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༄༅། །ཀརྨ་པ་མིི་བསྐྱོོད་རྡོོ་རྗེེའིི་རྣམ་ཐར་ཉིིད་ཀྱིིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོོ། །
8대 까르마빠 미꾀 도르제의 ‘선행록’
으로 불리는 자전적인 시
བཀའ་དྲིིན་འགྲན་མེེད་དཀོོན་མཆོོག་རྣམ་གསུམ་དང་། །
བླ་མའིི་ཚོོགས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ནས། །

비할 데 없이 은혜로우신 삼보님과
스승님들께 공경히 절합니다.
དམ་པས་གཟིིགས་ན་ངོོ་མཚར་མེེད་མོོད་ཀྱང་། །
བྱིིས་པ་འགའ་ཞིིག་མགུ་བར་བྱེེད་པའིི་གཏམ། །
བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་རྣམ་གྲངས་འགའ་ཞིིག་པ། །
གཞན་ལ་བརྗོོད་ན་དོོན་དང་ལྡན་འགྱུར་ཞེེས། །
རྗེེ་བཙུན་འགའ་ཡིི་གསུང་གིིས་བསྐུལ་བ་ལས། །
རང་མྱོོང་རང་རྒྱུས་ཆེེ་བས་ཅུང་ཟད་སྤྲོོ། །

위대하신 분들께서 진제眞諦 로 보신다면 놀라울 것이 없지만
몇몇 어리석은 이들을 기쁘게 하는 이야기
제가 행한 선한 행善行 몇 가지를
남에게 말하면 의미가 있을 것이라
몇 분 고귀하신 분들*께서 말씀하시면서 권하시길래

자신의 경험이 자신의 심속에 크게 있어 조금 말하고자 합니다.

*

디꿍린포체와 빤첸 돌걀 린포체
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དལ་འབྱོོར་རྙེེད་དཀའ་ཐོོབ་དུས་དོོན་མེེད་དུ། །
གཏོོང་མ་ཕོོད་པར་སྒོོ་གསུམ་དམ་ཆོོས་ལ། །
རྩེེ་གཅིིག་སངས་རྒྱས་བཀའ་བཞིིན་ཅིི་ནུས་བསྒྲུབས། །
ལོོག་བློོ་སྐྱེེས་ཚད་དྲག་པོོས་ཚར་གཅོོད་བྱས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(1) 얻기 어려운 가만假滿*의 몸 얻었을 때,

의미없이 헛되이 보내서는 안 되므로 신구의 삼문을 기울여
정법에 일심으로 부처님 말씀처럼 능력 껏 수행하였습니다.
크게 일어난 전도견을 용맹스럽게 퇴치한
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
བླ་གྲོོགས་ཚད་མིིན་ཁྱད་བསོོད་མ་བྱས་ཤིིང་། །
དེེ་ཡིིས་བསྟན་པའིི་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པར། །
དམ་ཆོོས་མཐར་ཕྱིིན་འགལ་རྐྱེེན་གྱུར་པ་ཡིི། །
དུག་གསུམ་རྣམ་རྟོོག་ཅིི་ཆོོམས་བྱས་པ་ཡིིན། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(2) 스승과 도반을 자격 없다 능멸하지 않고
그들이 보인 길로 들어가지 않고
구경의 정법에 어긋나는 인연이 되는
삼독과 망념을 물리쳤습니다.
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
* 가만假滿: 8가지 여가와 10가지 원만…소중한 사람 몸을 얻어 불법을 수행할
수 있는 8가지 한가함과 10가지 원만한 조건
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ཐེེག་ཆེེན་བཤེེས་ལ་འཁྲུལ་པ་མེེད་མཐོོང་ནས། །
ལེེགས་པའིི་ཡོོན་ཏན་ཀུན་ལ་ཡིིད་ཤོོར་ཏེེ། །
དམ་པའིི་རྣམ་ཐར་ཀུན་དང་མཐུན་བགྱིིས་པས། །
རྗེེ་བཙུན་རྣམས་ཀྱིིས་དགྱེེས་པར་བྱིིན་གྱིིས་བརླབས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(3) 대승의 선지식에게 허물없음을 보고
모든 선한 공덕에 마음 쏟고
모든 진실한(청정한) 전기와 부합하여 행하니
위대하신 분들께서 기뻐하시면서 가피하셨습니다.
또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
ཕལ་པའིི་རྣམ་གཡེེང་མིི་ཚེེ་འཛད་ཐབས་ཙམ། །
ཡིིན་པར་སྙིིང་ཁོོང་རུས་པའིི་གཏིིང་ཉིིད་ནས། །
ངེེས་འདྲོོངས་ཐ་མལ་གཡེེང་བ་ཐམས་ཅད་བསྐྱུངས། །
རིིག་པ་དྭངས་ཤིིང་སྐྱབས་ལ་ཡིིད་ཆེེས་ཐོོབ། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(4) 일상의 산란함이 이 생을 허비하는 방식 정도라고
마음 속 깊이 확신을 증장시키고
일상의 모든 산란함을 버리고
알아차림을 깨워 보호주께 신심을 내는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
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མཆོོག་དམན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བོོ་རྒྱུག་པ་ལྟར། །
སྒྲེེན་མོོ་ལག་སྟོོང་འགྲོོ་བ་འདིི་མཐོོང་བས། །
ཚེེ་འདིིའིི་ཆོོས་བརྒྱད་རྨིི་ལམ་ནང་ན་ཡང་། །
གཞིིག་པ་བཏང་ཚེེ་འཆར་བའིི་གོོ་སྐབས་གར། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(5) 모든 수승한 사람과 하열한 사람도 죽어야 하고
흐르는 강물처럼 두고 빈손으로 떠나가는
꿈에서라도 이생의 세속팔법*을 생각하고,

무너짐을 놓을 때 일으킬 기회가 있겠는가?
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
སྐྱབས་གནས་ཐུབ་པའིི་དཀོོན་མཆོོག་རྣམ་གསུམ་ལས། །
གཞན་པའིི་སྐྱབས་ལ་ཡིིད་ཆེེས་མ་རྙེེད་པས། །
སྐྱིིད་སྡུག་ཐམས་ཅད་དཀོོན་མཆོོག་མཁྱེེན་པ་ཡིིན། །
གཞན་ལ་རེེ་ལྟོོས་སྤུ་རྩེེ་ཙམ་ཡང་མེེད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(6) 귀의처 부처님 삼보님 외에
확신을 주는 귀의처가 없습니다.
모든 기쁨과 슬픔을 삼보님께서 아십니다.
다른 이에게 바라고 의지함이 털끝만큼도 없으니
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
* 세속팔법世俗八法: 마음을 동요시키는 세간의 8가지 요소. 즉, 이익, 손해, 칭찬,
비난, 명예, 불명예, 고통, 즐거움 등.
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སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ཚད་རང་གིི་ཉེེས་སྤྱོོད་ཀྱིི། །
འབྲས་བུར་ཤེེས་ནས་སྦྱོོར་དངོོས་རྗེེས་ཚང་བའིི། །
མིི་དགེེའིི་ལས་ལམ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པ་ཞིིག །
ཚེེ་འདིིར་སྤྱད་པའིི་རྣམ་གྲངས་ག་ལ་ཡོོད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(7) 모든 고통은 나의 악행의
과보임을 알았을 때 시작(준비), 중간(본 행위), 끝(결과)를 갖춘
불선업을 온전히 구족한
이 생에서 행한 악업의 종류를 어찌 기억이나 하겠습니까?
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
གཏིིང་ནས་སྐྱེེ་བའིི་རྒྱ་མཚོོ་མ་ཕྱིིན་ན། །
ཁམས་གསུམ་གར་ཡང་བདེ་འབྱོར་མི་རྟག་པས། །
ནམ་མཁས་ཁྱབ་ཚད་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ནས། །
ནམ་གཞག་གཏན་གྱི་ཐར་པ་ནམ་ཐོབ་སྙམ། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(8) 깊은 곳에서 생겨난 생사의 대해를 온전히 건너지 못하면
어디에도 무상한 가만의 몸으로
허공이 가득 찰 만큼의 삼계 윤회에서
해탈을 어찌 얻을까 생각하는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.

6 • 제8대 까르마빠 미꾀 도르제 『선행자전』

རིིས་མེེད་སྐྱེེ་དགུ་ཕ་མར་མིི་མཐུན་མེེད། །
དགྲ་གཉེེན་ཕྱོོགས་རིིས་བྱེེད་པ་མིི་རིིགས་པས། །
བཅོོས་མིིན་བརྩེེ་བས་མིི་བཟོོད་སེེམས་ཅན་ལ། །
བྱང་ཆུབ་དམ་པའིི་ཕན་པ་འདོོག་པ་སྙམ། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(9) 차별 없는 존재는 (모두 나의 부모와 같고)
원수와 친한 이 편 가르기는 옳지 않음으로
가식 없는 애정으로 참을 수 없는 중생에게
참된 보리심의 이익을 주리라 생각하는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
གཞན་ཕན་རྩ་བ་བདག་བདེེ་གཞན་ལ་བཏང་། །
གཞན་སྡུག་རང་གིིས་ལེེན་ལ་རག་ལས་པས། །
ལུས་དང་ལོོངས་སྤྱོོད་དགེེ་བའིི་རྩ་བར་བཅས། །
བདག་འཛིིན་བྲེེང་ཙམ་མེེད་པར་འགྲོོ་ལ་ཕུལ། །
འདི་ཡང་བདག་གི་ལེགས་སྤྱད་ཡིན་སྙམ་བགྱིད། །

(10) 남을 이롭게 하는 근본은 나의 행복을
남에게 주고 남의 고통 내가 갖는 것에 달렸으므로
몸과 재물 선근과 함께 조그마한 아집도 없이
일체 중생에게 회향하는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
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འཛིིན་པ་མེེད་པར་འགྲོོ་ལ་ཕུལ་ན་ཡང་། །
སེེམས་ཅན་མིི་སྲུན་སླར་གནོོད་སྐྱེེལ་བ་ན། །
བདག་གིི་ལས་འབྲས་ངན་པ་དག་སྙམ་ནས། །
དབུལ་པོོས་གཏེེར་ཐོོབ་ལྟ་བུར་དགའ་བ་སྐྱེེས། །
འདི་ཡང་བདག་གི་ལེགས་སྤྱད་ཡིན་སྙམ་བགྱིད། །

(11) 집착없이 중생에게 베풀었지만
거친 중생이 도리어 해를 끼치더라도
“나의 악한 업의 과보들을 정화한다” 라고 생각하고
거지가 금광을 얻은 것처럼 기뻐하는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
གཞན་གྱིིས་མིི་རིིགས་དྲིིན་ལན་གནོོད་འཇལ་ཡང་། །
དེེ་འབྲས་བདག་གིི་རྒྱུད་ལ་སྨིིན་གྱུར་ནས། །
ཕ་རོལ་པོ་ཡིས་མྱོང་བར་མ་གྱུར་ཞེས། །
དགེེ་བ་ཅིི་བྱེེད་དེེ་ཡིི་དོོན་དུ་བསྔོོས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(12) 남이 그릇되게 나의 친절을 해악으로 되갚을 때
‘그 과보가 나의 심속에서 익어
상대방이 과보를 받지 말게 하소서’ 라고 생각하고
어떤 선을 행하더라도 그를 위해 회향하는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
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མཁའ་མཉམ་ཀུན་ལ་ཕན་བདེེ་བསྒྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། །
བླང་དོོར་འབྱེེད་པའིི་སྙན་ཚིིག་བརྗོོད་པ་ལས། །
རང་གཞན་འཁྲུལ་འཁོོར་བྱེེད་པ་རྩུབ་མོོའིི་ངག །
གནས་སྐབས་འགར་ཡང་སྨྲས་པ་ག་ལ་དྲན། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(13) 허공과 같은 모든 중생에게 이익과 행복을 주기 위해
취하고 버릴 것을 분별하는 친절할 말(덕스러운 말)을 하였습니다.
나와 남 착란에서 윤회하게 만드는 거친 말을
어찌 제가 차마 어떤 상황에서라도 하겠습니까?
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
གཞན་ལ་སྙན་བརྗོོད་དེེ་ལས་སྙན་ཚིིག་སོོགས། །
ལན་ལ་རེེ་བཅས་དགེེ་བའིི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱིིས། །
བྱང་ཆུབ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེེད་དུ་མིི་འགྲོོ་བས། །
དགེེ་འབྲས་རང་གིིར་བྱེེད་པ་ག་ལ་སྲིིད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(14) 남에게서 듣기 좋은 말을 바라면서 행하고
듣기 좋은 말 등을 되돌려 받기를 바라는 것들은
대보리로 가지 못하는 원인이 되기 때문에
선업과 과보 내 것으로 하는 것이 어찌 옳으리요
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
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མིི་རུང་མིི་བཟོོད་མིི་ཐེེག་ལས་འབྲས་ཀྱང་། །
ཅིི་ཙམ་མྱོོང་བས་རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་ལ། །
ཅིི་གསུང་བདེེན་འཛིིན་ཡིིད་ཆེེས་སྐྱེེ་བ་དང་། །
རྐྱེེན་ངན་ལམ་སློོང་གནད་ལ་ངེེས་པ་རྙེེད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(15) 불합리하고 참을 수 없고, 견딜 수 없는
업 과보를 더 많이 내가 겪을 수록
원만 부처님께서 말씀하신 것이 진실이라 더 많은 확신이 들고
역경(재난)을 수행도로 받아들이는 핵심에 확신을 얻는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
ནམ་མཁས་ཁྱབ་པའིི་སེེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཡང་། །
བྱང་ཆུབ་དམ་པའིི་ཕན་འདོོགས་མ་གཏོོགས་པར། །
སྲིིད་དང་ཞིི་བའིི་ཕན་བདེེ་ཉིི་ཚེེ་བའིི། །
སྒོོ་ནས་དམན་པར་སྦྱར་བ་ག་ལ་ཞིིག །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(16) 허공에 가득 찬 일체 중생에게
진실한 보리심의 이익을 주는 것 말고
하열하고 일시적인 이익과
윤회와 열반의 즐거움과 행복 갖가지 지위 더하는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
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རང་གཞན་དོོན་དུ་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ། །
སྒྱིིད་ལུག་སྐྱོོ་འཇིིགས་ངལ་དུབ་རྒྱང་བསྲིིངས་ནས། །
ཕྱིིར་ལྡོོག་མེེད་པའིི་བརྩོོན་པ་འཕེེལ་དགོོས་པས། །
ཚེེ་འདིིར་ཉམས་ལེེན་རེེས་འཇོོག་ག་ལ་བྱེེད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(17) 나와 남을 위해 보리를 이룸에
게으름, 비애와 공포, 슬픔의 눈물 멀리 보내고
퇴전함이 없는 정진을 증장시켜야 하는데
이를 위해 수행을 때로 놓아버림을 어찌 하겠습니까?
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
དམུ་རྒོོད་སེེམས་ཅན་རིིས་ནིི་མཐའ་ཡས་ཕྱིིར། །
དར་ན་དར་བས་ཐར་ཐབས་མིི་ཤེེས་རྨོོངས། །
རྒུད་ན་རྒུད་པས་ཐར་ཐབས་མིི་ཤེེས་རྨོོངས། །
རྨོོངས་པའིི་ལས་ཚུལ་དྲན་ཚེེ་བཟོོད་གླགས་མེེད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(18) 야만적이고 길들이지 못한 중생의 부류는
일이 잘 될 때는 일이 잘 되고 있기에 해탈을 위한 방법을 모르고
일이 잘 못될 때에는 잘 못되기에 해탈을 위한 방법을 모릅니다.
그들의 어리석은 업행을 생각할 때 참을 수 없는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
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བཟོད་གླགས་མེད་ཀྱང་སེམས་ཅན་སྡུག་གེ་ལ། །
གདུག་པ་ཅན་སྙམ་བརྙས་པ་མིི་སྐྱེེ་བར། །
སྒྲིིབ་པའིི་སྐྱོོན་གྱིི་རང་བཞིིན་འདིི་ལྟ་བུའིི། །
མཚན་ཉིད་ཤེས་ནས་བཟོད་མེད་སླར་ཡང་འཕེལ། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(19) 비록 참을 수 없지만 중생의 고통에
흉포한 마음 얕보는 마음 내지 않았고
이 장애와 허물은 그들의 본성임을 알고
참을 수 없는 자비의 마음 더욱 키우는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
ཐོོག་མེེད་དུས་ནས་འཁོོར་བའིི་སྐྱེེ་འཆིི་ཡིིས། །
ལུས་སེེམས་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོོས་དུབ་གྱུར་པས། །
བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་སྟོོབས་དང་ལྡན་པ་ཡིི། །
གཏན་དུ་ལུས་སེེམས་འཚོོ་ཕྱིིར་འབད་པ་བྱས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(20) 무시이래로 윤회계에 나고 죽음으로써
몸과 마음 심한 고통에 피로해져
보리를 이룰 때가지 언제나
강건한 몸과 마음 기르기 위해 노력하는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.

12 • 제8대 까르마빠 미꾀 도르제 『선행자전』

དཔྱད་ན་ཆོོས་རྣམས་གཟོོད་མ་ཉིིད་ཀྱིིས་ཞིི། །
གང་ལ་ཕན་བཏགས་གང་གིིས་ཕན་འདོོགས་བྱེེད། །
གང་ཕན་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁས་ནམ་མཁའ་ལ། །
སྦྱོོར་བ་ལྟ་བུའིི་བློོ་མིིག་རྣམ་པར་དག །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(21) 청정한 지성의 눈으로 살펴보면
제법은 본래부터 고요하였음을 봅니다.
이롭게 하는 자, 이익을 받는 자
이익을 주는 것은 허공으로 허공을 묶는 것과 같습니다.
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
བདག་མེེད་གོོ་བ་རྒྱུད་ལ་འདྲེེས་པའིི་ཚེེ། །
ཕྱིི་རོོལ་ཡོོ་བྱད་ཟང་ཟིིང་དམན་པ་ལ། །
བདག་གིིར་བཟུང་བྱའིི་ནོོར་དུ་མ་གྲུབ་ཀྱང་། །
མ་རྣམས་འབྱོོར་སླད་འབྱམས་ཀླས་འདོོད་དགུ་སྒྲུབ། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(22) 무아의 이해가 마음의 흐름에 섞일 때,
외부 일용품 하찮은 물질들에
내 것이라 인식하는 오류는 없지만,
중생들을 충족시키기 위해 무한히 열망하는 그 모든 것을 모았
습니다.
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
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མཆོོད་སྦྱིིན་ལ་སོོགས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །
རྫོོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བ་ཡིི། །
དགེེ་བའིི་ངང་ཚུལ་བཟང་པོོའིི་ལམ་ནས་དྲངས། །
སངས་རྒྱས་གསུང་གིི་ཁྲིིམས་དང་མཐུན་པར་བྱས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(23) 공양 보시 같은 원만 부처님의 원인이 되는
선업을 행하는 모든 행위도
선업의 좋은 습관의 길을 따라 인도되어져야 하는데
부처님 가르침의 법칙과 부합되게 행한
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
སངས་རྒྱས་བཀའ་ནིི་རྒྱུ་འབྲས་གཉིིས་ཀར་ཡང་། །
དང་པོོར་སྤྱད་སླ་ཕྱིི་མར་དོོན་ཆེེ་བས། །
སྒྲུབ་ལ་གནོོད་པའིི་འབྱུང་གནས་མ་ཡིིན་ཕྱིིར། །
དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་གསུངས་ཉིིད་ལ་བཟོོད་པར་བྱས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(24) 부처님 말씀은 인과因果 두 가지에서
처음에 행하기 쉽고 나중에 의미도 크므로
(그것들을) 행함은 해가 되는 근원이 아니므로
여래의 말씀(가르침)에 인욕을 행하였습니다.
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
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རྒྱ་ཆེེན་སྐུ་དང་ཟབ་པའིི་ཆོོས་སྐུ་ལ། །
བསམ་སྦྱོོར་ཕྲ་མོོས་ཆོོག་པར་མ་འཚལ་ཏེེ། །
གཞལ་མེེད་བསྐལ་པར་རྟག་པའིི་ལུས་སེེམས་ཀྱིིས། །
བཅོོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་སྒྲུབ་པའིི་དམ་བཅའ་བཟུང་། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(25) 광대신과 심오한 법신에 이르기 위해
허약한 의도와 행으로 족하지 못함을 알고,
무량겁에 항상 하는 몸과 마음으로
부처님 몸 이루겠다는 약속을 지키는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
རང་རྒྱུད་དགེེ་ལ་བསྐུལ་དུ་མིི་རུང་བའིི། །
ཉོོན་མོོངས་ཕྲ་རགས་ཀུན་ལ་གཉེེན་པོོ་བཅུག །
རྫོོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་རྒྱུ་འབྲས་ཁོོ་ན་ལས། །
རྩེེ་གཅིིག་བསམ་རྒྱུ་གཞན་དུ་ག་ལ་ཡོོད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(26) 내 마음 선업을 격려할 수 없는
모든 미세하고 거친 번뇌에 대치법을 쓰고
오직 원만 부처의 인과에서
하나로 집중된 생각 말고 어디에 둘까?
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
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དེེ་ཕྱིིར་རང་རྒྱུད་མ་རུངས་འཆང་བཞིིན་དུ། །
ལྟོོས་པ་བཅས་པའིི་སེེམས་རྒྱུད་མིི་ཐུལ་བས། །
གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་བསགས་སྦྱངས་སྤེེལ་བའིི་སླད། །
རང་སེེམས་བསགས་སྦྱངས་སྙིིང་པོོར་སྒྲིིལ་བ་ཡིིན། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(27) 그러므로 마음 속에 길들지 않은 성품을 품고 있으면
뜻(의지)이 있는 제자의 심속을 조복하지 못함으로
제자의 심속에 참회(자량)과 정화를 증장시키기 위해
내 마음의 자량과 정화에 집중했습니다.
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
དེེས་ན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་ལ་ཞུགས་པ་ཡིི། །
བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བསམ་གྱིིས་མིི་ཁྱབ་ཕྱིིར། །
བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་ཀུན་གྱིི་མཛད་པ་དང་། །
མཐུན་པར་རྗེེས་སུ་འཇུག་པའིི་སྨོོན་པ་འདེེབས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(28) 그러므로 보살행에 들어 가는 모든 행위는
생각할 수 없이 많으므로
모든 보살들의 행위와 부합하도록
기원을 드렸습니다.
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
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སྙིིགས་མའིི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །
རིིམ་གྲོོ་པ་ཉུང་རིིམ་གྲོོའིི་ཡུལ་རྣམས་ཀྱང་། །
བསྟན་ལ་ཚུལ་བཞིིན་ཞུགས་པ་མེེད་པ་ལ། །
དམིིགས་ནས་ལྷག་ཏུ་རང་རྒྱུད་ཅིི་ཐུལ་བྱས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(29) 말법시대 부처님 법에 치성 드리는(봉사하는) 자는 적고,
치성(봉사) 받을 대상들도 적어
가르침에 여법히 들어감이 없으니
그것을 보고 자신을 조복하기에 노력했습니다.
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མར་བབ་ཚེེ་བསྟན་པ་ཡིི། །
གཟུགས་བརྙན་ཙམ་གྱིི་ཆེེད་ཀྱིི་དགེེ་བ་ལ། །
སྟོོན་པ་ཉིིད་ཀྱིིས་རྒྱ་ཆེེར་བསྔགས་མཛད་པས། །
སྤོོང་དང་ཀློོག་པའིི་དགེེ་འདུན་ཆེེད་དུ་འབད། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(30) 후 오백세가 되어
부처님 가르침의 그림자 정도만을 위해
부처님께서 널리 크게 칭찬하신 선행
학자와 수행 승가를 위해 노력했습니다.
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
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དེེ་ལྟ་ན་ཡང་དེེ་ལ་བརྟེེན་པ་ཡིི། །
སྡེེ་དང་འཁྲུག་རྩོོད་འདུ་ལོོང་སྤང་བའིི་ཕྱིིར། །
དབེེན་པའིི་གནས་དང་སློོང་མོོའིི་ཟས་ཉིིད་དང་། །
ཕྱག་དར་ཁྲོོད་པའིི་གོོས་ལ་བརྟེེན་པར་བཅས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(31) 그것으로 본다 해도 이것이 야기할
다툼, 논쟁 또는 공동체 사이의 갈등을 피하기 위해
한처(아란야)를 고집하고
동냥한 음식과 분소의에 안주한
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
རྩ་བར་བློོ་གཏད་ཐུབ་པའིི་བླ་མ་ལ། །
དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་གྱིི་ངོོ་བོོར་ཐག་ཆོོད་དེེ། །
སྐུ་གསུམ་ཡེེ་ཤེེས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་གོོ །
དེེ་ཕྱིིར་འགའ་ཡིིས་བདག་ལ་དག་སྣང་སྐྱེེས། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(32) 근본적으로 마음을 의지할 수 있는 스승이라고
나를 삼보의 본질이라 결단을 내려서
오신五身과 오지五智가 있다고 이해하는
어떤 이는 나에게 청정한 인식을 일으키니
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
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གཞན་དོོན་བྱེེད་ལ་ཇིི་སྲིིད་ཟག་ཟད་ཀྱིི། །
མངོོན་ཤེེས་མེེད་པར་གདུལ་བྱ་མིི་ཐུལ་བས། །
བདག་ཀྱང་སྐྱེེ་བར་བསགས་སྦྱང་མཐར་ཕྱིིན་ཏེེ། །
མཁའ་ཁྱབ་འགྲོོ་དོོན་བྱེེད་ལ་སྤྲོོ་བ་ཐོོབ། །
འདིི་ཡང་བདག་གིི་ལེེགས་སྤྱད་ཡིིན་སྙམ་བགྱིིད། །

(33) 타익을 행함에 어느 정도 허물(누) 없는 신통이 없이는
제자를 이익 되게 할 수 없으므로
나 또한 신통이 생기기를 참회(공덕)와 정화를 완성시켜
허공계가 다하도록 중생 이익 행함에 열의를 증장시키는
이 또한 저의 선한 행이라 생각합니다.
དེེ་ལྟར་བདག་གིི་ཟག་བཅས་ཟག་མེེད་ཀྱིི། །
དགེེ་བ་བསགས་དང་མཁའ་ཁྱབ་སངས་རྒྱས་དང་། །
སེེམས་ཅན་ཀུན་གྱིི་དགེེ་བ་ཇིི་སྙེེད་པས། །
མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་གྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཕྱིིར་བསལ་ནས། །
ཚོོགས་གཉིིས་རྫོོགས་པའིི་བྱང་ཆུབ་མཆོོག་གིི་སྐུ། །
ཡང་དག་རྫོོགས་སངས་རྒྱས་པ་འགྲུབ་ཕྱིིར་བསྔོོ། །

그와 같이 나의 유루, 무루의 선업을 쌓고
허공계가 다하도록 부처님과 모든 중생에게
있는 바 모든 선업으로
무한 중생 모든 장애를 멀리 떨쳐 버리고
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두 가지 자량 구족한 수승한 보리의 몸
진실한 원만 부처를 이루기 위해 회향합니다.
ཞེེས་འདིི་རྗེེ་བཙུན་འགའ་ཡིིས་བསྐུལ་བ་ལས། །
བརྩམས་ནས་རང་གིི་མྱོོང་བ་བརྗོོད་པ་ཡིིན། །

라고 한 이것은 몇몇 존자(고귀한 분)들의 독려(청함)에
의해서 나의 경험을 말하고자 쓴 것입니다.
ཁོོ་བོོ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའིི་སྤྱད་པ་མཐའ་ཡས་པའིི་རྗེེས་སུ་སློོབ་པའིི་སྤྱོོད་
པ་ལ་སྨོོན་ལམ་ཆེེས་འདུན་པར་ཡོོད་པ་བཞིིན་རྗེེས་སུ་འཇུག་པར་མོོས་པ་རྣམས་ཀྱང་མ་
རྒན་མཐའ་ཀླས་ཀྱིི་དོོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའིི་མཛད་པ་དང་རྣམ་ཐར་ལ་སློོབས་ཤིིག། །།

내가 불보살님의 무수한 행을 따라 배우는 것에 강한 열의와 기원을
하는 것 같이 나를 따르기를 원하는 그대들도 무수한 어머니 중생을
위해 보리를 이루는 행업과 (깨달음을 얻은 본보기) 전기를 읽고 수
련하라.

༄༅། །ཉིིད་བསྟོོད་བཞུགས།
니뙤슉 무비자찬

ཟླ་མེེད་སྟོོན་པའིི་བསྟན་པ་གང་ཡིིན་པ། །

다메 뙨뻬 뗀빠 강인바
비할 바 없는 부처님의 가르침
འཆུག་མེེད་དངོོས་ཉིིད་ལེེགས་པར་བཙལ་བྱས་ནས། །

축메 오니 렉빠르 짤제내
오류 없는 핵심(진실)을 철저히 찾아서
ཡང་དག་ཚུལ་ལ་བསྙེེན་པའིི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །

양닥 출라 뗀뻬 뚤슉짼
올바르게 인도하는 실천력(금행)을 지니신
བསྟན་ལ་ངེེས་པར་རྫོོགས་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

땐라 에바르 족데르 쏠와뎁
가르침을 온전히 구족한 그에게 기원드립니다.
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བཅས་དང་རང་བཞིིན་ཁ་ན་མ་ཐོོའིི་ཆོོས། །

째당 랑신 카나 마토이 최
정법에 어긋나고 자성이 불건전한
ལྟར་སྣང་དམ་པའིི་ཆོོས་སུ་བཅོོས་པ་རྣམས། །

딸낭 담뻬 최수 쬐빠 남
거짓 법(위법)을 만드려 애쓰는 이들을
སྦུན་ལྟར་ཕྱིི་རོོལ་གྱུར་པ་ཉིིད་གཟིིགས་ནས། །

분따르 치롤 귤빠 니식 내
바깥 쪽에 붙어 있는 껍질처럼 보시고,
དོོན་བཟང་ལེེགས་བཤད་འདོོམས་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

돈상 렉셰 돔데르 쏠와뎁
묘의를 잘 설하신 그에게 기원드립니다.
འདིི་དང་གཏན་གྱིི་འདུན་མ་ཐམས་ཅད་པ། །

디당 땐기 뒨마 탐째빠
이생과 영원한 모든 바램은
ཡོོངས་འཛིིན་དགེེ་བའིི་བཤེེས་ལས་འབྱུང་སེེམས་ནས། །

용진 게외 셰레 중쎔내
스승 선지식으로부터 옴을 헤아리고
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བཟློོག་མེེད་མོོས་པ་གོོང་འཕེེལ་ཕུལ་བྱུང་བ། །

독메 뫼빠 공펠 풀중와
불퇴의 귀경심 한층 증진시키는
དད་པའིི་ཕ་རོོལ་སོོན་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

대뻬 파롤 손데르 쏠와뎁
신심이 초월한 그에게 기원드립니다.
ཚེེ་འདིིའིི་གྲགས་འབྱོོར་སྙིིང་པོོས་དབེེན་པའིི་ཚུལ། །

체디 닥죨 닝뾔 웬뻬 출
이생의 명성과 부귀는 부질없음을
ཚིིག་ཙམ་མིིན་པར་སྙིིང་ནས་རབ་རྟོོགས་ཏེེ། །

칙짬 민빠르 닝내 랍똑떼
문자 정도가 아니라 마음 속 깊이 깨달아
ཞེེན་ལོོག་སྲེེད་པ་བྲལ་བའིི་རྣམ་ཐར་ཅན། །

셴록 쎗바 델외 남탈짼
탐욕을 버리고 갈애를 떠난 전기를 보이시는
དགོོས་མེེད་དྲན་པ་བསྟེེན་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

괴메 덴빠 뗀데르 쏠와뎁
무용(無用) 알아차림에 의지하는 그에게 기원드립니다.
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བྱམས་པའིི་བློོ་ཅན་སྙིིང་རྗེེའིི་གདུང་ཤུགས་དང་། །

잠빼 로짼 닝제이 둥슉 당
자애로운 생각, 자비의 열정과
འབྲལ་བ་མེེད་པར་ངེེས་འབྱུང་རྣམ་པར་དག །

델와 메빠르 에중 남빠르 닥
헤어짐 없는 청정한 출리심
སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་ལ་རྟག་སྐྱོོ་ཞིིང་། །

둑엘 규당 째라 딱꾜 싱
인因과 함께 하는 고통에 항상 슬퍼하고
མིི་རྟག་ངེེས་པར་སེེམས་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

미딱 에빠르 쎔데르 쏠와뎁
무상함을 반드시 생각하는 그에게 기원합니다.
ཉོོན་མོོངས་ངན་བློོར་སྐད་ཅིིག་མིི་གཏོོང་ཞིིང་། །

뇬몽 엔로르 꼐찍 미똥싱
나쁜 마음의 번뇌를 한 순간도 내지 않고,
གལ་ཏེེ་ཤར་ཡང་གཉེེན་པོོའིི་ཆུ་ལོོན་ཅན། །

겔떼 샤르양 녠뽀이 추론 짼
만약 떠오르더라도 대치법의 물로 적시는
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དགེེ་བའིི་ངང་ཚུལ་བཟང་པོོ་མིི་གཏོོང་བའིི། །

게외 앙출 상뽀 미똥외
선한 선업 그 자체를 버리지 않는,
བཤེེས་གཉེེན་ཕན་མཛད་གང་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

셰녠 팬제 강데르 쏠와뎁
(중생) 이익 행하시는 모든 스승님 그에게 기원합니다.
གཟུ་བོོར་གསུང་རབ་དོོན་ལ་མཉམ་བཞག་ནས། །

수오르 쑹랍 돈라 냠샥내
치우침없이 수승한 가르침의 의미에 등주(안주)하고
དྲང་ངེེས་སོོ་སོོར་འབྱེེད་པའིི་ཤེེས་རབ་ཀྱིིས། །

당에 쏘쏘르 제뻬 셰랍끼
요불요의를 낱낱이 분류하는 지혜로
ཅལ་སྒྲོོགས་རྗེེས་སུ་རྒྱུག་པར་མིི་བྱེེད་པར། །

쨀독 제수 귝빠르 미제빨
풍덩’하는 (요란한) 소리 뒤를 쫓아 가지 않고
ངེེས་དོོན་དམ་པ་འཆད་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

에돈 담빠 채데르 쏠와뎁
진실한 요의를 말씀하신 그에게 기원합니다.
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ཆེེན་པོོར་གྲགས་ལ་བརྩེེ་ཞིིང་བརྗེེ་བྱེེད་བློོ། །

첸뽀르 달라 쩨싱 제제 로
위대하다고 알려지고 자애롭고 자신을 바꾸려는 생각
སྨོོན་ལམ་དག་པ་རྣམས་ཀྱིིས་མཚམས་སྦྱར་ནས། །

몬람 닥빠 남기 참졸 내
청정한 기원들로 이어서
དགེེ་ལ་སྦྱོོར་བའིི་བློོ་གྲོོས་བསྐྱེེད་པའིི་རྟེེན། །

게라 조르외 로되 꼐베 뗀
선업에 연결하는 지성을 일으킨 의지처,
ཡོོངས་སུ་བསྔོོ་བར་མཛད་དེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །

용쑤 옹와르 제데르 쏠와뎁
온전히 회향하시는 그에게 기원합니다.
དེེ་ལྟར་ཡོོན་ཏན་བརྗོོད་ལས་དགེེ་གང་ཐོོབ། །

데따르 욘땐 죄레 게강 톱
그와 같이 공덕을 칭송함으로부터 모든 선업을 얻고
ཡོོན་ཏན་དེེ་ལྡན་ཡོོན་ཏན་བརྗོོད་པའིི་ངག །

욘땐 데댄 욘땐 죄뻬 악
그 공덕을 지닌 그의 덕성 칭송하는 말
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བྱང་ཞིིང་ཆུབ་པའིི་ལུས་སེེམས་དོོན་ལྡན་པ། །

장싱 춥뻬 뤼쎔 돈댄빠
(업장을) 맑히고 (번뇌를) 없애는 뜻 있는 몸과 말
ཀརྨ་པ་ཡིི་དགོོངས་པ་རྫོོགས་བྱེེད་ཤོོག། །

까르마빠이 공빠 족제 쇽
까르마빠의 뜻이 충만하소서.
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