༄༅། ། བ་མཐའ་ གས་བ ད་མཛས་ ན།
སེམས་ཙམ་པའི་ ོར།

བཀའ་བ ད་ད ན་ཆོས་ཡིག་ཆ་ ོགས་ ིག་ཚགས་པ།

ིའི་ ོབ་ ོན་པ། ལ་དབང་བ ་བ ན་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེ།
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ེ་མཆོག་གི་བཀའ་འ ོལ་ལམ་ ོན་འོག་བཀོལ་ ོད་ ས་པ་ཡིན། །

དཀར་ཆག །

དཀར་ཆག །
མ་ ་པའི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ།
སེམས་ཙམ་པའི་ལོ་ ས།
སེམས་ཙམ་པའི་ བ་མཐའ།
གཞིའི་ མ་གཞག །
ལམ་ ི་ མ་གཞག །
འ ས་ འི་ མ་གཞག །

མ་ ་པའི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ།

ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་ ིས་མཛད།

་གར་ ད་ ། ིང་ཤི་ཀ་ ་རི་ །
བོད་ ད་ ། མ་ ་པའི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ།
སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
བདག་དང་ཆོས་ ་ཉེར་འདོགས་པ། །
་ཚགས་དག་ནི་གང་ ང་བ། །
དེ་ནི་ མ་པར་ཤེས་པར་ ར། །
ར་པ་དེ་ཡང་ མ་ག མ་ ེ། །
མ་པར་ ིན་དང་ངར་སེམས་དང༌། །
ལ་ལ་ མ་པར་རིག་པའོ། །
དེ་ལ་ ན་གཞི་ མ་ཤེས་ནི། །
མ་ ིན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ། །
དེ་ནི་ལེན་པ་དག་དང་གནས། །
མ་པར་རིག་པ་མི་རིག་པ། །
ག་ ་རེག་དང་ཡིད་ ེད་དང༌། །
རིག་དང་འ ་ཤེས་སེམས་པར་ ན། །
དེ་ལ་ཚར་བ་བཏང་ ོམས་ཏེ། །
དེ་ནི་མ་བ ིབས་ ང་མ་བ ན། །
རེག་ལ་སོགས་པའང་དེ་བཞིན་ནོ། །
དེ་ནི་ ན་འབབ་ ་བོ་བཞིན། །
ད ་བཅོམ་ཉིད་ན་དེ་ ོག་གོ །
དེ་ལ་གནས་ཏེ་རབ་འ ང་ཞིང༌། །
དེ་ལ་དམིགས་པ་ཡིད་ཅེས་ ། །
མ་ཤེས་ངར་སེམས་བདག་ཉིད་ཅན། །
བ ིབས་ལ་ ང་ ་མ་བ ན་པའི། །
ཉོན་མོངས་བཞི་དང་ ག་ ་འ ོགས། །
བདག་ ་ ་དང་བདག་ ་ ོངས། །

བདག་ ལ་བདག་ཆགས་འ ་ཤེས་པ། །
གང་ ་ ས
ེ ་པ་དེའི་འོ་གཞན། །
རེག་སོགས་ ང་དེ་ད ་བཅོམ་མེད། །
འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་ལ་མེད། །
འཇིག་ ེན་འདས་པའི་ལམ་ནའང་མེད། །
འདི་ནི་ ར་པ་གཉིས་པའོ། །
ག མ་པ་ ལ་ མ་ ག་པོ་ལ། །
དམིགས་པ་གང་ཡིན་དེ་དག་ ེ། །
དགེ་དང་མི་དགེ་གཉི་ག་མིན། །
ན་ ་འ ོ་དང་ ེ་ ག་དེས། །
སེམས་ལས་ ང་བ་དགེ་བ་དང༌། །
དེ་བཞིན་ཉོན་མོངས་ཉེ་ཉོན་མོངས། །
ཚར་བ་ག མ་དང་དེ་མ ངས་ ན། །
དང་པོའ་རེག་ལ་སོགས་པ་དང༌། །
འ ན་མོས་ ན་དང་བཅས་པ་དང །
ཏིང་ངེ་འཛན་ ོ་ ེ་ ག་དེས། །
དད་དང་ངོ་ཚ་ ེལ་ཡོད་དང༌། །
མ་ཆགས་ལ་སོགས་ག མ་བ ོན་འ ས། །
ཤིན་ ་ ངས་དང་བག་ཡོད་བཅས། །
མ་མི་འཚ་དགེ་ཉོན་མོངས་ནི། །
འདོད་ཆགས་ཁོང་ ོ་གཏི་ ག་དང༌། །
ང་ ལ་ ་བ་ཐེ་ཚམ་མོ། །
ོ་དང་ཁོན་ ་འཛན་པ་དང༌། །
འཆབ་དང་འཚག་དང་ ག་དོག་དང༌། །
སེར་ ་དང་ནི་ ར་བཅས་དང༌། །
གཡོ་ གས་ མ་འཚ་ངོ་ཚ་མེད། །
ེལ་མེད་ གས་དང་ ོད་པ་དང༌། །

མ་དད་པ་དང་ལེ་ལོ་དང༌། །
བག་མེད་པ་དང་བ ེད་ངས་དང༌། །
མ་གཡེང་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་དང༌། །
འ ོད་དང་གཉིད་ ང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
ོག་པ་དང་ནི་ད ོད་པ་དང༌། །
ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་གཉིས་ མ་གཉིས། །
་ མས་ ་བའི་ མ་ཤེས་ལས། །
ཇི་ འི་ ེན་ལས་འ ང་བ་ནི། །
མ་ཤེས་ ན་ཅིག་གམ་མ་ཡིན། །
་ལ་ བས་ མས་ཇི་བཞིན་ནོ། །
ཡིད་ ི་ མ་ཤེས་འ ང་བ་ནི། །
ག་ འོ་འ ་ཤེས་མེད་པ་དང༌། །
ོམས་པར་འ ག་པ་ མ་གཉིས་དང༌། །
སེམས་མེད་གཉིད་དང་བ ལ་མ་གཏོགས། །
མ་པར་ཤེས་པར་ ར་པ་འདི། །
མ་ ོག་ཡིན་ཏེ་དེ་ཡིས་གང༌། །
མ་བ གས་དེ་མེད་དེས་ན་འདི། །
ཐམས་ཅད་ མ་པར་རིག་པ་ཙམ། །
མ་ཤེས་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ། །
ཕན་ ན་དག་གི་དབང་གིས་ན། །
དེ་ ་དེ་ ར་འ ར་བར་འ ོ། །
དེས་ན་ མ་ ོག་དེ་དེ་ །ེ །
ལས་ ི་བག་ཆགས་འཛན་གཉིས་ ི། །
བག་ཆགས་བཅས་པས་ ་མ་ཡིས། །
མ་པར་ ིན་པ་ཟད་ནས་གཞན། །
མ་ ིན་ ད
ེ ་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །
མ་པར་ ོག་པ་གང་གང་གིས། །

དངོས་པོ་གང་གང་ མ་བ གས་པ། །
དེ་ཉིད་ ན་ ་བ གས་པ་ཡི། །
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་དེ་མེད་དོ། །
གཞན་ ི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །
མ་ ོག་ཡིན་ཏེ་ ེན་ལས་ ང༌། །
བ་ནི་དེ་ལ་ ་མ་པོ། །
ག་ ་མེད་པར་ ར་པ་གང༌། །
དེ་ ིར་དེ་ཉིད་གཞན་དབང་ལས། །
གཞན་མིན་གཞན་མ་ཡིན་པའང་མིན། །
མི་ ག་པ་སོགས་བཞིན་ ་བ ོད། །
དེ་མ་མཐོང་བར་དེ་མི་མཐོང༌། །
ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ མ་ག མ་ ིས། །
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ མ་ག མ་ལ། །
དགོངས་ནས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ ི། །
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་བ ན་པ་ཡིན། །
དང་པོ་པ་ནི་མཚན་ཉིད་ ི། །
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་གཞན་པ་ཡང༌། །
དེ་ནི་རང་ཉིད་མི་འ ང་བས། །
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་གཞན་ཡིན་ནོ། །
ཆོས་ ི་དོན་ ི་དམ་པའང་དེ། །
འདི་ ར་དེ་བཞིན་ཉིད་ ང་དེ། །
ས་ མས་ ན་ནའང་དེ་བཞིན་ཉིད། །
དེ་ཉིད་ མ་པར་རིག་པ་ཙམ། །
ཇི་ ིད་ མ་རིག་ཙམ་ཉིད་ལ། །
མ་པར་ཤེས་པ་མི་གནས་པ། །
འཛན་པ་གཉིས་ ི་བག་ལ་ཉལ། །
དེ་ཉིད་ མ་པར་མི་ ོག་གོ །

འདི་དགེ་ མ་རིག་ཙམ་ཉིད་ཅེས། །
དེ་ མ་ ་ནི་དམིགས་ནས་ ། །
ཅི་ཡང་ ང་ ེ་མ ན་འཇོག་ན། །
དེ་ནི་ཙམ་ལ་མི་གནས་སོ། །
ནམ་ཞིག་ཤེས་པས་དམིགས་པ་ མས། །
མི་དམིགས་དེ་ཡི་ཚ་ན་ནི། །
མ་པར་རིག་པ་ཙམ་ལ་གནས། །
ག ང་བ་མེད་པས་དེ་འཛན་མེད། །
དེ་ནི་སེམས་མེད་མི་དམིགས་པ། །
འཇིག་ ེན་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད། །
གནས་ ང་གཞན་ ་ ར་པ་ ེ། །
གནས་ངན་ལེན་གཉིས་ ངས་པའོ། །
དེ་ཉིད་ཟག་པ་མེད་དང་ད ིངས། །
བསམ་ ིས་མི་ བ་དགེ་དང་བ ན། །
དེ་ནི་བདེ་བ་ མ་ ོལ་ ། །
བ་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་ཞེས་ ། །
མ་ ་པའི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ད ིག་གཉེན་ ིས་མཛད་པ་ ོགས་སོ།། །།
་གར་ ི་མཁན་པོ་ཛ་ན་མི་ ་དང་ ི་ལེན་ ་བོ་དྷི་དང༌། ་ཆེན་ ི་ལོ་ ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་ ེས་
བ ར་ཞིང་ ས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།

སེམས་ཙམ་པའི་ལོ་ ས།

སེམས་ཙམ་པ།
ལ་འ ོར་ ོད་པའམ། མ་རིག་པའམ། སེམས་ཙམ་པ་ཞེས་པ་ནི་དོན་གཅིག་མིང་གི་ མ་ ངས་ཏེ། ནང་པ་སངས་ ས་པའི་ཐེག་ཆེན་

བ་མཐའ་ ་བའི་ཡ་ ལ་གཅིག་ཡིན། བ་མཐའ་འདིའི་ཡང་མེས་ནི་ ེ་བ ན་ མས་མགོན་ཡིན་པར་བཞེད་ཅིང་། ོབ་དཔོན་ཐོགས་

མེད་དང་། ད ིག་གཉེན་ ི་ བས་སེམས་ཙམ་པའི་ བ་མཐའ་དངོས་ ་ད ་བ ེས། སེམས་ཙམ་པ་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་འདིའང་། ོབ་

དཔོན་ད ིག་གཉེན་ ིས་མཛད་པའི་ཉི་ ་པའི་ཚག་ལེ ར་ ེད་པ་ལས་ ང་ཞིང་། ག ང་དེ་ལ་བ ེན་ནས་སེམས་ཙམ་པའི་ ་ བ་ ི་
ང་གཞི་ གས་པར་ གས།

འཕེལ་རིམ།
སེམས་ཙམ་ ི་ བ་མཐའི་འཕེལ་རིམ་ལ་ཐོགས་མེད་ ོན་ ི་སེམས་ཙམ་དང་། སེམས་ཙམ་ ་རབས་པ། སེམས་ཙམ་ ི་རབས་པ་བཅས་
ག མ་ ་ ེ་ཆོག་ཅིང་། ོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ ི་ ོན་ ་ ང་བའི་ལང་ཀར་ག ཤེགས་པའི་མདོ་དང་། ས་བ ་པའི་མདོ། མད་ ་

དགོངས་འ ེལ་བཅས་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་དཔེ་མཚན་ ི་ག ང་ གས་ཡིན་ལ། ག ང་ གས་དེ་དག་ལས་བ ན་པའི་བ ོད་གཞི་ ད་
པར་ཅན་ མས་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་ ་ བ་ ི་ བ་ཆའི་ ་ ེན་གཙ་བ་ཡན།

མདོ་ལས་ག ངས་པའི་སེམས་ཙམ།
དེའི་ནང་ནས་ས་བ ་པའི་མད་ན་ཐེག་ཆེན་ ི་ བ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁས་ལེན་པའི་མད་ཞག་ཡིན་ཅིང་། མད་དའི་ནང་ ་"ཁམས་

ག མ་པ་ན་སེམས་ཙམ་མོ། །"ཞེས་པའི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཚག་འདི་དང་། དེ་བཞིན་མད་ ་དགོངས་འ ེལ་དང་། ལང་ཀར་ག ཤེགས་
པའི་མདོ་བཅས་ནི་སེམས་ཙམ་ ི་ བ་མཐའི་མཚན་ ེད་ ི་རང་བཞིན་ གས་ཆེར་ ན་པའི་ག ང་ གས་ཤིག་ཡིན།

ལང་ཀར་ག ཤེགས་པ་ནི་ མ་ཤེས་བ ད་ཀ་ཆ་ཚང་བ་བ ན་པའི་མདོ་ ་ཤོས་ཡིན་ལ། མད་དར་ མ་ཤེས་བ ད་པ་ལ་ལེན་པའི་ མ་
པར་ཤེས་པ་ཞེས་ག ངས་ཡོད་ཅིང་། དེང་ ས་ ི་མཁས་པ་ཚས་ཞིབ་འ ག་ ས་པ་ ར་ན་ མ་ཤེས་བ ན་པ་ཉོན་ཡིད་ནི་ མ་ཤེས་

བ ད་པའི་ ེས་ ་ མ་གཞག་ ེད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་དེ། དེའི་ ་མཚན་གཙ་བ་ན། འཕགས་པ་ ་ བ་ ི་འ མ་ ི་འ ེལ་པར།

ན་གཞི་ཁས་ལེན་པའི་ བ་མཐའ་ ་བ་ མས་དགག་པའི་ཚ། གལ་ཏེ་ ན་གཞི་ཁས་ ངས་ན་ མ་ཤེས་བ ན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་ཁས་

ལེན་དགོས་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་ཡོད་པས། བས་དེའི་ ན་གཞི་ཁས་ལེན་པ་ མས་ ིས། ད་ ང་ མ་ཤེས་བ ན་པ་ཁས་ ངས་
མེད་པར་ཚད་དཔག་ ེད་ ི་ཡོད།

མད་ ་དགོངས་འ ེལ་ ི་ནང་ ་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ ོར་ལ་ཆ་ཚང་བའི་འ ེལ་བ ཤད་མཛད་ཡོད་ཅིང་། ིར་དེའི་ ོན་ ་ཐེག་པ་

ང་ འི་མདོ་ མས་ ་སངས་ ས་ ི་བཀའ་ལ་ ང་ངེས་ ི་ད ེ་བའམ། བས་དེར་དགོངས་པ་དང་དགོངས་པ་ཅན་ཡིན་མིན་ཞེས་པའི་

ོ་ནས་མད་ འི་ ད་པར་ ེས་ཡོད་མོད། ང་དོན་དང་ངེས་དོན་ ི་ད ེ་མཚམས་གསལ་བར་བ ན་པའི་མདོ་ ་ཤོས་ནི་མད་ ་

དགོངས་འ ེལ་ཡིན།

སེམས་ཙམ་པའི་ ་ བ་ ི་གནད་འགག །
ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་དང་། མ་ཤེས་བ ད། མཚན་ཉིད་ག མ། རང་རིག་བཅས་ ་ ེན་བཞི་པ་ད་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་ ་ བ་
ི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ བ་ཆ་ཞིག་ཡིན།

ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ ་བཞེད་ ལ།
ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ཞེས་པའི་ བ་དོན་འདི་ནི། ནང་པའི་ ་ བ་ ི་འཕེལ་རིམ་ ོད། གཞི་འཛན་ས་འགའ་ཞིག་ལ་བ ེན་ནས་
ང་བའི་ བ་དོན་ཞིག་ ེ།

༡ ེན་འ ེལ་བ ་གཉིས་ལས་འ ོས་པ།
ས་བ ་པའི་མད་སགས་ ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ ་ བ་པར་ག ངས་པར་མ་ཟད། སེམས་ནི་ལས་ ི་ ེད་པོར་ག ངས་ཡོད།

དེས་ན་ ི་ ོད་ ི་འཇིག་ ེན་དང་། ནང་གི་ ང་པོ་ ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་ལ་བ ེན་ནས་ བ་ཅིང་། ལས་དེ་ཡང་ ་བ་སེམས་ ི་ ན་ ོང་ལ་
བ ེན་ནས་ ེ་བས། གཞི་འཛན་ས་འདི་ལ་བ ེན་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ ་ ་བ་ནི། གདོད་མའི་ནང་བ ན་ ི་ ོད་ འང་ཡོད།
དེ་ ་ འི་ ་མཚན་ ི་ ང་གཞི་ལ་བ ེན་ནས། ་མ ད་དར་ ེལ་ ང་བའི་བཞེད་པ་ནི་ ེན་འ ེལ་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ི་ མ་ཤེས་
དང་། མིང་ག གས་ ི་ཡན་ལག་གི་འ ེལ་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ས་པར་ཤེས་ ས་ཏེ། མིང་ག གས་ཞེས་པའི་ག གས་ནི། ག གས་ ི་

ཆོས་ མས་ལ་གོ་བ་དང་། མིང་ནི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ཚགས་ ག་ལ་གོ་བ་ཡིན་པས། མ་པར་ཤེས་པའི་ཡན་ལག་ནི་ མ་ཤེས་ཚགས་
ག་ལས་ཡན་གར་ ་ ར་པ་ཞིག་ལ་འདོད་དགོས་ཤིང་། ཚགས་ ག་ལས་ཡན་གར་ ་ ར་པའི་ མ་ཤེས་ཤིག་ཡོད་པ་ ེ་པ་བཅོ་

བ ད་ ེས་ བས་ནས་ཁས་ལེན་ཅིང་། དེང་སང་གནས་བ ན་པས་འདོད་པའི་ཆ་བཅས་ ི་ མ་ཤེས་ཞེས་པའང་འདི་ལ་གོ་བ་ཡིན་ནོ། །
མ་པར་ཤེས་པ་འདི་ལ་ ིས་ ན་གཞིའི་ མ་ཤེས་སམ་ལེན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །

༢ ལ་རིག་པ་ ་བའི་བ ཤད་ ལ།
ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་ ་མཚན་གཞན་ཞིག་ནི། མད་ ་དགོངས་འ ེལ་ ི་བཞེད་པ་ ིས་དར་ ེལ་ ང་བ་ཞིག་ ེ།

མད་དར་སེམས་ ིས་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་ ང་བར་ག ངས་པས། མདོར་ན་བཞེད་ ལ་འདི་གཉིས་ལ་བ ེན་
ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ལ། འདི་གཉིས་སེམས་ཙམ་པའི་ བ་མཐའི་རིགས་པ་གལ་ཆེ་བ་གཉིས་ ང་
ཡིན་ཏེ། གཅིག་ནི་ལས་འ ས་ ི་ཆ་ནས་དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་ ལ་ ོགས་པའི་ཆ་ནས་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །

མ་ཤེས་བ ད་ ི་འཕེལ་རིམ།
༡ ེན་འ ེལ་ ི་བཞེད་ ལ།

མ་ཤེས་བ ད་པའི་བཞེད་ ལ་འདི་ཡང་ ེན་འ ེལ་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ལས་ མ་པར་ཤེས་པའི་ཡན་ལག་དང་། མིང་ག གས་ ི་

ཡན་ལག་གཉིས་ཕན་ ན་ ི་འ ེལ་པ་ལ་བ ེན་ནས། ཚགས་ ག་ལས་གཞན་ ་ ར་པའི་ མ་ཤེས་ཤིག་ཡོད་པ་ར་འ ོད་ ས་ཏེ། མ་
པར་ཤེས་པ་དེ་ལ་ ན་གཞིའི་ མ་ཤེས་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །
༢ ་བའི་ཤེས་པའི་འདོད་ ལ།
ར་ ེ་པ་བཅོ་བ ད་ལས་ཕལ་ཆེན་ ེ་པའི་ མ་པར་ ེ་ ེ་ ་བ་དང་། མད་ ་པའི་ ས་ ་མ་དཔེ་ ོན་པའི་ ེ་པ་སོགས་ ིས་སེམས་ཅན་

མས་འཆི་འཕོ་བའི་ཚ་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་མ་ཞག་ཡོད་ཅིང་། ་རབས་པ་ མས་ ིས་དེ་ཉིད་ ག་པ་ཡིད་ཤེས་ ི་ཆ་ ་མ་ཞག་ཡིན་

པར་འདོད།

༣ བདག་འཛན་ ི་ཞེན་ ལ།
གནས་མ་ འི་ ེ་པ་ ང་བའི་ ེས། ག གས་ཅན་དང་། མ་ཤེས་ ག་ལས་ཡན་གར་ ་ ར་པའི་ ིད་པར་ཡང་ཡང་ ེ་བའི་གང་ཟག་གི་
བདག་ཡོད་པར་འདོད་ཅིང་། སེམས་ཙམ་པས་གོང་ ་བ ཤད་པའི་ མ་ཤེས་ ་མོ་དང་། གནས་མ་ ས་འདོད་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་ ་
་བའི་ ་ བ་ ང་ ེལ་ ིས། ན་གཞི་ མ་ཤེས་ ་བའི་ གས་གསར་ ་གཏོད་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡང་ཡང་ ིད་པར་ ེ་

བའི་ མ་ཤེས་ ་མ་ཡད་ཅིང་། དེ་ཉིད་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་ ་འཛན་པས། འ ག་ཤེས་ ག་ལས་གཞན་ ་ ར་པའི་ མ་ཤེས་བ ན་པ་
དང་བ ད་པ་ཡོད་པ་ བ་ཅིང་། མ་ཤེས་བ ད་ ི་འདོད་ ལ་ཆ་ཚང་བ་ ང་ངོ་། །

མཚན་ཉིད་ག མ།
མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་བཞེད་ ལ་བ ན་པའི་མདོ་ ་ཤོས་ནི་ལང་ཀར་ག ཤེགས་པ་དང་། མད་ ་དགོངས་འ ེལ་ཡིན་ཅིང་། མཚན་ཉིད་
ག མ་ ི་ད ེ་བ་འ ེད་ ལ་ནི། ཆོས་མངོན་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་ ་གཞི་ ར་བ ་བའི་ ལ་དང་། དེ་བཞིན་ཆོས་མངོན་པར་ཤེས་
་གཞི་ འི་ཆོས་ལ་བདེན་ ན་ ི་ད ེ་བ་ ེ་ ལ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པའ་ ོང་ཉིད་དམ། དེ་བཞིན་ཉིད་དོན་དམ་པར་ བ་པའི་བཞེད་པ་
ན་འཛན་ ིས་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ མ་གཞག་བ ན་ཡོད།

མཚན་ཉིད་ག མ་བ ན་པ་དང་ ས་མཉམ་པར་ང་བ་ཉད་མེད་ག མ་ཡང་བ ན་པ་ཡིན་ཏེ། མཚན་ཉིད་ག མ་ ་ ེས་ཟིན་པའི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ ོང་ ལ་ལ་བ ེན་ནས་དེ་དག་ས་སའ་ ོང་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། ང་བ་ཉད་མེད་ག མ་ ི་བ ཤད་ ལ་འདི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནང་ཕན་ ན་ ིས་ཤེར་ ིན་ ི་མདོ་ལས་ག ངས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་ཉིད་ ་བ ན་པའི་ ལ་ལ་ད ད་པ་ ས་པ་
ཞིག་ལས། ཐེག་པ་ ང་ ་ མས་ལ་ ན་འ ིན་ ས་པ་ཞིག་མིན་ནོ། །

རིགས་པས་ད ད་ཚའམ། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་ཉིད་ ་ ་བའི་འདོད་པ་ཁས་ལེན་ཆོག་ ང་། ོང་བ་དངོས་སམ་ཉམས་

ལེན་ ེད་ བས་སེམས་དང་ག གས་ ི་ཆོས་ མས་ཡོད་པ་བ ོག་ ་མེད་པས། དེའི་ ོང་ཉིད་ ི་ཆ་ཤིན་ ་ ོགས་དཀའ་བའི་ ་མཚན་
ལ་བ ེན་ནས། མད་ད་གཉིས་ ་ ོང་པ་དང་ཡོད་པའི་ ད་པར་དང་ང་བ་གསལ་བར་བ ན་ཡོད།

རང་རིག །

རང་རིག་ཅེས་པ་འདི་མད་ ་ ང་ ེ་བཞི་ལས་ཡང་ཡང་ ང་ཞིང་། དེར་ ལ་འ ོར་རང་ཉིད་ ི་ ོགས་པ་ནི་རང་རང་གི་ ོད་ ལ་ཡིན་
པར་ག ངས་ཤིང་། ེ་ ག་བ ཤད་མཛད་ ་གནས་མ་ ས་འདོད་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་དེས་ ར་ ི་ཉམས་ ་ ོང་བ་ ན་པར་
བ ཤད་པས། དེ་ནི་རང་རིག་འདོད་པའི་ ་ བ་ ི་ ས་ ་མ་ཡིན་པར་བ ོད་ཆོག །

ཐོགས་མེད་ ་མཆེད་ ི་ བས།
་ ེན་དེ་དག་ནི་ ོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་དང་ད ིག་གཉེན་ ་མ་འ ངས་གོང་ ་གཞི་ འི་ཆ་ནས་ཡོད་ཅིང་། ཐོགས་མེད་དང་ད ིག་

གཉེན་ ི་ག ང་ ོམ་ ི་དང་ ེ་ ག་ཐེག་བ ས་དང་། སེམས་ཙམ་ཉི་ ་པ་དང་། མ་ ་པ་བཅས་ ིས་ ར་ ི་ ་ ེན་ མས་ལ་ ོམ་
ིག་མཛད་དེ་སེམས་ཙམ་ ་རབས་པའི་ ོལ་གཏོད།

ད ིག་གཉེན་ ེས་ ི་སེམས་ཙམ།
ད ིག་གཉེན་ ི་ ོབ་མའི་གཙ་བ་ཡན་ཏན་ ་ ས་དང་། ོགས་ ང་གཉིས་ཡིན་ཅིང་། ཡོན་ཏན་ ་ ས་ལ་ ོབ་མ་ ོ་བ ན་དང་།

ོགས་ ང་ལ་ ོབ་མ་ཆོས་ ོང་བཅས་ ང་། ོབ་དཔོན་དེ་གཉིས་ལས་ ་མ་ནི་སེམས་ཙམ་ ་རབས་པ་དང་། ི་མ་ནི་སེམས་ཙམ་ ི་

རབས་པའི་ ་ བ་ ་བའི་མཚན་ ེད་ཡིན་ནོ། །
༡ ོ་བ ན།

སེམས་ཙམ་ ་རབས་པས་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་བ ཤད་པ་ ་ ་གཙགས་ཆེར་འཛན་ཏེ། ག ང་འཛན་ ི་ ང་བ་ཐམས་ཅད་འ ལ་པ་
ཡིན་ཅིང་། ག ང་འཛན་ལས་ ལ་བའི་རང་རིག་བདེན་ བ་ཡིན་པ་དང་། ན་གཞིའི་ང་བ་ ་མེད་ཡིན་པ་ ལ་ ་བཏོན་ནས་བ ཤད།

འདི་དག་ནི་ ོ་བ ན་ནམ། ཡང་ན་ ོ་བ ན་ ི་བཞེད་ ན་འཛན་པ་ ོབ་དཔོན་ཡང་དག་བདེན་པའི་བ མ་ཆོས་དང་བ ར་ཡིག་དག་ ་
ལ་འདོན་མཛད་ཡོད། དེས་ན་སེམས་ཙམ་ ་རབས་པས་གལ་ཆེར་འཛན་པའི་འདོད་ ལ་ཕལ་མ་ཆ་ནི་ལང་ཀར་ག ཤེགས་པ་དང་།

མད་ ་དགོངས་འ ེལ་ ི་དགོངས་པ་ཡིན་ཞེས་བ ོད་ཆོག་ ེ། མདོ་ ་མར་ ན་གཞི་ ི་བཅས་ ི་མེད་གང་ཡིན་ ི་ ལ་དང་། མད་ ་
མར་མཚན་ཉིད་ག མ་ལ་ ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ ི་བ ཤད་པ་མཛད་ཡོད་པས་སོ། །
༢ ཆོས་ ོང་།
སེམས་ཙམ་ ་རབས་པ་ལ་ ོས་ན། སེམས་ཙམ་ ི་རབས་པ་ མས་ ིས་ མ་ཤེས་བ ད་ ི་བ ཤད་པ་ ་ ་གལ་གནད་ཆེ་བར་འཛན་

ཅིང་། ག ང་འཛན་གཉིས་ཀ་མཐའ་གཅིག་ ་འ ལ་པ་ཡིན་མི་དགོས་ལ། རང་རིག་གི་ཆ་ཙམ་ ་མ་ཟད། ག ང་འཛན་ ི་ཆ་གཉིས་ཀ་
གལ་ཆེར་འཛན་པ་དང་། ན་གཞི་ལ་ ི་ ལ་ ི་ང་བ་མད་ཅིང་། ཟག་མེད་དང་མ ངས་ ན་ ་འ ་མ་འ ོ་ཙམ་ ིས་ ི་བཅས་ ི་མེད་
ི་ ད་པར་འཇོག་དགོས་པར་འདོད། སེམས་ཙམ་ ི་རབས་པའི་བཞེད་ ལ་ནི་ མ་པར་རིག་པ་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ ་ ་

ཆེར་བ ཤད་ལ། འདི་དག་གིས་ ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་ ི་ ་ཚའི་མ ག་གི་བཞེད་པ་དང་། ད་པར་སེམས་ཙམ་ མ་ ་པའི་ཚག་
ལེ ར་ ས་པ་གཙགས་ཆེར་འཛན་པ་ཡིན་ནོ། །

མ་བཅས་དང་ མ་མེད།
ིར་ ་རབས་ ི་སེམས་ཙམ་པ་ མས་ལ་ མ་མེད་ ི་སེམས་ཙམ་( མ་ ན་)པ་དང་། ི་རབས་ ི་སེམས་ཙམ་པ་ མས་ལ་ མ་བཅས་ ི་

སེམས་ཙམ་( མ་བདེན་)པ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། མཚན་དེ་ ར་ཐོགས་དགོས་དོན་གཙ་བ་ན། དེ་དག་གིས་ མ་པའམ། ག ང་འཛན་ ི་ཆ་ལ་
འདོད་པ་མི་མ ན་པའི་ ་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་ཡིན། མ་པ་ཡོད་མེད་ ི་ས་མཚམས་ནི། མ་པ་གཞན་དབང་ ་འདོད་མ་འདོད་
།

ིས་ཡིན་ལ། ོ་བ ན་ ིས་ མ་པ་གཞན་དབང་མིན་པར་བཞེད་པ་དང་། ཆོས་ ོང་གིས་ མ་པ་གཞན་དབང་ཡིན་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ།

བདེ་གཤེགས་ ིང་པོ་ ་བ་དང་ མ་ ན་པའི་ ད་པར།
བོད་ ི་མཁས་པ་ ་མས་བདེ་ག ཤེགས་ ིང་པོ་ ་བ་(ད ་མ་གཞན་ ོང་པ་)སེམས་ཙམ་ མ་ ན་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་མོད། དེ་གཉིས་

དབར་གནད་འགག་ཆེ་བའི་ ད་པར་འགའ་ཡོད་དེ། བདེ་ག ཤེགས་ ིང་པོ་ ་བས་འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་ མ་ ོག་ལས་ ང་བ་ཡིན་

པར་འདོད་ལ། སེམས་ཙམ་ མ་ ན་པས་དེ་ ར་མི་འདོད་པ་དང་། བདེ་ག ཤེགས་ ིང་པོ་ ་བས་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ ལ་ ལ་ཅན་གཉིས་

ཀ་ལ་གོ་བར་འདོད་ ང་། སེམས་ཙམ་ མ་ ན་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ ོང་ཉིད་ལ་གོ་བར་འདོད་པ་དང་། །བདེ་ག ཤེགས་ ིང་པོ་ ་བས་
གཞན་དབང་རང་ ོང་ ་འདོད་ལ། སེམས་ཙམ་ མ་ ན་པས་ནི་གཞན་དབང་གཞན་ ོང་ ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །

གས་འདི་གཉིས་ ི་ ་བའི་ཤན་འ ེད་པ་ལ། ད ས་མཐའ་ མ་འ ེད་ནི་གནད་འགག་ཆེ་བའི་བ མ་ཆོས་ཤིག་ཡིན་ཅིང་། དེའི་ནང་

་ཁམས་ག མ་ ི་སེམས་སེམས་འ ང་ཐམས་ཅད་འ ལ་པ་ཡིན་པར་ག ངས་པ་དེ་ནི་བདེ་ག ཤེགས་ ིང་པོ་ ་བ་དང་ཐག་ཉེ་ལ། དེ་

བཞིན་ཉིད་ཅེས་པའི་ཐ་ ད་དེ་ ོང་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་གོ་བར་ག ངས་པ་དེ་ནི་སེམས་ཙམ་ མ་ ན་པ་དང་ཐག་ཉེ་བ་ཡིན་ནོ། །ད ས་མཐའ་

མ་འ ེད་ནི་ གས་དེ་གཉིས་ ི་མཁས་པ་ མས་ ིས་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་བདེན་ ན་འཆད་པའི་ བས། ངེས་པར་ ་ ང་འ ེན་ ེད་

པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡིན་པས། ཕལ་ཆེར་ ་མཚན་འདི་ལ་བ ེན་ནས་ མ་ ན་ ་བ་དང་བདེ་ག ཤེགས་ ིང་པོ་ ་བ་གཉིས་ ི་ ད་པར་དེ་
ཙམ་གསལ་ཁ་མ་ ང་བ་ཡིན་ཤས་ཆེ།

གཞན་དབང་བདེན་ ན།
ོབ་དཔོན་ཆོས་ ོང་གི་ ོགས་འཛན་པའི་སེམས་ཙམ་པ་ མས་ ིས་གཞན་དབང་བདེན་པར་འདོད་ ང་། ག་གཅིག་རང་དབང་བར་

མི་འདོད་དེ། གཞན་དབང་ནི་ ་ ེན་ལས་ ེ་ཞིང་འཇིག་པ་ཡིན་པས། འདོད་ ལ་འདིའི་ཐད་ད ་མ་པའི་ ་བ་དང་ ད་པར་ཆེར་མེད་

མོད། །འོན་ ང་ཆོས་ ོང་གིས་གཞན་དབང་རང་མཚན་ ་འདོད་ཅིང་། དོན་དམ་པར་ནི་གཞན་དབང་ ན་ ོབ་ ི་ཆོས་ཡིན་པས་བདེན་
པར་ བ་པ་མི་འདོད་དོ། །

་ནག་གི་ ལ་ ་སེམས་ཙམ་པ་དར་ ལ།
ཙ་ནའི་ ལ་ ་སེམས་ཙམ་པ་དར་ ས་ ང་ ལ་ནི། སེམས་ཙམ་པ་ ིང་མ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་གསར་མ། ང་ཙང་ ེས་ ི་སེམས་ཙམ་
པ་ ེ་ག མ་ ་ ེ་ནས་བ ཤད་ཆོག་ཅིང་།

༡ སེམས་ཙམ་ ིང་མ།
ཙ་ནའི་ ལ་ ་སེམས་ཙམ་པའི་ བ་མཐའ་ཐོག་མར་དར་ ེལ་མཛད་མཁན་ནི། ས་རབས་ ག་པའི་ནང་ ་ ་ནག་ ་ཕེབས་པའི་ ་

གར་ ི་ ོབ་དཔོན་ཡང་དག་བདེན་པ་ཡིན་ཅིང་། ཁོང་ནི་ ོབ་དཔོན་ ོ་བ ན་ ི་ ེས་ཙམ་ ་ཕེབས་པའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། ་ བ་
ི་བཞེད་ ོགས་སེམས་ཙམ་ ིང་མ་ ོ་བ ན་ ི་ གས་དང་མ ན་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན།

༢ སེམས་ཙམ་གསར་མ།
ི་ལའ་ ས་རབས་བ ན་པར། ོབ་དཔོན་ ང་ཙང་ངམ་ཐང་གི་ ེ་ ོད་ག མ་པ་ ་ལ ར་ ོབ་གཉེར་ལ་ཕེབས། ཁོང་གིས་བ ེན་པའི་ ་མ་

ནི་ ོབ་དཔོན་ ལ་ ིམས་བཟང་པ་ཡན་ཅིང་། དེ་ནི་ ོབ་དཔོན་ཆོས་ ོང་གི་དངོས་ ོབ་ཡིན།

བས་དེར་ ་གར་ ་བ ན་བཅོས་མཁན་པོ་བ ་ཡིས་ མ་ ་པའི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་ལ་འ ེལ་པ་རེ་མཛད་པས། འ ེལ་ ེད་མཁན་པོ་

བ ་ ་ཡོངས་ ་ གས། མ་ ་པ་ནི་ ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་ ི་ ་ཚའི་ ད་ ་བ མས་པའི་བ ན་བཅོས་ཡིན་པས། ད ིག་གཉེན་
ིས་ མ་ ་པ་མཛད་ ེས་ ་ ་ངན་ལས་འདས་ནས་རང་འ ེལ་མཛད་ཁོམ་མ་ ང་བར་ གས།

་མཚན་དེར་བ ེན་འ ེལ་ ེད་མཁན་པོ་བ ་ཡི་བ མ་ཆོས་དག་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་ ་ བ་ཆ་ཚང་བ་དར་ ས་ ང་ ས་ ི་མཚན་

ེད་ ་ ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ནས་ ང་ ོབ་དཔོན་ཆོས་ ོང་དང་ ོབ་དཔོན་ ོ་བ ན་ ི་འ ེལ་པ་གཉིས་ནི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན། ང་ཙང་ ་

ནག་ ་ ིར་ཕེབས་པའི་ ེས། འ ེལ་པ་བ ་པ་ད་སེམས་ཙམ་ ་ བ་པ་ཞེས་པའི་པོད་གཅིག་ ་ ོགས་ ིས་མཛད་དེ་ འི་ ད་ ་བ ར།
དེའི་ནང་ ་ མ་ ་པ་ལ་མཁས་པ་ས་སའ་འདོད་ ལ་མི་འ ་བ་ མས་ཞལ་གསལ་པོར་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། གཙ་བ་ བ་དཔོན་ཆོས་ ོང་
གི་བཞེད་པ་གཞིར་བ ང་ཐོག་བ ར་ ིགས་མཛད་ཡོད། ང་ཙང་གིས་ཆོས་ ོང་གི་བཞེད་པ་ ན་འཛན་མཛད་དེ་ ་ནག་ ་དར་ ེལ་
གནང་བའི་སེམས་ཙམ་པའི་ ་ བ་ལ། སེམས་ཙམ་གསར་མ་ཞེས་ འོ། །
༣ ང་ཙང་ ེས་ ི་སེམས་ཙམ།
ང་ཙང་གི་ ོབ་ འི་ ོད། འེ་ཅི་ནི་བ ད་འཛན་ ི་གཙ་བ་ཡན་ཅིང་། ཞིན་ འོ(ཀོ་རི་ཡ)འི་ ལ་ ས་ ་འ ངས་པའི་ ོབ་དཔོན་ཝེན་

ཚག་(ཡོན་ཚ་)གམ་བོད་ ད་ ་ ོགས་གསལ་ནི་ནི། ར་ ས་ ོབ་དཔོན་ཡང་དག་བདེན་པའི་ གས་ ི་སེམས་ཙམ་ ིང་མ་ལ་ ོབ་
གཉེར་མཛད། ིས་ ོབ་དཔོན་ ང་ཙང་གི་ ོབ་མར་ ར་ཏེ་སེམས་ཙམ་གསར་མ་ལ་ ོབ་ ོང་མཛད་ཅིང་། ལ་མོ་
ིའི་ཐོབ་ ང་ ལ།

་ཙ་ཐེན་ ིས་གོ་

ཁོང་གིས་མཛད་པའི་སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་འ ེལ་པ་དང་། མད་ ་དགོངས་འ ེལ་ ི་འ ེལ་པ་བཅས་ལ་སེམས་ཙམ་གསར་ ིང་གི་

ད་པར་ མས་ཞལ་གསལ་པོར་བཀོད་ཡོད་ལ། ག་པར་དགོངས་འ ེལ་ ི་འ ེལ་པ་དེ་ནི་བོད་ ི་ལ་ཆན་འགོས་ཆོས་འ བ་ ིས་བོད་

ད་ ་བ ར་བར་མཛད་དེ་དེང་སང་ ་ནག་འ ེལ་ཆེན་ ་ གས་པ་དེའོ། །ཐང་ ལ་རབས་ ི་ ེས་ ། སེམས་ཙམ་པའི་ག ང་ལ་

ད ད་པ་ ེད་པའི་ ོལ་ཉམས་དམས་ ་སོང་ནས། འཇར་པན་ ི་ ལ་ཙམ་ ་འ ེལ་ཡོད་ ི་ད ད་ཞིབ་ ེད་པའི་ ོལ་མ་ཉམས་པར་ ས།

ས་རབས་བ ་ད ་པའི་ ས་མ ག་ ། དགེ་བ ེན་ད ང་རེན་ ན་ནས་འ ་ ན་བཏང་ ེ། འཇར་པན་ ་བ གས་པའི་སེམས་ཙམ་

པའི་འ ེལ་ཡོད་ཞིབ་འ ག་དང་ཡིག་ཆ་ མས་ ་ ལ་ ་གདན་ ངས་ནས། སེམས་ཙམ་ལ་ད ད་ཞིབ་ ེད་པའི་ ོལ་ ར་ཡང་ ་ནག་ ་
དར།

ས་རབས་ཉི་ ་པའི་མགོར། སེམས་ཙམ་པའི་ བ་མཐའ་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ ི་དགེ་བ ེན་ ང་གཅིག་ ང་ ེ། གཅིག་ནི་ ་

ནག་ ང་ ོགས་ ི་ཧང་ཆིང་ཅིང་དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་ ་ནག་ ་ གས་ ི་ཨོ ་ད ང་ཅན་གཉིས་ཡིན། ཁོང་ མ་གཉིས་ནི་སེམས་ཙམ་པ་
གསར་མའི་མཁས་པ་ཡིན་ལ། ག་པར་ཨོ ་ད ང་ཅན་ ི་ ོབ་མ་ འེ་ ེང་ཡང་ འི་དགེ་བ ེན་ ན་ གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། འོན་
ང་ཁོང་ནི་སེམས་ཙམ་ ིང་མའི་ ་ བ་ལ་གཙགས་ཆེར་འཛན་པ་ཡིན།

རབ་ ་ ང་བའི་ ོགས་ནས་ ས་རབས་གཅིག་པའི་ ོབ་དཔོན་ ོ ་ཕེ་དང་། ད ིན་ ན་གཉིས་ ང་ཞིང་། ཁོང་གཉིས་ ར་སེམས་ཙམ་
ིང་མ་དང་། སེམས་ཙམ་གསར་མའི་ ོགས་འཛན་ ིས་འགལ་ ་ ང་ཞིང་། ་མས་སེམས་ཙམ་ ིང་མའི་ག ང་འཛན་པ་དང་། ི་

མས་སེམས་ཙམ་གསར་མའི་ག ང་འཛན་པ་ཡིན། ད་ ང་ ོ་བ་ ེ་འོས་པ་ཞིག་ལ། ོབ་དཔོན་ ོ ་ཕེ་སོགས་ ིས་སེམས་ཙམ་ ིང་མའི་

ག ང་འཛན་པར་མ་ཟད། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་བ ེད་པའི་བ ན་བཅོས་སོགས་བདེ་ག ཤེགས་ ིང་པོ་ ་བའི་བཀའ་བ ན་དག་ལ་

ིས་མཐོང་ཆེན་པོ་མཛད་ཡོད་པས། ལ་འདིས་ ང་སེམས་ཙམ་ ིང་མའམ། མ་མེད་སེམས་ཙམ་པ་དང་བདེ་ག ཤེགས་ ིང་པོ་ ་བའི་

དབར་བཞེད་པ་མ ན་པའི་གཏད་ས་ཆན་པ་ཞག་ཡོད་པ་མངོན་ བ་བོ།།

སེམས་ཙམ་པའི་ བ་མཐའ།

༈ སེམས་ཙམ་པའི་ བ་མཐའི་ མ་གཞག་འཆད་པ་ལ། མཚན་ཉིད།

་དོན་ངེས་ཚག །

རབ་ ་ད ེ་བ། འདོད་ ལ་དང་བཞི་ཡོད་པ་ལས།
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། ི་དོན་མི་འདོད་ཅིང་ མ་ཤེས་དོན་དམ་པར་ བ་པར་འདོད་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་ བ་མཐའ་ ་བའི་གང་ཟག་དེ་
སེམས་ཙམ་པའི་མཚན་ཉིད།

གཉིས་པ་( ་དོན་ངེས་ཚག་)ནི། ཀ ་ཤིང་ ་ལས།

སེམས་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་ནི་གང་ཡང་མེད་ལ་སེམས་ མ་རིག་ཙམ་ནི་བདེན་པའི་དངོས་པོར་
བ་པར་འདོད་པས་སེམས་ཙམ་པའམ་ མ་རིག་པ་ ེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས།
སེམས་ལས་མ་གཏོགས་ཆོས་གཞན་མེད། །
ཅེས་དང་། ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ་ ན་བ ས་ལས།

ག ང་དང་འཛན་པ་ལས་ ོལ་བའི། །
མ་པར་ཤེས་པ་དོན་དམ་ཡོད། །
ལ་འ ོར་ ོད་ག ང་ ་མཚ་ཡི། །
ཕ་རོལ་ ིན་ མས་དེ་ ད་ ོགས། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
ག མ་པ་རབ་ ་ད ེ་བ་ལ། ོབ་དཔོན་དཔའ་བའ། དོན་དམ་ ང་སེམས་ ོམ་ ལ་ལས།

ཁ་ཅིག་ཤེས་རབ་ ལ་ ིས་ནི། །
ག ང་བ་ ོང་པར་རབ་ཤེས་ ང་། །
འཛན་པ་ ས་ ་ བ་པར་བ ། །
ཞེས་ མ་བདེན་པ་དང་།

ཁ་ཅིག་ཆོས་ ན་རང་རིག་ ས། །
་ཚགས་བཏགས་པས་ མ་པར་དབེན། །
དཔེར་ན་ ི་ལམ་ཉམས་ ོང་བཞིན། །

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ བ་པར་འདོད། །
ཅེས་དང་། ན་རོ་པའམ་ ན་ གས་བཟང་པོས་མཛད་པའི་གསང་བ་ཐམས་ཅད་ ི་ ོན་མའི་ ་ཆེར་འ ེལ་པ་ལས།

མ་པ་བདེན་པ་དང༌། མ་པ་བ ན་པ་གཉིས་བ ན་པའི་ ིར། མ་བཅས་དང་ནི་ མ་པ་མེད། །
ཅེས་ག ངས་པ་ ར། མ་བདེན་པ་དང་། མ་ ན་པ་གཉིས་ཡོད།

དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད། བཞེད་པ། ད ེ་བ་ག མ་ལས།
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། རིགས་བ ས་ལས།

ང་བ་སེམས་ ་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པའི་ མ་རིག་པ་སེམས་ཙམ་ མ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད།
ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་(བཞེད་པ་)ནི། ཤེས་ ་ ན་ བ་ལས།

སེམས་ཙམ་ ་བ་དེ་ལ་ བ་མཐའི་གཙ་བོ་ མ་བདེན་ ན་ ི་འདོད་ ལ་གཉིས་ ་ཡོད་པས་དང་པོ་
མ་བདེན་པ་ནི།

ི་རོལ་ ི་དོན་བདེན་དངོས་ ་ བ་པ་མེད་ ང་དོན་ ་ ོག་པའི་བག་ཆགས་ལས་

ཤེལ་ཚན་ཅན་བཞིན་ཤེས་པ་ཉིད་དོན་ ི་ མ་པ་ཅན་ ེ་བར་འདོད་པས།

ག གས་ཅན་ ་ ང་བ་

མཐའ་དག་ ང་མཁན་ ི་སེམས་ཉིད་བག་ཆགས་འ ལ་པའི་དབང་གིས་ ང་ཆད་ ི་དོན་ ་ ང་བ་
ཙམ་ཡིན་ ི། ཡིན་ གས་ག ང་ འི་སེམས་ ་བདེན་པས་ན་འགོག་བདེན་ཡང་ ང་ ་དང་ ལ་བའི་
སེམས་ལ་འཇོག་པ་སོགས།

མདོ་ལས་ ང་ཁམས་ ེ་མཆེད་ཇི་ ེད་ག ངས་པ་ ན་སེམས་ ི་ཆོས་ ་

བདེན་པ་ཏེ་སེམས་ཉིད་ ་འདོད་པས་མིང་ཡང་ མ་བདེན་པ་ཞེས་ གས་སོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ག མ་པ་དེ་ལ་ད ེ་ན།

ོ་ང་ ེད་ཚལ་བ་དང་། ག ང་འཛན་ ངས་མཉམ་པ།

་ཚགས་

གཉིས་མེད་པ་དང་ག མ་ཡོད།
དང་པོ་( ོ་ང་ ེད་ཚལ་བ་)ནི། ཤེས་ ་ ན་ བ་ལས།

ཤེས་པའི་ མ་པ་ག ང་བའི་ ལ་དང་འཛན་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་ ོ་ང་བཤགས་པ་ ར་ ེད་མ་དང་། དེ་

ཡང་ མ་པ་ག ང་ཆར་བདེན་ལ་ཤེས་པ་འཛན་ཆར་བདེན་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། ོབ་དཔོན་ཛ་ཏ་རིས།
ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་ནང་ ་ ང་བའི་ མ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ ང་གཞན་ཡིན་ལ་ ི་རོལ་ ་ ང་བ་དེ་ཉིད་
ང་གཞན་ཡིན་ཏེ་དེ་གཉིས་ ང་སོ་སོར་རང་རིག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། ། ན་ ་ ོག་པ་དེ་གཉིས་
ི་ ོབས་ ིས་ ང་བས་ག ང་བ་དང་འཛན་པའི་ངོ་བོ་གཉིས་ ་ ོ་བཏགས་སོ། །
ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་(ག ང་འཛན་ ངས་མཉམ་པ་)ནི། དེ་ཉིད་ལས།

དཀར་དམར་ལ་སོགས་པའི་ ས་ཐ་དད་པའི་ག ང་བའི་ མ་པ་ཇི་ ེད་པ་དང་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ཡང་
ས་ཐ་དད་པ་དེ་ ེད་ ་ ངས་མཉམ་ཞིང་།

ང་ཡང་དཀར་དམར་ ་ཚགས་ ་མར་ ང་ལ་བདེན་

ཡང་ ་ཚགས་དེ་ མས་ ས་སོ་སོར་བདེན་པ་ ར་ ང་མཁན་དབང་ཤེས་ ང་ ས་ ་མའི་ངོ་བོར་
བདེན་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། ད ་མ་ ན་ ི་རང་འ ེལ་ལས། གང་དག་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ ར་ ོན་པོ་
ལ་སོགས་པའི་ མ་པ་ མས་ ང་ ོང་བའི་བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ ེ།

ཤེས་པ་དེ་དག་ནི་མང་ལ་དེ་དག་ ང་

རིགས་མ ན་པ་ཤ་ ག་ ེ་རིགས་མི་མ ན་པའི་ཤེས་པ་བཞིན་ ་འ ང་ངོ་། །
ཞེས་འ ང་བ་ ར་རོ། །
ག མ་པ་( ་ཚགས་གཉིས་མེད་པ་)ནི། དེ་ཉིད་ལས།

ཤེས་པ་གཅིག་ཁོ་ན་དཀར་དམར་སོགས་ ་ ང་བ་ཡིན་པས་ན་ ང་བ་ ་ཚགས་ ་མར་ ང་ཡང་
ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཆ་མེད་ ི་ངོ་བོར་བདེན་པས་གཉིས་མེད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། ད ་མ་ ན་ ི་རང་
འ ེལ་ལས། གང་ ་ནོར་ ་གཟི་བཞིན་ ་ མ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་ཁོ་ནས་ ་ཚགས་ ི་ངོ་བོ་ ངས་སོ། །
ཞེས་འ ང་བ་ ར་རོ། །

གཉིས་པ་སེམས་ཙམ་ མ་ ན་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། བཞེད་པ། ད ེ་བ་ག མ་ལས།
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། རིགས་བ ས་ལས།

ང་བ་སེམས་ ་མི་བདེན་ཞིང་ ང་བ་ ན་ ང་ ་ཁས་ལེན་པའི་ མ་རིག་པ་སེམས་ཙམ་ མ་ ན་པའི་
མཚན་ཉིད།

ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་བཞེད་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས།

སེམས་ཙམ་ མ་ ན་པ་ མས་ནི།
གཉིས་ ་ ང་བ་དང་།

དཀར་ནག་ལ་སོགས་པའི་ ང་བ་ཐམས་ཅད་མིག་བཙར་བས་ ་

མིག་རབ་རིབ་ཅན་ལ་ ་ཤད་འཛག་པ་ ར་མེད་བཞིན་ ་ ང་བའི་མེད་པ་

གསལ་ ང་དོན་ལ་མི་བདེན་ ན་པ་ ི་ལམ་ ་མ་ ་ ་ཡིན་ཏེ།

གལ་ཏེ་ཤེས་པར་བདེན་པ་ཡིན་ན་

ག གས་སོགས་ ལ་རིག་པར་འ ར་བ་ལས་མི་རིག་པའི་ ིར། ག ང་འཛན་གཉིས་ ོང་གི་ཤེས་པ་རང་
རིག་རང་གསལ་ཤེལ་གོང་གཡའ་དག་པ་ ་ ་དོན་ ིས་ཁ་མ་བ ར་ཞིང་ ང་བའི་ ི་མས་མ་གོས་པ་དེ་
ཉིད་གཅིག་ ་བདེན་པར་འདོད་དེ། མདོར་ན་ཤེས་པ་ནི་ཤེལ་གོང་དག་པ་ ར་ ང་བའི་ ི་མས་མ་གོས་
ཤིང་།

ང་བ་ནི་ ་ཤད་འཛག་པ་ ར་མེད་བཞིན་ ་ ང་བའི་ ན་པར་འདོད་པ་མིང་ཡང་ མ་མེད་

པའམ་ མ་ ན་པར་ གས་སོ། །
ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་(ད ེ་བ་)ནི། དེ་ཉིད་ལས།

ང་བས་ཤེས་ངོར་གོས་དང་མ་གོས་དང་། །
སངས་ ས་ས་ན་གཉིས་ ང་ཡོད་མེད་ ི། །
འདོད་པས་ ི་བཅས་ ི་མེད་གཉིས་ ་ད ེ། །
ཞེས་སོ། ། ས་པ་ནི་ཀ ་ཤིང་ ་དང་ཤེས་ ་ ན་ བ་སོགས་ ་གཟིགས་པར་ འོ། །

གཞིའི་ མ་གཞག །

བཞི་པ་འདོད་ ལ་ལ། གཞིའི་ མ་གཞག་དང་། ལམ་ ི་ མ་གཞག་དང་། འ ས་ འི་ མ་
གཞག་དང་ག མ་ལས། དང་པོ་ལ། ཤེས་ འི་ ལ། ཤེས་ ེད་ ི་ ོ། མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་
མ་གཞག །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ག མ་ ི་ མ་གཞག་དང་བཞིའོ། །
དང་པོ་ཤེས་ འི་ ལ་བདག་མེད་གཉིས་བཤད་པ་ནི། མ་ ་པ་ལས།

བདག་དང་ཆོས་ ་ཉེར་འདོགས་པ། །
་ཚགས་དག་ནི་གང་ ང་བ། །
དེ་ནི་ མ་པར་ཤེས་པར་ ར། །
ཞེས་ག ངས། དེ་ ར་ཡང་ ོ་བ ན་ ི་ མ་ ་པའི་བ ཤད་པ་ལས།

དེ་ཡང་བདག་ ་བཏགས་པ་དང༌། ཆོས་ ་བཏགས་པའོ། ། ་ཚགས་ཞེས་ ་བ་ནི་ མ་པ་ ་མ་ ེ། བདག་
དང་ ོག་དང༌།

་ེ བ་པོ་དང༌། ཤེད་ལས་ ས
ེ ་པ་དང༌། ཤེད་ ་དང༌། དེ་དག་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་བདག་

་ཉེ་བར་འདོགས་པའོ། ། ང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། ེ་མཆེད་ མས་དང༌། ག གས་དང༌། ཚར་བ་དང༌།
འ ་ཤེས་དང༌། འ ་ ེད་དང༌།

མ་པར་ཤེས་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་ཆོས་ ་ཉེ་བར་

འདོགས་པའོ། །ཉེ་བར་འདོགས་པ་འདི་ མ་གཉིས་ནི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ར་པ་ཉིད་དེ། བདག་གམ་ཆོས་
མས་དངོས་པོ་ལ་ཉེ་བར་འདོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་དེ་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན་ཆོས་ མས་དང༌། བདག་
ནི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ར་པ་ལས་ ི་རོལ་ན་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས། ལ་བ་ འི་ མ་ ་པའི་འ ེལ་བ ཤད་ལས།

དེ་བས་ན་གང་ཟག་དང་ཆོས་ མས་ལ་བདག་མེད་པར་ཤེས་པར་ འོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །

གཉིས་པ་ཤེས་ འི་ ལ་བདེན་པ་གཉིས་བཤད་པ་ལ།

ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་བཤད་པ།

དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བཤད་པ། མཚན་ཉིད་ག མ་བདེན་པ་གཉིས་ ་བ ་ ལ་བཤད་
པ་དང་ག མ་མོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི། ད ེ་བ། ་བཤད་དང་བཞིའོ། །
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། ག ང་འཛན་གཉིས་ ་ ང་བའི་ ལ་དང་ ལ་ཅན་དེ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་ ་ ན་ བ་ལས།

ག ང་འཛན་གཉིས་ ་ ང་བའི་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ནི་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ།
ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་(མཚན་གཞི་)ནི། གཞན་དབང་ ་ འོ། །
ག མ་པ་(ད ེ་བ་)ལ་ག མ་ཡོད་དེ། ད ་མ་ ན་ ་ གས་པའི་སེམས་ཙམ་ ན་ ི་མན་ངག་ལས།

ན་ ོབ་ ང་ མ་པ་ག མ་ ེ།

བ གས་པའི་ ན་ ོབ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ན་བ གས་པའི་རང་

བཞིན་ནོ། །ཤེས་པའི་ ན་ ོབ་ནི་ལོག་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །བ ོད་པའི་ ན་ ོབ་ནི་ ་དང་ ོག་
པས་དོན་དམ་པ་ ོན་པར་ ེད་པའོ། །ཇི་ ད་ །
བ གས་པ་དང་ནི་ཤེས་པ་དང༌། །
དེ་བཞིན་བ ོད་པ་ ་ཆེ་ཡིན། །
ཞེས་བཤད་པ་ ་ འོ། །
ཞེས་དང་། སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས།

ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་ལའང་ག མ་ཡོད་དེ། དང་པོ་ནི་ལོག་པའི་ ན་ ོབ། གཉིས་པ་ནི་ ོད་པའི་ ན་
ོབ། ག མ་པ་ནི་ ང་རིག་པའི་ ན་ ོབ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ག མ་རིམ་པ་ ར་མཚན་ཉིད་ག མ་ཡིན་པར་
ཤེས་པར་ འོ། །
ཞེས་སོ། །
བཞི་པ་( ་བཤད་)ནི། ིས་པ་ མས་ ི་ ལ་ ་ ར་པས་ན་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ཞེས་ ་ ེ། ད ་མ་ ན་ ི་མན་ངག་ལས།

ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། ིས་པ་ མས་ ི་ ལ་ ་ ར་པའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བཤད་པ་ལ། མ་ ་པ་ལས།

ཆོས་ ི་དོན་ ི་དམ་པའང་དེ། །
འདིར་ ར་དེ་བཞིན་ཉིད་ ང་དེ། །

དེས་ན་ ན་ན་དེ་བཞིན་ཉིད། །
དེ་ཉིད་ མ་པར་རིག་པ་ཙམ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར།
མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི། ད ེ་བ། མ་ ངས། ་བཤད་དང་ འོ། །
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། ཆོས་ཅན་གཞན་དབང་གི་ ེང་ལ་དགག་ ་ ན་བཏགས་ ིས་ ོང་པའི་གནས་ གས་ ི་དོན་ནོ། །
གཉིས་པ་(མཚན་གཞི་)ནི། འ ར་མེད་ཡོངས་ བ་ ་ འོ། །
ག མ་པ་(ད ེ་བ་)ལ་ག མ་ཡོད་དེ། ད ་མ་ ན་ ི་མན་ངག་ལས།

དོན་དང་ཐོབ་དང་ བ་པ་དང༌། །
དོན་དམ་ མ་པ་ག མ་ ་འདོད། །
ཅེས་བ ཤད་པ་ ་ འོ། །ཞེས་དང་། སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས།

དོན་དམ་པ་ལའང་ག མ་ཡོད་དེ། དང་པོ་ནི་དོན་ ི་དོན་དམ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དམ་པའི་དོན་
ཅན་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི་ཐོབ་པའི་དོན་དམ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་ནི་དམ་
པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ག མ་པ་ནི་ ོད་པའི་དོན་དམ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ཡིན་ཏེ། དམ་པ་
དོན་ ་ ེད་པའི་ ིར་དེ། དེ་དག་ནི་འ ར་བ་མེད་ཅིང་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པས་ན་ཡོངས་ བ་ ིས་བ ས་པ་
ཡིན་ནོ། །
ཞེས་སོ། །
བཞི་པ་( མ་ ངས་)ནི། མད་ ་ ན་ལས།

དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡང་དག་མཐའ། །
མཚན་མ་མེད་དང་དོན་དམ་དང་། །
ཆོས་ ི་ད ིངས་ནི་ མ་ ངས་སོ། །
ཞེས་སོ། །
་པ་( ་བཤད་)ནི། འཕགས་པ་ མས་ ི་ ལ་ ་ ར་པས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་ ་ ེ། ད ་མ་ ན་ ི་མན་ངག་ལས།

དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པ་ མས་ ི་ ལ་ ་ ར་པའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ། ཤེས་ ེད་ ི་ ོ་ མ་ཤེས་ཚགས་བ ད་བཤད་པ་ལ། མདོར་བ ན་དང་།

ས་

བཤད་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། མ་ ་པ་ལས།

ར་པ་དེ་ཡང་ མ་ག མ་ ེ། །
མ་པར་ ིན་དང་ངར་སེམས་དང༌། །
ལ་ལ་ མ་པར་རིག་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ།

ན་གཞི་ མ་ཤེས། ཉོན་ཡིད་ མ་ཤེས། འ ག་ཤེས་ཚགས་ ག་བཤད་པ་

དང་ག མ་མོ། །དང་པོ་ལ། ན་གཞི་ཡོད་པའི་ བ་ ེད་དང་། མཚན་ཉིད་དོ། །
དང་པོ་ལ་ ང་གི་ བ་ ེད་དང་། རིགས་པའི་ བ་ ེད་གཉིས་ལས། དང་པོ་( ང་གི་ བ་ ེད་)ནི། མ་ ་པ་ལས།

དེ་ལ་ ན་གཞི་ མ་ཤེས་ནི། །
མ་ ིན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ། །
དེ་ནི་ལེན་པ་དག་དང་གནས། །
མ་པར་རིག་པ་མི་རིག་པ། །
ག་ ་རེག་དང་ཡིད་ ེད་དང༌། །
རིག་དང་འ ་ཤེས་སེམས་པར་ ན། །
དེ་ལ་ཚར་བ་བཏང་ ོམས་ཏེ། །
དེ་ནི་མ་བ ིབས་ ང་མ་བ ན། །
རེག་ལ་སོགས་པའང་དེ་བཞིན་ནོ། །
དེ་ནི་ ན་འབབ་ ་བོ་བཞིན། །

ད ་བཅོམ་ཉིད་ན་དེ་ ོག་གོ །
ཞེས་དང་། ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས།

ཆོས་ ན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའི། །
མ་པར་ཤེས་པ་ ན་གཞི་ ེ། །
དེ་བས་ ན་གཞི་ མ་ཤེས་ཏེ། །
དམ་པ་ མས་ལ་ངས་བཤད་དོ། །
ཞེས་དང་། མདོ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འ ེལ་པ་ལས་ ང་།

ལེན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅིང་ ། །
ས་བོན་ཐམས་ཅད་ ་བོའ་ ན་བཞིན་འབབ། །
བདག་ ་ ོག་པར་འ ར་ན་མི་ ང་ཞེས། །
འདི་ནི་ ིས་པ་ མས་ལ་ངས་མ་བ ན། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ་ འོ། །
གཉིས་པ་རིགས་པའི་ བ་ ེད་ནི། མ་ཤེས་ཚགས་བ ན་ལས་གཞན་པའི་ མ་ཤེས་ཚགས་བ ད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དགེ་མི་

དགེ་ ང་མ་བ ན་ག མ་ ི་བག་ཆགས་བ ོ་གཞི་ མ་ཤེས་ ན་བ ན་པ་ང་བ་མ་བ ིབས་ཤིང་ ང་ ་མ་བ ན་པར་ས་བོན་ཐམས་
ཅད་འཛན་ ས་པའི་ཤེས་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལས། དེ་ལ་ནི་ མ་ཤེས་བ ད་པ་མ་གཏོགས་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་ཡང་ཐེག་བ ས་
ལས།

དེ་ ར་ མ་པར་གཞག་པའི་ ན་གཞི་ མ་པར་ཤེས་པ་མེད་པར། འདི་ ར་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་
མ་པར་ ང་བ་མི་ ང་ ེ།
ཞེས་སོགས་ག ངས་པ་ལས་ ོགས་དགོས་པ་དང་། །གཞན་ཡང་གཏན་ལ་དབབ་པའི་བ ་བ་ལས།

འདི་ ་ ེ། ན་གཞི་ མ་པར་ཤེས་པ་མེད་ན་གནས་ལེན་པ་མི་ ིད་པ་དང༌། དང་པོ་འ ག་པ་མི་ ིད་པ་
དང༌། གསལ་བར་འ ག་པ་མི་ ིད་པ་དང༌། ས་བོན་ཉིད་མི་ ིད་པ་དང༌། ལས་མི་ ིད་པ་དང༌།
ཚར་བ་མི་ ིད་པ་དང༌། སེམས་མེད་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་མི་ ིད་པ་དང༌།
འཕོ་མི་ ིད་པས་སོ། །

ས་ ི་

མ་པར་ཤེས་པའི་འཆི་

ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ནི། ཀ ་ཤིང་ ་ལས།

མ་བ ིབས་ལ་ ང་ ་མ་བ ན་པའི་གཙ་བོའ་ མ་ཤེས་གང་ཞིག་བག་ཆགས་ ི་བ ོ་གཞིར་ ར་པ་
མ་ ིན་དང་ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཇི་ ར་རིགས་པར་བ ེན་ཞིང་དོན་ ི་ངོ་བོ་རིག་པ།
ཞེས་ག ངས་སོ། །

གཉིས་པ་ཉོན་ཡིད་ མ་ཤེས་བཤད་པ་ལ། དེ་ཡོད་པའི་ བ་ ེད་དང་། མཚན་ཉིད་དོ། །
དང་པོ་ལ། ང་དང་རིགས་པའི་ བ་ ེད་གཉིས། དང་པོ་ནི། མ་ ་པ་ལས།

དེ་ལ་གནས་ཏེ་རབ་འ ང་ཞིང༌། །
དེ་ལ་དམིགས་པ་ཡིད་ཅེས་ ། །
མ་ཤེས་ངར་སེམས་བདག་ཉིད་ཅན། །
བ ིབས་ལ་ ང་ ་མ་བ ན་པའི། །
ཉོན་མོངས་བཞི་དང་ ག་ ་འ ོགས། །
བདག་ ་ ་དང་བདག་ ་ ོངས། །
བདག་ ལ་བདག་ཆགས་འ ་ཤེས་པ། །
གང་ ་ ས
ེ ་པ་དེའིའོ་གཞན། །
རེག་སོགས་ ང་དེ་ད ་བཅོམ་མེད། །
འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་ལ་མེད། །
འཇིག་ ེན་འདས་པའི་ལམ་ནའང་མེད། །
འདི་ནི་ ར་པ་གཉིས་པའོ། །
ཞེས་སོ། །ལང་ག ཤེགས་ལས།

སེམས་ནི་རང་བཞིན་ ངས་བ་ ེ། །
ོག་པར་ ེད་པ་ཡིད་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་དང་། ན་ ག་པོ་བཀོད་པ་ལས་ ང་།

ངར་སེམས་བདག་ཉིད་ཡིད་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་རིགས་པའི་ བ་ ེད་ནི། ཐེག་བ ས་ལས།

ཉོན་མོངས་ཅན་ ི་ཡིད་མེད་ན། །
མ་འ ེས་པ་ཡི་མ་རིག་དང་། །
་པོ་དག་དང་འ ་བ་དང་། །
ོམས་པར་འ ག་པའི་ ེ་ ག་དང་། །
ངེས་ཚག་མེད་པའི་ ོན་ ་འ ར། །
འ ་ཤེས་མེད་པའི་ ་ེ བའི་ ན། །
ངར་འཛན་མེད་པའི་ ོན་ ་འ ར། །
ངར་འཛན་པ་དང་ ན་པ་ནི། །
མ་པ་ ན་ ་མི་འཐད་དོ། །
ཞེས་འ ང་བ་ ར་རོ། །
གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ནི། ཀ ་ཤིང་ ་ལས།

ན་གཞིའི་དོན་ཙམ་རིག་ཅིང་རབ་ ་མ་ཞི་བ་ཡིད་ཤེས་ ི་བདག་ ེན་ ེད་ ས་ ི་གཙ་བོའ་ མ་ཤེས་
གང་ཞིག །ཡིད་ ི་ས་པའི་ཉོན་མོངས་པས་བ ིབས་ལ་ ང་མ་བ ན་འཕགས་པའི་ལམ་མ་ཐོབ་ ི་བར་
། ན་གཞིའི་ མ་ཤེས་ལ་དམིགས་ནས་ ག་ ་ངར་ ོམ་པའི་ མ་པས་འ ག་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ག མ་པ་འ ག་ཤེས་ཚགས་ ག་བཤད་པ་ལ། སོ་སོའི་མཚན་ཉིད། ངོ་བོ། སེམས་ ང་གང་
དང་མ ངས་པར་ ན་པ། འ ང་བའི་ ལ་དང་བཞིའོ། །
དང་པོ་(སོ་སོའ་མཚན་ཉིད་)ནི། མ་ ་པ་ལས།

ག མ་པ་ ལ་ མ་ ག་པོ་ལ། །
དམིགས་པ་གང་ཡིན་དེ་དག་ ེ། །
ཞེས་དང་། རང་གི་བདག་ ེན་མིག་དབང་ལ་བ ེན་ནས་རང་ ལ་ག གས་ ི་ ེ་མཆེད་ ི་ མ་པར་ ང་བའི་དབང་ཤེས་དེ། མིག་ཤེས་
སོགས་ ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། རང་གི་བདག་ ེན་ཡིད་དབང་ལ་བ ེན་ནས་རང་ ལ་ཆོས་ ི་ ེ་མཆེད་རིག་པའི་གཙ་བ་ མ་ཤེས་
གང་ཞིག་ཉོན་ཡིད་ལས་ ས་གཞན་པ་དེ། ག་པ་ཡིད་ ི་ མ་ཤེས་ ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ངོ་བོ་ནི།

དགེ་དང་མི་དགེ་གཉི་ག་མིན། །
ཞེས་པ་ ར། དེ་ མས་རང་རང་གི་ང་བ་ ང་མ་བ ན་ཡིན་ཡང་ ོགས་ ི་དབང་གིས་དགེ་མི་དགེ་ ང་མ་བ ན་ག མ་གར་ ེ་བ་ཡོད་
དེ། མ་ ་པའི་བ ཤད་པ་ལས།

མ་ཆགས་པ་དང་ཞེ་ ང་མེད་པ་དང་གཏི་ ག་མེད་པ་དང་མ ངས་པར་ ན་པ་ནི་དགེ་བའོ། །ཆགས་པ་
དང་ཞེ་ ང་དང་གཏི་ ག་དང་མ ངས་པར་ ན་པ་ནི་མི་དགེ་བའོ།

།དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་

མ ངས་པར་ ན་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་གཉི་ག་མ་ཡིན་པ་ ེ། དགེ་བའང་མ་ཡིན་མི་དགེ་བའང་མ་ཡིན་ཞེས་
་བའི་ཐ་ཚག་གོ །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །

ག མ་པ་སེམས་ ང་གང་དང་མ ངས་པར་ ན་པ་ལ། མདོར་བ ན་པ་དང་།
བཤད་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་(མདོར་བ ན་པ་)ནི། མ་ ་པ་ལས།

ན་ ་འ ོ་བ་ ེ་ ག་ངེས། །
སེམས་ལས་ ང་བ་དགེ་བ་དང་། །
དེ་བཞིན་ཉོན་མོངས་ཉེ་ཉོན་མོངས། །
ཚར་བ་ག མ་དང་དེ་མ ངས་ ན། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ་ འོ། །

ས་པར་

གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། སེམས་སེམས་ ང་ ན་མོང་ ་བ ན་པ་དང་། སེམས་
ང་ ་བ ་ ་གཅིག་ ད་པར་ ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ངོ་བོ། མ ངས་པར་ ན་ ལ།
གཅིག་དང་ཐ་དད་བ ག་པའོ། །
དང་པོ་(ངོ་བོ་)ནི། ད ས་མཐའ་ལས།

དེ་ལ་དོན་མཐོང་ མ་པར་ཤེས། །
དེ་ཡི་ ད་པར་སེམས་ལས་ ང་། །
ཞེས་པ་ ར་དོན་ ི་ང་བ་རག་པ་སེམས་དང་། དོན་ ི་ ད་པར་རིག་པ་སེམས་ལས་ ང་བ་ཡིན་ནོ། །དོན་ ི་ང་བ་དང་ ད་པར་ཇི་ ་ ་ཞེ་
ན། ཀ ་ཤིང་ ་ལས།

དེ་ཡང་ག གས་ ་སོགས་ཆོས་ཅན་ ེན་ ་ ར་ ང་བ་ནི་དོན་ ི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། ཞེས་དང་། བདེ་ ག་གི་
གནས་ཡིད་ ་འོང་མི་འོང་སོགས་དངོས་པོ་དེའི་ཆོས་བ ེན་པ་ ་ ར་ ང་བ་ནི་དོན་ ི་ ད་པར་ཡིན་
ལ།
ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
གཉིས་པ་མ ངས་པར་ ན་ ལ་ནི། ཀ ་ཤིང་ ་ལས།

གཙ་བོར་ ར་པའི་སེམས་དང་དེའི་འཁོར་ ་ ར་པའི་སེམས་ལས་ ང་བ་དག་ནི་དོན་ མ་པ་ ས་ཕན་
ན་ ན་ཅིག་མི་འ ལ་བར་གནས་པས་མ ངས་པར་ ན་པ་ ེ། ེན་དང་དམིགས་པ་དང་ མ་པ་དང་
ས་དང་ ས་མ ངས་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ ེན་མ ངས་ནི། གཙ་འཁོར་གཉིས་ཀ་དབང་པོ་གཅིག་ལ་
བ ེན་པ་ ེ་མིག་ཤེས་མིག་དབང་ལ་བ ེན་པ་ན་དེའི་འཁོར་ཚར་བའང་དེ་ལ་བ ེན་པ་ ་ འོ། །གཉིས་
པ་དམིགས་མ ངས་ནི།

ལ་གཅིག་དམིགས་པ་ ེ་མིག་ཤེས་ག གས་ལ་དམིགས་པ་ན་ཚར་བའང་དེ་

ལ་དམིགས་པ་ ་ འོ། །ག མ་པ་ མ་མ ངས་ནི། འཛན་ ངས་ ི་ག ང་ཆ་གཅིག་པ་ ེ་མིག་ཤེས་
ོན་པོའ་ མ་པ་ཅན་ ་ ས
ེ ་པ་ན་ཚར་བའང་དེར་ ེས་པ་ ་ འོ། །བཞི་པ་ ས་མ ངས་ནི། ས་ཅིག་
ཅར་འ ང་བ་ ེ་མིག་ཤེས་ནམ་ ང་བ་ན་ཚར་བའང་འ ང་བ་ ་ འོ། ། ་པ་ ས་མ ངས་ནི། རིགས་
འ ་ ངས་མཉམ་པ་ ེ་མིག་ཤེས་ ས་གཅིག་ཡིན་པ་ན་དེའི་འཁོར་ཚར་བའང་ ས་གཅིག་ཡིན་པ་ ་
འོ། །

ཞེས་ག ངས་སོ། །
ག མ་པ་གཅིག་དང་ཐ་དད་བ ག་པ་ནི། སེམས་སེམས་ ང་ ས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེ་ན། འཇམ་དཔལ་བ ཤེས་གཉེན་

སོགས་ནི། སེམས་ཅན་ ི་ ད་ལ་ཤེས་པའི་ ས་གཅིག་ལས་མེད་ལ། དེ་ཉིད་གནས་ བས་ ི་ ེན་མི་འ ་བའི་དབང་གིས་ ་མར་ ང་བ་
ེ། དཔེར་ན་ ་ག་ ་མ་ཅན་ ི་ཁང་པར་ ེ ་གཅིག་བ ག་པའམ་མར་མེ་གཅིག་བཏེགས་པ་ན་ ་མར་ ང་བ་བཞིན་བཞེད། རིགས་

པའི་དབང་ ག་དཔལ་ཆོས་ ི་ གས་པ་ནི། སེམས་སེམས་ ང་གཉིས་ ས་གཅིག་ ་བཞེད། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ནི་གཏན་ལ་
དབབ་པའི་བ ་བར།

་ཉིད་འཐད་པ་མེད་ ིར་དང་། །
དེ་ཡི་གནས་ བས་ ོན་ ིར་དང་། །
ེད་ ་ ེ་ ག་མེད་ ིར་དང་། །
ང་དང་འགལ་བར་འ ར་ ིར་རོ། །
ཞེས་སེམས་སེམས་ ང་ ས་ཐ་དད་ ་བཞེད་པར་མངོན་ཏེ། ཤེས་ ་ ན་ བ་ལས།

གས་འདིར་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ ིས་སེམས་དང་སེམས་ ང་ ས་ཐ་དད་པར་མེད་ན་ ང་པོ་ འི་
མ་གཞག་མི་འཐད་པ་སོགས་ ོན་ ག་ཡོད་པར་ག ངས་པ་ ར་དེའི་ ེས་ ་འ ང་དགོས་ལ།
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། འི་ ོབ་དཔོན་ འི་ཅིད་ནི། གཙ་བ་སམས་དང་དེའི་འཁོར་ ་ ང་བའི་ཚར་བ་དང་སེམས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་
ང་བ་ཐ་དད་ ་ཡོད་པས་ མ་པ་ཤིན་ ་མ ངས་པ་ཞེས་ ་ཞིང་གཅིག་པ་ཞེས་མི་ འོ། །ཞེས་ཁོང་གི་འ ེལ་ཆེན་ ་གསལ་ལོ། །

གཉིས་པ་སེམས་ ང་ ་བ ་ ་གཅིག་ ད་པར་ ་བཤད་པ་ལ། ན་འ ོ་ །

ལ་ངེས་ །

དགེ་བའི་སེམས་ ང་བ ་གཅིག ། ་ཉོན་ ག །ཉེ་ཉོན་ཉི་ ། གཞན་འ ར་བཞི་བཤད་
པའོ། །
དང་པོ་( ན་འ ོ་ ་)ནི། མ་ ་པ་ལས།

དང་པོའ་རེག་ལ་སོགས་པ་དང་། །
ཞེས་རེག་པ་དང་སོགས་པའི་ ས་ཡིད་ལ་ ེད་པ་དང་ཚར་བ་དང་འ ་ཤེས་དང་སེམས་པ་ ེ་ འོ། །དེ་དག་ལ་ཅིའི་ ིར་ ན་འ ་ཞས་ ་
ཞེ་ན། མ་ ་པའི་བ ཤད་པ་ལས།

རེག་པ་དང་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ ་པོ་དེ་དག་ནི་སེམས་ཐམས་ཅད་ ི་ ེས་ ་འ ོ་བས་ ན་

་འ ོ་བ་དག་གོ །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་( ལ་ངེས་)ནི། དེ་ཉིད་ལས།

འ ན་མོས་ ན་དང་བཅས་པ་དང་། །
ཏིང་ངེ་འཛན་ ོ་ ེ་ ག་ངེས། །
ཞེས་པ་ ར་འ ན་པ་དང་མོས་པ་དང་ ན་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛན་དང་ཤེས་རབ་ ེ་ འོ། །
ག མ་པ་(དགེ་བའི་སེམས་ ང་བ ་གཅིག་)ནི། དེ་ཉིད་ལས།

དད་དང་ངོ་ཚ་ ེལ་ཡོད་དང་། །
མ་ཆགས་ལ་སོགས་ག མ་བ ོན་འ ས། །
ཤིན་ ་ ངས་དང་བག་ཡོད་བཅས། །
མ་མི་འཚ་དགེ་་་
ཞེས་པ་ ར་དད་པ་དང་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ ེལ་ཡོད་པ་དང་མ་ཆགས་པ་དང་ཞེ་ ང་མེད་པ་དང་གཏི་ ག་མེད་པ་དང་བ ོན་འ ས་དང་
ཤིན་ ་ ངས་པ་དང་བག་ཡོད་པ་དང་བཏང་ ོམས་དང་ མ་པར་མི་འཚ་བ་ ེ་བ ་གཅིག་གོ །
བཞི་པ་( ་ཉོན་ ག་)ནི། དེ་ཉིད་ལས།

འདོད་ཆགས་ཁོང་ ོ་གཏི་ ག་དང་། །
ང་ ལ་ ་བ་ཐེ་ཚམ་མོ། །
ཞེས་པ་ ར་འདོད་ཆགས་དང་ ོང་ ོ་དང་གཏི་ ག་དང་ང་ ལ་དང་ ་བ་དང་ཐེ་ཚམ་ ེ་ ག་གོ །
་པ་(ཉེ་ཉོན་ཉི་ ་) ནི། དེ་ཉིད་ལས།

ོ་དང་ཁོན་ ་འཛན་པ་དང་། །
འཆབ་དང་འཚག་དང་ ག་དོག་དང་། །
སེར་ ་དང་ནི་ ར་བཅས་དང་། །
གཡོ་ གས་ མ་འཚ་ངོ་ཚ་མེད། །

ེལ་མེད་ གས་དང་ ོད་པ་དང་། །
མ་དད་པ་དང་ལེ་ལོ་དང་། །
བག་མེད་པ་དང་བ ེད་ངས་དང་། །
མ་གཡེང་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་དང་། །
ཞེས་པ་ ར་ ོ་བ་དང་ཁོན་ ་འཛན་པ་དང་འཆབ་པ་དང་འཚག་པ་དང་ ག་དོག་དང་སེར་ ་དང་ ་དང་གཡོ་དང་ གས་པ་དང་ མ་འཚ་
དང་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ ེལ་མེད་པ་དང་ གས་པ་དང་ ོད་པ་དང་མ་དད་པ་དང་ལེ་ལོ་དང་བག་མེད་པ་དང་བ ེད་ངས་དང་ མ་གཡེང་དང་
ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ ེ་ཉི་ འོ། །

ག་པ་(གཞན་འ ར་བཞི་)ནི། དེ་ཉིད་ལས།

འ ོད་དང་གཉིད་ ང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
ོག་པ་དང་ནི་ད ོད་པ་དང་། །
ཞེས་པ་ ར་འ ོད་པ་དང་གཉིད་དང་ ོག་པ་དང་ད ོད་པ་ ེ་བཞིའོ། །དེ་དག་གི་དོན་ཞིབ་པར་ མ་ ་པའི་བ ཤད་པ་སོགས་ག ང་
གཞན་ ་གཟིགས་པར་ འོ། །

བཞི་པ་འ ང་བའི་ ལ་ལ།

མ་ཤེས་ ་ མས་འ ང་ ལ་དང་།

ད་པར་ཡིད་ ི་ མ་

ཤེས་འ ང་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་( མ་ཤེས་ ་ མས་འ ང་ ལ་) ནི། མ་ ་པ་ལས།

་ མས་ ་བའི་ མ་ཤེས་ལས། །
ཇི་ འི་ ེན་ལས་འ ང་བ་ནི། །
མ་ཤེས་ ན་ཅིག་གམ་མ་ཡིན། །
་ལ་ བས་ མས་ཇི་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་པ་ ར་ ་ཀ ་ཤིང་ ་ལས།

མདོ་ ེ་པ་སོགས་དེ་མ་ཐག་ ེན་མང་པོ་མེད་ཅིང་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་ཤེས་པ་མང་པོའ་དེ་མ་ཐག་ ེན་
ེད་མི་ ས་པས་ཤེས་པ་རེ་རེ་ཁོ་ན་ ་ེ བར་འདོད་མོད།

འདིར་ནི་ཤེས་པའི་དམིགས་ ེན་སོ་སོར་ངེས་

པར་ ར་དེ་མ་ཐག་ ེན་གཅིག་ལས་ ང་ཤེས་པ་ ་མ་འ ང་བས།

ན་གཞི་དང་ ན་ཅིག་ ་ལ་ བས་

བཞིན་ ་ ེན་ཇི་ ་བར་ མ་ཤེས་གཅིག་ནས་མང་པོའ་བར་ ་འ ང་བ་ཉིད་དེ།
ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
གཉིས་པ་( ད་པར་ཡིད་ ི་ མ་ཤེས་) ནི། མ་ ་པ་ལས།

ཡིད་ ི་ མ་ཤེས་འ ང་བ་ནི། །
ག་ འོ་འ ་ཤེས་མེད་པ་དང་། །
ོམས་པར་འ ག་པ་ མ་གཉིས་དང་། །
སེམས་མེད་གཉིད་དང་བ ལ་མ་གཏོགས། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར། ད་པར་ཡིད་ ི་ མ་ཤེས་ནི། འ ་ཤེས་མེད་པ་བ་དང་། འ ་ཤེས་མེད་པའི་ ོམས་འ ག་དང་། འགོག་པའི་

ོམས་འ ག་དང་། གཉིད་ ག་པོ་དང་། བ ལ་བ་ ེ་སེམས་མེད་པའི་གནས་ བས་ ་པོར་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་ ་ ན་མི་འཆད་

པར་འ ང་བ་ཡིན་ནོ། །

ཞར་ ང་ མ་རིག་ཙམ་ ་ བ་ ལ། མ་ ་པ་ལས།

མ་པར་ཤེས་པར་ ར་པ་འདི། །
མ་ ོག་ཡིན་ཏེ་དེ་ཡིས་གང་། །
མ་བ གས་དེ་མེད་དེ་ན་འདི། །
ཐམས་ཅད་ མ་པར་རིག་པ་ཙམ། །
མ་ཤེས་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ། །
ཕན་ ན་དག་གི་དབང་གིས་ན། །
དེ་ ་དེ་ ར་འ ར་བར་འ ོ། །
དེས་ན་ མ་ ོག་དེ་དེ་ །ེ །
ལས་ ི་བག་ཆགས་འཛན་གཉིས་ ི། །
བག་ཆགས་བཅས་པས་ ་མ་ཡིས། །
མ་པར་ ིན་པ་ཟད་ནས་གཞན། །
མ་ ིན་ ད
ེ ་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་སོ། ། ས་པ་ནི་ མ་ ་པའི་འ ེལ་པ་དང་ཟིན་ ིས་སོགས་ལས་གསལ་བས་འདིར་མ་ ིས་སོ། །

ག མ་པ་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ མ་གཞག་འཆད་པ་ལ།

ན་བཏགས།

གཞན་དབང་།

ཡོངས་ བ་དང་ག མ་མོ། །དང་པོ་ལ། དེ་གང་ལས་བ ན་པའི་ ངས་དང་། མཚན་ཉིད།
ད ེ་བ། མཚན་གཞི། ་བཤད་དང་ འོ། །
དང་པོ་(དེ་གང་ལས་བ ན་པའི་ ངས་)ནི། མ་ ་པ་ལས།

མ་པར་ ོག་པ་གང་གང་གིས། །
དངོས་པོ་གང་གང་ མ་བ གས་པ། །
དེ་ཉིད་ ན་ ་བ གས་པ་ཡི། །
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་དེ་མེད་དོ། །
ཞེས་སོ། །དགོངས་འ ེལ་ལས།

དེ་ལ་ཆོས་ མས་ ི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན།

ན་བ གས་པའི་མཚན་ཉིད་གང་

ཡིན་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་(མཚན་ཉིད་)ནི། ེ་བ ན་ངལ་གསོ་ལས།

མ་རིག་བག་ཆགས་ ི་དབང་གིས་གཉིས་ ང་གི་ཆ་ལ་གང་ ང་དེར་ ོ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཆའོ། །
ཞེས་དང་། ད ས་མཐའ་ལས།

མ་པར་ ོག་པས་བ གས་པའི་དོན། །དེ་ནི་ ན་བ གས་མཚན་ཉིད་དོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ག མ་པ་(ད ེ་བ་)ནི། ཀ ་ཤིང་ ་ལས།

ཡེ་ཤེས་ ོ་ ེའི་ལང་གཤེགས་འ ེལ་པར། །
མཚན་ཉིད་ཆད་དང་ མ་ ངས་དང་། །
ོས་པའི་ ན་བ གས་ མ་པ་ག མ། །

ཞེས་པ་ ར་ག མ་མོ། །
བཞི་པ་(མཚན་གཞི་)ལ་ག མ་ལས། དང་པོ་མཚན་ཉིད་ཡོངས་ ་ཆད་པའི་ ན་བ གས་ནི། ོག་པས་བ གས་པའི་
ི་གཙ་བ་དང་ ག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་ ི་བདག་ ་ འོ། །

གཉིས་པ་ མ་ ངས་པའི་ ན་བ གས་ནི། ོག་པ་ལ་ ་མ་གཅིག་དང་གཅིག་ ་མར་ ང་བའི་དོན་ ི་ མས་སོ། །
ག མ་པ་ ོས་པའི་ ན་བ གས་ནི། ང་ ་ལ་ ོས་ནས་རིང་པོ་བ གས་པའི་བ གས་ཆ་ ་ འོ། །
་པ་ ་བཤད་ནི། མ་པར་ ོག་པས་ ོ་བ གས་པ་ཙམ་ཡིན་ ི་ ས་ ་མ་ བ་བས་ན་ ན་བ གས་ཞེས་ ་ ེ། ཐེག་བ ས་ལས།

རང་གི་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ལ་ ན་ ་ ོག་པ་ཙམ་ ་དམིགས་པས་ ན་བ གས་པ་ཞེས་ འོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

གཉིས་པ་གཞན་དབང་ལ། དེ་གང་ལས་བ ན་པའི་ ངས། མཚན་ཉིད། ད ེ་བ། མཚན་
གཞི། ་བཤད་དང་ །
དང་པོ་(དེ་གང་ལས་བ ན་པའི་ ངས་)ནི། མ་ ་པ་ལས།

གཞན་ ི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །
མ་ ོག་ཡིན་ཏེ་ ེན་ལས་ ང་། །
ཞེས་སོ། །དགོངས་འ ེལ་ལས།

་ེ བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དང་། ཆོས་ མས་ ི་ ེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ མས་ ི་
གཞན་ ི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ནི། ་ ེན་ ེན་འ ེལ་ཚགས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བའི་ཆོས་གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མ་ ་
པར་ ེན་ལས་ ང་ཞེས་པ་སོགས་ ིས་ཤེས་ ས་སོ། །དེ་བཞིན་ཐེག་བ ས་ལས།

དེ་ལ་གཞན་ ི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན།

གང་ ན་གཞིའི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ས་བོན་ཅན་ཡང་

དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ན་ ་ ོག་པས་བ ས་པའི་ མ་པར་རིག་པའོ། །

ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ད ེ་བ་ནི། དོན་གསང་ལས།

གཞན་ ི་དབང་ཡང་ མ་པ་གཉིས་ཏེ། ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་དག་པ་འཇིག་ ེན་པའོ། །
ཞེས་པ་ ར། གཞན་དབང་ལ་མ་དག་གཞན་དབང་དང་། དག་པ་གཞན་དབང་གཉིས་སོ། །
བཞི་པ་མཚན་གཞི་ནི། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ག གས་ལ་སོགས་པ་ ོག་པའི་བག་ཆགས་ ི་དབང་གིས་ཁམས་ག མ་པའི་
སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བ་གཉིས་མེད་གཉིས་ ་ ང་བ་དེ་མ་དག་གཞན་དབང་དང་། འཕགས་པ་ མས་ ི་ ེས་ ི་ཤེས་པ་ ང་ལ་
བདེན་པར་མ་ཞེན་པ་དེ་དག་པའི་གཞན་དབང་ངོ་། །

་པ་ ་བཤད་ནི། ་ ེན་གཞན་ལ་རག་ལས་པའི་ ས་ ི་ང་བར་ ར་པའི་དབང་གིས་གཞན་དབང་ཞེས་བ ོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་བ ས་པ་ལས།

རང་གི་བག་ཆགས་ ི་ས་བོན་ལས་ ས
ེ ་པ་ཡིན་པས་དེ་ ་བས་ན་ ེན་ ི་གཞན་དབང་ཡིན་ནོ།

། ེས་

ནས་ ང་ ད་ཅིག་ལས་ ག་པར་བདག་ཉིད་གནས་པར་མི་ ས་པས་ན་གཞན་ ི་དབང་ཞེས་ འོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ག མ་པ་ཡོངས་ བ་ལ། དེ་གང་ལས་བ ན་པའི་ ངས། མཚན་ཉིད། ད ེ་བ། མཚན་གཞི།
་བཤད་དང་ ་ལས།
དང་པོ་(དེ་གང་ལས་བ ན་པའི་ ངས་)ནི། མ་ ་པ་ལས།

བ་ནས་དེ་ལ་ ་མ་པོ། །
ག་ ་མེད་པར་ ར་པ་གང་། །
ཞེས་སོ། །དགོངས་འ ེལ་ལས།

ེན་ཅིང་འ ེལ་པར་འ ང་བའི་ཆོས་གང་དག་ ེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ ིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དེ་
དག་ནི་དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ ིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའང་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ནི། ེ་བ ན་ངལ་གསོ་ལས།

ཆོས་ཅན་གཞན་དབང་ ི་ ེང་ ་དགག་ ་ ན་བཏགས་ ིས་ ོང་པའི་གནས་ གས་ ི་དོན་ནོ། །
ཞེས་དང་། ད ས་མཐའ་ལས།

མ་དག་ ོད་ ལ་ མ་གཉིས་ཏེ། །
གཅིག་ ་ཁོ་ན་བ ོད་པ་ཡིན། །
ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ད ེ་བ་ནི། འ ར་མེད་ཡོངས་ བ་དང་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་ བ་གཉིས་ཡོད་དེ། ད ས་མཐའ་ལས།

འ ར་མེད་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི། །
ཡོངས་ ་ བ་པ་ མ་པ་གཉིས། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
བཞི་པ་མཚན་གཞི་ལ་གཉིས་ཏེ། ེ་བ ན་ངལ་གསོ་ལས།

དང་པོ་ནི། བདག་མེད་གཉིས་དང་། གཉིས་པ་ནི། དེ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
་པ་ ་བཤད་པ་ནི། ཐེག་བ ས་ལས།

གཞན་ ་མི་འ ར་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་ བ་པའོ། ། མ་པར་དག་པའི་དམིགས་པ་ཡིན་པ་དང༌། དགེ་བའི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་མཆོག་ཡིན་པའི་ ིར་མཆོག་གི་དོན་ ིས་ཡོངས་ ་ བ་པ་ཞེས་ འོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ཞར་ ང་ ་ནག་མཁས་པའི་བཞེད་པ་ནི། ོབ་དཔོན་ འི་ཅིད་ ི་འ ེལ་ཆེན་ལས།

ང་ཆ་དང་མཐོང་ཆ་དེ་གཞན་དབང་ཡིན་པ་དང་ཆ་དེ་གཉིས་ལ་བ ེན་ནས་མཐའ་བཞི་པོ་བདེན་པར་
བ་པ་ ོ་བཏགས་པའི་ཆ་དེ་ནི་ ན་བ གས་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་དང་། ཡོངས་ བ་ནི། སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས།

ོང་ཉིད་གཉིས་ ིས་བ ན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡོངས་
བ་ཅེས་ ་ ེ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ ི་ བ་པ་དང་། ག་པ་དང་། མི་བ ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། རང་
མཚན་དང་། ི་མཚན་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། བདག་ལ་སོགས་པ་དང་ ད་པར་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ།
ཞར་ ང་ ་མཚན་ཉིད་ག མ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་བ ན་པ་ནི། མ་ ་པར།

དེ་ ིར་དེ་ཉིད་གཞན་དབང་ལས། །
གཞན་མིན་གཞན་མ་ཡིན་པའང་མིན། །
མི་ ག་པ་སོགས་བཞིན་ ་བ ོད། །
དེ་མ་མཐོང་བར་དེ་མི་མཐོང་། །
ཞེས་སོགས་ ི་དོན་ ས་པ་ནི་འ ེལ་པ་དང་ཟིན་ ིས་སོགས་ལས་གསལ་བས་འདིར་མ་ ིས་སོ། །
བཞི་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ག མ་ ི་ མ་གཞག ། མ་ ་པ་ལས།

ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ མ་ག མ་ ིས། །
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ མ་ག མ་ལ། །
དགོངས་ནས་ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་ ི། །
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་བ ན་པ་ཡིན། །
དང་པོ་པ་ནི་མཚན་ཉིད་ ི། །
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་གཞན་པ་ཡང་། །
དེ་ནི་རང་ཉིད་མི་འ ང་བས། །
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་གཞན་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་སོགས་ ི་དོན་ ས་པ་ནི་འ ེལ་པ་དང་ཟིན་ ིས་སོགས་ལས་གསལ་བས་འདིར་མ་ ིས་སོ། །

ལམ་ ི་ མ་གཞག །

གཉིས་པ་ལམ་ ི་ མ་གཞག་ལ། རིགས། ལམ་དང་ས།

ང་ ་ ོང་ ལ་དང་ག མ་ལས།

དང་པོ་རིགས་ ི་ མ་གཞག་བཤད་པ་ལ། གོ་དོན། ད ེ་བ། དམན་པའི་རིགས་ལས་ཐེག་
ཆེན་ ི་རིགས་ ད་པར་ ་འཕགས་ ལ། ཐེག་ཆེན་ ི་རིགས་ཡོད་པའི་ གས། ཐེག་ཆེན་
ི་རིགས་དང་ ན་པའི་ཕན་ཡོན་ཏེ་ འོ། །
དང་པོ་(གོ་དོན་)ནི། འ ི་ ང་དགོངས་གཅིག་ཀར་ ིཀ་ཆེན་མོ་ལས།

སེམས་ཙམ་པ་ནི་མདོ་ལས།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་རིགས་དེ་ནི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འོང་པ་

ཆོས་ཉིད་ ིས་ཐོབ་པའི་ ་ེ མཆེད་ ག་གི་ ད་པར་གང་ཡིན་པ་ ེ། ཞེས་འ ང་བས།

ེ་མཆེད་ ག་གི་

ད་པར་ཏེ། དེ་ཡང་ ན་གཞི་ མ་པར་མ་བཞག་ན་ཡིད་ཤེས་ལ་ཡོད་པའི་ཟག་མེད་ ི་ས་བོན་ ེན་དང་
ད་ན་ ང་ བ་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ ས་པའོ།

། ན་གཞི་ མ་པར་བཞག་ན་ནི་དེ་ལ་གནས་པའི་ཟག་

མེད་ ི་ས་བོན་ནོ། ། ་ེ མཆེད་ ག་གི་ ད་པར་ཞེས་པ་ནི། གང་ ེ་མཆེད་ ག་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལ།
འཕགས་རིགས་ ི་ཟག་མེད་ ི་ཆོས་ ི་ ད་པར་བ ེད་པའི་ ས་ ན་ ི་རིགས་སོ་སོར་ཡོད་པ་ལ་
བསམ་པའོ། །
ཞེས་སོ། །
དེས་ན་ ང་དེས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ནི་ཟག་མེད་ ི་ས་བོན་ཐོག་མེད་ནས་འོངས་པ་དེ་ཡིན་ལ། ས་འ ར་ནི། ང་ བ་ག མ་པོ་
གང་ཡང་ ང་བའི་དགེ་བའི་ ་བ་བསགས་པས་གོང་ ་འ ར་བཞིན་པ་ཞིག་ལ་འདོད་པར་ ང་ ེ།

ང་ས་ལས། དེ་ལ་རིགས་ནི་གང་ཞེ་ན། མདོར་ན་ མ་པ་གཉིས་ཏེ། རང་བཞིན་ ིས་གནས་པ་དང་།
ཡང་དག་པར་བ བས་པའོ། །དེ་ལ་རང་བཞིན་ ིས་གནས་པའི་རིགས་ནི། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་
ི་ ་ེ མཆེད་ ག་གི་ ད་པར་གང་ཡིན་པ་ ེ།

དེ་ནི་གཅིག་ནས་གཅིག་ ་བ ད་དེ་འོངས་པ་ཐོག་མ་

མེད་པའི་ ས་ཅན་ཆོས་ཉིད་ ིས་ཐོབ་པ་དེ་ ་ ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་དག་པར་བ བས་པའི་རིགས་ནི།
ོན་དགེ་བའི་ ་བ་གོམས་པར་ ས་པ་ལས་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་ ེ། དོན་ ི་ བས་འདིར་ནི་ མ་པ་གཉི་
ག་ཡང་འདོད་དོ། །
ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རིགས་ལ་ད ེ་ན་ མ་པ་ ་ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་རིགས་དང་། རང་ ལ་རིགས་དང་། ཐེག་ཆེན་རིགས་དང་། མ་ངེས་པའི་
རིགས་དང་། ཆད་པའི་རིགས་ མ་པ་ ་ ེ། དགོངས་འ ེལ་ ི་ ་ཆེར་འ ེལ་པ་ལས།

དེ་ལ་རིགས་ མ་པ་ ་ཞེས་ ་བ་ནི་འདི་ ་ ེ། ཐེག་པ་ག མ་དང་། མ་ངེས་པ་དང་། རིགས་མེད་པའོ། །
ཞེས་དང་། དེ་ལ་རིགས་ཡོད་པའང་ མ་པ་བཞིའོ། །དང་པོ་ཉན་ཐོས་ ི་རིགས་ཅན་ནི་འདི་ ་ ེ། གང་གི་
ས་ལ་ཉན་ཐོས་ ི་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་རིགས་ཁོ་ན་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི་རང་

སངས་ ས་ ི་རིགས་ ི་རིགས་ཅན་དང་། ག མ་པ་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཅན་ མ་པ་གཉིས་
ནི་ཉན་ཐོས་ ི་རིགས་ཅན་བཞིན་ ་རིག་པར་ འོ། །བཞི་པ་མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་ནི་འདི་ ་ ེ། གང་
གི་ ས་ལ་ཐེག་པ་ག མ་ ི་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་རིགས་དང་ ན་པས་སེམས་ཡོངས་ ་བ ར་ནས་
ངེས་པར་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ལ་གཞོལ་བར་འ ར་བ་ ེ། སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་
མས་ ི་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་ ིས་ཡོངས་ ་བ ང་བའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་སོ། །
མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་ནི་མཐའ་གཅིག་ ་འདིའི་ཐེག་པའ་ཞས་པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། ཐར་ ན་ལས།

མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་ནི།

ེན་ལ་རག་ལས་པ་ཅན་ཏེ། གང་དག་ཉན་ཐོས་ ི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

བ ེན་པའམ། དེའི་ ོགས་དང་འ ོགས་པའམ། དེའི་མདོ་ ེ་མཐོང་ན་ཉན་ཐོས་ལ་དད་དེ། ཉན་ཐོས་ ི་
རིགས་ ་ ར་ནས་ཉན་ཐོས་ ་མངོན་པར་འ ང་བར་འ ར་ལ། དེ་བཞིན་རང་ ལ་ལམ་ཐེག་ཆེན་ ི་
ེན་དག་དང་ ད་ན། རང་ ལ་ལམ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པར་འ ར་བ་དེ་དག་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་སོ། །
་པ་ཆད་པའི་རིགས་ནི་འདི་ ་ ེ། གང་གི་ ས་ལ་ཐེག་པ་ག མ་ ི་ ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ ལ་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་ ་ ེ།

དགོངས་འ ེལ་ ི་ ་ཆེར་འ ེལ་པ་ལས།

རིགས་མེད་པ་ཞེས་ ་བ་ནི།

གང་གི་ ས་ལ་ཐེག་པ་ མ་པ་ག མ་ ི་ ་ངན་ལས་འདའ་བའི་རིགས་

མེད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །
ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ནི། འདི་ ་ ེ། མད་ ་ ན་ ི་འ ེལ་བ ཤད་ལས།

དེ་ལ་ཉན་ཐོས་ མས་ ི་རིགས་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པ་དང་། ཤེས་ འི་ ིབ་པ་གཉི་ག་དང་ ལ་བའི་
དགེ་བ་གསལ་ཞིང་འབར་བའི་ ་མི་ ེད་ལ།

ང་ བ་སེམས་དཔའི་རིགས་ ིས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་།

ཤེས་ འི་ ིབ་པ་གཉི་ག་དང་ ལ་བའི་དགེ་བ་གསལ་ཞིང་དག་ལ་ ད་པར་ ་འཕགས་པའི་ ་ ེད་
པས་ན་ཉན་ཐོས་ ི་རིགས་པས་ ད་པར་འཕགས་པར་རིག་པར་ འོ། །
ཞེས་སོ། །
བཞི་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་ ི་ལམ་ལ་ ོར་བའི་ ོན་ཉིད་ འང་བསམ་པའི་ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་ ི་ ིང་ ེ་ཆེ་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་ ི་ཆོས་ལ་
མོས་པ་དང་། ོར་བའི་ཡོན་ཏན་གཞན་དོན་ ི་དཀའ་ ོད་བཟོད་པ་དང་། ིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ཡང་དག་པར་ ོད་པ་ནི་ཐེག་
ཆེན་ ི་རིགས་ཡོད་པའི་ གས་ཡིན་ཏེ། མད་ ་ ན་ ི་འ ེལ་བ ཤད་ལས།

ག་བ ལ་བར་མཐོང་ནས།

སེམས་ཅན་འདི་དག་གི་ ོག་པ་ཇི་ ར་བསམ་ མ་ ་སེམས་པའི་ ིང་

བ ེ་བ་ཡོད་ན་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཡོད་པར་རིག་པར་ ་ ེ། འདི་ནི་མཚན་མ་དང་པོའ།ོ །མོས་
པ་དང་ཞེས་ ་བ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་ཟབ་ཅིང་ ་ཆེ་བའི་དོན་མ་ ོགས་ ང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་
ཟབ་ཅིང་ ་ཆེ་བ་ཐོས་པ་ཙམ་ ིས་ ་ ང་བ་དང་མཆི་མ་ད ་བའི་མཚན་ཉིད་ ི་དད་པ་དང་། མོས་པ་
་ེ ན་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཡོད་པར་རིག་པར་ ་ ེ། འདི་ནི་མཚན་མ་གཉིས་པའོ། །བཟོད་པ་
དང་ཞེས་ ་བ་ལ་ ིང་ ེ་ ས
ེ ་ནས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ་མགོ་དང་ ང་ལག་གཏོང་བ་དང་། ང་བ་དང་
ཚ་བ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་བ་ ོད་པ་ མ་པ་ ་ཚགས་བཟོད་དེ། དཀའ་བ་ ོད་པ་ མས་ཉམས་ ་ལེན་
ན་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཡོད་པར་རིག་པར་ ་ ེ། འདི་ནི་མཚན་མ་ག མ་པའོ། །དགེ་བ་དག་
ང་ཡང་དག་ ོད། །ཅེས་ ་བ་ལ། དགེ་བའི་ ས་ནི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་ལ་ ་ ེ། རང་བཞིན་ ིས་
ིན་པ་ ེད་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། རང་བཞིན་ ིས་ ལ་ ིམས་བ ང་བར་དགའ་བ་དང་། རང་བཞིན་
ིས་བཟོད་པ་ལ་གནས་པར་དགའ་བ་དང་།

རང་བཞིན་ ིས་བ ོན་འ ས་ ོམ་པར་དགའ་བ་དང་།

རང་བཞིན་ ིས་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པར་དགའ་བ་དང་།

རང་བཞིན་ ིས་ཤེས་རབ་ ོ་ན་ ང་ བ་

སེམས་དཔའི་རིགས་ཡོད་པར་རིག་པར་ ་ ེ། འདི་ནི་མཚན་མ་བཞི་པའོ། །
ཞེས་སོ། །
་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་ ི་རིགས་དང་ ན་པའི་གང་ཟག་དེས་གལ་ཏེ་མི་དགེ་བ་ ས་ ང་ ས་རིང་མ་ཞག་ ་ངན་སོང་ ་འ ོ་བ་ ིད་ ི་

ར་ ་མི་འ ་ཞང་གལ་ཏེ་སོང་ན་ཡང་། ར་ ་ཐར་པ་དང་། ངན་སོང་དེར་གནས་པ་ན་ ག་བ ལ་ ང་ ་ཙམ་ ོང་གི་ཆེན་པ་མ་ ོང་

ེ། མད་ ་ ན་ ི་འ ེལ་བ ཤད་ལས།

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ ི་རིགས་ཅན་དང་། རིགས་མེད་པ་དག་གིས་མཚམས་མེད་པ་ལ་སོགས་
པའི་ལས་ ས་ན་ ས་དང་སེམས་ལ་གནོད་པའི་ ག་བ ལ་ ག་ཅིང་ ག་ལ་མི་བཟད་པ་ ོང་བར་
འ ར་ན་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཅན་ མས་ ིས་མཚམས་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ ས་ན་
ས་དང་སེམས་ལ་གནོད་པ་ བ་ཅིང་ ང་བ་ ོང་བར་འ ར། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ཞར་ ང་ ་ནག་གི་མཁས་པ་ མས་ ི་རིགས་ ི་བཞེད་ ལ་ ོར། ོབ་དཔོན་ཞོན་ཙང་གི་ ོབ་མ་ ོབ་དཔོན་ འི་ཅིད་
ིས་མདོ་ ང་འདས་ཆེན་པོ་ལ་ ངས་བ གས་ཏེ། རིགས་དེ་ལ་ མ་པ་ ་བ ཤད་ནས་དེའི་ནང་ནས་རིགས་ཆད་པ་ལ། ས་ ི་རིགས་

ཆད་ ི་རིགས་ཅན་དང་། གཏན་ ་རིགས་ཆད་ ི་རིགས་ཅན་གཉིས་ཡོད་པར་བཞེད། དེ་ལས་གཉིས་པ་ནི་ ག་ ་ ་ངན་ལས་འདའ་
བའི་ ལ་པ་མེད་པ་ལ་བཞེད་དོ། །སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས།

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་རིགས་གཉིས་པོ་ནི་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དང་པོ་ནི་རང་བཞིན་ ི་གནས་པའི་རིགས་ཡིན་ཏེ།
དེ་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ ན་གཞི་ མ་ཤེས་ལ་གནས་ཤིང་རང་བཞིན་ ིས་ཐོབ་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་
ཆོས་ ི་ ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་བ བས་པའི་རིགས་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཆོས་ད ིངས་དང་ཆ་
མ ན་པའི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ཐོས་ནས་ཐོས་ ང་གི་ཤེས་རབ་ ེད་ཅིང་། དེ་གོམས་པ་ལས་འ བ་པ་ཡིན་
ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ོབ་དཔོན་ཆོས་ ོང་གིས། རིགས་དེ་ལ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་། ས་འ ར་ ི་རིགས་གཉིས་ཡོད་པར་བཞེད། ཟག་མེད་ ི་ས་

བོན་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་ ི་གནས་རིགས་དང་། ཆོས་ད ིངས་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་ཆོས་ཐོས་པ་ལས་ ང་བའི་ཤེས་རབ་ ིས་ བ་པའི་
རིགས་ལ་ ས་འ ར་ ི་རིགས་བ ཤད་དོ། །རང་བཞིན་གནས་རིགས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་ས་ལམ་ ི་ མ་གཞག་བཤད་པ་ལ།

ཐེག་ཆེན་ལམ་ ་ ིར་བ ན་པ་

དང་། ཐེག་ཆེན་ས་ ེ་ ག་ ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ལམ་ ི་ངོ་བོ། ལམ་ ི་ད ེ་བ། སོ་
སོའི་དོན་བཤད་པ་དང་ག མ་ཡོད།
དང་པོ་(ལམ་ ི་ངོ་བོ་)ནི། ཐེག་ཆེན་ ི་ ང་ བ་བ ོད་ ེད་དམ། བ ོད་ཟིན་པ་གང་ ང་གིས་བ ས་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་མ ེན་པ་དེའོ། །
གཉིས་པ་(ལམ་ ི་ད ེ་བ་)ནི། ཐེག་ཆེན་ཚགས་ལམ། ོར་ལམ། མ་པར་དག་པའི་ལམ་དང་ག མ་ཡོད། དེའང་ མ་པར་གཏན་ལ་
དབབ་པ་བ ་བ་ལས།

ལམ་ ི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། ས་པ། ཚགས་ ི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དང་། ོར་བའི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དང་།
མ་པར་དག་པའི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་བ ས་པ་ནི་ལམ་ ི་བདེན་པ་ཞེས་
འོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ག མ་པ་སོ་སོའི་དོན་བཤད་པ་ལ། ཐེག་ཆེན་ཚགས་ལམ་བཤད་པ། ཐེག་ཆེན་ ོར་ལམ་
བཤད་པ།

ཐེག་ཆེན་ མ་དག་ལམ་བཤད་པ་དང་ག མ་ཡོད།

དང་པོ་ཚགས་ལམ་ལ།

མཚན་ཉིད། མིང་གི་ མ་ ངས། མཚན་གཞི། ད ེ་བ་དང་བཞི་ཡོད་པ་ལས།
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། མ་ ་པ་ལས།

ཇི་ ིད་ མ་རིག་ཙམ་ཉིད་ལ། །
མ་པར་ཤེས་པ་མི་གནས་པ། །
འཛན་པ་གཉིས་ ི་བག་ལ་ཉལ། །
དེ་ཉིད་ མ་པར་མི་ ོག་གོ །
ཞེས་སོ། །ཐེག་ཆེན་ ི་ཐར་པ་ཆ་མ ན་ ི་དགེ་བས་བ ས་པ་ཐེག་ཆེན་ཚགས་ལམ་ ི་མཚན་ཉིད།
གཉིས་པ་(མིང་གི་ མ་ ངས་)ནི། ཚགས་ལམ། ཐར་པ་ཆ་མ ན། ཆོས་མངོན་ ོགས། དད་པའི་ས་ མས་དོན་གཅིག་མིང་གི་ མ་
ངས་སོ། །

ག མ་པ་(མཚན་གཞི་)ནི། དང་པོ་ ང་ བ་མཆོག་ ་སེམས་བ ེད་པ་ནས་བ ང་ ེ་ ོད་ ི་ཡེ་ཤེས་མ་ ེས་བར་ ི་དགེ་བའི་ལམ་དག་
ཡིན་ཏེ། ཤེས་ ་ ན་ བ་ལས།

ལམ་དེའི་མཚན་གཞི་ནི་ ད་ ིན་པར་ ེད་པའི་གཉེན་པོ་ ེ། དང་པོ་ ང་ བ་མཆོག་ ་སེམས་བ ེད་
པ་ནས་བ ང་ ོད་ ི་ཡེ་ཤེས་མ་ ས
ེ ་བར་ ི་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ལམ་ལ་ ོལ་བ་དེའོ། །
ཞེས་ག ངས། གཞན་ཡང་ ན་བ ས་ལས།

ཚགས་ ི་ལམ་གང་ཞེ་ན། སོ་སོའ་ ་ེ བོའ་ ལ་ ིམས་དང་། དབང་པོའ་ ོ་ ོམ་པ་དང་། ནམ་ ི་ཆ་ ོད་
དང་ཆ་ ད་ལ་མི་ཉལ་བར་ ལ་འ ོར་ལ་བ ོན་པ་དང་། ཤེས་བཞིན་ ་གནས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་

བ་དང་། གང་ཡང་ ར་ ར་པའི་དགེ་བ་གཞན་དང་། ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་ ོམ་པ་ལས་ ང་བའི་
ཤེས་རབ་ ང་ ང་ ེ།
ཞེས་ག ངས་སོ། །
བཞི་པ་(ད ེ་བ་)ནི། ཐེག་ཆེན་ཚགས་ལམ་ཆེ་འ ིང་ ང་ག མ་ཡོད།

གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་ ོར་ལམ་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། མིང་གི་ མ་ ངས། མཚན་གཞི།
ད ེ་བ་དང་བཞིའོ། །
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། མ་ ་པ་ལས།

འདི་དགེ་ མ་རིག་ཙམ་ཉིད་ཅེས། །
དེ་ མ་ ་ནི་དམིགས་ནས་ ། །
ཅི་ཡང་ ང་ ེ་མ ན་འཇོག་ན། །
དེ་ནི་ཙམ་ལ་མི་གནས་སོ། །
ཞེས་སོ། །ཐེག་ཆེན་ ི་ མ་པར་ ོལ་བའི་འ ག་ངོགས་གང་ཞིག ། དོན་མངོན་པར་ ོགས་པའི་གནས་ བས་ ི་བ ས་པ་ཐེག་ཆེན་
ོར་ལམ་ ི་མཚན་ཉིད།

གཉིས་པ་(མིང་གི་ མ་ ངས་)ནི། མོས་པ་ ོད་པའི་ས་དང་། ངེས་འ ེད་ཆ་མ ན་ མས་དོན་གཅིག་མིང་གི་ མ་ ངས་སོ། །
ག མ་པ་(མཚན་གཞི་)ནི། ལམ་དེའི་མཚན་གཞི་ཉེ་བར་ ོང་བའི་གཉེན་པ་ ་ ོད་ ི་ཡེ་ཤེས་ ེས་པ་ནས་བ ང་མཐོང་ལམ་མ་ ེས་
བར་ ི་ ོམ་ ང་གི་ཤེས་རབ་བོ། །

བཞི་པ་(ད ེ་བ་)ལ། ོད། ེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་ ེ་བཞི་ཡོད་དེ། དེའང་ མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས།

ོར་བའི་ལམ་ནི་གཙར་འདི་ ་ ེ།

ོ་བར་ ར་པ་དང་།

ེ་མོ་དང་བཟོད་པ་དང་འཇིག་ ེན་པའི་ཆོས་

ི་མཆོག་གི་གནས་ བས་ན་ ན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་ ང་ བ་ ི་ ོགས་དང་མ ན་པའི་
ཆོས་ མས་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །ཐེག་ཆེན་ ོར་ལམ་ནི་གཙ་བ་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་གིས་བ ས་པ་ཡིན་ཏེ། མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་ ོར་བའི་ལམ་ནི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་གིས་བ ས་པ་ཡིན་པར་རིག་

པར་ འོ། ། མ་པར་དག་པའི་ལམ་ནི་གཙ་བོར་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པས་བ ས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་
ང་ བ་ ི་ ོགས་དང་མ ན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ང་ ོམ་པའི་ ངས་ ་མི་འ ོ་བ་ནི་མེད་དོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ཐེག་ཆེན་ མ་པར་དག་པའི་ལམ་བཤད་པ་ལ། མཚན་གཞི། ད ེ་བ་དང་གཉིས་སོ། །
དང་པོ་(མཚན་གཞི་)ནི། ོང་ཉིད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ འོ། །
གཉིས་པ་(ད ེ་བ་)ལ་ད ེ་ན། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ། ཐེག་ཆེན་ ོམ་ལམ། ཐེག་ཆེན་མི་ ོབ་ལམ་མོ། །དེའང་ མ་
པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས།

མ་པར་དག་པའི་ལམ་ནི་མཐོང་བ་དང་།

ོམ་པ་དང་། མཐར་ ག་པའི་ལམ་ ིས་བ ས་པ་ཁོ་ནའི་

ང་ བ་ ི་ ོགས་དང་མ ན་པའི་ཆོས་ མས་ཡིན་ནོ། །མཐར་ ག་པར་ ར་པའི་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་
བ བ་པའི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ལམ་ ི་བདེན་པ་ཞེས་ ་བའི་ ངས་ ་འ ོའ།ོ །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

དང་པོ་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་དང་གཉིས་ལས།
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། མ་ ་པ་ལས།

ནམ་ཞིག་ཤེས་པས་དམིགས་པ་ མས། །
མི་དམིགས་དེ་ཡི་ཚ་ན་ནི། །
མ་པར་རིག་པ་ཙམ་ལ་གནས། །
ག ང་བ་མེད་པས་དེ་འཛན་མེད། །
ཅེས་སོ། ། ེ་བ ན་ངལ་གསོ་ལས།

ང་ བ་སེམས་དཔའི་མཐོང་ལམ་ ི་མཚན་ཉིད་ནི། ང་ བ་ཡན་ལག་གི་ངོ་བོ་ ར་ཅིང་ ོམ་ལམ་ ི་
ངོ་བོར་མ་ ར་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་བདེན་པ་མངོན་ ོགས་དེའི་མཚན་ཉིད་དོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

གཉིས་པ་(མཚན་གཞི་)ནི། ལམ་དེའི་ ང་ ་ ོགས་གཅིག་ ོང་བའི་གཉེན་པ་དའོ། །
ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ཉན་ཐོས་དང་ ོ་བ ན་ནས་ ོག་ཆའི་ ོ་ནས་ད ེ་ན། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་
དང་། མ་ ོལ་ལམ་གཉིས་སམ་བཟོད་ཤེས་བ ་ ག་ ་ ེ་ཡང་། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་རང་གི་ང་བ་ན་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་བ ས་
པ་ཡིན་ཏེ། ེ་བ ན་ངལ་གསོ་ལས།

མཐོང་ལམ་ངོ་བོ་ ས་གཅིག་ ་ ་ེ བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ ོག་པའི་ད ེ་བ་མེད་དོ། །དེ་ ར་ ི་ཚ་ས་དང་པོའ་
ད་ཅིག་མ་དང་པོ་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་དང་།

ད་ཅིག་མ་གཉིས་ཕན་ཆད་ ོམ་ལམ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚ་

མཐོང་ལམ་དེ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ང་ ་དངོས་ ་ ོང་ ེད་ ི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།
།
ཞེས་དང་། མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས་ ང་།

དེ་ལ་མཐོང་བའི་ལམ་ ི་ཤེས་པ་དང་པོ་ ས
ེ ་ན་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཤེས་པ་ མས་ ི་ ེ་བའི་ ེན་ཡོངས་
་ཟིན་པ་དང་།

་ཡོངས་ ་བ ས་པར་འ ར་ཞིང་།

ད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་མཐོང་བའི་ལམ་ཐམས་ཅད་

ང་ཐོབ་པར་འ ར་རོ། །ཐོབ་ནས་དེའི་རིམ་ ིས་མངོན་ ་འ ར་བར་བ ་བར་ ་ ེ། མཐོང་བའི་ལམ་
དེ་ནི་ ར་ ་འ ོ་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་ འོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ཐེག་ཆེན་ ོམ་ལམ་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། མིང་གི་ མ་ ངས། མཚན་གཞི་དང་ག མ་
ལས།
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། མ་ ་པ་ལས།

དེ་ནི་སེམས་མེད་མི་དམིགས་པ། །
འཇིག་ ེན་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད། །
གནས་ ང་གཞན་ ་ ར་པ་ ེ། །
གནས་ངན་ལེན་གཉིས་ ངས་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །ཐེག་ཆེན་ མ་པར་ ོལ་བའི་འ ག་ངོགས་གང་ཞིག །ཏིང་ངེ་འཛན་ ད་པར་ཅན་ལ་གོམས་པར་ ་བའི་གནས་
བས་ ིས་བ ས་པ་ཐེག་ཆེན་ ོམ་ལམ་ ི་མཚན་ཉིད།

གཉིས་པ་(མིང་གི་ མ་ ངས་)ནི། ོམ་ལམ། ེས་ལ་མངོན་ ོགས། ོམ་ལམ་ ི་མ ེན་པ་ མས་དོན་གཅིག་མིང་གི་ མ་ ངས་སོ། །
ག མ་པ་(མཚན་གཞི་)ནི། ཤེས་ ་ ན་ བ་ལས།

མཐོང་ལམ་ ིས་ཆོས་ཉིད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་ ད་ལ་གོམས་ཤིང་འ ིས་པར་ ེད་
པའོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ཐེག་ཆེན་ ི་མི་ ོབ་ལམ་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི། ད ེ་བ་དང་ག མ་
ཡོད།
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། ཐེག་ཆེན་ ་ངན་ལས་འདས་པར་ ིན་པའི་གཞི་གང་ཞིག །བ ོམ་ ་མཐར་ ག་པ་མངོན་པར་ ོགས་པའི་
གནས་ བས་ ིས་བ ས་པ་དེ་ཐེག་ཆེན་མི་ ོབ་ལམ་ ི་མཚན་ཉིད།

གཉིས་པ་(མཚན་གཞི་)ནི། ས་བ ་ ན་ ི་ཐ་མ་ ་ ་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ་ཞིང་ ་བ་ཡང་
ངས་ནས་བ ་གཅིག་ ན་ ་འོད་སངས་ ས་ ི་ས་ལ་གནས་པའོ། །

ག མ་པ་(ད ེ་བ་)ནི། ཇི་ ་བ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཇི་ ེད་པ་ ོགས་པའི་ མ་མ ེན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་ ི་ས་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ་ལ། ངོ་བོ། མཚན་གཞི། ད ེ་བ་དང་ག མ་
ཡོད།
དང་པོ་(ངོ་བོ་)ནི། ཤེས་ ་ ན་ བ་ལས།

སའི་ངོ་བོ་ནི་སེམས་དང་པོ་བ ད
ེ ་པ་ནས་བ ང་ ེ་མངོན་པར་ ང་ བ་པའི་བར་ ི་ ང་ བ་སེམས་
དཔའི་ ད་ ི་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ོགས་ཏིང་ངེ་འཛན་དང་མ ངས་པར་ ན་པ་ཡོན་ཏན་
ད་པར་ཅན་ མས་རིམ་ ིས་གོང་ནས་གོང་ ་ ེ་བའི་ ེན་ནམ་གཞིར་ ར་པའོ། །
ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་(མཚན་གཞི་)ནི། ང་སེམས་ ོབ་པའི་ ད་ ི་མ ེན་པ་ཐབས་ ད་པར་ཅན་ ིས་ཟིན་པའི་ཟག་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་མ ངས་
ན་དང་བཅས་པ་ཡོན་ཏན་ ད་པར་ཅན་ ི་ ེན་ ེད་པའོ། །

ག མ་པ་(ད ེ་བ་)ལ། ཐེག་ཆེན་ས་ འི་ས་དང་། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་ས་གཉིས་ཡོད། དང་པོར་ཚགས་ ོར་གཉིས་ ར་བ ཤད་པ་
ར་རོ། །

གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་ས་ལའང་། ངོ་བོ། ད ེ་བའོ། །
དང་པོ་(ངོ་བོ་)ནི། ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ད་ ི་བདག་མེད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡོན་ཏན་ ད་པར་ཅན་ མས་རིམ་
ིས་གོང་ནས་གོང་ ་ ེ་བའི་ ེན་ནམ་གཞིར་ ར་པའོ། །

གཉིས་པ་(ད ེ་བ་)ནི། ས་དང་པོ་རབ་ ་དགའ་བ་དང་། གཉིས་པ་ ི་མ་མེད་པ། ག མ་པ་འོད་ ེད་པ། བཞི་པ་འོད་འ ོ་བ། ་པ་

ངས་དཀའ་བ། ག་པ་མངོན་ ་ ར་པ། བ ན་པ་རིང་ ་སོང་བ། བ ད་པ་མི་གཡོ་བ། ད ་པ་ལེགས་པའི་ ་ ས། བ ་པ་ཆོས་ ི་
ིན་ མས་སོ། །

ཞར་ ང་ ་སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས་ལམ་ འི་ མ་གཞག་ག ངས་ ལ་ནི།

འོ་ན་སེམས་ཙམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ཇི་ ར་རིམ་པར་འ ག་ཅེ་ན།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་

དང་པོར་ཚགས་ལམ་པའི་ བས་ ་སེམས་ཙམ་པའི་ མ་པ་དང་། ངོ་བོ་ལ་རབ་ ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་།

ོར་

ལམ་ ི་ག ང་བ་དང་། འཛན་པ་གཉིས་ལས་འ ེན་པའི་ ་བ་རིམ་པར་མགོ་ནོན་པ་དང་། མཐོང་བའི་
ལམ་ལ་གནས་ གས་ ལ་བཞིན་ ་མཐོང་བ་དང་།

ོམ་པའི་ལམ་ ི་ བས་ ་གནས་ གས་གང་

མཐོང་བ་ ར་ཡང་ཡང་བ ོམས་ནས་ ིབ་པ་ ག་མ་དག་མགོ་གནོན་པའང་།

ོང་པར་ ེད་ནས།

མཐར་ ག་ ་ ིབ་པ་ལས་ ོལ་བ་དང་། རིག་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ཐོབ་ ེ། དེ་ནས་བ ང་ ས་ ན་ ་
ག ལ་ ་སེམས་ཅན་ ི་རིགས་དང་མ ན་པར་ ལ་ནས་དེ་དག་སེམས་ཙམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ོགས་པར་
འ ག་པར་ ེད་དོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ག མ་པ་ ང་ ་ཇི་ ར་ ོང་བའི་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ།
ང་ ་ངོས་འཛན་པ་དང་། ཇི་ ར་ ོང་བའི་ ལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཉོན་ ིབ་དང་། ཤེས་ ིབ་བོ། །

མ་ ་པ་ལས།

གནས་ངན་ལེན་གཉིས་ ངས་པའོ། །

ཞེས་དང་། གཉིས་ཞེས་ ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པའི་གནས་ངན་ལེན་དང་། ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་གནས་ངན་ལེན་ནོ། །ཇི་ ད་ ་ད ས་
མཐའ་ མ་འ ེད་ལས།

ཉོན་མོངས་པ་ཡི་ ིབ་པ་དང་། །
ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ཉིད་ ་བ ན། །
དེར་ནི་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་དེ། །
དེ་ཟད་ནས་ནི་ ོལ་བར་འདོད། །
ཅེས་དང་།
དང་པོ་ཉོན་ ིབ་ལ་བཞི་ ེ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི་དང་། གཉེན་པོ་དང་། ོང་བའི་ས་མཚམས་སོ། །
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། ཉན་རང་གི་ ང་འདས་གཉིས་པོ་གང་ ང་ཐོབ་པ་ལ་ ིབ་ ེད་ ི་རིགས་ ་གནས་པའོ། །ཇི་ ད་ ་མངོན་པ་
ན་བ ས་ ི་ མ་པར་བ ཤད་པ་ལས།

ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པའི་གནས་ངན་ལེན་ནི་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་ ས་ ི་ ང་ བ་ ི་མི་མ ན་
པའི་ ོགས་སོ། །
ཞེེས་དང་། མ་ ་པའི་འ ེལ་བ ཤད་ལས།

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ མས་ ོང་བ་ནི་ཐར་པ་ཐོབ་པར་ ་བའི་ ིར་རོ།
སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས།

།ཞེས་དང་།

དེ་དག་གིས་སེམས་ཅན་ ི་ ས་སེམས་གཉིས་པོ་ད ག་

ནས་ ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གེགས་ ེད་པས་ན་ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པ་ཞེས་ འོ། །
ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་(མཚན་གཞི་)ནི། ་ཉོན་ ག་དང་། ཉེ་ཉོན་ཉི་ ་ ་ ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས།

ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པ་ནི་ ན་བཏགས་ལ་འཛན་པའི་བདག་ ་ ་བ་དང་།
གཙར་ ེད་པའི་ ་ཉོན་བ ་དང་ཉེར་བ ད་དང་།
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ།

འཇིག་ ་ལ་སོགས་པའི་

དེ་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་ལ་

ཞེས་དང་། ོབ་དཔོན་ འི་ཅིད་ ིས་ ་ཉོན་དང་ཉེ་ཉོན་གཉིས་ཉོན་ ིབ་ ་འདོད་ ང་། དེ་དག་དང་མ ངས་ ན་ ་ ང་བའི་ཚར་བ་
དང་འ ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་ ིབ་ཡིན་པར་མི་འདོད་དོ། །

ག མ་པ་གཉེན་པོ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཤེས་པ་ནི་ཉོན་ ིབ་ ི་གཉེན་པ་ཡན་ནོ། །
བཞི་པ་ ོང་བའི་ས་མཚམས་ནི། དམན་པའི་ལམ་ ིས་ཉན་རང་ད ་བཅོམ་ཐོབ་པའི་ བས་ ་ ོང་བར་བ ཤད་དེ། སེམས་ཙམ་
་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས།

ད ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ན་མཐར་ ག་ ་ ངས་ཏེ། འཕགས་པ་དག་གིས་ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་
པ་མཐར་ ག་ ་ ངས་པའི་ཚ་ན་ད ་བཅོམ་པ་ཞེས་ ་ཞིང དེའི་ཚ་ན་ཤེས་པ་དེ་ཉོན་མོངས་རགས་པ་
་བ་ནས་ ལ་བས་ ངས་ཞེས་ འོ། །
ཞེས་སོ། །ཐེག་ཆེན་རིགས་ངེས་ ིས་སེམས་ཙམ་པའི་ གས་ལ་ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པ་ས་བ ད་པ་ནས་ ོང་བར་བ ཤད་དེ། ཞོན་ཙང་གི་
མ་ཤེས་བ ད་ ི་ལམ་ ིག་ལས།

བ ད་པར་ ོལ་མེད་བདག་འཛན་གཏན་ ་འཇོམས། །
ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ཤེས་ ིབ་ལ་བཞི་ ེ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི་དང་། གཉེན་པོ་དང་།

ོང་

བའི་ས་མཚམས་སོ། །
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། གཙ་བ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཐོབ་པ་ལ་ ིབ་ ེད་ ི་རིགས་ ་གནས་པའོ། །མངོན་པ་ ན་བ ས་ ི་ མ་པར་
བ ཤད་པ་ལས།

ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་གནས་ངན་ལེན་ནི་ཐམས་ཅད་མ ེན་ཉིད་ ི་མི་མ ན་པའི་ ོགས་སོ། །
ཞེས་དང་། མ་ ་པའི་འ ེལ་བ ཤད་ལས།

དེའི་ ིར་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ངས་ན་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཐོབ་པར་འ ར་རོ། །
ཞེས་དང་། སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས།

དེ་དག་གིས་ཤེས་ འི་ ལ་ ི་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ ིབ་པར་ ེད་ནས་ ང་ བ་ཆེན་པོ་ལ་

གེགས་ ེད་པས་ན་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ཞེས་ འོ། །
ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་(མཚན་གཞི་)ནི། ག ང་བ་དང་འཛན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་བག་ཆགས་ མས་སོ། །
ག མ་པ་(གཉེན་པོ་)ནི། ཆོས་ ི་བདག་མེད་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་གཉེན་པ་ཡན་ནོ། །
བཞི་པ་( ོང་བའི་ས་མཚམས་)ནི། ས་བ ་ ན་མཐའི་ ་ ་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ ོང་བར་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ཇི་ ར་ ོང་བའི་ ལ་ནི། མཐོང་ ང་ཇི་ ར་ ོང་བའི་ ལ་དང་།

ོམ་ ང་ཇི་

ར་ ོང་བའི་ ལ། སེམས་ཙམ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས་བཤད་ ལ་དང་ག མ་མོ། །
དང་པོ་ལ་བཞི་ ེ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི། ད ེ་བ། ཇི་ ར་ ོང་བའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། མཐོང་ལམ་ ིས་གཞོམ་ ར་ ར་བའི་ ིབ་པ་ ན་བཏགས་ ི་རིགས་ ་གནས་པའོ། །ཇི་ ད་ ་གཏན་ལ་
དབབ་པ་བ ་བ་ལས།

མཐོང་བས་ ང་བར་ ་བ་ མས་དོན་གང་གིས་ཡིན།

་ཡོད་ཅེ་ན།

ས་པ། མངོན་པར་ ོགས་པའི་

ཤེས་པ་བདེན་པ་མངོན་པར་ ོགས་པས་ ང་བར་ ་བའི་དོན་ ིས་སོ། །
ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་(མཚན་གཞི་)ནི། ན་བཏགས་བ ་པའ། །སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས།

གཉིས་པ་ནི་བདག་འཛན་ ན་བཏགས་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་མཐོང་ ང་ ་ ར་པའི་བདག་དང་བདག་གི་བར་
འཛན་པའོ། །
ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ད ེ་བ་ལ་ག མ་ ེ། ངོ་བོའི་ ོ་ནས་དང་། དམིགས་པའི་ ོ་ནས་དང་། ཁམས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་བའོ། །
དང་པོ་(ངོ་བོའ་ ོ་ནས་)ནི། འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ ོ་དང་། ང་ ལ་དང་། མ་རིག་པ་དང་། ཐེ་ཚམ་དང་། ་བ་དང་ ག་ ེ། མངོན་པ་
ན་བ ས་ལས།

མཐོང་བས་ ང་བར་ ་བ་ མས་ནི་ ་ཞིག

།ཅིའི་ ིར་མཐོང་བས་ ང་བར་ ་བ་བ ག་ཅེ་ན།

མོངས་པ་ཅན་ ི་ ་བ་ ན་ ་བ གས་པ་ མས་དང་།

ཉོན་

ཐེ་ཚམ་དང་ ་བའི་གནས་དང་ ་བ་ལ་ལོག་

པར་ གས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་གང་ཡིན་པ་དག་དང་།
ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་(དམིགས་པའི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་)ནི། དམིགས་ ལ་བདེན་པ་བཞི་ལ་དངོས་ ་ལོག་པར་ གས་པ་ ་དང་། ལོག་པར་ གས་པ་ལ་
ལོག་ གས་ ་ ེ་བ འོ། །

ག མ་པ་(ཁམས་ ི་ ོ་ནས་)ད ེ་བ་ནི། འདོད་པའི་བདེན་བཞི་ལ་ལོག་པར་ གས་པ་བཞི་བ ་དང་། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་ཁོང་ ོ་
མེད་པས་བདེན་བཞི་ལ་ལོག་པར་ གས་པ་བ ན་ ་དོན་གཉིས་ཏེ་ ང་ ་བ ་ ་བ ་གཉིས་ཡོད་དེ། མངོན་པ་ ན་བ ས་ལས།

དེ་དག་མདོར་བ ་ན་ཉོན་མོངས་པ་བ ་ ་བ ་གཉིས་ནི་མཐོང་བས་ ང་བར་ ་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་
རིས་སོ། །
ཞེས་སོ། །
བཞི་པ་ཇི་ ར་ ོང་བའི་ ལ་ལ་གཉིས་ཏེ། བ ན་པ་གནས་པ་ ས་པ་ ོས་པ་དང་བཅས་པའི་ མ་གཞག་
དང་། དོན་དམ་པ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་ ོས་པ་མེད་པའི་ མ་གཞག་གོ །
དང་པོ་(བ ན་པ་གནས་པ་ ས་པ་ ོས་པ་དང་བཅས་པའི་ མ་གཞག་)ནི། མ་གཞག་ ་མའི་དབང་ ་ ས་ནས་མཐོང་ལམ་ ད་ཅིག་མ་

བ ་ ག་གིས་མཐོང་ ང་ལན་བཞིར་ ོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ ར་ ོང་ཞེ་ན། དང་པོ་ ག་བ ལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པས་ཁམས་ག མ་
ི་ ག་བདེན་ ིས་ལོག་ གས་ཉེར་བ ད་པ་ད་དངོས་ ་ ོང་བ་ཡིན་ཏེ། མངོན་པ་ ན་བ ས་ ི་ མ་པར་བ ཤད་པ་ལས།

དེས་ ག་བ ལ་མཐོང་བས་ ང་བར་ ་བའི་ཁམས་ག མ་པའི་བག་ལ་ཉལ་ཉི་ ་ ་བ ད་རབ་ ་ ོང་
ངོ་། །
ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་ ེ་འ ར་ ི་ལམ་ ིས་ ང་བ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ ར་ ོང་ཞེ་ན། དང་པོ་ ག་བ ལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པའི་ཉེ་ ་དང་།
དེའི་ངོ་ ལ་ ི་ ང་ ་ ས་ཅན་གཉིས་པ་ད་འ ད། ས་གཉིས་པ་ལ་ ག་བ ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པའི་དངོས་ ་དང་། དེའི་ངོ་ ལ་

ི་ ང་ ་ ས་མེད་གཉིས་པ་ད་འ ད། ས་ག མ་པ་ལ་ ག་བ ལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ ེ་བ་དང་། དེའི་ངོ་ ལ་ ི་ ང་ ་ ས་

མེད་འགག་པ་ ས་མཉམ་ ་ ས་པའི་ ལ་ ིས་ ོང་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(དོན་དམ་པ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་ ོས་པ་མེད་པའི་ མ་གཞག་)ནི། མ་གཞག་ ི་མའི་དབང་ ་ ས་ན། བདེན་བཞིའི་མཐོང་ ང་
ཐམས་ཅད་ ས་མཐའི་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ ོང་བ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས།

མཐོང་བས་ ང་བར་ ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལོག་པར་ གས་པ་ཐམས་ཅད་
ཅིག་ཅར་ ོང་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས།

ཉོན་མོངས་པ་ནི་ཅིག་ཅར་ ོང་བར་རིག་པར་ འི་རིམ་ ིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ ར་
མངོན་པར་ ོགས་པའི་ཤེས་པ་བདེན་པ་མངོན་པར་ ོགས་པས་མཐོང་བས་ ང་བར་ ་བའི་ཉོན་མོངས་
པ་ མས་ ོང་བར་འ ར་ལ།

མངོན་པར་ ོགས་པ་དེའང་བདེན་པ་འ ེན་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཡིད་ལ་

ེད་པ་དང་མ ངས་པར་ ན་པ་ཡིན་པས།

དེའི་ ིར་སེམས་ག མ་ ིས་མཐོང་བས་ ང་བར་ ་བའི་

ཉོན་མོངས་པ་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལོག་པར་ གས་པ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ ོང་བར་འ ར་བའི་
ིར་རོ། །
ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་བ ོམ་ ང་ཇི་ ར་ ོང་ ལ་ལ། མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི། ད ེ་བ། ཇི་ ར་ ོང་
བའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། ོམ་ལམ་ ིས་གཞོམ་ ར་ ར་པའོ། །ཇི་ ད་ ་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས།

བ ོམས་པས་ ང་བར་ ་བ་ མས་དོན་གང་གིས་ཡིན།

་ཡོད་ཅེ་ན།

ས་པ། མངོན་པར་ ོགས་པ་

དེའི་གོང་མ་བ ོམ་པའི་ལམ་ ིས་ ང་བར་ ་བའི་དོན་ ིས་སོ། །
ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་(མཚན་གཞི་)ནི། ང་ ་ ན་ ེས་ ག་པ་ཡན་ཏེ། མངོན་པ་ ན་བ ས་ ི་ མ་པར་བ ཤད་པ་ལས།

ན་ཅིག་ ས
ེ ་པ་ནི་བ ོམ་པས་ ང་བར་ ་བ་ ེ།
ཞེས་དང་། སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས།

དང་པོ་ནི་བདག་འཛན་ ན་ ས
ེ ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བ ོམ་པས་ ང་བར་ ར་བའི་བདག་དང་བདག་གིར་
འཛན་པའོ། །

ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ད ེ་བ་ལ་ག མ་ཏེ། ངོ་བོའི་ ོ་ནས་དང་། ཁམས་ ི་ ོ་ནས་དང་། སའི་ ོ་ནས་ད ེ་བའོ། །དང་པོ་
ནི། འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ ོ་དང་། ང་ ལ་དང་། མ་རིག་པ་དང་། འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བ་དང་། མཐར་འཛན་པའི་ ་བ་ ེ་ ག་ཡོད་དེ།
མངོན་པ་ ན་བ ས་ལས།

བ ོམ་པས་ ང་བར་ ་བ་ ག་ ེ། འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བ་དང་། མཐར་འཛན་པའི་ ་བ་ ན་ཅིག་ ེས་
པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ ོ་དང་། ང་ ལ་དང་། མ་རིག་པའོ། །
ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། འདོད་ཁམས་ན་ ག་གི་དང་། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་ཁོང་ ོ་མ་གཏོགས་པ་ ་ ་ ེ་བ ་ ག་ཡོད་དེ། མངོན་པ་ ན་
བ ས་ལས།

དེ་དག་མདོར་བ ་ན་བ ་ ག་ནི་བ ོམ་པས་ ང་བར་ ་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་རིས་སོ། །
ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་སའི་ ོ་ནས་ད ེ་བ་ནི། འདོད་ཁམས་ན་ ག །བསམ་གཏན་བཞི་ན་ ་ ་ ེ་ ་བཞི་ཉི་ ། ག གས་མེད་བཞི་ན་ ་
བཞི་ཉི་ ་ ེ་བཞི་བ ་ ་ ག་ཡོད་དོ། །

བཞི་པ་ཇི་ ར་ ོང་བའི་ ལ་ནི། ོམ་ ང་ད ་ནི་རིམ་ ིས་ ོང་བར་ ེད་དོ། །ཇི་ ད་ ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་བ ་བ་ལས།

བ ོམ་པས་ ང་བར་ ་བ་ མས་ནི་རིམ་ ིས་ ང་བར་རིག་པར་ ་ ེ། ལམ་གོམས་པར་ ང་བར་ ་བ་
ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་དང་། མད་ ་ ན་ལས།

མཐོང་བས་ ང་ ་ཉོན་མོངས་ མས། །
ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཟད་ནས་ནི། །
ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ང་བའི་ ིར། །
ོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ ་ ོར། །
ཞེས་སོ། །དེའང་འགག་འ ར་ ི་ལམ་ ིས་ ོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ ད་ ་མཛད་ལས།

མི་ ོབ་སེམས་ནི་ ་ེ འ ར་བ། །
ིབ་པ་ལས་ནི་ མ་ ོལ་འ ར། །
འགག་པར་འ ར་བའི་ལམ་ ིས་ནི། །
དེ་ཡི་ ིབ་པ་རབ་ ་ ོང་། །
ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས་བཤད་ ལ་ནི།

ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པའི་ནང་ ་མཐོང་བའི་ ང་བར་ ་བ་གང་ཡིན་པ་དག་ས་དང་པོ་རབ་ ་དགའ་བ་
ཐོབ་པའི་ཚ་ན་ཐམས་ཅད་ ངས་ཤིང་།

མངོན་འ ར་བ་ཐམས་ཅད་ས་མ་ཐོབ་པའི་ ་རོལ་ན་མགོ་

གནོན་ ་ཟིན་པ་དང་། བ ོམ་ ང་གི་ས་བོན་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ ོ་ ེ་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་མངོན་
་འ ར་བའི་ཚ་ན་ཅིག་ཅར་ ་ ོང་ཞིང་།
བཞིན་ ་མགོ་གནོན་པ་དང་།

མངོན་འ ར་བ་དག་ས་མ་ཐོབ་པའི་ ་རོལ་ན་རིམ་པ་

ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཅིག་ཅར་ ་མགོ་གནོན་ནས་ད ་བཅོམ་པ་ ་ ་

ནམ་ཡང་མངོན་ ་མི་འ ར་བར་ ེད་དོ།

།དེ་དག་མ་དག་པའི་ས་བ ན་ ་ཐབས་ ིས་ ིས་ཟིན་ནས་

མངོན་ ་འ ར་བར་ ེད་པ་ཡོད་ ང་ ོན་ ིས་མ་གོས་ཏེ། ས་བ ད་པ་ཡན་ཆད་ ་བ་ནས་མངོན་ ་
འ ར་མི་ ིད་པར་ ེད་དོ།

།ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་ནང་ ་མཐོང་བའི་ ང་བར་ ་བ་གང་ཡིན་པ་དག་ས་

དང་པོ་རབ་ ་དགའ་བ་ཐོབ་པའི་ཚ་ན་ཐོག་མར་ ངས་ཤིང་།

མངོན་འ ར་བ་ཐམས་ཅད་ས་མ་ཐོབ་

པའི་ ་རོལ་ན་མགོ་གནོན་ ་ཟིན་པ་དང་། བ ོམ་ ང་གི་ས་བོན་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ས་བ ་པོའ་
བས་ ་རིམ་པ་བཞིན་ ་ ངས་ནས་ ོ་ ེ་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་མངོན་ ་འ ར་བའི་ཚ་ན་ ་བ་ནས་
ང་བར་འ ར་ཏེ།

ིབ་པ་དེ་མངོན་འ ར་བ་གང་ཡིན་པ་ས་མ་ཐོབ་པའི་ ་རོལ་ན་རིམ་པར་མགོ་

གནོན་ནས་ས་བ ་པའི་ བས་ ་ ་བ་ནས་མགོ་གནོན་པར་འ ར་བ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

འ ས་ འི་ མ་གཞག །

ག མ་པ་འ ས་ ་ ་ག མ་ ི་ མ་བཞག་བཤད་པ་ལ།
དོན་ ི་ ོ་ནས་ ིར་བ ན་པ་དང་།

་ག མ་ ི་ མ་གཞག་ཚག་

་ག མ་ ་གཉིས་ ་བ ས་ ལ་དང་།

ེ་ ག་ ་

ག མ་ ི་ མ་གཞག་ ས་པར་བཤད་པ། བཞི་པ་ཡེ་ཤེས་བཤད་པ་དང་བཞིའོ། །
དང་པོ་( ་ག མ་ ི་ མ་གཞག་ཚག་དོན་ ི་ ོ་ནས་ ིར་བ ན་པ་)ནི། མ་ ་པ་ལས།

དེ་ཉིད་ཟག་པ་མེད་དང་ད ིངས། །
བསམ་མི་ བ་དང་དགེ་དང་བ ན། །
དེ་ནི་བདེ་བ་ མ་ ོལ་ ། །
བ་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་ཞེས་ ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །དེའི་དོན་ཡང་ མ་ ་པའི་བ ཤད་པ་ལས།

ཞེས་ ་བ་ནི་གནས་ ར་པའི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ཟག་པ་མེད་པ་དང་ད ིངས་ཞེས་ ་ ེ།

གནས་ངན་

ལེན་མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཟག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བས་ཟག་པ་མེད་པའོ། །འཕགས་པའི་ཆོས་ ི་ ་
ཡིན་པས་ད ིངས་སོ། །ད ིངས་ ི་ ་ནི་འདིར་ འི་དོན་ཏོ། །བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ནི་ ོག་གེའི་ ོད་
ལ་མ་ཡིན་པ་དང་། སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་དང་། དཔེ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དགེ་བ་ནི་ མ་པར་དག་པའི་
དམིགས་པའི་བདེ་བ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ ི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །བ ན་པ་ནི་ ག་པ་
དང་མི་ཟད་པའི་ ིར་རོ། །བདེ་བ་ནི་ ག་པ་ཉིད་ ི་ ིར་ཏེ། གང་མི་ ག་པ་དེ་ནི་ ག་བ ལ་བའོ། །འདི་
ནི་ ག་པ་ ེ། དེའི་ ིར་བདེ་བའོ། །ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པ་ ངས་པས་ཉན་ཐོས་ མས་ ི་ མ་པར་ ོལ་
བའི་ འོ། །གནས་ ར་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ནི་ བ་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་ ི་ ་ཞེས་ ་ ེ། ས་དང་ཕ་རོལ་ ་
ིན་པ་བ ོམས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ངས་པས་གནས་ ར་པ་ཡང་དག་པར་ བ་
པའི་ ིར་ བ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ ི་ ་ཞེས་ འོ། །འཁོར་བ་ཡོངས་ ་མི་གཏོང་ཞིང་དེས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་
པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འ ོར་པ་ཐོབ་པའི་ ིར་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཆོས་ ི་ ་ཞེས་ འོ། །
བ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་ ་བ་ནི་ བ་པའི་མཆོག་དང་ ན་པས་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ནི་ བ་པ་ཆེན་
པོའ།ོ །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

གཉིས་པ་( ་ག མ་ ་གཉིས་ ་བ ས་ ལ་)ནི། རང་དོན་ཆོས་ ི་ ་དང་གཞན་དོན་ག གས་ ་གཉིས་ཏེ་སངས་ ས་ ་ག མ་ ་
ངས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་མད་ ་ ན་ལས།

་ག མ་དག་གིས་སངས་ ས་ ིས། །
་བ ས་པར་ནི་ཤེས་ ་ ེ། །
་ག མ་དག་གིས་རང་གཞན་ ི། །
དོན་འདིར་ ེན་དང་བཅས་པར་བ ན། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ེ་ ག་ ་ག མ་ ི་ མ་གཞག་ ས་པར་བཤད་པ་ལ།
འ ེལ་བ་བ ན་པ།

་གང་ལས་གང་ཞིག་འ བ་པའི་

་ག མ་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ།

་ག མ་ ག་མི་ ག་ ོར།

གནས་འ ར་པའི་ ་བཤད་པ་ ེ་བཞིའོ། །
དང་པོ་( ་གང་ལས་གང་ཞིག་འ བ་པའི་འ ེལ་བ་བ ན་པ་)ནི། ཤེས་ ་ ན་ བ་ལས།

ང་ བ་སེམས་ ིས་བསོད་ནམས་ཚགས་ ོགས་པས། ། མ་ ིན་འ ས་ ་ག གས་ ི་ ་འ བ་ཅིང
།ཡེ་ཤེས་ཚགས་ ི་ ལ་འ ས་ཆོས་ ་འོ། །བསམ་པ་ ང་ བ་ ི་སེམས་དང་ ན་པས་ ོར་བ་ཕ་རོལ་ ་
ིན་པ་ ག་གིས་བ ས་པའི་ཚགས་གཉིས་ ་ཆེན་པོ་ ོགས་པ་ལས་ ་གཉིས་ཐོབ་པ་ ེ། དེའང་བསོད་
ནམས་ ི་ཚགས་ ི་དོན་ ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་བ བས་པ་ལས་ མ་པར་ ིན་པའི་འ ས་ ་
ག གས་ ི་ ་འ བ་ཅིང་། ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་ ི་དོན་ ་མི་ ོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་བ ོམས་པ་ལས་ ི་
མ་དང་ ལ་བའི་འ ས་ ་ཆོས་ ི་ ་འ བ་ ེ།
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་( ་ག མ་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་)ནི། རིགས་བ ས་ལས།

ཆོས་ད ིངས་རང་བཞིན་ ིས་ མ་པར་དག་པ་ ོ་ ར་ ི་མ་ཐམས་ཅད་དང་ཡང་ ལ་ནས་དག་པ་
གཉིས་ ན་ ི་ངོ་བོར་ ར་པ་ཆོས་ ི་ འི་མཚན་ཉིད།
ཅེས་དང་། དེ་ཡང་ཐེག་བ ས་ལས།

གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་ ི་ཆོས་ ི་ ་ ེ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ ར་བའི་གནས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།
།
ཞེས་ག ངས་སོ། །རིགས་བ ས་ལས།

འོག་མིན་ཆེན་པོ་ ག་པོ་བཀོད་པར་མཚན་དང་དཔེ་ ད་ ིས་བ ན་པའི་ འི་ ལ་ ས་འཕགས་པ་
མས་དང་ ན་ཅིག་ ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ ན་མི་འཆད་པར་ཉེ་བར་ལོངས་ ོད་པ་ལོངས་
འི་མཚན་ཉིད།
ཅེས་དང་། དེ་ཡང་ཐེག་བ ས་ལས།

གང་སངས་ ས་ ི་འཁོར་ ི་ད ིལ་འཁོར་ ་ཚགས་ ིས་རབ་ ་ ེ་བ་དང་། ཆོས་ ི་ ་ལ་བ ེན་པ་ ེ།
སངས་ ས་ ི་ཞིང་ཡོངས་ ་དག་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ ི་ལོངས་ ོད་ ོང་བར་མཛད་པའི་ ིར།
ཞེས་ག ངས་སོ། །རིགས་བ ས་ལས།

ཆོས་ ི་ད ིངས་ལས་མ་གཡོས་པར་སེམས་ཅན་ ི་དོན་མཛད་པའི་ ལ་པ་ ་ཚགས་པ་ ོན་པ་ ལ་
འི་མཚན་ཉིད།
ཅེས་དང་། དེ་ཡང་ཐེག་བ ས་ལས།

གང་ཆོས་ ི་ ་ལ་བ ེན་པ་ཉིད་དེ་དགའ་ ན་ ི་གནས་ལ་བ གས་པ་ནས་བ ང་ ེ།
བ མས་པ་དང་།

འདོད་པ་ལ་ ོད་པ་དང་།

མངོན་པར་འ ང་བ་དང་།

འཕོ་བ་དང་།

་ ེགས་ཅན་ ི་གན་ ་

གཤེགས་པ་དང་། དཀའ་བ་ ོད་པ་དང་། མངོན་པར་ ོགས་པར་ ང་ བ་པ་དང་། ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་
བ ོར་བ་དང་། ཡོངས་ ་ ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ ན་ ་ ོན་པའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ག མ་པ་( ་ག མ་ ག་མི་ ག་ ོར་)ནི། ཐེག་བ ས་ལས།

ལོངས་ ོད་ ོགས་པ་དང་ ལ་པའི་ ་གཉིས་མི་ ག་པའི་ ིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་ ི་ ་ ག་
པའོ་ཞེས། ཇི་ ད་ ་ ་ཞེ་ན།
ོགས་པ་ ན་མི་འཆད་པ་དང་།

་མ ན་པ་དང་ ལ་པའི་ ར་ཆོས་ ི་ ་བ ེན་པའི་ ིར། ལོངས་ ོད་
ལ་པ་ཡང་དང་ཡང་ ོན་པས་ ག་པ་ཉིད་ ་རིག་པར་ ་ ེ། ག་ ་

བདེ་བར་ ོད་དོ་ཞེས་ ་བ་བཞིན་ནོ། ། ག་ ་ཟས་ ིན་པ་ཞེས་ ་བ་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ ས་པའི་འ ེལ་པ་ལས།

གང་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ག་པའི་ ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ ་བ་དེ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པ་དང་།

ལ་པ་

དག་མི་ ག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ཇི་ ར་ ག་པའི་ ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་བ བ་པར་ ་ ེ། དེ་དག་ཉིད་ ག་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར་ ག་པའི་ ་ཆོས་ ི་ ་ལ་བ ེན་པའི་ ིར། དེས་ན་ ག་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་
ལོངས་ ོད་ ོགས་པ་ནི་ ོགས་པའི་ལོངས་ ོད་དེ་ལ་ ན་ཆད་པ་མེད་པའི་ ིར་ ག་པ་ཡིན་ནོ། ། ལ་པ་
ཡང་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ང་ བ་པ་དང་ཡོངས་ ་ ་ངན་ལས་འདའ་བ་ ོན་པའི་ ན་ཆད་པ་མེད་
པས་ ག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གཉི་ག་ཡང་ ག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་དཔེ་བ ན་པ་ནི། ཇི་ ར་ན་འཇིག་ ེན་
ན་ ག་ ་བདེ་བ་ལ་ ོད་དོ་ཞེས་བ ོད་པ་ ་ ་ ེ། དེ་ནི་ ག་ ་ ན་མི་འཆད་པ་ ེད་པ་འ ར་བ་ནི་མ་
ཡིན་ནོ། །ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ ས་པའི་བཤད་ ར་ལས། ཁ་ཅིག་ ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་ ི་ ་
ནི་ ག་པའོ་ཞེས་གང་ག ངས་པ་དེ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པ་དང་།

ལ་པའི་ ་ནི་མི་ ག་པའི་ ིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་མི་ ག་ན་ ་ ག་པའོ་ཞེས་ཇི་ ད་ ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ ང་ ག་པ་ཡིན་ཏེ་ ་མ ན་པ་
དང་ ལ་པའི་ ་གཉིས་ཆོས་ ི་ ་ ག་པ་ལ་བ ེན་པའི་ ིར་རོ། ། མ་ ངས་ ི་ ག་པ་ཉིད་ ་ ོན་ཏེ།
ཆོས་ ི་ ་ལ་ ོས་ནས་དེ་དག་གི་ ་ ག་པའོ་ཞེས་ཚག་ མ་པར་ ར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
བཞི་པ་(གནས་འ ར་པའི་ ་བཤད་པ་)ནི། གནས་ ར་པའི་ ་ནི། ན་གཞི། ཉོན་ཡིད། འ ག་ཤེས་ག མ་ ེ། མད་ ་གསེར་འོད་དམ་
པ་ལས།

ན་གཞིའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་ ་ ར་པ་ནི་ཆོས་ ི་ འོ། ། ན་གཞི་ལ་གནས་པའི་ཡིད་ཡོངས་ ་
ར་པ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ འོ།

།དངོས་པོ་ལ་འ ག་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་ ་ ར་པ་ནི་

ལ་པའི་ འོ། །
ཞེས་དང་། མད་ ་ ན་ ི་འ ེལ་བ ཤད་ལས།

ནམ་ ན་གཞི་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་པའི་ག ང་བ་དང་འཛན་པའི་ ི་མ་ ངས་ནས་ཆོས་ ི་ད ིངས་
མེ་ལོང་ ་ འི་ཡེ་ཤེས་ ་ ར་པ་ན་ཆོས་ ི་ ་ཞེས་ འོ། །

ཞེས་དང་།

ནམ་ཉོན་མོངས་པའི་གནས་གཞན་ ་ ར་ནས་མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ཡེ་ཤེས་ ་ ར་པ་དང་།

ཡིད་ ི་ མ་

པར་ཤེས་པ་གནས་གཞན་ ་ ར་ནས་སོ་སོར་ ན་ ་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ ར་ཏེ། སར་ གས་པའི་ ང་
བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ཆོས་ ི་ལོངས་ ོད་ཆེན་པོ་མཛད་པ་ནི་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ཞེས་ འོ།
།
ཞེས་དང་།

ནམ་མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་ནས་ ས་ ི་ མ་པར་ཤེས་པའི་བར་ ་གནས་གཞན་ ་ ར་ནས་དགའ་
ན་ཕོ་ ང་ ་འཆི་འཕོ་བ ན་པ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་དག་བ ན་པའི་ ོ་ནས་འཛམ་ འི་
ིང་གི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ ་ ིན་པར་ ེད་པ་ནི་ ལ་པའི་ ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ཞར་ ང་ ་ནག་མཁས་པས་འདོད་ ལ་ནི། སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས།

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་གཉིས་པོས་ཐོབ་པའི་གནས་འ ར་བའི་འ ས་ ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་
པའི་བཅིང་བ་ ག་ ་ ལ་བ་ལ་གོ་བ་ཡིན་ཞིང་ མ་ ན་མཆོག་ ན་མ་ཡིན་པས་ མ་ ོལ་ ི་ ས་ཁོ་
ན་ཞེས་ ་ཞིང་།

སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་རབ་ ་ཞི་བའི་ཆོས་ ་ན་མེད་པ་ བ་པས་ན་ བ་པ་

ཆེན་པོ་ཞེས་ འོ། ། བ་པ་དེ་ཉིད་ ིས་ཐོབ་པའི་འ ས་ ་གཉིས་པོ་ ིབ་གཉིས ག་ ་ ལ་བས་ན་ཆོས་
ི་ འང་ཞེས་ ་ ེ།

ོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་དང་ཚད་མེད་པ་དང་མཐའ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་

ཏན་རབ་ ་མཆོག་པས་བ ན་ཞིང་། ཚགས་པའི་དོན་ཅན་ལས་འདས་པས་ན་ ་ཞེས་ འོ། །
ཆོས་ ་དེ་ ་ ་ལ་ ད་པར་ག མ་ཡོད་དེ། དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་ཆོས་ ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ཆོས་ད ིངས་ མ་པར་དག་པ་ཡིན་ཞིང་། ལོངས་ ་ ོད་པའི་ ་དང་།
ལ་ འི་བ ེན་ ་ཡང་ཡིན་ཏེ། མ་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ་དང་། ག་པ་
དང་། བདེན་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་མེད་པ་དང་ ན་ཞིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ངོ་བོ་ཡིན་
པས་ན་ཆོས་ ི་ ་ཞེས་ ་ ེ། དེ་ནི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོའ་བ ེན་ ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ལའང་གཉིས་ཡོད་དེ། དང་པོ་ནི། རང་གིས་ལོངས་

ོད་པའི་ ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ར་བ ལ་པ་ ངས་མེད་པ་ག མ་ ་
བསོད་ནམས་དང་།

ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་དཔག་ ་མེད་པ་བསགས་ནས་འ བ་པའི་བདེན་པའི་ཡོན་ཏན་

མཐའ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་།

ག གས་ ་ ག་ ་ བ་ ེ་རབ་ ་ ོགས་ཤིང་ མ་པར་དག་པ་གང་

ཡིན་པ་དག་ ེ། དེ་དག་ནི་རང་བཞིན་ ིས་བ ད་ནས་ཇི་ ིད་ ས་མཐའི་བར་ ་རང་གིས་ཆོས་ ི་བདེ་
བ་ ་ཆེ་བ་ལོངས་ ་ ོད་པར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། གཞན་ ིས་ལོངས་ ་ ོད་པའི་ ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་
མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ཡེ་ཤེས་ནས་ཡོན་ཏན་ ི་ ་ མ་ ན་མཆོག་ ན་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། དག་པའི་ཞིང་ཁམས་
ལ་གནས་ཤིང་ས་བ ་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་ལ་ ་འ ལ་ཆེན་པོ་བ ན་ནས་དམ་
པའི་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བས་ཐེ་ཚམ་ ི་ ་བ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ཞིང་།
ཆོས་ ི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལོངས་ ་ ོད་པ་ལ་འ ག་པར་ ེད་དོ།

དེ་དག་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་

།དེ་གཉིས་པོ་ ོམ་ན་ནི་ལོངས་ ོད་

ོགས་པའི་ ་ཞེས་ འོ། །
ག མ་པ་ནི་ ལ་པའི་ ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ཡེ་
ཤེས་ནས་ག ལ་ ་དང་མ ན་པའི་ ལ་ ་དཔག་ ་མེད་པ་ ང་ཞིང་། དག་པ་དང་། མ་དག་པའི་ས་
ཐམས་ཅད་ལ་གནས་ནས་ས་མ་ཐོབ་པའི་ ང་ བ་སེམས་པ་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། རང་ ལ་ལ་སོགས་
པའི་སོ་སོ་ ་ེ བོ་དག་ཆོས་ ི་ཕན་ཡོན་ཐོབ་པ་ལ་དབང་པོ་དང་མ ན་ནས་མངོན་ མ་ ་ཆོས་ག ངས་
སོ། ། ོབ་དཔོན་ འི་ཅིད་ ིས། སངས་ ས་རང་སེམས་ལ་ ང་བའི་ མ་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། གཞན་ ི་
སེམས་ལ་ ང་བའི་སེམས་དང་སེམས་ ང་ལ་སོགས་པའི་ མ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ག ང་ཆ་ཡིན་ ི་འཛན་
ཆ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

བཞི་པ་ཡེ་ཤེས་བཤད་པ་ལ། སོ་སོའི་ངོ་བོ། གནས་འ ར་བའི་ ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ།
མེ་ལོང་། མཉམ་ཉིད། སོར་ ོག ། ་ བ་ ི་ངོ་བོ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་(མེ་ལོང་གི་ངོ་བོ་)ནི། ཤེས་ ་ ན་ བ་ལས།

ང་ཡིར་འཛན་པ་མེད་པའི་ ོ་ནས་ ལ་མཐའ་དག་ ས་ ག་ ་མེ་ལོང་གི་ག གས་བ ན་ ར་གསལ་
བར་མ ེན་པས་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ ོངས་ཤིང་།

ལ་ ི་ མ་པ་འཆར་བ་ལ་ ོས་པའང་མ་ཡིན་

པ་ ེ། མདོ་ ེ་ ན་ལས།
མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ང་ཡིར་མེད། །
ཡོངས་ ་མ་ཆད་ ག་ ་ ན། །
ཤེས་ ་ ན་ལ་མ་ ོངས་ཤིང་། །
ག་ ་དེ་ལ་མངོན་ ོགས་མིན། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
གཉིས་པ་(མཉམ་ཉིད་ ི་ངོ་བོ་)ནི། ཤེས་ ་ ན་ བ་ལས།

ོབ་ལམ་ ་བདག་གཞན་མཉམ་པ་ཉིད་ ་བ ོམས་པ་གོམས་ཤིང་དག་པ་ལས་མི་གནས་པའི་ ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་ན་ ིད་ཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ ་མ ེན་པ་ ེ། དེ་ཉིད་ལས།
མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སེམས་ཅན་ལ། །
ོམ་པ་དག་པ་ལ་འདོད་དེ། །
མི་གནས་ཞི་བར་ གས་པ་ནི། །
མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་འདོད། །
ཅེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
ག མ་པ་(སོར་ ོག་གི་ངོ་བོ་)ནི། ཤེས་ ་ ན་ བ་ལས།

ཇི་ ེད་པའི་ཤེས་ ་རང་དང་ ིའི་མཚན་ཉིད་མ་འ ལ་བར་སོ་སོར་འ ེད་ཅིང་ ོག་པ་ལ་ ོལ་མེད་ ་
འ ག་ཅིང་ཏིང་ངེ་འཛན་དང་ག ངས་ ི་ ོ་མཐའ་ཡས་པ་དང་ ན་པ་ ེ།
དེ་ཉིད་ལས།

སོ་སོར་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །
ཤེས་ ་ ན་ལ་ ག་མི་ཐོགས། །
ཏིང་ངེ་འཛན་དང་ག ངས་ མས་ ི། །
གཏེར་དང་འ ་བ་ཁོ་ན་ཡིན། །

ཅེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
བཞི་པ་( ་ བ་ ི་ངོ་བོ་)ནི། ཤེས་ ་ ན་ བ་ལས།

འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པར་ག ལ་ ་ མས་ཡོངས་ ་ ིན་པར་མཛད་པའི་ ིར་ཐབས་ལ་
མཁས་པའི་ མ་པར་རོལ་པ་ ་ཚགས་པས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ བ་པར་མ ེན་པ་ ེ།
དེ་ཉིད་ལས།

་བ་ བ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །
ཞིང་ཁམས་ ན་ ་ ་ཚགས་ཤིང་། །
དཔག་མེད་བསམ་ཡས་ ལ་པ་ཡིས། །
སེམས་ཅན་ ན་དོན་ བ་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
གཉིས་པ་གནས་ ར་བའི་ ལ་ནི། ན་གཞི། ཉོན་ཡིད། ཡིད་ཤེས། དབང་ཤེས་དང་བཞི་གནས་ ར་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་བཞི་
འ ང་ ེ། ོབ་དཔོན་ཙ ་ག་མས།

ན་གཞི་ མ་ཤེས་གང་ཡིན་པའང་། །
མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཉིད་འ ར་པ། །
དེ་ཡང་ཆོས་ ི་ད ིངས་ ི་ནི། །
ངོ་བོ་ཉིད་ ་འགའ་ཞིག་འདོད། །
ཅེས་པ་དང་།

ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིད་གནས་ ར་པ། །
མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་བ ོད་པར་ ། །
སོ་སོར་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །
ཡིད་ ི་ མ་ཤེས་ཉིད་དེ་འོ། །
དེ་དག་ལོངས་ ོད་ ོགས་ ་ཉིད། །

ཅེས་པ་དང་།

དབང་པོ་ ་ཡི་ མ་ཤེས་གང་། །
དེ་ནི་དོན་ ན་ཡོངས་འཛན་ ིར། །
སེམས་ཅན་ ན་ ི་དོན་ ་ནི། །
་བ་ བ་པ་ཙམ་ཉིད་ཐོབ། །
ཅེས་སོ། །
ཞར་ ང་ ་ནག་གི་མཁས་པ་ མས་ ིས་འདོད་ ལ་ནི། སེམས་ཙམ་ ་ བ་པའི་བ ན་བཅོས་ལས།

དེ་ལ་གདོད་ནས་ ད
ེ ་ ེད་ ི་ས་བོན་ཡོད་ ང་ཤེས་ འི་ ིབ་པས་བར་ ་ཆད་པས་ ེ་བར་མི་འ ར་ཏེ།
ཇི་ ིད་འཕགས་ལམ་ ིས་ ིབ་པ་དེ་ ངས་ནས་ས་བོན་མངོན་ ་འ ར་བ་ན་ ང་ བ་ཐོབ་པ་ཞེས་ ་
ེ། མངོན་ ་ ར་ནས་ཇི་ ིད་ ས་མཐའི་བར་ ་ ན་ ་བ ད་པར་འ ར་རོ། །དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་བཞི་པོ་
དང་མ ངས་པར་ ན་པའི་སེམས་ཐམས་ཅད་པ་ཡིན་ཏེ། མེ་ལོང་ ་ འི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་ ་བ་ནི་རང་གིས་
ལོངས་ ་ ོད་པའི་ ་དང་།

དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ ི་ མ་པ་ ེས་ནས་ཟག་པ་མེད་པའི་ས་བོན་ག ང་

བའོ། །མཉམ་པ་ཉིད་ ི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་ ་བ་ནི་གཞན་ ིས་ལོངས་ ་ ོད་པའི་ ་དང་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་
ི་ མ་པ་ ས
ེ ་པའོ། ། ་བ་ བ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་ ་བ་ནི་ ལ་ ་དང་། སེམས་ཅན་ ི་ཁམས་ ང་བ་
ེད་པའོ།

།སོ་སོར་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་ ་བ་ནི་རང་དང་གཞན་ ི་ ས་པ་དང་།

ོན་ལ་སོགས་པ་

ོགས་ནས་ཆོས་ ི་ཆར་ཆེན་པོ་འབེབས་ནས། ཐེ་ཚམ་ ི་ ་བ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ ེ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་
འདོགས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་བཞི་པོ་ལ་ ད་པར་མང་པོ་དང་ ན་པ་ཡིན་ནོ། །སེམས་བཞི་པོ་དེ་ནི་ ེས་ནས་
ཐོབ་པ་ཞེས་ ་ ེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ ིར་ ང་ བ་ཅེས་ ་ཞིང་། དེ་དག་དང་གོང་ ་ ོས་ཟིན་པའི་
ང་འདས་ནི་འ ར་ནས་ཐོབ་པ་ཞེས་ འོ། །གནས་འ ར་བའི་དོན་ལ་བཞི་དང་ ན་ཡང་འདིར་འ ར་
ནས་ཐོབ་པ་གཉིས་པོ་ཁོ་ནའི་དབང་ ་ ེད་དོ། ། ་བ་ བ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཤེས་པ་གང་དང་མ ངས་པར་
ན་པའམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་སངས་ ས་ ད་ ི་ཡིད་ ི་ཤེས་པ་དང་མ ངས་པར་ ན་པ་ཡིན་ཏེ།

ལ་ ་

ང་བ་སོགས་དོན་ ་མ་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །དེ་དང་སོ་སོར་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ ད་པར་ཇི་ ར་ཡོད་ཅེ་
ན། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ ི་མཚན་དང་། རང་མཚན་ ོགས་པར་ ས་ཤིང་། འདིས་ནི་ ལ་ ་ཁོ་ན་
ང་བར་ ེད་པས་ན་ ད་པར་ཡོད་དོ། །

ཞེས་ག ངས་སོ། ། བ་མཐའ་འདིའང་༧ ལ་བའི་དབང་པོ་ཀ ་པའི་ ་ཡི་གསེར་ ེང་འཛན་པ་བ ་བ ན་པ་ཆེན་པོ་ཨོ་ ན་འ ོ་འ ལ་ ིན་ལས་
དབང་གི་ ོ་ ེ་མཆོག་ད ་བ གས་ཐོག་བཀའ་བ ད་ད ན་ཆོས་ཡིག་ཆ་ ོགས་ ིག་ཚགས་པས་ ི་ལོ། ༢༠༡༦ ་༩ ཚས་ ༡༡ ཉིན་འཕགས་ ལ་ཛལན་དྷ་
རའི་ཉེ་འ མ་ ་ལེགས་པར་བ ིགས་པ་དགེའོ། །དགེའོ། །ས ་མ ་ལཾ།། །།
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