
༄༅། ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་*ི་ག9ང་ཤེས་རབ་:་;ེའི་ས་
ག9ང་<ེལ་བ་རིན་པ=་ཆ?འི་གཏེར་མཛBད་ཅེས་C་བ་བ9གས་སོ༎

ན་མོ་E་ར་ཝེ། ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་*ི་ག9ང་ཤེས་རབ་:་;ེའི་
ས་ག9ང་<ེལ་བ་རིན་པ=་ཆ?འི་གཏེར་མཛBད་ཅེས་C་བ་G་མ་དང་Hག་པའི་H་མཆོག་འཇམ་
དཔལ་J་བའི་སེང་གེ་ལ་0ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་L་Mམ་ཆེན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་0ིན། །
ལོངས་L་བདེ་ཆེན་རིགས་N་མཁའ་འP=འQ་ཚBགས། Rལ་L་བ;ེ་ཆེན་Sེ་བTན་Uོལ་མ་ཡིས། 
L་གWང་Xགས་Rལ་ལབ་*ི་Uོན་མར་འYད། Zལ་བའི་གWང་རབ་[ན་\ི་]ིང་པོའ་དོན། 
མཐར་Xག་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་0ིན་པ་ཡི། མན་ངག་མཆོག་རབ་བYད་བཞི་གཅོད་པའི་
ཐབས། `ད་aང་ཤེས་རབ་:་;ེའི་ས་ག9ང་<ེལ། ཤེས་རབ་:་;ེ་འདི་ལ་གWམ། bད་*ི་
དོན་དང་། ག9ང་གི་དོན་དང་། མcག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གWམ་ལས། ཐོག་མར་0ག་
འཚལ་བ་ནི། [ན་\ི་Mམ་ལ་0ག་འཚལ་ལོ། ཞེས་ཏེ། འཕགས་པ་ཉན་རང་དང་Cང་eབ་
སེམས་དཔའ་fམ་པ་ཐམས་ཅད་མgེན་པ་hེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་
0ིན་པས་བiེད་པའི་0ིར་Mམ་མོ། །དེ་jར་ཡང་Mམ་ལས། གང་ཉན་ཐོས་*ི་ས་ལ་kོབ་
པར་འདོད་པས་*ང་ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བkབ་པར་Cའོ། །གང་
རང་སངས་Zས་*ིས་ལ་kོབ་པར་འདོད་པས་*ང་ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པ་འདི་ཉིད་
ལ་བkབ་པར་Cའོ། །གང་Cང་eབ་སེམས་དཔའི་ས་ལ་kོབ་པར་འདོད་པས་*ང་ཤེས་རབ་
*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བkབ་པར་Cའོ། །ཐམས་ཅད་མgེན་པ་ཉིད་*ི་ས་ལ་kོབ་
པར་འདོད་པས་*ང་ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བkབ་པར་Cའོ། །ཞེས་
དང་། མགོན་པོ་Cམས་པས། ཉན་ཐོས་ཞི་བ་ཆོལཚBལ་fམས་[ན་ཤེས་ཉིད་*ིས་ཉེར་ཞིར་
lིད་མཛད་གང་ཡིན་དང་། འPོ་ལ་ཕན་པར་མཛད་fམས་ལམ་ཤེས་ཉིད་*ིས་འཇིག་mེན་
དོན་nབ་མཛད་པ་གང་། །གང་དང་ཡང་དག་oན་པས་Xབ་fམས་fམ་པ་[ན་oན་p་
ཚBགས་འདི་གWངས་པ། །ཉན་ཐོས་Cང་eབ་སེམས་དཔའི་ཚBགས་བཅས་སངས་Zས་*ི་ནི་



Mམ་དེ་ལ་0ག་འཚལ། །ཞེས་མངོན་mོགས་Zན་ལས་གWངས་སོ། །གཉིས་པ་བཤད་པར་
དམ་བཅའ་བ་ནི། དམན་པའི་qས་Gངས་བདག་འr་ཡིས། །Zལ་བའི་Mམ་\ི་དོན་mོགས་
པས། །རང་རིག་དམིགས་པའི་Mམ་འདས་*ང་། །དོན་མཆོག་Uོན་མེ་འདི་བཤད་sངས། 
ཞེས་ཏེ། དམན་པའི་qས་གWངས་པ་ནི། འཇིག་mེན་ཕལ་པ་དང་བtན་ནས། ཁེངས་
བuང་བ་ཡིན་\ི་མ་ཉིད་Rལ་པའི་L་ཡིན་པས། དམན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། v=་S?་Eར་ལས། 
wད་མེད་x་མའི་གsགས་*ིས་ནི། །འདོད་ཆགས་ཅན་ལ་ཆོས་གWང་ངོ་། །wད་མེད་x་མ་
སངས་Zས་ཉིད། །x་མ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་Cེད། ཅེས་དང་། བདེ་མཆོག་ལས། x་མ་
དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལས། །wད་མེད་x་མ་gད་པར་འཕགས། ཞེས་གWངས་སོ། །དེ་བས་
ན་འདིར་ཡང་Zལ་Mམ་mོགས་པར་ཞལ་\ིས་བཞེས་ནས། དེ་ཉིད་གཞན་ལ་hོན་པ་ནི་
སངས་Zས་*ི་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས་Xབ་fམས་yིག་པ་e་ཡིས་མི་བz་ཞིང་། །འPོ་
བའི་གནོད་པ་0ག་གིས་སེལ་མི་མཛད། །ཉིད་*ི་mོགས་པ་གཞན་ལ་<=་མQ་{ས། །ཆོས་ཉིད་
བདེན་པ་བhན་པས་Pོལ་བར་མཛད། ཅེས་སོ། །གWམ་པ་ཉམས་W་Gང་བར་གདམས་པ་
ནི། Gོ་oན་གང་ཞིག་W་ཡང་|ང་། །འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་ཡིད་དaང་ཞིང་། །ངེས་པར་ཐར་
པ་ཐོབ་འདོད་པས། །<ང་Gང་ཐབས་*ིས་འདི་jར་}ད། ཞེས་ཏེ། Gོ་oན་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་རིགས་ཅན་ངེས་འaང་གི་བསམ་པས་ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མgེན་པ་ཐོབ་པའི་
ཐབས་འདི་ལ་kོབ་ཅིག་པའོ། །གཉིས་པ་ག9ང་གི་དོན་ལ་གཉིས་ལས། མདོར་བhན་པ་ནི། 
C་བ་ཐམས་ཅད་Gོས་བཏང་ནས། །~ན་Y་གཉན་ས་རི་lོད་འPིམས། །]ེམས་མེད་གདེང་
གི་བཙན་ས་བsང་། རང་གི་འYག་�ལ་Cར་C། །དེ་ཉིད་དོན་ལ་རང་ངོ་�ད། །རང་ལ་
རང་གིས་ཞེ་བLལ་གདབ། ཞེས་ཏེ། ཚ�་འདིའི་C་བ་Gོས་བཏང་ནས། G་མ་དམ་པར་ངོ་
�ོད་དང་གདམས་པ་9ས་ལ་རི་lོད་Y་�ོམས་ཤིག་དང་། །Zས་པར་བཤད་པ་ལ་�ག་ལས། 
དང་པ=་ད�ན་\ི་C་བ་ཞལ་ཏའི་�ལ་Y་གWངས་པ་ལའང་N་ལས། དང་པོ་མདོར་བhན་པ་
ནི། །ཕ་རོལ་0ིན་བ�་ལ་སོགས་[ན། །�ོ་གWམ་དོན་དང་མXན་པར་}ད། ཅེས་ཏེ། 
ཐོག་མར་ལོངས་}ོད་དང་gིམ་ལ་ཆགས་པས་འཁོར་བ་ལས་མི་འཕགས་པས་དེའི་གཉེན་
པོར། �ིན་པ་དང་། �ལ་lིམས་སོ། །འཕགས་ནས་oོག་པའི་~་སེམས་ཅན་ལོག་པར་



nབ་པས་Wན་པ་དང་། Mན་རིང་པོར་དགེ་བ་ལ་�ོར་བས་iོབ་hེ། དེ་ཡི་གཉེན་པོར་
བཟོད་པ་དང་། བ;ོན་འ�ས་སོ། །མི་oོག་པ་དེ་eད་ཟ་བའི་~་ནི་fམ་པར་གཡེང་བ་
དང་། འཆལ་པའི་ཤེས་རབ་hེ། དེའི་གཉེན་པོར་བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་པ=བ�། །
ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པའི་Sེས་*ི་ཡེ་ཤེས་བཞི་ནི། དགེ་བའི་;་བ་fམས་ཐམས་ཅད་
དང་Xན་མོངསམོང་WY་Cས་ཏེ་Cང་eབ་ཆེན་པོར་བ�ོ་བ་ནི་ཐབས་སོ། །�ོན་ལམ་p་
ཚBགས་འདེབས་ཤིང་འ�བ་པར་Cེད་པ་ནི་�ོན་ལམ་མོ། །ས=་ས�ར་mོག་པ་དང་�ོམ་པའི་
hོབས་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པ་~ན་མི་གཅོད་པ་ནི་hོབས་སོ། །�ག་པོ་འདི་ཉིད་*ི་ཡེ་ཤེས་ལ་
ལོངས་}ོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་�ིན་པར་Cེད་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་སོ། །གཉིས་པ་ཕ་རོལ་/་0ིན་
པ་བ�འི་དོན་ལ་བkབ་པ་ནི། །0ོགས་རིས་མེད་པའི་བསོད་ནམས་སོགས། །�ོམས་སེམས་
མེད་པར་�ག་པར་ཞོག །ཅེས་པ་ནི་�ིན་Mལ་0ོགས་རིས་མེད་པ་དང་། འ�ས་w་ལ་
�ོམས་སེམས་མེད་པར་�ིན་པ་ཐོངས་ཤིག་པའོ། །མ་ཡེངས་~ན་Y་ཉམས་ལེན་མཛBད། །
ཚ�གས་དོན་གཉིས་*ི་9་ག/གས་\ིས། �ལ་lིམས་ལ་ཡེངས་པ་མེད་པའི་Eས་�ོར་དང་
~ན་Y་ཉམས་W་ལེན་པའི་mག་�ོར་\ི་�ལ་lིམས་ཚ�ག་ལ་མ་qས་པར་�ངས་ཤིག་པའོ། །
ཉོན་མོངས་ཁོང་lོ་དP་yང་བཞིན། །ཡན་པར་མ་གཏོང་མག=་བ=་ན�ན། ཉོན་མོངས་ཁོང་lོ་
iེས་པའི་ཚ�་བཟོད་པའི་གཉེན་པོས་kེབས་པར་\ིས་ཤིག་པའོ། །རིག་པ་སེམས་*ི་བ;ོན་
འ�ས་*ིས། །བེམ་པོའ་qས་ལ་ཞི་བLལ་ཐོབ། qས་*ི་བདེ་iིད་ལ་མ་ཆགས་པར་བ;ོན་
འ�ས་;ོམས་ཤིག་པའོ། །pང་0ིར་འ�ང་ན་བYད་*ིས་gེར། །དམན་ས་བsང་ལ་སེམས་
ཉིད་�ོངས། fམ་གཡེང་གི་Mལ་<ོངས་ལ་དབེན་པར་བསམ་གཏན་�ོམས་ཤིག་པའོ། །
འYས་Cས་དགེ་;་དཀོར་ནོར་བཞིན། །དམིགས་པ་མེད་པའི་གཏེར་Y་<ོས། ཟག་བཅས་
*ི་དགེ་བ་fམས་ཟག་མེད་ཤེས་རབ་*ི་Zས་ཐེབ་པར་\ིས་ཤིག་པའོ། །0ི་�ལ་ང=་ཆ?ན་བར་
ཆད་འaང་། །གང་ཡང་rན་པའི་ཚ�་ན་མཛBད། །Xག་�ད་*ི་pང་བ་ཐམས་ཅད་ཐབས་
མཁས་པས་Cང་eབ་*ི་ལམ་ལ་xར་ཅིག་པའོ། །རང་གི་ཡོན་ཏན་བདག་གཞན་དོན། །
འཛངས་མའི་ནོར་བཞིན་ལོངས་}ོད་\ིས། �ོན་ལམ་p་ཚBགས་*ིས་རང་གཞན་\ི་དོན་
nབས་ཤིག་པའོ། །Gོ་p་མང་ན་ལ་མི་�ོས། །དོན་ལ་དགོངས་ཤིག་Gོ་ཐག་ཆོད། C་བ་



ཐམས་ཅད་གཅིག་/་rིལ་ནས་དགེ་བའི་hོབས་iེད་ཅིག་པའོ། །mོགས་པ་ཡེ་ཤེས་དགོངས་
པའི་ཉམས། །རང་pང་བཞིན་Y་གོམས་འrིས་མཛBད། mོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་*ིས་རང་གཞན་
�ིན་པར་\ིས་ཤིག་པའོ། །གWམ་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བZད་*ི་དོན་ལ་བkབ་
པ་ནི། འཕགས་པ་�་nབ་*ིས། ཡང་དག་j་དང་འཚB་དང་;ོལ་བ་དང་། rན་དང་ཏིང་
འཛ�ན་ངག་དང་ལས་མཐའ་དང་། །ཡང་དག་mོགས་ཉིད་ལམ་\ི་ཡན་ལག་བZད། །འདི་ནི་
ཞི་བར་བ\ི་kད་བ�ོམ་པར་བ\ི། ཞེས་གWངས་པ་jར། བསོད་ནམས་ཆོས་*ི་བར་ཆད་
ཡིན། །ངོ་�ང་འY་འཛ�་<ངས་ན་བདེ། །ཞེས་0ིན་ཅི་ལོག་གི་;ོལ་བ་<ངས་པ་ཡང་དག་
པའི་;ོལ་བའོ། །oོམ་w་Mན་རིང་j=་0Qར་འཆོར། །qས་སེམས་དགོན་པ་བhེན་ན་བདེ། 
ཡང་དག་པའི་འཚB་བའོ། །བཤད་པ་Mན་རིང་རང་དོན་འཆོར། །མ་ཡེངས་nབ་ལ་བ;ོན་
པར་མཛBད། །ཅེས་ཡང་དག་པའི་ངག་དང་། བvའ་ཙམ་བhན་པའི་ཆོས་fམས་[ན། །
དཔེ་ཐོག་མ་བཞག་ཉམས་W་ལོངས། ཞེས་ཡང་དག་པའི་j་བ་དང་། ཟབ་མོར་གWངས་
པའི་གདམས་ངག་དེ། །གསང་ཚ�ག་བཞིན་Y་ཞེ་ལ་འཆང་། ཞེས་ཡང་དག་པའི་ལས་*ི་
མཐའ་དང་། གོ་ཚད་Mལ་Y་མ་བཞག་པར། །རང་གི་~ད་དང་འrེས་པར་མཛBད། ཅེས་
ཡང་དག་པའི་mོགས་པ་དང་། །འགགས་མེད་རང་aང་རིག་པའི་སེམས། །སེམས་མེད་
དCིངས་W་ཡན་Y་eག །ཅེས་ཡང་དག་པའི་rན་པ་དང་། །aང་ཚBར་rན་རིག་ན་wན་
བཞིན། །རང་ཡ་ལ་ལགས་པས་Sེས་མ་བཅད། ཅེས་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཏོ། །འདི་
དག་�ོམ་ལམ་ལ་གནས་པའི་Cང་eབ་སེམས་དཔའ་fམས་ལ་ཇི་j་བ་བཞིན་ཡོད་ལ། སོ་
ས=་i?་བོའ་�བས་འདིར་Sེས་མXན་པ་ཙམ་མོ། །བཞི་པ་ཟབ་མ=་ད�ན་\ི་གདམས་ངག་ནི། 
�ང་རིག་བག་ཆགས་ས་བོན་ཏེ། །འ�ལ་པའི་;་བ་ཡིན་པས་ན། །ཐོག་མའི་~་�ེན་གང་
ཡིན་པས། །aང་�ང་vོས་པ་0ི་འ�ང་ཆོད། །ཟབ་མ=་ད�ན་\ི་ང=་��ད་ནི། །G་མ་དམ་པའི་
ཞལ་ལ་རག །ཅེས་ཏེ། �ང་རིག་དCེར་མེད་*ི་སེམས་ལ་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་ཐམས་
ཅད་གནས་པ་དེའི་གཞི་;་ཆོད་པའི་ང=་��ད་9ས་ཤིག་པའོ། །N་པ་Mལ་སེམས་གཉིས་མེད་
Y་བཞག་པའི་ཞིབ་Zས་བཤད་པ་ནི། Cང་eབ་སེམས་*ི་�ིན་པ་བཏང་། །[ན་*ང་རང་
aང་སེམས་ཡིན་པས། །pང་�ིད་ཆོས་ལ་ཉེ་རིང་མེད། །བདག་ཉིད་gབ་གདལ་ཆེན་པོར་



ཞོག །ཅེས་ཏེ། ང=་��ད་ཐོབ་པའི་fལ་འCོར་པས་དCིངས་རིག་pང་གWམ་ལ་གཡོ་བ་མེད་
པར་མཉམ་པ་ཉིད་gབ་གདལ་Y་ཞོག་ཅིག་པའོ། །N་པ=་ད?་དག་}ི་དོན་དང་པོ་ལས་\ེས་
པའོ། །གཉིས་པ་ཉམས་ལེན་ལམ་gེར་ཁལ་འགེལ་གནད་Y་གWངས་པ་ལ་གཉིས་ལས། 
དང་པོ་མདོར་བhན་པ་ནི། སེམས་ཆོས་j་བ�ོམ་བ�ེ་བ་དང་། །ཉམས་ལེན་བདར་ཤ་
བཅད་པ་དང་། །j་བ་�་ཐག་བཅད་པ་དང་། །མཉམ་ཉིད་ལམ་Y་བkང་བའི་0ིར། །
སེམས་ལ་གནོད་པའི་Mལ་fམས་[ན། །འlི་བ་བཅད་པའི་གདམས་ངག་མཆོག །ཅེས་ཏེ། 
ལམ་བ�ོམ་པའི་ཆེད་Y་འlི་བ་བཅད་པར་གདམས་པའོ། །Zས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི་
ལས། དང་པ=་ཐ�གས་བཅས་*ི་བYད་ངོས་བsང་བ་ནི། དང་པོ་གསར་w་པ་ཡི་ཚ�། དP་
གཉེན་Cམས་yང་གཡེང་བའི་ནོར། །ཆགས་yང་བདག་འཛ�ན་བYད་ཡིན་པས། ཞེས་ཏེ། 
ཐོགས་བཅས་Mལ་\ི་འlི་བ་བhན་པའོ། །གཉིས་པ་དེ་བཅད་ཐབས་བhན་པ་ནི། Mལ་
དང་�ལ་བ་གཅོད་Y་གWངས། ཞེས་ཏེ། ལས་དང་པོ་པ་ལ་Mལ་<ང་བར་བhན་པའོ། །
གWམ་པ་ཐོགས་མེད་*ི་བYད་ངོས་བsང་ཞིང་བཅད་ཐབས་བhན་པ་ནི། ཐོགས་མེད་Gོས་
བདག་�་འ�ིག་བYད། ཉམ་ང་མེད་པའི་གདེང་གིས་གཅོད། ཅེས་ཏེ། ཐོགས་མེད་ནང་
སེམས་*ི་འlི་བ་གཞི་;་མ་�བ་པར་ཤེས་པས་གཅོད་པའོ། །བཞི་པ་མ་ཆོད་ན་ཐོག་འགེལ་
བhན་པ་ལ་གWམ་\ི། དང་པོ་ཐགས་མེད་*ི་བYད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལའང་གWམ་ལས། 
དང་པ=་ཐ�ག་འགེལ་གལ་ཆེ་བར་བhེན་པ་ནི། དེ་ཚ�་མི་མXན་�ེན་aང་ན། །ཐོག་འགེལ་
གནད་Y་ཤེས་པ་གཅེས། ཞེས་ཏེ། ཐོགས་བཅས་ལ་འཇིག་mེན་མXན་འcག་jར་C་བ་
དང་། ཐོགས་མེད་ལ་ར=་]�མས་ཐོག་Sིས་C་བའོ། །གཉིས་པ་�ོམས་སེམས་མེད་པར་དཔེའི་
བཞག་ཐབས་བhན་པ་ནི། །ཞེ་འདོད་�ོམས་སེམས་C་མི་|ང་། །གཉན་སར་གནས་པའི་
Cོལ་སོང་ལ། །གཉན་སར་སེམས་Cེད་�ོམས་སེམས་མེད། །ཕ་ཝང་ལ་སོགས་;ི་ཤིང་
ཡང་། །ཕན་གནོད་]ེམས་�ལ་�ོམས་སེམས་མེད། །དེ་བཞིན་ཉིད་Y་ཤེས་པར་C། འདིར་
དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་ནས་གཉན་སར་ཡོད་པའི་Cོལ་སོང་དང་ཕ་ཝང་ལ་སོགས་jར་བཞག་
པར་གWངས་*ང་། དེང་སང་གཅོད་པ་fམས་*ིས་དམིགས་པ་�བ་མོ་མ་Cས་པར་གཉན་
ས་མི་ཆོད་ཏེ། གལ་ཏེ་ཆོད་ན་རི་གསེབ་*ི་�ན་མ་དང་། རི་ཁའི་ཅེ་}ང་རི་�གས་fམས་



*ིས་*ང་གཉན་ས་ཆོད་པར་འ ར་རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་pང་ངོ་། །དེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། fལ་འCོར་པ་རང་ཉིད་lམ་�ན་རི་�གས་སོགས་དང་མག=་]�མས་པའི་0ིར་དང་། 
ཆོས་ཐམས་ཅད་*ི་;་བ་སེམས་ལ་རག་ལས་པ་མ་ཤེས་པའི་0ིར་རོ། །དེས་ན་lམ་�ན་
སོགས་ལ་yིག་པའི་སེམས་ལས་ཤེར་0ིན་\ི་ཉམས་ལེན་མེད་ལ། fལ་འCོར་པ་ལ་ཤེར་0ིན་
\ི་ཉམས་ལེན་ཡོད་པས། གཉན་ས་ཆོད་པ་ཡིན་ཏེ། Mམ་Zས་འ�ིང་བ¡ས་གWམ་ལ་
སོགས་མད=་y?་དཔག་/་མེད་པ་ནས་ཤེར་0ིན་\ི་Cིན་�བས་དང་ཕན་ཡོན་བསམ་\ིས་མི་
gབ་པ་གWངས་པ་fམས་*ང་rན་པར་Cའོ། །དེ་བཞིན་Y། ནམ་མཁའ་ནི་ནམ་མཁའ་
fམ་པར་འ�གས་པར་མི་Cེད་དོ། །0ིའི་ནམ་མཁའ་ནི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་fམ་པར་
འ�གས་པར་མི་Cེད་དོ། །ནང་གི་ནམ་མཁའ་ནི་0ིའི་ནམ་མཁའ་fམ་པར་འ�གས་པར་མི་
Cེད་དོ། །ཞེས་Mམ་Zས་པ་ལས་གWངས་སོ། །ཡང་ན་ནམ་མཁའ་j་wར་བཞག །ནམ་
མཁའ་འY་ཤེས་མེད་པ་བཞིན། །འY་ཤེས་མེད་པར་0ལ་\ིས་བཞགས། །ནམ་མཁའ་�་
འ�ིག་མེད་པ་བཞིན། །�་འ�ིག་མེད་པར་bོད་ལ་བཞག །ནམ་མཁའ་རེ་དོགས་མེད་པ་
བཞིན། །རེ་དོགས་མེད་པར་Yམ་ལ་བཞག །ནམ་མཁའ་བདག་འཛ�ན་མེད་པ་བཞིན། །
བདག་/་འཛ�ན་པ་ཐོང་ལ་ཞོག །ནམ་མཁའ་�ོམ་སེམས་མེད་པ་བཞིན། །གང་ཡང་�ོམ་
སེམས་མ་Cེད་ཅིག །ཅེས་གWངས་ཏེ། ཚ�ག་གི་དོན་ནི་གོ་k་ལ། དེ་དག་གི་དོན་ནི་Mམ་
Zས་པ་ལས། གsགས་ནི་ནམ་མཁའི་mེན་ཅན་ཏེ་དེ་དང་། mེན་དེ་ལས་མི་འདའ་འོ། །ཞེས་
�ང་པོ་N་ནས་བ;མས་ཏེ། འཁོར་འདས་*ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་�ར་ནས་གWངས་པ་དང་། 
གsགས་ནི་ནམ་མཁའི་ངང་�ལ་ཅན་ན=་ཞ?ས་སེམས་ཅན་fམས་ལ་ཆོས་hོན་ཏོ། །ཞེས་�ང་
པོ་N་སོགས་ལ་�ར་ནས་Z་ཆེར་གWངས་པ་jར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་j་wར་ཤེས་
པའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའོ། །གWམ་པ་ཆོ་འ¢ལ་རང་Y་ངོ་�ད་པ་ནི། །]ེམས་
Cེད་mོག་པའི་0ིར་མ་འ�ང་། །0ི་རོལ་ཆོ་འ¢ལ་རང་Y་བmག །ཅེས་སོ། །གWམ་པ=་ད?ས་
ཐོགས་མེད་*ི་བYང་གཅོད་པ་སོང་ནས། དགའ་�ོད་*ི་བYད་གཅོད་པ་ལ་གཉིས་ལས། 
དང་པོ་Xན་མོང་གི་དངོས་�བ་ལ་བYད་Y་ངོས་བsང་ཞིང་གཅོད་པ་ནི། Cིན་�བས་£་
འ¢ལ་gད་པར་ཆོས། །]ན་Pགས་བ]ེན་བ[ར་0ི་ནང་mགས། །མངོན་ཤེས་qང་བhན་



Xན་མོངས་[ན། །བYད་Y་བmགས་ལ་གཏེར་Y་<ོས། ཞེས་ཏེ། དེ་fམས་ལ་ང་Zལ་�ོམ་
སེམས་aང་ན་བYད་ཡིན་པས། །མཆོག་འཛ�ན་<ངས་ལ་x་མ་`ི་ལམ་Y་ཤེས་པར་Cའོ། །
གཉིས་པ་ལོངས་}ོད་ལ་མ་ཆགས་པར་གདམས་པ་ནི། །ཟང་ཞིང་ལོངས་}ོད་x་མར་
བmགས། །ཆགས་སེམས་ཞེན་པ་<ང་བར་C། ཞེས་ཏེ་གོ་བར་ཟད་དོ། །གཉིས་པ=་ད?ས་
དགའ་�ོད་*ི་བYད་གཅོད་པ་སོང་ནས། གWམ་པ་]ེམས་Cེད་*ི་བYང་གཅོད་པ་ལ་དE་
ལས། དང་པོ་གང་ལའང་ཞེན་པར་མི་Cེད་པའི་གདེང་ནི། །གང་ཡང་ཞེན་པར་མ་Cེད་
ཅིག །མི་དམིགས་པར་ཡང་དམིགས་མི་C། །pང་�ིད་ཆོས་*ང་མ་དམིགས་ན། །སེམས་
དགོངས་དམིགས་པར་ག་ལ་འ ར། Mམ་Zས་པ་ལས། རབ་འCོར་དམིགས་པ་ནི་Z་eང་
བ་hེ། དམིགས་པའི་འY་ཤེས་ཅན་ལ་ཐོབ་པ་མེད་དོ། །མངོན་པར་mོགས་པ་མེད་དོ། །G་
ན་མེད་པའི་Cང་eབ་མེད་དོ། །གསོལ་པ། བཅོམ་oན་འདས་དམིགས་པ་མ་མཆིས་ན་ཐོབ་
པའམ། མངོན་པར་mོགས་པའམ། །G་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་¤ོགས་པའི་Cང་eབ་
མཆིས་སམ། །བཅོམ་oན་འདས་*ིས་བཀའ་བ¥ལ་པ། །རབ་འCོར་ཆོས་*ི་དCིངས་ལ་
fམ་པར་འ�ལ་བ་མེད་པའི་0ིར་མི་དམིགས་པ་ཉིད་ཐོབ་པའམ། མི་དམིགས་པ་ཉིད་
མངོན་པར་mོགས་པའོ། །མི་དམིགས་པ་ཉིད་G་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་¤ོགས་པའི་Cང་
eབ་བོ། །ཞེས་སོ། །ཞེས་དང་། གཉིས་པ་G=་ཆ�ས་ཞེན་འདོད་*ིས་དོན་Uིབ་པར་བhན་པ་
ནི། །བSོད་པ་ཉིད་*ི་[ན་¤ོབ་Gོ། །གང་ཞིག་iེ་མེད་ཁས་Gངས་པ། །ཁས་ལེན་ཡོད་0ིར་
iེ་མེད་མིན། །གང་ཞིག་iེ་བ་མེད་འདོད་པ། །འདོད་པ་ཉིད་*ིས་བUིབ་པར་འ ར། །
¦ན་པ=་ད?་ནི་དེ་དང་རིང་། །དེ་ཡིས་དེ་ཡི་དོན་ལ་མིན། ཞེས་དང་། གWམ་པ་སངས་Zས་
སེམས་*ི་Mལ་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚ�གས་ནི། །mོག་ཅིང་རིག་པ་འ�ལ་པ་hེ། །འ�ལ་པའི་
སེམས་ལ་སངས་Zས་མེད། །སངས་Zས་རང་Pོལ་ཡེ་ཤེས་ལ། སེམས་དང་fམ་mོག་ག་ལ་
ཡོད། །qས་དང་བག་ཆགས་ག་ལ་ཡོད། །འY་Cེད་མེད་ཅིང་མgེན་པ་མེད། ཅེས་དང་། 
བཞི་པ་བv་ཙམ་\ིས་མཚBན་པ་མི་འགལ་བར་སེམས་དང་fམ་mོག་ལ་བ�་བར་བhན་པ་
ནི། བvའ་ཙམ་བhན་པར་ཟད་མོད་*ི། ཞེས་དང་། N་པ་ཡང་དག་པའི་;ིས་གདབ་ལས་
འདས་པར་ལ་བ�་བ་ནི། ཡང་དག་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཞེས། །བhན་Y་མེད་ཅིང་0ོགས་དང་



�ལ། །དམིགས་དང་མི་དམིགས་[ན་ལས་འདས། དེས་ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་ཅིང་
ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པ་དེ་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །དེ་མི་དམིགས་པས་ཤེས་རབ་*ི་ཕ་
རོལ་/་0ིན་པ་ལ་}ོད་པའི་ཚ�། །ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པ་དེར་ཆོས་ཐམས་ཅད་*ང་
འYས་པར་མཐོང་hེ། ཆོས་དེ་fམས་*ང་མི་དམིགས་སོ། །དེ་ཅིའི་0ིར་ཞེན། །དེ་ནི་འདི་
jར་ཆོས་དེ་དག་དང་། ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པ་དེ་ལ་གཉིས་W་མེད་དེ། གཉིས་W་
Cང་མེད་དོ། །དེ་ཅིའི་0ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་འདི་jར་ཆོས་དེ་དག་ནི་ཐ་དད་Y་C་བ་གང་ཡང་
ཆོས་*ི་དCིངས་W་བhན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་Y་བhན་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐར་
བhན་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་དCེར་མེད་དོ། །ཞེས་Mམ་Zས་པ་ལས་གWངས་སོ། །
ཞེས་ཏེ། ག9ང་ཚན་N་པ=་ད?་ཡི་དོན་མཐར་Xག་གི་དོན་�ོས་�ལ་Y་hོན་པ་དw་མ་རིག་
ཚBགས་*ི་དགོངས་པ་དང་། gད་པར་མེད་པས་Zས་པར་བཤད་མི་{ས་ལ། <ང་གཉེན་དེ་
བཞིན་ཉིད་mོག་དང་། །འ�ས་w་མཚན་འཛ�ན་བཞི་སེལ་བ། །དེ་ཚ�་ནམ་མཁའི་L་ཅན་
ལ། །མཚན་\ི་མེ་ཏོག་Zས་པ་ཡིན། །ཞེས་གWངས་པ་jར་<ང་Cར་འཛ�ན་པ་དང་། 
གཉེན་པོར་འཛ�ན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་མཚན་མར་འཛ�ན་པ་དང་། འ�ས་w་ལ་
མཚན་མར་འཛ�ན་པ་དང་�ལ་བའི་ཚ�། ཉོན་Uིབ་དང་ཤེས་Uིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་
<ངས་ནས། ནམ་མཁའ་j་wའི་ཆོས་L་ལ་མཚན་དང་དཔེ་Cད་*ི་མེ་ཏོག་Zས་པའི་
གsགས་L་འaང་བ་ཡིན་ནོ། །fལ་འCོར་པ་ཐ་]ད་ལ་མི་མཁས་པས་དོན་}ི་གཏན་ལ་
འབེབས་མི་{ས་*ང་། ཞི་Hག་གི་fལ་འCོར་བ�ོམས་པས་རང་མཚན་མངོན་Y་Cེད་{ས་
པ་ཡིན་ཏེ། མགོན་པོ་Cམས་པས། ཐོགས་མ་དwས་མཐའ་མེད་ཅིང་fམ་དCེར་མེད། །
གཉིས་མེད་གWམ་�ལ་rི་མེད་fམ་mོག་མེད། །ཆོས་དCིངས་རང་བཞིན་གང་ཡིན་དེ་
mོགས་པ། །མཉམ་པར་བཞག་པའི་fལ་འCོར་པ་ཡིས་མཐོང་། ཞེས་གWངས་པ་བཞིན་
ནོ། །�ག་པ་རང་aང་ལ་<ང་Gང་མི་C་བར་བhན་པ་ནི། �གས་ལས་aང་ན་གང་ཡང་
འr། །<ང་བར་མི་C་བsང་མི་C། ཞེས་ཏེ། ཁ་ཅིག་hོང་པ་དPར་ལངས་ནས་རང་གི་
�ིན་བཏང་སོགས་Cེད་བཞིན་Y་གཞན་\ི་qས་ངག་གི་དགེ་�ོར་gད་Y་གསོད་པ་དང་། 
རང་ཉིད་མི་ནག་པ་དང་Xན་མོང་གི་དགེ་;་ལམ་འ�ང་འཆོས་པ་ལ་སོགས་ལ་འབད་བཞིན་



Y་གཞན་\ི་mེན་གWམ་བཞེངས་པ་ལ་སོགས་ལ་gད་Y་གསོད་པ་དང་། རང་ཉིད་ཡིག་�ག་
བLལ་བ་ཙམ་ལ་འབད་བཞིན་Y་གཞན་\ི་ཐོས་བསམ་Z་ཆེན་gད་Y་གསོད་པ་དང་། རང་
ཉིད་yོམ་པ་དང་མ་འ�ེལ་བའི་བར་མའི་དགེ་;་ཙམ་ལའང་བ;ོན་བཞིན་Y་གཞན་\ི་yོམ་
གWམ་\ི་�ང་yོམ་fམ་དག་gད་Y་གསོད་པ་fམས་ནི། �གས་འaང་འགག་མེད་*ི་;ལ་
�ོང་དང་ཚBགས་གཉིས་sང་འcག་གི་དགེ་;་nབ་མི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་འ�ོས་ལ་]ིང་
Sེ་དPར་ལངས་ཞེས་C་བ། གཞན་ཕན་\ི་{ས་པ་མེད་བཞིན་Y། གཞན་དོན་Cེད་པ་ཡང་
Cིལ་eང་དང་། hོན་iེལ་\ི་དཔེས་བཀའ་ཚBམས་ཆེན་མོ་ནས་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་
ལས་དང་པོ་བས། གཞན་དོན་ལས་ལ་མX་མེད་*ང་། དེ་ཡི་བསམ་པ་mག་/་C། །གང་ལ་
བསམ་པ་དེ་ཡོད་པ། །ང་ནི་དེ་ལ་དོན་\ིས་9གས། ཞེས་པ་jར་བསམ་པས་གཞན་དོན་C་
ཞིང་། �ོར་བས་རང་དོན་nབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་~་འ�ས་དPར་ལངས་ཞེས་C་བ། འཇིག་
mེན་པའི་ཡང་དག་པའི་j་བ་ལས་~་འ�ས་བ§་བ་མེད་པ་ཙམ་གནས། [ན་¤ོབ་pང་
ཙམ་མ་གཏོགས་དོན་ལ་~་འ�ས་གཉིས་ཀའང་བདེན་པར་མ་�བ་པ་མི་ཤེས་པར་~་འ�ས་
ལ་དངོས་པོ་ཨ་འཐས་W་འཛ�ན་པ་ཡང་ལམ་nབ་པའི་གེགས་ཡིན་པས། དPར་ལངས་fམ་
གWམ་སོགས་W་མ་སོང་བར་གཤིས་iེ་མེད་དང་། གདངས་འགག་མེད་Y་ཤེས་པས། [ན་
¤ོབ་/་གང་ཡང་མི་<ང་ཞིང་། དོན་དམ་Y་གང་ཡང་མི་འཛ�ན་ལ་མི་བsང་བ་ནི་sང་འcག་
གི་ལམ་མོ། །བYན་པ་འཛ�ན་པ་བYད་ཡིན་པས་གང་ལ་ཡང་གཉེར་མི་C་བར་བhན་པ་ནི། 
གང་ལ་གཅེས་འཛ�ན་བYད་ཡིན་པས། །རང་qས་ལ་སོགས་pང་�ིད་[ན། །དCེར་མེད་
rན་པས་དCིངས་W་བuར། ཞེས་པ་ནི། j་བ་mོགས་པ་ལ་བYད་Y་ཆེ་བས་ཐོགས་བཅས་
*ི་Mལ་ལ་འཛ�ན་པ་<ང་བའོ། །བZད་པ་གཅོད་བvའབv་|་བhན་པ་ནི། H་འrེ་ལ་
སོགས་གཅོད་Mལ་[ན། །;ལ་�ང་བv་|་ཤེས་པར་C། ཞེས་པ་ནི། ཐོགས་མེད་བYད་ལ་
བmེན་ནས་ཉམས་ལེན་\ི་;ལ་�ོང་བའོ། །དE་པ་Mལ་མེད་རང་Pོལ་Y་ལ་བ�་བ་ནི། H་
�་ནད་རིམས་ཡ་ངའི་བYད། །དངོས་W་�བ་པ་མེད་པས་ན། །ཡིད་Mལ་ཆོ་འ¢ལ་རང་
ཡིན་པས། །Hོད་*ིས་bོད་ནས་Pོལ་བར་ངེས། ཞེས་པ་འདིས་ཐམས་ཅད་སེམས་W་ཤེས་
ནས། སེམས་འཛ�ན་མེད་Y་འཇོག་པར་བhན་པ་hེ། འདི་ནས་ཐོགས་བཅས་*ི་བYད་



གཅོད་པའི་བར་མདོར་བhན་པ་དང་བཅས་པས་}ི་དོན་གཉིས་པ་སོང་། }ི་དོན་གWམ་པ་
]ེམས་�ལ་j་བའི་གདེང་Y་གWངས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་Mལ་མེད་རང་Pོལ་Y་ཐག་
བཅད་པ་ནི། རང་གིས་]ེམས་ཐག་ཆོད་པ་ལས། །0ི་རོལ་འ ར་བ་གང་ཡང་མེད། ཅེས་
པའོ། །གཉིས་པ་iེ་འགག་མེད་པའི་གདིང་བཅའ་བ་ནི། འགག་མེད་pང་�ིད་རང་ཡིན་
པས། iེ་མེད་ཡེ་ཤེས་[ན་\ི་གདིང་། ཞེས་པ་hེ། དེ་གཉིས་*ིས་pང་སེམས་དCེར་མེད་Y་
ཐག་བཅད་པའོ། །}ི་དོན་བཞི་པ་gད་འཕགས་sང་འcག་/་བhན་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་
པོ་གཅོད་gད་འཕགས་W་བhན་པ་ནི། ཟབ་མོའ་གདམས་ངག་j་བའི་དོན། །mོགས་པ་
ཁས་ལེན་མ་ཉམ་པ་ལས། fལ་འCོར་}ོད་པ་mོགས་པའི་gད། །Gང་དོར་གཅོད་*ི་;་བ་
འཕགས། ཞེས་ཏེ། j་བ་གཉིས་མེད་ཡིན་བཞིན་Y་}ོད་པ་Gང་དོར་གཉིས་མེད་Y་བ�ེ་བ་
ཆོས་qགས་གཞན་ལ་མེད་པས་གཅོད་*ི་fལ་འCོར་gད་པར་Y་འཕགས་པའོ། །གཉིས་པ་
ཐབས་W་བhན་པ་ནི། །གང་ལའང་ཞེན་པ་Pོལ་བ་དང་། །j་}ོད་བ�ེ་བ་ཐབས་W་
གWངས། ཞེས་ཏེ། ཐ་མལ་པ་fམས་ལ་ཞེན་པའི་Mལ་དེས་j་}ོད་བ�ེ་བའི་ཐབས་འདི་
ཤེས་ན་Pོལ་བའི་Pོགས་W་འ ར་བའོ། །གWམ་པ་ཐབས་མ་ཤེས་ན་དོན་མེད་པར་བhན་
པ་ནི། གང་ཞིག་གཉིས་འཛ�ན་]ེམས་དང་བཅས། །�ོམས་སེམས་mག་པ་Mལ་Y་གཅོད། །
དོན་དང་མི་oན་ཤིན་/་¦ན། ཅེས་པ་ནི་གོ་བར་ཟད་དོ། །བཞི་པ་ཐབས་ང=་མQ་ཤེས་ན་ངོ་
�ད་Y་བhན་པ་ནི། Mལ་མེད་ཐབས་W་ཤེས་ ར་ན། །Mལ་སེམས་ངོ་�ད་གདམས་ངག་
ཡིན། ཞེས་པའོ། །}ི་དོན་N་པ་གནད་གཅེར་ཕོག་ཡིན་�ལ་ང=་��ད་Y་བhན་པ་ལ་གཉིས་
ལས། དང་པོ་གནས་qགས་ལ་བཞག་ཐབས་བhན་པ་ནི། དེ་ཉིད་དོན་ལ་བཞག་ཐབས་
ནི། །འཛ�ན་མེད་མ་འགགས་ཡིན་པ་ལ། །མ་བཅོས་�ག་པར་བཞག་པ་དང་། །བདག་
འཛ�ན་བག་ཆགས་]ེམས་Cེད་བYད། །�་འ�ིག་ཉམ་ང་རེ་དོགས་པས། །གཉིས་འཛ�ན་
འY་ཤེས་བཅད་པ་ལས། །ཆེད་Y་C་བ་གང་ཡང་མེད། །དོན་Y་གཉེར་བ་གང་ཡང་མེད། །
འཛ�ན་པ་ཐོང་ལ་�ག་པར་ཞོག །ཅེས་པ་ནི། ཆེད་Y་C་བ་qས་ངག་ཡིད་གWམ་\ི་;ོལ་བ་
ཐམས་ཅད་<ོངས་ལ་མ་བཅོས་པར་ཞོག་ཅིག་པའོ། །གཉིས་པ་ཡིན་�ལ་ངོ་�ད་པ་ནི། །
Yས་གWམ་སངས་Zས་དགོངས་པ་ཡང་། །]ེམས་མེད་ནམ་མཁའ་j་w་ལ། །གསལ་hོང་



ཉི་�་j་w་hེ། །བདག་འཛ�ན་འY་ཤེས་�ལ་བའོ། །ཞེས་ཏེ། གསལ་hོང་sང་འcག་འཛ�ན་
པ་དང་�ལ་བ་ནི། །མཐར་Xག་གི་དོན་Y་བhན་པའོ། །}ི་དོན་�ག་པ་བLལ་འདེབས་
ནན་ཏན་Y་གWངས་པ་ལ་གWམ་ལས། དང་པོ་བདེ་བའི་ཞལ་གདམས་ནི། །ཨེ་མ་ཧོ། །ང་
མེད་ལམ་Y་9གས་ན་བདེ། འཛ�ན་མེད་Pོགས་དང་འPོགས་ན་བདེ། །འrིས་མེད་Mལ་Y་
བyད་ན་བདེ། །mེན་མེད་དགོན་པ་བsང་ན་བདེ། །ངོ་�ང་ཐག་པ་བཅད་ན་བདེ། །མXན་
འcག་;ིག་པ་བiེལ་ན་བདེ། །འཛ�ན་པ་[ན་དང་�ལ་ན་བདེ། །ཚBགས་�ག་�ག་པར་
བཞག་ན་བདེ། །དེ་jར་ང་ཡིས་Jས་པ་བཞིན། །Sེས་འcག་དེ་བཞིན་བkབ་པར་Cོས། །
ཞེས་པའོ། །གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་*ི་དོན་ཞལ་ཐེམས་W་གWངས་པ་ལ་གཉིས་ལས། །དང་
པོ་གདམས་པ་འདི་sང་ཞིག་པར་བhན་པ་ནི། དགོངས་པའི་བ�ད་ªངས་དོན་བ¡ས་
པའི། །ཤེས་རབ་:་;ེའི་ཡི་གེ་འདི། །ཡིད་ལ་ཆོངས་ཤིག་རིགས་*ི་w། །དམ་པར་sང་
ཞིག་རིགས་*ི་w། །འདི་བཞིན་བSོད་ཅིག་རིགས་*ི་w། །སེམས་ཆོས་�ེས་ཤིག་རིགས་*ི་
w། །~ད་ལ་�ོར་ཅིག་རིགས་*ི་w། །གོམས་འrིས་\ིས་ཤིག་རིགས་*ི་w། །Mལ་ལ་མ་
འཛ�ན་རིགས་*ི་w། །�་འ�ིག་ཆོད་ཅིག་རིགས་*ི་w། ཞེས་པའོ། །གཉིས་པ་<ང་Gང་
མེད་པར་ཐག་ཆོད་ཅིག་པར་བhན་པ་ནི། །C་;ོལ་མེད་*ིས་ངང་ལ་ཞོག །རང་བཞིན་
གནས་*ིས་ཞེ་འདོད་ཐོངས། །རང་aང་ཡིན་\ིས་Gོར་མ་ལེན། །རང་Pོལ་ཡིན་\ིས་Sེས་
མ་བཅད། །~་�ེན་མེད་*ིས་ལས་མ་སོགས། །iེ་མེད་ཡིན་\ིས་Gོས་མ་བཅད། །འགག་
མེད་ཡིན་\ིས་mེན་མ་འཆའ། །ཟང་ཐལ་ཡིན་\ིས་རིས་མ་Cེད། །gབ་གདལ་ཡིན་*ིས་
0ོགས་མ་འཛ�ན། །རང་ཉིད་ཡིན་\ིས་གཞན་མ་རེ། །འཆིང་Pོལ་མེད་*ིས་རེ་མ་དོགས། །
བཅོས་W་མེད་*ིས་རང་བཞིན་yོད། །བnབ་/་མེད་*ིས་ཅོག་གེར་ཞོག །བཙལ་Y་མེད་
*ིས་Hན་\ིས་yོད། །འY་འ�ལ་མེད་*ིས་Yས་མ་འདེབས། །iེ་འཆི་མེད་*ིས་]ེམས་མ་
འཆང་། །x་མ་j་wའི་དགོངས་པ་ལོངས། ནམ་མཁའ་j་wར་Gོ་ཐག་ཆོད། ཅེས་པའོ། །
གWམ་པ་གདམས་པ་�ིན་Mལ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པ=་p�ད་oན་བhན་པ་ནི། Yས་གWམ་
Zལ་བའི་དགོངས་པའི་བ�ད། །ང་ཡིས་Jས་པ་སེམས་དགོངས་དོན། །ཟབ་མ=་ད�ན་\ི་
གདམས་པ་འདི། །རིགས་དང་oན་ཞིང་དམ་ལ་གནས། །ངང་~ད་འཇམ་ཞིང་}ོད་ལམ་



མཛ�ས། །iེ་འཆིས་འཇིགས་ཤིང་Gོ་དང་oན། །ཚ�ག་0ིར་མི་འ�ང་དོན་ལ་མོས། །pང་
0ིར་མི་འ�ང་ཉམས་W་ལེན། དངོས་ལ་མ་ཆགས་hོང་མ་བ�ོམ། །དམ་པའི་0ོགས་W་�ོག་
མི་ཕོངས། །ཟབ་མོའ་ལམ་ལ་ངེས་ཤེས་iེ། །དེ་འrའི་Gོ་oན་iེས་w་ལ། །ང་ཡི་Sེས་
འcག་རིག་འཛ�ན་\ིས། །jག་མེད་དགོངས་པའི་]ིང་ªང་ནས། །pོད་oན་བ~ད་འཛ�ན་
ཡིད་ག�གས་པའི། །སེམས་*ི་w་ལ་�ོམས་W་བ�ག །ཅེས་པའོ། །གཉིས་པ་pོད་དང་མི་
oན་པ་ནི། །གང་ཞིག་Gོ་དང་མི་oན་ཞིང་། །iེ་འཆིར་མི་འཇིགས་Pགས་པའི་ཆོས། །དམ་
པར་མི་འཛ�ན་�ོམ་སེམས་oན། །ཉམས་W་མི་ལེན་ཚBད་དཔོག་Cེད། །རང་iོན་«ས་ནས་
གཞན་iོན་mོག །དོན་དང་མི་oན་རང་ཉིད་མཐོང་། །གཡོ་x་གཏོང་ཞིང་འཛ�ན་པས་
བཅིངས། །འདོད་པས་ཐེབཐེབས་ཅིང་rེགས་པས་ནོན། །བ�ད་ལ་མོས་ཤིང་pོད་ལ་
འཛ�མ། །ཡོན་ཏན་འོག་འ¬་ཐབས་*ིས་ལེན། །ཁ་བསགས་འ�ེལ་\ི་ཐག་པ་གཅོད། །ཕ་
ོས་གསང་གཏམ་lོམ་Y་བUགས། །གོས་ངན་Zལ་མཚན་;ེ་ལ་0ར། །ནོར་w་རིན་ཆེན་
གཅལ་Y་བ®མ། །རིན་ཆེན་ཐིགས་པ་གཏེར་Y་«ས། །དེ་j་w་ལ་མི་བhན་པར། །ཤིན་/་
«ས་ཤིང་གསང་བར་C། ཞེས་པའོ། །དེ་jར་Zས་བཤད་}ི་དོན་�ག་མདོར་བhན་དང་
བཅས་པས་ག9ང་གི་དོན་སོང་ནས། མcག་གི་དོན་ལ་གWམ་ལས། །དང་པོ་གདམས་པའི་
མཐར་Xག་/་བhན་པ་ནི། །དགོངས་པའི་བ�ད་ªངས་ནས། །གདམས་པའི་;ལ་Rགས་
པ། བཀའ་ཕ་རོལ་/་0ིན་པ་བYད་*ི་གཅོད་Mལ་ལས། ཞེས་པའོ། །གཉིས་པ་མཚན་
བཤད་པ་ནི། ཤེས་རབ་:འི་;ེ་མ=་ཞ?ས་C་བ་ཞེས་ཏེ། ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པ་�་ཞིབ་
/་བhན་པས་:་;ེའོ། །¤ོགས་སོ། །ཞེས་C་བ་ནི། ག9ང་འདི་དw་ཞབས་ཚང་བའི་ཐ་
ཚ�ག་གོ །གWམ་པ་Sེས་འcག་ལ་�ོན་ལམ་བཏབ་པ་ནི། ལས་ཅན་མང་པོ་ལ་ཕན་ཐོགས་
པར་ ར་ཅིག །ཅེས་སོ། །དེ་jར་མ་ཉིད་*ི་གWང་fམ་པར་དག་པ་འ�ི་བpན་མེད་པ་
འདི་ལ། ཕ་རོལ་/་0ིན་པ་བ�འི་སངས་Zས་*ི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ཡིན་ཅིང་། 
འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བZད་Y་ལམ་ཐམས་ཅད་འY་བ་ཡིན་ལ། །འདི་གཉིས་ག9ང་
འདིར་ངོས་འཛ�ན་དཀའ་བར་pང་བས་ངོས་འཛ�ན་ནི་Cས་པ་ཡིན་ལ། འདི་དག་ལམ་Z་ཆེ་
བས་Zས་པར་བཤད་*ིས་མི་ལངས་ལ་བཀའ་ཚBམས་ཆེན་མ=་ས�གས་ནས་མ་བhན་ཏོ། །



བYད་བཞི་གཅོད་བ་མན་ཆད་བཀའ་ཚBམས་ཆེན་མ=་ས�གས་དང་གནད་གཅིག་ཅིང་ཤིན་/་
ཟབ་པ་ཡིན་པས་གང་ཟག་mོགས་པ་དང་oན་པ་fམས་*ིས་ནི་གོ་བར་k་ལ་Gོ་དམན་པ་
fམས་*ིས་བཤད་*ང་ག=་མQ་{ས་པས་ཞིབ་/་བཤད་པའི་;ོལ་བ་མ་Cས་སོ། །[ན་ལ་ཕན་
བདེའི་དགའ་hོན་འ\ེད་མཛད་མ། །དCིངས་*ི་དཔལ་མོ་ལབ་*ི་Uོན་མའི་གWང་། །ཟབ་
དང་Z་ཆེན་ཚBགས་གཉིས་འCོར་པའི་ནོར། །མཁའ་མཉམ་འPོ་བའི་དwལ་བ་སེལ་0ིར་
<ེལ། །གནས་�བས་W་ཡང་འགལ་�ེན་�ང་འ�བས་fམས། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡི་
Pོགས་ ར་ནས། །གཉིས་འཛ�ན་འ�ལ་པའི་Yང་ཤིང་མ་qས་པ། །ཉམས་དང་mོགས་པའི་
pང་བར་འབར་ ར་ཅིག །ལས་ཉོན་¯ན་པ་མཁའ་ལ་སངས་པ་དང་། །ཕན་བདེའི་ཚ་ཟེར་
དCིངས་W་Zས་པ་དང་། །]ིགས་Yས་འPོ་ཏལ་མཉམ་Y་འaང་བ་དང་། །ཆོས་}ོད་བ�་
ཡི་;ེ་འཇོར་རོལ་པར་ཤོག། །།�་བྷམ། །


