་ལས་ ིས་རང་བཅིངས། རང་ ན་ ིས་རང་བ ས། རང་གདོན་
ིས་རང་ ོས་ནས་མཐར་ ག་མགོ་དཀར་ ིལ་ ིས་སོང་ ས་ ིང་ཚ་ཁམ་ཁམ་པ།

ོ་ ང་ ང་བ། ཡི་ ག་

གེ་བ་ཞིག་མི་འ ང་བའི་ ར་བ ོ་བར་བ ིའོ། །
ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཀ ་པ་མི་བ ོད་ ོ་ ེ་དགའ་བའི་ད ངས་ཅན་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་ཡོངས་ ་ གས་པ་དེས་
མཛད་པའོ།། །།

མི་ལའི་ ོན་ལམ།
ེ་བ ན་ ་ི ཞལ་ནས། ང་བདེན་ཚག་ བ་པའི་ ལ་འ ོར་པ་ཡིན་པས། རང་རེ་ ན་ལ་གནས་ བས་དང་མཐར་ ག་གི་བདེ་ ིད་
འ ང་བའི་ ོན་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་ངས་འདེབས་པར་རིགས་ག ངས་ནས་ ོན་ལམ་ ་ི མ ར་འདི་ག ངས་སོ། །

ཕ་ ོན་ལམ་མཐར་ ིན་འ ོ་བའི་མགོན། ། ་ ར་མར་པའི་ཞབས་ལ་འ ད། །འདིར་ཚགས་གསོན་ཅིག་ ་
ོབ་ ན། ། ེད་ མས་བདག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ། །བདག་ ང་ ེད་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ། །བཀའ་ ིན་མཉམ་པའི་
དཔོན་ ོབ་ མས། །མངོན་དགའི་ཞིང་ ་མཇལ་བར་ཤོག །འདིར་བ གས་ཡོན་བདག་ཐམས་ཅད་ ང༌། །
ནད་མེད་ཚ་རིང་བསོད་ནམས་ ན། །བསམ་པ་ལོག་པ་མི་ ེ་ཞིང༌། བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འ བ་པར་ཤོག །
ལ་ ོགས་འདིར་ཡང་བ ་ཤིས་ཤིང༌། །མི་ནད་འ གས་པ་མེད་པ་དང༌། །ལོ་ཡག་འ ་འཕེལ་ ིད་པ་དང༌། །
ན་ ་ཆོས་ལ་ ོད་པར་ཤོག །བདག་གི་ཞལ་མཐོང་ག ང་ཐོས་དང༌། ། མ་ཐར་ཡིད་ལ་ ན་པ་དང༌། །
མཚན་ནི་ ་བར་ཐོས་ཚད་པ། །མངོན་དགའི་ཞིང་ ་མཇལ་བར་ཤོག །གང་ཞིག་བདག་གི་ མ་ཐར་ལ། ། ད་
ཅིང་བ བ་པ་ ེད་པ་དང༌། །ཉན་ཅིང་ ོག་པར་ ེད་པ་ལ། ། ག་དང་བ ོར་བ་མཆོད་པ་འ ལ། །མངོན་
དགའི་ཞིང་ ་མཇལ་བར་ཤོག །མ་འོངས་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་པ། །གལ་ཏེ་ ོམ་པ་ ས་ ིད་ན། །མི་ཁོ་བོས་
དཀའ་བ་ ད་ ད་པས། །གེགས་དང་གོལ་ས་མེད་པར་ཤོག །ཆོས་ ིར་དཀའ་ བ་ ད་པ་ལ། །བསོད་ནམས་
དཔག་ ་མེད་པ་ཡོད། །དེ་ལ་འ ག་ཅིང་བ ལ་བ་ལ། །བཀའ་ ིན་དཔག་ ་མེད་པ་ཡོད། །མི་ཁོ་བོའ་ མ་
ཐར་ཐོས་པ་ལ། ། ིན་ བས་དཔག་ ་མེད་པ་ཡོད། །དཔག་མེད་ག མ་ ི་ ིན་ བས་ ིས། །ཐོས་པ་ཙམ་ ིས་
ོལ་ ར་ནས། །བསམ་པ་ཙམ་ ིས་འ བ་པར་ཤོག །བདག་གི་གནས་དང་གནས་མལ་དང༌། །དངོས་པོ་
མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས། །གར་སོང་ ལ་ ་བདེ་ ིད་ཤོག །ས་དང་ ་དང་མེ་དང་ ང༌། །ནམ་མཁའ་འ ང་
བས་གར་ བ་པ། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་ བ་པར་ཤོག ། ་ ་ལ་སོགས་ ེ་བ ད་དང༌། །དེ་བཞིན་གཞི་བདག་
འ ང་པོའ་ཚགས། །གནོད་པ་ ད་ཅིག་མི་ ལ
ེ ་ཞིང༌། །བསམ་པ་ཆོས་དང་མ ན་པར་ཤོག ། ོག་ཆགས་ ིན་
་ཡན་ཆད་པ། །གཅིག་ ང་འཁོར་བར་མི་ ང་བར། །མ་ ས་ང་ཡིས་འ ེན་པར་ཤོག །ཅེས་ག ངས་སོ།། །།

བོད་ ལ་བདེ་ ོན།
བས་གནས་བ ་མེད་དཀོན་མཆོག་ ་བ་ག མ། ། ད་པར་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ ན་རས་གཟིགས། ། ེ་
བ ན་ ོལ་མ་ ་ ་པ ་འ ང༌། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ གས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས། ། ོན་ལམ་ཡོངས་
་འ བ་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ིགས་ ས་འ ོ་ མས་བསམ་ ོར་ལོག་པ་དང༌། ། ི་ནང་འ ང་བ་འ གས་
པའི་ ་ ེན་ ིས། ། ར་མ་ གས་པའི་མི་ གས་དལ་ཡམས་ནད། །གཟའ་ ་ ལ་གདོན་ནག་ ོགས་འ ང་
པོའ་གཟེར། །བཙའ་སད་སེར་ག མ་ལོ་ཉེས་དམག་འ གས་ ོད། །ཆར་ ་མི་ ོམས་གངས་ཆེན་ ་ ིའི་ཐན།
།ས་གཡོ་མེ་ད ་འ ང་བཞིའི་འཇིགས་པ་དང༌། ། ད་པར་བ ན་ལ་འཚ་བའི་མཐའ་དམག་སོགས། །གངས་
ཅན་ ོངས་འདིར་གནོད་འཚའི་རིགས་མཐའ་དག ། ར་ ་ཞི་ཞིང་ ད་ནས་འཇོམས་ ར་ཅིག །མི་དང་མི་
མིན་འ ོ་བ་མཐའ་དག་གི། ། ད་ལ་ ང་ བ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །ངང་གིས་ ེས་ནས་གནོད་འཚའི་
བསམ་ ོར་ ལ། །ཕན་ ན་ མས་པའི་སེམས་དང་ ན་ནས་ ང༌། །བོད་ ལ་མཐའ་ད ས་བདེ་ ིད་དཔལ་
ིས་འ ོར།

།སངས་ ས་བ ན་པ་དར་ ས་ ན་གནས་ཤོག

། ་ག མ་ ལ་བ་ ས་བཅས་བདེན་པའི་

ོབས། །འཁོར་འདས་དགེ་བའི་ ་བ་གང་མཆིས་དང༌། །བདག་ཅག་ ག་བསམ་ མ་པར་དཀར་བའི་མ ས། །
གསོལ་བཏབ་ ོན་པའི་འ ས་ ་འ བ་ ར་ཅིག །
ཅེས་ ེ་ ་མ་འཇམ་ད ངས་མ ེན་བ ེ་དབང་པོའ་ཞལ་ ་ནས་དེང་སང་ ས་ ི་འ བ་འ ར་ཤིན་ ་ཆེ་བས་ ེ་ཉིད་ནས་བོད་
ལ་བདེ་བའི་ ོན་ལམ་ཉིན་ཞག་རེར་ལན་ ག་རེ་མཛད་པ་ཡིན་པས།

ོད་ནས་ ང་དེ་ ར་གལ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་ ལ་ཕེབས་པ་

ར་རང་གི་བ ེལ་གསོས་ ་ ིས་པ་ཇི་བཞིན་འ བ་པར་ ར་ཅིག །ཅེས་ ོ་ ོས་མཐའ་ཡས་ ིས་ ་འ ་རིན་ཆེན་ ག་ ་ ལ་ ་
བའི་དཀར་ ོགས་འ བ་པའི་ ོར་བ་དང་ ན་པའི་ ་ ོའ་ཆར་ ིས་པ་ཡ་ ་སི ི་ྷ ར །། །།

༄༅།། ཤར་ བ་ཞིང་བཀོད་ ི་ ོན་ལམ།

མངོན་དགའི་ཞིང་ ོན།
མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་གི་ ོན་ལམ་མདོ་ ེའི་དགོངས་དོན་ཞེས་ ་བ་བ གས་སོ། །

ༀ་

ི།

་ཡི་ ་མཆོག་ ལ་བ་

་ བ། ། ལ་པོའ་ཁབ་ ི་ ་ ོད་ ང་པོར་བ གས། །ད ་བཅོམ་དགེ་

འ ན་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས། ། ིད་ག མ་ཆེ་ད འི་ཚགས་ ིས་ཞབས་ལ་ག གས། །དེ་ཚ་ ་རིའི་
་ཡིས་གསོལ་བཏབ་ནས། །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་ཆོས་ ི་ ོན་མེ་ ར། །བདག་ ང་ ང་བའི་ཡིད་ ིས་ བས་ ་
མཆི། །ཡང་དག་ ོན་ལམ་འདི་དག་འ བ་པར་ཤོག །འདི་ནས་ཤར་ ོགས་ལོགས་ ་ ོང་ག མ་ ོང༌། །
འདས་པའི་ཕ་རོལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཞེས། །ཡོན་ཏན་གཞལ་ ་མེད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད། །བདག་ཅག་
ཞིང་དེར་ཆོས་ལ་ ོད་པ་དང༌། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་འ ག་པ་དང༌། ། ོད་པ་མཆོག་དང་ ོ་བ་
ཆེན་པོ་དང༌། །སེམས་མཆོག་བ ད
ེ ་དང་གོ་ཆ་བགོ་བ་དང༌། །ཡོན་ཏན་བ ོད་པའི་ ལ་ལ་འ ག་པར་ཤོག །
ོན་ཚ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ན་ཆེན་པོས། །ཕར་ ིན་ ག་ལས་བ མས་ཏེ་ཆོས་འཁོར་བ ོར། །དེ་ཚ་
མཆོག་ ་ ར་པའི་དགེ་ ོང་ཞིག ། ང་ བ་ ོད་པ་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་མཛད། །གནོད་སེམས་མི་ ེ་ ེན་
ིས་མི་འ གས་པས།

།དེ་ནས་བ མས་ཏེ་ ལ་ ས་གནས་ བས་དང༌།

།ད་ ་ ལ་བར་ ར་ ང་མི་

འ གས་ཞེས། ། ་ན་མེད་པའི་མཚན་མཆོག་དོན་ ན་ ར། ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་གནས་ བས་དེ་ཉིད་
ལའང༌། ། ིང་ནས་ ས་པའི་ཡིད་ ིས་ ག་འཚལ་ལོ། །མགོན་པོ་ ེད་ ར་དམ་བཅའ་ ོན་ལམ་འདེབས། །
ེད་ ི་མཛད་ ོད་ ེས་ ་བདག་ ོབ་ཤོག །གཡོ་ ་མེད་ཅིང་བདེན་པས་སེམས་བ ེད་ལ། ། ོ་དང་གནོད་
སེམས་འ གས་པ་ཐམས་ཅད་ ངས། །ནམ་ཡང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་སེམས་མི་འ ལ། །འདོད་པའི་འདོད་
ཆགས་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་ ངས། ། ོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་དགེའི་སེམས་དང་ ལ། ། ག་ ་ ་མེད་ ང་
བ་ཡོངས་ ་བ ོ། །ཇི་ ད་ ས་པ་དེ་བཞིན་བ ིད་པ་དང༌། །སངས་ ས་ཡིད་ ེད་འ ལ་མེད་ ོམ་པར་ཤོག
།ཚ་རབས་ ན་ ་རབ་ ་ ང་ནས་ ང༌། །འདོད་ ང་ཆོག་ཤེས་ ངས་པའི་ཡོན་ཏན་ ན། །ཆགས་པ་མེད་

པའི་ ོབས་པས་དམ་ཆོས་ ོན། །བག་མེད་ལེ་ལོས་ཉལ་བ་ནམ་ཡང་མེད། ། ་ ང་ ངས་ཤིང་ ིམ་ ི་ལས་མི་
བ ད
ེ ། ། ད་མེད་ ན་དང་གཞན་ ོན་བ ོད་པ་དང༌། །གཞན་གནོད་དཔའ་ ོང་ལ་སོགས་མི་བ ིད་ཅིང༌། །
བདེན་དོན་ ོད་ཚ་ངན་ ོད་ ོང་བར་ཤོག །ཐ་ན་ ར་ ིག་ ན་ལའང་མཆོད་ ེན་དང༌། ། ོ་ ན་ ན་ལ་
ོན་པའི་འ ་ཤེས་བ ད
ེ །

།དམ་ཆོས་ཉན་པར་བ ོན་ཞིང་ ་གཞན་ ངས།

།ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ ག་ ་

ོམས་པར་གཏོང༌། ། ོག་ལའང་མི་ ་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་སེམས། ། ི་ལམ་ ་ཡང་ ལ་ ིམས་འཆལ་བ་
ངས། །གང་ན་ཉེས་ ང་ ་ཡང་མི་ ག་པའི། །ཞིང་མཆོག་ཡོངས་ ་དག་པ་ བ་པར་ཤོག །མི་འ གས་ ལ་
བའི་ ་ ར་ ར་པ་ན། ། མ་པ་དེ་འ འི་ ོན་ལམ་གོ་ཆ་མཛད། །དམ་བཅའ་འདི་འ ་ ན་པའི་ ལ་ ས་
མས། ། ་མེད་ ང་ བ་ཉེ་ཞེས་ ལ་བས་བ གས། །བདེན་པའི་མ ་ལས་འཇིག་ ེན་ཁམས་ ང་གཡོས། །
ེ་མ་ ོན་མེད་སེང་གེའི་ ་ཆེན་ཞེས།

།འཇིག་ ེན་ ན་ ་བ གས་པ་ལན་བ ར་བ ོད།

།བདག་ཅག་

མས་ ང་དེ་བཞིན་ ོད་པར་ཤོག ། ལ་གཞན་སངས་ ས་མཛད་པ་མཛད་པ་ན། །འོད་ ི་ ང་བས་འཇིག་
ེན་ ན་ བ་ ེ། ། ག་བ ལ་ ན་ཞི་ངོ་མཚར་དཔག་མེད་འ ང༌། ། ེད་ནི་ གས་བ ེད་ཙམ་ནའང་དེ་
དང་མ ངས། །བ ལ་པ་བཟང་པོའ་སེམས་དཔའ་ ོང་ལ་སོགས། །འཕགས་མཆོག་བ ང་ཡས་ལས་ ང་
ཆེས་ ག་ཅེས།

། ོབ་པའི་ ས་ནའང་སངས་ ས་ ན་ ིས་བ གས།

།བདག་ ང་མགོན་པོ་ ོད་དང་

མ ངས་པར་ཤོག །བཅོམ་ ན་མི་འ གས་ ལ་པོའ་ ང་ བ་ཤིང༌། །གནམ་འཕང་ ་ནི་དཔག་ཚད་འ མ་
ཡོད་ལ། །རིན་ཆེན་ ་བ ན་ལས་ བ་དེ་ལས་ནི། །རབ་ ་ ན་པའི་ཆོས་ ་མཐའ་ཡས་འ ང༌། །བ ལ་པ་
ཆེན་པོ་འ མ་ ག་བ ་ཡི་བར། །བཅོམ་ ན་འཚ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ ང་ ོན། ། ི་ ེས་བ ན་པའང་ ན་
ཚད་དེ་ཙམ་གནས། །དེ་འ འི་ ལ་བ་ ག་ ་མཐོང་བར་ཤོག ། ང་ བ་བ ེས་པར་འ ར་བའི་ཞག་བ ན་
ོན། །འ ོ་ ན་དགའ་བདེས་ བ་ཅིང་ཉོན་མོངས་ ལ། ། ་མེད་ཡེ་ཤེས་བ ེས་ཚ་ཁམས་ག མ་གཡོ། ། ན་
ིས་ ག་འཚལ་མཆོད་པ་དཔག་ཡས་ ལ། །དཔག་ཚད་བ ་ཡི་ཚད་ཅན་ནོར་ འི་ག གས། ། ག་ ་ད ་
ག ག་ ེང་གི་ནམ་མཁར་གནས། ། ོང་ག མ་ཆེན་པོའ་འཇིག་ ེན་ཁམས་དེ་ནི། ། ་ཡི་འོད་ཟེར་ཁོ་ནས་
ག་ ་ བ། །ཞིང་ཁམས་དེ་ན་ངན་འ ོ་བ ད་ལས་དང༌། ། ་ ེགས་ཅན་དང་འཐབ་ ོད་འཆིང་བ་མེད། །
ས་དང་ནད་དང་ ད་པ་ཡོངས་མེད་ཅིང༌། ། ད་མེད་ ོན་དང་མི་གཙང་དངོས་པོ་མེད། །ཉན་ཐོས་ མས་
ང་ཐེག་ཆེན་ ལ་ལ་བ ེན། །བདེན་པ་མཐོང་བའི་མོད་ལ་ད ་བཅོམ་ཐོབ། །དགེ་ ོང་དགེ་འ ན་བཀོད་པ་

མཐའ་མེད་ཅིང༌། ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་འ ས་པ་ཚད་མེད་དེ། །དེ་དག་རེ་རེའི་ཡོན་ཏན་བ ང་ལས་འདས།
།བདག་དང་མཐའ་ཡས་འ ོ་བ་འདི་དག་ ན། །ཚགས་མཆོག་དམ་པ་དེ་འ འི་ནང་ ད་ནས། །ཆོས་ ི་ ོ་ཡི་
ཏིང་འཛན་ཐོབ་པར་ཤོག །མདོག་བཟང་ས་གཞི་འཇམ་ལ་རེག་ན་བདེ། །མཐོ་དམན་མེད་ཅིང་ ་ཡི་ནོར་ ས་
ས། །གསེར་ ི་པ ་མང་པོས་རབ་ ་ཁེབས། ། ོང་ མ་ཚར་མ་ངམ་ ོག་ལ་སོགས་ ངས། །གོས་དང་ ན་
མས་དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་འ ང༌། །འབད་ ོལ་མེད་པར་རིན་ཆེན་ ོད་ མས་ ། །རོ་བ ་ ན་པའི་ཁ་
ཟས་འདོད་བཞིན་འ ང༌། ། ིམ་ མས་ཐམས་ཅད་གཞལ་མེད་ཁང་པ་ ེ། ། ི་དང་མལ་ ན་ཡོ་ ད་ ་མས་
བ། ། ིང་ ་གསེར་ ི་ ེ་མ་བ ལ་བ་ལ། ། ་ངན་མེད་པའི་ ོན་པས་ཡོངས་ ་བ ོར། །དེ་དག་ ེས་ འི་
འདོད་ལ་ ེས་ ་འ ང༌། །འཇམ་པོའ་ ང་ ང་ཚ་ ང་ ག་བ ལ་མེད། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ཆོས་ ི་
ལ་པོ་ལས། །གཙ་འཁོར་གཞན་མེད་ཐམས་ཅད་ ོམས་པར་བདེ། །ཉོ་ཚང་ཞིང་སོགས་ལས་ལ་མི་འ ག་ ེ། །
ཇི་ ར་ཡིད་ལ་བསམ་པ་དེ་ ར་འ ང༌། །གསེར་ ི་ཏ་ལའི་ནགས་ ིས་ ོགས་ ན་ བ། །ཡིད་འོང་ ་དང་ ི་
ཞིམ་ ན་ ་འ ལ། ། ་གར་རོལ་མོས་ ེ་ཡང་བག་ཡོད་ ན། །མགོན་ ོད་ ོད་ ལ་གཤེགས་ན་ཞབས་ ི་
ེས། །རིན་ཆེན་ ་ ས
ེ ་འདབ་ ོང་ ན་པ་འ ང༌། །པ ་དེ་ཡང་མཆོད་ ལ་ཆེན་པོར་འ ར། །འཛམ་ ་
ིང་ནས་ མ་ ་ ་ག མ་བར། །གསེར་ད ལ་བཻ
།ཇི་ ར་ ་གཞན་དེ་ ར་མི་ཡང་བདེ།

་ཡི་ཐེམ་ ས་ཅན། །དེ་ལ་ ་དང་མི་ མས་བདེ་བར་ །

། ་ མས་འཛམ་ ་ ིང་པ་ མས་ལ་ ོན།

།དབང་ ར་བ ད་ ི་

འཇིག་ ེན་ཞེས་ གས་ནའང༌། །ཡང་དག་ལམ་ལ་ གས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། །འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ ན་མི་
འ གས་པ། ། ག་པར་མཆོད་ལ་བ ོན་ཅིང་ཆོས་ ང་ཉན། །ཐམས་ཅད་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་ཤས་ ང་ཞིང༌།
། ིག་པའི་ལས་དང་ཉེས་ ང་ ི་མས་དབེན། །འདོད་པའི་དགའ་བ་ལས་ ང་ཆགས་ ལ་ཐོབ། །མངལ་གནས་
ཁང་བཟང་ ་ ར་ཞག་བ ན་བདེ། །ཉན་ཐོས་ མས་ ང་ མ་འ ལ་ཟད་མི་མངའ། །སེམས་དཔའ་ མས་
ི་ མ་ཐར་བསམ་མི་ བ། །ཞིང་ཁམས་མཆོག་དེའི་ཆོས་ ི་འ ོར་པས་ནི། །ཞིང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་ ིས་
གནོན་པར་འ ར། ། གས་ ེ་ ན་པ་ ོས་ ི་ ང་པོ་ནི། །ད་ ་ ོབ་པ་མཆོག་གི་ ལ་ཚབ་ལགས། །མི་
འ གས་ ལ་བའི་བ ན་པའི་ ི་ ེས་ ། །ཞག་བ ན་ལོན་ནས་ཆོས་ ི་ ལ་པོར་འ ར། ། ་མིའི་ ོན་པ་
གསེར་ ི་པ ་ཞེས། ། ོབས་བ ་ ན་པ་མི་འ གས་ཇི་ ་བ། ། གས་ ེའི་འ ིན་ལས་བསམ་མི་ བ་པར་
འ ར། །མགོན་པོ་དེ་ནི་མཉེས་པར་ ེད་ ར་ཅིག །བཅོམ་ ན་ ོད་ ི་མཛད་ ོད་ཇི་ ་བར། ། ང་ བ་ ོད་

པ་ བ་པར་དམ་འཆའ་ཞིང༌། །མི་འ གས་ཉིད་དང་ ན་ཅིག་འ ོགས་པའི་ ིར། །ཕ་རོལ་ ིན་པ་ ག་ལ་
ོད་པ་དང༌། ། ོད་ ་དམ་ཆོས་ག ང་བའི་ མ་པ་དང༌། །དགེ་ ོང་དགེ་འ ན་ ན་དང་ ལ་ ས་ ི། །དགེ་
འ ན་ ེས་ ་ ན་ནས་ཡོངས་ ་བ ོ། །དེ་དག་མངོན་དགའི་ཞིང་ ་ ེ་བར་ག ངས། ། ལ་ཚབ་དམ་པའི་
མཚན་ཐོས་ ོན་ལམ་འདེབས། ། ོགས་བ འི་ཞིང་ཁམས་དག་པར་ བ་པ་དང༌། །གཞན་དག་ཞིང་དེར་ ོན་
ལམ་འདེབས་ ་འ ག །མི་འ གས་ཞིང་གི་མདོ་ ེར་ ོད་པ་དང༌། ། ང་པོའ་ ི་དང་པ ་ལ་བ གས་པའི། །
་ག གས་ ོང་ ག་ བ་པར་ ེད་པ་སོགས། ། ེད་ ་བ ང་ཡས་དགེ་འ ན་ཚགས་ ིས་བ ོར། །མངོན་
མ་མཐོང་ནས་ཞིང་དེར་འ ོ་བར་འ ར། །སངས་ ས་བདེན་པའི་ཚག་གིས་དེ་ ད་ག ངས། །འ ོ་བ་ ན་
ང་ མ་པ་དེ་ ་ ས། །བསོད་ནམས་དགེ་བའི་ཚགས་ལ་རབ་ གས་ནས། །མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ལ་
ོད་པར་ཤོག །བདག་ཅག་དེང་ནས་ ་ེ བ་ཐམས་ཅད་ ། །ཕ་རོལ་ ིན་བ འི་དཔལ་ལ་ལོངས་ ོད་ཅིང༌། །
མ་ག མ་ ིབ་པའི་ཚགས་ མས་ ང་ ང་ནས། །མི་འ གས་མགོན་པོའ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཇི་ ིད་
དེ་མ་ཐོབ་ ི་བར་ ་ཡང༌། །མི་མ ན་ ོགས་ ི་བར་ཆད་ ན་ཞི་ཞིང༌། །དམ་པའི་ཆོས་ ི་དགའ་ ོན་མཆོག་
རོལ་བས། །འ ོ་ ན་ ་མེད་བདེ་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
ཅེས་པ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་གི་ ོན་ལམ་མདོ་ ེའི་དགོངས་དོན་ཞེས་ ་བ་འདི་ཡང་དོན་གཉེར་མང་པོས་བ ལ་བའི་ངོར།
ལ་ཁམས་པ་ ་ར་ ་ཐས་ངེས་པར་བ ོད་པའོ།། །།

ཆགས་མེད་བདེ་ ོན།

མ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་ ོན་ལམ། འདི་ཉིད་ཆག་མེད་ གས་དམ་མཛད། །ལག་པ་ན་ཡང་འབད་ནས་ ིས། །མང་པོ་འགའ་ལ་ཨེ་
ཕན་བསམ། །དཔེ་ ོད་འདོད་མི་གདའ་ན་གཡོར། །འདི་ལས་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མེད། །འདི་ལས་ཟབ་པའི་གདམས་ངག་མེད། །ང་ཡི་
ཆོས་ ི་ ་བ་ཡིན། །རང་གར་མ་བ ར་ཉམས་ལེན་འ ངས། །འདི་ནི་མདོ་ གས་ཡིན་པའི་ ིར། ། ང་མ་ཐོབ་ ང་འདོན་ནི་ ང༌།
།

ཨེ་མ་ཧོ། འདི་ནས་ཉི་མ་ བ་ ི་ ོགས་རོལ་ན། ། ངས་མེད་འཇིག་ ེན་མང་པོའ་ཕ་རོལ་ན། ། ང་ཟད་ ེང་
་འཕགས་པའི་ ལ་ས་ན།

། མ་པར་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན།

།བདག་གི་ ་ ར་མིག་གིས་མ་

མཐོང་ཡང༌། །རང་སེམས་གསལ་བའི་ཡིད་ལ་ལམ་མེར་གསལ། །དེ་ན་བཅོམ་ ན་ ལ་བ་འོད་དཔག་མེད། །
པ ་ ་གའི་མདོག་ཅན་གཟི་བ ིད་འབར། །ད ་ལ་ག ག་ཏོར་ཞབས་ལ་འཁོར་ལོ་སོགས། །མཚན་བཟང་སོ་
གཉིས་དཔེ་ ད་བ ད་ ས་ ས། །ཞལ་གཅིག་ ག་གཉིས་མཉམ་གཞག་ ང་བཟེད་འཛན། །ཆོས་གོས་ མ་

ག མ་གསོལ་ཞིང་ ལ
ི ་ ང་གིས། །པ ་ ོང་ ན་ ་བའི་གདན་ ེང་ ། ། ང་ བ་ཤིང་ལ་ ་ བ་བ ེན་
མཛད་དེ། ། གས་ ེའི་ ན་ ིས་ ང་ནས་བདག་ལ་གཟིགས། །གཡས་ ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ན་རས་
གཟིགས། ། ་མདོག་དཀར་པོ་ ག་གཡོན་པད་དཀར་འཛན། །གཡོན་ ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་མ ་ཆེན་
ཐོབ། ། ོན་པོ་ ོ་ ེས་མཚན་པའི་པ ་གཡོན། །གཡས་གཉིས་ བས་ ིན་ ག་ ་བདག་ལ་བ ན། །གཙ་བོ་
ག མ་པོ་རི་ ལ་ ན་པོ་བཞིན། ། ང་ངེ་ ན་ནེ་ མ་མེར་བ གས་པའི་འཁོར། ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་
ོང་ ེ་བ་འ མ། ། ན་ ང་གསེར་མདོག་མཚན་དང་དཔེ་ ད་བ ན། །ཆོས་གོས་ མ་ག མ་གསོལ་ཞིང་
སེར་ ེམ་མེ། །མོས་ ས་ ག་ལ་ཉེ་རིང་ ད་མེད་ ིར། །བདག་གི་ ོ་ག མ་ ས་པས་ ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ ་
ང་བ་མཐའ་ཡས་རིགས་ ི་བདག ། ག་གཡས་འོད་ཟེར་ལས་ ལ་ ན་རས་གཟིགས། །ཡང་ ལ་ ན་རས་
གཟིགས་དབང་ ེ་བ་བ ། ། ག་གཡོན་འོད་ཟེར་ལས་ ལ་ ོལ་མ་ ེ། །ཡང་ ལ་ ོལ་མ་ ེ་བ་ ག་བ ་
འ ེད། ། གས་ ི་འོད་ཟེར་ལས་ ལ་པ ་འ ང༌། །ཡང་ ལ་ཨོ་ ན་ ེ་བ་ ག་བ ་འ ེད། །ཆོས་ ་འོད་
དཔག་མེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །སངས་ ས་ ན་ ིས་ཉིན་མཚན་ ས་ ག་ ། །སེམས་ཅན་ ན་ལ་བ ེ་བས་
ག་ ་གཟིགས། །སེམས་ཅན་ ན་ ི་ཡིད་ལ་གང་ ན་པའི། ། མ་ ོག་གང་འ ་ ག་ ་ གས་ ིས་མ ེན། །
སེམས་ཅན་ ན་ ིས་ངག་ ་གང་ ས་ཚག

། ག་ ་མ་འ ེས་སོ་སོར་ ན་ལ་གསན།

། ན་མ ེན་འོད་

དཔག་མེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ ངས་མཚམས་མེད་ ས་པ་མ་གཏོགས་པ། ། ེད་ལ་དད་ཅིང་ ོན་ལམ་
བཏབ་ཚད་ ན། །བདེ་བ་ཅན་དེར་ ་ེ བའི་ ོན་ལམ་ བ། །བར་དོར་ ོན་ནས་ཞིང་དེར་འ ེན་པར་ག ངས།
།འ ེན་པ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ེད་ ི་ ་ཚ་བ ལ་པ་ ངས་མེད་ ། ། ་ངན་མི་འདའ་ད་ ་
མངོན་ མ་བ གས། ། ེད་ལ་ ེ་གཅིག་ ས་པས་གསོལ་བཏབ་ན། །ལས་ ི་ མ་པར་ ིན་པ་མ་གཏོགས་པ། །
ཚ་ཟད་པ་ཡང་ལོ་བ ་ བ་པ་དང༌། ། ས་མིན་འཆི་བ་མ་ ས་བ ོག་པར་ག ངས། །མགོན་པོ་ཚ་དཔག་མེད་
ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་རབ་འ མས་ ངས་མེད་པ། །རིན་ཆེན་ ིས་བཀང་ ིན་པ་ ིན་
པ་བས། །འོད་དཔག་མེད་པའི་མཚན་དང་བདེ་བ་ཅན། །ཐོས་ནས་དད་པས་ཐལ་མོ་ ར་ ས་ན། །དེ་ནི་དེ་བས་
བསོད་ནམས་ཆེ་བར་ག ངས། །དེ་ ིར་འོད་དཔག་མེད་ལ་ ས་ ག་འཚལ། །གང་ཞིག་འོད་དཔག་མེད་པའི་
མཚན་ཐོས་ནས། །ཁ་ཞེ་མེད་པར་ ིང་ཁོང་ ས་པའི་གཏིང༌། །ལན་གཅིག་ཙམ་ཞིག་དད་པ་ ེས་པ་ན། །དེ་ནི་
ང་ བ་ལམ་ལས་ ིར་མི་ ོག །མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །སངས་ ས་འོད་དཔག་མེད་

པའི་མཚན་ཐོས་ནས། །དེ་ནི་ ང་ བ་ ིང་པོ་མ་ཐོབ་བར། ། ད་མེད་མི་ ེ་རིགས་ནི་བཟང་པོར་ ེ། །ཚ་
རབས་ ན་ ་ ལ་ ིམས་ མ་དག་འ ར། །བདེ་གཤེགས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །བདག་གི་ ས་
དང་ལོངས་ ོད་དགེ་ ར་བཅས།

།དངོས་ ་འ ོར་བའི་མཆོད་པ་ཅི་མཆིས་པ།

།ཡིད་ ལ་བ ་ཤིས་ ས་

གས་རིན་ཆེན་བ ན། །གདོད་ནས་ བ་པ་ ོང་ག མ་འཇིག་ ེན་ ི། ། ིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ ་ ེ་བ་བ ། ། ་
་མི་ཡི་ལོངས་ ོད་ཐམས་ཅད་ ན།

། ོ་ཡིས་ ངས་ཏེ་འོད་དཔག་མེད་ལ་འ ལ།

།བདག་ལ་ཕན་ ིར་

གས་ ེའི་ ོབས་ ིས་བཞེས། །ཕ་མས་ཐོག་ ངས་བདག་སོགས་འ ོ་ ན་ ི། །ཐོག་མ་མེད་པའི་ ས་ནས་ད་
འི་བར། ། ོག་བཅད་མ་ ིན་ ངས་དང་མི་ཚངས་ ོད། ། ས་ ི་མི་དགེ་ག མ་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། ན་
དང་ ་མ་ཚག་ བ་ངག་འ ལ་བ། །ངག་གི་མི་དགེ་བཞི་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །བ བ་སེམས་གནོད་སེམས་
ལོག་པར་ ་བ་ ེ། །ཡིད་ ི་མི་དགེ་ག མ་པོ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཕ་མ་ ོབ་དཔོན་ད ་བཅོམ་བསད་པ་དང༌།
། ལ་བའི་ ་ལ་ངན་སེམས་ ས
ེ ་པ་དང༌། །མཚམས་མེད་ ་ཡི་ལས་བསགས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དགེ་ ོང་
དགེ་ ལ་བསད་དང་བ ན་མ་ཕབ། ། ་ག གས་མཆོད་ ེན་ ་ཁང་བཤིག་ལ་སོགས། །ཉེ་བའི་མཚམས་མེད་
ིག་ ས་མཐོལ་ལོ་བཤགས།
བ གས་མནའ་ཟོས་ལ་སོགས་པ།

།དཀོན་མཆོག་ ་ཁང་ག ང་རབ་ ེན་ག མ་སོགས།
།ཆོས་ ངས་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས།

།དཔང་ཞེས་ཚད་
།ཁམས་ག མ་

སེམས་ཅན་བསད་ལས་ ིག་ཆེ་བ། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ ར་བ་བཏབ། །དོན་མེད་ ིག་ཆེན་
བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་ ིག་པའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། །ད ལ་བའི་ ག་བ ལ་ཚ་
ཚད་ལ་སོགས་པ། །ཐོས་ ང་མི་བདེན་བཤད་ཚད་ཡིན་བསམ་པ། །མཚམས་མེད་ ་བས་ ་བའི་ལས་ངན་པ། །
ཐར་མེད་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཕམ་པ་བཞི་དང་ ག་མ་བ ་ག མ་དང༌། ། ང་ ང་སོར་
བཤགས་ཉེས་ ས་ ེ་ཚན་ ། །སོ་ཐར་ ལ་ ིམས་འཆལ་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ནག་པོའ་ཆོས་བཞི་ ང་བ་
་ ་བ ད། ། ང་སེམས་བ བ་པ་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། ་ ང་བ ་བཞི་ཡན་ལག་ ོམ་པོ་བ ད། །
གསང་ གས་དམ་ཚག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ། ོམ་པ་མ་ ས་མི་དགེའི་ལས་ ས་པ། །མི་ཚངས་ ོད་
དང་ཆང་འ ང་ལ་སོགས་པ། །རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོའ་ ིག་པ་ ེ། ། ིག་པ་ ིག་ ་མ་ཤེས་མཐོལ་ལོ་བཤགས།
། བས་ ོམ་དབང་བ ར་ལ་སོགས་ཐོབ་ན་ཡང༌། །དེ་ཡི་ ོམ་པ་དམ་ཚག་བ ང་མ་ཤེས། །བཅས་པའི་ ང་བ་
ཕོག་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །འ ོད་པ་མེད་ན་བཤགས་པས་མི་འདག་པས། ། ར་ ས་ ིག་པ་ཁོང་ ་ ག་

སོང་ ར། །ངོ་ཚ་འཇིགས་ ག་འ ོད་པ་ཆེན་པོས་བཤགས། ། ིན་ཆད་ ོམ་སེམས་མེད་ན་མི་འདག་པས། །
ིན་ཆད་ ོག་ལ་བབས་ ང་མི་དགེའི་ལས། །ད་ནས་མི་བ ིད་སེམས་ལ་དམ་བཅའ་བ ང༌། །བདེ་གཤེགས་
འོད་དཔག་མེད་པ་ ས་བཅས་ ིས། །བདག་ ད་ཡོངས་ ་དག་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །གཞན་ ིས་དགེ་བ་
ེད་པ་ཐོས་པའི་ཚ། །དེ་ལ་ ག་དོག་མི་དགེའི་སེམས་ ངས་ནས། ། ིང་ནས་དགའ་བས་ ེས་ ་ཡི་རང་ན། །
དེ་ཡི་བསོད་ནམས་མཉམ་ ་ཐོབ་པར་ག ངས། །དེ་ ིར་འཕགས་པ་ མས་དང་སོ་ ེ་ཡིས། །དགེ་བ་གང་
བ བས་ ན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། ། ་མེད་ ང་ བ་མཆོག་ ་སེམས་བ ེད་ནས། །འ ོ་དོན་ ་ཆེན་མཛད་ལ་ཡི་
རང་ངོ༌། །མི་དགེ་བ ་པོ་ ངས་པ་དགེ་བ་བ ། །གཞན་ ི་ ོག་བ བ་ ིན་པ་གཏོང་བ་དང༌། ། ོམ་པ་ ང་
ཞིང་བདེན་པར་ ་བ་དང༌།

།འཁོན་པ་བ མ་དང་ཞི་ ལ་ ང་པོར་ །

།དོན་དང་ ན་པའི་གཏམ་བ ོད་

འདོད་པ་ ང༌། ། མས་དང་ ིང་ ེ་ ོམ་ཞིང་ཆོས་ལ་ ོད། །དགེ་བ་དེ་ མས་ ན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། ། ོགས་
བ འི་འཇིག་ ེན་རབ་འ མས་ཐམས་ཅད་ན།

། ོགས་སངས་ ས་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར།

།དེ་དག་

མས་ལ་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་ནི། ། ་ཆེན་ ར་ ་བ ོར་བར་བདག་གིས་བ ལ། །མངོན་ཤེས་ གས་ ིས་དེ་
དོན་མ ེན་པར་གསོལ། །སངས་ ས་ ང་སེམས་བ ན་འཛན་དགེ་བའི་བཤེས། ། ་ངན་འདའ་བར་བཞེད་
ན་དེ་དག་ལ། ། ་ངན་མི་འདའ་བ གས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །འདིས་མཚན་བདག་གི་ ས་ག མ་དགེ་
བ་ མས། །འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ ན་ ི་དོན་ ་བ ོ། ། ན་ ང་ ་མེད་ ང་ བ་ ར་ཐོབ་ནས། །ཁམས་
ག མ་འཁོར་བ་དོང་ནས་ གས་ ར་ཅིག །དེ་ཡི་དགེ་བ་བདག་ལ་ ར་ ིན་ནས། །ཚ་འདིར་ ས་མིན་འཆི་
བ་བཅོ་བ ད་ཞི། །ནད་མེད་ལང་ཚ་ ས་པའི་ ས་ ོབས་ ན། །དཔལ་འ ོར་འཛད་མེད་ད ར་ ི་ག ་ ར།
།བ ད་ད འི་འཚ་བ་མེད་ཅིང་དམ་ཆོས་ ོད། །བསམ་པའི་དོན་ ན་ཆོས་ ན་ཡིད་བཞིན་འ བ། །བ ན་
དང་འ ོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ ་ཆེན་འ བ། །མི་ ས་དོན་དང་ ན་པར་འ བ་པར་ཤོག །བདག་དང་བདག་ལ་
འ ེལ་ཐོགས་ ན། །འདི་ནས་ཚ་འཕོས་ ར་མ་ཐག ། ལ་པའི་སངས་ ས་འོད་དཔག་མེད། །དགེ་ ོང་དགེ་
འ ན་འཁོར་ ིས་བ ོར། །མ ན་ ་མངོན་ མ་འ ོན་པར་ཤོག །དེ་མཐོང་ཡིད་དགའ་ ང་བ་ ིད། །ཤི་བའི་
ག་བ ལ་མེད་པར་ཤོག ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་མཆེད་བ ད་ནི། ། ་འ ལ་ ོབས་ ིས་ནམ་མཁར་ ོན། །
བདེ་བ་ཅན་ ་འ ོ་བ་ཡི། །ལམ་ ོན་ལམ་ ་འ ེན་པར་ཤོག །ངན་སོང་ ག་བ ལ་བཟོད་ ག་མེད། ། ་
མིའི་བདེ་ ད
ི ་མི་ ག་འ ར། །དེ་ལ་ ག་སེམས་ ེ་བར་ཤོག །ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ འི་བར། །འཁོར་བ་འདི་

ན་ ན་རེ་རིང༌། །དེ་ལ་ ོ་བ་ ་ེ བར་ཤོག །མི་ནས་མི་ ་ ེ་ཆོག་ ང༌། ། ེ་ ་ན་འཆི་ ངས་མེད་ ོང༌། ། ས་
ངན་ ིགས་མར་བར་ཆད་མང༌། །མི་དང་ ་ཡི་བདེ་ ིད་འདི། ། ག་དང་འ ེས་པའི་ཟས་བཞིན་ ། །འདོད་པ་
་ཙམ་མེད་པར་ཤོག །ཉེ་ ་ཟས་ནོར་མ ན་ ོགས་ མས། །མི་ ག་ ་མ་ ི་ལམ་བཞིན། །ཆགས་ཞེན་ ་
ཙམ་མེད་པར་ཤོག །ས་ཆ་ ལ་རིས་ཁང་ ིམ་ མས། ། ི་ལམ་ ལ་ ི་ཁང་ ིམ་ ར། །བདེན་པར་མ་ བ་
ཤེས་པར་ཤོག །ཐར་མེད་འཁོར་བའི་ ་མཚ་ནས། །ཉེས་ཆེན་བཙན་ནས་ཐར་པ་བཞིན། །བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་
ཁམས་ ། ། ི་ ས་མེད་པར་འ ོས་པར་ཤོག །ཆགས་ཞེན་འ ི་བ་ ན་བཅད་ནས། ། ་ ོད་ ི་ནས་ཐར་བ་
བཞིན། ། བ་ ི་ ོགས་ ི་ནམ་མཁའ་ལ། །འཇིག་ ེན་ཁམས་ནི་ ངས་མེད་པ། ། ད་ཅིག་ ད་ལ་བ ོད་ ས་
ནས། །བདེ་བ་ཅན་ ་ ིན་པར་ཤོག །དེ་ ་སངས་ ས་འོད་དཔག་མེད། །མངོན་ མ་བ གས་པའི་ཞལ་མཐོང་
ནས། ། ིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོག ། ་ེ གནས་བཞི་ཡི་མཆོག་ ར་པ། །མེ་ཏོག་པ འི་ ིང་པོ་ལ། །བ ས་
ཏེ་ ་ེ བ་ལེན་པར་ཤོག ། ད་ཅིག་ཉིད་ལ་ ས་ ོགས་ནས། །མཚན་དཔེ་ ན་པའི་ ས་ཐོབ་ཤོག །མི་ ེ་ ོགས་
པའི་ཐེ་ཚམ་ ིས། །ལོ་ ངས་ ་བ འི་བར་དག་ ། །ནང་དེར་བདེ་ ིད་ལོངས་ ོད་ ན། །སངས་ ས་ག ང་
ནི་ཐོས་ན་ཡང༌། །མེ་ཏོག་ཁ་ནི་མི་ ེ་བས། །སངས་ ས་ཞལ་མཇལ་ ི་བའི་ ོན། །དེ་འ ་བདག་ལ་མི་འ ང་
ཤོག ། ས
ེ ་མ་ཐག་ ་མེ་ཏོག་ ེ། །འོད་དཔག་མེད་པའི་ཞལ་མཐོང་ཤོག །བསོད་ནམས་ ོབས་དང་ ་འ ལ་
ིས། །ལག་པའི་མཐིལ་ནས་མཆོད་པའི་ ིན། །བསམ་མི་ བ་པར་ ོས་ ས་ནས། །སངས་ ས་འཁོར་བཅས་
མཆོད་པར་ཤོག །དེ་ཚ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས། ། ག་གཡས་བ ངས་ནས་མགོ་ལ་བཞག ། ང་ བ་ ང་
བ ན་ཐོབ་པར་ཤོག །ཟབ་དང་ ་ཆེའི་ཆོས་ཐོས་ནས། །རང་ ད་ ིན་ཅིང་ ོལ་བར་ཤོག ། ན་རས་གཟིགས་
དང་མ ་ཆེན་ཐོབ། ། ལ་ ས་ ་བོ་ མ་གཉིས་ ིས། ། ིན་ ིས་བ བས་ཤིང་ ེས་བ ང་ཤོག །ཉིན་རེ་
བཞིན་ ་ ོགས་བ ་ཡི། །སངས་ ས་ ང་སེམས་དཔག་མེད་པ། །འོད་དཔག་མེད་པ་མཆོད་པ་དང༌། །ཞིང་
དེར་བ ་ ིར་འ ོན་པའི་ཚ། །དེ་དག་ ན་ལ་བ ེན་བ ར་ཞིང༌། །ཆོས་ ི་བ ད་ ི་ཐོབ་པར་ཤོག ། ་འ ལ་
ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡིས། །མངོན་དགའི་ཞིང་དང་དཔལ་ ན་ཞིང༌། །ལས་རབ་ ོགས་དང་ ག་པོ་བཀོད། ། ་ ོ་
དེ་དག་ མས་ ་འ ོ། །མི་བ ོད་རིན་འ ང་དོན་ཡོད་ བ། ། མ་ ང་ལ་སོགས་སངས་ ས་ལ། །དབང་དང་
ིན་ བས་ ོམ་པ་ ། །མཆོད་པ་ ་མས་མཆོད་ ས་ནས། །དགོང་མོ་བདེ་བ་ཅན་ཉིད་ ། །དཀའ་ཚགས་མེད་
པར་ ེབ་པར་ཤོག །པོ་ཊ་ལ་དང་ ང་ལོ་ཅན། ། ་ཡབ་ ིང་དང་ཨོ་ ན་ ལ། ། ལ་ འི་ཞིང་ཁམས་ ེ་བ་

བ ར། ། ན་རས་གཟིགས་དང་ ོལ་མ་དང༌། ། ག་ ོར་པད་འ ང་ ེ་བ་བ ། །མཇལ་ཞིང་མཆོད་པ་ ་
མཚས་མཆོད། །དབང་དང་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ ། ། ར་ ་རང་གནས་བདེ་ཆེན་ཞིང༌། །ཐོགས་པ་མེད་པར་
ིན་པར་ཤོག ། ལ་ ི་ཉེ་ ་ ་ ོབ་སོགས། ། ་ཡི་མིག་གིས་གསལ་བར་མཐོང༌། ། ང་ ོབ་ ིན་ ིས་ ོབ་
ེད་ཅིང༌། །འཆི་ ས་ཞིང་དེར་ ིད་པར་ཤོག །བ ལ་བཟང་འདི་ཡི་བ ལ་པའི་ ན། །བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞག་
གཅིག་ ེ། །བ ལ་པ་ ངས་མེད་འཆི་བ་མེད། ། ག་ ་ཞིང་དེ་འཛན་པར་ཤོག ། མས་པ་ནས་བ ང་མོས་
པའི་བར། །བ ལ་བཟང་འདི་ཡི་སངས་ ས་ མས། །འཇིག་ ེན་འདི་ན་ནམ་འ ོན་ཚ། ། ་འ ལ་ ོབས་
ིས་འདིར་འོངས་ནས། །སངས་ ས་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན། ། ར་ཡང་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་ ། །ཐོགས་
པ་མེད་པར་འ ོ་བར་ཤོག །སངས་ ས་ ེ་བ་ ག་ ིག་བ ་ ོང་ ག །བ ད་ ་ ་གཅིག་སངས་ ས་ཞིང་
ན་ ི། །ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་བ ོམས་པ། །ཞིང་ཁམས་ ན་ལས་ ད་འཕགས་ ་ན་མེད། །
བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་དེར་ ་ེ བར་ཤོག

།རིན་ཆེན་ས་གཞི་ཁོད་ ོམས་ལག་མཐིལ་ ར།

།ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་

གསལ་ཞིང་འོད་ཟེར་འབར། །མནན་ན་ནེམ་ཞིང་བཏེག་ན་ ར་ ེད་པ། །བདེ་འཇམ་ཡངས་པའི་ཞིང་དེར་ ེ་
བར་ཤོག །རིན་ཆེན་ ་མ་ལས་ བ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །ལོ་མ་དར་ཟབ་འ ས་ ་རིན་ཆེན་བ ན། །དེ་ ེང་
ལ་པའི་ ་ཚགས་ ད་ ན་ ས། །ཟབ་དང་ ་ཆེའི་ཆོས་ ི་ ་ མས་ ོགས། །ངོ་མཚར་ཆེན་པོའ་ཞིང་དེར་
་ེ བར་ཤོག ། ོས་ འི་ ་ ང་ཡན་ལག་བ ད་ ན་མང༌། །དེ་བཞིན་བ ད་ ིའི་ ས་ ི་ ིང་ ་ མས། །
རིན་ཆེན་ ་བ ན་ཐེམ་ ས་ཕ་ ས་བ ོར། །མེ་ཏོག་པ ་ ི་ཞིམ་འ ས་ ར་ ན། །པ འི་འོད་ཟེར་དཔག་
་མེད་པ་འ ོ། །འོད་ཟེར་ ེ་ལ་ ལ་པའི་སངས་ ས་བ ན། །ཡ་མཚན་ཆེན་པོའ་ཞིང་དེར་ ེ་བར་ཤོག །མི་
ཁོམ་བ ད་དང་ངན་སོང་ ་མི་ གས། །ཉོན་མོངས་ ག་ ་ ག་ག མ་ནད་དང་གདོན། །ད ་དང་ད ལ་
ཕོངས་འཐབ་ ོད་ལ་སོགས་པ། ། ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ཞིང་དེར་ཐོས་མ་ ོང༌། །བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ཞིང་དེར་
་ེ བར་ཤོག ། ད་མེད་མེད་ཅིང་མངལ་ནས་ ེ་བ་མེད། ། ན་ ང་མེ་ཏོག་པ འི་ བས་ནས་འ ངས། །
ཐམས་ཅད་ ་ ས་ ད་མེད་གསེར་ ི་མདོག །ད ་ལ་ག ག་ཏོར་ལ་སོགས་མཚན་དཔེས་བ ན། །མངོན་
ཤེས་ ་དང་ ན་ ་ ན་ལ་མངའ།

།ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཞིང་དེར་ ེ་བར་ཤོག

།རང་ ང་རིན་ཆེན་ ་

ཚགས་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །ཅི་འདོད་ལོངས་ ོད་ཡིད་ལ་ ན་པས་འ ང༌། ། ོལ་ བ་མི་དགོས་དགོས་འདོད་
ན་ ིས་ བ།

།ང་ ོད་མེད་ཅིང་བདག་ ་འཛན་པ་མེད།

།གང་འདོད་མཆོད་ ིན་ལག་པའི་མཐིལ་ནས་

འ ང༌། །ཐམས་ཅད་ ་མེད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་ ོད། །བདེ་ ིད་ ན་འ ང་ཞིང་དེར་ ེ་བར་ཤོག ། ི་ཞིམ་ ང་
གིས་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས། །ཤིང་དང་ ་ ང་པ ོ་ཐམས་ཅད་ལས། །ཡིད་ ་འོང་བའི་ག གས་ ་ ི་རོ་
རེག །ལོངས་ ོད་མཆོད་པའི་ ིན་ ང་ ག་ ་འ ང༌། ། ད་མེད་མེད་ ང་ ལ་པའི་ ་མོའ་ཚགས། །མཆོད་
པའི་ ་མོ་ ་མས་ ག་ ་མཆོད། །འ ག་པར་འདོད་ཚ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །ཉལ་བར་འདོད་ཚ་རིན་
ཆེན་ ི་བཟང་ ེང༌། །དར་ཟབ་ ་མའི་མལ་ ན་ ས་དང་བཅས། ། ་དང་ ོན་ཤིང་ ་ ང་རོལ་མོ་སོགས། །
ཐོས་པར་འདོད་ན་ ན་པའི་ཆོས་ ་ ོགས། །མི་འདོད་ཚ་ན་ ་བར་ ་མི་ གས། །བ ད་ ིའི་ ིང་ ་ ་ ང་
དེ་ མས་ ང༌། ། ོ་ ང་གང་འདོད་དེ་ལ་དེ་ ར་འ ང༌། །ཡིད་བཞིན་འ བ་པའི་ཞིང་དེར་ ེ་བར་ཤོག །ཞིང་
དེར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་འོད་དཔག་མེད། །བ ལ་པ་ ངས་མེད་ ་ངན་མི་འདའ་བ གས། །དེ་ ིད་དེ་ཡི་
ཞབས་འ ིང་ ེད་པར་ཤོག །ནམ་ཞིག་འོད་དཔག་མེད་དེ་ཞི་བར་གཤེགས། །བ ལ་པ་ག འི་ ང་གི་ ེ་མ་
ེད། །གཉིས་ ི་བར་ ་བ ན་པ་གནས་པའི་ཚ། ། ལ་ཚབ་ ན་རས་གཟིགས་དང་མི་འ ལ་ཞིང༌། །དེ་ཡི་
ན་ལ་དམ་ཆོས་འཛན་པར་ཤོག ། ོད་ལ་དམ་ཆོས་ བ་པའི་ཐོ་རངས་ལ། ། ན་རས་གཟིགས་དེ་མངོན་
པར་སངས་ ས་ནས། །སངས་ ས་འོད་ཟེར་ ན་ནས་འཕགས་པ་ཡི། །དཔལ་བ ེགས་ ལ་པོ་ཞེས་ ར་ ར་
པའི་ཚ། །ཞལ་ ་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན་པར་ཤོག ། ་ཚ་བ ལ་པ་ ེ་བ་ ག་ ིག་ནི། །འ མ་ ག་ད ་
བ ་ ་ ག་བ གས་པའི་ཚ། ། ག་ ་ཞབས་འ ིང་བ ེན་བ ར་ ེད་པ་དང༌། །མི་བ ེད་ག ངས་ ིས་དམ་
ཆོས་འཛན་པར་ཤོག ། ་ངན་འདས་ནས་དེ་ཡི་བ ན་པ་ནི། །བ ལ་པ་ ང་ ར་ ག་དང་ ེ་བ་ ག །འ མ་
ག་ག མ་གནས་དེ་ཚ་ཆོས་འཛན་ཅིང༌། །མ ་ཆེན་ཐོབ་དང་ ག་ ་མི་འ ལ་ཤོག །དེ་ནས་མ ་ཆེན་ཐོབ་
དེ་སངས་ ས་ནས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རབ་ ་བ ན་པ་ནི། །ཡོན་ཏན་ནོར་ ་བ ེགས་པའི་ ལ་པོར་ ར།
། ་ཚ་བ ན་པ་ ན་རས་གཟིགས་དང་མཉམ། །སངས་ ས་དེ་ཡི་ ག་ ་ཞབས་འ ིང་ ེད། །མཆོད་པས་
མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ ན་འཛན་ཤོག །དེ་ནས་བདག་གི་ཚ་དེ་བ ེས་མ་ཐག །ཞིང་ཁམས་དེ་འམ་དག་པའི་
ཞིང་གཞན་ ། ། ་མེད་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པར་ཤོག ། ོགས་སངས་ ས་ནས་ཚ་དཔག་མེད་པ་ ར། །
མཚན་ཐོས་ཙམ་ ིས་འ ོ་ ན་ ིན་ཅིང་ ོལ། ། ལ་པ་ ངས་མེད་འ ོ་བ་འ ེན་པ་སོགས། །འབད་མེད་
ན་ བ་འ ོ་དོན་དཔག་མེད་ཤོག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚ་དང་བསོད་ནམས་དང༌། །ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་
གཟི་བ ིད་ཚད་མེད་པ། །ཆོས་ ་ ང་བ་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེད། །ཚ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་བཅོམ་ ན་

འདས། །གང་ཞིག་ ེད་ ི་མཚན་ནི་ ས་འཛན་པ། ། ོན་ ི་ལས་ ི་ མ་ ིན་མ་གཏོགས་པ། །མེ་ ་ ག་
མཚན་གནོད་ ིན་ ིན་པོ་སོགས། །འཇིགས་པ་ ན་ལས་ ོབ་པར་ བ་པས་ག ངས། །བདག་ནི་ ེད་ ི་
མཚན་འཛན་ ག་འཚལ་བས། །འཇིགས་དང་ ག་བ ལ་ ན་ལས་བ བ་མཛད་གསོལ། །བ ་ཤིས་ ན་
མ་ཚགས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །སངས་ ས་ ་ག མ་བ ེས་པའི་ ིན་ བས་དང༌། །ཆོས་ཉིད་མི་འ ར་
བདེན་པའི་ ིན་ བས་དང༌།

།དགེ་འ ན་མི་ ེད་འ ན་པའི་ ིན་ བས་ ིས།

།ཇི་ ར་ ོན་ལམ་བཏབ་

བཞིན་འ བ་པར་ཤོག །
དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཏ

། པ ེ ི་ཡ་ ་ཝ་བོ་ ་ ་ཡེ་

། ོན་ལམ་འ བ་པའི་ག ངས་སོ། །

དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ན་མོ་མ ་ ི་ཡེ། ན་མོ་ ་ ི་ཡེ། ན་མོཿ

་མ་ ི་ཡེ་ ་ །

ཞེས་བ ོད་ནས་ ག་ག མ་འཚལ་ན་འ མ་ཐེར་ ་འ ར་བར་ག ངས། དེ་ནས་རབ་བ ་ ག །འ ིང་ཅི་ ས། ཐ་མ་ཡང་ ག་
བ ན་ཡན་འཚལ། རབ་འདི་མ་ཆག་པ། འ ིང་ལོ་ ་ཙམ་མ་ཆག་པ། ཐ་མ་ནམ་ཁོམ་ བས་ ་ཁ་ བ་ ་ ་ནས་བདེ་བ་ཅན་ ི་
ཞིང་ཁམས་ཡིད་ལ་ ན་ཅིང་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཐལ་མོ་ ར་ཏེ་དད་པ་ ེ་གཅིག་གིས་བཏོན་ན། ཚ་འདིར་ཚའི་བར་ཆད་སེལ།

ི་

མ་བདེ་བ་ཅན་ ་ ེ་བར་ཐེ་ཚམ་མེད་དོ། །འོད་མདོ་ཞིང་བཀོད་མདོ་དང༌། པ ་དཀར་པོ་འཆི་མེད་ ་ ་སོགས་ ི་དགོངས་པ་ཡིན།
ཞེས་དགེ་ ོང་ ་ག་ཨ ས་ ར་བས་འ ོ་བ་སེམས་ཅན་མང་པོ་བདེ་བ་ཅན་ ་ ེ་བའི་ ར་ ར་ཅིག ། །།

༄༅།། ོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལ་ཉེར་མཁོའི་ཆོ་ག །

གནས་བ ན་ ག་མཆོད།
ལག་མཐིལ་ ར་མཉམ་རིན་ཆེན་ ན་ ིས་ ས། ། ོན་ཤིང་ ་མཚས་བ ན་པའི་ས་གཞིའི་ད ས། །རིན་
ཆེན་ལས་ བ་ ་བཞི་ ོ་བཞི་པ།

།པ ་ཉི་ ས་བ ན་པའི་གདན་ ེང་ །

། གས་ ེས་ ོད་པའི་ ས་ ི་

ག ལ་ ་ མས། ། མ་ ོལ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་འ ོ་བའི་མགོན། ། བ་པ་མཆོག་དང་གནས་བ ན་ཆེན་པོ་
མས། །འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས་ ་གསོལ། ། ོགས་བ འི་ ལ་བ་ ས་བཅས་ཐམས་ཅད་
དང༌། །ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཉོན་མོངས་མཚ་ ེམ་ཞིང༌། ། མ་ ོལ་བསོད་ནམས་ཞིང་ ་བཀའ་ ོད་པའི། །
ོགས་བ འི་ཉན་ཐོས་དགེ་འ ན་བ གས་སོ་འཚལ། །ཡོན་ ོང་མཆོད་པའི་གནས་ ་ ན་འ ེན་ ིས། །
འ ོ་བའི་དོན་ ིར་མཆོད་ ིས་གཤེགས་ ་གསོལ། །འ ོ་བའི་མགོན་པོ་

་སེང་གེ་ཡི། །སངས་ ས་བ ན་

པ་གང་གི་ ག་ ་བ གས། །ག ང་རབ་རིན་ཆེན་ ོམ་ ི་ཁ་འ ེད་པའི། །ད ་བཅོམ་གནས་བ ན་ཆེན་པོ་
བ གས་སོ་འཚལ། །དམ་ཆོས་ ེལ་བའི་ ད་ ་ ན་འ ེན་ན། །འ ོ་བའི་དོན་ ིར་མཆོད་ ིས་གཤེགས་ ་
གསོལ།

། བ་པས་བཀའ་བ ོས་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་འཛན།

།ཡན་ལག་འ ང་དང་མ་ཕམ་ནགས་ན་

གནས། ། ས་ ན་ ོ་ ེ་མོའ་ ་བཟང་པོ་དང༌། །གསེར་བེ ་བྷ་ར་ ་ཛ་གསེར་ཆེན་མཆོག །འཕགས་པ་བ་ ་
ལ་དང་ ་གཅན་འཛན། །ལམ་ ན་བྷ་ར་ ་ཛ་བསོད་ ོམས་ལེན། །ལམ་བ ན་ འི་ ེ་ ེད་ ེད་མི་ ེད་པ། །
འ ོ་བའི་དོན་ ིར་མཆོད་ ིས་གཤེགས་ ་གསོལ།

། ངས་དང་ཡེ་ཤེས་ ན་ཚགས་སངས་ ས་ ང༌།

།

ག ལ་ འི་དབང་གིས་ཉན་ཐོས་ ལ་འཛན་ཅིང༌། ད་པར་ཅན་ ི་ ིན་ལས་ཆོས་ ོང་བའི། །གནས་བ ན་
བ ་ ག་འདིར་ ོན་གདན་ལ་བ གས། །བདེ་གཤེགས་བཀའ་ ང་གཙར་མཛད་བ ན་པ་ ང༌། །རང་དོན་
དོར་ནས་འཁོར་བའི་ནགས་ཚལ་ ། །གཞན་དོན་ ར་མཛད་གནས་བ ན་བ ་ ག་པོ། །དམ་བཅས་ གས་
ེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས། །དགེ་བ ེན་ བས་གསོལ་བདེན་པའི་ཚག་ཉན་པ། །དཀོན་མཆོག་
ག མ་ ི་ཞབས་འ ིང་མཆིས་སོ་འཚལ། །བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ ིང་ ་ ན་འ ེན་ན། །འ ོ་བའི་དོན་ ིར་

མཆོད་ ིས་གཤེགས་ ་གསོལ། །
མ ངས་མེད་བ ་བས་མི་ངོམས་པ། །གསེར་ ི་མདོག་ཅན་མཛས་པའི་ ། །ཞལ་གཅིག་ ག་གཉིས་ ིལ་ ང་
བ གས། །ས་གནོན་མཉམ་གཞག་མཛད་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་
ིས་ ོབས། །ཞེས་པ་ ན་ལ་འ ེའོ། །གངས་རི་ཆེན་པོ་ཏི་སེ་ན། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་ཡན་ལག་འ ང༌། །
ད ་བཅོམ་ ོང་དང་ མ་བ ས་བ ོར། ། ོས་ཕོར་ ་ཡབ་འཛན་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང༌། །
བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ང་ ོང་རི་ཡི་ཤེལ་ནགས་ལ། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་མ་ཕམ་པ། །
ད ་བཅོམ་བ ་ ག་གཅིག་གིས་བ ོར། ། ག་གཉིས་མཉམ་གཞག་མཛད་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་བ ན་
པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །ལོ་མ་བ ན་པའི་རི་ ག་ན། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་ནགས་
ན་གནས། །ད ་བཅོམ་ ོང་དང་བཞི་བ ས་བ ོར། ། ིགས་མ བ་ ་ཡབ་འཛན་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་
བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །ཛ ་ ིང་གི་ཟངས་ ིང་ན། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་
ས་ ན་ཏེ། །ད ་བཅོམ་ ོང་དང་ཆིག་བ ས་བ ོར། །གསེར་ ི་ ་ཀོར་འཛན་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་
བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །སི ་ལ་ཡི་ ིང་ན་ནི། །གནས་བ ན་ ོ་ ེ་མོ་ཡི་ ། །
ད ་བཅོམ་ ོང་ ག་གཅིག་གིས་བ ོར། ། ིགས་མ བ་ ་ཡབ་འཛན་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་
དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ་བོ་ཡ་ ་ནའི་ ིང་ན། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་བཟང་པོ་ནི། །
ད ་བཅོམ་ ོང་དང་ཉིས་བ ས་བ ོར། །ཆོས་འཆད་མཉམ་གཞག་མཛད་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་བ ན་
པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །གནས་མཆོག་དམ་པ་ཁ་ཆེ་ན། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་
གསེར་བེ ། །ད ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ ་བ ས་བ ོར། །རིན་ཆེན་ཞགས་པ་འཛན་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་
བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། བ་ ི་བ་ལང་ ོད་ན་ནི། །བྷ་ར་ ་ཛ་གསེར་ཆེན་
མཆོག །ད ་བཅོམ་ཆེན་པོ་བ ན་བ ས་བ ོར། ། ག་གཉིས་མཉམ་གཞག་མཛད་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་
ཚ་བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ང་གི་ ་མི་ ན་ན་ནི། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་
བ་ ་ལ། །ད ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ད ་བ ས་བ ོར། ། ག་གཡོན་ནེ ་ལེ་འཛན་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་
བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ི་ཡང་ ་ཡི་ ིང་ན་ནི། འཕགས་པ་གནས་བ ན་ ་
གཅན་འཛན། །ད ་བཅོམ་ ོང་དང་ཆིག་བ ས་བ ོར། །རིན་ཆེན་ ོག་ ་འཛན་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་

ཚ་བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ་ ོད་ ང་པོའ་རི་བོ་ལ། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་
ལམ་ ན་བ ན། །ད ་བཅོམ་ ོང་དང་ ག་བ ས་བ ོར། ། ག་གཉིས་མཉམ་གཞག་མཛད་ ག་འཚལ། ། ་
མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །ཤར་ ི་ ས་འཕགས་ ིང་ན་ནི། །བྷ་ར་ ་ཛ་
བསོད་ ོམས་ལེན། །ད ་བཅོམ་ ོང་ ག་གཅིག་གིས་བ ོར། ། ེགས་བམ་ ང་བཟེད་འཛན་ ག་འཚལ། །
་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། ་གནས་ མ་ ་ ་ག མ་ན། །འཕགས་
པ་གནས་བ ན་ལམ་བ ན་ནི། །ད ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ད ་བ ས་བ ོར། ། ེགས་བམ་ཆོས་འཆད་མཛད་ ག་
འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །རི་ཡི་ ལ་པོ་ངོས་ཡངས་ལ། །
འཕགས་པ་གནས་བ ན་ ་ཡི་ ེ། །ད ་བཅོམ་ ོང་དང་ཉིས་བ ས་བ ོར། ། མ་པ་འཁར་གསིལ་འཛན་
ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །རི་ཡི་ ལ་པོ་བྷི་ ་ལར། །
འཕགས་པ་གནས་བ ན་ ེད་ ེད་ནི། །ད ་བཅོམ་ ོང་དང་བཞི་བ ས་བ ོར། ། ག་གཉིས་ ེགས་བམ་
འཛན་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །རི་ཡི་ ལ་པོ་གངས་
ཅན་ལ། །འཕགས་པ་གནས་བ ན་མི་ ེད་པ། །ད ་བཅོམ་ ོང་ ག་གཅིག་གིས་བ ོར། ། ང་ཆེན་མཆོད་
ེན་འཛན་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །འཕགས་པའི་
དགེ་བ ེན་དྷ ་ ། །རལ་པའི་ཐོད་བཅིངས་ ེགས་བམ་ ར། ། ང་བ་མཐའ་ཡས་མ ན་ན་བ གས། ། ་
ཡབ་ མ་པ་འཛན་ ག་འཚལ། ། ་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །བ ོན་
པས་གོ་བགོས་མ ་ ོབས་ཅན། །སངས་ ས་བ ན་པ་ལེགས་ ོང་བའི། །ཤར་ ོ་ བ་ ང་ ོགས་བཞི་ཡི། །
ལ་ཆེན་བཞི་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་མའི་ ་ཚ་བ ན་པ་དང༌། །བ ན་པ་ ས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །
སངས་ ས་ ལ་པ་ད ་བཅོམ་འཕགས་པའི་ཚགས། །འ ོ་བའི་དོན་ ་བ ན་པ་ ོང་མཛད་པའི། །དཀོན་
མཆོག་ག མ་དངོས་གནས་བ ན་བ ་ ག་གིས། །བ ན་པ་ ན་རིང་གནས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། ། གས་
ེའི་བདག་ཉིད་གནས་བ ན་བ ་ ག་གི། །འཁོར་ཚགས་ ིད་མཚ་ལས་བ ལ་ཉོན་མོངས་མེད། ། ི་དང་
ག་ ོང་བཞི་བ འི་ཚགས་ མས་ ིས། །བ ན་པ་ ན་རིང་གནས་པར་ ིན་ ིས་ ོབས། །བསོད་ནམས་ ་
མཚ་ཡོངས་ ་ ོགས་ ེད་ཅིང༌།

།ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་ མ་པར་དག་ ར་ཏེ།

།ཡོན་ཏན་ ་མཚ་མ་ ས་ ན་

ོགས་ནས། །འཇིག་ ེན་ ན་ལས་ ད་པར་འཕགས་པར་ཤོག ། ས་ག མ་ ལ་བ་ ལ་ ས་ གས་ ེ་ཡིས།

།ཉན་ཐོས་ ལ་བ ང་ ིད་པ་ཇི་ ིད་བར། །བ ན་པ་ ོང་ཞིང་འ ོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །གནས་བ ན་ཆེན་
པོ་ མས་ ི་བ ་ཤིས་ཤོག །ཞེས་པཎ་ཆེན་

་ ས
ི ་སོ།། །།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བ ན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བ ན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བ ས་ཏེ་ ་བ་བ གས་སོ། །བཅོམ་ ན་འདས་ ན་ ་ི ་བཻ
སོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བ ན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།

འི་འོད་ ི་ ལ་པོ་ལ་

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བ ན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བ ས་ཏེ་ ་བར་འདོད་

པས། སོ་སོར་ཐར་པའི་ ོམ་པ་གང་ ང་དང་ ན་ཞིང་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་ལ།

ས་ཚས་བ ད་ ་ འམ།

ཡིད་ ་འོང་བ་གཙང་མར་ ས་པའི་གནས་ ་མ ལ་མེ་ཏོག་གི་ཚམ་ ་ ་ ངས་དང་མཉམ་པ་བཀོད།

ན་ ་གནས་ན་

་ག ང་ གས་ ི་ ེན་ཅི་

རིགས་ ་བ གས། མཆོད་པ་ཅི་འ ོར་ཡང་བཤམས་ཏེ་ ས་པ་མ་ ིས་པར་བཤམས། དེ་ནས་ ས་ ས་ཏེ་ ན་བདེ་བར་འ ག་ལ་
ོང་པ་ཉིད་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཅི་རིགས་ ་བ ོམ།

གང་གིས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང༌། །འགག་པ་མེད་པ་ ེ་མེད་པ། །ཆད་པ་མེད་པ་ ག་མེད་པ། །འོང་བ་
མེད་པ་འ ོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། ། ོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞིར་བ ན་པ། ། ོགས་པའི་སངས་
ས་ ་ མས་ ི། །དམ་པ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
གང་ཞིག་ ེན་ལས་ ས
ེ ་པ་དེ་མ་ ས
ེ ། །དེ་ལ་ ེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། ། ེན་ལ་རག་ལས་གང་དེ་ ོང་
པ་ ེ། །གང་གིས་ ོང་ཉིད་ཤེས་དེ་བག་ཡོད་ཡིན། ཞེས་པ་ངག་དོན་ ན་བཞིན་ ་བ ོད།
དེ་ལས་ལངས་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་ ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ། ག་བ ལ་དང་

ག་བ ལ་ ི་ ་དང་ ལ་བར་ ར་ཅིག ། ག་བ ལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འ ལ་བར་ ར་ཅིག
།ཉེ་རིང་ཆགས་ ང་གཉིས་དང་ ལ་བའི་བཏང་ ོམས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་ ར་ཅིག །ལན་ག མ་མཐར་ཚད་
མེད་བཞི་བ ོམ་ཞིང༌།

སངས་ ས་ཆོས་དང་ཚགས་ ི་མཆོག་ མས་ལ། ། ང་ བ་བར་ ་བདག་ནི་ བས་ ་མཆི། །བདག་གིས་
ིན་སོགས་བ ིས་པ་འདི་དག་གིས། །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་སངས་ ས་འ བ་པར་ཤོག །
དེ་ནས་རང་གི་ ས་པ་དང་ ོགས་བ འི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ས་དང་བཅས་པས་དེ་ ར་ ིན་ ས
ི ་བ བས་པར་ཡང་བསམ།

དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་བདེན་པ་དང༌། སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་མ ་དང༌། ཚགས་
གཉིས་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་ ི་ད ིངས་རང་བཞིན་ མ་པར་དག་ཅིང་བསམ་
ིས་མི་ བ་པའི་ ོབས་ ིས།

ལ་ ོགས་འདི་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་ མ་པར་དག་པ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་

བདེ་བ་ཅན་ ་ ་ཡོན་ཏན་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་ ་རིན་པོ་
ཆེ་ ་ཚགས་ལས་ བ་པ།

་ ོང་ག མ་ག འི་ ང་གི་ ེ་མ་དང་མཉམ་པ།

ིས་མི་ བ་པ་དང་ ན་པ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ ་འབར་བ།

མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་བསམ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ེད་པ། གདན་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེའི་ ི་པ ་དང་ ་བ་དཔག་ ་མེད་པ་དང༌། མཆོད་པའི་
ིན་བཟང་པོར་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ལས་ ང་བ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །
ཅེས་ལན་ག མ་བ ས། དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་བདེན་པ་དང༌། སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་ ི་ ིན་ ིས་བ བས་པ་དང༌། ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་ ི་
ད ིངས་ མ་པར་དག་ཅིང་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི་ ོབས་ ིས་དེ་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །
ལན་ག མ་བ ས་ལ། དེ་ནས་འཕགས་པ་ ན་ ངས་ཏེ། ། ས་མོ་བ གས་ཏེ་མེ་ཏོག་ ངས། ཐལ་མོ་ ར་ནས་འདི་ ད་ཅེས།

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་ལེགས་པར་ཡོངས་བ གས་དཔལ་ ི་ ལ་པོ་དང༌། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ་བ་དང་པ ས་རབ་ ་བ ན་པ་མཁས་པ་གཟི་བ ིད་ ་ད ངས་ ི་ ལ་པོ་དང༌།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་བཟང་ ི་མེད་རིན་ཆེན་ ང་བ་བ ལ་ གས་ བ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་དང༌།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་བ གས་ ་མཚའི་ད ངས་དང༌།

དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཆོས་ ི་ ་མཚ་མཆོག་གི་ ོས་ མ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མ ེན་པ་དང༌། བཅོམ་ ན་འདས་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་རིག་པ་དང་ཞབས་ ་ ན་པ།
བར་གཤེགས་པ། འཇིག་ ེན་མ ེན་པ།
ི་ ོན་པ། སངས་ ས་ ན་ ི་ ་བཻ
འདས་

ས
ེ ་ ་འ ལ་བའི་ཁ་ལོ་བ ར་བ།

་ན་མེད་པ།

བདེ་

་དང་མི་ མས་

འི་འོད་ ི་ ལ་པོ་དང༌། ད་ ར་བདག་ཅག་གི་ ོན་པ་བཅོམ་ ན་

་ བ་པ་འཛམ་ འི་ ིང་འདིར་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ལ་བ ན་ ང༌། ཞིང་ཁམས་གཞན་ ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ མ་པར་རོལ་པ་ ་ཚགས་ ིས་འ ོ་བའི་དོན་མཛད་ཅིང་བ གས་པ་དང༌། ང་ བ་
སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ ར་ ར་པ་དང༌།
ག་ན་ ོ་ ེ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ ་མེད་པ་དང༌།

ལ་བའི་ ས་ བས་ ོལ་དང༌།

དམ་པའི་ཆོས་དང་འཁོར་ མ་བཞི་ ོང་བར་ཞལ་ ིས་

བཞེས་པ་ འི་དབང་པོ་བ ་ ིན་དང༌། ཚངས་པ་དང༌།

ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། གནོད་ ིན་ ི་ ེ་དཔོན་

ཆེན་པོ་ཇི་འཇིགས་ལ་སོགས་པ་གནོད་ ིན་ ི་ ེ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ ོན་ ི་ གས་དམ་བཟང་པོ་
ལས་ ེང་ ེ།

བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འ ོ་བ་མང་པོ་ ོབ་པའི་ ད་ ་མགོན་ བས་ད ང་གཉེན་ ་ ན་

འ ེན་ཞིང་མཆིས་ན་མཆོད་པའི་ཚགས་ ར་བའི་ཕོ་ ང་གི་ད ིལ་འཁོར་འདིར་གཤེགས་ཤིང་གདན་
འཛམས་པ་ཆེན་པོ་མཛད་དེ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་ཅི་གནང༌།
ལན་གཅིག་བ ས། མ་ ས་སེམས་ཅན་ ན་ ི་མགོན་ ར་ཅིང༌།

།བ ད་ ེ་ད ང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་

མཛད་ ། །དངོས་ མས་མ་ ས་ཇི་བཞིན་མ ེན་ ར་པའི། །བཅོམ་ ན་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་ ་
གསོལ། །བཅོམ་ ན་བ ལ་པ་ ངས་མེད་ ་མ་ ། །འ ོ་ལ་བ ེ་ ིར་ གས་ ེ་ མ་ ངས་ཤིང༌། ། ོན་ལམ་
་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་ ོགས་པའི།

། ོད་བཞེད་འ ོ་དོན་མཛད་ ས་འདི་ལགས་ན།

།དེ་ ིར་ཆོས་

ད ིངས་ཕོ་ ང་ ན་ བ་ནས། ། ་འ ལ་ ིན་ བས་ ་ཚགས་ ོན་མཛད་ཅིང༌། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་
ཚགས་ མས་ ོལ་བའི་ ིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་ ་གསོལ། །བཅོམ་ ན་འདིར་ནི་
ོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ ལ་པར་ ན། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ ད་ ། །འདི་ཉིད་ ་
ནི་བ གས་ ་གསོལ། ། ོང་ག མ་ ན་དང་མཉམ་པ་ཡི། །པ ་འདབ་བ ད་གེ་སར་བཅས། །བདེ་ཞིང་
ཡངས་པར་འ ལ་ལགས་ན། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བ གས་ ་གསོལ། །
ན་ ངས་པའི་ ེས།

སོ་སོའ་ཞིང་ཁམས་ནས་ ་འ ལ་ ིས་ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ཏེ་གཞལ་མེད་ཁང་གི་

ད ས་ ་སེང་གེའི་ ི་ཆེན་པོ་བ ད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བ ད་བ གས། ཆོས་པོ་ཏི་ཡང་བ གས། བར་
ི་ མ་ ་ལ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ ་མེད་པ་བ གས།

ག མ་པ་ལ་

གཡས་ ལ་ ་ཚངས་པ་དང་བ ་ ིན། གཡོན་ ལ་ ་གནོད་ ིན་ ི་ ེ་དཔོན་བ ་གཉིས།

ོ་བཞི་ལ་ ལ་

པོ་ཆེན་པོ་བཞི་རང་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་བཞིན་ ་ བ་ཅིང་བ གས་པར་ ར་པར་བསམ་ལ།
དེ་ ར་བསམ་པའི་ ེས་ལ།

ས་གསོལ་ ས་པ་ ག་ལེན་ ར་དང་མ ལ་ ས་པར་འ ལ།

བ ས་པ་འདི་ཙམ་ ས
ི ་འ ས་ཏེ།

ོན་ ན་འདོན་ ོལ་གདའང་ ན་ ་

ས་ ི་ཁང་པ་ཤིན་ ་ ི་ཞིམ་པར། །ཤེལ་ ི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚར་བ་བ ར།

།རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ ན། ། ་ཏིག་འོད་ཆགས་ ་རེས་ ེས་པ་དེར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
མས་དང་དེ་ ས་ལ། །རིན་ཆེན་ མ་པ་མང་པོ་ ོས་ ི་ ། །ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་ ་དང་ནི། །རོལ་
མོར་བཅས་པ་ ་མས་ ་ ས་གསོལ། །ༀ་ས ་ཏ་ ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ ི་ཡེ་ ྃ།
ཇི་ ར་བ མས་པ་ཙམ་ ིས་ནི། ། ་ མས་ ིས་ནི་ ས་གསོལ་ ར། ། ་ཡི་ ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་
བདག་གིས་ ་ ས་གསོལ། །འདི་ནི་ ས་མཆོག་དཔལ་དང་ ན། ། གས་ ེའི་ ་ནི་ ་ན་མེད། ། ིན་ བས་
ཡེ་ཤེས་ ་ཡིན་ཏེ། །ཅི་འདོད་དངོས་ བ་ ོལ་བར་མཛད། །དེ་དག་ ་ལ་མ ངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་
ལ་ ི་རབ་བགོས་པས་ ་ ིའོ། ། བ་འཇམ་ཡང་པ་ ་ཡི་གོས། །མི་བ ོད་ ོ་ ེའི་ ་བ ེས་ལ། །མི་ ེད་དད་
པས་བདག་འ ལ་ན། །བདག་སོགས་ ོ་ ེའི་ ་ཐོབ་ཤོག ། ག་བསམ་དག་པའི་ན་བཟའ་འདི་འ ལ་བས། །
ས་ལ་ ར་ ིག་གོས་ ོན་སེམས་ལ་ནི། །ངོ་ཚ་ ེལ་ཡོད་བཟོད་པའི་གོས་ ོན་ནས། ། ལ་བ་བ ེད་པའི་
མ་ལ་མཆོད་པར་བ ི། ། ་ཚགས་དབང་པོའ་ག ་ ར་རབ་བ ་ཞིང༌། །གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའི་ ར་ ར་
པའི། །གོས་བཟང་རིན་ཆེན་བདག་ ོ་ ོང་ ིར་འ ལ། །བཟོད་པ་དམ་པའི་གོས་ ིས་བ ན་པར་ཤོག །
བ ོད་ལ། མ ལ་ ས་པ་འ ལ། ས་གཞི་ ོས་ ས་ གས་ཤིང་མེ་ཏོག་བ མ། །རི་རབ་ ིང་བཞི་ཉི་ ས་བ ན་པ་

འདི། །སངས་ ས་ཞིང་ ་དམིགས་ཏེ་ ལ་བ་ཡིས། །འ ོ་ ན་ མ་དག་ཞིང་དེར་ ོད་པར་ཤོག །མཉེས་ ེད་
མ ལ་བཟང་པོ་འདི་ ལ་བས།

། ང་ བ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འ ང་ཞིང༌།

། ས་ག མ་བདེ་གཤེགས་

དགོངས་པ་ ོགས་པ་དང༌། ། ིད་པར་མི་འ ལ་ཞི་བར་མི་གནས་ཤིང༌། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འ ོ་ མས་
ོལ་བར་ཤོག ། ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། ། ེས་ ་ཡི་རང་བ ལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

དགེ་བ་ ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ ང་ བ་ ིར་བ ོའ།ོ །
ོགས་བ ་ ས་ག མ་ ི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ ས་དང་བཅས་པ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །
བས་ ་མཆིའོ།

།བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་

ས་མཚན་ལེགས་པར་ཡོངས་བ གས་དཔལ་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའོ། །
བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་རིན་པོ་ཆེ་དང་
་བ་དང་པ ས་རབ་ ་བ ན་པ་མཁས་པ་གཟི་བ ིད་ ་ད ངས་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །
བས་ ་མཆིའོ།

།བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་

ས་གསེར་བཟང་ ི་མེད་རིན་ཆེན་ ང་བ་བ ལ་ གས་ བ་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་
མཆིའོ། །བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ངན་
མེད་མཆོག་དཔལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའོ། །བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཆོས་བ གས་ ་མཚའི་ད ངས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།

།

མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའོ། །བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་
པའི་སངས་ ས་ཆོས་ ི་ ་མཚ་མཆོག་གི་ ོས་ མ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མ ེན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།

།

མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའོ། །བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་
པའི་སངས་ ས་ ན་ ི་ ་བཻ

འི་འོད་ ི་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའོ། ། ོན་པ་

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ལ་བ་

་ བ་

པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའོ། །མ་རིག་ ན་སེལ་ ོན་མེ་མཆོག ། ག་བ ལ་ནད་སེལ་
ན་ ི་ ལ། །དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ལ། ། ག་འཚལ་མཆོད་དོ་ བས་ ་མཆིའོ། ། ང་ བ་
སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ ར་ ར་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་
མཆིའོ། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ བས་ ོལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །
བས་ ་མཆིའོ།

། ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་ ག་ན་ ོ་ ེ་ལ་སོགས་པ་ མས་ལ་

ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའོ། །ཚངས་པ་དང་བ ་ ིན་དང་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་སོགས་པ་
ཆོས་ ོང་བ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའོ། །གནོད་ ིན་ ི་ ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཇི་

འཇིགས་ལ་སོགས་པ་གནོད་ ིན་ ི་ ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བ ་གཉིས་གཡོག་བ ན་འ མ་བ ན་འ མ་དང་
བཅས་པ་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། ། བས་ ་མཆིའོ། །འཕགས་པའི་ཚགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་
མཆོད་ཡོན་དང་ ག་པ་མེ་ཏོག་དང་བ ག་ ོས། མར་མེ་དང་ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་དང་སིལ་ ན། ག གས་དང་
བ་དན་ལ་སོགས་པ་དངོས་ ་ཅི་འ ོར་བ་འདི་དག་དང༌།

ོགས་བ ་ན་བདག་པོས་ཡོངས་ ་མ་བ ང་བའི་

་དང་མིའི་ ས་དམ་པ་བདེ་བའི་ཡོ་ ད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ག ངས་དང་རིག་པའི་མ ་
དང་མོས་པའི་ ོབས་ ིས་བ ད
ེ ་པའི་མཆོད་པའི་ ིན་བཟང་པོར་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ལས་ ང་བ་ ་མཚ་
ཐམས་ཅད་ ིས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ ི་མཐའ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་བཀང་ ེ་འ ལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །བདག་ཅག་
མས་ ིས་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ ིག་པ་མི་དགེ་བའི་
ལས་མདོར་ན་མི་བ ི་བར་འོས་པའི་ལས་ནི་བ ིས། བ ི་བར་འོས་པའི་ལས་མ་བ ིས་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་
ིག་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འཆགས་སོ། ། ས་ག མ་ ི་འཕགས་པ་དང་སོ་སོའ་ ེ་བོའ་དགེ་
བ་མཐའ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་ངོ༌།
ི་འཁོར་ལོ་ ་ན་མེད་པ་བ ོར་བར་བ ལ་ལོ།

། ོགས་བ འི་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་

།འཇིག་ ེན་ ི་ ོན་མེ་གང་དག་ ་ངན་ལས་འདའ་བའི་

ལ་ ོན་པར་བཞེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་འཇིག་ ེན་ ི་དོན་མཛད་ཅིང་ ན་
རིང་ ་བ གས་པར་གསོལ་བར་འཚལ་ལོ།

།བཅོམ་ ན་འདས་གདན་འཛམས་པ་ཆེན་པོས་དགོངས་ ་

གསོལ། བཅོམ་ ན་འདས་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ ད་མའི་ ས་ ་བ ་པ་ཐ་མ་དམ་པའི་
ཆོས་ ར་བཅོས་པ་འ ང་བ་ན་སེམས་ཅན་ལས་ ི་ ིབ་པ་ ་ཚགས་ ིས་བ ིབས་པ།
གཟིར་བ།

ནད་ ་ཚགས་ ིས་

་ངན་དང་ ག་བ ལ་ མ་པ་ ་ཚགས་ ིས་གཙས་པ། ཕོངས་པར་ ར་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ ེས་ ་བ ང་ཞིང་ ་དང་མི་ མས་ ི་དོན་དང་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ ད་ ། ོན་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་བ ན་ ིས་ཐབས་མཁས་པ་དང༌།
ོན་ ི་ ོན་ལམ་ ི་ ད་པར་ ས་པ་ བས་པོ་ཆེ་དག་ཇི་ ར་བཏབ་ཅིང་ ིན་ ིས་བ བས་པ་དང༌། དོན་དེ་
ཉིད་ད་ ར་བདག་ཅག་གི་ ོན་པ་བཅོམ་ ན་འདས་དཔལ་
བ བས་པ་དང༌། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང༌།

་ བ་པས་ཇི་ ར་བཀའ་ ལ་ཅིང་ ིན་ ིས་

བས་ ོལ་དང༌།

སེམས་དཔའ་ མས་ ིས་ཇི་ ར་ ིན་ ིས་བ བས་པ་དང༌།

ག་ན་ ོ་ ེ་ལ་སོགས་པ་ ང་ བ་

ཚངས་པ་དང་ འི་དབང་པོ་བ ་ ིན་དང༌།

ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། གནོད་ ིན་ ི་ ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བ ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ ོང་བའི་
དགེ་བ ེན་ཆེན་པོ་ མས་དང༌། ཐམས་ཅད་གདན་འཛམས་པའི་ ན་ ར་ཕོ་ ང་གི་ད ིལ་འཁོར་བཤམས།
འ ོར་པའི་ ོབས་ཅི་མཆིས་པས་མཆོད་པའི་ཚགས་ ར་ནས་མཚན་ནས་བ ོད་དེ་མཆོད་པ་འ ལ། བཀའ་
ིན་ནོད་ཅིང་མཆིས་ན།

གདན་འཛམས་པས་ ོན་ཇི་ ར་ ིན་ ིས་བ བས་ཤིང་བཀའ་ ལ་པ་བཞིན་ ་

མདོ་ ེའི་ཕན་ཡོན་ཇི་ ད་འ ང་བའི་བཀའ་ ིན་ཐམས་ཅད། ཆེ་གེ་མོའམ། བདག་ཅག་ལ་སོགས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་འ ལ་ ་ཐོབ་པར་ ིན་ ིས་བ བ་པར་མཛད་ ་གསོལ།
གོང་གི་ ོགས་བ ་ ས་ག མ་ ་ི སོགས་ནས་འདི་བར་ལན་ག མ་བ ས།
བས་འདིར་ག ངས་ གས་བ ས། ཏ

། ་མེ་ ་མེ། ཨི་མི་ནེ། མི་ཧི། མ་ཏི་མ་ཏི། ས ་ཏ་ ་ག་ཏ། ས་ ་ ་དྷི ི་

ཏེ། ཨ་ཏེ་མ་ཏེ། ་ལེ་ ་པཾ་ཤོ་དྷ་ནི། ས ་ ་པཾ་ ་ཤ་ཡ། མ་མ་
ནི། དྷ་མེ་ནི་དྷ་མེ། མེ་ ་མེ་ ། མེ་ ་ཤི་ཁ་རེ། ས ་ཨ་ ་ལ་ ་
རཀྵ ་མེ། ས ་དེ་ ཿ ས་མེ་ཨ་ས་མེ། ས་མ་ ་ཧ་ར ་མེ། ས ་

ེ་

ོ ་མེ།

་མེ་ ་མེ།

ི། ་ར་ཎི།

ེ་ ་

་ཀྵེ་ ་པ་རི་ཤོ་དྷ་
ེ།

་ཨ་དྷི ི་ཏེ་ན།

། བོ་དྷི་ས ། ཤ་མེ་ཤ་མེ། ་ཤ་མ ་མེ། ས ་

ི་ ད་པ་ ་བ་ ་དྷ་ཡཿ ་ར་ཎི་ ་ར་ཎི་ ་ར་ཡ་མེ། ས ་ ་ཤ་ ་བཻ་

་ ་ཏི་ ་སེ། ས ་ ་པཾ་ཀྵ་ཡཾ་ ་རི་

་ ། ཞེས་ཆོ་ག་ཚར་རེ་ལ་བ ་ ་བ ད་དམ། ཉི་ ་ ་གཅིག་གམ། བ ན་རེ་གང་འོས་ལོང་ བས་དང་བ ན་ཏེ།
དེ་ནས།

་མ་མཉམ་མེད་སངས་ ས་རིན་པོ་ཆེ། ། ས་ག མ་བདེ་གཤེགས་ ས་བཅས་ཐམས་ཅད་ ིས། ། ་

ག ང་ གས་ ི་ངོ་བོར་ ིན་བ བས་པ། །བཀའ་ ིན་ཆེན་པོའ་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མ་བཅོས་ ོས་
ལ་ ་མ་ཆོས་ ི་ ། །བདེ་ཆེན་ལོངས་ ོད་ ་མ་ཆོས་ ི་ ེ། །པད་ ོང་ལས་འ ངས་ ་མ་ ལ་པའི་ ། ། ་
ག མ་ ོ་ ེ་འཆང་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཟ་ཧོར་ ལ་པོའ་རིགས་འ ངས་དགེ་ ོང་གང༌། །མཁན་པོ་ ང་ བ་
སེམས་དཔའ་ཞི་བ་འཚ། ། ོམ་བ ོན་རིག་པའི་གནས་ ་ ན་ལ་མཁས། །བ བ་པ་ག མ་ ན་དེ་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ། །འཕགས་མཆོག་རིགས་ག མ་མགོན་པོ་བསམ་བཞིན་ ། །བོད་འབངས་ཆོས་ལ་འཁོད་ ིར་ ར་
ལ་པ། །མངའ་བདག་ ོང་བཙན་ ི་ ོང་རལ་པ་ཅན། །ཆོས་ ལ་མེས་དབོན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
དགའ་ ན་གནས་ན་ནམ་མཁའ་ ི་མ་མེད། །འཕགས་པའི་གནས་ན་ ི་པཾ་ཀ་ར་ཞེས། །ཁ་བ་ཅན་ན་དཔལ་
ན་ཨ་ཏི་ཤ །ས་ ེང་ གས་པས་ བ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །མ་འོངས་སངས་ ས་བ ན་པ་རབ་གསལ་གང༌། །
ོལ་མས་ ེས་བ ང་མཁས་ཤིང་ བ་པ་བ ེས། །

་ ི་བྷ་ ་ཞེས་ གས་པའི། །ཁ་ཆེ་མཁས་པ་དེ་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ། །མ ེན་རབ་ གས་ ེ་ཚད་མེད་མངའ་བ་ལས། །མི་ཕམ་མགོན་པོ་ མ་པར་ ང་བ་ཅན། ། ོ་ ོས་
ཟད་མེད་ཡོན་ཏན་གཏེར་མངའ་བ།

།འཇམ་ད ངས་ ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།

། ོགས་བ ར་

བ གས་པའི་ ལ་བ་མ་ ས་དང༌། ། ང་ བ་སེམས་དང་ ལ་ ས་མ་ ས་ཚགས། ། ལ་གཅིག་ ེང་ན་ ལ་
ེད་བ གས་པ་ཡི། ། ་མ་འཕགས་པའི་ཚགས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་པའི་ ེས་ ། བདེ་གཤེགས་བ ད་ ི་བ ོད་པ་མཁན་པོ་ཉིད་ ིས་མཛད་པ་ནི། མཚན་ ི་མེ་ཏོག་ ས་ཤིང་དག་པ་ལ། །

དཔེ་ ད་བཟང་པོའ་འ ་ཆགས་མཛས་པའི་ ། །གང་གིས་མཐོང་ཐོས་ ན་དང་དཔལ་ ར་པ། །མཚན་ ི་
ལ་པོ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་ ་བ་པ ས་རབ་བ ན་ཅིང༌། །ཤེས་ ་ ན་ལ་མཁས་པའི་མ ེན་པ་
འཕགས། ། ་མཚ་ ་ ར་ཟབ་པའི་ ་མངའ་བ། ། ་ད ངས་ ལ་པོ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཛམ་ འི་ ་བོ་
གསེར་ ར་ ང་ངེ་བ། །ཉི་མ་ ོང་ལས་ ག་པའི་གཟི་བ ིད་འབར། ། ི་མེད་གསེར་ ི་མཆོད་ ོང་ ་ འི་ ། །
གསེར་བཟང་ ི་མེད་ ང་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་ངན་འདས་ཤིང་བདེ་བའི་མཆོག་བ ེས་པ། །འ ོ་བའི་ ག་
བ ལ་ག ང་བ་ཞི་མཛད་ཅིང༌། །འ ོ་ ག་མགོན་དང་དཔལ་ ་ ར་པ་ཡི། ། ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ ་ཆེན་པོས་ཕ་རོལ་ ོལ་བ་འཇོམས། ། ་མཚ་ ་ ར་ཟབ་པའི་ ་མངའ་ཞིང༌། །འ ོ་
བའི་ ག་ག མ་མ་ ས་ཞི་མཛད་པ། །ཆོས་བ གས་ ་མཚའི་ད ངས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ ི་ ོ་ ོས་
གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ ལ། ། མ་དག་ཆོས་ ི་ད ིངས་ལ་རོལ་མཛད་ཅིང༌། །ཤེས་ ་མ་ ས་མངོན་ མ་
གཟིགས་པ་པོ། །ཆོས་ ོ་མངོན་པར་མ ེན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འ ོ་བའི་ནད་གསོ་མཛད་པ་ ན་པའི་མཆོག །
བཻ

་ ར་ ངས་པའི་ ་མངའ་ཞིང༌། ། ་ཡི་འོད་ ིས་འ ོ་བ་ ོལ་མཛད་པ། ། ན་པའི་ ལ་པོ་དེ་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ། ། གས་ ེ་ ན་ལ་ ོམས་པའི་བཅོམ་ ན་འདས། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འ ོའ་ ག་བ ལ་

བཻ

ོབ། ། ག་ག མ་ནད་སེལ་སངས་ ས་ ན་ ི་ ། །བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཉི་མ་ ་ ར་མ་རིག་

ན་པ་སེལ།

། ག་ག མ་ནད་སེལ་སངས་ ས་ ན་ ི་ །

། ་བ་ ་ ར་ཉོན་མོངས་ག ང་བ་སེལ།

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ།

། ་མིའི་ ོན་པ་ ན་པའི་ ལ་པོ་ ེ།

བས་མཛད་པ། ། ག་ག མ་ནད་སེལ་སངས་ ས་ ན་ ི་ ། །བཻ

།

།བཅོམ་ ན་འཇིག་ ེན་ག མ་ལ་
འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོད་ནི་

འཇིག་ ེན་ག མ་ ི་ ན་པ་ ེ། །འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་ ད་ནས་གཅོད། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
བདེ་ལ་རབ་ ་འགོད། །བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་ ན་ ིས་འ ོ་བ་ ན་ལ་གཟིགས། ། གས་

ེའི་ ན་ ིས་འ ོ་བ་ ན་ལ་ བ།

། ག་ག མ་ནད་སེལ་སངས་ ས་ ན་ ི་ །

།བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་

འཚལ་ལོ། ། ང་དང་མ ིས་པ་བད་ཀན་འ ས་པ་སོགས། །འ ང་བ་ཆེན་པོ་འ གས་པར་ ར་པ་ལ། །ནད་
ི་གཉེན་པོ་ ག་གཡས་ཨ་ ་ར། ། ན་པའི་ ལ་པོ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ་མདོག་མཐིང་ཀ་

ལ་ ོན་

པོ་འ ། ། ག་གཡོན་བ ད་ ིའི་ ན་ ི་ ང་བཟེད་བ མས། ། ག་ག མ་ནད་སེལ་སངས་ ས་ ན་ ི་ ། །
བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཉེས་པ་ ་མཚ་དག་ནི་གཞིར་ ངས་ནས། །ཡོན་ཏན་ ་མཚ་དག་གི་ཕ་རོལ་

སོན། །ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ ་ཡི་ ར་ ར་པ། །བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོན་ལམ་ ་ཆེན་ཡོངས་ ་

དག་ ར་པའི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་ ་ ར་གཞན་དོན་མཛད། ། ག་ག མ་ནད་སེལ་སངས་ ས་ ན་ ི་ ། །
བཻ

འི་འོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཐབས་མཁས་ གས་ ེས་

འི་རིགས་ ་འ ངས། །གཞན་ ིས་མི་ བ་

བ ད་ ི་ད ང་འཇོམས་པ། །གསེར་ ི་ ན་པོ་ ་ ར་བ ིད་པའི་ ། །

འི་ ལ་པོ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་དང༌།
ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང་འཁོར་ ་ི བ ོད་པ་ལག་ལེན་མཐོང་བ ད་ནི། མ་རིག་ ན་སེལ་ ོན་མེའི་མཆོག ། ག་བ ལ་

ནད་སེལ་ ན་ ི་ ལ། །དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ལ། ། ག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་ བས་ ་མཆི། །
གཞོན་ འི་ ་ ས་འཆང་དབང་པོ། །ཡེ་ཤེས་ ོན་མེ་རབ་བ ན་ཅིང༌། །འཇིག་ ེན་ག མ་ ི་ ན་སེལ་བ། །
འཇམ་དཔལ་ད ངས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འ ོ་ ག་འཇིགས་པ་བ ད་ལས་ ོབ་མཛད་ཅིང༌། །འཁོར་བའི་ ་
མཚ་ཆེ་ལས་ ོལ་བའི་ ། ། ་ངན་འདས་སར་ ིན་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག །སེམས་དཔའ་ བས་ ོལ་མཛད་
ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ང་ལོ་ཅན་ ི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས། །གསང་ གས་རིག་ གས་ ན་ ི་བདག་པོ་
ེ། །ལོག་འ ེན་བགེགས་ ི་ཚགས་ མས་འཇོམས་མཛད་པ། །བཅོམ་ ན་ ོ་ ེ་བ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཚངས་དང་བ ་ ིན་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི། །རང་རང་ ེ་བཅས་མ ་དང་དཔལ་ ན་པ། ། ོན་པའི་དམ་ཆོས་
ོང་བར་མཛད་པ་ཡི། ། ་ཡི་དགེ་བ ེན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །བདེ་གཤེགས་བ ན་པ་ ང་བའི་དགེ་
བ ེན་མཆོག །འཇིགས་པའི་ག གས་དང་ མ་པའི་ཆ་ གས་ཅན། །བ ན་འ མ་འཁོར་ ིས་བ ོར་བའི་
བ ་གཉིས་པོ། །གནོད་ ིན་ ེ་དཔོན་ མས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་བ ོད་པས་ ག་འཚལ་ཞིང༌། འཕགས་པའི་ཚགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་ཡོན་དང་ ག་པ། མེ་ཏོག་དང་

བ ག་ ོས། མར་མེ་དང་ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་དང་སིལ་ ན། ག གས་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་དངོས་ ་ཅི་

འ ོར་པ་དེ་དག་དང༌།

ོགས་བ ་ན་བདག་པོས་ཡོངས་ ་མ་བ ང་བའི་ ་དང་མིའི་ ས་དམ་པ་བདེ་བའི་

ཡོ་ ད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌།

ག ངས་དང་རིག་པའི་མ ་དང་མོས་པའི་ ོབས་ ིས་བ ེད་

པའི་མཆོད་ ིན་བཟང་པོར་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ལས་ ང་བ་ ་མཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ ས་
པ་ཐམས་ཅད་བཀང་ ེ་འ ལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །བདག་ཅག་ མས་ ིས་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་
འཁོར་བའི་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་མདོར་ན་མི་བ ི་བར་འོས་པའི་ལས་ནི་བ ིས།
བ ི་བར་འོས་པའི་ལས་མ་བ ིས་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་ ིག་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འཆགས་
སོ། ། ས་ག མ་ ི་འཕགས་པ་དང་སོ་སོའ་ ་ེ བོའ་དགེ་བ་མཐའ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་ ེས་ ་
ཡི་རང་ངོ༌། ། ོགས་བ འི་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་ ་ན་མེད་པ་བ ོར་བར་བ ལ་ལོ། །འཇིག་
ེན་ ི་ ོན་མེ་གང་དག་ ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ ལ་ ོན་པར་བཞེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ ་ངན་ལས་
མི་འདའ་བར་འཇིག་ ེན་ ི་དོན་མཛད་ཅིང་ ན་རིང་ ་བ གས་ ་གསོལ་བར་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་བ ོད་པས་འཕགས་པ་གདན་འཛམས་པའི་མཆོད་པ་ཅི་འ ོར་པ་ ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་བ ན་དང༌།

ོན་པ་བཅོམ་ ན་འདས་དཔལ་

་ བ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ན་ ངས་ཏེ་མཚན་ནས་བ ོད་ཅིང་ ག་འཚལ་བ་དང༌། མཆོད་ཅིང་དེ་དག་གི་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་དང༌།དེ་
དག་གི་ ན་ ར་ ིག་པ་བཤགས་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བ་དང༌། ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་
བ ལ་ཞིང་ ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང༌།
ོབས་ ིས།

དེ་དག་གི་མ ་དཔལ་དང་ ིན་ བས་ ི་

བདག་ཅག་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པའི་འཁོར་བ་ནས་བསགས་པའི་ ིག་པ་དང་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་

ང་ཞིང་དག་པར་ ར་ཅིག ། ས་ལ་ནད་མེད་པ་དང་ཚ་རིང་བར་ ར་ཅིག །འཇིག་ ེན་དང་འཇིག་ ེན་
ལས་འདས་པའི་དཔལ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ལ་མངའ་བ ེས་པར་ ར་ཅིག

།མཐར་ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ་

ོགས་ནས་ ོ་ ེའི་ ་ཆོས་ ི་ ལ་པོ་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ ི་གོ་འཕང་བ ེས་པར་ ར་ཅིག ། ལ་
ཁམས་ཐམས་ཅད་ ་ཡང་མི་ནད་དང་ གས་ནད་དང་ལོ་ཉེས་པ་དང་ད འི་གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་བ ་མི་
ཤིས་པའི་བག་ཅི་ཡང་མི་འ ང་བར་ ར་ཅིག

།ཆར་ ་ ས་ ་བབས་ཏེ་ལོ་ གས་འཕེལ་ཞིང་ ས་པ་དང༌།

བདེ་ ད
ི ་ ི་དཔལ་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ང་བདེ་བ་དང་ ན་
ཏེ། ཞིང་ཁམས་དེ་དག་ ་ ས
ེ ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གི་གདམས་ངག་ཐོབ་ ེ་ཚགས་གཉིས་ ོགས་

ནས་སངས་ ས་པར་ ར་ཅིག ། ད་པར་ ་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་ ན་རིང་ ་གནས་ཤིང་ ས་པར་ ར་ཅིག །
དེ་ནས་བཟོད་པར་གསོལ་ཏེ།

ཆེ་གེ་མོས།

བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འ ོ་བ་མང་པོའ་དོན་མཛད་པར་གསོལ་བའི་

བས་འདིར་བདག་ཅག་ ས་ངན་པའི་སེམས་ཅན་ ོད་པ་དམན་ཞིང་མ་དག་པས་མ་འཚལ་བ་དང༌།

ས་

ངག་ཡིད་ག མ་ཉོན་མོངས་པ་དང་འ ེས་པ་དང༌། མཆོད་པའི་དངོས་པོ་ ང་ཞིང་དམན་པ་དང༌། གཙང་ ་
མ་ ེད་པ་དང༌། མདོ་ལས་ ང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན་ ་མ་ ོགས་པ་ལ་སོགས་པ་འ ལ་ཞིང་ནོངས་པ་ཐམས་ཅད་
འཕགས་པ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་ མས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་མཆིས་ན།

གས་བ ེ་བས་

དགོངས་ཏེ་བཟོད་པར་བཞེས་ཤིང་འ ལ་དང་ ན་ ་བདག་ཅག་གི་ ིབ་པར་མི་འ ར་བར་ ིན་ ིས་བ བ་
་གསོལ།
དེ་ནས་ ེས་ལ་གཤེགས་གསོལ་ཏེ། མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་ ེད་ མས་ ིས་བདག་ཅག་དང་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་དོན་མཛད་ལགས་ ིས།

སོ་སོའ་ཞིང་ཁམས་ ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་ ་གསོལ།

ར་ཡང་སེམས་ཅན་དོན་ལ་ གས་ ེས་འ ོན་པར་ །
དེ་ནས་བཟང་ ོད་ཚར་རེ་འདོན་པ་ལག་ལེན་ཡིན་ཅིང༌། ཉིན་ཆོག་ཚར་གཅིག་ཡིན་ན་མ ལ་དང་མཆོད་པ་བ ། ཡང་ཉིན་རེ་ཆོ་
ག་ཚར་གཉིས་ག མ་སོགས་དང་ བ་ཆོག་ཞག་ ེལ་ཡིན་ན་མ་ ོལ་བར་མ ལ་དེ་ཀར་བ གས་ནས་མཆོད་པ་ མས་བ ེས། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་བ ན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བ ས་ཏེ་ ་བ་ ོབ་དཔོན་བོདྷ་ི ས ས་མཛད་པའི་ག ང་སོར་བཞག་ལ། ཞལ་འཕངས་
མས་ ལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་མཆན་ ར་མཛད་པ་ མས་ད ས་ ་བ ག་ ེ་ཀཾ་ཚང་གི་ ག་ལེན་ ར་ ར་བ་ལ་ནོངས་པ་མཆིས་
ན་བཟོད་པར་འཆགས་ཤིང༌། དགེ་བ་མཆིས་ན་བ ན་འ ོའ་དོན་ ་བ ོ་བར་བ འ
ི ོ། །ཞེས་ ེ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ ག་པ་ཆོས་ ི་
དབང་ ག་གིས་ལེགས་པར་བ ིགས་ནས་ ར་ ་བཀོད་པ་ལ་འ གས་ ང་ཟད་ཡོད་པ་དང་ཁ་འཕངས་དག་དང་ཤེས་དགོས་པ་
མས་བ ད་ནས་བ ས་ཆོག་འདོན་བ ིགས་ ་ ིས་པ་ཀ ་ཨ་ ་གས་སོ།

། ན་ འི་ཐང་ ་དང་གསེར་ ་ཡོད་ན་བཤམས།

མ ལ་ ེང་ ་འ འི་ཚམ་ ་བ ད་ད ས་དང་ད ་བཀོད། དེའི་མ ན་ ་ ་བཤོས་བ ད་དང་མར་མེ་བ ད་དང་ཏིང་བ ན་ ་
ཡོན་ཆབ་བཤམས། རོལ་མོ་མཆོད་རོལ་ བས་ ་ ེད་པའོ། །མ ་ལཾ་བྷཝ །། །། བྷཾ

མདོ་ གས་ ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །

་གར་ ད་ །

ཛ ཀ

མ། བོད་ ད་ །

་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཞེས་ ་བ། དཔལ་

་སེ ེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དེ་ཡང་

ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ ད་པ་ལས། སངས་ ས་ཆོས་ མས་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་བ ེན་ཏོ་ཞེས། །ཡོན་ཏན་ ན་ ི་མཆོག་མངའ་ ལ་
བས་དེ་ ད་ག ངས། །ཞེས་དང༌། ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་ཞལ་ནས། མན་ངག་ཐམས་ཅད་བ ས་པའི་མགོ་ནི། །བཤེས་གཉེན་
དམ་པ་མི་བཏང་བ་ཡིན། །དེ་ལས་དད་དང་ ང་ བ་སེམས་སོགས། །ཡོན་ཏན་ ན་འ ང་ ན་ ་ི གཏེར་ཡིན། །ཞེས་དང༌། གས་པོ་
རིན་པོ་ཆེས།

་མའི་ ིན་ བས་ཤིག་མ་ གས་ན། སེམས་ཉིད་འདི་བ ས་པས་མི་མཐོང༌། བ ང་བས་མི་ཟིན། བཀག་པས་མི་

ཁེགས། རང་གི་ ང་བ་འདི་ཡང་ ངས་པས་མི་ ོང༌། བཤིག་པས་མི་ཤིགས། དེ་བས་ན། ཚགས་གསོག་པར་འདོད་པ་དང༌།

ིབ་པ་

ང་བར་འདོད་པ་དང༌། བར་ཆད་ཞི་བར་འདོད་པ་དང༌། ོགས་པ་ ད་ལ་ ེ་བ་དང༌། ང་བ་ཟིལ་ ས
ི ་གནོན་པར་འདོད་པ་དང༌།
རང་གཞན་ ་ི དོན་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་འདོད་པ་ མས་ ིས། ་མ་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ཞིང༌། གསོལ་བ་འདེབས་པ་གཅིག་ ་
ལས་མེད། ཅེས་དང༌།
རང་ ོ་ནའང་ ོ།

ོག་ཅོག་པས།

གས་ ེ་ཆེན་པོ་རང་དཀར་ནའང་དཀར།

ེ་བ ན་མ་རང་དམར་ནའང་དམར།

ཻ་ ོ་ ེ་

ང་ནི་གང་ ་འ ག་ ང་ ་མའི་ ང་བ་དང་མ་ ལ་བས་ཚ་གཅིག་གི་སངས་ ས་དེ་ཡོང་ཡོང་འ །

ཞེས་

ག ངས་པའི་ ིར། འདི་ ིའི་ལེགས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ི་གཞི་མ། ལམ་ཐམས་ཅད་ ི་ ་བ། བོགས་འདོན་ ན་ ི་མཆོག་ ར།
མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ ི་དེད་དཔོན།

མན་ངག་ཐམས་ཅད་ ི་འ ང་གནས་ནི་ ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉིད་ཡིན་ཅིང༌།

དེ་ལ་ ་མཚན་ཤེས་པས་ ལ་བཞིན་མོས་ ས་ ས་ན་ཆོས་ཉིད་ ི་དོན་ཡང་མཐོང་བར་འ ར་ཏེ།

ད་ ་མ་ལས།

རང་ ང་

མས་ ི་དོན་དམ་དེ། །དད་པ་ཉིད་ ིས་ ོགས་ ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །དེ་ ར་ན་དགེ་ལེགས་ ན་ ་ི ་བ་ ་མ་མཆོད་པའི་ཉམས་ལེན་
ལ་འབད་པར་ འོ། །དེའི་ ལ་ནི། ས་གཞི་གནས་ཁང་མཆོད་པ་བ བ། །ཚགས་ཞིང་ ན་ ངས་ ོན་ལེགས་ ། ། ས་གསོལ་ ་ ི་
ན་ གས་འ ལ། ། ག་འཚལ་མཆོད་བ ོད་ ིག་པ་བཤགས། ། བས་སེམས་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བ ལ། །བ གས་གསོལ་བ ོ་
བ་བ ་ཤིས་ཏེ། །ཆོས་ ོད་ཡན་ལག་ཉི་ འོ། །ཞེས་པ་བཞིན་ ་བ་ལ།
བས་འ ོ་དང་སེམས་བ ེད་ཇོ་བོའ་ གས་ནི། སངས་ ས་ཆོས་དང་ཚགས་ ི་མཆོག་ མས་ལ། ། ང་ བ་བར་ ་

བདག་ནི་ བས་ ་མཆི། །བདག་གིས་ ིན་སོགས་བ ིས་པ་འདི་དག་གིས། །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་སངས་ ས་
འ བ་པར་ཤོག །
ས་གཞི་དང་གནས་ཁང་ ིན་བ བ་ནི། དཀོན་མཆོག་ག མ་ ི་བདེན་པ་དང༌།

ིན་ བས་དང༌། ཚགས་གཉིས་

ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མ ་དང༌། ཆོས་ ི་ད ིངས་ ི་རང་བཞིན་ ི་ཡོན་ཏན་དང༌།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་

མས་ ི་ཞིང་དག་པའི་ ོར་བ་ལ་སོགས་པ་སངས་ ས་ ི་ཞིང་ཡོངས་ ་ ངས་པའི་མ ་དང་། བདག་ཅག་
མས་ ི་མོས་པའི་མ ་ལས་གནས་འདི་སངས་ ས་ ི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ ི་ ན་དང་བཀོད་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་
ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ན་པར་ ར་ཏེ། ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་ ི་རང་བཞིན་ལག་མཐིལ་
ར་མཉམ་པ། ཐ་ ་ཆེ་བ། ཡངས་པ། རེག་ན་འཇམ་ཞིང་བདེ་བ། ི་མ་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བ། ཙ ན་ ལ་
ི་ ིང་པོའ་ ི་བ ང་དང་ ན་པའི་ འི་མེ་ཏོག་ ་ཚགས་ ིས་གཅལ་ ་བ མ་པ།

མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་

ས་བ ིགས་པ། གསེར་དང༌། ད ལ་དང༌།

ལ་དང༌།

་ཏིག་གི་ ེ་མ་ མ་ ར་བ ལ་བ།

པ ་འ ིང་ཞིང་ ེམ་པས་ཁེབས་པར་ ར་ཅིང༌།

་ ད་དང༌།

་ ་ ་ཚགས་ ད་ ན་པར་ ོགས་པས་དགའ་ཞིང་འ ོ་

ལ་ ིང་བས་བ ན་པའི་ཡན་ལག་བ ད་དང་ ན་པའི་མཚ་དང་ ིང་དང་ ེང་ཀ་དག་གིས་མཛས་པར་ ས་
པ། རིན་པོ་ཆེའི་དཔག་བསམ་ ི་ཤིང་ ོན་པ།

འི་ནོར་ ་དང༌།

་ཏིག་གི་ ན་ ེང་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་

ད ངས་པ་དང༌། མེ་ཏོག་གི་མགོ་ ོག་དང་འ ས་ ་མཛས་པར་ཆགས་པས་ག ར་ཟ་ཞིང་ ེམ་པ། གསེར་ ི་
ིལ་ ་གཡེར་ཁ་འ ོལ་བ་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ ི་ ་འ ང་བ་དང་ ན་པ་ཚར་ ་ ེངས་པས་ལེགས་པར་
བ ན་པའི་ས་གཞི་ལ། གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ ་བ ན་མཆོག་ ་འབར་བ་བཀོད་པ་འཇིག་ ེན་
ི་ཁམས་དཔག་ ་མེད་པ་ ས་པར་འགེངས་པའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ ་འ ང་བ། གནས་ཐ་དད་པ་ཤིན་ ་

མ་པར་ ེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ མ་པར་གནས་པ།

་ཡོངས་ ་མ་ཆད་པ། ཁམས་ག མ་ལས་ཡང་དག་པར་

འདས་པའི་ ོད་ ལ་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པ་དེའི་ ་མའི་དགེ་བའི་ ་བ་ལས་ ང་བ།

ཤིན་ ་ མ་པར་

དག་ཅིང་དབང་བ ར་བའི་ མ་པར་རིག་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས།

ང་ བ་སེམས་

དཔའི་དགེ་འ ན་དང་ ན་པ། ་དང༌། ་དང༌། གནོད་ ིན་དང༌། ི་ཟ་དང༌། ་མ་ཡིན་དང༌། ནམ་མཁའ་
ིང་དང༌། མིའམ་ཅི་དང༌།

ོ་འ ེ་ཆེན་པོ་དང༌། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ མ་པར་ ་བ་ཆོས་ ི་

རོའ་དགའ་བ་དང༌། བདེ་བ་ཆེན་པོས་བ ེན་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་
ཐོབ་པར་ ེད་པས་ཉེ་བར་གནས་པ། ཉོན་མོངས་པའི་གནོད་པའི་ ི་མ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ། བ ད་ཐམས་
ཅད་ཡོངས་ ་ ངས་པ།

ཐམས་ཅད་ ི་བཀོད་པ་ལས་ ག་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀོད་པའི་གནས།

ན་པ་དང་ ོ་ ོས་དང་ ོགས་པ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འ ང་བ། ཞི་གནས་དང་ ག་མཐོང་གི་བཞོན་པ་ཡིན་
པ། མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དང༌།

ོན་པ་མེད་པ་ནས་འ ག་པ། རིན་

པོ་ཆེ་པ འི་ ལ་པོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས་བ ན་པའི་བཀོད་པ་ལ་བ ེན་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་
ར་པའི་ད ས་ ། པ འི་གདན་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེའི་ ིའི་ ན་ལ། ོན་པ་བཅོམ་ ན་འདས་
འཁོར་ ས
ེ ་མཆོག་མར་མི་ གས་ག མ་སོགས་འཕགས་བོད་ ི་མཁས་ བ་ མས་དང༌།

་ བ་པ་ལ་

བ་ཆེན་ ང་པོ་

ལ་འ ོར་སོགས་གསེར་ཆོས་ ི་བཀའ་བབས། མེས་ ོག་ཚན་སོགས་བཤད་བ ད་ ི་བཀའ་བབས། རས་
ང་པ་སོགས་ ན་བ ད་ ི་བཀའ་བབས། ཆེ་བཞི་ ང་བ ད་སོགས་ བ་བ ད་ ི་བཀའ་བབས་ཏེ། ཡོངས་
འཛན་བཤེས་གཉེན་ ་མའི་འཁོར་ ིས་བ ོར་བའི་འ ས་པ་ ་མཚའི་ཚགས་ཐམས་ཅད་གདན་འཛམས་
པའི་བ གས་གནས་འཕགས་པ་སོ་སོའ་ ོན་ལམ་ ད་པར་ཅན་དང་མངའ་ཐང་དང་འཚམས་པར་ བ་པ་
མཛས་པ་ཤ་ ག་འ ང་བར་ ར་ཅིག །
མཆོད་པ་ ིན་བ བ་ནི། ི་ནང་ ན་ ་ཡང་ཆ་རིགས་དང་འཚམས་པར་ ་དང་མིའི་ཡོ་ ད་དམ་པ།

དང༌། རེག་པ་དང་ ན་པ་ཡིད་ ་འོང་བ།

ི་དང༌། རོ་

་ནོམ་པའི་བཟའ་བ་དང༌། བཅའ་བ་དང༌། ང་བ་དང༌། ག་པ་

དང༌། བ་པ་དང༌། གཞིབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཞལ་ཟས་བཤམ་པར་ ་བ་ ་ཚགས་པ་ ད་པར་ཅན་དག་དང༌། ན་
བཟའ་དང༌།

ན་དང༌། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ ལ་ ་ ིན་པ་ ་ཚགས་པ།

ང་པོ་ག མ་པའི་མདོ་དང༌།

བཟང་པོ་ ོད་པའི་ ོན་ལམ་ལས་ ང་བའི་མཆོད་པའི་ ིན་ ་མཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ས་པར་གང་ཞིང་ ན་

བས་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག

།འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་གདན་འཛམས་ནས་དེ་བཞིན་ ་ ིན་ ིས་

བ བས་ཤིང་བཞེས་ཏེ་ལོངས་ ོད་པར་ ར་ཅིག །
ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ། བ ་ ་ར་ ་མ ་ནི། ཏ་ ་ག་ ་ཡ། ཨ ་ཏེ་ས

ཾ་

་ཡ། ཏ ་ ། ༀ་བ ་བ ་མ་ ་

བ ། མ་ ་ཏེ་ཛ་བ ། མ་ ་བི ་བ ། མ་ ་བོ་དྷི་ཙ ་བ ། མ་ ་བོ་དྷི་མ ོ་པ་སཾ་ ་མ་ཎ་བ ། ས ་ཀ ་ ་
བ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བ ་

།

ན་འ ེན་པ་ནི། དཔལ་མཉམ་མེད་

འི་ ལ་པོ་འཕགས་པའི་དགེ་འ ན་ ་མཚའི་ཚགས་ ོབ་མ་ ལ་བ་

མཐའ་ཡས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ཉེས་ ང་གི་ ི་མ་ ང་ཞིང་
བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ ེལ་བའི་ ད་ ་ ན་འ ེན་ཞིང་མཆིས་ན་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་བ ལ་ཏེ་དེང་ ས་ལ་
བབ་ ིས་དགོངས་པར་མཛད་ ་གསོལ།

དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ གས་ ་ ད་པས་ མ་པར་སངས་ ས་

པའི་སངས་ ས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ ིས་གསལ་བར་རེག་ནས་ཤེས་རབ་ ི་པ ་ ས་པ།

པ འི་འ ང་གནས་

མས་ལ་ ང་མཛད་ ི་ ེང་བ་ ེ་ ག་མེད་པར་ བ་པར་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ བ་པར་གང་བ། ག ག་ཏོར་
ི་ནང་ནས་ ན་ ་འ ང་བའི་འོད་ ི་ད ིལ་འཁོར་ ིས་ ས་མཐའི་ད ིལ་འཁོར་ ི་གནས་མ་ ས་པ་བ ་
བར་ ས་ཤིང༌།

གནོད་ ིན་ ི་བདག་པོའ་ག ག་ཏོར་ ི་ནོར་ ་ཆེན་པོས་ཞབས་ ི་སོར་མོ་ལ་འ ེས་པར་

ས་ནས་ཆོས་ ོན་པ། ཞི་བར་གཞོལ་བའི་ལམ་ ་འ ེན་པ། འཇིག་ ེན་འ ེན་པ། གཉེན་བཤེས་པ། གཉེན་
གཅིག་ ་དག་ནི་མེ་མར་ ི་ ེང་བ་ཚར་ ་བཀོད་པའམ།

གསེར་ ི་མཆོད་ ོང་བ ིགས་པ་ ར་གསལ་བ།

བདག་གི་སེམས་ཤེལ་ ི་རང་བཞིན་ལ་ངོ་མཚར་བར་ཤར་བ་ཇི་ ་བ་དེ་ ར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོ་ ང་ཟད་མི་ཤེས་
པའི་གཏེར་དང་ ན་པའི་གནས་ ་གཤེགས་ཤིང་ ིན་ ིས་བ བ་པར་མཛད་ ་གསོལ།
མ་ ས་སེམས་ཅན་ ན་ ི་མགོན་ ར་ཅིང༌། །བ ད་ ེ་ད ང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ ། །དངོས་
མས་མ་ ས་ཇི་བཞིན་མ ེན་ ར་པའི།

།བཅོམ་ ན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་ ་གསོལ།

།

བཅོམ་ ན་བ ལ་པ་ ངས་མེད་ ་མ་ ། །འ ོ་ལ་བ ེ་ ིར་ གས་ ེ་ མ་ ངས་ཤིང༌། ། ོན་ལམ་ ་ཆེན་
དགོངས་པ་ཡོངས་ ོགས་པའི། ། ེད་བཞེད་འ ོ་དོན་མཛད་ ས་འདི་ལགས་ན། །དེ་ ིར་ཆོས་ད ིངས་ཕོ་
ང་ ན་ བ་ནས། ། ་འ ལ་ ིན་ བས་ ་ཚགས་ ོན་མཛད་ཅིང༌། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚགས་ མས་

བ ལ་བའི་ ིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་ ་གསོལ། །འ ོ་མགོན་ གས་ ེའི་ ན་ ན་
མས། །ཆོས་ ་ ོས་དང་ ལ་བ་ལས། །ག གས་ འི་ མ་པར་བཞེངས་ནས་ ང༌། །འ ོ་བའི་དོན་ལ་
གཤེགས་ ་གསོལ། །
ོན་ལེགས་ ་བ་ནི། བཅོམ་ ན་འདིར་ནི་ ོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ ལ་བར་ ན། །བདག་གི་

མཆོད་ཡོན་བཞེས་ ད་ ། །འདི་ཉིད་ ་ནི་བ གས་ ་གསོལ། ། ོང་ག མ་ ན་དང་མཉམ་པ་ཡི། །པ ་
འདབ་བ ་གེ་སར་བཅས། །བདེ་ཞིང་ཡངས་པ་འ ལ་ལགས་ན། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བ གས་ ་གསོལ། །
མཆོད་ཡོན་ ང་གི་ ་བཟེད་ཞལ་ ་ ེང་བཞིན་ །

་བོ་ག འི་ ན་བཞིན་ ། །ཨ ཾ་ ན་ཡང་མི་འཆད་དེ། ། ་མེད་

མཆོད་པ་འདི་འ ལ་ན། ། གས་ ེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་ ་གསོལ། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་དག་ ེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ་ཡོངས་ ་དག་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ཞབས་
བསིལ་འདི་དང་ཞབས་ལ་མཆོད་ཡོན་འདི་དག་ཞབས་དག་ལ་ད ལ་བར་བ ིའོ།

།

་མ་ཉམས་པ་དང་ ི་

དང་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པ་ ང་བའི་ ་ཡིས་ཞབས་དག་བ ་བར་བ ིའོ། ། ་བོ་ག འི་ ན་བཞིན་ ། །ཞབས་
བསིལ་ ན་ཡང་མི་འཆད་དེ། ། ་མེད་མཆོད་པ་འདི་འ ལ་ན། ། གས་ ེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་ ་གསོལ། །
བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ ིང་བ་དང་ ོད་པའི་ ི་མ་དག་ ེ་ ་འ ལ་ ི་ ང་པ་
ཡང་དག་པ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །
དེ་ནས་ ས་གསོལ་བ་ལ།

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་

སངས་ ས། རིག་པ་དང་ཞབས་ ་ ན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་ ེན་མ ེན་པ།
ཁ་ལོ་བ ར་བ།

་ན་མེད་པ།

ེས་ ་འ ལ་བའི་

་དང་མི་ མས་ ི་ ོན་པ་དེ་ལ་ཡོ་ ད་ཐམས་ཅད་དང་ ན་པའི་ ས་འདི་

གསོལ་བར་བ ིའོ། །
ས་ ི་ཁང་པ་ཤིན་ ་ ི་ཞིམ་པ། །ཤེལ་ ི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚར་བ་བ ར། །རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་
ཡིད་འོང་ ན། ། ་ཏིག་འོད་ཆགས་ ་རེ་ ེས་པ་དེར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་དེ་ཡི་ ས་ མས་ལ། །རིན་
ཆེན་ མ་པ་མང་པོའ་ ོས་ ི་ ། །ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་ ་དང་ནི། །རོལ་མོར་བཅས་པ་ ་མས་ ་
ས་གསོལ། །འདི་ནི་ ས་མཆོག་དཔལ་དང་ ན། ། གས་ ེའི་ ་ནི་ ་ན་མེད། ། ིན་བ བས་ཡེ་ཤེས་ ་

ཡིས་ནི། །ཅི་འདོད་དངོས་ བ་ ལ་ ་གསོལ། །རི་བོ་ ར་ནི་མཛས་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་དམ་པའི་ ན་ ན་པ། །
མཆོད་གནས་རིན་ཆེན་དེ་དག་ལ། །བདག་གིས་ ས་འདི་གསོལ་བར་བ ི། ། ིང་ ེ་ཡིས་ནི་ངེས་གང་བས། །
ག་ ་ཕན་དང་བདེ་མཛད་པའི། །མཆོག་ ་ ལ་བ་དེ་དག་ལ། །བདག་གིས་ ས་འདི་གསོལ་བར་བ ི། །ཞེས་
པས་ ས་གསོལ་ནས།

དེ་དག་ ་ལ་མ ངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་ ི་རབ་བ ོས་པས་ ་ ིའོ། །ཞེས་ ་ ི།
དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བ ར་བའི། །ན་བཟའ་ཤིན་ ་ ི་ཞིམ་དམ་པ་འ ལ། །གོས་བཟང་ བ་ལ་འཇམ་
པ་ ་ཚགས་དང༌། ། ན་མཆོག་བ ་ ག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་དང་དེ་ ས་དང༌།
། ས
ེ ་མཆོག་དམ་པ་ མས་ལའང་བ ན་པར་བ ི། །ཞེས་གོས་ ན་ ལ།
ོང་ག མ་ ན་ ་ ི་ངད་ ང་བ་ཡི། ། ི་མཆོག་ མས་ ིས་ བ་དབང་ ན་ ི་ ། །གསེར་ ངས་བཙ་མ་ ི་
དོར་ ས་པ་ ར། །འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་ ག་པར་བ ི། །ཞེས་ ག་པ་འ ལ་ལོ། །
ཚགས་བསག་བ ་ི བ་ལ། ག་འཚལ་བ་ནི། གང་གིས་འཆིང་ མས་ཐམས་ཅད་རབ་བཅད་ཅིང༌། ། ་ ེགས་ཚགས་

མས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ ས་ཏེ། ། ེ་དང་བཅས་པའི་བ ད་ནི་བ ལ་ནས་ ། ། ང་ བ་མཆོག་བ ེས་དེ་ལ་
ག་འཚལ་ལོ། །མི་མཆོག་འ ལ་བ་ཁ་ལོ་བ ར་མཛད་ཅིང༌། ། ན་ ོར་འཆིང་བ་གཅོད་མཛད་དེ་བཞིན་
གཤེགས། །དབང་པོ་ཞི་ཞིང་ཉེར་ཞི་ཞི་ལ་མཁས། །མཉན་ཡོད་བ གས་པ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་རིན་
ཆེན་མང་པོའ་ཚགས་མངའ་ཞིང༌། །མཚན་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་ ་དག་པའི་ ། །གསེར་ ི་མདོག་ཅན་ ་དང་
མིས་མཆོད་པ། །བཅོམ་ ན་ ་ཡི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ིང་རས་ ་མ་མཆོད་པ་ལས། གང་གི་འཁོར་བའི་ཉེས་པ་ནི། ། ན་པ་ཙམ་ ིས་འཇོམས་མཛད་ཅིང༌། ། ་མེད་

ང་ བ་ཐོབ་མཛད་པའི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་མ་རིག་ ན་པའི་ཚགས། ། ག་ ་ ར་
པ་སེལ་མཛད་པ། །ཉི་མའི་ད ིལ་འཁོར་ ་ ་ཡི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་འཁོར་བའི་ ག་
བ ལ་ ི། །ཚད་ག ང་མ་ ས་སེལ་མཛད་པ། ། ་བའི་ད ིལ་འཁོར་ ་ ་ཡི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་
ལོ། །གང་གི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི། །ཉོན་མོངས་ནད་ མས་སེལ་མཛད་པ། ། ན་པའི་ ལ་པོ་ ་ ་ཡི། །
་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ ི། ། ོང་ ེར་མཆོག་ ་ ེལ་མཛད་པ། ། ་

མཆོག་རིན་ཆེན་ ་ ་ཡི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་ ེ་ ་ན་འཆི་ཡི། ། ་བོ་ཆེ་ལས་ ོལ་
མཛད་པ། །མཉན་པའི་ ལ་པོ་ ་ ་ཡི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་འ ོ་བའི་དགོས་འདོད་
མས། །ཡིད་བཞིན་ ོགས་པར་འ ང་འ ར་བའི། །ནོར་ ་རིན་ཆེན་ ་ ་ཡི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་
ལོ། །གང་གི་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ ན། །འ ་འ ལ་མེད་པ་ བ་ ར་པ། །ནམ་མཁའ་ ་ འི་ གས་མངའ་
བའི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་ག ང་གི་འོད་ཟེར་ ིས། །བདག་སོགས་ ོངས་པ་མ་ ས་པ།
། ིང་གི་པ ོ་ཁ་ ེས་པའི། ། ་མའི་ཞབས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
མཆོད་པ་འ ལ་བ་ནི། དཔང་ ོང་ ག་ ་པའི་མདོ་ལས།

ང་ བ་སེམས་དཔའི་བསོད་ནམས་རབ་འ མས་ལས་ ང་

བ་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་མཆོད་པ་ ་ཚགས། མཆོག །གཙ་བོ། དམ་པ།
ནོམ་པ།

ད་པར་ཅན། བཟང་པོ།

་

་ན་མེད་པ། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པས་ ོགས་བ འི་ ོད་ ི་འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ ར་ ར་

བཀང་ ེ། ཆོས་ ི་མཆོད་པ་དང་བཅས་པས་མ་ ས་མི་ ས་ ས་པ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ ི་མའི་
་མཐར་ ག་ ་ ན་མི་འཆད་པར་མཆོད་ཅིང་འདོན་ནོ། །ད ལ་ཞིང་གསོལ་ལོ། །བ ར་ ིར་བ ིའོ། ། ་
མར་བ ིའོ། །རི་མོར་བ ིའོ། །མཉེས་པར་བ ིའོ། །
ཞེས་པས་མཚམས་ ར་ཏེ། ཐོག་མར་ཉེར་ ོད་ ་འ ལ་བ་ནི།

ལ་བ་ ་མཚའི་མཆོད་ ས་ལས་ བ་པའི། །ཞིང་

ཁམས་ ་མཚའི་མེ་ཏོག་ ་མཚའི་ཚགས། །ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་ ལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་ ་མཚས་
འ ལ་ལོ་བཞེས་ ་གསོལ། །
ཞེས་མེ་ཏོག་གི་གནས་ ་བ ག་ ོས།

ང་གསལ། ི་ཆབ། ཞལ་ཟས་ མས་བ ག །མཐར་སོ་སོའ་འདོད་དོན་ མས་ ར་

བར་ ་ ེ། བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ང་ བ་ ི་ཡན་ལག་བ ན་དང་ ན་པར་ ར་

ཅིག

།བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ལ་ ིམས་ མ་པར་དག་ ེ་ཡང་དག་པའི་ ལ་

ིམས་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག

།བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པའི་ ན་པ་

བསལ་ནས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ ོན་མ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག

།བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ས་ མ་པར་གཡེངས་པའི་ ི་མ་དག་ ེ་བདེ་ཞིང་ཚམ་པར་ ར་
ཅིག །བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ ེས་པའི་ ག་བ ལ་བསལ་ནས་ཡིད་བཞིན་ ི་

ཟས་ ོམ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །
འདོད་ཡོན་ ་ནི།

ལ་བ་ཟག་མེད་འ ོར་ལ་མངའ་བ ར་ཡང༌། །འ ོ་བའི་དོན་ ་འདོད་ཡོན་ མ་ ་ཡིས། །

མཆོད་པས་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས། །བསོད་ནམས་མི་ཟད་གཏེར་ལ་ ོད་པར་ཤོག །
ལ་ ིད་ ་བ ན་ནི། མི་དབང་རིན་ཆེན་ ་བ ན་འདི་དག་ནི། །སངས་ ས་ ས་དང་བཅས་པ་མ་ ས་ལ། །

བདག་གིས་བཤམས་ཤིང་ཡིད་ ིས་ ལ་བ་ཡིས། །འ ོ་བ་མི་ཟད་གཏེར་ལ་ ོད་པར་ཤོག །
བ ་ཤིས་ ས་བ ད་ནི།

་ཡི་དབང་པོ་ ་མིན་ག ལ་ ལ་ནས། །བ ་ཤིས་ ་མོ་བ ད་ ིས་མཆོད་པ་ ར། །

ལ་དབང་ མས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ལ། །བ ་ཤིས་ ས་བ ད་དག་གིས་མཆོད་པར་བ ི། །
བ ་ཤིས་ གས་བ ད་ནི།

མགོན་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ིན་བ བས་པའི།

།བསོད་ནམས་ ་ལས་ ང་བའི་

འཁོར་ལོ་འདི། །གང་ལ་ ལ་བ་དེ་ཡིས་ ད་ཅིག་ལ། །དམ་པའི་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བར་ཤོག །
ཚག་ ང་གཉིས་པའི་གནས་ །

ི་མེད་ཤིན་ ་མཛས་པའི་དཔལ་བེ ་འདི། ། ཞེས་དང༌། དེ་བཞིན། རིན་ཆེན་བ ད་

ིས་གང་བའི་ མ་པ་འདི། ། ི་མེད་ཤིན་ ་དག་པའི་པ ་འདི། ། ི་མེད་ཤིན་ ་དཀར་བའི་ ང་ཆེན་འདི། ། ི་
མེད་ཤིན་ ་དག་པའི་གསེར་ཉ་འདི། ། བས་ ི་དམ་པ་རིན་ཆེན་ག གས་མཛས་འདི། །དམ་ཆོས་མི་ བ་
ལ་མཚན་དམ་པ་འདི། །ཞེས་པ་ མས་ ར། ང་པ་བཞི་པའི་གནས་ །

ན་མ ེན་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དང་ ན་པར་ཤོག

།བསོད་ནམས་ཚགས་ ོགས་ ན་ ིས་བ ན་པར་ཤོག །འཁོར་བའི་ཉེས་པའི་ ོན་ ིས་མ་གོས་ཤོག ། ོད་
ངན་ཕམ་ ེད་ཆོས་ ་ ོགས་པར་ཤོག །འཁོར་བའི་ ་མཚ་ཆེ་ལས་ ོལ་བར་ཤོག ། ན་ལ་ བས་ ི་དམ་པ་
ེད་པར་ཤོག །དམ་ཆོས་མི་ བ་ ལ་མཚན་འ གས་པར་ཤོག །
ཅེས་པ་བ ག་གོ ། ་ འི་བཟའ་བ་ནི། ནམ་མཁའ་མཛད་ ིས་ ིན་ ས
ི ་བ བས་ཏེ། ག གས་ ་ ི་རོ་རེག་ ན་པ། །

མཆོག་ ་ ར་པའི་ཟས་མཆོག་འདི། །བདག་གིས་དད་པས་འ ལ་ལགས་ ིས། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་ ་
གསོལ། །
ཞལ་ཟས་རོ་བ ་ ན་པ་ཡིད་འ ོག་པ། །ལེགས་ ར་འདི་ནི་ ལ་བ་ ས་བཅས་ལ། །དད་པས་ ལ་བས་འ ོ་
བ་འདི་དག་ ན། །འ ོར་ ན་ཏིང་འཛན་ཟས་ལ་ ོད་པར་ཤོག ། ལ་བས་བ ད་བཅོམ་ ང་ བ་སངས་
ས་ཏེ། ། ལ་བའི་ ་ལ་ ིབས་ མ
ེ ས་མི་མངའ་ཡང༌། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ཞིང་ ་འ ར་ ད་ ། །

ར་བའི་བཤོས་དང་ཞལ་ཟས་འདི་ ལ་བས། ། ས་ ན་དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་འཕེལ་ ས་ནས། །བདེ་བ་ཅན་ ་
པ ོ་ལས་ ས
ེ ་ཏེ། །ཏིང་འཛན་ཆོས་དང་ཟས་ལ་ལོངས་ ོད་ཤོག །
ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ ན་ ིས་ཡོངས་ ་བ ོར་བ་ མས་ལ་
ཞལ་ཟས་ ་ཚགས་པའི་ཚད་མ་དང་འ ར་བ་དང་བཤོས་དང་ཞོ་ལ་སོགས་པ་ འི་ ས་ ་ནོམ་པ་ ི་བཟང་
པོ་ ང་བའི་ ས་གང་བའི་ མ་པ་དང་བཅས་པ་ མས། བདག་དང་ ིན་པའི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ ེས་ ་བ ང་ ེ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་གོ་འཕང་ལ་རབ་ ་
འགོད་པའི་ ད་ ་ད ལ་བར་བ ིའོ། །
་ ག་ ་ནི།

ལ་བ་མགོན་པོ་དཔལ་ ིས་ མ་མེར་བ གས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ ་ ་བ ེས་པ་ལ། ། ་

ག་ ་ ན་ ིང་པོ་དམ་པ་འ ལ། །འ ོ་བས་བདེ་གཤེགས་ ིང་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །འ ་ མ་པ་ ་ ལ་བས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིག་ ེན་ ི་ལོ་ཏོག་འཕེལ་ཞིང་དགེ་བའི་ལོ་ཏོག་ ས་ ན་ ་ ས་པར་ ར་ཅིག
།རིན་པོ་ཆེ་ མ་པ་ ་ ལ་བས་ཡིད་བཞིན་ ི་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དགོས་ད ་ཡིད་
བཞིན་ ་བ ངས་ནས་འ ོར་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག

། ན་ མ་པ་ ་ ལ་བས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་བཞི་བ ་ ་བཞིའི་ ག་བ ལ་དང་ ལ་ནས་ གས་ ེའི་ ན་ ིས་ ག་ག མ་
ི་ནད་ལས་ཐར་བར་ ར་ཅིག
དང་ ན་པར་ ར་ཅིག

། ིང་པོ་ མ་པ་ ་ ལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ི་ ིང་པོ་

། ི་ མ་པ་ ་ ལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ས་ མ་པར་

གཡེང་བའི་ ི་མ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་དག་ ེ་བདེ་ཞིང་ཚམ་པར་ ར་ཅིག །
མཆོད་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ཡང་ བ་ཆེན་ ིང་གིས་མཛད་པའི་ ་མ་མཆོད་པ་ལས། ནམ་མཁའ་ཉི་ ་གཟའ་ ར་འཇའ་

ཚན་དང༌། །མཛས་པའི་ ིན་དང་ ག་ ་ལ་སོགས་པས། །རབ་ ་བ ན་ཅིང་ཡིད་རབ་ ང་ ར་པ། ། ེས་
མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །རི་བོ་མཆོག་དང་དེ་བཞིན་རི་ ན་དང་། །གངས་རི་ ན་རི་རིན་
ཆེན་རི་བོ་སོགས། །དགོས་འདོད་འ ང་བའི་རི་གཞན་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་
བར་བ ི། །རིན་ཆེན་ས་གཞིར་ལོ་ཏོག་ ིན་ ེད་ཅིང༌། ། ེད་མོས་ཚལ་དང་ ན་དགའ་ ་བ་དང༌། །ག ག་
ལག་ཁང་སོགས་ཕོ་ ང་བཞིན་ ར་པ། ། ས
ེ ་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །གཞལ་མེད་ཁང་

ཆེན་བསིལ་ཁང་ ོ་ཁང་དང༌། ། ་བབས་ལ་སོགས་མཛས་པའི་ ན་ ིས་བ ན། །ངོ་མཚར་མཆོག་ ་ ར་པ་
དེ་དག་ ན། ། ས
ེ ་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །ག ག་ལག་ཁང་དང་ ལ་པོའ་ཕོ་ ང་དང༌།
།མཁར་དང་ ལ་འཁོར་ ོང་དང་ ོང་ ེར་དང༌།

།ཡིད་འོང་མཛས་པའི་ཁང་བཟང་ཇི་ ེད་ ན།

། ེས་

མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། ། ་ ེ་ག གས་དང་ ལ་མཚན་བ་དན་དང༌། །དར་ད ངས་
བ་ བ་འཕན་དང་ ་ ི་དང༌།

།ཡོལ་བ་ལ་སོགས་བཀོད་པའི་ ད་པར་ མས།

མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །གསེར་ད ལ་ཟངས་ གས་དེ་བཞིན་ ་ཏིག་དང༌། །བཻ

། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་
་དང་ ང་དང་མན་

ཤེལ་དང༌། ། ་ ་ལ་སོགས་རིན་ཆེན་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། ། ་
མཚ་ཆེ་དང་ ་བོ་ ་ ན་དང༌། །མཚ་དང་ ིང་ ་ ེང་ཀ་ ་མིག་སོགས། ། ོག་པ་མེད་ཅིང་ཡན་ལག་བ ད་
ན་ཆབ། ། ས
ེ ་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །ལོ་ཏོག་ ི་ཐོག་ཤིང་ཏོག་ཇི་ ེད་པའི། ། ི་དང་
རོ་ ན་འ ོ་བའི་གསོས་ ར་པ། །དབང་པོའ་ ོད་ ལ་ངོ་མཚར་ ་ཚགས་པ། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་
ལ་འ ལ་བར་བ ི། །ཙན་དན་ག་ ར་ ར་ མ་ལ་སོགས་ཏེ། །རོ་དང་ ས་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི། །ནད་
སེལ་ ན་ ི་ མ་པ་ཇི་ ེད་ ན། ། ས
ེ ་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། ། ་མཆོག་ ེན་ ིས་
ལེགས་པར་ ར་བ་ཡི། །བཟའ་དང་བཅའ་དང་ ག་དང་བ ང་ལ་སོགས། །འཇིག་ ེན་ཟས་མཆོག་མ་ ས་ཇི་
ེད་ ན། ། ས
ེ ་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །འཇིག་ ེན་དག་ན་ན་བཟའི་མཆོག་ ར་པ། །
ད་འཕགས་ ་ལ་འཇམ་ཞིང་མཛས་པ་ཡི། ། ེ་ ག་དཔག་མེད་ཇི་ ེད་ཡོད་པ་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་
མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །ཞེས་དང༌།

་ཡི་དབང་པོ་ཉེ་བའི་དབང་པོ་དང༌། ། ་དང་ ་མོ་མཛས་པའི་འཁོར་

དང་བཅས། །ལོངས་ ོད་འདོད་ཡོན་ཚགས་བཅས་དེ་དག་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་
བ ི། ། ་མིན་ ་དང་གནོད་ ིན་ ི་ཟ་དང༌། །དབང་པོ་ལ་སོགས་ ་དང་ ་མོ་དང༌། །འཁོར་དང་ལོངས་ ོད་
ངོ་མཚར་ཇི་ ེད་ ན།

། ས
ེ ་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི།

།འཁོར་ལོས་བ ར་ ལ་མི་ཡི་

དབང་ ག་མཆོག །བ ན་མོ་ ས་བཅས་རིན་ཆེན་ ་བ ན་དང༌། །ད ང་གི་ཚགས་དང་བཅས་པ་ཇི་ ེད་
ན། ། ས
ེ ་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། ། ལ་ ན་ལ་སོགས་ ེས་པ་ ད་མེད་དང༌། ། ེ ་ ་
མོ་མཛས་པའི་གོས་ ོན་ཅིང༌། །རིན་ཆེན་ ན་ ིས་བ ན་པ་དེ་དག་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་
འ ལ་བར་བ ི། །སེང་གེ་ ་མཆོག་ལ་སོགས་ ོབས་ཆེན་དང༌། །ཨེ་ ་སོགས་མཛས་པའི་རི་ གས་སོགས། །

ནགས་ ོད་རི་བོའ་ ལ་ན་ ་བ་ ན། ། ས
ེ ་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། ། ་དང་ ང་པོ་དེ་
བཞིན་ཤིང་ ་དང༌། །འཇིག་ ེན་དག་ན་ཐེག་ཆེན་བཞོན་པའི་མཆོག ། གས་ཆེན་མ ོགས་པར་འ ོ་བ་དེ་
དག་ ན། ། ས
ེ ་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། །མཁའ་ ིང་ ལ་པོ་ཀ་ལ་པིང་ཀ་དང༌། ། ང་
ང་ ་ ་ ་ ག་ ར་པ་སོགས། ། ད་ ན་མཛས་པའི་འདབ་ཆགས་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་
མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི། ། ་མིའི་ལོངས་ ོད་ཡོངས་ ་བ ང་བ་དང༌། །ཡོངས་ ་ག ང་མིན་རང་བཞིན་
གནས་པའི་རིགས། །ངོ་མཚར་ ད་ ་ ང་བ་ཇི་ ེད་ ན། ། ེས་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི།
། ོད་ ི་འཇིག་ ེན་ཕོ་ ང་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །བ ད་ ི་སེམས་ཅན་ ་ཚགས་ ལ་པའི་རིགས། །ཡིད་འོང་
མཛས་པའི་རོལ་མོ་ཇི་ ེད་ ན།

། ས
ེ ་མཆོག་རིན་ཆེན་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི།

།བདག་གི་ ས་དང་

ལོངས་ ོད་ཐམས་ཅད་དང༌། །མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འ ོ་བ་མ་ ས་ ན། ། ེས་མཆོག་ ེད་ ི་འབངས་ ་
འ ལ་ལགས་ན། ། གས་ ེས་དགོངས་ནས་བཞེས་ཏེ་བ བ་ ་གསོལ། །
བ་པའི་མཆོད་པ་ནི། ཐོས་པའི་མཆོད་ཡོན་ ་མཚས་ལེགས་གཏམས་ཤིང༌། ། མ་བ ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་ ན་ ་

བ མ། ། ལ་ ིམས་ མ་དག་ ི་ཡི་བ ག་ ོས་འ ལ། །འཆད་པ་ཉིན་མོར་ ེད་པའི་ ོན་མེ་ ར། ། ོད་པ་
ཉེས་པ་ མ་ ོང་ ི་ཆབ་གཏམས། །བསམ་གཏན་རོ་བ ་ ན་པའི་ཞལ་ཟས་བཤམས། ། ོམ་པ་ ེབ་ལེགས་
ན་པའི་རོལ་མོ་སོགས། །འཕགས་ མས་ད ེས་ ེད་མཆོད་པ་འདི་དག་གིས། ། ་མེད་ ་མ་ ལ་བ་ ས་
དང་བཅས། །མཆོད་པར་འོས་པའི་ བས་ ན་མཆོད་པར་བ ི། ། ོན་པ་མཆོག་གིས་ཇི་ ར་བ ན་པ་བཞིན།
། ་དང་འ ས་ འི་ཐེག་པ་རབ་གསལ་བར། །ཞིང་ མས་ ན་ ་ བ་མེད་འབར་མཛད་པ། །བཀའ་བ ད་
རིམ་པར་ ོན་ མས་མཆོད་པར་བ ི། །

མ ལ་ཚམ་ ་སོ་བ ན་མ་ཡང་འ ལ།
བ ོད་པའི་རིམ་པ་ནི། འཕགས་པ་ ལ་འཁོར་ ོང་གིས་ ས་པའི་མདོ་ལས། མཚན་མཆོག་ ན་པ་ ི་མེད་ ་བའི་ཞལ། །

གསེར་མདོག་འ ་བ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། ། ལ་ ལ་ ོད་འ ་ ིད་པ་ག མ་མ་མཆིས། །མཉམ་མེད་
མ ེན་ཅན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བ ད་ ི་ ་མོ་བཞིས་བ ོད་པར་ གས་པ། མ་དག་ ་མངའ་མཆོག་ ་ག གས་བཟང་བ། །ཡེ་

ཤེས་ ་མཚ་གསེར་ ི་ ན་པོ་འ ། ། གས་པ་འཇིག་ ེན་ག མ་ན་ ང་ངེ་བ། །མགོན་པོ་མཆོག་བ ེས་ ོད་
ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་ ེ་བཞིས་བ ོད་པར་ གས་པ།

ལ་བ་ ་བ་ ི་མ་མེད་པའི་ ། ། ལ་བ་ཉི་མ་

འོད་ཟེར་ ོང་གི་འོད། ། ལ་བ་པ ་ ི་མ་མེད་པའི་ ན། ། ལ་བ་མེ་ཏོག་པད་ ་ ལ་མེད་ཚམས། ། ལ་བའི་
ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ ་ ་ ེ། །རིན་པོ་ཆེ་ནི་ ་མའི་འ ང་གནས་ ར། ། ལ་བ་ ་མཚ་ཡེ་ཤེས་ ་ཡིས་གང༌། །
ཏིང་འཛན་བ ་ ག་ ོང་གིས་ ན་ ་གང༌། ། ལ་བའི་ཞབས་ནི་འཁོར་ལོ་ ིས་པ་ ེ། །ཁོར་ ག་ ་ ད་དེ་
བཞིན་ ིབས་མ་ ོང༌། ། ག་དང་ཞབས་ནི་ ་བས་ ས་པ་ ེ། །ཞབས་ ི་ ་བ་ངང་པའི་དབང་པོ་བཞིན། །
གསེར་ ི་རི་བོ་ ་ ར་རབ་ ་གདའ། ། ལ་བ་ ི་མེད་གསེར་ ི་རི་དབང་པོ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རི་དབང་
འ ་བ་ ེ། །སངས་ ས་རི་དབང་ ལ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ་བ་ ་ ་འ ། །ནམ་
མཁའ་དང་ཡང་མ ངས་ཤིང་འ ་བ་ ེ། ། ་མ་ ིག་ ་ ་ ར་ཆགས་པ་མེད། ། ལ་བ་ ི་མ་མེད་ལ་ ག་
འཚལ་བ ོད། །
་མ་མཆོད་པ་ཡོན་ཏན་ ན་འ ང་ལས།

་ལ་ཚད་མེད་བ ང་ ་མེད། །ནམ་མཁའ་དང་ནི་མཉམ་ ར་ཅིང༌། ། ་

ཚགས་དབང་ ག་མི་ཤིགས་པ། ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །ཐམས་ཅད་ ོང་པའི་ཆོ་འ ལ་ལས། །
འ ང་ འི་བདག་ཉིད་རང་ ང་དཔལ། ། ་འ ལ་ཆེན་པོ་ཆེ་བའི་བདག ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །
འ ས་མ་ ས་ཤིང་ ན་ ིས་ བ། །དངོས་མེད་དངོས་ ན་བདག་ཉིད་ཅན། །ག གས་མེད་ག གས་བཟང་
དམ་པའི་མཆོག ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །ཐོག་མཐར་འ ོ་འོང་མི་མངའ་ཞིང༌། ། ེ་འཇིག་འ ་
འ ལ་མི་མངའ་ཡང༌། །འ ོ་དོན་ཅིར་ཡང་ ོན་མཛད་པའི། ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། ། མ་ ལ་ ་
མའི་ ར་བ ན་ནས། ། ་ཚགས་ ་མའི་གར་མཛད་ཅིང༌། ། མ་ ོལ་འ ས་ ་ ེར་མཛད་པའི། ། ོ་ ེའི་ ་
ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། ། ་ཡི་ མ་ ལ་རེ་རེས་ ང༌། །སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་པའི། །དགོས་འདོད་
ཡིད་བཞིན་ ོང་མཛད་པའི། ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །ཇི་ ིད་འཁོར་བ་དེ་ ིད་ ། ། ་ལ་མཛད་པ་
ན་མི་འཆད། ། གས་ ེའི་ གས་ ས་འ ོ་བ་འ ེན། ། ོ་ ེའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །བ ོད་ ་མེད་པའི་
ངང་ཉིད་ལས། །ཚངས་པ་ལ་སོགས་ ན་པའི་ད ངས། ། ོགས་བ ་ ན་ ་ ོགས་མཛད་པ། ། མ་དག་
ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། ། ིད་ག མ་འ ོ་བ་མ་ ས་པའི། ། ་བའི་དབང་པོ་ཚམ་མཛད་ཅིང༌། །ཐམས་

ཅད་ཡིད་དང་མ ན་ ར་པའི། ། མ་དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །ག ང་གི་བ ོད་པ་རེ་རེས་ ང༌། །མ་
རིག་ ན་པ་སེལ་མཛད་ཅིང༌།

།ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་ ོན་མཛད་པའི།

། མ་དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་

བ ོད། །ཞི་སོགས་ལས་ མས་ཐམས་ཅད་ ན། །ཞལ་ནས་བ ོད་པ་ཙམ་ ིས་ནི། ། ལ་བཞིན་ ་ནི་ བ་ ར་
པའི། ། མ་དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །ཟབ་ཅིང་ ་ཆེའི་ག ང་ད ངས་ ིས། །ཐེ་ཚམ་ ་བ་གཅོད་
མཛད་ཅིང༌། །ཡིད་བདེ་ ང་བ་ ེར་མཛད་པའི། ། མ་དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །འ ོ་བའི་དགོས་
འདོད་ཐམས་ཅད་ ན། ། གས་ ེ་ཆེན་པོའ་ ོན་ལམ་ ིས། ། ན་ མ་ཚགས་པར་འ ང་ ར་པའི། ། མ་
དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །ག ང་གི་ མ་ ལ་རང་ ང་ག ང༌། །ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་དངོས་ མས་
ལ། །ཆོས་ ི་ ་ནི་འ ང་ ར་པའི། ། མ་དག་ག ང་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། ། ང་པོ་ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་
དང༌། །ག ང་དང་འཛན་པ་ལ་སོགས་པའི། ། ོག་པ་ ན་ལས་ མ་པར་ ོལ། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་
བ ོད། །བསམ་ ིས་མི་ བ་དཔག་ ་མེད། །ཚད་མེད་གཞལ་ ་མེད་ ར་ཅིང༌། །མཉམ་པ་མེད་ཅིང་དཔེ་མེད་
པའི། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །འཁོར་འདས་ཆོས་ མས་མ་ ས་ ན། །ཉིད་ ི་ གས་ ་མ ེན་
ར་ཅིང༌། །མཁའ་ ར་ ི་མ་མི་མངའ་བའི། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །འཇིག་ ེན་ ོད་པ་ ་
ཚགས་ ན། ། ན་ ོབ་ ་མ་ ར་གཟིགས་ཤིང༌། ། ེ་འཇིག་མེད་པར་མ ེན་ ར་པའི། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་
ག་འཚལ་བ ོད། ། ས་ག མ་ཤེས་ ་མ་ ས་ ན། ། ེ་བ་མེད་ཅིང་གཞི་མེད་པར། ། ད་ཅིག་ཉིད་ལ་
མ ེན་ ར་པའི། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། ། ེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད། །དམིགས་མེད་རབ་ ་
མི་གནས་པ། །མཚན་ཉིད་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཡེ་ཤེས་ གས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། ། མ་དག་ ོས་
དང་ ལ་བའི་ གས། ། ོན་ ངས་ གས་ ེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སངས་ ས་ ིན་ལས་མཛད་པ་པོ། །ཡེ་ཤེས་
གས་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད། །
ིག་པ་བཤགས་པ་ནི། དཔང་ ོང་ ག་ འི་མདོ་ལས་ག ངས་པ། བདག་ཅག་གི་ ་ེ བ་འདི་དང་ ་ེ བ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་

མ་མཆིས་པ་ནས་ ིད་པ་ག མ་ ི་འཁོར་བ་ན་འཁོར་ཞིང་འདོད་ཆགས་དང༌།

ཞེ་ ང་དང༌།

གཏི་ ག་

ག མ་ ི་དབང་གིས་ ས་དང༌། ངག་དང༌། ཡིད་ ི་ ོ་ནས་མི་དགེ་བ་བ ་དང༌། མཚམས་མེད་པ་ ་ལ་
སོགས་ཏེ། ག ང་རབ་ ན་ལས་འགལ་བའི་ ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་བདག་གིས་ཅི་བ ིས་པ་དང༌། གཞན་
ལ་བཅོལ་བ་དང༌། གཞན་བ ིད་པ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བ་དེ་དག་ ལ་ཙམ་བག་ཙམ་ཡང་མ་ ས་པར་མཐོལ་

ཞིང་བཤགས་སོ། ། ངས་ཤིང་བསལ་ཏོ། །གཞིག་ཅིང་གདོན་ནོ། །མི་འཆབ་བོ། །མི་ ེད་དོ། །མི་བ ེན་མི་
བ ིད་དོ། །
ང་པོ་ག མ་པའི་མདོ་ཡང་འདོན།
བས་འ ོ་དང་སེམས་བ ེད་ ི་ ོམ་པ་བ ང་བ་ནི།

ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ ི་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པའི་ཆོ་ག་ལས།

སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་
བས་སངས་ ས་ ི་ག ང་ ན་མི་འཆད་པར་བ ི་བའི་ ད་ ། ས་འདི་ནས་བ ང་ ེ། ང་ བ་ ི་ ིང་པོ་
ལ་གནས་ ི་བར་ །

ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ང་གཉིས་ ི་མཆོག་ལ་ བས་ ་མཆི་ ེ།

གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ། ཐམས་ཅད་མ ེན་པ། ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་
ལ་བ། ས
ེ ་ ་ཆེན་པོ། ས
ེ ་ ་ ་མཆོག ། ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ། ་ན་མེད་པའི་ ། ཆོས་ ི་ ་མངའ་བ་
ལ་ བས་ ་མཆིའོ། །ཆོས་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བའི་མཆོག་ལ་ བས་ ་མཆི་ ེ།

་ན་མེད་པ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་མངའ་བ། ཞི་བ་ཆོས་ ི་ ་སོ་སོར་རང་གིས་རིག་པ་ལ་ བས་ ་མཆིའོ། །དགེ་འ ན་ ལ་བ་
ཚགས་ ི་མཆོག་ལ་ བས་ ་མཆི་ ེ།

ོགས་བཞིའི་འཕགས་པ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོའ་དགེ་འ ན་ལ་ བས་ ་མཆིའོ། །དེ་ ད་ལན་ག མ་བ ། བས་ ་འ ོ་བའོ། །
སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་
བ་ ས་འདི་ནས་བ ང་ ེ། ང་ བ་ ི་ ིང་པོ་ལ་གནས་ ི་བར་ ། སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་
ཐམས་ཅད་ལ་ ས་ཇི་ ་བ་དང་ ོབས་ཅི་མཆིས་པ་བཞིན་ ་བདག་འ ལ་ཞིང་མཆིས་ན། མགོན་པོ་ གས་
ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་དག་བདག་བཞེས་ ་གསོལ། དེ་ ད་ལན་ག མ་བ ། བདག་ད ལ་བའོ། །
སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་ ་གསོལ།

ཇི་ ར་ ོན་ ི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་དག་ ོན་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ད་པ་ ོད་
པའི་ཚ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ ལ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ད ོལ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ད གས་ད ང་བ་དང༌།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང༌།

སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དགོད་པའི་ ད་ ། ཇི་ ར་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་

པའི་ ང་ བ་ ་ གས་བ ད
ེ ་པ་དེ་བཞིན་ །

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བ་ཡང་ ས་འདི་ནས་བ ང་ ེ།

ང་ བ་ ི་ ིང་པོ་ལ་མཆིས་ ི་བར་ ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ ལ་བ་དང༌།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ད ོལ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ད གས་ད ང་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ་ངན་
ལས་འདའ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དགོད་པའི་ ད་ ་ ་ན་མེད་
པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་དོ།
མས་དང༌།
ཁམས་དང༌།

།ཇི་ ར་ ོན་ ི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ།

ང་པོ་དང༌།

་ེ མཆེད་དང༌། ག ང་བ་དང་འཛན་པ་ མ་པར་ ངས་པ། ཆོས་བདག་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་

ིས་རང་གི་སེམས་གཟོད་མ་ནས་མ་ ས
ེ ་པ།

ོང་པ་ཉིད་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ ང་ བ་ ི་སེམས་བ ེད་པ་དེ་

བཞིན་ ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བ་ཡང་ ས་འདི་ནས་བ ང་ ེ།
་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ད
ེ ་དོ།

ང་ བ་ ི་ ིང་པོ་ལ་མཆིས་ ི་བར་

།ཇི་ ར་ ོན་ ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་

པའི་སངས་ ས་དེ་དག་གིས་བ ད་ད ང་དང་བཅས་པ་ཕམ་པར་མཛད་དེ།
སངས་ ས་པ་དེ་བཞིན་ །

ཉིད་མངོན་པར་ ོགས་པར་

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བ་ཡང་བ ད་ད ང་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ཕམ་

པར་བ ིས་ཏེ། བདག་མངོན་པར་ ོགས་པར་འཚང་ ་བར་བ ིའོ། །ཇི་ ར་ ོན་ ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་དེ་དག་གིས་ཉིད་མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་ནས་
ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་དེ་བཞིན་ ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བ་ཡང་མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་
ཏེ་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་རབ་ ་བ ོར་བར་བ ིའོ། །ཇི་ ར་ ོན་ ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་
པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་དེ་དག་གིས་ཉིད་མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་ནས་ཚགས་ཡོངས་ ་བ ས་
པ་དེ་བཞིན་ ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བ་ཡང་མངོན་པར་ ོགས་པར་སངས་ ས་ཏེ་ཚགས་ཡོངས་ ་བ ་
བར་བ ིའོ། །
ོད་འ ག་ལས་ག ངས་པ།

ང་ བ་ ིང་པོར་མཆིས་ ི་བར། །སངས་ ས་ མས་ལ་ བས་ ་མཆི། །ཆོས་དང་

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཚགས་ལའང་དེ་བཞིན་ བས་ ་མཆི། །zཇི་ ར་ ོན་ ི་བདེ་གཤེགས་ ིས། །
ང་ བ་ གས་ནི་བ ད
ེ ་པ་དང༌། ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་བ བ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ ར། །
དེ་བཞིན་འ ོ་ལ་ཕན་དོན་ ། ། ང་ བ་སེམས་ནི་བ ེད་བ ི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་ ་ནི་བ བ་པ་ལའང༌། །རིམ་

པ་བཞིན་ ་བ བ་པར་བ ི། །དེ་ ད་ལན་ག མ་བ །
ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པའོ། ། ེས་ ་ཡི་རང་བ་ནི།

ོད་འ ག་ལས། སེམས་ཅན་ ན་ ི་ངན་སོང་གི། ། ག་བ ལ་

ངལ་གསོའ་དགེ་བ་དང༌། ། ག་བ ལ་ཅན་དག་བདེར་གནས་ལ། །དགའ་བས་ ེས་ ་ཡི་རང་ངོ༌། ། ང་ བ་
ར་ ར་དགེ་བསགས་པ། །དེ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་ངོ༌། ། ས་ཅན་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ལས། །ངེས་པར་ཐར་
ལ་ཡི་རང་ངོ༌། ། ོབ་པ་ མས་ ི་ ང་ བ་དང༌། ། ལ་ ས་ས་ལའང་ཡི་རང་ངོ༌། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
བདེ་མཛད་པའི། ། གས་བ ད
ེ ་དགེ་བ་ ་མཚ་དང༌། །སེམས་ཅན་ཕན་པར་མཛད་པ་ལ། །དགའ་བས་ ེས་ ་
ཡི་རང་ངོ༌། །
ཆོས་འཁོར་བ ལ་བ་ནི།

ོགས་ མས་ ན་ ི་སངས་ ས་ལ། །ཐལ་མོ་ ར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །སེམས་ཅན་ ག་

བ ལ་ ན་འཐོམས་ལ། །ཆོས་ ི་ ོན་མེ་ ར་ ་གསོལ། །
་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བ གས་གསོལ་ནི།

ལ་བ་ ་ངན་འདའ་བཞེད་ལ། །ཐལ་མོ་ ར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །འ ོ་

འདི་ ོངས་པར་མི་དགོད་ཅིང༌། །བ ལ་པ་ ངས་མེད་བ གས་པར་གསོལ། །
བ ོ་ ོན་ ་བ་ནི། དེ་ ར་འདི་དག་ ན་ ས་ཏེ། དགེ་བ་བདག་གིས་བསགས་པ་གང༌། །དེས་ནི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ ི། ། ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་ཤོག །འ ོ་བ་ནད་པ་ཇི་ ིད་ ། །ནད་སོས་ ར་ ི་བར་ ་
ནི། ། ན་དང་ ན་པ་ཉིད་དག་དང༌། །དེ་ཡི་ནད་གཡོག་ ེད་པར་ཤོག །ཟས་དང་ ོམ་ ི་ཆར་ཕབ་ ེ། །བ ེས་
དང་ ོམ་པའི་ ག་བ ལ་བསལ། ། ་གེའི་བ ལ་པ་བར་མའི་ཚ། །བདག་ནི་ཟས་དང་ ོམ་ ་ ར། །སེམས་
ཅན་ཕོངས་ཤིང་ད ལ་བ་ལ། །བདག་ནི་མི་ཟད་གཏེར་ ར་ཏེ། །ཡོ་ ད་མཁོ་ད ་ ་ཚགས་ ། །མ ན་ན་ཉེ་
བར་གནས་ ར་ཅིག ། ས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་ ོད་དང༌། ། ས་ག མ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ ང༌། །སེམས་
ཅན་ ན་ ི་དོན་ བ་ ིར། །ཕངས་པ་མེད་པར་གཏང་བར་ ། །ཐམས་ཅད་བཏང་བས་ ་ངན་འདའ། །བདག་
ོ་ ་ངན་འདས་པ་ བ། །ཐམས་ཅད་གཏོང་བར་ཆབས་ཅིག་ལ། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་གཏོང་བ་མཆོག །
བདག་གིས་ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། ། ས་འདི་ཅི་བདེར་ ིན་ཟིན་ ིས། ། ག་ ་གསོད་དང་ ོད་པ་དང༌། །
བ ེག་སོགས་ཅི་དགར་ ེད་ལ་རག །བདག་གི་ ས་ལ་ ེ་ ེད་དམ། །ཅོ་འ ི་ག་ཞའི་ ་ ེད་ ང༌། །བདག་གི་
ས་འདི་ ིན་ཟིན་ ིས། །འདི་ཡི་ཁ་ཏས་ཅི་ཞིག་ ། །དེ་ལ་གནོད་པར་མི་འ ར་བའི། །ལས་གང་ཡིན་པ་ ེད་

་ ག །བདག་ལ་དམིགས་ནས་ནམ་ ་ཡང༌། །འགའ་ཡང་དོན་མེད་མ་ ར་ཅིག །བདག་ལ་དམིགས་ནས་
གང་དག་གི། ། ོ་འམ་དད་པའི་སེམས་ ང་བ། །དེ་ཉིད་ ག་ ་དེ་དག་གི། །དོན་ཆེན་འ བ་པའི་ ར་ ར་ཅིག
།གང་དག་བདག་ལ་ཁ་ཟེར་རམ། །གཞན་དག་གནོད་པ་ ེད་པ་འམ། །དེ་བཞིན་འ ར་ཀ་གཏོང་ཡང་ ང༌། །
ཐམས་ཅད་ ང་ བ་ ལ་ ན་ ར།

།བདག་ནི་མགོན་མེད་ མས་ ི་མགོན།

།ལམ་ གས་ མས་ ི་དེད་

དཔོན་དང༌། །བ ལ་འདོད་ མས་ ི་ ་དང་ནི། །གཟིངས་དང་ཟམ་པ་ཉིད་ ་ ར། ། ིང་དོན་གཉེར་ལ་ ིང་
དང་ནི། །གནས་མལ་འདོད་ལ་གནས་མལ་དང༌། །བདག་ནི་ ས་ཅན་ ན་འདོད་པ། ། ན་ ི་ ན་ ་འ ར་
བར་ཤོག །ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་ མ་པ་བཟང༌། །རིག་ གས་ བ་དང་ ན་ཆེན་དང༌། །དཔག་བསམ་ ི་ནི་
ཤིང་དག་དང༌། ། ས་ཅན་ མས་ ི་འདོད་འཇོར་ ར། །ས་སོགས་འ ང་བ་ཆེན་པོ་དང༌། །ནམ་མཁའ་བཞིན་
་ ག་པར་ཡང༌། །སེམས་ཅན་དཔག་ ་མེད་པ་ཡི། ། མ་མང་ཉེར་འཚའི་གཞིར་ཡང་ཤོག །དེ་བཞིན་ནམ་
མཁའི་མཐས་ག གས་པའི། །སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་ མ་ ན་ ། །ཐམས་ཅད་ ་ངན་འདས་བར་ ། །བདག་
ནི་ཉེར་འཚའི་ ར་ཡང་ཤོག །
གས་ ད་བ ལ་བའི་ ལ་ ་ཤེར་ ིན་ཡི་གེ་ ང་ ་ལས་ག ངས་པའི་ག ངས་ནི། ཏ ་ ། །ༀ་ ་ནེ་ ་ནེ་མ་ ་ ་ན་ཡེ་

། ཞེས་ཅི་རིགས་དང༌།
མཁས་ བ་ཀ ་ཆགས་མེད་ ི་ནང་ག ག་བཞག་ཐབས་ལས།

་བ ད་ཚང་མ་ ན་ ་ི མཚན་ གས་ནི། ༀ་ ་ས ་ ་ ་ ྃ་

། དེ་ལ་མཚན་ གས་ཐམས་ཅད་འ ས་པ་ཡིན། །
ཞེས་ག ངས་པའི་མཚན་ གས་ ང་ཅི་འ བ་ ་བ འོ།
ཆེན་པོའ་དབང་བ ར་བའི་ ལ་ ར་མོས་ནས།

།ས་བ ་པའི་མདོའ་ཆོས་ ི་ ིན་ ་ི ལེ ་ལས་ག ངས་པའི་འོད་ཟེར་

དེ་ ར་མཚན་ནས་བ ོད་ཅིང་ག ངས་བ ས་པའི་ ེན་ ིས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་དང་འཁོར་དེ་དག་གི་མཛད་ ་དང་
འི་གནས་དག་ནས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་ ན་པ་ཞེས་ ་བའི་འོད་ཟེར་
འཁོར་ ངས་མེད་པ་བ ་ ོང་ ག་བ ་བ ་ ང་ ེ། དེ་དག་གིས་ ོགས་བ ་ཐམས་ཅད་ ི་འཇིག་ ེན་ ི་
ཁམས་ཐམས་ཅད་མ་ ས་པར་ ང་བར་ ས་ནས།

འཇིག་ ེན་ལ་ལན་བ ་བ ོར་བ་ ས་ཏེ།

དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ མ་པར་འ ལ་བ་ཆེན་པོ་ མས་བ ན། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ེ་བ་ ག་ ིག་བ ་ ོང་ ག་

མང་པོ་བ ལ། སངས་ ས་ ི་ཞིང་རབ་འ མས་ཐམས་ཅད་ མ་པ་ ག་ ་བ ོད། ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ ི་
འཆི་འཕོ་དང༌། འ ོ་བར་ ་ེ བ་རབ་ ་ཞི་བར་ ས། བ ད་ ི་གནས་ཐམས་ཅད་མོག་མོག་པོར་ ས། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ ོགས་པས་ ང་ བ་པ་ མ་པར་སངས་ ས་པའི་སངས་ ས་ ི་
གདན་ ན་ ་བ ན།

སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་འཁོར་ ི་ད ིལ་འཁོར་བཀོད་པའི་མ ་རབ་ ་བ ན།

འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཆོས་ ི་ད ིངས་ ིས་ ས་པ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ ི་མཐས་ག གས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་
བར་ ས་ནས།

ིར་ལོག་ ེ་སེམས་ཅན་ ི་ད ིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ནས་བ ོར་བ་ ས་ནས་བཀོད་

པ་ཆེན་པོ་བ ན་ཏེ།
འོད་ཟེར་དེ་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ཡན་ལག་གི་དམ་པར་ བ་པར་ ར།
མས་ ང་སེམས་ཅན་ མས་ ི་མགོར་ བ་པར་ ར།

དེའི་འཁོར་ ི་འོད་ཟེར་

འོད་ཟེར་དེ་དག་གིས་ཕོག་མ་ཐག་ ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ ིས་ ོན་མ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ོང་ ག་བ ་བ ་རབ་ ་ཐོབ། འོད་ཟེར་དེ་དག་ ང་ ས་
གཅིག་ ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ཡན་ལག་གི་དམ་པ་ལ་འབབ་པར་ ར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ང་
ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་ ལ་ལ་མངོན་པར་དབང་བ ར་བ་ཐོབ་ ེ།

ོབས་བ ་ཡོངས་ ་

ོགས་ནས་ནི། ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་བ ང་བ་ཡང་ཐོབ་པར་ ར་བསམ།
ོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། དཔང་ ོང་ ག་ ་པའི་མདོ་ལས།

ས་འདི་ནས་ནམ་ ང་ བ་ ི་ ིང་པོ་ལ་མཆིས་ ི་བར་ །

དགོངས་པའི་དབང་གིས་ཆེད་ ་ ལ་པ་མ་གཏོགས་པར་ནམ་ནམ་ཞར་ཞར་ཚ་ཚ་རབས་རབས་ ་ངན་སོང་
ག མ་ལ་སོགས་ཏེ། བགེགས་རིགས་ཐམས་ཅད་ ་མི་ ེ་ཞིང་མི་ ང་བར་ཤོག་ཅིག །ལོག་པ་མི་དགེ་བའི་
ལས་ལ་མི་ ོགས་མི་བ ིད་པར་ཤོག་ཅིག །ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་ ་ལ་མི་ ོགས་མི་གསོག་པར་ཤོག་ཅིག
། ད་པའི་ ས་དང་ ག་བ ལ་ ི་འ ས་ ་ ན་ལས་ཐར་ནས་ ིན་ཆད་མི་ ོང་བར་ཤོག་ཅིག །
ས་འདི་ནས་ནམ་ ང་ བ་ ི་ ིང་པོ་ལ་མཆིས་ ི་བར་ ་ ོ་ག མ་ནས་དགེ་བ་ ་བོའ་ ན་བཞིན་ ་ ན་
མི་འཆད་པར་ཤོག་ཅིག །ཚ་རབས་གར་ ས
ེ ་ ང་བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་ ན་ཏེ། །སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ ་བ་ལ་མ ་དང་དབང་ཡོད་པར་ཤོག་ཅིག

།གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབའ་ཞིག་གི་

གས་ ་ ད་པའི་ཆོས་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ ་གདོན་མི་ཟ་བར་འཚང་ ་བའི་དོན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གང་

ཡིན་པ་དེ་བདག་གིས་ ང་མ་ནོར་བར་ཁོང་ ་ ད་ཅིང་བ ོམས་ལ།

གཞན་དག་ལ་ཡང་མ་ནོར་བར་ ོན་

ཅིང་འ ེན་པར་ཤོག་ཅིག །
ས་འདི་ནས་ནམ་ ང་ བ་ ི་ ིང་པོ་ལ་མཆིས་ ི་བར་ ་དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ བས་ ་མཆི་ ེ།
བདག་ཉིད་ ས་ད ལ་ ིས་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་སོ་སོ་ནས་ ག་ ་བཞེས་ཤིག །ཇི་ ར་
ན་ ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་དང༌།
ཁམས་དང༌།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ།

ང་པོ་དང༌།

་ེ མཆེད་ ིས་མ་ཟིན་པའི་ཆོས་བདག་མེད་པ་དང་མཉམ་པ། ཐོག་མ་ནས་མ་ ེས་པ།

ོང་པ་

ཉིད་ ི་རང་བཞིན་ ིས་ ང་ བ་ ི་སེམས་བ ེད་པ་ ར་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བས་ ང༌།
ས་འདི་ནས་ནམ་ ང་ བ་ ི་ ིང་པོ་ལ་མཆིས་ ི་བར་ ་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པར་བ ིའོ། ། ང་ བ་
ི་སེམས་ནི་ནམ་གཞར་ཡང་མི་ ོར་ཞིང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེ་དང་ནམ་ཡང་མི་འ ལ་བར་ཤོག་
ཅིག

།ཇི་ ར་ ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་དེ་དག་ ་ན་མེད་པའི་བསོད་ནམས་ ི་ ེས་ ་ཡི་རང་བ་ ར།

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ ི་བས་ ང་འཇིག་ ེན་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་
ེས་ ་ཡི་རང་ངོ༌།

།ནམ་འཆི་བར་ངེས་པའི་ ས་དེ་ན་སངས་ ས་དང༌།

ཐམས་ཅད་ ི་ཞལ་མངོན་ མ་ ་མཐོང་ནས།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་

ག་གཡས་པ་གསེར་ ི་ཁ་དོག་ཅན་བ ང་ ེ། བདག་གི་ ི་

བོར་བཞག་ནས་ ང་ནོད་པར་ ར་ཅིག །བདག་གིས་ ང་ཉོན་མོངས་པས་སེམས་མི་འ ལ་པར་ཆོས་བདག་
མེད་པ་དང་མ ན་པའི་འ ན་པ་ཅན་དང༌།
ང་ བ་ ི་སེམས་ཚད་མེད་པ་དང་ ན་བཞིན་ ་འཆི་བའི་ ས་ ེད་པར་ཤོག་ཅིག །མདོར་ན་བག་ཆགས་
མ་ ས་ ན་ ང་ནས།

།བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ོགས་ཏེ།

།འ ོ་བ་མ་ ས་ ིན་ ིས་

བ ལ་བའི་ ིར། །བདག་ཉིད་ ར་ ་མངོན་པར་སངས་ ས་ཤོག །
་བའི་ ིང་པོའ་མདོ་ལས་ག ངས་པའི་བ ན་པ་ ས་པའི་བདེན་ཚག་ནི། སེམས་ཅན་དོན་ ་བདག་གིས་ ོན། །དཀའ་

བ་གང་ཞིག་ ས་ ར་དང༌། ། བདག་གི་བདེ་བ་བཏང་བ་ཡིས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །ངས་
ོན་ནད་པའི་དོན་ཆེད་ ། །རང་གི་འཚ་བ་ཡོངས་བཏང་བས། །སེམས་ཅན་ཕོངས་པ་བ བ་པའི་ ིར། ། ན་
རིང་བདག་བ ན་འབར་ ར་ཅིག ། ་དང་ ་མོ་ ང་མ་དང༌། །ནོར་དང་ ང་ཆེན་ཤིང་ ་དང༌། །རིན་ཆེན་

ང་ བ་ ིར་བཏང་བས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །བདག་གིས་སངས་ ས་རང་ ལ་དང༌། །ཉན་
ཐོས་ཕ་དང་མ་དང་ནི། ། ང་ ོང་དག་ལ་མཆོད་ ས་པས། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་ཅིག །བ ལ་པ་ ེ་
བ་ ་མར་བདག ། ག་བ ལ་ ་ཚགས་ ོང་ ར་ཅིང༌། ། ང་ བ་དོན་ ་ཐོས་བཙལ་བས། །བ ན་པ་ ན་
རིང་འབར་ ར་ཅིག །བདག་གིས་བ ལ་ གས་ ལ་ ིམས་དང༌། །དཀའ་ བ་ ན་རིང་ ས་ ར་ཅིང༌། །
ོགས་བ འི་སངས་ ས་ངས་མཐོང་བས། ། ན་རིང་བ ན་པ་འབར་ ར་ཅིག །བདག་ ོན་བ ོན་འ ས་
དང་ ན་པ། ། ག་ ་བ ན་ཅིང་ཕ་རོལ་གནོན། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ོལ་དོན་ ། །བདག་བ ན་ ན་
རིང་འབར་ ར་ཅིག །བཟོད་བ ལ་ ག་ ་གནས་ ར་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་ ིགས་མ་ཡི། །སེམས་
ཅན་ངན་ ས་བཟོད་ ར་པས། །བ ན་པ་ ན་རིང་གནས་ ར་ཅིག །བསམ་གཏན་ མ་ཐར་ག གས་མེད་
དང༌། །ཏིང་འཛན་ག འི་ ེ་ ེད་པ། །བ ོམས་པས་དེ་མ ས་བདག་གི་ནི། །བ ན་པ་ ན་རིང་འབར་ ར་
ཅིག །ཡེ་ཤེས་དོན་ ་བདག་གིས་ ོན། །དཀའ་ བ་ནགས་དག་བ ེན་ ས་ཤིང༌། བ ན་བཅོས་ ་མ་ཉེར་
བ ན་པས། །བདག་གི་བ ན་པ་འབར་ ར་ཅིག །བ ེ་བའི་ ་ཡིས་ཤ་ ག་དང༌། །འཚ་བ་ཡོངས་ ་བཏང་
ར་ཅིང༌། །ཡན་ལག་ཉིང་ལག་བཏང་བ་ཡིས། །ཆོས་ ལ་ མ་པར་འཕེལ་ ར་ཅིག །བདག་ ོན་ ིག་པའི་
སེམས་ཅན་ མས། ། མས་པས་གསལ་བར་ ིན་ ས་ཤིང༌། །ཐེག་པ་ག མ་ལ་རབ་བཀོད་པས། །ཆོས་ ི་
མཆོད་ ིན་ ས་ ར་ཅིག །བདག་ ོན་ཐབས་ཤེས་ ར་པ་ན། །སེམས་ཅན་ ་ངན་ལས་ ོལ་ ས། །ཡང་དག་
་ལ་རབ་བཀོད་པས། །ཆོས་ནི་ མ་པར་འཕེལ་ ར་ཅིག །བདག་གིས་སེམས་ཅན་བ ་དངོས་བཞིས། །ཉོན་
མོངས་མེ་ལས་ཐར་ ར་ཅིང༌། །བདག་གིས་འཕེལ་ ིག་ཕམ་ ས་པས། །བདག་འཁོར་ ན་རིང་གནས་ ར་
ཅིག །བདག་གིས་ ་ ེགས་ཅན་གཞན་དག ། ་བའི་ ་ལས་བ ལ་ ས་ཤིང༌། །ཡང་དག་ ་ལ་བཀོད་ ར་
པས། །བདག་འཁོར་ ག་ ་ ས་ ར་ཅིག །
ནོངས་པ་བཤགས་ཏེ་གཤེགས་ ་གསོལ་བ་ནི། མ་འ ོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང༌། །གང་ཡང་བདག་ ོངས་ ོ་ཡིས་ནི། །

བ ིས་པ་དང་ནི་བ ིད་ ལ་གང༌། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་ ་གསོལ། ། ས་ངན་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་
དམན། །མ་རིག་ཉོན་མོངས་དང་འ ེས་པས། །འཕགས་པའི་ གས་དགོངས་མ་ ོགས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་
མཛད་ ་གསོལ། །སེར་ འི་དབང་ ར་མི་མཁས་པས། །མཆོད་པ་ངན་ཞིང་བཤམས་ཉེས་པ། །མགོན་པོ་
གས་ ེ་ཆེ་ ན་པས། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་ ་གསོལ། །བག་མེད་ ོད་པ་མ་དག་པས། །མདོ་ལས་ ང་

བའི་ཆོ་ག་བཞིན། །མ་ ོགས་འ ལ་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་ ་གསོལ། ། ག་པ་དང་ནི་
ཆད་པ་དང༌། །ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་དང༌། །བདག་གིས་བ ེད་ངས་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་
མཛད་ ་གསོལ།

།འཕགས་པའི་ཚགས་ མས་ ིས་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འ ོ་བ་ཉམ་ཐག་པ་ མས་ ི་

དོན་མཛད་ཅིང་བཀའ་ ིན་ ལ་ལགས་ཏེ། ད་ ང་ ་ཡང་བདག་ཅག་ལ་ གས་བ ེ་བས་ཡང་དང་ཡང་ ་
གདན་འཛམས་པ་མཛད་པར་དགོངས་ཤིང་སོ་སོའ་ག ལ་ འི་ཞིང་ མས་ ་འ ོ་བ་མང་པོའ་དོན་ལ་
གཤེགས་པར་ ལ་ ་ཅི་གནང༌།
དགེ་བ་བ ོ་བ་ནི།

ལ་བ་འ ི་ ང་པའི་ག ང༌། བདག་དང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ས་ག མ་ ་བསགས་

པ་དང་ཡོད་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་འདིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ར་ ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་
ོགས་པའི་ ང་ བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག

།ཅེས་དང༌།

དགེ་བའི་ ་བ་དེས་ ས་ ིས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་ ར་ཅིག །ངག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་ ར་ཅིག །
ཡིད་ ིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་ ར་ཅིག །ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ ི་བསམ་པ་མི་
འོང་བར་ ར་ཅིག །ཞེ་ ང་གི་བསམ་པ་མི་འོང་བར་ ར་ཅིག །ང་ ལ་དང༌།
ི།

ག་དོག ། ེད་པ་དང་བ ར་

གས་པ་དང་ ན་པ། ཚ་འདིའི་བསམ་པ་མི་འོང་བར་ མས་པ་དང་ ིང་ ེ།

ང་ བ་ ི་སེམས་ ིས་

ད་བ ན་ནས། ཡོངས་ ་འཛན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་ ར་ནས། བདག་
ཚ་འདི་ཉིད་ལ་ ག་ ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །ནམ་འཆི་བའི་ཚ་གནད་གཅོད་པའི་
ག་བ ལ་མི་འོང༌། །གཤིས་ངན་ ་འཆི་བར་མི་འ ང༌།

ས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་མི་འོང་བར། འཆི་བ་ལ་

དགའ་བ་དང་བཅས། བདེ་དང་བཅས་ནས། སེམས་ཉིད་ཤིན་ ་གསལ་བ་དང༌། ཆོས་ཉིད་ཤིན་ ་གསལ་བ་
དང་འ ོགས་ནས། འཆི་ཁ་དང་བར་དོར་ཅིས་ ང་ ག་ ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་ བ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །
དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །དེ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ར་ཅིག །
བ ་ཤིས་བ ོད་པ་ནི། བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ ིམ་བདག་དེས་པ་ལ་ག ངས་པ། ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་ ོན་མཆོག་ ་ན་མེད།

།ཆོས་ ེ་ཉི་མ་ ལ་བའི་ ིན་ བས་ ིས། །བ ད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་ད ་ཞི་ ེ། ། ག་ ་དཔལ་
གནས་ཉིན་མཚན་བ ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་ཆོས་མཆོག་ ་ན་མེད། །དམ་ཆོས་བ ད་ ི་བདེན་
པའི་ ིན་ བས་ ིས། །ཉོན་མོངས་ ག་བ ལ་ག ང་བའི་ད ་ཞི་ ེ། ། ག་ ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བ ་

ཤིས་ཤོག །དགེ་འ ན་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དཔལ་འབར་བ། ། ལ་ ས་ཕན་མཛད་བདེན་པའི་ ིན་ བས་
ིས། །ཉེས་པའི་ ོན་ ལ་དགེ་ཚགས་ མ་འཕེལ་བ། ། ག་ ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བ ་ཤིས་ཤོག །
ཚངས་དང་ ་དབང་ ང་མའི་ ིན་ བས་ ིས།

།ཕན་མཛད་ ་ཡི་བ ་ཤིས་གནས་ ར་ཏེ།

།བདེ་ལེགས་

བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འ བ་པ་དང༌། །ཚ་རིང་ནད་མེད་བདེ་ ིད་ ན་པར་ཤོག །
་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འདི་ནི་དགོས་པ་དང་ཆེད་ ་ ་བ་ ་མ་ལ་བ ེན་ནས་ཀ ་པར་འབོད་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེས།
ལ་ ་ཆོས་ལ་ ་བ་དཔང་ ོང་ ག་ ་པའི་མདོ་དང༌།
མ་མཆོད་པ་དང༌།

ལ་ ས་ཞི་བ་ འི་ ོད་འ ག་དང༌།

པཎ་ཆེན་ ོ་བཟང་ཆོས་ ན་ ས
ི ་མཛད་པའི་ ་མ་མཆོད་པ།

བོད་

བ་ཆེན་ ིང་གིས་མཛད་པའི་ ་

འཇམ་མགོན་ ་མ་ ོ་ ོས་མཐའ་ཡས་ ིས་

མཛད་པའི་ གས་བ ད་ ིའི་ ་མ་མཆོད་པ། མཁས་པ་ཆེན་པོ་མི་ཕམ་འཇམ་ད ངས་ མ་ ལ་ ས
ི ་མཛད་པའི་ བ་ཆོག །ཀ ་
་དམར་པ་ཆོས་ གས་ཡེ་ཤེས་ ིས་མཛད་པའི་གནས་ཆོག །ས་ ་པའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འགས་མཛད་པའི་མདོ་ཆོག་སོགས་
བ་མཐའ་རིས་མེད་ ི་ ་མས་མཛད་པའི་ཆོ་ག་ ་མའི་ཚག་དོན་ལ་མཇལ་ཞིང་ལེགས་པར་བ གས་ནས་ བས་དོན་ ི་དགོས་
ཆེད་དང་བ ོད་ ་མ ན་པ་ མས་ལེགས་པར་བ ས་ཏེ།

ེས་ ་ ན་མོང་བའི་བགོ་ ལ་དང་འཚམས་པར།

ོན་མཆོག་

འི་

དབང་པོས་ ་ ེར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་གདམས་པའི་གནས། ང་ ོང་ ་བ་རི་ གས་ ི་ནགས། བ ་བི འི་ག ག་ལག་ཁང་
་ ི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ ར་བའོ།། །།

མགོན་པོ་བེར་ཅན་ མ་ ལ་ ི་གསོལ་བ ས།
མགོན་པོ་བེར་ཅན་ མ་ ལ་ ་ི གསོལ་ཁ་བ ས་པ།

འདི་འདོན་ བས་གཏོར་མ་དང་གསེར་ ེམས་ཤིག་ནི་མེད་ ་མི་ ང་ལ།

མཆོད་པ་གཞན་འཛམས་ ང་ལེགས་མ་འཛམས་ ང་གཏོར་མས་ཆོག ། ་ག གས་ ེན་ ས་སོགས་མ་འ ོར་ཡང་གཏོར་མ ོན་
་ ས་པས་འ ས། གོང་ ོན་ ར་ ་མ་བཏོན་ཡང་ འི་ང་ ལ་ཙམ་ ས
ི ་ཆོག ། བས་འ ོ་སེམས་བ ེད་ཚའང་མ་ནོར་བ་ཞིག་
ས
ི ་ལ། ཁ་ ོ་གཅིག་པས་ཐོན་ཅིག་དང་འཇིག་ ེན་མཆོད་བ ོད་ ི་ ར་གཏོགས་པས་དམིགས་པས་མ་འ ོངས་ ང་ ོན་མེད་དོ།
།མཆོད་པ་ ིན་བ བས།

ༀ་དཾ་སོགས་ ིས་བསངས། ་ ་བས་ ངས། ག་མཚ་ཁོལ་མའི་ ད་ ས་པ་ལས། དེར་ནི་ཡཾ་ལས་ ང་གི་ད ིལ་འཁོར་
ང་ ་བ ད
ེ ། །མེ་ ང་ ོར་བས་བ ད་ ིའི་ཐིག་ལེར་བ ་ ས་པ། ། ་ཚགས་ ོ་ ེས་ཁ་བཅད་དེ་ལ་འ ་
ག མ་བསམ། ༀ་ ཿ ྃ། ལན་ག མ།
ཡབ་ ི་ ན་འ ེན། བ་ཆེན་ཀ ་པཀྵིའི་ག ང་ལས།

ྃ། གས་ནི་ཆོས་ ི་ད ིངས་ལས་མ་གཡོས་ ང༌། །ག ག་པ་

འ ལ་ ིར་ གས་ ེས་ ར་ ལ་པ། །ཡེ་ཤེས་འ ་འ ལ་མེད་པའི་ ོང་ད ིལ་ནས། །དཔལ་ ན་མགོན་པོ་
ནག་པོ་ ན་འ ེན་ནོ། །
མ་ ་ི ན་འ ེན། ག་མཚ་ཁོལ་མའི་ ད་ ས་པ་ལས།

ོཿ དཔལ་ ན་ གས་འ ོ་ མས་མགོན་དམ་ཚག་ཅན། །

དབང་ ག་ ས་མོ་དཔལ་ ན་ ང་ ོང་མ། ། མས་དང་ གས་ ེས་མ་ ་ག ང་བ་བཞིན། ། བ་པའི་གནས་
འདིར་ ན་འ ེན་གཤེགས་ ་གསོལ།
ི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་ཚག །བདག་རང་གིས་ ར་བ།

ོད་ནི་ཕ་དང་མ་ ེ་གཉེན་དང་ ོགས། ། ོད་ནི་

ཕན་དང་ ིག་འ ོག་མགོན་པོ་ ེ། ། ོད་ཉིད་ ོན་དག་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་གནས། ། ོ་ ེ་འཆང་ཆེན་ ་བའི་
་མ་དང༌། ། ད་པར་ཆོས་ ོང་བེར་ ི་ན་བཟའ་ཅན། །དཔལ་ ན་ ་མོ་རང་ ང་ ལ་མོ་ཆེ། ། མ་མང་ཐོས་
ས་ གས་ ི་བདག་པོ་སོགས། །དམ་ ན་མཆེད་ མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་འ ལ་
ལས་ ང་བ་ཡི། །འདོད་ད ་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ནམ་མཁའི་མཛད། ། ང་འ ག་བདེ་ཆེན་མཆོག་ ་ད ེས་

ད
ེ ་པ། ། ི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་ ིན་ ་མཚས་མཆོད། །
ོད་བ ད་ ི་མཆོད་པ།

ེ་ ག་པ་མཐོང་བ་དོན་ ན་ ི་ག ང་ལས།

བས་ག མ་ ོང་གིས་མཚན་པའི་

ན་པོ་དང༌། ། ས་ཅན་ཡོ་ ད་ ོགས་པའི་ ིང་ མས་དང༌། །རིན་ཆེན་ས་འཛན་ མས་དང་བ ད་ ིའི་
མཚ། །དག་ ེད་ ་ ད་ ོགས་ མས་བཀང་ ེ་འ ལ། །
ཡབ་ ི་བ ོད་པ། ི་ ག་བ ེགས་པའི་ ད་ལས། འ ར་མེད་ཆོས་ ི་ད ིངས་ལས་ ར་བཞེངས་པ། ། གས་ ེ་ཆེན་

པོ་ཚད་མེད་ ོབས་ ིས་ནི། ། ་ེ མེད་ ང་ བ་སེམས་ལས་ ང་བའི་ གས། །བདེ་ཆེན་རང་ ང་ ོད་ལ་ ག་
འཚལ་བ ོད། །
མ་ ་ི བ ོད་པ།

ག་མཚ་ཁོལ་མའི་ ད་ ས་པ་ལས།

་ེ མེད་ངང་ལས་ ་མོར་བཞེངས་པ་ནི། །ཁམས་ག མ་ལོག་

པར་ ་བ་འ ལ་མཛད་ཅིང༌། །གསང་ གས་བ ན་པའི་བདག་མོ་མཐིང་ནག་ ། ། ན་ག མ་གཟིགས་ ེད་
མ་ལ་བདག་བ ོད་དོ། །
ིན་ལས་བཅོལ་བ།

བ་ཆེན་ ་བ་རིའི་ག ང་ལས། སངས་ ས་བ ན་པ་གཉན་པོ་བ ང་བ་དང༌། །དཀོན་མཆོག་

ད ་འཕང་གཉན་པོ་བ ོད་པ་དང༌། །བདག་ཅག་དཔོན་ ོབ་འཁོར་དང་བཅས་ མས་ ི། ། ེན་ངན་བར་
ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། །ཅི་འདོད་དངོས་ བ་ ར་ ་ ལ་ ་གསོལ། །
བ ོ་བ།

ེ་བ ད་པ་མི་བ ོད་ ོ་ ེའི་ག ང་ལས། དེ་ ར་མཆོད་བ ོད་དད་པའི་དགེ་བ་དེས། །མར་ ར་འ ོ་བ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ན། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་གོ་འཕང་འཐོབ་ ིར་བ ོ། །
བ ་ཤིས།

ེ་བཅོ་ ་པ་མཁའ་ བ་ ོ་ ེའི་ག ང་ལས། གསང་བའི་ཐེག་པ་ ་མཚའི་ ིང་པོ་ནི། །བཀའ་བ ད་ཡིད་

བཞིན་ནོར་ འི་བ ན་པ་འདི། །བཀའ་བཙན་ ིན་ཆེ་འ ེལ་ཚད་ མ་ ོལ་ཐོབ། །དར་ ས་ ན་ ་གནས་
པའི་བ ་ཤིས་ཤོག །
ཅེས་པའང་ ོགས་ཆེན་དཔོན་ ོབ་རིན་པོ་ཆེས་མགོན་པོ་ མ་ ལ་ ་ི གསོལ་ཁ་དོན་འ ིལ་བ།
ཡིན་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ནན་ཏན་མཛད་པས་བདག་ཐབས་ཟད་ནས།

ན་འ ེར་ བ་པ།

ག་ཆོག་མ་

མགོན་པོའ་ ད་ ་ག ང་སོགས་ལ་ ་ ོག་ཧོལ་ཙམ་ ས་

ལ་ ས
ི ་ བས་དོན་མ ན་པ་ མས་ ིག་ཅི་ བ་དང༌། མཆོད་པ་ནི་ ག་མཆོད་མིན་པ་ ང་བས་རང་ ོམ་ཐན་ ན་རེ་མ་ ས་ཀ་
མེད་ ང༌།

ི་ཡི་འ ོས་ནི་ ེ་བ ད་པའི་མ་དག་མ་ལ་ ་ཐབས་འ ་ ས་ཏེ་ས་ག་ ་བའི་དམར་ ོགས་ ི་བ ་ད འི་ ོད། མགོན་

པོ་ ་བའི་ ས་ཚས་ལ་ཀ ་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེར་འབོད་པ་དེས་ ་མགོན་ད ེར་མེད་ ི་ ིན་ལས་ལ་བསམས་ཏེ་ ར་བའོ།། །།

གཏོར་བ ོས་ ིན་ལས་ ར་མ ོགས།
་ག མ་ཆོས་ ོང་དང་བཅས་པ་ མས་ལ་གཏོར་མ་བ ོ་བ་ ིན་ལས་ ར་མ ོགས།

རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ༀ་ ཿ ྃ། ལན་ག མ།
ྃ།

་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ མས། །འདིར་གཤེགས་ད ེས་པའི་གདན་ལ་བ གས་ ་གསོལ། །

ིན་ བས་ ོང་ཡངས་ ་བ ད་ ་མ་དང༌། །དངོས་ བ་ ིན་འ ིགས་ཡི་དམ་ཞི་ ོའ་ ། །དགོས་འདོད་ཆར་
འབེབས་དཔའ་བོ་མཁའ་འ ོའ་ཚགས། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། །མཁའ་ ར་
བ་པའི་ལེགས་ ན་ཚགས་ ི་བདག །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ ག་བཞི་ ག་ ག་པ། །ཞལ་བཞི་མ་ནིང་ ་ག ང་
གས་ཡོན་ཏན། ། ིན་ལས་མགོན་པོ་ཡབ་ མ་འཁོར་དང་བཅས། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་
ིན་ལས་མཛད། །མ ་ ོབས་ ས་མཐའི་ ང་དང་བ ལ་པའི་མེ། ། ོ་ ེ་བེར་ཅན་ ་མོ་རང་ ང་མ། ། གས་
ང་ཨེ་ཀ་ཛ་ ་ི ོག་ བ་མ། །ཤན་པ་དམར་ནག་ལས་ ེད་ ེགས་པའི་ཚགས། །མཆོད་གཏོར་འདིར་བཞེས་
བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། ། ིད་པའི་ ང་ཞགས་དབང་ ག་ ་ཆེན་ཡབ། ། ་མ་དེ་ ི་ མ་བཅས་མཁའ་
འ ོའ་ཚགས། ། ་ ིན་ ན་ ི་དམག་ད ང་ ིན་ ར་ ད། ། ང་ ོང་ཆེན་པོ་གཟའ་མཆོག་ ་ ་ལ། །
མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། །ག མ་ཆེན་ མས་པའི་ང་རོ་འ ག་ ར་ ོགས། །
ཞིང་ ོང་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ཡབ་དང་ མ། ། ལ་ཆེན་ མ་མང་ཐོས་ ས་ ་ ོན་ཅན། ། ར་ ོད་བདག་
པོ་བདག་མོ་ངས་ ས་མ། །ལས་ ི་གཤིན་ ེ་དམ་ཅན་ ོ་ ེ་ལེགས། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་
ིན་ལས་མཛད། ། ིན་ལས་དངོས་ བ་ཐོགས་མེད་ ོག་ ར་འ ག །ཚ་རིང་མཆེད་ ་ཨ་ ི་ག ་ ོན་མ། ཁ་
རག་ ང་བ ན་ལ་སོགས་བ ན་མའི་ཚགས། །གནོད་ ིན་ཞང་ ོན་བེག་ ེ་ཚགས་ ི་བདག །ཛམ་ ་རིགས་
་ ་བདག་ ་བེ་ར།

། ན་འ ིལ་མཆེད་ག མ་ལ་སོགས་ནོར་བདག་ མས།

།མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་

བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། ། ག་ གས་མ ་ ལ་ཐོག་སེར་བཞིན་ ་འབེབས། ། ་ནག་ ེགས་པ་ཤ་ཟ་ཁ་

མོ་ཆེ། ། ེ་དཔོན་ མ་ ་ གས་བདག་བཅོ་བ ད་དང༌། ། ་ན་ས་བདག་བདག་ཉིད་ ེས་ ་སོགས། །གཟའ་
གདོང་གིང་ ་བ ད་ཤན་ ིས་ ི་བདག །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། ད ་བོའ་
ེང་ ་ ང་ ར་ཇག་པར་ གས། ། ་ ི་མཆེད་ག མ་ གས་བདག་ ོ་ཁ་དང༌། །ཇག་པ་མི་ལེན་ ་བཙན་
ན་བ ན་དང༌། ། ེགས་པ་ ེ་ ་པེ་ཧར་ཙ་ ་ར། །ཟབ་གཏེར་བཀའ་ཡི་ ང་མ་ཐམས་ཅད་ ིས། །མཆོད་
གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། ། བ་པའི་མ ན་ ེན་ད ར་ ི་དཔལ་ ར་ ེལ། །ཐང་ ་
ག་གི་བཙན་ ོད་ ོམ་ར་ཆེ། །མ ར་ ་བ ་ག མ་དགེ་བ ེན་ཉེར་གཅིག་དང༌། །ཆོས་འཁོར་ བ་གནས་
དབེན་གནས་ཆོས་བཞིན་ ོང༌། །ག ག་མར་གནས་དང་ ོ་ ར་ གས་པ་ཡི། །གཞི་བདག་ཕོ་མོ་འཁོར་དང་
བཅས་པ་ མས། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ ིན་ལས་མཛད། །སངས་ ས་བ ན་ ངས་དཀོན་
མཆོན་ད ་འཕང་ ོད། །དགེ་འ ན་ ེ་ ས་ ལ་འ ོར་ཚ་དཔལ་ ེལ། ། ན་པའི་དར་ ོར་ གས་པའི་ ང་
ས་ལ། །འཁོར་དང་ལོངས་ ོད་ ས་པ་ཉིད་ ་མཛད། །ཞི་ ས་དབང་ ག་ལས་ མས་མ་ ས་པ། །འབད་
མེད་ ན་ ིས་ བ་པར་མཛད་ ་གསོལ། ། ེན་ལ་བ གས་སམ་རང་གནས་ཅི་བདེར་གཤེགས། ། ིད་ཞིའི་
དགེ་ལེགས་ ས་པའི་བ ་ཤིས་ཤོག །
ཅེས་འདི་ ར་ཉམས་ལ་གང་ཤར་མཆོག་ ར་ ིང་པས་ ིས་པ་ ིན་ བས་ ི་བབ་ ང་ཟད་ཡོད་དམ་སེམས་པས་ ག་པ་ ་
མཚམས་ ི་འ བ་ ོར་ ་ ིས་པ་དགེ ། །།

༄༅།། མགོན་པོ་མི་འ གས་པའི་ག ངས་ ི་
མདོ།

ལས་ ི་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ ོང་བ་ཞེས་ ་བའི་ག ངས།
་གར་ ད་ །

ས ཀ

བརཎབིཤོདྷནི མ ར ི། བོད་ ད་ ། འཕགས་པ་ལས་ ི་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་

མ་པར་ ོང་བ་ཞེས་ ་བའི་ག ངས།
བཅོམ་ ན་འདས་མི་འ གས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ན་མོ་ར ་ ་ ་ཡ། ༀ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི།
ོ་ཊ་ནི་ ོ་ཊ་ནི།

་ས་ནི་ ་ས་ནི།

འདིའི་ཆོ་ག་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།

་ཏི་ཧ་ན་ ་ཏི་ཧ་ན། ས ་ཀ ་པ་རཾ་པ་ ་ཎི་མེ་

། ག ངས་ གས་

ག་ ་བ ས་བ ོད་ ས་ན་ལས་གཅིག་ནས་གཅིག་ ་བ ད་པ་ཐམས་ཅད་

མ་པར་དག་པར་འ ར་རོ། ། ས་ག མ་ ་བ ས་བ ོད་ ས་ན་མཚམས་མེད་པ་ ་ཡང་ ང་བར་འ ར་
རོ། །ལན་ཅིག་བ ས་བ ོད་ ས་ན་ ས་ངན་པ་དང༌།

ི་ལམ་ངན་པ་དང་བ ་མི་ཤིས་པ་ མས་མེད་པར་

འ ར་རོ། ། ས་ལ་འཆང་ངམ་ ེགས་བམ་ལ་ ིས་ནས་མ ལ་ ་ཐོགས་ཏེ་འཆང་ན་དེ་ལ་ ས་མ་ཡིན་པར་
འཆི་བ་ མས་གཏན་ ་འ ང་བར་མི་འ ར་རོ། གང་ཞིག་ ིང་ ེས་ནོན་ཏེ་རི་ གས་དང་ ་དང་མི་དང་མི་
མ་ཡིན་པ་ མས་ ང་ ང་ ེ། འཆི་བའི་ ་ ང་ ་བ ོད་ན་དེ་ངན་སོང་ ་འ ོ་བར་མི་འ ར་རོ། །ཡང་ན་ཤི་
ེ་ ས་ལས་འདས་ན་ཤི་འཕོས་པའི་མིང་ནས་ ོས་ཏེ་དེའི་ ིར་ མས་པ་དང་ ིང་ ེས་ལན་བ འམ་ ོང་
ངམ་འ མ་བ ོད་ན་སེམས་ཅན་དེ་སེམས་ཅན་ད ལ་བར་ ེས་ ་ཟིན་ ང་དེའི་མོད་ལ་ཐར་བར་འ ར་རོ།
།སའམ་ཏིལ་ལམ་ ངས་ཀར་རམ་ ་གང་ཡང་ ང་བ་ལ་བ ས་བ ོད་ ས་ཏེ་ཤི་བའི་ ས་ལ་གཏོར་རམ།
ས་ ས་ནས་དེའི་འོག་ ་བ ེག་པའམ། ཡང་ན་མཆོད་ ེན་ ི་ནང་ ་བ ག་ ེ་བཞག་ལ། རིག་ གས་ ང་
ིས་ཏེ་མགོ་བོ་ལ་བཏགས་ན་དེ་ངན་སོང་ ་ ས
ེ ་པ་ཡང་ཞག་བ ན་ ིས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཐར་ཏེ་བདེ་འ ོ་
མཐོ་རིས་ ི་འཇིག་ ེན་ ་ ་ེ བར་འ ར་བའམ། ཡང་ན་རང་གི་ ོན་ལམ་ ི་དབང་གིས་ ེ་བར་འ ར་རོ། །
གང་ཞིག་ ་བ་ཉ་བའི་ཚ་ ས་ ས་ལ་གཙང་མར་ ས་ཏེ་ ས་ག མ་ ་གོས་བ ེ་ཞིང་ཁ་ཟས་མི་ཟ་བའམ་
ཡང་ན་ཟས་དཀར་བག་བཟའ་ཞིང་ ་ག ང་དང་ ན་པའི་མཆོད་ ེན་ ོར་བཞིན་ ་གང་གི་མིང་དང་ ན་

པས་ལན་འ མ་བ ས་བ ོད་ ས་ན་དེ་ངན་སོང་ནས་ཐར་ཏེ་གནས་གཙང་མའི་ འི་རིས་ ་ ེས་ནས་ བ་
པ་པོའ་ཐད་ ་འོང་ ེ་མཆོད་པ་ ེད་ཅིང་ ས་ ང་ ོན་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་ ་བ་ཡང་ ིན་ནས་ལན་ག མ་
བ ོར་བ་ ས་ཏེ་མི་ ང་བར་འ ར་རོ། །དེའི་མིང་ ིས་ལ་ག ངས་ གས་བ ས་བ ོད་ ེད་ཅིང་མཆོད་ ེན་
འ མ་ ས་ལ་ག གས་དང༌།

ལ་མཚན་དང༌། བ་དན་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་མཆོད་ནས་ ་མཚ་ཆེན་

པོ་དང༌། ཡང་ན་ ་ ང་ ་བཏང་ན་དེས་སེམས་ཅན་ད ལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཐར་བར་འ ར་རོ། །ཡང་ན་
དེ་ ར་མཆོད་པ་ ས་ནས་མ ག་ ་ལམ་ ི་བཞི་མདོར་མཆོད་ ེན་ཆེན་པོ་ ས་ཏེ།
མཚན་དང༌།

ག གས་དང༌།

ལ་

བ་དན་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་མཆོད་ལ་འཕགས་པའི་དགེ་འ ན་ལ་ཡང་མཆོད་ ེན་

གསོལ་ནས་ཡོན་ཡང་ ལ་ཏེ་ལེགས་པར་མཆོད་ནས་འདི་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གི་དགེ་བའི་ ་བར་ ར་ཅིག །འདི་
ཁོ་ནས་བདེ་འ ོ་མཐོ་རིས་ ི་འཇིག་ ེན་ ་ ེ་བར་ ར་ཅིག་ཅེས་ ང་ཤེས་པར་ ས་ན་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་
ས
ེ ་ནས་ ས་ ང་ ོན་ཅིང་ལེགས་སོ་ཞེས་ ་བ་ཡང་ ིན་ནས་མི་ ང་བར་འ ར་རོ། །མཚམས་མེད་པ་ ་
ེད་པའམ།

དམ་པའི་ཆོས་ ོང་བའམ།

འཕགས་པ་ལ་ ར་བ་བཏབ་པ་ཡང་ ང་ ེ་འཆི་ཀར་ ིག་པ་ལ་

ག ངས་ གས་འདི་ ིས་པ་མཐོང་ན། དེའི་ལས་ ི་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འ ར་ན། འདོན་པ་དང་
བ ས་བ ོད་ ེད་པ་ ་ཅི་ ོས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་ ོན་ནས་འདི་ ད་ ་རིགས་ ི་ ་ ར་ངའི་
གན་ ་ཤོག་ཅེས་ ང་ག ང་བར་འ ར་རོ། །འཕགས་པ་ལས་ ི་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ ོང་བ་ཞེས་ ་
བའི་ག ངས་ ོགས་སོ།། །།

ག་བ ལ་ལས་ མ་པར་ད ོལ་བའི་ག ངས་ ི་མདོ།
་ནག་ ད་ ། པ་ཅི་

་ནན་ འོ་ འོ་ཉི་ཅིང༌། བོད་ ད་ །

ག་བ ལ་ལས་ མ་པར་ད ོལ་བའི་

ག ངས་ ི་མདོ། བཅོམ་ ན་འདས་མགོན་པོ་མི་འ གས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །འདི་ ད་བདག་གིས་ཐོས་པ་
ས་གཅིག་ན། བཅོམ་ ན་འདས་མཉན་ཡོད་ན།
དགའ་ར་བ་ན། ཉན་ཐོས་དང༌།
ཅིག་ ་བ གས་ཏེ།

ལ་ ་ ལ་ ེད་ ི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་ ིན་ ི་ ན་

ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ངས་མེད་པ་དག་དང་ཐབས་

་དང་མི་དང་ ་མ་ཡིན་སོགས་ ི་འ ས་པ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པས་ ང་ཡོངས་ ་བ ོར་

བའོ། །དེའི་ཚ་འ ས་པ་དེ་དག་གི་ད ས་ན་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་བ ོད་ ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ ི་ ན་ཞེས་
་བ་ཞིག་མཆིས་པ་དེ་ ན་ལས་ལངས་ཏེ་བཅོམ་ ན་འདས་ ི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ ག་བཙལ་ཏེ།

ཐལ་མོ་

ར་ཏེ་བ ར་ ི་དང་བཅས་པས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ ན་འདས། དེང་
འདིར་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་དག་ཉོན་མོངས་པའི་ ་དང་ ེན་ ི་དབང་གིས་ ིག་
པའི་ལས་ ་ཚགས་པ་མངོན་པར་འ ་ ེད་པས། སེམས་ཅན་ད ལ་བ་དང༌། ཡི་ གས་དང༌། ོལ་སོང་ མས་
་ ང་བར་འ ར་བའམ། ཡང་ན་ ་དང་མིའི་འ ོ་བ་དག་ ་ ག་བ ལ་དོས་ ག་པ་ ་ཚགས་པ་ ོང་བར་
འ ར་བ་ལ་ གས་བ ེ་བས་ མ་པར་ད ོལ་བའི་ཐབས་བ ན་པར་མཛད་ ་གསོལ། དེ་ ད་ཅེས་གསོལ་པ་
དང༌། བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་བཀའ་ ལ་པ། རིགས་ ི་ ། ལེགས་སོ། །ལེགས་སོ། ། ོད་ ིས་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་ ིང་བ ེ་བས་དེ་ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལེགས་སོ།

།དོན་དེའི་ ིར་དེང་ ོད་ལ་ ག་བ ལ་

ཐམས་ཅད་ལས་ མ་པར་ད ོལ་བའི་ཐབས་བ ས་པ་ངས་བཤད་ ིས། ཉོན་ཅིག་ཡང་དག་པར་ཉོན་ཅིག །
རིགས་ ི་ ། ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་མི་འ གས་པ་ཞེས་ ་བས། སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་འཚལ་བས་ན།

ག ངས་ གས་འདི་ག ངས་ཤིང་འ ས་པ་

མས་ལ་བ ས་བ ོད་ ་བ ིད་པར་གནང་ངོ༌། ། གས་ ས་པ། ཀཾཀནི་ཀཾཀནི། རོཙནི་རོཙནི། ོཊནི་ ོཊནི།

སནི་ སནི།
ཞིག་གིས།

ཏིཧན་ ཏིཧན། ས ་ཀ ་པརཾཔ ཎི་མེ་

། རིགས་ ི་ འམ་རིགས་ ི་ ་མོ་གང་ལ་ལ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་མི་འ གས་པ་ལ་གཡོ་དང་ ་མ་

མཆིས་པར་ ག་ ས་ཏེ་ག ངས་འདི་འཆང་བ་དང་འཛན་པར་ ས་ན།

ོན་ ད་པའི་མཚམས་མེད་པའི་

ལས་ ་པོ་དག་གམ། ་བ་བཞིའམ། མི་དགེ་བ་བ འམ། འཕགས་པའི་ཚགས་ལ་ ར་བ་བཏབ་པའམ། དམ་
པའི་ཆོས་ལ་ ར་བ་བཏབ་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ ་ཞི་བར་འ ར་རོ། །འཆི་བའི་ ས་ལ་
བབ་པའི་ཚ་ན།

བཅོམ་ ན་འདས་མི་འ གས་པ་དེ་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་གང་གི་མ ན་ན་

མངོན་ མ་ ་འོངས་ནས།

ན་པར་བ ོད་ཅིང་མ ་བར་ ས་ཏེ་གང་དེ་རབ་ ་དགའ་བར་ ེད་དོ། །དེ་ནས་

དེང་ ོད་བ ་བར་ ེད་ ིས་བདག་གང་ ་གནས་པའི་སངས་ ས་ ི་ཞིང་ ་ ན་ཅིག་ ་འདོང་བར་རིགས་
སོ་ཞེས་ག ངས་པར་འ ར་རོ།

།ཤི་འཕོས་ནས་ ང་ངེས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འ གས་པའི་སངས་

ས་ ི་ཞིང་ མ་པར་དག་པར་ ་ེ བར་འ ར་རོ། །རིགས་ ི་ ། གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་
པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ངན་སོང་ ོང་བའི་ ལ་པོ་ཞེས་ ་བས།་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་
བདེ་བའི་དོན་འཚལ་བས་ན། ག ངས་ གས་འདི་ག ངས་ཤིང་འ ས་པ་ མས་ལ་བ ས་བ ོད་ ་བ ིད་
པར་གནང་ངོ༌། ། གས་ ས་པ། ཤོདྷནེ་ཤོདྷནེ་ས ་ པཾ་བིཤོདྷནེ་

ེ་བི

ེ་ས ་ཀ ་བི

ེ་

། གལ་ཏེ་

རིགས་ ི་ འམ་རིགས་ ི་ ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་
ས་ངན་སོང་ ོང་བའི་ ལ་པོ་ལ་གཡོ་དང་ ་མ་མཆིས་པར་ ག་ ས་ཏེ་ གས་འདི་འཆང་བ་དང་འཛན་
པར་ ས་ན། བ ལ་པ་ ི་བཞི་ ོང་གི་ ོན་ ི་ཚ་རབས་ ང་ ག་ ་ ན་པར་འ ར་རོ། །གང་ ་ ེ་བའི་
གནས་ ་ ས
ེ ་པའི་ ས་འཐོབ་པར་འ ར་རོ།
ཡིད་ཆེས་པར་འ ར་རོ།

།དབང་པོ་ ན་ མ་ཚགས་ཤིང་ལས་འ ས་ལ་མངོན་པར་

།བཟོ་ཡི་རིགས་ ་ཚགས་ལ་མཁས་ཤིང་བ ན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ཤེས་

པར་འ ར་རོ། །གཏོང་བ་ལ་ ོ་ཞིང་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་འ ང་བར་འ ར་རོ། ། ིག་པའི་ལས་མི་
བ ི་ཞིང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བར་འ ར་རོ། །ཡང་དག་པའི་འཚ་བ་དང་ཤེས་རབ་ ན་ཞིང་ ེ་
ད ་ ན་ ིས་ཤིན་ ་གཅེས་པར་འ ར་རོ།

། ག་ ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ི་ ང་ ་དམ་པའི་ཆོས་ ན་

མར་ཐོས་པར་འ ར་རོ། ། ང་ བ་འདོད་པའི་སེམས་ཐང་ཅིག་ཙམ་ཡང་ ོང་བར་མི་འ ར་རོ། །ཡོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་ ིས་བདག་ཉིད་མཛས་པར་འ ར་རོ། །ཡང་དག་པའི་ ོམ་པ་དང་ ན་ཞིང་ ིག་པའི་ལས་ཐམས་

ཅད་ལ་འཇིགས་པར་འ ར་རོ། །གཏན་ ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཅིང་མཉེན་ཞིང་རབ་ ་ཞི་བར་འ ར་རོ། ། ་
དང་མི་དག་གི་ནང་ ་ ག་ ་བདེ་བ་ ོང་བར་འ ར་རོ།

། ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་

ར་ ་འཐོབ་པར་འ ར་རོ། །ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་བ ་པོ་དག་ལས་ ིར་ ོག་པར་མི་འ ར་རོ། ། ག་ ་སེམས་
ཅན་མ་ ས་པ་ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པར་འདོད་པར་འ ར་རོ། །གང་ཉམས་ ་ ངས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་དོན་
་གཞོལ་བར་མི་འ ར་རོ། །གང་ ་ ་ེ བའི་གནས་ ་ ག་ ་སངས་ ས་མཐོང་བ་འཐོབ་པར་འ ར་རོ། །
དམ་པའི་ཆོས་ ོང་བའི་འཕགས་པའི་ཚགས་ ི་ ངས་ ་བ ང་བར་འ ར་རོ། །བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་དེ་
ད་ཅེས་བཀའ་ ལ་ནས། ཉན་ཐོས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང་ ་དང་མི་དང་ ་མ་ཡིན་ ི་ཚགས་དང་
བཅས་པ་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ག ངས་པ་ལ་མངོན་པར་བ ོད་དོ། ། ག་བ ལ་ལས་ མ་
པར་ད ོལ་བའི་ག ངས་ ོགས་སོ།། །།
ཆེན་པོ་ཐང་ ར་ ་ི ེ་ ོད་ག མ་པ་ཞོན་ཙང་ནས་གོང་མའི་བཀའ་ ང་གིས་ ་ནག་གི་ ད་ ་བ ར་བ་ལས་ ིགས་མའི་ ས་ ་
ང་ ོགས་གངས་ཅན་ ་ི ད་ ་ ང་བ་ ་མཐོན་མཐིང་ཅན་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་དབང་གི་ ོ་ ེས་བ ར་ཅིང་ ས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་
པའོ།། །།ཤིང་ཕོ་ ་ལོ་ ི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ ར་ ས་སོ།། །།

༄༅།། ཞབས་བ ན་གསོལ་འདེབས།

གོང་ས་ཆེན་པོའི་ཞབས་བ ན།
གོང་ས་ ་མིའི་ མ་འ ེན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་བ ན་གསོལ་
འདེབས་འཆི་མེད་བ ད་ ིའི་ མ་བཟང་བ གས་སོ།
ༀ་

ིསི ཾ། གདོད་ནས་ མ་དག་ ན་ བ་རིག་པའི་གཤིས། །གཞི་དང་ཡེ་ཤེས་འ ་འ ལ་མེད་པའི་ངང༌། །

ཇི་ ་ཇི་ ེད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཅན། །ཆོས་ ་མངོན་པར་ ར་མཛད་ཞབས་བ ན་གསོལ། ། ིབ་གཉིས་
ན་པ་སངས་ཤིང་བ ེ་བར་ ན། །འ ས་མ་ ས་ཤིང་ ན་ ིས་ བ་པའི་དཔལ། ། ོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་
ཏན་འ ང་གནས་བདག

།གངས་ཅན་ ལ་བའི་ ལ་ཚབ་ཞབས་བ ན་གསོལ།

།དེ་ཉིད་མ་འགག་ཆོས་

ད ིངས་རང་མདངས་ལས། །ག གས་ ་འ ལ་མེད་གསར་ ་ངོམ་ ར་ཅིང༌། །ངེས་པ་ ་ ན་བསམ་མི་ བ་
པའི་འ ལ། ། བ་ ོགས་ ན་ ས
ེ ་འ ང་གནས་ཞབས་བ ནགསོལ། །ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་མི་ཟད་ ན་
འཁོར་ལོ། །གང་འ ལ་དེ་ ེད་ ན་ ི་འ ང་གནས་མཆོག །ཁམས་ག མ་ ིད་ན་འ ན་པའི་ ན་གཅིག་ །
། ལ་པའི་ ལ་འཛན་འ ོ་བའི་དེད་དཔོན་གསོལ། ། ལ་བའི་འ ང་གནས་མཐའ་ཡས་བསམ་བཞིན་ ིས། །
མི་འཇིགས་ད གས་འ ིན་བདེ་བའི་གོ་ བས་ལས། །འཇིགས་ ལ་ ེ་བ ན་མ ངས་མེད་མཆོག་གི་དཔལ།
། ིན་པའི་གོ་བཙན་མ ངས་ ལ་ ག་བ ན་གསོལ། །ཁོར་ ག་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་མ ངས་པའི་ ེ། །མ་
འ ེས་ ོ་ཡི་ ན་ ོད་བདག་པོ་མཁན། ། ོལ་མེད་ངག་དབང་ཤེས་ འི་ཕ་མཐར་ ིན། ། ལ་ ིམས་ཉི་མའི་
གཉེན་ ར་ཞབས་བ ན་གསོལ། །ག ག་ལག་ ་མཚར་གཟིགས་པའི་ ན་ཡངས་ཤིང༌། །འ ོ་ཁམས་ཇི་ ིད་
མ་འ ེས་སོར་ ང་བས།

། ོབས་པ་མི་ཟད་ ོ་ ོས་གཏིང་ ་མཚའི།

།བཟོད་པའི་ཕར་ ིན་མ ངས་མེད་

ཞབས་བ ན་གསོལ། །ཇི་ ེད་དེ་ ར་མ ེན་པའི་གཏིང་ཡངས་ལས། །ཆགས་ཐོགས་ཟད་མེད་ ང་པོའ་གཞི་
ད་ལམ། ། ོལ་ ིན་ ལ་འཛན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་འཆར་བས། །བ ོན་འ ས་ ོན་ ང་དམ་བཙན་ ག་བ ན་

གསོལ། །གངས་ཅན་མཁས་དང་ བ་པའི་ ན་གཅིག་ ། །དཔལ་ ན་ཨ་ཏི་ཤ་དང་ ོ་བཟང་ གས། །བདེན་
གཞི་ ག་ཆད་ ལ་བའི་བ ན་འཛན་མཆོག །བསམ་གཏན་ཕར་ ིན་གང་དེ་ཞབས་བ ན་གསོལ། ། ང་
རིགས་ ོ་འདོགས་ ་བའི་ཕ་མཐའ་ལས། །མང་ཐོས་བཞི་བཅོམ་ ལ་ ིན་འ ས་ འི་དཔལ། ། ་མཚའི་
གཏིང་མཐའ་དཔོག་པའི་གོ་ བས་ ང༌། །ཤེས་རབ་བ ེ་བའི་དཔལ་ ེར་ཞབས་བ ན་གསོལ། །འཁོར་ལོ་
ག མ་ ིས་ ག་ ་བ ན་པའི་དཔལ། །མི་འཇིགས་སེ ེ་ཆོས་ ི་ ི་འཕང་ལས། །ཡེ་ བ་ ་བ ན་འཁོར་
བཅས་ ོལ་མེད་ ན། །རིས་མེད་བ ན་པ་ ན་ ི་ག ག་གི་ནོར། ། ོགས་ ན་གསར་པའི་ངང་ ལ་ ལ་
ང་བ། །གང་ལ་དེ་ཡིས་ ག་བསམ་ ོན་པའི་ཚག །འཛམ་ ིང་ ོགས་མཐའ་མི་མཇེད་ ན་ལ་ བ། ། ང་
ོང་བདེན་པའི་ ོན་ཚག་དེ་བཞིན་ ། །དེ་ ར་གསོལ་བའི་འ ས་ ་མངོན་ ར་ཅིག །ཇི་བཞིན་མ་འོངས་
བ ལ་པ་ཇི་ ིད་ ། །དེ་བཞིན་འ ལ་མེད་ ེས་ག ང་ ག་ ་ ོངས། །
ཞེས་པའི་ཚགས་ ་བཅད་པ་འདི་ནི་པད་དཀར་འཆང་བའི་ ་ ེང་བ ་བཞི་པ་ ེ་བ ན་ངག་དབང་ ོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བ ན་
འཛན་ ་མཚ་ ིད་ག མ་དབང་བ ར་མ ངས་པ་མེད་པའི་ ེ་མཆོག་གི་ གས་གཉིས་ ི་ བས་འོག་ ་འཁོད་པ་ཀ འི་མིང་
འཛན་བ ་ ག་པས་ ་བ་ག མ་པའི་ཡར་ཚས་དགེ་བའི་ཉིན་མཆོག་གི་མཚན་དཔེ་ ེས་ ་ ན་པས་ཐལ་མོ་ ི་བོར་བཀོད་དེ་
ཞབས་པད་བ ལ་པ་ ་མཚའི་བར་ ་བ ན་ཅིང་འཛམ་ ིང་ ལ་བ ན་ཡོངས་ ོགས་ ི་མགོན་ ་བ གས་པར་གསོལ་བ་ལན་
བ ར་འདེབས་པ་ལགས་ན་དེ་དེ་བཞིན་ ་འ བ་པར་ ར་ཅིག ། བྷཾ། ཛཡ །། །།

༵ ས་རི༵འི་ར༵་བ༵ས་བ ོ༵ར་བ༵འི་ ད། །བོད་ ལ་ཆོས་ ན་ཞི༵ང་གི་ ལ་ཁ༵མས་ །༵ ། ེ་ད འི་ཕ༵ན་
ང་ ོགས་གང
༵ ་བདེ༵་བ༵་མ༵་ ས
༵ ་པ།
དང

༵ ་བ༵འི་ཡོན་གནས
༵ ་དམ་པ་ གས་ ེའི་གཏེར།
།འ ང

༵ ་ར༵ས་
།འཕགས་མཆོག་ ན

༵ ས་
གཟི༵གས་དབ༵ང་མི་ག གས་ཅན། ། བ་བ ན་འཛ༵ན་པ་ ་༵ མཚ༵་ ་ ་ཡི༵། །ག ག་གི་ ན་ ར་ ་མའི་ཞབ
༵
༵ ་ཅིག
ས
ེ ་པ༵ད། ། ི༵ད་མཐ༵འི་བ༵ར་ ་༵ གཡོ་མེད་བ ན་ ར
༵ །
༷
ལ་བའི་ཞབས་བ ན་བ ས་པ་ཀ ་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེས་མཛད་པའོ།། །།

ལ་དབང་ཀ ་པའི་ཞབས་བ ན།
འ ེན་མཆོག་ཀ ་པའི་ ་ ེང་བ ་བ ན་པ། བ ན་འཛན་ ན་
བ་དབང་གི་ ོ་ ེའི་ཞབས་བ ན་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་ ན་
བ་ཅེས་ ་བ་བ གས་སོ། །
ༀ་

ི།

ན་ཚགས་ ོབས་བ འི་དཔལ་ ན་

འི་ ལ། །འཇིག་ ེན་དབང་ ག་ ལ་བ་ ་མཚ་དང༌། །

གས་ ེའི་བདག་ཉིད་མཚ་ ས
ེ ་ ོ་ ེའི་ཞབས། ། བས་ ལ་ ན་ ིས་དེང་འདིར་དགེ་ལེགས་ ོལ། །མ་ ད་
གས་བ ད
ེ ་ ་རེངས་ ིས་ ངས་པའི། །མཆོག་ ལ་ཉིན་མོར་ ེད་པའི་མཚན་དཔེའི་གཟི། །ཞིང་འདིར་
གསལ་བའི་ ལ་བཟང་ལེགས་ཤར་བས། །བདག་ཅག་རེ་བ་དོན་བཅས་ཉིད་ ་ ར། ། ལ་བ༵ ན་ ང་ ོགས་
ཆོས་ ལ་འཛ༵ན་པའི་དཔལ། ། ན་༵ བ༵་ གས་ ེ་ ་མཚའི་བདག་ཉིད་ཆེ། ། ན་ བ་དབ༵ང་གི༵་ ིན་ལས་
རབ་བ ེས་པའི། ། ོ༵་ ེ༵་འཛན་པ་ཀ ་པ་ལ་འ ད། །བ ན་ལ་མཛད་པ་དཀར་པོའ་འོད་རིས་ཅན། །རིམ་ ོན་
ཀ འི་ ས
ེ ་རབས་ ་ཏིག་ ེང༌།

། ན་ ི་ མ་ཐར་ ལ་བཞིན་ ོང་མཁས་པའི།

།དཔལ་ ན་འ ོ་བའི་

མགོན་པོར་ཞབས་བ ན་གསོལ། ། ་ཆེན་ ང་གི་གོས་བཟང་ བ་ བ་གཡོ། ། ལ་ ང་ཉམས་ ོགས་ནོར་
འི་ ེ་ ན་མཛས། ། མ་ད ོད་གསེར་ ི་ ་བ་རབ་བ ན་པའི། ། ེས་མཆོག་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ཞབས་
བ ན་ཤོག ། བ་པའི་ག ག་ ན་ ོ་ ག་མར་པ་སོགས། ། བ་ཐོབ་ ་མཚའི་གདམས་ངག་མཛད་བ ེས་ཏེ། །
བ་རིགས་བ ན་པ་ ོང་ཞིང་ ེལ་བའི་མགོན། ། བ་མཆོག་ད ིལ་འཁོར་བདག་པོར་ཞབས་བ ན་ཤོག །
་བོད་ལ་སོགས་ཤར་ བ་ ལ་ ་ ན། །གང་གི་མཛད་པའི་ཞིང་ ་ཡོངས་བ ང་བས། ། ེ་ འི་བདེ་ལེགས་
་བ་ གས་པ་དང༌། ། ན་ཚགས་ཆོས་འ ོར་ གས་བཟང་འཕེལ་ ར་ཅིག ། ་མ་ཡི་དམ་མཆོག་ག མ་
བདེན་ ིན་དང༌། །ཆོས་ཉིད་ ེན་འ ེལ་ ང་འ ག་དངོས་པོའ་གཤིས། ། ག་བསམ་དག་པའི་བདེན་ཚག་

མ ་བཙན་པས། ། ོན་པའི་གནས་ མས་འབད་མེད་ ན་ བ་ཤོག །
ཅེས་པ་འདི་བཞིན།

འ ེན་མཆོག་ཀ ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་ ལ་ཨོ་ ན་འ ོ་འ ལ་ ིན་ལས་ ོ་ ེ་གཏན་འཁེལ་ ང་འ ལ་

མཚན་གསོལ་ཡོང་བ་ཞེས་སི་ ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌།

ལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ནས་ག ང་བ ལ་ ང་བར་མ ོགས་ ར་རབ་ ང་

བ་གནང་ བས་མཚན་གསོལ་བ ་ི འི་བསམ་པས་ད་བར་ནར་ ས་ ར་པ་ད་ཆ་ མ་བཏེག་མ ར་ ་ ་ ང་དང༌།
རབ་ ིང་ ་ ང༌།

ིར་ཤེས་

ར་ལང་དཔལ་ཆེན་ ་ ང་སོགས་ནས་ཞབས་བ ན་གསོལ་འདེབས་ཤིག་འ ི་དགོས་ཞེས་ནན་བ ལ་ ང་བ་

ར། ༼བ ན་འཛན་ ན་ བ་དབང་གི་ ོ་ ེ་༽ ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་དང་འ ེལ་ཞབས་བ ན་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་
ན་ བ་ཅེས་པ་འདི་ཉིད།

འི་དགེ་ ོང་བ ན་འཛན་ ་མཚས། རབ་ ང་བ ་བ ན་པའི་མེ་ ང་ ་བ་ ༡༠ ཚས་ ༡༧ ི་ལོ་

༡༩༩༧ ་ ༡༢ ཚས་ ༡༥ ལ་ ང་བའི་ཡིད་ ིས་ ར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

བཀའ་བ ད་ ་མ་ མས་ ི་ཞབས་བ ན།
ༀ་

ི། ཤེས་ འི་མཁའ་ལ་མ ེན་རབ་ད ིལ་འཁོར་ ས། །མཛད་པའི་འོད་ ོང་ག ལ་ འི་ ིང་ལ་ཕོག །

ལ་བའི་བ ན་པ་ ན་ནས་གསལ་མཛད་པ། །བཀའ་བ ད་རིན་པོ་ཆེ་ མས་ཞབས་བ ན་གསོལ། ། ་རོ་མཻ་
ི་ལས་བ ད་ཤངས་པ་དང༌། ། ་ ར་མར་པ་ གས་ ས་ཀ་ཆེན་བཞི། །རས་ ང་པ་དང་གདན་ས་བཀའ་
བ ད་སོགས། །བ ན་འཛན་ ས
ེ ་མཆོག་ མས་ ི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །བ ེད་རིམ་ ལ་འ ོར་ ན་ཅིག་
ས
ེ ་མ་དང༌། ། ོགས་རིམ་ ང་སེམས་གཉིས་མེད་རང་དབང་འ ོར། ། ལ་ ན་འ ིན་ལས་བདག་ཉིད་ཀ ་
པ། ། ལ་པའི་བ ད་འཛན་ཆེན་པོའ་ཞབས་བ ན་གསོལ། །བདེ་ ོང་ ག་ཆེན་བ ེ་འཕོ་གནད་ ་བ ན། །
གནས་ གས་ ག་ཆེན་གསེབ་ལམ་མངོན་ ་ ར། ། ་མའི་ཞབས་ཏོག་ ལ་ ིན་འབའ་རོམ་པ། །བ ན་
འཛན་ ས
ེ ་མཆོག་གང་དེའི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །ག ང་རབ་མ་ ས་དགོངས་པ་གཅིག་ ་འ ིལ། ། ་ ན་
མན་ངག་ཟབ་མོས་ གས་ ད་གཏམས། ། ོམ་བ ོན་འ ན་ ་ ལ་བ་འ ི་ ང་པ། ། བས་མགོན་ཉི་ ་
གཉིས་ ི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །ངོ་མཚར་ ད་ ང་ མ་ཐར་སོ་ད ས་བ ན། །ནོར་ ་བཞི་ ོར་ཆོས་ ི་ཆེ་
བས་བ ིད། །མོས་ ས་མཐར་ ག་དཔལ་ ན་ ག་ ང་པ། །ཞབས་ ང་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །
ི་ནང་ ེན་འ ེལ་ ན་ ི་དོན་ལ་མཁས།

། ང་སོགས་ཆོས་ མས་ད ེར་མེད་རོ་གཅིག་ ོམས།

།གངས་

ོངས་ བ་པའི་ཚང་ཆེན་ད ར་ ་པ། ། ལ་དབང་འ ག་པ་ཆེན་པོའ་ཞབས་བ ན་གསོལ། །གཞན་ཡང་
ཕག་ ་ཚལ་པ་ ོ་ ་དང༌།

། ར་ཡེལ་ ག་གསེབ་བཀའ་བ ད་ལ་སོགས་པ།

། ིན་ བས་འ ང་གནས་

གདམས་ངག་ ་མཚའི་མཛད། །བ ད་འཛན་རིན་ཆེན་ མས་ ི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །དཔལ་ ན་ ་མའི་
ཞབས་པད་བ ན་པ་དང༌། །མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདེ་ ད
ི ་འ ང་བ་དང༌། །བདག་གཞན་མ་ ས་ཚགས་
བསགས་ ིབ་ ངས་ནས། ། ར་ ་སངས་ ས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
ེ་མར་པའི་ བ་བ ད།

གས་པོའ་བཀའ་བ ད་འདི་ལ་ད་ ་བ ན་པ་དང་དེ་འཛན་ ་ི ེས་ འི་ ན་འགའ་ཙམ་ལས་གཞན་

མས་གོ་ཐོས་མེད་པས་སེམས་ ོ་མོ་རང་ཞིག་ཡོང་མོད། ེས་འ ག་ཚས་ལེགས་ཉེས་ཅི་མཛད་ ང་ད་ ་ཞལ་བ གས་པའི་བཀའ་

བ ད་འདི་ མས་ལ་བཤད་ བ་ལས་ག མ་དགའ་མོ་རང་ཞིག་ཡོད་པས་ངེད་ ང་བ ད་པ་འདི་དག་ལ་མི་ ོག་པའི་དད་པ་ཡོད་
པའི་ཐོག །གདན་ས་ མ་བཏེག་གི་ ང་འ ེན་འོད་ཟེར་རབ་བ ན་ནས་བཀའ་བ ད་ ོན་ལམ་ ་འདོན་ འི་ཞབས་བ ན་འདི་
འ ་ཞིག་ ོམས་དང་ཟེར་བས།

དེ་འ ་མི་ཤེས་མོད་ ང་ཁོང་གི་ངོ་མ་ ོག་ནས་གོ་ཐོས་ཅི་ཡོད་ ིས་འབོལ་ ོམ་ ་ ས་པ་ཡིན།

ིར་ ་མ་མི་མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་མངའ་བ་དེ་ཚར་མཐོ་དམན་དང་འགངས་ཆེ་ ང་སོགས་ ི་གོ་རིམ་ངེས་ངེས་པོ་ཞིག་མི་བདོག་
ཅིང༌། བས་རེར་ ོབ་མ་ ས་ཞེན་ཆེ་བ་འགས་སངས་ ས་ཕལ་པར་གཏོང་བའི་ ་བ་མི་དགོས་པ་དེ་འ ་ ེད་པའང་ཡོད་མོད། རེ་
ཞིག་གོ་རིམ་ཕལ་ཆེར་ ེ་བན་ ར་བའི་ ོ་ ེ་འཆང་ ང་མ་ ར་བཀོད་པ་ཡིན་ལ།

ད་ ང་ གས་ ོ་མ་བདེ་ན་ཆོས་ཐོག་ ་བ ེ་

དབང་ཆེ་བའི་དཔེ་ ར་འདོན་པའི་གོ་རིམ་ཅི་འདོད་ ་ཐོངས་ཤིག །དེ་ ད་ཅེས་མེ་མོ་ཕག་གི་ལོ་ནག་པ་ ་བའི་ཚས་བ ་ག མ་ལ་
ཀ ་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེ་དེས་དྷ་ས་ ད་ ོད་ ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༤ ཚས་ ༣༠ ར་བ་དགེའོ།། །།

ཀཾ་ཚང་ཡབ་ ས་བ ན་ ི་ཞབས་བ ན།
ༀ་

ི། གཞན་ཕན་ མ་རོལ་པ ་འ ང་གནས་དང༌། །ས་ར་ཧ་དང་ ་ཡི་ ང་ བ་སོགས། །ས་བ འི་དབང་

ག་གཅིག་ ་བ ས་པའི་ ། །ཀ ་པ་ཞེས་ གས་དེའི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །གར་དབང་ ོ་ ེ་འཆང་གི་ ་
འ ལ་ལས། །འཇིག་ ེན་དབང་ ག་དཔལ་ ན་ཀ ་པའི། །བ ན་པའི་ ར་ཆེན་འདེགས་ལ་མངའ་བ ེས་
པ། ། ་དམར་ཅོད་པན་འཛན་པའི་ཞབས་བ ན་གསོལ། ། མས་པ་མགོན་དང་ ོམ་བྷི་ཧེ་ ་ཀའི། ། གས་
ེའི་ ིན་ ོབས་གོང་ ར་འ ིལ་བའི་ ། །མཁའ་མཉམ་འ ོ་ལ་ལམ་བཟང་ ོན་མཛད་པའི། ། ན་ཏིང་ ་ཡི་
སི་ འི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །དཔལ་ ན་རིགས་ ན་ བ་བདག་ ོ་ ེ་འཆང༌། ། ་ འི་ ལ་ཚབ་མ ངས་
མེད་བཻ་རོ་ ེའི། ། མ་འ ལ་འཛམ་ ིང་བ ན་པའི་ ོན་མེ་མཆོག །འཇམ་མགོན་ ་མ་བ ལ་བ ར་ཞབས་
བ ན་གསོལ། ། ན་བཟང་ཡེ་ཤེས་ གས་ ེའི་ ལ་བ ར་ ིས། ། ོགས་བ འི་ཞིང་ཁམས་དམིགས་མེད་
གས་ ེ་ཡི།

།ཐབས་མཁས་ཟབ་མོའ་ཆོས་ ི་མངའ་བདག་མཆོག

། ལ་བའི་ ལ་ཚབ་དམ་པའི་ཞབས་

བ ན་གསོལ། །རབ་འ མས་ བ་པའི་ཡེ་ཤེས་བ ད་ ི་ནི། །གཅིག་ ་འ ས་པའི་ ིན་ བས་ ་མཚ་ཆེ། །
རིགས་ ག་ ག་བ ལ་ ང་ནས་འ ིན་ ེད་པ། །དཔའ་བོའ་དབང་ ག་མཆོག་གི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །ཚ་
དཔག་མེད་དངོས་གང་འ ལ་ཐབས་ཟབ་མོས།

།འ ོ་ ོ་ ོག་པའི་ ན་པ་ ན་ ་བཅིལ།

།ཐར་པའི་ལམ་

བཟང་ ེ་མོར་འགོད་མཁས་པ། ། མ་འ ེན་ ེ་བོ་མཆོག་གི་ཞབས་བ ན་གསོལ། །དེ་ ར་ ིང་པོའ་བ ན་པ་
རིན་པོ་ཆེ། །འཛན་ ོང་ ེལ་བའི་ ེད་པོ་མཆོག་ མས་ལ། །དད་ཅིང་ ས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མ ས། །
མཁའ་མཉམ་འ ོ་ ན་ ོགས་སངས་ ས་ཐོབ་ཤོག །
དེ་ ར་ཡབ་ ས་རིམ་ ོན་ ིར་ ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བ གས་པར་གསོལ་བའི་ཚགས་ ་བཅད་པ་འདི་དག་ ལ་བའི་དབང་
པོ་ ང་བ ་ག མ་པས་མཛད་པའི་གསོལ་འདེབས་སོར་བཞག་ལ། འཇམ་མགོན་ ་མའི་གསོལ་འདེབས་ ེ་བཅོ་ ་པས་མཛད་པ་
གསར་ ོན་དང་བཅས། ཞབས་བ ན་ ་ཞལ་བ ར་བ་ཙམ་ལས་ ས་དབང་གིས་རང་ ོམ་བ ་ི བར་གེགས་དོགས་ཆེ་བས་བཏང་
ོམས་ ི་གནས་ ་མ་བཏང་ཀ་མེད་ལས། གཞན་ ེ་བ ན་གོང་མ་ མས་ ི་བདེན་ཚག་ བ་པའི་ག ང་དང་རང་ངོས་ནས་དད་

ཞེན་མ་ནོར་ཙམ་ཡོད་པའི་ ོབས་དེས་ ལ་མཆོག་ཡབ་ ས་ མས་ ེ་ ོན་ ོན་ལམ་དང་དགེ་ཚགས་མ ན་པར་ ད་དེ།

ཞིང་

འདིར་ ོ་ ེའི་དཔོན་ ོབ་ ི་ ལ་ ས
ི ་ གས་ནང་གཙང་མའི་ ིན་ལས་ཇི་ ར་བཞེད་པ་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ ་ བ་པས་འཚ་
ཞིང་གཞེས་ནས། བདག་སོགས་ག ལ་ ་ མས་དད་པ་དང་དག་པའི་ ང་བ་ཁོ་ན་ལ་ ོར་བའི་བཀའ་ ིན་མཛད་པར་གསོལ་བའི་
ོན་འ ན་ གས་ ག་བཅས། ཀ ་པར་འབོད་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་པས། རབ་ ང་བ ་བ ན་པའི་མགོ་ ་བའི་ཚས་ ༣ ནང་ལོ་
༢༥༤༩ ི་ལོ་ ༢༠༠༥ ་ ༡༢ ཚས་ ༤ ཉིན་ར་མོ་ཆེའི་ ད་པ་ ་ཚང་ ་ ར་བ་དགེ ། །།

༄༅།། ོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ བས་ ི་ག ང་
ཆོས་ ི་འདོན་ཆ།

མ ྜལ་སོ་བ ན་མ།
བས་འ ོ་དང་སེམས་བ ེད་ཇོ་བོའ་ གས་ནི། སངས་ ས་ཆོས་དང་ཚགས་ ི་མཆོག་ མས་ལ། ། ང་ བ་བར་ ་

བདག་ནི་ བས་ ་མཆི། །བདག་གིས་ ིན་སོགས་བ ིས་པ་འདི་དག་གིས། །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་སངས་ ས་
འ བ་པར་ཤོག །
ཡན་ལག་བ ན་པ་ནི། ཇི་ ེད་ ་དག་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ན། ། ས་ག མ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ ན། །

བདག་གིས་མ་ ས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། ། ས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ ག་བ ི་འོ། །བཟང་པོ་ ོད་པའི་
ོན་ལམ་ ོབས་དག་གིས། ། ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ ིས་མངོན་ མ་ ། །ཞིང་གི་ ལ་ ེད་ ས་རབ་བ ད་
པ་ཡིས། ། ལ་བ་ ན་ལ་རབ་ ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ལ་གཅིག་ ེང་ན་ ལ་ ེད་སངས་ ས་ མས། །སངས་
ས་ ས་ ི་ད ས་ན་བ གས་པ་དག །དེ་ ར་ཆོས་ ི་ད ིངས་ མས་མ་ ས་པར། །ཐམས་ཅད་ ལ་བ་དག་
གིས་གང་བར་མོས། །དེ་དག་བ གས་པ་མི་ཟད་ ་མཚ་ མས། །ད ངས་ ི་ཡན་ལག་ ་མཚའི་ ་ ན་ ིས།
། ལ་བ་ ན་ ི་ཡོན་ཏན་རབ་བ ོད་ཅིང༌། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བ ོད། །མེ་ཏོག་དམ་
པ་ ེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སིལ་ ན་ མས་དང་ ག་པ་ག གས་མཆོག་དང༌། །མར་མེ་མཆོག་དང་བ ག་ ོས་
དམ་པ་ཡིས། ། ལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བ ི། །ན་བཟའ་དམ་པ་ མས་དང་ ི་མཆོག་དང༌། ། ེ་མའི་
ར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །བཀོད་པ་ ད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ ན་ ིས། ། ལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་
མཆོད་པར་བ ི། །མཆོད་པ་གང་ མས་ ་མེད་ ་ཆེ་བ། །དེ་དག་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །བཟང་པོ་
ོད་ལ་དད་པའི་ ོབས་དག་གིས། ། ལ་བ་ ན་ལ་ ག་འཚལ་མཆོད་པར་བ ི། །འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་
ག་དབང་གིས་ནི། ། ས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ ིས་ ང༌། ། ིག་པ་བདག་གིས་བ ིས་པ་ཅི་མཆིས་པ།
།དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། ། ོགས་བ འི་ ལ་བ་ ན་དང་སངས་ ས་ ས། །རང་ ལ་
མས་དང་ ོབ་དང་མི་ ོབ་དང༌། །འ ོ་བ་ ན་ ི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་དག་ ན་ ི་ ེས་ ་བདག་

ཡི་རང༌། །གང་ མས་ ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ོན་མ་དག ། ང་ བ་རིམ་པར་སངས་ ས་མ་ཆགས་བ ེས།
།མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་ ་ན་མེད་པར་བ ོར་བར་བ ལ། ། ་ངན་འདའ་
ོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འ ོ་བ་ ན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ ིར། །བ ལ་པ་ཞིང་གི་ ལ་ ེད་བ གས་
པར་ཡང༌། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་ ར་གསོལ་བར་བ ི། ། ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །
ེས་ ་ཡི་རང་བ ལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་
ང་ བ་ ིར་བ ོ་འོ། །ཞེས་དང་།
མ ལ་སོ་བ ན་མ་ནི། ༀ་བ ་ ་མི་ ཿ ྃ། གཞི་ མ་པར་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་ ི་ས་གཞི། ༀ་བ ་རེ་ཁེ་ ཿ

ྃ།

ི་ གས་རིའི་ཁོར་ ག་གི་ར་བས་ཡོངས་ ་བ ོར་བའི་ད ས་ ་རིའི་ ལ་པོ་རི་བོ་མཆོག་རབ། ཤར་

ས་འཕགས་པོ། ོ་འཛམ་ ་ ིང༌། བ་བ་ ང་ ོད། ང་ ་མི་ ན། ས་དང་ ས་འཕགས། ་ཡབ་དང་
་ཡབ་གཞན། གཡོ་ ན་དང་ལམ་མཆོག་འ ོ།

་མི་ ན་དང་ ་མི་ ན་ ི་ ། རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་

བསམ་ ི་ཤིང༌། འདོད་འཇོའ་བ། མ་ ོས་པའི་ལོ་ཏོག །འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེ། བ ན་མོ་རིན་
པོ་ཆེ། ོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ།

ང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའ་

མ་པ། ེག་མོ་མ། ེང་བ་མ། ་མ། གར་མ། མེ་ཏོག་མ། བ ག་ ོས་མ། ང་གསལ་མ། ི་ཆབ་མ། ཉི་མ།
་བ། རིན་པོ་ཆེའི་ག གས། ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་ ལ་མཚན། ད ས་ ་ ་དང་མིའི་དཔལ་འ ོར་
ན་ མ་ཚགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ།

རབ་འ མས་ ་མཚའི་ ལ་ ི་ ངས་ལས་འདས་པ་མངོན་པར་

བཀོད་པ་འདི་ཉིད་ བ་བདག་ ོ་ ེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དགོངས་པ་ད ེར་མ་མཆིས་པའི་དཔལ་ ན་ ་མ་
དམ་པ་དོན་ ི་ ད་ ་མཚན་ནས་ ོས་ན།

དཔལ་ བ་བདག་རང་ ང་ཨོ་ ན་ ལ་བའི་ ་ ་འ ོ་འ ལ་

ིན་ལས་ ོ་ ེ་ ལ་ ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་ ེ་ ་ ས་མཚན་ཆོས་ནོད་པ་པོའ་མཚན་ ས་པ་ནས་ ོས། དཔལ་
བཟང་པོའ་ཞལ་ ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དམ་པའི་ཆོས་ ི་བ ད་ ི་ ་བའི་དོན་ ་འ ལ་བར་བ ིའོ། །དབང་
་བའི་ བས། ཞལ་ ་ནས།

ིན་ ེད་ ི་དབང་བ ར་ཟབ་མོ་ ་བའི་དོན་ ་འ ལ་བར་བ ིའོ། ། ང་ ་བའི་

བས། ཞལ་ ་ནས། དམ་པའི་ཆོས་ ི་བ ད་ ི་ ་བའི་དོན་ ་འ ལ་བར་བ ིའོ། ། ིད་ ི་རིགས་ལ། ཞལ་ ་

ནས། ོལ་ ེད་ ིད་ ི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་ ་བའི་དོན་ ། ཞེས་བ ར།
བཀའ་ཆོས་ བ་ ེས་ ི་གཏང་རག་ ་ འི་ཚ། ཞལ་ ་ནས།

ིན་ ེད་ ི་དབང་བ ར་ཟབ་མོའམ། ོལ་ ེད་ ི་ ིད་

ཟབ་མོའམ།
བ ིའོ།

དམ་པའི་ཆོས་ ི་བ ད་ ི་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་ ་ ིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་ ་འ ལ་བར་

།བ ན་བ གས་ ་ ་ལ།

ཞལ་ ་ནས།་ཞབས་པད་བ ལ་པ་ ་མཚར་བ ན་ཅིང་ཟབ་ ས་ཆོས་ ི་

འཁོར་ལོ་ ག་པ་ ན་ ་བ ོར་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ ད་ ་འ ལ་བར་བ ིའོ། །བ ན་བ གས་ ི་གཏང་
རག་ བས། ཞལ་ ་ནས། ཞབས་པད་བ ལ་པ་ ་མཚར་བ ན་ཅིང་ཟབ་ ས་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་ ག་པ་ ན་

་བ ོར་བའི་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་བཀའ་ ིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་ ་འ ལ་བར་
བ ིའོ། །ཞེས་ཁ་བ ར་བ་ འོ། །
གང་ ར་ཡང་མཐར། གས་ ེས་འ ོ་བའི་དོན་ ་བཞེས་ ་གསོལ། བཞེས་ནས་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །ཞེས་
དང༌།

ས་གཞི་ ོས་ ས་ གས་ཤིང་མེ་ཏོག་བ མ། །རི་རབ་ ིང་བཞི་ཉི་ ས་བ ན་པ་འདི། །སངས་ ས་ཞིང་ ་
དམིགས་ཏེ་ ལ་བ་ཡིས། །འ ོ་ ན་ མ་དག་ཞིང་ལ་ ོད་པར་ཤོག །ཨིདཾ་ ་ ་ར ་མ ལ་ཁཾ་ ི ་ཏཡ་མི།
སེམས་ཅན་ མས་ ི་བསམ་པ་དང་། ། ོ་ཡི་ ེ་ ག་ཇི་ ་བར། །ཆེ་ ང་ ན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །ཆོས་ ི་འཁོར་
ལོ་བ ོར་ ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་གདབ།
ག ང་ཆོས་ བ་ ེས། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་ད ་ མས་ཕམ་

ས་ནས། ། ་ེ ་ན་འཆིའི་ ་ བས་འ ག་པ་ཡི། ། ིད་པའི་མཚ་ལས་འ ོ་བ་ ོལ་བར་ཤོག ། ིད་ཞིའི་
དཔལ་འ ོར་མ་ ས་འ ང་བའི་གཞི། ། བ་པའི་བ ན་པ་ ན་རིང་གནས་པ་དང༌། །དེ་འཛན་ ེད་པའི་ ེས་
་དམ་པ་ མས། །དཔལ་འ ོར་ ིས་བ ན་ ན་རིང་ཞབས་བ ན་ཤོག །ཕན་བདེ་འ ང་བའི་གནས་གཅིག་
། །བ ན་པ་ ན་རིང་གནས་པ་དང༌། །བ ན་པ་འཛན་པའི་ ེས་ ་ མས། ། ་ཚ་ ལ་མཚན་བ ན་ ར་
ཅིག ། ལ་ ན་ ིང་ ེའི་རང་ག གས་ཀ ་པ། ། ལ་ ན་ ིན་ལས་གཅིག་བ ས་ཀ ་པ། ། ལ་ ན་ག ང་
འཚབ་དབང་བ ར་ཀ ་པ། །ཨོ་ ན་འ ོ་འ ལ་ ིན་ལས་ཞབས་བ ན་གསོལ། །
་ ་ཆོས་ནོད་པ་པོའ་ཞབས་བ ན་ ས་བ ས་ཅི་རིགས་འདོན།

བ ན་ ས་ ོན་ལམ་ ོགས་བ ་ ས་བཞི་མ།
ༀཿ ན་མོ་ ་ ཿ

ེལ་ལོ་ ེལ་ ་ར་བའི་ཚས་བ ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་ག ་ཞལ་ཅན་ ་ ོ་ ེ་ད ིངས་ ི་ད ིལ་འཁོར་ཞལ་

ེས་ཚ་ཨོ་ ན་ ས
ི ་ ོན་ལམ་འདི་ག ངས་པས་ ེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ ི་ གས་དམ་ནར་མར་མཛད།

ི་རབས་ མས་ ིས་ ང་

འདི་ལ་ གས་དམ་ ེ་གཅིག་ ་མཛད།

ོགས་བ ་ ས་བཞིའི་ ལ་བ་ ས་དང་བཅས༔ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ཚགས༔ མ་ ས་ཞིང་གི་
ལ་ ེད་གཤེགས་ ་གསོལ༔ མ ན་ ི་ནམ་མཁར་པད་ འི་གདན་ལ་བ གས༔ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ས་
པས་ ག་འཚལ་ལོ༔
་ ༔

ི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ ིས་མཆོད༔

ེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་ མས་ ི་ ན་

ོན་ ི་ ིག་པའི་ཚགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔ ད་ འི་མི་དགེ་འ ོད་པས་རབ་ ་བཤགས༔

ཆད་དེ་ལས་ ོག་ ིར་བདག་གིས་བ མ༔ བསོད་ནམས་དགེ་ཚགས་ ན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔
མས་ ་ངན་མི་འདའ་བར༔
ད་ལ་བ ོ༔
གསོལ༔

ིན་

ལ་བའི་ཚགས་

ེ་ ོད་ག མ་དང་ ་མེད་ཆོས་འཁོར་བ ོར༔ དགེ་ཚགས་མ་ ས་འ ོ་བའི་

འ ོ་ མས་ ་མེད་ཐར་པའི་སར་ ིན་ཤོག༔

སངས་ ས་ ས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་ ་

བདག་གིས་བ མས་པའི་ ོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔

ལ་བ་ ན་ ་བཟང་དང་དེ་ ས་དང་༔

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ད ངས་ ི་མ ེན་པ་ ར༔ དེ་དག་ ན་ ི་ ེས་ ་བདག་ ོབ་ཤོག༔ བ ན་པའི་
དཔལ་ ར་ ་མ་རིན་ཆེན་ མས༔ ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་ ན་ལ་ བ་པར་ཤོག༔ ཉི་ ་བཞིན་ ་ ན་ལ་
གསལ་བར་ཤོག༔ རི་བོ་བཞིན་ ་ ག་ ་བ ན་པར་ཤོག༔ བ ན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འ ན་རིན་པོ་ཆེ༔ གས་
མ ན་ ིམས་གཙང་བ བ་ག མ་ ིས་ ག་ཤོག༔ བ ན་པའི་ ིང་པོ་གསང་ གས་ བ་པའི་ ེ༔ དམ་ཚག་
ན་ཞིང་བ ད
ེ ་ ོགས་མཐར་ ིན་ཤོག༔ བ ན་པའི་ ིན་བདག་ཆོས་ ོང་ ལ་པོ་ཡང་༔ ཆབ་ ིད་ ས་
ཤིང་བ ན་ལ་ ན་པར་ཤོག༔ བ ན་པའི་ཞབས་འདེགས་ ལ་རིགས་ ོན་པོ་ཡང་༔

ོ་ ོས་རབ་འཕེལ་

ལ་དང་ ན་པར་ཤོག༔ བ ན་པའི་གསོས་ ེད་ ིམ་བདག་འ ོར་ ན་ མས༔ ལོངས་ ོད་ ན་ཞིང་ཉེར་
འཚ་མེད་པར་ཤོག༔ བ ན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་ ལ་ཁམས་ ན༔ བདེ་ ིད་ ན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་

ཤོག༔

ལམ་ལ་གནས་པའི་ ལ་འ ོར་བདག་ཉིད་ ང་༔

དམ་ཚག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འ བ་པར་ཤོག༔

བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ ིས་འ ེལ་ ར་གང་༔ གནས་ བས་མཐར་ ག་ ལ་བས་ ེས་འཛན་ཤོག༔ འ ོ་
མས་ ་མེད་ཐེག་པའི་ ོར་ གས་ནས༔ ན་བཟང་ ལ་ ིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔
དེ་ ར་ ་ི ོན་ལམ་ ས་ ག་ ་བ ོན་པར་ ། ས་མ་ཡ་ ༔

་ ས་ ་ བ་ མ་འ ལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ ར་བདེ་ཆེན་ ིང་

པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་ ག་གི་གཡས་ ར་ ག་རི་རིན་ཆེན་བ ེགས་པའི་གོང་མོ་འོག་མ་ནས་ ོམ་གཏེར་ ་ ན་
ངས་པའི་བཻ་རོའ་ ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚ་ ལ་ ་ི ག་ ིས་བོད་ཡིག་བ ར་མ་ལས་དེ་འ ལ་ཉིད་ ་པ ་གར་དབང་ ོ་ ོས་
མཐའ་ཡས་ ིས་དག་པར་བ ས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

༄༅།། མར་མེ་ ོན་ལམ།

གས་ ེ་ཆེན་པོའི་ ོམ་བ ས་འ ོ་དོན་མཁའ་ བ་མ།
བས་འ ོ་སེམས་བ ེད་ནི། སངས་ ས་ཆོས་དང་ཚགས་ ི་མཆོག་ མས་ལ། ། ང་ བ་བར་ ་བདག་ནི་ བས་

་མཆི། །བདག་གིས་ ིན་སོགས་བ ིས་པའི་བསོད་ནམས་ ིས། །འ ོ་ལ་ཕན་ ིར་སངས་ ས་འ བ་པར་
ཤོག །ལན་ག མ།
་བ ེད་ནི། བདག་སོགས་མཁའ་ བ་སེམས་ཅན་ ི། ། ི་ག ག་པད་དཀར་ ་བའི་ ེང༌། ། ིཿལས་འཕགས་

མཆོག་ ན་རས་གཟིགས།

།དཀར་གསལ་འོད་ཟེར་ ་ ན་འ ོ།

།མཛས་འ མ་ གས་ ེའི་ ན་ ིས་

གཟིགས། ། ག་བཞིའི་དང་པོ་ཐལ་ ར་མཛད། །འོག་གཉིས་ཤེལ་ ེང་པད་དཀར་བ མས། །དར་དང་རིན་
ཆེན་ ན་ ིས་ ས། །རི་ གས་པགས་པའི་ ོད་གཡོགས་གསོལ། །འོད་དཔག་མེད་པའི་ད ་ ན་ཅན། །
ཞབས་གཉིས་ ོ་ ེ་ ལ
ི ་ ང་བ གས། ། ི་མེད་ ་བར་ བ་བ ེན་པ། ། བས་གནས་ ན་འ ས་ངོ་བོར་ ར།
།
བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་མ ིན་གཅིག་ ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བསམ་ལ།

ོན་ ིས་མ་གོས་ ་མདོག་

དཀར། ། ོགས་སངས་ ས་ ིས་ད ་ལ་བ ན། ། གས་ ེའི་ ན་ ིས་འ ོ་ལ་གཟིགས། ། ན་རས་གཟིགས་
ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཅི་ ས་བསགས།
དེ་ ར་ ེ་གཅིག་གསོལ་བཏབ་པས། །འཕགས་པའི་ ་ལས་འོད་ཟེར་འ ོས། །མ་དག་ལས་ ང་འ ལ་ཤེས་
ངས། ། ི་ ོད་བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང༌། །ནང་བ ད་ ེ་འ ོའ་ ས་ངག་སེམས། ། ན་རས་གཟིགས་དབང་ ་
ག ང་ གས། ། ང་ ག་རིག་ ོང་ད ེར་མེད་ ར། །ༀ་མ་ཎི་པ ེ་ ྃ།
འཁོར་ག མ་མི་ ོག་པའི་རང་ངོར་མཉམ་པར་བཞག །བདག་གཞན་ ས་ ང་འཕགས་པའི་ ། ། ་ གས་ཡི་གེ་ ག་

མའི་ད ངས། ། ན་ ོག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ་ ོང་། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་ ར་ ་བདག ། ན་རས་གཟིགས་དབང་
འ བ་ ར་ནས། །འ ོ་བ་གཅིག་ ང་མ་ ས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

མར་མེ་ ོན་ལམ།
མར་མེའི་ ོད་ནི་ ོང་ག མ་ ི་ ོང་ཆེན་པོ་འཇིག་ ེན་ཁམས་ ི་ཁོར་ ག་དང་མཉམ་པར་ ར་ཅིག ། ོང་
་ནི་རིའི་ ལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་ ་ ར་ཅིག །མར་ ་ནི་མཐའི་ ་མཚ་ཙམ་ ་ ར་ཅིག ། ངས་ནི་སངས་ ས་
རེ་རེའི་མ ན་ ་ ང་ ར་རེ་རེ་འ ང་བར་ ར་ཅིག །འོད་ ིས་ ིད་པའི་ ེ་མོ་མན་ཆད་ནས། མནར་མེད་
པའི་ད ལ་བ་ཡན་ཆད་ ི་མ་རིག་པའི་ ན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་ ོགས་བ འི་སངས་ ས་དང་ ང་
བ་སེམས་དཔའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་ ་མཐོང་ཞིང་གསལ་བར་ ར་ཅིག །ༀ་བ ་ཨ་ལོ་ཀེ་
ཿ ྂ།
ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་མཚར་ ད་ ང་ ང་གསལ་ ོན་མེ་འདི། །བ ལ་བཟང་སངས་ ས་ ོང་ ་ལ་སོགས་པའི། །རབ་
འ མས་ ོགས་བ འི་ཞིང་ཁམས་མ་ ས་པའི། ། ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་དང༌། །ད ིལ་འཁོར་ ་
ཚགས་ མས་ལ་འ ལ་བར་བ ི།

།ཕ་མས་གཙ་ ས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི།

།ཚ་རབས་འདི་དང་ ེ་

གནས་ཐམས་ཅད་ ། ། ོགས་སངས་ ས་པའི་ཞིང་ཁམས་མངོན་མཐོང་ནས། །འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཉིད་
དང་ད ེར་མེད་ཤོག །དཀོན་མཆོག་ག མ་དང་ ་ག མ་ ་ཚགས་ ི། །བདེན་པའི་མ ་ཡིས་ ོན་ལམ་འདི་
བཏབ་ ེ། ། ར་ ་འ བ་པར་ ིན་ ིས་བ བ་ ་གསོལ། །ཏ ་ ། པ ེ ི་ཡ་ ་བ་བོ་ ་ ་ཡེ་

།

ཞེས་ཇོ་བོ་ ེ་དཔལ་ ན་ཨ་ཏི་ཤས་ད ས་གཙང་གི་མཆོད་ཁང་ མས་ལ་དཔོན་ ོབ་བཅོ་བ ད་ཙམ་ ས
ི ་ ར་འདོན་མཛད་ཅེས་
གས་སོ།། །།
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