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༄༅༅། །$་གར་(ད་*། །བོ་དྷི་ཙ01་བི་བ་ར་ཎ་3་མ། བོད་(ད་*། 5ང་7བ་སེམས་:ི་
འ<ེལ་ པ་ཞེས་5་བ། དཔལ་@ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་ལ་Bག་འཚལ་ལོ། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་
Fལ་བ། །Gང་པོ་ཁམས་དང་Iེ་མཆེད་:ི། །གKང་དང་འཛ0ན་པ་Nམ་Oངས་པ། །ཆོས་བདག་
མེད་པ་མཉམ་ཉིད་པས། །རང་སེམས་གདོད་ནས་མ་Iེས་པ། །Qོང་པ་ཉིད་:ི་རང་བཞིན་
ནོ། །ཞེས་ 5་བ་འRང་ངོ༌། །སངས་$ས་བཅོམ་Tན་འདས་Nམས་དང༌། 5ང་7བ་སེམས་
དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་Nམས་:ིས་ཇི་Vར་5ང་7བ་ཆེན་པོར་Wགས་བIེད་པ་དེ་བཞིན་*། བདག་
གིས་:ང་སེམས་ཅན་མ་བXལ་བ་Nམས་བXལ་བ་དང༌། མ་<ོལ་བ་Nམས་ད<ོལ་བ་དང༌། 
དYགས་མ་Zང་བ་Nམས་ དYགས་དRང་བ་དང༌། །ཡོངས་\་]་ངན་ལས་མ་འདས་པ་Nམས་
ཡོངས་\་]་ངན་ལས་བ^་བའི་Bིར་*ས་འདི་ནས་བKང་ནས་_ིང་པོ་5ང་7བ་ལ་མཆིས་:ི་
བར་*་5ང་7བ་ཆེན་པོར་སེམས་བIེད་པར་བ`ིའོ། །5ང་7བ་སེམས་དཔའ་གསང་aགས་
:ི་bོར་cད་པ་cོད་པ་Nམས་ :ིས་དེ་Vར་dན་eོབ་:ི་Nམ་པས་5ང་7བ་:ི་སེམས་fོན་
པའི་རང་བཞིན་ཅན་བIེད་ནས། དོན་དམ་པའི་5ང་7བ་:ི་སེམས་བbོམ་པའི་Qོབས་:ིས་
བIེད་པར་5་བ་ཡིན་པས་དེའི་Bིར་དེའི་རང་བཞིན་བཤད་པར་5འོ། །5ང་7བ་སེམས་:ི་
བདག་ཉིད་དངོས། །དཔལ་Tན་@ོ་Aེ་Nམས་ བhད་དེ། །5ང་7བ་སེམས་:ི་བbོམ་པ་
ནི། །iིད་པ་འཇིག་jེན་བདག་གིས་བཤད། །སངས་$ས་Nམས་:ི་5ང་7བ་སེམས། །བདག་
དང་Gང་སོགས་Nམ་རིག་གི། །jོག་པ་Nམས་:ིས་མ་བXིབས་པ། །jག་h་Qོང་ཉིད་མཚན་
ཉིད་བཞེད། །_ིང་Aེས་བkན་པའི་སེམས་:ིས་ནི། ། འབད་པས་བbོམ་པར་5་བ་
ཡིན། །Wགས་Aེའི་བདག་ཉིད་སངས་$ས་:ི། །5ང་7བ་སེམས་འདི་jག་h་བbོམ། །l་
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Qེགས་ཅན་`ིས་གང་བjགས་པ། །བདག་དེ་རིགས་པས་Nམ་དmད་ན། །Gང་Nམས་dན་`ི་
ནང་Nམས་ནི། །གང་ཞིག་གནས་:ང་nེད་མ་ཡིན། །Gང་Nམས་ ཡོད་:ི་དེ་jག་མིན། །དེ་
ཡང་བདག་གི་ངོ་བོ་མིན། །གང་ཡང་jག་དང་མི་jག་གཉིས། །jེན་དང་བjེན་པའི་དངས་པོ་
མེད། །བདག་ཅེས་5་Qེ་ཡོད་མིན་ན། །5ེད་པོ་ཞེས་5་ག་ལ་jག །ཆོས་ཅན་ཡོད་ན་ཆོས་
Nམས་ལ། །འཇིག་jེན་ན་ནི་cོད་པ་འoག །གང་Bིར་jག་པ་དོན་5ེད་པ།། རིམ་དང་ཅིག་ཅར་
`ིས་མིན་པ། །དེ་Bིར་Bི་རོལ་ནང་*་ནི། །jག་པའི་དངོས་དེ་མེད་པ་ཉིད། །གལ་ཏེ་qས་ན་ཅི་
Qེ་Vོས། །དེ་ནི་ཅིག་ཅར་དངོས་འ5ིན་འrར། །གང་ཞིག་དངོས་གཞན་ལ་Vོས་ལ། །དེ་ནི་jག་
དང་qས་Tན་མིན། །གལ་ཏེ་དངོས་ན་jག་མིན་ཏེ། །དངོས་Nམས་ jག་h་(ད་ཅིག་
Bིར། །གང་Bིར་མི་jག་དངོས་པོ་ལ། །5ེད་པ་པོ་ཉིད་བཀག་པ་མེད། །བདག་སོགས་Fལ་
བའི་འཇིག་jེན་འདི། །Gང་པོ་ཁམས་དང་Iེ་མཆེད་དང༌། །གKང་འཛ0ན་tོ་ཡིས་འཇོམས་པར་
འrར། །ཕན་པར་བཞེད་པ་Nམས་:ིས་ནི། །གKགས་དང་ཚvར་བ་འ*་ ༄༅། །ཤེས་
དང༌། །འ*་5ེད་Nམ་ཤེས་Gང་པོ་w། །དེ་Vར་ཉན་ཐོས་Nམས་ལ་ག\ངས། །xང་གཉིས་
མཆོག་གིས་jག་h་ཡང༌། །གKགས་ནི་དY་བ་@ོས་འyར་zང༌། །ཚvར་བ་7་ཡི་7་Yར་
འy། །འ*་ཤེས་fིག་{་དང་མ|ངས་ཤིང༌། །འ*་5ེད་7་ཤིང་ དང་འy་ལ། །Nམ་ཤེས་}་མ་
V་Y་ཞེས། །Gང་པོ་བQན་པ་འདི་V་Y། །5ང་7བ་སེམས་དཔའ་Nམས་ལ་ག\ངས། །འRང་
ཆེན་བཞི་ཡི་རང་བཞིན་ཅན། །གKགས་:ི་Gང་པོར་རབ་h་བཤད། །~ག་མ་གKགས་མེད་
ཉིད་*་ནི། །མེད་ན་མི་འRང་Bིར་ན་འ�བ། །དེ་དག་Nམས་ :ི་མིག་གKགས་
སོགས། །ཁམས་Nམས་བཤད་པ་དེ་དག་ཉིད། །Iེ་མཆེད་དག་ནི་གKང་བ་དང༌། །འཛ0ན་པར་
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ཡང་ནི་ཤེས་པར་5། །གKགས་Äལ་དབང་ཤེས་Iེད་མིན་ཏེ། །དེ་ནི་དབང་པོ་ལས་འདས་
ཡིན། །འ*ས་པས་དེ་Nམས་Iེད་5ེད་ན། །ཚvགས་པ་དེ་ཡང་མི་འདོད་དོ། ། Bོགས་:ི་ད5ེ་
བས་Bེ་བ་ཡིས། །Äལ་Åན་ལ་ཡང་ད5ེ་བ་མཐོང༌། །གང་ལ་ཆ་ཤས་:ིས་བjགས་པ། །དེར་
ནི་Äལ་Åན་ཇི་Vར་འཐད། །Bི་རོལ་དོན་ནི་Nམ་གཅིག་ལ། །ཐ་དད་ཤེས་པ་འoག་པར་
འrར། །ཡིད་འོང་གKགས་ནི་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་གཞན་ལ་གཞན་*་འrར།། Yད་མེད་
གKགས་ནི་གཅིག་Ç་ལ། །རོ་དང་འདོད་5་བཟའ་བ་ལ། །dན་{་ཆགས་ཅན་Ñི་Nམས་
བཞིན། །Nམ་པར་jོག་པ་ག\མ་ཡིན་ནོ། །དོན་མ|ངས་པ་ཡིས་དོན་5ེད་པ། །Öི་ལམ་གནོད་
པ་བཞིན་མིན་ནམ། །Öི་ལམ་སད་པའི་གནས་(བས་ལ། །དོན་5ེད་པ་ལ་Ñད་པར་མེད།། 
གKང་དང་འཛ0ན་པའི་ངོ་བོ་ཡིས། །Nམ་ཤེས་zང་བ་གང་ཡིན་པ། །Nམ་ཤེས་ལས་ནི་ཐ་དད་
བར། །Bི་རོལ་དོན་ནི་འགའ་ཡང་མེད། །དེ་Bིར་དངོས་པོའ 0་ངོ་བོར་ནི། །Bི་དོན་Nམ་པ་dན་*་
མེད། །Nམ་ཤེས་སོ་སོར་zང་བ་འདི། །གKགས་:ི་Nམ་པར་zང་བར་འrར། །ཇི་Vར་Iེ་ བོ་
སེམས་Öོངས་པས། །}་མ་fིག་{་yི་ཟ་ཡི། །<ོང་Ñེར་ལ་སོགས་མཐོང་བ་Vར། །དེ་བཞིན་
གKགས་སོགས་zང་བ་ཡིན། །བདག་h་འཛ0ན་པ་བ^ོག་པའི་Bིར། །Gར་པོ་ཁམས་སོགས་
བQན་པ་ཡིན། །སེམས་ཙམ་པོ་ལ་གནས་ནས་ནི། །(ལ་ཆེན་Nམས་:ིས་དེ་ཡང་ 
Oངས། །Nམ་པར་ཤེས་པར་Ü་བ་ལ། །z་ཚvགས་འདི་ནི་སེམས་\་�བ། །Nམ་ཤེས་རང་
བཞིན་གང་ཞེ་ན། །ད་ནི་དེ་ཉིད་བཤད་5་Qེ། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ཞེས། །Wབ་
པས་བQན་པ་གང་མཛད་དེ། །5ིས་པ་Nམས་:ིས་áག་པ་ནི། །Oང་བའི་Bིར་ཡིན་དེ་ཉིད་
མིན།། dན་བjགས་དང་ནི་གཞན་དབང་དང༌། །ཡོངས་\་�བ་པ་འདི་ཉིད་ནི། །Qོང་ཉིད་
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བདག་ཉིད་གཅིག་Ç་ཡི། །ངོ་བོ་སེམས་ལ་བjག་པ་ཡིན། །ཐེག་ཆེན་དགའ་བའི་བདག་ཉིད་
ལ། །ཆོས་ལ་བདག་མེད་མཉམ་པ་ཉིད། །སེམས་ནི་གདོད་ནས་མ་Iེས་ཏེ། །སངས་$ས་:ིས་
ནི་ མདོར་བàས་ག\ངས། །Nལ་འ5ོར་cོད་པ་པ་Nམས་:ིས། །རང་གི་སེམས་:ི་དབང་
5ས་ཏེ། །གནས་ཡོངས་rར་ནས་དག་པའི་སེམས། །སོ་སོ་རང་རིག་cོད་âལ་
བAོད། །འདས་པ་གང་ཡིན་དེ་ནི་མེད། །མ་འོངས་པ་ནི་ཐོབ་པ་མིན། །གནས་Bིར་གནས་ནི་
ཡོངས་rར་ བ༑ །ད་V་བ་ལ་ག་ལ་ཡོད། །དེ་ཇི་Vར་དེ་Vར་zང་མིན། །ཇི་Vར་zང་དེ་དེ་Vར་
མིན། །Nམ་ཤེས་བདག་མེད་ངོ་བོ་Qེ། །jེན་གཞན་Nམ་པར་ཤེས་པ་མེད། །ཇི་Vར་ཁབ་ལེན་
དང་ཉེ་བས། །ãགས་ནི་åར་*་ཡོངས་\་འཁོར། །དེ་ལ་སེམས་ནི་ཡོད་མིན་ཏེ། །སེམས་ དང་
Tན་ཞིང་zང་བར་འrར། །དེ་བཞིན་dན་གཞིའི་Nམ་ཤེས་ནི། །བདེན་མིན་བདེན་པ་བཞིན་*་
ནི། །གང་ཚç་འ<ོ་འོང་གཡོ་བར་འrར། །དེ་ཚç་iིད་པ་འཛ0ན་པར་5ེད། །ཇི་Vར་$་མཚv་དང་
ནི་ཤིང༌། །སེམས་ནི་མེད་:ང་གཡོ་བར་འrར། །དེ་བཞིན་dན་གཞིའི་Nམ་ཤེས་ནི།། éས་
བjན་ནས་ནི་གཡོ་བ་ཡིན། །éས་མེད་ན་ནི་Nམ་པར་ཤེས། །ཡོད་པ་མིན་ཞེས་ཡོངས་jོག་
ན། །དེ་ཡི་སོ་སོ་རང་རིག་ཉིད། །ཅི་འy་ཞེས་:ང་བAོད་པར་`ིས། །སོ་སོ་རང་རིག་ཉིད་
བAོད་པས། །དེ་ནི་དངོས་པོ་ཉིད་*་བAོད། །འདི་དེ་ཡིན་ཞེས་བAོད་པ་ནི། །qས་མིན་ ཞེས་
:ང་བAོད་པ་ཡིན། །རང་ལ་ངེས་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་བIེད་པར་5་བའི་
Bིར། །jག་h་འèལ་པ་མེད་པར་ནི། །མཁས་Nམས་རབ་h་འoག་པ་ཡིན། །ཤེས་པས་ཤེས་
5་jོགས་པ་Qེ། །ཤེས་5་མེད་པར་ཤེས་པ་མེད། །དེ་Vར་ན་ནི་རིག་5་དང༌། །རིག་5ེད་ 
༄༅། །མེད་ཅེས་ཅིས་མི་འདོད། །སེམས་ནི་མིང་ཙམ་ཡིན་པ་Qེ། །མིང་ལས་གཞན་*་འགའ་
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ཡང་མེད། །མིང་ཙམ་*་ནི་Nམ་རིག་བV། །མིང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན། །ནང་ངམ་དེ་
བཞིན་Bི་རོལ་ལམ། །ཡང་ན་གཉིས་ཀའི་བར་དག་h། །$ལ་བ་ Nམས་:ིས་སེམས་མ་
nེད། །དེ་Bིར་}་མའི་རང་བཞིན་སེམས། །ཁ་དོག་ད5ིབས་:ི་ད5ེ་བའམ། །གKང་བ་དང་ནི་
འཛ0ན་པའམ། །Iེས་པ་Yད་མེད་མ་ནིང་སོགས། །ངོ་བོ་སེམས་ནི་གནས་པ་མིན། །མདོར་ན་
སངས་$ས་Nམས་:ིས་ནི། །གཟིགས་པར་མ་rར་གཟིགས་ མི་འrར། །རང་བཞིན་མེད་པའི་
རང་བཞིན་ཅན། །ཇི་V་Yར་ན་གཟིགས་པར་འrར། །དངོས་པོ་ཞེས་5་Nམ་jོག་ཡིན། །Nམ་
jོག་མེད་པ་Qོང་པ་ཡིན། །གང་*་Nམ་jོག་zང་rར་པ། །དེར་ནི་Qོང་ཉིད་ག་ལ་ཡོད། །jོག་
5་jོག་5ེད་Nམ་པའི་སེམས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ Nམས་:ིས་མ་གཟིགས། །གང་ན་jོག་5་
jོག་5ེད་ཡོད། །དེར་ནི་5ང་7བ་ཡོད་མ་ཡིན། །མཚན་ཉིད་མེད་ཅིང་Iེ་བ་མེད། །ཡོད་rར་
མ་ཡིན་ངག་ལམ་Fལ། །མཁའ་དང་5ང་7བ་སེམས་དང་ནི། །5ང་7བ་གཉིས་མེད་མཚན་ཉིད་
ཅན། །5ང་7བ་_ིང་པོ་ལ་བêགས་པའི། ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོའ 0་སངས་$ས་དང༌། །བëེ་Tན་
dན་`ིས་*ས་dན་*། །Qོང་པ་མཁའ་དང་མ|ངས་པར་མÑེན། །དེ་Bིར་ཆོས་Nམས་dན་`ི་
གཞི། །ཞི་ཞིང་}་མ་དང་མ|ངས་པར། །གཞི་མེད་iིད་པ་འཇིག་5ེད་པའི། །Qོང་པ་ཉིད་འདི་
jག་h་བbོམ། །Iེ་མེད་དང་ནི་Qོང་ ཉིད་དང༌། །བདག་མེད་ཅེས་5ར་Qོང་པ་ཉིད། །བདག་
ཉིད་དམན་པ་གང་bོམ་པ། །དེ་དེ་bོམ་པར་5ེད་པ་མིན། །དགེ་དང་མི་དགེའི་Nམ་jོག་
གི། །{ན་ཆད་པ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཅན། །Qོང་ཉིད་སངས་$ས་:ིས་ག\ངས་གཞན། །དེ་དག་
Qོང་པ་ཉིད་མི་བཞེད། །སེམས་ལ་དམིགས་ པ་མེད་པ་ཡི། །གནས་པ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་
ཡིན། །དེ་དག་Qོང་ཉིད་བbོམ་པ་ནི། །ནམ་མཁའ་བbོམ་པར་བཞེད་པ་ཡིན། །Qོང་ཉིད་སེང་
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གེའི་X་ཡིས་ནི། །Ü་བ་ཐམས་ཅད་áག་པར་མཛད། །གང་དང་གང་*་དེ་དག་བêགས། །དེ་
དང་དེར་ནི་Qོང་ཉིད་འrར། །གང་གི་Nམ་ ཤེས་(ད་ཅིག་མ། །དེ་ཡི་དེ་ནི་jག་མ་
ཡིན། །སེམས་ནི་མི་jག་ཉིད་ཡིན་ན། །Qོང་པ་ཉིད་*་ཇི་Vར་འགལ། །མདོར་ན་སངས་$ས་
Nམས་:ིས་ནི། །སེམས་ནི་མི་jག་ཉིད་བཞེད་ན། །དེ་དག་སེམས་ནི་Qོང་ཉིད་*། །ཅི་ཡི་Bིར་
ན་བཞེད་མི་འrར། །ཐོག་མ་ཉིད་ནས་སེམས་:ི་ནི། ། རང་བཞིན་jག་h་མེད་པར་
འrར། །དངོས་པོ་རང་བཞིན་`ིས་�བ་པ། །རང་བཞིན་མེད་ཉིད་བAོད་པ་མིན། །དེ་(ད་
བAོད་ན་སེམས་:ི་ནི། །བདག་གི་གནས་པ་Oངས་པ་ཡིན། །རང་གི་རང་བཞིན་ལས་འདས་
པ། །དེ་ནི་ཆོས་Nམས་ཆོས་མ་ཡིན། །ཇི་Vར་Y་རམ་མངར་བ་དང༌།། མེ་ཡི་རང་བཞིན་ཚ་བ་
བཞིན། །དེ་བཞིན་ཆོས་Nམས་ཐམས་ཅད་:ི། །རང་བཞིན་Qོང་པ་ཉིད་*་འདོད། །Qོང་ཉིད་
རང་བཞིན་*་བAོད་པས། །གང་ཞིག་ཆད་པར་Ü་བ་མིན། །དེས་ནི་jག་པ་ ཉིད་*་
ཡང༌། །འགའ་ཞིག་Üས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མ་རིག་ནས་བëམས་í་བ་ཡི། །མཐར་ Wག་ཡན་
ལག་བì་གཉིས་:ི། །བjེན་ནས་Rང་བའི་5་བ་ནི། །ཁོ་བོ་Öི་ལམ་}་འyར་འདོད། །ཡན་
ལག་བì་གཉིས་འཁོར་ལོ་འདི། །iིད་པའི་ལམ་*་འཁོར་བ་Qེ། །དེ་ལས་གཞན་*་སེམས་ཅན་
གང༌། །ལས་འFས་cོད་པར་འདོད་པ་མེད། །ཇི་Vར་མེ་ལོང་ལ་བjེན་ནས།། བཞིན་`ི་ད:ིལ་
འཁོར་zང་rར་པ། །དེ་ནི་དེར་འཕོ་མ་ཡིན་ཞིང༌། །དེ་མེད་པར་ཡང་དེ་ཡོད་མིན། །དེ་བཞིན་
Gང་པོ་ཉིད་མཚམས་îོར། །iིད་པ་གཞན་*་Iེ་བ་དང༌། །འཕོ་བ་མེད་པར་མཁས་Nམས་
:ིས། །jག་h་ངེས་པར་5་བ་ཡིན། །མདོར་ན་Qོང་པའི་ཆོས་Nམས་ལ། །ཆོས་Nམས་ Qོང་པ་
Iེ་བར་འrར། །5ེད་པོ་ལས་འFས་ལོངས་cོད་པ། །dན་eོབ་h་ནི་$ལ་བས་བQན། །ཇི་
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Vར་ï་ཡི་X་དང་ནི། །དེ་བཞིན་å་ñ་ཚvགས་པས་བIེད། །Bི་ཡི་jེན་ཅིང་འFེལ་འRང་
བ། །Öི་ལམ་}་མ་དང་མ|ངས་འདོད། །ཆོས་Nམས་{་ལས་Iེ་པ་ནི། །ནམ་ཡང་འགལ་ བར་
མི་འrར་ཏེ། །{་ནི་{་ཉིད་:ིས་Qོང་པས། །དེ་ནི་Iེ་བ་མེད་པར་jོགས། །ཆོས་Nམས་:ི་ནི་
Iེ་བ་མེད། །Qོང་ཉིད་ཡིན་པར་རབ་h་བཤད། །མདོར་ན་Gང་པོ་w་Nམས་ནི། །ཆོས་dན་
ཞེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །དེ་ཉིད་ཇི་བཞིན་བཤད་པས་ན། །dན་eོབ་{ན་ནི་འཆད་མི་
འrར། །dན་ ༄༅། །eོབ་ལས་ནི་ཐ་དད་པར། །དེ་ཉིད་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །dན་eོབ་
Qོང་པ་ཉིད་*་བཤད། །Qོང་པ་ཁོ་ན་dན་eོབ་ཡིན། །མེད་ན་མི་འRང་ངེས་པའི་Bིར། །5ས་
དང་མི་jག་ཇི་བཞིན་ནོ། །dན་eོབ་ཉོན་མོངས་ལས་ལས་Rང༌། །ལས་ནི་སེམས་ལས་Rང་བ་ 
ཡིན། །སེམས་ནི་བག་ཆགས་Nམས་:ིས་བསགས། །བག་ཆགས་Fལ་ན་བདེ་བ་Qེ། །བདེ་
བའི་སེམས་ནི་ཞི་བ་ཉིད། །སེམས་ཞི་བ་ནི་Öོངས་མི་འrར། །Öོངས་མེད་དེ་ཉིད་jོགས་པ་
Qེ། །དེ་ཉིད་jོགས་པས་<ོལ་ཐོབ་འrར། །དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡང་དག་མཐའ། །མཚན་ མ་
མེད་དང་དོན་དམ་ཉིད། །5ང་7བ་སེམས་མཆོག་དེ་ཉིད་དང༌། །Qོང་ཉིད་*་ཡང་བཤད་པ་
ཡིན། །གང་དག་Qོང་ཉིད་མི་ཤེས་པ། །དེ་དག་ཐར་པའི་jེན་མ་ཡིན། །འ<ོ་óག་iིད་པའི་
བཙvན་རང་ནི། །Öོངས་པ་དེ་དག་འཁོར་བར་འrར། །དེ་Vར་Qོང་པ་ཉིད་འདི་ནི། །Nལ་ 
འ5ོར་པ་ཡིས་བbོམ་5ས་ན། །གཞན་`ི་དོན་ལ་ཆགས་པའི་tོ། །འRང་བར་འrར་བར་ཐེ་
ཚvམ་མེད། །གང་དག་ཕ་དང་མ་དང་ནི། །གཉེན་བཤེས་rར་པས་བདག་ལ་aོན། །ཕན་པ་5ས་
པར་rར་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་དེ་དག་Nམས་ལ་ནི། །5ས་པ་གཟོ་བར་rར་པར་5། །iིད་པའི་ 
བཙvན་རར་སེམས་ཅན་ནི། །ཉོན་མོངས་མེ་ཡིས་ག*ངས་Nམས་ལ། །བདག་གིས་àག་བaལ་
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5ིན་པ་Vར། །དེ་བཞིན་བདེ་བ་îིན་པར་རིགས། །འཇིག་jེན་བདེ་འ<ོ་ངན་འ<ོ་ཡིས། །འདོད་
དང་མི་འདོད་འFས་Y་དེ། །སེམས་ཅན་Nམས་ལ་ཕན་པ་དང༌། །གནོད་པ་ལས་ནི་འRང་ བར་
འrར། །སེམས་ཅན་བQེན་པས་སངས་$ས་:ི། །གོ་འཕང་t་མེད་ཉིད་འrར་ན། །~་དང་མི་
ཡི་ལོངས་cོད་གང༌། །ཚངས་དང་དབང་པོ་yག་པོ་དང༌། །འཇིག་jེན་Iོང་བས་བQེན་དེ་
དག །སེམས་ཅན་ཕན་པ་ཙམ་ཞིག་གིས། །མ་yངས་བ་ནི་འ<ོ་ག\མ་འདིར། །འགའ་ཡང་མེད་ 
ལ་མཚར་ཅི་ཡོད། །སེམས་ད]ལ་*ད་འ<ོ་ཡི་དགས་\། །àག་བaལ་Nམ་པ་*་མའི་
དངོས། །སེམས་ཅན་Nམས་:ིས་]ོང་བ་གང༌། །དེ་ནི་སེམས་ཅན་གནོད་ལས་Rང༌། །བòེས་
(ོམ་ཕན་|ན་@ེག་པ་དང༌། །གཟིར་བ་ཡི་ནི་àག་བaལ་ཉིད། །བ^ོག་པར་དཀའ་ཞིང་ཟད་
མེད་དེ།། སེམས་ཅན་གནོད་པའི་འFས་Y་ཡིན། །སངས་$ས་5ང་7བ་སེམས་ཉིད་
དང༌། །བདེ་འ<ོ་དང་ནི་ངན་འ<ོ་གང༌། །སེམས་ཅན་དག་གི་Nམ་fན་:ང༌། །ངོ་བོ་གཉིས་\་
ཤེས་པར་5། །དངོས་པོ་dན་`ིས་བQེན་5་ཞིང༌། །རང་གི་éས་བཞིན་བôང་བར་
5། །སེམས་ཅན་Nམས་ལ་ ཆགས་Fལ་བ། །*ག་བཞིན་འབད་པས་Oང་བར་5། །ཉན་ཐོས་
Nམས་ནི་ཆགས་Fལ་བས། །5ང་7བ་དམན་པ་ཐོབ་མིན་ནམ། །སེམས་ཅན་ཡོངས་\་མ་དོར་
བས། །eོགས་སངས་$ས་:ིས་5ང་7བ་ཐོབ། །དེ་Vར་ཕན་དང་མི་ཕན་པའི། །འFས་Y་
འRང་པར་དmད་པ་ན། །དེ་དག་ (ད་ཅིག་གཅིག་:ང་ནི། །རང་དོན་ཆགས་ཤིང་ཇི་Vར་
གནས། །_ིང་Aེས་བjན་པའི་ë་བ་ཅན། །5ང་སེམས་å་ñ་ལས་Rང་བ། །གཞན་དོན་གཅིག་
འFས་5ང་7བ་ནི། །$ལ་བའི་iས་Nམས་bོམ་པར་5ེད། །གང་ཞིག་བbོམས་པས་བjན་པ་
ནི། །གཞན་`ི་àག་བaལ་`ིས་Fེད་ ནས། །བསམ་གཏན་བདེ་བ་དོར་ནས་:ང༌། །མནར་
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མེད་པར་ཡང་འoག་པར་5ེད། །འདི་ནི་ངོ་མཚར་འདི་བaགས་འོས། །འདི་ནི་དམ་པའི་|ལ་
éགས་མཆོག །དེ་དག་Nམས་:ི་རང་éས་དང༌། །ནོར་Nམས་5ིན་པ་ངོ་མཚར་མིན། །ཆོས་
Nམས་Qོང་པ་འདི་ཤེས་ནས། །ལས་དང་འFས་Y་Qེན་པ་གང༌།། དེ་ནི་ངོ་མཚར་བས་ངོ་
མཚར། །Öད་*་Rང་བས་Öད་*་Rང༌། །སེམས་ཅན་བIབ་པའི་བསམ་པ་ཅན། །དེ་དག་iིད་
པའི་འདམ་Iེས་:ང༌། །དེ་Rང་ཉེས་པས་མ་གོས་པ། །7་ཡི་པöའི་འདབ་མ་བཞིན། །dན་
བཟང་ལ་སོགས་$ལ་བའི་iས། །ཉོན་མོངས་Yད་ཤིང་བiེགས་མོད་ :ི། །དེ་Vར་_ིང་Aེས་
བkན་rར་ཅིང༌། །_ིང་Aེའི་དབང་*་rར་པ་Nམས། །གཤེགས་དང་བVམས་དང་རོལ་པ་
དང༌། །ཁབ་ནས་འRང་དང་དཀའ་བ་cོད། །5ང་7བ་ཆེ་དང་བ*ད་õེ་འཇོམས། །ཆོས་:ི་
འཁོར་ལོ་བ(ོར་བ་དང༌། །~་Nམས་dན་ལ་êགས་པ་དང༌། །དེ་བཞིན་*་ནི་]་ ངན་
ལས། །འདས་པ་Qོན་པར་མཛད་པ་ཡིན། །ཚངས་དང་དབང་པོ་Ñབ་འoག་དང༌། །yག་
སོགས་གKགས་\་úལ་མཛད་ནས། །འ<ོ་བ་འ*ལ་བའི་îོར་བ་ཡིས། །Wགས་Aེའི་རང་
བཞིན་ཅན་གར་མཛད། །iིད་བའི་ལམ་ལ་Iོ་Nམས་ལ། །ངལ་སོའ 0་དོན་*་ཐེག་པ་ཆེ། །འRང་ 
༄༅། །བའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་པོ་ཡང༌། །ག\ངས་པ་ཡིན་ཏེ་དོན་དམ་མིན། །ཇི་iིད་སངས་
$ས་:ིས་མ་བùལ། །དེ་iིད་ཡེ་ཤེས་éས་དང་དངོས་ཅན། །ཏིང་འཛ0ན་]ོས་པས་$ལ་
འrར་བ། །ཉན་ཐོས་དེ་དག་གནས་པར་འrར། །བùལ་ན་z་ཚvགས་གKགས་ :ིས་
ནི། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་ཆགས་rར་ཅིང༌། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚvགས་བསགས་
ན། །སངས་$ས་5ང་7བ་ཐོབ་པར་འrར། །གཉིས་:ི་བག་ཆགས་ཡོད་པའི་Bིར། །བག་
ཆགས་ས་བོན་བAོད་པ་ཡིན། །ས་བོན་དེ་དངོས་ཚvགས་པ་ནི། །iིད་པའི་å་ñ་Iེད་པར་
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5ེད། ། འཇིག་jེན་མགོན་Nམས་:ིས་བQན་པ། །སེམས་ཅན་བསམ་དབང་Aེས་འ<ོ་
བ། །འཇིག་jེན་*་ནི་ཐབས་མང་པོ། །Nམ་པ་མང་པོ་ཐ་དད་འrར། །ཟབ་ཅིང་$་ཆེའི་ད5ེ་བ་
དང༌། །ལ་ལར་གཉིས་ཀའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཐ་དད་བQན་པ་ཡིན་ཡང་ནི། །Qོང་དང་གཉིས་
མེད་ཐ་དད་མིན། གKངས་Nམས་དང་ནི་ས་Nམས་དང༌། །སངས་$ས་ཕ་རོལ་Bིན་གང་
དག །དེ་དག་5ང་7བ་སེམས་:ི་ཆར། །dན་མÑེན་Nམས་:ིས་ག\ངས་པ་ཡིན། །éས་ངག་
ཡིད་:ིས་jག་པར་ནི། །དེ་Vར་སེམས་ཅན་དོན་5ེད་པ། །Qོང་ཉིད་ëོད་པར་Ü་Nམས་
ལ། །ཆད་བའི་ëོད་པ་ཉིད་ཡོད་ མིན༑ །འཁོར་བ་]་ངན་འདས་པ་ལ། །བདག་ཉིད་ཆེ་དེ་མི་
གནས་པ། །དེ་Bིར་སངས་$ས་Nམས་:ིས་ནི། །མི་གནས་]་ངན་འདས་འདིར་བཤད། །_ིང་
Aེ་རོ་གཅིག་བསོད་ནམས་rར། །Qོང་ཉིད་རོ་ནི་མཆོག་rར་པ། །བདག་དང་གཞན་དོན་བûབ་
དོན་*། །གང་འWང་དེ་དག་$ལ་ iས་ཡིན། །དངོས་པོ་dན་`ིས་དེ་ལ་འ*ད། །iིད་པ་
ག\མ་ན་jག་མཆོད་འོས། །སངས་$ས་ག*ང་ནི་འཚv་བ་དོན་*། །འཇིག་jེན་འyེན་པ་དེ་
དག་བêགས། །5ང་7བ་སེམས་འདི་ཐེག་ཆེན་པོ། །མཆོག་ནི་ཡིན་པར་བཤད་པ་Qེ། །མཉམ་
པར་གཞག་པའི་འབད་པ་ཡིས། ། 5ང་7བ་སེམས་ནི་བIེད་པར་`ིས། །རང་དང་གཞན་དོན་
བûབ་དོན་*། །iིད་ན་ཐབས་གཞན་ཡོད་མ་ཡིན། །5ང་7བ་སེམས་ནི་མ་གཏོགས་
པར། །སངས་$ས་:ིས་aར་ཐབས་མ་གཟིགས། །5ང་7བ་སེམས་བIེད་ཙམ་`ིས་
ནི། །བསོད་ནམས་Gང་པོ་གང་ཐོབ་པ། །གལ་ཏེ་ གKགས་ཅན་ཡིན་ན་ནི། །ནམ་མཁའ་གང་བ་
ལས་ནི་~ག །Iེས་Y་གང་ཞིག་(ད་ཅིག་ཙམ། །5ང་7བ་སེམས་ནི་bོམ་5ེད་པ། །དེ་ཡི་
བསོད་ནམས་Gང་པོ་ནི། །$ལ་བ་ཡིས་:ང་བ<ང་མི་cོད། །ཉོན་མོངས་མེད་པའི་རིན་ཆེན་
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སེམས། །འདི་ནི་ནོར་མཆོག་གཅིག་Ç་Qེ། །ཉོན་ མོངས་བ*ད་སོགས་ཆོམ་üན་
`ིས། །གནོད་མིན་འÅོག་པར་5་བ་མིན། །ཇི་Vར་འཁོར་བར་སངས་$ས་དང༌། །5ང་7བ་
སེམས་དཔའི་fོན་ལམ་ནི། །མི་གཡོ་དེ་Vར་tོ་ཉིད་ནི། །5ང་7བ་སེམས་གཞོལ་Nམས་:ིས་
5། །ངོ་མཚར་`ིས་:ང་Ñེད་ཅག་གིས། །ཇི་Vར་བཤད་པ་ལ་ འབད་:ི། །དེ་Aེས་dན་བཟང་
cོད་པ་ནི། །རང་ཉིད་:ིས་ནི་jོགས་པར་འrར། །$ལ་མཆོག་Nམས་:ིས་བQོད་པའི་5ང་
7བ་སེམས་ནི་བQོད་5ས་པའི། །བསོད་ནམས་མ|ངས་མེད་དེང་*་བདག་གིས་ཐོབ་པ་གང་
ཡིན་པ། །དེ་ཡིས་iིད་པའི་$་མཚv་དབའ་†ོང་ནང་*་qབ་པ་ཡི། །སེམས་ ཅན་xང་གཉིས་
དབང་པོས་བQེན་པའི་ལམ་*་འ<ོ་བར་ཤོག །5ང་7བ་སེམས་:ི་འ<ེལ་པ་°ོབ་དཔོན་བདག་
ཉིད་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་¢་ûབ་:ིས་མཛད་པ་eོགས་སོ།། །།$་གར་`ི་མཁན་པོ་ñ་ཎ་£་ཀ་
ར་དང༌། ལོ་§་བ་རབ་ཞི་བཤེས་གཉེན་གཉེན་`ིས་བ}ར་ཅིང་êས། །°ད་:ི་$་གར་`ི་ 
མཁན་པོ་ཀ་ན་ཀ་ཝ་Ö་དང༌། བོད་:ི་ལོ་§་བ་པ་ཚབ་ཉི་མ་<གས་:ིས་བཅོས་པའོ།།	


