
!ན་$ག་ག་ི'་མའ་ི*ལ་འ,ོར། 

ན་མ་ོ0་1་མ2་གྷ་ོ4་ཡ། 6་ོ7་ེའཆང་དབང་དཔལ་>ན་'་མ་ཡ།ི །ཞབས་A་ིཔBོར་0ས་

པས་Cག་,ས་ཏ།ེ །དམ་ཚFག་Gམོ་པ་དག་,ེད་Hད་Iང་ཐབས། །Kད་དང་7་ེབLན་'་མའ་ི

གMང་བཞནི་བཤད། ད་ེཡང་Kད་G་ེགངོ་མ་གཉསི་A་ིདAལི་འཁརོ་ཆནེ་པོའ F་དབང་བQར་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའ་ིགང་

ཟག་རང་རང་ག་ིཇ་ིTདི་Uགས་Gམོ་Kད་ལ་>ན་པ་ད་ེTདི་V། W་བ་དང་ཡན་ལག་ག་ིདམ་ཚFག་དང་Gམོ་པ་*མས་ལ་ཉནི་ཞག་ར་ེ

རེའ་ིནང་V་བU་ོབXང་ ,ེད་ཅིང༌། [ ད་པར་རིགས་\འ་ིདམ་ཚFག་!ན་$ག་]་བ^ང་དགསོ་ཏ།ེ ད་ེ_ར་མ་,ས་ན་ཁ་ན་མ་ཐ་ོབ་

`ོམ་པོར་འaར་བའ་ིCརི་ཏ།ེ W ེ ་མ་ོལས། ཉནི་དང་མཚན་མ་ོལན་གMམ་V། ཉནི་ར་ེབཞནི་ན་ིབb་བར་,། །གང་ཚc་ཉམས་aར་

*ལ་འ,ོར་པ། ཁ་ན་མ་ཐ་ོ`ོམ་པོར་aར། །ཞེས་གMངས་པའ་ིCརི། དེས་ན་,ང་dབ་སེམས་དཔའ་གསང་Uགས་A་ིe་ོནས་fད་

པ་fོད་པར་འདོད་པ་*མས་Aསི་ན།ི བgེན་པ་དང་བཟའ་བ་དང༌། བhང་བའ་ིདམ་ཚFག་*མས་6་ོ7་ེའཆང་ཆནེ་པསོ་གMངས་པ་

_ར་བgེན་དགསོ་པས། ད་ེདག་ག་ིཆ་ཚང་བར་iས་པར། 7་ེཐམས་ཅད་མ[ནེ་པས་བཀའ་kལ་བའ་ིW་lང་*མ་བཤད་དང༌། '་

མ་\་བm་པའ་ི*མ་བཤད་དང༌། *ལ་འ,ོར་རོལ་པའ་ིདགའ་gོན། !ན་$ག་ག་ི*ལ་འ,ོར་སོགས་M་བ_་བར་,་ཞངི༌། འདརི་ན་ི

ད་ེདག་ག་ིདོན་ལས་དང་པ་ོ*མས་Aིས་!ན་$ག་]་ཉམས་M་ལེན་nལ་[ེར་བད་ེབའ་ིCིར་ཚFགས་M་བཅད་པའ་ིe་ོནས་བ7ོད་

པར་,འ།ོ། 

༈ སངས་iས་ཆསོ་དང་ཚpགས་A་ིམཆགོ་*མས་ལ། །,ང་dབ་བར་V་བདག་ན་ི^བས་M་

མཆ།ི །བདག་གསི་qིན་སོགས་བrིས་པའ་ིབསོད་ནམས་Aིས། །འX་ོལ་ཕན་Cརི་སངས་

iས་འtབ་པར་ཤོག །ཅསེ་པ་ན་ི^བས་འXའོ F་བuབ་,ར་ཉནི་ལན་གMམ་མཚན་ལན་གMམ་V་^བས་M་འX་ོདགསོ་

པར་གMངས་པ་དང༌། *མ་vང་ག་ིདམ་ཚFག་སངས་iས་དང༌། ཆསོ་དང༌། དག་ེའVན་ལ་^བས་M་འX་ོབ་གMམ་འདིས་ཚང༌། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉ་ེརིང་ཆགས་Gང་དང༌། wལ་བར་,འ་ོxམ་པ་བཏང་xོམས་ཚད་མེད་དང༌། མ་ི

འཇིགས་པའ་ིqིན་པ་དང༌། ནས་[ད་པར་འཕགས་པའ་ིབད་ེབ་ཐོབ་པར་aར་ཅིག་xམ་པ་,མས་པ་ཚད་མེད་

དང༌། ,མས་པའ་ིqིན་པ་g་ེརནི་འIང་ག་ིདམ་ཚFག་གཉསི་འདསི་ཚང༌། བཟོད་དཀའ་ིyག་བUལ་i་མཚp་ལས་

བzལ་ཏ།ེ །བར་,འ་ོxམ་པ་xིང་7་ེཚད་མདེ་དང༌། ཐར་པ་དམ་པའ་ིབད་ེདང་འwལ་བར་མ་aར། །ཅགི་

xམ་པ་དགའ་བ་ཚད་མེད་ད།ོ །འX་ོ{ན་Tདི་ཞིའ་ིའཇིགས་པ་ལས་zོལ་Cརི། །|ོགས་པའ་ི,ང་dབ་

∾  ∾1



ཐབོ་པར་འདདོ་པའ་ིསམེས། །དངེ་ནས་བ}ང་g་ེསངས་iས་མ་ཐོབ་པར། །Tགོ་ག་ིCརི་ཡང་

མ་ིབཏང་བ}ང་བར་བr།ི །xམ་པ་ན་ི~ོན་སེམས་ཆ་ོགས་བ}ང་Cིན་ཉིན་མཚན་!ན་$ག་]་སེམས་བ^ེད་དགོས་
པར་གMངས་པའ།ོ །འ�ག་Gམོ་ལེན་འདོད་ན་མVན་r་ི^བས་�ལ་iལ་བ་Tས་བཅས་A་ི7སེ་M་bོས་པར་མོས་ཏ།ེ 

༈ '་མ་iལ་བ་Tས་བཅས་*མས། །བདག་ལ་དགངོས་པར་མཛད་V་གསལོ། །ཇ་ི_ར་Uནོ་

r་ིབད་ེགཤགེས་Aསི། །,ང་dབ་!གས་ན་ིབ^དེ་པ་དང༌། །,ང་dབ་སེམས་དཔའ་ིབuབ་

པ་ལ། །ད་ེདག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་_ར། །བདག་Aང་འX་ོལ་ཕན་དནོ་V། །,ང་dབ་སེམས་

ན་ིབ^ེད་བr་ིཞིང༌། །,ང་dབ་སེམས་དཔའ་ིབuབ་པ་ལ། །རིམ་པ་བཞིན་V་བuབ་པར་

བr།ི །ཞེས་ལན་གMམ་rིས་འ�ག་Gམོ་'ང་ལ་^བས་�ལ་བyའ།ོ །དེང་Vས་བདག་ཚc་འwས་�་ཡདོ། །མ་ི

ཡ་ིTདི་པ་ལེགས་པར་ཐོབ། །ད་ེརིང་སངས་iས་རིགས་M་^སེ། །སངས་iས་Tས་M་ད་

aར་ཏ།ོ །xམ་པ་ན་ིསེམས་བ^ེད་A་ིམ�ག་]་དགའ་བ་བeོམ་པ་དང༌། ད་ན་ིབདག་གིས་ཅ་ིནས་Aང༌། །

རིགས་དང་མ!ན་པའ་ིལས་བWམས་ཏ།ེ །^ནོ་མེད་བLན་པའ་ིརིགས་འད་ིལ། །�གོ་པར་མ་ི

འaར་ད་ེ_ར་,། །xམ་པ་ན་ིབག་ཡོད་བeོམ་པ་g་ེའད་ིགཉིས་ན་ི~ོན་སེམས་A་ིབuབ་,ར་སེམས་བ^ེད་A་ིཕན་ཡོན་
!ན་$ག་]་བསམ་དགསོ་པར་གMང་བའ།ོ། 

༈ མVན་r་ིནམ་མཁར་ཡིད་འ�ོག་རིན་ཆེན་�ི། །d་^ེས་ཉ་ིb་iས་པའ་ིདAིལ་འཁོར་

gེང༌། །W་བའ་ི'་མ་[བ་བདག་6་ོ7་ེའཆང༌། །Q་མདགོ་Uནོ་པ་ོཞལ་གཅིག་Cག་གཉསི་Aསི། 

།6རོ་�ིལ་བ}ང་ནས་རང་འ�འ་ི�མ་ལ་འ�ད། །མཚན་དཔའེ་ིགཟ་ིའབར་རནི་ཆནེ་iན་མང་

འཛFན། །ཡིད་འ�ོག་�་|ས་གོས་A་ིན་བཟའ་ཅན། །�ན་པ་ཙམ་rིས་གVང་བ་{ན་སེལ་

ཅངི༌། །^བས་མཆགོ་མ་�ས་འVས་པའ་ིབདག་ཉདི་V། །^ལི་�ང་nལ་rིས་བ�གས་པའ་ི

གནས་གMམ་V། །ཡ་ིག་ེགMམ་མཚན་�་ཾག་ིའདོ་ཟརེ་rིས། །རང་བཞིན་གནས་ནས་'་མ་6་ོ

7་ེའཆང༌། །ཛཿ�་ཾབ་ཾཧཿོ གཉསི་M་མདེ་པར་aར། །འད་ིན་ིམ་ིབ^དོ་པའ་ིདམ་ཚFག་uབོ་དཔོན་བ}ང་nལ་ལ།ོ། 

∾  ∾2



༈ གང་ག་ི�ིན་rིས་བད་ེཆནེ་ཉདི། །�ད་ཅགི་ཉདི་ལ་འཆར་བ་གང༌། །'་མ་རནི་ཆནེ་_་�་ཡ།ི 

།6་ོ7་ེཅན་ཞབས་པད་ལ་འVད། །འད་ིན་ི,ང་སམེས་A་ིཉསེ་,ས་དང་པ་ོལས་སེམས་བhང་nལ་དང་། '་མ་\་བm་
པར། མཆགོ་]་དད་པས་Vས་གMམ་V། །ཞེས་གMངས་པ་_ར་Cག་འཚལ་nལ་ལ།ོ། 

༈ ཨ�་བཅམོ་>ན་དཔའ་བོའ F་དབང་�ག་ལ་Cག་འཚལ་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་བ�ལ་པ་ཆནེ་པོའ F་མ་ེ

དང་མཉམ་པའ་ིའདོ་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་རལ་པའ་ིཅདོ་པན་མ་ིབཟད་པ་དང་>ན་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་མཆ་ེ

བ་*མ་པར་གཙFགས་པ་འཇིགས་པའ་ིཞལ་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་gོང་�ག་Cག་ན་ིའབར་བའ་ིའོད་ཟེར་

ཅན་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་དX་g་ཞགས་གདེངས་མVང་དང་ཁ་�་ཾའཛFན་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་gག་ག་ི

པགས་པའ་ིན་བཟའ་འཛFན་པ་ཅན་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་Q་ཆེན་Vད་ཀ་བགེགས་མཐར་མཛད་ལ་

འVད་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་བཅམོ་>ན་འདས་མ་6་ོ7་ེཕག་མ་ོལ་Cག་འཚལ་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་འཕགས་

མ་རིག་མའ་ིདབང་�ག་ཁམས་གMམ་rིས་མ་ི!བ་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་འIང་པོའ F་འཇིགས་པ་

ཐམས་ཅད་6་ོ7་ེཆེན་པོས་འཇོམས་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་6་ོ7་ེགདན་བ�གས་གཞན་rིས་མ་ི!བ་

དབང་,ེད་fན་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་ག]མ་མ་ོ�་ོམོའ F་ག}གས་Aིས་ཚངས་པ་�ེམ་པར་མཛད་�་ཾ

�་ཾཕཊ། ཨ�་བVད་*མས་�ག་ཅིང་�མེ་པས་གཞན་r་ིCགོས་ལས་iལ་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་�ག་

,ེད་རེངས་,ེད་Hོངས་,ེད་{ན་ལས་*མ་པར་iལ་�་ཾ�་ཾཕཊ། ཨ�་6་ོ7་ེཕག་མ་ོqོར་,ེད་

འདོད་དབང་མ་ལ་འVད་�་ཾ�་ཾཕཊ། འད་ིན་ིམ་Kད་A་ིདབང་ཐོབ་པ་*མས་Aིས་�་དང་'་མ་ལ་�ང་བiད་Aིས་

བgོད་པ་,་nལ་ལ།ོ ། 

བདག་པོས་བ}ང་དང་མ་བ}ང་དང༌། །དངསོ་བཤམས་ཡདི་Aསི་�ལ་པ་ལས། །Iང་བ་C་ི

ནང་གསང་བ་ཡ།ི །v་ཚpགས་མཆདོ་�ིན་i་མཚpས་མཆདོ། །འད་ིན་ིདནོ་tབ་A་ིམཆདོ་པའ་ིདམ་ཚFག་

བ^ང་nལ་ལ།ོ །བདག་གཞན་�ས་ངག་ཡིད་གMམ་ལོངས་fོད་Vས་གMམ་དག་ེཚpགས་བཅས། 

།རིན་ཆེན་མ�ལ་བཟང་པ་ོ{ན་བཟང་མཆོད་པའ་ིཚpགས་བཅས་པ། །'་ོཡིས་'ངས་ནས་'་

མ་ཡ་ིདམ་དཀོན་མཆོག་གMམ་ལ་འ�ལ། །!གས་7ེའ་ིདབང་གིས་བཞེས་ནས་བདག་ལ་
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,ིན་rིས་བ�བ་]་གསལོ། ཨ་ིད་ཾ0་1་ར�་མ�ལ་ཀནཾ་ི�་ཏ་ཡ་མ།ི འད་ིན་ི'་མ་\་བm་པར་'་མ་ལ་

མ�ལ་Vས་གMམ་V་འ�ལ་བར་གMངས་པའི་བuབ་,འོ། །Vས་གMམ་Cོགས་བmའི་བདེ་གཤེགས་མ་

�ས་པ། །གང་འVལ་ཇ་ིབཞིན་ ར་¡ིག་*མ་རོལ་rིས། །Xངས་མེད་ཞིང་V་iལ་བའ་ི

མཛད་པ་ཅན། །'་མ་རིན་པ་ོཆ་ེལ་གསོལ་བ་འདེབས། །6་ོ7་ེའཆང་གིས་'་ོདམན་བསམ་

པའ་ིངོར། །རབ་འ,མས་iལ་བའ་ིའཁོར་ལ་ོམཐའ་དག་ལས། །�ག་པའ་ིཞིང་ག་ིདམ་པར་

ལགེས་བUགས་པའ།ི །'་མ་རནི་པ་ོཆ་ེལ་གསལོ་བ་འདབེས། །འདའི་ིཚFགས་བཅད་U་མ་ཡནོ་ཏན་�ན་

ནས་དད་པ་བ^དེ་པ་དང༌། C་ིམ་བཀའ་�ིན་�ན་ནས་0ས་པ་བ^དེ་པ་g་ེབཤསེ་གཉནེ་བསམ་པས་བgེན་nལ་ལ།ོ །མཆགོ་

དང་!ན་མོང་དངོས་tབ་མ་�ས་{ན། །མགོན་[དོ་nལ་བཞནི་བgེན་པའ་ི7སེ་འX་ོབར། །

མཐོང་ནས་�ས་དང་Tགོ་Aང་ཡངོས་བཏང་g།ེ [དོ་མཉསེ་ཁ་ོན་¢བ་པར་,ིན་rིས་�ོབས། 

།འད་ིན་ིqོར་བས་བgེན་nལ་ཏ་ེམདོར་ན་བgེན་པའ་ིཕན་ཡོན་དང༌། མ་བgེན་པའ་ིཉེས་དམིགས་�ན་ནས་བསམ་qོར་གཉིས་

Aསི་nལ་བཞནི་བgེན་པ་དམ་བཅའ་བ་ན་ིབཤསེ་གཉནེ་བgེན་nལ་དང༌། '་མ་\་བm་པའ་ིད་ཾཚFག་བhང་nལ་r་ིxིང་པའོ།ོ ། 

ད་ེ_ར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་'་མ་མཆོག །རང་ག་ིf་ིབོའ F་གLག་]་ས་£་ཛཿ uར་ཡང་

དrེས་བཞིན་རང་དང་ར་ོགཅིག་aར། ཞེས་རང་ལ་gོང་ཉདི་A་ིངསེ་པ་ཇ་ི_ར་ཡོད་པ་གསལ་བཏབ་g་ེབདནེ་gོང་

ལ་mང་ཟད་མཉམ་པར་འཇགོ་པ་ན་ིངསེ་དནོ་r་ི'་མའ་ི*ལ་འ,ོར་དང༌། ཡ་ེཤེས་A་ིཚpགས་བསགས་པ་དང༌། བhང་བའ་ིམཆགོ་

དང༌། W་lང་བm་གཅགི་པ་བhང་nལ་ལ།ོ །བདག་ཉདི་6་ོ7་ེསམེས་དཔའ་ིང་iལ་rིས། །�ན་^སེ་བད་ེ

ཆེན་གསང་བའ་ི6་ོ7་ེདང༌། །རང་བཞིན་�ོས་wལ་གསང་བའ་ིགྷ�་ཡ།ི །མཚpན་,ེད་བ}ང་

ནས་བཅོམ་>ན་འདས་མར་འ�ད། །པར་བསམ་པ་ན་ིམ་ིབ^དོ་པའ་ི6་ོ7་ེདང་། �ིལ་�་དང༌། Cག་iའ་ིདམ་ཚFག་

གMམ་བhང་nལ་'་མདེ་_ར་ར།ོ །བདག་ག་ི�ས་དང་ད་ེབཞིན་ལོངས་fོད་དང༌། །Vས་གMམ་དག་ེ

ཚpགས་¤ང་པ་ོཅ་ིམཆསི་པ། །མ་aར་སེམས་ཅན་{ན་r་ིདནོ་r་ིCརི། །དེང་ནས་ཕངས་པ་

མེད་པར་བཏང་བར་,། །xམ་V་གཏངོ་སམེས་¥ེལ་བ་ན་ིiལ་Tས་A་ིqིན་པའ་ིཉམས་ལནེ་དང༌། �ས་ལོངས་fོད་
གཏོང་བ་ཟང་ཟིང་ག་ིqིན་པ་དང༌། དག་ེW་གཏོང་བ་ཆོས་A་ིqིན་པ་g་ེརིན་འIང་ག་ིདམ་ཚFག་�ག་མ་གཉིས་བhང་nལ་ལ།ོ །
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མཚམས་འདིར་ལོང་Iང་ན་ས་ོསོའ F་མ་མཐའ་Gོམ་r་ིe་ོནས་དམ་ཚFག་དང་Gོམ་པ་*མས་ལ་བU་ོབXང་,ེད་གMངས་པ་_ར་�་ོ

ན། དང་པ་ོས་ོསོར་ཐར་པ་དག་ེuངོ་ག་ིGམོ་>ན་ཡིན་ན་བU་ོབXང་,་བ་ན།ི 

༈ ས་ོསའོ F་ཐར་པའ་ིlང་བ་G་ེ\་ལས། །ཕམ་པ་བཞ་ིདང་�ག་མ་བm་གMམ་དང༌། །¥ང་lང་

Mམ་m་འབའ་ཞིག་ད0་བm་དང༌། །སོར་བཤགས་བཞ་ིདང་ཉེས་,ས་བi་བm་གཉིས། །

གཞན་ཡང་གཞིས་བyས་lང་སགོས་¥ོང་བར་བr།ི །,ང་སམེས་A་ིW་lང་བཅ་ོབiད་ལ་བU་ོབXང་,་
བ་ན།ི 

༈ བདག་བgོད་གཞན་~དོ་ཆསོ་ནརོ་མ་ིgེར་ཞིང༌། །བཤགས་Aང་མ་ིཉན་ཐགེ་ཆནེ་¥ོང་བ་

དང༌། །དཀནོ་མཆགོ་དཀརོ་འ�ོག་ཆསོ་¥ོང་ ར་¡ིག་འ�ོག །མཚམས་མེད་\་དང་ལགོ་_་

Xངོ་སགོས་འཇམོས། །མ་qངས་gོང་ཉདི་བgན་དང་|ོགས་,ང་>གོ །ས་ོཐར་¥ོང་དང་ཉན་

~ོད་ཟབ་བ¦ན་¡། །མཆོག་གMམ་དཀོར་ལེན་�ིམས་ངན་འཆའ་སེམས་གཏོང༌། །ཉེས་

དམིགས་མ་ིབ_་fོད་འདོད་མ་ལོག་དང༌། །དགའ་མ0་ང་ོཚ་�ལེ་མདེ་{ན་ད§སི་བཞ།ི །ཚང་

དགོས་བm་$ག་མ་ིདགོས་ལོག་_་དང༌། །སེམས་འདོར་གཉིས་བཅས་W་lང་བཅ་ོབiད་

བhང༌། །Uགས་A་ིW་lང་སགོས་ལ་བU་ོབXང་,་བ་ན།ི 

༈ '་མར་བ�ས་~ོད་བuབ་,ར་[ད་གསོད་,ེད། །¨ན་ལ་^ོན་བ7ོད་འX་ོལ་,མས་པ་

¥ོང༌། །~ནོ་འ�ག་སེམས་གཏོང་མད་ོUགས་ཆསོ་ལ་~དོ། །མ་~ནི་གསང་zོག་རང་ག་ི¤ང་

པོར་བ�ས། །gོང་པ་ཉདི་¥ོང་གVག་ཅན་མཛའ་བརོ་བgེན། །_་བ་མ་�ན་དད་>ན་སེམས་

Mན་འ,ིན། །དམ་ཚFག་མ་ིབgེན་�ད་མེད་~དོ་པ་g།ེ །W་lང་བm་བཞ་ིTགོ་དང་བGསོ་ཏ་ེ

བhང༌། །ཡན་ལག་ག་ིདམ་ཚFག་ལ་བU་ོབXང་,་བ་ན།ི 
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༈ ཡན་ལག་W་བཞ་ིཆང་དང་,་མནི་¥ོང༌། །དམ་པའ་ིམགནོ་བgེན་Xགོས་ལ་བxེན་བ{ར་

,། །དག་ེབm་^ངོ་ཞངི་ཐགེ་ཆནེ་ལས་>གོ་K། །བ�ས་དང་འགོམ་¥ངས་དམ་ཚFག་མ་�ས་

བhང༌། །`ོམ་པོའ F་lང་བའ་ིGམོ་ཚFག་ན།ི 

༈ མཚན་ཉདི་མ་ི>ན་Cག་iར་བgེན་དང་འV་ཤེས་གMམ་wལ་xོམས་འ�ག་,ེད། །vདོ་མ་ི

1ང་ལ་གསང་|ས་gོན་དང་ཚpགས་འཁོར་Vས་M་འཐབ་Wོད་,ེད། །དད་པས་འ�་ིལ་ལན་

ལོག་འདེབས་དང་ཉན་ཐོས་ནང་V་ཞག་བVན་གནས། །ཡང་དག་མིན་ཡང་*ལ་འ,ོར་པར་

�ོམ་དད་པ་མདེ་ལ་དམ་ཆསོ་gོན། །བxེན་སགོས་མ་དག་དAིལ་འཁརོ་ལས་འ�ག་དགསོ་

མེད་ས་ོ,ང་བuབ་ལས་འདས། །'་མ་\་བmའ་ི�བས་དང་འགལ་བའ་ི`ོམ་པ་ོ*མས་Aང་

nལ་བཞནི་བhང༌། །མ་Kད་ནས་གMངས་པའ་ི!ན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིདམ་ཚFག་ག་ིGམོ་ན།ི 

༈ གཡནོ་པའ་ི{ན་fོད་མ་ིབ�ས་མཆདོ། །མཚན་>ན་མིན་ལ་xོམས་འ�ག་¥ང༌། །qོར་ཚc་

_་དང་འwལ་མ་ི,། །ཆགས་ལམ་ལ་མསོ་འaར་མེད་,། །Cག་i་*མ་གཉསི་འདརོ་མ་ི,། །

C་ིནང་ཐབས་ལ་གཙp་བརོ་འབད། །{©་མ་ིའ,ིན་ཚངས་fོད་བgེན། །,ང་སམེས་ལནེ་ཚc་

ªག་w་ོ¥ང༌། །ད་ེ_ར་མ་«གོས་�བས་མ་མཐའ་Gམོ་པ་གMམ་ག་ལ་�ན་ཤསེ་ཙམ་བgེན་nལ་ན།ི 

༈ ས་ོཐར་,ང་སམེས་6་ོ7་ེཐགེ་པ་ཡ།ི །*མ་དག་བཅས་པའ་ིབuབ་པ་�་མ་ོལས། །H་ིལམ་V་

ཡང་འདའ་བར་མ་ི,ེད་པར། །iལ་བའ་ིབཀའ་བཞནི་བདག་གསི་བ¢བ་པར་,། །xམ་པ་ན་ིGམོ་
པ་གMམ་ག་ལ་�ན་ཤེས་བgེན་nལ་མདརོ་བyས་དང༌། *མ་vང་ག་ིདམ་ཚFག་nལ་�མིས་གMམ་rིས་ཉསེ་fོད་Gམོ་པ་དང༌། 

དོན་tབ་A་ིདམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་>ན་པ་*མས་འདིས་འtབ་བ།ོ། 

ཐགེ་པ་གMམ་དང་Kད་G་ེབཞསི་བyས་པའ།ི །�ང་དང་¬གོས་པའ་ིདམ་ཆསོ་མ་�ས་པ། །

iལ་བའ་ིདགངོས་པ་ཇ་ིབཞནི་ལགེས་བ}ང་g།ེ །xམ་པ་ན་ིUགས་Cགོས་A་ིCའི་ིཆསོ་,་fོད་གཉསི་དང༌། 
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གསང་བའ་ིཆསོ་*ལ་འ,ོར་Kད་དང་'་མདེ་གཉསི་དང༌། མད་ོCགོས་A་ིཐགེ་པ་གMམ་འཛFན་པ་g་ེཔBའ་ིདམ་ཚFག་གMམ་དང༌། 

*མ་vང་ག་ིདག་ེབ་ཆསོ་yད་*མས་འདིས་འtབ་བ།ོ །གང་འཚམས་ཐབས་Aསི་འX་ོབ་ཡངོས་M་zོལ། །
xམ་པ་ན་ི*མ་vང་ག་ིསེམས་ཅན་དོན་,ེད་A་ིnལ་�ིམས་བhང་nལ་ལོ། །ད་ེ_ར་!ན་$ག་ག་ི*ལ་འ,ོར་ཉིན་ལན་གMམ་

མཚན་ལན་གMམ་V་,་བར་གMངས་པ་དས་གཅིག་]་,་བར་�་ོན། མན་ངག་�གས་A་ིའདནོ་�གས་ན།ི 

༈ སངས་iས་ཆསོ་ཚpགས་ནས། [དོ་མཉསེ་ཁ་ོན་¢བ་པར་,ིན་rིས་�ོབས། །བར་ལན་གཅིགད་ེ
ནས་uར་ཡང༌། སངས་iས་ཆསོ་ཚpགས་ནས། �གོ་པར་མ་ིའaར་ད་ེ_ར་,། །ད་ེནས། གང་ག་ི�ིན་rིས་ནས། ,ིན་rིས་

�ོབས། །བར། uར་ཡང་སངས་iས་ཆསོ་ཚpགས་ནས། ,ིན་rིས་�ོབས། བར་ད་ེབཞིན་ལན་གཅིག 7ེས་མ་འད་ིགཉསི་ལ་

སངས་iས་ཆསོ་ཚpགས་དང༌། ཇ་ི_ར་Uནོ་r་ི*མས་ལན་ར་ེལས་མ་ིདགོས། '་མ་མVན་V་བ^དེ་བ^དེ་པ་ཡིན་པས། མVན་

r་ིནམ་མཁའ་ནས། གཉསི་M་མདེ་པར་aར། ཞེས་པའ་ིབར་ཡང་མ་ིདགོས། �ང་བiད་Aང་དང་པ་ོདསེ་ཆགོ ད་ེ_ར་གསོལ་བ་

བཏབ་པས་'་མ་མཆགོ །རང་ག་ིf་ིབོའ F་གLག་]་ས་£་ཛཿ ཞསེ་པ་འད་ིཡང་ལན་གཅགི་གསི་ཆགོ uར་ཡང་དrེས་བཞིན་ནས། 

ཡོངས་M་zོལ། བར་ལན་གMམ་དས་_ར་ལ། Gོམ་པ་ས་ོསའོ F་བU་ོབXང་ལན་དང་པ་ོཉིད་ལས་མ་ིདགོས། ད་ེ_ར་བ^ར་

བ>བས་ལན་གMམ་སོགས་ཇ་ི_ར་རིགས་པ་ཟིན་ནས་བU་ོ~ནོ་,་བ་ན།ི 

༈ འད་ིལས་འོངས་པའ་ི*མ་དཀར་དག་ེབའ་ིམ!ས། །ཚc་རབས་{ན་]་6་ོ7་ེའཆང་དབང་

གིས། །བཅས་པའ་ིམཚམས་ལས་ནམ་ཡང་མ་ིའདའ་བར། །རིམ་གཉིས་ལམ་r་ིརིམ་པ་

མཐར་Cནི་ཤོག །མདོར་ན་འདིས་མཚpན་*མ་དཀར་དག་ེབའ་ིཚpགས། །ཇ་ིxེད་བསགས་པ་ད་ེ

ཡིས་®ར་V་བདག །ནོར་�འ་ིབང་མཛpད་ཤ¯་ལར་^ེས་ནས། །'་མེད་ལམ་r་ིརིམ་པ་

མཐར་Cནི་ཤོག ། 

^་ེབ་{ན་]་ཡང་དག་'་མ་དང༌། །འwལ་མདེ་ཆསོ་A་ིདཔལ་ལ་ལངོས་fོད་ཅིང༌། །ས་དང་

ལམ་r་ིཡནོ་ཏན་རབ་|ོགས་ནས། །6་ོ7་ེའཆང་ག་ིག་ོའཕང་®ར་ཐོབ་ཤོག །ཅསེ་བU་ོ~ནོ་rིས་
7ེས་འདེབས་,།!ན་$ག་'་མའ་ི*ལ་འ,ོར་བyས་པ། 
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!ན་$ག་'་མའ་ི*ལ་འ,ོར་བyས་པ། 

༈ '་མ་དཀནོ་མཆགོ་གMམ་ལ་^བས་M་མཆ།ི །རང་ཉདི་�ར་གསལ་6རོ་�ིལ་བ}ང་ནས་

མཆདོ། །མད་ོUགས་ཆསོ་བ}ང་ཉསེ་fོད་མཐའ་དག་Gམོ། །དག་ེཆསོ་{ན་yད་qིན་བཞིས་

འX་ོདོན་,ེད། །ཅེས་པ་འདིས་མཚན་མ་ོསོགས་M་!ན་$ག་ག་ི*ལ་འ,ོར་མདོར་བyས་M་ག་ོབཅད་ཆོག་པར་གMངས་
Aང༌། ཚFག་�ང་གཅིག་ལ་རིགས་\འ་ིདམ་ཚFག་བm་ད0་ཚང་བ་སོགས་ཤིན་]་ང་ོམཚར་ཆ་ེམོད། '་མའ་ི*ལ་འ,ོར་r་ིག་ོ

བཅད་V་mང་ཟད་མ་ི1ང་བ་_ར་vང་བས། དསེ་ན་!ན་$ག་*ལ་འ,ོར་iས་པ་མ་ི«ོགས་པ་དང༌། འདོན་eོམ་མ་ི°ས་པའ་ི'་ོ

དམན་དག་གིས་!ན་$ག་ག་ི*ལ་འ,ོར་r་ིག་ོབཅད་1ང་ཞངི༌། ཤནི་]་བyས་པའ་ིnལ་V་ཉམས་M་ལནེ་nལ་ད ལ་d་7་ེ$ང་

'་ོབཟང་བgན་འཛFན་rིས་མཛད་པ་ན་ིའད་ི_ར། 

༈ དཀནོ་མཆགོ་གMམ་ལ་xིང་ནས་^བས་M་མཆ།ི །འX་ོ{ན་གVང་བzལ་གཏན་བདརེ་

འགདོ་པར་,། །དེའ་ིuད་|ོགས་,ང་འཐབོ་Cརི་,ང་dབ་སེམས། །བ^དེ་ནས་iལ་Tས་

fོད་ལ་བuབ་པར་བrི། །མVན་r་ིནམ་མཁར་�་ིཔད་ཉ་ིbའ་ིgེང༌། །W་བའ་ི'་མ་[བ་

བདག་6་ོ7་ེའཆང༌། །Q་མདགོ་Uནོ་པ་ོ6རོ་�ི ལ་བ}ང་ནས་ན།ི །ད,ི ངས་�ག་མར་འ�ད་

�ན་^ེས་བད་ེབས་རོལ། །གནས་གMམ་ཡ་ིག་ེགMམ་མཚན་�་ཾའོད་Aིས། །ཡ་ེཤེས་པ་

*མས་fན་�ངས་ར་ོགཅགི་aར། །6་ོ7་ེཅན་ཞབས་པBརོ་Cག་འཚལ་ལ།ོ །C་ིནང་གསང་

བའ་ིམཆདོ་�ིན་i་མཚpས་མཆདོ། །ར་ི±ིང་རནི་ཆནེ་གཏརེ་�མ་ཉ་ིb་སགོས། །'་མདེ་{ན་

]་བཟང་པའོ F་མཆདོ་པ་འ�ལ། །མཆགོ་དང་!ན་མོང་དངོས་tབ་མ་�ས་{ན། །མགོན་[དོ་

nལ་བཞིན་བgེན་པའ་ི7ེས་འX་ོབར། །མཐོང་ནས་�ས་དང་Tོག་Aང་ཡངོས་བཏང་g།ེ[ོད་

མཉསེ་ཁ་ོན་¢བ་པར་,ིན་rིས་�ོབས། །ད་ེ_ར་གསོལ་བཏབ་'་མ་f་ིབརོ་,ོན། །རང་ལ་

ཐམི་པས་ད,ེ ར་མདེ་ར་ོགཅགི་aར། །བདག་ཉདི་6་ོ7་ེསམེས་དཔའ་བཅམོ་>ན་མར། །6རོ་

�ིལ་བ}ང་འ�ད་�ན་^ེས་བདེ་བས་རོལ། །གནས་�ས་ལོངས་fོད་Vས་གMམ་དགེ་
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ཚpགས་*མས། །མ་*མས་དོན་V་ཕངས་མེད་བཏང་བར་,། །ས་ོཐར་,ང་སེམས་གསང་

Uགས་*མ་གMམ་r།ི །བཅས་མཚམས་Tགོ་ག་ིCརི་ཡང་འདོར་མ་ི,། །ཐེག་གMམ་Kད་

G་ེབཞསི་བyས་�ང་¬གོས་ཆསོ། །ལགེས་བ}ང་ཐབས་Aསི་འX་ོབ་ཡངོས་M་zོལ། །དག་ེ

འདིས་Vས་གMམ་བད་ེགཤེགས་Tས་བཅས་Aི། །མཛད་~ོན་འtབ་དང་དམ་ཆོས་འཛFན་

Cརི་བU།ོ །མཆགོ་གMམ་,ིན་�བས་¬ ེ ན་འwེལ་མ་ིབ²འ་ིམ!ས། །ལེགས་~ནོ་འtབ་

ནས་སངས་iས་®ར་ཐོབ་ཤོག །ཅསེ་པ་འད་ི!ན་$ག་iས་པ་_ར་r་ིདམ་ཚFག་ག་ིགནད་*མས་ཚང་ཞིང༌། ཚFག་
³ང༌། འ�ག་པ་བད་ེབས་འད་ིཉདི་ཉམས་M་'ང་བར་,འ།ོ །ད་ེཡང་ཡངོས་Xགས་A་ི!ན་$ག་*ལ་འ,ོར་iས་པ་འད་ིཡང་ཚFག་

³ང་འ[ེར་བད་ེའད་ིལས་བyས་པ་མ་ིདགོས་པ་_ར་ཡང་། དེང་Vས་གལ་dང་ཆོས་ལ་,ེད་པའ་ི�བས་འདིར་འད་ིཙམ་འདོན་པ་

ཡང་མ་ི«ོགས་པར་བªར་བ་མང་ཞིང༌། འགའ་ཞིག་དབང་པ་ོཤིན་]་´ལ་བ་དང༌། µས་ཤིང་འཁོགས་པས་¶ོག་པ་ཙམ་ཡང་མ་ི

ཤེས་ལ། བ}ང་ཡང་མ་ི°ས་པས་ག}ངས་Uགས་འ�ེན་པ་ཙམ་ལ་^བས་,ེད་དགོས་པ་ཡང་མང་V་vང་བ་*མས་6་ོ7་ེད·ལ་

བ་ལས་བhང་Cིར་བW་ེབའ་ིབསམ་པས་བཀོད་པ་ཡིན་པས། iས་པ་°ས་བཞིན་V་བyས་པའ་ིu་ཆོས་ན་ིནམ་ཡང་མ་མཛད་

ཅགི་ཅསེ་ཐལ་མ་ོqར་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ས།ོ །ད་ེ_ར་!ན་$ག་ག་ི*ལ་འ,ོར་iས་བyས་ཉམས་M་ལནེ་nལ་r་ིམན་ངག་

ཆ་ཚང་ཞངི་གསལ་ལ་ནག་འXསོ་A་ིnལ་V་བཀདོ་པ་འད་ིན།ི དགའ་>ན་ཆསོ་འཁརོ་དགནོ་r་ི¸་རགིས་'་ོབཟང་6་ོ7ེས་�་རགེ་

དང་མ�ལ་¬ེན་གMམ་བཅས་ཇི་_ར་བQལ་བ་བཞིན་ཕ་བོང་ཁའི་�ལ་མིང་པས་ཆབ་མདོ་དགེ་>ན་,མས་པ་±ིང་V་Cོགས་

གཅིག་]་བzིགས་པ་འX་ོདནོ་འཕལེ།།
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