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༄༅༅། །ར་གར་སད་ད། བོ་དྷི་སཏ་ཙཪྻ་ཨ་བ་ཏ་ར། །བོད་སད་ད། བང་ཆབ་སེམས་
དཔའི་སོད་པ་ལ་འཇག་པ། སངས་རས་དང་བང་ཆབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་
འཚལ་ལོ། །བདེ་གཤེགས་ཆོས་ཀི་ས་མངའ་སས་བཅས་དང༌། །ཕག་འོས་ཀན་ལའང་གས་
པར་ཕག་འཚལ་ཏེ། །བདེ་གཤེགས་སས་ཀི་སོམ་ལ་འཇག་པ་ནི། །ལང་ བཞིན་མདོར་
བསས་ནས་ནི་བརོད་པར་བ། །སོན་ཆད་མ་བང་བ་ཡང་འདིར་བརོད་མེད། །སེབ་སོར་
མཁས་པའང་བདག་ལ་ཡོད་མིན་ཏེ། །དེ་ཕིར་གཞན་དོན་བསམ་པ་བདག་ལ་མེད། །རང་
གི་ཡིད་ལ་བསོམ་ཕིར་ངས་འདི་བརམས། །དགེ་བ་བསོམ་ཕིར་བདག་གི་དད་པའི་ཤགས། །
འདི་དག་གིས་ཀང་རེ་ཞིག་འཕེལ་འགར་ལ། །བདག་དང་སལ་བ་མཉམ་པ་གཞན་གིས་
ཀང༌། །ཅི་སེ་འདི་དག་མཐོང་ན་དོན་ཡོད་འགར། །དལ་འབོར་འདི་ནི་རེད་པར་ཤིན་ཏ་
དཀའ། །སེས་བའི་དོན་སབ་ཐོབ་པར་གར་པ་ལ། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་ཕན་པ་མ་བསབས་ན། །
ཕིས་འདི་ཡང་དག་འབོར་པར་ག་ལ་འགར། །ཇི་ལར་མཚན་མོ་མན་ནག་སིན་རམ་ན། །
གོག་འག་སད་ཅིག་བར་སང་སོན་པ་ལར། །ད་བཞིན་སངས་རས་མཐ་ཡིས་བར་ལམ་ན། །
འཇིག་རེན་བསོད་ནམས་བོ་གོས་ཐང་འགའ་འབང༌། །དེ་ལས་དགེ་བ་ཉམ་ཆང་ཉིད་ལ་
རག །སིག་པ་སོབས་ཆེན་ཤིན་ཏ་མི་བཟད་པ། །དེ་ནི་རོགས་པའི་བང་ཆབ་སེམས་མིན་
པ། །དགེ་གཞན་གང་གིས་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་འགར། །བསལ་པ་ད་མར་རབ་དགོངས་
མཛད་པ་ཡི། །ཐབ་དབང་རམས་ཀིས་འདི་ཉིད་ཕན་བར་གཟིགས། །འདིས་ནི་ཚད་མེད་སེ་
བོའི་ཚོགས་རམས་ཀིས། །བདེ་མཆོག་བདེ་བག་ཉིད་ད་ཐོབ་པར་བེད། །སིད་པའི་སག་
བསལ་བར་ཕག་གཞོམ་འདོད་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་མི་བདེ་བསལ་བར་འདོད་པ་དང༌། །
བདེ་མང་བར་ཕག་སོད་པར་འདོད་པས་ཀང༌། །བང་ཆབ་སེམས་ཉིད་རག་ཏ་གཏང་མི་བ།
།བང་ཆབ་སེམས་སེས་གར་ན་སད་ཅིག་གིས། །འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བསམས་པའི་ཉམ་
ཐག་རམས། །བདེ་གཤེགས་རམས་ཀི་སས་ཞེས་བརོད་བ་ཞིང༌། །འཇིག་རེན་ལ་མིར་
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བཅས་པས་ཕག་བར་འགར། །གསེར་འགར་རི་ཡི་རམ་པ་མཆོག་ལ་བ། །མི་གཙང་ལས་
འདི་བངས་ནས་རལ་བའི་ས། །རིན་ཆེན་རིང་ཐང་མེད་པར་བསར་བས་ན། །བང་ཆབ་
སེམས་ཞེས་བ་བ་རབ་བརན་ཟང༌། །འགོ་བའི་དེད་དཔོན་གཅིག་པ་ཚད་མེད་བོས། །
ལེགས་པར་ཡོངས་ས་བརགས་ན་རིན་ཆེ་བས། །འགོ་བའི་གནས་དང་བལ་བར་འདོད་པ་
རམས། །རིན་ཆེན་བང་ཆབ་སེམས་ལེགས་བརན་པར་ཟང༌། །དགེ་བ་གཞན་ཀན་ཆ་ཤིང་
བཞིན་ད་ནི། །འབས་བ་བསེད་ནས་ཟད་པར་འགར་བ་ཉིད། །བང་ཆབ་སེམས་ཀི་ལོན་
ཤིང་རག་པར་ཡང༌། །འབས་བ་འབིན་པས་མི་ཟད་འཕེལ་བར་འགར། །སིག་པ་ཤིན་ཏ་མི་
བཟད་བས་ན་ཡང༌། །དཔའ་ལ་བརེན་ནས་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་ལར། །གང་ལ་བརེན་ནས་
ཡད་ཀིས་སོལ་འགར་བ། །དེ་ལ་བག་ཅན་རམས་ཀིས་ཅིས་མི་བརེན། །དེས་ནི་དས་མཐའི་
མེ་བཞིན་སིག་ཆེན་རམས། །སད་ཅིག་གཅིག་གིས་ངེས་པར་སེག་པར་བེད། །དེ་ཡི་ཕན་
ཡོན་དཔག་ཏ་མེད་པ་དག །བམས་མགོན་བོ་དང་ལན་པས་ནོར་བཟངས་བཤད། །བང་
ཆབ་སེམས་དེ་མདོར་བསས་ན། །རམ་པ་གཉིས་ས་ཤེས་བ་སེ། །བང་ཆབ་སོན་པའི་སེམས་
དང་ནི། །བང་ཆབ་འཇག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འགོ་བར་འདོད་དང་འགོ་བ་ཡི། །བེ་བག་ཇི་
ལར་ཤེས་པ་ལར། །དེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་གཉིས་ཀི། །བེ་བག་རིམ་བཞིན་ཤེས་པར་
བ། །བང་ཆབ་སོན་པའི་སེམས་ལས་ནི། །འཁོར་ཚོ་འབས་བ་ཆེ་འབང་ཡང༌། །ཇི་ལར་
འཇག་པའི་སེམས་བཞིན་ད། །བསོད་ནམས་རན་ཆགས་འབང་བ་མིན། །གང་ནས་བཟང་
སེ་སེམས་ཅན་ཁམས། །མཐའ་ཡས་རབ་ཏ་དགོལ་བའི་ཕིར། །མི་ལོག་པ་ཡི་སེམས་ཀིས་
ས། །སེམས་དེ་ཡང་དག་བངས་གར་པ། །དེང་ནས་བཟང་སེ་གཉིད་ལོག་གམ། །བག་མེད་
གར་ཀང་བསོད་ནམས་ཤགས། །རན་མི་འཆད་པར་ད་མ་ཞིག །ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་
རབ་ཏ་འབང༌། །འདི་ནི་འཐད་པ་དང་བཅས་པར། །ལག་བཟང་གིས་ནི་ཞས་པ་ལས། །
དམན་མོས་སེམས་ཅན་དོན་གི་ཕིར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀིས་གསངས། །སེམས་
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ཅན་རམས་ཀི་ཀད་ནད་ཙམ། །བསལ་ལོ་སམ་ད་བསམས་ན་ཡང༌། །ཕན་འདོགས་བསམ་
པ་དང་ལན་དེ། །བསོད་ནམས་དཔག་མེད་ལན་གར་ན། །སེམས་ཅན་རེ་རེའི་མི་བདེ་བ། །
དཔག་ཏ་མེད་པ་བསལ་འདོད་ཅིང༌། །རེ་རེའང་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ད། །བསབ་པར་
འདོད་པ་སོས་ཅི་དགོས། །ཕའམ་ཡང་ན་མ་ཡང་རང༌། །ས་ལ་འདི་འདའི་ཕན་སེམས་
ཡོད། །ལ་དང་དང་སོང་རམས་ཀང་རང༌། །ཚངས་པ་ལ་ཡང་འདི་ཡོད་དམ། །སེམས་ཅན་
དེ་དག་ཉིད་ལ་སོན། །རང་གི་དོན་ད་འདི་འདའི་སེམས། །རི་ལམ་ད་ཡང་མ་རིས་ན། །
གཞན་གི་དོན་ད་ག་ལ་སེ། །གཞན་དག་རང་གི་དོན་ད་ཡང༌། །མི་འབང་སེམས་ཅན་དོན་
སེམས་གང༌། །སེམས་ཀི་རིན་ཆེན་ཁད་པར་འདི། །ས་ན་མེད་པའི་རད་ཅིག་འཁངས། །
འགོ་བ་ཀན་གི་དགའ་བའི་ར། །སེམས་ཅན་སག་བསལ་རིར་གར་པ། །རིན་ཆེན་སེམས་ཀི་
བསོད་ནམས་གང༌། །དེ་ལ་ཇི་ལར་གཞལ་གིས་ལང༌། ། ཕན་པར་བསམས་པ་ཙམ་གིས་
ཀང༌། །སངས་རས་མཆོད་ལས་ཁད་འཕགས་ན། །སེམས་ཅན་མ་ལས་ཐམས་ཅད་ཀི། །བདེ་
དོན་བཙོན་པ་སོས་ཅི་དགོས། །སག་བསལ་འདོར་འདོད་སེམས་ཡོད་ཀང༌། །སག་བསལ་
ཉིད་ལ་མངོན་པར་རག །བདེ་བ་འདོད་ཀང་གཏི་མག་པས། །རང་གི་བདེ་བ་དག་ལར་
འཇོམས། །གང་ཞིག་བདེ་བས་ཕོངས་པ་དང༌། །སག་བསལ་མང་ལན་དེ་དག་ལ། །བདེ་བ་
ཀན་གིས་ཚིམ་པ་དང༌། །སག་བསལ་ཐམས་ཅད་གཅོད་བེད་ཅིང༌། །གཏི་མག་ཀང་ནི་སེལ་
བེད་པ། །དེ་དང་དགེ་མཚངས་ག་ལ་ཡོད། །དེ་འདའི་བཤེས་ཀང་ག་ལ་ཡོད། །བསོད་
ནམས་དེ་འདའང་ག་ལ་ཡོད། །ཕན་བཏགས་ལན་ལོན་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཡང་རེ་ཞིག་
བསགས་འོས་ན། །མ་བཅོལ་ལེགས་པར་བེད་པ་ཡི། །བང་ཆབ་སེམས་དཔའ་སོས་ཅི་དགོས།
།འགོ་བ་ཉང་ཟད་ནར་མའི་ཟས་སོར་བ། །སད་ཅིག་ཟས་ཙམ་སིན་པར་བེད་པ་དང༌། །
བརས་བཅས་ཉིན་ཕེད་འདངས་པར་བེད་པ་ཡང༌། །དགེ་བ་བེད་པ་ཡིན་ཞེས་སེ་བོས་
བཀར། །སེམས་ཅན་གངས་མཐའ་ཡས་ལ་དས་རིང་ད། །བདེ་བར་གཤེགས་ཀི་བདེ་བ་བ་

4

ན་མེད། །ཡིད་ལ་བསམ་པ་མཐའ་དག་རོགས་བེད་པ། །རག་ཏ་སིན་པ་ལ་ཞིག་སོས་ཅི་
དགོས། །གང་ཞིག་དེ་འདའི་རལ་སས་སིན་བདག་ལ། །གལ་ཏེ་ངན་སེམས་སེད་པར་བེད་
ན་དེ། །ངན་སེམས་བསེད་པའི་གངས་བཞིན་བསལ་པར་ནི། །དམལ་བར་གནས་པར་
འགར་ཞེས་ཐབ་པས་གསངས། །འོན་ཏེ་གང་ཞིག་ཡིད་རབ་དང་བེད་ན། །དེ་ཡི་འབས་བ་
དེ་བས་ལག་པར་འཕེལ། །རལ་སས་རམས་ལ་དོ་གལ་ཆེན་པོས་ཀང༌། །སིག་པ་མི་འབང་
དགེ་བ་དང་གིས་འཕེལ། །གང་ལ་སེམས་ཀི་དམ་པ་རིན་ཆེན་དེ། །སེས་པ་དེ་ཡི་ས་ལ་ཕག་
འཚལ་ཞིང༌། །གང་ལ་གནོད་པ་བས་ཀང་བདེ་འབེལ་བ། །བདེ་བའི་འབང་གནས་དེ་ལ་
སབས་ས་མཆི། །བང་ཆབ་སེམ ས་དཔའི་ སོད ་པ་ལ་འཇག་པ་ལས་བང་ཆབ་
སེམ ས་ཀི་ ཕན་ཡོན ་བཤད་པ་ཞེས ་བ་བ་སེ་ ལེའ ་དང་པོའ ོ། ། །།
རིན་ཆེན་སེམས་དེ་གཟང་བར་བ་བའི་ཕིར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རམས་དང་དམ་པའི་
ཆོས། །དཀོན་མཆོག་དི་མ་མེད་དང་སངས་རས་སས། །ཡོན་ཏན་ར་མཚོ་རམས་ལ་ལེགས་
པར་མཆོད། །མེ་ཏོག་འབས་བ་ཇི་སེད་ཡོད་པ་དང༌། །སན་གི་རམ་པ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་
དང༌། །འཇིག་རེན་རིན་ཆེན་ཇི་སེད་ཡོད་པ་དང༌། །ཆ་གཙང་ཡིད་ད་འོང་བ་ཅི་ཡོད་
དང༌། །རིན་ཆེན་རི་བོ་དང་ནི་དེ་བཞིན་ད། །ནགས་ཚལ་ས་ཕོགས་དབེན་ཞིང་ཉམས་
དགའ་དང༌། །ལོན་ཤིང་མེ་ཏོག་རན་སས་སང་པ་དང༌། །ཤིང་གང་འབས་བཟང་ཡལ་ག་
དད་པ་དང༌། །ལ་སོགས་འཇིག་རེན་ན་ཡང་དི་དང་ནི། །སོས་དང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་
རིན་ཆེན་ཤིང༌། །མ་རོས་འཁངས་པའི་ལོ་ཏོག་རམ་པ་དང༌། །གཞན་ཡང་མཆོད་པར་འོས་
པའི་རན་རམས་ནི། །མཚོ་དང་རིང་བ་པདྨས་བརན་པ་དག །ངང་པ་ཤིན་ཏ་སད་སན་
ཡིད་འོང་ལན། །ནམ་མཁའ་རབ་འབམས་ཁམས་ཀི་མཐས་གཏགས་ན། །ཡོངས་ས་གཟང་
བ་མེད་པ་དེ་དག་ཀན། །བོ་ཡིས་བངས་ནས་ཐབ་པ་སེས་ཀི་མཆོག། །སས་དང་བཅས་པ་
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རམས་ལ་ལེགས་འབལ་ན། །ཡོན་གནས་དམ་པ་ཐགས་རེ་ཆེ་རམས་ཀིས། །བདག་ལ་བརེར་
དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །བདག་ནི་བསོད་ནམས་མི་ལན་བཀེན་ཆེན་ཏེ། །
མཆོད་པའི་ནོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས། །དེས་ན་གཞན་དོན་དགོངས་པའི་མགོན་
གིས་འདི། །བདག་གི་དོན་སད་ཉིད་ཀི་མཐས་བཞེས་ཤིག །རལ་དང་ད་སས་རམས་ལ་
བདག་གིས་ནི། །བདག་གི་ལས་ཀན་གཏན་ད་དབལ་བར་བགི། །སེམས་དཔའ་མཆོག་
རམས་བདག་ནི་ཡོངས་བཞེས་ཤིག །གས་པས་ཁེད་ཀི་འབངས་ས་མཆི་བར་བགི། །བདག་
ནི་ཁེད་ཀིས་ཡོངས་ས་བཟང་བས་ན། །སིད་ན་མི་འཇིགས་སེམས་ཅན་ཕན་པ་བགིད། །
སོན་གི་སིག་ལས་ཡང་དག་འདའ་བགིད་ཅིང༌། །སིག་པ་གཞན་ཡང་སན་ཆད་མི་བགིད་དོ།
།ཁས་ཀི་ཁང་པ་ཤིན་ཏ་དི་ཞིམ་པ། །ཤེལ་གི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚོར་བ་ལར། །རིན་ཆེན་
འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལན། །མ་ཏིག་འོད་ཆགས་བ་རེ་བེས་པ་དེར། །དེ་བཞིན་
གཤེགས་དང་དེ་ཡི་སས་རམས་ལ། །རིན་ཆེན་བམ་པ་མང་པོ་སོས་ཀི་ཆ། །ཡིད་འོང་ལེགས་
པར་བཀང་བ་ག་དང་ནི། །རོལ་མོར་བཅས་པ་ད་མས་ས་ཁས་གསོལ། །དེ་དག་ས་ལ་
མཚངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་དི་རབ་བསོས་པས་ས་ཕིའོ། །དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་
ལེགས་བསར་བའི། །ན་བཟའ་ཤིན་ཏ་དི་ཞིམ་དམ་པ་འབལ། །གོས་བཟང་སབ་ལ་འཇམ་
པ་ས་ཚོགས་དང༌། །རན་མཆོག་བར་ཕག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །འཕགས་པ་ཀན་ད་
བཟང་དང་འཇམ་དབངས་དང༌། །འཇིག་རེན་དབང་ཕག་སོགས་ལའང་བརན་པར་
བགི། །སོང་གསམ་ཀན་ད་དི་ངད་ལང་བ་ཡི། །དི་མཆོག་རམས་ཀིས་ཐབ་དབང་ཀན་གི་ས།
།གསེར་སངས་བཙོ་མ་བི་དོར་བས་པ་ལར། །འོད་ཆགས་འབར་བདེ་དག་བག་པར་བགི། །
ཐབ་དབང་མཆོད་གནས་མཆོག་ལ་ཡིད་འོང་བའི། །མེ་ཏོག་མནད་ར་དང་པདྨ་དང༌། །
ཨཏྤལ་ལ་སོགས་དི་ཞིམ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཕེང་བ་སེལ་ལེགས་ཡིད་འོང་རམས་ཀིས་
མཆོད། །སོས་མཆོག་ཡིད་འཕོག་དི་ངད་ཁབ་པ་ཡི། །བདག་པའི་སིན་ཚོགས་རམས་ཀང་
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དེ་ལ་དབལ། །ཞལ་ཟས་བཟའ་བཏང་ས་ཚོགས་བཅས་པ་ཡི། །ལ་བཤོས་རམས་ཀང་དེ་ལ་
དབལ་བར་བགི། །གསེར་གི་པདྨ་ཚར་ད་དངར་བ་ཡི། །རིན་ཆེན་སོན་མ་རམས་ཀང་
དབལ་བར་བགི། །ས་གཞི་བསར་བ་སོས་ཀིས་བགས་པ་དེར། །མེ་ཏོག་ཡིད་འོང་སིལ་མ་
དགམ་པར་བ། །གཞལ་མེད་ཕོ་བང་བསོད་དབངས་ཡིད་འོང་ལན། །མ་ཏིག་རིན་ཆེན་རན་
འཕང་མཛེས་འབར་བ། །དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རན་གར་དེ་དག་ཀང༌། །ཐགས་རེའི་རང་
བཞིན་ཅན་ལ་དབལ་བར་བགི། །རིན་ཆེན་གདགས་མཛེས་གསེར་གི་ཡ་བ་ཅན། །ཁོར་ཡག་
རན་གི་རམ་པ་ཡིད་འོང་ལན། །དབིབས་ལེགས་བལ་ན་སག་པ་བསེང་བ་ཡང༌། །རག་ཏ་
ཐབ་དབང་རམས་ལ་དབལ་བར་བགི། །དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚོགས། །རོལ་མོ་
དབངས་སན་ཡིད་འོང་ལན། །སེམས་ཅན་སག་བསལ་ཚིམ་བེད་པའི། །སིན་རམས་སོ་སོར་
གནས་གར་ཅིག །དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང༌། །མཆོད་རེན་རམས་དང་ས་
གཟགས་ལ། །རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཆར། །རན་མི་འཆད་པར་འབབ་པར་ཤོག། །ཇི་
ལར་འཇམ་དབངས་ལ་སོགས་པས། །རལ་བ་རམས་ལ་མཆོད་མཛད་པ། །དེ་བཞིན་བདག་
གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །མགོན་པོ་སས་དང་བཅས་རམས་མཆོད། །ཡོན་ཏན་ར་མཚོ་
རམས་ལ་བདག །བསོད་དབངས་ཡན་ལག་ར་མཚོས་བསོད། །བསོད་དབངས་སན་སིན་དེ་
དག་ལ། །ངེས་པར་ཀན་ད་འབང་གར་ཅིག །དས་གསམ་གཤེགས་པའི་སངས་རས་ཀན། །
ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་བཅས་ལ། །ཞིང་རལ་ཀན་གི་གངས་སེད་ཀི། །ལས་བཏད་པ་
ཡིས་བདག་ཕག་འཚལ། །བང་ཆབ་སེམས་ཀི་གཞི་རམས་དང་། །མཆོད་རེན་རམས་ལ་
བདག་ཕག་འཚལ། །མཁན་པོ་དེ་བཞིན་སོབ་དཔོན་དང༌། །བརལ་ཞགས་མཆོག་ལ་ཕག་
འཚལ་ལོ། །བང་ཆབ་སིང་པོར་མཆིས་ཀི་བར། །སངས་རས་རམས་ལ་སབས་ས་མཆི། །ཆོས་
དང་བང་ཆབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཚོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སབས་ས་མཆི། །ཕོགས་རམས་
ཀན་ན་བཞགས་པ་ཡི། །རོགས་སངས་རས་དང་བང་ཆབ་སེམས། །ཐགས་རེ་ཆེན་པོ་མངའ་
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རམས་ལ། །ཐལ་མོ་སར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །ཐོག་མ་མེད་ལན་འཁོར་བ་ནས། །ཚེ་རབས་འདི་
འམ་གཞན་དག་ཏ། །བདག་གིས་མ་འཚལ་སིག་བགིས་པའམ། །བགིད་ད་སལ་བ་ཉིད་
དང་ནི། །གཏི་མག་འཁལ་པས་བདག་ནོན་ཏེ། །རེས་ས་ཡིད་རངས་གང་བགིས་པ། །ནོངས་
པ་དེ་ནི་མཐོང་བགིས་ནས། །བསམ་པ་ཐག་པས་མགོན་ལ་བཤགས། །བདག་གིས་དཀོན་
མཆོག་གསམ་དང་ནི། །ཕ་མའམ་བ་མ་གཞན་དག་ལ། །ཉོན་མོངས་སོ་ནས་ལས་ངག་དང༌།
།ཡིད་ཀིས་གནོད་བགིས་གང་ལགས་དང༌། །ཉེས་པ་ད་མས་སོན་ཆགས་པའི། །སིག་ཅན་
བདག་གིས་སིག་པ་གང༌། །ཤིན་ཏ་མི་བཟད་བགིས་པ་དེ། །ཐམས་ཅད་འདེན་པ་རམས་ལ་
བཤགས། །བདག་ནི་སིག་པ་མ་བང་བར། །སོན་ད་འགམ་པར་འགར་ད་མཆི། །ཇི་ལར་
འདི་ལས་ངེས་ཐར་བར། །མར་བའི་ཚལ་གིས་བསབ་ཏ་གསོལ། །ཡིད་བརན་མི་རང་འཆི་
བདག་འདི། །བས་དང་མ་བས་མི་སོད་པས། །ན་དང་མི་ན་ཀན་གིས་ཀང༌། །གོ་བར་ཚེ་ལ་
ཡིད་མི་བརན། །ཐམས་ཅད་བོར་ཏེ་ཆས་དགོས་པར། །བདག་གིས་དེ་ལར་མ་ཤེས་ནས། །
མཛའ་དང་མི་མཛའི་དོན་གི་ཕིར། །སིག་པ་རམ་པ་ས་ཚོགས་བས། །མི་མཛའ་རམས་ཀང་
མེད་འགར་ཞིང༌། །མཛའ་བ་རམས་ཀང་མེད་པར་འགར། །བདག་ཀང་མེད་པར་འགར་བ་
སེ། །དེ་བཞིན་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགར། །རི་ལམ་ཉམས་ས་མོང་བ་བཞིན། །དངོས་པོ་
གང་དང་གང་སད་པ། །དེ་དེ་དན་པའི་ཡལ་ད་འགར། །འདས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོང་མི་
འགར། །རེ་ཞིག་གསོན་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ། །མཛའ་དང་མི་མཛའ་ད་མ་འདས། །དེ་དག་དོན་
ད་བས་པའི་སིག །མི་བཟད་གང་ཡིན་མདན་ན་གནས། །དེ་ལར་བདག་ནི་གོ་བར་ཞེས། །
བདག་གིས་རོགས་པར་མ་གར་པས། །གཏི་མག་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གིས། །སིག་པ་རམ་པ་
ད་མ་བས། །ཉིན་མཚན་སོད་པ་ཡོང་མེད་པར། །ཚེ་འདི་རག་ཏ་གོད་འགར་ཞིང༌། །སོན་
པ་གད་ནས་འོང་མེད་ན། །བདག་ལ་འཆི་བར་ཅིས་མི་འགར། །བདག་ནི་མལ་ན་འདག་
བཞིན་ད། །གཉེན་བཤེས་ཀན་གིས་མཐའ་བསོར་ཀང༌། །སོག་འཆད་པ་ཡི་ཚོར་བ་དག །
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བདག་ཉིད་གཅིག་པས་མོང་བར་འགར། །གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉས་ཟིན་པ་ལ། །གཉེན་གིས་ཅི་
ཕན་བཤེས་ཅི་ཕན། །དེ་ཚེ་བསོད་ནམས་གཅིག་བསབས་ན། །དེ་ཡང་བདག་གིས་མ་བསེན་
ཏོ། །མགོན་པོ་བག་མེད་བདག་གིས་ནི། །འཇིགས་པ་འདི་འད་མ་འཚལ་ནས། །མི་རག་ཚེ་
འདིའི་ཆེད་དག་ཏ། །སིག་པ་མང་པོ་ཉེ་བར་བསབས། །སེ་བོ་ཡན་ལག་བཅད་པའི་སར། །
དི་རིང་ཁིད་པའང་བེད་འགར་ཏེ། །ཁ་སམས་མིག་ར་ངན་ལ་སོགས། །ས་ལས་གཞན་ད་
འགར་སང་ན། །གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་འཇིགས་འཇིགས་ལའི། །ཤ་ཚགས་ཅན་གིས་བཟང་གར་
ཅིང༌། །འཇིགས་ཆེན་ནད་ཀིས་ཐེབས་གར་པ། །རབ་ཏ་ཉམ་ཐག་སོས་ཅི་དགོས། །ས་ཞིག་
འཇིགས་ཆེན་འདི་ལས་བདག །ལེགས་པར་སོབ་པར་བེད་འགར་ཞེས། །བེད་ཤ་ཐོན་པའི་
མིག་བགད་ནས། །ཕོགས་བཞིར་སབས་དག་ཚོལ་བར་བེད། །ཕོགས་བཞིར་སབས་མེད་
མཐོང་ནས་ནི། །དེ་ནས་ཀན་ད་ཡི་མག་འགར། །གནས་དེར་སབས་ཡོད་མ་ཡིན་ན། །དེ་ཚེ་
བདག་གིས་ཇི་ལར་བ། །དེ་བས་རལ་བ་འགོ་བའི་མགོན། །འགོ་བ་སོབ་པའི་དོན་བརོན་པ།
།སོབས་ཆེན་འཇིགས་པ་ཀན་སེལ་ལ། །དི་རིང་ཉིད་ནས་སབས་ས་མཆི། །དེ་ཡི་ཐགས་ས་
ཆད་པའི་ཆོས། །འཁོར་བའི་འཇིགས་པ་སེལ་བ་དང༌། །བང་ཆབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་
ཡང༌། །དེ་བཞིན་ཡང་དག་སབས་ས་མཆི། །བདག་ནི་འཇིགས་པས་རམ་སག་པས། །ཀན་
ད་བཟང་ལ་བདག་ཉིད་འབལ། །འཇམ་པའི་དབངས་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས། །བདག་གི་ལས་
ནི་དབལ་བར་བགི། །ཐགས་རེས་སོད་པ་མ་འཁལ་བ། །སན་རས་གཟིགས་མགོན་དེ་ལ་
ཡང༌། །ཉམ་ཐག་ང་རོས་འོ་དོད་འབོད། །སིག་ལན་བདག་ལ་བསབ་ཏ་གསོལ། །འཕགས་
པ་ནམ་མཁའི་སིང་པོ་དང༌། །ས་ཡི་སིང་པོ་དག་དང་ནི། །ཐགས་རེ་ཆེ་མགོན་ཐམས་ཅད་
ལ། །སབས་ཚོལ་སིང་ནས་འོ་དོད་འབོད། །གང་ཞིག་མཐོང་ནས་གཤིན་རེ་ཡི། །ཕོ་ཉ་ལ་
སོགས་སང་བ་རམས། །སག་ནས་ཕོགས་བཞིར་འབེར་བེད་པ། །རོ་རེ་ཅན་ལ་སབས་ས་
མཆི། །སོན་ཆད་ཁེད་ཀི་བཀའ་ལས་འདས། །ད་ནི་འཇིགས་པ་ཆེ་མཐོང་ནས། །ཁེད་ལ་
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སབས་ས་མཆི་ལགས་ཀིས། །འཇིགས་པ་མར་ད་བསལ་ད་གསོལ། །ཐ་མལ་ནད་ཀིས་
འཇིགས་ན་ཡང༌། །སན་པའི་ངག་བཞིན་བ་དགོས་ན། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ཉེས་པ་
བརའི། །ནད་ཀིས་རག་བཏབ་སོས་ཅི་དགོས། །དེ་གཅིག་གིས་ཀང་འཛམ་གིང་ན། །གནས་
པའི་མི་ཀན་བརག་བེད་ལ། །དེ་དག་གསོ་བའི་སན་གཞན་ནི། །ཕོགས་རམས་ཀན་ནས་མི་
རེད་ན། །དེ་ལ་སན་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན། །ཟག་ར་ཐམས་ཅད་འབིན་པ་ཡི། །བཀའ་ལར་
མི་བེད་སེམས་པ་ནི། །ཤིན་ཏ་གཏི་མག་སད་པའི་གནས། །གཡང་ས་ཐ་མལ་ཆང་ད་
ལའང༌། །བག་ཡོད་གནས་པར་བ་དགོས་ན། །དཔག་ཚད་སོང་ད་ལང་བ་ཡི། །ཡན་རིང་
གཡང་སར་སོས་ཅི་དགོས། །དི་རིང་ཁོ་ན་མི་འཆི་ཞེས། །བདེ་བར་འདག་པ་རིགས་མ་ཡིན།
།བདག་ནི་མེད་པར་འགར་བའི་དས། །དེ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འབང༌། །བདག་ལ་མི་
འཇིགས་ས་ཡིས་བིན། །འདི་ལས་ཇི་ལར་ངེས་ཐར་ཞེས། །གདོན་མི་ཟ་བར་མེད་འགར་
ན། །ཇི་ལར་བདག་ཡིད་བདེ་བར་འདག །སོན་ཆད་མོང་སེ་ཞིག་པ་ལས། །བདག་ལ་ལག་
པ་ཅི་ཡོད་ན། །བདག་ནི་དེ་ལ་མངོན་ཞེན་ནས། །བ་མའི་བཀའ་དང་འགལ་བར་བས། །
གསོན་ཚེ་འདི་དང་དེ་བཞིན་ད། །གཉེན་དང་བཤེས་པ་རམ་སངས་ནས། །གཅིག་པ་ག་
ཤེད་འགོ་དགོས་ན། །མཛའ་དང་མི་མཛའ་ཀན་ཅི་རང༌། །མི་དགེ་བ་ལས་སག་བསལ་
འབང༌། །དེ་ལས་ཇི་ལར་ངེས་ཐར་ཞེས། །ཉིན་མཚན་རག་ཏ་བདག་གིས་ནི། །འདི་ཉིད་
འབའ་ཞིག་བསམ་པའི་རིགས། །བདག་ནི་མི་ཤེས་གཏི་མག་པས། །རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་
ཐོའམ། །བཅས་པའི་སིག་པ་གང་ཡིན་ལས། །གང་ཡང་རང་བ་བགིས་པ་རམས། །མགོན་
པོའི་སན་སར་མངོན་སམ་ད། །ཐལ་སར་སག་བསལ་འཇིགས་སེམས་ཀིས། །ཡང་དང་ཡང་
ད་ཕག་འཚལ་ཏེ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགི། །འདེན་པ་རམས་ཀིས་བདག་གི་
སིག །ནོངས་པ་ལགས་པར་གཟང་ད་གསོལ། །འདི་ནི་བཟང་པོ་མ་ལགས་པས། །སན་ཆད་
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བདག་ནི་ཡོང་མི་བགིད། །བང་ཆབ་སེམ ས་དཔའི་ སོད ་པ་ལ་འཇག་པ་ལས།
སིག ་པ་བཤགས་པའི་ ལེའ ་སེ་ གཉིས ་པའོ། ། །།
སེམས་ཅན་ཀན་གི་ངན་སོང་གི །སག་བསལ་ངལ་གསོའི་དགེ་བ་དང༌། །སག་བསལ་ཅན་
དག་བདེར་གནས་ལ། །དགའ་བས་རེས་ས་ཡི་རང་ངོ༌། །བང་ཆབ་རར་གར་དགེ་བསགས་
པ། །དེ་ལ་རེས་ས་ཡི་རང་ངོ༌། །ལས་ཅན་འཁོར་བའི་སག་བསལ་ལས། །ངེས་པར་ཐར་ལ་
ཡི་རང་ངོ༌། །སོབ་པ་རམས་ཀི་བང་ཆབ་དང༌། །རལ་སས་ས་ལའང་ཡི་རང་ངོ༌། །སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་མཛད་པའི། །ཐགས་བསེད་དགེ་བ་ར་མཚོ་དང༌། །སེམས་ཅན་ཕན་
པ་མཛད་པ་ལ། །དགའ་བས་རེས་ས་ཡི་རང་ངོ༌། །ཕོགས་རམས་ཀན་གི་སངས་རས་ལ། །
ཐལ་མོ་སར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །སེམས་ཅན་སག་བསལ་མན་འཐོམས་ལ། །ཆོས་ཀི་སོན་མ་
སར་ད་གསོལ། །རལ་བ་མ་ངན་འདའ་བཞེད་ལ། །ཐལ་མོ་སར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །འགོ་འདི་
ལོངས་པར་མི་དགོད་ཅིང༌། །བསལ་པ་གངས་མེད་བཞགས་པར་གསོལ། །དེ་ལར་འདི་དག་
ཀན་བས་ཏེ། །དགེ་བ་བདག་གིས་བསགས་པ་གང༌། །དེས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། །
སག་བསལ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་ཤོག །འགོ་བ་ནད་པ་ཇི་སིད་ད། །ནད་སོས་གར་གི་
བར་ད་ནི། །སན་དང་སན་པ་ཉིད་དག་དང༌། །དེ་ཡི་ནད་གཡོག་བེད་པར་ཤོག །ཟས་དང་
སོམ་གི་ཆར་ཕབ་སེ། །བཀེས་དང་སོམ་པའི་སག་བསལ་བསལ། །མ་གེའི་བསལ་པ་བར་
མའི་ཚེ། །བདག་ནི་ཟས་དང་སོམ་ད་གར། །སེམས་ཅན་ཕོངས་ཤིང་དབལ་བ་ལ། །བདག་
ནི་མི་ཟད་གཏེར་གར་ཏེ། །ཡོ་བད་མཁོ་དག་ས་ཚོགས་ས། །མདན་ད་ཉེ་བར་གནས་གར་
ཅིག །ལས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་སོད་དང༌། །དས་གསམ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །
སེམས་ཅན་ཀན་གི་དོན་སབ་ཕིར། །ཕོངས་བ་མེད་པར་གཏང་བར་བ། །ཐམས་ཅད་བཏང་
བས་མ་ངན་འདའ། །བདག་བོ་མ་ངན་འདས་པ་སབ། །ཐམས་ཅད་གཏོང་བར་ཆབས་
གཅིག་ལ། །སེམས་ཅན་རམས་ལ་བཏང་བ་མཆོག །བདག་གིས་ལས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །
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ལས་འདི་ཅི་བདེར་བིན་ཟིན་གིས། ། རག་ཏ་གསོད་དང་སོད་པའམ། །བརེག་སོགས་ཅི་
དགར་བེད་ལ་རག །བདག་གི་ལས་ལ་རེ་བེད་དམ། །ཅོ་འདི་ག་ཞའི་ར་བེད་ཀང༌། །བདག་
གི་ལས་འདི་བིན་ཟིན་གིས། །འདི་ཡི་ཁ་ཏས་ཅི་ཞིག་བ། །དེ་ལ་གནོད་པར་མི་འགར་
བའི། །ལས་གང་ཡིན་པའང་བེད་ད་ཆག །བདག་ལ་དམིགས་ནས་ནམ་ད་ཡང༌། །འགའ་
ཡང་དོན་མེད་མ་གར་ཅིག །བདག་ལ་དམིགས་ནས་གང་དག་གི །ཁོའམ་དད་པའི་སེམས་
བང་བ། །དེ་ཉིད་རག་ཏ་དེ་དག་གི །དོན་ཀན་འགབ་པའི་རར་གར་ཅིག །གང་དག་
བདག་ལ་ཁ་ཟེར་རམ། ། གཞན་དག་གནོད་པ་བེད་པའམ། །དེ་བཞིན་ཕར་ཀ་གཏོང་ཡང་
རང༌། །ཐམས་ཅད་བང་ཆབ་སལ་ལན་གར། །བདག་ནི་མགོན་མེད་རམས་ཀི་མགོན། །
ལམ་ཞགས་རམས་ཀི་དེད་དཔོན་དང༌། །བརལ་འདོད་རམས་ཀི་ག་དང་ནི། །གཟིངས་དང་
ཟམ་པ་ཉིད་ད་གར། ། གིང་དོན་གཉེར་ལ་གིང་དང་ནི། །གནས་མལ་འདོད་ལ་གནས་
མལ་དང༌། །བདག་ནི་ལས་ཅན་བན་འདོད་པ། །ཀན་གི་བན་ད་གར་པར་ཤོག །ཡིད་
བཞིན་ནོར་དང་བམ་པ་བཟང༌། །རིག་སགས་གབ་དང་སན་ཆེན་དང༌། །དཔག་བསམ་གི་
ནི་ཤིང་དག་དང༌། །ལས་ཅན་རམས་ཀི་འདོད་འཇོར་གར། །ས་སོགས་འབང་བ་ཆེན་པོ་
དང༌། །ནམ་མཁའ་བཞིན་ད་རག་པར་ཡང༌། །སེམས་ཅན་དཔག་ཏ་མེད་པ་ཡི། །རམ་མང་
ཉེར་འཚོའི་གཞིར་ཡང་ཤོག །དེ་བཞིན་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏགས་པའི། །སེམས་ཅན་
ཁམས་ལ་རམ་ཀན་ད། །ཐམས་ཅད་མ་ངན་འདས་བར་ད། །བདག་ནི་ཉེར་འཚོའི་རར་
ཡང་ཤོག །ཇི་ལར་སོན་གི་བདེ་གཤེགས་ཀིས། །བང་ཆབ་ཐགས་ནི་བསེད་པ་དང༌། །བང་
ཆབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལར། །དེ་བཞིན་འགོ་ལ་
ཕན་དོན་ད། །བང་ཆབ་སེམས་ནི་བསེད་བགི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་ད་ནི་བསབ་པ་ལའང༌། །
རིམ་པ་བཞིན་ད་བསབ་པར་བགི། །དེ་ལར་བོ་དང་ལན་པ་ཡིས། །རབ་དང་བང་ཆབ་
སེམས་བཟང་ནས། །མཇག་ཀང་རས་པར་བ་བའི་ཕིར། །སེམས་ནི་འདི་ལར་གཟེངས་
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བསོད་དོ། །དེང་ད་བདག་ཚེ་འབས་བ་ཡོད། །མི་ཡི་སིད་པ་ལེགས་པར་ཐོབ། །དི་རིང་
སངས་རས་རིགས་ས་སེས། །སངས་རས་སས་ས་བདག་དེང་གར། །ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་
ནས་ཀང༌། །རིགས་དང་མཐན་པའི་ལས་བརམས་ཏེ། །སོན་མེད་བཙན་པའི་རིགས་འདི་ལ།
།རོག་པར་མི་འགར་དེ་ལར་བ། །ལོང་བས་ཕག་དང་ཕང་པོ་ལས། །ཇི་ལར་རིན་ཆེན་རེད་
པ་ལར། །དེ་བཞིན་ཇི་ཞིག་ལར་སེས་ནས། །བང་ཆབ་སེམས་འདི་བདག་ལ་སེས། །འགོ་
བའི་འཆི་བདག་འཇོམས་བེད་པའི། །བདད་རི་མཆོག་ཀང་འདི་ཡིན་ནོ། །འགོ་བའི་དབལ་
བ་སེལ་བ་ཡི། །མི་ཟད་གཏེར་ཡང་འདི་ཡིན་ནོ། །འགོ་བའི་ནད་རབ་ཞི་བེད་པའི། །སན་
གི་མཆོག་ཀང་འདི་ཡིན་ནོ། །སིད་ལམ་འཁམ་ཞིང་དབ་པ་ཡི། །འགོ་བའི་ངལ་སོ་ལོན་ཤིང་
ཡིན། །འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ངན་འགོ་ལས། །སོལ་བར་བེད་པའི་སི་སེགས་ཡིན། །འགོ་བའི་
ཉོན་མོངས་གདང་སེལ་བའི། །སེམས་ཀི་ཟ་བ་ཤར་བ་ཡིན། །འགོ་བའི་མེ་ཤེས་རབ་རིབ་
དག །དཔིས་འབིན་ཉི་མ་ཆེན་པོ་ཡིན། །དམ་ཆོས་འོ་མ་བསབས་པ་ལས། །མར་གི་ཉིང་ཁ་
བང་བ་ཡིན། །འགོ་བའི་མགོན་པོ་སིད་པའི་ལམ་ར་ཞིང་། །བདེ་བའི་ལོངས་སོད་སད་པར་
འདོད་པ་ལ། །འདི་ནི་བདེ་བའི་མཆོག་ཏ་ཉེར་གནས་ཏེ། །སེམས་ཅན་མགོན་ཆེན་ཚིམ་
པར་བེད་པ་ཡིན། །བདག་གིས་དི་རིང་སོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །སན་སར་འགོ་བ་བདེ་
གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། །བར་ད་བདེ་ལ་མགོན་ད་བོས་ཟིན་གིས། །ལ་དང་ལ་མིན་ལ་སོགས་
དགའ་བར་གིས། །བང་ཆབ་སེམ ས་དཔའི་ སོད ་པ་ལ་འཇག་པ་ལས། བང་
ཆབ་ཀི་ སེམ ས་ཡོང ས་ས་གཟང་བ་ཞེས ་བ་བ་སེ་ ལེའ ་གསམ་པའོ། ། །།

རལ་བའི་སས་ཀིས་དེ་ལ་བར། །བང་ཆབ་སེམས་རབ་བརན་བཟང་ནས། །གཡེལ་བ་མེད་
པར་རག་ཏ་ཡང༌། །བསབ་ལས་མི་འདའ་འབད་པར་བ། །བབ་ཅོལ་བརམས་པ་གང་ཡིན་
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པའམ། །གང་ཞིག་ལེགས་པར་མ་བརགས་པ། །དེ་ནི་དམ་བཅས་བས་གར་ཀང༌། །བའམ་
བཏང་ཞེས་བརགས་པའི་རིགས། །སངས་རས་རམས་དང་དེ་ཡི་སས། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་
གང་བརགས་ཤིང༌། །བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་བརག་བརགས་པ། །དེ་ལ་བཤོལ་ད་ཅི་ཞིག་
ཡོད། །གལ་ཏེ་དེ་ལར་དམ་བཅས་ནས། །ལས་ཀིས་བསབ་པ་མ་བས་ན། །སེམས་ཅན་དེ་
དག་ཀན་བསས་པས། །བདག་གི་འགོ་བ་ཅི་འདར་འགར། །དངོས་པོ་ཕལ་པ་ཅང་ཟད་
ལའང༌། །ཡིད་ཀིས་སིན་པར་བསམ་བས་ནས། །མི་གང་སིན་པར་མི་བེད་པ། །དེ་ཡང་ཡི་
དགས་འགར་གསངས་ན། །བ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་ལ། །བསམ་པ་ཐག་པས་མགོན་གཉེར་
ནས། །འགོ་བ་ཐམས་ཅད་བས་བས་ན། །བདེ་འགོར་ཇི་ག་འགོ་འགར་རམ། །མི་གང་བང་
ཆབ་སེམས་བཏང་ཡང༌། །དེ་དག་ཐར་བར་བེད་པ་ནི། །ལས་ཚལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་སེ། །
ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཁོ་ནས་མཁེན། །དེ་ནི་བང་ཆབ་སེམས་དཔའ་ལ། །ལང་བའི་ནང་ན་
ལི་བ་སེ། །འདི་ལར་དེ་ནི་བང་གར་ན། །སེམས་ཅན་ཀན་གི་དོན་ལ་དམན། །གང་གཞན་
སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འདིའི། །བསོད་ནམས་བར་ཆད་གེགས་བེད་པ། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་
དམན་གར་པས། །དེ་ཡི་ངན་འགོ་མ་མཐའ་མེད། །སེམས་ཅན་གཅིག་གི་བདེ་བ་ཡང༌། །
བཤིག་ན་བདག་ཉིད་ཉམས་འགར་ན། །ནམ་མཁའ་མ་ལས་མཐའ་ཀས་པའི། །ལས་ཅན་
བདེ་བཤིག་སོས་ཅི་དགོས། །དེ་ལར་ལང་བ་སོབས་ལན་དང༌། །བང་ཆབ་སེམས་སོབས་
ལན་པ་དག །འཁོར་བར་རེས་ཀིས་འདེ་བེད་ན། །ས་ཐོབ་པ་ལ་ཡན་རིང་ཐོགས། །དེ་ལས་
ཇི་ལར་དམ་བཅས་བཞིན། །བདག་གིས་གས་པར་བསབ་པར་བ། །དེང་ནས་བརོན་པར་མ་
བས་ན། །འོག་ནས་འོག་ཏ་འགོ་བར་འགར། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་མཛད་པའི། །
སངས་རས་གངས་མེད་འདས་གར་ཀང༌། །བདག་ནི་རང་གི་ཉེས་པས་དེའི། །གསོ་བའི་
སོད་ཡལ་མ་གར་ཏོ། །ད་དང་དེ་བཞིན་བདག་བེད་ན། །ཡང་དང་ཡང་དའང་དེ་བཞིན་ཏེ།
།ངན་འགོར་ནད་དང་འཆིང་བ་དང༌། །བཅད་དང་གཤེག་སོགས་མོང་བར་འགར། །དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པ་འབང་བ་དང༌། །དད་དང་མི་ལས་ཐོབ་པ་དང༌། །དགེ་གོམས་རང་བ་
དེ་ལ་བ། །དཀོན་པ་ནམ་ཞིག་ཐོབ་པར་འགར། །ནད་མེད་ཉི་མ་འདི་ལ་བ། །ཟས་བཅས་
འཚེ་བ་མེད་ཀང་ནི། །ཚེ་ནི་སད་ཅིག་བས་བ་སེ། །ལས་ནི་ཐད་ཅིག་བརན་པོ་བཞིན། །
བདག་གི་སོད་པ་འདི་འདས་ནི། །མི་ཡི་ལས་ཀང་འཐོབ་མི་འགར། །མི་ལས་ཐོབ་པར་མ་
གར་ན། །སིག་པ་འབའ་ཞིག་དགེ་བ་མེད། །གང་ཚེ་དགེ་སད་སལ་ལན་ཡང༌། །དགེ་བ་
བདག་གིས་མ་བས་ན། །ངན་སོང་སག་བསལ་ཀན་རོངས་པ། །དེ་ཚེ་བདག་གིས་ཅི་བར་
ཡོད། །དགེ་བ་དག་ཀང་མ་བས་ལ། །སིག་པ་དག་ཀང་ཉེར་བསགས་ན། །བསལ་པ་བེ་བ་
བརར་ཡང་ནི། །བདེ་འགོའི་ས་ཡང་ཐོས་མི་འགར། །དེ་ཉིད་ཕིར་ན་བཅོམ་ལན་གིས། །ར་
མཚོ་ཆེར་གཡེངས་གཉའ་ཤིང་གི། །བ་གར་རས་སལ་མགིན་ཆད་ལར། །མི་ཉིད་ཤིན་ཏ་
ཐོབ་དཀར་གསངས། །སད་ཅིག་གཅིག་བས་སིག་པས་ཀང༌། །བསལ་པར་མནར་མེད་
གནས་འགར་ན། །ཐོག་མེད་འཁོར་བར་བསགས་སིག་གིས། །བདེ་འགོར་མི་འགོ་སོས་ཅི་
དགོས། །དེ་ཙམ་ཁོ་ན་མོང་གར་ནས། །དེ་ནི་རམ་ཐར་མི་འགར་ཏེ། །འདི་ལར་དེ་ནི་མོང་
བཞིན་ད། །སིག་པ་གཞན་དག་རབ་ཏ་སེ། །འདི་འདའི་དལ་བ་རེད་གར་ནས། །བདག་
གིས་དགེ་གོམས་མ་བས་ན། །འདི་ལས་བསས་པ་གཞན་མེད་དེ། །འདི་ལས་རོངས་པའང་
གཞན་མེད་དོ། ། གལ་ཏེ་བདག་གིས་དེ་རོགས་ནས། །རོངས་པས་ཕིས་ཀང་སིད་ལག་ན། །
འཆི་བར་འགར་བའི་དས་ཀི་ཚེ། །མ་ངན་ཆེན་པོ་ལང་བར་འགར། །དམལ་མེ་བཟོད་
དཀས་དས་རིང་ད། །བདག་གི་ལས་ལ་བསེགས་གར་ན། །འགོད་པ་མི་བཟད་མེ་འབར་
བས། །སེམས་གདང་འགར་བ་གདོན་མི་ཟ། །ཤིན་ཏ་རེད་དཀའ་ཕན་པའི་ས། །ཇི་ཞིག་
ལར་ཏེ་རེད་གར་ནས། །བདག་ཉིད་ཤེས་དང་ལན་བཞིན་ད། །ཕིར་ཡང་དམལ་བ་དེར་
ཁིད་ན། །སགས་ཀིས་རོངས་པར་བས་པ་བཞིན། །བདག་ལ་འདིར་སེམས་མེད་ད་ཟད། །
ཅིས་རོངས་བདག་ཀང་མ་ཤེས་ཏེ། །བདག་གི་ཁོང་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཞེ་སང་སེད་སོགས་
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དག་རམས་ནི། །རང་ལག་ལ་སོགས་ཡོད་མིན་ལ། །དཔའ་མཛངས་མིན་ཡང་ཇི་ཞིག་
ལར། །དེ་དག་གིས་བདག་བན་བཞིན་བས། །བདག་གི་སེམས་ལ་གནས་བཞིན་ད། །དགའ་
མགར་བདག་ལ་གནོད་བེད་པ། །དེ་ལའང་མི་ཁོ་བཟོད་པ་ནི། །གནས་མིན་བཟོད་པ་སད་
པའི་གནས། །གལ་ཏེ་ལ་དང་ལ་མིན་རམས། །ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགར་ལངས་ཀང༌། །
དེ་དག་གིས་ཀང་མནར་མེད་པའི། །མེ་ནང་ཁིད་ཅིང་འཇག་མི་ནས། །ཉོན་མོངས་སོབས་
ཅན་དག་འདིས་ནི། །གང་དང་ཕད་ན་རི་རབ་ཀང༌། །ཐལ་བ་ཡང་ནི་མི་ལས་པ། །དེར་
བདག་སད་ཅིག་གཅིག་ལ་འདོར། །བདག་གི་ཉོན་མོངས་དག་བོ་གང༌། །དས་རིང་ཐོག་
མཐའ་མེད་པ་ལར། །དག་གཞན་ཀན་ཀང་དེ་ལ་བར། །ཡན་རིང་ཐབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
མཐན་པར་རིམ་གོ་བསེན་བས་ན། །ཐམས་ཅད་ཕན་དང་བདེ་བེད་ལ། །ཉོན་མོངས་རམས་
ནི་བསེན་བས་ན། །ཕིར་ཞིང་སག་བསལ་གནོད་པ་བེད། །དེ་ལར་ཡན་རིང་རན་ཆགས་
དགར་གར་པ། །གནོད་པའི་ཚོགས་རབ་འཕེལ་བའི་ར་གཅིག་པ། །བདག་གི་སིང་ལ་ངེས་
པར་གནས་འཆའ་ན། །འཁོར་བར་འཇིགས་མེད་དགའ་བར་ག་ལ་འགར། །འཁོར་བའི་
བརོན་རའི་སང་མས་དམལ་སོགས་ས། །གསོད་བེད་གཤེད་མར་གར་པ་འདི་དག་ནི། །གལ་
ཏེ་བོ་གནས་ཆགས་པའི་ད་བ་ན། །གནས་ན་བདག་ལ་བདེ་བ་ག་ལ་ཡོད། །དེ་ལར་ཇི་སིད་
བདག་གིས་དག་འདི་མངོན་སམ་ད། །ངེས་པར་མ་བཅོམ་དེ་སིད་བདག་འདིར་བརོན་མི་
འདོར། །རེ་ཞིག་གནོད་བེད་ཆང་ང་ལ་ཡང་ཁོས་གར་པ། །ང་རལ་བདོ་རམས་དེ་མ་བཅོམ་
པར་གཉིད་མི་འོང༌། །རང་བཞིན་འཆི་བས་སག་བསལ་གར་པའི་ཉོན་མོངས་དག །གཡལ་
ངོར་མདར་ཚེ་ནན་གིས་གཞོམ་པར་འདོད་པ་ཡང༌། །མདའ་མདང་མཚོན་གིས་ཕོག་པའི་
སག་བསལ་ཁད་བསད་ནས། །དོན་མ་གབ་པར་ཕིར་ཕོགས་འབེར་བར་མི་བེད་ན། །རག་
ཏ་སག་བསལ་ཀན་གི་རར་གར་པ། །རང་བཞིན་དག་དེས་ གཞོམ་བརོན་བདག་ལ་
དང༌། །སག་བསལ་བར་ཕག་རར་གར་གང་གིས་ཀང༌། །ཡི་ཆད་སིད་ལག་མི་འགར་སོས་
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ཅི་དགོས། །དོན་མེད་དག་ཡིས་ར་སོལ་བཏོད་པ་ཡང༌། །ལས་ལ་རན་དང་འད་བར་སེལ་
བེད་ན། །དོན་ཆེན་སབ་ཕིར་ཡང་དག་བརོན་གར་པ། །བདག་ལ་སག་བསལ་ཅི་ཕིར་
གནོད་བེད་ཡིན། །ཉ་པ་གདོལ་པ་ཞིང་པ་ལ་སོགས་པ། །རང་གི་འཚོ་བ་ཙམ་ཞིག་སེམས་
པ་ཡང༌། །གང་དང་ཚལ་སོགས་པའི་གནོད་བཟོད་ན། །འགོ་བ་བདེ་ཕིར་བདག་ལ་ཅིས་མི་
བཟོད། །ཕོགས་བཅ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏགས་པའི། །འགོ་བ་ཉོན་མོངས་ལས་བསལ་བར།
།དམ་བཅས་གང་ཚེ་བདག་ཉིད་ཀང༌། །ཉོན་མོངས་རམས་ལས་མ་གོལ་བ། །བདག་གི་ཚོད་
ཀང་མི་ཤེས་པར། །ས་བ་ཇི་ལར་སོན་པ་མིན། །དེ་ལར་ཉོན་མོངས་གཞོམ་པ་ལ། །རག་ཏ་
ཕིར་མི་ལོག་པར་བ། །འདི་ལ་བདག་གིས་ཞེན་བ་ཞིང༌། །ཁོ་ན་ད་བཟང་ནས་གཡལ་སད་
དེ། །རམ་པ་དེ་འདའི་ཉོན་མོངས་པ། །ཉོན་མོངས་འཇོམས་བེད་མ་གཏོགས་སོ། །བདག་
ནི་བསེགས་ཏེ་བསད་གར་ཏམ། །བདག་གི་མགོ་བོ་བཅད་ཀང་བའི། །རམ་པ་ཀན་ད་ཉོན་
མོངས་པའི། །དག་ལ་མདད་པར་མི་།བའོ། །ཐ་མལ་དག་བོ་ཡལ་ནས་ཕང་ཡང་ནི། །ཡལ་
གཞན་དག་ཏ་གནས་ཤིང་ཡོངས་བཟང་ནས། །ནས་པ་བརས་ནས་དེ་ནས་ཕིར་ལོག་གི །
ཉོན་མོངས་དག་ཚལ་དེ་དང་འད་མ་ཡིན། །ཉོན་མོངས་ཉོན་མོངས་ཤེས་རབ་མིག་གིས་
སང༌། །བདག་ཡིད་ལས་བསལ་གང་ད་འགོ་བར་འགར། །གང་ད་གནས་ནས་བདག་གནོད་
བ་ཕིར་འོང༌། །བོ་ཞེན་བདག་ལ་བརོན་པ་མེད་པར་ཟད། །ཉོན་མོངས་རམས་ནི་ཡལ་ན་མི་
གནས་དབང་ཚོགས་ལ་མིན་པར་ནའང་མིན། །དེ་ལས་གཞན་ནའང་མིན་ན་འདི་དག་
གར་གནས་འགོ་བ་ཀན་གནོད་བེད། །འདི་ནི་ས་འད་དེ་ཕིར་སིང་ལ་འཇིགས་སོངས་ཤེས་
ཕིར་བརོན་པ་བསེན། །དོན་མེད་ཉིད་ད་བདག་ལ་དམལ་སོགས་རམས་ས་ཅི་སེ་གནོད་པ་
བེད། །དེ་ལར་རམ་བསམས་ཇི་སད་བཤད་པ་ཡི། །བསབ་པ་བསབ་པའི་ཆེད་ད་འབད་
པར་བ། །སན་པའི་ངག་མ་མཉན་ན་སན་དག་གིས། །བཅོས་དགོས་ནད་པ་སོས་པ་ག་ལ་
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ཡོད། །བང་ཆབ་སེམ ས་དཔའི་ སོད ་པ་ལ་འཇག་པ་ལས། བག་ཡོད ་བསན་
པ་ཞེས ་བ་བ་སེ་ ལེའ ་བཞི་ པའོ། ། །།
བསབ་པ་བསང་བར་འདོད་པ་ཡིས། །རབ་ཏ་བསིམས་ནས་སེམས་བསང་སེ། །སེམས་འདི་
བསང་བར་མ་བས་ན། །བསབ་པ་བསང་བར་ཡོང་མི་ནས། །སེམས་ཀི་གང་པོ་ཡན་བཏང་
བས། །མནར་མེད་གནོད་པ་བེད་པ་ལར། །གང་ཆེན་མ་ཐལ་མོས་པ་ཡིས། །འདི་ན་དེ་
འདའི་གནོད་མི་བེད། །ཀན་ནས་དན་པའི་ཐག་པ་ ཡིས༑ །སེམས་ཀི་གང་པོ་དམ་
བཏགས་ན། །འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མེད་འགར་ཞིང༌། །དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལག་ཏ་འོང༌།
།སག་དང་སེང་གེ་གང་ཆེན་དེད། །སལ་དང་དག་རམས་ཐམས་ཅད་དང༌། །སེམས་ཅན་
དམལ་བའི་སང་མ་དང༌། །བད་མ་དེ་བཞིན་སིན་པོ་རམས། །སེམས་འདི་གཅིག་པ་
བཏགས་པ་ཡིས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཏགས་པར་འགར། །སེམས་འདི་གཅིག་པ་བཏལ་
བས་ན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་འགར། །འདི་ལར་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །
སག་བསལ་དཔག་ཏ་མེད་པ་ཡང༌། །སེམས་ལས་བང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས། །ཡང་དག་གསང་པ་
ཉིད་ཀིས་བསན། །སེམས་ཅན་དམལ་བའི་མཚོན་ཆ་རམས། །ས་ཞིག་གིས་ནི་ཆེད་ད་བས། །
ལགས་སེག་ས་གཞི་ས་ཡིས་བས། །མེ་ཚོགས་དེ་དག་ཅི་ལས་བང༌། །དེ་འད་དེ་དག་ཐམས་
ཅད་ཀང༌། ། སིག་སེམས་ཡིན་པར་ཐབ་པས་གསངས། །དེ་ལར་འཇིག་རེན་གསམ་པོ་ན། །
སེམས་ལས་འཇིགས་པ་གཞན་འགའ་མེད། །གལ་ཏེ་འགོ་བ་དབལ་བོར་ནས། །སིན་པའི་ཕ་
རོལ་ཕིན་ཡིན་ན། །ད་རང་འགོ་བཀེན་ཡོད་ན་སོན། །སོབ་པ་ཇི་ལར་ཕ་རོལ་ཕིན། །བདོག་
པ་ཐམས་ཅད་འབས་བཅས་ཏེ། །སེ་བོ་ཀན་ལ་བཏང་སེམས་ཀིས། །སིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕིན་
གསངས་ཏེ། །དེ་ལས་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་དོ། །ཉ་ལ་སོགས་པ་གང་ཞིག་ཏ། །དེ་དག་གསོད་
མི་འགར་བར་བསད། །སོང་བའི་སེམས་ནི་ཐོབ་པ་ལས། །ཚལ་ ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕིན་པར་
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བཤད། །སེམས་ཅན་མི་སན་ནམ་མཁའ་བཞིན། །དེ་དག་གཞོམ་གིས་ཡོང་མི་ལང༌། །ཁོ་
བའི་སེམས་འདི་གཅིག་བཅོམ་ན། །དག་དེ་ཐམས་ཅད་ཆོམས་དང་འད། །ས་སེངས་འདི་
དག་ཀོས་གཡོགས་ས། །དེ་སེད་ཀོ་བས་ག་ལ་ལང་། །ལམ་མཐིལ་ཙམ་གི་ཀོ་བས་ནི། །ས་
སེངས་ཐམས་ཅད་གཡོགས་དང་འད། །དེ་བཞིན་ཕི་རོལ་དངོས་པོ་ཡང༌། །བདག་གིས་ཕིར་
བཟོག་མི་ལང་གི། །བདག་གི་སེམས་འདི་ཕིར་བཟོག་བའི། །གཞན་རམས་བཟོག་གོ་ཅི་ཞིག་
དགོས། །སེམས་གསལ་ གཅིག་བསེད་འབས་བ་གང༌། །ཚངས་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པ་ལར། །
ལས་ངག་བཅས་པའི་འབས་བ་མང༌། །སོད་པ་ཞན་པས་དེ་ལ་མིན། །བཟས་བརོད་དང་ནི་
དཀའ་ཐབ་ཀན། །ཡན་རིང་དས་ས་སད་བས་ཀང༌། །སེམས་གཞན་གཡེངས་པས་བས་པ་
ནི། །དེ་ ཉིད་རིག་པས་དོན་མེད་གསངས། །གང་གིས་ཆོས་ཀི་གཙོ་བོ་མཆོག །སེམས་ཀི་
གསང་འདི་མ་ཤེས་ན། །བདེ་ཐོབ་སག་བསལ་གཞོམ་འདོད་ཀང༌། །དེ་དག་དོན་མེད་ཀི་
ནར་འཁམ། །དེ་ལས་བདག་གི་སེམས་འདི་ནི། །ལེགས་གཟང་ལེགས་པར་བསང་བར་བ། །
སེམས་བསང་བརལ་ཞགས་མ་གཏོགས་པ། །བརལ་ཞགས་མང་པོས་ཅི་ཞིག་བ། །མ་གངས་
དོལ་བའི་ཁོད་གནས་ན། །སིམས་ཏེ་ར་ཡི་བག་བེད་བཞིན། །སེ་བོ་ངན་ཁོད་གནས་པས་
ཀང༌། །སེམས་ཀི་ར་འདི་རག་ཏ་བསང༌། །ར་ཡི་སག་ བསལ་ཆང་ད་ཡིས། །སག་པའང་ར་
ཡི་བག་བེད་ན། །བསས་འཇོམས་རིས་འཇོམས་སག་པ་དག། །སེམས་ཀི་ར་ལ་ཅིས་མི་སང༌།
།སོད་པ་འདི་འདས་གནས་བེད་ན། །སེ་བོ་ངན་པའི་ཁོད་གནས་སམ། །བད་མེད་ཁོད་ན་
གནས་ཀང་རང༌། །སོམ་བརོན་བརན་པ་ཉམས་མི་འགར། །བདག་གི་རེད་དང་བཀར་སི་
དང༌། །ལས་དང་འཚོ་བ་མེད་བ་ཞིང༌། །དགེ་བ་གཞན་ཡང་ཉམས་བ་ཡི། །སེམས་ནི་
ནམས་ཀང་ཉམས་མི་བ། །སེམས་བསང་འདོད་པ་རམས་ལ་ནི། །དན་པ་དང་ནི་ཤེས་
བཞིན་དག །ཐམས་ཅད་འབད་པས་ སངས་ཤིག་ཅེས། །བདག་ནི་དེ་ལར་ཐལ་མོ་སོར། །
ནད་ཀིས་དཀགས་པའི་མི་དག་ནི། །ལས་རམས་ཀན་ལ་མཐ་མེད་པ། །དེ་བཞིན་རོངས་
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པས་སེམས་དཀགས་པ། །ལས་རམས་ཀན་ལ་མཐ་མེད་དོ། །ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་སེམས་
ལན་པའི། །ཐོས་དང་བསམས་དང་བསོམས་པ་ཡང༌། །གོ་རོལ་བམ་པའི་ཆ་བཞིན་ད། །
དན་པ་ལ་ནི་དེ་མི་གནས། །ཐོས་ལན་དད་པ་ཅན་དང་ནི། །བརོན་པ་ལར་ལེན་ད་མ་ཡང༌།
།ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་སོན་ཆགས་པས། །ལང་བའི་རོག་དང་བཅས་པར་འགར། །ཤེས་
བཞིན་མེད་པའི་ཆོམ་རན་དག །དན་པ་ཉམས་པའི་རེས་འབང་བས། །བསོད་ནམས་དག་
ནི་ཉེར་བསགས་ཀང༌། །རན་པོས་ཕོགས་བཞིན་ངན་འགོར་འགོ། །ཉོན་མོངས་ཆོམ་རན་
ཚོགས་འདི་ནི། །གགས་སབས་ཚོལ་བར་བེད་པ་སེ། །གགས་རེད་གར་ནས་དགེ་འཕོག་
ཅིང༌། །བདེ་འགོའི་སོག་ཀང་འཇོམས་པར་བེད། །དེ་བས་དན་པ་ཡིད་སོ་ནས། །གད་ད་
ནམ་ཡང་མི་གཏོང་ངོ༌། །སོང་ནའང་ངན་འགོ་གནོད་པ་དག །དན་པར་བས་ཏེ་ཉེ་བར་
བཞག །བ་མ་དང་ནི་འགོགས་པ་ལས། །མཁན་པོས་རེས་ས་བརན་པ་དང༌། །འཇིགས་པས་
སལ་ལན་གས་བེད་ལ། །དན་པ་བདེ་བག་ཉིད་ད་སེ། །སངས་རས་བང་ཆབ་སེམས་དཔའ་
དག །ཀན་ད་ཐོགས་མེད་གཟིགས་པར་ལན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་སན་ས་ན། །རག་པར་
བདག་ནི་གནས་སོ་ཞེས། །དེ་ལར་བསམས་ནས་ངོ་ཚ་དང༌། །གས་དང་འཇིགས་ལན་དེ་
བཞིན་གནོས་[?]། །དེས་ན་སངས་རས་རེས་དན་པའང༌། །དེ་ལ་ཡང་དང་ཡང་ད་
འབང༌། །གང་ཚེ་དན་པ་ཡིད་སོ་ནས། །བསང་པའི་དོན་ད་གནས་གར་པ། །དེ་ཚེ་ཤེས་
བཞིན་འོང་འགར་ཞིང༌། །སོང་བ་དག་ཀང་འོང་བར་འགར། །རེ་ཞིག་དང་པོ་འདི་འདའི་
སེམས། །འདི་ནི་སོན་བཅས་ཤེས་བས་ནས། །དེ་ཚེ་བདག་གིས་ཤིང་བཞིན་ད། །ཟངས་ཐབ་
པར་ནི་གནས་པར་བ། །དོན་མེད་གཡེང་བར་ལ་བ་ནི། །ནམ་ཡང་བདག་གིས་མི་བ་སེ། །
ངེས་པར་སེམས་པས་རག་ཏ་ནི། །མིག་ནི་ཕབ་སེ་བལ་བར་བ། །ལ་བ་ངལ་བསོའི་ཆེད་ད་
ནི། །རེས་འགའ་ཕོགས་ས་བལ་བར་བ། །འགའ་ཞིག་མིག་ལམ་སང་གར་ན། །བལས་ནས་
འོངས་པ་ལེགས་ཞེས་བརོད། །ལམ་སོགས་འཇིགས་པ་བརག་པའི་ཕིར། །ཡང་དང་ཡང་ད་
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ཕོགས་བཞིར་ལ། །ངལ་བསོས་ཁ་ནི་ཕིར་བལས་ནས། ། རབ་ཀི་ཕོགས་ས་བལ་བར་བ། །
མདན་དང་རབ་ཏ་བརག་བས་ནས། །འགོའམ་ཡང་ན་འོང་བ་སེ། །དེ་ལར་གནས་སབས་
ཐམས་ཅད་ད། །དགོས་པ་ཤེས་ནས་སད་པར་བ། །ལས་ཀིས་འདི་ལར་གནས་བ་ཞེས། །བ་
བ་བསོགས་ནས་དེ་ནས་ནི། །སབས་ས་ལས་ འདི་ཇི་ལ་བར། །གནས་པ་ཡིན་ཞེས་བལ་
བར་བ། །སེམས་ཀི་གང་ཆེན་མོས་པ་ནི། །ཆོས་ལ་སེམས་པའི་ཀ་ཆེན་ལ། །ཇི་ལར་བཏགས་
པ་མི་འཚོར་བར། །དེ་ལར་འབད་པ་ཀན་གིས་བརག །ཅི་ནས་ཏིང་འཛིན་བརོན་པ་ནི། །
སད་ཅིག་གཅིག་ཀང་མི་འཆོར་ པར༑ །བདག་གི་ཡིད་འདི་གར་སོད་ཅེས། །དེ་ལར་ཡིད་
ལ་སོ་སོར་བརག །འཇིགས་དང་དགའ་སོན་སོགས་འབེལ་བར། །གལ་ཏེ་མི་ནས་ཅི་བདེར་
བ། །འདི་ལར་སིན་པའི་དས་དག་ཏ། །ཚལ་ཁིམས་བཏང་སོམས་བ་བར་གསངས། །གང་
ཞིག་བསམས་ཏེ་བར་བརམས་པ། །དེ་ལས་གཞན་ད་མི་བསམ་སེ། །དེར་གཏང་པ་ཡི་
བསམ་པ་ཡིས། །དེ་ཉིད་རེ་ཞིག་བསབ་པར་བ། །དེ་ལ་ན་ནི་ཀན་ལེགས་བས། །གཞན་ད་
གཉི་གར་མི་འགར་རོ། །ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་ཉེ་ཉོན་མོངས། །དེ་ལ་ན་ནི་འཕེལ་ མི་འགར།
།བེ་མོའི་གཏམ་ནི་ས་ཚོགས་དང༌། །ངོ་མཚར་ལད་མོ་རམ་མང་པོ། །ཀན་ལ་འཇག་པར་
གར་པ་ན། །དེ་ལ་ཆགས་པ་སང་བར་བ། །དོན་མེད་ས་རོ་ར་གཅོད་དང༌། །ས་རིས་འདི་
སོགས་བེད་གར་ན། །བདེ་གཤེགས་བསབ་པ་དན་བས་ནས། ། སག་པས་དེ་ཡི་མོད་ལ་དོར།
།གང་ཚེ་བསོད་པར་འདོད་གར་ཏམ། །ས་བར་འདོད་པར་གར་ན་ཡང༌། །དང་པོར་རང་གི་
སེམས་བརགས་ནས། །བརན་པས་རིག་པ་ལན་པར་བ། །གང་ཚེ་རང་ཡིད་ཆགས་པ་
དང༌། །ཁོ་བར་འདོད་པ་དེ་ཡི་ཚེ། །ལས་ས་མི་བ་ས་ མི་བ༑ །ཤིང་བཞིན་ད་ནི་གནས་པར་
བ། །དགོད་དང་ག་ཞར་བཅས་པའམ། །གལ་ཏེ་ང་རལ་རགས་ལན་པའམ། །མཚང་འབ་
བ་ཡི་བསམ་པ་དང༌། །གལ་ཏེ་སོར་འབིན་ས་སེམས་སམ། །གང་ཚེ་བདག་བསོད་ལར་ལེན་
པའམ། །གཞན་ལ་སོད་པ་ཉིད་ དང་ནི། །གཤེ་བཅས་འགོད་དང་བཅས་གར་པ། །དེ་ཚེ་
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ཤིང་བཞིན་གནས་པར་བ། །རེད་དང་བཀར་སི་གགས་འདོད་པའམ། །གཡོག་འཁོར་དོན་
ད་གཉེར་འདོད་པའམ། །བདག་སེམས་རིམ་གོ་འདོད་གར་ན། །དེ་ཚེ་ཤིང་བཞིན་གནས་
པར་བ། །གཞན་ དོན་ཡལ་བར་འདོར་བ་དང༌། །རང་དོན་གཉེར་བར་འདོད་པ་དང༌། །
ས་བར་འདོད་པའི་སེམས་བང་ན། །དེས་ནི་ཤིང་བཞིན་གནས་པར་བ། །མི་བཟོད་ལེ་ལོ་
འཇིགས་པ་དང༌། །དེ་བཞིན་སི་རོལ་མ་ཙོར་དང༌། །རང་གི་ཕོགས་ཞེན་སེམས་བང་ན། །
དེ་ཚེ་ཤིང་ བཞིན་གནས་པར་བ། །དེ་ལར་ཀན་ནས་ཉོན་མོངས་དང༌། །དོན་མེད་བརོན་
པའི་ཡིད་བརགས་ནས། །དེ་ཚེ་དཔའ་བོས་གཉེན་པོ་ཡིས། །དེ་ནི་བརན་པོར་གཟང་བར་
བ། །ཤིན་ཏ་ངེས་དང་རབ་དད་དང༌། །བརན་དང་ལས་དང་ཞེ་སར་བཅས། །ངོ་ཚ་ཤེས་
དང་ འཇིགས་བཅས་དང༌། །ཞི་ཞིང་གཞན་དགའ་བེད་ལ་བརོན། །ཕན་ཚན་མི་མཐན་
བིས་པ་ཡི། །འདོད་པ་རམས་ཀིས་མི་སོ་ཞིང༌། །ཉོན་མོངས་སེས་པ་འདི་དག་གི། །སེམས་
འདི་བང་སམ་བརེར་ལན་དང༌། །ཁ་ན་མ་ཐོ་མེད་དངོས་ལ། །བདག་དང་ སེམས་ཅན་
དབང་བས་ཤིང༌། །སལ་པ་བཞིན་ད་ང་མེད་པར། །ཡིད་འདི་རག་ཏ་གཟང་བར་བ། །རིང་
ཞིག་ལོན་ནས་དལ་བའི་མཆོག །ཐོབ་པ་ཡང་དང་ཡང་བསམས་ནས། །སེམས་དེ་ལ་བར་རི་
རབ་ལར། །རབ་ཏ་མི་གཡོ་གཟང་བར་བ། །བ་རོད་ཤ་ལ་ ཆགས་པ་ཡིས། །ཕན་ཚན་ཀན་
ད་བཤལ་ཁིད་ཀང༌། །ཡིད་ཁོད་མི་དགར་མི་བེད་ན། །ད་ལ་ཅི་ཕིར་ཁ་ཏ་བེད། །ལས་འདི་
བདག་གིར་གཟང་བས་ནས། །ཡིད་ཁོད་ཅི་ཕིར་སང་བར་བེད། །ཁོད་དང་འདི་གཉིས་སོ་
སོ་ན། །དེས་ཀོ་ཁོད་ལ་ཅི་ཞིག་བ། ། རོངས་པའི་ཡིད་ཁོད་ཅི་ཡི་ཕིར། །ཤིང་གཟགས་
གཙང་མ་གཟང་མི་བེད། །མི་གཙང་ཚོགས་ཀི་འཁལ་འཁོར་འདི། །རལ་བ་བསངས་ཏེ་ཅི་
ཞིག་རང༌། །ཐོག་མར་པགས་པའི་རིམ་པ་འདི། །རང་གི་བོ་ཡིས་ཐ་དད་ཕེ། །ཤ་ཡང་རས་
པའི་ད་བ་ལས། །ཤེས་རབ་ མཚོན་གིས་གད་ད་ཕེ། །རས་པ་རམས་ཀང་དབེ་བས་ནས། །
རང་གི་བར་ད་བལ་བ་ཞིང༌། །འདི་ལ་སིང་པོ་ཅི་ཡོད་ཅེས། །བདག་ཉིད་ཀིས་ནི་བརག་
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པར་གིས། །དེ་ལར་འབད་དེ་བཙལ་ཀང་དོར། །ཁོད་ཀིས་སིང་པོ་མ་མཐོང་ན། །ད་དང་ཅི་
ཕིར་ཆགས་ཚལ་གིས། ། ཁོད་ནི་ལས་འདི་སང་བར་བེད། །ཁོད་ཀིས་མི་གཙང་བ་ཟར་མི་
རང༌། །ཁག་ཀང་བཏང་ད་མི་རང་ལ། །ར་ལོའང་གཞིབ་ཏ་མི་རང་ན། །ལས་ཀིས་ཁོད་ལ་
ཅི་ཞིག་བ། །ཉིས་ན་ཝ་དང་བ་རོད་ཀིས། །ཟས་ཀི་དོན་ད་འདི་བསང་རིགས། །མི་འོ་ཅོག་
གི་ལས་འདི་ནི། ། བཀོལ་བར་བ་བ་ཉིད་ད་ཟད། །འདི་ལར་ཁོད་ཀིས་བསངས་ཀང་ནི། །
འཆི་བདག་བརེ་བ་མེད་པ་ཡིས། །ཕོགས་ཏེ་བ་དང་ཁིར་བིན་ན། །དེ་ཚེ་ཁོད་ཀིས་ཅི་བར་
ཡོད། །བན་གཡོག་བཀོལ་ད་མི་བཏབ་ལའང༌། །གོས་ལ་སོགས་པ་མི་སིན་ན། །ལས་འདི་
བསོད་ཀང་གཞན་འགོ་ན། །ཁོད་ཀོ་ཅི་སེ་ཤ་ཐང་གསོ། །འདི་ལ་ག་རན་བིན་ནས་ནི། །ད་
ནི་རང་གི་དོན་བེད་ཆག །ཕན་པ་མེད་པར་འདི་ལ་ནི། །ཐམས་ཅད་སིན་པར་མི་བའོ། །
འགོ་དང་འོང་བའི་རེན་ཙམ་ད། །ལས་ལ་ག་ཡི་བོ་བཞག་སེ། །སེམས་ཅན་ རམས་དོན་
བསབ་པའི་ཕིར། །ཡིད་བཞིན་གི་ནི་ལས་ས་བསར། །དེ་ལར་རང་དབང་ཡོད་ཀིས་དེ། །
རག་ཏ་འཛམ་པའི་བཞིན་ད་གིས། །ཁོ་གཉེར་ངོ་ཟམ་ཡོངས་ཐོང་སེ། །འགོ་བའི་བཤེས་
དང་གསོང་པོར་གིས། །ཁི་ལ་སོགས་པ་བབ་ཅོལ་ད། །ས་དང་བཅས་ པར་མི་དོར་རོ། །སོ་
ཡང་དག་ཏ་མི་དབེ་སེ། །རག་ཏ་གཅོམ་བསངས་དགའ་བར་བ། །ཆ་སར་བི་ལ་ཆོམ་རན་
དག །ས་མེད་འཇབ་ཅིང་འགོ་བ་ཡིས། །མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་སབ་པ། །ཐབ་པས་
རག་ཏ་དེ་བཞིན་སད། །གཞན་ལ་བཞེན་བསལ་འདེབས་ མཁས་ཤིང༌། །མ་བཅོལ་ཕན་པ་
བེད་པའི་ངག །གས་པས་སི་བོས་བང་གིས་ཏེ། །རག་ཏ་ཀན་གི་སོབ་མར་གར། །ལེགས་
པར་སས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །དགེ་བར་གསངས་ཞེས་བརོད་པར་བ། །བསོད་ནམས་བེད་པ་
མཐོང་གར་ན། །བསོད་པས་ལེགས་པར་དགའ་ བ་བསེད། །ལོག་ན་ཡོན་ཏན་བརོད་བ་
ཞིང༌། །ཡོན་ཏན་བརོད་ན་རེས་ས་བརོད། །རང་གི་ཡོན་ཏན་བརོད་ན་དེ། །ཡོན་ཏན་ཤེས་
པར་རིག་པར་བ། །རོམ་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་ཕིར་ཏེ། །དེ་ནི་རིན་གིས་ཉོ་ནའང་དཀོན། །
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དེ་ལས་གཞན་བས་ཡོན་ཏན་གིས། །དགའ་ བའི་བདེ་བ་སད་པར་བ། །བདག་ལ་འདིར་
གོང་ཡོང་མེད་ལ། །ཕ་རོལ་ད་ཡང་བདེ་བ་ཆེ། །ཉེས་པས་མི་དགའ་སག་བསལ་ཞིང༌། །ཕ་
རོལ་ད་ཡང་སག་བསལ་ཆེ། །ས་ན་ཡིད་ཕེབས་འབེལ་པ་དང༌། །དོན་གསལ་ཡིད་ད་འོང་
བ་དང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སང་སངས་ བ་དང༌། །འཇམ་ཞིང་རན་པར་ས་བར་བ། །མིག་
གིས་སེམས་ཅན་ལ་ན་ཡང༌། །འདི་དག་ཉིད་ལ་བརེན་ནས་བདག །སངས་རས་ཉིད་ད་
འགར་རོ་ཞེས། །དང་ཞིང་བམས་པའི་ཚལ་གིས་བལ། །རག་པར་མངོན་ཞེན་གིས་བསང་
བའམ། །གཉེན་པོ་ཡིས་ནི་བསང་ བ་ཉིད། །ཡོན་ཏན་དང་ནི་ཕན་འདོགས་ཞིང༌། །སག་
བསལ་བ་ལ་དགེ་ཆེན་འགར། །མཁས་ཤིང་ལང་དང་ལན་བས་ནས། །ལས་རམས་བདག་
གིས་རག་ཏ་བ། །ལས་རམས་ཀན་ལ་ས་ལ་ཡང༌། །ལོས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །སིན་པའི་ཕ་
རོལ་ཕིན་ལ་སོགས། ། གོང་ནས་གོང་ད་ཁད་ཞགས་སད། །ཆང་ངའི་ཕིར་ནི་ཆེ་མི་གཏང༌།
།གཙོ་ཆེར་གཞན་གི་དོན་བསམ་མོ། །དེ་ལར་རིག་བས་གཞན་དོན་ལ། །རག་ཏ་བརོན་པར་
གནས་པར་བ། །ཐགས་རེ་མངའ་བ་རིང་གཟིགས་པས། །བཀག་པ་རམས་ཀང་དེ་ལ་
གནང༌། །ལོག་ པར་ལང་དང་མགོན་མེད་དང༌། །བརལ་ཞགས་གནས་ལ་བགོ་བ་ཞིང༌། །
རན་པ་ཙམ་ད་བཟའ་བ་སེ། །ཆོས་གོས་གསམ་མ་གཏོགས་པ་སིན། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་སོད་
པའི་ལས། །ཕན་ཚེགས་ཆེད་ད་གནོད་མི་བ། །དེ་ལར་བས་ན་སེམས་ཅན་གི། །བསམ་པ་
མར་ ད་རོགས་པར་འགར། །སིང་རེའི་བསམ་པ་མ་དག་པར། །ལས་འདི་གཏང་བར་མི་བ་
སེ། །ཅི་ནས་འདི་དང་གཞན་ད་ཡང༌། །དོན་ཆེན་སབ་པའི་རར་གཏང་ངོ༌། །མ་གས་པ་ལ་
ཆོས་མི་བཤད། །མི་ན་བཞིན་ད་མགོ་དཀིས་དང༌། །གདགས་དང་འཁར་བ་མཚོན་ ཐོགས་
དང༌། །མགོ་བོ་གཡོགས་པ་དག་ལ་མིན། །དམན་ལ་ཟབ་དང་ར་ཆེ་དང༌། །སེས་པ་མེད་
པར་བད་མེད་མིན། །དམན་དང་མཆོག་གི་ཆོས་རམས་ལ། །མཚངས་པར་གས་པས་ཀན་ད་
སད། །ར་ཆེན་ཆོས་ཀི་སོད་གར་པ། །དམན་པའི་ཆོས་ལ་སར་མི་བ། ། སོད་པ་ཡོངས་ས་
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དོར་མི་བ། །མདོ་དང་སགས་ཀིས་འདིད་མི་བ། །སོ་ཤིང་དང་ནི་མཆིལ་མ་དག །དོར་བ་ན་
ནི་དགབ་པར་བ། །གཅི་ལ་སོགས་པའང་ལོངས་སོད་པའི། །ཆ་དང་ཐང་ལ་དོར་བ་སད། །
ཁ་བཀང་བ་དང་ས་བཅས་དང༌། །ཁ་གདངས་ནས་ནི་བཟའ་མི་བ། །རང་པ་བརང་སེ་མི་
འདག་ཅིང༌། །ལག་པ་མཉམ་པར་མི་མཉེའོ། །བཞོན་པ་མལ་སན་གནས་དག་ཏ། །བད་
མེད་གཞན་དང་གཅིག་མི་བ། །འཇིག་རེན་མ་དད་གར་པ་ཀན། །མཐོང་དང་དིས་ཏེ་སང་
བར་བ། །སོར་མོས་བར་ནི་མི་བ་སེ། །གས་དང་བཅས་པས་གཡས་པ་ཡི། །ལག་པ་དག་ནི་
ཀན་གིས་ཀང༌། །ལམ་ཡང་དེ་ལར་བསན་པར་བ། །ལག་པ་ཤས་ཆེར་བསོད་མིན་ཏེ། །ཅང་
ཟད་བསོད་ལ་ས་བསགས་པ། །སེ་གོལ་ལ་སོགས་བར་བས་ཏེ། །གཞན་ད་མ་བསམས་པར་
འགར་རོ། །མགོན་པོ་མ་ངན་ འདས་གཟིམས་ལར། །འདོད་པའི་ཕོགས་ས་ཉལ་བར་བ། །
ཤེས་བཞིན་མར་ད་ལང་སེམས་ལ། །ཐོག་མ་ཉིད་ད་ངེས་པར་སར། །བང་ཆབ་སེམས་
དཔའི་སོད་པ་དག །ཚད་མེད་པར་ནི་གསངས་པ་ལས། །སེམས་སང་བ་ཡི་སོད་པ་ནི། །
ངེས་པར་དེ་སིད་སད་པར་ བ༑ །ཉིན་དང་མཚན་མོ་ལན་གསམ་ད། །ཕང་པོ་གསམ་པ་
གདོན་བ་ཞིང༌། །རལ་དང་བང་ཆབ་སེམས་བརེན་པས། །ལང་བའི་ལག་མ་དེས་ཞི་བ། །
རང་ངམ་གཞན་གི་དབང་ཡང་རང༌། །གནས་སབས་གང་ད་ཅི་སོད་ཀང༑ །བསབ་པར་
གསངས་པ་གང་ ཡིན་པའི། །གནས་སབས་དེ་ལ་འབད་དེ་བསབ། །རལ་སས་རམས་ཀིས་
མི་བསབ་པ། །དེ་ནི་གང་ཡང་ཡོད་མིན་ཏེ། །དེ་ལར་གནས་པའི་མཁས་པ་ལ། །བསོད་
ནམས་མི་འགར་གང་ཡང་མེད། །དངོས་སམ་ཡང་ན་བརད་ཀང་རང༌། །སེམས་ཅན་དོན་
ལས་ གཞན་མི་སད། །སེམས་ཅན་ཁོ་ནའི་དོན་གི་ཕིར། །ཐམས་ཅད་བང་ཆབ་ཕིར་བསོའོ།
།རག་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི། །ཐེག་ཆེན་དོན་ལ་མཁས་པ་དང༌། །བང་ཆབ་སེམས་
དཔའི་བརལ་ཞགས་མཆོག །སོག་གི་ཕིར་ཡང་མི་བཏང་ངོ༌། །དཔལ་འབང་བ་ ཡི་རམ་
ཐར་ལས། །བ་མ་བསེན་པའི་ཚལ་ལར་བསབ། །འདི་དང་སངས་རས་བཀའ་སལ་གཞན། །
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མདོ་སེ་བཀགས་ནས་ཤེས་པར་བ། །མདོ་སེ་རམས་ལས་བསབ་པ་སང༌། །དེ་བས་མདོ་སེ་
བཀག་པར་བ། །ནམ་མཁའི་སིང་པོའི་མདོ་སེ་ནི། །ཐོག་མ་ ཉིད་ད་བལ་བར་བ། །གང་
ཕིར་རག་ཏ་སད་པ་ནི། །དེ་ལས་ར་ཆེར་རབ་སོན་པས། །བསབ་པ་ཀན་ལས་བཏས་པ་
ཡང༌། །ངེས་པར་ཡང་དང་ཡང་ད་བལ། །ཡང་ན་རེ་ཞིག་མདོར་བསས་པའི། །མདོ་རམས་
ཀན་ལས་བཏས་པ་བལ། །འཕགས་པ་ཀ་སབ་ ཀིས་མཛད་པའི། །གཉིས་པོ་འང་འབད་
པས་བལ་བར་བ། །གང་ལས་གང་ནི་མ་བཀག་པ། །དེ་ཉིད་སད་པར་བ་བ་སེ། །འཇིག་རེན་
སེམས་ནི་བསང་བའི་ཕིར། །བསབ་པ་མཐོང་ནས་ཡང་དག་སད། །ལས་དང་སེམས་ཀི་
གནས་སབས་ལ། །ཡང་ དང་ཡང་ད་བརག་བ་བ། །དེ་ཉིད་ཁོ་ན་མདོར་ན་ནི། །ཤེས་
བཞིན་བསང་བའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ལས་ཀིས་འདི་དག་སད་པར་བ། །ཚིག་ཙམ་བརོད་པས་
ཅི་ཞིག་འགབ། །སན་དཔད་བཀགས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ནད་པ་དག་ལ་ཕན་འགར་རམ། །
བང་ཆབ་སེམ ས་དཔའི་ སོད ་པ་ལ་འཇག་པ་ལས། ཤེས ་བཞིན ་བསང་
བར་བ་བ་སེ་ ལེའ ་ལ་པའོ། ། །།

བསལ་པ་སོང་ད་བསགས་པ་ཡི། །སིན་དང་བདེ་གཤེགས་མཆོད་ལ་སོགས། །ལེགས་སང་
གང་ཡིན་དེ་ཀན་ཡང༌། །ཁོང་ཁོ་གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་བེད། ། ཞེ་སང་ལ་བའི་སིག་པ་
མེད། །བཟོད་པ་ལ་བའི་དཀའ་ཐབ་མེད། །དེ་བས་བཟོད་ལ་ནན་ཏན་ད། །ས་ཚོགས་ཚལ་
ད་བསོམ་པར་བ། །ཞེ་སང་ཟག་རའི་སེམས་འཆང་ན། །ཡིད་ནི་ཞི་བ་ཉམས་མི་མོང༌། །
དགའ་དང་བདེ་བའང་མི་འཐོབ་ལ། །གཉིད་མི་འོང་ཞིང་ བརན་མེད་འགར། །གང་དག་
ནོར་དང་བཀར་སི་ཡིས། །དིན་བིན་དེ་ལ་བརེན་གར་པ། །དེ་དག་ཀང་ནི་སང་ལན་པའི། །
རེ་དཔོན་དེ་ལ་གསོད་པར་རོལ། །དེ་ཡིས་མཛའ་བཤེས་སོ་བར་འགར། །སིན་པས་བསས་
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ཀང་བསེན་མི་བེད། །མདོར་ན་ཁོ་བ་བདེར་ གནས་པ། །དེ་ནི་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །
ཁོ་བའི་དག་ཡིས་དེ་ལ་སོགས། །སག་བསལ་དག་ནི་བེད་པར་འགར། །གང་ཞིག་བསིམས་
ཏེ་ཁོ་འཇོམས་པ། །དེ་ནི་འདི་དང་གཞན་ད་བདེ། །མི་འདོད་བས་དང་འདོད་པ་ཡི། །
གེགས་བས་པ་ལ་བང་གར་པ། ། ཡིད་མི་བདེ་བའི་ཟས་རེད་ནས། །ཞེ་སང་བརས་ཏེ་
བདག་འཇོམས་སོ། །དེ་ལས་བདག་གིས་དག་བོ་དེའི། །ཟས་ནི་རམ་པར་གཞོམ་པར་བ། །
འདི་ལར་བདག་ལ་གནོད་པ་ལས། །དག་འདི་ལ་ནི་ལས་གཞན་མེད། །ཅི་ལ་བབ་ཀང་
བདག་གིས་ནི། །དགའ་བའི་ཡིད་ནི་དཀགས་མི་བ། །མི་དགའ་བས་ཀང་འདོད་མི་
འགབ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཉམས་པར་འགར། །གལ་ཏེ་བཅོས་ས་ཡོད་ན་ནི། །དེ་ལ་མི་དགར་
ཅི་ཞིག་ཡོད། །གལ་ཏེ་བཅོས་ས་མེད་ན་ནི། །དེ་ལ་མི་དགའ་བས་ཅི་ཕན། །བདག་གམ་
བདག་གི་བཤེས་རམས་ལ། །སག་བསལ་བརས་དང་ཚིག་རབ་དང༌། །མི་སན་ཞེས་བ་མི་
འདོད་དེ། །དག་ལ་དེ་ལས་བཟོག་པས་སོ། །བདེ་བའི་ར་ནི་རེས་འགའ་འབང༌། །སག་
བསལ་ར་ནི་ཤིན་ཏ་མང༌། །སག་བསལ་མེད་པར་ངེས་འབང་མེད། །དེ་ བས་སེམས་ཁོད་
བརན་པར་མནོས། །དཀའ་ཟོག་དད་དང་ཀར་པ། །བསེག་དང་བཅད་སོགས་ཚོར་བ་ནི། །
དོན་མེད་བཟོད་བེད་ཐར་པ་ཡི། །དོན་ད་བདག་གོ་ཅི་ཕིར་སར། །གོམས་ནི་ས་བར་མི་
འགར་བའི། །དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་བས་གནོད་པ་ཆང་ གོམས་པས། །
གནོད་པ་ཆེན་པོ་བཟོད་པར་བོས། །སལ་དང་ཤ་སང་དག་དང་ནི། །བཀེས་སོམ་ལ་སོགས་
ཚོར་བ་དང༌། །གཡན་པ་ལ་སོགས་བཅས་པ་ཡི། །དོན་མེད་སག་བསལ་ཅིས་མ་མཐོང༌། །
ཚ་གང་ཆར་དང་རང་སོགས་དང༌། །ནད་དང་འཆིང་དང་རེག་ སོགས་ལ། །བདག་གིས་
བཟེ་རེ་མི་བ་སེ། །དེ་ལར་བས་ན་གནོད་པ་འཕེལ། །ལ་ལ་བདག་གིས་ཁག་མཐོང་ན། །
དཔའ་བརན་ལག་པར་སེ་འགར་ཡོད། །ལ་ལ་གཞན་གི་ཁག་མཐོང་ན། །བོག་ཅིང་བརལ་
བར་འགར་བ་ཡོད། །དེ་ནི་སེམས་ཀི་ངང་བརན་ དང༑ །སར་མའི་ཚལ་ལས་གར་པ་ཡིན།
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།དེ་བས་གནོད་པ་ཁད་བསད་ཅིང༌། །སག་བསལ་རམས་ཀིས་མི་ཚགས་བོས། །མཁས་པས་
སག་བསལ་བང་ཡང་ནི། །སེམས་ཀི་རབ་དང་རོག་མི་བ། །ཉོན་མོངས་རམས་དང་གཡལ་
འགེད་ལ། །གཡལ་འགེད་ཚེ་ན་ གནོད་པ་མང༌། །སག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཁད་བསད་ནས།
།ཞེ་སང་ལ་སོགས་དག་འཇོམས་པ། །དེ་དག་རལ་བེད་དཔའ་བོ་སེ། །ལག་མ་རོ་ལ་གསད་
པའོ། །གཞན་ཡང་སག་བསལ་ཡོན་ཏན་ནི། །སོ་བས་དེགས་པ་སེལ་བར་བེད། །འཁོར་བ་
པ་ལ་སིང་རེ་སེ། ། སིག་ལ་འཛེམ་དང་དགེ་ལ་དགའ། །མཁིས་པ་ལ་སོགས་སག་བསལ་གི།
།འབང་གནས་ཆེ་ལ་མི་ཁོ་བར། །སེམས་ཡོད་རམས་ལ་ཅི་སེ་ཁོ། །དེ་དག་ཀན་ཀང་རེན་
གིས་བསལ། །དཔེར་ན་མི་འདོད་བཞིན་ད་ཡང༌། །ནད་འདི་འབང་བར་འགར་བ་ ལར༑ །
དེ་བཞིན་མི་འདོད་བཞིན་ད་ཡང༌། །ནན་གིས་ཉོན་མོངས་འབང་བར་འགར། །ཁོ་བར་བ་
ཞེས་མ་བསམས་ཀང༌། །སེ་བོ་རམས་ནི་གི་ནར་ཁོ། །བསེད་པར་བ་ཞེས་མ་བསམས་ཀང༌། །
ཁོ་བ་དེ་བཞིན་སེ་བར་འགར། །ཉེས་པ་ཇི་སེད་ཐམས་ཅད་དང༌། ། སིག་པ་རམ་པ་ས་
ཚོགས་པ། །དེ་ཀན་རེན་གི་སོབས་ལས་བང༌། །རང་དབང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རེན་རམས་
ཚོགས་པ་དེ་དག་ཀང༌། །བསེད་པར་བ་ཞེས་སེམས་པ་མེད། །དེས་བསེད་དེ་ཡང་བདག་
བསེད་ཅིས། །སེམས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཙོ་བོ་ ཞེས་བར་གང་འདོད་དང༌། །བདག་
ཅེས་བརགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་བདག་ནི་འབང་བ་ཞེས། །ཆེད་ད་བསམས་ཤིང་
འབང་བ་མེད། །མ་སེས་པར་ནི་དེ་མེད་ན། །དེ་ཚེ་སེ་བར་འདོད་པ་གང༌། །ཡལ་ལ་རག་ཏ་
གཡེང་འགར་བ། །འགག་པར་འགར་ བའང་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སེ་བདག་དེ་རག་ན་ནི། །
མཁའ་བཞིན་བེད་པ་མེད་པར་མངོན། །རེན་རམས་གཞན་དང་ཕད་ན་ཡང༌། །འགར་བ་
མེད་ལ་ཅི་བར་ཡོད། །བེད་པའི་ཚེ་ཡང་སོན་བཞིན་ན། །བེད་པས་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་བས། །དེ་
ཡི་བེད་པ་འདི་ཡིན་ཞེས། ། འབེལ་པར་འགར་བ་གང་ཞིག་ཡོད། །དེ་ལར་ཐམས་ཅད་
གཞན་གི་དབང༌། །དེ་ཡི་དབང་གིས་དེ་དབང་མེད། །དེ་ལར་ཤེས་ན་སལ་ལ་བའི། །དངོས་
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པོ་ཀན་ལ་ཁོ་མི་འགར། །གང་གིས་གང་ཞིག་བཟོག་བ་སེ། །བཟོག་པའང་རིགས་པ་མིན་ཞེ་
ན། །དེ་ལ་བརེན་ ནས་སག་བསལ་རམས། །རན་ཆད་འགར་འདོད་མི་རིགས་མེད། །དེ་
བས་དགའམ་མཛའ་ཡང་རང༌། །མི་རིགས་བེད་པ་མཐོང་གར་ན། །འདི་འདའི་རེན་ལས་
གར་ཏོ་ཞེས། །དེ་ལར་སོམས་ཏེ་བདེ་བར་མནོས། །གལ་ཏེ་རང་དགས་འགབ་འགར་ན། །
འགའ་ཡང་སག་བསལ་མི་འདོད་པས། །ལས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །ས་ལའང་
སག་བསལ་འབང་མི་འགར། །བག་མེད་པས་ནི་བདག་ལའང་བདག །ཚེར་མ་ལ་སོགས་
གནོད་པ་བེད། །བད་མེད་ལ་སོགས་ཐོབ་བའི་ཕིར། །རམ་ཞིང་ ཟས་གཅོད་ལ་སོགས་བེད།
།ཁ་ཅིག་འགག་ཅིང་གཡང་སར་མཆོང༌། །དག་དང་མི་འཕོད་ཟ་བ་དང༌། །བསོད་ནམས་
མ་ཡིན་སོད་པ་ཡིས། །རང་ལ་གནོད་པ་བེད་པ་ཡོད། །གང་ཚེ་ཉོན་མོངས་དབང་གར་པས།
།བདག་སག་ཉིད་ཀང་གསོད་བེད་པ། །དེ་ཚེ་ དེ་དག་གཞན་ལས་ལ། །གནོད་མི་བེད་པར་
ཇི་ལར་འགར། །ཉོན་མོངས་སེས་པས་དེ་ལ་བར། །བདག་གསོད་ལ་སོགས་ཞགས་པ་ལ། །
སིང་རེ་ར་ལ་མ་སེས་ན། །ཁོ་བར་འགར་བ་ཅི་ཐ་ཚིག །གལ་ཏེ་གཞན་ལ་འཚེ་བེད་པ། །
བིས་པ་རམས་ཀི་རང་ བཞིན་ནི། །དེ་ལ་ཁོ་བ་མི་རིགས་ཏེ། །སེག་པའི་རང་བཞིན་མེ་
བཀོན་འད། །འོན་ཏེ་སོན་དེ་གོ་བར་ལ། །སེམས་ཅན་རང་བཞིན་དེས་པ་ནའང༌། །འོ་
ནའང་ཁོ་བ་མི་རིགས་ཏེ། །མཁའ་ལ་དད་འཐལ་དཀོན་པ་བཞིན། །དབག་པ་ལ་སོགས་
དངོས་ བཀོལ་ཏེ། །གལ་ཏེ་འཕེན་པ་ལ་ཁོ་ན། །དེ་ཡང་ཞེ་སང་གིས་སད་པས། །ཉེས་ན་ཞེ་
སང་ལ་ཁོ་རིགས། །བདག་གིས་སོན་ཆད་སེམས་ཅན་ལ། །འདི་འད་བ་ཡི་གནོད་པ་བས། །
དེ་བས་སེམས་ཅན་འཚེ་བེད་པ། །བདག་ལ་གནོད་པ་འདི་འབང་རིགས། །དེ་ཡི་ མཚོན་
དང་བདག་གི་ལས། །གཉི་ག་སག་བསལ་ར་ཡིན་ཏེ། །དེས་མཚོན་བདག་གི་ལས་ཕང་ན། །
གང་ཞིག་ལ་ནི་ཁོ་བར་བ། །ཤ་བ་མི་ཡི་གཟགས་འད་བ། །རེག་ཏ་མི་བཟོད་སག་བསལ་
ཅན། །སེད་མདོངས་བདག་གིས་བཟང་གར་ན། །དེ་ལ་གནོད་པ་ས་ ལ་ཁོ། །བིས་པ་སག་
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བསལ་མི་འདོད་ཅིང༌། །སག་བསལ་ར་ལ་བརམ་པས་ན། །རང་གི་ཉེས་པས་གནོད་གར་པ།
།གཞན་ལ་བཀོན་ད་ཅི་ཞིག་ཡོད། །དཔེར་ན་དམལ་བའི་སང་མ་དང༌། །རལ་གི་ལོ་མའི་
ནགས་ཚལ་ལར། །རང་གི་ལས་ཀིས་འདི་བསེད་བ། ། གང་ཞིག་ལ་ནི་ཁོ་བར་བ། །བདག་
གི་ལས་ཀིས་བསལ་བས་ནས། །བདག་ལ་གནོད་བེད་རམས་འབང་སེ། །དེས་ནི་སེམས་ཅན་
དམལ་དོང་ན། །བདག་གིས་དེ་དག་མ་བརག་གམ། །འདི་དག་ལ་ནི་རེན་བཅས་ནས། །
བཟོད་པས་བདག་སིག་མང་ད་འབང༌། ། བདག་ལ་བརེན་ནས་དེ་དག་ནི། །ཡན་རིང་སག་
བསལ་དམལ་བར་འདོང༌། །བདག་ནི་དེ་ལ་གནོད་བེད་ལ། །དེ་དག་བདག་ལ་ཕན་
འདོགས་ན། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏ་ཅི་ཡི་ཕིར། །མ་རངས་སེམས་ཁོད་ཁོ་བར་བེད། །གལ་ཏེ་
བདག་ལ་བསམ་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་ ཡོད་ན་དམལ་མི་འགོ། །གལ་ཏེ་བདག་གིས་བདག་
བསངས་ན། །དེ་དག་ལ་འདིར་ཅི་ཞིག་བང༌། །འོན་ཏེ་ལན་ད་གནོད་བས་ན། །དེ་དག་
བསངས་པར་མ་གར་ལ། །བདག་གི་སོད་པའང་ཉམས་པར་འགར། །དེས་ན་དཀའ་ཐབ་
ཞིག་པར་འགར། །ཡིད་ནི་ལས་ ཅན་མ་ཡིན་པས། །སས་ཀང་གང་དའང་གཞོམ་མི་ནས། །
ལས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་ན། །ལས་ནི་སག་བསལ་དག་གིས་གནོད། །བརས་དང་ཚིག་
རབ་ས་བ་དང༌། །མི་སན་པ་ཡི་ཚིག་དེ་ཡིས། །ལས་ལ་གནོད་པར་མི་འགར་ན། །སེམས་
ཁོད་ཅི་ ཕིར་རབ་ཏ་ཁོ། །གཞན་དག་བདག་ལ་མི་དགའ་བ། །དེས་ནི་ཚེ་འདིའམ་ཚེ་
གཞན་ལ། །བདག་ལ་ཟ་བར་མི་བེད་ན། །བདག་ནི་ཅི་ཕིར་དེ་མི་འདོད། །རེད་པའི་བར་
ཆད་བེད་པའི་ཕིར། །གལ་ཏེ་འདི་བདག་མི་འདོད་ན། །བདག་གི་རེད་པ་འདིར་འདོར་གི།
། སིག་པ་དག་ནི་བརན་པར་གནས། །བདག་ནི་དེང་ཉིད་ཤི་ཡང་བའི། །ལོག་འཚོས་ཡན་
རིང་གསོན་མི་རང༌། །བདག་ལ་ཡན་རིང་གནས་གར་ཀང༌། །འཆི་བའི་སག་བསལ་དེ་ཉིད་
ཡིན། །རི་ལམ་ལོ་བརར་བདེ་མོང་ནས། །སད་པར་གར་པ་གང་ཡིན་དང༌། ། གཞན་ཞིག་
ཡད་ཙམ་བདེ་མོང་ནས། །སད་པར་གར་པ་གང་ཡིན་པ། །སད་པ་དེ་དག་གཉི་ག་
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ལའང༌། །བདེ་བ་དེ་ནི་ཕིར་འོང་མེད། །ཚེ་རིང་ཚེ་ཐང་གཉི་ག་ཡང༌། །འཆི་བའི་དས་ས་དེ་
འདར་ཟད། །རེད་པ་མང་པོ་ཐོབ་གར་ཏེ། །ཡན་རིང་དས་ས་བདེ་སད་ཀང་། །ཆོམ་པོས་
ཕོགས་པ་ཇི་བཞིན་ད། །སེན་མོ་ལག་པ་སོང་པར་འགོ། །གལ་ཏེ་རེད་པས་གསོན་གར་ན། །
སིག་ཟད་བསོད་ནམས་བ་ཞེ་ན། །རེད་པའི་དོན་ད་ཁོས་གར་ན། །བསོད་ནམས་ཟད་སིག་
མི་འགར་རམ། །གང་གི་དོན་ད་ བདག་གསོན་པ། །དེ་ཉིད་གལ་ཏེ་ཉམས་གར་ན། །སིག་
པ་འབའ་ཞིག་བེད་པ་ཡི། །གསོན་པ་དེས་ཀོ་ཅི་ཞིག་བ། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཉམས་བེད་
པས། །མི་སན་ས་ལ་ཁོ་ཞེ་ན། །གཞན་ལ་མི་སན་བརོད་ལའང་ཁོད། །དེ་བཞིན་ཅི་སེ་ཁོ་མི་
བེད། ། མ་དད་གཞན་ལ་རག་ལས་པས། །དད་པ་མེད་ལ་ཁོད་བཟོད་ན། །ཉོན་མོངས་སེ་
ལ་རག་ལས་པས། །མི་སན་ས་ལ་ཅིས་མི་བཟོད། །ས་གཟགས་མཆོད་རེན་དམ་ཆོས་ལ། །
འཁལ་ཞིང་འཇིག་པར་བེད་པ་ལའང༌། །བདག་གིས་ཞེ་སང་མི་རིགས་ཏེ། ། སངས་རས་
སོགས་ལ་གནོད་མི་མངའ། །བ་མ་གཉེན་ལ་སོགས་པ་དང༌། །བཤེས་ལ་གནོད་པ་བེད་
རམས་ལའང༌། །ས་མའི་ཚལ་གིས་རེན་དག་ལས། །འགར་བར་མཐོང་ནས་ཁོ་བ་བཟོག །
ལས་ཅན་རམས་ལ་སེམས་ཡོད་དང༌། །སེམས་མེད་གཉི་གས་གནོད་བས་ན། །སེམས་ཡོད་
ཅི་སེ་བཀར་ཏེ་བཀོན། །དེ་བས་གནོད་པ་བཟོད་པར་གིས། །ལ་ལ་རོངས་པས་ཉེས་པ་བེད།
།ལ་ལ་རོངས་ཏེ་ཁོས་གར་ན། །དེ་ལ་སོན་མེད་གང་གིས་བ། །སོན་དང་བཅས་ཏེ་གང་ཞིག་
ཡིན། །གང་གིས་གཞན་དག་གནོད་བེད་པའི། །ལས་དེ་སོན་ཆད་ཅི་ཕིར་བས། །ཐམས་
ཅད་ལས་ལ་རག་ལས་ན། །བདག་གིས་འདི་ལ་ཅི་སེ་བཀོན། །དེ་ལར་མཐོང་ནས་ཅེ་ནས་
ཀང༌། །ཐམས་ཅད་ཕན་ཚན་བམས་སེམས་ས། །འགར་བ་དེ་ལར་བདག་གིས་ནི། །བསོད་
ནམས་དག་ལ་བསིམས་ཏེ་བ། །དཔེར་ན་ཁིམ་ཚིག་གར་པའི་མེ། །ཁིམ་གཞན་ཞིག་ཏ་སོང་
ནས་ནི། །ར་སོགས་གང་ལ་མཆེད་བེད་པ། །དེ་ནི་ཕང་སེ་དོར་བ་ཡིན། །དེ་བཞིན་གང་ལ་
སེམས་ཆགས་ན། །ཞེ་སང་མེ་ནི་མཆེད་གར་པ། །བསོད་ནམས་ཚིག་པར་དོགས་པ་ཡིས། །
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དེ་ནི་དེ་ཡི་མོད་ལ་ དོར༑ །གསད་བའི་མི་ཞིག་ལག་བཅད་དེ། །གལ་ཏེ་ཐར་ན་ཅིས་མ་
ལེགས། །གལ་ཏེ་མི་ཡི་སག་བསལ་གིས། །དམལ་བ་བལ་ན་ཅིས་མ་ལེགས། །ད་ལའི་སག་
བསལ་འདི་ཙམ་ལའང༌། །བདག་གིས་བཟོད་པར་མི་ནས་ན། །དེས་ན་དམལ་བའི་སག་
བསལ་ར། །ཁོ་བ་ཅི་སེ་བཟོག་མི་བེད། །འདོད་པའི་དོན་ད་སེག་ལ་སོགས། །དམལ་བར་
སོང་ཕག་མོང་གར་ཡང༌། །བདག་གིས་རང་གི་དོན་དང་ནི། །གཞན་གི་དོན་ཡང་མ་བས་
སོ། །འདི་ནི་དེ་ཙམ་གནོད་མིན་ལ། །དོན་ཆེན་དག་ཀང་འགབ་འགར་བས། །འགོ་ བའི་
གནོད་སེལ་སག་བསལ་ལ། །དགའ་བ་འབའ་ཞིག་འདིར་བ་རིགས། །གཞན་གིས་ཡོན་ཏན་
ལན་བསོད་ནས། །གལ་ཏེ་དགའ་བའི་བདེ་ཐོབ་ན། །ཡིད་ཁོད་ཀང་ནི་དེ་བསོད་ནས། །ཅི་
ཕིར་དེ་ལར་དགའ་མི་བེད། །ཁོད་ཀི་དགའ་བའི་བདེ་བ་འདི། །བདེ་འབང་ ཁ་ན་མ་ཐོ་
མེད། །ཡོན་ཏན་ལན་པ་རམས་ཀིས་གནང༌། །གཞན་སད་པ་ཡི་མཆོག་ཀང་ཡིན། །གཞན་
ཡང་དེ་ལར་བདེ་འགར་ཞེས། །གལ་ཏེ་ཁོད་བདེ་འདི་མི་འདོད། །ག་རན་སིན་སོགས་
སངས་པའི་ཕིར། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་ཉམས་པར་འགར། །རང་ གི་ཡོན་ཏན་བརོད་
པའི་ཚེ། །གཞན་ལ་བདེ་བའང་འདོད་པར་བེད། །གཞན་གི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའི་ཚེ། །
རང་ལའང་བདེ་བ་མི་འདོད་བེད། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་འདོད་པས། །བང་ཆབ་ཏ་
ནི་སེམས་བསེད་ནས། །སེམས་ཅན་རང་གིས་བདེ་རེད་ན། ། དེས་ཀོ་ཅི་སེ་ཁོ་བར་བེད། །
འཇིག་རེན་གསམ་མཆོད་འཚང་ར་བར། །སེམས་ཅན་རམས་ནི་འདོད་ཅེ་ན། །བསེན་
བཀར་ངན་ངོན་ཙམ་མཐོང་ནས། །ཅི་ཕིར་དེ་ལ་གདང་བར་བེད། །གསོ་བ་གང་ཞིག་ཁོད་
གསོ་བ། །ཁོད་ཉིད་ཀིས་ནི་སིན་བ་དེ། །གཉེན་གིས་ འཚོ་བ་རེད་གར་ན། །དགར་མི་
འགར་བར་སར་ཁོའམ། །དེ་ཅི་འགོ་ལ་མི་འདོད་ན། །དེ་ལ་བང་ཆབ་འདོད་གང་ཡིན། །
གང་ཞིག་གཞན་འབོར་ཁོ་དེ་ལ། །བང་ཆབ་སེམས་ནི་ག་ལ་ཡོད། །གལ་ཏེ་དེས་དེ་ལས་
རེད་དམ། །སིན་བདག་ཁིམ་ན་གནས་གར་པ། །ཀན་ད་དེ་ཁོད་ལ་མེད་ན། །བིན་མ་བིན་
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དབ་དེས་ཅི་བ། །བསོད་ནམས་དང་ནི་དད་པའམ། །རང་གི་ཡོན་ཏན་ཅི་ཕིར་འདོར། །
རེད་པ་གར་པ་མི་འཛིན་པ། །གང་གིས་ཁོ་བ་མི་བེད་སོས། །ཁོད་ནི་རང་གིས་སིག་བས་ལ།
།མ་ངན་མེད་པར་མ་ཟད་ ཀི༑ །བསོད་ནམས་བས་པ་གཞན་དག་དང༌། །ལན་ཅིག་འགན་
པར་བེད་འདོད་དམ།། །།བམ་པོ་གཉིས་པའོ། །གལ་ཏེ་དག་ཞིག་མི་དགའ་ནའང༌། །དེ་ལ་
ཁོད་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཁོད་ཀི་ཡིད་སོན་ཙམ་གིས་ནི། །དེ་ལ་གནོད་པའི་ རར་མི་
འགར། །ཁོད་ཀི་འདོད་པས་སག་བསལ་དེ། །གབ་ནའང་ཁོད་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །གལ་
ཏེ་འཚེངས་པར་འགར་ཞེ་ན། །དེ་ལས་ཕང་བའང་གཞན་ཅི་ཡོད། །ཉོན་མོངས་ཉ་པས་
བཏབ་པ་ཡི། །མཆིལ་པ་འདི་ནི་མི་བཟད་གཟེ། །དེས་བཟང་ སེམས་དམལ་བམ་པར་ཡང༌།
།དམལ་བའི་སང་མས་བདག་འཚེད་དེས། །བསོད་དང་གགས་པའི་རིམ་གོས་ནི། །བསོད་
ནམས་མི་འགར་ཆེར་མི་འགར། །བདག་སོབས་མི་འགར་ནད་མེད་མིན། །ལས་བདེ་བར་
ཡང་མི་འགར་རོ། །བདག་ནི་རང་དོན་ ཤེས་གར་ན། །དེ་ལ་རང་དོན་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཡིད་
བདེ་འབའ་ཞིག་འདོད་ན་ནི། །རན་སོགས་ཆད་ཡང་བསེན་དགོས་སོ། །གགས་པའི་དོན་ད་
ནོར་ཤོར་ཅིང༌། །བདག་ཉིད་ཀང་ནི་གསོད་བེད་ན། །ཚིག་འབ་རམས་ཀིས་ཅི་ཞིག་བ། །ཤ་
ནི་དེས་ཀོ་ས་ལ་བདེ།། བེ་མའི་ཁང་བ་རིབ་གར་ན། །བིས་པ་རམས་ནི་ག་ཆད་ད། །དེ་
བཞིན་བསོད་དང་གགས་ཉམས་ན། །རང་གི་སེམས་ནི་བིས་པ་བཞིན། །རེ་ཞིག་ས་ལ་
སེམས་མེད་ཕིར། །བདག་ལ་བསོད་སེམས་ཡོད་མི་སིད། །བདག་ལ་གཞན་དགའ་ཞེས་
གགས་པ། ། དེ་ནི་དགའ་བའི་ར་ཡིན་གང༌། །གཞན་ནམ་ཡང་ན་བདག་ལའང་རང༌། །
གཞན་དགའ་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་ཕན། །དགའ་བདེ་དེ་ནི་དེ་ཉིད་ཀི། །བདག་གིས་དེ་ལས་
ཤས་མི་འཐོབ། །དེ་བདེ་བ་ཡི་བདག་བདེ་ན། །ཀན་ལའང་དེ་བཞིན་བ་དགོས་ན། །ཇི་ལར་
གཞན་ལ་དགའ་བ་ཡིས། །བདེ་བར་གར་ན་བདག་མི་བདེ། །དེ་བས་བདག་ནི་བསོད་དོ་
ཞེས། །རང་གི་དགའ་བ་སེ་འགར་བ། །དེ་ཡང་དེ་ལར་མི་འཐད་པས། །བིས་པའི་སོད་པ་
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ཁོ་ནར་ཟད། །བསོད་སོགས་བདག་ནི་གཡེང་བར་བེད། །དེས་ནི་སོ་བའང་ འཇིག་པར་
བེད། །ཡོན་ཏན་ལན་ལ་ཕག་དོག་དང༌། །ཕན་སམ་ཚོགས་པའང་འཇིག་པར་བེད། །དེ་
ཕིར་བདག་གི་བསོད་སོགས་ནི། །གཞིག་ཕིར་གང་དག་ཉེར་གནས་པ། །དེ་དག་བདག་ནི་
ངན་སོང་ད། །ལང་བ་བསང་ཕིར་ཞགས་མིན་ནམ། །བདག་ནི་ གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ། །
རེད་དང་བཀར་སི་འཆིང་མི་དགོས། །གང་དག་བདག་བཅིངས་གོལ་བེད་པ། །དེ་ལ་བདག་
ནི་ཇི་ལར་ཁོ། །བདག་ནི་སག་བསལ་འཇག་འདོད་ལ། །སངས་རས་ཀིས་ནི་བིན་བརབས་
བཞིན། །མི་གཏོང་སོ་འཕར་ཉིད་གར་པ། ། དེ་ལ་བདག་ནི་ཇི་ལར་ཁོ། །འདི་ནི་བསོད་
ནམས་གེགས་བེད་ཅེས། །དེ་ལའང་ཁོ་བར་རིགས་མིན་ཏེ། །བཟོད་མཚངས་དཀའ་ཐབ་
ཡོད་མིན་ན། །དེ་ལ་བདག་ནི་མི་གནས་སམ། །གལ་ཏེ་བདག་ནི་རང་སོན་གིས། །འདི་ལ་
བཟོད་པ་མི་བེད་ན། །བསོད་ནམས་ར་ནི་ ཉེར་གནས་པ། །འདི་ལ་བདག་གེགས་བེད་པར་
ཟད། །གང་ཞིག་གང་མེད་མི་འབང་ལ། །གང་ཞིག་ཡོད་ན་ཡོད་གར་པ། །དེ་ཉིད་དེ་ཡི་ར་
ཡིན་ན། །ཇི་ལར་དེ་ལ་གེགས་ཞེས་བ། །དས་ས་ཕིན་པའི་སོང་མོ་བས། །སིན་པའི་གེགས་
བས་ཡོད་མ་ཡིན།། རབ་ཏ་འབིན་པར་བེད་གར་པ། །རབ་བང་གེགས་ཞེས་བར་མི་རང༌། །
འཇིག་རེན་ན་ནི་སོང་བ་མོད། །གནོད་པ་བེད་པ་དཀོན་པ་སེ། །འདི་ལར་ཕར་གནོད་མ་
བས་ན། །འགའ་ཡང་གནོད་པ་མི་བེད་དོ། །དེ་བས་ངལ་བས་མ་བསབས་པའི། །ཁིམ་ད་
གཏེར་ནི་ བང་བ་ལར། །བང་ཆབ་སོད་པའི་གོགས་གར་པས། །བདག་གིས་དག་ལ་དགའ་
བར་བ། །འདི་དང་བདག་གིས་བསབས་པས་ན། །དེ་ཕིར་བཟོད་པའི་འབས་བ་ནི། །འདི་
ལ་ཐོག་མར་བདར་འོས་ཏེ། །འདི་ལར་དེ་ནི་བཟོད་པའི་ར། །གལ་ཏེ་བཟོད་བསབ་བསམ་
མེད་པས། །དག་འདི་མཆོད་བ་མིན་ཞེ་ན། །གབ་པ་ཡི་ནི་རར་རང་བ། །དམ་པའི་ཆོས་
ཀང་ཅི་སེ་མཆོད། །གལ་ཏེ་དག་འདི་གནོད་བ་བའི། །བསམ་ཡོད་མཆོད་བ་མིན་ཞེ་ན། །
སན་པ་བཞིན་ད་ཕན་བརོན་ན། །བདག་གི་ བཟོད་པ་ཇི་ལར་འགབ། །དེ་བས་རབ་ཏ་
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སང་སེམས་ལ། །བརེན་ནས་བཟོད་པ་སེ་བས་ན། །དེ་ཉིད་བཟོད་པའི་ར་ཡིན་པས། །དམ་
པའི་ཆོས་བཞིན་མཆོད་པར་འོས། །དེ་ཕིར་སེམས་ཅན་ཞིང་དང་ནི། །རལ་བའི་ཞིང་ཞེས་
ཐབ་པས་གསངས། །འདི་ དག་མག་བས་མང་པོ་ཞིག །འདི་ལར་ཕན་སམ་ཕ་རོལ་ཕིན། །
སེམས་ཅན་རམས་དང་རལ་བ་ལས། །སངས་རས་ཆོས་འགབ་འད་བ་ལ། །རལ་ལ་གས་བ་
དེ་བཞིན་ད། །སེམས་ཅན་ལ་མིན་ཅི་ཡི་ཚལ། །བསམ་པའི་ཡོན་ཏན་རང་གིས་མིན། །
འབས་ བ་ལས་ཡིན་དེས་མཚངས་པར། །སེམས་ཅན་རམས་ལའང་ཡོན་ཏན་ཡོད། །དེ་
ཕིར་དེ་དག་མཉམ་པ་ཡིན། །བམས་སེམས་ལན་ལ་མཆོད་པ་གང༌། །དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཆེ་
བ་ཉིད། །སངས་རས་དད་པའི་བསོད་ནམས་གང༌། །དེ་ཡང་སངས་རས་ཆེ་ བ་ཉིད། །
སངས་རས་ཆོས་འགབ་ཆ་ཡོད་པ། །དེས་ན་དེ་དག་མཉམ་པར་འདོད། །ཡོན་ཏན་ར་མཚོ་
མཐའ་ཡས་པའི། །སངས་རས་རམས་དང་འགའ་མི་མཉམ། །ཡོན་ཏན་མཆོག་ཚོགས་
གཅིག་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་ཤེས་ཙམ་འགའ་ཞིག་ལ། །སང་ ནའང་དེ་ལ་མཆོད་དོན་ད། །
ཁམས་གསམ་ཕལ་ཡང་ཆང་བར་འགར། །སངས་རས་ཆོས་མཆོག་སེ་བའི་ཤེས། །སེམས་
ཅན་རམས་ལ་ཡོད་པས་ན། །འདི་ཙམ་ངག་གིས་ཆ་བསན་ནས། །སེམས་ཅན་མཆོད་བར་
རིགས་པར་འགར། །གཞན་ཡང་ གཡོ་མེད་གཉེན་གར་ཅིང༌། །ཕན་པ་དཔག་མེད་མཛད་
རམས་ལ། །སེམས་ཅན་མག་བ་མ་གཏོགས་པར། །གཞན་གང་ཞིག་གིས་ལན་ལོན་འགར། །
གང་ཕིར་ས་གཏོང་མནར་མེད་འཇག་པ་ལ། །དེ་ལ་ཕན་བཏགས་ལན་ལོན་འགར་བས་ན།
།དེ་ བས་འདི་དག་གནོད་ཆེན་བེད་ན་ཡང༌། །ཐམས་ཅད་བཟང་དག་ཞིག་ཏ་སད་པར་བ།
།རེ་ཞིག་བདག་གི་རེར་གར་ཉིད་ཀང་ནི། །གང་ཕིར་རང་གི་ས་ལའང་མི་གཟིགས་པ། །དེ་
ལ་རོངས་པ་བདག་གིས་ཇི་ལར་ན། །ང་རལ་བ་ཞིང་བན་གི་དངོས་མི་བ། །གང་དག་བདེ་
བས་ཐབ་རམས་དགེས་འགར་ཞིང༌། །གང་ལ་གནོད་ན་མི་དགེས་འབང་འགར་བ། །དེ་
དག་དགའ་བས་ཐབ་པ་ཀན་དགེས་ཤིང༌། །དེ་ལ་གནོད་བས་ཐབ་ལ་གནོད་པ་བས། །ཇི་
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ལར་ལས་ལ་ཀན་ནས་མེ་འབར་བ། །འདོད་པ་ཀན་གིས་ཡིད་བདེར་མི་འགར་བ། །དེ་
བཞིན་སེམས་ཅན་གནོད་པ་བས་ན་ཡང༌། །ཐགས་རེ་ཆེ་རམས་དགེས་པའི་ཐབས་མེད་
དོ། །དེ་བས་བདག་གིས་འགོ་ལ་གནོད་བས་པས། །ཐགས་རེ་ཆེ་ཀན་མི་དགེས་གར་པ་གང༌།
།སིག་དེ་དེ་རིང་སོ་སོར་བཤགས་བགི་ཡིས། །མི་དགེས་གང་ལགས་དེ་ཐབ་བཟོད་པར་
གསོལ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་རམས་དགེས་པར་བགི་སད་ད། །དེང་ནས་བཟང་ནས་འཇིག་
རེན་བན་ད་མཆི། །འགོ་མང་རོག་པས་བདག་གི་སིར་འཚོག་གམ། །འགམས་ཀང་མི་བསོ་
འཇིག་རེན་ མགོན་དགེས་མཛོད། །འགོ་བ་འདི་ཀན་ཐགས་རེའི་བདག་ཅན་དེས། །
བདག་ཏ་མཛད་པ་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །སེམས་ཅན་ངོ་བོར་མཐོང་བ་འདི་དག་ཉིད། །
མགོན་དེ་བདག་ཉིད་ཅི་ཕིར་གས་མི་བེད། །འདི་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤགས་པ་མ་ཉེས་བེད་
ཡིན། །རང་ དོན་ཡང་དག་སབ་པའང་འདི་ཉིད་དོ། །འཇིག་རེན་སག་བསལ་སེལ་བའང་
འདི་ཉིད་དེ། །དེ་ལས་བདག་གིས་རག་ཏ་དེ་ཉིད་བ། །དཔེར་ན་རལ་པོའི་མི་འགའ་ཞིག །
སེ་བོ་མང་ལ་གནོད་བེད་ཀང༌། །སེ་བོ་མིག་རང་རིང་པོ་དག །ནས་ཀང་ཕིར་གནོད་མི་
བེད་ དེ༑ །འདི་ལར་དེ་གཅིག་མ་ཡིན་གི། །རལ་པོའི་མཐ་སོབས་དེ་ཡི་མཐ། །དེ་བཞིན་
གནོད་བེད་ཉམ་ཆང་བ། །འགའ་ཡང་ཁད་ད་གསད་མི་བ། །འདི་ལར་དམལ་བའི་སང་མ་
དང༌། །ཐགས་རེ་ལན་རམས་དེ་ཡི་དཔང༌། །དེ་ལར་དམངས་ཀིས་རལ་ ༄༅། །གཏམ་
བཞིན། །སེམས་ཅན་རམས་ནི་མག་བར་བ། །རལ་པོ་ལ་ཞིག་ཁོས་ན་ཡང༌། །སེམས་ཅན་མི་
མག་བས་པ་ཡིས། །མོང་བར་འགར་བ་གང་ཡིན་པ། །དམལ་བའི་གནོད་པ་དེས་བེད་
དམ། །རལ་པོ་ལ་ཞིག་མག་ན་ཡང༌། ། སེམས་ཅན་མག་བར་བས་པ་ཡིས། །འཐོབ་པར་
འགར་བ་གང་ཡིན་པ། །སངས་རས་ཉིད་སིན་མི་སིད་དོ། །སེམས་ཅན་མག་ལས་བང་བ་ཡི།
།མ་འོངས་སངས་རས་འགབ་ལ་ཞོག །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དཔལ་ཆེན་དང༌། །གགས་དང་སེད་
འགར་ཅིས་མ་མཐོང༌། ། འཁོར་ཚེ་བཟོད་པས་མཛེས་སོགས་དང༌། །ནད་མེད་པ་དང་
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གགས་པ་ཡིས། །ཤིན་ཏ་ཡན་རིང་འཚོ་བ་དང༌། །འཁོར་ལོས་སར་བའི་བདེ་རས་ཐོབ། །
བང་ཆབ་སེམ ས་དཔའི་ སོད ་པ་ལ་འཇག་པ་ལས། བཟོད ་པ་བསན་པ་
ཞེས ་བ་བ་སེ་ ལེའ ་དག་པའོ། ། །།

དེ་ལར་བཟོད་པས་བརོན་འགས་བརམ། །འདི་ལར་བརོན་ལ་བང་ཆབ་གནས། །རང་མེད་
གཡོ་བ་མེད་པ་བཞིན། །བསོད་ནམས་བརོན་འགས་མེད་མི་འབང༌། །བརོན་གང་དགེ་ལ་
སོ་བའོ། །དེ་ཡི་མི་མཐན་ཕོགས་བཤད་བ། །ལེ་ལོ་ངན་ལ་ཞེན་པ་དང༌། ། སིད་ལག་བདག་
ཉིད་བརས་པའོ། །སོམ་ལས་བདེ་བའི་རོ་མང་དང༌། །གཉིད་ལ་བརེན་པའི་སེད་པ་ཡིས། །
འཁོར་བའི་སག་བསལ་མི་སོ་ལས། །ལེ་ལོ་ཉེ་བར་སེ་བར་འགར། །ཉོན་མོངས་ར་བས་
བཤོར་ནས་ནི། །སེ་བའི་རར་ནི་ཆད་གར་ནས། །འཆི་བདག་ཁར་ནི་སོང་གར་པ། །ཅི་སེ་ད་
དང་མི་ཤེས་སམ། །རང་སེ་རིམ་གིས་གསོད་པ་ཡང༌། །ཁོད་ཀིས་མཐོང་བར་མ་གར་ཏམ། །
འོན་ཀང་གཉིད་ལ་བརེན་པ་གང༌། །གདོལ་པ་དང་ནི་མ་ཧེ་བཞིན། །ལམ་ནི་ཀན་ནས་
བཀག་ནས་ས། །འཆི་བདག་གིས་ནི་ བལས་བཞིན་ད། །ཇི་ལར་ཁོད་ནི་ཟ་དགའ་ཞིང༌། །
འདི་ལར་གཉིད་ལོག་ཇི་ལར་དགའ། །མར་བ་ཉིད་ད་འཆི་འགར་བས། །ཇི་སིད་ད་ནི་
ཚོགས་བསག་བ། །དེ་ཚེ་ལེ་ལོ་སངས་ཀང་ནི། །དས་མ་ཡིན་པར་ཅི་ཞིག་བ། །འདི་ནི་མ་
བས་བརམས་པ་དང༌། །འདི་ ཕེད་བས་པར་གནས་པ་ལ། །གོ་བར་འཆི་བདག་འོངས་ནས་
ནི། །ཀི་ཧད་བཅོམ་ཞེས་སེམས་པར་འགར། །མ་ངན་ཤགས་ཀིས་སངས་པ་ཡི། །མིག་དམར་
གདོང་ལ་མཆི་མ་འཛག །ཉེ་ད་རེ་ཐག་ཆད་པ་དང༌། །གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉའི་བཞིན་ལ་བལ། །
རང་སིག་དན་པས་གདང་པ་དང༌། །དམལ་བའི་ས་ནི་ཐོས་པ་ཡིས། །སག་པས་མི་གཙང་
ལས་གོས་ཤིང༌། །མོས་པར་འགར་ཚེ་ཅི་ཞིག་བ། །ཁོད་ནི་ཉ་གསོན་འགེ་བ་ལའི། །ཚེ་
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འདིར་འཇིགས་དང་ལན་གར་ན། །སིག་བས་དམལ་བ་མི་བཟད་པའི། ། སག་བསལ་
རམས་ནི་སོས་ཅི་དགོས། །ཆ་ཚན་གིས་ནི་རེག་པ་ན། །གཞོན་ཤ་ཅན་ལ་རབ་ཚ་བའི། །
དམལ་བ་ཡི་ནི་ལས་བས་ནས། །ཅི་ཕིར་འདི་ལར་བདེ་བར་གནས། །བརོན་མེད་འབས་བ་
འདོད་པ་དང༌། །བཟེ་རེ་ཅན་ལ་གནོད་མང་ཞིང༌། །འཆི་བས་བཟང་ བཞིན་ལ་འད་བ། །
ཀི་ཧད་སག་བསལ་དག་གིས་བཅོམ། །མི་ཡི་ག་ལ་བརེན་ནས་ས། །སག་བསལ་ཆ་བོ་ཆེ་ལས་
སོལ། །ག་འདི་ཕི་ནས་རེད་དཀའ་བས། །རོངས་པ་དས་ས་གཉིད་མ་ལོག །དགའ་བའི་ར་
ནི་མཐའ་ཡས་པའི། །དམ་ཆོས་དགའ་ བའི་མཆོག་སངས་ནས། །སག་བསལ་ར་ཡིས་
གཡེང་བ་དང༌། །རོད་སོགས་ལ་ཁོད་ཅི་ཕིར་དགའ། །སིད་ལག་མེད་དང་དཔང་ཚོགས་
དང༌། །ལར་བང་བདག་ཉིད་དབང་བ་དང༌། །བདག་དང་གཞན་ད་མཉམ་པ་དང༌། །
བདག་དང་གཞན་ད་བརེ་བར་གིས། །བདག་གིས་བང་ཆབ་ག་ལ་ཞེས། །སིད་ལག་པར་ནི་
མི་བ་སེ། །འདི་ལར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི། །བདེན་པ་གསང་བས་བདེན་འདི་གསངས། །
སང་བ་ཤ་སང་བང་བ་དང༌། །དེ་བཞིན་སིན་བར་གང་གར་པ། །དེས་ཀང་བརོན་པའི་
སོབས་བསེད་ན། །བང་ ཆབ་ཐོབ་དཀའ་བ་མེད་འཐོབ། །བདག་ལ་རིགས་ཀིས་མིར་སེས་
ལ། །ཕན་དང་གནོན་པའི་ངོ་ཤེས་པས། །བང་ཆབ་སོད་པ་མ་བཏང་ན། །བདག་གིས་བང་
ཆབ་ཅིས་མི་འཐོབ། །འོན་ཏེ་རང་ལག་ལ་སོགས་པ། །བཏང་དགོས་བདག་ནི་འཇིགས་ཤེ་
ན། །ལི་དང་ཡང་བ་མ་དཔད་པར། །རོངས་པས་བདག་ནི་འཇིགས་པར་ཟད། །བསལ་པ་
བེ་བ་གངས་མེད་ད། །ལན་གངས་ད་མར་བཅད་པ་དང༌། །དབག་དང་བསེག་དང་
གཤེགས་འགར་གི། །བང་ཆབ་ཐོབ་པར་མི་འགར་རོ། །བདག་གིས་བང་ཆབ་སབ་པ་ཡི། །
སག་བསལ་འདི་ནི་ཚོད་ཡོད་དེ། །ཟག་ར་ཁོང་བརག་གནོད་བསལ་ཕིར། །ལས་ར་བཏོད་
པའི་སག་བསལ་བཞིན། །སན་པ་ཀན་ཀང་གསོ་དཔད་ཀི། །མི་བདེ་བ་ཡིས་ནད་མེད་
བེད། །དེ་བས་སག་བསལ་མང་པོ་དག །གཞོམ་ཕིར་ མི་བདེ་ཆང་བཟོད་བ། །གསོ་དཔད་
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ཕལ་པ་འདི་འད་བ། །སན་པ་མཆོག་གིས་མ་མཛད་དེ། །ཆོ་ག་ཤིན་ཏ་འཇམ་པོ་ཡིས། །
ནད་ཆེན་དཔག་མེད་གསོ་བར་མཛད། །ཚོད་མ་ལ་སོགས་སིན་པ་ལའང༌། །འདེན་པས་
ཐོག་མར་སོར་བར་མཛད། །དེ་ལ་གོམས་ ནས་ཕི་ནས་ནི། །རིམ་གིས་རང་གི་ཤ་ཡང་
གཏོང༌། །གང་ཚེ་རང་གི་ལས་ལ་ནི། །ཚོད་སོགས་ལ་བའི་བོ་སེས་པ། །དེ་ཚེ་ཤ་ལ་སོགས་
གཏོང་བ། །དེ་ལ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །སིག་པ་སང་ཕིར་སག་བསལ་མེད། །མཁས་པའི་
ཕིར་ན་མི་དགའ་མེད། འདི་ལར་ལོག་པར་རོག་པ་དང༌། །སིག་པས་སེམས་དང་ལས་ལ་
གནོད། །བསོད་ནམས་ཀིས་ནི་ལས་བདེ་ལ། །མཁས་པ་ཡིས་ནི་སེམས་བདེ་ན། །གཞན་དོན་
འཁོར་བར་གནས་ཀང་ནི། །སིང་རེ་ཅན་དག་ཅི་སེ་སོ། །འདི་ནི་བང་ཆབ་སེམས་སོབས་
ཀིས། ། སོན་གི་སིག་པ་ཟད་བེད་ཅིང༌། །བསོད་ནམས་ར་མཚོ་སད་བེད་ཕིར། །ཉན་ཐོས་
རམས་པས་མཆོག་ཏ་བཤད། །དེ་བས་སོ་ངལ་ཀན་སེལ་བའི། །བང་ཆབ་སེམས་ཀི་ར་ཞོན་
ནས། །བདེ་ནས་བདེ་བར་འགོ་བ་ལ། །སེམས་ཤེས་ས་ཞིག་སིད་ལག་འགར། །སེམས་ ཅན་
དོན་གབ་བ་ཕིར་དཔང༌། །མོས་བརན་དགའ་དང་དོར་བ་ཡིན། །མོས་པ་སག་བསལ་
འཇིགས་པ་དང༌། །དེ་ཡི་ཕན་ཡོན་བསམ་པས་བསེད། །དེ་ལར་མི་མཐན་ཕོགས་སངས་
ཏེ། །མོས་དང་ང་རལ་དགའ་དང་དོར། །ལར་ལེན་དབང་བསར་སོབས་ཀིས་ནི། །བརོན་
འགས་སེལ་ཕིར་འབད་པར་བ། །བདག་དང་གཞན་གི་ཉེས་པ་ནི། །དཔག་མེད་བདག་གིས་
གཞོམ་བ་སེ། །གང་ད་ཉེས་པ་རེ་རེ་ལའང༌། །བསལ་པ་ར་མཚོ་ཟད་འགར་བ། །ཉེས་ཟད་
རོམ་པ་དེ་ཡི་ནི། །ཆ་ཡང་བདག་ལ་མ་མཐོང་ན། ། སག་བསལ་དཔག་ཏ་མེད་པའི་གནས།
།བདག་གོ་ཅི་ཕིར་སིང་མ་གས། །བདག་དང་གཞན་གི་ཡོན་ཏན་ནི། །མང་པོ་བདག་གིས་
བསབ་བ་སེ། །དེ་ལ་ཡོན་ཏན་རེ་རེ་ཡང༌། །བསལ་པ་ར་མཚོས་གོམས་འགར་ན། །བདག་
ནི་ཡོན་ཏན་ཆ་ལ་ཡང༌། །གོམས་པ་ནམ་ཡང་མ་སེས་ཏེ། །ཇི་ཞིག་ལར་རེད་སེ་བ་ནི། །
བདག་གིས་དོན་མེད་བས་པ་མཚར། །བདག་གིས་བཅོམ་ལན་མ་མཆོད་ཅིང༌། །དགའ་སོན་
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ཆེན་པོའི་བདེ་མ་བིན། །བསན་ལ་བ་བ་མ་བས་དང༌། །དབལ་པོའི་བསམ་པ་རོགས་མ་བས།
།འཇིགས་ ལ་མི་འཇིགས་མ་བིན་དང༌། །ཉམ་ཐག་བདེ་མ་བིན་ན་བདག །མ་ཡི་མངལ་གི་
ཟག་ར་དང༌། །སག་བསལ་འབའ་ཞིག་བསེད་པར་ཟད། །བདག་ནི་སོན་དང་ད་ལར་ཡང༌།
།ཆོས་ལ་མོས་དང་བལ་བ་ཡིས། །ཕོངས་པ་འདི་འད་བང་བར་གར། །ས་ཞིག་ཆོས་ལ་མོས་
པ་གཏོང༌། །དགེ་བའི་ཕོགས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །ར་བ་མོས་པར་ཐབ་པས་གསངས། །དེ་ཡི་
ར་བ་རག་ཏ་ནི། །རམ་སིན་འབས་བ་བསོམས་པས་སོ། །སག་བསལ་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༌། །
འཇིགས་པ་རམ་པ་ས་ཚོགས་དང༌། །འདོད་པ་རམས་དང་བལ་ བ་ནི། །སིག་པ་སོད་ལས་
འབང་བར་འགར། །ཡིད་ལ་བསམས་པའི་དགེ་བས་པས། །གང་དང་གང་ད་འགོ་འགར་བ།
།དེ་དང་དེར་ནི་བསོད་ནམས་དེས། །འབས་བའི་ཡོན་གིས་མངོན་མཆོད་འགར། །སིག་པ་
བེད་པ་བདེ་འདོད་ཀང༌། །གང་དང་གང་ད་འགོ་ འགར་བ། །དེ་དང་དེར་ནི་སིག་པ་དེས།
།སག་བསལ་མཚོན་གིས་རམ་པར་འཇོམས། །ར་ཆེ་དི་བཟང་བསེལ་བའི་པདྨའི་སིང་པོར་
གནས། །རལ་བའི་གསང་སན་ཟས་ཀིས་གཟི་བརིད་བསེད་བས་པ། ཐབ་འོད་ཀིས་རས་
པདྨ་ལས་བང་ལས་མཆོག་ཅན། །རལ་བའི་མདན་གནས་བདེ་གཤེགས་སས་ས་དགེ་བས་
འགར། །གཤིན་རེའི་སེས་བས་པགས་པ་མ་ལས་བཤས་པས་ཤིན་ཏ་ཉམ་ཐག་ཅིང༌། །རབ་
ཏ་ཚ་བའི་མེ་ཡིས་བཞས་བའི་ཟངས་ཞན་ལས་ལ་བགས་གར་ལ། །འབར་བའི་རལ་གི་
མདང་ཐང་གིས་བསན་ཤ་ཡི་དམ་བ་བརར་ལགས་ཤིང༌། །ཤིན་ཏ་འབར་བའི་ལགས་ཀི་ས་
གཞིར་ལང་བ་མི་དགེ་མང་པོས་འགར། །དེ་བས་དགེ་ལ་མོས་བ་ཞིང༌། །གས་པ་ཉིད་ད་
བསོམ་པར་བ། །རོ་རེ་རལ་མཚན་ཆོ་ག་ཡིས། །བརམས་ནས་ང་རལ་བསོམ་ པར་བ། །
དང་པོར་འབོར་པ་བརགས་ནས་ནི། །བརམ་མམ་ཡང་ན་མི་བརམ་བ། །མ་བརམས་པ་ནི་
མཆོག་ཡིན་གི། །བརམས་ནས་ལོག་པར་མི་བའོ། །སེ་བ་གཞན་ད་དེ་གོམས་ཤིང༌། །སིག་
དང་སག་བསལ་འཕེལ་བར་འགར། །གཞན་དང་འབས་ བའི་དས་ཀང་ནི། །དམན་འགར་
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དེ་ཡང་སབ་མི་འགར། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་ནས་པས་ཏེ། །གསམ་པོ་དག་ལ་ང་རལ་བ། །
བདག་ཉིད་གཅིག་བས་བའོ་ཞེས། །འདི་ནི་ལས་ཀི་ང་རལ་ཉིད། །ཉོན་མོངས་དབང་མེད་
འཇིག་རེན་འདིས། །རང་དོན་སབ་ པར་མི་ནས་པས། །འགོ་བས་བདག་ལར་མི་ནས་ཏེ། །
དེ་བས་བདག་གིས་འདི་བའོ། །གཞན་དག་དམན་པའི་ལས་བེད་ན། །བདག་ཉིད་ཀང་ནི་
ཇི་ལར་འདག །ང་རལ་གིས་ནི་མི་བས་ཏེ། །བདག་ལ་ང་རལ་མེད་པ་མཆོག །ཤི་བའི་སལ་
དང་ཕད་གར་ན། ། ཁ་ཡང་མཁའ་ལིང་ལ་བར་སོད། །གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ཉམ་ཆང་ན། །
ལང་བ་ཆང་དའང་གནོད་པར་བེད། །ཞམ་བཅས་རོལ་བ་དོར་བ་ལ། །ཕོངས་ལས་ཐར་བ་
ཡོད་དམ་ཅི། །ང་རལ་རོལ་བ་བསེད་པས་ནི། །ཆེན་པོ་ཡིས་ཀང་ཐབ་པར་དཀའ། །དེ་བས་
སེམས་ནི་བརན་པ་ཡིས། །ལང་བ་རམས་ནི་གཞོམ་བ་སེ། །བདག་ནི་ལང་བས་ཕམ་བས་ན།
།ཁམས་གསམ་རལ་འདོད་བཞད་གད་འགར། །བདག་གིས་ཀན་ལས་རལ་བ་སེ། །བདག་
ལས་ས་ཡང་རལ་མི་བ། །རལ་བ་སེང་གེའི་སས་བདག་གིས། །ང་རལ་འདི་ལ་གནས་པར་བ།
།འགོ་གང་ང་རལ་གིས་བཅོམ་དེ། །ཉོན་མོངས་ང་རལ་ཅན་མ་ཡིན། །ང་རལ་ཅན་དགའི་
དབང་མི་འགོ། །དེ་དག་ང་རལ་དག་དབང་འགར། །ཉོན་མོངས་ང་རལ་གིས་ཁེངས་ནི། །
ངན་འགོར་ང་རལ་གིས་ཁིད་ཅིང༌། །མི་ཡི་དགའ་སོན་བཅོམ་པ་དང༌། །གཞན་གི་ཟས་
ཟའི་བན་དང་ནི། །གེན་པ་མི་སག་ཉམ་ཆང་དང༌། །ཐམས་ཅད་ད་ནི་བརས་པར་འགར། །
ང་རལ་གིས་ཁེངས་དཀའ་ཐབ་ཅན། །དེ་ཡང་ང་རལ་ཅན་གཏོགས་ན། །དམན་པ་ཅི་འད་
ཡིན་པ་སོས། །གང་ཞིག་ང་རལ་དག་ལས་རལ་ཕིར་ང་རལ་འཆང༌། །དེ་ནི་ང་རལ་ཅན་
དང་རམ་རལ་དཔའ་དེ་ཉིད། །གང་ཞིག་ང་རལ་དག་བདོ་བ་ཡང་ངེས་བཅོམ་སེ། །འགོ་ལ་
འདོད་བཞིན་རལ་བའི་འབས་བ་རོགས་པར་བེད། །ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀི་ཁོད་གནས་ན། །
རམ་པ་ སོང་ད་སན་གཟགས་ཏེ། །ཝ་ལ་སོགས་པས་སེང་གེ་བཞིན། །ཉོན་མོངས་ཚོགས་
ཀིས་མི་ཚགས་བ། །ཉམ་ང་ཆེ་ཐང་བང་གར་ཀང༌། །མི་ཡིས་མིག་ནི་བསང་བ་ལར། །དེ་
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བཞིན་ཉམ་ང་བང་གར་ཀང༌། །ཉོན་མོངས་དབང་ད་མི་འགར་བ། །བདག་ནི་བསེགས་ཏེ་
བསད་གར་ཏམ། །བདག་གི་མགོ་བོ་བཅད་ཀང་བ། །རམ་པ་ཀན་ད་ཉོན་མོངས་པའི། །
དག་ལ་འདད་པར་མི་བའོ། །དེ་བཞིན་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་ད། །རིགས་པ་ལས་ནི་
གཞན་མི་སད། །རེད་མོའི་བདེ་འབས་འདོད་པ་ལར། །འདི་ཡིས་བ་ བའི་ལས་གང་ཡིན། །
ལས་དེ་ལ་ནི་ཞེ་ན་བ་སེ། །ལས་དེས་མི་ངོམས་དགའ་བར་བ། །བདེ་བའི་དོན་ད་ལས་བས་
ཀང༌། །བད་འགར་མི་འགར་གཏོལ་མེད་ཀི། །གང་གི་ལས་ཉིད་བདེ་འགར་བ། །དེ་ལས་མི་
བེད་ཇི་ལར་བདེ། །ས་གིའི་སོར་ཆགས་སང་རི་ ལའི༑ །འདོད་པ་རམས་ཀིས་མི་ངོམས་
ན། །རམ་སིན་བདེ་ལ་ཞི་བ་ཡི། །བསོད་ནམས་ཀིས་ལ་ཅི་སེ་ངོམས། །དེ་ལས་ལས་ཚར་
ཕིན་བའི་ཕིར། །ཉི་མ་ཕེད་དས་གདངས་པ་ཡི། །གང་ཆེན་མཚོ་ཕད་མཚོར་འཇག་ལར། །
ལས་དེ་ལ་ཡང་འཇག་པར་བ། །སོབས་ཉམས་པ་དང་རེས་འབེལ་ན། །སར་བའི་དོན་ད་
དོར་བར་བ། །ལེགས་པར་ཟིན་ན་ཕི་མ་དང༌། །ཕི་མ་འདོད་པས་དེ་སང་བ། །འཐབ་རིང་
དག་དང་ལན་ཅིག་ཏ། །གཡལ་ངོར་རལ་ཁ་ལགས་པ་བཞིན། །ཉོན་མོངས་མཚོན་ལས་
གཟར་བ་ཞིང༌། །ཉོན་མོངས་དག་རམས་གཞོམ་པར་བཏེག །གཡལ་ད་རལ་གི་ལང་གར་ན།
།འཇིགས་པས་མར་ད་ལེན་པ་ལར། །དེ་བཞིན་དན་པའི་མཚོན་ཤོར་ན། །དམལ་བའི་
འཇིགས་དན་མར་ད་བང༌། །ཇི་ལར་ཁག་ལ་བརེན་བཅས་ནས༑ །དག་ནི་ལས་ལ་ཁབ་
འགར་བ། །དེ་བཞིན་གགས་ནི་རེད་པ་ན། །ཉེས་པས་སེམས་ལ་ཁབ་པར་འགར། །ཡངས་
མར་བཀང་བའི་སོད་བཀར་ལ། །རལ་གི་ཐོགས་པས་དང་བསད་དེ། །བོ་ན་གསོད་བསིགས་
འཇིགས་པ་ལར། །བརལ་ཞགས་ཅན་གིས་དེ་བཞིན་སིམ། །དེ་བས་པང་ད་སལ་འོངས་ན། །
ཇི་ལར་རིངས་པར་ལང་བ་ལར། །དེ་བཞིན་གཉིད་དང་སོམ་འོངས་ན། །མར་ད་དེ་དག་
བཟོག་པར་བ། །ཉེས་པ་བང་བ་རེ་རེ་ཞིང༌། །བདག་ལ་སད་ནས་ཅི་ནས་ཀང༌། །བདག་ལ་
ཕིས་འདི་མི་འབང་བ།། དེ་ལར་བ་ཞེས་ཡན་རིང་བསམ། །ཇི་ལར་གནས་སབས་འདི་དག་
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ལ། །དན་པ་གོམས་པ་ཉིད་འགར་ཞེས། །ར་འདི་ཡིས་ནི་ཕད་པའམ། །རིགས་པའི་ལས་ནི་
འདོད་པར་བ། །ཅི་ནས་ལས་བེད་སོན་རོལ་ནས། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མཐ་ཡོད་པ། །དེ་ལར་
བག་ཡོད་གཏམ་དན་ཏེ། །བདག་ཉིད་ལང་བ་ཡང་བར་བ། །ཇི་ལར་རང་ནི་འགོ་བ་
དང༌། །འོང་བས་ཤིང་བལ་དབང་བསར་བ། །དེ་བཞིན་སོ་བས་དབང་བསར་ཏེ། །དེ་ལར་
ན་ནི་འགབ་པར་འགར། །བང་ཆབ་སེམ ས་དཔའི་ སོད ་པ་ལ་འཇག་པ་ལས།
བརོན ་འགས་བསན་པ་ཞེས ་བ་བ་སེ ་ ལེའ ་བདན་པའོ།། །།

དེ་ལར་བརོན་འགས་བསེད་ནས་ནི། །ཡིད་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞག །སེམས་ནི་རམ་
པར་གཡེངས་པའི་མི། །ཉོན་མོངས་མཆི་བའི་ཕག་ན་གནས། །ལས་དང་སེམས་ནི་དབེན་པ་
ཡིས། །རམ་པར་ གཡེང་བ་མི་འབང་ངོ༌། །དེ་བས་འཇིག་རེན་སང་བ་ཞིང༌། །རམ་པར་
རོག་པ་ཡོངས་ས་དོར། །ཆགས་པའི་ཕིར་དང་རེད་སོགས་ལ། །སེད་པས་འཇིག་རེན་མི་
སོང་སེ། །དེ་བས་འདི་དག་ཡོངས་སོངས་ལ། །མཁས་པས་འདི་ལར་དཔད་པར་བ། །ཞི་
གནས་རབ་ཏ་ལན་པའི་ལག་མཐོང་གིས། །ཉོན་མོངས་རམ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་བས་
ནས། །ཐོག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་བ་དེ་ཡང་ནི། །འཇིག་རེན་ཆགས་པ་མེད་ལ་མངོན་
དགས་འགབ། །མི་རག་ས་ཞིག་མི་རག་ལ། །ཡང་དག་ཆགས་པར་བེད་ པ་ཡོད། །དེས་ནི་
ཚེ་རབས་སོང་ཕག་ཏ། །སག་པ་མཐོང་བར་ཡོང་མི་འགར། །མ་མཐོང་ན་ནི་དགར་མི་
འགར། །ཡིད་ཀང་མཉམ་འཇོག་མི་འགར་ལ། །མཐོང་ཡང་ངོམས་པར་མི་འགར་བས། །
སར་བཞིན་སེད་པས་གདང་བར་འགར། །སེམས་ཅན་ རམས་ལ་ཆགས་བས་ན། །ཡང་
དག་ཉིད་ལ་ཀན་ནས་སིབ། །སོ་བའི་སེམས་ཀང་འཇིག་པར་བེད། །ཐ་མར་མ་ངན་གདང་
བར་འགར། །དེ་ལ་སེམས་པ་འབའ་ཞིག་གིས། །ཚེ་འདི་དོན་མེད་འདའ་བར་འགར། །རག་
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པ་མེད་པའི་མཛའ་བཤེས་ཀིས། །གཡང་དང་ཆོས་ཀང་འཇིག་པར་འགར། །བིས་དང་སལ་
བ་མཉམ་སོད་ན། །ངེས་པར་ངན་འགོར་འགོ་འགར་ཏེ། །སལ་མི་མཉམ་པར་ཁིད་བེད་ན།
།བིས་པ་བསེན་པས་ཅི་ཞིག་བ། །སད་ཅིག་གཅིག་གིས་མཛའ་འགར་ལ། །ཡད་ཙམ་གིས་ནི་
དགར་ཡང་འགར། །དགའ་བའི་གནས་ལ་ཁོ་བེད་པས། །སོ་སོའི་སེ་བོ་མག་བར་དཀའ། །
ཕན་པར་སས་ན་ཁོ་བར་བེད། །བདག་ཀང་ཕན་ལས་བཟོག་པར་བེད། །དེ་དག་ངག་ནི་མ་
མཉན་ན། །ཁོ་བས་ངན་འགོར་འགོ་བར་འགར། །མཐོ་ལ་ཕག་དོག་མཉམ་དང་འགན། །
དམའ་ལ་ང་རལ་བསོད་ན་དེགས། །མི་སན་བརོད་ན་ཁོང་ཁོ་སེ། །ནམ་ཞིག་བིས་ལས་ཕན་
པ་ཐོབ། བིས་དང་འགོགས་ན་བིས་པ་ལ། །བདག་བསོད་གཞན་ལ་སོད་པ་དང༌། །འཁོར་
བར་དགའ་བའི་གཏམ་ལ་སོགས། །མི་དགེ་ཅིས་ཀང་ངེས་པར་འབང༌། །དེ་ལར་བདག་
དང་གཞན་བསེན་པ། །དེས་ནི་ཕང་པར་འགར་བར་ཟད། །དེས་ཀང་བདག་དོན་མ་བས་
ལ། །བདག་ཀང་དེ་དོན་མི་འགར་བས། །བིས་ལས་ཐག་རིང་བེལ་བར་བ། །ཕད་ན་དགའ་
བས་མག་བས་ཏེ། །འདིས་ཆེན་ཉིད་ད་མི་འགར་བར། །ཐ་མལ་ པ་ཙམ་ལེགས་པར་བ། །
བང་བས་མེ་ཏོག་སང་རི་བཞིན། །ཆོས་ཀི་དོན་ཙམ་བངས་ནས་ནི། །ཀན་ལས་སོན་ཆད་མ་
མཐོང་བཞིན། །འདིས་པ་མེད་པར་གནས་པར་བ། །བདག་ནི་རེད་མང་བཀར་སི་བཅས། །
བདག་ལ་མང་པོ་དགའོ་ཞེས། །དེ་འདའི་སེམས་ པ་འཆང་གར་ན། །ཤི་བའི་འོག་ཏ་
འཇིགས་པ་སེ། །དེ་བས་རམ་པར་རོངས་པའི་ཡིད། །གང་དང་གང་ལ་ཆགས་གར་པ། །དེ་
དང་དེ་བསོངས་སོང་འགར་ད། །སག་བསལ་ཉིད་ད་གར་ཅིང་ལང༌། །དེ་བས་མཁས་པས་
ཆགས་མི་བ། །ཆགས་པ་ལས་ནི་འཇིགས་པ་སེ། །འདི་དག་རང་བཞིན་འདོར་འགར་བས། །
བརན་པར་གིས་ཏེ་རབ་ཏ་རོགས། །རེད་པ་དག་ནི་མང་བང་ཞིང༌། །གགས་དང་སན་པ་
བང་གར་ཀང༌། །རེད་དང་གགས་བའི་ཚོགས་བཅས་ཏེ། །གང་ད་འདོང་བའི་གཏོལ་མེད་
དོ། །བདག་ལ་སོད་པ་གཞན་ཡོད་ན། །བསོད་པས་བདག་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །བདག་ལ་
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བསོད་པ་གཞན་ཡོད་ན། །སད་པས་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །སེམས་ཅན་མོས་པ་ས་ཚོགས་
པ། །རལ་བས་ཀང་ནི་མི་མག་ན། །བདག་འད་ངན་པས་སོས་ཅི་དགོས། །དེ་བས་འཇིག་
རེན་བསམ་བ་བཏང༌། །སེམས་ཅན་རེད་པ་མེད་ལ་སོད། །རེད་པ་ཅན་ལ་མི་སན་བརོད། །
རང་བཞིན་འགོགས་དཀའ་དེ་དག་གིས། །དགའ་བ་ཇི་ལར་སེ་བར་འགར། །གང་ཕིར་བིས་
པ་རང་དོན་ནི། །མེད་པར་དགའ་བ་མི་འབང་བས། །བིས་པ་འགའ་ཡང་ བཤེས་མིན་ཞེས།
།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རམས་ཀིས་གསངས། །ནགས་ན་རི་དགས་བ་རམས་དང༌། །ཤིང་
རམས་མི་སན་རོད་མི་བེད། །འགོགས་ན་བདེ་བ་དེ་དག་དང༌། །ནམ་ཞིག་ལན་ཅིག་བདག་
གནས་འགར། །ཕག་གམ་ལ་ཁང་སེང་པའམ། །ལོན་ཤིང་དང་ད་གནས་བཅས་ཏེ། །ནམ་
ཞིག་རབ་ཏ་མི་ལ་ཞིང༌། །ཆགས་པ་མེད་པར་འགར་ཞིག་ག། །ས་ཕོགས་བདག་གིར་བཟང་
མེད་པ། །རང་བཞིན་གིས་ནི་ཡངས་རམས་ས། །རང་དབང་སོད་ཅིང་ཆགས་མེད་པར། །
ནམ་ཞིག་བདག་ནི་གནས་པར་འགར། །ལང་བཟེད་ལ་སོགས་ཉི་ཚེ་དང༌། །ཀན་ལ་མི་
མཁོའི་གོས་འཆང་ཞིང༌། །ལས་འདི་ས་བ་མ་བས་ཀང༌། །འཇིགས་མེད་གནས་པ་ནམ་ཞིག་
འགར། །དར་ཁོད་སོང་ནས་གཞན་དག་གི། །རས་གོང་དག་དང་བདག་གི་ལས། །འཇིག་
བའི་ ཆོས་ཅན་དག་ཏ་ནི། །ནམ་ཞིག་མགོ་སོམས་བེད་པར་འགར། །བདག་གི་ལས་ནི་
འདི་ཉིད་ཀང༌། །གང་གི་དི་ཡིས་ཝ་དག་ཀང༌། །དང་ད་ཉེར་འགོ་མི་འགར་བ། །དེ་ལ་
བར་ནི་འགར་བར་འོང༌། །ལས་འདི་གཅིག་པ་བང་བ་ཡང༌། །ལན་ཅིག་སེས་པའི་ཤ་ རས་
དག །ཞིག་སེ་སོ་སོར་འགེས་འགར་ན། །མཛའ་བ་གཞན་དག་ཅི་ཞིག་སོས། །སེ་ན་གཅིག་
བ་སེ་འགར་ཞིང༌། །འཆི་ནའང་དེ་ཉིད་གཅིག་འཆི་སེ། །སག་བསལ་སལ་གཞན་མི་ལེན་ན།
།གེགས་བེད་མཛའ་བས་ཅི་ཞིག་བ། །ལམ་དག་ཏ་ནི་ཞགས་པ་ རམས༑ །ཇི་ལར་གནས་ནི་
འཛིན་བེད་ལར། །དེ་བཞིན་སིད་པའི་ལམ་ཞགས་པའང༌། །སེ་བའི་གནས་ནི་ཡོངས་ས་
འཛིན། །འཇིག་རེན་ཀན་ནས་གདང་བཞིན་ད། །ཇི་སིད་སེས་བ་བཞི་ཡིས་ནི། །དེ་ལས་དེ་
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ནི་མ་བཏེག་པ། །དེ་སིད་ད་ནི་ནགས་ས་སོང༌། ། བཤེས་མེད་འཁོན་པའང་མེད་བས་ནས།
།ལས་འདི་གཅིག་པ་དབེན་གནས་ཏེ། །ས་ནས་ཤི་དང་འདར་བརིས་ནས། །ཤི་ནའང་མ་
ངན་བེད་པ་མེད། །དང་ན་འཁོད་པ་ས་དག་ཀང༌། །མ་ངན་གནོད་པ་བེད་མེད་པས། །
འདི་ཡིས་སངས་རས་རེས་དན་སོགས། ། སས་ཀང་གཡེངས་པར་འགར་བ་མེད། །དེ་བས་
ཤིན་ཏ་མདངས་དགའ་བའི། །ནགས་ཚལ་ཚེགས་ཆང་བདེ་སིད་ཅིང༌། །གཡེང་བ་ཐམས་
ཅད་ཞི་བེད་པར། །བདག་ཉིད་གཅིག་པ་གནས་པར་བ། །བསམ་པ་གཞན་ནི་ཀན་བཏང་
སེ། །བདག་ལ་སེམས་པ་གཅིག་པ་ཡིས། །སེམས་ནི་མཉམ་པར་གཞག་ཕིར་དང༑།དལ་བར་
བ་ཕིར་བརོན་ཏེ་བ། །འཇིག་རེན་འདི་དང་ཕ་རོལ་དའང༌། །འདོད་པ་རམས་ནི་ཕང་ཁོལ་
བསེད། །འདིར་ནི་བསད་དང་བཅིང་དང་གཅོད། །ཕ་རོལ་ད་ནི་དམལ་སོགས་སབ། །ཕོ་ཉ་
ཕོ་ཉ་མོ་ཡིས་སོན། །གང་ཕིར་ད་མར་གསོལ་བཏབ་ཅིང༌། །སིག་པ་རམས་སམ་གགས་མིན་
ལའང༌། །གང་གི་དོན་ད་མ་འཛེམས་པར། །འཇིགས་པ་ལ་ཡང་བདག་ཞགས་ཤིང༌། །རས་
ཀང་ཟད་པར་བས་གར་ཏེ། །གང་ལ་ཡོངས་ས་ འཁད་པས་ན། །མཆོག་ཏ་དགའ་འགར་
དེ་དག་ཉིད། །ཀེང་རས་ཉིད་ཡིན་གཞན་མིན་ན། །རང་དབང་དང་ནི་བདག་མིན་ལ། །
རབ་ཏ་འདོད་ཅིང་ཡོངས་ཞེན་ནས། །ཅི་ཕིར་མ་ངན་འདས་མི་འགོ། །གང་ཞིག་དང་པོ་
འབད་དེ་བཏེག །དངས་ཀང་ངོ་ཚས་འོག་ ཏ་ལ། །སོན་ནི་མཐོང་ངམ་མ་མཐོང་ཡང༌། །
གོས་ཀིས་གདོང་ནི་གཡོགས་པར་གར། །ཁོད་ཉོན་མོངས་པའི་གདོང་དེ་ནི། །ད་ལ་མངོན་
སམ་གར་པ་བཞིན། །བ་རོད་ཀིས་བསལ་བས་མཐོང་ནས། །ད་ལ་ཅི་ཕིར་འབེར་བར་
བེད། །གཞན་རམས་མིག་གིས་ བལ་ན་ཡང༌། །གང་ཞིག་ཡོངས་ས་བསང་གར་པ། །ཇི་
སིད་དེ་ནི་དེས་ཟ་ན། །སེར་ས་ཅན་ཁོད་ཅིས་མི་བསང༌། །ཤ་ཡི་ཕང་པོ་འདི་མཐོང་ནས། །
བ་རོད་དང་གཞན་ཟ་བེད་ན། །གཞན་གི་ཟས་ལ་མེ་ཏོག་གི །ཕེང་བ་ཙནྡན་རན་གིས་
མཆོད། །རས་གོང་ཉིད་ད་ མཐོང་ནས་ནི། །མི་འགལ་ཡང་ནི་ཁོད་སག་ན། །རོ་ལངས་
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བཞིན་ད་འགའ་ཡིས་ཀང༌། །བསོད་པར་གར་ན་ཅིས་མི་འཇིགས། །གང་ལ་གཡོགས་ཀང་
འདི་ཆགས་པ། །དེ་མ་གཡོགས་ན་ཅིས་མི་འདོད། །དེ་ལ་དགོས་པ་མེད་ན་ནི། །གཡོགས་པ་
ལ་ནི་ཅི་ཕིར་ ཁད༑ །ཟས་ནི་གཅིག་པ་ཉིད་ལས་ནི། །བཤད་དང་ཁ་ཆ་བང་གར་ན། །དེ་
ལས་བཤད་ལ་མི་དགའ་ཞིང༌། །ཁ་ཆ་ལ་ཁོད་ཅི་ཕིར་དགའ། །ཤིང་བ་ལ་རེག་ན་འཇམ་པ་
ཡི། །སས་ལ་དགའ་བར་མི་བེད་པར། །དི་ང་འཛག་པ་མ་ཡིན་ཞེས། །འདོད་ལན་མི་གཙང་
བ་ལ་རོངས། །འདོད་ལན་ངན་པ་རོངས་པ་རམས། །ཤིང་བལ་རེག་ན་འཇམ་པ་ལའང༌། །
ཉལ་པོ་བ་བར་མི་ནས་ཞེས། །དེ་ལ་ཁོ་བ་དག་ཏ་བེད། །གལ་ཏེ་མི་གཙང་ཆགས་མེད་ན། །
རས་གཟེབ་རས་པས་སེལ་བ་ལ། །ཤ་ཡི་འདམ་གིས་ཞལ་ཞལ་བས། ། གཞན་ཁོད་ཅི་ཕིར་
པང་ད་འཁད། །ཁོད་ཉིད་མི་གཙང་མང་ཡོད་པ། །དེ་ཉིད་ལ་ཁོད་གཏན་སོད་ཅིང༌། །མི་
གཙང་རལ་པ་གཞན་དག་ལའང༌། །མི་གཙང་བརམ་པས་འདོད་པར་བེད། །བདག་ནི་ཤ་
འདི་ལ་དགའ་ཞེས། །རེག་དང་བལ་བར་འདོད་ན་ཀོ། །སེམས་ མེད་པ་ཡི་རང་བཞིན་
གི། །ཤ་ནི་ཁོད་ཀོ་ཇི་ལར་འདོད། །འདོད་པའི་སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ། །རེག་དང་བལ་བར་
མི་ནས་ལ། །གང་ཞིག་ནས་དེ་ཤེས་པ་མིན། །དོན་མེད་འཁད་དེས་ཅི་ཞིག་བ། །མི་གཙང་
རང་བཞིན་གཞན་གི་ལས། །མི་རོགས་ངོ་མཚར་མི་ ཆེ་ཡི། །རང་ཉིད་མི་གཙང་ཉིད་ཡིན་
པར། །རོགས་པར་མི་འགར་ངོ་མཚར་ཆེ། །སིན་བལ་ཉི་ཟེར་གིས་ཕེ་བའི། །པདྨ་གཞོན་ན་
སངས་ནས་ནི། །མི་གཙང་ཞེན་པའི་སེམས་ཀིས་ནི། །མི་གཙང་གཟེབ་ལ་ཅི་ཕིར་དགའ། །
ས་ཕོགས་མི་གཙང་གིས་གོས་པ། ། གལ་ཏེ་རེག་པར་མི་འདོད་ན། །གང་ལས་དེ་ནི་བང་བ་
ཡི། །ལས་ལ་ཇི་ལར་ཁོད་རེག་འདོད། །གལ་ཏེ་མི་གཙང་ཆགས་མེད་ན། །མི་གཙང་ཞིང་
ལས་བང་གར་ཅིང༌། །དེ་ཡི་ས་བོན་དེས་བསེད་པ། །གཞན་ཁོད་ཅི་ཕིར་པད་ད་འཁད། །
མི་གཙང་ལས་བང་མི་གཙང་ སིན༑ །ཆང་དའང་ཁོད་འདོད་མི་བེད་ལ། །མི་གཙང་མང་
གི་རང་བཞིན་ལས། །མི་གཙང་སེས་པའང་འདོད་པར་བེད། །ཁོད་ནི་རང་ཉིད་མི་གཙང་
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ལ། །སོད་མི་བེད་པར་མ་ཟད་ཀི། །མི་གཙང་རལ་པ་མི་གཙང་ལ། །བརམ་པས་གཞན་ཡང་
འདོད་པར་བེད། ། ག་པར་ལ་སོགས་ཡིད་འོང་དང༌། །འབས་ཆན་དག་གམ་ཚོད་མའང་
རང༌། །ཁར་བཅག་ཕིར་ཕང་བོར་བ་ཡིས། །ས་ཡང་མི་གཙང་བཙོག་པར་འགར། །གལ་ཏེ་
མི་གཙང་འདི་འད་བ། །མངོན་སམ་གར་ཀང་ཐེ་ཚོམ་ན། །དར་ཁོད་དག་ཏ་བོར་བའི་ལས།
།མི་གཙང་གཞན་ཡང་བལ་བར་གིས། །གང་ལས་པགས་པའི་ཁ་ཕེ་ན། །འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་
སེ་འགར་བར། །ཤེས་ཀང་ཇི་ལར་དེ་ཉིད་ལ། །ཕིར་ཞིང་དགའ་བ་སེ་བར་འགར། །ལས་ལ་
བསས་པའི་དི་དེ་ཡང༌། །ཙནྡན་སོགས་ཡིན་གཞན་མ་ཡིན། །གཞན་གི་དི་དེས་གཞན་དག་
ལ། །ཅི་ཡི་ཕིར་ན་ཆགས་པར་བེད། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་དི་ང་བས། །འདི་ལ་མ་ཆགས་
ལེགས་མིན་ནམ། །འཇིག་རེན་དོན་མེད་སེག་པ་དག །ཇི་སེ་དེ་ལ་དི་ཞིམ་སད། །འོན་ཏེ་དི་
ཞིམ་ཙནྡན་ནི། །ལས་ལ་འདིར་ནི་ཅི་ཞིག་བང༌། །གཞན་གི་དི་ཡིས་གཞན་དག་ལ། །ཅི་ཡི་
ཕིར་ན་ཆགས་པར་བེད། །གལ་ཏེ་ས་སེན་རིང་བ་དང༌། །སོ་ས་དིར་བཅས་འདམ་གི་དིས། །
བསོས་པས་ལས་ཀི་རང་བཞིན་ནི། །གཅེར་བ་འཇིགས་པ་ཉིད་ཡིན་ན། །རང་ལ་གནོད་
པའི་མཚོན་བཞིན་ད། ། དེ་འབད་ཅི་ཕིར་བི་དོར་བེད། །བདག་ལ་རོངས་པའི་འབད་པ་
ཡིས། །སོས་པས་ས་འདི་ཀན་ཏ་འཁགས། །རས་གོང་འབའ་ཞིག་མཐོང་ནས་ནི། །དར་ཁོད་
ད་ནི་ཡིད་འབང་ན། །གཡོ་བའི་རས་གོང་གིས་ཁབ་པའི། །གོང་གི་དར་ཁོད་ལ་དགའ་འམ།
།དེ་ལར་མི་གཙང་གར་པ་དེ། །རིན་མེད་པར་ནི་མི་རེད་དོ། །དེ་དོན་བསབས་པས་ཤ་ཐང་
དང༌། །དམལ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པར་འགར། །བིས་པ་ནོར་སེལ་མི་ནས་པས། །དར་ལ་
བབ་ན་འདི་ཅི་བདེ། །ནོར་སོགས་པ་ཡིས་ཚེ་གཏགས་ན། །རས་ནས་འདོད་པས་ཅི་ཞིག་བ།
།འདོད་ལན་ངན་པ་ཁ་ཅིག་ནི། །ཉིན་རངས་ལས་ཀིས་ཡོངས་དབ་སེ། །ཁིམ་ད་འོངས་ནས་
ཆད་པའི་ལས། །རོ་དང་འད་བར་ཉལ་བར་བེད། །ཁ་ཅིག་བེས་བགོད་ཉོན་མོངས་དང༌། །
རིང་ད་སོང་བའི་སག་བསལ་ཅན། །བ་སད་འདོད་བཞིན་བ་སད་རམས། ། ཁད་ཁོར་ལོས་
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ཀང་མཐོང་མི་འགར། །བདག་ལ་ཕན་འདོད་རམ་རོངས་པས། །གང་དོན་ཉིད་ད་བཙོང་
བ་ཡང༌། །དེ་མ་ཐོབ་པར་དོན་མེད་པའི། །གཞན་གི་ལས་ཀི་རང་གིས་བདས། །ལ་ལ་རང་
གི་ལས་བཙོང་ཞིང༌། །དབང་མེད་གཞན་གིས་བཀོལ་གར་ཏེ། །ཆང་ མ་དག་ཀང་བ་བང་
ན། །ཤིང་དང་དགོན་པར་བབ་བབ་འབང༌། །འདོད་པས་བསས་པའི་གེན་པ་དག །འཚོ་
འདོད་འཚོ་བར་བའོ་ཞེས། །སོག་སོར་དོགས་བཞིན་གཡལ་ད་འཇག །ཁེ་ཕིར་བན་ད་འགོ་
བར་བེད། །འདོད་ལན་ལ་ལ་ལས་ཀང་བཅད། །ཁ་ཅིག་ གསལ་ཤིང་རེ་ལ་བཙགས། །ཁ་
ཅིག་མདང་ཐང་དག་གིས་བསན། །ཁ་ཅིག་བསེགས་པ་དག་ཀང་སང༌། །བསགས་དང་
བསང་དང་བརག་པའི་གདང་བ་ཡིས། །ནོར་ནི་ཕང་ཁོལ་མཐའ་ཡས་ཤེས་པར་བ། །ནོར་
ལ་ཆགས་པས་གཡེངས་པར་གར་པ་རམས། ། སིད་པའི་སག་བསལ་ལས་གོལ་སབས་མེད་
དོ། །འདོད་ལན་རམས་ལ་དེ་ལ་སོགས། །ཉེས་དམིགས་མང་ལ་མནོག་ཆང་སེ། །ཤིང་ར་
འདེན་པའི་ཕགས་དག་གིས། །ར་ནི་ཁམ་འགའ་ཟོས་པ་བཞིན། །ཕགས་ཀིས་བསབས་
ནའང་མི་དཀོན་པའི། ། མནོག་ཆང་གང་ཡིན་དེ་དོན་ད། །དལ་འབོར་ཕན་སམ་རེད་
དཀའ་འདི། །ལས་ཀིས་མནར་བ་རམས་ཀིས་བཅོམ། །འདོད་པ་ངེས་པར་འཇིག་འགར་
ཞིང༌། །དམལ་ལ་སོགས་པར་ལང་བེད་པ། །ཆེན་པོ་མིན་ཕིར་དས་ཀན་ད། །དབ་པའི་
ཚེགས་བང་གང་ཡིན་པ། ། དེ་ཡི་བེ་བའི་ཆ་ཙམ་གི། །ཚེགས་ཀིས་སངས་རས་ཉིད་འགབ་
ན། །འདོད་ལན་བང་ཆབ་སོད་པ་བས། །སག་བསལ་ཆེ་ལ་བང་ཆབ་མེད། །དམལ་སོགས་
སག་བསལ་བསམ་བས་ན། །འདོད་པ་རམས་ལ་མཚོན་དང་ནི། །དག་དང་མེ་དང་གཡང་
ས་དང༌། །དག་རམས་ཀིས་ཀང་དཔེར་མི་ཕོད། །དེ་ལར་འདོད་ལ་སོ་བས་ཏེ། །དབེན་པ་
ལ་ནི་དགའ་བ་བསེད། །རོད་དང་ཉོན་མོངས་ཀིས་སོང་པ། །ཞི་བའི་ནགས་ཀི་ནང་དག་ཏ།
།སལ་ལན་ཟ་འོད་ཙནྡན་གིས་བསིལ་བའི། །ཡངས་པའི་རོ་ལེབ་ཁང་བཟངས་ཉམས་དགའ་
བར།། ས་མེད་ཞི་བའི་ནགས་རང་གཡོ་བ་ཡིས། །གཞན་ལ་ཕན་དོན་སེམས་ཤིང་འཆག་
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པར་བེད། །ཁང་སོང་ཤིང་དང་ཕག་དག་ཏ། །གང་ད་ཇི་སིད་འདོད་གནས་ཤིང༌། །ཡོངས་
འཛིན་བསང་བའི་སག་བསལ་སངས། །ལོས་པ་མེད་པར་བག་ཡངས་སོད། །རང་དབང་
སོད་ཅིང་ཆགས་མེད་ལ། །གང་དང་ཡང་ནི་འབེལ་མེད་པ། །ཆོག་ཤེས་བདེ་སོད་གང་ཡིན་
པ། །དབང་པོས་ཀང་ནི་དེ་རེད་དཀའ། །དེ་ལ་སོགས་པའི་རམ་པ་ཡིས། །དབེན་པའི་ཡོན་
ཏན་བསམ་བས་ནས། །རམ་རོག་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང༌། །བང་ཆབ་སེམས་ནི་བསོམ་པར་བ། །
བདག་དང་གཞན་ད་མཉམ་པ་ནི། །དང་པོ་ཉིད་ད་འབད་དེ་བསོམ། །བདེ་དང་སག་
བསལ་མཉམ་པས་ན། །ཐམས་ཅད་བདག་བཞིན་བསང་བར་བ། །ལག་པ་ལ་སོགས་དབེ་བ་
རམ་མང་ཡང༌། །ཡོངས་ས་བསང་བའི་ལས་ས་གཅིག་པ་ལར། །དེ་བཞིན་འགོ་བ་ཐ་དད་
བདེ་སག་དག །ཐམས་ཅད་བདག་བཞིན་བདེ་བ་འདོད་མཉམ་གཅིག །གལ་ཏེ་བདག་གི་
སག་བསལ་གིས། །གཞན་གི་ལས་ལ་མི་གནོད་པ། །དེ་ལའང་དེ་བདག་སག་བསལ་དེ། །
བདག་ཏ་ཞེན་པས་མི་བཟོད་ཉིད། །དེ་བཞིན་གཞན་ གི་སག་བསལ་དག །བདག་ལ་
འབབ་པར་མི་འགར་ཡང༌། །དེ་ལའང་དེ་བདག་སག་བསལ་དེ། །བདག་ཏ་ཞེན་པས་
བཟོད་པར་དཀའ། །བདག་གིས་གཞན་གི་སག་བསལ་བསལ། །སག་བསལ་ཡིན་ཕིར་བདག་
སག་བཞིན། །བདག་གིས་གཞན་ལ་ ཕན་པར་བ། །སེམས་ཅན་ཡིན་ཕིར་བདག་ལས་
བཞིན། །གང་ཚེ་བདག་དང་གཞན་གཉི་ག །བདེ་བ་འདོད་ད་མཚངས་པ་ལ། །བདག་དང་
ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ན། །གང་ཕིར་བདག་གཅིག་བདེ་བར་བརོན། །གང་ཚེ་བདག་དང་གཞན་
གཉི་ག །སག་བསལ་མི་ འདོད་མཚངས་པ་ལ། །བདག་དང་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ན། །གང་
ཕིར་གཞན་མིན་བདག་སང་བེད། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་སག་བསལ་བས། །བདག་ལ་མི་གནོད་
ཕིར་མི་བསང༌། །མ་འོངས་པ་ཡི་སག་བསལ་ཡང༌། །གནོད་མི་བེད་ན་དེ་ཅི་བསང༌། །
བདག་གིས་དེ་ནི་མོང་ སམ་པའི། །རམ་པར་རོག་དེ་ལོག་པ་སེ། །འདི་ལར་ཤི་བའང་
གཞན་ཉིད་ལ། །སེ་བ་ཡང་ནི་གཞན་ཉིད་ཡིན། །གང་ཚེ་གང་གི་སག་བསལ་གང༌། །དེ་ནི་
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དེ་ཉིད་ཀིས་བསངས་ན། །རང་པའི་སག་བསལ་ལག་པས་མིན། །ཅི་ཕིར་དེས་ནི་དེ་བསང་
བ། །གལ་ཏེ་རིགས་པ་མིན་ཡང་འདིར། །བདག་ཏ་འཛིན་པས་འཇག་ཅེ་ན། །བདག་
གཞན་མི་རིགས་གང་ཡིན་ཏེ། །ཅི་ནས་པར་ནི་སང་བ་ཉིད། །རད་དང་ཚོགས་ཞེས་བ་བ་
ནི། །ཕེང་བ་དམག་ལ་སོགས་བཞིན་བརན། །སག་བསལ་ཅན་གང་དེ་མེད་པ། །དེས་འདི་
ས་ ཞིག་སང་བར་འགར། །སག་བསལ་བདག་པོ་མེད་པར་ནི། །ཐམས་ཅད་བེ་བག་མེད་པ་
ཉིད། །སག་བསལ་ཡིན་ཕིར་དེ་བསལ་བ། །ངེས་པས་དེར་ནི་ཅི་ཞིག་བ། །ཅི་ཕིར་ཀན་གི་
སག་བསལ་ནི། །བཟོག་པར་བ་ཞེས་བརད་ད་མེད། །གལ་ཏེ་བཟོག་ནའང་ ཐམས་ཅད་
བཟོག །དེ་མིན་བདག་ཀང་སེམས་ཅན་བཞིན། །སིང་རེ་སག་བསལ་མང་གར་པ། །ཅི་ཕིར་
ནན་གིས་སེད་ཅེ་ན། །འགོ་བའི་སག་བསལ་བསམ་བས་ན། །ཇི་ལར་སིང་རེ་སག་བསལ་
མང༌། །གལ་ཏེ་སག་བསལ་གཅིག་གིས་ནི། །སག་བསལ་མང་པོ་ མེད་འགར་ན། །བརེ་
དང་ལན་པས་སག་བསལ་དེ། །རང་དང་གཞན་ལ་བསེད་བ་ཉིད། །དེས་ན་མེ་ཏོག་ཟ་
མཛེས་ཀིས། །རལ་པོའི་གནོད་པ་ཤེས་ཀང་ནི། །བདག་གི་སག་བསལ་མ་བསལ་ཏེ། །མང་
པོའི་སག་བསལ་ཟད་འགར་ཕིར། །དེ་ལར་རད་ནི་གོམས་ གར་པ། །གཞན་གི་སག་བསལ་
ཞི་དགའ་བས། །པདྨའི་མཚོ་ར་ངང་པ་ལར། །མནར་མེད་པ་ཡང་འཇག་པར་འགར། །
སེམས་ཅན་རམ་པར་གོལ་བ་ན། །དགའ་བའི་ར་མཚོ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་ཆོག་
མིན་ནམ། །ཐར་པ་འདོད་པས་ཅི་ཞིག་བ། །དེ་ལས་ གཞན་གི་དོན་བས་ཀང༌། །རོམ་
སེམས་དང་ནི་ངོ་མཚར་མེད། །གཅིག་ཏ་གཞན་དོན་ལ་དགའ་བས། །རམ་སིན་འབས་བའི་
རེ་བ་མེད། །དེ་བས་ཇི་ལར་ཆང་ད་ན། །མི་སན་ལས་ཀང་བདག་བསང་བ། །དེ་བཞིན་
གཞན་ལ་བསང་སེམས་དང༌། །སིང་རེའི་སེམས་ནི་དེ་ ལར་བ། །གོམས་པ་ཡིས་ནི་གཞན་
དག་གི། །ཁ་བ་ཁག་གི་ཐིགས་པ་ལ། །དངོས་པོ་མེད་པར་གར་ཀང་ནི། །བདག་གོ་ཞེས་ནི་
ཤེས་པ་ལར། །དེ་བཞིན་གཞན་གི་ལས་ལ་ཡང༌། །བདག་ཅེས་ཅི་ཡི་ཕིར་མི་གཟང༌། །
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བདག་གི་ལས་ནི་གཞན་དག་ཏའང༌། །བཞག་པ་དེ་ལར་དཀའ་བ་མེད། །བདག་ཉིད་སོན་
བཅས་གཞན་ལ་ཡང༌། །ཡོན་ཏན་ར་མཚོར་ཤེས་བས་ནས། །བདག་འཛིན་ཡོངས་ས་དོར་
བ་དང༌། །གཞན་བང་བ་ནི་བསོམ་པར་བ། །ཇི་ལར་ལག་པ་ལ་སོགས་པ། །ལས་ཀི་ཡན་
ལག་ ཡིན་འདོད་ལར། །དེ་བཞིན་འགོ་བའི་ཡན་ལག་ཏ། །ཅི་ཕིར་ལས་ཅན་རམས་མི་
འདོད། །ཇི་ལར་བདག་མེད་ལས་འདི་ལ། །གོམས་པས་བདག་གི་བོ་བང་བ། །དེ་བཞིན་
སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང༌། །གོམས་པས་བདག་བོ་ཅིས་མི་སེ། །དེ་ལ་ན་ནི་གཞན་གི་
དོན། ། བས་ཀང་ངོ་མཚར་རོམ་མི་འབང༌། །བདག་ཉིད་ཀིས་ནི་ཟས་ཟོས་ནས། །ལན་ལ་
རེ་བ་མི་འབང་བཞིན། །དེ་བས་ཇི་ལར་ཆང་ད་ན། །མི་སན་ལས་ཀང་བདག་བསང་བ། །
དེ་བཞིན་འགེ་ལ་བསང་སེམས་དང༌། །སིང་རེའི་སེམས་ནི་གོམས་པར་བ། །དེ་བས་མགོན་
པོ་ སན་རས་གཟིགས། །ཐགས་རེ་ཆེན་པོས་འགོ་བ་ཡི། །འཁོར་གི་འཇིགས་པ་བསལ་བའི་
ཕིར། །རང་གི་མཚན་ཡང་བིན་གིས་བརབས། །དཀའ་ལས་ཕིར་ལོག་མི་བ་སེ། །འདི་ལར་
གོམས་པའི་མཐ་ཡིས་ནི། །གང་གི་མིང་ཐོས་འཇིགས་པ་ཡང༌། །དེ་ཉིད་མེད་ན་ མི་དགར་
འགར། །གང་ཞིག་བདག་དང་གཞན་རམས་ནི། །མར་ད་བསབ་པར་འདོད་པ་དེས། །
བདག་དང་གཞན་ད་བརེ་བ་བ། །གསང་བའི་དམ་པ་སད་པར་བ། །བདག་ལས་གང་ལ་
ཆགས་པ་ཡིས། །འཇིགས་གནས་ཆང་ལ་འཇིགས་སེ་བ། །འཇིགས་པ་སེ་བའི་ལས་དེ་ལ། །
ས་ཞིག་དག་བཞིན་སང་མི་ཕེད། །ལས་གང་བཀེས་དང་སོམ་སོགས་ནད། །གསོ་བའི་ཆོ་ག་
བེད་འདོད་པས། །བ་དང་ཉ་དང་རི་དགས་དག །གསོད་པར་བེད་ཅིང་ལམ་སགས་བེད། །
གང་ཞིག་ཁེ་དང་རིམ་གོའི་ཕིར། །ཕ་དང་མ་ཡང་གསོད་བེད་ཅིང༌། ། དཀོན་མཆོག་
གསམ་གི་དཀོར་བརས་ནས། །དེས་ནི་མནར་མེད་བསེག་འགར་ན། །མཁས་པ་ས་ཞིག་ལས་
དེ་ལ། །འདོད་ཅིང་བསང་དང་མཆོད་བེད་ཀི། །འདི་ལ་ས་ཞིག་དག་བཞིན་ད། །བལ་བར་
མི་བེད་བརས་མི་བེད། །གལ་ཏེ་བིན་ན་ཅི་སད་ཅེས། །བདག་ དོན་སེམས་པ་འདེ་ཡི་ཚལ།
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།གལ་ཏེ་སད་ན་ཅི་སིན་ཅེས། །གཞན་དོན་སེམས་པ་ལ་ཡི་ཆོས། །བདག་ཕིར་གཞན་ལ་
གནོད་བས་ན། །དམལ་ལ་སོགས་པར་གདངས་པར་འགར། །གཞན་ཕིར་བདག་ལ་གནོད་
བས་ན། །ཕན་སམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐོབ། ། བདག་ཉིད་མཐོ་བར་འདོད་པ་དེས། །
ངན་འགོ་ངན་དང་གེན་པར་འགར། །དེ་ཉིད་གཞན་ལ་སོ་བས་ན། །བདེ་འགོ་རིམ་གོ་
འཐོབ་པར་འགར། །བདག་གི་དོན་ད་གཞན་བཀོལ་ན། །བན་ལ་སོགས་པ་མོང་བར་འགར།
།གཞན་གི་དོན་ད་བདག་སད་ན། །རེ་དཔོན་ཉིད་སོགས་མོང་བར་འགར། །འཇིག་རེན་
བདེ་བ་ཇི་སེད་པ། །དེ་ཀན་གཞན་བདེ་འདོད་ལས་བང༌། །འཇིག་རེན་སག་བསལ་ཇི་སེད་
པ། །དེ་ཀན་རང་བདེ་འདོད་ལས་བང༌། །མང་ད་བཤད་ལ་ཅི་ཞིག་དགོས། །བིས་པ་རང་
གི་དོན་བེད་དང༌། །ཐབ་པ་གཞན་གི་དོན་མཛད་པ། །འདི་གཉིས་ཀི་ནི་ཁད་པར་ལོས། །
བདག་བདེ་གཞན་གི་སག་བསལ་དག །ཡང་དག་བརེ་བ་མ་བས་ན། །སངས་རས་ཉིད་ད་
མི་འགབ་ཅིང༌། །འཁོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། །འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་ཕར་ཞོག་གི །བན་
གཡོག་ལས་མི་བེད་པ་དང༌། །རེ་དཔོན་རན་པ་མི་སེར་བའི། །ཚེ་འདིའི་དོན་ཡང་འགབ་
མི་འགར། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་བདེ་འགབ་པའི། །ཕན་སམ་བདེ་སིད་ཡོངས་བོར་ཞིང༌། །
གཞན་ལ་སག་བསལ་བས་པའི་རས། །རོངས་པས་སག་བསལ་མི་བཟད་ལེན། །འཇིག་རེན་
དག་ན་འཚེ་བ་གང་ཡོད་ དང༑ །འཇིགས་དང་སག་བསལ་ཇི་སེད་ཡོད་གར་པ། །དེ་ཀན་
བདག་ཏ་འཛིན་པ་ལས་བང་ན། །འདེ་ཆེན་དེས་ཀོ་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་བ། །བདག་ཉིད་
ཡོངས་ས་མ་བཏང་ན། །སག་བསལ་སང་བར་མི་ནས་ཏེ། །ཇི་ལར་མེ་ནི་མ་བཏང་ན། །
སེག་པ་སོང་བར་མི་ནས་ བཞིན༑ །དེ་ལར་བདག་གནོད་ཞི་བ་དང༌། །གཞན་གི་སག་
བསལ་ཞི་བའི་ཕིར། །བདག་ཉིད་གཞན་ལ་གཏང་བ་དང༌། །གཞན་རམས་བདག་བཞིན་
གཟང་བར་བ། །བདག་ནི་གཞན་གི་དབང་གར་ཅེས། །ཡིད་ཁོད་ངེས་པར་ཤེས་ཀིས་ལ། །
སེམས་ཅན་ཀན་དོན་མ་གཏོགས་པར། །ད་ནི་ཁོད་ཀིས་གཞན་མི་བསམ། །གཞན་དབང་
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མིག་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །རང་དོན་སབ་པར་རིགས་མ་ཡིན། །དེ་དོན་མིག་ལ་སོགས་པ་ཡིས།
།དེ་ལ་ལོག་པར་བ་མི་རིགས། །དེས་ན་སེམས་ཅན་གཙོར་བ་སེ། ། བདག་གི་ལས་ལ་ཅི་
མཐོང་བ། །དེ་དང་དེ་ནི་ཕོགས་ནས་ཀང༌། །གཞན་དག་ལ་ནི་ཕན་པར་སོད། །དམན་
སོགས་བདག་ཏ་བས་པ་དང༌། །གཞན་ཉིད་ད་ནི་བདག་བས་ནས། །རམ་རོག་མེད་པའི་
སེམས་ཀིས་ས། །ཕག་དོག་འགན་དང་ང་རལ་བསོམ། །འདི་ནི་བཀར་བས་བདག་ནི་མིན། །
འདི་བཞིན་བདག་གིས་མ་རེད་ཅིང༌། །འདི་ནི་བསོད་བས་བདག་ལ་སོད། །འདི་བདེ་བ་
དག་ནི་སག་བསལ་ལ། །བདག་ནི་ལས་རམས་བེད་པ་དང༌། །འདི་ནི་བདེ་བ་ཉིད་ད་གནས།
།འདི་ནི་འཇིག་རེན་ལ་ཆེ་དང༌། །བདག་དམན་ཡོན་ཏན་མེད་པར་གག །ཡོན་ཏན་མེད་
པས་ཅི་ཞིག་བ། །བདག་ཀན་ཡོན་ཏན་ལན་པ་ཉིད། །གང་བས་འདི་དམན་དེ་ཡོད་ཅིང༌། །
གང་བས་བདག་མཆོག་དེ་ཡང་ཡོད། །ཚལ་ཁིམས་ལ་བ་གད་སོགས་ནི། །ཉོན་མོངས་སོབས་
ཀིས་བདག་དབང་མིན། །ཅི་ནས་བདག་ནི་གསོ་དགོས་ཏེ། །གནོད་པའང་བདག་གིས་དང་
ད་བང༌། །འོན་ཏེ་བདག་འདིའི་གསོ་བ་མིན། །ཅི་ཕིར་བདག་ལ་བརས་པ་བེད། །བདག་ལ་
དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་གིས། །ཅི་བ་འདི་བདག་ཡོན་ཏན་ཅན། །ངན་འགོ་གདག་པའི་ཁར་གནས་
པ། །འགོ་ལ་སིང་རེ་མེད་པར་འདི། །ཕིར་ལ་ཡོན་ཏན་རོམ་པ་ཡིས། །མཁས་པ་དག་ལ་
བདོ་བར་འདོད། །བདག་དང་མཉམ་ལ་བལས་ནས་ནི། །གང་གིས་རང་ཉིད་ལག་བའི་ཕིར།
།བདག་གི་རེད་དང་བཀར་སི་ནི། །རོད་པ་ཡིས་ཀང་ངེས་པར་བསབ། །ཅི་ནས་བདག་གི་
ཡོན་ཏན་ནི། །འཇིག་ རེན་ཀན་ལ་བསལ་བ་དང༌། །གཞན་ཡང་འདི་ཡི་ཡོན་ཏན་གང༌། །
སས་ཀང་ཐོས་པར་མི་འགར་བ། །བདག་གི་སོན་ཡང་ས་བ་ཞིང༌། །བདག་ནི་མཆོད་འགར་
འདི་ལ་མིན། །བདག་དེང་རེད་པ་ལེགས་རེད་ཅིང༌། །བདག་ནི་བཀར་འགར་འདི་ལ་མིན།
།འདི་ནི་མ་རངས་བས་པ་ལ། །ཡན་རིང་བདག་ནི་དགའ་བས་ལ། །འགོ་བ་ཀན་གི་བཞད་
གད་དང༌། །ཕན་ཚན་སོད་པ་དག་ཏ་བ། །ཉོན་མོངས་འདི་ཡང་བདག་དང་ནི། །ལན་ཅིག་

54

ཏ་ནི་འགན་ཅེས་གག །འདི་དག་ཐོས་དང་ཤེས་རབ་བམ། །གཟགས་རིགས་ནོར་གིས་
མཉམ་མམ་ཅི། །དེ་ལར་ཀན་ལ་བསགས་པ་ཡི། །བདག་གི་ཡོན་ཏན་ཐོས་ནས་ནི། །ས་ལང་
དགའ་བ་སེ་གར་པའི། །བདེ་སིད་ལ་ནི་ཡོངས་ས་སོད། །ཅི་སེ་འདི་ལ་རེད་ཡོད་ཀང༌། །
གལ་ཏེ་ང་ཡི་ལས་བེད་ན། །འདི་ལ་འཚོ་བ་ཙམ་བིན་ནས། །བདག་གི་སོབས་ ཀིས་དེ་བང་
བ། །འདི་ནི་བདེ་ལས་ཉམས་བ་ཞིང༌། །བདག་གི་གནོད་དང་རག་སར་བ། །འདི་ཡིས་བར་
ཕག་ཐམས་ཅད་ད། །འཁོར་བར་བདག་ལ་གནོད་པ་བས། །ཡིད་ཁོད་རང་དོན་བེད་འདོད་
པས། །བསལ་པ་གངས་མེད་འདས་གར་ཀང༌། །ངལ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་བར།། །ཁོད་ཀིས་སག་
བསལ་འབའ་ཞིག་བསབས། །དེ་ལར་ངེས་པར་གཞན་དག་གི །དོན་ལ་རབ་ཏ་འཇག་གིས་
དང༌། །ཐབ་པའི་བཀའ་ནི་མི་ས་བས། །དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་ཕིས་མཐོང་འགར། །གལ་ཏེ་ཁོད་
ཀིས་ས་དས་ས། །ལས་འདི་བས་པར་གར་ན་ནི། ། སངས་རས་ཕན་སམ་བདེ་མིན་པ། །
གནས་སབས་འདི་འདར་འགར་མི་སིད། །དེ་བས་འདི་ལར་གཞན་དག་གི །ཁ་བ་ཁག་གི་
ཐིགས་པ་ལ། །ཁོད་ཀིས་ངར་འཛིན་བས་པ་ལར། །དེ་བཞིན་གཞན་ལའང་གོམས་པར་གིས།
།གཞན་གི་རོག་ཆེན་བས་ནས་ནི། །བདག་ གི་ལས་ལ་ཅི་སང་བ། །དེ་དང་དེ་ཉིད་ཕོགས་
བས་ནས། །ཁོད་ཀིས་གཞན་ལ་ཕན་པ་སོད། །བདག་སིད་གཞན་ནི་མི་སིད་ལ། །བདག་
མཐོ་གཞན་ནི་དམའ་བ་དང༌། །བདག་ནི་ཕན་བེད་གཞན་མིན་ཞེས། །བདག་ལ་ཕག་དོག་
ཅིས་མི་བེད། །བདག་ནི་བདེ་དང་བལ་གིས་ཏེ། ། གཞན་གི་སག་བསལ་བདག་ལ་སོར། །
གང་ཚེ་འདི་ནི་ཅི་བེད་ཅེས། །བདག་གི་སོན་ལ་བརག་པར་གིས། །གཞན་གིས་ཉེས་པ་བས་
པ་ཡང༌། །རང་གི་སོན་ད་བསར་བོས་ལ། །བདག་གི་ཉེས་པ་ཆང་བས་ཀང༌། །སེ་བོ་མང་ལ་
རབ་ཏ་ཤོགས། །གཞན་གི་གགས་པ་ལག་བརོད་པས། །རང་གི་གགས་པ་ཟིལ་གིས་ནོན། །
བདག་ནི་བན་གི་ཐ་མ་ལར། །དོན་རམས་ཀན་ལ་བཀོལ་བར་གིས། །འདི་ནི་སོན་ཅན་རང་
བཞིན་ཏེ། །གོ་བར་ཡོན་ཏན་ཆས་མི་བསོད། །འདི་ཡི་ཡོན་ཏན་ཅི་ནས་ཀང༌། །འགས་ཀང་
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མི་ཤེས་དེ་ ལར་གིས། །མདོར་ན་བདག་གི་དོན་གི་ཕིར། །ཁོད་ཀིས་གཞན་ལ་གནོད་བས་
གང༌། །གནོད་དེ་སེམས་ཅན་དོན་གི་ཕིར། །བདག་ཉིད་ལ་ནི་འབབ་པར་གིས། །འདི་ནི་
གཉའ་དག་འགར་ཚལ་ད། །ཤེད་བསེད་པར་ནི་མི་བ་སེ། །བག་མ་གསར་བའི་ཚལ་བཞིན་
ད། ། ངོ་ཚ་འཇིགས་དང་བསམས་ཏེ་བཞག །དེ་བ་དེ་ལར་གནས་བ་ཞིང༌། །དེ་ལར་ཁོད་
ཀིས་མི་བ་བ། །དེ་ལར་འདི་ནི་དབང་བ་སེ། །དེ་ལས་འདས་ན་ཚར་གཅད་བ། །འོན་ཏེ་དེ་
ལར་གདམས་ཀང་ནི། །སེམས་ཁོད་དེ་ལར་མི་བེད་ན། །ཁོད་ལ་ཉེས་པ་ཀན་བསེན་པས། །
ཁོད་ ཉིད་ཚར་གཅད་བ་བར་ཟད། །ཁོད་ཀིས་ཁོ་བོ་གར་བརག་པའི། །སོན་གི་དས་དེ་
གཞན་ཡིན་ཏེ། །ངས་མཐོང་ང་ཁོད་གང་ད་འགོ། །ཁོད་ཀི་དེགས་པ་ཀན་གཞོམ་བ། །ད་
དང་བདག་ལ་རང་གི་དོན། །ཡོད་སམ་སེམས་པ་དེ་དོར་ཅིག །བདག་གིས་གཞན་ལ་ཁོད་
བཙོང་གིས། །སོ་བར་མ་སེམས་ཞོ་ཤ་ཕལ། །གལ་ཏེ་བག་མེད་གར་ནས་ཁོད། །སེམས་ཅན་
རམས་ལ་མ་བིན་ན། །ཁོད་ཀིས་ཁོ་བོ་དམལ་བ་ཡི། །སང་མ་རམས་ལ་བིན་ད་ངེས། །དེ་
ལར་ཁོད་ཀིས་རེ་ལ་ཞིག །ཁོ་བོ་བིན་པས་ཡན་རིངས་སག །ང་ནི་ཁོན་རམས་ དན་བས་
ཏེ། །ཁོད་ཀིས་རང་དོན་སེམས་པ་གཞོམ། །དེ་སེ་བདག་ནི་དགའ་འདོད་ན། །རང་ལ་
བདག་གིས་དགར་མི་བ། །དེ་སེ་བདག་ནི་བསང་འདོད་ན། །གཞན་དག་རག་ཏ་བསང་
བར་བ། །ཇི་ལ་ཇི་ལར་ལས་འདི་ནི། །ཡོངས་ས་སོང་བར་བེད་གར་པ། །དེ་ལ་དེ་ལར་ཤིན་
ཏ་ནི། །བཟེ་རེ་ཅན་གར་ཉིད་ད་ལང༌། །དེ་ལར་ལང་བ་དེ་ཡི་ཡང༌། །འདོད་པ་ས་འདི་
ཐམས་ཅད་ཀིས། །རོགས་པར་ནས་པ་ཡོད་མིན་ན། །དེ་ཡི་འདོད་པ་སས་བེད་ནས། །ནས་
མེད་འདོད་པ་ཉོན་མོངས་དང༌། །བསམ་པ་ཉམས་པའང་སེ་བར་འགར། །གང་ཞིག་ ཀན་
ལ་ལོས་མེད་པ། །དེ་ཡི་ཕན་ཚོགས་ཟད་མི་ཤེས། །དེ་བས་ལས་ཀི་འདོད་པ་ནི། །འཕེལ་ཕིར་
སབས་དབེ་མི་བ་སེ། །གང་ཞིག་ཡིད་འོང་མི་འཛིན་པ། །དེ་ནི་དངོས་པོ་བཟང་པོ་ཡིན། །
ཐ་མར་ཐལ་བའི་མཐར་གཏགས་ཤིང༌། །མི་གཡོ་གཞན་གིས་ བསོད་བ་བ། །མི་གཙང་

56

གཟགས་ནི་མི་བཟད་པ། །འདི་ལ་ཅི་ཕིར་བདག་ཏ་འཛིན། །གསོན་ནམ་ཡང་ན་ཤི་ཡང་
བའི། །བདག་ལ་འཁལ་འཁོར་འདིས་ཅི་བ། །བོང་སོགས་འདི་ཁད་ཅི་ཡོད་ན། །ཀི་ཧད་ང་
རལ་སེལ་མི་བེད། །ལས་ཀི་ཁ་ཏ་བས་པ་ཡིས། །དོན་ མེད་སག་བསལ་ཉེར་བསགས་ནས། །
རེས་ས་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་བ། །ཤིང་མཚངས་འདི་ལ་ཅི་ཞིག་བ། །བདག་གིས་འདི་ལར་
བསངས་པའམ། །བ་རོད་སོགས་ཀིས་ཟོས་ཀང་རང༌། །ཆགས་མེད་ཞེ་སང་ཡོད་མིན་ན། །
ཅི་སེ་དེ་ལ་ཆགས་པར་བེད། །གང་ཞིག་ སོད་པས་ཁོ་བ་དང༌། །གང་ཞིག་བསོད་པས་མག་
འགར་བ། །གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་ཤེས་མེད་ན། །བདག་གིས་གང་གི་ངལ་བ་བས། །གང་ཞིག་ལས་
འདི་འདོད་འགར་བ། །དེ་དང་བདག་བཤེས་ཡིན་ཞེ་ན། །ཐམས་ཅད་རང་གི་ལས་འདོད་
པས། །དེ་ལ་བདག་གོ་ཅིས་མི་དགའ། །དེ་བས་བདག་གིས་ཆགས་མེད་པར། །འགོ་ལ་ཕན་
ཕིར་ལས་གཏང་བ། །དེས་ན་འདི་ལ་ཉེས་མང་ཡང༌། །ལས་ཀི་སད་བཞིན་གཟང་བར་བ། །
དེ་བས་ཕིས་པའི་སོད་པས་ཆོག །བདག་གིས་མཁས་པའི་རེས་བསགས་ཏེ། །བག་ཡོད་
གཏམ་ནི་དན་བས་ནས། ། གཉིད་དང་རགས་པ་བཟོག་པར་བ། །རལ་སས་ཐགས་རེ་ཆེ་
རམས་ལར། །རིགས་པའི་སན་ནི་གཟགས་བ་སེ། །ཉིན་མཚན་ཕད་པར་མ་འབད་ན། །
བདག་གི་སག་བསལ་ནམ་མཐར་ཕིན། །དེ་བས་སིབ་པ་བསལ་བའི་ཕིར། །ལོག་པའི་ལམ་
ལས་སེམས་བན་ཏེ། །ཡང་དག་དམིགས་ལ་རག་པར་ཡང༌། །བདག་གིས་མཉམ་པར་
གཞག་པར་བ། །བང་ཆབ་སེམ ས་དཔའི་ སོད ་པ་ལ་འཇག་པ་ལས། །བསམ་
གཏན་བསན་པ་ཞེས ་བ་བ་སེ་ ལེའ ་བརད་པའོ། ། །།

ཡན་ལག་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཐབ་པས་ཤེས་རབ་དོན་ད་གསངས། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་
སག་བསལ་དག །ཞི་བར་འདོད་པས་ཤེས་རབ་བསེད། །ཀན་རོབ་དང་ནི་དོན་དམ་སེ། །
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འདི་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ས་འདོད། །དོན་དམ་བོ་ཡི་སོད་ཡལ་མིན། །བོ་ནི་ཀན་རོབ་ཡིན་
པར་བརོད། །དེ་ལ་འཇིག་རེན་རམ་གཉིས་མཐོང། །རལ་འབོར་པ་དང་ཕལ་པའོ། །དེ་ལ་
འཇིག་རེན་ཕལ་པ་ནི། །རལ་འབོར་འཇིག་རེན་གིས་གནོད་ཅིང༌། །རལ་འབོར་པ་ཡང་བོ་
ཁད་ཀིས། །གོང་མ་གོང་མ་རམས་ཀིས་གནོད། །གཉི་ག་ཡང་ནི་འདོད་པའི་དཔེས། །
འབས་བའི་དོན་ད་མ་དཔད་ཕིར། འཇིག་རེན་པ་ཡིས་དངོས་མཐོང་ཞིང༌། །ཡང་དག་
ཉིད་དའང་རོག་བེད་ཀི། །ས་མ་ལ་བར་མིན་པས་འདིར། །རལ་འབོར་པ་དང་འཇིག་རེན་
རོད། །གཟགས་སོགས་མངོན་སམ་ཉིད་ཀང་ནི། །གགས་པས་ཡིན་གི་ཚད་མས་མིན། །དེ་ནི་
མི་གཙང་ལ་སོགས་ལ། །གཙང་སོགས་གགས་པ་བཞིན་ད་བརན། །འཇིག་རེན་གཞག་པའི་
དོན་ད་ནི། །མགོན་པོས་དངོས་བསན་དེ་ཉིད་ད། །དེ་དག་སད་ཅིག་མ་ཉིད་མིན། །ཀན་
རོབ་ཏ་ཡང་འགལ་ཞེ་ན། །རལ་འབོར་ཀན་རོབ་ཉེས་མེད་དེ། །འཇིག་རེན་ལ་ལོས་དེ་ཉིད་
མཐོང༌། །གཞན་ད་བད་མེད་མི་གཙང་བར། །དེས་རོག་འཇིག་རེན་གིས་གནོད་འགར། །
ས་འདའི་རལ་ལས་བསོད་ནམས་ནི། །ཇི་ལར་དངོས་ཡོད་ལ་ཇི་བཞིན། །གལ་ཏེ་སེམས་
ཅན་ས་འད་ན། །ཤི་ནས་ཇི་ལར་སེ་ཞེ་ན། །ཇི་སིད་རེན་རམས་འཚོགས་གར་པ། །དེ་སིད་
ས་མའང་འབང་བར་འགར། །རན་རིང་ཙམ་གིས་ཇི་ལར་ན། །སེམས་ཅན་བདེན་པར་ཡོད་
པ་ཡིན། །ས་མའི་སེས་བ་བསད་སོགས་ལ། །སེམས་མེད་ཕིར་ན་སིག་མེད་དེ། །ས་མའི་
སེམས་དང་ལན་པ་ལ། །བསོད་ནམས་དང་ནི་སིག་པ་འབང༌། །སགས་སོགས་རམས་ལ་
ནས་མེད་ཕིར། །ས་མའི་སེམས་ནི་འབང་བ་མེད། །ས་ཚོགས་རེན་ལས་བང་བ་ཡི། །ས་མ་
དེ་ཡང་ས་ཚོགས་ཉིད། །རེན་གཅིག་གིས་ནི་ཀན་ནས་པ། །གང་ན་ཡང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །
གལ་ཏེ་དོན་དམ་མ་ངན་འདས། །འཁོར་བ་ཀན་རོབ་དེ་ལ་ན། །སངས་རས་ཀང་ནི་འཁོར་
འགར་བས། །བང་ཆབ་སོད་པས་ཅི་ཞིག་བ། །རེན་རམས་རན་ནི་མ་ཆད་ན། །ས་མའང་
ལོག་པར་མི་འགར་གི། །རེན་རམས་རན་ནི་ཆད་པས་ན། །ཀན་རོབ་ཏ་ཡང་མི་འབང་
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ངོ༌། །གང་ཚེ་འཁལ་པའང་ཡོད་མིན་ན། །ས་མ་གང་གིས་དམིགས་པར་འགར། །གང་ཚེ་
ཁོད་ལ་ས་མ་ཉིད། །མེད་ནའང་དེ་ཚེ་ཅི་ཞིག་དམིགས། །གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་ད་གཞན་ཡོད། །
རམ་པ་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་ཡིན། །གང་ཚེ་སེམས་ཉིད་ས་མ་ན། །དེ་ཚེ་གང་ཞིག་གང་གིས་
མཐོང༌། །འཇིག་རེན་གི་ནི་མགོན་པོས་ཀང༌། །སེམས་ཀིས་སེམས་མི་མཐོང་ཞེས་གསངས། །
རལ་གི་སོ་ནི་རང་ལ་རང༌། ། ཇི་ལར་མི་གཅོད་དེ་བཞིན་ཡིད། །ཇི་ལར་མར་མེ་རང་གི་
དངོས། །ཡང་དག་གསལ་བར་བེད་བཞིན་ན། །མར་མེ་གསལ་བར་བ་མིན་ཏེ། །གང་ཕིར་
མན་གིས་བསིབས་པ་མེད། །ཤེལ་བཞིན་སོན་པོ་སོ་ཉིད་ལ། །གཞན་ལ་ལོས་པ་ཡོད་མ་ཡིན།
།དེ་བཞིན་འགའ་ཞིག་ གཞན་ལ་ནི། །ལོས་དང་ལོས་མེད་པ་ཡང་མཐོང༌། །སོ་ཉིད་མིན་ལ་
སོན་པོར་དེ། །བདག་གིས་བདག་ཉིད་བས་པ་མེད། །མར་མེ་གསལ་བར་བེད་དོ་ཞེས། །
ཤེས་པས་ཤེས་ཏེ་རོད་བེད་ན། །བོ་ནི་གསལ་བ་ཉིད་ཡིན་ཞེས། །གང་གིས་ཤེས་ནས་དེ་
སད་བརོད། །གང་ ཚེ་འགས་ཀང་མཐོང་མིན་ན། །གསལ་བའམ་ནི་མི་གསལ་བ། །མོ་
གཤམ་བ་མོའི་འགིང་བག་བཞིན། །དེ་ན་བརོད་ཀང་དོན་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་རང་རིག་ཡོད་
མིན་ན། །རམ་ཤེས་དན་པར་ཇི་ལར་འགར། །གཞན་མོང་བ་ན་འབེལ་པ་ལས། །དན་
འགར་བི་བའི་དག་བཞིན་ནོ།། རེན་གཞན་དག་དང་ལན་པ་ནི། །མཐོང་ཕིར་རང་ཉིད་
རབ་གསལ་ན། །གབ་པའི་མིག་སན་སོར་བ་ལས། །བམ་མཐོང་མིག་སན་ཉིད་འགར་མིན། །
ཇི་ལར་མཐོང་ཐོས་ཤེས་པ་དག །འདིར་ནི་དགག་པར་བ་མིན་ཏེ། །འདིར་ནི་སག་བསལ་
རར་གར་པ། །བདེན་པར་རོག་པ་ བཟོག་བ་ཡིན། །སེམས་ལས་ས་མ་གཞན་མིན་ཞིང༌། །
གཞན་མིན་པར་ཡང་མི་རག་ན། །དངོས་ན་ཇི་ལར་དེ་གཞན་མིན། །གཞན་མིན་ཞེ་ན་
དངོས་པོར་མེད། །ཇི་ལར་ས་མ་བདེན་མིན་ཡང༌། །བལ་བ་དེ་བཞིན་ལ་བེད་ཡིད། །གལ་
ཏེ་འཁོར་བ་དངོས་རེན་ཅན། །དེ་ནི་ ༄༅། །གཞན་ད་མཁའ་འདར་འགར། །དངོས་མེད་
དངོས་ལ་བརེན་པས་ན། །བེད་དང་ལན་པར་ཇི་ལར་འགར། །ཁོད་ཀི་སེམས་ནི་གོགས་
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མེད་པ། །གཅིག་པ་ཉིད་ད་འགར་བ་ཡིན། །གང་ཚེ་སེམས་ནི་གཟང་བལ་བ། །དེ་ཚེ་ཐམས་
ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས། །དེ་ལ་ན་ཡང་ སེམས་ཙམ་ད། །བརགས་ལ་ཡོན་ཏན་ཅི་ཞིག་
ཡོད། །ས་མ་ལ་བར་ཤེས་ན་ཡང༌། །ཇི་ལར་ཉོན་མོངས་ལོག་འགར་ཏེ། །གང་ཚེ་ས་མའི་
བད་མེད་ལ། །དེ་བེད་ཉིད་ཀང་ཆགས་སེ་འགར། །དེ་བེད་པ་ནི་ཤེས་བ་ལ། །ཉོན་མོངས་
བག་ཆགས་མ་སངས་པ། །དེས་ན་དེ་མཐོང་བ་ན་དེ།། སོང་ཉིད་བག་ཆགས་ཉམ་ཆང་ཉིད།
།སོང་ཉིད་བག་ཆགས་གོམས་པས་ནི། །དངོས་པོའི་བག་ཆགས་སོང་འགར་ཞིང༌། །ཅི་ཡང་
མེད་ཅིས་གོམས་པས་ནི། །དེ་ཡང་ཕི་ནས་སོང་བར་འགར། །གང་ཚེ་གང་ཞིག་མེད་དོ་ཞེས།
།བརག་བའི་དངོས་པོ་མི་དམིགས་པ། །དེ་ཚེ་དངོས་ མེད་རེན་བལ་བ། །བོ་ཡི་མདན་ན་ཇི་
ལར་གནས། །གང་ཚེ་དངོས་དང་དངོས་མེད་དག །བོ་ཡི་མདན་ན་མི་གནས་པ། །དེ་ཚེ་
རམ་པ་གཞན་མེད་པས། །དམིགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏ་ཞི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བ་དཔག་
བསམ་ཤིང༌། །ཇི་ལར་རེ་བ་ཡོངས་སོང་བ། །དེ་བཞིན་གདལ་བ་སོན་ལམ་གི། །དབང་གིས་
རལ་བའི་སར་སང་ངོ༌། །དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལིང་གི་ནི། །མཆོད་སོང་བསབས་ནས་
འདས་གར་པ། །དེ་འདས་ཡན་རིང་ལོན་ཡང་དེ། །དག་ལ་སོགས་པ་ཞི་བེད་བཞིན། །བང་
ཆབ་སོད་པའི་རེས་མཐན་པས། །རལ་བའི་མཆོད་སོང་སབ་པ་ཡང་། །བང་ཆབ་སེམས་
དཔའ་མ་ངན་ལས། །འདས་ཀང་དོན་རམས་ཐམས་ཅད་མཛད། །སེམས་མེད་པ་ལ་མཆོད་
བས་པས། །ཇི་ལར་འབས་བར་ལན་པར་འགར། །གང་ཕིར་བཞགས་པའམ་མ་ངན་འདས།
།མཚངས་པ་ཉིད་ད་བཤད་ཕིར་རོ། །ཀན་རོབ་བམ་ནི་དེ་ཉིད་དའང༌། །རང་སེ་དེར་འབས་
ལང་ལས་ཡིན། །དཔེར་ན་བདེན་པའི་སངས་རས་ལ། །ཇི་ལར་འབས་བར་བཅས་པ་བཞིན།
།བདེན་པ་མཐོང་བས་གོལ་འགར་གི། །སོང་ཉིད་མཐོང་བས་ཅི་ཞིག་བ། །གང་ཕིར་ལང་
ལས་ལམ་འདི་ནི། །མེད་པར་བང་ཆབ་མེད་པར་གསངས། །གལ་ཏེ་ ཐེག་ཆེན་མ་གབ་
ན། །ཁོད་ཀི་ལང་ནི་ཇི་ལར་གབ། །གང་ཕིར་གཉིས་ཀ་ལ་འདི་གབ། །དང་པོ་ཁོད་ལ་འདི་
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མ་གབ། །རེན་གང་གིས་ནི་དེར་ཡིད་ཆེས། །དེ་ནི་ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་མཚངས། །གཞན་
གཉིས་འདོད་པས་བདེན་ན་ནི། །རིག་བེད་སོགས་ཀང་བདེན་པར་འགར། ། ཐེག་ཆེན་
རོད་བཅས་ཕིར་ཞེ་ན། །ལང་ལ་མ་སེགས་པ་རམས་དང༌། །ལང་གཞན་ལ་ཡང་རང་གཞན་
དག །རོད་བཅས་ཡིན་ཕིར་དོར་བར་འགར། །བསན་ར་དགེ་སོང་ཉིད་ཡིན་ན། །དགེ་སོང་
ཉིད་ཀང་དཀའ་བར་གནས། །སེམས་ནི་དམིགས་དང་བཅས་རམས་ཀི། །མ་ ངན་འདས་
པའང་དཀའ་བར་གནས། །ཉོན་མོངས་སངས་པས་གོལ་ན་དེའི། །དེ་མ་ཐག་ཏ་དེར་འགར་
རོ། །ཉོན་མོངས་མེད་ཀང་དེ་དག་ལ། །ལས་ཀི་ནས་པ་མཐོང་བ་ཡིན། །རེ་ཞིག་ཉེར་ལེན་
སེད་པ་ནི། །མེད་ཅེས་ངེས་པ་ཉིད་ཅེ་ན། །སེད་དེ་ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་ཡང༌། ། ཀན་
རོངས་བཞིན་ད་ཅི་སེ་མེད། །ཚོར་བའི་རེན་གིས་སེད་པ་ཡིན། །ཚོར་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་
ཡོད། །དམིགས་པ་དང་ནི་བཅས་པའི་སེམས། །འགའ་ཞིག་ལ་ནི་གནས་པར་འགར། །སོང་
ཉིད་དང་ནི་བལ་བའི་སེམས། །འགགས་པ་སར་ཡང་སེ་འགར་ཏེ། །འད་ཤེས་ མེད་པའི་
སོམས་འཇག་བཞིན། །དེས་ན་སོང་ཉིད་བསོམ་པར་བ། །ངག་གང་མདོ་སེ་ལ་འཇག་དེ། །
གལ་ཏེ་སངས་རས་གསངས་འདོད་ན། །ཐེག་ཆེན་ཕལ་ཆེར་ཁེད་ཅག་གི །མདོ་དང་
མཚངས་འདོད་མིན་ནམ་ཅི། །གལ་ཏེ་མ་གཏོགས་གཅིག་གིས་ནི། །ཐམས་ ཅད་སོན་དང་
བཅས་འགར་ན། །མདོ་མཚངས་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་ནི། །རལ་བས་གསངས་པ་ཅིས་མ་
ཡིན། །ངག་གང་འོད་སངས་ཆེན་པོ་ལ། །སོགས་པས་གཏིང་དཔོགས་མ་གར་པ། །དེ་ནི་
ཁོད་ཀིས་མ་རོགས་པས། །གཟང་བ་མིན་པར་ས་ཞིག་བེད། །རོངས་ པས་སག་བསལ་ཅན་
དོན་ད། །ཆགས་དང་འཇིགས་མཐའ་ལས་གོལ་བ། །འཁོར་བར་གནས་པ་གབ་འགར་བ། །
འདི་ནི་སོང་ཉིད་འབས་བ་ཡིན། །དེ་ལར་སོང་པ་ཉིད་ཕོགས་ལ། །སན་འབིན་པ་ནི་འཐད་
མ་ཡིན། །དེས་ན་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བར། །སོང་པ་ཉིད་ནི་བསོམ་པར་བ། །ཉོན་མོངས་ཤེས་བའི་
སིབ་པ་ཡི། །མན་པའི་གཉེན་པོ་སོང་པ་ཉིད། །མར་ད་ཐམས་ཅད་མཁེན་འདོད་པས། །དེ་
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ནི་ཇི་ལར་སོམ་མི་བེད། །དངོས་གང་སག་བསལ་སེད་བེད་པ། །དེ་ལས་སག་པ་སེ་འགར་ན།
།སོང་ཉིད་སག་བསལ་ཞི་བེད་པ། ། དེ་ལ་འཇིགས་པ་ཇི་ལར་སེ། །གལ་ཏེ་བདག་འགའ་
ཡོད་ན་ནི། །ཅི་ཡང་རང་ལས་འཇིགས་འགར་ན། །བདག་ཉིད་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་
པས། །འཇིགས་པར་འགར་བ་ས་ཞིག་ཡིན། །སོ་དང་ས་སེན་བདག་མ་ཡིན། །བདག་ནི་
རས་པ་ཁག་མ་ཡིན། །སབས་མིན་ པ་དཀན་མ་ཡིན་ཏེ། །ཆ་སེར་དང་ནི་རག་ཀང་མིན། །
བདག་ནི་ཞག་དང་རལ་མིན་ཏེ། །གོ་མཆིན་དག་ཀང་བདག་མ་ཡིན། །ནང་ཁོལ་གཞན་
ཡང་བདག་མིན་ཏེ། །བདག་ནི་ཕི་ས་གཅིན་མ་ཡིན། །ཤ་དང་པགས་པ་བདག་མིན་ཏེ། །
དོད་དང་རང་ཡང་བདག་མ་ཡིན། །བ་ ག་བདག་མིན་རམ་ཀན་ད། །རམ་ཤེས་དག་ཀང་
བདག་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ས་ཡི་ཤེས་རག་ན། །ཐམས་ཅད་ཚེ་ན་ས་འཛིན་འགར། །ཤེས་བ་
མེད་ན་ཅི་ཞིག་རིག །གང་གིས་ཤེས་པ་ཞེས་རོད་བེད། །གལ་ཏེ་ཤེས་མེད་ཤེས་ཡིན་ན། །
ཤིང་ཡང་ཤེས་པར་ཐལ་བར་ འགར༑ །དེས་ན་ཤེས་བ་ཉེར་གནས་པ། །མེད་པར་ཤེས་པ་
མེད་ཅེས་ངེས། །དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་གཟགས་ཤེས་ན། །དེ་ཚེ་ཐོས་པའང་ཅི་སེ་མིན། །གལ་ཏེ་
ས་མི་ཉེ་ཕིར་ན། །དེས་ན་དེ་ཡི་ཤེས་པའང་མེད། །ས་འཛིན་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ། །དེ་
གཟགས་འཛིན་པར་ཇི་ལར་ འགར༑ །གཅིག་ནི་ཕ་དང་བ་ཉིད་ད། །བརགས་ཡིན་ཡང་
དག་ཉིད་མིན་ཏེ། །འདི་ལར་སིང་སོབས་རལ་དང་ནི། །མན་པ་བ་མིན་ཕ་ཡང་མིན། །དེ་
ནི་ས་འཛིན་དང་ལན་པའི། །རང་བཞིན་ད་ནི་མཐོང་མ་ཡིན། །གར་མཁན་ལ་བར་ཚལ་
གཞན་གིས། །དེ་ཉིད་ མཐོང་ན་དེ་རག་མིན། །གལ་ཏེ་ཚལ་གཞན་དེ་ཉིད་ན། །གཅིག་
ཉིད་དེ་ནི་སོན་མེད་གཅིག །གལ་ཏེ་ཚལ་གཞན་བདེན་མིན་ན། །དེ་ཡི་རང་གི་རང་བཞིན་
སོས། །ཤེས་ཉིད་ཅེ་ན་དེ་ལ་ན། །སེས་ཀན་གཅིག་ཏ་ཐལ་བར་འགར། །སེམས་པ་སེམས་
མེད་དེ་དག་ ཀང༑ །གཅིག་འགར་གང་ཕིར་ཡོད་ཉིད་མཚངས། །གང་ཚེ་བེ་བག་ཕིན་ཅི་
ལོག །དེ་ཚེ་འབ་བའི་རེན་གང་ཡིན། །སེམས་མེད་པ་ཡང་བདག་མིན་ཏེ། །སེམས་མེད་
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ཉིད་ཕིར་བམ་སོགས་བཞིན། །འོན་ཏེ་སེམས་དང་ལན་པའི་ཕིར། །ཤེས་ན་མི་ཤེས་འཇིག་
པར་ཐལ། །ཇི་སེ་བདག་ལ་འགར་མེད་ན། །སེམས་པས་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་བས། །དེ་ལར་ཤེས་
མེད་བ་བལ་བ། །ནམ་མཁའ་བདག་ཏ་བས་པར་འགར། །གལ་ཏེ་བདག་ནི་ཡོད་མིན་ན། །
ལས་འབས་འབེལ་པ་རིགས་མིན་ཏེ། །ལས་བས་ནས་ནི་ཞིག་པས་ན། །ས་ཡི་ལས་ས་འགར་
ཞེ་ན། །བ་བ་འབས་བཞི་ཐ་དད་དང༌། །དེ་བདག་བེད་པ་མེད་པར་ཡང༌། །ཡ་བ་གཉི་ག་
ལ་གབ་པས། །འདིར་བརད་དོན་མེད་མ་ཡིན་ནམ། །ར་ལན་འབས་བ་དང་བཅས་ཞེས། །
མཐོང་བ་འདི་ནི་སིད་མ་ཡིན། །རད་ གཅིག་ལ་ནི་བརེན་ནས་ས། །བེད་པོ་སོད་པོ་ཞེས་
བར་བསན། །འདས་དང་མ་འོངས་པ་ཡི་སེམས། །བདག་མིན་དེ་ནི་མེད་པའི་ཕིར། །འོན་
ཏེ་སེས་སེམས་བདག་ཡིན་ན། །དེ་ཞིག་ན་ཡང་བདག་མེད་དོ། །དཔེར་ན་ཆ་ཤིང་སོང་པོ་
དག །ཆ་ཤས་ཕེ་ན་ འགའ་མེད་པ། །དེ་བཞིན་རམ་པར་དཔད་པ་ཡིས། །བཙལ་ན་བདག་
ཀང་ཡང་དག་མིན། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཡོད་མིན་ན། །ས་ལ་སིང་རེ་བ་ཞེ་ན། །འབས་
བའི་དོན་ད་ཁས་བངས་པའི། །རོངས་པས་བརགས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །སེམས་ཅན་མེད་
འབས་ས་ཡི་ཡིན། །བདེན་ཏེ་འོན་ཀང་རོངས་ལས་འདོད། །སག་བསལ་ཉེ་བར་ཞི་དོན་ད།
།འབས་བའི་རོངས་པ་བཟོག་མི་བ། །སག་བསལ་ར་ཡི་ང་རལ་ནི། །བདག་ཏ་རོངས་པས་
འཕེལ་བར་འགར། །དེ་ལས་ཀང་བཟོག་མེད་ཅེ་ན། །བདག་མེད་བསོམ་ པ་མཆོག་ཡིན་ནོ།
།ལས་ནི་རང་པ་བིན་པ་མིན། །བར་དང་རེད་པའང་ལས་མ་ཡིན། །ལོ་དང་རབ་ཀང་ལས་
མིན་ཏེ། །བང་དང་དཔང་པའང་ལས་མ་ཡིན། །རིབ་ལོགས་ལག་པའང་ལས་མིན་ཏེ། །
མཚན་ཁང་ཕག་པའང་ལས་མ་ཡིན། །ནང་ཁོལ་རམས་ཀང་དེ་མིན་ལ། །མགོ་དང་མགིན་
པའང་ལས་མིན་ན། །འདི་ལ་ལས་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། །གལ་ཏེ་ལས་འདི་ཐམས་ཅད་ལ། །
ཕོགས་རེ་ཡིས་ནི་གནས་གར་ན། །ཆ་རམས་ཆ་ལ་གནས་གར་མོད། །དེ་རང་ཉིད་ནི་གང་
ལ་གནས། ། གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ཀན་གི་ལས། །ལག་སོགས་རམས་ལ་གནས་ན་ནི། །ལག་
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སོགས་དེ་དག་ཇི་སེད་པ། །དེ་སེད་ཀི་ནི་ལས་ས་འགར། །ཕི་དང་ནང་ན་ལས་མེད་ན། །ཇི་
ལར་ལག་སོགས་ལ་ལས་ཡོད། །ལག་སོགས་རམས་ལས་གཞན་མེད་ན། ། དེ་ནི་ཇི་ལར་
ཡོད་པ་ཡིན། །དེས་ན་ལས་མེད་ལ་སོགས་ལ། །རོངས་པ་ཡིས་ནི་ལས་བོར་འགར། །
དབིབས་ས་བཀོད་པའི་ཁད་པར་གིས། །ཐོ་ཡོར་ལ་ནི་མི་བོ་བཞིན། །ཇི་སིད་རེན་ཚོགས་དེ་
སིད་ད། །ལས་ནི་སེས་བ་ལར་སང་བ། །དེ་བཞིན་ཇི་སིད་ལག་སོགས་ལ། །དེ་ཡོད་དེ་སིད་
དེ་ལས་སང༌། །དེ་བཞིན་སོར་མོའི་ཚོགས་ཡིན་ཕིར། །ལག་པའང་གང་ཞིག་ཡིན་པར་
འགར། །དེ་ཡང་ཚིགས་ཀི་ཚོགས་ཡིན་ཕིར། །ཚིགས་ཀང་རང་གི་ཆ་ཕེ་བས། །ཆ་ཡང་རལ་
ད་ཕེ་བས་ཏེ། །རལ་དེའང་ ཕོགས་ཆའི་དབེ་བ་ཡིས། །ཕོགས་དབེའང་ཆ་ཤས་དང་བལ་
ཕིར། །མཁའ་བཞིན་དེས་ན་རལ་ཡང་མེད། །དེ་ལར་རི་ལམ་ལ་བ་ཡི། །གཟགས་ལ་དཔོད་
ལན་ས་ཞིག་ཆགས། །གང་ཚེ་དེ་ལར་ལས་མེད་པ། །དེ་ཚེ་སེས་གང་བད་མེད་གང༌། །སག་
བསལ་དེ་ཉིད་ད་ཡོད་ན། །ཅི་སེ་རབ་དགའ་ལ་མི་གནོད། །བདེན་མ་ངན་གདང་སོགས་ལ།
།ཞིམ་སོགས་ཅི་སེ་དགའ་མི་བེད། །སོབས་དང་ལན་པས་ཟིལ་མནན་ཕིར། །གལ་ཏེ་དེ་མོང་
མ་ཡིན་ན། །གང་ཞིག་ཉམས་མོང་བདག་ཉིད་མིན། །དེ་ན་ཚོར་བ་ཇི་ ལར་ཡིན། །སག་
བསལ་ཕ་མོ་ཉིད་ད་ཡོད། །འདི་ཡི་རགས་པ་བསལ་མིན་ནམ། །དེ་ནི་དེ་ལས་གཞན་དགའ་
ཙམ། །ཞེ་ན་ཕ་ཉིད་དེ་ཡང་དེའི། །གལ་ཏེ་འགལ་རེན་སེས་པས་ན། །སག་བསལ་སེས་པ་
མིན་ན་ནི། །ཚོར་བར་རོག་པ་མངོན་ཞེན་ཉིད། །ཡིན་ཞེས་བ་བར་གབ་མིན་ནམ། །དེ་ཉིད་
ཕིར་ན་འདི་ཡི་ནི། །གཉེན་པོ་རམ་དཔོད་འདི་བསོམ་སེ། །རམ་བརགས་ཞིང་ལས་བང་བ་
ཡི། །བསམ་གཏན་རལ་འབོར་པ་ཡི་ཟས། །གལ་ཏེ་དབང་དོན་པར་བཅས་ན། །དེ་དག་
གང་ད་ཕད་པར་འགར། ། བར་མེད་ན་ཡང་གཅིག་ཉིད་དེ། །གང་ཞིག་གང་དང་ཕད་
པར་འགར། །རལ་ཕན་རལ་ཕན་ལ་འཇག་མེད། །དེ་ནི་སབས་མེད་མཉམ་པ་ཡིན། །མ་
ཞགས་པ་ལ་འདེ་མེད་ཅིང༌། །མ་འདེས་པ་ལ་ཕད་པ་མེད། །ཆ་མེད་པ་ལའང་ཕད་པ་ཞེས།
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།བ་ བ་ཇི་ལར་འཐད་པར་འགར། །ཕད་པ་དང་ནི་ཆ་མེད་པར། །གལ་ཏེ་མཐོང་ན་བསན་
པར་གིས། །རམ་ཤེས་ལས་མེད་པ་ལ་ནི། །ཕད་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཉིད། །ཚོགས་པའང་
དངོས་པོ་མེད་ཕིར་ཏེ། །སར་ནི་ཇི་ལར་རམ་དཔད་བཞིན། །དེ་ལར་ རེག་པ་ཡོད་མིན་ན།
།ཚོར་བ་གང་ལས་འབང་བར་འགར། །ངལ་འདི་ཅི་ཡི་དོན་ད་ཡིན། །གང་གིས་གང་ལ་
གནོད་པར་འགར། །གང་ཚེ་ཚོར་པོ་འགའ་མེད་ཅིང༌། །ཚོར་བའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་
ཚེ་གནས་སབས་འདི་མཐོང་ནས། །སེད་པ་ཅི་ ཕིར་ལོག་མི་འགར། །མཐོང་བའམ་ནི་རེག་
པ་ཡང༌། །རི་ལམ་ས་འདའི་བདག་ཉིད་ཀིས། །སེམས་དང་ལན་ཅིག་སེས་པའི་ཕིར། །ཚོར་
བ་དེ་ཡིས་མཐོང་མ་ཡིན། །སར་དང་ཕི་མར་སེས་པས་ཀང༌། །དན་པར་འགར་གི་མོང་མ་
ཡིན། །རང་གིས་བདག་ ཉིད་མོང་མིན་ལ། །གཞན་དག་གིས་ཀང་མོང་མ་ཡིན། །ཚོར་བ་
འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་ཏེ། །དེས་ན་ཚོར་བ་དེ་ཉིད་མིན། །དེ་ལར་བདག་མེད་ཚོགས་འདི་ལ།
།འདི་ཡིས་ཅི་སེ་གནོད་པར་བ། །ཡིད་ནི་དབང་རམས་ལ་མི་གནས། །གཟགས་སོགས་ལ་
མིན་བར་ནའང་མིན། །ནང་ཡང་སེམས་མིན་ཕི་མིན་ཞིང༌། །གཞན་ད་ཡང་ནི་རེད་མ་ཡིན།
།གང་ཞིག་ལས་མིན་གཞན་ད་མིན། །འདེས་མིན་ལོགས་སའང་འགར་མེད་པ། །དེ་ནི་ཅང་
ཟད་མིན་དེའི་ཕིར། །སེམས་ཅན་རང་བཞིན་མ་ངན་འདས། །ཤེས་བ་ལས་སར་ཤེས་ཡོད་
ན། །དེ་ནི་ཅི་ལ་དམིགས་ནས་སེ། །ཤེས་དང་ཤེས་བ་ལན་ཅིག་ན། །དེ་ནི་ཅི་ལ་དམིགས་
ནས་སེ། །འོན་ཏེ་ཤེས་བའི་ཕིས་ཡོད་ན། །དེ་ཚེ་ཤེས་པ་གང་ལས་སེ། །དེ་ལར་ཆོས་རམས་
ཐམས་ཅད་ཀི། །སེ་བ་རོགས་པར་འགར་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་དེ་ལར་ཀན་རོབ་མེད། །དེ་ལ་
བདེན་གཉིས་ག་ལ་ཡོད། །དེ་ཡང་ཀན་རོབ་གཞན་གིས་ན། །སེམས་ཅན་མ་ངན་ག་ལ་
འདའ། །འདི་ནི་གཞན་སེམས་རམ་རོག་སེ། །དེ་ནི་རང་གི་ཀན་རོབ་མིན། །ཕིས་དེ་ངེས་ན་
དེ་ཡོད་དེ། ། མིན་ན་ཀན་རོབ་མེད་པ་ཉིད། །རོག་དང་བརག་པར་བ་བ་དག །གཉིས་པོ་
ཕན་ཚན་བརེན་པ་ཡིན། །ཇི་ལར་གགས་པ་ལ་བརེན་ནས། །རམ་པར་དཔད་པ་ཐམས་
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ཅད་བརོད། །གང་ཚེ་རམ་པར་དཔད་པ་ཡི། །རམ་དཔོད་ཀིས་ནི་དཔོད་བེད་ན། ། དེ་ཚེ་
རམ་དཔོད་དེ་ཡང་ནི། །རམ་དཔོད་ཕིར་ན་ཐག་པ་མེད། །དཔད་བ་རམ་པར་དཔད་བས་
ན། །རམ་དཔོད་ལ་ནི་རེན་ཡོད་མིན། །རེན་མེད་ཕིར་ན་མི་སེ་སེ། །དེ་ཡང་མ་ངན་འདས་
པར་བརོད། །གང་གི་ལར་ན་འདི་གཉིས་བདེན། །དེ་ཉིད་ཤིན་ཏ་དཀའ་བར་གནས། །
གལ་ཏེ་ཤེས་དབང་ལས་དོན་གབ། །ཤེས་ཡོད་ཉིད་ལ་རེན་ཅི་ཡོད། །འོན་ཏེ་ཤེས་བ་ལས་
ཤེས་གབ། །ཤེས་བ་ཡོད་ལ་རེན་ཅི་ཡོད། །དེ་སེ་ཕན་ཚན་དབང་གིས་ཡོད། །གཉི་ག་ཡང་
ནི་མེད་པར་འགར། །གལ་ཏེ་བ་མེད་ཕ་ མིན་ན། །བ་ཉིད་གང་ལས་བང་བ་ཡིན། །བ་མེད་
པར་ནི་ཕ་མེད་པ། །དེ་བཞིན་དེ་གཉིས་མེད་པ་ཉིད། །མ་ག་ས་བོན་ལས་སེ་ཞིང༌། །ས་བོན་
དེ་ཉིད་ཀིས་རོགས་བཞིན། །ཤེས་བ་ལས་སེས་ཤེས་པ་ཡིས། །དེ་ཡོད་པ་ནི་ཅིས་མི་རོགས། །
མ་ག་ལས་གཞན་ཤེས་པ་ཡིས། །ས་བོན་ཡོད་ཅེས་རོགས་འགར་ན། །གང་ཕིར་ཤེས་བ་དེ་
རོགས་པ། །ཤེས་པ་ཡོད་ཉིད་གང་ལས་རོགས། །རེ་ཞིག་འཇིག་རེན་མངོན་སམ་གིས། །ར་
རམས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་ཡིན། །པདྨའི་སོང་བ་སོགས་དབེ་ནི། །ར་ ཡི་དབེ་བས་བསེད་
པ་ཡིན། །ར་དབེ་གང་གིས་བས་ཞེ་ན། །སར་གི་ར་དབེ་ཉིད་ལས་སོ། །ཅི་ཕིར་ར་ཡིས་
འབས་སེད་ནས། །སར་གི་ར་ཡི་མཐ་ཉིད་ལས། །དབང་ཕག་འགོ་བའི་ར་ཡིན་ན། །རེ་ཞིག་
དབང་ཕག་གང་ཡིན་སོས། །འབང་རམས་ཞེ་ན་དེ་ལ་མོད། །མིང་ཙམ་ལ་ཡང་ཅི་ཞིག་ངལ།
།འོན་ཀང་ས་སོགས་ད་མ་དང༌། །མི་རག་གཡོ་མེད་ལ་མིན་ཞིང༌། །འགོམ་བ་ཉིད་དང་མི་
གཙང་བས། །དེ་ནི་དབང་ཕག་ཉིད་མ་ཡིན། །དབང་ཕག་མཁའ་མིན་གཡོ་མེད་ཕིར། །
བདག་མིན་སར་ནི་བཀག་ཟིན་ཕིར། །བསམ་མིན་པ་ཡི་བེད་པོ་ཡང༌། །བསམ་མིན་བརོད་
པས་ཅི་ཞིག་བ། །དེས་བསེད་འདོད་པའང་གང་ཞིག་ཡིན། །བདག་ནི་དེ་དང་ས་སོགས་
དང༌། །དབང་ཕག་ངོ་བོའང་རག་མིན་ནམ། །ཤེས་པ་ཤེས་བ་ལས་སེ་དང༌། །ཐོག་མེད་
བདེ་སག་ལས་ལས་ཡིན། ། དེ་ཡིས་གང་ཞིག་བསེད་པ་སོས། །ར་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་མིན་ན། །
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འབས་བའི་ཐོག་མ་ག་ལ་ཡོད། །རག་ཏ་ཅི་ཕིར་བེད་མིན་ཏེ། །དེ་ནི་གཞན་ལ་ལོས་པ་མིན།
།དེས་བས་མིན་གཞན་ཡོད་མིན་ན། །དེས་འདི་གང་ལ་ལོས་པར་འགར། །གལ་ཏེ་ལོས་ན་
ཚོགས་པ་ཉིད། ། ར་ཡིན་འགར་གི་དབང་ཕག་མིན། །ཚོགས་ན་མི་སེ་དབང་མེད་ཅིང༌། །
དེ་མེད་པར་ནི་སེ་དབང་མེད། །གལ་ཏེ་དབང་ཕག་མི་འདོད་བཞིན། །བེད་ན་གཞན་གི་
དབང་ད་ཐལ། །འདོད་ནའང་འདོད་ལ་རག་ལས་འགར། །བེད་ནའང་དབང་ཕག་ག་ལ་
ཡིན། །གང་ དག་རལ་ཕན་རག་ས་བ། །དེ་དག་ཀང་ནི་སར་བཟོག་ཟིན། །གཙོ་བོ་རག་པ་
འགོ་བ་ཡི། །ར་ཡིན་པར་ནི་གངས་ཅན་འདོད། །སིང་སོབས་རལ་དང་མན་པ་ཞེས། །བ་
བའི་ཡོན་ཏན་མཉམ་གནས་ནི། །གཙོ་བོ་ཞེས་བར་རབ་བརོད་དེ། །མི་མཉམ་འགོ་བ་ཡིན་
པར་བརོད། །གཅིག་ལ་རང་བཞིན་གསམ་ཉིད་ནི། །རིགས་མིན་དེས་ན་དེ་ཡོད་མིན། །དེ་
བཞིན་ཡོན་ཏན་ཡོད་མིན་ཏེ། །དེ་ཡང་སོ་སོར་རམ་གསམ་ཕིར། །ཡོན་ཏན་མེད་ན་ས་
སོགས་ཀང༌། །ཡོད་ཉིད་ཤིན་ཏ་རང་རིང་འགར། །སེམས་མེད་གོས་ལ་སོགས་པ་ལ། །བདེ་
སོགས་ཡོད་པ་སིད་པའང་མིན། །དངོས་རམས་དེ་རའི་རང་བཞིན་ན། །དངོས་པོ་རམ་
དཔད་མ་ཟིན་ནམ། །ཁོད་ཀི་ར་ཡང་བདེ་སོགས་ཉིད། །དེ་ལས་སམ་སོགས་འབང་བའང་
མེད། །སམ་སོགས་ལས་ནི་བདེ་སོགས་ཡིན། ། དེ་མེད་ཕིར་ན་བདེ་སོགས་མེད། །བདེ་
སོགས་རག་པ་ཉིད་ད་ཡང༌། །ནམ་ཡང་དམིགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །བདེ་སོགས་གསལ་བ་
ཡོད་ཉིད་ན། །མོང་བ་ཅི་ཕིར་འཛིན་མ་ཡིན། །དེ་ཉིད་ཕ་མོར་གར་ན་དེ། །རགས་དང་ཕ་
བའང་ཇི་ལར་ཡིན། །རགས་པ་དོར་ནས་ཕ་གར་པས། །ཕ་རགས་དེ་དག་མི་རག་ཉིད། །དེ་
བཞིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི། །མི་རག་ཉིད་ད་ཅིས་མི་འདོད། །རགས་པ་བདེ་ལས་
གཞན་མིན་ན། །བདེ་བ་གསལ་བ་མི་རག་ཉིད། །གལ་ཏེ་མེད་པ་འགའ་ཡང་ནི། །སེ་མིན་
མེད་ཕིར་ཞེས་འདོད་ན། །གསལ་བ་མེད་པ་སེ་བར་ནི། །ཁོད་མི་འདོད་ཀང་གནས་པ་ཉིད།
།གལ་ཏེ་ར་ལ་འབས་གནས་ན། །ཟན་ཟ་མི་གཙང་ཟ་བར་འགར། །རས་ཀི་རིན་གིས་རས་

67

བལ་གི། །ས་བོན་ཉོས་ལ་བགོ་བར་གིས། །འཇིག་རེན་རོངས་པས་མ་མཐོང་ན། །དེ་ཉིད་
ཤེས་ཀིས་བཞག་དེ་ཉིད། །ཤེས་དེ་འཇིག་རེན་ལ་ཡང་ནི། །ཡོད་པས་ཅི་སེ་མཐོང་མ་ཡིན། །
འཇིག་རེན་ཚད་མ་ཉིད་མིན་ན། །གསལ་བ་མཐོང་བའང་བདེན་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཚད་མ་
ཚད་མིན་ན། །དེས་གཞལ་བརན་པར་མི་འགར་རམ། །དེ་ཉིད་ད་ ན་སོང་པ་ཉིད། །སོམ་
པ་དེ་ཕིར་མི་འཐད་འགར། །བརགས་པའི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར། །དེ་ཡི་དངོས་མེད་
འཛིན་མ་ཡིན། །དེ་ཕིར་བརན་པའི་དངོས་གང་ཡིན། །དེ་ཡི་དངོས་མེད་གསལ་བར་བརན།
།དེས་ན་རི་ལམ་བ་ཤི་ལ། །དེ་མེད་སམ་པའི་རམ་རོག་ནི། །དེ་ཡོད་རམ་པར་རོག་པ་ཡི། །
གེགས་ཡིན་དེ་ཡང་བརན་པ་ཡིན། །དེ་བས་དེ་ལར་རམ་དཔད་པས། །འགའ་ཡང་ར་མེད་
ཡོད་མ་ཡིན། །སོ་སོ་བའམ་འདས་པ་ཡི། །རེན་རམས་ལ་ཡང་གནས་མ་ཡིན། །གཞན་ནས་
འོངས་པའང་མ་ཡིན་ལ། །གནས་པ་མ་ཡིན་འགོ་མ་ཡིན། །རོངས་པས་བདེན་པར་གང་
བས་འདི། །ས་མ་ལས་ནི་ཁད་ཅི་ཡོད། །ས་མས་སལ་པ་གང་ཡིན་དང༌། །ར་རམས་ཀིས་ནི་
གང་སལ་པ། །དེ་ནི་གང་ནས་འོངས་གར་ཅིང༌། །གང་ད་འགོ་བའང་བརག་ པར་གིས། །
གང་ཞིག་གང་ནི་ཉེ་བ་ཡིས། །མཐོང་གར་དེ་མེད་ན་མིན་པ། །བཅོས་ས་གཟགས་བརན་
དང་མཚངས་པ། །དེ་ལ་བདེན་ཉིད་ཇི་ལར་ཡོད། །དངོས་པོ་ཡོད་པར་གར་པ་ལ། །ར་ཡིས་
དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །འོན་ཏེ་དེ་ནི་མེད་ན་ཡང༌། ། ར་ཡིས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །བེ་
བ་བར་ཕག་ར་ཡིས་ཀང༌། །དངོས་པོ་མེད་པ་བསར་ད་མེད། །གནས་སབས་དེ་དངོས་ཇི་
ལར་ཡིན། །དངོས་འགར་གཞན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན། །མེད་ཚེ་དངོས་ཡོད་སིད་མིན་ན། །
དངོས་པོ་ཡོད་པར་ནམ་ཞིག་འགར། ། དངོས་པོ་སེས་པར་མ་གར་པར། །དངོས་མེད་དེ་ནི་
འབལ་མི་འགར། །དངོས་མེད་དང་ནི་མ་བལ་ན། །དངོས་པོ་ཡོད་པའི་སབས་མི་སིད། །
དངོས་པོའང་མེད་པར་འགར་མིན་ཏེ། །རང་བཞིན་གཉིས་ས་ཐལ་འགར་ཕིར། །དེ་ལར་
འགག་པ་ཡོད་མིན་ཞིང་། །དངོས་པོའང་ཡོད་མིན་དེ་ཡི་ཕིར། །འགོ་བ་འདི་དག་ཐམས་
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ཅད་ནི། །རག་ཏ་མ་སེས་མ་འགགས་ཉིད། །འགོ་བ་རི་ལམ་ལ་བ་སེ། །རམ་པར་དཔད་ན་
ཆ་ཤིང་འད། །མ་ངན་འདས་དང་མ་འདས་པའང༌། །དེ་ཉིད་ད་ན་ཁད་པར་མེད། །དེ་
ལར་སོང་པའི་དངོས་རམས་ལ། །ཐོབ་པ་ཅི་ཡོད་ཤོར་ཅི་ཡོད། །གང་གིས་རིམ་གོ་བས་
པའམ། །ཡོངས་ས་བརས་པའང་ཅི་ཞིག་ཡོད། །བདེ་བའང་སག་བསལ་གང་ལས་ཡིན། །མི་
དགར་ཅི་ཡོད་དགར་ཅི་ཡོད། །དེ་ཉིད་ད་ནི་བཙལ་བས་ན། །གང་ཞིག་ སེད་ཅིང་གང་ལ་
སེད། །དཔད་ན་གསོན་པོའི་འཇིག་རེན་འདི། །གང་ཞིག་འདིར་ནི་འཆི་འགར་ཏེ། །འབང་
འགར་གང་ཡིན་བང་གར་གང༌། །གཉེན་དང་བཤེས་ཀང་གང་ཞིག་ཡིན། །ཐམས་ཅད་
ནམ་མཁའ་འད་བར་ནི། །བདག་འདས་ཡོངས་ས་གཟང་བར་གིས། །བདག་ཉིད་བདེ་བར་
འདོད་རམས་ནི། །འཐབ་དང་སོ་བའི་ར་དག་གིས། །རབ་ཏ་འཁག་དང་དགའ་བར་བེད། །
མ་ངན་འབད་རོལ་རོད་པ་དང༌། །ཕན་ཚན་གཅོད་དང་འབིགས་པ་དང༌། །སིག་དག་གིས་
ནི་ཚིགས་ཆེན་འཚོ། །བདེ་འགོར་ཡང་དང་ཡང་འོངས་ཏེ། །བདེ་བ་མང་པོ་སད་སོད་ནས།
།ཤི་ནས་ངན་སོང་སག་བསལ་ནི། །ཡན་རིང་མི་བཟད་རམས་ས་ལང༌། །སིད་པ་ན་ནི་
གཡང་ས་མང༌། །དེར་ནི་དེ་ཉིད་མིན་འདི་འད། །དེར་ཡང་ཕན་ཚན་འགལ་བས་ན། །སིད་
ན་དེ་ཉིད་ འདི་འད་མེད། །དེ་ཡང་དཔེ་མེད་མི་བཟད་པའི། །སག་བསལ་ར་མཚོ་མཐའ་
ལས་འདས། །དེར་ནི་དེ་ལར་སོབས་ཆང་ཞིང༌། །དེར་ནི་ཚེ་ཡང་ཐང་བ་ཉིད། །དེར་ཡང་
གསོན་དང་ནད་མེད་ཀི། །བེད་དང་བཀེས་ནའི་ངལ་བ་དང༌། །གཉིད་དང་འཚེ་དང་དེ་
བཞིན་ད། །བིས་དང་འགོགས་པ་དོན་མེད་ཀིས། །ཚེ་ནི་དོན་མེད་མར་འདའ་ཡི། །རམ་
དཔོད་ཤིན་ཏ་རེད་པར་དཀའ། །དེར་ཡང་རམ་གཡེང་གོམས་པ་ནི། །བཟོག་པའི་ཐབས་ནི་
ག་ལ་ཡོད། །དེར་ཡང་ངན་སོང་ཆེན་པོར་ནི། །ལང་ཕིར་བདད་ནི་བརོན་པར་བེད། །དེར་
ནི་ལོག་པའི་ལམ་མང་ཞིང༌། །ཐེ་ཚོམ་ལས་ཀང་བརལ་དཀའ་སེ། །སར་ཡང་དེ་ལ་བརེད་
དཀའ་ཞིང༌། །སངས་རས་འབང་རེད་ཤིན་ཏ་དཀའ། །ཉོན་མོངས་ཆ་བོ་སང་དཀའ་སེ། །
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ཨེ་མ་སག་བསལ་བརད་པར་གར། །དེ་ལར་ཤིན་ཏ་སག་བསལ་ཡང༌། །རང་ སག་མི་
མཐོང་གང་ཡིན་པ། །སག་བསལ་ཆ་བོར་གནས་འདི་དག །ཀི་ཧད་མ་ངན་བ་བར་འོས། །
དཔེར་ན་འགའ་ཞིག་ཡང་ཡང་ཁས། །བས་ཏེ་ཡང་ཡང་མེར་འཇག་པ། །དེ་ལར་ཤིན་ཏ་
སག་བསལ་བར། །གནས་ཀང་བདག་ཉིད་བདེར་རོམ་བཞིན། །དེ་ལར་ར་དང་ འཆི་མེད་
པ། །བཞིན་ད་སོད་པས་གནས་རམས་ལ། །དང་པོ་ཉིད་ད་བསད་བས་ནས། །ངན་སོང་
ལང་བ་མི་བཟད་འོང༌། །དེ་ལར་སག་བསལ་མེས་གདངས་ལ། །བསོད་ནམས་སིན་ལས་
ལེགས་འཁངས་པའི། །རང་གི་བདེ་བའི་ཚོགས་ཆར་གིས། །ཞི་བེད་པར་བདག་ནམ་ཞིག་
འགར། །ནམ་ཞིག་དམིགས་པ་མེད་ཚལ་ད། །གས་པས་བསོད་ནམས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །
དམིགས་པས་ཕང་བར་འགར་རམས་ལ། །སོང་པ་ཉིད་ནི་སོན་པར་འགར། །བང་ཆབ་
སེམ ས་དཔའི་ སོད ་པ་ལ་འཇག་པ་ལས། ཤེས ་རབ་ཀི་ ཕ་རོལ ་ཏ་ཕིན ་
པའི་ ལེའ ་སེ་ དག་པའོ། ། །།

བདག་གིས་བང་ཆབ་སོད་པ་ལ། །འཇག་པ་རམ་པར་བརམས་པ་ཡི། །དགེ་བ་གང་དེས་
འགོ་བ་ཀན། །བང་ཆབ་སོད་ལ་འཇག་པར་ཤོག །ཕོགས་རམས་ཀན་ན་ལས་དང་སེམས། །
སག་བསལ་ནད་པ་ཇི་སེད་པ། །དེ་དག་བདག་གི་བསོད་ནམས་ཀིས། །བདེ་དགའ་ར་མཚོ་
ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་དག་འཁོར་བ་ཇི་སིད་ད། །ནམ་ཡང་བདེ་ལས་ཉམས་མ་གར། །འགོ་
བས་བང་ཆབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །བདེ་བ་རན་མི་འཆད་ཐོབ་ཤོག །འཇིག་རེན་ཁམས་ན་
དམལ་བ་དག །གང་དག་ཇི་སེད་ཡོད་པ་རམས། །དེ་དག་ཏ་ནི་ལས་ཅན་རམས། །བདེ་
ཅན་བདེ་བས་དགའ་བར་ཤོག །གང་བས་ཉམ་ཐག་དོ་ཐོབ་ཤོག །བང་ཆབ་སེམས་དཔའི་
སིན་ཆེན་ལས། །བང་བའི་ཆ་བོ་མཐའ་ཡས་ཀིས། །ཚ་བས་ཉམ་ཐག་ བསིལ་བར་ཤོག །
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རལ་གི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ་ཡང༌། །དེ་ལ་ཙནྡན་ནགས་སག་ཤོག །ཤལ་མ་རི་ཡི་སོང་པོ་
ཡང༌། །དཔག་བསམ་ཤིང་ད་འཁངས་པར་ཤོག །འཐིང་རིལ་ངར་པ་དག་དང་ངང་པ་
དང༌། །བཞད་སོགས་སད་སན་འབིན་པས་མཛེས་གར་ཅིག ། པདྨ་དི་བསང་ཆེ་ལན་མཚོ་
དག་གིས། །དམལ་བའི་ས་ཕོགས་དག་ནི་ཉམས་དགར་ཤོག །སོལ་ཕང་དེ་དག་རིན་ཆེན་
ཕང་པོར་གར། །ས་བསེགས་ཤེལ་གི་ས་གཞི་བསར་བར་ཤོག །བསས་འཇོམས་རི་བོ་རམས་
ཀང་མཆོད་པ་ཡི། །གཞལ་ མེད་ཁང་གར་བདེ་གཤེགས་གང་བར་ཤོག །མདག་མ་རོ་
བསེགས་མཚོན་གི་ཆར་པ་དག །དེང་ནས་བཟང་སེ་མེ་ཏོག་ཆར་པར་གར། །ཕན་ཚན་
མཚོན་གིས་འདེབས་པ་དེ་ཡང་ནི། །དེང་ནས་རེ་ཕིར་མེ་ཏོག་འཕེན་པར་ཤོག །ཆ་བོ་རབ་
མེད་མེ་དོང་འད་ནང་བིང་བ་དག །ཤ་ཀན་ཞིག་གར་རས་གོང་མེ་ཏོག་ཀནདའི་མདོག །
བདག་གི་དགེ་བའི་སོབས་ཀིས་ལ་ཡི་ལས་ཐོབ་ནས། །ལ་མོ་རམས་དང་ལན་ཅིག་དལ་གིས་
འབབ་གནས་ཤོག །ཅི་ཕིར་འདིར་ནི་གཤིན་རེའི་མི་དང་ ཁ་དང་བ་རོད་མི་བཟད་རམས་
སག་བེད། །ཀན་ནས་མན་བསལ་བདེ་དགའ་བསེད་པའི་མཐ་བཟང་འདི་ཀོ་ས་ཡི་མཐ་
སམ་སེ། །གེན་ད་བལས་ན་ནམ་མཁའི་དཀིལ་ན་ཕག་ན་རོ་རེ་འབར་བ་བཞགས་མཐོང་
ནས། །རབ་ཏ་དགའ་བའི་ཤགས་ཀིས་སིག་དང་བལ་ ནས་དེ་དང་ལན་ཅིག་འགོ་བར་ཤོག
།མེ་ཏོག་ཆར་པ་སོས་ཆ་དང་འདེས་བབས་པ་ཡིས། །དམལ་བའི་མེ་མདག་ཆིལ་ཆིལ་གསོད་
པར་མཐོང་གར་ནས། །གོ་བར་བདེ་བས་ཚིམ་པ་འདི་ཅི་བསམ་པ་དང༌། །སེམས་དམལ་
རམས་ཀིས་ཕག་ན་ པདྨ་མཐོང་བར་ཤོག །གོགས་དག་འཇིགས་པ་བོར་ལ་རིངས་པར་
ཚར་ཤོག་འ་བའི་ཐད་ད་ནི། །གང་གི་མཐ་ཡིས་སག་བསལ་ཀན་བལ་དགའ་བའི་ཤགས་
ཕིན་ལ། །འགོ་བ་ཀན་ནས་ཡོངས་སོབ་བང་ཆབ་སེམས་དང་བརེ་བ་སེས་གར་པ། ། གཞོན་
ན་ཟར་ཕད་ཅན་འབར་འཇིགས་པ་མེད་པར་བེད་པ་ཅི་ཞིག་ཕིན། །ཁོད་ཀི་ལ་བརའི་ཅོད་
པན་དག་གིས་ཞབས་ཀི་པདྨ་ལ་མཆོད་ཅིང༌། །ཐགས་རེའི་རན་སན་དབ་ལ་མེ་ཏོག་ད་
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མའི་ཚོགས་ཀིས་ཆར་འབབ་པ། །ཁང་བརེགས་ཡིད་འོང་ལ་མོ་ སོང་ཕག་བསོད་དབངས་
སོགས་ལན་འདི་ལོས་ཞེས། །འཇམ་དབངས་དེ་འད་མཐོང་ནས་ད་ནི་སེམས་དམལ་ཅ་ཅོ་
འདོན་པར་ཤོག །དེ་ལར་བདག་གི་དགེ་རས་ཀན་ད་བཟང་ལ་སོགས། །བང་ཆབ་སེམས་
དཔའ་སིབ་པ་མེད་སིན་བདེ་བ་དང༌། །བསིལ་ཞིང་དི་ཞིམ་དང་ལན་ཆར་པ་འབེབས་
མཐོང་ནས། །སེམས་ཅན་དམལ་བ་དེ་དག་མངོན་པར་དགའ་གར་ཅིག །དད་འགོ་རམས་
ནི་གཅིག་ལ་གཅིག །ཟ་བའི་འཇིགས་དང་བལ་བར་ཤོག །ས་མི་སན་པའི་མི་བཞིན་ད། །
ཡི་དགས་རམས་ནི་བདེ་ བར་གར། །འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་གི །ཕག་ནས་
འབབ་པའིའོ་རན་གིས། །ཡི་དགས་རམས་ནི་ཚིམ་བས་ཤིང༌། །ཁས་བས་རག་ཏ་བསིལ་
བར་ཤོག །ལོང་བ་རམས་ཀིས་མིག་མཐོང་ཞིང༌། །འོན་པས་རག་ཏ་ས་ཐོས་ཤོག །ལ་མོ་
ས་འཕལ་ཇི་བཞིན་ད། །སམ་མའང་གནོད་མེད་བཙའ་བར་ཤོག །གཅེར་བ་རམས་ཀིས་
གོས་དག་དང༌། །བཀེས་པ་རམས་ཀིས་ཟས་དང་ནི། །སོམ་པ་རམས་ཀིས་ཆ་དག་དང༌། །
བཏང་བ་ཞིམ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །བཀེན་པ་རམས་ཀིས་ནོར་ཐོབ་ཤོག ། མ་ངན་ཉམ་ཐག་
དགའ་ཐོབ་ཤོག །ཡི་ཆད་རམས་ཀང་ཡིད་སོས་ཤིང༌། །བརན་པ་ཕན་སམ་ཚོགས་པར་ཤོག
།སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སེད་པ། །མར་ད་ནད་ལས་ཐར་གར་ཅིག །འགོ་བའི་ནད་ནི་མ་
ལས་པ། །རག་ཏ་འབང་བ་མེད་པར་ཤོག། སག་པ་རམས་ནི་འཇིགས་མེད་ཤོག །བཅིངས་
པ་རམས་ནི་གོལ་བར་འགར། །མཐ་མེད་རམས་ནི་མཐ་ལན་ཞིང༌། །སེམས་ནི་ཕན་ཚན་
མཉེན་གར་ཅིག །འདོན་[?] པ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕོགས་རམས་ཐམས་ཅད་བདེ་
བར་ཤོག །གང་གི་དོན་ད་འགོ་བེད་པ། །དེ་འབད་མི་དགོས་གབ་གར་ཅིག །ག་དང་ག་
ཆེན་ཞགས་པ་རམས། །ཡིད་ལ་བསམ་པ་གབ་གར་ཏེ། །ཆ་ཡི་ངོགས་ས་བདེར་ཕིན་ནས། །
གཉེན་དང་ལན་ཅིག་དགའ་བར་ཤོག །མ་ངན་ལམ་གོལ་འཁམས་པ་རམས།། འདོན་
[?] པ་དག་དང་ཕད་གར་ནས། །ཆོམ་རན་སག་སོགས་འཇིགས་མེད་པར། །མི་ངལ་
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བདེ་བག་འདོང་བར་ཤོག །དགོན་སོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་བར། །བིས་པ་རན་པོ་མགོན་
མེད་པ། །གཉིད་ལོག་མོས་ཤིས་རབ་མོས་རམས། །ལ་དག་སང་ བར་བེད་པར་ཤོག །མི་
ངལ་ཀན་ལས་ཐར་བ་དང༌། །དད་དང་ཤེས་རབ་བརེ་ལན་ཞིང༌། །ཟས་དང་སོད་པ་ཕན་
ཚོགས་ནས། །རག་ཏ་ཚེ་རབས་དན་གར་ཅིག །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མཛོད་བཞིན་ད། །
ལོངས་སོད་ཆད་པ་མེད་པར་ཤོག །རོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་ད་ནི་
སོད་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་གཟི་བརིད་ཆང་ང་གང༌། །དེ་དག་གཟི་བརིད་ཆེན་པོར་ཤོག །
དཀའ་ཐབ་ཅན་གང་གཟགས་ངན་པ། །གཟགས་བཟང་ཕན་སམ་ཚོགས་གར་ཅིག །འཇིག་
རེན་ བད་མེད་ཇི་སེད་པ། །དེ་དག་སེས་པ་ཉིད་གར་ཅིག །མ་རབས་རམས་ནི་མཐོ་ཐོབ་
ཅིང༌། །ང་རལ་དག་ཀང་བཅོམ་པར་ཤོག །བདག་གི་བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ནི། །སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལས་པ། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་ནི། །རག་ཏ་དགེ་བ་བེད་པར་
ཤོག །བང་ཆབ་སེམས་དང་མི་འབལ་ཞིང༌། །བང་ཆབ་སོད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །སངས་
རས་རམས་ཀིས་ཡོངས་གཟང་ཞིང༌། །བདད་ཀི་ལས་རམས་སང་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་དེ་
དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཚེ་ཡང་དཔག་མེད་རིང་བར་ཤོག །རག་ཏ་བདེ་བར་འཚོ་འགར་
ཞིང༌། །འཆི་བའི་ས་ཡང་གག་མ་གར། །དཔག་བསམ་ཤིང་གི་སེད་མོས་ཚལ། །སངས་རས་
དང་ནི་སངས་རས་སས། །ཆོས་སན་སོགས་པས་གང་བ་ཡིས། །ཕོགས་རམས་ཐམས་ཅད་
གང་བར་ཤོག །ཐམས་ཅད་ད་ཡང་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང༌། །ལག་
མཐིལ་མཉམ་པ་བཻ་ཌཱུཪྻའི། །རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་པར་གར། །འཁོར་གི་དཀིལ་
འཁོར་ཡོད་དགར་ཡང༌། །བང་ཆབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་དག །རང་གི་ལེགས་པས་ས་
སེངས་དག །བརན་པར་མཛད་པས་བཞགས་གར་ཅིག །ལས་ཅན་ཀན་གིས་བེ་དང་ནི། །
ཤིང་དང་འོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་དང༌། །ནམ་མཁའ་ལས་ཀང་ཆོས་ཀི་ས། །རན་མི་འཆད་
པར་ཐོས་པར་ཤོག །དེ་དག་རག་ཏ་སངས་རས་དང༌། །སངས་རས་སས་དང་ཕད་གར་ཅིག
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།མཆོད་པའི་སིན་ནི་མཐའ་ཡས་པས། །འགོ་བའི་བ་མ་མཆོད་པར་ཤོག །ལ་ཡང་དས་ས་
ཆར་འབེབས་ཤིང༌། །ལོ་ཏོག་ཕན་སམ་ཚོགས་པར་ཤོག །རལ་པོ་ཆོས་བཞིན་བེད་གར་ཅིག
།འཇིག་རེན་དག་ཀང་དར་བར་ཤོག །སན་རམས་མཐ་དང་ལན་པ་དང༌། །གསང་སགས་
བཟས་བརོད་གབ་པར་ཤོག །མཁའ་འགོ་སིན་པོ་ལ་སོགས་པ། །སིང་རེའི་སེམས་དང་ལན་
གར་ཅིག །སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་སག་མ་གར། །འཇིགས་དང་བརས་པར་མི་འགར་ཞིང༌།
།འགའ་ཡང་ཡིད་མི་བདེ་མ་གར། །གཙག་ལག་ཁང་རམས་ཀོག་པ་དང༌། །ཁ་ཐོན་གིས་
བརན་ལེགས་གནས་ཤོག །རག་ཏ་དགེ་འདན་མཐན་པ་དང༌། །དགེ་འདན་དོན་ཡང་གབ་
པར་ཤོག །བསབ་པ་འདོད་པའི་དགེ་སོང་དག །དབེན་པ་དག་ཀང་ཐོབ་པར་ཤོག །གཡེང་
བ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་ནི། །སེམས་ནི་ལས་རང་སོམ་གར་ཅིག །དགེ་སོང་མ་རམས་རེད་
ལན་ཞིང༌། །འཐབ་དང་གནོད་པ་སང་བར་ཤོག །དེ་བཞིན་རབ་ཏ་བང་བ་ཀན། ། ཚལ་
ཁིམས་ཉམས་པ་མེད་གར་ཅིག །ཚལ་ཁིམས་འཆལ་པས་ཡིད་བང་ནས། །རག་ཏ་སིག་པ་
ཟད་བེད་ཤོག །བདེ་འགོ་དག་ཀང་ཐོབ་གར་ནས། །དེར་ཡང་བརལ་ཞགས་མི་ཉམས་
ཤོག །མཁས་པ་རམས་ནི་བཀར་བ་དང༌། །བསོད་སོམས་དག་ཀང་རེད་པར་ཤོག །རད་ནི་
ཡོངས་ས་དག་པ་དང༌། །ཕོགས་རམས་ཀན་ཏ་གགས་པར་ཤོག །ངན་སོང་སག་བསལ་མ་
མོང་ཞིང༌། །དཀའ་བ་སད་པ་མེད་པར་ཡང༌། །ལ་བས་ལག་པའི་ལས་ཀིས་ནི། །དེ་དག་
སངས་རས་མར་འགབ་ཤོག །སེམས་ཅན་ཀན་གིས་ལན་མང་ད། །སངས་རས་ཐམས་ཅད་
མཆོད་བེད་ཅིང༌། །སངས་རས་བདེ་བ་བསམ་ཡས་ཀིས། །རག་ཏ་བདེ་དང་ལན་གར་ཅིག །
བང་ཆབ་སེམས་དཔའ་རམས་ཀིས་ནི། །འགོ་དོན་ཐགས་ལ་དགོངས་འགབ་ཤོག །མགོན་
པོ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་པ། །སེམས་ཅན་རམས་ལ་དེ་འབོར་ཤོག །དེ་བཞིན་རང་སངས་
རས་རམས་དང༌། །ཉན་ཐོས་རམས་ཀང་བདེ་གར་ཅིག །བདག་ཀང་འཇམ་དབངས་
བཀའ་དིན་གིས། །ས་རབ་དགའ་བ་ཐོབ་པར་ད། །རག་ཏ་ཚེ་རབས་དན་པ་དང༌། །རབ་ཏ་
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བང་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་ནི་ཁ་ཟས་ཀི་ནས་ཀང༌། །ཉམས་དང་ལན་ཞིང་འཚོ་བར་
ཤོག །ཚེ་རབས་ཀན་ད་དབེན་གནས་པར། །ཕན་སམ་ལན་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །གང་ཚེ་བལ་
བར་འདོད་པའམ། །ཅང་ཟད་དི་བར་འདོད་ན་ཡང༌། །མགོན་པོ་འཇམ་དབངས་དེ་ཉིད་
ནི། །གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐོང་བར་ཤོག །ཕོགས་བཅའི་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏགས་པའི།
།སེམས་ཅན་ཀན་དོན་བསབ་པའི་ཕིར། །ཇི་ལར་འཇམ་དབངས་སོད་མཛད་པ། །བདག་གི་
སོད་པའང་དེ་འདར་ཤོག །ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །འགོ་བ་ཇི་སིད་གནས་
གར་པ། །དེ་སིད་བདག་ནི་གནས་གར་ནས། །འགོ་བའི་སག་བསལ་སེལ་བར་ཤོག །འགོ་
བའི་སག་བསལ་གང་ཅིའང་རང༌། །དེ་ཀན་བདག་ལ་སིན་གར་ཅིག །བང་ཆབ་སེམས་
དཔའི་དགེ་འདན་གིས། །འགོ་བ་བདེ་ལ་སོད་པར་ཤོག །འགོ་བའི་སག་བསལ་སན་གཅིག་
པ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབང་བའི་གནས། །བསན་པ་རེད་དང་བཀར་སི་དང༌། །བཅས་
ཏེ་ཡན་རིང་གནས་གར་ཅིག །གང་གི་དིན་གིས་དགེ་བོ་འབང༌། །འཇམ་པའི་དབངས་ལ་
ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་དིན་གིས་བདག་དར་བ། །དགེ་བའི་བཤེས་ལའང་བདག་ཕག་
འཚལ། །བང་ཆབ་སེམ ས་དཔའི་ སོད ་པ་ལ་འཇག་པ་ལས་བསོ་ བ་ཞེས ་བ་
བ་སེ་ ལེའ ་བཅ་པའོ། ། །།
བང་ཆབ་སེམས་དཔའི་སོད་པ་ལ་འཇག་པ་སོབ་དཔོན་ཤནྟ་དེ་བས་མཛད་པ་རོགས་སོ།། །།
ར་གར་གི་མཁན་པོ་སར་ཛ་དེ་བ་དང༌། ཞ་ཆེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརེགས་ཀིས་ཁ་
ཆེའི་དཔེ་ལས་ཞས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས། སད་ཀིས་ར་གར་གི་མཁན་པོ་དྷར་ཤི་ཱ བྷ་ད་
དང༌། ཞ་ཆེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང༌། ཤཀ་བོ་གོས་ཀིས་ཡལ་དབས་ཀི་
དཔེ་དང་འགེལ་པ་དང་མཐན་པར་བཅོས་ཤིང་བསར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །ཡང་དས་
ཕིས་ར་གར་གི་མཁན་པོ་ས་མ་ཏི་ཀིརི་དང༌། ཞ་ཆེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སོང་བོ་ལན་ཤེས་
རབ་ཀིས་དག་པར་བཅོས་ཤིང་བསར་ཏེ་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།

