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སྒྲིག་པ་པོའ་ིགཏམ། 
བཀའ་བ ད་ཀུན་གྱི་འ ང་གནས་རིན་པོ་ཆེ། ། 

བ་བ ད་ བ་ཐོབ་ ་མཚའི་ག ག་གི་ ན། ། 

གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་ ོགས་པའི་སངས་ ས་མཆོག ། 

ཆོས་ ེ་ མ་པ་ོཔ་ལ་གུས་ ག་འཚལ། ། 

ཐོག་མར་ཇི་ ར་ ན་པ། 

འཁོར་བ་དང་ ་ངན་འདས་པའི་གཞི་ལམ་འ ས་ ་གང་ལའང་

མ་ཐོགས་པའི་མཁྱེན་པ་འ ག་པ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་མཆོག་གིས། 

ཕན་བདེའི་འ ང་གནས་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ མ་པ་ག མ་པོ་ 

ས་དང་ མ་པ་ཀུན་ ་ ེས་ ་ ན་དགོས་པར་ནན་གྱིས་གདམས་་ 

ཤིང་། དམ་པའི་ཆོས་འ ལ་བ་ལས། དམ་པའི་ ེས་ ་ མས་ཀྱི་འགྲོ་ 

འཆགས་ཉལ་འ ག་གི་ ོད་པ་མཐོང་ཐོས་ ང་བས་དགའ་བ་དང་་ 

ན་པ་ནི་ ས་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ ང་པོ་ཆེན་

པོ་འཐོབ་ ེད་ ་ག ངས་པ་དང་། གངས་རིའི་ཁྲོད་ ་ ང་བའི་མདོ་ 

གས་ཀྱི་བ ན་པ་ཆ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་འཛིན་ ོང་ ེལ་བ་ལ་འགྲན་
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པའི་ ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ། དགེ་ ོང་འཚ་ ེད་ ་གྲགས་པ་ མ་ 

པོ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱི་བཀའ་ ིན་ ེས་ ་ ན་དགོས་པ་ནི།  

བ ན་པ་ལ་ ག་ ོ་དཀར་བ་དང་། བ་བ ད་ ིང་པོའི་རིང་ གས་ 

ལ་ གས་པ་ མས་ཀྱི་བགོ་ ལ་ཡིན་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ས་མཆོད་ ན་

གཏན་ ་ཡོད་མོད། མཁས་པའི་དབང་པ་ོར་སེ་དཀོན་མཆོག་ ་མཚ་ 

དང་། མཁས་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་ད ིངས་ ང་གི་གླེང་མོལ་ལས་ མ་ 

པོ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཞིང་གཞན་གྱི་ག ལ་ ར་ཕེབས་ནས་ལོ་་

འཁོར ༨༦༠ ཟིན་པའི་ ེས་ ན་མཚན་ ེད་ ་དེང་གི་ ་ ལ་དང་ 

མ ན་པའི་བ ོད་ ོམ་ ན་ཚིག་གི་དེབ་ཅིག་འདོན་འཆར་ ང་བ་ལ། 

མཁས་མཆོག་ ོ་ ག་དགའ་དབང་དང་། ཁོ་བོ་ ང་གིས་ ེས་ ན་ནི་ 

ེ་གང་གི་ ེས་རབས་མཛད་པ་དང་ སེ་ ་མ ན་པའི་ ན་ མ་ཚགས་

པ་ཞིག་ཡོང་རེའི་གྲོས་འཆར་བཏོན་པ་དོན་ཐོག་ ་སོང་བ་ཡིན་ནོ། ། 

བར་ ་ཇི་ ར་བ མས་པ། 

ན་དེབ་ལས་འཆར་ ་གསལ་བ་བཞིན་ང་ཚ་སོ་སོའི་བགོ་ ལ་ 

གྱི་ ོམ་ཚན་ལ་དགའ་དད་ ོ་བས་ གས་པ་ན། ང་དང་བསོད་ནམས་ 

ཆོས་ད ིངས་ཀྱི་ ོམ་ ལ་དག་ལ་མཁས་མཆོག་ ོ་ ག་དགའ་དབང་ 

གིས་ཚིག་དོན་གང་ཅིའི་ ག་རོགས་ ་ཆེར་བ ལ་བས་ ས་ ན་ ང་་

འི་ནང་ལེགས་ བ་ ོ་བད་ེབ་ཞིག་ ང་ཞིང་། ལོ་ ས་ ོམ་ ལ་ ི་ 
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བཞིན་མ་དཔེ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཐད་འཇོག་ལས་ཚིག་གསར་ ིག་ལ་ཤི་འ ་ 

རོ་འཐམ་ ས་མེད། འོན་ཏ་ེ གས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ ན་གྱི་མཛད་ མ་ 

དེ། ཐོག་མར་བཞག་ན་ནི་ ་ཚའི་ ད་ལའང་ ན་གྱི་ ག་ལས་གནང་ 

འ ག་ལ། ཐོར་ ར་བཞག་ན་ནི་ མ་ ར་བགོ་མི་ཤེས་པ་དང་། ན་ 

གྱི་མཛད་པ་འཐོར་ཉེན་འ ག་པས་ ད་ ་ད ས་གཅིག་ ་བཞག་པ་

ཡིན། ཏིང་འཛིན་ ལ་པོའི་མདོ་ལས་ཁོལ་ ་ ངས་པ་དག་ནི། ོན་པ་ 

གས་ ེ་ཅན་ནས་བ ད་པའི་ཚིག་ ིན་ བས་ཅན་ཡིན་ཞིང་། ཚིག་ 

གི་གོང་འོག་ཙམ་ལའང་དོན་གྱི་གོ་བ་མ་འ ་བ་ཡོད་པ་ཆེས་མང་བ་ 

དང་། ཞིབ་འ ག་ ་མཁན་འ ་ ང་ནའང་ཡིད་ཆེས་བ ེད་ བ་པ་ 

ལ་བསམས་ནས་མདོ་རང་སོར་བཞག་ཅིང་། ཡིག་ཆ་གསར་ ོམ་གྱི་ 

མིང་ཐོག་ཡོད་པས་གང་འགབ་ཆོག་མོད། འ ི་ ོལ་ ིང་པ་གསར་པར་ 

བ ར་ན། ཡི་གེའི་དག་ཆ་ཞིབ་འ ག་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བསམ་ན། 

ད ད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་མེད་པར་སོང་བ་དང་། གོ་བདེའི་ངོས་ནས་ 

བསམ་ན། ད་གསར་བཅད་ཀིྱས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། མ་ཡིག་གཞིར་ 

བཞག་གི་ངོས་ནས་བསམ་ན། དག་པ་མ་དག་པར་བ ར་བ་ཡིན་པའང་ 

མ་བ ེད་པར་ ས་ཡོད་དོ། ། 

ཐ་མར་ཇི་ ར་བ ིགས་པ། 

མར་མི་ གས་པོའི་དོན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཤེས་ དེ་ལ་ ་བ ོད་འགྲེལ་
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བ། གསོལ་བ་འདེབས་ ེད་ལ་མཁྱེན་བ ེའི་ག ང་། བས་དོན་གཙ་ 

བོ་ མ་ཐར་གྱི་ཆིངས་ལ་ཕག་ འི་ག ང་། གསོལ་བ་འདེབས་ ེད་ལ་ 

ེ་ ོམ་པ་དང་འབའ་རོམ་པའི་ག ང་སོགས་བཞག་པ་ཙམ་ལས་དོན་

གྱི་ཆ་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་པ་མེད་པའི་བ ོད་ ོམ་ཇི་ ེད་ 

ོགས་བ ས་ ས་མེད།  ག ང་དངོས་ལ་མེད་ཅིང་ ར་ནས་ཤེས་ 

དགོས་པ་གསལ་ ེད་ ་བཞག་པའི་ ར་ ན་ལ། ་མཛས། ་གཞོན། 

འཚ་ དེ་ག མ་ ་ེ ད་གཅིག་ ་ཤེས་ ེད་ལ་མེ་ཏོག་ ་མཛས། གས་ 

པོ་གཤེགས་པའི་ལོ་ ་ཞག་ ས་ངེས་གཏན་ཤེས་ ེད་ལ་ལོ་ཚིགས་་་ 

ད ད་པ། འཆར་གཞི་ ན་པའི་ ོ་ནས་ ན་དེབ་ཀྱི་ལེ ་ཚན་དག་ 

གང་ཟག་གང་གིས་ ས་པ་ཤེས་ ེད་ལ་ ན་དེབ་ལས་འཆར་དང་། 

་བ ལ་ཆབ་ཤོག་ ེ། མདོར་ན་ ར་ ན་དང་པོ་གཉིས་ག ང་གི་ 

གསལ་ ེད་དང་། ཐ་མ་གཉིས་ ན་དེབ་ཀྱི་ལོ་ ས་གསལ་ ེད་ ་ 

བ ཞག་ཡོད།  ཐོག་མའི་ལས་འཆར་ ་དངོས་ ང་གི་ལོ་ ས་ལས་ ་ 

ང་འ ་བ་མིན་པ་ ོན་ ེད་ ་ ལ་པོའི་ཁབ་དང་། མ་པོ། ཀུན་ 

བཟང་ནགས་སོགས་ཀྱི་ཐང་ག་དང་གནས་པར་འགོད་འཆར་ ས་ ་ 

ནའང་། འ ེལ་ཡོད་གདན་སའི་པར་ མས་ཚང་འཛམས་ཡོང་བ་ཆེས་ 

དཀའ་ཞིང་། ར་གྱི་དར་ ས་དང་ད་ འི་གནས་བབ་མི་མ ན་ 

པས་པར་གྱིས་དད་པ་ ི་ཉེན་ཡང་ཡོད་ལ། ས་གནས་ངོ་ དོ་ས་ཁྲ་ལས་ 
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ག་པ་ ་ཐབས་མེད་ཁར་འགོྲ་སོང་ཡང་ཆེ་བས། ས་གནས་དང་གདན་ 

ས་ཁག་གསལ་བའི་ས་ཁྲ་ཞིག་གློག་ཀླད་ཆེད་མཁས་པ་ཀ ་ཆོས་གྲགས་

ལ་རེ་བ ལ་ ས་པ་བཞིན་ཁོང་ནས་ཡིད་དབང་འ ོག་པ་ཞིག་བཟོ་ 

བཀོད་གནང་འ ག་ནའང་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་ནས་ད་ཐེངས་འཇོག་ 

བ་པ་མ་ ང་། མ ར་ འི་ ལ་ཚབ་ ་ ང་གི་མཛད་པ་མཆོག་ནས་ 

གས་པོའི་ ན་དེབ་ཀྱི་ལས་འཆར་མཁྱེན་པ་ན། ཆེས་ལེགས་པའི་ལས་ 

འཆར་ ་འ ག་པས་ངེས་པར་ ་ བ་པ་གྱིས་དང་། པར་ ན་གྱི་འགྲོ་ 

སོང་ ་ ང་གསི་གནང་གི་ཡིན། ཞེས་ ་མཚན་ཤེས་པའི་ མ་ད ོད ་ 

ལ་བ ེན་ནས་གཏོང་བའི་ ོ་འཕར་ཡངས་པོས་མ་ ས་བ ེ་གཟིགས་་ 

མཛད་པ་འདི་འ ་དེང་གི་ ས་ན་རང་རེ་བཀའ་བ ད་པའི་ཁྲོད་ན་ 

ཆེས་མཐོང་དཀོན་པའི་མཛད་བཟང་ ་བས་པས་ང་ཚ་ ོ་བ་མཆོག་ ་

བ ས་ཤིང་། ཁོང་ མ་པའི་མཛད་བཟང་ཡར་ངོའི་ ་ ར་འཕེལ་བས་ 

བ ན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་བདེ་ ག་ ་འ བ་པ་དང་། ཞབས་པད་བ ལ་ 

པ་ ་མཚར་བ ན་པའི་ ོན་འ ན་བཅོས་མིན་ ིང་ད ས་ནས་ཐལ་ 

ལོ། །ལས་འཆར་འདི་ནི། ང་ཚ་འཇིག་ ེན་འདི་དང་ཁ་གྱེས་ ེས་མ་ 

འོངས་པའི་མི་ མས་ལ། མི་ ་འདི་ ོར་ཞིག་མཉམ་མེད་ གས་པོའི་ 

བ ན་ ོར་ གས་ ོང་བ་ཤེས་ ེད་ ་ཡིན་ ིར། ཞིབ་ འི་བ གས་ 

གཞིག་ལས་འར་རེ་ ར་རེ་ ས་པ་མེད་ནའང་། ཚིག་དོན་གང་ཅིའི་ 
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ནོར་འ ལ་ཡོད་ངེས་པས་ ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་ མས་ནས་ལེགས་ ེལ་ 

ཉེས་འགོག་གི་ལམ་ ོན་ ག་ ོལ་གནང་བའི་རེ་ ལ་ ་བར་ འོ། ། 

ར་ ོན་པ། 

བདག་སོགས་ཁྱོད་ཀྱི་ག ལ་ ར་ ར་ མས་ལ། ། 

དམིགས་མེད་ གས་ ེའི་ ན་གྱིས་རབ་གཟིགས་ནས། ། 

གསང་ག མ་ ིན་ བས་ ོགས་པར་བ ལ་ནས་ཀྱང་། ། 

ཉིད་ཀྱི་གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་ ་གསོལ། ། 

(ཐོག་མཐའི་ཚིགས་བཅད་འད་ིགཉསི་འཇམ་མགོན་ག ང་ཡིན།) 

ཞེས་ ི་ལོ ༢༠༡༣ ༥ ཚས༡༧ ོན་པ་ གས་ ེ་ཅན་ ་བ མས་ 

པའི་ ས་བཟང་ཉིན།  ་ནག་པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་གཙ་ ིག་པའ་ི 

མིང་ཙམ་འཛིན་པ་དཔའ་བ ན་གྱིས་ ེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།  
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གླེང་གཞི། 
ཤེས་ འི་མཁའ་ལ་མཁེྱན་རབ་དཀིྱལ་འཁོར་ ས། ། 

མཛད་པའི་འོད་ ངོ་ག ལ་ འི་གིླང་ལ་ཕོག ། 

ལ་བའི་བ ན་པ་ཀུན་ནས་གསལ་མཛད་པ། ། 

བཀའ་བ ད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། 

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

ོགས་པའི་སངས་ ས་རིག་པ་དང་ཞབས་ ་ ན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་ 

པ། འཇིག་ ེན་མཁེྱན་པ། ེས་ ་འ ལ་བའི་ཁ་ལོ་ ར་བ། ་ན་མེད་པ་ 

་དང་མི་ མས་ཀིྱ་ ནོ་པ། སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ ཀྱ་ བ་པ་ 

འཇིག་ ེན་གིྱ་ཡབ། འཇིག་ ེན་གིྱ་མགོན་པོ། འཇིག་ ནེ་གིྱ་ཡོངས་ ་ 

འ ེན་པ། དེད་དཔོན་ཆེན་པོས། ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་ ་དགེ་བ། ཐ་ 

མར་དགེ་བ། དོན་བཟང་པོ། ཚིག་འ ་བཟང་པོ། མ་འ སེ་པ། ཡོངས་ ་ 

ོགས་པ། ཡོངས་ ་དག་པ། ཡོངས་ ་ ང་བ། ཡང་དག་པར་རབ་ ་ 

བ ན་པའི་ཆོས་འཇིག་ ེན་ ་ ང་ ེ། དེ་ཐོས་པས་སེམས་ཅན་ མས་ 

ཉན་ཐོས་ཀིྱ་ཐེག་པ་དང་། རང་སངས་ ས་ཀིྱ་ཐེག་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་ 

པོ་ ་ན་མེད་པ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མཆོག་དང་ ན་པ་དག་གིས་ངེས་པར་ 
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འ ང་བར་ ར་ཅིང་། གང་དག་ ོན་ བ་པ་ ང་ བ་སེམས་དཔར་ 

ར་པ་ན་ཡོངས་ ་ ིན་པར་ ས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་མི་དགེ་བའི་ 

ལས་ཀིྱ་ལམ་འགའ་ཞིག་གིས་སངས་ ས་བ གས་པའི་ཚ་ན་སེམས་ཅན་

ད ལ་བ་དང་། ད་འགོྲ་དང་། གཤིན་ འིེ་འཇིག་ ེན་ ་ སེ་ཏེ། དེ་ 

དག་སངས་ ས་འདས་པའི་འོག་ ་དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་མིར་ ར་པ་ 

ཐོབ་ ེ། དབང་པོ་ མས་ ས་པའི་ ་དང་ཡོངས་ ་ ནི་པའི་ ས་སངས་ 

ས་ཀིྱ་བ ན་པ་ལ་དད་པར་ ར་པ་དག་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་དད་ 

པས་ཁིྱམ་ནས་ཁིྱམ་མེད་པར་རབ་ ་ ང་བར་ ར། ཁ་ཅིག་ནི་ཁིྱམ་ན་ 

གནས་པར་ ར། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་ ན་ ་ གས་པའི་འ ས་ ་ཐོབ་པར་ 

ར། ཁ་ཅིག་ནི་ལན་ཅིག་ རི་འོང་བའི་འ ས་ ་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ ིར་ 

མི་འོང་བའི་འ ས་ ་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་དགྲ་བཅོམ་པ་མངོན་ མ་ ་ དེ་ 

པར་ ར། ཁ་ཅིག་ནི་ ོབ་པའི་ས་ནས་འཆི་བའི་ ས་ ེད་པར་ ར། ཁ་ 

ཅིག་ནི་སངས་ ས་ཀིྱ་སར་ ག་པའི་བསམ་པས་སེམས་བ ེད་པར་ ར། 

ཁ་ཅིག་ནི་ ་དང་མིར་ ེ་བར་ ་བའི་ ིར་དགེ་བའི་ ་བ་བ ེད་པར་ ར། 

ཁ་ཅིག་ནི་བ ན་པ་ལ་སེམས་དང་བ་ཐོབ་པར་ ར་ཏེ་ ེད་པ་དོན་དང་

ན་པར་འ ར་བ་ཡིན་ནོ། །སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ ཀྱ་ བ་པ་ 

་ངན་ལས་འདས་ནས་མ་འོངས་པའི་ ས་ན། ོན་གིྱ་ ལ་བ་ལ་ ག་ 
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པར་ ་བ་ ས་པ། སངས་ ས་བ ་ ོང་མང་པོ་ལ་བ ེན་བཀུར་ ས་པ།  

དགེ་བའི་ ་བ་བ ེད་པ། ག་པའི་བསམ་པ་བ ེད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ 

ཡང་དག་པར་ གས་པ། ེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ ིར་ གས་ 

པ། མང་ ་ཐོས་པ། ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ེ་ དོ་འཛིན་པ། ཐེག་པ་ཆེན་ 

པོའི་བ གས་པ་བ ོད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རབ་ ་ ོན་པ། 

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ ིང་པོ་ངེས་པ་དོན་གིྱ་གཏམ་སེང་གེའི་ ་ཆེན་པོ་

བ ོགས་པ། ཐ་མལ་གིྱ་ཤེས་པའི་གནས་ གས་ ནེ་ཅེར་ ་ ོན་ཅིང་ 

ག ག་མ་ཡིད་ལ་མི་ དེ་པའི་གདམས་པའི་ ོག་འཛིན་པ། སངས་ ས་ཀིྱ་ 

ག ང་ མས་གཅིག་ ་ ིལ་བས་མདོ་ གས་ ོགས་རེར་མ་ ར་པའི་འ ནེ་ 

པ་དགེ་ ོང་ ་ོ ེ་འཛིན་པ་འཛམ་གིླང་གྲགས་པའམ། མཚན་གཞན་དགེ་ 

ོང་འཚ་ ེད་ཅེས་ ་བ་ ང་ ོགས་ཀིྱ་ ད་ ་ ང་བར་ ར་ཏེ། ཆོས་ 

ཐམས་ཅད་ཀིྱ་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་ མ་པར་ ོས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན ་

གིྱ་ ལ་པོ་ ད་གསང་མཐོ་ཞིང་ཡིད་ ་འོང་བ་དང་། ེ་ ག་ ་འཕགས་ 

པའི་ཚིག་དང་ཡི་གེ་ ན་ཆགས་པས་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་

དང་། ཡིད་ལ་ ེད་པས་གཞན་དག་ལ་ ་ཆེར་རབ་ ་བ ན་པས་སངས་ 

ས་ཀིྱ་བ ན་པ་ཡངས་ཤིང་ ས་པར་ ས་ཏེ་ ་ངན་ལས་འདས་མ་ཐག་

བ་ ོགས་ ་སངས་ ས་ཀྱི་ཞིང་ ེ་བ་བ ་ ོང་འདས་པ་ན་དེ་བཞིན་ 
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གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀིྱ་སངས་ ས་ཀིྱ་ཞིང་འཇིག་ ེན་གིྱ་ཁམས་ 

བདེ་བ་ཅན་ ་ ེས་པར་ ར་ཏེ་འཇིག་ ེན་གིྱ་ཁམས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ 

ཀིྱས་བ ན་པ་ཞེས་ ་བར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ ི་མ་མེད་པ་ཞེས་ ་

བར་ ར་ནས་ ས་རིང་ཞིག་འདས་པའི་འོག་ ། འཕགས་ ལ་ ་ོ ེ་ 

གདན་གིྱ་ ང་ ོགས། བོད་ཁ་བ་ཅན་གིྱ་ ོངས་ ་མི་ཡི་རིགས་ ་ སེ་ 

ཤིང་། གས་པོ་བཀའ་བ ད་ཀིྱ་ ིང་པོའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡང་ 

དག་པར་དད་པའི་ ོ་ཅན། ར་སེ་དཀོན་མཆོག་ ་མཚ་དང་། ོ་ ག་ 

དགའ་དབང་དང་། མཁན་པོ་དཔའ་བ ན་དང་། བསོད་ནམས་ཆོས་ 

ད ིངས་ མས། དགེ་ ོང་འཚ་ ེད་དམ་ མ་པོ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ 

ཆེན་ ་གྲགས་པ་གང་གི་ ེས་རབས་ མ་པར་ཐར་པའི་མཛད་ ིན་ ེས་

་ ན་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ གས་པར་ ར་ཏོ། །གེླང་གཞིའི་ལེ ་ ་ེདང་ 

པོའོ།།  །། 
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མེ་ཏོག་ཟླ་མཛས། 

   ོན་ ང་བ་འདས་པའི་ ས་བ ལ་པ་གྲངས་མེད་པ་བས་ཀྱང་ 

ཆེས་གྲངས་མདེ་པ། ཚད་མེད་པ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། གཞལ་ ་མེད་ 

པ།  མ ངས་པ་མེད་པར་ ར་པ་དེའི་ཚ་དེའི་ ས་ན།  སངས་ ས་ 

བཅོམ་ ན་འདས་རིན་པོ་ཆེའི་པད་མའི་ ་བ་ མ་པར་དག་པ་མངོན་

པར་འཕགས་པའི་ ལ་པོ་ཞསེ་ ་བ་འཇིག་ ེན་ ་ ང་ངོ་། །ཡང་དེའ་ི 

ཚ་དེའི་ ས་ན་རིན་པོ་ཆེའི་པད་མའི་ ་བ་ མ་པར་དག་པ་མངོན་པར་

འཕགས་པའི་ ལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

ོགས་པའི་སངས་ ས་ཀིྱ་ཚའི་ཚད་ནི་བ ལ་པ་ ་ེབ་ཁྲག་ཁིྲག་ ག་དགུ་ 

བ ་ ་དགུར་ ར་ཏོ། །ཉི་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉིན་རེ་ཞིང་ཡང་སེམས་ཅན་ 

ེ་བ་ཁྲག་ཁིྲག་བ ་ ོང་ ག་དགུ་བ ་ ་དགུ་དགུ་སངས་ ས་ཀིྱ་ཆོས་ལས ་

ིར་མི་ ོག་པ་ལ་བཀོད་དོ། །རབ་ ་བཀོད་ཅིང་ཡོངས་ ་ ་ངན་ལས་ 

འདས་ནས་སམེས་ཅན་གྲངས་མེད་དཔག་ ་མེད་པ་ མས་ཟག་པ་ཟད་

པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ལ་བཀོད་དོ། །རབ་ ་བཀོད་ཅིང་ཡོངས་ ་ ་ངན་ 

ལས་འདས་པ་ན་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་དཔག་ ་མེད་པ་དག་ ་ན་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་ གོས་པའི་ ང་ བ་ལས་ ིར་མི་ ོག་པ་ལ་བཀོད་དེ་ 
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ཡོངས་ ་ ་ངན་ལས་འདས་པར་ ར་ཏོ། །དེའི་ཚ་བཅོམ་ ན་འདས་ 

རིན་པོ་ཆེའི་པད་མའི་ ་བ་ མ་པར་དག་པ་མངོན་པར་འཕགས་པའི་ ལ་ 

པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་

ས་དེ་ཡོངས་ ་ ་ངན་ལས་འདས་ནས་ ་བ ་པ་ཐ་མ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་

བ་པར་འ ར་བའི་ ས་ཀིྱ་ཚ་དམ་པའི་ཆོས་རབ་ ་འཇིག་པར་འ ར་

བ་ན། ལ་པོ་དཔའ་བས་ ནི་ཞེས་ ་བ་ཞིག་ ང་ ེ། ལ་པོ་དཔའ་བས་ 

ིན་དེ་ལ་བ ན་མོའི་འཁོར་ནི་ ད་མེད་བ ད་ཁིྲ་བཞི་ ངོ་ཡོད་དོ། ། ་ 

ནི་ ངོ་ཡོད་དོ། ། ་མོ་ནི་ ་བ ་ཡོད་དོ། །དེའི་ཚ་དེའི་ ས་ན་ ལ་པོ་ 
དཔའ་བས་ ིན་གིྱ་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་ཞེས་ ་བ་ཡངས་

ཤིང་ ་ཆེ་ལ་ ོ་བཞི་ཡོད་པ། ེགས་ ་དང་ ་ོཁང་དང་ ་བབས་དང་ 

ར་ཁུང་དང་ ་ ་དང་ཁང་པ་དང་ཁང་པ་བ གེས་པ་དང་། ེད་མོས་ 

ཚལ་གིྱས་བ ན་ཅིང་ མ་པར་བཀྲ་བ། བ ་ན་ ག་པ། འི་གནས་བཞིན་ 

ང་བ། སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་དཔག་ ་མེད་པའི་གནས་ ་ ར་པ་ 

ཞིག་ཡོད་དོ། །དེའི་ཚ་དེའི་ ས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ ་ེདག་ནི་ ེ་བོ་ 
མང་པོས་ ད་ཅིང་ ེ་བོ་མང་པོས་ ངས་ཏེ། ེ་བོ་མང་པོ་དང་མི་འ ོད་ 

ཅིང་ ེ་བོ་མང་པོས་བོར་བར་ ར་ཏེ། འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་མི་བཟད་པའི་ 

ས་ ་ ར་པ། གཙ་བ་མང་ཞིང་ཆར་ཆེས་པའི་ ས་ཀིྱ་ཚ། ཆར་མི་འབབ་ 
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པའི་ ས་ཀིྱ་ཚ། ས་མ་ཡིན་པར་ཆར་འབབ་པའི་ ས་ཀིྱ་ཚ། ལ་འ ང་ 

བའི་ ས་ཀིྱ་ཚ། ེ་འབབ་པའི་ ས་ཀིྱ་ཚ། ་གེ་འ ང་བའི་ ས་ཀིྱ་ཚ། 

ལོག་པར་ ་བའི་ ས་ཀིྱ་ཚ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་ ་བའི་ ས་ཀིྱ་ཚ། 

་ གེས་ཅན་གིྱ་གསང་ གས་ཡོངས་ ་ཚལ་བའི་ ས་ཀིྱ་ཚ། སངས་ ས་ 

ཀིྱ་ ང་ བ་རབ་ ་འཇིག་པར་འ ར་བའི་ ས་ཀིྱ་ཚ། ང་ བ་སེམས་ 

དཔའ་བ ན་ ོང་གོྲང་དང་གོྲང་ཁེྱར་དང་། གོྲང་ ལ་དང་། ལ་འཁོར་ 

དང་། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་དང་ ོངས་ནས་བ ད་ནས་དེ་དག་ཆོས་ 

་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་དང་ ན་ཅིག་ཀུན་ ་བཟང་པོ་ཞེས་ ་བའི་ནགས་

ཁོྲད་དེར་ ེན་ཅིང་གནས་ཏེ་དགེ་ ོང་དེ་དག་ལ་ག ངས་ཀིྱ་ཆོས་ཀིྱ་ མ་

གྲངས་ ོན་ཏོ། །ནགས་ཁོྲད་དེ་ཡང་ ས་ཐམས་ཅད་ ་ ང་བའི་མེ་ཏོག་ 

་ཚགས་དང་། ེ་མ་དང་། འཁིྲ་ཤིང་དང་། འ ས་ ་དག་དང་ ན་པ། 

དཔག་བསམ་གིྱ་ཤིང་དང་འ ་བ། ཤིང་ ་ཚགས་ཀིྱས་གང་ཞིང་སའི་གཞི་ 

ཡང་ག གས་དང་ཁ་དོག་ ་མ་དང་ས་བནོ་དང་ ་གུ་ཐམས་ཅད་ཀྱསི ་ 

བ ན་པ། ག་དང་ ་ོབ་ ་ཚགས་མཛས་ཤིང་ ི་མ་མེད་པ། ཡངས་ཤིང་ 

མཐོ་བ་དང་གསེར་གིྱ་རི་དག་གིས་མཛས་པར་ ས་ཤིང་ ག་པ། བ་པའི་ 

རིགས་ གས་འཆང་དང་ ་ིཟའམ་ ེས་ འམ་ ང་ ངོ་དང་མིའམ་ཅི་དག་ 

ག ན ས ་ པ །  ད་ག གས་དང་ཁ་དོག་ཆེ་ཞིང་ མ་པ་ ་ཚགས་མང་ 
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པོ་གནས་པ། སངས་ ས་ ་མ་བ གས་བ གས་པ། དགའ་ཚལ་དང་འ ་ 

བ་ཀུན་ ་བཟང་ཞིང་ ལ་འ ོར་དང་མ ན་པའི་ནགས་ཚལ་དམ་པ་ཀུན་

་བཟང་པོ་དེ་ན་ ང་ བ་སམེས་དཔའ་དེ་དག་ ལ་འ རོ་ལ་ ེས་ ་ 

བ ོན་ཞིང་གནས་པར་ ར་ཏོ། །ཡང་ཆོས་ ་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་དེ་ 

གཅིག་ ་དབེན་པར་སོང་ནས། ནང་ ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་ གས་ཏེ། 

འི་མིག་ མ་པར་དག་པ་མིའི་ལས་འདས་པས་བ ས་ན། ང་ བ་ 

སེམས་དཔའ་ཁྲག་ཁིྲག་མང་པོ་དགེ་བའི་ ་བ་བ ེད་པ་སངས་ ས་ཀིྱ་ཞིང་

་ཚགས་ནས་འདིར་ ེས་ཏེ། དེ་དག་ག ངས་ཀིྱ་ཆོས་ཀིྱ་ མ་གྲངས་ 

མཉན་པ་ ེད་ན་ནི་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ལས་

ིར་མི་ ོག་པར་འ ར། གལ་ཏེ་ག ངས་ཀིྱ་ཆོས་ཀིྱ་ མ་གྲངས་མཉན་པ་ 

མ་ ེད་ན་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ལས་ ིར་ གོ་

པ་དག་མཐོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཆོས་ ་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ ན་ཞིང་ཤེས་ 

བཞིན་ ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ལངས་ནས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་ 

ཆེན་པོ་ག་ལ་ཡོད་པ་དེར་སོང་ ་ེ ནི་ནས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་

ཆེན་པོ་དེ་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ས་སོ། །རིགས་ཀིྱ་ ་དག་ཁོ་བོ་ནི་འགོྲའོ། ། 

གོྲང་དང་། གོྲང་ཁེྱར་དང་། གོྲང་འདབ་དང་། ོངས་དང་། ལ་འཁོར་ 

དང་། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་ ་སོང་ལ་སེམས་ཅན་ མས་ལ་ཆོས་བ ན་ 
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པར་ འོ། །དེ་ནས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་ 

ཆོས་ ་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ས་སོ། །ཁོྱད་ནགས་ཁོྲད་ 

འདི་ནས་གོྲང་དང་། གོྲང་ཁེྱར་དང་། གོྲང་འདབ་དང་། ོངས་དང་། ལ་ 

འཁོར་དང་། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་ ་འགོྲ་བ་འདི་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་འདོད་ 

པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དགེ་ ངོ་དང་དགེ་ ོང་མ་དང་། དགེ་ 

བ ེན་དང་དགེ་བ ེན་མ་ ག་པའི་ང་ ལ་ཅན་མང་པ་ོདམ་པའི་ཆོས་ 

ོང་བ་དག་ ང་བའི་ ས་ལ་བབ་ཀིྱས། དེ་དག་ཚ་དང་ ན་པའི་ ོག་ 

གཅོད་པར་ ར་ན་མ་ལེགས་སོ། །ཚ་དང་ ན་པ་ནི་ཤིན་ ་མཛས་ཤིང་ 

ད་བཞིན་བཟང་ལ་བ ་ན་ ག་ ེ། དང་པོའི་ལང་ཚ་དང་ ན་ཞིང་། 

ན་ཚད་དར་ལ་བབ་ །ེ མདོག་ནི་གསེར་བཙ་མ་བཟང་པོ་འ ། ད ལ་བ་ 

ནི་ ང་དང་ ་བ་དང་མེ་ཏོག་ཀུན་དའི་ཁ་དོག་ ་ འི་མཛད་ ས་བ ན། 

་དང་ག ག་ཏོར་ནི་མཐོན་མཐིང་ལ་ ང་ལོར་འཁིྱལ་པ་ཡིན་པས་ ལ་

པོའམ་ ལ་པོའི་ ནོ་པོའམ། དེ་དང་འ ་བ་གཞན་དག་ཀྱང་ ག་དོག་ 

དང་འ ངས་པས་ནོན་པའི་སེམས་ཀིྱས་ཁོྱད་ཀིྱ་ ོག་བཅད་ན་མ་ལེགས་

སོ། །དེ་ནས་ཆོས་ ་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ཀིྱས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ 

ཚགས་ཆེན་པོ་དེ་ལ་འདི་ ད་ ་གལ་ཏེ་ཁོ་བོས་བདག་ཉིད་བ ང་བ་ ས་ 

ན་ཁོ་བོས་འདས་པ་དང་མ་ ནོ་པ་དང་ད་ ར་ ང་བའི་སངས་ ས་བཅོམ་ 
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ན་འདས་ མས་ཀིྱ་བ ན་པ་བ ང་བར་མི་འ ར་རོ། །ཞེས་ཟེར་ནས་ 

དེའི་ཚ་ཚིགས་ ་བཅད་པ་འདི་དག་ ས་སོ། །བདག་ ་འ ་ཤེས་འདི་ལ་ 

གནས་ནས་ ། །བ ན་པ་འདི་ལ་བ ང་བར་ཡོང་མི་ ས། །མི་བཟད་ ་ི 

ས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡི། ། ང་ བ་བ ན་པ་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ཡིན། ། 

གང་གིས་བདག་ ་འ ་ཤེས་ཀུན་ ངས་ཤིང་། །སེམས་ཅན་འདི་དང་ 

གང་ཟག་ ་གནས་དང་། །ག གས་དང་ ་དང་ ི་དང་རོ་ མས་དང་། ། 

རེག་ ་ ོང་བ་དེ་ནི་བ ན་པ་བ ང་། །བ ལ་པ་ ་ེབ་གང་གཱའི་ ་ེ དེ་ 

། །དང་བའི་སེམས་ཀིྱས་ཟས་དང་ ོམ་ མས་དང་། །ག གས་དང་བ་ 

དན་མར་མེའི་ ེང་བ་ཡིས། །སངས་ ས་ ་ེབ་ཁྲག་ཁིྲག་རིམ་གོྲ་ ས། ། 

གང་གིས་དམ་ཆོས་རབ་ ་འཇིག་པ་དང་། །བདེ་གཤེགས་བ ན་པ་ 

འགག་པར་འ ར་བའི་ཚ། །ཉིན་མཚན་ ་ནི་བ བ་པ་གཅིག་ ོད་པ། ། 

བསོད་ནམས་འདི་ནི་དེ་བས་ ེ་ ག་འཕགས། ། ེས་ ་ ་མཆོག་གི་ནི་ 

དམ་པའི་ཆོས། །འཇིག་པར་འ ར་ཚ་གང་དག་བཏང་ མོས་ ོམ། །དེ་ 

ཡིས་ ལ་བ་བཀུར་ ི་ ས་མ་ཡིན། །འ ེན་པ་དག་ལ་རི་མོར་དེས་མ་ ས། ། 

ཁེྱད་བདེ་རང་གི་དོན་གིྱས་ལ། །བདག་ཉིད་རབ་ ་བ ང་བར་གིྱས། །ཁེྱད་ 

ནི་ ག་ ་ མས་གནས་ཤིང་། །འ ལ་བ་འདི་ལ་བག་ཡོད་གིྱས། ། མ ་ 

འ ེས་དག་གཙང་ ི་མེད་པ། ། ལ་ཁིྲམས་ ང་པོར་བ ང་བར་གིྱས། ། 
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གང་གིས་ ལ་ཁིྲམས་ ་ིམ་མེད། །སངས་ ས་བ གས་པ་བ ངས་པ་ནི། ། 

དེ་ཡིས་ཇི་ དེ་ ོན་ ང་བ། །བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་རི་མོར་ ས། །དེ་ 

ཡིས་ཐམས་ཅད་བ བས་པ་ཡིན། ། ེ་བོའི་ཚགས་ མས་ ང་ བ་བཀོད། ། 

ོན་གིྱ་སངས་ ས་དག་གིས་བ ོད་པ་ཡི། ། ལ་ཁིྲམས་ ་ིམ་མེད་པ་ ས་ 

བ ངས་པ། །དེ་དག་གིས་ནི་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཡང་། །སེམས་ཅན་ད ལ་ 

བ་དང་ནི་ ིག་ལས་ ངས། །ཆོས་མཆོག་རིན་ཆེན་ ིན་པ་ ནི་པར་གིྱས། ། 

བཟོད་པ་དག་ཀྱང་ ག་ ་བ ང་གིྱས་ལ། །དགོན་པར་གནས་ཤིང་ཏིང་ 

འཛིན་མཁས་པ་དང་། །འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ་དག་ཀྱང་བ ོམ་པར་གིྱས། ། 

མ་པ་ཀུན་ ་ ོད་པ་མ་ དེ་པར། ། ད་པ་ཞི་མཆོག་འདི་ལ་ མ་པར་ 

ོད། །བདག་ནི་སེམས་ཅན་ མས་ཀྱང་བ བ་པའི་ ིར། །གོྲང་དང་ ལ་ 

པོའི་ཕོ་ ང་འགོྲ་བར་ ། །དེ་ནས་ཆོས་ ་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ཀུན་ ་ 

བཟང་པོའི་ནགས་ཁོྲད་ནས་གོྲང་དང་། གོྲང་ཁེྱར་དང་། གོྲང་འདབ་དང་། 

ོངས་དང་། ལ་འཁོར་དང་། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་ ་འགོྲ་བ་ན་ 

ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་ ་བ་ ས་པ་ནི་ཚིགས་

་བཅད་པས་བ ན་ཏོ། ། ོ་གོྲས་ཆེ་འཆང་སེམས་ཅན་དམ་པའི་མཆོག ། 

ང་ ོང་དེ་ནི་འགོྲ་བར་ ས་པ་དང་། །ཁ་ཅིག་ ང་པ་ལ་ཡང་འ ་བར་ 

ེད། ། ིང་ ་ེབར་ཡང་ ་ཞིང་མཆི་མ་ཟག །མཁས་པ་ ་ོགོྲས་ཆེན་པོ་མ་ 
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བ ད་པར། ། ་འཇམ་ཡིད་ ་འོང་ཞིང་མཛས་པ་ཡི། །ཤིང་འདི་ མས་ 

ལ་གཟིགས་ཤིང་ གོས་པ་མཛད། །བདག་ཉིད་བ ང་བ་མཛད་ལ་མ་ 

བ ད་ཅིག ། ོན་གིྱ་ ོབས་བ ་འ ེན་པ་དེ་དག་ཀྱང་། །དབང་པོ་ཞི་ 

ཞིང་ཤིན་ ་དེས་པ་ མས། །ནགས་ཚལ་ ག་དང་རི་ཡི་ ེར་གཤེགས་ 

ནས། ། ང་ བ་དམ་པ་དག་ནི་ གས་ ་ ད། ། ང་ བ་ ར་ཡང་ ོད་ 

པ་དམ་པ་ ད། །དེ་དག་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་ ན། །དེ་དག་ 

ེས་ ོབས་ནགས་ཁོྲད་གནས་པར་མཛད། །བ ལ་ གས་བཟང་པོ་འདི་ 

ནས་མ་བ ད་ཅིག ། ས་ནི་ཤིན་ ་མཛས་པའི་མཚན་གིྱས་བ ན། །ཁོྱད་ 

ཀིྱ་ ་ཡང་མཐོན་མཐིང་ཁ་དོག་ །ེ །གསེར་གིྱ་ཁ་དོག་དང་འ ་འོད་ ེད་ 

པ། །ས་འདི་ཀུན་ཀྱང་རབ་ ་ ང་བར་ ར། །ཁོྱད་ཀིྱ་མཛད་ ་བཞིན་གིྱ་ 

ིན་མཚམས་ན། །ཤིན་ ་མཛས་པ་ ང་དང་འ ་བའི་འོད། ། ལ་པོ་དག་ 

ཀྱང་དེ་བཞིན་ ིད་ཀིྱ་ ིར། ། ག་དོག་བ དེ་ནས་ཁོྱད་ཀིྱ་ ས་བཤིག་ 

འ ར། །དེ་ནས་ཆོས་ ་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ཀིྱས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ 
ཚགས་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཚིགས་ ་བཅད་པས་ ས་པ། ཇི་ དེ་ ནོ་གིྱ་བདེ་ 

གཤེགས་ ང་བ་ནི། །ཐམས་ཅད་མཁེྱན་ཅིང་ཟག་པ་ཟད་པ་ མས། །དེ་ 

དག་ཐམས་ཅད་འཇིག་ ེན་དོན་མཛད་དེ། ། ིད་པ་ག མ་ ་ ང་ བ་ 

དམ་པ་ ོགས། ། ད་པའི་དམ་པ་ ང་ བ་ ་ ད་དེ། །དེ་དག་བསོད་ 
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ནམས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་ ན། །དེ་ཡི་ ེས་བ བས་ ང་ བ་སེམས་ 

དཔའ་ཡང་། །སེམས་ཅན་ཁྲག་ཁིྲག་ མས་ཀིྱ་ བས་ ེད་འདོད། ། ང་ 

ོང་མཁས་ལ་ཀུན་གིྱས་བ རོ་ ས་ཏེ། ། ང་པ་ལ་ཡང་ ག་འཚལ་ 

གས་ ང་ནས། །མི་བཟད་ ིང་ ་ེབར་ནི་ ་འ ནི་ཅིང་། །ཉམ་ཐག་ 

མི་བདེ་ཆོ་ངེས་འབེབས་པར་ ེད། །ཁ་ཅིག་རབ་ ་འགེྱལ་ཅིང་བ ལ་ 

ནས་ ། །ས་ལ་ ང་བ་ ་ཱལ་བཅད་འགེྱལ་བཞིན། །འོན་ཀྱང་ ང་ ོང་ 

སེམས་ཅན་དོན་འདོད་པ། །བསོད་ནམས་བསགས་པས་དེ་ལས་ རི་མི་ 

ོག ། ང་ ངོ་ཆོས་གོས་ ང་བཟེད་ཐོགས་ནས་ཆས། །ཇི་ ར་སེང་གེ་ 

རལ་པ་ཅན་དག་བཞིན། །དེ་ནི་ཆོས་ཀིྱ་རང་བཞིན་གནས་པས་ན། །དེ་ལ་ 

ཡོན་ཏན་ཉེས་པར་ ་བ་མེད། །འཇིག་ ེན་འདིར་ན་ནགས་ཁོྲད་བདག་ 

གནས་པས། །སེམས་ཅན་ངན་སོང་སོང་ན་མ་ལེགས་ཞེས། །དེ་ནི་སེམས་ 

ཅན་བ བ་པའི་དོན་གིྱ་ ིར།  །གོྲང་ཁེྱར་ཕོ་ ང་མཆོག་ ་སོང་བར་ ར། ། 

དེ་ནས་ཆོས་ ་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་གོྲང་དང་། གོྲང་ཁེྱར་དང་། གོྲང་ ལ་ 

དང་། ོངས་དང་། ལ་འཁོར་དང་། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ ་འོངས་ནས་ 

སེམས་ཅན་ མས་ལ་ཆོས་བ ན་ཏེ། དེའི་ ་ ོ་དེར་འོངས་ནས་ ོག་ཆགས་ 

ཁྲག་ཁྲིག་ ག་དགུ་བ ་ ་དགུ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ གོས་པའི་ 

ང་ བ་ལས་ ིར་མི་ ོག་པ་ལ་བཀོད་དོ། །ད་ ང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ 
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དེར་མ་ ིན་པས་དེ་མཐར་གིྱས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་པ་

དེར་ ིན་པ་དང་། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་པ་དེར་ཉེ་བར་ 

སོང་ ེ། ཤིང་ ག་ཤ་དང་ ཱ་ལའི་ ང་ ་འ ག་གོ །དེ་དེའི་ བ་མོ་འདས་ 

པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་ ་ གས་པར་ ར་ཏེ། 

གས་ནས་ གོ་ཆགས་ ་ེབ་ཁྲག་ཁིྲག་ ག་ མ་ ་ ་ ག་སངས་ ས་ཀིྱ་

ཆོས་ལས་ ིར་མི་ གོ་པར་བཀོད་ཀྱང་ད་ ང་ཟས་ཀིྱ་ ་བ་མ་ ས་སོ། ། 

དེ་ཟས་གཅད་པ་བཅད་ནས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་ནས་

ང་ ེ། བཅོམ་ ན་འདས་ཀིྱ་སེན་མོའི་མཆོད་ ེན་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་ 

སོང་ ེ། འགེྲང་བཞིན་ ་ཉིན་མཚན་འདས་པར་ ས་སོ། །དེ་དེའི་ བ་མོ་ 

འདས་ནས་དེ་ ་ ོ་གཉིས་པ་ལ་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་ ་

གས་ནས་ གོ་ཆགས་ ་ེབ་ ག་ཉི་ ་ ་ག མ་སངས་ ས་ཀིྱ་ཆོས་ལས་

ིར་མི་ ོག་པར་བཀོད་དེ་ད་ ང་ཟས་ཀིྱ་ ་བ་མ་ ས་སོ། །དེ་ཟས་གཉིས་ 

པ་གཅད་པ་བཅད་ནས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་ནས་ ང་ 

ེ། བཅོམ་ ན་འདས་ཀིྱ་སེན་མོའི་མཆོད་ ེན་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་སོང་ 

ེ། འགེྲང་བཞིན་ ་ཉིན་མཚན་འདས་པར་ ས་སོ། །དེ་དེའི་ བ་མོ་འདས་ 

ནས་དེ་ ་ ་ོག མ་པ་ལ་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་ ་ གས་ 

ནས་ ོག་ཆགས་ ་ེབ་བ ་ ངོ་ ག་དགུ་བ ་ ་དགུ་སངས་ ས་ཀིྱ་ཆོས་ 
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ལས་ ིར་མི་ གོ་པར་བཀོད་དེ་ད་ ང་ཟས་ཀིྱ་ ་བ་མ་ ས་སོ། །དེ་ཟས་ 

ག མ་པ་གཅད་པ་བཅད་ནས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་ནས་

ང་ ེ། བཅོམ་ ན་འདས་ཀིྱ་སེན་མོའི་མཆོད་ ེན་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་ 

སོང་ནས་འགེྲང་བཞིན་ ་ཉིན་མཚན་འདས་པར་ ས་སོ། །དེ་དེའི་ བ་ 

མོ་འདས་ནས་དེ་ ་ ོ་བཞི་པ་ལ་ ལ་པོའ་ིཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་

་ གས་ནས་ ོག་ཆགས་ ་ེབ་ཁྲག་ཁིྲག་བ ་ ངོ་ ག་དགུ་བ ་ ་དགུ་

་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ལས་ ིར་མི་ ོག་པར་ 

བཀོད་དེ་ད་ ང་ཟས་ཀིྱ་ ་བ་མ་ ས་སོ། །དེ་ཟས་བཞི་པ་གཅད་པ་བཅད་ 

ནས་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་ནས་ ང་ །ེ བཅོམ་ ན་ 

འདས་ཀིྱ་སེན་མོའི་མཆོད་ ེན་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་སོང་ནས་འགེྲང་བཞིན་

་ཉིན་མཚན་འདས་པར་ ས་སོ། །དེ་དེའི་ བ་མོ་འདས་ནས་དེ་ ་ ོ་ ་ 

པ་ལ་བ ན་མོའི་འཁོར་གིྱ་ནང་ ་སོང་ནས་ ད་མེད་བ ད་ཁིྲ་ ་ན་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་ གོས་པའི་ ང་ བ་ལས་ ིར་མི་ ོག་པར་བཀོད་དོ། ། 

གོྲང་ཁེྱར་དེ་ནས་ཀྱང་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་དཔག་ ་མེད་པ་དག་ ་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ལས་ ིར་མི་ གོ་པར་བཀོད་

དེ་ད་ ང་ཟས་ཀིྱ་ ་བ་མ་ ས་སོ། །དེ་ཉི་མ་ ་ཟས་གཅད་པ་བཅད་ནས་ 

ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་ནས་ ང་ ེ། བཅོམ་ ན་འདས་ 
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ཀིྱ་སེན་མོའི་མཆོད་ ེན་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་སོང་ནས་འགེྲང་བཞིན་ ་ཉིན་

མཚན་འདས་པར་ ས་སོ། །དེ་དེའི་ བ་མོ་འདས་ནས་དེ་ ་ ་ོ ག་པ་ལ་ 

ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་ ་ གས་ནས་ ལ་པོའི་ ་ ོང་ ་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ལས་ ིར་མི་ ོག་པར་བཀོད་

དེ་ད་ ང་ཟས་ཀིྱ་ ་བ་མ་ ས་སོ། །དེ་ཉི་མ་ ག་ཟས་གཅད་པ་བཅད་ 

ནས། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་ནས་ ང་ །ེ བཅོམ་ ན་ 

འདས་ཀིྱ་སེན་མོའི་མཆོད་ ེན་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་སོང་ནས་འགེྲང་བཞིན ་

་ཉིན་མཚན་འདས་པར་ ས་སོ། །དེ་དེའི་ བ་མོ་འདས་ནས་དེ་ ་ ་ོ 

བ ན་པ་ལ་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་ ་ གས་པ་དང་ ལ་

པོ་དཔའ་བས་ ིན་ ེད་མོས་ཚལ་ ་འགོྲ་བ་མཐོང་ ེ། གསེར་གིྱ་ཤིང་ ་ 

ལ་ངོས་ནི་ད ལ། མདའ་ནི་ ལ་གིྱ་ ིང་པོའི་ཙན་དན། འཁོར་ལོ་ནི་བཻ་ 

ཱ ། ག གས་དང་། ལ་མཚན་དང་། བ་དན་བ ེང་བ་དང་། རིན་པོ་ 

ཆེའི་ཤིང་ ་ ་ཚགས་ཀིྱས་བ ན་པ། ཤིང་ འི་མདའ་ལ་དར་གིྱས་དཀིྲས་ 

ཤིང་རས་བཅོས་ ་ གས་ཀིྱས་གཡོགས་པ་དེ་ ་མོ་གཞོན་ ་བ ད་བ ས་

རིན་པོ་ཆེའི་ཐ་གུས་བཏགས་ཤིང་འ ེན་ཏེ། དེ་དག་ ད་བཞིན་བཟང་ 

ཞིང་མཛས་པ། བ ་ན་ ག་པ། ཁ་དོག་བཟང་པོ་ ས་པའི་མཆོག་དང་ 

ན་པ། ིས་པ་ མས་དགའ་བར་ ེད་ཅིང་ཚིམ་པར་ དེ་པ་ །ེ མཁས་ 
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པ་ མས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། ལ་རིགས་ཤིང་ ཱ་ལ་ཆེན་པོ་ ་ ་བ ད་ཁིྲ་ 

བཞི་ ོང་ཡང་ཞབས་འ ངི་མཐོན་དམན་ ་འགོྲའོ། ། མ་ཟེ་ཤིང་ ་ཱལ་ 

ཆེན་པོ་ ་ ་བ ད་ཁིྲ་བཞི་ ོང་ཡང་ཞབས་འ ིང་མཐོན་དམན་ ་འགོྲའོ།། 

ཁིྱམ་བདག་ཤིང་ ་ཱལ་ཆེན་པོ་ ་ ་བ ད་ཁིྲ་བཞི་ ངོ་ཡང་ཞབས་འ ིང་

མཐོན་དམན་ ་འགོྲའོ། ། ལ་པོའི་ ་མོ་ ་བ ་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་ཁོྱགས་ 

ཀིྱ་ནང་ ་ གས་ནས་མ ན་ཐོག་ཐག་ ་འགོྲ་ །ེ དེ་དག་གིས་དགེ་ ོང་ 

དེ་མཐོང་མ་ཐག་ ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ལས་

ིར་མི་ ོག་པར་ ར་ཏོ། །བ ན་མོའི་འཁོར་བ ་ ོང་ ག་ ག་ ་ ་ 

བ ད་ཀྱང་དགེ་ ོང་དེ་མཐོང་མ་ཐག་ ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ 

ོགས་པའི་ ང་ བ་ལས་ རི་མི་ གོ་པར་ ར་ཏོ། ། ་ེབོའི་ཚགས་ཆེན་ 

པོ་དེ་དག་ཀྱང་ནོར་ ་དང་ག ་ ་ མས་བཀོྲལ་ཏེ་ མ་ མས་བཞག་ནས་

་གོས་ ག་པ་གཅིག་ ་གཟར་ཏེ་ ས་མོ་གཡས་པའི་ ་ང་ས་ལ་བ གས་

ནས། དགེ་ ངོ་དེ་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་ ་ཐལ་མོ་ ར་ཏེ་ ག་འཚལ་ཞིང་ 

འཁོད་དོ། །དེ་ནས་ ་མོ་གཞོན་ ་དེ་དག་ཀྱང་ ནོ་གིྱ་དགེ་བའི་ ་བ་ 

དག་གིས་བ ལ་བས་ཁོྱགས་དེ་དག་ལས་བབས་ནས་ནོར་ ་དང་ག ་ ་

དག་བཀོྲལ་ཏེ་ མ་ མས་བཞག་ནས་ ་གོས་ ག་པ་གཅིག་ ་གཟར་ཏེ་

ས་མོ་གཡས་པའི་ ་ང་ས་ལ་བ གས་ནས་དགེ་ ོང་དེ་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་ 
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་ཐལ་མོ་ ར་ཏེ་ཚིགས་ ་བཅད་པ་འདི་དག་ ས་སོ། །དགེ་ ོང་འདི་ 

ནི་ ནོ་པའི་ཚ། །ཉི་མ་ ་ ར་ཐམས་ཅད་ ། །འདི་དག་རབ་ ་ ང་བར་ 

བགིྱས། ། ེ་བོའི་ཚགས་ཀྱང་འ ན་པར་ ར། །འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་ ན་ 

བཅད་ཅིང་། །གཏི་ ག་དག་ཀྱང་བསལ་བར་ ར། །དེ་ཚ་ཞེ་ ང་ཁོྲ་བ་ 
དང་། ། ག་དོག་ཐམས་ཅད་བཅད་པར་ ར། ། ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་པ་ 

ཡི། །ཞབས་འ ིང་ ས་ལ་སོགས་པ་ཡང་། ། ་ཡང་ ལ་པོ་མི་བ ་ །ེ ། ་ 

ཡང་ཞབས་འ ིང་མི་བགིྱད་དོ། །ཇི་ ར་ ་བ་ཉ་བ་ནི། ། ར་མ་དག་གིས་ 

བ ོར་བ་བཞིན། ། ལ་པོའི་ ་ཡི་མ ན་བདར་བས། །དགེ་ ངོ་འདི་ཡང་ 

མཛས་པར་ ར། །ཇི་ ར་གསེར་ག གས་རི་མོ་དག །མཁས་པས་རི་མོར་ 

ིས་པ་དང་། ། ཱ་ལའི་ ལ་པོ་ ས་པ་ ར། །དེ་བཞིན་དགེ་ ོང་མཛས་ 

པར་ ར། །མ ་ཆེན་བ ་ ནི་ ་ཡི་དབང་པོ་ནི། །གོྲང་ཁེྱར་འཇིག་པ་ 

བདག་པོ་མིག་ ོང་ ན། །རི་རབ་ ི་ལ་ མ་ ་ ་ག མ་དབང་། །དེ་ 

བཞིན་དགེ་ ངོ་ ནོ་པ་འདི་ཡང་མཛས། །ཚངས་པའི་འཇིག་ ེན་ཚངས་ 

པ་གནས་པ་འ ། །རབ་འ ལ་ ་ཡི་ ་ནི་ ་དབང་བཞིན། །འདོད་ཁམས་ 

འཐབ་ ལ་མཆོག་གི་ ་བཞིན་ ། །དགེ་ ངོ་ ནོ་པ་འདི་ཡང་དེ་བཞིན་ 

མཛས། །ཉི་མ་བཞིན་ ་བར་ ང་ ན་ནེར་བགིྱས། །འོད་ཟེར་ ངོ་ ན་ 

ན་ནག་རབ་ ་སེལ། ། ོགས་ མས་ཀུན་ ་ ང་བར་བགིྱད་པ་ ར། ། 
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དེ་བཞིན་དགེ་ ོང་ ོན་པ་མཛས་པར་ ར། །བ ལ་པ་མཐའ་ཡས་ ་ 

ཆེར་ ིན་པ་ ནི། ། ལ་ཁིྲམས་མ་འ ེས་ ག་ ་བ ང་བ་བགིྱས། །བཟོད་ 

པ་མ ངས་མེད་འཇིག་ ེན་ཀུན་ ་བ ོམས། །དེ་ནི་མཚན་གིྱས་བ ན་ 

ཅིང་འདི་ ར་མཛས། །འཕགས་པའི་ ་ེབོས་རབ་བ དོ་བ ོན་འ ས་ 

བ ེད། །བསམ་གཏན་བཞི་ཡང་ མ་མེད་སེམས་ཀིྱས་བ ནེ། །ཉོན་མོངས་ 

་བ་བསལ་ཅིང་ཤེས་རབ་བ ེད། །དེ་ ིར་དགེ་ ངོ་འཇིག་ ནེ་ཀུན་ ་ 

གདའ།  །སངས་ ས་བ ན་པ་མ ངས་མེད་སེམས་ཅན་ ིང་པོ་ ེ།  ། 
དཔའ་བོ་འདས་པས་ཆོས་མཆོག་དག་ཀྱང་རབ་ ་བཤད། །མ་འོངས་ ས་ 

དང་དེ་བཞིན་ད་ ར་ ང་བ་ཡི། །ཆོས་ཀིྱ་ ལ་པོ་དབང་བ ེས་ མས་ཀིྱ་ 

ས་དེ་ལགས། །དགེ་ ོང་ཁོྱད་ནི་མི་ ག་ནམ་ཡང་མ་ ར་ཅིག །ག གས་ 

ནི་འདི་ ར་འཇིག་ ེན་ཀུན་ན་རབ་ ་ ན། །གཟི་བ ིད་ཆེ་ཞིང་ད ངས་ 

་ཤིན་ ་ ན་པར་གདའ། ། ལ་པོའི་གཟི་བ ིད་ཤིན་ ་ མ་མེ་ ང་མི་ 

བགིྱད། །ཆོས་འདི་ཇི་ ར་ཁོྱད་བདག་ཉིད་ཀིྱས་རབ་ ོགས་ཤིང་། །སངས་ 

ས་དག་གིས་བཀའ་ ལ་འཇིག་ ེན་ཀུན་ ་ ། །དེ་བཞིན་བདག་ཅག་ 

ད་མེད་དངོས་པོ་ཀུན་ ངས་ཏེ། །བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་དགེ་ ོང་ 

འདི་བཞིན་འ ར་བར་བགིྱ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་སོར་བ ་ཐལ་མོ་ ར་ 

ས་ནས། །ཚིགས་བཅད་འདི་དག་ ས་ཏེ་གོས་ མས་འཐོར་བར་ ེད། ། 
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གསེར་གིྱ་ ེང་བ་དང་ནི་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་དང་། ། ་བའི་ ན་དང་མགུལ་ 

གིྱ་ ན་དག་ མ་མང་འཐོར། །ཇི་ ར་འཁོར་ལོས་བ ར་བའི་ ལ་པོ་དག ། 

ོབས་ ན་ས་འདི་ཀུན་ལ་ མ་པར་ ། ། ས་ ་འ ་ཤེས་དག་ནི་ཉེ་བར་ 

འཇོག །གིླང་ མས་བཞི་པོ་འདི་དག་ཀུན་ ་འགོྲ། ། ལ་རིགས་དང་ནི་ 

ཚང་དཔོན་ མ་ཟེ་དང་། །ཁིྱམ་བདག་མཁར་གིྱ་ ལ་པོ་བདག་གི་མི། །དེ་ 

དག་གཅིག་ལ་ ག་པར་ ག་པ་མེད། །ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ མས་པ་མཉམ་ 

པར་བ ེད། །དེ་བཞིན་དགེ་ ངོ་དེས་པ་འདི་ཡང་ནི། །ག ངས་དང་དབང་ 

མས་ལ་ནི་ཤིན་ ་བ བས། ། ང་ བ་ཡན་ལག་ ོབས་དང་དབང་པོ་ 

དང་། །ཡན་ལག་བ ད་ ན་ལམ་ཡང་ མ་པར་འ ེད། །མཚན་མོ་ ་བ་ 

ར་ཚགས་ད ས་ན་ཡང་། །ཇི་ ར་རབ་ ་མཛས་པར་ ང་བ་བཞིན། ། 

ཇི་ ར་ཉི་མའི་དཀིྱལ་འཁོར་འཆར་བའི་ཚ། །གཟི་བ ིད་ ན་ཞིང་ མ་ 

པར་ ང་བགིྱད་བཞིན། །དབང་པོ་ཞི་ཞིང་ ོབས་བ ་ ན་པ་ཡི། །སངས་ 

ས་ངེས་པ་ཀུན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དེ་དག་གིས་ནི་བ གས་པ་བ ལ་པ་ 

བ ས། །ཟད་པར་ དེ་ ས་ སེ་ ་ ་ཡང་མེད། །བ ལ་པ་ ེ་བ་ ངོ་ ག་ 

མང་པོར་ནི། །ཡོན་ཏན་བ དོ་ཀྱང་ཟད་པ་ཡོང་མེད་དེ། །འཇིག་ ེན་རབ་ 

མཆོག་གི་ནི་ ་གཅིག་ཀྱང་། །བ གས་པ་དག་ནི་ཟད་པར་མི་འ ར་རོ། ། 

དེས་ནི་མ ངས་མེད་འཁོར་ལོ་རབ་ ་བ རོ། །ཡེ་ཤེས་དག་གི་གནས་ 
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ཀྱང་ཤིན་ ་བ ན། །ཞིབ་ཅིང་ ལ་ ལ་ཆོས་ མས་བཤད་པ་མཛད། །དེ་ 

ནི་གང་ནའང་ ང་བར་འ ར་བ་མེད། །དགེ་ ངོ་དང་ནི་ མ་ཟེ་ ་དང་ 

། ། ་མིན་བ ད་དང་ཚངས་པར་བཅས་ལ་སོགས། །སངས་ ས་ཐམས་ 

ཅད་མཁེྱན་པའི་ཡོན་ཏན་གིྱས། ། ་མཚ་དག་ནི་ཟད་པར་ཡོང་མི་ ས། ། 

གང་གིས་ གས་ ས་འདི་འ ་མངའ་བ་ཡི། ། ན་ ལ་མ ངས་མེད་ ལ་ 

ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཚིགས་བཅད་འདི་དག་ ས་ནས་དེ་ཡི་ཚ། ། ལ་པོའི་ 

་མོ་གཞོན་ ་ཐམས་ཅད་དགའ། །གསེར་དང་གསེར་ ་ེདག་ཀྱང་འཐོར་ 

བར་ ེད། །གོས་ མས་ཀྱང་ནི་རབ་ ་འདིང་བར་ ེད། །ག ག་གི་ནོར་ 

་དོ་ཤལ་མཛས་པ་དག །རིན་ཐང་ ེ་བ་ ག་ནི་བ ་རི་བས། །དགེ་ ོང་ 

དེ་ལ་མངོན་པར་གཡོགས་ནས་ནི། །དགའ་ནས་ ང་ བ་ རི་ཡང་རབ་ 

་ གས། །དེ་ནས་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་འདི་ མ་ ་སེམས་ཏེ། ཀེྱ་མ་ 

བ ན་མོའི་འཁོར་འདི་དག་ནི་ལོག་པར་ གས་ཏེ་ ེ་བོའི་ཚགས་ཀྱང་ལོག་

གོ་ མ་མོ།། ་ེབོ་དེ་དག་ཀྱང་ནོར་ ་དང་ག ་ ་བཀོྲལ། མ་བཞག་ནས་ 

གོས་ ག་པ་གཅིག་ ་བགོས་ཏེ། ས་མོ་གཡས་པའི་ ་ང་ས་ལ་བ གས་ 

ནས་དགེ་ ོང་དེ་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་ ་ཐལ་མོ་ ར་ནས་ ག་འཚལ་ལོ། ། 

དགེ་ ོང་དེ་ ད་ག གས་བཟང་བ་ཙམ་ ་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་ ད་

བཞིན་མི་བཟང་། དེ་ཙམ་ ་བ ་ན་ ག་པ་མ་ཡིན། དེ་ཙམ་ ་མཛས་ 
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པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ལ་པོའི་ དི་ཀིྱ་ རི་ཤིན་ ་ ངས་པར་ ར་ཏོ། །དགེ་ 

ོང་དེའི་ག གས་ཀིྱ་ ས་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་མཐོང་ནས་ཤིན་ ་ཁོྲས་སོ། ། 

དགེ་ ོང་དེ་ ལ་པོའི་ལམ་ན་འ ག་པའི་མིག་ ་ ལ་སོང་བ་དང་དེ་འདི་

མ་ ་སེམས་ཏེ། དགེ་ ངོ་འདིས་ཆགས་པའི་སེམས་ཀིྱས་ངའི་བ ན་ 

མོའི་འཁོར་ལ་བ ས་ཏེ། འདིས་མིག་གིས་ཀྱང་བ ་ ས་སོ། །དེ་འདི་ མ་ 

་སེམས་ཏེ། ད་དགེ་ ོང་འདི་ལ་ ོག་གཅོད་པར་ ེད་པ་ ་ཡོད་ མ་མོ། ། 

དེ་ནས་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ནི་གིྱ་ཞབས་འ ངི་ ་ ་ ངོ་འ ང་བ་དེ་དག་ 

བོས་ནས་གཞནོ་ ་དག་དག་ེ ོང་འདི་ ོག་དང་ ོལ་ཅིག་ཅེས་ ས་ན། 

གཞོན་ ་དེ་དག་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་ལ་ ར་ གོ་གོ །དགེ་ ངོ་དེའི་ 

ིར་དེ་འདི་ མ་ ་སེམས་ཏེ། བདག་གི་ ་དག་ཀྱང་བཀའ་མི་ཉན་ཏེ། 

བདག་གཅིག་ ་གཉིས་ ་མེད་པར་བཞག་ན་ད་དགེ་ ོང་འདི་ གོ་དང་

ལ་བར་ ེད་པ་ ་ཡོད་ མ་མོ། །དེ་ནས་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་ལ་ 

གསོད་པའི་གཤེད་མ་དགའ་ ེད་ཅེས་ ་བ་ག མ་པོ་བཙམ་པ་མེད་པ་མ་ 

ངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ ལ་པོའི་ལམ་ན་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་དང་ཧ་

ཅང་ཡང་མི་རིང་བ་ཞིག་ན་འ ག་གོ ། ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་གིྱས་དེ་ 

མཐོང་ནས་དགའ་མགུ་ཡི་རངས་ཏེ། རབ་ ་དགའ་བ་དང་མོས་པ་དང་ 

ཡིད་བདེ་བ་ སེ་ནས་དེ་སེམས་འདི་ མ་ ་སེམས་ཏེ། དགའ་ དེ་འདིས་ 
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དགེ་ ོང་འདི་ ོག་དང་ད ལ་བར་ ེད་ མ་མོ། །དེ་ནས་གསོད་པའི་ 

གཤེད་མ་དགའ་ ེད་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་གང་ན་འ ག་པ་དེར་འོངས་

པ་དང་དགའ་ ེད་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ས་སོ། །ཁོྱད་ ་དགའ་ཆེར་ ིན་ན་ 

དགའ་ ེད་ཁོྱད་དགེ་ ོང་འདི་ གོ་དང་ ལ་བར་ ེད་ ས་སམ། དགའ་ 

ེད་ཀིྱས་ ས་པ། ་ཤིན་ ་ ོ་ཐོགས་སོ། །བཀའ་བཞིན་འཚལ། ད་དགེ་ 

ོང་འདི་ ོག་དང་ད ལ་བར་འཚལ་ལོ། ། ལ་པོས་ ས་པ། དགའ་ དེ་ 

དེའི་ ིར་དེའི་ ས་ལ་དབབ་པར་ཤེས་ན་མཚན་ ོན་པོ་ཐོགས་ལ་དགེ་ ོང་

འདིའི་ལག་པ་དང་ ང་པ་ཆོད་ཅིག ་བ་དང་ ་ཡང་ཆོད་ཅིག འདིས་ 

ཆགས་པའི་སམེས་ཀྱིས་ངའི་བ ན་མོའི་འཁོར་ལ་བ ས་ཀྱིས་དེའི་ རི ་ 

འདིའི་མིག་ཀྱང་ མ་པས་ ངས་ཤིག་ཅེས་ ས་སོ། །དེ་ནས་གསོད་པའི་ 

གཤེད་མ་དགའ་ ེད་ཀིྱས་དེའི་ཚ་རལ་གིྲ་ ོན་པོ་ཐོགས་ནས་དགེ་ ོང་དེའི་

ལག་པ་དང་ ང་པ་བཅད་དོ། ། ་བ་དང་ ་ཡང་བཅད་དོ། །མིག་གཉིས་ 

ཀྱང་ ང་ངོ་། །དེ་ནས་དགེ་ ངོ་དེའི་མགོ་དང་ ་བ་དང་ ང་ལག་བཅད་ 

པ་ལས་འོད་ཟེར་ ་ེབ་ཁྲག་ཁིྲག་བ ་ ོང་ ་མ་ཡང་ ང་། འོ་མའི་ ན་ 

་མ་ཡང་ ང་ །ེ ོགས་བ ར་བ ོར་ནས་ ར་ཡང་དགེ་ ངོ་དེའི་ ས་ 

ཀིྱ་ནང་ ་ བ་བོ། །བཅད་ཅིང་ག བས་པའི་འ ་ོནས་དཔལ་བེ ་དང་ 

བཀྲ་ཤིས་དང་འཁོར་ལོ་ལ་སགོས་པ་ནང་ནས་ ང་ ེ་ ེས་ ་ཆེན་པོའི་ 
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མཚན་ མ་ ་ ་གཉིས་ཀུན་ ་ ང་ངོ་། །དེ་ནས་ ལ་པོ་དེ་ ེ་བོའི་ 

ཚགས་ཆེན་པོ་དང་དོང་ནས་ ེ་བོའི་ཚགས་ཆེན་པོ་དེས་དགེ་ ངོ་དེ་ལམ་

ན་བཅད་ག བས་ཤིང་འ ག་པ་མཐོང་ནས། དེ་དག་ ག་བ ལ་ཞིང་ 

ཡིད་མི་བདེ་ ེ། ངོ་མཚར་ ་ ར་ནས་ ་ཞིང་ཆོ་ངེས་བཏབ་ ་ེ ་ེ གས་ 

བཏོན་ནས་ ིར་ཡང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་རིན་ཆེན་ ན་པར་སོང་ 

ངོ་། །དེ་ནས་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་ཞག་བ ན་འདས་པ་དང་ ེད་མོས་ 

ཚལ་མཆོག་ན་འ ག་པ་མི་དགའ། མི་ ེ་ཡོངས་ ་མི་ དོ་དེ། ེད་མོས་ 

ཚལ་ནས་དེ་ལོགས་ནས་ཞག་བ ན་འདས་པ་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་

རིན་ཆེན་ ན་ ་ གས་པ་དང་དེས་དགེ་ ོང་དེ་ ལ་པོའི་ལམ་ ་བོར་ 

བ་ཤི་ནས་ཞག་བ ན་ལོན་ཡང་ ས་ཀིྱ་མདོག་མ་ ར་པ་མཐོང་ནས་དེ་

འདི་ མ་ ་སེམས་ཏེ། དགེ་ ངོ་འདིའི་ ས་ཀིྱ་མདོག་མ་ ར་པ་ལས་ 

བ ས་ན་དགེ་ ོང་འདི་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

ོགས་པའི་ ང་ བ་ལས་ རི་མི་ གོ་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ 

ད ལ་བ་ཆེན་པོར་ ེ་བར་འ ར་བའི་ ིག་པའི་ལས་ ས་ཀིྱས་བདག་ནི་

ར་ ་སེམས་ཅན་ད ལ་བ་ཆེན་པོར་ ང་བར་འ ར་རོ་ཞེས་དེ་དེ་ ར་

སེམས་པ་ན། ེང་གི་བར་ ང་ལས་ འི་ ་བ ད་ཁིྲས་ ་ ད་ད ངས་ 

གཅིག་ ་ ས་པ། ལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། ཁོྱད་ཇི་ ད་ཟེར་ 
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བ་ ར་དགེ་ ངོ་འདི་ནི་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་

ལས་ ིར་མི་ གོ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བར་ ང་ལས་ ་དག་གི་ ་ 

ཐོས་ནས་དེ་ཤིན་ ་འཇིགས་ཤིང་ ག་ནས་བག་ཚ་ཞིང་ ་ཟིང་ཞེས་ ེད་

དེ་འགོྱད་པར་ ར་ཏོ། །དེ་ནས་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་ ག་བ ལ་ཞིང་ 

ཡིད་མི་བདེ་ ེ་འགོྱད་པར་ ར་པས་དེའི་ཚ་ཆོ་ངེ་ཆེར་བཏབ་ནས་ཚིག་ 

འདི་ ད་ཟེར་རོ། ། ལ་པོའི་ ིད་དང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་དང་། །ནོར་ ་ 

རིན་ཆེན་ ་ཏིག་གསེར་ད གི་ ང་། །བདག་ཉིད་མཚན་ཐོགས་བདག་ 

ཉིད་འཆི་བར་ ། །བདག་ནི་ ིས་པའི་ ་ོཅན་ལས་ངན་ ན། །དགེ་ ོང་ 

མེ་ཏོག་ ་མཛས་འདིར་ ང་བ། ། མ་ ་ ་གཉིས་མཚན་གིྱ་གོ་བགོས་ 

ཏེ། ། ང་བར་ ེད་ཅིང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འོངས། ། ་བ་ཉ་ཚ་ ར་མའི་ 

ལ་པོ་བཞིན། །འདོད་པའི་ལོངས་ ོད་ངན་པས་བདག་ད གས་ཏེ། ། 

རབ་ ་དགའ་བར་ ད་མེད་ཚགས་ མས་དང་། །ཤིང་ འི་ནང་ ་ གས་ 

ཏེ་དེ་ནས་དོང་། ། ལ་རིགས་ མས་ཀིྱས་ཡོངས་ ་འཁོར་བར་བ ོར། ། 

དགེ་ ོང་ ་ིམཆོག་མིག་བཟང་འདི་ཉིད་ནི། །འདིར་ ནོ་དགེ་ ོང་དེ་ 

ཡང་མཐོང་ནས་ ། ། ད་མེད་ཚགས་ མས་རབ་ ་དགར་ ར་ཅིང་། ། 

མོས་པ་ ེས་ནས་གསེར་གིྱ་ ངེ་བ་གཏོར། །ཐམས་ཅད་སོར་བ འི་ཐལ་ 

མོ་ ར་ ས་ནས། །ཚིགས་བཅད་ད ངས་ཀིྱས་དགེ་ ོང་དེ་ལ་བ ོད། ། 
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ལ་པོ་ཡི་ནི་ ་ཡི་ད ངས་ ་ མས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ ་ཞི་ 

བར་ ར། །དེ་ཡང་ཤིང་ འི་ནང་ ་ གས་ནས་ནི། ། ལ་རིགས་ མས་ 

ཀིྱས་ཡོངས་ ་བ ོར་བར་ ར། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ ས་མཆོག་མ ་ 

ཆེ་བ། །དགེ་ ངོ་ ་ིམཆོག་མིག་བཟང་འདིར་ ནོ་ན། །བདག་གི་སེམས་ནི་ 

རབ་ ་ངན་ ར་ཏེ། །དགེ་ ོང་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འ ག་པའི་ཚ། ། ད་ 

མེད་ཚགས་ཆེན་དགའ་བར་ ་མཐོང་ནས། ། ངོས་པས་དེ་ལ་ ག་དོག་ 

ཁོྲ་བ་བ ེད། ། ོགས་བཞི་ཀུན་ ་ ང་བར་བགིྱས་པ་ནི། ། ་བ་ ་གཅན་ 

ཟིན་ཐར་མཛས་པ་བཞིན། །དགེ་ ངོ་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འ ག་མཐོང་ 

ནས། ། ད་མེད་ཚགས་ མས་དགའ་ཞིང་ ་ཡང་འ ནི། །བདག་གིས་ 

དེར་ནི་ག མ་པོའི་ཚིག་ ས་ཏེ། ། ་ ོང་དག་ལ་ང་ཉིད་ཁོྱད་སོང་ལ། ། 

དགེ་ ོང་འདི་ནི་ མ་ ་ མ་ ར་གིྱས། །འདི་ནི་ང་ཡི་དགྲ་མཆོག་མ་ 

ངས་པ། །གཞོན་ ་ཐམས་ཅད་མཉེན་ཞིང་ ལ་ ན་ཏེ། །བདག་ལ་ཕན་ 

སེམས་དགེ་ ངོ་དེ་ལ་འ ད། ། ལ་པོ་འདི་འ འི་བཀའ་བཞིན་བགིྱར་མི་ 

ང་། །དེ་ཚ་བདག་ནི་ ་ངན་ནོན་པར་ ར། །དགེ་ ོང་ཤིན་ ་ ལ་ 

ཁིྲམས་མཆོག་ ན་པ། ། མས་ ན་ཕ་བཞིན་ གས་པ་མཐོང་ནས་ནི། ། 

ཤིན་ ་ག མ་པའི་སེམས་ཀིྱས་གསོད་ ་བཏང་། ། ི་ ས་བདག་ནི་ ང་ 

ནས་མནར་མེད་ གེ །དགའ་ ེད་དེ་ནི་ ལ་པོའི་ལམ་འདིར་གནས། །མ་ 
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ངས་ལས་བགིྱད་མི་ལ་ ག་བ ལ་ ེད། །བདག་གི་བཀའ་བཞིན་དེ་ 

འ ར་དེས་བགིྱས་ཏེ། །མེ་ཏོག་ ངེ་བ ས་འ ་བའི་དགེ་ ོང་ག བས། ། 

ནགས་མཆོག་ཀུན་ ་བཟང་པོ་དགའ་བ་ན། ། ་ཡིས་གང་ཞིང་མེ་ཏོག་ ་ི 

ཞིམ་ ས། །དེ་ན་དགེ་ ོང་ཚགས་གཞན་རབ་མང་བ། ། ་གཅིག་པ་ནི་མ་ 

དང་ ལ་བ་བཞིན། །དགེ་ ངོ་བཞེངས་ལ་ནགས་ ་གནས་པར་མཛད། ། 

མི་ཡི་དོན་ཀྱང་ཤིན་ ་ ་ཆེར་བགིྱས། ། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་འཁོར་འདིར་ 

ོན་པའི་ཚ། །དགེ་ ངོ་ཤིན་ ་ ངི་ ེར་ ་ཞིང་ཚལ། །ལག་པ་གཡས་ 

པས་མེ་ཏོག་ ལ་མཚན་ཐོགས། །གཡོན་པ་ཡིས་ཀྱང་བ ་ ག་མཛས་པ་ 

གཞན། །ལམ་ཡང་ ངས་ཤིང་གོས་ཀིྱས་ཁེབས་པར་གཡོགས། །དགེ་ ངོ་ 

བཞེངས་ལ་ཆོས་མཆོག་བཤད་པ་མཛད། ། ལ་པོའི་ཁབ་འདིར་ཁོྱད ་ 

གས་རིང་ལོན་ཀྱང་། །དགེ་ ོང་རབ་ ་ ངི་ རེ་ ་ཞིང་ཚལ། ། ལ་བ་ 

མཆོག་གི་བ ན་པ་འཇིག་པའི་ཚ། །ཁོྱད་ཀིྱ་ ོག་གི་བར་ཆད་འ ར་ ་ 

དོགས། །ཇི་ ར་ སེ་ ་མ ་ཆེན་ལ་ལ་དག ། ོགས་དང་ ོགས་མཚམས་ 

ག་ ་ ་གྲགས་པ། ། ིད་ག མ་འདི་ཀུན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་མནན་ནས། ། 

གཡང་ས་ཆེན་པོར་མཆོངས་ཏེ་སར་ ང་ ར། །དེ་བཞིན་དགེ་ ོང་མཚན་ 

མཆོག་རབ་བ ན་པ། ། ད་བཞིན་བཟང་པོ་ས་འདིར་འགེྱལ་བར་ ར། ། 

མེ་ཏོག་ ་མཛས་ཞེ་ ང་ག མ་མེད་པ། །བདག་གི་ ིག་པའི་སེམས་ཀིྱས་ 
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མ་ ར་ གས། །མེ་ཏོག་ ་མཛས་བཀོྲངས་ནས་སར་ ང་བ། །ཆོས་ ་ 

འདི་ནི་མཐོང་ནས་ ར་བར་ཡང་ །  །དགེ་ ོང་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་ 

གཟིར་ ར་ཏེ། །མི་དགའ་ སེ་འ ར་དེ་བཞིན་སེམས་མི་བདེ། །མེ་ཏོག་ ་ 

མཛས་རི་ཡི་ ལ་པོ་ ར། ། མ་ ་ ་གཉིས་མཚན་གིྱ་གོ་བགོས་ཏེ། ། ངེ་ 

བ་བ ས་པ་ ད་མེད་ཐོགས་པ་འ ། །འདིར་ནི་ མ་ ་ མ་ ར་ མ་ 

པར་བཅད། །བདག་གིས་དངོས་ ིག་ཤིན་ ་མི་བཟད་བགིྱས། །མགོན་ 
མེད་མནར་མེད་གཤིན་ ེའི་ ལ་ ་མཆི། །འདིར་ཡང་དགེ་ ོང་ མ་ 

ར་ གས་པ་ཡིས། །བདག་ནི་སངས་ ས་ མས་དང་རིང་བས་རིང་། ། 

བདག་གིས་ཤིན་ ་ལས་ངན་བགིྱས་པས་ན། ། ་དང་གཉེན་བཤེས་ཚགས་ 

མས་ བས་མི་འ ར། ། ནོ་པོ་དང་ནི་ཞབས་འ ངི་བཀྲབས་པ་ཡང་། ། 

དེ་དག་ད ལ་བར་བདག་སོང་ བས་མི་འ ར། །སངས་ ས་འདས་དང་ 

དེ་བཞིན་མ་ ནོ་དང་། ། གོས་བ ་དག་ན་གང་ ་བ གས་པ་ཡི། །དེད་ 

དཔོན་ ོབས་བ ་ཉོན་མོངས་མེད་པ་ མས། ། ོ་ ེ་ ག་ ་ ་མངའི་ 

བས་ ་མཆི། །དེ་ནས་ཆོས་ ་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ ལ་པོའི་ཁབ་ ་ མ་ 

ར་ ས་པ་མཐོང་ནས་ ་ མས་རབ་ ་ ངི་ ་ེབའི་ཆོ་ངེས་འདེབས་པ་

དགེ་ ོང་གི་དགེ་འ ན་གིྱས་ཐོས་ཏེ་བ ་བའི་ ིར་ ་ཐམས་ཅད་ ལ་པོའི་

ཁབ་ ་འོངས་པ་ན། དགེ་ ངོ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ མ་ ་ མ་ ར་ ས་པ་ 



 29

མཐོང་ནས་ཐམས་ཅད་བ ལ་ནས་ས་ལ་འགེྱལ་ཏེ་ཉམ་ཐག་པའི་ ད་ཀིྱས་

མི་བཟད་ཆོ་ངེས་བཏབ་པ་ནི་ཚིགས་ ་བཅད་པས་བ ན་ཏོ། །དེར་ནི་ 

དགེ་ ོང་ མ་ ར་ ས་མཐོང་ནས། ། ་ མས་རབ་ ་ ིང་ ེ་ཆོ་ངེས་ 

འདེབས། །དེ་དག་དེར་སོང་དགེ་འ ན་གོ་བར་ ས། །མེ་ཏོག་ ་མཛས་ 

ལ་པོའི་ཁབ་འདིར་བསད། །ཆོས་ ་བ་ནི་མཁས་ཤིང་ ོགས་པ་དེ། །མ ་ 

ཆེན་ ོགས་དང་ གོས་མཚམས་རབ་ ་གྲགས། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ 

ག ངས་ལ་གནས་པ་དེ། །མེ་ཏོག་ ་མཛས་ ལ་པོའི་ཁབ་འདིར་བསད། ། 

བ ལ་པ་མཐའ་ཡས་ ནི་པ་ ་ཚགས་ ིན། ། ལ་ཁིྲམས་མི་གཡོ་ ནོ་ 

མེད་གང་ ང་ཞིང་། །འཇིག་ ེན་ཀུན་ ་མ ངས་མེད་བཟོད་ མོ་པ། །མེ་ 

ཏོག་ ་མཛས་ ལ་པོའི་ཁབ་འདིར་བསད། །བ ལ་པ་མཐའ་ཡས་ ག ་ 

་བ ོན་ ན་ཞིང་། ། མ་མེད་སེམས་ཀིྱས་བསམ་གཏན་བཞི་ལ་ ོམ། ། 

ཉོན་མོངས་འཇོམས་པའི་ཤེས་རབ་གང་བ ེན་པ། །མེ་ཏོག་ ་མཛས་ ལ་ 

པོའི་ཁབ་འདིར་བསད། ། ས་ལ་ཕངས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ ངས་ཤིང་། ། 

དེ་བཞིན་ ོག་ལ་མ་ཆགས་ ར་ནས་ནི། །ཀུན་ ་བཟང་པོའི་ནགས་ནས་ 

བབས་ནས་ ། །མེ་ཏོག་ ་མཛས་ ལ་པོའི་ཁབ་འདིར་བསད། ། ་ཡི་ཆོ་ 

ངེའི་ ིང་ ་ེཐོས་ནས་ནི། །དགེ་ ངོ་དེ་ཀུན་ཤིན་ ་ ག་བ ལ་ནས། །མེ་ 

ཏོག་ ་མཛས་ཉེས་མེད་བསད་པ་ལ། །བ ་བའི་ ིར་ཡང་ཐམས་ཅད་ 
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གོྲང་ ་ གས། །དེས་པ་དེ་དག་ ལ་པོའི་ཁབ་འོངས་ནས། །དགེ་ ངོ་ མ་ 

་ མ་ ར་ ས་མཐོང་ ེ། །ཉམ་ཐག་ ད་ཀིྱས་མི་བཟད་ཆོ་ངེས་འདེབས། ། 

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བ ལ་ནས་ས་ལ་འགེྱལ། །དགེ་ ོང་དགེ་འ ན་ ལ་ 

པོ་དེ་ལ་ ། ། ལ་ཁིྲམས་ ནོ་མེད་ཤིན་ ་བ མས་པ་ཡི། །དགེ་ ོང་ 

འདིས་ནི་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་ ས། །འདི་ནི་ ོན་གིྱ་ ་ེབ་བསམ་ཡས་ ན། ། 

འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་ག ངས་དབང་ཕ་རོལ་ ིན། །འདི་ནི་འ ས་ ས་འདི་ 

དག་ ོང་པར་ཤེས། །འདི་ནི་འགོྲ་བ་དག་ལ་མཚན་མེད་ ོན། །འདི་ནི་ 

ོན་ལམ་འ ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ ངས། །འདི་ནི་ཡིད་འོང་ ན་པའི་ ་ 

ད ངས་འ ིན། །འདི་ནི་དེས་ཤིང་དབང་པོ་རབ་ ་ཞི། །འདི་ནི་ ནོ་གིྱ་ 

གནས་ཀིྱ་ཕ་རོལ་ ནི། །འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་མངོན་པར་ 

འཕགས། །འདི་ནི་སངས་ ས་རང་ ང་ཡེ་ཤེས་ཀིྱས། ། ་མཆོག་ ར་ཅིང་ 

འཇིག་ ེན་རི་མོར་ ས། །དག་ཅིང་རབ་རིབ་མེད་པའི་མིག་གིས་ ། ། མས་ 

པ་དང་ནི་ ིང་ ེ་ཤིན་ ་ཆེ། །འདོད་པ་ངན་ཅིང་བཙག་ལ་ ག་བ ལ་ 

ེད། །མཐོ་རིས་ མ་པར་མ་ ང་ ེད་པ་ །ེ །འདོད་པ་བ ེན་ན་ ་བ་ 

མེད་པར་འ ར། །མི་དག་ཤེས་རབ་དང་ཡང་ ལ་བར་འ ར། །མི་ མས་ 

འདོད་པ་དག་ནི་བ ེན་ ས་ན། །ལོང་བར་འ ར་ཞིང་ཕ་དང་མ་ཡང་ 

གསོད། །འདོད་པ་བ ནེ་ ས་ ལ་ཁིྲམས་ ན་པ་གསོད། །དེ་བས་མི་ཡིས་ 
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འདོད་པ་ མ་པར་ ང་། ། ལ་པོས་འདོད་པ་དག་ནི་བ ནེ་ ས་ན། །ས་ 

བདག་དམ་པ་འ ོར་པ་འདི་བོར་ནས། །མི་བཟད་ ག་བ ལ་ བ་ དེ་ 

སེམས་ད ལ་ནས། །སེམས་ཅན་ད ལ་བ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོར་འགོྲ། ། 

འདི་འ འི་དགེ་ ངོ་མཁས་པ་གསོད་ ེད་དེ། ། ིག་པའི་ལས་ མས་ ག་ 

་ དེ་པར་འ ར། །དེ་ ིར་ ང་ བ་ཞི་བ་ ་འདོད་པ། ། ིག་པ་ མ་པ་ 

་ཚགས་ ང་བར་ ། །དེ་ནས་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་གིྱས་དགེ་ ོང་གི་ 

དགེ་འ ན་ལས་ཆོས་ ་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ཀིྱ་ཡོན་ཏན་ ེ་ ག་ཆེན་པོ་

ཡངས་ཤིང་ ་ཆེ་བ་ཐོས་ནས་ ག་བ ལ་ཞིང་ཡིད་མི་དགའ་ནས་དེའི་ཚ་

ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་ཆེན་པོ་ལ་ཚིགས་ ་བཅད་པས་ ར་ ས་

པ། ནགས་ཁོྲད་ ག་པོ་ཀུན་ ་བཟང་པོ་ནི། ། ོང་པོ་ཆེན་པོས་གང་ཞིང་ 

འ ས་ ས་མཛས། ། ས་ཀུན་ ་ེབ་མེ་ཏོག་ ག་པས་བ ན། ། ་ཚགས་ 

ཐ་དད་ ་ མས་ ་ཡང་འ ནི། །གསེར་གིྱ་རི་ཡང་མཛས་ཤིང་མཐོ་བས་ 

བ ན། །མི་འམ་ཅི་ཡི་ ་ད ངས་ ན་པ་དང་། །རོལ་མོ་ཤིན་ ་ཐབས་ 

ན་ཡིད་འོང་གྲག ། བ་པའི་ ་མོ་ ག་ ་གར་ཡང་ དེ། །ནགས་དེ་ ་ 

ཡི་དགའ་བའི་ཚལ་བཞིན་ཏེ། །ག གས་བཟང་ག གས་འབར་བ་ཡི་ཤིང་ 

གིས་དཀིྲགས། །མེ་ཏོག་ མ་པ་ ་ཚགས་ཐ་དད་བཀྲམ། ། ལྤ ་པད་ 

མོས་བ ན་ཅིང་ ་ཡང་འབབ། །འདི་འ ་བ་ཡི་ནགས་མཆོག་ཉམས་ 
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དགའ་བ། ། ང་ ངོ་ ག་ ་གནས་པར་འ ན་པ་དག །བོར་ནས་སེམས་ 

ཅན་དོན་དང་ཕན་བཞེད་པས། ། ིག་པའི་ ང་པོ་བདག་ ང་གོྲང་ ་ 

ོན། །དེ་ ར་ཆོས་ ་ཡོན་ཏན་འཆང་བ་འདི། །མེ་ཏོག་ ་མཛས་གོྲང་ 

ཁེྱར་འདིར་ ནོ་ཏེ། ། ོན་ནས་ ིག་པ་བགིྱད་པ་བདག་གིས་བཀོྲངས། ། 

འདི་བཀོྲངས་པས་ནི་བདག་ཀྱང་ད ལ་བར་ ང་། ། ང་ བ་སེམས་ 

དཔའི་ གས་ ེའི་ ོབས་ ན་གང་། །དཔའ་བོ་སེམས་ཅན་ཕན་ རི་ 

འཇིག་ ེན་ དོ། །དེ་དག་ གི་བགིྱད་བདག་གི་ བས་མཛད་ཅིག ། ང་ 

བ་སེམས་དཔའ་དེ་ བས་བདག་མཆིའོ། །གང་ཡང་རང་ ལ་དག་ནི་ 

གཉིས་པ་དང་། །གང་གཞན་ཉན་ཐོས་ ་འ ལ་ ན་པ་ །ེ །ཟག་པ་ཟད་ 

ཅིང་ཐ་མའི་ ས་འཛིན་པ། །བདག་ནི་ ག་བ ལ་མནར་མེད་མཆི་བ་ 

ོབས། །ཡང་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་གིྱས་ཆོས་ ་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ 

བསད་དེ་ཤི་བའི་ ས་ཀིྱ་མདོག་མ་ ར་པར་ས་ལ་འགེྱལ་ཅིང་འ ག་པ་ 

མཐོང་ནས་ ག་བ ལ་ཞིང་ཡིད་མི་བདེ་ ་ེའགོྱད་ཅིང་ སོ་པར་ ར་ 

ནས་དེའི་ཚ་ཆོ་ངེས་རབ་ ་ཆེར་བཏབ་བོ།།ཆོས་ ་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་དེ་

ལ་ཡང་འདི་ ་ ར་ཡང་དག་པའི་ཡོན་ཏན་གིྱས་བ ོད་པ་དང་ ིང་ ེ་ 

དང་ ན་པའི་ཚིགས་ ་བཅད་པ་འདི་དག་ ས་སོ། །ཀུན་ ་བཟང་པོར་ 

འཕགས་པའི་དགེ་འ ན་གིྱས། །ཁོྱད་ལ་ མ་པ་མང་པོ་བ ོ་བ་བགིྱས། ། 
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ཁོྱད་ཀིྱ་ ོག་གི་བར་ཆད་ ང་ང་རེ། །རིན་ཆེན་ ན་པར་ ལ་པོའི་ཁབ་ 

མ་བ ད། །ཁོྱད་ཀིྱས་དགེ་ ོང་དགེ་འ ན་ཚིག་མ་བ ང་། ། མགོན་པོ་ 

གོྲང་ཁེྱར་ ་ནི་ཅི་ ད་ ནོ། །ཁོྱད་ནི་གང་གི་དོན་ ་ ནོ་པ་ཡི། །དོན་དེ་ 

ོན་མ་མཛད་པ་མཛད་ ་གསོལ། ། ་ ས་ ་གུ་ ་ཚགས་བ ན་པའི་ 

ས། །ག གས་བཟང་ག གས་འབར་ཤིང་ ནོ་མང་པོས་དཀིྲགས། ། བ་ 

པའི་རིག་འཛིན་གནོད་ ིན་མཆོག་གིས་བ ངས། ། ་ མས་ གས་ཤིང་ 

་ ལ་ ་ཡང་ ོག །ཀུན་ ་བཟང་པོ་སངས་ ས་ ག་བ གས་པ། ། 

ནགས་ཚལ་དམ་པ་དགའ་བ་བོར་ནས་ནི། །བགིྱ་བ་གང་ ིར་ཁོྱད་ནི་ 

འདིར་ ོན་པ། །དེས་པ་བགིྱ་བ་དེ་དེང་བདག་ལ་ག ངས། །ཁོྱད་ཀིྱ་ཚིག་ 

ཐོས་ནས་ནི་བཀའ་བཞིན་བགིྱ། །སངས་ ས་ ས་པོ་བཞེངས་ལ་བཀའ་ 

ོལ་ཅིག །ཀེྱ་མ་ད་ནི་ཅི་བགིྱ་ ་ཡི་ ། །བདག་ནི་མགོན་མེད་ཁོྱད་ཀིྱ་ 

བས་ ་མཆི། །གཅིག་ ་སེང་གེ་རི་ གས་ ལ་པོ་ ར། །དགེ་ ོང་དགེ་ 

འ ན་མཆོག་གི་ ་བོར་ནས། །སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་ལ་ གས་ 

བ ེའི་ ིར། །རང་གི་ ོག་ཀྱང་བཏང་ ་ེའདིར་ ོན་ན། །འདོད་ཆགས་ 
ཟིལ་ནོན་ཤིན་ ་འ ངས་པ་ཡིས། །བདག་གིས་དཔའ་བོ་ མ་ ་ མ་ 

ར་བཅད། །འདི་ནི་དགེ་ ངོ་དགེ་འ ན་མཐའ་དག་ཀྱང་། །ཁོྱད་ལ་ ་ 

བར་ཕོ་ ང་མ་ གས་པར། །བདག་ནི་འཇིགས་ ག་ཁོྱད་ལ་ཅི་གསོལ་པ། ། 



 34 

བདེ་བར་གསལོ་བ་གཅིག་ན་ིམཛད་པར་འསོ། །མེ་ཏགོ་ ་མཛས་མ་ི 

འཇིགས་བདག་ ལོ་ལ། །ཉ་ ས་ ་བ་ཉ་འ ར་བཞེངས་ ་གསོལ། ། 

སེམས་ཅན་གཙ་བོ་བདག་ལ་གནང་བར་མཛད། །ཆོས་ ་ཁོྱད་ནི་ཞེ་ ང་ 

མ་པར་གོྲལ། །དེ་རིང་བདག་ལ་ ་གཅིག་གནང་བར་མཛད། །ཉི་མ་ 

བཞིན་ ་ ང་མཛད་བཞེངས་ ་གསོལ། །ཆོས་ ་མཆོག་ནི་བདག་གིས་ 

བཀོྲངས་བགིྱས་ཏེ། ། ིག་པ་མ་ལེགས་བདག་གིས་དེང་བགིྱས་པ། །འདི་ 

ནས་འཆི་འཕོས་མི་བཟད་ད ལ་བར་ །ེ   །བདག་ལ་དེ་ཡི་ བས་ ་ 

འ ར་བ་མེད། །ཉོན་མོངས་ ེད་པ་ ིག་སེམས་ཅི་ ་ ང་། ། གས་པས་ 

ཁེངས་པའི་ ལ་ དི་ཅི་ ་ ང་། །ཐམས་ཅད་ ངས་ཏེ་གཅིག་ ་འགོྲ་ 

བར་འ ར། །འདི་ནས་བདག་གིས་ ིང་པོ་ཅི་མ་ ངས། །འདོད་ཆགས་ 

ཞེ་ ང་བཅོམ་པ་ མ་དག་ཆོས། ། ན་པར་ག ང་བ་བདག་ ལ་ གས་ 

ེ་ཅན། །འགོྲ་བའི་གཉེན་གཅིག་ ན་འ ིན་མི་མཛད་པ། །མེ་ཏོག་ ་ 

མཛས་བདག་གིས་ཅི་ ིར་བཀོྲངས། །ཀེྱ་མ་བཟོད་དང་དཀའ་ བ་ནོར་ 

ག་བ ལ་ གས་བཟང་། །ཀེྱ་མ་ག གས་དང་དེས་པ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ 

ན། །ཀེྱ་མ་གཡོ་མེད་དཔལ་ ག་ ོས་པ་མི་མངའ་བ། །བདག་ཅག་བོར་ 

ནས་ཁོྱད་ནི་གང་ ་བ ད་པར་མཛད། །འཕགས་པ་ཁོྱད་ཀིྱ་ ས་དང་ 

ཡན་ལག་བཅད་པ་ན། །འོ་མ་རབ་ ་ཟག་ཅིང་འོད་ཟེར་ ངོ་དག་ ང་། ། 
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འཇིག་ ེན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་ ར། །ངོ་མཚར་ཆེ་ 

བའི་རང་བཞིན་འ ེན་པ་བཞེངས་ ་གསོལ། །ཀེྱ་མ་མེ་ཏོག་ ་བ་ ལ་ 

བ་ གས་ ་ེཅན། །ཀེྱ་མ་ མས་དང་ ིང་ འིེ་ ང་པོ་རི་བོ་ ར། །ཀེྱ་མ་ 

ཆོས་ མས་ཟབ་མོ་ཤིན་ ་ ནོ་པའི་མཆོག ། ་ཁོྱད་བཞེངས་ཤིག་བདག་ 

ལ་ གས་བ རེ་མཛད་ ་གསོལ། །ཀེྱ་མ་ ་བ་ཉ་ཞལ་ ར་ ོན་ཅིག །ཀེྱ་ 

མ་ས་བ ་ལེགས་གནས་ ར་ ོན་ཅིག །ཀེྱ་མ་དཔའ་བོ་ བོས་བ ་མངོན་ 

འཕགས་པ། །ཚ་ལ་ཁོྱད་དབང་བདག་པོ་གང་ ་བ ད། །ཀེྱ་མ་དཔའ་བོ་ 

ར་ ོན་བདག་ལ་ག ངས། །ཁོྱད་ཀིྱས་ ན་རིང་བཟོད་པ་བ ོམས་པ་ 

དང་། །བ ོན་འ ས་ གས་ ེ་དེ་དག་གང་ ་མཆིས། ། མས་པ་ཆེན་པོ་ 

བཞེངས་ལ་ག ང་ ང་ཞིག །ཀེྱ་མ་ཤིན་ ་མཆོད་འོས་ ་ཡི་ ། །ཆོས་ ་ 

ཅང་མི་ག ང་བར་ཅི་ ད་བ གས། །མཁས་པ་བཞེངས་ལ་བདག་གི་ཁིྱམ་ 

་བ ད། ། ད་མེད་ཚགས་ལ་ཁོྱད་ཀིྱས་ཆོས་ ནོ་ཅིག ། ་ཁོྱད་ ས་ནི་ 

གཅད་པར་མི་ ས་ཏེ། ། ་དང་ ་མིན་གནོད་ ནི་ ིན་པོས་ཀྱང་། །ཁོྱད་ 

ཀིྱ་ ་ཡི་ ས་འདི་མི་ཤིགས་ཀིྱས། །མཁས་པ་ཁོྱད་དེང་ ་དག་མ་མཛད་ 

ཅིག ། ་ཁོྱད་ ་མཛད་བ གས་པ་ག་ལ་གདའ། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ 

་མ་མི་མཛས་སོ། ། ་མ་ཐམས་ཅད་ ོངས་ལ་བཞེངས་ ་གསོལ། །རིན་ 

ཆེན་ ན་པའི་གོྲང་ ་ཆོས་ཤོད་ཅིག །ཀེྱ་མ་འཕགས་པ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ 
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ར། །ཀེྱ་མ་ཁམས་ག མ་འདོད་ཆགས་ ལ་བ་ ར། །ཀེྱ་མ་ཕ་མ་ ་ ་ 

འ ེན་པ་ ར། །བདག་གི་སེམས་ད ལ་ ་ོནི་བཅད་ ་གསོལ། །ངན་སོང་ 

ེས་པ་ མས་ཀིྱ་ ནེ་དང་ད ང ་ །  ། གོ་ཆགས་མནར་མེད་ཆེན་པོར་ 

ང་བ་ཡི། ། བས་མཛད་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ ར་ ོན་ཅིག །བདག་གི་བདེ་ 

འགོྲའི་ ་ོཡང་ད ེ་བར་གསོལ། །མགོན་པོ་ཁོྱད་ནི་དགུང་བ ན་བཤོས་མ་ 

གསོལ། །རེ་ཞིག་དེང་བཞེངས་བདག་གི་བཤོས་གསོལ་ཅིག །བདག་གིས་ 

བཤོས་གསོལ་རིན་ཆེན་ ན་པ་འདིར། །སེམས་ཅན་ ་མ་ཆོས་ལ་དགོད་ 

པ་མཛད། །ཀེྱ་མ་ཆོས་མཆོག་ ོགས་པ་བདག་གི་ཡབ། །ཀེྱ་མ་སེམས་ཅན་ 

མས་ལ་ཁོན་མེད་སེམས། །ཀེྱ་མ་ ར་ ོན་བདག་མ ན་ཆོས་ ོན་ཅིག ། 

ཀེྱ་མ་ ར་ ོན་ཁོྱད་ ོན་ ར་ བ་ཤོག །དགེ་ ོང་དགེ་འ ན་དེ་ནི་མགོན་ 

མེད་ ར། །ཀེྱ་མ་མདོངས་ཤིང་མི་ ན་ ་ངན་བགིྱད། །སེམས་ཅན་ ིང་པོ་ 

ཁོྱད་ནི་ ར་བཞེངས་ལ། །དགེ་ ངོ་དགེ་འ ན་ད གས་ཀྱང་ད ང་བར་ 

མཛད། །ཀེྱ་མ་འཇིག་ ེན་ག མ་ན་ ནོ་ ར་པ། །ཀེྱ་མ་ ར་ ནོ་ཀུན་ ་ 

བཟང་པོར་བ ད། །ཀུན་ ་བཟང་པོའི་ནགས་ཁོྲད་བ ད་ནས་ནི། །དགེ་ 

ོང་དག་ལ་ཕན་ རི་ཁོྱད་ ནོ་ཅིག །ཀེྱ་ཀེྱ་ཆོས་འཛིན་ཡོན་ཏན་ ད་ 

ང་ཆེ། །ཨ་ ད་མེ་ཏོག་བཞིན་ ་ ེད་པར་དཀའ། །ཤེས་རབ་ གས་ 

ེའི་ ན་ནི་ ་ིམེད་པ། །ཀེྱ་ཀེྱ་དགེ་ ོང་དགེ་འ ན་གཟིགས་ ་གསོལ། ། 
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ཚིག་གི་ལམ་དང་ ལ་བའི་ག གས་དེ་ཡང་། །ཀེྱ་ཀེྱ་དགེ་ ངོ་དག་ལ་ 

བ ན་ ་གསོལ། །ཀེྱ་ཀེྱ་ ་བ་ཤར་བ་བཞིན་ ་འདིར། །མེ་ཏོག་ ་བ་དེ་ 

རིང་བཞེངས་ ་གསོལ། །ཀེྱ་ཀེྱ་ ལ་ ས་བདག་ལ་ གས་བ ེ་བ། ། 

ད གས་འ ིན་མཛད་པ་ ོན་པ་ ་ན་མེད། །ཀེྱ་ཀེྱ་མཚན་དང་ད ག་ 

པས་བཏབ་པ་བཟོད། །བཟོད་པའི་ བོས་དང་ ན་ཞིང་རབ་ ་དེས། །ཀེྱ་ 

ཀེྱ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ གས་ ་ེཅན། །རབ་ ནི་འ ེན་པ་ཁོྱད་ནི་བཞེངས་ 

་གསོལ། །ཀེྱ་ཀེྱ་ཁོྱད་ནི་བཞེངས་ལ་བདག་ལ་ཡང་། །མཐོང་བར་དཀའ་ 

བའི་ག ངས་ མས་བཤད་ ་གསོལ། །ཀེྱ་ཀེྱ་འཇིག་ ེན་ཀུན་ ་ ང་ 

མཛད་པ། །ཤེས་རབ་ཀིྱ་ནི་ ནོ་མ་དམ་པའི་མཆོག །ཀེྱ་ཀེྱ་སེམས་ཅན་དག་ 

གི་ཕན་དོན་ལ། །བ ོན་མཛད་འ ེན་པ་ གས་ ེའི་ ོབས་བ ་ ན། ། 

ཀེྱ་ཀེྱ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་བཞེངས་ ་གསོལ། །དཔའ་བོ་སེམས་ཅན་དག་གི་ 

དོན་མཛད་པ། །ཀེྱ་ཀེྱ་སེམས་ཅན་དག་ནི་ ེ་བ་དང་། །ཁྲག་ཁིྲག་ མས་ 

ཀྱང་ཞི་བའི་གོྲང་ ་ཁོད། །ཀེྱ་ཀེྱ་ ལ་ཁིྲམས་ནོར་ ན་ ོ་གོྲས་ཆེ། །མཁས་ 

པ་བ བས་པའི་ནོར་གིྱས་ཤིན་ ་ ག །ཀེྱ་ཀེྱ་ ལ་ཁིྲམས་བ ལ་ གས་ 

རབ་གནས་ཤིང་། །ཆོས་ཀིྱ་ཤིང་གི་ ་གུ་མངོན་པར་དགའ། །ཀེྱ་ཀེྱ་ཆོས་ 

གོས་ ར་ ིག་ཁ་བ ར་འཆང་། ། ག་ ་མངོན་པར་ ང་ལ་དགའ་བར་ 

མཛད། །ཀེྱ་ཀེྱ་མེ་ཏོག་ ་བ་བ ལ་ གས་མཆོག །རབ་ ིན་དཀའ་ བ་ 
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བཟང་པོ་ཁོྱད་བཞེངས་ཤིག །ཀེྱ་ཀེྱ་ ལ་བ་སེམས་ཅན་མ་ ལ་འ ལ། ། 

ག་པར་ ལ་བའི་གནས་དང་ སེ་ ་ ན། །ཀེྱ་ཀེྱ་ ལ་བ་རབ་ ལ་ ེས་ 

་བ ད། །ཞི་བ་དབང་པོ་རབ་ཞི་ཁོང་ནས་དེས། །ཀེྱ་ཀེྱ་སེམས་ཅན་ཉལ་ 

ཞིང་གཉིད་ལོག་པ། །ཆོས་ཀིྱ་ ་ཡིས་ ག་ ་སད་པར་མཛད། །ཀེྱ་ཀེྱ་ 

སེམས་ཅན་ ་ེབ་ཁྲག་ཁིྲག་དག །སད་པར་བགིྱས་ནས་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ 

ཁོད། །ཀེྱ་ཀེྱ་ ནི་པ་ཡི་ནི་ ང་ལེབ་ལ། །བ ོན་འ ས་ཐག་གུས་ ེལ་བའི་ 

་ རོ་ཏེ། །ཀེྱ་ཀེྱ་སེམས་ཅན་ ་མཚ་ཆེན་པོར་ནི། །རབ་ ་ ང་ཞིང་ ིད་ 

པས་དེད་པ་ མས། །ཀེྱ་ཀེྱ་ བོས་བ ་ ན་པ་མེ་ཏོག་མཆོག །མཉན་པ་ 

གདོས་འཛིན་མཁས་པ་བཞེངས་ ་གསོལ། །ཀེྱ་ཀེྱ་ཤིན་ ་ ་བའི་ ར་ 

ཡང་ནི། ། གས་ནས་བདག་དང་དེ་དག་བ ལ་བར་མཛད། །ཀེྱ་ཀེྱ་ ན་ 

པའི་དམ་པ་བ ལ་ གས་ལ། །ཤིན་ ་ ད་ཅིང་རིག་མཛད་ ན་པའི་ 

མཆོག །ཀེྱ་ཀེྱ་ཡེ་ཤེས་ མ་གོྲལ་ཕ་རོལ་ ིན། །དམ་པའི་ཆོས་ཀིྱ་ ་ིདག་ 

ིན་མཛད་པ། །ཀེྱ་ཀེྱ་ནད་ནི་ མ་པ་ ་ཚགས་ཀིྱས། །བཏབ་པའི་སེམས་ 

ཅན་ན་བ་ མས་གཟིགས་ནས། །ཀེྱ་ཀེྱ་ ར་ ་བཞེངས་ལ་དེ་དག་ལ། ། 

ཆོས་ཀིྱ་ ན་ མས་ཤིན་ ་བ ལ་བར་མཛད།།ཀེྱ་ཀེྱ་ཡེ་ཤེས་ ན་པའི་ ལ་ 

པོ་མཆོག །མ ངས་མེད་ཡེ་ཤེས་འཕགས་ཤིང་ཕ་རོལ་ ནི། །ཀེྱ་ཀེྱ་ནད་ 

མས་ཤིན་ ་གསོ་མཛད་ཅིང་། ། གས་ ེས་སེམས་ཅན་དག་གི་དོན་ 



 39

ཀྱང་མཛད། །ཀེྱ་ཀེྱ་ན་བར་ ར་པའི་སེམས་ཅན་ཁམས། །འདོད་ཆགས་ 

ནད་ཀིྱས་མ་ ས་བཅོམ་པ་ མས། །དེས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ 

བ་དང་། །ནད་ མས་མེད་ཅིང་ ་ངན་འདས་པར་འ ར། །ཀེྱ་ཀེྱ་མཁས་ 

པ་ཡེ་ཤེས་ ་ཆེན་བ བས། །ཆོས་ཀིྱ་ ་དག་ཤིན་ ་བ ང་བར་མཛད། ། 

ཀེྱ་ཀེྱ་འཇིག་ ནེ་གིྱ་ནི་ཐེ་ཚམ་གིྱ། །འཁིྲ་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ ་ 

མཚས་ཆོད། །ཀེྱ་ཀེྱ་ལེགས་ཐོས་ཆོས་ མས་འཛིན་མཛད་པ། ། ལ་ ལ་ 

མདོ་ ེ་ ེ་བ་བ ་དག་ཀྱང་། །འཁོར་གིྱ་ནང་ ་གདན་ལ་རབ་བ གས་ 

ལ། །མི་མཆོག་མཁས་པ་བ དོ་པ་མཛད་ ་གསོལ། །མེ་ཏོག་ ་བ་མཚན་ 

མཆོག་བ ན་པ་ཀེྱ། །དཔེ་ ད་བཟང་པོ་བ ད་ ་ཚང་བ་ཀེྱ། །དཔེ་ ད་ 

བཟང་པོ་བ ད་ ས་ ས་བ ན་ཀེྱ། ། ིད་པའི་མཚ་བ ལ་ སོ་མེད་ ར་ 

ོན་ཀེྱ། ། དི་པའི་བཙན་རར་ ད་ཁོྲལ་བཞེངས་ཤིག་ཀེྱ། །ཡེ་ཤེས་ 

མཆོག་རིག་ཚངས་པ་འ ་བ་ཀེྱ། །མེ་ཏོག་ ་བ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ཀེྱ། ། 

མས་དང་ ངི་ ་ེ དེ་ལ་བཞེངས་ཤིག་ཀེྱ། །མེ་ཏོག་ ་བ་ཁོྱད་ལ་གསོལ་ 

བ་འདེབས། །དགེ་ ོང་དགེ་འ ན་ཁོྱད་ཀིྱས་མ་དོར་བར། ། ར་གཤེགས་ 

དགེ་འ ན་ཡོངས་ ་བ ་བ་མཛད། །བཞེངས་ལ་ནགས་ཁོྲད་དེར་ཡང་ 

གཤེགས་སམ་ཀེྱ། །མེ་ཏོག་ ་བ་བསམ་གཏན་དགེྱས་པ་མཆོག །མཛའ་ 

དང་མི་མཛའ་མ ངས་པར་ མས་ཤིང་ཕན། །ག ངས་ལ་རབ་ ་གནས་ 



 40 

པ་ ར་ ོན་ཀེྱ། །ཡེ་ཤེས་ ོང་པོ་མ ངས་མེད་ཁོྱད་བཞེངས་ཤིག །རི་རབ་ 

བཞིན་ ་མི་གཡོ་བ ན་པ་ཀེྱ། །སངས་ ས་སངས་ ས་སེམས་ཅན་མཉམ་ 

ཡིད་ཀེྱ། །མེ་ཏོག་ ་བ་བ ལ་ གས་ ོགས་པ་ཀེྱ། །བཞེངས་ལ་ཤིང་གི་ 

ང་ ་འཚང་ ་མཛད། ། ་ཡི་ ་བ་ཆོས་ཀིྱ་མཆོག་འཆང་ཀེྱ། ། ་ཡི་མིག་ 

མཁས་ཡེ་ཤེས་ ོགས་པ་ཀེྱ། །བཞེངས་ཏེ་བདག་ལ་གཟིགས་ཤིག་ གས་ ེ་ 

ཅན། །གྲགས་པ་མཐའ་ཡས་བདག་གི་ཚིག་གསོན་ཀེྱ། །འཇིག་ ེན་ཀུན་ 

ལ་ཕན་དང་དོན་མཛད་ཀེྱ། །མེ་ཏོག་ ་བ་ཤིན་ ་ ནི་དགེྱས་ཀེྱ། ། 

བཞེངས་ལ་ ར་ ་བདག་གི་རེ་ གོས་མཛད། །ཁོྱད་འདིར་ མ་ ་ མ་ 

ར་མ་བ གས་ཤིག །གོྲང་འདིར་ ེས་པ་ ད་མེད་ཚགས་ མས་ཀྱང་། ། 

ཁོྱད་མཐོང་ཐམས་ཅད་ཤིང་བཞིན་ས་ལ་འགེྱལ། ། ིང་ མས་འ ར་བའི་ 

་ངན་ མས་ཀྱང་བགིྱད། ། གས་ ་ེམཆོག་གི་ ན་གིྱས་དེ་ལ་གཟིགས། ། 

གང་གི་ ད་ ་ མས་པ་བ མོས་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ཐབས་ཀིྱ་ 

ོབས་ མས་དང་། །ཁོྱད་ཀིྱ་ གས་ ་ེབཏང་ མོས་དགའ་བ་ཡངས། །དེ་ 

དག་ ོགས་མཛད་བཞེངས་ཤིག་མེ་ཏོག་མཛས། ། ་ ་ ་མིན་ ་འ ལ་ 

ཆེན་པོ་དང་། །གནོད་ ནི་ ིན་པོ་མི་དང་མི་འམ་ཅི། ། ིམ་པ་མེ་ཏོག་ 

བ ག་པས་བཀང་ནས་ནི། །ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་དགའ་ནས་ གས་ 

ཤིང་འཁོད། ། ང་ ོང་ཆེན་པོའི་ཚིག་ནི་དེང་ གོས་ཏེ། ། ེ་དགུའི་འདོད་ 
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པ་གནོད་ ེད་གསོད་པ་ཡིན། །ཡིད་ཀིྱ་ནད་ ་འ ར་བ་ངན་འགོྲའི་ ། ། 

དེ་ རི་འདོད་པའི་ ོད་པ་ ང་བར་ ། །དགེ་ ོང་བདག་གིས་བསད་པ་ 

ིག་གི་ལས། །ཤིན་ ་མ་ལེགས་མི་བདེ་ ས་པས་ན། །བདག་ནི་མི་བཟད་ 

ད ལ་བ་མནར་མེད་འགོྲ། །བདག་ལ་དེ་ཡི་མགོན་ བས་ ེད་པ་མེད། ། 

དེ་ནས་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་གིྱས་ཆོས་ ་བ་མེ་ཏོག་ ་མཛས་ཀིྱ་ ར་

གིྱ་ ་བ་ཇི་ ར་ ས་པ་ནི་ཚིགས་ ་བཅད་པས་བ ན་ཏོ། །བདག་ནི་ ལ་ 

པོའི་ ིད་བཏང་ཚངས་ ོད་གཞོལ། ། ོས་དང་མེ་ཏོག་ ག་པ་ མས་ 

ཀིྱས་ནི། །མཆོད་པ་དམ་པ་ མས་ཀྱང་རབ་ ་ ། །ཤིན་ ་མཛས་པར་ 

མཆོད་ ེན་བདག་གིས་ ། ། ་དང་ ་མོ་ ད་མེད་ཁིྱམ་བདག་དང་། ། 

ོན་པོ་དང་ནི་ཚང་དཔོན་དེ་དག་དང་ །  །གོྲང་བ་དང་ནི་ ལ་རིགས་ 

མང་པོ་ མས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ངས་བ ་ོབ། །ཨ་ག་ ་དང་ཙན་ 

དན་ ག་པ་དང་། །ཤིན་ ་ཞིམ་པའི་ ོས་མཆོག་ཅི་ཡོད་པས། ། ར་ ་ 

ོམ་གིྱ་ ིང་པོའི་ཁོྱགས་ཆོས་ལ། །དགེ་ ངོ་འདི་ནི་བ གེས་པའི་ཆོ་ག་ 

གིྱས། །གོྲང་ཁེྱར་མི་ཀུན་ ལ་པོའི་ཚིག་ཐོས་ནས། ། ོས་མཆོག་དག་ཀྱང་ 

ཐོགས་ནས་ཁོྱགས་བཅས་ཏེ། ། ོས་རབ་བཟང་པོ་ཡིད་ ་འོང་ལས་ ས། ། 

དེར་ནི་དགེ་ ངོ་དེར་ཡང་བ ག་ནས་ ། །ཨ་ག་ ་དང་ཙན་དན་ཙམ་ 

པ་ཀ  ། ་ སོ་ ་ིཀ་དེ་བཞིན་པ་ཏ་ལ། །མེ་ཏོག་དང་ནི་ ེང་བ་ ག་པ་ 
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དག །ཤིན་ ་བཟང་དང་འ ་མར་དག་གིས་བ ེགས། །དེ་ཡི་ ས་པ་ མོ་ 

ནི་ ས་པར་ ར། །དགེ་ ོང་དག་གིས་དེ་ཡང་དེར་བ ེགས་ཏེ། ། ལ་པོས་ 

དེ་ཡི་མཆོད་ ནེ་ ས་ནས་ ། །འདི་ལ་ངས་ནི་མཆོད་པ་ ་ཞེས་ཟེར། །མེ་ 

ཏོག་དང་ནི་ ངེ་བ་ ག་པ་དང་། །ག གས་དང་བ་དན་ ལ་མཚན་ 

ཐོགས་ནས་ ། ། ལ་པོས་དེར་ནི་སིལ་ ན་ ོང་དག་དང་། ། ེ་བ་ཁྲག་ 

ཁིྲག་ མས་ཀྱང་ལེན་ ་བ ད། །ཉི་མ་གཅིག་ལ་ ལ་པོ་ ས་ག མ་ ། ། 

དགེ་ ོང་དེ་ཡི་མཆོད་ ེན་དེ་ ང་ ། ། ིག་པ་ ན་ཅད་ ང་ཟད་ཅི་ 

ས་པ། །དེ་ཚ་ ས་ག མ་ ་ཡང་ཤིན་ ་འཆགས། །ལོ་ ངོ་ ་ེབ་ ག་ནི་ 

དགུ་བ ་ ར། །ཉེས་པ་ ས་པ་དག་ཀྱང་རབ་བཤགས་ཏེ། ། སི་ཀྱང་ ལ་ 

ཁིྲམས་དམ་པ་མ་རལ་བ ངས། ། མ་པར་དག་ཅིང་གཙང་ལ་ ་ིམ་མེད། ། 

ལོ་ ངོ་ ེ་བ་ ག་ནི་དགུ་བ ་ ར། །གསོ་ ངོ་དག་ཀྱང་དེ་ཚ་རབ་གསོས་ 

སོ། །བཅོམ་ ན་འདས་ཀིྱས་ ནོ་ ང་བའི་གཏམ་འདི་ཉིད་ཚིགས་ ་ 

བཅད་པའི་ད ངས་ཀིྱས་བཀའ་བ ལ་ཏོ། །ངས་ ོན་ ད་པ་དག་ནི་ དོ་ 

པ་ན། །དེ་ཚ་ ལ་པོ་དཔའ་བས་ ིན་པར་ ར། ། ལ་པོའི་ཕོ་ ང་རིན་ 

ཆེན་ ན་ཞེས་ ། ། ེད་མོས་ཚལ་གིྱ་སར་ནི་ ང་བར་ ར། །ཤིང་ ར་ 

གས་པས་དེ་ཚ་དགེ་ ོང་མཐོང་། །ཀུན་ནས་མཛས་ཤིང་བ ་ན་ ག་པ་ 

ེ། ། མ་ ་ ་གཉིས་མཚན་གིྱ་གོ་བགོས་པ། ། ོགས་ མས་ཐམས་ཅད་ 
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་ཡང་ ང་བར་ དེ། །མེ་ཏོག་ ་མཛས་ གོས་ ་གྲགས་པ་ །ེ ། ངི་ ེ་ 

གནས་པ་ཕན་ཞིང་ ིང་བ ་ེབ། །དཔལ་དང་གཟི་བ ིད་དག་གིས་མཛས་ 

པ་ནི། །སེམས་ཅན་ མས་ལ་བ ེ་ ིར་གོྲང་ ་འོངས། །ང་ནི་ག གས་ཀྱང་ 

དེ་ཙམ་མི་ཕོད་པས། །དེ་ལ་ང་ཡང་འ ངས་པ་མ་ ངས་ སེ། །འདོད་ལ་ 

ཆགས་ཤིང་ དི་ལ་བཅིངས་པས་ན། །འདི་ནི་བདག་གི་ དི་ལས་ དོ་ 

མ་ ེ། །ང་ཡི་ ་ མས་ ངོ་ ་ཚང་བ་ཡང་། །ཤིང་ ར་ གས་ཤིང་ 

ཞབས་འ ངི་མཐོན་དམན་འགོྲ། །ཅོད་པན་དང་ནི་ ་ཚགས་ ན་གིྱས་ 

བ ན། ། མ་ ་དབང་ ིར་ ་ཡི་ ་འ ང་བཞིན། །དེ་ན་ང་ཡི་ ་མོ་ ་ 

བ ་དག །ནོར་ ་ཐོགས་ཤིང་ མ་གོྱན་བ ་ན་ ག །མགོ་ ན་དང་ནི་ 

བ་ བ་ ན་གིྱས་ ད། །དེ་དག་གསེར་གིྱ་ ་བས་ཤིང་ ་འ ེན། །ང་ཡི་ 

ད་མེད་དག་ནི་བ ད་ཁིྲ་ཡང་། །ག གས་མཛས་ཤིན་ ་བ ་ན་ ག་པ་ 

དག  །ཤིང་ ར་ གས་པས་དགེ་ ོང་དེ་མཐོང་ །ེ །རི་རབ་བཞིན་ ་ 

ག གས་བཟང་དཔལ་འབར་བ། །མཐོང་ནས་དེ་དག་ཕར་ཡང་འ ་ཤེས་ 

བ ེད། ། ང་ བ་དམ་པ་མཆོག་ ་སེམས་ སེ་ཏེ། །དེ་ཚ་ཚངས་པའི་ ོད་ 

པར་ཡང་དག་བ ད། །ཡིད་ ་འོང་བའི་ ན་ མས་དེ་ལ་གཏོར། །དེ་ཚ་ 

ང་ནི་ ག་དོག་ ེས་པར་ ར། །གནོད་སེམས་ཞེ་ ང་ཐ་བ་མི་བཟད་དེ། ། 

དབང་ ག་ གས་པས་ ་ལ་འདི་ ད་ ས། །མ ན་ན་འ ག་པའི་དགེ་ 
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ོང་བསད་པར་གིྱས། །གཞོན་ ་དེ་དག་ང་ཡི་ཚིག་ཐོས་ནས། །ཤིན་ ་ 

ག་བ ལ་ཡིད་ཀྱང་མི་དགར་ ར། །ཡབ་ཅིག་དེ་ ད་ཀིྱ་ནི་ཚིག་མ་ 

ག ང་། །དགེ་ ོང་འདི་འ ་བདག་ཅག་མི་འགུམས་སོ། །བ ལ་པ་ ་ེབ་ 

གང་གཱའི་ ་ེ དེ་ ། །བདག་ཅག་ ས་དང་ཡན་ལག་བཅད་ག བས་ 

ཀྱང་། །དགེ་ ངོ་འདི་ནི་འགུམས་པར་མི་བགིྱད་དེ། །འདི་ ར་བདག་ཅག་ 

ང་ བ་སེམས་ སེ་སོ། ། ལ་པོ་དེ་ཚ་ ་ཡི་ཚིག་ཐོས་ནས། །ཁོྲས་ཏེ་ 

གསོད་པའི་གཤེད་མ་འབངས་ལ་ ས། །ང་ཡི་བ ན་མོའི་མ ན་ན་འ ག་ 

པ་ཡི། །དགེ་ ངོ་འདི་ནི་ ར་ ་སོད་དེ་ ལ། །དེ་ནས་གསོད་པའི་གཤེད་ 

མ་ ་ིབཞིན་འོངས། །ཤིན་ ་ག མ་སེམས་དགའ་ དེ་ ིང་ ་ེམེད། །འ ་ 

མར་ངར་བཏགས་རལ་གིྲ་ཐོགས་ནས་ ། །དེ་ཡིས་དགེ་ ངོ་ མ་ ་ 

བ ད་ ་ ས། །དེ་ཡི་ ས་དང་ཡན་ལག་བཅད་པ་ལས། །ཁྲག་ཀྱང་མི་ 

ཟག་འོད་ཟེར་ ོང་ ང་ །ེ །བཅད་པའི་འ ོ་ན་དཔལ་བེ ་འཁོར་ལོ་ 

དག །མཚན་ མས་དེ་ཡི་ ས་ཀིྱ་ནང་ན་ཡོད། །ཤིན་ ་མ་ ངས་ལས་ནི་ 

ས་ནས་ ། ། ེད་མོས་ཚལ་ ་དེ་ཡི་མོད་ལ་ ང་། །དགེ་ ོང་མེ་ཏོག་ ་ 

མཛས་ ན་ནས་ནི། །དེ་ཡི་ ེད་མོ་དགའ་བར་མ་ ར་ཏོ། །རིངས་པའི་ 

ག གས་ ་ ར་ཞིང་མགོྱགས་པར་ནི། །དེ་ནས་བདག་གི་ ལ་པོའི་ཕོ་ 

ང་སོང་། །གང་ ་དགེ་ ངོ་ མ་ ་བ ད་ ས་པ། །ས་ གོས་དེར་ནི་ 
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ཤིང་ ར་ གས་ནས་ ིན། ། ་ མས་ཁྲག་ཁིྲག་མང་པོ་བར་ ང་ལ། །ཆོ་ 

ངེས་འདེབས་པའི་ ་དག་དེས་ཐོས་ཏེ། ། ལ་པོ་ཁོྱད་ཀིྱས་མི་དགེ་ ིག་ 

མང་བགིྱས། །ཤི་འཕོས་ནས་ནི་མནར་མེད་མི་བདེར་འགོྲ། ། ལ་པོ་དེས་ནི་ 

་ཡི་ ་ཐོས་ནས། །ཤིན་ ་ ག་བ ལ་མི་དགའ་སེམས་ ག་ ར། །བདག་ 

གིས་མེ་ཏོག་ ་མཛས་བཀོྲངས་པ་ནི། །བདག་གིས་ ིག་པ་མི་བཟད་མང་ 

པོ་བགིྱས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་ ན། །སངས་ ས་མི་ 

ཡི་ ་མཆོག་ ས་པོ་གང་། །དབང་པོ་བ ངས་ཤིང་དེས་པ་ཞི་བའི་ཡིད། ། 

དེ་ནི་འདོད་པའི་དོན་ ིར་བདག་གིས་བཀོྲངས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ 

ཆོས་ མས་གང་འཛིན་ཅིང་། །ཟད་པའི་ ས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཀིྱ་མཛད། ། 

འཇིག་ ེན་ཀུན་ ་ཆོས་ཀིྱ་ ནོ་མ་མཛད། །དེ་ནི་འདོད་པའི་དོན་ རི་ 

བདག་གིས་བཀོྲངས། །འཇིག་ ེན་ཀུན་ན་ ན་པའི་ ལ་པོ་གང་། །སེམས་ 

ཅན་ན་བ་ ག་ ་གསོ་ དེ་ཅིང་། །བ ད་ ི་དག་གིས་བ ་ ན་གཏོང་ 

བ་ཡི། །དགེ་ ོང་བདག་གིས་འདོད་པའི་དོན་ ིར་བཀོྲངས། །ཞིབ་ཅིང་ 

ཟབ་ལ་ཞི་བ་བ ་དཀའ་བའི། །ཆོས་ མས་ ་ེདགུ་དག་ལ་གང་འཆད་ 

ཅིང་། ། ང་ བ་ ངི་པོ་མཆོག་ཀྱང་གང་ ནོ་པ། །དེ་ནི་འདོད་པའི་དོན་ 

ིར་བདག་གིས་བཀོྲངས། །འ ནེ་པ་ མས་ཀིྱ་ཆོས་ཀིྱ་མཛད་འཛིན་ 

ཅིང་། །འཇིག་ ེན་ ངོས་པའི་ ནོ་མར་ ར་པ་ །ེ །ག ངས་དང་མདོ་ 
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ེའི་ ལ་པོ་གང་འཛིན་པ། །དེ་ནི་ཅི་ ད་བདག་གིས་འདོད་ རི་ 

བཀོྲངས། །ཉོན་མོངས་མེད་ཅིང་ མ་དག་ཡེ་ཤེས་ཅན། །ཞི་བ་རབ་ཞི་ ག་ 

་མཉམ་བཞག་པ། །འདོད་པས་ ོངས་པས་བདག་གིས་དེང་བཀོྲངས་ཏེ། ། 

དེས་ནི་ཤིན་ ་མ་ ངས་ད ལ་བར་ ང་། ། ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ོན་གིྱ་ 

ལས་བཤགས་ཀྱང་། ། ་མའི་ཉེས་ ས་ མས་ལས་དེ་མ་ཐར། །མི་བཟད་ 

ག གས་ཀིྱ་ལས་ མས་ ར་ ས་པས། །དེ་ཤི་ད ལ་བ་མི་བཟད་མནར་ 

མེད་སོང་། །ང་ནི་དེ་ཚ་ ལ་པོ་དཔས་ ིན་ཡིན། །ང་ཡི་ ་ མས་ ི་ ས་ 

ཆོས་ ོང་བ། །མེ་ཏོག་ ་མཛས་པད་མའི་ ་མ་ཡིན། །དགའ་ དེ་དེ་ནི་ཞི་ 

བའི་ ལ་བར་ ར། །འཇིག་ ནེ་ག མ་དཔའ་འགོྲ་བའི་གཉེན་གཅིག་པ། ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ང་གཉིས་གཙ་བོར་ ར། ། ་ེདགུ་དག་གི་དོན་ 

ཆེན་མཛད་ནས་ནི། །མར་མེ་བཞིན་ ་འ ེན་པ་ ་ངན་འདས། ། ད་ 

མེད་ཚགས་དང་ ལ་རིགས་མང་པོ་དང་། །ཁིྱམ་བདག་དང་ནི་ ོན་པོ་ 

ོབས་ཆེན་དང་། །ཚང་དཔོན་དེ་བཞིན་གོྲང་བའི་མཁར་གིྱ་ ལ། །ཐམས་ 

ཅད་ ོབས་བ ་ཉོན་མོངས་མེད་པར་ ར། །མེ་ཏོག་ ་མཛས་ཀིྱ་ལེ ་ ེ་ 

གཉིས་པའོ།།  །། 
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ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ། 

   (གྲགས་ ེང་ལས། ང་ བ་ཀིྱ་ ་བའི་འོད་ཀིྱས་ཉོན་མོངས་པ་མ་ ས་པའི་ག ང་བ་རབ་ ་ 

ཞི་བར་ ེད་ཅིང༌། སངས་ ས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་ ན་གིྱ་ ས་པ་ ེད་པར་ ེད་པའི་འོད་དེ་ 

གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དེ་ ད་ཅེས་ ་བའོ། ། ོན་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བས་གཞོན་ ར་ ར་པ། ཞེས་ 

སོ། ། )བཅོམ་ ན་འདས་ ལ་པོའི་ཁབ་ན། ་ ོད་ཀྱི་ ང་པོའི་རི་ལ་ 

དགེ་ ོང་འ མ་ ་ཚང་བའི་དགེ་ ོང་གི་དགེ་འ ན་ཆེན་པོ་དང་། 

ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་གིྱ་ཁམས་དག་ནས་འ ས་པའི་ ང་ བ་སེམས་

དཔའ་ ་ེབ་ཁྲག་ཁིྲག་ ག་བ ད་ ་དང་། ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་སོགས་ 

པ་ ལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀིྱ་ འི་ ་ མས་ནས། ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་ 

ཚངས་རིས་ཀིྱ་ འི་ ་ མས་ཀིྱ་བར་དང། གཞན་ཡང་ ་དང་ ་དང་ 

གནོད་ ིན་དང་ ི་ཟ་དང་ ་མ་ཡིན་དང་ནམ་མཁའ་ ངི་དང་མིའམ་ 

ཅི་དང་ ོ་འ ེ་ཆེན་པོ་དང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ ་ཆེ་ཞིང་ བས་ཆེ་བ་

དག་དང་ཐབས་ཅིག་ ་བ གས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ ན་འདས་འཁོར་ 

བ ་ ོང་ ་མས་ཡོངས་ ་བ ོར་ཅིང་མ ན་གིྱས་བ ས་ནས་ཆོས་ ོན་

ཏེ། དེའི་ཚ་འཁོར་ཚགས་པ་དེ་ཉིད་ ་ ་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པ་ཞེས་ ་ 

བ་ ནོ་གིྱ་ ལ་བ་ལ་ ་བ་ ས་པ། དགེ་བའི་ ་བ་བ ེད་པ། ེ་བ་ ན་པ།  
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ོབས་པ་ཐོབ་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ གས་པ། ིང་ ་ེཆེན་ 

པོ་ལ་བ ོན་པ་ཞིག་འ ས་ཏེ་འ ག་པར་ ར་ཏོ། །དེ་ནས་ ་འོད་གཞོན་ 

ར་ ར་པ་ ན་ལས་ལངས་ཏེ་ ་གོས་ ག་པ་གཅིག་ ་གཟར་ནས་ ས་

མོ་གཡས་པའི་ ་ང་ས་ལ་བ གས་ཏེ། བཅོམ་ ན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ 

ལོགས་ ་ཐལ་མོ་ ར་བ་བ ད་ནས། བཅོམ་ ན་འདས་ལ། གལ་ཏེ་ ས་ 

ནས་ ་བ་ ང་བ ན་པའི་ ད་ ་བཅོམ་ ན་འདས་ཀིྱས་བདག་ལ་ བས་

ེ་ན་བདག་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་

དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ལ་ ོགས་འགའ་ཞིག་ འོ། །ཞེས་གསོལ་ 

པ་དང་། བཅོམ་ ན་འདས་ཀིྱས་ ་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པ་ལ། དེ་བཞིན་ 

གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ གོས་པའི་སངས་ ས་ལ་གཞོན་

་ཁྱོད་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་ ིས་ཤིག་དང་ ི་བ་ ིས་པ་དེ་དང་དེ་ཉིད་ 

ང་བ ན་པས་ངས་ཁོྱད་ཀིྱ་སེམས་རངས་པར་ འོ། །ཞེས་བཅོམ་ ན་ 

འདས་ཀིྱས་ བས་ ེ་བ་དང་། ་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པས་བཅོམ་ ན་ 

འདས་ལ། བདག་ལ་གཡོ་ནི་མ་མཆིས་ཏེ། ། ག་པའི་བསམ་པས་ ་བ་ 

ལགས། ། ེས་ ་དམ་པ་མ་གཏོགས་པར། །བདག་གི་དཔང་ནི་གཞན་མ་ 

མཆིས། །འ ན་དང་ ོན་ལམ་ ་ཆེ་བདག་ལ་མཆིས། །བདག་གི་ ོད་པ་ 

ཀྱ་སེང་གེས་མཁེྱན། །བདག་ནི་ཚིག་ལ་གཙར་འཛིན་མ་ལགས་ཀིྱས། །མི་ 
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དབང་ བ་པ་བདག་ལ་ ར་ ་ག ངས། །ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ 

ན་འདས་ཀིྱས་ ་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པ་ལ། །གཞོན་ ་ ང་ བ་སེམས་ 

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་གཅིག་དང་ ན་ན་ཡོན་ཏན་འདི་དག་

ཐོབ་པར་འ ར་ཞིང་ ར་ ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་

བ་མངོན་པར་ གོས་པར་འཚང་ ་བར་འ ར་རོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ 

ཞེ་ན། གཞོན་ ་འདི་ལ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་ ོམས་པ་ཡིན། ཕན་པའི་སེམས་དང་ 

ཁོང་ཁྲོ་བ་མེད་པའི་སེམས་དང་མི་མཉམ་པ་མེད་པའི་སེམས་ཡིན་ཏེ། 

གཞོན་ ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་གཅིག་པོ་འདི་

དང་ ན་ན་ཡོན་ཏན་འདི་དག་ཐོབ་པར་འ ར་ཞིང་ ར་ ་ ་ན་མེད ་

པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་མངོན་པར་ ོགས་པར་འཚང་ འོ། ། 

དེ་ནས་གཏམ་འདི་མཐར་ ནི་པར་ ར་པ་ན་ ་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པ་

ན་ལས་ལངས་ཏེ། ་གོས་ ག་པ་གཅིག་ ་གཟར་ནས་ ས་མོ་གཡས་ 

པའི་ ་ང་ས་ལ་བ གས་ཏེ། བཅོམ་ ན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་ ་ཐལ་ 

མོ་ ར་ནས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ ན་ 

འདས་འདི་ ར་བཅོམ་ ན་འདས་ཀྱིས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས ་ 

དཔའ་ཆེན་པོ་ མས་ལ་གདམས་པ་དང་། ེས་ ་བ ན་པ་འདི་ལེགས་ 
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པར་བ ན་ཅིང་ལེགས་པར་བཀོད་པ་དང་། ང་ བ་སེམས་དཔའི་བ བ་ 

པ་ཐམས་ཅད་བ ན་ཏེ། ལེགས་པར་བཤད་པ་དང་ལེགས་པར་བཀོད་པ་ 

བཅོམ་ ན་འདས་ངོ་མཚར་ཏོ། །བཅོམ་ ན་འདས་འདི་ནི་དེ་བཞིན་ 

གཤེགས་པའི་ ོད་ ལ་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ 

ཀིྱས་ཀྱང་མ་ལགས་ན་ ་ ེགས་ཅན་གཞན་གིྱས་ ་ཅི་ ོས། བཅོམ་ ན་ 

འདས་བདག་ཀྱང་ནན་ཏན་ ིང་པོར་བགིྱས་ཏེ་ ས་དང་ ོག་ལ་ཡང་མི་

བ ་བར་བགིྱས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ེས་ ་ ོབ་བོ། །དེ་ཅིའི་ ད་ ་ 

ཞེ་ན། བཅོམ་ ན་འདས་བདག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ེས་ ་ བོ་ 

པར་འཚལ་ལོ། །བཅོམ་ ན་འདས་བདག་ནི་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ 

ོགས་པའི་ ང་ བ་མངོན་པར་ ོགས་པར་འཚང་ ་བར་འཚལ་ལོ། ། 

བཅོམ་ ན་འདས་བདག་ནི་བ ད་ ིག་ཅན་ཤིན་ ་གཞགི་པར་འཚལ་ 

ལོ། །བཅོམ་ ན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིགས་པ་ 

ཐམས་ཅད་དང་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ལས་བ ལ་བར་འཚལ་ལོ། ། 

བཅོམ་ ན་འདས་ཀིྱས་ ག་གཡས་པ་བདག་གི་ ི་བོ་ལ་གཞག་པར་གསོལ།  

དེ་ ད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ ན་འདས་ཀིྱས་ ག་གཡས་པ་དགེ་ 

བའི་ ་བ་ ་མ་ལས་ ང་བ། མཚན་ ་ཚགས་ཀིྱས་ཤིན་ ་བ ན་པ། འི་ 

གསེར་གིྱ་ཁ་དོག་ ་ ་ ་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པའི་ ི་བོར་བཞག་གོ ། 
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བཅོམ་ ན་འདས་ཀིྱས་ ་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པའི་ ི་བོར་ ག་གཡས ་

པ་བཞག་མ་ཐག་ ་ ད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་ ་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པ་ལ་ 

དཔའ་བར་འགོྲ་བ་དང་ནམ་མཁའ་མཛད་དང་ ོ་ ེ་ ་ ་དང་ཡིད་ ར་

མགོྱགས་པ་དང་ག གས་ཐམས་ཅད་ ོན་པ་དང་ ིབ་པ་མེད་པའི་མཐའ ་

དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ ོན་པ་དང་ ོང་པ་ཉིད་ཐམས་ཅད་ 

ཀིྱ་དབང་བ ར་བ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་རབ་ཀིྱ་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལས་

ང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ ་ོ ེ་བ་ཁྲག་ཁྲགི་བ ་ ོང་ ་མ་བ ོད་ ་ 

མེད་པའི་ཡང་བ ོད་ ་མེད་པ་དག་མངོན་ ་ ར་ཏོ། །ག ངས་དང་ 

མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ ་མ་མངོན་ ་ ར་ཏོ། །དགའ་བ་དང་བདེ་བ་གང་ 

དེ་འཕགས་པས་བ ོད་པ། ་ ལ་བ་ ་ཆེ་ཞིང་དཔེ་མེད་པ། སངས་ ས་ 

དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ོད་ ལ་ ་རགི་པ་རབ་ ་ 

ཐོབ་བོ། །སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིྱ་ དོ་ ལ་ 

་རིག་པའི་དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་ ན་པར་ ར་ནས་ ་འོད་གཞོན་ 

ར་ ར་པ་ ན་ལས་ལངས་ཏེ་ ་གོས་ ག་པ་གཅིག་ ་གཟར་ནས་ ས་

མོ་གཡས་པའི་ ་ང་ས་ལ་བ གས་ཏེ། བཅོམ་ ན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ 

ལོགས་ ་ཐལ་མོ་ ར་བ་བ ད་ནས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ། ་མེད་མི་ 

འཇིགས་ ནི་པ་ཁོྱད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །གཞན་ཕན་སེམས་ཅན་གཉེན་ 
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་ཁོྱད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། ོབས་བ ་བདེན་པའི་ ལ་མངའ་ཁོྱད་ལ་ 

ག་འཚལ་ལོ། །བདེ་གཤེགས་མི་མཉམ་མཉམ་པ་ཁོྱད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། 

མགོན་པོ་ཤིན་ ་ གས་ ་ེཅན་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །དཔའ་བོ་དགྲ་བཞི་ 

མ་པར་བ ལ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །བ ནོ་པ་དམ་པའི་དོན་ མས་མཁེྱན་ 

ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ཀིྱ་ ་མཆོག་མངའ་བའི་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། ། 

ིང་ ེ་ མས་འོད་ ལ་བའི་ཉི་མ་ ན་སེལ་བ། །ཤེས་རབ་ཤིན་ ་ཡངས་ 

པའི་ནམ་མཁའི་དཀིྱལ་ ་ཤར། །དོན་དམ་ཤིན་ ་ཟབ་པའི་ཆོས་ མས་ 

ོན་མཛད་པ། ། ་ཁོྱད་ལ་ནི་ ག་ ་བདག་ཀྱང་ བས་ ་མཆི། ། ལ་ 

དང་མ ན་པའི་ཚིགས་ ་བཅད་པ་དག་གིས་མངོན་པར་བ ོད་ནས་ 

བཅོམ་ ན་འདས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ ན་འདས་བདག་ 

ལ་ གས་བ ེ་བའི་ ད་ ་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ ན་དང་དགེ་

ོང་གི་དགེ་འ ན་དང་བཅས་པ་སང་བདག་གི་ མ་པར་བཤོས་གསོལ་

བར་ གས་ལ་གནང་བར་མཛད་ ་གསོལ། དེ་ནས་བཅོམ་ ན་འདས་ 

ཀིྱས་ གས་བ ེ་བའི་ ིར། ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ ན་དང་། ཉན་ 

ཐོས་ཀིྱ་དགེ་འ ན་དང་ཐབས་ཅིག་ ་ ་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པའི་ཁིྱམ་

་བཤོས་གསོལ་བར་ཅང་མི་ག ང་བར་ ར་པས་གནང་ངོ་། །དེ་ནས་ ་ 

འོད་གཞོན་ ར་ ར་པས་བཅོམ་ ན་འདས་ཅང་མི་ག ང་བར་ ར་པས་ 
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གནང་བར་རིག་ནས་ ན་ལས་ལངས་ཏེ་ ་གོས་ ག་པ་གཅིག་ ་གཟར་

ནས་བཅོམ་ ན་འདས་ཀིྱ་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ ག་འཚལ་ཏེ། བཅོམ་ ན་ 

འདས་ལ་ལན་ག མ་བ ོར་བ་ ས་ནས་བཅོམ་ ན་འདས་ཀིྱ་ ང་ནས་

སོང་ངོ་། །དེ་ནས་ ་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པ་ ་ དོ་ཀིྱ་ ང་པོའི་རི་ལས་ 

བབས་ནས་དེའི་ཚ་ ལ་པོའི་ཁབ་ཀིྱ་གོྲང་ཁེྱར་ཆེན་པོ་ནས་རིའི་ ལ་པོ་ ་

ོད་ཀིྱ་ ང་པོའི་བར་ ་དེའི་བར་གིྱ་ལམ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་བ ན་

ཏེ། འདི་ ར་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་མཆོད་པ་ ་བའི་ ིར་ལམ་ཡངས་ 

ཤིང་ཆེ་ལ་ ་དང་ ོང་ མ་དང་ཚར་མ་དང་ ་ོདང་གོྱ་མོ་དང་གསེག་མ་

མེད་པར་བསལ་ཏེ་ ེ་མ་གཙང་མས་བདལ་ནས། ཀ་ཙ་ལིན་དི་ཀ་ ར་ 

འཇམ་ཞིང་རེག་ན་བདེ་བ། ད ངས་དགའ་བར་ ས་ཏེ། འི་མེ་ཏོག་ 

ྤལ་དང་། པད་མ་དང་། ཀུ་ ་ད་དང་། པད་མ་དཀར་པོ་དང་། ི་ 

མཆོག་དང་། ཨ་ཏི་ ག་ཏ་ཀ་དང་། ཱ་ལི་ཀ་དང་། ཙམ་པ་ཀ་དང་། ་ ར་ 

དང་། ཀུན་ད་དང་། ཏི་ལ་ཀ་དང་། ཀེ་ས་ར་དང་། ་ངན་འཚང་ལ་སོགས་ 

པ་ ས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མེ་ཏོག་བཟང་པོས་ནི་ཀུན་ ་ཁེབས་པར་ ས།  

ག གས་དང་ ལ་མཚན་དང་བ་དན་དང་ མ་པར་ ལ་བའི་བ་དན ་ 

དང་རིན་པོ་ཆེའི་ ་བབས་དང་ ་རེ་ནི་ སེ། རིན་པོ་ཆེའི་བ ག་ ོས་ཀིྱ་ 

དོ་ ་ཚགས་ནི་ངོས་ལ་ ངས། རིན་པོ་ཆེའི་བ ག་ ོས་ཀིྱ་ དོ་དེ་དག་ 
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ཐམས་ཅད་ནས་ནི་ཨ་ག་ ་ནག་པོས་གང་བའི་ ་བ་འ ལ། ོགས་ 

ོགས་ ་ན་ི ་ོམཁན་དང་གར་མཁན་ འི་ ་གར་དང་རོལ་མོ་ཤིན་ ་

འ ོར་ཅིང་ལེགས་པར་བ བས་པ་ མས་བཀོད། ེས་པ་དང་ ད་མེད་ 

དང་ཁེྱ ་དང་ ་མོ་ཤིན་ ་བ ན་པ་འཁར་ ་དང་ ་ཎ་བ་དང་པི་ཝང་ 

ད་གཅིག་པ་དང་པི་ཝང་དང་གིླང་ ་དང་ ་ ་དང་ ་ ་ཀུན་ད་དང་

་ ་ཆེན་པོ་ཐོགས་པ་ མས་བཀོད། ལམ་གིྱ་ངོས་གཉིས་ ་ཤིང་ཏ་ལ་ 

མཐོན་པོ་ འ་ིརིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་དང་འཛམ་ འི་ ་བའོི་གསེར་ལས་ 

ས་པའི་ ིལ་ ་གཡེར་ཁའི་ ་བ་ ེས་ཤིང་ ་འཁྲོལ་བས་བ ན་པ ་ 

མས་དང་རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་ཀིྱ་མཁའ་ ནེ་ ེ་བ་ཁྲག་ཁིྲག་བ ་ ོང་ ་

མ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ ་བ ན་གིྱ་ཤིང་ ་ཚགས་ ན་དང་ མོས་ ་ ན་པ་ 

་ཚགས་དང་ ས་ཐམས་ཅད་ཀིྱ་ལོ་མ་དང་། མེ་ཏོག་དང་འ ས་ ་ ན་ 

མ་ཚགས་པ་དག་བ གས་སོ། །དེ་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ་ ེ། ལམ་ནི་ ་ 

ཚགས་ཤིན་ ་ལེགས་པར་བ ན། ། ་རེས་དང་ནི་ག གས་དང་བ་དན་ 

ེང་། །སིལ་ ན་དག་གི་ ་དག་རབ་ ་འ ིན། ། ་ ་ཡིད་ ་འོང་བའང་ 

དེ་བཞིན་ཏེ། ། ད་མེད་མང་པོ་ ་ོ ང་གར་ ེད་དང་། །གོས་བཟང་ཁྲག་ 

ཁིྲག་ མ་མང་ ་ཚགས་དང་། །མེ་ཏོག་ ེང་བ་བཟང་ཞིང་མཛས་པ་ཡིས། ། 

ལམ་མཆོག་ཡངས་པ་དེ་ནི་རབ་ ་བ ན། །གོྲང་མཆོག་གཙང་མ་འདིར་ 
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ནི་ གས་ ་ེཅན། །སངས་ ས་ བ་པའི་ ་བ་གཤེགས་སོ་ཞེས། ། ་འོད་ 

གཞོན་ ས་དད་པ་རབ་བ དེ་ནས། ། ་ཆེ་ཡངས་པའི་ལམ་ནི་ཤིན་ ་ 

བ ན། ། ་ ས་ཀིྱ་ནི་ ་ེམ་གཙང་མ་བདལ། །རབ་ ་ཡིད་འོང་མེ་ཏོག་ 

མཆོག་ མས་བཀྲམ། །རིན་ཆེན་ ་བབས་དག་ཀྱང་ལེགས་པར་བ གས། ། 

ལམ་ནི་ ་ཡི་གོྲང་ཁེྱར་བཞིན་ ་མཛས། ། ་འོད་གཞོན་ ་ཤིན་ ་ཡིད་ 

དགའ་བས། །དེ་ ར་ལམ་ མས་ ་ཚགས་ལེགས་བ ན་ཏེ། ། ་དང་ ་ 

མིན་ ་ཡིས་དེ་མཐོང་ནས། །ངོ་མཚར་ ར་ཅིང་ཨ་ལ་ལ་ཞེས་ ། །ལམ་ 

གིྱ་གཡས་གཡོན་འཛམ་ འི་ ་གསེར་གིྱ། །ཏ་ལ་མཐོ་ཞིང་བཟང་ལ་ མ་ 

པ་དག །རིན་ཆེན་ ིལ་ འི་ ་བས་གཡོགས་ཤིང་དཀིྲས། ། ་འཁོྲལ་ མ་ 

པ་ ་མ་མང་པོ་བ གས། །དེ་བཞིན་རིན་ཆེན་ ངོ་པོ་ཁྲག་ཁིྲག་ནི། ། ས་ 

ཀུན་གིྱ་ཡང་མེ་ཏོག་ ས་པ་བ གས། །དེ་ཡིས་ཡངས་པའི་ལམ་བ ན་ 

མཛས་ ར་པ། །མཐོ་རིས་ན་ནི་དགའ་བའི་ཚལ་ ་བཞིན། །རིན་པོ་ཆེ་ 

ལས་ ས་པའི་མཁའ་ ེན་ནི། ། ་བའི་ ན་པོ་འོད་འབར་ཤིན་ ་མཛས། ། 

དཔེ་མེད་མཐོང་ཞིང་ཆེ་ལ་ ས་པ་དག །ལམ་གིྱ་གཡས་གཡོན་འགྲམ་ ་ 

བ གས་ཤིང་བཀོད། །སངས་ ས་འཇིག་ ནེ་ག མ་དབང་གང་ནས་ནི། ། 

ལ་པོའི་ཁབ་ཀིྱ་གོྲང་ ་གཤེགས་པ་ཡི། །ལམ་ཆེན་དེ་ནི་དེ་དག་རབ་ 

བ ན་པས། ། མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཡང་མཛས་པར་ ར། །གཡས་གཡོས་ 
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་ནི་རིན་ཆེན་པོག་ཕོར་ད ངས། །དེ་དག་ཨ་ག་ ་ཡང་ནག་པོས་བཀང་། ། 

པོག་ཕོར་ཀུན་ནས་ ་བ་ ིན་བཞིན་འཁིྲགས། ། ་ཡི་ ་ིཞིམ་ མ་པ་ ་ 

ཚགས་འ ང་། །ཇི་ ིད་གོྲང་ཁེྱར་ ་ ནོ་ ་ོབར་དང་། །རི་ ལ་ ་ ོད་ 

ང་པོ་ཇི་ ིད་པར། ། ་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པས་ ལ་བའི་ རི། ། ་ 

ས་དཔེ་མེད་ཡངས་པས་བ ན་པ་ ས། །དེ་ནས་ ་འོད་གཞོན་ ར་ 

ར་པས་ལམ་དེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀོད་པ་ མ་པ་ ་ཚགས་ ་མས་བ ན་པ་

ས་ནས་ ་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པ་ ་ ོད་ཀིྱ་ ང་པོའི་རི་ལས་བབས་ཏེ། 

ལ་པོའི་ཁབ་ཀིྱ་གོྲང་ཁེྱར་ཆེན་པོ་གང་ན་བ་དང་རང་གི་ འི་ཁིྱམ་མཐོ་

ཞིང་ཆེ་ལ་ཡངས་པ་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་སོང་ ་ེ ནི་ནས་རང་གི་ཁིྱམ་ ་

གས་སོ། ། གས་ནས་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་དང་ ང་བ་མང་ཞིང་ 

བཟང་བ་གཡོར་བ ག་ །ེ ཞལ་ཟས་རོ་ ་བ ་པ་ ར་ནས་དེའི་མཚན་ 

མོ་འདས་པ་དང་ ལ་པོའི་ཁབ་ཀིྱ་གོྲང་ཁེྱར་ཆེན་པོ་ཆག་ཆག་ལེགས་པར་

བཏབ། ི་དོར་ལེགས་པར་ ས་ནས་མེ་ཏོག་སིལ་མ་ནི་བཀྲམ། བ ག་ 

ོས་ཀིྱས་ནི་བ གས། ་རེ་ནི་ སེ། དར་གིྱ་ ་ ་ིདང་ ན་པོ་ནི་ད ངས། 

ག གས་དང་ ལ་མཚན་དང་བ་དན་ནི་བ ེངས་ཏེ། དེ་ ར་ ལ་པོའི་ཁབ་ 

ཀིྱ་གོྲང་ཁེྱར་ཆེན་པོའི་ལམ་ ང་དང་གོྲང་བར་ ་བཅས་པ་ ོ་དང་གོྱ་མོ་

དང་གསེག་མ་མེད་པར་ ས། མེ་ཏོག་ ་ཚགས་ནི་བཀྲམ། ཙན་དན་གིྱ་ ེ་ 
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མས་ནི་གཏོར། ར་ཁུང་དང་ ་བབས་དང་ ོ་གང་དང་བ་གམ་དང་ 

ར་ཁུང་ ་བ་རིས་དང་ ་བ་ཁམ་པ་ ་ ས་ནི་བ ན་ཅིང་ཙན་དན་གིྱས་

ག་པ་ ས་ཏེ། དེ་ ར་ ལ་པོའི་ཁབ་ཀིྱ་གོྲང་ཁེྱར་ཆེན་པོ་དཔག་ ་མེད་ 

པའི་བཀོད་པས་རབ་ ་བ ན་ནས། རང་གི་ཁིྱམ་ཡང་ ན་ ་ཚགས་པ་ 

མ་པ་ ་མས་བ ན་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་ ངེ་བ་ མ་པ་ ་མ་ནི་རབ་ ་ 

ད ངས། དགའ་ ན་གིྱ་རིས་ཀིྱ་ འི་གོས་ཀིྱས་ནི་བ ན་ཅིང་ཉེ་འཁོར་ 

ཡང་མཛས་པར་ ས། ངེ་བ་དང་ ་ ི་ མ་པ་ཐ་དད་པ་ ་མས་ནི་ 

བ ན་པ་ ེད་ ་བ ག རིན་པོ་ཆེའི་ ན་ ་ེབ་ཁྲག་ཁིྲག་བ ་ ངོ་ ་མ་ 

ནི་འདིང་ ་བ ག་ ེ། བཅོམ་ ན་འདས་ལ་མཆོད་པ་ ་བའི་ ིར་དེའི་ 

ད ས་ ་བཅོམ་ ན་འདས་ཀིྱ་ ་ ས་ཀིྱ་སེང་གེའི་ཁིྲ་ འི་དང་མིའི་ལས་

འདས་པ་བཤམས་སོ། །རིན་པོ་ཆེ་ ་ཚགས་ཀིྱ་པོག་ཕོར་ནི་ ོགས་བཞིར་ 

ད ངས་ཏེ། དེ་དག་ནས་ཨ་ག་ ་འབའ་ཞིག་གི་ ་བ་འ ལ་བར་ ས་སོ། ། 

་འོད་གཞོན་ ར་ ར་པས་ཁིྱམ་མཆོག་དེ་ཡང་འདི་ ་ ེ། བཅོམ་ ན་ 

འདས་ཀིྱས་ཡོངས་ ་ལོངས་ ད་པའི་ ིར་ འི་ ་གར་དང་སིལ་ ན་ནི་

བ གས། ག གས་དང་ ལ་མཚན་དང་བ་དན་ནི་བ ེངས། ་དང་ ་ 

དང་གནོད་ ནི་དང་། ་ིཟ་དང་ ་མ་ཡིན་དང་ནམ་མཁའ་ ིང་དང ་ 

མིའམ་ཅི་དང་ ོ་འ ེ་ཆེན་པོ་དང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་བ ་ ངོ་གིས་ནི་ 



 58 

གང་ཞིང་ མ་པར་བ ས། རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་ ་ཚགས་ མ་པ་ ་མས་ 

ནི་གང་བར་ ས་སོ། །དེ་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ་ །ེ ་འོད་ཀིྱས་ནི་ཁིྱམ་ 

མཆོག་ཡངས་པ་ཡང་། ། ་ཆེར་ཐམས་ཅད་ཤིན་ ་བ ན་པར་ ས། ། 

གང་ལ་འཇིག་ ེན་ ོན་མ་བ གས་པ་ཡི། ། ་ ས་སེང་གེའི་ཁིྲ་ནི་ད ས་ 

་བ གས། །འཇིག་ ེན་ ནོ་མཛད་ ལ་བའི་གཙ་བོ་ཡི། །དགེ་འ ན་ 

དག་ནི་གང་ལ་འ ག་འ ར་བ། །རིན་ཆེན་ཤིན་ ་ མ་པར་བཀྲ་བའི་ 

ན། ། ེ་བ་ ངོ་ ག་མཐའ་ཡས་ལེགས་པར་བཏིང་། །རིན་ཆེན་ ་ཚགས་ 

ཀུན་གིྱ་བ ག་ ོས་ དོ །  །ཨ་ག་ ་ཡིས་ཤིན་ ་གང་ ས་ཏེ། ། ོགས་ 

མས་ཐམས་ཅད་ ་ཡང་ མ་པར་ད ངས། །དེ་དག་ནས་ནི་ཡིད་འོང་ 

ི་ མས་འ ལ། ། ་འོད་ཀིྱས་ནི་ ོབས་བ ་གཤེགས་པའི་ ིར། །རིན་ 

ཆེན་མེ་ཏོག་མཛས་པ་ ་ཚགས་དང་། །མེ་ཏོག་ ་ིམཆོག་བཟང་པོ་ མ་ 

མང་གིས། །ཁིྱམ་གིྱ་ས་གཞི་བཟང་པོ་ཀུན་ ་བཀྲམ། །གར་ ེད་ ་ལེན་ 

སིལ་ ན་ ་དག་གིས། །ཁིྱམ་མཆོག་ཐམས་ཅད་ཀུན་ ་ ་ཡིས་གང་། ། 

ག གས་དང་བ་དན་དག་ཀྱང་ཤིན་ ་བ ེངས །  །ཁིྱམ་ཀུན་ལམ་མེར་ 

མཛས་པ་ ་ཡི་བཞིན། ། ་འོད་གཞོན་ འི་ཁིྱམ་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡང་། ། 

ེས་ ་ན་ ང་ཚགས་ཀིྱས་བ ན་ ར་ཅིང་། ། ་དང་གནོད་ ནི་ ་མིན་ 

མང་པོས་གང་། །བ ་ ག་མང་པོའི་ ་ཡིས་ མ་པར་བ ས། །དེ་ནས་ ་ 
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འོད་གཞོན་ ར་ ར་པས་ ལ་པོའི་ཁབ་ཀིྱ་གོྲང་ཁེྱར་ཆེན་པོ་ཡང་བ ན། 

བདག་གི་ཁིྱམ་ཡང་ལེགས་པར་བ ན་ནས་དེའི་མཚན་མོ་འདས་པ་དང་། 

ནངས་པར་ ་རབས་ཀིྱ་ ས་ཀིྱ་ཚ་སིལ་ ན་ ་ཚགས་བ ་དག་ནི་རབ་ ་

དཀོྲལ། ག གས་དང་ ལ་མཚན་དང་བ་དན་ ེ་བ་ ་མ་ནི་བ ངེས་ །ེ 

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ེ་བ་ཁྲག་ཁིྲག་བ ་ ོང་ ག་བ ད་ ་ཐམས་ཅད་

ཀྱང་ འི་མེ་ཏོག་མ ་ཱརས་ མི་པ་བཀང་ །ེ དེ་དག་ལས་ལ་ལ་ནི་ ་ེབ་ 

གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་

་ །ེ ན་རས་གཟིགས་དབང་ ག་དང་། མ ་ཆེན་ཐོབ་དང་། ོས་ཀིྱ་ 

གླང་པོ་ཆེ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་དང་། མངོན་པར་འ ང་དཀའ་དང་། 

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ ར་ ར་པ་དང་། དཔའ་བོའི་ ེ་དང་། ལག་བཟངས་ 

དང་། རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་དང་། མཐོང་བ་དོན་ཡོད་དང་། མས་པ་ལ་ 

སོགས་པ་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་ཆནེ་པོས་ཡོངས་ ་བ ོར་ཅིང་ 

མ ན་ ་བདར་ཏེ། ་དང་བ་ལང་ ་མ་ཤིན་ ་བ ན་ཅིང་མ་ཞོན་པར་ 

ཁིྲད་པ་མང་པོ་དང་འ ེས་པ། གཞན་ཡང་ ལ་གིྱ་མི་དཔག་ ་མེད་པའི་ 

ཚགས་དང་བདག་ཉིད་ཀྱང་ འི་མེ་ཏོག་མ ་ཱརས་ ིམ་པ་བཀང་ ་ེ ང་ 

བ་སེམས་དཔའི་མ ་ཆེན་པོ་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ་འ ལ་ཆེན་

པོ་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཆོ་འ ལ་ཆེན་པོ་དང་། ང་ བ་སེམས་ 


