


དཀར་ཆག། 

!ེང་བ&ོད་)ང་*་།	 
3

མདོ་-ར་/ོན་མཆོག་3ེ་བ་བཞེས་6ལ་ལས་བ8མས་པའི་མཆོད་ཚ=ག་ངག་གི་རོལ་མོ།	 
4

/ོན་པ་>ོགས་པའི་སངས་?ས་གཤེན་རབ་མི་བོ་མཆོག་གིས་ས་ལམ་Aི་རིམ་པ་ཇི་-ར་བCོད་པའི་6ལ།	 
11

ཐེག་པ་ཆེན་པEའF་སེམས་བ3ེད་Gད་ལ་ཐོག་མར་འHངས་6ལ།	 
12

ཚIགས་Jི་ལམ་K་Lགས་6ལ།	 
14

Mོར་ལམ་མོས་པར་Nོད་པའི་ལམ་དང་བོན་མཆོག་ཆེན་པE་ཐOབ་6ལ།	 
15

མཐོང་ལམ་ས་དང་པE་ཐOབ་པའི་6ལ།	 
17

Pོམ་ལམ་Aི་ས་བKན་པ་ཐོབ་6ལ།	 
18

ས་བ?ད་པ་ཐོབ་པའི་6ལ།	 
19

ས་དQ་པ་དང་བR་པ་ཐོབ་པའི་6ལ།	 
20

མཐར་སངས་?ས་/ེ་S་གTམ་Aི་གོ་འཕང་བVེས་པ།	 
21

གཤེན་རབ་Jིས་གདམས་པའི་ལེགས་བཤད་Wོགས་བཀོད།	 
24

མདོ་གཟེར་མིག་ལས་Zང་བ།	 
27

མདE་[F་མེད་གཟི་བ&ིད་ལས་བ\ས་པ།	 
32

/ོན་པ་གཤེན་རབ་མཆོག་གིས་འCོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་སེམས་Jི་ཞི་བདེ་དང་འ]ེལ་བའི་^ོར་ལ་བ_བ་`་གང་འ[་གTང་པ་ལས་འaོས་པའི་

!ེང་མོལ།	 
45

bིད་པ་མཛIད་Jི་གནས་བR་བKན་Aི་Pོ་ནས་/ོན་པར་བ/ོད་པ།	 56



(ེང་བ,ོད་.ང་/་།

དགོས་དོན་dང་བའི་རང་8ོམ་ཚIགས་བeེབ་fང་*་འདི་ལ་!ེང་བ&ོད་gམ་པE་

ཞFག་ཅི་ཡང་L་8ིས་མེད། འདི་ནི་jེད་Jི་ངོས་ནས་རིན་ཐང་dང་ཡང་རང་གི་ངོས་
ནས་ངལ་བ་Rང་ཟད་Jི་འ]ས་k་ཡིན། འདི་ཉིད་དཔེ་དེབ་\་བmན་པའི་རིན་ཐང་
nན་མེད་པ་ཤེས་Jང་འoལ་དེབ་K་pེལ་བའི་དེང་རབས་Jི་/བས་བདེའི་ཆ་qེན་
ལག་\་rངས་ན་མི་འོས་པ་ཞིག་Jང་མི་འKག་sམ་པ་tང་།
དེས་ན་དེ་uོན་རང་8ོམ་v་ཚIགས་ཤིག་w་བ་དང་Kས་དེབ་ཁག་\་pེལ་ཟིན་པའི་
ནང་ནས་/ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་མཆོག་དང་འ]ེལ་བའི་8ོམ་ཡིག་བཅད་yག་

འགའ་ཞིག་དང་། མཛད་མདོ་ཁག་ལས་གཤེན་Aིས་གདམས་པའི་བ_བ་`འམ་
ལེགས་བཤད་Wོགས་བzས་ཤིག་དང་བཅས་འདིར་༼0ོན་པ་གཤེན་རབ་༽ཅེས་
པའི་འoལ་དེབ་ཅིག་\་gམས་ཏེ་གཤེན་རབ་མི་བE་ཆ~འི་འHངས་མཆོད་དང་བ�ན་

ནས་pེལ་བ་འདི་ནི། རང་ཉིད་/ོན་པ་གཤེན་རབ་Jི་&ེས་འ�ག་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་
ཚIར་བ་གསོན་པE་ད~་མངོན་པར་`ས་ཏེ། དེ་རིང་བདག་ཅག་གི་/ོན་པ་གཤེན་རབ་
མི་བE་ཆ~་ཡི་འHངས་མཆོད་ཆེན་མོ་འHལ་མེད་K་�བ་པ་འདི་ཉིད་དད་�ོས་ངང་

བT་བ་མཚIན་ཆེད་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདི་ནི་རང་ངོས་ནས་/ོན་པ་གཤེན་
རབ་མི་བE་ཉFད་ཇི་-ར་དད་པས་མཇལ་བ་དེ་ཇི་བཞིན་jེད་�མས་ལ་ངE་�Oད་/བས་

བདེ་ཞིག་Jང་ཡིན་པས་ཁ་`ང་K་“/ོན་པ་གཤེན་རབ་”ཅེས་བཏག་པའི་G་མཚན་
ཡང་དེ་ཡིན་ནོ། །



མདོ་5ར་0ོན་མཆོག་6ེ་བ་བཞེས་9ལ་ལས་བ;མས་པའི་མཆོད་
ཚ?ག་ངག་གི་རོལ་མོ།

(/ོན་པའི་ཡབ་�མ་Aི་^ོར།)

�ལ་གཅིག་bིད་པ་འོལ་མEའF་!ིང་ཆེན་K།།
Cོང་jེར་ཞིག་ཆགས་བར་པE་སO་བ?ད་ཡོད།།
གསས་མཁར་ཞིག་)ེ་ཤམ་པོ་.་ཡི་0ེ།།

གནས་མཆོག་དེ་ནི་�ག་གཟིགས་བོན་Aི་�ག།

bིད་པ་ལས་Cོལ་གKང་Gད་�ག་གི་�ལ།།
ད�་ཡི་?ལ་པོ་ལན་Aི་ཐེམས་^ས་དང་།།
དེ་ཡི་བ�ན་མོ་�་བཟའ་ངང་འ]ང་ལ།།

རིགས་Jི་bས་T་?ལ་བོན་ཐོད་དཀར་ཞེས།།

ཤིན་\་ཁོང་དལ་རབ་\་ངག་འཇམ་ཞིང་།།
གཏོ་དང་bིད་པའི་vང་Gད་ས་ལེར་མjེན།།

མི་འཇིགས་/ོབས་Jིས་?ལ་ཁམས་ཟིལ་Aིས་མནན།།
དགེ་བའི་གཤིས་>ོགས་འCོ་ལ་`མས་སེམས་nན།།

མཚ�་ཆ�ན་�་ལེ་/ོང་nན་ཧད་Jི་འCམ།།
Cོང་jེར་ལང་ལིང་བདལ་བའི་དkས་དJིལ་K།།



དམངས་རིགས་ཕལ་པ་ཞིག་གི་jིམ་ཚང་ན།།
ཡིད་འོང་མཚན་དང་nན་པའི་k་མE་ཞFག།

ཕ་ཞར་k་འཐིང་ཞིག་གི་ཕལ་jིམ་ན།།
གཞན་Aིས་འaོག་པར་དོགས་པའི་ནོར་མཆོག་ཅིག།
ཡོད་ན་བདག་གིར་`ེད་པའི་བསོད་ནམས་དེ།།
ད�་ཡི་bས་པོ་མཆོག་ལས་གཞན་ལ་ཅི།།

ད�་bས་ཐོད་དཀར་�E་WOགས་!ིང་ཆེན་K།།
�་ལེའི་མཚI་ལ་S་Hས་གསོལ་K་གཤེགས།།
དེ་ཡི་ལམ་བར་Cོང་jེར་ལང་ལིང་ནས།།

མི་ཡི་k་མོ་�་ཡི་bས་མོ་མཇལ།།

?ལ་ཁམས་�ན་ནས་བཙལ་བས་Vེད་མ་�ར།།
Wོགས་T་གཤེགས་པའི་ལམ་ནས་ཐོལ་Aིས་འaད།།

ལས་འaEའF་མེ་ཏོག་ཟེར་བ་འདི་འE་ཞ~ས།།
�ོག་�ར་གསང་བའི་གནས་ཤིག་དེ་གར་བ/ན།།

བར་པE་སO་བ?ད་མཁར་Aི་ཡང་8ེ་�།།
�་ཡི་མེ་ཏོག་�ང་གཅིག་�ན་K་འཛIམས།།

�་མི་འCོ་བའི་བསོད་ནམས་དཔལ་K་>ོགས།།
འཇིག་�ེན་གTམ་ལ་དགེ་བའི་འོད་vང་?ས།།



ད�་རིགས་འoལ་Aི་?ལ་པEའF་?ལ་ས་ན།།
ཐབས་ཤེས་ཉི་�འི་འོད་Jི་Qར་ཁང་�བ།།
མི་བོན་�་བོན་?ལ་བོན་ཐོད་དཀར་&ེ།།

མི་Wི་�་Wི་ཡE་WF་?ལ་བཞེད་མ།།

(S་3ེ་བ་བཞེས་པའི་^ོར།)

དེ་ཚ�་/ོན་པ་ཞིག་གི་བ/ན་པའི་དོན།།
�བ་ནས་བ?་པའི་མགོན་པོ་འ`ོན་K་རན།།

�་གཤེན་bིད་གTམ་འCོ་བའི་དོན་K་འཛIམས།།
jེ�་གསལ་བ་/ོན་པའི་�ོན་མེར་གཤེགས།།

རི་རབ་8ེ་ནས་!ིང་བཞི་�ན་ལ་གཟི༵གས།།
གཟི༵གས་དགོངས་K་མས་འCོ་བའི་དོན་ལ་�༵ལ།།

�༵ལ་པའི་/ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བE་ཆ~༵།།
ཆེ༵་མཆོག་?ལ་པོ་ད�་ཡི་bས་T་འHངས།།

ལོ་?ལ་ཤིང་`ིའི་ད�ིད་Jི་ར་བ་/ེ།།
?ལ་Aི་�་བའི་Tམ་Rའི་ཞག་གི་sིང༌།།
བཅོ་�འི་ཉ་ཡི་ནམ་ལངས་ཡོས་k་ལ།།

ཨེ་མ་སངས་?ས་འHངས་པའི་Kས་བཟང་ཤར།།

སངས་?ས་`ོན་པའི་གTང་sན་ ་tག་བཞིན།།
�ང་�ང་Cགས་པ་འཇིག་�ེན་གTམ་Aིས་ཐོས།།

�་�་མི་ཡི་འCོ་�ན་�ོ་བ་3ེས།།



གཡེན་ཁམས་སོ་གTམ་དེ་ཡང་དོག་ལ་བབ།།

ནམ་མཁའི་ད`ིངས་ནས་ཡར་གཡེན་བR་གTམ་tང་།།
བར་vང་ཁམས་ནས་བར་གཡེན་གཏོད་དQ་བབ།།
ས་གཞིའི་/ེང་ནས་ས་གཡེན་བR་གཅིག་nང༌།།
བར་པE་སO་བ?ད་མཁར་Aི་Pོ་ལ་འཛIམས།།

གཤེན་རབ་མི་བོ་འCོ་བའི་�ོན་མེ་མཛད།།
ཡེ་གཤེན་བR་གTམ་འཁོར་Aིས་རབ་\་བ^ོར།།

སངས་?ས་བོན་Aི་བ/ན་པ་?་ཆེ་བ།།
གKལ་`་འCོ་བའི་དོན་K་ཡོངས་T་བ/ན།།

(S་གTང་)གས་Jི་མཛད་པར་བ/ོད་པ།)

ཤམ་པོ་�་8ེའི་གསས་Jི་མཁར་ནང་ནས།།
Tམ་བ?་�ག་Rའི་བོན་Aི་PE་མE་W~ས།།

Wི་ནང་གསང་གTམ་འཁོར་Aི་གKལ་`་ལ།།
བ?ད་¡ི་བཞི་/ོང་བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་བ^ོར།།

�་�་མི་ཡི་འཇིག་�ེན་�མ་གTམ་ལ།།
བ�ག་པ་གTམ་Aི་པེ�་ཙ�་jེད་Jིས་བ/ན།།

རིགས་�ག་གནས་T་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ལ།།
འKལ་བ་གཤེན་རབ་�ག་\་jེད་Jིས་�ལ།།

གKལ་`་སེམས་ཅན་rE་ཡF་རིམ་པ་ལ།།



ཐེག་པ་རིམ་དQའི་�མ་བཞག་jེད་Jིས་Wེས།།
ཉོན་མོང་Kག་�འི་དབང་K་�ར་པ་ལ།།

Pོ་བཞི་མཛIད་�འི་བ/ན་པ་jེད་Jིས་བཞག།

བKད་དང་bིན་པEའF་ལོག་པའི་བར་ཆོད་ལ།།
ཕ་རོལ་Wིན་བRའི་གོ་ཆ་jེད་Jིས་བགོས།།

ཚད་མེད་�མ་བཞིའི་དམག་གི་ད¢ང་བJེས་ནས།།
?ལ་ཁམས་མ་£ས་བདེ་ལ་jེད་Jིས་བཀོད།།

-་བ་མཐོན་པEའF་ཡས་ནས་དk་�བ་ཅིང་།།
Nོད་པ་དམའ་མོ་མས་ཡར་¤ས་ལ་འཛ�ག།
sིང་&ེའི་གཞི་`ས་ཕ་རོལ་Wིན་བRར་Nོད།།
ཚ=ག་བཞིའི་མདོ་འདི་jེད་Jི་ཞལ་ཏ་ཡིན།།

དང་པE་ཞF་བའི་ལས་Jིས་p་རེ་བཀོང་།།
དེ་ཡིས་མ་)ལ་[ག་པོས་ཚར་K་གཅོད།།

ཞི་?ས་དབང་[ག་བཞི་ཡི་ལས་བ¥བས་པ།།
འདི་ནི་jེད་Jི་འCོ་བ་འKལ་£གས་ཡིན།།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆ་མཉམ་མི་འཇོག་པར།།
གཅིག་གསོ་གཅིག་གསོད་`་བའི་བོན་དེ་ནི།།

ལོག་པ་ཡིན་པས་`་�་མི་�ང་ཞེས།།
འདི་ནི་jེད་Jི་ཞལ་གདམས་[ོན་མE་ཡFན།།



བKད་ལས་དཔའ་བའི་ས་བོན་འ¦་�་ལས།།
8ལ་དང་རོལ་པའི་འaིན་ལས་མ་འགག་པར།།
འoལ་ཆེན་ཡི་གེ་བཞི་བR་རབ་\་�ོས།།
འདི་ནི་jེད་Jི་ཐབས་དང་)གས་&ེ་ཡིན།།

འཁོར་བའི་འདམ་K་པད་མའི་འདབ་མ་-ར།།
�མ་དག་6ལ་¡ིམས་གཙང་མའི་*ར་§ིག་མཛ�ས།།

�་ཡི་ནབ་བཟའ་པད་ལE་རFས་�ག་འདི།།
བཟང་ཟ་�མ་ལས་དངོས་�བ་jེད་Jིས་Lས།།

?་ཡི་?ལ་པE་ཀOང་ཙ�་འoལ་?ལ་Aིས།།
དཀར་ནག་བ¨་གསལ་གསས་ཁང་བཞེངས་པ་ལ།།
bིན་Aིས་བར་K་གཅོད་པ་མཚམས་བཅད་དེ།།

བ/ན་པ་�མ་གTམ་&ེས་བཞག་jེད་Jིས་མཛད།།

jེད་Jི་)གས་&ེ་�ན་jབ་ཉི་མ་ཡིས།།
རིས་མེད་འCོ་བའི་zག་བuལ་�ན་པ་གཞོམ།།
jེད་ཉིད་གཤེགས་©ལ་^ད་ཅིག་ལམ་ལ་ཡང༌།།
འCོ་བ་ཆབ་Jི་]མ་ཙམ་ཐར་པར་འ[ེན།།

ª་འoལ་/ོབས་Jིས་!ིང་གཞི་�ན་ལ་གཤེགས།།
གང་ལ་གང་འKལ་བོན་PE་ཇF་sེད་བ/ན།།



གKལ་`་མཐའ་«ས་¬ིན་དང་Cོལ་བར་མཛད།།
གཤེན་?ལ་/ོན་པ་bིད་པའི་མངའ་བདག་ཆེ།།

jེད་ཉིད་འHངས་པའི་Kས་ཆེན་ཉིན་མོ་འདིར།།
jེད་Jི་བཀའ་[ིན་[ན་པའི་གKང་©གས་Jིས།།

jེད་ལ་མཆོད་ཚ=ག་རིང་མོ་འདི་�ལ་བ།།
jེད་Jི་འHངས་མཆོད་བT་བ་མཚIན་Wིར་ཡིན།།

ཞེས་བདག་ཅག་གི་/ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་�ན་ལས་�མ་པར་?ལ་བ་ཉིད་

འCོ་བའི་དོན་K་S་3ེ་བ་མི་�་བཞེས་ཏེ་མི་ལོ་ ༡༨༠༣༢ ཟིན་པའི་འཚམས་འདི་
ནས་མཆོག་གི་འHངས་མཆོད་ཆེན་མོ་ལ་Wི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་གཤེན་Aི་3བས་འོག་

པ་6ལ་¡ིམས་[ི་མེད་Jིས་�ལ་བའོ། །



0ོན་པ་@ོགས་པའི་སངས་Aས་གཤེན་རབ་མི་བོ་མཆོག་གིས་ས་
ལམ་Bི་རིམ་པ་ཇི་5ར་བDོད་པའི་9ལ།

______འདིར་/ོན་པ་སངས་?ས་ཉིད་£ས་�ེན་གང་གི་ཐོག་ལམ་Aི་རིམ་པ་གང་ཐོབ་པའི་6ལ་རང་£གས་མཁས་པའི་འCེལ་6ལ་དང་། དེ་
དག་གི་?བ་³ོངས་£ང་ཇི་-ར་གསལ་བ་སོགས་Rང་ཟད་ཙམ་K་�ར་འགོད་Lས་པ་ཡིན་ནོ།

མཛད་མདོར་འ་ཞ་གསང་བ་མདོ་བFས་Jིས་/ོན་པ་མཆོག་ལ་བ/ོད་པ་�ལ་

བ་ལས། 
གཤེན་རབ་Gང་Hོགས་མཐར་Jིན་བདེ་བར་གཤེགས། །
Dངས་མེད་ཚKགས་བསགས་Dངས་མེད་Lིབ་པ་Mངས། 
འོག་མིན་གནས་N་མངོན་པར་སངས་Aས་ནས། །
འDོ་ལ་Oམ་བ;ེ་Aལ་བའི་མི་Pས་བཞེས། །

              Oམ་པར་བཞེས་པ་Qོད་ལ་Jག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བ0ོད་པ་5ར། 
/ོན་པ་མཆོག་ནི་བ_བ་པ་ལམ་Aི་^བས་T་Cངས་མེད་གTམ་K་ཚIགས་

བསགས་�ིབ་པ་Mངས་ཏེ་མཐར་མངོན་པར་>ོགས་པའི་སངས་?ས་པ་དང་། དེ་
ནས་_ར་གKལ་`་གཞན་དོན་K་འCོ་བ་)ན་མོང་གི་vང་ངོར་སངས་?ས་མི་ཡི་

6ལ་བ�ང་/ེ་�ལ་པའི་S་�་3ེ་བ་བཞེས་པ་ལགས་ཤིང་། དེ་ཡང་འདིར་ཚIགས་
བསགས་�ིབ་པ་Mངས་པའི་མཐར་འོག་མིན་K་3ེ་བ་བཞེས་ནས་�ེན་མཆོག་དེར་

སངས་མངོན་K་?ས་པ་གསལ་བར་གTངས་སོ། །
Rན་མQེན་ཤར་@་པས། ཐེག་པ་ཆེན་པོས་ནི་འོལ་མSའT་(ིང་U་སངས་Aས་པ་ནི་

5ར་Vང་ཙམ་ལས། དོན་U་0ོན་པ་བསོད་ནམས་དབང་ལས་སེམས་བ6ེད་Xི་Yོམ་



པ་Zངས་པར་བཤད་པ་ནས་བ[ང་0ེ། བར་U་འོག་Jོགས་;ོད་པ་ཅན་]་ལ་
འDམ་U་ཤེས་རབ་^ན་འ_ངས་Uས་ཚKགས་Xི་`ག་མ་བFས་པར་བཤད་པའི་

བར་U་Dངས་མེད་གNམ་ཕལ་ཆེར་@ོགས་ནས། །ཞེས་/ོན་པ་བསོད་ནམས་དབང་
nན་Aི་�ང་K་3ེ་བ་བཞེས་པ་ནས་?ལ་k་ཤེས་རབ་nན་K་3ེ་བ་བཞེས་པའི་བར་

K་ལམ་རིམ་པར་བCོད་དེ་Cངས་མེད་གTམ་ཕལ་ཆེར་>ོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་
U་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 6ེ་བ་དེའི་མཐར་dིད་པ་ཡེ་སངས་Xི་གནས་N་e་འ_ངས་
ནས་Qེf་གསལ་བར་gར་པའི་ཚh། སེམས་བ6ེད་གཏS་,j་kོབ་དཔོན་དང་འོག་མིན་
Bི་གནས་N་ཡེ་ཤེས་Xི་`་ལས་གlང་mང་གི་བོན་ཉན་པས་ཤེས་Lིབ་Xི་བོན་མ་
Pས་པ་Gངས་ནས་ཐོག་མེད་U་nལ་པའི་eར་མངོན་པར་སངས་Aས་པར་འདོད་

དེ། ཞེས་མཐར་jེ�་གསལ་བའི་3ེ་བ་བཞེས་པའི་འོག་མིན་Aི་�ེན་དེར་མངོན་པར་
>ོགས་པའི་སངས་?ས་པར་གTངས་པ་བཞིན་K་བདག་ཅག་གི་/ོན་པ་བཀའ་
[ིན་ཅན་དེ་ཉིད་རིམ་པར་ས་དང་ལམ་Aི་རིམ་པ་ཇི་-ར་བCོད་6ལ་ཞིག་�ར་K་

འགོད་ཙམ་`་བར་འདོད་དོ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པSའT་སེམས་བ6ེད་oད་ལ་ཐོག་མར་འ_ངས་9ལ།

/ོན་པ་ཉིད་བ^ལ་པ་འདི་ཡི་གོང་མའི་གོང་མ་ན་S་3ེ་གང་ཞིག་གི་�ེན་K་ཐེག་

པ་ཆེན་པEའF་སེམས་བ3ེད་Gད་ལ་འHངས་པ་/ེ། Z་ཆེན་pན་པས་མཛད་པའི་pང་
དོན་]ན་སེལ་Lོན་མའི་འDེལ་ལས། དེ་ལ་དང་པོ་དཀའ་བ་ནི། nལ་པའི་e་
གཤེན་རབ་ཉིད་Xིས་བqལ་པ་གོང་མའི་གོང་མ་ནས། སེམས་བ6ེད་ཚKགས་
བསགས་Lིབ་པ་Mངས་ཏེ། ཞེས་གTངས། དེ་ཡང་^བས་དེར་/ོན་པ་བསོད་



ནམས་དབང་nན་དང་མཇལ་ཏེ་དེའི་�ང་ནས་སེམས་བ3ེད་Jི་eོམ་པ་མནོས་

ཤིང་། �ེན་དེར་ཐེག་པ་ཆེན་པEའF་སེམས་བ3ེད་ཐོག་མར་Gད་ལ་འHངས་པར་མ་
ཟད་གཞན་ཕན་Aི་¬ོན་དང་འ�ག་གི་སེམས་རིམ་པར་བ3ེད་པ་ཡིན།
དེ་5ར་ཡང་མདོ་གཟེར་མིག་ལས།

བདག་Xང་6ེ་བ་Dངས་མེད་གང་ཟག་རིམ་པས་བoད། །
བoད་པའི་Uས་N་བསོད་^ན་0ོབས་མཆོག་གིས། །

0ོན་པ་བསོད་ནམས་དབང་གི་བསོད་^ན་ཚKགས་Xི་ཞིང་ཁམས་དེ་t་uོན། །
དེ་ལ་སེམས་བ6ེད་དད་པའི་0ོབས་དང་^ན། །
6ེ་བ་Dངས་མང་ཚKགས་Xི་ལམ་ལ་བསགས། །

ཤེས་རབ་;ལ་@ོགས་ཐར་པ་མངོན་སངས་Aས། །
Aལ་བའི་སེམས་མཆོག་བ6ེད་པའི་Uས་དེ་t། །
བདག་མཐར་vབ་པ་@ོགས་པའི་Uས་Hིང་ལ། །

གཞན་དག་སེམས་བ6ེད་འpེན་པའི་wོན་ལམ་བཏབ། །ཅེས་སོ། །
དེས་ན་འ་ཞ་གསང་བ་མདོ་བzས་Jིས་/ོན་པར་བ/ོད་པ་ལས་Jང་། xོན་ཚh་

nལ་e་བསོད་ནམས་དབང་mང་U། །.གས་མཆོག་བ6ེད་ནས་wོན་ལམ་ཆེན་པོ་
བཏབ། །བqལ་པ་Dངས་མེད་གNམ་U་ཚKགས་གཉིས་བསགས། །ཐམས་ཅད་
མQེན་gར་0ོན་པ་Z་ན་མེད། །ཅེས་�ལ་བ་ལ་Rན་མQེན་ཤར་@་པས་Xང་། xོན་
ཚh་nལ་e་བསོད་ནམས་དབང་mང་U། །.གས་མཆོག་བ6ེད་ནས་wོན་ལམ་ཆེན་
པོ་བཏབ། །ཅེས་.གས་བ6ེད་Xི་ཐོག་མ་འདི་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་ལེགས་བཤད་རིན་པE་
ཆ~འི་མཛIད་ལས་གTངས་སོ། །



ཚKགས་Xི་ལམ་U་yགས་9ལ།

ཁམས་འDེལ་ལས། དེ་ཡང་འ་ཞ་གསང་.བ་དང་9ལ་zིམས་`ན་ཅིག་{་
བ|ང་བའི་ཚh་ཚKགས་ལམ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་གསལ་ཏེ། ཞེས་གTངས་ཤིང་། དེའི་
དོན་ནི་མཛད་མདོ་གཟེར་མིག་ལས། གཤེན་རབ་Xིས་ཞལ་ནས། Qོད་དང་ང་
གཉིས་xོན་Bི་ལས་འ}ོས་Uས་འདི་འ}ད་པ་ཡིན། །ལས་འ}ོ་དང་མ.ན་པས་ད་
ནི་Jིར་ལ་མ་Jིན་ཏོ། །xོན་དང་པོ་f་~་གཉིས་9ལ་zིམས་`ན་ཅིག་{་བ|ངས་
བ་ལ། qབས་དེར་kོབ་དཔོན་གཞན་དག་ཅིག་ལ་Pང་མནོས་ནས་ཞི་གནས་ལོ་
གNམ་བ�ོམས་པས། ཞིང་ཁམས་གཞན་དག་{་6ེས་པའོ། །དེ་ནས་kར་ཡང་
བདག་དང་9ལ་zིམས་བ|ངས་ནས་དགེ་བའི་�བས་�ད་པས། ད་5་བདག་དང་
Uས་འདིར་འ}ད་པའོ། །ཞེས་གསལ་ཡོད། དེ་ལ་དཔལ་ཆེན་པོས། ^བས་དེར་
_ོབ་དཔོན་ནས་£ང་མནོས་ཏེ་ཞི་གནས་Pོམ་པར་གསལ་བ་དང་། 6ལ་¡ིམས་
བ´ངས་ནས་དགེ་བའི་ཚIགས་Jི་µབས་བ3ེད་པར་གསལ་བ་ནི་མཁས་པ་དཔལ་
ཆེན་པོས་�ེན་དེར་ཚIགས་ལམ་དང་ཚIགས་ལམ་ཆེན་པོ་ª་འoལ་Aི་¶ང་པ་ཐོབ་

པའི་དོན་བ/ན་པར་བཞེད་པ་/ེ། ཁམས་འDེལ་ལས། གཤེན་རབ་Xིས་ཞི་གནས་
`ག་མཐོང་[ང་འ�ེལ་Bི་ཏིང་ངེ་འཛ?ན་བ�ོམ་པར་གསལ་ལ་དེ་ནི་�་འ�ལ་Bི་

�ང་པ་འ�ང་བའི་o་ཡིན་པས་ཚKགས་ལམ་ཆེན་པS་ཐ�བ་པར་གསལ་ལོ། །ཡང་ན་
9ལ་zིམས་pི་མས་མ་གོས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཐམས་ཅད་Xང་བ|ང་བས་ཚKགས་

ལམ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་ཡིན་Xང་གNངས། །ཞེས་གTངས་སོ། །



Mོར་ལམ་མོས་པར་�ོད་པའི་ལམ་དང་བོན་མཆོག་ཆེན་པS་ཐ�བ་
9ལ།

ཁམས་འDེལ་ལས། ཡང་འོག་Jོགས་;ོད་པ་ཅན་]་pམ་<]་ལ་pམ>Bི་

འཇིག་Hེན་U། ཡབ་Aལ་པོ་བཀའ་འོད་ལ་kོད་ཅན། lམ་Mིན་ལ་དགའ་བའི་
བཞིན་བཟང་མའི་dས་Aལ་~་ཤེས་རབ་^ན་U་6ེ་བ་བཞེས། 0ོན་པ་བདེ་བར་
གཤེགས་པ་Qབ་བདལ་.གས་,ེ་Lོན་དང་ཞལ་མཇལ་ཞིང་། དེའི་བ0ན་པ་ལ་
yགས་པའི་Uས་ནས་མོས་པར་�ོད་པའི་ལམ་འཇིག་Hེན་བོན་Bི་ལམ་ལ་གནས་པ་

0ེ། །ཞེས་གTངས་ཤིང་། དེ་-ར་/ོན་པ་?ལ་k་ཤེས་རབ་nན་Aི་3ེ་བ་བཞེས་ནས་
�ེན་དེར་དགེ་བའི་ཚIགས་µབས་པE་ཆ~་ཇི་-ར་བསགས་6ལ་མཛད་མདོ་གཟེར་
མིག་ལས་གསལ་བ་3བས་&ེ་ཡོངས་འཛ=ན་རིན་པE་ཆ~ས་3ེས་རབ་པད་མ་དཀར་
པEའF་aེང་བའི་ནང་?ས་པར་[ངས་མཛད་ཡོད་ཅིང་།

r་ཆེན་[ན་པ་ནམ་མཁས་དེའི་དོན་མདོར་བzས་T་གTངས་པ་ནི། pང་དོན་
Bི་འDེལ་ལས། 6ེ་བ་ཡང་x་མ་འོག་Jོགས་འཇིག་Hེན་Bི་ཁམས་;ོད་པ་ཅན་ཙ་
]་ལ་Dམ། མཁར་ཏ་ཧ་ལ་;ེ་བAད། ཕ་Aལ་པོ་ཀ་འོད་ལ་kོད་ཅན། མ་Mིན་ལ་
དགའ་བའི་བཞིན་བཟང་མ། ཡབ་lམ་དེ་གཉིས་ལ་dས་བཞི་འ_ངས་པ(པའི)་
དང་འོག་ཤེས་རབ་^ན་ཞེས་u་བ་དེས། Uས་Xི་ཐ་མ་ལ་གlང་mང་གི་བོན་བཀའ་
རིན་པS་ཤTན་{་བ|ང་དཀའ་བས། �ག་དཀར་རི་ལ་ཤེལ་Bི་�ག་{་དགོངས་པ་ཐང་
བཅད་ནས་བ�ོམས། Uས་དེ་t་Uས་Xི་ཐ་མ་ལ། pག་�བ་Xི་བqལ་པ་]་གེ་ཉིང་
ཤ་ཉིང་གིས་ཟ་བ་�ང་0ེ། Aལ་dིད་བཤིགས་ནས་སེམས་ཅན་Oམས་ལ་Mིན་པ་
བཏང་། འ~མ་Yེ་མང་པSའT་dོག་Xང་ཐོན་པར་uས། Mིན་པ་Zངས་ནས་མི་Oམས་



Bེས་ཁར་Yོམ་པ་ཕོགས། དེས་ན་ཡང་Mིན་པའི་མཐའ་ནི་མཐར་Jིན་ཆགས་མེད་
ཡིན་ཞེས་uས་ཏེ། Pས་ལ་ཤ་བOགས་zག་�ངས་�ང་པོ་བཟའ་ད�་གསོས། tས་
པ་དཀར་ལ་.གས་ནས་6ེ་བ་བ,ེས།  མི་མཇེད་འཇིག་Hེན་ཡེ་སངས་བར་`ར་
6ེས། ཞེས་གTངས།
དེ་-ར་�ེན་དེའི་ཐོག་དབེན་སའི་]ག་�ག་\་Pོམ་པ་མཐིལ་K་ཕབ་ཅིང་། ནོར་

ཟས་Jི་Mིན་པ་དཔག་\་མེད་པར་བཏང་བ་མ་ཟད་�ག་པར་K་S་£ས་Mིན་པ་

གཏོང་/ེ་སེམས་དཔའི་Nོད་པ་µབས་ཆེན་པོ་མཛད་པ་དེ་གཉིས་Jི་མ)ས། ཚ�་
འཕོས་&ེས་མི་མཇེད་འཇིག་�ེན་Aི་bིད་པ་ཡེ་སངས་གནས་T་S་3ེ་བ་rངས་ཏེ་·་

ངན་མེད་པའི་བར་�ར་�བ་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་5ར་ཡང་མདོ་ལས།

གlང་mང་བོན་Bི་སེམས་དཔའ་ཆེན་མS་Q�ད། །
Pས་ལ་ཤ་ཆོད་zག་�ང་ང་ཡི་~་wད་གསོས། །
6ེས་~ས་བསམ་པ་�ིང་,ེའི་སེམས་6ེས་ནས། །

འདི་ལ་ཤ་zག་Mིན་པ་མ་བཏང་ན། །
Mིན་པའི་ཕ་རོལ་Jིན་པ་མ་ཡིན་Bི། །

ཤ་བVགས་zག་�ང་�ང་པོ་བཟའ་ད�་གསོས། །
tས་པ་དཀར་ལ་.ག་ནས་6ེ་བ་བ,ེས། །

མི་མཇེད་འཇིག་Hེན་ཡེ་སངས་བར་`ར་6ེས། །ཞེས་སོ། །
དེས་ན་འདིར་མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་པོས། ?ལ་k་ཤེས་རབ་nན་Aི་�ེན་དེར་

མོས་Nོད་Jི་ལམ་ཐོབ་ཅིང་དེ་ཡང་འཇིག་�ེན་པའི་ལམ་བོན་Aི་མཆོག་མན་ཆད་

ཐོབ་པ་/ེ། དེའི་3ེ་བ་བ&ེས་ནས་bིད་པ་ཡེ་སངས་Jི་གནས་ན་·་ངན་མེད་པའི་



བར་�ར་�བ་པར་གསལ་བས་ན། ·་ངན་མེད་པའི་བར་�་ནི་འཁོར་བ་pངས་
ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པEའF་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་དོན་ཡིན་པར་འCེལ་མཛད་པ་

/ེ། ཁམས་འDེལ་ལས། མོས་པར་�ོད་པའི་ལམ་འཇིག་Hེན་བོན་Bི་ལམ་ལ་གནས་
པ་0ེ། དེ་ནས་ཚh་འཕོས་ནས་མི་མཇེད་འཇིག་Hེན་ཡེ་སངས་བར་`ར་6ེས་ཞེས་
པའི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་གNངས་སོ། །ཞེས་གTངས་སོ། །དེ་ཡང་·་ངན་མེད་
པའི་བར་�ར་�བ་པ་ཡང་མདོ་ལས་ཇི་-ར་གསལ་བའི་6ལ་འོག་ནས་གསལ་བར་
འtང་བ་ཡིན།

མཐོང་ལམ་ས་དང་པS་ཐ�བ་པའི་9ལ།

ཁམས་འDེལ་ལས། དེ་ནས་འོག་མིན་Bི་གནས་N་dིད་པ་ཡེ་སངས་Xི་གནས་N་
ཡབ་zི་འོད་དང་lམ་Rན་ཤེས་Xི་dས་dིད་པའི་Qེf་གསལ་བར་6ེ་བ་བཞེས་པའི་

Uས་N། མོས་�ོད་Xི་ས་མན་ཆད་@ོགས་ནས་ས་དང་པོ་རབ་{་དགའ་བ་oད་ལ་
�ེམས་པ་0ེ། །ཞེས་གོང་K་?ལ་k་ཤེས་རབ་nན་ཉིད་ཚ�་འཕོས་ནས་�ེན་གཉིས་པ་
ནི་བར་�་འོད་གསལ་Aི་ཞིང་K་jེ�་གསལ་བའི་�ེན་K་3ེ་བ་rངས་ཤིང་། �ེན་
དེར་མཐོང་ལམ་ས་དང་པE་ཐOབ་པར་གTངས་པ་ཡིན། 
jེ�་དག་པ་གསལ་བ་ཤེས་པ་གTམ་Aི་^ོར་མདE་[F་མེད་གཟི་བ&ིད་ལས་

གསལ་བ་3བས་&ེ་ཡོངས་འཛ=ན་རིན་པE་ཆ~ས་3ེས་རབ་པད་མ་དཀར་པEའF་aེང་

བའི་ནང་K་?ས་པར་[ངས་མཛད་ཅིང་། དེའི་དོན་མདོར་zས་T་r་ཆེན་[ན་པས་
གTངས་པ་ནི། pང་དོན་]ན་སེལ་ལས། 6ེ་བ་འདི་ཡི་གོང་མ་ལ་dིད་པ་ཡེ་སང་གི་
lལ་ན་མཆིས་ཙམ་ན། ཡབ་ནི་zི་འོད་lམ་ནི་Rན་ཤེས། ཡབ་lམ་དེ་གཉིས་ལ་



dས་གNམ་འ_ངས་པའི་བར་པ། Qེf་གསལ་བ་ཞེས་u་བ་0ེ། གཏོ་འ~མ་zི་
�ོག་གི་�ེ་ཅན་ལ་dིད་པ་0ོང་གི་བོན་ཉན། ཡེ་ཤེས་Xི་`་གཤེན་`་འོད་དཀར་ལ་
འDོ་བ་འpེན་པའི་བོན་Pང་མནོས། ཚད་མེད་པ་བཞིའི་.གས་,ེས་འDོ་བ་སེམས་
ཅན་Bི་དོན་uས་སོ། །ཞེས་གTངས། དེ་ལ་མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་པོས་�ེན་དེར་·་
ངན་མེད་པའི་བར་�ར་�བ་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པEའF་མཐོང་ལམ་ས་དང་པE་ཐOབ་པའི་

དོན་K་འCེལ་གནང་བ་/ེ། ཁམས་འDེལ་ལས། མོས་�ོད་Xི་ས་མན་ཆད་@ོགས་
ནས་ས་དང་པོ་རབ་{་དགའ་བ་oད་ལ་�ེམས་པ་0ེ། །�་ངན་མེད་པའི་བར་`་
vབ་ཅེས་གNངས་པའི་Jིར་རོ། །ཞེས་གTངས་སོ། །�ེན་དེར་·་ངན་མེད་པའི་
བར་�་�བ་པར་ཇི་-ར་གསལ་བ་ནི། མདོ་གཟེར་མིག་ལས། སེམས་ཅན་Oམས་
ལ་�ིང་,ེ་6ེས། །zག་གཏར་ཤ་Vག་Mིན་པར་བཏང་། །tས་ལ་.ག་ནས་6ེ་བ་
བ,ེས། །�ོམ་པ་མཐིལ་U་ཕབ་པ་དང་། །Mིན་པ་pག་པS་དj་གཉིས་Xིས། །0ེང་
Jོགས་མི་མཇེད་འཇིག་Hེན་འདིར། །dིད་པ་ཡེ་སངས་གནས་N་6ེས། །�་ངན་
མེད་པའི་བར་`ར་vབ། །ཅེས་གTངས་སོ། ། 

�ོམ་ལམ་Bི་ས་བUན་པ་ཐོབ་9ལ།

དེ་ལ་མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་པོས་ནི། jེ�་གསལ་བའི་�ེན་དེར་/ོན་པ་འkམ་¡ི་
«ོག་གི་¸ེ་ཅན་ལས་ཤེས་རབ་Mངས་ནས་ས་བKན་པ་མན་ཆད་ཐོབ་པར་གTངས་

པ་/ེ། ཁམས་འDེལ་ལས། དེ་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་གཏོ་འ~མ་zི་(ོག་གི་�ེ་
ཅན་དང་ཞལ་མཇལ། དེ་ལ་ཤེས་རབ་བ6ེད་ཅིང་Mོང་བའི་ཚh་ན་ནི། སའི་དབང་U་
uས་ན་ས་mག་པ་བདེ་^ན་Hོགས་པའི་ས་མན་ཆད་@ོགས་ནས། བUན་པ་ཡིད་



བཞིན་Rན་འvབ་བ�ེམས་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་གTངས་ཤིང་། དེའི་6ལ་ཡང་མདོ་
འUས་ལས། dིད་པ་ཡེ་སངས་གནས་དག་{། །ཡེ་`་སེམས་Xི་Lོན་མ་ཅན། །ཡིད་
Xི་�་�་ཅན་Bིས་བ[ང་། །dས་Oམས་.གས་,ེ་ཆེར་6ེས་ཏེ། །འ~མ་zི་�ོག་གི་
�ེ་ཅན་ལ། །འོད་གསལ་`་ཡི་Lོན་མ་�ལ། །སེམས་བ6ེད་གཏS་,j་Zོན་པོ་(kོབ་
དཔོན་)yས། །ཤེས་རབ་བ6ེད་དེ་Zོ་;ལ་Mངས། །dིད་པ་0ོང་;ིས་བོན་ཉན་
ཏེ། །འDོ་ལ་�ིང་,ེའི་མཆི་མ་ཤོར། །ཞེས་སོ། །
དེ་-ར་�ེན་དེར་/ོན་པ་འkམ་¡ི་«ོག་གི་གི་¸ེ་ཅན་མKན་K་ཤེས་རབ་Mངས། 

དེ་ནས་འོག་མིན་Aི་གནས་T་>ོགས་Sའི་ཞལ་མཇལ་ཏེ་འCོ་བ་འ[ེན་པའི་བོན་

£ང་ཐོབ་པར་གསལ་བས། མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་པོས་ནི་>ོགས་S་དང་ཞལ་
མཇལ་ནས་£ང་བ/ན་ཐོབ་པ་དེ་ནི་ས་བ?ད་པ་ཐོབ་པའི་དོན་ཡིན་པས། དེའི་
གོང་·་ངན་མེད་པའི་བར་�ར་�བ་/ེ་/ོན་པ་འkམ་¡ི་«ོག་གི་¸ེ་ཅན་Aི་མKན་
ནས་ཤེས་རབ་Mང་བ་ནི་Pོམ་ལམ་ས་བKན་མན་ཆད་བCོད་པའི་6ལ་ཡིན་པར་

གTངས་པ་ཡིན་ནོ། །

ས་བAད་པ་ཐོབ་པའི་9ལ།

དེ་ནས་�ེན་དེར་>ོགས་S་གཤེན་�་དང་ཞལ་མཇལ་ནས་འCོ་བ་འKལ་བའི་

£ང་བ/ན་ཐོབ་པའི་^བས་ས་བ?ད་པ་ཐོབ་པར་གTངས་ཏེ། ཁམས་འDེལ་
ལས། དེ་ནས་འོག་མིན་Bི་གནས་N་ལོངས་�ོད་@ོགས་པའི་e་གཤེན་`་འོད་དཀར་
དང་ཞལ་མཇལ་ཞིང་། དེ་ལ་འDོ་བ་འUལ་བའི་Pང་ནོད་ཅིང་། དེས་Xང་6ེ་བ་
བཞི་ལས་Xང་མིའི་lལ་U་0ོན་པ་ལ་གཤེགས་ཤིག་ཅེས་Pང་0ོན་པའི་ཚh་ན་ནི། ས་



ཡི་དབང་U་uས་ན་ས་བUན་པ་ཡིད་བཞིན་Rན་འvབ་Xི་ས་མན་ཆད་@ོགས་

ནས། ས་བAད་པ་མ་ཆགས་དག་པའི་ས་oད་ལ་བ�ེམས་པ་ཡིན་ཏེ། ས་བAད་པ་
Pང་བ0ན་ཐོབ་པ་Yེ་Vོད་�ི་5SའT་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་Jིར་རོ། །ཞེས་གTངས། 
དེ་-ར་>ོགས་S་དང་ཞལ་མཇལ་ནས་འCོ་བ་འ[ེན་པའི་བོན་£ང་ཇི་-ར་ཐོབ་

6ལ་མཛད་མདོ་འ]ིང་པོ་ལས་?ས་པར་གསལ་ཞིང་དེའི་དོན་བzས་པ་ནི། མདོ་
འUས་ལས། མགོན་བ�ན་�་ཡི་Dོང་Qེར་U། །ཡེ་ཤེས་`་ཡི་0ོན་པ་ལ། །ཤེས་
རབ་བ6ེད་ལ་Zོ་;ལ་Mོངས། །འོག་མིན་`་ཡི་གནས་མཆོག་{། །@ོགས་e་གཤེན་
`་འོད་དཀར་ལ། །འDོ་བ་འUལ་བའི་བོན་Pང་yས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་དཔལ་ཆེན་
པོས་>ོགས་S་ཞལ་མཇལ་ནས་འCོ་བ་འKལ་བའི་བོན་£ང་ཐོབ་པ་འདི་ནི་ས་

བ?ད་པ་ཐོབ་པའི་དོན་K་འCེལ་མཛད་པ་ཡིན་ཞིང་། ^བས་འདིའི་ས་བ?ད་པའི་
^བས་T་£ང་བ/ན་ཐོབ་པ་eེ་vོད་Nི་ཡི་དགོངས་པ་ཡིན་གTངས་འKག་Jང་eེ་
vོད་Jི་དགོངས་པ་ཇི་-ར་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོར་མ་�ོགས་པས་མཁས་པའི་

དགོངས་བཞེད་གང་ཡིན་ལ་ད�ད་གཞི་�་£ས་སོ། །

ས་ད�་པ་དང་བ�་པ་ཐོབ་པའི་9ལ།

དེ་-ར་འCོ་བ་འKལ་བའི་£ང་ནོད་ཅིང་>ོགས་པའི་Sའི་`ིན་Aིས་བµབས་པ་
དང་དབང་བSར་ཞིང་ཐོབ་པའི་^བས་དེར་ས་དQ་པ་ཡི་གེ་འཁོར་ལEའF་ས་ཐོབ་

པར་གTངས་ཏེ། ཁམས་འDེལ་ལས། Pང་0ོན་Bི་0ེང་ལ་དེར་ལོངས་�ོད་@ོགས་
པའི་e་ཡིས་uིན་Bིས་བ�བས། ཅེས་པ་དང་། Pང་བ0ན་པ་དེ་གོ་བ་
ཡིན། དབང་བeར་བ་དེ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་Bི་ས་ཞེས་པའི་དབང་U་uས་ན། ས་



ད�་པ་ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་མན་ཆད་@ོགས་ནས་ས་བ�་བདེ་བ་ཆེན་པོ་oད་ལ་

བ�ེམས་པའོ། །ཞེས་གTངས། དེ་-ར་>ོགས་Sས་`ིན་Aིས་བµབས་6ལ་ཡང་། 
མཛད་མདོ་གཟེར་མིག་ལས། ཡང་ཡེ་ཤེས་Xི་`་གཤེན་`་འོད་དཀར་Bིས་བཀའ་
བ�ལ་པ། dིད་པའི་Qེfས་yས་པ་ནི་ཤིན་{་ལེགས་སོ། །Fག་བxལ་Jི་མ་ཆེ་བ་
ཡང་མི་ལས་འUལ་བར་འ�ང་། མི་ལ་མི་ཁོམ་པའི་Fག་བxལ་མེད། དཔེར་ན་
འDོ་བ་རིགས་mག་སེམས་ཅན་ནི། ཟོ་�འི་oད་མ་བཞིན་U་གཅིག་ནས་གཅིག་{་
འཕོ། མི་t་6ེ་བའི་འཁོར་བ་oན་བཅད་ནས། ཐར་པ་བདེ་བའི་གནས་N་6ེས་
འgར་ན། དཔེར་ན་�་�་གོང་U་བ�ར་ན་འོག་{་མི་འབབ་པ་འp་0ེ། སེམས་
ཅན་ད�ལ་བ་Oམས་Xང་oན་འཆད་པར་འgར་རོ། །སེམས་ཅན་uོལ་སོང་Oམས་
Xང་་་་། སེམས་ཅན་`་མ་ཡིན་Oམས་Xང་་་་་། སེམས་ཅན་`་Oམས་Xང་oན་
འཆད་པར་འgར་རོ། །དེ་Oམས་oན་འཆད་པ་ནི་ཤིན་{་ཡང་དཀའ་0ེ་མི་dིད་
དོ། །དེ་qད་ཅེས་བཀའ་བ�ལ་པས། དེར་ལོངས་�ོད་@ོགས་པའི་uིན་Bིས་
བ�བས་Xིས། ཞེས་གTངས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། །དེ་ལ་དཔལ་ཆེན་པོས་འདིར་
>ོགས་Sས་`ིན་Aིས་བµབས་པར་གTངས་པ་ནི་ས་དQ་པ་ཡི་གེའི་འཁོར་ལE་

>Oགས་ནས་ས་བR་པ་མི་འ�ར་ག�ང་�ང་ཐོབ་པར་གTངས་པ་ཡིན་ནོ། །

མཐར་སངས་Aས་0ེ་e་གNམ་Bི་གོ་འཕང་བ�ེས་པ།

དེ་ནས་�ེན་དེའི་མཐར་�ེན་S་གTམ་དང་བ�ེན་པ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་མjེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་K་`ས་ཏེ་སངས་?ས་པར་གTངས་ཏེ། ཁམས་འDེལ་ལས། ས་
དེའི་ཐ་མ་ཤེས་རབ་Xི་;ལ་ཡོངས་N་@ོགས་ཏེ་གlང་mང་5་~འི་ཏིང་ངེ་འཛ?ན་



oད་ལ་ཐོབ། Gང་u་དེའི་Lིབ་པ་}་བ་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་Gངས་ཏེ་འཁོར་
འདས་Xི་ཤེས་u་ཐམས་ཅད་མQེན་པའི་མིང་ཅན་དེ་མངོན་U་མཛད་ནས་སངས་

Aས་པ་0ེ། ཞེས་གTངས་སོ། །
དེ་5ར་མདོ་གཟེར་མིག་ལས་Xང་། །

dིད་པའི་Qེf་གསལ་བ་དེ། །
ཡེ་ཤེས་`་ཡི་0ོན་པ་ཡིས། །

ཤེས་uའི་Lིབ་པ་འuོང་པ་ཡིས། །
                  ཐོག་མེད་nལ་པའི་eར་gར་ཏོ། །ཞེས་གTངས་སོ། །

དེ་-ར་K་བདག་ཅག་གི་/ོན་པ་>ོགས་པའི་སངས་?ས་དེ་ཉིད་Cངས་མེད་
གTམ་K་ཚIགས་བསགས་ཤིང་�ིབ་པ་ཡོངས་T་Mངས་ཏེ་མཐར་འོག་མིན་Aི་�ེན་
ལ་ཤེས་`འི་�ིབ་པ་མ་£ས་པར་Mངས་ནས་མངོན་པར་>ོགས་པའི་སངས་?ས་པ་

ཡིན་ནོ། །དེས་ན་A་ཡི་Aལ་པS་ཀ�ང་ཙh་འ�ལ་Bི་Aལ་པོས་0ོན་པར་བ0ོད་པ་ལས་
Xང་། ཨེ་མ་གཤེན་རབ་མི་བS་ཉTད། །xོན་ཚh་Dངས་མེད་བoད་པའི་Uས། །བསོད་
ནམས་དཔལ་�གས་0ོབས་^ན་Bིས། །དག་པའི་ཞིང་དེར་གར་6ེས་Xང་། །0ོན་
པའི་Lོན་དང་Uས་མ9ངས་ཤིང་། །.གས་བ6ེད་དག་པ་ཆེན་པSའT་མ.ས། །དཀའ་
བ་མ་Pས་དཀོན་པར་@ོགས། །ཚKགས་Xི་ལམ་ལ་ཚKགས་ཆེན་@ོགས། །ཤེས་རབ་
;ལ་�གས་Oམ་པར་དག །མངོན་པར་ཡེ་ནས་སངས་པར་གཤེགས། །བདག་
མཐར་vབ་པའི་Uས་,ེས་ལ། །གཞན་དག་འpེན་པའི་wོན་ལམ་@ོགས། འUལ་
བའི་ཞིང་ཁམས་འUལ་དཀའ་ཞིང་། །ཤིན་{་མི་བཅེད་pངས་པར་དགོངས། །ད་
5འི་གནས་འདི་ཡར་འདས་པའི། །0ེང་གི་Jོགས་Xི་འོག་མིན་གནས། །�་ངན་
མེད་པའི་བར་`ར་vབ། །dིད་པ་ཡེ་སངས་གནས་ནས་མཆིས། །zི་འོད་dིད་པ་ཡེ་



ཤེས་ཡབ། །Rན་ཤེས་གསལ་uེད་རིགས་(རིག)པའི་lམ། །ཤེས་པ་རང་རིག་dས་
N་གསལ། །སེམས་བ6ེད་གཏS་,j་kོབ་དཔོན་ནི། །འ~མ་zི་(ོག་(�ོག)གི་�གས་
ཅན་ལ། །ཤེས་རབ་བ6ེད་ཅིང་Zོ་;ལ་Mངས། །dིད་པ་0ོང་;ིས་སེམས་ལ་.ག །
སེམས་ཅན་ལས་Hགས་.གས་,ེས་6ེས། །ངོ་མཚར་ཚད་མེད་བཞི་དང་^ན། །
འཁོར་བ་ཐར་པར་pངས་པ་ཡི། །0ོན་པར་གཤེགས་པའི་བཀའ་ཐོབ་པས། །ཡ་Z་
ཡང་0ེང་ད�ང་གོང་གི །མགོན་བ�ན་�་ཡི་Dོང་Qེར་ནས། །འོག་མིན་འདའ་བ་
མེད་པ་ཡི། །མི་འgར་�ན་vབ་ཕོ་�ང་U། །ཡེ་ཤེས་`་ཡི་0ོན་པ་ལ། །འDོ་བ་
འUལ་བའི་བོན་Pང་མནོས། །,ེ་གཅིག་གཤེན་`་ཡི་དམ་`། །ལེགས་སS་ངjས་པའི་
གནང་བ་ནི། །ཉིད་ནི་ཅེར་(ཅིར)ཡང་nལ་པའི་e། ཤེས་u་འ}་མSའT་]ན་སངས་
པས། །ཞེས་མདོ་Oམ་པར་Aལ་བ་ལས་གསལ་ལོ། །
དེ་-ར་/ོན་པའི་3ེས་རབས་Jི་�མ་ཐར་དག་ལ་rོས་ཉེ་བར་བཅར་ཟིན་ཞིང་

མདོ་Gད་�མས་ལ་གཟིགས་?ང་རིང་བའི་མཁས་པའི་མཆོག་�མས་ལ་འདི་-ར་

དགོས་པ་dང་ཡང་། རང་ཉིད་དང་འ[་བར་དད་འKན་Aི་གKང་©གས་Jིས་/ོན་
པའི་&ེས་T་འ�ག་�ང་གཤེན་Aི་3ེས་རབས་སོགས་ལ་དེ་ཙམ་གོམས་པར་མ་�ར་

པ་�མས་ལ་Rང་ཟད་ཙམ་K་ཕན་རེས། /ོན་པ་བཀའ་[ིན་ཅན་ལ་sིང་ནས་མི་
Wེད་པའི་དད་པ་ཅན་གཤེན་oག་6ལ་མི་ས་ལེ་འབོད་པ་དེས་བzས་པ་ཡིན་པས་
6ལ་འདིས་དེ་རིང་གཤེན་རབ་མི་བE་ཆ~་ཉིད་S་འHངས་པའི་Kས་jད་པར་ཅན་

ཉིད་´ང་བ8་ིL་6ལ་ལེགས་པE་ཞFག་\་འ�ར་བའི་¬ོན་འKན་དང་བཅས། Wི་ལོ་ 
༢༠༢༡ �་ ༡ ཚ�ས་ ༢༢ ཉིན་]ིས་པ་དགེའོ། །



གཤེན་རབ་Xིས་གདམས་པའི་ལེགས་བཤད་Jོགས་བཀོད།

xོན་(ེང་གཏམ་.ང་།

གཟི་བ&ིད་^ད་འ�ར་སE་སEའF་བོན་བ/ན་པའི་མདོ་ལས། “dིད་པས་ཅི་5ར་
dིད་པ་དང་། །qོས་པས་ཅི་5ར་བqོས་པ་བཞིན། །ཉིད་Xང་རང་མ.ན་དེ་བཞིན་
མཛད། །”ཅེས་bིད་པའི་?ལ་པོ་སངས་པོ་འkམ་¡ིས་/ོན་པ་མཆོག་ལ་¹ད་K་
tང་བའི་བ/ོད་པ་མཛད་པ་-ར་Aི་µབས་ཆེན་Aི་3ེས་k་/ེ་>ོགས་པའི་སངས་
?ས་གཤེན་རབ་མི་བE་ད~་ཉིད་Jིས་འཇིག་�ེན་འདིར་གཞན་དོན་Aི་མཛད་པ་བསམ་
Aིས་མི་jབ་པ་ཞིག་བ3ངས་ཏེ་�མ་པར་དག་ལ་�ན་Tམ་ཚIགས་པའི་བ/ན་

མཆོག་[ི་མ་མེད་པ་འདི་-་k་ཞིག་&ེས་བཞག་གནང་མཛད་པ་ན། གཟི་བ&ིད་
བ/ན་པ་&ེས་བཞག་གི་མདོ་ལས། “མQེན་དང་བ;ེ་བའི་.གས་དགོངས་ཤིང་། །
གནས་འདིར་uོན་པ་,ེས་ཡི་རངས། །འDོ་Rན་དགོངས་པ་བཀའ་pིན་ཆེ། །”ཞེས་
ཀོང་ཙ�་འoལ་Aི་?ལ་པོས་/ོན་པར་བཀའ་[ིན་བ&ོད་པ་-ར་དེང་འདིར་ཡང་
/ོན་པའི་&ེས་T་འ�ག་པ་པE་ཁE་བO་ཅག་གིས་�མ་པ་v་ཚIགས་པའི་Pོ་ནས་ཉིད་Jི་

བཀའ་[ིན་ལ་&ེས་[ན་L་བ་ཅིས་མི་འོས། དེའི་Wིར་ད་ལན་/ོན་པ་བཀའ་[ིན་
ཅན་གཤེན་རབ་མི་བE་ཆ~འི་S་ཡི་འHངས་མཆོད་ཆེན་མོ་དང་བ�ན། Kས་ཆེན་
jད་པར་ཅན་འདི་ལ་/ོན་པ་ཉིད་Jི་བཀའ་[ིན་&ེས་T་[ན་པའི་6ལ་K་ཉིད་Jིས་
གTངས་པའི་ལེགས་བཤད་Jི་eོམ་ཚ=ག་མི་fང་བ་ཞིག་Wོགས་T་བzས་ཏེ་འདིར་



བཀོད་པ་ནི། /ོན་པའི་བཀའ་[ིན་&ེས་[ན་L་6ལ་Aི་�མ་པ་དམིགས་བསལ་
ཞིག་ཡིན་ཞེས་§ས་ནའང་མི་འོས་པ་མེད་པར་sམ། 
Nིར་/ོན་པ་མཆོག་གི་གTང་ལ། �ན་འkམ་8་Gད་ལས། “གlང་mང་བོན་ལ་

བཀའ་A་ཆེ་ཞིང་Pང་Dངས་མང་།” ཞེས་པ་-ར་ཉིད་Jི་&ེས་བཞག་གTང་རབ་
བཀའ་ཡི་པོད་aེང་ད¢ང་འ)ག་ལ་Cངས་ཚད་མང་བ་འདི་དག་གི་¡ོད་K་ཞལ་
གདམས་དང་ལེགས་བཤད་རིན་ཐང་གཞལ་མཐའ་དང་]ལ་བ་བCངས་Jང་

Cངས་Jིས་མི་ལངས་པ་ཞིག་ཡོད་�ས་ལ། ད་ལན་འདིར་ཉིད་Jི་�མ་ཐར་?ས་པ་
[ི་མེད་གཟི་བ&ིད་པོད་བR་གཉིས་དང་། འ]ིང་པོ་མདོ་གཟེར་མིག་ལེ�་བཅོ་
བ?ད་པ་གཉིས་ནས་རང་ཉིད་Jིས་གང་¸ོགས་ཙམ་Wོགས་བzས་Lས་པ་ཡིན། 
དེ་ཡང་ང་ཚIས་ལེགས་བཤད་འདི་དག་མཇལ་བའི་ཚ�། `མས་མ་8་བའི་Gད་

ལས། “སེམས་ཅན་དོན་u་མ་གཏོགས་པ། །སངས་Aས་ལ་ནི་ལས་གཞན་མེད། །”
ཅེས་དང་། གསེར་འོད་ནོར་k་འོད་འབར་ལས། “གཤེན་རབ་བདག་ཉིད་འོ་བAལ་
ཏེ། །འDོ་བའི་དོན་U་e་མི་འཕང་། །”ཞེས་སོགས་གTངས་པ་-ར་/ོན་པ་ཉིད་
Jིས་མཛད་པ་གང་ཞིག་བ3ངས་གནང་བ་དག་འCོ་བ་གཞན་Aི་དོན་ཁོ་ནའི་ཆེད་

K་དགོངས་ཏེ་མཛད་པའི་དགོས་དོན་དང་། vོད་བRད་ཞི་བདེ། འཇིག་�ེན་ཕན་
བདེ་�ན་ཀའི་8་བ་གཞན་ཕན་Aི་`མས་དང་sིང་&ེའི་རིན་ཐང་དང་ºས་/ོབས། 
དེ་དག་Gད་ལ་ཉམས་T་ཇི་-ར་ལེན་དགོས་6ལ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་/ོན་པ་
མཆོག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་Wོགས་དང་རིས་T་མེད་པར་bོག་དkགས་

Jིས་བzས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕན་ཆད་ཆ་མཉམ་K་འཇོག་པའི་གཟིགས་6ལ་དང་། -་
བ་དང་Nོད་པ་Wི་6ལ་དང་ནང་¡ིམས་ཡ་མ་]ལ་བར་`ེད་པའི་ཉམས་ལེན་Aི་

རིམ་པའི་6ལ། �ག་པར་K་ཆོས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཇིག་�ེན་Aི་བཟང་Nོད་དང་



ཡ་རབས་Jི་བ_བ་`འི་ཚ=ག་འ¦་དག་ལ་བ-ས་ན་/ོན་པ་ནི་ཆོས་Jི་/ོན་པ་ཙམ་

མིན་པར་འཇིག་�ེན་Aི་མིག་འ`ེད་ངོ་མ་དེ་ཅི་ལ་མིན་sམ་པར་མཆིས། །
ཉམས་ལེན་Aི་ཆ་ནས་མཚIན་ནའང་མདོ་གཟེར་མིག་ལས། “ཚ?ག་བཞི་ཚ?གས་N་

བཅད་པ་གཅིག་གི་དོན་Hོགས་རབ་མཆོག་Aལ་བ་ཡིན།” ཞེས་དང་། གཏོ་k་ཕོ་
Mང་གི་མདོ་ལས། “ཚ?ག་གི་ལོ་མ་གཅིག་{་Hོགས་ན་རབ་མཆོག་Aལ་བ་ཡིན།” 
ཞེས་གTངས་པ་-ར་ལེགས་བཤད་Jི་eོམ་ཚ=ག་རེའི་ནང་ཉམས་ལེན་Aི་ཆ་ཡོངས་

T་ཚང་བ། མི་ཚ�འི་ནང་དང་ཉིན་རེའི་འཚI་བའི་ནང་རང་གི་ཉམས་ལེན་ལ་དེ་
གཅིག་¢ས་Jང་མི་འCིག་པ་མི་འKག་sམ་པ་-་kའི་རིན་ཐང་དང་]ལ་བའི་

བ_བ་`་ཟད་མི་ཤེས་པར་མཆིས་པས། ད་ལན་འདི་ལ་བ�ེན་ནས་གཤེན་Aི་
བ_བ་`འི་ལེགས་བཤད་v་རེ་ཙམ་jེད་Jི་མི་ཚ�འི་ནང་དང་ཉིན་རེའི་འཚI་བའི་
¡ོད་K་ཉམས་ལེན་གནང་)བ་ན་དེ་ནི་གཤེན་Aི་ལེགས་བཤད་Wོགས་T་བཀོད་པ་

འདིའི་ཆེས་མཐར་)ག་གི་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
འདི་-་kའི་ལེགས་བཤད་�མས་Nིར་བཏང་`ས་ན་འཛམ་!ིང་མིའི་རིགས་Jི་

རིག་གནས་Nི་ཡི་¡ོད་K་ས་jབ་གནམ་jབ་\་འCོ་དགོས་པའི་ཚIད་ཅིག་ལ། ཡིད་
3E་འOང་བ་ནི་རང་དང་རིགས་གཅིག་པའི་Nི་ཚIགས་¡ོད་Kའང་ཐོས་G་fང་བ་མ་
ཟད་རང་རེའི་�བ་མཐའ་འཛ=ན་པ་ནང་ ལ་K་ཡང་གཞན་Aི་མཁས་པ་དེ་དང་
དེའི་ལེགས་བཤད་ཅེས་ཁ་འདོན་བཞིན་`ེད་པ་ཐོས་G་ཡོད་Jང་སE་སEའF་/ོན་པའི་

ལེགས་བཤད་འདི་དང་དེ་ཞེས་ངག་ནས་3ོར་བ། Aང་ངོས་T་]ིས་པ། ཐོད་K་
བཀལ་བ་སོགས་མཐོང་ཐོས་དཀོན་པོར་�ར་ཏེ་དེ་ཙམ་jབ་བདལ་K་འCE་མF་)བ་

པ་འདི་ནི་G་qེན་གང་འ[་ཞིག་གིས་ལན་པ་ཡིན་ནམ་ལེགས་པར་སེམས་ཤིག དེས་
ན་འདི་-་kའི་གཤེན་རབ་Jི་ལེགས་བཤད་རིན་ཐང་དང་]ལ་བ་དག་Wོགས་

བzས་ཙམ་མ་ཚད། ^ད་ཡིག་གཞན་ནང་Kའང་ཕབས་བ»ར་རེ་)བ་པ་tང་ན་



དགེ་མཚན་མི་ཆེའམ་ཞེས་རིགས་མ)ན་�མས་ལ་Cོས་འདེབས་ཙམ་Aིས་uོན་!ེང་

ཞིག་གི་དོད་K་§ས་ཏེ་འདི་ནས་མཚམས་འཇོག་L། །�་�ག་¬ར་རོ། །

མདོ་གཟེར་མིག་ལས་�ང་བ།

དཔང་པSའT་mང་U་ཁས་Zང་པ། །ཁས་Zངས་མ་ཡིན་དམ་བཅའ་ཡིན། །དམ་
ལས་འགལ་ན་འ�ས་~་ཚ?ག །6ེ་བ་�་བAར་ངན་སོང་བoད། །གར་6ེས་བ�་བ་
oན་U་འོང་། །ད་ནི་དམ་ལས་མ་འགལ་ཞིག །ཅེས་ eིག་ཅན་གཏོ་k་དོད་དེ་ལ་1

གTངས།

དང་པོ་འཛ?ན་པའི་Zོ་དང་^ན་པ་གར་�ིན་Bི་�ན་དང་འp་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །
བར་U་བHག་པའི་Zོ་དང་^ན་པ་ས་ SའT་ནང་ནས་རིན་པS་ཆj་འཚKལ་བ་འp་བ་ཞིག་

དགོས་སོ། །ཐ་མ་Hོགས་པའི་Zོ་དང་^ན་པ་རིན་པS་ཆjའི་ནང་ནས་Xང་གསེར་�ེད་
པ་འp་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །དང་པོ་འཛ?ན་པའི་Zོ་དང་མ་^ན་ན། �ག་གི་ངོས་ལ་
dན་མ་གཏོར་བ་དང་འpའོ། །བར་U་བHག་པའི་Zོ་དང་མ་^ན་ན་མིག་ལོང་བའི་
ལག་{་@ས་z་བོ་གཏད་པ་དང་འpའོ། །ཐ་མ་Hོགས་པའི་Zོ་དང་མ་^ན་ན་གཅོལ་
�ང་གིས་གཞལ་ཚKན་འདེད་པ་དང་འpའོ། །ཞེས་ bས་གཏོ་k་འkམ་སངས་ལ་2

གTངས། 
བར་U་གཅོད་པའི་བགེགས་ཞེས་u་བ་ནི། ཁ་དོག་དuིབས་N་vབ་པའི་དངོས་པོ་
གཅིག་ལ་ཡེ་ནས་མི་ཟེར་རོ། །གང་ཞིག་ཆགས་པ་འཇིག་པར་uེད་པ་Oམས་Xང་
བགེགས་ཞེས་uའོ། །གང་0ོང་པར་བགེགས་པ་Oམས་Xང་བགེགས་ཞེས་uའོ། །

 གཟེར་མིག་ལེ�་�་པ་�་གཤེན་བ?་ལ་Wག་འཚལ་བའི་^ོར།1

 གཟེར་མིག་ལེ�་བ?ད་པ་གཤེན་རབ་Jིས་bས་�ལ་པའི་^ོར།2



ཡོད་པ་མེད་པར་བགེགས་པ་Oམས་Xང་བགེགས་ཞེས་uའོ། །བHན་པར་འgར་
བ་བགེགས་པ་Oམས་Xང་བགེགས་ཞེས་uའོ། །མི་ན་བར་ན་བར་བགེགས་པ་
Oམས་Xང་བགེགས་ཞེས་uའོ། །ན་བའི་འཆི་བར་བགེགས་པ་Oམས་Xང་བགེགས་
ཞེས་uའོ། །vབ་པ་མི་འvབ་པར་uེད་པ་Oམས་Xང་བགེགས་ཞེས་uའོ། །དེ་5ར་
བགེགས་པས་བགེགས་ཞེས་Rན་ལ་འདོག ཅེས ་bས་གཏོ་k་འkམ་སངས་ལ་3
གTངས།

བགེགས་Xིས་བར་U་གཅོད་པ་གཏS་ཡTས་བ¡ོག་པ་ནི། །ཇི་5ར་ཕན་པ་མངོན་
པར་ཤེས་པས་བHག །ཚ?ག་གི་ལོ་oས་མང་པS་ཇT་5ར་བདེན་པར་¢ེལ། །qད་Xི་
གཏང་རག་མང་པS་ཅT་5ར་�ན་པར་བLགས། །ག[གས་Xི་ཡ་0གས་ཟས་དང་
ཟང་ཟིང་ཇི་5ར་མཛhས་པར་གཏོང་། །ཏིང་ངེ་འཛ?ན་Bི་;ལ་Bིས་ཡེ་ཤེས་5ར་
བ6ེད་ལ། .གས་,ེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་ལ་Qབ་པར་བxོ། །ཞེས ་bས་གཏོ་k་4
འkམ་སངས་ལ་གTངས།

བེམ་པSའT་Pས་ནི་འ�ང་བ་Oམ་བཞི་ཡིན། །}ིག་པའི་སེམས་ནི་མ་རིག་£ོངས་
པས་ཕངས། མིང་ག[གས་ཉིང་མཚམས་¤ེན་ནི་ལས་Xི་¥ང་གིས་Mར། Pས་
སེམས་དང་པོ་ལས་Xིས་འ}ད་Pགས་དེ་5ར་ཤེས་པར་Bིས། ད་5ར་¤ེན་Bིས་
འDོགས་པ་གནམ་u་Aར་འ.མས་འp། །ཐ་མར་ལས་Xིས་འ�ལ་བ་འཆི་བདག་
བUད་�་ཡིས། A་འpལ་u་འ�ར་ཇི་བཞིན་Pས་ཞིག་སེམས་འཕSའ�། །ཞེས ་bས་5

གཏོ་k་སོགས་ལ་གTངས་སོ། །

 གཟེར་མིག་ལེ�་བ?ད་པ་གཤེན་རབ་Jིས་bས་�ལ་པའི་^ོར།3

 གཟེར་མིག་ལེ�་བ?ད་པ་གཤེན་རབ་Jིས་bས་�ལ་པའི་^ོར།4

 གཟེར་མིག་ལེ�་བ?ད་པ་གཤེན་རབ་Jིས་bས་�ལ་པའི་^ོར།5



ཚ?ག་གི་ལོ་མ་མང་པོ་མ་Hོགས་བ0ན་Jིར་ཡིན། Hོགས་ན་ཚ?ག་བོར་དོན་ལ་མི་
�ོམ་ན། རང་གིས་རང་ལ་བ�་བར་uེད་0ེ། སེམས་ཉིད་ས་ལེ་མེ་ད¦ང་ནང་U་
མཆོངས་པ་ཡིན། ཞེས་ bས་གཏོ་k་འkམ་སངས་ལ་གTངས།6

ཕན་Bི་གདགས་Pགས་Oམ་པ་གཉིས་ལས་མེད། གདགས་པ་དང་ནི་གདགས་
པ་ཆེན་པSའ�། །སེམས་ཅན་Oམས་ལ་ཕན་གདགས་པ་ཞེས་u་བ་ནི། བགེགས་Xིས་
བར་U་གཅོད་པ་ལ་གཏS་ཡTས་ཕན་ནོ། །སེམས་ཅན་Oམས་ལ་ཕན་གདགས་པ་ཆེན་
པS་ཞjས་u་བ་ནི། །Uག་གིས་བར་U་གཅོད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་Xིས་ཕན་ནོ། །ཞེས་ bས་7

གཏོ་k་འkམ་སངས་ལ་གTངས།

དལ་འuོར་�ེད་པའི་Uས་འདིར་འབད་དེ་�ང་�བ་མ་བ§བ་ན། གཙང་མ་མི་
Pས་ཐོབ་པས་ཅི་ལ་ཕན། དཔེར་ན་A་མཚ̈་ཆ©ན་པSའT་ནང་U་འUག་Xང་qོམ་པས་
ཤི་བ་ཡིན། ག་¦ར་wན་Bི་Yོང་པSའT་;་t་ཚ་བའི་ནད་Xིས་ཟིན་པ་ཡིན། 0ོན་ཀའི་
ལS་ཏ�ག་གསེབ་{་5ོགས་པར་ཉལ་བ་ཡིན། རིན་ཆེན་(ིང་ལ་Jིན་ནས་ནོར་qལ་
ཆད་པ་ཡིན། ཞེས་ གཤེན་ཟ་ནེ་dང་དང་བKད་&ེ་jབ་པ་གཉིས་ལ་གTངས་སོ། །8

རང་གི་Pས་ལ་དཔེ་ལོངས་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་ཡེ་མ་uེད། །ཅེས་ བKད་9

jབ་པ་ལག་རིང་ལ་གTངས།

 གཟེར་མིག་ལེ�་བ?ད་པ་གཤེན་རབ་Jིས་bས་�ལ་པའི་^ོར།6

 གཟེར་མིག་ལེ�་བ?ད་པ་གཤེན་རབ་Jིས་bས་�ལ་པའི་^ོར།7

 གཟེར་མིག་ལེ�་བR་གཅིག་པ་གཤེན་རབ་Jི་འཁོར་ལ་བKད་Jིས་ཆོ་འoལ་བ/ན་^ོར།8

 གཟེར་མིག་ལེ�་བR་གཉིས་པ་གཤེན་རབ་Jི་ནོར་ལ་བKད་Jིས་ཆོ་འoལ་བ/ན་པའི་^ོར།9



ངེས་པའི་དོན་བ0ན་མི་གོ་བར། །�་མས་�་མར་བ�་བཞིན་U། །ད་tང་�་
མའི་,ེས་N་འ�ེང་། །དེ་ལ་ཅི་ཕན་ཉོན་རེ་མོངས། །ངལ་བའི་Jི་ཆད་འS་རj་
བAལ། །uས་པས་མི་ཟིན་Aང་ཐག་རིང་། །vབ་པའི་མཐའ་མེད་Jི་Jིར་5ས། །
ཞེས་ /ོན་པ་རབ་\་tང་བའི་^བས་འཁོར་�མས་ལ་གTངས། 10

འཁོར་U་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་Oམས། །ངེས་པའི་དོན་ལ་འUད་ན་དབང་
པོ་བHན་པར་ཉོན། །lན་Bི་བདེ་བ་འདོད་ན་འ}ལ་Bི་6ིད་ཁེ་Gོང་། །ཞེས་
/ོན་པ་རབ་\་tང་བའི་^བས་འཁོར་�མས་ལ་གདམ།11

འཁོར་Oམས་ཐམས་ཅད་Rན། 5་བ་ནི་ཡས་�བ་ཅིག �ོད་པ་ནི་མས་འཛhག་
ཅིག གཞི་�ིང་,ེ་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་ཤིག ཐབས་ནི་ཕ་རོལ་U་Jིན་པ་བ�་ལ་�ོད་
ཅིག དོན་དེ་བཞི་དང་^ན་པའི་གང་ཟག་Oམས་ནི་གཤེན་རབ་ལགས་ཏེ། འཁོར་
བའི་Fག་བxལ་ལས་གཏན་U་ཐར་པར་འgར་རོ། །ཞེས་ དཀའ་བ་�མ་པ་12

གTམ་�བ་&ེས་jབ་པ་ལ་སོགས་འཁོར་�མས་ལ་གTངས་སོ། །

 གཟེར་མིག་ལེ�་བཅོ་�་པ་གཤེན་རབ་Jིས་jིམ་pོང་རབ་\་tང་བའི་^ོར།10

 གཟེར་མིག་ལེ�་བཅོ་�་པ་གཤེན་རབ་Jིས་jིམ་pོང་རབ་\་tང་བའི་^ོར།11

 གཟེར་མིག་ལེ�་བཅོ་�་པ་གཤེན་རབ་Jིས་jིམ་pོང་རབ་\་tང་བའི་^ོར།12



བོན་ཐམས་ཅད་Xི་གཞི་�ིང་,ེ་ཡིན་ནོ། །�ིང་,ེ་ཚད་མེད་པ་6ེས་ནས་�ིང་,ེ་
ཆེན་པSའ�། །uམས་དགའ་བཏང་�ོམ་གཅིག་གིས་གཅིག་6ེད་འ�ང་། ཞེས་ bས་13

གཏོ་k་འkམ་སངས་ལ་གTངས་སོ། །

དང་པོ་འཛ?ན་པའི་o་ལ་(ེག་བམ་གཅེས་པས། ཡི་གེ་ནག་པSའT་oད་ལ་ཤིན་{་
བRར་བ0ི་u། བར་U་བHག་པའི་¤ེན་ལ་kོབ་དཔོན་Z་མ་གཅེས་པས། kོབ་
དཔོན་Z་མའི་e་ལ་རབ་{་འཁོར་བར་u། ཐ་མ་Hོགས་པའི་འ�ས་~་ལ་རང་གི་
རིག་པ་གཅེས་པས། གཞན་ལ་མ་ཡེངས་རིག་པའི་ཤེས་རབ་Mོང་། ཞེས་ ནེ�་14

dང་ལ་སོགས་འཁོར་�མས་ལ་གTངས།

གNང་རབ་འª་Hོགས་གNང་གི་འUལ་.ལ་Bིན། །མན་ངག་བ�ོམ་པས་
སེམས་ཉིད་མཐིལ་U་ཕེབས། །འདའ་ཁའི་ཞལ་ཆེམ་Qོད་ལ་ཚ?གས་N་གཅད་ལ་
བཞག །«ང་ཆེན་གཤོག་Aས་ནམ་མཁའི་�ོང་U་འ�ར། །Jོགས་བཞི་མཚམས་
བཞི་0ེང་འོག་ཉམ་མི་ང་། །གང་5ར་འ�ར་Xང་གཤོག་mག་བ¤ངས་པས་བདེ། །
དེ་དང་འp་བར་qལ་^ན་དད་ཆེ་ཡིས། །གlང་mང་བོན་Bི་�S་མ�་མང་པོ་ལ། །
གང་5ར་དགོངས་Xང་དོན་དམ་Hོགས་པས་བདེ། །སེང་གེ་;ལ་@ོགས་གངས་རིའི་
ཁ་ནས་མཆོངས། །ངམ་Dོགས་ཤ་ཤS་Bjན་.ར་ཉམ་མི་ང་། །གང་5ར་གནས་Xང་
;ལ་གNམ་ད�ང་བས་བདེ། །དེ་དང་འp་བར་མི་མཆོག་6ེས་~་ཡིས། །གlང་
mང་བོན་ལ་ཤེས་པའི་;ལ་@ོགས་པས། །གང་ནས་བHགས་Xང་དོན་ལ་བཞག་

 གཟེར་མིག་ལེ�་བཅོ་�་པ་གཤེན་རབ་Jིས་jིམ་pོང་རབ་\་tང་བའི་^ོར།13

 གཟེར་མིག་ལེ�་བR་�ག་པ་/ོན་པས་འཁོར་pངས་དགོན་པ་མཛད་པའི་^ོར།14



པས་བདེ། །uེf་�ང་ཅོ་གས་L་qད་འ~མ་U་བ�ར། །ཅི་qད་pངས་Xང་�ེ་ལ་
ཐེན་ཐོག་མེད། །L་ཡི་uེ་�ག་Rན་ལ་ཉམ་ང་ཐེ་ཚKམ་མེད། །དེ་དང་འp་བར་
Mངས་པའི་འ}ོ་ཅན་Bིས། །�ོ་བཞི་མཛKད་དང་�་ཡི་བོན་�ོ་ལ། །གང་ནས་བཤད་
Xང་o་འ�ས་བ0ན་པས་བདེ། །རིན་ཆེན་གསེར་Bི་ཆགས་ཤིང་འ�ང་བའི་འདམ་
ལ་བ�གས། །ཡ་ཡS་ཐjན་ཐོག་བཏོན་�ིང་ཉམ་མི་ང་། །གང་5ར་བqོར་Xང་ས་
0བས་གཅད་པས་བདེ། །དེ་དང་འp་བར་དད་^ན་6ེས་~་ཡིས། །བཀའ་oད་
བོན་Bི་འ~མ་Yེ་(ེགས་བམ་ལ། །གང་ནས་བyགས་Xང་མན་ངག་བཙལ་བས་
�ེད། །ཅེས་ /ོན་པ་·་ངན་ལས་འདའ་ཁར་¹་ལE་3Fན་Aི་རལ་ག་ལ་སོགས་15

འཁོར་�མས་ལ་གTངས།

མདS་pT་མེད་གཟི་བ,ིད་ལས་བ{ས་པ།

རང་དོན་མ་vབ་གཞན་དོན་uེད་པ་ནི། །;ི་མར་ཏིལ་Bི་མེ་འོད་གསལ་བ་ལ། །
འོད་དགས་ལོངས་�ོད་o་t་མཐོང་བ་བཞིན། །རང་ཤི་མི་ཚKར་རང་dོག་རང་གིས་
གཅོད། །ཅེས ་གTངས་སོ། །16

 གཟེར་མིག་ལེ�་བR་བKན་པ་/ོན་པ་/ོན་པ་·་ངན་ལས་འདས་པའི་^ོར།15

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་དང་པE་/Oན་པ་འོད་གསལ་�་ལས་བབ་པའི་མདོ།16



རང་སེམས་ཡེ་ནས་སངས་Aས་o་ཡིན་ཏེ། །ཐབས་ལ་མ་བHེན་མ་བ§བ་ག་ལ་
ཐོབ། །ས་གཞི་རིན་ཆེན་གསེར་Bི་o་ཡིན་ཏེ། །མ་བ;ལ་མ་བ§བ་ལག་{་ག་ལ་
ཕེབ། །ཅེས་ ཡེ་གཤེན་ནམ་མཁའི་བ་དན་ཅན་ལ་གTངས་སོ། །17

xོན་ཚKགས་མ་བསགས་ད་5་Fག །ད་Lིབ་མ་uང་Jི་མར་Mང་། །རང་འདོད་
ཁོ་ན་རང་བཅིང་ཡིན། །གཞན་ལ་རེ་བ་ཡིད་wོན་ཡིན། ཁ་ཡི་སངས་Aས་�ང་འpེ་
ཡིན། །ZS་ཡT་འUན་མ་འཇིག་འpེ་ཡིན། །ཞེས་ གTངས།18

 ཤེས་u་Rན་Bི་ཐོག་མ་t། །ཤེས་པའི་གཞི་མ་ཡི་གེ་kོབ། །མི་ཤེས་¬གས་པ་ཡི་
གེས་། །ZS་L�མ་ཐ་རམ་ཡི་གེས་འDོལ། །མི་ཤེས་£ོངས་པ་ཡི་གེས་གསལ། །རིག་
པའི་Lོན་མེ་ཡི་གེས་འདེགས། །དེ་Jིར་ཡི་གེས་oན་བ0ེན་ནས། །ཤེས་u་Rན་Bི་
གཞི་མ་ཡིན། །ཞེས ་གར་ལ་མ་ལི་ཤོ་ལ་གTངས། 19

pང་པོ་pང་བཞིན་འཇིག་Hེན་Rན་ན་བདེ། །ཡོ་དང་འQོལ་པོར་སོང་ན་Rན་
དང་འགལ། །ཞེས ་?ལ་པོས་?ལ་bིད་བ3ང་6ལ་Aི་^བས་གTངས།20

 

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་དང་པE་/Oན་པ་འོད་གསལ་�་ལས་བབ་པའི་མདོ།17

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་�་པ་གཞོན་º་རོལ་8ེད་Jི་མདོ།18

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་�ག་པ་?ལ་k་?ལ་སར་Zང་བའི་མདོ།19

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།20



མཐོ་མཐS་ག�ང་U་མི་གཏོང་ཐད་སོར་བཞག །དམའ་དམའ་རིས་N་མི་འབོར་རང་
སར་6ོང་། །ཞེས ་གTངས།21

Zོ་A་ཁེ་�མ་ཆེ་ན་,ེ་དང་འགལ། །དབང་ཡོད་Fག་Yང་ཆེ་ན་དམངས་དང་
འDས། །u་བ་ཚKད་ཟིན་མེད་ན་ཆབ་dིད་འཆོལ། །ཨམ་ཚད་ཚKད་བཟོ་uས་ན་རང་

ལ་འཁོར། ཅལ་ཅོལ་་བ་མང་ན་�ན་ལ་འཐོག །ཞེས་ གTངས།22

u་བ་བHག་ཅིག་གཟབ་པས་དོན་ཆེན་འvབ། །མ་བHག་མ་གཟབ་ཐS་ཆ�ས་རང་
ཉིད་�ང་། །མ་བསམ་མ་མནོས་u་བ་ཚར་ཙ་ལད། །ཅེས་ གTངས།23

pང་པS་ཡTན་ཡང་བHག་ཅིང་ད®ོད་ལ་། །མཁས་པ་ཡིན་ཡང་ཆག་ལ་གཞལ་
ཞིང་u། །དཔའ་བS་ཡTན་ཡང་གོམ་གNམ་ཚKད་དང་Mར། །མཛང་མ་ཡིན་ཡང་གལ་
མེད་u་བ་བཤོལ། །Yར་མ་ཡིན་ཡང་རོགས་ལ་ད®ད་ཅིང་གཟབས། །ཡ་མེད་ཡིན་
ཡང་རང་�ས་ཐབས་Xིས་བཙལ། །�ག་པS་ཡTན་ཡང་ནོར་ཟས་ཚKད་Xིས་བ[ང་། །

�ག་པོ་ངན་གlང་ཡི་¯གས་གཏེར་|ང་ཡིན། །འཕེན་པོ་ངན་མང་ཞེ་~འི་
འUན་ཚKགས་ཡིན། །དཔའ་བS་ཚ̈ད་མེད་ཟི་བ�ར་འpེས་དེད་ཡིན། །ཚKང་དཔོན་
ནོར་dེད་འོད་དགའ་མེར་མཆོང་ཡིན། །ཕS་མ�་དuལ་མེད་མDིན་བཟང་ལེ་ལS་
ཡTན། །གནས་བHན་°ན་པS་dTད་པའི་ཆག་འཇལ་ཡིན། །དེད་དཔོན་�ལ་རིང་
qོས་པའི་pང་ཤིང་ཡིན། །6ིད་Fག་ཉམས་�ོང་ངན་པའི་ཚKད་འཛ?ན་ཡིན། །lལ་

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།21

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།22

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།23



Bི་མི་ཆེན་ད®ད་Xི་མེ་ལོང་ཡིན། །ZS་D�ས་ཐབས་^ན་Rན་Bི་བFམ་ཤིང་ཡིན། །
རིགས་ངན་ཁོང་zོ་Rན་Bི་འཐོར་ཤིང་ཡིན། །oད་ངན་Bོང་པོ་Rན་Bི་Fག་འpེ་
ཡིན། །ཁ་�ང་ནེ་ཙK་མདS་ད�ན་འཆོར་འpེ་ཡིན། །ཁ་འཇམ་ཁོང་�་Aལ་ཁམས་�ང་
འpེ་ཡིན། །མཛའ་མ.ན་མ་ངན་ཐ་མ་དuེ་འpེ་ཡིན། །Mིན་ལེན་pག་ན་ཐ་མ་
འཁང་འpེ་ཡིན། །འJར་གཡེང་མང་ན་¥ང་གིས་འQེར་འpེ་ཡིན། །དེའི་Jིར་
ཐམས་ཅད་u་བ་བHག་ནས་གཟབ། །ཅེས ་གTངས།24

འDོ་mག་སེམས་ཅན་¯ངས་བ་འpེན་པའི་Jིར། །Jི་ཡི་9ལ་དང་ནང་zིམས་
[ང་U་འ�ེལ། །ཟ་�་ཆ་�ོམས་5ོ་Aབ་རན་པར་�ོད། །±་Uག་བག་མེད་�ོས་པ་

ར་རS་G�ང་། །བག་ཡོད་Yོད་པ་9ལ་དང་^ན་པར་u། །དགེ་འཁོར་བ�ེན་གནས་
zིམས་དང་^ན་པར་u། །དགེ་འUན་²་Yེ་མི་«་འཚKགས་པར་u། །གཅིག་¦ར་
Dོང་འDིམ་l་ཏི་ཉS་ཚ̈ང་དང་། །གཅིག་གཉིས་ཆ་བYེབ་འJར་གཡེང་ཐོལ་མ་g། །
uིས་པའི་;ེད་མོ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། །དམན་པའི་Qིམ་ལ་མལ་ཞག་Gང་བར་u། །ཞེས་
གTངས།25

དགེ་བ་�ོད་ན་གཏན་Aལ་འUན་མ་ཡིན། །མི་དགེ་Yིག་པ་གཏན་ཕམ་ZS་ན�ར་
ཡིན། །ཤེས་བཞིན་Uག་འ.ང་རང་dོག་ཆད་འpེ་ཡིན། །བསམ་བཞིན་མི་བ;མ་

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་ཁམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།24

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།25



u་བ་Pས་འpེ་ཡིན། །དགེ་Yིག་མི་མཉམ་མར་འDོ་གཏིང་བ�ག་ཡིན། །o་འ�ས་
མི་བ;ི་ད�ལ་བའི་འDམ་ S་ཡTན། །ཞེས ་གNངས།26

དེ་ནི་རན་ཚKད་བ[ང་བའི་ཟས་ནོར་ཡིན། །�་མའི་ཟོང་ལ་རན་ཚKད་མ་བ[ང་
ན། །མི་སེམས་0ོང་པར་འUག་ལ་གང་Uས་མེད། །ཅེས་ གTང་། 27

མངོན་³ོག་�ོད་པ་uས་ན་གཞན་Bིས་འJ། །རང་སེམས་དཔང་བ�ག་མེད་ན་
རང་ཡང་zེལ། །ཞེས ་གTངས།28

�ག་པS་ལ�ངས་�ོད་ཆེ་ཡང་ང་Aལ་Gང་། །འཕེན་པོ་�ང་Dངས་མང་ཡང་
འ_ག་པ་བཤོལ། །དཔའ་བོ་ངར་ལོང་མོད་Xང་རང་dོག་བཙའ། །མཛངས་པ་
�ལ་U་Jིན་ཡང་x་འJི་ད®ད། །བཙན་པོ་ཡ་མེད་ཡིན་Xང་ཚKད་ཟིན་u། །Yར་
མ་uིན་ལ་Pག་Xང་ཁས་དཔའ་uེད། །(ེན་པ་ནོར་དད་ཆེ་ཡང་རོགས་དང་བ´ན། 
།ཤེས་�ང་འདོད་ཐག་ཉེ་ཡང་གཞན་ལ་pི། །Zོ་�ང་Vང་བ་གང་ཡང་འJར་གཡེང་
Gང་། །དམན་པ་མཐོ་སར་Jིན་ཡང་xར་ཚད་གཞལ། །uས་པ་ཅི་ཙམ་ཆེ་ཡང་ང་
བོ་Gང་། །ཟས་ནོར་ཚད་ལ་འདས་Xང་དགེ་Jོགས་བཏང་། །མེད་Xིས་ཡོད་ལ་
kོང་ན་གང་འཐད་Mིན། །ད~ལ་Bིས་�ག་ལ་kོང་ན་དེ་སེམས་བ6ེད། །ཁས་
དམན་,ེ་ལ་6བས་ན་¥ང་ཡང་གཡོར། །གཞན་Bིས་དགེ་ལ་�ོད་ན་རང་ཡང་
འDན། །གཞན་དག་Yིག་པ་uེད་ན་ཐབས་Xིས་བཤོལ། །མ་µས་ཉམ་�ང་མཐོང་

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།26

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།27

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།28



ན་�ིང་,ེ་བ6ེད། །,ེ་ཡི་e་pིན་ནོད་ན་Jི་ཐག་བdིང་། །འབངས་Xི་ལས་uས་
pིན་ན་Jི་�ལ་བ|ང་། །ཞེས ་གTངས།29

ཡ་རབས་,ེ་ལ་གང་5ར་uས་Xང་བ´ན། །ཤེས་^ན་མི་ལ་གང་5ར་བqོར་
ཡང་བདེ། །གོ་བ་ཅན་ལ་མཆིད་ཚ?ག་་བ་k། །མ་རབས་གlང་ལ་ཅི་5ར་འབད་
Xང་.། །ཤེས་རིག་མེད་ལ་གང་5ར་བqོར་ཡང་pེད། །ནོར་ངན་ཅན་ལ་ཅི་ཙམ་
uིན་བཞིན་ཕོངས། །ཞེས་ གTངས།30

འདོད་པ་ཅན་ལ་ཟས་ནོར་གཉེར་མི་གཏད། །ངོ་མ་གཉིས་ལ་ད་uེད་Dོས་མ་
pི། །B་g་ཅན་ལ་;ེ་གཅིག་ZS་མT་གཏད། །མཚངས་ཅན་མི་ལ་གཉེན་Bི་dིད་མི་
¢ེལ། །zོ་ག{མ་ཅན་ལ་zོམ་U་ཁ་མི་ཡང་། །ཟོལ་སོག་ཅན་དང་ནོར་@ས་བ,ེ་མི་
u། །གཡོ་o་ཅན་Bི་ལག་{་ནོར་མི་བཞག །ལེ་ལོ་ཅན་དང་u་བ་ཁ་མི་མ.ན། །ཁེ་
�མ་ཅན་ལ་ཟོང་དང་ཚKང་མི་�ད། །ཅེས་ གTངས།31

pང་པོ་uས་ན་འཇིག་Hེན་Rན་ན་ཆེ། །མི་མ.ན་བFས་ན་མ.ན་པའི་Dོས་གཞི་
འ�ང་། །pང་པོར་འUག་ན་lལ་dིད་Rན་ལ་ཆེ། །�ི་�ས་གཟབ་ན་རང་�ས་ཞོར་
ལ་ཡོང་། །�ི་དོན་uས་ན་རང་དོན་�གས་ལ་འ�ང་། །དགེ་བ་uས་ན་Yིག་པ་

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།29

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།30

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།31



ཐབས་Xིས་བཤོལ། །Mིན་པ་བཏང་ན་བསོད་ནམས་�གས་ལ་འ�ང་། །Yིག་ལ་
དགའ་ན་དགེ་བ་ཞོར་ལ་Pས། །ཞེས ་གTངས། 32

དང་པS་k�བ་དཔོན་མཁས་པ་oད་ལ་བ0ེན། །y་འ~ལ་�ས་9ལ་.གས་དམ་
མཉེས་པར་u། །བར་U་རང་གི་བ;ོན་འvས་ཉེར་ལེན་གཙK། །གང་བkབ་གཅིག་
ལ་�ལ་U་Jིན་པར་Bིས། །མི་འvབ་Zོ་V་མང་ན་གང་ཡང་འཆོལ། །Rན་ལ་
བkབ་ན་གཅིག་Xང་�ལ་Jིན་མེད། །གཅིག་ལ་མཁས་ན་མཁས་པ་�ལ་Jིན་
འgར། །ཞེས་ གTངས།33

ལོག་zིད་ཅན་ལ་ཁ་མི་ཡང་། །pང་པོར་་ལ་ངག་མི་བeང་། །གཡོ་ཅན་ཚ?ག་
ལ་མཆིད་མི་བཞིན། །�ན་ཆེན་གཏམ་Bི་,ེས་མི་འ�ང་། །མཐོ་སར་Jིན་ཡང་
དམའ་མི་6ོང་། །ཆེན་པS་རjད་Xང་�ང་ལ་uམས། །མཁས་པར་�ང་ཡང་མི་ཤེས་
zིད། །གོམ་པར་ཡོད་Xང་ཚKད་ལ་བHག །འ~ལ་ཚKགས་ཆེ་ཡང་ཤེད་མི་6ེ། །�ང་
ཡང་སེམས་བ6ེད་རན་པར་u། །ཞེས་ གTངས། 34

མཁས་པ་མཁས་པའི་xོན་ན་མཛhས། །མཁས་པའི་Dལ་ན་མཁས་པ་བ�ན། །
¶ན་པSའT་གསེབ་ན་མཁས་པ་£ོངས། །མི་ཤེས་པ་ལ་ཕལ་དང་འp། །མ་རིག་པ་ལ་
གསེར་ཡང་ ོ། །དེ་Jིར་མཁས་པ་མཁས་Dལ་བ�ན། །ཞེས་ གTངས།35

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།32

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདོ།33

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདEའF་�་གཤེན་ཐེག་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་^བས།34

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདEའF་�་གཤེན་ཐེག་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་^བས།35



དེ་ནས་མཁས་ཤིང་གོམ་པ་དང་། །འpིས་ཤིང་oད་ལ་བHེན་པ་དང་། །ཐབས་
མཁས་ལག་ལེན་^ན་པ་ན། །མཁས་པ་ཡོངས་Xི་བRར་གནས་འ�ང་། །ཞེས་
གTངས།36

གlང་mང་བོན་ལ་འUན་�ོད་ན། །5ོ་Aབ་�གས་ལས་འ�ང་བར་འgར། །ཡི་
གེ་ནག་པSའT་oད་བ0ེན་ན། །ཤེས་རབ་ཁད་Xིས་འཕེལ་བར་འgར། །kོབ་དཔོན་
བ0ེན་པ་lན་རིང་ན། །.གས་བ�ད་ཞོར་ལས་ལོན་པར་འgར། །མཁས་བ�ན་
མང་བའི་²་འDིམ་ན། །མཐོང་�ག་གཞན་ལས་དཔག་པར་འgར། །ཞེས་
གTངས།37

རང་བས་གཞན་དོན་གཙKར་uེད་ཅིང་། །རང་འདོད་^ེམ་གོང་མ་ཡིན་པར། །མ་
µས་འDོ་བ་ཉམ་ཐག་ལ། །qད་ཅིག་ཙམ་Bི་ཞི་བདེ་ཡང་། །བqལ་པར་བསགས་
པའི་བསོད་ནམས་o། །ཚད་Xིས་གཞལ་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །�ིར་ཡང་སེམས་Xི་
གནས་Pགས་དང་། །o་འ�ས་བསགས་9ལ་མ་ཤེས་ན། །བqལ་པར་བསགས་
པའི་བསོད་ནམས་Xང་། །ཁོང་zོ་pག་པོ་གཅིག་གིས་འཇོམས། །uང་�བ་སེམས་
Xི་བ6ེད་9ལ་དང་། །སེམས་བ6ེད་གཞི་མ་^ན་པ་ན། །བqལ་པར་བསོད་ནམས་
མ་བསགས་Xང་། qད་ཅིག་འDོ་བ་ཞི་བདེ་ཡིན། །ཐར་པ་ཐོབ་པའི་འDམ་གཞི་
འgར། །ཞེས་ གTངས། 38

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདEའF་�་གཤེན་ཐེག་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་^བས། 36

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདEའF་�་གཤེན་ཐེག་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་^བས།37

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བKན་པ་?ལ་kའི་བཀའ་¡ིམས་བ¼ལ་བའི་མདEའF་�་གཤེན་ཐེག་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་^བས།38



གlང་mང་བོན་ལ་A་ཆེ་Dངས་མང་ཡང་། །མདོ་t་བFས་ན་ཐེག་པ་རིམ་
ད�ར་འUས། །5་བ་ཡས་�བ་�ོད་པ་མས་ཡར་འཛhག །མཐར་ནི་དོན་དམ་ཐིག་
ལེ་གཅིག་ལ་བFད། །Rན་གཞི་uང་�བ་སེམས་Xི་�ོང་U་ངེས། །ཞེས་
གTངས།39

ཡོན་ཏན་ཚད་དང་མི་^ན་ཞིང་། །Mོར་དངོས་,ེས་གNམ་མ་དག་པ། །གཞན་Bི་
ཚKགས་Mོར་ལེན་པ་དེ། །རང་ལ་zོ་�་ཁོལ་མ་འp། །གཞན་ལ་]ན་zོད་@ས་
¶གས་འp། །རང་གཞན་གཉིས་ཀ་�ང་འpེ་ཡིན། །ཞེས་ གTངས།40

�ིར་ཡང་བོན་Oམས་ཐམས་ཅད་ལ། །སེམས་བ6ེད་གཞི་མ་མ་^ན་ན། །ཞིང་ས་
ངན་པའི་ས་བོན་འp། །qམས་ལ་བབ་ན་འ�ས་~་ཚ?ག །·་�་འ_ངས་པ་ག་ལ་
འgར། །དེ་Jིར་བོན་ལ་�ོད་པ་ལ། །རང་ལ་ཕན་པའི་དད་པ་དགོས། །གཞན་ལ་
ཕན་པའི་སེམས་བ6ེད་དགོས། །སེམས་བ6ེད་;་བ་�ིང་,ེ་ཡིན། །དད་པའི་;་བ་
མི་Hག་ཡིན། མི་Hག་;་བ་0ོང་པ་ཉིད། །0ོང་ཉིད་�ིང་,ེ་[ང་འ�ེལ་ནས། །འDོ་
བ་ཐར་པ་དེ་ཡིས་pོང་། །དེ་Jིར་�ིང་,ེ་བ6ེད་པར་u། །�ིང་,ེ་བདག་Jོགས་
མེད་པར་བ6ེད། །བདག་Jོགས་�ང་ན་�ིང་,ེ་གོལ། །z་�ང་�ིང་,ེ་བདག་
Jོགས་ཅན། །འDོ་ལ་མི་ཕན་རང་ཕན་གསོ། །དེ་ལ་འ�ས་~་�ང་བར་བ6ེད། །
འDོ་ལ་མ་5ར་uམས་པ་དང་། །Rན་ལ་ཉི་5ར་�ོམས་པ་དང་། །སེམས་བ6ེད་

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བ?ད་པ་vང་གཤེན་ཐེག་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མདོ། 39

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་དQ་པ་འoལ་གཤེན་ཐེག་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མདོ། 40



གཞི་མ་^ན་པར་u། །བག་ཡོད་བཞིན་U་�ོད་པར་u། །འDོ་བ་གང་ལ་གང་ཕན་
u། །སེམས་བ6ེད་མ་ལོག་གཞན་ཕན་u། །ཞེས་ གTངས།41

zིམས་ལ་Jི་9ལ་མ་^ན་ན། །ནང་བ�ད་ཡོད་པ་N་ཡིས་ཤེས། །གསེར་ལ་
གསེར་མདངས་མ་ཐོན་ན། །སེར་པོ་མང་འgར་ཤན་མི་འuེད། །ཅེས་ གTངས། 42

རང་ཉིད་གཅིག་¦ར་བདེ་བ་བདེ་ཆེན་མིན། །Aལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་
བདེ་ཆེན་ཡིན། །སེམས་ཅན་རེ་རེས་Fག་བxལ་�ོང་མོད་Xང་། །Rན་Bི་Fག་
བxལ་ཆེན་པS་ཞT་བདེར་འgར། །ཞེས་ གTངས།43

Uག་�་ཉེས་པའི་;་བ་ནོར་ལས་འ�ང་། །ནོར་ནི་ནོར་བ་ཡིན་པས་ཤིན་{་ནོར། 
།@ས་ནི་@་ཆག་འ}ོ་བཞིན་བཀང་བ་དཀའ། །དེ་ཡི་བར་U་Fག་བxལ་ཚ?མ་པ་
མེད། །ཞེན་ཅིང་ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས་o་བསགས་ཤིང་། །བཙལ་ཞིང་བ§བ་
པའི་o་¤ེན་བ�ར་ནས་N། །འ�ས་~་ཡི་¯གས་གནས་N་Mང་བ་0ེ། །ཞིང་£S་
ཚ̈ང་དང་ཁེ་བ6ེད་Fག་བxལ་ལོ། །ཞེས་གTངས།

 
འདོད་དང་འདོད་མ.ན་dེད་དང་ལེན་6ེས་པས། །འཁོར་བའི་འདོད་ཆགས་

�ད་ཅིང་Jི་Jིར་འདོད། །ལན་¸འི་�་ནི་འ.ང་བཞིན་Jི་Jིར་qོམས། །¹ོ་ཅན་
ནད་ནི་�ག་ཅིང་Jི་Jིར་ཟ། །ཞེས་གTངས། 

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་དQ་པ་འoལ་གཤེན་ཐེག་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མདོ། 41

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་བR་གTམ་པ་[ང་bོང་ཐེག་པའི་མདོ།42

 གཟི་ལེ�་བཅོ་བ?ད་པ་གKལ་དཀའ་བ\ལ་ནས་བ/ན་པ་pེལ་བའི་མདོ།43



བོན་�S་ཐjག་oད་གང་གི་�ོར་འºག་Xང་། །དང་པS་ཐ�ས་བསམ་oད་ལ་མ་Mང་
ན། །ཐོས་པ་Jི་ཡི་Lོ་འདོག་མི་ཆོད་པས། །བོན་Oམས་¶ན་པSའT་ལག་{་གསེར་
�ེད་འp། །གསེར་དང་ས་ S་བ�ང་བ་ངS་མT་ཤེས། །ཞེས་གTངས།
བར་U་ཚ?ག་མང་ཤེས་ན་བkབ་མི་འཚལ། །ཚ?ག་མང་ཤེས་ནས་ཚ?ག་Jིར་འ�ང་

བ་ནི། །བཅོལ་མེད་རིན་ཆེན་(ིང་U་Jིན་པ་འp། །གཅིག་བས་གཅིག་ལེགས་
གཅིག་མཆན་གཅིག་Vང་ལ། །གང་U་Zང་ཞིང་དོར་བའི་o་མ་མཆིས། །ཞེས་
གTངས།

ཐ་མར་ཤེས་པས་མི་ཆོག་§བ་པ་གཅེས། །ཤེས་ཤིང་བོན་ལ་བ;ོན་པ་མ་བ§བ་
ན། །རིན་ཆེན་�ེད་ནས་ལམ་U་0ོར་བ་འp། །ཞེས་གTངས། །
གང་ཞིག་བkབ་པ་མེད་པར་བོན་�ོད་པས། །ད]ས་ལོང་ལག་གི་ཡིད་འོང་རིན་

ཆེན་@ས། །¶ན་པSའT་ལག་{་མར་ཞི་གསེར་Jིན་དང་། །oས་མེད་Dོང་Qེར་གམ་U་
Jིན་པ་འp། །དེ་ནི་བཀའ་ལ་ཅི་5ར་བkབ་པ་གཅེས། །ཞེས་གTངས།
བ0ན་པའི་དོན་ལ་Oམ་པ་གNམ་ཡིན་ཏེ། །འཛ?ན་དང་6ོང་དང་Gེལ་བ་Oམ་པ་

གNམ། །དེ་དག་ཐབས་ལ་Oམ་པ་གNམ་ཡིན་ཏེ། །e་གUང་བ;ེགས་དང་e་
ག[གས་བཞེངས་པ་དང་། །གNང་རབ་ཡི་གེ་oད་�ི་ཐར་པ་ཐོབ། །ཅེས་
གTངས། 44

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་ཞེ་གཉིས་པ་ཐེག་པ་རིམ་དQའི་བ/ན་པ་&ེས་T་བཞག་པའི་མདོ།44



འཇིག་Hེན་མི་Hག་�་མ་མི་འUག་ན། །བqལ་dིད་ཆགས་གནས་འཇིག་པ་ཅི་
ལ་འ�ང་། །ནམ་¡་དuར་ད�ན་0ོན་ད®ིད་ཅི་ལ་འ�ང་། །Uས་ཚKད་x་pS་JT་pS་
ཅT་ལ་འ�ང་། །ཞེས་ གTངས་།45

Vང་dིད་�་མར་དགོངས་པ་དང་། །ནོར་ལ་ཆགས་པ་གཉིས་མི་འvབ། །�ིར་
ན་ནོར་ཞེས་u་བ་ནི། །བདག་མེད་སེམས་ཉིད་ཆགས་�ལ་ལ། །བདག་འཛ?ན་
ཆགས་ཞེན་6ེས་པས་ནོར། །ཞེས་ གTངས།46

མཁའ་མཉམ་འDོ་mག་སེམས་ཅན་ལ། །ཕ་མར་མ་gར་གཅིག་མ་མཆིས། །ཉིང་
ཤ་ཉིང་གི་བཟའ་བ་ལ། །ཕ་མ་གཉིས་Xི་དཀར་དམར་ཡིན། །མིག་གིས་མཐོང་ན་
6ི་རེ་འཇིགས། །ལག་{་Zང་ན་ཡ་རེ་ང་། །V་ཡི་pི་ཚKར་»ག་རེ་�ོ། །�ེ་ཡིས་རོ་ལ་
Zང་ནས་N། །ཁོང་U་བ0ིམ་པའི་Pགས་ཅི་ཡོད། །ཅེས་ གTངས།  47

སེམས་ལ་སེམས་Xིས་མ་བཅོས་ན། །སེམས་ཉིད་pང་པོ་ག་ལ་འgར། །¥ང་ལ་
¥ང་གིས་མ་བ6ོད་ན། །¥ང་ལ་Bེན་.ར་ག་ལ་dིད། །ཅེས་ གTངས།48

གང་དག་བཀའ་ལས་འ�ང་gར་པ། །དེ་ཉིད་རིག་པས་གཞལ་མིན་ན། །�ིང་པS་
ད�ན་མཆིས་ག་ལ་འgར། །དེ་Jིར་རིག་གཞལ་དོན་ཡོད་u། །ཞེས་ གTངས།49

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་ཞེ་བཞི་པ་r་མེད་གོ་འཕང་¥བ་ཐབས་Jི་མདོ། 45

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་�་བR་པ་བ/ན་པ་�མ་གTམ་&ེས་T་བཞག་པའི་མདོ།46

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་ང་གཅིག་པ་jིམ་pང་རབ་tང་གི་མདོ། 47

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་ང་གTམ་པ་བོན་འཁོར་ཚ=ག་བཞིའི་མདོ།48

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་ང་གTམ་པ་བོན་འཁོར་ཚ=ག་བཞིའི་མདོ།49



རང་དག་ཙམ་ན་གཞན་Xང་དག་པ་0ེ། །རང་Uལ་ཙམ་ན་གཞན་Xང་Uལ་བར་
འgར། །དེ་Jིར་རང་ཉིད་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་ནས། །རང་གིས་རང་oད་pེག་
པའི་བUད་བཅོམ་ན། །གཞན་oད་pེགས་པའི་e་མཁར་དེ་ན་འཇིག །ཅེས་
གTངས།50

Mིན་པའི་;་བ་རང་སེམས་pི་མེད་ཡིན། །9ལ་zིམས་;་བ་རང་སེམས་དག་པ་
ཡིན། བཟོད་པའི་;་བ་གཉིས་མེད་མཉམ་པ་ཡིན། །བ;ོན་འvས་;་བ་ལེ་ལS་མjད་
པ་ཡིན། །བསམ་གཏན་;་བ་གཡོ་འ_ག་མེད་པ་ཡིན། །0ོབས་མཆོག་;་བ་¼ལ་
yགས་^ན་པ་ཡིན། །�ིང་,ེའི་;་བ་བདག་Jོགས་�ལ་བ་ཡིན། །wོན་ལམ་;་བ་
རེ་དོགས་མེད་པ་ཡིན། །ཐབས་མཆོག་;་བ་མ་£ོངས་བསལ་བ་ཡིན། །ཤེས་རབ་
;་བ་འ_ལ་པ་མེད་པ་ཡིན། དེ་Jིར་Z་མེད་ཕ་རོལ་Jིན་བ�་ཡང་། །;་བ་རང་
སེམས་pི་མེད་oན་ལས་�ང་། །ཞེས་ གTངས།51

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་ང་དQ་པ་འཁོར་pང་དགོན་པ་མཛད་པའི་མདོ། 50

 གཟི་བ&ིད་ལ�ེ་ང་དQ་པ་འཁོར་pང་དགོན་པ་མཛད་པའི་མདོ།51



0ོན་པ་གཤེན་རབ་མཆོག་གིས་འDོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་སེམས་Xི་ཞི་
བདེ་དང་འ�ེལ་བའི་qོར་ལ་བkབ་u་གང་འp་གNང་པ་ལས་

འ}ོས་པའི་(ེང་མོལ།
 
Nིར་ན་འཛམ་!ིང་འདིའི་ཐོག་\་གནས་པའི་3ེ་འCE་bOག་གིས་བzས་པ་ང་ཚ�འ½་

¶ང་འོག་གི་འk་bིན་a་མོ་ཡན་ཆད་ནས་བདེ་zག་གི་ཚIར་བ་ཡོད་པ་གཅིག་པ་

དང་། དེའི་དབང་གིས་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་zག་བuལ་མི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་
གཅིག་མ6ངས་ཡིན་པ་དེ་ནི་ནང་པ་སངས་?ས་པ་དང་། jད་པར་K་ནང་པ་
གཤེན་རབ་པའི་£གས་Jི་)ན་མོང་མིན་པའི་-་�བ་Jི་ཆ་ཤས་རིས་T་མ་ཆད་པའི་
འCོ་བ་མཐའ་དག་ལ་འཚ�་མེད་ཞི་བའི་འK་ཤེས་འཛ=ན་པའི་¹ང་གཞི་གཙ�་བE་ད~་

ཡིན། དེ་ཡང་གཤེན་རབ་Xི་Pང་ལས། ཁམས་གNམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
མཉམ་པའི་ཆ་ལ་མི་འཇོག་པར། གཅིག་གསོ་གཅིག་གསོད་u་བའི་བོན་ནི་བདག་
གིས་མི་ཤེས་སོ། །དེ་ནི་ལོག་པ་ཡིན་པས་u་t་མི་tང་ངོ་། །ཞེས་འCོ་བ་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འ[་མཉམ་Aི་འK་ཤེས་འཛ=ན་དགོས་པའི་བ_བ་`་གནང་ཡོད་

ཅིང་། དེ་བཞིན་U་གཤེན་རབ་Xི་ཞལ་ནས། རང་གི་Pས་ལ་དཔེ་ལོངས་ལ། གཞན་
ལ་གནོད་པ་ཡེ་མ་uེད། །ཅེས་གང་ཟག་T་འ[་ཞིག་ཡིན་�ང་དེ་ལ་ཕར་གནོད་
འཚ�་`ས་ན་རང་ཉིད་ལ་གཞན་Aིས་6ར་གནོད་འཚ�་`ས་པའི་ཚ�་ཚIར་བ་མི་བདེ་

བར་3ེ་བ་བཞིན་གཅིག་མ6ངས་ཡིན་པ་དང་།  འK་ཤེས་དེའི་ཐོག་ནས་གཞན་
དཔེ་རང་ལ་འ[ེན་ཏེ་རང་ཉིད་Jི་ངོས་ནས་གཞན་ལ་གནོད་འཚ�་རིགས་pང་དགོས་

པའི་བ_བ་`་ནན་མོར་གནང་བ་ཡིན།  དེ་-ར་Aི་འK་ཤེས་3ེ་)བ་པ་ལ་ཐམས་



ཅད་ལ་འ[་མཉམ་Aི་འK་ཤེས་འཛ=ན་)བ་པ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞིང་། འ[་
མཉམ་Aི་འK་ཤེས་ཡོད་ན་གཞན་ལ་བསམ་ཤེས་དང་། Q་ཡངས། འཆམ་
མ)ན། མཉམ་གནས་སོགས་ཡོང་)བ་པས་ན་/ོན་པ་གཤེན་རབ་Jིས་Jང་ང་ཚIར་
བ_བ་`་དང་ལམ་/ོན་དེ་-ར་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་ཞི་བདེ་ཞེས་པ་ཕན་6ན་གཅིག་ལ་གཅིག་བ�ེན་Aི་Pོ་ནས་འtང་ཞིང་

གནས་དགོས་པ་ལས། གཞན་T་གང་ལ་མ་བ�ེན་པར་རང་ཉིད་གཅིག་¢ར་ཁེར་
qང་K་བདེ་3ིད་ལ་ལོངས་Nོད་ཐབས་ཤིག་བསམ་bིད་Jང་ཡོང་ཐབས་མེད་དེ། 
གཤེན་རབ་མི་བSའT་ཞལ་ནས། རང་ཉིད་གཅིག་¦ར་བདེ་བ་བདེ་ཆེན་མིན། །Aལ་
ཁམས་ཅད་བདེ་བ་བདེ་ཆེན་ཡིན། །སེམས་ཅན་རེ་རེས་Fག་བxལ་�ོང་མོད་
Xང་། །Rན་Bི་Fག་བxལ་ཆེན་པS་ཞT་བདེར་འgར། །ཞེས་རང་ལ་བདེ་3ིད་འtང་
དགོས་ན་རང་ཉིད་གཅིག་¢ར་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་གནས་སའི་?ལ་ཁམས་དེ་
དང་?་ཆེ་ས་ན་འཛམ་!ིང་འདི་ལ་ཞི་བདེ་བmན་)བ་དགོས་པར་གTངས་པ་

ཡིན། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ་དཔེར་མཚIན་ན་ལོ་འདི་དག་ནང་འཛམ་k་!ིང་ཡོངས་ལ་
ཏོག་ད`ིབས་རིམ་ནད་Jིས་དཀའ་ངལ་འaད་^བས་རང་ཉིད་ལ་ན་ཚ་དངོས་T་
མ་འགོས་Jང་སེམས་ལ་དངངས་¤ག་དང་འཇིགས་vང་གཞན་དང་གཅིག་

མ6ངས་ཡོང་བ་དང་། གལ་ཏེ་འཛམ་k་!ིང་འདི་ལ་ན་ཚ་དེ་ཉིད་Jི་གནོད་འཚ�ས་
མི་3ོན་པ་ཞིག་ག་Kས་tང་)བ་ན་^བས་དེར་གཞི་ནས་རང་ལ་འཇིགས་vང་དེ་
འ[་མེད་པར་སེམས་�ོད་པོར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ནི་འདི་ལོར་འཛམ་!ིང་གོ་ལ་འདིའི་
ཐོག་གི་མི་ཡོད་ཚད་ལ་ཚIར་vང་ཟབ་མོར་3ེས་ཡོད་པ་དེས་དངོས་T་ར་�ོད་ཆོག་

ཆོག་\་tང་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚIས་གོང་གི་/ོན་པས་གTངས་པ་དེ་ནི་འCོ་བ་མིའི་
རིགས་Jི་ཞི་བདེ་དང་འ]ེལ་བའི་རིན་]ལ་Aི་བ_བ་`་ཞིག་ཡིན་པ་ངེས་པར་K་
ཚIར་ཤེས་)བ་དགོས།



?་ཆེ་ས་ནས་!ེང་ན་འCོ་བ་མིའི་རིགས་Jིས་རེ་བ་ཆེ་ཤོས་`ེད་པའི་འཛམ་!ིང་

ཞི་བདེ། འཚ�་མེད་ཞི་བ། འཆམ་མ)ན་མཉམ་གནས་�མས་ཉམས་Qད་K་འCོ་
བཞིན་ཡོད་Wིར་�ན་Aིས་དེའི་དོན་ལ་སེམས་ ར་ཆེན་པE་`~ད་བཞིན་ཡོད། དེ་-ར་
ཉམས་Qད་K་འCོ་བའི་G་མཚན་གཙ�་བE་ནF་འCོ་བ་མིའི་རིགས་Jི་སེམས་Jི་གཏིང་

ལ་སེམས་Jི་ཞི་བདེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་བmན་མ་)བ་པའི་qེན་Aིས་ཡིན། དེང་སང་
གི་ཚན་རིག་པ་གཙIར་`ས་པའི་ཐམས་ཅད་Jིས་འCོ་བ་མིའི་རིགས་Jི་ཞི་བདེའི་

ཆེད་K་Wི་ཡི་དངོས་པEའF་ཡར་?ས་གཙ�་བ¾ར་`ེད་Jང་། འCོ་བ་མིའི་རིགས་Jི་ནང་
སེམས་Jི་གཏིང་ལ་སེམས་Jི་ཞི་བདེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་བmན་མ་)བ་ན་Wིའི་དངོས་
པོ་ཡར་?ས་ཇི་ཙམ་K་བཏང་ཡང་དེས་འཛམ་!ིང་ཞི་བདེ་དང་འཚ�་མེད་ཞི་བ་

བmན་མི་)བ་ཅིང་། དེ་ལས་nོག་/ེ་རང་tང་ཁམས་ལ་གནོད་3ོན་དང་། གནོད་
3ོན་དེས་འཛམ་!ིང་འདིའི་ཐོག་\་མཉམ་K་གནས་པའི་མི་དང་bོག་ཆགས་ཡོད་དE་
ཅOག་གི་ཚ�་bོག་ལ་གནོད་པའི་ནད་ཡམ་དང་འtང་བའི་གནོད་འHག་སོགས་Tས་
Jང་nོག་ཐབས་མེད་པར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་K་འ�ར་བཞིན་ཡོད།
དེས་ན་འCོ་བ་མིའི་རིགས་Jི་སེམས་Jི་ཞི་བདེ་བmན་G་ནི་འཛམ་!ིང་ཞི་བདེ་

དང་འཚ�་མེད་ཞི་བའི་འཇིག་�ེན་ཞིག་བmན་པའི་གཞི་8་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་�ར་ཡོད་

ཅིང་། དེ་བཞིན་རང་tང་ཁམས་ལ་´ང་3ོབ་དང་མིའི་རིགས་Jི་བདེ་ཐང་གི་འtང་
8་ངོ་མ་དེ་�ར་ཡོད།
ཆོས་Wོགས་ནས་བཤད་ན་སེམས་Jི་ཞི་བདེ་ནི་-་བ་/ོང་ཉིད་དང་Nོད་པ་འཚ�་

མེད་Jི་ཉམས་ལེན་འདི་ཁོ་ནར་ངེས་པས་ན་སངས་Aས་གཤེན་རབ་མི་བོས་

Xང་། 5་བ་ནི་ཡས་�བ་ཅིག �ོད་པ་ནི་མས་འཛhགས་ཤིག གཞི་�ིང་,ེ་ཆེན་པོ་ལ་
ལོངས་ཤིག ཐབས་ཕ་རོལ་Jིན་པ་བ�་ལ་�ོད་ཅིག དོན་དེ་བཞི་དང་^ན་པའི་གང་
ཟག་Oམས་ནི་གཤེན་རབ་ལགས་ཏེ། འཁོར་བའི་Fག་བxལ་ལས་གཏན་U་ཐར་



བར་འgར་རོ། །ཞེས་བོན་Aི་འཁོར་ལE་ཚ=ག་བཞི་འདི་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ནང་
སེམས་Jི་ཉམས་ལེན་^ོར་Aི་�མ་བཞག་ཞིབ་ཅིང་a་བར་གཏན་ལ་ཕབས་མཛད་

ཡོད། དེས་ན་འCོ་བ་མིའི་རིགས་Jི་ཞི་བདེ་བmན་G་ནི་ང་ཚI་ནང་པ་གཤེན་རབ་
པའི་བོན་Aི་ཉམས་ལེན་དང་འ]ེལ་བeད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་§ས་Jང་ཆོག
£ས་སེམས་བདེ་ཐང་ནི་Nིར་ན་འCོ་བ་ཐ་དག་དང་`ེ་]ག་\་འCོ་བ་མིའི་

རིགས་ལ་ངེས་པར་K་དགོས་པའི་ལོངས་Nོད་ལེགས་ཤོས་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། £ས་
སེམས་བདེ་ཐང་དགོས་པ་ནི་ཆོས་£གས་ཁས་ལེན་མིན་དང་། ^ད་ཆ་§་ཤེས་མིན་
Aི་jད་པར་གང་ཡང་མེད། དེ་-ར་བདེ་ཐང་གི་གཙ�་བE་ས~མས་Jི་བདེ་ཐང་ཡིན་
ཞིང་། རང་གི་སེམས་འདི་ལ་ཡང་དག་པའི་ཞི་བདེ་¥བ་པའི་G་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་
དང་། དེ་བཞིན་འཛམ་!ིང་ཞི་བདེའི་8་བ་ཡང་འCོ་བ་མིའི་རིགས་Jི་སེམས་འདི་
ཁོ་ན་ལ་)ག་ཡོད་Jང་། མི་ཕལ་ཆེ་བས་དེ་-ར་བསམ་མི་ཤེས་ཤིང་བདེ་ཐང་ནི་Wི་
དངོས་པEའF་ཐོག་ནས་བཙལ་G་ཡོད་པར་འHལ་ཏེ་Wི་ཡི་ཁོར་�ག་དང་དཔལ་

འ`ོར་སོགས་Jི་&ེས་T་ཁོ་ནར་འCོ་བཞིན་ཡོད། འོན་Jང་Wི་ཡི་དངོས་པོ་ཡར་
?ས་T་ཇི་ཙམ་སོང་ཡང་དེས་ནང་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་དང་འCོ་བ་མིའི་རིགས་Jི་
སེམས་Jི་བདེ་ཐང་བmན་)བ་Jི་མེད་པ་ནི་དེང་སང་དཔལ་འ`ོར་དང་ཚན་རིག་
ཡར་?ས་ཆེ་ཤོས་Jི་£ང་པའི་མི་རིགས་¡ོད་ནས་6ར་ར་འaོད་འtང་བཞིན་ཡོད་

པ་དེ་རེད། 
དེས་ན་0ོན་པ་གཤེན་རབ་Xི་ཞལ་ནས། སེམས་ནི་གཉིས་མེད་མཉམ་པར་མ་

ཤེས་ཏེ། Jི་ནང་དངོས་པོ་དག་ལ་མཚན་མ་སS་ས�ར་བ[ང་། Pས་དང་ལོངས་�ོད་
དེ་ལ་འདོད་ཅིང་ཆགས། �ང་པོ་�་ནི་འདོད་པའི་ཁོལ་པS་ujད། བདག་གི་ཡིད་དང་
མ.ན་དང་མི་མ.ན་ལས། ཞེ་Yང་ལས་Xིས་ཉོན་མོང་གཞན་ཡང་6ེ། ཉོན་མོངས་



དབང་གིས་མ་རིག་Yིག་�ད་པ། འ�ས་~་མི་Hག་Fག་བxལ་འ�ང་བ་ཡིན། དེ་
Jིར་དD་ནི་Oམ་Hོག་བདག་འཛ?ན་ཡིན། །ཞེས་རང་Gད་ལ་ཁ་6ར་འཁོར་ནས་
བདེ་3ིད་དང་ཞི་བདེའི་བང་མཛIད་-ར་�ར་པའི་སེམས་Jི་རང་བཞིན་འདི་ལ་བ-་

མ་ཤེས་ནས། Wི་vང་བ་འདི་ཁོ་ན་ལ་བདེན་པར་བ�ང་། དེའི་&ེས་T་འ]ང་/ེ་
རང་གི་£ས་ངག་ཡིད་གTམ་པོ་འདི་དཔལ་འ`ོར་དང་ལོངས་Nོད་སོགས་Wི་ཡི་

vང་བའི་&ེས་T་]ན་གཡོག་-ར་བཀོལ་བས། དེས་`ིན་µབས་T་བ¼ལ་བ་-་
kའི་རང་Gད་Jི་ཆགས་eང་ཉོན་མོངས་པའི་rོ་�མས་ཡར་?ས་T་གཏོང་། དེ་ལ་
བ�ེན་ནས་མི་དགེ་བའི་བསམ་མནོ་ངན་པ་འདི་�མས་གཅིག་འaོར་གཅིག་བvན་

ཏེ་བ3ེད། དེ་-ར་རང་གིས་རང་ལ་གནས་^བས་དང་མཐར་)ག་གི་zག་བuལ་v་
ཚIགས་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པས་རང་ཉིད་ལ་ཞི་བདེ་མེད་པ་བཟོ་མཁན་Aི་དC་དེ་ནི་Wི་

ལོག་ཅིག་ན་མེད་པར་རང་གི་བསམ་མནོ་ངན་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པས། ཉེས་3ོན་
�ན་Aི་8་བ་རང་གི་སེམས་དང་རང་གི་Gད་ཐོག་འདིར་ཡོད་པར་ངོས་འཛ=ན་)བ་

པ་དགོས་ཞེས་གTངས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་U་0ོན་པའི་ཞལ་ནས། གཞོམ་ན་Oམ་
Hོག་བདག་འཛ?ན་དD་འདི་གཞོམ། །Oམ་Hོག་དD་ལ་°ོལ་བའི་ཚh་ན་ཡང་། །དད་
པས་བཞེན་བཏབ་9ལ་zིམས་མཁར་བ;ིགས་ལ། །བ;ོན་འvས་H་ཞོན་ཏིང་
འཛ?ན་གS་ག�ན་ལ། །ཤེས་རབ་མཚKན་ཐོགས་བསམ་གཏན་གy་བUངས་ལ། །བདག་
ཉིད་0ོང་པར་Hོགས་པའི་མཚKན་ཆེན་Bིས། །Oམ་Hོག་དD་འདི་རི་རབ་;ེ་ནས་
གཞོམ། Oམ་Hོག་དD་འདི་ཆོམས་པས་ཞི་བདེའི་མཆོག །གང་ཟག་བདག་{་འཛ?ན་
པའི་སེམས་ཅན་ལ། །ང་དང་བདག་མེད་བོན་ཞིག་བ0ན་པར་u། །ཞེས་�མ་པར་
�ོག་པ་/ེ་རང་Gད་Jི་ཆགས་eང་གི་བསམ་མནོ་ངན་པ་འདི་དག་སེལ་ཐབས་

དགོས་པ་དང་། དེ་སེལ་ཐབས་T་དད་པ་དང་། 6ལ་¡ིམས། བ8ོན་འ�ས། ཏིང་



ངེ་འཛ=ན། ཤེས་རབ་སོགས་Pོམ་དགོས་པར་གTངས་པ་དང་། ཐབས་དེ་དག་ལ་
བ�ེན་ནས་རང་Gད་Jི་བསམ་མནོ་ངན་པའི་�མ་�ོག་འདི་དག་སེལ་)བ་ན་རང་
Gད་ལ་ཡང་དག་པའི་ཞི་བདེ་ཡོང་)བ་ཅིང་zག་བuལ་མཐར་)ག་པ་ནི་བདག་
འཛ=ན་ཡིན་ཞིང་དེའི་གཉེན་པོ་མཐར་)ག་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་བ/ན་
དགོས་པར་ཡང་ཡང་མདོ་uགས་སོགས་ལས་གTངས་པ་ཡིན།

 དེས་ན་འCོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་བདེ་ཐང་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོང་དགོས་ན་ཨང་
དང་པོ་འCོ་བ་མིའི་རིགས་Jི་ནང་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་དང་མཆམ་མ)ན་སོགས་Jི་
བསམ་མནོ་ལ་བ�ེན་ནས་འཇིག་�ེན་འདི་3ོང་དགོས་པའི་འK་ཤེས་ཟབ་མོར་

བmན་G་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན། འCོ་བ་མིའི་རིགས་Jི་སེམས་Jི་དཀའ་ངལ་ནི་
སེམས་འདི་[ང་མོར་གནས་མ་)བ་པའི་qེན་ལས་tང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་དཔེར་ན་
དང་པོ་ཆགས་eང་གི་བསམ་མནོས་རང་དང་གཞན་གཉིས་T་Wེས། དེ་ནས་རང་
Wོགས་ལ་དགའ་བ་དང་གཞན་Wོགས་ལ་eང་/ེ་Wོགས་རིས་Jི་བསམ་མནོ་འདི་

tང་། Kས་དེ་ནས་བ�ང་ང་ཚ�འ½་སེམས་འདི་འjོག་/ེ་[ང་མོར་གནས་)བ་Jི་མེད་
ལ་དེས་qེན་Aིས་dང་ས་ནས་མི་དང་མིའི་བར་K་དང་། ཆེ་ས་ནས་མི་རིགས་དང་
?ལ་ཁབ་ཕན་6ན་བར་K་འགལ་�་དང་། འCན་སེམས། འaག་¿ོགས། རེ་
¿ོགས། དངས་¤ག་སོགས་Jི་བསམ་མནོས། Q་ཡངས་དང་འ[་མཉམ། བསམ་
ཤེས། བག་ཕེབས། སོགས་Jི་བསམ་མནEའF་གོ་ས་ཡོངས་T་འaོག་/ེ་རང་རང་གི་
སེམས་Jི་དཀའ་ངལ་དང་། ཆེ་ས་ནས་འཛམ་!ིང་ལ་འaད་དང་འaད་བཞིན་པའི་
དཀའ་ངལ་དེ་དག་འtང་བཞིན་ཡོད། དེ་-ར་སE་སEའF་མི་ཚ�འི་ནང་གི་དཀའ་ངལ་
ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་རང་རང་སE་སEའF་སེམས་འདིས་བཟོས་པ་ཤ་/གས་ཡིན་ལ་དཀའ་

ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་Jང་སེམས་འདི་རང་གིས་`་དགོས་པ་ཡིན། དེ་5ར་ཡང་
0ོན་པ་གཤེན་རབ་Xི་ཞལ་ནས། སེམས་ལ་སེམས་Xིས་མ་བཅོས་ན། སེམས་ཉིད་



pང་མོ་ག་ལ་འgར། །¥ང་ལ་¥ང་གིས་མ་བ6ོད་ན། ¥ང་ལ་Bེན་.ར་ག་ལ་dིད། །
ཅེས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གཡོ་བ3ོད་`ེད་མཁན་ནི་Àང་ཉིད་ཡིན་ཡང་Àང་རང་
ཉིད་གཡོ་བ3ོད་`ེད་མཁན་དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་མེད་པར་རང་ཉིད་Jིས་`་དགོས་

པ་བཞིན། ཆགས་eང་གི་བསམ་མནོ་ངན་པས་བ_ད་དེ་སེམས་པ་[ང་མོར་གནས་
མ་)བ་པར་zག་བuལ་v་ཚIགས་·ོང་བཞིན་པའི་འCོ་བ་མིའི་རིགས་Jི་དཀའ་

ངལ་འདི་དག་སེལ་དགོས་ན། དཔལ་འ`ོར་ལོངས་Nོད་དང་ཁོར་�ག་མཛ�ས་པE་
སOགས་Wི་དངོས་པEའF་ཡར་?ས་འདིས་སེལ་མི་)བ་པར་ནང་སེམས་པ་འདི་རང་

གིས་སེལ་ཐབས་`་དགོས་པར་གTངས་པ་ཡིན།  དེ་བཞིན་U་0ོན་པ་མཆོག་གི་
ཞལ་ནས། །དགེ་Yིག་གང་uེད་རང་ལ་དབང་ཡོད་པས། །རང་ལ་རང་གིས་pིས་ལ་
གང་བདེར་�ོད། །མཐS་རTས་བཞེད་དམ་ངན་སོང་བཞེད། 6ིད་པ་བཞེད་དམ་Fག་
པ་བཞེད། །གང་བཞེད་རང་གི་སེམས་ལ་pིས་ལ་�ོད། །ཅེས་ཚ�་Wི་མའི་འ]ས་k་
བཟང་ངན་དང་གསོན་ད་-འི་3ིད་zག་ཇི་-ར་འདོད་པ་རང་གི་སེམས་འདི་ཁོ་ནར་
)ག་པས་ཐམས་ཅད་Jིས་རང་རང་གི་སེམས་འདི་ལ་rོ་ཡག་པོ་བདག་3ོང་ཤེས་
པར་`ོས་ཞེས་གདམས་པ་ཡིན།

དེ་བཞིན་K་/ོན་པའི་ཞལ་ནས། རང་སེམས་རང་གིས་Hོགས་ན་Fག་བxལ་
སངས། །རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་ན་བདེ་བ་^ན། །རང་དོན་uང་�བ་བ§བ་ན་
སངས་Aས་འཐོབ། །དེ་5ར་བདེ་བ་རང་གིས་མ་བ§བ་ན། གནས་qབས་གེག་
སེལ་¤ེན་^ོག་uེད་པ་ལ། །གཏན་U་བདེ་ཆེན་གཤེན་རབ་ངས་Xང་དཀའ། །ཞེས་
རང་རང་གི་zག་བuལ་སེལ་བའི་ཐབས་དང་། བདེ་བ་བ¥བ་ཐབས་ཐམས་ཅད་
རང་སེམས་ཁོ་ནའི་ཐོག་\་ཡོད་པ་ལས་Wི་རོལ་K་ཁ་ཕར་Wོགས་ནས་གཞན་ཞིག་

ལ་བཙལ་K་མེད་པ་དང་། རང་སེམས་རང་གིས་�ོགས། རང་སེམས་རང་གིས་ཤེས་
པར་`ེད་པ་འདི་ཁོ་ན་གཤེན་རབ་རང་ཉིད་Jིས་གཏན་བདེ་བ¥བ་ཐབས་T་



བ/ན་པ་ལས། Wི་རོལ་Aི་qེན་དང་གེག་སོགས་སེལ་ཐབས་བ/ན་པ་ནི་གནས་
^བས་Jི་འCོ་བའི་qེན་སེལ་ཙམ་ལས་མཐར་)ག་གཏན་བདེ་¥བ་ཐབས་T་

གཤེན་རབ་ངས་Jང་བ/ན་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་གདམ་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་བཞིན་K་གང་ཟག་སE་སO་ལ་མཚIན་ན་Wི་ལ་£ས་གོག་པོ་འདི་དང་ནང་ལ་

སེམས་¿ངས་མ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། མི་ཕལ་ཆེ་བས་Wི་ཡི་£ས་འདི་གཅིག་¢་ལ་
གཅེས་3ོང་དང་གང་གཟབ་གཟབ་`ེད་དེ་ནང་སེམས་Jི་རང་བཞིན་དང་གནས་

6ལ་ལ་ཉམས་ལེན་དང་བདག་3ོང་`ེད་ཤེས་Jི་མེད། དོན་དངོས་པEའF་དབང་K་
`ས་ན་£ས་འདི་ལས་Jང་ནང་སེམས་འདི་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་5ར་0ོན་པའི་ཞལ་
ནས། དད་^ན་སེམས་Xི་དགེ་བ�་མ་�ད་ཅིང་། ཡང་དག་སེམས་Xི་�ིང་པོ་མ་
Hོགས་ནས། �ང་པོ་འདིས་བ�ས་སེམས་ཅན་�ིང་རེ་,ེ། མ་Hོགས་£ོངས་པའི་
སེམས་ཅན་ཁ་གཅིག་ནི། ག[གས་�ང་རེ་tལ་དེ་ལ་0ོང་པ་uེད། །དེ་ལ་འº་
འJང་Aན་འདོགས་གནས་བ;ིགས་དང་། །ཞལ་བཅས་དར་pིལ་�ང་པS་མjར་
བdེག་Xང་། །དེ་ལ་ཅི་uས་ཕན་མེད་ས་ ོ་འp། །ཚh་རབ་Yིག་uས་Lིབ་པ་སེམས་
དང་འDོགས། བདེ་Fག་�ང་ཚKར་ཐམས་ཅད་སེམས་དང་འ�ེལ། །དེས་ན་སེམས་
ཉིད་འདི་བཙལ་དཀའ་k་�ད། །ཟ་ནས་མི་ཉལ་རང་ལ་བཞེངས་<བཞེན>བeལ་

བཏབ། །ཅེས་མི་ཐམས་ཅད་Jིས་ནང་སེམས་Jི་རིན་ཐང་མི་ཤེས་པས་Gན་པར་
སེམས་འདི་?་ཡན་K་བཏང་བའི་3ོན་Aིས་ངན་པ་ལང་ཤོར་K་�ར་ཞིང་། Wི་ཡི་
£ས་གོག་པོ་འདི་ཁོ་ནའི་ཆེད་K་འབད་ཅིང་བ8ོན་ཏེ། དེ་ལ་?ན་Aིས་འདོག དེའི་
ཆེད་K་མཁར་ཁང་བ8ིགས། དེ་ལ་དར་གོས་Jིས་གཡོག་པ་སོགས་Jིས་འཇིག་
�ེན་Aི་བÁ་]ིད་འདིས་jེད་ལ་མགE་བO་བ^ོར་བཞིན་ཡོད་པར་གTངས།

བདེ་zག་གི་tང་ཚIར་�མས་ནང་སེམས་Jིས་·ོང་/ངས་དང་། སེམས་Jི་ཆོ་



འoལ་-་k་ཡིན་ཞིང་། དེ་-ར་ཡིན་པ་ཇི་-ར་�ོགས་sམ་ན། བདེ་zག་གི་8་བ་
སེམས་ཡིན་པའི་¥བ་`ེད་Jི་�མ་བཞག་Wེད་ན་?་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པར་མཆིས་

Jང་། ལས་_་ཙམ་Aི་Pོ་ནས་བསམ་ན། དཔེར་ན་མི་ཚང་མ་ལ་མཚན་མོར་¹ི་
ལམ་¹ིས་·ོང་ཞིང་། ^བས་དེར་¹ི་ལམ་ཡག་པE་¹Fས་Kས་སེམས་ལ་3ིད་vང་གིས་
གཉིད་སད་པའི་ཚ�་_ར་ཡང་¹ི་ལམ་དེ་འ[་ཞིག་གཏང་ན་ཨང་བསམ་པར་ཡོང་བ་

དང་། ¹ི་ལམ་Âབ་པE་¹Fས་Kས་འཇིག་vང་དང་དངངས་¤ག་གིས་གཉིད་བཙན་
Aིས་ད¨ོགས་ཏེ་ད་གཟོད་Jི་¹ི་ལམ་ཡོངས་T་ཡལ་ཟིན་Jང་ད་Kང་sིང་ཁ་Ãིག་

�་དང་བཅས་ཏེ་ག�ག་པར་`ེད་པ་མི་ཕལ་ཆེར་ལ་·ོང་བ་ཡོད་ངེས། ^བས་དེར་
£ས་ནི་བདེ་བདེ་�ོད་�ོད་ངང་མལ་སར་ཉལ་ཡོད་Jང་། དགའ་zག་གི་ཚIར་བ་ནི་
Ä་µབས་[ག་\་འZར་བ་བཞིན་K་ཉམས་T་·ོང་བར་འtང་བ་ནི་སེམས་ཁོ་ནས་
ལས་ཀ་`ེད་པ་དང་སེམས་ཁོ་ནས་·ོང་/ངས་ལས་གཞན་མེད་པ་ཤེས་)བ་པ་

ཡིན། དེ་5ར་ཡང་0ོན་པ་མཆོག་གིས་གNངས་པ། བདེ་Fག་�ང་ཚKར་ཡོད་མེད་
པ། །གཉིད་ལོག་Uས་Xི་མཚན་ཉིད་Hོགས། །Pས་ནི་pན་པ་མེད་པས་ས་ ོ་འp། །
སེམས་Xི་བདེ་Fག་u་uེད་�ོད། །དེས་ན་བདེ་Fག་ཡོད་པར་ངེས། །དེ་5ར་དགེ་
Yིག་ཡོད་�ོམ་ལ། །བདེན་པའི་ཚ?ག་འདི་[ངས་N་[ང་། །ཞེས་གTངས་པ་འདི་ནི་
མི་ཐམས་ཅད་ལ་·ོང་བ་ཟབ་མོར་ཡོད་པའི་མཚན་མEའF་¹ི་ལམ་K་དགའ་3ོ་ཆགས་
eང་·ོང་6ལ་ལ་བ�ེན་ནས་སེམས་Jི་བདེ་zག་¥བ་6ལ་Aི་རིགས་པ་ལེགས་པE་
ཞFག་ཡིན་པར་sམ།
དེ་-ར་ན་རང་གི་སེམས་འདི་ཞི་བདེ་དང་�ོད་པོར་ཡོང་ཐབས་གང་འ[་དགོས་

sམ་ན། 0ོན་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ནས། ཤིན་{་དལ་འཇམ་pང་པོ་བ,ོད། །ཡིད་ནི་
བསམ་དག་Yིག་མི་o། །བསམ་པ་བཟང་པོ་དད་བཞིན་བ6ེད། །Yིག་པའི་Jོགས་
N་སེམས་མི་བཏང་། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན། རང་གིས་སེམས་Xང་རང་གིས་



འUལ། ཉོན་མོང་,ེས་N་སེམས་མི་གཏོང་། རང་ལ་རང་གིས་དད་པ་བ6ེད། 6ེ་
འཆི་བདེ་Fག་མཚན་ཉིད་བསམ། རང་ལ་རང་གིས་བཞེན་བeལ་བཏབ། །ནམ་Bི་
ཆ་0ོད་ཆ་wད་ལ། །རང་སེམས་མི་བNན་ཏིང་འཛ?ན་�ོམ། ། ཞེས་སE་སEའF་མི་ཚ�འི་
ནང་Gན་K་བསམ་པ་ངན་པ་�མས་དོར་ཏེ་སེམས་བཟང་པོ་�མས་ལ་ཡང་ཡང་

བ_བ་/ེ། རང་སེམས་རང་གིས་འKལ། རང་སེམས་རང་གིས་གRན་ཏེ་མདོར་ན་
རང་གི་སེམས་འདི་Gན་K་?་ཡན་K་མི་བཏང་བར་འཚ�་3¾ང་ཤེས་དགོས་པ་

དང་། དེ་བཞིན་རང་གིས་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་། �ག་པར་K་མི་ཡི་མི་ཚ�འི་ནང་3ེ་
འཆི་དང་བདེ་zག་གི་འཕོ་འ�ར་ཅི་ཡང་ཡོང་bིད་པ་ནི་དངོས་པEའF་རང་བཞིན་
nོག་\་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ལ་Tས་Jང་ཁ་ལོ་བ»ར་K་མེད་པའི་མི་�ག་པའི་

རང་བཞིན་ལ་བསམ་དགོས་པར་གTངས། དེ་-ར་བསམ་)བ་ན་རང་གི་བསམ་
མནEའF་འཁོར་?་ཆེ་�་འCོ་ནས་དེས་ནི་མི་ཚ�འི་ནང་གི་དཀའ་ངལ་མང་པE་ཞFག་ལ་
རང་གི་སེམས་Jི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་)བ་ཅིང་དཀའ་ངལ་སེལ་)བ་Jི་ཡོད་པ་
རེད།

དེ་བཞིན་U་ཡང་0ོན་པའི་ཞལ་ནས། བདག་ལ་མི་བ0ོད་གཞན་མི་wད། འDོ་
བ་Rན་ལ་~་བཞིན་བསམ། �ིང་,ེ་^ན་ཞིང་uམས་Jིར་ན། སེམས་དགེ་དེས་
ཉམས་པ་མེད་པའི། འདམ་དང་པ½་5་~་ཡི། དེ་བཞིན་Hོགས་ཤིང་�ོད་པ་
ན། མཐS་རTས་གནས་Oམས་ཐོབ་པར་ངེས། །ཞེས་བདག་/ོད་གཞན་¬ད་Jི་བསམ་
མནོས་རང་གི་སེམས་པ་Q་དོགས་པོར་མི་`ེད་པར་sིང་&ེའི་སེམས་-་kའི་གཞན་

ལ་བསམ་ཤེས་དང་། རང་གཞན་ཚང་མ་ལ་འ[་མཉམ་Aི་འK་ཤེས་བ�ང་)བ་ན་
རང་གི་སེམས་ལ་ནམ་ཡང་ཞི་བདེའི་འོད་vང་དང་། དགེ་བའི་སེམས་Gད་Kལ་
བར་འ�ར་བར་གTངས། དེ་བཞིན་K་ཡང་། སེམས་ཅན་Oམས་ནི་6ོན་Bི་རང་
བཞིན་ཡིན། རང་6ོན་མི་¾ེད་གཞན་6ོན་མི་བHག་གོ །དེས་ན་Oམ་Hོག་p་བའི་ཁ་



མ་འཛ?ན། །ཞེས་མི་T་འ[་ཞིག་ཡིན་�ང་3ོན་བཙལ་ན་�ོ་འདོག་G་མེད་པ་ཞིག་
ཡོད་མི་bིད་པས་Gན་K་མི་གཞན་Aི་3ོན་ཁོ་ནར་མི་སེམས་ཤིང་། དེ་བཞིན་རང་
3ོན་aན་k་རེ་ཡོད་ན་�ག་\་དེ་ཉིད་འགེབ་´ང་གང་)བ་`ེད་པ་ནི་དཀའ་ངལ་ཆེ་
`ེད་རང་ཡིན་པས་ན་3ོན་ལ་ངོས་ལེན་)བ་དགོས་པ་ནི་རང་གི་སེམས་པ་འདི་Q་

ཡངས་ཡོང་བའི་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། དེས་ན་Gན་K་བདག་བ/ོད་གཞན་
¬ད་Jི་Q་དོགས་པའི་�མ་�ོག་གི་[་བ་དེ་ནས་Wིར་ཐོན་)བ་པ་དགོས་པར་
གTངས།

དེ་བཞིན་U་0ོན་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ནས། གདོན་བགེགས་u་བ་མ་རིག་འ_ལ་པ་
ཡིན། འ_ལ་པ་;ད་ཆོད་སེམས་Xི་ངS་བS་ཚ̈ལ། རང་སེམས་ངS་བS་H�གས་ན་གདོན་
བགེག་མེད། སེམས་ཉིད་བདེ་བའི་ངང་ལ་དེ་བཞིན་�ོམ། །ཞེས་གདོན་བགེགས་
ཅེས་པ་རང་གི་སེམས་Jི་འHལ་vང་གིས་ཕར་བཟོས་པ་ཡིན་པས་གདོན་དང་
བགེགས་སོགས་མི་འtང་བར་`་དགོས་ན་ཁ་ཕར་Wི་ལ་མི་Wོགས་པར་རང་Gད་ལ་

6ར་བ-ས་ནས་སེམས་འདིའི་བ»ར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པར་གTངས་སོ། །དེ་
-ར་མདE་e~འི་ཡན་ལག་�མས་མཇལ་ཞོར་/ོན་པའི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་ལ་མི་
Wེད་པའི་དད་འKན་དང་བཅས་ཏེ་ཅི་འaོས་མོལ་འaོས་T་བཀོད་པ་རེ་ཞིག་

>ོགས་སོ། །�་�ག་¬ར་རོ། ། 
  



dིད་པ་མཛKད་Xི་གནས་བ�་བUན་Bི་�ོ་ནས་0ོན་པར་བ0ོད་པ།

གཤིས་Jི་མདངས་ལས་bིད་པ་འདི་ཡི་ཐོག།
ཡེ་bིད་འoལ་Aིས་འtང་བའི་རིམ་པ་བཅས།།
vོད་བRད་�བ་6ལ་dིད་པ་གNམ་Aིས་བ/ན།།
/ོན་པ་bིད་པའི་མངའ་བདག་དེ་ལ་འKད།།

གང་ཞིག་bིད་�མས་�ག་དང་བ�ན་པ་ཅི།།
བཟང་ངན་ལས་Jི་གཡོ་འQལ་a་རག་གིས།།

ཐམས་ཅད་འཇིག་6ལ་བqལ་པ་ད�་�་བ/ན།།
/ོན་པ་འHལ་པ་འཇོམ་མཛད་དེ་ལ་འKད།།

དག་དང་མ་དག་བོན་ཅན་ཅི་vང་བ།།
གཤིས་ན་གཉིས་མེད་ནམ་མཁའ་-་kའི་6ལ།།
ཇི་-ར་མི་གཡོ་དuིངས་བཞི་རིམ་པས་བ/ན།།

/ོན་པ་བོན་Aི་S་�་�བ་ལ་འKད།།

Kག་�་ད`ིངས་T་Cོལ་བའི་ཡོན་ཏན་K།།
ཇི་-་ཇི་sེད་མjེན་པའི་ཡེ་ཤེས་8ལ།།

>ོགས་6ལ་གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་�་�་བ/ན།།
/ོན་པ་མjེན་པའི་མངའ་བདག་དེ་ལ་འKད།།



བ^ལ་ཆེན་འCོ་འ[ེན་སངས་?ས་bས་བཅས་Jི།།
གKལ་ཞིང་མི་མཇེད་ཞིང་གི་བཀོད་པ་/ེ།།
�ེན་Aི་གཞི་མ་Rན་གནས་Vོད་བཞི་བ/ན།།
/ོན་པ་འCོ་བ་འ[ེན་པའི་དཔལ་ལ་འKད།།

Wི་ནང་�ེན་དང་བ�ེན་པའི་�བ་6ལ་ལས།།
འKལ་བར་`་བ་ཁམས་གTམ་རིགས་�ག་གི།

ཆགས་6ལ་6ེ་འཕེལ་བ�ད་ནི་གNམ་Aིས་བ/ན།།
/ོན་པ་bིད་གTམ་འCོ་བའི་མགོན་ལ་འKད།།

vང་བ་/ོང་པར་ཤེས་ན་ཐོག་Åག་ཅི།།
Wི་ནང་vོད་བRད་ཅི་ཡང་དབང་བ»ར་Aི།།
གཅོད་uེད་དབང་པོ་mག་གི་ཐོབ་6ལ་བ/ན།།
/ོན་པ་འཁོར་འདས་དབང་K་བ»ར་ལ་འKད།།

ཡིན་6ལ་མ་ཤེས་འHལ་པ་a་བ་ལས།།
རག་པར་?ས་ཏེ་ཐར་པ་བདེ་བའི་Wོགས།།

གསོད་6ལ་}་Aས་Uག་ནི་གNམ་Aིས་བ/ན།།
/ོན་པ་3ོན་དང་འHལ་པ་]ལ་ལ་འKད།།

བཟང་ངན་ལས་Jི་བག་ཆགས་གཡོས་པ་ལས།།
རིགས་�ག་འཁོར་བའི་གནས་T་གཅིག་ནས་གཅིག།



འཁོར་6ལ་Hེན་ཅིང་འ�ེལ་བ་གཉིས་T་བ/ན།།
/ོན་པ་འཁོར་བ་འ[ེན་པའི་དཔལ་ལ་འKད།།

དག་དང་མ་དག་G་qེན་སE་སO་ལས།།
འཕང་པའི་འ]ས་kའི་ངE་བO་ཐ་དད་Jི།།

�བ་6ལ་འUས་པའི་�ང་པོ་གཉིས་T་བ/ན།།
/ོན་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་S་ལ་འKད།།

བོན་�མས་གཅིག་ལ་གཅིག་-ོས་�བ་པ་ལས།།
Wི་ནང་�ལ་དང་ཤེས་པའི་གནས་£གས་ནི།།

མངོན་པར་�ོགས་པ་6ེ་མཆེད་mག་གིས་བ/ན།།
/ོན་པ་�ལ་ཤེས་གཉིས་T་མེད་ལ་འKད།།

མངོན་པར་�ོགས་`འི་�ལ་Aི་རང་བཞིན་ནི།།
བསམ་Aིས་མི་jབ་མཐའ་�་ཡས་པའི་6ལ།།
ཇི་-ར་A་ཆེ་ཁམས་ནི་གNམ་Aིས་བ/ན།།
/ོན་པ་མཐའ་�་ཡས་པའི་S་ལ་འKད།།

མཐའ་མེད་འཁོར་འདས་ཤེས་`འི་�མ་Cངས་�ན།།
མ་འ[ེས་སE་སEའF་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ།།

རང་མཚན་མཚན་ཉིད་གཉིས་Jིས་ཡོངས་T་བ/ན།།
/ོན་པ་ཐམས་ཅད་མjེན་པའི་དཔལ་ལ་འKད།།



�ོགས་དང་མ་�ོགས་གནས་^བས་ཐ་དད་K།།
དགེ་དང་eིག་པའི་འ�ག་nོག་སE་སEའF་6ལ།།
ལས་དང་�ོད་པ་�་ཡིས་བzས་ཏེ་བ/ན།།
/ོན་པ་�མ་པར་ཡོངས་T་དག་ལ་འKད།།

བདེ་དང་zག་བuལ་འཁོར་འདས་གཉིས་Jི་སར།།
�ོགས་དང་མ་�ོགས་དབང་གིས་ཐ་དད་K།།
Wིན་6ལ་འDོ་བའི་ལམ་ནི་བཞི་ཡིས་བ/ན།།
/ོན་པ་མཐར་Wིན་ལམ་K་གཤེགས་ལ་འKད།།

zག་དང་ཡོན་ཏན་གནས་Jི་མཐོ་དམན་K།།
བCོད་དང་Æང་བའི་jད་པར་སE་སO་བ།།

ས་དང་གནས་ནི་གNམ་Aི་ཡིན་6ལ་བ/ན།།
/ོན་པ་ས་ལམ་ཡོན་ཏན་>ོགས་ལ་འKད།།

དག་དང་མ་དག་G་qེན་ངེས་མེད་Jིས།།
སེམས་ཅན་སངས་?ས་གནས་^བས་མཐར་)ག་པ།།
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