


འ ལ་བ་གཞ་ི ད་ ་ིབཤད་པ།

༈ ོད་ ལ་ ་ གས་པས་ ལ་འ ོར་བ ོམ་པར་མི་ འ།ོ། ཞེས་སོགས་ ི་ག ང་འད་ིགནང་ ང་བ་ཡནི་པས། འདའིི་

བས་ ་ག ང་གི་འ ོས་འགོད་པ་དང༌། འ ོས་པ་ཅན་ ི་ག ང་དནོ་དངསོ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ག ང་

འད་ིགང་ལས་འ ོས་པ་ཡནི་ཞེ་ན། མད་ོལས། རབ་ ང་གསོ་ ོང་གཞ་ིདང་ནི།། ཞེས་སོགས་ ི་མདོ་འད་ིལས་འ ོས་པ་

དང༌། འ ོས་ ལ་མད་ོའདི་ཡི་ བས་ ། གཞི་བ ་བ ན་ ི་ མ་གཞག་ ིར་བ ན་པ་དང༌། འ་ོན་ད་ེ ར་ཡིན་ན་གས་ོ

ངོ་ག་ི མ་གཞག་ ་ེ ག་ ་འཆད་ ལ་ཇ་ི ་ ་ཡནི་ཞ་ེན། དའེ་ིལན་ད་ེཉདི་ ནོ་པར་ དེ་པ་ལ་ ངས་མ་ཐག་པའི་ག ང་

འད་ི ང༌། གཉིས་པ་འ ོས་པ་ཅན་ ི་ག ང་དནོ་དངསོ་བཤད་པ་ལ་ཡང༌། ནོ་འ ོ་མཆདོ་པར་བ ོད་པ་དང༌། ལས་ ་

་བ་གང་ལ་འ ག་པ་གཉསི་ལས། དང་པོ་ན།ི མདོ་ལས། མ་དཀར་ལས་ལམ་གང་བ ་ིཔ།། ད་ེཡ་ིཐགོ་མར་ ལ་བར་

མཆདོ།། ཅསེ་ག ངས་པ་ ར༌། འཆད་ དོ་ མོ་ག མ་སགོས་ཆསོ་ ན་ ་ི ་བ་གང་ལ་འ ག་པའི་ཐགོ་མར་ ལ་ ད་

པར་ཅན་ལ་མཆདོ་བ ོད་ ེད་དགོས་པ་ན།ི ོན་ ་ི ེས་ ་དམ་པ་གངོ་མ་ད་ེ མས་ ི་ ག་ལེན་ནམ་ངང་ ལ་ཡིན་ཞངི༌། 

རང་ཉིད་ ང་དམ་པ་གོང་མ་དེ་ མས་ ི་མཛད་ ོད་བཟང་པོ་ ོན་པའི་ ལ་ ་ ས་ཏ་ེབཤད་པ་ལ་འ ག་པའི་ཐོག་མར། 

ད ར་གནས་པ་ཞལ་ ིས་བཞསེ་པའི་མང་ཐོས་མཁས་མང་འ ས་པ་ ་མཚའི་ད ས་ ་མཆོད་བ ོད་ ང་ཟད་ཙམ་ཞིག་

ད ལ་བ་ན།ི ༈ བས་ག མ་ ན་འ ས་ ་མ་ ་ོ ་ེའཆང༌།། གང་ལ་གང་འ ལ་བཤེས་གཉནེ་ ལ་བ ང་ནས།། མཆགོ་

དང་ ན་མོང་དངོས་ བ་ ོལ་མཛད་པའི།། ིན་ཅན་ ་མ་ མས་ལ་ ས་པས་འ ད།། གངས་ཅན་ཤིང་ འི་ ོལ་འ ེད་

ཙང་ཁ་པ།། དངོས་ བོས་རགིས་པའི་དབང་ ག་ ལ་ཚབ་ །ེ། མད་ོ གས་བ ན་པའི་བདག་པ་ོམཁས་ བ་ །ེ། ལ་བ་

ཡབ་ ས་ག མ་ལ་ ས་པས་འ ད།། ེ་བ ན་ཆསོ་ ་ི ལ་པ་ོཙང་ཁ་པའི།། བཤད་ བ་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་འཛན་

པ་ལ།། དཔལ་ ན་འ ནི་ལས་བཟང་པོའ་དཔལ་མངའ་བར།། བཤསེ་གཉནེ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ ས་པས་འ ད།། གསང་

བ་འ ས་པ་བད་ེད ེས་ཧེ་ ་ཀ །དཔལ་ཆནེ་ ་ོ ེ་འཇིགས་ ེད་ལ་སོགས་པའི།། ངས་མདེ་ ད་ ེ་བཞི་ཡི་འཁོར་ལོའ་

མགནོ།། ཡ་ིདམ་ ་ཚགས་ མས་ལ་ ས་པས་འ ད།། ོགས་བ འི་འ ོ་ལ་མ ེན་བ ེའི་རབ་དགོངས་ནས།། ོགས་

བ ར་ཆསོ་ ་ིའཁོར་ལ་ོལགེས་བ རོ་བའ།ི གོས་བ འ་ིའ ་ོ ན་ཡངོས་ ་ ངོ་མཛད་པའ།ི། གོས་བ འི་སངས་ ས་

མས་ལ་ ས་པས་འ ད།། བསམ་པའི་ར་ེབ་ ངོ་མཛད་ ་མ་དང༌།། དངསོ་ བ་འ ང་གནས་ཡ་ིདམ་ད ིལ་འཁོར་ །། 

བད་ེགཤགེས་ ས་བཅས་དཔའ་བ་ོམཁའ་འ འོ་ཚགས།། བ་བ ན་ ང་མའ་ིཚགས་ལ་ ས་པས་འ ད།། ན་ བ་ཆསོ་

ད ངིས་ཕ་ོ ང་དམ་པ་ནས།། ག ག་པ་འ ལ་ རི་ ག་མོའ་ ར་བ ན་ཡང༌།། དངསོ་ བ་རནི་ཆེན་འདདོ་ འ་ིཆར་འབེབ་

མ།། དམག་ཟརོ་ ལ་མའོ་ཞབས་ སི་བདག་ ངོས་ཤགི  ༈ ཅསེ་མཆདོ་པར་བ དོ་པ་དང༌། འ ནི་ལས་བཅོལ་བ་དེ་ཙམ་

ཞགི་ ནོ་ ་བཏང་ནས། གཉིས་པ་ལས་ ་ ་བ་གང་ལ་འ ག་པ་ནི། ༈ དོ་ ལ་ ་ གས་པས་ ལ་འ རོ་ ོམ་པར་མ་ི

འ།ོ། མངནོ་པ་འ ་བར་ཡང་མ་ི འ།ོ།  ཞསེ་པ་ནས་འ ལ་བ་མད་ོ ་བ་ག ང་གནང་ ་ཡནི།



༡༽ ་ི ལོ་ ་ིའ སོ་ག ང༌འ ལ་བ་གཞ་ི ད། 
༈ དོ་ ལ་ ་ གས་པས་ ལ་འ རོ་བ མོ་པར་མ་ི འ།ོ། ཞེས་སོགས་ ་ིག ང་འདི་གང་ལས་འ སོ་པ་ཡནི་ཞ་ེན། མདོ་
ལས། རབ་ ང་གས་ོ ོང་གཞི་དང་ནི།། ཞསེ་སགོས་ ་ིམད་ོའད་ིལས་འ ོས་པ་དང༌། འ ོས་ ལ་མདོ་འད་ིཡ་ི བས་ ། 
གཞི་བ ་བ ན་ ི་ མ་གཞག་ རི་བ ན་པ་དང༌། འ་ོན་དེ་ ར་ཡནི་ན་གས་ོ ངོ་གི་ མ་གཞག་ ེ་ ག་ ་འཆད་ ལ་ཇི་

་ ་ཡནི་ཞ་ེན། དའེ་ིལན་ད་ེཉདི་ ནོ་པར་ དེ་པ་ལ་ ངས་མ་ཐག་པའ་ིག ང་འད་ི ང་བ་ཡནི་པའི་ རི།
༢༽ ་ ལོ་ ་ིག ང་ རོ། 

༈ བསམ་གཏན་ མོ་པ་ལ་འ ག་པའ་ིདག་ེ ངོ་ མས་ཆསོ་ཅན། དོ་ ་ིཏིང་ང་ེའཛན་ མོ་པའི་གནས་ དོ་ ལ་ ་ གས་
པའི་ ངོ་དང་ ་ེབ་ོམངོན་པར་འ ་བ་དང་ གོ་ཆགས་ག མ་པ་ོདང་ ་ཚམ་པའི་གནས་དག་ ངོ་རགིས་ཏ།ེ ད་ེདག་ ་རམི་
བཞནི་བསམ་གཏན་ ་ིཚར་མ་ ་དང་བཅས་ཞངི་གཞན་ སི་གནདོ་པ་དང་ཅ་ོའ ་ིབ་སགོས་ ་ིདགག་ ་ཡདོ་པའ་ི རི། 

ཚགས་ལངས་ ་ིམཆདོ་བ དོ་ན།ི
༈ མཆོད་བ ོད་པའི་གཞིར་ ངས་ནས། འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ ན་གཅགི་ །། ཞསེ་སོགས་ ན་ངག་གིས་བ ོད་ ལ་དམ་པར་

ར་པ་སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ེ་བ་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་འ ལ་བ་མེད་པར་ ི་བོའ་ག ག་གི་ ན་ ་
མཆདོ་བ ོད། བ་པའི་བ ན་ལ་ཤིང་ འི་ ོལ་གཏོད་ནས། ཞེས་སོགས་ ི་ ན་ངག་གིས་བ ོད་ ལ་དམ་པར་ ར་པ།། བ་
པ་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་དང་ མས་འཇམ་ད ངས་གཉིས། འཛམ་ ིང་མཛས་པར་ ེད་པའི་ ན་ ག་མཆགོ་གཉསི་ལ་
སོགས་པའི་འཕགས་ ལ་ ི་པཎ་ བ་དམ་པ་ མས་དང༌ ེ་བ་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་འ ལ་བ་མེད་པར་ ི་བོའ་ག ག་
གི་ ན་ ་མཆོད་བ ོད། གངས་ཅན་ཤིང་ འི་ ོལ་འ ེད་ཙང་ཁ་པ།། ཞེས་སོགས་ ི་ ན་ངག་གི་བ ོད་ ལ་དམ་པ་ ར་པ། 
གངས་ཅན་ ལ་ ི་ཤངི་ ་ཆནེ་པོ་འཇམ་མགནོ་ ལ་བ་གཉིས་པ་ཙང་ཁ་པ་ཡབ་ ས་ མས་དང་ ེ་བ་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་
་འ ལ་བ་མདེ་པར་ ི་བོའ་ག ག་གི་ ན་ ་མཆོད་བ ོད། དཔལ་ ན་ ་བའི་ ་བ་ ལ་ ིམས་སགོས།། ཞེས་སགོས་ ི་ ན་

ངག་གིས་བ ོད་ ལ་དམ་པར་ ར་པ་ས་བ འི་དབང་ ག་ ེ་ ལ་ ིམས་ཆོས་འཕལེ་ནས་ཉེ་བར་བ ང༌། ད་ འི་མཁན་རནི་པོ་
ཆ་ེ མཚན་འ ག་དགོས་ བར་ ་ིདངསོ་བ ད་ ི་དཔལ་ ན་ ་མ་དམ་པ་ མས་དང་ ་ེབ་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་འ ལ་བ་མདེ་པར་

ི་བོའ་ག ག་གི་ ན་ ་མཆདོ་བ ོད། བསམ་པའི་རེ་བ་ ོང་མཛད་ ་མ་དང༌།། ཞེས་སོགས་ ི་ ན་ངག་གིས་བ ོད་ ལ་དམ་
པར་ ར་པ། ་མ་ཡི་དམ་སངས་ ས་ ང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འ ོ་ཆོས་ ོང་ ང་མ། འཕགས་པའི་དགེ་འ ན་ལས་ ེད་
པ་ མས་དང་ ེ་བ་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་འ ལ་བ་མེད་པར་ ི་བོའ་ག ག་གི་ ན་ ་མཆོད་བ ོད། ོད་ནི་ མ་ད ོད་

ས་མཛས་ཤིང༌།། ཞེས་སགོས་ ི་ ན་ངག་གིས་བ ོད་ ལ་དམ་པར་ ར་པ། བདག་གི་ ོགས་ ་ ོལ་ ི་ ོལ་ འདིས་མཚན་པའི་
ོགས་ཚངས་པར་མ ངས་པར་ ོད་པ་ མས་དང༌། ེ་བ་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་འ ལ་བ་མེད་པར་ ི་བོའ་ག ག་གི་
ན་ ་མཆོད་བ ོད། བ ོ་བ་ ོན་ལམ་བ ིས་ ི་དབང་ ་ ས་ན། ས་ག མ་གཤེགས་པའི་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ ིས།། བ ོ་བ་

གང་ལ་མཆོག་ ་བ གས་པ་དེས།། བདག་གི་དགེ་བའི་ ་བ་འད་ི ན་ ང༌།། བཟང་པོ་ ོད་ ིར་རབ་ ་བ ོ་བར་བ ི།། ེ་བ་
ན་ ་ཡང་དག་ ་མ་དང༌།། འ ལ་མེད་ཆོས་ ི་དཔལ་ལ་ལོངས་ ོད་ཅིང༌།། ས་དང་ལམ་ ི་ཡནོ་ཏན་རབ་ ོགས་ནས།། ོ་ ེ་

འཆང་གི་གོ་འཕང་ ར་ཐོབ་ཤོག  ས་ལ་ཆོས་གོས་ག མ་ ི་བ ་ཤིས་ཤགོ  ངག་ལ་ ེ་ ོད་ག མ་ ི་བ ་ཤིས་ཤགོ  ཡིད་

ལ་བ བ་པ་ག མ་ ི་བ ་ཤིས་ཤོག  བ བ་ག མ་ ན་ ི་མཛས་པའི་བ ་ཤིས་ཤོག  


