
མ� � � �  རགཏི� �  བན� མ� ཙ�� ཧབ� ཥ� ིཏཥ� � མཽལཾ�  ལ�  

� ས� � �  ི� � སགརམ�  �  རཡ� ི། 

༄༅། །� ག་ཆེན་� ོན་འ� ོའ �་� ོམ་རིམ་གསལ་འདེབས་ངག་འདོན་

�  ས་� ེལ་དངོས་གཞིའི་� ་ཐོ་དང་བཅས་པ་

ཟབ་དོན་�  ་མཚ�འི་ལམ་ཚང་ཞེས་

� ་བ་བ� གས་སོ། །

 

༧�  ལ་བ་མདོ་ཁམས་པ་�  ་� ེང་ག� མ་པ་� ན་དགའ་བ� ན་འཛ�ན།
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བཀའ་བ�   ད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཐོག་སངས་�  ས་ཆོས་�  ་� ན་

� ་བཟང༌། །ངེས་པ་� ་� ན་ལོངས་�  ་� ོ་� ེ་འཆང༌། །བ� ་གཉིས་མཛད་� ོན་མཆོག་

�   ལ་� བ་པའི་དབང༌། །ངོ་བོ་ཉིད་�  ་དཔལ་� ན་པ� ་�  ེས། །སངས་�  ས་ཉག་གཅིག་

བ�   ད་པའི་� ེ་བ� ན་ཚ�གས། །བཀའ་� ིན་མཉམ་མེད་� ་བའི་� ་མའི་ཞབས། །དཀོན་

མཆོག་� ་ག� མ་�  བས་གནས་� ོགས་པར་འ� ད། །མཁའ་མཉམ་འ� ོ་� ན་� མ་

� ོལ་� ིན་� ིས་� ོབས། །གང་ཞིག་� ལ་� ན་� ི་�  ེས་� ་� མས་ཚ�་གཅིག་གིས་� ང་

� བ་� ི་འ� ས་� ་རང་རིག་གཞི་ཐོག་ལ་�   བ་པར་འདོད་པ་� མས་� ིས་ནི། ལམ་

ཐམས་ཅད་� ི་� ིང་པོའ �་ཡང་� ིང་ངེས་དོན་ཟབ་མོ་� ་ན་མེད་པ་འདི་ཉིད་ལ་འ� ག་

པར་� འོ། །དེའི་� ན་སོགས་ཉམས་ལེན་� ི་རིམ་པ་ནི། དང་པོ་� ་མ་དང་ཆོས་ལ་

དད་པས་གཞི་ག� ང༌། � ོན་འ� ོ་� ན་མོང་པས་� ོ་ལེགས་པར་བཀོལ། � ན་མོང་མ་

ཡིན་པས་�   ད་� མ་པར་�  ོང༌། དངོས་གཞི་དོན་དམ་སེམས་ཉིད་བ� ོམ་དོན་བ� ོན། 

� ེས་དགེ་བ་� ོགས་� ང་� ་�  ས་འདེབས། � ན་མཚམས་�   ན་� ི་� ལ་འ� ོར་ཡང་

དག་པར་�  ོང་བ་དང་�  ག་གོ །ནམ་� འང་� ི་ནང་གསང་བའི་གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་

� ངས་ཏེ། � ས་ངག་ཡིད་ག� མ་རབ་� ་དབེན་པའི་� ོ་ནས་འདི་� མས་འདོན་� ོམ་

ཆིག་� ིལ་ཁོ་ནར་� ་བ་ཉིད་དོ། །དང་པོ་� ་མ་དང་ཆོས་ལ་དད་པས་གཞི་ག� ང་བ་ནི། 
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དཔལ་� ན་� ་བའི་� ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

བདག་སོགས་� ིང་གར་པ� ོའ �་ཟེ� ་འ�  ་ལ། །

འ� ལ་བ་མེད་པར་� ག་པར་བ� གས་ནས་� ང༌། །

�  ་ག� ང་� གས་� ི་� ིན་� ིས་བ� བ་� ་གསོལ། །

མཉམ་མེད་བཀའ་བ�   ད་འ�  ག་པའི་� ེ་བ� ན་� མས། །

ཚ�ག་དང་ཉམས་ཙམ་� ི་བ�   ད་མ་ཡིན་པའི། །

� ོགས་པ་དོན་བ�   ད་ངོ་མཚར་� ད་� ་�  ང༌། །

མི་� ེད་དད་པ་འ�  ར་མེད་བ� ན་པར་� ། །

རིང་ལམ་� ང་དོན་ཐེག་པ་དམན་ལས་འཕགས། །

ཐེག་ཆེན་གསང་� གས་ཟབ་དོན་ཉིང་� ་མཆོག །

གནས་� གས་རང་བཞིན་� ག་�  ་ཆེན་པོའ �་ཆོས། །

བ� ལ་� ོང་� ེད་དཀའ་དེང་འདིར་�  ོ་བས་འ� ག །

གཉིས་པ་ཆོས་ལ་� ོ་བཀོལ་� ན་མོང་� ོན་� ་འ� ོ་བ་ལ་བཞི་ལས། 

དང་པོ་དལ་འ� ོར་� ེད་དཀའ་བསམ་པ་ནི། 

ཐོག་མེད་འཁོར་བའི་�  ེ་མང་ཉམ་རེ་ཐག །

ད་རེས་དལ་འ� ོར་རིན་ཆེན་ཐོབ་པ་འདི། །
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�   ་�  ེན་ཅི་ནས་� ེད་དཀའ་ཕན་འདོགས་ཆེ། །

འ� ན་མ་མ་ནོར་གཏན་དོན་ཆོས་ལ་� ིལ། །

གཉིས་པ་འཆི་བ་མི་� ག་བ� ོམ་པ་ནི། 

� ོད་བ� ད་འཇིག་� ེན་འ� ས་� ས་མི་� ག་དངོས། །

རང་ཉིད་ངེས་པར་འཆི་ལ་ནམ་འཆི་མེད། །

འཆི་� བས་འདིར་� ང་གང་གིས་ཕན་མི་འ�  ར། །

ལོང་མེད་ཚ�་འདིར་ངེས་འ�  ང་བ� ོན་འ�  ས་བ�  ེད། །

ག� མ་པ་ལས་�   ་འ� ས་བ� ི་བ་ནི། 

� ིག་པའི་� མ་� ིན་མི་འདོད་ཉེས་པའི་�   ། །

དགེ་བའི་ལས་འ� ས་བདེ་ལེགས་བཟང་པོའ �་� ེན། །

ཡིད་ཆེས་བ� ན་པས་� ང་� ང་� ་ཞིབ་�  ོད། །

� ང་མ་བ� ན་� ང་ཐབས་� ིས་དགེ་བར་བ�   ར། །

བཞི་པ་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་� ན་པ་ནི། 

ངན་སོང་ག� མ་ནི་�  ག་བ� ལ་མི་བཟད་� ག །

བདེ་འ� ོ་ག� མ་ཡང་འ�  ར་བའི་�  ག་བ� ལ་ཅན། །

འ� ་� ེད་�  ག་བ� ལ་འཁོར་བར་འཆིང་བའི་གཞི། །
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འཇིགས་�  ག་� ོང་སེམས་ཇི་བཞིན་�   ད་� ིན་� ། །

ག� མ་པ་�   ད་� མ་�  ོང་� ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་� ོན་འ� ོ་ལ་བཞི་ལས། དང་

པོ་� ོ་� ོད་� ང་�   བ་པ་�  བས་འ� ོ་སེམས་བ�  ེད་ལ་ནང་ཚན་� ་ད� ེ་བར་� མ་པ་

�  ག་ལས། ཐོག་མར་�  བས་སེམས་མདོར་བ�  ས་ནི། 

སངས་�  ས་ཆོས་དང་ཚ�གས་� ི་མཆོག་� མས་ལ། །

� ང་� བ་བར་� ་བདག་ནི་�  བས་� ་མཆི། །

བདག་གིས་དགེ་�  ོར་བ� ིས་པའི་བསོད་ནམས་� ིས། །

འ� ོ་ལ་ཕན་� ིར་སངས་�  ས་འ�  བ་པར་ཤོག །ཅེས་ལན་ག� མ། 

གཉིས་པ་�  བས་� ལ་སོགས་བ� ོམ་པ་ནི། 

� ང་� ིད་མ་དག་� ང་བའི་ཆ་ལས་འདས། །

རང་མ� ན་ལྃ་ལས་གསེར་� ི་ས་གཞིར་�  བ། །

འོད་གསལ་ཁོད་� ོམས་ཞིང་ཁམས་མཚན་ཉིད་ཅན། །

�  ་ཆེ་ནམ་མཁའི་ཁམས་� ན་� བ་པར་གདལ། །

ད� ས་� ་བྃ་ལས་བ� ད་� ིའི་�  ་མཚ�་དཀར། །

དལ་ཡངས་ཡན་ལག་བ�  ད་� ི་ཡོན་ཏན་� ན། །

པྃ་ལས་རིན་ཆེན་དཔག་བསམ་དགོས་འ�  ང་ཤིང༌། །
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མཐོ་མཛ�ས་� ོགས་བཞིར་ཡལ་གདན་� ེས་པའི་ད� ས། །

ནོར་� འི་� ི་འཕང་དར་ཟབ་�  ན་� ིས་�  བས། །

� ་ཚ�གས་པ� ་ཉི་� ་བ� ེགས་པའི་ཁར། །

�  བས་� ི་� ིང་པོ་� ིན་ཅན་� ་མ་� ེ། །

� ོ་� ེ་འཆང་� ལ་ཡེ་ཤེས་�  ་ཅན་བ� གས། །

ད� ་� ེང་ནམ་མཁར་� ག་ཆེན་བ�   ད་པའི་� ེ། །

� ན་� ང་ཐོ་བ� ེགས་� མ་པར་གསལ་བར་�  ར། །

མཐའ་� ོར་�  ་བོད་�  བ་མཐའ་རིས་མེད་� ི། །

�  ེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་� ོམ་ཚ�གས་� ལ་� ིས་བ� ོར། །

མ� ན་� ་ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལ། །

གསར་� ིང་� ་ཚ�གས་�  ་མཚ�འི་ཚ�གས་� ིས་བ� ོར། །

གཡས་� ་� ོན་པ་� � འི་�  ལ་པོ་ལ། །

� ོགས་བ� ་� ས་ག� མ་སངས་�  ས་ཚ�གས་� ིས་བ� ོར། །

�  བ་� ་ཆོས་�  ་ཤེར་� ིན་� མ་ཆེན་མོར། །

� མ་� ང་དམ་ཆོས་� ེགས་བམ་ཚ�གས་� ིས་བ� ོར། །

གཡོན་� ་� ང་སེམས་�  ན་རས་གཟིགས་དབང་ལ། །
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མཆོག་དམན་རིག་� ོལ་དགེ་འ� ན་ཚ�གས་� ིས་བ� ོར། །

བར་མཚམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འ� ོ་ཆོས་�  ོང་� ེ། །

ནོར་� འི་ཚ�གས་བཅས་མ་ཚང་མེད་པས་གང༌། །

� ན་� ང་བདག་ལ་ཞལ་གཟིགས་ད� ེས་པའི་� ལ། །

བ� ག་མདངས་འོད་གསལ་� ིན་ཆེན་འབར་བར་བ� གས། །

མ� ན་� ་བདག་དང་ཚ�་འདིའི་ཕ་མས་གཙ�ས། །

རིགས་�  ག་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་� ོགས་པར་འཁོད། །

ཚ�ག་ཙམ་�  བས་གསོལ་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་འ�  བ། །

� ོམ་ག� མ་མ་ཡེངས་� ེ་གཅིག་འ� ན་བ� ོམ་� ། །

ག� མ་པ་� ག་འཚལ་བ་ནི། 

བདག་� ས་རབ་�  ང་གཅིག་མིན་� མ་�   ལ་ནི། །

བ� ང་� འི་� ལ་འདས་བསམ་� ིས་མི་� བ་གསལ། །

� ིན་ཅན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འ� ོ་� མས་བཅས། །

� ས་ངག་ཡིད་ག� མ་� ས་པས་� ག་འཚལ་�  ར། །
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�  བས་འ� ོའ �་ཚ�གས་ཞིང་།
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(ལམ་ཐམས་ཅད་� ི་གཞི་� ེན་�  བས་འ� ོ་བསག་� ལ། དང་

པོ་�  བས་འ� ོའ �་ཚ�གས་ཞིང་གསལ་འདེབས་� ལ་ནི། རང་གི་མ� ན་

� ་ཡི་གེ་ལཾ་ཞིག་གསལ། ཡི་གེ་ལཾ་ཡིག་ལས་ས་གཞི་ཡོངས་� ོགས་

གསེར་� ི་ས་གཞིར་གསལ། ས་གཞིའི་ད� ས་� ་བཾ་ཡིག་ཅིག བཾ་

ཡིག་དེ་ཉིད་འོད་� ་� ་ནས་�  ་མཚ�ར་�  ར་པའི་ད� ས་� ་པཾ་ཡིག་ཅིག་

གསལ། པཾ་ཡིག་ལས་ཡལ་ག་� ་པའི་� ོན་ཤིང་ཞིག་འ�  ངས། ད� ས་

� ི་ཡལ་ག་ལ། � ོར་འཆང་། མ� ན་� ི་ཡལ་ག་ལ་ཡི་དམ་གང་� ང་། 
གཡས་ལ་� ཀ་� བ། �  བ་ལ་� མ་ཆེན་མོའམ་ཆོས་པོ་ཏི། གཡོན་

ལ་�  ན་གཟིགས་སོགས་བ� གས་ཡོད་བསམ། ཚ�གས་ཞིང་གི་� ་

ཐམས་ཅད་ཞལ་རང་ལ་� ོགས་ནས་� གས་ད� ེས་པས་གཟིགས་པར་

གསལ། དེའི་མ� ན་� ་རང་གིས་ཡིད་� ས་པའི་དད་པ་དང་མོས་� ས་

� ང་ངེ་བའི་ངང་ནས་ངག་གིས་�  བས་འ� ོ་འདོན། �  བས་འ� ོའ �་� ངས་

དང་མཉམ་པར་� ས་� ིས་� ག་� ལ་ནས་� ངས་བསག་དགོས། གཉིས་པ་བ�  ་རིམ་� ེད་� ལ། 
མ� ན་� ི་ཡི་དམ་གཡས་� ི་སངས་�  ས་ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་�  བ་� ི་� མ་པོ་ཏི་ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་

གཡོན་� ི་� ང་སེམས་ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་ད� ས་� ི་� ོར་འཆང་ལ་ཐིམ། བ�   ད་པའི་� ་མ་གསལ་

གཏབ་ཡོད་ན་དེ་� མས་མར་འོད་� ་� ་ནས་� ོར་འཆང་ལ་ཐིམ། � ོར་འཆང་དེ་ཉིད་� ང་འོད་� ་� ་

ནས་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་ནས་ད� ེར་མེད་� ་�  ར་པར་བསམ། རང་ཉིད་� ང་མི་དམིགས་པ་� ོང་པ་

ཉིད་� ་�  ར་པའི་ངང་ལ་� ང་ཙམ་མཉམ་པར་འཇོག  དེ་ལ་དོན་� ི་�  བས་འ� ོ་ཡང་ཟེར།)



99

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་� ་མ་

སངས་�  ས་ཆོས་� ི་�  ་ལ་�  བས་� ་མཆིའོ། །

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་� ་མ་

ལོངས་�  ོད་� ོགས་པའི་�  ་ལ་�  བས་� ་མཆིའོ། །

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་� ་མ་

� གས་� ེ་�   ལ་པའི་�  ་ལ་�  བས་� ་མཆིའོ། །

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་� ་མ་

སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆིའོ། །

� ག་གི་� ངས་�  ས་པར་མ་ནམ་བཞི་� ོར་དང་པོར་� ག་བ�  ། གཉིས་པར་

ཉིས་བ�  ། ག� མ་པར་� མ་བ�  ། བཞི་པར་བཞི་བ�  ་� ེ་� ོང་� ག་གམ། � ན་བཞི་

�  ེལ་མ་ལ་སོགས་བ�  ས་པར་རེ་རེར་བ�  ་� ག་རེ་འ� ལ། ཡང་ན་� ག་མི་འ� ལ་

ཚ�་བཞི་ཀ་མཉམ་�  གས་� ་ཅི་རིགས་འདོན་ཅིང་མོས་བ� ོམ་ཚད་� ན་� ་� ། བཞི་

པ་འདོད་དོན་གསོལ་གདབ་སོགས་ནི། 
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བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་� ི་� ོ་ཆོས་� ་འ� ོ་བར་

� ིན་� ིས་བ� བ་� ་གསོལ། ཆོས་ལམ་� ་འ� ོ་བར་� ིན་� ིས་

བ� བ་� ་གསོལ། ལམ་འ�  ལ་པ་སེལ་བར་� ིན་� ིས་བ� བ་� ་

གསོལ། འ�  ལ་པ་ཡེ་ཤེས་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་བ� བ་� ་

གསོལ། � ་བའི་� ་མ་བ�   ད་པ་དང་བཅས་པ་� མས་ལ་�  བས་� ་

མཆིའོ། །

མཆེད་� ོགས་ཆོས་མཛད་དང་བཅས་པ་� མས་ལ་�  བས་� ་

མཆིའོ། །

� ོད་� ི་འཇིག་� ེན་དཔལ་� ན་� ་མའི་ཚ�གས་ལ་�  བས་� ་

མཆིའོ། །

བ� ད་� ི་སེམས་ཅན་� ་དང་� ་མོའ �་ཚ�གས་ལ་�  བས་� ་

མཆིའོ། །

� ང་� ིད་དཔལ་� ན་� ་མའི་ཚ�གས་ལ་�  བས་� ་མཆིའོ། །

� ོགས་པས་བདག་� ོལ་བར་� ིན་� ིས་བ� བ་� ་གསོལ། །

� གས་� ེས་གཞན་� ོལ་བར་� ིན་� ིས་བ� བས་� ་གསོལ། །

� ེན་འ� ེལ་ཐབས་ལ་མཁས་པར་� ིན་� ིས་བ� བ་� ་གསོལ། །
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འ� ེལ་ཚད་དོན་དང་� ན་པར་� ིན་� ིས་བ� བ་� ་གསོལ། །

� ག་�  ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་�  བ་ཚ�་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་

� ིན་� ིས་བ� བ་� ་གསོལ། །

� ་པ་�  བས་སེམས་ལེན་པ་ནི། 

� ོགས་བ� ར་བ� གས་པའི་� ་མ་དང༌། །སངས་�  ས་� ང་

� བ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །ཡི་དམ་དཔའ་བོ་� ལ་འ� ོར་ཚ�གས། །

ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་� ་གསོལ། །དེང་ནས་བ� མས་ཏེ་

མགོན་མེད་བདག །� ང་� བ་� ིང་པོ་མ་ཐོབ་བར། །འཁོར་བའི་

འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་ལས། །བདག་དང་འ� ོ་� མས་བ�  བ་པའི་

� ིར། །� ང་གཉིས་གཙ�་བོ་�  ་ག� མ་བདག །བཅོམ་� ན་འདས་

ལ་�  བས་� ་མཆི། །འདོད་ཆགས་� ལ་ཞིང་� ་ངན་འདས། །ཞི་

བའི་ཆོས་ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཚ�གས་� ི་མཆོག་�  ར་ས་ལ་

བ� གས། །� ིར་མི་� ོག་ལ་�  བས་� ་མཆི། །སངས་�  ས་� ན་� ི་

རང་བཞིན་�  ། །� ་མ་མཆོག་ལ་�  བས་� ་མཆི། །དངོས་�  བ་� ེར་

བའི་ཡི་དམ་� ། །ད� ིལ་འཁོར་� ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །དཔའ་བོ་

དང་ནི་� ལ་འ� ོར་མ། །མཁའ་འ� ོའ �་ཚ�གས་ལ་�  བས་� ་མཆི། །
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� ོང་ཉིད་� ིང་� ེ་ད� ེར་མེད་པ། །ག� ག་མའི་སེམས་ལ་�  བས་

� ་མཆི། །བདག་གིས་� ས་ངག་ཡིད་ག� མ་� ིས། །� ོན་ཆད་

� ིག་པ་ཅི་བ� ིས་པ། །མགོན་པོ་� ེད་� ི་�  ན་� ར་བཤགས། །

� ན་ཆད་� ིག་ལས་� ོག་པར་བ� ི། །དེང་ནས་� ེད་� ི་འབངས་

� ་མཆི། །� ེད་� ིས་བ� བ་� ར་� ེས་� ་� ོབ། །� ེད་� ི་བཀའ་

ལས་མི་འདའ་བས། །� ན་ནས་ཡོངས་� ་བ�  བ་� ་གསོལ། །ཞེས་

�  བས་� ་སོང་ལ། ཇི་� ར་� ས་ག� མ་མགོན་པོ་� མས། །� ང་� བ་

� ་ནི་ངེས་མཛད་� ར། །� ང་� བ་སེམས་ནི་� ་ན་མེད། །དམ་

པ་བདག་གིས་བ�  ེད་པར་བ� ི། །� ལ་� ིམས་� ི་ནི་བ� བ་པ་

དང༌། །དགེ་བའི་ཆོས་ནི་�  ད་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་དོན་� ེད་� ལ་

� ིམས་ག� མ། །བདག་གིས་བ� ན་པོར་ག� ང་བར་བ� ི། །� ་ན་

མེད་པའི་� ང་� བ་སེམས། །དམ་པ་བདག་གིས་བ�  ེད་བ� ིས་

ནས། །སེམས་ཅན་� ན་� ི་དོན་� ི་� ིར། །བདག་གིས་� ོམ་པ་མ་

� ས་ག� ང༌། །མ་བ�  ལ་བ་� མས་བདག་གིས་བ�  ལ། །མ་� ོལ་

བ་� མས་བདག་གིས་ད� ོལ། །ད� ག་མ་� ིན་པ་ད� གས་ད�  ང་

ཞིང༌། །སེམས་ཅན་� ་ངན་འདས་ལ་དགོད། །ཅེས་སེམས་བ�  ེད། 
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�  ག་པ་བ�  ་རིམ་དོན་དམ་�  བས་འ� ོར་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི། 

�  བས་� ལ་བར་� མས་མ� ན་� ི་� ་ལ་ཐིམ། །

གཡས་� ོར་� ལ་� ིས་རིམ་པར་འ� ས་པ་ནི། །

ད� ས་� ི་རིས་མེད་� ་མ་དེ་བ�   ད་པ། །

དེ་� མས་ཡས་མར་འོད་� ་� ་མར་འ� ས། །

� ན་འ� ས་� ་བའི་� ་མ་རིགས་� ི་བདག །

བདག་ལ་ཐིམ་པས་�  ་ག� ང་� གས་� ོ་� ེ། །

� ས་ངག་ཡིད་དང་� མ་ད� ེར་མེད་པའི་གཤིས། །

རང་རིག་ཡེ་ཤེས་དོན་� ི་�  བས་འ� ོ་མཆོག །

གཉིས་པ་�  ིབ་�  ོང་� ོར་སེམས་� ོམ་བ� ས་ལ་� ་ལས། 

དང་པོ་བ�  ེད་ཆོག་སོགས་ནི། 

རང་གི་�  ི་བོར་པྃ་ལས་པ� ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བ�  ད་པའི་� ེ་

བར་ཨ་ལས་� ་བའི་ད� ིལ་འཁོར་� ི་� ེང་� ་�  ྃ་ལས་� ོ་� ེ་དཀར་

པོ་� ེ་� ་པ་� ེ་བ་ལ་�  ྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་འ� ོས་འཕགས་པ་

མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་� ི་� ིག་�  ིབ་�  ངས། � ར་འ� ས་

�  ྃ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་� ་�  ར་པ་ལས་བཅོམ་� ན་འདས་དཔལ་� ོ་
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� ེ་སེམས་དཔའ་�  ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་� ག་གཉིས་� ོ་� ེ་

དང་� ིལ་� ་འཛ�ན་པས་� མ་ལ་འ�  ད་པ། � མ་� ོ་� ེ་� ེམས་མ་

དཀར་མོ་� ི་� ག་དང་ཐོད་པ་འཛ�ན་པས་ཡབ་ལ་འ�  ད་པ། གཉིས་

ཀའང་� ས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་�  ན་� ིས་བ�  ན་པ། ཞབས་� ོ་

� ེའི་�  ིལ་མོ་�  ང་གིས་བ� གས་པའི་ད� ལ་བར་ཨ� ། མ� ིན་པར་

� ཿ � གས་ཀར་�  ྃ། �  ྃ་ལས་འོད་འ� ོས། སངས་�  ས་དང་� ང་

� བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་� ོ་� ེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་� མ་� ི་� མ་

པར་�  ན་� ངས། ཛཿ �  ྃ་བྃ་ཧོཿ བཅོམ་� ན་འདས་བདག་དང་མཐའ་

ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་� ི་� ིག་�  ིབ་ཉེས་�  ང་� ི་མའི་

ཚ�གས་ཐམས་ཅད་� ང་ཞིང་དག་པར་མཛད་� ་གསོལ་ལོ། 

གཉིས་པ་�  ིབ་�  ོང་བ� ོམ་དོན་བ� ས་པ་ནི། 

� ་མ་� ོ་� ེ་སེམས་དཔའ་� ང་� ོང་འཇའ་ཚ�ན་� ོ་� ེའི་�  ་ཅན་

རིགས་བ�  འི་� བ་བདག་དངོས་ཉིད་� གས་ཀར་� ་ད� ས་� ོ་� ེའི་

� ེ་བར་ས་བོན་�  ྃ། མཐའ་� ོར་ཡིག་བ�  འི་� གས་� ིས་བ� ོར་

བའི་�  ་དང་� གས་� ེང་� ོ་� ེ་� ོག་བཅས་� ེན་ལས་�  ་ག� ང་

� གས་� ི་� ིན་� བས་� ི་རང་བཞིན་བ� ད་� ི་�   ན་བབས། ཡབ་
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� མ་�  ོར་མཚམས་ནས་� ོན། བདག་ཉིད་� ས་� ི་� ིར་སོང་བས་

� ི་མ་ཐམས་ཅད་བཤལ། ནང་ཚངས་� ག་ནས་� གས་པས་ནད་

གདོན་� ོག་ཆགས་� ི་� མ་པ་ཅན་� མས་འོག་� ོ་ནས་དེད། � ིག་

�  ིབ་ཉེས་�  ང་ཐམས་ཅད་� ད་� ་དང་སོལ་� འི་� ལ་� ་བ་�  འི་� ་

ག་ཐམས་ཅད་ནས་ནག་ཞམ་མེར་ཐོན། བ�  ས་�  ངས་དག་པ་ཆེན་

པོའ �་རང་བཞིན་� ་�  ར་པར་བསམས་ནས། ངག་� ། 
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� ོ་� ེ་སེམས་དཔའ།
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འགལ་�  ེན་� ིག་�  ིབ་

�  ོང་� ེད་� ོར་སེམས་� ོམ་

� ས་� ེད་� ལ། དང་པོ་� ོར་

སེམས་� ོམ་� ལ་ནི་རང་གི་

�  ི་ག� ག་� ེང་� ་མེ་ཏོག་པ� ་

དཀར་པོ་ཞིག་གསལ། དེའི་

� ེང་� ་� ོ་� ེ་དཀར་པོ་� ེ་མོ་

ནམ་མཁར་བ� ན་པ་ཞིག་གསལ། � ོ་� ེའི་� ེ་བ་ལ་ཡི་གེ་�  ཾ་ཡིག ཡི་གེ་�  ཾ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་

འ� ོས། སེམས་ཅན་� མས་ལ་ཕོག � ིག་�  ིབ་� ག་མེད་� ་དག སངས་�  ས་� ང་སེམས་� མ་

ལ་ཕོག � གས་མཉེས། འོད་ཟེར་� ར་འ� ས་� ོ་� ེ་ལ་ཐིམ། � ོ་� ེ་དེ་ཉིད་� ོར་སེམས་� ི་� མ་པར་

གནས་འ�  ར། རང་གིས་ངག་ནས་ཡིག་བ�  ་འདོན་པ་དང་མཉམ་� ་� ོར་སེམས་� ི་� གས་ཀའི་

�  ཾ་ཡིག་ལ་ཡིག་བ�  ས་བ� ོར་བཞིན་པ་བསམ། � གས་� ེང་དང་� ོར་སེམས་� ི་�  ་ལས་བ� ད་

� ིའི་�   ན་བབ། རང་གི་� ས་དག་པ་བ�  ས་ནས་ཤེལ་� ི་གོང་� ་� ་� ་ཆགས་པར་བསམ། � ོར་

སེམས་� ི་� གས་ཀའི་�  ཾ་ཡིག་ལ་འཁོར་བཞིན་པའི་ཡིག་བ�  ་ལ་སེམས་� ེ་གཅིག་� ་གཏད་ནས་

� ངས་བསག་དགོས།

གཉིས་པ་བ�  ་རིམ་� ེད་� ལ། 
� ོར་སེམས་འོད་� ་� ་ནས་རང་ལ་ཐིམ། 
རང་ཡང་མི་དམིགས་པ་� ོང་པ་ཉིད་� ་

�  ར་པར་བསམ།
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ཨ� ་བ� ་ས� ་ས་མ་

ཡ། མ་� ་� ་ལ་ཡ། བ� ་

ས� ་� ེ་ནོ་པ་ཏི� ། � ྀ་ཌྷ ོ་

མེ་བྷ ་ཝ། � ་ཏོ་� ོ་མེ་བྷ ་

ཝ། ཨ་� ་ར� ོ་མེ་བྷ ་ཝ། 

� ་པོ་� ོ་མེ་བྷ ་ཝ། ས� ་

སི�  ི་� ེ་� ་ཡ� ། ས� ་

ཀ� ་� ་ཙ་མེ་ཙ�� ཾ་� ི ་

ཡཾཿ� ་� ་�  ྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་

ཧོཿ བྷ ་ག་� ན་ས� ་ཏ་� ་ག་ཏ། བ� ་� ་མེ་� � ། བ�  �་བྷ ་ཝ། མ་� ་

ས་མ་ཡ་ས� ་� ཿ ཞེས་ཅི་� ས་བ� ། 

ག� མ་པ་དག་པ་� ིན་� བས་� ི་མོས་བ�  ེད་ནི། 

དེ་� ར་�  ངས་པས་� ས་ཁམས་� ངས་པའི་ཤེལ་དཀར་� ར་

དག །� ོ་ག� མ་� ི་� ིག་�  ིབ་ཉེས་�  ང་བག་ཆགས་དང་བཅས་

པ་མ་� ས་པ་ཡོངས་� ་� ང༌། � ་མ་� ོ་� ེ་སེམས་དཔའི་� ོ་� ེའི་

གསང་ག� མ་� ིན་� བས་� ི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་བ� ད་� ིའི་�   ན་
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� ིས་�  ་གང༌། � ་�  ང་ཐིག་ལེ་� ས་ངག་ཡིད་ཁམས་�  ིབ་� ལ་

� ངས་མ་འཇའ་ཚ�ན་ཡེ་ཤེས་� ོ་� ེའི་�  ་ག� ང་� གས་� ་�  ར། 

ཨ� ་བ� ་ས་� ་�  ྃ་� ཿ ཞེས་� ིང་པོ་བ� ། 

བཞི་པ་མཐོལ་བཤགས་འ� ལ་བ་ནི། 

མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤེས་� ོངས་པ་ཡིས། །

དམ་ཚ�ག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །

� ་མ་མགོན་པོས་�  བས་མཛ�ད་ཅིག །

གཙ�་བོ་� ོ་� ེ་འཛ�ན་པ་ཆེ། །

� གས་� ེ་ཆེན་པོའ �་བདག་ཉིད་ཅན། །

འ� ོ་བའི་གཙ�་ལ་བདག་�  བས་མཆི། །

�  ་ག� ང་� གས་� ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚ�ག་ཉམས་པ་

ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །� ིག་�  ིབ་ཉེས་�  ང་� ི་མའི་

ཚ�གས་ཐམས་ཅད་� ང་ཞིང་དག་པར་མཛད་� ་གསོལ་ལོ། །ཞེས་

གསོལ་བ་བཏབ་པས་� ོ་� ེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་ནས་རིགས་� ི་� ་

� ོད་� ི་� ོ་ག� མ་� ི་� ིག་�  ིབ་ཉེས་�  ང་ཐམས་ཅད་དག་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གནང་བ་�  ིན་པར་�  ར། 
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� ་པ་བ�  ་བ� ིམ་དོན་� ི་� ོར་སེམས་ཤེས་པར་� ་བ་བ� ོ་བ་དང་བཅས་པ་ནི། 

མཐར་མོས་� ས་ཆེན་པོའ �་མ� ས་� ་མ་� ོ་� ེ་སེམས་དཔའ་

ཡབ་� མ་ཡང་བདག་ལ་ཐིམ། � གས་ཡིད་གཉིས་� ་མེད་ཅིང་

� ིག་�  ིབ་�  ང་� འི་འཁོར་ག� མ་མི་དམིགས་པ་ཡེ་དག་གཤིས་

� ི་གནས་� གས་� ན་� བ་གདོད་མའི་མགོན་པོའ �་� ོང་� ་མཉམ་

པར་བཞག་པར་� འོ། །དེ་� ར་འ� ས་� ་བདག་དང་འ� ོ་བ་� ན་

� ིས་འ�  བ་པར་�  ར་ཅིག  

ག� མ་པ་ཚ�གས་� ོགས་མ� ལ་འ� ལ་བར་ག� མ་ལས། 

དང་པོ་འ� ལ་� ལ་�   བ་པའི་མ� ལ་བ� ོམ་པ་ནི། 

མ� ན་� ་རི་རབ་རིན་ཆེན་བཞིའི་རང་བཞིན། །

�  ་བཞི་བང་རིམ་བཞི་དང་� ོག་གིས་བ�  ན། །

�  ་ཆེ་� ོན་ཡངས་� ིད་� ེའི་དཔངས་ལས་མཐོ། །

� ེང་� ་པ� ་འདབ་བཞི་འཁོར་� ག་གདལ། །

� ེ་ད� ས་སེང་གེས་བཏེག་པའི་� ི་གདན་� ེང༌། །

� ་བའི་� ་མ་� ོ་� ེ་འཆང་དབང་ལ། །

� ག་ཆེན་བ�   ད་པའི་� ེ་བ� ན་ཐམས་ཅད་དང༌། །
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རིང་བ�   ད་རིས་མེད་� ་མའི་ཚ�གས་� ིས་བ� ོར། །

ཤར་� ི་འདབ་མ་� ང་ཆེན་� ི་གདན་� ེང༌། །

འཁོར་ལོ་�  ་བ་� ོམ་པ་ཡི་དམ་ཚ�གས། །

� ོ་འདབ་� ་ཡི་� ི་དང་གདན་� ི་� ེང༌། །

� བ་པའི་དབང་པོ་� ས་ག� མ་སངས་�  ས་ཚ�གས། །

� བ་� ི་འདབ་མ་� ་� འི་� ི་གདན་� ེང༌། །

ཆོས་�  ་� མ་ཆེན་དམ་ཆོས་ག� གས་� ི་ཚ�གས། །

� ང་འདབ་ཤང་ཤང་� ི་དང་གདན་� ི་� ེང༌། །

�  ན་རས་གཟིགས་དབང་འཕགས་པའི་དགེ་འ� ན་ཚ�གས། །

བར་མཚམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འ� ོ་ཆོས་�  ང་དང༌། །

ནོར་� འི་ཚ�གས་བཅས་�  བས་� མས་� ོགས་པར་གསལ། །

གཞན་ཡང་� ོགས་བ� ར་རབ་འ� མས་ཞིང་བ� གས་པའི། །

�  ལ་� ས་ཞི་� ོ་འཁོར་བཅས་མཆོད་� ལ་�  ར། །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་བ� ན་པའི་ཁོངས་� ་མཆོད་པའི་མ� ལ་བཅས་འ� ལ་བར་

བ� ན་ལས། དང་པོ་� ག་འཚལ་བ་ནི། 

ཇི་� ེད་� ་དག་� ོགས་བ� འི་འཇིག་� ེན་ན། །� ས་ག� མ་
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གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་� ན། །བདག་གིས་མ་� ས་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལ། །� ས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་� ག་བ� ིའོ། །བཟང་

པོ་�  ོད་པའི་� ོན་ལམ་� ོབས་དག་གིས། །�  ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་

� ི་མངོན་� མ་� ། །ཞིང་གི་�  ལ་� ེད་� ས་རབ་བ� ད་པ་ཡིས། །

�  ལ་བ་� ན་ལ་རབ་� ་� ག་འཚལ་ལོ། །�  ལ་གཅིག་� ེང་ན་�  ལ་� ེད་

སངས་�  ས་� མས། །སངས་�  ས་� ས་� ི་ད� ས་ན་བ� གས་པ་

དག །དེ་� ར་ཆོས་� ི་ད� ིངས་� མས་མ་� ས་པ། །ཐམས་ཅད་

�  ལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །དེ་དག་བ� གས་པ་མི་ཟད་

�  ་མཚ�་� མས། །ད� ངས་� ི་ཡན་ལག་�  ་མཚ�འི་�  ་� ན་� ིས། 

།�  ལ་བ་� ན་� ི་ཡོན་ཏན་རབ་བ� ོད་ཅིང༌། །བདེ་བར་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བ� ོད། །

གཉིས་པ་ལའང་མ� ལ་དང་མཆོད་པ་གཉིས་སོ། །ཐོག་མར་མ� ལ་ལའང་

གཉིས་� ི། དང་པོ་དངོས་གཞི་ནི། དངོས་འ� ོར་ཚད་� ན་� ་འ� ལ་བའམ། ཡང་ན་

� ག་�  ་ཙམ་ལས་� ན་� ་ཡིད་མོས་གཙ�་བས་དམིགས་པ་གསལ་� ོགས་�  ་ཆེ་བ་

དང་བཅས། 

ཨ� ་བ� ་�  ་མི་� ཿ �  ྃ། གཞི་� མ་པར་དག་པ་དབང་ཆེན་
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གསེར་� ི་ས་གཞི། ཨ� ་བ� ་རེ་ཥེ་� ཿ �  ྃ། � ི་� གས་རིའི་ཁོར་

� ག་གིས་བ� ོར་བའི་ད� ས་� ་�  ྃ་རིའི་�  ལ་པོ་རི་རབ། ཤར་

� ས་འཕགས་པོ། � ོ་འཛམ་� འི་� ིང༌། � བ་བ་ལང་�  ོད། � ང་

�  ་མི་� ན། ཤར་� ་� ས་དང་� ས་འཕགས། � ོར་� ་ཡབ་དང་

� ་ཡབ་གཞན། � བ་� ་གཡོ་� ན་དང་ལམ་མཆོག་འ� ོ། � ང་

� ་�  ་མི་� ན་དང་�  ་མི་� ན་� ི་� ། རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་

བསམ་� ི་ཤིང༌། འདོད་འཇོའ �་བ། མ་� ོས་པའི་ལོ་ཏོག འཁོར་

ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་� ་རིན་པོ་ཆེ། བ� ན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། � ོན་

པོ་རིན་པོ་ཆེ། � ང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། � ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་

དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའ �་� མ་པ། � ེག་པ་མ། � ེང་བ་

མ། �  ་མ། གར་མ། མེ་ཏོག་མ། བ� ག་� ོས་མ། � ང་གསལ་

མ། � ི་ཆབ་མ། ཉི་མ། � ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་ག� གས། � ོགས་

ལས་� མ་པར་�  ལ་བའི་�  ལ་མཚན། ད� ས་� ་� ་དང་མིའི་

དཔལ་འ� ོར་� ན་� མ་ཚ�གས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ། ཚང་ཞིང་

ཡིད་� ་འོང་བ། བདག་གཞན་� ི་� ས་ལོངས་�  ོད་� ས་ག� མ་

� ི་དགེ་ཚ�གས་ཞིང་ཁམས་�  ་མཚ�འི་མཆོད་�  ིན་དང་བཅས་
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པ་འདི་� མས། � ིན་ཅན་� ་བ་དང་བ�   ད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་

� ན་� ་མ་དམ་པ་� མས་དང༌། ཡི་དམ་ད� ིལ་འཁོར་� ི་� ་

ཚ�གས། དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་� མ་པ་ག� མ། མཁའ་འ� ོ་

ཆོས་�  ོང་ནོར་� ་གཏེར་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་

དང༌། � ོགས་བ� ་� ས་ག� མ་� ི་�  ལ་བ་� ས་དང་� ོབ་མར་

བཅས་པ་མ་� ས་པར་� ས་པས་ད� ལ་བར་བ� ིའོ། །� གས་

� ེས་འ� ོ་བའི་དོན་� ་བཞེས་� ་གསོལ། །བཞེས་ནས་� ིན་� ིས་

བ� བ་� ་གསོལ། � ་� ་ཨི་དཾ་མ� ་ལ་ཀཾ་ནི� ་� ་ཡ་མི། 
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མ� ལ་� ་སའི་ཞིང་།

མ� ལ་� ལ་སའི་ཚ�གས་ཞིང་ནི་རི་རབ་� ི་� ེང་� ་� ོམ་དགོས་� ང་དེ་� ར་པར་ཞིག་

མ་� ེད་ནས་�  བས་འ� ོའ �་ཚ�གས་ཞིང་གི་པར་བཞག་པ་ཡིན།
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གཉིས་པ་� ོན་ལམ་ནི། 

མཉེས་� ེད་མ� ལ་བཟང་པོ་འདི་� ལ་བས། །

� ང་� བ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འ�  ང་ཞིང༌། །

� ས་ག� མ་�  ལ་བའི་དགོངས་པ་� ོགས་པ་དང༌། །

� ིད་པར་མི་འ�  ལ་ཞི་བར་མི་གོལ་ཞིང༌། །

ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འ� ོ་� མས་�  ོལ་བར་ཤོག ། 

གཉིས་པ་མཆོད་པའི་ཡན་ལག་ནི། 

མེ་ཏོག་དམ་པ་� ེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སིལ་� ན་� མས་དང་

�  ག་པ་ག� གས་མཆོག་དང༌། །མར་མེ་མཆོག་དང་བ� ག་� ོས་

དམ་པ་ཡིས། །�  ལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བ� ི། །ན་བཟའ་

དམ་པ་� མས་དང་� ི་མཆོག་དང༌། །� ེ་མའི་� ར་མ་རི་རབ་མཉམ་

པ་དང༌། །བཀོད་པ་� ད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་� ན་� ིས། །

�  ལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བ� ི། །མཆོད་པ་གང་� མས་� ་

མེད་�  ་ཆེ་བ། །དེ་དག་�  ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །བཟང་

པོ་�  ོད་ལ་དད་པའི་� ོབས་དག་གིས། །�  ལ་བ་� ན་ལ་� ག་

འཚལ་མཆོད་པར་བ� ི། །
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ག� མ་པ་� ིག་གཤགས་ཡན་ལག་ལ་�  ས་བ�  ས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

མདོ་� ེ་� ང་པོ་ག� མ་པ་འདི་བཞིན་འདོན། 

བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་� ས་� ག་པར་� ་མ་

ལ་�  བས་� ་མཆིའོ། །སངས་�  ས་ལ་�  བས་� ་མཆིའོ། །ཆོས་

ལ་�  བས་� ་མཆིའོ། །དགེ་འ� ན་ལ་�  བས་� ་མཆིའོ། །བཅོམ་

� ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད� ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་

� ོགས་པའི་སངས་�  ས་� � ་� བ་པ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །� ོ་� ེའི་

� ིང་པོས་རབ་� ་འཇོམས་པ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་འོད་

འ� ོ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །�  ་དབང་གི་�  ལ་པོ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །

དཔའ་བོའ �་� ེ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་ད� ེས་ལ་� ག་འཚལ་

ལོ། །རིན་ཆེན་མེ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་� ་འོད་ལ་� ག་

འཚལ་ལོ། །མཐོང་བ་དོན་ཡོད་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་� ་

བ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །� ི་མ་མེད་པ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་

� ིན་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་པ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་

པས་� ིན་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །� ་� ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །� ་� འི་

� ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་བཟང་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །ཙ� ན་
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དཔལ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །གཟི་བ� ིད་མཐའ་ཡས་ལ་� ག་འཚལ་

ལོ། །འོད་དཔལ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །� ་ངན་མེད་པའི་དཔལ་ལ་

� ག་འཚལ་ལོ། །� ེད་མེད་� ི་� ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །མེ་ཏོག་

དཔལ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་འོད་

ཟེར་� མ་པར་རོལ་པས་མངོན་པར་མ� ེན་པ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པ� འི་འོད་ཟེར་� མ་པར་རོལ་པས་མངོན་

པར་མ� ེན་པ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །ནོར་དཔལ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །

� ན་པའི་དཔལ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །མཚན་དཔལ་ཤིན་� ་ཡོངས་

བ�  གས་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །དབང་པོ་ཏོག་གི་�  ལ་མཚན་� ི་

�  ལ་པོ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །ཤིན་� ་� མ་པར་གནོན་པའི་དཔལ་

ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །ག� ལ་ལས་ཤིན་� ་� མ་པར་�  ལ་བ་ལ་� ག་

འཚལ་ལོ། །� མ་པར་གནོན་པས་གཤེགས་པའི་དཔལ་ལ་� ག་

འཚལ་ལོ། །� ན་ནས་� ང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ་ལ་� ག་འཚལ་

ལོ། །རིན་ཆེན་པ� ས་� མ་པར་གནོན་པ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ད� ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་� ོགས་པའི་

སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེའི་པ� ་ལ་རབ་� ་བ� གས་པ་རི་དབང་གི་
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�  ལ་པོ་ལ་� ག་འཚལ་ལོ། །དེ་དག་ལ་སོགས་པ་� ོགས་བ� འི་

འཇིག་� ེན་� ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད� ་

བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་� ོགས་པའི་སངས་�  ས་བཅོམ་� ན་

འདས་གང་ཇི་� ེད་ཅིག་བ� གས་ཏེ་འཚ�་ཞིང་གཞེས་པའི་སངས་

�  ས་བཅོམ་� ན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་� ་

གསོལ། །བདག་གཞན་� ིས་�  ེ་བ་འདི་དང༌། �  ེ་བ་ཐོག་མ་དང་ཐ་

མ་མ་མཆིས་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་�  ེ་བ་ཐམས་ཅད་� ་

� ིག་པའི་ལས་བ� ིས་པ་དང༌། བ� ིད་� ་� ལ་བ་དང༌། བ� ིད་པ་

ལ་� ེས་� ་ཡི་རང་བའམ། མཆོད་� ེན་� ི་དཀོར་རམ། དགེ་འ� ན་

� ི་དཀོར་རམ། � ོགས་བ� འི་དགེ་འ� ན་� ི་དཀོར་� ོགས་པ་

དང༌། འ� ོག་� ་� ལ་བ་དང༌། འ� ོག་པ་ལ་� ེས་� ་ཡི་རང་བའམ། 

མཚམས་མ་མཆིས་པ་� འི་ལས་བ� ིས་པ་དང༌། བ� ིད་� ་� ལ་

བ་དང༌། བ� ིད་པ་ལ་� ེས་� ་ཡི་རང་བའམ། མི་དགེ་བ་བ� འི་

ལས་� ི་ལམ་ཡང་དག་པར་� ང་བ་ལ་� གས་པ་དང༌། འ� ག་� ་

� ལ་བ་དང༌། འ� ག་པ་ལ་� ེས་� ་ཡི་རང་བའམ། ལས་� ི་�  ིབ་

པ་གང་གིས་བ�  ིབས་ནས་བདག་སེམས་ཅན་ད� ལ་བར་མཆི་
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བའམ། � ད་འ� ོའ �་�  ེ་གནས་� ་མཆི་བའམ། ཡི་� གས་� ི་� ལ་

� ་མཆི་བའམ། � ལ་མཐའ་འཁོབ་� ་�  ེ་བའམ། � ་� ོར་�  ེ་བའམ། 

� ་ཚ�་རིང་པོ་� མས་� ་�  ེ་བའམ། དབང་པོ་མ་ཚང་བར་འ�  ར་

བའམ། � ་བ་ལོག་པར་འཛ�ན་པར་འ�  ར་བའམ། སངས་�  ས་

འ�  ང་བ་ལ་མཉེས་པར་མི་བ� ིད་པར་འ�  ར་བའི་ལས་� ི་�  ིབ་པ་

གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་�  ས་བཅོམ་� ན་འདས་

ཡེ་ཤེས་� ་�  ར་པ། �  ན་� ་�  ར་པ། དཔང་� ་�  ར་པ། ཚད་མར་

�  ར་པ༑ མ� ེན་པ། གཟིགས་པ་དེ་དག་གི་�  ན་� ར་མཐོལ་ལོ་

འཆགས་སོ། །མི་འཆབ་པོ། མི་� ེད་དོ། །� ན་ཆད་� ང་གཅོད་ཅིང་

� ོམ་པར་བ� ིད་ལགས་སོ། །སངས་�  ས་བཅོམ་� ན་འདས་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་� ་གསོལ། བདག་གཞན་� ི་

�  ེ་བ་འདི་དང༌། །�  ེ་བ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་འཁོར་

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

གནས་� ་�  ེས་པ་ལ་ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་� ལ་བའི་དགེ་བའི་

� ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་� ལ་� ིམས་བ�  ངས་

པའི་དགེ་བའི་� ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་ཚངས་པར་
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�  ོད་པ་ལ་གནས་པའི་དགེ་བའི་� ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་

གིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་� ་� ིན་པར་བ� ིས་པའི་དགེ་བའི་� ་

བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་� ང་� བ་མཆོག་� ་སེམས་

བ�  ེད་པའི་དགེ་བའི་� ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་� ་ན་

མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་� ི་དགེ་བའི་� ་བ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་གཅིག་� ་བ�  ས་ཤིང་བ�  མས་ཏེ་བ� ོམས་ནས་� ་ན་མ་

མཆིས་པ་དང༌། གོང་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌། གོང་མའི་ཡང་གོང་

མ། � ་མའི་ཡང་� ་མར་ཡོངས་� ་བ� ོ་བས་� ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་� ོགས་པའི་� ང་� བ་� ་ཡོངས་� ་བ� ོ་བར་བ� ིའོ། །

ཇི་� ར་འདས་པའི་སངས་�  ས་བཅོམ་� ན་འདས་� མས་� ིས་

ཡོངས་� ་བ� ོས་པ་དང༌། ཇི་� ར་མ་� ོན་པའི་སངས་�  ས་བཅོམ་

� ན་འདས་� མས་� ིས་ཡོངས་� ་བ� ོ་བར་འ�  ར་བ་དང༌། ཇི་

� ར་ད་� ར་�  ང་བའི་སངས་�  ས་བཅོམ་� ན་འདས་� མས་� ིས་

ཡོངས་� ་བ� ོ་བར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་� ་བདག་གིས་� ང་ཡོངས་

� ་བ� ོ་བར་བ� ིའོ། །� ིག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སོ་སོར་བཤགས་སོ། །

བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་� ེས་� ་ཡི་རང་ངོ༌། །སངས་�  ས་
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ཐམས་ཅད་ལ་བ�  ལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གིས་

� ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་� ི་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་�  ར་ཅིག །

མི་མཆོག་�  ལ་བ་གང་དག་ད་� ར་བ� གས་པ་དང༌། །གང་དག་

འདས་པ་དག་དང་དེ་བཞིན་གང་མ་� ོན། །ཡོན་ཏན་བ� གས་པ་

མཐའ་ཡས་�  ་མཚ�་འ� ་� ན་ལ། །ཐལ་མོ་�  ར་བར་བ� ིས་ཏེ་

�  བས་� ་ཉེ་བར་མཆིའོ། ཞེས་དང༌། � ས་� ི་ལས་ནི་� མ་པ་ག� མ། །

ངག་གི་� མ་པ་བཞི་དག་དང༌། །གང་ཡང་ཡིད་� ི་� མ་ག� མ་

པོ། །མི་དགེ་བ� ་པོ་སོ་སོར་བཤགས། །ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་� འི་

བར། །མི་དགེ་བ� ་དང་མཚམས་མེད་� ། །སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་

དབང་�  ར་པའི། །� ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བ� ི། །

མཚམས་མེད་� ་པོ་དག་གི་� ིག་པ་� མས། །གང་གིས་མི་ཤེས་

དབང་གིས་� ས་པ་དག །དེ་ཡིས་�  ང་བ་བཤགས་པ་འདི་བ� ོད་

ན། །�  ར་� ་མ་� ས་ཡོངས་� ་� ང་བར་འ�  ར། །

གཉིས་པ་མདོར་བ�  ས་ནི། 

འདོད་ཆགས་ཞེ་� ང་གཏི་� ག་དབང་གིས་ནི། །� ས་དང་

ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་� ིས་� ང༌། །� ིག་པ་བདག་གིས་བ� ིས་པ་
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ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

བཞི་པ་� ེས་� ་ཡི་རང་ཡན་ལག་ནི། 

� ོགས་བ� འི་�  ལ་བ་� ན་དང་སངས་�  ས་� ས། །རང་�  ལ་

� མས་དང་� ོབ་དང་མི་� ོབ་དང༌། །འ� ོ་བ་� ན་� ི་བསོད་ནམས་

གང་ལ་ཡང༌། །དེ་དག་� ན་� ི་� ེས་� ་བདག་ཡི་རང༌། །

� ་པ་ཆོས་འཁོར་བ� ོར་བ�  ལ་ཡན་ལག་ནི། 

གང་� མས་� ོགས་བ� འི་འཇིག་� ེན་�  ོན་མ་� མས། །� ང་� བ་

རིམ་པར་སངས་�  ས་མ་ཆགས་བ� ེས། །མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་

གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་� ་ན་མེད་པ་བ� ོར་བར་བ�  ལ། །

�  ག་པ་� ་ངན་མི་འདའ་བར་གསོལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། 

� ་ངན་འདའ་� ོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འ� ོ་བ་� ན་ལ་

ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་� ིར། །བ� ལ་པ་ཞིང་གི་�  ལ་� ེད་བ� གས་

པར་ཡང༌། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་�  ར་གསོལ་བར་བ� ི། །

བ� ན་པ་� ང་� བ་� ་བ� ོ་བའི་ཡན་ལག་ནི། 

� ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །� ེས་� ་

ཡི་རང་བ�  ལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་� ང་ཟད་བདག་གིས་
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ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་� ང་� བ་� ིར་བ� ོའ།ོ །

ག� མ་པ་བ�  ་རིམ་དོན་� ི་མ� ལ་ནི། 

མཆོད་ཞིང་འཁོར་� མས་� བ་བདག་� ་མར་ཐིམ། །� ་མ་

འོད་� ་བདག་དང་གཅིག་� ་འ� ེས། །མཆོད་� ་མཆོད་� ེད་མཆོད་

� ལ་མཉམ་པ་ཉིད། །རང་� ོལ་བདེ་བ་ཆེ་འདི་མཆོད་པའི་� ལ། །

བཞི་པ་� ིན་� བས་འ� ག་� ེད་� ་མའི་� ལ་འ� ོར་ལ་� ་ལས། དང་པོ་བདག་

� ་� ་བ�   ད་� ་མ་བ�  ེད་པ་ནི། 

བདག་གཞན་� ང་� ིད་མི་དམིགས་� ོང་པའི་ངང༌། །

རང་སེམས་�  ེ་མེད་རིག་� ལ་མ་འགགས་པ། །

� ད་ཅིག་པ� ་ཉི་མ་བམ་རོའ �་� ེང༌། །

བཅོམ་� ན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཕག་མོ་� མ། །

བདེ་ཆེན་� མ་� ན་མཆོག་� ན་�  ་མདོག་དམར། །

ཆོས་� ན་གཅིག་པའི་ཞལ་གཅིག་� ོ་འ� མ་ཉམས། །

བདེན་གཉིས་� ག་གཡས་� ི་� ག་� མ་� ོག་གཅོད། །

གཡོན་པས་ཟག་མེད་བདེ་རོལ་ཐོད་� ག་བ� མས། །

� ག་འ� ང་ཐབས་དང་མཉམ་�  ོར་ཁ་�  ཾ་འ�  ད། །
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�  ་� ་ཡོངས་� ོགས་ཐོད་� མ་རིགས་� ས་�  ས། །

ཕ་རོལ་� ིན་མཚ�ན་� ག་�  ་� མ་� ས་བ�  ན། །

འ� ་� ེད་� མ་དག་མི་མགོའ �་� ེང་བ་འ� ང༌། །

�  ིབ་པ་གཏན་� ངས་ནམ་མཁའ་� ོགས་� ི་གོས། །

དགའ་བའི་ཆ་གང་བ� ་�  ག་ལང་ཚ�་ཅན། །

� ིད་ཞིའི་མཐའ་� ངས་བ�  ང་བ�  མ་� ེད་པའི་གར། །

འཁོར་བའི་� ན་གཞོམ་འོད་གསལ་མེ་ད� ས་འ� ིང༌། །

� མ་པ་� ར་གསལ་� མ་དག་ཡིན་བཞིན་� ོགས། །

ཡེ་དག་� ་ཡི་ང་�  ལ་རབ་� ་བ� ན། །

� ང་� ོང་� ང་འ� ག་རང་རིག་ཡངས་པའི་� ོང༌། །

ཡེ་ཤེས་�   ་མ་ཆེན་པོའ �་�  ་� ་གསལ། །

དེ་ཉིད་ད� ་ག� ག་བར་� ང་� ི་གདན་� ེང༌། །

བཀའ་� ིན་མཉམ་མེད་� ེ་བ� ན་� ་མའི་ཞབས། །

དཔལ་� ན་རིགས་བ�  འི་� བ་བདག་� ོ་� ེ་འཆང༌། །

ཆོས་�  ་མི་འ�  ར་�  ་མདོག་ནམ་མཁའི་མདངས། །

ཐབས་ཤེས་� ང་འ� ག་� ོར་� ིལ་� གས་ཀར་བ� ོལ། །

གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་ད� ་�  ་ཐོར་� གས་བཅིངས། །
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དགོས་འདོད་ཆར་འབེབས་རིན་ཆེན་ཚ�གས་� ིས་བ�  ན། །

� གས་� ེས་�  ོབ་� ིར་དར་� ི་� ད་ཤམ་གསོལ། །

འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་� ོ་� ེའི་�  ིལ་�  ང་བ� གས། །

�  ིབ་� ལ་མི་ཟད་�  ན་� ི་འཁོར་ལོའ �་བདག །

མཐའ་ཡས་ཞིང་ཁམས་བཀོད་པ་�  ་ལ་� ོགས། །

ཞིང་� ན་�   ལ་པའི་རོལ་པས་�  ས་པར་འགེངས། །

ད� ་� ེང་� ག་ཆེན་བ�   ད་པའི་� ་མའི་� ེང༌། །

ཆོས་�  ་� ོ་� ེ་འཆང་ལ་� ག་གི་བར། །

ཡོངས་� ོགས་ཐོ་བ� ེགས་རང་མ� ན་ཞལ་� ོགས་བ� གས། །

� ན་� ང་མངོན་� མ་ད� ེས་བ� ེའི་རང་བཞིན་གསལ། །

གཉིས་པ་མཆོད་པའི་མ� ལ་འ� ལ་བ་ནི། 

�  ་ག� མ་ཡོངས་� ོགས་� ་མའི་ཚ�གས་� མས་ལ། །

� ི་ནང་གསང་ག� མ་དེ་བཞིན་ཉིད་� ིས་མཆོད། །

བདག་� ས་ལོངས་�  ོད་� ང་� ིད་ཡོངས་བཞེས་ལ། །

� ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་�  བ་� ལ་� ་གསོལ། །

ག� མ་པ་མོས་� ས་གསལ་འདེབས་པ་ནི། 

�  ི་བོའ �་� ་བ�   ད་� ་མ་� ེ་བ� ན་ཚ�གས། །
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� མ་མ� ེན་� ོགས་པའི་སངས་�  ས་ཉག་གཅིག་དངོས། །

� གས་� ི་དགོངས་པ་ཆོས་� ི་ད� ིངས་� ་མཉམ། །

� མ་པ་གང་འ� ལ་དེར་� ང་སོ་སོ་ཙམ། །

བདག་ཉིད་འདི་� ི་བར་དོ་ཚ�་རབས་� ན། །

�  བས་གནས་� ེད་� མས་ལས་གཞན་མ་མཆིས་པས། །

མོས་� ས་ག� ང་� གས་� ག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །

� གས་� ེས་�  ོབ་ལ་� ིན་� བས་དངོས་�  བ་� ོལ། །

བཞི་པ་གསོལ་འདེབས་དངོས་ལ་བ�  ས་�  ས་གཉིས་ལས། །དང་པོ་ལའང་

�  ག་ལས། དེའི་ཐོག་མར་�   ད་པའི་� ་མ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། 

རིགས་བ�  འི་དབང་�  ག་� ོ་� ེ་འཛ�ན། །ཏིལ་�  ང་ཡ་ཤོ་བྷ ་� ་

དང༌། །ཆོས་� ི་� ོ་� ོས་ཐོས་པ་དགས། །བདག་གིས་� ིང་པོའ �་དོན་

མཐོང་� ོལ། །དགེ་� ོང་འཚ�་མཛད་ཕག་�  ་པ། །པ� ་� ོ་� ེ་གཙང་

པ་�  ། །དབོན་དང་གཞོན་� ་ཉི་མའི་མཚན། །བདག་གིས་� ིང་པོའ �་

དོན་མཐོང་� ོལ། །སེང་གེ་ཤེས་རབ་� ོས་�  ་པ། །བ� ་ག� མ་� ན་

དགའ་� ོར་རིན་དང༌། །� ོ་� ོས་མ� ེན་བ� ེ་� ོགས་� ན་� ིས། །

བདག་གིས་� ིང་པོའ �་དོན་མཐོང་� ོལ། །� ོ་མཆོག་ནམ་མཁའི་� ལ་

འ� ོར་པ། །�  ལ་བའི་དབང་དང་འ�  ག་པ་� ེ། །ཆོས་� ི་� གས་པ་
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ཡབ་� ས་� ིས། །བདག་གིས་� ིང་པོའ �་དོན་མཐོང་� ོལ། །� ན་

མ� ེན་པད་དཀར་མ� ་� ོབས་ཞབས། །ངག་དབང་བཟང་པོ་དཔག་

བསམ་དབང༌། །མི་ཕམ་� ོ་� ོས་�  བ་དབང་� ེས། །བདག་གིས་

� ིང་པོའ �་དོན་མཐོང་� ོལ། །� ན་དགའི་མཚན་ཅན་དྷ � ེ་� ། །ཡར་

འཕེལ་དབང་པོ་དགེ་ལེགས་བཞད། །� ན་དགའ་བ� ན་འཛ�ན་

བ� ད་འཇོམས་� ེས། །བདག་གིས་� ིང་པོའ �་དོན་མཐོང་� ོལ། །

བདེ་ཆེན་� ོ་� ེ་མ�  ་�  ི། །ཆོས་� ི་ཉི་མ་� ན་གཟིགས་མཚན། །

འཇམ་དཔལ་� ོ་� ེ་ཡེ་ཤེས་�  བ། །བདག་གིས་� ིང་པོའ �་དོན་མཐོང་

� ོལ། །�   བ་བ�   ད་ཉི་མ་� ིན་ཅན་� ེ། །འ� ེན་མཆོག་དྷ � ་� ་རའི་

ཞབས། །བཤད་�   བ་ཆོས་� ི་ཉིན་� ེད་� ིས། །བདག་གིས་� ིང་

པོའ �་དོན་མཐོང་� ོལ། །ཡོངས་འཛ�ན་ཤེས་� ་� ན་མ� ེན་དང༌། །

�  ག་པ་བ� ན་པའི་ཉི་མ་� ེ། །�  བ་པའི་དབང་�  ག་� � ་� ི། །

བདག་གིས་� ིང་པོའ �་དོན་མཐོང་� ོལ། །མ� ་� ོབས་ཆོས་� ི་�  ་

མཚ�འི་ཞབས། །མི་ཕམ་སངས་�  ས་བ� ན་འཛ�ན་� ེ། །� བ་བདག་

� ་བའི་� ་མ་ཡིས། །བདག་གིས་� ིང་པོའ �་དོན་མཐོང་� ོལ། 

གཉིས་པ་བ�   ད་པའི་� ་མ་འོད་� ་ནི། 

དེ་� ར་བ�   ད་པའི་� ་མར་གསོལ་བཏབ་པས། །མོས་� ས་
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མ� ་དང་�  བས་� མས་བ� ེ་ཆེན་� ིས། །བདག་ལ་� ིན་� ོབ་ཆེད་

� ་ཡས་ནས་མར། །རིམ་པས་འོད་� ་� ་བའི་� ་མར་འ� ས། །

ག� མ་པ་� ་བའི་� ་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། 

� ེ་རང་རིག་� ོགས་པའི་� ལ་འ� ོར་པ། །ལམ་གང་ཤར་

དགག་�   བ་� ང་� ང་� ལ། །བདག་རང་ངོ་ཤེས་པར་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཕ་� ེད་རང་� ་� ར་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ེ་མོས་� ས་

མཐར་� ིན་� ལ་འ� ོར་པ། །� ང་� གས་� ན་� ་མ་དམ་པར་ཤར། །

བདག་རང་� ང་དག་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕ་� ེད་རང་� ་� ར་

� ིན་� ིས་� ོབས། །� ེ་རོ་� ོམས་� ོགས་པའི་� ལ་འ� ོར་པ། །�  ེན་

བ� ད་བཞི་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་ཆེ། །བདག་རེ་དོགས་� ལ་

བར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕ་� ེད་རང་� ་� ར་� ིན་� ིས་� ོབས། །

� ེ་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་� ལ་འ� ོར་པ། །དཔལ་དང་པོའ �་སངས་

�  ས་གདོད་མའི་མགོན། །བདག་�  ན་�  བ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཕ་� ེད་རང་� ་� ར་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ེ་གཞན་ཕན་

མཛད་པའི་� ལ་འ� ོར་པ། །ཁམས་ག� མ་� ི་འཁོར་བ་དོང་ནས་

�   གས། །བདག་འ� ོ་དོན་འ�  བ་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕ་� ེད་

རང་� ་� ར་� ིས་� ོབས། །
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བཞི་པ་བ� ན་པར་བ� གས་� ་གསོལ་བ་ནི། 

� ེ་�  ལ་བ་� ན་� ི་� ིན་ལས་པ། །

�  བས་འ� ན་� ་� ལ་བའི་རིན་པོ་ཆེ། །

ཕ་� ན་མཆོག་� ་མ་འ� ོ་བའི་མགོན། །

བདག་མོས་པའི་� ་ལ་� གས་� ེས་གཟིགས། །

གཞི་མ་བཅོས་ག� ག་མ་ཆོས་� ི་�  ། །

ལམ་འགག་མེད་རང་ཤར་�   ལ་པའི་�  ། །

དོན་གཉིས་མེད་� ང་འ� ག་ལོངས་�  ོད་� ོགས། །

བདག་སེམས་ཉིད་ངང་� ་ད� ེར་མེད་� ང༌། །

ཁོང་མ་དག་ག� ལ་� འི་� ང་ངོ་� ར། །

�  ་ག� ལ་� ་འ� ལ་� ེད་འདི་ཁོ་ན། །

ཞིང་འདིར་ཡང་བ� ལ་བ�  ར་ཞབས་བ� ན་ཅིང༌། །

མིག་ངོམས་མེད་� ི་བ� ད་� ིར་བ� ན་པར་ཤོག །
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� ོ་� ེ་ཕག་མོ།
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� ིན་� བས་� ི་� ་བ་� ་མའི་

� མ་འ� ོར་ཉམས་ལེན་� ེད་

� ལ། དང་པོ་�  ་� ོམ་� ལ་

ནི་རང་ཉིད་� ོ་� ེ་ཕག་མོའ �་�  ་

� ོམ། དེའི་ད� ་� ེང་� ་ངོ་བོ་

� ་བའི་� ་མ་ཡིན་པ། � མ་པ་

� ོ་� ེ་འཆང་ཡིན་པ་གསལ་

གཏབ། ད ེའ ི ་ད� ་� ེང་� ་

� ག་ཆེན་� ་བ�   ད་� མས་

གསལ་བཏབ་ནས་བ�   ད་

པའི་གསོལ་འདེབས་� མས་

འདོན། དེ་ནས་བ�   ད་པའི་

� ་མ་� མས་འོད་� ་� ་ནས་

� ོ་� ེ་འཆང་ལ་ཐིམ། དེ་ནས་� ེ་རང་རིག་མ་འདོན། དེ་ཚར་ནས་སངས་�  ས་� ན་འ� ས་འདོན་

ནས་� ངས་བསག་དགོས། གཉིས་པ་བ�  ་རིམ་� ེད་� ལ། � ་མ་ལས་དབང་བཞི་ལེན། མཐར་� ་

མའི་� གས་དང་རང་གི་སེམས་གཉིས་ད� ེར་མེད་� ་བ� ེ། དམིགས་པ་མེད་པའི་ངང་� ་དལ་ཅིག་

མཉམ་པ་བཞག་དགོས། དེ་ནས་བ� ོ་� ོན་དང་བ� ་ཤིས་� ི་མཐའ་བ�  ་དགོས། དཔེ་ཆ་འདིའི་ནང་

ལ་� ་མའི་� མ་འ� ོར་ཉམས་ལེན་� ེད་� ལ་�  ས་བ�  ས་གཉིས་ཡོད་པའི་འདི་ནི་བ�  ས་པ་ཡིན།

� ོ་� ེ་འཆང་།
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སངས་�  ས་� ན་འ� ས་� ་བའི་� ་མ་ལ། །

� ོ་ག� མ་� ས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །

གདོད་མའི་གནས་� གས་རང་ངོ་ཤེས་པ་དང༌། །

ཚ�་དང་�   བ་པ་མཉམ་པར་� ིན་� ིས་� ོབས། །

� ་པ་� ིན་� བས་དབང་བ�  ར་� ་བ་ནི། 

�  ་ཡི་� ིན་� བས་� ས་ལ་� གས། །

�   ་འ�  ལ་� ོ་� ེའི་�  ་ཐོབ་ཤོག །

ག� ང་གི་� ིན་� བས་ངག་ལ་� གས། །

འཇམ་ད� ངས་ཆེན་པོ་འ�  བ་�  ར་ཅིག །

� གས་� ི་� ིན་� བས་ཡིད་ལ་� གས། །

འཕོ་མེད་བདེ་བ་ཆེ་ཐོབ་ཤོག །

�  ག་པ་� ་བ� ིམ་� ོན་ལམ་ནི། 

ཇི་� ར་� ་ལ་� ་བཞག་� ར། །

བདག་དང་གཉིས་མེད་གཅིག་�  ར་ནས། །

ས་བ� འི་མགོན་པོ་འ�  བ་�  ར་ཅིག ། 
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གཉིས་པ་གསོལ་འདེབས་�  ས་པའི་རིམ་པ་ལའང་�  ག་ལས། དང་པོ་བ�   ད་

པའི་� ་མ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། 

ན་མོ་མ་� ་� ་�  ་ཡ། �  ་ག� མ་� ི་འ� ས་� ་� ིན་པའི་ས། །

གནས་འོག་མིན་ཆོས་� ི་ཕོ་� ང་� ། །ཆོས་�  ་� ོ་� ེ་འཆང་ཆེན་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་

དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་

� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ིན་� བས་� ི་� ་བོ་འབབ་

པའི་ས། །ཤར་ཟ་ཧོར་ནོར་� འི་དགོན་པ་� ། །ཏི� ི་ཤེས་རབ་

བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་

ཤེས་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་

�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །དངོས་�  བ་� ི་བ� ད་

� ི་འ�  ང་བའི་ས། །� ང་� � ་ཧ་རིའི་དགོན་པ་� ། །མཁས་པ་� ་

རོ་པཎ་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་

རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །

� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །མན་ངག་
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གི་�  ་མཚ�་འ� ིལ་པའི་ས། །� ོ་� ོ་བོ་� ང་གི་དགོན་པ་� ། །�  ་

�   ར་མར་པ་ལོ་� ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་

� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །

� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །�   བ་བ�   ད་

� ི་གངས་རི་ཆགས་པའི་ས། །� བ་ལ་� ི་གངས་� ི་ར་བ་� ། །

དབང་�  ག་མི་ལ་རས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་

�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་

� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །བཀའ་

བ�   ད་� ི་རི་དབང་བ� ན་པའི་ས། །ཤར་� གས་� ་� མ་པོའ �་

དགོན་པ་� ། །ཆོས་�  ལ་� གས་པོ་� ་� ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་

� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་

� ིས་� ོབས། །ཁམས་ག� མ་� ི་�  ལ་� ིད་�  ོང་བའི་ས། །དཔལ་

ཕག་མོ་�  ་ཡི་ནགས་� ོད་� ། །བདེ་གཤེགས་ཁམས་པ་� ོར་�  ལ་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་

དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་
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ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །གནས་� གས་� ི་

� ོགས་པ་�  ོང་བའི་ས། །� ་� ་ཆོས་� ང་གི་དགོན་པ་� ། །�  བ་

ཐོབ་� ིང་ཆེན་རས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་

�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་

� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །བཤད་

�   བ་� ི་� ིང་པོ་ལེན་པའི་ས། །འ�  ག་ར་� ང་གཉིས་� ི་གདན་ས་

� ། །འ� ོ་མགོན་གཙང་པ་�  ་རས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་

� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་

� ིས་� ོབས། །ཆོས་བ�  ད་ལ་རོ་� ོམས་�  ོད་པའི་ས། །� ག་རི་

གངས་� ི་ར་བ་� ། །སངས་�  ས་དབོན་ཆེན་རས་པ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་

གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་

བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །�  ན་�  བ་� ི་རང་ས་ཟིན་པའི་ས། །གདན་

ས་ཡ་བཞི་ཡི་བ� གས་གནས་� ། །ཆོས་� ེ་གཞོན་� ་སེང་གེ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་
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དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་

ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །བདེ་ཆེན་� ི་འཁོར་

ལོས་�   ར་བའི་ས། །ཡང་དགོན་�  ལ་བ་ཡི་ཕོ་� ང་� ། །� ང་

སེམས་ཉི་མ་སེང་གེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་

�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་

� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །�  ེ་

མེད་� ི་གནམ་འཕང་བ�  ོད་པའི་ས། །བར་འ� ོག་� ོར་� ིང་གི་

དགོན་པ་� ། །ཆོས་�  ལ་� ོ་� ེ་� ིང་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་

� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་

� ིས་� ོབས། །ཟབ་�  ས་� ི་ཆོས་� ོ་འ� ེད་པའི་ས། །� ོས་�  ་དཔལ་

� ི་གཟིམས་ཁང་� ། །མཚན་� ན་� ོས་�  ་པ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་

གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་

བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །ཐེག་ཆེན་� ི་བ� ན་པ་དར་བའི་ས། །བཀའ་

བ�   ད་� ི་གདན་� ི་ཡངས་པ་� ། །� ིན་ཅན་བ� ་ག� མ་པ་ཆེན་
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པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་

པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་

ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ིན་� ོལ་� ི་� ལ་� ན་

ཚ�མས་པའི་ས། །ཟབ་ཡངས་བདེ་ཆེན་� ི་� ག་པ་� ། །འཇམ་

ད� ངས་� ན་དགའ་སེང་གེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་

� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་

མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །

བ� བ་ག� མ་� ི་མེ་ཏོག་འ�  ངས་པའི་ས། །གཞན་ཕན་� ི་�  ེད་

ཚལ་ཡངས་པ་� ། །� ིན་ཅན་བ� ་ར� ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་

� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་

� ོབས། །འ�  ལ་མེད་� ི་ཉམས་� ོང་འཆར་བའི་ས། །ཟབ་གསལ་

� ི་� ན་དགའ་ར་བ་� ། །འཇམ་ད� ངས་� ོ་� ོས་སེང་གེ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་

དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་

� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །གནས་� གས་� ི་རང་འོད་
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གསལ་བའི་ས། །གངས་ཅན་� ི་� ེ་བ་གངས་བཟང་� ། །མཉམ་

མེད་མ� ེན་བ� ེ་� ོགས་� ན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་

� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་

མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །

འཁོར་འདས་ལ་རོ་མཉམ་�  ོད་པའི་ས། །རང་�  ང་� ན་�  ེས་� ི་ཕོ་

� ང་� ། །འཇམ་ད� ངས་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་

� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་

� ོབས། །བདག་གཞན་ལ་དགོས་འདོད་འ�  ང་བའི་ས། །མཉམ་

ཉིད་� ི་ཞིང་ཁམས་ཡངས་པ་� ། །�  བ་ཆེན་� ོ་� ོས་མཆོག་� ན་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་

དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་

� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ལ་� ན་� ི་སེམས་�   ད་� ོལ་

བའི་ས། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་� ི་ཕོ་� ང་� ། །� ིན་ཅན་ཤེས་རབ་

བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་

འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་
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�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །མ� ེན་གཉིས་� ི་ལོ་

ཏོག་�  ས་པའི་ས། །རང་བཞིན་� མ་དག་གི་ཕོ་� ང་� ། །འ�  ལ་

ཞིག་ནམ་མཁའི་� ལ་འ� ོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་

� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་

མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །

� ང་� གས་� མས་ཆོས་�  ར་རོལ་པའི་ས། །� ོགས་� ལ་� ི་ནམ་

མཁའ་ཡངས་པ་� ། །མ� ངས་མེད་�  ལ་དབང་ཆོས་� ེ་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །

ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་

འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །སེམས་ཉིད་� ི་གཏེར་ཁ་འ� ེད་

པའི་ས། །� ོང་ཉིད་� ིང་� ེ་ཡི་ཕོ་� ང་� ། །ངག་དབང་ཆོས་� ི་�  ལ་

པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་

པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་

ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །བདེ་� ོང་གི་ཡེ་ཤེས་

འ�  ང་བའི་ས། །� ན་�  ེས་ཟབ་ཡངས་� ི་ཕོ་� ང་� ། །འཇམ་

ད� ངས་ཆོས་� ི་� གས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་
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� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་

མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །

ཟབ་དོན་� ི་� ིང་པོ་ལེན་པའི་ས། །བདེ་ཆེན་འ�  ག་�  ལ་� ི་དགོན་

པ་� ། །� ན་� ོང་ཤེས་རབ་�  ་མཚ�་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་

ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་

མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །

ཚད་མེད་� ི་� གས་� ེས་� བ་པའི་ས། །� ིན་ལས་མཁའ་� བ་� ི་

ཕོ་� ང་� ། །� ན་མ� ེན་ངག་དབང་ནོར་� ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་

� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་

� ོབས། །ཐེག་ཆེན་� ི་ཆོས་ཆར་འབེབས་པའི་ས། །གནས་གར་

བ� གས་ཆོས་� ི་ཕོ་� ང་� ། །� ེ་བ� ན་ཆོས་� ི་མགོན་པོ་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །

ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་

འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །ཐར་འདོད་ལ་� ང་� བ་� ེར་བའི་

ས། །�  ་ག� མ་མངོན་�  ར་� ི་ཕོ་� ང་� ། །ཡོངས་འཛ�ན་ངག་
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དབང་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་

རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་

� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །མཐོང་ཐོས་� ིས་

གཞན་�   ད་� ོལ་བའི་ས། །བཀའ་བ�   ད་� ི་�  ལ་མཚན་མཐོན་

པོའ �་� ེར། །�  ལ་བ་དཔག་བསམ་དབང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་

� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་

� ོབས། །ཉམས་� ོགས་� ི་ད� ར་མཚ�་� ེལ་བའི་ས། །གནས་ངེས་

མེད་�  བ་པའི་བ� ི་གནས་� ། །� ེ་བ� ན་མི་ཕམ་� ོ་� ོས་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །

ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་

འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །མོས་� ས་� ི་� ོལ་ཁ་འཛ�ན་པའི་

ས། །མི་ཤིགས་� ོ་� ེ་ཡི་ཕོ་� ང་� ། །�  བ་དབང་ཀ� ་བ� ན་འཕེལ་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་

དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་

� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ་མེད་� ི་ངེས་གསང་འ� ེད་
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པའི་ས། །�  ་བཞི་བདེ་ཆེན་� ི་ཕོ་� ང་� ། །ཡོངས་འཛ�ན་� ན་

དགའ་�  ན་�  བ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་

རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་

� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ིན་� བས་� ི་

བཀའ་བབས་བ� ེས་པའི་ས། །� ལ་� ན་རང་� ོལ་� ི་� ོང་ཡངས་

� ། །མི་ཕམ་ཆོས་� ི་དབང་�  ག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་

ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་

� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་

� ོབས། །དགེ་ལེགས་� ི་འདོད་�  ་འ�  ང་བའི་ས། །མཁའ་� བ་� ོ་

� ེ་ཡི་ཕོ་� ང་� ། །མི་ཕམ་ཡར་འཕེལ་དབང་པོ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་

གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་

བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །གཞན་ཕན་� ི་� ིན་ལས་�  ས་པའི་ས། །

འཁོར་བ་དོང་�   གས་� ི་ཞིང་ཁམས་� ། །ངག་དབང་ཆོས་�  ལ་

དཔལ་བཟང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་

རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་
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� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །རིས་མེད་� ི་

�  ལ་བ� ན་� ེལ་བའི་ས། །དག་པ་རབ་འ� མས་� ི་ཞིང་ཁམས་

� ། །ངག་དབང་� ན་དགའ་བ� ན་འཛ�ན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་

� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་

� ོབས། །�  ལ་� ན་� ི་� ས་� ིན་མངའ་བའི་ས། །གཞན་ཕན་

མཐའ་� ས་� ི་ཕོ་� ང་� ། །འཇམ་མགོན་ད� ེས་པའི་དབང་�  ག་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་

དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་

� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །�  ོས་མཚན་� ི་འཆིང་ལས་

� ོལ་བའི་ས། །ཡེ་ཤེས་� ་� ན་� ི་ཕོ་� ང་� ། །� ན་�  ེས་བདེ་ཆེན་

� ོ་� ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་

འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་

�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །རིགས་� ན་� ི་འཁོར་

ལོས་�   ར་བའི་ས། །གཞོམ་མེད་� ོ་� ེ་ཡི་ཕོ་� ང་� ། །� བ་བདག་

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་



5656

�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་

� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ག་

བསམ་� ིས་གཞན་ཕན་�  ས་པའི་ས། །བཀའ་� ིན་འཁོར་མེད་� ི་

མཁའ་ད� ིངས་� ། །བ� ན་འཛ�ན་ཆོས་� ི་ཉི་མ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་

གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་

བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །གཞན་ཕན་� ི་� ོན་ལམ་�  ོད་པའི་ས། །

གནས་ངེས་མེད་བདེ་བའི་ཞིང་ཁམས་� ། །�  ལ་དབང་ཆོས་� ི་

� ང་བ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་

འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་

�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །མ� ་� ོབས་� ི་གཟི་

� ིན་འབར་བའི་ས། །� ང་འ� ག་� བ་གདལ་� ི་ཕོ་� ང་� ། །མི་

ཕམ་འཇམ་དཔལ་� ོ་� ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་

�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་

� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །རང་

�  ང་གི་ཡེ་ཤེས་� ོགས་པའི་ས། །འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་� ི་བ� ི་
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གནས་� ། །དཔལ་� ན་ཆོས་ད� ིངས་�  ན་�  བ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་

གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། � ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་

བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ང་སེམས་� ི་� ་འཛ�ན་གཡོ་བའི་ས། །

མཉམ་ཉིད་� ན་� བ་� ི་ནམ་མཁའ་� ། །� ེ་བ� ན་�   བ་བ�   ད་ཉི་

མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་

པ་དང� །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་

ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །�  ལ་� ན་� ིས་� ེས་� ་

འཛ�ན་པའི་ས། །དད་ག� མ་འ�  ར་མེད་� ི་ཞིང་ཁམས་� ། །ངེས་

དོན་བ� ན་པའི་ཉིན་� ེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་

�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་

� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ལ་

� ིན་� ི་ཡོན་ཏན་�  ས་པའི་ས། །� ངས་� ོགས་� ན་ཚ�གས་� ི་ཕོ་

� ང་� ། །བཤད་�   བ་ཆོས་� ི་ཉིན་� ེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་

� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་
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� ོབས། །� གས་� ེ་ཆེས་གཞན་�   ད་� ིན་པའི་ས། །� ོགས་པས་

བདག་� ོལ་� ི་� ོང་ཡངས་� ། །� ན་གཟིགས་ཡོངས་འཛ�ན་

མཚན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་

ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་

� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་� ོབས། །འ�  ར་མེད་� ི་

བདེ་ཆེན་བ� ེས་པའི་ས། །� མ་� ན་མཆོག་� ན་� ི་� ོང་ཉིད་

མཁར། །དཔལ་� ན་བ� ན་པའི་ཉི་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་

� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་

� ོབས། �  བ་རིགས་� ི་དགའ་ཚལ་�  ས་པའི་ས། །གཞན་ཕན་

མཐའ་� ས་� ི་ཞིང་ཁམས་ན། །�  བ་དབང་� � ་� ི་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང་། །

ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་

འཆར་བ་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ོམ་ག� མ་� ི་� ིམས་� ིས་བ� ན་

པའི་ས། །� ང་� ོགས་�  ན་�  བ་� ི་འཁོར་ལོ་ན། །མ� ་� ོབས་ཆོས་

� ི་�  ་མཚ�་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་རང་ངོ་
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འ� ོད་པ་དང་། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་

�  ་ག� མ་� ་འཆར་བ་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ང་� ོགས་� ི་བ� ན་པ་

�  ས་པའི་ས། །བཤད་�   བ་� ན་ཚ�གས་� ི་འཁོར་ལོ་ན། །མི་ཕམ་

མཁའ་� བ་ཉི་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་

རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང་། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་མེད་པ་� ། །� ང་

� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བ་� ིན་� ིས་� ོབས། །� ང་སེམས་� ི་

གཏེར་ཁ་འ� ེད་པའི་ས། །� ན་ཕན་� བ་� ལ་� ི་ཕོ་� ང་ན། །

འཇིགས་མེད་ཆོས་� ི་སེང་གེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཉིད་

� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང་། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་� ང་

མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བ་� ིན་� ིས་� ོབས། །

ཚ�་གཅིག་ལ་སངས་�  ས་� ེར་བའི་ས། །�  ི་ག� ག་ཉི་� འི་གདན་

� ེང་� ། །� ིན་ཅན་� ་བའི་� ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་

ཉིད་� ན་�  ེས་� ི་རང་ངོ་འ� ོད་པ་དང༌། །ལམ་གང་ཤར་ལ་� ང་

� ང་མེད་པ་� ། །� ང་� ིད་�  ་ག� མ་� ་འཆར་བར་� ིན་� ིས་

� ོབས། །
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གཉིས་པ་བ�   ད་པའི་� ་མ་འོད་� ་ནི། 

དེ་� ར་བ�   ད་པའི་� ་མར་གསོལ་བཏབ་པས། །མོས་� ས་

མ� ་དང་�  བས་� མས་བ� ེ་ཆེན་� ིས། །བདག་ལ་� ིན་� ོབ་ཆེད་

� ་ཡས་ནས་མར། །རིམ་པས་འོད་� ་� ་བའི་� ་མར་འ� ས། །

ག� མ་པ་� ་བའི་� ་མར་གསོལ་གདབ་ནི། 

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། །� ་

མ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཆོས་� ེ་སངས་

�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །� ིན་ཅན་� ་བའི་� ་མ་དམ་

པ་དང༌། །དངོས་�  བ་� ེར་བའི་ཡི་དམ་� ་ཡི་ཚ�གས། །�  བས་

གནས་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་ག� མ་པོ་ལ། །� ས་པས་� ག་

འཚལ་དང་བས་�  བས་� ་མཆི། །� ་མ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་

ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཆོས་� ེ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་

� ་མཆི། །� ོ་� ེ་འཆང་སོགས་བཀའ་བ�   ད་� ་མ་དང༌། །� ་མ་

� ེད་� གས་འོད་གསལ་མཉམ་ཉིད་� ། །ད� ེར་མེད་ཆོས་�  འི་

ངང་� ་རོ་གཅིག་པའི། །བཀའ་བ�   ད་� ན་འ� ས་� ་མ་རིན་པོ་

ཆེ། །� ་མ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཆོས་
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� ེ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཞི་� ོ་ཡབ་� མ་

ད� ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའ �་ཚ�གས། །མོས་པ་བཞིན་� ་ཐ་དད་དེར་

� ང་ནས། །མཆོག་དང་� ན་མོང་དངོས་�  བ་� ོལ་མཛད་པའི། །ཡི་

དམ་� ན་འ� ས་� ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །� ་མ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་

ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཆོས་� ེ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་

� ་མཆི། །� ོགས་བ� འི་སངས་�  ས་� ན་� ི་ངོ་བོ་ཉིད། །ཟབ་

ཅིང་མཐའ་ཡས་ཆོས་� མས་� ན་� ི་མཛ�ད། །�  ལ་� ས་འཕགས་

པའི་ཚ�གས་� མས་འ� ས་པའི་ད� ིད། །དཀོན་མཆོག་ག� མ་

འ� ས་� ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །� ་མ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་

� ་མཆི། །ཆོས་� ེ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །

དཔལ་� ན་� ་མ་� ན་པ་ཙམ་� ིས་� ང༌། །�  ེན་དང་བར་ཆད་མི་

མ� ན་� ོགས་� མས་� ན། །� ིན་� བས་� ོབས་� ིས་མ་� ངས་

རང་སར་དག །ཆོས་�  ོང་�  ལ་པོ་� ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །� ་མ་སངས་

�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཆོས་� ེ་སངས་�  ས་རིན་པོ་

ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །འདི་དང་� ི་མ་� ས་� མས་ཐམས་ཅད་� ། །

�  བས་མགོན་རེ་ས་གཞན་ན་མ་མཆིས་པས། །� ་མའི་མོས་� ས་
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གཅིག་� ས་ཆོག་པ་ཡི། །གཅིག་ཆོག་�  ལ་པོ་� ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

� ་མ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཆོས་� ེ་སངས་

�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །� ིན་ཅན་� ་བའི་� ་མ་རིན་པོ་

ཆེ། །བདག་གི་� ིང་གར་པ� ོའ �་ཟེ� ་འ�  ་ལ། །འ� ལ་བ་མེད་པར་

� ག་པར་བ� གས་ནས་� ང༌། །�  ་ག� ང་� གས་� ིས་� ིན་� ིས་

བ� བ་� ་གསོལ། །� ་མ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་

མཆི། །ཆོས་� ེ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཚད་

བ� ང་མེད་པའི་� གས་� ེ་ཆེན་པོ་ཡིས། །འ� ལ་བ་མེད་པར་

� ག་པར་� ེས་བ� ང་ནས། །� ེད་� ི་བཀའ་� ིན་ཆེན་པོས་ལེགས་

བ�  ངས་ཏེ། །� ག་�  ་ཆེན་པོའ �་དངོས་�  བ་� ལ་� ་གསོལ། །� ་མ་

སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཆོས་� ེ་སངས་�  ས་

རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །བདག་དང་� ོབ་མ་བ�   ད་པར་

བཅས་པ་ཡི། །གསོལ་བ་འདེབས་པའི་� ་�   ད་ཐམས་ཅད་� ིས། །

� ་མ་� ེད་� ི་� མ་ཐར་འ� ོངས་པ་དང༌། །དོན་གཉིས་འ�  བ་པར་

� ིན་� ིས་བ� བ་� ་གསོལ། །� ་མ་སངས་�  ས་རིན་པ་ོཆ་ེལ་�  བས་

� ་མཆི། །ཆོས་� ེ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཚ�་
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རབས་� ན་� ་དཔལ་� ན་� ་མ་དང༌། །� ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འ� ལ་

བ་མེད་པ་� ། །� ས་པའི་� ོ་ནས་ཞབས་གཉིས་�  ི་བོར་ལེན། །ཅི་

ག� ངས་�   བ་པས་� གས་དགོངས་� ོགས་� ས་ནས། །ས་དང་

ལམ་� ི་ཡོན་ཏན་རབ་� ོགས་ཏེ། །� ོ་� ེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་�  ར་

ཐོབ་ཤོག །� ་མ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །

ཆོས་� ེ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །དཔལ་� ན་� ་

མའི་� མ་པར་ཐར་པ་ལ། །� ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་� ་མི་�  ེ་ཞིང༌། །

ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་� ས་� ིས། །� ་མའི་� ིན་

� བས་སེམས་ལ་འ� ག་པར་ཤོག །� ་མ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་

ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཆོས་� ེ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་

མཆི། །སངས་�  ས་� ན་འ� ས་� ་བའི་� ་མ་ལ། །� ོ་ག� མ་� ས་

པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །གདོད་མའི་གནས་� གས་རང་

ངོ་ཤེས་པ་དང༌། །ཚ�་དང་�   བ་པ་མཉམ་པར་� ིན་� ིས་� ོབས། །

� ་མ་སངས་�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །ཆོས་� ེ་སངས་

�  ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་�  བས་� ་མཆི། །
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བཞི་པ་བ� ན་པར་བ� གས་� ་གསོལ་བ་ནི། 

� ་མ་�  ་ཁམས་བཟང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

མཆོག་� ་�  ་ཚ�་བ� ན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

� ིན་ལས་དར་ཞིང་�  ས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

� ་མས་འ� ལ་བ་མེད་པར་� ིན་� ིས་� ོབས། །

� ་པ་དབང་བཞི་� ་བ་ནི། 

ཨ� ་� ཿ �  ྃ་ཧོཿ མཚན་� མས་ཡོངས་� ོགས་� ་མའི་�  ། །

�  ི་བོར་� ས་� ི་ཐིག་ལེ་ལ། །

� གས་ནས་� མ་དབང་དགའ་བའི་� ས། །

སད་པའི་�  ིབ་པ་�  ང་� ་གསོལ། །

ལོངས་�  ོད་� ོགས་པ་� ན་� ི་� ད། །

མ� ིན་པར་ངག་གི་ཐིག་ལེ་ལ། །

� གས་ནས་གསང་དབང་མཆོག་དགའི་མེས། །

� ི་ལམ་བག་ཆགས་བ� ེག་� ་གསོལ། །

དཔལ་� ན་� ་མ་ཆོས་� ི་�  ། །

� ིང་གར་ཡིད་� ི་ཐིག་ལེ་ལ། །
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� གས་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཉིས། །

གཉིད་�  ག་� ན་པ་བསལ་� ་གསོལ། །

མགོན་པོ་� ན་ཅིག་�  ེས་པའི་�  ། །

� ེ་བར་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལ། །

� གས་ནས་བཞི་པའི་དབང་བ�  ར་བས། །

འཕོ་མེད་ཐོབ་པར་� ིན་� ིས་� ོབས། །

�  ག་པ་� ་བ� ིམ་� ོན་ལམ་ནི། 

དེ་� ར་བདག་དང་འ� ོ་� མས་� ི། །

� ས་ངག་ཡིད་དང་ཡེ་ཤེས་ཚ�གས། །

� ོ་� ེ་བཞི་དང་མཉམ་�  ོར་བས། །

�  ་བཞིའི་དབང་�  ག་ཐོབ་པར་ཤོག །

� ་པ་མཐར་� ག་� ་མའི་� ལ་འ� ོར་ལ་ངེས་ཤེས་བ�  ེད་� ོན་ནི། 

� ་མ་ཆོས་�  ་རང་སེམས་དག་པར་� ོགས། །རང་ངོ་ཤེས་

འདི་དོན་� ི་གསོལ་འདེབས་མཆོག །� ང་� ིད་� ན་� ང་� ་མའི་

རོལ་པ་� ེ། །མཐར་� ག་�  ་ག� མ་� ་མ་འ�  བ་པར་ཤོག །
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བཞི་པ་དངོས་གཞི་དོན་དམ་སེམས་ཉིད་བ� ོམ་དོན་བ� ོན་པར་ག� མ་ལས། 

དང་པོ་� ས་དང་ངག་གི་གནད་ནི། 

� ོམ་པ་� ི་ཡི་གཞི་བཅའ་� ས་གནད་བ� ན། །� ང་པ་�  ིལ་

�  ང་རེ� ་མིག་བཞིན་བ� ོལ། །ལག་པ་མཉམ་བཞག་� ག་�  ་� ེ་

འོག་བཅིངས། །� ལ་ཚ�གས་གསེར་� ི་དོང་� ེ་བ� ེགས་� ར་

བ� ངས། །ད� ང་པ་� ོད་གཤོག་བཞིན་� ་� ིར་ཡངས་བ�  ངས། །

མ� ིན་པ་� གས་�  ་� ར་བ� ག་� ེ་བ�  ིལ་ནས། །སོ་མ� ་བར་

ཡོད་� ་� ངས་རང་ཚ�་འཛ�ན། །ངག་གི་�  ་བཅད་རང་བབས་དབེན་

པར་གནས། །

གཉིས་པ་སེམས་� ི་གནད་གཞི་ལམ་ངོ་�  ོད་དང་བཅས་པ་ནི། 

རང་སེམས་གདོད་དག་འཁོར་འདས་� ེད་པོ་ཅན། །

འདི་ཉིད་བཟོ་མེད་ངང་� ་མཉམ་པར་འཇོག །

མ་ཡེངས་པ་ནི་སངས་�  ས་� ན་� ི་ལམ། །

བ� ོམ་� ་གཞན་མེད་� ན་ཐོག་ཐག་ཆོད་བ�  ེད། །

རང་རིག་ངོས་བ� ང་� ལ་བ་� ོང་པ་ཉིད། །

� ོང་པའི་རང་མདངས་� མ་� ོག་� ང་བའི་� ལ། །
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གཉིས་མེད་� ོ་འདས་� ན་ཅིག་�  ེས་པའི་ད� ིངས། །

གནས་� གས་རང་ངོ་ཇི་བཞིན་ཤེས་པར་� ། །

ག� མ་པ་ལམ་� ོགས་འ� ས་� ར་� ོན་པ་ནི། 

ཉམས་� ོང་མཐར་� ིན་� ོགས་པ་མངོན་� ་�  ར། །� ང་རིག་

� ལ་� ོགས་ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་འ� ོལ། །�  ་བཞིའ་ིའ� ས་� ་ཚ�་འདིར་

བད་ེབར་འ�  བ། །མ་ིཟད་འཁོར་ལོས་འ� ་ོ� ན་འ� ེན་�  ར་ཅིག །

� ་པ་� ེས་དགེ་བ་� ོགས་� ང་� ་�  ས་འདེབས་པ་སོགས་ལ་ག� མ་ལས། 

དང་པོ་བ� ོ་བ་ནི། 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་�  ར་� ་བདག །དཔལ་� ན་� ་མ་འ�  བ་

�  ར་ནས། །འ� ོ་བ་གཅིག་� ང་མ་� ས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་

པར་ཤོག །� ས་ག� མ་གཤེགས་པའི་�  ལ་བ་ཐམས་ཅད་� ིས། །

བ� ོ་བ་གང་ལ་མཆོག་� ་བ� གས་པ་དེས། །བདག་གི་དགེ་བའི་

� ་བ་འདི་� ན་� ང༌། །བཟང་པོ་�  ོད་� ིར་རབ་� ་བ� ོ་བར་བ� ི། །

གཉིས་པ་� ོན་ལམ་ནི། 

དཔལ་� ན་� ་མའི་� མ་པར་ཐར་པ་ལ། །� ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་

ལོག་� ་མི་�  ེ་ཞིང༌། །ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་
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� ས་� ིས། །� ་མའི་� ིན་� བས་སེམས་ལ་འ� ག་པར་ཤོག །�  ེ་

བ་� ན་� ་ཡང་དག་� ་མ་དང༌། །འ� ལ་མེད་ཆོས་� ི་དཔལ་ལ་

ལོངས་�  ོད་ཅིང༌། །ས་དང་ལམ་� ི་ཡོན་ཏན་རབ་� ོགས་ནས། །

� ོ་� ེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་�  ར་ཐོབ་ཤོག །� ་མེད་� ་མའི་� གས་� ེ་

དང༌། །�  ལ་དང་�  ལ་� ས་རང་�  ལ་དང༌། །ད� ་བཅོམ་བདེན་

པའི་� ིན་� བས་� ིས། །� ོན་ལམ་མཆོག་འདི་འ�  བ་�  ར་ཅིག །

སངས་�  ས་�  ་ག� མ་བ� ེས་པའི་� ིན་� བས་དང༌། །ཆོས་ཉིད་

མི་འ�  ར་བདེན་པའི་� ིན་� བས་དང༌། །དགེ་འ� ན་མི་� ེད་འ� ན་

པའི་� ིན་� བས་� ིས། །ཇི་� ར་བ� ོས་བཞིན་� ོན་ལམ་འ�  བ་

པར་ཤོག །

ག� མ་པ་ཤིས་བ� ོད་ནི། 

�  ལ་མཚན་� ེ་མོར་དབང་གི་�  ལ་པོ་� ར། །� ག་པའི་� ་ཡི་

ག� ག་གི་�  ན་�  ར་ཅིང༌། །�   བ་པ་པོ་ལ་དངོས་�  བ་མཆོག་� ོལ་

བའི། །མཉམ་མེད་� ་མ་མཆོག་གི་བ� ་ཤིས་ཤོག །� ོ་� ེ་འཆང་

ཆེན་ཏི� ི་� ་རོ་དང༌། །མར་པ་མི་ལ་� མ་པོ་མཐའ་� ་པ། །� ་� ་པ་

དང་དཔལ་� ན་འ�  ག་པ་སོགས། །� ་བ�   ད་� ་མ་� མས་� ི་བ� ་
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ཤིས་ཤོག །སངས་�  ས་ཐམས་ཅད་འ� ས་པའི་�  ། །� ོ་� ེ་འཛ�ན་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཀོན་མཆོག་ག� མ་� ི་� ་བ་� ེ། །� ་མ་� མས་

� ི་བ� ་ཤིས་ཤོག །བཀའ་བ�   ད་� ་མ་� མས་� ི་བ� ་ཤིས་ཤོག །

ཡི་དམ་� ་ཚ�གས་� མས་� ི་བ� ་ཤིས་ཤོག །དཔའ་བོ་མཁའ་འ� ོ་

� མས་� ི་བ� ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་�  ོང་�  ང་མ་� མས་� ི་བ� ་ཤིས་

ཤོག །ནོར་� ་གཏེར་བདག་� མས་� ི་བ� ་ཤིས་ཤོག །དཀར་

� ོགས་�  ོང་བ་� མས་� ི་བ� ་ཤིས་ཤོག །ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་

མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉི་མའི་� ང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང༌། །ཉིན་

མཚན་� ག་� ་བདེ་ལེགས་པ། །དཀོན་མཆོག་ག� མ་� ི་བ� ་

ཤིས་ཤོག །བགེགས་རིགས་� ོང་� ག་བ�  ད་� ་ཞི་བ་དང༌། །མི་

མ� ན་གནོད་པའི་�  ེན་དང་� ལ་བ་དང༌། །མ� ན་པ་འ�  བ་ཅིང་

� ན་� མ་ཚ�གས་�  ར་པའི། །བ� ་ཤིས་དེས་� ང་དེང་འདིར་

བདེ་ལེགས་ཤོག །བསོད་ནམས་རི་བོ་བཞིན་� ་བ� ན་པ་དང༌། །

བ�   ད་འཛ�ན་ཉི་� ་བཞིན་� ་གསལ་བ་དང༌། །� ན་� གས་ནམ་

མཁའ་� ་� ར་� བ་�  ར་པའི། །བ� ་ཤིས་དེས་� ང་དེང་འདིར་

བདེ་ལེགས་ཤོག །ལོ་བ�  ་� བ་ཅིང་� ོན་བ�  ་མཐོང་བ་དང༌། །
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ཚ�་རིང་ནད་མེད་བདེ་�  ིད་� ན་� མ་ཚ�གས། །ཐེག་པ་མཆོག་

ལས་ངེས་པར་འ�  ང་�  ར་པའི། །བ� ་ཤིས་དེས་� ང་དེང་འདིར་

བདེ་ལེགས་ཤོག །�  ིན་པ་གཏོང་ཞིང་� ལ་� ིམས་�  ང་བ་དང༌། །

བཟོད་པ་� ོམ་ཞིང་བ� ོན་འ�  ས་� ོམ་པ་དང༌། །མཉམ་པར་འཇོག་

ཅིང་གནས་� གས་� ོགས་�  ར་པའི། །བ� ་ཤིས་དེས་� ང་དེང་

འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །གཞི་� ག་�  ་ཆེན་པོ་ལ་འ�  ར་བ་མེད། །

འ�  ར་མེད་�  ་ཡི་བ� ་ཤིས་ཤོག །�  ིར་འ� ོ་�  ག་ཡོངས་ལ་བ� ་

ཤིས་ཤོག །� ོས་འདིར་ཚ�གས་� མས་ལ་བ� ་ཤིས་ཤོག །ལམ་

� ག་�  ་ཆེན་པོ་ལ་འགག་པ་མེད། །འགག་མེད་ག� ང་གི་བ� ་

ཤིས་ཤོག །�  ིར་འ� ོ་�  ག་ཡོངས་ལ་བ� ་ཤིས་ཤོག །� ོས་འདིར་

ཚ�གས་� མས་ལ་བ� ་ཤིས་ཤོག །འ� ས་� ་� ག་�  ་ཆེན་པོ་ལ་

འ�  ལ་པ་མེད། །འ�  ལ་མེད་� གས་� ི་བ� ་ཤིས་ཤོག །�  ིར་འ� ོ་

�  ག་ཡོངས་ལ་བ� ་ཤིས་ཤོག །� ོས་འདིར་ཚ�གས་� མས་ལ་

བ� ་ཤིས་ཤོག །འབད་དང་� ོལ་བས་མ་གོས་པར། །ཡིད་བཞིན་

ནོར་� ་དཔག་བསམ་བཞིན། །སེམས་ཅན་རེ་བ་� ོང་མཛད་པ། །

བསམ་པ་འ�  བ་པའི་བ� ་ཤིས་ཤོག །དཀོན་མཆོག་ག� མ་� ི་
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བདེན་པ་དང༌། སངས་�  ས་དང་� ང་� བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་� ི་� ིན་� ི་� བས་� ིས་ཚ�གས་གཉིས་ཡོངས་� ་� ོགས་པའི་

མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། །ཆོས་� ི་ད� ིངས་� མ་པར་དག་ཅིང་

བསམ་� ིས་མི་� བ་པའི་� ོབས་� ིས་དེ་དེ་བཞིན་� ་འ�  བ་པར་

�  ར་ཅིག །

�  ག་པ་� ན་མཚམས་�   ན་� ི་� ལ་འ� ོར་ཡང་དག་པར་�  ོང་བ་ནི། 

� ས་� མས་� ག་པར་� ད་ཅིག་མི་འ�  ལ་བར། །

�  ོད་ལམ་བཟང་ངན་�  ེན་ཚ�གས་མ་� ས་� ན། །

ཤེས་བཞིན་འཛ�ན་མེད་རོ་� ོམས་ལམ་� ་� ེར། །

� ན་� བ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བ� ན་ཐོབ་� ། །

དེ་� ར་� ག་�  ་ཆེན་པོའ �་� ོན་འ� ོའ �་ངག་འདོན་�  ས་པ་དངོས་གཞིའི་� ་ཐོ་

� ེས་འ� ེལ་དང་བཅས་པ་འདི་བཞིན། � ོན་� ས་རང་� གས་ལ་� ན་བཞིའི་ངག་

འདོན་ཙམ་� ི་� ོར་ལས། � ོན་འ� ོ་� ན་མོང་པ་དང་� ན་མོང་མ་ཡིན་པ་དངོས་

གཞིར་བཅས་པའི་� ོམ་དོན་� མས་ཚ�ག་གི་� ོ་ནས་དོན་� ོམ་� ་གསལ་འདེབས་པ་

སོགས་� ི་ཡིག་ཆ་མ་མཆིས་པར། འདི་བཞིན་གལ་� ་ཆེ་བར་བསམ་པའི་� ི་འ� ན་

� ་ནས་ཡོད་པ་རིང་པོར་འ� ངས་པ་ལས། བདག་ཅག་ནས་� ོགས་དང་� ོགས་
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� ལ་ཐམས་ཅད་� ་� ིད་འདི་� བ་གདལ་ཁོར་� ག་� ་འཆད་བཞིན་པར་� ན་ལ་ཕན་

པ་དང་� ེས་� ་འ� ག་པ་� མས་ལའང་� ན་པའི་� ད་� ། � ོམས་ལས་པ་� ན་དགའ་

བ� ན་འཛ�ན་� ིས་� ེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མ� ེན་� ན་ཆོས་� ི་ལེགས་མཛད་དགེ་བའི་

� ་མ་དམ་པ་མི་ཕམ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའོ༑ །དེ་དག་གི་དགེ་

ཚ�གས་དང་འཁོར་འདས་� ས་ག� མ་� ི་ལེགས་� ས་� ི་མ� ས། ཟབ་དོན་� ིང་པོའ �་

བ� ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་� ོགས་� ས་ཐམས་ཅད་� ་�  ས་ཤིང༌། མ་� ས་འ� ོ་ཁམས་ལམ་

འདིར་འ� ག་པས་ས་ལམ་�  ར་� ོགས་� ོ་� ེའི་གོ་འཕང་དམ་པ་ཐོབ་པར་�  ར་ཅིག །

ཨ� ་� ་� ི། དཔལ་� ན་བདེ་བར་གཤེགས་� ན་བ� ོད་གཅིག་

ལམ། །�  ལ་� ས་བཀའ་བ�   ད་�  ་མཚ�འི་� གས་� ི་བ� ད། །

� ག་ཆེན་� ོན་འ� ོ་� ན་མོང་� ན་མིན་པའི། །ངག་འདོན་�  ས་

� ེལ་དངོས་གཞིའི་� ་ཚ�ག་བཅས། །མཁས་ཤིང་�  བ་བ� ེས་

� ན་དགའ་བ� ན་འཛ�ན་� ི། །ག� ང་རབ་རིན་ཆེན་གང་འདི་དར་

�  ས་� ད། །ཆོས་�  ིན་རིན་ཆེན་ད� ིག་མཆོག་འདིར་བ�   ན་

པའི། །དགེ་ཚ�གས་� ི་མེད་� ་� ར་རབ་དཀར་བས། །མ་� ས་འ� ོ་

� མས་ཞེན་ལོག་ངེས་འ�  ང་གིས། །�   ད་འ� ོངས་�  བས་� ་འ� ོ་

ཞིང་སེམས་བ�  ེད་དེ། །�  ིབ་�  ངས་ཚ�གས་� ོགས་� ་བ�   ད་
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� ་མ་� ེའི། །� ིན་� བས་� ིང་གི་ད� ས་� ་འ� ག་པར་ཤོག །

གནས་� གས་གཞི་ཡི་� ག་�  ་ཆེན་པོ་གང༌། །� ལ་འ� ོར་བཞི་

རིམ་ལམ་� ི་ཉམས་� ོགས་� ལ། །གོང་འཕེལ་མཐར་སོན་འ� ས་

� ་ཚ�་གཅིག་གིས། །� བ་བདག་� ོ་� ེ་འཆང་གི་གནས་ཐོབ་ཤོག །

� ད་པར་བཀའ་� ིན་མཉམ་མེད་འཁོར་ལོའ �་མགོན། །� ེ་བ� ན་� ་

མ་བ� ལ་བ�  ར་འཚ�་གཞེས་ཤིང༌། །ཐེག་ག� མ་ཆོས་� ་མཁའ་

� བ་� ག་�  ོགས་བཞིན། །སངས་�  ས་� ན་� ི་� ིན་ལས་ཡོངས་

� ོགས་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་� ན་� ིང་ག� ང་རབ་ཉམས་གསོ་�   ན་� ེལ་དཔར་

ཁང་� ། ཆོས་�  ིན་�   ན་མི་ཆད་པའི་� ིར། ཤིང་དཔར་གསར་བ�   ན་� ི་� བས་� ་

� ོན་ཚ�ག་� ན་� འི་ཁ་བ�   ར་བཅས། ༧ཁམས་�   ལ་བ�  ད་མིང་པས་� ེལ་བ་དགེ་

ལེགས་འཕེལ། །
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�  ལ་བ་མདོ་ཁམས་པ་ག� མ་པ་༧འ� ོ་འ� ལ་ངག་དབང་� ན་དགའ་བ� ན་

འཛ�ན་� ིས་མཛད་པའི་� ག་ཆེན་� ོན་འ� ོའ �་ངག་འདོན་འདི་ཉིད། ཆོས་� ེ་ཁམས་

པ་� ར་དང་འ� ེལ་ཡོད་� ི་� ་� ེ་མི་� ེ་ཡོངས་ལ་ཤིན་� ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མཐོང་ནས་

ཆོས་�  ིན་� ི་ཆེད་� ་པར་�   ན་� ས་ཞོར་� ས་པས་དམིགས་རིམ་� ོམ་� ངས་� ང་

ཟད་མཆན་བཏབ་ཡོད། དེ་ནི་ཆོས་ལ་�  ང་བ་དམན་ཞིང་� ིད་གནང་མཁན་� ི་� ་མ་

མེད་མཁན་ཚ�ར་� ང་ཟད་ཕན་� ་རེ་བ་མ་གཏོགས་�  ་བ� ན་ཚ�་དང་འ� ེལ་བ་གང་

ཡང་མེད་པས་དེ་� ར་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་� །

� ག་དཔེ་འདི་ཉིད་པར་�   ན་� ས་པའི་� མ་དཀར་དགེ་� ་ཇི་� ེད་ཅིག་ཡོད་

པ་ཐམས་ཅད་� ིན་� ན་ཕ་མ་གཉིས་གཙ�ར་� ས་པའི་འ� ེལ་ཐོག་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཟབ་ལམ་� ག་�  ་ཆེན་པོའ �་ལམ་� ི་རིམ་པ་ལ་� ེན་ནས་� བ་བདག་� ོ་

� ེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་�  ར་� ་ཐོབ་པའི་ཆེད་� ་བ� ོ་� ོན་� ི་� ེས་འདེབས་པ་� ་� །

� ོ་ཀོ་རི་ཡའི་�  ལ་ས་སོ་� ་ནས་༢༠༡༨/༦/༨ཉིན་ངག་དབང་བཟང་པོས།
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རང་སེམས་གདོད་དག་འཁོར་འདས་� ེད་པོ་ཅན། །འདི་ཉིད་

བཟོ་མེད་ངང་� ་མཉམ་པར་འཇོག །མ་ཡེངས་པ་ནི་སངས་�  ས་

� ན་� ི་ལམ། །བ� ོམ་� ་གཞན་མེད་� ན་ཐོག་ཐག་ཆོད་བ�  ེད། །

རང་རིག་ངོས་བ� ང་� ལ་བ་� ོང་པ་ཉིད། །� ོང་པའི་རང་མདངས་

� མ་� ོག་� ང་བའི་� ལ། །གཉིས་མེད་� ོ་འདས་� ན་ཅིག་�  ེས་

པའི་ད� ིངས། །གནས་� གས་རང་ངོ་ཇི་བཞིན་ཤེས་པར་� ། །

མདོ་ཁམས་པ་ ༧ � ན་དགའ་བ� ན་འཛ�ན་� ི་ག� ང་།
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