
དཔལ་འཁོར་ལ་ོ)མོ་པའ་ིདག་པ་ག-མ་.་ི/ལ་འ0ོར། 

༄༅། །4བས་འ7་ོསེམས་བ4ེད་ནི། སངས་;ས་ཆོས་དང་དག་ེའ=ན་ལ། །>ག་?་བདག་ན་ི

4བས་-་མཆ།ི །ཐགེ་པ་ག-མ་པ་ོཐམས་ཅད་དང༌། །/ལ་འ0ོར་གསང་Cགས་མཁའ་འ7་ོ

མ། །དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོདབང་D་མ།ོ །0ང་Eབ་སམེས་དཔའ་བདག་ཉདི་ཆ།ེ །Gད་པར་=་

ཡང་Iབོ་དཔོན་ལ། །>ག་?་4བས་-་མཆ་ིབར་བ.།ི །སེམས་ཅན་Jན་.་ིདནོ་.་ིKརི། །

བདག་ན་ིཧ་ེM་ཀར་Oར་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཧ་ེM་ཀའི། །ག་ོའཕང་མཆོག་ལ་

འགདོ་པར་བ.།ི །ལན་ག-མ། 

༈ R་ོS་ེསམེས་དཔའ་ིབTོམ་བUས་ན།ི རང་ག་ིV་ིབརོ་པ་ཾལས་པX་དང༌། ཨ་ལས་U་བའ་ིགདན་.་ིZེང་

=་[་ཾལས་R་ོS་ེདཀར་པ་ོ\་ེ]་པ་^་ེབ་ལ་[་ཾགསི་མཚན་པ། ད་ེལས་འདོ་འ`ོས། དནོ་གཉསི་

0ས་འ=ས་ཡོངས་-་Oར་པ་ལས་R་ོS་ེསེམས་དཔའ་a་མདོག་དཀར་པ་ོཞལ་གཅིག་Kག་

གཉསི་cསི་R་ོS་ེདང་dིལ་e་འཛgན་པ། R་ོS་ེ4ལི་hང་གསི་བiགས་པ། jམ་R་ོS་ེkེམས་མ་

དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་Kག་གཉིས་cིས་7ི་lག་དང་ཐོད་པ་འཛgན་པས་འmད་པ། གཉིས་

ཀའང་དར་དང་རནི་པ་ོཆའེ་ི;ན་n་ཚoགས་པས་pས་པ། གཉསི་ཀའ་ིV་ིབརོ་ཨq༑ མ7ནི་པ་sཿ 

uགས་ཀར་[ཾ། uགས་ཀའ་ི[་ཾལས་འོད་ཟེར་འ`ོས་པས་རང་འdའ་ིཡ་ེཤེས་པ་Vན་dངས། 

ཛཿ[་ཾབ་ཾཧཿོ གཉིས་-་མེད་པར་Oར། Iར་ཡང་uགས་ཀའ་ི[་ཾལས་འོད་ཟེར་འ`ོས་པས་

དབང་ག་ིD་/མས་Vན་dངས། ད་ེབཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་cིས་འད་ིལ་མངོན་པར་

དབང་བaར་=་གསལོ། ཞསེ་གསལོ་བ་བཏབ་པས། ད་ེ/མས་cསི་ཡ་ེཤེས་c་ིབ=ད་\སི་

གང་བའ་ིeམ་པ་ཐོགས་ནས་ཨq་སy་ཏ་z་ག་ཏ་ཨ་བྷ་ིཥ་ེཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་}་ིཡ་ེ[།ཾ ཞེས་དབང་

བaར། a་ཡ་ེཤསེ་c་ིབ=ད་\སི་གང༌། E་Dག་མ་V་ིག~ག་?་གནས་པ་ཡངོས་-་Oར་པ་

ལས་མ་ིབ4དོ་པས་དe་བ;ན་ཅིང༌།¢ uགས་ཀར་U་བའ་ིZེང་=་[་ཾག་ིམཐར་ཡ་ིག་ེབ;་པའ་ི

∾  ∾1



Cགས་cིས་བ�ོར་བར་Oར། བཅོམ་�ན་འདས་R་ོS་ེསེམས་དཔའ་བདག་དང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་cི་)ིག་�ིབ་དང་དམ་ཚgག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་0ང་ཞིང་དག་པར་མཛད་=་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། uགས་ཀའ་ིCགས་`ེང་[་ཾདང་བཅས་པ་ལས་འདོ་ཟརེ་

འ`ོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་c་ི)གི་�ིབ་�ངས། སངས་;ས་�ས་བཅས་ལ་མཉསེ་པའ་ི

མཆདོ་པ་�ལ། ད་ེ/མས་c་ིa་ག-ང་uགས་c་ིཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་འདོ་c་ི/མ་པར་བ�ས་

ནས་Cགས་`ེང་[་ཾདང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས། ད་ེལས་བ=ད་\ིའ་ི�ན་དཀར་པ་ོབབས་པ་

ཡབ་jམ་.་ི�ོར་མཚམས་ནས་བབས། རང་ག་ིཚངས་eག་ནས་iགས་ཏ་ེ�ས་ཐམས་ཅད་

ཡ་ེཤེས་c་ིབ=ད་\ིའ་ི�ན་.ིས་གང༌། T་ོག-མ་.་ི)ིག་�ིབ་ཐམས་ཅད་སངས་cིས་དག་

པར་Oར། 

ཨq་བ�་ཧ་ེM་ཀ་ས་མ་ཡ། མ་�་�་ལ་ཡ། ཧ་ེM་ཀ །ཏ་ེན་ོཔ་ཏ�ི། d་ིཌྷ་ོམ་ེ�་ཝ། -་ཏ་ོ�་ོམ་ེ

�་ཝ། -་པ་ོ�་ོམ་ེ�་ཝ། ཨ་�་ར�་ོམ་ེ�་ཝ། སy་ས�ི་ི�་ེ�་ཡ�། སy་ཀ�་-་ཙ་མ།ེ ཙg�་ཾ

}་ིཡ་ཾJ་M་[།ཾ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཿོ བྷ་ག་ཝན། སy་ཏ་z་ག་ཏ། བ�་ཧ་ེM་ཀ་མ་མ་ེ�་�། ཧ་ེM་�་

ཝ་མ�་ས་མ་ཡ་ས�་sཿ[་ཾཕཊ། ཅསེ་ཉརེ་གཅགི་སགོས་བSདོ། 

བདག་ན་ིམ་ིཤེས་�ོངས་པ་ཡསི། །དམ་ཚgག་ལས་ན་ིའགལ་ཞངི་ཉམས། །�་མ་མགནོ་པསོ་

4བས་མཛoད་ཅིག །གཙo་བ་ོR་ོS་ེའཛgན་པ་Z།ེ །uགས་S་ེཆནེ་པའོ g་བདག་ཉདི་ཅན། །འ7་ོབའ་ི

གཙo་ལ་བདག་4བས་མཆ།ི །R་ོS་ེསམེས་དཔའ་ིཞལ་ནས་རགིས་c་ིe་Gདོ་c་ི)གི་�ིབ་དང་

དམ་ཚgག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་0ང་ཞངི་དག་ག་ོཞསེ་ག-ངས་ནས་རང་ལ་ཐམི་པས་རང་

ག་ིT་ོག-མ་དང་R་ོS་ེསམེས་དཔའ་ིa་ག-ང་uགས་ད0ེར་མ་ིKདེ་པར་Oར། 

∾  ∾2



T་ོག-མ་དག་པར་0ེད་པ་དག་པ་ག-མ་.་ི/ལ་འ0ོར་ན།ི }་ིཧ་ེM་ཀ་ཧ་ེན་ིJན་.་ིའ�ང་གནས་-་Oར་

པའ་ིསེམས་ད་ེ�འ་ིབདག་ཉདི་=་བ>ག་པར་0་བས་Zོང་པའ་ིཆསོ་c་ིབདག་མདེ་པ་དང༌། M་

ན་ིགང་ཟག་ག་ིབདག་?་འཛgན་པའ་ི/མ་>གོ་ག་ིd་བས་བཀདོ་པའ་ིབདག་དང་�ལ་བའ་ིགང་

ཟག་ག་ིབདག་མདེ་པ་དང༌། ཀ་ན་ིད་ེཁ་ོན་ཉདི་c་ིjལ་jལ་ཅན་གཉསི་མ་ིམuན་པར་ས་ོསོར་

གཉསི་-་མ་ིགནས་པ་དང༌། }་ིན་ིjལ་Zོང་པ་ཉདི་ཇ་ིའd་བ་ད་ེབཞནི་=་Sེས་-་iགས་པའ་ི

གཉསི་-་མདེ་པའ་ིཡ་ེཤསེ་ན་ིཨ་ེཝ་ཾ.་ིདནོ་ན།ོ kམ་=་བསམ་པ་ན།ི ཡདི་དག་པར་0ེད་པའ།ོ 

Zོང་པའ་ིངང་ལས་�ད་ཅགི་གསི་རང་ཉདི་ཧ་ེM་ཀ་Cནོ་པ་ོཞལ་གཅིག་Kག་གཉསི་R་ོS་ེདང་

dིལ་e་འཛgན་པ་གཡས་བ¡ང་གསི་བiགས་པ་ལ། jམ་R་ོS་ེཕག་མ་ོདམར་མ་ོཞལ་གཅགི་

Kག་གཉསི་7་ིlག་དང་ཐོད་པ་འཛgན་པས་འmད་པར་Oར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདེའ་ིསེམས་

cསི། }་ིཧ་ེM་ཀ¢ོཧ།ཾ ལན་ག-མ་བSདོ་ད་ེaའ་ིང་;ལ་བ£ང་བ་ན་ི�ས་དག་པར་0ེད་པའ།ོ 

ཨq་ཨ་sཿ ¢ཨ་ིs།ི ¤་¥། རྀ་§ྀ། ལྀ་¨།ྀ ཨ་ེཨཻ། ཨ་ོཨཽ། ཨ་ཾཨཿ¢¢ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་¬་ཉ། 

ཊ་ཋ་ཌ་ཎ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ།¢ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ་[་ཾ[་ཾཕཊ། ལན་ག-མ། 

རང་ག་ི^་ེབའ་ིKགོས་-་Cགས་`ེང་འདོ་ཟརེ་དང་བཅས་པ་གཡནོ་�རོ་.ིས་ལན་ག-མ་=་

བ�རོ་ནས་གནས་པ་ལས་འཁོར་ལ་ོག-མ་.་ིD་ཚoགས་འ`ོས་པ་n་eག་གཡས་པ་ནས་

འཐནོ་ཏ་ེKགོས་བ²ར་འ`ོས་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་བ³ད་ད་ེIར་0ོན་ནས་རང་ག་ིn་

eག་གཡོན་པ་ནས་iགས་ཏ་ེ^་ེབའ་ིCགས་`ེང་ལ་ཐམི་པར་Oར་པར་བསམ་པ་ན་ིངག་དག་པར་0ེད་པའ།ོ 

༈ ཨq་ཀ་ར་ཀ་ར། J་M་J་M། བ´་བ´། µ་ས་ཡ་µ་ས་ཡ། ཀྵ་ོབྷ་ཡ་ཀྵ་ོབྷ་ཡ། ¶q་¶·། ¶ཿ¶ཿ ཕ་̧

ཕ།̧ ཕཊ་ཕཊ། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། བྷཀྵ་བྷཀྵ།¢བ་-་M་དྷ་ིར¹་མ་¨་བ་ལº་ིན།ི 7ྀ»་7ྀ»་

∾  ∾3



ས¼་�་½་ལ་ག་ཏ་¾་ཛ་ཾ¿་ཾསy་ཾ�་ཏÀ་ཡ་ཏÀ་ཡ། s་ཀÁ་s་ཀÁ། ¶Â་¶Â། ཇྞ#་ཇྞ#། Ã།ཾ Ã།ཾ �་ཾ

�།ཾ ཧÂ་ཧÂ།¢[་ཾ[།ཾ ཀ་ིལ་ིཀ་ིལ།ི ས་ིལ་ིས་ིལ།ི ཧ་ིལ་ིཧ་ིལ།ི¢དྷ་ིལ་ིདྷ་ིལ་ི[་ཾ[་ཾཕཊ། jམ་.་ི\་Cགས་ན།ི 

ཨq་བ�་Ä་ར་ཧ།ི �་ོཏÅ་ེ�་ོཏÅ༌ེ། ཧ་ན་ཧ་ན་Æ་Ç།ཾ ཀÂ་ཀ་ིཎ།ི ཁÂ་ཁ་ིཎ།ི È་ན་È་ན། བ�་ཧZ།ེ 

ཤ་ོཥ་ཡ་ཤ་ོཥ་ཡ། བ�་ཁ་É་ཾག་ཀ་�་ལ་དྷ་ར་ིཎ།ི མ�་བ་ིཤ་ིཏ། མ་ཾÊ་ས་ན།ི མ་�་ËÌ་�་�་

ཏ་ེས་ན་ིÍ་ན་ར་ས་ིར་Î་མ་Ï་ཾཐ་ིཏ་དྷ་ར་ཎ།ི -Ð་ན་ི-Ð། ཧ་ན་ཧ་ན། �་ཎ།ཾ སy་�་ཤ་Ñ་

ན།ི¢མ�་མན་ས་�Ò་ད་ན།ི Ó་ོདྷ་�>་ེདཾÔ་ཀ་ར་ལ་ིན།ི མ་�་�་d།ེ }་ིཧ་ེM་ཀ ¢ད་ེབ་Õ་7་མ་

ཧ་ིË།ི ས་ཧ་�་Ö་ིར།ེ ས་ཧ་�་Ñ་ཧ་བ།ེ ཤ་ཏ་ས་ཧ་�་ན་ན་ི×་ལ་ིཏ། ཏ་ེཛ་ས་ེ×་ལ་�་ཁ་ེས་ཾ

ག་ལ་ལ་ོØ་ན།ེ བ�་Ù་ར་ིར།ེ བ�་ས་ན།ི¢མ་ིལ་ིཏ། ཙg་ལ་ིཏ། ཧ་ེཧ།ེ [་ཾ[།ཾ ཁ་ཁ། È་M་È་M། 

�་M་�་M། ཨ་Ú་ེཏ་ེམ�་ཡ་ོག་ིÛ།ི པ་ཐ་ིཏ་ས�ི།ི µ་̧དྷ་ཾµ་̧དྷ།ཾ 7་ཾ7།ཾ ཧ་ེཧ།ེ ཧ་ཧ། བྷ་ིམ།ེ ཧ་ས་

ཧ་ས་Ñ་ིར།ི �་�། ཧ་ེཧ།ེ [་ཾ[།ཾ µཻ་ལོc་Ñ་ིÛ་ིཤ་Û་ིཤ་ཏ་ས་ཧ་�་ཀ་ོཊ།ི ཏ་z་ག་ཏ། པ་ར་ིÄ་

ར།ེ [་ཾ[་ཾཕཊ། སÂ་ཧ་M་པ་ེཁ་ག་ཛ་M་པ་ེsཿ µཻ་ལོc་¤་དྷ་ར་ེས་�་µ་མ་ེཁ་ལ།ེ 7་ས་7་ས་[་ཾ

[་ཾཕཊ། Ñརི་ད་ེཏ་ེ[་ཾ[།ཾ ཧ་ཧ་མ�་པ་Ü་མ་ོ�་ན་ིཡ་ོག་ིÙ་རའི་½།ཾ Ý་Þ་ིÛ་ིསy་ལ་ོß་Û་ཾབ´་ན་ི

སà་ཀ་ར་ིཎ།ི [་ཾ[་ཾཕཊ། ¾་ཏ་µ་ས་ན་ིམ�་Ñ་ིར་པ་ར་མ་ས�ི་ཡ་ོག་ིÙ་ར་ིཕཊ།¢[་ཾ[་ཾཕཊ་

á�། ཡབ་c་ིkིང་པ་ོན།ི ཨq་}་ིབ�་ཧ་ེཧ་ེM་M་ཀ་ཾ[་ཾ[་ཾཕཊཿ ÝÞ་ིÛ་ི×་ལ་ཤ་ཾབ་ར་ཾá�། ཉ་ེkིང་ན།ི 

ཨq་âཿིཧ་ཧ་[་ཾ[་ཾཕཊ། jམ་.་ིkིང་པ་ོན།ི ཨq་བ�་བཻ་ར་ོཙ་Û་ིཡ་ེ[་ཾ[་ཾཕཊ་á�། ཉ་ེkིང་ན།ི ཨq་སy་

བ�་Ý་Þ་ིÛ་ིཡ་ེབ�་ཝã་Û་ིཡ་ེ[་ཾ[་ཾཕཊ་á་�། ཡབ་c་ིག་ོཆའ་ིCགས་ན།ི ཨq་ཨq་ཧ་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་ན་

མ་ཧ་ི[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་á�་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་བཽÔ་ཧ་ེ[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་[་ཾ[་ཾཧ་ོä་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་ཕཊ་ཧ་ཾä་ཾ

[་ཾཕཊ། jམ་.་ིག་ོཆའ་ིCགས་ན།ི ཨq་ཨq་བ་ཾä་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་ཧ་ཾཡq་ä་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་â་ིམq་ä་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་

â་̧â་̧ä་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་[་ཾ[་ཾä་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་ཕཊ་ཕཊ་ä་ཾ[་ཾཕཊ། 

ཨq་བཅམོ་�ན་དཔའ་བོའ g་དབང་åག་ལ་Kག་འཚལ་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་བ�ལ་པ་ཆནེ་པོའ g་མ་ེདང་

མཉམ་པའ་ིའདོ་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་རལ་པའ་ིཅདོ་པན་མ་ིབཟད་པ་དང་�ན་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་མཆ་ེབ་

∾  ∾4



/མ་པར་གཙgགས་པ་འཇིགས་པའ་ིཞལ་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་Zོང་`ག་Kག་ན་ིའབར་བའ་ིའོད་ཟེར་

ཅན་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་ད7་Z་ཞགས་གདངེས་མ=ང་དང་ཁ་æ་ཾའཛgན་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་Zག་ག་ི

པགས་པའ་ིན་བཟའ་འཛgན་པ་ཅན་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་a་ཆནེ་=ད་ཀ་བགགེས་མཐར་མཛད་ལ་

འ=ད་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་བཅམོ་�ན་འདས་མ་R་ོS་ེཕག་མ་ོལ་Kག་འཚལ་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་འཕགས་

མ་རིག་མའ་ིདབང་åག་ཁམས་ག-མ་.ིས་མ་ིuབ་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་འ�ང་པོའ g་འཇགིས་པ་

ཐམས་ཅད་R་ོS་ེཆནེ་པསོ་འཇམོས་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་R་ོS་ེགདན་བiགས་གཞན་.ིས་མ་ིuབ་

དབང་0ེད་Vན་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་ག?མ་མ་ོç་ོམའོ g་ག£གས་cསི་ཚངས་པ་�མེ་པར་མཛད་[་ཾ

[་ཾཕཊ། ཨq་བ=ད་/མས་³ག་ཅིང་�མེ་པས་གཞན་.་ིKགོས་ལས་;ལ་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་èག་

0ེད་རེངས་0ེད་�ོངས་0ེད་Jན་ལས་/མ་པར་;ལ་[་ཾ[་ཾཕཊ། ཨq་R་ོS་ེཕག་མ་ོ�ོར་0ེད་

འདདོ་དབང་མ་ལ་འ=ད་[་ཾ[་ཾཕཊ། 

༈ �དི་པ་ག-མ་འབར་a་ན་ིSསེ་ཆགས་=ལ་བར་�ན། །འོད་ཟེར་Cནོ་པ་ོZོང་�ན་ཉ་ིམ་

བ;་Zོང་�ན། །/མ་མང་a་དང་ཆ་�གས་Sེས་ཆགས་སམེས་པར་�ན། །ཧ་ེM་ཀ་དཔལ་ད་ེ

དང་Dན་ཅིག་གར་0ེད་ཤོག །D་མ་ོཚད་མ་དམ་ཚgག་ཚད་མ་དང༌། །དེས་བSདོ་ག-ང་ཡང་

མཆགོ་?་ཚད་མ་Z།ེ །བདེན་པ་འད་ིདག་གིས་ན་ིD་མ་ོ/མས། །བདག་ཅག་Sེས་-་འཛgན་

པའ་ི�ར་Oར་ཅིག །སེམས་ཅན་Jན་.་ིདནོ་.་ིKརི། །བདག་ན་ིཧ་ེM་ཀར་Oར་ནས། །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཧ་ེM་ཀའ།ི །ག་ོའཕང་མཆགོ་ལ་འགདོ་པར་ཤགོ །ག་ོའཕང་མཆགོ་

འདརི་ཚÒ་འདརི་མ་ཐབོ་cང༌། །འཆ་ིཚÒ་S་ེབ~ན་ཡབ་jམ་འཁོར་བཅས་cསི། །ཡིད་འོང་

མཆདོ་pིན་kན་པའ་ིརོལ་མོའ g་�། །ང་ོམཚར་^ས་བཟང་མང་པོས་བ-་བར་ཤགོ །ད་ེནས་

འཆ་ིབའ་ིའདོ་གསལ་ཟནི་མཛད་ཅངི༌། །ལམ་མཆགོ་éབ་པའ་ིརིག་པ་འཛgན་པའ་ིགནས།¢།

/མ་དག་མཁའ་Vོད་གནས་-་འçདི་ནས་ན།ི །ཟབ་མའོ g་ལམ་འད་ིêར་=་མཐར་Kནི་ཤོག །

/ལ་འ0ོར་དབང་åག་0་ེབས་བ7དོ་Oར་པ། །བད་ེམཆགོ་བཤད་éབ་ཤིན་?་ཉམས་པ་

∾  ∾5



འད།ི །ཆསེ་ཆརེ་;ས་ཤིང་ཐར་འདོད་འëག་ངོགས་-། །ནམ་ཡང་མ་ི�བ་རིང་=་གནས་Oར་

ཅགི །ìལ་ད་ེéབ་ལ་ཐོགས་མེད་མu་�ན་པ། །འཛམ་íིང་གནས་མཆགོ་ཉ་ིÜ་\་བཞ་ིཡ།ི །

དཔའ་བ་ོ/ལ་འ0ོར་མ་/མས་འཁོར་བཅས་cསི། །གཡེལ་བ་མེད་པར་>ག་?་7གོས་མཛད་

ཤོག  །།

∾  ∾6


