༄༅། །མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད།
༓

ཤེར་ ིན་ཀར་ཊིཀ་ ེ་བ ན་ངལ་གསོ།
ེགས་བམ་གཉིས་པ།

མཛད་པ་ ། ཀ ་པ་བ ད་པ་ ་བ ད་ ་ །
་ ་ ས་ ག་ད ་ ན་ཁང་།
First ebook edition 2019

ི་ བ་ལམ་ ོན་པ། བས་ ེ་ ོགས་ཆེན་དཔོན་ ོབ་རིན་པོ་ཆེ།
་དག་འགན་འཛན། ཨ་

་བ ་ཤིས་དབང་ ག

བ་ཤ་འ ས་འགོད་པ་དང་ ོག་ ད་པར་གཞི་ ིག་མཁན།
བ ན་འཛན་ མ་དག་དང་། འཆི་མེད་ཐར་པ། (Stephanie Johnston)
པར་ ན་འགན་འཛན། ཀ ་དཔལ་ ན་ ་མཚ།
དཔེ་ ན་དང་འ ེམ་ ེལ་ ེད་མཁན། ནི་ ་ཤེས་རིག་དཔེ་ ན་ཁང་།
༧ ལ་མཆོག་བ ་བ ན་པ་ཆེན་པོ་ཨོ་ ན་འ ོ་འ ལ་ ིན་ལས་ ོ་ ེ་མཆོག་དང་།

ནི་ ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་ནས་

དགོངས་ ོལ་དང་ཡིག་ཐོག་ལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་དེབ་འདིའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་འ ་བ ས་གནང་བ་སོགས་མི་ཆོག་པས་དེ་
བཞིན་དགོངས་འཇགས་འཚལ།
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དམ་ཆོས་འ ལ་དེབ་འདི་ཉིད་དམ་ཆོས་བང་མཛད་ཚགས་པའི་ལས་འཆར་ཞིག་དང་། དེ་ཡང་དཔལ་༸ ལ་དབང་ཀ ་པ་ ་
ེང་བ ་བ ན་པ་ཆེན་པ་ཨ་ ན་ ིན་ལས་ ་ ་མཆོག་གི་བཀའ་འ ོལ་ལམ་ ོན་འོག་བཀོལ་ ོད་ ས་པ་ཡིན། །

དཀར་ཆག
དཔེ་ ན་གསལ་བཤད།

ར་ ན་ཀར་ཊིཀ་ ་བ ན་ངལ་ག ། གས་བམ་ག ས་པ།
བས་བཞི་པ་ མ་ ོགས་ ོར་བ།
བས་ ་པ་ ེ་མོའ་ ོར་བ།
བས་ ག་པ་མཐར་ ིས་པའི་ ོར་བ།
བས་བ ན་པ་ ད་ཅིག་མའི་ ོར་བ།
བས་བ ད་པ་འ ས་ ་ཆོས་ །
བར་མ་ལ་མོས་པའི་གང་ཟག་ལ་དོན་ ག་ ་བ ན་པ།
བ ས་པ་ལ་མོས་པའི་གང་ཟག་ལ་དོན་ག མ་ ་བ ས་ཏེ་བ ན་པ།
བཤད་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་ཡན་ལག་མ ག་གི་དོན།
ས་བཅད་ ས་པ།

ག
ོ ས་བ ིགས་དང་དཔེ་ ན་མཛད་པ་པོའ་ མ་ཐར།
པར་ ང་ ོན་ཚག །

དཔེ་ ན་གསལ་བཤད།
༄༅།

།མཁས་པའི་གཅེས་ནོར་ ི་ག ང་འདི་ ་ ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ་བ གས་ཡོད་པ་ཡང་ ེ་ད འི་

བསོད་ནམས་ ་ི དཔལ་ ་མཐོང་ ེ་འདི་དག་ཉམས་པ་སོར་ ད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ ི་ཆེ་ ་ནི་ ་ཤེས་
རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་ནས་འབད་པ་ ་མས་ཐོག་མར་ ག་དཔེའི་མ་ ི་ མས་ ་བོད་བལ་འ ག་དང་ བ་ ོགས་
་ི དཔེ་མཛད་ཁག་བཅས་ནས་འཚལ་ བ་ ས།

མ་ ི་འགའ་ཞིག་ནི་༧ ལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀ ་པ་ཆེན་

པོའ་གཙས་ ེས་ཆེན་དམ་པ་ མས་ ་ི གས་བ ེད་ ད་ ་ ང་བའི་མ ་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ ེ་ཀ ་པ་
བ ་པ་ཆོས་ད ིངས་ ོ་ ེའི་ བས་ནས་བ ང་ད་ འི་བར་ ས་དབང་གིས་ ིན་ལས་ ོག་ ་ ར་པའི་ག ང་རབ་
མང་དག་ཅིག་ཐོག་མར་༧ ལ་བའི་དབང་པོ་དཔལ་ཀ ་པ་བ ་ ག་པ་ཆེན་པོས་ ་གར་ ་བཙན་ ོལ་ཕེབས་པའི་
བས།

ག ང་རབ་ མས་མ ར་ འི་གདན་ས་ནས་ ་གར་ ་བ མས་ཤིང་ ་ངལ་འཛམས་མེད་ ིས་ ར་

ོབས་ ་ི ཆེད་ ་གདན་ས་ཆེན་པོ་བཤད་ བ་ཆོས་འཁོར་ ིང་ ་ཀ འི་ག ང་རབ་ཉམས་གསོ་ཁང་དང་ ་གར་
ལ་ས་ ི ིར་ཀ ་པའི་ཆོས་ ེ་བཅས་གསར་འ གས་ ིས་ཤིང་པར་དང་ ོག་པར་ ི་པིང་ཤོག་ཐོག་ནས་བཀའ་
བ ན་དགོངས་འ ེལ་དང་བཅས་པ་གསར་བ ན་གནང་། ད་པར་ ་བོད་གང་ ་ཡང་ ར་ ང་མ་ ོང་བའི་ ིན་
ལས་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ ལ་བའི་བཀའ་འ ར་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ གས་རིས་མེད་ ི་དགོན་ ེ་ཁག་ལ་ཆོས་ ིན་
་བ ལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་བ ན་འ ར་ཡང་མ་གནས་ ི་ཐོག་ཆོས་ ེ་རིས་མེད་ལ་གསོ་བ ལ་མཛད་ལ། དེ་
དང་ ས་མ ངས་ ་བཀའ་བ ད་རང་ག ང་གི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡང་ ི ིར་ ོག་པར་ ི་ཐོག་ནས་
གསར་བ ན་གནང་། དེ་མ ངས་༧ ལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀ ་པ་བ ་བ ན་པ་ཆེན་པོ་ཨོ་ ན་འ ོ་འ ལ་
ིན་ལས་ ོ་ ེ་མཆོག་ནས་ ང་ གས་གཙགས་ཆེན་པོའ་ ོ་ནས་ ་ངལ་ ་ཚགས་ ིས་ ོགས་མཐའ་དག་ནས་
གསར་ བ་མཛད་པའི་རང་ག ང་ ིང་པ་མང་དག་ཅིག་ད་ ་ ་གར་ ་ ོན་པ་དང་།

དེ་བཞིན་ ་ བས་ ེ་ཨ་

ལག་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེའི་ གས་བ ེད་འ ན་ ་དང་ ལ་བའི་མཛད་བཟང་མཐའ་ཡས་པའི་རོགས་ ོར་
གནང་བ་སོགས། དམ་པ་ མས་ ་ི བཀའ་ ིན་ ་ན་མེད་པར་བ ེན། ནི་ ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་ནས་མ་ ི་
ཁག་གཅིག་ལག་ ་སོན་པའི་ ་མཚན་ ིས་འདིར་པར་བ ན་ ས་ ེ་ག ང་ གས་འདི་དག་གི་ ིན་ལས་ ི་འོད་
ོང་ ར་ཡང་བ ་ེ བའི་ཞབས་འདེགས་ ་ི གོ་ བས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་ལགས།
ད་ལན་མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད་ ་ི ནང་ཚན་༧་ ེ་བ ད་པ་མི་བ ོད་ ོ་ ེས་མཛད་པའི་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་

རོལ་ ་ ིན་པའི་འ ེལ་པ་ ེ་བ ན་མཆོག་ ་ད ེས་པར་ངལ་གསོ་བའི་ཡོངས་འ ་ས་བ ོལ་ ི་ ོན་པ་ཞེས་ ་བ་
འདིའི་མ་ ི་ནི་དི ི་པར་མ་གཞིར་བ ང་ ེ་ནི་ ་ནས་ཁཾ་ཕི ་ཊར་ ིས་པར་གཞི་བ ིགས་ཏེ་འདིར་པར་ ན་ ས་
པ་ལགས།
དེབ་འདིའི་བཀོད་ ིག་ཇི་ ར་ ས་ ལ།
ཐོག་མར་ལེ ་དང་ནང་གསེས་ས་བཅད་བཅས་ལ་རགས་བ ས་ ི་དཀར་ཆག་བཀོད་ཡོད།
ག ང་འ ེལ་ ི་ས་བཅད་ཆ་ཚང་ ར་ ་བཏོན་ཏེ་དེབ་འདིའི་མ ག་ ་བ ིགས་ཡོད།
ག ང་གི་ ་ཚག་ མས་འ ེལ་པའི་ས་བཅད་ ་ི མཚམས་ཐིག་ ེང་ ེས་ཏེ་ཡིག་ག གས་ཁ་དོག་ ོན་པོར་
བ ར་ནས་གསར་བ ག་ ས་ཡོད།
འ ེལ་པ་དོན་གསལ་ ི་ཚག་ མས་ཡིག་ག གས་ཁ་དོག་དམར་ གས་ ི་ག གས་ ་བཀོད་ནས་གསལ་
པོར་ ེས་ཡོད།
གཟིགས་ ོག་བདེ་བའི་ ིར་ལེ ་རེའི་མཚམས་ནས་ ེབ་ངོས་གསར་ ་བ ང་ཞིང་།

་བ་དང་།

ང་འ ེན།

ས་བཅད། ག ང་དོན་སོ་སོའ་བ ོད་མཚམས་བཅས་ལ་ཐིག་ ེང་ ེས་ཡོད།
་བ་དང་འ ེལ་པའི་མཆན་ཡིག་ མས་ལ་ཨང་ གས་འདི་ ་ ་1 2 བཀོད་ནས་ཤོག་ ེ་དེའི་གཤམ་ ་འོག་
མཆན་བཀོད་ཡོད།
མ་ ིའི་ཤིང་པར་ ི་ ེབ་ ངས་ མས་ ག་ གས་འདིའི་( )ནང་བཀོད་པ་དང་། དེའང་པར་ ི་ ེབ་ངོས་མ ན་
བ་གསལ་ ེད་"ན"དང་"བ"ཡིས་མཚན་པར་ ས་ཡོད།
ས་བཅད་ ་ི མཚན་གསལ་པོར་བཏོན་པའི་ཆེད་དང་།

དེ་བཞིན་མ་ ིའི་ཤིང་པར་ ི་བོད་ ི་ ེབ་ ངས་དང་།

མ་ ིའི་ ག་དཔེ་ ོག་གིས་ ར་པར་ ེད་ བས་ ས་ནོར་སོང་བའམ་ཆད་ ག་ཡོད་པའི་ ོགས་གཞི་ཅན་ལ་ནོར་
བཅོས་དང་ཁ་ ོང་གང་ ས་པ་ མས་ ག་ གས་འདི་ ་ འི་[ ]ནང་བཞག་ཡོད།
དམིགས་བསལ་ ་རབས་ ་ི ག ང་རབ་འགའ་ཞིག་ལ་དེང་སང་ཡོངས་ གས་ ི་བོད་ ི་བ ་ ོད་ ི་ག ང་
དང་མི་མ ན་པ་མང་ ་མཆིས་པ་ མས་ལ།

ོམ་པ་པོའ་བ ་ ོད་འ ེལ་ ལ་ ི་དགོངས་པ་དང་ ས་རབས་སོ་

སོ་ ོན་པའི་ ིར། མ་ ིར་གང་ཡང་མ་བཅོས་པར་སོར་བཞག་ ས་ཡོད།
མདོར་ན་ཚད་ ན་ ི་མཁས་དབང་དམ་པ་ མས་ལ་ ོགས་གཅོད་གང་ ོག་ ས་ནས་མ་དཔེ་ལ་བ ར་བཅོས་

གང་ཡང་མ་ ས་པར་ང་ཚའི་དག་བཅོས་སོགས་གང་ ས་ ར་མཆན་དང་ ག་ གས་ནང་བཀོ་དེ།

དཔེ་དེབ་

བཀོད་བ ིག་པ་ཚས་རི་མོའ་མཛས་ཆ་དང་དེབ་ ི་ད ིབས་བཀོད་སོགས་ལེགས་པར་བ ིགས་ནས་དེང་ ས་ ི་
ས་ཚད་དང་ ན་པའི་དཔེ་དེབ་གསར་བ ན་ ས་པ་ལགས།
འོན་ ང་ངེད་ཅག་ལ་དཔེ་ཚགས་འདི་ ་ འི་ ོགས་བ ིགས་ལ་གོམས་ཆ་ ང་བའི་ཁར།
ཡིག་ ོན་ཡང་མི་ ང་བ་མཆིས་པས།

མ་ ིའི་ ག་དཔེར་

་དག་དང་ལེགས་བཅོས་སོགས་ནི་ འི་དཔེ་ ན་ཁང་ནས་སོ་སོའ་ ོའ་

ས་པ་གང་ཐོན་ ས་ ལ་ ས་ ང་ད་ ང་ཐེ་ཚམ་ ི་གཞིར་ ར་པ་མང་བའི་ ེན་ ིས། ཆད་ ག་འཛལ་སོགས་
་ི ོན་ཅི་མཆིས་པ་ག ར་གནས་ ་ི ད ོད་ ན་མཁས་དབང་ མས་ལ་བཟོད་གསོལ་དང་།
བསངས་དགེ་ ེལ་ལ་ ིན་པའི་དགོངས་འཆར་གང་ཡོད་ངེས་པར་ ོལ་གནང་ཡོང་བ་ །
ནི་ ་པར་ ན་ ེ་ཚན་ནས། ༢༠༡༩ ་བ། ༣ ཚས། ༢༧ ལ།

དེ་བཞིན་ ོན་

༄༅། །ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ ང་ཆོས་མཐའ་དག་གི་བ ད་
ིའི་ ིང་པོར་ ར་པ་གང་ལ་ ན་པའི་གཞི་ ེ་བ ན་མཆོག་ ་
ད ེས་པར་ངལ་གསོ་བའི་ཡོངས་འ ་ས་བ ོལ་ ི་ ོན་པ་ཞེས་ ་བ་
བ གས་སོ། །
ེགས་བམ་གཉིས་པ།

བས་བཞི་པ་ མ་ ོགས་ ོར་བ།
གཉིས་པ་ཐབས་ ོར་བཞི་ལ་གཉིས་ཏེ། དབང་ ་ ེད་པ་ ་འ ས་དང་། བ ན་པ་ ་འ ས་སོ། །
དང་པོ་ལ། དབང་ ་ ེད་པའི་ ་ མ་ ན་དང་། དབང་ ར་ཐོབ་པ་ ེ་མོའ་ ོར་(༣༡༤ན)པའོ། །
དང་པོ་ལ། འ ེལ་བཀོད་པས་མཚམས་ ར། མཚན་ ེད་ ི་ཆོས་ ས་པར་བཤད།

བས་ ི་ ངས་བ ོད་

པས་མ ག་བ ་བའོ། །
དང་པོ་མདོའ་འ ེལ་ནི། མ ེན་ག མ་ ི་མ ག་ ད་ལས་འ ོས་ནས།
རབ་འ ོར་ ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ མ་འདི་ནི་མ་མཆིས་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའོ། །ཞེས་
སོགས་ནང་ ེལ་ལོ། །
བ ན་བཅོས་ ་ི འ ེལ་ནི།
མ་ ན་མངོན་ ོགས་ ོགས་པ་དང་། །
ཞེས་སོགས་ ་ི ས་བཤད་དོ། །
དེ་ ་ འི་འ ེལ་པ་ཅན་ མ་ ོགས་ ོར་བ་ བས་ག མ་པ་དང་མཚམས་ ོར་བའི་དོན་ ་ ོབ་དཔོན་ ིས་
འདི་ ད་ག ངས་ཏེ། ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ་ི གནས་ ལ་ཐོས་བསམ་ ིས་ཡོངས་ ་ཤེས་པས་དེས་
ནི་མ ེན་ག མ་དེ་རང་དབང་ ་ཐོབ་པར་ ་བའི་ ིར་ ་ཡང་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་དང་། ལམ་ཐམས་ཅད་
ཤེས་པ་དང་།

གཞི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ ེ་མ ེན་ག མ་སོ་སོའ་ ལ་ ི་ མ་པ་མ་ ས་པ་བ ་བའི་ ོ་ནས་

ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ོམ་པར་ ེད་པ་ཡིན་པས།

དེའི་ ོམ་པ་ཉམས་ལེན་ ི་ཐབས་ནི་ མ་པ་ ན་

མངོན་པར་ ོགས་པར་ ོགས་པའི་ ོར་བ་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་མཚམས་ ར་བར་མཛད་དོ། །འདིར་ མ་ ོགས་ ོར་
བ་ཞེས་པ་ ་ཡང་པར་ ས་ན་ ོར་བ་བཞི་ཀ་ལ་འ ག་པ་ཡིན་ཏེ།

མ་པ་བ ་དོན་ག མ་ལེགས་པར་ ོགས་

ནས་ ོམ་པའི་ ལ་འ ོར་ཞིག་ལ་ མ་ ོགས་ ོར་བ་ཞེས་འ ག་པའི་ ིར།

་མཚན་དེས་ན་ མ་པ་བ ་དོན་

ག མ་པོ་ལ་དབང་ཐོབ་ ིར་དང་། ཐོབ་པ་དང་། ཐོབ་པའི་ད ེ་བས་བཞིར་འ ར་བ་ནི་ ོར་བཞི་སོ་སོའ་བ ན་
འི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ་ འི་ ོར་བ་དང་པོ་ག མ་ནི་ ེལ་མར་ ེ་བ་ཡིན་ནོ། ། ང་ ་གཅིག་ལ་བ ོས་པའི་
གཉེན་(༣༡༤བ)པོ་ལ་དབང་ཐོབ་ ིར་ ་ མ་པར་ ན་འ ིན་པའི་གཉེན་པོ་ མ་ ོགས་དང་། ཐོབ་པའི་ ལ་ ིས་

ོང་བ་གཉེན་པོ་ ེ་མོ་དང་།

བ ན་པ་ཐོབ་ ིར་ ་ཐག་ ིང་བའི་གཉེན་པོར་ ོམ་པ་ མས་ ེལ་མར་འ ང་བའི་

ིར། གཞིའི་གཉེན་པོ་ནི་ མ་ ོལ་ལམ་ཡིན་ ང་ བས་འདིར་མ་ག ངས་སོ། །
དེ་ལ་ མ་ ོགས་ ོར་བའི་ཐོག་མ་ནི་ཚགས་ལམ་ནས་འཇོག་ ེ།

མཐོང་ ང་གི་ ིབ་པ་ལ་བ ོས་པའི་ མ་

པར་ ན་འ ིན་ ི་གཉེན་པོར་ ར་ནས་འཇོག་པའི་ ིར།
ེ་ ོར་ནི་ ོར་ལམ་ནས་འཇོག་ ེ།

ང་ འི་གཉེན་པོ་ལ་ ོར་འ ག་གཉིས་ ་ཡོད་པས་ ོར་བའི་ལམ་ནས་

ེ་ ོར་དེར་འཇོག་པའི་ ིར་རོ། །
མཐར་ ིས་པའི་ ོར་བའང་མཉམ་ ་ ེ་ ོར་ ི་ ོགས་པ་ ོན་སོང་གི་ ེས་ཐོབ་ ི་གནས་ བས་ ་ཐོབ་
དགོས་པས། ཐེག་ཆེན་ ི་ ོར་ལམ་ ོད་ ་ི ེས་ཐོབ་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ོར་བ་ ིར་བ ན་པ་དང་། ད་པར་ཅན་ནོ། །
དང་པོ་ལ་བཞི། ོར་བའི་ ལ་ མ་པ། ོར་མཁན་གང་ཟག ོར་བའི་རབ་ད ེ། ོར་བའི་ཆོས་སོ། །
དང་པོ་ལ། བ ན། བཤད་གཉིས་ །ི [ * ]
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ག ང་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། གཞི་བདེན་པ་བཞིའི་ མ་གཞགདེ་ཇི་ ར་ཤེས་པའི་ མ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། བདེན་པ་བཞི་ལས་ ག་བ ལ་ ི་བདེན་པའི་མཚན་གཞི་ནི།

མ་ག མ་ལས་ཟག་བཅས་ ི་ ང་

པོ་ འི་འ ས་ ར་ ར་པའི་ཆ་དེ་ ག་བདེན་ཡིན་པར་བཤད་ལ།
ན་བ ས་ །
ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ ེ་བ་དང་ ེ་བའི་གནས་ ིས་ ང་རིག་པར་ འོ། །
ཞེས་བ ད་དང་ ོད་ ་ི འཇིག་ ེན་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །
དེ་ལ་བ ད་ནི་ཁམས་ག མ་པའི་སེམས་ཅན་ནོ། །
སེམས་(༣༡༥ན)ཅན་ ི་ མ་གཞག་ལ། ེ་ འི་ གས་དང་། ཐེག་ཆེན་པའི་ གས་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། འདོད་ཁམས་གནས་རིས་ཉི་ ་ཡིན་ཏེ། མཛད་ལས།
ད ལ་བ་ཡི་ གས་ ད་འ ོ་དང་། །
མི་ མས་དང་ནི་ ་ ག་དག །

འདོད་པའི་ཁམས་ཡིན་ད ལ་བ་དང་། །
ིང་ད ེ་བ་ལས་དེ་ཉི་ ། །
ཞེས་པས། ངན་སོང་གི་གནས་བ ་དང་། མཐོ་རིས་ ི་གནས་བ འོ། །
དང་པོ་ནི། ཡང་སོས། ཐིག་ནགབ ས་འཇོམས། ་འབོད། ་འབོད་ཆེན་པོ། ཚ་བ། རབ་ ་ཚ་བ། མནར་
མེད་པ་ ེ་ཚ་ད ལ་བ ད་དེ་དང་།
ང་གི་ ོགས་འ ོར་ན་ ་ ར་ཅན། ་ ར་ ོལ་བ། ཨ་ ་ཟེར་བ། སོ་ཐམ་ཐམ་པ། ི་ ད་ཟེར་བ། ་ ལ་
ར་གས་པ། པ ་ ར་གས་པ། པ ་ ར་ཆེར་གས་པ་ ེ་བ ད་ལས་ཡ་ ལ་ ་ ི་བ ་ ག་པོ་ ང་ ་བ ང་
བས་བ ད།
ཉི་ཚ་བ་ནི་ཚ་ད ལ་བ་ཡིན་ཏེ་གནས་ ར་བ་མེད།

ཉེ་འཁོར་བ་ནི་ཚ་ད ལ་བ ད་པོ་རེ་རེའི་ ོགས་བཞི་ན་

གཡོག་བ ་ ག་བ ་ ག་དང་བཅས་པ་ཡོད་པར་ག ངས་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
བ ད་པོ་ ན་ལ་ ག་བ ་ ག །
དེ་དག་གི་ནི་ངོས་བཞི་ན། །
མེ་མར་ ར་དང་རོ་ གས་དང་། །
་ ི་ལམ་སོགས་ ་བོ་ཡིན། །
ཅེས་པས་ ག་མའི་འཁོར་བ ་ ག་པོ་དེ་ཉི་ཚ་བ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །
དེས་ན་བ ད་པོ་དེའི་ ེང་ན་ཡི་ གས་དང་ ད་འ ོ་གཉིས་ཏེ་བ འོ། །
གཉིས་པ་ནི། ིང་བཞིའི་མི་དང་། འདོད་ ་ ག་ ེ་བ འོ། །
ག གས་ཁམས་ནི་གནས་རིས་བ ་བ ན་ཡིན་ཏེ། ཇི་ ད་ །
གོང་མའི་གནས་དག་བ ་བ ན་ནི། །
ག གས་ཁམས་ཡིན་དེར་སོ་སོ་ཡི། །
བསམ་གཏན་ས་ནི་ག མ་པ་ཡིན། །
བཞི་པ་ས་ནི་བ ད་པ་ཡིན། །

ཞེས་པས། དང་པོ་ག མ་ན་ ་རིས་ག མ་ག མ་ ེ་ད ། བཞི་པ་ན་སོ་སོའ་(༣༡༥བ) ེ་བོའ་གནས་ག མ།
འཕགས་པའི་གནས་གཞན་ ་ ེ་བ ་བ ན་ནོ། །
ག གས་མེད་ཁམས་ནི། ཇི་ ད་ །
ག གས་མེད་ཁམས་ན་གནས་མེད་དོ། །
ེ་བ་ལས་ནི་ མ་པ་བཞི། །
དེར་ནི་རིས་དང་ ོག་ལ་ཡང་། །
སེམས་ ་ི ད་ནི་བ ེན་པ་ཡིན། །
ཅེས་སོགས་ཞིབ་ ་ག ངས་པ་ མས་མཛད་ལས་ཤེས་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་པའི་ གས་ནི།

འདོད་ཁམས་གནས་རིས་ མ་ ་ ་ ག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ོག་ད ོད་ ི་ས་

ལས་བཤད་དོ། །
གང་ཞེ་ན། ངན་སོང་གི་གནས་བཅོ་བ ད་དང་། མཐོ་རིས་ ི་གནས་བཅོ་བ ད་དོ། །
དང་པོ་ནི། ཚ་ད ལ་བ ད།

ང་ད ལ་བ ད། ཡི་ གས་དང་ ད་འ ོའ་ཁོངས་ ་གཏོགས་པའི་ ་མིན་ཏེ་

བཅོ་བ ད་དོ། །
་མ་ཡིན་ནི་ ོད་རིས་ འི་ཁོངས་ ་གཏོགས་ལ།

ད་རིས་དེ་མདོ་ ན་པ་ཉེར་གཞག་ལས་ ད་འ ོའ་ཁོངས་

་གཏོགས་པས་ ་མ་ཡིན་འདོད་ཆགས་ ག་པར་ཆེ་བ་ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ིང་བཞི། ིང་ ན་བ ད་དེ་བ ་གཉིས། ་རིས་ ག་ ེ་བཅོ་བ ད་དོ། །ག གས་ཁམས་ ང་
གནས་རིས་བཅོ་བ ད་ ་ ེ་བ་ཡིན་ཏེ།

ར་ ི་བ ་བ ན་ ི་ཁར་སེམས་དཔའ་ ིད་པ་ཐ་མ་པ་ཐམས་ཅད་ ེ་

བའི་ས་དབང་ ག་ཆེན་པོའ་གནས་དང་བཅོ་བ ད་དོ། །དབང་ ག་ཆེན་པོའ་གནས་འདི་ལ་འདོད་པ་མི་འ ་བ་ ་
མ་ཞིག་ཡོད་ ང་ ོས་པ་ཆོག་གོ། །
གཉིས་པ་ ོད་ ་ི འཇིག་ ེན་ནི། ཁམས་ག མ་པའི་སེམས་ཅན་ མས་གང་ ་གནས་པའི་གནས་དེར་གནས་
་ ང་བ་དེའ།ོ །
ག་བ ལ་བདེན་པ་ ིའི་མཚན་ཉིད་ནི། མི་ ག ག་བ ལ། ོང་། བདག་མེད་བཞི་ཚགས་པའོ། །
ེ་ ག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། མི་ ག་པ་ ་ ་གཅིག་གིས་མཚན་ཉིད་ ིས་མཚན་པའི་ ག་བདེན་དེ་ཡིན་ནོ། །
(༣༡༦ན)

གཉིས་པ་ ན་འ ང་གི་བདེན་པའི་མཚན་གཞི་ནི།

མ་ག མ་ལས་ཟག་བཅས་ ི་ ང་པོ་ འི་ ར་ ར་པའི་

ཆ་དེ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །
ན་བ ས་ལས།
ན་འ ང་གི་བདེན་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་ ང་བའི་ལས། ཞེས་
སོ། །
དེའི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་། ལས་ ི་ ན་འ ང་ངོ་། །
དང་པོ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། དགེ་བ་བ ་དང་། མི་དགེ་བ་བ འོ། །
ིར་ལས་ལ་ག མ་ ེ། མངོན་པ་ ན་བ ས་ལས།
བསོད་ནམས་ ་ི ལས་གང་ཞེ་ན། གང་འདོད་པ་དང་རབ་ ་ ན་པའི་དགེ་བའོ། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་
པའི་ལས་གང་ཞེ་ན། མི་དགེ་བའོ། །མི་གཡོ་བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། གང་ག གས་དང་། ག གས་མེད་པ་
དང་། རབ་ ་ ན་པའི་དགེ་བའོ། །ཞེས་སོ། །
ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ ་ི ལས་དེ་མི་གཡོ་བ་ཡིན་ཏེ།

ེན་འགའ་ཞིག་ལ་བ ེན་ནས་ས་གཞན་ ི་ལས་ས་གཞན་ ་

བ ར་བར་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ། །
འདོད་པའི་ལས་ནི་དེ་ལས་བ ོག་པར་བཤད་དོ། །(༣༡༦བ)
ཡང་ན་ག མ་ ེ། བདེ་བ་དང་། ག་བ ལ་དང་། བཏང་ ོམས་ ོང་འ ར་ ི་ལས་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
བསམ་གཏན་ག མ་པའི་བར་དགེ་བ། །
བདེ་བ་ ོང་འ ར་དེ་ཡན་ཆད། །
ག་མིན་བདེ་མིན་ ོང་འ ར་བ། །
ག་བ ལ་ ོང་འ ར་འདི་མི་དགེ།
འོག་ནའང་བར་མ་ཡོད་དོ་ཞེས། །
ཁ་ཅིག་ཟེར་ཏེ་གང་གི་ ིར། །

བསམ་གཏན་ ད་པར་ མ་ ིན་ལས། །
ཞེས་བཤད་པའི་ཚག་དང་ཐ་མ་ག མ་ ི་དོན་ནི།
ལས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།

བསམ་གཏན་བཞི་པའི་འོག་ནས་བཏང་ ོམས་ ོང་འ ར་ ི་

བསམ་གཏན་ ད་པར་ཅན་ ི་ མ་ ིན་ ི་ལས་དེ་བཏང་ ོམས་ ོང་འ ར་ ི་ལས་ཡིན་

པའི་ ིར་རོ། །
ཡང་ན་ག མ་ ེ། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ། ེས་ནས། ལན་ ངས་གཞན་ལ་ ོང་འ ར་ ི་ལས་སོ། །
ཡང་ན་ག མ་ ེ། དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་དང་། ང་ ་མ་བ ན་པའོ། །
ཡང་ན། འཕེན་ ེད་དང་། ོགས་ ེད་ ་ི ལས་གཉིས་ ི།
དང་པོ་ནི། ེ་བ་ཙམ་འ བ་པར་ ེད་པའི་ལས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ེ་བ་བཟང་ངན་ ་འ བ་པར་ ེད་པའི་ལས་སོ། །
ེ་ ས་ནི། འཕེན་ ེད་ ་ི ལས་གཅིག་གིས་ ེ་བ་གཅིག་ཁོ་ན་འཕེན་པར་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
གཅིག་གིས་ ེ་བ་གཅིག་འཕེན་ནོ། །
ཡོངས་ ོགས་ ེད་པ་ ་མ་ཡིན། །ཅེས་སོ། །
ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་ནི་འཕེན་ ེད་ ་ི ལས་གཅིག་གིས་ ེ་བ་ ་མ་འཕེན་པ་ལ་སོགས་པ་ ་བཞི་ཡོད་པར་
བཞེད་དོ། །
ཡང་ན་གཉིས་ཏེ། བསམ་པའི་ལས་དང་། སེམས་པའི་ལས་སོ། །
དང་པོ་ནི། ་ཤེར་ལས།
བསམ་པ་ཞེས་ནི་གང་ག ངས་པ། །
དེ་ནི་ ས་དང་ངག་གིས་འདོད། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། མཛད་ལས།
སེམས་པ་ཡིད་ ་ི ལས་ཡིན་ཏེ། །
དེས་བ ེད་ ས་དང་ངག་གི་ལས། །

ཞེས་པས། ེ་ ས། བསམ་སེམས་གཉིས་ཀ་ལས་མཚན་ཉིད་པར་འདོད། མདོ་ ེ་པས་དང་པོ་མཚན་ཉིད་པ་དང་།
གཉིས་པ་བཏགས་པ་བར་འདོད་དོ། །
ཡང་ན་གཉིས་ཏེ། ོང་བར་མ་ངེས་པའི་ལས་དང་། ངེས་པའི་ལས་སོ། །
དང་པོ་ནི། ཕ་མ་བསད་ནས་འ ོད་དེ་བཤགས་པ་ ས་པ་ ་ ་ ེ།
བཤེས་པའི་ ིང་ཡིག་ལས།
གང་ཞིག་ ོན་ཆད་བག་མེད་ ར་པ་ལས། །
ི་ནས་བག་དང་ ན་པར་ ར་པ་དེ། །
ཉི་མ་ ིན་ ལ་ ་ ར་ མ་མཛས་ཏེ། །
དགའ་བོ་སོར་ ེང་མཐོང་ ན་བདེ་ ེད་བཞིན། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། མཚམས་མེད་ ང་ནས་འ ོད་པ་མ་ ེས་པ་ ་ ་ ེ།
མཛད་ལས།
ཕ་མ་གསོད་གང་དེ་ངེས་(༣༡༧ན)པའོ། །ཞེས་སོ། །
ན་འ ང་ ིའི་མཚན་ཉིད་ནི་བཞི་ ེ། ། ན་འ ང་། རབ་ ེ། ེན་ ི་ མ་པའོ། །
མི་ཤེས་པ་ཁ་ཅིགའ ས་མ་ ས་ ་ི ན་འ ང་ཞེས་པ་ཞིག་འདོད་ལ། དེ་གང་ལ་ངོས་འཛན་ ིས་ན། དེ་བཞིན་
ཉིད་ ི་མ་དང་བཅས་པ་དེ་ཡིན།
དེ་གང་ལས་ཤེས་ཞེ་ན། ད ས་མཐའི་འ ེལ་པ་ལས།
མ་ ལ་བའི་ ན་འ ང་བ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ ིབ་པ་དང་མ་ ལ་བའོ་ཞེས་པ་ལས་སོ། །ཟེར་རོ། །
དེ་ནི་ གས་ལས་ གས་ཏེ། ད ས་མཐར་ ི་མ་མ་ ལ་བའི་ ི་མ་དེ་ ན་འ ང་བདེན་པར་ག ངས་པ་ཡིན་ཅིང་།
ི་བཅས་ ་ི དེ་བཞིན་ཉིད་ ན་འ ང་ ་འཇོག་པ་མིན་ནོ།

། ི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ ན་ནས་འ ང་བའམ་ ན་

ནས་འ ར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་ཉིད་འ ས་མ་ ས་ཡིན་པའི་ ིར།
ཡིན་ཏེ།

ི་བཅས་ ི་དེ་བཞིན་ཉིད་འ ས་མ་ ས་

ི་བཅས་ ་ི དེ་བཞིན་ཉིད་ཆོས་ད ིངས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། ། ི་མ་འ ས་ ས་དང་ ན་འ ང་ཡིན་ ང་།

དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ ི་མ་དང་བཅས་མ་བཅས་གང་ཡིན་ ང་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་འགོག་བདེན་ཁོ་ན་ཡིན་ལ།

ན་འ ང་

ཡིན་པར་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་མ་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ག་ ན་གཉིས་ ་འ ེད་པའི་ ་མཚན་ནི།

ན་ནས་ཉོན་མོངས་ ི་བདེན་པ་གཞིར་ ས་ལ་ ་འ ས་གཉིས་

་ཡོད་པས་སོ། །
འགོག་བདེན་ ི་མཚན་གཞི་ནི། སེམས་ ་ི ཆོས་ཉིད་ཡེ་གདོད་མ་ནས་དག་པ་གཉིས་ ན་ ་ གས་པ་དེ་ཡིན་
ང་། གས་ཚད་དང་བ ན་ན་ ོ་ ར་ ི་མའི་ཆ་ཅི་རིགས་པར་དག་པའི་དེ་ཉིད་ལ་བཞག་གོ། །
དེ་ལ་ ི་མས་ཇི་ ར་དག་པའི་དག་ ལ་ལ་ད ེ་ན་གཉིས། འཇིག་ ེན་པའི་དང་། འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་
འགོག་བདེན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། འཇིག་ ེན་པའི་ལམ་ ིས་ཉོན་མོངས་(༣༡༧བ)པའི་ས་བོན་ཉམ་ ང་བར་ ས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ།
ན་བ ས་ལས།
བ ས་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན། འཇིག་ ེན་པའི་ལམ་ ིས་ས་བོན་ཉམས་ ད་པའི་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ་ ེ། ཞེས་
སོ། །
གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པའི་ལམ་ ིས་ ང་ འི་ས་བོན་ ངས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ཉིད་ལས།
དོན་དམ་པས་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན། འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ ིས་ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་ ན་ ་བཅོམ་པའོ། །
ཞེས་སོ། །
འགོག་བདེན་ ི་ ིའི་མཚན་ཉིད་ནི། འགོག་པ། ཞི་བ། ་ནོམ། ངེས་འ ང་བཞིའ།ོ །
ལམ་བདེན་ ི་མཚན་གཞི་ནི། ེ་འཕགས་ ་ི ལམ་ ་པོ་དེ་ཡིན་ནོ། །
ལམ་བདེན་ ི་ ིའི་མཚན་ཉིད་ནི། ལམ། རིགས་པ། བ་པ། ངེས་འ ིན་ཏེ་བཞིའ།ོ །
འགོག་ལམ་གཉིས་ ་འ ེད་པའི་ ་མཚན་ནི།

ན་ནས་ མ་ ང་གི་བདེན་པ་གཞིར་ ས་ལ།

་འ ས་

གཉིས་ ་ཡོད་པ་ལས་སོ། །
[གཉིས་པ་]དེ་ཇི་ ར་ཤེས་པའི་ མ་པ་ནི། འདིར་ མ་པ་ཞེས་ ་བའི་དོན། དམིགས་ མ་གཉིས་ ི་ ས་ ེ་
བའི་ མ་པ་དེ་ཡིན་ལ།
དེ་ཡང་ ལ་ཅན་ཤེས་པའི་ ད་པར་ཉིད་ལ་འཆད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ།

དཔལ་ཆོས་ ་ི གས་པས། ོ་ ལ་གཉིས་ བ་ ི་རིགས་པས་ མ་པ་ཤེས་པར་བ བས་ཤིང་། མ་པ་ཤེས་
པར་ བ་པ་ན་ཁ་ ིར་ འི་ཤེས་པ་ མས་ ང་རང་རིག་པར་ བ་པའི་ ལ་ ས་པར་ག ངས་པ་བཞིན་ནོ། །
དེས་ན་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་ མ་པ་ཞེས་པ་རང་དབང་ ་ བ་པ་ཞིག་མེད་ ང་བ ོས་སའི་དབང་གིས་
མ་པ་དེ་ལ་ད ེ་ན།

ི་དོན་ ི་ མ་པ་ ་ ་ ན་ ོབ་ ི་ མ་པ་དང་།

ེ་མེད་ག མ་ ི་ མ་པ་ ་ ་དོན་དམ་

པའི་ མ་པ་ ེ་གཉིས་ ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་ནི་ ི་མའི་དབང་ ་ ས་ནས་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ།

ེ་མེད་ག མ་ཐོས་

བསམ་ ིས་ཤེས་པའི་ ོ་དེ་ཉིད་བ ོམ་ འི་ མ་པར་འཆད་པའི་(༣༡༨ན) བས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་མ ེན་པ་ག མ་ ི་ཤེས་ མ་ག མ་པོ་དེ་ལའང་མཚན་ཉིད་པ་མངོན་ མ་ ི་ ལ་ཅན་ཐེག་ཆེན་
འཕགས་ ད་ལ་ཡོད་པ་དང་། ེས་མ ན་པ་ཐོས་བསམ་ ི་ ལ་ཅན་མོས་ ོད་ན་ཡང་ཡོད་དོ། ། ེས་མ ན་པ་དེ་
ཡང་བ ོམ་ ་ནི་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚགས་ ོར་ན་ཐེག་ཆེན་ ོར་བ་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །
ོར་བའི་ མ་པ་མཚན་ཉིད་པ་དེ་ལའང་བ ོམ་ ་དངོས་ཡིན་མིན་གཉིས་ ་འ ེད་དགོས་ཏེ། སངས་ ས་ ི་
སའི་ ེ་མེད་ག མ་ ོགས་པའི་ཤེས་ མ་ནི་མ ེན་ག མ་ ི་ མ་པ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ ང་ ོར་བའི་བ ོམ་ ་
དངོས་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །འོ་ན་བ ོམ་ འི་ མ་པ་ལ་བ ་དོན་ག མ་ ་ད ེ་བ་མི་འཐད་པར་འ ར་ཞེ་ན། མི་
འ ར་ཏེ། སངས་ ས་ ་ི སའི་ མ་པ་དེ་དང་དེའི་རིགས་འ འི་ ན་གོམས་པར་ ེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །རིགས་
འ འི་ ན་གོམས་ ེད་དེ་ལ་ ོན་ལམ་ ི་ མ་པས་ ོམ་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་ ེད་དོ། །
ཡང་གལ་ཏེ་གཞི་ཤེས་ ་ི ཤེས་ མ་ ོམ་ན།

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གོམས་པར་ ེད་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་ ོམ་

ལམ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།

ང་སེམས་འཕགས་པས་གཞི་ ེ་མེད་ ་བ ོམ་པ་ན་བདག་མེད་དང་

པོའ་ ོགས་པ་ཡར་ ན་ ་འ ་བ་ཡིན་ ི།

ཆེད་ ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའི་ མ་པ་ཅན་ ་བ ོམ་པ་མིན་ཏེ།

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའི་ མ་པ་ཅན་ནི་ ོས་པའི་ མ་པ་གཅིག་ ་བཤད་ལ།
མཚན་མ་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་ ེད་པའི་ ིར།

དཔེར་ན།

སེམས་དཔས་ནི་ ོས་པའི་

གཞི་ཤེས་ ི་ མ་པ་འཆད་པའི་ཚ།

ག ངས་པའི་མི་ ག་སོགས་བ ་ ག་གི་ མ་པ་དེ་མི་འཆད་པར།

མངོན་པ་ནས་

ཤེར་ ིན་ནས་ག ངས་པའི་ཆོས་ ི་བདག་

མེད་ ་ི མ་པ་དེ་ཉིད་བ ོམ་ ར་བཤད་(༣༡༨བ)པ་བཞིན་ནོ། །
འོ་ན་དེ་གཉིས་དོན་གཅིག་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཆོས་ ི་བདག་མེད་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་དེའི་ཚ་ཅིག་
ཤོས་ ་ི ོགས་པ་ཡར་ ན་ ་འ ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ ི་བདག་མེད་ ི་ མ་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ ི་འགལ་
་སེལ་བའི་ ིར། དེ་ལ་དགོངས་ནས་མངོན་པ་དང་ཤེར་ ིན་ནས་ག ངས་པ་དེ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ར་བ་ཡིན་ ི།

ོས་ ལ་ ི་ མ་པ་དེ་མི་ ག་ལ་སོགས་བ ་ ག་གི་ མ་པ་ཅན་ ་འཆད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

ཤེར་ ིན་ནས་

ག ངས་པའི་ ོས་ ལ་ ི་ མ་པ་དེ་ནི་མངོན་པ་ནས་ག ངས་པའི་མི་ ག་སོགས་བ ་ ག་པོ་དེ་ལས་འདའ་བར་
ེད་པའི་མ ེན་པ་ཡིན་པའི་ ིར། གཞན་དག་མ ེན་པ་ག མ་ ི་ ོར་བས་ ེ་མེད་ག མ་བ ོམ་པ་མ་ཡིན་པར་
འ ར་ཏེ། ཤེས་ མ་ཁོ་ན་བ ོམ་ ར་འདོད་པའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་མེད་དེ། ཤེས་ མ་བ ོམས་པས་ ེ་མེད་ག མ་
བ ོམ་པར་འཇོག་ ས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཉིད་ ་ི མ་པ་ ོགས་པ་ལ་ཆོས་ཉིད་ ོགས་པར་འཇོག་པའི་ ིར། དཔེར་
ན། ོན་པོའ་ མ་པར་ཤར་བ་ལ་ ོན་པོ་ ོགས་པར་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །
མདོར་ན་ ེ་མེད་ག མ་ནི་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་འཛན་ ངས་ ིས་ག ང་ ར་ ེད་པའི་ ོ་ནི་ མ་པའོ། །དེ་
ར་གོ་བ་ན་གང་ལ་ ོ་འདོགས་གཅོད་པའི་གཞི་དང་། དམིགས་པ་ནི་བོད་ ་རབས་པས་དོན་ ི་ཐ་ ད་ ར་བ་དེ་
ཡིན་ལ། དེ་ལ་གང་གིས་ ོ་འདོགས་གཅོད་པའི་ མ་པ་ནི་ཤེས་ མ་ཞེས་པར་ཐ་ ད་ ས་པའི་ ིར། ཤེས་ མ་ཁོ་
ན་ ོར་བའི་བ ོམ་ ་དང་། སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ིས་ ོང་ ་ཡིན་ལ། དེ་ ར་ན་ མ་པ་མཚན་ཉིད་
པ་ལ་ཤེས་པས་ བ་བོ། །
དོལ་པོ་བ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ིས་ནི་བོད་ ་མ་ མས་ ིས་ཆོས་ད ིངས་དོན་ ི་ མ་པར་འཆད་པ་ནི་ཐེག་
པ་ཆེན་པོའ་ གས་(༣༡༩ན)མ་ཡིན་ ི། ཆོས་ ་ི ད ིངས་ནི་དོན་ཤེས་གང་གི་ཡང་ ོས་པ་དང་ ལ་བའི་ཡེ་ཤེས་
ཡིན་པས་སོ། །
ཡང་ཅི་ ེ་ ོད་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ཡེ་ཤེས་ ་ི མངོན་ ་ ས་པ་ལ་དོན་ མ་ ་བཏགས་ན་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་ཚག་ལ་མི་
ོད་དོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
མདོར་ན་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ མ་པ་ལས་གཞན་པའི་ངོ་བོ་ནི་ ང་ཟད་ ང་མེད་པའི་ ིར།
ཉིད་ ང་ཞེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་དང་ད ེར་མེད་ཡིན་ ི།

མ་པ་གང་དག་དང་།

མ་པ་དེ་

གས་གང་དག་དང་། མཚན་མ་

གང་དག་དང་ཞེས་ག མ་ ི་ ས་ ེ་བའི་ མ་པ་ནི་དམིགས་ མ་གཉིས་ ི་ ས་ ེ་བའི་ མ་པ་དེ་མ་ཡིན་པས།
འདིར་བ ན་ ི་ མ་པར་མི་ ང་ལ།

དམིགས་ མ་གཉིས་ ི་ ས་ ེ་བའི་ མ་པ་དེ་ཡང་ མ་ གས་མཚན་མ་

ག མ་ ི་ ས་ ེ་བའི་ མ་པར་མི་ ང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ག ང་གི་དོན་ལ། བ ན། བཤད་གཉིས་ ི།
དང་པོ་ལ། ། འ ེལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

གཞི་ཤེས་པ་ཡི་ ་ེ ག་ མས། །
མ་པ་ཞེས་ ་མཚན་ཉིད་དེ། །
ན་མ ེན་ཉིད་ནི་ མ་ག མ་ ར
ི །།
དེ་ནི་ མ་པ་ག མ་ ་འདོད། །
གཞི་བདེན་པ་བཞི་ལ་སོགས་པར་བཞག་པའི་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ ི་དམིགས་པའོ། །ཤེས་པ་དེ་ནི་མངོན་ མ་ ་
ཤེས་པའི་ ལ་ཡོངས་ ་གཅོད་པའི་ ེ་ ག་གི་ ད་པར་ མ་པར་ མས་ལ་ནི་ ོར་བའི་ མ་པ་ཞེས་ ་བ་དེའི་
མཚན་ཉིད་དེ་ཡིན་ལ། ད ེ་ན།

ན་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ ི་དམིགས་པ་ནི་ མ་པ་ག མ་ཡོད་པའི་ ིར། དེ་

ཤེས་པའི་ཤེས་པའང་ མ་པ་ག མ་ ་འདོད་དོ། །
དེས་ན་ཤེས་ མ་ ི་ མ་པའང་གཞི་མེད་མིན་པར་མ ེན་ག མ་ མ་པའི་གཞིར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །
ིར་བ ན་ ི་ ོཀ་གཅིག་ ་འདི་ལ་ ོལ་ ེ་གཉིས། ཁ་ཆེ་འ མ་ ིཀ་མཁན། ཆོས་བཤེས། གསེར་ ིང་པ་
མས་འདོད་ ལ་མི་འ ་བས་འ ེལ་ ལ་ཐ་དད་པ་ ་མ་ ང་ངོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །(༣༡༩བ)
གཉིས་པ་ནི། གཞི་ཤེས་པ་ ་ ་ཞིག་གི་ཤེས་ མ་ལ་མཚན་ན། ག་པ་གང་ལ་སོགས་པ་མི་བདེན་པར་འཛན་
པ།

ལམ་ ི་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ མས་ ་ི གཉེན་པོའ་ཆོས་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་ ཉིད་བདེན་བཞིའི་ཆོས་མི་ ག་པ་ལ་

སོགས་བ ་ ག་པོ་ལ། དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི ེ ་ ག་ མས་གཞི་ཤེས་པའི་ མ་པར་གཞག་པ་ནི། གཞི་ཤེས་
་ི མ་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ ཤེས་ མ་དེ་ ་ ་དག་ ང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ི་ ེ་ ག་གིས་ མ་པ་
ག མ་ཁོ་ནར་བཞེད་དོ། །
གཉིས་པ་ ས་བཤད་ལ་ག མ།

གཞི་ཤེས་ ་ི མ་པ་མདོ་བཞིན་བདེན་བཞི་ལ་ ར་བ་ཉི་ ་ ་བ ན་དང་།

ལམ་ཤེས་ ་ི མ་པ་སོ་ ག་ ་བ ན་པ་དང་། མ་མ ེན་ ི་ མ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། མ་ག མ་ ིར་ཞེས་ མ་པ་ ིར་བ ན་ནས། ད་ནི་དེ་ མས་ ་ི ནང་ནས་ ད་པར་ ་གཞི་ཤེས་ ་ི
མ་པ་བ ན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི།

མེད་པའི་ མ་པ་ནས་བ ང་ ེ། །
མི་གཡོ་བ་ཡི་ མ་པའི་བར། །
བདེན་པ་སོ་སོ་ལ་བཞི་དང་། །
ལམ་ལ་དེ་ནི་བཅོ་ ར་བཤད། །
མདོར།
བཅོམ་ ན་འདས་ མ་འདི་ནི་མ་མཆིས་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའོ། །
ཞེས་པ་ནས།
མ་འདི་ནི་མི་གཡོ་བའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའོ། །
ཞེས་ཉེར་བ ན་ག ངས་པའི་དོན་ཏེ།

དེའང་མདོ་ལས་མེད་པའི་ མ་པ་ག ངས་པ་ནས་བ ང་ ེ་མི་གཡོ་བའི་

མ་པའི་བར་བདེན་པ་དང་པོ་ག མ་སོ་སོ་ལ་བཞི་བཞི་ ེ་བ ་གཉིས་དང་། ལམ་བདེན་ལ་ མ་པ་དེ་ནི་བཅོ་ ར་
བཤད་པས་ཉེར་བ ན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། བ ན། བཤད། བ ་བ་ལས།
དང་པོ་ནི། མ ེན་པ་ག མ་ ་ཡོད་པ་དེ་ལས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི དབང་ ་ ས་ན་ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བདེན་པ་ག མ་ ི་ མ་པ་དང་། ལམ་བདེན་ ི་ མ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། མངོན་པ་ནས་(༣༢༠ན)ག ངས་པའི་ མ་པ་དང་། ཤེར་ ིན་ནས་ག ངས་པ་མི་མ ན་ནོ་ མ་
པའི་དོགས་པ་དེ་སེལ་བའི་ ིར་ ། ཤེར་མདོ་དང་། མངོན་པ་གོ་རིམ་ ་ ར་བར་མཛད་དོ། །
དེའང་དང་པོར་ཤེར་ ིན་ ི་མདོའ་བཞི་ཚན་ག མ་ཡོད་པས།

དང་པོ་ནི།

མེད་པ་ ེ་ནམ་མཁའ་ ར་ ག་

དངོས་ ་མེད་པ་དང་། མི་ ་ེ བ་ ེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་དང་། དབེན་པ་ ེ་བདག་བདག་གི་བས་དབེན་
པ་དང་། མི་བ ི་བ་ནི་ཆོས་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་ ོང་པ་ ེ་བཞིའ།ོ །
གཉིས་པ་ནི། གནས་མེད་པ་ནི་བ ེད་པའི་གཞི་དང་ བ་པའི་འ ས་ ར་མི་ ང་བ་དང་། ནམ་མཁའ་ནི་འདོད་
ཆགས་སོགས་ ག་ག མ་ད ད་ན་ ེ་འགག་དང་ ལ་བས་ནམ་མཁའ་ ་ ་དང་། བ ོད་ ་མེད་པ་ནི་བ ོད་པ་
ོག་ད ོད་དང་བཅས་པས་ནི་ལས་ཉེ་བར་ལེན་པས་ ང་པོ་འ ེན་ ེད་ཡིན་ན་དེ་ནི་དེ་ཁོ་ནར་མེད་པ་དང་།

མིང་

མེད་པའི་ཚར་བ་གཙ་བོར་ ས་པའི་མིང་བཞི་ནི་ཡང་ ིད་ ི་ ེན་ཡིན་ན་དེ་དག་ནི་དེ་ཁོ་ནར་མ་ བ་པ་ ེ་བཞིའ།ོ
།
ག མ་པ་ནི། འ ོ་བ་མེད་པ་ནི་ ག་བ ལ་འགགས་པ་ ེ་མངོན་ ་ ་བ་ཙམ་ཡིན་ ི། སོང་ནས་ཐོབ་པར་ ་
བའི་དོན་ ་མ་ བ་པ་དང་། མི་འ ོག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་གདོད་ནས་ཞི་བ་ལ་ ར་ད ོག་ འམ་ ང་ ་སོགས་ ་
མ་ བ་པ་དང་། མི་ཟད་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ ་ི དམ་པར་ ར་པའི་ཡོན་ཏན་ ི་ཚགས་ནི་ཟད་པ་དང་ ལ་བ་དང་། ེ་བ་
མེད་པ་ནི་ཡེ་ནས་མ་ ེས་པ་ལ་གང་གིས་དག་པ་འཐོབ་ ར་མེད་པ་དང་བཞིའ།ོ །
དེ་ ་ འི་ ག་བ ལ་དང་།

ན་འ ང་དང་། འགོག་པའི་ མ་པ་ ེ་བཞི་ག མ་བ ་གཉིས་ནི་མངོན་པ་དང་

གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ར་ན། ག་བ ལ་དང་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་དང་པོ་ག མ་ ི་ ད་ཆོས་བཞི་ཚན་ག མ་ ེ།
དང་པོ་ནི། མི་ ག་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ག་(༣༢༠བ)བ ལ། ོང་པ། བདག་མེད་དེ་བཞི།
གཉིས་པ་ནི། ། ན་འ ང་། རབ་ ེ། ེན་ ེ་བཞི།
ག མ་པ་ནི། འགོག་པ། ཞི་བ། ་ནོམ། ངེས་པར་འ ང་བའི་མཚན་ཉིད་དག་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ་ལ། ལམ་ ི་ ང་ ་ ིབ་པ་ ི་དོན་ ་བཤད་པ་དང་། གཉེན་པོ་ལམ་ ི་ མ་པ་
ག ང་དོན་ ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ིབ་པ་ ིའི་མཚན་ཉིད། སོ་སོའ་ མ་པར་གཞག་པ། ངས་ངེས་སོ། །
དང་པོ་ནི། ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ ིབ་ ེད་དོ། །བ ིབ་ ་དང་ ིབ་ ེད་གཉིས་ཀ་ལའང་ ིབ་པའི་ ་འ ག་
མོད། འདིར་བ ན་ ི་ ིབ་པ་ནི་ ིབ་ ེད་ ་ི དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ནོ། ། ང་མ་བ ན་ ི་ད ེ་ ལ་ ་ཡོད་པའི་
ིབ་མ་ ིབ་གཉིས་ནི་འདི་གཉིས་ ་ི ིབ་པ་དང་དོན་གཅིག་པ་མིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་ ིབ་ ེད་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་
བཤད་པ་མིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་སོ་སོའ་ མ་གཞག་ལ་ད ེ་ ོ་གཉིས་ཏེ།
དང་པོ་ནི། ཞི་གནས་ལ་ ིབ་ ེད་དང་། ག་མཐོང་ལ་ ིབ་ ེད་དོ། །
ཡང་ན་། ད ེ་ ོ་ཡོན་ཏན་ལ་ ིབ་ ེད་དང་། ཡེ་ཤེས་ལ་ ིབ་ ེད་དོ། །དེ་ ར་ད ེ་ ོ་གཉིས་ ི་ད ེ་བ་དང་པོ་
གཉིས་ནི་འོག་ ་ ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པའི་ བས་ ་འཆད་ལ།

ད ེ་ ོ་གཉིས་ ི་ད ེ་བ་ ི་མ་གཉིས་གནད་

གཅིག་ ་འ ་བས། དེ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ ོགས་པ་དང་། ཆོས་ ི་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ ིབ་
ེད་དོ། །

དང་པོ་ནི། ཉོན་ ིབ་དང་། གཉིས་པ་ནི། ཤེས་ འི་ ིབ་པའོ། །
དང་པོ་ཉོན་ ིབ་ལ། མཚན་ཉིད། ད ེ་བ། ངས་པའི་ས་མཚམས་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཉན་རང་གི་ ང་འདས་གཉིས་པོ་གང་ ང་ཐོབ་པ་ལ་ ིབ་ ེད་ ི་རིགས་གནས་སོ། །
གཉིས་པ་ད ེ་བ་ལ། ག་བཅས་དང་། ག་མེད་ ི་ ང་འདས་ཐོབ་པར་ ེད་པ་ལའོ། །
དང་པོ་ ག་བཅས་(༣༢༡ན) ང་འདས་འཐོབ་ ེད་ ་ི ིབ་པ་ནི།

ད་རབ་ ་མ་ཞི་བར་ ེད་པ་ཅན་དང་།

བག་ཉལ་ ི་ཉོན་ ིབ་བོ། །
གཉིས་པ་ ག་མེད་ ང་འདས་འཐོབ་ ེད་ ་ི ིབ་པ་ནི། ལས་དང་ མ་ ིན་ ི་ཉོན་ ིབ་བོ། །
ཉོན་ ིབ་ནི། བཤད་ཟིན་པ་དེར་ ངས་ངེས་ཏེ། ཉན་རང་གིས་ ང་འདས་གཉིས་པོ་དེར་ ངས་ངེས་པའི་ ིར།
ཉན་རང་གི་ ང་འདས་གོ་ཆོད་པོ་དེ་ ག་མེད་ ་ི ང་འདས་ཉིད་ཡིན་ལ།

ག་བཅས་ ི་ ང་འདས་ནི་འཁོར་བ་

ལས་མ་ ོལ་བའི་ ིར་ ང་འདས་གོ་ཆོད་པོར་མི་འཇོག་གོ། །
དམན་པའི་ ང་འདས་འཐོབ་ ེད་ ་ི ཉོན་ ིབ་ ད་མ་ཞི་བར་ ེད་པ་དང་། བག་ཉལ་ ི་མཚན་ཉིད་ལས།
དང་པོ་ནི། འཁོར་བར་འཆིང་ ེད་ ་ི ལས་དང་། ཉོན་མོངས་པ།

མ་ ིན་ག མ་པོ་གང་ ང་ས་བོན་དང་

བཅས་པའོ། །ག མ་པོ་འདིའི་ནང་ནས་འཁོར་བར་འཕེན་ ེད་ ི་ལས་ ི་ ན་ ོང་ ་ ར་པའི་ཉོན་མོངས་ས་བོན་
དང་བཅས་པ་ནི་གཙ་བོར་ ག་བཅས་ ང་འདས་ཁོ་ན་འཐོབ་ ེད་ ི་ ིབ་པར་བཤད་ནས།

ི་མ་ཉོན་མོངས་དེས་

ོང་བའི་ལས་དང་། ལས་དེའི་ མ་ ིན་ ་ ར་པའི་ ག་བ ལ་ ི་ ང་པོས་ནི་ ག་མེད་ ང་འདས་འཐོབ་ ེད་ལ་
ིབ་པར་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པས་བཞག་པའི་བག་ཉལ་གང་ཞིག ིད་པར་ ེ་བ་འཛན་པའི་ ར་ ར་པ་ ེ།

ག་

བཅས་ ང་འདས་འཐོབ་ ེད་ ་ི ིབ་པར་གོང་ ་བ ན་པ་དེའ།ོ །
དེའི་མཚན་གཞི་ནི། དཔེར་ན། ང་སེམས་འཕགས་པ་ ད་ ི་སེམས་ ད་རབ་ ་མ་ཞི་བར་ ེད་ ས་ ི་ ས་
པ་དང་ ལ་ཞིང་། ིད་པར་ ེ་བར་ བ་ ེད་ ་ི ་ ེད་པར་ ས་པ་དེ་ ་ ་བ་དེའ།ོ །སེམས་ ད་རབ་ ་མ་ཞི་བ་
དང་། དེས་བཞག་པའི་བག་ཉལ་ ི་ ོ་ནས་འདི་ ར་ད ེ་བ་ནི། ཉོན་ ིབ་ལ་ ང་སེམས་ལམ་ ི་ ང་ ་ལ་བ ོས་
ནས་གཉིས་ ་(༣༢༡བ) ེ་བ་ཡིན་ ི། དམན་ལམ་ ི་ ང་ ་ལ་བ ོས་ནས་གཉིས་ ་འ ེད་པ་མིན་ཏེ། དེར་ནི་
ད་མ་ཞི་བར་ ེད་ ས་པ་དང་།
་བ ོམས་ནས་ ོང་ངོ་།

ེ་བ་ལེན་ ས་ ི་ཉོན་ ིབ་སོ་སོར་མི་འ ེད་པར་གཅིག་ ་ ད་ཅིང་ཅིག་ཅར་

།སེམས་དཔས་ནི་སོ་སོར་ ེ་ནས་ ད་མ་ཞི་བར་ ེད་ ས་དེ་ཆེད་གཉེར་ ་ ས་ནས་

ོང་ལ། ེ་བ་ལེན་པའི་ ་ནི་ཆེད་གཉེར་ ་ ས་ནས་མི་ ོང་བ་ཡིན་ནོ། །
གཞན་དག་འོ་ན་ ད་མ་ཞི་བར་ ེད་ ས་དེ་ ངས་པ་ན།
ཞེ་ན།

ེ་བ་ལེན་པའི་ ་དེ་ཡང་ཞར་ལ་ ངས་པ་མིན་ནམ་

ད་མ་ཞི་བར་ ེད་པའི་གཉེན་པོར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བ ོམས་ན་ ེ་བ་ལེན་པའི་ འི་ ས་པ་ཞར་ལ་

ོང་བ་ཡིན་ ང་། སེམས་དཔས་ནི་ ད་མ་ཞི་བར་ ེད་པའི་ ས་པ་ ོང་ཡང་འཁོར་བར་ ེ་བ་ལེན་པའི་ འི་ ས་
པ་མི་ ོང་ ེ།

ཤེས་ ིབ་ ་ི གཉེན་པོར་ཆོས་ ི་བདག་མེད་ ོམ་ ོབས་ ིས་ ད་མ་ཞི་བར་ ེད་ ས་ ི་ས་བོན་

དང་བཅས་པ་རང་འགགས་ ་སོང་ཡང་ ེ་བ་ལེན་པའི་ ་རང་འགགས་ ་མ་སོང་བའི་ ིར། འོ་ན་སེམས་དཔས་
ཉོན་ ིབ་ ་ི བག་ཉལ་ ིར་མི་ ོང་བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། ིར་དེ་ ོང་བ་ཡང་ཤེས་ ིབ་ ི་ཞར་ལ་ ོང་བ་ཡིན་
ལ། གནས་ བས་ ་ཆེད་གཉེར་ ས་ནས་མི་ ོང་བའི་དོན་ནི།

ེ་བ་ལེན་པའི་ ་དེས་ཆོས་ ི་བདག་མེད་ ོགས་

པ་ལ་མངོན་ ར་ ི་གེགས་མི་ ེད་པའི་ ིར་དང་། དེས་ཆེད་ ་ ོང་བ་དོན་ ་མི་གཉེར་བ་ནི།

ིད་པར་ ེ་བ་ལེན་

ས་ ་ི ཉོན་མོངས་ཆེད་ ་ ོང་བའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ལམ་དེ་ཤེས་ ིབ་ ི་གཉེན་པོར་མ་ ར་
ཅིང་། ཉོན་ ིབ་ཁོ་ནའི་གཉེན་པོར་ ར་པའི་ལམ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལམ་དེ་སེམས་དཔས་གཙ་བོར་དོན་ ་མི་གཉེར་བ་
ཡིན་ནོ། །
ཡང་ ེ་བ་ལེན་པའི་ ་འདི་ཉོན་ ིབ་མཚན་ཉིད་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ།
བགེགས་ ེད་པ་ཅན་ ི་གནས་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

དམན་པའི་ (༣༢༢ན) ང་འདས་ཐོབ་པ་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་ ིས་བག་ཉལ་ ི་ཉོན་ ིབ་དེའི་ས་བོན་ ངས་འ ིན་ ི་གཉེན་པོའ་རིགས་ཡིན་པའི་ ིར། འོན་ ང་འདི་
ཉོན་ ིབ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ ང་ཉོན་མོངས་མཚན་ཉིད་པ་ནི་མིན་ཏེ།

ང་འཕགས་ ི་ ད་ལ་ཡོད་པའི་ ིར་དང་།

ད་རབ་ ་མ་ཞི་བར་ ེད་ ས་དང་ ལ་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ཉོན་ ིབ་ ངས་པའི་ས་མཚམས་ནི། དམན་པའི་དབང་ ་ ས་ན་ ག་བཅས་ ི་ ང་འདས་མངོན་ ་
ས་པའི་ཚ་ ད་མ་ཞི་བར་ ེད་པ་དང་། བག་ཉལ་ ི་ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པ་གཉིས་ཀ་མ་ ས་པ་ ངས་པ་ཡིན་
ཏེ། དེའི་གཉེན་པོ་ ོར་ཏིང་གི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་དེ་གཉིས་ཀ་མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་ ས་ཟིན་པའི་ ིར།
ི་ ིབ་པ་ ངས་ ང་ ལ་བ་ནི་མིན་ཏེ།

མ་ ིན་

ལས་ཉོན་ ་མས་འཕངས་པའི་ ག་བ ལ་ ི་ ང་པོ་དང་མ་ ལ་བའི་

ིར། ཟག་བཅས་ ་ི ལས་གསར་པ་མི་གསོག་ ང་། ཟག་བཅས་ ི་ལས་ ིང་པའི་འ ས་ ་ བས་དེར་མི་ ེ་བའི་
ཆོས་ཅན་ ་ ས་པ་མིན་ཏེ།
ོད་འ ག་ལས།

ཉོན་མོངས་མེད་ ང་དེ་དག་ལ། །
ལས་ ་ི ས་པ་མཐོང་བ་ཡིན། །ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ག་མེད་ ་ི ས་ ་ལས་ཉོན་ མ་ ིན་ག མ་ཀ་དང་ ལ་བའི་ ང་འདས་ ང་གོ་ཆོད་པོ་བཞག་གོ། །
ཐེག་ཆེན་ ་ི དབང་ ་ ས་ན། འཁོར་བར་འཆིང་ ེད་ ི་ཉོན་མོངས་པའི་ ས་པའི་ཆ་ནི་ས་དང་པོ་ནས་ ོང་བ་
ཡིན་ཏེ། དམན་ལམ་ ོན་ ་མ་སོང་བའི་ ག་བ ལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ ་ ས་པ་དེའི་ས་བོན་ ངས་འ ིན་པ་ལ་དབང་
ཐོབ་པའི་ ིར་རོ། །
བག་ལ་ཉལ་ ི་ཉོན་མོངས་པའི་ ས་པ་ལ། ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ ང་དང་། ོམ་ ང་གི་ཆ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

(༣༢༢བ)མཐོང་ ང་ཤེས་ ིབ་ ་ི ོག་པ་བ ་ ་བ ད་ ོང་བ་དང་ ས་མཉམ་ཁོ་ནར་ ོང་ལ།

གཉིས་པ་ཡང་ ོམ་ ང་གི་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཉལ་ ི་ཆ་དེ་ ོམ་ ང་ ངས་པ་དང་ ས་མཉམ་ ་ ོང་བ་ཡིན་ནོ།
།
འདིར་དཀའ་བའི་གནད་འདི་ཤེས་དགོས་ཏེ།

ས་དང་པོར་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཉལ་ ོང་ན་དམན་ལམ་ ོན་ ་

མ་སོང་བའི་མ་དག་སར་ཉོན་མོངས་ཅན་ ི་ཡིད་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།
ཉོན་ཡིད་དང་ཉོན་མོངས་ ་ི བག་ལ་ཉལ་མི་གཅིག་པའི་ ིར་དང་།

ཁས་ལེན་ཏེ།

་ཉོན་བདག་ ་ ་ འང་ཐེག་ཆེན་པ་ ར་ན།

ི ་ ེས་པའི་ ོ་ ན་ ེས་ལ་ ང་པོ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་ ་ ་བ་དེ་
ཉོན་ཡིད་ཡོད་པའི་ ་མཚན་ ིས་ ག་ཡིད་ ས
མཐོང་ལམ་ ིས་ ངས་ཤིང་། ཉོན་ ིབ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་ཡིད་དེ་ཉིད་ ིས་ ན་གཞི་ལ་བདག་ ་ ་བ་ནི་ཆོས་
་ི བདག་དང་ཤེས་ ིབ་ ་འཇོག་གོ། །
དེའང་འཁོར་བར་འཆིང་ ེད་ ་ི ཉོན་མོངས་དེས་བཞག་པའི་ ག་ཤེས་ ི་ཆ་དང་ ན་པར་འ ང་བས་བག་ཉལ་
ཙམ་པོ་བ་དེ་མཐོང་ ང་ཤེས་ ིབ་ ་ི ོག་པ་བ ་ ་བ ད་ ོང་བ་དང་། དེ་དང་མཉམ་ ་ ོམ་ལམ་ ིས་ ང་ ོང་
བ་ཡིན་མོད། དེ་ ོང་བས་བག་ལ་ཉལ་ ན་གཞིའི་ ེང་ན་ཡོད་པ་དེ་ ོང་བས་མ་ བ་པའི་ ་མཚན་ ིས་ཉོན་ཡིད་
གནས་མ་ ར་ཅེས་མ་དག་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ར་ནའང་དེའི་བག་ལ་ཉལ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ཡིད་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ཏེ་གང་ཟག་གིས་བདག་ ་འཛན་པའི་
ོག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། ཉོན་ཡིད་ཡིན་ན་ ན་གཞི་ལ་བདག་ ་འ ་ཤེས་པས་ བ་པའི་ ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
དེ་ལ་གནས་ཏེ་རབ་ 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། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། དེ་ ར་ ི་ཚ། ཉོན་མོངས་བཞི་(༣༢༣ན)དང་ ག་ ་འ ོགས། །ཞེས་འ ང་བས། འདི་
ཉོན་མོངས་ ་ི བག་ཉལ་ ་འཇོག་དགོས་སོ་ མ་ན། དེ་ཡང་མིན་ཏེ། ཉོན་ ིབ་ ི་བག་ཉལ་ ིས་ ིད་པར་ ེ་བ་
ལེན་པའི་ལས་ ་ི ན་ ོང་ ེད་ལ། འདིས་ནི་ ན་གཞི་ལ་ཁ་ནང་ཁོ་ནར་ ོགས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཤེས་ ིབ་ལ། མཚན་ཉིད། ད ེ་བ། ངས་པའི་ས་མཚམས་སོ། །
དང་པོ་ནི། ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཐོབ་པ་ལ་ ིབ་ ེད་ ི་རིགས་ ་གནས་པའོ། །
གཉིས་པ་ལ། རང་ ལ་ལམ་ ི་ ང་ ར་ ར་པའི་ཤེས་ ིབ་དང་། ཐེག་ཆེན་ ི་ལམ་ཁོ་ནའི་ ང་ ར་ ར་
པའི་ཤེས་ ིབ་བོ། །
དང་པོ་ནི།
ཉོན་མོངས་ཤེས་ འི་ལམ་ག མ་ ི། །ཞེས་དང་།
ག ང་དོན་ ོག་པ་ ོང་ ིར་དང་། །
ཞེས་བ ན་པའི་ཤེས་ ིབ་ག ང་ ོག་ཅེས་ ་བའི་མིང་ཅན་ནོ། །
འདི་ལའང་། ཐོགས་མེད་མཆེད་དང་། འཕགས་སེང་གཉིས་ངོས་འཛན་ ལ་མི་མ ན་པ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ན་འདིར་ག ང་འཛན་ ི་ ོག་པ་བཞི་བཤད་པའི་ག ང་ ོག་གི་གཉེན་པོ་ནི་རང་ ལ་ལ་ཡོད་ལ།

འཛན་ ོག་གི་གཉེན་པོ་ནི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དོ། །དེའང་ག ང་བ་ ན་བཏགས་ལ་བདེན་པར་ཞེན་
པའི་ ོ་ནི་ག ང་ ོག་དང་། འཛན་པ་ ན་བཏགས་ལ་དེར་ཞེན་པའི་ ོ་ནི་འཛན་ ོག་ཡིན་ལ། འཛན་ ོག་ ོང་ ེད་
་ི གཉེན་པོ་ཡང་གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་ཡིན་པས། དེའི་ ིར་རང་ ལ་ལ་ག ང་མེད་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་
ཁོ་ན་ཡོད་ །ི གཉིས་མེད་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་པས་འཛན་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་ས་མེད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ན་འདིར་ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ ོམ་ལམ་ ི་ ང་ ར་བཤད་པའི་ག ང་འཛན་ ི་ ོག་པ་དེ་ ོང་

ེད་ ་ི གཉེན་པོ་ནི་རང་ ལ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ལམ་ ི་ ང་ ར་བཤད་པའི་ག ང་འཛན་ ི་ ོག་པ་

དེ་དག་(༣༢༣བ)རང་གི་ངོ་བོས་ ོང་པར་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ིས་ ོང་དགོས་ལ། རང་ ལ་ལ་ནི་
དེ་ ར་མིན་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོས་ ོང་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་གཞན་ ོང་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཙམ་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ནོ།
།
དེས་ན་རང་ ལ་ལམ་ ི་ ང་ ར་ ར་པའི་ཤེས་ ིབ་ག ང་ ོག་ནི་ག ང་འཛན་གཉིས་ཞེན་ ི་ ོག་པ་ཉིད་ལ་
ཞེན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ག ང་བར་ཞེན་ ོག་ནི་དོན་ ་ ང་བ་དེ་ ི་དོན་ཉིད་ ་ཞེན་པའོ། །འཛན་པར་ཞེན་ ོག་ནི་
ང་བ་དེ་ཤེས་པའི་ངོ་བོར་ཞེན་པའོ།

།ག ང་ ོག་ནི་རང་ ལ་ ོམ་ལམ་པའི་ ེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ ིས་ ོང་ལ།

འཛན་ ོག་ནི་རང་ ལ་ ོམ་ལམ་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ ིས་ ོང་བར་བཞེད་དོ། །
དེ་ ་ འི་ག ང་འཛན་ ི་ ོག་པ་གཉིས་པོ་དེ་ནི།
མ་ ོག་བཞི་པོ་ ན་བ ེན་པ། །
ཞེས་པའི་ག ང་གིས་བ ན་པའི་ ོག་པའི་ནང་ ་འ ས་པ་མིན་ཏེ། བཞི་པོ་དེ་ནི་ ེ་ ོར་ ི་མཐོང་ ོམ་ལམ་ཁོ་ནའི་
ང་ ར་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
རང་ ལ་ ིས་ག ང་འཛན་ ི་ ོག་པ་གཉིས་པོ་དེ་ ོང་ ལ་ཡང་།
ོག་པ་ལ་ཡོད་པ་ ེ་ ག་ ་ ་བའི་ བ་མཐའ་དང་།

ང་བ་ ི་དོན་ ་ཞེན་པ་ནི་ ན་ ེས་ ི་

ང་བ་སེམས་ ་ཞེན་པ་ནི་ མ་བདེན་པའི་ བ་མཐའ་དང་

མདོ་ ེ་པའི་ བ་མཐའ་ཡིན་ལ། ངས་ཅན་པས་ ང་ ང་བ་ ོའ་ངོར་འདོད་ ལ་མ ན་ནོ། །
མདོ་ ེ་པ་དང་ ངས་ཅན་པས་ནི་ ང་བ་དེ་ནང་ཡིན་ ང་།

དེ་གཏོད་ ེད་ ི་ ་ ི་ན་ཡོད་པར་འདོད་ལ།

ག ང་དོན་ ི་རོལ་ ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེ་ མས་འགོག་ ེད་ ི་རིགས་པ་ནི་ ང་ ང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་
ཚགས་ཏེ། འདི་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་ ི་དོན་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཡིན་ལ། རང་ ལ་ ིས་རིགས་པ་དེ་ལ་བ ེན་
ནས་ག ང་འཛན་ ས་གཞན་ཁེགས་པས་རང་ ལ་ ི་ཐར་པ་ལ་གེགས་ ེད་ ི་ལས་ཉོན་ མ་ ིན་ག མ་ ོང་
ས་ ་ི ག ང་མེད་ ོགས་པ་དེ་ཡིན་(༣༢༤ན)ནོ། །
མ་བདེན་པ་དང་མདོ་ ེ་པས་ ང་བ་སེམས་ ་ཞེན་པ་ མ་བ ན་པས་འགོག་པ་ན།

ག ང་བ་མེད་པའི་

གས་ ས
ི ་འཛན་པ་འགོག་པ་ཡིན་ལ། རང་ ལ་ ིས་ ང་རིགས་པ་དེ་ལ་བ ེན་ནས་འགོག་པར་ ེད་ཅིང་། དེ་
ར་ ེད་པའི་དགོས་པའང་འཛན་ ོག་དེ་རང་ ལ་ ི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་གེགས་ ེད་མིན་ ང་། རང་ ལ་ ི་ཤེས་
་ཡོངས་ ་ད ོད་ ེད་ལ་གེགས་ཡིན་པས་འགོག་པ་དང་ ོང་བ་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་རང་ ལ་ ིས་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ ོགས་སམ་ཞེ་ན།

མི་ ོགས་པར་ཐོགས་མེད་མཆེད་ ིས་བཞེད་པ་

གོང་ ་བ ན་ཟིན་ ང་། འཕགས་སེང་གིས་ནི་ ོགས་པར་བཞེད་དེ།
ཇི་ ད་ །
གོས་པ་མེད་པ་དང་། ོས་པ་མེད་པ་དང་། ོགས་པ་མེད་པ་དང་། ོམ་པ་མེད་པ་ཞེས་ག ངས་པ་
མས་ ས
ི ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ ི་ཚའང་འདིར་རང་ ལ་ ིས་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ ོགས་པའི་དགོངས་པ་ཡང་ ི་རོལ་དོན་ལ་བ ོས་
པའི་ག ང་འཛན་བ ོས་ཆོས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ ོགས་ཞེས་དགོངས་ ི།

ོང་བ་རང་རིག་

ལ་འཛན་པའི་ངོ་བོར་ ེས་པའི་ཁ་ནང་ ་ ོགས་པའི་འཛན་པའི་ཆོས་བདག་ ངས་པའི་དབང་ ་ ས་པ་མིན་
པས། འདི་ལ་ ་རགས་མ་ ེ་ན་ གས་ཐམས་ཅད་འ གས་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་ ི་ཤེས་ ིབ་ ་ི ད ེ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ།

ཤེས་ ་ལ་ད ོད་པའི་གེགས་ ར་ ི་མཚན་འཛན་

ོག་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་དང་། ིབ་པ་གཉིས་པོ་ཇི་ ེད་ ི་གནས་ངན་ལེན་ནོ། །
དང་པོ་ལའང་གཉིས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ ི་ ང་ ར་ ར་པ་དང་། ེ་ ོར་མཐར་ ག་པའི་ ང་ ར་ ར་
པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ ི་ ང་ ར་ ར་པའི་ཤེས་(༣༢༤བ) ིབ་ ོག་པ་ མས་དང་ག ང་འཛན་

གཉིས་ ་ཞེན་ ང་ མས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། བར་ཆད་མེད་པའི་ ེ་ ོར་ཁོ་ནའི་ ང་ ར་ ར་པའོ། །
འདིའི་མཚན་གཞི་ནི། ཉན་རང་ད ་བཅོམ་དང་། དབང་ཐོབ་པའི་སེམས་དཔའ་ ིད་པར་ ེ་བ་ལེན་པའི་ ར་
བཤད་པའི་མ་རིག་བག་ཆགས་ ་ི ས་ཞེས་ ་བ་དེའ།ོ །འདིའི་མ་རིག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀའི་བག་
ཆགས་སོ། །
དེ་ལའང་ད ེ་ན། མཉམ་བཞག་ ་ཇི་ ་བ་མཐོང་བ་ལ་དང་། ེས་ཐོབ་ ་ཇི་ ེད་པ་མཐོང་བ་ལ་ ིབ་ ེད་དོ། །
དེའི་གཉེན་པོ་ལ་ཇི་ ་བ་མཐོང་བའི་ཤེས་རབ་དང་། ཇི་ ེད་པ་མཐོང་བའི་ཤེས་རབ་བོ། །
དེའི་དང་པོས་ནི། མཉམ་བཞག་ ་ཆགས་པའི་ ིབ་པ་ ོང་ལ།
གཉིས་པས་ནི། ེས་ཐོབ་ ་ཐོགས་པའི་ ིབ་པ་ ོང་བར་ ེད་དོ། །
གཉིས་པ་ ིབ་གཉིས་ཇི་ ེད་ ་ི གནས་ངན་ལེན་ནི། ན་གཞི་ ེ་ ིབ་པ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་ ང་རིམ་ནས་
དེ་ ེན་ ེད་ ་ི གནས་ངན་ལེན་དེ་ཡིན་ལ། དེའི་ ིབ་པ་དེ་ ོང་རིམ་ནས་གནས་ངན་ལེན་ མས་རིམ་ ིས་ཟད་ནས།

མཐར་སེམས་དཔའ་ ོར་ཏིང་ལ་ ོར་འ ག་གཉིས་ ་ ེ་ནས་བར་ཆད་མེད་པའི་ ེ་ ོར་ ིས་ ོང་བ་དེ་ཡིན་ལ།
དེའི་ཚ་ན་གནས་ངན་ལེན་ཡོངས་ ོགས་ ོང་བར་འདོད་དོ། །
འདིར་ཉོན་མོངས་པའི་གནས་ངན་ལེན་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཡིན་ ང་ཉོན་ ིབ་གཉིས་གང་ འང་མི་
ང་ ེ། དེའི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བའི་ ིར།

ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པའི་གནས་ངན་ལེན་ནི་ ོམས་འ ག་གི་ ིབ་

པར་བཞག་ ེ། སངས་ ས་(༣༢༥ན) ་ི སའི་ཞི་གནས་ལ་གེགས་ ེད་ ་ི ིབ་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ཤེས་ ིབ་ ངས་པའི་ས་མཚམས་ལ། ཤེས་ ིབ་དང་པོ་ ངས་པའི་ས་མཚམས་དང་། གཉིས་པ་
ངས་པའི་ས་མཚམས་སོ། །
དང་པོ་ནི། ཤེས་ ་ཡོངས་ ་ད ོད་པའི་གེགས་ ར་ ི་མཚན་ ོག་དེ། ཉན་ཐོས་ ིས་ ངས་པ་ནི་མིན་ཏེ།
ཉན་ཐོས་ ་ི ེ་ ོད་ ་འདི་ ོང་ ེད་ ་ི ལམ་མ་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ ེ་ ོད་ ་ཉན་ཐོས་ ་ི ལམ་ ི་ མ་གཞག་འཆད་པ་ན། ག ང་འཛན་ ས་གཞན་འགོག་
ེད་ ་ི ང་རིགས་མ་བཤད་པས་ཉན་ཐོས་ལ་ག ང་མེད་ ོགས་པའི་ ོགས་པ་མེད་དོ། །
རང་ ལ་ལ་ནི་རང་ ལ་ ི་ལམ་བ ོད་ ལ་ ི་ ེ་ ོད་ ར་པ་མེད་ལ། དེའི་ལམ་བ ོད་ ལ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་
ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ེ་ ོད་ལས་འ ང་དགོས་ཤིང་། དེའང་ཉན་ཐོས་ ི་ ེ་ ོད་ལས་ག ང་འཛན་ ས་གཞན་
འགོག་པའི་ ང་རིགས་མི་འ ང་ཡང་། ཐེག་ཆེན་ ན་མོང་མིན་པའི་ ེ་ ོད་ལས་རང་ ལ་ ི་ལམ་བ ོད་ ལ་ལ་
ག ང་འཛན་ ས་གཞན་འགོག་པའི་ ང་དང་རིགས་པ་དེར་འ ང་བའི་ ིར་དང་། དེས་ན་རང་ ལ་ ི་ད ་བཅོམ་
ཐོབ་པའི་ཚ་མཚན་འཛན་ ི་ག ང་ ོག་ ངས་པ་ཡིན་ཏེ།

ག ང་ ོག་དེ་རང་ ལ་ ི་ ོམ་ལམ་ནས་ ང་ ོང་

དགོས་པར་བཤད་དོ། །
དེས་ན་ཤེས་ ིབ་དང་པོའ་ཆ་ཤས་རང་ ལ་ད ་བཅོམ་ ིས་ ོང་བའང་ཡོད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་ལ།
ི་དབང་ ་ ས་ན་ག ང་ ོག་དེ་ལ་གཉིས་ཏེ།

ཐེག་ཆེན་

ག ང་འཛན་གཉིས་ ་ཞེན་པའི་ ་དོན་འཛན་པའི་ ོག་པ་དང་།

གཉིས་ ་ ང་བའི་ཡང་དག་མིན་ ོག་གོ། །
དང་པོའ་ས་བོན་ ངས་འ ིན་པའི་ ས་པ་ནི་ ག་བ ལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ནས་ཡོད་པས་ཆོས་ཤེས་ནས་ ངས་
སོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ ང་གི་ ོག་པ་དེ་(༣༢༥བ) ེད་པར་ ེད་པའི་བག་ཆགས་མཐོང་ ང་ ་ ར་པ་ མས་ནི་
མཐོང་ ང་ ོང་བ་དང་ ས་མཉམ་ ་ ངས་ལ།

ོམ་ ང་ ་ ར་པ་ མས་ ང་ ོམ་ ང་ ངས་པ་དང་ ས་

མཉམ་མོ། །བག་ཆགས་དེའི་གནས་ངན་ལེན་ ང་ ོར་ཏིང་གིས་ ོང་ ེ། གཉིས་ ང་གི་བག་ཆགས་ ངས་ ང་བ་
ནི་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ངས་པའི་ས་མཚམས་ནི། གོང་ ་དོན་ ིས་བ ོད་པས་བ ོས་པར་མི་ འོ། །
གོང་ ་ ོས་པ་ ་བའི་ད ེ་ ོ་དང་པོ་གཉིས་དོན་གཅིག་ལ་འ ་བས་ ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པར་བ ན་ཏེ།
དེའང་ ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞིའི་ད ེ་བ། ངས་པའི་ས་མཚམས་སོ། །
དང་པོ་ནི། སངས་ ས་སའི་ཞི་གནས་དང་ཡོན་ཏན་མངོན་ ་ ེད་པ་ལ་གེགས་ ེད་པ་ཅན་ ི་ ིབ་པའི་རིགས་
་གནས་པའོ། །
གཉིས་པ་མཚན་གཞིའི་ད ེ་བ་ལ། འཇིག་ ེན་པའི་ཞི་གནས་ལ་གེགས་ ེད་དང་། འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་
ཞི་གནས་ལ་གེགས་ ེད་དོ། །
དང་པོ་ལ། འཇིག་ ེན་པའི་ ོམས་འ ག་བ ད་ ི་ད ེ་བས་བ ད་ ་འ ར་ཞིང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་ འི་
ད ེ་བས་དེ་ ེད་ འང་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ལ། ཉན་རང་དང་།

ན་མོང་བའི་ མ་ཐར་དང་། ཟད་པར་ཟིལ་གནོན་ལ་སོགས་པའི་ད ེ་བས་དེའི་

གེགས་ ེད་ ང་དེ་ ེད་ ་འ ར་བ་དང་། ཉན་རང་དང་ ན་མོང་མིན་པ་བསམ་གཏན་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་མཐར་
ག་པ་ལ་གེགས་ ེད་ ་ི ིབ་པ་ ོམས་འ ག་གི་རབ་ད ེ་མ ེན་པའི་ ོབས་སོགས་ ིས་འཇོམས་ ར་བཤད་
པ་དེ་དག་གོ། །
མདོར་ན་སེམས་དཔས་ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པ་ནི་ཇི་ ར་ ལ་ ང་ ོམ་ ང་ ོག་པ་བ ་ ་བ ད་དང་ ས་
མཉམ་ ་ ོང་ལ། ོམས་འ ག་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ནི་ ོ་ ེ་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཁོ་ནས་ ོང་ངོ་། །
འདིར་འདི་ཡང་ཤེས་དགོས་(༣༢༦ན)ཏེ།

གཞན་དག་ས་དང་པོ་ནས་ཉན་རང་གི་ ངས་པ་མ་ ོགས་པར་

འ ར་ཏེ། ཉན་རང་གིས་བག་ཉལ་ ི་ཉོན་ ིབ་ ངས་ལ། ས་དང་པོ་ནས་བག་ཉལ་ ི་ཉོན་ ིབ་མ་ ངས་པའི་ ིར་
མ་ན།
ལན་ལ། མགོ་མ ངས་དང་། ལ་མའོ། །
དང་པོ་ནི། འོ་ན་ ོད་ལའང་དེར་འ ར་ཏེ། ཉན་རང་དེས་ ང་པོའ་བ ད་དང་ཉོན་ཡིད་ ངས་ལ། ས་དང་པོ་
ནས་ ང་པོའ་བ ད་དང་ཉོན་ཡིད་མ་ ངས་པར་ ོད་འདོད་པའི་ ིར་ཡང་ས་དང་པོར་ཉན་རང་གི་ ངས་པ་མ་
ོགས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི།

ང་སེམས་ལམ་ ི་ ང་ ར་ ར་པའི་ ིབ་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པའི་དང་། ཤེས་ འི་

ིབ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། འཁོར་བར་འཆིང་ ེད་ ་ི ཉོན་ ིབ་ ས
ི ་ བ་ ེ། བག་ཉལ་ ི་ཉོན་ ིབ་ནི་སེམས་དཔས་ ང་ ར་
མི་འདོད་པའི་ ིར་ཏེ། བག་ཉལ་ནི་སེམས་དཔའི་ལམ་ ི་ ོགས་ ་ངེས་པར་དགོས་པས་དེ་མི་ ོང་བའི་རང་བཞིན་
ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
[གཉིས་པ་]སེམས་དཔས་ ང་ ར་ ར་པའི་ཤེས་ ིབ་ལའང་གཉིས་ཏེ། ག ང་འཛན་ ས་གཞན་ ་ཞེན་པའི་
ོག་པ་དང་།

གཉིས་ ་ ང་བ་ཙམ་ ི་བག་ཆགས་དང་གཉིས་ཡོད་པའི་ ི་མ་ནི་ ང་སེམས་ལམ་ ིས་ཆེད་ ་

གཉེར་ནས་མི་ ོང་ ེ། དེའི་གཉེན་པོར་ག ང་བ་ཆོས་ ི་བདག་མེད་ཆེད་ ་གཉེར་ནས་མི་ ོམ་པའི་ ིར་དང་། ཇི་
ིད་བསོད་ནམས་ ་ི ཚགས་མ་ ོགས་པ་དེ་ ིད་ ་ག ང་འཛན་གཉིས་ ང་གི་བག་ཆགས་ ངས་འ ིན་པར་མི་
མཛད་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ ང་སེམས་ལམ་ ི་ ང་ ར་ ར་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་།

ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་ ད་པར་ཉན་རང་གི་

ད ་བཅོམ་པས་ཇི་ཙམ་ ངས་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ནི་དམན་ལམ་ ོན་ ་མ་སོང་བའི་ས་དང་པོ་ནས་ ངས་པ་ ོགས་
ལ། དེ་ཙམ་ ིས་དེའི་ ངས་ ོགས་ ོགས་པའི་ཚད་ ་འཇོག་ ས་པར་(༣༢༦བ)ཡིན་ ི།
འཇོག་པ་ལ་དེས་གང་ ངས་ཐམས་ཅད་སེམས་དཔས་ ང་དགོས་པ་མིན་ཏེ།
ཡིན་ཐམས་ཅད་དེའི་ ང་ ར་མི་འདོད་པའི་ ིར། དཔེར་ན།

ངས་པ་ ོགས་པར་

ཉན་རང་གི་ལམ་ ི་ ང་ ་གང་

ོགས་པའི་ཚད་ལ་ཉན་རང་དེས་གང་ ོགས་ཐམས་

ཅད་སེམས་དཔས་ ོགས་པར་མི་འདོད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ལེགས་པར་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ནི། ཉོན་ ིབ། ཤེས་ ིབ།

ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པ་ག མ་ ་ གས་པ་ལས།

ི་མ་འདི་ནི་འཇིག་

ེན་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་བསམ་གཏན་ལ་ ིབ་ ེད་འདོད་ ིད་ ི་ཉོན་མོངས་པ་གཙ་ཆེ་བ་དང་།
འཕགས་པ་ག མ་ ི་མ ་ལ་ ིབ་ ེད་ཏིང་ངེ་འཛན་ ལ་པོ་ ་ ་ལ་འ ག་ ེད་ ི་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་གཉིས་ཀའི་
ཆ་ཡོད་མེད་ཤས་ཆེར་བསམ་གཏན་དང་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་ ིབ་ ེད་ཡིན་པས་དང་པོའ་ཁོངས་ ་བ ་ལ། ཕལ་ཆེར་
ཞིག་སངས་ ས་པའི་ ལ་ མ་ ིན་ ི་ཡོན་ཏན་ལ་ ིབ་ ེད་ཡིན་པས་གཉིས་པའི་ཁོངས་ ་བ ་ལ།

ར་ ་

བཤད་པ་ནི་ ིབ་པའི་ ེ་ ག་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ། གསང་ གས་ལ་སོགས་པར་ནི་ ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པའི་
ངོས་འཛན་གཞན་ ་ཡང་ ང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ་ལ།

ེན་ལམ་ ི་ད ེ་བ། ལམ་སོ་སོའ་ མ་པ།

ངས་ ི་དོན་བ ་བ་དང་

ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ལམ་དང་འ ེལ་བའི་གཞི་ཤེས་ ་ི མ་པ་ལ། ཉན་རང་མ་ ེ་བའི་ ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པའི་གཉེན་པོ་
ེད་པ་ཉིད་ ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ་ཟག་མེད་གཅིག་དང་།

གཞི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་

ས
ི ་རང་སངས་ ས་ ་ི ོགས་རིས་ མས་ ང་བ ས་པས་ ་མཚན་དེའ་ི ིར་རང་ ལ་དེ་དག་གི་ཤེས་ འི་
ིབ་པའི་གཉེན་པོ་ཉིད་ ་ ོམ་པའི་ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ་ ེས་ཐོབ་ ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་གཅིག་དང་།

མཉམ་

བཞག་ཟག་པ་(༣༢༧ན)མེད་པའི་ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ་དང་གཉིས་ཡིན་པས་ ་མའི་གཅིག་པ་དང་བཅས་པས་
གཉེན་པོའ་ ོ་ནས་ ེ་ན་ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ་ག མ་མོ། །
གཉིས་པ་ལ་ག མ། ལམ་དང་པོའ་ མ་པ། གཉིས་པའི་ མ་པ། ག མ་པའི་ མ་པ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

མ་པ་ག མ་ཡོད་པ་དེ་ལས་དང་པོ་ནི་ཤེར་མདོ་ལས་ ེད་པ་པོ་མེད་པའི་དོན་ནི་འ ས་ ་ཐོབ་པ་

པོ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛན་པའི་གཉེན་པོ་དང་།

ཤེས་པ་པོ་མེད་པ་ནི་ཚད་མས་གནོད་པའི་ཤེས་པའི་གཉེན་པོ་

དང་། འཕོ་བ་མེད་པ་ནི་དམན་མཆོག་གི་ ད་ ་ི ད་པར་མདོ་འཛན་ ི་གཉེན་པོ་དང་། འ ལ་བ་མེད་པ་ནི་ ིབ་པ་
མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་ ེད་པ་ ིབ་པ་ ང་ ར་ཤེས་པའི་ མ་པ་ ེ་བཞི་ནི་མངོན་པ་དང་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ར་ན་
ལམ་དང་ལ་སོགས་རིགས་པ་ བ་པ་ངེས་འ ིན་ ི་མཚན་ཉིད་དག་ཡིན་ནོ། །
འདིར་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ ོ་ ང་བས་བཞེད་ །ི ལམ་དང་འ ེལ་པའི་གཞི་ཤེས་ ི་ མ་པ་འདི་ལ་དང་པོ་བཞི་ནི་
ཉོན་མོངས་ ་ི ིབ་པའི་གཉེན་པོ་ཟག་མེད་ ་ི མཐོང་ལམ་ལ་དམིགས་པའི་ མ་པ་ཡིན་ལ།
ཡོད་པ་ལས།

ག་མ་བ ་གཅིག་

ི་ལམ་སོགས་ ་ནི་ཤེས་ ིབ་ ི་གཉེན་པོ་ ེ་ཟག་བཅས་ ོམ་ལམ་དང་འ ེལ་བའི་གཞི་ཤེས་ ི་

མ་པ་ ིའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ། ། ན་ནས་ཉོན་མོངས་མེད་སོགས་ ག་ནི་ཟག་མེད་མཐོང་ལམ་ལ་དམིགས་པ་ མ་
ོག་ ག་སོ་སོ་བའི་གཉེན་པོའ།ོ །
དེས་ན་ལམ་ ི་ མ་པ་འདི་ག མ་གའང་ལམ་ ི་བདེན་པ་གཞི་ཤེས་ ི་དམིགས་པ་ནི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་
དང་ཉན་རང་མཐའ་དག་གི་ལམ་ཡང་ཡིན་ན། འདིར་ ོབ་དཔོན་སེང་བཟང་གིས། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ ིས་
རང་སངས་ ས་ ང་བ ས་པས་ཞེས་བཤད་པ་འདི་ནི་འ ེལ་མེད་ཆེན་པོ་ཞིག་ ེ། གཞི་ཤེས་ ི་དམིགས་པ་གཞི་
ཤེས་ ་ ད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་ཅིང་བ ་བར་མི་ ས་པའི་ ིར་བདེན་པ་ག མ་པོ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལམ་འདི་
ག མ་གཞི་ཤེས་ ་ི ངོ་བོ་དམིགས་པ་ ོགས་ ེད་ཡིན་པས།

གཞི་ཤེས་ ི་དམིགས་པ་གཞི་(༣༢༧བ)ཤེས་ ་

བ ་བར་རིགས་ཞེ་ན། འོ་ན་ལམ་འདི་ག མ་ ིས་ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ་མ་བ ོད་པར་འ ར་ལ། དེའང་གནས་

བས་འདིར་འགལ་ཏེ། བས་འདིར་གཞི་ཤེས་ ི་ ལ་བདེན་པ་བཞིའི་ མ་པ་བ ོད་པའི་ བས་ཡིན་པས་སོ། །
འོ་ན་སངས་ ས་ལ་སོགས་པ་ལ་མངའ་བའི་ལམ་དང་འ ེལ་བའི་གཞི་ཤེས་ ི་ མ་པའང་བཤད་དགོས་ཏེ། དེ་
དག་ ང་ལམ་ ི་བདེན་པར་འ ས་པས་ཅི་ ེ་མ་བ ོད་ཅེ་ན།

མ་བ ོད་པར་ ་འདོད།

ོབ་དཔོན་སེང་བཟང་

འདིའི་བཤད་པ་ལ་ནོར་བ་འ ག་པའི་ ོད་པ་འདི་ནི་འཕགས་ ོལ་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་མ་ནོར་བར་འཆད་པ་ཁོ་
བོ་ཅག་ལ་ ་བར་མི་རིགས་སོ།

།དེས་ན་ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་གཉེན་པོ་འདི་དག་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ལ་མངའ་

བའི་མཐོང་ ོམ་ ི་ལམ་ ་འཕགས་པས་བཞེད་པ་ ར་ཤེས་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཤེས་ ིབ་ག ང་ ོག་གི་གཉེན་པོ་ལམ་ཟག་བཅས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ།
མདོ་ལས།

ི་ལམ་ནི།

ོག་པའི་ངོ་བོ་ ེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ནི་མེད་དོ། །དེས་ན་རིགས་པས་

གཞིགས་ན་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བའོ། ། ་བ ན་ནི། མ་ ེས་པ་ ེ་དེའི་ ་ ར་ ེ་བ་མེད་པའོ། །མིག་
ཡོར་ནི། ིབ་མ་ ེ་དེའི་ག གས་ ར་ཡོད་པ་མིན་པའི་དོན་ ིས་གདོད་འགག་པ་མེད་པའོ། ། ིག་ ་ནི། གཟོད་མ་
ནས་ཞི་བ་ ེ་དེ་ལ་ ་ ར་དང་པོ་ནས་མ་ བ་པས་སོ། ། ་མ་ནི། རང་བཞིན་ ིས་ ་ངན་ལས་འདས་པ་ ེ།

་

མའི་མཚན་མ་ ར་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་ཞི་བ་དང་ ་ནི།
གོ་རིམ་བཞིན་ ་འ ེལ་ཚག་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་། (༣༢༨ན)མ་ ེས་པ་དང་། མ་འགགས་པ་དང་། གཟོད་
མ་ནས་ཞི་བ་དང་།

རང་བཞིན་ ིས་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ནི་ ིར་ཤེས་ འི་ ིབ ་པའི་གཉེན་

པོར་ ར་པ་དག་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ནི། ཤེས་ ིབ་ག ང་ ོག་གི་གཉེན་པོ་ལམ་ཟག་མེད་ ས་བཤད་ལ།
མདོ་ལས། ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། མ་པར་ ང་བ་མེད་པ་དང་། གོས་པ་མེད་པ་དང་། ོས་པ་
མེད་པ་དང་།

ོམ་པ་མེད་པ་དང་། མི་གཡོ་བའི་ མ་པ་ ེ་ ག་ནི། འ ེལ་ཚག་དང་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ར་ན།

ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ ེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དོར་ ར་ ོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་།
ང་ ་ མ་པར་ ང་བའི་ཆོས་དང་།

མ་པར་ ང་བ་པོའ་ ེན་མི་དམིགས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་

སོགས་ ་ི ི་མས་མ་གོས་པ་དང་། ག གས་ལ་སོགས་པའི་ ས
ོ ་པ་ ེ། དམིགས་པར་ ོམ་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་
པ་དང་།

རང་གི་ ོགས་པའི་རོ་ ང་བའི་ ད་དམིགས་པའི་གཡོ་འ ལ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་པ་དང་།

ཆོས་ ་ི

ད ིངས་ཡོངས་ ་ཉམས་པར་ མ་པར་ ོག་པ་བཅོམ་པ་ ེ། དེ་ མས་ ་ི ང་གཉེན་སོ་སོར་ངེས་པའི་གཉེན་པོར་
ར་པ་དག་ཡིན་ནོ། །

ག མ་པ་ནི། དེ་ ར་ན་ལམ་ ི་བདེན་པ་ལ་ མ་པ་བཅོ་ ་ ེ་ཞེས་ག ངས་ཤིང་། མདོར་ལམ་ལ་བ ་ ག་
འ ང་ལ། ཉི་ ང་དང་འ ེལ་ ང་འདིར་ཡང་། མདོར་བཤད་པའི་བ ་པ་དེ་དོར་བར་མཛད་ནས་བཅོ་ ར་བ ང་
ངོ་། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི། ིར་ན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི མ་པ་ཉི་ ་ ་ བ ན་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ས་པ།
རང་ ོས་ད ད་པའི་ མ་བཤད་ཞིབ་མོ་ནི། །
ོ་ ོས་ ས་ཅན་ མས་ལ་ཡོད་མོད་ །ི །
ན་པོའ་ལོ་ ས་ཙམ་ལ་(༣༢༨བ)བ ེན་ནས་ ། །
མཁས་པར་འ ལ་པ་ མས་ ས
ི ་ ོང་ ་མིན། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ལམ་ཤེས་ ་ི མ་པ་ལ། གང་ལས་འ ོས་པའི་འ ེལ་དང་། འ ེལ་པ་ཅན་དངོས་སོ། །
དང་པོ་ནི། གོང་ ་གཞི་ཤེས་ ་ི མ་པ་བ ན་པ་དེའི་འོག་ ་ལམ་ཤེས་ ི་ མ་པ་འཆད་རིགས་ཏེ། ཉོན་ ིབ་
དང་ཤེས་ ིབ་ག ང་ ོག་གི་གཉེན་པོ་བ ོམས་ ེས་ ་ཤེས་ ིབ་འཛན་ ོག་གི་གཉེན་པོར་ཆོས་ ི་བདག་མེད་
བ ོམ་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ཅན་དངོས་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། གཞི་ཤེས་ ་ི མ་པ་བ ན་པ་དེའི་འོག་ ་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི མ་པ་བ ན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།
།
གཉིས་པ་ནི།

་དང་ལམ་དང་ ག་བ ལ་དང་། །
འགོག་པ་ལ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན། །
དེ་དག་བ ད་དང་བ ན་དང་ནི། །
་དང་བ ་ ག་ཅེས་བ གས་སོ། །
མདོར།

ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་འདི་ནི་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའོ། །ཞེས་ ་བ་ནས།
ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་འདི་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ོང་པ་ཉིད་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའོ། །
ཞེས་སོ། །
དེ་དག་གི་དོན་ནི།

་ ན་འ ང་དང་། ལམ་ ི་བདེན་པ་དང་། འ ས་ ་ ག་བ ལ་དང་། འགོག་པའི་བདེན་པ་

ལ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ མ་པ་དེ་དག་བ ད་དང་བ ན་དང་ནི་ ་དང་བ ་ ག་ཅེས་མདོ་ལས་བ གས་སོ་ཞེས་ ་
བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་པར་མཛད་པ་ལས།
དེ་ཡང་ལམ་ཤེས་ ་ི ཤེས་ མ་ནི་ཆོས་ ་ི བདག་མེད་ ོགས་པའི་ ོགས་པ་ཡིན་ན་མངོན་པ་ནས་ག ངས་པའི་
མི་ ག་སོགས་བ ་ ག་དང་ ར་ནས་ཅི་ཞིག་ ་ མ་ན། ལམ་ཤེས་ ི་ཤེས་ མ་ ་མངོན་པ་ནས་ག ངས་པའི་
ཤེས་ མ་དེ་ཡར་ ན་ ་འ ་བར་ཤེས་པའི་ ིར་དེ་ ར་ ར་བ་ཡིན་ ི། དེ་ ར་ ར་བ་ན་ལམ་ཤེས་ ིས་རིགས་
ཅན་ག མ་ཀའི་ག ལ་ ་ ེས་ ་འཛན་ ས་པར་ཤེས་པ་བ ེད་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ།

གཞི་ཤེས་ ི་ཤེས་ མ་ ་

མངོན་པ་ནས་ག ངས་(༣༢༩ན)པའི་མི་ ག་སོགས་བ ་ ག་གི་ མ་པ་དང་དངོས་ ་ ར་བའི་དགོས་པ་ནི།
མདོར་གཞི་ཤེས་ ་ི མ་པ་ཉེར་བ ན་བཤད་པ་དེ་ཆོས་བདག་མེད་པའི་ མ་པ་ཅན་ ་བཤད་ཅིང་།

གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་པའི་ མ་པ་ཅན་མ་བཤད་པའི་དོན་ ིས་སོ། །དེ་དེར་བཤད་དགོས་པ་མིན་ཏེ། དེར་དེའི་ ོགས་པ་ཡར་
ན་ ་འ ་བར་མངོན་པ་ནས་ག ངས་པའི་མི་ ག་སོགས་བ ་ ག་དང་ ར་བའི་ གས་ལས་གོ་བ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ལ། བ ན། བཤད། བ ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། བདེན་བཞིའི་གོ་རིམ་ལ་མི་མ ན་པ་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།

ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཅིག་ཤོས་ མ་

ང་གི་ ོགས་ལ་བ ེན་ནས་ ན་འ ང་བ་དང་། ལམ་ ི་བདེན་པ་དག་ནི་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ མ་ ང་གི་
་ཡིན་ལ།

ག་བ ལ་དང་འགོག་པའི་བདེན་པ་དག་ནི་དེའི་འ ས་ ་ཡིན་པར་དོན་ ི་རིམ་པའི་ ོ་ནས་བ ན་

ཏེ། ན་འ ང་བ་དང་། ལམ་དང་། ག་བ ལ་དང་། འགོག་པའི་བདེན་པ་ལ་ ངས་བཞིན་ ་ མ་པ་བ ད་དང་
བ ན་དང་ ་དང་བ ་ ག་ཅེས་ ་བ་ལ་སོགས་པས་ལམ་ཤེས་ ་ི མ་པ་སོ་ ག་ ་ཁོང་ ་ ད་པར་ འོ། །ཞེས་
ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ།

ན་འ ང་ ང་ ་ཡིན་པས་ ང་གཉེན་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པ་དང་། ལམ་ ད་ལ་བ ེན་ ་ཡིན་

པས་དམ་བཅའ་དང་འཐད་པའི་ ོ་ནས་བ ན།

ག་བ ལ་ཤེས་ ་ཡིན་པས་རང་ ིའི་མཚན་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་

བ ན། འགོག་པ་མངོན་ ་ ་ ་ཡིན་པས་དག་པ་གཉིས་ ན་ ི་ ོ་ནས་བ ན་ཏོ། །

དང་པོ་ལ། ང་གཉེན་དང་ ར་བ་དང་། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

འདིར་བ ན་ ི་ལམ་ཤེས་ ་ི མ་པ་སོ་ ག་པོའ་བདེན་བཞི་མངོན་པ་ནས་བཤད་པའི་བདེན་བཞི་

དང་མི་མ ན་པས་ཆོས་མིན་ནོ་ མ་པའི་དོགས་པ་སེལ་བའི་ ིར།

མངོན་པ་ནས་ག ངས་པ་དང་ ར་ནས་

(༣༢༩བ)འཆད་པ་ནི་ ན་འ ང་གི་ མ་པ་དེ་ལ་ཟག་བཅས་ ་ི ལ་ལ་དགའ་བ་ནི་འདོད་ཆགས་ཡིན་ལ།

་དེའི་

འ ས་ ་ནི་དེར་འ ན་པ་ཡོངས་ ་གཅོད་པ་དོན་ ་གཉེར་བ་ཡིན་པས། འ ས་ ་དེ་འགོག་པ་ལ་ནི་ ་དེ་འགོག་
དགོས་པས་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་དང་།
འ ན་པ་ ོན་ ་སོང་བ་ཡིན་ལ།

ཡང་ན་དངོས་ ་འདོད་ཆགས་འ ག་པའི་ ་ནི་དེར་འ ག་ ེད་ ི་

མི་གནས་པས་ ་འ ན་པ་འགགས་པའི་ ིར་འ ས་ ་འདོད་ཆགས་འགོག་པ་

དང་། མངོན་པར་ ལ་ལ་དགའ་བ་ནི་སེམས་ ད་རབ་ ་མ་ཞི་བར་ ེད་པས་དེ་འགོག་པ་ལ་ནི་ ོས་མཚན་ཐམས་
ཅད་ཞི་བའི་ད ིངས་ ོགས་པར་ ེད་པ་དང་ག མ་པོས་ནི་འཁོར་བའི་ ་འགོག་པར་ ེད་དོ། །འདོད་ཆགས་མེད་
པ་ནི་འདོད་ཆགས་མི་དམིགས་པར་ ེད་པ་དང་། ཞེ་ ང་མེད་པ་ནི་ཞེ་ ང་ཡོད་པ་མིན་པ་དང་། གཏི་ ག་མེད་པ་
ནི་མི་ཤེས་པ་སེལ་བར་ ེད་པ་ ེ། འདི་ག མ་ ིས་འཁོར་བ་པ་ མས་ ན་འ ང་བའི་གཉེན་པོ་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
ན་ ་ ོག་པས་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ ེད་པར་ ེད་པས་འདོད་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་ མས་རིམ་
ིས་མེད་པར་ ས་པས་ ན་ ོག་ ང་རིམ་ ིས་འགོག་པར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ།

།འཇིག་ཚགས་ལ་སེམས་ཅན་ ་

མངོན་པར་ཞེན་པར་ ེད་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་སེམས་ཅན་མེད་པར་ ོགས་པས་ ོག་པར་ ེད་དོ། །དེ་ ་ ་
གཉེན་པོའ་ མ་པ་བ ད་དག་ནི་མདོར་ག ངས་པ་དེ་འ ེལ་པ་མཛད་པ་པོས་ ང་ ་བ ད་དང་། མངོན་པ་ནས་
ག ངས་པའི་ ན་འ ང་གི་ ད་ཆོས་བཞི་དང་ ར་ཏེ་ག ངས་པའི་གོ་རིམ་ནི།
གང་ཡིན་པའི་ མ་པ་ ེ། འ ན་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། དགའ་བ་དང་།

འདི་བཞིན་ ་ ན་འ ང་གི་ ་
ན་བདེན་ ི་ ན་འ ང་གི་ མ་པ་

གང་ཡིན་པ་ ེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་ ང་དང་། གཏི་ ག་ མས་(༣༣༠ན)དང་།

ན་བདེན་ ི་རབ་ ་ ེ་བ་

གང་ཡིན་པ་ ེ་ ན་ ་ ོག་པའོ། ། ན་བདེན་ ི་ ེན་གང་ཡིན་པ་ ེ། སེམས་ཅན་ ་མངོན་པར་ ེད་པའོ། ། ང་
་དེ་ མས་ ་ི གཉེན་པོར་ ར་པ་ག མ་དང་། ག མ་དང་། གཅིག་དང་གཅིག་ ེ་བཞིས་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་ཏེ་ །
ན་འ ང་། རབ་ ེ། ེན་ མས་ ་ི གཉེན་པོའ།ོ །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ ར་ན་ འི་བདེན་པ་ མ་པ་བ ད་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལམ་བདེན་དམ་བཅའ་དང་འཐད་པའི་ ོ་ནས་འཆད་པ་ལ། བཤད། བ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ལམ་ ི་བདེན་པའི་ མ་པ་ནི་བ ན་ཏེ། ཚད་མེད་པ་དང་། མཐའ་གཉིས་དང་མ་འ ེལ་བ་དང་། ཐ་མི་

དད་པ་དང་། མཆོག་ ་འཛན་པ་མེད་པ་དང་། མ་པར་མི་ ོག་པ་དང་། གཞལ་ ་མེད་པ་དང་། ཆགས་པ་མེད་
པའི་བ ན་པོ་དེ་ཡིན་པར་བཅས་ནས་ མ་པ་བ ན་པོ་དེ་དག་ནི་ཡིན་པའི་འཐད་པར་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ར་ནས་
བཤད་ན། ཚད་མེད་པ་ནི་སེམས་དཔའི་ལམ་ ི་ངོ་བོ་ ེ། མི་མ ན་ ོགས་ ངས་པ་ལས་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་
པའི་དོན་ ེད་པ་ ར་ལེན་པའི་ ིར་རོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པའི་གནས་ བས་ལ་གོ་ བས་འ ེད་
པར་འ ད་པའི་ལམ་ནི་ཚད་མེད་པའི་འཐད་པའོ། །ཇི་ ར་མཐའ་གཉིས་དང་མ་འ ེལ་བའི་འཐད་པ་ནི་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ ིད་ཞིར་མི་ ང་བའི་གོ་ བས་འ ེད་པའི་ལམ་ནི་དེའི་འཐད་པའོ། །ཐ་མི་དད་པའི་འཐད་པ་ནི་རིགས་
པའི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་ ེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ ་ཚགས་ ་ི མཚན་མ་ཞི་བ་ནི་དེའི་འཐད་པའོ།

།ཇི་ ར་ན་མཆོག་

འཛན་མེད་པའི་འཐད་པ་ནི། དམན་མཆོག་ ་འཛན་པ་རང་བཞིན་ ིས་དག་པས་ན་ ོང་པ་ཉིད་ ི་ ལ་གཅིག་པར་
ོགས་པའི་རིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་འཐད་པའོ། ། མ་པར་མི་ ོག་པའི་འཐད་པ་ནི། གང་ཡོངས་ ་ ོགས་
པར་(༣༣༠བ) ་བའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་ ་ ་བ་ལ་ མ་པར་ ོག་པ་བཅོམ་པའི་ བ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་འཐད་
པའོ། །ཇི་ ར་གཞལ་ ་མེད་པའི་འཐད་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་ བ་པའི་ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་འཐད་པའོ།
།ཆགས་པ་མེད་པའི་འཐད་པ་ནི། ངེས་པར་འ ིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཉེས་པ་དང་ཡོན་ཏན་ལ་དམན་མཆོག་ ་མི་
འཛན་པར་ཡང་དག་པར་ངེས་པར་འ ིན་པ་དེ་ནི་དེའི་འཐད་པའོ། །དེས་ན་ལམ་བདེན་དེ་ མས་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་བ ན་
ཡོད་པ་ལས། ལམ་ ི་ མ་པ་གཉིས་དང་། རིགས་པའི་ མ་པ་གཉིས་དང་།

བ་པའི་ མ་པ་གཉིས་དང་། ངེས་

འ ང་གི་ མ་པ་གཅིག་ ེ་བ ན་ནོ། །
གཉིས་པ་བ ་བ་ནི། དེ་ ར་ན་ལམ་ ་ི བདེན་པའི་ མ་པ་བ ན་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ ག་བདེན་ལ་མཚན་ཉིད་ ་ི ོ་ནས་བཤད་པ་ལ། བཤད། བ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། མི་ ག་པ་ ེ་རང་ངོ་ བ་ཙམ་ནས་མི་ ག་པ་ཡིན་ ི། འཇིག་ ་གཞན་ལ་བ ོས་པ་མིན་པ་དང་།
ག་བ ལ་ནི་ ག་པར་ཆགས་པ་མེད་པ་ ེ།
པའི་ ིར།

བ་པ་འ ་ ེད་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་ ི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་

ོང་པ་དང་བདག་མེད་པའི་གནས་ ལ་ཇི་ ་བར་ ོགས་པས་ནི་མི་ ོང་པའི་ ེད་པ་པོས་སོགས་ ིས་

བདག་གི་ ི་མ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞི་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཅིང་། གང་ཟག་གི་
བདག་མེད་ བ་ ེད་ ་ི རིགས་པའི་ མ་པ་ཡིན་ལ། མཚན་ཉིད་ ་པ་གང་གི་མཚན་ཉིད་ ་མ་ བ་པའི་ མ་པའི་
ངོ་བོ་ཉིད་ མས་ཏེ། ིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཆོས་བདག་མེད་ ་ བ་པའི་རིགས་པའི་ མ་པ་ཡིན་ནོ། །
ག་བ ལ་བདེན་པའི་ མ་པ་ནི། དེ་ ་ འི་རང་ ིའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ མ་པ་ཡིན་ཏེ།

མ་པ་དེ་ ར་ ་གནས་

པའི་ ིར་རོ། །
འདིར་ ོང་པ་དང་བདག་མེད་གཉིས་བདེན་པ་གཞན་ག མ་ ི་ མ་པ་ཡིན་མོད། (༣༣༡ན) ག་བདེན་ཁོ་ནའི་
མ་པར་ ོན་པའི་ ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། འ མ་ ག་ག མ་པའི་ཞལ་ ་ནས། མི་ ག་ ག་བ ལ་གཉིས་ ོང་པ་
དང་བདག་མེད་པའི་ ད་ཆོས་ ་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ་ ོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས། དངོས་པོ་ མས་མི་ ག་པ་ཡིན་ལ། ོང་
ཉིད་མིན་ན་དངོས་པོ་ ག་པར་ཐལ་བའི་ ིར་དང་།

བདག་མེད་ཡིན་པ་ལ་དེ་ ར་མ་ཤེས་ནས་བདག་དོན་ ་འ ་

ེད་པ་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་ཡིན་ལ། བདག་ཡོད་ན་བདག་དོན་ ་འ ་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ཐལ་བའི་ ིར་
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་དོན་བ ་བ་ནི། དེ་ ར་ན་ ག་བ ལ་ ི་བདེན་པའི་ མ་པ་ ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་འགོག་བདེན་ ི་ ལ་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པ་ལ། བཤད། བ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

བས་འདིར་བ ན་ ི་འགོག་བདེན་ ི་ མ་པ་ མས་ལ་ ོང་ཉིད་བ ་ ག་དང་ ར་ནས་འཆད་པ་

ཡིན་ཏེ། དེའང་དངོས་པོའ་ ི་མ་འགོག་པ་ག མ་འགོག་པ་དང་ ར། མངོན་ཞེན་ ི་ ི་མ་འགོག་པ་བ ད་ཞི་བ་དང་
ར། ེད་པ་པོའ་ ོག་པས་དབེན་པ་གཅིག་ ་ནོམ་དང་ ར། འ ལ་པའི་ ི་མ་བསལ་བ་བཞི་ངེས་འ ང་དང་ ར་
བའོ། །
དེ་ལ་འགོག་པའི་བདེན་པའི་ མ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དམ་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ནང་དབང་པོ་དང་།

ི་ ལ་དང་།

ི་ནང་

གཉིས་ཀའི་ ེན་ཏེ་དངོས་པོ་ མས་འགགས་པས་ནང་དང་ ི་དང་གཉིས་ཀའི་ ོང་པ་ཉིད་ ོགས་པའི་ མ་པ་ ེ་
ག མ་དང་། ཞི་བའི་ མ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དམ་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་གཞན་ ིས་བཏགས་པའི་བདག་གིས་ ོང་པ་ལ་ཞེན་
པ་དང་། ོད་ ་ི འཇིག་ ེན་ ་ཞེན་པ་དང་། དོན་དམ་ ་ཞེན་པ་དང་། འ ས་ ས་ ་ཞེན་པ་དང་། འ ས་མ་ ས་
་ཞེན་པ་དང་། ག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐར་ཞེན་པ་དང་། འཁོར་བ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པར་ཞེན་པ་དང་། ོག་
པའི་ཆོས་དོར་ ར་མེད་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་(༣༣༡བ)འགགས་པས་ ོང་པ་ཉིད་ ོང་པ་ཉིད་དེ།

ོང་པ་ཉིད་དེ་

་བའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་སོ། །ཆེན་པོ་ ོང་པ་ཉིད་ནི་ད ིབས་ ན་ ་ བ་པའང་དངོས་པོར་མ་ བ་པས་སོ། །
དོན་དམ་པ་ ོང་པ་ཉིད་ནི་དེའི་ ོང་པ་ ེ་དོན་དམ་པར་གཉེན་པོར་མ་ བ་པས་སོ།

།འ ས་ ས་དང་འ ས་མ་

ས་གཉིས་ ས
ི ་ ོང་པའི་ ོང་པ་ཉིད་གཉིས་པོ་ཡང་ ་ལ་བ ོས་པས་རང་དབང་ ་མ་ བ་པས་སོ། །མཐའ་ལས་
འདས་པ་ ོང་པ་ཉིད་ནི་རོ་གཅིག་པས་མཐར་གཅོད་པའི་ ་ད ས་མ་ བ་པས་སོ། །ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་ ོང་
པ་ཉིད་ནི་དེ་དང་དེས་ ོང་པ་ ེ་མཐའ་གཉིས་ ར་བར་ཡང་མ་ བ་པས་སོ། །དོར་བ་མེད་པ་ ོང་པ་ཉིད་ནི་དེ་ཉིད་

ས
ི ་ ོང་པ་ ེ། དེ་ མས་ ང་གཟིངས་ ར་ ང་ ་ཡིན་པས་སོ། །
དེ་ ར་ཞི་བའི་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ཏེ་ མ་པ་བ ད་དང་།

་ནོམ་པའི་ མ་པ་ནི་ ་ ེགས་སོགས་གཞན་

ས
ི ་ ན་ ་བཏགས་པའི་ ེད་པ་པོ་འགགས་པས་རང་བཞིན་ ི་ ོང་པ་ཉིད་ ི་ མ་པ་ ེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་
དམིགས་པར་ ོགས་པས་སོ།

།ངེས་པར་འ ང་བའི་ མ་པ་ལ་ཇི་ ར་ངེས་པར་འ ང་བ་ནི་ ལ་ ་འ ལ་པའི་

བདག་ཉིད་ཤེས་ ་ ན་བཏགས་པ་དང་། མཚན་ཉིད་ལ་འ ལ་པ་རང་ ི་གཉིས་དང་།

་ ི་བར་ག མ་སོགས་

ས་ ་འ ལ་པ་ མས་འགགས་པས་བཏགས་པའི་ཆོས་ ན་འ ལ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་དང་། ིའི་
མཚན་ཉིད་ནི་ ས་ ་མ་ བ་ལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་ངོ་བོས་ ོང་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ས
ི ་ ོང་པ་ཉིད་དང་།
ས་ག མ་པོ་རེ་རེ་ཞིང་མི་གནས་པས་མི་དམིགས་པ་ ོང་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི མ་པ་ ེ་ག མ་
དང་།

ངེས་པར་འ ང་བ་གང་ཡིན་པའི་ མ་པ་ནི་ཤེས་ འི་གནས་ ལ་ཁོ་ནར་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ཞེན་པ་བཀག་པས་

དངོས་པོར་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་མེད་པ་དང་གཞན་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་ ོང་པར་(༣༣༢ན) ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི
མ་པ་གཅིག་དང་བཅས་ཏེ་བ ་ ག་གོ། །
ོང་ཉིད་བ ་ ག་གི་ མ་པ་འདིའི་དགག་ ་བ ་ ག་པོ་ལ་དོན་ མ་དང་།

འགོག་ ེད་གཉེན་པོའ་ ོང་ཉིད་

བ ་ ག་ལ་ཤེས་ མ་ཞེས་བོད་ ་མ་ མས་འདོད་ལ། འཕགས་སེང་གི་བཞེད་པ་མཐར་ ག་དང་། ཨ་ ་དང་།
་ི པ་སོགས་ ས
ི ་འགོག་པའི་དགག་ ་མི་མ ན་ ོགས་བ ་ ག་དང་། དེ་འགོག་ ེད་ ི་མ ན་ ོགས་གཉེན་
པོ་ཡེ་ཤེས་ ོང་ཉིད་ ་ི མ་པ་བ ་ ག་དང་།

གཉེན་པོ་དེས་ ང་ ་དེ་ ངས་པའི་འགོག་པ་མངོན་ ་ ས་པའི་

ོང་ཉིད་བ ་ ག་ཅེས་ མ་པར་གཞག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ ར་ན་འགོག་པའི་བདེན་པ་ནི་ མ་པ་བ ་ ག་ཡིན་ལ་ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ ིའི་དོན་བ ་ནི། ིར་ན་ལམ་ཤེ ས་པ་ཉིད་ ་ི མ་པ་ནི་ མ་ ་ ་ ག་ཡིན་ནོ། །
གཞན་ཚག་ ལ་བའི་གཏམ་ ན་མ་འ ངས་ཤིང་། །
ངས་ཡོད་མིན་ལ་ ངས་ ་མ་བཙལ་ནས། །
རང་ ོའ་ ལ་ལས་ མ་པར་བཅད་པ་ན། །
འདི་ འི་ ལ་ ིས་དོན་གཞན་ག་ལ་འདའ། །ཞེས་ ས་སོ། །
ག མ་པ་ མ་མ ེན་ ི་ མ་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ལམ་ཤེས་ ་ི མ་པ་བ ན་པ་དེའི་འོག་ ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི མ་པ་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི།

ན་པ་ཉེར་གཞག་ནས་ག ང་ ེ། །
སངས་ ས་ མ་པའི་མཐར་ ག་ མས། །
ལམ་ ི་བདེན་པའི་ ེས་མ ན་པར། །
ན་མ ེན་ག མ་ ་ ་ེ བས་ན། །
ོབ་མ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང་། །
སངས་ ས་ མས་ལ་རིམ་བཞིན་ ། །
མ་ ་བ ན་དང་ མ་ ་བཞི། །
མ་ ་ ་ད ་དག་ ་བཞེད། །
མདོར།
གསོལ་པ། མ་འདི་ནི་ ན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའོ། །
ཞེས་པ་ནས།
སངས་ ས་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའོ། །
ཞེས་པའི་དོན་ཏེ།

དེ་ཡང་ ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ནས་ག ང་ ེ་སངས་ ས་ ི་ མ་པའི་མཐར་ ག་པའི་བར་ ི་

མ་པ་ མས་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ག མ་ ི་ལམ་ ི་བདེན་པའི་ ེས་ ་མ ན་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་
ན་མ ེན་པའང་ག མ་ ་ ེ་བས་ན།
ཚར་སེམས་ཆོས་(༣༣༢བ) ན་གཞག་དང་།
དབང་པོ་ ་དང་།

ོབས་ །

ོབ་མ་ཉན་ཐོས་ ི་ ན་ཤེས་ ི་ མ་པ་དང་ ེས་ ་མ ན་པ་ནི་ ས་
ཡང་དག་པར་ ོང་བ་བཞི་དང་།

་འ ལ་ ི་ ང་པ་བཞི་དང་།

ང་ བ་ ་ི ཡན་ལག་བ ན། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བ ད།

དཔའ་ཉིད་ ་ི ལམ་ཤེས་ ་ི མ་པ་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་ མ་ཐར་ ོ་ག མ།

མ་ཐར་བ ད།

ང་ བ་སེམས་
ོམས་འ ག་

ད ། བདེན་བཞི་ལ་བཟོད་པ་བཞི། ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་བ ། སངས་ ས་ ི་ མ་མ ེན་ ི་ མ་པ་དང་། ེས་ ་

མ ན་པ་ ོབས་དང་། མི་འཇིགས་པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི། མ་འ ེས་པའི་ཆོས་ མས་ལ་རིམ་
བཞིན་ ་ཉན་ཐོས་དང་མ ན་པ་ མ་ ་ ་བ ན་དང་།

ང་སེམས་དང་མ ན་པ་ མ་ ་ ་བཞི་དང་། སངས་

ས་ ་ི ན་མོང་མིན་པའི་ མ་པ་དང་མ ན་པའི་ མ་ ་ ་ད ་དག་ ་བཞེད་ཅེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་
དོ། །
འདིའི་འ ོས་དོན་ ང་ཟད་ཅིག་བ ོད་ན།

མ་མ ེན་ ི་ མ་པ་ནི་མི་ ོག་ཡེ་ཤེས་ ི་ངོ་བོ་གཅིག་ ་ཡིན་ན།

དེ་ལ་ག མ་ ་འ ེད་པ་ནི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ིས་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ ི་མངོན་
ོགས་བ ས་པའི་ ིར་ན་ ོན་མེད་དོ། །
འདིར་ མ་མ ེན་ ི་ མ་པ་ ོབ་མ་དང་སེམས་དཔའི་ ད་ ིས་བ ས་པ་ ར་བ ན་པ་ནི། དང་པོར་ མ་པ་
དེ་ མས་དམིགས་པའི་ ོམ་ ལ་སོགས་ ས
ི ་ ད་ལ་བ ེད་པའི་རིམ་པའི་ ོ་ནས་བ ན་ཏེ།

དམིགས་ མ་དེའི་

རིགས་ ན་ཡར་ ན་ ་གོམས་པར་ ས་ནས་སངས་ ས་ ི་སར་མངོན་ ་ ་བ་བདེ་ ག་ ་ ོགས་པའི་ཆེད་
ཡིན་པའི་ ིར་ན་ ོན་མེད་དོ། །
འདིར་ མ་མ ེན་ ི་ མ་པ་ལ་གཞི་ལམ་གཉིས་ ་འ ེད་ན།

གོང་ ་གཞི་ལམ་ ི་ མ་པ་གཉིས་ལོགས་ ་

བ ན་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གོང་ ་གཞི་ལམ་ ི་ མ་པ་གཉིས་བ ན་པ་ནི་འཕགས་པ་སོ་སོ་བའི་
ད་ ས
ི ་བ ས་པའི་ཉི་ཚ་བ་ཡིན་ལ། (༣༣༣ན)འདིར་བ ན་པ་ནི་འཕགས་ཆེན་སངས་ ས་ མས་ ི་ གས་
ད་འབའ་ཞིག་ལ་བ གས་པའི་ མ་པ་ག མ་ནི་ཡོངས་ ་ བ་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ ིར་ན་ ོན་མེད་དོ། །
ཡང་ན།

ར་བ ན་ ི་གཞི་ལམ་གཉིས་ནི་གཞི་བདེན་བཞིའི་གནས་ ལ་དང་ ར་ཏེ་བ ན་ལ། འདིར་བ ན་

ི་གཞི་ལམ་ ི་ མ་པ་གཉིས་ནི་ལམ་ བ་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་ མ་པར་ ེ་བ་ཡིན་ནོ།

།འོ་ན་གོང་ ་བཤད་

པའི་ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ་བཅོ་ ་བ ན་པ་དང་ ོས་སོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། གོང་ ་ནི་མཚན་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་བ ན་ལ།
འདིར་བ ན་ ི་ལམ་ནི་མཚན་གཞིའི་ ོ་ནས་བཤད་པའི་ ིར་ཡང་ ོན་མེད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། བ ན། བཤད། བ ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ནས་བ ང་ ེ་སངས་ ས་ ི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ མ་པའི་མཐར་ ག་

པའི་ མ་པ་བ ་དང་བ ་ མས་ནི་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ིས་བ ས་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ ོ་ནས་ མ་
པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ས
ི ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ ་ི ོགས་པ་བ ས་པའི་ ིར་ན།
ངས་བཞིན་ ་ཉན་ཐོས་ མས་ལའང་ ན་མོང་ ་ཡོད་པའི་ མ་པ་ མ་ ་ ་བ ན་དང་།

རིམ་པའི་

ང་ བ་སེམས་དཔའ་

མས་ལའང་ ན་མོང་ ་ཡོད་པའི་ མ་པ་ མ་ ་ ་བཞི་དང་།

ོགས་པའི་སངས་ ས་ མས་ལ་ ན་མོང་མིན་

པར་ཡོད་པའི་ མ་པ་ མ་ ་ ་ད ར་བཞེད་དོ་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ན་མོང་བ་དང་ ན་མོང་མིན་པའི་ ད་པར་ཁོ་བོའ་ ོག་པ་ ར་ན། འདིར་བ ན་ ི་ མ་མ ེན་ ི་ མ་
པ་ནི་འཕགས་བཞིའི་ལམ་བདེན་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་ མ་མ ེན་ག མ་ ་ ེ་བའི་ལམ་བདེན་དང་པོ་གཉིས་པོ་
སངས་ ས་སའི་ལམ་བདེན་གོ་ཆོད་པོ་མིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་ ན་མོང་བར་བ ན་ཅིང་། ཅིག་ཤོས་སངས་ ས་
སའི་ལམ་(༣༣༣བ)བདེན་གོ་ཆོད་པོ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ ར་བ ན་པ་ཡིན་ལ།

་མ་གཉིས་ལམ་བདེན་

གོ་ཆོད་པོ་མིན་ ང་ མ་མ ེན་ ི་ མ་པར་མི་ ང་བ་མིན་ཏེ། མ་མ ེན་ནི་ མ་པ་གང་ན་ ་དག་ཡོད་པ་ཐམས་
ཅད་མ ེན་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་ལས་གཞན་པ་སངས་ ས་སའི་ ང་ ོགས་ མས་དང་། མ་ཐར་ ོ་ག མ་
སོགས་ ོབ་མ་དང་སེམས་དཔའ་ལ་ ན་མོང་ ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནི་འ ལ་ལམ་ མ་ ེ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ ི་ ང་ ོགས་སོགས་ ོབ་མ་དང་སེམས་དཔའ་གང་གིའང་ ད་ལ་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།
སངས་ ས་ ་ི ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནི་ ོབ་མ་སོགས་དང་ ན་མོང་བའི་འ ེས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།

དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ ང་ ོགས་ མས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ ི་ གས་ ད་ལ་མངའ་བའི་ ིར་དང་།

ཉན་

ཐོས་ ་ི ང་ ོགས་སོགས་སངས་ ས་སའི་ ང་ ོགས་དང་གཏན་ནས་དམིགས་ མ་ཆ་མི་འ ་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ས་བཤད་ལ་ག མ། གཞི་ཤེས་ ་ི མ་པ། ལམ་ཤེས་ ི་ མ་པ། མ་མ ེན་ ི་ མ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། བཤད། བ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། དངོས་པོ་ ོག་པའི་ལམ་དང་།

ོལ་བ་ལས་ ང་བ། ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ོར་བ། མངོན་པར་ ོགས་

པར་ ོར་བ། མངོན་པར་ ོགས་པ་དང་འ ེལ་པ། མངོན་པར་ ོགས་པ། མ་དག་ངེས་འ ིན་ ི་ལམ་དང་བ ན་
ནོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ན་ཉེའི་རང་བཞིན་ཤེས་པར་ ་བ་དང་། ཤེས་ནས་ཉམས་ ་ལེན་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ངོ་བོ། ། འ ས་ འོ། །
དང་པོ་ནི། ཆོས་རབ་ ་ མ་པར་འ ེད་པའི་ ན་པ་དང་མ ངས་པའོ། །
ད ེ་ན། དམིགས་ ལ་ ས། ཚར། སེམས། ཆོས་དང་བཞི་(༣༣༤ན)ཡོད་པས་ ན་ཉེའང་བཞིར་ཡོད་དོ། །
འདིར་བ ན་ ི་ ན་ཉེའི་དགོས་པ་ནི། ས་གཙང་བ་དང་། ཚར་བ་བདེ་བ་དང་། སེམས་ ག་པ་དང་། ཆོས་ལ་

བདག་ ་ཞེན་པ་ མས་བ ོག་པའི་ཆེད་ འོ། །
མདོར་ན་ ན་པ་དང་མ་འ ེལ་བའི་ ་བ་གང་ཡིན་མིན་འ ེད་པའི་ཤེས་རབ་ ད་པར་བས་མཉམ་པར་མ་
བཞག་པར་རང་གར་ ན་པའི་ ན་པ་ཙམ་བོ་བ་མ་ཡིན་པས་ན་ཉེ་བར་བཞག་པའོ། །
དེའི་ས་མཚམས་ནི། ཚགས་ལམ་ ང་ ་ནས་སངས་ ས་ ི་སའི་བར་རོ། །
གཉིས་པ་ ན་ཉེ་ ེ་བའི་ ་ནི། འདོད་ཆགས་ ་ི གཉེན་པོར་མི་ ག་པ་བ ོམ་པ་དང་། མ་ ོག་གི་གཉེན་པོར་
ད གས་ ི་ནང་ ་ ་བ་བ ོམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
དེ་ལ་འ ག་པ་མི་ ག་དང་། །
ད གས་ བ་ད གས་ད ང་ ན་པ་ཡིས། །
འདོད་ཆགས་ མ་ ོག་ ག་ མས་སོ། །ཞེས་སོ། །
དེས་ན་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་ན་མི་ ག་པ་དང་།
བ ོམ་པ་ཡིན་ནོ།

།དེ་ལ་མི་ ག་པ་བ ོམ་པ་དང་།

མ་ ོག་ཤས་ཆེ་ན་ད གས་ད ང་ བ་བ ི་བའི་ ལ་ ིས་
ད གས་ད ང་ བ་བ ི་བ་སོགས་ནི་མཛད་སོགས་ ་

གསལ་ལོ། །
ག མ་པ་འ ས་ ་ནི། བདེན་བཞི་ལ་འ ག་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།
ད ས་མཐའ་ལས།
གནས་ངན་ལེན་ ིར་ ིད་ འི་ ིར། །
གཞི་ཡི་ ིར་དང་མ་ ོངས་ ིར། །
བདེན་པ་བཞི་ལ་འ ག་ ་བས། །
ན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བ ོམ། །
ཞེས་པས།

ས་ ན་པ་ཉེར་བཞག་གིས་ ས་གནས་ངན་ལེན་འ ་ ེད་ ི་ ག་བ ལ་ ་ཤེས་པའི་ ིར་ན་ ག་

བ ལ་ཤེས་པར་ ེད་པ་ལ་འ ག་གོ། །
གཉིས་པས་ ེད་པའི་ ་ཚར་བ་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་ ་བ ོམ་པ་ལ་བ ེན་ནས་འ ས་ ་ ེད་པ་ ོང་བ་ལ་
འ ག་པའི་ ིར་ན་ ན་འ ང་ ོང་བ་ལ་འ ག་པ་ཡིན་ནོ། །

ག མ་པས་བདག་ ་འཛན་པའི་གཞི་སེམས་མི་(༣༣༤བ) ག་པར་བ ོམ་པའི་ ིར་སེམས་ལ་ ག་པའི་
བདག་ ་འཛན་པ་འགགས་པའི་འགོག་པ་མངོན་ ་ ེད་པ་ལ་འ ག་གོ། །
བཞི་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་མི་ ོངས་པའི་ ིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་ ་ ོགས་
པའི་ལམ་བ ོམ་པ་ལ་འ ག་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ཤེས་ནས་ཉམས་ ་ ང་བ་ལ་གཉིས་ཏེ། ན་མོང་བར་བ ོམ་པ་དང་། ན་མོང་མིན་པར་བ ོམ་
པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། རང་གི་མཚན་ཉིད། ིའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་ ་བ གས་ནས་བ ོམ་པ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
ས་ཚར་སེམས་དང་ཆོས་ མས་ལ། །
མཚན་ཉིད་གཉིས་ ་ཡོངས་བ གས་པས། །
ཞེས་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ར་བ ོམ་པ་ནི།

ས་མི་གཙང་བར་དང་། ཚར་བ་ ག་བ ལ་བར་དང་། སེམས་

མི་ ག་པར་དང་། ཆོས་བདག་མེད་པར་བ ོམ་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ིའི་མཚན་ཉིད་ ་བ ོམ་པ་ནི། ཆོས་ ི་ ོམ་དང་པོ་ག མ་བ ོམ་པ་དེ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པར་བ ོམ་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ།

ས་ ན་ཉེ་བ ོམ་པ་ལ་མོས་པ་ཡིད་ ེད་

དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ ེད་དོ། །
དེ་ལ་དང་པོ་ནི། མི་ ག་པའི་འ ་ཤེས་བ ོམ་པའི་ ོ་ནས་དང་།
གཉིས་པ་ནི། རང་ ས་མི་གཙང་བའི་ ས་ མ་ ་ ་ ག་གིས་གང་བ་ལ་གང་བར་བ ོམ་པ་དེ་ཡིན་ཏེ།
རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལས།
་ད ་དག་ནས་ ོག་པ་ཅན། །
མངོན་ མ་ཉིད་ ་འ ལ་བཞིན་ ། །
ས་མི་གཙང་བར་མི་ ོགས་པ། །
ོད་ལ་བཤད་པས་ཅི་ཞིག་ཕན། །ཅེས་ག ངས་པ་ ར་བ ོམ་མོ། །
གཉིས་པ་ལ། ཚར་བ་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་བ་ ་མ་ ར་བ ོམ་མོ། །

ག མ་པ་ལ། སེམས་མི་ ག་པ་ ་ ར་ ར་བ ོམ་མོ། །
བཞི་པ་ལ། མ་འ ེས་པ་ལ་དམིགས་ནས་བ ོམ་པ་དང་། འ ེས་པ་ལ་དམིགས་ནས་བ ོམ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། (༣༣༥ན) ས་ཚར་སེམས་ག མ་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་མི་ ག་པ་ལ་སོགས་པ་
བཞི་བ ོམ་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། ས་སོགས་ག མ་པོ་ལ་དམིགས་ཏེ་བ ོམ་པའོ། །
དེ་ ་ འི་ ོམ་ ལ་ནི་ ེས་ཐོབ་ ་ ོམ་པའི་ ལ་ཡིན་ལ། མཉམ་བཞག་ ་བ ོམ་ན་ ས་སེམས་ཆོས་སོགས་
ང་རང་བཞིན་མེད་པའི་ ལ་ ིས་བ ོམ་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི།

མ ེན་ག མ་ ི་ མ་པ་ག མ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དང་པོར་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི

མ་པ་ལ་ ེ་ཚན་བ ན་ཡོད་པའི་དང་པོར།

ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ལ་གནས་ ལ་ཇི་ ་བར་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་

ལམ་ལ་བདེན་པ་བཞིའི་ ང་དོར་ལ་འ ག་པའི་ ིར།

ས་དང་། ཚར་བ་དང་། སེམས་དང་། ཆོས་བཞི་པོའ་རང་

གི་མཚན་ཉིད་མི་གཙང་བ་དང་། ག་བ ལ་བ་དང་། མི་ ག་པ་དང་། བདག་མེད་པའི་དོན་དང་། ིའི་མཚན་ཉིད་
ནི། འ ས་ ས་མི་ ག་པ་དང་། ཟག་བཅས་ ག་བ ལ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ ོང་ཞིང་བདག་མེད་པ་ ེ་དེ་ ་
འི་མཚན་ཉིད་ ས
ི ་ཡོངས་ ་བ གས་ཏེ་ ན་པ་ཡང་དག་པར་ཉེ་བར་བཞག་པའི་རམ་པ་བཞིའ།ོ །
གཉིས་པ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ཡང་དག་ ོང་བ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཤེས་པར་ ་བ་དང་། ཤེས་ནས་ཉམས་ ་ལེན་པར་ ེད་པའོ། །
དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ། ངོ་བོ་དང་། ་དང་། འ ས་ འོ། །
དང་པོ་ནི། ན་ཉེའི་ཉེར་ལེན་ལ་བ ེན་ནས་ ེས་པའི་ ང་ ་དོར་བ་དང་། གཉེན་པོ་ལེན་པ་ལ་ ོ་བའོ། །ཡང་
དག་པ་ཞེས་པས་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དོན་ཅེས་པའོ། ། ོང་བ་ཞེས་པ་ནི་མི་དགེ་བ་ ོང་བའི་དོན་ཏོ། །འདིར་ ོང་བ་
གཉིས།

བ་པ་གཉིས་ཡོད་ ང་།

ོང་བ་ཞེས་ ོགས་གཅིག་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། མཁར་ ི་ ོགས་གཅིག་

འ ེལ་བ་(༣༣༥བ)ལ་མཁར་འ ེལ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །
ས་མཚམས་ནི། ཚགས་འ ིང་ནས་སངས་ ས་སའི་བར་རོ། །
དེ་ ་ འི་ ོང་བ་བཞི་ནི། ིག་པ་མ་ ེས་པ་མི་བ ེད། ེས་པ་ ང་། དགེ་བ་མ་ ེས་པ་བ ེད། ེས་པ་གོང་
་ ེལ་བ་ ེ་བཞིའ།ོ །
གཉིས་པ་ ་ནི། ན་ཉེ་ ེ། ད ས་མཐའ་ལས།

མི་མ ན་ ོགས་དང་གཉེན་པོ་ མས། །
མ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ཤེས་ནས། །
དེ་དག་ ང་ ིར་བ ོན་འ ས་ནི། །
མ་པ་བཞི་དག་རབ་ ་འ ང་། །ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་འ ས་ ་ནི། ན་ཉེས་ ངས་པའི་ ང་ ་ ག་མ་ མས་ ོང་ ེད་ཡིན་ཏེ།
ན་ལས།
བ ན་པ་ མས་ ་ི ཡང་དག་ ོང་། །
ས་ཅན་ ན་དང་མ ངས་པ་མེད། །
ན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ཡི། །
ཉེས་པ་ མས་ ་ི གཉེན་པོར་བ ོམ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ཤེས་ནས་ཉམས་ ་ ང་བ་ལ། མདོར།
འ ན་པ་བ ེད་དོ། །འབད་དོ། །བ ོན་འ ས་ ོམ་མོ། །སེམས་རབ་ ་འཛན་ཏོ། །ཡང་དག་པར་རབ་ ་
འཇོག་གོ། །ཞེས་སོ། །
དང་པོ་གཉིས་ནི་གོ་ཆ་དང་ ོར་བའི་བ ོན་འ ས་སོ། །ག མ་པ་ནི་ ས་སེམས་ ིས་སོ། །བཞི་པ་ནི་ ག་མཐོང་
ངོ་། ། ་པ་ནི་ཞི་གནས་སོ། །
དེ་ ་ ་ ་པོ་དེ་མི་དགེ་བ་དོར་བ་དང་། དགེ་བ་ ང་བའི་ ིར་ཡང་དག་ ོང་བ་རེ་རེ་ཞིང་ ་ ར་བ ོམ་པ་ཡིན་
ནོ། །དགེ་མི་དགེའི་དོན་ ང་། གནས་ བས་ ་ ས་ག མ་ ིས་ ན་ནས་བ ང་བའི་ལས་དང་དེ་ག མ་དང་
ལ་བའི་ལས་ལ་བཞག་ཅིང་། མཐར་ ག་ནི། ཡིད་ལ་ ེད་པ་ནི་མི་དགེ་བ་དང་། ཡིད་ལ་མི་ ེད་པ་ནི་དགེ་བའོ་
ཞེས་ མ་ ི་མདོ་ལས་ག ངས་སོ།
པར་ཡང་མི་ ་ ེ།
གས་ཡིན་ལ།

།འདི་ཆོས་མངོན་པ་དང་མི་མ ན་པས་ཡང་དག་པ་མིན་ནོ་ མ་ ་དོགས་

ཆོས་མངོན་པ་ནས་ག ངས་པའི་དགེ་ ིག་གི་ མ་པར་གཞག་པ་ནི་ ང་བའི་དོན་ ི་མདོའ་
(༣༣༦ན) མ་ ི་མདོའ་དགེ་ ིག་གི་ མ་པར་གཞག་པ་འདི་ནི་ངེས་དོན་ ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་

པར་སེམས་ཏེ། ཡིད་ལ་ ེད་པ་ནི་ཡོད་ ་ི བར་ ་དེ་བཞིན་ཉིད་མངོན་ ་མི་ ེད་པ་ལ་དགོངས་ནས། ཡིད་ལ་ ེད་
པ་ནི་མི་དགེ་བ་དང་། ཡིད་ལ་མི་ ེད་པ་ནི་དགེ་བ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར་རོ། ། ་ནག་མཁན་པོ་སོགས་ཡིད་ལ་མི་

ེད་པ་དགེ་བར་ག ངས་པའི་དོན་ ིས་ཡིད་ ེད་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་ནི་ ོལ་བ་ཐོབ་པའི་ཐབས་དམ་
པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི། ན་ཉེ་བ ོམས་པ་དེའི་འོག་ ་ཐེག་ཆེན་ ི་ལམ་ལ་ གས་པ་ལ་བ ོན་འ ས་འ ང་
བས། འདིར་ ོལ་བས་རབ་ ་འབད་པ་ལས་ ང་བའི་ལམ་ལ་ནི་མི་དགེ་བ་དང་། དགེ་བ་ ེས་པ་དང་། མི་དགེ་བ་
མ་ ེས་པ་དག་གོ་རིམ་བཞིན་ ་མི་དགེ་བ་ ེས་པ་ཡང་དག་པར་ ོང་བ་དང་། མི་དགེ་བ་མ་ ེས་པ་མི་བ ེད་པ་
དང་། དགེ་བའི་ ་བ་ ེས་པ་ ེལ་བར་ ེད་པ་དང་། དགེ་ ་མ་ ེས་པ་བ ེད་པའི་ འི་བ ོན་འ ས་ཡང་དག་
པར་ ོང་བ་ མ་པ་བཞིའ།ོ །
ག མ་པ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ་འ ལ་ ི་ ང་པ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཤེས་པར་ ་བ་དང་། ཤེས་ནས་ཉམས་ ་ ང་བར་ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ། ངོ་བོ་དང་། ་དང་། འ ས་ འོ། །
དང་པོ་ ་འ ལ་ ི་ ང་པའི་ངོ་བོའམ་མཚན་ཉིད་ནི།

ཡང་དག་ ོང་བའི་ཉེར་ལེན་ལ་བ ེན་ནས་ ེས་པའི་

དམིགས་པ་ལ་སེམས་ ེ་གཅིག་ ་གནས་པ་ ེ།
དམིགས་པ་ལ་ནི་སེམས་གཏད་ནས། །
དེའི་ ན་ མ་པར་གཡེང་མི་ ། །
མ་གཡེང་ ར་ ་ ོགས་ ས་ནས། །
ར་ཡང་དེ་ལ་ ན་པར་ ། །ཞེས་སོ། །
དེ་ལ་ད ེ་ན་བཞི་ ེ། འ ན་པ་དང་། བ ོན་འ ས་དང་། སེམས་དང་། ད ོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ནོ། །
དེ་ལས་དང་པོ་ནི།

བདག་ ེན་འ ན་པ་ལ་བ ེན་ནས་དམིགས་(༣༣༦བ)པ་ལ་སེམས་ ེ་གཅིག་ ་གནས་

པའོ། །
གཉིས་པ་ནི། བདག་ ེན་བ ོན་འ ས་ལ་བ ེན་པའོ། །
ག མ་པ་ནི། བདག་ ེན་སེམས་ ་མ་ལ་བ ེན་པའོ། །
བཞི་པ་ནི། བདག་ ེན་ད ོད་པའི་ཤེས་རབ་ལ་བ ེན་པའོ། །
བཞིར་འ ེད་པ་ཡང་བདག་ ེན་མི་འ ་བ་བཞི་ཡོད་པའི་ ་མཚན་ ིས་སོ། །དེས་ན་བདག་ ེན་མི་འ ་བ་བཞི་
ལ་བ ེན་ནས་ ེས་པའི་སེམས་ ེ་གཅིག་པ་དེའི་འ ས་ ་ ས་ ་ཚགས་ ་བ ་ཞིང་ ལ་པར་ ེད་པའི་དོན་

ིས་ན་ ་འ ལ་ལོ། ། ་འ ལ་དེའི་ ར་ ར་པས་ན་འ ན་སོགས་དེ་ལ་ ང་པ་ཞེས་སོ། །འདི་ནི་ཚགས་ལམ་
ཆེན་པོ་ནས་སངས་ ས་ ་ི བར་ཡོད་དོ། །
གཉིས་པ་དེ་ ེ་བའི་ ་ནི་ཉེས་པ་ ་ ོང་བར་ ེད་པའི་གཉེན་པོ་འ ་ ེད་བ ད་བ ོམས་པ་ལས་འ ང་བ་ཡིན་
ཏེ།
ད ས་མཐའ་ལས།
དེར་གནས་ལས་ ་ ང་བ་ཉིད། །
དོན་ མས་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་འ ར། །
ཉེས་པ་ ་ ོང་འ ་ ེད་བ ད། །
བ ེན་པའི་ ་ལས་འ ང་བའོ། །ཞེས་སོ། །
ཉེས་པ་ ་ནི་དེ་ཉིད་ལས།
ལེ་ལོ་དང་ནི་གདམས་ངག་ མས། །
བ ེད་དང་ ིང་དང་ ོད་པ་དང་། །
འ ་མི་ ེད་དང་འ ་ ེད་དེ། །
འདི་དག་ཉེས་པ་ ར་འདོད་དོ། །ཞེས་སོ། །
ཉེས་པ་བཞི་པོ་དེ་ ོང་བར་ ེད་པ་ལ་ལེ་ལོ་ ོང་ ེད་བཞི་དང་།

ཉེས་པ་ ག་མ་བཞི་པོ་དེ་ ོང་ ེད་ ི་གཉེན་པོ་

བཞིའ།ོ །
དང་པོ་ནི། དེ་ཉིད་ལས།
གནས་དང་དེ་ལ་གནས་པ་དང་། །
་དང་འ ས་ ་ཉིད་ འོ། །
ཞེས་པས། གནས་པ་ནི་འ ན་པ་དང་། དེ་ལ་གནས་པ་ནི་ ོད་པ་བ ོན་འ ས་དང་། ་ནི་དད་པ་དང་། འ ས་ ་
ནི་ ས་སེམས་ཤིན་ ་ ངས་པའོ། །
དེའང་དད་པ་ལ་བ ེན་ནས་འ ན། འ ན་པ་ལ་བ ེན་ནས་བ ོན། བ ོན་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ས་སེམས་ལས་

་ ང་བའི་ ོ་ནས་ལེ་ལོ་ ོང་བ་ཡིན་ནོ། །
ཉེས་པ་ ག་མ་བཞི་པོ་ ོང་(༣༣༧ན) ེད་ནི། ན་པ་དང་། ཤེས་བཞིན་དང་། སེམས་པ་དང་། བཏང་ ོམས་
བཞི་པོ་དེ་ཡིན་ལ།
དེའང་གདམས་ངག་བ ེད་པའི་གཉེན་པོར་དམིགས་ མ་ ི་ ོགས་པ་མི་བ ེད་པའི་ ིར་ ན་པ་བ ོམ་མོ།

།

ིང་ ོད་ ་ི གཉེན་པོར་ ིང་ ོད་ ང་བ་ལ་ ང་བར་ཤེས་པའི་ཤེས་བཞིན་བ ོམ་མོ། །གཉེན་པོ་མངོན་པར་འ ་མི་
ེད་པའི་གཉེན་པོར་གཉེན་པོ་སེམས་པར་ ེད་པའི་སེམས་པ་བ ོམ་མོ། །
དེའང་ ིང་བའི་གཉེན་པོར་ ག་མཐོང་ ་དང་བཅས་པ་བ ོམ་དགོས་ལ།

ོད་པའི་གཉེན་པོར་ཞི་གནས་ ་

དང་བཅས་པ་བ ོམ་དགོས་ཏེ།
བ ད་ ོང་འ ེལ་པ་ལས།
རབ་ ་དགའ་བའི་དངོས་པོ་སངས་ ས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིད་ལ་ ེད་པས་ནི་ ིང་བ་ ོང་ལ། ོ་
བའི་དངོས་པོ་མི་ ག་པ་ལ་སོགས་ཡིད་ལ་ ེད་པས་ནི་ ོད་པ་ ོང་བར་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །འ ་ ེད་
མ་གཡེང་གི་གཉེན་པོར་ཞི་གནས་དང་ ག་མཐོང་ ང་འ ེལ་ ི་དོན་ལ་བཏང་ ོམས་བ ོམ་པའོ། །
ག མ་པ་འ ས་ ་ནི། ན་ལས།
མཐོང་བ་དང་ནི་གདམས་ངག་དང་། །
གནས་པས་ མ་པར་བ ེ་བ་དང་། །
ོན་ལམ་དང་ནི་དབང་དག་དང་། །
ཆོས་ཐོབ་པ་ནི་བ བ་པའི་ ིར། །
ཞེས་པས། ་འ ལ་ ི་ ང་པ་བཞི་ལ་བ ེན་ནས་ ན་ ་ཐོབ་པར་ ེད་དོ། །གདམས་ངག་ ོན་པའི་ ་མངོན་པར་
ཤེས་པ་ ག་ཐོབ་པར་ ེད་དོ།

།དམིགས་པ་ལ་སེམས་ ེ་གཅིག་ ་གནས་པའི་ ོ་ནས་ ་འ ལ་ ་ཚགས་ ོན་

པར་ ེད་དོ། ། ོན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ བ་པར་ ེད་དོ། །དབང་བ ་ཐོབ་པར་ ེད་དོ། །
གཞན་ཡང་དཔལ་ ེང་གི་མདོ་ལས།
་འ ལ་ ི་ ང་པ་བཞི་ལ་གནས་པས་ནི་ ོགས་བ ་ན་བ གས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་
མཐོང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ཤེས་ནས་ཉམས་ ་ ང་བར་ ་བ་ (༣༣༧བ)ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་ མ་པ་རང་བཞིན་
མེད་པར་ ོམ་པའང་ཡོད་དེ།
དཀོན་བ ེགས་ལས།
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ་ི བསམ་གཏན་ནི་བག་ཆགས་ ི་མཚམས་ ོར་བ་ཐམས་ཅད་ ོང་བར་
ེད་པའི་ ིར་གཉེན་པོའ།ོ ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་བསམ་གཏན་ནི་འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་
ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་བོ། །ཞེས་སོ། །
འགའ་ཞིག་ ། ས་གོང་འོག་ལ་དམིགས་ནས་ཞི་རགས་ ་བ ོམ་པའང་ཡོད་དེ།
མཛད་ལས།
འཇིག་ ེན་པ་ཡི་ མ་ ོལ་དང་། །
བར་ཆད་མེད་ལམ་གོ་རིམ་བཞིན། །
ཞི་སོགས་རགས་སོགས་ མ་པ་ཅན། །
གོང་དང་འོག་མའི་ ོད་ ལ་ཅན། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི།

ཡང་དག་ ོང་བའི་བ ནོ ་འ ས་དང་ ན་པས་ནི་སེམས་ ན་ནས་ མ་པར་ ང་བའི་

ོམ་ལམ་ལས་ ་ ང་བ་ཉིད་ ་ ེད་པས། དེའི་འོག་ ་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་ ོམས་པར་འ ག་པའི་གེགས་ཡོངས་ ་
ང་བའི་ལམ་ལ་འ ན་པ་དང་། བ ོན་འ ས་དང་། སེམས་པ་དང་། ད ོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཉེས་པ་ ་ ོང་བའི་
འ ་ ེད་བ ད་དང་ ན་པའི་ ་འ ལ་ ི་ ང་པའི་ མ་པ་བཞིའ།ོ །
བཞི་པ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། རང་བཞིན་ཤེས་པར་ ་བ་དང་། ཤེས་ནས་ཉམས་ ་ ང་བའོ། །དང་པོ་ལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ཐར་པ་ཆ་མ ན་ ི་ཉེར་ལེན་ལ་བ ེན་ནས་ མ་ ང་བ ེད་པ་ལ་དབང་བ་ནི་འདིར་བ ན་ ི་དབང་
པོའ།ོ །
ད ེ་ན། དམིགས་ ལ་ ་ཡོད་པའི་ ་མཚན་ ིས་ ར་འ ེད་དོ། །
་གང་ཞེ་ན། ན་ལས།
ང་ བ་ ོད་དང་ཐོས་མཆོག་དང་། །

ཞི་གནས་ ག་མཐོང་དད་སོགས་ །ི །
གཞི་ཡིན་པར་ནི་ཤེས་ ་ ེ། །
དོན་ བ་ ེད་པའི་ བས་ ས
ི ་སོ། །
ཞེས་པས། དད་སོགས་ འི་དམིགས་ ལ་ནི་ ་ན་མེད་པའི་(༣༣༨ན) ང་ བ་དང་།

ང་ བ་དེའི་ ོད་པ་ཕར་

ིན་ ག་དང་། ཐོས་པ་དང་ཞི་གནས་དང་ ག་མཐོང་ ེ་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །
དེའང་དད་པས་འ ན་པ་ལ་དབང་ ེད། འ ན་པས་ ོར་བའི་བ ོན་འ ས་ལ་དབང་ ེད་པས་ན་དབང་པོ་ ེ།
ད ས་མཐའ་ལས།
ཐར་པའི་ཆ་དང་མ ན་བ ེད་ནས། །
འ ན་དང་ ོར་བས་དབང་ ེད་དེ། །
དམིགས་པ་བ ེད་པར་མ་ ར་དང་། །
མི་འ ོ་ མ་པར་འ ེད་ ང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །
དབང་པོ་ ་པོ་འདི་ ོད་ནས་སངས་ ས་ ་ི སའི་བར་རོ། །
གཉིས་པ་ ་ནི་ཚགས་ལམ་ལས་ ེ་བ་ཡིན་ཏེ།
ཐར་པའི་ཆ་དང་མ ན་བ ེད་ནས། །
འ ན་དང་ ོར་བས་དབང་ ེད་དེ། །ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་འ ས་ ་ནི་ ོབས་ ་བ ེད་པ་ཡིན་ཏེ།
ན་ལས།
མི་མ ན་ ོགས་ཉམ་ ང་བའི་ ིར། །
ོབས་ ན་འ ས་ ་ ི་མ་ཡིན། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ཤེས་ནས་ཉམས་ ་ ང་བར་ ་བ་ལ།

ན་མོང་བར་ཉམས་ ་ ང་བ་དང་།

ན་མོང་མིན་པར་ཉམས་

་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། བདེན་བཞིའི་ མ་པ་མི་ ག་སོགས་ལ་དད་པས་ཡིད་ཆེས་པའི་ ལ་ ིས་བ ོམ། བ ོན་འ ས་

ས
ི ་ ོ་བ་དང་། ན་པས་དམིགས་ མ་ ི་ ོག་པ་མི་བ ེད་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་དམིགས་པ་ལ་སེམས་ ེ་
གཅིག་པ་དང་། ཤེས་རབ་ ས
ི ་དམིགས་ མ་འ ེད་པའི་ ལ་ ིས་བ ོམ་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི། ས་གཉིས་ ་ི བདེན་བཞིའི་དམིགས་ མ་བ ་ ག་པ་ཚན་པ་གཉིས་ལ་མི་དམིགས་པར་དད་པས་
ཡིད་ཆེས་པའི་ ལ་ ིས་བ ོམ་པའོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི།
ོར་ལམ་ ོ་བ་དང་།

་འ ལ་ ི་ ང་པ་བ ོམས་པས་སེམས་ ་ི ོག་པ་ཡོངས་ ་ ང་བར་ ས་པ་ལ་

ོར་ལམ་ ེ་མོའ་ ོར་བ་འ ང་བས་བདེན་པ་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ ོར་བའི་ལམ་ལ་ ོར་

ལམ་ ོད་(༣༣༨བ)དང་ ེ་མོའ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ར་པའི་དད་པ་དང་། བ ོན་འ ས་དང་། ན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛན་
དང་། ཤེས་རབ་ ་ི དབང་པོའ་ མ་པ་ འོ། །
་པ་མངོན་པར་ ོགས་པ་དང་འ ེལ་བའི་ལམ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ོབས་ འི་རང་བཞིན་ཤེས་པར་ ་བ་དང་། ཤེས་ནས་ཉམས་ ་ ང་བར་ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ། ངོ་བོ་དང་། ་དང་། འ ས་ འོ། །
དང་པོ་ནི། དབང་པོའ་ཉེར་ལེན་ལ་བ ེན་ནས་མི་མ ན་ ོགས་འཇོམས་ ེད་ ི་ ོབས་ ན་དེའ།ོ །
འདི་ལ་ ོབས་ཞེས་མིང་ ་འདོགས་པའི་ ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། ན་ལས།
མི་མ ན་ ོགས་ཉམ་ ང་བས་ན། །
དེ་དག་ཉིད་ལས་ ོབས་ཞེས་ ། །ཞེས་སོ། །
འདི་ནི་བཟོད་པ་ནས་སངས་ ས་ ་ི སའི་བར་རོ། །
གཉིས་པ་ ་ནི། དབང་པོ་ ་ལས་ ེས་པའོ། །
ག མ་པ་འ ས་ ་ནི། ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་བ ེད་པ་ཡིན་ཏེ། ན་ལས།
དད་སོགས་ས་ལ་འ ག་པ་དང་། །
ཞེས་སོགས་ ་བ ན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཤེས་ནས་ཉམས་ ་ ང་ ་ ་མ་དང་འ འོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི། ོ་བ་དང་ལ་སོགས་པས་ ེ་མོ་ཐོབ་པ་ལ་བཟོད་པ་དང་། ཆོས་ ་ི མཆོག་འ ང་བས་
བདེན་པ་མངོན་པར་ ོགས་པ་དང་འ ེལ་བའི་ལམ་འདི་ལ་བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་གི་ངོ་བོར་ ར་པའི་དད་པ་

དང་། བ ནོ ་འ ས་དང་། ན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛན་དང་། ཤེས་རབ་ ་ི ོབས་ ས
ི ་ མ་པ་ འོ། །
ོབས་ ་པོ་འདི་ལ་ ེད་པའི་ ད་པར་མི་འ ་བ་གཉིས་ཡོད་པས་ ོབས་ ང་ཡིན་ལ་དབང་པོའང་ཡིན་ནོ། །
ག་པ་བདེན་པ་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ལམ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། ངོ་བོ། ། འ ས་ འོ། །
དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད། ད ེ་བ། ་དོན། དཔེ། ས་མཚམས་སོ། །
དང་པོ་ ང་ བ་ཡན་(༣༣༩ན)ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི།

ཆོས་མཆོག་གི་ཉེར་ལེན་ལས་ ེས་ཤིང་ ང་ བ་ ི་

ོགས་ ་ ར་པའོ། །
གཉིས་པ་ད ེ་བ་ལ། ང་ བ་ ་ི ཡན་ལག་ ་འ ར་ ལ་བ ན་ཡོད་དེ།
ཇི་ ར་ཡོད་ན། ད ས་མཐའ་ལས།
རང་བཞིན་ཡན་ལག་གནས་ཡན་ལག །
ག མ་པ་ངེས་འ ང་ཡན་ལག་ ེ། །
བཞི་པ་ཕན་ཡོན་ཡན་ལག་ཡིན། །
མ་ག མ་ཉོན་མོངས་མེད་ཡན་ལག །
འདི་ལ་གཞི་དང་གནས་དང་ནི། །
ངོ་བོ་ཉིད་ ་བ ན་པ་ཡིན། །ཅེས་པས་བ ན་ནོ། །
དེའང་ ར་འ ས་པ་ཡིན་ཏེ། གནས་ ་ི དང་། རང་བཞིན། ངེས་འ ང་། ཕན་ཡོན། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཡན་
ལག་གོ། །
དང་པོ་ནི། ན་པ་གནས་ ་ི ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། ང་ བ་ ི་ ་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཆོས་རབ་ ་ མ་འ ེད་རང་བཞིན་ ི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ།

ང་ བ་ཆེན་པོའ་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་

ིར་རོ། །
ག མ་པ་ནི། བ ོན་འ ས་ངེས་འ ང་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བའི་གནས་ནས་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་
གནས་ ་ངེས་པར་འ ང་བར་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་དགའ་བ་ཕན་ཡོན་ ི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། མདོ་ ེ་པ་ ར་ན་དགའ་བས་སེམས་ལ་དང་། བདེ་བས་ ས་
ལ་ཕན་འདོགས་པར་ ེད་པའི་ ིར་དང་། ེ་ ་ ར་ན་གཉིས་ཀས་སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ ིར་རོ། །

་པ་ལ་ག མ་ ེ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་གཞི་དང་། གནས་ ི་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ཡན་ལག་གོ། །
དང་པོ་ཤིན་ ངས་ནི། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་གཞིའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པའི་ ་གནས་ངན་ལེན་
ོང་བར་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་འཛན་ནི། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་གནས་ ི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་གནས་
ར་ཐོབ་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་བཏང་ ོམས་ནི། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ་ཉོན་མོངས་(༣༣༩བ)པ་གང་
ཡང་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ད ེ་བ་ནི། ཡན་ལག་ ་འ ར་ ལ་ ིས་ ང་ བ་ ི་ལམ་ཡན་ལག་བ ན་ ་ད ེའ།ོ །
ག མ་པ་ ་དོན་ནི། མི་མ ན་ ོགས་ ང་བའི་དོན་ ིས་ན་ ང་ཞེས་ འོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཁོང་ ་ ད་པས་ན་
བ་ཅེས་ འོ། ། ང་ བ་ ་ི ོགས་གཅིག་ ་ ར་པས་ན་ཡན་ལག་ཅེས་ ་ ེ་ ས་ ི་ཡན་ལག་བཞིན་ནོ། །
བཞི་པ་དཔེ་ནི། སེམས་དཔའ་མཐོང་ལམ་པ་དེ་འཁོར་ལོས་ ར་བའི་ ལ་པོ་དང་འ ་ཞིང་།

ང་ བ་ ི་ཡན་

ལག་བ ན་པོ་དེ་ ལ་ ིད་ ་བ ན་དང་འ ་བ་ཡིན་ཏེ།
ན་ལས།
ག་ ་རིན་ཆེན་བ ན་ ་ འི། །
ང་ བ་ཡན་ལག་ མས་ ས
ི ་བ ོར། །ཞེས་སོ། །
དེའང་ ན་པ་ཡང་དག་ ང་ བ་ ་ི ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་བ ན་པོ་དེ་འཁོར་ལོས་ ར་ ལ་ལ་ཡོད་པའི་འཁོར་ལོ་
དང་། ང་པོ་དང་། ་མཆོག་དང་། ནོར་ ་དང་། བ ན་མོ་དང་། ིམ་བདག་དང་། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་
འ ་ ེ།
ན་ལས།
ཤེས་ ་མ་ ལ་ ལ་ འི་ ིར། །
ན་པ་དག་ནི་ ན་ ་ ོད། །
འདི་ཡི་ མ་འ ེད་ ོགས་པ་ཡིས། །
མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་འཇོམས། །ཞེས་དང་།

འདི་ཡིས་བ ོན་འ ས་མ་ ས་པ། །
ར་ ་ ོགས་པར་ ་ ིར་འ ག །ཅེས་དང་།
ཆོས་ ་ི ང་བ་ མ་འཕེལ་བའི། །
དགའ་བས་ ག་ ་ ས་པར་འ ར། །ཞེས་དང་།
ིབ་པ་ ན་ལས་ཐར་བའི་ ིར། །
ཤིན་ ་ ངས་པས་བདེ་བ་འཐོབ། །ཅེས་དང་།
ཏིང་ངེ་འཛན་ལས་བསམས་པའི་དོན། །
འ ོར་བ་ཉེ་བར་ ེ་བར་འ ར། །ཞེས་དང་།
བཏང་ ོམས་ ས
ི ་ནི་ཐམས་ཅད་ ། །
འདི་ནི་ཇི་ ར་འདོད་བཞིན་གནས། །
ེས་ལ་ཐོབ་དང་མི་ ོག་པའི། །
གནས་པས་མཆོག་ནི་ ག་ ་གནས། །ཞེས་སོ། །
ཐ་མའི་དོན་ནི།

དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་ཕ་རོལ་ ི་དམག་ཚགས་བ ོག་པའི་ ོ་ནས་ ལ་པོ་བདེ་བར་ ེད་

(༣༤༠ན)པ་བཞིན་ ་བཏང་ ོམས་ ས
ི ་ནི་མི་མ ན་པའི་ ོགས་བསལ་བའི་ ོ་ནས་སེམས་དཔའ་དེ་གནས་པ་
ག མ་ལ་ ག་ ་གནས་པར་ ེད་དོ། །
དང་པོ་ ག་གི་དོན་ནི་གོ་ འོ། །
་པ་ས་མཚམས་ནི། བ ན་པོ་དེ་ས་དང་པོ་ནས་སངས་ ས་ ི་སའི་བར་ ་ཡོད་དོ། །
གཉིས་པ་ ་དང་། ག མ་པ་འ ས་ ་ནི་ ་ ིར་བ ན་པའི་མཐོང་ལམ་ ི་ བས་ ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
ཤེས་ནས་ཉམས་ ་ ང་བའི་ ལ་ནི་འདིར་ ོན་པ་མ་ཡིན་ ི།

ས་དང་པོའ་ཡེ་ཤེས་ནི་རང་ ང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་

པས་འཇིག་ ེན་པའི་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་ ིས་ཉམས་ ་ ང་མི་བ བ་པོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི།

ོ་བ་ལ་སོགས་པ་ངེས་འ ེད་བཞི་ ོགས་པ་ལས་དེའི་འོག་ ་བདེན་པ་མཐོང་བའི་

ལམ་འ ང་བས། བདེན་པ་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ལམ་འདི་ལ་ནི་ ད་པར་ ི་ཡན་ལག་ ན་པ་དང་། ཆོས་རབ་ ་
མ་པར་འ ེད་པ་དང་། བ ནོ ་འ ས་དང་། དགའ་བ་དང་། ཤིན་ ་ ངས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛན་དང་། བཏང་
ོམས་ཡང་དག་ ེ་ ང་ བ་ ་ི ཡན་ལག་གི་ མ་པ་བ ན་དང་ལེགས་པར་ ན་ཏོ། །

བ ན་པ་ ེས་ལ་མངོན་ ོགས་ ་ི ལམ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ལ་ག མ་ ེ། ངོ་བོ། ། འ ས་ འོ། །
དང་པོ་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། ད ེ་བ། ་དོན། ས་མཚམས་སོ། །
དང་པོ་འཕགས་པའི་ལམ་ ི་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི།

ང་ བ་ ི་ཡན་ལག་བ ན་ ི་ཉེར་ལེན་ལས་ ེས་

ཤིང་འཕགས་ལམ་ ི་ ོགས་ ་ ར་པའོ། །
གཉིས་པ་ད ེ་བ་ནི། ངོ་བོ་མི་འ ་བ་བ ད་ཡོད་པས་འཇོག་པ་ཡིན་ལ།
བ ད་པོ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ཐེག་པ་ ན་མོང་བའི་ གས་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པའི་ གས་སོ། །
དང་པོ་ནི།

ག ང་ ་འཆད་པ་ཡིན་ལ།

གཉིས་པ་ནི།

ཡང་དག་པའི་ ་བ་ལ་སོགས་པ་བ ད་པོ་དེ་

(༣༤༠བ)གོ་རིམ་བཞིན་ ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་ ་མེད་པར་མཐོང་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ག་ ་མེད་པར་
མཐོང་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་བ ོད་ ་མེད་པར་མཐོང་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ ེད་མེད་པར་མཐོང་བ་དང་།
ཆོས་ཐམས་ཅད་ད ི་བ ན་མེད་པར་མཐོང་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོལ་ བ་མེད་པའི་ ལ་ ིས་ བ་པར་ ེད་
པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ན་པ་མེད་ཅིང་ཡིད་ལ་ ་བ་མེད་པར་མཐོང་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པར་
མཐོང་བ་དེ་ཡིན་ཏེ།
ང་ བ་ ་ི ོགས་བ ན་པའི་མདོ་ལས།
འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པ་མེད་ཅིང་གཉིས་ ་མེད་དེ་གཉིས་ ་ ར་མེད་
པར་མཐོང་བ་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ ་བ་ཡིན།
ཅེས་དང་།
ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ལ་ ིས་ ག་ ་མེད་ཅིང་ མ་པར་བ ག་ ་མེད་ལ་ཡོངས་ ་བ ག་ ་
མེད་པར་མཐོང་བ་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ ོག་པའོ། །ཞེས་དང་།
ཆོས་ཐམས་ཅད་བ ོད་ ་མེད་པར་མཐོང་བ་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ངག་གོ། །
ཞེས་དང་།
ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་བ་མེད་ཅིང་ ེད་པ་མེད་པར་མཐོང་བ་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ལས་ ི་མཐའོ། །ཞེས་དང་།
ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་སོགས་མི་འ ི་བ་འདི་ནི་ཡང་དག་པར་འཚ་བའོ། །

ཞེས་དང་།
ོལ་བ་མེད་ཅིང་ བ་པ་མེད་པའི་ ལ་ ིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ བ་པ་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ ོལ་
བའོ། །ཞེས་དང་།
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་མི་ ེད་ཅིང་ ན་པ་མེད་པར་མཐོང་བ་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ ན་པའོ། །ཞེས་དང་།
ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པའི་ ིར་རང་བཞིན་ ིས་མཉམ་པར་བཞག་ཅིང་འ གས་པ་མེད་ལ་མི་
དམིགས་པར་མཐོང་བ་འདི་ནི་ཏིང་ངེ་འཛན་ནོ། །
ཞེས་སོ། །
དེ་ ར་འ ེད་པའི་ ་མཚན་ནི་ཡན་ལག་ ་འ ར་ ལ་བ ད་ཡོད་པས་སོ། །
ཇི་ ར་ཡོད་ཅེ་ན། ད ས་མཐའ་ལས། (༣༤༡ན)
ཡོངས་ ་གཅོད་དང་གོ་ ེད་དང་། །
མ་ག མ་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་ ེད། །
མི་མ ན་ ོགས་ ་ི གཉེན་པོར་ནི། །
ལམ་ ི་ཡན་ལག་དེ་བ ད་དོ། །
་དང་ ལ་ ིམས་ཡོ་ ད་བ ངས། །
གཞན་ལ་ མ་པར་རིག་ ེད་འདོད། །
ཉོན་མོངས་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་དབང་། །
མི་མ ན་ ོགས་ ་ི གཉེན་པོའ།ོ །ཞེས་སོ། །
དེ་ལ་བཞི་ ེ། ཡོངས་ ་གཅོད་པའི་དང་། གཞན་ ིས་གོ་བར་ ེད་པའི། གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་ ེད་པའི། གཉེན་
པོའ་ཡན་ལག་གོ། །
དང་པོ་ཡང་དག་པའི་ ་བ་དེ་ཡོངས་ ་གཅོད་པར་ ེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་ ིས་མཐོང་ཟིན་པའི་
དོན་དེ་གཅོད་པར་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཡང་དག་པའི་ ོག་པ་དང་ངག་གཉིས་པོ་དེ་གཞན་ ིས་གོ་བར་ ེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་
པའི་ ོག་པ་ལས་ ེས་པའི་ངག་གིས་ ོགས་པའི་དོན་གཞན་ལ་ ོན་པར་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །

ག མ་པ་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་ ེད་པའི་ཡན་ལག་ལ་ག མ་ལས།
དག་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ།

ཡང་དག་པའི་ངག་གིས་ ་བ་ མ་པར་

་བ་ མ་དག་ལས་ ེས་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ལས་ ི་མཐས་

ལ་ ིམས་ མ་པར་དག་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ། ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་འ ག་
པར་ཤེས་པའི་ ིར་རོ། །འཚ་བས་ཡོ་ ད་བ ངས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལོག་འཚ་ ོང་བར་ཤེས་
པའི་ ིར་རོ། །
ལོག་འཚ་ནི་ ་ ེ། ལ་འཆོས་དང་། ཁ་གསགས་དང་། གཞོགས་ ོང་དང་། ཐོབ་ ིས་འཇལ་བ་དང་། ེད་
པས་ ེད་པ་འཚལ་བའོ། །
གཞན་ཡང་མ་དག་པའི་དངོས་པོ་འཆང་བ་དང་། ཏིལ་བ ང་བ་དང་།

ངས་ཀར་འཚར་བ་དང་། ཞིང་ལས་

ེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ལོག་འཚ་ཡིན་པར་ ོམ་པ་ཉི་ ་པའི་འ ེལ་པ་(༣༤༡བ)ལས་བཤད་དོ། །
བཞི་པ་གཉེན་པོའ་ཡན་ལག་ལ་ག མ་ལས། ོལ་བས་ནི།

ོམ་ ང་གི་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོ་ ེད་པ་ཡིན་

ནོ། །
ན་པས་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་ ིང་ ོད་ ་ི གཉེན་པོ་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ།
ད ས་མཐའི་ ི་ཀ་ལས།
ན་པ་ནི་ཤིན་ ་ཉེ་བར་གནས་པས་ ིང་བ་དང་ ོད་པ་མེད་པའི་ ིར།
ཞེས་སོ། །
ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ ན་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ ད་པར་ཅན་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་མི་
མ ན་ ོགས་ ་ི གཉེན་པོ་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ། ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པའི་གཉེན་པོ་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། ོམ་པ་ཉི་ ་པའི་འ ེལ་པ་ལས་ ིབ་པ་ ་པོ་དེ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །
ག མ་པ་ ་དོན་ནི། མཐོང་ལམ་མ་ཐོབ་པ་ལས་རིང་ ་སོང་བས་ན་འཕགས་པའོ། ། ་ངན་ལས་འདས་པའི་
ོང་ ེར་ ་ ིན་པར་ ེད་པས་ན་ལམ་མོ། །འཕགས་པའི་ལམ་ ི་ ོགས་གཅིག་ ་ ར་པས་ན་ཡན་ལག་ ེ་ ས་
་ི ཡན་ལག་བཞིན་ནོ། །
བཞི་པ་ས་མཚམས་ནི། ཁ་ཅིགའཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ ད་པོ་དེ་ས་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ན་ཡོད་ཟེར་རོ།
།
དེ་ ར་ན་འཕགས་ལམ་བ ད་པོ་དེ་མཐོང་ལམ་ན་མེད་པར་ཐལ། ས་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པའི་ ིར།

ན་ལས།
ས་ ས་ ང་ བ་ ོགས་མ ན་པ། །
མ་ ་ ་བ ན་དེ་དག་ནི། །
ག་ ་མཐོང་བའི་ལམ་དེ་དང་། །
ན་ཅིག་ ་ནི་གནས་པར་འདོད། །ཅེས་པས་བསལ་ལོ། །
དེས་ན་བ ད་པོ་དེ་ས་དང་པོའ་ ད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་སངས་ ས་སའི་བར་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ་ནི།

ང་ བ་ཡན་ལག་ལས་ ེས་པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་མཐོང་བ་ཡོངས་ ་ཤེས་པ་ལ་ ོམ་པའི་

ལམ་འ ང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་འ ས་ ་ནི།

མཐོང་ ོམ་གཉིས་ ི་འ ས་ ་དེ་ཉིད་འཕགས་ལམ་བ ད་ ི་འ ས་ ་ཡིན་

(༣༤༢ན)ནོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི། བདེན་པ་མཐོང་བ་ཡོངས་ ་ཤེས་པ་ལས་ ོམ་པའི་ལམ་འ ང་བས་བདེན་པ་མཐོང་
བ་དེའི་འོག་ ་ མ་པར་དག་པར་ངེས་པས་འ ནི ་པའི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པའི་ ་བ་དང་།

ོག་པ་དང་། ངག་དང་།

ལས་ ་ི མཐའ་དང་། འཚ་བ་དང་། ོལ་བ་དང་། ན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛན་ཏེ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ ད་
ས
ི ་ མ་པ་བ ད་དོ། །
གཉིས་པ་བ ་བ་ནི།

དེ་ ར་ན་ ོབ་མ་ཉན་ཐོས་ མས་ལ་ ན་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི ལམ་ ི་ ེན་ཅན་ ་ ར་པའི་

ང་ བ་ ་ི ཆོས་ མ་པ་ མ་ ་ ་བ ན་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལམ་ཤེས་ ་ི མ་པ་ལ། བཤད། བ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། གཉེན་པོའ་ལམ།

ལ་པའི་ལམ། བདེར་གནས་ ི་ལམ། འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ལམ།

བའི་ལམ། སངས་ ས་ ་ི ལམ་དང་ ག་ལས།
དང་པོ་ལ། ི་དོན་དང་། ཚག་དོན་གཉིས་ །ི
དང་པོ་ལ། ཤེས་ ་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་དང་། ལམ་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོའ།ོ །
དེ་ ར་གཉིས་ ་ཡོད་པར་ཡང་། མདོ་ ེ་ ན་ལས།
དེ་ནི་ག ང་འཛན་ངོ་བོའ་ ིར། །ཞེས་སོ། །

ོང་

དང་པོ་ནི། དེ་ཉིད་ལས།
ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ་ཉིད་ ། །
ཆོས་ ་ི ོམ་ནི་ མ་པ་བཞི། །
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་བཤད། །ཅེས་སོ། །
ཆོས་ ་ི ོམ་བཞི་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་ལས།
བ ན་པ་ མས་ ་ི བཞི་པོ་ནི། །
མེད་པའི་དོན་དང་ མ་ ོག་དོན། །
ན་ ་ ོག་དོན་ཁོ་ན་དང་། །
མ་ ོག་ཉེ་བར་ཞི་བའི་དོན། །
ཅེས་པས། དེའང་འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་ལ་ ག་པ་མེད་པའི་དོན་དང་། ཁམས་ག མ་ཐམས་ཅད་ཟག་བཅས་
དང་། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ མ་ ོག མ་ ོག་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་བའི་དོན་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་
་ ོགས་( ོག་)པས་བ གས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ ི། བདག་དོན་རང་གི་(༣༤༢བ)མཚན་ཉིད་པ་མེད་པའི་དོན་དང་། ་
ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ མ་པར་ ོག་པ་ཞི་བའི་དོན་ཏོ། །
ོབ་དཔོན་ ོགས་ ང་གིས་འཇམ་དཔལ་ལ་བ ོད་པ་ལས།
མ་པར་ ོག་པ་མ་ ོགས་པའི། །
འཁོར་བ་ཞེས་ ་ཅི་ཡང་མེད། །
མ་ ོག་དེ་དང་ ལ་བས་ན། །
ོད་ནི་ ག་ ་ ་ངན་འདས། །
ཞེས་བཞེད་པ་དང་མ ན་ལ། དེ་ཡང་ ོམ་དང་པོ་གཉིས་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ ོན་པ་མེད་པ་ཡིན། ག མ་པ་ མ་
པར་ཐར་པའི་ ོ་ ོང་པ་ཉིད་ཡིན། བཞི་པ་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་མཚན་མ་མེད་པ་ཡིན། ཡང་མི་ ག་པ་ལ་སོགས་
བ ་ ག་པོ་དེ་ཤེས་ ་ མ་ཐར་ ི་ ོ་ག མ་ཡིན་ཏེ། དེའང་ ོང་པ་བདག་མེད་པ་གཉིས་པོ་དེ་ མ་པར་ཐར་པའི་
ོ་ ོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཅིང་།

འགོག་བདེན་ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ་བ ད་པོ་དེ་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་མཚན་མ་མེད་པ་

ཡིན་ལ་མི་ ག་ ག་བ ལ་གཉིས་ ན་འ ང་བདེན་པའི་ ག་མ་བཞི་ ེ་ ག་ནི་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ ོན་པ་མེད་
པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལམ་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ནི་ག ང་དོན་ ་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ། [བཤད། བ ་]གཉིས་ལས།
[དང་པོ་ནི།]

ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི མ་པ་ལ་ ག་ཡོད་པའི་དང་པོ་གཉེན་པོའ་ལམ་འདི་ལ་ ་བ་ ས་ ་བར་

ས་པའི་གཉེན་པོར་ ར་པའི་ མ་ཐར་ ི་ ོ་དང་།

་བ་དེའི་ ་མཚན་ ིས་བ ད་པའི་ མ་པར་ ོག་པའི་གཉེན་

པོར་ ར་པའི་ མ་ཐར་ ི་ ོ་དང་། ཁམས་ག མ་པ་ལ་ ོན་པའི་གཉེན་པོར་ ར་པའི་ མ་ཐར་ ི་ ོ་ཞེས་ ་བའི་
གཉེན་པོ་ག མ་པོ་དེ་ ་ འི་ངོ་བོ་ཉིད་ག མ་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ོང་པ་དང་།

བདག་མེད་པའི་རམ་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་ནི་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི མ་པ་དང་པོའ།ོ །མཚན་མེད་ ་ི ངོ་བོ་འགོག་པ་དང་། མཚན་ ོག་སེལ་
ེད་ལམ་ ི་བདེན་པའི་ མ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་གཉིས་པ་(༣༤༣ན)མཚན་མ་མེད་པའི་ མ་པ་
གཉིས་པའོ། །མི་ ག་པ་དང་། ག་བ ལ་བ་དང་། ན་འ ང་བའི་བདེན་པའི་ མ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ མ་པར་ཐར་
པའི་ ོ་ག མ་པ་ ོན་པ་མེད་པ་ ེ། ེ་ཞེས་པ་འོག་མའི་ཚག་འ ེན་པར་ ེད་པའོ། །
གཉིས་པ་བ ་བ་ནི། དེ་ ར་ན་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ག མ་ ི་ མ་པ་ག མ་མོ། །
གཉིས་པ་ ལ་ལམ་དང་།

ག མ་པ་བདེར་གནས་ ི་ལམ་གཉིས་ ི་ ི་དོན་ནི་ ོགས་གཅིག་ ་བཀོད་པ་ནི།

ང་སེམས་ ་ི ད་ལ་འ ང་བའི་ མ་ཐར་བ ད་པོ་དེ་ཆོས་མངོན་པ་གོང་མ་ནས་འ ང་བ་བཞིན་བཤད་ན།
གང་ཟག་གང་གི་ ད་ལ་ ེ་བའི་ ེན་དང་། ད་ལ་ ེས་ཟིན་ ི་ མ་ཐར་བ ད་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ས་ ་ི ེན་དང་། སེམས་ ་ི ེན་ནོ། །
དང་པོ་མ་ ེས་པ་བ ེད་པའི་ ེན་ནི་མིའི་ ེན་ཡིན་པ་དང་།

ེས་ཟིན་གནས་པའི་ ེན་ནི་ག གས་ ི་ཁམས་

ང་ཡིན་ཏེ། འགོག་པའི་ ོམས་འ ག་དང་ ས་ ེན་མ ངས་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་སེམས་ ེན་ནི། རབ་ ་ི མཐར་ ིན་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ ོམས་འ ག་གི་ ེན་ལས་ ེ་བ་ཡིན་
ཏེ།

ོམས་འ ག་དེ་ ད་ལ་མེད་པར་ མ་ཐར་དང་པོ་ཙམ་ཡང་མངོན་ ་ ེད་མི་ ས་པའི་ ིར།

འོ་ན་བསམ་

གཏན་དང་དེའི་རབ་མཐའི་ ད་པར་ཅི་ཞེ་ན། རབ་ ི་མཐར་ ིན་པར་འཇོག་པ་ལ་ནི་མཐར་གནས་ ི་ ོམས་འ ག་
ད ་ཀ་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པ་ཞིག་ ོན་ ་འ ོ་དགོས་ཏེ།

རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་ ི་ག གས་མེད་བཞིའི་ཉེར་

བ ོགས་ལ་མ་བ ེན་པར་ག གས་མེད་བཞིའི་དངོས་གཞི་ལ་འ ག་ ས་པ་ཞིག་དང་།

ིད་ ེ་ལ་མ་བ ེན་པར་

འགོག་ ོམས་ལ་ངེས་པར་འ ག་ ས་པ་ཞིག་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་མིན་ན་ མ་ཐར་བ ད་ཀ་རབ་མཐའི་
བཞི་པར་བ ེན་པར་(༣༤༣བ)འགལ་ལོ། །
གཉིས་པ་ ད་ལ་ ེས་ཟིན་ ི་ མ་ཐར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་སོ་སོའ་ད ེ་བ། དེ་ཇི་
ར་ བ་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།

རབ་མཐར་ ི་བསམ་གཏན་བཞི་པས་བ བས་པའི་ ོམས་འ ག་གང་ཞིག ིད་པ་ལ་ བ་ ིས་

ོགས་པའོ། །
གཉིས་པ་ལ་བ ད་དེ། ག གས་ཅན་ག གས་ལ་ ་བའི་དང་། ག གས་མེད་ག གས་ལ་ ་བའི་དང་།

ད་

པར་ ག་པའི་དང་། ག གས་མེད་བཞི་དང་། འགོག་པའི་ མ་ཐར་རོ། །
དེ་ལའང་དང་པོའ་མཚན་ཉིད་ནི། རང་གི་སེམས་ ེན་བསམ་གཏན་བཞི་པས་བ བས་པའི་ ོམས་འ ག་གང་
ཞིགརང་ལ་ག གས་ ་ི འ ་ཤེས་མ་བཤིག་པར་ ི་རོལ་ ི་ག གས་ མས་ལ་ ་ཚགས་ ་ ་བ་ཡང་དག་པར་
འ ོར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཤེས་རབ་མ ངས་ ན་དང་བཅས་པའོ། །
གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། དེ་གང་ཞིགརང་ལ་ག གས་ ི་འ ་ཤེས་ མ་པར་བཤིགས་པའི་ ོ་ནས་ ི་རོལ་ ི་
ག གས་ མས་ལ་ཞེས་སོགས་ ་མ་བཞིན་ནོ། །
ག མ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།

དེ་གང་ཞིག ོར་དངོས་ ི་འ ་ཤེས་ག མ་ ན་ ི་ ོ་ནས་ ི་རོལ་ ི་ག གས་

མས་ལ་ ེ་གཅིག་ ་ ་བ་ཞེས་སོགས་ ་མ་བཞིན་ནོ། །
བཞི་པ་ག གས་མེད་བཞིའི་ མ་ཐར་ ི་མཚན་ཉིད་ནི། དེ་གང་ཞིགརང་ས་ག གས་མེད་ལ་ ེད་པའི་རོ་ ོང་
གི་ ིབ་པ་ལས་ ོལ་བའོ། །
་པ་འགོག་པའི་ མ་ཐར་ ི་མཚན་ཉིད་ནི།

དེ་གང་ཞིགའ ་ཤེས་དང་ཚར་བ་འགོག་པ་ལ་གེགས་ ེད་ ི་

ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པ་ལས་ ོལ་བའོ། །
ག མ་པ་དེ་ཇི་ ར་ བ་པ་ནི། དང་པོར་བསམ་གཏན་བཞིའི་རབ་མཐའ་ལ་བ ེན་ནས་རང་ལ་ག གས་ ི་འ ་
ཤེས་མ་བཤིག་པར་ ི་རོལ་ ི་ག གས་ མས་ལ་ ་ཚགས་ ་ ་བ་ལ་གེགས་ ེད་ ི་(༣༤༤ན) ོམས་འ ག་
གི་ ིབ་པ་ ོང་བར་ ེད་དོ། །
དེ་ ངས་པའི་ཚ་ན་ མ་ཐར་དང་པོ་ཐོབ་པ་ཞེས་ འོ། །དེ་བཞིན་ ་རབ་མཐའ་ལ་བ ེན་ནས་རང་ལ་ག གས་
་ི འ ་ཤེས་བཤིག་པའི་ ོ་ནས་ག གས་ ་ཚགས་ལ་ ་བའི་གེགས་ ེད་ ི་ ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པ་ ོང་བར་

ེད་དོ། །
ཡང་རབ་མཐའ་ལ་བ ེན་ནས་ག གས་ ག་མི་ ག་ལ་དགའ་མི་དགའི་ མ་པ་ཅན་ ི་ ོམས་འ ག་གི་ ིབ་
པའི་གཉེན་པོར་ ོར་བའི་ ས་ ་ི འ ་ཤེས་གཉིས་ ོམ་པར་ ེད་དོ། །འ ་ཤེས་གཉིས་ ིས་ག གས་ ག་མི་ ག་
ལ་དགའ་མི་དགའི་ མ་པ་ཅན་ ི་ ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པ་དེ་ ངས་ནས་དངོས་གཞིའི་ ས་ ་ ག་པར་ ེ་གཅིག་
པའི་འ ་ཤེས་དེ་ཐོབ་པ་ན་ མ་ཐར་ག མ་པ་མངོན་ ་ ས་པ་ཞེས་བ ོད་དོ། །
ཡང་རབ་མཐའ་ལ་བ ེན་ནས་ག གས་མེད་བཞིའི་ ོམས་འ ག་དེ་རང་སའི་ ེད་པ་ལ་ བ་ ིས་ ོགས་པར་
ེད་དོ། །དེ་ ར་ ས་ཟིན་པ་དེའི་ཚ་ན་ག གས་མེད་བཞིའི་ མ་ཐར་མངོན་ ་ ས་པ་ཞེས་བ ོད་དོ། །
ཡང་རབ་མཐའ་ལ་བ ེན་ནས་འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་དེ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བ ེན་པ་ལ་གེགས་
ེད་ ་ི ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པ་ ོང་བར་ ེད་དོ། །
བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བ ེན་པ་ལ་གེགས་ ེད་ ི་ ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པ་དེ་ ངས་པར་ ར་པ་དེའི་ཚ་ན་
འགོག་པའི་ མ་པར་ཐར་པ་མངོན་ ་ ས་པ་ཞེས་བ ོད་དོ། །
མདོར་ན་ མ་པར་ཐར་པ་བ ད་ཀ་རང་ ོག་ནས་འདས་ལམ་ ་མི་འཇོག་ ང་།

འདས་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་

ངེས་པར་ བ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་ ་ན་ ི་རོལ་པ་ལའང་མེད་པའི་ ་མཚན་བཤད་དཀའ་བའི་ ིར་དང་། ཇི་
ིད་འདས་ལམ་མ་ཐོབ་པ་དེ་ ིད་ ་ག གས་མེད་དང་།

འགོག་པའི་ ོམས་འ ག་བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་

(༣༤༤བ)ལ་བ ེན་མི་ ས་པའི་ ིར། འདིའི་ ང་གི་ བ་ ེད་ཉན་ཐོས་ ི་ས་དང་། སའི་དངོས་གཞི་ལ་བ ་བར་
ོས་ཤིག །
ཚག་གི་དོན་ལ་གཉིས་ལས།

ལ་པའི་ལམ་ནི།

ལ་འ ོར་པས་རང་ལ་ག གས་ ་ི འ ་ཤེས་ མ་པར་མ་

བཤིག་པར་ག གས་ཅན་ག གས་ལ་ ་བའི་ མ་ཐར་དང་།

ལ་འ ོར་པས་རང་ལ་ནང་ག གས་ ་ི འ ་ཤེས་

མ་པར་བཤིགས་ནས་ག གས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ག གས་ལ་ ་བའི་ མ་པར་ཐར་པ་ ེ་གཉིས་ཡོད་པའི་ ིར་ན།
དེ་དག་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ནང་ག གས་ཅན་ཡིན་པ་དང་བཅས་པས་ ི་རོལ་ ི་ག གས་ མས་ལ་ ་ཚགས་ ་ ་
བ་དང་། ག གས་ཅན་མ་ཡིན་པར་ ་ི རོལ་ ི་ག གས་ མས་ལ་ ་ཚགས་ ་ འོ་ཞེས་ ་བ་ ལ་ ་བ་ལ་ ལ་
པའི་ཆེད་ ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ལ་ ིབ་པའི་གཉེན་པོར་ནི་ མ་པར་ཐར་པ་འདི་གཉིས་དང་། ག གས་ ག་པ་ ལ་
པ་ལ་དགའ་བ་དང་།

ག གས་མི་ ག་པ་ ལ་པ་ལ་མི་དགའ་བ་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་དགའ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་།

མི་དགའ་བ་ལ་ ང་བའི་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་མིང་ཅན་དེ་དག་གི་གཉེན་པོར་ ད་པར་ ག་པའི་ མ་པར་ཐར་

པའི་ ོ་ ས་ ས
ི ་མངོན་ མ་ ་ ་འ ལ་ ིས་ ོགས་པར་ཐོབ་པར་ ས་ཏེ་གནས་སོ་ཞེས་ ་བ་ ད་པར་ ག་
པའི་ མ་པར་ཐར་པ་གཅིག་ ེ། དེ་ ར་ན་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ མ་པ་ག མ་མོ། །
འདི་དག་གི་འ ོས་དོན་ ང་ཟད་ཅིག་བ ོད་ན།
ག ངས་པ་དེ་བཀོད་པ་ཡིན་ ི།

གོང་ ་ མ་ཐར་ ི་ ི་དོན་ ་ནི་ཆོས་མངོན་པ་གོང་མ་ནས་

དེ་ ར་བཀོད་པ་ཡང་ ང་སེམས་ ི་ མ་ཐར་འཆད་པའི་ བས་ཡིན་པ་ ་

མཚན་ ་ ས་ནས་བཀོད་པ་ཡིན་ལ།
མངོན་པ་འོག་མ་ ར་ན། དང་པོ་ག གས་ཅན་ག གས་ལ་ ་བའི་ མ་ཐར་ལ་ ་ ེ། ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དང་།
གང་ཟག་གང་ལ་ ེ་བ་དང་། ས་(༣༤༥ན)གང་གི་སེམས་ལ་བ ེན་པ་དང་།

ལ་གང་ལ་དམིགས་པ་དང་། མ་

པ་ ལ་ཇི་ ར་བ ོམ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འདིའི་ངོ་བོ་མི་ ག་པ་ཡིན་ཏེ། མཛད་ལས།
མ་པར་ཐར་བ ད་དང་པོ་གཉིས། །
མི་ ག་བསམ་གཏན་གཉིས་ན་ཡོད། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ིང་ག མ་ ི་ ེས་པ་དང་ ད་མེད་ ི་ ེན་ལ་ ེ་བ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
ག གས་མེད་ཅེས་ ་ཁམས་ག མ་ ི། །
ེན་ཅན་ ག་མ་མི་ལས་ ེ། །ཞེས་སོ། །
དེའི་དོན་ག གས་མེད་ ་ི མ་ཐར་བཞི་པོ་དེ་ཁམས་ག མ་པའི་ ེན་ལས་ ེ་ལ།

མ་ཐར་ ག་མ་བཞི་པོ་དེ་མིའི་

ེན་ལས་ ེ་ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོ་གཉིས་གང་ཡང་ ང་བའི་དངོས་གཞི་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
བསམ་གཏན་གཉིས་ན་ཡོད། །ཅེས་སོ། །
དེའང་འདོད་པའི་ཁ་དོག་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པོ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་བ ེན་ནས་བ ོམ་པ་ཡིན་ལ། བསམ་
གཏན་དང་པོའ་ཁ་དོག་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པོ་ནི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་བ ེན་ནས་བ ོམ་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། འདོད་པའི་ག གས་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
དང་པོ་འདོད་གཏོགས་ ང་ ལ་ཅན། །ཞེས་སོ། །
དང་པོ་ནི་ མ་ཐར་དང་པོ་ག མ་ལ་བཤད་དོ། །
་པ་ནི།

རང་གི་ ས་ཀེང་ ས་ ་འ ་ཤེས་པའི་ ོ་ནས་ ི་རོལ་སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

ག གས་ཐམས་ཅད་ཀེང་ ས་ ་བ ོམ་པ་དེ་ཡིན་ཅེས་ཉི་མའི་ ིང་པོའ་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །
ག གས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ག གས་ལ་ ་བའི་ མ་ཐར་ལའང་ ་ ེ། ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དང་། གང་ཟག་གང་ལས་
ེ་བ་དང་། ས་གང་གིས་སེམས་ལ་བ ེན་པ་དང་།

ལ་གང་ལ་དམིགས་པ་དང་།

མ་པ་ ལ་ཇི་ ར་བ ོམ་

པའོ། །
དང་པོ་(༣༤༥བ)བཞི་ནི། ག གས་ཅན་ ི་ག གས་ལ་ ་བའི་ མ་ཐར་དང་འ འོ། །
་པ་ནི། ན་བ ས་ ་ི འ ེལ་པར།
ག གས་མེད་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ལ་བ ེན་ནས་ག གས་ ི་འ ་ཤེས་ མ་པར་འཇིག་པའི་ ིར་
རམ། ག གས་མེད་པའི་འ ་ཤེས་འཇོག་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་སོ། །
འདིའི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ། ག གས་ ་ི འ ་ཤེས་འཇིག་པའི་ ལ་དང་། ག གས་མེད་པའི་འ ་ཤེས་ཉེ་བར་འཇོག་
པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།

ག གས་མེད་ ་ི དངོས་གཞི་ལ་བ ེན་ནས་རང་གི་ ས་ལ་ག གས་ ི་འ ་ཤེས་མི་ ེ་བར་ ས་

པའི་ ོ་ནས་ ི་རོལ་སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ག གས་ལ་མི་ ག་པའི་ མ་པར་ ་བ་དེ་ཡིན་ནོ། །
དེའང་ ི་རོལ་ ི་ག གས་ལ་ ་བའི་ ས་ ་ག གས་མེད་ ི་དངོས་གཞི་ལས་ ང་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་མཉམ་
པར་བཞག་ནས་ ི་རོལ་ ི་ག གས་ལ་ ་བར་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ། །
མ་ བ་ན། མཛད་ལས།
ག གས་མེད་དངོས་གཞི་དགེ་ མས་ །ི །
ོད་ ལ་ཟག་བཅས་འོག་མ་ཡིན། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་གི་ཁ་དང་ འི་ ོ་ནས་ ང་ཆེན་པོ་ ང་ ེ་རང་གི་ ས་ཀེང་ ས་ ི་ ང་པོར་ཡོད་པ་དེ་ ེ་མར་
ས་ནས་ ོགས་གཅིག་ ་གཏོར་བ་ཉིད་ ་བ ོམ་མོ། །དེ་ ན་རིང་ ་བ ོམས་པས་རང་གི་ ས་ལ་ག གས་ ི་
ང་བ་མི་འ ང་ངོ་། །དེ་ནས་ ི་རོལ་སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ག གས་ལ་མི་ ག་པའི་ མ་པར་
་བ་དེ་ཡིན་ནོ།

།ག གས་ ་ི འ ་ཤེས་འཇིག་པ་དང་།

ག གས་མེད་ ི་འ ་ཤེས་འཇོག་པའི་ ོམ་ ལ་འདི་

གཉིས་ཉི་མའི་ ིང་པོའ་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །
ག་པའི་ མ་ཐར་ལ་ ་ ེ། ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ། གང་ཟག་གང་ལས་ ེ་བ། ས་གང་གི་སེམས་ལ་བ ེན་པ།
ལ་གང་ལ་དམིགས་པ། མ་པ་ ལ་ཇི་ ར་བ ོམ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། (༣༤༦ན)མ་ཆགས་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་དེ་ཡིན་ཏེ། མཛད་ལས།
ག མ་པ་མཐའ་ན་དེ་མ་ཆགས། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ར་དང་འ འོ། །
ག མ་པ་ནི། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངོས་གཞི་ལ་བ ེན་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ།

ང་ ངས་མ་ཐག་པའི་མཐའ་ན་

ཞེས་པས་སོ། །
བཞི་པ་ནི། ར་དང་འ འོ། །
་པ་ནི། ག གས་མེད་པར་འ ་ཤེས་པའི་ ོ་ནས་ཕན་ ན་བ ོས་པའི་འ ་ཤེས། ཕན་ ན་ ེས་ ་འ ེལ་
བའི་འ ་ཤེས། ཕན་ ན་རོ་གཅིག་པའི་འ ་ཤེས་བ ོམ་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ཡང་དང་པོ་ནི། གསེར་དང་ད ལ་དང་ འི་ མ་པ་ག མ་དམིགས་ ལ་ ་ ས་ནས། ད ལ་ ི་ མ་པ་
འདི་ འི་ མ་པ་ལ་བ ོས་ཏེ་ ག་པ་ཡིན་ལ། གསེར་ ི་ མ་པ་ལ་བ ོས་ནས་མི་ ག་པ་ཡིན་ནོ་ མ་ ་བ ོམ་
པའོ། །
གཉིས་པ་ནི། ག གས་ ག་པ་ མས་ལའང་མི་ ག་པ་ ེས་ ་འ ེལ་བ་དང་། མི་ ག་པ་ མས་ལའང་ ག་
པ་ ེས་ ་འ ེལ་ལོ་ མ་ ་བ ོམ་པ་ཡིན་ལ། ག་པ་ལ་མི་ ག་པ་ཇི་ ར་འ ེལ་ཅེ་ན། ག་པར་ གས་པ་ཡང་
པགས་པ་ཙམ་ ་ཟད་ །ི པགས་པའང་མི་གཙང་བའི་ ས་ མ་ ་ ་ ག་གི་ཡ་ ལ་ཡིན་པ་ ་ འོ། །མི་ ག་པ་
ལ་ ག་པ་འ ེལ་བ་ཡང་དེ་ལས་གོ་བ ོག་ ེ་ཤེས་པར་ འོ། །
ག མ་པ་ནི། ག གས་ག མ་པོ་དེ་བ ེས་ནས་ ག་པ་ཉིད་ ་རོ་གཅིག་པར་བ ོམ་པ་ཡིན་ནོ། ། ོམ་ ལ་
ག མ་པོ་འདི་ ན་བ ས་ ་ི འ ེལ་བ་བཞིན་བཀོད་དོ། །

འཕགས་པ་ཆོས་ ན་ ་འ ོ་བའི་མདོ་ལས།
ག་པ་ཞེས་ ་བ་ནི་ ོང་པའོ། །མི་ ག་པ་ཞེས་ ་བ་ནི་ ་བར་ ར་པ་ ེ།
ཞེས་སེམས་དཔའི་ མ་ཐར་བ ད་ཀ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་བཤད་དོ། །
དེའང་ མ་ཐར་ག མ་པ་འདི་བ ོམ་པ་ལ་ མ་ཐར་གཉིས་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡན་ལག་ ་དགོས་པ་
(༣༤༦བ)ཡིན་ཏེ།

ནང་ག གས་མེད་པར་འ ་ཤེས་པས་ ོན་པོ་ཟིལ་ ིས་གནོན་པ་ལ་སོགས་བཞི་དང་ ས་ཐ་

དད་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་བདེར་གནས་ ་ི ལམ་ནི། ཚ་འདིར་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པའི་ལམ་ལ་ ་ ེ། མི་གནས་
པའི་ ང་འདས་ ་ི ཐར་པ་དང་མ ན་པར་གནས་པའི་ལམ་ ་ི རང་བཞིན་ལ་ག གས་མེད་པའི་ ོམས་པར་འ ག་
པའི་ མ་པ་བཞི་དང་།

ོས་པའི་མཚན་མ་ཞི་བར་གནས་པའི་ལམ་ ི་རང་བཞིན་ལ་འ ་ཤེས་དང་ཚར་བ་འགོག་

པའི་ མ་པར་ཐར་པ་གཅིག་ ེ། དེ་ ར་ན་ མ་པ་ འོ། །
དེ་དག་གིས་འ ོས་དོན་མངོན་པ་འོག་མའི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་ ང་ཟད་བཤད་ན་གཉིས་ ི།

དང་པོར་

ག གས་མེད་བཞི་ལས་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དང་། གང་ཟག་གང་ལ་ ེ་བ་དང་། ས་གང་གི་སེམས་ལ་བ ེན་པ་དང་།
ལ་གང་ལ་དམིགས་པ་དང་། མ་པ་ཇི་ ར་བ ོམ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ག གས་མེད་བཞིའི་ཉེར་བ ོགས་བཞི་དང་། དངོས་གཞི་བཞི་བ ད་པོ་དེ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
ག གས་མེད་མཉམ་བཞག་དགེ་ མས་སོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཁམས་ག མ་ཀའི་ ེན་ལ་ ེ་བ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ནི། རང་གི་ཉེར་བ ོགས་དང་དངོས་གཞི་གང་ ང་ལ་བ ེན་པའོ། །
བཞི་པ་ནི། མ་ཐར་ ་ ར་པའི་ག གས་མེད་ ་ི དངོས་གཞི་ཟག་མེད་དེས་ས་འོག་མའི་བདེན་པ་ ེད་དང་བཞི་
ལ་དམིགས་པར་མི་ ས་ཏེ།
མཛད་ལས།
ག གས་མེད་དངོས་གཞི་དགེ་ མས་ །ི །

ོད་ ལ་ཟག་བཅས་འོག་མ་མིན། །ཅེས་དང་།
འ ེལ་པ་ལས།
ཆོས་ཤེས་པའི་ ོགས་དང་མ ན་པ་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ས་འོག་མའི་འགོག་པ་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
སོ། །
འོ་ན་གང་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ཅེ་ན། རང་ས་དང་གོང་སའི་བདེན་པ་བཞི་དང་། ས་འོག་མའི་(༣༤༧ན) ེས་ ་
བཟོད་པའི་ཤེས་པ་དང་། ེས་ ་ཤེས་པ་གཉིས་ ིས་བ ས་པའི་ལམ་བདེན་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
གང་དག་ག གས་ཅན་མིན་དེ་དག །
ོད་ ལ་གོང་དང་རང་སའོ། །
ག་བ ལ་ ོགས་དང་ ེས་ཤེས་ ོགས། །ཞེས་སོ། །
་པ་ནི། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སོ་ མ་ ་བ ོམ་པའོ། །
གཉིས་པ་འགོག་ ོམས་ནི། ཐེག་དམན་ ར་ན།

ས་ ེན། སེམས་ ེན། བ ེན་པ་འགོག་ ོམས་ ི་ མ་

གཞག་དང་ག མ་ལས།
དང་པོ་ལ། གང་ཟག་གང་ ོམས་པར་འ ག་པ་དང་། ཁམས་གང་ ་ ོམས་པར་འ ག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཉན་ཐོས་ ་ི དབང་ ་ ས་ན་ ིར་མི་འོང་ ས་མངོན་ ེད་དང་། ད ་བཅོམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་
མ་ ོལ་དག་འ ག་པ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
འགོག་པ་ཐོབ་པའི་ ིར་མི་འོང་། །
ས་ ས
ི ་མངོན་ མ་ ེད་པར་འདོད། །ཅེས་དང་།
འགོག་ཐོབ་གཉིས་ཀ་ལས་ མ་ ོལ། །ཞེས་འ ང་བས་སོ། །
སོ་ ེ་དང་།

ན་ གས་དང་།

ིར་འོང་དང་། ཤེས་རབ་ ང་ ོལ་ ི་ད ་བཅོམ་པ་ མས་འགོག་ ོམས་ལ་མི་

འ ག་ ེ། སོ་ ེས་འཕགས་ལམ་མ་ཐོབ་པའི་ ིར་དང་། ན་ གས་དང་། ིར་འོང་དང་། ཤེས་རབ་ ང་ ོལ་ ི་

ད ་བཅོམ་ མས་ ིད་ ེའི་སེམས་མ་ཐོབ་པའི་ ིར་དང་།
ངས་པའི་ ིར་རོ།

དེ་བཞི་ཀས་ ང་ ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པ་མ་ ས་

།རང་ ལ་ ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པ་ ངས་པའི་ ོབ་མི་ ོབ་གཉིས་ཀས་འགོག་ ོམས་ལ་

འ ག་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས་བཤད་དོ། །
རང་ ལ་བསེ་ ་ ་ ས་ནི་ ོབ་ལམ་ ་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་མི་འ ག་ ེ། དེས་ ོད་ནས་ཟད་མི་ཤེས་པའི་
བར་ ན་ཐོག་གཅིག་ལ་བ ོད་དགོས་པར་ ེད་དགོས་པའི་ ིར་(༣༤༧བ)རོ། །
གཞན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ ང་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་ ེ།
མཛད་ལས།
བ་པའི་ ང་ བ་ ས
ི ་འཐོབ་ ། །ཞེས་འ ང་བས་སོ། །
ང་སེམས་ མས་འགོག་པའི་ ོམས་འ ག་ ས་པ་མིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་ཤེས་བཟོད་བ ་ ག ོམ་ལམ་བར་ཆད་
མེད་ལམ་ད །

མ་ ོལ་ལམ་ད ་ ེ་ ད་ཅིག་མ་ མ་ ་ ་བཞི་བར་མ་ཆད་ ་བ ེད་ནས་སངས་ ས་དགོས་

པའི་ ིར།
མཛད་ལས།
དང་པོར་མ་ཡིན་ ད་ཅིག་མ། །
མ་ ་ ་བཞིས་ཐོབ་ ིར་རོ། །ཞེས་འ ང་བས་སོ། །
གཉིས་པ་ཁམས་གང་ ་ ོམས་པར་འ ག་པ་ནི། འགོག་ ོམས་ ར་མེད་གསར་ ་ཐོབ་པའི་ ེན་ནི་འདོད་ཁམས་
་ི མིའི་ ེན་ཁོ་ན་ལ་ཡིན་ལ། ཐོབ་ཟིན་གནས་པ་ནི་འདོད་ག གས་གཉིས་ཀའི་ ེན་ལ་ཡོད་དེ། འདོད་པའི་ ེན་ལ་
འགོག་ ོམས་བ བས་ནས་ག གས་ ་ི ེན་ལ་མངོན་ ་ ེད་པ་ཡོད་པའི་ ིར་ཏེ།
མཛད་ལས།
གཉིས་ཀ་འདོད་དང་ག གས་ ེན་ཅན། །
འགོག་པ་དང་པོ་མི་ནང་ ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ག གས་མེད་ ་ི ེན་ལ་འགོག་ ོམས་མངོན་ ་ ེད་པ་མེད་དེ།

དེ་ ས་ ིས་མངོན་ མ་ ་ ེད་དགོས་པ་གང་

ཞིགག གས་མེད་ཁམས་ན་ ས་མེད་པའི་ ིར་དང་། ག གས་མེད་ཁམས་ན་འགོག་ ོམས་ལ་འ ག་པའི་ ོམ་པ་

མེད་པའི་ ིར་ཏེ།
ན་བ ས་ལས།
ག གས་མེད་པའི་ཁམས་ན་ནི་འདི་མངོན་ ་འ ར་བ་མེད་དེ། ཞི་བའི་ མ་པར་ཐར་པའི་ མ་པར་ ིན་
པས་གནས་པ་ མས་ནི་དེ་ལ་འབད་པའི་ ོམ་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་སེམས་ ེན་ལ། འ ག་པའི་སེམས་ ེན་དང་། ང་བའི་སེམས་ ེན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ིད་ ེའི་སེམས་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ཏེ།

ིད་ ེའི་སེམས་དེ་ཤིན་ ་ ་བས་སེམས་(༣༤༨ན)སེམས་

ང་གི་འ ང་བ་འགག་ ་བའི་ ིར་ཏེ།
མཛད་ལས།
ིད་ ེར་ ེ། །ཞེས་དང་།
་བ་ ་བའི་མ ག་ཐོགས་ ། །ཞེས་བཤད་པས་སོ། །
གཉིས་པ་ ང་སེམས་ནི།

ིད་ ེའི་སེམས་དག་པ་བ་དང་། ཟག་མེད་ཅི་ཡང་མེད་གང་ ང་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་

ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
རང་གི་དག་དང་འོག་མ་ཡི། །
འཕགས་པའི་སེམས་ ས
ི ་དེ་ལས་ ང་། །ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །
ག མ་པ་བ ེན་པ་འགོག་ ོམས་ ་ི མ་གཞག་ལ། དགག་གཞི། དགག་ ། འགོག་ ལ། ངོ་བོ།

ས་དང་ ་

ལས།
དང་པོ་ནི། དགག་གཞི་ ས་ ་ི ེང་ ་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་པའི་ གས་ལ་ ན་གཞི་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་
དགག་གཞིར་མི་འདོད་པའི་ ིར་དང་། འགོག་ ོམས་ ས་ ིས་མངོན་ མ་ ་ ེད་པར་འདོད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། སེམས་དང་སེམས་ ང་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ ། འ ་ཤེས་མེད་པ་འཆད་པའི་ བས་ །
འ ་ཤེས་མེད་པ་བ་འ ་ཤེས། །

མེད་པར་སེམས་དང་སེམས་ ང་ མས། །
འགོག་པའོ། །ཞེས་བཤད་ནས།
འགོག་ ོམས་ ་ི བས་ །
འགོག་པ་ཞེས་པའང་དེ་བཞིན་ཉིད། །ཅེས་འ ང་བས་སོ། །
ག མ་པ་ནི།

ཚར་འ ་རགས་པས་ མ་པར་གཡེང་བར་མཐོང་ནས་དེ་ཞི་བར་གནས་པའི་ ོ་ ོན་ ་བཏང་ ེ།

ིད་ ེའི་སེམས་སེམས་ ང་ མས་འགོག་པའི་ ལ་ ་ ོམས་པར་འ ག་ ེ།
མཛད་ལས།
འདི་གནས་དོན་ ་ ིད་ ེར་ ེ། །ཞེས་བཤད་པས་སོ། །
བཞི་པ་ནི། དགེ་སོགས་ག མ་ལས་དགེ་བ།

ོང་འ ར་ག མ་ལས་ ེ་གནས་ ོང་འ ར་ལན་ ངས་གཞན་ལ་

ོང་འ ར་གཉིས་དང་། ོང་བར་མ་ངེས་པ་ མས་ཡོད་དེ།
མཛད་ལས།
དགེ་བའོ་གཉིས་ ་ ོང་འ ར་དང་། །
མ་ངེས། ཞེས་བཤད་པས་སོ། །
བེམ་ཤེས་ ན་མིན་ག མ་ལས་ ན་མིན་འ ་ ེད་དེ་སེམས་སེམས་ ང་མཐའ་དག་བཀག་པས། རིག་པ་ཡེ་མེད་
པའི་ ས་ ་ི གནས་ བས་ ས
ི ་ ན་མིན་ ་འདོད་པས་(༣༤༨བ)སོ།

།འོ་ན་ ོམས་འ ག་ ་བཤད་པ་དང་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། འདི་ལ་ ོམས་པར་ གས་པའི་ཚ་ ས་ ི་འ ང་བ་ཆ་ ོམས་པར་འཇོག་པས་
ོམས་འ ག་ ་བཤད་པའི་ ིར་དང་། ་མིང་འ ས་ ་ལ་བཏགས་པའི་ ིར་རོ། །
་པ་ནི།

ོའ་འཕེན་པ་ཇི་ཙམ་བཏང་བ་དེ་ ིད་ ་ ོམས་པར་འ ག་ ས་པ་ཡིན་ནོ། ། མ་ཐར་ ་འདོགས་

པའི་ ་མཚན་འ ་ ེད་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་ ས
ི ་ ོགས་པས་ན་ མ་པར་ཐར་པ་ཞེས་ ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་
ིས་བཞེད་དོ། །
བཞི་པ་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་བསམ་ག གས་ ་ི ི་དོན་ནི་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ལ།

འདིར་བ ན་ ི་འགོག་པའི་ ོམས་འ ག་བཤད་པ་ལ། ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ གས་དང་། ད ་མ་པའི་ གས་
སོ། །
དང་པོ་ལ།

གང་ཟག་གང་གིས་ཁམས་གང་ ་ ོམས་པར་འ ག་པ་དང་།

འ ག་ ་ ོམས་འ ག་གི་རང་

བཞིན་ངོས་བ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། དམན་པའི་གང་ཟག་གི་དབང་ ་ ས་ན་ ིར་མི་འོང་ ས་མངོན་ ེད་དང་། གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་
མ་ ོལ་ ི་ད ་བཅོམ་པ་ ེ་དེ་འདིར་མི་བ ང་ལ།
འོ་ན་འདིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ནི། ོབ་པ་དང་། མི་ ོབ་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོས་དེ་ལ་འ ག་པ་ནི། དམན་ལམ་ ོན་ ་མ་སོང་ན་མཐོང་ལམ་ ི་ ེས་ཐོགས་ཁོ་ན་ནས་འ ག་དགོས་
ཏེ།

མཐོང་ལམ་མ་ཐོབ་པར་དེར་འ ག་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ།

།དེས་ན་ ལ་འ ོར་ ོད་པ་བ་འདོད་པའི་འགོག་

ོམས་འདི་ས་ ག་པ་ ིན་ཆད་ ་ཡོད་པའི་དབང་ ་ ས་ནས།

ས་ ་པ་ ིན་ ་ཐོད་ ལ་ ི་ ོམས་འ ག་དང་།

སེང་གེ་ མ་(༣༤༩ན)བ ིངས་ལ་སོགས་པ་མཐར་གནས་ ་ི ོམས་འ ག་ད ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་པའི་ ས་
་ི འགོག་ ོམས་ ་ི མ་གཞག་ ེད་དགོས་པ་འདི་ ན་ ་འ ེལ་ ི་དགོངས་པར་གནས་པ་ཡིན་ལ།

ན་ ་

འ ེལ་ནས་འ ང་བའི་འགོག་ ོམས་ད ་མ་དང་མ ན་པ་ཁོ་ནར་འཆད་དགོས་ན། ཇི་ ིད་ས་ ག་པ་མངོན་ ་མ་
ས་པར་ད ་མའི་ གས་ ་ི འགོག་ ོམས་མངོན་ ་ ེད་མི་ ས་ལ། དེ་ ར་ན་ས་གཉིས་པ་སོགས་ཐོད་ ལ་དང་
སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ ་ི ོམས་འ ག་མེད་པར་ཐལ་བའི་ ོན་འདི་གནས་སོ། ། ོམས་འ ག་འདིའི་རང་ ོག་ནས་
ཡེ་ཤེས་ ་མི་འཆད་ ང་། འགོག་ ོམས་ལ་ ོམས་པར་ གས་པས་ ིབ་པའི་ས་བོན་ ོང་མི་ ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
འདི་ལ་ཇི་ ིད་ ོམས་པར་ གས་པ་དེ་ ིད་ ་ མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ན་མི་འཆད་ ་འ ང་བ་ཅན་ཡོད་
པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་མི་ ོབ་པའི་དབང་ ་ ས་ན།
འ ག་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ།

སངས་ ས་འཕགས་པས་འགོག་ ོམས་ལ་ ོམས་པར་

དགག་གཞི་མེ་ལོང་ ་ འི་ཡེ་ཤེས་ ི་ ེང་ ་དགག་ ་ མ་ཤེས་ཚགས་བ ན་

འཁོར་དང་བཅས་པ་བཀག་པའི་ ོམས་འ ག་ལས་ ང་བ་མི་ ིད་པའི་ ིར་དང་།

མས་པ་དང་ཐོགས་མེད་ ི་

ག ང་ ་སངས་ ས་ལ་འགོག་ ོམས་འདི་ ་ ་ཞིག་ཡོད་པར་གསལ་བར་ག ངས་ལ། ཉི་ ང་ལས་ ང་དེ་དང་
མ ན་པར་བཤད་པའི་ ིར་རོ།
འ ག་ལ།

།ཁམས་གང་ ་འགོག་ ོམས་ ་འ ག་པ་ནི།

ག གས་མེད་ ་དགོས་པ་མེད་པས་མི་འ ག་གོ།

ཁམས་འོག་མ་གཉིས་ཁོ་ནར་

།འགོག་ ོམས་འདི་དང་པོ་མིའི་ ེན་ལ་ ོན་ ་

བ བས་ནས་ ི་མ་ག གས་ཁམས་ ་འགོག་ ོམས་མངོན་ ་ ེད་པ་ལ་དམན་པའི་དབང་ ་ ས་ན་དཀའ་བའི་
གནད་ཡོད་ ང་།

ང་(༣༤༩བ)སེམས་འཕགས་པའི་དབང་ ་ ས་ན་དཀའ་བའི་གནས་མེད་དེ།

ང་སེམས་

འཕགས་པ་ནི་ས་འོག་མར་ ེ་བ་ལེན་པའི་ ར་ ར་པའི་ཉོན་མོངས་ལ་ཆགས་ ལ་མ་ ས་པར་གོང་མ་གོང་མའི་
དངོས་གཞིའི་སེམས་མངོན་ ་ ེད་པ་ཡིན་པས། གོང་མའི་དངོས་གཞི་ལས་མ་ཉམས་བཞིན་ ་འོག་མར་ ེ་བ་ལེན་
པ་མི་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་འ ག་ ་ ོམས་འ ག་གི་རང་བཞིན་ནི། དགག་གཞི་ ན་གཞིའི་ ེང་ ་འགོག་ ེད་འཇིག་ ེན་ལས་
འདས་པའི་ལམ་ ིས་དགག་ ་ མ་ཤེས་ཚགས་བ ན་འཁོར་བཅས་བཀག་པའི་གནས་ བས་ལ་བཏགས་པའི་
ན་མིན་འ ་ ེད་དོ། །གནས་ བས་འདིར་ཁ་ཅིག་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ན་ཆད་པར་འདོད་པ་ནི་
ཤིན་ ་ནོར་བ་ཡིན་ཏེ།

འགོག་ ོམས་ ་ི བས་ ་འདས་ལམ་ ི་ཡེ་ཤེས་དགག་ ར་འདོད་ན་ནི་དེ་ལས་མི་

རིགས་པ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཡང་གལ་ཏེ་འདས་ལམ་ ི་ཡེ་ཤེས་དངོས་ ་མི་འགོག་ ང་། རང་ གས་ ིས་
ན་ཆད་པར་འདོད་ན་འདས་ལམ་དེས་འགོག་ ོམས་ལ་འ ག་པའི་ བས་ ི་དགག་ ་འགོག་ ེད་ ་འགལ་ཏེ།
འགོག་ ེད་འདས་ལམ་ ན་ཆད་ན་འགོག་ ོམས་ ིས་དགག་ ་འགོག་མི་ ས་པའི་ ིར། ཅི་ ེ་མི་ ོག་ཡེ་ཤེས་
ཡིན་ན་ཡིད་ ་ི མ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ བ་པ་ལ་བསམས་ནས་དེ་ ར་འདོད་དོ་ཞེ་ན།

དེ་ ར་ན་མི་ ོག་ཡེ་

ཤེས་དེ་བདག་ ེན་དབང་པོ་ལ་བ ེན་པའི་ཤེས་པར་འ ར་ལ། འདོད་ན། ཚགས་ ག་གང་ ང་འདས་མ་ཐག་
པའམ་ཉོན་མོངས་ཅན་ ི་ཡིད་གང་ ང་ལ་བ ེན་པར་འ ར་ཏེ།

དེ་གང་ ང་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཡིད་ ི་ མ་

ཤེས་ ་ི བདག་ ེན་ཡིད་དབང་གིས་ ེད་པར་མ་བཤད་པའི་ ིར།

མདོར་ན་མི་ ོག་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན་ཡིད་ ི་ མ་

ཤེས་ཡིན་པས་མ་ བ་ ེ། སར་གནས་ ་ི མཉམ་པར་བཞག་(༣༥༠ན)པའི་ཡེ་ཤེས་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ད ་མའི་ གས་ ་ི འགོག་ ོམས་ཞེས་ ་བ་མདོ་ ེ་ས་བ ་པ་དང་། ད ་མ་འ ག་པ་ལས་བཤད་
པ་དེ་ནི་ཉན་རང་ལ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ།

གས་དེ་ནས་བཤད་པ་དེ་ནི་ཤེར་ ིན་ ི་ ོབས་ ིས་ཐོབ་དགོས་པའི་ ིར།

དགག་གཞི་དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ི ེང་ ་དགག་ ་ ོས་པའི་ཚགས་བཀག་པའི་མི་ ོག་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཙམ་ ིས་ནི་དེར་
འཇོག་ ས་པ་མིན་ཏེ། བསམ་གཏན་ ི་ཉེར་བ ོགས་ལ་བ ེན་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ ོམ་ ི་ལམ་ཡང་དེར་ཐལ་
བའི་ ིར། དེས་ན་འདིའི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་ ་བསམ་གཏན་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་གཙ་བོར་ ར་པའི་ས་ ོན་ ་
བཏང་ནས། དགག་གཞི་དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ི ེང་ ་འགོག་ ེད་ཤེར་ ིན་ ི་ ོབས་ ིས་དགག་ ་ ོས་པའི་མཚན་མ་
མ་ ས་པ་བཀག་པས། ད་པར་ ་ ས་པའི་མི་ ོག་ཡེ་ཤེས་སོ། །

ས་མཚམས་ནི་ས་ ག་པ་ནས་ཐོབ་ཅིང་།

ས་བ ན་པར་ཇི་ ར་འདོད་པ་བཞིན་ ་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་

འ ག་ ས་ཤིང་རང་ ོབས་ ས
ི ་ ང་བར་ཡང་ ས་ལ། ས་བ ད་པར་ནི་འ ག་པ་ལ་དེ་ ར་ ས་ ང་ ང་བ་ནི་
རང་ ོབས་ ས
ི ་མི་ ས་ཏེ། སངས་ ས་ མས་ ིས་དེ་ལས་ ོང་དགོས་པའི་ ིར་དང་། དེར་རང་ ོབས་ ིས་
ང་མི་ ས་པ་ནི་ ེས་ཐོབ་ འང་མཚན་འཛན་ ི་ ོག་པ་ཉེ་བར་ཞི་བས་མཉམ་ ེས་ད ེར་མེད་ ་བ ེ་ ས་པའི་
ིར་དང་།

ས་འདིར་ཆོས་ཉིད་ལ་ ས་ ག་ ་ ོམས་པར་འ ག་པའི་ ས་པ་ཐོབ་ ང་བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་

ཡོངས་ ་མ་ ོགས་པར་ཤེས་ ིབ་ ོང་བར་ ས་ན་ག གས་ ་གཉིས་ ིས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ེད་པར་མི་ ས་
པ་དེའི་ ིར་འགོག་ ོམས་ལས་ ོང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚག་དོན་ནི།

འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་།

ག གས་མེད་

(༣༥༠བ)པ་བཞི་དང་། འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་དག་ ེ་ད འོ། །
་པ་ ོང་བའི་ལམ་ནི།

ོང་བའི་ལམ་ལ་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ ི་ མ་པ་བདེན་པ་བཞིས་བ ས་

པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་མི་ ན་པའི་ ིར།

ན་ནས་ མ་པར་ ང་བ་དང་ ན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་བཟོད་པ་བཞིའ།ོ

།
ག་པ་སངས་ ས་ ་ི ལམ་ནི།

སངས་ ས་ཉིད་ ་ི ལམ་ལ་ ིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ མ་པ་

བ ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ ེ། ེ་ཞེས་པ་འོག་མ་འ ེན་ ེད་ ་ི ཚག་གོ། །
གཉིས་པ་བ ་བ་ནི།

དེ་ ར་ན་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ལམ་ ི་ ེན་ཅན་ ི་

མ་པ་ མ་ ་ ་བཞིའ།ོ །
ག མ་པ་ མ་མ ེན་ ི་ མ་པ་ལ། བ ན། བཤད། བ ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཉིད་ ་ི ན་མོང་མིན་པའི་ཡོན་ཏན་ ི་ མ་པ་

ནི་གོང་ན་གཞན་མེད་པས་ན་ཤིན་ ་ ལ་ ་ ང་བའི་ ིར།

འཕགས་པ་འོག་མ་ལས་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་

གཅིག་ ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བཀོད་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ། ཡོན་ཏན་ ི་ད ེ་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་ ི་རང་བཞིན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། ོབས། མི་འཇིགས་པ། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ། མ་འ ེས་པའི་ཆོས་དང་བཞི་ལས།
དང་པོ་ནི།

མ་མ ེན་ ི་ མ་པ་དེ་ལ་དགེ་བ་དང་བདེ་བ་འ ང་བའི་གནས་ཡིན་ཅིང་།

ག་བ ལ་འ ང་བ་

ནི་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པར་མ ེན་པའི་ ོབས་ ི་ མ་པས་གཞན་ཡང་དེ་ ོགས་པ་ལ་བཀོད་པས་གནས་

དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་འཛན་པ་ཐབས་ལ་བ ་བའི་བ ད་འཇོམས་པར་ ེད་པ་དང་།

རང་གི་ལས་

་ི མ་པར་ ིན་པའི་འ ས་ ་རང་ལ་ ིན་པར་མ ེན་པའི་ ོབས་ ི་ མ་པས་གཞན་ཡང་དེ་ ོགས་པ་ལ་བཀོད་
པས་བདེ་ ག་ལས་ ་ི འ ས་ ་མིན་པར་འཛན་པ་(༣༥༡ན) བས་ལ་བ ་བའི་བ ད་འཇོམས་པར་ ེད་པ་དང་།
ཐེག་པ་ག མ་ལ་མོས་པའི་མོས་པ་ ་ཚགས་པ་མ ེན་པའི་ ོབས་ ས
ི ་གཞན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པར་ ར་
ང་གི་ས་བོན་ཡོད་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་ངེས་འ ང་ལ་ ་ ེད་ ི་བ ད་འཇོམས་པར་ ེད་པ་དང་།

འཇིག་ ེན་ ་ི

ཁམས་ ་མ་ མ་པར་དག་པར་ ར་ ང་དང་ ར་མི་ ང་གི་ས་བོན་ ་མ་མ ེན་པའི་ ོབས་ ིས་གཞན་ ི་འཇིག་
ེན་ ི་ཁམས་ མ་པར་དག་པར་ ར་ ང་གི་ས་བོན་ཡོད་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་ངེས་འ ང་། དབང་པོ་ ་མཆོག་དང་
མཆོག་མ་ཡིན་པ་མ ེན་པའི་ ོབས་ ས
ི ་གཞན་ ི་དབང་པོ་མཆོག་གི་ཐེག་ཆེན་ ི་ངེས་འ ང་ལ། ཐམས་ཅད་ ་
འ ོ་བའི་ལམ་མ ེན་པའི་ ོབས་ ས
ི ་ ང་ བ་ ་འ ོ་བའི་ལམ་ ི་ ལ་བ་ཡོད་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་ངེས་འ ང་། མ་
ཐོབ་པའི་འ ་ཤེས་ ་ ིབ་པར་ ེད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་ཤིང་ཐོབ་པའི་ ས་ ་རང་གི་ས་པའི་ཉོན་མོངས་
པ་དང་བཅས་པ་ན་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་བསམ་གཏན་ག གས་མེད་དང་།
ལ་བ་ན།

ཉོན་མོངས་པ་གཉིས་པོ་དེ་དང་

མ་པར་ ང་བའི་བསམ་གཏན་ག གས་མེད་མ ེན་པའི་ ོབས་ ིས་ མ་པ་གཞན་ཡང་དེ་ ོགས་པ་

ལ་བཀོད་པས།

བསམ་གཏན་ག གས་མེད་དེ་དག་པ་མཐར་ ག་མ་ཡིན་པ་ལ་དག་པ་མཐར་ ག་ ་འཛན་པའི་

བ ད་འཇོམས་པར་ ེད་པ་དང་།

ོན་ ི་ཐེག་ཆེན་ ི་དང་། ཐེག་དམན་ ི་དགེ་བ་གོམས་པ་ལ་སོགས་པ་ ོན་ ི་

གནས་ ེས་ ་ ན་པ་མ ེན་པའི་ ོབས་ ས
ི ་གཞན་ཐེག་ཆེན་ ི་དགེ་བ་གོམས་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་ངེས་འ ང་།
ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་རིགས་ཅན་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་རིགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་འཆི་འཕོ་བ་
དང་ ེ་བ་མ ེན་པའི་ ོབས་ ས
ི ་གཞན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་རིགས་ཅན་དེ་དག་ཐེག་ཆེན་ལ་ངེས་པར་འ ང་། རང་གི་
ཟག་པ་ཟད་པའི་མ ནེ ་པའི་ ོབས་ ས
ི ་(༣༥༡བ)གཞན་ཡང་ཟག་ཟད་ལ་བཀོད་པར་ ེད་པས་ཐེག་ཆེན་ ི་ངེས་
འ ང་ལ་ ་བར་ ེད་པའི་བ ད་འཇོམས་སོ། །དེ་ ར་མ ེན་པའི་ ོབས་ནི་ མ་པ་བ ་དང་ཞེས་དང་གི་ ད་ ས
ི ་
འོག་མ་དང་ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ང་ནི་སངས་ ས་ནས་ཤེས་ ་མ་ ས་པ་ཤེས་ སོ་ཞེས་བདག་ཉིད་ ་ི ཞལ་ ིས་འཆེས་པ་ ་

མཆོག་ བས་པོ་ཆེའི་གནས་ ་དམ་འཆའ་བ་ནི་འཁོར་ ི་ནང་ ་སེང་གེའི་ ་ ོགས་ནས་ཚངས་པའི་གནས་ ་
ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་ལ་ཆོས་དང་མ ན་པའི་ ོལ་བ་པོ་མེད་པ་དེ་མི་འཇིགས་པའི་ མ་པ་དང་པོ་ ེ་ ོགས་
པ་ ན་ཚགས་ ་ཞལ་འཆེས་པ་ཡིན་ལ། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བས་ན་ ་མཆོག་ ་ན་མེད་པ་ཡིན་པ་

ེ་ བས་པོ་ཆེའ།ོ །མི་ ག་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པ་ ་ན་མེད་པའི་ཆོས་ ོན་པས་ན་འཁོར་ ི་ནང་ཞེས་སོ། ། ་
ངན་ལས་འདས་པའི་ ར་ ར་པའི་ཆོས་ ོན་པས་ན་ཚངས་པ་ཞེས་སེམས་དཔའི་ས་ལས་བཤད་དོ། །དགེ་བའི་ ་
བ་དང་མ ངས་པར་མི་ ན་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ ག་ག མ་པོ་དེ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ལ་
བར་ཆད་ ེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ ་བ དོ ་པར་མཛད་པ་ལ་ཆོས་དང་མ ན་པའི་ ོལ་བ་པོ་མེད་པ་ ེ།

བར་ཆད་ ི་

ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ ང་ བ་ ་ི གེགས་ཡིན་པར་ཞལ་འཆེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ན་མི་འཇིགས་པའི་དམ་བཅའ་
གཉིས་པའོ།

།གཞི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ལམ་ ག མ་པོ་དེ་ ང་ བ་ཆེན་པོར་ངེས་པར་འ ང་

བའི་ལམ་ཉིད་ ་རབ་ ་བ ན་པ་ལ་ཆོས་དང་མ ན་པའི་ ོལ་བ་པོ་མེད་པ་ ེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ལམ་གང་ཡིན་པ་
དེ་དག་ ང་ བ་ ་ི ལམ་ཡིན་པར་ཞལ་འཆེས་པའི་ ིར་ན་མི་འཇིགས་པའི་དམ་བཅའ་ག མ་པའོ།

།དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་བདག་ཉིད་ ས
ི ་ཟག་པ་ཟད་དོ་ཞེས་ ངས་པ་ ན་ཚགས་ཉིད་ ་ཞལ་འཆེས་པ་ལ་ཆོས་དང་མ ན་
པའི་ ོལ་བ་(༣༥༢ན)པོ་མེད་པས་མི་འཇིགས་པའི་ མ་པ་བཞི་ ེ། དང་ཞེས་པ་ནི་ ད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ི མ་ ངས་སོ་སོ་བ་ མས་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ི རང་ ིའ་ི མཚན་ཉིད་
སོ་སོ་བ་དང་།

ལ་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ད་སོ་སོ་བ་དང་། ཆོས་ ་ི མ་ ངས་དེ་དག་ལ་ ས་ ་ཡོད་པ་

དང་། བཏགས་པར་ཡོད་པ་ནི་གང་ཞེས་རབ་ ་ད ེ་བ་སོ་སོ་བའི་ ལ་ལ་འ ག་ ལ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་ ་མཚན་
པར་ ་བའི་ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། དེའི་མཚན་ཉིད་ ་ ེད་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ི དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་
པར་རིག་པ་དང་།
རིག་པ་དང་།

མཚན་མཚན་ ི་ ེན་ ེད་པའི་གཞི་ངེས་པར་ ་ལ་རག་པས་ངེས་པའི་ཚག་སོ་སོ་ཡང་དག་
ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ ་ི མཚན་མཚན་གཞི་ག མ་ ི་ མ་གཞག་ཁོང་ ་ ད་པས་ ་བ་ལ་མི་

འཇིགས་པའི་ ོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ མ་པ་བཞི་ ེ། དང་ཞེས་པ་ ད་དོ། །
བཞི་པ་ནི།

་ལ་ ག་ག མ་ ི་འ ལ་པ་མི་མངའ་བ་དང་། ག ང་ལ་ ག་ག མ་ ི་ཅ་ཅོ་མི་མངའ་བ་དང་།

ོགས་པ་མི་བ ེད་པའི་ ན་པ་ལས་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་དང་།
གཉིས་ ་ ང་བ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ ་ི འ ་ཤེས་ མི་མངའ་བ་དང་།
གཞན་ཡང་ལས་བ ་པ་ལས།
་མཚ་ ་ ིན་གནས་ ་ི བས། །
ས་ལས་ཡོལ་བར་འ ར་ ིད་ ང་། །
ག ལ་བར་ ་བའི་ ས་ མས་ལ། །

གས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མི་མངའ་བ་དང་།

སངས་ ས་ ས་ལས་ཡོལ་མི་མངའ། །
ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ ་ག ལ་ ་འ ལ་བའི་ ས་ལ་བབ་པར་ཤེས་ན་འ ལ་ལ། ས་ལ་མ་བབ་ན་མི་འ ལ་བ་ནི་
སོ་སོར་མ་བ གས་པའི་བཏང་ མ
ོ ས་མི་མངའ་བའི་ མ་པ་ ག་ནི་ ོད་པ་མ་འ ེས་པ་ ག་གོ། །འ ན་པ་ ེ་དད་
པ་དང་། བ ོན་འ ས་དང་།

ན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛན་དང་། ཤེས་རབ་ ་ི དབང་པོ་དང་།

ིབ་པ་གཉིས་

(༣༥༢བ)ལས་ མ་པར་ ོལ་བ་ལས་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་ནི་ ོགས་པ་མ་འ ེས་པའི་ མ་པ་ ག་གོ། ། ་འ ལ་
དང་འོད་འ ེད་པ་ལ་སོགས་ འི་དང་། ཆོས་ ོན་པ་དང་ག ལ་ ་ ང་ ོན་པ་སོགས་ག ང་གི་དང་། ཤེས་ ་
མ ེན་པ་དང་ག ལ་ ་ ིན་ ིས་ ོབ་པ་ལ་སོགས་ནི་ གས་ ་ི ིན་ལས་ཏེ།

ིན་ལས་དེ་ མས་ལ་འ ག་པ་ན་

ཡེ་ཤེས་ ིན་ལས་ ་ི ོན་ ་འ ོ་ཞིང་། ཡེ་ཤེས ་ ིན་ལས་ ་ི ེས་ འང་འ ང་བའི་ མ་པ་ག མ་ནི་ ིན་ལས་མ་
འ ེས་པ་ག མ་དང་། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ ར་ ང་བ་ ེ་ག མ་པོ་རེ་རེ་ཞིང་ཉོན་ ིབ་ ངས་པས་
ན་མ་ཆགས་པ་དང་། ཤེས་ ིབ་ ངས་པས་ན་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མ་འ ེས་པའི་ མ་པ་ག མ་ ེ། དེ་ ར་
སངས་ ས་ ་ི ཆོས་མ་འ ས
ེ ་པ་བཅོ་བ ད་ ་ི མ་པ་དག་གོ། །དང་ཞེས་པས་འོག་མ་དང་ ེལ་ལོ། །
ས་ག མ་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་ཅན་ ིས་ ོག་པ་ན་ ལ་དང་རང་བཞིན་ ི་བ ལ་དོན་ ་སོང་བ་
ཡིན་ལ།

ོགས་པའི་སངས་ ས་ལ་ནི་ ས་ག མ་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་བ ལ་པས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

མངོན་ མ་ ི་ ན་མངའ་བ་ཡིན་ནོ། །
ཇི་ ད་ ་མཛད་ ་ི གནས་ད ་པ་ལས།
་ འི་མདོངས་ནི་གཅིག་ ་ལ། །
་ཡི་ད ེ་བ་ཇི་ ེད་པ། །
དེ་མ ེན་པ་ནི་ ན་མ ེན་ཏེ། །
ན་མ ེན་ཡེ་ཤེས་མིན་པ་མིན། །
ཅེས་ག ངས་པས། ན་ ོབ་པའི་ཆོས་སམ་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མ ེན་ཅིང་གཟིགས་པར་
ག ངས་པ་འདི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་བ་ ིན་ཆད་མ ན་པར་ ོག་ལ། ད ་མ་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
སངས་ ས་ ་ི ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མ་འ ེས་པའང་ཡིན་ཏེ། མཛད་ལས།
སངས་ ས་ཆོས་ནི་མ་འ ེས་པ། །

ོབས་ལ་སོགས་པ་བཅོ་བ ད་དོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། སོགས་ཁོངས་ནས་མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། ན་པ་(༣༥༣ན)ཉེར་གཞག་ག མ་དང་།
གས་ ེ་ཆེན་པོའ།ོ །
གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ ་ི རང་བཞིན་ལ་ག མ། དེ་བཞིན་ཉིད་ ི་ མ་པ་དང་། རང་ ང་གི་ མ་པ་དང་། སངས་
ས་ ་ི མ་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ལན་གཅིག་མིན་པར་བཤད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཆོས་ཉིད་ནི་ ང་འདས་ཆེན་པོའ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ཆོས་བཤེས་ ས
ི ་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་བཤད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ནི་ ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་
ཏེ། ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་ཉིད་ མ་པར་དག་པའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །དང་ནི་ ད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ ས
ི ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་དབང་བ ར་བ་ནི་རང་ ང་གི་ཡེ་ཤེས་ ་ི མ་རོལ་ཡིན་
ཏེ།

དབང་བ ར་བ་གཞན་ལ་བ ོས་མི་དགོས་པའི་ ིར།

འཁོར་ལོས་ ར་བའི་ ལ་པོས་ ལ་ ིད་ལ་དབང་

བ ར་བ་བཞིན་ནོ། །དང་ནི་ ད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ན་མོང་མིན་པའི་ཡོན་ཏན་ ི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ ོགས་ནས་
ིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་ ང་ ེ་ ོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཁོང་ ་ བ་པའི་སངས་ ས་ཉིད་ ི་
མ ེན་པ་ནི་ མ་པ་ག མ་མོ། ། ེ་ཞེས་པ་ནི་འོག་མ་འ ེན་ ེད་དོ། །
འདི་རང་ ང་གི། མ་པ་དང་སངས་ ས་ ་ི མ་པ་ལ་ ད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན།
ཉི་ ང་ལས།
མ་པའི་ད ེ་བ་གང་ཡིན་པ་ ོབས་སོགས་དང་། དེ་ མས་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་
མས་ལ་དབང་བ ར་བ་གང་ཡིན་པ་ནི་རང་ ང་དང་། ཆེད་ ་ ་བ་གང་ཡིན་པ་ནི་སངས་ ས་ཉིད་ ི་
མ་པར་བཤད་དོ། །
ཆོས་ ་ི བཤེས་གཉེན་ ིས་ནི།

དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་ཏེ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པ་ན་དངོས་པོ་ མས་ལ་
དབང་བ ར་བའི་མ འི་ ོ་(༣༥༣བ)ནས་རང་ ང་ ་བཞག་ལ། དེ་ཉིད་ ་ི མ་པ་ ་ཚགས་པ་མ་
འ ེས་པར་མ ེན་པའི་ ོ་ནས་སངས་ ས་ཉིད་ ི་ མ་པར་གཞག་ཅེས་ག ངས་སོ། །
ག མ་པ་བ ་བ་ནི། དེ་ ར་ན་སངས་ ས་ མས་ ་ི མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི ན་མོང་མིན་པའི་ལམ་
ི་ ེན་ཅན་ ི་ མ་པ་ནི་ མ་ ་ ་ད འོ། །
ག མ་པ་ ིའི་དོན་བ ་བ་ལ། ངོ་བོའ་ ོ་ནས་སོ་སོའ་དོན་བ ་བ་དང་།

ངས་ ི་ ོ་ནས་ ན་མོང་གི་དོན་

བ ་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། མ ེན་པ་ག མ་པོ་དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི མ་པ་ནི་ཉི་ ་ ་བ ན་ཡོད་པ་ལས། ཉན་
ཐོས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ད་ཐ་དད་པས་བ ས་པའི་ ེ་ ག་གིས་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ཉན་ཐོས་ ་ི ད་ལ་
ཡོད་པའི་ མ་པ་ཉེར་བ ན་ནི་ཟག་པ་མེད་པ་ཞེས་ ་ ེ།

ཉོན་མོངས་པ་ཆེད་ ་གཉེར་ནས་ ང་བའི་གཉེན་པོའ་

རིགས་ ་བ ན་པའི་ ིར་རོ། །དང་ནི་ ད་དོ། ། ང་སེམས་ ་ི ད་ལ་ཡོད་པའི་ མ་པ་ཉེར་བ ན་ནི་ ཟག་པ་དང་
བཅས་པ་ཞེས་ ་ ེ། རང་དོན་ ་ཉོན་མོངས་ ་ི གཉེན་པོར་མི་བ ོམ་པའི་གཞི་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར། དག་ ང་ཡིན་
ནོ་ཞེས་པས་ཟག་མེད་ལས་གཞན་ ང་སེམས་ ་ི གཞི་ཤེས་ཟག་བཅས་དག་ ང་ཡོད་དོ་ཞེས་བ ན་ཏོ། །
ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི མ་པ་ནི་ ེན་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ས
ི ་གཞན་དོན་ ་ཉོན་མོངས་པ་ཆེད་ ་
གཉེར་ནས་ཤིན་ ་མི་ ོང་བའི་ ིར་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །
འགའ་ཞིག་གིས་ནི་ ོབ་དཔོན་འདིས་ལམ་ཤེས་ ་ི མ་པ་ཟག་བཅས་ཁོ་ན་ཡིན་ཅེས་པ་འདི་མི་རིགས་སོ། །
དེ་ཇི་ ར་ཞེ་ན། ས་བ འི་མཉམ་བཞག་ན་ལམ་ཤེས་ ི་ མ་པ་མེད་པར་ཐལ། ཟག་མེད་ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་
ན་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ ོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་བཤད་དོ་ཞེས་ཟེར་བའང་ཡོད་དོ། །
མ་པ་(༣༥༤ན)ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི ན་མོང་མིན་པའི་ཟག་པ་མིན་པའི་ལམ་ ི་ བ་པའི་ཡོན་ཏན་
ི་ མ་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཁོ་ན་ལ་མངའ་བ་ཡིན་ཏེ།

ཡང་དག་པར་

ོགས་པའི་སངས་ ས་ ས
ི ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་བག་ཆགས་དང་བཅས་ཏེ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་
་ ངས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་བ ར་བའི་ ིར། སངས་ ས་ ་ི སའི་ཡོན་ཏན་ ི་ མ་པ་ནི་ཟག་པ་མེད་
པ་ཁོ་ན་དག་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་ཉན་ཐོས་དང་ ང་སེམས་ ་ི ད་ལ་ཡོད་པའི་སོ་བ ན་དང་སོ་བཞི་པོ་དེ་སངས་ ས་ ི་སའི་ མ་མ ེན་

ི་ མ་པར་ག ང་ངམ་ཞེ་ན། མི་ག ང་ ེ། མ་པ་དེ་དག་ནི་སངས་ ས་ ི་ ན་མོང་མིན་པའི་ཡོན་ཏན་ ི་ མ་པ་
མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །འོ་ན་གཞན་དག་འདི་ ད་ ་ ་ ེ།

ོབ་ལམ་ན་ མ་པ་བ ་བ ན་ ་ ་ག མ་བ ོམ་པ་

མེད་པར་འ ར་ལ། དེ་ ར་ན་ མ་ ོགས་ ོར་བ་མེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་དེ་མེད་དེ། མ་པ་བ ་དང་དོན་
ག མ་པོ་ ན་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ོགས་པ་ནི་སངས་ ས་ཡིན་ལ།

ོབ་ལམ་ན་ཡོད་པའི་དེའི་ ོར་བ་ ེ་ མ་

ོགས་ ོར་བ་ཞེས་ འོ། །
གཉིས་པ་ནི། མ་པ་ མས་གཅིག་ ་བ ོམས་ན་ མ་པ་བ ་དང་བ ན་ ་ ་ག མ་ཡོད་དོ། །
འདིར་ ས་པ།
གཡོན་ཅན་ངག་ནས་ ང་བའི་ ན་ཚག་གི།
ཟོལ་ ོར་གཏམ་ལ་ཡིད་ཆེས་གནས་ཉིད་ ། །
མ་བ ང་ཡང་དག་དགེ་བའི་བཤེས་བ ེན་པའི། །
མ ་ལས་ མ་པ་འ ལ་མེད་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ ོམ་མཁན་གང་ཟག་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ོར་བ་ ད་པར་ཅན་འོག་ ་འཆད་པ་དེ་དག་གི་ ོ་ནས་བཤད་མ་ཐག་པའི་ མ་པ་ མས་བ ོམ་

དགོས་ན་ ོར་བ་དེ་དག་ ང་ ར
ོ ་བ་ ོམ་པ་པོ་མ་བ ན་པའམ་མེད་(༣༥༤བ)པར་ ོར་བའི་ མ་གཞག་ ོམ་
པར་བ ོད་མི་ ས་པའི་ ིར། ཉན་པ་པོའ་ ོད་དང་ལ་སོགས་པས་བསམ་ ང་གིས་འཛན་པ་དང་།
ལ་བཞིན་ཡིད་ལ་ ེད་པ་པོའ་ ོད་ ར
ོ ་བ་པོ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི།

སངས་ ས་ མས་ལ་ ག་པར་ ས། །
དེ་ལ་དགེ་བའི་ ་བ་བ ན། །
དགེ་བའི་བཤེས་ ི་མགོན་བཅས་པ། །
འདི་མཉན་པ་ཡི་ ོད་ཡིན་ནོ། །
སངས་ ས་བ ེན་དང་ ན་འ ི་དང་། །

ོམ་ ང་གིས་

ིན་དང་ ལ་ ིམས་སོགས་ ོད་པས། །
ལེན་དང་འཛན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡི། །
ོད་ ་དམ་པ་ མས་བཞེད་དོ། །
མདོར།
དེ་ནས་ འི་དབང་པོ་བ ་ ིན་འདི་ མ་ ་སེམས་པར་ ར་ཏེ། མ་འདི་རིགས་ ི་ འམ་རིགས་ ི་ ་
མོ་གང་གི་ ་ལམ་ ་ གས་པར་ ར་པ་དེ་དག་ ང་ ོན་ ི་ ལ་བ་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་པའོ། །དགེ་
བའི་ ་བ་བ ེད་པའོ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ིས་ཡོངས་ ་བ ང་བ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། སངས་ ས་ མས་ལ་ ག་པར་ ལ་ ་ ང་བའི་བ ེན་བ ར་ ་བ་དང་། སངས་ ས་དེ་
དག་ལ་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་ ས་པའི་ ོ་ནས་རང་ ད་ལ་དགེ་བའི་ ་བ་བ ན་ཏེ་ ད་ ངས་པས་ ག་པར་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ི མགོན་དང་བཅས་པ་ནི་ཤེར་ ིན་ཟབ་མོ་འདི་མཉན་པའི་ ོད་
ཡིན་ནོ།

།དེ་ ་ འི་ཤེར་ ིན་ཟབ་མོ་འདི་ཐོས་ནས་མི་ ག་ཅིང་ ོབ་པའི་ ོད་ ་ ང་བའི་ ་གང་ཞེ་ན།

ོན་

ོགས་པའི་སངས་ ས་ མས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ་བ ེན་པའི་མ ་དང་། བ ེན་པའི་སངས་ ས་དེ་ མས་
ལ་ཤེར་ ིན་ ི་དོན་ ན་འ ི་བར་ ེད་པ་དང་། བ ལ་པ་མང་པོར་ ིན་པ་དང་ ལ་ ིམས་ལ་སོགས་པ་ཕ་རོལ་
་ ིན་པ་བ ་ལ་ ོད་པར་ ས་པའི་ ས་ད་ ་ཤེར་ ིན་ ི་དོན་ལ་མི་ ག་ཅིང་དང་བས་དང་ ་ལེན་པ་དང་།
ཚག་དོན་འཛན་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ལ་བཞིན་ ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་པོ་དེ་ནི་ ང་ བ་ ི་ ོད་ ་ ང་བར་དམ་པ་
སངས་ ས་ མས་བཞེད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

འདས་པ་དང་ད་ ར་ ང་བའི་སངས་ ས་ མས་ལ་ ིར་དགེ་བའི་ ་བ་བ ན་ཅིང་ ངས་པ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་ལ་ ས་(༣༥༥ན)དང་ལ་སོགས་པས་ངག་ཡིད་ ་ི ོ་ནས་ལེགས་པར་བ ེན་
བ ར་བས་མཉེས་པར་ ས་ནས་རང་ ད་ལ་ཡོད་པའི་ཐེ་ཚམ་ ི་དོན་ཡོངས་ ་འ ི་བ་དང་། ིན་པ་ལ་སོགས་པ་
ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་བ ་ བ་པ་དང་ ན་པ་དང་།

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ོགས་པའི་སངས་ ས་དག་གིས་ ིན་

ིས་བ བས་པ་ ེ། འདི་ མས་ལས་ནི་ ་མ་བཞི་པོ་ལ་གོམས་པར་ ས་པའི་གོ་རིམ་ཇི་ ་བ་དེ་བཞིན་ ་གོང་ ་
བཤད་པའི་ མ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ མ་འདིའི་ག ང་ཉན་པ་དང་། འཛན་པ་དང་།དོ ན་མི་བ ེད་པ་དང་། ལ་

བཞིན་ཡིད་ལ་ ེད་པའི་ ོད་ཉིད་ཡིན་པར་སངས་ ས་དང་། ལ་སོགས་པས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་བཞེད་
དོ། །
ཉན་འཛན་མི་བ ེད་པར་འཛན་པ་དང་།
ནས།

ལ་བཞིན་ཡིད་ ེད་ ི་ ོད་ ་ ང་བའི་ ་ལ་རེ་རེ་ཞིང་འདས་པ་

བ་པ་དང་ ན་པ་ཞེས་པའི་བར་བཞི་པོ་ཡིན་ལ། ཉན་པ་པོ་སོགས་བཞི་ཀའི་ ོད་ ་ ང་བ་ལ་ བ་ ེད་ ་

འ ག་པའི་ ་ནི་ ་ ་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཅེས་པ་དེའ།ོ །
ག མ་པ་ ོར་བའི་རབ་ད ེ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། དེ་ ར་ ོར་བ་ ོམ་པ་པོའ་གང་ཟག་བ ན་ནས། ད་ནི་ མ་པ་ མས་ ོམ་པའི་ ལ་འ ོར་དེ་ལ་
ར
ོ ་བ་ཞེས་བ ེན་པའི་ ོར་བ་དེ་འདིའ།ོ །
གཉིས་པ་ནི།

ག གས་ལ་སོགས་ལ་མི་གནས་ ར
ི །།
དེ་ལ་ ོར་བ་བཀག་པའི་ ར
ི །།
དེ་ཡི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཟབ་ ར
ི །།
དེ་ མས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ ར
ི །།
དེ་དག་ཚད་ནི་མེད་ ར
ི ་དང་། །
ཚགས་ཆེན་ ན་རིང་ ོགས་པའི་ ར
ི །།
ང་བ ན་ ར
ི ་མི་ ོག་ཉིད་དང་། །
ངེས་འ ང་བར་ཆད་མེད་བཅས་དང་། །
ང་ བ་ཉེ་དང་ ར་བ་དང་། །
གཞན་དོན་འཕེལ་མེད་འ ིབ་མེད་ ར
ི །།
ཆོས་དང་ཆོས་མིན་སོགས་མི་མཐོང་། །

ག གས་སོགས་བསམ་མི་ བ་མི་མཐོང་། །
ག གས་སོགས་དེ་ཡི་མཚན་མ་དང་། །
དེ་ཡི་ངོ་བོར་ མ་མི་ ོག །
འ ས་ ་རིན་ཆེན་ ིན་ དེ ་དང་། །
དེ་ནི་དག་པ་མཚམས་དང་བཅས། །
མདོར།
བ ་ ིན་ ིས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ ན་འདས་ཇི་ ར་ན་ ང་སེམས་
ཆེན་པོ་ མ་ལ་གནས་པར་འ ར་བ་ལགས། ཞེས་སོགས་ ས་པ་ལས། ཀཽ་ཤི་ཀ་འདི་ལ་ ང་ བ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ མ་ལ་ ོད་པའི་ཚ་ག གས་ལ་མི་གནས་ཏེ། གང་གི་ཚ་ག གས་ལ་མི་གནས་པ་
དེའི་ཚ་ག གས་ལ་ ལ་འ ོར་ ་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི།

ོར་བའི་ ལ་ མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ག མ་ལས།

དང་པོར་ མ་ཐར་ ོང་ཉིད་ལ་

(༣༥༥བ)དམིགས་པ་ནི་ག གས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་ ིས་མི་གནས་པའི་ ིར་མི་
གནས་པའི་ ོར་བ་དང་།

མ་ཐར་མཚན་མ་ལ་དམིགས་པ་ནི་ ོང་པ་ཉིད་དེ་ལ་ ོར་བའི་ ོམ་པ་བཀག་པའི་ ིར་

མཚན་མར་མི་ ོར་བའི་ ོར་བ་དང་། མ་ཐར་ ོན་མེད་ལ་དམིགས་པ་ནི། མ་ཐར་མཚན་མེད་དེའི་དེ་བཞིན་ཉིད་
བདེན་པར་ བ་པས་ཟབ་པའི་ ིར་ཟབ་པའི་ ོར་བ་དང་།

ཆོས་ཅན་མཚན་མ་དང་ ལ་བ་དེ་ མས་ ི་ཆོས་ཉིད་

གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ ིར་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ ོར་བ་དང་། དེ་ ་ འི་ཆོས་ཉིད་དེ་དག་མཐར་ ག་པའི་ཚད་
ནི་ཚད་མེད་པའི་ ིར་ཚད་མེད་པའི་ ོར་བའོ།

། མ་ཐར་ ོན་མེད་ ི་ ལ་ལ་དམིགས་པ་ག མ་ ི་ ལ་འདིས་

མ ེན་ག མ་ལ་ ོན་པའི་མཐའ་ག མ་བཀག་པར་མཛད་དོ།

། ོར་བ་པོ་ ེན་ ི་གང་ཟག་ལའང་ ལ་བ་དང་

ལ་བས་ཉམས་པར་འ ར་བ་ནི་ཟབ་མོ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ག མ་པོ་ ར་ ་ ོགས་པའི་ ལ་བ་ཅན་མིན་པ་ ེ།
དེས་ཟབ་དོན་ག མ་པོ་རིམ་བཞིན་ཐོས་པ་ན་དངངས།

ག ན་ ་ ག་པ་ག མ་ ིས་ཟིན་པས་ཚགས་ཆེན་

པོས་གནས་ བས་གཞན་ ས་ ན་རིང་མོ་ནས་འབད་པས་ ོགས་དགོས་པའི་ ིར་ ོད་ཉམས་པ་དང་། གལ་ ིད་
དེ་བ ོན་པ་ཤས་ཆེ་ན་ནི་ ང་ བ་ ོགས་པའི་ ིར་ ོང་ཉིད་ལ་ ག་པའི་ ོར་བའོ། ། ལ་པ་དང་ ན་པ་མི་ཉམས་

པའི་ ེན་ལའང་རང་དོན་དང་ ན་པ་ནི་ ངས་པ་ཤས་ཆེར་ ས་པས་ཟབ་དོན་ལ་མི་དངང་བས་ ི་ལམ་ནའང་ མ་
ཡིད་ ེད་དང་ ན་པས་གང་ཟག་དེས་སངས་ ས་གཅིག་གམ་གཉིས་འཇིག་ ེན་ ་བར་མ་ཆད་ ་འ ང་བ་ལས་
མི་འདའ་བར་འཚང་ ་བར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ ང་ ོན་པའི་ ིར་ ང་བ ན་ཐོབ་པའི་ ོར་བ་དང་། གནས་
བས་དེར་ ང་མི་ ོན་ ང་ ེ་བ་འགའ་ཞིག་ན་ ང་ ོན་པར་འ ར་ཞིང་།
ིར་མི་ ོག་པ་ཉིད་ ་ི ོར་བ་དང་།

གང་(༣༥༦ན)ནའང་ ང་ཆེན་ལས་

ེས་ ་འ ོག་དགོན་པ་ལས་བ ལ་བ་ ར་ངེས་པར་འ ང་བ་ལ་བ ད་བཞི་

དང་ས་གཉིས་ ་ི བར་ཆད་མེད་པ་དང་བཅས་པའི་ ོར་བ་དང་། ད ིད་ ི་ ས་ ར་ ང་ བ་ཆེན་པོའ་ཆོས་ མས་
ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ཉེ་བའི་ ོར་བ་དང་། མ་མ་ ར་ ་བཙའ་ཁ་ ར་རང་གིས་འཐོབ་ འི་འ ས་ ་མངོན་ ་ ་
བ་ལ་ ར་བའི་ ོར་བ་དང་།

གཞན་དོན་དང་ ན་པ་ནི་རང་དོན་དང་ ན་པའི་སེམས་དཔས་ ིང་ ེས་གཞན་ ི་

དོན་ ་བ ་བ་བཞིའི་ ོ་ནས་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་ལ་འ ག་པའི་ ོར་བའོ།

།དེ་ནས་ མ་དོན་བ ོམ་པ་

ོགས་པའི་ ོར་བ་ལ་དེ་ཁོ་ནར་ ོན་ཡོན་གང་ཡང་འཕེལ་མེད་འ ིབ་མེད་ ་མཐོང་བའི་ ིར་དང་།

འཕེལ་མེད་

འ ིབ་མེད་ ་ ོགས་པའི་ ོར་བ་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་སོགས་ ི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་མི་མཐོང་བའི་ ིར་ ་
བ་དང་ ལ་བའི་ ོར་བ་དང་།

ཆོས་ཉིད་ ་ི ག གས་སོགས་བསམ་ ིས་མི་ བ་པར་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་མི་

མཐོང་བའི་ ིར་བསམ་མི་ བ་པའི་ མ་པ་འགོག་པའི་ ོར་བ་དང་། ག གས་སོགས་དེའི་མཚན་མ་དང་དེའི་ངོ་བོ་
ཉིད་ ་ མ་པར་མི་ ོག་པའི་ ོར་བའོ།

།དེའི་འ ས་ ་ནི་གཞན་དག་ལ་འ ས་ ་རིན་པོ་ཆེ་ ན་ ་ གས་པ་ལ་

སོགས་པ་ ིན་པར་ ེད་པའི་ ོར་བ་དང་། ཉེས་པའི་ ི་མ་དེ་ནི་ མ་པར་དག་པར་ ེད་པའི་ ོར་བའོ། ། ས་ ི་ ོ་
ནས་ནི་ ་མཚམས་དང་བཅས་པ་ ེ།

་བ་དང་ལོ་ལ་སོགས་པ་ཅི་ཙམ་ ིས་བ བ་པར་དམ་བཅས་པའི་དོན་

ལས་མི་ ར་པར་མཐར་འ ིན་པའི་ ོར་བའོ། །
ོར་བའི་ག ང་ ་བའི་འ ་འདི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ ོ་ ང་པའི་ག ང་ ར།

ལ་དང་།

ོར་བ་པོ་དང་།

ོམ་

པ་ ོགས་པའི་ཐབས་དང་། འ ས་ ་དང་། ས་ ི་ ོ་ནས་ ེ་བའི་ མ་(༣༥༦བ)གཞག་ ས་བ ན་པ་ ར་ ིས་
པ་ཡིན་ལ། བཟང་པོའ་ཞབས་ ་ི འ ེལ་པ་དང་ ང་ཟད་མི་མ ན་ནོ། །
ོར་བའི་ བས་འདིར་དོལ་ ་པས་འདི་ ད་ འང་ག ངས་ཏེ།
ག གས་ལ་སོགས་ལ་མི་གནས་ ིར། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ནི་དག་པ་མཚམས་དང་བཅས། །ཞེས་པའི་
བར་ ི་ ོར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉི་ འི་ ངས་ངེས་དང་བཅས་ནས་འཆད་པ་མདོ་དང་འགལ་ཏེ། ང་པ་
དང་པོ་གཉིས་ ས
ི ་མདོའ་ ོར་བ་གཅིག་དང་། ང་པ་ག མ་ ིས་བ ོམ་ ་ཤེར་ ིན་ཟབ་པ་དང་།

གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་དང་། ཚད་མེད་པར་བ ན་པ་དང་། ང་པ་གཅིག་གིས་ ོད་མིན་ལ་བ ན་པའི་
ཉེས་དམིགས་དང་། ང་པ་ ེད་བཞིས་ ོད་ ན་ ིས་ཉམས་ ་ ངས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། ང་པ་ ེད་
གཉིས་ ས
ི ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ེད་པའི་ཚད་དང་། ང་པ་ག མ་ ིས་ ིན་ ག་ལ་ ོད་པའི་ གས་
དང་། ང་པ་གཅིག་གིས་ཤེར་ ིན་དེ་སངས་ ས་ ི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་ ིན་པར་ ེད་པ་དང་། ང་པ་
གཅིག་གི་ ེད་ ས
ི ་ཤེར་ ིན་དེ་དག་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ང་པོ་ཡིན་པ་དང་། ང་པ་ ེད་ ིས་ཤེར་ ིན་
ལ་ཆོས་ ོད་ ་ི རིམ་པ་ ི་བ་ལ་སོགས་པའི་ ས་མཚམས་ཏེ། དོན་ཚན་ མ་པ་ད འི་ ོ་ནས་བ ན་པ་
འདི་འཐད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
འ ེལ་པ་འདི་ཉིད་ ་ི དབང་ ་ ས་ན་རང་བཞིན་ ི་ ོར་བ་ ། གནས་ བས་ ི་ ོར་བ་བཅོ་ ར་ ངས་ངེས་ ་
མཛད་ལ།
འ ང་བ་དང་།

་ ིས་ ང་འདི་ཇི་ ་བར་འ ེལ་པར་མཛད་དོ། ། ོར་བའི་ད ེ་བ འི་ ད་པར་འདི་ལ་ཉི་ ང་ལས་
་ི པ་དང་། ཤེར་ ོ་དང་། ཁ་ཆེ་གཞོན་ ་དཔལ་དང་། སངས་ ས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་སོགས་ ི་

འདོད་པ་མི་མ ན་པ་ ་མ་ ང་ངོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། རང་བཞིན་ ི་ ོར་བ། གནས་ བས་ ི་ ོར་བ། བ ་བ་དང་ག མ་(༣༥༧ན)ལས།
དང་པོ་ནི།

ག གས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་ བ་པར་མེད་པ་ཉིད་ ས
ི ་

ཆགས་པར་མི་གནས་པ་དང་།

ག གས་སོགས་དེ་དག་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ཞེན་ ི་མཚན་མར་མི་ ོར་བ་ཉིད་ ་ི

ོར་བ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པ་དང་། ག གས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཉིད་ཡོད་པ་མིན་ ང་ ང་བའི་ ིར། དེ་བཞིན་ཉིད་
་ི མ ས་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་ཟབ་པ་དང་།

མ་པར་ཤེས་པས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་དང་།

ོས་ཚད་བ ང་མེད་པ་

ཞེས་ ་བ་དེ་ ར་ ད་ལ་ཉམས་ ་ ོང་བར་ ོགས་པ་ མས་ ་ི ངས་བཞིན་ ་དེའི་ ོར་བ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་
ག གས་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་གནས་པའི་ ོར་བ་དང་། མི་ ོར་བའི་ ོར་བ་དང་། ཟབ་པའི་ ོར་བ་དང་། གཏིང་
དཔག་དཀའ་བའི་ ོར་བ་དང་། ཚད་མེད་པའི་ ོར་བ་ ་ེ ་ནི་རང་བཞིན་ ི་ ོར་བའོ། །
གཉིས་པ་གནས་ བས་ ་ི ོར་བ་ནི།
དང་།

ལ་དམན་ལ་ལ་ཞིག་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཐོས་པ་ལ་ ག་པ་

ལ་བ་མཆོག་ ་ ར་པ་ མས་ཤེར་ ིན་ ི་ཚག་དོན་ལ་མི་ ག་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ི གནས་ གས་

དོན་དམ་བདེན་པ་ཡང་དག་པར་འཛན་པ་དང་།

ང་ བ་ཆེན་པོ་ བ་པ་ལ་གེགས་ ར་ ི་བར་ཆད་ ་ི ཆོས་ ངོ ་

བ་དང་། ག་ ་ཆོས་བ ོམས་པས་བར་ཆད་ ་མི་གཞོལ་བ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་
ཉིད་མངོན་ མ་ ་གསར་ ་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ ེན་ཉིད་དང་།

འ ས་ ་མཐར་ ག་པ་ཆོས་ ་ི ་མངོན་པར་

འ བ་པ་དང་། ག ལ་ ་ལ་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་དང་། ཟབ་མོའ་དོན་ མས་ལ་འཕེལ་བ་དང་འ ིབ་པར་མི་
མཐོང་བ་དང་། འདོད་པ་དང་། ག གས་དང་། ག གས་མེད་པའི་ཁམས་ ་དགེ་མི་དགེ་སོགས་གང་ཡང་མི་
དམིགས་པ་དང་།
ོམ་པ་མེད་པ་དང་།

ཡོངས་ ་ བ་པའི་ག གས་ལ་སོགས་པ་བསམ་ ིས་མི་(༣༥༧བ) བ་པའི་ མ་པར་ཡང་
ང་བཏགས་ ་ི ག གས་དང་ག གས་དེའི་མཚན་མ་དང་། ག གས་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ མ་

པར་མི་ ོག་པ་དང་། འ ས་ ་དང་པོ་ ན་ གས་སོགས་ ་ི འ ས་ ་མངོན་ ་མཐོང་བ་དང་། མཚན་ཉིད་ག མ་
ིས་ག གས་ མས་ ོང་ ལ་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ མ་པར་དག་པ་དང་།

ལོ་ ོར་དང་ ་ ོར་སོགས་ ་ཞེས་

མཚན་པར་ ས་ནས། བ ལ་པ་ ངས་ ས
ི ་བ ོད་ ་མེད་པར་ ང་ བ་མངོན་པར་ བ་པ་ལ་བ ོན་པ་མི་འདོར་
བ་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་ བ་པ་ཉམས་ ་ལེན་པ་དང་ ན་པ་ མས་ ་ི གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ོར་བ་བཅོ་ ་པོ་ནི་
འདི་ ་ ེ། ཚགས་ཆེན་པོས་ ན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་མངོན་པར་ ོགས་པར་འཚང་ ་བའི་ ོར་བ་དང་། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པས་ ང་བ ན་པ་ཐོབ་པའི་ ོར་བ་དང་།

སེམས་དཔའ་ཞི་བའི་མཐར་ ིར་མི་ ོག་པའི་ ོར་བ་དང་།

འཆིང་བ་ ན་ལ་ངེས་པར་འ ང་བའི་ ོར་བ་དང་།

མངོན་པར་ ང་ བ་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་པའི་ ོར་བ་དང་།

ཡང་དག་པར་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ལ་ཉེ་བའི་ ོར་བ་དང་།

ར་ ་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ང་ བ་

པའི་ ོར་བ་དང་། གཞན་ ི་དོན་ ི་ ོར་བ་དང་། འཕེལ་བ་དང་འ ིབ་པ་མེད་པའི་ ོར་བ་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་མ་
ཡིན་པ་ལ་སོགས་པར་མི་དམིགས་པའི་ ོར་བ་དང་།

ག གས་ལ་སོགས་པ་བསམ་ ས
ི ་མི་ བ་པའི་ མ་པ་

འགོག་པའི་ ོར་བ་དང་། ག གས་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོར་ མ་པར་མི་ ོག་པའི་ ོར་བ་དང་། འ ས་ ་རིན་པོ་ཆེ་
ིན་པའི་ ོར་བ་དང་། མ་པར་དག་པའི་ ོར་བ་དང་། ས་མཚམས་ལ་ ོར་བ་དང་ཞེས་པས་ མ་པ་བཅོ་ འོ། །
འདིར་རང་བཞིན་དང་གནས་ བས་ ་ི ད་པར་ནི་འ ེ་ཆེན་པོས། དང་པོ་ ་ནི་རང་བཞིན་ ི་ ོར་བ་ཡིན་ཏེ།
གནས་ བས་ཐམས་ཅད་ ་ བ་པར་འ ག་(༣༥༨ན)པའི་ ིར། ཐ་མ་བཅོ་ ་ནི་གནས་ བས་ ་ི ོར་བ་ཡིན་ཏེ།
ལས་དང་པོ་པ་ནས་ས་བ ་པའི་གནས་ བས་དེར་དེ་དག་ ་ ོར་བའི་ ིར། ཡང་ས་མཚམས་ ི་ ོར་བ་འདི་ལ་
ཐབས་ ་ི ོར་བ་ཞེས་ ང་ ་ ེ། ས་མཚམས་ ིས་ངེས་པར་ ས་ནས་བ ོན་པ་མི་གཏོང་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ནི། གོང་ ་བཤད་པ་ ་དང་། འདིར་བཤད་པའི་ མ་པ་བཅོ་ ་ ེ་ ོར་བ་ཉི་ ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ ོན་འ ོའ་ཆོས་ལ་བཞི། ཡོན་ཏན་བ ་བཞི།
མ ན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།

ོན་བཞི་བ ་ ་ ག ས་པ་མཚན་ཉིད། ཐར་པ་ཆ་

དང་པོ་ནི།

ོར་བ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བ ོམ་པ་ལས་ཡོན་ཏན་འ ང་བའམ། ཡང་ན་ཤེར་ ིན་ ི་ ཡོན་ཏན་

མཐོང་བ་ ོན་ ་བཏང་ནས་ཤེར་ ིན་ ི་ ོར་བ་ མས་བ ོམ་པ་ལ་ཤིན་ ་གོམས་པར་ ེད་པས་ ོར་བའི ་འོག་
འང་ཤེར་ ིན་དང་ ོར་བ་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

བ ད་ ི་མ ་བཅོམ་ལ་སོགས་པ། །
ཡོན་ཏན་ མ་པ་བ ་བཞིའ།ོ །
མདོར།
་རིའི་ ས་གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ འི་མ ས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ མ་འདི་འ ི་བ་
དང་། ོན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། ོག་པ་དང་། ཁ་ཏོན་ ་བ ིད་པ་དང་། ོམ་པ་ལ་བ ད་ ིག་ཅན་
ིས་བར་ཆད་ ་བར་མི་ ས་པ་ལགས། བཀའ་ ལ་པ། སངས་ ས་ ི་མ ས་མི་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། བ ད་ ་ི མ ་ ས་ཟིལ་ ིས་གནོན་པར་བཅོམ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ལ་སོགས་པས་འ ེལ་
པར་འ ང་བའི་ཡོན་ཏན་ མ་པ་བ ་བཞིའ་ོ ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།
བཅོམ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་།

མ་ལ་ ོད་པ་ན་བར་ཆད་ ི་བདག་ཉིད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཆགས་པའི་ བ ད་ ་ི མ ་
མ་ལ་ ོད་པའི་སེམས་དཔའ་དེ་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ གས་ལ་དགོངས་ཤིང་

མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི ཡོན་ཏན་དང་།

སངས་(༣༥༨བ) ས་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་མངོན་ མ་ ་གཟིགས་པར་མཛད་པའི་

ཡོན་ཏན་དང་། ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ཐོབ་པ་ལ་ཉེ་བར་ ར་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། དོན་ཆེན་པོ་ ིར་མི་
ོག་པའི་ས་མནོན་ ི་བར་ ་ནམ་ཡང་ངན་སོང་ ་མི་ ེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་།

ལ་སོགས་པས་ ོགས་ ང་ལ་ཕན་

པའི་ཡོན་ཏན་གཞན་ཡང་མཐའ་ཡས་པ་འ ང་བར་བ ན་ཏོ། །ནམ་ཡང་སངས་ ས་དང་མི་འ ལ་བའི་ ལ་ ད་
པར་ཅན་གང་ཡིན་བ གས་ཤིང་ད ད་ནས་ ལ་དམ་པར་ ེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་།
པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ ོགས་པར་མི་འ ལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ ི་ཡོན་ཏན་དང་།
པའི་ ེས་ ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་རིམ་ ིས་འ ར་བའི་ཡོན་ཏན་དང་།

ིན་ ག་སོགས་ཟག་པ་མེད་
་བ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་

ཟབ་མོ་བ ོམ་པ་ལ་ཡང་དག་མིན་

ོག་གིས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་མི་ ེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཤེར་ ིན་ལ་བ ེན་ནས་དགེ་བའི་ ་བ་ ན་མོང་མ་ཡིན་

པ་ ེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་།
ཏན་དང་།

ང་ བ་ ་བ ོན་པ་མི་འདོར་བ་དམ་བཅས་པའི་དོན་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ བ་པའི་ཡོན་

ེ་བོ་གཞན་དག་འ ས་ ་ ་ཆེན་པོ་ཡོངས་ ་འཛན་པ་ལ་ག ག་པར་ ས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་།

གནས་ བས་ འང་འ ོར་སོགས་ ས
ི ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ བ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་།

ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་པར་

གཞན་ ི་ ན་ཚགས་ བ་པའི་ ོར་བ་ངེས་པར་འཐོབ་པ་ཞེས་ ་བའི་ཡོན་ཏན་ མས་ཏེ།
ཡོན་ཏན་བ ་བཞི་པོ་ ངས་བཞིན་ ་ ོབ་དཔོན་ ིས་འ ེལ་པ་ནི།
མས་ ས
ི ་ ིན་ ིས་བ བ་པ་དང་།
དག་པས་གཟིགས་པ་དང་།

མདོར་ག ངས་པའི་

དེ་ ་ འི་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་སངས་ ས་

གས་མི་ ོག་ཡེ་ཤེས་ ས
ི ་དགོངས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ ་ི ན་ མ་པར་

ང་ བ་ ་ཉེ་བར་ ར་པའི་ ་དང་། རང་དང་གཞན་ཐར་པར་གཞོལ་བའི་ཕན་ཡོན་

ཆེན་པོ་དང་། ཞིང་དམ་པར་སངས་(༣༥༩ན) ས་ ་ི བ ན་པ་ལ་ ་བ་ ེད་པ་དང་། གཉེན་པོའ་ཚགས་ཡོངས་ ་
ག
ོ ས་པ་ནས་ ང་ འི་ཚགས་འགགས་པ་དང་། མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ི་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོའམ་གཏམ་
བ ོད་པ་དང་། སེམས་དཔའ་དེ་ལ་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ང་ བ་ བ་པའི་ ོགས་མཛད་པ་དང་།
མོང་མིན་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་ ་ཆེན་པོ་བ དེ ་པ་དང་།

ན་

སེམས་དཔའ་དེ་ཉིད་ ས
ི ་དང་པོར་ ང་ བ་ ་སེམས་

བ ེད་པར་དམ་བཅས་པའི་ཚག་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བའི་ ོ་ནས་ བ་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ ི་ཆོས་ཟབ་མོ་མངོན་པར་
འདོད་པ་ལ་འདོད་པ་ ར་ ོར་བ་དང་།

མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ དེ ་པ་དང་། ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་

རོལ་ ་ ིན་པ་མཐའ་དག་ཚང་བར་ ེད་པའམ་ངེས་པར་ཐོབ་པ་ཞེས་ ་བ་ ེ་ཡོན་ཏན་བ ་བཞི་པོ་དེ་དག་ནི་གོང་
་བཤད་པའི་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ ར
ོ ་བ་ཉམས་ ་ལེན་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ ང་སེམས་ལ་ཡོན་ཏན་བ ་
བཞི་པོ་འ ང་ཞིང་འཐོབ་པས་ ོར་བ་ ོམ་པའི་འོག་ ་ཡོན་ཏན་བ ་བཞི་པོ་འདི་འཆད་པའི་ བས་ ་བབ་པར་
རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །
ཆོས་བཤེས་ ས
ི ། ཡོན་ཏན་ནི་ལས་དང་པོའ་ས་ནས་ཐོབ་མོད་ ི། ལེགས་པར་ ར་བ་ནི་ ོད་ཡན་ལ་ ར་བར་
འོ། །
ཁ་ཆེ་གཞོན་ ་དཔལ་ ིས་ནི། ངེས་འ ེད་བཞི་ནི་ས་བ ་དང་། ཡོན་ཏན་བ ་བཞི་དང་ ར་ཏེ་ག ངས་སོ། །
འ ེལ་པར་ཉི་ ་ ་བ ད་འ ང་བ་འདི་ལ། མ་དག་པར་ ་བ་འགས།

་མ་འ ས་ ་དང་ ི་མ་ ་ཡིན་ཅེས་

སོགས་ ་ ་བ་ནི་ནོར་བ་ཡིན་ལ།
ཁོ་བོའ་ གས་ ར་ན།
ིས་འ ེལ་བར་སེམས་སོ། །

་མ་བ ་བཞི་པོ་མདོའ་ཚག་བ ས་ཏེ་བཀོད་ལ།

ི་མ་བ ་བཞི་དེའི་དོན་ ོབ་དཔོན་

འདིའི་མདོར།

་བ ་ཐ་མ་ལ། ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདས་

ནས་(༣༥༩བ) ོ་ ོགས་ ་ི ད་ ་དར་བར་འ ར་ཞེས་པ་ལས་འ ོས་ནས་བ ན་ ིས་ ི་ མ་པར་གཞག་པ་ནི།
མདོ་ ེ་བ ལ་པ་བཟང་པོར། སངས་ ས་ ་ི བ ན་པའི་ ིང་པོ་ནི་ལོ་ ོང་ ་གནས་སོ། །ལོ་ ་ ོང་ ་ནི་དམ་པའི་
ཆོས་ ར་ ང་ངོ་། །ཞེས་པ་དང་མ ན་པར། གནོད་འཇོམས་ལས་ ང་། ལོ་ ་ ོང་ ་གནས་པར་བཞེད་ལ། འདི་
ལ་ ོན་ ི་མཁས་པ་དགད ་བཅོམ་པ་དང་།

ིར་མི་འོང་དང་།

ན་ གས་གཙ་ཆེར་ཐོབ་པའི་ ས་ཏེ། ཁོང་ ་

ད་པའི་ལེ ་ག མ་ལ་ ་བ ་པ་ ག་རེ་རེ། དེ་ནས་བ བ་པ་ག མ་ལ་མས་རིམ་བཞིན་ཉམས་ལེན་གཙར་ ེད་
པའི་ ་བ ་པ་ ག་རེ་རེ། དེ་ནས་ ེ་ ོད་ག མ་མས་རིམ་བཞིན་ ་བ ་པ་ ག་རེ་རེ། དེ་ནས་ ་ ོད་གང་ཡང་
མི་ ན་པའི་ ་བ ་པ་ ག་གཅིག་ ེ་ ་བ ་ ག་བ འོ། །
དེ་ཡང་ ོན་པ་འདས་ནས་དེང་སང་ཕན་ཆད་བ ན་པའི་གནས་ཚད་ ི་ལོ་ ངས་ ་སོང་བ་དང་། དེང་སང་ ་
བ ་པ་ ག་གང་ཡིན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དཔལ་ ས་ ་ི འཁོར་ལོ་དང་ ར་ཏེ་བཤད་ན། ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་རང་ ང་བས་བཞེད་ ི། ག་
པོའ་ལོ་ ེ་ གས་ ེལ་ལོ་ནག་ འི་ཚས་བ ད་ལ་ ་བ མས་ལ། དེ་ནས་བ ད་ འི་བར་ ་འཚ་ཞིང་གཞེས་ཏེ།
མ་གནོན་ཏེ་ གས་འ ག་གི་ནག་ཉལ་དཔལ་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའང་ ོན་པ་འདས་པའི་ ི་
ལོ་དེ་ནས་ ལ་པོ་ ་བཟང་གིས་ ད་ ོན་པའི་ད ང་ལོ་གཉིས།

དེ་ནས་ ལ་པོ་ ་དབང་ནས་ འི་དབང་ ན་

ཡན་ཆད་ཆོས་ ལ་ ག་གི་ད ང་ལོ་བ ེས་པས་ ག་བ ་དང་གཉིས།
གོང་མ་བ ེས་པས་བ ན་བ ་དང་གཉིས།

དེ་ནས་ གས་པའི་ད ང་ལོ་བ ་དང་

དེ་ནས་རིགས་ ན་པད་དཀར་ནས་ཤིན་བཟང་བར་ ི་ད ང་ལོ་

བ ད་བ ་ ེ། དེ་དང་གོང་མ་བ ེས་པས་ ོང་ ་བ ་(༣༦༠ན)དང་གཉིས། དེ་ནས་ ་མཚ་ མ་ ལ་ ི་ད ང་
ལོ་བ ་དང་གོང་མ་བ ེས་པས་ ོང་ ག་བ ་དང་གཉིས།
བ ན་པས་ ོང་ ག་བ ་དང་ ་བཞི།

དེའི་ཁར་ ལ་དཀའི་ད ང་ལོ་བ ད་ ་ ་གཉིས་

དེ་ནས་ ས་འཁོར་ ་གར་ ་མ་ཕེབས་བར་ ི་ལོ་ཉིས་བ ་དང་ཉེར་

གཅིག་པོ་དེ་གོང་མ་ལ་བ ེས་པས་ ོང་ད ་བ ་དང་ ། དེ་ནས་རབ་ ང་གི་ལོ་ལ་ ས་འཁོར་ ་གར་ ་ཕེབས་
པ་ནས་བ ང་ ེ།

ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་རང་ ང་བ་འ ངས་པའི་ཤིང་ཕོ་ ེ ་ཡན་ལ་ཉིས་བ ་དང་ ་བ ་ང་

བ ན། དེ་གོང་མ་དང་བ ེས་པས་ཉིས་ ོང་བ ་ ག་ ་རེ་གཉིས།

ེ་རང་ ང་བ་འ ངས་པའི་ ི་ལོ་ནས་དེང་

སང་ཁོ་བོ་ལོ་ཉེར་བཞི་པ་ ེ་ གས་ཕོ་ ག་ལོ་འདི་ཡན་ཆད་ལ་ཉིས་བ ་དང་ཞེ་ ག །དེ་གོང་མ་དང་བ ེས་པས་
ཉིས་ ོང་བཞི་བ ་དང་བ ད་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན་ ོན་པ་འདས་པའི་ལོ་དེ་ཉིད་ནས་བ ིས་པས་ལོ་གཅིག་དང་།

་བཟང་གིས་ ད་ལོ་ག མ་ ་བ ན་

པའི་དབང་ ་ ས་ན་ལོ་གཉིས་ ག་པས་ཉིས་ ོང་བཞི་བ ་དང་བ ་སོང་བའང་ཡིན་ཟེར་རོ། །
གཉིས་པ་དེང་སང་ ་བ ་བ་ ག་བཞི་པ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ལེ ་ལས་ལོ་བཞི་བ ་དང་བ ད་སོང་ཞིང་། ད་ ང་
དེའི་ ག་མ་ལ་ལོ་གོ་གཉིས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་འདི་ངེས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ཡོན་ཏན་དེའི་འོག་ ་ཡང་ ོན་གང་ཞིག་ཡོངས་ ་ ངས་པས། གོང་ ་བཤད་པའི་ ོར་བ་ མས་
བ ོམ་པར་ ་བ་ལ་ ོན་ཤེས་དགོས་པས།

ོར་བའི་བར་ཆད་ ེད་པའི་ ོན་གང་དག་གཅིག་མཆིས་པ་ཡིན་ཅེས་

འ ི་ན། ོར་བ་དེ་དག་གི་བར་ཆད་ ་འ ར་བའི་ ོན་འཆད་དོ། །
འདི་ལ་བོད་ ་ི ོབ་དཔོན་གང་དག་གིས་འདི་ ར་ ་ ེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ོར་བ་ཁོ་ནའི་ ོན་(༣༦༠བ) ་
གཞན་དག་འཆད་པ་ནི་མདོ་དང་འགལ་ཏེ།
མདོ་ལས།
ོན་འདི་ མས་ ི་བ་ནས། ོམ་པའི་བར་ཆོས་ ོད་ཐམས་ཅད་ ི་བར་ཆད་ ་ག ངས་ཤིང་། ད་
པར་དཔོན་ ོབ་ ོད་པ་མི་འ ིགས་པ་ཐམས་ཅད་འཆད་ཉན་ ི་ ོན་ ་ག ངས་པས་སོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།
།
གཉིས་པ་ནི།

ོན་ནི་བ ་ཚན་བཞིར་བཅས་པ། །
ག་ ་ངེས་པར་ ོགས་པར་ ། །
མདོར།
རབ་འ ོར་ ིས་གསོལ་པ། ང་ཆེན་ མ་ལ་ ོད་པའི་ཡོན་ཏན་བ ོད་པ་ནི་འདི་དག་ལགས་ན། དེ་དག་
ལ་བར་ ་གཅོད་པ་ཇི་ ་ ་ཞིག་འ ང་བ་ལགས།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། ང་ བ་ བ་པ་ལ་གནོད་པའི་ ོན་ནི། བ ་ ག་གི་ཚན་པ་བཞི་དང་བཅས་པའི་ཁར་ ད་
་ ག་ཚན་བ ན་པས་ ོན་ཞེ་ ག་ ་ངེས་པར་བ ོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །

ག མ་པ་ལ། བསལ་ འི་ ོན་དང་། སེལ་ ེད་ ི་གཉེན་པོའ།ོ །
དང་པོ་ལ། བཤད། བ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ་ག མ། རང་ལ་བ ེན་པའི་འགལ་ ེན་ཉེ་བར་གནས་པ་ཉི་ ། གང་ ང་ལ་བ ེན་པའི་མ ན་ ེན་མ་
ཚང་བ་ཉེར་ག མ། གཞན་ལ་བ ེན་པའི་འགལ་ ེན་ག མ་མོ། །
དང་པོ་ནི། ཚགས་ཆེན་པོས་ཐོབ་པར་ ་དགོས་པའི་ ོབས་པ་ཧ་ཅང་ ལ་བ་དང་།

་མཚན་མེད་པའི་ ོབས་

པ་ཧ་ཅང་ ར་བ་གཉིས་ནི་ ོབས་པའི་ ོན་ནོ། ། ལ་བ་དང་ ོད་པ་སོགས་ ས་ ་ི གནས་ངན་ལེན་དང་། མཚན་
ོག་གི་གཡེང་བའི་སེམས་ ་ི གནས་ངན་ལེན་དང་། དོན་གཉིས་ བ་པ་ལ་ཉེ་བར་མི་ཕན་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་
བ ེད་པའི་ཁ་ཏོན་ ེད་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་མདོར་ན་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ི་དབང་ ་ ས་པའི་གནས་ངན་
ལེན་ ི་ ོན་ནོ། ། མ་ ི་རོ་མ་ ོང་ནས་ ན་ལས་ལངས་ཏེ་ ིར་ ོགས་པར་ ་མཚན་འཛན་པ་ཉིད་དང་། ཤེར་
ིན་བོར་ནས་ཉན་རང་གི་ ེ་ ོད་ལ་འ ག་པས་ མ་མ ེན་ ི་ ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཉམས་པ་དང་།
(༣༦༡ན) ེད་བ ར་ ་ནོམ་པའི་རོ་ ང་བའི་ ིར་ཉན་ཐོས་ ་ི ེ་ ོད་ལ་འ ག་ན་ མ་མ ེན་ལས་ཉམས་པ་དང་།
མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཐེག་པའི་མཆོག་ཐེག་ཆེན་ ི་ཆོས་ ན་ ་འཛན་པ་ལས་ཉམས་པ་དང་།

ག་ ་ མ་ལས་

ཆེད་ ་ཉམས་པ་ཞེས་ ་བའི་བ ་ཚན་དང་པོའ།ོ །ཐེག་ཆེན་ ི་ཆོས་ ་ན་མེད་པའི་ ་འ ས་མཆོག་མིན་པ་དང་།
ཐེག་དམན་ ི་ཆོས་ ་ན་ཡོད་པའི་ ་འ ས་མཆོག་ཡིན་པར་འ ་ཤེས་པའི་ ་འ ས་ ་ི འ ེལ་བ་ལས་ ིན་ཅི་
ལོག་ ་ཉམས་པ་དང་། ཆོས་ འི་ཡོན་ཏན་གོང་ན་མེད་པ་ལས་ཉམས་པ་ ེ་བ ན་ནི་ཐེག་ཆེན་ ོང་བའི་ འི་ ོན་
ཡིན་ནོ། །ག གས་སོགས་ ་ི ལ་ མ་པ་མང་པོ་ལ་ མ་པར་ ག
ོ ་པའི་ ོབས་པ་ཆེར་ད གས་པའི་ ོ་འ ང་བ་
དང་།

མ་ ོགས་ནས་ཡི་གེར་འ ི་བ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་།

མ་དོན་ ེད་ ས་ ོང་གི་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་

མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་ཡི་གེ་ལ་ མ་ ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། ཡི་གེ་མེད་པ་ལ་ མ་ ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་།
ལ་ལ་ཆགས་ ང་གི་ ོག་པ་བ ེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་དང་།
ནས་ ེས་པ་དང་ ད་མེད་ ་ཚགས་པ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་དང་།

ལ་སོགས་པས་ ོང་དང་ ོང་བ ལ་

བསོད་ ོམས་ ་ི ེད་པ་དང་།

ག་དང་ཞེ་སའི་

བ ར་ ི་དང་བ ོད་བ གས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པའི་ མ་པ་ལ་དགའ་བའི་ ོ་ནས་ང་ ལ་ ི་ ོམ་པས་རོ་ ང་བ་
དང་།

ང་ བ་ཆེན་པོའ་ལམ་ ི་ ལ་མ་ཡིན་པས་བ ས་པའི་ཉན་ཐོས་ ་ི ེ་ ོད་ལས་ ང་སེམས་ ིས་ཐབས་

ལ་མཁས་པ་འཚལ་བ་ཞེས་ ་བ་བ ད་ནི་ མ་པར་གཡེང་བའི་དབང་ ་ ས་པའི་ ོན་ནོ།
ཚན་གཉིས་པའོ། །

། མ་པ་དེས་ནི་བ ་

གཉིས་པ་གང་ ང་ལ་བ ེན་པའི་མ ན་ ེན་མ་ཚང་བ་ཉེར་ག མ་ལ་ ངས་བཞིན་ ་གོ་རིམ་ ར་ཏེ། ཉན་པ་
པོ་དང་། འཆད་པ་(༣༦༡བ)པོ་དག་ ་མ་དང་ ི་མ་གང་ཡང་ ང་བ་དང་། མངོན་པར་འ ེལ་བ་ལས་འ ང་བའི་
ོན་ནི་བ ་བཞི་ཡོད་དེ། ཉན་པ་པོ་འ ན་པ་ ག་པ་དང་། འཆད་པ་པོ་ ོམས་ལས་ ས
ི ་ཉམས་པ་དང་། ཉན་པ་པོ་
དང་འཆད་པ་པོ་དག་དམ་པའི་ཆོས་དོན་ ་གཉེར་བ་དང་།

མི་གཉེར་བའི་འ ན་པའི་ ལ་ཐ་དད་པས་ཉམས་པ་

དང་། ཉན་པ་པོ་ ེད་བ ར་ ི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་བ་ ང་བ་ ར་བཅོས་པ་དང་། འཆད་པ་པོ་འདོད་ཆེན་པ་འདོད་པ་
ང་བ་མ་ཡིན་པ་ ེན་ ས
ི ་ཉམས་པ་དང་། ཉན་པ་པོ་ ངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ ན་པ་དང་། འཆད་པ་པོ་ ངས་
པའི་ཡོན་ཏན་དང་མི་ ན་པས་ཉམས་པ་དག་དང་། ཉན་པ་པོ་དགེ་བ་དང་ ན་ཅིང་། འཆད་པ་པོ་དགེ་བ་མ་ཡིན་
པའི་ཆོས་ཉིད་ ས
ི ་ཉམས་པ་དང་། ཉན་པ་པོ་གཏོང་བ་ལ་དགའ་བ་དང་། འཆད་པ་པོ་སེར་ ་ ེད་པས་ཉམས་པ་
དང་། ཉན་པ་པོས་ཡོན་ ིན་པར་ ེད་པ་དང་། འཆད་པ་པོས་ཡོན་མི་ལེན་པར་ ེད་པས་ཉམས་པ་དང་། ཉན་པ་
པོས་མགོ་ ོས་པས་གོ་བ་དང་། འཆད་པ་པོ་ལ་ མ་པར་ ོས་པས་གོ་བ་ཉིད་ ས
ི ་ཉམས་པ་དང་། ཉན་པ་པོས་
མདོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། འཆད་པ་པོས་མངོན་པར་མི་ཤེས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཉམས་པ་དང་།
ཉན་པ་པོ་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་དང་ ན་པ་དང་།

འཆད་པ་པོ་ ིན་ ག་དང་མི་ ན་པས་ཉམས་པ་ཞེས་ ་བ་ནི་

བ ་ཚན་ག མ་པའོ། །ཉན་བཤད་ ེད་པ་པོའ་ ་ ི་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ཉན་པ་པོས་ལམ་ བ་པའི་ཐབས་
ལ་མཁས་པ་དང་། འཆད་པ་པོ་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པས་ཉམས་པ་དང་། ཉན་པ་པོ་ག ངས་ཐོབ་པ་དང་།
འཆད་པ་པོ་ག ངས་མ་ཐོབ་པ་གང་དག་དང་། ཉན་པ་པོ་ མ་ཡི་གེར་འ ིར་འདོད་པ་དང་། འཆད་པ་པོ་ཡི་གེར་
འ ར
ི ་མི་འདོད་པས་ཉམས་པ་དག་དང་།

ཉན་(༣༦༢ན)པ་པོ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་འ ན་པ་དང་ ལ་བ་དང་།

འཆད་པ་པོ་འདོད་ཡོན་ལ་འ ན་པ་དང་མ་ ལ་བ་ཉིད་ ས
ི ་ཉམས་པ་ཞེས་པ་ ེ་བ འི་ ེང་ ་བཞི་དང་བཅས་པ་
ོན་བ ་བཞིའ།ོ །
འདིར་ ིཀ་ ང་ ་ཉན་པ་པོ་དང་འཆད་པ་པོ་དང་ ་མ་ ི་མ་ཞེས་པས་དང་པོ་ལ་ཉན་པ་པོ་དང་།

ི་མ་ལ་

འཆད་པ་ ར་ ི་གང་ཡང་ ང་བ་དང་མངོན་པར་འ ེལ་པའི་དོན་ ི་ ོན་བ ་བཞི་པོ་འདི་དཔོན་ ོབ་གཉིས་ཀ་ལ་
འ ང་ཞིང་། མཐའ་གཅིག་ ་ཉན་པ་པོ་ལ་འོང་བའམ། མཐའ་གཅིག་ ་འཆད་པ་པོ་ལ་འོང་བའི་ངེས་བ ང་མི་ འོ།
།མདོར་ནི་ཆོས་ ་བ་པོ་ལ་ ོན་འ ང་ཞིང་ཉན་པ་པོ་ལ་ནི་གོ་བ ོག་ ེ་བཤད་པར་མཛད་དོ། །
གཞན་དོན་ ་ངན་སོང་གི་འ ོ་བར་ ེ་བ་ལས་ ིར་ ོགས་པ་དང་། རང་དོན་ཡིད་ ེད་ ས
ི ་བདེ་འ ོར་འ ་ོ བ་
ལ་ཡིད་བདེ་བ་ ེ་གཉིས་ནི་རང་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་པའི་ ོན་ནོ། །ཡང་འཆད་པ་པོ་དང་ཉན་པ་པོ་དག་ ་མ་དང་ ི་མ་

གང་ཡང་ ང་བ་དང་འ ལ
ེ ་བའི་ ོན་ལས་ ངས་བཞིན་ ་དཔེར་མཚན་ན། འཆད་པ་པོ་གཅིག་ ་ལ་བ ོན་པ་ལ་
དགའ་བ་དང་། ཉན་པ་པོ་འཁོར་ལ་དགའ་བ་ཉིད་ ས
ི ་བ ོན་པ་ལས་ཉམས་པ་དང་། འཆད་པ་པོས་ག ལ་ འི་གོ་
བས་མི་འ དེ ་པ་ཉིད་དང་། ཉན་པ་པོས་ ེས་ ་འ ེལ་བར་འདོད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཉམས་པ་དང་། འཆད་པ་པོ་ཟང་
ཟིང་ ང་ཟད་ ་ི ིར་ཆོས་ ་བ་ལ་བ ོན་པ་ཉིད་དང་། ཉན་པ་པོ་ཟང་ཟིང་དེ་ ིན་པར་མི་འདོད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཉམས་
པ་དང་། འཆད་པ་པོ་ ོག་གི་བར་ཆད་ ་འ ར་བའི་ ོགས་དང་། ཉན་པ་པོ་མི་འ ར་བའི་ ོགས་ ་འ ོ་བས་
ཉམས་པ་ཞེས་ ་བ་བཞི་ ེ་བ ་ཚན་བཞི་པའོ།

།དེ་བཞིན་ ་འཆད་པ་པོ་ ་གེ་ ང་བའི་ ོགས་ ་འ ོ་བ་དང་།

ཉན་པ་པོ་དེར་མི་འ ོ་བས་ཉམས་པ་དང་། འཆད་པ་པོ་ཆོམ་ ན་པ་ལ་(༣༦༢བ)སོགས་པས་ད གས་པའི་ ོགས་
་འ ོ་བ་དང་། ཉན་པ་པོ་དེར་མི་འ ོ་བས་ཉམས་པ་དང་། འཆད་པ་པོ་མཛའ་བཤེས་ ་ི ིམ་ ་བསོད་ ོམས་ ་ི
ིར་བ ་བ་དང་། ཉན་པ་པོ་ མ་པར་གཡེང་བ་དེ་ལ་ཡིད་མི་བདེ་བས་ཉམས་པ་ཞེས་ ་བ་ག མ་ ེ་དཔོན་ ོབ་
གཉིས་ཀ་ལ་བ ེན་པའི་ ོན་བ ན་ནོ། །
འདིར་ཉམས་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ ལ་དེ་ ་ ས་དཔོན་ ོབ་འཆད་ཉན་དང་། ལམ་ ད་ལ་ ེད་པར་ ེད་པ་ལས་
ཉམས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་གཞན་ལ་བ ེན་པའི་འགལ་ ེན་ག མ་ནི།

བ ད་ ་ི ིན་ བས་ ས
ི ་རང་ ད་ལ་བ ན་པར་ ་

འི་ མ་དོན་དང་། རང་ ད་ ་ི ཐ་བ་སོ་སོར་འ ེད་པའི་ ོར་བ་དང་། བ ད་ ས
ི ་བ ན་པའི་ལམ་བཅོས་མ་ཉེ་
བར་ བ་པའི་ ོར་བ་ལ་གནས་པའི་ ོར་བ་དང་།

ས་པ་བ ེད་པའི་ ལ་ཇི་ ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་བ ད་ ིག་

ཅན་དགེ་ ོང་གི་ཆ་ ད་ ་ ལ་པར་ ས་པ་ལ།

ོ་ ང་བ་ མས་དགའ་བ་བ ེད་པ་ཞེས་ ་བ་གཞན་ལ་བ ེན་

པའི་ ོན་ག མ་མོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ ར་ན་ ནོ ་བཞི་བ ་ ་ ག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
དེ་ ར་བ ད་ ས
ི ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ་ ལ་ནས་དད་ཅན་ལོག་པར་བ ་བ་འདི་ས་བ ན་པ་ ིན་ ་ ེས་
་འ ང་བར་བཤད་དོ། ། ོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ནང་གི་བསམ་པའི་ཉེར་ལེན་ ི་བ ད་དེ་ ི་རོལ་ ར་ ང་བ་
ཡིན་པས། བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་མདོ་ ེ་ མས་ ་བ ད་ ི་ལས་ ་མ་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་འདིར་བ ན་
པའི་བ ད་ ་ི ལས་ལས་འཕོས་པ་འབའ་ཞིག་ ེ།

མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་བ ད་ ི་ལས་འདོར་བ་ལ་བ ོན་པར་ འོ།

།
གཉིས་པ་སེལ་ ེད་ ་ི གཉེན་པོ་ནི། ཤེར་ ིན་ཟབ་མོ་འདི་ ི་བ་དང་།

ང་ནོད་པ་དང་། ན་ བ་པར་ ེད་པ་

དང་།

ལ་བཞིན་ ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ལ་བ ད་ལས་ ིས་མི་ གས་པར་ ་བའི་ ་ལ་འབད་པར་ ་

(༣༦༣ན)དགོས་ཏེ། དེ་དང་ ན་པ་ལ་ ོགས་བ འི་སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ིས་བ ང་བ་
དང་། བ བ་པ་དང་། ་བར་མཛད་པའི་ ིར་རོ། །
འདིར་ ས་པ།
དོན་མེད་ ས་ ས
ི ་མནོངས་བཞིན་ བ་ ིབ་ ས
ི །།
ག ང་རབ་དགོངས་དོན་ ་བ་ ར་ ོམ་པ། །
དེ་འ ས་འདི་དོན་མཐོང་ན་དོན་ ར་ ང་། །
ག ར་གནས་ ོ་གསལ་ མས་ ས
ི ་ཟབ་དོན་འདི། །
དཀའ་བ་ ་མས་བ ག་པ་ལེགས་བ བས་ཏེ། །
རིང་པོར་མི་ཐོགས་ཁོང་ ་ བ་ ར་ནས། །
མ་དོན་ ་ལ་འཇིགས་མེད་གདེང་ཐོབ་པའི། །
མཁས་པའི་མཆོག་ ར་ཉིད་ ་ཅིས་མི་འ ོ། །ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ ས་པ་མཚན་ཉིད་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། མཚན་མཚན་ ིའི་ མ་པར་གཞག་པ། བས་ ི་དོན་སོ་སོའ་ངོས་འཛན། དེས་མཚན་པའི་ ོར་བ་
འགོད་ ལ། མཚན་ ེད་ལ་སོགས་ཐ་དད་པའི་ ད་པར་ ི་ད ེ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་མཚན་གཞི་ག མ་ ི་ ོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ལ། འབེབས་ ེད་
་ི ོ་དེ་ཡང་ ོག་པས་བཏགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ།
མདོ་ ེ་ ན་ལས།
སངས་ ས་ མས་ ས
ི ་སེམས་ཅན་ལ། །
ཕན་གདགས་ ིར་ན་མཚན་གཞི་དང་། །
མཚན་ཉིད་དང་ནི་མཚན་པ་དག །
རབ་ ་ད ེ་བས་ཡང་དག་བཤད། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་ན།

ང་དེའི་དོན་ ང་། མཚན་ ་ནི་མཚན་གཞིའི་ནང་ ་བ ས་ལ། མཚན་པ་ཞེས་པ་ནི་

མཚན་མཚན་ ི་འ ེལ་བ་ཁོང་ ་ ད་པའི་ ོ་ ེ། ོ་དེས་བ ེད་པ་ནི་མཚན་ ོར་ལ་བ ོས་པ་ཡིན་ནོ། །
མཚན་ཉིད་ལ། དང་པོར་ ད་དོད་ནི། ལཀྵཎ་ཞེས་པ་མཚན་པར་ ་བས་མཚན་ཉིད་དེ། མེ་ ་དང་ཤེས་ ་
སོགས་མིང་གི་ཐ་ ད་ མས་མཚན་པའི་ ིར་མཚན་ཉིད་(༣༦༣བ) ་བཀོད་པའོ། །
འདི་ལ། རང་མཚན་དང་། ི་མཚན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ལ་ ས་རང་བཞིན་མ་འ ེས་པར་གནས་པའི་དངོས་པོ་ མས་ཏེ།
མ་ངེས་ལས།
དེ་ནི་ ན་མོང་མིན་པའི་ངོ་བོ་ ེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ལ་ ས་ ན་མོང་ ་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ཤེས་ ་ ་ ་ ེ།
མ་འ ེལ་ལས།
དོན་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ི། །
ན་ལ་ངོ་བོ་མ ངས་ ིར་དང་། །ཞེས་བཤད་པ་ ར་རོ། །
ཡང་ན། ལཀྵཎ་ཞེས་ ར་ན། མཚན་པར་ ེད་པས་མཚན་ཉིད་དེ། འདི་ལའང་ ན་མོང་མིན་པར་མཚན་ ེད་རང་
གི་མཚན་ཉིད་དང་། ན་མོང་ ་མཚན་ ེད་ ིའི་མཚན་ཉིད་གཉིས།
དང་པོ་ནི།

ཤེར་ ིན་ལས་ག གས་ ང་ག གས་ ི་མཚན་ཉིད་ ་ག ངས་པ་ནས།

མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ མ་མ ེན་ ི་མཚན་ཉིད་ ་ག ངས་པ་དང་།

ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་

མངོན་པ་ནས་ཚ་བ་མེའི་མཚན་ཉིད་ ་

ག ངས་པ་ལ་སོགས་པ་ ་ ་ མས་ཏེ། མཚན་ཉིད་འདི་ལ་ནི་མ་ བ་ བ་ཆེས་མི་ ིད་ག མ་ ི་ ོན་དང་ ལ་
དགོས་ཏེ། རང་གི་ཐ་ ད་ ར་ ང་དེ་ ན་མོང་མིན་པ་མཚན་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་ ོན་ ི་མཁས་པ་དག་གིས་
ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི།

བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་ ན་མོང་གི་མཚན་ཉིད་ ་མི་ ག་སོགས་

བཀོད་པ་ ་ ་ མས་སོ། །
མདོར་ན་མཚན་ཉིད་ ་འཇོག་པ་ལ་ ་ ེད་ལས་ག མ་ ི་ཆོས་ག མ་ཚང་དགོས་པ་རིགས་ལམ་ནས་འ ང་
ེ། དེ་ ར་ ི་ཚ་མཚན་ཉིད་ ་ི ་ནི་གང་ལ་མཚན་པར་ ་བ་ལས་བ བ་ ི་དབང་ ་ ས་པ་དང་། གང་གིས་

མཚན་པར་ ེད་པ་ ེད་ བ་ ་ི དབང་ ་ ས་པའོ། །
དེ་ལའང་དང་པོའ་དབང་ ་ ས་ན་ལས་ལའང་གཉིས་ཏེ། གང་ལ་མཚན་པར་ ་བའི་གཞི་དང་། གང་མཚན་
པའི་མིང་གཉིས་ཏེ། དེ་ ར་(༣༦༤ན) ི་ཚ་ན་མཚན་ཉིད་ ་ི ་ཡངས་པས་མཚན་མཚན་གཞི་ག མ་མཚན་པ་
དང་བཞི་ཀ་ལ་འ ག་ ང་།
གཉིས་པའི་དབང་ ་ ས་ན་ ་དོག་པས་ ེད་པ་ཁོ་ན་ལ་འ ག་ ེ།
གང་གིས་མཚན་དེ་མཚན་ཉིད་ ། །
ཤེས་ ། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གང་མཚན་པར་ ་བ་ནི་མཚན་ ་ ེ། འདི་ལ་རིགས་པའི་ག ང་ལས་ནི་མཚན་ཉིད་ ི་ ་ ར་བ་མེད་དོ། །དེས་ན་
མཚན་མཚན་གཞི་ག མ་ ི་ མ་པ་གསལ་བའི་དཔེ་བ ོད་པ་ནི། གང་ཚ་ཞིང་བ ེགས་པ་ ་ ་མཚན་ཉིད། དེ་
ལ་ཅན་ ་ ེད་པའི་ཤེས་བ ོད་མཚན་ །

དེ་ཙ ན་ ི་མེ་ ་ འི་ ེང་ ་མཚན་པ་མཚན་གཞིའ།ོ

།དེ་ལའང་

མཚན་གཞི་དང་དེའི་ ད་ཆོས་གཉིས་དོན་ ི་ ེང་ ་གནས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ འི། མཚན་ ེད་ ལ་ཅན་ ་ ེད་པའི་ཐ་
ད་ལ་ འོ། །དེའང་མཚན་ཉིད་ ་ི ོན་ཡོན་བ ི་བ་ནི་ ོར་བ་བཀོད་ནས་བ ི་བ་ཡིན་ལ། དེའང་རང་མཚན་ ི་
དབང་ ་ ས་པ་ལ་ཡིན་ ི།

ི་མཚན་ལ་ནི་དེ་ ར་བ ི་མི་ ས་སོ། ། བ་པ་ ོ་བཞི་འཇོག་པ་དེའི་ཚའང་ ོར་བ་

བཀོད་ནས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ བས་དོན་སོ་སོའ་ངོས་འཛན་ལ། འདིར་བ ན་མཚན་ཉིད་ ི་མཚན་ཉིད། དེའི་ད ེ་བ། སོ་སོའ་དོན་
ནོ། །
དང་པོ་ནི།

ཐེག་ཆེན་ ོར་བ་ཉི་ ་པོ་རང་གི་མཚན་གཞིའི་ ེང་ ་ཐེག་ཆེན་ ོར་བའི་ཐ་ ད་ ན་མོང་མིན་པ།

མཚན་ ེད་དེ་ ེད་ བ་ ་ི དབང་ ་ ས་པའི་ཐེག་ཆེན་ ོར་བའི་མཚན་ཉིད་ ི་མཚན་ཉིད་དོ། །
ཡང་འདིར་བ ན་ ི་མཚན་ཉིད་ ོར་བའི་མཚན་ཉིད་ ་བཤད་པ་ལ།
དོལ་ ་པ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ིས།
མཚན་ཉིད་འདི་དག་ ོར་བའི་མཚན་ཉིད་ ་འཆད་པ་ནི་ མས་མགོན་དང་དངོས་ ་འགལ་ཞིང་མདོ་དང་
མི་མ ན་ལ། ོག་ད ོད་མི་ ན་པ་ མས་ ོངས་པར་(༣༦༤བ) ེད་པའི་ཆོ་ག་ར་བས་སོ་ཞེས་ ིས་
ནས། རང་གི་བཞེད་པར་འདིར་བ ན་ ི་མཚན་ཉིད་ག མ་པོས་ ོ་ ར་ ི་ ལ་ ི་ཆོས་ད ིངས་ཡེ་

ཤེས་ཁོ་ན་མཚན་ ེད་ཡིན། ཅེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་དེ་ལ་ད ེ་ན། ཤེས། ད། ེད་ག མ་མོ། །
དེ་ལའང་ཤེས་མཚན་ ི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐེག་ཆེན་ ོར་བའི་མཚན་ཉིད་ ་ ར་པ་གང་ཞིགམ་འོངས་པ་ན་གཙ་
བོར་ ོགས་པ་ ན་ཚགས་ བ་ ེད་དེ། ཤེས་མཚན་ ི་མཚན་ཉིད་དོ། །
དེ་ལ་ད ེ་ན། ཐེག་ཆེན་གཞི་ཤེས་ ོར་བའི་དང་། ལམ་ཤེས་ ོར་བའི་དང་། མ་མ ེན་ ོར་བའི་ཤེས་མཚན་
ནོ། །
ག མ་པ་དེ་དག་སོ་སོའ་མཚན་ཉིད་དམ་དོན་ནི།

ཐེག་ཆེན་ ི་གཞི་ལམ་ མ་པ་ག མ་ ི་ ོར་བའི་ཐ་ ད་

རང་རང་གི་མཚན་གཞིའི་ ེང་ ་ ན་མོང་མིན་པར་མཚན་ ེད་གང་ཞིགགཞི་ལམ་ མ་ག མ་ ེ་མེད་ ་ ོགས་
པར་ བ་ ེད་དེ་གཞི་ལམ་ མ་ག མ་སོ་སོའ་ཤེས་མཚན་ ི་མཚན་ཉིད་དོ། །
དེ་ག མ་སོ་སོའ་མཚན་གཞི་ནི། མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ེད་ ེད་ཡིན་པ་སོགས་གཞི་ ེ་མེད་ ་ ོགས་པ་
ནི་སེམས་དཔའི་ ལ་འ ོར་བ ་ ག་དང་།
དཔའི་ ལ་འ ོར་བ ་ ག་དང་།

མ་ཐར་ ོ་ག མ་སོགས་ལམ་ ི་གནས་ གས་ ོགས་པ་སེམས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ མ་ལ་རིམ་ ོར་མཛད་པ་སོགས་ མ་པའི་གནས་

གས་ ོགས་པའི་སེམས་དཔའི་ ལ་འ ོར་བ ་ ག་གོ། །
ཡང་དེ་གང་ཞིགཐེག་ཆེན་ ི་ ོར་བ་ཐེག་དམན་ ི་ ོར་བ་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པར་ ེད་པའི་ ེད་ཆོས་དེ་
ཐེག་ཆེན་ ོར་བའི་ ད་མཚན་ ི་མཚན་ཉིད་དོ། །
ཡང་དེའི་མཚན་གཞི་ནི།

བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་སོགས་ཆོས་ ི་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ ོགས་རིས་ ་ ར་

པའི་སེམས་དཔའི་ ལ་འ ོར་བ ་ ག་གོ། །
འདིའི་མཚན་གཞི་ལ་ལམ་ཤེས་ ་ི (༣༦༥ན) ོར་བ་དང་།

མ་མ ེན་ ི་ ོར་བ་གཉིས་ ་འབེབ་ ང་མཚན་

ཉིད་དང་མཚན་ ་ལ་གཉིས་ ་ ེ་བ་མེད་དོ། །
ཡང་དེ་གང་ཞིགམ་འོངས་པ་ན་གཞན་དོན་ ིན་ལས་ ན་ཚགས་ བ་ ེད་དེ་ ེད་མཚན་ ི་མཚན་ཉིད་དོ། །
དེ་ལ་ད ེ་ན། བཞི་ནི། ལམ་ མ་པའི་ ོར་བའི་ད ེ་བས་ ེད་མཚན་ག མ་མོ། །
དེ་སོ་སོའ་མཚན་ཉིད་ནི། ཐེག་ཆེན་གཞི་ཤེས་ ོར་བ་རང་གི་མཚན་གཞིའི་ ེང་ ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པར་མཚན་
ེད་གང་ཞིགསངས་ ས་པ་ན་ག ལ་ ་ལ་ཕན་བདེ་ ོབ་པ་ག མ་ ི་མཛད་པ་ཉེ་བར་ བ་པའི་ ོགས་རིས་ ་
ར་པ་དང་།

གང་ཞིག་སངས་ ས་པ་ན་ བས་ལ་སོགས་པའི་མཛད་པ་བ ན་ཉེ་བར་ བ་པའི་ ོགས་རིས་ ་

ར་པ་དང་།

གང་ཞིག་སངས་ ས་པ་ན་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བའི་བདག་ ེན་ ེད་པའི་ ོགས་རིས་ ་ ར་

པའོ། །
མཚན་གཞི་ནི།

གོ་རིམ་བཞིན་ ་ཕན་བདེ་ ོབ་ག མ་ ི་མཛད་པ་ཉེ་བར་ བ་པའི་དང་།

བས་སོགས་

བ ན་ ི་དང་། ཆོས་འཁོར་བ ོར་བའི་ ེན་ ི་མཛད་པ་ཉེ་བར་ བ་པའི་སེམས་དཔའི་ ལ་འ ོར་ མས་སོ། །དེ་
ར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ི འཇོག་ ལ་ནི་ ེད་ བ་ ི་དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ལ།
ཡང་ན། ལས་ བ་ ་ི དབང་ ་ ས་ན་ཤེས་ ད་ ེད་ག མ་ ི་ཐེག་ཆེན་ ི་ ོར་བ་གང་ལ་མཚན་པར་ ་བའི་
གཞིར་དམིགས་པ་དེ་ཐེག་ཆེན་ ོར་བའི་ལས་ བ་ ི་དབང་ ་ ས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །
དེ་ལ་ད ེ་ན། མ ེན་ག མ་ ི་ད ེ་བས་མཚན་གཞི་ཡང་ག མ་ ་ད ེའ།ོ །
སོ་སོའ་མཚན་ཉིད་ནི། གཞི་ཤེས་ ོར་བའི་དབང་ ་ ས་པའི་ཤེས་ ེད་གཉིས་ ིས་གཞི་ཤེས་ ོར་བའི་ཐ་ ད་
གང་ལ་མཚན་པའི་མཚན་གཞིར་དམིགས་པ་དེ་གཞི་ཤེས་ ོར་བའི་མཚན་གཞིའི་མཚན་ཉིད་དང་། (༣༦༥བ)ལམ་
ཤེས་ ོར་བའི་ཤེས་ ད་ ེད་ག མ་ ིས་དེ་གང་ལ་མཚན་པར་ ་བའི་མཚན་གཞིར་དམིགས་པ་དང་།

མ་

མ ེན་ ོར་བའི་དེ་ག མ་ ིས་དེ་གང་ལ་མཚན་པར་ ་བའི་མཚན་གཞིར་དམིགས་པ་དེ་ ི་མ་གཉིས་ ི་མཚན་
ཉིད་དོ། །
འདི་ག མ་ ི་མཚན་གཞི་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་ །
ངོ་བོ་ཉིད་གང་མཚན་ ་ཡང་། །
ཞེས་པའི་མཚན་གཞིར་མཚན་དགོས་པས་ཉོན་མོངས་ ིས་དབེན་པའི་ངོ་བོ་བཞི་སོགས་བཞི་དང་པོ་དང་།

་

དགའ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོགས་ ་བར་པ་དང་། དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོགས་བ ན་པོ་ཐ་མའི་མཚན་གཞིའ།ོ །
ག མ་པ་མཚན་ ོར་ཇི་ ར་འགོད་པའི་ ལ་ལ། ཐེག་ཆེན་ ོར་བ་ཙམ་ ི་མཚན་ ལ་བཤད་པ་དང་། དེ་
ལས་ནང་ཚན་སོ་སོའ་མཚན་ ལ་བདེ་ ག་ ་ ོགས་ ས་པ་དང་། མཚན་ ོར་བཀོད་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ།
།
དང་པོ་ལ། ་ ོར་དང་། ེ་ ག་གི་ ོར་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ ་ ོར་ནི་འདི་ ར་བཀོད་པར་ ་ ེ། ཐེག་ཆེན་ ི་ ོར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་བ ་ ག་མཚན་གཞི། ཐེག་ཆེན་
ོར་བའི་ཐ་ ད་ ར་ ང་ ་མཚན། གཞི་ལམ་ མ་ག མ་ ོགས་པའི་སེམས་དཔའི་ ལ་འ ོར་ཡིན་པ་ཞེས་དང་།
ཆོས་ ་ི བདག་མེད་ ོགས་པའི་སེམས་དཔའི་ ལ་འ ོར་ཡིན་པ་ཞེས་དང་། ཕན་བདེ་ ོབ་སོགས་ ི་མཛད་པ་ཉེ་

བར་ བ་པའི་སེམས་དཔའི་ ལ་འ ོར་ཡིན་པའོ། །
གཉིས་པ་ ེ་ ག་གི་ ོར་བའི་མཚན་ ལ་ལ། རང་ ོག་ཡིན་པའི་མཚན་ ལ་ག མ་བཤད་པ། དེས་གཞན་
ོག་མིན་པའི་མཚན་ ལ་ག མ་དོན་ ི་གོ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། གོང་ ་ཤེས་ ད་ ེད་ག མ་ ི་མཚན་གཞིར་བཞག་པའི་ ལ་འ ོར་དེ་དང་དེ་མཚན་གཞི། ཐེག་
ཆེན་ ོར་བའི་ ེད་ བ་ ་ི དབང་ ་ ས་པའི་ཐ་ ད་ ར་ ང་ ་མཚན། དེའི་ཐ་ ད་དེ་རང་གི་མཚན་གཞིའི་ ེང་
་ ན་མོང་མིན་(༣༦༦ན)པའི་མཚན་ ེད་ཡིན་པས་སོ། །ཐེག་ཆེན་ ོར་བའི་ཐ་ ད་མཚན་གཞི། ཐེག་ཆེན་ ོར་
བའི་ཤེས་ ད་ ེད་ག མ་ ི་མཚན་ འི་ཐ་ ད་ ར་ ང་ཡིན་པར་མཚན། མཚན་ཉིད་དེ་ག མ་ ི་མཚན་གཞི་
ངོ་བོ་ཉིད་བ ་ ག་གི་ ེང་ ་གང་མཚན་པར་ ་བའི་དངོས་པོ་ཡིན་པས་སོ། །ངོ་བོ་ཉིད་བ ་ ག་པོ་དེ་མཚན་གཞི།
ཐེག་ཆེན་ ོར་བའི་ཐ་ ད་ ་ི མཚན་གཞི་ཡིན་པར་མཚན། དེ་ག མ་ ིས་དེར་མཚན་པའི་གཞིར་དམིགས་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི།

བས་དེའི་གཞི་མཚན་གཉིས། གཞི་མཚན་གཉིས། མཚན་མཚན་གཉིས་ཏེ་རིམ་བཞིན་མཚན་

གཞིར་བ ང་ནས་ བས་དེའི་མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་ ་དང་། མཚན་གཞི་མ་ཡིན་པར་མཚན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལས་ནང་ཚན་སོ་སོ་བ་གོ་ ར་འ ར་བའི་ ལ་ནི།

མཚན་པའི་ ལ་བཤད་མ་ཐག་པ་འདི་ལ་

བ ེན་ནས་མ ེན་པ་ག མ་ ི་ ོར་བ་སོ་སོར་མཚན་པ་དང་། མཚན་ཉིད་སོ་སོའ་མཚན་ ར་མཚན་པ་དང་། སོ་
སོའ་མཚན་གཞིར་མཚན་པ་ལ་རང་རང་སོ་སོའ་མཚན་ཉིད་ ་བཀོད་པ་དང་།

དེ་ལས་བ ོག་པའི་འགོད་ ལ་

མས་ ང་གོ་བར་ འོ། །
ག མ་པ་མཚན་ ོར་བཀོད་པའི་དགོས་པ་ནི།

མཚན་མཚན་ ི་འ ེལ་བ་ཁོང་ ་ ད་པར་ ་བའི་ ིར་ཏེ།

མིང་ལ་བ ེན་ནས་དོན་གོ་བ་དང་། དོན་མཐོང་བ་ན་མིང་ལ་ ན་པ་ ེ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་དགོས་པ་ཡང་ ང་དོར་ལ་
འ ག་ ོག་ ེད་ ་བའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་མཚན་ ེད་ལ་སོགས་ཐ་དད་ ་ི ད ེ་བ་བ ན་པ་ནི།

ཤེས་མཚན་བ ན་པས་མཚན་ཉིད་དེའི་ ས་པ་

གང་གིས་རང་དོན་ཆོས་ ་ ེད་པར་ ེད་པ་དང་། ེད་མཚན་བ ན་པའི་ ས་པ་དེས་ནི་མ་འོངས་པ་ན་གཞན་དོན་
ིན་ལས་ ་ི ་ ེད་པར་ ེད་པ་དང་།

ད་མཚན་ ིས་ནི་ བས་(༣༦༦བ)འདིར་བ ན་ ི་མཚན་ཉིད་ མས་

ཐེག་དམན་ ི་གཉེར་ ་གཉེར་ ེད་ལས་ ད་འཕགས་ ་ ེད་པའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་བ ན་པར་མཛད་པ་
ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ་བཞི། མཚམས་ ོར། མདོར་བ ན། ས་བཤད། ངས་བ ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་ ་ཡོན་ཏན་དང་ ོན་དག་ ང་བ་དང་དོར་བའི་ ོ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ ོར་བ་ མས་
བ ོམ་པར་ ་བ་ལ་ནི་ ོར་བ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་ ོན་ ་འ ོ་ དགོས་པ་ཅན་ཡིན་པས་ན།

དེའི་ ིར་ ོན་ ི་

འོག་ ་ ོར་བ་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་འཆད་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ། ། འ ེལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

གང་གིས་མཚན་དེ་མཚན་ཉིད་ ། །
ཤེས་ ་དེ་ཡང་ མ་པ་ག མ། །
ཤེས་པ་ ད་པར་ དེ ་པ་ ེ། །
ངོ་བོ་ཉིད་གང་མཚན་ ་ཡང་། །
མཚན་ཉིད་གང་གིས་མཚན་གཞིའི་ ེང་ ་མཚན་ ་དེ་མཚན་པའི་ ིར་ ་བཞག་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ནི་ མ་ ངས་
ར་ཤེས་པར་ ་ཞེ་ན། དེས་བ ན་ ི་མཚན་ཉིད་དེའང་ མ་པ་ག མ་ ེ། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་།

ད་པར་

ི་མཚན་ཉིད་དང་། ེད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ག མ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་མཚན་ཉིད་དེ་ག མ་ ིས་ངོ་བོ་ཉིད་
ས
ི ་ ོར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་མཚན་ ར་ ེད་པ་ཡིན་པར་ཡང་ངོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

གང་གིས་མཚན་པར་ ེད་པ་ ེད་ བ་ ་ི དབང་ ་ ས་ནས་མཚན་ཉིད་འགོད་པ་འདིས་ཐེག་

ཆེན་ ོར་བ་ མས་མཚན་པར་ ེད་པ་དེས་ན་ནི་ཤེས་པ་དང་།

ད་པར་དང་།

ེད་པ་ ེ་མཚན་ཉིད་ག མ་ ་

ཤེས་པར་ འོ། །གང་ལ་མཚན་པར་ ་བ་ལས་ ་ བ་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་མཚན་པར་ ེད་ན། ཐེག་ཆེན་ ི་
ོར་བ་དེ་ མས་མཚན་པར་ ་བའི་གཞི་ཡིན་པས་མཚན་གཞིའི་ ེང་ ་གནས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི གནས་པའི་
མཚན་ཉིད་དེ་ཡང་རང་ ོག་ཤེས་ ད་ ེད་ག མ་ལས་མཚན་ཉིད་ ི་ངོ་བོ་གཞན་ ་མེད་ ང་།
མཚན་ཉིད་ངེས་པར་ ན་པར་གོ་བའི་ ིར།
ཞེས་བཤད་ལ།

མཚན་གཞི་ལ་

ོབ་དཔོན་ ིས་མཚན་ཉིད་ནི་ མ་(༣༦༧ན)པ་བཞིར་ཤེས་པར་ འོ་

དེ་ ར་མིན་པར་ བས་འདིར་བ ན་ ི་མཚན་ཉིད་བཞི་པ་དེ་ ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་ ངས་ན་

མས་མགོན་ལ་ ོལ་བར་འ ར་ཏེ། དེས་ བས་འདིར་མཚན་ཉིད་ག མ་ལས་ ག་པ་མ་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
ཁོ་བོའ་ མ་པར་ ོག་པ་ལ་ནི་ཐེག་ཆེན་ ོར་བའི་མཚན་ ་མཚན་ ར་མཚན་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ཤེས་ ད་ ེད་

ག མ་བ ན་ནས་མཚན་གཞི་མཚན་གཞིར་མཚན་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་བ ན་པར་མཛད་ལ།
དེའང་མཚན་གཞི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ལ་གོང་ ་བཤད་མ་ཐག་པའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་ ད་ ེད་ག མ་མཚན་པར་ ེད་
པའི་གཞི་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་ཡང་ཞེས་པ་ནས། ཐར་པ་ཆ་མ ན་ ི་ག ང་དང་ ེལ་ན་ལེགས་པ་ཙམ་ཡིན་ ང་བོད་
་མ་ཕལ་ཆེ་བས། ངོ་བོ་ཉིད་གང་མཚན་ ་ཡང་། །ཞེས་པས་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ ་གཉིས་ཀ་ ོན་པའི་དོན་ ་
འཆད་པའང་མི་རིགས་པ་མེད་དོ། །
དེས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་ བས་འདིའི་མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ནི་མི་ ང་བར་འོག་ ་བཤད་དེ།
ཇི་ ད་ །
མཚན་ ་ ་ ར་མཚན་པས་ན། །
མཚན་ཉིད་བཞི་པར་བཞེད་པ་ཡིན། །
ཅེས་པའི་དོན་ ིས་ ང་བ ན་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་བ ་ ག་པོ་ ོར་བའི་མཚན་གཞི་ཡིན་པ་མཚན་གཞིར་མཚན་པའམ།
ཡང་ན། ཐེག་ཆེན་ ོར་བའི་མཚན་ ར་མཚན་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་བ ་ ག་པོར་བཞག་པར་བཞེད་ ི།
ཐེག་ཆེན་ ོར་བའི་མཚན་ཉིད་ ་ནི་དེར་མ་བཞག་གོ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ ས་བཤད་ལ་ གཐམས་ཅད་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད། ལམ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད།

མ་མ ེན་ ི་

མཚན་ཉིད། ད་པར་ ི་མཚན་ཉིད། ེད་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་ ་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་དང་བཅས་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ར། (༣༦༧བ) ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ོར་བའི་མཚན་ཉིད་དེ་ལའང་དང་པོར་ཤེས་མཚན་ཉིད་བ ན་པ་ཡིན་ཏེ།

གཞིའི་ཆོས་ཉིད་ལ་

དམིགས་པ་མེད་པར་ལམ་བ ོམ་མི་ ས་པའི་ ིར་ཞེས་ ་བ་ལ་དགོངས་ནས་ཤེས་མཚན་དེ་ཉིད་ཐམས་ཅད་
མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ་ི ད ེ་བས་ ེ་ན་ཐ་དད་པ་ག མ་ཡོད་པ་ལས། རེ་ཞིག་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི ོ་
ནས་བ ན་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འ ང་བ་དང་། །
འཇིག་ ེན་འཇིག་མེད་བདག་ཉིད་དང་། །

སེམས་ཅན་སེམས་ ི་ ོད་པ་དང་། །
དེ་བ ས་པ་དང་ ར
ི ་ ས་དང་། །
མི་ཟད་པ་ཡི་ མ་པ་དང་། །
ཆགས་བཅས་སོགས་དང་ ་ཆེན་དང་། །
ཆེན་པོར་ ར་དང་ཚད་མེད་དང་། །
མ་ཤེས་བ ན་ ་མེད་པ་དང་། །
སེམས་བ ར་མེད་དང་ཤེས་པ་དེ། །
གཡོ་བ་ལ་སོགས་ཞེས་ ་དང་། །
དེ་ལས་གཞན་ཡང་དེ་དག་ནི། །
དེ་བཞིན་ཉིད་ ི་ མ་པར་ཤེས། །
བ་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ ོགས་དེ། །
གཞན་ལ་བ ན་པ་ཞེས་ ་འདི། །
ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ བས་ ི། །
ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་བ ས་པ་ཡིན། །
མདོར།
རབ་འ ོར་ ིས་གསོལ་པ། མ་འདིས་ཇི་ ར་ན་ ོགས་པའི་སངས་ ས་བ ེད་པ་ལགས། འཇིག་ ེན་
ི་ ོན་པ་ལགས།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ཏེ།

དེའང་འདིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གཞིའི་གནས་ གས་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་བ ་ ག་གི་མཚན་ཉིད་ ་ག ངས་ ང་།

དོན་ ིས་ན་གཞིའི་ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་ ང་སེམས་ ི་ ལ་

འ ོར་བ ་ ག་གི་མཚན་ཉིད་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ལ་ མ་འདི་ལ་བ ེན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གོ་འཕང་འ ང་བར་ ོགས་པ་དང་། བཏགས་པའི་དངོས་
པོ་ ང་པོ་ ་སོགས་འཇིག་ ེན་ཡེ་གདོད་མ་ནས་ཡོད་མ་ ོང་བ་དེ་དངོས་ ོབས་ ིས་ གས་པས། ཡོད་མ་ ོང་
བར་བདེན་པའི་བདེན་པ་ མ་ཤེས་ ་ི ངོར་མི་འོང་བ་དེ་འཇིག་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ ་ ོགས་པ་དང་།

སེམས་

ཅན་ ི་སེམས་ ་ི ོད་པ་ཡོངས་ ་མི་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་ ང་ ར་མ ེན་ནས་ ངས་པ་རབ་ ི་མཐར་
ིན་པས་ཟད་པ་དང་མི་ ེ་བ་ཤེས་པ་དང་།
མ་དང་།

སེམས་ཅན་གང་དག་གི་སེམས་དེ་ནང་ ་བ ས་པ་རང་རིག་མངོན་

ིར་བ ས་པ་དབང་ཡིད་མངོན་ མ་ཐམས་ཅད་ ང་གནས་ བས་ཚད་མར་ ོམ་ནའང་ཡང་དག་

མིན་ ོག་གི་ ་ལས་ ང་བའི་ ིར་ཚད་མིན་ ་དགོངས་ནས་ཚད་མའི་ ེས་ ་དང་འགལ་ ར་ བ་པར་ཤེས་
(༣༦༨ན)པ་དང་།

དེས་ན་སེམས་ཅན་ ི་ཤེས་པ་ནང་ ་བ ་བ་དང་ ིར་གཡེང་བ་གང་གིས་ ང་གདོད་མ་ནས་

གས་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་ཕན་གནོད་གང་ཡང་མི་འཚལ་བའི་ ིར་ན་སེམས་ཅན་ཤེས་པར་བཅས་པ་འགགས་ ང་
གདོད་མའི་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་དེ་ནི་མི་འགག་པས་མི་ཟད་པའི་ མ་པ་དང་།

གང་སོ་སོའ་ ེ་བོ་ མས་ ི་སེམས་

འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པར་ཤེས་པ་དང་། སོགས་པས་ཉོན་མོངས་པའི་ ན་ད ིས་གཞན་ཡང་དེའི་ ད་ལ་ ན་
པར་བ ན་པ་དང་། ཆགས་སོགས་ལས་ ོལ་བའི་ཤེས་པའང་ མ་པར་བསལ་བའི་ ེས་ ་ཡང་དག་པར་ གས་
པས་དམ་པའི་སེམས་ ་ཆེན་པོ་དང་། དེ་ ་ འི་སེམས་ ་ཆེན་པོ་ནི་ ་ཡོངས་ ་མ་ག གས་པས་ན་སེམས་ཆེན་
པོར་ ར་པ་དང་།

དེ་ ་ འི་སེམས་ ་ཆེན་པོར་ ར་པ་དེའི་ཆེན་པོར་ ར་པའང་གཞལ་བའི་ཚད་འདི་ཙམ་མོ་

ཞེས་ག ང་ ་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་མི་དམིགས་པའི་ ིར་ན་བ ན་
་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ ི་སེམས་གདོད་མ་ནས་ཡོད་མ་ ོང་བའི་ ིར་ན་སངས་ ས་ ི་ ན་ འི་ ལ་ འང་
སེམས་ཅན་སེམས་དང་བཅས་པ་མི་ ང་བ་དང་། མི་གཟིགས་པས་སེམས་བ ར་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ ི་
ཤེས་པ་དེ་གཡོ་བ་དང་། ལ་སོགས་པས་འ ་བ་དང་། བ མ་པ་དང་བ མ་པ་ཞེས་ ་བ་དེ་ ོགས་པ་ཡིན་ཏེ།
དེའང་གཡོ་འ ་བ མ་བ མ་བཞི་པོ་དེ་ལ་ད ེ་ན། ང་ ་མ་བ ན་པའི་ ་བ་བ ་བཞིར་ཡོད་དེ། བ ་བཞི་པོ་
དེ་ཡང་ ེ་ཚན་བཞིར་ངེས་པ་ལ། དང་པོ་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐའ་ལ་བ ེན་པའི་ ་བ་བཞི་ནི།
མདོ་ལས།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ོངས་ནས་འ ང་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་ག གས་ལ་བ ེན་པའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་ ོངས་ནས་(༣༦༨བ)མི་འ ང་ཞེས་ ་བ་དང་། འ ང་བ་ཡང་ཡིན་མི་འ ང་བ་ཡང་ཡིན་ཅེས་ ་བ་

དང་། འ ང་བ་ཡང་མ་ཡིན་མི་འ ང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཅེས་ ་བ་འདི་ནི་ག གས་ལ་བ ེན་པའོ། །ཞེས་
སོ། །
གཉིས་པ་ ོན་ ི་མཐའ་ལ་བ ེན་པའི་ ་བ་བཞི་ནི།
བདག་དང་འཇིག་ ེན་ ག་གོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ཉིད་བདེན་ ི། གཞན་ནི་གཏི་ ག་གོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་
ག གས་ལ་བ ེན་པའོ། །བདག་དང་འཇིག་ ེན་མི་ ག་ཅེས་ ་བ་དང་། ག་པ་ཡང་ཡིན་མི་ ག་པ་
ཡང་ཡིན་ཅེས་ ་བ་དང་། ག་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་ ག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཅེས་ ་བ་རང་ཉིད་བདེན་ ི།
གཞན་ནི་གཏི་ ག་གོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་ག གས་ལ་བ ེན་པའོ། །ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ ི་མའི་མཐའ་ལ་བ ེན་པའི་ ་བ་བཞི་ནི།
བདག་དང་འཇིག་ ེན་མཐའ་དང་ ན་ཅེས་ ་བ་འདི་ཉིད་བདེན་ ི། གཞན་ནི་གཏི་ ག་གོ་ཞེས་ ་བ་
བཞི་ནི་ག གས་ལ་བ ེན་པའོ། །བདག་དང་འཇིག་ ེན་མཐའ་མེད་ཅེས་ ་བ་དང་། མཐའ་དང་ ན་པ་
ཡང་ཡིན་མཐའ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ཅེས་ ་བ་དང་། མཐའ་དང་ ན་པ་ཡང་མ་ཡིན་མཐའ་མེད་པ་ཡང་མ་
ཡིན། ཅེས་སོ། །
བཞི་པ་ ས་ ོག་ལ་བ ེན་པའི་ ་བ་ནི།
ོག་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ས་སོ་ཞེས་ ་བ་དང་། ོག་ ང་གཞན་ལ་ ས་ ང་གཞན་ནོ་ཞེས་ ་བ་འདི་
ཉིད་བདེན་ ི། གཞན་ནི་གཏི་ ག་གོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ཉིད་ག གས་ལ་བ ེན་པའོ། །ཞེས་སོ། །
དེ་ཡང་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐའ་ལ་བ ེན་པ་དང་།

ོན་ ི་མཐའ་ལ་བ ེན་པ་དང་།

ི་མའི་མཐའ་ལ་བ ེན་

པའི་བཞི་ཚན་ག མ་ ི་བཞི་ཚན་རེ་རེའི་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གཉིས་ཁས་ལེན་པ་ནི་གཡོ་བ་ཞེས་ ་ལ། བཞི་ཚན་རེ་
རེའི་གཉིས་པ་དང་ཐ་མ་གཉིས་ཁས་ལེན་པ་ནི་འ ་བ་ཞེས་ ། བཞི་ཚན་རེ་རེའི་(༣༦༩ན)དང་པོ་ག མ་ཁས་ལེན་
པ་ནི་བ མ་པ་ཞེས་ ་བ་དང་། བཞི་ཚན་རེ་རེའི་ཐ་མ་ཁས་ལེན་པ་ནི་བ མ་པ་ཞེས་ འོ། །དེ་ལ་གཡོ་བ་ཁས་
ལེན་པ་ ངས་ཅན་པ་དང་།

འ ་བ་ཁས་ལེན་པ་ ང་འཕེན་པ་དང་།

བ མ་པ་ཁས་ལེན་པ་གནས་མ་ ་པ་དང་།

བ མ་པ་ཁས་ལེན་པ་གཅེར་ ་པ་དང་།

ས་ ོག་གཅིག་ ་འཛན་པ་ ེ་ ག་པ་དང་།

ས་ ོག་ཐ་དད་ ་

འཛན་པ་ ངས་ཅན་པའི་ ་བ་ཡིན་ཅེས་བཟང་པོའ་ཞབས་ ིས་འ ེལ་ཆེན་ལས་བཤད་དོ། །འདིར་མཁས་པ་དག་

གི་ག ང་ལས་གཡོ་བའི་དོན་ནི། བདག་དང་འཇིག་ ེན་ ག་པ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ བ་པའི་ མ་པས་འ ག་
པས་ཡིད་གཡོ་བ་ཞེས་ ་བ་དང་། འ ་བའི་དོན་ནི། བདག་དང་འཇིག་ ེན་མི་ ག་པ་ལ་སོགས་པ་ ལ་ལ་དགག་
པའི་ མ་པས་འ ག་པས་འ ་བ་ཞེས་པ་དང་། བ མ་པའི་དོན་ནི། ོགས་གཉིས་ཀའི་ ལ་ལ་དགག་ བ་གཉིས་
ཀའི་ མ་པས་འ ག་པས་བ མ་པ་ཞེས་དང་། བ མ་པའི་དོན་ནི། གཉིས་མིན་ ་ ་བ་ ལ་དགག་པས་འ ག་
པས་བ མ་པའོ་ཞེས་ག ངས་མོད་ ང་། བཤད་པ་དེ་དོན་ལ་འ ོར་མི་འ ོར་ལེགས་ ར་ ི་ ད་དང་བ ན་ནས་
ས་ཆེན་ འོ། །
འདིར་ ང་ ་མ་བ ན་པའི་ ་བ་ཞེས་པའི་དོན་ཅི་ཞེ་ན།
མཛད་ལས།
མགོ་གཅིག་དང་ནི་ མ་ ེ་དང་། །
ི་དང་གཞག་པར་ ང་ ོན་པ། །
འཆི་དང་ ེ་དང་ ད་པར་འཕགས། །
བདག་གཞན་ལ་སོགས་ ་ ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་པ་ལས་ཤེས་པར་ ་ ེ།

དེ་ཡང་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ོངས་ཕན་ཆད་འཇིག་ ེན་དང་བདག་

འ ང་མི་འ ང་ ིས་པ་ན། བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་གང་ འང་འ ར་བར་ ང་མ་བ ན་པས་ན་ ང་ ་མ་བ ན་
པའོ། །
ང་ ་བ ན་པ་དེ་ཡང་ཅི་ ་ ་ཞེ་ན།

གོང་ ་ ངས་པའི་ ང་དོན་དེ་ཉིད་ ིས་(༣༦༩བ)བཤད་པར་ ་ ེ།

དམ་བཅའ་འ ི་བའི་ཚ་མགོ་གཅིག་ ་ ང་ ོན་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཆི་བར་འ ར་རམ་ཞེས་འ ི་བའི་
ཚ། འཆི་བར་འ ར་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ ་ འོ།

མ་པར་ ེ་ ེ་ ིས་པའི་ཚ་ ང་ ོན་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ ེ་བ་ལེན་ནམ་ཞེས་འ ི་བའི་ཚ། ཉོན་མོངས་པ་དང་ ན་ན་ ེ་བ་ལེན་ཅིང་ཉོན་མོངས་པ་དང་མི་ ན་ན་ ེ་བ་
མི་ལེན་ནོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ ་ འོ། ། ིས་ཏེ་ ང་ ོན་པ་ནི། མིའི་འ ོ་བ་ནི་ ད་པར་ ་འཕགས་པ་ཡིན་ནམ།
དམན་པ་ཡིན་ཅེས་འ ི་བའི་ཚ། གང་ལ་བ ོས་ཏེ་འ ི་ཞེས་ ིས་ནས་དམ་བཅའ་བ་ ་ འོ། །
བཞག་པར་ ང་ ོན་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་དེ་ ང་པོ་དང་གཅིག་ཡིན་ནམ།
འ ི་བའི་ཚ་ཅི་ཡང་མི་ ་བར་འ ག་པ་ ་ འམ།

ང་པོ་ལས་གཞན་ཡིན་ཅེས་

ཡང་ན་དེའི་ལན་ ་མོ་གཤམ་ ི་ ་འདི་ ོ་སངས་དང་དཀར་

ཤམ་གང་ཡིན་ཕར་ལ་ ི་བ་ ་ ་ནི་ ང་ ་ ོན་པ་ཡིན་ལ།

མགོ་གཅིག་དང་ མ་པར་ ེ་བ་ལ་སོགས་པར་མ་

ས་པར་དེ་ ར་ ིས་པ་ན་ནི་གང་ འང་ ང་བ ན་པར་ ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
མདོར་ན་ ི་བ་བ ་བཞི་པོ་ལ་ ང་ ་མ་བ ན་པའི་ ་མཚན་ནི།
ག ལ་ ་འགའ་ཞིག་གིས་ ིས་པ་ཡིན་ལ།

ི་བ་དེ་ཆོས་འཁོར་དང་པོ་བ ོར་ ས་ ི་

ིས་པའི་དོན་ད ད་ག མ་ ིས་དག་པའི་ ོ་ནས་ཤིན་ ོག་ ང་ ོན་

དགོས་པ་ལ། བས་དེར་ག ལ་ ་དེ་ལ་ཤིན་ ོག་གི་ ལ་དེ་ ང་ ོན་པར་མཛད་ ང་། ད ད་ག མ་ ིས་ངེས་
པ་ ེས་པའི་ ིར་ ང་ ོན་པར་མ་མཛད་དོ། །དེས་ན་ ་བ་བ ་བཞི་པོ་དེ་ཡང་ ང་པོ་ ་ལ་ཞེན་ཅིང་གནས་པའི་
ད་ལ་ཡོད་པར་མ ེན་པ་ནི་འདི་ཉིད་ ་ི བས་དོན་ནོ། །
དེ་ ར་དམིགས་ ལ་བཞི་པོ་དེ་ལས་གཞན་ཡང་སེམས་གཡོ་བ་དང་འ ོ་བ་དེ་(༣༧༠ན)དག་ནི་ མ་པར་
བསལ་བ་ན། དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ི ཡེ་ཤེས་མངོན་པར་ བ་པ་གསལ་བ་ མ་པར་ཤེས་པ་དང་། མདོར་ན་ བ་པས་
བདེན་གཉིས་ ་ི དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ོགས་པ་དེ་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་བ ན་པ་ཞེས་ ་བ་དང་བཅས་
པའི་བ ་ ག་པོ་འདི་ཆོས་ཅན། གཞི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ ི་ བས་ ིས་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་བ ས་པ་ཡིན་
ཏེ། གཞི་ཤེས་ ་ི ཤེས་པའི་ཐ་ ད་མཚན་པར་ ེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། འདིའི་ བས་ ་ི ་བའི་འ ་རང་ ོས་ད ད་ནས་ ར་བ་ཡིན་ ི། བཟང་པོའ་ཞབས་ ི་འ ེལ་པ་
ཉིད་ནི་འདི་ ར། གཞི་ཤེས་པ་ལ་ ོང་བའི་ ེད་པ་པོ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འ ང་བ་དང་།

ོགས་པར་ ་བའི་

ཆོས་ཅན་གཞིའི་དབང་ ་ ས་པའི་ ི་འཇིག་ ེན་གདོད་མ་ནས་མ་ བ་པའི་ ིར་འཇིག་པ་མེད་པ་དང་།

ོགས་

པར་ ་བའི་ཆོས་ཅན་ ི་ ེ་ ག་སེམས་ཅན་ ི་སེམས་ ་ི ོད་པ་དང་། སེམས་བ ས་པ་དང་། སེམས་ མ་པར་
གཡེངས་པ་དང་། སེམས་མི་ཟད་པའི་ མ་པ་དང་། སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སོགས་
པ་ཞེས་ ་བའི་ ས་བ ས་པ་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་དང་། སེམས་ ་ཆེན་པོ་དང་། སེམས་ཆེན་པོར་
ར་པ་དང་། སེམས་ཚད་མེད་པ་དང་། སེམས་བ ན་ ་མེད་པ་དང་། སེམས་བ ར་མེད་པ་དང་བཅས་པ་ ེ་བ ་
གཅིག་པོ་འདི་སེམས་ཅན་ ི་ཙམ་ ི་དབང་ ་ ས་ལ། སེམས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ཞེས་པས་ལོག་པའི་ ་བ་
ང་ ་མ་བ ན་པ་ མས་སོ།

། ོགས་པའི་གཞི་ཆོས་ཉིད་ ི་དབང་ ་ ས་པ་ནི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་བཞིན་

ཉིད་ ་ི མ་པ་ཅན་དང་། འ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ ་ི དབང་ ་ ས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ ོགས་པ་དེ་
གཞན་ལ་(༣༧༠བ)བ ན་ཅིང་བཏགས་པ་ཞེས་ ་བ་འདི་ མས་ ་ི ཤེས་པའི་ མ་པའི་ ེ་ ག་བ ་ ག་གིས་ ལ་
བཞིན་ ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི ོར་བ་ མས་ཇི་ ་བ་བཞིན་མཚན་ནས་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་
གཞི་ཤེས་པ་ཉིད་ ས
ི ་བ ས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལམ་ཤེས་ ་ི མཚན་ཉིད་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། གཞི་ཤེས་ ་ི མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ དེའི་འོག་ ་ལམ་ཤེ ས་པ་ཉིད་ ་ི ོ་ནས་ལམ་ཤེས་ ་ི མཚན་ཉིད་
འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ོང་ཉིད་མཚན་མ་མེད་བཅས་དང་། །
ོན་པ་ མ་པར་ ངས་པ་དང་། །
ེ་མེད་འགག་པ་མེད་སོགས་དང་། །
ཆོས་ཉིད་ མ་པར་འ ག་མེད་དང་། །
འ ་མི་ དེ ་དང་ མ་མི་ ོག །
རབ་ད ་ེ མཚན་ཉིད་མེད་ཉིད་ལ། །
ལམ་ཤེས་ཉིད་ ི་ བས་ ིས་ནི། །
ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་བཞེད། །
མདོར།
འདོད་པ་དང་ག གས་ན་ ོད་པའི་ འི་ ་དག་གིས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །
བཅོམ་ ན་འདས་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་ཇི་ ་ ་ལགས། བཀའ་ ལ་པ། མ་ཟབ་མོ་འདིའི་མཚན་ཉིད་ནི་
ོང་པ་ཉིད་དོ། མཚན་མ་མེད་པའོ། ། ོན་པ་མེད་པའོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི མདོ་དོན་ནོ།

།འདིར་ལམ་ ི་གནས་ གས་མངོན་པར་ ོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ལ་

འ ོར་བ ་ ག་གིས་མངོན་ ་མཚན་ནས་ལམ་ ི་ཆོས་ཉིད་ཤེས་པའི་ ང་སེམས་ ི་ ལ་འ ོར་བ ་ ག་ གས་
ས
ི ་མཚན་པ་ ེ།

དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མ ེན་པ་ ལ་ ལ་ཅན་དང་བཅས་པ་གཉིས་ཀའི་ངོ་བོ་ཡང་

ོང་པ་ཉིད་ ་ ོགས་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ ་ ོགས་པར་བཅས་པ་དང་།

ོན་པ་ མ་པར་ ངས་པ་ཉིད་

ས
ི ་རབ་ ་ ེ་བར་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་དང་སོགས་པས་ ན་ནས་ཉོན་

མོངས་པ་དང་ མ་པར་ ང་བ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་བ ེན་པའམ་གནས་པ་
མེད་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ ་ འི་མཚན་ཉིད་དེ་ ེས་ ་མ་ བ་པར་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཆོས་ཉིད་ ི་ཡེ་ཤེས་
འདི་ ་ ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པའི་རང་བཞིན་ལས་མི་འདའ་བས་ན་ མ་པར་གཡོ་བ་དང་། ཕན་ ན་ ་འ གས་པ་
དང་འ ག་པར་(༣༧༡ན) ར་མེད་པ་ ེ་མི་གཡོ་བའམ་མི་བ ོད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཡེ་ཤེས་དེ་ ས་ག མ་གང་
འང་ ་བར་ ང་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ ་ི ིར་འ ་མི་ ེད་པ་དང་། འ ་འགོད་དང་ ལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དེས་ཆོས་གང་
གིའང་ངོ་བོ་དང་ མ་པ་ལ་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། དེ་ ར་མི་ ོག་པའང་ ོག་ འི་ ལ་རང་བཞིན་ ིས་མེད་པ་
ལ་མེད་པའི་དོན་ ིས་མི་ ོག་པ་ ན་ ོབ་པའི་གནས་ གས་དང་། ཡང་ན་ ོགས་ འི་ ལ་རང་གི་ངོ་བོས་མི་ ོང་
པས་དོན་དམ་པའི་གནས་ གས་རབ་ ་ད ེ་བར་ ོན་པའི་མ ེན་པ་དང་།

དེ་ ར་ ོན་པ་ན་ ་རོལ་མཐོང་བའི་

ངོར་མཚན་ཉིད་ ་ ང་བའི་ཆོས་དེ་རང་གི་ངོ་བོ་མེད་པར་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་བཅས་པ་ཉིད་ལ་ལམ་ཤེས་པ་
ཉིད་ ་ི བས་ ས
ི ་ནི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་བཞེད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། ལམ་ ི་ཆོས་ཉིད་ ་ི དབང་ ་ ས་ཏེ་ ོང་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་།

ོན་པ་མེད་པ་དང་།

ེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་དང་། སོགས་པ་ཞེས་པའི་ ས་བ ས་པ་ནི། ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་
དང་། མ་པར་ ང་བ་མེད་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་དང་། ེན་མེད་པ་དང་། ནམ་མཁའི་མཚན་
ཉིད་དེ་ ག་དང་། ཆོས་ཉིད་དེ་བདག་གཉིས་ ས
ི ་ ོང་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་ཆོས་ཉིད་ མ་པར་འ ག་པ་མེད་པ་
དང་། འ ་མི་ ེད་པ་དང་།

མ་པར་མི་ ོག་པ་དང་། བདེན་གཉིས་ ས
ི ་རབ་ ་ད ེ་བའི་དབང་ ་ ས་ནས་

གནས་ ང་སོ་སོར་རབ་ ་ད ེ་བ་དང་།

གནས་ ང་གང་ལའང་མཚན་ཉིད་འདི་ཞེས་ ས་ ་མེད་པ་ཞེས་ ་བ་

འདི་ མས་ ་ི ཤེས་པའི་ མ་པའི་ ད་པར་བ ་ ག་གིས་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི ོར་བ་དག་ ་
མཚན་པར་ ེད་པས་ན། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་འདི་ནི་ལམ་ཤེས་ (༣༧༡བ)པ་ཉིད་ ས
ི ་བ ས་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ མ་མ ེན་ ི་མཚན་ཉིད་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ལམ་ཤེས་ ་ི མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ དེའ་ི འོག་ ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི ོ་ནས་ཤེས་པའི་
མཚན་ཉིད་འཆད་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

དེ་ནི་ཉིད་ ི་ཆོས་བ ེན་ནས། །

གནས་དང་ ས་པར་ ་བ་དང་། །
་མ་ཉིད་དང་མཉེས་པ་དང་། །
དེ་ལ་མཆོད་དང་ དེ ་མེད་དང་། །
ན་ ་འ ག་མ ེན་གང་ཡིན་དང་། །
མ་མཐོང་ ོན་པར་མཛད་པ་དང་། །
འཇིག་ ེན་ ོང་ཉིད་ མ་པ་དང་། །
བ ོད་དང་ཤེས་མཛད་མངོན་ མ་མཛད། །
བསམ་མི་ བ་དང་ཞི་ཉིད་ ོན། །
འཇིག་ ེན་འ ་ཤེས་འགོག་པ་ལ། །
མ་པ་ ན་མ ེན་ ལ་ལ་ནི། །
ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བཤད་དོ། །
མདོར།
རབ་འ ོར་ལ་བཀའ་ ལ་པ། དེའི་ ིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་ མ་ ི་ཆོས་འདི་ལ་བ ེན་ཅིང་
གནས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་འདི་ལ་རིམ་ ོར་མཛད་དོ། །བ ར་ ིར་མཛད་དོ། །དེ་ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། སངས་ ས་ས་ནི་འདི་ལས་འ ང་བའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་ཏེ།

འདིར་བ ན་ ི་ མ་མ ེན་ ོར་བའི་མཚན་ཉིད་ནི་གཞི་ལམ་གཉིས་ ི་ཤེས་མཚན་

མངོན་པར་གཟིགས་པའི་སངས་ ས་ ་ི མ ེན་པ་དེས་མཚན་ནས་དེ་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་ ོགས་པའི་ ང་
སེམས་ ་ི ལ་འ ོར་བ ་ ག་ ང་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་དོན་དམ་པའི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཡེ་ཤེས་དེ་གང་ལ་མངའ་བ་ཉིད་ ི་ ད་པར་ ི་
ཆོས་ཡིན་པས།

གང་ལ་མངའ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བ ེན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ ི་ གས་ལ་

གནས་པ་དང་། ཤེར་ ིན་ནམ།

མ་མམ།

ག་ ་ཆེན་མོ་ལ་ ས་པར་ ་བ་རིམ་ ོ་དང་། དེ་ལ་ ་མ་ཉིད་དེ་

བ ར་བའི་གནས་ ་ ེད་པ་དང་། མཉེས་པའི་ཐབས་ ་ ར་པའི་རོལ་ ངས་དང་། དེ་ལ་མཆོད་པར་ ་བ་དང་།
ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་ག་བ་ཉིད་ཙམ་ལས་ ེད་པ་པོ་མེད་པས་ ེད་པ་དང་། དེས་ ས་པ་མེད་པ་དང་། མ་མ ེན་
དེའི་ཆོས་ཉིད་ ན་ ་འ ག་ཅིང་འ ག་པ་ན་ ལ་དེ་མ ེན་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ ིས་ མ་པ་ཐམས་
ཅད་ ་མ་མཐོང་མི་མཐོང་མཐོང་བར་མི་འ ར་བའི་དེ་ཉིད་ ི་མ་དང་ ལ་ནས་མངོན་པར་ ོན་པའམ་གསལ་བའི་
ཐབས་ ོན་པར་མཛད་(༣༧༢ན)པ་དང་།

འཇིག་ ེན་ ོང་ཉིད་ ་ི མ་པར་ ོག་པ་དང་།

དེའི་ ལ་བ ོད་པར་

མཛད་པ་དང་། བ ོད་པ་དེ་ལ་ངེས་པའི་ཤེས་རབ་བ ེད་པའི་རིགས་པ་ ོན་པར་མཛད་པ་དང་། རིགས་པ་དེས་
ངས་པའམ་ཡང་ན་ ོང་ཉིད་དེ་རིགས་པས་ ངས་པའི་ཤེས་རབ་ ིས་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བ་ལ་ ོར་བར་མཛད་
པ་དང་།

ོང་བཞིན་ ་ ར་འཇིག་པར་ ང་བ་འགལ་ཅེས་པ་ ་ ་ ་རོལ་མཐོང་བས་བསམ་ ིས་མི་ བ་པར་

ོན་པར་མཛད་པ་དང་། དེས་ན་འཇིག་ ེན་ཉིད་དང་པོ་ནས་ཡོད་མ་ ོང་བའི་ ིར་ཞི་བ་ཉིད་ ་ ོན་པ་དང་།
མདོར་ན་འཇིག་ ེན་དང་། དེར་འ ་ཤེས་པ་དང་། བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་འགོག་ཟིན་པར་ ར་པ་
ལ། མངོན་པར་ ོགས་པ་ནི་ མ་པ་ ན་མ ེན་པའི་ ལ་འདི་ལ་ནི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ཞེས་པར་
བཤད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

རང་དོན་ ་བདེ་བར་གནས་པའི་ ད་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་ ས
ི ་ ལ་མཆོག་ཉིད་

བདེ་ཆེན་མཆོག་ ་མི་འ ར་བའི་ ོ་ ེ་ལ་མངོན་པར་བ ེན་ནས་གནས་པ་ ེ། ངེས་པའི་དོན་ ེན་ས་དང་ ེན་ཆོས་
ཐ་དད་མེད་པར་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་གནས་ གས་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་མ ེན་པའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ་ འི་
བདེ་ཆེན་ ག་ ་ཆེན་མོའ་ ལ་བའི་ མ་དེ་ལ་ ན་ ོབ་ ་མཆོད་པ་ནི་ ས་པར་ ་བ་དང་།

་མར་ ་བ་དང་།

མཉེས་པར་ ་བ་དང་། མཆོད་པར་ ེད་པ་དང་། ངེས་པའི་དོན་ ་ན་ མ་དེ་ཉིད་འ ་ ེད་མེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ན་
དེ་ཉིད་ལ་མཆོད་པའང་འ ་ ེད་པ་མེད་པ་ཉིད་མཆོད་པར་ཟབ་པ་དང་། དེ་ ་ འི་ མ་མམ་མ ེན་པ་དེ་ཇི་ ་བ་
མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ང་ཡིན་ཏེ།

གནས་ གས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ ིབ་ ལ་འ ོ་བ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པ་

ནམ་(༣༧༢བ)མཁའ་ ་ ་དང་། དེ་ཇི་ ེད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ང་ཡིན་ཏེ། དམ་པ་ མས་ ིས་མ་མཐོང་བའི་
དོན་དོན་ ར་ ང་བ་དེ་ཉིད་ ིས་པ་ མས་ལ་ཇི་ ེད་པ་འ ལ་པར་ ོན་པར་མཛད་པ་དང་།

དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ ིན་ལས་ ་ི ས་པས་འཇིག་ ེན་ ོང་ཉིད་ ་ི མ་པར་ ོན་པ་དང་། དེ་ ར་ ོན་པ་ན་འཁོར་ ་མ་བ ས་པ་
མས་བ ་བའི་ ིར་འཇིག་ ེན་ ོང་པ་ཉིད་ ་བ ོད་པར་མཛད་ནས་ཐོས་བསམ་ ི་ཤེས་རབ་བ ེད་པ་དང་།

བ ས་པ་ ིན་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་འཇིག་ ནེ ་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པ་ཉིད་ ་ ་བའི་ ིར་ ོང་པ་ཉིད་ ་
ཤེས་པར་མཛད་པ་དང་།

ིན་པ་ ོལ་བའི་དབང་ ་ ས་ནས་འཇིག་ ནེ ་ ོང་པ་ཉིད་ ་མཐོང་བར་མཛད་པ་དང་།

དེ་ ར་མཐོང་བའི་ཐབས་ ང་བདེན་བཞིའི་གནས་ ལ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པར་ ོན་པ་དང་། འཁོར་བ་ཉིད་གདོད་
མ་ནས་ཡོད་མ་ ོང་བས་ཞི་བ་ཉིད་ ་ ོན་པ་དང་།

དེ་ ར་ ོན་པར་མཛད་པ་ཡང་འཇིག་ ེན་འགོག་པ་ཉིད་ ་

གནས་པ་དང་། འ ་ཤེས་འགོག་པ་ཉིད་ ་གནས་པ་ཞེས་ ་བ་འདི་ མས་ ་ི ཤེས་པའི་ མ་པ་བ ་ ག་གིས་ཇི ་
་བ་བཞིན་ ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ི་ ོར་བ་དག་མཚན་པས་ན་འདིར་བ ན་ ི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་
ནི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ནེ ་པ་ཉིད་ ས
ི ་བ ས་པ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ ད་པར་བ ་ ག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ག མ། མཚམས་ ར། མདོར་བ ན། ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ ར་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་ད ས་ཐེག་པ་ཆེ་ ང་སོ་སོར་མ་ ེ་བའི་མ ེན་ག མ་ ི་
ོར་བའི་མཚན་ཉིད་ ིའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་བ ོད་ནས། དེ་ནི་གོང་ ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཤེས་པའི་ མ་པ་བ ་ ག་ ག་
ག མ་ ་ཡོངས་ ་བཅད་དེ་བ ན་པ་ མས་ ་ི དོན་ལས་ ད་པར་ ་ ེ་ནས་ཤེས་པར་ ་བའི་ཆེད་
(༣༧༣ན)ཡིན་པས།

ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ི འོག་ ་བར་ བས་ ི་ཚགས་ ་བཅད་པ་བཞིས་ ད་པར་ ི་

མཚན་ཉིད་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ། ། འ ེལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

བསམ་མི་ བ་སོགས་ ད་པར་ ིས། །
ད་ གས་བདེན་པའི་ ོད་ ལ་ཅན། །
ད་ཅིག་མ་ནི་བ ་ ག་གིས། །
ད་པར་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ཡིན། །
མདོ་ལས།
རབ་འ ོར་ ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ མ་འདི་ནི་ ་བ་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་གནས་སོ། ། མ་འདི་
ནི་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ཉིད་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་དང་། གཞལ་ ་མ་མཆིས་པ་སོགས་

ས
ི ་ཉེ་བར་གནས་སོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི མདོ་ཚན་ལ་ ེ་བ ན་ ིས་བ ན་བཤད་གཉིས་མཛད་དོ། །
དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ལམ་དེ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་དང་། སོགས་པ་མི་མཉམ་པ་སོགས་ ིས་ ད་པར་ ི་
ཆོས་ མས་ ས
ི ་ཐེག་དམན་ ི་ ོར་བ་ལས་ ད་ གས་པ་ཡིན་ཏེ།

ད་ཇི་ ར་ གས་པ་ཡང་བདེན་པ་བཞིའི་

ལ་ལ་ ོད་པའི་ ལ་ཅན་ཤེས་བཟོད་ ད་ཅིག་མ་ནི་བ ་ ག་གིས་ཐེག་དམན་ ི་ ོར་བ་ལས་ ད་པར་ ་
འཕགས་པའི་མཚན་ཉིད་ ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་དང་མི་མཉམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་ ིས་ ད་པར་ ་ ས་པའི་ ག་
བ ལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའི་ ལ་ཅན་ཆོས་བཟོད་བཞི་དང་། ེས་ ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་བཞི་དང་། ཆོས་
ཤེས་ ེས་ཤེས་བཞི་བཞིའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ལམ་ ད་ཅིག་བ ་ ག་གིས་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ དང་།
སོགས་པས་ མ་མ ེན་ ི་ ོར་བ་དག་མཚན་པས་ན་འདི་ནི་ ད་པར་ ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། མདོར་བ ན་པའི་ཡང་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་གང་ཡིན་ཅེ་ན། བར་ བས་
་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་ག མ་པོ་འདིས་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི།

བསམ་མི་ བ་དང་མི་མཉམ་དང་། །
གཞལ་དང་བ ང་ལས་ཡང་དག་འདས། །
འཕགས་པ་ ན་ ད་མཁས་པ་ཡིས། །
རིག་ ་ ན་མོང་མིན་ཤེས་ཉིད། །
ཤེས་ ར་ ི་དང་གང་མེད་དང་། །
བ་དང་ཡང་དག་འ བ་པ་དང་། །
དམིགས་པ་ ེན་དང་བཅས་པ་དང་། །

མཐའ་དག་པ་དང་ཡོངས་འཛན་དང་། །
རོ་ ང་མེད་དང་ ད་པར་ནི། །
བ ་ ག་བདག་ཉིད་ཤེས་ ་ ེ། །
གང་གིས་ལམ་ནི་གཞན་དག་ལས། །
ད་ ་འཕགས་པས་ ད་པར་ལམ། །
ཐེག་ཆེན་(༣༧༣བ)འཕགས་པའི་བདག་མེད་གཉིས་ ོགས་པའི་མཐོང་ལམ་ ི་མ ེན་པ་འདི་ནི་བསམ་ ིས་མི་
བ་པ་ ེ། དེ་ལ་བསམ་པ་ནི་ བ་ ེད་འ ག་མི་ ང་བ་དང་། མི་མཉམ་པ་ ེ། མ ེན་པ་དེ་ལ་འཇིག་ ེན་ ི་ཤེས་
པས་མཉམ་པའམ་འ ན་པར་མ་མཆིས་པ་དང་། མ ེན་པ་དེས་ ལ་གཞལ་བར་ ེད་མི་ ེད་སོགས་ལས་འདས་
པ་དེ་དང་།

དེ་ ་ ་མ ེན་པ་དེའི་ངོ་བོ་ ེ་འགག་ ་མ་ ར་པས་བ ང་བར་ ་བ་ཡིན་མིན་ལས་ཡང་དག་པར་

འདས་པའི་ ལ་ཅན་ ི་མ ེན་པ་ ད་པར་བ་ནི་ ག་བདེན་ ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པར་ ེད་དོ། །དེ་ ་ འི་མ ེན་པ་
དེས་འཕགས་ཆེན་མངོན་པར་ བ་པ་ལ་ ་ ེན་བར་ཆོད་པ་མེད་པ་ ན་ ད་པར་ ེད་པ་དང་།

དེ་ འི་དོན་ལ་

མཁས་ཤིང་བཟོ་བས་གནད་མཐའ་དག་ལེགས་པར་ གས་ ་ ང་བས་ཇི་ ་བ་དེ་ ར་རིག་པར་ ་བ་དང་།
བ་ ན་མོང་བར་ ར་པ་མ་ཡིན་པར་ ག་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཤེས་པ་ཉིད་དང་།

མ ེན་པའི་ཤེས་པ་དེ་དགོས་

པའི་དོན་ བ་པ་ལ་ ར་བའི་མ ེན་པ་ ད་པར་བས་ནི་ ན་བདེན་ ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པར་ ེད་དོ།
མ ེན་པས་དོན་ ར་ ་ བ་པ་ལ་རེས་ ས་པ་ ལ་ ་ ི་བ་མེད་པ་དང་།

ལ་

།དེ་ ་ འི་

རེས་ ོ་བ་ ེ་གང་པའི་རེས་འཇོག་གི་

བས་མི་ ིད་པ་དང་། དེ་ ་ འི་མ ེན་པས་སངས་ ས་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ བ་པ་དང་།

བ་པ་ན་ཡང་དག་

པར་འ བ་པ་དང་། འ བ་པར་འ ར་བ་དེ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་དམིགས་པར་དབང་ཐོབ་པའི་མ ེན་པ་ ད་པར་
བས་ལམ་བདེན་ ི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པར་ ེད་དོ།

།མ ེན་པ་དེ་རང་གི་ངོ་བོ་ཤེར་ ིན་ཡིན་པ་ལ་མཁས་

པའི་ ད་པར་ལས་ ་ ་བ་གང་ལ་ བ་འ ས་ བ་པའི་ཐབས་ ོངས་པ་མེད་པ་ལ་ ེན་པ་དང་བཅས་
(༣༧༤ན)པ་དང་། ཐབས་ཤེས་ ་ི ོར་བ་དེས་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་དང་ཐོགས་པ་དག་པར་ ེད་པ་དང་།
དེ་དག་ ེད་ལ་མཁས་པའི་ཡོངས་འཛན་བ ེན་པ་དང་། གང་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པའི་ ིར་ཆོས་གང་གིའང་ངོ་བོ་
དང་ མ་པ་རོ་ ང་བ་མེད་པའི་མ ེན་པ་ ད་ཅན་ ིས་འགོག་བདེན་ ི་དེ་ཉིད་དམིགས་པར་ ེད་དོ།

།མདོར་ན་

ཐེག་ཆེན་ལས་ ད་པར་ནི་བ ་ ག་གི་བདག་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་ཤེས་པར་ ་ ེ།

ད་ཆོས་གང་གིས་ ང་སེམས་

ལམ་ནི་གཞན་ཉན་རང་དག་གི་ལམ་ལས་ཆོས་བ ་ ག་གིས་ ད་པར་ ་འཕགས་པས་ ད་པར་ ི་ལམ་ ི་
མཚན་ཉིད་ ་བཞག་གོ་ཞེས་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། ་བའི་ཚག་དོན་དང་། དམན་ལམ་ལ་ ད་མཚན་མི་འཆད་པའི་ ་མཚན་དང་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་དང་། ལ་སོགས་པས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང་། ཆོས་ ་ི
ད ིངས་ ་མ ན་པས་ལེགས་པར་ཡོངས་ ་བ ང་བའི་ ོབས་ ས
ི ་ཤེས་རབ་བསམ་ ིས་མི ་ བ་པ་ཉིད་དང་།
ོབས་པ་དང་། ཤེས་རབ་གཞན་དང་མི་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། དཔག་པར་ ་བའམ་གཞལ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་
འདས་པ་དང་།

བ ང་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་དང་བཅས་པ་ནི་ ག་བ ལ་བདེན་པའི་ ལ་ཅན་དང་།

འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ ་ི ོགས་རིགས་ ད་པ་དང་།

ེས་ ་མཁས་པས་རིག་པར་ ་བའི་གནས་

ཉིད་ཡིན་ ི། གཞན་ ིས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པས་རང་ ལ་ ི་ ོད་ ལ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་
པོར་ ར་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡོངས་ ་ཤེས་པ་ ེ། འདིར་ ོབ་དཔོན་བཟང་པོའ་ཞབས་ ས
ི ། ཆོས་ཉིད་དང་
དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་པོར་ག ངས་ །ི

(༣༧༤བ)ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་མེད་ ་ག ངས་པ་ནི་

མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་མེད་དོ། །
གཞན་ཡང་ཐེག་ཆེན་རང་ གས་ལ་བ ོས་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཤིན་ ་ ར་བའི་ཤེས་པ་དང་ བཅས་པ་
བཞི་ནི་ ན་འ ང་བདེན་པའི་ ལ་ཅན་དང་།

ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་བདེན་པའི་བདེན་པ་ལ་བ ེན་པའི་མངོན་པར་

ོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་བ་མེད་པ་དང་། ཉེས་པའི་ཚགས་ཟབ་པ་ལས་གཞན་པའི་གང་བ་གཏན་མེད་པའི་ངོ་
བོ་ཉིད་དང་།

འཁོར་ག མ་ མ་པར་དག་པས་ ིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་རབ་ ་ བ་པ་དང་།

བ བ་པ་ན་ ས་ ག་གཉིས་ ་ི ོ་ནས་ཡང་དག་པར་ ོར་བས་བ ལ་པ་ ་མར་བ བས་པའི་བསོད་ནམས་དང་།
ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པ་ ད་ཅིག་མར་འ བ་པ་དང་། མ་པར་མི་ ོག་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་ ེ་ མ་པ་
དང་ངོ་བོ་ ལ་བར་ཉམས་ ་ ོང་བ་དང་བཅས་པ་བཞི་ནི་ལམ་བདེན་ལ་དམིགས་པའི་ ལ་ཅན་དང་།

ཆོས་ ་ི

ད ིངས་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ས
ི ་འ ས་ ་གཉེར་ འི་ ེན་དང་། འ ས་ ་དེ་ཉིད་ བ་
པའི་ ་ ེན་ཉེར་ལེན་དང་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་དང་ ོན་ལམ་ལ་སོགས་པའི་ ོ་ནས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང་
སངས་ ས་ ་ི ས་ ེ་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ེད་པའི་ འི་ཚགས་མཐའ་དག་པར་ ན་པ་དང་།
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ིས་འ ལ་བ་མེད་པར་ཐབས་ ས
ི ་ཡོངས་ ་བ ང་བའམ་ ོབ་པ་དང་། མངོན་པར་ཞེན་

པ་མེད་པའི་ ིར། དེས་རང་གི་ངོ་བོ་རོ་ ོང་བའམ་རིག་པ་མེད་པ་དང་བཅས་པ་བཞི་ནི་འགོག་བདེན་ ི་ ལ་ཅན་
ནོ། །མདོར་ན་ ད་པར་བ ་ ག་གི་བདག་ཉིད་ཅེས་ ་བས་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ག་བ ལ་བདེན་པ་དང་། ལ་
སོགས་པས་བདེན་པ་ ག་མ་ མས་ ལ་ ་ ེད་(༣༧༥ན)པ་ཅན་ ིས་ ད་ཅིག་མ་ མས་ ས
ི ་ ད་པར་ ི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ།

ད་ཆོས་གང་གིས་ཉན་ཐོས་དང་ལ་སོགས་པས་རང་ ལ་བའི་ལམ་ མས་ལས་ ང་ བ་

སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པའི་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཤེས་མཚན་དང་། ལ་སོགས་པས་ མ་མ ེན་དང་བཅས་པའི་
ཤེས་མཚན་གཉིས་ནི་གཞན་ལས་ ད་པར་ ི་ལམ་ཡིན་པས་ ད་ གས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ། འ ་གཉེར་བ་དང་། དོགས་པ་གཅོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ད་ གས་པ་དེའི་ ིར། ཉན་རང་དེ་དག་གི་ལམ་ནི་ཇི་ ད་བཤད་པའི་ ད་མཚན་དང་ ལ་བའི་

མངོན་པར་ཞེན་པའི་རོ་ ང་བ་ལ་སོགས་པ་ ེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ་མ་ལས་བ ོག་ ེ་བ གས་པས་གོ་ ་བ་
ཉིད་ ་ི ིར་འདིར་མ་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ོབ་དཔོན་ཆོས་ ་ི བཤེས་གཉེན་ ིས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཐེག་དམན་ ི་གཞི་

ལམ་སོགས་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པར་ ེད་པའི་ཆོས་ ་བ ན་ཏོ་ཞེས་ག ངས་ལ། འགའ་ཞིག་གོང་ ་ ོས་
པའི་མ ེན་ག མ་ ི་མཚན་ཉིད་ག ངས་པ་ལ་གཞི་ཤེས་ ོར་བ་ཙམ་ལ་ ོབ་དཔོན་ ིས་ ད་མཚན་ ་མི་བཞེད་
པར་བཤད་པ་ཡང་མི་ལེགས་ཏེ།

དེ་ལ་དེ་མེད་ན་ཤེས་མཚན་ ང་མེད་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མ་

ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞི་ཤེས་ ་ི ོར་བ་ནི་དམན་པའི་གཞི་ཤེས་དང་ ན་མོང་བ་ཡིན་ལ། དམན་པའི་གཞི་ཤེས་ལ་ནི་
ཤེས་མཚན་ཙམ་ཞིག་ག ངས་ ང་། དེ་ལ་དེ་ག ངས་པས་དེ་ལ་ ད་མཚན་ཡོད་པར་མ་ བ་བོ། །
མདོར་ན་ ང་སེམས་ ་ི ལམ་ཤེས་དང་ མ་མ ེན་ ི་མཚན་ཉིད་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ལ་ ར་ ད་མཚན་ མ་
པར་གཞག་པ་འདི་ནི་ཆོས་ ་ི བདག་མེད་ ོགས་པས་ ད་པར་ ་ ེད་པ་ཡིན་ལ།

ང་སེམས་ ི་ ན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་གཞི་ཤེས་དེ་ལ་ ད་མཚན་མི་ ོས་(༣༧༥བ)པ་ཅི་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལམ་ཤེས་ ་ི ད་མཚན་དེས་དེ་ཡང་ ོགས་
ས་པ་ཡིན་ཏེ།

ན་མོང་མིན་པའི་གཞི་ཤེས་དེ་མངོན་ཞེན་དང་ ལ་བ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉིད་དང་ ན་པར་

མ ངས་པའི་ ིར་རོ། །
་པ་ ེད་པའི་མཚན་ཉིད་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ད་པར་ ི་མཚན་ཉིད་ ས
ི ་ལམ་དང་ མ་པ་དག་གི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་གཞན་ལས་ ད་པར་

་ ེད་པའི་མཚན་ཉིད་རང་ལ་མི་ ན་པ་དང་། གཞན་ལ་ ན་པ་ མ་པར་བཅད་པ་ མས་ ་ི ེད་པ་གང་ཡིན་ཅེ་

ན། བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་གཉིས་ ས
ི ་ ེད་པའི་མཚན་ཉིད་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ཕན་དང་བདེ་དང་ ོབ་པ་དང་། །
མི་ མས་ ི་ནི་ བས་དག་དང་། །
གནས་དང་ད ང་གཉེན་ ིང་དང་ནི། །
ཡོངས་འ ེན་པ་ཞེས་ ་བ་དང་། །
ན་ ིས་ བ་དང་ཐེག་ག མ་ ི། །
འ ས་ ་མངོན་ མ་མི་ དེ ་བདག །
ཐ་མ་ ེན་ ི་མཛད་པ་ ེ། །
འདི་ནི་ དེ ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། །
མདོར།
རབ་འ ོར་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ མས་འཇིག་ ེན་ ི་ཕན་པ་དང་། ོབ་པ་དང་།
བས་ ་འ ར་བ་དང་། གནས་དང་། ད ང་གཉེན་དང་། ིང་དང་། ཡོངས་ ་འ ེན་པ་དང་། གས་
བ ེ་བ་དང་། མགོན་དང་། ེན་ ་ ར་པར་རིག་པར་ འོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ཏེ། དེའང་འཁོར་བ་ལས་ ོལ་བའི་ཕན་པ་དང་།
དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ོབ་པ་དང་།

ང་འདས་ལ་འགོད་པའི་བདེ་བ་དང་། གང་

ོབ་པར་ ས་པ་ཉིད་ ི་ ིར་མི་ མས་ ི་ བས་དག་ ་གནས་པ་

དང་། གོ་འཕང་མཆོག་གི་གནས་ལ་འགོད་པ་ཉིད་དང་། བ ད་དང་ ིར་ ོལ་བ་བ ོག་པའི་ད ང་གཉེན་དང་།
ཉམ་ང་བ་ངལ་གསོ་བར་ ེད་པའི་ ིང་དང་ནི་ག ལ་ ་དམན་པ་ མས་བཟང་པོའམ་མཆོག་གི་ལམ་ ་ཡོངས་ ་
འ ེན་པ་ཞེས་ ་བ་དང་། དེ་ ་ འི་ཕན་བདེ་ ོབ་པའི་ ེད་པའང་ ོལ་བ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པར་ངང་ངམ་ ན་
ིས་ བ་པ་དང་། རང་དོན་ ་ཐེག་ག མ་ ི་འ ས་ ་ལ་མངོན་ མ་ ་མི་ ེད་པའི་བདག་ཉིད་དང་། ེད་པའི་ཐ་
མ་ ེན་ ི་མཛད་པ་(༣༧༦ན) ེ། ེད་པ་པོར་བཤད་པ་འདི་དང་བཅས་པས་ནི་ ེད་པའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ཡིན་

ནོ། །
འདིར་ ེད་པ་བ ་གཅིག་ཅེས་ གས་པ་ལ།

མ་ ས་བ ས་ ི་མདོའ་ ང་ཐ་དད་པས། ཐམས་ཅད་ མ་

མ ེན་ ི་ ེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ ང་སེམས་ ་ི ེད་པ་དང་། དང་པོ་གཉིས་ ང་སེམས་དང་། ཐ་མ་ད ་སངས་
ས་ ་ི ེད་པ་དང་། དེ་ལས་བ ོག་ ེ་འདོད་པ་སོགས་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་ལ།
རབ་ཅན་ཁ་ཅིག་གིས།

ག་པར་གངས་ཅན་པའི་ཤེས་

ོབ་དཔོན་ ིས་འདིའི་འ ེལ་པར། མཚམས་ ར་ ་ ད་པར་ ི་མཚན་ཉིད་ ིས་ མ་

པར་བཅད་པ་ མས་ ་ི ེད་པ་ཞེས་ལམ་ཤེས་ཁོ་ནའི་ ེད་པར་ག ངས་ལ།

འོག་གི་འ ེལ་པའི་བ ས་དོན་ ་

ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ི་ ོར་བ་དག་མཚན་པས་ན་ ེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་འདི་འགལ་བར་
ས་ནས། འདི་ནི་འཇིག་ ེན་དོན་ བ་མཛད་པ་གང་། །ཞེས་པའི་ བས་ ི་ལམ་ཤེས་ ི་ ེད་པ་ཉིད་བ ན་ཅེས་
དང་། ེད་པའང་ད ར་ད ེ་བ་ཡིན་ཅིང་། ད ེ་བ་བ ་གཅིག་འ ང་བ་ནི་མ་དག་གོ་ཟེར་རོ། །
འདི་དག་གི་ད ེ་བ་ལ་འ ལ་པ་མེད་པས་མདོ་དང་ ར་ནས་བཤད་ན་གསལ་ ང་ཡི་གེས་འཇིགས་སོ། །ཁོ་བོ་
ར་ན་ལམ་ཤེས་ཁོ་ནའི་ ེད་མཚན་ཡིན་པས།
པར་གོ་ ེ།

མ ེན་ག མ་ ི་ ེད་མཚན་ ་མི་ ང་ཞེས་པ་འདི་ཡང་མ་ངེས་

ང་ བ་སེམས་དཔའི་ལམ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ ིས་ཐེག་པ་ག མ་གའི་ ་ལམ་འ ས་ ་དང་བཅས་པ་

ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ེད་པར་ག ངས་པ་དང་།

ན་མོང་མིན་པའི་ལམ་དང་ མ་པའི་མ ེན་པ་ ད་པར་ཅན་ ི་

ེད་པས་ ན་མོང་བ་གཞིའི་ ེད་པ་ ད་པར་བ་དེ་ གས་ལ་ བ་པར་ ེད་པ་ཉིད་ ་སེམས་སོ། །
ག མ་པ་ལ། ཚག་གི་དོན་དང་། ཇི་(༣༧༦བ) ར་མཚན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
པས་བདེ་བ་དང་།

ང་འདས་ལ་གཞོལ་བ་མ་འོངས་པར་ཕན་པ་དང་། མཐོང་བའི་ཆོས་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་གནོད་པ་མེད་
ག་བ ལ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་ ན་འ ང་གི་ མ་པར་ ིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ མ་པར་ ོལ་

བའི་ཆོས་ཉིད་ཉེ ་བར་བ བ་པའི་དོན་ ིས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ ི་ཕན་པ་ལ་སོགས་པའི་ ེད་པ་ག མ་མོ།
གཏན་ ་ཕན་པའི་ བས་དང་།

།

ག་བ ལ་ ི་ ་བདག་འཛན་བ ོག་པ་དང་། འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་

པ་ ོང་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ ་ ོགས་པ་དང་། རང་དང་གཞན་ ི་དོན་ ོགས་ཐོབ་པའི་ ེན་ ི་ངོ་བོ་དང་། གཞན་ ི་
དོན་ བ་པའི་ངོ་བོར་ ེས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ན་ ིས་ བ་པར་རང་བཞིན་ ིས་འ ག་པ་དང་། བསོད་
ནམས་ ་ི ཚགས་མ་ ོགས་པར་ཐེག་པ་ག མ་ ི་ངེས་པར་འ ང་བའི་འ ས་ ་མངོན་ མ་ ་མི་ ེད་པ་ཞེས་ ་
བ་འདི་ མས་ག ལ་ འི་ ས་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ཡང་དག་པར་ཉེ་བར་ བ་པའི་དོན་ ིས་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི
བས་ལ་སོགས་པའི་ ེད་པ་བ ན་ནོ། ། མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི ཆོས་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ ོན་པའི་ ་

བ བ་པའི་དོན་ ིས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ལ་ནི་ ེན་ ་དང་ཡེ་ཤེས་ ་ི མཛད་པ་གཅིག་ ེ་ ེད་པ་བ ་
གཅིག་པོ་འདི་ལ་ནི་འ ེལ་ཚག་གི་མཐར་ ་བའི་ ེད་པ་འདི་དང་འདི་ཞེས་པ་གསལ་ ེད་ ་ ར་བར་ འོ། །
གཉིས་པ་ནི།

བཤད་པ་དེ་ ར་ན་ ེད་པ་ མ་པ་བ ་གཅིག་པོ་དག་གི་གོ་རིམ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ཐམས་ཅད་

མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ི་ ོར་བ་དག་གི་ ེད་པ་གང་ཡིན་པ་དག་མཚན་པས་ན་ ེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
ག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ེད་པའི་མཚན་ཉིད་ ས
ི ་ཤེས་ (༣༧༧ན)པར་ ས་པའི་ ོར་བ་ མས་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་ཅེ་ན།

བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་ག མ་ ིས་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་མཚན་ཉིད་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ཉོན་མོངས་ གས་དང་མཚན་མ་དང་། །
མི་མ ན་ ག
ོ ས་དང་གཉེན་པོ་དག །
དབེན་དང་དཀའ་དང་ངེས་པ་དང་། །
ཆེད་ ་ ་དང་མི་དམིགས་དང་། །
མངོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་པ་དང་། །
དམིགས་པ་ཞེས་ ་གང་ཡིན་དང་། །
མི་མ ན་ཐོགས་པ་མེད་དང་དེ། །
གཞི་མེད་འ ོ་མེད་ ེ་མེད་དང་། །
དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་མི་དམིགས་དང་། །
ངོ་བོ་ཉིད་བ ་ ག་བདག་ཉིད། །
མཚན་ ་ ་ ར་མཚན་པས་ན། །
མཚན་ཉིད་བཞི་པར་བཞེད་པ་ཡིན། །

མདོ་ལས།
རབ་འ ོར་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་ ང་དང་། གཏི་
ག་ མ་པར་བསལ་བས་ མ་པར་དབེན་པའི་རང་བཞིན་ ་འ ར་རོ། །
ཞེས་སོགས་ག ངས་པའི་དོན་ནི། ཉོན་མོངས་པས་དབེན་པ་དང་།

གས་དང་ གས་ཅན་སོགས་ ི་ཆོས་ ིས་

དབེན་པ་དང་། མཚན་མ་ ེ་དམིགས་པས་དབེན་པ་དང་། མི་མ ན་པའི་ ོགས་དང་།
དབེན་པ་དང་།

ང་ ས་ ང་དབེན་ན་གཉེན་པོས་དབེན་པ་དག་དང་།

ོས་པ་དག་གིས་ཉེ་བར་

སེམས་ཅན་ ་ངན་ལས་འདའ་བའམ།

འཚང་ ་བའི་ཐབས་ ོན་ ང་། སེམས་ཅན་འཚང་ ་བ་མི་ ིད་པའི་ ིར། ལམ་ བ་པ་སོགས་དཀའ་བ་ཉིད་ ིས་
དབེན་པ་དང་།

ཆོས་ ་ི ད ིངས་ཡོངས་ བ་ ོགས་སངས་ ས་ཁོ་ནར་ངེས་པས་ཐེག་པ་གཞན་ ི་ ོས་པས་

དབེན་པ་དང་། ཡོངས་ བ་ཉིད་ལ་བཟོད་པའི་ ིར་ཆེད་ ་ ་གས་མཚན་ཉིད་གཞན་ ི་གཡེང་བས་དབེན་པ་དང་།
ངོ་བོ་ཉིད་མི་དམིགས་པས་དམིགས་པས་དབེན་པ་དང་། མངོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་པ་ ེ་རང་བཞིན་ ིས་དབེན་པ་
དང་། དོན་དམ་པའི་དམིགས་པ་ཞེས་ ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ ན་ ོབ་ ི་དམིགས་པས་དབེན་པ་དང་། དེ་ཉིད་ལོག་
པའི་འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་དབེན་པས་མི་མ ན་པ་དང་། མི་མ ན་པ་དེ་རང་གི་ངོ་བོ་ ོ་ ེར་ག ངས་པའི་ ིར་
ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་འདི་ལ་འཁོར་བ་དང་འ ལ་པའི་གནས་ ི་གཞི་མེད་པ་དང་། འ ོ་འོང་གིས་
དབེན་པ་དང་།

ེ་བ་ ེ་གསར་ ང་མིན་པ་དང་།

དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་(༣༧༧བ)གཞན་ ་མི་

དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ོག་ཆ་བ ་ ག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ ིས་མཚན་གཞི་དེ་ཉིད་མཚན་པ་ བས་
་བབ་ནའང་།

འདིར་མཚན་ ་མ ེན་ག མ་ ི་ཤེས་ ད་ ེད་པ་ ་ ར་མཚན་པས་ན་མཚན་པར་ ེད་པའི་

མཚན་ཉིད་འདི་ནི་བཞི་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །
བོད་གངས་ཅན་ ི་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་ལ་མ ེན་ག མ་སོ་སོའ་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་མི་འ ་བའི་
མཚན་གཞི་ཐ་དད་པར་གཅོད་པ་ མ་དོན་མིན་ལ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ ིང་པོ་ཉིད་ ོས་པས་དབེན་པའི་ ལ་
མི་འ ་བ་བ ་ ག་གིས་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་བ ན་ལ།

ིང་པོ་ཉིད་ཤེས་ ད་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ེན་ ེད་པ་ཡིན་

པར་རིག་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་པ་ལ་རངས་པར་ ར་ཏེ། འོན་ ང་བ ག་པར་ ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་དེ་ ོས་པས་
ཆོག་གོ། །
ག མ་པ་ལ། ད ེ་བ་དང་། མཚན་ ལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ་ག མ། གཞི་ཤེས་ ོར་བའི་དང་། ལམ་ཤེས་ ོར་བའི། མ་མ ེན་ ོར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་ ས
ི ་དབེན་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དེའི་ གས་ ས་ངག་གི་
གནས་ངན་ལེན་ ི་ ོད་པས་དབེན་པ་དང་། ཉོན་མོངས་དེའི་མཚན་མ་ ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ལ་
སོགས་པས་དབེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། འདོད་ཆགས་དང་འདོད་ཆགས་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་མི་མ ན་པའི་ ོགས་
དང་གཉེན་པོ་དག་ ོང་པ་ཉིད་ ས
ི ་ན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི ངོ་བོས་དབེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་བཞིའ།ོ །
གཉིས་པ་ནི། དོན་དམ་པར་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ ་ངན་ལས་འདའ་ ་མེད་ ང་། མེད་བཞིན་ ་བ ་བའི་ ོད་
པ་ ་དཀའ་བ་ལ་བ བ་པ་དང་།
ངེས་པ་དང་།

ཐེག་པ་གཞན་ ་མི་ ང་བའི་མཚན་ཉིད་ ་ི ཐེག་པའི་(༣༧༨ན)མཐའ་གཅིག་ ་

ན་རིང་པོ་ནས་བ བ་པར་ ་བའི་མཆོག་གི་སངས་ ས་ ་ི ཆེད་ ་ ་བ་དང་། བ མ
ོ ་པར་ ་བ་

དང་། ོམ་པ་པོའ་ཆོས་མི་དམིགས་པ་དང་། དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མཐའ་དག་བཀག་པ་ཞེས་པ་ ་བ་དེ་ ་
་དག་ནི་ལམ་ཤས
ེ ་པ་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ འོ། །
ག མ་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ ིས་བ ས་པའི་ དངོས་པོའ་ ད་པར་སོ་སོ་ལ་
དམིགས་པ་དང་།

ཆོས་ཉིད་ནི་ འཇིག་ ེན་ ི་ བ་པའི་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་ལས་བ ོག་ ེ་བ ན་པས་འཇིག་

ེན་ ི་རང་བཞིན་དང་མི་མ ན་པ་དང་།

ག གས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་མ་ ོང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཤེས་པའི་

ོགས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་། ཤེས་ ་དང་ཤེས་པ་མི་དམིགས་པས་གཞི་མེད་པ་ ོང་པ་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་
ཉིད་ ས
ི ་འ ོ་བ་མེད་པ་དང་། ག གས་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་མ་ ེས་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་
པོ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ག མ་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་མི་དམིགས་པ་ཞེས་ ་བ་དེ་ ་ ་དག་ནི་ མ་པ་ཐམས་
ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་བ ན་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་མཚན་ ལ་ནི། དེ་ ར་ན་ངོ་བོ་ཉིད་བ ་ ག་གིས་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་
ི་ ོར་བ་དག་མཚན་ཉིད་དང་ ན་པ་བཞིན་ ་འདིར་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་ ིས་མཚན་པ་དེ་ ར་ན་བཞི་པ་ངོ་བོ་
ཉིད་ ་ི མཚན་ཉིད་ ་བཞེད་དོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི། དེ་ ར་ན་ཤེས་མཚན་ཞེ་བ ད།

ད་མཚན་བ ་ ག ེད་མཚན་བ ་གཅིགངོ་བོ་

ཉིད་མཚན་བ ་ ག་ ེ། མདོར་ན་ ིར་གཅིག་ ་བ ོམས་ན་ནི་མཚན་ཉིད་ད ་བ ་ ་གཅིག་ ་འ ར་རོ། །
འདིར་ ས་པ།
ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ལང་ཚ་དང་བ་ལ། །
ད་འཕགས་མཚན་(༣༧༨བ)ཉིད་ ོགས་ ས
ི ་ལེགས་ཟིན་ཏེ། །

དེ་ཡི་ ེད་མཚན་དགའ་མ འི་དཔལ་རོལ་ནས། །
ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་བདེ་ཆེན་ ོང་འ ར་རོ། །
ཞེས་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པའོ། །
བཞི་པ་ཐར་པ་ཆ་མ ན་ལ། ་ ིའི་འ ེལ་དང་། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། མ ེན་པ་ག མ་ ི་མཚན་ཉིད་ལ་ ོ་འདོགས་གཅོད་པར་ ེད་པའི་གང་ཟག་དེ་ཐར་པ་ཆ་མ ན་ ི་
དགེ་ ་ ད་ལ་ ེས་པ་ཞིག་དགོས་ལ། དེའི་དབང་ ་མཛད་ནས་མཚན་ཉིད་ ི་འོག་ ་ཐར་པ་ཆ་མ ན་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ། ཐར་པ་ཆ་མ ན་ ི་ངོ་བོ། མཚན་ཉིད། ད ེ་བ། ་དོན། ས་མཚམས། འི་ ད་པར་རོ། །
དང་པོ་ནི། ཐོས་བསམ་ལས་ ང་བའི་ཤེས་རབ་དང་། དེས་ ན་ནས་བ ངས་པའི་ལས་དགེ་བ་དེ་དེའི་ངོ་བོ་
ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ཐོས་བསམ་ལས་ ང་ལས་ག མ་མོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་སར་གཞོལ་བའི་ ོ་ད ེ་བར་ ར་པའི་ཤེས་རབ་ ད་པར་ཅན་

དབང་པོའ་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པའོ། །འདི་དག་ཚགས་ ི་ལམ་ ་འཇོག་པ་ནི། བདག་མེད་དོན་ ིའི་ ལ་ ིས་ ོགས་
པའི་ ོད་ཡན་ཆད་ ་ི ངོ་བོར་མ་ ར་པའི་ཤེས་རབ་དེས་ཐར་པ་ལ་གེགས་ ེད་ ི་ ིབ་པ་སེལ་བའི་ ིར་ཚགས་
བསགས་པ་ནས་ཚགས་ལམ་ ི་མཚན་ཉིད་ ང་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ལ་ད ེ་ན། ང་། འ ིང་། ཆེན་པོ་དང་། དེ་དག་གི་ བས་ ་རིམ་བཞིན་ ན་ཉེ་བཞི་དང་། ཡང་དག་
ོང་བ་བཞི་དང་། ་འ ལ་ ི་ ང་པ་བཞི་བ ོམ་པར་བཤད་ལ། ཡང་ན་དད་སོགས་ ས་ ང་ད ེ་བར་ འོ། །
བཞི་པ་ནི། ཐར་པ་ ེ་ལམ་ ི་ ེན་ བ་པར་ ེད་པ་ལ་གནས་ བས་ ་ངན་སོང་གི་ ེན་ལས་ཐར་པ་དང་། དེ་
ར་ཐར་བས་ན་ཐར་པ་དང་། མཐར་ ག་(༣༧༩ན) ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བས་ན་ཐར་པ་ ེ།
ོགས་གཅིག་ ་གཞོལ་བའི་ ོ་ནས་ཆའོ། །མ ན་པ་ནི་ཐར་པ་ ེ་ཐར་པ་ལས་གཞན་ ་མི་གཡོ་བའི་དོན་ནོ། །
་པ་ཆ་མ ན་ ི་ས་མཚམས་ལ། བསོད་ནམས་ཆ་མ ན་དང་། ཐར་པ་ཆ་མ ན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ལམ་ ་ གས་པ་དང་མ་ གས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཚགས་ལམ་ནས་ཡོད་དོ། །

དེའི་

ག་པ་ལ་ག མ་ ེ། གང་ཟག་གང་ལ་ ེ་བ་དང་། ས་གང་ལ་བ ེན་པ་དང་། ་གང་ལས་ ེ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། ིང་ག མ་ ི་ ེས་པ་དང་ ད་མེད་ལ་བ ེན་ནས་ ེ་བ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
མི་ཡི་ནང་ནས་འཕེན་པར་ ེད། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་ས་ གག གས་མེད་ས་བཞི། འདོད་པའི་སེམས་བ ་གཅིག་པོ་གང་ ང་ལ་བ ེན་པ་
ཡིན་ཏེ།
ང་ བ་དང་ནི་ལམ་ཡན་ལག །
མ་གཏོགས་འདོད་ཁམས་ ིད་ ེ་ན། །ཞེས་སོ། །
དེས་ན་ ན་ཉེ་ནས་ ོབས་ འི་བར་ཉེར་གཉིས་པོ་དེས་བ ་གཅིག་ལ་བ ེན་པར་བཞེད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། ཐར་པ་ཆ་མ ན་ ི་ཤེས་རབ་དེ་ཐོས་བསམ་ལས་ ང་བ་གཙ་ཆེ་ལ།

ོམ་ ང་མེད་པའང་མ་

ཡིན་ཏེ། ན་བ ས་ལས་ ོམ་པ་ལས་ ང་བའི་ཤེས་རབ་ ང་ ེ་ཞེས་པས་ ོམ་ ང་ཡོད་པར་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ་ག མ། ར། བ ན། བཤད་དོ། །
དང་པོ་ནི། ཐར་པའི་ཆ་དང་མ ན་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་དང་ ན་པ་ཁོ་ནའི་ ད་ལ་ཇི་ ད་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་
་ི ོར་བ་ཡོངས་ ་ཤེས་པ་དེ་འ ང་བས་མཚན་ཉིད་ ་ི འོག་ ་ཐར་པ་ཆ་མ ན་འཆད་དོ། །
ཡང་ཐར་པ་ཆ་མ ན་ ི་དགེ་ ་ ད་ལ་ ེས་པ་ན་མ ེན་ག མ་ ི་མཚན་ཉིད་ལ་ ོ་འདོགས་གཅོད་ན། དང་
པོར་ཐར་པ་ཆ་མ ན་ག ང་རིགས་(༣༧༩བ)སོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ།
པའི་ ིར་ ོན་མེད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ། ། འ ེལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

མཚན་མེད་རབ་ ་ ིན་ལ་སོགས། །
ཡང་དག་ བ་ལ་མཁས་པ་ནི། །
མ་པ་ཐམས་ཅད་ ོགས་འདི་ལ། །

ད་ཆོས་ ར་ ོས་ནས་ ད་གཞི་ ིས་ ོས་

ཐར་པའི་ཆ་དང་མ ན་པར་འདོད། །
མདོ་ལས།
་རིའི་ ་འདི་ལ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེམས་ཐོག་མར་བ ེད་པ་ནས་བ ང་ ེ་
མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་སེམས་དང་མ་ ལ་བར་ ིན་པ་གཏོང་ངོ་ཞེས་པ་ནས། མ་པ་ཐམས་ཅད་
མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི བར་བ ོམ་ཞིང་མཚན་མར་མི་བ ིད་དོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། མཚན་མ་མེད་པར་ ོགས་ ང་མཚན་བཅས་ཐབས་ ི་ཆ་རབ་ ་ ིན་པ་དང་། ལ་སོགས་
པས་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་གཞན་ མས་ ང་ཡང་དག་པར་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ བ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཚགས་
ལམ་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ མ་པ་བ ་བ ན་ ་ ་ག མ་པོ་ཐམས་ཅད་རིམ་བཞིན་ ོགས་པའི་ ོར་བ་འདི་ཐར་པའི་ཆ་དང་
མ ན་པར་འདོད་ཅིང་བ ན་ཏོ། །
འདིར་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་དོན་ ང་མཚན་མ་མེད་བཞིན་པ་ལ་མཚན་མའི་འ ལ་བ་བ ོག་ནས་མཚན་མེད་
་ི རང་བཞིན་ ་གནས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཞེས་ ་ ེ། དེའང་མཚན་མར་མེད་བཞིན་ ་ ་མཚན་བཅས་ ི་
དགེ་བ་ལ་འབད་པས་དགེ་བའི་འ ས་ ། དམ་པའི་དགེ་བའི། འ ས་མ་ ས་ ི་དགེ་བའི། དམིགས་མེད་ ི་དགེ་
བ་མངོན་ ་ ེད་པ་ནི་ ་མ ན་པའི་འ ས་ ་ ེ།

་དགེ་བར་རིས་མ ན་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་

བཀོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།
ནས།

མཚན་མ་མེད་པར་དམིགས་པའི་ཤེས་པའི་ མ་པས་ ིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་

མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ལ་ ག་པ་ མས་རང་གི་ ད་ལ་བ དེ ་པའམ་བ ན་པར་མཁས་པ་ལ་ནི་

ཐར་པ་ཆ་མ ན་ཅེས་ ་ ེ། དེ་ཡང་མ ེན་ག མ་ ་ི མ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ ོགས་པར་རང་ ད་ལ་ ག
ོ ས་
པར་ ོར་བ་འདི་ནི་ཐར་པའི་ཆ་(༣༨༠ན)དང་མ ན་པ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དེ་གང་ཡིན་ཅེ་ན། དེ་བ ན་པའི་ ིར་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་འདི་
བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི། མདོ་ལས།
དེ་ཡང་ མ་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་མ་ ལ་བར་ ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་ མས་དང་། དེ་ མས་ ི་

ལ་ ིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛན་དང་། ཤེས་རབ་དང་།

མ་པར་ ོལ་བ་དང་།

མ་པར་ ོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་

གཟིགས་པའི་ ང་པོ་དེ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་སེམས་ ང་མཚན་མར་མི་ ེད་དོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ཏེ། དེ་ཡང་ ལ་ ི་ད ེ་བ་དང་། དབང་པོའ་ད ེ་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

སངས་ ས་སོགས་དམིགས་དད་པ་དང་། །
ིན་སོགས་ ོད་ ལ་བ ོན་འ ས་དང་། །
བསམ་པ་ ན་ཚགས་ ན་པ་དང་། །
མ་པར་མི་ ོག་ཏིང་འཛན་དང་། །
ཆོས་ མས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ། །
ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ མ་ ། །
སངས་ ས་དང་ལ་སོགས་པས་དཀོན་མཆོག་ག མ་དང་།

དོན་དམ་པའི་ ་མཆོག་དང་འ ས་མཆོག་ལ་

དམིགས་པའི་དད་པ་ ན་ཚགས་དང་། ིན་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ལ་ ིམས་སོགས་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ མས་
ལ་ ོད་པའི་ ལ་ཅན་ ི་བ ོན་འ ས་ ན་ཚགས་དང་། ཐོས་པའི་དོན་ཇི་ ་བ་བསམ་པའི་ ན་ཚགས་ ི་ ན་པ་
དང་། ི་རོལ་ ི་ མ་པར་གཡེང་བ་ལ་མི་ ོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་དང་། ཆོས་ མས་ ི་རང་ ིའི་མཚན་ཉིད་ མ་པ་
ཐམས་ཅད་ ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ མ་པ་ འོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ོགས་པའི་ ང་ བ་ ོན་པོ་ཡིས། །
ོགས་ ་ ལ་པོས་ ོགས་དཀར་བཞེད། །
ོགས་པའི་ ང་ བ་ཐོབ་པར་ ེད་པ་ལའང་དད་སོགས་དེ་དག་ ེ་མེད་ ་ ོགས་པའི་དབང་པོ་ ོན་པོས་ནི་ ོགས་
པར་ ་ལ། མཚན་འཛན་དང་བཅས་པའི་དབང་པོ་ ལ་པོས་ནི་ ོགས་དཀའ་བར་བཞེད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་
ཞེས་བཀོད་དོ། །

ག མ་པ་ལའང་ ་བ་ ར་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། མཁས་པར་ ེད་པའི་ ེད་པ་དད་པ་དང་། བ ོན་འ ས་དང་།

ན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛན་དང་།

ཤེས་རབ་ ད་པར་དབང་པོའ་ངོ་བོ་ཉིད་མ་(༣༨༠བ)ཡིན་པས་མཁས་པར་ ་བའི་ ལ་ ངས་བཞིན་ ་སངས་
ས་དང་། ིན་པ་དང་། བསམ་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་། མ་པར་མི་ ོག་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ི མ་
པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ མ་པ་ ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལ། དངོས་བ ན་དང་། གས་བ ན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

མཁས་པར་ ེད་པ་ ས་མཁས་པར་ ་བའི་ ལ་ལ་མཁས་པར་ ེད་པ་དེ་ ་མོད་ ས
ི ་ ང་།

མཁས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་འཐོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

འོ་ན་ ོགས་ ང་གང་གིས་ཐོབ་ཅེ་ན།

འདི་ ར་དད་པ་ལ་སོགས་པ་མཁས་པ་ཆེན་པོར་ ར་པ་གོང་ན་མེད་པ་ ོན་པོས་ནི་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་
ོགས་པའི་ ང་ བ་ ོགས་པར་ ་ལ། མཁས་པ་དེ་དག་ཉིད་ཤིན་ ་མཁས་པ་མིན་པ་ ོ་ ལ་པོས་ནི་ ོགས་ ང་
ོགས་པར་དཀའོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་དངོས་པོ་ ོབས་ གས་ ་ི ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ ར་བ ན་པའི་ གས་ ས
ི ་དད་སོགས་ ་ི ་བ་ནི་མཁས་པ་འ ིང་ ་ ར་པ་ མས་ ས
ི ་ནི་
རང་སངས་ ས་ ་ི ང་ བ་ ོགས་ལ། དད་སོགས་ ་བ་མཁས་པ་ ང་ འམ་མཁས་པ་དམན་པ་ མས་ ས
ི ་ནི་
ཉན་ཐོས་ ་ི ང་ བ་འདི་ ོགས་སོ་ཞེས་ ་བ་འདི་འཕངས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ོར་བ་ ད་པར་ཅན་ལ་ག མ།

ོད་ ེ་བཟོད་མཆོག་ ོམ་པའི་གནས་ བས། གང་ཟག ོམ་རིམ་

ད་པར་ཅན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ད་ལ་ཐར་པའི་ཆ་དང་མ ན་པའི་དགེ་བའི་ ་བ ད་ལ་ ེས་པའི་ ོ་བ་ཅན་ལ་ངེས་པར་འ ེད་

པའི་ཆ་དང་མ ན་པ་འ ང་བས་འདི་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ོ་བ་ མས་ ི་དམིགས་པ་འདིར། །
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡིན་པར་བ གས། །
དེ་དག་ཉིད་ལ་སེམས་མཉམ་སོགས། །

མ་པ་དག་ནི་བ ར་བཤད་དོ། །
བདག་ཉིད་ ིག་པ་ལས་ ོག་ཅིང་། །
ིན་ལ་སོགས་ལ་གནས་པས་གཞན། །
དེ་དག་ལ་ནི་འགོད་པ་དང་། །
བ གས་པ་བ ོད་དང་མ ན་པ་ཉིད། །
ེར་ ར་དེ་བཞིན་བཟོད་པ་ནི། །
རང་གཞན་ ེན་ཅན་བདེན་ཤེས་པ། །
ཆོས་མཆོག་དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ མས། །
ིན་ དེ ་སོགས་ ིས་ཤེས་པར་ ། །
མདོར།
དེ་ནས་ཚ་དང་ ན་པ་རབ་འ ོར་ ིས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ ན་
འདས་(༣༨༡ན) ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ ་ངེས་པར་འ ང་
བ་ཇི་ ར་འཚལ་བར་བ ི། བཀའ་ ལ་པ། སེམས་ཅན་ མས་ ི་ ང་ ་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་ ་གནས་
པར་ །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ཏེ། དེ་ཡང་།

ོ་བ་ མས་ ི་དམིགས་པ་འདིར། །ཞེས་པས། འདིར་ ི་དོན་ བས་དང་པོ་

ག མ་ ་ ོར་མཐོང་ ོམ་ག མ་བ ན་པ་ལས།

ོར་བ་དང་པོ་ག མ་ ་ ོར་མཐོང་ ོམ་ག མ་ ོན་པའི་

བས་འདིར་ཞེས་པ་ཡིན་ཅེས་ཁ་ཅིག་ཟེར་རོ། །དེས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ བས་འདིའི་དམིགས་ ལ་ཡིན་
པར་དམིགས་པར་བ གས་ཏེ་དེ་ལ་དམིགས་ནས་ ོགས་ ང་བ བ་པའི་ ིར་རོ།

།དེས་ན་ ོད་སོགས་རེ་རེ་

ལའང་ ང་འ ིང་ཆེན་པོའ་ ོ་ནས་ མ་པ་ མས་བཤད་པར་ ་ ེ། དེའང་ ོད་ ང་ ་འ ིང་ཆེན་པོ་ག མ་ ི་ མ་
པ་ནི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་མཉམ་ཉིད་ ་བ ོམ་པ་སོགས་ ིས་ མ་པ་དག་གཞི་བ ར་
བཤད་དོ། །

ེ་མོའ་དམིགས་པ་ནི་ ར་བཞིན་ལས། ེ་མོ་ ང་ འི་ མ་པ་ནི།
བདག་ཉིད་ ིག་པ་ལས་ ོག་ཅིང་། །
དེ་དག་ལ་ནི་འགོད་པ་དང་། །
བ གས་པ་བ ོད་དང་མ ན་པ་ཉིད། །ཅེས་པའོ། །
ེ་མོ་འ ིང་གི་ མ་པ་ནི།
ིན་ལ་སོགས་ལ་གནས་པས་གཞན། །
དེ་དག་ལ་ནི་འགོད་པ་དང་། །
བ གས་པ་བ ོད་དང་མ ན་པ་ཉིད། །
ཅེས་པའོ་སོགས་པས། ེ་མོ་ཆེན་པོའ་ མ་པ་ནི།
ནང་ ོང་སོགས་ལ་གནས་པས་གཞན། །
དེ་དག་ལ་ནི་འགོད་པ་དང་། །
བ གས་པ་བ ོད་དང་མ ན་པ་ཉིད། །
ཅེས་པས། ེ་མོ་ ང་འ ིང་ཆེན་པོ་ག མ་ ི་ མ་པ་བ ན་ལ།
བཟོད་པའི་དམིགས་པ་ནི་ ་མ་བཞིན་ལས། བཟོད་པ་ ང་ འི་ མ་པ་ནི།
རང་ཉིད་བདེན་ ིས་ལ་གནས་གཞན། །
དེ་དག་ལ་ནི་འགོད་པ་དང་། །
བ གས་(༣༨༡བ)པ་བ ོད་དང་མ ན་པ་ཉིད། །ཅེས་སོ། །
བཟོད་པ་འ ིང་གི་ མ་པ་ནི།
གས་སོགས་ཆེད་ ་གནས་པས་གཞན། །
དེ་དག་ལ་ནི་འགོད་པ་དང་། །
བ གས་པ་བ ོད་དང་མ ན་པ་ཉིད། །ཅེས་པའོ། །

བཟོད་པ་ཆེན་པོའ་ མ་པ་ནི།
ང་སེམས་ ོན་མེད་ལ་གནས་གཞན། །
དེ་དག་ལ་ནི་འགོད་པ་དང་། །
བ གས་པ་བ ོད་དང་མ ན་པ་ཉིད། །ཅེས་སོ། །
ཆོས་མཆོག་གི་དམིགས་པ་ནི་ ་མ་དེ་བཞིན་ལས།
ཆོས་མཆོག་ ང་ འི་ མ་པ་ནི།
སེམས་ཅན་ ིན་སོགས་གནས་པས་གཞན། །
དེ་དག་ལ་ནི་འགོད་པ་དང་། །
བ གས་པ་བ ོད་དང་མ ན་པ་ཉིད། །ཅེས་སོ། །
ཆོས་མཆོག་འ ིང་གི་ མ་པ་ནི།
བདག་ཉིད་མངོན་ཤེས་བ ེད་ལ་གནས། །
དེ་དག་ལ་ནི་འགོད་པ་དང་། །
བ གས་པ་བ ོད་དང་མ ན་པ་ཉིད། །ཅེས་སོ། །
ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའ་ མ་པ་ནི།
བདག་ཉིད་ མ་མ ེན་བ ེད་ལ་གནས། །
དེ་དག་ལ་ནི་འགོད་པ་དང་། །
བ གས་པ་བ ོད་དང་མ ན་པ་ཉིད། །
ཅེས་པར་ ར་ཏེ་ཤེས་པར་ འོ། །ཞེས་ ོར་ ལ་འདི་ ་ ་འཐད་ ི། བོད་ ་ ི་མང་པོས་འདིའི་སོགས་ ་འཆོལ་
བར་བཤད་པས་ནོར་ཞེས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དག་བཞེད་དོ། །འདིར་ ོད་ ི་ མ་པ་བ ་ནི་བསམ་པའི་ ད་པར་ཡིན་
ལ། ེ་མོ་བཟོད་མཆོག་གི་ མ་པ་ད ་ནི་ ོར་བའི་ ད་པར་ཡིན་ཅེས་ཟེར་རོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ།
།
ག མ་པ་ལ། ་བའི་ཚག་དོན་བཤད་པ་དང་། ཞར་ལས་ ང་བའི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ལ། བཤད། བ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལའང་བཞིའི་དང་པོ་ ོད་ནི།

མ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ོགས་པའི་ ོར་བ་འཆད་པའི་

བས་འདི་ལ་ ོད་ ང་ འི་ མ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་མཉམ་པ་དང་། ཡིད་ ་ ག་
པར་ མས་པའོ། །
ོད་འ ིང་གི་ མ་པ་ནི།

མས་བཞིན་ ་(༣༨༢ན)ཕན་པའི་སེམས་དང་།

ན་ལ་ཁོང་ ོའ་སེམས་མེད་པ་

དང་། དེ་མེད་པས་ མ་པར་འཚ་བ་མེད་པའི་སེམས་ ་ི མ་པ་ ་དང་ ན་པ་ཞེས་སོ། །
ཆེན་པོའ་ མ་པ་ནི། སེམས་ཅན་རང་ལས་ལང་ཚ་ ན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕ་དང་མའི་སེམས་དང་།
མཉམ་པ་ མས་ལ་ ན་དང་ ངི ་མོའ་སེམས་དང་།

ལང་ཚ་

རང་ལས་ལང་ཚ་གཞོན་པ་ མས་ལ་ ་དང་ ་མོའ་སེམས་

དང་། མདོར་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་འདོགས་ ེད་ ི་བཤེས་དང་། ཡིད་བ ན་པའི་ ོགས་ ་ི སེམས་
དང་།

ས་གཅིག་པའི་གཉེན་དང་།

ས་མི་གཅིག་པའི་ ག་གི་གཉེན་མཚམས་ ་ི སེམས་ ་ི མ་པ་གཞན་ ་

དང་ ན་པས་ཞེས་པས་སོ། །
མདོར་ན་སེམས་ ་ི མ་པ་ ་དང་།

མ་པ་གཞན་ ས་ཞེས་པའི་དོན་ནི་གཙ་བོར་སེམས་མཉམ་པ་སོགས་ ི་

ོ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ ང་ བ་ ་ི སེམས་ ང་བ་ཡིན་ལ། ང་བའི་ ལ་ནི་ཕ་དང་མའི་སེམས་སོགས་
་ི ོ་ནས་ ང་བ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཡང་ཕ་དང་མ་ལ་སོགས་ལ་ཆགས་ ང་ ེ་བའི་ ལ་མ་ཡིན་ཅིང་། མས་པ་དང་
ིང་ ེ་ ེ་བའི་ ལ་ཡིན་པའི་དབང་ ་ ས་པའོ། །
མ་པ་དེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་ནི་ ་ོ བར་ ར་པའི་དམིགས་པ་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །
གཉིས་པ་ ེ་མོའ་ མ་པ་མདོར་བ ་ན། ེ་མོ་ ང་ འི་ མ་པ་ནི། མི་དགེ་བ་དང་།
འ ིང་པོའ་ མ་པ་ནི། དགེ་བ་ལ་ ངས་བཞིན་ ་རང་མི་དགེ་བ་ ོང་བ་དང་། དགེ་བ་ལེན་པའི་ ོ་ནས་ ོག་པ་
དང་། གས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། རང་དེ་ ར་འ ག་ ོག་ ེད་པའི་ ོ་ནས་གཞན་ མས་ ིག་པ་ལས་ ོག་
པ་དང་།

དགེ་བ་ལ་གནས་པ་དག་ལ་ ོར་བའི་ མ་པ་གཉིས་དང་།

གཞན་དགེ་ ིག་ལ་ ང་དོར་ ་ ེད་པའི་

བདག་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ གས་པ་ལ་བ གས་པ་(༣༨༢བ)བ ོད་པ་དང་། བ ོད་པའི་གནས་ལ་མ ན་པར་ ེད་
པ་ མ་པ་གཉིས་དང་།
ཆེན་པོའ་ མ་པ་ནི། རང་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི དོན་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་དག་ལ་འགོད་པ་དང་། འགོད་པའི་ ིར་
བ གས་པ་བ ོད་པ་དང་། མ ན་པར་ ེད་པ་ མ་པ་གཉིས་པོས་ཆོས་ ་ི རབ་ ་ད ་ེ བའི་ ོ་ནས་ནི་ ེ་མོའ་ མ་

པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་ ་བ་དེ་ མས་ ་ི བ ས་ལ། གང་ལ་དམིགས་ན་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ནི་ ེ་མོར་ ར་
པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ནི། བཟོད་པའི་དམིགས་ མ་ཡང་ ེ་མོར་ ར་པ་ལ་རང་དང་གཞན་ ི་ ནེ ་ ི་ད ེ་བས་དམིགས་པ་
དང་། མ་པ་དག་ཇི་ ་བ་དེ་བཞིན་ །
བཟོད་ ང་གི་ མ་པ་ནི། རང་དང་གཞན་ ི་ ནེ ་ ི་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་ནས་རང་
བདེན་པའི་དོན་ལ་གནས་པ་དང་། གཞན་ ོར་བ་དང་། བ གས་པ་བ ོད་པ་དང་མ ན་པ་ཉིད་ ི་ མ་པ་ མས་
་ི ད ེ་བས་དང་པོའ་ མ་པ་བ ན་ལ།
ལ་སོགས་པས་འ ིང་གི་ མ་པ་ནི།

བདག་ཉིད་ ན་ གས་ ི་འ ས་ ་ལ་གནས་ ང་ཐབས་ ི་མཐར་མ་

ིན་ ི་བར་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་ ་མི་ ེད་ལ། གཞན་དག་ ང་དེ་ལ་ ོར་བ་དང་། བ གས་པ་བ ོད་པ་
དང་མ ན་པ་ཉིད་ ་ི མ་པས་སོ། །
ཆེན་པོའ་ མ་པ་ནི། རང་ ང་ བ་ ་ི སེམས་ ད་པར་བ་ཐོབ་པ་ ོན་མེད་པ་ལ་གནས་ཤིང་གཞན་དག་ ང་དེ་
དག་ལ་ ོར་བ་དང་། བ གས་པ་བ ོད་པ་དང་མ ན་པ་ཉིད་ ི་ མ་པས་དམིགས་པ་ནི་བཟོད་པ་ཡིན་ནོ། །
བཟོད་པའི་འ ེལ་པ་འདི་ག ང་བཤད་དཀའ་བར་འ ག་པས་ག ང་ད གས་ཏེ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།

།འདིར་

འ ིང་གི་ མ་པ་དང་ཆེན་པོའ་ མ་པ་གཉིས་ཀའང་ཐེག་ཆེན་ ི་ས་དང་པོ་ཉིད་མངོན་ ་ ེད་པའི་ ལ་འ ་ཡང་།
ད་པར་ནི་འ ིང་གི་ མ་པར་བཤད་དེས།

ཡང་(༣༨༣ན)དག་མཐའ་ ས་མིན་ ་མངོན་པར་མི་ ེད་པ་ནི་ ད་

པར་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ མ་པ་ནི། ཆོས་མཆོག་གི་དམིགས་ མ་ནི་ ་མ་བཞིན་ །
དང་པོ་ ང་ འི་ མ་པ་ནི།

རང་གིས་དང་གཞན་ ས
ི ་བ ས་པའི་དགེ་བའི་ ་བའི་ ེན་ཅན་གོ་རིམ་བཞིན་ ་

ིན་པ་དང་ ོལ་བར་ ེད་ཅིང་གཞན་དེ་དག་ལ་ ོར་བ་དང་། བ གས་པ་བ ོད་པ་དང་མ ན་པ་ཉིད་དོ། །
ལ་སོགས་པས་འ ིང་གི་ མ་པ་ནི།

རང་མངོན་ཤེས་ ད་པར་ཅན་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་དག་ལ་འགོད་པ་

དང་། བ གས་པ་བ ོད་པ་དང་མ ན་པ་ཉིད་དོ། །
ཆེན་པོའ་ མ་པ་ནི།

རང་ མ་མ ེན་ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་དག་ལ་འགོད་ཅིང་བ གས་པ་དང་

མ ན་པར་ ོར་བའི་ མ་པ་དག་གིས་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ནི་ཆོས་མཆོག་ཡིན་ཏེ་ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་བ ་བ་ནི། ཏེ་ཞེས་ ག་བཅས་ ་ི ས་དེ་ ར་ན་ཞེས་པ་ ངས་ཏེ། བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ མས་ ིས་

ངེས་པར་འ ེད་པའི་ཆ་དང་མ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཞར་ ང་གི་དོན་ལ། དོགས་པ་གཅོད་པ་དང་། ་བའི་ཚག་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ག ང་འདི་རང་ག ང་ ་འདོད་པ་དང་། གཞན་ག ང་ ་འདོད་པ་མི་འ ་བ་མང་ ་ ང་ཞིང་། ག་
པར་བོད་གངས་ཅན་ ་ མ་ད ོད་ ལ་ ་ ིན་པར་ གས་པ་ཁ་ཅིགའཕགས་སེང་གིས་ བས་དང་པོ་ ག་གི་
ོར་མཐོང་ ོམ་ག མ་ ི་ ོས་ ང་ཞེས་འཆད་པ་འདི་ནོར་བ་དང་བཅས་པ་ ེ། གལ་ཏེ་ ོས་ ིས་དོགས་ན་ ོས་
ང་ མ་ ་འ ང་དགོས་ ང་མི་འ ང་བའི་ ིར་དང་། དེ་ ར་བ ོད་ ིས་དོགས་ནས་འགའ་ཞིག་འཕགས་སེང་
གིས་ ོས་པ་ ངས་པ་འདི་ བས་དང་པོ་ ག་གིས་ ོར་མཐོང་ ོམ་ག མ་ལན་ ག་ ་བ ན་པ་ལ་ ོས་པ་ ངས་
པ་མ་ཡིན་ ི། མདོའ་དངོས་བ ན་(༣༨༣བ) ི་ ོར་མཐོང་ ོམ་ག མ་གོ་རིམ་འ གས་པར་ ང་བས་དེའི་དོགས་
ོང་ ས་པ་ཡིན་ཟེར་རོ། །དེ་ ར་ཟེར་བ་འཕགས་སེང་གི་ ོགས་བ ང་བའི་ ོག་བཤད་ ་མངོན་ ང་། དེས་
འ ོགས་པོར་བཤད་མི་ བ་ ེ། འཕགས་སེང་གི་ག ང་ ་ བས་ ག་གིས་ལམ་ག མ་ལན་ ག་ ་བ ས་པའི་
དོགས་ ོང་ཞེས་བཀོད་ །ི མདོའ་གོ་རིམ་འ གས་པའི་ ོས་ ོང་ཞེས་མ་བཀོད་པའི་ ིར་དང་།

ག་པར་མདོའ་

གོ་རིམ་སོགས་ལ་ ོས་ ོན་ཡོད་ན། ེ་བ ན་ ིས་ ན་ ་ ོས་ ོང་བཀོད་རིགས་པ་ལས་བཀོད་པར་མ་མཛད་པ་
དང་། དེ་ལས་གཞན་ཡང་ ོགས་ ན་ ས་ ་ི ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་གིས་ ན་འ ེལ་པ་ན་ ོས་ ོང་གི་ག ང་མ་
བཀོད་པའི་ ིར་དང་། མཐར་ ིས་པ་ ་ ་ལམ་ག མ་གང་ཡང་མ་བ ས་ན་ བས་དང་པོ་ ག་ ་ ོས་ ང་ ་མི་
དགོས་པ་སོགས་ ་ི ོན་གནས་པ་དང་། དེ་ལས་ ང་ཉེས་པ་འདི་ཆེ་ ེ། འཕགས་སེང་གིས་ ོས་ ོང་ ས་པའི་
ངག་དོན་ བས་དང་པོ་ག མ་ ི་ལམ་ག མ་མཚན་ཉིད་པ་དང་།

ོར་བ་དང་པོ་ག མ་ ི་ལམ་ག མ་བཏགས་

པའོ་ཞེས་ཟེར་བ་འདི་མི་འཐད་དེ། ལོ་ ་བ་ཆེན་པོས་ ང་ཉེས་འདི་གཟིགས་ཏེ། དེའི་ མ་བཤད་ ། བས་འོག་མ་
ག མ་ ་དག་སའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལམ་ག མ་ ིས་བཏགས་པར་འཆད་པ་ནི་འ ལ་ཏེ།

་མཚན་དང་། དགོས་པ་

དང་། དངོས་ལ་གནོད་ ེད་ག མ་ག་མེད་པའི་ ིར་ཏེ། ལམ་ག མ་དང་ཡེ་ཤེས་ག མ་ལ་འ ེལ་པ་མེད་པའི་
ིར་དང་།

ང་འ ིང་ཆེན་པོ་ག མ་ ་ད ེ་བས་ཅིག་ཅར་ ེ་བའམ་ མ་པའི་དོགས་པ་མི་ཁེགས་ན་ལམ་ག མ་

ི་མིང་བཏགས་པས་ ང་མི་ཁེགས་པའི་ ིར་དང་། འདི་དག་ལམ་ག མ་དངོས་མིན་པ་ལ་གནོད་ ེད་ ི་ ང་དང་
རིགས་(༣༨༤ན)པ་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་གསལ་བར་ག ངས་པས་ ང་། འཕགས་སེང་གིས་ ོས་
ོང་གི་ག ང་བ གས་པ་འདི་ནོར་ཞེས་ག ངས་ནས། ཁོང་རང་གི་ གས་ལ་ བས་དང་ མས་ ་ལམ་ག མ་
བ ན་པ་ ོས་པའི་ ོན་མེད་དེ། ལམ་ག མ་ ི་ ེད་པ་དང་དམིགས་ མ་མཐའ་ཡས་པས་ ད་པར་ ་མས་ ོས་

པ་མིན་པ་དང་། དོན་མ་ ོས་ན་ཚག་ ོས་པས་ ོས་གོ་མི་ཆོད་པའི་ ིར།
ག ངས་ལ།

བདག་གིས་ཇི་ ར་གོ་ཞེ་ན།

ག མ་པོ་ ིར་བཏགས་པ་བ་དང་།

ོས་ ོང་ཡང་ ེད་མི་རིགས་སོ་ཞེས་

མ་ ན་ ད་པར་ཅན་ ི་ ོམ་རིམ་མན་ཆད་ ་བཤད་པའི་ལམ་

ད་པར་དག་ས་ག མ་ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་དེའི་མིང་གིས་བཏགས་སོ་ཞེས་ ད་

འ ེལ་དང་འ ེལ་ཆེན་ ་བཤད་པ་ནི་མངོན་ ོགས་ ང་པའི་ལམ་རིམ་འཆད་པའི་ ོབ་དཔོན་དག་གི་ གས་
བཀོད་པ་ཡིན་ ི།

དེ་དག་གི་བཞེད་པ་ ར་ན་ས་བ ན་པ་མན་ཆད་ ་ ེ་མེད་ག མ་ཐོས་བསམ་ ིས་གཏན་ལ་

ཕབ་ནས།

དག་པའི་ས་ག མ་ ་ ོར་བ་བཞིས་ཉམས་ ་ ངས་པ་ལས་འ ས་ ་ཆོས་ ་འ ང་བའི་དབང་ ་

མཛད་ནས།

མ་ ན་སོགས་ ་བ ན་པའི་ལམ་དག་སར་འཇོག་པའི་དོན་ཏོ་ཞེས་བཀོད་ལ། འ ེལ་ ང་གིས་

ིཀ་ ེད་ག མ་ ིས་ནི་ བས་འདིར་འཕགས་སེང་གི་དགོངས་པ་མ་ལོན་པར་ལམ་ ག་པར་བཞེད་པ་ཡིན་པ་ལ།
འཕགས་སེང་ལམ་ ང་པར་བཞེད་ཅེས་བཀོད་པ་ནོར་བ་ཡིན་ནོ། །ལམ་ ག་པས་ནི་མ ེན་ག མ་དང་ ོར་བཞི་
ཡ་ ལ་ ་ཐོས་བསམ་དང་ཉམས་ལེན་ ེད་པར་མ་ག ངས་ལ། འོན་ ང་ བས་དང་པོ་ ག་ ་ལམ་ག མ་ལན་
ག་ ་བ ན་པ་ལ་ ོས་པ་ཇི་ ར་ ོང་ཞེ་ན། དེ་ལ་ ོས་ ོན་མེད་དེ།

བས་དང་པོ་ག མ་ ་(༣༨༤བ)བ ན་

པ་དང་ ོར་བཞིར་བ ན་པ་མི་ ོས་ཏེ། དང་པོ་ག མ་ ་ནི་ ་བའི་ ོག་པ་ནས་བ ན་ལ།

ོར་བ་དང་པོ་ག མ་

ི་ བས་ ་ནི་ཕར་ ིན་ ག་དང་ ང་འ ག་གི་ ོ་ནས་བ ན་པའི་ ིར། དེའང་དང་པོ་ག མ་མ་ ོས་ཏེ། གཞི་
ལམ་ མ་པའི་ ེ་མེད་ ་ི ོག་ཆ་སོ་སོ་ནས་བ ན་པའི་ ིར་རོ། །བར་པ་ག མ་ཡང་མི་ ོས་ཏེ། དབང་ཐོབ་ ིར་
ི་ལམ་ག མ་དང་། ཐོབ་པའི་ ལ་ ི་ལམ་ག མ་དང་། བ ན་པ་ཐོབ་ ིར་ ི་ལམ་ག མ་ ོག་ཆ་སོ་སོ་ནས་
བ ན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ་བའི་ཚག་དོན་ལ།

བས་དང་པོ་ག མ་ ་ལམ་ག མ་བ ན་པའི་འདོད་ ལ་དང་།

ོར་བ་དང་

པོ་ག མ་ ་དེ་བ ན་པའི་འདོད་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། བས་དང་པོར་ མ་པ་དང་། བས་གཉིས་པར་ལམ་དང་། བས་ག མ་པར་གཞི་ཐམས་ཅད་ ེ་
མེད་ ་ མ་པར་བ ོམ་པའི་ད ེ་བས་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ར་ན་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་དང་། ལ་སོགས་
པས་མ ེན་ག མ་ ི་མངོན་པར་ ོགས་པ་ མ་པ་ག མ་ ད་ལ་བ ེན་པའི་ལམ་ག མ་ནི་འཇིག་ ེན་པའི་ངེས་
པར་འ དེ ་པའི་ཆ་དང་མ ན་པའི་ ོགས་པ་ ོན་ ་འ ོ་བའི་ ོ་ནས་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་མཐོང་བ་དང་ ོམ་
པའི་ལམ་ ོགས་པ་ཡིན་ལ་ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི།

མ་པ་ ན་མངོན་པར་ ག
ོ ས་པར་ ོགས་པའི་ ོར་བ་དང་།

ལ་སོགས་པས་ ོར་བ་དང་པོ་

ག མ་ ི་ བས་ ་ལམ་ག མ་བ ན་པ་འདི་ལ་ནི་མ ེན་ག མ་ ི་ བས་ ་ཐོས་བསམ་ ས་པ་དེ་ ོར་བའི་
བས་ ་ ོམ་པ་གོང་ནས་གོང་ ་མངོན་པར་འཕགས་པའི་གནས་ བས་ ་ི ད་པར་ ིས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་
མ་དག་ས་ལས་(༣༨༥ན) ད་པར་ ི་ལམ་ ིས་བ ས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཟག་པ་མེད་པའི་ ང་ ་དང་འ ིང་དང་ཆེན་
པོའི་གོ་རིམ་ ིས་ ེ་བ་ཡིན་པ་འདིར་བ ན་ལ། དེ་ ེ་བའི་ཚ་ཅིག་ཅར་ ེ་བའམ་ མ་པ་དགག་པའི་ ིར་ངེས་པར་
འ ེད་པའི་ཆ་དང་མ ན་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་མཐོང་ ོམ་ ི་ཐ་ ད་ ་བཏགས་ནས་ ོར་བ་དང་པོ་ག མ་ ི་
བས་ ་ག ངས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་ ེན་ ི་གང་ཟག་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། མདོར།
མ་པ་དེ་དག་དང་། གས་དེ་དག་དང་། མཚན་མ་དེ་དག་དང་ ན་པའི་ ང་ཆེན་ ོགས་པའི་ ང་ བ་
ལས་ ིར་མི་ ོག་པར་རིག་པར་ འོ། །
ཞེས་སོགས་ཏེ། དེའང་ མ་པ་ཞེས་པས་རང་བཞིན་ ི་ གས་དང་། གས་དང་ཞེས་པས་འ ས་ འི་ གས་དང་།
མཚན་མ་ཞེས་པས་ ་ཚགས་ ངས་ཚང་གི་ གས་ མས་འགོད་དགོས་པར་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
དེའང་། ་བའི་ གས་འགོད་པ་དང་། གས་ ་ཇི་ ར་འ ར་བའི་ ལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ་ཆོས་ཅན་ ི་དོན་ནི།

ི་ ོག་ནས་ཐེག་ཆེན་ ོར་ལམ་ནས་ ིར་མི་ ོག་པར་དེས་ ང་། འཕགས་

སེང་གི་བཞེད་པ་ ར་ན། གས་ ་ི ད་པར་དང་ ན་པའི་དབང་ ོན་ ོར་ལམ་ནས་ ིར་མི་ ོག་པ་དང་། གས་
ད་ ན་ ི་དབང་འ ིང་མཐོང་ ོམ་ནས་ ིར་མི་ ོག་པ་དང་། གས་ ད་ ན་ ི་དབང་ ལ་ས་བ ད་པ་ནས་མི་
ོག་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཅེས་ག ངས་ལ།

མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཀ་མ་ལ་ ི་ལས་ནི་ས་ཐོབ་ནས་དབང་ ལ་མི་ ིད་

པར་ག ངས་སོ། །འོ་ན་འདིར་ཆོས་ཅན་ ་གང་ག ང་ཞེ་ན། བཤད་མ་ཐག་པའི་ཐེག་ཆེན་ ི་ ོར་མཐོང་ ོམ་
ག མ་ལ་གནས་པ་དེ་ཆོས་ཅན་ ་འཇོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ བས་ ི་ ོལ་བའི་ངོར་ཐེག་ཆེན་(༣༨༥བ) ་
རིགས་ངོས་ཟིན་པས་ གས་ ས
ི ་ བ་མི་དགོས་པའི་ ིར་རོ།
མས་ཆོས་ཅན་ ་འཇོག་པ་ཡིན་ ི།

།དེས་ན་མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་ ི་ ང་སེམས་

ང་སེམས་དེ་དག་ གས་དེ་དག་དང་ ན་ན་ ིར་མི་ ོག་ལ། མི་ ན་ན་

ིར་ ོག་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་ ི་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་པ་དང་ ོམ་ལམ་པ་ཡང་
གས་འདི་ ་ ་དང་མི་ ན་ན་ ིར་ ོག་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།

ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ ོམ་ ི་ལམ་ཐོབ་ན་དེའི་རང་

ས་ ་ི གས་འདི་དག་མི་འ ང་བ་མི་ ིད་པའི་ ིར་ཉེས་པ་མེད་དོ། །

འོན་ ང་ཐེག་ཆེན་ ་རིགས་ངེས་པའི་ ང་སེམས་ ོར་ལམ་ནས་ ིར་མི་ ོག་པའི་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་མེད་ལ།
མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་ ི་ ང་སེམས་ས་བ ད་པ་ཐོབ་པ་ན་ཡང་ ིར་ ོག་པའི་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་ཡོད་པར་
ག ངས་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ཇི་ ིད་ས་བ ད་མ་ཐོབ་པར། །
དེ་ ིད་ཐེག་པ་དམན་པས་འཇིགས། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
བ བ་ ་ལ། ཐ་ ད་ བ་དང་། དོན་ བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ོར་བ་དང་བསམ་པའི་ ོབས་ ས
ི ་ ོགས་ ང་ལས་ ིར་མི་ ོག་ ་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་དེ་ལ་ ང་འདས་གཞན་ ིས་བར་མ་ཆོད་པ།

ང་འདས་ཆེན་པོའ་ཡེ་ཤེས་འ ང་ ང་

་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ གས་ ་ག ང་དོན་ལ། མཉམ་བཞག་དང་། ེས་ཐོབ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། རང་ངོར་ གས་ཡིན་ལ།
གཉིས་པ་ནི། གཞན་ངོར་ གས་ ་འ ར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ིར་མི་ ོག་ཡོན་ཏན་ཅན་ཡིན་པ་ལ་དེའི་ཡོན་ཏན་
གས་ ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །
འདིའི་ཡོན་ཏན་ གས་ ་བཀོད་པ་ལ་ ོར་བའི་ གས་ཉི་ ་ ་ ་ཞིག་ངེས་འ ེད་ཆ་མ ན་བཞིའི་ད ེ་བས་
གས་སོ་སོར་བཅད་(༣༨༦ན)པ་འ ེལ་ ང་གི་ གས་ཡིན་པ་ལ། ལ་ལས་ གས་ཉི་ ་པོ་སོ་སོར་བཅད་པ་མདོ་
དང་འགལ་ཟེར་བ་དང་།

ོར་ལམ་པའི་ གས་གང་ ང་རེས་ ང་ ོར་ལམ་པ་ ིར་མི་ ོག་ ་བ བ་ ས་པ་

མདོའ་དགོངས་པར་གནས་ཞེས་ཟེར་མོད། འོན་ ང་མཁས་པ་དག་གིས་བ ག་པར་ འོ། །
འོ་ན་ ེས་ཐོབ་ ་ི གས་དེ་ཐ་ ད་ བ་ལ།

ང་ཉིད་ གས་ ་བཀོད་པ་དང་། དོན་ བ་ལ་ ང་གི་དོན་ཉིད་

གས་ ་བཀོད་པ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ག གས་སོགས་འ ་ཤེས་བ ོག་པ་དང་།

ཞེས་སོགས་ ི་ བས་ནས་བ ན་པའི་ མ་ གས་

མཚན་མ་དེ་དང་ ན་པའི་མ་ངེས་པའི་རིགས་ ་ི ང་སེམས་ ོར་ལམ་པ་ཆོས་ཅན།

གནས་ བས་ ོགས་ ང་

ལས་ ིར་མི་ ོག་ ེ། ིར་མི་ ོག་པར་མདོ་ལས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། ཐེག་པ་གཞན་ ིས་བར་མ་ཆོད་པར་ ོགས་ ང་འ ང་ ་ ང་ ེ། དེའི་ ་ཚགས་

ངས་ཚང་བའི་ ིར་ཞེས་པའོ། །
གཉིས་པ་ གས་ ་ཇི་ ར་འ ར་བའི་ ལ་ལ། གང་ཟག་གང་ལ་ གས་ ་འ ར་བའི་ ལ་དང་། དེས་ ལ་
ག མ་ཇི་ ར་ ན་པ་དང་། གས་ ོར་ངོས་བ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ོལ་ ིར་ ོལ་གཉིས་ཀ་ ོགས་ ང་ལས་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་དང་ གས་ཅན་ ི་འ ེལ་བ་རང་
ད་ལ་ཕེབས་ཟིན་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། དེ་ ར་མིན་ན།
དཔེ་ལ་ཡང་ན་དཔེ་གཞན་ཞིག །
བ བ་ ་ཡིན་ ིར་ ག་མེད་འ ར། །ཞེས་པའི་ ོན་གནས་སོ། །
ག་པར་ ར་ ོལ་རང་ཉིད་ གས་ ད་ཅན་ ོགས་ ང་ ིར་ ོག་མེད་པར་ངེས་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ།

དེ་ ར་མིན་

ན།
བ ོད་དང་གཡོ་འ ལ་སོགས་མཐོང་ནས། །
གཞན་སེམས་ ེས་དཔག་མི་འ ར་ཏེ། །
བདག་ལ་འ ེལ་པ་(༣༨༦བ)མཐོང་མེད་ ིར། །
ཞེས་པའི་ ོན་ ་འ ར་བས་སོ། །དེས་ན་རང་ངོར་ གས་ ་འ ར་བ་ནི་རང་དོན་ བས་ ི་གཏན་ཚགས་ཞེས་ ་
ལ། འདིར་ནི་རང་གི་ ོགས་པ་མཉམ་བཞག་གི་ གས་ལས་ ིར་མི་ ོག་པར་དཔོགས་ལ། གཞན་ངོར་ གས་ ་
འ ར་བ་ནི་གཞན་ ི་བདག་ཉིད་ ་ི མཉམ་བཞག་གི་ ོགས་པ་དེ་དང་ ་མ ན་པའི་ ེས་ཐོབ་ ི་ གས་ལས་ ིར་
མི་ ོག་ ་དཔོགས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེས་ ལ་ག མ་ཇི་ ར་ ན་པ་ནི།

ོགས་ཆོས་ནི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ཅིང་།

བ་པ་ནི་མ ན་

དཔེའི་ ེང་ ་ ིར་ ོལ་རང་ཉིད་ ས
ི །
ག གས་ལ་སོགས་ལས་ ོག་སོགས་ གས། །
ཞེས་པའི་ཡིད་ཆེས་ ་ི ང་གིས་ བ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ིར་མི་ ོག་པ་ནི་ཤིན་ ོག་ ་ ར་པས། ིར་མི་ ོག་པ་ནི་
ད་པར་ ི་ལམ་ལ་གནས་པའམ། སངས་ ས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ ི་མངོན་ མ་ ིས་མི་འ བ་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ས་བ འི་ ང་ཆེན་ མས་ ས
ི ་ ང་དམ་པའི་ཆོས་ ་ཚགས་པ་ག ངས་མོད་ ི། གཞན་ ིར་མི་ ོག་

པའི་ ང་ བ་ ་ནི་ ང་ ོན་པར་མི་མཛད་དེ། དེ་དེའི་ ོད་ ལ་མིན་པའི་ ིར་རོ། །འོ་ན་ བ་འ ེལ་ ང་ཁོ་ན་ལ་
བ ོས་ན་ བ་འ ེལ་རང་ ད་ལ་ཕེབས་ཟིན་པ་ཞིག་དགོས་སོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ མ་ན། མི་འགལ་ཏེ།
ཡིད་ཆེས་པའི་ ང་ གས་ ་སོང་བའི་ ོ་ནས་ བ་འ ེལ་རང་ ད་ལ་འབེབས་པ་མི་འགལ་བའི་ ིར་རོ། །
མདོར་ན་ གས་དེ་དང་ ན་ན་དེ་ ིར་མི་ ོག་ཡིན་པས་ བ་ ེ།

གས་དེ་དང་ ན་ན་ ིར་མི་ ོག་ཡིན་པར་

ད ད་པ་ག མ་ ིས་དག་པའི་ ང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀའ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ གས་ ོར་ངོས་བ ང་བ་ནི།
་ཚགས་པ་ལས་འ ས་ ེ་བ། །
ཞེས་པའི་རིགས་(༣༨༧ན)པས་མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་ ི་ ང་སེམས་ ོར་ལམ་པ་ཆོས་ཅན།

ན་ ོབ་ ང་ བ་

་ི སེམས་དང་། བ ེ་བ་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དང་། ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ོན་ ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དོན་ ་
ད ལ་བ་ཡང་འཚལ་བ་དང་།

བ ད་ལས་ ས
ི ་མི་ གས་པ་སོགས་ ེས་ཐོབ་ ི་ ོད་པ་ ད་པར་ཅན་དང་ ན་

པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་པས་ ོགས་ཆོས་འ ས་ ་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་ གས་ ིས་ བ་པར་ ེད་དོ། །
ཡང་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཐེག་པ་གཞན་ ིས་བར་མ་ཆོད་པར་དེའི་ ད་ལ་ མ་མ ེན་ ི་ཡེ་ཤེས་འ ང་ ་ ང་ ེ།
མ་མ ེན་ ི་ ་ཚགས་ ངས་ཚང་བའི་ ིར་ཞེས་རང་བཞིན་ ི་ གས་ ིས་ བ་པར་མཛད་ལ།

དེ་ ར་ན་

བཀོད་ཚད་ལ་འ ང་ ང་གི་གཏན་ཚགས་བཀོད་ ང་། སོང་ཚད་ལ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་ ་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་རིགས་པའི་ག ང་ལས་འ ང་ ང་གིས་འ ང་ངེས་ བ་པ་ལ་ བ་པ་འ ལ་པར་བཤད་པས་ ིར་མི་ ོག་
འ ང་ངེས་འ ང་ ང་གིས་ བ་མི་ ས་སོ་ མ་ན།
མོད་ ང་།

ིར་འ ང་ ང་གིས་འ ང་ངེས་ བ་མི་ ས་པ་ ོད་བདེན་

དེ་ ་ ་ནི་འ ང་ ང་ལ་གེགས་དང་བཅས་པའི་དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ལ།

གེགས་མེད་པའི་དབང་ ་ ས་ཏེ་འ ང་ངེས་ ་ བ་ ས་པར་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་ཇོ་བོས།
རང་ལ་དཔོགས་ན་ ་ཚགས་པའི། །
རང་བཞིན་ཁོ་ནའི་གཏན་ཚགས་སོ། །
གཞན་ ིས་དཔགས་ན་རང་བཞིན་དང་། །
འ ས་ འི་གཏན་ཚགས་གཉིས་ ས
ི ་དཔགས། །

འདིར་ནི་འ ང་ ང་ལ་

དཔགས་པའི་དགོས་པ་རང་ལ་ནི། །
མ་པ་དགག་དང་གཞན་ལ་ནི། །
བ ས་པ་ ེ་བ་དགག་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་པས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ་བཞི། ར། བ ན། (༣༨༧བ)བཤད། བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ིར་མི་ ོག་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ ན་ལ་ཇི་ ད་བཤད་པའི་ངེས་པར་འ ེད་པའི་ཆ་

དང་མ ན་པ་འ ང་བས་ ར
ི ་མི་ ོག་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འ ན་ ་ི མཚན་ཉིད་བ ན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ ི་
ངེས་འ ེད་ཐོབ་ནས་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་ངེས་པའི་ ིར། དཔེར་ན་ བས་དང་པོར་ངེས་འ ེད་ཡན་ལག་གི་འོག་
་ བ་པའི་ ེན་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལ། ། འ ེལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ངེས་འ དེ ་ཡན་ལག་ནས་བ ང་ ེ། །
མཐོང་དང་གོམས་པའི་ལམ་དག་ལ། །
ང་ བ་སེམས་དཔའ་གང་དག་གནས། །
དེ་འདིར་ ར
ི ་མི་ ོག་པའི་ཚགས། །
ེན་ ི་ད ེ་བའི་ ོ་ནས་མདོར་བ ན་པར་མཛད་དེ།

དེ་ཡང་ངེས་འ ེད་ ི་ཡན་ལག་ལ་གནས་པ་ནས་བ ང་ ེ་

མཐོང་བ་དང་མཐོང་ཟིན་གོམས་པའི་ལམ་དག་ལ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་གང་དག་གནས་པ་དེ་ནི་ བས་འདིར་
བ ན་ ི་ ིར་མི་ ོག་པའི་ཚགས་ཡིན་ཏེ།

ལམ་ག མ་པོ་དེ་ལ་གནས་པ་ལ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་དང་ ན་

པའི་ ིར་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

དཔའ་བོ་ ེ་ ང་ འི་ ོགས་ལ་ ག་པ་མེད་པ་གང་དག་ངེས་པར་འ ེད་པའི་ཆ་དང་མ ན་པ་

བཞི་དང་། མཐོང་བའི་ལམ་དང་ ོམ་པའི་ལམ་འཆད་པར་འ ར་བ་ལ་ལམ་དེ་དང་དེ་ ོགས་པའི་ ལ་ ིས་གནས་
པའི་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ནི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ོབ་པ་ ིར་མི་ ོག་པའི་དགེ་འ ན་ཡིན་ནོ། །བམ་པོ་བཞི་པ་

འདི་ནས་འཆད་དོ། །
ག མ་པ་ ས་བཤད་ལ་ག མ། ོར་ལམ་པ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་ཉི་ ། མཐོང་ལམ་ལ་ ིར་མི་ ོག་པའི་
གས་བ ་ ག ོམ་ལམ་ ི་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་སོ། །
དང་པོ་ལ། བ ན། བཤད་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ་ཡང་། ར། ། འ ེལ་ག མ་ ི།
དང་པོ་ནི།

ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་དེ་ མས་ ་ི མཚན་ཉིད་མ་འ ེས་པ་གང་ཡིན་ཅེ་ན། རེ་ཞིག་དང་པོར་བར་

བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་(༣༨༨ན)པ་གཅིག་གིས་ངེས་པར་འ ེད་པའི་ཆ་དང་མ ན་པ་ལ་གནས་པ་ མས་ ི་
གས་སམ་མཚན་ཉིད་འདིར་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ག གས་ལ་སོགས་ལས་ ོག་སོགས་ གས། །
མ་པ་ཉི་ ར་བ ོད་པ་ཡིས། །
ངེས་འ དེ ་ཡན་ལག་ལ་གནས་པའི། །
ར
ི ་མི་ ོག་པའི་མཚན་ཉིད་འདི། །
རབ་འ ོར།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ག གས་དང་། ཚར་བ་དང་། འ ་ཤེས་དང་། འ ་ ེད་ མས་

དང་། མ་པར་ཤེས་པ་དང་། ེ་མཆེད་ མས་དང་། ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ མས་ལས་ ིར་མི་ ོག་པ་དེ་
ནི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ིར་མི་ ོག་པར་རིག་པར་ འོ།
ཞེས་སོགས་ ་ི མདོའ་རིམ་པ་གཅིག་ལ་བ ན་བཅོས་ ་མདོར་བ ན་ ས་བཤད་གཉིས་ ིས་འཆད་པ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ག གས་ལ་སོགས་པ་ལ་ག གས་སོགས་ ་ག ང་བ་ལས་ ོག་པ་ལ་སོགས་པའི་ གས་ ི་ མ་

ངས་ཉི་ ར་བ ོད་པ་ཡིས་ངེས་འ ེད་ ་ི ལམ་ ི་ཡན་ལག་ལ་གནས་པའི་ ིར་མི་ ོག་པའི་མཚན་ཉིད་ ་འདི་
བ ན་ཏོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། ག གས་ལ་སོགས་པ་ལས་ ོག་པ་དང་། ཐེ་ཚམ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ མ་པ་ ེ་ མ་པ་ཉི་
ས་ངེས་པར་འ ེད་པའི་ཆ་དང་མ ན་པ་ལ་གནས་པ་ མས་ ི་ ིར་མི་ ོག་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ཤེས་པར་ ་བ་

ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ཡང་ག གས་སོགས་ལས་ ོག་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་བ ན་པའི་
ིར་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་ ག་པོ་འདི་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ལ། ོད། ེ། བཟོད། མཆོག་བཞི་ལས།
དང་པོ་ ོད་ ་ི གས་བ ་གཅིག་ནི།

ག གས་ལ་སོགས་ལས་ ོག་པ་དང་། །
ཐེ་ཚམ་མི་དལ་ཟད་པ་དང་། །
བདག་ཉིད་དགེ་བ་ལ་གནས་ཤིང་། །
གཞན་དག་དེ་ལ་འགོད་པ་དང་། །
གཞན་ ི་ ེན་ཅན་ ིན་སོགས་དང་། །
ཟབ་མོའ་དོན་ལའང་སོམ་ཉི་མེད། །
མས་ ས་སོགས་དང་ ིབ་པ་ནི། །
མ་པ་ ་དང་མི་འ ོགས་དང་། །
བག་ལ་ཉལ་ ན་འཇོམས་པ་དང་། །
ན་པ་དང་ནི་ཤེས་བཞིན་དང་། །
གོས་ལ་སོགས་པ་གཙང་བ་དང་། །
ག གས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལ་དེ་དང་དེར་མོས་པ་ ོག་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་དོན་མ་ཡིན་ ་འཛན་པའི་
ཐེ་ཚམ་ཟད་པ་དང་། མི་དལ་བ་ ེ་མི་ཁོམས་པའི་གནས་ ་ ེ་བ་ཟད་པ་དང་། བདག་ཉིད་དགེ་བ་འབའ་ཞིག་ལ་
གནས་ཤིང་གཞན་དག་(༣༨༨བ)དགེ་བ་དེ་ལ་འགོད་པ་དང་།

འགོད་པར་ ར་པའི་ག ལ་ ་གཞན་ ི་ ེན་ཅན་

དེས་ ང་གཞན་ ིན་སོགས་ལ་འགོད་པ་དང་།

ཟབ་མོའ་དོན་ལའང་སོམ་ཉི་མེད་པ་དང་།

་བ་ མས་པ་དང་

འ ེལ་བའི་ ས་དང་། སོགས་པས་ངག་ཡིད་ ིས་གཞན་ལ་ཕན་པར་ ེད་པ་ཉིད་དང་། འདོད་འ ན་སོགས་ ིབ་
པ་ནི་ མ་པ་ ་དང་མི་འ ོགས་པ་དང་།

་བའི་བག་ལ་ཉལ་ ན་ ་འཇོམས་པ་དང་། འདས་པའི་ ལ་ལ་ ན་པ་

ན་པ་དང་ནི། ད་ ར་ ི་ ལ་ལ་ཤེས་བཞིན་དང་ ན་པ་དང་། གོས་ལ་སོགས་པའི་ཡོ་ ད་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་
པས་གཙང་བ་དང་བ ་གཅིག་གོ། །
གཉིས་པ་ ེ་མོའ་ གས་ ག་ནི།

ས་ལ་ ིན་ ་ མས་མི་འ ང་། །
་ ་མེད་སེམས་ ངས་པ་ནི། །
ལེན་དང་སེར་ ་མེད་སོགས་དང་། །
ཆོས་ཉིད་ ན་པར་འ ོ་ཉིད་དང་། །
སེམས་ཅན་དོན་ ་ད ལ་ཚལ་དང་། །
ས་ལ་ ིན་ ་ མས་མི་འ ང་བ་དང་།

དམན་པ་ཡིད་ ེད་ ི་ ་ ་མེད་པའི་སེམས་དང་།

ས་ངག་ཡིད་

ག མ་ ི་གནས་ངན་ལེན་ཡོངས་ ་ ོང་བའི་ ོད་པ་ལེན་པ་དང་། སེར་ ་མེད་པ་དང་སོགས་པས་ ིན་ ག་གི་
མི་མ ན་ ོགས་མེད་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བར་ ན་པར་ ང་ བ་ ་འ ོ་བ་ཉིད་དང་། སེམས་ཅན་ ི་
དོན་ ་ད ལ་བའང་ཚལ་བ་ ེ་ ག་གོ། །
ག མ་པ་བཟོད་པའི་ གས་གཉིས་ནི།

གཞན་ ིས་ད ་ི བར་མི་བ བ་དང་། །
ལམ་གཞན་ཉེ་བར་ ོན་བ ད་ལ། །
བ ད་ཅེས་ ་བར་ ོགས་པ་དང་། །
ོན་པ་དང་ལམ་གཞན་ ིས་ད ི་བར་མི་བ བ་པ་དང་།

ཐེག་ཆེན་ ི་ལམ་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གཞན་ཉེ་བར་ ོན་

པའི་བ ད་དམ་གནོད་པ་ལ་གནོད་པའམ། གེགས་སམ། གདོན་ནམ། བ ད་ཅེས་ ་བར་ ོགས་པ་དང་གཉིས་སོ།

།
བཞི་པ་ཆོས་མཆོག་གི་ གས་གཅིག་ནི།

སངས་ ས་ད ེས་པའི་ ོད་པ་ ེ། །
གས་ནི་ཉི་ ་དེ་དག་གིས། །
ོད་དང་ ེ་མོ་བཟོད་བཅས་དང་། །
ཆོས་མཆོག་ མས་ལ་གནས་པ་ནི། །
ོགས་པའི་ ང་ བ་ལས་མི་ ོག །
སངས་ ས་ད ེས་པའི་ ོད་པ་ལ་བ བ་པ་ ེ།

མདོར་ན་ གས་ནི་ཉི་ ་པོ་དེ་དག་གིས་ ོད་ ེ་མོ་བཟོད་པ་དང་

བཅས་པ་དང་། ཆོས་མཆོག་ མས་ལ་གནས་པའི་ ོར་ལམ་པ་ནི་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ལས་གནས་ བས་གཞན་
པའི་ ང་ བ་ ་ ིར་མི་ ོག་གོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། (༣༨༩ན)རིམ་བཞིན་ ོད་ ་ི གས་བ ་གཅིག་ལས། ག གས་ལ་སོགས་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་
མེད་པ་ཉིད་ ་ི ིར་ག གས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ མས་ག གས་ལ་སོགས་པ་ལས་ ག
ོ ་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་
ག མ་ ི་ཡོན་ཏན་ཤེས་ནས་ཡོན་ཏན་ལ་འདོད་པའི་དད་པ་ཐོབ་པས་ བས་གནས་ཡིན་མིན་ ི་ཐེ་ཚམ་ཟད་པ་
དང་། དགེ་བར་གནས་པའི་ཡིད་ ་ི ོབས་དབང་བཙན་པའི་མ ་ལས་ཇི་ ར་ ོན་པའི་ལམ་འ བ་པས་ཐར་པ་ལ་
ལོག་པར་ ་བ་དང་། ད ལ་བ་དང་། ཡི་ གས་དང་།

ད་འ ོར་ ེ་བ་དང་། བ ན་པ་མི་བ གས་པའམ།

བ གས་ ང་སངས་ ས་ ་ི བཀའ་མི་ཐོས་པ་དང་ཞེས་ལ་ལ་ ་ཡང་། སངས་ ས་མི་འ ང་བའི་ ན་བ ལ་ལ་
འདིར་སངས་ ས་ ་ི བཀའ་མི་ཐོས་པ་དེར་འཇོག་གོ།
དང་ཆ་འ ་ལ།

། ལ་མཐའ་འཁོབ་ ་ ེས་པ་ཕལ་ཆེར་བཀའ་མི་ཐོས་པ་

ལ་ད ས་དང་མཐའ་འཁོབ་ ི་ཚད་ས་ཚགས་ ི་ད ེ་བ་དེས་ ང་བ ང་མོད་ ི། འདིར་ནི་ཆོས་

ཚགས་ ་ི དབང་ ་ ས་པ་ཉིད་བ ང་བ་ལེགས་ཏེ།

གང་ན་འཁོར་ མ་བཞི་ ་བ་མེད་པའི་གནས་དེར་ནི་སངས་

ས་ ་ི བ ན་པ་མེད་ལ། དེ་མེད་པར་ ེས་པ་ལ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ ེད་མི་ཁོམས་པར་འཇོག་པའི་ ིར་རོ། །
འདིར་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང་ ེན་པ་དང་ གས་པའི་དངོས་པོ་ ེ་ཞེས་ག མ་མི་ཁོམ་པའི་ ངས་གཅིག་ ་
བ ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ལམ་ བ་པ་ལ་འ ག་ ་མི་བ བ་པ་དེ་ཉིད་ ིས་ མ་པར་ཤེས་པ་ ང་ ོལ་བ བ་པ་ལ་

མི་ཁོམ་པར་སོང་བའི་ ིར་རོ། །དེ་ག མ་ གས་པ་གཅིག་པོའ་ནང་ ་ ད་པའང་ ེས་ཐོབ་དང་ ོར་ ང་གི་དབང་
པོ་མ་ཚང་བ་ཞེས་པ་ གས་པའམ་ཉམས་པའི་ ་ཡིན་པ་དང་།
ཤེས་པ་ གས་པ་དང་ཉམས་པའི་(༣༨༩བ) ་ཡིན་ལ།

ེན་པའི་ ོངས་པ་ ེ་ཤེས་པ་མི་གསལ་བའང་

་དེ་ ན་ ི་འ ས་ ་ཤེས་པ་ཆད་པའམ་ གས་པ་ ེ་

་འ ས་ ་ི ཆ་ནས་ མ་ ངས་ ་བཞག་ལ། ལ་ལ་དག་ཡིད་ ེན་པ་དང་ ེ་ གས་པའི་བཤད་པ་ ེད་པ་ནི་རང་
བཟོའ།ོ །གོང་ ་བཤད་པའི་མཐའ་འཁོབ་ ་ ེས་པ་དང་། ་ ོར་ ེས་པ་དོན་གཅིག་གོ། །
འ ་ཤེས་མེད་པ་ ་ ་ ་ཚ་རིང་པོར་ ་ེ བ་ཞེས་ ་བ་མི་ཁོམ་པ་བ ད་ཟད་པ་ ེ། དེར་མི་ ེ་བའི་ ་ནི་དད་པ་
ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
དད་པས་མི་ཁོམས་འ ོ་མི་འ ར། །ཞེས་ག ངས་ལ།
དད་པ་དེ་ ན་ ིས་མི་ཁོམས་པའི་གནས་ ་མི་ ེ་བའི་ ོན་ལམ་བཏབ་པས་ ོན་ལམ་འ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
ིང་ ས
ེ ་བདག་དང་གཞན་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་ ོར་བ་དང་། བདག་གི་བདེ་བ་དང་གཞན་ ིས་ ག་བ ལ་ཕན་
ན་ ་བ ེ་བ་ཉིད་ ས
ི ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་ ་ི དགེ་ ་སེམས་ཅན་གཞན་ ི་ ལ་ལ་ཡོངས་ ་བ ་ོ བའི་ ོ་
ནས་ ིན་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ིན་ ག་ལ་ ོད་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་ཡང་དག་པར་ ོགས་པས་ཟབ་མོའ་དོན་ལ་
ཡང་སོམ་ཉི་མི་ ེད་པ་དང་།

གཞན་ལ་ཕན་པ་ཉིད་ ་ གས་པའི་ ོར་བས་ག ག་པ་དང་ ལ་བའི་ མས་པའི་

ས་དང་ངག་དང་ཡིད་ ་ི ལས་དང་ལམ་ ོམ་པའི་ ོར་བ་ ན་ མ་ཚགས་པས་ ིབ་པ་ ་པོ་ ོང་བར་ ེད་དེ།
དེ་ཡང་ ིབ་པ་ ་ནི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་འ ན་པ་ ེ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་།

སེམས་ཅན་ལ་གནོད་

པའི་སེམས་ཏེ་ ང་བས་ གས་པ་དང་། གཉིད་ནི་ཤེས་པའི་འ ག་པ་རང་དབང་མེད་པར་ཁ་ནང་ ་ ད་པ་དང་།
གས་པ་ནི་སེམས་དབང་མེད་ ་བ ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པས་ ་བ་ ེད་པ་ལ་འགལ་ ེན་ ེད་པའི་ལས་ ་མི་ ང་
བའི་ ོང་བ་ ེ།

གཉིད་དང་ གས་པ་ནི་གཏི་ ག་གི་ཆར་གཏོགས་པའོ།

(༣༩༠ན)མ་ཞི་བར་ཡིད་ ོང་ ོང་པོར་ ར་པ་དང་།

། ོད་པ་ནི་ཆགས་པས་སེམས་

འ ོད་པ་ནི་ ་བ་ངན་པ་ ས་ཟིན་པ་ ན་པའི་ ན་ཡིད་ལ་

གཅགས་པའོ། །ཐེ་ཚམ་ནི་ཡིན་མིན་གང་ཡིན་ ་ ོག་པ་ ེ་དེ་དག་དང་མི་འ ོགས་པའོ། །
འདི་ལ་དང་པོ་གཉིས་ ས
ི ་ ལ་ ིམས་དང་། བར་པ་བཞིས་སེམས་དང་། ཐ་མས་ཤེས་རབ་ ི་བ བ་པ་ལ་
ིབ་པར་ ེད་དོ། །
གཉིད་ གས་གཉིས་ ིབ་པ་གཅིག་དང་། ོད་འ ོད་གཉིས་ ིབ་པ་གཅིག་ ་འཇོག་པའི་ ་མཚན་གང་ཞེ་ན།

མཛད་ལས།
འདོད་ན་ ིབ་གཉིས་མི་མ ན་དང་། །
ཟས་དང་ ་བ་གཅིག་པའི་ ིར། །
གཉིས་གཅིག །ཅེས་སོ། །
དེའང་འདོད་ཁམས་ན་གཉིད་ གས་ ་ི མི་མ ན་ ོགས་ ི་གཉེན་པོ་ནི་ཞི་གནས་དང་།

ོད་འ ོད་ ི་མི་མ ན་

ོགས་ ་ི གཉེན་པོ་ནི་ ག་མཐོང་དང་། ཟས་གཅིག་པ་ནི་ ་གཅིག་པ་ ེ་ངལ་ བ་སོགས་ ིས་གཉིད་ གས་ ི་
་ ེད་ལ། འདོད་ ོག་གིས་ ོད་འ ོད་ ་ི ་ ེད་ཅིང་། གཉིད་ གས་ ིས་ཞི་གནས་ལ་ ིབ་པའི་ ་བ་གཅིག་པ་
དང་། ོད་འ ོད་ ས
ི ་ ག་མཐོང་ལ་བ ིབ་པའི་ ་བ་གཅིག་པས་དེ་གཉིས་གཅིག་ ་བཞག་གོ། །
ོང་པ་ཉིད་ ་ི གཉེན་པོ་ མ་པར་བ ོམས་པ་ཉིད་ ས
ི ་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་བག་ལ་ཉལ་ཐམས་ཅད་པའི་
མངོན་ ར་ ི་ཆ་མགོ་གནོན་པའི་ ལ་ ིས་རིམ་བཞིན་འཇོམས་པ་དང་། ཤེས་པ་ལ་ ོག་པ་དང་བཅས་པས་ ག་
་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དང་ ན་པ་དང་།

གཙང་ ་ ན་ ་ ོད་པ་ཉིད་ ས
ི ་

གཞན་ ི་ཡི་གར་འོང་བའི་ ན་ ་ ོད་པ་ཉིད་ ས
ི ་གོས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་ ་ལོངས་ ོད་པ་ན་ མ་པར་ཐར་པ་
གཙང་བ་ཞེས་ ་བ་ མ་པ་བ ་གཅིག་གོ། །དང་ནི་ ད་དོ། །
གཉིས་པ་ ེ་མོའ་ གས་ ག་ནི།

སེམས་དཔའི་དེའི་ ད་ ི་དགེ་བའི་ ་བ་(༣༩༠བ)འཇིག་ ེན་ལས་མངོན་

པར་འཕགས་པ་ཉིད་ ་ི ས་ལ་ ིན་ འི་རིགས་བ ད་ ི་སོགས་མི་འ ང་བ་ ེ།

བདག་ཉིད་ ་ི ོ་ག མ་ངན་

སོང་ ་མི་གནས་པར་མ་ཟད།

ོ་ག མ་ལ་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་ངན་སོང་གི་ ེན་བཅའ་བ་ མ་པ་

ཐམས་ཅད་ ་མི་འ ང་བ་དང་།

དགེ་བའི་ ་བ་ལ་གཡོ་ཅན་ ིས་ མ་པར་དག་པས་ འི་སེམས་ ་ ་མེད་པར་

ང་བ་དང་།

ེད་པ་དང་བ ར་ ་ི ལ་སོགས་པ་ལ་མི་ ་བ་ཉིད་ ས
ི ་ ག་དར་ ོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ ས་

སེམས་ཤིན་ ་ ངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་དང་།

ིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་བ བས་པས་

ིན་ ག་དེ་དག་དང་འགལ་བ་སེར་ ་དང་འཆལ་བའི་ ལ་ ིམས་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་དང་།

ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཡང་དག་པར་ ད་པ་ ེ་ ོས་མེད་ ་གནས་པར་ ད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བར་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་
རོལ་ ་ ིན་པ་དང་ ན་པར་སངས་ ས་ ་ི ལམ་ ་འ ོ་བའོ། །
འདིར་ ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་མ་ བ་པ་ལ་མ་ བ་པར་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དངོས་དང་
ེས་མ ན་པ་ནི་ཤེར་ ིན་དང་ཤེར་ ིན་ ི་ ེས་མ ན་པ་ཡིན་ལ། མ་ བ་པར་ ོགས་པ་དེ་ལ་ནི་ ད་པ་ཞེས་ ་

ེ། དེས་ བ་འཛན་ ི་ ོ་ ད་པའམ་ ོང་བར་ ས་པའི་ ིར་རོ། །ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བ་ཞེས་པའང་དེ་དང་
དེར་མ་ བ་པ་ནི་ ན་ ོབ་ ་ི ཆོས་ཉིད་ཡིན་ལ། དེར་ ོགས་པ་ནི་མི་འགལ་བའི་དོན་ཏོ། །
འགའ་ཞིག་ ན་ ོབ་མ་ བ་པར་ ོགས་པ་དེ་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བར་འཆད་པ་ནི་ནོར་ཏེ།
ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བ་ཙམ་ ིས་དོན་དམ་ ི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བར་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ར་མ་ བ་ན།

རང་ ོང་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ ན་ ོབ་ ི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་ ང་དོན་དམ་ ི་ཆོས་

ཉིད་(༣༩༡ན)དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་དེས་ ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ཉིད་རང་ ོང་ ་ ོགས་བཞིན་དོན་དམ་པའི་
ཆོས་ཉིད་ ང་རང་ ོང་ཉིད་ ་མི་ ང་བའི་ ིར། དེ་མི་ ང་ ེ། དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཉིད་རང་ངོས་མི་ ོང་པའི་ ིར་
དང་།

གཞན་ ན་ ོབ་ ་ི ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བའི་ ོགས་པ་ ེ་བ་དེས་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་

བའི་ ོགས་པའི་གོ་ཆོད་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་བདེན་པ་མཐོང་བར་འ ར་ཏེ། ཁས་ ངས་དེའི་ ིར་ བ་
ེ།

ན་ ོབ་ ་ི ཆོས་ཉིད་ནི་ ང་ཙམ་ལས་གཞན་ ་མ་དམིགས་པའི་ ིར།

མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ིར།
ེད་དམ།

གས་དང་པོ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།

དེ་ནི་བདེན་པ་མ་མཐོང་བས་ ང་

ན་ ོབ་ ི་ཆོས་ཉིད་འ ལ་ ི་དོན་ ེད་ ས་ལ་

ོང་ཉིད་ལ་ ེད། དང་པོ་ ར་ནའང་ བ་ ེ། ད ་མ་པའི་ བས་འདིར་ ང་ཙམ་ལས་གཞན་པའི་དོན་

ེད་ ས་པ་ ད་ན་མེད་པའི་ ིར། གཉིས་པ་ ར་ནའང་ བ་ ེ། ག གས་སོགས་ལས་ ད་ནའང་ ོང་ཉིད་མེད་
པར་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །ག གས་ ་ི ོང་ཉིད་སོགས་ནི་དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་ ི་ ོང་ཉིད་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ།
།
ལ་ལ་དག་ག གས་སོགས་མཐོང་བ་ ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བར་ ོགས་པ་ཡིན་ལ། ན་ ོབ་ ི་
ོང་ཉིད་མཐོང་བ་དོན་དམ་ ི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བར་ ོགས་པ་ཡིན་ཟེར་རོ།

།འོ་ན་ ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ཉིད་

མཐོང་བ་ན་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བར་ཐལ། ོད་ ར་ན་དེ་གཉིས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་
ཡིན་ན་དེ་གཉིས་ད ེར་མེད་ཡིན་དགོས་པས་གཅིག་མཐོང་བས་ཅིག་ཤོས་ ང་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །དེ་འདོད་དོ་ཞེ་
ན།

་བ་དེ་ནི་ད ་མ་རང་ ད་པ་ ིན་ ི་ བ་མཐའ་ཡིན་ལ། དེ་ ར་འདོད་པ་ལ་ ང་རིགས་ ི་གནོད་པ་མཐའ་

ཡས་ ང་ཡི་གེས་(༣༩༡བ)འཇིགས་སོ། །
འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ ་བཞིན་ ་བདག་ཉིད་ ས
ི ་རང་གིར་བ ལ་བར་ ་བ་ཉིད་ ས
ི ་གཞན་ ི་དོན་ ་ད ལ་བ་
འདོད་པ་ཞེས་ ་བའི་ གས་ ་ི མ་པ་ ག་དང་། དང་ནི་ ད་དོ། །
ག མ་པ་བཟོད་པའི་ གས་གཉིས་ནི། རང་གི་ ོགས་པ་ལ་ད ད་ག མ་ ི་ཚད་མ་དང་། ལ་འ ོར་ ི་ཚད་

མས་ཡིད་ཆེས་པའི་ཆོས་ཉིད་ ས
ི ་མི་འ གས་པས་སངས་ ས་མིན་པའི་ ོན་པ་དང་ལམ་མིན་པའམ་ལམ་གཞན་
ིས་ད ིར་མི་བ བ་པ་དང་། སངས་ ས་ཉིད་ ་ི ་ མ་མ ེན་ ི་ཐབས་ཤེས་པ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་ ིས་ཐབས་
མིན་པ་ལམ་ ར་བཅོས་པ།
ག་པར་ ལ་བའི་ མ་དོན་ཡིན་པར་བ ད་པའི་ ་ ོམ་ཉེ་བར་ ོན་པའི་བ ད་ལ་བ ད་ཉིད་ ་ ོགས་པ་
ཞེས་ ་བའི་ མ་པ་གཉིས་ཆོས་མཆོག་གི་ གས་གཅིག་ ེ། འཁོར་ག མ་ མ་པར་དག་པས་ ོད་པ་ཐམས་ཅད་
ལ་སངས་ ས་ད ེས་པ་ཞེས་ ་བའི་ གས་ མ་པ་གཅིག་གིས་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ོ་བ་དང་། ེ་མོ་དང་། བཟོད་པ་
དང་། ཆོས་མཆོག་ མས་ལ་གནས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ལས་ ིར་མི་ ོག་པ་ཡིན་
པར་ གས་ཉི་ ་པོ་འདི་དག་གིས་ཤེས་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་མཐོང་ལམ་པ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་ལ། བ ན། བཤད་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ ི།
དང་པོ་ནི།

ངེས་པར་འ ེད་པའི་ཆ་དང་མ ན་པའི་ ར
ི ་མི་ ོག་པའི་མཚན་ཉིད་བ ན་པའི་འོག་ ་མཐོང་བའི་

ལམ་ ི་ ིར་མི་ ོག་པའི་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་ག ངས་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི།

མཐོང་བའི་ལམ་ལ་བཟོད་པ་དང་། །
ཤེས་པའི་ ད་ཅིག་བ ་ ག་ནི། །
ང་ བ་སེམས་དཔའ་མི་ ོག་པའི། །
མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ ། །
ཡང་རབ་འ ོར་ ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ ིར་མི་ ོག་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཅི་ལས་
ར་ལོག་པའི་ ད་ ་ ིར་མི་ ོག་ཅེས་བ ི་བ་ལགས།
ཞེས་སོགས་མདོའ་རིམ་པ་གཅིག་ལ་(༣༩༢ན)བ ན་བཅོས་ ་མདོར་བ ན་ ས་བཤད་གཉིས་ ་མཛད་དེ།
དེའང་ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་བཟོད་པ་བ ད་དང་།

ཤེས་པ་བ ད་ ི་ ད་ཅིག་མ་བ ་ ག་ནི་ ང་ བ་

སེམས་དཔའ་མཐོང་བའི་ལམ་ལས་ ིར་མི་ ོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ འོ་ཞེས་ག ངས་ཏེ་ཞེས་

བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

ག་བ ལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པའི་ ོ་ནས་ཆོས་དང་།

ེས་ ་ཤེས་པའི་

བཟོད་པ་དང་། ཤེས་པའི་ ད་ཅིག་མ་བ ་ ག་ནི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་གནས་པ་ མས་ ི་
ིར་མི་ ོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ས་བཤད་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། དེ་ ར་བཤད་པའི་ ད་ཅིག་མའི་ མ་པ་དེ་ཅི་འ ་བ་ཞིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཅེ་ན།

མ་པ་ མས་

བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་ ས་ག ངས་པ་ནི་འདི་ ་ ེའ།ོ །
གཉིས་པ་ལ། ད ེ། བ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལའང་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི།

ག གས་སོགས་འ ་ཤེས་ ོག་པ་དང་། །
སེམས་བ ན་ཐེག་པ་དམན་དག་ལས། །
མ་ལོག་བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པའི། །
ཡན་ལག་ཡོངས་ ་ཟད་པ་དང་། །
ག གས་དང་ལ་སོགས་པས་ ང་སོགས་ ་ི ཆོས་ལ་མཚན་འཛན་ ི་འ ་ཤེས་ལས་ ོག་པ་ ག་བ ལ་ལ་ཆོས་
ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་། བ ད་ལས་ ས
ི ་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པ་ལས་བ ོག་ ང་བ ོག་ ་མི་བ བ་པའི་
སེམས་བ ན་པ་དེ་ ག་བ ལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་དང་། ཐེག་པ་དམན་པ་དག་ལས་སེམས་ མ་པར་ལོག་པ་ནི་ ག་
བ ལ་ ེས་ ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་དང་། ག གས་མེད་པ་བཞི་དང་། འགོག་པ་ལ་ ོམས་
པར་འ ག་ ང་བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་ ེ་བ་ལེན་པའི་ཡན་ལག་ ེ་ ་ཡོངས་ ་ཟད་པ་ནི་ ག་
བ ལ་ལ་ ེས་ ་ཤེས་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ས་སེམས་ཡང་བ་ཉིད་དང་ནི། །

འདོད་ལ་ ོད་ལ་ཐབས་མཁས་དང་། །
ག་ ་ཚངས་པར་ ོད་ཉིད་དང་། །
འཚ་བ་ མ་པར་དག་ཉིད་དང་། །
ས་དང་སེམས་གང་ ་ ོ་བ་དང་འ ག་པ་ལ་ཡང་བ་ཉིད་དང་ ན་པ་ནི་ ན་འ ང་ལ་ཆོས་ཤེས་ (༣༩༢བ)པའི་
བཟོད་པ་དང་།

ིན་པ་གཏོང་བ་དང་། ཟང་ཟིང་གི་ ོ་ནས་ཆགས་ཅན་ ི་ག ལ་ ་འཁོར་ ་བ ་བའི་ ིར་འདོད་

པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ ས་ངག་གིས་ཉེ་བར་ ོད་ ང་། སེམས་ ིས་ ལ་ལ་འ ན་པ་དང་བཅས་པའི་ ་བ་གཏན་ནས་
ཆད་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཞེས་ ་ ེ།

དེའང་རང་ཉིད་འདོད་ཡོན་ལ་ ག་ ར་གཟིགས་ ང་འདོད་ཡོན་ ན་

ར་བ ེན་པའི་ ལ་བ ན་ནས། གཞན་དག་འདོད་ཡོན་ ི་ ས་ག ལ་ ་བ ི་ ེ། མཐར་ ག་ག ལ་ ་འདོད་
ཡོན་ལ་ ག་ ར་བ ་བའི་ཐབས་ ོན་པས་རང་གཞན་འཁོར་བའི་ཉེས་པས་མི་གོས་པར་ ེད་པ་ནི་ ན་འ ང་ལ་
ཆོས་ཤེས་དང་། ཐབས་མཁས་པའི་ ོད་པས་འདོད་ཡོན་བ ེན་པ་ ར་ ང་ཡང་། སེམས་དཔའ་རང་ཉིད་ ིས་
འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་འགར་ཡང་མ་གཟིགས་པས་ ག་ ་ཚངས་པར་ ོད་པ་ཉིད་ལ་གནས་པ་ནི་ ན་འ ང་ལ་ ེས་
་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་། སེམས་དཔའ་དེའི་ཡོན་ཏན་ལ་གཞན་ ིས་དད་པས་ཡོན་ ལ་བའི་དགེ་ ་འཕེལ་བར་
ེད་ཅིང་། དེ་ལ་བ ེན་ནས་རང་གཞན་ ི་ ད་ ི་ ིབ་པ་ཡོངས་ ་ ོང་བར་ ེད་ ས་པས་འཚ་བ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བ་ མ་པར་དག་པ་ནི་ ན་འ ང་ལ་ ེས་ ་ཤེས་པའོ། །
ག མ་པ་ནི།

ང་སོགས་བར་ཆད་ དེ ་ མས་དང་། །
ཚགས་དང་དབང་སོགས་བཅས་པ་ཡི། །
ག ལ་འ ེད།
ང་པོ་དང་། སོགས་པས་ཁམས་དང་ ེ་མཆེད་ལ་ ོར་བ་དང་།
ེས་ ་ ོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་ནི་འགོག་པ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་། མངོན་པར་ ོགས་
པ་ལ་བར་ཆད་ ེད་པའི་ཆོས་ མས་ལ་ ོར་བ་དང་།

ེས་ ་ ོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་ནི་ ན་འ ང་

ལ་ཆོས་ཤེས་པ་དང་།

ང་ བ་ ་ི ་ཚགས་གཉིས་ལ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པར་ ོར་བ་དང་།

བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་ནི་འགོག་པ་ལ་ ེས་ ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་།

ེས་ ་ ོར་

ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་

(༣༩༣ན)པོ་དང་། སོགས་པས་ཤེས་པ་དང་། དེའི་ ལ་དང་བཅས་པའི་ག ལ་འ ེད་ ི་གཏམ་སོགས་ལ་ ོར་
བ་དང་ ེས་ ་ ོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་ནི་འགོག་པ་ལ་ ེས་ ་ཤེས་པའོ། །
འདིར་ ོར་བ་ནི་དང་པོའ་ཞེན་ ོ་ ད་ཅིག་མ་དང་།

ེས་ ་ ོར་བ་ནི་ ད་ཅིག་མ་དེ་ ན་ཅིང་ཡོངས་ ་བཅད་

ནས་ཤེས་པའི་ཞེན་པ་ ེ། གནས་པ་ནི་ཞེན་པའི་རང་ངོ་ནས་བཞག་ལ། སོ་སོར་བཀག་པ་ནི་ཞེན་པ་རང་གི་ངོ་བོ་
དང་། ཇི་ ར་ཞེན་པའི་ ལ་སོ་སོར་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །
བས་ ་བབ་པའི་འ ོས་དོན་དབང་པོའ་དོན་འཆད་པ་ལ་ག མ་ ེ། དབང་པོ་ངོས་བ ང་བ་དང་། དབང་པོ་
ས་གང་ན་ཇི་ ར་ཡོད་པའི་ ལ་བསམ་པ་དང་། དབང་པོ་ལམ་གང་ ་ཇི་ ར་འགག་པའི་ ལ་བསམ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། དབང་པོའ་ད ེ་བ་དང་། དེ་གང་ཟག་གང་ལ་ ན་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་པོ་ཡོད་ ང་གཉིས་ ་འ ས་པ་ཡིན་ཏེ། མ་ ང་གི་དབང་པོ་དང་། ན་ནས་
ཉོན་མོངས་ ་ི དབང་པོའ།ོ །
དང་པོ་ལ་བ ད་ ་ངེས་ཏེ། དད་སོགས་ ་ི དབང་པོ་ ་དང་། མི་ཤེས་པ་ ན་ཤེས་པ་ ེད་པའི་དབང་པོ་དང་།
ན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་དང་།

ན་ཤེས་ ན་པའི་དབང་པོའ།ོ །དེ་ལ་དང་པོ་ ་ནི་ ོགས་པར་ ་ལ། ི་མ་ག མ་

ི་དོན་ནི། ཉན་ཐོས་དང་ཐེག་ཆེན་པའི་འདོད་ གས་གཉིས་ལས།

གས་དང་པོ་ནི། མཐོང་ལམ་ན་ཡོད་པའི་དད་

སོགས་དབང་པོ་ ་དང་། ཡིད་ ་ི དབང་པོ་དང་། བདེ་བའི་དབང་པོ་དང་། ཡིད་བདེ་བའི་དབང་པོ་དང་། བཏང་
ོམས་ ་ི དབང་པོ་ ེ་ད ་ལ་མི་ཤེས་པ་ ན་ཤེས་པའི་དབང་པོར་འཇོག་ཅིང་།

ོམ་ལམ་ན་ཡོད་པའི་དེ་ད ་ལ་

ན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་དང་། མི་ ོབ་ལམ་ན་ཡོད་པའི་དེ་ད ་ལ་ ན་ཤེས་ ན་པའི་དབང་པོར་འཇོག་ ེ།
ཇི་(༣༩༣བ) ད་ །
མཐོང་བ ོམ་མི་ ོབ་ལམ་ལ་ད ། །
ག མ་ཡིན་ག མ་ནི་ ི་མ་མེད། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར། ག མ་ནི་དབང་པོ་ག མ་དང་། ི་མེད་ནི་ཟག་མེད་ ི་དོན་ཏོ། །
གས་གཉིས་པ་ནི། ོར་ལམ་ན་ཡོད་པའི་དད་སོགས་ ་དེ་མི་ཤེས་པ་ ན་ཤེས་ ེད་ ི་དབང་པོ་ཡིན་ཏེ།
ལེ ་བ ད་མར།

མི་ཤེས་པ་ ན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ོབ་པའི་གང་ཟག་མངོན་པར་ ོགས་པར་མ་ ར་པ་
མས་ ་ི དད་པའི་དབང་པོ་དང་། བ ོན་འ ས་ ི་དབང་པོ་དང་། ན་པའི་དབང་པོ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛན་
ི་དབང་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ ་ི དབང་པོ་ ང་བ་མེད་ཅིང་འ ལ་བར་ ེད་པ་གང་ཡིན་པ་ ེ།
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
འདི་ལ་མངོན་པར་མ་ ར་པའི་དོན་ཆོས་ཉིད་མངོན་ ་མ་ ས་པའོ། ། ང་བ་མེད་པ་ནི་མཚན་མའི་ ང་བའོ། །
འ ལ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་འ ལ་བའོ། །
འཕགས་པ་ ོབ་པའི་གང་ཟག་ལ་ཡོད་པའི་དད་སོགས་ ་ནི་ ན་ཤེས་པའི་དབང་པོར་འཇོག་ ེ།
དེ་ཉིད་ལས།
ན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ོབ་པའི་གང་ཟག་ ན་ཤེས་པ་དང་ ན་པ་ མས་ ི་དད་པའི་དབང་
པོ་དང་ཞེས་ ་བ་ནས། ཤེས་རབ་ ་ི དབང་པོ་གང་ཡིན་པ་ ེ། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ན་ཤེས་པ་དང་ ན་པའི་དོན་བདེན་པ་མངོན་ ་ ས་པའོ། །
མི་ ོབ་པའི་གང་ཟག་བཞི་ལ་ཡོད་པའི་དད་སོགས་ ་ནི་ ན་ཤེས་ ན་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ཉིད་ལས།
ན་ཤེས་པ་ ང་བའི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། མི་ ོབ་པའི་གང་ཟག་ད ་བཅོམ་པ་དང་། རང་སངས་ ས་
དང་། ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་ ི་དད་པའི་དབང་པོ་དང་ཞེས་ ་བ་
ནས། ཤེས་རབ་ ་ི དབང་པོ་གང་ཡིན་པ་ ེ། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་པོ་ནི་ (༣༩༤ན)བ ་བཞིར་ཡོད་དེ། བདེ་བའི་དང་། ག་བ ལ་ ི་དང་།
ཡིད་བདེ་བའི་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བའི་དང་། བཏང་ ོམས་ ི་དབང་པོ་ ེ་ཚར་བའི་དབང་པོ་ །

ོ་ འི་དབང་པོ་

། ོག་གི་དང་། ཡིད་ ་ི དང་། ཕོའ་དང་། མོའ་དབང་པོའ།ོ །
དང་པོ་ ས་ ་ི ཚར་བ་སིམ་པར་ ོང་བ་བདེ་བའི་དབང་པོ་ནི།

འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཡོད་ལ།

བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ན་བདེ་བའི་དབང་པོ་མེད་པ་འོག་ ་འཆད་དོ། །བསམ་གཏན་ག མ་པར་སེམས་ ི་ཚར་
བ་སིམ་ ོང་དེ་བདེ་བའི་དབང་པོར་འཇོག་ལ། སེམས་ཚར་སིམ་ ོང་དེ་ཡིད་བདེའི་དབང་པོར་ནི་མི་འཇོག་གོ། །
གཉིས་པ་ནི། ས་ཚར་ག ང་ ོང་དེའ།ོ །

ག མ་པ་ནི། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་མན་ཆད་ ི་ས་ག མ་ན་སེམས་ཚར་སིམ་ ོང་དེའ།ོ །
བཞི་པ་ནི། སེམས་ཚར་ག ང་བར་ ོང་བའོ། །
་པ་ནི། ས་སེམས་གང་ཡང་ ང་བས་སེམས་ག ང་བར་མ་ ོང་བ་དེ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ས་ཚར་སིམ་པ་མ་ཡིན་གང་། །
ག་བ ལ་དབང་པོའ་སིམ་པ་ནི། །
བདེ་བའོ་བསམ་གཏན་ག མ་པ་ན། །
སེམས་ ་ི དེ་ཉིད་བདེ་དབང་པོ། །
གཞན་ན་དེ་ཡིད་བདེ་བ་ཡིན། །
སེམས་ ་ི སིམ་པ་མ་ཡིན་གང་། །
ཡིད་མི་བདེ་བའོ་བཏང་ ོམས་ནི། །
བར་མའོ་གཉིས་ཀ་མི་ ོག་ ིར། །
ཅེས་པས་གཉིས་ཀ་ནི་ ས་དང་། སེམས་ལ་སེམས་ག ང་བར་མའི་ ས་སེམས་ལ་བ ེན་པ་གཉིས་པོ་དེ་ཚར་བ་
གཅིག་ ་འཇོག་ ེ།

ཚར་བ་དེ་ ལ་ལ་ ོག་པའི་ ོབས་ ིས་མི་བ ེད་པར་རང་ ལ་ ི་ ེན་ ས་སེམས་ཚར་

ཙམ་ ིས་བ ེད་པར་མ ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ས་ཚར་དང་སེམས་ཚར་ ད་གང་ཞེ་ན།

ོ་ འི་ཤེས་པ་དང་མ ངས་ ན་ ི་ཚར་བ་དེ་ ས་ཚར་དང་།

ཡིད་ ་ི མ་ཤེས་དང་མ ངས་ ན་ ི་ཚར་བ་དེ་སེམས་ཚར་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ཉན་ས་ལས་(༣༩༤བ)བཤད་པའི་
ིར་རོ། །
མིག་སོགས་ ོ་ འི་དབང་པོ་ ་ནི་ནང་གི་ ལ་ ན་ ངས་པ་གང་ཞིག་ཤེས་པ་ག གས་ ་ ི་རོ་རེག་ ་འཛན་
ས་ ་བ ེད་པ་ལ་དབང་ ར་བ་པོ་དེ་ཡིན་ཏེ།
མ་ངེས་ལས།
མིག་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ ་རབ་ མས། ཞེས་སོ། །
ོག་དབང་ནི་ཁམས་ག མ་པའི་ཚ་ཡིན་ཏེ།

མཛད་འ ེལ་ ་མདོ་ ངས་པར།
ོག་གི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ཁམས་ག མ་པའི་ཚ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
གཞན་ཡང་།
ོག་ནི་ཚ་ཡིན་ ོད་དང་ནི། །
མ་ཤེས་ ེན་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་སོ། །
ཡིད་ ་ི དབང་པོ་ནི། རང་རིག་པ་གང་ཞིག་ཤེས་པ་ཆོས་ལ་འཛན་ ས་ ་བ ེད་པ་ལ་དབང་ ར་བར་ ེད་དོ། །
ཕོ་མོའ་དབང་པོ་གཉིས་ནི་ ས་དབང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ས་ལ་ཕོ་དང་མོ་དབང་དག །ཅེས་སོ། །
དེ་ ར་དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་པོ་འདི་ལ་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས། བ ་ ག་ ས་ཡོད་ཡིན་ལ། ག་བཏགས་
པ་བར་བཤད་དེ། དེ་ཡང་འདས་པའི་དབང་པོ་ག མ་ནི་དད་སོགས་ད འི་ཆ་ལ་བཏགས།

ོག་ནི་ ས་ ི་ ན་

ངེས་པའི་ཆ་ལ་བཏགས། ཕོ་མོའ་དབང་པོ་ནི་ ས་དབང་གི་ཆ་ལ་བཏགས་སོ། །
འགའ་ཞིག་ཕོ་མོའ་དབང་པོ་ནི་བཏགས་པ་བ་མིན་པར་ ས་ ་འདོད་ལ། དེའི་ཚ་ ས་དབང་དང་ ི་ ེ་ ག་ ་
འཇོག་གོ། །
གཉིས་པ་དབང་པོ་དེ་དག་གང་ལ་ ན་པ་ནི། འདོད་པའི་སོ་སོའ་ ེ་བོ་མཚན་གཉིས་པ་དབང་པོ་ཚང་ཞིང་དགེ་
་མ་ཉམས་པ་ཞིག་ལ་དབང་པོ་བ ་ད ་འ ང་ ེ།
མཛད་ལས།
མང་པོར་ ན་ལ་བ ་ད ་ ེ། །
ི་མ་མེད་ མས་མ་གཏོགས་སོ། །
མཚན་གཉིས། ཞེས་སོ། །
དེ་ ར་ན་ས་ད འི་གང་ཟག་ལ་དབང་པོ་ ་ ན་ ང་དོན་ ིས་ཤེས་སོ། །
ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་དང་ ོམ་ལམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བ ་ད ་བ ་ད ་འ ང་ ེ།

འཕགས་པ་ཆགས་བཅས་ལ། །(༣༩༥ན)
མཚན་གཅིག་ ི་མེད་གཉིས་མ་གཏོགས། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། མཐོང་ལམ་པ་ལ་ ི་མེད་ ི་མ་གཉིས་དམིགས་བསལ་ ་ ས་པས་བ ་ད ་དང་།

ོམ་

ལམ་པ་ལ་ ི་མེད་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གཉིས་དམིགས་བསལ་ ་ ས་པས་བ ་ད འོ། །སེམས་དཔའ་མཐོང་ལམ་པ་
གཅིག་ལ་བ ་ད ་འ ང་ ིད་དེ། མཚན་གང་ ང་ཞིག་ ི་མེད་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གཉིས་བཀོལ་བས་བ ་ད ་ ེ།
འདི་ནི་ཐེག་ཆེན་ ི་ གས་ཡིན་ཅེས་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ཏོ། ། ིར་མཐོང་ལམ་པ་ཙམ་ལ་ཉེར་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་
འ ང་བ་ ིད་དེ།

ཉན་ཐོས་ད ་བཅོམ་པ་ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ལམ་ ་ གས་པ་ལ་ ན་ཤེས་ ན་པའི་དབང་པོ་

འ ང་བའི་ ིར་ནའོ། །ལམ་གཞན་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ལ་དབང་པོ་ ན་ ལ་ཡང་དོན་ ིས་ཤེས་སོ། །
གཉིས་པས་གང་ན་དབང་པོ་ཇི་ ར་ཡོད་པའི་ ལ་ལ། འདོད་ཁམས་ན་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་ ི་དབང་པོ་བ ་
བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ཡིད་མི་བདེ་བའི་དབང་པོ་མེད་དེ། དེས་དེ་ལ་ངེས་པར་འ ང་
བའི་ ིར་རོ། །དེར་ཕོ་མོའ་དབང་པོ་ཡང་མེད་དེ། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བའི་ ིར་རོ། །
ེ་ ་ ར་ན། བསམ་གཏན་དང་པོར་ ག་བ ལ་ ི་དབང་པོ་མེད་དེ།
མཛད་ལས།
ཕོ་མོའ་དབང་དང་ ག་བ ལ་དག །
མ་གཏོགས། ཞེས་སོ། །
གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས་ནི།
ཅིའི་ ིར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ ག་བ ལ་ ི་དབང་པོ་མ་ ངས་ཞེ་ན། དེ་ལ་དེའི་ ོགས་དང་མ ན་
པའི་གནས་ངན་ལེན་དང་མ་ ལ་བའི་ ིར་ཏེ། ཞེས་སོ། །
དེས་ན་ གས་དེར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་དབང་པོ་བ ་གཅིག་ཡོད་དོ། །
གཞན་ཡང་།
ག གས་ ་ི ཁམས་ན་བ ་བཞི་ ེ། །
ི་དང་རོ་དང་ ་དང་(༣༩༥བ)ནི། །

ེ་ཡི་ མ་ཤེས་ཁམས་མ་གཏོགས། །
ཞེས་པས་ཁམས་མེད་ ང་ ་ ེ་དབང་པོ་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །
དེས་ན་བསམ་གཏན་དང་པོར་ཉན་ཐོས་པའི་ གས་ལ་ཡིད་མི་བདེ་དང་།

ཕོ་མོའ་དབང་པོ་གཉིས་ཏེ་ག མ་

བསལ་བས་བ ་གཅིག་ཡོད་དོ། །བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ན་ ག་བ ལ་ ི་དབང་པོ་མེད་དེ།
ངེས་པར་ ང་བའི་ ིར། བདེ་བའི་དབང་པོ་མེད་དེ།

ག་བ ལ་ལས་

ས་བདེ་དང་སེམས་བདེ་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ ིར། སེམས་

བདེ་མེད་དེ། དེར་དགའ་བ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །འོ་ན་སེམས་བདེ་དེ་ཡིད་བདེར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ ར་ ི་ཚ་
ཡིད་བདེ་དེ་དགའ་བ་ཡིན་པས་སེམས་བདེ་ཡོད་པར་ཐལ་ཅེ་ན། ཡིད་བདེ་དེ་དག་རབ་ཡིན་ ང་དགའ་བ་ཙམ་ཡིད་
བདེ་མིན་ཏེ། ཚར་བ་སིམ་པར་མ་ ོང་ཡང་ཚར་བ་སིམ་པར་ ོང་བར་འ ན་པའི་འ ན་པ་དེ་ ་ འང་དགའ་བར་
བཤད་པའི་ ིར་རོ། ། ས་བདེ་མེད་དེ།

ོ་ འི་ཤེས་པ་མེད་པའི་ ིར། དེ་མེད་དེ། རང་གི་སས་བ ས་ ི་ ོག་

ད ོད་དང་མ ངས་ ན་ ་མེད་པའི་ ིར། དེ་མེད་དེ།
ོག་པའང་བསམ་གཏན་ ད་པར་ཅན། །
དེ་ཡི་གོང་ན་ད ོད་པ་ཡང་། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། ོག་ད ོད་དང་མ ངས་ ན་ ་མེད་ན་ཤེས་པ་མེད་པས་ བ་ ེ།
ོག་དང་ད ོད་དང་བཅས་པ་ནི། །
མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར། དེས་ན་ ོག་ད ོད་མ ངས་ ན་ ི་ཤེས་པ་མེད་ན་ ས་བདེ་མེད་པས་ བ་ ེ། དེའི་
ས་ཤེས་ ས
ི ་བདེ་བར་མི་ ོག་པའི་ ིར། འོ་ན་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ན་མིག་གིས་ག གས་མཐོང་བ་
ལ་སོགས་ག མ་མེད་པར་ཐལ་ཅེ་ན། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ན་མིག་གི་ མ་ཤེས་སོགས་ག མ་པོ་དེ་
མེད་ ང་། ག གས་ལ་སོགས་པའི་(༣༩༦ན) མ་པར་རིག་ ེད་ ་ི ག གས་ལ་བ ་བ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའ་
མིག་ཤེས་སོགས་ག མ་མངོན་ ་ ས་ནས་ མ་རིག་གི་ག གས་ ན་ནས་ ོང་བར་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
གཉིས་པ་སོགས་ན་ ས་མིག་དང་། །

་བའི་ མ་ཤེས་ མ་རིག་ ོང་། །
གང་ཡིན་དེ་ནི་དང་པོར་གཏོགས། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་བསམ་གཏན་གཉིས་པར་གོང་གི་དབང་པོ་ག མ་དང་། བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་ ི་དབང་པོ་གཉིས་བསལ་
བས་དབང་པོ་ད ་ཡོད་དོ། །
བསམ་གཏན་ག མ་པ་ན་ཡིད་བདེའི་དབང་པོ་མེད་དེ། དགའ་བ་མེད་པའི་ ིར་ བ་ ེ། དགའ་བའི་ ོག་པ་ཉིད་
ཡིད་བདེ་ཡིན་པས་སོ། །
དེ་ ར་ཡིན་པ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན། མཛད་འ ེལ་ལས།
དགའ་བ་ནི་ཡིད་བདེ་བའོ། །ཞེས་སོ། །
དེས་ན་བསམ་གཏན་གཉིས་པར་ཡོད་པའི་ཡིད་བདེའི་དབང་པོ་ག མ་པ་ན་མེད་ ང་བདེ་བའི་དབང་པོ་ཡོད་པར་
བཤད་པས་དབང་པོ་ད ་ཡོད་དོ། །
བསམ་གཏན་བཞི་པ་ན་གོང་གི་དབང་པོ་ ར་ ་བཀོལ་བ་ མས་དང་། བདེ་བའི་དབང་པོ་མེད་དེ། དེ་ལས་ངེས་
པར་འ ང་བའི་ ིར་རོ། །
ངེས་པར་འ ང་བ་ཡིན་ཏེ།
ངེས་འ ང་ ན་ ི་མཐའ་ལ་གནས། །ཞེས་སོ། །
དེས་ན་བསམ་གཏན་བཞི་པར་དབང་པོ་བ ད་ཡོད་དེ།
ག གས་མེད་དག་ ་འཆི་བ་ནི། །
ོག་དང་ཡིད་དང་བཏང་ ོམས་ཉིད། །
འགག་པར་འ ར་རོ་ག གས་ན་བ ད། །ཅེས་སོ། །
འདིར་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་དང་ག མ་པའི་ བས་ ་བདེ་བའི་དབང་པོ་དང་ཡིད་བདེའི་དབང་པོ་ཡོད་མེད་དང་།
དགའ་བ་ལ་ཡིད་བདེའི་དབང་པོ་དང་། ངོ་བོ་གཅིག་པའི་དགའ་བ་དང་མི་གཅིག་པའི་དགའ་བ་སོགས་ ད་པར་ ་
ས་པ་ལ་བ གས་ད ད་ ་མ་འ ག་ ང་ཡི་གེས་(༣༩༦བ)འཇིགས་སོ། །
ག མ་པ་ལམ་གང་ན་དབང་པོ་ཇི་ ར་འགག་པའི་ ལ་བསམ་པ་ནི།

མཐོང་ལམ་ ེས་པའི་ཚ་མཐོང་ ོང་གི་

དབང་པོ་ ་འགག་ ེ།
མཛད་ལས།
ཡིད་དང་ཚར་བ་ག མ་ མ་ག མ། །
གཉིས་ ས
ི ་ ང་ ་ཡིད་མི་བདེ། །
ད ་ནི་ ོམ་པས་ ་པོ་ནི། །
ང་བར་ ་མིན་ཡང་ག མ་མིན། །ཅེས་སོ། །
དེས་ན་ཡིད་དང་ཞེས་པས་ནི་ཡིད་དབང་དང་། ཚར་བ་ག མ་པོ་ནི་བདེ་བའི་དབང་པོ་ ེ། སེམས་ ི་བདེ་བ་དང་།
ཡིད་ ་ི བདེ་བ་དང་། བཏང་ ོམས་སོ། ། མ་ག མ་ནི་མཐོང་ ང་ཡིན་པ་དང་། ོམ་ ང་ཡིན་པ་དང་། ང་ ་མ་
ཡིན་པའོ། །ཡིད་མི་བདེ་བ་ལ་མཐོང་ ང་དང་ ོམ་ ང་གི་ཆ་གཉིས་ ་ཡོད་དོ། །དེས་ན་མཐོང་ ང་ནི་ འོ། །ད ་
ནི། ོ་ འི་དབང་པོ་དང་ཕོ་མོའ་དབང་པོ་ ེ་ག གས་ཅན་བ ན་དང་། ོག་དང་། ག་བ ལ་ ི་དབང་པོའ།ོ ། ་
པོ་ཞེས་པ་དད་སོགས་ ་ི དབང་པོ་ འོ། །དེའང་ཟག་མེད་ ི་དབང་ ་ ས་ཏེ་ ང་བར་ ་བ་མ་ཡིན་ཅིང་། དེའི་
གས་སམ་ཡང་ ས་དད་སོགས་ ་ི དབང་པོ་ཟག་བཅས་ ོམ་ ང་ཡིན་པར་ག ངས་ཏེ།
མཛད་འ ེལ་ལས།
དད་པ་ལ་སོགས་པ་ ་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་ ིར་ ོམ་པས་ ང་བར་ ་བ་མ་ཡིན་
པ་དག་ ང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
ག མ་མིན་ནི་ ི་མེད་ག མ་མོ། །དེ་ ར་ ོམ་ ང་བ ་ད ར་བཤད་དོ། །
ཐེག་ཆེན་པ་ ར་ན་མི་ཤེས་པ་ ན་ཤེས་པར་ ེད་པའི་དབང་པོའ་ཆར་ ར་པའི་ཟག་བཅས་ ི་ས་བོན་འཕགས་
ད་ལ་ཡོད་པ་དེ་ ོམ་ ང་ཡིན་པས་ ོམ་ ང་གི་དབང་པོ་ཉི་ ་ཡོད་དོ། །
ཞར་ ང་ས་གང་གིས་བ ས་པའི་དབང་པོ་གང་འགག་པ་ནི། འདོད་ཁམས་ན་ཡིད་དང་། བདེ་བ་དང་། ཡིད་མི་
བདེ་བ་དང་། བཏང་ ོམས་ ་ི དབང་པོ་བཞི་འགག་གོ། །བསམ་(༣༩༧ན)གཏན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ན་ཡིད་དང་།
ཡིད་བདེ་བ་དང་། བཏང་ ོམས་ ་ི དབང་པོ་ ེ་ག མ་འགག་གོ། །བསམ་གཏན་ག མ་པ་ན་ཡིད་དང་། བདེ་བ་
དང་། བཏང་ ོམས་ ་ི དབང་པོ་ ེ་ག མ་འགག་གོ། །བསམ་གཏན་བཞི་པ་ན་ཡིད་དང་བཏང་ ོམས་ ི་དབང་པོ་
འགགས་ལ། ག གས་མེད་པ་ནའང་དེ་གཉིས་འགག་གོ། །

ཡང་དབང་པོ་ལས་འ ོས་ནས་དབང་ ེན་ ི་ ི་དོན་འཆད་པ་ལ་ག མ་ ེ། དབང་ ེན་ངོས་བ ང་བ། དེ་ཇི་
ར་ཡོད་པ། འགག་པའི་ ལ་བསམ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འ ང་བ་བཞིའི་ ལ་ ས་བཞི། ཁ་དོག་ ི་རོ་རེག་ འི་ ལ་ ས་བཞི་ ེ་ ལ་ ས་བ ད་དོ། །
དེ་ཡང་མཛད་ལས།
འདོད་ན་དབང་པོ་མེད་པ་དང་། །
་མེད་ ་རབ་ ལ་ ས་བ ད། །
ས་དབང་ ན་ལ་ ས་ད ་ ེ། །
དབང་པོ་གཞན་ ན་ ས་བ འོ། །ཞེས་སོ། །
དེའི་དོན་ ེ་ ་ ར་ན། འདོད་པར་དབང་པོར་མ་ ར་ཅིང་ འི་ ེ་མཆེད་དང་ ལ་བའི་ ལ་ ་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་
ལ་ ས་བ ད་ཚང་བར་འདོད་དོ། །
མདོ་ ེ་པ་ ར་ན། ལ་ ་རབ་ལ་དེའི་ཆོས་ ་ི ས་བ ད་ཚང་བས་མ་ བ་ ེ།
ན་བ ས་ལས།
འ ང་བ་གཅིག་ལས་ ར་པའི་འ ས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །གཉིས་ལས་ ར་པའི་ཡང་ཡོད་པ་ནས། འ ང་
བ་ཐམས་ཅད་ལས་ ར་པའི་ཡང་ཡོད་དོ། །
ཞེས་སོ། །
གཞན་ཡང་ ་བ་དང་། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་དང་། རི་དང་། ོ་ འི་དབང་པོ་ ེ་ ང་ཁོ་ན་དང་། མེ་ ང་གཉིས་ཁོ་ན་
དང་། དང་པོ་ག མ་དང་བཞི་ཀ་ ན་ནོ་ཞེས་ མ་བཤད་རིག་པ་ལས་བཤད་དོ། །
ེ་ ས་འདོད་པའི་ ས་ ་ི དབང་པོ་ལ་ ལ་ ས་བ ད།

རང་གི་ ལ་ ས་དང་ད ་ཡོད་དོ།

།ད འི་ཁར།

མིག ་བ། ། ེ་ ེ་རང་གི་ ལ་ ས་བ ན་པས་(༣༩༧བ)བ ་བ ་ཡོད་དོ། །
གཉིས་པ་དེ་ཇི་ ར་ཡོད་པ་ལ། འདོད་ཁམས་ན་དབང་ ེན་ ི་ ལ་ ས་བ ད་ཀ་ཡོད་ལ། ག གས་ཁམས་ན་
ི་རོ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་དབང་ ེན་ ག་ཡོད་དེ། དེར་ ི་རོ་གཉིས་དབང་ ེན་ ་མེད་དེ།

ི་རོ་གཉིས་ཁམ་ ི་

ཟས་ཡིན་ཅིང་། ཁམ་ ི་ཟས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བའི་ ིར་རོ། །
འོ་ན་རེག་ ་ཡང་དབང་པོའ་ ེན་ ་མེད་པར་ཐལ། རེག་ ་ཁམ་ ི་ཟས་ཁོ་ན་ཡིན་ཅིང་། ཁམ་ ི་ཟས་ལ་འདོད་

ཆགས་དང་ ལ་བའི་ ིར། དང་པོ་ བ་ ེ།
མཛད་ལས།
ཁམ་ ི་ཟས་ནི་འདོད་པ་ན། །
ེ་མཆེད་ག མ་ ི་བདག་ཉིད་དེ། །
ག གས་ ་ི ེ་མཆེད་མ་ཡིན་དེས། །
རང་དབང་ ོལ་ལ་མི་ཕན་ ིར། །
ཞེས་སོ་ཞེ་ན། རེག་ ་ཁམ་ ི་ཟས་ཁོ་ན་ཡིན་པར་མ་ བ་ ེ། ཁམ་ ི་ཟས་དང་། གནས་ ིས་བ ས་པའི་རེག་
འོ། །དེ་དག་ལ་དང་པོ་མེད་ ང་གཉིས་པ་ཡོད་དོ། །
གལ་ཏེ་གནས་ ས
ི ་བ ས་པའི་རེག་ ་མེད་ན། ག གས་ལས་རེག་ ་དཔོག་པ་དེ་ གས་ཡང་དག་མིན་པར་
ཐལ། ག གས་ན་རེག་ ་མེད་པའི་ ིར། གས་ཁས་ ངས། བ་པ་ཚད་མ། འདོད་ན།
མ་ངེས་ལས།
ག གས་ལས་རེག་ ་ ེས་ ་དཔོག་པ་ནི་འ ས་ འི་ གས་ལས་ ེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོ། །
ག གས་མེད་ན་ ལ་ ས་བ ད་ཀ་མེད་དོ། །
ག མ་པ་འགག་པའི་ ལ་བསམ་པ་ལ། བ ད་པོ་དེ་མཐོང་ལམ་ ེས་ ོབས་ ིས་འགགས་པ་མིན་ཏེ།

ོམ་

ང་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ ིར། བ་ ེ།
མཛད་ལས།
བ ་ནི་བ ོམ་པས་ ང་ ་ཡིན། །
་ཡང་ཐ་མ་ག མ་ མ་ག མ། །ཞེས་པས།
བ ་ནི་ག གས་ཅན་ ི་ཁམས་སོ། ། ་ནི་ ོ་ འི་ མ་ཤེས་སོ། །(༣༩༨ན)ཡང་གིས་ ོམ་ ང་ཡིན་པ་བ ས་སོ།
།ཐ་མ་ནི་ཡིད་ ་ི མ་ཤེས་སོ།

།ག མ་ནི་ཡིད་དང་ཆོས་དང་ཡིད་ ི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སོ།

། མ་པ་

ག མ་ནི་དེ་མཐོང་ ང་དང་ ོམ་ ང་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་ག མ་ ་ཡོད་པས་སོ། །
དབང་ ེན་ལས་འ ོས་ཏེ་དབང་ ལ་ ི་ ི་དོན་འཆད་པ་ལ་ག མ།

ལ་ངོས་བ ང་བ།

ལ་ཇི་ ར་ཡོད་པ།

འགག་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། ག གས་ནས་ཆོས་ ་ི བར་ ག་གོ། །
གཉིས་པ་ནི། འདོད་པ་ན་ ག་ཀ་དང་། ག གས་ན་ ི་རོ་དོར་བས་བཞི་དང་། ག གས་མེད་ན་ཆོས་ཙམ་ཞིག་
གོ། །
ག མ་པ་ནི། དབང་པོ་ ་དེ་མཐོང་ལམ་ ེས་ ོབས་ ིས་འགག་པ་མིན་ཏེ།

ོམ་ ང་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།

།
འོ་ན་གང་འགག་ཅེ་ན། ས་དེར་མཐོང་ ང་གིས་བ ས་པའི་ཆོས་ ི་ ོགས་གཅིག་འགག་པ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ནི།

སེར་ ་ལ་སོགས་ལ། །
ོར་དང་ ེས་ ་ ོར་བ་ཡི། །
གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་དང་། །
ཆོས་ནི་ ལ་ཙམ་མི་དམིགས་ཉིད། །
རང་གི་ས་ལ་ངེས་པ་ཉིད། །
ས་ག མ་ལ་ནི་གནས་པ་དང་། །
ཆོས་ ི་དོན་ ་ ོག་གཏོང་བ། །
སེར་ ་ལ་སོགས་ལ་ ོར་བ་དང་ ེས་ ་ ོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་ནི་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་
དང་། ཆོས་ནི་ ལ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་པ་ཉིད་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་དང་། སེམས་དཔའ་དེས་རང་གི་ས་དང་པོ་
ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་པར་ངེས་པ་ཉིད་ ་ི མ ེན་ག མ་ ི་བདག་ཉིད་དམ། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ།

མ་ ོལ་ ི་ལམ།

ད་པར་ ི་ལམ་ ་ ར་པའི་ས་ག མ་ལ་གནས་པ་ཉིད་ལམ་ ེས་ ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ ི་
དོན་ ་ ོག་གཏོང་བ་ནི་ལམ་ལ་ ེས་ ་ཤེས་པའོ། །
གཉིས་པ་བ ་བ་ནི།

དེ་འ འི་ ད་ཅིག་བ ་ ག་ནི། །
ོ་ ན་མཐོང་བའི་ལམ་གནས་ ི། །
ར
ི ་མི་ ོག་པའི་ གས་དག་ཡིན། །
བཤད་པ་དེ་འ འི་ ད་ཅིག་མ་བ ་ ག་ནི།

ང་ བ་ ི་ ོ་དང་ ན་པ་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་གནས་པ་ མས་ ི་

ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་འ ེལ་པ་ལ། གས་ ་ི ད ེ་བ་དང་། གས་ ་ག ང་ ་གཉིས་ ི།
དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་ ག་བདེན་ ི་ ད་(༣༩༨བ)ཅིག་མ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་
ལས་གཞན་མིན་ ང་།
ལས་ ོག་པ་དང་།

ག གས་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དག་དེ་དང་དེའི་ཆོས་ ་ ོག་ཅིང་ད ོད་པ་

སངས་ ས་ལ་སོགས་པས་ ིན་ ིས་བ བས་པས་ཐེག་པ་གཞན་ ་མི་གཡོ་བར་ ་ན་མེད་

པའི་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ན་པ་ཉིད་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་དམན་པ་ལས་ ད་པར་ཅན་བ བས་པས་ཉན་
ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ ་ི ཐེག་པ་ལས་སེམས་ མ་པར་ལོག་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ི གནས་ ལ་རབ་ ་
མ་པར་འ ེད་པའི་མ ས་ཐར་པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་ཐར་པའི་གནས་ ་ཤེས་ནས་བསམ་གཏན་དང་ག གས་
མེད་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ལ་སོགས་པར་ ེ་བའི་ཡན་ལག་ཡང་དག་པར་ཡོངས་ ་ཟད་པ་ཞེས་ ་བ་བཞི་ནི་
ག་བ ལ་ ི་བདེན་པའི་ མ་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ན་བདེན་ ི་ མ་པ་ནི། མི་དགེ་བ་དང་ ལ་བ་ཉིད་ ས
ི ་ ཿཁ་ ངས་པ་ ེ། གང་ ་འདོད་པར་ ིན་
པས་ ས་དང་སེམས་ཡང་བ་དང་།

སེམས་ཅན་འ ལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མ ས་མངོན་པར་ཞེན་པའམ་

ཆགས་པ་མེད་པར་འདོད་པའི་ ལ་ལ་ཉེ་བར་ ོད་པའམ་བ ེན་པ་དང་།

དེ་ ར་ ོད་ ང་ ལ་ ི་ཉེས་དམིགས་

མཐོང་བས་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་དེ་བདག་གིར་མི་ ེད་པའི་ ིར་ ག་ ་ཚངས་པར་ ོད་པ་ཉིད་དང་།

ེས་ ་

དམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ ངས་པ་ཉིད་ ས
ི ་འཚ་བའི་ཡོ་ ད་ མས་ཡང་དག་པར་ མ་པར་དག་པ་ ེ།
དགེ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ངང་ ལ་ཉིད་ཅེས་ ་བ་བཞི་ནི་ ན་འ ང་བའི་བདེན་པའི་ མ་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་འགོག་བདེན་ ི་ མ་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ལ་གནས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ང་པོ་དང་ ེ་མཆེད ་
དང་ཁམས་ མས་ལ། མདོར། ོར་བ་དང་ ེས་ ་ ོར་བ་དག་མི་ འོ། །ཞེས་ག ངས་པས།
དེ་ ར་ ་དང་པོར་ཞེན་(༣༩༩ན)པས་ ོར་བ་དང་ ེས་ ་ ོར་བའི་མངོན་ཞེན་ ིས་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་

པ་དང་།

མཐོང་ལམ་ ི་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ ང་ ་བསལ་བར་ ས་པ་ཉིད་ ་ི ིར་ལམ་ ོགས་པ་ལ་བར་ཆད་

ེད་པའི་ཆོས་ མས་ལ་ ་མ་བཞིན་ ་ ོར་བ་དང་ ེས་ ་ ོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་དང་།

མ་པར་

ོག་པ་ནི་ ོས་མེད་དང་མི་མ ན་པ་ཉིད་ ་ི ིར་ ོན་ ་ཡོངས་ ་ཤེས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ང་ བ་ ་ི ཐབས་ཆའི་ ་
ཚགས་ ིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ ་མ་བཞིན་ ་ ོར་བ་དང་ ེས་ ་ ོར་བའི་གཏམ་ལ་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་
དང་། ག ང་བ་དང་འཛན་པའི་བདག་དག་ ང་བར་ ་བ་ཉིད་ ་ི ིར། མདོར།

ོང་གི་ ས་དབང་པོ་བ ན་ཏེ།

ོང་ལ་ ེས་ ་བ ེན་པ་ ར་དབང་པོ་ལ་དབང་ཤེས་བ ེན་པའི་ ིར་དང་། ོང་ ེར་ ིས་དབང་པོའ་ ེན་འ ང་བ་
བ ན་ཏེ།

ོང་ ེར་ནི་ ངས་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་ ི་ ེན་ཡིན་པ་ ར་འ ང་བ་ཡང་འ ང་ ར་དབང་པོའ་ ེན་ཡིན་

པས་སོ། ། ོང་ ེར་ལ་སོགས་པས་ ོང་ ལ་ ིས་དབང་ ལ་བ ན་ཏེ། ཚང་ ས་ཆེན་པོ་འ ་བའི་གཞི་ནི་ ོང་
ལ་ཡིན་ལ། དེ་ ེས་ འི་འ ག་ ོག་གི་གཞི་ཡིན་པ་ ར་དབང་ ལ་ནི་ མ་ཤེས་འ ག་ ོག་གི་གཞི་ཡིན་པའི་
ིར་རོ། །ག ལ་འ ེད་པའི་ ས་ནི་ཚག་གི་དོན་ག ལ་ ི་གཏམ་སོགས་དང་། མཐར་ ག་གི་དོན་ ང་ ་དང་
གཉེན་པོ་ག ལ་འ ེད་པ་ལ་ ་མ་བཞིན་ ་ ོར་བ་དང་ ེས་ ་ ོར་བའི་གནས་པ་ ེས་ ་བཀག་པ་ཞེས་ ་བ་
བཞི་ནི་འགོག་པའི་བདེན་པའི་ མ་པ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ་ནི། ིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ ད་པར་ ་ ོགས་ཤིང་། སེར་ ་དང་འཆལ་
བའི་ ལ་ ིམས་ལ་སོགས་པ་ལ་ ོར་བ་དང་ ེས་ ་ ོར་བའི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་
་ི མ་(༣༩༩བ)པར་ཐར་པའམ་ ང་བའི་རང་བཞིན་ཏེ།

མ་ཐར་ ོ་ག མ་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པས་ ན་ ོབ་ ་ི

གནས་ གས་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ་ི ངོར་ཆོས་ ་ ར་པ་ ལ་ ་རབ་ཙམ་ ི་རང་ ི་གང་ཡང་མི་དམིགས་པ་
དང་། མངོན་པར་ཚད་མིན་ ི་ལོག་ ོག་བསལ་བའི་ ོབས་ ས
ི ་རང་གི་ ོགས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཐོབ་པས། མ་
པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ཐེག་པ་ག མ་ ི་བདག་ཉིད་ ་ི འཕགས་པའི་གང་ཟག་ག མ་རང་
རང་གི་བདེན་པ་མཐོང་བའི་ས་ག མ་ལ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ངེས་པ་ཉིད་ ས
ི ་གནས་པར་ ོགས་པ་དང་།

མ་པ་

ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་མཐའ་གཅིག་ ་གཞོལ་བ་ཉིད་ ས
ི ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ མ་
མ ེན་ ི་ ར་ ར་པའི་ཆོས་ ་ི དོན་ ་ ོག་གཏོང་བ་ཞེས་ ་བ་བཞི་ནི་ལམ་ ི་བདེན་པའི་ མ་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་
ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ གས་ ་ག ང་ ་ནི།
འ ར་ཞེ་ན།

འོ་ན་ཤེས་བཟོད་ ད་ཅིག་མ་བ ་ ག་པོ་དེ་གཞན་ངོར་ གས་ ་ཇི་ ར་

བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ ར་ན་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པའི་ ད་ཅི ག་མ་ མ་པ་བ ་ ག་གིས་བ ས་པའི་

ཤེས་པ་འདི་ མས་མཉམ་བཞག་ ་སེམས་དཔས་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པ་ན། བདེན་པ་མཐོང་བའི་ ོབས་ ས
ི ་དག་
པའི་ ོ་དང་ ན་པའི་འཇིག་ ེན་པའི་ ང་ཆ་ལ་ག ང་བ་དང་འཛན་པར་མངོན་པར་མ་ཞེན་པའི་ མ་པ་ཅན་ ེས་ལ་
ཐོབ་པའི་སེམས་ ས
ི ་བ ས་པའི་ ས་ངག་གི་ ོད་པ་ ད་ཅན་དེ་མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་ ི་ ང་སེམས་མཐོང་
ལམ་པའི་ ིར་མི་ ོག་ ་ བ་པའི་གཏན་ཚགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ།

མཉམ་གཞག་རང་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་

འ ས་ ་ག གས་ལ་སོགས་པའི་འ ་ཤེས་བ ོག་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ངོར་ ེས་ ་དཔག་པ་བ ེད་པའི་ ར
ི །
ང་ བ་སེམས་དཔའ་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་གནས་པའི་ ིར་མི་(༤༠༠ན) ོག་པའི་མཚན་ཉིད་དག་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་མཐོང་ལམ་ ེས་ཐོབ་མེད་ན་ ེས་ཐོབ་ ་ི ོད་པ་ གས་ ་ཇི་ ར་འ ར་ཞེ་ན། མཐོང་ལམ་ ེས་ཐོབ་མེད་
ང་ ིར་ ོལ་ ོགས་པའི་ཆོས་ ་ི ན་དང་ ན་པས་ ལ་ག མ་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་ཤིང་ ིར་མི་ ོག་
པའི་ཐ་ ད་མ་ བ་ལ།

་ ོལ་ ོགས་པའི་ཆོས་ ི་ ན་དང་ ན་པས་མ་ངེས་པའི་རིགས་ ི་ ང་སེམས་མཐོང་

ལམ་པ་དབང་འ ིང་ཆོས་ཅན།

ོགས་ ང་ལས་ ིར་མི་ ོག་པ་ཡིན་ཏེ།

པར་ཅན་འ ེན་ ས་པའི་ ོགས་པ་དང་ ན་པའི་ ིར་ཞེས་བཀོད་པ་ན།

ེས་ཐོབ་ ི་ ས་ངག་གི་ ོད་པ་ ད་
ི་ ོལ་ ི་ ད་ལ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ཐ་

ད་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
འདི་ལ་ཡང་ ་ ོལ་ ོགས་པའི་ཆོས་ ་ི ན་ཅན་དེས་ གས་ ོར་འདི་མཉམ་བཞག་གི་ངང་ནས་བཀོད་དམ།
ེས་ཐོབ་ ་ི ངང་ནས་བཀོད། དང་པོ་ ར་ན་མཉམ་བཞག་ལ་ ས་ངག་གི་ ོད་པ་མི་འཐད་པས་ ོར་བ་བཀོད་པ་
མི་འ ག་ལ། གཉིས་པ་ ར་ནའང་མཐོང་ལམ་ ེས་ཐོབ་མེད་པས་ ོར་བ་བཀོད་པ་མི་འ ག་གོ་ཞེ་ན།
ད ོད་པ་དང་ ན་པ་ ོད་བདེན་མོད།

མ་པར་

འོན་ ང་འདིར་ ་ ོལ་ ོགས་པའི་ཆོས་ ི་ ན་ཅན་དེས་མཐོང་ལམ་ ི་

ོགས་པ་ ོན་སོང་ལ་འཛན་པ་ཡིན་ ི། མཐོང་ལམ་ལ་གནས་བཞིན་པ་ཁོ་ལ་འཛན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་ཅན་
་ག ང་ ་ཡང་ ་ ོལ་ ི་མཐོང་ལམ་ཁོ་ན་ལ་གནས་པ་མི་བ ང་གི།

ིར་མ་ངེས་པའི་རིགས་ ི་ ང་སེམས་

མཐོང་ལམ་པ་དབང་འ ིང་ཙམ་བ ང་བས་ ོད་ ིས་བ ོད་པའི་ཉེས་པ་དེ་དག་འ ག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཆོས་ ི་
ན་ ན་ནང་ཕན་ ན་ ་ ིར་མི་ ོག་ ་ བ་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན།
དགོས་པ་ཡོད་དོ།

ཕན་ ན་ ད་ ེས་ ་དཔག་པའི་

།འོ་ན་ཆོས་ ་ི ན་དང་ ན་ན་ཕན་ ན་མངོན་པར་ཤེས་(༤༠༠བ)པ་ཉིད་ ་ི ད་ ེས་ ་མི་

འཇལ་བར་ གས་ ོར་ ིས་གཞལ་མི་དགོས་སོ་ཞེ་ན། མཐའ་གཅིག་ ་དེ་ ར་མི་དགོས་ ང་ཕན་ ན་ ོགས་པ་
མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཐབས་ལ་ ེས་ཐོབ་ ་ གས་ ི་ ོར་བ་ ས་ ང་འགལ་བ་མེད་དེ།
འཇིག་ ེན་ ི་ ོད་པ་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་འ ག་པའི་ ིར་རོ། །

སེམས་དཔའ་ མས་

འཇིག་ ེན་དང་མ ན་པར་འ ག་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། འཕགས་པའི་ ལ་འ ོར་པ་ མས་ ས
ི ་ཐ་ ད་
དམ་ ན་ ོབ་པའི་མཛད་པས་ནི་སེམས་ཅན་འ ལ་བའི་དགོས་པའི་དབང་མ་གཏོགས་པར་གཞན་ཐ་ ད་ལ་
གཞོལ་མི་ ིད་དེ། མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་རང་གི་ ོགས་པའི་མཉམ་བཞག་གི་དོན་དམ་མ ན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ ིར་
རོ་ཞེས་ག ལ་ ས་ཤེས་པར་ ་བའི་ ར
ི །

རང་ངོར་མཉམ་བཞག་གི་ གས་ཤེས་བཟོད་བ ་ ག་ལ་གཞན་ངོར་

ེས་ཐོབ་ ་ི གས་ ་ཉེ་བར་བཏགས་ནས་བཤད་དེ།

དེ་ ར་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ ད་ཅན་ཡོད་པའི་ ིར།

དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ག ལ་ ་སོ་ ེ་སོགས་གཞན་ ད་ལ་མཉམ་བཞག་གི་ ོགས་པ་ ང་མི་ ང་ཞིང་ ེས་ཐོབ་
་ི ོད་པ་ཙམ་ ང་ ་ ང་ལ།

དེ་ ར་ ང་བ་ལ་འདིར་བ ན་ ི་ གས་ ན་དེ་མཐོང་ལམ་པ་ ིར་མི་ ོག་པའོ་

ཞེས་བ ད་པ་ལ་བ ེན་ནས་ག ལ་ ་དགེ་བའི་ ་བ་བ ན་པའི་ཆེད་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཡོད་པས་སོ། །བཤད་
པ་དེ་ ར་མ་ཡིན་པར་མཉམ་བཞག་དངོས་ གས་ ་བཤད་ན་ ལ་འ ོར་པ་མཐོང་ལམ་པའི་ ད་ལ་ཡོད་པ་
གཞན་ ིས་ ོང་བར་མི་འ ར་བས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ ད་ཅིག་མ་ མས་ཇི་ ར་ག ལ་ ་གཞན་ཡིད་
ཆེས་པར་ ེད་པའི་མཚན་ཉིད་དག་ཡིན་ཅེས་མ་རངས་པའི་ཚག་གིས་ཤེས་བཟོད་ ད་ཅིག་མ་ མས་གཞན་ཡིད་
ཆེས་པའི་ གས་ ་མ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་(༤༠༡ན) ས་པ།
གཞོན་པའི་ ས་ནས་མ་ཕམ་ཆོས་ གས་ལ། །
བག་ཆགས་མངོན་པར་གསལ་བའི་ ལ་བ་ཅན། །
ད་ ་དགེ་བའི་བཤེས་ ས
ི ་ཟིན་པའི་མ ས། །
ར་གོམས་ ོ་ལ་ ག་པར་ ོ་བ་འཕེལ། །ཅེས་སོ། །
ག མ་པ་ ོམ་ལམ་ ི་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་ལ་བ ད།
ངས་མེད་པར་བ ན་པ་དང་མི་འགལ་བ།

ོམ་ལམ་ ི་ ད་པར།

ད་པར་ ི་གཞི། ད ེ་བ།

ོམ་ལམ་ ི་ ེད་པ། འ ས་ ་ལ་ ོད་པ་དགོད་པ། ལན་དཔེ་དང་

བཅས་པ། ཟབ་མོ་བ ད་ ་ི གས་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། མཐོང་ལམ་པའི་ གས་བཤད་པ་དེའི་འོག་ ་ ོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པའི་ ིར་མི་ ོག་པའི་མཚན་
ཉིད་འཆད་དགོས་ ་ཡིན་པ་ལས། བ ་ ོད་པའི་ག ང་དང་།
ག་པར་ཆོས་ ་ི གས་པའི་ གས་ལས།

ད་པར་དང་ནི་ ད་པར་གཞི། །
འ ེལ་དང་འཇིག་ ེན་ག ང་ གས་ནི། །
བ ང་ནས་དེ་དག་བ ོམས་ ས་ཏེ། །
དེ་ ར་ ོགས་ ས
ི ་གཞན་ ་མིན། །
ཅེས་འ ང་བ་ ར་ ད་པར་མ་བ ང་བར་ ད་པར་ཅན་ ི་ ོ་མི་ ེའ་ོ ཞེས་འ ང་བའི་ ིར།

རེ་ཞིག་དང་པོར་

བ མ
ོ ་པའི་ལམ་ ི་ ད་པར་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི།

བ ོམ་པའི་ལམ་ནི་ཟབ་པ་ ེ། །
ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས། །
ཟབ་པ་དེ་ནི་ ོ་འདོགས་དང་། །
ར་བའི་མཐའ་ལས་ ོལ་བ་ཉིད། །
མདོར།
བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་བཀའ་ ལ་པ། རབ་འ ོར་ཟབ་མོ་ཞེས་ ་བ་ནི་ ོང་པ་ཉིད་ ི་ཚག་གི་ ་ གས་
སོ། །འདིར་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། ོན་པ་མེད་པ།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི།

ོམ་པའི་ལམ་ ི་ངོ་བོ་ནི་ཟབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ངས་པའི་རིམ་པ་དང་། ོགས་པའི་རིམ་པས་

ད་ལ་མངོན་པར་ ོགས་པ་འཆར་བ་ལ་སངས་ ས་ ི་ལམ་ཞེས་བ ད་ལ། མངོན་པར་ ོགས་ ་ཆོས་ཉིད་ཟབ་
མོ་ལ་ཡོད་མ་ ོང་གི་ ི་མ་བསལ་བ་ ར་ ང་བས་ཆོས་ཉིད་ ར་དག་(༤༠༡བ)པར་སོང་བ་ ར་ ར་པ་ལ་
བསམས་ནས་འ ས་ ས་ ་ི ཆོས་ཉིད་ཅེས་སོགས་མཁས་པ་དག་གིས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ་ འི་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་དང་ལ་སོགས་པས།
ཉི་ ི་ ང་བ་ལས།
མ་ཐར་ ོ་ག མ་འ ་མི་ ེད། །

ེས་པ་མེད་དང་འདོད་ཆགས་ ལ། །
འགོག་པ་ཞི་བ་དེ་བཞིན་ཉིད། །
ཡང་དག་མཐའ་ ེ་ཟབ་མོ་བ ། །ཞེས་འ ང་བ་དང་།
ཡང་ན་བ ད་ ོང་པ་ ར་ན།
མ་ཐར་ ོ་ག མ་འ ་མི་ ེད། །
མ་ ང་མ་ ེས་དངོས་པོ་མེད། །
འདོད་ཆགས་ ལ་དང་འགོག་པ་དང་། །
་ངན་འདས་དང་མེད་པར་འ ར། །
ོག་པའི་ད ེ་བ་བ ་གཅིག་ ེ། །
ཆོས་ད ིངས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ ། །
ཞེས་འདོན་པ་ ར་ཡང་འ ར་རོ། །
ཟབ་པ་དེ་ནི་ ོ་འདོགས་དང་ ར་པའི་མཐའ་ལས་ ོལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཟབ་པ་ནི་ ོགས་པར་དཀའ་བའི་དོན་
དང་།

ོགས་པར་དཀའ་བ་ཡང་ མ་ཤེས་ ་ི ལ་མ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་པ་ ེ། ཆོས་ ི་ད ིངས་ མ་པར་ཤེས་

པར་ ོ་འདོགས་པ་དང་། ཆོས་ད ིངས་འཕགས་པ་ མས་ ི་བཞེད་དོན་ བ་པའི་ ེད་པ་ ག་པ་ལ་ ར་པ་བཏབ་
པ་ ེ། དེ་ནི་ ོ་འདོགས་པ་དང་ ར་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ནི།

ོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཟབ་མོའ་དོན་ལ་ཡང་མ་དག་པའི་ག གས་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོར་མེད་

ལ། ོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཟབ་མོའ་དོན་ནི་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལས་གཞན་པ་ག གས་སོགས་ནི་རང་བཞིན་ ིས་ ི་
མ་མེད་པའི་མེད་ ོང་ཡིན་ལ། གང་ ོང་པ་དང་། གང་གིས་ ོང་པ་དང་། གང་ལས་ ོང་པ་སོགས་ ད་པར་ཡོད་
ང་།

ིར་ ོང་པ་ཉིད་ཙམ་ལས་ག གས་སོགས་གཞན་པར་ བ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས། གོ་རིམ་བཞིན་ ་དེ་ ར་

མ་ ོགས་པར་ ོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ལ་ ོ་འདོགས་པ་དང་ ར་པའི་མཐའ་ལས་ ོལ་བའི་དེ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་
ནི་ཟབ་མོ་ ེ་ཟབ་མོ་(༤༠༢ན)དེ་ནི་ ོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཟབ་མོ་ མས་ཡིན་ལ། ཟབ་མོ་དེ་ཉིད་མངོན་ ་ ས་
པ་དང་ ན་པའི་ ིར་བ ོམ་པའི་ལམ་ཟབ་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ད་པར་ ི་གཞི་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།

དང་པོ་ནི། བཤད་པ་དེ་ ར་ ིས་ཟབ་མོའ་ ད་པར་བ ན་ནས།

ད་པར་དེ་དང་ ན་པའི་གཞི་གང་ཞེ་ན།

ཞེས་ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ངེས་འ དེ ་ཡན་ལག་དང་མཐོང་བའི། །
ལམ་དང་ ོམ་པའི་ལམ་ཉིད་ལ། །
ཡང་དང་ཡང་ ་སེམས་པ་དང་། །
འཇལ་དང་ངེས་ ོག་ ོམ་པའི་ལམ། །
མདོར།
ཟབ་མོ་འདི་དག་ལ་སེམས་པར་འ ར། འཇལ་བར་འ ར། ངེས་པར་ ོག་པར་འ ར།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ ི་ངེས་འ ེད་ ི་ཡན་ལག་དང་། མཐོང་བའི་ལམ་དང་ ོམ་པའི་ལམ་ཉིད་ལ་རིམ་
བཞིན་ ོར་བའི་ལམ་ ི་ ས་ ་ཟབ་མོའ་དོན་ལ་ཡང་ནས་ཡང་ ་སེམས་པ་དང་། མཐོང་ལམ་ ི་ ས་ ་མངོན་ ་
འཇལ་བ་དང་།

ོམ་ལམ་ ི་ ས་ ་ངེས་པར་ ོག་པ་ ེ། སེམས་འཇལ་ངེས་པར་ ོག་པར་ ་ འི་ཟབ་མོའ་དེ་

ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་ལམ་ བ་པ་ནི་ ོམ་པའི་ལམ་མོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་ ོམ་པ་ལས་ ང་བའི་ཤེས་རབ་དག་གམ། ཡང་ན་མཉམ་པར་བཞག་
པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ོར་བ་དང་། དངོས་དང་ ེས་ལས་ ང་བའི་ཤེས་རབ་ ས
ི ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ངེས་པར་འ ེད་
པའི་ཡན་ལག་དང་། ལ་སོགས་པས་མཐོང་བའི་ལམ་དང་།

ོམ་པའི་ལམ་ལ་བདེན་པ་བཞིའི་ མ་པ་བ ་ ག་པོ་

ངེས་པར་མཐོང་བའི་དོན་ཡང་དང་ཡང་ ་སེམས་པ་དང་། འཇལ་བ་དང་། ངེས་པར་ ོག་པ་དག་ནི་ ོམ་པའི་ལམ་
ེ། དེ་ཡང་སེམས་འཇལ་ ོག་པ་དང་ཡང་དེ་ ད་ལ་ ན་ཆགས་པར་འ ར་བ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ད ེ་བ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ོམ་ལམ་དེའི་ མ་པ་ ་ཞིག་ཅེ་ན། ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི།

དེ་ནི་ ན་ཆགས་ཡིན་པའི་ ར
ི །།
ང་དང་འ ིང་དང་ཆེན་པོ་ མས། །
ང་ འི་ ང་སོགས་ད ་ེ བ་ཡིས། །
མ་པས་ མ་པ་ད ར་བཞེད་དོ། །
མདོར།
རབ་འ ོར་གཞན་ཡང་ ང་ བ་སེམས་(༤༠༢བ)དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ མ་དང་མ་ ལ་བ་གང་
ཞིག་བ ལ་པ་ག འི་ ང་གི་ ེ་མ་ ེད་ ་གནས་ཤིང་། དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ ིན་པ་ ིན་ན། དེ་ཇི་
མ་ ་སེམས། དེའི་ ས་བསོད་ནམས་མང་ ་འཕེལ་ལམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་མང་ངོ་། །
བདེ་བར་གཤེགས་པ་མང་ ེ། གཞལ་ ་མ་མཆིས། ངས་མ་མཆིས། ཚད་མ་མཆིས། མ ངས་པ་མ་
མཆིས་སོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ཏེ། དེའང་ ོམ་པའི་ལམ་དེ་ནི་དང་པོར་སེམས། བར་ ་འཇལ། ཐ་མར་ ོག་པར་ ེད་པའི་ ལ་
ིས་ ན་ཆགས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།
གས་ ་ི ཐེག་པར།
་བོའ་ ན་ནི་རབ་འབབ་དང་། །
མར་མེའི་ ེ་མོ་རབ་བཅིངས་ ར། །
རབ་ ་གོམས་པའི་ ལ་འ ོར་ ིས། །
ཉིན་དང་མཚན་ ་མཉམ་པར་བཞག །
ཅེས་འ ང་བའང་འདི་ལ་དགོངས་ཤིང་། དེ་ ར་དགོངས་པ་ལ་བསམས་ནས་བོད་ ི་བསམ་གཏན་པའི་ ིད་ཡིག་
།

ོམ་ ་བོའ་ ན་ ི་ ལ་འ ོར་ ་བ་དེ་རོ་གཅིག་གི་ ོགས་པ་ཤར་བའི་ ས་ ་འ ང་ལ། དེ་མཚན་ཉིད་པ་

དང་ ོ་བ ན་ན་ ོམ་ལམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདི་ནི་ཞར་ལ་འོངས་པའོ། །
དེ་ ་ འི་ ན་དེ་ཉིད་ལ་ ང་ ་དང་འ ིང་དང་ཆེན་པོ་ག མ་ ་ ེ་བ་ མས་ ང་།
ང་ འི་འ ིང་དང་།

ང་ འི་ ང་ ་དང་།

ང་ འི་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་རེ་རེའང་ག མ་ག མ་ ་ད ེ་བའི་ མ་པས་ ོམ་ལམ་ མ་

པ་ད ར་བཅོམ་ ན་འདས་བཞེད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། སེམས་དཔས་ཤེས་ ིབ་ ོང་བའི་ ིར་ ོམ་ལམ་ ི་ད ེ་བ་ད ར་མཛད་པ་འདི་ཞིབ་མོའ་ད ེ་བ་
མ་ཡིན་ཏེ།

ོམ་ ང་ཉོན་ ིབ་ ང་ཡོད་པའི་ ིར། དེ་ལ་བ ོས་པའི་ ོམ་ལམ་ ི་ མ་པར་ད ེ་བ་མ་མཛད་པས་

མ་ད ེའི་ ལ་ལ་ ོངས་སོ་ཞེ་ན།

ོན་མེད་དེ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ་ི ང་ འི་(༤༠༣ན)ཉོན་མོངས་

པ་ནི་ཤེས་ ིབ་ ་ི མ་པར་ ོག་པའོ་ཞེས་ ན་མ ེན་གཉིས་པ་ད ིག་གཉེན་ ི་ག ང་ལས་འ ང་བའི་ ིར།
དེའང་ཤེས་ ིབ་ ་ི ོག་པ་ ངས་པའི་ཞར་ལ་ཉོན་ ིབ་ ང་ ང་བར་འ ར་ལ། ཤེས་ ིབ་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་
ལ་ཉོན་ ིབ་ ད་ ་མ་ག ངས་པས་སོ། ། ་བར། ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཐོབ་པའི་ ིབ་ ེད་ཤེས་ འི་གནས་ལ་
ོངས་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཤེས་ ་ལ་ ོངས་པའང་ཡང་དག་མིན་ ོག་ཉིད་ལས་གཞན་མིན་པས། ཡང་དག་མིན་ ོག་
གིས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ ེད་པར་ ེད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །
དེ་ ་ འི་ ོག་པ་དེ་ ོང་བའི་ ལ་ནི།

ན་པ་ཤིན་ ་ཆེན་པོ་ནི་ ང་བ་ ང་ ས་སེལ་ལ།

ང་བ་ཆེན་པོས་སེལ་ཏོ་ཞེས་ ་བས། མ་པར་ ོག་པ་ཆེན་པོ་དང་། འ ིང་དང་།

ན་པ་ ང་ ་ནི་

ང་ ་ མས་རེ་རེ་ཞིང་ཆེན་

པོ་དང་འ ིང་དང་ ང་ འི་ ེ་ ག་གི་ད ེ་བས་ཐ་དད་པའི་ ིར། ོག་པ་ཆེན་པོའ་ཆེན་པོ་སོགས་ད ་པོ་དེ་དག་གི་
གཉེན་པོ་ ང་ ་དང་། འ ིང་དང་། ཆེན་པོ་ མས་ ང་། རེ་རེ་ཞིང་ ང་ ་དང་འ ིང་དང་ཆེན་པོའ་ ེ་ ག་གིས་ཐ་
དད་པའི་ ིར།

ོམ་ལམ་ ི་ད ེ་བ་ད ར་བཤད་པ་དེ་ ར་ན། དོན་དམ་པར་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི མཚན་ཉི ད་ ་ི མ་པ་

དག་མངོན་ ་ ས་པའི་ ོ་ནས་ མ་པར་ ག
ོ ་པའི་གཉེན་པོའ་ད ེ་བ་ལས་ ངས་བཞིན་ ་འདོད་པའི་ཁམས་ལ་
སོགས་པས་ད ་དག་ ་ ང་ འི་ མ་ ོག་ ོང་བའི་གཉེན་པོ་ མ་པ་ད ་ ན་ཆགས་ ་འ ང་བའི་ ར
ི ་ ོམ་
པའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ ངས་མེད་པར་བ ན་པ་ལ་མི་འགལ་བར་འཆད་པའི་ བས་ ་བོད་གངས་ཅན་ ་ ང་བའི་ མ་
ད ོད་ཅན་ ིས་ཇི་ ར་བཤད་པ། ིཀ་ ང་གི་དོན་ཇི་ ར་གནས་པའི་ ལ་བཤད་པ་དང་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ངས་མེད་པ་དང་དཔག་ ་མེད་པ་དང་ཚད་(༤༠༣བ)མེད་པ་དེ་དག་གི་དོན་ནི།

ོང་པ་ཉིད་ ་ི

ད ིངས་ཟབ་མོ་དེ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ན་ ངས་མེད་སོགས་མདོ་ལས་བ ན་པ་ མས་དོན་དམ་ ོང་པ་ཉིད་ཟབ་མོའ་
དོན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་གཅིག་པ་ལ་ནི་ཐ་དད་ ་ད ེ་བར་བཟོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་ ་བ ོད་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དེ་
ར་བ ོད་ ་མེད་པའི་དོན་ ང་སར་རིགས་པ་བཞི་དང་ ང་ག མ་ ིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བ ོད་མེད་ ་གཏན་ལ་
ཕབ་ ེ།

དེའང་རིགས་པ་བཞི་གང་ཞེ་ན།

ག གས་སོགས་གདགས་པའི་གཞིར་ ར་པའི་ཆོས་འདི་དག་ནི་

ག གས་ནས་སངས་ ས་ ་ི ཆོས་ ་ི བར་ ་བཏགས་པ་ཙམ་ ་ཟད་ ི། བཏགས་པ་ ར་ ི་དངོས་པོར་བདེན་པ་
ནི་ ང་ཟད་ ང་མེད་དེ།

དེ་དག་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ ང་ག གས་སོགས་དེ་དག་མ་ཡིན་ལ།

དེ་དག་ལས་མ་

གཏོགས་པའི་ག གས་སོགས་ ང་མེད་པའི་ ིར་རོ། ། གས་ བ་ ེ། དེ་དག་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ག གས་ ི་རང་
བཞིན་ ་ཡོད་ན་ག གས་སོགས་བ ་མ་ ས་པའི་ ་རོལ་ནས་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་ག གས་སོགས་ ་ཤེས་
དགོས་པ་ལས་མི་ཤེས་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་རིགས་པ་དང་པོའ།ོ །
ཡང་ག གས་སོགས་ ་གདགས་གཞིའི་ཆོས་འདི་དག་མིང་ཇི་ ར་བཏགས་པ་ ར་ ི་དངོས་པོར་ ར་ན་
ཆོས་གཅིག་ཉིད་དངོས་པོ་མང་པོར་འ ར་ཏེ། ཆོས་གཅིག་ལ་ཡང་མིང་མང་པོ་འ ག་པའི་ ིར་རོ། ། བ་པ་ཡོད་
དེ། མིང་ ་མ་དག་ལས་མིང་གཅིག་དངོས་པོ་དང་ ན་ལ། གཞན་མི་ ན་པའི་ ད་པར་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །དེ་བས་ན་
ཆོས་འགའ་ཡང་མིང་གི་བདག་ཉིད་ ་ ར་པ་མེད་དོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་རིགས་པ་གཉིས་པའོ། །
ཡང་ག གས་སོགས་ ་གདགས་གཞིའི་ཆོས་འདི་དག་ག གས་སོགས་ ་མིང་མ་བཏགས་པའི་ ་རོལ་ ་
ག གས་སོགས་ ་ི རང་བཞིན་ ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་འ ིའ།ོ །གལ་ཏེ་མིང་མ་བཏགས་(༤༠༤ན)པའི་ ་རོལ་ནས་
ག གས་སོགས་ ་ི རང་བཞིན་ ་མེད་ །ི གདགས་གཞིའི་དངོས་པོ་ ར་ ང་ནས་ ིས་དེ་ལ་ག གས་སོགས་ ི་
མིང་ཅི་དགར་འདོགས་སོ་ཞེ་ན།

འོ་ན་མིང་འདོགས་པའི་ ་རོལ་དེར་གདགས་གཞིའི་དངོས་པོ་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་

མེད་པ་དང་བ ོད་ ་མེད་པར་འ ར་རོ།

།དེ་འདོད་ན་ ིས་ ང་མིང་གདགས་ ་མི་ ང་བར་འ ར་ཏེ་བ ོད་ ་

མེད་པའི་ ིར་རོ། །དེའང་འདོད་ན་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བ ོད་ ་མེད་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་ལེགས་པར་ བ་བོ་
ཞེས་ ་བ་ནི་རིགས་པ་ག མ་པའོ། །
ཡང་གལ་ཏེ་ག གས་སོགས་ ་གདགས་གཞིའི་ཆོས་དེ་མིང་མ་བཏགས་པའི་ ་རོལ་ནས་ ང་ག གས་
སོགས་ ་ི བདག་ཉིད་ ་ཡོད་ལ།
འདོགས་སོ་ཞེ་ན།

ིས་ ང་གདགས་པའི་ཚག་གིས་བ ས་པའི་ག གས་སོགས་ ་ཉེ་བར་

དེ་ ར་ན་ཡང་མིང་མ་བཏགས་པའི་ ་རོལ་ནས་གདགས་གཞིའི་ཆོས་མཐོང་ཙམ་ ིས་

ག གས་སོགས་ ་ི ོ་འ ག་པར་རིགས་ན་མི་འ ག་གོ་ཞེས་ ་བ་ནི་རིགས་པ་བཞི་པའོ། །
དེས་ན་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ མས་བ ོད་མེད་དང་། དངོས་པོ་ ་ཚགས་པའི་ཆོས་ མས་མིང་ཙམ་དང་བཏགས་
པ་ཙམ་ ་ཟད་དོ། །
དེའི་ ིར་ཆོས་ཉིད་ ན་ ོབ་ ་འ ས་ ས་འ ས་མ་ ས་ ་བ ང་བར་མི་ ས་པ་ནི་ ངས་མེད་པ་དང་།
འ ལ་ ང་ ས་ག མ་པའི་ཆོས་ མས་ལ་ཚད་ཡོད་པ་མིན་པའི་ ིར་མི་དམིགས་པ་ནི་དཔག་ ་མེད་པ་དང་ཚད་

མེད་པའོ་ཞེས་ཐ་དད་ ་ ེ་ནས་བ ན་པ་ནི།
ལང་གཤེགས་ལས།
མིང་ ་གདགས་པར་མ་མཛད་ན། །
འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ ོངས་པར་འ ར། །
དེ་བས་ ོངས་པ་བ ོག་པའི་ ིར། །
མགོན་པོས་མིང་ ་གདགས་པར་མཛད། །
ཅེས་ག ངས་པ་ ར་གནས་ ལ་ ོས་པ་དང་ ལ་ཡང་ག ལ་ ་བ ི་བའི་ཐབས་ ོས་པ་ ར་ ོན་པ་ནི་སེམས་
ཅན་ལ་ གས་(༤༠༤བ)བ ེ་བའི་འ ས་ ་ཡིན་པའི་ ིར།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ གས་བ ེ་བ་ཆེན་པོས་ ་

མ ན་ ་དང་འ ་བའི་འ ས་ ་ ངས་མེད་ལ་སོགས་ཐ་དད་ ་ ེ་ནས་ ོན་པ་དེ་དག་ བ་པ་བཞེད་དོ། །
ི་བ ད་ ོང་པར།
ངས་མེད་པ་དང་། དཔག་ ་མེད་པ་དང་། ཚད་མེད་པ་ཞེས་ ་བར་བ ོད་དེ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་བཤད་པའི་ ་མ ན་པ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་།
སངས་ ས་གཉིས་པ་ད ིག་གཉེན་ ིས།
ངས་དང་ཚད་ལ་སོགས་པ་ནི་ ན་བཏགས་པ་ མས་ལ་ཡོད་ ི། ོང་པ་ཉིད་ ི་ད ིངས་ལ་ནི་མེད་དེ།
འདི་ནི་ ེ་ ག་གོ། །ཞེས་དང་།
ན་ ོབ་ ་བཤད་པ་ནི།
གས་ ེ་ཆེན་པོ་ ་མ ན་པའོ་ཞེས་ ་བའི་ཐ་ཚག་གོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེས་ན་འདི་ནི་བསོད་ནམས་ ངས་མེད་ཚད་མེད་སོགས་ཐོབ་པའི་འ ོས་ཡིན་ ི། གཞན་དག་གིས་
ོམ་ལམ་ ངས་མེད་སོགས་ལ་ ར་བ་མདོ་དང་འགལ་ལོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ ི་ཀ་འདི་ཉིད་ ་ི དགོངས་པ་ཇི་ ར་གནས་པའི་ ལ་ལ། དོགས་པ་དགོད་པ་དང་། ལན་གདབ་པ་

གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ལ་བའི་ མ་ ས་འ ིང་དེ་དང་དེ་དག་ལས་བ ས་པའི་ མ་ག མ་ ་ ོམ་ལམ་ ི་ མ་པ་རེ་

རེའི་དབང་ ་མཛད་དེ་བསོད་ནམས་ ངས་མེད་པ་དང་། གཞལ་ ་མེད་པ་དང་། ཚད་མེད་པ་ ེ་བར་ག ངས་
པའི་ ིར་རོ། ། ོམ་ལམ་ ི་ ེ་ ག་ མ་པ་ད ་ལས་མང་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ ར་ཡིན་ན་ཇི་ ར་ན་ ོམ་པའི་ལམ་
མ་པ་ད ་ཞེས་ངེས་ག ང་ཇི་ ར་ ་ཞེ་ན་ཞེས་དོགས་པ་བཀོད་པའོ། །
གཉིས་པ་ལ།

་བ་འཕགས་པའི་བཞེད་པ་དང་བ ན་ནས་བཤད། འ ེལ་པ་ ོབ་དཔོན་ ི་བཞེད་པ་བཞིན་

བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ངས་མེད་ལ་སོགས་བ ན་པ་ མས། །
དམ་པའི་དོན་ ་བཟོད་མ་ཡིན། །
ན་ ོབ་ ་ནི་ གས་བ ེ་བའི། །
་མ ན་དེ་དག་ བ་པ་བཞེད། །
ོཀ་ ེད་ ས
ི ་ ོད་པ་བཀོད། ེད་ ས
ི ་ལན་བཏབ་པར་བཞེད་དེ།
དེའང་མདོར།
ག གས་ ོང་པ་ ེ་ ངས་མེད་གཞལ་ ་མེད་ཚད་མེད་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་ ོམ་ལམ་(༤༠༥ན)རེ་རེ་ལ་འ ས་ ་བསོད་ནམས་ ངས་མེད་ལ་སོགས་འ ང་བར་
བ ན་པ་ མས་དམ་པའི་དོན་ ་ ངས་མེད་ལ་སོགས་དོན་རང་མཚན་ ་བཟོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
ང་ ོང་ཉིད་ ་ི རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཞན་ ་བཟོད་པ་མ་ཡིན་ ང་།

ངས་མེད་སོགས་

དོན་དམ་པར་ ངས་མེད་སོགས་ ོང་ཉིད་ལས་

ན་ ོབ་ ་ནི་བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་སེམས་ཅན་ལ་ གས་བ ེ་བས་ ོམ་ལམ་

ད ་པོ་དེ་དག་ ་མ ན་པའི་རེ་རེ་ཞིང་འ ས་ ་ ངས་མེད་སོགས་ཉེར་བ ན་པོ་དེ་དག་འ ང་བར་ བ་པའི་
དབང་པོ་བཞེད་ལ།
དེའང་ ངས་མེད་སོགས་ ་མ་ག ངས་པས་ ོམ་ལམ་ད ར་མ་ངེས་པར་ ་མར་མི་འ ར་ཏེ།

ངས་མེད་

སོགས་ལའང་བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ། དོན་དམ་པའི་དབང་ ་ ས་པའི་ ངས་མེད་དང་།
ས་པའི་ ངས་མེད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི།
ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི།

ན་ ོབ་ ི་དབང་ ་

ོམ་པའི་ལམ་ ིས་མཉམ་པར་གཞག་ འི་ཆོས་ད ིངས་ ི་ངོ་བོ་

ོམ་པའི་ལམ་ས་གཉིས་པ་ནས་བ ་པའི་བར་ཁོ་ནར་ས་ད ར་ ོམ་ལམ་ ངས་ངེས་པ་

གང་ཞིག་ད ་པོ་རེ་རེ་ཞིང་ ངས་མེད་པ་དང་།
ཚགས་པ་བ ེད་པར་ག ངས་པའི་ ིར།

གཞལ་ ་མེད་པ་དང་ཚད་མེད་པའི་བསོད་ནམས་ ན་ མ་
དཔེར་ན་ ལ་ ་ད ར་ ེས་པའི་འ འི་ ང་པོ་ ངས་མེད་པ་དང་

གཞལ་ ་མེད་པ་དང་ཚད་མེད་པ་འ ང་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
གཉིས་པ་ ར་དོགས་པ་བཀོད་པའི་ ོད་པ་འདི་དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་གང་ལ་བ ེན་ནས་ ོལ། དང་པོ་ ར་ན་
བསོད་ནམས་ ་ི དངོས་པོ་མཐའ་ལས་འདས་པས་ ངས་མེད་པ་དང་།
དང་།

ངས་མེད་པས་གཞལ་ག ང་ ་མེད་པ་

གཞལ་བར་མ་ ས་པ་ཉིད་ ་ི ིར་ཚད་མེད་པར་བ ན་པའི་ཚག་ ་བ ོད་པའི་ངོ་བོ་བ ོད་ ་ མས་

(༤༠༥བ) ས
ི ་ནི་དོན་དམ་པར་ན་བ ོམ་པའི་ལམ་ཡང་དང་ཡང་ ་སེམས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་།

ཟབ་མོའ་ཆོས་

ཉིད་ ོ་འདོགས་དང་ ར་འདེབས་ལས་ ོལ་བར་ཇི་ ད་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི དོན་གཅིག་ལ་
རབ་ ་ ར་བ་ཡིན་ ི། དེ་ ་ འི་ ོང་ཉིད་ཟབ་མོ་དེ་ ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་ ངས་དང་ཚད་དང་གཞལ་བ་ལ་
སོགས་པའི་ ོག་པ་ལ་བ ོས་ནས་ ོང་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་ ངས་མེད་སོགས་ ི་རང་མཚན་ ས་
གཞན་ཉེ་བར་བ ེད་པའི་ ོ་ནས་ ོམ་ལམ་ ི་ངོ་བོ་ཆོས་ད ིངས་ལས། དེའི་ ད་པར་ ངས་མེད་སོགས་ཐ་དད་
པ་ཉིད་ ་ི ངོར་ད ེ་བར་ ་བ་བཟོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ལས་མི་འདའ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་
ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ངག་དོན། དོན་དམ་པར་ ོམ་ལམ་ད ར་བཤད་པའི་ལམ་ ི་ངོ་བོ་ཟབ་མོའ་ཆོས་ཉིད་ ོགས་རིམ་ལ་ད ་ལས་
མང་བར་མི་འ ར་ཏེ།

ོང་པ་ཉིད་ ་ི ངས་མེད་པ་སོགས་ ་མར་ག ངས་པ་དེ་དག་ཆོས་ད ིངས་ ོང་པ་ཉིད་

ཁོ་ན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པར་བ ན་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་བ ན་པས་ ོམ་ལམ་ད ་ལས་མང་བར་མི་འ ར་བར་
བ་བོ། །
འོ་ན་ ོམ་ལམ་ ི་ངོ་བོ་ཆོས་ཉིད་གཅིག་ ་ཡིན་ན་ ོམ་ལམ་ད ར་ད ེ་བའང་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན།
པར་ན་འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ།

དོན་དམ་

མ་པ་གཅིག་ ་ན་ ོམ་ལམ་ ངས་མེད་ ་ད ེ་བ་མི་འཐད་པ་བཞིན་ད ར་ད ེ་

བའང་མི་འཐད་དོ་ཞེས་ ་བ་མི་མ ངས་ཏེ།

ངས་མེད་སོགས་ ོམ་ལམ་ ི་ ད་པར་ ི་ཆོས་ཡིན་ལ།

ད་པར་

ཅན་ ི་ཆོས་མ་ཡིན་པས་ད ེ་བ་ ེད་པ་ན་ ད་པར་ཅན་ ོམ་ལམ་རང་ལ་ད ེ་དགོས་ ི། དེའི་ ད་པར་ ི་ད ེ་བ་

ས་ན་ད ེ་བ་ ག་མེད་ ་འ ར་བའི་ ོན་དང་།
དང་།

ིར་ད ེ་བ་ ེད་པ་ལ་ ིའི་རིགས་བ ོམས་ནས་ད ེ་བ་ ེད་པ་

ེ་ ག་གི་ནང་གསེས་ནས་(༤༠༦ན)ད ེ་བ་ ེད་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། འདིར་དང་པོའ་ད ེ་བ་ ེད་པ་དེ་

བས་ ་བབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ིའི་རིགས་ ་ི ད ེ་བ་ ས་པས་ ེ་ ག་གི་ད ེ་བ་ཡང་ གས་ ིས་ ོགས་པར་འ ར་

བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ན་ ོབ་ ་ ར་བཤད་པའི་ཆོས་ ོམ་ལམ་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ མ་པ་ད ར་བཞེད་ཅེས་ཇི་ ད་བཤད་

ཅིང་བ ན་པའི་ ་ ོམ་ལམ་ད ་པོ་དེ་དག་ལ་ནི་ ིས་པའི་ ེ་བོ་ མས་ལ་འ ས་ ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་ ངས་
མེད་སོགས་ ེ་བ་རབ་ ་བ ན་པ་ཉིད་ ས
ི ་ན། དམིགས་པ་མེད་པའི་ གས་ ེ་ཆེན་པོའ་རང་བཞིན་དང་ ན་པའི་
བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་ ོམ་ལམ་ ི་ངོ་བོ་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ ་ི ་མ ན་པར་ ར་པའི་འ ས་ ་ཡིན་པར་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་བཞེད་པས། ོམ་ལམ་ད ་ལས་མང་བ་ཉིད་ ་ཐལ་བར་མི་འ ར་རོ། །
་པ་ ོམ་ལམ་ ི་ ེད་པ་ལ། བ ལ་བ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ོམ་པའི་ལམ་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི མཚན་ཉིད་ ི ་ངོ་བོར་གནས་པས།

ོང་པ་ཉིད་དེ་ལ་ནི་རང་

བཞིན་ ིས་ཞི་བ་ཉིད་ ་ི ིར་གོམས་པ་ ལ་ ་ ང་བར་ ར་མེད་པ་དག་མ་ཡིན་ནམ། གོམས་པས་ ལ་ ་ ང་
མེད་པ་དེའ་ི ིར་ ོམ་ལམ་དེས་ ང་ ་ ོང་བ་དང་། གཉེན་པོ་བ ེད་པ་སོགས་ ི་ ་བ་ ང་ཟད་ ང་མི་ ེད་པ་ཁོ་
ནའོ་ མ་པའི་ ེ་བོ་ ོ་དམན་པའི་ངོར་དོགས་པ་འདི་བ ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི།

དངོས་པོ་བ ོད་ ་མེད་པ་ལ། །
ཉམས་པ་དང་ནི་འཕེལ་མི་ ང་། །
ོམ་ཞེས་ ་བའི་ལམ་ ིས་ནི། །
ཅི་ཞིག་ཉམས་ཤིང་ཅི་ཞིག་ཐོབ། །
གས་ ིས་པ་ལ། མདོ་ལས།
རབ་འ ོར་ ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བ ོད་ ་མ་མཆིས་པ་ལགས་སམ།

ཞེས་ ིས་པ་ལ། གས་ཞལ་ ིས་བཞེས་ཏེ། རབ་འ ོར་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། རབ་འ ོར་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བ ོད་ ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །
བ་པ་ ིས་པ་ནི།
བཅོམ་ ན་འདས་བ ོད་(༤༠༦བ) ་མ་མཆིས་པའི་དོན་ལ་འཕེལ་བའམ་ཡོངས་ ་འ ིབ་པ་མ་མཆིས་
སོ། །
བ་པ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ནི།
རབ་འ ོར་བ ོད་ ་མེད་པའི་དོན་ལ་འཕེལ་བའམ་ཡོངས་ ་འ ིབ་པ་མེད་དོ། །ཞེས་ཞལ་ ིས་བཞེས་
པར་མཛད་དོ། །
ཐལ་བ་འཕེན་པ་ནི། བཅོམ་ ན་འདས་བ ོད་ ་མ་མཆིས་པའི་དོན་ལ་འཕེལ་བའང་མ་མཆིས། འ ིབ་པའང་མ་
མཆིས་ན་ ིན་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཡང་འཕེལ་བའམ་ཡོངས་ ་འ ིབ་པ་མ་མཆིས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་པ་ནས།
ཤེས་རབ་ ་ི བར་ ་བཤད་དོ། །
དེ་དག་གི་དོན་བ ་བ་ནི། ང་པ་དང་པོ་གཉིས་ གས་ བ་དང་། ང་པ་ག མ་པ་ཆོས་ཅན་དང་། བཞི་པས་
ཐལ་འ ར་བ ན་ཏེ། དེའང་ ོམ་ལམ་ ི་དངོས་པོ་བ ོད་ ་ ོད་ ེད་མ་ བ་པའམ་མེད་པ་ལ་ ང་ ་ཉམས་པའང་
གཉེན་པོ་འཕེལ་ ་མི་ ང་བས།

ོམ་པ་ཞེས་ ་བའི་ལམ་ ི་གནས་ བས་འདིར་ནི་ ང་ ་ཅི་ཞིག་ཉམས་ཤིང་

གཉེན་པོ་ཅི་ཞིག་ཐོབ་ ེ་མི་འཐོབ་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ ་ི རང་གི་ངོ་བོར་གནས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ ོམ་ལམ་ ི་དངོས་པོ་
ནི་ངོ་བོ་ཉིད་དབེན་པའམ་མེད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཡང་དག་པར་ན་ ོམ་པའི་ལམ་ནི་ཆོས་ཉིད་དེ་ཉིད་དང་། ཆོས་ཉིད་ལས་
གཞན་ཉིད་དང་། གཉིས་ཀ་དང་། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ ་བ ོད་ ་མེད་པ་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ལ་ ར་ ོམ་པས་
ོགས་པ་ ལ་ ་ ིན་པར་ ར་མེད་པའི་ ིར། མི་མ ན་པའི་ ོགས་དང་གཉེན་པོ་དག་གོ་རིམ་བཞིན་ ་འ ལ་བ་
དང་ ེ་བར་མི་ ང་ངོ་། །དེ་བས་ན་ ོམ་པ་ཞེས་ ་བའི་ལམ་ ི་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ ་ི ངོ་བོ་ནི་ཅི་ཞིག་བོར། མ་
པར་ ང་བ་ནི་ཅི་ཞིག་འཐོབ་ ེ། དེ་ ར་འདོད་ན་ ོམ་ལམ་དེས་ ་བ་ ང་ཟད་ ང་མི་ དེ ་པས་ ང་ ་དང་གཉེན་
པོའ་ མ་གཞག་ག ང་ ་ཉེ་བར་དགོད་པ་མི་ ་བ་ཁོ་ནར་རིགས་སོ་ཞེས་ ོད་དོ། །(༤༠༧ན)
གཉིས་པ་ལན་ལ། གངས་ཅན་ ་ ང་བའི་ མ་ད ོད་ཅན་ ིས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་དང་།

ོབ་དཔོན་སེང་

གེ་བཟང་པོའ་ཞབས་ ས
ི ་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། ཐབས་མཁས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ིན་སོགས་འཕེལ་ལོ་ མ་ ་མི་སེམས་ཤིང་
མིང་ཙམ་མོ།

མ་ ་ ོད་པའི་ཚ། སེམས་བ ེད་པ་དེ་དང་དགེ་བ་དེ་དག་ ་མེད་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ཇི་ ་བ་

བཞིན་ ་བ ོ་བ་ནི་ ོམ་ལམ་ ི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ ིར། ཐབས་མཁས་པས་ ི་ལམ་ ་ འི་དགེ་བ་དེ་དག་ ང་ བ་
ཇི་ ར་དེ་བཞིན་ ་བ ོ་བའི་ ོམ་ལམ་འདི་ནི་འདོད་པའི་དོན་ ི་མཆོག་ ་མེད་ ང་ བ་ བ་ཅིང་ཐོབ་པར་ ེད་པ་
ཡིན་ནོ། ། ང་ བ་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན།

ང་ བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་དེ་བཞིན་ཉིད་ ི་མཚན་ཉིད་ ི་ངོ་བོ་ཡིན་ཅིང་།

དེ་བཞིན་ཉིད་དེའང་ ང་ བ་དེའི་མཚན་ཉིད་མང་པོ་ཡིན་པར་བཅོམ་ ན་འདས་བཞེད་དོ། །འདི་ཉི་ ི་ ང་བ་ལས་
ལེགས་པོར་ཐོན་ལ་སེང་བཟང་དེ་ལས་བ ོག་གོ། །ཆོས་ ི་མངའ་བདག་ད ིག་གཉེན་ ིས་བ ོད་ ་མེད་པའི་ ོང་
པ་ཉིད་ལ་ ་ཞིང་།

ོང་པ་ཉིད་ནི་ཆོས་དཀར་པོའ་དབང་གིས་འཕེལ་བའང་མེད། ཆོས་ནག་པོའ་དབང་གིས་འ ིབ་

པའང་མེད་པས། ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལ་སོགས་པའང་འཕེལ་བ་དང་འ ིབ་པ་གཉིས་མེད་ན། འོ་ན་ ་གང་གིས་ མ་
མ ེན་ཉིད་ ་མེད་ ོགས་པའི་ ང་ བ་པའི་ ལ་བ་ཅན་ ་འ ར་ཞེས་ ས་པ་ ེ། དེ་ ད་ ས་པ་དང་།

་མེད་

ོགས་པའི་ ང་ བ་ཇི་ ་བ་དེ་ ར་ཡོངས་ ་ ོ་བར་ ེད་དོ་ཞེས་ ་བ་ཚག་ཐམས་ཅད་ཐབས་མཁས་པས་
ཡོངས་ ་བ ོ་བའི་ ོབས་ ས
ི ་འ ར་བར་བ ན་ཏོ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཅེས་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ོད་ ་ི ོད་པ་ ོམ་ལམ་ ི་ངོ་བོ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན་ ེད་པ་མེད་(༤༠༧བ)པས་ བ་པ་དེ་ ར་མ་

ཡིན་ཏེ། མིན་པའི་ ལ་འདི་ ར་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ང་ བ་ཇི་ ་དེ་བཞིན་ ། །
འདི་ནི་འདོད་པའི་དོན་ བ་ དེ ། །
ང་ བ་དེ་བཞིན་ཉིད་མཚན་ཉིད། །
དེ་ཡང་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་བཞེད། །
ང་ བ་ཆེན་པོ་དེ་བ ོད་ ་མེད་པ་དང་། འཕེལ་འ ིབ་མེད་ ང་གཞན་དོན་ ེད་པ་ཇི་ ་བ་དེ་བཞིན་ ་ ོམ་ལམ་

འདི་ནི་ཟབ་མོའ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ ང་།

ང་ ་ ོང་བ་སོགས་སངས་ ས་འདོད་པའི་དོན་ བ་པར་ ེད་པས་ ོམ་

ལམ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ ང་ ་བ་མི་ ེད་པ་མིན་པར་ བ་བོ། །དེས་ན་ཐལ་འ ར་ལ་ ང་པ་དང་པོ་གཉིས་ ིས་ ན་
ོབ་ ་ བ་པ་མ་ངེས་པའི་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ནི་ ང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ ིས་འདོད་ལན་བ ན་པ་
ཡིན་ཏེ།

ང་ བ་དེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ི མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་བཞིན་ ་ ོམ་ལམ་དེའང་དེ་བཞིན་ཉིད་དེའི་མཚན་ཉིད་

ཅན་ ་བཞེད་པས། ོམ་ལམ་ ེད་པ་མེད་པར་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །
ཡང་ལ་ལ་དག་ ོད་པ་འདི་དངོས་པོར་ ་བ་དག་གི་ ོད་པ་ཡིན་ལ།

དེའི་ཚ་དཔེ་འདི་དངོས་ ་བ་ལ་མ་ བ་

པས་ཐོག་མར་དཔེ་ བ་དགོས་ལ། དེ་ བ་པའི་ ལ་ནི།
དེ་བཞིན་ཉིད་མཚན་ཉིད་ ང་ བ། །
འདིས་ནི་འདོད་པའི་དོན་བ བ་ ིར། །
ཅེས་བ བས་ནས།
ང་ བ་ཇི་ ར་དེ་བཞིན་ ། །
དེ་ཡང་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་བཞེད། །
ཅེས་ ང་ བ་ ་ི ་བ་ ེད་པ་དེ་བཞིན་ ་ ོམ་ལམ་ ི་ ་བ་ ེད་པ་ཡང་དེའི་མཚན་ཉིད་ ་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་འདོན་ཅིང་། དོན་དམ་ ་འདོད་ལན་བ ན་བཅོས་ ་མི་གསལ་བ་འ ེལ་པས་ཁ་བ ངས་ནས་བཤད་དོ་ཞེས་
་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། ན་ ོབ་ ་མ་ངེས་པའི་ལན། དོན་དམ་ ་འདོད་ལན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། དཔེ་དགོད་པ་དང་། དོན་བ ན་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། གནས་ བས་ཇི་ ར་ ེན་ ིས་ ད་པར་ ་ ར་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ི ངོ་བོར་གནས་པས་ ང་
་ ང་བ་དང་།

ོགས་ ་ བ་པའི་ ོས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི བདག་ཉིད་ ་ ར་པའི་ཆོས་ ་ི ་དང་།

སོགས་པས་(༤༠༨ན)ལོངས་ ོད་ ོགས་པ་དང་།

ལ་

ལ་པའི་ འི་རང་བཞིན་ ི་སངས་ ས་གདོད་མ་ནས་ བ་པ་

གང་གི་བདག་པོའི་ ེན་ཉེ་བར་དམིགས་པ་ཙམ་ ིས་འ ་ ེད་ ་ི ཁམས་ག ལ་བའམ་ ང་བར་ ་བའི་འོས་ ་
ར་པའི་ ེ་བོ་ མས་ ས
ི ་བསོད་ནམས་ ་ི ཚགས་དང་ཡེ་ཤེས་ ་ི ཚགས་བསགས་པ་ལ།

ཚགས་བསག་པ་

མཆོག་དམན་ ི་ ད་པར་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་བསོད་ནམས་ ་ི ཚགས་བསགས་པ་ལ་ག གས་ འི་དོན་དང་།

ཡེ་ཤེས་ ་ི ཚགས་བསགས་པ་ལ་ཆོས་ འི་དོན་ ད་པར་ཅན་ ང་ ་ ང་བའི་སེམས་ག ལ་ ་ལ་ ོན་ ོབ་པའི་
བས་ནས་ ོགས་ ིན་ ངས་ག མ་ ིས་བ ེད་པའི་ ོ་ནས་ག ལ་ ་དག་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ ེད་པ་དེ་
བཞིན་ ་ཞེས་ག ངས་ལ།
འདིའི་དོན་ ང་ཟད་གསལ་བར་ ོ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ ད་ ་མར།
མ་པ་ཐམས་ཅད་ ངས་མེད་པ། །
བསམ་མེད་ ི་མེད་ཡོན་ཏན་དང་། །
ད ེར་མེད་མཚན་ཉིད་ཐར་པ་ ེ། །
ཐར་པ་གང་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས། །
ཇི་ ར་རི་མོ་འ ི་ ེད་པ། །
གཞན་དང་གཞན་ལ་མཁས་པ་དག །
གང་ཞིག་ཡན་ལག་གང་ཤེས་པ། །
དེས་གཞན་ངེས་ཟིན་མེད་པར་འ ར། །
དེ་ནས་འདི་ལ་ ེད་ ན་ ིས། །
ང་ཡི་ག གས་ནི་ ིས་ཤིག་ཅེས། །
མངའ་བདག་ ལ་པོས་དེ་དག་ལ། །
བཀའ་ཡིས་རས་ནི་ ིན་པ་དང་། །
དེ་ནས་དེ་ནི་ཐོས་ ར་ཏེ། །
རི་མོའ་ལས་ལ་རབ་ ོར་རོ། །
དེ་ལ་མངོན་པར་ ོར་ མས་ །ི །
གཅིག་ཅིག་ ལ་གཞན་སོང་ ར་ན། །
དེ་ནི་ ལ་གཞན་སོང་བས་ན། །
དེ་མ་ཚང་ ིར་རི་མོ་དེ། །
ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ོགས་པར། །
མི་འ ར་བཞིན་ཞེས་དཔེར་ ས་སོ། །

དེ་ མས་འ ི་ ེད་གང་དག་ཡིན། །
ིན་དང་ ལ་ ིམས་བཟོད་ལ་སོགས། །
མ་པ་ ན་ ི་མཆོག་ ན་པ། །
ོང་པ་ཉིད་ནི་ག གས་ ་བ ོད། །ཅེས་(༤༠༨བ)པའི་དོན།
མ་མ ེན་ ི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ཐ་ ད་ ་ི ངས་ ་མེད་པའམ།
མཐའ་ཡས་པས་ ངས་མེད་པ་དང་།

ཡང་ན་དོན་དམ་པའི་ མ་མ ེན་ ི་ མ་པ་

མ་ཤེས་ ི་ངོ་བོ་དང་རིས་མི་མ ན་པ་ ང་ཆད་ ་སོང་བའི་ ིར་བསམ་ ་

མེད་པ་དང་། དེ་ ་ འི་ མ་མ ེན་ ི་ མ་པའམ་ངོ་བོ་ད ེར་མེད་པ་དེ་དག་པ་དམ་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ ི་མ་མེད་པ་
དང་། ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ད ེར་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ ན་པ་ནི་ཐར་པ་ཡིན་ལ། ཐར་པ་གང་
ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ ་ འི་ཡོན་ཏན་བཞི་དང་ ན་པའི་ ང་ བ་
དང་ཁམས་སོགས་ ོ་ ེའི་གནས་བ ན་ཞེས་ ོག་ཆ་ནས་མིང་གིས་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་པོ་དེ་ནི་འ ས་མ་
ས་པ་དང་ ག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། དེའང་འ ས་ ས་དང་མི་ ག་པ་བཀག་ཙམ་ ི་འ ས་མ་ ས་དང་། ག་པ་ ་
་མ་ཡིན་པའི་དེ་བཀག་པས་ ད་པར་ ་ ས་པའི་ཆོས་ཉིད་རང་མཚན་འ ་ ེད་ ིས་འ ་མ་ ས་པའི་འ ས་མ་
ས་དང་། ོ་ལ་འཆར་བའི་དངོས་ ར་ ི་མི་ ག་པ་ ་ ་མ་ཡིན་པའི་ ག་པ་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་ ང་ བ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ག་པ་དང་འ ས་མ་ ས་པ་དེ་ལ་ ་ ེད་ལས་ག མ་ཡོད་པར་ཐལ་
ཏེ། དེ་ལ་ཡོན་ཏན་ ིན་ལས་སོགས་རང་གཞན་ ི་དོན་ ་ཆེན་པོའ་ ེད་པ་དང་ ན་པར་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
གས་ཁས་ ངས། བ་པ་ཚད་མས་ བ། གལ་ཏེ་འདོད་དོ་ཞེ་ན།
དཔལ་ཆོས་ ་ི གས་པས།
ག་ལ་ ོག་པ་མེད་པའི་ ིར། །
ས་པ་ཉིད་ ང་ ོགས་པར་དཀའ། །
ཞེས་ ་བའི་རིགས་པས་གནོད་ཅེ་ན། དེའི་ལན་ལ།

ག་པ་འ ས་མ་ ས་པའི་གཞི་ ོག་ནས་དེ་ ར་ཡིན་ ང་།

དོན་ ོག་གིས་ ག་པ་དང་འ ས་མ་ ས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བའི་གཞན་དབང་དང་འཚགས་ན། ཆོས་ཉིད་
ཟབ་པའི་ ་མཚན་ ིས་(༤༠༩ན) ་ ེད་ལས་ག མ་ ི་ ེན་ ་འ ོ་བའང་ཡོད་ལ། དེར་མ་ཟད་ ག་པ་འ ས་མ་
ས་ལ་ ་ ེད་ལས་ག མ་མི་ ང་ཞེས་ཆོས་ ་ི གས་པའི་ཞབས་ ིས་ག ངས་པ།

དངོས་མེད་ ི་ ག་པ་

འ ས་མ་ ས་ ་ི དབང་ ་ ས་ལ། དངོས་པོའ་ ག་པ་འ ས་མ་ ས་ ི་དབང་ ་ ས་ཏེ་ག ངས་པ་མིན་ནོ། །
འོ་ན་དངོས་པོ་དང་ ག་པ་གཞི་མ ན་ནི་ཆོས་ ་ི གས་པའི་ཞབས་ ིས་ལེགས་པར་བཀག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་
ན། ཤིན་ ་བཀག་མོད། བཀག་པ་དེ་ ་ འི་དངོས་པོ་ ག་པ་འ ས་མ་ ས་དེ་དང་། འདིར་འདོད་པའི་དངོས་པོ་
ག་པ་འ ས་མ་ ས་གཉིས་པོ་དེ་མི་མ ངས་ཏེ། དེའི་ ལ་ནི། ི་ནང་གི་དངོས་པོར་ ་བ་དག་གིས། ན་ ོབ་མ་
རིག་པས་བ ད་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ལ་དང་བཅས་པའི་ངོར་ ང་བ་ ར་ ང་དང་།

ཡོད་པ་ ར་འ ལ་པ་

དང་། བདེན་པ་ ར་ ོ་བཏགས་པའི་ཆ་འདི་ལ་བདེན་པ་དང་། མི་བ ་བ་དང་ཚད་མ་དང་ ག་པ་ཡོད་པ་མིན་ལ།
མི་བདེན་པ་དང་བ ་བ་དང་ཚད་མིན་དང་མི་ ག་པ་ཁོ་ནར་ངེས་ཤིང་། གང་མི་ ག་པར་འ ར་ཞིང་འ ར་བ་དང་
རང་ ས་ ་འཇིག་པའི་ ིར། ཡང་དག་པར་མི་བདེན་པས་བ ་བ་དང་། ཆོས་ཉིད་གཟིགས་པའི་ ན་ ིས་ཚད་
མེད་ ་ ོགས་པས་ཚད་མ་མ་ཡིན་ལ།
དངོས་པོ་ཞེས་ །

དེ་ ར་འ ར་བ་དང་བཅས་པའི་ ོ་ནས་དོན་ ེད་ ས་པ་ ར་ ང་བས་

འདི་ ་ འི་དངོས་པོ་ནི་འཇིག་ ེན་དང་ ོག་གེའི་ ོ་ ན་ ེས་ལ་འཆར་བའི་དོན་ ེད་ ས་ ་

ང་བ་ལ་ འི། དངོས་པོ་འདིའི་དབང་ ་ ས་ནས་དངོས་པོ་དང་ ག་པའི་གཞི་མ ན་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །
འདི་ ་ འི་དངོས་པོ་དེའང་ད ་མ་པས་ཆོས་ཅན་རང་ ོང་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་།
གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ བས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས།

ཆོས་ཉིད་གཞན་ ོང་

དང་(༤༠༩བ)པོའ་ བས་ ་མི་ ག་ཅིང་འ ར་བའི་ ོ་ནས་

དོན་ ེད་པ་ནི་དོན་ ེད་ ས་པ་གོ་ཆོད་པོ་མིན་པས། དོན་ ེད་པ་ ར་ ང་བའི་དངོས་པོ་དེས་དངོས་པོའ་གོ་མི་ཆོད་
ལ། དངོས་པོར་ ར་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་དེ།
ཇི་ ད་ །
གང་གིས་དངོས་པོ་ མ་ད ད་ན། །
དེ་ཉིད་ ་ནི་དེ་དངོས་མེད། །
གང་གི་ ིར་ན་དེ་དག་ལ། །
གཅིག་དང་ ་མའི་རང་བཞིན་མེད། །
ཅེས་དངོས་པོར་ ང་བ་ཐམས་ཅད་འགོག་པར་མཛད་པ་ཡིན་ལ།

དེའི་ཚ་དངོས་མེད་ བ་པར་ནི་མི་མཛད་དེ།

དངོས་མེད་ཡིན་པ་དང་དངོས་མེད་ཡོད་པ་གནས་དོན་ལ་མི་ ིད་པའི་ ིར། དེར་ བ་པ་དགོས་པ་མེད་ཅིང་ བ་ན་
ོས་མཚན་ལས་མ་འདས་པས་ ོན་དང་བཅས་པའོ། །འོ་ན་འདིར་ཆོས་ཉིད་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དངོས་ ག་
ཡིན་པའི་ ལ་ནི།

དོན་དམ་པར་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ ི་ ལ་ ་ཐར་པ་ཡོན་ཏན་བཞི་ ན་ ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དོན་ ེད་ ས་ ་ི དངོས་པོར་གནས་པ་དང་། དེ་ ག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ན་ཆད་པའི་གནས་ བས་མི་ ིད་པའི་ ིར།
ཐར་པ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ར་ ིར་ ོག་དང་གཞན་འ ར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དཔལ་ ོགས་ ང་ གས་པའི་དགོངས་པ་ཡང་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ།
མདོའ་མཆོད་བ ོད་ །
ཚད་མར་ ར་པ་འ ོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །
ོན་པ་བདེ་གཤེགས་ ོབ་ལ་ ག་འཚལ་ནས། །
ཞེས་ ན་ཅིག་ ེད་ ་བསམ་ ོར་ ན་ཚགས་ལས་ ེས་པའི་འ ས་ ་རང་དོན་བདེ་གཤེགས་དང་། གཞན་དོན་
ོབ་པའི་ ་བ་ ེད་པ་བདག་ཉིད་ ་ི ོན་པ་དངོས་པོར་གསལ་བར་ག ངས་ཤིང་།
དེ་དང་མ ན་པར་ མ་འ ེལ་ ི་མཆོད་བ ོད་ །
ོག་པའི་ ་བ་ མ་བསལ་ཞིང་། །
ཟབ་ཅིང་ ་ཆེའི་ ་མངའ་བ། །
ན་ ་བཟང་པོའ་འོད་ཟེར་དག །
ན་ནས་འ ོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་ཟབ་པ་དང་ ་ཆེ་བའི་ འི་འོད་ཟེར་འ ོ་བའི་(༤༡༠ན)དོན་ ེད་ ས་ ་ི དངོས་པོ་དང་།

དེ་ ར་འ ོ་བའང་

རེས་འགའ་བ་མིན་པར་ ག་པར་ ོན་པ་ནི་ ན་ནས་འ ོ་ཞེས་བ ན་པར་མཛད་དོ། །
འདི་ལ་ཁ་ཅིག་འདི་ ར་ མ་ ེ།

དོན་དམ་ཞི་བ་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ ག་དངོས་ཞེས་སོགས་ཚག་གི་

ཟོལ་ཡིན་ ི། ཚག་གི་ཟོལ་དེ་ ་ ་ཞི་བ་པའི་ག ང་ནའང་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཡོད་མོད། དེའི་ཚ་ཞི་བ་པའི་ག ང་གིས་
དེ་ ར་བ ན་པ་ཚག་གི་ཟོལ་ཡིན་པ་བཞིན་འདིར་མི་མ ངས་ཏེ། དོན་དམ་དང་ཞི་བ་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་
པའི་ངོས་འཛན་མི་གཅིག་པའི་ ིར་ན། དེ་དག་གི་དོན་ ་བ་ མ་པ་ འི་ ོ་ནས་བ ས་པའི་བདག་ལ་ ེད་པ་དང་།
ཞི་བ་ནི་དབང་ ག་སོགས་ ་ི གོ་འཕང་ལ་ ེད་པ་དང་། འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པ་ཡང་འདོད་པའི་བདེ་ ག་གི་རོ་
མི་ ོང་བ་ཙམ་ལ་ ེད་ཅིང་། དེ་ ་ འི་དོན་དམ་སོགས་ནི་ ན་ ོབ་ ིའང་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་དང་། མ་ཞི་བ་ལས་
ང་མངོན་པར་མ་ཞི་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །འདིའི་ གས་ ི་དོན་དམ་ནི། ོའ་མ ན་ ་དངོས་པོ་
དང་དངོས་མེད་གང་ འང་མི་དམིགས་པར་ཞི་བ་ལས་ ད་པར་ ་ ར་པའི་འཕགས་ཆེན་དམ་པའི་ངོར་བདག་མེད་

པའི་དངོས་པོར་ ར་པ་དང་། ཞི་བ་ནི་སེམས་དང་སེམས་ ང་གི་ ན་ཞི་བ་དང་། འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པ་ནི་འ ་
ེད་ ་ི ཆ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ ངས་པ་ལ་ ་བའོ། །
མདོར་ན་ཞི་བ་པའི་ག ང་སོགས་ནས་བཤད་པའི་ ག་དངོས་ནི་ མ་པར་ ོལ་བ་ལ་བར་ ་གཅོད་པའི་ ིབ་
གཉིས་ ་ི འཛན་ ངས་ ་ི མ་པ་ལ་ ག་དངོས་ ་ ོ་འདོགས་པ་ཡིན་ ི། འདིར་ནི་གདོད་མ་ནས་ མ་པར་ ོལ་
བའི་ ག་པ། ིབ་གཉིས་ ོང་ ེད་ ་ི གཉེན་པོའ་དངོས་པོ་ཡིན་ཏེ། མ་མ ེན་ ི་དངོས་པོ་འདི་ནི་རིས་ཅན་ག མ་
ི་ག ལ་ འི་ ད་ ་ི ིབ་པ་(༤༡༠བ) ང་བར་ ས་ནས་རང་ ས་འཕགས་བཞི་བ ན་པར་ མ་ ི་མདོ་ལས་
ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །འདི་ ་ འི་ ག་དངོས་མེད་དོ་ཞེས་ ར་པ་གདབ་པར་མི་ འོ། །དེས་ན་ ག་དངོས་ ི་
མིང་མ ན་པ་ཙམ་ ིས་དོན་མ ན་པ་མིན་ནོ། །ཡང་ ིར་མཆོག་གི་དོན་ཅན་ ི་ ག་དངོས་དོན་ལ་གནས་པ་ ར་
མིང་ ་འདོགས་པ་ནི་མི་འཐད་དོ་ མ་ན་ནི། བསམ་པ་ཐ་ཆད་པ་ ེ། དེ་ ར་དངོས་ ོབས་ ིས་ གས་པ་ལས་
བ ོག་ ེ་ ་དགོས་སོ་ཞེས་བསམ་པའི་ ིར་རོ།
དངོས་དང་།

། ་མཚན་དེའི་ ིར་ ོགས་ ང་ གས་པས་བཀག་པའི་ ག་

དེ་དག་གིས་བཞེད་པའི་ ག་དངོས་མ་འ ེས་པར་ཤེས་པར་ ་དགོས་ཤིང་།

གཤེགས་པ་དང་།

དེས་ན་དེ་བཞིན་

ང་ བ་དང་ ག་ ་ཆེན་པོ་ ག་དངོས་ཡིན་པ་མདོ་ ད་བ ན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ ་

གསལ་ཞིང་། དེ་ ་ འི་ ང་གི་ གས་ལ་ཡིད་ ོན་པར་མི་ ེད་ན་ནི་ཤིན་ ོག་གི་ ོད་ ལ་ཡིན་པས་ ེད་ཅག་གི་
ོ་ལ་ངེས་མི་ ས་པས་ན་ ང་གི་ གས་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་ འོ། །འོ་ན་ཐར་པ་ ག་པ་ཆོས་ ི་ད ིངས་ ོང་པ་ཉིད་
དེས་གཞན་ ི་དོན་ ེད་པའི་དངོས་པོ་ཇི་ ར་བ ེད་ཅེ་ན། མགོ་བོ་འ ི་བ་དང་། ལག་པ་འ ི་བ་སོགས་རེ་རེ་ལ་
མཁས་པའི་རི་མོ་པ་ མས་ལ་ ལ་པོས།

ོད་ མས་ ིས་ངའི་ག གས་ཚང་བར་ ིས་ཤིག་རེས་མནོས་པ་ན།

མགོ་བོ་འ ི་བ་པོ་མེད་ན་ ལ་པོའ་མགོ་བོའ་རི་མོ་མི་ཚང་བར་ཆད་པ་བཞིན་ ་ ོབ་པའི་ལམ་ ་ཐར་པ་ ག་པ་དེ་
ལ་ ིབ་ ེད་ ་ི ི་མ་ མས་བསལ་བར་ ས་ནས་ཐར་པ་དམ་པའི་ ་གཉིས་ ི་ ང་བ་བ ེད་པའི་ཐབས་ཕར་ ིན་
བ ་སོགས་ ས
ི ་ལེགས་པར་བ བས་པས་ཐབས་ མ་པ་ ན་ ན་ ིས་བ བ་པར་ ར་པའི་ ོང་པ་ཉིད་ ག་པ་
དམ་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ ་ི འམ་ག གས་ ་ ར་པའི་དོན་ ེད་ ས་ ི་དངོས་པོར་བ ོད་ལ། དེའི་ཐབས་(༤༡༡ན)ཆ་
རེ་རེ་མ་ཚང་ནའང་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ི ་གཉིས་མངོན་ ་མི་གསལ་བས་སོ། །
དེས་ན་ག ལ་ ་ ོའ་མེ་ལོང་དག་པ་ ད་གཉེན་པོའ་ ོགས་ ་ ར་ཏེ་ཆོས་ཉིད་དང་ ོགས་པ་མ ན་པ་ཐར་པ་
དམ་པའི་རང་བཞིན་ལ་ཉེ་བའི་ཤེས་པ་གསལ་རིག་གི་ཆ་ལ་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བའི་དབང་གིས་ཐར་པ་ ག་
པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བདག་ ེན་ ས་ནས་ག གས་ འི་ མ་པ་ ང་བ་ལ་བ ེན་ནས་སེམས་ཅན་ ི་ ིབ་པ་

ོང་བ་དང་།

གཉེན་པོ་བ ེད་པ་སོགས་དོན་རང་བཞིན་ ིས་འ ང་བའམ་ བ་པར་ ེད་པས་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ ག་པ་ཡིན་ ང་། ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཟབ་མོའ་ ོ་ནས་ ་ ེད་ལས་ག མ་འཐད་དེ། འཐད་
པའི་ མ་གསལ་ ི་དཔེ་ཡང་ ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་ཉིད་ ག་ ང་།

ེན་ཅིང་འ ེལ་པར་

འ ང་བའི་ ལ་ ིས་ ན་ ོབ་ ་ ་ ེད་ལས་ག མ་ཐ་ ད་ ་ ེད་པར་མཐོང་བ་བཞིན་ཅེས་ ལ་འ ོར་ ོད་པར་
་བའི་ ོབ་དཔོན་དག་གིས། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ ་བ་ མས་ལ་འཐད་པ་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་
ཐལ་རང་གི་ ོབ་དཔོན་དག་ ོང་ཉིད་ ་ ག་ཅེས་ ་བ་འདི་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན།
ས་ཁོ་ནར་ག ངས་པ་དེ་མི་འཐད་པར་འ ར་ཏེ།

འོ་ན་ མ་ལས་ ོང་ཉིད་འ ས་མ་

ོང་ཉིད་ ་ ག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། ། གས་ཁས་ ངས།

བ་པ་ཚད་མས་ བ། འདོད་ན་མདོ་དང་དངོས་ ་འགལ་ལོ། །
དེས་ན་ ལ་བ་ མས་པའི་དགོངས་པ་དང་མ ན་པར། ག ང་ ི་མོ་ ་བའི་ ལ་བའི་ ས་གཅིག་ ོབ་དཔོན་
ཞི་བ་ ས་ ང་།
ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་དཔག་བསམ་ཤིང་། །
ཇི་ ར་རེ་བ་ཡོངས་ ོང་བ། །
དེ་བཞིན་ག ལ་ འི་ ོན་ལམ་ ི། །
དབང་གིས་ ལ་བའི་ ར་ ང་ངོ་། །
དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ ིང་གིས་ནི། །(༤༡༡བ)
མཆོད་ ོང་བ བས་ནས་འདས་ ར་པ། །
དེ་འདས་ ན་རིང་ལོན་ཡང་དེ། །
ག་ལ་སོགས་པ་ཞི་ ེད་བཞིན། །
ང་ བ་ ོད་པ་ ེས་མ ན་པས། །
ལ་བའི་མཆོད་ ོང་བ བས་པ་ཡང་། །
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ་ངན་ལས། །
འདས་ ང་དོན་ མས་ཐམས་ཅད་མཛད། །
ཅེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། ཡིད་བཞིན་ ི་ནོར་ ་དང་། དཔག་བསམ་ ི་ཤིང་གིས་ལས་ ་ ་བ་དགོས་འདོད་ཐམས་
ཅད་ ལ་ནས་གང་ལ་གང་འདོད་པ་ ར་ ིན་པའི་ ེད་པ་མེད་ ང་།

ཡིད་བཞིན་ ི་ནོར་ ་དང་དཔག་བསམ་ ི་

ཤིང་གང་ ་ཉེ་བར་དམིགས་པའི་ ེ་བོ་ལ་ཇི་ ར་རེ་བ་ཡོངས་ ་ ོང་བར་ ེད་དོ། །དེའང་ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་དང་།
དེ་དམིགས་པའི་ ེ་བོ་གཉིས་འ ད་པའི་ ེད་པ་ལས་ལས་ ་ ་བ་དགོས་ད ་འ ང་བར་ ང་བ་དེ་བཞིན་ ་
ག ལ་ འི་ ད་དག་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ག་པ་དམ་པའི་དངོས་པོ་བ ེས་ཤིང་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ེད་
པའི་ ་བ་དང་ ན་པའི་ ོན་ལམ་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་དབང་དང་མ ་ལས་ ག་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ ང་། ག ལ་
འི་ ང་བ་ལ་གཤེགས་བ ད་འ ོ་འོང་མཛད་པ་སོགས་ ི་ ལ་བའི་ ར་ ང་བ་ནི་མི་འགལ་ལོ།

།འོ་ན་ ག་

དངོས་དེ་ཉིད་ ས
ི ་ ་ ེད་ལས་ག མ་ ས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ག ལ་ འི་ ད་དག་པ་ལ་ ར་ ང་བའི་ ང་ཆ་
ཙམ་ཞིག་གིས་ ་ ེད་ལས་ག མ་ ི་ ེན་ ེད་པར་སོང་བའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
ལེགས་པར་ བ་ ེ།

གས་དེ་ཉིད་ ིས་ཁོ་བོའ་འདོད་པ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ག་དངོས་དེ་ཡོད་པའི་ཆོས་ད ིངས་ ི་ ་མ ན་ཟབ་མོ་དེའི་བདག་

པོའ་ ེན་ ིས་ ལ་བའི་ འི་ མ་པ་ལེགས་པར་གཏོད་པར་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
འོ་ན་ ག་པས་ མ་པ་གཏད་པ་དེའི་ཚ་ ེད་པ་དང་བཅས་ཏེ་གཏད་ན་ ག་པར་འགལ་ཅིང་།

ེད་(༤༡༢ན)པ་

མེད་པར་ མ་པ་ཇི་ ར་གཏད་ཅེ་ན། འདི་ལ་མགོ་མ ངས་དང་། ལ་ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། འོ་ན་དོན་རང་མཚན་ ང་ཤེས་པ་ལ་ མ་པ་མི་གཏོད་པར་ཐལ་ཏེ། རང་ ས་ ད་ཅིག་མའི་དོན་རང་
མཚན་གཅིག་གིས་ ་ ེད་གང་ཡང་མི་ ེད་པའི་ ིར་ བ་པ་ཁས་ ངས།

ོགས་ཆོས་ཚད་མས་ བ། འདོད་ན།

རང་མཚན་ ད་ཅིག་མ་དེས་ མ་པ་གཏད་པའི་ཚ་ ེད་པ་དང་བཅས་ཏེ་གཏད་ན།

དོན་རང་མཚན་རང་ ས་ ི་

ད་ཅིག་མ་ཆ་མེད་ཉམས་ཏེ། དེ་ལ་ཆ་དང་བཅས་པའི་ ེད་པ་དང་ ན་པའི་ ིར། དེ་ ེད་པ་དང་ ན་ན་རང་ ས་
ད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་རང་ ས་དང་ མ་པ་གཏོད་ ེད་ ི་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་ ་ཐལ་ཏེ།

་མཚན་དེའི་ ིར། དེ་

འདོད་ན་རང་ ས་ ་ི རང་མཚན་ ད་ཅིག་མ་ཉམས་པས་ མ་པ་ཇི་ ར་གཏོད། ཡང་རང་ ས་ ི་དོན་རང་མཚན་
ི་འ ་ ེད་པ་མེད་པར་ མ་པ་གཏོད་ན་ནི་ ག་པས་ ་ ེད་ ེད་པར་འགལ་ཅེས་ ་བ་དེ་ ོད་ཅག་ལའང་
མ ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། མ་པ་གཏད་པ་དེ་གཏོད་ ེད་ ་ི ་ཡོད་པའི་མ ་ལས་ མ་པ་གཏོད་པ་ཡིན་ ི། གཏོད་ ེད་ ི་
འང་ ག་པར་ཡོད་པ་དང་། མི་ ག་པར་ཡོད་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། དོན་དམ་པའི་ཡོད་པ་གོ་ཆོད་པོ་དང་།
གཉིས་པ་ནི། ན་ ོབ་པའི་ཡོད་པ་ ར་ ང་བའོ། །
འོ་ན་ ག་པས་ མ་པ་ཡང་མི་གཏོད་དེ།

ེད་པ་དང་བཅས་ན་ ག་པར་འགལ་ཅེས་སོགས་ ི་རིགས་པ་དང་།

མི་ ག་པས་གཏོད་ན་ཆོས་ཅན་ ེས་ཟིན་ནས་ཞིག་ཟིན་པས་ཇི་ ར་གཏོད་ཅེས་སོགས་དོན་དམ་པར་ ག་མི་ ག་
གང་གིའང་ མ་པ་གཏོད་པ་ལ་རིགས་པས་ད ད་པ་མི་བཟོད་ ང་།

ཆོས་ཉིད་ ག་པས་ མ་པར་གཏོད་པ་དང་།

ཆོས་ཅན་མི་ ག་པས་ མ་པ་གཏོད་པའི་ ལ་འདི་ནི་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་(༤༡༢བ)འ ང་བ་ཟབ་མོ་ ་མ་ ་ འི་
ལ་ ིས་རིག་པར་ འོ། །ཞེས་ད ་མའི་ གས་ལས་འ ང་བ་ ར་ཤེས་པར་ འོ། །གཞན་ཡང་ ག་པ་ཡིན་ན་
་ ེད་འགལ་ཅེས་པ་ ོའ་ ོན་ ་ཡིད་ཟ་མི་དགོས་ཏེ།

ེད་པོ་མེད་ ང་ ་བ་ཡོད་པ་འགལ་ཅེས་ ོག་གེ་ལས་

གས་ ང་། རིགས་པས་ད ད་ན་མི་འགལ་ཏེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ ིང་གིས་མཆོད་ ོང་བ བས་ནས་མཛ་
ལ་སོགས་པའི་ནད་ཞི་བར་ ེད་དགོས་ མ་པ་ལས། མ་པ་པོས་མཆོད་ ོང་བ བས་ནས་ བ་པོ་ཚ་ལས་འདས་
པར་ ར་ཏེ།

ན་རིང་ལོན་ ང་མཆོད་ ོང་གིས་ ག་སོགས་ཞི་བའི་ ་བ་ ེད་པ་དེ་བཞིན་ ་ ོབ་པ་ ང་ བ་

སེམས་དཔའི་ ་ ོད་ཟབ་མོས་ས་བ ར་ ལ་བ་ ག་པ་དམ་པའི་ ་ ིབ་པ་དང་ ལ་བར་གསལ་བའི་མཆོད་ ོང་
བ བས་ནས།

མཆོད་ ོང་དེ་དང་ ེས་ ་མ ན་པ་ ལ་བའི་ག གས་ ི་ ས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ་ ེད་ལས་

ག མ་ ེད་ ང་།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ལ་བའི་ ་ བ་པ་པོ་དེ་ནི་ས་བ འི་ ན་མཐར་ ་ངན་ལས་ཡོངས་ ་

འདས་ཏེ་ ན་ཆད་ ང་བ བས་པར་ ར་པའི་མཆོད་ ོང་ ག་པར་གནས་པར་ ར་པ་དེས་ན་སེམས་ཅན་ ི་དོན་
ེད་པ་ཡང་ ག་པར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར་ནའང་ ག་པ་དང་ ེད་པ་མི་འགལ་བར་ བ་བོ། །ཡང་གཞན་དག་
ང་དེ་ ་ ས་ ེད་པ་ ག་པར་བཤད་པ་ཡིན་ ི།
ག་པ་དེ་ཆོས་ཅན།

ོད་མི་ ེད་པར་ཐལ།

ག་པས་ ་བ་ ེད་པའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནི་ ེད་པ་

ོད་ ག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། གས་ བ་ཁས་ ངས། འདོད་ན་ཁས་

ངས་ ས
ི ་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ས་པ།
ོང་དཀར་ད ལ་བར་ཆོ་རིས་ཆོ་ལོས་ ེན་པའི་ལོག་བཤད་ལ། །
ག་པའི་དངོས་ ས
ི ་ ་བ་ ེད་པ་ ངས་ཅན་ཁོ་ནའི་ག ང་། །
ཡིན་(༤༡༣ན)ཅེས་ ་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་ངན་ ང་གིས་ ེར་བ་ མས། །
བདག་དང་གཞན་ ི་ ་བས་ ག་ ་ཐོས་པར་མ་ ར་ཅིག །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། གོང་ ་ ོས་པའི་དཔེ་དེ་བཞིན་ ་ཆོས་ཉིད་ ི་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ ེ་ བ ོམས་པས་ ོ་ ར་ ི་
ི་མ་དང་ ལ་བའི་ ོ་ནས་བདེན་པ་མངོན་ མ་ ་ ས་པའི་ ོམ་ལམ་དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ི མཚན་ཉིད་ཅན་འདི་ཡང་
ན་ ོབ་ ་ ི་མ་ ལ་བ་དང་གཉེན་པོ་བ ེད་པ་སོགས་མངོན་པར་འདོད་པའི་ ་བ་ ེད་དོ། །

གཉིས་པ་དོན་དམ་ ་འདོད་པ་ལ་ནི། དོན་དམ་པར་གནས་ གས་ལ་ ར་ ངས་པ་ཉམས་པ་དང་། ོགས་པ་
འཕེལ་བ་ཡོད་པ་མིན་པ་དགག་པའི་ ལ་ ་བཞེད་པས་དེའ་ི ཚ་ ང་ ་དང་གཉེན་པོའ་འ ་འགོད་ ་ི ོར་བ་མེད་པ་
ཉིད་ ་ི གནས་ གས་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ོགས་པ་ན་ ང་ ་ ོང་བ་དང་། གཉེན་པོ་བ ེད་པ་སོགས་ ི་ ་བ་དོན་ བ་
པས་ཉམས་འཕེལ་མེད་པ་ཉིད་ ོར་བ་ཡིན་པའི་ ིར་ ོམ་ལམ་ ི་ ་བ་མི་ ེད་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །
ག་པ་འ ས་ ་ལ་ ོད་པ་དགོད་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། དོན་དམ་པར་ ང་ བ་ལ་འཕེལ་འ ིབ་མེད་པ་དེ་ ར་ཡིན་ནའང་ ན་ ོབ་ འང་ ང་ བ་ ་ི ་བ་
ལ་སོགས་པའི་དོན་ ེད་པར་མི་ ང་ངོ་ མ་པའི་དོགས་པ་བ ་བའི་ ིར་ག ང་འདི་བཀོད་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།
།
ར ་ ི ི་ ར་ན།
ང་ བ་ཇི་ ་དེ་བཞིན་ ། །
ཞེས་པའི་དཔེ་ལ་ ོད་པར་བཞེད་དོ། །
དེ་དང་མ ན་པར་ གས་ཆ་ལས།
དཔེར་ ར་བར་མི་ འོ་ཞེས་ག ངས་པས།

ང་ བ་ བ་པར་ ར་པ་ཡིན་ན་དཔེར་ ་བ་ཡིན་ ི། མ་ བ་པར་ན་
ང་ བ་ཉིད་ཇི་ ར་ ང་བ་དང་ཇི་ ར་ བ་ ་ ང་བ་ལ་དོགས་པ་

བཀོད་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི།

སེམས་ནི་ ་མས་ ང་ བ་བར། །
རིགས་མིན་ ་ི མས་ ང་མ་ཡིན། །
མདོར།
སེམས་དང་(༤༡༣བ)པོ་བ ེད་པས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་
པའི་ ང་ བ་ ་མངོན་པར་ ོགས་པར་འཚང་ འམ། འོན་ཏེ་སེམས་ ད་མ་བ ེད་པས་ ང་ བ་
སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་མངོན་པར་ ོགས་
པར་འཚང་ ། རེ་ཞིག་གལ་ཏེ་སེམས་དང་པོ་བ ེད་པས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་མངོན་པར་ ོགས་པར་འཚང་ ་ན་ནི། སེམས་དང་
པོ་བ ེད་པ་ཡང་སེམས་ ད་མ་བ ེད་པ་དང་མི་འ ོགས། སེམས་ ད་མ་བ ེད་པས་ ང་ བ་སེམས་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་མངོན་པར་ ོགས་པར་
འཚང་ ་ན། སེམས་ ད་མ་བ ེད་པ་ཡང་སེམས་དང་པོ་བ ེད་པ་དང་མི་འ ོགས་ཏེ། བཅོམ་ ན་
འདས་དེ་ ར་སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བའི་ཆོས་ མས་མི་འ ོགས་ན་ཇི་ ར་དགེ་བའི་ ་བ་ མས་
ཚགས་ ་འ ར། དགེ་བའི་ ་བ་མ་བསགས་པར་ནི་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་
མངོན་པར་ ོགས་པར་འཚང་ ་བར་མི་ ས་སོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ཏེ། དེའང་ ོམ་ལམ་ ི་སེམས་ནི་ཆོས་ཅན།

ང་ བ་ཆེན་པོ་ ེད་པར་ ེད་པའི་ཐབས་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ ་མས་ ང་ ང་ བ་ ེད་པར་ ེད་པའི་ཐབས་ ི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ལ། སེམས་ ི་མས་
ང་ ང་ བ་པར་ ེད་པའི་ཐབས་མ་ཡིན་པའི་ ིར། མ་ བ་ན། སེམས་ ་མས་ ང་ ང་ བ་པའི་ཐབས་མ་ཡིན་
ཏེ། སེམས་ ་མ་དེ་སེམས་ ི་མ་དང་མ་འ ད་པའི་ ིར་ཏེ། སེམས་ ་མ་ཡོད་པའི་ཚ་ ི་མ་མ་ ེད་ནས་མེད་པའི་
ིར།

སེམས་ ི་མས་ ང་ ང་ བ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

སེམས་ ་མ་(༤༡༤ན)དེ་ ི་མ་དང་མ་འ ད་པའི་ ིར་ཏེ།

སེམས་ ི་མ་ ེས་པའི་ཚ་ ་མ་འགགས་ནས་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། གཏན་ཚགས་ བ་པ་དང་། ཐལ་བ་འགོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། སེམས་ ་མ་དང་ ི་མ་ཁོ་ན་དང་།

ས་གཅིག་ ་འ ང་བའི་མང་པོ་དང་། རིམ་ ིས་འ ང་བའི་

མང་པོ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་ བ་འཐོབ།
དང་པོ་ ར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ་མ་དང་ ི་མར་ ར་པའི་སེམས་རེ་རེ་བས་ནི་སངས་ ས་ ་ི ང་ བ་ བ་
པར་ ེད་པའི་ ་ ོབ་ལམ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་དོན་མཐའ་དག་འཚགས་པར་ཤེས་པ་
རེ་རེ་བ་ལས་མི་ ང་བའི་ ིར།

་ ིའི་ཤེས་པ་རེ་རེས་ ང་ ང་ བ་ བ་པར་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ང་ བ་

་ི ་ཚགས་ ངས་མ་ཚང་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ར་རོ་ཞེ་ན། འདོད་པའི་དོན་ བ་པར་ ེད་པ་ ང་བའི་སེམས་ ད་གཅིག་ལ་ ས་ཅིག་ཅར་ ་ ང་
བའི་སེམས་བ ེད་པ་མང་པོ་ཉིད་ ས
ི ་ ང་ ང་ བ་ བ་པའི་ཐབས་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ མས་ནི་ མ་
པར་ཤེས་པའི་ ད་རེ་རེ་བའོ། །ཞེས་དང་།
མ་འ ེལ་ལས།

ོག་བཅས་ ོག་པ་མེད་པའི་ཡིད། །
ཅིག་ཅར་ ་ནི་འ ག་ ིར་རམ། །
ོག་གཉིས་ཅིག་ཅར་འ ག་པ་མེད། །
འདི་ ར་ མ་པར་ ོག་པ་ མས། །
རིམ་ ིས་འ ང་བར་ཡང་དག་ ོགས། །
ཞེས་འ ང་བས། ད་གཅིག་ལ་ ས་གཅིག་ ་ཤེས་པ་མང་པོ་འ ང་མི་ ིད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ ར་རོ་ཞེ་ན།

་ན་མེད་པའི་སངས་ ས་ ་ི ང་ བ་ བ་པར་ དེ ་པ་ ན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལ་

སོགས་པ་སངས་ ས་ ་ི ཆོས་མ་འ ེས་པ་བཅོ་བ ད་ ་ི བར་ ོགས་པའམ་ཐོབ་པར་འ ར་བའི་ཐབས་རང་གི་ངོ་
བོ་རིམ་ ིས་(༤༡༤བ)འ ང་བས་དེ་ ་ འི་སེམས་བ ེད་པ་ ་ ིར་ ར་པ་མང་པོ་ཚགས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ང་ ང་
བ་ ་ི ཐབས་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་བ ེད་པ་ ད་ཅིག་ ་མ་དེ་ ང་མ་ཐག་ ་སེམས་བ ེད་པ་ ད་ཅིག་ ི་མ་དེའི་
ེས་ ་འ ོ་བ་མེད་པ་ཉིད་ ་འཇིག་པས་ན་སེམས་བ ེད་པ་ ་ ི་ཕན་ ན་འ ེལ་བ་མེད་པའི་ ིར། དེ་ ར་མེད་
ན་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་ནས་རིམ་བཞིན་ ང་ བ་ བ་པའི་ཐབས་ ི་ ས་པ་རང་ ས་ ་ཟད་ནས་ ང་ བ་
ལ་མི་ ོར་བར་འ ར་ཞེས་དོགས་སོ། །
གཉིས་པ་ཐལ་བ་འགོད་པ་ནི།

་མཚན་དེ་བས་ན་ཇི་ ར་ ང་ བ་ ་ི དོན་ ད་པར་ཅན་ ང་བའི་སེམས་

བ ེད་པའི་ ་ོ ནས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ཇི་ ར་ ེད་དེ་མི་ ེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
འདིར་ ོད་པའི་སེམས་ ང་ བ་པར་རིགས་མི་རིགས་ཞེས་པ་འདི་བསམ་པས་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་
ཅིང་།

ོར་བས་དེའི་ཐབས་ བ་པའི་ཐབས་དེའི་ ོ་ནས་ ིབ་པ་ ང་བ་དང་ཆོས་ཉིད་ཁོང་ ་ བ་པར་མི་འ ར་

ཞིང་།
དེ་ ར་འ ར་ན་ ང་ བ་ །ི །
འདིས་ནི་འདོད་པའི་དོན་ བ་ ེད། །
ཅེས་སོགས་མི་འཐད་པར་འ ར་ཏེ།

ང་ བ་ཉིད་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ལ་ལ་དག་སེམས་

ད་ཅིག་མའི་ཤེས་ ན་ ང་ བ་ ་ི ངོ་བོར་རང་བཞིན་ ིས་འ ར་བ་རིགས་པ་མིན་ཅེས་ ོད་ནས།

ལ་བ་ ས་

བཅས་ ས
ི ་དེའི་ལན་ ་སེམས་ ད་ཅིག་མ་འདི་ ང་ བ་ ི་ངོ་བོར་འ ར་བའི་ལན་བ ན་པ་ཡིན་ཟེར། ལན་དེ་ ་

་ ་ཞོག ལ་བ་ ས་བཅས་ ས
ི ་སེམས་ཡིད་ མ་ཤེས་ ངས་མ་ ང་བར་ ང་ཆེན་ཐོབ་པ་ལེགས་པར་བཀག་
པ་ཡིན་པས་ཡི་ ག་བ ེད་པའི་གཏམ་དེ་ ་ ་བདག་དང་ ལ་བ་མི་མཉམ་པས་ཐོས་པར་མ་ ར་ཅིག
བ ན་པ་ལན་དཔེ་དང་བཅས་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། (༤༡༥ན)ཅེ་ན་ཞེས་ ོགས་ ་བཀོད་དེ། ོད་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་ལན་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

མར་མེའི་དཔེ་ཡི་ ལ་ ིས་ནི། །
ཟབ་མོའ་ཆོས་ཉིད་ མ་པ་བ ད། །
མདོར།
རབ་འ ོར་འདི་ཇི་ མ་ ་སེམས། འ ་མར་ ི་མར་མེ་འབར་བས་ ིང་པོ་ཚག་པར་ ར་པ་ན། མེ་ ེ་
དང་པོ་དང་འ ད་པས་ ིང་པོ་དེ་ཚག་གམ། དེ་མེ་ ེ་ ི་མ་དང་འ ད་པས་ ིང་པོ་དེ་ཚག་ཅེས་ ིས་པའི་
ལན་ ། བཅོམ་ ན་འདས་མེ་ ེ་དང་པོ་དང་འ ད་པས་ ང་ ིང་པོ་ཚག་པ་ཡང་མ་ལགས། མེ་ ེ་དང་
པོ་ལ་མ་བ ེན་པར་ཡང་ ིང་པོ་དེ་ཚག་པ་མ་ལགས། བཅོམ་ ན་འདས་མེ་ ེ་ ད་མ་དང་འ ད་པས་
ང་ ིང་པོ་དེ་ཚག་པ་མ་ལགས། མེ་ ེ་ ད་མ་ལ་མ་བ ེན་པར་ཡང་ ིང་པོ་དེ་ཚག་པ་མ་ལགས།
ཞེས་པས་དོན་དམ་པར་ན་ཚག་པ་མེད་ཅེས་བ ན་ཏོ། །
བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་བཀའ་ ལ་པ། རབ་འ ོར་འདི་ཇི་ མ་ ་སེམས། འོན་ ང་ ིང་པོ་དེ་ཚག་མོད།
གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་དེ་ནི་ཚག་གོ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་ནི་ཚག་གོ། །ཞེས་ ན་ ོབ་ ་ཚག་
པར་བ ན་ཏོ། །
བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་བཀའ་ ལ་པ། རབ་འ ོར་དེ་བཞིན་ ་སེམས་དང་པོ་བ ེད་པས་ ང་ བ་སེམས་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་མངོན་པར་ ོགས་པར་འཚང་
མི་ ། སེམས་དང་པོ་བ ེད་པ་ལ་མ་བ ེན་ ང་ཞེས་པ་དང་། སེམས་ ི་མ་བ ེད་པ་ལ་མ་བ ེན་པར་ཡང་
ཞེས་བཞི་ག ངས་ནས། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་
མངོན་པར་ ོགས་པར་འཚང་མི་ ་བ་ཡང་མ་ཡིན།

ཅེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། མར་མེའི་ ད་ཅིག་ ་ ི་འཚགས་ནས་ ོང་ ་བ ེགས་པའི་དཔེའི་ ལ་ ིས་ནི་ ོམ་ལམ་
ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་ཟབ་མོའ་(༤༡༥བ)ཆོས་ཉིད་ མ་པ་བ ད་ ད་ཅིག་ ་ ི་རིམ་བཞིན་འ ང་བ་ལ་བ ོས་
ནས་ ང་ བ་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ཐབས་ ་ག ངས་སོ། །
ཡང་མཁས་པ་དག་གིས་འདི་ ར་ ་ག ངས་ཏེ། ོབ་དཔོན་ ི་དགོངས་པ་ནི།
མར་མེའི་དཔེ་ཡི་ ལ་ ིས་ནི། །
ང་ བ་པར་ནི་འ ར་བ་ཡིན། །
དཔེ་འདི་ཉིད་ ་ི ོ་ནས་ནི། །
ཟབ་མོ་བ ད་ ས
ི ་ ོགས་པར་ ། །
ཞེས་པར་འདོན་ཏེ། དེའང་མར་མེའི་དཔེའི་ ལ་ ོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སེམས་བ ེད་ ིས་ ང་ བ་
བ ེད་པའི་ ལ་དང་། ཞར་ལ་ཟབ་མོའ་ཆོས་ཉིད་བ ད་ ང་ ོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ ིར། དེའང་འདི་ ར་འ ར་
ཏེ།

ོང་ ་ མ་ ན་ ེག་ ེད་ ་ི མར་མེ་ཆོས་ཅན། དེ་མི་བ ེག་པར་ཐལ།

ོད་ ིས་ ད་ཅིག་དང་པོ་ཁོ་ནས་

ང་མི་བ ེག ི་མ་ཁོ་ནས་ ང་མི་བ ེགདེ་གཉིས་ ན་ཅིག་ ་ཚགས་པ་ནི་མི་ ིད་པའི་ ིར་རོ།

།དེ་ལ་རབ་

འ ོར་ ིས། བ་པ་མེད་དེ། ོས་མེད་ ་མི་བ ེག་ ང་ ་ ི་རིམ་ཅན་ ་འ ང་བ་ལ་བ ེན་ནས་བ ེག་པའི་ ིར་
ཞེ་ན། བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ། འོ་ན་ ་མ་ལའང་ བ་པ་མེད་པར་ཐལ། སེམས་བ ེད་པས་ ང་ བ་ ོས་མེད་ ་
མི་བ ེད་ ང་།

་ ི་རིམ་ཅན་ ་འ ང་བ་ལ་བ ོས་ནས་བ ེད་པའི་ ིར། དེ་ ར་ན་མར་མེའི་དཔེས་ ེ་བ་ཟབ་

པ་ཁོང་ ་ ད་ཅིང་། དེ་ལ་བ ེན་ནས་བ ད་ཀ་ཁོང་ ་ ད་པར་ འོ་ཞེས་བཞེད་ཅིང་ག ངས་ལ།
ཉི་ ང་ལས་ནི།
མར་མེའི་དཔེ་སེམས་བ ེད་ ས
ི ་ ང་ བ་ ེད་ ལ་ཁོ་ན་མཚན་ ེད་ ་ ར་ན། སེམས་བ ེད་ ད་
ཅིག་ ་ ི་རེ་རེས་མི་བ ེད་ཅིང་། དེ་དག་མེད་པར་ཡང་མི་བ ེད་ལ། འོན་ ང་བ ེད་པར་ནི་འདོད་དོ།
།
ཞེས་བ ན་པ་དེ་ཉིད་ཇི་ ར་ཤེས་པར་ ་ཞེ་ན།

ཟབ་མོའ་ཆོས་ (༤༡༦ན)ཉིད་ མ་པ་བ ད་ ་ི ེས་ ་འ ངས་

ནས་ཤེས་པར་ འོ་ཞེས་འཆད་དོ། །
་ི པ་ ར་ན། མར་མེའི་དཔེས་ ང་ བ་པར་འ ར་པར་ཤེས་པར་ ་ན། ང་ བ་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཟབ་མོའ་

ཆོས་ཉིད་ མ་པ་བ ད་མངོན་ ་ ས་པའོ། འོ་ན་ཟབ་མོའ་ཆོས་ཉིད་བ ད་གང་ཞེ་ན།

ེ་བ་དང་ནི་ཞེས་སོགས་

ས
ི ་འཆད་པར་བཞེད་དོ། །
ཡང་ ི་རབས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།
མར་མེའི་དཔེ་ཡི་ ལ་ ིས་ནི། །
ཞེས་པ་ ་མའི་ལན་ཡིན་ལ།
ཟབ་མོའ་ཆོས་ཉིད་ མ་པ་བ ད། །ཅེས་པ།

ེ་བ་དང་ནི་འགག་པ་ཞེས་སོགས་ ི་མདོར་བ ན་ཡིན་པས།

དོན་ཚན་མི་གཅིག་ ང་དཔེ་གཅིག་གི་ ོ་ནས་དོན་གཉིས་མཚན་པས་བཤད་པ་ཟོར་ཡང་བའི་ ིར་ ོགས་གཅིག་
་མཛད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
ག མ་པ་ལ། དཔེ་ བ་པ། དཔེ་དོན་ ར་བ། གཞན་ཡང་མཚན་ ལ་དང་ག མ་ལས།
དང་པོ་ལའང་ག མ། མ་ ོས་པར་མི་བ ེགབ ོས་ནས་བ ེག་པ། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། མ་ ོས་པར་མི་བ ེག་པའི་ ་མཚན་ཅི་ ར་ཞེ་ན། མེ་ ེ་དང་ ོང་ འི་ ིང་པོ་འ ད་པའི་ ད་ཅིག་
མ་དང་པོ་ལ་མེ་ ེ་དང་ ིང་པོ་རང་གི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ ས་ཕན་ ན་ཐ་དད་པའི་ ོ་ནས་ ོང་ ་དང་མེ་ ེ་ ས་
མཉམ་པར་འ ད་པ་ཙམ་ ་བ ེད་པ་ཡིན་ ི།

ོང་ ་ ེག་ ས་ ་ི ས་པ་ ད་པར་ཅན་ ་མ་ ས་པའི་ ིར་

དང་། དེས་ན་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་མེད་པར་ ་དང་འ ས་ འི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ག
ེ ་པར་ ེད་
པ་མེ་ ེ་དང་། བ ེག་པར་ ་བ་ ོང་ ་ཚག་པ་མེད་ལ། མར་མེ་ ད་ཅིག་མ་དང་པོའ་ ས་ ་མར་མེ་ ད་ཅིག་མ་
གཉིས་པ་ལ་མ་ ོས་པར་མི་བ ེག་པ་དེ་བཞིན་ །

ད་ཅིག་མ་དང་པོ་འདས་ ེས་ ་ ང་བའི་ ད་ཅིག་མ་

(༤༡༦བ)དང་པོའ་ ་ལ་མ་ ོས་པར་མེ་ ེ་དང་ ངི ་པོ་ ེག་ ེད་དང་བ ེག་ ་ ད་པར་ཅན་ ི་ ས་པ་ ད་ཅིག་
མ་གཉིས་པ་ལ་ཡང་མེ་ ེས་ ོང་ ་ ེག་པའི་ ་བ་མེད་དེ། གལ་ཏེ་ ེག་པའི་ ་བ་དེ་ ེད་ན་ ས་ ག་ ་བ ེག་
པའི་ ་བ་ཡོད་པའམ། ལ་སོགས་པས་ ག་ ་ ་བ་མེད་པར་ཐལ་བར་འ ར་ཏེ།

ད་ཅིག་མ་དང་པོའ་ ་ལ་མ་

ོས་པའི་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་དེ་ ་མེད་ ་ཐལ་བ་གང་ཞིགདེར་ཐལ་ན། ་མེད་ལ་འ ང་ན་རེས་འགའ་འ ང་བ་
མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ། ག་པའི་ཡོད་མེད་གང་ ང་ལས་མ་འདས་པའི་ ིར།
མ་འ ེལ་ལས།
་མེད་གཞན་ལ་མི་ ོས་ ིར། །

ག་ ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་འ ར། །
དངོས་པོ་ མས་ནི་རེས་འགའ་ཞིག །
འ ང་བ་བ ོས་པ་ལས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
དེ་བས་ན་ ད་ཅིག་མ་དང་པོ་མེད་པའམ་མ་ ོས་པར་ ན་ ོབ་དེ་འཇིག་ ེན་པའི་ཐ་ ད་ འང་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་
པའི་ ས་པ་ ད་པར་ཅན་འ ང་བ་མེད་པའི་ ིར། མར་མེའི་ ད་ཅིག་གཉིས་པར་ཡང་ ་དང་འ ས་ འི་མཚན་
ཉིད་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ེག་པར་ ེད་པ་མེ་ ེ་དང་། བ ེག་པར་ ་བ་ ོང་ ་ཚག་པ་མེད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།
པ་དེའི་ ིར།

་མཚན་གང་གི་ ིར་ན་ ད་ཅིག་ ་ ི་ ོས་མེད་ ་བ ེག་ ་ ེག་ ེད་མི་འཐད་པ་དེ་ ར་ཡིན་
འོན་ ང་ ེག་པ་གང་གི་ཚ་འ ལ་ ི་ ེན་ཉིད་ ང་ཚད་པ་འདི་པ་ཙམ་ ་ི བདག་ཉིད་ ་ི ེན་ལ་

བ ོས་ནས་ ེག་པ་དེ་ ེན་ཅིང་འ ལ
ེ ་བར་འ ང་བའི་ཆོས་ཉིད་ ་ི དབང་གིས་ཡིན་ལ། ཆོས་ཉིད་དེ་ ་ ་ནི་ཆོས་
ཉིད་གོ་ཆོད་པོ་མ་ཡིན་པས་མ་བ གས་གཅིག་ ་ཉམས་དགའ་བ་ཉིད་ ་གནས་ལ། བ གས་ན་ཆོས་ཉིད་དེ་ ་ ་
ད ད་མི་བཟོད་པ་རང་གི་ངོ་བོས་ ོང་ཡང་འ ལ་ཤེས་ ི་ངོར་ ་དང་འ ས་ ་ ་ ིའི་འ ེལ་བ་ བ་པའི་
(༤༡༧ན) ོབས་ ས
ི ་ ོང་ ་དང་མེ་ ེ་གཉིས་ཀ་འ ད་པའི་ ས་པ་ ད་པར་ཅན་ ི་རང་ ས་ ད་ཅིག་དང་པོ་ལ་
བ ོས་ནས་ ོས་པ་དེས་ ས་པའི་ ིང་པོ་ ེག་པ་ལ་མ ་ ལ་ ་ ནི ་པ་དང་ ན་པའི་ ས་པ་ ད་པར་ཅན་མར་
མེའི་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་ཚག་པའི་ ས་པ་ཐོགས་མེད་ ་ ར་པ་དེའི་ཚ་ ་ ་མ་མེད་པར་
ཞིག་ ང་།

་མེ་ ེ་དང་འ ས་ ་ ོང་ ་བ ེག་པ་དག་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ས་མཉམ་ ་མེ་ ེ་ཐ་མ་ ེ་བ་དང་།

ོང་ ་འཇིག་པར་འཇིག་ ེན་ལ་དམིགས་པས་ ེག་པར་ ེད་པ་མེ་ ེ་དང་། བ ེག་པར་ ་བ་ ོང་ ་དག་ཐ་ ད་
་ཡོད་པར་ གས་སོ། ། གས་པ་ལས་གཞན་ད ད་ན་ཐ་ ད་ འང་མེ་ ེ་དང་ ོང་ ་འ ད་པའང་ཡོད་པ་མིན་
པ་ནི་ཞར་ལ་འོངས་པའོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

གས་པའི་ ་མཚན་དེ་བས་ན་ ད་ཅིག་མ་དང་པོས་ ང་མེ་ ེའི་ ད་ཅིག་མ་

གཉིས་པ་ལ་མ་བ ོས་པར་ ིང་པོ་མ་བ ག
ེ ས་ལ།

ད་ཅིག་མ་གཉིས་པས་ ང་མེ་ ེའི་ ད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལ་མ་

བ ོས་པར་ ིང་པོ་མི་བ ེགས་པ་ཞེས་ ་བ་འདི་ བ་བོ། །
གཉིས་པ་དཔེ་དོན་ ར་བ་ནི། མར་མེའི་དཔེའི་ ལ་ ིས་ ད་ཅིག་མ་ ་ ིར་ ར་པ་གཉིས་པོ་དེ་ ལ་ ོང་ ་
གཅིག་ཚག་པ་ལ་ཕན་པ་ཉེ་བར་ ོར་བར་ཤེས་པར་ ེད་པ་ ར་ལེ ན་པས།

མེ་ ེ་ ད་ཅིག་མ་ ་མ་དང་ ི་མ་

ཚགས་ནས་ ོང་ ་བ ེགས་པ་དེ་བཞིན་ ་ ན་པ་ཉེར་བཞག་སོགས་ ང་ བ་ བ་པར་ ེད་པའི་ འི་དངོས་པོ་

ཚད་ཡོད་པ་ ས་ ང་ཞིག་ ལ་ ་ ང་བའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་མ་ལ་བ ེན་ནས་ ས་ ང་ ་མ་དེ་ལ་ ང་བའི་
དོན་ ིས་ ི་མའི་ཤེས་པ་ལ་དབེན་པ།

་མ་ལས་ ག་པར་ ད་པར་ ་འཕགས་པའི་ ང་ བ་ ་ི དོན་ ས་ཆེན་

ང་བའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ོམ་པའི་ལས་ བ་པར་ ེད་(༤༡༧བ)པ་ ི་མ་ ེ་བའི་ ོ་ནས་ ང་ བ་རིམ་ ིས་
འཐོབ་པར་རིགས་སོ། །
ག མ་པ་གཞན་ཡང་མཚན་ ལ་ནི། གོང་ ་ཇི་ ད་ ོས་པའི་མར་མེའི་དཔེ་ཁོ་ནས་གཞན་ཟབ་མོའ་ཆོས་ཉིད་
མ་པ་བ ད་མངོན་པར་ ོགས་པ་དང་། ཇི་ ར་ ོམ་པའི་ ལ་ཁོང་ ་ ད་པར་ ་བ་ཡིན་པས་སོ། །
བ ད་པ་ཟབ་མོ་བ ད་ ་ི གས་ཉིད་བ ན་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ིར་མི་ ོག་པ་ མས་ ི་ གས་ ་ི མཚན་ཉིད་

བ ོད་པའི་ ིར། འདིར་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཉིད་བ ད་བ ན་ཅིང་འདི་གང་ཟག་ འི་ ལ་ཏེ་ ད་གང་ལ་ ན་པ་ཡིན་ཅེ་
ན།
གཉིས་པ་ནི།

ེ་བ་དང་ནི་འགག་པ་དང་། །
དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཤེས་ ་དང་། །
ཤེས་དང་ ོད་དང་གཉིས་མེད་དང་། །
ཐབས་མཁས་པ་ལ་ཟབ་པ་ཉིད། །
མདོར།
གསོལ་པ། སེམས་དང་པོ་བ ེད་པས་ ང་སེམས་དང་པོ་བ ེད་པ་ལ་མ་བ ེན། སེམས་ ད་མ་བ ེད་
པས་ ང་སེམས་ ད་མ་བ ེད་པ་ལ་མ་བ ེན་པར་ ང་ བ་ཆེན་པོ་ ་མེད་ ་འཚང་ ་བ་མ་ལགས་ན།
བཅོམ་ ན་འདས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ་མེད་ ང་ བ་ ་འཚང་ ་བ་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བ་ཟབ་
པ་དེ་ནི་ངོ་མཚར་རོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི།

ན་ ོབ་ ་ི ེ་བ་བ གས་ན་མ་ ེས་པ་དང་། མ་ ེས་པ་དེ་ ན་ ོབ་རང་ལ་བ ོས་པའི་

དོན་དམ་དང་། འདི་དོན་དམ་གོ་ཆོད་ ་འདོད་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ ་བ་དག་ཡིན་ཅིང་། དེ་ མ་ ངས་པའི་དོན་དམ་

པར་ད ་མ་པ་ཆེན་པོ་དག་བཞེད་ལ། དོན་དམ་པའི་ ིང་པོ་ ོས་ ལ་ ་ ེས་པ་ནི་བ གས་ད ད་ ི་ ོ་ལ་དོན་ ི་
སེལ་བ་ཙམ་ཡང་ ང་མི་ ང་ཞིང་།
མིན་པས་ ེ་བ་ཟབ་པ་དང་ནི།

་མཚན་དེའི་ ིར་དེ་ ་ འི་ ེ་བ་དེ་ ག་མི་ ག་ཡོད་མེད་སོགས་ ི་མཐའ་
ན་ ོབ་ ་ནི་འ ལ་ངོར་ཆོས་དག་ ང་བ་ལ་འ ལ་ ལ་མ་ ེས་པ་གང་ཞིག་

ེས་པར་འ ལ་པ་དང་(༤༡༨ན)དེ་ ར་འ ལ་པས་མ་ ེས་པའི་ ོབས་ ་ི ེ་བ་བ ན་པ་དེ་ ེས་པར་མ་
བ གས་པས་ཡང་འ ལ་ཏེ་འགག་པར་ ང་བ་དང་།

ཡང་འ ལ་ ན་ ིས་འགགས་པ་དེ་ ར་གདོད་ ེས་ ང་

མ་པ་སོགས་མ་རིག་པའི་བ ད་བ གས་པ་ མས་ལ་འ ང་གི། དོན་དམ་པར་ན་ ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ནི་ ེ་མི་ ིད་པའི་ ིར་འགག་ ་མི་ ིད་ལ། དོན་དམ་མཆོག་གི་རང་བཞིན་འ ར་བ་མེད་པར་གནས་པས་འགག་
པ་དང་ ན་ཆད་པ་མེད་པས་འགག་པ་ཟབ་པ་དང་། བདེན་པ་གཉིས་ ི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཐ་དད་ཅིང་གཉིས་ཀ་ལའང་
དངོས་ ོབས་ ་ི ་ ེད་ལས་ག མ་རེ་ཡོད་ལ། ་ ེད་ ི་ ལ་གོ་ཆོད་པོ་ཡིན་མིན་བདེན་བ ན་ ིས་འ ེད་ཅིང་།
འོན་ཏེ་དེ་བཞིན་ཉིད་གཉིས་ཀའང་ ོང་ཉིད་ཙམ་ ་རིས་མ ན་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཟབ་པ་དང་།

ན་ ོབ་ ་ཤེས་

པར་ ་བ་ ན་ ོབ་ ་ི ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚད་མེད་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ མ་ཤེས་ ིས་ཤེས་པར་ ་བ་གཞལ་
་མེད་པ་དང་།

དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཚད་མེད་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ཡེ་ཤེས་ ིས་ཤེས་པར་ ་བའི་ ལ་

ཚད་ ས
ི ་གཞལ་བ་ལས་འདས་ ང་།

ོགས་པའི་སངས་ ས་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ཀའི་ཤེས་ ་ ན་མངོན་པར་

ཁོང་ ་ བ་པས་ཤེས་ ་ཟབ་པ་དང་།

མ་ཤེས་ནི་མ་རིག་པའི་ ེན་ ིས་མ ས་ ང་བ་རེས་འགའ་བ་ཡིན་ཅིང་།

ཡེ་ཤེས་ནི་ ེན་ ིས་ ད་པར་ ་ ར་མེད་པ་ ག་པའི་ངོ་བོར་གནས་པས་ཤེས་པ་ཟབ་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་ ང་
བ་ནི་ ོད་པས་མཆོག་དམན་ ་མི་འ ར་ཡང་།

ན་ ོབ་ ་ཡིད་ ི་ ན་ ་ ོང་བ་དང་འ ེལ་བའི་ ས་ངག་གི་

ོད་པའི་ ད་པར་མཆོག་དམན་ ིས་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ཡོད་པ་ ར་ ང་བ་དང་།

བསལ་བ་ ར་ ང་བས་

(༤༡༨བ) ོ༷ད་པ་ཟབ་པ་དང་། བཏགས་པ་ ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉིད་གཉིས་ ་མེད་པ་བཞིན་ ས་ ་
ཡོད་པ་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་གཉིས་ ་མེད་པ་ ེ། དེ་ ་ འི་ ལ་ ིས་བདེན་གཉིས་སོ་སོའ་ཆོས་ཅན་
དང་ཆོས་ཉིད་གཉིས་ ་མེད་པས་ཟབ་པ་དང་།

ན་ ོབ་ ི་ངོར་སངས་ ས་གདོད་སངས་ ས་དགོས་པ་ ར་

འཚང་ ་བའི་ཐབས་ ་ི ་ ེན་འཚལ་ཞིང་། དོན་དམ་པར་གདོད་མ་ནས་སངས་ ས་ཟིན་པ་ཉིད་སངས་ ས་ ་
བ་པར་ ོན་པའི་ཐབས་མཁས་པ་ལ་ཉེ་བར་ ོར་བ་ཟབ་པ་ཉིད་དེ།
བ ད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། ཟབ་པའི་ད ེ་བ་དང་། ཟབ་པའི་ ལ་གཉིས་ལས།

ོགས་པར་དཀའ་བ་གཏིང་མི་དཔོགས་པ་ ེ་

དང་པོ་ནི། སེམས་ ད་ཅིག་མ་ ་མ་དང་ ི་མ་དག་གིས་རང་བཞིན་ ང་ བ་ ་འ ར་བ་མ་ཡིན་ལ།

ན་

ོབ་པའི་ཆོས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་དགག་པས་ ང་ ང་ བ་ཆེན་པོ་མི་བ ེད་དེ། དེ་ནི་ཡོད་པ་བཀག་ཙམ་ ི་མེད་
པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ ིར། འོ་ན་ ང་ བ་དེ་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན། བདེན་པ་མཐོང་བའི་ ོམ་པས་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ཡོད་
མ་ ོང་བ་ལ་ཡོད་པར་ ོ་འདོགས་ ་ི གདགས་ ་འདོགས་ ེད་བཏགས་པ་དང་བཅས་པ་ཟད་ནས་ཡང་དག་པའི་
ཡེ་ཤེས་ ་ི དོན་ ོགས་པར་ ་བའི་ ང་ བ་ ་ི དོན་ ད་པར་ ་འཕགས་པ་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པ་དེ་མངོན་པར་
གསལ་བར་བ ེད་དོ། །ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་ཕན་ ན་བ ོས་ཏེ་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བའི་དབང་གིས་ ང་ བ་
ར་བ ེད་པ་ ར་ ང་བས་ ེ་བ་ཟབ་པ་དང་།

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ ེན་ལ་བ ོས་ནས་ ང་བ་ཙམ་ཉིད་ནས་

ང་བ་དང་ ེས་པའི་རང་བཞིན་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ལ། དེ་ ར་མེད་པ་ལ་ ེ་འགག་མི་(༤༡༩ན)འཐད་ ང་།

ན་

ོབ་ ་ི མ་གཞག་ ་ཡང་འདིར་ ེ་བ་ལ་བ ོས་པས་འགག་གོ་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་འགག་པ་ཟབ་པ་དང་།

ོབ་

ལམ་ ི་གནས་ བས་ཐམས་ཅད་ ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་མཉམ་བཞག་ ་ཡེ་ཤེས་ ས
ི ་ ར་མངོན་ ར་དང་ ེས་ཐོབ་
་ཡང་དག་པའི་དམིགས་པ་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་ ལ་ ིས་གོམས་ ང་། ཐབས་ ་ི མཐར་མ་ ིན་པར་དེ་བཞིན་
ཉིད་དེ་ཁོ་ན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཁོ་ནར་མི་གནས་པས། དེ་བཞིན་ཉིད་མངོན་ ་མི་ ེད་ཅེས་ ་བ་ནི་དེ་བཞིན་
ཉིད་ ོགས་པའི་ ལ་ལ་ཟབ་པ་ཡིན་ལ།

ཁ་ཅིག་སར་གནས་ ི་སེམས་དཔའ་འདོད་ན་ཡང་དག་པའི་མཐའི་ཞི་བ་

ོགས་གཅིག་པའི་ ང་འདས་ཐོབ་པར་ ས་ཞེས་པའི་ཚ། སར་གནས་ ི་སེམས་དཔའི་ ན་ཆད་ནས་ཞི་བ་འབའ་
ཞིག་ལ་ གས་པའམ་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཟེར་བ་དེ་ལ་དེའི་ཚ་སར་གནས་ ི་སེམས་དཔའ་ ན་ཆད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།
ད་ ང་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་མ་ཐོབ་པས་ ངས་པ་ཡོངས་ ོགས་དང་ ོགས་པ་ཡོངས་ ོགས་
མེད་ལ།
ིར་དང་།

དེ་མེད་ན་གང་སེམས་དཔའ་ཞེས་གདགས་གཞིར་ ར་པའི་ ོང་བ་ ག་མ་ ད་ ན་དེ་ད་ ང་ཡོད་པའི་
དེ་ཞི་བ་ལ་ གས་ཟིན་ ང་ ར་སེམས་དཔའ་དེ་སངས་ ས་ ི་ གས་ ེས་བ ལ་བ་ན་ ོགས་པའི་

སངས་ ས་ བ་པར་ ེད་པའི་ ིར་ཡང་གནས་ བས་དེའི་ཚ་སེམས་དཔའ་ ན་ཆད་པ་མིན་ནོ། །
དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ི རང་བཞིན་ ི་ཆོས་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ་ ིབ་ ེད་ ་ི ིབ་པ་ ངས་པའི་ ིར།

ིན་པ་ལ་སོགས་

པ་ མ་པ་ ་མ་ ེས་ ་ བ་པར་ ེད་དེ། དེ་ ར་ ས་པས་ཚགས་བསགས་ ོབས་ ིས་ ིབ་པ་ ངས་པའི་མ ་
ས་ ག་པར་འཕེལ་བ་ཞེས་ ་བ་(༤༡༩བ)འདིས་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོ་འ ག་པའི་ ལ་ཟབ་པ་དང་།

དེ་

བཞིན་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི དབང་ ་ ས་ནས་ ོས་པར་མཐོང་བ་མེད་པ་ཉིད་གནས་ ལ་ལ་ གས་པའི་མཐོང་བ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ཤེས་པ་ཟབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ིར་མེད་པ་ལ་མངོན་ མ་པར་མཐོང་ ་མི་ ང་བ་སོ་ ེའི་ཤེས་པ་ལ་

ཡིན་ ང་། བདེན་པ་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་ནི་ཆོས་ ི་མིག་ཐོབ་པའི་ ིར། མེད་པ་མཐོང་ ་ ང་བའང་ ིད་པའི་ ིར་
ཏེ། ཤིན་ ་ ་བའི་དོན་ཡིན་པས་སོ། ། ་མཚན་དེས་ན་དེ་ ་ ་ནི་ཤེས་པ་ཟབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཉིད་ ོང་པ་ཉིད་
ས
ི ་ལས་ ་ ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོད་པ་མེད་པ་ཉིད་ལ་གནས་ ང་།

ོང་པ་ཉིད་ ་ི ོ་ལས་ཐམས་ཅད་ ང་བའི་

ིར་ ིན་སོགས་ ོད་པའོ་ཞེས་ ་བས་ ོད་པ་ཟབ་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཉིད་གཅིག་ ་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་
ན་ ོབ་པའི་ཆོས་གཉིས་ ་ ེ་གཉིས་པ་མེད་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་གནས་པ་ཡང་ ན་ ོབ་ཉིད་ ་ ན་ ོབ་པའི་སངས་
ས་ བ་པའི་ཐབས་ཐམས་ཅད་ བ་བོ་ཞེས་ ་བ་གཉིས་ ་མེད་པ་ཟབ་པ་དང་།
ཅད་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་བསགས་པ་ལ་འབད་ ང་།

སེམས་ཅན་ ི་ཚགས་ཐམས་

སེམས་ཅན་དེས་དེའི་འ ས་ ་སངས་ ས་ཉིད་མི་འཐོབ་

ཅེས་པ་འདི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཟབ་པ་ཡིན་ཏེ།
འོ་ན་སེམས་ཅན་འཚང་མི་ ་ན་སེམས་ཅན་ ིས་ བ་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན།
སེམས་ཅན་འཁོར་བར་འཁོར་བའི་ ་མཚན་ནི།
དཔལ་ཆོས་ ་ི གས་པས།
ཇི་ ིད་བདག་ཆགས་མ་བཅོམ་ཞིང་། །
དེ་ནི་ཡོངས་ ་ག ངས་ ར་པ། །
དེ་ ིད་ ག་བ ལ་ ོ་བཏགས་ནས། །
རང་བཞིན་ ་ནི་གནས་པ་མེད། །
ཅེས་ ང་ བ་ཆེན་པོའ་རང་བཞིན་ ་གནས་པ་ལ་བདག་བ ོག་དགོས་པར་བ ན་ཅིང་། བདག་དང་སེམས་ཅན་ ་
འཛན་པ་པོ་དེ་ ོལ་བ་དང་འཚང་ ་(༤༢༠ན)བ་མ་ཡིན་ ང་། ལམ་ བ་ལ་དགོངས་པ་ཡོད་དེ།
ཆོས་ ་ི གས་པས།
ོལ་བ་པོ་ནི་མེད་ན་ཡང་། །
ལོག་པར་ ོ་འདོགས་གཞོམ་ ིར་བ ོན། །
ཅེས་ག ངས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་ཟབ་པའི་ ལ་ནི།

མ་པར་ཤེས་པས་བསམ་ ས
ི ་མི་ བ་པའི་ མ་པར་ཐར་པའམ་ ོད་ ལ་ཐོབ་

པའི་ ་ོ ནས་བདེན་གཉིས་ཕན་ ན་འགལ་བའི་ ལ་ ིས་ ང་ བ་ ་ི དོན་ བ་པ་ན་གཏིང་དཔག་པར་དཀའ་བས་

ཟབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ ིའི་དོན་བ ་བ་ནི། ོབ་པ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ཚགས་མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
འདིར་ ས་པ།
བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལམ་ལ་འ ག་ཚ་དམ་པའི་ས་ཡི་ཁང་བཟང་ཉིད་ ་ཕན་བདེ་ཡོངས་འ འི་ ིབ་
དོགས་ལ། །
སེམས་དཔའི་ ལ་པོ་ཐབས་མཁས་ད ང་བཅས་ ིང་ ོབས་དབང་གིས་འ ོ་ཚ་ བ་པ་བསལ་ ིར་ངལ་
གསོར་ ེད་པ་ན། །
ཟབ་མོའ་རོ་ ོང་དགའ་བའི་དཔལ་ལས་ ིར་ ོག་མེད་ཅིང་ཐར་པའི་མི་མ ན་ ོགས་ ན་ཕམ་པར་ ེད་པ་
ནི། །
ིང་ ེའི་དབང་ ར་གསེར་ ི་འཁོར་ལོ་ནམ་མཁར་འཕགས་ནས་ ེགས་ ན་ ི་བོར་བཀའ་ཡིས་མེ་ཏོག་
འཆིང་བར་ ེད། །ཅེས་སོ། །
ག མ་པ་ ོམ་རིམ་ ད་པར་ཅན་ལ་ག མ། ིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ ི་ ོར་བ། ཞིང་དག་པའི་ ོར་བ། ཐབས་མཁས་
པའི་ ོར་བ་བ ་ ོམ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། འཁོར་འདས་ ་ི རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དང་། དེ་ ལ་ཇི་ ར་མཉམ་པ་དང་།

ོར་བ་འདི་ས་

མཚམས་གང་ནས་བ ེད་པ་དང་། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། མདོར།
་རིའི་ ས་རབ་འ ོར་ལ་ ས་པ། རབ་འ ོར་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ལ་ལས་ ི་ལམ་ ་
ོང་པ་ཉིད་(༤༢༠བ)དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། ོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ག མ་ལ་ ོམས་པར་
གས་ན་ཅི་ཤེར་ ིན་ མ་པར་འཕེལ་ལམ། རབ་འ ོར་ ིས་ ས་པ། ཉིན་པར་བ ོམས་པས་ མ་པར་
འཕེལ་ན་ ི་ལམ་ ་བ ོམས་པས་ ང་ མ་པར་འཕེལ་ལོ། །དེ་ཅིའི་ ིར་ན། ི་ལམ་དང་ཉིན་པར་ནི་
མ་པར་ ོག་པ་མེད་པའོ། །
ི་ལམ་ ི་ ས་ནི་འཁོར་བ་དང་། སད་པའི་ ས་ ང་འདས་བ ན་ཏེ། ི་ལམ་དང་སད་པའི་ ད་པར་གཉིད་ ིས་

ེ་བ་བཞིན་འཁོར་འདས་ ་ི ད་པར་མ་རིག་པའི་བ ད་པ་ གས་མ་ གས་ལ་ ེད་པའི་ ིར།
བ ན་ ི་འཁོར་འདས་དེ་ ོལ་ ེ་གཉིས་དང་།

ོབ་དཔོན་

དེའང་འདིར་

ི་པ་སོགས་མི་མ ན་ ོགས་ མ་པར་ ོག་པ་དང་།

གཉེན་པོའ་ མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་རིམ་བཞིན་བཞེད་ལ།
མདོ་ལས་འཁོར་བ་ནི་འ ལ་ ང་ ་ཚགས་ལ་བཞེད་ཅིང་ ང་འདས་ནི་དེའི་རང་བཞིན་ ོང་ཉིད་ལ་བཞེད་དེ།
འདི་ནི་འ ལ་པའི་ ང་བ་ ེ། །
ི་ལམ་ཉམས་ ་ ོང་བ་བཞིན། །
མ་རིག་འ ལ་པའི་གཉིད་སད་ན། །
འཁོར་བ་ མས་ནི་དམིགས་ ་མེད། །
དེ་ཡི་ ིར་ན་འགའ་ཞིག་ལ།

ོ་བ ེད་མེད་པ་སངས་ ས་ཡིན་ཅེས་པ་ ར་རམ། ཡང་ན་ བས་འདིར་ར ་ ི་

ིས། ཁམས་ག མ་པའི་ མ་པ་ཅན་ ་ ང་བ་ ིད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ ་ལ་ཞི་
བའི་ངོས་འཛན་མཛད་དོ། །
དེའང་འཁོར་བ་ནི་ལས་ ་ི དབང་གིས་ཚ་ ་མ་ནས་ཁམས་ག མ་པའི་ ིད་པ་འདིར་འོང་བ་དང་།
ཁམས་ག མ་གཞན་ ི་ཕ་རོལ་ ་འ ོ་བ་ ར་ ང་བ་ཡིན་ལ།

འདི་ནས་

ང་འདས་ནི་ཁམས་ག མ་པའི་ མ་པ་དང་ ལ་

བ་འ ས་མ་ ས་ ིད་པ་ཞི་བའོ། །ངེས་པའི་དོན་ ་འཁོར་བའང་མ་ བ་ཅིང་། ག་པའང་འཁོར་བ་མིན་ཏེ། འཁོར་
བའི་(༤༢༡ན) ་བ་མེད་པའི་ ིར་དང་། མི་ ག་པའང་འཁོར་བ་མིན་ཏེ།

ད་ཅིག་མར་ ར་པའི་མི་ ག་པ་འཁོར་

་མེད་པའི་ ིར་ཏེ་འ ོ་འོང་དང་ ལ་བའི་ ིར་རོ། །འོ་ན་ ད་ཅིག་མ་རེ་རེའི་མི་ ག་པ་ལ་འཁོར་བ་མེད་ ང་། མི་
ག་པའི་ ན་ ི་འཁོར་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།

ད་ཅིག་མ་ལས་གཞན་པའི་ ན་མེད་པའི་ ིར། མི་ ག་པའི་ ན་ ི་

འཁོར་བ་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །
གཉིས་པ་འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ ་ི ལ་ལ།
ཆོས་ཉིད་དོན་ལ་གནས་པའི་ ིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ནི།
ད ་མ་ ་བ་ཤེས་རབ་ལས།
་ངན་འདས་མཐའ་གང་ཡིན་པ། །
དེ་ནི་འཁོར་བའི་མཐའ་ཡིན་ཏེ། །

ཇོ་ནང་པ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ིས་འདི་ ར་ག ངས་ཏེ།

དེ་གཉིས་ ད་པར་ ང་ཟད་ནི། །
ཤིན་ ་ ་བའང་ཡོད་མ་ཡིན། །
ཅེས་ཏེ།

ང་འདས་ ་ི མཐའ་དང་། འཁོར་བའི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་གཉིས་ཀ་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་ ོང་པ་ཆེན་པོ་

ཡོངས་ བ་ ་རོ་གཅིག་པས་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
འདི་དང་མ ན་པར་ གས་ ་ི ཐེག་པར་བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་བ ག་གཉིས་ ་ག ངས་པ།
སངས་ ས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང་། །
ོ་ ེ་འཛན་པ་ ན་ ི་གནས། །
འདི་ཉིད་འཁོར་བ་ཞེས་ ་ ེ། །
འདི་ཉིད་ ་ངན་འདས་པའང་ཡིན། །
འཁོར་བ་ ངས་ནས་གཞན་ ་ནི། །
་ངན་འདས་པ་ ོགས་མི་འ ར། །
ཞེས་ཏེ། སངས་ ས་ ན་ ི་བ གས་གནས་ནི་ཆོས་ ི་ད ིངས་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་དོན་དམ་པའི་ ིད་པ་དང་འཁོར་
བ་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ཏེ།
པོ་ཡིན་ལ།

མ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་ཤེས་རབ་ ོང་ཆེན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ཉིད་ངོ་བོ་ ང་འདས་ཆེན་

མ་པ་ ིད་པ་ག མ་ ་འཆར་བ་དེ་ ངས་པའི་ ང་འདས་མེད་དོ། །དེ་ ་ འི་ ིད་ཞི་ནི་རོ་གཅིག་

པས་མཉམ་པ་ཉིད་དེ།

མ་ འང་ག གས་ མ་(༤༢༡བ)པར་དག་པས་འ ས་ ་ མ་པར་དག་ཅེས་སོགས་

ཐམས་ཅད་རོ་མཉམ་གཅིག་ ་ག ངས་པ་དང་གནད་གཅིག་གོ།

།དེ་ལས་གཞན་ ན་ ོབ་འདི་དོན་དམ་དང་

མཉམ་པ་དང་། འཁོར་འདས་གཉིས་ཀ་ཆད་ ོང་ ་མཉམ་པ་ལ་འཆད་པ་ནི་ ལ་བའི་དགོངས་པ་ལས་རིང་ ་སོང་
བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ལ།

ཁོ་བོའ་ མ་པར་ ོག་པ་ལ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ལམ་ ི་ ང་བ་ ར་དངོས་པོར་མ་

བ་པར་ ོགས་པ་བཞིན་ ་འཁོར་བ་འཁོར་བའི་དངོས་པོར་མ་ བ་པས་འཁོར་བར་མི་ ོག་པ་དང་།

ང་འདས་

ན་ ོབ་པའི་དངོས་པོར་མ་ བ་པས་ ང་འདས་ ་མི་ ོག་པ་ ེ། མི་ ོག་པའི་རང་ངོ་འ ་བའམ། མཉམ་པས་
ིད་ཞི་མཉམ་པ་དང་། ཉིད་ནི་ མ་པ་དེ་ ོས་པ་ལ་ངོ་བོའ་ ེན་ ིན་པས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་ མ་པ་གཅིག་ ་
ན་ ལ་ཅན་མ་འ ལ་བའི་ངོར་ ལ་ ོང་ཉིད་ མ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་ཞི་བ་ ང་ ལ་ཅན་འ ལ་བའི་ངོར་ ལ་ ང་
བ་འ ལ་ ང་གི་ ིད་པ་ ང་ལ།

དེ་ ་ འི་ ལ་དེ་གཉིས་ཀའང་ ལ་ཅན་ཐ་དད་པས་ ིད་ཞི་གཉིས་ ་ ང་བ་

ཡིན་ ི། ལ་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཡོད་པ་མིན་པར་མཉམ་པས་ན་མཉམ་པ་ཉིད་ ི་དོན་ཡིན་པར་ཡང་ངེས་སོ། །
ག མ་པ་ ོར་བ་འདི་ས་མཚམས་གང་ནས་བ ེད་པ་ནི། འདིའི་ ོར་བ་ཙམ་ནི་ ོད་ནས་བ ོམ་ ེ། མི་ ེ་བའི་
ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་ ིར།

དངོས་ནི་ས་བ ད་པ་ནས་ ོར་བ་འདི་ ད་ལ་འཆར་ཞིང་ཡོངས་ ོགས་ནི་ ན་

མཐའ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཉི་ ི་ ང་བར།
ད་ནི་མི་ ོབ་པའི་མཚན་ཉིད་བ ན་པའི་ ིར། འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ ་
བ ོད་པར་ འོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
བཞི་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་ལས་གསོག་པ་མེད་པར་ཐལ་བའི་ ོད་པའི་མདོ་ནི།
བཅོམ་ ན་འདས་(༤༢༢ན) ས
ི །
ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ལམ་ ་ ར་ག ངས་པ་དེ་ ར་ན་ལས་གསོག་པའམ་འ ི་བར་ ར་པ་མེད་དེ།
ཞེས་སོགས་ཡིན་ལ།
དེའི་ལན་ ི་མདོ་ནི།
སད་ནས་ མ་པར་ ོག་ན་ནི་དེས་ལས་བསགས་པའམ་འ ི་བར་འ ར་རོ། །
ཞེས་པའི་དོན་ནི། དགེ་མི་དགེའི་ལས་གསོག་པ་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ལམ་དང་འ ་བ་ཁོ་ན་ཅན་ཡིན་
པའི་ ིར་ཞེས་པའི་ ན་ཀ་ལ་ ི་ལམ་ ིས་ལས་བསགས་ན་འ ས་ ་མི་ ོང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ེས་ ི་ཤེས་

པས་གསོས་བཏབ་ན་འ ས་ ་འ ང་བར་བཤད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ བ་པ་མ་ངེས་པའི་ལན་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ལས་བསག་དགོས་པར་ཐལ་བའི་ ོད་པའི་མདོ་ནི།
རབ་འ ོར། བཅོམ་ ན་འདས་ ང་ཟད་པའི་འ ་ཤེས་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་བ ེད་པར་མཛད་པས། དེའང་ལས་
གསོག་པའམ། ཞེས་སོགས་ཡིན་ལ།
དེའི་ལན་ ི་མདོ་ནི།
་རིའི་ ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ ོག་པ་དང་ མ་པར་ ོག་པ་དང་ ལ་བའོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ེས་ ི་ཤེས་པས་གསོས་འདེབས་

པ་ཡོད་པའི་ ིར། ཞེས་པའི་ ན་ཀ་ལ། སངས་ ས་ ི་སར་ལས་གསོས་འདེབས་ ེད་ ི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། དེ་ལ་མཉམ་ ེས་གཉིས་མེད་པ་གང་ཞིགལས་ཉིད་ ང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།

གས་ ི་མ་ བ་ ེ།

དམིགས་པ་མེད་པར་ལས་མི་ ེ་བའི་ ིར། དེ་ བ་ ེ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ལ་དམིགས་པ་མེད་པར་ མ་ལས་
བ ན་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ོགས་ཆོས་མ་ བ་པའི་ལན་བ ན་ཏོ། །
ག མ་པ་ ང་དང་འགལ་བར་ཐལ་བའི་ ོད་པའི་མདོ་ནི།
རབ་འ ོར། བཅོམ་(༤༢༢བ) ན་འདས་ ས
ི ་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་དབེན་ནོ་ཞེས་བཀའ་བ ལ་ན་ཅིའི་ ིར་
ལས་ནི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པར་ ེའི།
སོགས་ཡིན་ལ།
ལན་ ི་མདོ་ནི།
རབ་འ ོར་ ིས་ ས་པ། དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པར་ ་ ེ།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། དམིགས་པ་ ན་པའི་ ད་ལའང་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བཅོམ་ ན་
འདས་ ས
ི ་ལས་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབེན་ནོ་ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་ཞེས་པའི་ ན་ཀ་ལ།
བ གས་ཤིང་ད ད་ན་འདོད་པའི་ལན་བ ན་ཅིང་།

འདི་ལ་

འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་ ར་ན་ བ་པ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ།

བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་དེ་ ར་ག ངས་པ་དེ། གང་དམིགས་པ་དང་ ལ་བའི་དབང་ ་ ས་ནས་ག ངས་པ་ཡིན་
ི། དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ མས་ ་ི དབང་ ་ ས་ནས་མ་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་ ི་ལམ་ ་ལས་གསོག་པར་ཐལ་བའི་ ོད་པའི་མདོ་ནི།
ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ ི་ལམ་ ་ ིན་པ་ ིན།
ཅེས་སོགས་ ས
ི ་བ ན་ལ།
དེའི་ལན་ ི་མདོ་ནི།
ས་པ། ་རིའི་ ་ ང་ཆེན་ མས་པ་འདི་མངོན་ མ་ ་འ ག་ན། འདི་ལ་ ིས་ཤིག་དང་།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི།

ི་ལམ་ ་ལས་གསོག་པར་ཐལ།

ན་འདས་ ་ི ཞལ་ ིས་བཞེས།

ི་ལམ་ ་དམིགས་པ་ཡོད་པའི་ ིར།

བ་པ་བཅོམ་

ོགས་ཆོས་མངོན་ མ་ ིས་ བ། འདོད་ན་ཚད་མས་བསལ་ལོ་ཞེས་པའི་ ན་

ཀ་ལ་དོན་དམ་པར་འདོད་པ་དང་།

ན་ ོབ་ ་ བ་པ་མེད་དེ།

ི་ལམ་ ་ལས་བསགས་པ་ཡོད་པའི་ ིར། ཞེས་

ལན་བ ན་པ་ཡིན་ཅེས་འཕགས་སེང་བཞེད་ལ།
དོལ་ ་པ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ི་ཞལ་ ་ནས། འདིར་ ན་ ོབ་ ་ བ་པ་མེད་པའི་ལན།

ི་ལམ་ ་ལས་

གསོག་པ་ཡོད་(༤༢༣ན)ཟེར་བ་མ་དག་ ེ།
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ ི་ཞལ་ ་ནས།
སེམས་ཅན་ཕན་ལས་བསོད་ནམས་དང་། །
སེམས་ཅན་གནོད་ལས་ ིག་པ་ ེ། །
ཕན་དང་གནོད་པ་མེད་ མས་ལ། །
ལས་མེད་འ ས་ ་མེད་པའོ། །
ཞེས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཕན་གནོད་མེད་པའི་ལས་ ས
ི ་འ ས་ ་མི་འ ིན་པར་བཤད་ཅིང་།
དངོས་པོ་མེད་པས་ལས་མེད་ལ།

དེའི་དོན་ ང་ ི་ལམ་ལ་

སད་ནས་ ོགས་ན་འ ས་ ་འ ིན་པ་ནི་སད་ ས་ ི་ ོ་དེས་ལས་གསོག་པ་

ཡིན་ཅིང་། དེའི་དོན་ ིས་ ི་ལམ་གཉིད་ ས
ི ་བ ད་པས་ལས་བསགས་མ་ ས་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ི་ལམ་སེམས་ནི་གཉིད་ ས
ི ་ཉམས། །
དེས་ན་འ ས་ ་འ ་མ་ཡིན། །
ཅེས་སད་པའི་ལས་དང་། ི་ལམ་ ི་ལས་འ ས་ ་འ ིན་མི་འ ིན་ ད་པར་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། འདིར་དེ་ལས་
གོ་བ ོག་ ེ་བཤད་པས་ནོངས་སོ་ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།
ིར།

ོབ་པའི་ལམ་ ི་ ིར་མི་ ོག་པའི་ཚགས་ ་ི ཆོས་ཐོབ་པ་ན། སངས་ ས་ཉིད་ཐོབ་པར་ ་བའི་

་གཉིས་ཐོབ་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པས་ཆོས་ ་ི འི་སངས་ ས་ཉིད་ཐོབ་པའི་ ་མཚན་ཉིད་འཁོར་བ་དང་

་ངན་ལས་འདས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ། དངོས་ ་ི དོན་དང་། ན་ཀ་ ང་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ཆོས་ མས་ ་ི ལམ་འ ་བའི་ ར
ི །།
ིད་དང་ཞི་བར་མི་ ོག་པ། །
ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་དེ་ ི་ལམ་དང་འ ་བའི་ ིར།

ིད་པ་དང་ཞི་བའི་ཆོས་རང་མཚན་པར་མི་ ོག་

ཅིང་མི་དམིགས། དེ་མི་དམིགས་པས་ལས་དང་ ་འ ས་ ི་ ོས་པ་ཆད་ནས་ཞི་བ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ལས་མེད་ལ་སོགས་ ན་ཀ་ཡི། །
ལན་ནི་ཇི་ ད་བཤད་པར་ཟད། །
དེ་ ར་ན་ལས་གསོག་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་སོགས་ ི་ ན་ཀའི་ལན་ནི། མདོ་ནས་ཇི་ ད་ ་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ ར་
ཟད་ །ི འདིར་ཚག་ཟིན་ ་མ་ ོས་སོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །(༤༢༣བ)
ག མ་པ་ལའང་ ་བ་ ར་གཉིས་ལས། དང་པོ་དངོས་ ི་དོན་ནི། འཁོར་བ་དང་ མ་པར་ ང་བ་གོ་རིམ་བཞིན་
་མི་མ ན་པ་དང་། གཉེན་པོ་ མས་རང་གི་དངོས་པོར་ བ་པ་མེད་པ་ ང་བ ན་ཙམ་ ི་ངོ་བོས་ ི་ལམ་དང་འ ་
བར་དངོས་པོ་ ར་ ང་བ་ཉིད་ ་མཉམ་པར་ ོགས་པའི་ ིར།

དེ་ ་ འི་ ལ་ ིས་འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་

འདས་པ་དག་ལ་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའི་རང་མཚན་གཉིས་ཉིད་ ་ མ་པར་མི་ ག
ོ ་པས་ན་མཉམ་པ་ཉིད་དེ།

ོགས་

པ་འདི་གོམས་པ་རབ་ ་ི མཐར་ ིན་པ་ན། ོགས་པ་འདི་ཉིད་ལས་མི་གཡོ་བར་ཆོས་ འི་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་ ་
ག་ ེ།
ཇི་ ད་ །
འཁོར་བ་དང་ནི་ ་ངན་འདས། །
མཉམ་པ་ཉིད་ ་ ོགས་ ིར་ ག །ཅེས་ག ངས་ལ།
འགའ་ཞིག་མངོན་ ོགས་ ན་དང་ ད་ འི་ ང་འདི་དག་གིས།

གཞིའི་ ས་འཁོར་འདས་ངོ་བོ་གཅིག་པར་ ན་

ཅིག་ ་ ེས་པ་དེ་ལམ་ ི་ ས་ ོམ་ ོབས་ ས
ི ་རོ་གཅིག་ ་མཉམ་པར་བ ོམས་ནས་འ ས་ ་ཆོས་ཉིད་ ི་ ་
ག་པ་ཐོབ་པའི་དོན་ཡིན་ཅེས་པའི་བསམ་གཏན་པ་དག་ ང་ཞལ་འཆེས་སོ། །
གཉིས་པ་ ན་ཀ་ ང་བ་ལ་གཉིས། ན་ཀ་དགོད་པ་དང་། ལན་བཏབ་པའོ།

དང་པོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ་མ་ བ་པ་ ི་ལམ་དང་འ ་བ་ཉིད་ཡིན་ན།

ི་ལམ་ ་མི་དགེ་

བ་བ ་སོགས་ ིག་པའི་ལས་དང་། ིན་པ་དང་ལ་སོགས་པས་དགེ་བའི་ལས་གསོག་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ ་གཉིད་
མ་ལོག་པའི་གནས་ བས་ན་ཡང་གཉིད་ལོག་པའི་གནས་ བས་བཞིན་ ་ལས་གསོག་པ་མི་ ེད་པར་འ ར་བ་མ་
ཡིན་ནམ་ཞེས་ ་བའི་ ན་ཀ་དང་། མས་ ས
ི ་མདོར་ ོས་པའི་ ན་ཀ་ མས་བཀོད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ་ག མ། གས་མ་ངེས་པ་དང་། དཔེ་མ་ བ་པ་དང་། ན་ཀ་བསལ་བའི་ བ་(༤༢༤ན)དོན་ནོ།
།
དང་པོ་ལ། དངོས་ ་བ་རང་ལའང་དེར་ཐལ་བས་མ་ངེས་པར་བ ན། དེ་ད ་མ་པ་རང་ལ་མ ངས་ ང་མི་
གནོད་པར་བ ན། ན་ཀ་ ག་མའི་ལན་གཞན་ ་ཁ་འཕངས་པར་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ་ ོད་པ་དེ་ མས་ ་ི ལན་ནི། ཇི་ ར་ ི་རོལ་ ི་དོན་དོན་དམ་ ་ཡོད་པར་ ་བ་ཉན་ཐོས་པའི་ གས་
ལ་ ལ་ ོགས་ ་ི ཆ་མེད་དང་། ཤེས་པ་ ད་ཅིག་གི་ཆ་མེད་ཉིད་ ས
ི ་རང་ ེད་ ་ི ་ལས་འཇིག་ ེད་ ་ི ་གཞན་
མེད་པར་འཇིག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ ར་འཇིག་ན་ལས་བ ེད་མི་ཁོམས་པར་ཞིག་ན་ལས་མེད་པར་ཐལ་བ་མ ངས་སོ།
།
དོན་དམ་པར་དེ་ ར་ཡིན་ ང་ ན་ ོབ་ ་རགས་ ན་ལ་བ ོས་ནས་ལས་བ ེད་པ་མི་འགལ་ཏེ།

བ་པའི་

མཐའ་ལས།
འཇིག་ ེན་ ་ཚགས་ལས་ལས་ ས
ེ །།
ཞེས་འ ང་བའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན་ཞེས་བཀོད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ། དེ་ ར་ན་ངེད་ད ་མ་པའི་འདོད་པའང་ བ་ ེ། དོན་དམ་པར་གསོད་པ་པོ་ ས་ ང་བསད་པར་
་བ་ ་ཡང་བསད་པ་ཡང་མེད། མ་བསད་ནས་གསོན་པར་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན། དེ་བཞིན་ ་གང་ཟག་ ས་
ང་གང་ཟག་གཞན་ འི་ནོར་ ངས་པའང་མེད། མ་ ངས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། ང་ ་དང་། ལེན་པོ་དང་། ངས་
པ་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ། །
མདོར་ན་ ་ ེད་ལས་ག མ་དང་།

་དང་འ ས་ ་ བ་ ་ བ་ ེད་སོགས་ ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

གནས་ ལ་ ང་ཙམ་ནས་དེ་དང་དེར་མ་ བ་པ་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ོགས་ལ་ ང་ ལ་ ོག་གི་ ན་འ ག་
པ་དང་འགལ་བའི་ ོག་གི་ ན་འགོག་པའི་ཐབས་ ་ི དངོས་པོ་ ེད་པར་ ེད་པ་ལ་གསོད་པའི་ལས་ཞེས་ མ་
གཞག་ ེད་ལ། ལ་སོགས་པས་དེས་མཚན་ནས་དགེ་མི་དགེའི་ལས་ ་ི མ་གཞག་དེ་ ར་ ེད་པར་ ོགས་པའི་ ོ་

(༤༢༤བ)ནས་ ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ ན་པའི་ལས་ལ་མི་དགེ་བར་འཇོག་པ་
དང་། ལ་སོགས་པས་ ལ་བཞིན་ཡིད་ ེད་དང་ ན་པའི་ལས་ལ་དགེ་བར་འཇོག་པ་དང་འ ་བར་ ག
ོ ་གཅོད་པ་
མི་དགེ་བའི་ལས་དང་། ལ་སོགས་པས་འཚ་བ་མེད་པ་དགེ་བའི་ལས་ ་ མ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ནི།
ང་།

བཤད་པ་དེ་བཞིན་ ་ ར་ཡང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ ི་ལམ་དང་འ ་བར་དངོས་པོར་མ་ བ་

ིན་ཅི་ལོག་གི་འཆིང་བ་མཐའ་དག་མ་ཉམས་པ་ མས་ལ་དགེ་མི་དགེ་སོགས་ ་ི དངོས་པོ་ ར་ ང་བ་དེ་

ཡོད་པར་འ ལ་བས་འ ལ་བ་དེ་དང་མ ན་པའི་དོན་ ི་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དག་ལ་ལས་
དང་འ ས་ འི་ མ་གཞག་ ང་ ་ ང་བའོ་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལན་དེ་ ་ ་དང་།

གཞན་ཡང་དེ་འ ་བ་

མས་འ ེལ་ ེད་པའི་ ོགས་གཞན་ནས་ག ངས་སོ་ཞེས་ ་བར་ཁོང་ ་ ད་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་དཔེ་མ་ བ་པ་ལ། ཉི་ ་པའི་ ང་དང་། ཤེར་ ིན་ ི་ ང་གིས་བ ན་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

གས་མ་ངེས་པ་ལས་གཞན་ཡང་ ་ི ལམ་ ི་སེམས་དེ་ནི་གཉིད་ ས
ི ་མི་གསལ་བར་ཉམས་པར་

ས་ཏེ། ་མཚན་དེས་ན་སད་པའི་ བས་ ་ལས་བསགས་པ་དང་། ི་ལམ་ ི་ ས་ ་ལས་བསགས་པ་གཉིས་
་ི འ ས་ ་ ོབས་ཆེ་ ང་འ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ལས་གསོག་པའི་མ ་ ས་ ད་པར་ཆེ་ ང་ གས་པའི་ ིར་རོ། །
འོན་ ང་ ི་ལམ་ ིས་ལས་བསགས་པ་ནི་ཡོད་དོ་ཞེས་ ་བས་ ི་ལམ་ ་ལས་མི་བསགས་པའི་དཔེ་མ་ བ་བོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཉི་ ་པར་འ ང་བ་ དེ་བཞིན་ ་ མ་ལས་ ང་།
སད་པའི་གནས་ བས་ །

ི་ལམ་ནའང་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ ད་ན་ནི་

་ེ མ་ ས་སོ། །ལེགས་པར་ ས་སོ་ཞེས་ ེས་ ་ཡི་རང་(༤༢༥ན)དང་ ན་ན་ ེས་

་ི གནས་ བས་ ་ི སད་པའི་སེམས་ ས
ི ་ལས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ ོ་ནས་ཡོངས་ ་གསོས་བཏབ་ ེ་ ད་
པས་འ ས་ ་འ ང་བ་དེའི་ ིར་ཡང་གཉིད་ ས
ི ་བ ད་པས་ལས་མི་གསོག་པའི་དཔེ་མ་ བ་བོ། །
ག མ་པ་ནི། འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །
འདིར་ ས་པ།
ན་ ོབ་འཁོར་འདས་ ོང་པར་མཉམ་པ་དང་། །
དོན་དམ་ ིད་ཞི་ ག་བདེར་མཉམ་པ་གཉིས། །
ད་པར་དང་བཅས་ ོ་ལ་གསལ་བ་ནི། །
ཚ་རབས་ ་མར་འ ིས་པའི་མ ་ལས་སོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ཞིང་དག་པའི་ ོར་བ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།

དང་པོ་ནི། དེ་ ར་ ིད་ཞི་གཉིས་ཀ་མཉམ་པ་ཉིད་ ་ མ་པར་ ོམ་པ་པོ་ནི། རང་གི་སངས་ ས་ ་ི ཞིང་ ོན་
ལམ་ ིས་ཡོངས་ ་བ ང་བའི་གནས་ ་སངས་ ས་ ་འ ར་བས།
སངས་ ས་ ་ི ཞིང་ཡོངས་ ་དག་པར་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།
མངོན་ ་ ེད་ ས་ ང་།

དེའང་མཉམ་ཉིད་ ་ི ོར་བ་དེའི་འོག་ ་

ོར་བ་ ་མ་དེ་ཙམ་ ིས་ ིབ་གཉིས་ ངས་པའི་ཆོས་ ་

ོར་བ་འདི་མེད་ན་ག གས་ ི་ འི་ ང་བ་བ ེད་པའི་ ོ་ནས་གཞན་དོན་ ེད་མི་ ས་

པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི།

སེམས་ཅན་འཇིག་ ེན་དེ་བཞིན་ ། །
ོད་ ི་འཇིག་ ེན་མ་དག་པ། །
དེ་ལ་དག་པར་ བ་པ་ཡི། །
སངས་ ས་ཞིང་ནི་དག་པ་ཉིད། །
མདོར།
ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ིན་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལ་ ོད་པའི་ཚ། སེམས་ཅན་
བ ེས་པ་དག་མཐོང་ཞིང་། ཞེས་ ་བ་ནས། མལ་ཆས་ཕོངས་པ་དག་མཐོང་ན་འདི་ ར་ཡོངས་ ་
བ ག་པར་ ་ ེ། ཅི་ནས་ ང་བདག་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་མངོན་པར་
ོགས་པར་སངས་ ས་པའི་སངས་ ས་ ་ི ཞིང་དེ་ན་སེམས་ཅན་ མས་ ི་ཉེས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་
་ཐམས་ཅད་མི་འ ང་ཞིང་མི་ ིད་པ་དང་། ཞེས་ ་བ་ནས། ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་རིས་ ི་ ་
(༤༢༥བ) མས་དང་། ཞེས་ ་བ་ནས། འོག་མིན་ ི་ ་ མས་ ི་ལོངས་ ོད་དང་ ིད་པ་ཇི་ ་བ་དེ་
བཞིན་ ་སངས་ ས་ ་ི ཞིང་དེའི་ལོངས་ ོད་དང་ ིད་པར་འ ར་བ་དེ་ ་དེ་ ར་ ིན་པའི་ཕ་རོལ་ ་
ིན་པ་ལ་ ད་པར་ འོ། །ཞེས་པ་དང་།
ཡང་མདོ་ལས།
རབ་འ ོར། གཞན་ཡང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་ལ་ ོད་པའི་ཚ་ས་ཆེན་པོ་
འདི་སའི་ ་ལས་ བ་པ་དང་། གསེར་ད ལ་དང་མི་ ན་པར་མཐོང་ན་འདི་ ར་ཡོངས་ ་བ ག་པར་

་ ེ། ཅི་ནས་ ང་བདག་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་མངོན་པར་ ོགས་པར་

སངས་ ས་པའི་སངས་ ས་ ་ི ཞིང་དེ་ན། ས་ཆེན་པོ་འདི་དག་བཻ་ ཪྱ་ ོན་པོའ་ ་ལས་ བ་པ་གསེར་
ི་ ེ་མ་བདལ་བར་ ར་པ་དེ་ ་དེ་ ར་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་ལ་ ད་པར་ འོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ཏེ། དེའང་འ ལ་པའི་སེམས་ཅན་མ་དག་པའི་འཇིག་ ེན་རིམ་ ིས་ ང་བར་ ས་པའི་ ོ་ནས་
དོན་དམ་པའི་སེམས་ཅན་མངོན་པར་གསལ་བར་ བ་ཅིང་། དེ་བཞིན་ ་འ ལ་ངོར་ཤར་བའི་ ོད་ ི་འཇིག་ ེན་མ་
དག་པ་དེ་ ང་བར་ ས་ལ། དེའི་ ག་མའི་དག་པ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ར་ཡོད་གསལ་བར་ བ་པའི་ ོར་བས་
སངས་ ས་གོ་ཆོད་པོའ་ཞིང་ནི་འ ལ་ ང་གིས་ མ་པར་དག་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ ་ འི་ མ་དག་ཉིད་ལ་ནོར་ ་
བཻ་ ཪྱ་སོགས་ ་ི ས་གཞི་ ་ ་ཞེས་སོགས་འ ལ་ངོའ་དངོས་པོ་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་ལ་དཔེར་མཚན་པ་ཡིན་ ི།

གཞན་ ་དག་པ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ་ི བཀོད་པ་མ་དག་པ་སེམས་ཅན་ ི་ ོ་ལ་འཆར་ ་མི་ ང་བ་ཡིན་ནོ། །
ལ་ལ་དག་ ོད་ ་ི འཇིག་ ེན་མ་དག་པ་ཞིག་ ོབ་ལམ་ ་དག་པར་བ བས་ནས་སངས་ ས་ ི་སར་དག་པར་
འ ར་བ་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། མ་དག་པ་དག་པར་འ ར་(༤༢༦ན)བ་མི་ ིད་པ་དང་། ི་དོན་རང་མཚན་པའི་
འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་མེད་པ་དང་། དེ་མེད་ན་དེ་གཞན་ ་བ ར་ ་མེད་པས་སོ། །
ཡང་ལ་ལ་ཞིག་ ི་དོན་ ི་འཇིག་ ེན་མ་དག་པ་འདི་དག་པར་བ ར་ ་མེད་ ང་།

དག་པའི་འཇིག་ ེན་ ི་

ཁམས་དངོས་དེ་ ོབ་ལམ་ ་བ བས་ནས་སངས་ ས་ ི་སར་མངོན་ ་ ར་པ་ཡིན་ མ་པའང་མི་འཐད་དེ།
སངས་ ས་ ་ི ཞིང་ ད་པར་ཅན་དེ་ ་ ་ ག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ལ།
ིར་རོ། །འོ་ན་ ོད་ལའང་མ ངས་སོ་ཞེ་ན་མི་མ ངས་ཏེ།

ག་པ་ལ་ ་ ེན་ ིས་ ར་མེད་པའི་

ག་པའི་ཞིང་དེ་ ར་བ བ་ ་མེད་ ང་དེ་ལ་ ིབ་

ེད་ ་ི ི་མ་བསལ་ནས་དེ་ ང་ ་ ང་བར་ ས་པའི་ ིར་མི་འགལ་ལོ། །འོ་ན་ ོད་ ིས་ ག་པ་ལ་ ་ ེད་ལས་
ག མ་འཐད་པར་བཤད་ན།

་ ེན་ ིས་བ བས་པའི་ ག་པ་ཡོད་ ས་པ་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། མི་མ ངས་

ཏེ། ན་ ོབ་པའི་ཞིང་དག་པ་ ་ འི་ ོར་བའི་དབང་ ་ ས་ན། ག་པ་ལ་བ ོས་ནས་མི་ ག་པར་འཇོག་པ་དང་།
དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་ཙམ་ ་ ་ ེད་ལས་ག མ་ ེད་ ང་བར་ད ་ཚད་ ི་རིགས་པ་ལས་ག ངས་པ་དང་།

ོད་

འདོད་པ་དེ་ ་ ་དོགས་པས་བསལ་བའི་ ིར་མི་འཐད་དོ། །
དེ་ལ་དག་པར་བ བ་པ་ཡི།

།ཞེས་པའི་ བས་ ིས་ ོད་འདི་ལོངས་ འི་ཞིང་ཉིད་ ་གཙ་བོར་འཛན་པ་ཡིན་

ི། ལ་ འི་ཞིང་ཉིད་ ་གཙ་བོར་མི་འཛན་ཅེས་དཔལ་རང་ ང་གིས་ ང་ག ངས་ཏེ། དེའི་ ་མཚན་ནི། འདིར་
ིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ ་ི ོར་བ་དང་། ཞིང་དག་པའི་ ོར་བ་གཉིས་བ ོམས་པའི་ལག་ ེས་དོན་དམ་པའི་ ་གཉིས་ ི་

ེན་བ ེན་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ ིབ་ ེད་ ་ི ི་མ་བསལ་བའི་ཐབས་ཡིན་ལ།

ལ་པའི་ ་ ཀ་ བ་ ་ ས་ མ་

ག ངས་པའི་ཚ་ ོད་ ོང་བ་ ་ ་ལ་ ོར་བ་(༤༢༦བ)འདི་ ོམ་མི་དགོས་ཏེ།

ཟད་པར་ལ་སོགས་པ་ལ་བ ེན་

ནས་ བས་དེར་ ོན་ག ལ་ ར་བ ས་པའི་འཁོར་ལ་ ོད་དག་པར་ ་འ ལ་ ིས་ ིན་ ིས་བ བས་ནས་ག ལ་
་ ིན་པར་ ེད་ ས་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་སོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

བ ེན་པ་སེམས་ཅན་དང་ ེན་ལས་ ང་གི་ ོད་ ་ི འཇིག་ ེན་ ི་ ་ེ ག་ཐ་དད་པ་གཉིས་དག་

ོབས་ ས
ི ་དག་པའི་སངས་ ས་ ་ི ཞིང་གི་བ ེན་པ་དང་ ེན་ མ་པ་གཉིས་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་རང་ ང་གི་
འཁོར་ མས་ལ་བ ེས་པ་དང་།

ོམ་པ་དང་། རང་ ང་གི་ཞིང་ལ་ ོ་བ་དང་ཚར་མ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ ་ི མ་དག་

པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་གཉེན་པོའམ་མི་མ ན་ ོགས་ ་ ར་པ་བ ད་ ་ི བ ེན་པ་ མས་ལ་ འི་ཉེ་བར་ ད་པ་ ་ ་
ེ། དེས་ ང་དཔེར་མཚན་པར་དཀའ་བ་ ་ ས་ཉེ་བར་ ད་པས་འཚ་བ་དང་། གསེར་ ི་ས་ ོགས་ལ་སོགས་པ་
ེ་དཔེར་མཚན་པ་ཙམ་ཡིན་ ི། དེ་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པའི་དག་པ་བ ེད་པའི་ ོ་ནས་མ་དག་པ་ མ་པར་
དག་པ་ནི་སངས་ ས་ ་ི ཞིང་ མ་པར་དག་པར་འ ར་རོ། །
ོར་བ་འདི་ ོད་ནས་བ ང་ ན་མཐའི་བར་ཡོད་དེ།

ོད་ ི་ ེ་ ོར་ ི་འ ེལ་པ་ལས། ད ལ་བ་ལ་སོགས་

པའི་སེམས་ཅན་མཐོང་བ་ ོན་ ་འ ོ་བས་རང་གི་སངས་ ས་ ི་ཞིང་ ་ངན་སོང་ ོང་བ་ ེས་ ་ ན་པ་དང་ཞེས་
ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ཐབས་མཁས་པའི་ ོར་བ་བ ་བ ོམ་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། རང་གི་སངས་ ས་ ་ི ཞིང་ མ་པར་དག་པ་བ བ་པ་ནི། གཞན་དོན་ ེད་པའི་ཐབས་མཁས་པས་
ག ལ་ འི་ ལ་བ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་སངས་ ས་ ་ི མཛད་པ་ ་དགོས་པས།
ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ ོར་བ་འདི་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་(༤༢༧ན)ནི།

ལ་དང་ ོར་བ་ཅན་འདི་ནི། །
ད ་ མས་ལས་ནི་འདས་པ་དང་། །
མི་གནས་ཇི་བཞིན་ གས་དང་ནི། །
ན་མོང་མ་ཡིན་མཚན་ཉིད་དང་། །

ཞིང་དག་པའི་ ོར་བ་དེའི་འོག་ ་

མ་ཆགས་པ་དང་མི་དམིགས་དང་། །
མཚན་མ་ ོན་ལམ་ཟད་པ་དང་། །
དེ་ཡི་ གས་དང་ཚད་མེད་པ། །
ཐབས་ལ་མཁས་པ་ མ་པ་བ ། །
ཆོས་ ་ི ད ིངས་ ་ི ལ་ཟབ་མོ་མ ེན་པ་ག མ་དང་།

དེ་མངོན་ ་ ེད་པའི་ཐབས་མཁས་ ི་ ོར་བ་ ད་པར་

ཅན་འདི་ལ་ནི་ ེས་ ་དཔའ་བོས་ད ་ མས་བཅོམ་ནས་གཉེན་བཤེས་དང་བཅས་པ་འ ོག་དགོན་པར་ཐར་པའི་
དཔེས།

ིང་ ེ་དང་ཤེས་རབ་ ས
ི ་རིམ་བཞིན་ ིད་ཞིའི་ད ་ མས་ལས་ནི་འདས་པའི་ཐབས་མཁས་དང་།

་

བར་ ང་ལ་ ་བའི་དཔེས་ ོང་ཉིད་ལ་ ོད་ ང་ ོང་ཉིད་ལ་མི་གནས་ཤིང་འ ིས་པར་ ེད་པའི་ཐབས་མཁས་
དང་། འཕོང་ལ་ཤིན་ ་གོམས་པ་ཇི་ ར་འདོད་པ་བཞིན་མདའ་འཕེན་པའི་དཔེས་ཇི་ ིད་དགེ་བ་ མས་ ོགས་ ང་
་མ་ ིན་པ་དེ་ ིད་ཡང་དག་མཐའ་མངོན་ ་མི་ ེད་ཅིང་།

ིན་པ་ན་མངོན་ ་ ེད་པའི་ཐབས་མཁས་པ་ཇི་ ་བ་

བཞིན་ ་གོམས་པའི་ གས་ ས
ི ་ཡང་དག་མཐའ་མངོན་ ་ ེད་པ་ལ་ཚགས་མེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ནི།
ཤེས་རབ་ ས
ི ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་ ོབ་ ང་བར་མ་དོར་ཞི་བར་མི་ ང་བའི་ ་ ིང་ ེས་སེམས་ཅན་མི་གཏོང་
བ་ནི་ཉན་རང་དང་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ ི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་།
ལོག་བཞི་ལ་མ་ཆགས་པའི་ཐབས་མཁས་དང་།

བདག་གཉིས་མི་དམིགས་པའམ་ ོང་པའི་ཐབས་མཁས་དང་།

ོས་པའི་མཚན་མ་ཟད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་།
མཁས་དང་།

གང་ཟག་གི་བདག་དང་ ིན་ཅི་

ཁམས་ག མ་པར་ ོན་པའི་ ོན་ལམ་ཟད་པའི་ཐབས་

ཐབས་མཁས་དང་ ན་པའི་སེམས་དཔའ་དེ་སངས་ ས་ ིས་ ་མེད་ ང་ བ་ ་ ང་བ ན་པའི་

གས་ ོང་ཉིད་ལ་འ ིས་པར་ ེད་པ་ ོན་པའི་ཐབས་མཁས་དང་།

གས་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའི་

ཤེས་ ་ཚད་མེད་པ་ཤེས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ ེ་དེ་ ར་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ མ་པ་བ འོ། །
འདིའི་ཐབས་(༤༢༧བ)མཁས་པའི་ ལ་དང་ ོར་བ་ཅན་ཞེས་པའི་ ོར་བའི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་སོགས་ལ་ ་
བོད་ ་ི ཆེན་པོ་དག་འདོད་པ་མི་འ ་བ་ ་མ་ ང་བ་དག་གི་འདོད་པ་ནི་འདིར་མ་ ིས་སོ། །
འདིའི་ས་མཚམས་ནི།

ིར་ཐབས་མཁས་ཙམ་ནི་ཐེག་ཆེན་ ོད་ནས་བ ན་ལ།

ད་པར་ཅན་ནི་དག་ས་ན་

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ།

བས་འདིར་བ ད་ལས་འདས་ཞེས་པའི་དོན་ ི་ ི་དོན་འཆད་པ་དང་། འ ེལ་ཚག་ ས་པར་

བཤད་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། བ ད་བཞིའི་ངོ་བོ། ངས་ངེས། བཅོམ་པའི་ས་མཚམས་སོ། །
དང་པོ་ནི། ིར་བ ད་ཙམ་ནི་ ག་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ ེད་པ་ལ་གེགས་ ་ ར་པ་དེའ།ོ །
དེ་ལ་ ང་པོའ་བ ད་ནི། ཉེར་ལེན་ ི་ ང་པོ་ འོ། །
ཉོན་མོངས་པའི་བ ད་ནི། འཁོར་བར་འཆིང་ ེད་ ི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། དེས་ ན་ནས་བ ང་བའི་ལས་སོ། །
འདི་ ་ ་ཞིག་ཤེས་དགོས་ཏེ།

ང་འཕགས་ ི་ ད་ ི་ཉོན་མོངས་ ི་བག་ཉལ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་བ ད་ ་མི་

བཞག་ ེ། དེ་ཡང་ ིད་འཕེན་ ེད་ ་ི ལས་ ་ི ན་ ོང་དང་། དེས་ ན་ནས་བ ང་བའི་ལས་གསོས་འདེབས་ ེད་
གང་ འང་མི་ ང་བའི་ ིར་རོ། །
འཆི་བདག་གི་བ ད་ནི། འཁོར་བར་འཆིང་ ེད་ ་ི ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་འཆི་བའོ། །
འི་ འི་བ ད་ནི།
གཅོད་ ེད་དོ།

བཤད་མ་ཐག་པའི་བ ད་དེ་ག མ་ལས་འདའ་བའི་ ིར་དགེ་བའི་ ་བ་ ོམ་པ་ལ་བར་ ་

།འདི་ལ་ ན་ཉེར་གཞན་འ ལ་དབང་ ེད་ ི་བདག་པོ་ ང་མ་དང་བཅས་པས་འདོད་པའི་སེམས་

ཅན་ མས་ལ་མེ་ཏོག་གི་མདའ་ མ་པ་ ་འཕངས་པས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ ་ལ་སེམས་ ོར་བར་ ེད་ཅེས་
ག ངས་ལ།
དེ་ནི་ག གས་ཅན་ ི་ ན་ ་ ས་པ་ཡིན་(༤༢༨ན)ཏེ།

ངེས་པའི་དོན་ལ་རང་རང་གི་སེམས་ ད་ལ་གནས་

པའི་བ ལ་བར་ ེད་པ་དང་། ོངས་པར་ ེད་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་འ ན་པར་ ེད་པ་དང་། ག་དོག་དང་སེར་ ་
མས་ལ་མེ་ཏོག་གི་ག གས་ ་བཀོད་ཅིང་།

མ་འཚ་དང་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་བ ད་ ིག་ཏོ་ཅན་ ང་མ་

དང་བཅས་པའི་ག གས་ ་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། འཆི་བདག་གི་བ ད་ལ་ཕོ་ཉའི་ག གས་ ་བཀོད་པ་
བཞིན་ནོ། །
གང་ ་བཀོད་ཅེ་ན། ོད་འ ག་ལས།
གཤིན་ ེའི་ཕོ་ཉས་ཟིན་པ་ལ། །
གཉེན་པས་ཅི་ཕན་བཤེས་ཅི་ཕན། །ཅེས་ག ངས་པ་ ་ འོ། །
འདིར་མདའ་ ་སོགས་ ་ི ག གས་ ་བཀོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་གི་རང་ ོག་ནས་བཤད་ན།

ཉོན་མོངས་

པའི་བ ད་དང་ ད་པར་མི་ ེད་ ང་ཉོན་མོངས་པ་འདི་དག་གི་ ེད་ལས་ལ་ འི་ འི་བ ད་ཅེས་མིང་ ་བཏགས་
པ་ཡིན་ལ། མིང་ ་འདོགས་པའི་དགོས་པའང་འདོད་ས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅིང་། ཁམས་གོང་ན་མེད་པས་དེར་མིང་གིས་

བཏགས་སོ། ། ིར་བ ད་ཅེས་མིང་ ་འདོགས་པའི་ ་མཚན། འདི་དག་གིས་གེགས་ ེད་པའམ། བར་ཆད་ ་ ེད་
པའམ། འགག་པར་ ེད་པའམ།

་ནི་ཆད་པར་ ེད་པའམ། འཆི་བར་ ེད་པས་ན་བ ད་ཅེས་ ་ ེ།

་བཤད་

ཞིབ་ ་འདོད་ན་སཾ་ ྀ་ཏ་ལས་ ངས་ཏེ་ ེད་དགོས་ ང་འདིར་རེ་ཞིག་བཏང་ ོམས་ ་བཞག་གོ། །
གཉིས་པ་ནི། གང་འཆི་བ་ནི་ཉེར་ལེན་ ི་ ང་པོ་ ་ ེ་ ང་པོའ་བ ད་དོ། །གང་གིས་འཆི་བ་ནི། ལས་ཉོན་ ི་
མ ་ལས་ཏེ་ཉོན་མོངས་པའི་བ ད་དོ། །འཆི་བའི་ངོ་བོ་ནི། རང་དབང་མེད་པར་ ོག་འགག་པ་ ེ་འཆི་བདག་གི་
བ ད་དོ། །འཆི་བ་ལས་འདས་པའི་གེགས་ ེད་པ་ནི་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ ེ་ འི་ འི་བ ད་དོ།
།
བ ་བ་ལས་ནི། ཚ་ ན་རིང་ ་(༤༢༨བ)གནས་ཏེ་གནས་ བས་ ་ི ད་པར་ཅན་ ་མ་བ བས་ནས་མཐར་
ག་གི་འ ས་ ་ ག་བཅས་དང་ ག་མེད་ ་ི ང་འདས་ལ་བར་ ་གཅོད་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་འཆི་བདག་
དང་། འི་ ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་། ང་པོའ་བ ད་ མས་བཞག་པར་འཆད་དོ། །ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ལ། ཉན་ཐོས་པ་དག་ཇི་ ར་འདོད་པའི་ ལ་དང་། ཐེག་ཆེན་པ་དག་ཇི་ ར་འདོད་པའི་ ལ་གཉིས་
ལས།
དང་པོ་ནི། དམན་པའི་ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་མངོན་ ་ ས་པའི་ཚ་བ ད་ག མ་བཅོམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་
མོངས་ ་ི ས་བོན་དང་བཅས་པ་ ངས་པའི་ ིར་དང་།

འི་ འི་བ ད་བཅོམ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ིར་མི་འོང་གི་འ ས་

་ ོན་སོང་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་འདོད་པ་ལ་ཆགས་ ལ་ ས་པས་ བ་པའི་ ིར། དེའང་ འི་ འི་བ ད་
འདོད་པ་ལ་ཆགས་པ་མངོན་ ར་པ་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་ལམ་ ིས་ ང་ ང་ ས་ལ། མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་ ེད་པའི་
ོ་ནས་ འི་ འི་བ ད་ ོང་བ་ནི་ ིར་མི་འོང་གི་འ ས་ ་ཐོབ་པའི་ཚ་དང་། ཡང་ན་ ིར་མི་འོང་ གས་པ་ཆགས་
ལ་ ོན་སོང་གིས་ ང་ འི་ འི་བ ད་བཅོམ་པ་ཡིན་ནོ། །
ཁ་ཅིག་ཉན་ཐོས་ ་ི མཐོང་ལམ་ནས་ འི་ འི་བ ད་བཅོམ་པ་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་
ཐོབ་པའི་ ིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེར་དཀོན་མཆོག་མངོན་པར་ ོགས་པ་འ ང་བར་བཤད་པའི་ བ་དོན། དེར་བ ལ་
བར་ ེད་པ་སོགས་བ ད་ལས་ ས
ི ་མི་ ེད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཙམ་ ིས་ འི་ འི་བ ད་ ོང་བར་མི་
ས་ཏེ། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བར་མ་ ས་པའི་ ིར། ཡང་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་རབ་མཐའ་ཐོབ་
ནས་འཆི་བདག་གི་བ ད་ལས་འདས་ཏེ། ཚའི་འ ་ ེད་ ིན་ ིས་ ོབ་ ས་པའི་ ིར་ཞེས་ཁ་ཅིག་འདོད་དེ། འདི་
ལའང་བ ག་ད ད་ ་ི གཞིར་ ང་ངོ་། ། ག་མེད་ཐོབ་ནས་ ང་པོའ་(༤༢༩ན)བ ད་མངོན་ ར་པ་ལས་འདས་ཏེ་

ལས་ཉོན་ ིས་འཕངས་པའི་ མ་ ིན་ ི་ ང་པོ་འགགས་ཟིན་པའི་ ིར།
བཅོམ་པ་ནི་ ག་བཅས་ ་ི ས་ནས་བཅོམ་པ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ ར་ཡིན་ ་ཟིན་ ང་ ང་པོའ་བ ད་

ས་དེར་ཚ་རབས་ ི་མར་གཉེན་པོའ་ ོབས་ཉེར་ལེན་ ི་

ང་པོ་མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་ ས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། དམན་ལམ་ ོན་ ་མ་སོང་ཡང་ས་དང་པོ་ནས་བ ད་བཞི་ཀ་བཅོམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་ད ་
བཅོམ་ ི་ ངས་པ་ ོགས་པའི་ ིར་དང་། དེའི་ཚ་ཡང་ལས་ཉོན་ ་མས་འཕངས་པའི་ ང་པོ་མ་དོར་བ་དེ་ ིད་ ་
དེས་ ་བ་དང་། ན་བ་དང་། འཆི་བའི་ ག་བ ལ་ ི་མ་མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་ ས་ ང་།

་མས་འཕངས་པའི་

ང་པོའ་བ ད་དང་། འཆི་བདག་གི་བ ད་གཉིས་དང་ ལ་བ་ནི་མི་འཇོག་གོ། །
ཡང་ཐེག་ཆེན་ ི་ ོར་ལམ་ ་ འི་ འི་བ ད་བཅོམ་པ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་མངོན་པར་ ོགས་པ་ཐོབ་པའི་ ིར་
དང་། དེའི་ ད་ལ་བ ད་དེ་ ོང་ ེད་ ་ི བར་ཆད་མེད་ལམ་ཞིག་ ང་འ ང་ ིད་པའི་ ིར་རོ། །དམན་ལམ་ ོན་ ་
མ་སོང་བའི་ས་བ ད་པ་ནས་ ང་པོའ་བ ད་བཅོམ་པ་ཡིན་ཏེ། མ་ ོལ་ ི་ ་མངོན་ ་ ེད་པའི་ ས་པ་ཐོབ་པའི་
ིར་ཞེས་ག ངས་ ང་བ ག་ན་དཀའ་བར་ ང་ ེ།

མ་ ོལ་ ི་ ་ཞེས་པ་ནི་སངས་ ས་ ི་ ་ལ་ ིབ་པ་

ངས་པའི་ཆ་དང་། ཡོན་ཏན་ ོགས་པའི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོའ་དབང་ ་ ས་ནས་དེ་ མ་ ོལ་ ི་ ་
ཡིན་པར་ ད་ ་མ་ལས་བཤད་ལ། ས་བ ད་པ་ནས་དེ་མངོན་ ་ ེད་ ས་པའི་ཤེས་ ེད་ ང་། དེ་ནས་ཆོས་ཉིད་
ལ་ ས་ ག་ ་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་ ས་པ་ཡོད་པའི་ ་མཚན་ ིས་ ོགས་ ིན་ ངས་ག མ་མ་ ས་པའི་གོང་
་ ་དེ་མངོན་ ་ ེད་པའི་ ས་པ་ཡོད་པ་ལ་འཆད་དགོས་པ་ཡིན་ལ།

མ་ ོལ་ ི་ ་མངོན་(༤༢༩བ) ་ ེད་

ས་པ་དེ་ཙམ་ ིས་ ང་པོའ་བ ད་ ངས་པར་འཇོག་ན་ མ་ ོལ་ ི་ ་མངོན་ ་ ེད་ ས་པ་དེས་ཤེས་ ིབ་ ོང་
ས་པར་ཡང་མ ངས་པ་དང་།

མ་ ོལ་ ི་ ་མངོན་ ་ ེད་པའི་ ས་པ་མ་ཐོབ་པ་དེ་ ིད་ ་ ང་པོའ་བ ད་མ་

ངས་ན། ཉན་ཐོས་ ་ི ག་མེད་ ང་འདས་ཐོབ་པ་ཙམ་ ིས་ ང་པོའ་བ ད་མ་བཅོམ་པར་ཐལ་ཏེ། དེས་ མ་ ོལ་
ི་ ་མངོན་ ་ ེད་པའི་ ས་པ་མ་ཐོབ་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་ ོད་ ར་ན་ ང་པོའ་བ ད་ཅེས་ ་བ་ མ་ ོལ་ ི་ ་མངོན་ ་ ེད་པ་ལ་གེགས་ ེད་པའི་བ ད་
ཉིད་ ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འ ར་རོ། །དེ་ ར་ན་ནི་དམན་པའི་ ག་མེད་ ི་ཚ་ མ་ ོལ་ ི་ ་མངོན་ ་ ས་པར་
ཐལ། ང་པོའ་བ ད་བཅོམ་པའི་ ིར་ཞེས་པས་ ང་གནོད་དོ། །
ཡང་ལ་ལ་བ ད་བཞི་མ་ ས་པར་བཅོམ་པ་དང་། སངས་ ས་པ་ ས་མཉམ་མོ་ཞེས་འཆད་པ། དེ་ ར་ན་
བ ད་བཞི་པོའ་གནས་ངན་ལེན་ལ་བསམས་ནས་བ ོད་ན་ ངས་པའི་ས་མཚམས་དེ་ ར་ཡིན་ ང་།

བ ད་དེ་

དག་དེའི་གནས་ངན་ལེན་ ་དེ་དང་དེར་ངོས་འཛན་ན་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པའི་ ོན་གནས་སོ། །
ཡང་བག་ཉལ་ ི་ཉོན་ ིབ་ཉོན་མོངས་པའི་བ ད་ཡིན་པ་དང་། བག་ལ་ཉལ་དེའི་ ་མ ན་ ི་འ ས་ ར་ ར་
པའི་ ང་པོ་ ང་པོའ་བ ད་ཡིན་ཟེར་བ་ནི་དམན་པའི་ལམ་ལ་བ ོས་ན་མི་འགལ་ ང་།

ང་སེམས་འཕགས་པའི་

དབང་ ་ ས་ན་དེ་བ ད་ ་མི་ ང་ཞིང་། བག་ཉལ་ ི་ཉོན་ ིབ་དེ་བ ད་མ་ཡིན་ཏེ།

་ལམ་ཤེས་ ི་རང་བཞིན་

ཡིན་པའི་ ིར་ན་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ལ་གེགས་མི་ ེད་པས་དེ་བ ད་ ་མི་འཇོག་གོ།

།གལ་ཏེ་མ་རིག་བག་

ཆགས་ ་ི དབང་གིས་ ས་ ངས་ན་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི་འཆི་འཕོ་བ་ལ་བསམས་ནས་ ང་པོའ་བ ད་ ངས་
པའི་ས་མཚམས་དེ་ ར་འཛན་པ་ཡིན་ན་ནི།

ད་ འི་བ ན་བཅོས་ ་དེ་ལ་(༤༣༠ན)འཆི་བ ད་ ་ི ས་བ ན་

པ་ཡོད་ ང་འཆི་བ ད་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ། བ ད་བཞིའི་ ས་ ེ་བའི་འཆི་བ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་དེ་ཡིན་ན་མ་
རིག་པའི་བག་ཆགས་དང་ཟག་མེད་ ་ི ལས་གཉིས་པོ་ཉོན་མོངས་པའི་བ ད་དང་།

དེ་ལས་ ང་བའི་ཡིད་ ི་རང་

བཞིན་ ི་ ང་པོ་ཡང་བ ད་ཉིད་ ་ཐལ་བར་འ ར་རོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། སངས་ ས་ ི་ ་ ག་བ ན་ཞི་བ་ག ང་
ང་ ་འཆད་པའི་ལོགས་ ོགས་ མ་པ་བཞི་ཡོད་པ་ལས།

ག ང་ ང་གི་ འི་ལོགས་ ོགས་ལ་འཆི་བ ད་དང་

ག ང་ ང་གི་ ་ཉིད་ལ་འཆི་མེད་ ་ི གོ་འཕང་ཞེས་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
འཆི་མེད་ཞི་བའི་གནས་ཐོབ་ལ། །
འཆི་བ ད་ ་བ་མེད་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
ཡང་འདི་ ར་ ་ཡང་འདོད་དེ། བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ ང་ བ་ ི་ཤིང་ ང་ ་ ོད་ལ་ འི་ འི་བ ད་དང་། ཐོ་
རེངས་ ོ་ ེ་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ཉོན་མོངས་པའི་བ ད་མ་ ས་པ་བཅོམ་ལ། ཡངས་པ་ཅན་ ་འཆི་བདག་གི་
བ ད་བཅོམ་ ེ་ ་བ་ག མ་ ི་བར་ ་ ་ཚའི་འ ་ ེད་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་ ིར་དང་།
བ ད་བཅོམ་ ེ་ ག་མེད་ ་ི ང་འདས་མངོན་ ་ ས་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་འདོད་ལ།

ད་ ལ་ ་ ང་པོའ་

དེ་ ར་ ི་ཚ་ འི་ འི་བ ད་

དང་། ཉོན་མོངས་པའི་བ ད་ནི་ ོབ་ལམ་ ིས་བཅོམ་ལ། ང་པོ་དང་འཆི་བདག་གི་བ ད་ནི་སངས་ ས་པའི་ ེས་
་བཅོམ་པར་མངོན་ནོ། །
ིར་བ ད་བཞི་ ོང་ ལ་དང་། ངོ་བོའ་ངོས་འཛན་དེ་ ར་ཡིན་ ང་། འདིར་ནི་གནས་ངན་ལེན་ ངས་པའི་
དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ཏེ། སངས་ ས་ ་ི སར་དེའི་བཅོམ་ ལ་བཤད་པ་ བས་ ་བབ་པའི་ ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ །

བར་ཆད་ ་ི ཆོས་ལས་ཡང་དག་པར།
ཞེས་ག ངས་པའི་ བས་ཡིན་པས་སོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་ཚག་ ས་པར་བཤད་པ་ནི།

ང་ བ་ཆེན་པོ་(༤༣༠བ)ཐོབ་པས་བར་ཆད་ ་ི ཆོས་ལས་ཡང་

དག་པར་བ ལ་བས་ འི་ འི་བ ད་དང་། ལ་སོགས་པས་བ ད་ ག་མ་ མས་ ས
ི ་གེགས་ ེད་པའི་གནས་ ་
མ་ ར་པས་བ ད་ ་ི ལ་ལས་འདས་པ་དང་།

ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ ་ མ་པར་བ མ
ོ ས་

པས་ ོང་པ་ཉིད་གང་ཡང་མི་གནས་པར་ ར་པ་ཉིད་གནས་པ་ཡིན་ཏེ།

གནས་ ལ་དེ་ལས་གཞན་ ་མི་གནས་

པའི་ ིར་རོ། །སེམས་ཅན་བ ལ་བའི་ ོན་ལམ་ ་ཆེན་པོ་ཐབས་ཟབ་མོའ་ ོ་ནས་ བ་པས་གཞན་ ི་དོན་ ོན་ ི་
གས་བ ེད་པའི་ འི་ གས་ ས
ི ་འ ས་ ་གཞན་ ི་དོན་མ་འོངས་པར་འཕངས་པའི་ ོ་ནས་འ ང་བར་ ེད་པ་
དང་། བ ང་བར་དཀའ་བའི་ ོད་པ་དམ་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་དོན་ ་ཤིན་ ་གོམས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཉན་རང་དང་ ན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་ ོད་ ལ་ཚད་མེད་པ་དང་།

ཆོས་དཀར་པོ་ མ་པར་དག་པ་ལ་ ད་ ང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

འཁོར་ག མ་ ་འཛན་པ་མེད་པ་དང་། མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ ོང་པ་ཉིད་ ིས་གང་ འང་མི་དམིགས་པ་དང་། མ་
པར་ཐར་པའི་ ོ་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ ས
ི ་མཚན་མར་མཐོང་བ་མེད་པ་དང་། མ་པར་ཐར་པའི་ ོ་ ོན་པ་མེད་པ་
ཉིད་ ས
ི ་བ བ་པར་ ་བ་ ེ་ ོན་པ་མེད་པ་དང་། ིར་མི་ ོག་པའི་ ི་བ་ ོན་ ་བཏང་བ་ཅན་ལ་ ིར་མི་ ོག་པའི་
ད་ཆོས་བ ོད་པས་རང་ཉིད་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་དང་ ན་པ་དང་། བདེན་པ་གཉིས་ ་ི ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་
པ་ཉིད་ ས
ི ་ཤེས་པ་ཚད་མེད་པ་ ེ། དེ་ ར་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ ལ་ མ་པ་བ ་པོ་དེ་ལ་འ ས་ ་
གཞན་དོན་ ་ ལ་དེ་མངོན་ མ་ ་ ་བ་ལ་རང་གཞན་ ི་དོན་ ་ཆེན་པོ་འ ང་མི་འ ང་གི་ ས་དང་ ས་མ་ཡིན་
པ་ཤེས་པའི་ ོར་བ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ི་ ོར་བའི་ ེ་(༤༣༡ན) ག་དང་།

ས་དང་ ས་མིན་སོགས་ ་ི གོ་དོན་མང་ ་

འ ག་ ང་ཡི་གེས་འཇིགས་སོ། །
འདིར་ ས་པ།
ལ་མཆོག་གང་ཟག་གང་གིས་ཇི་ ར་ ོམ་ ལ་དང་། །
བ་མཁས་ ང་དོར་མཚན་ཉིད་འ ག་པའི་ ་ཤེས་ནས། །
དམ་པས་གང་ལ་བ ེན་ནས་གང་གི་མཉམ་ཉིད་དང་། །
ཞིང་ ོང་ཐབས་མཁས་ མ་ ོགས་ ོར་བ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཞེས་སོ།

ག མ་པ་ བས་ ་ི ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བ་ནི།

ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ནི ་པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངོན་པར་ ོགས་པའི་
ན་ ི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་ལས་ བས་བཞི་པའོ།།
ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ ན་ཅེས་ ་བ་ལས།
བཞི་པའི་འ ེལ་བཤད་ ོགས་སོ། །། །
* ས་བཅད་འདི་གཉིས་ ི་ག ང་གི་འ ེལ་མཚམས་མ་དཔེར་མི་ ང་བས་འཐེབ་བ་མིན་ནམ་ མ་ད ད་པར་ །

བས་

བས་ ་པ་ ེ་མོའི་ ོར་བ།
བས་ ་པ་ ེ། གཉིས་པ་དབང་ ར་ཐོབ་པ་ ེ་མོའ་ ོར་བ་ལ་ག མ། འ ེལ་བཀོད་པས་མཚམས་ ར་བ་དང་།
མཚན་ ེད་ ་ི ཆོས་ ས་པར་བཤད་པ། བས་ ི་ ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

མ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ོགས་པའི་ ོར་བ་ཐོབ་པ་ལ་ ེ། དེ་རང་མ ེན་ག མ་

ལ་དབང་འཐོབ་ ེད་ ་མ ེན་ག མ་ཐོས་བསམ་ ིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གོ་རིམ་བ ན་པ་ཡིན་ལ། ེ་ ོར་ ི་
་རོལ་ ་ མ་ ོགས་ ོར་བ་ཡོངས་ ོགས་ ོན་ ་སོང་བས་ བ་པར་ ོན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།

།དེས་ན་མ ེན་

ག མ་ ི་ མ་པ་ མས་ ོགས་པར་བ ས་ ོམ་རབ་ ་ི མཐར་ ིན་པར་མི་མ ན་ ོགས་ ང་བའི་གཉེན་པོར་
ར་པའི་ ོགས་པ་ ལ་ ་ ང་བ་ ེ་མོར་སོན་པའི་ ལ་འ ོར་འ ང་བས། དེས་ན་ མ་ ོགས་ ི་ ོར་བ་ཐབས་
མཁས་ཟབ་མོ་དང་ ན་ནས་ ེ་མོར་སོན་པ་དེ་ ིར་མི་ ོག་པ་གོ་ ་བར་ ་བའི་ ིར། ི་ལམ་ ི་ གས་ལ་སོགས་
པ་བ ད་པ་ ོན་ ་འ ོ་བའི་ ོ་ནས་ གས་དེ་དང་ ན་པ་ལ་ ེ་མོའ་མངོན་པར་ ོགས་པ་འ ང་བས་འདིར་འཆད་
དོ་ཞེས་པའོ། །
ཡང་ན་ ེ་མོའ་མངོན་ ོགས་(༤༣༡བ)ཐོབ་པ་ལ་ ིར་མི་ ོག་གི་ གས་ ད་པར་ ་ཐོབ་པར་འཆད་ནའང་
ལེགས་ཏེ།
གིས།

བས་བཞི་པར་ ིར་མི་ ོག་བཤད་པ་དང་མི་ ོས་པའི་ ིར། གངས་ཅན་ ི་མཁས་པ་ལ་ལའི་ག ང་
གས་དང་ མ་འཕེལ་སོགས་བཞི་པོ་འདི་ ེ་ ོར་ཐོབ་ནས་ ང་ བ་ ི་བར་འ ོ་བར་བཤད་ནས།

ོབ་

དཔོན་ ིས་འདི་ ོད་སོགས་བཞི་བ ོམས་པའི་འ ས་ འམ་ ེ་མོ་ཡིན་པར་ ར་ནས་འཆད་པ་ནོར་བ་ཡིན་ཅེས་ ་
བར་ ེད་དོ། །
གཉིས་པ་མཚན་ ེད་ ་ི ཆོས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། གཉེན་པོའ་ ེ་མོ་དང་། ང་ ་ལོག་ བ་བོ། །
དང་པོ་ལ་བཞི། ོར་ལམ། མཐོང་ལམ། ོམ་ལམ་ ེ་མོ། བར་ཆད་མེད་པའི་ ེ་མོའ།ོ །
དང་པོ་ལ།

ོད་ ་ི ེ་མོ་ གས་ ས
ི ་མཚན་པ།

ེ་མོའ་ ེ་མོ་ མ་པར་འཕེལ་བ། བཟོད་པའི་ ེ་མོ་བ ན་པ།

ཆོས་མཆོག་གི་སེམས་ ན་ ་གནས་པ། ན་མོང་གི་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ། འ ེལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

་ི ལམ་ན་ཡང་ཆོས་ མས་ ན། །
་ི ལམ་ ་ ར་ ་ལ་སོགས། །
ེ་མོར་ ནི ་པའི་ ོར་བའི་ གས། །
མ་པ་བ ་གཉིས་དག་ ་བཞེད། །
མདོར།
དེའི་ གས་དང་ཞེས་པའི་མདོ་ལས་འ ོས་ནས། བཀའ་ ལ་པ། རབ་འ ོར་ ང་ཆེན་ ི་ལམ་ན་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ ་བ ན་པ་དང་། མིག་ཡོར་དང་། ལ་པ་དང་། ི་ཟའི་ ོང་ ེར་དང་འ ་བར་བ ་ཡང་
མངོན་ ་མི་ ེད་པ་ནི་ ིར་མི་ ོག་པའི་མཚན་ཉིད་ ་རིག་པར་ འོ། །
ཞེས་མདོ་ཚན་བ ་གཉིས་ ས
ི ་བ ན་པའི་དོན།
ཆོས་ མས་ ི་ལམ་འ ་བར་བ ་བར་མ་ཟད།

ོད་ ི་ ེ་ ོར་མཉམ་བཞག་ ་ཐོབ་པ་ ེས་ཐོབ་ ་སད་པ་ན།
ི་ལམ་ནའང་ཆོས་ མས་ ན་ ི་ལམ་ ་ ར་བ ་བ་དང་། ལ་

སོགས་པས་ ི་ལམ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགེ་ ོང་སོགས་དང་ ་ ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་ཚད་མེད་པ་
མས་ལ་ཆོས་ ོན་པ་སོགས་ ེ་མོར་ ིན་པའི་ ོར་བ་ཐོབ་པའི་ གས་ནི་ མ་པ་བ ་གཉིས་ ་བཅོམ་ ན་འདས་
བཞེད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ། ི་ལམ་(༤༣༢ན) ི་ གས་དང་། སད་པའི་ གས་སོ། །
དང་པོ་ནི། ཉིན་པར་ཤིན་ ་གོམས་པའི་ ིར་ ི་ལམ་ ི་གནས་ བས་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ལམ་དང་འ ་
བ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ་བ ན་སོགས་ ་ ་བ་དང་། ི་ལམ་ན་ཡང་ཉན་ཐོས་དང་།
ལ་ ི་ས་ལ་དགའ་བའི་སེམས་མི་བ ེད་པ་དང་།

ི་ལམ་སོགས་པས་རང་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འཁོར་ མ་བཞིས་བ ོར་ཏེ་ཆོས་

འཆད་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ ེ། བ ད་ ོང་པར། རང་ལ་སངས་ ས་ཡིན་པར་ ང་བ་ ི་བ་དང་། ས་འ ིང་
ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ མ་པ་གཞན་ ི་བར་བཤད་ལ། འོག་མ་ མས་ ང་འདིས་མཚན་ནོ། །དེ་བཞིན་
སངས་ ས་ ་ི ་འ ལ་ ས
ི ་འོད་འ ེད་པ་སོགས་ མ་པར་འ ལ་པ་ ོན་པ་ཉེ་བར་དམིགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་
་གཞན་ ག་བ ལ་ ་ཚགས་ ས
ི ་གཙ་བར་མཐོང་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ ོན་པའི་སེམས་ ེ་བ་དང་།

དེ་བཞིན་

ད ལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ ི་ ག་བ ལ་མཐོང་བ་ ོན་ ་འ ་ོ བས་རང་གི་སངས་ ས་ ་ི ཞིང་ ་ མ་

པ་ཐམས་ཅད་ ་ངན་སོང་གི་འ ོ་བ་མི་འ ང་བར་ ོན་པའི་ངན་སོང་ ོང་བ་ ེས་ ་ ན་པའོ།

།དང་ནི་དེ་ལས་

གཞན་ཡང་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ོང་ ེར་དང་ལ་སོགས་པས་ ོང་ ལ་ཚག་པ་མཐོང་ན་བདག་ ིར་མི་ ོག་པ་ཡིན་ན་མེ་རབ་ ་

ཞི་བར་ ར་ཅིག་ཅེས་པའི་ ིན་ ིས་བ བས་པས་ བ་ ང་ང་ ལ་མེད་པ་དང་། བདག་ ང་ བ་པར་ ང་བ ན་
པ་ཡིན་ན། གནོད་ ིན་དང་། ལ་སོགས་པས་མི་མ་ཡིན་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ ེད་པར་ ར་ཅིག
ཅེས་བདེན་པའི་ཚག་གིས་དོན་འ བ་པའི་ ེན་འ ེལ་འ ིགས་པ་དང་། རང་ཉིད་ ་ི ཐར་པའི་གེགས་ ེད་མི་ ེད་
མངོན་པར་ཤེས་ནས་གེགས་ ེད་པའི་ ི་ནང་གི་(༤༣༢བ) ེན་ཐམས་ཅད་ཕ་རོལ་ཟིལ་ ིས་གནོན་པའི་ ོ་ནས་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བ ེན་པ་དང་།

མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོ ལ་ ་ ིན་པ་ ག་ ་ཆེན་པོ་གཞན་

མཆོག་གི་རིག་པ་ ད་ཅིག་མ་ ག་པ་ལ་ ིབ་ ེད་ ི་ ི་མ་བསལ་བ་ལ་ ོབ་པ་ ེ།
བོ་ཉིད་མེད་ འི་ད ་མའི་ ོགས་ལ་མི་འཐད་ ང་།
བ་པའི་མཐའ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ།
དང་།

ད་ཅིག་མ་ ག་པ་ཡིན་པ་ངོ་

ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མའི་ ོགས་ལ་འདི་ ར་འཐད་པ་ནི་

།ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ ང་བཏགས་ ར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་

ཤེར་ ིན་ལ་ ོད་པ་པས་སངས་ ས་ ་ི ང་ བ་ལ་ཉེ་བར་ ར་པ་ཞེས་ ་བའི་ མ་པ་བ ་གཉིས་ནི་ ེ་

མོའ་མངོན་པར་ ོགས་པ་ཐོབ་པའི་གནས་ བས་ ི་ ད་པར་ ་ི གས་ཡིན་ནོ། །
འདིའི་ གས་བ ་གཉིས་པོ་ལ་ ི་ལམ་དང་སད་པའི་ བས་ ི་འཇོག་མཚམས་ནི། འཕགས་པ་དང་།
ར ་ ི ི།

ི་པ།

་ ི། སངས་ ས་ཡེ་ཤེས། གསེར་ ིང་པ་སོགས་བཞེད་པ་མི་འ ་བ་མང་ ་ ང་ངོ་། །

གཉིས་པ་ ེ་མོའ་ ེ་མོ་ མ་པར་འཕེལ་བ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། དེ་ ར་ གས་ ས
ི ་མཚན་པའི་ ེ་མོའ་ཡེ་ཤེས་བ ོམ་པ་ལ་བསོད་ནམས་ མ་པར་འཕེལ་བ་ མ་
པ་ ་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། མ་པར་འཕེལ་བའི་ ལ་འདིར་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

འཛམ་ འི་ ིང་གི་ ེ་བོ་ ེད། །
སངས་ ས་མཆོད་པའི་དགེ་ལ་སོགས། །
མ་མང་ ་ནི་དཔེར་མཛད་ནས། །
མ་འཕེལ་བ ་ ག་བདག་ཉིད་དོ། །

མདོར།
དེ་ནས་བཀའ་ ལ་པ། རབ་འ ོར་ ོང་ག མ་ ི་སེམས་ཅན་དེ་དག་སངས་ ས་ ་ ར་པ་ལ། གང་ལ་
ལ་ཞིག་གིས་རིམ་ ོར་ ས་ཤིང་དགེ་བ་ ོགས་ ང་ ་བ ོ་བ་དང་། ཡང་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་དེ་དག་
ོགས་པའི་ ང་ བ་ལ་བཀོད་ན། དེའི་ ས་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དཔེར་ ས་ནས། དེ་བས་ ང་གང་
ལ་ལ་ཞིག་གིས་ མ་འདི་གཞན་ལ་ ོན་པ་དང་། འཆད་པ་ཡང་དག་པར་བསོད་(༤༣༣ན)ནམས་ཆེས་
མང་ ་འཕེལ།
ཅེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། འཛམ་ འི་ ིང་གི་ ེ་བོ་ཇི་ ེད་སངས་ ས་ ་ ར་པ་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་ནམ་འཚའི་བར་
་མཆོད་པའི་དགེ་བ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ོང་ག མ་ ི་ ེ་བོ་ཇི་ ེད་སངས་ ས་ ་ ར་པ་ལ་ནམ་འཚའི་བར་
་མཆོད་པའི་དགེ་བ་ ེ་གཉིས་དང་། འཛམ་ ་ ིང་གི་སེམས་ཅན་ཇི་ ེད་པ་མིར་ ར་ལ།
དེ་དག་ལ་ལ་ཞིག་གིས་དགེ་བ་བ ་དང་བསམ་གཏན་ག གས་མེད་མངོན་ཤེས་ ་ ེ་འཇིག་ ེན་པའི་ ན་
ཚགས་དང་།

ན་ གས་དང་། ིར་འོང་བ་དང་། ིར་མི་འོང་བ་དང་། ད ་བཅོམ་པ་དང་། རང་ ང་ བ་དང་།

་མེད་ ང་ བ་ལ་བཀོད་དེ།
བ ན་དང་།

དེ་དག་གི་དགེ་བ་ཡང་རང་རང་གི་ བས་ ་སངས་ ས་ ་བ ོས་པའི་དགེ་བ་

ོང་ག མ་ ི་སེམས་ཅན་ཇི་ ེད་པ་མིར་ ར་ལ།

དེ་དག་ལ་ལ་ཞིག་གིས་འཇིག་ ེན་པའི་ ན་

ཚགས་དང་། ན་ གས་དང་། ིར་འོང་དང་། ིར་མི་འོང་དང་། ད ་བཅོམ་པ་དང་། རང་ ང་ བ་དང་། ་ན་
མེད་པའི་ ང་ བ་ལ་བཀོད་ཅིང་།

དེ་ ་ འི་དགེ་བ་ཡང་རང་རང་གི་ བས་ ་སངས་ ས་ ་བ ོས་པ་དང་

བཅས་པའི་བསོད་ནམས་བ ན་ནོ། །
དེ་ ར་བ ན་ཚན་གཉིས་ ་ི ེང་ ་ ་མ་གཉིས་ཏེ། དེ་ ར་ན་དགེ་བ་བ ་ ག་གི་ མ་པ་མང་ ་བ ན་པ་ནི་
དཔེར་མཛད་ནས།

ེ་ ོར་ལ་གནས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ལམ་ ་ ར་ཡིད་ལ་ ེད་པ་

དང་མ་ ལ་བས་ཤེར་ ིན་ལ་ ོད་ཅིང་གཞན་ལ་ ོན་པ་ནི་དགེ་བ་ ་མ་ལས་དགེ་བའི་ མ་པ་ཆེས་མང་ ་འཕེལ་
བ་བ ་ ག་གི་བདག་ཉིད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། བཤད། བ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ་གཉིས། ི་གཙ་བོར་ ར་པ་བ ད་དང་། (༤༣༣བ)ནང་གཙ་བོར་ ར་པ་བ ད་དོ། །
དང་པོ་ནི། འཛམ་ འི་ ིང་དང་ལ་སོགས་པ་ནས།
་ི དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་བས།

ོང་ག མ་ ི་འཇིག་ ེན་ ་ི ཁམས་ ་ི སེམས་ཅན་ཇི་ ེད་

ེ་མོའ་ ོར་བ་ ོམ་པའི་དགེ་བ་ ག་པ་དང་།

ད་པར་ ་ ེ་ ོར་ ི་

ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ཚག་དོན་ཉིན་མཚན་ ེ་གཅིག་ ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་དང་།

ེ་ ོར་དེ་མི་ ེ་བའི་ཆོས་

ཉིད་ལ་ངེས་པ་ ེད་པའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ ེ། དེའི་ ལ་ཁོང་ ་ ད་པས་ཐེ་ཚམ་དང་ ལ་བ་དང་།

ེ་ ོར་དེ་གང་

ང་ བ་པར་ ་བའི་རང་བཞིན་ ག་ ་ཆེན་པོ་དང་། གང་གིས་ ང་ བ་པར་ ེད་པ་ ར་ ང་བའི་ ོ་ ར་ ི་ ི་
མ་བསལ་ ེད་ ་ི ཆོས་ མས་རིམ་བཞིན་མི་དམིགས་པར་འ ར་ཏེ།
མིན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ལ།

ང་ བ་ནི་ ོའ་ ལ་ ་དམིགས་ ང་བ་

ང་ བ་ ེད་ ི་ཆོས་ ར་ ང་བ་ནི་མ་རིག་པའི་བ ད་པ་ གས་ངོར་ ང་

གཉེན་དང་ ང་ བ་ ེད་ ར་ ང་བ་མ་གཏོགས་བདེན་པའི་དོན་ཅན་ ི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། དགེ་
བ་བ ་དང་། ལ་སོགས་པས་བསམ་གཏན་དང་། ག གས་མེད་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ཐོབ་པ་ལས་ ེ་མོའ་ ོར་
བ་འདི་ ད་པར་ ་འཕགས་པ་དང་།

འི་རིས་ཐམས་ཅད་ ེ་ ོར་ཐོབ་པའི་ ང་ ་ཉེ་བར་འོངས་ནས་ཆོས་ ོན་

པས་འཕེལ་བ་དང་། སངས་ ས་པ་ལ་གེགས་ ེད་ ་ི བ ད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་ ས
ི ་གནོན་པས་ གས་མི་ ེད་པའི་
ལ་ ིས་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང་།

ེ་མོའ་ ོར་བ་ཐོབ་པ་དེས་ ོན་པ་དང་འ ང་ ེ། ཐེག་ཆེན་ ་བ ོད་པའི་

་བསམ་ ོར་གཉིས་པོ་དེའི་ ་ལས་འ ས་ ་ ོན་པ་ཉིད་ཡིན་པས།
དད་(༤༣༤ན)པ་ཡོད་རིགས་པའི་ ིར་ཏེ།

འ ས་ ་ལ་དད་པ་ཡོད་ན་དེའི་ ་ལའང་

དེ་གཉིས་ ལ་བ་མཉམ་པས་སོ་ཞེས་ ་བས་བསོད་ནམས་ མ་པ་

བ ད་བ ན་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཡང་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ ེ་ ོར་ཐོབ་པ་དེས་རང་གཞན་ ི་དོན་ ེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་
བ བ་པ་ལ་གེགས་ཡོངས་ ་དག་པ་དང་། ེ་ ོར་ཐོབ་པ་དེ་ ན་མི་རིང་བར་སངས་ ས་ ་ི རིགས་ཅན་ ་འ ར་
བ་ ེ། རིགས་ཅན་སངས་ ས་རང་གི་རིགས་སམ། ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་དེ་ཐོབ་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེས་དེ་ཐོབ་
པའང་མ་ད ད་པའི་དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ར་ཐོབ་བར་ཤེས་པའི་དགའ་བ་ ད་པར་ཅན་ ང་དགེ་བའི་ ་
བ་ ་མ་འཕེལ་བ་དང་། དེས་ན་འ ས་ ་སངས་ ས་ཉིད་ཐོབ་པའི་ ་མཚན་ ང་དེའི་ ་ཚགས་ ངས་ཚང་བར་
བསགས་པའི་དགེ་བ་དང་།

ིན་སོགས་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ ་ི སེམས་སེར་ ་ལ་སོགས་པ་

མས་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ོམ་པས་མི་ ེ་བར་ ས་པའི་དགེ་བ་དང་། ང་ཙམ་པ་འདི་ལ་ག གས་ལ་སོགས་
པར་མཚན་མ་དང་ ན་པར་ ོག་པའི་སེམས་རབ་ ་མི་ ེ་བ་ཡེ་ཤེས་ ་ི ཚགས་ཉིད་ ་ི དགེ་བ་ དང་།
རབ་ ་ི ནང་ ་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ན་བ ས་ནས་ ལ་འ ོར་ ་ཤེས་པ་དང་།

ེ་མོའ་ཤེས་

ཐེག་ག མ་ ི་ ོགས་རིས་ ན་

མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ ་ འི་ ོར་བ་དེ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ིབ་པ་དང་ ལ་
བ་ལ་ ན་མི་རིང་བར་ཉེ་བར་ ར་པ་ཞེས་ ་བའི་བསོད་ནམས་ ་མ་ལས་གཞན་ མ་པ་བ ད་དོ། །

བསོད་ནམས་འཕེལ་ ལ་ མ་པ་བ ་ ག་པོ་འདི་ ་མ་ ་མ་ལས་ ི་མ་ ི་མ་དགེ་ ་འཕེལ་བ་ ད་པར་ ་
འཕགས་པ་ཡིན་ཟེར་ལ། འགའ་ཞིག་བ ་ ག་པོ་ཐམས་ཅད་དགེ་བའི་ ་བའི་འཕེལ་བར་མ ངས་པ་ཡིན་ ི།

་

མ་ལས་ ི་མ་འཕེལ་བའི་འ ར་ ད་ཡོད་(༤༣༤བ)ཅེས་ ་བའང་རང་བཟོའ་བཤད་པའོ། །བ ད་ཚན་ ་མ་ལ་ ི་
གཙ་བོར་ ར་པ་དང་། བ ད་ཚན་ ི་མ་ལ་ནང་གཙ་བོར་ ར་པ་ཞེས་པ་ནི། དགེ་བའི་ ་བ་གཞན་ ད་ལ་བ ེན་
ནས་གསོག་ ལ་བ ད་ཚན་ ་མའི་ནང་ན་ཤས་ཆེ་བས་ ིར་ཞེས་ ་ལ།

ི་མ་རང་ ད་ལ་བ ེན་ནས་དགེ་བ་

བསོག་པར་བ ན་པས་ནང་ཞེས་ འོ། །
གཉིས་པ་བ ་བ་ནི།

མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་སངས་ ས་མཆོད་པའི་དགེ་བའི་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ མས་ལ་

འ ས་ ་ཆེན་པོ་འ ང་ ལ་ ི་ མ་པ་མང་པོ་དཔེར་མཛད་ནས་དེ་ལ་དེ་ ར་འ ང་ན།

ེ་ ོར་བ ོམ་པའི་བསོད་

ནམས་ ་ི འ ས་ ་ནི་རེ་རེ་ཞིང་གོང་ནས་གོང་ ་ ད་པར་འཕགས་པ་ཉིད་ ་ི ཡོན་ཏན་དང་ ན་པའི་གནས་
བས་བ ་ ག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ མ་པར་འཕེལ་བ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་བཟོད་པའི་ ེ་མོ་བ ན་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

དེ་ ར་ ེ་མོ་ཐོབ་པས་བསོད་ནམས་ མ་པར་འཕེལ་བ་དེ་དག་ མ་པར་ ེལ་བའི་མཉམ་གཞག་

རང་དབང་ ་ ར་པ་རབ་ ་ི མཐར་ ིན་པའི་མཚན་ཉིད་ མས་ནི་ ད་ལ་ ན་བཞིན་ ་ ེས་ཐོབ་ལ་བ ོ་བ་དང་།
སེམས་ཅན་ ི་དོན་ཡོངས་ ་མི་གཏོང་བར་ངེས་པར་བ ན་པ་ཡིན་པས་ངེས་པར་བ ན་པའི་ ེ་ ོར་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ན་མ ེན་ཉིད་ག མ་ཆོས་ མས་ ི། །
ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ ་མེད་པ། །
སེམས་ཅན་དོན་ཡོངས་མི་གཏོང་བ། །
བ ན་པ་ཞེས་ནི་མངོན་པར་བ ོད། །
མདོར།
དེ་ནས་ འི་དབང་པོ་བ ་ ིན་ ིས་མེ་ཏོག་མ ་ར་མང་པོ་ ངས་ཏེ་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་མངོན་པར་
གཏོར་ནས་ཚག་འདི་ ད་ཅེས་བ ོད་དོ། །དགེ་བའི་ ་བ་གང་དག་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་བ་

གང་གིས་ ་མེད་ ང་ བ་ ་དམིགས་པ་དེ་དག་གིས་སངས་ ས་ ི་ཆོས་ མས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་
ར་ཅིག མ་མ ེན་ ི་ཆོས་ མས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིགརང་ ང་གི་ཆོས་ མས་ཡོངས་ ་
ོགས་པར་ ར་ཅིགཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ མས་(༤༣༥ན)ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ར་ཅིགཅེས་དང་།
ཡང་མདོར།
ཅི་བདག་བ ལ་ནས་སེམས་ཅན་ མས་བ ལ་བར་བ ི། ོལ་ནས་ ོལ་བར་བ ི། ད གས་ ངས་
ནས་ད གས་ད ང་བར་བ ི། ཡོངས་ ་ ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཡོངས་ ་ ་ངན་ལས་འདའ་བར་
བ ིའ།ོ །
ཞེས་སོགས་ ་ི མདོ་ཚན་དང་པོའ་དོན་ ང་པ་གཉིས་ ིས་བ ན་ལ།

མདོ་ཚན་ ི་མའི་དོན་ ང་པ་ཐ་མ་གཉིས་

ས
ི ་བ ན་པར་མཛད་དོ། །
དེའང་མདོ་ཚན་དང་པོ་ལ་ཚག་གི་ ར་བཞི་ཡོད་པ་ལ། ག མ་པ་ལམ་ཤེས་དང་། བཞི་པ་གཞི་ཤེས་ ི་ཆོས་ཏེ་
ན་མ ེན་ཉིད་ག མ་ ི་ཆོས་སེམས་བ ེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ མས་ ིས་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་
སར་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ ་ན་མེད་པའི་ ོགས་པ་བ ན་པ་དང་།

སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་སེལ་བའི་

ཐབས་ཡོངས་ ་མི་གཏོང་བར་གཞན་ ི་དོན་འབའ་ཞིག་ལ་གནས་པར་བ ན་པ་ཞེས་པ་ནི་མངོན་པར་བ ོད་དོ། །
འདིར་མ ེན་ག མ་ ིས་མཚན་པའི་དགེ་བ་ཙམ་ཡིན་ ི། གོ་དོན་མངོན་ ོགས་བ ད་ཡོངས་ ོགས་ ི་དགེ་
བ་ ང་ བ་ ་བ ོ་བར་བ ན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། དེ་ ར་ཡང་དག་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ བ
ོ ས་ ས
ི ་མཉམ་བཞག་ མ་པར་མི་ ོག་པ་ ོགས་
པའི་གནས་ བས་ན་ཡང་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་སེལ་བ་ལ་ ེས་ཐོབ་ ་ ང་མི་དགོས་པར་ ངི ་ ེ་ཆེན་པོ་མངོན་ ་
ེད་པའི་ངོ་བོས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ཡོངས་ ་མི་གཏོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ ོར་བའི་ གས་ལས་གཞན་དོན་
བ་པ་དང་།

མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ བས་དང་པོ་ག མ་ ་ཇི་ ད་བཤད་པའི་ཐམས་

ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་མཚན་པར་ ེད་པའི་ཆོས་སེམས་བ ེད་པ་ལ་སོགས་པ་གོང་ ་(༤༣༥བ) ོས་པའི་དོན་
ཚན་སོ་སོ་ མས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ ་བ ོ་བ་ནི་ངེས་པར་ ང་ བ་ ་བ ན་པ་ཡིན་
ཏེ།

གཞན་དོན་ལ་དམིགས་ནས་དགེ་ ་གང་བ མས་ ང་ བ་ ་བ ོས་པས་ ང་ བ་ ་འ ར་བ་ལ་མི་བ ན་

པའི་དོགས་མེད་པའི་ ིར་རོ། །

བཞི་པ་ཆོས་མཆོག་གི་ ེ་མོ་སེམས་ ན་ ་གནས་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

དེ་ ར་ ེ་མོ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གི་ ད་ལ་དགེ་བའི་ ་བ་ངེས་པར་བ ན་པར་ ེད་པས་ངེས་པར་

བ ན་པར་ ར་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་ ེ་མེད་ག མ་ལ་སེམས་ ན་ ་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་དང་།

དེས་ ངས་

པའི་ ེས་ ་ཡི་རང་གི་དགེ་བ་ཆེས་མང་བ་བ ན་པའི་ ིར། སེམས་ ན་ ་གནས་པའི་ ེ་ ོར་འདི་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ིང་བཞི་པ་དང་ ོང་དག་དང་། །
ོང་གཉིས་ག མ་དག་དཔེར་མཛད་ནས། །
བསོད་ནམས་མང་པོ་ཉིད་ ིས་ནི། །
ཏིང་འཛན་ཡོངས་ ་བ གས་པ་ཡིན། །
བཅོམ་ ན་འདས། དེ་ ར་ཐེག་པ་ལ་གསར་ ་ གས་པ་དང་། ན་རིང་ནས་ ོད་ ོད་པ་དང་། ིར་མི་
ོག་པ་དང་། ེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ མས་ ི་སེམས་བ ེད་པ་དེ་
དག་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བར་བ ིད་ན། དེའི་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་འཕེལ་བར་འ ར། བཀའ་ ལ་པ། ོང་
གཅིག་པ་དང་། ོང་གཉིས་པ་དང་། ོང་ག མ་ ི་ ོང་ཆེན་པོའ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ནི་ ང་ལ་གཞལ་
བའི་ཚད་ནི་བ ང་ཡང་ ིད་ །ི ེས་ ་ཡི་རང་བ་དེ་དང་ ན་པའི་བསོད་ནམས་ནི་ཚད་མེད་དོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ ིང་བཞི་པ་ ོང་ནས་ཚངས་པའི་འཇིག་ ེན་ ོང་གི་བར་ནི་ ོང་དང་པོ་དག་དང་། དེ་ ོང་ལ་
ོང་གཉིས་བར་མ་དང་།

བར་མ་ ོང་ལ་ ོང་ག མ་ ི་ ོང་ཆེན་པོ་དག་ ང་ ལ་ ་རབ་ནས་ཚད་ག ང་བར་

ས་པའི་དཔེར་མཛད་ནས། ཆོས་མཆོག་གི་ བས་ ི་ ེ་ ོར་དགེ་ ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བ་སོགས་བསོད་ནམས་
མང་པོ་ཚད་བ ང་བར་མི་ ས་པ་ཉིད་(༤༣༦ན) ས
ི ་ བས་འདིའི་ཏིང་ངེ་འཛན་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པར་
འཕེལ་བར་ཡོངས་ ་བ གས་པ་ཡིན་ནོ། །
མདོར། དགེ་བའི་ ་བ་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བ་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པར་ག ངས་པ་དང་། བ ན་བཅོས་ ་
ཏིང་ངེ་འཛན་བ ོམ་པ་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པར་ག ངས་པ་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། ཆོས་མཆོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛན་
ེ་ ོར་ཐོབ་པ་དེས་ཡེ་ཤེས་ ་ི ཚགས་ཚད་མེད་པས་སེམས་ ན་ ་གནས་པའི་ ོ་ནས་བསོད་ནམས་འཕེལ་ལ།

ེས་ ་ཡི་རང་སོགས་ ་ི བསོད་ནམས་ ་ི ཚགས་ཚད་མེད་པ་ ོགས་པ་ལ་སེམས་ ེ་གཅིག་ ་གནས་པའི་དོན་ཏོ།
།
ོང་ག མ་ ི་ ལ་ཇི་ ར་ཞེ་ན། མཛད་ལས།
ིང་བཞི་པ་དང་ཉི་ ་དང་། །
རི་རབ་དང་ནི་འདོད་ ་དང་། །
ཚངས་པའི་འཇིག་ ེན་ ོང་ལ་ནི། །
ོང་ནི་ ི་ ད་ཡིན་པར་འདོད། །
དེ་ ོང་ལ་ནི་ ོང་གཉིས་པ། །
བར་མའི་འཇིག་ ེན་ཁམས་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ོང་ལ་ནི་ ོང་ག མ་ ེ། །
མཉམ་ ་འཇིག་ཅིང་འ ང་བ་ཡིན། །ཅེས་བཤད་དོ། །
འདིར་སེམས་བཞི་ནི། དང་པོ་མོས་པས་ ོད་པ་དང་། གཉིས་པ་ ོད་པས་ གས་པ་ ེ་རབ་ ་དགའ་བ་ལ་སོགས་
པ་ལ་གནས་པ་དང་། ག མ་པ་དག་ས་ལ་གནས་པ་དང་། བཞི་པ་ས་བ ་ ན་མཐའ་ལ་གནས་པར་བཞེད་དོ། །
གཞན་ཡང་འདི་ ར་ཤེས་དགོས་ཏེ། གས་དང་། མ་འཕེལ་དང་། ངེས་བ ན་དང་། སེམས་ ན་གནས་ཏེ་
བཞི་པོ་འདི་ངེས་འ ེད་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ཡོངས་ ོགས་ཡིན་པར་ནི་མདོ་ ན་ལས་མ་ག ངས་ཤིང་།
བས་ ་ི ེ་ ོར་འདི་མདོར་ ེས་ཐོབ་ ་ི ཆ་ནས་བཞག་པ་ ར་ ང་ཡང་།

ོར་ལམ་ ི་

དངོས་དོན་ངེས་ཆ་སོ་སོའ་མཉམ་

བཞག་གི་ ེང་གི་མ ་ ས་ ད་པར་ཅན་ ི་ ོ་ནས་ཐོབ་པའི་ ེ་ ོར་ཞིག་ལ་འཆད་དགོས་ཤིང་།

འདིའི་ ེད་

(༤༣༦བ)ལས་མཐོང་ ོམ་ལམ་ ི་ ང་ ་ ོག་པ་བཞི་གང་ ང་གི་མགོ་གནོན་པར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་
ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

གང་གཞལ་ ་ཚད་ ིད་པ་ནི་འཇལ་ ེད་ ང་ཚད་ ས
ི ་གཞལ་བར་ ས་སོ་ཞེས་ ་བའི་ ལ་

ིས་ ིང་བཞི་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ོང་ག མ་པའི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ མས་ ང་ཚད་ ས
ི ་གཞལ་བར་ ས་
།ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ཉམས་ ་ལེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་བསོད་ནམས་
དང་ཡེ་ཤེས་ ་ི ཚགས་གཉིས་པོ་དེ་སོ་སོར་ཚད་གཞལ་ ་མེད་ལ།

གཞལ་ ་ཡོད་པའི་ ོད་སོགས་ ི་ ལ་ ན་

དཔེར་མཛད་ནས། དཔེ་དེ་དག་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་ཤིང་ཚད་ལས་འདས་པའི་བསོད་ནམས་མང་པོ་ ཐོབ་པ་

ཉིད་ ས
ི ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་མཚན་ཉིད་བ ོད་པ་ནི་སེམས་ཅན་ ན་ ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །
་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

གས་ ོར་དང་ལ་སོགས་པས་ ེ་ ོར་སོགས་བཞི་པོ་དེ་དག་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ོ་བ་

ལ་སོགས་པ་ངེས་པར་འ ེད་པའི་ཆ་དང་མ ན་པ་བཞིའ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ེ་ ག་ཡིན་པར་ཁོང་ ་ ད་པར་ འོ། །
འདིར་ ས་པ།
ལ་བས་ ལ་བའི་ མ་ ི་ཁང་བཟང་ ། །
ལ་ ་ ལ་བར་ ོག་པར་མངའ་གསོལ་བའི། །
ེ་བ ན་ ེ་ཡི་བ ན་བཅོས་ངོ་མཚར་བ། །
དོན་ ན་དོན་འདི་བདག་གིས་ལེགས་པར་གོ།
མ་ ངས་པར་ཡང་རང་ ོས་ད ད་པ་ཡི། །
ཤེས་རབ་འ ལ་མེད་ཤེས་ ་ ་བའི་མིག
ཇི་བཞིན་པ་འདི་དེང་སང་གངས་ཅན་ན། །
བདག་དང་ལང་ཚ་མཉམ་པ་ ་ཞིག་ཡོད། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་མཐོང་ལམ་ ེ་མོ་ལ་བ ན། ིའི་མཚམས་ ར་བ། ང་ ་ མ་པར་ ོག་པ། ེ་བའི་ ་ ོགས། འ ས་
་ ང་ བ། ེ་མོའ་ ེད་པ། དེའི་ངོ་བོ། ོམ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ངེས་(༤༣༧ན)པར་འ དེ ་པའི་ཆ་དང་མ ན་པའི་འོག་ ་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ ིར་འདིར་
ེ་ ོར་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ་ ། ག ང་ ོག་མདོར་བ ན། འཛན་ ོག་མདོར་བ ན། དེ་གཉིས་ལས་འ ོས་ཏེ་དཀའ་བའི་
གནས་ད ད་པ། ག ང་འཛན་ ི་ད ེ་བའི་ངེས་པ་ ས་པར་བཤད་པ། དེ་སེལ་ ེད་ ི་གཉེན་པོ་ གས་ལ་བ ན་
པའོ། །
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

མཐོང་ལམ་ ེ་མོ་དེ་ལ་ ང་ ་མི་མ ན་པའི་ ོགས་གཉེན་པོ་དང་བཅས་པ་ མ་པ་བཞི་ཡོད་པ་

ལས། རེ་ཞིག་ག ང་བ་ལ་བ ོས་ནས་འཛན་པ་འཇོག་པའི་ ིར། ཐོག་མར་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ག ང་བའི་ མ་
པར་ ོག་པ་གཉིས་པོ་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

འ ག་པ་དང་ནི་ ོག་པ་ལ། །
ག ང་བའི་ མ་ ོག་སོ་སོར་དེ། །
ད ་ཡི་བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་ ལ། །
མིན་པའི་བདག་ཉིད་དག་ཤེས་ ། །
མདོར།
སེམས་དཔའ་བཞིའི་ ེས་ ་ཡི་རང་བར་ ས་ནས་ ་མེད་ ང་ བ་ ་བ ོ་བར་ ས་ཏེ་ཇི་ ར་གཉིས་
་ི འ ་ཤེས་ ་མི་འ ར་བ་དང་། གཉིས་མེད་པའི་འ ་ཤེས་ ་མི་འ ར་བ་དེ་ ར་ཡོངས་ ་བ ོ་བར་
འོ་ཞེས་འ ག་པ་ག ང་ ོག་དང་། རབ་འ ོར་ ིས་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་འབའ་ཞིག་ མ་
པར་མི་ ོག་པར་མ་ཟད། ག གས་ནས་ མ་མ ེན་ ི་བར་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ མ་པར་མི་ ོག་པའོ།
།
ཞེས་པས་ ོག་པ་ག ང་ ོག་བ ན་ལ།
དེའི་དོན་ ལ་བ བ་པར་མཐོང་བའི་ ོ་ནས་འ ག་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་ནི།

ལ་དགག་པར་འ ་ཤེས་

པའི་ ོ་ནས་ ོག་པའི་ མ་ ོག་ལ་ག ང་བའི་ མ་པར་ ོག་པ་གཉིས་པོ་སོ་སོ་བ་དེ་ལ་ད ེ་ན། མ་པ་ད ་ད འི་
བདག་ཉིད་ ་ ེ་བ་དེ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ི་ ལ་ནི་རང་གི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་མིན་པའི་བདག་ཉིད་དག་ ་ཤེས་པར་ འོ། །
མདོར་གཉེན་པོ་དངོས་ ་བ ན་ནས་ ང་ ་ གས་ལ་ ོན་ཅིང་།

བ ན་བཅོས་ལས་ནི་དེ་དག་བ ོག་ ེ་

བཤད་དོ། །
ག མ་པ་ལ་ ། ོག་པའི་ ལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། མི་མ ན་པའི་(༤༣༧བ) ོགས་ ་བ ན་པ་དང་། ད ེ་བ་
དང་། ོག་པར་འཇོག་པའི་ འོ། །
དང་པོ་ནི།

ང་ཆེན་ ི་ ིར་འ ག་པ་དང་། ཞི་བ་འབའ་ཞིག་པའི་མཐའ་ལས་ ོག་པ་དག་གི་ ལ་ནི། དང་པོ་

མི་དམིགས་པ་དང་། གཉིས་པ་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དག་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་འདོར་ལེན་ ེད་པ་ནི་ ལ་ལོ། །
གཉིས་པ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ད ་དང་། ོག་པ་དམན་པ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ད ་ལ་ ང་ བ་
སེམས་དཔའ་དང་། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལེན་པ་དང་འདོར་བའི་ ོ་ནས་ག ང་བའི་ མ་པར་ ོག་པའོ། །

ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ནི། ང་སེམས་དང་ཉན་ཐོས་ ་ི ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་འ ག་ ོག་གི་ ོ་ ང་ ར་མི་འཐད་དེ། ལ་
ལ་མ ན་པར་འ ག་པའི་ ིར་ཞེ་ན། ག ང་ ོག་གཉིས་ཆོས་ཅན། མཐོང་ ང་ཡིན་ཏེ།

ལ་ཡང་དག་པའི་གནས་

ལ་ལ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ གས་པའི་ ོག་པ་ ན་བཏགས་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན་མཐོང་ ང་ག ང་བར་ མ་པར་
ོག་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་འ ་བ་བཞིན་ནོ།

།དེ་ ར་ན་འ ག་ ོག་གི་ ོག་པ་མཐོང་ལམ་ ི་མི་མ ན་ ོགས་ ་

ར་པར་ཤེས་པར་ འོ། །
བཞི་པ་ནི། འ ག་ ོག་གི་ག ང་ ོག་དེ་གཉིས་ ལ་ ི་ད ེ་བས་སོ་སོར་ མ་པ་ད ་ད ་ཡོད་པ་ ངས་སོ། །
་པ་ནི། དོན་ ི་རང་བཞིན་ ་ ར་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་དེ་དང་མ་འ ལ་བར་འ ལ་པ་ཙམ་ ིས་
འ ག་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཡང་དག་པ་ལས་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ང་བའི་ ིར།

དོན་དམ་ ི་ ལ་ཇི་ ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་

དམིགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དག་ ་འ ག་ ོག་གི་ ོག་པར་ཤེས་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་འཛན་ ོག་མདོར་བ ན་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

བཤད་པ་དེ་ ར་ག ང་བར་ མ་པར་ ོག་པའི་ ོགས་གཉིས་མདོར་བ ན་ནས་འཛན་པའི་ མ་

པར་ ོག་པ་གཉིས་པོ་འཆད་དོ། །
གཉིས་(༤༣༨ན)པ་ནི།

སོ་སོའ་ ེ་བོ་འཕགས་ད ་ེ བས། །
སེམས་ཅན་ ས་དང་བཏགས་ཡོད་པར། །
མ་ ོག་འཛན་པ་དག་ ་འདོད། །
དེ་དག་སོ་སོར་ད ་བདག་ཉིད། །
གལ་ཏེ་ག ང་དོན་དེ་བཞིན་མེད། །
དེ་དག་གང་གིས་འཛན་པ་འདོད། །
དེ་ ར་དེ་དག་འཛན་པ་ཡི། །

ངོ་བོས་ ོང་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །
མདོར།
ནམ་མཁའ་དབེན་པའི་ ིར་སེམས་ཅན་དབེན་པར་བ འོ། །ནམ་མཁའ་ ོང་པའི་ ིར་སེམས་ཅན་ ོང་པ་
ཉིད་ ་བ འོ། །ནམ་མཁའ་ ིང་པོ་མེད་པའི་ ིར་སེམས་ཅན་ ིང་པོ་མེད་པར་བ འོ། །ནམ་མཁའ་གསོ་
བ་ཉིད་ ་ི ིར་སེམས་ཅན་གསོ་བ་ཉིད་ ་བ འོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི།

ེན་སོ་སོའ་ ེ་བོ་དང་འཕགས་པའི་ད ེ་བས་གོ་རིམ་བཞིན་ ་སེམས་ཅན་ ས་ ་ཡོད་

པར་ ོག་པ་སོ་ ེའི་འཛན་ ོག་དང་།

ེས་ ་བཏགས་པ་ཙམ་ ་ཡོད་པ་ མ་པར་ ོག་པ་འཕགས་པའི་འཛན་པའི་

ོག་པ་དག་ ་འདོད་དོ། །དེས་ན་འཛན་ ོག་དེ་དག་ ང་ ལ་ ི་ ོ་ནས་སོ་སོར་ད ་ད འི་བདག་ཉིད་ ་འཆད་
པར་འ ར་ལ། དེ་ ར་འཆད་ ང་། འོ་ན་གལ་ཏེ་ག ང་དོན་ ི་དོན་དངོས་པོ་དང་ ོག་ ལ་ ི་དངོས་པོ་མེད་ན་
ས་དང་བཏགས་པའི་ངོ་བོའང་དེ་བཞིན་ ་མེད་པས་ ས་དང་བཏགས་པ་དེ་དག་གང་གིས་འཛན་པར་འདོད་དེ།
འདོད་པར་མི་རིགས་སོ། །ག ང་དོན་མེད་པ་དེ་ ར་དེ་དག་འཛན་པའི་ངོ་བོས་དབེན་པའི་ ིར།

ོང་པ་ཉིད་ ི་

མཚན་ཉིད་དེ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ང་པ་ ་མས་གང་ཟག་གང་ལ་ ོག་པ་འདི་གཉིས་གང་ ན་པའི་ ལ་བ ན། གང་ལ་ ོག་པའི་ ལ་ནི་
སེམས་ཅན་ཞེས་པ་དེས་བ ན་ལ། དེ་ཡང་འདིར་གང་ཟག་ལ་ ས་ ོག་གི་ ལ་ཡིན་པ་དངོས་ ་བ ན་ལ། གང་
ཟག་ ་འདོགས་པའི་གཞི་ཆོས་ལ་ ས་ ོག་གི་ ལ་ཡིན་པ་ གས་ལ་བ ན་ཏོ། །གཞན་ཡང་ བས་འདིར་འཛན་
ོག་གཉིས་ ེ་འཕགས་སོ་སོར་ངེས་པའི་དོན་ལ།
་ི དབང་ ་ ས་པ་དང་།

བོད་ ་མ་དག་ ལ་ ི་ ས་འཛན་དང་བཏགས་འཛན་གཉིས་

ལ་ཅན་ ོག་པའི་ ས་འཛན་དང་བཏགས་འཛན་གཉིས་ ི་དབང་ ་ ས་པ་ལས།

འདིར་བ ན་ ི་འཛན་ ོག་གཉིས་པོ་ནི་ ལ་ ི་དབང་ ་(༤༣༨བ) ས་པ་ཡིན་ཏེ།

མཐོང་ ང་གི་ ོག་པ་འཆད་

པའི་ བས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་མིན་པར་ ལ་ཅན་ ོག་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་འདིར་འཆད་ན། འཕགས་
པ་ལ་ ོམ་ ང་ ་ ར་པའི་ ལ་ཅན་ ས་འཛན་ ོག་པ་ཡང་ཡོད་ལ། དེའང་འདིར་ ང་དགོས་པར་ཐལ་བའི་ ོན་
ཡོད་པ་དང་།

ལ་ཅན་ ོག་པའི་བཏགས་འཛན་སོ་སོའ་ ེ་བོ་ལའང་ཡོད་པས་དེ་ཡང་འདིར་ ོང་དགོས་པར་ཐལ་

ལོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཐལ་བ་གཉིས་པོ་དེ་ནི་འ ེལ་མེད་པར་ཟད་ཅིང་། འོན་ ང་ ོད་ ་བ་འདི་ནི་འཕགས་སེང་གིས་
ོགས་ ་མར་བཞག་པའི་ ོགས་བ ང་བར་མངོན་ཏེ།

ཉི་ ང་ལས།
གཞན་དག་གིས་སོ་ ེས་ ང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དོ་ མ་པའི་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ཡོད་པས།
སོ་ ེ་ལ་ ས་འཛན་ ི་ ོག་པ་ཁོ་ན་ཡོད་པས་མ་ བ་བོ་ཞེས་ ོགས་ ་བ ངས་ ེ། སོ་ ེའི་བཏགས་
འཛན་ ོག་པ་ནི་མོས་པ་ཡིད་ ེད་ཡིན་ ི། འདིར་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ཡོད་མེད་ཅེས་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་
ཉིད་ཡིད་ ེད་ ་ི བཏགས་འཛན་ ོག་པ་སོ་ ེ་ལ་མེད་པས། འདིར་བ ན་ ི་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་
འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དོ་ཞེས་ ི་ཙམ་ནས་བཤད་པ་དེའི་དོན་ཡིན།
ཅེས་གསལ་བར་ག ངས་པ་དང་།
ཡང་དེར་གཞན་དག་འཕགས་པ་ལའང་ ས་འཛན་ ོག་པ་ཡོད་དེ། དགེ་ ོང་དག་མཚན་མོ་འདས་ནས་ནངས་
པར་ ི་ ས་ ་ཡང་ངས་ ོག་ཆགས་ཅེ་ ང་གིས་ ད་འ ིན་པ་ཐོས་སོ་ཞེས་སོགས་ ས་འཛན་ ི་ ོག་པ་ཡོད་
པས། འཕགས་པ་ལ་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ཁོ་ན་ཡོད་པས་མ་ བ་པོ་ཞེས་ ོགས་ ་བ ངས་ ེ། དེའི་ལན་ནི།
འཕགས་པས་དེ་ ར་ ས་པ་ཐ་ ད་ཙམ་ ིས་འཇིག་ ེན་ན་བ ོད་པ་ཡིན་ ི། འཕགས་པ་ལ་ ས་འཛན་ ི་ ོག་
པ་ཡོད་ནས་དེར་བ ོད་པ་མིན་ཅེས་འདིར་ནི་ ང་དོན་ ིས་པ་ཡིན་ལ། འ ེལ་ཆེན་ ་ཉི་ ང་གི་ ང་གསལ་བར་
ངས་(༤༣༩ན)ཏེ་ཐེ་ཚམ་བསལ་བར་མཛད་དོ། །
དེས་ན་འཕགས་སེང་གཉིས་ ས
ི ་སོ་ ེ་ལ་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་དང་། འཕགས་པ་ལ་ ས་འཛན་ ོག་པ་མེད་
པར་ག ངས་པ་དེ་ ལ་ ི་ ོག་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་དེ་ ར་ག ངས་པ་ཡིན་ ི།

ལ་ཅན་ ི་ ོག་པའི་དབང་

་ ས་ནས་ ས་བཏགས་གཉིས་ ་ི ོག་པ་ ེ་འཕགས་སོ་སོར་ངེས་པར་ ོན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ མ་ན།

ོད་ ི་དེ་

ར་མ་ཡིན་ཏེ། ིར་ ལ་ག ང་ ོག་གི་ མ་གཞག་ག ང་ ོག་རང་གི་ བས་ ་འཆད་ཅིང་། ོད་འདོད་པ་ ར་
མི་འཆད་ལ། འདིར་ནི་ ལ་ཅན་འཛན་ ོག་ཉིད་འཆད་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཚ་འཕགས་སེང་གིས་ ལ་ཅན་འཛན་
ོག་གི་ བས་དོན་བོར་བར་མི་མཛད་པའི་ ིར་དང་། གཞན་ཡང་འདི་ བས་ ་ ལ་ ལ་ཅན་ཐ་དད་ ་ ེ་བའི་
འཛན་ ོག་བཞིར་ད ེ་བ་ཚད་ ན་ ི་ ེས་ ས་ མ་གཞག་ ས་མ་ ས་ ང་ད ད་དཀའ་ཞིང་།

དེ་ ར་ མ་

གཞག་ ས་པའི་ཚ་ནའང་ ལ་ ལ་ཅན་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་ ས་བཏགས་ ི་ ོག་པ་གཉིས་ ེ་འཕགས་གཉིས་ལ་
སོ་སོར་ངེས་པར་ ན་པ་ནི་ ི་ཙམ་ནས་འཇོག་ ས་སོ། །
འོ་ན་འདི་ བས་ ་ི ས་འཛན་ནི། གང་ཟག་གི་སེམས་སེམས་ ང་ལ་དམིགས་ནས་དེ་ ས་ ་འཛན་པའི་ ོག་
པ་དེ་ཡིན་ལ། བཏགས་འཛན་ནི་དེ་རགས་པའི་ ས་ ་མེད་ ང་། ཆ་ཤས་ཙམ་ལ་གང་ཟག་ ་བཏགས་པ་ཡིན་

ཅིང་དེ་ཙམ་ ་ཡོད་པར་ ོག་པ་དེ་ཡིན་ནོ།

། ི་མ་འདི་ལ་གདགས་གཞི་ཆོས་ ་བཏགས་པར་འཛན་པའི་འཛན་

ོག་དང་། གདགས་ ་གང་ཟག་ ་བཏགས་པར་འཛན་པའི་འཛན་ ོག་གཉིས་ ་ཡོད་དོ། །
དེ་ ར་བཤད་པའི་ བ་དོན། འདིར་ ེ་འཕགས་གཉིས་ལ་འཛན་ ོག་གཉིས་སོ་སོར་ངེས་པ་མཐོང་ ང་ཁོ་ནའི་
དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ཏེ།

དེ་འཆད་པའི་ བས་ ི་དབང་ ་ ས་པའི་ ིར་རོ།

།དེའང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

(༤༣༩བ) ོགས་པའི་ཆེད་ ་ ས་ལ། དེས་ན་འདིར་གང་ཟག་ལ་ ས་འཛན་དང་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ ང་བ་ཁོ་
ནའི་དབང་ ་ ས་པ་གཙ་ཆེ་བའི་ ིར་དང་། འཕགས་པ་ལ་གང་ཟག་ ས་འཛན་ ི་ ོག་པ་མེད་དེ། དེས་གང་ཟག་
གི་ ས་ ་ི བདག་མེད་པར་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ིར་རོ། །འོ་ན་འདིར་བ ན་ ི་ ས་འཛན་དེ་ཐེག་ཆེན་མཐོང་
ང་གི་ཤེས་ ིབ་ཁོ་ན་མིན་པར་འ ར་ཏེ། ཉན་ཐོས་འཕགས་པས་ ང་དེ་ ངས་པའི་ ིར་ཏེ། དེས་གང་ཟག་གི་
བདག་མེད་ ོགས་པའི་ ིར་ མ་ན། ཉན་ཐོས་འཕགས་པས་གང་ཟག་ ས་འཛན་ ི་ ོག་པ་ ངས་པ་ཙམ་དེ་ ང་
་ཚགས་ཙམ་པའི་གང་ཟག་ལ་ ས་ ་མི་འཛན་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཆ་ནས་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ ང་གི་ཤེས་ ིབ་ཁོ་
ན་ཡིན་པར་མི་འཇོག་ ང་།

ད་པར་ནི་ ང་ ་སོ་སོ་ལ་ ས་ ་འཛན་པའི་ ོག་པ་མཐོང་ ང་གི་ བས་འདིར་

ངས་པས། གང་ཟག་གི་ ས་འཛན་མཐོང་ ང་ཤེས་ ིབ་ ་འཇོག་པའི་ ་མཚན་དེ་ཡིན་ནོ། །
དེའང་དཔེར་ན་ བས་དང་ ། གང་ཟག་རང་དབང་ཅན་དང་གཅིག་པར་འཛན་པ་སོགས་ ས་འཛན་དང་ཉོན་
ིབ་ ་དངོས་ ་བཤད་ནས། དེའི་ གས་ལ་ ས་འཛན་ཤེས་ ིབ་བ ན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ ར་ ོན་པ་ལ་དགོས་
པ་ཅི་ཡོད་ན།

ང་པོ་ལ་ངར་འཛན་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་དང་།

ང་པོ་ལ་བདེན་པར་འཛན་པའི་ ན་བཏགས་

ཆོས་ ་ི བདག་གཉིས་ཀ་ཐེག་ཆེན་ ི་ བས་དེར་ཅིག་ཅར་ ་ ོང་བར་ ེད་པས་སོ།

།འདི་ བས་ ི་བཏགས་

འཛན་ ོག་པ་སོ་ ེ་ལ་མེད་དེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོན་ ་མ་ ས་པའི་ ིར་དང་། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་
ལའང་དེ་མེད་དེ། གང་ཟག་ ་བཏགས་པའི་བདེན་འཛན་ ི་ ོག་པ་མེད་པའི་ ིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་
པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་དེ་ཉན་རང་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དེ། (༤༤༠ན)དེས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་
ོགས་ ང་གང་ཟག་ ་བཏགས་པའི་བདེན་འཛན་མ་ ངས་པའི་ ིར་དང་། གཞན་ཡང་ཆོས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཡིད་ ེད་
་ི བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ནི་ ེ་འཕགས་གཉིས་ཀ་ལ་མངོན་ ར་པ་མེད་དེ། སོ་ ེ་ལ་མེད་པ་གང་ཞིགའཕགས་པ་
ལའང་མེད་པའི་ ིར། དང་པོ་མེད་པ་གོ་ ་ལ། གཉིས་པ་ནི་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་མེད་དེ། ཆོས་ ི་བདག་མེད་
མངོན་ མ་ ་མ་ ོགས་པའི་ ིར་རོ། །འོན་ཏེ་འདི་ལའང་གང་ཟག་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ ེད་ ི་བཏགས་འཛན་ ོག་

པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་ ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ལའང་ཆོས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ ེད་ ི་བཏགས་འཛན་
ོག་པ་མངོན་ ར་པ་མེད་དེ། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ ང་ ་ ར་པའི་ཆོས་ལ་ ས་སམ་བདེན་པར་འཛན་པའི་ ོག་པ་ཉན་རང་འཕགས་
པ་ལའང་ཡོད་དེ། གདགས་གཞི་ ང་པོ་ལ་བདེན་པར་འཛན་པ་ཡོད་པའི་ ིར། འོ་ན་ ོན་ ི་མཁན་པོ་དག་གིས་
གང་ཟག་ལ་བདེན་པའི་ ས་ ་འཛན་པ་ ངས་པར་འཆད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ ར་བཤད་ན་གང་ཟག་ ་བཏགས་
པའི་ཆོས་ལ་བདེན་འཛན་ ངས་པར་མི་འ ར་རམ་ཞེ་ན། མི་འ ར་ཏེ། གང་ཟག་ལ་ ས་ ་བདེན་པར་འཛན་པ་
བ ོག་ ང་། དེར་གདགས་གཞིའི་ཆོས་ལ་ ས་ ་བདེན་འཛན་བ ོག་པར་མ་ ས་པའི་ ིར། དཔེར་ན།
མ་པ་རགས་པ་ ས་ ་མེད་པར་ཁོང་ ་ ད་ ང་།

ེ་ ས་

མ་པའི་ ལ་སོ་སོ་བ་ ས་ ་མེད་པར་ཁོང་ ་མ་ ད་པ་

བཞིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པའི་དཔེ་ཡང་ཡོད་དེ། རང་ ལ་ ིས་ག གས་ ་བདེན་མེད་ ་ ོགས་ ང་། ག གས་
་བདག་མེད་ ་མ་ ོགས་པར་ ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ འི་ཞབས་ ིས་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཐེག་ཆེན་
འཕགས་པ་ལ་བདེན་འཛན་དང་ ས་འཛན་མངོན་(༤༤༠བ) ར་པ་མེད་པར་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་ཆོས་ ི་
བདག་མེད་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །
མདོར་ན་འདིར་བ ན་ ི་སེམས་ཅན་ ས་ ་འཛན་པའི་ ོག་པ་གང་ཟག་གི་བདག་དང་།

ེས་ ་བཏགས་

ཡོད་ ་འཛན་པ་ནི་ཆོས་ ་ི བདག་གོ། །
དེ་ ར་ན་འགའ་ཞིགའདིར་བ ན་ ི་ ོག་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་ ིབ་ ་འཇོག་པ་ནི་ ོགས་འདི་ལ་མ་ གས་པར་
མངོན་ཏེ།
བ ས་དོན་ ོན་མེ་ལས།
ཉོན་མོངས་ ིབ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ། །
ལ་ལས་གཉིས་ཀར་འདོད་པའང་ཡོད། །
ཅེས་ ས་འཛན་ ོག་པ་ཉོན་ ིབ་དང་། བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ཤེས་ ིབ་ ་འཇོག་པ་དང་། ཡང་ན་རེ་རེ་ལའང་
ིབ་པའི་ཆ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པར་ག ངས་སོ། །བོད་ ི་ ེ་ཐོགས་པ་ལ་མཁས་པ་རིགས་པའི་ ོ་ ེ་ཆོས་ ི་སེང་
གེས་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་མཐོང་ ང་ ་ཁས་ ངས་ནས་འཕགས་པ་ལ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནི་ངའི་མ་མོ་གཤམ་
ཡིན་ཅེས་ ་བ་དང་མ ངས་སོ་ཞེས་པའང་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ ང་གི་དབང་ ་ ས་ནས་ག ངས་པ་ཡིན་ ི། འདིར་
དེ་མི་འགལ་ཏེ། ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་ལ་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ཡོད་པ་དེ་ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ ང་ ་བཤད་པས་མི་

འགལ་བ་ཡིན་ཅེས་ ་བ་འདི་ནི་ ག་བདེ་བ་སེང་གེ་ ལ་མཚན་ ི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལས་བ ས་པ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ་ ། ོག་པའི་ ལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། མི་མ ན་ ོགས་ ་བ ན་པ་དང་། ད ེ་བ་དང་། ོག་པར་
འཇོག་པའི་ འོ། །
དང་པོ་ནི། སོ་སོའ་ ེ་བོ་དང་འཕགས་པའི་གང་ཟག་དག་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ེས་ ་ ས་དང་བཏགས་པར་ཡོད་
པའི་ ོའ་ ེན་ཅན་ ི་འཛན་པ་དག་ཡོད་པས་ ལ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ ་ འི་ ོ་ནི་འཛན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་ཡིན་ཏེ།

ལ་ ས་བཏགས་ ་ཞེན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་

པའི་ ིར། (༤༤༡ན)
ག མ་པ་ནི།

ོག་པ་འདིས་ནི་མཐོང་ལམ་ ེ་ ོར་ ེ་བའི་གེགས་ ེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར།

མཐོང་ལམ་ ི་མི་

མ ན་ ོགས་ ་ ར་པ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ནི། ོག་པ་དེ་གཉིས་པོའང་ ལ་ ་ི ད ེ་བས་སོ་སོར་ མ་པ་ད ་ད ་ཡོད་པ་ནི་ངེས་པའོ། །
་པ་ནི། རིགས་པས་ད ད་པ་གང་གི་ཚ་ ོག་པ་དེ་དག་གི་ ལ་ ི་དངོས་པོར་ ར་པའི་ག ང་བའི་དོན་དག་
ཇི་ ར་ག ང་བ་དེ་བཞིན་ ་ག ང་བའི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཅེས་ ་བ་དེའི་ཚ་འཛན་ ོག་གང་གིས་ ང་ཡོངས་
་འཛན་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

་མཚན་དེའི་ ིར་འཛན་ ོག་དེ་དག་ནི་འཛན་པའི་ངོ་བོས་དབེན་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་

གནས་ ལ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ང་བའི་ ིར། དོན་དམ་པའི་ ལ་ཇི་ ་བ་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་ངོ་
བོ་ ོག་པ་ ེ་བ ན་པར་ཤེས་པར་ འོ། །
ག མ་པ་དེ་གཉིས་ལས་འ ོས་ཏེ་དཀའ་བའི་གནས་ད ད་པ་ནི།

ིར་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ ན་འ ེལ་པ་

དང་བཅས་པ་ནས་བཤད་པའི་ ོག་པའི་ མ་གཞག་ཐམས་ཅད་ ་དོན་འ ེས་འཛན་ ི་ ོག་པ་ལས་ ེ་བ་ཡིན་
ཅིང་།

བས་འདིའི་ ོག་པའང་དེའི་དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ནོ། ། ོག་པ་འདི་ལའང་ཉོན་མོངས་པའི་ཆ་ནས་མི་བ ང་

གི། ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་པའི་ཆ་ནས་གཙ་བོར་ག ང་བར་མཛད་དོ། །
དེ་ ་ འི་ ོག་པ་ལ་ག ང་བར་ ོག་པ་དང་འཛན་པར་ ོག་པ་གཉིས་ ་འ ེད་དེ།
ག ང་འཛན་གཉིས་ ་ངེས་པས་དེ་གཉིས་ ་ ོག་པར་ ེད་པའི་ ིར་རོ།
འཛན་པའི་ ོག་པ་ནས་བཤད་ཅིང་།

ོག་པ་ཐམས་ཅད་ ལ་

།དེ་ལའང་ ལ་ག ང་ ོག་ཆོས་ ་

ལ་འཛན་ ོག་གང་ཟག་ ་འཛན་པའི་འཛན་ ོག་ནས་བཤད་པར་མཛད་ལ།

དེ་ཡང་ག ང་ ལ་ཆོས་ལ་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་ ི་ ོགས་ནས་མི་ག ང་ཞིང་། མ་ ང་གི་ ོགས་ནས་ག ང་ལ།

མ་ ང་ལའང་ཐེག་ཆེན་དང་ཐེག་དམན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ ེན་(༤༤༡བ) ལ་འ ག་ ོག་གི་ག ང་ ོག་གཉིས་
འ ང་བ་ཡིན་ནོ། ། ལ་འཛན་ ོག་ལ་ ན་ ང་གཉིས་ ་ ེ་ནས་དེ་ ར་འཛན་པའི་ ོག་པ་ཡོད་ ང་། དེ་ ར་མི་
ད ེ་བར་གང་ཟག་དང་དེར་གདགས་གཞིའི་ཆོས་གཉིས་ ་ ེ་ནས་འཛན་པའི་ ོག་པ་གཉིས་ ་ད ེ་བར་མཛད་དོ།
།དེ་ ར་ན་འ ག་ ོག་གི་ག ང་ ོག་གཉིས་དང་།

གང་ཟག་དང་ ེས་ ་ ས་བཏགས་ ་འཛན་པའི་ ོག་པ་

གཉིས་ཏེ་བཞིའི་ཐ་ ད་ ་ི མ་གཞག་ནི་མཐོང་ ང་གི་དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ ི།
ར་མི་འཇོག་ ེ།

ོམ་ ང་ ོག་པ་ལ་ནི་ཐ་ ད་དེ་

བས་དེར་ག ང་ ོག་གི་ ལ་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ ང་གི་ད ེ་བས་མཐོང་ལམ་ ི་ བས་བཞིན་

འ ག་ ོག་ ེད་པ་མདོར་མི་གསལ་བ་དང་། འཛན་ ོག་གཉིས་ ི་ཐ་ ད་ ི་ ད་པར་ཡང་འཕགས་པས་གང་ཟག་
་བཏགས་པ་དང་། གདགས་པའི་ ་ལ་བ ེན་པ་ཞེས་བཤད་ ི། ས་ ི་ཐ་ ད་ ིས་མ་བཤད་པའི་ ིར་དང་། དེ་
ར་བཤད་ ་ ང་བའང་མ་ཡིན་ཏེ།

ོམ་ ང་གི་འཛན་ ོག་དང་པོ་ ས་འཛན་ ་བཤད་ན་བདེན་འཛན་ ་འ ར་

ལ། དེ་ ར་བཤད་ན་ ོམ་ ང་ ་ ར་པའི་འཛན་ ོག་དང་པོ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ལམ་ནས་གང་
ཟག་ལ་ ས་འཛན་ ོག་པ་མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་ ས་ཟིན་པའི་ ིར།

གང་ཟག་གི་བདག་ ་འཛན་པའི་ ོག་པ་

བཞིན་ནོ། །
འོ་ན་ ོམ་ ང་ ་ ར་པའི་ ོག་པ་བཞི་ལ་ཐ་ ད་ཇི་ ར་འདོགས་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ཙམ་ལ་བ ེན་པ་དང་། མ་
ང་ལ་བ ེན་པ་གཉིས་དང་། གང་ཟག་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ ་ཞེན་པ་དང་། དེར་གདགས་པའི་ ་ལ་བཏགས་པ་
ཙམ་ ་ཞེན་པ་ཞེས་ ་བའི་ཐ་ ད་འཕགས་སེང་གིས་མཛད་ལ། ཐ་ ད་འདོགས་མཚམས་ ི་ ད་པར་འདི་ནི་ཞར་
ལ་འོངས་པའོ། །
གཞན་ཡང་ ིར་ན་ ོག་པ་ཇི་ ེད་པ་བདེན་ཞེན་ ི་ ོ་དང་བདེན་མེད་ ་ཞེན་པའི་ ོ་(༤༤༢ན)གཉིས། བདེན་
འཛན་ལ་ ན་བཏགས་དང་ ན་ ེས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ མས་མཐོང་ ང་ཁོ་ན་དང་། ི་མ་ ོམ་ ང་ཁོ་ནའོ། །
བདེན་མེད་ ་ཞེན་པའི་ ོག་པ་ མས་ལ་ནི་ ན་བཏགས་ ི་ཆ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། བ་མཐས་མ་བཏགས་པར་དེ་ཡོད་
པ་མིན་པའི་ ིར་རོ། །
་མཚན་དེས་ན་ ོམ་ ང་ ོག་པ་ལ་ ན་ ེས་ ིས་ བ་བོ་ཞེས་མཐའ་གཅིག་ ་ཞེན་པ་ཡང་མ་ངེས་པ་ཡིན་
ཏེ། ང་སེམས་ ོམ་ལམ་པའི་ ད་ ་ི ོང་ཉིད་ལ་མཚན་མར་འཛན་པའི་ ོ་ ན་བཏགས་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་
ཅི། བདེན་འཛན་ ན་ ེས་ མས་ ོམ་ ང་ཁོ་ནར་ངེས་སམ། དེ་ངེས་ན་ཐེག་ཆེན་འཕགས་ ད་ལ་འ ང་བ་ཞིག་
གམ་ཞེ་ན། བདེན་འཛན་ ན་ ེས་དེ་ ོམ་ ང་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་འཕགས་ ད་ལ་འ ང་བ་མིན་ཏེ།

དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་ ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ིར།

འོ་ན་བདེན་འཛན་ ན་ ེས་དེ་མཐོང་ ང་ ་

ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་ཐལ་ཏེ། བདེན་འཛན་ ན་ ེས་མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་ ེད་པ་ནི་ ོམ་ལམ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་
ཤིང་། དེ་བས་ན་མཐོང་ལམ་ ་མ་ ངས་ ང་དེ་མངོན་ ་མི་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན། མཐོང་བའི་ལམ་ ་ཆོས་ལ་དེ་ཁོ་
ན་ཉིད་ཡིད་ ེད་ ་ི བཏགས་འཛན་ ོག་པ་མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་མ་ ས་ ང་མངོན་ ་མི་འ ར་བ་བཞིན་ནོ། །
གཞན་ཡང་ ས་ ོག་སོ་ ེ་དང་། བཏགས་ ོག་འཕགས་པ་ལ་ཡོད་པར་འཆད་པ་འདི་ཐེག་ཆེན་ ི་ ེ་འཕགས་
གཉིས་ ་ི དབང་ ་ ས་ནས་ ེན་གཅིག་གི་ ད་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཡོད་དགོས་པར་འཆད་པ་ཡིན་ལ།

དེ་ ར་ན་

འདིར་བ ན་ ི་བཏགས་འཛན་ ོག་ལ་དེ་ཉན་ཐོས་འཕགས་པའི་ ད་ལ་ཡོད་པར་བཤད་དེ།
དག་ ན་ལས།
འཛན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་གཉིས་པ་སེམས་ཅན་བཏགས་པར་ཡོད་པ་ལ་བ ེན་པ་ནི་འཕགས་པ་དག་
(༤༤༢བ)ཏེ། དེ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་དག་གིས་མ་ ངས་པ་ཉིད་ ི་ ིར།
ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།

བཤད་མོད།

དེ་ ར་བཤད་པ་དེ་ཉན་རང་འཕགས་པའི་ ད་ལ་ཡོད་པའི་

བཏགས་འཛན་ ོག་པ་དེ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་ ད་ལ་འ ང་ཉེ་བས་དེ་མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་ ་བའི་ ིར།
འདིར་བཏགས་འཛན་ ོག་པའི་ ང་གཉེན་ ི་ མ་གཞག་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་ཆོས་ལ་ ས་ ་བདེན་པར་འཛན་པ་དང་། གང་ཟག་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ ེད་ ི་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་
ད་ ན་ ི་ཉན་ཐོས་ད ་བཅོམ་ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ལམ་ལ་འ ག་པ་ནའང་ ང་ ་ ས་བཏགས་ ི་ ོག་པ་དེ་
བས་འདིར་བ ན་ ི་གཉེན་པོས་ ོང་དགོས་ཏེ། དེ་ ོང་དགོས་པ་གང་ཞིགའདི་ལས་གཞན་པའི་དེ་ ོང་ ེད་ ི་
གཉེན་པོ་ ན་ ་འ ེལ་ ་མ་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་བཤད་པའི་ བ་དོན་ ས་ ོག་ཐེག་ཆེན་སོ་ ེ་ཁོ་ནའི་ ེན་ཅན་ ་བཞག་ ེ། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ལ་དེ་
མི་བ ེན་པའི་ ིར་ཏེ།

ཐེག་ཆེན་འཕགས་པས་བདེན་མེད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ་མཚན་ ིས་བདེན་འཛན་

མངོན་ ར་པ་འ ང་བའི་གོ་ བས་གཏན་མི་ ིད་པའི་ ིར་དང་། བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་
ཁོ་ན་ལ་བ ེན་པར་བཞག་ ེ།

ོག་པ་དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ ེད་ ི་དབང་ ་ ས་པས་ཐེག་ཆེན་སོ་ ེ་ལ་བ ེན་པར་

འགལ་བའི་ ིར་རོ། །
འོ་ན་མཐོང་ ང་ ་ ར་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ ེད་ ི་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ལ་ཡོད་པར་
མི་རིགས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་ ངས་ཟིན་པའི་ ིར་ མ་ན།

ོན་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་

འཕགས་ ད་ལ་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་དེ་མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་ ས་པས།

དེ་དེའི་ ད་ལ་ ེ་བ་མི་ ིད་ ང་།

གལ་ཏེ་ ག་པ་མཐའ་ག ང་གིས་ ེ་བ་ཞིག་ ིད་ན་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཁོ་ནའི་ ད་ལ་ ེ་བས་ བ་ ེ།
(༤༤༣ན)བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ཡིན་ན་བདེན་མེད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ིས་ ངས་པའི་ ོག་པ་
ཡིན་དགོས་པའི་ ིར་ན། བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ ེ་བ་དེའི་ཚ་འཕགས་པའི་ ེན་ལ་ ེའི། སོ་ ེའི་ ེན་ལ་མིན་ནོ་
ཞེས་པ་འདི་ངེས་སོ། །
བཞི་པ་ག ང་འཛན་ ི་ད ེ་བའི་ངེས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི། འ ག་པའི་ག ང་ ོག་ད །

ོག་པའི་

ག ང་ ོག་ད ། གང་ཟག་ ས་འཛན་ ི་ ོག་པ་ད ། ེས་ ་བཏགས་འཛན་ ི་ ོག་པ་ད འོ། །
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ག ང་བའི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་པོ་འ ག་པའི་ ེན་ཅན། གོང་ ་སོ་སོར་ད ་ཞེས་པ་དེ་ཇི་ ར་ མ་
པ་ད ་ཡིན་ཅེ་ན་ཞེས་ ིས་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ངོ་བོ་ཉིད་དང་རིགས་དང་ནི། །
ལམ་ནི་ཡང་དག་འ བ་པ་དང་། །
ཤེས་པའི་དམིགས་པ་མ་འ ལ་དང་། །
མི་མ ན་ ག
ོ ས་དང་གཉེན་པོ་དང་། །
རང་གིས་ ོགས་དང་ དེ ་པ་དང་། །
དེ་ཡི་ལས་ འི་འ ས་ ་ལ། །
འ ག་པའི་ ག
ོ ས་ ི་ ེན་ཅན་ ི། །
མ་ ོག་དེ་ནི་ མ་ད ར་འདོད། །
མདོར།
རབ་འ ོར་ ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ཇི་ ར་ན་ ་མ་ ་ ས་སེམས་ཅན་ ་ན་མེད་པའི་ ང་

བ་ ་འཚང་ ་བར་འ ར་བ་ལགས།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། གནས་ གས་བཏགས་པས་དབེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། ཐེག་ཆེན་ ི་རིགས་ཟག་མེད་ ི་
ཤེས་པ་དང་ནི། ཟག་མེད་ ་ི ཤེས་པའི་རིགས་ ་ི ཁམས་ ངས་པས་ལམ་ནི་ཡང་དག་འ བ་པ་དང་། ལམ་ཤེས་
པའི་དམིགས་པ་མ་འ ལ་པ་དང་།

མི་མ ན་ ོགས་དང་གཉེན་པོའ་འདོར་ལེན་ཤེས་པ་དང་།

སེམས་དཔའ་རང་གིས་ ོགས་པ་དང་།

མ ེན་ག མ་

ོགས་ནས་རང་དོན་ཡིད་ ེད་ ི་ཐག་ ིང་བར་ ེད་པ་དང་། ལམ་ཤེས་

དེའི་ ེད་ལས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་དང་། ་བའི་འ ས་ ་ཚགས་གཉིས་ ོགས་པ་ལ་འ ག་པའི་ ོགས་ ི་སེམས་
དཔའི་ མ་ ང་གི་ ེན་ཅན་ ིས་ མ་ ོག་དེ་ནི་ མ་པ་ད ར་འདོད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། ལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། ད ེ་བ་དང་། གཉེན་པོ་ ེ་བཞི་ལས།
དང་པོ་ནི།
ཉིད་དང་ ེ།

་ལམ་བདེན་དབེན་པས་འ ས་(༤༤༣བ) ་ ང་ བ་འགོག་བདེན་དབེན་པ་མ་ ོགས་པའི་ངོ་བོ་
་གང་གིས་འ ས་ ་གང་ཐོབ་པར་ ་བ་ལ་སོགས་པ་མི་དམིགས་པས་གང་ཡང་ ོགས་ ་ ོགས་

ེད་དང་ ལ་བའི་ ིར་མ་ ོགས་པ་ཞེས་ ོས་སོ། །ས་མི་གཡོ་བ་ ེ་བ ད་པ་དང་ལ་སོགས་པས་དག་ས་ལ་ ལ་
བ་མཆོག་གིས་འ ག་པས་སངས་ ས་ ་ི རིགས་ ་ངེས་པ་དང་།

ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་མ་ ་ ་ ེ།

རང་བཞིན་ ིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ ག
ོ ས་པས་དངོས་དོན་དང་མ ན་པའི་མཐོང་བའི་ལམ་དང་། ལ་སོགས་པས་
ོམ་པའི་ལམ་ ི་དོན་ཡང་དག་པར་འ བ་པ་དང་།

ན་ ོབ་པའི་དམིགས་ ལ་ ང་བ ན་མེད་ ང་ཙམ་ ་ཟད་

པས། དེ་ ར་ཤེས་པའི་ ང་ ལ་ ི་དམིགས་པ་ ན་ ང་ ་ངེས་པ་ནི་མ་འ ལ་བ་དང་། དངོས་དོན་ལ་ཡོན་ཏན་
དང་ ོན་མཐོང་བ་ ོན་ ་འ ོ་བའི་ ོ་ནས་ ང་བར་ ་བ་དང་།
མ ན་པའི་ ོགས་འདོར་བ་དང་།

དོར་བར་ ་བ་ཉིད་ ས
ི ་གཉེན་པོ་ ལེན་ཅིང་མི་

ཆོས་ཉིད་ལ་ ིབ་ ེད་ ་ི ི་མ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ་ཉིད་ ས
ི ་སེམས་དཔའ་

རང་གིས་ཆོས་ཉིད་ ོགས་པ་དང་། ཐེག་པ་དམན་ཅིང་གོ་འཕང་ ་ནོམ་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཉན་ཐོས་དང་། ལ་
སོགས་པས་རང་ ལ་ ི་ས་གཉིས་ཐག་བ ིང་བ་ ེ། དེ་ལས་རིང་ ་འདའ་བར་ ེད་པ་དང་། ག ལ་ འི་འདོད་
དོན་ ི་བསམ་པ་ཇི་ ་བ་དང་མ ན་པར་དེར་ ང་བའི་ བ་པས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ེད་པའི་ལས་དང་། ཡང་དག་
པ་ ེ་ཐར་པར་འ ོ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ ོབས་ ས
ི ་ ེ་བོ་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་ ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་
དགོད་པར་ ་བའི་འ ས་ ་ལ་ ོར་བར་ཞེན་པའི་ ལ་ད ་ལ་ ོག་པར་ ེད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།
འོ། །

ལ་འདི་དག་སེམས་དཔའ་ ོན་མེད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ག ང་བར་ ་བ་ཉིད་ ་ཞེན་ནས་འ ག་པར་

ག མ་པ་ནི།

མ་ ངས་(༤༤༤ན)ག ང་མ་ཐག་ཅེས་ ་བ་ག ང་བའི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་པོ་འ ག་པའི་

ོགས་ ་ི ེན་ཅན་ མ་པ་ད ་པོར་ངེས་སོ། །
བཞི་པ་ནི།

མཐོང་བའི་ལམ་ ི་གཉེན་པོ་ ོར་བའི་གནས་ བས་ ས
ི ་འ ག་ ོག་ད ་པོ་འདི་ནི་ ང་བར་ ་

བར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ོག་པ་ག ང་ ོག་ད ་འཆད་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ག ང་བའི་ མ་པར་ ོག་པ་གཉིས་པ་ ག
ོ ་པའི་ ེན་ཅན་ད ་གོང་ ་ ོས་པ་དེ་ཇི་ ར་ མ་པ་ད ་
ཡིན་ཅེས་ ིས་ནས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ།

ིད་དང་ཞི་བར་ ང་བའི་ ར
ི །།
ོགས་པ་དམན་པ་ཉིད་དང་ནི། །
ཡོངས་ ་འཛན་པ་མེད་པ་དང་། །
ལམ་ ི་ མ་པ་མ་ཚང་དང་། །
གཞན་ ི་ ེན་ ིས་འ ོ་བ་དང་། །
ཆེད་ ་ ་བ་ལོག་པ་དང་། །
ཉི་ཚ་བ་དང་ ་ཚགས་ཉིད། །
གནས་དང་འ ག་ལ་ ངོ ས་པ་དང་། །
ེས་ལ་འ ོ་ཞེས་ ་བ་ལ། །
མ་ ོག་ད ་ཡི་བདག་ཉིད་འདི། །
ོག་པའི་ ག
ོ ས་ ི་ ེན་ཅན་ཏེ། །
ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་ཡིད་ལས་འ ང་། །

མདོར།
རབ་འ ོར་འདི་ ་ ེ། དཔེར་ན། ཉི་མ་དང་ ་བའི་ད ིལ་འཁོར་ནི་ ིང་བཞིར་ལས་ ེད་ཅིང་ ིང་བཞིའི་
ེས་ ་འ ོའ།ོ །དེ་བཞིན་ ་ མ་ཡང་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ འི་ལས་ ེད་ཅིང་ འི་ ེས་ ་འ ང་ངོ་། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། ཉན་ཐོས་ ་ི ལམ་ཐབས་ཤེས་དང་ ལ་ཞིང་ ིད་དང་ཞི་བ་གང་ ང་གི་མཐར་ ང་བའི་ ིར་
ོགས་པ་དམན་པ་ཉིད་དང་ནི།

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་སར་བ ི་བའི་ཡོངས་ ་འཛན་པ་མེད་པས་ཡོངས་ ་འཛན་པ་

དམན་པ་དང་། སངས་ ས་ བ་པའི་ལམ་ ི་ཆའི་ མ་པ་མ་ཚང་བས་ལམ་དམན་པ་ཉིད་དང་། ཉན་ཐོས་ ི་འ ས་
་ཐོབ་པ་དེ་ མ་མ ེན་ ་འ ོ་བ་ན།

ཐེག་པ་གཞན་ཤེར་ ིན་ ི་ ེན་ ིས་བ ོད་དགོས་པས་འ ོ་བ་དབང་པོ་

དམན་པ་དང་། ཆེད་ ་གཉེར་ ་ མ་མ ེན་ལས་ལོག་པས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཐབས་ལ་དམན་པ་དང་། གང་
ཟག་གི་བདག་ཙམ་ ངས་པས་ ངས་པ་དམན་པ་ཉི་ཚ་བ་དང་།
ཉིད་ ས
ི ་ཡེ་ཤེས་དམན་པ་དང་།
གཞན་དོན་དམན་པ་དང་།

མཚན་མར་འཛན་པ་ ་ཚགས་ལ་དམིགས་པ་

མ་མ ེན་ ་གནས་པ་དང་གནས་པ་ལ་འ ག་པའི་གཞན་དོན་ལ་ ོངས་པས་
ཉན་ཐོས་ ི་འ ས་ ་ཐོབ་ ང་ ར་ ིན་སོགས་ ་དང་ཤེར་ ིན་ ི་ ེས་ ་

(༤༤༤བ)འ ངས་ནས་སངས་ ས་ ་ི སར་འ ོ་བ་ཞེས་ ་བའི་ མ་པར་ ོག་པ་ད འི་བདག་ཉིད་ ིས་ཐེག་
དམན་ ི་ མ་ ང་ལས་ ོག་པའི་ ོགས་ ་ི ེན་ཅན་ཏེ།

ཉན་ཐོས་དང་ལ་སོགས་པས་རང་ ལ་ ི་ས་ལས་ཡིད་

འ ང་བར་ ེད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། ལ་དང་། ངོ་བོ་དང་། གཉེན་པོ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ཐེག་དམན་ ི་ལམ་དེ་འཁོར་བ་དང་ ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡང་ ང་བ་ཞིག་ ་ ང་བ་ཉིད་ ས
ི ་
ོགས་པ་དམན་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ ལ་བ་ཉིད་ ིས་ཐེག་པ་
ཆེན་པོར་ཡོངས་ ་འཛན་པ་མེད་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ ་ི ལམ་ལ་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་མཐའ་དག་གི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པ་
ཉིད་ ས
ི ་ ོགས་ ང་ བ་པའི་ལམ་མ་ཚང་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་དགེ་བའི་བཤེས་
་ི གདམས་ངག་ལ་བ ོས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ ིས་དམན་ལམ་ ི་ ང་ བ་ ་ ོབ་དཔོན་གཞན་ ི་ ེན་ ས
ི ་
འ ོ་བ་ཉིད་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ི ནང་ནས་ ལ་ ་ ང་བ་མཆོག་ཉིད་ ་ི ་སེམས་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་
ལ་མི་འ ག་པ་ཉིད་ ས
ི ་ མ་མ ེན་ ི་ཆེད་ ་ ་བ་ལས་ལོག་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ ་ི ལམ་དེ་ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་
པའི་གཉེན་པོ་ཉི་ཚ་བའི་ལམ་ཉིད་ ས
ི ་ དེ ་པ་དང་།

མི་ ག་སོགས་བ ་ ག་ཙམ་ལ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་

ཉིད་ ས
ི ་འ ས་ ་དང་པོ་ ན་ གས་ལ་སོགས་པ་ཐེག་ཆེན་ ི་ ན་ གས་ལས་ ོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ ི་ ིར་

དང་།

མ་རིག་པའི་བག་ལ་ཉལ་བ་ཐམས་ཅད་མ་ ངས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཆོས་ཉིད་ ་ི ་ལ་གནས་ནས་ག གས་ ་

ག ལ་ འི་ ོད་ ལ་ ་འ ོ་བར་ ོན་མི་ཤེས་པ་དང་།

ཉན་ཐོས་ ་ི ོགས་རིས་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཐམས་

ཅད་ ས
ི ་ ད་པར་ ེད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ད་པར་ ས་པའི་ མ་པ་(༤༤༥ན)ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ལ། གང་ཉན་
ཐོས་ ་ི ་ངན་ལས་འདས་པའི་ད ་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་འ ག་པ་ན། རང་གི་ ང་འདས་མངོན་ ་ ས་པའི་
མ ག་ ་གདོད་སངས་ ས་ ་ི སར་འ ོ་བའི་ཐབས་བ བ་དགོས་པ་འདི་ལ་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཉི ད་ ་ི དབང་ ་
ས་པས་སོ། །
གཉིས་པ་ངོ་བོ་ནི།

སེམས་དཔའ་ག ང་བར་ ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ ་ ོག་པར་ འོ་ཞེས་ག ང་བར་ མ་པར་

ོག་པ་གཉིས་པ་སེམས་དཔས་ ོག་པའི་ ོགས་ ་ི ཉན་ཐོས་ ་ི ད་ལ་བ ེན་པ་ཅན་ ི་ ོགས་པའོ། །
ག མ་པ་གཉེན་པོ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ ་ི ད་ལ་ ང་བར་ ་བ་ཉིད་ ་འ ང་བ་ མ་པ་ད ་པོ་
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ་ི མཐོང་བའི་ལམ་ ་གཉེན་པོའ་ཡེ་ཤེས་ ་ ར་པའི་ སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་
བ་ ད་ལ་འ ག་པའི་གནས་ བས་ ་ི ོག་པ་ག ང་ ོག་ ང་བར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་གང་ཟག་ ས་འཛན་ ི་ ོག་པ་ད ་འཆད་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

སོ་སོའ་ ེ་བོའ་འཛན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་པོ་ ེས་ ་ ས་ ་ཡོད་པའི་ ེན་ཅན་ལ་གོང་ ་

བཤད་པའི་འཛན་ ོག་ད ་ཇི་ ར་ མ་པ་ད ་ཡིན་ཅེ་ན་ཞེས་ ིས་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི།

འཛན་པ་དང་ནི་འདོར་བ་དང་། །
ཡིད་ལ་ དེ ་དང་ཁམས་ མས་ནི། །
ག མ་པོ་དག་དང་ཉེར་འ ེལ་དང་། །
གནས་དང་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། །
ཆོས་ ི་དངོས་པོ་བཏགས་པ་དང་། །
ཆགས་པ་དང་ནི་གཉེན་པོ་དང་། །
ཇི་ ར་འདོད་བཞིན་འ ོ་ཉམས་ལ། །

འཛན་པ་དང་པོར་ཤེས་པར་ ། །
མདོར་ག ང་ ོག་ ས་བཤད་ལས་འ ོས་ནས།
རབ་འ ོར་ ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོང་པ་ལགས། ཆོས་གང་ཡང་
ཡོངས་ ་འཛན་པའམ་གཏོང་བ་མཆིས་སམ། བཀའ་ ལ་པ། དེ་ནི་མིན་ནོ། ། མ་ནི་ཆོས་གང་ཡང་
ཡོངས་ ་འཛན་པའམ་གཏོང་བ་མེད་དོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། ག གས་སོགས་ ་ བ་པའི་ཆོས་ལ་ཡོན་ཏན་ ་འཛན་པ་དང་།
བ་དང་།

ང་དོར་ ི་ ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་དང་།

ོན་ ་ ོག་ནས་འདོར་

ཡིད་ལ་ ེད་པའི་ཆོས་དང་སེམས་ཅན་ ི་ཁམས་ མས་ནི་

(༤༤༥བ)ཁམས་ག མ་པོ་དག་དང་ཉེ་བར་འ ེལ་བ་དང་། བདེན་པའི་ ས་ལ་གནས་པ་དང་། དེར་ ས་དངོས་
་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། ཞེན་ འི་ཆོས་ ་ི དངོས་པོ་མེད་བཞིན་ ་ ས་ ་ཡོངས་ ་བཏགས་པ་དང་། འཁོར་
ག མ་ ་ཞེན་ནས་ཆགས་པ་དང་། དེའི་གཉེན་པོ་ ལ་བདེན་པའི་ ས་ ་འཛན་པ་དང་། དེ་ ར་ ས་ ་འཛན་
པའི་མ ས་སངས་ ས་ ་ི སར་ཇི་ ར་འདོད་བཞིན་ ་འ ོ་བ་ལས་ཉམས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ནས་འཛན་པ་དང་
པོར་ཤེས་པར་ འོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། ད ེ། བ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།
དང་།

ན་ ོབ་ ་མ་བཞིན་ ་གནས་པ་ལ་ ས་བདེན་ ་བ ང་ནས་འཛན་པ་དང་། གཏོང་བར་ ོག་པ་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་ ས་ ་མེད་པ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་མེད་པར་བདེན་ ས་ ་ཡིད་ལ་

དེ ་པ་དང་། མཚན་མར་ཡིད་ ེད་ཡོད་པའི་ཆོས་ཉིད་ ས
ི ་ཁམས་ག མ་ཅར་དང་ཉེ་བར་འ ེལ་བར་ཆགས་པ་
དང་།

ོང་པ་ཉིད་ ་མི་གནས་པས་མཚན་འཛན་ ་གནས་པ་དང་། དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་མ་ཞེན་པས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། ས་ ་ཡོད་པ་མེད་པར་ ར་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་
ཙམ་ཡིན་ ང་དེ་ལས་བ ོག་ ེ་ ོག་པ་དང་།

གནས་ ལ་ ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པའི་ ོ་ནས་ཆོས་གང་ལའང་མ་

ཆགས་པས་མངོན་པར་མ་ཞེན་པ་ ོན་ ་འ ོ་བའི་ ེས་ ་ཡང་དེ་ལས་བ ོག་ ེ་ཆགས་པར་ ོག་པ་དང་། ལམ་
ི་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ཐམས་ཅད་ ོང་ཉིད་མཉམ་པ་ཉིད་ ་བ ོམ་པའི་ ོ་ནས་གཉེན་པོ་ཉིད་ ས
ི ་གཉེན་པོ་ལ་
ས་དངོས་ ་ཞེན་པ་དང་། ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་དོན་ཡང་དག་པར་མ་ཤེས་པ་ཉིད་ ིས་ཤེར་ ིན་དང་
ལ་བས་སངས་ ས་ ་ི སར་ཇི་ ར་འདོད་པ་བཞིན་ ་(༤༤༦ན)འ ོ་བ་ཐོགས་པ་ལ་ ས་ ་ ོག་པའོ། །

གཉིས་པ་བ ་བ་ནི། རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པའི་ ང་བ་ལ་དོན་དམ་པའི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པས་འཛན་
པར་ མ་པར་ ག
ོ ་པ་དང་པོ་ མ་པ་ད ་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་ ི་ ོང་གཉེན་ ོར་བའི་གནས་ བས་ ས
ི ་ ས་ ོག་
ད ་ ང་བར་ ་བར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ད ་འཆད་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། འཛན་པར་ མ་པར་ ོག་པ་གཉིས་པ་ ེས་ ་བཏགས་པར་ཡོད་པའི་ ེན་ཅན་གོང་ ་ད ་ ོས་པ་
དེ་ཇི་ ར་ མ་པ་ད ་ཡིན་ཅེ་ན་ཞེས་ ིས་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ཆེད་བཞིན་ངེས་པར་མི་འ ང་དང་། །
ལམ་ལ་ལམ་མིན་ངེས་འཛན་དང་། །
འགོག་དང་བཅས་པའི་ ེ་བ་དང་། །
དངོས་པོ་ ན་དང་མི་ ན་དང་། །
གནས་དང་རིགས་ནི་འཇིག་པ་དང་། །
དོན་ ་གཉེར་དང་ ་མེད་དང་། །
ར
ི ་ ོལ་བ་ནི་དམིགས་པ་ལ། །
འཛན་པའི་ མ་ ོག་གཞན་ཡིན་ནོ། །
མདོར།
རབ་འ ོར་ ང་སེམས་ཤེར་ ིན་ལ་ ོད་པ་ག གས་ནས་ མ་མ ེན་ ི་བར་དང་། དེ་དག་དབེན་མི་
དབེན་ ག་མི་ ག་ལ་སོགས་པ་གང་ འང་ཆགས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་པ་ནས། འཁོར་ལོས་ ར་བའི་ ལ་
པོ་གང་ནས་འ ོ་བར་རིན་ཆེན་བ ན་ཡང་འ ོའ།ོ །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། ཉན་ཐོས་ ས
ི ་ཆེད་ ་ ་བ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་སར་འ ོ་བ་བཞིན་ ་ངེས་པར་མི་
འ ང་བས་ཐེག་དམན་ ི་ ང་ བ་ལ་དམིགས་པ་དང་།

ཐེག་ཆེན་ ི་ལམ་ལ་ལམ་མཆོག་མ་ཡིན་པར་ངེས་པར་

འཛན་པ་དང་། ་འགོག་པ་དང་བཅས་པའི་འ ས་ ་ ེ་བ་ལ་དམིགས་པ་དང་བཏགས་པའི་དངོས་པོ་དང་ ན་ལ།
ས་ ་ི དངོས་པོ་དང་མི་ ན་པར་ ོག་པ་དགག གས་སོགས་ལ་ ང་བཏགས་ ་གནས་པ་དང་།

ཉན་རང་གི་

རིགས་ནི་རང་བཞིན་ ིས་འཇིག་པར་ ེད་པ་དང་། ལམ་ བ་པ་དོན་ ་གཉེར་བ་དང་། ལམ་ཤེས་ ི་ ་མེད་པ་
དང་། བ ད་སོགས་ ིར་ ོལ་བ་ནི་དངོས་པོར་དམིགས་པ་ལ་སོགས་ཏེ་ད ་པོ་འདི་ནི་འཛན་པའི་ མ་ ོག་ ་མ་
ལས་ད ་ཚན་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། ལ། ངོ་བོ། (༤༤༦བ)གཉེན་པོ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་། ལ་སོགས་པས་རང་ ལ་ ིས་རང་གཅིག་ ་ངེས་པར་འ ང་བ་ཉིད་ ས
ི ་ཐེག་ཆེན་
ི་ཆེད་ ་ ་བ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ངེས་པར་མི་འ ང་བ་དང་། ཉན་ཐོས་རང་གིས་མངོན་པར་འདོད་པའི་ལམ་ཁོ་ནས་
ཆོག་པ་ མ་ ་བཤད་པ་མེད་པས། ལམ་གཞན་ཐེག་ཆེན་ ི་ལམ་མ་ཡིན་པར་ངེས་པར་འཛན་པ་དང་།
འ ས་ ་རིམ་བཞིན་ ན་ ོབ་ ་ི ངོ་བོར་ ེ་བ་དང་འགག་པར་ ོག་པ་དང་།

་དང་

བར་ཆད་མེད་པར་འ ང་བ་དང་།

ཅིག་ཤོས་བར་ཆོད་པ་ཅན་ ་ ང་བ་ཉིད་ ས
ི ་དངོས་པོ་མཐའ་དག་རིམ་བཞིན་རང་ ས་ ་ ན་དང་ ན་པར་
འ ང་བའམ་མི་ ན་པར་ ན་ཆད་པར་ ོག་པ་དང་།

ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་ ས་ཐོགས་བཅས་ལ་མི་བ ེན་

ང་རང་ ལ་ ི་དངོས་པོ་ལ་བ ེན་ནས་གནས་པ་དང་འ ་བ་ཉིད་ ས
ི ་ག གས་ལ་སོགས་པ་ལ་ ས་བདེན་ ་མི་
གནས་ ང་བཏགས་པ་ཙམ་ ་གནས་པ་དང་།
འ ོ་བའི་ ོ་ནས་ཉན་ཐོས་དང་།

ང་ བ་ ་ི སེམས་བ ེད་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ང་ཆེན་ ་

ལ་སོགས་པས་རང་ ལ་ ི་རིགས་འཇིག་པ་ ེ་དེའི་གོ་འཕང་མངོན་ ་མི་ ེད་

པར་ངེས་པ་དང་། རང་གིས་ ོགས་ འི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པའི་ཆོས་མེད་པས་ ང་ བ་ཆེན་
པོའ་འདོད་པ་མེད་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ལ་དང་ཤེས་པ་ ་རབ་ ་མེད་པ་དང་།

ིན་

ག་གི་མི་མ ན་ ོགས་སེར་ ་སོགས་ཤིན་ ་གོམས་པར་ ས་པའི་ཆོས་ཉིད་ ས
ི ་བ ད་ལ་སོགས་པ་ ིར་ ོལ་
བའི་དངོས་པོ་དམིགས་པ་ལ་ ོག་པ་ ེ་ད འོ། །
གཉིས་པ་ ོག་པའི་ངོ་བོ་ནི། བཏགས་པའི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཉིད་ ས
ི ་འཛན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་
གཉིས་པ་ མ་པ་ད ་འཆད་དོ། །
ག མ་པ་གཉེན་པོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་མཐོང་བའི་ལམ་ ི་སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བའི་(༤༤༧ན)གཉེན་
པོ་འ ག་པའི་གནས་ བས་ ས
ི ་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་ ང་བར་ ་བར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །
་པ་དེ་སེལ་ ེད་ ་ི གཉེན་པོ་ གས་ལ་བ ན་པ་ནི། ས་ མ་པར་བཞག་པར།

གཉེན་པོ་ མ་པ་བཞི་དང་ནི། །
ཞེས་བཤད་ལ། འདིར་ཡང་ ོབ་དཔོན་ ིས་དེ་དག་གི་འ ོས་ ངས་ནས་གཉེན་པོའ་ མ་གཞག་འཆད་པར་མཛད་
དེ། བཤད་པ་དེ་ ར་ན། ོས་པའི་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་ད ས་ག ང་འཛན་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་ མ་
པ་བཞི་པོ་ཉིད་ལས། སོ་སོར་མཐོང་བའི་ལམ་ ི་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ མ་པ་ད ་ད ར་དངོས་ ་ ེ་བ་ཡིན་ལ།
དེ་དག་ ོང་བ་ཉིད་ ་ ོགས་པའི་ གས་ལ་ གཉེན་པོ་ མ་པ་བཞི་ཡང་།
ད ་ད ར་ད ེ་བར་དེ་བཞིན་ ་གཉེན་པོ་བཞི་དང་།

ང་ ་ ོག་པ་ལ་བཞི་དང་། དེ་རེ་རེ་ལ་

དེ་རེ་རེ་ལའང་ད ར་ད ར་ད ེ་བས་ཐ་དད་དོ་ཞེས་ ་བ་

ཁོང་ ་ ད་པར་ འོ། །
དེའང་མཐོང་ལམ་ ོར་དངོས་གཉིས་ ་ད ེ་བའི་ ོར་བ་ཉེར་བ ོགས་ནི་ ན་ ་དངོས་ ་མི་གསལ་ཡང་།
བ ད་ ོང་འ ེལ་བ་གནད་ ་ི ་འོད་དང་། མཛད་ ི་འ ེལ་བཤད་ ེད་པ་གཉིས་ ིས་དེ་ བས་ ི་ཉེར་བ ོགས་
དེ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའ་ཡེ་ཤེས་ལ་ ་ ེ།

དེ་ ར་ ི་ཚ་མཐོང་ལམ་ ི་ ོར་བ་ཉེར་བ ོགས་དེ་མཐོང་ ང་གི་

གཉེན་པོ་མིན་པར་ཐལ་ཏེ། ོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་གི་ ང་ འི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ ིར་ མ་ན། ོན་མིན་ཏེ། མཐོང་
ང་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་པ་ནི། མཐོང་བས་ ང་བའི་ས་བོན་ ི་གཉེན་པོ་ནས་དེར་འཇོག་ལ།
ངས་པ་ཙམ་ ི་དབང་ ་ ས་པ་ ེ།
མཆོག་གི་ ས་ནས་ ེབ་ ེ།

ོར་བ་ནི་མངོན་ ར་

དེའང་མཐོང་ ང་གི་གཉེན་པོ་ ོར་བའི་ངོ་བོར་ ར་པ་དེ་ ོར་ལམ་ཆོས་

མཐོང་ལམ་ ི་ཡེ་ཤེས་དངོས་ ་ ེ་བ་ལ་གེགས་ ེད་མངོན་ ར་པ་བསལ་བས་

མཐོང་ལམ་ ི་ཉེར་བ ོགས་དེ་མཐོང་ལམ་(༤༤༧བ) ིས་མ་བ ས་པ་བསལ་བ་ཡིན་ནོ།

།དེའང་ ོག་པ་བཞི་

ོར་ལམ་བཞིས་རིམ་པ་བཞིན་ ང་བར་བཤད་པ་དེ་ནི་ ོག་པ་མངོན་ ར་བཞི་པོ་མགོ་གནོན་པའི་ ལ་ ིས་ ོང་
བ་ཞེས་ཐ་ ད་མཛད་ལ།

ག་པར་ཆོས་མཆོག་ ང་ ་ ེས་པའི་ཚ་ ོག་པ་མངོན་ ར་པ་བཞི་བཅོམ་ ེ་དབང་

དང་ ན་པར་ ས་ནས། ཆོས་མཆོག་འ ིང་ ེས་པའི་ཚ་ན་ ོག་པ་དང་པོ་གཉིས་དབང་ ན་ ་གནས་པ་དེ་རིམ་
བཞིན་ ང་བ་ ེ་གནོད་པ་ ེད་བཞིན་པ་དང་། ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་ ེས་པའི་ཚ་ ོག་པ་དང་པོ་གཉིས་དབང་ ན་ ་
གནས་པ་དེའང་འགགས་པ་དང་།

ོག་པ་ ི་མ་གཉིས་དབང་ ན་ ་གནས་པ་དེ་རིམ་བཞིན་ ང་བ་ ེ་གནོད་པ་

ེད་བཞིན་པ་དང་། མཐོང་ལམ་དངོས་ ་ི ཡེ་ཤེས་བར་ཆད་མེད་ལམ་ ེས་པ་ན་ ོག་པ་ ི་མ་གཉིས་དབང་ ན་ ་
གནས་པ་དེ་འགག་པ་དང་།

ོག་པ་བཞིའི་ས་བོན་དངོས་ ་ ང་བ་ ས་མཉམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་ ོན་

གསལ་བར་མ་ཐོན་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ས་པ།

ག ང་འཛན་ ོག་པའི་ད ེ་བ་འ ལ་པ་ མས། །
གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ད ེར་མེད་འ ལ་ ངས་པས། །
མ་དག་རབ་རིབ་བསལ་བའི་དངོས་ ོབས་ ས
ི །།
མ་དག་ ང་བ་འོང་བ་ གས་ ས
ི ་ཐོབ། །ཅེས་སོ། །
ག མ་པ་ ེ་བའི་ ་ ོགས་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། བཤད་པ་དེ་ ར་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་མི་མ ན་པའི་ ོགས་གཉེན་པོ་དང་བཅས་པ་བ ན་ནས། དེའི་
འོག་ ་འ ས་ ་ ང་ བ་ཆེན་པོ་འ བ་པར་ ེད་པའི་མཐོང་བའི་ལམ་ ེད་པར་ ེད་པ་ལ་ ་དང་ ེན་གང་ཞིག་
ལ་བ ོས་པ་དང་བཅས་པར་བཅོམ་ ན་འདས་བཞེད་པའི་ ་གང་ཡིན་པ་དེ་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་
འདིས་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ང་ བ་ལ་གཞན་ ོན་པ་དང་། །
དེ་ཡི་ ་ནི་ཡོངས་གཏད་དང་། །
དེ་ཐོབ་བར་ཆད་མེད་པའི་ ། །
བསོད་ནམས་མང་པོའ་མཚན་ཉིད་དོ། །
མདོར།
དེ་ནས་ མ་ ་ ་ག མ་ ི་ ་(༤༤༨ན) མས་མེ་ཏོག་མ ་ར་མང་པོ་ཐོགས་ནས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་
མངོན་པར་གཏོར་རོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི མདོ་ཚན་ག མ་ ི་དོན་ནི། ཤེར་ ིན་ལ་ ོད་པའི་ ང་སེམས་ ིས་ ་མེད་ ང་ བ་ཐོབ་པར་ངེས་
པའི་ ིར་ ོན་ ང་ ོན་པའི་ མ་ཐར་ལས་བ མས་ཏེ་ ང་ བ་དམ་པ་ལ་འ ག་པར་ ེད་པའི་ག ལ་ ་གཞན་
ཤེར་ ིན་ལ་ ོད་པའི་དགེ་ ོང་བ ་ ག་ ་བ ལ་པ་ ར་མ་ ་ ་ལ་ ་མེད་ ང་ བ་ ་འཚང་ ་ ེ།
སིལ་མ་ཞེས་ ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤ་ ག་འཇིག་ ེན་ ་འ ང་བར་ ང་ ོན་པ་དང་།
འདོད་པས་ཤེར་ ིན་ལ་ ོབ་དགོས་ཤིང་།

མེ་ཏོག་

དེས་ན་ ང་ བ་

ོབ་པ་དེའང་ཤེར་ ིན་ ི་ཚག་དོན་འ ལ་མེད་ཐོབ་པ་ལ་རག་པས་

ང་ བ་དེ་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ ་ཤེར་ ིན་ ི་ཚག་དོན་ ད་མ་ཟོས་པར་བ ང་ཞིང་ཁོང་ ་ བ་པར་ ས་ནས་
གཞན་ལ་ ོན་ཅིང་ ་ཆེར་ ེལ་ཞིག་ཅེས་ ན་དགའ་བོ་ལ་ཡོངས་ ་གཏད་པ་དང་། དེ་ ར་གཏད་པའི་ཚག་དོན་
འ ལ་མེད་ཉམས་ ་ ངས་པའི་ ང་སེམས་ཆོས་མཆོག་ལ་གནས་པའི་ཤེར་ ིན་ ོམ་པ་དེས་ ང་ བ་དེ་ཐོབ་པ་
ལ་བར་ཆད་མེད་པར་མ ན་པའི་ འི་ ེན་ཡིན་པས།

མཐོང་ལམ་ ི་མངོན་ ོགས་འ ེན་པའི་ ིར་དེའི་ ད་ལ་

བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པ་མང་པོ་འ ང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ནོ། །
ོན་ ང་ལས་བ མས་ནས་ ེས་འ ག་འཁོར་ ི་ཉམས་ལེན་ ང་ཤེར་ ིན་ལ་ ོད་ན་ངེས་པར་ ང་ བ་པར་
ང་བ ན་ཅིང་།

ང་ བ་དེའི་ ་ཤེར་ ིན་ཉིད་ ི་ཚག་དོན་གཞན་ ི་ ད་ལ་གཏད་པ་དང་། དེ་ ར་གཏད་དེ་

བ ོམས་པས་ བས་འདིར་བ ན་ ི་མཐོང་བའི་ལམ་ ང་ བ་ ི་ཆ་ཤས་དེ་མངོན་ ་ ེད་པ་ལ་ ོར་བའི་ ིར།
འ ས་ ་བསོད་ནམས་མང་ ་འཕེལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་(༤༤༨བ)པ་ནི། འོག་ནས་འཆད་པར་འ ར་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ ང་ བ་ལ་ག ལ་ ་གཞན་དག་
གི་མངོན་ ་ ེད་པའི་ ོགས་ ན་ཅིག་ ེད་ ེན་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ོམ་པའི་ལམ་ ེ་ཆོས་ ་ི
འཁོར་ལོ་ ལ་བ་ ས་བཅས་ ས
ི ་ ོན་པར་མཛད་པས་མཐོང་བའི་ལམ་ ི་ངོ་བོར་ ར་པའི་ ང་ བ་ལ་རབ་ ་
འགོད་པ་ནི་ ང་ བ་མངོན་ ་ ེད་པའི་ ན་ཅིག་ ེད་ ་གཅིག་ཡིན་ནོ། ། ང་ བ་ ་ི ན་ཅིག་ ེད་ འི་མཚན་
ཉིད་ཁོ་ནར་ ར་པ་ཉིད་ ད་ལ་བ ན་པའི་ ིར་ག ལ་ འི་ ད་དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པའི་ཚག་དང་དོན་ལ་སོགས་
པས་བ ་ ོད་པའི་ཐབས་མང་པོའི་ ོ་ནས་ ན་ཅིག་ ེད་ ་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཡང་དག་པར་ ད་སོ་
སོ་ལ་གཏོད་པ་ནི་ ང་ བ་མངོན་ ེད་ ་ི ན་ཅིག་ ེད་ ེན་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ།

། ང་ བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ ེད་

པའི་ ང་ ་མི་མ ན་ ོགས་ ་ི བར་ཆད་ ་ི ག ལ་མེད་པའི་ ན་ཅིག་ ེད་ ་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོ ལ་ ིན་པ་མཉམ་
བཞག་ ་རང་གིས་ ོམ་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ེས་ཐོབ་ ་ ིན་སོགས་ ད་པས་འ ས་ ་ ང་ བ་ ི་བསོད་
ནམས་ཆེས་མང་བར་ཐོབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ཉམས་ལེན་ནི་ ང་ བ་མངོན་ ེད་ ་ི ན་ཅིག་ ེད་ ་ག མ་པ་
ཡིན་ནོ། །
འདིར་འགའ་ཞིག་ ང་ བ་ཆེན་པོའ་ཉེར་ལེན་ ི་ ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་།

ཉེར་ལེན་ ི་སེམས་བདེན་ ོང་

གོམས་པའི་ ོ་ ན་ལ་འཇོག་པ་ནི་ ལ་བ་ ས་བཅས་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་དང་མི་མ ན་ཏེ། སེམས་བདེན་
ོང་གི་ ོ་ ན་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ཡིན་པས། དེས་ ང་ བ་ཆེན་པོའ་ཉེར་ལེན་ ེད་མི་ ིད་པའི་ ིར་དང་།
ལེན་ ི་ ་ནི་མི་ ག་པ་འ ས་ ས་པ་ མས་ལ་འཇོག་གི།

ིར་ཉེར་

ག་པ་འ ས་མ་ ས་པའི་ ང་ཆེན་སོགས་ལ་ཉེར་

ལེན་ ི་ ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། གང་ལེན། (༤༤༩ན)གང་གིས་ལེན། ཇི་ ར་ལེན་པ་ལ་སོགས་ ་ི ོས་པ་དང་ ལ་
བའི་ ིར་རོ། །འོན་ཏེ་ ན་ཅིག་ ེད་ ེན་ ིས་ནི་ ང་ བ་ཆེན་པོ་ལ་ ིབ་ ེད་ ི་ ི་མ་བ ན་པ་བ ན་པར་ངོ་ ོད་
པའི་ ལ་ ིས་ ང་ བ་མངོན་ ་གསལ་བའི་ ེན་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་འ ས་ ་ ང་ བ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ིར་ ང་ བ་ ་ི ངོ་བོ་ ང་ འི་ ི་མ་ཟད་པ་དང་། འགོག་པའི་བདེན་པ་མི་ ེ་བ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཤིག་ལ་འདོད་པ་ཐེག་ཆེན་དང་ཐེག་དམན་མ ན་ ང་། མི་མ ན་པའི་ཆ་ནི། ཉན་ཐོས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་
ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ས
ི ་དེའི་འགལ་ འི་བདག་དེའི་ ལ་ཅན་ ི་མ་རིག་པའི་ ི་མ་རང་གི་ངོ་བོས་མི་ ོང་པ་ ར་
ཡོད་ཟད་པར་ ེད་ཅིང་། ི་མ་མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་ ས་པ་ལ་ ང་ བ་ཆེན་པོ་ཞེས་བ ད་ལ། ཐེག་ཆེན་པས་ ི་
མ་རང་གི་ངོ་བོས་ ོང་པར་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་གོམས་པར་ ས་པའི་ ོབས་ལས་ ི་མ་ ན་ ོབ་ ་ཡང་མི་ ེ་
བའི་ཆོས་ཅན་ ་ ས་པ་ལ་དེ་ ེ་བ་མེད་པར་ ོགས་པ་ཞེས་ ་ཞིང་།

་མཚན་དེས་ན་ ི་མ་དེ་ཉིད་ཟད་པ་མེད་

པར་ ོགས་པ་ལ་ ང་ བ་ཅེས་ ་ལ། ང་ བ་ཆེན་པོ་དེ་ ང་དང་རིགས་པས་ བ་པའི་ ལ་ནི་འོག་ནས་ ོན་ཏོ།
། ང་དོན་ ི་ཆོས་ད ིངས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་མེད་པའི་དོན་ལ་གཞན་ ོང་ ་བའི་ མ་བ ན་པ་དག་ཆོས་
་ི ད ིངས་ཡིན་ན། རང་གི་ངོ་བོས་མི་ ོང་པར་ཡོད་དགོས་ཏེ། དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ག ང་
འཛན་ ི་ ོས་པ་ནི་འ ལ་བ་ཡིན་པས་རང་གི་ངོ་བོས་ ོང་པས་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། དེ་ ར་བཤད་
པས་གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་ཡོད་དེ། རང་གི་གནས་ ལ་དངོས་དོན་ལས་བ ོག་ ེ་མི་གནས་པའི་ ིར་ཞེས་
བཤད་དོ། །
རང་ ོང་ ་ ་བའི་(༤༤༩བ)ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་ ་བ་དགགང་ ང་ཙམ་པའི་ཆོས་ཡིན་ན་བ ོས་ནས་འ ང་
དགོས། བ ོས་ནས་འ ང་ན་རང་གི་ངོ་བོ་མ་ བ་དགོས། རང་གི་ངོ་བོ་མ་ བ་ན་ ོས་མཐའ་དང་ ལ་བས་ བ།
ོས་པ་དང་ ལ་བ་དེ་འཕགས་པ་ མས་ ་ི ཆོས་ཉིད་ ི་ད ིངས་ཡིན་ལ།

དེ་ཡོད་དགོས་པ་སོགས་ ལ་འ ོར་

ོད་པ་བས་ ་བ་ ་ འི་མཐར་འཛན་ལས་ ོལ་བ་དེའི་ད ིངས་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ལ་སོགས་
པ་ནི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ འོ།
ང་ ་ ང་ལ།

།དེ་ ར་ཤེས་ན་ ིབ་ ེད་ ི་ ི་མ་མེད་པས་ ི་མ་

ིབ་ ེད་ ་ི ི་མ་ཡོད་ན་ ང་ ་མི་ ང་བས་ ིབ་པ་ཡོད་པ་དང་ ངས་པ་འགལ་ཅེས་ ་བ་འདི་

བ་བོ། །
དེ་ ར་བཤད་པས་ ལ་ ི་ ང་ བ་རང་བཞིན་ མ་དག་དང་།

ལ་ཅན་ ི་ ང་ བ་ ོ་ ར་ མ་དག་གི་ཡེ་

ཤེས་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ི་མ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ ིས་ མ་པར་དག་པས་ན་ ི་མ་ཟད་པ་དང་མི་ ེ་

བ་སོགས་ ང་མིང་ཙམ་ ེ། གདོད་མ་ནས་ཡོད་མ་ ོང་བས་ན་རང་བཞིན་ ང་འདས་དང་དོན་གཅིག་གོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཐ་ ད་ ་ ོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ ས
ི ་ ང་ བ་དེ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པས་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ མ་པར་
བསལ་བའི་ངོ་བོ་ལ་ ་ ེ། དེའང་རང་གི་ངོ་བོ་མི་གནས་པའི་ ང་འདས་ལས་གཞན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ་ འི་ ང་ བ་དེ་ལ་ད ེ་ན། ་ག མ་ ེ། ཇི་ ད་ །
་ག མ་དག་གིས་ ང་ བ་ཆེ། །ཞེས་འ ང་བ་ཡིན་ལ།
དེ་ ར་ ི་ཚ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ང་ཆེན་ཡིན་པ་ལ་མི་མ ན་པ་མེད་ ང་།

ལོངས་ ལ་གཉིས་ལ་གནས་ ལ་དང་

ང་ ལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ་ནི་ ང་ བ་ ་ི མཚན་ཉིད་ཚང་བས་ ང་ བ་ཡིན་མིན་(༤༥༠ན) ོད་པ་མེད་ལ།
གཉིས་པ་ ང་ ལ་ ི་ ་གཉིས་ནི། སེམས་ཅན་ ི་ཤེས་ ད་ ིས་བ ས་པའི་ ིར་ ང་ བ་དངོས་ ་མི་ ང་
ངོ་། །
འོན་ཏེ་དེ་ ར་ནའང་ག ལ་ ་དེས་ ང་ ལ་ ི་ ་གཉིས་པོ་དེ་རང་གིས་ ོམ་ཚད་ལ་ ང་ བ་ཆེན་པོར་ ོམ་
པ་ཡིན་ཏེ། ་དབང་གི་ག གས་བ ན་ལ་ ་དབང་ ་ ོམ་པ་བཞིན་ནོ། །
དམན་པའི་ ང་ བ་ལ། ཉན། རང་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། ལ་ ི་ ང་ བ་ནི། གང་ཟག་ལ་བདག་ ་འཛན་པའི་ ོག་པས་བཏགས་པའི་བདག་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་
མེད་པས་ མ་པར་ཤེས་པའི་ད ིངས་གང་ཟག་གི་བདག་རང་བཞིན་ ིས་ མ་པར་དག་པའོ། །
ལ་ཅན་ ི་ ང་ བ་ནི།

མ་པར་ཤེས་པའི་ད ིངས་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་དེས་དག་པར་མངོན་ མ་ ་

ོགས་པའི་ ོ་ ར་ ི་ཉོན་མོངས་ལས་ ོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །
གཉིས་པ་རང་ ལ་ ི་ ང་ བ་ལ།

ལ་ ི་ ང་ བ་ནི།

ག ང་འཛན་ཐ་དད་ ིས་ ོང་པའི་ མ་རིག་གི་

ད ིངས་ཙམ་ཡིན་ལ།
ལ་ཅན་ནི། མ་རིག་གི་ད ིངས་དེ་མངོན་ ་ ོགས་པས་ཤེས་ ིབ་ག ང་ ོག་ལས་ ོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ།

ང་ བ་ཆེན་པོའ་ངོ་བོར་བཤད། དེ་ལ་དངོས་ ་བའི་ ན་ཀ་དགོད། དེ་དངོས་

ོབས་ ་ི རིགས་པས་དགགཁས་ ངས་ནང་འགལ་ ིས་དགག་པའོ།

དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ང་ བ་ཆེན་པོ་གང་གི་དོན་ ་མཐོང་བའི་ལམ་བ ེད་པ་དང་། ལམ་བ ེད་པ་དེའི་ ་བཤད་མ་

ཐག་པ་དེ་ ་ ་དང་བཅས་པར་བཅོམ་ ན་འདས་བཞེད་པའི་འ ས་ ་ ང་ བ་ཆེན་པོ་དེ་གང་ཡིན་ཅེ་ན།

བར་

བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་འདིས་ ང་ བ་ཆེན་པོ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ི་མ་ཟད་དང་མི་ ེ་བའི། །
ཡེ་ཤེས་ ང་ བ་ཅེས་བ ོད་དེ། །
ཟད་མེད་ ེ་མེད་ ར
ི ་དེ་དག
གོ་རིམ་བཞིན་ ་ཤེས་པར་ ། །
མདོར།
གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ མ་ལ་ཚད་དམ་འ ེལ་བ་(༤༥༠བ)མཆིས་སམ། ན་དགའ་བོ་མི་ཟད་
པའི་ ིར་ མ་ལ་ཚད་དམ་འ ེལ་བ་མེད་དོ། །དབེན་པའི་ ིར་ མ་ལ་ཚད་དམ་འ ེལ་བ་མེད་དོ། ། ན་
དགའ་བོ་འདས་པའི་ ས་ ་ི ོགས་པའི་སངས་ ས་ཇི་ ེད་ ང་བ་དེ་དག་ ང་ མ་འདི་ལས་ ང་ཡང་
ཟད་པར་མི་འ ར་རོ། ། ན་དགའ་བོ་ མ་ཟད་པར་ ་བ་སེམས་པ་དེ་ནི་ནམ་མཁའ་ཟད་པར་སེམས་ ་
ཟད་དེ། མ་ནི་མ་ཟད་མི་ཟད་ཟད་པར་མི་འ ར་རོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ཏེ། གདོད་མ་ཉིད་ནས་ ི་མ་ཟད་པ་དང་། གཟོད་མ་ནས་འ ས་ ས་པར་མི་ ེ་བའི་ ག་ ་
ཆེན་པོའ་ཡེ་ཤེས་ནི་ ང་ བ་དེའི་ངོ་བོ་ཡིན་ཅེས་བ ོད་ཅིང་བ ན་ཏེ། གང་གི་ ིར་ ི་མ་ ར་ཡོད་ ོ་ ར་ ་ཟད་
པ་མེད་པའི་ ིར་དང་།

ེ་བ་ ར་ཡོད་ ོ་ ར་ ་གེགས་ ས་ནས་ ེ་མེད་ ་སོང་བ་མེད་པའི་ ིར། དེ་དག་གོ་

རིམ་བཞིན་ ་ ི་མ་ཟད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་མི་ ེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་ཤེས་པར་ འོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་
དོ། །
ག མ་པ་ནི། ཟད་མི་ ེ་ཤེས་པ་ལ། ང་དང་། རིགས་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། དངོས་པོར་ ་བ་དག་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་ ི ་མ་ ར་བདེན་པར་ ེས་པ་དང་། དེ་

ིས་གཉེན་པོས་མ་ ེས་པ་ཉིད་ ་ ས་སོ་ཞེས་ མ་པར་བ གས་པ་ མས་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
བཅོམ་ ན་འདས་ མས་པ་མགོན་པོའ་ཞལ་ནས།

ཆོས་ ི་ད ངི ས་ལས་མ་གཏོགས་པར། །
འདི་ ར་ཆོས་ཡོད་མ་ཡིན་ཏེ། །
ཞེས་འ ང་བས། ཆོས་ ་ི ད ིངས་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་གཞལ་ ་མེད་པ་ མས་ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་འ ་ ས་པ་མེད་པས་
འགག་པ་དང་།

ེ་བ་མེད་པ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་ ་ི ིར་དེ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ནི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་མེད་དོ།

།དེ་མེད་པས་ ི་མ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ མས་ ང་གདོད་མ་ནས་མེད་པ་ཉིད་ ་ བ་བོ། །ཞེས་ཡིད་ཆེས་པའི་ ང་
གས་ ་བཀོད་པར་ ས་པའི་ ིར་(༤༥༡ན)རམ། གཞན་དངོས་ ོབས་ ་ི རིགས་པ་ཡོད་པར་ཡང་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ལ། གཅིག་ ་ ལ་སོགས་ ་ི རིགས་པ་ ས་པར་བཤད། འ ེལ་པའི་ཚག་དོན་བ ོལ་ཏེ་འ ་གཉེར་
བའོ། །
དང་པོ་ལ། གཅིག་ ་ ལ་ ི་གཏན་ཚགས།

་བཞི་ ེ་འགོག་གི་གཏན་ཚགས། རིགས་པ་ ག་མའང་བ ན་

པའོ། །
དང་པོ་ལ་ག མ། གས་དགོད་པ། ོགས་ཆོས་ བ་པ། བ་པ་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ག ང་འཛན་ ིས་བ ས་པའི་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་བདེན་པར་མེད་པ་ཅིས་ཤེས་ཞེ་ན།
མ་འ ེལ་ལས།
གང་གིས་དངོས་པོ་ མ་ད ད་ན། །
དེ་ཉིད་ ་ན་དེ་དངོས་མེད། །
གང་གི་ ིར་ན་དེ་དག་ལ། །
གཅིག་དང་ ་མའི་རང་བཞིན་མེད། །
ཅེས་པ་ ར།

ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ད ད་ན་བདེན་པའི་དངོས་པོར་མེད་དེ། བདེན་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་དང་ ལ་བའི་

ིར།
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ་ བ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་གཅིག་ ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཅི་རགས་པའམ་ ན་ནམ། ལ་ ན་ནམ། ད་ཅིག་མ་ མས་ལས་
གང་ཡིན་པ་ གས་ ངས།

ི་རོལ་པ་ལ་སོགས་པ་ན་རེ། རགས་པ་ཆ་མེད་གཅིག་ ་བདེན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ།

རགས་པ་ མས་ལ་གཡོ་བ་དང་། མི་གཡོ་བ་དང་། བ ིབས་པ་དང་། མ་བ ིབས་པ་དང་། ཁ་བ ར་བ་དང་། མ་
བ ར་བ་སོགས་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་ ན་པའི་ ིར་ཏེ།
མ་འ ེལ་ལས།
ལག་སོགས་གཡོ་ན་ཐམས་ཅད་དག
གཡོ་བར་འ ར་ ིར་འགལ་བ་ཅན། །
ལས་ནི་གཅིག་ལ་མི་ ང་ ིར། །
གཞན་ ་ཐ་དད་ བ་པར་འ ར། །
གཅིག་བ ིབས་པས་ན་ཐམས་ཅད་དག
བ ིབས་པར་འ ར་བའམ་མ་བ ིབས་ན། །
མཐོང་འ ར་གཅིག་མཚན་ ིས་བ ར་ན། །
བ ར་བའམ་མ་བ ར་(༤༥༡བ) ོགས་པར་འ ར། །
དེ་ ིར་ཚགས་པར་གཅིག་ཡོད་མིན། །ཅེས་སོ། །
ཉན་ཐོས་ ེ་ ག་ ་ ་བ་སོགས་ན་རེ། ས་ག མ་ ས་ ་ བ་པས་ ན་ཆ་མེད་ཅིག་ ་བདེན་ནོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ།
བ ལ་པ་དང་། ལོ་དང་། ་བ་དང་། ཞག་དང་། ད་ཙམ་དང་། ད་ཅིག་ལ་སོགས་པ་ ི་མ་ ི་མ་ ་མ་བསགས་
པ་ལས་ ་མ་ ་མ་ བ་དགོས་ལ། ན་ལ་སོགས་པ་ནི་བ ར་བཏགས་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།
འཕགས་པ་ཞི་བ་ ས།
ན་དང་ཚགས་ཞེས་ ་བ་ནི། །
ེང་བ་དམག་ལ་སོགས་བཞིན་བ ན། །ཅེས་སོ། །
མདོ་ ེ་པ་སོགས་ན་རེ། ལ་ ་རབ་ཆ་མེད་གཅིག་ ་བདེན་ནོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། གོང་ ་ ོམ་པའི་ཚ་ ལ་ད ས་མ་
ལ་ ོགས་ ག་ཡོད་པ་ལ་ ལ་གཞན་ ར་བའི་ ལ་ ིས་སམ། འོན་ཏེ་ ོགས་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་ཡིན། དང་པོ་ ར་
ན། ཆ་ ག་ ང་བས་ཆ་མེད་ཉམས་ལ། གཉིས་པ་ ར་ན། ལ་ ་རབ་གཅིག་གི་གོ་ས་ལས་གཞན་ ་ ོམ་པ་མེད་

པས་གོང་ ་མི་ ིད་པར་འ ར་ཏེ།
ན་མ ེན་གཉིས་པ་ད ིག་གཉེན་ ིས།
ག་གིས་ཅིག་ཅར་ ར་བས་ན། །
་རབ་ ལ་ཆ་ ག་ ་འ ར། །
ག་པོ་དག་ནི་གོ་གཅིག་ན། །
གོང་ ་ ལ་ ན་ཙམ་ ་འ ར། །ཞེས་སོ། །
མ་རིག་པ་ན་རེ།

མ་ཤེས་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་ ་བདེན་ནོ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ།

ས་ ི་ཆ་ཤས་ ་མ་དང་ ན་པའི་

ིར་རོ། །
དེའང་འདི་ ར་དངོས་པོ་དེ་ ེ་བའི་ཚ་ ད་ཅིག་མ་ ་མ་དང་འ ད་པ་དང་། རང་གནས་པ་དང་། འགགས་པའི་
ཚ་ ད་ཅིག་མ་ ི་མ་དང་འ ད་པ་ག མ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་པ་ཡིན། དང་པོ་ ར་ན། བ ེད་ ་ ེད་ ེད་ ་མེད་
དེ། ས་གཅིག་པས་སོ། །
གཉིས་པ་ ར་ན། གཅིག་ ་བདེན་པ་ཉམས་སོ། །
རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལས།
ཇི་ ར་ ད་ཅིག་མཐའ་ཡོད་ ར། །(༤༥༢ན)
ཐོག་མ་ད ས་ ང་བ ག་པར་ ིས། །
དེ་ ར་ ད་ཅིག་ག མ་དག་ ིར། །
འཇིག་ ེན་ ད་ཅིག་ལ་མི་གནས། །ཞེས་སོ། །
གཞན་ཡང་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་སོགས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་འ ས་ ས་བ ་བའི་ཆོས་ཅན་དང་།
བ ན་པས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།
ད ་མ་ ་བ་ལས།
གལ་ཏེ་ ་ངན་འདས་དངོས་ན། །
་ངན་འདས་པ་འ ས་ ས་འ ར། །
དངོས་པོ་འ ས་ ས་མ་ཡིན་པ། །

གང་བ ་བ་ལ་

གང་ན་ཡང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཅེས་དང་།
འ ་ ེད་ཐམས་ཅད་བ ་བ་ ེ། །
དེས་ན་དེ་དག་བ ན་པ་ཡིན། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། གང་བདེན་པའི་གཅིག་མེད་ན་ ་མ་མེད་དེ། ་མ་ནི་གཅིག་བསགས་པ་ལ་རག་ལས་པས་སོ། །
ག མ་པ་ནི། ི་མ་གཅིག་དང་ ་མར་མེད་ན་ ི་མ་བདེན་དངོས་ ་མེད་པས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་དང་ ་མ་
ནི་ཕན་ ན་ ངས་པའི་འགལ་བའི་ ིར་ ང་པོ་ག མ་པ་མེད་དེ།
པཎ་ཆེན་ཞི་བ་འཚའི་ད ་མ་ ན་ལས།
དངོས་པོ་གང་གང་ མ་ད ད་ན། །
དེ་དང་དེ་ལ་གཅིག་ཉིད་མེད། །
གང་ལ་གཅིག་ཉིད་ཡོད་མིན་པ། །
དེ་ལ་ ་མ་ཉིད་ ང་མེད། །
གཅིག་དང་ ་མ་མ་གཏོགས་པའི། །
མ་པ་གཞན་དང་ ན་པ་ཡི། །
དངོས་པོ་མི་ ང་འདི་གཉིས་ནི། །
ཕན་ ན་ ངས་ཏེ་གནས་ ིར་རོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ་ག མ། གས་དགོད་པ། ོགས་ཆོས་དང་། བ་པ་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དོན་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ེ་བ་མེད་པའི་ ིར། ི་མ་བདེན་པ་ ་ག་ལ་ཡོད་དེ།
ད ་མ་ ་བ་ལས།
བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །
གཉིས་ལས་མ་ཡིན་ ་མེད་མིན། །
དངོས་པོ་གང་དང་གང་ལ་ཡང་། །
ེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ི་མ་ ེ་བ་ཡོད་ན་བདག་གམ། གཞན་ནམ། གཉིས་ཀའམ།

་མེད་(༤༥༢བ)པ་གང་ལས་ཡིན་

གས་ ངས་ན།
རང་ལས་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ བ་ན་བ ེད་མི་དགོས་ཤིང་། མ་ བ་ན་བ ེད་མི་ ས་ཏེ།
ད ་མ་ ་བ་ལས།
ེ་བ་འདི་ནི་མ་ ེས་པས། །
རང་གིས་བདག་ཉིད་ཇི་ ར་བ ེད། །
ཅི་ ེ་ ེས་པས་བ ེད་ཅེ་ན། །
ེས་ན་ཅི་ཞིག་བ ེད་ ་ཡོད། །ཅེས་སོ། །
གཞན་ལས་ ང་མིན་ཏེ།

གཞན་ཞིག་པ་ལས་ ེ་ན་ ་མེད་ ་ཐལ་བར་འ ར་ལ།

མ་ཞིག་པ་ལས་ ེ་ན་ ས་

མཉམ་པར་འ ར་ཏེ།
དེ་ཉིད་ལས།
འགགས་པ་ བ་པར་ ར་པ་ཡིས། །
འ ས་ ་ ེས་པ་ཇི་ ར་ ེ། །
འ ས་ ་དང་ནི་ ལ་བའི་ ། །
གནས་པས་ ང་ནི་ཇི་ ར་བ དེ ། །ཅེས་སོ། །
འགག་བཞིན་པ་ལས་ ང་མིན་ཏེ།

དེ་ནི་ ེད་འགགས་ ེད་མ་འགགས་པ་ལས་བ ོད་ན།

འགགས་པའི་ཆས་བ ེད་པ་ལ་ནི་ ར་ ི་ཉེས་པས་རེག་ཅིང་། ང་པོ་ག མ་པའང་མེད་དེ།
འཕགས་པ་ འི་ཞབས་ ས
ི །
ེ་བཞིན་པ་ནི་ ེད་ ེས་ ིར། །
ེ་བཞིན་པ་ནི་ ེ་བ་མེད། །ཅེས་དང་།
ད ་མ་ ་བ་ལས།
སོང་དང་མ་སོང་མ་གཏོགས་པའི། །
འགོམ་པ་ཤེས་པར་མི་འ ར་རོ། །ཞེས་སོ། །

འགགས་པ་དང་མ་

གཉི་ཀ་ལས་ ང་མིན་ཏེ། རེ་རེ་ལས་ ེ་བ་མེད་ན་གཉིས་ཀ་ལས་ཇི་ ར་ཡིན།

ོ་སོགས་ ངས་པའི་ ་བོ་བཞིན་

ནོ། །
་མེད་པ་ལས་ ང་མ་ཡིན་ཏེ། མ་འ ེལ་ལས།
་མེད་གཞན་ལ་མི་ ོས་ ིར། །
ག་ ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་འ ར། །
ཞེས་པ་ ར་འ ར་བས་རེས་འགའ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ནི། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ེ་བ་མེད་པས་ན་ ི་མ་གནས་པ་དང་འགག་པ་ ་ག་ལ་ཡོད། དེ་དག་
མེད་ན་དངོས་པོ་དང་འ ས་ ས་མེད་དོ། །
དེ་དག་མེད་ན་དངོས་མེད་དང་འ ས་མ་ ས་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཕ་དང་ ་བཞིན་ ་ཕན་ ན་བ ོས་ནས་མིང་
ཙམ་ ་ཐ་ ད་ ས་པའི་ ིར་ ི་མ་བདེན་པ་ ་ག་ལ་ཡོད་དེ།
ད ་མ་ ་བ་ལས།
མ་ ེས་(༤༥༣ན)གང་ཞིག་གནས་པར་འ ར། །
མ་ ེས་གང་ཞིག་འགག་པར་འ ར། །ཞེས་དང་།
ེ་དང་གནས་དང་འགག་པ་དག
མ་ བ་ ིར་ན་འ ས་ ས་མེད། །
འ ས་ ས་རབ་ ་མ་ བ་པས། །
འ ས་མ་ ས་ནི་ཇི་ ར་འ བ། །ཅེས་སོ། །
དེས་ ན་ ོབ་ ་ི གཤིས་ གས་ལ་བདེན་པའི་དངོས་པོ་ ལ་ཙམ་ཡང་མེད་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅིར་ཡང་མ་ བ་
པ་ཁོ་ནའོ། །
ག མ་པ་རིགས་པ་ ག་མ་བ ན་པ་ནི།
ལ་བའི་ ིར།
ཇི་ ད་ །
མེད་དམ་ཡོད་པའི་དོན་ལ་ཡང་། །

ི་མ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་ ེ་བ་མིན་ཏེ། ཡོད་མེད་ ི་ ེ་བ་དང་

ེན་ནི་ ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །
མེད་ན་གང་གི་ ེན་ ་འ ར། །
ཡོད་ན་ ེན་ ིས་ཅི་ཞིག་ ། །ཞེས་སོ། །
གཞན་ཡང་ ི་མ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་ ེ་བ་མེད་དེ། ་ ་མས་འ ས་ ་གཅིག་མི་བ ེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་
ིས་ ་བཞི་ཁེགས་པའི་ ོ་ནས་མི་ ེ་བའི་ ིར།
བདེན་གཉིས་ལས།
་མས་དངོས་པོ་གཅིག་མི་ ེད། །
་མས་ ་མ་ ེད་མ་ཡིན། །
གཅིག་གིས་ ་མའི་དངོས་མི་ ེད། །
གཅིག་གིས་གཅིག་ ེད་པ་ཡང་མིན། །ཅེས་སོ། །
དེས་ན་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོར་ ར་པའི་ཤེས་པ་ ལ་དང་བཅས་པ་ ན་ ོབ་ཙམ་ འང་ཡོད་པ་
མིན་ཏེ།
འ ག་པ་ལས།
རིགས་དེས་ཐ་ ད་ ་ཡང་ ེ་བ་ཡོད་མིན་པས། །ཞེས་སོ། །
གཞན་ཡང་ ི་མ་ཆོས་ཅན། བདེན་པའི་དངོས་པོས་ ོང་ ེ། ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར།
་བ་ཤེས་རབ་ལས།
ེན་ཅིང་འ ེལ་འ ང་མ་གཏོགས་པ། །
ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ིར་ ོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །
ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པའི་ཚག་དོན་ལ། ངོ་བོ་ལ་ད ད་ནས་འགོག་པ་གཅིག་དང་ ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ ལ་བའི་རིགས་
པ་དང་། (༤༥༣བ) ་ལ་ད ད་ནས་འགོག་པ་ ོ་ ེ་གཟེགས་མ་དང་། འ ས་ ་ལ་ད ད་ནས་འགོག་པ་ཡོད་མེད་

ེ་འགོག་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་ད ད་ནས་འགོག་པ་ ་བཞི་ ེ་འགོག་གི་རིགས་པས་ ངས་པའི་ཚད་མ་དང་། ལ་
སོགས་པས་ ེན་འ ེལ་ ི་རིགས་པས་ ངས་པའི་ཚད་མས་ ི་མ་རང་གི་ངོ་བོར་ བ་པ་འཐད་པའི་དངོས་པོར་ཡོད་
པ་བསལ་ན་མེད་པར་ ོགས་པས། དེའི་ཚ་ ང་ བ་ནི་ནམ་མཁའི་པ ་བཞིན་ ་ ར་ཡོད་འགག་པ་དང་། ིས་ ེ་
བ་མེད་པའི་ ར
ི །
ཤེས་པ་དང་།

དཔེ་དེ་དག་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ི་མ་ མས་གདོད་མ་ནས་ཡོད་མ་ ོང་བས་ཟད་པ་ལ་ཟད་པར་
ིང་པོ་ ག་ ་ཆེན་པོ་མ་ ེ་བ་ལ་མི་ ེ་བའི་ཤེས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ི གནས་ ལ་ ིན་ཅི་ ེ་

འ ལ་བར་མ་ལོག་པར་ ོགས་པའི་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ ་ི ་དང་། ལ་སོགས་པས་དོན་དམ་པའི་
་ག མ་དངོས་དོན་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ི་བདག་ཉིད་ནི་ ང་ བ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བ ོད་དོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་དངོས་ ་བའི་ ན་ཀ་དགོད་པ་ནི། ནང་གི་ ་ ེགས་ ེད་ན་རེ།

་མཚན་བཤད་མ་ཐག་གང་

གི་ ིར་ ི་མ་ ར་ཡོད་ཟད་པ་དང་། ིས་མི་ ེ་བ་ཤེས་པ་དེ་ ་ ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་ན། ོ་ ར་ ི་ ི་མའི་དངོས་
པོ་གང་དག་གཉེན་པོས་འཇིག་པའི་བསམ་པས་ ངས་ཏེ་ཟད་པ་ལ་ཟད་དོ་ མ་པའི་ཤེས་པ་དང་། ི་མའི་དངོས་པོ་
གང་ ེ་འ ོ་བཅད་པའི་ ལ་ ིས་མི་ ེ་བའི་བསམ་པས་མི་ ེ་བ་ལ་མི་ ེའ་ོ མ་པའི་ཤེས་པ་ནི་ རིམ་བཞིན་ཟད་པ་
དང་མི་ ེ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་དངོས་པོར་ ་བ་དག་བ ོད་ཅིང་། ཟད་མི་ ེ་བའི་ ལ་དེས་ ང་ བ་ ང་ཟད་པ་
དང་མི་ ེ་བའི་ཤས
ེ ་པ་ཡིན་པར་བ ོད་པའི་འདོད་པ་དེ་དག་ག ང་བཞིན་པ་ལ་ ི་མ་བདེན་པ་བ་ཟད་པ་དང་།

ར་

མི་ ེ་བ་མེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཐེག་པ་གོང་མར་ ་བས་དེའི་ གས་ལ་ ང་ བ་ཆེན་པོའ་གནས་ ལ་(༤༥༤ན) ང་
བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐལ་བ་འཕེན་པར་ ེད་དོ། །དེ་ ་ འི་ཐལ་བ་ ར་ ང་བ་དེ་དག་ ང་ ་དོགས་ནས་བར་ བས་
་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་འཆད་བཞིན་པས་ག ངས་པར་མཛད་དོ། །
ག མ་པ་དངོས་ ོབས་ ་ི རིགས་པས་འགོག་པ་ལ། ། འ ེལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

འགོག་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ལ། །
མཐོང་ཞེས་ ་བའི་ལམ་ ིས་ནི། །
མ་པར་ ོག་རིགས་ཅི་ཞིག་ཟད། །
ེ་མེད་ མ་པ་ཅི་ཞིག་འཐོབ། །

ོ་ ར་ ི་ ི་མ་གདོད་མ་ནས་ཡོད་མ་ ོང་བའི་འ ས་མ་ ས་ ི་ ང་ བ་ཆེན་པོ་ལ་ ར་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ཞིག་
འགོག་མི་དགོས་པའི་ ིར། འགོག་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ མ་དག་འདི་ལ་མཐོང་ཞེས་ ་བའི་ལམ་ ི་ ས་པས་ནི་
ར་ཡོད་ ་ི མ་ ོག་གི་རིགས་ཅི་ཞིག་ཟད་པར་ ས་ཏེ་མ་ ས་ལ།

ར་མེད་ ི་ ེ་མེད་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་

མ་པ་ཅི་ཞིག་འཐོབ་ ེ་འཐོབ་ ར་མེད་དོ། །
ངག་དོན་ ོགས་ ་མས་ ང་ བ་ཆོས་ཅན། མི་འཐད་པར་ཐལ།
དང་།

ང་ ་ ི་མ་ ར་ཡོད་བདེན་པ་བ་ཟད་པ་

བ་ ་མི་ ེ་བའི་ཤེས་པ་གསར་ ང་མེད་པའི་ ིར་ཞེས་པ་ལ་ བ་པ་མ་ངེས་པ་དང་།

བ་པ་འགལ་བ་

གང་ ང་གི་ལན་བཏབ་པས་ཆོག་ ེ།
དང་པོ་ནི།

ང་ བ་ཆེན་པོ་ཡིན་ན་ ི་མ་ ར་ཡོད་ཟད་པ་དང་། མི་ ེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ ིས་འ ང་བའི་ ོ་ནས་

ང་ བ་མི་དགོས་ཏེ།

གདོད་མ་ནས་འ ར་བ་མེད་པ་ཉིད་ ེ་འགག་ ོས་མཐའ་དང་ ལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་

ིར། དཔེར་ན། ོང་པ་ཉིད་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ི་མ་བདེན་ཡོད་ཟད་མི་ ིད་པའི་ ིར་ ང་ ་མི་ ང་བ་གང་ཞིགམི་ ེ་བ་འ ས་མ་ ས་པ་

གསར་ ་ ེ་མི་ ིད་པའི་ ིར་ ང་ བ་ ་ ང་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ན་ ོད་འདོད་པའི་ ང་ བ་དེ་ ང་ བ་ ་འཐད་
པ་མ་ཡིན་ནོ། །
མདོར་ན་མཐོང་ལམ་ ི་ ལ་འ ས་ ང་ བ་ ་ི ངོ་བོར་ ར་པ་དེ་ཆོས་ཅན།
མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ ིས་འ ང་བ་ ེད་པར་མི་ ེད་དེ།
(༤༥༤བ)ཡིན་པའི་ ིར།

ེ་

དེ་ ེ་འགག་དང་ ལ་བའི་ ོང་ཉིད་ ི་རང་བཞིན་

གས་འདི་ཉན་ཐོས་ལ་དོན་ བ་ ི་ གས་ ་སོང་ཡང་། ཐེག་ཆེན་ལ་ཐ་ ད་ བ་ ི་

གས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ ོགས་ཆོས་ཚད་ བ།
་བ ེད་པའི་ ་བ་མི་ ེད་པའི་ ིར།

ེ་འགག་དང་ ལ་བའི་འ ས་མ་ ས་ ིས་ཟད་ཐོབ་ ི་འ ས་

བ་པ་ཚད་ བ། འདོད་ན། ཁོ་བོ་ཅག་འདོད་པའི་ད ་མའི་ ོགས་ལ་ ོད་

གནས་པར་འ ར་བས་ ལ་བ་བཟང་ངོ་། །
དེས་ན་ ང་ བ་ལ་ཟད་པ་ཐོབ་མེད་པར་དགོངས་ཏེ།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་བ ན་པའི་མདོར།
ཟད་པ་གཉེན་པོས་ཟད་མིན་ཏེ། །
ོན་ནས་ཟད་པས་དེ་ ིར་ཟད། །ཅེས་དང་།
ལ་བ་མ་ཕམ་པས།

ི་མ་ ར་ཡོད་ཟད་པ་དང་།

རང་བཞིན་ ིས་ནི་ཡོངས་དག་ ིར། །
ཉོན་མོངས་གདོད་ནས་ཟད་ ིར་རོ། །ཞེས་དང་།
ཇི་ ར་ ར་བཞིན་ ིས་དེ་བཞིན། །
འ ར་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ། །
ཞེས་སོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ི་མ་ ེས་པ་དང་ཆོས་ཉིད་མ་ ེས་པ་དག་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ཟད་པ་དང་ ེ་བའི་གེགས་ ེད་པའི་

མཚན་ཉིད་ ་ི ི་མ་ ར་འགོག་པ་དང་ ལ་བའི་གནས་ གས་དོན་དམ་པར་དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ི ངོ་བོའ་རང་བཞིན་
ཡིན་ན་དེ་ལས་བ ོག་ ེ་ ང་ཙམ་ ི་དངོས་པོ་ལ་ལོག་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དངོས་ ་བ་ ོད་ ས
ི ་འདོད་པ་ ར་
མཐོང་བའི་ལམ་ ེས་པའི་ ོབས་ ས
ི ་ ི་མ་ མ་པར་ ོག་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོར་ ེས་ཤིང་ཡོད་པ་ནི་ཅི་ཞིག་
ཟད། མི་ཟད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་ ིས་ཡོད་པའི་ ིར། མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་མ་ ེས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ ེས་ཏེ་མི་ ེ་
བའི་ ིར་ ོད་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁོ་བོ་ལ་ནི་འདི་ ་ འི་གནོད་པ་མེད་དེ།

ི་མ་དང་པོར་ཡོད་པ་དང་། དེ་

(༤༥༥ན)ཟད་པ་དང་། མི་ ེ་བ་གདོད་ནས་ ེ་བའི་ ིར་རིགས་སོ་ཞེས་པ་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་དེ་དག་ ང་ཟད་
ང་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ ་མཚན་དེའི་ ིར། དངོས་ ་བ་དག་གིས་ ང་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ད ་མའི་ག ང་ གས་
འདི་ཁོ་ན་ཁས་ ང་བར་ ་བར་རིགས་སོ་ མ་ ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ཁས་ ངས་ནང་འགལ་ ིས་དགག་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ར་ཡོད་ ་ི ི་མ་ཟད་པ་དང་། ིས་འ ང་གི་མི་ ེ་བ་གསར་ ་ ང་བ་དེ་ལས་བ ོག་ ེ་གཟོད་མ་

ནས་ ི་མ་ཟད་པ་དེ་ ར་མ་ཡིན་ཏེ།
ལེན་བཞིན་པས་ན།

ི་མའི་ཆོས་ མས་ཡང་དག་པར་ཡོད་པའི་དངོས་པོར་དངོས་ ་བ་ ོད་ཁས་

བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ མ་པར་ ོག་པ་ མ་པ་ཐམས་

ཅད་ ་ ངས་སོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་མི་རིགས་པས་བཞད་གད་ ི་གནས་ཏེ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་གནས་ཡིན་ནོ་ཞེས་
བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པས་ག ངས་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

གཞན་ ི་ཆོས་ མས་ ང་ཡོད་ལ། །
ཤེས་ ་ལ་ཡང་ ོན་པ་ཡི། །

ིབ་པ་ཟད་པར་བ ོད་པ་གང་། །
དེ་ལ་ཁོ་བོས་མཚར་ ་བ ིས། །
གཞན་ ི་ཆོས་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ མས་ ང་གདོད་མ་ནས་ ང་ བ་ ི་རང་བཞིན་ ར་ ང་ ་མི་ ང་བར་ཡོད་ལ།
དེ་ ར་ན་ཤེས་ ་ལ་ཡང་ ང་དོར་ ི་གནས་ ོན་པའི་བཅོམ་ ན་འདས་འདིས་ ིབ་པ་གདོད་ནས་ཡོད་པ་ མས་
ལམ་ ིས་ ོ་ ར་ ་ཟད་པར་ ས་པ་ཡིན་ཅེས་བ ོད་པ་གང་ཡིན་པ་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་དེ་ལ་ཁོ་བོས་མཚར་
་བ ིས་ནས་དངོས་པོའ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་གང་མེད་པར་བ ར་མི་ ས་ལ། གང་དངོས་པོའ་རང་བཞིན་མེད་པ་
ནི་གང་གིས་ ང་ཡོད་པར་བ ར་མི་ ས་པའི་ ིར་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ།

གས་བ ན་ ལ་འ ོར་ ི་ས་བཞི་བཤད་པ་དང་། དངོས་བ ན་ ་བའི་ཚག་དོན་བཤད་པ་

གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས།
དང་པོ་ལ། འདིར་ ལ་འ ོར་ ི་ས་བཞི་(༤༥༥བ) མ་པར་བཞག་པའི་དགོས་པ།

ལ་འ ོར་ ི་ས་སོ་སོའ་

དོན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

འོ་ན་དངོས་ ་བ་ལ་ཁས་ ངས་ནང་འགལ་ ོན་པའི་ བས་ ་ ལ་འ ོར་ ི་ས་བཞི་ ོན་པ་ཇི་

ར་འ ེལ་ མ་ན། ནང་གི་ ་ ེགས་ ེད་ཉོན་མོངས་པའི་ ི་མ་ཙམ་བདེན་ བ་ ་ཁས་ལེན་པའི་ ོགས་ལ་ ང་
བ་མི་འཐད་ན། སེམས་ཙམ་ ་ ་བ་ ིན་ཐམས་ཅད་ ིས་ཤེས་ ་བདེན་ བ་ ་ཁས་ལེན་པས་དེ་ ར་ན་དེ་དག་
གི་ ོགས་ལའང་ ང་ བ་མི་འཐད་པར་བ ན་པའི་ ིར།

འདིར་ ལ་འ ོར་ས་བཞིའི་ མ་པར་བཞག་མཛད་དེ།

དེའང་ག ལ་ ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ལམ་ལ་རིམ་འ ག་གི་ ལ་བ ན་པ་ཡིན་ཏེ།
བ ོག་ནས་ཆོས་ ་ི བདག་མེད་བ ན་པའི་ ོད་ ་ ང་བར་ ་བའི་ ིར།

ཐོག་མར་ ི་རོལ་པའི་ ་བ་ལས་

དང་པོར་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པར་

ོམ་པར་ ེད་པ་ཉན་ཐོས་དང་ ན་མོང་བ་དང་། ཆོས་ ི་བདག་མེད་ལའང་ ་རགས་ ི་རིམ་པས་དང་པོར་ ི་རོལ་
ི་དོན་བདེན་མེད་ ་ ོམ་པར་ ེད་པ་རང་ ལ་དང་། སེམས་ཙམ་ མ་བདེན་པ་དང་།

ན་མོང་བ་དང་། གཉིས་

པར་དེ་དེ་འཛན་ ེད་ ་ི ཤེས་ མ་བདེན་མེད་ ་ ོམ་པར་ ེད་པ་སེམས་ཙམ་ མ་བ ན་པ་དང་། ན་མོང་བ་དང་།
ག ང་འཛན་གཉིས་ ས
ི ་ ོང་པའི་ མ་ཤེས་དོན་དམ་ ་ཡོད་པ་བདེན་མེད་ ་ ོམ་པར་ ེད་པ་ ལ་འ ོར་ ོད་
པའི་ད ་མ་པའི་འདོད་པ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །

རིམ་པ་དེ་ ད་ལ་ཇི་ ར་བ ེད་ཅེ་ན། ཐེག་ཆེན་ ི་ཚགས་ལམ་ ་ཉེར་ལེན་ ི་ ང་པོ་ཆོས་ཅན།
རང་དབང་ཅན་མིན་ཏེ།

ག་གཅིག་

ེ་འཇིག་ ེད་པའི་ ིར། ཞེས་ ེ་འཇིག་ཅན་ ི་ གས་ ིས་ ངས་པའི་བསམ་ ང་གི་

རིགས་པས་ཉེར་ལེན་ ི་ ང་པོ་བདག་མེད་ ་བ ོམས་པ་ལ་བ ེན་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛན་ ང་བར་ ེད་
ཅིང་། ཐེག་ཆེན་ ི་ ོད་ ེ་གང་ ང་གི་ལམ་ ་ ོན་པོར་ ང་བ་དང་།

ོར་ ང་གི་(༤༥༦ན)ཤེས་པ་ཆོས་ཅན།

ང་བ་ ར་ ས་གཞན་མིན་ཏེ་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ི་ གས་ ིས་
ངས་པའི་བསམ་ ང་གི་རིགས་པས་དེ་གཉིས་ལས་གཞན་མིན་པར་བ ོམས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ཤེས་ ིབ་ག ང་
ོག་ ོང་བར་ ེད་ཅིང་།

ཐེག་ཆེན་ ི་བཟོད་མཆོག་གང་ ང་གི་ལམ་ ་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་ ང་བའི་ མ་པ་འདི་

ཆོས་ཅན། ཤེས་པའི་ ས་ ་མི་བདེན་ཏེ།

་ཚགས་ ་ ང་བ་ ར་མེད་པའི་ ིར་ཞེས་ ི་དོན་བདེན་པར་མེད་

པའི་ གས་ ས
ི ་ ངས་པའི་བསམ་ ང་གི་རིགས་པས་དེ་ ར་ ང་བའི་ མ་པ་སེམས་ ་མི་བདེན་པར་བ ོམས་
པ་ལ་བ ེན་ནས་ ི་རོལ་ ་ ང་བའི་ག ང་ མ་ཤེས་པའི་ ས་ ་བདེན་འཛན་ ོང་བར་ ེད་ཅིང་།

ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་མཐོང་ལམ་ ་ག ང་འཛན་གཉིས་མེད་ ་ི མ་ཤེས་རང་རིག་རང་གསལ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ།

ེན་

འ ེལ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་ ེན་འ ེལ་ ི་ གས་ ིས་ ངས་པའི་བསམ་ ང་གི་རིགས་པས་དེ་ ་ འི་ཤེས་པ་
བདེན་མེད་ ་བ ོམས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ཤེས་ ིབ་ ི་ས་བོན་ ོང་བར་ ེད་དོ། །
གཉིས་པ་ ལ་འ ོར་ ི་ས་སོ་སོའ་དོན་བཤད་པ་ལ།

བདག་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ཏེ་ཉན་ཐོས་ ི་ས་

བཤད་པ། ག ང་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ཏེ་རང་སངས་ ས་ ི་ས་བཤད་པ། འཛན་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་
འ ོར་ཏེ་སེམས་ཙམ་པས་འདོད་པའི་ ་བའི་ས་བཤད་པ།

ོས་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ཏེ་ད ་མ་པས་འདོད་

པའི་ ་བའི་ས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། བདག་གང་ལ་ ོ་བཏགས་པ་དང་། དེ་མེད་པར་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ོ་ཇི་ ར་བཏགས་པ་དང་། འདོགས་པའི་གཞི་གང་ཡིན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

་ ེགས་ ེད་ ས
ི ་ ོ་བཏགས་པའི་ ག་པ་གཅིག་ ་རང་དབང་ཅན་དང་། གནས་མ་ ་པའི་ ེ་

པས་ ོ་(༤༥༦བ)བཏགས་པའི་བ ོད་ ་མི་ ང་བའི་གང་ཟག་གི་བདག་གཉིས་པོ་དེ་ཡིན་ཏེ།
བ ེངས་ ལ་ ་བས།
ཟ་བོ་ ག་དངོས་ ེད་པོ་མིན་པའི་བདག
ཡོན་ཏན་ ར་མེད་ ་ ེགས་ མས་ ས
ི ་བཏགས། །

དེ་ད ེ་ ང་ཟད་ ང་ཟད་ལ་བ ེན་ནས། །
་ ེགས་ཅན་ མས་ གས་ནི་ཐ་དད་འ ར། །ཞེས་དང་།
ཁ་ཅིག་དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་ ག་མི་ ག
ལ་སོགས་བ ོད་མེད་གང་ཟག་ ས་ཡོད་འདོད། །
མ་ཤེས་ ག་གི་ཤེས་ ར་དེ་འདོད་ཅིང་། །
དེ་ནི་ངར་འཛན་གཞིར་ཡང་འདོད་པ་ཡིན། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ང་པོ་ལ་བདག་ ་བཏགས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ ེ་ ན་ལས།
གང་ཟག་བཏགས་པར་ཡོད་ཉིད་ །ི །
བ ོད་ ་ ས་ ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་དེ་མེད་པར་ བ་པའི་ ོར་བ་ནི་གོང་ ་ ོས་པ་དེའ།ོ །
གཉིས་པ་ལ། ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ་ི རིགས་པ་ ས་པར་བཤད་དེ། དེ་ལའང་ གས་དགོད་པ་དང་། གས་
ཆོས་དོན་ག མ་ངོས་བ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་ཟེར་འགོག་པ་དང་། རང་གི་འདོད་པའི་དོན་བཞག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ ོན་པོ་དང་ ོ་འཛན་ཆོས་ཅན།

ས་ཐ་དད་ ་བདེན་པ་མེད་དེ།

ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་

ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ས་ཐ་དད་ ་ཐལ། བ ེད་ ་ ེད་ ེད་ ི་ ་འ ས་ཡིན་པའི་ ིར། མ་
བ་ན།
མདོ་ ེ་པའི་ཚད་འ ས་ལས།
ཤེས་པ་དེ་ ར་ ང་བ་ཡི། །
་ནི་དོན་ཡང་ཡིན་པས་ན། །
དོན་ནི་གཞལ་ ་ཉིད་ ་འདོད། །
ཅེས་ མ་འ ེལ་ལས་འ ང་བས་བ ེད་ ་ ེད་ ེད་ ་གནས་པ་དེ་ལ་ ་འ ས་ ིས་ བ་ ེ། མེ་དང་ ་བ་བཞིན་
ནོ། །
འདོད་ན། ག ང་འཛན་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་བཞིན་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ ིར། བ་ ེ།

མ་ངེས་ལས།
རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་ལ་ནི་འདི་འཐད་པ་མ་ཡིན་པ་ ེ། (༤༥༧ན)
ཞེས་འ ང་བས། འདི་ཞེས་པ་ནི་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་སོ། །འདོད་ན།

ོན་པོ་དང་ ོ་འཛན་གཉིས་པོ་དེ་ ན་

ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ོན་པོའ་ མ་པ་དང་དེ་འཛན་ ི་ ོ་ཆོས་ཅན།

ས་ཐ་དད་ ་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

གཅིག་གི་ངོར་ག ང་འཛན་ད ེར་མེད་ ་ ན་ཅིག་དམིགས་པར་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།

ོའ་ ས་

་ཤད་ ི་ མ་པ་དང་དེ་

འཛན་ ི་ཤེས་པ་བཞིན་ནོ། །རིགས་པ་འདི་ཡང་ མ་བཅས་ ་ ་བ་ མས་ ི་ གས་ཡིན་ལ། དེའི་ཚ་ ོན་པོ་ ི་
དོན་མེད་ ང་། ོན་པོའ་ མ་པ་གཏོད་ ེད་ ་ི ་ནི་བག་ཆགས་ཉིད་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ གས་ཆོས་དོན་ག མ་ངོས་བ ང་བ་ལ་ག མ་ ེ། ཆོས་ཅན་དང་། བ བ་ འི་ཆོས་དང་། གཏན་
ཚགས་ ་ི དོན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། ོན་པོའ་ མ་པ་དང་། དེ་འཛན་ ེད་ ི་ ོ་ནི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ།
མ་ངེས་ལས།
ོན་པོའ་ མ་པ་དང་རིག་པ་དག་ནི་ངེས་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །
ཡང་ན་ ོན་པོའ་ མ་པ་ ང་པ་ཆོས་ཅན་ ་བཞག་ ང་ ང་ ེ།

ོན་པོའ་ མ་པ་ ོ་འཛན་ཤེས་པ་ལས་གཞན་

ཡིན་པ་འགོག་པའི་ བས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། ས་ཐ་དད་ ་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་དེ་བ བ་ འི་ཆོས་སོ། །
ག མ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དོན་དངོས་དང་། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། མཚན་གཞི་ གས་ ་ི ངོ་བོ་ངོས་བ ང་། མཚན་ཉིད་ ོགས་ཆོས་དང་ བ་པ་བ བ། མཚན་ ་
གཏན་ཚགས་ ་ི རིགས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ན་ཅིག་པ་ནི་ ས་གཅིག་པའོ། །དམིགས་པ་ནི་མངོན་ ་ ོགས་པའོ། །ངེས་པ་ནི་ བ་པའོ། །
དེ་ ར་ན་ ོ་ ས་གཅིག་གིས་ག ང་འཛན་ ས་གཅིག་ ་ ོགས་པའམ་ ོང་བར་ངེས་པའི་ བ་པ་དེ་ གས་ ི་
མཚན་གཞི་ཡིན་ཏེ།
མ་ངེས་ལས།

འདི་དག་ལ་ མ་པ་(༤༥༧བ)གཅིག་མ་དམིགས་ལ། གཞན་དམིགས་པ་ནི་མེད་དོ། །
ཞེས་པས། མ་པ་ག ང་བ་དམིགས་ནས་འཛན་པ་མི་དམིགས་པ་ ་ ་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ོགས་ཆོས་ བ། བ་པ་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

རང་རིག་མངོན་ མ་ ིས་ ོན་པོའ་ མ་པ་འཛན་ ེད་ ི་ཤེས་པ་དངོས་ ་དམིགས་པ་ལས་ ོན་

པོའ་ མ་པ་ཞར་ལ་དམིགས་པས་ བ།

ོན་པོའ་ མ་པ་ཞར་ལ་དམིགས་པས་ ོན་པོའ་ མ་པ་འཛན་ ེད་ ི་

ཤེས་པ་དངོས་ ་དམིགས་པའི་ བ་པ་ བ་པའི་ ོ་ནས་ གས་དེ་ བ་བོ། །
གཉིས་པ་ནི། ས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ཆོས་ཅན་ག ང་འཛན་ ན་ཅིག་ ་དམིགས་ངེས་མེད་དེ། ག ང་འཛན་ ི་
འ ེལ་བ་མེད་པའི་ ིར། ོན་པོ་དང་སེར་པོ་བཞིན་ནོ། །
མ་ངེས་ལས།
རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་ལ་ནི་འདི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འ ེལ་བའི་ ་མཚན་མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་སོ། །
དེ་ ར་ན་དཔེ་ ་བ་གཉིས་ ་ི མ་པའི་ ེང་ ་ མ་པ་དེ་དང་དེ་འཛན་ ེད་ ི་ཤེས་པ་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཚད་
མས་ བ། ས་ཐ་དད་ ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་དངོས་འགལ་ ་ངེས། གས་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ གས་དེས་ ས་ཐ་དད་
་བདེན་པ་ཕར་ཁེགས་པས་ ས་ཐ་དད་ ་བདེན་པ་མིན་པའི་ བ་པ་ ར་ བ་བོ། །
ག མ་པ་མཚན་ ་གཏན་ཚགས་ ་ི རིགས་པ་ནི། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ བ་ ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ་ག མ་ ེ། མ་ བ་པ། མ་ངེས་པ། འགལ་བའི་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ོན་པོ་དང་ ོན་འཛན་ཆོས་ཅན།

ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན།
དང་ ོན་འཛན་གཉིས་དེར་ཐལ་ཅེ་ན།
ཅག་ ི་དོན་མེད་པར་ ་བས།

ས་མི་མཉམ་པར་ཐལ།

་འ ས་ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་ན།

ོད་ ིས་ ི་རོལ་ ི་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་དེ་

ོད་ ་ི བ་མཐའ་ ར་ན་ཁོ་བོས་འདོད་ལན་ཐེབས་ ང་། ཁོ་(༤༥༨ན)བོ་

ི་དོན་ ི་ ོན་པོ་དེ་ཆོས་ཅན་ ི་ ོགས་གཅིག་མ་ བ་པའི་ལན་ཐེབས་པ་ཡིན་ནོ།

།
ཡང་ ོད་ ས
ི ་ ོན་པོའ་ མ་པ་དང་། དེ་འཛན་ ི་ཤེས་པ་གཉིས་པོ་དེ་ ས་མི་མཉམ་པར་ཐལ། ་འ ས་ཡིན་
པའི་ ིར་ཟེར་ན། མ་ བ་ ེ། གཉིས་པོ་དེ་བདག་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།
མ་ངེས་ལས།

ོན་པོ་ལ་སོགས་པར་ ང་བ་དང་། དེ་རིག་པ་དག་ཐ་དད་མེད་པར་ བ་བོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ལ་ག མ། ག ལ་ འི་སེམས་ ད་དང་སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་ ིས་མ་ངེས། སེམས་དང་སེམས་
ལས་ ང་བས་མ་ངེས། ག གས་དང་ ང་བས་མ་ངེས་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ག ལ་ འི་ ད་དང་སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་ ས་ཐ་དད་ལ་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ི་ གས་

གས་པས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན།

གས་པར་མ་ བ་ ེ།

གས་ན་ག ལ་ འི་སེམས་ ད་ ོང་བའི་རང་རིག་དེས་

ཆོས་ཅན། སངས་ ས་ ་ི ཡེ་ཤེས་དམིགས་པར་ཐལ། རང་གི་སེམས་ ད་དམིགས་པའི་ ིར། གས་ཚད་ བ།
བ་པ་མེད་ན། དེ་གཉིས་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། སེམས་དང་སེམས་ ང་ ས་ཐ་དད་ལ་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ི་ གས་ གས་པས་མ་ངེས་སོ་
ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ ོད་འདོད་པ་ ར་ ས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ། ི་རིགས་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ ིར། མ་ བ་ན།
མདོ་ ེ་ ན་ལས།
སེམས་ཉིད་གཉིས་ ་ ང་བ་ ེ། །
དེ་བཞིན་ཆགས་སོགས་ ང་བ་དང་། །
དེ་བཞིན་དད་སོགས་ ང་བ་ ེ། །
ཉོན་མོངས་དགེ་ཆོས་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །
དེ་ ར་ན། གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས།
་ཉིད་འཐད་པ་མིན་ ིར་དང་། །
དེ་ཡི་གནས་ བས་ ོན་ ིར་དང་། །
ེད་ ་ ེ་ ག་མེད་ ིར་དང་། །
ང་དང་འགལ་(༤༥༨བ)བ་ཉིད་ ིར་རོ། །
ཞེས་སེམས་སེམས་ ང་ ས་ཐ་དད་མིན་པ་ལ་ ན་ཀ་བཀོད་པ་བསལ་བའི་ ལ་ ི་ ང་དོན་བ ོལ་ཏེ་འདིར་
བ ོད་པ། སེམས་སེམས་ ང་ ས་སོ་སོ་བ་མིན་ན་ ང་ འི་ད ེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མ་ཤེས་ ི་ ང་པོ་ལས་
སེམས་ ང་གི་ ང་པོ་ཐ་དད་ ་མ་ བ་པའི་ ིར།

ོན་མེད་དེ། སེམས་ ི་གནས་པའི་ བས་ ད་པར་ཅན་ལ་

སེམས་ ང་གི་ ང་པོར་འཇོག་པ་ཡིན་ཅེ་ན། འོ་ན་སེམས་དང་སེམས་ ང་གཉིས་ལ་མཚན་ཉིད་དང་ ེད་པ་ཐ་དད་
པ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་གཉིས་པོ་དེ་ངོ་བོ་ཐ་དད་ ་ཐལ། མེད་ན་གནས་ བས་དང་གནས་ བས་ཅན་མ་ཡིན་
པར་ཐལ་ལོ། །
ཅི་ ེ་ཡང་གཉིས་པོ་དེ་གནས་ བས་དང་གནས་ བས་ཅན་ ་མི་འཐད་པར་ཐལ།
གཅིག་པས་ ེད་ ་ཐ་དད་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

ོད་ ར་ན་དེ་གཉིས་ ས་

ས་ ན་གཅིག་ ང་མཚན་ཉིད་དང་ ེད་པ་ཐ་དད་པས་གནས་

བས་དང་གནས་ བས་ཅན་ཐ་དད་པར་ ེད་པའི་ ེད་ ་མེད་པ་ གས་མ་ བ་ ེ། སེམས་ ི་ ས་ ན་གཅིག་
ལ་སེམས་ ང་འདོད་པ་དང་དད་པ་སོགས་ ད་པར་བའི་ ེད་ ་ ལ་དམིགས་པ་སོགས་ ི་གནས་ བས་དང་
གནས་ བས་ཅན་རང་ ད་ལ་ཚད་མས་ བ་པའི་ ིར་རོ། །
མཚན་ཉིད་ ེད་པ་ཐ་དད་པས་ ས་ཐ་དད་མི་དགོས་ཏེ།

ནོར་ འི་མཚན་ཉིད་རིན་ཆེ་བ་དང་དཀོན་པ་ཐ་དད།

ེད་པ་ ག་ཞི་བ་དང་འ ་འཕེལ་བ་ཐ་དད་ ང་ནོར་ འི་ ས་ཐ་དད་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །
ཡང་མདོར།
སེམས་ཉིད་སེམས་ལས་ ང་བ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ ་བར་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ཞེས་སེམས་སེམས་ ང་ངོ་བོ་ཐ་དད་ ་བཤད་པའི་ ང་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་

ན། གཉིས་པོ་དེ་ ེ་ ག་ཐམས་ཅད་ནས་ཐམས་ཅད་ ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་བཀག་པ་ཡིན་ ི། ི་རིགས་ ི་ངོ་བོ་གཅིག་
པ་བཀག་པ་མེད་དོ། །
ག མ་པ་ག གས་ ང་ ས་(༤༥༩ན)ཐ་དད་པ་ལའང་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ་ི གས་དེ་ གས་པས་མ་
ངེས་ཤེ་ན། ག གས་ ང་གཉིས་ལ་ གས་དེ་ གས་པར་བཤད་པ་ ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་ལ། དེ་ ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་
ན་གསལ་ ེད་ ་ི ང་བ་དང་གསལ་ འི་ག གས་གཉིས་པོ་དེ་ ་འ ས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ས་མཉམ་ཡིན་པའི་

ིར།
འདོད་ན། མ་ངེས་ལས།
ང་བ་མེད་པར་ག གས་དམིགས་པར་མི་འ ར་ཏེ། འ ས་ ་ ་ལས་འ ལ་བ་མེད་པའི་ ིར། ཞེས་
སོ། །
ག མ་པ་ནི།

གས་དེ་འགལ་བར་ཐལ། མི་མ ན་ ོགས་ཐ་དད་ ིས་ བ་པའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་མ ན་ ོགས་ཐ་

དད་ ་བདེན་པས་ བ་པའི་ ིར། དེར་ཐལ་ཟེར་ན། མ་ བ་ལ། ཐ་དད་ ང་བས་དེར་ཐལ་ཟེར་ན། བ་པ་མེད་དོ།
།
ག མ་པ་ལ། ཆོས་ ་ི བདག་ངོས་བ ང་བ་དང་། དེ་མེད་པར་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་ ན་མོང་བ་ ར་ན་ག ང་འཛན་གཉིས་པོ་དེ་ཡིན་ནོ། །དེའང་ཉན་ཐོས་པ་ ར་ན་ག ང་བ་
རགས་པ་དང་འཛན་པའི་ ན་གཉིས་པོ་དེ་ ན་ ོབ་ ི་དངོས་པོ་ཡིན་ལ། ག ང་བ་ ལ་ ་རབ་དང་། འཛན་པའི་
ད་ཅིག་གཉིས་པོ་དེ་དོན་དམ་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ནོ། །སེམས་ཙམ་པ་ ར་ན་ ན་ ོབ་ ི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །
ཡང་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ།
བདེན་གཉིས་ལས།
ན་ལ་གང་ཟག་ཅེས་ ་ ེ། །
མཚན་ཉིད་འཛན་པ་ཆོས་ཞེས་བ ོད། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡང་དག་པ་མིན་པའི་ ན་ ་ ོག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་ ི་རང་གི་ངོ་བོར་

བ་པ་མེད་ལ།

ན་ ་ ོག་པའམ།

ན་ ་འཛན་པར་ ེད་པའི་ཤེས་པ་ ལ་ཅན་ནི།

ལ་ག ང་བའི་ཆོས་མེད་

པའི་ གས་ལས་མེད་པར་ཡང་ བ་བོ། །
བཞི་པ་ ོས་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ད ་མའི་ས་བཤད་པ་ནི།

བ་པའི་མཐའ་འདིའི་གོང་(༤༥༩བ)ན་

གཞན་ ར་མེད་པའི་ད ་མའི་ བ་དོན་དེ་ཇི་ ་ ་ཞིག་ མ་ན།
ཇི་ ད་ །
ཡོད་མིན་མེད་མིན་ཡོད་མེད་མིན། །
གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་མིན་པའང་མིན། །
མཐའ་བཞི་ལས་ནི་ མ་ ོལ་བ། །
དེ་ཉིད་ད ་མ་པ་ཡིས་རིག
ཅེས་ ོས་པའི་མཐའ་བཞི་ག་དང་ ལ་བའི་ཤེས་རབ་ལ་ད ་མའི་ ་བ་ཞེས་བཤད་པ་དེའི་དོན་འ ེལ་བའི་ ལ་ལ་
གཉིས་ཏེ།

ལ་བ་ ས་བཅས་ད ེས་པའི་ད ་མ་ཆེན་པོའ་དགོངས་པ་འ ེལ་ ལ་དང་།

དགའ་བར་ ེད་པའི་ད ་མའི་དགོངས་པ་འ ེལ་ ལ་ལོ། །

་བ ་ཐ་མ་པ་ མས་

དང་པོ་ནི།

ན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མེད་བཞིན་ ་ མ་པ་ཐམས་

ཅད་ ་བ ན་པའི་ ང་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ ིར། མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གདོད་མ་ནས་ཡོད་མ་ ོང་ན་དེ་ལ་བ ོས་
པའི་མེད་པ་མི་ ིད་པ་དེའི་ ིར་དང་། མེད་པ་ནི་ཡོད་པ་ལས་ ོག་པ་ལ་ འི། ཡོད་པ་ཉིད་མ་ བ་པའི་ ིར། དེ་
བ ོག་པའི་མེད་པའང་མི་འ བ་པས་སོ། །
ཡང་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་ ང་མིན་ཏེ། གཞི་གཅིག་གི་ ེང་ ་ཡོད་མེད་གཉིས་མི་འ ་ལ།
ན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་གི་གཞི་ནི་བཤད་པ་ ར་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་མིན་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པས།
ཡོད་མེད་གཉིས་ཀའི་ངོ་བོར་ ར་པའི་ཆོས་ནི་མོ་གཤམ་ ི་ ་དང་འ ་ ེ།

འགལ་བ་ངོ་བོ་གཅིག་ ་ ར་པའི་

དངོས་པོ་མི་ ིད་པའི་ ིར་རོ། །
དེང་སང་གཞན་ ོང་ ་བའི་སེམས་ཙམ་པ་ད ་མར་ཁས་འཆེ་བ་འགའ་ཞིགཡོད་མེད་གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་
མིན་ཅེས་པའི་ བས་ ། ན་བཏགས་ཡོད་པའི་བདག་ཉིད་ ང་མིན། གཞན་དབང་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ ང་མིན་
པ་ལ། གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་མིན་ཅེས་པའི་དོན་ ་འཆད་པ་ནི་དགེ་བ་མིན་ཏེ།
མ་ཡིན།

ལ་ ་འ ལ་བའི་ཆ་ནས་ཡོད་པ་

ཐག་པར་ ང་བའི་ཆ་(༤༦༠ན)ནས་མེད་པ་མ་ཡིན་ཅེས་པ་ ་ ་ ིས་པའི་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ལ་ཡང་

ལོག་གི་ཆ་སོ་སོར་ ེ་ནས་མཚན་གཞི་ཐ་དད་ལ་བསམས་ཏེ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་མིན་པར་བཤད་པའི་
རིགས་པ་དེ། འདིར་བ ན་ད ་མ་ཆེན་པོའ་ བས་ ། མ་རིག་པས་བ ད་པ་ གས་སོ་ཅོག་ ན་མཐའ་ ིན།
ལམ་མ་ གས་ཡན་ཆད་ ་ི ང་བཏགས་ ་ི ཆ་སོ་སོར་མ་ ེ་བར་ཆོས་ཉིད་ ི་རང་བཞིན་ ིབ་པའི་ ན་ ོབ་
ཐམས་ཅད་གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་མིན་པར་ བ་པའི་ ས་ ་རིགས་པ་དེ་ ་ ་ ས་ན་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀའི་མཐའ་
ལས་མ་འདས་ཏེ།

ན་བཏགས་ཡོད་པའི་བདག་ཉིད་མིན་པས་མེད་མཐའ་ལས་མ་འདས་ཤིང་། གཞན་དབང་མེད་

པའི་བདག་ཉིད་མིན་པས་ཡོད་མཐའ་ལས་མ་འདས་སོ།

།དེ་ ར་ན་གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་མིན་པར་མ་ བ་ ེ།

མཚན་གཞི་སོ་སོའ་ ེང་ ་གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་ ་ བ་པ་ཡིན་པར་ཐལ་པས་སོ། །
ཁོ་བོ་ཅག་ ར་ན།

ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་ན་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་མེད་པའམ། ཡང་ན་དེ་གཉིས་

ཚགས་ ་ི བདག་ཉིད་ ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། དེ་ ར་ཡོད་ན་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ བ་པར་ཡོད་དགོས་པ་ལས། དེ་
ར་མེད་པར་འ ལ་ཤེས་ ས
ི ་བཏགས་པའི་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་ཁོ་ནར་ ང་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཡོད་མེད་
སོགས་རང་ ་ བ་པའི་གཅིག་ ་བདེན་པར་ནི་འགའ་ཡང་མི་ ེད་པའི་ ིར་དང་། འ ལ་ཤེས་ ིས་བཏགས་པའི་
བཏགས་ཆའི་ཡོད་མེད་དང་། དེ་གཉིས་ཚགས་པ་དང་། འ ལ་ཤེས་གོམས་པའི་ ན་ ེས་ལ་ཡོད་མེད་དང་། དེ་

གཉིས་ཚགས་ ་ི ང་བའི་ ང་ཆ་ཙམ་དམིགས་པས་དེ་དེ་ཡིན་པ་དང་ཡོད་པས་མ་ བ་ ེ།

ོ་བའི་ ང་བ་དང་།

དབང་པོ་ ོན་ཅན་ ིས་དམིགས་པ་དང་། ི་ལམ་ ི་ ལ་སོགས་དང་ ད་པར་ ང་ཟད་ ང་མེད་པའི་ ིར་དང་།
མདོར་ན་འ ལ་(༤༦༠བ)ཤེས་ ས
ི ་བཏགས་ ང་གི་ཆ་ཐམས་ཅད་དེ་དང་དེར་ཡོད་ཡིན་ ་མ་ བ་ ེ། འ ལ་
ཤེས་ལ་ཤར་བའི་ཤེས་ མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། དེ་འ ལ་ཤེས་ ི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ ིར་འ ལ་ཤེས་
ཏེ། ཤེས་པ་དེ་ ་ ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། བཅོས་མའི་ཤེས་པའམ་འ ལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།
དེས་ན་བཅོས་མའམ་བ ན་པའམ་འ ལ་བའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཡོད་ཡིན་ ་མི་བདེན་ན་དེའི་ ལ་ཡོད་ཡིན་ ་མ་ བ་
པར་ངེས་སོ། །
ཡང་ཆེན་པོར་ ོམ་པ་འགའ་ཞིགགཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་ ང་མིན་པའི་ བས་ ་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འདི་ཡི་
ང་ཆ་མེད་པའང་མ་ཡིན། ོང་ཆ་ཡོད་པའང་མ་ཡིན། དེ་གཉིས་མིན་ ི་དོན་ཡིན་ཏེ།
གས་ ་ི ཐེག་པར།
ན་ ོབ་འདི་ ར་ ང་བ་ ན། །
བ་པ་ ་ཡི་ ་བ་བཞིན། །
འདོད་པ་ ལ་འ ོར་མས་ཤེས་ ས
ི །།
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །
དེ་ ར་ན་ནི་ ང་ཆ་དང་ ོང་ཆ་སོ་སོར་ཐ་དད་ ་ཁས་ ངས་ནས་ཡོད་མེད་ ི་ངོས་འཛན་ ས་པས་ད ་མའི་
བདེན་གཉིས་འཇོག་མཚམས་དང་འགལ་ཏེ།
མཐར་འ ར་ཞིང་།

གས་ལས་ ང་ཆ་དང་ ོང་ཆ་གཅིག་ཐ་དད་ ་ཁས་ ངས་ན་ ོས་

ན་ ོབ་ ་ི ང་ཆ་ལས་གཞན་པའི་ ོང་ཆ་དང་།

ོང་ཆ་ལས་གཞན་པའི་ ང་ཆ་མེད་པས།

དེ་གཉིས་ཀའི་མཚན་ཉིད་རང་བཞིན་ ིས་ཡོད་པ་བཀག་པའི་མེད་པ་མི་ བ་པའི་ ོང་ཉིད་ ོས་ ལ་ཁོ་ན་ཁས་
ལེན་པ་ཡིན་ ི།

ེད་འདོད་པ་ ར་ ང་བ་མེད་པ་མིན་པ་ཡོད་པའི་མཐའ་དང་།

མཐའ་བ ང་ནས་གཅིག་ལ་ཅིག་ཤོས་ ས
ི ་ ད་པར་ ི་ཆོས་འགོག་པ་དང་།

ོང་པ་ཡོད་པ་མིན་པ་མེད་པའི་

ཅིག་ཤོས་ལ་གཅིག་གིས་ ད་པར་

ི་ཆོས་འགོག་པའི་ ོ་ནས་གཉིས་མིན་ ་འདོད་པའི་ཟོལ་ ོར་འདིས་ནི་སོང་ཚད་ལ་གཉིས་ཡིན་ ་ཁས་ ངས་པ་
ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་སོ་(༤༦༡ན)སོའ་ ེང་ ་ཡོད་མེད་ ས
ི ་གཉིས་ཡིན་ཐ་དད་ ་ཁས་ ངས་པར་ ས་པའི་ ིར་རོ།
།དེ་ལས་ ང་། ོད་ ས
ི ་ གས་ ་ི ཐེག་པར་ ང་བའི་ ང་དོན་ལོག་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ།
གི་ ་བ་ ་བར་མེད་པ་བཞིན།

ང་དོན་དེ་ནི་ ་ནང་

ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ ང་བ་ ར་ཡོད་ཡིན་ ་མ་ བ་པའི་དོན་ཡིན་ ི།

ན་ ོབ་ ི་

ཆོས་ ་ི ོགས་གཅིག་ཡོད་ལ།

ོགས་གཅིག་མེད་པའི་ ང་མ་ཡིན་པས་འདི་ཡང་ ོན་དང་བཅས་པ་འབའ་ཞིག་

ཡིན་ནོ། །གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པའང་མ་ཡིན་པའི་དོན་ནི། ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་མིན་པའང་མིན་ཏེ། ཡོད་
མེད་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་བདག་ཉིད་མི་ ིད་པའི་ ིར། དེ་མི་ ིད་དེ། ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མི་ ིད་པ་གང་
ཞིགདེ་མི་ ིད་ན་དེ་ལ་བ ོས་པའི་ཡོད་མེད་གཉིས་མིན་མི་ ིད་པའི་ ིར་ཏེ། དེ་དེར་འཇོག་པ་ནི་བ ོས་ཏེ་བཞག་
པ་གང་དེའི་ཚ་བ ོས་ཆོས་ཡིན་པ་མི་ ིད་ན། བ ོས་ཆོས་མིན་པའང་མི་ ིད་པའི་ ིར། དེ་ ར་བཤད་པས་ ན་
ོབ་ ་ི ཤེས་པ་ ལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མར་འཛན་པའི་ ོ་འབའ་ཞིག་གིས་ ལ་པ་ཡིན་པས། དེས་
མཚན་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ ེ་བ་ལ་གེགས་ ེད་པའི་ ིར་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ ང་ ་ཡིན་ནོ།

།དེ་དག་ ངས་ ང་

དོན་དམ་བདེན་པའི་ངོ་བོར་ ར་པའི་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་ལ་ནི་མཐར་འཛན་པ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ།
ཤེས་དེ་ཉིད་ ས
ི ་ནི་མཐའ་དེ་དག་ ངས་ནས་འ ིན་པར་ ེད་པ་ཡིན་ ི།
སོགས་ ་ི མཐར་ ་བ་མི་ ིད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ལ།
ཡོད་མེད་སོགས་ ་ི མཐར་འཛན་པ་མི་ ིད་དེ།

ཡེ་

ཡེ་ཤེས་དེས་ཡེ་ཤེས་རང་ཡོད་མེད་

མཐར་འཛན་ ད་ ན་ ི་ཤེས་པས་ནི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་

ཡེ་ཤེས་དེ་མཐར་འཛན་ ི་ཤེས་པའི་ ལ་ ་དོན་ ི་ཙམ་ཡང་

འཆར་ ་མི་ ང་ན། (༤༦༡བ)མཐར་འཛན་ ད་ ན་ ི་ཤེས་པས་དེ་ད ད་གཞིར་བ ང་ནས་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་
པར་འཛན་པ་མི་ ིད་པའི་ ིར།

་མཚན་དེའི་ ིར་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་བདེན་ བ་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ ོང་པའམ་

མེད་པའི་རིགས་པ་ནི་བསམ་པར་ ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཡང་དག་པའི་དོན་དང་། ཡང་དག་པ་མིན་པའི་དོན་
ར་ ང་བ་གཉིས་ཀ་མཐའ་དང་ ལ་ ལ་དེ་ ར་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་ གས་ ར་མཉམ་པར་བཞག་ན་ ིབ་པ་མཐའ་
དག་གི་ས་བོན་ ངས་འ ིན་པར་ ེད་ལ།

ེས་ཐོབ་ ིས་དེ་ ར་ཤེས་པར་ ས་པའི་ ོ་ནས་ ་གཉིས་མངོན་ ་

འ ར་ ེད་ ་ི དགེ་ ་ ེལ་བར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། གནས་བ ན་ཆེན་པོ་སངས་ ས་བ ངས་སོགས་ ིས་ནི། དེ་ ར་བཤད་མ་ཐག་པའི་ ན་ ོབ་
པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་དང་ ལ་བའི་རིགས་པ་ ོན་ ་སོང་ཡང་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་
ཤེས་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་ ོས་པ་བཀག་པའི་ ོ་ནས་བདེན་མེད་ ་གཏན་ལ་འབེབས་ ེད་ ི་རིགས་པ་མ་
བསམ་པར་ ན་ ོབ་པའི་མཚན་འཛན་ ི་ ོག་པ་བཙན་ཐབས་ ་བཀག་པ་ཙམ་ ིས་མཚན་མར་འཛན་པའི་ ོག་
པའི་ས་བོན་ ོང་མི་ ས་ཞེས་འཆད་ ང་།

དེ་དག་གིས་ནི་ད ་མ་ཆེན་པོའ་ ལ་འདི་དགོས་པའི་དབང་གིས་

ལེགས་པར་མ་བཤད་པ་ཡིན་ནམ། ལ་ཇི་ ་ ས་ཇི་ ར་ ར་ཆ་མ་འཚལ་ལ། གཞན་ ་ན་ ོད་ ིས་བ ོད་པའི་
ཉེས་པ་དེ་མི་འ ག་ ེ། གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ ར་མཐོང་གི་ ད་ ི་རིགས་པ་གང་གིས་ ང་བདེན་མེད་ ་གཏན་

ལ་དབབ་མི་ ས་པ་དང་། དེའི་ ིར་ཕབ་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པས། དེར་མ་ཕབ་ ང་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་རང་
བཞིན་ ིས་འོད་གསལ་བ་ ིབ་མེད་ ་ཤར་ནས་དེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ ན་གོམས་པས་ ོག་པའི་ས་བོན་མཐའ་
དག་ ངས་འ ིན་པར་ ས་པའི་ ིར།
ད་ ་མ་ལས།
སེམས་དེ་རང་བཞིན་(༤༦༢ན)འོད་གསལ་བས་ན་ཉོན་མོངས་ངོ་བོ་མེད་གཟིགས་པ། །
ཞེས་ ོས་ནས་དེའི་དོན་འཆད་པ་ན།
འ ོ་བ་ཞི་བའི་ཆོས་ཉིད་ ། །
ོགས་ ིར་ཇི་ ར་ཉིད་དེ་ཡང་། །
རང་བཞིན་ ིས་ནི་ཡོངས་དག་ ིར། །
ཉོན་མོངས་གདོད་ནས་ཟད་ ིར་རོ། །
ཞེས་པས་གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་བདེན་ བ་ ་ི དོན་ལ་མཉམ་བཞག་ ་གོམས་པས་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་
ནས་ ང་ ས་པར་བཤད་དོ། །
དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ ད་ ་མར། ཟག་མེད་ ་ི ད ིངས་ཞེས་ ་བའི་མིང་ཅན་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་སངས་
ས་ ་ི ིང་པོ་དེ་ ག་བ ན་ག ང་ ང་གི་བདེན་པ་ཁོ་ནར་ཡོད་པར་བཤད་ལ། དེ་ལ་བདེན་མི་བདེན་སོགས་ ི་
བ ད་པ་འ ག་པའི་ བས་མི་ ིད་པས། དེ་ལ་བདེན་འཛན་དང་བདེན་མེད་ ་འཛན་པའི་གཉེན་པོ་ ར་པ་ ་མའི་
ད་ ་མ་བ ན་ཏོ།
འདས་ནས་ ང་།

།དེའི་ ིར་སེམས་ཙམ་ མ་བ ན་པ་དག་ག ང་འཛན་ ིས་བ ས་པའི་སེམས་ཙམ་ལས་
གཉིས་མེད་ ་ི མ་ཤེས་དམིགས་པ་དང་ ལ་བའི་ ང་མེད་དོན་དམ་ ་ཡོད་པ་ ལ་འ ོར་ ི་

ས་ག མ་པ་ཡིན་ལ།

ལ་འ ོར་ ི་ས་བཞི་པ་འཆད་པའི་ བས་ ་གཉིས་མེད་ ི་ མ་ཤེས་དེ་དོན་དམ་ ་ཡོད་

པ་འགོག་པ་ཡིན་ ི།
གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་བདེན་མེད་ ་ བ་པ་མིན་ཏེ། ལང་གཤེགས་ལས།
སེམས་ཙམ་ལས་ནི་འདས་ནས་ ང་། །
ང་བ་མེད་ལ་གནས་པར་ ། །
ང་མེད་གནས་པའི་ ལ་འ ོར་པ། །

དེ་ཡིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མཐོང་། །
ཞེས་པ་དེས་ ང་ ལ་འ ོར་ ི་ས་ག མ་པ་ཉིད་བ ན།
དེ་ཡིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མཐོང་། །
ཞེས་པས་སེམས་ཙམ་ མ་བ ན་པའི་ ་བ་ཡང་ཐེག་ཆེན་ ི་ ་བར་བ ན་པ་ཡིན་ལ།
དེ་བཞིན་ ་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་(༤༦༢བ) མས་དེ་ ད་ ོག
ཅེས་པས་ ང་ ལ་འ ོར་ ི་ས་ག མ་པ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ་ ་མ་ཡིན་པར་ ་བ ་ཐ་མ་བ་ ིད་པར་ ེད་པའི་ད ་མ་པ་ ར་ཡང་དག་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་ ོང་
ཆེན་ ག་པ་དམ་པ་ལ་ ར་མཐོང་ ད་ ་ི ཤེས་པས་དེ་ཡོད་པ་མིན་པར་གཞིགས་པའི་ ན་ ་ ོག་པས་ ད་
གོམས་པར་ ས་ནས།

ལ་བ་མཆོག་གི་མདོ་ ད་ ི་ངེས་དོན་ ོན་པའི་ད ་མ་ཆེན་པོའ་ག ང་ གས་ལས་

འ ང་བའི་གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་ཆོས་ཉིད་ ིས་ཐོབ་པའི་ཡོད་པ་དེ་ལ་གོམས་པར་ ས་
ན་མཐར་འཛན་པ་ཡིན་པས། གཉིས་མེད་ ་ི རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི་ ོན་ཆེའ་ོ ཞེས་ ་བ་
ལ་ཁོ་བོས་ནི་མཆོག་གི་ གས་ ་མ་མཐོང་ལ།

་མ་རེད་མདའ་བ་སོགས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ འི་ གས་ཡིན་ཟེར་

ནས། ག ང་འཛན་ལས་ ོལ་བའི་ མ་ཤེས་ཡོད་མེད་སོགས་གང་ འང་མི་ ང་བའི་ ོང་པ་འབའ་ཞིག་ཙམ་ཞིག་
དོན་དམ་པའི་གནས་ ལ་ཡིན་ ི། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་མེད་པར་འདོད་པ་ཡང་ཁོ་བོ་ཅག་ ར་ན་སེམས་
ཙམ་ལས་འདའ་བར་མ་མངོན་ཏེ། སེམས་ཙམ་ མ་བ ན་པ་དང་།

ོད་ཅག་ མ་ཤེས་ལས་གཞན་པའི་གཉིས་

མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ ར་པ་མེད་པར་མ ན་ལ། དེའི་ཆ་ནས་སེམས་ཙམ་ མ་བ ན་པ་དང་ ད་པར་མེད་ཅིང་། འོན་ཏེ་
ོད་ ས
ི ་ནི་ མ་ཤེས་ ོང་པ་རང་གི་ངོ་བོས་དབེན་པར་འདོད་ལ། ཅིག་ཤོས་ ིས་ནི་དེར་མི་འདོད་པ་ ད་པར་ ་
མངོན་ནོ། །
དེས་ན་ ོད་ ་ི ད ་མའི་ ་བ་ནི་ག ང་འཛན་ ིས་ ོང་པའི་ མ་ཤེས་རང་གི་ངོ་བོར་མེད་ཅེས་ ་བ་འདི་ཡིན་

ལ།

མ་བ ན་པའི་ ་བ་ནི།

ང་བའི་ མ་པ་སེམས་ ་མི་བདེན་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་བ་ནི། ད ་མའི་ ་བ་

གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ཡིན་པ་ལ་ ག་ནས་དེ་ཁས་ལེན་དགོས་ ིས་དོགས་ཏེ།

ད ་མའི་ ་བ་རང་ གས་

(༤༦༣ན)འཇོག་མཚམས་ མ་བ ན་པ་ལས་མ་འཕགས་པ་ཞིག་ཁས་ ངས་ནས། དེའི་ གས་ ིས་ མ་བདེན་
པའི་ ་བ་ མ་བ ན་པའི་ ་བ་ཡིན་ཟེར་དགོས་པ་འདི་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།
འཛན་པའི་འཛན་པས་ ོང་པར་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ལ།

མ་བ ན་པའི་ ་བ་ནི་ ང་བའི་ མ་པ་

ང་བའི་ མ་པ་སེམས་ ་བདེན་བ ན་ ི་ ད་པར་ལ་ མ་

བདེན་བ ན་ ་འཇོག་པ་ནི་ཟོལ་ ོར་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་ མ་བ ན་པའི་ ་བ་འཆད་པ་ན།

ི་དོན་མེད་ ང་དེར་ ང་གི་ མ་པ་སེམས་ ་མི་བདེན་པར་དངོས་ ་

ོམ་མི་དགོས་ཏེ། དེར་འཛན་ ངས་པའི་ གས་ལས་དེ་ཡང་རང་གར་ ངས་པར་ བ་པ་ཞིག་བ ན་པ་ཡིན་ལ།
དེ་ ར་མིན་ན་སེམས་ཙམ་ མ་བདེན་ ་ ་བ་དག་ ང་།
པ་ཉིད་ ང་བའི་ མ་པར་ཕར་ཤར་བ་ཡང་མ་ཡིན།

ི་དོན་མེད་ ང་དེའི་ མ་པ་ཤེས་པ་ལ་ ང་བ་ནི་ཤེས་

ིའི་དོན་ཉིད་དེར་ ང་བའི་ མ་པར་ ར་ བ་པ་ཡང་མ་ཡིན།

འོན་ ང་འ ལ་བའི་དབང་ལས་ག ང་ ལ་ ི་ མ་པ་མེད་ ང་གི་ མ་པ་ཞིག་གོ་ མ་ ་ མ་བདེན་པ་དག་ ང་
ོམ་པར་ ེད་དེ། དེ་མ་བ ོམས་ན་ག ང་ ལ་མ་ བ་པར་མི་ ོགས་ལ། དེ་མ་ ོགས་ན་ག ང་མེད་ ོགས་པའི་
ལ་འ ོར་ ི་སར་འཇོག་ ་མི་ ང་ངོ་། །
དེ་ ར་ ི་ཚ་མེད་ ང་གི་ མ་པ་ཞིག་གོ་ མ་ ་སེམས་པས། ག ང་ མ་སེམས་ ་མི་བདེན་པར་ མ་བདེན་
་ ་བས་ ང་ ོགས་པ་ཡོད་དོ།

།མདོར་ན་ ོད་ ར་ན་སེམས་ཙམ་ མ་བདེན་བ ན་ ི་ ད་པར་ག ང་ མ་

བདེན་བ ན་ལ་ ེད་པ་དང་། ཁོ་བོ་ ར་ན་འཛན་ མ་བདེན་བ ན་ལ་ ེད་པ་ ད་པར་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ས་པ།
མ་པར་ཤེས་པ་ག ང་འཛན་གཉིས་པོ་ཡིས། །
རིམ་བཞིན་ ོང་པ་ མ་བདེན་ མ་བ ན་འདོད། །
མ་ཤེས་ ོང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ ོང་པ་དང་། །
ཡེ་ཤེས་ཉིད་ ང་ཡེ་ཤེས་རང་ངོ་ཡིས། །
མི་(༤༦༣བ) ོང་འདོད་པ་རིམ་བཞིན་ད ་མ་དང་། །
ད ་མ་ཆེན་པོ་ ་བའི་ ད་པར་ཡིན། །
མདོར་ན་གཉིས་མེད་ མ་པར་ཤེས་པ་དང་། །

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་གཉིས་པོ་བདེན་ བ་ ། །
འདོད་ལ་རིམ་བཞིན་སེམས་ཙམ་ད ་མ་ཞེས། །
ལ་བས་ ང་བ ན་བཞིན་ ་ ོལ་གཉིས་ ང་། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ། བདག་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་ས། ག ང་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་ས།
འཛན་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་ས། ོས་ ལ་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་ས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། བསམ་ ང་གི་རིགས་པ།

ོམ་ ང་གི་ ལ་འ ོར།

ོམ་པའི་འ ས་ ་དང་ག མ་ ི་ ོ་ནས་

འཆད་པ་ཡིན་ལ།
དང་པོ་ནི། ཉེར་ལེན་ ི་ ང་པོ་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོར་ བ་པའི་བདག་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། བདག་ཡོད་ན་
ེ་འཇིག་མེད་པར་གནས་དགོས་པ་ལས།

ོད་འདོད་པའི་བདག་ ་གདགས་པའི་གཞི་དེ་ནི་ ེ་བ་དང་འཇིག་པའི་

ོ་ནས་ ོང་པའི་ ིར། ང་པོ་ལ་བདག་མེད་པར་ བ་བོ། །
གཉིས་པ་ནི། རིགས་པ་དེས་ ངས་པའི་བདག་མེད་དོ་ མ་ ་བ མ
ོ ས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་ ་མངོན་པར་
ཞེན་པ་བ ོག་པར་འ ར་རོ། །
ག མ་པ་ནི། བདག་དེ་ཡོངས་ ་བོར་ནས་བདག་དེས་དབེན་པ་ཉེར་ལེན་ ི་ ང་པོ་ལ་སོགས་ ་ཤིའི་དངོས་
པོར་ ར་པ་འདི་ནི་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ་ི དབང་གིས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ ེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་
ཅན་ལ་ཡང་དག་པར་དམིགས་ཏེ་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་ས་མངོན་ ་ ེད་དོ། །
གཉིས་པ་ལ་ཡང་ ར་ ར་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ོན་པོ་དང་དེ་འཛན་པའི་ ོ་དག་ཆོས་ཅན། ས་གཞན་ ་མེད་དེ། ོ་གཅིག་གིས་དེ་དག་ ན་ཅིག་
དམིགས་པར་ངེས་པའི་ ར
ི །
གཉིས་པ་ནི། དོན་ ང་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་ ི་ མ་པ་ཁོ་ན་(༤༦༤ན)ཡིན་ ི། ་ི རོལ་ ི་དོན་བེམ་པོ་ནི་མེད་དོ་
ཞེས་ ་བ་ཡིད་ལ་ ེད་ཅིང་ ོམ་པར་ ེད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། ག ང་བའི་ མ་པ་ཉིད་ལ་ཞེན་པ་མེད་དེ།

མ་པ་དེ་ག ང་བ་ཡང་དག་པ་མིན་པའི་ ིར། འོན་

ང་ མ་པ་དེ་འཛན་པའི་ མ་པ་ཅན་ ི་སེམས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡོངས་ ་མ་བོར་བས་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་
མངོན་པར་ཞེན་པ་ ངས་ཏེ་ག ང་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་ས་མངོན་ ་ ེད་དོ། །
ག མ་པ་ལ་ག མ་ ི།

དང་པོ་ནི། འཛན་པའི་ མ་པ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ག ང་བ་མེད་ན་དེར་འཛན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་
ཞེས་པའི་རིགས་པས་ ོ་འདོགས་གཅོད་པར་ ེད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། འཛན་ མ་མེད་དོ་ མ་ ་ངེས་པར་སེམས་པས་ཡིད་ལ་ ེད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

འཛན་པའི་ མ་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ི ངོ་བོར་ ར་པའི་ མ་པར་རིག་པ་ཙམ་ ི་འཛན་པ་དེའང་

བསལ་ཏེ་འཛན་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་ས་མངོན་ ་ ེད་དོ། །
བཞི་པ་ལ་གཉིས་ལས། བས་འདིར་དོགས་པ་ ང་ཟད་ཅིག་བཅད་པ་དང་། ཚག་གི་དོན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ་འ ོར་ ི་ས་བཞི་པ་འདིར་ག ང་འཛན་ ིས་ ོང་པའི་གཉིས་མེད་ ི་ མ་ཤེས་ཡོད་པའི་

ོགས་བསལ་བ་ ོབ་དཔོན་ ི་འ ེལ་པ་ལས་གསལ་བར་མ་ཐོན་ ང་།

ོབ་དཔོན་འདིས་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་

འདི་ལ་ ེན་འ ེལ་ ི་ངོ་བོར་ ར་པའི་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ མ་ ངས་པ་ཞིག་དང་།
ར་པའི་གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ མ་ ངས་ཅན་མིན་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས།
པར་ ་བའི་ གས་ལའང་དོན་དམ་བདེན་པ་གོ་ཆོད་པོར་ ོམ་པར་ ེད་ལ།

ེན་འ ེལ་ ི་ངོ་བོར་མ་

དང་པོ་དེ་ཙམ་ཞིག་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་
དེ་ཡང་དག་པར་ཡོད་དོ་ མ་ ་

སེམས་པ་དེ་ལ་དེའི་ ོས་པ་སེལ་བའི་ ིར་ ེན་འ ེལ་ཡིན་པའི་རིགས་པས་(༤༦༤བ) ག་ཡོད་བསལ་བར་
མཛད་དེ། ཇི་ ད་ ། གཉིས་ ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས། ཞེས་སོགས་ག ངས་པ་ཡིན་ལ། ི་མ་དེ་ནི་ ག་པར་ཡོད་པ་
བ ོས་ཆོས་ལས་འདས་པ་ ེ།

དེ་ལ་ནི་ཡོད་མེད་སོགས་ ོས་མཚན་བ ེན་པར་མི་ ེད་པའི་ ིར་ ོས་པ་སེལ་

ེད་ ་ི རིགས་པ་མ་བཤད་པར།

གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་དེ་ ེས་པ་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཤེས་ ིབ་ ང་བར་

བཤད་དེ། ཇི་ ད་ ། སོ་སོ་རང་གི། ཞེས་སོགས་ ིས་ག ངས་པས།

ོབ་དཔོན་བཟང་པོའ་ཞབས་ ི་འ ེལ་

ལ་འདི་ནི་ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མའི་ གས་ ་ན་མེད་པར་གནས་པར་ ང་ངོ་ མ་ ་ཁོ་བོ་སེམས་ལ།

ན་

རས་གཟིགས་བ ན་པའི་ཞལ་ ་ནས་ནི། ལ་འ ོར་ ི་ས་ག མ་པ་འཆད་པའི་ བས་ ། མ་པར་རིག་པ་ཙམ་
དེ་ཡང་བསལ་ཏེ་ཞེས་པས།

གཉིས་མེད་ ་ི མ་ཤེས་ཡང་དག་ ་ཡོད་པ་ གས་ ིས་བསལ་དགོས་པར་བ ན་

ནས། ས་བཞི་པ་འཆད་པའི་ བས་ ་དེ་བསལ་དགོས་པ་གཞིར་བཞག་མཛད་ནས་འདིར་མ་ ོས་ལ། གཉིས་མེད་
་ི ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་ བ་དོན་ ་གཞིར་བཞག་ ང་། གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་གཞན་ངོ་ ེན་འ ེལ་
ི་ མ་པར་ ང་བ་དང་། རང་ངོ་རང་ ང་གི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ ེན་འ ེལ་ ི་ མ་པར་ ང་བ་དེ་
ཡང་དག་པར་ཡོད་ཡིན་ ི་འ ལ་བ་སེལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ཅེས་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ་ ་མ་ ར་ག མ་ལས།

དང་པོ་ནི། ཡེ་ཤེས་ལས་གཞན་པའི་ ོས་མཚན་གཉིས་ ་གཉིས་པར་ ར་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འགའ་ཞིག་པ་
མེད་པར་དགག་པའི་བདེན་པ་འདི་ཡང་དག་པར་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ་ མ་ ་ད ་མ་པ་ལ་ ིས་པའི་ ོ་ཅན་དག་
གིས་ངེས་པར་ ས་ནས་དེར་ ་བ་དག་བ ོག་པའི་ ིར། གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་(༤༦༥ན)དགག་པའི་
བདེན་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་མིན་ཏེ།

ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཡིན་པའི་ ིར།

་མ་བཞིན་ ་གཉིས་

མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ མ་ ངས་པའི་བདེན་པ་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡོད་པར་འཛན་པ་ལས་འ ལ་ཚབ་
ཆེ་བ་མེད་པའི་ ིར། མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛན་པས་སོ་ མ་ ་རིགས་པས་ད ད་པར་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཡང་དག་པར་ད ད་པ་ན་གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ནི་མཐའ་གཅིག་ ་ ན་ ོབ་ ་ི དངོས་པོར་ བ་
པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་ཡིན་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་མིན་གང་ འང་བ ག་པའི་ངོ་བོ་དང་ ལ་
བ་ཡིན་ནོ་ མ་ ་བ ོམས་པས། མཐར་དེ་ ར་ ོམ་ ེད་ ་ི ཤེས་པ་ཉིད་ ང་རང་གར་འགགས་ཏེ་གཉིས་མེད་ ི་
ཡེ་ཤེས་ མ་ ངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ག་ཡོད་འཆར་རོ། །
ག མ་པ་ནི། ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་ཡང་དག་པར་མ་འ ལ་བར་ ོམ་པའི་ ོབས་ ས
ི ་ ་བ་ བ་པ་ནི་ཇི་ ་ ་
ཞིག་འ ང་ཞེ་ན།

གང་ཟག་ཁ་ཅིག་ལ་ནོར་ ་དང་ད ལ་ལ་སོགས་པའི་ ངས་ཆ་ལ་ཤར་བའི་ ང་བ་ ང་བ ན་

ཡིན་པར་ཤེས་པ་བཞིན་ ་ ན་ ོབ་འ ལ་པའི་མཚན་མ་མཐའ་དག་ ངས་ཏེ་ ང་ཙམ་པ་འདི་ནི་མེད་པ་གསལ་
བ་ ་མའི་བདག་ཉིད་ ་ ང་བའི་ ོ་གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ མ་ ངས་པ་མེད་པར་དགག་པ་དེ་ལ་ཡོད་མེད་
སོགས་ ི་ ོས་པ་བསལ་ནས་ མ་པར་མི་ ོག་པར་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་ཚགས་གཉིས་ ་ི ས་པའི་མ ་ ད་
པར་ ་ ར་པ་དང་།

ཆོས་ཉིད་ ་ི ོབས་ ས
ི ་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ མ་ ངས་པ་མ་ཡིན་པར་ ག་པར་ཡོད་

པས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་ ་བ་ ལ་འ ོར་ ི་ས་འོག་མ་ མས་ལ་ངོ་ ལ་ ི་ ིབ་པ་ ངས་པའི་རིམ་པ་ཅི་
ཞིག་ ར་ཡང་དག་པར་ ེས་པ་ན།

ལ་འ ོར་པས་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ཡང་དག་པར་ ོང་བར་ ེད་དེ།

ོས་མེད་

ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་(༤༦༥བ)ས་མངོན་ ་ ེད་དོ། །
གཉིས་པ་ ་བའི་ཚག་དོན་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་གི་འདོད་པ་ནི་དེ་ ར་མ་ཡིན་ཏེ།
དངོས་ཡིན་ན།

ོད་འདོད་པ་དེ་ ་ འི་ ི་མ་བདེན་

ས་ཐམས་ཅད་ ་ནམ་མཁའ་ཐོགས་བཅས་ ་ི ས་མེད་པ་ཙམ་ ི་ངོ་བོ་འཛན་པ་མི་འདོར་བར་

ོག་པའི་བདེན་དངོས་ཡིན་པ་བཞིན་ ་གཉེན་པོ་བ ེད་ ་མེད་པ་དང་།
པའི་བདེན་དངོས་འཛན་པའི་ ིར།

ང་ ་ ང་ ་མེད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ ག་

གཉེན་པོ་ ད་ཅིག་མའི་ཆོས་ཤེས་པ་ཙམ་ ི་ངོ་བོ་དང་ ང་ ་ཤེས་ འི་ ིབ་

པའི་མཚན་ཉིད་ མས་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཉིད་ ་འདོད་པར་ ར་ན། དེའི་ཚ་གཉེན་པོ་བ ོམས་པས་ ང་

ང་ ་འགོག་མི་ ས་ཏེ། ནམ་མཁའ་མེད་པར་བ ོམ་པ་བཞིན་ ་གཉེན་པོས་ ང་ ་དེ་དག་ལ་གནོད་པ་ ང་ཟད་
ང་མི་ དེ ་པར་འ ར་རོ།

།དེ་ ར་ ི་མ་བདེན་ཡོད་ ་མི་འདོད་པ་དེའི་ ིར་དངོས་ ་བ་གཞན་དག་གི་ གས་

ར་ན་ ི་མ་ ངས་པ་མི་འཐད་པར་འ ར་ཏེ།

ོད་ ིས་ ལ་ ི་གནས་ ལ་ལས་བ ོག་ནས་དངོས་པོར་མངོན་

པར་ཞེན་པའི་ ནི ་ཅི་ལོག་མི་ ོག་པས་སོ། །
དེས་ན་ ོད་ ས
ི ་བཅོམ་ ན་འདས་ ་ི ཤེས་ འི་ ིབ་པ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ ངས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ང་
་ ི་མའི་ཆོས་ མས་ ང་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕན་ ན་འགལ་བའི་དོན་ཁས་ལེན་པས་བཞད་
གད་ ་ི གནས་ཏེ་ཁོ་བོས་ངོ་མཚར་ ་བ ིས་སོ་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ནམ་མཁའ་ ག་ ས་ ་ི དཔེ་ཉན་ཐོས་ ེ་པའི་འདོད་པ་ཡིན་ ི།
མདོར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ད ་མ་པས་ནི་འདི་ ར་ཁས་ལེན་ཏེ།

ཐེག་ཆེན་པའི་འདོད་པ་ནི་མིན་ནོ།

།

ང་ ་ ག་པ་དང་བདེན་པ་ཡིན་པར་ ་ཞོགགདོད་

མ་ནས་ཡོད་མ་ ོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ར་ བ་པར་ ེད་པ་ལ་དང་པོར་ ོ་ ར་ ི་ ི་མའི་ངོ་བོར་ ར་པའི་ཤེས་པ་མི་
ག་པར་ བ་ཅིང་། མི་ ག་པ་ཡིན་ན་ ོང་པ་ཡིན་པར་ བ་ ེ། (༤༦༦ན)
ང་ བ་སེམས་འ ེལ་ལས།

གང་ཞིག་ མ་ཤེས་ ད་ཅིག་མ། །
དེ་ཡིས་དེ་ནི་ ག་མ་ཡིན། །
མི་ ག་པ་ཡིསེམས་ཉིད་ནི། །
ོང་པ་ཉིད་དང་འགལ་མི་འ ར། །
མདོར་ན་སངས་ ས་ མས་ ིས་སེམས། །
མི་ ག་ཉིད་ ་བཞེད་ ར་ན། །
དེ་དག་སེམས་དེ་ ོང་ཉིད་ ། །
ཅི་ཡི་ ར
ི ་ན་བཞེད་མི་འ ར། །
ཞེས་པ་ ར་མི་ ག་པའི་ ལ་ཡང་ ེས་ནས་མི་ ག་པ་མ་ཡིན་ ི།

ེ་བ་ཉིད་ ིས་མི་ ག་པ་ཡིན་ཏེ། མི་ ག་པ་

མ་ཡིན་ན་ ེ་བ་ཉིད་མི་འ བ་པས་སོ། །
འོ་ན་ ང་ འི་ ི་མ་རང་ ས་ ་ཡོད་པ་མིན་པའི་མི་ ག་པ་དང་།

ོང་ཉིད་ཡིན་ན་གཉེན་པོ་གཞན་ཞིག་གིས་

འཇོམས་པར་མི་འ ར་བ་དང་། བཅོམ་ཡང་མི་དགོས་སོ་ཞེ་ན། ད ད་ན་ ང་ འི་ ི་མ་ ད་ཅིག་མ་ མས་གཉེན་
པོས་བཅོམ་པ་མིན་ཏེ། རང་ བ་ ས་ནས་འགགས་ཟིན་པའི་ ིར། འོན་ཏེ་ ང་ འི་ ི་མ་ནི་འ ལ་བའི་ ེན་ལས་
ི་མའི་ ན་ ང་བ་དེ་གཉེན་པོས་འ ལ་ ེན་ ེ་བ་ལ་གེགས་ ས་པས་ ི་མ་བཅོམ་དགོས་ཤིང་། དེའི་འ ལ་ ན་
མ་བཅོམ་ན་བདག་མེད་ལ་བདག་ ་བ ང་ནས་ ག་བ ལ་ ོང་བ་ཡིན་ནོ། །
་པ་མཐོང་ལམ་ ེ་མོའ་ ེད་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། དེ་ ར་དངོས་པོར་ཡོད་པར་ ་བའི་ ོགས་བསལ་ནས་གནས་ བས་ ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ ོགས་
བ ན་པོར་མཛད་པས་ཐར་པ་འདོད་པ་ མས་ ས
ི ་ད ་མའི་ གས་འདི་ཁོ་ན་ཁས་ ང་བར་ འོ་ཞེས་བར་ བས་
་ི ཚགས་ ་བཅད་པས་གནས་ ལ་ ི་ ོགས་འདི་ ོན་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

འདི་ལ་བསལ་ ་ཅི་ཡང་མེད། །
བཞག་པར་ ་བ་ ང་ཟད་མེད། །
ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་ ། །
ཡང་དག་མཐོང་ནས་ མ་པར་ ོལ། །
ོང་ཉིད་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བའི་གནས་ གས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་འདི་ལ་དོན་དམ་འ ལ་མེད་
་ི ཆ་བསལ་ ་ཅི་ཡང་མེད་དེ། ན་ ོབ་འ ལ་པའི་ཆ་བཞག་པར་ ་བ་ ང་ཟད་ ང་མེད་པས། ཡང་དག་པའི་དེ་
བཞིན་ཉིད་(༤༦༦བ) ་ི གནས་ ལ་ལ་ ལ་ ི་གནས་ ལ་དང་མ ན་པར་ཆོས་བདག་མེད་པར་ ོགས་པའི་ཤེས་
རབ་ ས
ི ་ཡང་དག་པར་བ ས་པ་ན། བདག་རང་ངོ་ཉིད་ ིས་ བ་པ་སོགས་རང་བཞིན་ ིས་དབེན་པར་ཡང་དག་
པར་མཐོང་བའམ། ོགས་པའམ་ཁོང་ ་ ད་པས་ཆོས་ ི་བདག་འཛན་ལས་ མ་པར་ ོལ་བར་ ེད་དོ། །
འདིར་འདི་ ་ ་ཞིག་ཤེས་པར་ ་དགོས་ཏེ།

ན་ ོབ་བདེན་ བ་ ལ་ ི་གནས་ ལ་མིན་པར། འགོག་པ་

མེད་པའི་རང་བཞིན་ལ། །ཞེས་སོགས་ ོཀ་གཅིག་གིས་བ ན། བདེན་ ོང་ ན་ ོབ་པའི་ ལ་ ི་གནས་ ལ་

ཡིན་པར། གཞན་ ི་ཆོས་ མས་ ང་ཡོད་ལ། ཞེས་སོགས་ ོཀ་གཅིག་གིས་བ ན།

ལ་ ི་གནས་ ལ་ ་

གས་མ་ གས་འ ལ་མེད་ ་ཤེས་པར་ ེད་པ་འདི་ནི། འདི་ལས་བསལ་ ་སོགས་ ིས་བ ན་ལ། ོཀ་ག མ་
པོ་འདི་མདོའ་དངོས་བ ན་ལ་མ་ཟིན་པ་ ར་ ང་བ་ནི། མདོར།

ས་ ི་དབང་གིས་ཡི་གེ་ཉམས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་

དང་། འགའ་ཞིག་དེ་ ར་མིན་པའི་ ་མཚན་འགོད་པ་ཡང་ ང་ལ། ད ད་པ་དེ་ལས་འདི་གལ་ཆེ་ ེ། འདིར་འདི་
ལ་ཞེས་པ་དེ་འཕགས་སེང་ ར་ན། ད ་མ་པའི་ བས་ འང་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ མ་ ངས་པ་དང་།

མ་

ངས་པ་མིན་པ་གཉིས་གོང་ ་བཤད་ནས། དང་པོ་དེ་བདེན་ བ་མིན་ཏེ། ེན་འ ེལ་ ི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར་
ཞེས་བཀོད་པར་མཛད་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ།
པས་གཏན་ནས་མ་གོས་པ་དེ་བདེན་ བ་ཡིན་པ་བསལ་ཏེ།

མ་ཤེས་ལ་སོགས་ ི་འ ལ་

གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་དེ་ ར་བདེན་ བ་ཡིན་ན་

འཕགས་པའི་གང་ཟག་ལ་སོགས་པའང་མི་འ ང་བར་ཐལ་བ་ལས།

དེར་མི་ཐལ་བར་ ང་ཙམ་པའི་ཆོས་ཅན་ ་

ཚགས་པ་འ ར་བ་ནི་རང་བཞིན་ ོང་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ ོབས་ལས་(༤༦༧ན)ཡིན་ ི།
ང་ངོ་ མ་ ་དགོངས་ཏེ།

གཞན་ ་ན་དེ་ ར་མི་

ང་ཙམ་པའི་ཆོས་གང་དང་གང་ ང་བ་འདི་ལ་ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།

ག ངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ།

དེ་ ར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ ང་ཆ་ ེན་འ ེལ་ཡིན་པའི་ ་མཚན་ ིས་གནས་ཆ་ ོང་

ཉིད་ ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་ ེད་པའི་ ིར། དེ་ ར་ཕབ་པ་ལ་ བ་དོན་ཡོད་དེ། དེ་ ར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་
བདག་གིས་ ོང་པར་བཤད་པའི་ཐོས་བསམ་ ི་རིགས་པས་ ད་ ོང་བར་ ེད་པའི་ ེད་པ་ལ་བ ོས་ན།

མཐར་

ོམ་པའི་མ ་ ལ་ ་ ིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ ས
ི ་ ོང་པའི་མཐོང་བའི་ལམ་མངོན་ ་ ེད་པའི་ཐབས་མཆོག་ ་ ར་པ་
ཡིན་པའི་ ིར།
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ ད་ ་མར།
འདི་ལ་བསལ་ ་ཅི་ཡང་མེད། །
ཅེས་སོགས་འ ང་བའི་དོན་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་ ི་ བས་ ིས་མཐོང་ འི་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ མ་ ངས་པ་མིན་
པའི་ ེན་འ ེལ་ལས་འདས་པའི་ ོང་ཉིད་དེ་ངོས་འཛན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ།

དེའང་འདི་ལ་ཞེས་པས།

མ་

ངས་མིན་པ་གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ ན་ ོབ་པའི་ ང་ཆ་དང་། བ ོས་ཆོས་སམ་བ ེན་པ་དང་འ ེལ་བའི་ ར་
མི་ ང་བ་དེ་ངོས་འཛན་པ་ཡིན་ཅིང་། བསལ་བཞག་མེད་པའི་དོན་ཡང་དེའི་ངོ་བོ་ལ་ ིབ་པ་བསལ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་
བཞག་པར་ ་བ་མེད་ །ི དེ་ཉིད་སོ་སོར་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ིས་བ ་བའི་ ལ་ཡིན་ ི། གཞན་ མ་ཤེས་
ས
ི ་ ་བའི་ བས་མི་ ིད་པ་དང་།

བ ་ ལ་ ི་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དེ་དངོས་པོ་ཡིན་པ་སོགས་གསལ་བར་

ག ངས་ལ།
འོ་ན་ད ་མ་པར་ཁས་ལེན་བཞིན་ ་དངོས་པོར་ ་བ་ ོན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།
ནས་བ ང་རང་རང་གི་དོན་དམ་ ་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་དངོས་པོར་ ་ཞིང་དེ་ཡོད་པར་འདོད་ལ།

ིར་ ེ་ ག་ ་བ་
ད ་མ་པས་

ད ད་(༤༦༧བ)ན་ཐེག་པ་འོག་མའི་འདོད་པ་རང་རང་གི་དོན་དམ་ཐམས་ཅད་ ན་ ོབ་ཡིན་པས་ ལ་ ི་གནས་
ལ་ལ་མ་ གས་པའི་ ིར། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་དངོས་པོར་ ས་པས་ ོན་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་ཆོས་ཅན་ ང་ཙམ་
པ་རང་ ོང་གི་ ོང་ཆ་ཡང་དངོས་པོར་ ་ན་ ོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་དངོས་པོར་འཛན་པར་ ེད་པའི་
ིར།
དེས་ན་ ང་ཙམ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ི ོང་ཆ་དེ་ངོ་བོར་མི་འདོད་པ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ ་དང་ ལ་འ ོར་ ོད་
པའི་ད ་མ་མ ན་ ང་། ང་ཙམ་ ་མི་ ང་བའི་ཆོས་ད ིངས་དངོས་པོར་ཡོད་པ། སངས་ ས་ ི་ གས་ ི་ཐེག་
པ་དང་། མས་མགོན། ན་རས་ཟིགས། འཇམ་ད ངས། ་ བ། ཐོགས་མེད་ཞབས་སོགས་ ིས་ག ངས་པ་
འདི་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ འི་ ོབ་དཔོན་ མས་ ་ི གས་ ་མ་ ོན་ཏེ།
འདིར་ལེགས་པར་བཀག་ ང་། བཀག་པས་མི་གནོད་པའི་ ་མཚན།

ག་པར་ཡང་ ་བའི་ཞབས་ ིས་ ོགས་
ིར་དངོས་པོར་ ་བ་དང་དངོས་མེད་ ་ ་

བ་དག་ ོན་ཅན་ ་བཤད་དོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་དེ་ ར་ ་བ་དེ་ ལ་ ི་གནས་ ལ་ལ་བ ་བ་ལ་བསམས་ནས་ ོན་
ཅན་ ་ག ངས་པ་ཡིན་ ི།
ལེན་པ་ནི་ ོན་མེད་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ།

ལ་ ི་གནས་ ལ་ ་ གས་པའི་དངོས་པོར་ཡོད་མེད་སོགས་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་
ོ་འདོགས་དང་ ར་འདེབས་ ི་མཐའ་ ངས་ནས་ག ར་གནས་ ི་ ོས་ད ་

མའི་ བ་དོན་ཁས་ལེན་པའི་ བས་ཡིན་པའི་ ིར།
དེའང་མདོར་ན་ད ་མ་པས་བཀག་གོ་ཅོག་གི་དངོས་པོར་ ་བ་ཞེས་ ོན་ཅན་ ་བ ིས་ཚད་ ན་ ོབ་པའི་
དངོས་པོ་ཡིན་ལ།

ན་ ོབ་པའི་ཆོས་ཡིན་ནོ་ཅོག་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་སོགས་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་དང་

དེར་མ་ བ་པའི་ ིར་ཞེས་བཀག་ ང་།

ད ་མ་ཆེན་པོ་ ་བ་ མས་ ིས་ ེན་འ ེལ་ལས་འདས་(༤༦༨ན)པའི་

གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་པའི་དངོས་པོར་ཡོད་དེ།

ལ་ ི་གནས་ ལ་ལ་ གས་པའི་ ིར་དང་། དེ་དངོས་

པོར་ ་བའི་ ོན་ ་མི་འ ར་ཏེ། དེ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་དངོས་པོ་ཡིན་ཏེ། བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ངེས་དོན་
ི་མདོ་ ད་ ་དངོས་པོར་བཤད་པའི་ ིར་དང་། ད ་མ་ཆེན་པོ་འདིའི་གོང་ན་ བ་པའི་མཐའ་མེད་དེ། དེ་མེད་པས་
དེ་དངོས་པོ་ཡིན་པ་འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་མ་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
འོ་ན་དེ་ ་ ་དེ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་དོན་ ེད་ ས་དགོས་ལ། དེ་ ར་ ི་ཚ་ ོད་ ིས་འདོད་པའི་ཡེ་ཤེས་དངོས་པོ་

ག་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ མ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དེ་དོན་ ེད་ ས་ལ། རང་ ས་ ་ཡོད་པའི་དོན་ ེད་ ས་པ་
གང་ཞིགརང་ ས་ ་ཡོད་ན་ ག་པ་ཡིན་པར་ བ་པ་རིགས་པའི་ག ང་ལས་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
མདོར་ན་གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་རང་ ས་ ་ཡོད་པ་ནི། ཇི་ ད་ །
ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཞེས་པའི་འ ེལ་པར། གང་ཞིག་གང་ན་མེད་པ་དེ་ནི་དེས་ ོང་པར་ཡང་དག་པར་ ེས་
་མཐོང་ ེ། འདི་ལ་ ག་མར་ ར་པ་ནི་ཡོད་དོ།
ཞེས་གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་བདེན་པ་གང་ཞིག་གཉིས་མེད་ ི་ མ་ཤེས་ ན་ ོབ་བདེན་པ་གནས་ བས་
གང་ན་མེད་པ་དེར་ནི་གཉིས་མེད་ ་ི མ་ཤེས་ ན་ ོབ་བདེན་པ་དེས་ ོང་པར་ཡང་དག་པར་རམ་ ག་པར་ཏེ་
ཆོས་ད ིངས་དང་ ་མ ན་པའི་བདག་མེད་ ་ི ཤེས་རབ་ ིས་གནས་ ལ་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་ ོགས་པའམ་
མཐོང་ ེ། གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་འདི་ལ་གཉིས་མེད་ ི་ མ་ཤེས་ ོ་ ར་ ི་ ི་མས་གདོད་མ་ནས་ ོང་པའི་ ག་
མ་གདོད་མ་ནས་ ས་པར་ ར་པ་ ོ་ ར་ ི་ ི་མའི་ནང་ ་མ་འ ས་པའི་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ ག་པར་ཡོད་
ཅེས་གསལ་བར་བཤད་ལ།
ཡང་དེའི་ཐད་ ་ི འ ེལ་པར།
གང་ལ་དེ་(༤༦༨བ)བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐའ་དག་ ེས་ ་མ་ གས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ནི་
སེམས་ཅན་ ི་རིགས་ན་འགའ་ཡང་མེད་དེ། འོན་ ང་འ ་ཤེས་ ི་འཛན་པས་བ ིབས་པས་སོ། །ཞེས་
བཤད་ལ།
དེའི་དོན་ནི་སེམས་ཅན་ནམ་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ ན་པ་ ་ ་གང་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ་བ་ བ་པའི་གཉིས་
མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་མཐའ་དག་པ་ ང་བ་ ་ ་ ེ་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པ་དེ་ ག་པར་ ེས་ ་མ་ གས་པའི་སེམས་ཅན་
དེ་ནི་སེམས་ཅན་ ི་རིགས་སམ་ཁམས་ན་འགའ་འགའ་ ེ་རེ་རེ་ཡང་མེད་དེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ ་ བ་ཡེ་
ཤེས་དེ་ ེས་ ་ གས་ནས་སེམས་ཅན་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་སེལ་བར་ ེད་པའི་ ིར། དཔེར་ན།

ང་བས་ ན་པ་

སེལ་བ་བཞིན་ནོ། །
དེ་ ར་སེམས་ཅན་བསལ་ བ་པའང་རིགས་པས་མ་ད ད་པའི་དབང་ ་ཡིན་ ི།

རིགས་པས་ད ད་ན་

སེམས་ཅན་ནམ་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་དེ་སངས་ ས་སམ་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ ིས་བསལ་བ་མིན་ཏེ།

སེམས་ཅན་

ནམ་ ོ་ ར་ ི་ཤེས་པ་བསལ་ ར་ ར་པ་དེ་གདོད་མ་ནས་མེད་པས་དང་པོ་ནས་བསལ་བ་ཡིན་ ི།

ར་བསལ་

མི་དགོས་པའི་ ིར་དང་། སངས་ ས་སམ་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་ ི་མ་སེལ་ ེད་ ་ ར་ ེས་ ་ གས་པ་
མིན་ཏེ།

དང་པོ་ཉིད་ནས་ ི་མ་སེལ་ ེད་ ་ ེས་ ་ ག་པར་ གས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།

འོ་ན་

བསལ་ ་སེལ་ ེད་ ་འདིར་ཡེ་ཤེས་མཐའ་དག་ ེས་ ་མ་ གས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ ི་རིས་ན་
འགའ་ཡང་མེད་དེ་ཞེས་ག ངས་པ་ཅི་ཞེ་ན། དེའང་ཐ་ ད་ཟོར་ཡང་བའི་དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ཏེ། འོན་ ང་བཤད་
མ་ཐག་པའི་བསལ་ ་སེལ་ ེད་ ་མ་ བ་པར་མ་ ོགས་པའི་ ོ་ ར་ ི་ ི་མར་འ ་ཤེས་ ི་འཛན་པས་བ ིབས་
པའི་སེམས་ཅན་ ི་འ ལ་ ང་ལ་དེ་བསལ་ ་སེལ་ ེད་ ར་ ང་ ེ།

ོ་ ར་ ི་ ི་མའམ་སེམས་ཅན་

(༤༦༩ན)གདོད་མ་ནས་མེད་པ་དེ་མ་ ོགས་པས་ ར་ཡོད་ ིས་བསལ་ལོ་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ིར་དང་། བསལ་
་མ་ ེས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་དངོས་ ོབས་ ས
ི ་བསལ་ ་འགགས་པ་མ་ ོགས་པས་གཉེན་པོའ་མ ས་འགགས་
པར་ ས་སོ་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ིར་དང་།

གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པར་མ་ ོགས་པས་དེ་ ོ་

ར་ ་ ེས་པའི་ ོབས་ ས
ི ་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་གསར་ ་བསལ་བར་ ས་ མ་ ་ ོག་པའི་ ིར་རོ། །
མདོར་ན་གནས་ ལ་ལ་སངས་ ས་ ་ི ཡེ་ཤེས་ ས
ི ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ བ་ ལ་ནི། སངས་ ས་ ི་གཉིས་
མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་བདེན་པས་ ས་ཐམས་ཅད་ ་ཡོད་པ་དངོས་ ོབས་ ིས་འོངས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ ོ་ ར་ ི་ ི་
མ་མི་བདེན་པ་ ས་ཐམས་ཅད་ ་མེད་པ་དངོས་ ོབས་ ིས་འོངས་པ་གཉིས་འགལ་བ་ཤེས་ ་ལ་ ིད་པས།
དེའི་ ོ་ནས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་སངས་ ས་ ས
ི ་ བ་པར་ ེད་ཅེས་མིང་ ་བཏགས་པ་ཡིན་ལ།
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་དག་ཡིན་པའི་ ིར་འཚང་མི་ ་བའི་སེམས་ཅན་མི་ ིད་པ་དང་།

ལ་

་མཚན་དེས་ན་
སེམས་ཅན་དང་

སངས་ ས་ཡོད་མེད་འགལ་བའི་ ིར། སངས་ ས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་སངས་ ས་པ་ཡིན་ ི། གཞན་
འཚང་མི་ ་བ་དང་། སེམས་ཅན་དང་སངས་ ས་གཉིས་ ་འ ས་ ི་ ས་ ན་ ་མི་ ང་བའི་ ིར། སེམས་ཅན་
སངས་ ས་ ་འ ར་ཞེས་ ་བ་དང་།

སེམས་ཅན་ ིས་སངས་ ས་ཐོབ་ཅེས་ ་བ་མི་ ིད་པ་འདི་ལེགས་པར་

བ་པ་ཡིན་ནོ། །
ཡང་མཐོང་ལམ་ ིས་མཐོང་བར་ ་ འི་བདེན་པ་ནི་ ོབ་དཔོན་ ་བའི་ཞབས་ ིས་ ོས་མཐའ་དང་ ལ་བའི་
མེད་དགག་ཉིད་ལ་ངོས་འཛན་ལ། གནས་ བས་ ་དེ་ལ་ཡང་དག་པ་ཞེས་ ་ ེ། དེ་དོན་དམ་བདེན་པར་འཇོག་
པའི་ ིར།
འོན་ཏེ་མཐར་ ག་ ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་(༤༦༩བ)ཡིན་ཏེ། བ ན་པའི་ ིར།
་བའི་ཞབས་ཉིད་ ས
ི །

་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ ན་ ོབ་ ་ི བདེན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་ཏེ།
ཞེས་ག ངས་ལ། མཐོང་ ་དེ་མཐོང་བར་ ེད་པའི་ཤེས་རབ་ནི།

ོར་བའི་ ས་ ི་སོར་ ོག་གི་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ ་ི མེས་བ ེགས་ནས་ཅིར་ཡང་མ་མཐོང་བའི་ ོས་པ་དང་ ལ་ཙམ་ ི་ ང་མེད་ ི་ངོ་བོར་ ར་པའི་ཤེས་
རབ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛན་པ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ ད་ འང་།
འཇིག་ ེན་པ་ཡིས་དེ་ཉིད་ལ་གནས་ལ། །
ང་པོ་འཇིག་ ེན་ གས་དེ་ ་ཆར་ཡོད། །
དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་འདོད་པ་ན། །
ལ་འ ོར་པ་ལ་དེ་ ་འ ང་མི་འ ར། །
ཞེས་ ང་པ་དང་པོ་གཉིས་ ས
ི ་འཇིག་ ེན་པའི་ ་བ་བ ན་ཅིང་། ང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ ིས་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་
པའི་ ་བ་བཤད་ལ།
འོ་ན་མཐོང་ ་མེད་པར་དགག་པ་དེ་མཐོང་ ེད་ ་ི ཤེས་རབ་ ིས་ག ང་ ར་མི་རིགས་ཏེ། མངོན་ མ་ ིས་ ི་
མཚན་གཞལ་ ར་ ེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ མ་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ། གོང་ ་བཤད་པའི་མཐོང་ ེད་ ི་ཤེས་རབ་
དེ་ཉིད་ལ་ ོས་མཚན་ ིས་དབེན་པའི་ཤེས་ མ་རང་གིས་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ ལ་ ི་མངོན་ མ་ ་ ེད་པས་ ི་
མཚན་ག ང་ ར་ཐལ་བའི་ ོན་མེད་དོ། །
ཡང་ལ་ལ་ཞིག་ ་བའི་ཞབས་ ་ི གས་ལ་དེ་ ་ འི་ཤེས་ མ་ཉམས་ ་ ོང་བ་མེད་དེ། དེར་རང་རིག་ཁས་
ལེན་པ་མེད་པའི་ ིར། དེ་མེད་ན་དེ་མེད་པར་ཐལ་ཅེས་ཟེར་བ་ཡང་མ་གོ་བ་ཡིན་ཏེ། གས་འདི་ལ་བདེན་པ་མཐོང་
ེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ཡོད་ ལ་གོང་ ་བ ན་ནས།

ཡེ་ཤེས་དེའང་གསལ་རིག་གི་ངོ་བོར་ ར་པའི་ཤེས་པ་ མ་ཤེས་

མིན་པ་ཞིག་ལ་ ེད་དགོས་ །ི དེ་ ར་ ི་ཚ་ཤེས་པ་དེས་གཞལ་ ་ཞིག་མེད་ན་འཇལ་ ེད་ཤེས་པར་འགལ་བས།
གཞལ་ ་ ོང་ཉིད་ནི་དངོས་ ་འཇལ་བར་མི་ ས་ཏེ། (༤༧༠ན)མེད་པར་དགག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ ིར། འོན་ ང་
གཞལ་ ་མ་མཐོང་བའི་ཆ་དེ་ཉིད་ ི་མཚན་ ་ ་མ་ཡིན་པའི་ ལ་ ིས་གཞལ་ ར་ ས་པ་དང་།

དེ་འཇལ་ ེད་

ཤེས་པ་གཉིས་གཞན་མིན་པའི་ ོ་ནས་མངོན་ མ་ ་ ར་པར་ཁོ་བོ་འདོད་ལ།
ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག ་ ེད་ ་ི ཤེས་རབ་དེས་ ོས་མཚན་ཅིའང་མ་གཟིགས་པ་ལ་ ོས་ ལ་ ི་ མ་པ་ཤར་བའི་
ོ་ནས་མངོན་ མ་ ་ ེད་པ་ཡིན་ཟེར་བ་འདིའང་འཐད་པར་མ་མཐོང་ ེ།

ོས་པ་དང་ ལ་བ་རང་གི་ངོ་བོ་མེད་

པས་དེ་ལ་བ ོས་པའི་ མ་པ་མི་འཐད་པའི་ ིར་དང་།

དེར་བ ་བའི་ཤེས་པ་ཉིད་ ོས་པ་དང་ ལ་བ་ཡིན་པ་ལ་

བསམས་ནས་ ོས་ ལ་ ི་ མ་པ་ཤར་ཞེས་ ་ན་ནི།

ོས་ ལ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་པའི་ ོས་ ལ་ ི་ མ་པ་

གཉིས་པ་ཞིག་འཆར་ ་མེད་དེ།

ཤེས་པའི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་ཤེས་པ་ལ་ངོ་བོ་མི་ ང་བར་ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་

ཤེས་པ་ལ་ མ་པ་ ང་བ་མི་ ིད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། དེས་ན་ ེན་འ ེལ་ ི་རང་བཞིན་ ་ ར་པའི་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པ་མི་འཐད་པ་གང་གི་
ིར་ཞེ་ན། དེ་རང་བཞིན་ ིས་དངོས་པོར་ བ་པར་ཡོད་ན། དེ་ལ་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་ ིན་ཅི་ལོག་
་ ར་ཏེ་ ོལ་བ་མི་འཐད་པ་དེའི་ ིར།

ང་ཙམ་པའི་ཆོས་གང་ལའང་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ ར་མེད་དོ་

ཞེས་ ར་བ་འདེབས་པ་དང་། རང་བཞིན་ ིས་ བ་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་ ོ་འདོགས་པའི་ངོ་བོས་བསལ་བ་དང་བཞག་
པར་མ་ ས་པར་ག གས་ལ་སོགས་པ་ ང་ཙམ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ ན་ ོབ་ ་
མ་བ གས་ན་གཅིག་ ར་ཉམས་དགའ་བ། འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་ཡང་དག་པར་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་འདི་ཉིད་ལ་རང་
བཞིན་མེད་(༤༧༠བ)པ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ེ་བ་མེད་པ་དང་། གདོད་མ་ནས་དབེན་པའི་ངོ་བོར་བ ག་པར་ ་
ེ། དེ་ ར་བ གས་པ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ེན་འ ེལ་ཙམ་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པའི་ངོ་བོ་ ་མ་ ་ ་ཡིན་ན། ང་
གཉེན་ལ་སོགས་ ་ི མ་གཞག་མི་འཐད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། མི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

་མའི་ ང་པོས་ ་མའི་

ང་པོ་གཞན་ཞིག་ཕམ་པར་ ས་བཞིན་ ་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པའི་ ེན་འ ང་གི་ ང་ ་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་
པའི་ ེན་འ ང་གི་གཉེན་པོ་བ ེད་པའི་ ོ་ནས་ ང་ ་ ིན་ཅི་ལོག་ ོག་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་ན་འཆིང་བ་ལས་
མ་པར་ ལ
ོ ་བར་འ ར་རོ། །
ག་པ་མཐོང་ལམ་ ེ་མོའ་ངོ་བོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་ ད་ལ་ ེས་པ་ ང་ བ་ཇི་ ར་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལས་འ ོས་ནས་ ོས་མ་ཐག་པ་
དེ་ ར་ ི་མ་ ལ་ ི་གནས་ ལ་ལ་མ་ གས་པའི་ ོད་ ང་མཐོང་ལམ་ ི་ ེད་པ་དང་བཅས་པ་མདོ་ན་མེད་ ང་།
ེ་བ ན་ ིས་ཞར་ལ་འོངས་པ་བ ོད་ནས། བས་ ་བབ་པ་ ལ་མ་མཐོང་བའི་ལམ་ཉིད་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ིན་པ་ལ་སོགས་རེ་རེར་ནི། །
དེ་དག་ཕན་ ན་བ ས་པ་གང་། །

ད་ཅིག་གཅིག་པའི་བཟོད་པ་ཡིས། །
བ ས་པ་དེ་འདིར་མཐོང་བའི་ལམ། །
མདོར།
དེ་ནས་རབ་འ ོར་ ིས་གསོལ་བ། ཇི་ ར་ན་ ིན་པ་དང་། ལ་ ིམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བ ོན་
འ ས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་བ ོམས་པས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་
འ ར་བ་ལགས།
ཞེས་སོགས་ ི་ལན་ ི་ ོ་ནས་བཤད་པའི་དོན་ནི། ིན་པ་ལ་སོགས་པ་ ིན་ ག་རེ་རེར་ནི་ཕར་ ིན་རང་རང་ལས་
གཞན་པ་ ་པོ་དེ་དག་ཕན་ ན་ ་བ ས་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་མཐོང་ལམ་ ི་ཡེ་ཤེས་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པ་
ག་བ ལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ཡིས་བ ས་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་འདིར་མཐོང་བའི་ལམ་ ི་ ེ་མོར་
བ ན་ཏོ། །
ོབ་དཔོན་བཟང་པོའ་(༤༧༡ན)ཞབས་ ས
ི ་ཕར་ ིན་རེ་རེའི་ནང་ ་ ིན་ ག་བ ས་ཏེ་ཉམས་ ་ལེན་ ལ་ལ་
ར་གོ་ བ་ ་ི བས་ ་བཤད་པ་དང་མ ན་པར་ག ངས་ ང་། གངས་ཅན་ ི་མཁས་པ་ལ་ལ་ ར་གོ་ བ་ ་
ནི་རང་རང་ལས་ད ེ་བ་ ག་ ག་ ་སོ་སོར་བ ས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་རང་རང་ལས་མ་ ེ་བར་ ག་པོ་རེ་རེས་
གཞན་ ་ ་ཕན་ ན་བ ས་པའི་ ིར། འདི་གཉིས་བ ས་ ལ་གཅིག་ ་འཆད་པ་ནི་མདོ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་
རོ། །
གཞན་ཡང་འདི་ ར་ཤེས་དགོས་ཏེ། མཐོང་ ེ། ོམ་ ེ། བར་ཆད་མེད་པའི་ ེ་ ོར་ལ་བ ོས་ནས་རང་རང་ལ་
ལམ་བཞི་བཞིར་འཆད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་རང་གི་ངོ་ ལ་ ི་ ང་ ་ ངས་འ ིན་པར་ ེད་པ་དང་། ངས་ཟིན་
པའི་གནས་ བས་ལ་བ ོས་ནས་ མ་པར་ ན་འ ིན་པའི་གཉེན་པོ་ ེ་ ོར་བའི་ལམ།
ཆད་མེད་པའི་ལམ།
འ ང་ལ།

ོང་བ་གཉེན་པོ་ ེ་བར་

ེན་གཉེན་པོ་ ེ་ མ་པར་ ོལ་བའི་ལམ། ཐག་ ིང་བའི་གཉེན་པོ་ ེ་ ད་པར་ ི་ལམ་བཞི་

དེའང་མཐོང་ལམ་ ི་ བས་འདིར་ལམ་དང་པོ་ནི་ ོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ནས་ ེ་བར་བཤད་ཅིང་།

གཉིས་པ་ནི་ ག་བ ལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ ད་ཅིག་མ་དང་ ས་མཉམ་པར་བཤད་ནས། ག མ་པ་ནི་ ་
བར་མི་གསལ་ཡང་འ ེལ་པར་ངོ་ ལ་ ི་ཤེས་ ིབ་ ོག་པ་བ ་ ་བ ད་ ངས་པ་དང་།

ཉོན་མོངས་ ི་བག་

ཆགས་བ ་ ་བ ད་ ངས་པ་དང་ ས་མཉམ་ ་ཐོབ་པའི་བ ་ ག་པའི་ ོགས་པ་ལ་བཤད་ཅིང་། བཞི་པ་ནི་སེང་

གེ་ མ་བ ིངས་ ་ི མཉམ་ ེས་ལ་འཇོག་པ་ནི་འཕགས་སེང་གི་དགོངས་པའོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ།
།
ག མ་པ་ལ། ངོ་བོ་དང་། ད ེ་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། བ ་ ་ ིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་(༤༧༡བ)པོ་དག་ལ།

ད་ ེད་སོ་སོར་ ིན་པ་

ལ་སོགས་པའི་ ིན་ ག་གི་ངོ་བོ་རེ་རེའང་ ་མ་བཞིན་ ་ ག་ཅར་ཕན་ ན་ ་བ ས་པ་གང་ཡིན་པའི་ ད་ཅིག་མ་
གཅིག་པ་ ག་བ ལ་ལ་ཆོས་ཤས
ེ ་པའི་བཟོད་པས་བ ས་པ།

བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་འཁོར་ག མ་ མ་པར་

དག་པས་རབ་ ་ ེ་བའི་ཟག་མེད་ ་ི མ་པ་ མ་ ་ ་ ག་ཅན་ ་ ེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ ེན་ག མ་ ི་ མ་
པ་ མས་བ ས་བ ོམས་རབ་ ་ ར་པའི་ ེ་མོའ་མངོན་པར་ ོགས་པ་ བས་འདིར་མཐོང་བའི་ལམ་ ི་ ེ་མོ་ཡིན་
ནོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ེ་མོ་དེ་ ེས་པ་ན་འདོད་པ་དང་། ག གས་དང་ག གས་མེད་པའི་ཁམས་ག མ་ ི་ད ེ་བས་

ང་ ་ག ང་འཛན་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་བཞི་པོ་ལ་ནང་གསེས་ ་ི སོ་སོར་ མ་པ་ད ་ཉིད་ ས
ི ་ཤེས་ ིབ་ ་ི ངོ་
བོར་ ར་པའི་ག ང་བ་དང་འཛན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་བ ་ ་བ ད་པོ་དེ་གཉེན་པོ་མཐོང་ལམ་ ེ་མོ་ ིན་སོགས་
སོ་ ག་ཚན་པར་ག མ་ ེ་བ ་དང་བ ད་ ས
ི ་ ངས་པའི་ གས་ལས།

གཉེན་པོ་ ེ་མོ་ཁམས་ག མ་ལ་

དམིགས་པའི་ མ་ ་ ་ ག་ཚན་པ་ག མ་པོ་དེ་དག་གིས་བ ས་པའི་ བས་ ་ཉོན་མོངས་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་
ེད་པར་ ེད་པའི་བག་ཆགས་ ་ི ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པ་བ ་ ་བ ད་ ངས་པ་ནི་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་
བའི་ཆོས་ཉིད་ ས
ི ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཅིང་གཉེན་པོས་ ང་ ་ ོང་བ་འདི་ ིད་དོ། །
བས་འདིར་ཉོན་ ིབ་ ངས་ ང་ཉོན་མོངས་ ་ི བག་ཉལ་ཉོན་ ིབ་ ་མི་འཇོག་པ་ནི་འཕགས་སེང་གི་དགོངས་
པ་ཡིན་ལ།

བས་འདིར་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཉལ་ ངས་ ི།

ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་ ངས་པ་དངོས་ ་མི་

གསལ་ཞིང་།

འགའ་ཞིག་གིས་ བས་འདིར་ས་བོན་ ངས་པར་འདོད་པ་འཕགས་སེང་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ཅེས་

ཟེར་རོ། །
མདོར་ན་ ིབ་པ་གཉིས་ལ་ཁམས་ག མ་སོ་སོའ་ ོག་པ་བ ་ ་བ ད་པ་ཚན་པ་གཉིས་དང་།

དེ་

(༤༧༢ན)གཉིས་ཐ་དད་ལ་དམིགས་པའི་ ེ་ ོར་ མ་ ་ ་ ག་པ་ཚན་པ་ ག་ ེ་བ ་ ་བ ད་པ་ཚན་པ་གཉིས་
དང་བཅས་པས་ ང་གཉེན་གཉིས་ཀའི་ ངས་ལ་བཞི་བ ་དང་ མ་ ་སོ་གཉིས་ ་ངེས་སོ། །
བ ན་པ་དེ་བ ོམ་པ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།

སེང་གེ་ མ་ ེན་ ི་ ི་དོན་ནི། འོག་ ་ ོམ་ལམ་ ི་ ོར་བ་སེང་གེ་ མ་ ེན་ ི་ བས་ ་འཆད་ལ། འདིར་
ེན་འ ེལ་ ི་ ི་དོན་འཆད་པར་ ེད་དེ།
དེའང་ ེན་འ ེལ་ ི་ངོ་བོ། ད ེ་བ། ་དོན། ་འ ས་ཚ་ ་ལ་ ོགས་པ་དང་། ས་ཡོད་བཏགས་ཡོད་ ི་ ད་
པར། ས་མ ངས་པ་དང་མི་མ ངས་པའི་ ེ་ ག་གོ། །
དང་པོ་ ེན་འ ེལ་ ི་ངོ་བོ་ནི།

རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ཡོད་པ་མིན་པའི་ ིར་ ་དང་ ེན་ལས་བ ོས་ཏེ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ ང་བ་ཡིན་ ི། དེའང་ཆོས་ཐམས་ཅད་དབང་ ག་སོགས་ ིས་ ས་པས་མ་ཡིན་པ་དང་།

་ ེན་

རིས་མི་མ ན་པ་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ག་པའི་ ་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་ལ། ང་ཙམ་པ་འདི་ནི་བ ོས་པའི་
འ ེལ་བ་ལས་ བ་པར་ཡོད་པ་མིན་ ང་། ཡོད་པ་ ར་ ིས་པ་ལ་ ང་བའི་དངོས་པོ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
གང་དག་བ ེན་ནས་དངོས་པོ་ མས། །
དེ་བཞིན་དེ་ནི་ བ་འདོད་པ། །ཞེས་སོ། །
དེ་ ར་ ང་བའི་ཆོས་ཙམ་པོ་དེ་འ ལ་མེད་ ་ ོང་པ་ཉིད་ཡིན་ ང་།
བོ།

འ ལ་བར་བ ོས་ བ་ ་ ང་བ་འདི་ བ་

།འདི་ ར་ བ་པས་བ ོས་ བ་ ་ི གནས་ ལ་ཇི་ ་བར་ཤེས་ན་མཐའ་གཉིས་ ངས་པའི་ ོང་པ་ཉིད་ ང་

གསལ་བར་ ེད་པ་ ེ།
ོད་བ ོག་ལས།
གང་གིས་ ོང་དང་ ེན་འ ང་ནི། །
ད ་མའི་དོན་ ་དོན་གཅིག་པར། །
ག ང་མཆོག་རབ་ ་ག ང་པ་ཡི། །
སངས་ ས་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ན་ནས་ཉོན་མོངས་ ་ི དང་། མ་ ང་(༤༧༢ན)གི་ ེན་འ ེལ་ལོ། །
དང་པོ་ལ། ན་མོང་གི་ད ེ་བ་དང་། ེ་བ་སོ་སོའ་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ད ེ་གཞི་དང་། ད ེ་བའི་ངོ་བོ་དང་། ད ེ་བའི་ ་མཚན་དང་། ད ེ་དོན། ངས་ངེས་སོ། །
དང་པོ་ནི། འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ ་ ེན་ ི་ངོ་བོར་ ར་པའི་ ེན་འ ེལ་དེའ།ོ །

གཉིས་པ་ནི། མ་རིག་པ་སོགས་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ་ ང་བ་དེའ།ོ །
ག མ་པ་ནི།

་འ ས་ ་ི དབང་ལས་བ ེད་ ་ ེད་ ེད་ ི་ ད་པར་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ི་ མ་པར་ཡོད་

པའོ། །ཇི་ ར་ཡོད་ཅེ་ན། ེ་ ས། ་ ་དང་འ ས་ ་བ ན་ ་འདོད་ལ། སེམས་ཙམ་པས་ ་ ག་དང་འ ས་ ་
ག་ ་འདོད་དོ། །
བཞི་པ་ནི། ས་ ་ི ངོ་བོ་ཐ་དད་ ང་ ས་ ན་ཐ་དད་པ་མིན་པས་ ི་རིས་གཅིག་གོ། །
་པ་ནི། ཡན་ལག་ ་འ ར་ ལ། བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་བ ་གཉིས་ ་ ངས་ངེས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་མ་རིག་པ་ལ་ ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་ ེན་འ ེལ་བ ་ག མ་པར་ཐལ། མེད་ན་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་
པར་ཐལ། ཅེས་པ་དང་།
འ

་ཤི་ལ་འ ས་ ་ཡོད་ན་ཡན་ལག་བ ་ག མ་ ་ཐལ་བ་དང་། མེད་ན་དེ་ ་ འི་ ་

ས་ཚར་གཅིག་གིས་འཁོར་བ་ ན་ཆད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། དངོས་པོར་ ་བ་ ོད་ཅག་བདེན་ཏེ། ཁོ་བོ་ལ་ནི་
ོན་དེ་གནས་པ་མིན་ལ། མ་རིག་པ་ནི་མ་མཐོང་བ་ ེ། གང་མ་མཐོང་ན་ ལ་ ི་གནས་ ལ་ཇི་ ་བར་མ་མཐོང་

བ་ཡིན་ཏེ། ལ་བདེན་པ་བཞིའམ་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་སོ་སོའ་གནས་ གས་ཇི་ ་བར་མ་རིག་པའི་ ིར།
དེ་ ད་ །
གང་ཞིག་ཡོད་པ་མ་མཐོང་མེད་མཐོང་བ། །
འདི་འ འི་ ན་ནག་ མ་པ་ཅི་ཞིག་གོ། །
ཞེས་འ ང་བ་ ར།

ོངས་པ་ནི་མི་ཤེས་པ་ཉིད་ཁོ་ན་ལས་ཡིན་ ི། དེ་དག་ལ་འ ་ ེད་ ི་ཁམས་དང་། སེམས་

ཅན་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་དང་། ལས་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ ི་ཁམས་མཐའ་ ས་པ་དང་།
ཟད་(༤༧༣ན)པ་མེད་པ་དང་།

ིན་ཅི་ལོག་ ་ ང་བ་བ ན་པ་ཞེས་པ་ ་མའི་མིང་ཅན་ ི་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་འདི་

ཆོས་ཅན། བ གས་ཤིང་ད ད་ན་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་དང་ ་དང་ ེན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། དེ་ཉིད་
རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་མ་ བ་ ང་ ོ་ ར་ ོབ་ལ་ ང་བའི་ ིར།

ོ་ ར་ ་ ོབ་ལ་བ ེན་པའི་ཆོས་ ར་ ང་བ་དེ་

ཡིན་ན་ ་ ེན་ལ་སོགས་པ་མེད་པས་ བ་ ེ། རང་གི་ངོ་བོར་མེད་ ང་ཡོད་པའི་ཆོས་ ར་ ང་བ་བ ན་པ་དེ་ ་
ེན་བ ན་པས་བ ེད་པའི་ ིར། མ་ བ་ན། དེ་བ ེད་པར་ཐལ། བདེན་ ན་ ི་ ་ལས་འ ས་ ་བདེན་བ ན་
ང་ཐ་དད་ ་ངེས་པའི་ ིར།

་ ེན་བ ན་པས་བ ེད་ན་ ་ ེན་ ིས་མ་བ ེད་པས་ བ་ ེ།

་ ེན་བ ན་པ་

་ ེན་མ་ཡིན་པའི་ ིར། གསེར་འ ར་ ི་ ་ ེན་ ན་མ་གསེར་འ ར་ ི་ ་ ེན་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །
དེས་ན་ ་ ེན་ ིས་བ ེད་པ་ ར་ ང་བའི་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་དང་ ན་པ་འདི་རང་ཡོད་མ་

ོང་ན། དེའི་མ་རིག་པའི་ཡན་ལག་དང་།

་ཤིའི་ཡན་ལག་ལ་ཐོག་མཐའ་ཡོད་མེད་ ི་ད ད་པ་རང་ཞིར་འ ོ་ལ།

དེ་ ར་ན་མ་རིག་པ་ ་མེད་ ་ཐལ་བ་དང་། དེ་ལ་ ་མེད་ན་ཡན་ལག་ ག་མ་ མས་ལའང་དེར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། མ་
རིག་པ་ལ་ ་མེད་ ་ཐལ་བས་མི་གནོད་དོ། །མ་རིག་པ་ཡོད་ན་ ་ ེན་ལ་བ ོས་ ང་། ད ད་ན་མ་རིག་པ་ཉིད་
ཡོད་པར་ཁས་མ་ ངས་པའི་ ིར། དེ་ ་མེད་ ་ཐལ་བའི་ ོན་མེད་དོ། །
དེ་ ར་ན་མ་རིག་པ་ཡོད་པར་ཐལ།

ེན་འ ེལ་ཡོད་པའི་ ིར་ཞེ་ན། རིགས་པས་ཤིན་ ་ད ད་ན་ གས་མ་

བ་ ེ། ེན་འ ེལ་ཆོས་ཅན། ེན་འ ང་དང་བ ོས་ བ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ བ་པར་ཐལ། ཡོད་ན་རང་
བཞིན་ ིས་ཡོད་དགོས་པ་ལ།

དེ་མེད་པས་མེད་བཞིན་ ་འ ལ་ ང་གི་ངོར་བ ོས་ བ་ ་ ང་བའི་ ིར།

(༤༧༣བ) གས་ཚད་མས་ བ། འ ལ་ ང་གི་ངོར་ཡོད་ན་མེད་པས་ བ་ ེ།

ལ་ ི་གནས་ ལ་ལ་བ ་བའི་

ིར། ་བ་གཉིས་ ང་བཞིན་ བ་པ་ བ་བོ། །
འོ་ན་ ེན་འ ེལ་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ་ི མ་གཞག་མེད་བཞིན་ ་ ེད་པ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན།

ེན་འ ེལ་མེད་

ང་བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་དེ་ འི་ མ་གཞག་མཛད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། འ ལ་པའི་ ིས་པ་ ག་བ ལ་བ་
དག་ལ་འ ལ་གཞི་ལས་ཇི་ ར་འ ལ་བའི་ ལ་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ི་ མ་པར་འ ལ་ ལ་བ ན་ནས་འ ལ་
པ་བ ོག་པར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ར་ན་འ ལ་མེད་ ་ི ངོ་ནས་དེ་ ་ཡིན་ ་ ག་ ང་། འ ལ་ངོ་ནས་མ་རིག་པའི་ ་ ེན་གང་ཡིན་ མ་ན།
དེ་གོང་གི་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ་ི རིགས་ ན་ ་མ་ མས་ཡིན་ལ། རིགས་ ན་ ་མ་ མས་ ི་ ་ ེན་གང་ཡིན་
ཅེ་ན། དེའང་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ་ི རིགས་ ན་དེའི་ ་མ་ མས་སོ། །དེ་ ར་ན་ ོད་ ི་འདོད་པ་དེས་འཁོར་
བའི་ཡ་མཐའ་ ག་མེད་ ་ཐལ། དེར་ཐལ་ན་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མའམ་དང་པོའ་ ས་འདི་ཞེས་བ ང་ ་མེད་པར་ཐལ།
དེ་ ར་ན་འཁོར་བ་རེས་འགའ་བའམ་ ོ་ ར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ།
མེད་པར་གདོད་མ་ནས་ ག་པར་ཡོད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

འཁོར་བའི་ཐོག་མ་ ས་ ི་ངེས་བ ང་ ར་

ང་ ལ་ལ་ཞེན་པ་ ོད་བདེན་ ང་། ཁོ་བོ་ལ་ཉེས་པ་དེ་

མེད་དེ། འ ལ་པའི་མ ་ལས་འཁོར་བའི་ཡ་མཐའ་ ག་མེད་ ་ ང་བས། འཁོར་བ་རེས་འགའ་བ་མིན་པས་དང་པོ་
ནས་ཡོད་ མ་པ་ནི་ ིས་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ོ་ ན་ ེས་ ི་འཛན་ ངས་ལ་ཤར་ཡང་། ད ་མ་ཆེན་པོའ་ག ང་ལ་
ངས་ན་འ ལ་ ང་ལ་ཡ་མཐའ་ཐོག་མེད་ ་ ང་བ་ལ་འ ལ་ཏེ་འཁོར་བ་ཐོག་མའི་ ས་འདི་ཞེས་མེད་པས་འཁོར་
བ་དང་པོ་ནས་ ག་པ་ཡིན་པས་མ་ བ་ ེ།
དཔེར་ན།

འ ལ་ ང་གི་ ོག་པ་ཐམས་ཅད་བ ་བ་(༤༧༤ན)ཡིན་པའི་ ིར།

་མ་དང་གཉིད་ ས
ི ་བ ད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ ད་ཅིག་ ང་བ ལ་པ་མང་པོས་བར་ཆོད་པར་ ང་བ་

བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ ་ཤི་ལ་འ ས་ ་དངོས་ ་མེད་ ང་།
ལ་ ོགས་ ང་།

ེན་འ ེལ་ ི་ཚར་ཚ་གཉིས་དང་ཚ་ག མ་གང་

ཡང་ ིད་འཕེན་འ བ་ ེན་འ ེལ་ ི་ཚར་དེ་བཞིན་ ེད་པས།

ེན་འ ེལ་ ི་ ་འ ས་ཚར་

གཅིག་གི་མཐར་འཁོར་བ་ ན་ཆད་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །
ིར་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་པོ་འདི་རང་ཡང་ནང་ཕན་ ན་ཤིང་ འི་ཡན་ལག་ ར་འཁོར་བས།

དེའི་ གས་

ས
ི ་ ིད་པ་ཉིད་ ང་འཁོར་བ་དང་གཡོ་བའི་ ལ་ ིས་ ་ ེན་ལས་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།
རིན་ཆེན་ ེང་བ་ལས།
འཁོར་བའི་ད ལ
ི ་འཁོར་མགལ་མེ་ཡི། །
འཁོར་ལོ་ ་ ་ཕན་ ན་ ། །
་ཅན་འདི་ནི་འཁོར་བར་འ ར། །ཞེས་སོ། །
བོད་མང་པོའ་ ོག་པ་ལ།

འཁོར་བ་ ག་པ་ཡིན་ཏེ།

སེམས་ཅན་ཟད་པའི་ ི་མཐའ་མེད་པའི་ ིར་ མ་པ་དང་།

འཁོར་བ་ལ་ཡ་མཐའི་ཐོག་མ་མེད་པས་ཡ་ཐོག་དང་པོའ་ ས་འཁོར་བའི་ ས་ ན་དེ་ ན་ ི་ ག་པ་ཡིན་ ང་། མ་
མཐའི་ ས་ ས་ ན་ལ་གནོད་པ་ ས་པས་ ན་ ག་པ་དེ་འགོག་གོ་ཞེས་སེམས་པར་ ེད་དོ། །
དེ་ ར་སེམས་པ་ནི་ད ་མ་ཆེན་པོའ་ག ང་ གས་ལ་ ངས་པ་མ་ ས་པའི་ ོན་ཡིན་པས། རིགས་པས་ ང་
ཟད་ད ད་པ་ན། སེམས་ཅན་ཉིད་ ས་ ་མ་ བ་ ེ།

ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ལ་སེམས་ཅན་ ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་

ིར། སེམས་ཅན་ ི་ ས་མེད་པས་དེའི་ ས་ ན་ ང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཤིན་ ་ད ད་ན་བཏགས་པ་ཙམ་ འང་
མ་ བ་ ེ།

གདགས་གཞི་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

དེ་དང་དེར་བཏགས་པ་ ར་མ་ བ་པའི་ ིར།

བཏགས་ཡོད་ ་མ་ བ་ན་(༤༧༤བ) ས་ཡོད་ ་ བ་པ་ག་ལ་ཞིག་གོ། །
ོད་འདོད་པའི་འཁོར་བའི་ཡ་མཐའ་ཐོག་མེད་ ་ི ས་ ན་དང་པོ་ ག་ན་ ིས་ ག་པའི་དངོས་པོ་ལས་ ོག་པ་
མི་ ིད་དེ། ག་མི་ ག་གི་རང་བཞིན་གཞན་ ་འ ར་བ་མི་ ིད་པའི་ ིར། དཔེར་ན།

ན་ ིས་ ག་པའི་ལོངས་

་དེ་ ིས་ ག་པ་ལས་མི་ ོག་པ་བཞིན་ནོ། །
ཁོ་བོའ་གོ་བ་ ར་ན། འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་དོན་ནི། འཁོར་བ་ཉིད་མ་ བ་པའི་ ིར། དེའི་ཐོག་མཐའ་
མེད་པ་ལན་གཅིག་མིན་པར་བཤད་ཟིན་ལ།

ོད་ ིས་ནི་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་དོན་སེམས་ཅན་ ི་ཁམས་སམ་

འཁོར་བ་ཐོག་མ་ནས་ ང་ཡོད་ལ། ཐ་མར་ཡང་མི་ཟད་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནོར་བ་ཡིན་ནོ། །
མདོར་ན་སེམས་ཅན་ཟད་པ་མེད་པས་འཁོར་བ་ ོང་པའི་ ས་མི་ ིད་པའི་ ིར་ཡང་འཁོར་བ་ལ་མ་མཐའ་ ག་

མེད་ ་ཡོད་ཟེར་བ་འདི་ནི་ ག་པར་ཡང་ཐ་ཤལ་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་མི་ཟད་པ་ ར་ ང་བ་ནི་འ ལ་པར་ ོད་
པ་དག་ལ་ཡིན་ ི། སེམས་ཅན་ནི་ཉེ་བར་འགའ་ཡང་མ་མཐོང་ན། སེམས་ཅན་ ི་ ི་མཐའ་ཟད་མེད་ ་དམིགས་པ་
མ་ཡིན་ནོ། །འ ལ་པར་ ོད་པ་དག་ལ་སེམས་ཅན་ཟད་མེད་ ་ ང་བ་ཙམ་ནི་སེམས་ཅན་ཟད་མེད་ ་ཡོད་པར་མི་
འ བ་པའི་ ལ་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ལ། འཁོར་བ་ ོང་པའི་ ས་ཡོད་མེད་ ང་འཁོར་བ་ནི་ ད་ཅིག་ ང་མི་གནས་
པར་མེད་པར་བཤད་ན།

ོང་པའི་ ས་ཡོད་མེད་ལ་ད ད་མི་དགོས་ཤིང་། དེ་ ར་ན་འཁོར་བ་མ་འོངས་པ་ནའང་

འ ང་བ་གཏན་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། འཁོར་བ་གཏན་མི་འ ང་བས་དང་པོ་ཉིད་ནས་ ོམ་པར་ བ་པ་ནི། བཅོམ་ ན་
འདས་ ་ི གས་ ་ི ཐེག་པར་དཔལ་འཁོར་ལོ་ ོམ་པ་ཞེས་འ ང་བས་འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །
འོན་ ང་གནས་ བས་ ་འཁོར་བ་མི་ ོང་པར་ ང་བ་སོགས་ནི་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ ེན་
(༤༧༥ན)འ ང་གོམས་པ་ལས།

སེམས་ཅན་ ི་ཁམས་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ ེན་འ ེལ་ ི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ལ།

ེན་འ ེལ་ ི་ཆོས་ཉིད་འདི་ནི་ ར་མཐོང་ ད་ ི་ཤེས་པས་བསམ་པར་མི་ ས་པས་ ་བའི་གནས་ཡིན་ཏེ།
ཐེག་བ ས་ །
ཐོག་མེད་ ར་ ང་ཐ་མ་དང་ ན་པ། །
ཞེས་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མའི་མཐའ་མེད་ ང་ཐ་མ་དང་ ན་པས་མ་མཐའ་ཡོད་པ་ ར་ག ངས་པ་ནི་དགོངས་པ་ཅན་
ཡིན་ཏེ།

ོ་ ར་ ི་ ི་མ་མཐར་བ ན་པས་རང་བཞིན་ ིས་ཡལ་བ་ ར་ ང་བ་ལ་དགོངས་ནས་མ་མཐའ་ཡོད་

པར་ག ངས་ལ། མ་མཐའ་ ག་པ་ཡོད་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་འདི་དོན་ལ་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། མཐར་ ག་སངས་མི་ ་
བའི་སེམས་ཅན་མི་ ིད་པའི་ ིར་ཞེས་ད ་མ་ཆེན་པོའ་ག ང་ གས་ལས་འ ང་བ་འདིས་ བ་བོ། །ངེས་དོན་ ི་
ཆོས་ ད་དཀའ་བའི་གནས་མང་པོ་འཁོར་བའི་ཐོག་མཐའ་ཡོད་མེད་འདིའི་དོན་ལེགས་པར་ཤེས་ན་འ ོལ་བར་
གདའོ། །
གཉིས་པ་ད ེ་བ་སོ་སོའ་རང་བཞིན་ལ་གཉིས། ལས་ག མ་ ན་མོང་གི་དབང་ ་ ས་པ་དང་། ེས་ནས་ ོང་
འ ར་ ི་ལས་ ་ི དབང་ ་ ས་པའོ། །
དང་པོ་ལ། བ ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། མ་རིག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ོངས་པའོ། །
དེ་ལ་ད ེ་ ོ་མང་ ་ཡོད་ ང་།

ིར་མ་རིག་པ་ལ་ད ེ་ན། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་མ་རིག་པ་དང་། ཉོན་མོངས་

པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མ་རིག་པ་གཉིས་ལས། འདིར་ ེན་འ ེལ་ ི་ཡན་ལག་ ་འཇོག་པའི་མ་རིག་པ་ནི་དང་པོ་ཡིན་
ཏེ། ཉོན་མོངས་པའི་ ན་འ ང་འཆད་པའི་ བས་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ེ་ ག་ ་ཡང་ ིད་འཕེན་ ེད་ ི་ལས་དེའི་

་ ས་ ་ི ན་ ོང་ ་ ར་པ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། དེ་ཡིན་པས་ཆོག་གི། ལས་དེའི་ ས་ ི་ ན་ ོང་ཁོ་ན་ནི་བ ང་
བ་མ་ཡིན་ཏེ། འདིར་བ ན་ ི་མ་རིག་པ་འཕེན་ ེད་ཡིན་ ི། ལས་དགེ་(༤༧༥བ)བ་ མས་ལ་ ས་ ་ི ན་ ོང་
ཉོན་མོངས་ཅན་མི་ ིད་པའི་ ིར། འ ་ ེད་ ་ི ལས་དེས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་དང་ ན་ཅིག་ ་ ང་བའི་མ་རིག་
པའང་འདིར་མི་ག ང་ ེ། ེན་འ ེལ་ ི་ཡན་ལག་ ་འཇོག་པའི་མ་རིག་པ་འདི་ནི་ཡང་ ིད་ ི་མའི་ ག་བ ལ་ ི་
ང་པོ་འཕེན་ ེད་ཁོ་ན་ཡིན་ ི། ེད་ ེད་ཙམ་ ི་མ་རིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། མདོར་ན་འདིར་འཕེན་ ེད་ ི་ཡན་
ལག་ ་བཞག་པའི་མ་རིག་པ་ནི་ ་ཉོན་ ག་གི་ནང་ཚན་ ་ ར་པའི་མ་རིག་པ་ཡིན་ལ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་
པའི་མ་རིག་པ་ནི་ཉན་རང་ད ་བཅོམ་དང་ ང་སེམས་འཕགས་པའི་ ད་ལ་ཡོད་པའི་ཤེས་ ་ལ་ ོངས་པའི་མ་
རིག་པ་དེའ།ོ །
ཡན་ལག་ ་འཇོག་པའི་མ་རིག་པ་འདི་ལ་མཐོང་བ་དང་ ོམ་པས་ ང་བའི་ཆ་གཉིས་ཡོད་དེ།

མཐོང་ ང་ ་

ར་པའི་ཆ་ཞིག་དང་། ཉོན་ཡིད་འཁོར་ ི་མ་རིག་པ་གཉིས་ཀས་འཕེན་ ེད་ ི་ལས་ ི་ ་ ས་ ི་ ན་ ོང་ ེད་
པར་ ས་པའི་ ིར། ེ་ ག་ ་བདེ་འ ོའ་ ང་པོ་འཕེན་ ེད་ ི་ལས་ལ་ནི་ ས་ ི་ ན་ ོང་ ་ ར་པའི་ཉོན་མོངས་
པ་དང་མ ངས་ ན་ ི་མ་རིག་པ་འདི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལས་དེ་ནི་གཏི་ ག་མེད་པའི་དགེ་ ་དང་མ ངས་ ན་
་འ ང་བའི་ ིར། ངན་འ ོར་འཕེན་ ེད་ ་ི ལས་ལ་ནི་མཐོང་ ང་ ་ ར་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་མ་རིག་པའི་
ས་ ་ི ན་ ོང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ལས་དེ་ནི་མི་དགེ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས། མ་རིག་པ་དེ་ཆགས་ ང་གཉིས་ལས་གང་
ང་གཅིག་དང་མ ངས་ ན་ ་འ ང་བའི་ ིར།

ངན་སོང་གི་ ང་ཁམས་སོགས་ ང་མཐོང་ ང་ ་བཤད་པའི་

དོན་ ང་དེར་གནས་ལ།
དེས་ན་དེའི་ ས་ ་ི ན་ ོང་ཉོན་མོངས་དང་མ ངས་ ན་ ི་མ་རིག་པ་ཡིན་མིན་ ི་ ད་པར་ལས་ངན་འ ོར་
འ ོ་བའི་མ་རིག་པའི་ ེན་འ ེལ་ཡིན་ན་མི་དགེ་བ་ཡིན་པ་དང་། བདེ་འ ོ་བའི་དེ་ཡིན་ན་ ང་མ་(༤༧༦ན)བ ན་
ཡིན་པར་དགོངས་སོ། །
མདོར་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་མ་རིག་པ་ལ་མཐོང་ ང་གི་ཆར་ ར་པ་ནི་ ག་པ་ཡིད་ ི་ མ་ཤེས་ཁོ་ནའི་
འཁོར་ ་འ ང་བའི་མ་རིག་པ་ཡིན་ཏེ།

་ཉོན་ ག་གི་ནང་ཚན་ ་ ར་པའི་མ་རིག་པ་དེ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

བདེན་པའི་ མ་པ་ལ་ ོངས་པའི་མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ ིར།
ང་བའི་མ་རིག་པ་དེ་ཡིན་ཏེ།

ོམ་ ང་གི་ཆར་ ར་པ་ན་བ ན་པ་ཡིད་ ི་འཁོར་ ་

དེས་ཁ་ནང་ ་བ ས་ནས་ ན་གཞི་ལ་ངར་སེམས་པའི་ ོ་ནས་ཉོན་མོངས་པར་

ེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར། འདིས་འ བ་ ེད་ ི་ལས་ ི་ ན་ ོང་ ེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་མ་

རིག་པར་ ར་པའི་ ོམ་ ང་གི་ ག་ཡིད་དང་མ ངས་པར་ ན་པའང་ཡོད་དེ། དེ་ལའང་བདེན་པ་ལ་ ོངས་པའི་
ཆ་དང་།

ལ་ལ་ ོངས་པའི་ཆའི་མ་རིག་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས།

འ བ་ ེད་ ་ི ཡན་ལག་ ན་ནས་ ོང་ ེད་ཡིན་ཏེ།
ལ།

་མས་ནི་འཕེན་ ེད་ ི་ལས་དང་།

ི་མས་ནི་

་མས་ནི་འཕེན་ ེད་ ི་ལས་ ི་བག་ཆགས་འཕེན་པར་ ེད་

ི་མས་ནི་འཕངས་པའི་བག་ཆགས་དེ་སད་པར་ ེད་པའི་ ིར་རོ། ། ་མ་ནི་ ེན་འ ེལ་དང་པོའ་མ་རིག་པ་

དང་། ི་མ་ནི་ ེད་ལེན་གཉིས་ལ་ངོས་འཛན་པ་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་ ོམ་པས་ ངས་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ ི་མ་རིག་པ་ཡོད་ན། དེ་འཕགས་ ད་ལ་ཡོད་པར་ཐལ་ཅིང་། དེ་
ཡོད་ན་འཕེན་ ེད་ ་ི ལས་གསོག་པར་ཐལ།
དེ་ ར་ན་ཇི་ ད་ །
བདེན་པ་མཐོང་ལ་འཕེན་པ་མེད། །
ེད་དང་ ལ་ལ་ཡང་ ིད་མེད། །
ཅེས་པས་མི་གནོད་དམ་ཞེ་ན། མི་གནོད་དེ།

ོམ་པས་ ང་ ར་ ར་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་མ་རིག་པ་ ིད་

པར་འཕེན་ ེད་ ་ི ལས་དེའི་ འི་ ན་ ོང་ ་ ར་པའི་ འི་ ེན་འ ེལ་དེར་བཅོམ་པས་མངོན་ ་མི་འ ར་བ་ལ་
དགོངས་ནས། བདེན་པ་མཐོང་ལ་འཕེན་པ་མེད། །(༤༧༦བ)ཅེས་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ། །
ཡང་ན་ ོམ་ ང་ ་ ར་པའི་འཕེན་འ བ་ ན་ནས་ ོང་ ེད་ ི་ཉོན་མོངས་ཅན་ ི་མ་རིག་པ་ཞིག་དེར་
འཕགས་ ད་ལ་ཡོད་ ་ ག་ ང་། དེས་འཕེན་འ བ་ ི་ལས་ ན་ནས་ ོང་བར་མི་ ེད་དེ། འཕེན་འ བ་ ི་ ས་
པའི་མ ་ཐོགས་མེད་ ་ཡོད་པ་དེ་ནི་མཐོང་ ང་ ་ ར་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ ི་མ་རིག་པ་དེ་ཡིན་ལ།

དེ་ནི་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་མངོན་ ་ ོགས་པའི་ ོ་ནས་ ང་བར་ ས་པའི་ ིར་དང་། འདི་ནི་མ ་ ང་བས་ ན་ནས་ ོང་
ཡང་མི་ ས་པའི་ ིར། དཔེར་ན། བསམ་གཏན་ ི་དངོས་གཞི་ལས་མ་ཉམས་པའི་འདོད་ ེན་ཅན་སོ་ ེ་ལ་འདོད་
པའི་ཉོན་ཡིད་ཡོད་ ང་། དེས་དེར་ ེ་བའི་ལས་མི་ ོང་བ་བཞིན་ནོ། །
འོ་ན་འཕགས་པ་འཁོར་བར་ ེ་བ་ལེན་པ་ཞིག་མི་ ིད་པར་འ ར་ཏེ།
དེའི་ ད་ལ་མི་ ིད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།

འཕེན་འ བ་ ི་ལས་ ན་ནས་ ོང་བ་

ཐེག་དམན་འཕགས་པའི་དབང་ ་ ས་ནའང་ ོན་མེད་ལ།

ཐེག་ཆེན་

འཕགས་པའི་དབང་ ་ ས་ ང་ ོན་མེད་དེ།
དང་པོ་ ར་ན། ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ ་ ་ཞིག་ ་ ེ་བ་ལ་མཚན་ན། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་
ི་མ་རིག་པ་གསར་པ་ཞིག་གི་འཕེན་ ེད་མེད་ ང་།

ར་བདེན་པ་མ་མཐོང་གོང་གི་བསམ་གཏན་དང་པོར་ ེ་

བའི་འཕེན་ ེད་ ་ི ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་མ་རིག་པ་ ངས་མེད་པ་ཡོད་པ་ཞིག་འ བ་ ེད་ ི་ལས་བསམ་གཏན་ ི་
ཉེར་བ ོགས་ཟག་མེད་ ས
ི ་དེའི་ ེད་ལེན་ ི་ ེན་འ ེལ་ ི་ཡན་ལག་གི་གོ་བཅད་པའི་ ལ་ ིས་མཚམས་ ར་
བར་ ས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ ིད་པ་འ བ་པར་ ེད་ལ།
གཉིས་པའི་དབང་ ་ ས་ན། འཁོར་བར་འཆིང་ ེད་ ི་ཉོན་མོངས་པའི་མ་རིག་པའི་ ེན་འ ེལ་ ི་ཡན་ལག་ལ་
མི་བ ེན་ ང་། འཁོར་བར་ ེ་ ེད་ ་ི ོམ་ ང་ ་ ར་པའི་ཉོན་མོངས་(༤༧༧ན)ཅན་ ི་མ་རིག་པ་ཆེད་ ་གཉེར་
ནས་མི་ ོང་བ་དེས་འཕེན་འ བ་ ་ི ་ ེན་ ས་ཏེ་བསམས་བཞིན་ ་འཁོར་བར་ ེ་བ་ལེན་པ་ཡིན་ནོ།

།ཡན་

ལག་བ ་གཉིས་ ་ི མ་རིག་པ་འདི་ལ་མཐོང་ ང་དང་ ོམ་ ང་གི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པ་འདི་ ང་གིས་ བ་པའང་ཡིན་
ཏེ། ལ་འ ོར་ ི་ས་ལས།

ན་ ་ གས་པས་ཡན་ལག་ ་ ངས་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ ི་ ོགས་གཅིག་ ེ། གང་

ཡང་རིམ་ ིས་ ངས་པ་ནི་མིན་ནོ་ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
མ་རིག་པ་འདིས་འ ་ ེད་ ་ི ན་ ོང་ ེད་ ལ་ནི། མ་རིག་པ་ཉིད་ནི་བདག་ ་ ོངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་
བདག་ཆགས་འ ང་། དེ་ལས་བདག་བདེ་འདོད་པ་འ ང་བ་ཡིན་ནོ། །
དེའང་ཚ་འདིར་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་། ི་མར་བདེ་འདོད་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ཚ་འདིར་བདེ་བ་འདོད་ནས་ ོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་དགེ་བའི་ལས་ ེད་པའོ། །
གཉིས་པ་ལའང་། ི་མར་འདོད་པའི་བདེ་འ ོ་འདོད་པ་དང་། ཁམས་གོང་གི་བདེ་འ ོ་འདོད་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ི་མ་དེ་འདོད་ནས་འདོད་པའི་སས་བ ས་ ི་ ིན་པ་གཏོང་བ་དང་།

ལ་ ིམས་ ང་བ་སོགས་

བསོད་ནམས་ ་ི ལས་གསོག་པར་ ེད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ི་མར་ཁམས་གོང་གི་དེ་འདོད་ནས་བསམ་གཏན་ག གས་མེད་ ི་ ོམས་འ ག་དག་པ་བ་

སོགས་མི་གཡོ་བའི་ལས་གསོག་པར་ ས་ནས་ཁམས་ག མ་སོ་སོར་ ེ་བར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་འ ་ ེད་ ་ི ེན་འ ེལ་ནི་ལས་ཏེ།

བཤད་མ་ཐག་པའི་མ་རིག་པ་དེས་ ན་ནས་ ོང་བའི་ཡང་ ིད་

འཕེན་ ེད་ ་ི ལས་སོ། །
འདི་ལ་ད ེ་ན། སེམས་པའི་ལས་དང་། བསམ་པའི་ལས་གཉིས་ལས།
དེའང་ ེ་ ས་ ་མ་ཡིད་ ་ི ལས་དང་། ི་མ་ ས་ངག་གི་ལས་ ་བཞེད་ལ།
མདོ་ ེ་པ་ཡན་ ིས་གཉིས་ཀ་སེམས་ ང་(༤༧༧བ)སེམས་པ་ལ་འདོད་ཅིང་། དེའི་ཚ་དང་པོ་ འི་ ན་ ོང་ ་
ར་པའི་སེམས་པ་དང་།

གཉིས་པ་ནི།

ས་ ་ི ན་ ོང་ ་ ར་པའི་སེམས་པའོ།

སེམས་པའི་ལས་གང་ ང་ཁོ་ནར་ངེས་ །ི

།དེ་ ར་ ི་ཚ་ ས་ངག་དང་ཡིད་ཤེས་འཁོར་ ི་

ན་གཞིའི་ ེང་གི་བག་ཆགས་ནི་འདིར་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ི་

ངས་ ་ི ལས་ ་མི་བ ང་ ེ། འ ་ ེད་ ་ི ེན་འ ེལ་ནི་བག་ཆགས་དེ་འཇོག་ ེད་ཡིན་པའི་ ་མཚན་ ིས་གང་
གིས་འཕེན་པར་ ེད་པའི་ཡན་ལག་ ་བཞག་པ་ཡིན་ ི། འ ་ ེད་ ི་ ེན་འ ེལ་དེས་འཕངས་པའི་བག་ཆགས་ནི་
ག་བ ལ་ ི་ འི་ ེན་ཡིན་པའི་ ་མཚན་ ིས་ཇི་ ར་འཕངས་པའི་ཡན་ལག་ ་བཞག་པའི་ ིར།

འདི་ལ་

ག མ། བསོད་ནམས་ ་ི ལས། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས། མི་གཡོ་བའི་ལས་སོ། །ལས་དེ་དག་གིས་རིམ་
བཞིན་འདོད་པའི་བདེ་འ ོ་དང་། ངན་འ ོ་དང་། ཁམས་གོང་ ་འཕེན་པར་ ེད་དོ། །འོ་ན་ལས་ ་མ་གཉིས་གཡོ་
བ་དང་།

ི་མ་མི་གཡོ་བའི་དོན་ཅི་ཞེ་ན།

་མ་གཉིས་ ི་ལས་ ི་ མ་པར་ ིན་པའི་མ ས་གཞན་ ་མི་གཡོ་ ེ།

བསོད་ནམས་ ་ི འ ་ ེད་ ས
ི ་བདེ་འ ོ་ཁོ་ན་དང་།

བསོད་ནམས་མིན་པའི་འ ་ ེད་ ི་ མ་ ིན་ངན་འ ོའ་ ེན་

ལས་འ ང་བར་ངེས་པའི་ ིར་རོ། །
འོན་ཏེ་བསོད་ནམས་ཡིན་མིན་ ི་འ ་ ེད་གཉིས་པོའ་ ་མ ན་ ི་འ ས་ ་ནི་ས་གཞན་ ་གཡོ་བ་མཐོང་ ེ།
བསོད་ནམས་ ་མ ན་ ི་འ ས་ ་ལོངས་ ོད་ ་ ་ངན་འ ོའ་ ེན་ལ་འ ང་བ་དང་། བསོད་ནམས་མིན་པའི་ ་
མ ན་ ི་འ ས་ ་ད ལ་བ་དང་ཕོངས་པ་ ་ ་བདེ་འ ོའ་ ེན་ལའང་འ ང་བར་མཐོང་བའི་ ིར།
མའི་འཕེན་ ེད་ ་ི ལས་ ་ི མ་ ིན་ ་མ་ཟད།

ཁམས་གོང་

་མ ན་ ི་འ ས་ འང་ཁམས་དེ་ཉིད་ ་འ ང་བར་ངེས་ ི།

ཁམས་གཞན་ ་གཡོ་མི་ ིད་པས་མི་གཡོ་བའི་ལས་སོ། །(༤༧༨ན)འདིར་འ ་ ེད་ཅེས་པའི་དོན་ནི། ་ ེད་ལས་
ག མ་འ ་འ ོད་ ་ི ེད་ཆ་ལ་དེར་བཏགས་སོ། །
ག མ་པ་ མ་པར་ཤེས་པའི་ ེན་འ ེལ་ནི། འ ་ ེད་ ི་ ེན་འ ེལ་དེའི་བག་ཆགས་གང་ ་འཇོག་གཞི་འ ར་
བའི་ ན་གཞིའི་ མ་ཤེས་དེའ།ོ །
དེ་ལའང་། ། འ ས་ ་ི ཆ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས།
དང་པོ་ནི། ལས་དེའི་བག་ཆགས་ ན་གཞིར་བཞག་ ོབས་ ིས་ ན་གཞི་དེས་ཡང་ ིད་ ི་མའི་ ག་བ ལ་
འ ང་ ང་ ་ ས་པ་ས་བོན་ ི་ཆ་དང་།
གཉིས་པ་ནི། ས་བོན་དེའི་ ས་པས་ ག་བ ལ་ ི་ ང་པོ་ཐོག་མར་མའི་མངལ་ ་ ང་བའི་ ན་གཞིའི་ཤེས་
ང་ མ་ ིན་ ི་ཆ་དེའ།ོ །
བཞི་པ་མིང་ག གས་ ་ི ེན་འ ེལ་ནི།

མ་པར་ཤེས་པས་ཉིང་མཚམས་ ར་བ་ནས་བ ང་།

རིམ་ ིས་

འཕེལ་བའི་ མ་ཤེས་ལས་གཞན་པའི་ ང་པོ་གཞན་བཞི་པོ་དེའ།ོ །དེ་ཡང་འདོད་ག གས་ན་མིང་ག གས་གཉིས་
ཀ་ཡོད་ལ། ག གས་མེད་ན་མིང་བཞིའི་ ེན་འ ེལ་ཡོད་ ང་། ག གས་ ི་ ེན་འ ེལ་མེད་པས་མིང་ག གས་ ི་
ེན་འ ེལ་ཞེས་གཅིག་ ་བ ོམས་ནས་ག ངས་སོ། །
་པ་ ེ་མཆེད་ ་ི ེན་འ ེལ་ནི། མིང་ག གས་ཡོངས་ ་ ོགས་པས་ ེ་མཆེད་ ག་ཡོངས་ ་ཚང་བའི་ ེན་
འ ེལ་ལོ། །འདིར་མིང་ག གས་ ་ི ེན་འ ེལ་དང་།

ེ་མཆེད་ ག་གི་ ེན་འ ེལ་སོ་སོར་འ ེད་པ་མི་འཐད་དེ།

ས་ ེས་ལ་དེ་ མས་ཅིག་ཅར་ ་ བ་པའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་མེད་དེ། མངལ་ ེས་ ི་དབང་ ་ ས་པའི་ ིར། དེའི་
་མཚན་ནི། ཡན་ལག་བ ་གཉིས་པོ་རིམ་ ིས་འ ང་བ་ནི་མངལ་ ེས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ ིར།
ག་པ་རེག་པའི་ ེན་འ ེལ་ནི།

ལ་དབང་ མ་ཤེས་ག མ་འ ད་ནས་ ལ་ཡོངས་ ་གཅོད་པར་ ེད་པའི་

སེམས་ ང་ངོ་། །འདིར་ ལ་ གདབང་པོ་ ག མ་ཤེས་ ག་ མས་ནི་ ོགས་པར་(༤༧༨བ) ་ལ། དེ་ག མ་
འ ད་ནས་ ལ་གཅོད་པའི་ ལ་ནི།

ལ་ ད་ཅིག་གིས་འ ར་བ་དེ་ཤེས་པ་ ད་ཅིག་གིས་ ོགས་པར་ ེད་པའི་

ོ་ནས་སོ། །འདི་ལ་བདེ་བ་ ོང་འ ར་ ི་རེག་པ།

ག་བ ལ་ ོང་འ ར་ ི་རེག་པ། བཏང་ ོམས་ ོང་འ ར་

ི་རེག་པའམ། ཡང་ན་མིག་གི་འ ས་ཏེ་རེག་པ་ནས་ཡིད་ ི་འ ས་ཏེ་རེག་པའི་བར་ ག་དང་། ཉོན་ཡིད་དང་ ན་
གཞིའི་ མ་ཤེས་ ་ི འཁོར་ ་ ང་བའི་རེག་པའོ། །
བ ན་པ་ཚར་བའི་ ེན་འ ེལ་ནི། རེག་པས་ཡོངས་ ་བཅད་པ་ ར་སིམ་ག ང་བར་མར་ཉམས་ ་ ོང་བའོ།
།
དེ་ལ་ད ེ་ན། ཚར་བ་ འམ། ཡང་ན་ ས་ཚར། སེམས་ཚར་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། དབང་ཤེས་འཁོར་ ་ ང་པའི་ཚར་བ་དང་།
གཉིས་པ་ནི། ཡིད་ཤེས་འཁོར་ ་ ང་བའི་ཚར་བའོ། །
ཡང་ན། མངོན་པར་འ ང་བ་བ ེན་པའི་ཚར་བ་དང་། མངོན་པར་ཞེན་པ་བ ེན་པའི་ཚར་བ་གཉིས་ལས། དང་
པོ་ཟག་མེད་ ་ི ཚར་བ་དང་། གཉིས་པ་ཟག་བཅས་ ི་ཚར་བའོ། །
བ ད་པ་ ེད་པའི་ ེན་འ ེལ་ནི། ཚར་བ་བདེ་ ག་ལ་ ང་དོར་ ་ཆགས་པའོ། །འདི་ལ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ ེད་
པ་དང་།

ག་བ ལ་འདོར་བར་ ེད་པ་དང་། བཏང་ ོམས་ལ་གཉིས་མིན་ ་ ེད་པ་དང་ག མ་མམ། ཡང་ན་

འདོད་ ེད། འཇིག་ ེད། ིད་པའི་ ེད་པ་དང་ག མ་མོ། །
ད ་པ་ལེན་པའི་ ེན་འ ེལ་ནི། བདེ་ ག་གི་ ་ཚལ་བ་ལ་འ ན་པའི་ ོ་ནས་ལེན་པའོ། །

ིར་ ེད་ལེན་གཉིས་ཀའང་ ག་བ ལ་ ི་ ང་པོ་དེ་འ བ་ ེད་ ི་ལས་ ན་ ོང་ ེད་ ི་ཉོན་མོངས་པའོ། །
ེད་ལེན་ ི་ ད་པར་ནི།

དང་པོར་ ེད་པ་དང་།

ིས་ ེད་པ་དེ་ཡོངས་ ་འཕེལ་བའི་ ད་པར་ ་འ ག་

འ ེལ་ལས་བཤད་ཅེས་འགའ་ཞིག་ཟེར་ ང་། དེ་ ར་ག ངས་པ་དེ་ ིད་པའི་ཤེས་ ན་ལེན་པའི་ཤེས་པར་འ ར་
བ་ལ་དགོངས་པ་(༤༧༩ན)ཡིན་ ི། དེ་ ་མིན་པར་ ིད་པ་འཕེལ་བའི་ ད་པར་ཉིད་ལ་ལེན་པར་བཤད་ན།

ིད་

པ་ནི་ཐོབ་པར་འ ན་པ་དང་། ལེན་པ་ནི་ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་གཉིས་ ད་པར་ཡིན་ནོ། །འགའ་ཞིག་གིས་ ེད་
པ་ནི་ཚར་བའི་ངོ་བོ་ལ་ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས་ཡིན་ལ། ལེན་པས་ནི་ཚར་བའི་ ་འཚལ་བ་ལ་འ ན་ཅིང་ཆགས་
པའི་འདོད་ཆགས་སོ་ཞེས་ ང་ཟེར་རོ། །
ལེན་པ་ལ་ད ེ་ན་བཞི་ ེ། འདོད་པའི་ཉེར་ལེན།

་བའི་ཉེར་ལེན།

ལ་ ིམས་བ ལ་ གས་ ི་ཉེར་ལེན།

བདག་ ་ ་བའི་ཉེར་ལེན་དང་བཞིའ།ོ །
དེའང་དང་པོ་ནི། འདོད་ཡོན་ ་ལ་ཆགས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ།
ནམ་མཁའི་མདོག་གིས་འ ལ་བའི་མདོ་ལས། འདོད་པའི་ལེན་པ་གང་ཞེ་ན། འདོད་པའི་རོ་ ོང་བར་ ེད་པ་དང་
ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ལས་ ་ལོག་ ག་ ་ ་གཉིས་པོ་དེ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། ལ་ ིམས་བ ལ་ གས་ ས
ི ་ ོམ་པ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ཉིད་ལས། བ ལ་ གས་དང་ཚངས་པར་ ོད་པས་ ེམས་པ་ མ་པར་དམིགས་པ་ ེ། ཞེས་སོ། །
བཞི་པ་ནི། བདག་དང་སེམས་ཅན་ ་ཆགས་པ་ ེ། བདག་དང་། སེམས་ཅན་དང་། ོག་དང་ཞེས་སོ། །
བ ་པ་ ིད་པའི་ ེན་འ ེལ་ནི།

རང་འ ས་ཡང་ ིད་ ི་མ་འཕེན་པར་ ེད་པའི་འཕེན་ ེད་ ི་ལས་ ི་བག་

ཆགས་ ན་གཞི་ལ་བཞག་པ་དེ་ཉིད་ ེད་ལེན་གཉིས་ ིས་གསོས་བཏབ་ནས་ ས་པ་མ ་ཅན་ ་ ར་པ་ ེ། ཡང་
ིད་ ི་མར་ ར་པའི་ཁམས་དང་། ས་གང་ ་ ེ་འ ར་ ི་ ིད་པ་དེའ།ོ །
ིད་པ་དེ་ལ་ ིར་ད ེ་ན། ད ལ་ ིད། ཡི་ གས་ ི་ ིད་པ། ད་འ ོའ་ ིད་པ། འི་ ིད་པ། མིའི་ ིད་པ།
ིད་པ་བར་མ། ལས་ ་ི ིད་པ་ཞེས་བ ན་ ་ག ངས་པའི་ ེན་འ ེལ་ ི་ཡན་ལག་ ་འཇོག་པའི་ ིད་པ་ནི་ལས་
་ི ིད་པ་ལ་ ེད་དོ། །(༤༧༩བ)
ཡང་ན་ད ེ་ ོ་འདི་ ར་ཡང་འ ར་ཏེ། ོན་ ས་ ི་ ིད་པ། འཆི་བའི་ ིད་པ། ེ་བའི་ ིད་པ། བར་དོའ་ ིད་
པའོ། །

དང་པོ་ནི། དང་པོར་ ེས་ནས་འཆི་བའི་ ད་ཅིག་ ་ལོགས་ཡན་ཆད་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། འཆི་བའི་སེམས་ ད་ཅིག་མ་དེའ།ོ །
ག མ་པ་ནི། ཐོག་མར་མའི་མངལ་ ་ ང་བའི་ ད་ཅིག་མ་དེའ།ོ །
བཞི་པ་ནི། ཤི་ནས་མ་ ེས་ ་ི བར་དེ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚ་ཚད་ཞག་བ ན་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། དེར་མ་ངེས་ཟེར་བ་
གཉིས་ ང་ལ།
གང་ ར་ནའང་དེའི་ ས་སོགས་ ་ི རང་བཞིན་ནི། མཛད་ལས།
ོན་ ས་ ིད་འ ང་ཤ་ གས་ཅན། །ཅེས་དང་།
རིས་མ ན་ ་མིག་དག་པས་མཐོང་། །
ལས་ ་ི ་འ ལ་ གས་དང་ ན། །
དབང་པོ་ ན་ཚང་ཐོགས་མེད་ ན། །
མི་ ོག་དེ་ནི་ ི་ཟའོ། །
ཡང་ན་ཁམས་ག མ་ ི་ད ེ་བས་ ིད་པ་ག མ་དང་།

ཡང་ན་ ེ་ ལ་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་ ིད་པ་ད ་ ེ།

འདོད་ནས་འདོད་དང་། འདོད་ནས་ག གས་དང་། འདོད་ནས་ག གས་མེད་དང་། དེ་བཞིན་ཁམས་གཞན་གཉིས་
ལ་མཚན་པས་ད ་དང་། ཞིབ་ ་ས་ད འི་ད ེ་བས་བ ད་ ་ ་གཅིག་ ་འ ར་ཏེ། ས་ད ་ནས་འདོད་ཁམས་
་ ེ་བ་ད ་དང་། ས་ད ་ནས་ ིད་ ེའི་བར་ ེ་བའི་དབང་ ་ ས་པའོ། །
བ ་གཅིག་པ་ ེ་བའི་ ེན་འ ེལ་ནི། ཉིང་མཚམས་ ར་བས་ མ་ ིན་ ི་ ང་པོ་གསར་ ་ བ་པའོ། །
ད ེ་ན།
མི་དང་ ད་འ ོ་ མ་པ་བཞི། །
ད ལ་བ་ མས་དང་ ་ མས་དང་། །
ིད་པ་བར་མ་བ ས་ཏེ་ ེ། །
ཡི་ གས་མངལ་ནས་ ེ་བའང་ཡིན། །
ཅེས་པའང་གིས་ ས་ ེས་ ང་བ ན་ཏོ། །
བ ་གཉིས་པ་ ་ཤིའི་ ེན་འ ེལ་ནི།

ས་པ་ན་ཚད་འ ར་བ་དང་། འཆི་བ་ ོག་འགགས་པའོ། །འོ་ན་ཁམས་

གོང་ ་འཆི་བ་ཡོད་ ང་ ་བ་མེད་དམ་ མ་ན། དབང་པོ་ ད་པའི་ ས་པ་མེད་ ང་། ག གས་(༤༨༠ན) ་ི ས་
ན་ ས་ ས
ི ་ཟད་པའི་ ་བ་ཡོད་དོ། །
གཉིས་པོ་དེ་ ེན་འ ེལ་གཅིག་ ་འཇོག་པ་ནི། མ་ ས་བཞིན་ ་འཆི་བའང་ ིད་ལ། འཆི་བ་ལའང་ ས་པ་ ོན་
་འ ོ་བའི་ ོ་ནས་དེ་གཉིས་ཡན་ལག་གཅིག་ ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །
མདོར་ན་ ེ་བ་དང་ ་ཤི་ནི་ མ་ ིན་མངོན་ ་ ར་པའི་གནས་ བས་སོ།
པར་ཡིན་ ི།

།དེ་ལས་ ་ཤི་ མ་ ིན་ ི་ ད་

མ་ ིན་དངོས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འཕེན་ ེད་དངོས་དེའི་ ་མ ན་ ི་འ ས་ ་ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་

འ ས་ ་འདི་གཉིས་ནི་ད་ ར་ ི་ཆ་ནས་བཞག་ ེ། བ་པའི་འ ས་ ར་འཇོག་པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན། དེ་རིང་
གི་ལོ་ཏོག་བཞིན་མིང་ག གས་ནས་ཚར་བའི་བར་བཞི་ནི་མ་འོངས་པའི་ཆ་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ།

འཕངས་པའི་

འ ས་ ར་འཇོག་པའི་ ིར། དཔེར་ན་སང་ཕོད་ ི་ལོ་ཐོག་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ེ་གནས་ ོང་འ ར་ ི་ལས་ ་ི དབང་ ་ ས་ན། ེ་ འི་ གས་ ིས་ཚ་ ་མའི་ཉོན་མོངས་པ་ ོད་
ས་ ་ི ང་པོ་ ་པོ་མ་རིག་པས་བ ས་པ་ཡིན་ཏེ།

མ་རིག་པ་གཙ་ཆེ་བའམ་དེས་བ ས་པ་ཡིན་པས་ན་ ་པོ་

ཐམས་ཅད་ལ་དེས་བཏགས་སོ། །
གཞན་ལའང་དེ་ ་ ར་ཤེས་པར་ ་དགོས་ཏེ།

ཚ་ ་མའི་ལས་གསོག་ ས་ ི་ ང་པོ་ ་པོ་དེ་འ ་ ེད་ཡིན་

ནོ། །
དེ་ནས་ཚ་འདིར་ཐོག་མར་མའི་མངལ་ ་ ང་བའི་གནས་ བས་ ི་ ང་པོ་ ་པོ་དེ་ མ་ཤེས་སོ། །
དེ་ནས་མེར་མེར་པོ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོའ་ ོ་མ་དོད་པའི་གནས་ བས་ ི་ ང་པོ་ ་ནི་མིང་དང་ག གས་སོ།
།
དབང་པོ་དོད་པ་ནས་བ ང་ ེ་ ལ་གཅོད་པར་མི་ ས་པའི་བར་ ི་ ང་པོ་ ་པོ་དེ་ ེ་མཆེད་ ག་གོ། །
ལ་གཅོད་ ས་པ་ནས་བ ང་ ེ་བདེ་ ག་གི་ ་ ེ་ ག་མི་ཤེས་པའི་བར་ ི་ ང་པོ་ ་པོ་དེ་རེག་པའོ། །
བདེ་ ག་གི་ ་ ེ་ ག་ ་ཤེས་པ་ནས་བ ང་ ེ་འ ིག་པ་ ོད་མི་ ས་པའི་བར་ ི་ ང་(༤༨༠བ)པོ་ ་ནི་ཚར་
བའོ། །
འ ིག་པ་ ོད་ ས་པ་ནས་བ ང་ ེ་འདོད་པའི་ ལ་དང་ ་མ་ ངས་པའི་བར་ ི་ ང་པོ་ ་དེ་ ེད་པའོ། །
དེ་ནས་འདོད་ ལ་དང་ ་ ངས་པའི་གནས་ བས་ ི་ ང་པོ་ ་པོ་དེ་ལེན་པའོ། །
དེ་ནས་ ེ་བ་ ི་མའི་ཡང་ ིད་འ བ་ ེད་ ་ི ལས་གསོག་པའི་གནས་ བས་ ི་ ང་པོ་ ་པོ་དེ་ ིད་པའོ། །

དེ་ནས་ཚ་ ི་མར་མའི་མངལ་ ་ ང་བའི་གནས་ བས་ ི་ ང་པོ་ ་པོ་དེ་ ེ་བའོ། །
དེས་ན་ཚ་ ི་མའི་མིང་དང་ག གས་ ེ་མཆེད་ ག་རེག་ཚར་བཞི་པོ་དེའང་ ་ཤིའི་ཁོངས་ ་བ ་བར་མཛད་
དེ།
་ ་ ང་པའི་མདོ་ལས།
མིང་དང་ག གས་ ་ི ེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ་ཤིའི་ ེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚར་བའི་བར་ འང་དེ་དང་འ འོ། །
ཞེས་ག ངས་ལ།
ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ཚ་ག མ་ལ་ ོགས་པའི་ ལ་ནི། ཇི་ ད་ །
ོན་དང་ ི་མཐར་གཉིས་གཉིས་དང་། །
བར་ ་བ ད་ཡོངས་ ོགས་ ན་ལ། །
མ་རིག་ཉོན་མོངས་ ོན་གནས་ བས། །
འ ་ ེད་དག་ནི་ ོན་ལས་ །ི །
མ་ཤེས་མཚམས་ ོར་ ང་པོ་ཡིན། །
མིང་དང་ག གས་ནི་དེ་ཕན་ཆད། །
ེ་མཆེད་ ག་དོད་ ན་ཆད་དོ། །
དེ་ནི་ག མ་འ ས་ ན་ཆད་དོ། །
རེག་པ་བདེ་ ག་ལ་སོགས་ །ི །
་ཤེས་ ས་པ་ ན་ཆད་དོ། །
ཚར་འ ིག་ ན་ཆད་ ེད་པ་ནི། །
ལོངས་ ོད་འ ིག་པ་ཆགས་ཅན་ ི། །
ཉེ་བར་ལེན་པ་ལོངས་ ོད་ མས། །
ཐོབ་པར་ ་ ིར་ཡོངས་ ག་པ། །
དེ་ ིད་འ ས་ ་འ ང་འ ར་བའི། །
ལས་ ེད་དེ་ནི་ ིད་པ་ཡིན། །

ཉིང་མཚམས་ ོར་བ་ ེ་བ་ཡིན། །
ཚར་བའི་བར་ནི་ ་ཤི་ཡིན། །ཅེས་སོ། །
དེ་ ར་བ ན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ན། ཇི་ ད་ །
ོན་དང་ ི་མཐའི་བར་དག་ལ། །
ོངས་པ་ མ་པར་བ ོག་ ིར་རོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ མ་ ང་གི་ ེན་འ ེལ་ནི་འགོག་ལམ་གང་ ང་གིས་བ ས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ།
(༤༨༡ན)པར་ ང་ ེད་དང་།

དེ་དག་ ང་ མ་

མ་པར་ ང་ཟིན་པ་དག་གིས་ ེ་བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ ེན་འ ེལ་ཡན་ལག་བ ་

གཉིས་པོ་དེ་དག་འགགས་ཟིན་པའི་འགོག་པ་ནི་འགོག་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ ང་། དེ་ ་ ེན་ལ་མི་ ོས་པ་ནི་མ་ཡིན་
ཏེ། ལ་བའི་འ ས་ ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
འདི་ མ་ ང་གི་ ེན་འ ེལ་ ་ཇི་ ར་འདོགས་ཤེ་ན། མ་རིག་པ་འགགས་པ་ནས་ ་ཤིའི་བར་འགགས་པ་ལ་
བསམ་ནས་དེ་ ར་འདོགས་པ་ཡིན་ཏེ།
་བ་ལས།
མ་རིག་འགགས་པར་ ར་ན་ནི། །
འ ་ ེད་ལ་སོགས་འ ང་མི་འ ར། །
མ་རིག་འགག་པར་འ ར་བ་ནི། །
ཤེས་པས་དེ་ཉིད་བ ོམས་པས་སོ། །ཞེས་བཤད་པ་ ར་རོ། །
ག མ་པ་ ེན་འ ེལ་ ི་ ་དོན་ནི། ངེས་པའི་དོན་ ་ མ་པར་བཞག་འཇོག་གི་བ ོས་པ་ཙམ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བ་
ེ། ་བཤད་ཞིབ་པར་ ོབ་དཔོན་ ་བའི་ཞབས་ ི་ཚག་གསལ་ ་གསལ་བས་དེར་བ ་བར་ འོ། །
བཞི་པ་ ་འ ས་ཚ་ ་ལ་ ོགས་པ་ལ་གཉིས། ད་ཅིག་མ་དང་། ན་ཆགས་པ་ལའོ། །
དང་པོ་ནི།
མ་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན།

ད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་བ ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ ོགས་ ིད་པ་ཡིན་ཏེ། འ ེལ་པ་ལས།

ད་ཅིག་

ད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ཡོད་པ་ ེ། ཞེས་པས་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ ོག་

གཅོད་པ་ ་ འི་ལས་དེ་ལ་བ ེན་ནས་མ་འོངས་པར་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་ ོགས་འ ར་
ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བདག་གི་ ་མ་ ེ་བ ན་ ིན་ལས་དབང་པོའ་ལེགས་བཤད་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། ེ་གནས་དང་། ལན་ ངས་གཞན་ལ་ ོང་འ ར་ ི་ལས་ ི་དབང་ ་ ས་པའོ། །
འགའ་ཞིག་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ ོང་འ ར་ ི་དབང་ ་ ས་ན་ ེན་འ ེལ་ ི་ ་འ ས་ཚར་གཅིག་ཚ་གཅིག་ལ་
ོགས་པ་ཡིན་ཟེར་བའང་བ ག་དགོས་སོ། །
དང་པོ་ལ་(༤༨༡བ)གཉིས་ཏེ། ེ་ ག་ ་ ་བའི་ གས་དང་། སེམས་ཙམ་པའི་ གས་སོ། །
དང་པོ་ལ་བོད་ ་ི ོབ་དཔོན་ ོན་ ང་བ་དག་ ོན་ ི་མཐའ་ལ་བ ེན་པའི་ ་འ ས་ཚར་གཅིག་དང་།

ི་མའི་

མཐའ་ལ་བ ེན་པའི་ ་འ ས་ཚར་གཅིག་ཅེས་འཆད་པ་ལ།
ཚར་དང་པོ་ནི།

ཚ་ ་མའི་མ་རིག་པ་དང་འ ་ ེད་གཉིས་ ིས་ ་ ས་པ་ལ་བ ེན་ནས་འ ས་ ་ཚ་འདིར་

མ་པར་ཤེས་པ་སོགས་ཡན་ལག་ འོ། །
ཚར་གཉིས་པ་ནི་ཚ་འདིའི་ ེད་པ་ལེན་པ་ ིད་པ་ག མ་ ིས་ ་ ས་ནས་འ ས་ ་ཚ་ ི་མ་ ེ་བ་དང་ ་ཤི་
འ ང་ངོ་། །
ཚ་ག མ་ལ་ ོགས་པའི་དབང་ ་ ས་ན་མ་རིག་པ་དང་འ ་ ེད་གཉིས་འཕེན་ ེད་དང་། མ་ཤེས་སོགས་ ་
འཕངས་པའི་འ ས་ ་དང་།

ེད་ལེན་ ིད་པ་ག མ་འ བ་ ེད་དང་།

ེ་བ་ ་ཤི་འ བ་པའི་འ ས་ ར་བཞག་

ལ། འདི་ལ་ད ད་པ་འདི་ ་ ་ཞིག་འ ག་པར་མངོན་ཏེ།
མདོར།

་འ ས་ཚར་གཅིག་ཚ་ག མ་ལ་ ོགས་པ་དངོས་ ་གསལ་ཞིང་། བོད་ ི་ ོབ་དཔོན་དག་མཛད་

རང་འ ེལ་ ི་དགོངས་པ་ཡིན་ཅེས་ཟེར་ནས།
ཚ་ག མ་ལ་ ་འ ས་ཚར་གཉིས་ ོགས་པ་ཡིན་ཅེས་ ་ན། དེ་ ར་ཚ་ག མ་ལ་ ོགས་པ་དེའི་ཚ་ཚ་འདིའི་
ེ་བ་དང་ ་ཤི་གཉིས་འཕངས་པའི་འ ས་ ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།
འ བ་ ེད་ ་ི འ ས་ ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

འཕངས་པའི་འ ས་ ར་མ་བཤད་པའི་ ིར་དང་།

འ བ་ ེད་ ི་ ་ ེད་ལེན་ ིད་པ་ག མ་ ོན་ ་མ་སོང་བའི་ཉེས་པ་ཡོད་

ལ། འོན་ཏེ་ ོན་ ི་མཐའ་དང་། ཚ་རབས་འདི་ལ་བ ེན་པའི་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ི་ ་འ ས་ཚར་གཅིག་མ་སོང་
བའི་ཉེས་པའང་ ང་ངོ་། །
དེ་བཞིན་ ་ཚ་འདིའི་ ེད་ལེན་དང་།

དེའི་ ས་པ་ ིད་པས་མཚམས་ ར་ནས་ ེ་བ་ ི་མ་ ་ཤི་འ ང་བར་

བཤད་པ་དེའི་ཚ་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ི་མ་ཚར་དེ་ལ་འཕེན་ ེད་ ི་ཡན་ལག་ ་(༤༨༢ན) ར་པའི་མ་རིག་པ་
ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་ ེན་འ ེལ་ ི་མ་ཚར་དེ་ལ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ ོན་ཡོད་ལ། ཡོད་ན་དེ་ ོན་ ི་མཐའ་ལ་
བ ེན་པའི་མ་རིག་པ་དེ་ཡིན་ནམ།

ེ་བ་ ི་མ་འ བ་ ེད་ ི་ ེད་ལེན་དང་མ ངས་ ན་ ་ ར་པའི་མ་རིག་པ་དེ་

ཡིན། དང་པོ་ ར་རོ་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ།

ོད་ ི་ ་འ ས་ཚར་གཉིས་ཚ་ག མ་ལ་ ོགས་པར་བཤད་པ་དེའི་ཚ་

ཚར་དང་པོའ་མ་རིག་པའི་ ེན་འ ེལ་དེ་ཚར་གཉིས་པའི་མ་རིག་པའི་ ེན་འ ེལ་ ་ ང་ན།

འཁོར་བ་ན་ཇི་ ིད་

འཁོར་ ི་བར་འཕེན་ ེད་ ་ི མ་རིག་པ་དེའང་དང་པོའ་མ་རིག་པ་གཅིག་ ་དེས་ཆོག་པའི་ ོན་གནས་པའི་ ིར་
དང་། གཉིས་པ་ ར་རོ་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། འ བ་ ེད་ ི་ ་ཉིད་འཕེན་ ེད་ ི་ ར་ཐལ་བར་བཤད་པའི་ ིར་ ོན་
དང་བཅས་པའོ། །
གཞན་ཡང་ མ་ཤེས་ ་ི ེན་འ ེལ་འཕེན་ ེད་ ི་ ་བ ོན་མེད་ཡིན་པ་ལ་ ན་གཞིའི་ མ་ཤེས་ཁས་མི་ལེན་
པའི་ ་མཚན་ ིས་འཕངས་པའི་འ ས་ ར་འཇོག་པ་དང་།

ཚ་ ི་མའི་མིང་ག གས་ ེ་མཆེད་སོགས་ ་ཤིའི་

ཡན་ལག་གི་ཁོངས་ ་བ ་བའོ་ཞེས་ཟེར་ནས་ ང་དོན་ ོག་བཤད་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་ བ་མཐའ་ངན་པའི་དོན་
ཡིན་ལ།
དེའང་ བས་འདིར།

ལ་བའི་དབང་པོ་ཆོས་ གས་ ་མཚའི་ཞལ་ ་ནས་ ་འ ས་ཚར་གཅིག་གིས་ཚ་

ག མ་ལ་ ོགས་པར་བཤད་ན། དེ་ ོགས་ ལ་ཇི་ ར་ཡིན་གཞན་དག་གིས་མ་ཤེས་པར་འོལ་ཚད་ ་ཚ་རབས་
་མའི་མ་རིག་པ། འ ་ ེད།

མ་ཤེས།

ེད་ལེན་ ིད་པ་ག མ་ ིས་ད་ འི་མིང་ག གས་ནས་ ་ཤིའི་བར་

ག་འཕངས་ལ། ཚ་འདིའི་མ་རིག་པ། འ ་ ེད། མ་ཤེས།

ེད་ལེན་ ིད་པ་ག མ་ ིས་ཚ་རབས་ ི་མའི་མིང་

ག གས་ནས་ ་ཤིའི་བར་ ག་འཕེན་པ་ཡིན་ཅེས་ངག་ ོས་ལས་ ང་ངོ་། །
འོ་ན་ ེ་ ་རང་ གས་(༤༨༢བ) ་ི ེན་འ ེལ་ཚར་གཅིག་ཚ་ག མ་ལ་ ོགས་པར་བཤད་པ་ ོན་མེད་གང་
ཡིན་ཅེ་ན། ཚ་གཅིག་ལ་མ་རིག་པས་ ན་ནས་བ ང་། འ ་ ེད་ ིས་ལས་ ི་ ས་པ་ཤེས་པ་ལ་བཞག་ ེ། ཡང་
ཚ་གཅིག་ལ་ ེད་ལེན་ ིས་གསོས་བཏབ་པས་ ིད་པའི་ལས་ ས་པ་མ ་ཅན་ ་ ས་པའོ། །དེའི་ ེ་བ་ ི་མ་ལ་
འ ས་ འི་ ེན་འ ེལ་ ག་ ོགས་པ་ ་ ་ལ་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། ་འ ས་ཚར་གཅིག་ཚ་གཉིས་ལ་ ོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚ་ ་མ་ནས་ ་ཉོན་མོངས་པའི་མ་རིག་པ་
དང་འ ་ ེད་ ས
ི ་ ན་གཞིའི་ མ་ཤེས་ལ་མིང་ག གས་སོགས་བཞི་པོ་འ ང་ ང་གི་ས་བོན་བཏབ་པར་འཕངས་
པ་དང་། འཕངས་པར་ ར་པའི་མིང་ག གས་སོགས་ ི་བག་ཆགས་དེ་ ེད་ལེན་གཉིས་ ིས་ ིད་པར་ ེད་པའི་
ལ་ ིས་ཏེ།

ིད་པར་ ས་པའི་དོན་ ང་ ེད་ལེན་དེས་བག་ཆགས་དེ་གསོས་བཏབ་པ་ཡིན་ལ། གསོས་བཏབ་

པའི་དོན་ ང་ ེད་ལེན་དེས་བག་ཆགས་དེ་ ད་ཅིག་གཉིས་པར་ མ་ ིན་འ ིན་ངེས་ ་ ས་པ་ ེ། རོལ་ ་ ང་
བའི་ས་བོན་ ་ ད་ ོད་གཤེར་ ི་ ེན་ ིས་ ད་ཅིག་གཉིས་པར་ ་ ་འ ིན་ངེས་ ་ ས་པ་ ་ ་ཡིན་ལ།

འཕངས་པའི་འ ས་ ་བཞི་པོ་དེའི་ཉེས་པའི་ ད་པར་ལ་ བ་འ ས་ ིས་ ེ་བ།

་ཤི་གཉིས་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །

མདོར་ན་ ་ ག་ཚ་རབས་ ་མར་ ོགས་པས་འ ས་ ་ ག་ཚ་འདིར་ ོགས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཞན་ཡང་ བས་འདིར་དཀའ་བའི་གནས་འདི་ ར་ད ད་པར་ ་ ེ། འཕེན་ ེད་ ི་ལས་ ི་ངོ་བོ་ལ་ ིད་པའི་
རང་ ོག་ ་མི་འཇོག་ ེ།

ིད་པའི་རང་ ོག་འཕེན་ ེད་ ི་ལས་ ིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ལ་འཇོག་པའི་ ིར་

དང་། དེ་འ བ་ ེད་ ་ི ལས་ ་མ་ད ད་ན་ངོས་འཛན་ལ་ད ད་ན་ངོས་མི་འཛན་ཏེ། འཕེན་ ེད་ ི་ལས་ ི་བག་
ཆགས་ལ་འ བ་ ེད་ ་ི ལས་ ་ི ས་(༤༨༣ན)པ་ གས་པའི་གནས་ བས་ལ་ ིད་པར་འཇོག་པའི་ ིར་རོ།

།

དེས་ན་ ེན་འ ེལ་འ ་ ེད་ནི། མ་ ིན་ ི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་འཕེན་ ེད་ཡིན་ ི། དེ་ ེད་ ེད་མ་ཡིན་པ་དང་། ིད་པ་དེ་
ནི་ མ་ ིན་ ི་ངོ་བོ་ ེད་ ེད་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ར་བཤད་ནས་ མ་ ིན་ ི་ ས་ ་ནི་འཕེན་ ེད་དངོས་དེ་འགགས་ནས་ ན་རིང་ ་ལོན་ཅིང་།

ིད་པ་ནི་

མ་ ིན་འ ིན་ངེས་ ་ ས་པའི་ ས་དེ་ནས་བ ང་ ེ་ཇི་ ིད་ མ་ ིན་ ན་མ་ཆད་པ་དེ་ ིད་ ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་ ིད་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ནི་ ང་མ་བ ན་ཡིན་ལ། འཕེན་ ེད་ ི་ངོ་བོ་ནི་དགེ་མི་དགེ་གང་ ང་ཁོ་ནར་གནས་པ་
དང་།
ཡིན་ལ།

དགེ་མི་དགེའི་བག་ཆགས་གསོས་འདེབས་ ེད་ལ་དགེ་མི་དགེ་ ང་མ་བ ན་ ི་ལས་ག མ་ཀ་ ིད་པ་
དེ་ ར་བཤད་པས་འཕེན་ ེད་དངོས་དང་།

དེའི་བག་ཆགས་གཉིས་ནི་ མ་ ིན་ ི་ ་དང་།

མིང་

ག གས་ནས་ཚར་བའི་བར་ མ་ ིན་དངོས་དང་། འ བ་ ེད་དངོས་དང་། དེའི་བག་ཆགས་ནི་ ལ་མཉམ་ ི་ ་
དང་། དེས་བ ེད་པའི་ ེ་བ་དང་ ་ཤི་ནི་དེའི་ ་མ ན་ ི་འ ས་ ར་འཇོག་ལ། ད ད་ན་ག གས་སོགས་ ི་
མ་ ིན་དངོས་ མས་ ང་རང་རང་གི་འ བ་ ེད་ ་མ་ ་མ་ལ་བ ོས་ཏེ་ ་མ ན་ ི་འ ས་ ར་འཇོག་པའང་
ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་སེམས་ཙམ་ གས་ ་ི ེན་འ ེལ་ ི་ ་འ ས་ཆ་གཅིག་ཚ་གཉིས་ལ་ ོགས་པ་དང་།

ོགས་ ལ་ ང་

འཕེན་ ེད་དང་འ བ་ ེད་དངོས་ནི་ཚ་ ་མར་ འི་དང་། དེའི་འ ས་ ་གཉིས་ཚ་འདིར་བཤད་ན།

ེན་འ ེལ་

བ ་གཉིས་ ་ི གོ་རིམ་འ ེན་པ་ན་ མ་ཤེས་ ་ི འོག་ ་ ེད་ལེན་ ིད་པ་ག མ་ ི་ ེན་འ ེལ་གོ་རིམ་ ་མཛད་
རིགས་པ་ལ་བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་དེར་མ་མཛད་དོ་ མ་ན།

ོན་མེད་དེ། བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ ེན་འ ེལ་ ི་

གོ་རིམ་ ངས་འ ེན་ ལ་འདི་ནི་ ེན་(༤༨༣བ)འ ེལ་ཚར་གཅིག་ཚ་ག མ་ལ་ ོགས་པར་བཤད་པ་ཐེག་དམན་
པའི་ ང་དེ་ཉིད་ཐེག་ཆེན་ ི་ ང་དང་ ོ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཞན་ཡང་སེམས་ཙམ་ གས་ ར་ན་ཚར་བའི་ ེན་ ིས་ ེད་པ་འ ང་བར་མདོ་ལས་བཤད་པ་དང་མི་མ ན་

པར་འ ར་ཏེ། འདིར་ནི་ ེད་ལེན་ མ་ ིན་ཚར་བ་སོགས་ ེད་ ེད་ ་བཤད་པའི་ ིར་ མ་ན། ོན་མེད་དེ། མ་
ིན་ ་ ར་པའི་མིང་ག གས་སོགས་མངོན་ ་ ར་ཟིན་པ་བཞི་པོ་འ བ་ ེད་དངོས་ ི་ ེད་ལེན་ ིད་པ་ག མ་
དེ་མི་འ ང་ཡང་།

མིང་ག གས་སོགས་ མ་ ིན་རང་གི་ངོ་བོ་དང་དེའི་ ད་པར་ ི་ ན་ ི་རང་ ས་དེར་ ི་མ་

ེད་ ེད་ ་ི ེད་ལེན་ ིད་པ་ག མ་འ ང་བ་ལ་དགོངས་པ་དང་།

དེར་མ་ཟད་ཚ་གཉིས་ལ་ ེན་འ ེལ་ཚར་

གཅིག་ ོགས་པར་བཤད་པས། ཡང་དེའི་ ེ་བ་ ི་མའི་འཕེན་ ེད་དང་འ བ་ ེད་ཚ་འདིར་བསགས་དགོས་པ་ལ་
དགོངས་ནས། ཚར་བ་ལས་ ེད་པ་འ ང་བར་ག ངས་པའི་ ིར། དེ་ ར་འཐད་པའི་དཔེ་ཡོད་དེ། ཚངས་རིས་ ི་
ེན་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་དངོས་གཞི་ཚར་བ་ལ་རོ་ ོང་བར་ ེད་པའི་ ེད་པ་འ ང་ལ།
གཞིའི་ ེང་གི་བག་ཆགས་ ་ི ས་པ་ ས་པར་ ེད་ཅིང་།

ེད་པ་དེས་ ན་

དེ་ ར་ ས་པས་ཚངས་རིས་ ི་ ེན་དེ་ལ་མིང་

ག གས་ མ་ ིན་ ི་ངོ་བོ་དང་། ་མ ན་ ི་ ད་པར་ ་ཤིའི་རིགས་འ ་ ི་མ་ ེད་པར་ ེད་པའོ། །དེས་ན་བག་
ཆགས་དེའི་ ས་པ་མ་ཟད་ ་ི བར་དེས་བ ེད་པའི་ མ་པར་ ིན་པ་འ ང་འ ར་རམ་ ང་ཟིན་ ན་མི་འཆད་པ་
ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལན་ ངས་གཞན་ལ་ ོང་འ ར་ ི་དབང་ ་ ས་ན་བ ་གཉིས་པོ་དེ་བ ལ་པ་ ང་ ར་ ི་བར་ཡང་
མི་ ོགས་པ་ ིད་དོ་ཞེས་མདོར་བཤད་དོ། །
་པ་ ས་ཡོད་བཏགས་ཡོད་ ་ི ེ་ ག་ནི།

བོད་ ་རབས་ ི་ ོབ་དཔོན་དག ེ་ ས་ ེན་འ ེལ་

(༤༨༤ན)ཚར་གཉིས་ཡོད་པ་ཚ་ག མ་ལ་ ོགས་པའི་དབང་ ་ ས་ནས།

དེའི་ཤེས་ ེད་ལ་ཚར་དང་པོ་ཉིད་ལ་

བ ིས་ན་ ས་ཡོད་ཡིན་པ་བ ན་དང་། བཏགས་ཡོད་ཡིན་པ་ འོ། །
འདོགས་ ལ་ཅི་ཞེ་ན། ེད་པ་དང་ལེན་པ་གཉིས་ནི་མ་རིག་པའི་ཆ་ལ་བཏགས་སོ། ། ིད་པ་ནི་འ ་ ེད་ ི་ཆ་
ལའོ། ། ེ་བ་ མ་ཤེས་ ་ི ཆ་ལའོ། ། ་ཤི་མིང་ག གས་ལ་སོགས་པ་བཞིའི་ཆ་ལའོ། །ཚར་གཉིས་པ་ཉིད་ལ་བ ི་
ན། ས་ཡོད་ཡིན་པ་ ། བཏགས་ཡོད་ཡིན་པ་བ ན་ལོ། །ཇི་ ར་བཏགས་ཞེ་ན། མ་རིག་པ་ནི་ ེད་ལེན་ ི་ཆ་ལ་
བཏགས། འ ་ ེད་ནི་ ིད་པའི་ཆ་ལའོ། ། མ་ཤེས་ནི་ ེ་བའི་ཆ་ལའོ། །མིང་དང་ག གས་ལ་སོགས་པ་བཞི་ནི་ ་
ཤིའི་ཆ་ལ་བཏགས་སོ། །
དེ་ ར་ ས་བཏགས་ ་ི མ་ད ེ་འ ང་བ་དེ་ ེ་ འི་ གས་ལ་ ེན་འ ེལ་ཚར་གཉིས་ཚ་ག མ་ལ་ ོགས་
པའི་རིགས་པ་ཡིན་ཟེར་ལོ། །
དེ་ལ་ནི་འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་དབང་

་ ི ི་ས་ ་ ་ ི་བྷ་ འི་ཞལ་ ་ནས།

བོད་ ་རབས་པ་དག་གི་འདོད་པ་དེ་ནི་ ན་ ལ་ཡིན་ཏེ། ེན་འ ེལ་ ི་ཡན་ལག་ཚར་གཅིག་གམ་
གཉིས་གང་འཇོག་ ང་དངོས་པོའ་ ེང་ནས་འཇོག་དགོས་ ི། དངོས་མེད་ ི་ ེང་ནས་ཡན་ལག་བ ་
གཉིས་ ་ི མ་གཞག་མི་ ང་ ེ། ན་ ོབ་ ་དོན་ ེད་མི་ ས་པའི་ ིར། དེས་ན་ ེན་འ ེལ་ཡན་ལག་
བ ་གཉིས་ཚར་གཅིག་ཚ་ག མ་ལ་ ོགས་པའི་དབང་ ་ ས་པ་ན། ཚ་ག མ་པའི་མ་རིག་པའི་ ེན་
འ ེལ་སོགས་བ ན་པོ་དེ་དངོས་ ་མི་གསལ་བས་ཆད་པར་ཐལ་ མ་པ་དང་། ཚ་བར་པ་ལ་ ེད་ལེན་
སོགས་ ་པོ་དེ་དངོས་ ་མི་གསལ་བས་ཆད་པར་ཐལ་ མ་པའི་ ོ་ ང་ལ་ ས་བཏགས་ ་ ོན་པ་ནི་
ང་བའི་དོན་ཡིན་ལ། དེས་ན་ ས་བཏགས་ ་བཤད་པ་ཉིད་ ེན་(༤༨༤ན)འ ེལ་ཚར་གཅིག་ཚ་
ག མ་ལ་ ོགས་པའི་ བ་ ེད་ཡང་དག་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ཚར་གཅིག་ཚ་ག མ་ལ་ ོགས་པ་འདི་མཛད་རང་གི་ ང་ ་གསལ་ཏེ།
ོན་དང་ ི་མཐར་གཉིས་གཉིས་དང་། །
བར་ ་བ ད་ཡོངས་ ོགས་ ན་ལ། །ཞེས་འ ང་ངོ་། །
དེ་ ར་ཐེག་པ་ ན་མོང་ ་བཤད་ན།

ན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་ ེད་པའི་ ེན་འ ེལ་ཞེས་བ ོད་པའི་ ་མཚན་ཅི་

ཞེ་ན། ཡན་ལག་བ ་གཉིས་པོ་དེ་ཉོན་མོངས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ལས་ ི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། གཞིའི་ཉོན་
མོངས་པ་ག མ་ ་འ ་བའི་ ིར་དེ་ ད་བ ོད་པ་ཡིན་ནོ།

།དེའང་མ་རིག་པ་དང་ ེད་ལེན་གང་ཡིན་པ་ནི་ཉོན་

མོངས་པའིའང་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་ནོ། །འ ་ ེད་དང་ ིད་པ་ནི་ལས་ ི་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་ནོ། ། མ་
ཤེས་ནས་ཚར་བའི་བར་ ་དང་ ་ཤི་ ེ་བ ན་ནི་གཞིའི་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ག མ་ཡིན་པའི་ ་མཚན་གོ་
རིམ་བཞིན་མ་རིག་པ་སོགས་ག མ་པོ་དེ་ངོ་བོ་ཉོན་མོངས་ཡིན་པར་མ་ཟད།

ར་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཚལ་ཞིང་

ལེན་པར་ ེད་པའི་ ིར་དང་། ལས་དེ་དག་ཉོན་མོངས་པ་ ་མ་དེ་ག མ་ ིས་བ ེད་པའི་ལས་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་
དང་།

ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་ མ་ཤེས་སོགས་བ ན་པོ་གཞི་གང་གི་ ེང་ ་ཉོན་མོངས་པའམ་ ཿཁ་དེ་ ོང་བར་

འ ར་བའི་ ིར།
དེ་ ད་ ། ་ བ་ཞབས་ ས
ི ་ ང་།
ག མ་པོ་དག་ལས་གཉིས་འ ང་ ེ། །
གཉིས་ལས་བ ན་འ ང་བ ན་ལས་ ང་། །

ག མ་འ ང་ ིད་པའི་འཁོར་ལོ་ ེ། །
དེ་ཉིད་ཡང་དང་ཡང་ ་འཁོར། །ཞེས་སོ། །
ག་པ་ས་མ ངས་པ་དང་མི་མ ངས་པའི་ ེ་ ག་ནི།
བ ན་བཅོས་ལས་འ ང་བ་ ར་(༤༨༥ན)བ ོད་དེ།

་ཡ་ཀཿ ་ཡ་བ ་ ི་ ེན་འ ེལ་ མ་ད ེ་ཞེས་ ་བའི་
དེའང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་ཡིད་ ་ི འཁོར་ ་འ ང་བའི་མ་

རིག་པ་ནི་སེམས་ཅན་ ི་རིས་གང་ ་ལས་བསགས་པའི་རིས་དེ་ཉིད་ ་གཏོགས་ཏེ། མ་རིག་པ་དེ་ མ་ ིན་འཕེན་
ེད་ ་ི ལས་དེའི་ འི་ ན་ ོང་ཡིན་པའི་ ིར།

མ་པར་ཤེས་པའི་ ེན་འ ེལ་ཡང་ལས་གསོག་པའི་འ ོ་བ་དེ་ཉིད་

་གཏོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་ཡིད་དང་ ན་གཞིའི་ མ་ཤེས་ནི་ལས་གསོག་པ་པོ་གང་གི་འ ོ་བའི་ ས་ ེན་དེ་ཉིད་
་གཏོགས་པའི་ ིར་རོ།

།ཡིད་ཤེས་འཁོར་ ི་མ་རིག་པ་ནི་གང་ ་ ེ་འ ར་ ི་འོག་ས་ཉིད་བ ང་བ་གཙ་ཆེ་ལ།

འཕངས་པ་དང་ བ་པའི་འ ས་ ་ ག་ནི་གང་ ་ ེ་འ ར་ ི་ས་དེ་ཉིད་ཁོ་ནར་གཏོགས་པས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། འ ་
ེད་དང་ ིད་པ་གཉིས་ནི་གང་ ་ ེ་འ ར་ ི་ས་དེ་ཁོ་ནར་གཏོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ས་གཞན་ ི་ མ་ ིན་འཕེན་ ེད་
ས་དེའི་ མ་ ིན་འཕེན་ ེད་ ་འགལ་བའི་ ིར་དང་། ས་དེའི་ མ་ ིན་ ེད་ ེད་ས་གཞན་ ི་ མ་ ིན་ ེད་ ེད་ ་
འགལ་བའི་ ིར་རོ། །ལེན་པ་ཡང་ ེ་འ ར་ ི་ས་དང་མ ངས་པ་ཡིན་ཏེ།

ེ་འ ར་ ི་ མ་ ིན་གསོས་འདེབས་

ེད་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ ིར་རོ། ། ེད་པ་ནི་ལེན་པ་ ར་ ེ་འ ར་ ི་སར་མ ངས་པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། དཔེར་ན་
འདོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་ ེ་བའི་ཚ།
ཡིན་ ང་།

དེ་ བས་ ི་ ེད་པ་དེ་འདོད་པའི་ཚར་བ་ལ་བ ེན་པའི་ ེད་པ་

ལེན་པ་ནི་དང་པོའ་ཚར་བའི་ འི་ཉེ་བར་ལེན་པར་ ེད་པའོ།

།ཡང་ འི་ ོམས་འ ག་བ ོམ་པའི་

དབང་ ་ ས་ནས་འདོད་ ེན་ལ་བསམ་གཏན་ ི་ཚར་བ་ལ་ ེད་པའི་ ེད་པ་འ ང་བ་ཡིན་ཅེས་ཁ་ཅིག་འདོད་དོ། །
འདི་ཙམ་ ་བ ོད་པས་ས་མ ངས་ ་ི དོན་རགས་པའི་རིམ་པ་ ོངས་པར་འ ར་བ་ཡིན་ནོ། །
ས་པ།
ག་ ན་ ིས་བ ས་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་ཆོས། །(༤༨༥བ)
ཟག་བཅས་ ་འ ས་བ ་བ་མེད་པ་དང་། །
འགོག་ལམ་ ིས་བ ས་ ན་ནས་ མ་ ང་ཆོས། །
ཟག་མེད་ ་དང་འ ས་ ར་ཡིད་ ོན་ ིས། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།

དང་པོ་ནི། མཐོང་ལམ་ ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་ ་བའི་ ིར་མཐོང་ལམ་ ི་ ོགས་པ་དེ་ཉིད་
ཡང་དང་ཡང་ ་ ོམ་པར་ ེད་དོ་ཞེས་བར་ བས་ ི་ཚག་ ་བཅད་པས་ག ངས་པར་མཛད་དོ། །
འདིར་དོགས་པའི་གནས་ ང་ཞིག་ ང་ ེ། འགའ་ཞིག་གི་ གས་ལ་ཚགས་ ་བཅད་པ་འདི་ ོམ་ལམ་ ེ་མོའ་
ེ་ཚན་ ་ ད་ ང་། ོབ་དཔོན་བཟང་པོའ་ཞབས་ ིས་མཐོང་ལམ་ ི་ ེ་ཚན་ ་ ད་པར་མཛད་ལ། དེའང་མཉམ་
བཞག་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་དང་།

ེས་ཐོབ་ ེན་འ ེལ་ལ་ ོག་ ལ་གཉིས་མཐོང་ལམ་ ་མི་ ང་བས་མཐོང་ལམ་

ེ་ ོར་ ་མི་གཏོགས་ ང་། མཐོང་ལམ་ ེ་ ོར་ ི་ ད་པར་ ི་ལམ་ཡིན་པས་མཐོང་ལམ་ ི་ ེ་ཚན་ ་ ད་པར་
མཛད་དོ། །མཉམ་བཞག་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་འདི་མཐོང་ལམ་ ེ་ ོར་ ་མི་ ང་བ་ཅི་ཞེ་ན། མཐོང་ལམ་ ད་ཅིག་
བ ་ ག་པོ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཉེར་ལེན་ ོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་བསམས་གཏན་ ག་པོ་གང་ལ་བ ེན་པ་
དེ་ཁོ་ན་ལ་བ ེན་ ི། ས་གཞན་ ་དབང་པོ་འཕོ་བའི་ལོང་མེད་པའི་ ིར། སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ནི་རང་ ་ཆོས་
མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་ལས་མི་ ེ་བས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ།

དེ་ནས་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་པའི། །
ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་ ོམས་ གས་ནས། །
ེན་ཅིང་འ ེལ་འ ང་ གས་མ ན་དང་། །
གས་མི་མ ན་ལ་ ོག་པར་ དེ ། །
མདོར།
ང་ཆེན་ མ་ལ་ ོད་པའི་ཚ་ མ་པར་ཐར་པ་བ ད་པོ་དེ་དག་དང་། མཐར་ ིས་གནས་པའི་ ོམས་
པར་འ ག་པ་ད ་པོ་དེ་དག་ མ་པར་ ེ་ཞིང་སེང་གེ་ མ་པར་བ ིངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་ ོམས་
པར་འ ག་གོ། །ཏིང་ངེ་འཛན་དེ་ལ་གནས་ནས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བའི་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་
གས་དང་མ ན་པ་དང་། མི་མ ན་པ་ལ་སོ་སོར་ ོག་(༤༨༦ན)གོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། མཐོང་ལམ་ ེ་མོ་ཐོབ་པའི་ ེས་དེ་ནས་མཐར་གནས་ད འི་བདག་ཉིད་ཅན་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་
སེང་གེ་ མ་པར་བ ིངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་ ོམས་པར་ གས་ནས།

དེ་ལས་ ང་བ་ན་འཁོར་བའི་ ེན་ཅིང་

འ ེལ་འ ང་ གས་མ ན་དང་།

ང་འདས་ ་ི ེན་ཅིང་འ ེལ་འ ང་ གས་མི་མ ན་ལ་ ོག་པར་ ེད་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་ཐོབ་ཟིན་པའི་ ལ་འ ོར་པ་དེ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་འཇིགས་པ་
མེད་པའི་ ིར།

སེང་གེ་ མ་པར་བ ིངས་པའམ་ ེན་པའི་མིང་ཅན་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་ ོམས་པར་འ ག་ཅིང་།

ཏིང་ངེ་འཛན་ཞི་བར་གནས་པའི་མཆོག་འདིའི་སེམས་ ེན་ བ་པ་ལས།

དེ་མ་ཐག་པའི་ ས་ ིས་ ག་མཐོང་གི་

ཤེས་རབ་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ལ་མ་རིག་པའི་ ེན་ ིས་འ ་ ེད་ནས་རིམ་བཞིན་ཡན་ལག་ མས་སོ་
ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ གས་དང་མ ན་པ་དང་།

་ེ བ་འགགས་པས་ ་ཤི་འགག་གོ་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པས་

གས་དང་མི་མ ན་པར་ཡང་དག་པར་ ག
ོ ་གོ། །
དེ་ ར་ ོགས་པའི་དགོས་པ་ནི། ད་ ེ་ཆེན་པོ་ མས་ ་ ིམ་བ ་གཉིས། ཡན་ལག་བ ་གཉིས། ེ་མཆེད་
བ ་གཉིས་སོགས་ ས
ི ་ ིབ་པ་ ལ་བའི་བདེན་དོན་བ ་གཉིས་ ི་བདག་ཉིད་ས་བ ་གཉིས་ ི་གོ་འཕང་དམ་པར་
སོན་པའི་ ག་པའི་ ་འ བ་པར་བཤད་དོ། །
ག མ་པ་ ོམ་ལམ་ ེ་མོ་ལ་བ ན། གཉེན་པོ་ ོམ་པའི་ལམ་ ི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དང་། ོམ་ ང་ ོག་པ་
ཇི་ ར་ ང་བའི་ ལ།
ག ང་ ོག་ད །

ང་ ་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་བ ེན་པའི་ག ང་ ོག་ད །

ང་ ་གང་ཟག་ཙམ་ལ་བ ེན་པའི་འཛན་ ོག་ད །

ང་ ་ མ་ ང་ཙམ་ལ་བ ེན་པའི་

ང་ ་དེར་འདོགས་པའི་ ་ཙམ་ལ་བ ེན་

པའི་(༤༨༦བ)འཛན་ ོག་ད ། དེ་ ར་ ངས་པས་ ེ་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། གོང་གི་འ ོས་དོན་ལས་ ེང་བ ངས་ཏེ་བ ོད་པར་ ་ལ། དེའང་འཕགས་སེང་གིས། མཐོང་ལམ་
ད་པར་ལམ་ ་བཤད་པའི་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་བཤད་པའི་ བས་ ་བོད་ ི་ ོབ་དཔོན་དག་
གིས་ ན་ཀ་བཀོད་པ་བསལ་བ་དང་།

ོར་བ་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་དང་དངོས་གཞི་ཐོད་ ལ་ ིས་ ོམས་པར་

འ ག་པའི་ ལ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། དེས་ཇི་ ར་ ོམས་འ ག་ ེད་པའི་ ལ་གང་ཡིན་བསམ་པ། གཉེན་
པོར་ ར་པའི་ ོམས་འ ག་དེ་དག་གི་ ང་ ་ཇི་ ར་ ོང་བའི་ ལ་བཤད་པ།

ང་གཞན་དང་འགལ་བ་ ང་བ་

དང་ ་ལས།
དང་པོ་ནི། བོད་ ་ི ོབ་དཔོན་དག་གིས། ཉི་ ང་ །
མཐོང་ལམ་པ་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་མི་ ས་པར་བསམས་ནས། ོམ་པའི་ལམ་ནི་མཐར་

གནས་ ོམས་འ ག་གིས་བ ས་སོ། །དེའང་ཐོད་ ལ་ ི་ ོམས་འ ག་གིས་བ ས་སོ། །ཞེས་སོགས་
དང་།
སེང་གེ་ མ་བ ིངས་མཐོང་ལམ་དང་། ཐོད་ ལ་ ོམ་ལམ་ ་འཆད་པ་ནི་མདོ་དང་འགལ་ཏེ། མདོར། ཏིང་ངེ་
འཛན་དེ་གཉིས་ཤེས་རབ་ ་ི ཕར་ ིན་ ་གཞན་ ་བ ས་པའི་ནང་ནས་བསམ་གཏན་ ི་ཕར་ ིན་ཉིད་ཡིན་པར་
ག ངས་པའི་ ིར་དང་། མདོ་དང་འགལ་བ་དེར་མ་ཟད་རང་གི་ཁས་ ངས་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛན་འདི་
གཉིས་ནི་བསམ་གཏན་ ི་ཕར་ ིན་ཡིན་ལ།

ོད་ ིས་བསམ་གཏན་ནི་ ར་མཐོང་(༤༨༧ན)ལམ་ ་དེ་ ར་ ག་

ཚན་ ག་གི་ མ་པ་ མ་ ་ ག་ནི་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ ིར་དང་། མཐོང་ལམ་ ་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་མི་
འ ག་གོ་ མ་པ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛན་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ ོད་ ིས་མཐོང་ལམ་ ་བཤད་པའི་ ིར་དང་།

དེ་ཉིད་

མཐར་གནས་ ་ི ོམས་འ ག་ད ་ གས་དང་མ ན་མི་མ ན་གཉིས་པོ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་པས་ ད་པར་ ་
ས་པའི་ ིར་དང་། མཐོང་ལམ་པ་ ིར་མི་ ོག་གི་བསམ་གཏན་ཡན་ལག་ཡོངས་ ་ཟད་པ་དང་ཞེས་པའི་མདོར།
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མ་ཐར་བ ད་ ོམས་འ ག་ད ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་གོ། །འདོད་ན།

ན་ གས་ནས་

རང་ ང་ བ་ ་ི བར་ཐོབ་པར་ ས་སོ་ཞེས་དང་། འགོག་ ོམས་ལ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་དག་ ང་འ ག་
ན།

ཉན་རང་གི་ ངས་ ོགས་ ་ི ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ ་བ ས་པར་བཤད་པའི་ ིར་དང་།

གཞན་ཡང་ ོམ་ལམ་ ོམས་འ ག་ད ས་བ ས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཞིང་། འོན་ཏེ་ ོམས་འ ག་ད ་ ོམ་ལམ་ ིས་
བ ས་སོ་ མ་ནའང་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །
དེས་ན་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ཉིད་ ་ི ས་བཤད་ཐོད་ ལ་ཡིན་ ི།
བར་ ེད་ལ། དེ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ཉིད་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནར་བ འོ་ཞེས་ ་

ེད་ ས
ི ་འཕགས་སེང་གི་བཞེད་པ་མངོན་མ ེན་ ་ ས་པའི་མཐོང་ལམ་

པས་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་མི་ ས་པར་བསམས་ནས་ཞེས་ ་བར་ ས་པ་དེས་ནི་མངོན་མ ེན་མ་
ཐིངས་་པ་ཡིན་ཏེ།

འཕགས་སེང་གིས་ནི་ཐེག་ཆེན་ ི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་ ས་

པར་དེ་དག་གི་ག ང་རབ་ལས་གསལ་བའི་ ིར་དང་།
མེད་དེ།

ོམ་ལམ་ ོམས་འ ག་ད ས་བ ས་པ་ཐལ་བའི་ ོན་

ོམ་པའི་ལམ་ ིས་ཤེས་ ིབ་ ་ི ོག་པ་བ ་དང་(༤༨༧བ)བ ད་པོ་ས་དང་པོ་ནས་བ ་པའི་བར་ ི་

མཐར་གནས་ ་ི ོམས་འ ག་བ ད་ ་ ་གཅིག་གིས་ ོང་བ་ནི་ མ་དོན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།
གཉིས་དང་།

་བ ་པ་ མས་ ་ི ག ག་གི་ནོར་ ་ར ་ཀ་ར།

གནས་ ས་པ་སོགས་མཁས་པའི་དབང་པོ་ མས་ཞལ་འཆམ་པར།

ི་པ་དང་།

།འཕགས་སེང་

ོབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་འ ང་

མཐོང་ལམ་ ི་ ད་པར་ལམ་ ིས་བ ས་

པའི་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ ་ི ཏིང་ངེ་འཛན་དང་།

ོམ་ལམ་དངོས་གཞིའི་ ོར་བ་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་གཉིས་མདོ་

ལས་བཤད་པ་ ར་ཐ་དད་ ་འ ེལ་པར་མཛད་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་ ང་ བས་འདིར་དེའི་ ོགས་ ་གནས་པ་ཡིན་ ི།
གངས་ཅན་པ་ ི་བ ོལ་དཔའ་ཐལ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་འཕགས་པ་ལ་ ར་བ་བཏབ་བོ་ཞེས་པའི་ ་བ་མ་བཟོད་
ནས།

ན་མ ེན་གཉིས་པ་ད ིག་གཉེན་ ི་ ོབ་མར་ ར་པའི་འཕགས་པ་ ོལ་ ེ་དེ་ཉི་ ི་ ང་བར་ ེད་པའི་

འཕགས་པ་ ོལ་ ེ་དེ་མ་ཡིན་པར་འ ག་ཅེས་ ་དགོས་པ་ ང་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ོར་བ་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་དང་དངོས་གཞི་ཐོད་ ལ་དེའི་ ལ་ནི་མཐར་གནས་ ི་ ོམས་འ ག་
ད ་ཡིན་ཅིང་། དེའང་བསམ་གཏན་དང་ག གས་མེད་བཞི་ཡི་ མ་པར་བཞག་པ་ནི་གོང་ ་བ ན་ཟིན་ལ།
འགོག་པའི་ ོམས་འ ག་གི་དོན་ངེས་པར་ ་བ་ལ་ ག་ལས།

གང་ཟག་གང་གིས་ ོམས་པར་འ ག་པ།

ཁམས་གང་ ་ ོམས་པར་འ ག་པ། ས་གང་གིས་སེམས་ལ་བ ེན་པ། དགག་ ་གང་འགོག་པ།

ོམས་འ ག་

རང་གི་ངོ་བོ། ས་ཇི་ཙམ་ ་ ོམས་པར་འ ག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཉན་ཐོས་ ་ི དབང་ ་ ས་ནས་ ས་མངོན་ ེད་དང་། ད ་བཅོམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་ མ་ ོལ་
གཉིས་ ས
ི ་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་པ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
འགོག་(༤༨༨ན)པ་ཐོབ་པའི་ ིར་མི་འོང་། །
ས་ ས
ི ་མངོན་ མ་ ེད་པར་འདོད། །ཅེས་དང་།
འགོག་ཐོབ་གཉིས་ཀ་ལས་ མ་ ོལ། །ཞེས་སོ། །
མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས།
རང་སངས་ ས་ ང་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་པ་བཤད་དོ། །
ཐེག་ཆེན་ ི་དབང་ ་ ས་ན་ མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས།
བ ལ་པ་ ངས་མེད་པ་གཉིས་ ས
ི ་ངེས་པར་འ ང་བའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང་། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་ གས་པ།
ཞེས་སོ། །

ོབ་དཔོན་ལེགས་ ན་ ེད་ ་ི རིན་ཆེན་ ོན་ལས།
དབང་པོ་ ོན་པོ་ནི་བ ལ་པ་ ངས་མེད་པ་ག མ་ ིས་མངོན་པར་ ོགས་པར་འཚང་ ་ལ། དབང་པོ་
འ ིང་པོ་ནི་བ ལ་པ་ ངས་མེད་པ་བ ན་ ིས་སོ། །དབང་པོ་ ལ་པོ་ནི་བ ལ་པ་ ངས་མེད་ མ་ ་
སོ་ག མ་ ིས་སོ། །དབང་པོ་ ལ་པོའ་དབང་ ་ ས་ན་ཚགས་ ོར་གཉིས་ ་ ངས་མེད་ག མ། ས་
བ ་པོ་རེ་རེ་ལ་ ངས་མེད་ག མ་ག མ་གསོག་པ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ གས་སོ། །
དབང་པོ་ ོན་པོའ་དབང་ ་ ས་ན་མོས་ ོད་ ་ ངས་མེད་གཅིགམ་དག་སར་ ངས་མེད་གཅིགདག་སར་
ངས་མེད་གཅིག་ ེ།
ངས་མེད་གཉིས་ནི་ ོགས་པ་ཡིས། །
ོམ་པ་ཡི་ནི་མཐར་ ིན་ཏེ། །ཞེས་དང་།
བ ད་ ོང་འ ེལ་པ་ལས།
ངས་མེད་དང་པོ་ནི་ཚགས་ ་ི ས་ནས་བ མས་ཏེ་ས་དང་པོའ་བར་ ོགས་པར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། ི་མ་མེད་པའི་ས་ནས་བ ང་ ེ་ས་བ ན་པའི་བར་རོ། །
ག མ་པ་ནི། ས་མི་གཡོ་བ་ནས་བ ང་ ེ་སངས་ ས་ ི་སའི་བར་ འོ། །ཞེས་སོ། །
ང་ བ་སེམས་དཔའི་ས་ལས། ཚགས་ ོར་གཉིས་ ་ ངས་མེད་གཅིག ས་དང་པོ་ནས་བ ན་པའི་བར་ ་
གཅིགདག་པ་ས་ག མ་ ་གཅིག་གོ། །
དེ་ཉིད་ལས།
ངས་མེད་པ་ནི། བ ལ་(༤༨༨བ)པ་ཆེན་པོ་ ངས་ ་ི གནས་གཞན་ ག་ ་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་
སོ། །
དེ་དག་ནི་ཞར་ལས་འོངས་པའོ། །
འ ག་པའི་ས་ ག་པ་ལས།
འདི་ ེན་འ ང་བའི་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་དེ། །

ཤེས་རབ་གནས་པས་འགོག་པ་ཐོབ་པར་འ ར། །ཞེས་དང་།
ས་བ ན་པ་ལས།
ད་ཅིག་ལ་ནི་འགོག་པར་འ ག་འ ར་ཞིང་། །ཞེས་སོ། །
དེ་དག་དང་མ ན་པར་མདོ་ ེ་ས་བ ་པར།
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ས་ ག་པ་ཡན་ཆད་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་ལ། བ ན་པར་སེམས་ ི་
ད་ཅིག་གཅིག་ལ་འ ག་ ེ། འགོག་པ་མངོན་ ་ ས་པ། ཞེས་མི་ འོ། །
འདི་ ར་འ ང་བ་ནི་མཚན་མ་མེད་པའི་ ལ་ ིས་ ོམས་པར་འ ག་ ས་མི་ ས་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ ི།

ིར་

སེམས་དཔས་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་ན་མཐོང་ལམ་ནས་འ ག་ ས་པ་ཡིན་ཏེ།
མདོ་ལས།
ིར་མི་ ོག་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་འདོད་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ ོམས་
པར་འ ག་གོ། །ཞེས་ ་བ་ནས། འགོག་པའི་བར་ལ་ ོམས་པར་འ ག་གོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཉན་ཐོས་པ་ ར་ན། དང་པོར་འདོད་ཁམས་ ་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་ཅིང་ ིས་ག གས་
ཁམས་ ་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་པ་ཡིན་ཏེ།
ན་བ ས་ལས།
འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ནི་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པ་ ེ། མི་ མས་ ི་ནང་ ་མངོན་པར་ བ་
བོ། །མི་ མས་ ་ི ནང་ ་མངོན་པར་བ བས་ནས། མི་ མས་ ི་ནང་ འམ། ག གས་ ི་ཁམས་ ་
མངོན་ ་ ེད་དོ། །ག གས་མེད་པའི་ཁམས་ ་ནི་འདི་མངོན་འ ར་མེད་དེ། ཞེས་དང་།
མཛད་ལས།
གཉིས་ཀ་འདོད་དང་ག གས་ ེན་ཅན། །
འགོག་པ་དང་པོར་མིའི་ནང་ ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་ཀ་ཞེས་པ་ནི་ ོམས་འ ག་གཉིས་སོ། །

དེ་དག་ནི་ཉན་(༤༨༩ན)ཐོས་ ེ་པ་ ན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པའི་དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །
སེམས་ཙམ་པ་ ར་ན། དང་པོ་འདོད་ཁམས་ ་ ོམས་པར་འ ག་ཅིང་ ིས་ཁམས་ག མ་ཆར་ ་ ོམས་པར་
འ ག་པ་ཡིན་ཏེ།
མ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས།
ན་གཞིའི་ མ་པར་ཤེས་པ་བཞག་ན་ནི་མངོན་ ་འ ོ་བ་ཡིན་པར་བ ་བར་ འོ། །ཞེས་སོ།
བཞག་པ་ནི་ཁས་ལེན་པའོ། །
ག མ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ོམས་པར་འ ག་པ་དང་། ང་བའི་ ེན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། མཛད་འ ེལ་ལས།
འ ་ཤེས་མེད་འ ་ཤེས་མེད་མིན་ ི་ ེ་མཆེད་ ི་ས་ཁོ་ན་ཡིན། ཅེས་སོ། །
ིད་ ེའི་སེམས་ཐོབ་པའི་ ེས་ ་ཆོས་ཉིད་ཡིད་ལ་ ས་པས་ ིད་ ེའི་སེམས་ཆ་ ་བ་དེ་འགགས་ནས་འགོག་
པའི་ ོམས་འ ག་ ེ་བ་ཡིན་ཏེ།
ག ས་པོ་ཆེས་ ས་པའི་མདོ་ལས།
མཚན་མ་མེད་པའི་ད ིངས་ལ་ ོམས་པར་འ ག་པའི་ ་ནི་ ་ལགས། ེན་ནི་ ་ལགས། ཞེས་ ིས་
པའི་ལན་ ། གཉིས་ཏེ། མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་མི་ ེད་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་ད ིངས་ཡིད་
ལ་ ེད་པའོ། །ཞེས་སོ།
ཉན་ཐོས་ ་ི ས་ལས།
ཚར་བ་དང་འ ་ཤེས་གཉིས་ལ་རགས་པ་དང་།

དེ་གཉིས་དང་ ལ་བ་ལ་ཞི་བར་ཡིད་ལ་ ས་པ་ལས་དེ་ ེ་

བར་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། ིད་ ེའི་སེམས་དག་པ་བ་དང་། ཟག་མེད་ཅི་ཡང་མེད་གང་ ང་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
རང་གི་དག་དང་འོག་མ་ཡི། །
འཕགས་པའི་སེམས་ ས
ི ་དེ་ལས་ ང་། །ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། ཚགས་བ ན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཅི་རིགས་ ་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ།
ན་བ ས་ལས།
འ ་ཤེས་དང་ཚར་བ་འགོག་པ་གང་ཞེ་ན། ཅིའང་མེད་པའི་ ེ་མཆེད་ ི་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ། ིད་
པའི་ ེ་མོ་ལས་ ེན་ ་བ ོད་པའི་ཞི་བར་གནས་པའི་འ ་ཤེས་ ོན་ ་བཏང་བའི་ཡིད་ལ་(༤༨༩བ) ེད་
པས། སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བའི་ཆོས་བ ན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། བ ན་པ་དེ་དག་ལས་ ང་ཁ་
ཅིག་འགོགཅེས་སོ། །
ད ་བཅོམ་པ་ཆོས་ ོབ་ ས
ི ་མདོ་ ེ་ ན་ལས་བ ས་པ་ལས།
ེན་ ་བ ོད་པ་ནི་ ེ་བ་མེད་པ་དང་འགག་པ་མེད་པ་མངོན་ ་ ར་པའོ། །
ཞེས་སོ།
འཕགས་པ་འོག་མ་ག མ་ག་ཞི་བའོ། །
ཡང་ན་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། འ ག་འ ེལ་ལས།
ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་པ་ཡིན་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་འགོག་པ་ཞེས་བ ོད་དོ། འདིར་
ོས་པ་ཐམས་ཅད་འགག་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །ཞེས་སོ། །
་པ་ནི། སེམས་ཙམ་པས་ ན་གཞི་ མ་ཤེས་ ་ི ེང་ ་དགག་ ་ཚགས་བ ན་འཁོར་དང་བཅས་པ་འགོག་པ་ལ་
འདོད་ ང་། སངས་ ས་ ་ི སར་ ན་གཞིའི་ མ་པར་ཤེས་པ་མེད་པས། དེ་ ར་ན་དེར་འགོག་ ོམས་མེད་པར་
འ ར་བས་འདི་མི་འཐད་དོ། །དེས་ན་དགག་གཞི་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་སམ། ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ལ་ ོས་པའི་
ཚགས་ཇི་ ེད་བཀག་པའི་འགོག་པ་དེའ།ོ །
ཉན་ཐོས་པས་ནི། ས་ལ་ མ་ཤེས་འགོག་པ་ལ་འདོད་པ་ཡིན་ལ།
མཆོད་ ིན་ ིས་ ས་པའི་མདོ་ལས།
དེའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ས་དང་ ལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
ག་པ་ཉན་རང་གཉིས་ནི། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས།
ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ས་ཐོབ་ནས། །

བ ལ་པའི་བར་ ་མི་སད་དོ། །ཞེས་སོ། །
སེམས་དཔས་ནི། ཉི་མའི་ ིང་པོའ་མདོ་ལས།
ང་ བ་སེམས་དཔས་ནི་ཉི་མ་གཅིག་ནས་བ ན་ ི་བར་ ོམས་པར་འ ག་ ེ། ས་རིང་མོ་ཞིག་ ་
ོམས་པར་ གས་ན་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ོད་པ་ལས་དམན་པར་འ ར་རོ། །ཞེས་སོ། །
ིང་ ེ་པ ་དཀར་པོ་ལས།
ེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ནི་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་པ་ཉིད་
ས
ི ་བར་ ི་བ ལ་(༤༩༠ན)པ་བ ་པོ་དེ་དག་འདའ་བར་ ེད་དོ། །ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ཇི་ ར་ ོམས་འ ག་ ེད་པའི་ ལ་གང་ཡིན་བསམ་པ་ནི། ོར་བ་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ནི།
མདོར།
རབ་འ ོར་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ་ཏིང་ངེ་འཛན་སེང་གེ་ མ་པར་བ ིངས་པ་དེ་
གང་ཞེ་ན། རབ་འ ོར་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདོད་པས་དབེན། ིག་ཏོ་མི་དགེ་
བའི་ཆོས་ ས
ི ་དབེན་པ། ོག་པ་དང་བཅས་པ། ད ོད་པ་དང་བཅས་པ། དབེན་པ་ལས་ ེས་པའི་དགའ་
བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཉེ་བར་བ བས་ཏེ་གནས་སོ་ཞེས་ ་བ་ནས། འ ་ཤེས་མེད་
འ ་ཤེས་མེད་མིན་ ི་ ེ་མཆེད་ ི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པའི་ ོམས་འ ག་ལ་
ོམས་པར་འ ག་གོ། །འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ལས་ལངས་ནས་འ ་ཤེས་མེད་འ ་ཤེས་མེད་
མིན་ ི་ ེ་མཆེད་ལ་ ོམས་པར་འ ག་གོ་ཞེས་ ་བ་ནས། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལས་ལངས་ནས་
བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་གོ། །ཞེས་སོ། །
ཐོད་ ལ་ ང་ ་ནི། མདོར།
འ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ་ཏིང་ངེ་འཛན་ཐོད་ ལ་དེ་གང་ཞེ་ན། རབ་འ ོར། འདི་
ལ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདོད་པས་དབེན། ིག་ཏོ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་ ིས་དབེན་
པ། ོག་པ་དང་བཅས་པ། ད ོད་པ་དང་བཅས་པ། དབེན་པ་ལས་ ེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་
བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཉེ་བར་བ བས་ཏེ་གནས་སོ་ཞེས་ ་བ་ནས། འ ་ཤེས་མེད་འ ་ཤེས་མེད་མིན་

ི་ ེ་མཆེད་ ་ི ོམས་པར་འ ག་པ་ལས་ལངས་ནས་འ ་ཤེས་དང་ཚར་བ་འགོག་པ་ལ་ཉེ་བར་ བ་ ེ་
གནས་སོ། །འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ ོམས་པར་
འ ག་གོ། །ཞེས་སོ། །
ཐོད་(༤༩༠བ) ལ་འ ིང་ནི། མདོར།
བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་གོ།
འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་གོ་ཞེས་
་བ་ནས། འ ་ཤེས་མེད་འ ་ཤེས་མེད་མིན་ ེ་མཆེད་ ི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ལས་ལངས་ནས་
འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ལ་འ ག་གོ། །ཞེས་སོ། །
ཐོད་ ལ་ཆེན་པོ་ནི། མདོར།
འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ལས་ལངས་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་ ་ ེད་དོ། །མཉམ་
པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་ལས་འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་གོ། འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་
ལས་ལངས་ནས་ཉམས་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་ ་ ེད་དོ། །མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་ལས་
འ ་ཤེས་མེད་འ ་ཤེས་མེད་མིན་ ི་ ེ་མཆེད་ ི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་གོ་ཞེས་ ་
བ་ནས། མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་ལས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་གོ། །བསམ་
གཏན་དང་པོ་ལས་ལངས་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་ ་ ེད་དོ། །
ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་བ ན་པར་མཛད་དེ།

དེའང་དང་པོ་ ོར་བ་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ནི།

མཐར་གནས་ ི་

ོམས་འ ག་ད ་ལ་ཆོས་གཞན་མ་ ེལ་བར་ཡར་འོང་ གས་མ ན་དང་། མར་འོང་ གས་མི་མ ན་གཉིས་ལ་
ོམས་པར་འ ག་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་ད ེ་ན། ས་གཉིས་པ་ནས་བ ་པའི་བར་ ི་དངོས་གཞི་ཐོད་ ལ་བ ད་ ་
་གཅིག་གི་ད ེ་བས་ ོར་བ་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ ང་བ ད་ ་ ་གཅིག་ཡོད་ལ། གནས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་ན་བཅོ་
བ ད་ཡོད་དོ། །འགའ་ཞིག་ཡར་འོང་མར་འོང་གི་འགོག་པ་གཉིས་གཅིག་ ་ ས་པའི་གནས་བ ་བ ན་ཡིན་ཟེར་
རོ། །
ཐོད་ ལ་ ང་ ་ནི།

མཐར་གནས་(༤༩༡ན) ་ི ོམས་འ ག་ད ་ལ་ཆོས་གཞན་མ་ ེལ་བར་ཡར་འོང་

གས་མ ན་ ་ ོམས་པར་འ ག་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། འདིའི་ད ེ་བའང་ད ་ཁོ་ནར་ ངས་ངེས་པར་འདོད་དོ། །ཁ་

ཅིག་ ོར་བ་སེང་བ ིངས་ ོན་ ་བཏང་ནས་ཐོད་ ལ་འ ིང་པོ་ཐོབ་ ིར་ ་མཐར་ ི་ ོམས་འ ག་ད ་ལ་ཡར་
འོང་ གས་མ ན་དང་མར་འོང་ གས་མི་མ ན་གཉིས་ལ་ ོམས་པར་འ ག་ཟེར་རོ། །འདི་ལའང་ཁ་ཅིག་གནས་
བཅོ་བ ད་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་གནས་བཅོ་བ ད་མེད་དེ། དེ་མར་འོང་གི་འགོག་ ོམས་མེད་
པའི་ ིར་ཏེ། དེ་ཡར་འོང་གི་འགོག་ ོམས་ལས་ལངས་ཏེ་འ ་ཤེས་མེད་འ ་ཤེས་མེད་མིན་ལ་ ོམས་པར་ གས་
པར་ ས་པའི་ ིར་ཞེས་སོ། །ཁ་ཅིག་དེས་མི་གནོད་དེ། འགོག་པ་དེ་གཉིས་ ི་བར་ ་འདོད་སེམས་གཅིག་གིས་
མཚམས་བ ང་བར་ ས་པས་གནས་བཅོ་བ ད་ བ་པ་ཡིན་ཟེར་རོ། །
ཡང་ཁ་ཅིགཐོད་ ལ་ ང་ འི་མིང་ཅན་ ི་རིགས་མ ན་མི་མ ན་ ི་ཆོས་སེལ་བ་དང་ཆོས་བོར་བ་གང་ཡང་
བར་ ་མ་བ ག་པའི་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ ་ ་དེ་ཐོད་ ལ་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ། ཐོད་ ལ་ ི་ ་བཤད་འ ག་གང་
ཡང་མ་ཚང་བའི་ ིར་ཞེ་ན།

དེ་ལ་ཐོད་ ལ་ ི་ ་བཤད་ ད་གང་ཡང་མེད་ ང་ཐོད་ ལ་ ་བཞག་པ་འཐད་དེ།

བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་ མ་ ་དེ་ལ་ཐོད་ ལ་ ི་ཐ་ ད་མཛད་པའི་ ིར་རོ། །འདི་ལ་འགའ་ཞིག་ཐོད་ ལ་ ང་ ་
འདི་ཐོད་ ལ་དངོས་མ་ཡིན་ ི། ་ ག་པའི་ད ས་ས་བ ན་པ་ ར་ཐོད་ ལ་ ི་ད ས་ས་བ ན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
་བར་ ེད་པའང་ཡོད་དོ། །
ཐོད་ ལ་འ ིང་ནི། མཐར་ ི་ ོམས་འ ག་དང་པོ་བ ད་ལ་འགོག་པ་རེ་རེ་ ེལ་ནས་བ ོམས་པས་བ ་ ག་
དང་།

མཐར་ ིད་ ེའི་སེམས་ ་ི ཐོད་ ལ་དེ་ལས་ ང་བར་ ེད་ཅིང་།

(༤༩༡བ)བཞག་པའི་སེམས་ཞིག་མངོན་ ་ ེད་པ་དང་བ ་བ ན་ཡིན་ལ།

ལངས་ ེས་ ་མཉམ་པར་མ་
དེ་ ར་ ི་ཚ་ ིད་ ེའི་སེམས་ལས་

ལངས་པ་དེ་ལ་ ད་ ང་དང་། དེ་ ས་གཅིག་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་བ ་བ ན་ ་འ ེན་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལས་
གཞན་ལངས་ ེས་ ་ི མཉམ་བཞག་མིན་པའི་འདོད་སེམས་ནི་ཞར་འོང་ཐོད་ ལ་ཆེ་འ ིང་གི་མཚམས་འཛན་ཡིན་
ནོ། །དེ་དག་ གས་ལས་བ ོག་ ེ་འདོད་སེམས་དང་། དེ་ནས་ ིད་ ེའི་སེམས་རིམ་བཞིན་ ་འ ་ཤེས་མེད་འ ་
ཤེས་མེད་མིན་ལ་ ོམས་པར་ གས་ནས་ ར་འ ་ཤེས་མེད་འ ་ཤེས་མེད་མིན་དང་།

དེ་ནས་འགོག་པ་ནས་

བསམ་གཏན་དང་པོའ་བར་ ་འགོག་པ་དང་ ེལ་བས་ མ་ ་ ་བཞི་དང་། མཐར་འདོད་པའི་སེམས་གཅིག་དང་
བཅས་པས་སོ་ ར་ བ་པོ། །
ཁ་ཅིག་ཐོད་ ལ་འ ིང་པོ་དེ་བཅོ་བ ད་ཡིན་ལ། བ ་ ག་པོ་གོང་དང་འ ་བ་ལས། འགོག་པ་ལས་ ིད་ ེ་ལ་
ད་ ང་དང་བ ་བ ན། ིད་ ེ་ནས་འདོད་སེམས་དང་བཅོ་བ ད་ཟེར་རོ། །
ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་ཐོད་ ལ་འ ིང་པོ་ལ་གནས་ཉི་ ་ཡོད་དེ། འགོག་པའི་མ ག་ཐོག་ ་ ད་ ང་དེ་ནས་འདོད་

སེམས། དེ་ནས་འགོག་པ། དེ་ནས་འདོད་སེམས་མངོན་ ་ ེད་པས་ཉི་ ་ཟེར་པ་འ ག་ ང་མདོ་དང་ ར་ནས་
བ ག་དགོས་སོ། །
འདིར་བོད་ཁ་ཅིག་ མ་ལས་འགོག་པ་ལས་ ང་བ་ ིད་ ེའི་སེམས་ལ་བ ེན་པར་བཤད་པ་དེ་མཚན་ཉིད་ ི་
གས་ལས་ ང་འ ང་བ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
རང་གི་དག་དང་འོག་ས་ཡི། །
འཕགས་པའི་སེམས་ ས
ི ་དེ་ལས་ ང་། །
ཞེས་ ང་སེམས་མངོན་ ་ ེད་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་དེ་ ད་ག ངས་པ་ཡིན་ ི།

ད་ ང་ཞེས་འཕགས་ ལ་

ི་བ ་ལས་མ་ ང་བའོ་ཞེས་ ་བ་ན། གཞན་དག་ ད་ ང་ ས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ ་ ་ཞིག་ཅེས་འཚལ་བའི་ཚ།
ལ་ལ་ཞིག་(༤༩༢ན)འདོད་སེམས་མངོན་ ་ ེད་པའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ།

ིད་ ེ་དང་དེའི་ ེས་ཐོག་གི་འགོག་པ་ཤིན་ ་

ཞི་བ་མཐར་ ག་པ་གཉིས་པོ་དེ་ ེལ་བའི་མ ག་ཐོག་ ་འདོད་སེམས་མངོན་ ་ ེད་མི་ ས་ལ།
པས་དེ་མངོན་ ་ ེད་ ས་པའི་ ིར་དང་།

ད་ ང་ ས་

འགོག་པ་ལ་ཡིད་ཤེས་འགགས་པས་འགོག་པ་ལས་ ང་བའི་ཚ་ ིད་

ེའི་མ ག་སེམས་ ས
ི ་ ང་དགོས་པའི་ ིར་ཞེས་འཆད་པ་དང་། འདོད་སེམས་མངོན་ ་ ེད་པའི་དགོས་པ་ཡང་
ཐོད་ ལ་འ ིང་པོའ་ བས་ ་འགོག་པ་དང་འགོག་པ་ ེལ་བའི་ ིར་ཡིན་ལ།
དགོས་པ་ཡང་ས་ ག་པ་མན་ཆད་ ་ ད་ ང་མེད་པས།

འགོག་པ་དང་འགོག་པ་ ེལ་བའི་

ད་ཅིག་གི་འགོག་པ་ནས་ ད་ཅིག་ལ་འགོག་པར་

ོམས་པར་འ ག་མི་ ས་པ་དེ་ ད་ ང་གི་མ ་ལས་འགོག་པ་ ད་ཅིག་གི་འགོག་པ་ ད་ཅིག་མར་འ ག་ ས་
པའི་ ིར་དང་། དེས་ན་འགོག་པ་ ་ ིའི་མཚམས་འདོད་སེམས་ ིས་འཛན་དགོས་ཞེས་པ་དང་། ཡང་ ད་ ང་གི་
མ ག་ཐོག་ ་འདོད་སེམས་མངོན་ ་ ེད་པའི་ ་མཚན་ནི། འགོག་པ་དང་འདོད་སེམས་ ེལ་ ས་མི་ ས་བ ག་
པའི་ཆེད་ཡིན་ཟེར་རོ། །
འདི་དག་ལ་ ང་ཟད་ད ད་པར་ ་ ེ།

ིར་འགོག་པ་ལས་ ང་བའི་ཚ་ ིད་ ེ་དང་ཅིའང་མེད་ ི་སེམས་ལ་

བ ེན་དགོས་པ་ནི་ཐེག་དམན་པ་དག་གི་ གས་ཡིན་ ི། ཐེག་ཆེན་པ་ ར་ན་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་ ང་
ཅི་ ེད་ ང་མི་ ོག་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་པས་ ང་འ ག་ཅི་ ེད་རང་དབང་གི་ མ་པར་བཤད་དོ། །
གཞན་ཡང་ཐོད་ ལ་འ ིང་པོའ་ བས་འདིར། འགོག་པ་དང་འགོག་པ་ ེལ་བ་མདོ་དང་། བ ན་བཅོས་ ་
འ ེལ་ ི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མདོར་དེ་ ་ ་མི་གསལ་བའི་ ིར་དང་། འགའ་ཞིག་གནས་ཉི་ འི་ མ་གཞག་

ེད་པ་ ར་ན། འགོག་པ་དང་འགོག་པ་ ེལ་ཆོས་ ་ ེད་པ་མངོན་(༤༩༢བ)གསལ་ཟེར་བ་ཡང་། མདོར་འགོག་
པ་ལ་ ེལ་གཞི་དང་ ེལ་ཆོས་ ་ ས་པ་མ་ ེ་བར་ ེལ་ཆོས་འགོག་པ་གཉིས་ ི་ མ་གཞག་ ེད་པ་ནི་ནོར་བ་
ཡིན་ནོ། །
བ ན་བཅོས་ ་བར། ཐོད་ ལ་འ ིང་པོ་ནི། འགོག་པའི་བར་ ་མི་འ ར་འ ོ། །ཞེས་པའི་ཚག་ ར་ཙམ་ལས་
མི་གསལ་ཞིང་།
འ ེལ་པར།
དེ་ ་ ་དེ་མངོན་ ་ ས་ནས་དེའི་འོག་ ་འགོག་པ་ལའོ། །
ཞེས་འ ང་བས་ལེགས་པར་ཐོན་པ་ཡིན་ མ་ན། དེ་ནི་ཐོད་ ལ་ཆེན་པོའ་ བས་ ི་འ ེལ་པ་ཡིན་ནོ། །
འགོག་པ་ ་ ིའི་མཚམས་འདོད་སེམས་ ས
ི ་འཛན་མི་དགོས་ཏེ།

ོད་ ར་ན་དེའི་མཚམས་ ིད་ ེའི་ ད་

ང་ཉིད་ ས
ི ་བ ང་བར་ བ་པའི་ ིར་ ར་འདོད་སེམས་ ིས་མཚམས་འཛན་མི་དགོས་སོ། །
མདོར་ན་འགོག་པ་ནས་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་ཅེས་ ་བ་འདི་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་ ེལ་གཞིར་བཞག་
ནས་གནས་བཅོ་བ ད་ལ་ཡར་སོང་དང་མར་འོང་གི་དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ལ། དེའང་ཐོད་ ལ་འ ིང་པོ་ལ་གནས་
བཅོ་བ ད་ ་ ེད་པ་འ མ་ ི་མདོའ་འ ེས་ ར་ན་ཡིན་ ་ ག་ ང་།

མ་འ ིང་བ ས་ ི་འ ེས་ ར་གནས་

བ ་བ ན་ ི་དབང་ ་ ས་ན། འགོག་པ་ནས་འགོག་པ་ལ་འ ག་པ་མ་ཡིན་ ི། ཡར་སོང་ ིད་ ེ་ནས་ ིར་འོང་
ིད་ ེ་ལ་མར་འ ག་པ་ན།

ར་ ིད་ ེའི་སེམས་ ིས་ ང་བ་ལ་ ད་ ་ ང་ཞེས་ལོ་ཆེན་ ིས་ཐ་ ད་མཛད་ལ།

དོན་དེ་ ི་བ ད་ ོང་པ་ནས་གསལ་བར་བཤད་པ་ཡིན་ཅེས་བདག་གི་འ ེན་པ་ཀ ་ཀེ་ ི ི་ཨ་བྷིའི་ཞལ་ ་ནས་
ག ངས་སོ།

། ད་ ང་མ་ ས་པར་འགོག་པ་དང་ ིད་ ེའི་སེམས་ཞི་བས་འདོད་སེམས་མངོན་ ་ ེད་མི་ ས་

ཞེས་ཟེར་བ་འདི་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མདོ་འ ེལ་གཉིས་ལས་འགོག་པ་ལའོ། །དེ་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་
ལའོ། །ཞེས་འགོག་པ་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་(༤༩༣ན)མངོན་ ་ ེད་ ས་པར་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
ཡང་འགོག་པ་དེ་ ་ ་དེ་ ིད་ ེས་བ བས་པའི་འགོག་པ་ཡིན་པས་ཤིན་ ་ཞི་བའི་མཐར་ ག་པ་ཡིན་པའི་ ་
མཚན་ ིས་འགོག་པས་འདོད་སེམས་ལ་འ ག་མི་ ས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་མ་ཡིན་ཏེ།
འགོག་པའི་ ོམས་འ ག་མི་ ིད་ལ།

ིད་ ེས་མ་བ བས་པའི་

དེས་ན་ ོད་ ར་ན་ ིད་ ེ་ནས་ གས་པའི་འགོག་ ོམས་དེ་ལས་ ད་ ་

ང་མ་ ས་པར་ ེས་ཐོབ་ ་ ང་མི་ ས་པར་ཐལ་བའི་ ོན་གནས་སོ། །གཞན་ཡང་ ད་ ང་ ས་པ་འགོག་པ་
ལ་ ད་ཅིག་གིས་འ ག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ལ་ ོང་ཡིན་ཟེར་བའང་མི་འཐད་དེ།

ད་ ང་མ་ ས་ ང་སེམས་

དཔས་ ོས་ ལ་ ི་ཡེ་ཤེས་ ་ི ངང་ ་མཚན་མ་འགོག་པ་ལ་བར་ཆད་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་
ིད་ ེར་ ད་ ང་ ེད་པའི་དགོས་པ་ནི། ཐོད་ ལ་འ ིང་གི་ཏིང་འཛན་ཉིད་ཤིན་ ་ཞི་བའི་ མ་པར་ ད་པའི་ཆེད་
ཡིན་ཅེས་ཀ ་ཀ་ཏ་ ་ག་ཏའི་ལེགས་བཤད་ཡིན་ནོ། །
ཐོད་ ལ་ཆེན་པོ་ནི་མཐར་གནས་ ་ི ོམས་འ ག་ད ་པོ་རེ་རེ་ཞིང་འདོད་སེམས་རེ་རེ་ ེལ་བའི་གནས་བཅོ་
བ ད་ལ་དེ་ཡར་སོང་དང་མར་འོང་གི་ད ེ་བས་ མ་ ་ ་ ག་ ་བཞག་གོ། །འདིའི་འདོད་སེམས་ནི་ ང་སེམས་
་ི ེས་ཐོབ་དག་པ་ཉིད་ལ་བ ང་བ་ཡིན་ ི། དེའང་ ད་ཅིག་མ་རེའི་དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ཅེས་ ི་ཀ ་ཀཿག ང་
ངོ་། །
བཞི་པ་གཉེན་པོར་ ར་པའི་ ོམས་འ ག་དེ་དག་གིས་ ང་ ་ཇི་ ར་ ོང་བའི་ ལ་ནི།

ོམ་ ང་ ོག་པའི་ས་

བོན་ལ་གནོད་ ེད་ ་ི ེས་ལ་མངོན་ ོགས་འདི་ལ་དང་པོར་ས་བོན་མགོ་གནོན་པ་ ོར་བའི་ལམ་སེང་གེ་ མ་
བ ིངས་དང་། ིས་ ངས་འ ིན་པ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དངོས་གཞི་ཐོད་ ལ་ལོ། །
དེ་ ་ འི་ ོར་བ་དང་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ ང་འ ིང་ཆེན་(༤༩༣བ)པོ་ད ་ད ར་འ ེད་
དགོས་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ང་ འི་ ང་སོགས་ད ེ་བ་ཡི། །
མ་པས་ མ་པ་ད ར་བཞེད་དོ། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར།
མཛད་དེ།

ང་ འི་ད ེ་བས་ ོར་བ་དང་དངོས་ ི་གཉེན་པོ་དག་ ང་ད ་ད ར་ མ་པར་ད ེ་བར་

དེའང་ ོར་བའི་ ས་ ་ནི་ག ང་འཛན་ ི་ ོག་པ་དང་པོ་གཉིས་པོ་དེ་ལ་ད ་ད ་ཡོད་པའི་དབང་ ་

མཛད་ནས། ད ་པོ་དེ་རེ་རེ་བཞིན་ ོར་བ་ད ་ཚན་གཉིས་ ིས་རིམ་ཅན་ ་ ོང་བར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་མཐོང་ ང་ ོག་པ་ད ་པོ་དེའང་ལམ་བཞིའི་རིམ་པས་རིམ་ ིས་ ང་དགོས་པར་མ ངས་ཞེ་ན། མ་ཡིན་
ཏེ། མཐོང་ ང་ནི་ ང་འ ིང་ད འི་ ོ་ནས་ ོང་བ་མ་ཡིན་ཅིང་། ོམ་ ང་ མས་ནི་ ང་འ ིང་ད འི་ ོ་ནས་རིམ་
བཞིན་སོང་བའི་ ེ་བ ན་ ི་ག ང་ལས་འ ང་བའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ ི་ ོར་བ་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་འདི་ནི་ཤེར་ ིན་ ག་ ན་ ི་ནང་ཚན་བསམ་གཏན་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་
པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ།

ཕར་ ིན་འདི་ནི་ ོང་ཉིད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་མ ངས་ ན་ ་ ར་པའི་

མཐར་གནས་ ་ི ོམས་འ ག་ད ་ལ།

གས་མ ན་དང་ གས་མི་མ ན་ ་ ོམས་པར་འ ག་པའི་ངོ་བོ་ཅན་

ིས་ ོམ་ ང་ ོག་པའི་ས་བོན་ལ་དངོས་ ་གནོད་པར་ ེད་པས་ན་སེང་གེ་ མ་པར་བ ིངས་པ་ཞེས་ ་ལ།
འདིས་ས་གཉིས་པ་ནས་བ ་པའི་བར་ ི་དངོས་གཞི་ཐོད་ ལ་ ི་བར་ཆད་མེད་ལམ་རེ་རེ་བཞིན་དེའི་ ོར་བ་སེང་
གེ་ མ་བ ིངས་ ང་དེ་ ེད་དོ།
ང་ ་ནི།

།དངོས་གཞི་ཐོད་ ལ་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་ ང་འ ིང་ཆེན་པོ་ག མ་བཤད་པའི་

རང་གི་ ང་ ་ ོམ་ ང་(༤༩༤ན) ོག་པ་ཆེན་པོ་ ོར་ག མ་གང་ ང་གི་ས་བོན་ ངས་འ ིན་པར་

ེད་ལ། དེ་ལའང་ ང་ འི་ ང་ ་ལ་སོགས་པའི་ད ེ་བས་ མ་པ་ད ར་བཞག་གོ། །
ཐོད་ ལ་འ ིང་པོ་ནི། རང་གི་ ང་ ་ ོམ་ ང་ ོག་པ་འ ིང་པོ་ ོར་ག མ་གང་ ང་གི་ས་བོན་ ངས་འ ིན་
པར་ ེད་པ་ ེ། ད ེ་ན། འ ིང་པོའ་ ང་ ་སོགས་ག མ་མོ། །
ཐོད་ ལ་ཆེན་པོ་ནི། རང་གི་ ང་ ་ ོམ་ ང་ ོག་པ་ ང་ ་ ོར་ག མ་གང་ ང་གི་ས་བོན་ ངས་འ ིན་པར་
ེད་པ་ ེ། དེའང་ཆེན་པོའ་ ང་ ་ལ་སོགས་པའི་ད ེ་བས་ག མ་མོ། །མདོ་དང་ ན་གཉིས་ལས་ ོམ་ ང་གི་ངོ་
བོར་ ར་པའི་ག ང་འཛན་ ི་ ོག་པ་ མ་ ་སོ་ ག་པོ་དེ་དང་། ཐོད་ ལ་ ང་ ་འ ིང་ཆེན་པོ་རེ་རེ་ཞིང་ག མ་
ག མ་ ་བཤད་པ་དེ་ཇི་ ར་ ོར་ཞེ་ན། ོག་པ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལ་ ལ་ ི་ ོ་ནས་ད ་ད ར་ ེ་ཞིང་། དེ་དག་ ང་
ཁམས་ག མ་ ིས་ ེ་བས་བ ་དང་བ ད་ ་ག ངས་པ་དེ་ལ་ ོམ་ལམ་ས་ད ས་ མ་པར་ ེ་ལ།

གཉེན་པོ་

བ ་ ་བ ད་པོ་དེ་ལ་དངོས་གཞི་ཐོད་ ལ་ད ས་ མ་པར་ ེ་བས་དེ་གཉིས་ ང་གཉེན་ ་ ར་བ་ཡིན་ཅེས་

་

་མི་ ི་ཀ ་ཀཿག ང་ངོ་། །
ཆེན་པོ་ལ་ལའི་བཞེད་ ས
ི ་ ང་གཉེན་ ་ ར་ ལ་དེ་མི་འཐད་དེ།

དེ་ ར་ན་ ོམ་ལམ་ས་ད ་རེ་རེ་ཞིང་

ཁམས་ག མ་ལ་དམིགས་པའི་ ང་ ་བ ་དང་བ ད་པ་ཚན་པ་ད ་ ོང་བར་འ ར་བས། ན་ ིལ་ ང་ ་ད ་
བ ་དང་བ ན་ ་དོན་གཉིས་ ་འ ར་ལ། ས་རེ་རེ་ལ་ ོག་པ་བ ་དང་བ ད་པོ་དེ་ ོང་ ེད་ ི་གཉེན་པོ་བ ་དང་
བ ད་པོ་དེ་ལའང་ས་རེ་རེར་ཐོད་ ལ་ཆེན་པོའ་ཆེན་པོ་སོགས་ད འི་ད ེ་བས་གཉེན་པོ་ད ་བ ་དང་བ ན་ ་
དོན་གཉིས་འ ང་ལ། དེ་ ར་ན་ བས་འདིའི་ ང་གཉེན་གཉིས་ཀ་ ིལ་བས་ཆིག་ ོང་ད ་བ ་བཞི་བ ་ཞེ་བཞི་
འ ང་ལ། དེ་ ར་ན་ནི་ ག་མེད་ ་འ ར་བའི་ ིར་ ོགས་འདི་མི་འཐད་དོ་ མ་ནས། ཁོ་རང་གི་ གས་ལ་ ོག་པ་
བ ་དང་བ ད་པོ་དེ་ ང་འ ིང་གི་ད ེ་བས་ད ར་བ ས་ནས་དངོས་གཞི་ཐོད་ ལ་ད ས་ ོང་ཐབས་ད ར་
ིལ་བའི་ ལ་ ིས་ ོང་བ་ཡིན་ཅེས་(༤༩༤བ)ཟེར་རོ། །
གཞན་དག་མཐོང་ ང་ག གས་འཛན་ ི་ ོག་པ་ལ་ད ་ད ར་ ེ་བ་དེའང་ ང་འ ིང་གི་ད ེ་བར་འ ར་ལ།
དེ་ ར་ན་གཉེན་པོ་ལའང་ ང་འ ིང་གི་ད ེ་བས་ད ར་འ ེད་དགོས་པ་མ ངས་སོ་ཞེ་ན། མི་མ ངས་ཏེ། མཐོང་

ང་གི་ ོག་པ་བ ་དང་བ ད་པོ་ནི་ཆོས་ཉིད་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་ ོང་ ས་ལ། ོམ་ལམ་ལ་ནི་དེ་
མངོན་ མ་ ་མཐོང་ཟིན་གོམས་བར་ ས་པའི་ ོབས་ལས་ ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།
ལམ་ ི་བཟོད་པ་ ི་མ་ མས་དོན་མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། མི་འ ར་ཏེ།
དེ་ ག་བ ལ་ཆོས་བཟོད་ ས
ི ་ཅིག་ཅར་ ངས་ ང་།

།དེ་ ར་ན་ཐེག་ཆེན་མཐོང་

ག་བ ལ་མཐོང་ ང་བ ་ ་བ ད་པོ་

དེའི་འོག་ ་ ན་འ ང་མཐོང་ ང་བ ་དང་བ ད་པོ་དེ་

ན་འ ང་ཆོས་བཟོད་ ས
ི ་ ང་དགོས་པར་ བ་པ་བཞིན་ནོ། །
ིར་ཡང་ཐོད་ ལ་ ི་ ོམས་པར་འ ག་པ་འདི་དག་ ོམ་ལམ་ ེ་ ོར་ ་འཆད་ན། འདོད་སེམས་དང་ ིད་ ེ་
དང་འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་དག་ཐོད་ ལ་ ་མི་ ང་ ེ། མཚན་ཉིད་ ི་ཆོས་ལས་འདོད་སེམས་དང་ ིད་
ེ་ལ་ཟག་མེད་མི་ ེད་ཅིང་། འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ནི་ ན་མིན་འ ་ ེད་ ་བཤད་པའི་ ིར་ཞེ་ན། ོན་
དེ་མེད་དེ། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་ ་བ་ནི་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་ལ་བཤད་ལ།
མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་དེ་ཡང་ ེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ ི། འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་དང་མ ངས་ ན་ ི་
སེམས་ལ་མི་ ེད་པའི་ ིར་དང་།

ིད་ ེའི་སེམས་ལ་ཟག་མེད་ ་འཇོག་པ་ ང་སེམས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་

དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ཅེས་ ོབ་དཔོན་ ིས་བཤད་པའི་ ིར་དང་།

འདིར་བ ན་ ི་འགོག་པའི་ ོམས་འ ག་ནི་

གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེར་ ིན་ ི་མདོ་ལས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
མདོར་ན་ ང་ཆེན་ཐབས་ལ་(༤༩༥ན)མཁས་པའི་དོན་ ང་སེམས་དཔའི་ཟག་པ་མེད་པའི་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་
ཤེས་ནི་ ོས་ ལ་ ི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས་ ོས་མཚན་མི་འཛན་ལ། འདོད་པ་དང་ ིད་ ེའི་སེམས་ ི་ངོ་
བོ་ ོང་བ་གསལ་རིག་གི་ཆ་དེ་ནི་ ོས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ ི་ངོ་བོར་ ེན་འ ེལ་ཙམ་ ་ ེ་བ་མི་འགལ་བའི་ ིར་ཞེས་
་བ་ནི་ ལ་འ ོར་ ོད་པ་བ་དག་ཟེར་རོ། །
ཉན་ཐོས་ཐབས་ལ་མི་མཁས་པའི་དོན་ནི།

ཟག་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་མི་ ག་སོགས་བ ་ ག་གི་ མ་ ན་ ་ ེས་

ནས་དེ་ཉིད་འཛན་ ངས་ ས
ི ་ག ང་ ར་ ེད་པ་ཡིན་ལ། འདོད་པ་དང་ ིད་ ེའི་ཡིད་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ནི་དེ་
ར་ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་བཤད་པའི་ བ་དོན་ཐོད་ ལ་ ང་འ ིང་ཆེན་པོའ་དགོས་པ་ནི་ ོམ་ ང་ ོག་པ་ཆེ་འ ིང་ ང་ འི་ས་
བོན་ ངས་ནས་འ ིན་ ེད་ཡིན་ལ།

དེའང་ས་ཐོབ་ནས་ཐེག་ཆེན་ ི་འགོག་ ོམས་ཏེ་ ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་ཤེས་

རབ་ ན་ཆགས་ཡོད་ལ། དེ་ ར་ ི་འདོད་སེམས་མ་གཏོགས་ཐོད་ ལ་ ི་ ེལ་གཞི་ ེལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་
མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་མངོན་ མ་ ི་ངོར་རོ་གཅིག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ ར་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་སོགས་མཐར་

གནས་ ་ི ོམས་འ ག་ མས་ཐ་དད་ ་ མ་པར་ད ེ་འ ེད་ ི་ཆོས་དེ་གང་ཡིན་ མ་ན།

ོར་བའི་ ས་ ་

མཚན་འཛན་ ི་ ོས་པ་འགོག་ ེད་ ་ི ཡན་ལག་ ོག་ད ོད་སོགས་དང་། དངོས་གཞིའི་ ས་ ་ཕན་ཡོན་ ི་ཡན་
ལག་དགའ་བདེ་དང་། དགའ་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་ལས་སོ་སོར་འ ེད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།
བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ལ་བ ེན་པའི་ཟག་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ ི་ ད་པར་བཞིན་ཅེས་ ་བ་འདི་ བ་བོ། །
་པ་ ང་གཞན་དང་འགལ་བ་ ང་བ་ནི། མཛད་ལས།
ས་བ ད་ མ་གཉིས་འ ེལ་བ་དང་། །
གཅིག་བ ལ་སོང་ཞིང་འོང་(༤༩༥བ)ནས་ནི། །
རིས་མི་མ ན་པ་ག མ་པར་འ ོ། །
ཐོད་ ལ་ ི་ནི་ ོམས་འ ག་ཡིན། །ཅེས་བཤད་ལ།
འདི་ལ་རིང་བའི་ ོར་བ་དང་། ཉེ་བའི་ ོར་བ་དང་། དངོས་གཞི་དང་། ས་ ེན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། ོམས་འ ག་ཟག་བཅས་བ ད་ལ་ཡར་འོང་ གས་མ ན་དང་། ཟག་མེད་བ ད་མར་འོང་ གས་
མི་མ ན་ ་འ ག་པ་ ེ། ས་བ ད་ལ་ ོམས་པར་འ ག་ ལ་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་ ་ད ེ་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོའ་དངོས་གཞི་ཟག་བཅས་ལ་ ོམས་པར་འ ག དེ་ནས་གཉིས་པ་བོར་ནས་
ག མ་པའི་དངོས་གཞི་ཟག་བཅས་ལ་ ོམས་པར་འ གདེ་ནས་བཞི་པ་བོར་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཟག་བཅས་ལ་ ོམས་
པར་འ གདེ་ནས་ མ་ཤེས་བོར་ཏེ་ཅིའང་མེད་པའི་ཟག་བཅས་ལ་ ོམས་པར་འ གདེ་བཞིན་ ་ གས་ ོག་ ་
འ ག་པ་དང་།

ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོའ་དངོས་གཞི་ཟག་མེད་ལ་ ོམས་པར་འ གདེ་ནས་གཉིས་པ་བོར་ཏེ་

ག མ་པའི་དངོས་གཞི་ཟག་མེད་ལ་འ གདེ་ནས་བཞི་པ་བོར་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཟག་མེད་ལ་འ གདེ་ནས་ མ་ཤེས་
བོར་ཏེ་ཅིའང་མེད་པའི་ཟག་མེད་ལ་འ གདེ་བཞིན་ ་ གས་ ོག་ ་འ ག་པའི་ ལ་འདི་ནི་ས་གཅིག་བར་ ་བོར་
ཏེ་བ ལ་ནས་ག མ་པར་འཕར་བའི་ ལ་ ིས་སོ། །
ག མ་པ་དངོས་གཞི་ནི། དང་པོར་བསམ་གཏན་དང་པོའ་དངོས་གཞི་ཟག་བཅས་ལ་ ོམས་པར་འ གདེ་ནས་
གཉིས་པ་བོར་ཏེ་བསམ་གཏན་ག མ་པའི་དངོས་གཞི་ཟག་མེད་ལ་འ གདེ་ནས་བཞི་པ་བོར་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཟག་
བཅས་ལ་ ོམས་པར་འ གདེ་ནས་ མ་ཤེས་བོར་ཏེ་ཅིའང་མེད་པའི་དངོས་གཞི་ཟག་མེད་ལ་འ ག་གོ། །
ལ་འདི་ནི་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་རིས་མི་མ ན་པ་དང་། གནས་ག མ་པར་འ ོ་ ེ་བཞི་པར་མི་འ ོ་ལ།
དེའང་མཛད་འ ེལ་ལས།

ཤིན་ ་རིང་བའི་(༤༩༦ན) ིར་བཞི་པ་ལ་ནི་ ོམས་པར་མི་འ ག་གོ། །
ཞེས་སོ། །
དེ་ ་ འི་རིམ་པ་དེ་ གས་མི་མ ན་ འང་དེ་ ར་འ ོའ།ོ །
བཞི་པ་ ས་ ེན་ནི།

གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་ མ་ ོལ་ ི་མིའི་ ེན་ཅན་དབང་ ོན་ཁོ་ནས་འ ག་ལ།

དེ་ལས་

བ ོག་པས་ནི་འ ག་པ་མིན་ནོ། །དམན་པའི་ག ང་ལས་བཤད་པའི་ཐོད་ ལ་དང་། དེའི་ ོར་བ་དང་། མ་ལས་
བཤད་པའི་ ོར་བ་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་དང་། དངོས་གཞི་ཐོད་ ལ་ ི་ མ་གཞག་གཉིས་པོ་དེ་མིང་ཐོད་ ལ་ཙམ་
་མ ངས་ ང་ཐོད་ ལ་ ི་དོན་མི་གཅིག་པས། མཛད་ནས་བཤད་པའི་ཐོད་ ལ་དང་། མ་ནས་བཤད་པའི་ཐོད་
ལ་ ད་པར་སོ་སོ་བ་ཡིན་ནོ། །མིང་མ ན་ ང་མཚན་ཉིད་མི་མ ན་པ་ནི། འོ་ ག་དང་ ་རོག་གི་མིང་མ ན་
ང་མཚན་ཉིད་མི་མ ན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ ་མ་ལས་འ ང་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། དེ་ ར་མཐོང་བའི་དང་། དེའི་ ེས་ ་ི ད་པར་ ི་ལམ་དང་བཅས་པ་བ དོ ་ནས། དེའང་མཐོང་ལམ་
དེའ་ི མི་མ ན་པའི་ ོགས་ ོག་པ་ ོང་བ་དང་།

ལ་སོགས་པས་ཐག་བ ིང་བའི་ལམ་དང་བཅས་པ་ནི་ ནེ ་མཐོང་

ལམ་ ི་ཡོན་ཏན་ བ་པ་ ོན་ ་འ ོ་བ་ཅན་ཡིན་ནོ།

། ར་འཆད་འ ར་ ི་ ོམ་ལམ་གོ་ ་བས་མཐོང་ལམ་

བཤད་པ་དེའི་འོག་ ་ ེན་ ོམ་པའི་ལམ་འཆད་པར་མཛད་དེ།

དེའང་མཐོང་ལམ་ ི་ བས་ ི་ ོག་པ་ནི་ ར་

བ ན་ལ། གཉེན་པོ་ནི་ ིས་བ ན་པར་མཛད་ཅིང་། ོམ་ལམ་ ི་ བས་འདིར་ནི་གཉེན་པོ་ ར་བ ན་ལ་ ོག་པ་
ིས་བ ན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི།

འགོག་དང་བཅས་པའི་ ོམས་འ ག་ད ར། །
མ་པ་གཉིས་ ་སོང་འོངས་ནས། །
འདོད་པར་གཏོགས་པའི་ མ་པར་ཤེས། །
མཉམ་བཞག་མིན་པས་མཚམས་བ ང་ ེ། །
ཐོད་ ལ་ ་ནི་ ོམས་འ ག་པ། །

གཅིག་དང་གཉིས་ག མ་བཞི་དང་ ། །
ག་དང་བ ན་དང་བ ད་བ ལ་ནས། །
འགོག་པའི་བར་ ་མི་འ ར་འ ོ། །
ག ང་ ོཀ་གཉིས་པོ་འདི་ ོར་དངོས་ ་ི སེང་བ ིངས་དང་། ཐོད་ ལ་ ང་འ ིང་ཆེ་ག མ་ལ་ ོར་ ལ་གཞན་ ི་
འདོད་པའི་ན་ཡམས་བ ར་བ་དང་། རང་གི་འདོད་པའི་ ོར་ ལ་གཉིས་(༤༩༦བ)ལས།
དང་པོ་ནི། ོབ་དཔོན་

་ི པས། ོར་སེང་གོང་གི་ ག་མཐོང་གི་ བས་ ི་ ོར་སེང་ ་ཡར་བ ས་ནས།

འགོག་དང་བཅས་པའི་ ོམས་འ ག་ད ར། །
མ་པ་གཉིས་ ་སོང་།
ཞེས་པས་ཐོད་ ལ་ ང་འ ིང་གཉིས་བ ན་ཅིང་།
འོངས་ནས། །
ཞེས་པས་ ིད་ ེའི་ ད་ ང་བ ན་ལ། ག་མ་ མས་ ིས་ཆེན་པོ་བ ན་ཟེར་རོ། །
ིང་པོ་མཆོག་ལས་ ང་གཞན་དེ་ ར་ཡིན་ལ།
མ་པ་གཉིས་ ་སོང་འོངས་ནས། །
ཞེས་པ་འོང་བའི་དོན་ཐོད་ ལ་ཆེན་པོ་ལ་འཆད་དོ། །
ལ་ལས་ ིར་ཡང་ ོབ་དཔོན་འདིས།
འགོག་དང་བཅས་པའི་ ོམས་འ ག་ད ར། །
མ་པ་གཉིས་ ་སོང་འོངས་ནས། །
ཞེས་པ་ ོར་སེང་ ་འཆད་པ་ནི་ནོར་བ་ཡིན་ཏེ།

ོར་སེང་ནི་གོང་གི་ ོར་སེང་ཉིད་ལ་བ གས་པས་དོན་ བ་ ི།

འདིར་ནོར་བའི་ནོར་གཞི་ཡང་ཉི་ ང་ ་ ོར་དངོས་ ི་མདོ་ ན་ཅིག་ ་ ངས་པས་འ ལ་གཞི་ ས་པ་ཡིན་ཟེར་
བའང་ ང་ངོ་། །
ཡང་ལ་ལས།

ཐོད་ ལ་ ་ནི་ ོམས་འ ག་པ། །
ཞེས་སོགས་ ས
ི ་ནི་དངོས་གཞི་ག མ་བ ན་ལ། དེའང་ ང་པ་དང་པོ་གཉིས་ ིས་དངོས་གཞི་ ང་ ་དང་།
འགོག་པའི་བར་ ་མི་འ ར་འ ོ། །
ཞེས་པས་ཐོད་ ལ་འ ིང་དང་།
གཅིག་དང་གཉིས་ག མ་བཞི་དང་ ། །
ག་དང་བ ན་དང་བ ད་བ ལ་ནས། །
ཞེས་པས་ཐོད་ ལ་ཆེན་པོ་དང་།
འདོད་པར་གཏོགས་པའི་ མ་པར་ཤེས། །
མཉམ་བཞག་མིན་པའི་མཚམས་བ ང་ ེ། །
ཞེས་པས་ཐོད་ ལ་ཆེན་པོའ་ ེལ་ཆོས་བ ན་ཟེར་བ་ཡང་ ང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ནི།

ལ་བསམ་གཏན་བ ད་དང་ག གས་མེད་བ ད་འགོག་པ་དང་བཅས་པའི་མཐར་གནས་ ི་

ོམས་འ ག་ད ར་ མ་པ་གཉིས་ ་ཡར་སོང་བ་དང་ ིར་འོངས་པ་ནས་འ ག་པའི་ ལ་དེ་ནི་འདི་ བས་ ི་
སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ཡིན་ལ།
ཐོད་ ལ་(༤༩༧ན) ང་ ་ནི།

ོམས་པར་འ ག་ ལ་སེང་བ ིངས་དང་འ ་བ་ལ་དགོངས་ནས་ ་བར་མ་

བ ན་ ང་དོན་ ིས་གོ་བར་འ ར་བ་ལ་དགོངས་སོ། །
ཐོད་ ལ་འ ིང་ནི། ་བར་མ་བ ས་ཤིང་འ ེལ་པར་ཁ་བ ངས་ནས་བཤད་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །
ཐོད་ ལ་ཆེན་པོ་ནི། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་མཉམ་བཞག་མིན་པས་མཚམས་བ ང་ ེ་ཐོད་
ལ་ ་ནི་ ོམས་པར་འ ག་པའི་ ལ་ཡོད་དེ།

བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ག མ་པ་བཞི་པ་དང་།

ག གས་མེད་ ེ་མཆེད་དང་པོ་ ེ་ ་པ་དང་གཉིས་པ་ ེ་ ག་པ་དང་། ག མ་པ་ ེ་བ ན་པ་དང་། བཞི་པ་ ེ་
བ ད་པ་ མས་ལ་ནི་རིམ་བཞིན་ ོམས་པར་འ ག་རིམ་ནས་བ ལ་ནས་མཐར་འགོག་པའི་བར་ ་འདོད་སེམས་
ས
ི ་ ེལ་ནས་མི་འ ་བར་འ ོ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ།
པ་དང་ག མ་ལས།

ས་པར་བཤད་པ་དང་། ཐོད་ ལ་ ི་དོན་བ ན་ཏེ་བ ་བ།

ོམ་ལམ་ ེ་ ོར་ ི་ངོ་བོ་བ ན་

དང་པོ་ལ།

ོར་བ་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ ་ི ཏིང་ངེ་འཛན་བཤད་པ།

དངོས་གཞི་ཐོད་ ལ་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་

བཤད་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ོམ་ལམ་པ་ མས་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བ ང་ ེ་འགོག་པའི་བར་ ་
གས་མ ན་ ་སོང་ནས། དེའི་འོག་ ་འགོག་པ་ནས་བ ང་ ེ་བསམ་གཏན་དང་པོའ་བར་ ་ གས་མི་མ ན་ ་
འོངས་ཏེ།

ཞེས་པ་འདི་ནས་འོག་གི་སོང་ཞིང་འོངས་ནས་ཞེས་པའི་བར་ཐམས་ཅད་སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ ་ ོར་

བའི་ གས་གཅིག་དང་། ཡང་བོད་པའི་ གས་གཅིག་ལ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པ་ནས། བསམ་གཏན་དང་
པོའ་བར་འོངས་ཏེ་ཞེས་པའི་བར་ ོར་བ་སེང་བ ིངས་དང་།

དེ་ ར་ གས་དང་མ ན་པ་ཞེས་པ་ནས་སོང་ཞིང་

འོངས་ནས་ ་ི བར་(༤༩༧བ)ཐོད་ ལ་ ང་ ་བ ན་པ་ཡིན་ཟེར་བ་དག་ ང་ཡོད་པ་ལས། བ གས་ན་ ་མ་ཉིད་
དོན་ལ་གནས་ཏེ། བཤད་མ་ཐག་པའི་ཡར་སོང་མར་འོང་དེ་ ར་ གས་དང་མ ན་པ་དང་།

གས་དང་མི་མ ན་

པ་ མ་པ་གཉིས་ ས
ི ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་། ག གས་མེད་པ་བཞི་དང་། འགོག་པའི་མཚན་ཉིད་ ི་ ོམས་པར་
འ ག་པ་ད ་ལ་སོང་ཞིང་འོངས་ནས་ ོམས་པར་འ ག་གོ། །
གཉིས་པ་ལ་ཐོད་ ལ་ ང་ ་ནི། སེང་གེ་ མ་བ ིངས་ ི་ཡར་སོང་དང་མར་འོང་འ ་བས་གོ་ ་བའི་དབང་ ་
ས་ནས་འ ེལ་པར་མ་བཤད་དོ། །
ཐོད་ ལ་འ ིང་པོ་ནི། ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ ོམས་པར་ གས་ཏེ་དེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལའོ། །
དེ་བཞིན་ ་འ ་ཤེས་མེད་འ ་ཤེས་མེད་མིན་ ི་ ེ་མཆེད་ ་ི བར་བ ད་ལ་འགོག་པ་རེ་ ེལ་ནས། མཐར་འགོག་
པ་ལ་ ོམས་པར་ གས་ཏེ་འགོག་པ་དེ་ལས་ ང་ལངས་ནས་དེ་མ་ཐག་པ་ ེ། དེའི་འགོག་པ་ ིད་ ེའི་ ོམས་པར་
འ ག་པ་ལ་དམིགས་ཏེ་ ོམས་པར་འ ག་གོ། །
དེ་ ར་ན་ཐོད་ ལ་འ ིང་པོ་འདི་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་ལ་འགོག་པ་བཞི་ ེལ་བས་བ ད། ག གས་མེད་བཞི་
ལ་འགོག་པ་བཞི་ ེལ་བས་བ ད་དེ། བ ད་གཉིས་བ ་ ག་ ིད་ ེའི་ ད་ ང་དང་། བ ་བ ན་ཁོ་ནར་འ ིགས་
ལ། འ ེལ་པ་འདི་ལ་མ་འ ིས་པ་ མས་ བས་འདིར་འགོག་པ་དང་འགོག་པ་ ེལ་བར་འདོད་པ་ནི་ནོར་བ་ཡིན་ནོ།
།
ཐོད་ ལ་ཆེན་པོ་ནི།

ཐོད་ ལ་འ ིང་པོ་ ོན་ ་བཏང་ནས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་འདོད་པ་ན་ ོད་པའི་ མ་

པར་ཤེས་པ་མཐར་གནས་ ་ི ོམས་འ ག་ད འི་ ན་མཚམས་ ་ི ངོ་བོར་བཞག་ནས།

ཐབས་ལ་མཁས་པའི་

ོབས་ ས
ི ་ ོམས་པར་འ ག་ ལ་ཡོད་དེ། དང་པོར་ མ་པར་ཤེས་པ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་འདོད་པ་ན་ ོད་

པའི་སེམས་དེ་ ་ ་དེ་མངོན་ ་ ས་ནས་དེའ་ི འོག་ ་འགོག་པ་ལའོ། །(༤༩༨ན)འགོག་པ་དེ་ནས་མཉམ་པར་མ་
བཞག་པ་ལའོ། །འདོད་སེམས་དེའི་འོག་ ་འགོག་པ་གཅིག་ ་བོར་ལ། འ ་ཤེས་མེད་འ ་ཤེས་མེད་མི ན་ ི་ ེ་
མཆེད་ལའོ། ། ིད་ ེ་དེ་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ལའོ། །
དེ་ནས་འགོག་པ་དང་ ིད་ ེ་གཉིས་བོར་ལ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ ེ་མཆེད་ལའོ། །དེ་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་
ལའོ། །
དེ་བཞིན་ ་རིམ་པ་བཞིན་བ ད་ ་ི བར་ ་བོར་ནས་མཐར་ས་ད ་པ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལའོ།

།དེ་ནས་

མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ལའོ། །ཞེས་ད ་གཉིས་བཅོ་བ ད་དང་། མཐར་འདོད་སེམས་གཅིག་ ེ་གནས་བ ་ད ་
པོ་འདི་འ ེལ་པར་ཤིན་ ་གསལ་ལོ། །
གཉིས་པ་ཐོད་ ལ་ ི་དོན་བ ན་ཏེ་བ ་བ་ནི།

བཤད་པ་དེ་ ར་འགོག་པ་ནས་བ ང་ ེ་གཅིག་དང་།

ལ་

སོགས་པས་ག གས་མེད་དང་བསམ་གཏན་ མས་རིམ་བཞིན་བོར་ནས་མར་འོངས་ཏེ་འདོད་སེམས་ ་ི ན་
འཛན་པ་དང་།

ཡང་དེ་ནས་འདོད་སེམས་ ེལ་བའི་ ོ་ནས་བསམ་གཏན་དང་ག གས་མེད་པ་ལ་རིམ་བཞིན་

ོམས་པར་འ ག་ཅིང་མཐར་འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ལ་ ག་གི་བར་ ་མཉམ་ ེས་མི་འ ་བའི་ ོ་ནས་
འ ོ་བས་ན་མི་འ ་བར་འ ོ་བ་ཐོད་ ལ་ ི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ ོམ་ལམ་ ེ་ ོར་ ི་ངོ་བོ་བ ན་པ་ནི། ཐོད་ ལ་ ི་ ོམས་འ ག་ ང་འ ིང་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་རང་
དབང་ ་ ོམ་པ་ཉིད་ ་ི མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་མངོན་ མ་ ་ ེད་པའི་ ེས་ལ་མངོན་ ོགས་ཡིན་པས་ན་ ོམ་པའི་
ལམ་ ི་ ེ་ ོར་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ཐོད་ ལ་ ང་ འི་ ང་འ ིང་ཆེ་ག མ་ནི། ས་གཉིས་པ་དང་ག མ་པ་དང་བཞི་པ་ལ་བཞགཐོད་ ལ་
འ ིང་གི་ ང་འ ིང་ཆེ་ག མ་ནི་ས་ ་ ག་བ ན་པ་ལ་བཞགཐོད་ ལ་ཆེན་པའི་ ང་འ ིང་ཆེན་པོ་ག མ་ནི་ས་
བ ད་ད ་བ ་པ་ལ་བཞག་ལ། འགའ་ཞིག་(༤༩༨བ)གིས་ནི་ས་རེ་རེ་ལའང་ཐོད་ ལ་ ང་འ ིང་ཆེན་པོ་ལ་ ང་
འི་ ང་ ་སོགས་ ་ི ད ེ་བ་ ས་པའི་ད ་ད ་པོ་དེ་ཆ་ཚང་བ་རེ་བ ོམ་པ་ཡིན་ ང་ག ང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ ོམ་ ང་ ོག་པ་ཇི་ ར་ ོང་བའི་ ལ་ལ།

འདིར་བ ན་ ི་ ོག་པ་ མས་ནི་ ན་བཏགས་ཁོ་ནའི་

དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའང་སངས་ ས་པའི་ བ་མཐས་ ོ་མ་བ ར་བ་ལ་འདི་ནས་བཤད་པའི་ ོག་ ལ་དེ་
ལ་མཚན་མའི་ ོའ་མངོན་ཞེན་མི་འ ང་བའི་ ིར།

དཔེར་ན།

ཆོས་བ ས་པ་ལ་དགའ་བའི་ག ལ་ ་ལ་ཆོས་

མདོར་བ ས་པ་ག ངས་སོ་ མ་ ་ཞེན་པའི་ ོ་བཞིན་ནོ། །དེ་ ་ འི་ ོག་པ་དེའི་ས་བོན་ཆོས་ཉིད་མངོན་ མ་ ་

མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་སེལ་མི་ ས་པ་ནི།
པའི་ ་མཚན་ ིས་མ་ཡིན་ ང་།

ོག་པ་དེ་ཆོས་ཉིད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པ་ལ་གེགས་ ེད་པར་མི་ ས་

ོག་པ་ ན་བཏགས་གང་ཡིན་མཐོང་ ང་ ་མ་ངེས་པའི་ ་མཚན་ལས་སོ། །

ོག་པ་ ན་བཏགས་ཐམས་ཅད་མཐོང་ ང་ ་མ་ངེས་པའི་དཔེར་ཡང་། བདེན་མེད་ ་ཞེན་པའི་ ོག་པ་མ་དག་སའི་
ེས་ཐོབ་ ་འ ང་བ་བཞིན་ནོ། །དེའང་བཏགས་འཛན་ ི་ ོག་པ་ལ་ ན་བཏགས་དང་ ན་ ེས་གཉིས་ ་ ེ་ནས་
ང་ ་གཉིས་ ་འཇོག་པ་མ་ཡིན་ ི། མངོན་ ར་དང་དབང་ ན་གཉིས་ ་ ེས་ནས་ ང་ ་གཉིས་ ་འཇོག་པ་
ཡིན་ནོ།

།དེའང་བཏགས་འཛན་ ོག་པ་མངོན་ ར་ ིས་ཆོས་ཉིད་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བ་ལ་གེགས་ ེད་ཅིང་།

དབང་ ན་ ིས་ཆོས་ཉིད་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བ་ལ་གེགས་མི་ ེད་པའི་ ིར། བཏགས་འཛན་ ོག་པ་མངོན་ ར་
ིས་ཆོས་ཉིད་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བ་ལ་གེགས་ ེད་དེ། ཆོས་ཉིད་མངོན་ མ་ ་མཐོང་ན་བདེན་མེད་ ་ཞེན་པའི་
ོས་པ་མངོན་ ར་པ་བཀག་པའི་ ོ་ནས་མཐོང་དགོས་པའི་ ིར།

བཏགས་འཛན་ ོག་པ་དབང་ ན་ ིས་ཆོས་

ཉིད་བདེན་པ་མཐོང་བ་ལ་གེགས་མི་(༤༩༩ན) ེད་པ་ནི་བདེན་འཛན་ ན་ ེས་བག་ལ་ཉལ་ ིས་བདེན་མེད་མངོན་
མ་ ་མཐོང་བ་ལ་གེགས་མི་ ེད་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་འདིར་བཤད་པའི་ ོམ་ ང་ ོག་པ་ མས་ནི་བདེན་འཛན་
ན་ ེས་ལ་མི་ ་བར། མ་དག་སའི་ ེས་ཐོབ་ ་མངོན་ ་ ར་པའི་མཚན་འཛན་ ི་ ོག་པ་ལ་བཤད་ནས། དེ་
ོམ་ལམ་ ོར་དངོས་ ་ི ང་གཉེན་ ་ ར་ནས་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །
བས་འདིར་དོགས་པ་འདི་ ་ ་ཞིག་ ང་ ེ།

ག ང་འཛན་ ི་ ོག་པ་དང་པོ་གཉིས་མཐོང་ ོམ་ ི་ལམ་

གཉིས་ ་ི ོར་བ་གཉིས་དང་། ང་གཉེན་ ་ ོར་བ་དང་། ོག་པ་ ི་མ་གཉིས་མཐོང་ ོམ་ ི་ལམ་གཉིས་པོའ་བར་
ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་དང་ ང་གཉེན་ ་ ོར་བ་མི་འཐད་དེ། ས་བོན་ ངས་འ ིན་པའི་ ་བ་ནི་ ོར་བའི་ལམ་ ིས་
ེད་པའི་ ས་པ་མེད་ལ། དེ་མགོ་གནོན་པའི་དབང་ ་ ེད་ན་ ོག་པ་བཞི་ཀ་དང་ ོར་བའི་ལམ་ ང་གཉེན་ ་ ོར་
རིགས་པར་འ ར་ཏེ།

ོག་པ་བཞི་པོ་དང་ ོར་བའི་ལམ་འཛན་ ངས་དངོས་ ་འགལ་ནས་ ན་ཅིག་མི་གནས་

པའི་ ིར་ཞེས་དོགས་ན། དེའི་ ིར་བ ོད་པ། དེའང་ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་འཆད་ ལ་ ར་ན་ག ང་ ོག་གཉིས་པའི་
གཉེན་པོ་མ་ ེས་པའི་གོང་ ་འཛན་ ོག་དང་པོ་ ོང་བའི་གཉེན་པོ་ནི་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

ག ང་འཛན་ ི་ མ་ ོག་

བཞི་རིམ་ཅན་ཁོ་ནར་ ོང་དགོས་པའི་ ིར་དང་། ག ང་ ོག་མ་ ངས་པར་འཛན་ ོག་ ོང་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ། །
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་འཆད་ ལ་ ར་ན། ག ང་འཛན་ ི་ ོག་པ་དང་པོ་གཉིས་ ང་ ་ ེ། མི་མ ན་ ོགས་ ི་
ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ི་མ་གཉིས་ ང་དཀའ་ ེ། གཉེན་པོའ་ ོགས་ ི་ ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་མཐོང་ ོམ་
ལམ་གཉིས་ ་ི ོར་བའི་ལམ་ནི་ ོག་པ་དང་པོ་གཉིས་ ི་ ོང་གཉེན་ ་བཞག་ ེ།

(༤༩༩བ) ོས་པའི་ཆ་གཅིག་

བཀག་ནས་བདེན་མེད་ ་ི མ་པ་ཅན་ ་ གས་པའི་ ིར།
ཇི་ ད་ །
ོང་ཉིད་བག་ཆགས་གོམས་པ་ལས། །
དངོས་པོའ་བག་ཆགས་བ ོག་པར་འ ར། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ོག་པ་ ི་མ་གཉིས་མཐོང་ ོམ་ ི་ལམ་གཉིས་པོའ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་ ང་གཉེན་ ་བཞག་པ་འཐད་དེ། བར་
ཆད་མེད་ལམ་དེ་དག་ནི་ ོས་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའི་ ོས་མེད་ ི་ མ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།
དེ་ ད་ འང་།
ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་གོམས་པ་ལས། །
དེ་ཡང་ ིས་ནས་ ོང་བར་འ ར། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
འདི་ བས་ ་ི དོགས་སེལ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ ་བའི་འཆད་ ལ་འདི་བཟང་ཞིང་ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་དོགས་སེལ་
དེ་ནི་དོགས་པ་དོན་གཞན་སེལ་བར་སོང་འ ག་གོ་ཞེས་ཁོ་བོ་ ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ ས་དོགས་པ་དེ་ ར་བསལ་
ནའང་ བ་དོན་ ོག་པ་བཞི་ཀའི་ས་བོན་ནི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ ིས་ ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ ང་ ་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་བ ེན་པའི་ག ང་ ོག་ད ་འཆད་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ལ་གཉིས། ང་ ་ ིའི་མཚམས་ ར་དང་། འདི་ཉིད་ ི་མཚམས་ ར་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

བཤད་པ་དེ་ ་ ར་ ར་པའི་ ོམ་པའི་ལམ་བ ོད་ནས་ ོམ་པའི་གནས་ བས་དེ་ལ་ ང་ ་ ང་

བའི་ ར
ི ་ ང་ ་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ ་ི ག ང་འཛན་ མ་པ་བཞིའི་ ོག་པ་ མས་འདིར་བ ོད་དགོས་པས་ ོག་
པའི་རབ་ ་ད ེ་བ་དག་འདིར་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། རེ་ཞིག་ག ང་བའི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་པོ་ད ་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

མདོར་བ ས་ ས་དང་སངས་ ས་ ིས། །
བཏང་བས་ཡོངས་ ་མ་བ ང་དང་། །
ས་ག མ་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། །

ལེགས་པའི་ལམ་ནི་ མ་ག མ་ལ། །
ག ང་བའི་ མ་ ོག་འདི་གཅིག་ ེ། །
ོར་བའི་ མ་པའི་ ོད་ ལ་ཅན། །
མདོར།
གསོལ་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ག གས་སོགས་ ི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་མདོ་
དང་ ས་པར་ ེད་དོ།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་འདིར་འཆད་ལ།

ོག་པ་བཞིའི་ག ང་ ་བའི་འ ་ནི་ཁོ་བོས་རང་(༥༠༠ན) ོས་ད ད་ནས་

འ ེལ་བར་ ེད་ །ི འ ེལ་པ་ མ་པར་བཤད་པ་ན་ ོབ་དཔོན་ ི་དགོངས་པ་ཉིད་ཐད་སོར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
དེའང་གནས་ གས་ ལ་བའི་ མ་གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ ི་ངོ་བོར་གནས་ལ་དེ་ཙམ་ ་མདོར་བ ས་ཏེ་
བཤད་པ་དང་། ཡང་གནས་ ལ་ ་ གས་མ་ གས་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་རང་ ིའི་མཚན་ཉིད་ ས་པར་བ ན་
པ་དང་། སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་མགོན་ ་ ས་པ་ ེ། བ ་ ིང་ལས་བཏང་བས་ མ་ལ་མི་ ོབ་པའི་
སེམས་ཅན་དག་ཡོངས་ ་མ་བ ང་བ་དང་ཞེས་ ོས་ལ།
མགོན་ ་ཡོངས་ ་མ་བ ང་བ་དེའང་མཐར་ ག་གི་ བས་ལ་དེས་ བས་མ་ ས་པས་དེ་ཡོངས་ ་འཛན་མ་
ས་པ་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་ལ་དད་ནས་དེས་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་ག ངས་ལ་ ང་དོར་མ་ ས་པའི་ ིར། དེ་
མ་ ས་ན་ཡོངས་ ་བ ང་བར་ ོམ་ཡང་ཡོངས་ ་བ ང་ ་མ་བ བ་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ གས་ ིས་དཀོན་མཆོག་
ལ་དད་པས་ ོག་ན་མགོན་ ་ཡང་དག་པར་འཛན་པར་ཤེས་པའོ། །བཏང་བས་ཞེས་པའི་ ་དཔེར། ་ ་ ེ་ ་པའི་
་ཧེ་ཞེས་འ ང་ལ། ས་ ་ཐ་ཞེས་པ་མགོན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ། རབ་ ་ གས་པ་ལས་སོ། །ཞེས་པས་
ཨ་ཎའི་ ེན་ཎ་ཡིག་གིས་དང་པོར་འཕེལ་བས།

་རིང་པོ་དང་། དེ་ཕན་ ི་ཡ་ལ་ཨ་ ་མ་ ིས་པས་ན་ ་ཞེས་པ་

ལ། ེད་པ་པོ་ལ་ག མ་པའི་ ། ་ཨི་ནས་ ་ ེ་ན་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །ཚག་ ང་དང་པོ་གཉིས་ ིས་ ོག་པ་ག མ་
པོ་འདི་ནི་ཤེས་ འི་ལམ་ ི་དབང་ ་ ས་པའོ། །
ལམ་དེའི་ཡོན་ཏན་ ི་དབང་ ་ ས་པ་ནི་ མ་འདི་ལ་ ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་འ ང་བའི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་
ལས་བ ོག་ ེ།

ས་ག མ་ ི་སངས་ ས་འ ང་བའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པར་ཤེས་པ་ག མ་དང་། ལམ་ ི་ངོ་བོའ་

དབང་ ་ ས་ན་ངེས་པར་ལེགས་(༥༠༠བ)པའི་ལམ་ནི་མོས་པས་ ོད་པ་དང་། མ་དག་ས་དང་། དག་པའི་ས་ ེ་
མ་པ་ག མ་ ་ ས་ཏེ། དེ་ ར་ ོག་པའི་ ོག་པ་ད ་ཡོད་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ ་མཐོང་བའི་ག ང་བའི་ མ་པར་ ོག་
པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། ག ང་བའི་ མ་ ོག་འདི་ནི་དང་པོ་གཅིག་ ་དེ་ཡིན་ཏེ།

ལ་ ོར་བའི་ མ་པ་དེའི་ ོད་

ལ་ ་ ས་པའི་ ལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་འ ེལ་པ་ལ། ལ་ ི་ད ེ་བ་དང་། ོག་པའི་ངོ་བོ། གཉེན་པོ་དང་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། མདོར་བ ས་པ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་ ེས་ ་འཛན་པས་ཆོས་མདོར་བ ས་པ་དང་།

ས་པ་

ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་ ེས་ ་འཛན་པས་ཆོས་ ས་པར་ ོན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཇི་ ད་བཤད་
པ་བཞིན་ ང་དོར་ ི་དོན་ལ་ནན་ཏན་མི་ ེད་པས་དེ་ལ་སངས་ ས་ ས
ི ་མགོན་ ་བཏང་ ེ་ཡོངས་ ་མ་བ ང་བ་
དང་། ས་དང་སའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ ི་ཡེ་ཤེས་དེ་ ར་ ང་བ་ལས་འགགས་པ་ ེ། འདས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ོར་བའི་
ལམ་ ི་ཡོན་ཏན་དེར་མེད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་དངོས་པོར་ ེ་བའི་ ་ ེན་དང་མི་ ན་པས། མཐོང་བའི་ལམ་ ི་
ཡོན་ཏན་ ོས་པར་མེད་པ་དང་།

མ་འོངས་པ་རང་ ས་ ་མར་མེད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ོམ་པའི་ལམ་ ི་ཡོན་ཏན་རང་

ས་ ་མ་དེར་མེད་པ་དང་བཅས་པའི་ཡོན་ཏན་མེད་ཅེས་ག མ་ག ངས་པ་འདི་ལ།
འགའ་ཞིག་ཡོན་ཏན་ག མ་པོ་མེད་ཅེས་པ་འདི་ ན་ ོབ་ ི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་ལ་དགོངས་ཟེར་བ་དང་། ཁ་ཅིག་
དོན་དམ་པར་ཡོན་ཏན་མེད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་།

ཡང་ཁ་ཅིགཡོན་ཏན་མེད་པ་ཟེར་བ་ལས་བ ོག་

ནས་ཡོན་ཏན་ག མ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ཡིན་ ང་ཟེར་རོ། །
ིན་ཅི་ལོག་མངོན་ ར་ཞི་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པས་ཐེག་ཆེན་ ི་ ང་འདས་ལ་ ོར་བའི་ལེགས་པའི་ལམ་དང་།
ོང་པ་ཉིད་མངོན་པར་ བ་པའི་ ོ་ནས་འཕགས་པར་(༥༠༡ན) ེད་པ་ཉིད་ ས
ི ་མཐོང་བའི་ལམ་དང་། རང་བཞིན་
མེད་པར་མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་ ེད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ོམ་པའི་ལམ་ལ་ད ་ཡོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ ར་ ལ་ད ་ལ་དང་པོར་ག ང་ ལ་ ་ ས་ནས།

ིས་ཞེན་ ལ་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་

པོ་ ལ་ལ་ ར་བའི་ ལ་ཅན་ ི་ཤེས་པས་དེར་ ོག་པའོ། །
ག མ་པ་ནི།

ོམ་ལམ་ ི་གནས་ བས་འདིར་ག ང་ ོག་དང་པོ་ད ་ ང་བར་ ་བ་ཉིད་ ས
ི ་གཉེན་པོ་ ོམ་

པའི་ལམ་ ་ི ོར་བའི་གནས་ བས་ ་ི ལ་ཅན་ མ་པ་ད འོ། །
བཞི་པ་ ང་ ་ མ་ ང་ཙམ་ལ་བ ེན་པའི་ག ང་ ོག་ད ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ོས་པ་དེ་ ར་དང་པོ་བ ན་ནས་ག ང་བའི་ མ་པར་ ོག་པ་གཉིས་པ་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི།

གཉིས་པ་སེམས་དང་སེམས་ ང་ མས། །
འ ག་པའི་ ལ་ཅན་ཡིན་བཞེད་དེ། །
སེམས་མི་ ེ་དང་ ང་ བ་ ི། །
ིང་པོ་ཡིད་ལ་མི་ དེ ་དང་། །
ཐེག་པ་དམན་པ་ཡིད་ དེ ་དང་། །
ོགས་པའི་ ང་ བ་ཡིད་མི་ དེ ། །
ོམ་དང་ ོམ་པ་མེད་པ་དང་། །
དེ་དག་ལས་ནི་བ ོག་ཉིད་དང་། །
ཇི་བཞིན་དོན་མིན་ མ་ ོག་པ། །
ོམ་པའི་ལམ་ལ་ཤེས་པར་ ། །
མདོར།
མ་ལ་ ན་རིང་པོ་ཇི་ ིད་པ་ཞིག་ ད་ན་ མ་ལ་ ད་པར་འ ར། བཀའ་ ལ་པ། སེམས་དང་པོ་
བ ེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བ ང་ ེ་ ིང་པོ་ ང་ བ་ལ་འ ག་གི་བར་ ་ མ་ལ་ ད་པར་ འོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། ག ང་ ོག་གཉིས་པ་འདི་ནི་སེམས་དང་སེམས་ ང་ མས་ ལ་ལ་འ ོ་ཞིང་འ ག་པའི་
ལ་ཅན་ ི་ག ང་ ོག་ད ་ཡིན་པར་བཞེད་དེ། དེ་ད ་ཡང་། ང་ བ་ ི་སེམས་མི་ ེ་བ་དང་། ་ན་མེད་པའི་
ང་ བ་ ་ི ིང་པོ་ཡིད་ལ་མི་ ེད་པའི་སེམས་སེམས་ ང་ ད་ལ་འ ག་པ་དང་། ཐེག་པ་དམན་པ་ཡིད་ ེད་ ི་
སེམས་དང་། ོགས་པའི་ ང་ བ་ཡིད་ལ་མི་ ེད་པའི་སེམས་དང་། ཤེར་ ིན་བ ོམས་པས་ མ་མ ེན་ཐོབ་བམ་
མ་པའི་སེམས་ ་བ་དང་།

ོམ་པ་མེད་པས་ མ་མ ེན་ཐོབ་བམ་ མ་པ་དང་།

དེ་དག་ལས་ནི་བ ོག་པ་

བ ོམས་ ང་བ ོམས་ལ་མ་བ ོམས་ ང་མ་བ ོམས་པས་ཐོབ་བམ་ མ་པའི་སེམས་ ་བ་དང་། ཇི་ ་བ་བཞིན་

ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་ི དོན་མ་ཡིན་པར་འ ག་པའི་(༥༠༡བ)སེམས་ མ་པར་ ོག་པ་ད ་ནི་ ོམ་པའི་ལམ་ ི་ ང་ ར་
ཤེས་པར་ འོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། ལ་ ི་ད ེ་བ་དང་། ོག་པའི་ངོ་བོ། གཉེན་པོ་དང་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ཐེག་ཆེན་ ི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། ལ་སོགས་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ ལ་བས་ ོགས་
པའི་ ང་ བ་ ་ི སེམས་མི་ ེ་བ་དང་། ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ི གོ་འཕང་ལ་དམིགས་པའི་ལམ་
ི་བསོད་ནམས་བ བ་པ་ ད་པར་ ་འཕགས་པ་མེད་པས་ ང་ བ་ ་ི ངོ་བོ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ ིང་པོ་ཡིད་
ལ་མི་ ེད་པ་དང་། གང་དག་ཉན་ཐོས་ ་ི རིགས་ཅན་ཉིད་ ་ི ིར་ཉན་ཐོས་དེའི་ཐེག་པ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་དང་། གང་
དག་རང་སངས་ ས་ ་ི རིགས་ཅན་ཉིད་ ་ི ིར་རང་ ལ་དེའི་ཐེག་པ་མངོན་ ་ ེད་པ་དང་།
མ ེན་པ་ ེད་ ེད་ ་ི ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ བ་པ་མེད་པས།
ང་ བ་ཡིད་ལ་མི་ ེད་པ་དང་།

མ་པ་ཐམས་ཅད་

དེའི་བ ེད་ ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་

བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ ས
ི ་མི་ ག་སོགས་བ ་ ག་

བ ོམ་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ ་ི ལམ་དེར་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ོས་ ལ་ ི་ མ་པར་བ ོམ་
པ་མེད་པ་དང་། ཤེར་ ིན་ལ་དམིགས་པ་ཡང་མེད། དམན་པའི་ ོགས་ ་ལ་མི་དམིགས་པ་ཡང་མེད་པའི་ ལ་
ིས་གོ་རིམ་བཞིན་ ་བདག་གཉིས་ ས
ི ་ ོང་པའི་ ོས་ ལ་ ི་ཡེ་ཤེས་ ོམ་པའང་མེད། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་
ཙམ་ ོམ་པ་མེད་པའང་མ་ཡིན་པ་དང་།

མདོར་ན་གནས་ ལ་ ང་འདས་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་ ིན་ཅི་ལོག་

དེར་ བ་ ་མངོན་པར་ཞེན་པས་དངོས་པོའ་དོན་ཇི་ ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ ་ ོག་པ་དང་ད འོ། །
གཉིས་པ་ནི། ད ་པོ་དེ་ལ་ག ང་བའི་ མ་པར་ ོག་པ་གཉིས་པ་ ེ་(༥༠༢ན)ཐེག་ཆེན་ ི་ཆོས་ ་ི ལ་ནི་ ་མ་
ལས་བ ོག་པའི་ ལ་ ིས་ ོག་གོ། །
ག མ་པ་ནི།

ོམ་པའི་ལམ་ ི་གནས་ བས་དེ་ན་ ང་ ་ག ང་བའི་ ོག་པ་ད ་ཚན་གཉིས་པ་ ང་བར་ ་

བ་ཉིད་ ་ི ིར། དེའི་གཉེན་པོ་ ོམ་པའི་ལམ་ ི་སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བ་འ ག་པའི་གནས་ བས་ ི་ ལ་
ཅན་ཤེས་པའམ་ ང་ འི་ ངས་ ས
ི ་ མ་ ངས་ད འོ། །
་པ་གང་ཟག་ཙམ་ལ་བ ེན་པའི་ ོག་པ་ད ་བཤད་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། དེ་ ར་ག ང་ ོག་གཉིས་པ་བ ན་ནས་འཛན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་པོ་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

སེམས་ཅན་བཏགས་པའི་ ོད་ ལ་དང་། །

ཆོས་བཏགས་པ་དང་ ོང་མིན་ཉིད། །
ཆགས་དང་རབ་འ དེ ་བདག་ཉིད་དང་། །
དངོས་པོར་ དེ ་དང་ཐེག་ག མ་དང་། །
ཡོན་ནི་དག་པ་མ་ཡིན་དང་། །
ོད་པ་ མ་པར་འ གས་པ་ལ། །
འཛན་པར་ དེ ་པ་དང་པོར་དེ། །
ཤེས་པར་ ་བ་བ གས་པ་ཡིན། །
མདོར།
བདག་གམ། སེམས་ཅན་ནམ། ོག་གམ། གང་ཟག་མི་དམིགས་ན། ཇི་ ར་བདག་དང་། སེམས་ཅན་
དང་། ོག་དང་། གང་ཟག་ ་གདགས་པར་ ། དེ་ ར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་མ་བཏགས་པས་ མ་མ ེན་
ཐོབ་པར་འ ར་རོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི།

གང་འ ་ཤེས་དང་ ན་པ་ལ་སེམས་ཅན་ ་བཏགས་ཏེ་དངོས་པོར་འཛན་པའི་ ོད་ ལ་

ཅན་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་ ར་དངོས་ཡོད་ ་ཞེན་པ་དང་། དོན་དམ་པར་ ོང་པ་ཉིད་མིན་པར་ཞེན་པ་
ཉིད་དེ། ཤེས་ ་ ལ་ ི་དབང་ ་ ས་པ་དང་། དམིགས་པའི་ ལ་ལ་ཆགས་པ་དང་། ཆོས་ ི་མཚན་ཉིད་རབ་ ་
མ་པར་འ ེད་པའི་བདག་ཉིད་ ་ི ོ་ ེ།

་མ་ནི་ཉན་ཐོས་ ིས་ ལ་ལ་འ ག་ ལ་དང་།

ི་མ་ནི་ ང་སེམས་

ས
ི ་ ལ་ལ་འ ག་ ལ་ ི་དབང་ ་ ས་པའོ། །ཡིད་ ིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་པོའ་འ ་ ེད་པ་ལས་ ང་
བའི་དངོས་པོར་ཞེན་པ་དང་།
ས་པ་དང་།

ཐེག་པ་ག མ་སོ་སོར་བདེན་པར་ཞེན་པ་ ེ་དེའི་ཆེད་ ིས་ ོའ་མོས་པའི་དབང་ ་

ཤེར་ ིན་ལ་གཞོལ་བ་མ་ཡིན་པས་ཡོན་ ི་གནས་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།

(༥༠༢བ)ཐབས་ཆའི་ ོད་པ་ མ་པར་འ གས་པ་ ེ། དང་པོ་ནི་ ་བ་ལས་ཉམས་པ་དང་།

ིན་སོགས་
ི་མ་ནི་ ོད་པ་ལས་

ཉམས་པའི་ ོག་པ་ད ་ལ་འཛན་པར་ ེད་པའི་ ོག་པ་དང་པོར་ ས་མ་ཐག་པ་དེ་དག་ མས་ཤེས་པར་ ་བའི་
ིར་བ གས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །

ག མ་པ་ལ། ལ་ ི་ད ེ་བ། ོག་པའི་ངོ་བོ། གཉེན་པོ་དང་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། དངོས་དོན་ ས་ ་ཡོད་པ་མི་ ེ་བས་སེམས་ཅན་ ང་དེ་ ར་ ་བཏགས་པ་ཙམ་དང་། འ ལ་པའི་
ང་བ་ཙམ་ ་ཟད་པའི་ ིར་ཆོས་ནི་ཡོད་པ་མིན་པས་ཡོངས་ ་བཏགས་པ་ཙམ་དང་།

མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་

ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ི སར་འ ོ་བའི་ ིར། དེའི་ ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་དང་། ལ་སོགས་པས་
ལམ་ཤེས་གཞི་ཤེས་སོགས་ ་ི ཆོས་ཐ་ ད་ ་ ོང་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་།

མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ ལ་ལ་མངོན་

པར་ཞེན་པ་མ་ ངས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དེར་འཛན་ ི་ ལ་ ིས་ཆགས་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་ ོགས་
པས་ཆོས་ ་ི གནས་ ལ་ཡོད་མེད་རབ་ ་ མ་པར་འ ེད་པ་དང་།

ཆེན་པོ་ག མ་ ི་ཆེད་ ་ ་བ་མི་ ེད་པས་

ཉན་རང་གི་དངོས་པོའ་ཆེད་ ་ ་བ་ ེད་པ་དང་། ག གས་སོགས་ལ་མི་དམིགས་པའི་ ིར། དེའི་ ལ་ ིས་དབང་
ལ་ཐེག་པ་ག མ་ ི་ལམ་ལས་ངེས་པར་འ ང་བ་དང་། བདེན་པ་མ་མཐོང་བའམ། ཡང་ན་ཐེག་ཆེན་ ་མི་འ ག་
པས་ཡང་དག་པར་རབ་ ་མ་ གས་པ་ཉིད་ ་ི ིར།

ིན་པའི་གནས་དེ་ནི་ཡོན་ཡོངས་ ་མ་དག་པར་ཞེན་པ་

དང་། འཁོར་ག མ་ མ་དག་གི་དམིགས་པ་མེད་པའི་ ིར་ ིན་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ིན་པ་པོ་ ིན་ ་སོགས་
ལ་དམིགས་ཏེ་བ བས་པས་ དོ ་པ་ཆོས་ཉིད་ མ་པར་འ གས་པ་ཆོས་ཉིད་ལས་རིམ་པ་གཞན་ ་ལོག་པར་མོས་
པ་ ེ་ད འོ། །འཛན་ ོག་དང་པོ་འདི་ལ།

་བར་(༥༠༣ན)ཁོ་བོའ་རང་ ོ་ལ་ ང་བའི་འ ་ལས།

ོབ་དཔོན་ ི་

འ ེལ་པའི་དོན་བཟང་བར་གདའ་བས། ོབ་དཔོན་ལ་ བས་ ་མཆི་བའི་གནས་ལགས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ ར་ད ་ལས་ ་མ་མཐོང་ལམ་བཞིན་ ་གང་ཟག་ ས་ཡོད་ ་འཛན་པའི་ མ་པར་ ོག་པའོ།
།
ག མ་པ་ནི།

ང་ ་ད ་པོ་དེ་ ོང་བའི་གཉེན་པོ་ ོམ་པའི་ལམ་ ི་ ོར་བའི་གནས་ བས་ ་ི ལ་ཅན་ ི་

མ་པ་ད འོ། །
བམ་པོ་ ་པ་འདི་ནས་འཆད་དོ། །
ག་པ་ ང་ ་དེར་འདོགས་པའི་ ་ཙམ་ལ་བ ེན་པའི་འཛན་ ོག་ད ་འཆད་པ་ལ།

མདོར་བ ན་པ་དང་།

ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། བཤད་པ་དེ་ ར་འཛན་ ོག་དང་པོ་བ ན་ནས། འཛན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་གཉིས་པ་འདི་འཆད་དོ།
།

གཉིས་པ་ནི།

སེམས་ཅན་བཏགས་དང་དེ་ ་ཡི། །
ལ་ཅན་དེ་ཡིས་ མ་འཇོམས་པས། །
ོམ་པའི་ལམ་དང་འ ེལ་པ་ཡི། །
མི་མ ན་ ག
ོ ས་གཞན་ མ་པ་ད ། །
མདོར།
རབ་འ ོར་ཐ་ ད་ནི་མིང་དང་མཚན་མའམ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མིན་ནོ། །རབ་འ ོར་མིང་ལ་ཐ་ ད་ ་
ེད་པ་མིན་ཅིང་། མཚན་མ་དང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལ་ཐ་ ད་ ་ ེད་པ་མིན་ནོ། །
ཞེས་སོགས་ ས
ི ་ ་བ་འདི་བ ན་ལ།
དེ་དག་གི་ ལ་ ི་ད ེ་བ་འོག་ནས་ ོན་པའི་ ོཀ་གཉིས་ ི་མདོ་ནི།
གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ཅེས་ག ངས་པ་དང་།
ལམ་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ག ངས་པ་དང་། མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག ངས་ན་དེ་ག མ་
ལ་ ད་པར་ཅི་ཞིག་མཆིས།
ཞེས་སོགས་ ་ི མདོས་གསལ་བར་ ེད་དོ། །
དེ་ལ་མདོ་ཚན་དང་པོའ་དོན་ནི། སེམས་ཅན་ ་བཏགས་པ་དང་། དེར་བཏགས་པའི་ འི་ ལ་ཅན་ ་ ར་པའི་
འཛན་ ོག་ནི་གཉེན་པོ་ ོམ་ལམ་དེ་ཡིས་ མ་པར་འཇོམས་པས་ ང་ ་འཛན་ ོག་དང་། གཉེན་པོ་ ོམ་པའི་ལམ་
དག་ ན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བར་གནས་པ་དང་།

འགལ་(༥༠༣བ)དམིགས་ ་ི ོར་བ་དེ་དག་གི་ གས་

ོག་ བ་ ་ི ེང་ ་བ ི་ན། བདག་གཅིག་འ ེལ་བའི་ ོ་ནས་འཇོག་ལ།

ོམ་ལམ་དེའི་མི་མ ན་ ོགས་འཛན་

ོག་དང་པོ་ལས་གཞན་ མ་པ་ད ་ ོན་ཏོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

ོམ་པའི་ལམ་ ི་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ ་ི འཛན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་གཉིས་པ་སེམས་ཅན་ ་

ོག་པས་ ོ་བཏགས་པ་དང་། དེར་ ོ་བཏགས་ཏེ་ མ་པར་གཞག་པའི་ ་གཞན་དབང་ ང་བ་ཙམ་ ་ི ལ་ཅན་

ི་འཛན་ ོག་ནི་གཉེན་པོ་ ོམ་པའི་ལམ་ ིས་ཡང་དག་པར་ ང་བར་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར། གཉེན་པོ་དེ་དང་འ ེལ་
བའི་ ང་ ་ལ་ མ་པ་ད འོ། །
གཉིས་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། དེ་ཇི་ ར་ མ་པ་ད ་ཡིན་ཅེ་ན། བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་ མ་པ་གཉིས་ ིས་ག ངས་
པའོ། །
གཉིས་པ་ནི།

བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་ ན་མ ེན་ནི། །
ག མ་ ི་ ིབ་པ་ མ་ག མ་དང་། །
ཞི་ལམ་དེ་བཞིན་ཉིད་སོགས་དང་། །
མ ངས་པར་ ན་དང་མི་ ན་དང་། །
མི་མཉམ་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་དང་། །
ཉོན་མོངས་ མས་ ི་རང་བཞིན་དང་། །
གཉིས་ ་མེད་ལ་ ན་ ངོ ས་ལ། །
མ་པར་ ོག་པ་ཐ་མར་བཞེད། །
ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི བདག་ཉིད་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ན་ ་མ ེན་པ་ནི་ག མ་ ི་ངོ་བོ་ མ་པར་དག་པ་ལ་ ིབ་ ེད་ ི་ ིབ་པ་
མ་པ་ག མ་དང་། ཐེག་པ་ག མ་ ི་ཞི་བའི་ལམ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལ་སོགས་པས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་
དང་། ཤེར་ ིན་ངོ་བོ་མ ངས་པར་ ན་མི་ ན་ ་ཐེ་ཚམ་ཟ་བ་དང་། དེ་ཉིད་ཡོད་པ་ལས་གཞན་མེད་པའི་ ིར་མི་
ཉམས་པ་དང་།
ཉིད་དང་།

ག་བ ལ་དང་ལ་སོགས་པས་བདེན་པ་བཞི་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ མས་ ི་རང་བཞིན་ ོང་པ་
གཉིས་ ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ལ་དེ་དང་དེར་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པར་འཛན་པའི་ ན་ནས་ ོངས་པ་ལ་

འཛན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་ད ་ཚན་ཐ་མར་བཞེད་དོ་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། ལ་ ི་ད ེ་བ། ོག་པའི་ངོ་བོ། གཉེན་པོ་དང་ག མ་ལས།

དང་པོ་ནི།

་འ ས་ ་ི མ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་མ་ཤེས་པས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ི་ངོ་བོ་ལ་

ིབ་པའི་ ིབ་པ་ལ་(༥༠༤ན) ན་ ་ ངོ ས་པའི་རང་བཞིན་དང་། ཐེག་པ་ག མ་ ི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་མ་
ཤེས་པས་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་ལ་ ིབ་ ེད་ ་ི ིབ་པ་ལ་ ན་ ་ ོངས་པའི་རང་བཞིན་དང་།

ང་སོགས་ ་ི

གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་མ་ཤེས་པས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ ི་ ངོ་བོ་ལ་ ིབ་ ེད་ ་ི ིབ་པ་ལ་ ན་ ་ ོངས་
པའི་རང་བཞིན་དང་།

གཉེན་པོ་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཡོངས་ ་མ་ཤེས་པས་ ང་ ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་

ལམ་ལ་ ིབ་ ེད་ ས
ི ་ ན་ ་ ོངས་པ་དང་། ཆོས་ཅན་ག གས་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་ ་དང་། ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་
ཉིད་ ་ི གནས་ ལ་གཅིག་པ་མིན་པ་དག་ཡོངས་ ་མ་ཤེས་པས་དེ་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ལ་སོགས་པས་
ཆོས་ཅན་ཤེས་ ་ལ་སོགས་པ་དང་།

ངོ་བོ་མ ངས་པར་ ན་པ་དང་མི་ ན་པ་གང་ཡིན་ཤེས་པ་མེད་པས་དེ་

གཉིས་ ་ི ལ་ལ་ ན་ ་ ོངས་པ་དང་། བ ད་དེ་འདོད་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ིད་པ་དང་ཞི་བའི་གོ་འཕང་ཕལ་
པ་དག་གི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོངས་ ་མ་ཤེས་པས་མི་མཉམ་པའི་གནས་ ོགས་པར་དཀའ་བ་ཉིད་ལ་ ིབ་ ེད་ ས
ི ་
ན་ ་ ངོ ས་པ་དང་།

ཡང་དག་པའི་ ན་ ོབ་ ་དོན་ ེད་ ས་པའི་དོན་ལ་ཡོད་ཅེས་ག ངས་པ་ལ་དེ་ ར་

ག ངས་པ་ ་ཇི་བཞིན་ ་འཛན་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ལ་ ིབ་ ེད་ ས
ི ་ ན་ ་
ངོ ས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ལ་སོགས་པས་ཉོན་མོངས་པའི་ ངོ་བོ་ཉིད་གདོད་མ་ནས་ ོང་པར་ཡོངས་ ་མ་
ཤེས་པས།

ིབ་ ེད་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་ལ་ ན་ ་ ོངས་པ་དང་། ག ང་བ་དང་འཛན་པའི་མཚན་ཉིད་

ོང་པ་ཉིད་ ་ཡོངས་ ་མ་ཤེ ས་པས་གཉིས་ ་ ར་མེད་པའི་དོན་ལ་ ིབ་ ེད་ ་ི ི་མས་ ན་ ་ ོངས་པ་ ེ་
ད འོ། །ལ་ཞེས་པ་ནི་དེ་ལ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། ། ིབ་པ་ལ་ ན་ ་ ོངས་པ་དང་ཞེས་ མ་ད ེ་(༥༠༤བ)བ ན་པའི་
ས་བ ན་ཏོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ ིབ་པ་ལ་ ིབ་པར་མ་ཤེས་པས་ ན་ ་ ོངས་པའི་དོན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི།

་མ་མཐོང་ལམ་ ི་ བས་ ་འཛན་ ོག་གི་ མ་གཞག་ ས་པ་བཞིན་ ་ ོམ་ ང་གི་ བས་

འདིར་ཡང་འཛན་པའི་ མ་པར་ ག
ོ ་པ་ཐ་མ་ལ་ད ར་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། དངོས་དང་། ད ེ་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ང་ ་ ོང་བའི་ཆེད་ ་གཉེན་པོ་ ོམ་པའི་ལམ་ ི་སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བ་ ང་ ་ ོང་བ་

ལ་འ ག་པའི་གནས་ བས་ ་ི ལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ མ་པ་ད ར་བཞེད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་ ི་ ོམ་པའི་ལམ་ ི་ ང་ ་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ག ང་འཛན་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་བཞི་
པོ་དེ་དག་སོ་སོར་ ང་བར་ ་བ་ཉིད་ ་ི ིར་ ་གཉེན་པོ་ ོར་འ ག་ མ་པ་བཞི་ཡང་ ང་ ་ ོག་པ་དེའི་ད ེ་བས་

ཐ་དད་པ་བཞི་ཉིད་དོ་ཞེས་ ་བར་ཁོང་ ་ ད་པར་ འོ་ཞེས་འ ེལ་ལ།
ོག་པ་ གས་ལ་བ ན།

མདོར་གཉེན་པོ་དེ་དངོས་ ་བ ན་ཅིང་

བ ན་བཅོས་ ་ ོག་པ་དངོས་ ་བ ན་ཅིང་གཉེན་པོ་ གས་ལ་བ ན་ཏོ་ཞེས་བཀོད་

པའི་ ིར། ོམ་པའི་ལམ་ ི་མི་མ ན་ ོགས་ཞེས་སོགས་བཀོད་དོ། །
བ ན་པ་དེ་ ར་ ངས་པས་ ེ་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

་མ་མཐོང་ ང་ ོང་བའི་ བས་ ་ཤེས་ ིབ་ ངས་པའི་ཞར་ལ་ཉོན་ ིབ་ ོང་བ་ བཞིན་ ་ ོམ་

ང་ཤེས་ ིབ་ ་ི མ་པར་ ོག་པ་བ ་ ་བ ད་ ངས་པ་དང་ ས་མཉམ་པ་ཁོ་ནར་ ོམ་ ང་དེ་དག་གིས་བ ས་
པའི་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཉལ་བ ་ ་བ ད་ ངས་པས་ ོགས་པ་ཡོན་ཏན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་
བ་སེམས་དཔའ་ ོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་ལ་བ ནེ ་ཏོ་ཞེས་ ་བ་དག་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་དག་
གིས་ག ངས་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ཡམས་ནད་འདི་ མས་ཟད་ནས་ནི། །
ན་རིང་ལོན་ནས་ད གས་ ནི ་ ར། །
མ་པ་ ན་ ་འ ོ་བ་ཡི། །
བདེ་ བ་ཡོན་ཏན་ ན་ཚགས་ ན། །
་མཚ་ཆེ་ལ་ ་བོ་བཞིན། །
འ ས་ ་མཆོག་གིས་ ་བ་ཡི། །
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ནི། །
མ་པ་ ན་ ་བ ེན་པར་ དེ ། །
མདོར།
རབ་འ ོར་(༥༠༥ན)འདི་ ་ ེ། དཔེར་ན། ེས་ ་ལ་ལ་ཞིག་ ང་ ་བ ེད་པར་འདོད་པ་ལ་ ས་ ས་
་ ་ ན་ཅིང་ ོང་ ་དེ་རིམ་ ིས་ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། འ ས་ ་ ན་ མ་ཚགས་

པར་འ ར་བ་དང་། ང་ ་དེའི་ལོ་མ་དང་། མེ་ཏོག་དང་འ ས་ ་ལ་ལོངས་ ོད་པ་དེ་བཞིན་ ་ ང་
བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ མས་ ང་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ི་ ིར། རིམ་ ིས་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་ལ་
ོད་ཅིང་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་ ེད་ལ། ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་དང་འ ས་ ་ ར་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ི ཉེ་བར་འཚ་བར་འ ར་རོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། དཔེར་ན། འཇིག་ ེན་ ་ གས་པའི་ཡམས།
འ ལ་བ་ ང་ལས།
ི་བ་ནེ་ཙ་ཆ་ག་པ། །
ཧ་ཅང་ཆར་ཆེས་ཆར་ ང་དང་། །
ལ་པོ་ངན་པར་ ར་བ་ ེ། །
ག་པོ་དེ་ལ་ཡམས་ཞེས་ ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ི་ལ་འ ང་བ་དེ་བཞིན་ ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འ ང་བའི་ག ང་འཛན་ ི་ཡམས་ནད་འདི་ མས་ ན་ཆེན་
པོ་དང་འ ་བའི་ལམ་ཤེས་ ས
ི ་ཟད་པར་ ས་ནས་ནི།

ོན་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ ན་ ོག་གིས་ བ་པའི་ ག་

བ ལ་ ི་ནད་ ན་རིང་ཞིག་ལོན་ནས་སོས་ཏེ་བདེ་བར་ད གས་ ིན་པ་ ར་ ར་པའི་སེམས་དཔའ་ མ་པ་ ན་
་འ ོ་བའི་བདེ་བ་མཐའ་དག་ བ་པར་ ེད་པའི་ཡོན་ཏན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ན་སངས་ ས་ཕལ་པོ་ཆེ་ལས་
འ ང་བ་ ར།

་མཚ་ཆེན་པོ་ལ་འཛམ་ འི་ ིང་ནས་ ་ ང་ ོང་ ག་ ེད་དང་ག མ།

བ་ནས་ ོང་ ག་ །

ང་ནས་ ོང་ ག་བ ། ཤར་ནས་ ོང་ ག་ ེད་དང་བ ད་འབབ་བོ། །དེ་ མས་ལས་ འི་ ལ་པོ་འོད་ཟེར་བ ་
པའི་ ིན་ལས་ ང་བའི་ ་མང་ངོ་། །དེ་ལ་སོགས་པ་ འི་ ལ་པོ་ ག་ ིག་བ ད་ འི་ ིན་ལས་ ང་བའི་ འོ། །
དེ་བས་ འི་ ལ་པོ་གངས་ཅན་མཚའི་ ་(༥༠༥བ)འཛམ་ འི་ ལ་མཚན་ ི་ ིན་ ི་ ་མང་ངོ་། །དེ་དག་ཐམས་
ཅད་པས་གངས་ཅན་མཚའི་གནས་ནས་འབབ་པའི་ ་ ང་ ་ ་ཞེས་ ་བའི་ ་མང་ངོ་། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་
ང་ ་མཚ་ཆེན་པོའ་ ེས་ལས་འདའ་བར་མི་ ས་པར་ག ངས་ཏེ།

་བོ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་བ ེན་པ་དེ་བཞིན་

་འ ས་ ་དོན་གཉིས་མཐར་ ིན་པའི་ ོགས་པའི་སངས་ ས་མཆོག་གི་གོ་འཕང་མངོན་ ་ ེད་ཀ་མའི་ ་བ་ ེ་
གཟི་བ ིད་དང་ མ་པར་ ན་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ནི་ཡོན་ཏན་ ིས་ མ་པ་ ན་ ་ ར་བ ེན་པར་ ེད་
པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དེ་ ་ འི་ ང་སེམས་འཚང་ ་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །

འགའ་ཞིགའ ས་ ་མཆོག་གིས་དཔའ་བ་ཡིས། །ཞེས་འདོན་པ་མ་དག་ ེ། དེའི་ ་དཔེར། ནི་ ་མ་ ་ལ་ ་
ལི་ནཾ་ཞེས་ ང་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་ ི་ ོམ་པའི་ལམ་ལ་ ན་རིང་ ་གོམས་པས་ག ང་འཛན་ ི་ མ་པར་ ོག་པའི་རིགས་
བཞི་པོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མ ན་པར་ ང་ཆེན་ཐོབ་པ་ལ་གདོན་ཟ་ཞིང་།

འཚ་བར་ ེད་པ་ཉིད་ ས
ི ་

ཡམས་ ་ི ནད་ ་ ར་པ་དང་འ ་བ་འདི་ མས་ཟད་ནས་ ང་ཆེན་ཐོབ་པ་གེགས་ ེད་པ་མེད་པས་དགའ་བས་ ག་
བ ལ་ལས་ད གས་ ིན་པ་ཐོབ་པ་བཞིན་ ་ ིང་ ེ་ མ་པ་ག མ་ ིས་འ ོ་བ་གཞན་ ་ི ག་བ ལ་སེལ་བའི་
དབང་ ་ ར་པས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་སས་བ ས་པའི་འ ོ་བའི་བདེ་བ་བ ེད་པར་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ ན་
མ་ཚགས་པ་ཐེག་པ་ག མ་ ིས་བ ས་པ་ཐམས་ཅད་འབད་ ོལ་མེད་པར། དཔེར་ན་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ལ་ ་བོ་
དག་འ ་བ་བཞིན་ ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ། ལམ་ ིས་བ བས་པའི་འ ས་ ་ཕལ་
ཆེར་རབ་ ་ི མཐར་ ིན་པ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་གིས་མཛས་པར་ ན་ཆགས་པར་(༥༠༦ན) ར་པ་ལ།

ར་

ཡང་ཡོན་ཏན་ ི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་དཔའི་ ད་ལ་མངོན་ མ་ ་འོང་བའི་ མ་པས་དེའི་ ད་ལ་ ེན་པར་
ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ས་པ།
མ་ཕམ་ ལ་བ་ ོད་ནི་བདག་ཅག་གིས། །
ངས་མེད་བ ེན་བ ར་ ས་པའི་ ལ་ཅན་ ། །
ོན་རབས་ ར་པའི་གནས་ བས་མི་གསལ་ཡང་། །
་མའི་ ལ་ ིས་ ན་ན་ཅི་མ་ ང་། །ཞེས་སོ། །
བཞི་པ་བར་ཆད་མེད་པའི་ ེ་མོ་ལ་གཉིས།

དཔེ་དང་རང་ ོག་ངོས་བ ང་བ་དང་།

དམིགས་པ་དང་བདག་པོ་

མས་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ོམ་པའི་ལམ་ ི་ ེ་ ོར་ ི་ ེས་ལ་ མ་མ ེན་ ི་ཡེ་ཤེས་བ བ་པའི་ ིར་དང་། གནས་ངན་ལེན་

ི་ ི་མ་ ང་བའི་ ིར་ཡིན་པས་བར་ཆད་མེད་པའི་ ེ་ ོར་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ོང་ག མ་ ེ་བོ་ཉན་ཐོས་གང་། །
བསེ་ འི་ ོགས་པ་ ན་ཚགས་དང་། །
ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ོན་མེད་ལ། །
བཀོད་པའི་དགེ་བ་དཔེར་མཛད་ནས། །
བསོད་ནམས་མང་པོ་ཉིད་ ིས་ནི། །
སངས་ ས་ཉིད་ ི་བར་མེད་དེ། །
བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན། །
དེ་ནི་ མ་པ་ ན་མ ེན་ཉིད། །
མདོར།
གལ་ཏེ་ ོང་ག མ་ ི་ ོང་ཆེན་པོའ་འཇིག་ ེན་ ི། སེམས་ཅན་ཇི་ ེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉན་ཐོས་
་ི ས་ལ་གནས་པར་ ར། ཅེས་ ་བ་ནས། དེ་དག་གི་བསོད་ནམས་དེས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་
དང་པོ་བ ེད་པའི་བསོད་ནམས་ ་ི བ འི་ཆར་ཡང་མི་འ ོ། ཞེས་པ་དང་།
ཡང་མདོ་ལས།
གལ་ཏེ་ ོང་ག མ་ ི་ ོང་ཆེན་པོའ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་སངས་
ས་ ་ི ས་ལ་གནས་པར་འ ར་ ང་། དེ་དག་གི་བསོད་ནམས་དེས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ། ཞེས་
འ ེལ།
ཡང་མདོར།
གལ་ཏེ་ ོང་ག མ་ ི་ ོང་ཆེན་པོའ་འཇིག་ ེན་ ི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ང་ བ་སེམས་
དཔའི་ ོན་མེད་པ་ལ་ གས་ ང་དེ་དག་གི་བསོད་ནམས་དེས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ང་ བ་ ་
གས་པའི་བསོད་ནམས་ ་ི བ འི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འ ོ།

ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། ོང་ག མ་ ི་ ེ་བོ་ཐམས་(༥༠༦བ)ཅད་ཉན་ཐོས་ད ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པའི་
དགེ་བ་དང་། ོང་ག མ་ ི་ ེ་བོ་ཐམས་ཅད་རང་སངས་ ས་བསེ་ ་ ་ འི་ད ་བཅོམ་པའི་ ོགས་པ་ ན་ མ་
ཚགས་པ་ལ་བཀོད་པའི་དགེ་བ་དང་།

ོང་ག མ་ ི་ ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ས་ ོན་མེད་པ་ལ་

བཀོད་པའི་དགེ་བ་དཔེར་མཛད་ནས།

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ ག་པའི་བསོད་ནམས་ ི་ ལ་བ་ཚགས་ཤིན་ ་

་མེད་པས་མང་པོ་ཉིད་ ་ི ོར་ཏིང་དེས་གནས་ངན་ལེན་ ོང་བ་དེ་ནས་ནི་སངས་ ས་ཉིད་ ི་བར་ན་ ིབ་པ་
གཞན་མེད་པ་དེས་ན་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་དེ་ནི་ མ་པ་ ན་མ ེན་པ་ཉིད་དེ་མ་ཐག་ ་ཐོབ་པར་ ེད་དོ།
།
གཞན་ཡང་ བས་འདིར་འདི་ ་ ་ཞིག་ཤེས་དགོས་ཏེ།

བར་ཆད་མེད་ ེ་འདིའི་ངོ་ ལ་ ི་ ང་ ་ནི་ ིབ་

གཉིས་ ས
ི ་བཞག་པའི་གནས་ངན་ལེན་ཟེར་བ་ནི་ཡང་དག་པ་མིན་ཏེ།

ིབ་གཉིས་རང་ལས་གཞན་པའི་ ས་རིས་

མི་མ ན་ནི་ ་དེས་མི་འཇོག་ལ། གལ་ ིད་བཞག་ ང་དེ་ ིབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་དེ་ ིབ་པ་དང་རིས་མི་
མ ན་པའི་ ིར།

ིབ་གཉིས་དང་རིས་མ ན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མཐོང་ ོམ་ ི་ས་བ ར་ ིབ་གཉིས་ས་བོན་དང་

བཅས་པ་ ངས་ཟིན་པའི་ ིར།

མདོར་ན་བར་ཆད་མེད་པའི་ ེ་ ོར་འདི་ནི་ས་བ ་པའི་ ང་སེམས་ ི་ ན་

འགགས་ཀ་མ་ལ་འ ག་པའི་གེགས་ཞིག་ཡིན་ལ། འདིའི་ ེས་ ི་ ས་མཐའི་ ད་ཅིག་གཉིས་པར་ མ་མ ེན་ ི་
ཡེ་ཤེས་གསལ་བ་ ེ། དེའང་ཁོ་བོས་ཞིབ་ ་བསམས་ན། ང་གཉེན་ ན་ཅིག་ ་མི་གནས་པས་གེགས་དེ་ ེས་པ་
དང་དགག་ ་དེ་འགགས་ཟིན་པ་དང་འགགས་འ ས་ག མ་ ས་ ་ ི་མེད་པས། དེའི་ ད་ཅིག་གཉིས་པར་ མ་
མ ེན་གསལ་བ་དེའང་དཀའོ། །
དེས་ན་དེ་ བས་ ་ི ས་བ ་པའི་ ན་ནི་ ན་གཞིའི་ མ་ཤེས་སམ། འ ་ ེད་ ི་ཁམས་སམ། ཡང་དག་མིན་
པའི་ ན་ ོག་ ་འདོད་དེ། དེས་འཁོར་བའི་གནས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལེན་པས་གནས་(༥༠༧ན)ངན་ལེན་ཟེར་རོ། །
འོ་ན་དེ་ཤེས་ ་ཡིན་པས་ཤེས་ ིབ་དང་ ས་རིས་མ ན་ནོ་ཞེ་ན།

དེ་ནི་ ོད་ ིས་ལེགས་པར་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཤེས་ ་ཡིན་ན་ཤེས་ ིབ་ཡིན་པས་ བ་དགོས་ མ་པའི་ ོ་ ི་མ་ཅན་ ི་གཏམ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་
ར་ན་ཤེས་ ་ད ད་གཞིར་བ ང་ནས་དེའི་གནས་ ང་ ོགས་པ་ལ་ ིབ་ ེད་ལ་ཤེས་ ིབ་ ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་ཤེས་ ་ལ་ ོངས་པའི་ཆའི་ ིབ་པ་ ངས་ ང་ད་ ང་ཤེས་ འི་ ེན་ ེད་པའི་ཤེས་ ་ཙམ་ཞིག་ ག་
མར་ ས་པའི་དངོས་པོ་བར་ཆད་མེད་ ེས་བ ེག་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །

ཤེས་ འི་ ད་ཤིང་ མ་པོ་མ་ ས་པ། །
བ ེགས་པས་ཞི་དེ། ཞེས་འ ང་བའི་ ིར།
གཞན་ཡང་ཤེས་ ་ཡིན་ན་ཤེས་ ིབ་ཡིན་པར་ནི་མི་ ང་ ེ། དཔེར་ན། སངས་ ས་ ིས་ ན་ ོབ་ ི་ཤེས་ ་
གཟིགས་པ་དང་ ང་བའི་དབང་ ་ ས་ནའང་། ཤེས་ ་དང་ཤེས་ ིབ་གཉིས་གཅིག་ན་སངས་ ས་ ིས་ཤེས་ ་
གཟིགས་པའི་ཚ་ཤེས་ ིབ་གཟིགས་པ་དང་ ང་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སངས་ ས་ ིས་ ིབ་པ་ཟད་པར་ ངས་
ང་། ད་ ང་སངས་ ས་ ་ི མ ེན་པ་ལ་ ིབ་པ་ ང་ན། ང་བ་དེ་གཏོད་ ེད་ ི་ ་ ེན་ ལ་དབང་ཡིད་ག མ་
སངས་ ས་རང་ ད་ ་ི མ ེན་པས་བ ས་པ་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་ལ།

དེ་མི་འདོད་ན་ ང་བ་ལ་ ་ ེན་མི་

དགོས་པས་དངོས་ ོབས་དང་འགལ། དགོས་ན་སངས་ ས་ ིབ་བཅས་ ་ཐལ་ལོ། །
བོད་ ་ ང་བའི་ ་མ་རས་པ་ཞིག་གིས། གནས་ངན་ལེན་ ི་ ིབ་པ་དེ་མཚན་ཉིད་པ་ ན་ལ་ ིས་པས་ངོས་མི་
ཟིན་པ་འ ག་ ེ། ཇོ་བོ་མཚན་ཉིད་པ་ ན་ན་རེ། ་ ིའི་པགས་པ་ལ་ ་ ིའི་ ི་མ་ ོ་བ་ ་ ། ིབ་པ་ ིབ་གཉིས་
་ི ས་བོན་མིན་ ང་། ིར་ ིབ་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ཏེ་ནོར། འོ་ན་གང་ཡིན་ཅེ་ན། ོ་ འི་ཤེས་པ་ ོག་མེད་ཧད་དེ་
ས་པ་དེ་ཡིན་(༥༠༧བ)ཟེར་བ་དང་། དེའི་ ོབ་མ་ གས་ ན་དེས་ ོག་མེད་ཧད་དེར་ ི་རོལ་ ་ ས་པ་དེ་ ན་
གཞི་ ི་རོལ་ ་བོ་བ་ ་བ་ཡིན། ཧད་དེ་བར་ ས་པ་དེ་ངོ་མ་ཤེས་པ་འཁོར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ངོ་ཤེས་པའམ་རང་རིག་
ན་ཆོས་ ་དང་ ང་འདས་དང་སངས་ ས་ཡིན་ཟེར་བས། དེ་ངོ་ཤེས་ ེད་དེ་ལ་ ོ་ ེ་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཟེར་བ་
ཡིན། དེས་ན་ཏིང་ངེ་འཛན་དེས་དེ་ ངས་པའི་ ེས་ ་ ོག་མེད་ ི་ ན་གཞི་ནང་ལ་ གས་པ་ཡིན་ལོ། ། ོ་ འི་
ཤེས་པ་ས་དང་པོ་ནས་གནས་ ར་པའམ་ ངས་པ་ཡིན་པས། དེ་ ངས་ན་དེ་ས་བ ་པར་ཇི་ ར་འ ོ། དེའང་ས་
དང་པོར་ ོང་བའི་ ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན།

ར་མཐོང་གི་ ོ་ འི་ཤེས་པ་ནི་ ལ་དབང་ཡིད་ ེད་ག མ་ཚགས་པ་ལས་

ེ་དགོས་ལ། དེར་ནི་ག ང་འཛན་གཉིས་མེད་ ་ ོགས་པ་དང་། ཡིད་ ེད་ ི་དེ་མ་ཐག་ ེན་སོགས་འགགས་པས་
དེའི་འ ས་ ་ག ང་འཛན་རིག་ག མ་ ི་ངོ་བོར་ ར་པའི་ཤེས་པ་དེའང་འགགས་པའི་ ིར་རོ།
དཔའ་ས་ལ་གནས་པ་ མས་ ལ་ལ་འ ག་པའི་ཤེས་པ་ཇི་ ར་བ ེད་ཅེ་ན།
་ི དབང་པོ་ལ་བ ེན་པའི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།

།འོ་ན་སེམས་

དེར་ནི་ཏིང་ངེ་འཛན་དང་ཟག་མེད་

།དེ་ ར་བཤད་པའི་ བ་དོན་གནས་ངན་ལེན་ ི་ ིབ་པ་ནི་

མཐོང་ ང་གི་བག་ཉལ་དང་། ོམ་ ང་ ོག་པའི་ས་བོན་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་འདི་ངེས་སོ། །
ོབ་དཔོན་འཕགས་པས་འདིའི་གནས་ངན་ལེན་དེ་འོག་ནས་བཤད་པའི་ ང་ ་ལོག་ བ་བ ་ ག་པོ་ལ་
བཤད་པ་ ་ ་ཞིག་ ང་བ་ལ།

བོད་ ་ི ོབ་དཔོན་དག་གིས།

འདི་མི་ལེགས་ཏེ།

དེ་ཕལ་ཆེར་ ོག་པ་ ན་

བཏགས་ ་ ང་བས་མཐོང་ ང་གི་ཆ་དང་། ོམ་ ང་གི་ཆ་གང་ ང་དང་། ང་ ་དེ་ཇི་ ིད་མ་བསལ་བ་དེ་ ིད་
་ ོར་ ེ་ཡང་ ེ་མི་ ས་པའི་ ིར་དང་།

ེ་བ ན་ ི་དགོངས་པ་ཡང་ ན་ཀ་འདི་མ་བསལ་བར་བར་ཆད་མེད་ ེ་

མི་ ེ་བར་ག ངས་པའི་(༥༠༨ན) ིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་ ོར་འ ག་གཉིས་ལས།
ོར་བ་ནི་ ན་མཐའི་ ་ལོགས་ ་ི ཡེ་ཤེས་ལ་འ ག་ལ།

གཉིས་པ་ནི་ ན་མཐའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་འཆད་པ་ཡིན་

པས་དངོས་བཏགས་ ་ི ད་པར་འ ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

ེས་ ་འགའ་ཞིག་གིས་ ངོ ་ག མ་ ི་ ོང་ཆེན་པོའ་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ་ི སེམས་ཅན་

མས་ཉན་ཐོས་ ་ི ོགས་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ལ་བཀོད་པ་དང་། རང་ ལ་ ི་ ོགས་པ་ ན་ཚགས་ལ་བཀོད་
པ་དང་།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ོན་མེད་པའི་ས་དང་པོ་ལ་བཀོད་ནས་བསོད་ནམས་བ ེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

འདིར་དཔེར་བ ང་ནས།

དཔེ་དེ་བས་ ང་འ ས་ ་ ད་པར་ ་འཕགས་པར་ ར་པ་བསོད་ནམས་ཆེས་ ངས་

མང་བ་ཉིད་ ས
ི ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཉིད་ཡིན་
པས། སངས་ ས་ཉིད་འཐོབ་པའི་ ་ ས་བར་ཆད་མེད་པའམ་བར་ཆད་དང་ ལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛན་གང་ཡིན་པ་དེ་
ནི་འདིར་བ ན་ ི་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་བ ས་ ོམ་རབ་ ་ ར་པའི་ ེ་མོ་ཞེས་ འོ། །
གཉིས་པ་དམིགས་པ་བདག་པོ་ མ་པ་བ ན་པ་ལ།

ིར་ ་ ེན་ ི་ མ་གཞག་བཤད་པ།

་བའི་འ ་ ོན།

དམིགས་ མ་ལ་བོད་གང་དག་གི་འདོད་ ལ་མི་འ ་བ་བ ར་བ་དང་ག མ་ལས།
དང་པོ་ལ། འི་མཚན་ཉིད། ེན་ ི་མཚན་ཉིད། མཚན་ཉིད་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ ་ཙམ་ ི་མཚན་ཉིད་ནི། འ ས་ འི་ངོ་བོ་བ ེད་པའོ། །
ཡང་ན་དོན་གཞན་ ི་མའི་ ེས་ ་ མ་ ིན་ ི་ ་བར་ ར་པ་ ེ་ནས་ ི་ས་བོན་བཞིན་ནོ། །
ཉེར་ལེན་ ི་ འི་མཚན་ཉིད་ནི། འ ས་ འི་ངོ་བོ་བ ེད་པ་ལ་གཙ་བོར་ ར་པ་ ེ།
ང་ མ་འ ེད་ ་ི འ ེལ་པ་ལས།
་ཞེས་ ་བ་ནི་ནང་གི་(༥༠༨བ)གཙ་བོའ་ འོ། ། ེན་ཞེས་ ་བ་ནི་ ི་རོལ་ ི་ ོགས་ ་ ར་པའི་ ེན་
ནོ། །ཞེས་སོ། །
་ཡིན་ན་ཉེར་ལེན་ ི་ ར་མ་ངེས་ཏེ།
བཞིན་ནོ། །
མ་ བ་ན། མ་འ ེལ་ལས།

མིག་གི་དབང་པོ་འདི་མིག་ཤེས་ ི་ ་ཡིན་ ང་ཉེར་ལེན་ ི་ ་མིན་པ་

མ་ཤེས་མིན་པ་ མ་ཤེས་ །ི །
ཉེར་ལེན་མིན་པའི་ ིར་ཡང་ བ། །ཅེས་སོ། །
ད ེ་ན་ ག་ ེ། མཛད་ལས།
ེད་ ་ ན་ཅིག་འ ང་བ་དང་། །
ལ་མཉམ་མ ངས་པར་ ན་པ་དང་། །
ན་ ་འ ོ་དང་ མ་ ིན་ཏེ། །
་ནི་ མ་པ་ ག་ ་འདོད། །ཅེས་སོ། །
དང་པོའ་མཚན་ཉིད་ནི། རང་ལས་གཞན་པ་གང་ཞིགའ ས་ འི་ངོ་བོ་ ེད་ ེད་དེ་ཡིན་ཏེ།
རང་ལས་གཞན་པ་ ེད་པའི་ ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་དང་།
གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཕན་ ན་བ ོས་ནས་འ ས་ འི་ངོ་བོ་ ེད་ ེད་དེ་ཡིན་ཏེ།
ན་ཅིག་འ ང་གང་ཕན་ ན་འ ས། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། དེའང་བ ོས་ ལ། ངོ་བོ་ནི་འ ང་བ་བཞི་དང་། ེན་མ ངས་པ་སེམས་དང་སེམས་ ང་
དང་། མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་ལ་སོགས་པ་ ་ ་དེ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
འ ང་བཞིན་སེམས་ ་ི ེས་འ ག་དང་། །
སེམས་དང་མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་བཞིན། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་དང་།
ག མ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། འ ས་ ་ ་དང་འ ་བར་ ེད་པར་ ེད་པ་དེ་ཡིན་ཏེ།
ལ་མཉམ་ ་ནི་འ ་བའོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། དེ་ལ་ད ེ་ན། ཟག་བཅས། ཟག་མེད་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ཟག་བཅས་ ལ་མཉམ་ ི་ འི་མཚན་ཉིད་ནི། འ ས་ ་དང་འ ་བ་ ེད་པ་གང་ཞིགལམ་ ི་ ང་ ར་
ར་པ་དེ་ཡིན་ཏེ།
ལ་མཉམ་ ་ནི་འ ་བའོ། །
རང་རིས་ས་པའོ་ ར་ ེས་ མས། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། རིས་ནི་ མ་པ་ ་ ེ། བདེན་པ་བཞིའི་མཐོང་ ང་བཞི་དང་ ོམ་(༥༠༩ན) ང་གཅིག་ ེ་
འོ། །ས་ནི་ད འོ། །དེའང་ཇི་ ར་ ལ་བ་མཉམ་ན། མཐོང་ ང་ ་མ་འདོད་པའི་ ག་བ ལ་ ིས་མཐོང་ ང་ ི་
མ་བ ེད་པ་ ་ ་ ེ། དེའང་ཟག་བཅས་ནི་རིས་དང་ས་གཉིས་ཀ་འ ་བར་བ ེད་དོ། །
གཉིས་པ་ཟག་མེད་ ལ་མཉམ་ ི་མཚན་ཉིད་ནི།

་དང་འ ་བར་བ ེད་པ་གང་ཞིགལམ་ ིས་ ང་ ་མ་ཡིན་

པ་དེ་ཡིན་ཏེ།
ས་ད འི་ལམ་ནི་ཕན་ ན་ ། །
མཉམ་དང་ ད་པར་ཅན་ ི་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར། ས་ད ་ནི་ཟག་མེད་ ་ི བསམ་གཏན་ས་ ག་དང་། ག གས་མེད་ཕན་ ན་གཅིག་གིས་
གཅིག་བ ེད་པ་ཡོད་པས་ས་འ ་བར་མ་ངེས་ ང་རིས་ཟག་མེད་ ་འ ་བ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།

ེན་མ ངས་པའི་སེམས་ལས་ ང་བ་གང་ཞིགའ ས་ འི་ངོ་བོ་ ེད་པར་ ེད་པ་དེ་

ཡིན་ཏེ།
མ ངས་ ན་ ་ནི་སེམས་དག་དང་། །
སེམས་ ང་ ེན་མ ངས་ཅན་ མས་སོ། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ེན་མ ངས་པ་ནི། མིག་གི་ མ་ཤེས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ེན་མིག་གི་དབང་པོ་ཡིན་པར་མ ངས་
པ་ལ་སོགས་པ་ ་ འོ། །
་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ན་འ ོ་ ་མ་ལ་བ ེན་ནས་རང་གི་ས་པའི་ཉེས་པའི་ངོ་བོ་ ི་མ་བ ེད་པ་ ེ།
ན་འ ོ་ཞེས་ ་ཉོན་མོངས་ཅན། །
མས་ ་ི རང་ས་ ན་འ ོ་ ། །ཞེས་དང་།

ན་རས་གཟིགས་ ་ི བ ལ་ གས་ལས།
རང་གི་ས་པའི་ ན་ ་འ ོ་བའི་ཆོས་ ར་ ང་བ་ མས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་ཆོས་ ི་མ་ མས་ ི་
ན་ ་འ ོ་བའི་ ་ཡིན་ཏེ།
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་ ་ནི་ ེ་ ག་ཡིན་ལ།
འ ས་ ་ནི་ ི་མ་ཡིན་ཏེ། མཛད་འ ེལ་ལས།
འདི་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་ཆོས་ མས་ ་ི ན་མོང་གི་ ་ཡིན་པས་ན།
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་དང་།
ང་ ་རིས་ ་ ན་ལ་དམིགས་པས་ན་(༥༠༩བ) ན་ ་འ ོ་ཞེས་ ་ ེ།
གཏན་ལ་དབབ་པ་བ ་བ་ལས།
ཐམས་ཅད་ ་འ ོ་བ་དང་གཞི་མཐའ་དག་འཛན་པ་ མས་ཞེས་ ་ ེ།
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། མཐའ་དག་ནི་ ལ་ ག་མི་ ག་ཐམས་ཅད་ཡིན་ནོ། །
ིར་ཉོན་མོངས་པའི་ ན་འ ོ་ལ་ད ེ་ན་བ ་གཅིག་ ེ།
ཚམ་དང་མ་འ ེས་པའི་མ་རིག་པ་དང་བ ན།

ག་བ ལ་མཐོང་བས་ ང་བར་ ་བའི་ ་བ་ ། ཐེ་

ན་འ ང་མཐོང་བས་ ང་བར་ ་བའི་ ་བ་གཉིས། ཐེ་ཚམ་དང་

མ ངས་ ན་ ི་མ་རིག་པ་ ེ་བཞིའ།ོ །ཁ་ཅིག་ ན་འ ོའ་ ་ནི་བ ་གཅིག་ ་ ངས་ངེས་པ་མིན་ཏེ། བ ་གཅིག་
པོ་དང་མ ངས་པར་ ན་པའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ང་ ན་འ ོའ་ ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
ཉོན་མོངས་པའི་ ན་འ ོ་ལ་ཡང་མ ངས་སོ། །འདོད་ཆགས་ཁོང་ ོ་ང་ ལ་ནི་ ན་འ ོའ་ ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལ་སོ་

སོར་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། ། ལ་ ག་པ་སོགས་མཐོང་བ་ལ་དམིགས་ནས་ ེ་བའི་ ིར་རོ། །འགོག་ལམ་ ི་
མཐོང་ ང་ནི་ ན་འ ོ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལ་སོ་སོར་ངེས་པའི་ ིར་ཏེ། དངོས་ ི་ལོག་ གས་ ིས་ཟག་མེད་ཁོ་ན་ལ་

དམིགས་ཤིང་། ལོག་པའི་ལོག་ གས་ ས
ི ་འགོག་ལམ་ ི་ལོག་ གས་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།
ང་ནི་ ན་འ ོའ་ ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར། མ་ བ་ན།

འདོད་ཆགས་ཁོང་ ོ་ང་ ལ་ག མ་པོ་དེའི་ ལ་སོ་སོར་ངེས་པ་བཤད་ཟིན་ལ།

ོམ་

ོམ་ ང་བཞི་ཡོད་པ་ལས།

ག མ་པོ་དེ་ ལ་སོ་སོར་ངེས་

པས་ག མ་པོ་དང་མ ངས་པར་ ན་པའི་མ་རིག་པ་ཡང་ ལ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །

ག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཟག་བཅས་ ང་ ་བ ན་པ་གང་ཞིགའ ས་ འི་ངོ་བོ་ ེད་ ེད་དེ་ཡིན་ཏེ།
མ་ ིན་ ་ནི་མི་དགེ་དང་། །
དགེ་བ་ཟག་བཅས་ མས་(༥༡༠ན)ཁོ་ན། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་དང་། ང་མ་བ ན་དང་དགེ་བ་ཟག་མེད་ནི་ མ་ ིན་ ི་ ་མ་ཡིན་ཏེ། ོབས་ ང་བ་དང་
ེད་པས་བ ན་པར་མ་ ས་པའི་ ིར། ས་བོན་ ལ་བ་དང་བ ན་པར་མ་ ས་པའི་ས་བོན་ ང་པོ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ེན་ ི་མཚན་ཉིད་ནི། འ ས་ འི་ ད་པར་བ ེད་པའོ། །
ད ེ་ན་བཞི་ ེ། ་ཤེར་ལས།
ེན་ མ་བཞི་ ེ་ ་དང་ནི། །
དམིགས་པ་དང་ནི་དེ་མ་ཐག
བདག་པོ་ཡང་ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། །
ེན་ ་པ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཅེས་སོ། །
དེ་ལ་དང་པོའ་མཚན་ཉིད་ནི། འ ས་ འི་ ད་པར་ངོ་བོ་དང་ ན་ཅིག་པའོ། །
འི་ ེན་ ི་རང་ ོག་ནི་ ་ ག་མ་ ་པོ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ ད་ །
་ཞེས་ ་བ་ ་ ་ཡིན། །ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། འ ས་ འི་ ད་པར་ ལ་རང་གི་ མ་པ་ཅན་ ་བ ེད་པ་ ེ་ ོན་པོ་ ་ འོ། །
ག མ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་གི་ཤེས་པ་ ་མས་རང་གི་ཤེས་པ་ ི་མའི་ ད་པར་དངོས་ ་བ ེད་པ་ ེ།
མ་ངེས་ལས།
བར་ ་མ་ཆོད་པའི་ཤེས་པའི་ ར་ ར་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་མ་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་ཏེ།
ཞེས་དེ་མ་ཐག་ ེན་དེ་ལས་འ ས་ ་དངོས་བ ེད་པ་ཞིག་དགོས་པར་བཤད་དོ། །དེའི་ ་འ ས་གཉིས་ཀ་ཤེས་
པར་འདོད་པ་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་ གས་སོ། ། ེ་པ་གཉིས་ནི་བེམ་པོ་དེ་མ་ཐག་ ེན་ལས་ ེས་པ་ཡོད་པར་འདོད་
དོ།

།ཁ་ཅིག་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་འ ག་ཀ་མའི་ཤེས་པ་དེ་ ོམས་འ ག་ལས་ལངས་པའི་ཤེས་པ་དེའི་དེ་མ་

ཐག་ ེན་ཡིན་ལོ། །

དེ་དེའི་དེ་མ་ཐག་ ེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ན་གཞི་ མ་ཤེས་ལ་སོགས་པས་བར་ ་ཆོད་པའི་ ིར། རང་ ོག་

ནི། སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
སེམས་དང་སེམས་ ང་ ེས་པ་ མས། །
ཐ་མ་མིན་མ ངས་དེ་མ་ཐག (༥༡༠བ)ཅེས་སོ། །
ཁ་ཅིག་ད ་བཅོམ་པ་ཐ་མའི་ ད་ལ་ཡོད་པའི་སེམས་དང་སེམས་ ང་དེ་མ་ཐག་ ེན་མ་ཡིན་ལོ། །
འོ་ན་ མ་འ ེལ་ལས།
ཐ་མའི་སེམས་ནི་སེམས་གཞན་དང་། །
མཚམས་ ོར་བ་ལ་འགལ་ཅི་ཡོད། །
ོན་ཆད་ཅི་འ ར་འཕེན་འ ར་བ། །
དེ་འ ར་ ིས་ ང་འ ར་བ་ཡིན། །
ཅེས་དེ་མ་ཐག་ ེན་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །
བཞི་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། འ ས་ འི་ ད་པར་རང་དབང་ཅན་ ་བ ེད་ ས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ།
ེད་ ་ཞེས་ ་བདག་པོར་བཤད། །ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར།
ག མ་པ་མཚན་ཉིད་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི།

འཇིམ་པས་ མ་པའི་ངོ་བོ་བ ེད་པའི་ཚ་ ད་པར་བ ེད་དམ་མ་

བ ེད། བ ེད་ན་དེ་དེ་ལ་བ ོས་ཏེ་ ེན་ ་ཐལ། མ་བ ེད་ན་ མ་པའི་ངོ་བོ་དང་ ད་པར་གཉིས་མི་གཅིག་པར་
ཐལ། འཇིམ་པ་ལས་ ེས་མ་ ེས་ ས་འགལ་བའི་ཆོས་ ན་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན། དེའི་ཚ་ ད་པར་བ ེད་པས་
ཉེས་པ་གཉིས་པ་མེད་ལ། དང་པོ་ནི། འདོད་པ་ཡིན་ཏེ།
་ཞེས་ ་བ་ ་ ་ཡིན། །ཅེས་དང་།
ེད་ ་ཞེས་ ་བདག་པོར་བཤད། །
ཅེས་ ་ ེན་གཉིས་པོ་དེ་ བ་མཉམ་ངོ་བོ་གཅིག་ ་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
་ ེན་ ི་ ི་དོན་འདི་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཞང་ཚ་ ོང་བ་ཆོས་ ི་ ་མའི་ལེགས་བཤད་ལས་བ ས་པ་ཡིན་

ནོ། །
གཉིས་པ་ ་བའི་འ ་བ ོན་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

བསོད་ནམས་མང་པོའ་བདག་ཉིད་ མ་མ ེན་ བ་པའི་བར་ཆད་མེད་ ེ་ དེའི་དམིགས་པ་དང་ལ་

སོགས་པས་བདག་པོ་སོགས་ཇི་ ་ ་ཞིག་ཡིན་ཅེ་ན། བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པས་དམིགས་པ་དང་། ལ་
སོགས་པས་བདག་པོ་དང་། མ་པ་དང་། འོག་གི་ལོག་ བ་ ི་མདོར་བ ན་དང་བཅས་པ་ག ངས་པར་མཛད་དོ།
།
གཉིས་པ་ནི།

འདི་ཡི་དམིགས་པ་དངོས་མེད་དེ། །
བདག་པོ་ ན་པ་ཡིན་པར་བཞེད། །
མ་པ་ཞི་ཉིད།
མདོར།
གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེནཔ་(༥༡༡ན)ཉིད་ ་ི དངོས་པོ་ནི་ཇི་ ་ ་ཞེས་
མཆི། དམིགས་པ་དང་དབང་བ ར་བ་དང་ མ་པ་དང་མཚན་ཉིད་ཇི་ ་ ་ཞེས་མཆི། བཀའ་ ལ་པ།
རབ་འ ོར་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི དམིགས་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །བདག་པོ་ནི་ ན་པའོ།
། མ་པ་ནི་ཞི་བའོ། །མཚན་ཉིད་ནི་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། རབ་འ ོར་འདི་ནི་དམིགས་པ་དང་དབང་
བ ར་བ་དང་མཚན་ཉིད།
ཅེས་ག ངས་པའི་དོན་ནི། བར་ཆད་མེད་ ེ་འདིའི་དམིགས་པ་ནི་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་དངོས་པོ་མེད་པ་དེ་
ཡིན་ལ།

མ་མ ེན་མངོན་ ་ ེད་པ་ལ་ ོགས་པའི་བར་ཆད་མེད་ ེའི་བདག་པོ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ེད་ ེད་ ི་ ན་

པ་དེ་ཡིན་པར་བཞེད་ཅིང་། ེ་མོའ་ཤེས་ མ་ནི་ ོས་པས་དབེན་པའི་ཞི་བ་ཉིད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་འདིའ་ི དམིགས་པའི་ ེན་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོར་ བ་པ་
ལས་བ ོག་པའི་དངོས་པོར་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ཡང་དག་པར་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ།

།བདག་པོའ་ ེན་ནི་ ན་པ་

ཡིན་ནོ། ། མ་པ་ནི་གཟོད་མ་ནས་ ི་མས་དབེན་པའི་རང་བཞིན་ ིས་ཞི་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

ག མ་པ་དམིགས་ མ་ལ་བོད་གང་དག་གི་འདོད་པ་བ ར་བ་ནི། ཁ་ཅིག་ཆོས་ ི་མངའ་བདག་ད ིག་གཉེན་
ིས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི དམིགས་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའོ་ཞེས་པ་དངོས་པོ་མེད་པ་ལས་བ མས་
ནས་འ ག་གོ་ཞེས་ ་བའི་དོན་ཏེ་དམིགས་པའི་ ེན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དབང་ ེད་པ་ནི་ ན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ནི་
ོན་ ི་ འི་དབང་གིས་བ ོད་ ་ི དེའི་ཚ་མིན་ནོ།

།ཞེས་ ་བ་དེ་དག་གི་དགོངས་པ་ ངས་ནས་བར་ཆད་མེད་ ེ་

འདི་ནི་ མ་མ ེན་ ེད་ ེད་ ་ི ན་ཅིག་ ེད་ ་ཡིན་ལ།

དེའི་ཚ་ མ་མ ེན་དང་ཆེས་ཉེ་བའི་བདག་ཉིད་ ི་ ིར་

དམིགས་པ་དང་། བདག་པོ་དང་། ཤེས་པ་རང་གི་ མ་པ་སོགས་ ི་ ་ ེན་(༥༡༡བ)དང་ ལ་བར་བཤད་ལ། ཁ་
ཅིག་འདིའི་དམིགས་པ་ནི་ ོར་བའི་ ས་ ་སོར་ ོག་གི་ཤེས་རབ་ ིས་གང་ལ་དམིགས་ནས་ ོ་འདོགས་གཅོད་
གཞིར་བ ང་བ་དག་ ེ། དེའི་མཚན་ཉིད་ནི་ ན་ ོབ་ ེན་འ ེལ་ ི་ ང་ཆ་ཙམ་ ེ། དེའང་རང་གི་ངོ་བོས་ ོང་པ་
ཡིན་ཏེ།
མདོ་ལས།
རབ་འ ོར་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི དམིགས་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །
མ་པ་ནི་ ོས་པའི་མཐའ་གང་ འང་འཛན་པ་མེད་པ་ ེ། མ་པ་ཞི་ཉིད་ཅེས་སོ། །
བདག་པོའ་ ེན་ནི་མཉམ་གཞག་ ་ཇི་ ར་ཡིད་ལ་ ་བའི་རིམ་པ་ཐོས་བསམ་ ིས་ཇི་ ར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
ན་དེ་ཉིད་མི་བ ེད་པར་ ན་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ན་པ་བདག་པོའ་ ེན་དང་ནི། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
གཞན་ཡང་འདི་ ར་ད ད་དགོས་ཏེ། འདིར་དམིགས་ ེན་དང་བདག་ ེན་དངོས་ ་བ ན་ནས། དེ་མ་ཐག་
ེན་གང་གིས་བ ན་ མ་ན། འགའ་ཞིག་ གས་ལས་བ ན་པ་ཡིན་ཅེས་ཟེར། འགའ་ཞིག་བར་ཆད་མེད་ ེའི་
ན་དེ་ཉིད་ ་མ་འགགས་པ་དང་།

ི་མ་མ་ ེས་པའི་ཆ་ནས་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ་འཇོག་ལ། དེ་ལ་དམིགས་ ེན་

བདག་ ེན་ཁ་བ ངས་ནས་ཤེས་པ་ མ་ ན་ ་བ ེད་པ་ཡིན་ཅེས་ཟེར་རོ། །ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཆོས་ གས་ ་
མཚའི་ཞལ་ ་ནས། མ་པ་ཞེས་ ོས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཤེས་པ་ཉིད་བ ན་ཏེ། མ་པ་ཉམས་ ་ ོང་བ་མེད་པ་ནི་ མ་
པ་ཡང་དཀའ་ལ། དེ་ ོང་ན་ནི་ཤེས་པ་ལས་འོས་མེད་པས། ཤེས་པ་ ེ་བ་ལ་ ེན་ག མ་ཚང་དགོས་པ་དོན་ ིས་

གོ་བས་སོ་ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ང་ ་ལོག་ བ་ལ་གཉིས། མདོར་བ ན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། བསལ་ ། སེལ་ ེད། ཇི་ ར་སེལ་བའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། (༥༡༢ན)བསལ་བར་ ་ འི་ལོག་ ོག་འདིའི་ངོ་བོ་ནི། ོབ་དཔོན་ངན་པས་ ང་རིགས་ ར་ ང་གི་
ོ་ནས་ ོ་ལ་གཤིན་པར་ ས་པའི་ལོག་ཤེས་སམ། ཡང་ན་ ་མཚན་མེད་པར་འགལ་ལོ་ མ་པའི་ཐེ་ཚམ་ ེ་གང་
ཡང་ ང་བ་གང་ཞིགའདིར་བ ན་བདེན་གཉིས་གང་ ང་ཞིག་ཚད་མར་ ས་ནས་དེའི་རིགས་པས་ཅིག་ཤོས་ལ་
ས་བཀབ་ ེ། དེ་ལ་དེའི་ ད་ཆོས་མེད་ན་དེ་ཚད་མིན་ཡིན་པས་འགལ་བའོ་ མ་པའི་ལོག་ ོག་གོ། །
བས་འདི་ལ་འ ོས་ནས་བདེན་གཉིས་ ་ི མ་གཞག་ ང་ཟད་ཅིག་བཤད་པ་ལ། བདེན་གཉིས་འགལ་འཛན་
ི་ལོག་ ོག་ ་འ ར་ ལ། དེ་གཉིས་མི་འགལ་བའི་ ལ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། བདེན་གཉིས་ད ེ་བ་མི་ཤེས་པའི་ ོན་དང་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད། དེའི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་
ནས་གནས་ ལ་བཤད་པ། ངེས་ཚག་བཤད་ཅིང་ མ་ ངས་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

བདེན་གཉིས་ ་ི ལ་ཤེས་ན་བ ན་དོན་ཟབ་མོའ་དེ་ཉིད་ཤེས་ཏེ་ ོངས་མེད་ ་ཚགས་བསགས་

ནས་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་འ ར་ལ། དེ་མ་ཤེས་ན་ ་མ་ལས་ ོག་པའི་ཉེས་པར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ལ། དངོས་དང་། དེ་ལ་འ ལ་པ་ ང་བ། འགག་བ ས་ཏེ་དོན་དམ་ད ེར་མེད་ ་བ ན་པ་དང་
ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། རང་ངོའ་དོན་ཡོད་མ་ ོང་བ་གང་ཞིག གཞན་དབང་གི་ མ་པ་ཤེས་པའི་ ལ་ཅན་ ལ་དང་བཅས་
པ་སཾ ྀ་ཏའི་མཚན་ཉིད་དོན་ ི་རང་ངོ་མེད་མ་ ོང་བ་གང་ཞིགཡོངས་ བ་ ི་ མ་པ་ ལ་དང་བཅས་པ་དེ་པ་ར་
འི་མཚན་ཉིད་དོ། །
དེ་ལ་དང་པོ་ནི། ར་མཐོང་གི་ ད་ལ་ ང་གི།
གཉིས་པ་ནི། གཞན་མཆོག་གཟིགས་པའི་ གས་ལ་གསལ་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
དོན་མེད་པ་དང་དོན་ཡོད་དག
མི་ ང་ ང་བ་ཉིད་ཅེས་ ། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།

གཉིས་པ་ལ།

(༥༡༢བ)དོན་དམ་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་ ོང་པའི་འ ལ་ ོང་།

དོན་དམ་སངས་ ས་ཆེན་པོའ་ ོས་མི་

འཇལ་བའི་འ ལ་ ོང་། བདེན་གཉིས་རང་བཞིན་གཞན་པའི་འ ལ་བ་ ོང་ ལ་དང་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། གཞན་དག་དོན་དམ་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་ ོང་པར་ཐལ་ཏེ།
ལང་གཤེགས་ །
ན་ ོབ་ ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོད། །
དམ་པའི་དོན་ ་ཡོད་མ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་ཡོད་པར་བཤད་ཚད་ ན་ ོབ་པ་དང་། མེད་པར་བཤད་ཚད་དོན་དམ་ལ་དགོངས་ མ་ན།
ོད་ ས
ི ་ ང་དོན་དེ་མ་གོ་བའི་འ ལ་གཏམ་ཡིན་ཏེ།

དེའི་དོན་ ན་ ོབ་ ི་ཆོས་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་ག ངས་

པའི་ ིར་ཏེ། ན་ ོབ་ནི་འ ལ་ངོར་ཡོད་ལ། མ་འ ལ་པའི་ངོར་མེད་པར་ག ངས་པའི་ ིར་ཏེ། དེར་མ་ག ངས་
ན་ ན་ ོབ་ ་ཡོད།

དོན་དམ་ ་མེད་ཅེས་པ་ལ་ ན་ ོབ་ ་ཡོད་པར་འཇོག་ ེད་ ི་ཆོས་མ་ག ངས་པའི་ ིར།

ན་ ོབ་ ་ི མ་གཞག་ ོད་ལ་ཆད་པར་འ ར་རོ། །
དེ་ ར་ཡིན་པའང་ ་ཤེར།
ལ་བ་ མས་ ས
ི ་ཆོས་བ ན་པ། །
ཞེས་པའི་འ ེལ་པར། འཕགས་པ་ ་ བ་ ས
ི །
སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ མས་ ས
ི ་ཆོས་བ ན་པ་ནི་བདེན་པ་གཉིས་པོ་འདི་ལ་བ ེན་ནས་འ ང་
ེ། འཇིག་ ེན་པའི་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ཞེས་ ་བ་ནི་ཆོས་ མས་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ ོང་པ་དག་ལ་འཇིག་
ེན་པས་ ིན་ཅི་ལོག་མ་ ོགས་པས་ཆོས་ མས་ ེ་བར་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་ ེ། དེ་ནི་དེ་དག་ཉིད་ལ་
ན་ ོབ་ ་བདེན་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ ན་ ོབ་ ་ི བདེན་པའོ། །དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་འཕགས་པ་
མས་ ས
ི ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ གས་ ་ ད་པས་ཆོས་ མས་ ེ་བ་མེད་པར་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དག་
ེ། དེ་ནི་དེ་དག་ཉིད་ལ་དོན་དམ་པར་བདེན་པ་ཉིད་ཡིན་པས། དོན་དམ་པའི་བདེན་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ བ་དོན། འཇིག་ ེན་པས་ ན་ ོབ་རང་ ོང་ ་མ་(༥༡༣ན)ཤེས་པར་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ོག་པ་
ེ་འ ལ་ལ། ན་ ོབ་ ་ི ཆོས་དེ་དོན་དམ་ ་ ོང་པས་མེད་དོ། །

དོན་དམ་བདེན་པ་ནི།

ན་ ོབ་མེད་པའི་ཡོད་ ང་དེ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ོགས་ནས་དོན་དམ་ ེ་མེད་ཉིད་དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡིན་པས་འདོད་དོ། །དེས་ན་ མ་འཇོག་གི་ཚ་ ན་ ོབ་ ་མི་བདེན་ན་ ན་ ོབ་བདེན་པར་འགལ། དོན་
དམ་ ་མི་བདེན་ན་དོན་དམ་བདེན་པར་འགལ།

ལ་འ ོར་ ་ ེད་ན་ ན་ ོབ་མི་བདེན་ན་བདེན་པར་འགལ་བ་

དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་ ོས་པ་དང་ ལ་ན་བདེན་པར་ཡང་འགལ་བས་བསམ་པར་ ་བའི་ ལ་མིན་ནོ། །
འོན་ཏེ་ མ་འཇོག་གི་ཚ་ནི་དོན་དམ་ཁོ་ནར་བདེན་ལ། ཅིག་ཤོས་ནི་བ ན་ཏེ།
དཀོན་མཆོག་ ིན་ལས།
རིགས་ ་ི ་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པ་མེད་ ་ཟིན་ན་ཚངས་པར་ ོད་པ་དོན་མེད་པར་འ ར་རོ། །དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ མས་ ང་བའང་དོན་མེད་པར་འ ར་རོ། །གང་གི་ ིར་དོན་དམ་པ་ཡོད་པས་ན་དེའི་ ིར་
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་དོན་དམ་པ་ལ་མཁས་པའོ་ཞེས་ ་བའོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། གཞན་དག
དོན་དམ་ ོ་ཡི་ ོད་ ལ་མིན། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར། སངས་ ས་ ་ི མ་མ ེན་དང་།

ང་སེམས་ མས་ ི་མི་ ོག་ཡེ་ཤེས་ ིའང་ ལ་མིན་

ནོ་ཞེ་ན། ང་དེའི་དོན་ནི་སེམས་ཅན་ ི་ ོ་ཁོ་ན་ལ་དགོངས་ ི། དེ་ ར་མིན་ན།
ཇི་ ད་ །
རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ ོད་ ལ། ཞེས་དང་།
ལ་བ་ མས་པས།
དེ་འགགས་འཕགས་པའི་ ོད་ ལ་དང་། །ཞེས་དང་།
འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ ས
ི །
ཅིའི་ ིར་དོན་དམ་ཞེས་ ་ཞེ་ན། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ ོད་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར།
ཞེས་སོགས་ལོག་པར་འདོན་དགོས་སོ། །
གཞན་དག་སངས་ ས་ ་ི ོ་ ར་ ་བཀར་བའི་ ་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་ནི། སཾ ྀ་ཏ་དང་། ་གཅིག་དོན་མང་པོ་ལ་
(༥༡༣བ)འ ག་པ་དང་། དོན་གཅིག་ལ་ ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། དེར་མ་ཟད་དེ་འ ་བ་བོད་ ད་ལའང་མཐོང་ ེ།

ིག་པ་ཟེར་བ་འདི་ ིག་པ་ ་ཅན་དང་། དགེ་ ིག་གི་ ིག་གཉིས་ཀ་ལ་འ ག་གོ། །
མདོར་ན་ ལ་བདེན་པ་གཉིས་ལ་ ལ་ཅན་ ོ་གཉིས་ ིས་སོ་སོར་བཞག་པ་ན་ཇི་ ར་བདེན་པའི་བདེན་
གས་གཉིས་དང་། དེ་གཉིས་ ་ི རང་ངོ་ ོང་མི་ ོང་གི་ ལ་གཉིས་ ིད་པ་ཡིན་ཏེ།
དེའང་ ང་འདས་ཆེན་པོར།
་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་མི་ ོང་པའི་ ོང་པ་ཉིད་དོ། །དེ་ལས་གཞན་ནི་ ོང་པའི་ ོང་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་
དང་།
འཕགས་པ་ ་ བ་ ས
ི །
་ངན་འདས་པ་བདེན་གཅིག་ ། །ཞེས་དང་།
མ་ ེས་པ་ཡི་ ོང་ཉིད་གཅིག
གཅིག་ནི་ ེས་པའི་ ོང་པ་ ེ། །
མ་ ེས་པ་ཡི་ ོང་ཉིད་མཆོག
ེས་པའི་ ོང་པ་འཇིག་པ་ཡིན། །ཅེས་དང་།
དངོས་མེད་དེ་ཡི་དངོས་མ་ཡིན། །
རང་བཞིན་ ིས་ནི་ ོང་པར་འདོད། །
ཅེས་ ན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་ནི་བཏགས་པ་དང་ ང་བ་ ར་ བ་པའི་ངོ་བོས་ ོང་པའི་ ོང་ཉིད་དང་།
ཡོངས་ ་ བ་ནི་བ ོས་མིན་ ིས་ ོང་པས་ ོང་པའི་བདག་ཉིད་དེའང་ ར་ ོང་པ་གཉིས་ ོག་དགོས་པ་མིན་ནོ།
།
ག མ་པ་ནི།
མ་ཡིན་ཏེ།

ོད་འདོད་པ་ ར་ན་བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པར་འ ར་ཏེ། དེ་གཉིས་འགལ་པས་སོ་ མ་ན།

ན་ ོབ་བདེན་པ་ནི་དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་ ་ཡོད་པར་བ ོད་ ་མེད་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་

པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ལ། དེའང་གཞན་ ་བ ོད་པ་མེད་པས་ཐ་དད་ཡིན་པ་ཁེགས་ལ། ངོ་བོ་གཅིག་པ་མིན་
པས་གཅིག་ཡིན་པ་ཁེགས།

གཅིག་མིན་པས་ ེ་ན་ཐ་དད་ ་ མ་འཇོག་གི་ཚ་འཇོག་ན་དངོས་ ོབས་དང་མི་

འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེའང་དགོངས་འ ེལ་ ། བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ན་ ིས་པས་ ན་ ོབ་མཐོང་བ་ན་དོན་དམ་
ཡང་(༥༡༤ན)མཐོང་བར་འ ར་བ་དང་།

ན་ ོབ་ལ་ཟག་པ་འཕེལ་བ་ ར་དོན་དམ་ལ་ཡང་འ ར་བ་དང་། དོན་

དམ་ལ་ད ེ་བ་མེད་པ་ ར་ ན་ ོབ་ལའང་འ ར་བ་དང་།

ན་ ོབ་ མ་ཤེས་ ིས་དོན་དམ་མཐོང་ཐོས་ལ་

སོགས་ ་བཙལ་ ་མེད་པ་ ར་དོན་དམ་ཡང་ཐོས་བསམ་ ིས་གཞན་ ་བཙལ་ ་མེད་པར་འ ར་བའི་ ོན་བཞི་
དང་། ཅི་ ེ་གཞན་ཡིན་ན་དོན་དམ་མཐོང་ཡང་ ན་ ོབ་ལ་བདེན་འཛན་མི་ ོག་པར་འ ར་བ་དང་། དོན་དམ་པ་
ན་ ོབ་ ་ི ཆོས་ཉིད་མིན་པར་འ ར་བ་དང་།
འ ར་བ་དང་།

ན་ ོབ་མ་ བ་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཙམ་དེ་དོན་དམ་མིན་པར་

གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཉོན་མོངས་དང་ མ་ ང་གཉིས་ ས་གཅིག་ ་དམིགས་པར་འ ར་བའི་ ོན་

བཞི་འ ང་བར་ག ངས་ལ། མདོ་ ངས་ན་ཡི་གེས་འཇིགས་སོ། །
འོ་ན་དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་གཉིས་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་པའི་ ལ་ནི།

ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཅན་ ན་ ོབ་བདེན་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་བ ་མེད་ ་
ཡོད་པ་དང་།

ཆོས་ཅན་ ན་ ོབ་ཚད་མིན་བ ་བ་ ེ་རང་བཞིན་མེད་པ་དག་གི་ ད་པར་འགལ་བར་ཡོད་པའི་

ིར། དོན་དམ་དེ་ཉིད་དང་ ན་ ོབ་གཅིག་པ་བསལ་ལོ། །
ཡང་ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་ཆོས་ཅན་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ཆོས་ཅན། སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་ཡོད་
པའི་ཆོས་ཉིད་ནི་ ན་ ོབ་མེད་པ་དག་གིས་རབ་ ་ ེ་བ་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་ཞེས་པའི་ ག་པ་ཞིག་གིས་ ད་
པར་ ་ ར་མེད་པའི་ ིར། དེས་ན་ ན་ ོབ་ཆོས་ཅན་མེད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་པའི་ ན་ ོབ་ཅེས་མ་ བ་པའི་ཆ་
ནས་སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་པའམ། ཡང་ན་དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་ཡོད་པ་ལས་གཞན་པའི་ ན་ ོབ་མ་ བ་པས། ཆོས་ཉིད་
གཅིག་ ་བདེན་པར་ཡོད་པ་དེ་ལས་ ན་ ོབ་ངོ་(༥༡༤བ)བོ་ཐ་དད་པ་མེད་པས་སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་པའམ། ཡང་ན་
ཆོས་ཅན་ ན་ ོབ་མ་ བ་པ་ཉིད་ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པ་ལ་བསམས་ནས་སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་ཟེར་ལ། དེ་
ལ་དང་པོ་གཉིས་དོན་མ ན་པས་ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མ་དང་། ི་མ་ གས་ ེ་ ོད་པའི་ད ་མས་སོ་སོ་བ་མ་
ཡིན་པའི་དོན་ ་སོ་སོར་འཆད་དོ།
ལ།

།དེ་གཉིས་གང་གི་ གས་ ར་ནའང་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ནི་ཡོད་པར་མི་འདོད་

མ་རིག་གི་བག་ཆགས་ལ་ ང་བ་ མས་ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་ ོ་བཏགས་ ི་ ལ་ ་ ད་པར་ཡོད་པ་དག་

གནས་ གས་ལ་ ད་པར་མེད་པས་ ན་ ོབ་ཆོས་ཅན་ཉིད་ལ་དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་ད ེར་མི་ ེད་པས་གཞན་དབང་
གི་ ན་ ོབ་ ང་ཙམ་ ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ངོ་བོ་ཡོངས་ བ་ མ་རིག་གི་ངོ་བོར་ཡོད་ཟེར་བ་ནི་གང་ན་འ ག་ ང་
སེམས་ཙམ་པ་ཁོ་ནར་ཤེས་པར་ འོ། །འདིར་ད ་མ་པ་ཆེན་པོའ་ བས་ ་ཆོས་ཅན་ནི་ མ་ཤེས་འཁོར་བཅས་ཏེ་
བ ན་པ། ཆོས་ཉིད་ནི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་བཅས་ཏེ་བདེན་པའོ། །
ག མ་པ་ནི། འ ེལ་པ་ ་བཅས་ ་ི གཉིས་པར་བདེན་གཉིས་གང་ཡང་མ་ བ་ལ།

ག་པར་དོན་དམ་བདེན་པ་ནི་དེར་མ་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། ་ཤེར་ལས།
གཞན་ལས་ཤེས་མིན་ཞི་བ་དང་། །
ོས་པ་ མས་ ས
ི ་མ་ ོས་པ། །
མ་ ོག་མེད་དོན་ཐ་དད་མིན། །
དེ་ནི་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །
དེས་ན་བདེན་གཉིས་གཉིས་ཀ་ མ་འཇོག་གི་རིགས་པའི་ཚ་ཕ་རི་ལ་བ ོས་ནས་ ་རི་དང་།
ཕ་རི་སོགས་ ས
ི ་ཐ་ ད་ ་ི ཚ་ ་བཅས་ ་བ ོད་ན།

་རི་ལ་བ ོས་ནས་

དེ་གཉིས་གཅིག་ཁེགས་ན་ཅིག་ཤོས་ཁེགས་པ་ཡིན་པས།

དེ་ནི་ ིས་པ་འ ིད་པའི་གཏམ་ཡིན་ལ། ངེས་པའི་དོན་ ་དེ་མིན་ཏེ། འ ེལ་པ་ ་བཅས་ཡིན་ན་གཅིག་བཀག་པས་
ཅིག་ཤོས་ཁེགས་དགོས།

གཅིག་ བ་ན་ཅིག་ཤོས་ ང་དེར་ བ་དགོས་པ་ལས།

འདིར་དེ་ནི་མི་འ བ་

(༥༡༥ན) ེ། ན་ ོབ་བཀག་པས་དོན་དམ་མི་ཁེགས་པ་དང་། དོན་དམ་ བ་པས་ ན་ ོབ་མི་འ བ་པའི་ ིར་རོ།
། ག་པར་དོན་དམ་བདེན་པ་ནི་རང་ངོ་ནས་ཕར་ ངས་གཞལ་ ང་གཉིས་པར་མི་འ བ་ ེ།

རང་ཉིད་དང་པོར་

ག ང་བའི་ ིར། གཞན་ངོ་ནས་ ར་ ངས་གཞལ་ ང་གཉིས་པར་མི་འ བ་ ེ། གཞན་ངོའ་ཆོས་མེད་པའི་ ིར།
གཉིས་མེད་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་ཀ་མིན་པར་ ང་ ་འ ག་པས་ན་ ང་འ ག་ ང་ཡིན་
ལ། མདོར་ན་གཅིག་ཐ་དད་མིན་ ས་ །ི གཅིག་ཐ་དད་ཡིན་པར་ནི་ བ་པ་ནི་མིན་ཏེ། དེ་ ར་ན་དངོས་ ོབས་
དང་འགལ་བས་དེ་འ ་བ་ ལ་བ་ ས་བཅས་མི་བཞེད་དོ། །
འགའ་ཞིག ོད་ལ་དངོས་ ོབས་དང་འགལ་བས་ཅི་ ོ།

ོད་ལ་དངོས་ ོབས་མེད་པས་སོ་ཞེ་ན། རིགས་པ་དེ་

ནི་བདེན་གཉིས་ ོ་ཅན་ ི་ ན་ཀ་ཞེས་འདིའི་བཤད་གཞིར་ ར་པ་ ང་ཆོས་པའི་བ ་ལས་ གས་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་།
རིགས་པ་ ་བ་དག་གིས་འདི་ ་ འི་རིགས་ ག་ཆོད་ ་ ོན་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ངེས་ཚག་བཤད་ཅིང་ མ་ ངས་བ ན་པ་ནི། སཾ ྀ་ཏས་
ཏི་ ་ཝ་ར་ནི་འགེབས་པའམ་ ིབ་པའོ། །
བ ིབས་པས་ན་ ན་ ོབ་ ེ།
བདེན་གཉིས་ལས།
གང་ཞིག་གིས་ནི་གང་ཞིག་ལ། །

་ཞེས་པ་ལ། སཾ་ནི་ཡང་དག་པའོ། ། ྀ་

་ནི་བདེན་པ་ ེ། འ ལ་པའི་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་ཉིད་ཡང་དག་པར་

ཡང་དག་ ིབ་ ེད་ ན་ ོབ་འདོད། །
ཅེས་པས་ ན་ ོབ་ནི་དོན་འ ར་ ་ ས་པའོ། །བདེན་པ་ཞེས་པ་འ ལ་ངོར་བདེན་པར་ ང་བ་ལ་བསམས་པའོ། །
འདི་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་ཡོད་པའི་ཡང་དག་དེ་ ན་ ོབ་ ་འཇིག་ ེན་ གས་པར་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ོད་ན་ གས་པ་ཁ་ཅིག་ནི། །
ཡང་དག་པར་དངོས་མ་ ེས་པ། །
མོ་གཤམ་ ་ལ་(༥༡༥བ)སོགས་བཞིན་ ། །
ན་ ོབ་ ་ཡང་མི་ ེ་ཟེར། །ཞེས་བཀག་གོ། །
པ་ར་ ་ཨ ་སངཱུ་ཞེས་པའི་པ་ར་མ་ནི་དམ་པ་དང་མཆོག་ལ་འ ག་ལ། ཨ ་ནི་དོན་ཏེ། ཆོས་ཉིད་དམ་པ་ མས་ལ་
འ ག་པའི་དོན་ཡིན་པས་ན་དོན་དམ་པ་དང་། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ ལ་ ་བདེན་པས་ན་བདེན་པའོ། །
དེས་ན་བདེན་གཉིས་ ་ི མ་ད ེ་ལ་མཁས་དགོས་ཏེ། དེའང་ཇི་ ད་ །
ལ་ ིམས་ལས་ནི་ཉམས་ ་ཡི། །
་ལས་ནམ་ཡང་ཉམས་མི་ ། །ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །
གཉིས་པ་བདེན་གཉིས་མི་འགལ་བའི་ ལ་ནི། དེ་གཉིས་རང་ ོག་གཅིག་ཡིན་ནས་མི་འགལ་ཅེས་བ ོད་པའང་མ་
ཡིན།

མཚན་གཞི་ མ་པ་ ་ ་ཞིག་ ན་ ོབ་བདེན་པ་ཡིན་པ་དང་།

དེའི་ ོང་ཆ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་

འདོད་ནས་མི་འགལ་ཅེས་བ ོད་པའང་མ་ཡིན། ཡང་ན་ མ་པ་རང་ངོ་ ོང་པ་དང་། མ་པ་ མ་མིན་ལས་ལོག་པ་
གཉིས་མི་འགལ་བ་ལ་བསམས་ནས་ ང་བ ོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
མཐོང་བའི་ ིར།

དེ་དག་ལ་རིགས་པས་ད ད་ན་མི་འགལ་བར་མ་

འོ་ན་མི་འགལ་བའི་དོན་བདེན་གཉིས་སོ་སོ་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛན་པ་ལ་ ས་པ་ཡོད་པ་

ཞིག་གིས་ཅིག་ཤོས་ལ་གེགས་ ས་ནས་ ས་མེད་ ་ ེད་མི་བ བ་པ་ལ་བསམས་ནས་མི་འགལ་བའི་དོན་ཡིན་ཏེ།
དཔེར་ན་ ང་ཙམ་ཐེག་ཆེན་ བ་པའི་དམིགས་པ་དང་། དེའི་རང་ངོ་ ོང་པ་ ་ ་ཐ་ ད་ ་ཡོད་པ་དང་། དོན་དམ་
་མེད་པ་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ།

འ ལ་ངོར་ཡོད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ ི་ངོར་མེད་པས་གཞི་གཅིག་གི་ ེང་ ་འགལ་བ་

གཉིས་མི་འ ་ ེ། རབ་རིབ་ཅན་ ི་ངོར་ ་ཤད་ཡོད་པ་དང་། ིར་ ་ཤད་མེད་པ་གཉིས་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་སེལ་ ེད་ལ། བསལ་ ་ ན་ཀ་གང་ཡིན་པ་དང་། དེ་སེལ་ ེད་ ི་རིགས་པ་གང་(༥༡༦ན)ཡིན་པའོ།

།
དང་པོ་ནི། དོན་དམ་ ་མཚན་ ་ ས་ནས་ ན་ ོབ་ ན་འ ིན་པ་དོན་དམ་ ོ་ཅན་དང་།

ན་ ོབ་ ་མཚན་

་ ས་ནས་དོན་དམ་འགོག་པའི་ ན་ཀའོ། །
དེའང་དང་པོ་ནི་ ་བ་ ་མཚན་ ་ ས་ནས་ ོད་པ་འགོག་པའོ། །གཉིས་པ་ ོད་པ་ ་མཚན་ ་ ས་ནས་ ་བ་
འགོག་པ་དེ་ཡིན་ནོ།

། ་ ོད་ ་ི ལ་ཡང་བདེན་གཉིས་སོ་སོ་བ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་གང་ ང་རེས་མངོན་པར་

ཆོག་ཚད་འཛན་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི།

་ ོད་ ང་པ་ལ་བཞག་པའི་ཚ་ བས་དེར་གཉིས་ཀ་མི་འགལ་བར་ཁས་ལེན་པ་ནི་མིན་ཏེ།

་

བ་བཞག་ནས་ ོས་མཚན་ ་མི་འཛན་པའི་ཚ།
ཇི་ ད་ །
ལས་འ ས་ མས་ལ་སེམས་པའང་དགག་པར་མཛད། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར།

འོ་ན་མི་འགལ་བ་དེ་ ་ ོད་ ང་འ ེལ་ ་ཉམས་ ་ལེན་པ་དེའི་ཚ་བདེན་གཉིས་མི་

འགལ་བར་ ོགས་པར་ ་ ེ། ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ ལ་ ིས་ ལ་འ ོར་ ་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའང་ ང་བ་
ཞེས་ ་བ་ནི་ མ་ཤེས་ལ་ ང་བ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་མེད་པར་ ོགས་པའི་ཚ་ནི། ཡེ་ཤེས་ ིས་དེར་ ོགས་པ་
ཡིན་ཅིང་། ོ་གཅིག་གི་ངོར་དེ་གཉིས་ ང་བ་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་གཉིས་ཀ་གཞལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་ ང་བ་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་གཉིས་པོ་དེ་ ོད་པའི་ཚ་ན་ ང་བ་དང་།

་བའི་ཚ་ན་རང་བཞིན་མེད་པ་

གཙ་བོ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ ་ ོད་གཉིས་གང་གཙ་ཆེ་ན། ཆོས་ ི་ ་མངོན་ ་ ེད་པ་ནི་ ་བའི་ཆ་དང་། ག གས་ ི་
་མངོན་ ་ ེད་པ་ནི་ ོད་པའི་ཆ་ལས་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ཇི་ ར་སེལ་བའི་ ལ་ལ། རང་ ད་ལ་ཡོད་པའི་ལོག་ ོག་ནི། རང་ ད་ ི་བདེན་གཉིས་ མ་འ ེད་
་ི ཤེས་རབ་ ས
ི ་སེལ་ལ། གཞན་ ད་ལ་ཡོད་པའི་འགལ་བར་འཛན་པ་ནི་མཐའ་(༥༡༦བ)གཉིས་འགོག་ ེད་ ་ི
རིགས་པས་སེལ་ལོ། །
དེའང་སེལ་ ལ་ནི།
བ ེན་པའི་ལན་ ིས་སེལ།

ཁ་ཅིག་དོན་དམ་ ་མཚན་ ་ ས་ནས་ ན་ ོབ་ ན་འ ིན་པར་ ེད་པ་ནི་ ན་ ོབ་ལ་
ན་ ོབ་ ་མཚན་ ་ ས་ནས་དོན་དམ་ ན་འ ིན་པར་ ེད་པ་ནི་དོན་དམ་ལ་བ ེན་

པའི་ལན་ ིས་སེལ་བར་ ེད་པ་ཡིན་ཅེས་ཟེར།

ཁ་ཅིག་དོན་དམ་ ོ་ཅན་ ི་ ན་ཀ་ཐམས་ཅད་ ན་ ོབ་ ི་ལན་

ིས་སེལ། ན་ ོབ་ ོ་ཅན་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་ ི་ལན་ ིས་སེལ་བར་ ེད་པ་ཡིན་ཅེས་ཟེར་རོ། །

ཁོ་བོས་ནི་ ན་ཀ་འདི་དག་རེ་རེ་ཞིང་བདེན་གཉིས་སོ་སོའ་ ོ་ནས་ལན་བཏབ་པས་ཆོག་པ་ཡིན་ཏེ།

ན་ཀ་

འགོད་ ེད་ ་ི ན་ཀ་བ ་ ག་པོ་རེ་རེ་ཞིང་བདེན་གཉིས་ མ་གཞག་ལ་ ོངས་པར་ ང་བའི་ ིར་རོ། །ཇོ་མོ་ནང་
པ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ིས་ནི་ ི་ཀ་མདོ་ གས་མར། ོད་པ་གཞི་བ ་ ག་པོ་བ ད་མར་ ང་བའི་ལན་རིམ་པ་
ར་བཏབ་པ་ནི། བ་པ་མ་ བ་ ེ། དེ་ཉིད་ ་ི ིར་ཆོས་བ ་ ག་པོ་མི་འཐད་པ་ནི། འདི་ ར་གཤིས་ལ་ག གས་
སོགས་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འ ས་ ས་ ི་ངོ་བོ་མེད་པའི་ ིར།
འཐད་པ་དང་ཞེས་པ་ནས་བ ང་།
བཞེད་པ་ཡིན་ནོ།

མ་མ ེན་དམིགས་པ་དངོས་པོར་མེད་པ་

་བ་ མས་ ི་ ོལ་བའི་ མ་པ་བ ་ ག་དག་ ་འ ང་བ་ མས་བསལ་བར་

།ཞེས་པའི་ མ་པ་བ ་ ག་གིས་ ན་ཀ་བ ན་པ་མིན་ལ།

དེའི་ལན་བ ན་པ་ཡིན་ཅེས་

ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ། ། འ ེལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

འདི་ལ་ནི། །
རབ་ ་ ་ མས་བ ད་མར་ ོལ། །
རབ་འ ོར་ ིས་གསོལ་པ།

བཅོམ་ ན་འདས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་འབའ་ཞིག་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པ་

ལགས་སམ། འོན་ཏེ་ག གས་ ང་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པ་ལགས་སམ།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། དམིགས་པ་དང་ མ་པའི་ ལ་འདི་ལ་ནི་(༥༡༧ན)ཆོས་ཅན།

ོ་ ོས་ ང་བ་དངོས་

པོའ་བག་ཆགས་ ས
ི ་རབ་ ་བ ད་དེ་ ་བ་ མས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོར་མེད་ན་ མ་མ ེན་ལ་བ ེན་པའི་
ཆོས་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་བ ་ ག་པོ་ མས་མི་འཐད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་བ ད་མར་ ོལ་བར་ ེད་དོ་
ཞེས་ ་བ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། དམིགས་ མ་ ི་གནས་འདི་ལ་ཤིན་ ་ཟབ་པས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ ིར་ ོག་གེ་རབ་ ་ ་
བས་བདེན་གཉིས་ ་ི ཐབས་ལ་མཁས་པ་མ་ ོགས་པ་ མས་ ་ི ན་ཀའི་ ོལ་བ་དང་པོ་ལས་འ ོས་ནས་བ ད་
མར་འ ང་བས་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ལོག་ ོག་དེ་དག་བསལ་བར་ ་ ེ།

ན་ཀ་འ ང་ཞིང་སེལ་དགོས་པར་

བ ན་པ་འདིས་ནི་དམིགས་བདག་སོགས་ ོགས་པར་དཀའ་བ་འདིའི་ཟབ་པ་ཉིད་བ ད་དོ་ མ་ ་ ས་པས་
དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་ག ང་ ་འདི་ལ་དང་ ི་ཀར་གནས་པ་ཞེས་པ་གཞན་དག་བར་ཆད་མེད་ ེ་ལ་ངོས་འཛན་ ང་། ཁོ་བོས་
བར་ཆད་མེད་ ེའི་དམིགས་ མ་འཆད་པ་ལས་འ ོས་ནས་བ ལ་བར་བསམས་ཏེ་དམིགས་ མ་ལ་ ོལ་ ས་ ི་
དོན་བར་ཆད་མེད་ ེ་ལ་ ོལ་བར་སོང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ ས་བཤད་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ོའ་ནོར་ཅན་དམ་པ་ མས་ ས
ི ་ལོག་པར་ ོག་པ་ཇི་ ་ ་ཞིག་བསལ་བས་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་
ངེ་འཛན་དེ་བ ེད་པར་ ་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛན་དེའི་འོག་ ་ལོག་པར་ ོག་པ་དག་གི་ མ་ད ེ་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

དམིགས་པ་འཐད་དང་དེ་ཡི་ནི། །
ངོ་བོ་ཉིད་ངེས་ག ང་བ་དང་། །
མ་ ན་མ ེན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དང་། །
དམ་པའི་དོན་དང་ ན་ ོབ་དང་། །
ོར་དང་དཀོན་མཆོག་ག མ་པོ་དང་། །
ཐབས་བཅས་ བ་པའི་ ོགས་པ་དང་། །
ནི ་ཅི་ལོག་ནི་ལམ་བཅས་དང་། །
གཉེན་པོ་མི་མ ན་ ག
ོ ས་དག་དང་། །
མཚན་ཉིད་དང་ནི་ ོམ་པ་ལ། །
་བ་ མས་ ི་ལོག་ ོག་པ། །
མ་པ་ ན་མ ེན་ཉིད་བ ེན་ཅན། །
མ་པ་བ ་ ག་དག་ ་བཞེད། །
བར་ཆད་མེད་པའི་ ེ་མོ་ཆོས་ཅན། དམིགས་པའི་ ལ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཉིད་དངོས་པོར་མེད་པའི་

ིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་དེར་ཐལ་ན་འདོད་ལ། ཐ་ ད་ ་དེར་ཐལ། གས་དེའི་ ིར་ཟེར་ན། བ་པ་མ་ བ་བོ། །
དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་(༥༡༧བ)ཉིད་དངོས་པོར་མེད་པའི་ ིར།

ཐ་ ད་ ་དེར་ཐལ་ཟེར་ན་ བ་པ་མེད་དོ།

།

དམིགས་ ལ་དེའི་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ ོགས་པར་ངེས་པར་ག ང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དམིགས་ ལ་མེད་པའི་ ིར་ཟེར་
ན་ལན་ ར་དང་འ འོ།

། མ་པ་ ན་མ ེན་པ་ཉིད་ ི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་ཐལ།

ལ་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་

གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ ིར། དམ་པའི་དོན་ ི་བདེན་པ་དང་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ ་ འི་ མ་
འཇོག་གི་ད ེ་བ་མ་ བ་པའི་ ིར། སེམས་དཔའི་ ོར་བ་མེད་པར་ཐལ། ཕར་ ིན་ ག་མེད་པའི་ ིར། དཀོན་
མཆོག་ག མ་པོ་མེད་པར་ཐལ། ོགས་པར་ ་བ་མེད་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་མིང་ཙམ་ཡིན་པ་དང་།

ོད་པ་ཕ་རོལ་

་ ིན་པ་ ག་མེད་པའི་ ིར། སེམས་དཔའི་ཐབས་ཡང་དག་པ་དང་བཅས་པ་མེད་པར་ཐལ། ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་
ག་མེད་པའི་ ིར། བ་པའི་ ོགས་པ་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་གཉིས་ཀ་ ོགས་པ་མེད་
པའི་ ིར།

ག་པ་དང་བདེ་བ་དང་བདག་དང་གཙང་བར་འཛན་པའི་ ིན་ཅི་ལོག་བཞི་ཡོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།

མི་ ག་ལ་སོགས་པ་གནས་ ལ་ ་ གས་པའི་ ིར། འདིའི་ བས་ ་ཁ་ཅིག་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན།

་ ོད་

ིན་ཅི་ལོག་ ་ཐལ། ག་མི་ ག་གི་ ོས་པ་ ེད་པའི་ ིར་ཡང་ཟེར་རོ། ། ་ཐེག་ཆེན་ ི་ལམ་འ ས་ ་དང་བཅས་
པ་མེད་པར་ཐལ། འ ས་ ་ ང་ བ་མངོན་ མ་ ་མི་ ེད་པའི་ ིར་ལ། མངོན་ མ་གཏན་མི་ ེད་པའི་ ིར་དེར་
ཐལ་ཞེ་ན་མ་ བ་ལ།
ན་ བ་པ་མེད་དོ།

ོགས་ ིན་ ངས་ག མ་མ་ ས་ ི་བར་ ་མངོན་ མ་ ་མི་ ེད་པའི་ ིར། དེར་ཐལ་ཟེར་
།གཉེན་པོ་དང་མི་མ ན་པའི་ ོགས་དག་མེད་པར་ཐལ།

ང་ ་དང་དོར་ ་མེད་པའི་ ིར།

ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ི མཚན་ཉིད་མེད་པར་ཐལ། མཚན་གཞི་མེད་པའི་(༥༡༨ན) ིར། ལམ་ ོམ་པ་མེད་པར་ཐལ།
བ ོམ་ ་རང་དང་ ིའི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན། ལན་ནི་དང་པོ་བཞིན་ནོ། །དེ་ ར་ ་བ་ མས་ ི་ལོག་པར་
ོག་པ་ ལ་ མ་པ་ ན་མ ེན་པ་ཉིད་བར་ཆད་མེད་པའི་ ེ་མོ་འདི་ལ་བ ེན་པ་ཅན་ ི་ད ེ་བ་ མ་པ་བ ་ ག་
ཡོད་པ་དག་ ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་དག་བཞེད་དོ། །
བོད་ ་ི ད ོད་ ན་དག་འཕགས་སེང་གི་བཞེད་པ་ ར་བ ་ ག་པོ་འདི་ངེས་པར་ ོལ་བ་ལ་བཤད་ན། བཅོམ་
ན་འདས་ ས
ི ་མདོར་དེའི་ཐད་ ་ི ལན་མ་ག ངས་པར་འ ར་ཏེ། ལ་ཚབ་ མས་པས། དེའི་ཐད་ ི་ལན་བ ན་
བཅོས་ ་མ་བ ས་པའི་ ིར་དང་།

ི་ ོལ་ ིས་ ོལ་བ་བཀོད་ནས། དེ་ལ་ ་ ོལ་ ིས་ལན་འདོན་ ་མ་ ང་ན།

ར་ ོལ་ཚར་བཅད་ ་ི གནས་ཡིན་པས་ཤིན་ ་མི་རིགས་སོ། །
དེས་ན་འཕགས་སེང་གིས་ ི་ཀར་ཁ་བ ངས་ནས་ལན་བཏབ་པས།

ལ་བ་ ས་བཅས་ ིས་ལན་བཏབ་པར་

མ་སོང་ངོ་། །དེས་ན། འདི་ལ་ནི། རབ་ ་ ་ མས་བ ད་མར་ ོལ། །ཅེས་པས་ ན་ཀ་བ ན་ཅིང་། བ ་ ག་
པོས་ལན་བཏབ་པ་ལ་འ ལ་པ་མེད་ཟེར་རོ། །
ལ་བའི་དབང་པོ་ཆོས་ གས་ ་མཚའི་ཞལ་ ་ནས། དེ་ ར་ཟེར་བ་དེའང་མི་རིགས་ཏེ། ལན་བ ན་པ་ཡིན་
ན་བ ་ ག་པོའ་ ངས་བ ངས་པའི་མ ག་ཐོག་ །
་བ་ མས་ ་ི ལོག་ ོག་པ། །
མ་པ་ ན་མ ེན་ཉིད་ ེན་ཅན། །
མ་པ་བ ་ ག་དག་ ་བཞེད། །
ཅེས་ལོག་ ོག་བ ་ ག་པོ་ཁོ་ནའི་ ངས་ཡིན་པར་གསལ་ལོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། བསལ་ ་ལོག་ བ། སེལ་ ེད་ཐབས་མཁས། བསལ་ ་བསལ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛན་བ ེད་ ལ་
དང་ག མ་ལས།
དང་པོ་ལ། ལ་ ི་ད ེ་བ་ ས་པར་བཤད་པ་དང་། ངོ་བོར་ངོས་བ ང་བ་གཉིས་ ི།
དང་པོ་ནི། འ ས་ ས་དང་འ ས་མ་ ས་ ་ི ཁམས་དག་(༥༡༨བ)དངོས་པོར་མེད་པ་ཉིད་ ་ི ིར། མ་མ ེན་
ི་དམིགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ཅེ་ན། དོན་དམ་ལ་བསམས་ནས་དེའི་ ིར་དེར་ཐལ་ཅེ་ན།

བ་པ་མེད་ལན་དང་

འདོད་ལན་གང་ ང་བཏབ་པས་ཆོག ན་ ོབ་ལ་བསམས་ནས་དེའི་ ིར་དེར་ཐལ་ཟེར་ན་ གས་མ་ བ་པ་ཡིན་ལ།
འོག་མ་ མས་ལའང་དེ་བཞིན་ ་ ར་རོ།

། མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་མཚན་ཉིད་དང་པོ་གཉིས་རང་བཞིན་མེད་པའི་

ིར། དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ ང་ ོང་ད ེར་མེད་ཉིད་ངེས་པར་ག ང་བ་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་
པོ་མེད་པ་རང་བཞིན་ ིས་མི་དམིགས་པས་ཡོད་པ་མིན་པའི་ ིར།

མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི ཡེ་ཤེས་

མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་ལས་གཞན་མེད་པ་ཉིད་ ་ི ིར། ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་པའི་
བདེན་པ་གཉིས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང་།
ོར་བ་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་།
དང་།

ིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་མི་དམིགས་པས་དེའི་ ིར་ཐེག་ཆེན་ ི་

ོགས་པར་ ་བ་མེད་པས་དེའི་ ིར་སངས་ ས་དཀོན་མཆོག་མེད་པར་ཐལ་བ་

ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་ ་བཏགས་པ་ཙམ་ ་ཟད་པས་དེའི་ ིར་ཆོས་དཀོན་མཆོག་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་།

ན་བཏགས་ག གས་ལ་སོགས་པ་དམིགས་པ་ཡང་དག་པར་བཀག་པས་དེའི་ ིར་དགེ་འ ན་དཀོན་མཆོག་མི་
འཐད་པར་ཐལ་བ་དང་།

ིན་པ་དང་ལ་སོགས་པས་ ིན་པ་པོ་དང་ལེན་པ་པོ་སོགས་ཡང་དག་པར་མི་དམིགས་

པས་དེའི་ ིར་གཞན་དོན་ ེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་

དེ་གཉིས་ཀའི་ངོ་བོར་ ོག་པ་བཀག་པས་དེའི་ ིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་མངོན་པར་ ོགས་པ་མེད་པར་ཐལ་
བ་དང་།

ོས་པའི་ངོ་བོས་ མ་པར་བཞག་པའི་མི་ ག་པ་ཉིད་དང་། ལ་སོགས་པས་ ག་བ ལ་ཤེས་པ་སོགས་

ང་ཡང་དག་(༥༡༩ན)པ་ལས་ ིན་ཅི་ལོག་ཉིད་ ་ི ིར།

ག་པ་ལ་སོགས་པར་ ་བ་ ིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་པར་

ཐལ་བ་དང་། ཉན་རང་གི་ལམ་ མ་པར་བ ོམས་པས་ ང་འདས་ཆེན་པོའ་འ ས་ ་མངོན་ མ་ ་མི་ ེད་པས།
དེའི་ ིར་ཉན་རང་གི་ལམ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང་།

དོར་བ་དང་ ང་བར་ ་བའི་ཆོས་མེད་པས་དེའི་མི་མ ན་

པའི་ ོགས་དང་གཉེན་པོའི་ ོགས་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །འདི་གཉིས་སོ་སོར་ ལ་ནས་ ོར་བ་ཡིན་ནོ། །
ེན་ཆོས་ཅན་མེད་པས་དེའི་ ིར་བ ེན་པ་ཆོས་ ་ི མཚན་ཉིད་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་།

བ ོམ་ ་རང་དང་ ིའི་

མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པས་དེའི་ ིར་ མ་བ ོམ་པ་ལ་སོགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང་བཅས་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ིས་འཕགས་ ་ི ེ་བོ་གང་དག་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་བདེན་གཉིས་ མ་ད ེའི་ཐབས་ལ་

མཁས་པ་མི་ཤེས་པའི་ ོག་གེ་རབ་ ་ ་བ་ཉིད་ ས
ི ་ ལ་བདེན་པ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ ་ི གནས་ལ་ལོག་པར་
ོག་པ་ནས། ཕན་ ན་འགལ་བའི་དོན་ཆོས་ཅན་གཅིག་ལ་བ བས་པས་མི་འཐད་པར་སེམས་པ་ཉིད་ ས
ི ་དོགས་
པ་དང་བཅས་པའི་ཐེ་ཚམ་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་གོང་ ་ཇི་ ད་བཤད་པའི་ མ་མ ེན་ ི་ ལ་ཅན་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་ཅན་
ཉིད་ ་ི ིར། མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ་ི ེན་ཅན་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་བ ་ ག་གོ། །
གཉིས་པ་དེ་སེལ་ ེད་ ་ི ཐབས་མཁས་ནི།

་མཚན་དེ་བས་ན་ ན་ ོབ་ ས
ི ་དོན་དམ་ ན་འ ིན་པ་དང་།

དོན་དམ་ ིས་ ན་ ོབ་ ན་འ ིན་པའི་ ་ོ ཅན་ ི་ ན་ཀ་ལ་སོ་སོར་གོ་རིམ་བཞིན་ ་དང་པོ་ལ་དོན་དམ་བདེན་
པའི་ལན་དང་། གཉིས་པ་ལ་ ན་ ོབ་བདེན་པའི་ ོ་ནས་ལན་གདབ་དགོས་པས། དེའང་དོན་དམ་ ོང་ཉིད་མིན་ཏེ།
ག་སོགས་ཡོད་པའི་ ིར་ ་ ་ལ་ ན་ ོབ་ ་ཡོད་པས་དོན་དམ་ ་(༥༡༩བ)ཡོད་མི་དགོས་ཞེས་པ་ ་ འོ། །
ཡང་ ན་ ོབ་ ་ི ག་སོགས་མི་ ེ་ ེ།

ོང་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་པ་ ་ ་ལ་དོན་དམ་ ་མ་ བ་པས་ ན་

ོབ་ ་མ་ བ་མི་དགོས་ཞེས་པ་ ་ འི་ལན་ཡིན་ནོ།

།གསེར་ ིང་པས་བ ་པ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ཀའི་ལན་

འདེབས་བ ་གཉིས་པ་ལ་ཡང་དག་ ན་ ོབ་དང་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་གཉིས་ཀའི་ལན་འདེབས། དང་པོ་ག མ་པ་
བཞི་པ་ ་པ་ ག་པ་མ་གཏོགས་པ་ མས་ལ་ ན་ ོབ་ ི་ལན་འདེབས།

དེ་ ག་ མས་ལ་དོན་དམ་ ིས་ལན་

འདེབས་པར་བཞེད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་བར་ཆད་མེད་ ེའི་དགེ་བ་འདོད་པ་ མས་ ས
ི ་བདེན་པ་གཉིས་ཀ་ལ་

བ ེན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་འགལ་ ེན་ལོག་ ོག་དག་ མ་པ་ ོང་ ག་ ེ་ ངས་ ས
ི ་གཞལ་ ་མེད་པར་

བསལ་བ་ ོན་ ་འ ོ་བའི་ ོ་ནས་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ངེས་པ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཡང་དག་པར་བ ེད་ནས་བར་
ཆད་མེད་པའི་ལམ་ ་ི ཏིང་ངེ་འཛན་བ ེད་པར་ ་བ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ས་པ།
ཐོག་མར་དགེ་བ་གང་གི་ ོར་ལམ་ ོན་འ ོ་དེ་ནས་ནི། །
བར་ ་དགེ་བ་ ོག་པ་འཇོམས་ ེད་མཐོང་ལམ་ ོམ་ལམ་དང་། །
ལེགས་པའི་ལམ་ ར་ལོག་ ོག་བསལ་ནས་བར་ཆད་མེད་ལམ་ ིས། །
ཐ་མར་དགེ་བ་ ོགས་པ་ ན་ བ་ ེ་ ོར་ ོམས་ཤིག་ ། །
ག མ་པ་ བས་ ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བ་ནི།

ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ནི ་པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངོན་པར་ ོགས་པའི་
ན་ ི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་ལས་ བས་ ་པའོ། །
ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ ན་ཅེས་ ་བའི་ བས་ ་པའི་
འ ེལ་པ་ ོགས་སོ།། །།

བས་ ག་པ་མཐར་ ིས་པའི་ ོར་བ།
གཉིས་པ་བ ན་པ་ ་འ ས་ལ་གཉིས། ་མཐར་ ིས་པ་དང་། འ ས་ ་ ད་ཅིག་མའོ། །
དང་པོ་ལ་ག མ། འ ེལ་བཀོད་པས་མཚམས་ ར། མཚན་ ེད་ ི་ཆོས་ ས་པར་བཤད་པ། (༥༢༠ན) བས་
་ི ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། ེ་མོའ་མངོན་པར་ ོགས་པ་ཐོབ་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དེ་མ ེན་ག མ་ལ་དབང་ ་ ེད་པ་ ་
འ ས་ ་ི རིམ་པ་ ོན་ ་སོང་བས། དེ་ཉིད་བ ན་པའི་ ིར་དེའི་ ་འ ས་ཇི་ ར་བ ེད་ཅེ་ན། བ ལ་པ་ ངས་
མེད་ག མ་ ་ཤེས་ ་སོ་སོ་ལ་ ེས་ཐོབ་ ་ཇི་ ར་ ོགས་པ་དང་།

ཡང་ན་མ ེན་ག མ་སོ་སོ་བའི་དོན་དང་།

ཡང་ན་མཐར་ ིས་པའི་ ོར་བ་ ་མ་བ ་གཉིས་སོ་སོ་བ་དང་། མཉམ་བཞག་ཆོས་ཉིད་ ་བ ས་པ་དང་། ཡང་ན་
མ ེན་ག མ་ ི་ཉམས་ལེན་ མ་ ན་ ེ་ ོར་ ིས་བ ས་པ་དང་། ཡང་ན་བ ་གཉིས་པོ་དེ་དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་
་ི ནང་ ་བ ས་པ་ཉིད་ ་ ོགས་པའི་དོན་ མས་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ཡིད་ལ་བདེ་བར་ གས་ནས་ ད་ལ་བ ན་
པོར་ ་བའི་ ིར། མ་པར་ཏེ་ཤིན་ ་ ོམ་པར་ ེད་པས་མཐར་ ིས་པའི་མངོན་པར་ ོགས་པ་འདི་འཆད་དོ། །
འོ་ན་མཐར་ ིས་པའི་མངོན་ ོགས་དེ་ཅི་ ་ ་ཞིག་གོ་ མ་ན། མ ེན་ག མ་ ི་ མ་པ་ལ་དབང་ཐོབ་ནས་དེ་
བ ན་ ེད་ ་ི ལ་འ ོར་བ ན་པ་བ ོག་མེད་ ི་མཐར་འ ིན་ ེད་ཅིག་ཡིན་ལ། དེ་ལའང་ ང་ ་ ོང་ ེད་ ི་ཆ་
དང་།

ངས་ཟིན་ནས་ མ་པར་ ོལ་བའི་ཆ་གཉིས་ཡོད་དོ། །བ ན་པ་ཐོབ་པའི་དོན་ནི། ཡོན་ཏན་ ་མེད་པ་ལ་

རང་དབང་ ་ ེད་པ་ལ་གེགས་དང་ ལ་བ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་།

དེའི་དོན་ ང་ ད་ཅིག་གཉིས་པར་ཡོན་ཏན་ ་མེད་

མངོན་ ་ ེད་ ས་ལ་བཤད་པས། དེ་མངོན་ ་ ེད་པའི་ ལ་འ ོར་ལ་ནི་བ ན་པ་ཐོབ་ ིར་ ་བ ོམ་པ་ཞེས་པ་ ེ་
འི་དོན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ལ། ། འ ེལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། འ ་འ ེལ་བ་དང་། འ ོས་པའི་དོན་བ ོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ིན་པ་ཤེས་རབ་བར་དག་དང་། །
སངས་ ས་ལ་སོགས་ ན་དང་ཆོས། །

དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་དེ། །
མཐར་ ིས་པ་ཡི་ ་བར་བཞེད། །
མདོར།
དེ་ལ་ཐོག་མར་ ིན་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ཞེས་པ་ནས། ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་ལ་ ོད་དོ། །
ཞེས་སོགས་ཕར་ ིན་ ག་(༥༢༠བ)བ ན་ལ།
ཡང་མདོར།
མ ན་པ་མེད་ཅིང་ཡིད་ལ་ ར་མེད་པ་ནི་སངས་ ས་ ེས་ ་ ན་པའོ། །
ཞེས་དང་།
ཡང་མདོར།
ཆོས་ ེས་ ་ ན་པ་བ ོམ་པ་ན་དགེ་བའི་ཆོས་ཡིད་ལ་མི་ ེད། མི་དགེ་བ་དང་ ང་ ་མ་བ ན་པའི་
ཆོས་ཡིད་ལ་མི་ ེད། ཅེས་དང་།
ཡང་མདོར།
ཉན་ཐོས་ ་ི དགེ་འ ན་ ལ་ ིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། མ་པར་ ོལ་བ་དང་།
མ་པར་ ོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ ེས་ ་ ང་བཞི་དང་གང་ཟག་ཡ་བ ད་པོ་
དེ་དག་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ཡིད་ལ་ ེད་དོ། །
ཞེས་པས་དཀོན་མཆོག་ག མ་ ེས་ ་ ན་པ་དང་།
ཡང་མདོར།
ལ་ ིམས་ ེས་ ་ ན་པ་བ ོམས་ན་ ལ་ ིམས་མ་ཉམས་པ་ ོན་མེད་པ། ཞེས་སོ། །
ཡང་མདོར།
དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ལ་ ིས་གཏོང་བ་ ེས་ ་ ན་པར་ ་ ེ། ཞེས་སོ། །

ཡང་མདོར།
ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་རིས་ ་ི ར་ ེས་པ་དང་ཞེས་ ་བ་ནས། གཞན་འ ལ་དབང་ ེད་ ི་ ར་ ེས་
པ་ ན་ ་ གས་པའི་ ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་དང་། ག གས་ན་ ོད་པ་དང་། ག གས་མེད་པ་ན་ ོད་
པར་ ེས་པའི་ ིར་མི་འོང་བའི་ ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ ལ་ ིས་ཡིད་ལ་
ེད་དོ། །
ཞེས་པས་ ེས་ ན་ ི་མ་ག མ་བ ན་ལ།
ཡང་མདོ་ལས།
ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ ོབ་པའི་
མཐར་ ིས་པའི་ ་བ་འདོགས་པར་ ེད། མཐར་ ིས་པའི་བ བ་པ་འདོགས་པར་ ེད། མཐར་ ིས་པའི་
བ་པ་འདོགས་པར་ ེད།
ཅེས་དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི མཐར་ ིས་པ་བ ན་ཏོ། །
དེ་དག་གི་དོན་ ིན་པའི་ཕར་ ིན་ནས། ཤེས་རབ་ ི་བར་དག་ ་བ ོས་པའི་ཕར་ ིན་ ག་དང་། སངས་ ས་
དང་། ལ་སོགས་པས་ཆོས་དང་། དགེ་འ ན་དང་། (༥༢༡ན) ལ་ ིམས་དང་། གཏོང་བ་དང་། ་ ེས་ ་ ན་པ་
ག་དང་།

ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་སངས་ ས་ ི་སར་འ ོ་བའི་ལམ་དེའི་ཡོངས་ ་

ོགས་པ་མཐར་ ིས་པའི་ ་བར་བཅོམ་ ན་འདས་བཞེད་དོ། །
འདིར་ཕར་ ིན་དང་པོ་གཉིས་དང་། ེས་ ན་བཞི་པ་དང་། ་པ་ ོས་པ་དང་། ་དང་དཀོན་མཆོག་ ེས་ ན་
ོས་སོ་ མ་ན། དེ་ ར་མིན་ཏེ།
བ ས་དོན་ ོན་མར།
ིན་དང་ ལ་ ིམས་གཉིས་དང་ནི། །
གཏོང་དང་ ལ་ ིམས་ ན་པ་ཡང་། །
དངོས་དང་འ ས་ འི་ཆ་ནས་ ། །
བ ན་པ་ ོས་ ོན་མེད་པ་ཡིན། །
་དང་དཀོན་མཆོག་དབང་པོ་དང་། །

ེན་ ལ་ཡིན་ཏེ་ ོས་པ་མེད། །ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། མཐར་ ིས་པའི་ ོར་བ་འདིས་ ལ་ཇི་ ར་མཐར་ ིས་པར་ ེད་ཅེ་ན།

ོར་བ་དང་པོ་གཉིས་ ་

ངས་པའི་རིགས་ ན་ ་ ར་པའི་མ ེན་ག མ་ ི་ མ་པ་ མས་གོམས་པའི་ ོགས་ ི་ ་བ་གཙ་ཆེ་ཞིང་། དེའི་
ིར་འདིར་དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ོགས་པའི་མཐར་ ིས་པའི་ ོར་བ་ཞེས་ འོ། ། ོར་བ་འདིའི་ ་རོལ་ ་ མ་ ེ་
གཉིས་ ོན་ ་སོང་བའི་ ོ་ནས་དེའི་ ད་པར་ ི་ལམ་ ་བཞག་ ང་མི་ ང་བ་མ་ཡིན་ནོ། ། ོར་བ་འདིས་ལས་ ་
་བའི་གཙ་བོ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཡོན་ཏན་ ད་པར་ཅན་མངོན་ ་ ེད་པའི་ལས་ཅན་ཏེ། དེའང་ ིན་ ག་དང་ ེས་ ན་
ག་པོ་དེ་ ེས་ཐོབ་ ་ཐབས་ ོད་པའི་ཆས་བ ས་པའི་བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ཡོངས་ ་ ོགས་ནས་ཆོས་ འི་
ཡོན་ཏན་གསལ་བར་ ེད་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་དབང་ ་ ས་ལ། ཆོས་ འི་ཡོན་ཏན་དེ་གང་ཞེ་ན། ག གས་ འི་
ང་བ་གཞན་ངོར་ ོན་ ས་པའོ། ། ོན་ ས་ ི་ ་དེ་མ ེན་པ་དང་བ ེ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཡེ་ཤེས་དེ་ཡོངས་ ་
གསལ་བའི་ ་ནི་ཕར་ ིན་ ག་ ེ།

ས་(༥༢༡བ)བ འི་ ེས་ཐོབ་ ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ིན་ ག་ལ་ལེགས་པར་

ངས་པས་ས་བ ་པོ་གོང་ནས་གོང་ ་འཕར་བར་ ེད་དོ།

།མདོར་ན་ཤེར་ ིན་ ི་ ་བས་ཡོངས་ ་ཟིན་ན་ཕར་

ིན་ ི་མ་བཞི་ཡང་ ོགས་པར་དོན་ ིས་ བ་ ེ། བཞི་པོ་དེ་དེའི་མ ངས་ ན་ ་འ ང་བའི་ ོགས་ཡིན་པའི་ ིར།
ཤེར་ ིན་ ོགས་པའི་མཚམས་ ང་།

ི་ཙམ་ ་ས་ ག་པ་ནས་ ོགས་ཟེར་ ང་དེའི་དགོངས་པ་དེ་ནས་ ེ་བའི་

ཐོག་མའི་མཚམས་ངོས་བ ང་བ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་མཉམ་བཞག་ ་མཐར་ ིས་པའི་ ོར་བ་ཐ་མ་དང་། ེས་ཐོབ་
་ ོར་བ་དང་པོ་ ག་ ང་ ་ ེལ་ནས་ ལ་འ ོར་ ་ ེད་ཅིང་།

ེད་པའི་ ལ་ནི་ ེས་ ན་ ག་གི་ ོར་བ་ལ་

བ ོས་ཏེ་ བས་དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་བ ེན། ལ་གཏོང་གཉིས་ ིན་ ག་གི་གཞིར་འཆའ། ག་པའི་ ་དཔང་
པོར་བཞག་པའི་ ལ་ ིས་སོ། །
ག་པོ་དེས་ཇི་ ར་ ེས་ ་ ན་ཅེ་ན།

སོར་ ོག་གི་ཤེས་རབ་ ིས་ད ད་པ་ན་ ག་པོ་དེ་དག་གི་མཚན་མ་

ཡིད་ལ་མི་ ེད་པ་ ེ། ཡིད་ ེད་དང་ཐལ་བའི་ ོས་མེད་ ི་ མ་པའོ། །དེའང་དཔེར་ན། ཡང་དག་ ་ ་ ེས་ ་ ན་
པ་མེད་པ་ནི་ ་ ེས་ ་ ན་པ་མེད་པའི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། དེའི་གནས་ ལ་ ི་ཤེས་ མ་ ན་པ་ནི་ བས་དོན་འདིའི་
ན་པར་འཇོག་ཅིང་།

ན་ ོབ་པའི་ ར་ ང་གི་དམིགས་པ་ ན་པས་ནི་ བས་དོན་ ི་ ན་པའི་གོ་མི་ཆོད་པའི་

ིར།
དེས་ན་མདོ་ལས།
གང་ཡིད་ལ་མི་ ེད་པ་ནི་དགེ་བ་དང་། ཡིད་ལ་ ེད་པ་ནི་མི་དགེ་བའོ། །

ཞེས་ག ངས་པའི་ཡིད་ལ་མི་ ེད་པའང་དོན་འདི་ལ་དགོངས་ ི། སེམས་ ང་གི་ནང་གསེས་ ི་ ོང་ ན་ ི་ ོག་
པ་འགོག་པ་ད ་མའི་ ་བར་ ོམས་པ་ ་ནག་མཁན་པོའ་ གས་ ་ ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།

།མདོར་ན་ ག་པའི་ཡིད་

རང་ཉིད་མཚན་མེད་ ་ ར་པའི་ཆ་ནས་ཡིད་ལ་མི་ ེད་པའི་དོན་ ་(༥༢༢ན)གསལ་ཡང་། དེང་སང་ ག་ཡིད་ལ་
བ ད་པ་ གས་པའི་ཤེས་པ་ ི་འཛན་དང་ ལ་བ་ལ་ཡིད་ ེད་དང་ ལ་བའི་ ག་ཆེན་ ི་ ་བར་འཆད་པ་ནི་དམ་
པའི་ཆོས་ ་ི ་གེ་ ང་བ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ་ནག་མཁན་པོའ་བཞེད་པ་དང་།

ི་མ་འདི་མི་ ོས་པའི་ ལ་ཁོ་བོའ་ངག་ལས་ ོགས་པར་ འོ།

མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་ ན་པ་ནི་འདིར་མི་བ ང་ ེ།
ིར་རོ།

།

བས་འདིར་དངོས་འཛན་བ ོག་པའི་ བས་ཡིན་པའི་

།འོ་ན་ ེས་ ན་ ག་ ་བའི་ཆ་ནས་འཛན་ན་དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ོགས་པའི་ ་བ་དང་ ད་ཅི་ཞེ་ན།

་མ་ནི་ ོར་བཞི་ ན་མོང་ ་ བ་ ེད་ལ་འ ག་པའི་ ་བ་དང་།

ི་མ་ནི་ ོར་བ་འདིའི་ ན་མོང་མིན་པ་ལ་ བ་

ེད་ ་འ ག་པའི་ ་བ་ཡིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་ ་མ་ནི་མཉམ་བཞག་གི་ ་བ་དང་། ི་མ་ནི་ ེས་ཐོབ་ ི་ ་བའོ། །
ཡང་ན་ ་མ་ནི་བ བ་ ་དང་།

ི་མ་ནི་ བ་ ེད་དེ། དེས་ཇི་ ར་བ བ་ན་མཉམ་བཞག་ ་ ོས་ ལ་ཡིད་ལ་མི་

ེད་པ་དེ་ཉིད་ ེས་ཐོབ་ ་ི བས་ འང་ ོས་ ལ་ ི་དམིགས་ མ་ ོས་ ན་པ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ལ་གོམས་པ་ ན་པ་
ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ ིན་ ག་གི་ཤེས་རབ་ ་བར་མི་འཇོག་པར་ ོད་པར་འཇོག་པ་ཅི་ཞེ་ན།

་བར་འཇོག་མོད།

ོད་

པར་འཇོག་པའི་དོན་སེམས་དཔས་མཉམ་ ེས་གང་གི་ བས་ འང་ཤེས་རབ་ ིས་མ་ཟིན་པར་ ་ ེད་ལས་
ག མ་གང་ཡང་ ེད་མི་ ིད་པའི་ ིར།

ེས་ཐོབ་ ི་ཤེར་ ིན་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་ ོད་པ་ ད་པ་ལ་དགོངས་པ་

ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ ོར་བ་འདི་ལམ་གང་གི་ བས་ ་བ ོམ་པ་ཡིན་ཅེ་ན། འཕགས་པས་ནི་ཚགས་ལམ་དང་།
ལམ་དང་། མཐོང་ ོམ་གཅིག་ ་ ས་པའི་ ས་ལ་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་།

ོར་

ོབ་དཔོན་ ིས་ནི་ཚགས་ལམ་བོར་

ནས་མཐོང་ ོམ་གཉིས་ ་ ེ་ ེ་ག མ་ ི་ བས་ ་ཡོད་པར་བཞེད་(༥༢༢བ)དོ།

།དེའང་འདིའི་ ོར་བ་བ ་

ག མ་པོ་རེ་རེ་ཞིང་།
མདོར།
མཐར་ ི་ ་བ་དང་། བ བ་པ་དང་། བ་པ་ལ། ཞེས་ག ངས་ལ།
དེའི་དོན་ཉི་ ང་ལས།
མཐར་ ིས་པ་ ོས་པ་ནི་སེམས་བ ེད་པ་བ ང་བའི་དོན་ འོ། །བ བ་པ་ ོས་པ་ནི་ངེས་པར་འ ེད་

པའི་ཆ་དང་མ ན་པ་ཤེས་པའི་དོན་ འོ། ། བ་པ་ ོས་པ་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་དང་ ོམ་པའི་ལམ་ཤེས་
པའི་དོན་ འོ། །ག མ་ ོས་པ་ནི། མངོན་པར་ ོགས་པའི་མཐར་ ིས་པ་ཤེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་པས། ཚགས་ལམ་ནས་ ན་མཐའི་བར་འ ོ་བར་བཞེད་པ་འདི་འཐད་དོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ལ་གཉིས། སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། བ ས་ཏེ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ་ག མ། ོར་བ་ ན་ཚགས། བསམ་པ་ ན་ཚགས། མ་པར་དག་ ེད་ ི་ཆོས་སོ། །
དང་པོ་ནི། ཐབས་ ོབས་ ོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་བཞི་ནི་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ནང་ ་
འ ས་པའི་ ར
ི ་ཤེར་ ིན་ལས་ ར་ ་མ་བ ན་ཏོ། །
དེའང་ཤེར་ ིན་ ི་ ོ་ནས་དགེ་བ་མི་ཟད་པར་ ེད་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་།
ོ་ནས་ཇི་ ར་ ོན་པའི་འ ས་ ་འ བ་པར་ ེད་པ་དང་།

ིན་སོགས་ལ་འ ག་པའི་

མི་མ ན་པའི་ ོགས་འཇོམས་པར་ ེད་པས་ ོབས་

དང་། ཇི་ ་ཇི་ ེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ ས
ི ་སེམས་ཅན་ མས་ ིན་པར་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
མི་ཟད་པ་དང་ ག་འ ག་དང་། །
ངེས་དང་ཡོངས་ ོད་ ིན་པར་ ེད། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར། དེས་ན་ཤེས་རབ་དེས་ཟིན་པས་ ིན་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕར་ ིན་གཞན་
་ལ་འཁོར་ག མ་ ་འཛན་པ་ མ་པར་དག་པས་རབ་ ་ ེ་བའི་ ིན་ ག་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་མ་ཚང་བ་མེད་
པའི་ ོ་ནས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ེད་པ་ས་བ འི་གོ་(༥༢༣ན)འཕང་ཡང་དག་པར་ བ་པར་ དེ ་དོ། །དང་པོ་ནི་
འོག་མ་དང་ ེལ་ལོ། །
གཉིས་པ་ལ། ལམ་ ི་ ེན་ ེས་ ་ ན་པ་དང་། ལམ་ ི་གཞི་ ེས་ ་ ན་པ་དང་། ལམ་ ི་དཔང་པོ་ ེས་ ་
ན་པ་དང་ག མ་ལས།
དང་པོ་ལམ་ ི་ ེན་ནི་དཀོན་མཆོག་ག མ་ ེ། དེའང་དང་པོར་སངས་ ས་ ེས་ ན་ནི། ན་པ་ཉེ་བར་བཞག་
པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ང་ བ་ ་ི ཡན་ལག་གི་ མ་པ་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ ད་པ་ ེ། ང་ བ་
་ི ཆོས་དེ་དག་དོན་དམ་པར་ ོས་ ལ་ ་ ན་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ ེས་ཐོབ་ ་སངས་ ས་ ེས་ ་ ན་
པའི་ ལ་མཆོག་དམན་བར་པ་ག མ་པོ་དེ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ངེས་པར་འ དེ ་པའི་ཆ་དང་མ ན་པ་དང་། མཐོང་བ་

དང་ ོམ་པའི་ལམ་ ་ ེས་ ་ ན་ ལ་མཆོག་དམན་ ་ ོད་པར་ ེད་པའོ། ། ེས་ ན་ ག་མ་ ན་ལའང་འདི་འ ེ་
ཞིང་། འོག་གི་དང་ཐམས་ཅད་འོག་མ་དང་ ེལ་བའི་ཚག་གོ། །
གཉིས་པ་ཆོས་ ེས་ ་ ན་པ་ནི།

་མ་དེ་བཞིན་ ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་ ང་ ་མ་བ ན་པའི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ ོས་ ལ་ ་ ེས་ ་ ན་པའོ། །
ག མ་པ་དགེ་འ ན་ ེས་ ན་ནི།

་མ་བཞིན་ ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་ ར
ི ་མི་ ོག་པའི་དགེ་

འ ན་ ོས་ ལ་ ་ ེས་ ་ ན་པའོ། །
གཉིས་པ་ལམ་ ི་གཞི་ ེས་ ་ ན་པ་ནི།

་མ་དེ་བཞིན་ ་ ལ་ མ
ི ས་དང་གཏོང་བ་དམིགས་མེད་ ་ ན་

པའོ། །
ག མ་པ་ནི། ག་པའི་ ་ ེས་ ་ ན་པའོ། །
ག མ་པ་ མ་པར་དག་ ེད་ ་ི ཆོས་ནི། མཚན་ཉིད་དང་པོ་གཉིས་ ིས་ག གས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་
ཅད་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ཁོང་ ་ ད་ཅིང་ ོགས་པའི་ ང་སེམས་ ་ི ལ་འ ོར་ནི་དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་
་ ོགས་པའི་མཐར་ ིས་པའི་ ོར་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་བ ས་ཏེ་བ ན་པ་ནི། དེ་ ར་བཤད་(༥༢༣བ)པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདིར་མཐར་ ིས་པའི་ ་བར་
བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ས་པ།
ིན་ ག་ ག་མོས་དམ་འ ད་ ེས་ ན་ ི། །
རོ་ ག་མངར་བའི་དཔལ་ ་དངོས་མེད་པ། །
ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ེ་ ེས་ ངས་ ས་ནས། །
དམ་པའི་ས་ཆེན་ཡངས་པར་རོལ་ཞིང་སོང་། །
ག མ་པ་ བས་ ་ི ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བ་ནི།

ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ནི ་པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངོན་པར་ ོགས་པའི་
ན་ ི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་ལས་ བས་ ག་པའོ། །

ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ ན་ཅེས་ ་བ་ལས།
ག་པའི་འ ལ
ེ ་བཤད་ ོགས་སོ། །། །

བས་

བས་བ ན་པ་ ད་ཅིག་མའི་ ོར་བ།
གཉིས་པ་འ ས་ ་ ད་ཅིག་མའི་ ོར་བ་འཆད་པ་ལ་ག མ། འ ེལ་བཀོད་པས་མཚམས་ ར། མཚན་ ེད་ ི་
ཆོས་ ས་པར་བཤད། བས་ ་ི ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། མཐར་ ིས་པའི་མངོན་པར་ ོགས་པ་ མ་པ་བ ་དོན་བ ན་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་ ིར་ མ་པར་ ོམ་པ་
ནི་ ས་ཤིན་ ་ ན་རིང་མོར་ཆོས་ ་ཐོབ་ ེད་ ་གོམས་པར་ ་བ་ ེ་མཛད་པའི་ ིར་གོམས་པར་ ས་པ་དེ་དག་
ཉིད་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་བ ོམས་པས་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པོའ་ ོ་ནས་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ང་ བ་པ་
ཡིན་ཏེ། ང་ བ་ ལ་ ི་ ོར་བ་དེ་འདིར་འཆད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་དང་། ད ེ་བ་གཉིས་ །ི
དང་པོ་ནི།

མ ེན་ག མ་ ི་དོན་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་ནས་ ོར་བ་ ད་ཅིག་ལ་གོམས་ ེད་ ི་སེམས་དཔའི་ ལ་

འ ོར་མཐར་ ག་དེའ།ོ །འོ་ན་འདིར་བ ན་པ་ཐོབ་པའི་ཚད་དེ་གང་།

ད་ཅིག་ ་གོམས་པའི་ ལ་ཅི་ཞེ་ན། དང་

པོའ་ལན་འདོན་ཏེ། སངས་ ས་ ་ི སའི་ཡོན་ཏན་གཅིག་ལ་དབང་བ ར་ཐོབ་པ་ན་དེ་དང་ ལ་བ་མཉམ་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་དབང་བ ར་བར་ ས་པའོ། །དེ་ ས་ཏེ། དེ་ འི་ཡོན་ཏན་གཅིག་གི་ཁོངས་ ་གཞན་ཚང་བར་བ ས་པའི་
ིར་རོ། །(༥༢༤ན) དེར་བ ་ བ་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཡོད་ཏན་དེ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ ག་ ་ཆེན་པོར་ད ེར་མེད་ཅིག་
ཡིན་པའི་ ་མཚན་ལས་སོ།

།ད ེར་མེད་གཅིག་ ་ ར་པའི་མ ེན་གཉིས་ ི་རང་བཞིན་ ་ ར་པའི་ཡོན་ཏན་

གཅིག་ལ་དབང་ཐོབ་ན་གཞན་མ་ཅིག་ཤོས་ལ་ཡང་འཐོབ་ ེ།
ད་ཆོས་ཡིན་ལ།

འདི་དངོས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབའ་ཞིག་གི་

ེས་མ ན་པ་ས་བ ་པའི་ ད་པར་ ི་ལམ་ འང་ཡོད་དེ། ས་བ ་པའི་ ད་པར་ ི་ལམ་དེར་

ཡོན་ཏན་དེ་ལ་ ིབ་ ེད་ ་ི ོག་པ་བ ་ ་བ ད་ ངས་པར་ ས་ཟིན་པའི་ ིར། དེ་ཉིད་ ང་གིས་ ང་ བ་ ེ།
བདེ་ བ་ཡོན་ཏན་ ན་ཚགས་ ན། །
་མཚ་ཆེ་ལ་ ་བོ་བཞིན། །
འ ས་ ་མཆོག་གིས་ ་བ་ཡི། །
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ནི། །
མ་པ་ ན་ ་ ེན་པར་ ེད། །

ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར། འོ་ན་སངས་ ས་ ་ི ཡོན་ཏན་ ོབས་སོགས་སེམས་དཔའ་ལ་ཡོད་ན། ཡོན་ཏན་དེ་དག་
སངས་ ས་ ་ི ན་མོང་མིན་པའི་ ད་ཆོས་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།
མཚན་ཉིད་པའི་དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ཅིང་།

དེ་ལ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པ་ ར་ ོབས་སོགས་

ེས་མ ན་པ་ས་བ ་པའི་ ད་པར་ལམ་ལས་གཞན་པ་ས་བ ད་པ་

དང་ད ་པ་ནས་ ང་འ ག་པར་མཐོང་ ེ། འ ག་ བ་ ི་འ ག་ ལ་འཆད་པའི་མདོར། ས་ད འི་ཡོངས་ ང་
འཆད་པ་ན།
ཡོན་ཏན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཡིན། །ཅེས་ག ངས་ལ།
ཡོན་ཏན་དེ་དག་ ོབས་སོགས་ལ་མདོར་ངོས་བ ང་བའི་ ིར། དེ་ ར་བཤད་པའི་ ད་ཅིག་མའི་ ོར་བས་དབང་
་ ་ འི་ཡོན་ཏན་གང་ཞེ་ན། གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ ་མ་ནི།
མ་དང་མ་ ལ་ཡང་།

ན་མཐའི་ ད་པར་ ི་ལམ་ ་གནས་ངན་ལེན་ ི་ ི་

ིན་པ་ནས་དཔེ་ ད་བཟང་པོའ་བར་ ི་ཟག་མེད་ ི་ ོགས་རིས་ མ་པར་མ་ ིན་པ་ཐོབ་པ་

ཞིག་ལ་ ེད་(༥༢༤བ)དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

སངས་ ས་ ་ི སར་གནས་ངན་ལེན་ ི་ ི་མ་དང་ ལ་བའི་ ོབས་སོགས་ཟག་མེད་ ི་ ོགས་

རིས་ མ་པར་ ིན་པར་ཐོབ་པ་ཞིག་ལ་ འོ། །འོ་ན་ མ་པར་ ིན་པ་ཡིན་མིན་ ི་དོན་གང་ཞེ་ན། གནས་ངན་ལེན་
ི་ ི་མ་དང་མ་ ལ་བས་དཀར་པོའ་ངོ་བོར་མ་ ེས་པ་ལ་ མ་པར་ ིན་པ་མིན་པ་དང་། ཅིག་ཤོས་དེ་ལས་བ ོག་
ེ་འ ེལ་པ་མཁན་པོ་འདི་ཉིད་འཆད་ལ། དེའང་

་ ིའི་དགོངས་པ་ ར་ན།

མ་ ིན་མ་ཡིན་པ་ས་བ ན་པ་

མན་ཆོད་ ་ི ཟག་མེད་ ་ི ོགས་པ་ ེ། འབད་ ོལ་ལ་བ ོས་པ་དང་བཅས་པའི་ ིར། འདིའི་རིགས་འ ་ ན་མཐར་
ཐོབ་པ་དེ་བ ང་ངོ་། །
མ་ ིན་ས་བ ད་པ་ཡན་ཆད་ ་ི ཟག་མེད་ ་ི ོགས་པ་ལ་ ་ ེ། འབད་ ོལ་ལ་མི་བ ོས་པའི་ ིར།
འདིར་ ད་ ་མར་ཡང་གསལ་ཏེ།
མངལ་ བས་ད ལ་འ ་མི་ ོག་པ། །
ཡེ་ཤེས་ མ་པར་ ིན་པ་བཞིན། །ཅེས་སོ། །
ཆོས་བཤེས་ ས
ི ་ནི།
མཐོང་ལམ་མ་ ེས་གོང་གི་ག ང་འཛན་ ིས་བ ས་པའི་ཆོས་ཇི་ ེད་པ་ནི་ མ་པར་ ིན་པ་མིན་པའོ། །
ཆོས་དེའི་ཆོས་ཉིད་ནི་ཟག་མེད་དོ། །འཕགས་པའི་ ོགས་པ་ནི་ མ་པར་ ིན་པ་ཡིན་ལ། དེའང་ མ་པ་

གཉིས་ཏེ། ས་དང་པོ་ནས་བ ན་པའི་བར་ལ་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ མ་པར་ ིན་པ་དང་། སངས་
ས་ ་ི ས་ལ་བསམ་ ིས་མི་ བ་ཅིང་ ན་ ིས་ བ་པའི་ མ་པར་ ིན་པ་ ེ། དེ་དག་ ་ཆོས་ མས་
གནས་ བས་ ་མ་ལས་མི་འ ་བར་ ིན་པས་ནི་ མ་པར་ ིན་པའོ། །ཞེས་བཞེད་དོ། །
མདོར་ན་འདིའི་ མ་པར་ ིན་པ་མིན་པའི་དོན་ཟག་མེད་འ ས་མ་ ས་ ིབ་ ེད་ ི་ ི་མས་བ ིབས་པ་ལ་སེལ་
ེད་ ་ི ཆོས་ཟག་མེད་ ་ི མ ་ ང་ཟད་ལས་མ་ཐོབ་པས་མ་ ིན་པའི་དོན་ཡིན་ཅིང་།

ཟག་མེད་ ི་མ ་དངོས་ནི་

ཆོས་ད ིངས་ཡིན་པས་རང་ ོག་འ ས་མ་ ས་དང་། (༥༢༥ན)མ འི་ ེད་པ་ ིབ་པ་ ངས་པའི་ལས་ཅན་ཡིན་
པས་འ ས་ ས་ ་བཤད་ལ། མ་ ིན་ ང་དེ་ལས་བ ོག་ ེ་རང་ ོག་འ ས་མ་ ས་དང་། དེའི་མ འི་ ེད་པས་
ིབ་པ་ ངས་པའི་ མ་པར་ ིན་པ་ནི་འ ས་ ས་ འང་འཇོག་གོ། །གཉིས་པའི་ལན་འདོན་ཏེ། ས་བ ་པའི་ ད་
པར་ལམ་ ་འཁོར་འདས་ ་ི ཆོས་ མས་མཚན་ཉིད་མེད་པ་དང་ག ང་འཛན་གཉིས་མེད་ ་གོམས་པར་ ེད་པའོ།
།
དེའང་ལོ་ ་བ་ཆེན་པོས་ནི། མདོ་ ེ་ ན་ལས།
འ ས་ ་དམ་པ་འདི་བཞི་ནི། །
ས་བཞི་པོ་ལ་ཡང་དག་བ ེན། །
ཅེས་པས་བཞི་པོ་རིམ་པ་ ར་ས་བ ན་པ་ཡན་ཆད་ལ་རིམ་བཞིན་གོམས་ནས་ས་བ ་པའི་ ད་པར་ ི་ལམ་ ་
ད་ཅིག་བཞི་རིམ་ཅན་ ་འ ང་བ་ ེ། དེའང་ ་མ་གཉིས་ ་འ ས་དང་།

ི་མ་གཉིས་ ་འ ས་དང་།

་མ་

གཉིས་དང་ ི་མ་གཉིས་ ང་ ་འ ས་ ་བཤད་དོ། །འདི་འ ེལ་ཆེན་དང་ཡང་མ ན་ལ། ཡང་ཤེར་འ ང་ ོ་ ོས་
སོགས་ མས་ ས
ི ་ ད་ཅིག་བཞི་པོ་དེ་ ད་ཅིག་བཞིར་བ ངས་པ་ ར་མིན་ ི།

ད་ཅིག་གཅིག་གི་ངོ་བོར་ ེས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ ོག་པ་བཞིར་ད ེ་བར་མཛད་ལ། བོད་ ི་ ོབ་དཔོན་དག ོར་བ་འདི་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་ ་བ ་
ེ། མཚན་མེད་ ་ི ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མའི་ངོར་ མ་ ིན་མིན་པ་ ོང་ལ། གཉིས་མེད་ ི་ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མའི་ངོར་
མ་པར་ ིན་པ་ ོང་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་ད ོད་པ་དང་ ན་པ་དག་གིས་ད ད་པར་ ིས་ཤིགཡང་འདིའི་ ད་ཅིག་མའི་
ོར་བ་དང་། གོང་ ་བཤད་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ ེ་ ོར་གཉིས་དོན་གཅིག་པར་ཐལ།

མ་མ ེན་ ད་ཅིག་མ་

དང་པོ་མངོན་ ་མཐོང་ ེད་ ོར་བ་གཅིག་པའི་ ིར་ཞེ་ན། ོར་བ་གཅིག་པ་མ་ བ་ ེ། འདིར་བ ན་ ད་ཅིག་མའི་
ོར་བ་ནི་ཡོན་ཏན་ བ་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་ཅིང་། བར་ཆད་མེད་པའི་ ེ་ ོར་(༥༢༥བ)ནི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ ེད་ ་ི ིབ་

པ་འགགས་པའི་ཆ་ནས་འཇོག་གོ། །དེས་ན་ མ་མ ེན་ ད་ཅིག་དང་པོ་ཡིན་ན་ ད་ཅིག་ ོར་བའི་དངོས་འ ས་
ཡིན་པས་ བ་ལ།

ད་ཅིག་མའི་ ོར་བ་ཡིན་ན་རང་འ ས་དེའི་དངོས་ ་ཡིན་པས་མ་ བ་ ེ།

ོར་བ་འདི་ཉིད་ མ་ ན་ ི་ བས་ ་ མ་པ་ མས་སོ་སོར་ ན་རིང་ ་བ ོམ་པ་ཡིན་ལ།
དེ་ཉིད་ ོམ་ ང་གི་ ོགས་པ་ ལ་ ་ ིན་ཏེ།
ིས་ ོམ་པ་ཡིན་ལ།

ད་ཅིག་མའི་

ེ་ ོར་ ི་ བས་ ་

མཐར་ ིས་པའི་ བས་ཤིན་ ་བ ེན་ནས་ཤིན་ ་ ར་བར་རིམ་

ད་ཅིག་མའི་ བས་ ་གོམས་པ་མཐར་ ག་པས་ཅིག་ཅར་ ་ ོམ་པར་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ།

དཔེར་ན། པ འི་འདབ་མ་མདས་རིམ་ ིས་འབིགས་པ་དང་།
དེའང་ ད་ཅིག་གི་ ོར་བ་ ེད་ ལ་ནི།

ེས་ ་ ིག་པ་ལ་འ ོང་བའི་དཔེས་བ ན་ཏོ། །

ན་མཐའི་ ོམ་ ང་ ོག་པ་བ ་ ་བ ད་ ངས་པས་ ད་པར་ ་ ས་

ནས་དེར་ ིན་བ ་ལ་དབང་འ ོར་བས། གཅིག་མངོན་ ་ ས་པས་གཞན་ཐམས་ཅད་མངོན་ ་ ེད་ཅིང་། དེར་
གཉིས་མེད་ ་ི མ ེན་པ་གཅིག་གིས་གཉིས་འཛན་ ི་གནས་ངན་ལེན་སོགས་ ངས་པའི་ ད་པར་ ་ ས་པའི་
གཉིས་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ཇི་ ེད་པ་མངོན་ ་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། བཟང་པོའ་ཞབས་ ས
ི ། མ་པར་ ིན་པ་མིན་པ་དང་། མ་པར་ ིན་པའི་དང་། མཚན་ཉིད་མེད་
པའི་དང་། གཉིས་ ་མེད་པའི་ ད་ཅིག་མའི་ ོར་བ་དང་བཞིའ།ོ །
འདིར་ མ་ ིན་མིན་པ་དང་ཞེས་པ་ནི།
ོར་བ་གཉིས་པ་ མ་ ིན་དང་། །
ཞེས་པ་དེ་ལས་བ ོག་ཅིང་བཏགས་པར་གསལ་ལོ། །དེ་ ར་བཏགས་པ་ཡང་ ོར་བ་དང་པོ་གཉིས་འཐོབ་ ་ཡོན་
ཏན་དང་།

ོར་བ་ ི་མ་གཉིས་ཇི་ ར་ ོགས་ འི་ ལ་དང་།

ོགས་པའི་(༥༢༦ན) ས་ ད་ཅིག་མའི་དབང་ ་

ས་ལ། དེའང་མ ེན་ག མ་ ི་ མ་པ་ ེ་མེད་ ་གོམས་པའི་ཆ་ནས་ ོར་བ་ ི་མ་གཉིས་དང་། སངས་ ས་ ི་
ཆོས་ མས་མངོན་པར་འ བ་པའི་མ ་གོམས་པའི་ཆ་ནས་ ོར་བ་ ་མ་གཉིས་བཞག་གོ། །
འཕགས་པས་ནི། ད་ཅིག་མའི་ ོར་བ་བ ན་པའི་མདོ་ཚན་གཅིག་ལ་བཞིར་ད ེ་ནས་བཤད་དོ། །
དེའང་ ད་ ེད་ཟག་མེད་ ་ི ཡོན་ཏན་གཅིག་གིས་བ ་ ་ཟག་མེད་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བ ་བ།

ན་ ི་ ོཀ་

གཅིག་གིས་བཤད་པར་རིགས་པ་དང་། དེ་འོག་དེའི་མ ན་དཔེ་ ེ་ ན་ནི་ཚགས་བཅད་གཅིག་དང་། དེ་འོག་ ད་
ེད་ཟག་མེད་ ་ི མ ེན་པ་ མ་པར་ ིན་པས་བ ་ ་སངས་ ས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ ན་ ི་ ོཀ་གཅིག་
དང་། དེས་བ ས་པའི་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་ ོགས་ ལ་ ད་ཅིག་མ་ ི་མ་གཉིས་ ན་ ི་ ོཀ་གཉིས་ ིས་བ ན་
ཏོ། །འོ་ན་ ད་ཅིག་མ་ ི་མ་གཉིས་ ོས་སོ་ མ་ན། མ་ ོས་ཏེ། ་མ་ ན་ ོབ་བདེན་པའི་རང་བཞིན་ ོང་ཉིད་ལ་

འ ལ་པ་མཐའ་དག་ཟད་པ་དང་། ི་མ་དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་འ ལ་པ་མཐའ་དག་ཟད་པའི་ཆ་ནས་ ས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ་བཞི། མ་ ིན་མིན་པ། མ་ ིན། མཚན་ཉིད་མེད་པ། གཉིས་མེད་ ི་ ད་ཅིག་མའོ། །
དང་པོ་ལ། དངོས་དང དཔེ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ ི།
དང་པོ་ནི།

ད་ཅིག་མའི་ ོར་བ་དེའང་མཚན་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་ན་ མ་པ་བཞི་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ མ་

པར་ ནི ་པ་མ་ཡིན་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་ ིས་ ད་ཅིག་མ་
གཅིག་པའི་མངོན་པར་ ོགས་པ་ ང་ བ་པ་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ིན་པ་ལ་སོགས་རེ་རེས་ ང་། །
ཟག་མེད་ཆོས་ ན་བ ས་པའི་ ར
ི །།
བ་པའི་ ད་ཅིག་གཅིག་པ་ཡི། །
ོགས་པ་འདི་ནི་ཤེས་པར་ ། །
རབ་འ ོར་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ མ་ལ་དེ་ ར་ ོད་པ་ནི།

ཕ་རོལ་ ་ ིན་(༥༢༦བ)པ་

ག་ནས་དཔེ་ ད་བཟང་པོ་ མས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ེད་དོ། །ཞེས་སོགས་ ི་དོན་ནི།
ིན་པ་དང་ ལ་ ིམས་ལ་སོགས་ ད་ ེད་ཟག་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ ད་ཅིག་རེ་རེས་ ང་བ ་ ་ཟག་མེད་ ི་
ཆོས་ ན་བ ས་ཏེ་མངོན་ ་ ་བའི་ ིར།

བ་པས་ས་བ ་པའི་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ མ་པ་ཐམས་

ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ོགས་པ་འདི་ནི་ཤེས་པར་ འོ།

།བོད་ ི་ ོབ་དཔོན་དག་འདིའི་ བ་པ་སངས་ ས་ལ་

ེད་པའང་ ང་ངོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

ཤིང་ ་ཆེན་པོའ་ གས་ལས་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ ་ི རང་གི་ངོ་བོར་མངོན་པར་ ོགས་པ་རིམ་པ་

ཅན་ ་བ ེད་པ་དང་། ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མ ེན་པས་འ ག་པ་ན།

་དེ་ཝའི་ཞལ་ནས། དོན་དམ་བདེན་པའི་

དངོས་པོ་ ོང་པ་ཉིད་གཅིག་ ་དངོས་པོ་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ ་ཚགས་པ་ ན་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ལ།

ེན་

འ ང་ ་ཚགས་པའི་དངོས་པོ་ ན་ནི་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི དངོས་པོ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་གཞན་ ་མེད་པས།

གང་གིས་ ེན་འ ང་གི་དངོས་པོ་ཞིག་དེ་བཞིན་ཉིད་ ོང་པ་ཉིད་ ་མཐོང་བ་དེ་ཡིས་ ེན་འ ང་གི་དངོས་པོ་ ན་དེ་
བཞིན་ཉིད་ ོང་པ་ཉིད་ ་མཐོང་ངོ་ཞེས་འ ང་བའི་ ིར། ཆོས་མང་པོས་ཆོས་གཅིག་བ ས་པ་འབའ་ཞིག་ ་མ་ཟད་
།ི འོན་ ང་ཆོས་གཅིག་གིས་ཆོས་མང་པོ་བ ས་པའང་ཡོད་དེ།

ིན་པ་ལ་སོགས་པ་ ན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་ ས
ི ་

དམིགས་པར་ ་བའི་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པོ་ལ་དམིགས་པར་ ་བའི་དངོས་པོ་སོ་སོར་ངེས་པར་འཛན་པའི་ ིན་ཅི་
ལོག་གི་ས་བོན་དང་ ལ་བའི་དམིགས་མེད་ ་ི ངོ་བོ་ ད་ཅིག་ ོར་བས་ ིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནས། དཔེ་ ད་བཟང་
པོ་བ ད་ འི་བར་ ི་མཚན་ཉིད་ ་ི ཆོས་མང་པོ་ མས་དེ་བཞིན་ཉིད་ ་བ ས་ནས་བ ོམ་པའི་ ིར།

བ་པ་ ང་

བ་སེམས་དཔའི་ ོགས་པ་ནི་ ད་ཅིག་(༥༢༧ན)མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ང་ བ་པའི་ ོར་བའོ་
ཞེས་ ་བར་ཤས
ེ ་པར་ འོ། །དེས་ན་གཅིག་གིས་མང་པོ་བ ས་ ལ་ ི་དངོས་བ ན་འདིས་ ོང་ཉིད་གཅིག་གིས་
མང་པོ་མི་ ོང་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ི བ ས་ ལ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ཡང་ཇི་ ར་ན། ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅི ག་དམིགས་ན་ཟག་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་བ ས་པ་
ཡིན་ཅེ་ན། དེ་ལ་དང་པོར་འཇིག་ ནེ ་པའི་དཔེའི་ ོ་ནས་ ོན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ཇི་ ར་ ེས་ ས་ཟོ་ ན་ ད། །
ོག་ཐབས་གཅིག་གིས་བ ོད་པ་ན། །
ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་འ ལ་བ་ ར། །
ད་ཅིག་གཅིག་ཤེས་དེ་བཞིན་ནོ། །
དཔེ་ཇི་ ར་ན།

ེས་ ས་ཟོ་ ན་ ི་ ད་ལ་ ོག་ཐབས་གཅིག་གིས་བ ོད་པ་ན། ཟོ་ ན་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་

འ ལ་བ་ ར་ ན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་ ད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཟག་མེད་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའང་དེ་བཞིན་ནོ། །འདི་
ལ་མདོ་མེད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། དཔེར་ན།

ེས་ འི་ ག
ོ ་ཐབས་གཅིག་གིས་བ ོད་པ་ ་ འི་ ན་མཐའི་ ད་ཅིག་གཅིག་གིས་

ོར་བ་ན། བཟོ་བོ་མཁས་པས་ ོན་བཟོ་ལེགས་པར་ ས་པའི་མ ས་ཟོ་ ན་ ི་ ད་ ་ ། ོབ་ལམ་ནས་ ེ་མེད་

ག མ་གོམས་པའི་ ད་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ ས་གཅིག་ ་འ ལ་བ་དེ་བཞིན་ ་ ན་མཐའ་པ་ ནོ ་ ི་ ོན་ལམ་
ི་འཕེན་པ་དང་། ཆོས་ ་ི ད ིངས་ ་ི མ ས་ ས་ ད་ཅིག་ཁོ་ན་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅི ག་དམིགས་ན་
དེ་དང་རིས་མ ན་པའི་ཟག་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་མངོན་ ་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ མ་པར་ ིན་པའི་ ད་ཅིག་མ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། དེ་ ར་ ད་ཅིག་མའི་ ོར་བ་དང་པོ་བ ན་ནས། གཉིས་པ་ མ་པར་ ིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ ་ི གནས་
བས་ ་ི ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ི ོར་བས་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པ་
དེར་མངོན་པར་(༥༢༧བ) ོགས་པར་ ང་ བ་པར་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི།

གང་ཚ་ཆོས་དཀར་ཐམས་ཅད་ ི། །
རང་བཞིན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ནི ། །
མ་ ིན་ཆོས་ཉིད་གནས་ བས་ ེས། །
དེ་ཚ་ ད་ཅིག་གཅིག་ཡེ་ཤེས། །
མདོར།
མ་པར་ ིན་པ་ལས་ ང་བའི་ ིན་པ་དང་། ལ་ ིམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བ ོན་འ ས་དང་།
བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་ མས་དང་། ང་ བ་ ི་ལམ་དེས་ལམ་ ི་
མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་ ོད་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ཐོབ་ནས། མ་པར་ཐམས་
ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ ེས་ ་ཐོབ་ ེ།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི།

ན་མཐར་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ཐོབ་པ་གང་གི་ཚ་ མ་ ང་དཀར་པོའ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ ་ི རང་བཞིན་ ལ་བའི་ མ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་ ་ཆེན་པོ་ཡོངས་ ོགས་ ི་ཆོས་ཉིད་
གདོད་མ་ནས་ མ་པར་ ིན་པ་ ན་ བ་ ི་ ལ་ ི་ཆོས་ཉིད་གནས་ བས་གང་ ་ ི་མ་དང་ ལ་བས་ ེ་པར་ ང་
བ་ ར་ ར་པ་དེའི་ཚ་དེ་ཉིད་ཡོངས་ ོགས་ ོགས་ ེད་ ི་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་ཅིག་ཅར་ ་ ོགས་ ེད་ ི་ཡེ་
ཤེས་ཏེ་ ོར་བའོ། །

དེས་ན་འཕགས་པས།
ནམ་ཞིག་ས་ཡི་མཐར་ ག་ན། །
ཆོས་ ་ི ་ཡང་ ོགས་ཤིང་གསལ། །ཞེས་དང་།
གང་ཚ་ཏིང་འཛན་ ོ་ ེ་ཡིས། །
མ་པ་དེ་ཉིད་བཅག་ ར་ན། །
དེ་ཚ་དེ་ནི་ནམ་མཁའ་ཡི། །
མཐར་ ག་བར་ ་ ང་བར་ ེད། །ཅེས་སོ། །
ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། སའི་མཐར་ ག་པ་གང་གི་ཚ་ ང་ བ་སེམས་དཔས་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ ་ི གཉེན་པོ་ མ་
པར་བ ོམས་པས།

ོམ་ ང་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བས་ན་ མ་པར་ ང་བའི་ ོགས་ ་ི ཆ་

མ་པར་ ིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ ་ི གནས་ བས་ཐོབ་ཅིང་ཡང་དག་པར་ ོགས་པར་འཚང་ ་བ་ལ་གེགས་ ེད་ ི་ ི་
མ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བས་ ོན་ཀའི་ ་བའི་འོད་བཞིན་ ་དཀར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ེས་པ་དེའི་ཚ་ ད་ཅིག་མ་
གཅིག་ཁོ་ན་(༥༢༨ན)ལ་ མ་པར་ ིན་པའི་གནས་ བས་འབད་མེད་ ན་ བ་ ་ ར་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་
མས་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ མ་པར་ ིན་པའི་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་ ོ་ནས་
མངོན་པར་ ོགས་པར་ ང་ བ་པའི་ ོར་བ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ ད་ཅིག་མ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

དེ་ ར་གཉིས་པ་བ ན་ནས་ ད་ཅིག་མ་ག མ་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པར་ ོགས་པས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ི ོར་བས་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་རང་འ ས་དེར་མངོན་པར་ ོགས་
པར་ ང་ བ་པར་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ལ།

ིན་པ་ལ་སོགས་ ོད་པ་ཡིས། །
ཆོས་ ན་ ་ི ལམ་འ ར་གནས་ནས། །

ཆོས་ མས་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཉིད། །
ད་ཅིག་མ་ནི་གཅིག་གིས་ ོགས། །
མདོར།
རབ་འ ོར་ ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་དེ་ ར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ད ེར་མ་མཆིས་ཤིང་མཚན་མ་
མ་མཆིས་པར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ས
ི ་ ོང་པ་ལགས་ན། ཇི་ ར་ན་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་ ོགས་པར་
འ ར།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། སེམས་དཔས་ ས་དེར་ ིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ ོད་པ་མི་འདོར་བའི་ ོ་ནས་ཆོས་ ན་ ི་
ལམ་དང་འ ་བར་ ོགས་པ་ལ་གནས་ནས། ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་ མས་ ི་གནས་ ལ་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མེད་
པ་ཉིད་ ་ ད་ཅིག་མའི་ ོར་བ་ནི་གཅིག་གིས་ ོགས་ནས་ཏེ་ མ་མ ེན་མངོན་ ་ ེད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་
ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

ོན་ ོབ་པའི་ལམ་ ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ལམ་ ་ ར་གོམས་པས་ཚགས་གཉིས་ཉམས་ ་ ོང་

བར་ ས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ོགས་པའི་གནས་ བས་ན་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ ང་པོ་ལ་སོགས་པ་ ི་ལམ་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་
་ འི་རང་བཞིན་ ིས་ ོང་པ་ཉིད་ ་ངེས་པས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ ར་བ ་བར་ ས་ནས་ ིན་པ་ལ་
སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་བ བས་པས་གནས་ཏེ།

ིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ངེས་པར་ ོགས་པའི་

(༥༢༨བ) མ་པ་ཅན་ ི་ ོར་མཐའི་ཡེ་ཤེས་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ནས་ ན་བཏགས་དང་ མ་བཏགས་ ་ི ཆོས་
ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་མེད་པའོ་ཞེས་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། མ་པར་ ང་བའི་ངོ་བོའ་
ཆོས་ མས་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ ་ཤེས་པས་ན།

ད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ང་ བ་ ེད་

་ི ོར་བ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་གཉིས་ ་མེད་པའི་ ད་ཅིག་མ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། དེ་ ར་ག མ་པ་བ ན་ནས་ ོར་བ་བཞི་པ་གཉིས་ ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ད་
ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་ ས
ི ་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ང་ བ་པའི་ ོར་བ་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

་ི ལམ་དང་ནི་དེ་མཐོང་ཉིད། །
གཉིས་ ི་ ལ་ ་མི་མཐོང་ ར། །
ཆོས་ མས་གཉིས་ ་མེད་པ་ཡི། །
དེ་ཉིད་ ད་ཅིག་གཅིག་གིས་མཐོང་། །
མདོར།
རབ་འ ོར་འདི་ལ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ མ་ལ་ ོད་པའི་ཚ་ ི་ལམ་མི་མཐོང་། ི་ལམ་མཐོང་
བ་མི་མཐོང་།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། དཔེར་ ལ་ན་ ི་ལམ་དང་ནི་ ལ་ཅན་དེ་མཐོང་བ་དེ་དག་ཉིད་གཉིས་ ི་ ལ་ ་མི་མཐོང་
བ་ ོག་པ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་ ར། འོད་གསལ་ངོ་བོ་ཉིད་ འི་ཆོས་ མས་ ོ་འདོགས་ ར་འདེབས་དང་ ལ་
བ་གཉིས་ ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ ད་ཅིག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ི་ ད་ཅིག་གཅིག་གིས་གཉིས་ ་མེད་པར་མངོན་ ་མཐོང་
ནས་དེ་མ་ཐག་པར་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ང་ བ་ ེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། བ ལ་པ་ ངས་མེད་པ་ ན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་བར་ཆད་མེད་པར་ག ང་འཛན་གཉིས་ ་ ང་བ་
ོང་བའི་ ལ་འ ོར་ལ་གོམས་པ་རབ་ ་འཕེལ་ཏེ་ ེ་གཅིག་པའི་ངང་ ་ ར་པའི་ ོ་ནས་གཉིས་ ་ ང་བའི་བག་
ཆགས་ ངས་ནས་ ང་བའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་གང་གི་ཚ་ག ང་བ་དང་འཛན་པའི་ ལ་ལ་ཇི་ ར་ ་བ ་ཞེ་
ན། དཔེར་ན། ི་ལམ་ལ་ག ང་བ་དང་། ི་ལམ་མཐོང་བ་ལ་འཛན་པར་མི་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་ ་ ན་མཐའ་དེའི་ཚ་
(༥༢༩ན)ཆོས་ཐམས་ཅད་ ང་ ི་ལམ་ ི་ ོག་པ་དེ་ ་ འི་དངོས་པོའ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཆོས་ མས་ ི་དེ་
ཁོ་ན་ཉིད་ ལ་ ལ་ཅན་གཉིས་ ་མེད་པའི་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་སངས་ ས་ ་ི ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ ོགས་
པས་ན་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་ ོ་ནས་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ང་ བ་ ེད་ ་ི ོར་བ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ས་པ།
ེང་འོག་གང་གི་ལམ་ནས་ ་བའི་ ང་ནི་འ ིམས་པ་མ་ཡིན་འོན་ ང་ནི། །
ལོ་མང་ མ་གཡེང་ཉིད་ལ་ ེལ་བ་ ང་ ་ ར་ནས་ ོད་ ་ཚང་བ་ཅན། །
དེ་སོགས་འ ོ་བའི་ ེགས་པ་ཞི་ནས་ ོགས་ ་ མ་ ིན་ མ་ ིན་མིན་པའི་ཆོས། །

ོགས་ ེད་མཚན་ཉིད་མེད་དང་གཉིས་མེད་ ོར་བས་ ད་ཅིག་གཅིག་ལ་ ོགས་པར་ ིས། །
ག མ་པ་ བས་ ་ི ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བ་ནི།

ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ནི ་པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངོན་པར་ ོགས་པའི་
ན་ ི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་ལས་ བས་བ ན་པའོ། །
ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ ན་ཅེས་ ་བ་ལས།
བ ན་པའི་འ ེལ་བཤད་ ོགས་སོ། །། །

བས་

བས་བ ད་པ་འ ས་ ་ཆོས་ །
ོས་ ལ་ཉིད་ལ་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་ མས། །
དངོས་དང་དངོས་མེད་ ལ་ ིས་མ་ཡིན་པར། །
བདེན་པའི་ཆོས་ཉིད་ ས
ི ་ཐོབ་ ིང་པོའ་ ས། །
འ ས་ མ་ ལ་བ་དེ་ལ་བདག་ ག་འཚལ། །
ཞེས་འ ས་ ་ཆོས་ ་འདི་བ བ་ ་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་པོ་ཡིན་པས།

བས་འདིར་ ག་འཚལ་བའི་ཚག་ ར་ ་

བ ོད་ནས་བཤད་པར་ ་ ེ།
དེའང་ག མ་པ་འ ས་ ་ཆོས་ ་འཆད་པ་ལ་ག མ། འ ེལ་བཀོད་པས་མཚམས་ ར་བ། མཚན་ ེད་ ི་
ཆོས་ ས་པར་བཤད་པ། བས་ ་ི ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

གཞི་ལམ་ མ་ག མ་ཐོས་བསམ་ ིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་ ོར་བཞིས་ཉམས་ ་ ངས་པས་

འ ས་ ་ཆོས་ ་འ ང་བའི་ ིར་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ང་ བ་པའི་ ོར་བ་ མ་པར་
(༥༢༩བ)བ ོམས་པའི་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལ་ ིབ་ ེད་ ་ི ི་མ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བར་ཆོས་ ་ི ར་མངོན་
པར་ ོགས་པར་དག་པ་གཉིས་ ན་ ི་ངོ་བོར་ ང་ བ་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་མཚམས་ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ངོ་བོ་ཉིད་ ་བཤད་པ་དང་། ་ག མ་པོ་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ིར་ འི་ མ་གཞག་དང་། བས་བབ་ ི་འ ་འ ེལ་པ་ལས།
དང་པོ་ལ།

ིར་ཆོས་ ་ཙམ་ ི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དང་།

་ཐ་དད་པའི་གནས་ ལ་དང་།

་མཚན་བཏགས་

་ི ད་པར་ཤེས་ ་གཟིགས་ ལ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ིབ་གཉིས་ཡོངས་ ་ ངས་ཤིང་ཚགས་གཉིས་མཐར་ ིན་པའི་འ ས་ ་ཞིག་གོ།

འ ས་ ་ འི་ནང་ནས་གང་ཡིན་ཅེ་ན། འདི་ལ་ཆ་སོ་སོར་ཡོད་དེ།

།འོ་ན་འདི་

ངས་པ་ ངས་པའི་ཆ་ནས་ ལ་འ ས་དང་།

ོགས་པ་ ོགས་པའི་ཆ་ནས་ ་མ ན་ ི་འ ས་ ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ིང་པོ་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པས་
བདག་འ ས་ འང་འཇོག་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་འདི་ལ་ མ་ ིན་ ི་འ ས་ ར་འཇོག་པ་ནི་བཏགས་པ་བ་ཡིན་
ཏེ། དངོས་ ་འཇོག་ ེད་མ་ཚང་བའི་ ིར། མདོར་ན་ཆོས་ ་ནི་ ངས་ ོགས་ ས་ག མ་ཀ་སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་པ་
ཞིག་གི་ཆ་ནས་བཤད་དགོས་ལ། དེའི་ཚ་ཚགས་གཉིས་སོ་སོ་བ་དང་།

ང་ ་འ ག་པར་ཉམས་ ་ ངས་ནས་

ང་ ་ ོང་བ་དང་། ོགས་པ་བ ེད་པ་དང་། དེ་གཉིས་ ི་ ས་པས་གཞན་དོན་ ེད་པ་ ོག་ ལ་ ི་དབང་གིས་
ངོ་བོ་ཉིད་ ་དང་། ལོངས་ ་དང་།

ལ་ ར་གདགས་པའི་གདགས་གཞི་ནི་ཆོས་ ི་ ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཙམ་ ོག་

ནས་ཆོས་ ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ ་དང་། གནས་ ལ་ ི་ ་དང་། ཐོབ་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བ ད་དོ། །
འདི་ ་ འི་ ་ལ་དཔལ་ ན་སེང་གེས། གནས་ ལ་དང་(༥༣༠ན) ང་ ལ་གཉིས་ལས། གནས་ ལ་ ི་ ་
ནི་ཆོས་ ་ཉིད་ལས་དོན་ཐ་དད་པ་མིན་ཏེ། ཇི་ ད་ ། དེ་ ར་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ འི་བདག་ཉིད་ཇི་ ར་ཞེས་བཤད་པའི་
ིར། དེས་ན་ ང་ ལ་ ི་ ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལས་ཐ་དད་པའི་ ་ག མ་པོ་དེར་འཇོག་ལ། དེར་འཇོག་པའི་འཐད་པ་
ནི།

སངས་ ས་དང་སེམས་དཔའ་དང་སེམས་ཅན་ཕལ་པ་ག མ་ལ་ ང་ ལ་མི་འ ་བ་ག མ་འ ང་བའི་དོན་

ིས་ཏེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་དམར་ ང་ནག་པོར་ ང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ ར་ ང་ ལ་ཐ་མ་གཉིས་ནི་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་དངོས་ ་འཇོག་པར་ནི་དཀའ་ ེ།

གང་ལ་ ང་བའི་གང་ཟག་དེའི་ཤེས་ ད་ ིས་བ ས་པའི་

ིར། ང་ ལ་དང་པོ་ནི་སངས་ ས་ ་ི ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་ ་རང་ལ་ཆོས་ འི་རང་བཞིན་ ་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ ་ འི་ཡེ་ཤེས་གཞན་ ང་གི་ ལ་ ིས་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ེད་ ས་དེ་ ད་ལ་གང་ ན་པ་དེ་སངས་ ས་ ་
མཚན་པར་ ས་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་འདིའང་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལས་ལོགས་ཐ་དད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་མ་ཡིན་ ང་
ོག་པས་ཇི་ ར་ ེ་ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་རང་ལས་གཞན་མིན་པའི་ཆ་ནས་དང་། ཡེ་ཤེས་དེ་རང་ལ་ ང་
བའི་ཆ་ནས་ཆོས་ ་ ེ། འདི་ལ་ནི་ ད་ ེ་ཆེན་པོ་ མས་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་ ་ཞེས་བ ད་པ་ཡིན་ནོ། ། ་འདི་གཉིས་
ཀའང་ཆོས་ཉིད་ ་ི ངོར་རོ་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ཀའང་ ོས་པ་དང་ ལ་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་
པའི་ ིར། འོན་ ང་ ་མི་གཉིས་པ་དེ་གཉིས་ ས
ི ་ལོངས་ ལ་ ི་ ང་བ་གཞན་ངོར་བ ེད་ ས་པའི་ ིར་དང་། དེ་
ར་ ས་པའི་ ོབས་ ས
ི ་བཞག་པའི་ ང་བ་དེ་གཉིས་ནི་ཆོས་ཅན་ ན་ ོབ་པར་འཇོག་ ེ། ཇི་ ད་ །

ལ་

འ ོར་པའི་ ན་ ོབ་ ་དོན་དམ་ ད་པར་ཅན་ ི་ ང་བ་བ ེད་པའི་ ོ་ནས་ཞེས་(༥༣༠བ)ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ལ། གཉིས་ ་ད ེ་བ། ག མ་ ་ད ེ་བ། བཞིར་ད ེ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། དོན་དམ་དང་ ན་ ོབ་པའི་ ་ཐ་དད་པ་ ེ། ཇི་ ད་ །
རང་དོན་གཞན་དོན་དོན་དམ་ ་དང་ནི། །
དེ་ལ་བ ེན་པའི་ ན་ ོབ་ ་ཉིད་དེ། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ནི། ཇི་ ད་ །

དང་པོ་ག མ་ ིས་རང་དོན་ཏེ། །
ི་མ་ག མ་ ིས་གཞན་དོན་ཡིན། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། ངོ་བོ་ཉིད་དང་། ལོངས་ ོད་དང་།

ལ་པའི་ ་ ེ་ག མ་ལས། ལོངས་ ལ་གཉིས་ལ་

གནས་ ང་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པའི་ བས་འདིར་ནི་ ང་ ལ་ ི་ཆ་ནས་བཤད་པ་གཙ་ཆེ་ཡང་།

གོ་ཆོད་པོ་ནི་

གནས་ ལ་ ི་ལོངས་ ལ་ལ་ག ང་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལ་ ་དེ་གཉིས་རང་ ོག་གཅིག་མིན་པ་ ན་
པའི་ ིར།
དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ནི།
འ ས་མ་ ས་ཤིང་ མ་ད ེ་མེད། །
མཐའ་གཉིས་དག་ནི་ མ་པར་ ངས། །
ཉོན་མོངས་ཤེས་ ་ ོམས་འ ག་གི།
ིབ་ག མ་ལས་ནི་ངེས་ ོལ་ཏེ། །
ི་མེད་ མ་པར་ ོག་མེད་དང་། །
ལ་འ ོར་ མས་ ་ི ལ་ཡིན་ ིར། །
ཆོས་ད ིངས་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་ནི། །
དག་པའི་ ིར་ན་འོད་གསལ་བའོ། །
ཞེས་མཚན་ཉིད་ ་ ན་ ་ག ངས་པ་དང་།
གཞལ་མེད་ ངས་མེད་བསམ་མེད་པ། །
མཉམ་མེད་དག་པའི་མཐར་ ག་པ། །
ཡོན་ཏན་ མས་དང་ཡང་དག་པར། །
ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ་ ན་ཏེ། །
་ཆེའི་ ིར་དང་ ངས་མེད་ ིར། །
ོག་གེའི་ ལ་ནི་མིན་ ིར་དང་། །
འབའ་ཞིག་བག་ཆགས་བཅས་ ངས་ ིར། །

ཞེས་ཡོན་ཏན་ ་ ན་ ་ག ངས་སོ། །
་ག མ་ ི་ མ་གཞག་ཁས་ལེན་པ་དེའི་ཚ་ཆོས་ འང་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པ་ ེ། ཟག་མེད་ ི་
ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་པོ་གང་གི་ ད་ལ་འ ག་པའི་ཆོས་ད ིངས་དེ་(༥༣༡ན)ལས་གཞན་ ་འཇོག་པར་དཀའ་བའི་
ིར། འདིའི་ བས་ ་ི ཆོས་ད ིངས་ ང་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་མ ེན་གཉིས་ ི་ངོ་བོར་ ར་པ་ལ་ངོས་འཛན་པ་
ཡིན་ཏེ།

ཆོས་ ་ི ད ིངས་ནི་སངས་ ས་ ་ི ཡོན་ཏན་ ེད་ ེད་ ི་ ་དང་།

བ ེད་པའི་འ ས་ ་གཉིས་ཀ་ལ་

འཇོག་ན། འདིར་བ ན་བ ེད་འ ས་ ་ི དོན་འཇོག་པའི་ བས་ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་ཆོས་ད ིངས་ འི་ངོ་བོ་
ཙམ་ ི་ ོ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ ར་འཇོག་པ་ ོབ་དཔོན་ ི་བཞེད་དང་།

་དེས་བ ེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀ་ལ་ངོ་བོ་

ཉིད་ ར་བཞེད་པ་ནི་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །
འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ལ་འགའ་ཞིག་འདི་ ར་དོགས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་དེ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་
གཉིས་པོ་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ འི་ཡོན་ཏན་ ་བཤད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

ོན་མེད་དེ། ཡོན་ཏན་བ ང་བས་ཡོན་ཏན་དེ་དང་

ན་པའི་ ་ཡང་ཤེས་པར་ ས་པའི་ ིར་འགལ་བ་མེད་དོ།

། མ་པ་གཅིག་ ་ཡེ་ཤེས་ ེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་དང་།

ཇི་ ་ཇི་ ེད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དག་ ང་གང་ལ་མངའ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལས་ ས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ ིར།

དེ་

ར་ ི་ཚ་གནས་ ལ་ ི་ ་ ག་མ་གཉིས་ ང་དེ་ཉིད་ལ་ངོས་འཛན་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་པའི་ ་ལ་
ངོས་འཛན་ ་མ་ ེད་པའི་ ིར། མདོར་ན་འཕགས་ ོལ་ ིས་སངས་ ས་ ི་ ་ཐམས་ཅད་ག མ་ ་བ ་བ་འདི་
གནས་ ལ་ལ་དང་པོ་གཅིག་དང་། ང་ ལ་ལ་ ི་མ་གཉིས་ ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་གནས་ ལ་ ི་ལོངས་ ལ་གཉིས་དེ་གང་ལ་ངོས་འཛན་ཅེ་ན།

ད་པར་ ་དང་།

ད་པར་བཞི་ ན་གོ་

རིམ་བཞིན་ ་ བ་པའི་ བ་བདག་གི་ ་དེ་དངོས་མ་ཡིན་པར་ ང་བ་ལས་བ ོག་པ་དེའ།ོ །
ག མ་པ་ལ། ཇི་ ར་ད ེ་བ་དང་། (༥༣༡བ) ོད་ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། ོགས་པ་ཡེ་ཤེས་གང་ལ་མངའ་བའི་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་ ་དང་། ཆོས་ཉིད་དེ་གང་ལ་འ ེལ་བའི་ཡེ་
ཤེས་ནི་ཆོས་ ་ི ་དང་། གནས་ ལ་དང་། གཞན་ངོར་ ང་ ང་གི་ ང་བ་དང་བཅས་པ་ནི་ལོངས་ ལ་གཉིས་ཏེ་
ང་ ལ་ ི་ འོ་ཞེས་དཔལ་ ན་ཧ་རིས་ག ངས་སོ།
ཅད་རང་རིག་གི་ངོར་ ོང་བའི་ཆ་དེའ།ོ

།དག་པ་གཉིས་ ན་ ི་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ མ་པ་ཐམས་

། ་གཉིས་པོ་ནི་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་བའི་མ ེན་པ་ ོ་ ར་ ི་ ལ་ ིས་

ད་པར་ ་ ས་པ་ཆགས་ཐོགས་དང་ ལ་བའི་ངོ་བོའ།ོ ། ་དང་པོ་གཉིས་ ི་ ད་པར་ཡང་། ་དང་པོ་ནི་ལོངས་
ལ་ ི་ཆོས་ཉིད་དང་། ་གཉིས་པས་ནི་ལོངས་ ལ་ ི་བདག་ ེན་ ེད་པ་དང་། ་མ་ནི་མཉམ་གཞག་གི་རང་ངོ་

དང་། ི་མ་ནི་གཞན་དོན་ ི་ ེད་པ་ལས་ ད་པར་ཡིན་ནོ། ། ་ག མ་པ་ནི་ངེས་པ་ ་ ན་ ི་སངས་ ས་ཏེ་དེའི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། མཚན་གཞི་ནི་མཚན་དཔེའི་གཟི་འོད་འབར་བའོ། །
འདི་ལ་ལོངས་ ་ཆེ་ ང་གཉིས་ ་ི བཤད་པ་ཡོད་ ང་། ཆེ་ ང་གཉིས་ཀའི་ལོངས་ ་ཐམས་ཅད་ ང་ ས་ ་
བ ་ན་གཅིག་ཡིན་ཏེ། བ ེན་པ་ཆོས་ ་ཐམས་ཅད་ ས་གཅིག་ན་དེར་བ ེན་པའི་ལོངས་ ་ཐམས་ཅད་ ང་ ས་
གཅིག་དགོས་པའི་ ིར།

་བཞི་པ་ནི་མཛད་པ་བ ་གཉིས་ ིས་གཞན་དོན་ ེད་པའི་ག གས་ ་ ད་པར་ཅན་ཏེ།

འདིའང་ལོངས་ འི་མཛད་པའི་ ད་པར་འདོད་ཁམས་ ་འ ག་པ་དེ་ཡིན་ཏེ།

ེ་བ་མངོན་པར་ ེ་བ་དང་། །ཞེས་

སོགས་ ་ི བས་དེ་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ ོད་ལན་ལ། ་ག མ་ ་བཞེད་པའི་ གས་ ི་མེད་ ་བཤད་པ། བཞིར་བཞེད་པའི་ ོལ་ནོངས་མེད་
་བཤད་པ་དང་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། རང་གི་འདོད་པ་བ ོད། དེ་ལ་གཞན་ ིས་ ན་ཀ་བཀོད། བཀོད་པ་དེ་(༥༣༢ན)མི་འ ག་པར་
བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། སངས་ ས་ ་ི ་ནི་ག མ་ ེ། གནས་ ལ་ ི་གཅིག་དང་། ང་ ལ་ ི་ ་གཉིས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། སངས་ ས་སས་བ ས་ ་ི ་ བ་དང་སོར་ ོག་གི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སངས་ ས་ ི་ ས་མ་
བ ས་པར་ཐལ། ་ག མ་པོ་དེ་གང་གིས་ ང་མ་བ ས་པའི་ ིར། བ་པ་ ོད་ ི་ཡིན། བ་ ེ། ག གས་ ་
གཉིས་གང་ ང་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། གཞན་ ད་ ིས་མ་བ ས་པའི་ ིར། ངོ་བོ་ཉིད་ ་མ་ཡིན་ཏེ།

ད་པར་

ག མ་ ན་ ི་ཡེ་ཤེས་ ་ི ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
ག མ་པ་ནི།

ོད་འདོད་པའི་ ད་པར་ག མ་ནི། ལ་འ ོར་པས་ ན་ ོབ་ ་ཆོས་ ོན་པ་ལ་སོགས་པའི་ ་

བ་མཛད་པའི་ ིར་དང་།

ངས་པའི་ ད་པར་གནས་ཡོངས་ ་ ར་པའི་ ིར་དང་། ངོ་བོའ་ ད་པར་སེམས་དང་

སེམས་ལས་ ང་བ་ཅན་ཡིན་པ་དེས་ན་ཡེ་ཤེས་དེ་གཉིས་ཟག་མེད་ ི་ཆོས་ ི་ ར་བཤད་ནས། དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ ར་
འཇོག་མི་ ས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ་ ོན་འདི་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡས་རིམ་ནས་ གས་དང་པོ་གཉིས་མ་ངེས་ཏེ། ངོ་
བོ་ཉིད་ ས་སེམས་ཅན་ ི་ ་བ་མི་ བ་ན་སངས་ ས་ ་ཇི་ ར་འ ར།

བ་ན་ ན་ ོབ་ ་ག གས་ ་གཉིས་

་ི ང་བ་བ ེད་པའི་ ོ་ནས་བ བ་པ་ལས་མ་གཏོགས་པ་ཇི་ ར་ བ། ངོ་བོ་ཉིད་ ་གནས་ ར་ ི་ ད་པར་ ་
ས་པ་མིན་ན་ ོ་ ར་ མ་དག་ ་ཇི་ ར་འ ར། གནས་ ར་པའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཉིད་ ་དེ་ ་མ་ ར་པའི་ཆ་མེད་
དགག་དང་།

ི་མ་ ར་ཟིན་པའི་ཆ་ནས་མ་ཡིན་དགག་གོ། །མས་རིམ་ནས་ གས་ ི་མ་གཉིས་མ་ བ་ ེ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སར་སེམས་སེམས་ ང་གི་ ་བ་ཡོད་ན་ཚགས་བ ད་གནས་མ་ ར་པར་ཐལ་བ་དང་། ད་
པར་དང་ ད་པར་ཅན་བ ང་བའི་ ོ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང་། དེ་(༥༣༢བ) ར་ན་དེར་ ོག་པ་ཡོད་པ་ མས་ ་ཐལ་
ལོ། །གཞན་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ ་གནས་ ར་མ་ཡིན་པར་མ་ བ་པ་ནི་གོང་ ་བ ན་ཟིན་ཏོ། །ཡང་ལ་ལ་ཞིག་ངོ་བོ་
ཉིད་ ་དང་ཆོས་ ་གཉིས་ ེ་བ ན་ ིས་ག ང་མཚམས་སོ་སོར་བཅད་པའི་ ིར་ཞེ་ན། ག ང་གི་གཅོད་ ལ་དེ་
ར་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་དངོས་དང་། དེའི་ཡོན་ཏན་ལ་བསམས་ནས་ག ང་གཅོད་པར་མཛད་ལ། དེ་ ར་མིན་ན་ཆོས་
་འ ས་ ས་ ་ི ཆ་སོགས་ནས་བཞག་ན། འ ས་མ་ ས་ཤིང་ ན་ ིས་ བ། །ཅེས་སོགས་ག ངས་པ་དང་
དངོས་ ་འགལ་ལོ། །
འགའ་ཞིག་ཆོས་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་ ར་མི་རིགས་སོ་ མ་ན། ངེད་ ར་ན་ཡེ་ཤེས་ ི་ངོ་བོ་དང་ ལ་བའི་
ཆོས་ཉིད་ཁོ་ན་བ་ལ་སོགས་པ་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་ནོ།

།དེའི་ ིར་འདི་ཉིད་ ི་ ོགས་བ ང་ནས་དོལ་པོ་བ་ཤེས་

རབ་ ལ་མཚན་ ིས། བ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ནི། །ཞེས་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ ར་བ ང་ནས། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་གང་
དག

།ཅེས་པའི་ མ་ ངས་གང་ཞེ་ན།

ང་ བ་ ོགས་མ ན་ཚད་མེད་སོགས་བཤད་པ་ཡིན་ཅེས་བ ང་ ེ།

མདོར་ན་ ང་ བ་སོགས་ཚགས་བཅད་ ་པོ་འདིའི་དོན་ལ་ཟག་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ ི་ ེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་སོགས་ ་
མི་བ ད་པར། ཟག་མེད་ ་ི ཆོས་བ ་བཞི་བ ་སོ་སོར་བཤད་པ་ཞེས་ཐ་ ད་ ་ ས་ ང་།
གཉིས་པ་ལ། རང་གི་འདོད་པ་བ ོད་པ། དེ་ལ་གཞན་ ི་ ན་ཀ་བཀོད་པ། དེ་མི་འ ག་པར་བ ན་པ་ལས།
དང་པོ་ནི། གནས་ ལ་ ི་ ་ལ་ཆོས་ཉིད་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་ ་ད ེ་བས་གཉིས་དང་། ང་ ལ་ལོངས་ ལ་
གཉིས་ ་ད ེ་བས་བཞིའ།ོ །
གཉིས་པ་ནི། མདོར་བ ན་ ་ ་ག མ་ལས་མ་བཤད་པ་དང་། ིར་ཕར་ ིན་ཐེག་པར་ ་ག མ་ལས་གཞན་
མ་བཤད་པས་ནོངས་སོ་ཞེ་ན།
ག མ་པ་ནི།

ིར་ ེ་བ ན་ ི་ག ང་དེས་ཆོས་ ་མ་(༥༣༣ན)བ ན་པ་མ་ཡིན་པར་ཚག་ཟིན་ལ་དངོས་ ་

བ ན་ཏེ།
ཆོས་ ་ི ་ཡི་ ིན་ལས་ནི། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། འོ་ན་ ོད་ ས
ི ་དེ་ ར་བ ན་ན་ངོ་བོ་ཉིད་ འི་མ ག་ཐོགས་དེར་བ ན་དགོས་པ་མ་ཡིན་
ནམ་ཞེ་ན།

སངས་ ས་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལོངས་ ལ་སོགས་གཞན་དོན་ ིན་ལས་ལ་འ ག་པ་ན་ ོགས་པ་ཡེ་ཆོས་

ས་བདག་ ེན་ ེད་དགོས་པ་དེ་གོ་བའི་ཆེད་ ་ ་ག མ་ ི་འོག་ ་ ར་བར་ ང་ངོ་། །དེས་ན་ཟག་མེད་ ི་ཡེ་

ཤེས་ ེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་འདི་ ་ག མ་ལས་ལོགས་པ་མིན་ན་ཡེ་ཤེས་ ེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་གདོད་མ་ནས་
ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང་། དེ་འདོད་ན། ཡེ་ཤེས་ ་ི ེ་ཚན་དེ་དག་ ར་མེད་གསལ་བར་ ས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བས་
སོ། །དེ་ ར་ཐལ་ ་མི་ ང་བའི་ ིར་ཆོས་ ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལས་ལོགས་པའོ། །ལོངས་ ལ་གཉིས་ འང་ཆོས་ ་
བཞག་མི་ ང་ ེ། སེམས་ཅན་ལ་ ང་མི་ ང་བའི་ ིར། འོ་ན་ ོགས་འདི་གཉིས་ལས་གང་བ ང་ཞེ་ན། གཉིས་
ཀར་འགལ་བ་མེད་དེ།

ཡེ་ཤེས་ ་ི འམ་ཆོས་ ི་ ་དེ་གཉིས་ ོག་པ་ཐ་དད་ ང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་རང་

མཚན་ཅིག་ཡིན་པས་གཉིས་ཀ་ཉན་ནོ། །
ག མ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ་མཚན་བཏགས་ ་ི ད་པར་དང་། ཤེས་ ་མ ེན་ ལ་ ི་རབ་ད ེའ།ོ །
དང་པོ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལ་སངས་ ས་བཏགས་པ་བའི་ཐ་ ད་མི་འ ག་ལ། ལོངས་ ལ་གཉིས་ལ་ནི་ངོ་བོ་
སངས་ ས་དངོས་ཡིན་ཏེ། སངས་ ས་ ་ི ས་བ ས་པ་དང་། མེ་ལོང་ ་ འི་ཡེ་ཤེས་དང་། ་ བ་ཡེ་ཤེས་ ི་
་དངོས་ཡིན་པའི་ ིར།
ཇི་ ད་ །
ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཉིད། །
ཡེ་ཤེས་ག གས་བ ན་འ ང་ ིར་རོ། །
དཔག་མེད་བསམ་ཡས་ ལ་པ་ཡིས། །
སེམས་ཅན་དོན་ ན་ བ་པའོ། །
ཞེས་(༥༣༣བ)ལོངས་ ལ་གཉིས་དང་ཡེ་ཤེས་དེ་ ར་ནས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ ིར། འགའ་ཞིག་ལོངས་ ལ་
གཉིས་སངས་ ས་གོ་ཆོད་པོ་གཏན་མ་ཡིན་ཅེས་ཟེར་བ་ནི་འ ལ་པ་ཡིན་ཏེ།
ག མ་ ་བཞག་པའི་ གས་དང་འགལ་བའི་ ིར་དང་།

གནས་ ལ་ ི་ ་དངོས་ལ་ ་

ོད་ ར་ན་གནས་ ལ་ ི་ ་ག མ་ད ེར་མེད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་བའི་ ིར། དེས་ན་ ང་ ལ་ ི་ག གས་ ་གཉིས་ནི་སངས་ ས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ན་ ོབ་པའི་ ་ཡིན་
པའི་ ིར་དང་། ག ལ་ ་གཞན་ ང་གིས་བ ས་པའི་ ིར།

ན་ ོབ་པའི་ ་ ང་སེམས་འཕགས་པ་ ་ ་ལ་

མཚན་དཔེ་འབར་བ་ ་ ར་ ང་བ་དེ། དེར་ ང་གི་ ང་འཕགས་ ི་ཤེས་པ་ལས་ ས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ།
ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ ིར།

ན་

ོར་ ང་དབང་ཤེས་ལ་ ོན་པོར་ ང་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ ་བ་འདི་དང་ ན་

ོབ་པའི་ག གས་ ་གཉིས་ཆོས་ཅན། སངས་ ས་དངོས་ ི་ལོངས་ ལ་ ི་ ར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡོད་ན་
སེམས་དཔའ་སོགས་གཞན་ལ་ ན་ ོབ་པའི་ མ་པར་ ང་ ་མི་ ང་དགོས་པ་ལས་ ང་འ ག་པའི་ ིར། དེས་ན་

དེ་ ་ འི་ ང་བ་དེ་ ོང་མཁན་རང་གི་ཤེས་ མ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །
འགའ་ཞིག་འདི་ལ་འདི་ ར་དོགས་ཏེ།
གཏོད་ ེད་ ་ི ་གང་།

ག གས་ ི་ ་དེ་དེར་ ང་གི་ཤེས་པ་ལས་གཞན་མིན་ན་ ང་བ་དེ་

་མེད་པར་ ང་ན་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་ ེ་བར་འ ར་བས་བཤད་དགོས་སོ་ཞེ་

ན། མདོ་ ེ་པའི་ གས་ལས་བསམས་ན་དེ་ ར་དོགས་པ་ཡིན་ ང་དེའི་ངོར་བཤད་པ།
ེད་ ་ི ་ ས་ བ་དེར་མེད་ ང་།

མ་པ་ ང་བ་མི་འགལ་ཏེ།

མ་པ་ ང་བའི་གཏོད་

མ་པ་ ང་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་དེ་གཏོད་

ེད་ ་ི ་ ང་ ང་མ་དམིགས་པའི་ ིར།
དེ་ ད་ འང་།
ོན་པོར་ ང་བ་མཐོང་བ་ཡིན། །(༥༣༤ན)
ི་རོལ་ལན་གར་དོན་ཡོད་མིན། །
ཅེས་པ་ ར་སངས་ ས་ ་ི ལོངས་ ལ་གོ་ཆོད་པོ་དེ་ག གས་སོགས་མ་ཡིན་ཏེ།
གང་དག་ང་ལ་ག གས་ ་མཐོང་། །
གང་དག་ང་ལ་ ར་ཤེས་པ། །
ལོག་པའི་ལམ་ ་ གས་པ་ ེ། །
ེ་བོ་དེ་དག་ང་མི་མཐོང་། །
སངས་ ས་ མས་ནི་ཆོས་ ་ི ། །
འ ེན་པ་ མས་ནི་ཆོས་ཉིད་ ། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།
ངག་དོན། དེར་ ང་རེས་འགའ་བ་ ེ་བ་ལ་དེ་འ འི་ མ་པ་གཏོད་ ེད་ ི་དོན་གཞན་མེད་ ང་མི་འགལ་ཏེ། དེར་
ང་གི་ཤེས་པ་དེའི་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ི་ ེང་གི་དེར་ ང་གི་བག་ཆགས་སད་ནས་དེར་ ང་བའི་ ིར།
ང་གིས་ ང་ བ་ ེ། འདིར་འགའ་ཞིག་ནི་འགའ་ཞིག་གིས།
བག་ཆགས་རབ་ ་སད་ ེད་པ། །
དེ་ ིར་ ོ་ནི་ མ་ངེས་ །ི །
ི་རོལ་དོན་ ོས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།

འོ་ན་བག་ཆགས་དེ་གང་ཞེ་ན། གཉིས་ ང་གི་ཆའོ། །
དེ་སད་ ེད་ ་ི ེན་ནི་ཅི་ཞེ་ན། ག ལ་ འི་བསོད་ནམས་ནང་ ོན་ལམ་ ེ།
ཇི་ ད་ །
་ནི་ཡོངས་ ་ ིན་ ར་ནས། །
གང་དང་གང་ལ་གང་དང་ནི། །
གང་ཚ་ ་བ་ཕན་ ར་པ། །
དེ་དང་དེ་ལ་དེར་ ང་ངོ་། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་ན། གཞན་ ང་གི་ ་གཉིས་ ་བ་སེམས་ཅན་ ི་གནས་ལ་ཡོད་པའི་ ིན་ལས་ཡིན་ལ།
མདོར་ན་དམིགས་ ེན་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལ་ ན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་སངས་ ས་དང་། སེམས་དཔའ་དང་། སོ་ ེ་
མ་ག མ་ ིས་ཡོངས་ ་གཅོད་ ེད་ ་ི ཤེས་པ་ག མ་ལ་རིམ་བཞིན་ ་ག མ་ ་ ང་བ་ཡིན་ནོ། །
འགའ་ཞིག་གཞན་ ང་གི་ག གས་ ་སངས་ ས་མ་ཡིན་ན་ ེ་ ོད་ག མ་སོགས་སངས་ ས་ ི་ག ངས་
མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཅེས་པ་དང་། གཞན་ ང་གི་ག གས་ ་གཉིས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་ན་སངས་ ས་ ་ཐལ། ཡེ་ཤེས་
མེད་ན་ལོངས་ འི་(༥༣༤བ)ཡེ་ཤེས་ ེན་པར་ ེད་པ་དང་འགལ།

སངས་ ས་ ི་ ལ་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མེད་ན་

སངས་ ས་ ་ི ལ་པར་འགལ་ མ་ན། དོགས་པ་ ་མའི་ལན་ནི།

ིར་སངས་ ས་ ི་ག ང་ལ་གཉིས་ཡོད་པ་

ལས།

་བ་ ལ་ལ་ཡོད་པའི་སངས་ ས་ ་ི ག ང་ནི། གང་ཐོས་པ་པོའ་འ ལ་ འི་ ད་ ིས་བ ས་ཏེ། དེའི་

ཤེས་ ད་ ་ི དམ་པའི་ཆོས་མིང་ཚག་སོགས་ ་ ང་བའི་ མ་རིག་ལ་སངས་ ས་ ི་ག ང་ཞེས་བ ་ ེད་དོ།

།

ེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པའི་ག ང་ནི། ཆོས་ འི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མིན་ཏེ། སངས་ ས་ ི་ག ང་སངས་ ས་གོ་
ཆོད་པོ་ལས་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་མི་མངའ་བའི་ ིར། དེས་ན་དེང་སང་ ང་བའི་སངས་ ས་ ི་ག ང་རབ་སངས་
ས་ ་ི བཀའ་མིན་པར་མི་འ ར་རོ། །
དོགས་པ་ ི་མ་གཉིས་ ་ི ལན་ནི། སངས་ ས་ ི་ག གས་ ་ཡིན་ནོ་ཅོག་ལ་སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པ་
ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ ་ི ་ཉིད་ག ལ་ ་ཐ་དད་ལ་སངས་ ས་ ི་ ར་ ང་བའི་ ིར། དེར་ ང་བ་དེ་ལ་དེ་ཡོད་པར་
བ་ ེ། དེ་མིན་དེར་ ང་བ་མི་འ ེལ་བའི་ ིར། འོན་ ང་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ང་བའི་ཚ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་
དོན་ག གས་སོགས་ ི་རོལ་ ་ཡོད་ནས་དེའི་ མ་པ་གཏོད་པ་མིན་པ་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ལ།
ག གས་ ་གཉིས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་ ང་སངས་ ས་དངོས་མིན་པ་ བ་ ེ།

འོ་ན་དེར་ ང་གི་

ང་བའི་ ང་ཆ་སེམས་ཅན་ ་ ོན་

ལ། ང་གཞི་སངས་ ས་ཉིད་ ་ བ་པའི་ ིར།
འདི་ལ་འགའ་ཞིག་ག ལ་ འི་མིག་ཤེས་ལ་ ང་བའི་ག གས་ ་ཆོས་ཅན།
མ་མ ེན་ ད་ ན་ ི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཉིས་མེད་ ་ཡོད་པ།

སངས་ ས་འཕགས་པར་ཐལ།

ག གས་ ་གང་ ་དམིགས་པའི་ ལ་དེར་ཡེ་ཤེས་ ི་ ་

དེའི་དབང་ ་ ས་ནས་ག གས་ ་ལ་ཆོས་ ་ཡོད་ ས་ ི།

དམིགས་ ེད་སེམས་

(༥༣༥ན)ཅན་ ི་ཤེས་པ་ལ་ ང་བའི་ ང་ཆའི་ངོ་ནས་ག གས་ ་ལ་ཆོས་ ་ཡོད་མ་ ས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ ར་ན་
ང་གཞི་དོན།

ང་ས་ཤེས་པ། ཇི་ ར་ ང་བ་ ལ་ ི་ མ་པ་ལ་སོགས་པའི་ མ་ད ེ་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས་

སོ། །དེས་ན་ལོངས་ ་དང་ ལ་ ་ཡིན་ན་ཡེ་ཤེས་ ད་ལ་ ན་དགོས་ ང་། སེམས་ཅན་ ི་མིག་ཤེས་ལ་ ང་
བའི་ ང་ཆའི་ག གས་ ་གཉིས་ལོངས་ ་དང་ ལ་ ་ཙམ་ཡིན་ ང་། ལོངས་ ་དང་ ལ་ ་དངོས་མ་ཡིན་པའི་
ིར།

ང་གཞིའི་ མ་པ་ཤེས་པ་ལ་ ར་ ང་བའི་ ང་ཆ་ཤེས་པས་ ར་ ི་དོན་ ི་ མ་པར་ཕར་ ང་བའི་ ང་ཆ་

དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་བཤད་པ་དཀའོ། །
མདོར་ན་སེམས་ཅན་ ི་ཤེས་པ་ལ་གང་ ང་འ ལ་པ་ཡིན་པས་སངས་ ས་ ་ ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་འ ལ་
པའི་བ ེན་པ་ཡེ་ཤེས་དང་ ེན་ ་སེམས་ཅན་ལ་མི་ ང་བའི་ ིར།

དོན་འདི་སངས་ ས་པར་ ་བའི་ ི་ གས་

ཡིན་ཏེ། དཔལ་ཆོས་ ་ི གས་པའི་ ད་གཞན་བ བ་པར། ོལ་ ི་ ོལ་ཕན་ ན་གཅིག་ལ་གཅིག་ ང་བའི་ཚ་ན་
ང་བའི་ ང་ཆ་དེ། དེ་ ང་མཁན་ ི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ ིས་བ ས་པའི་ ིར། དེ་ལས་ ས་གཞན་མིན་ ང་ཤེས་
ད་གཉིས་པོ་ ས་གཞན་ ་བ བ་པ་དང་། གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ ིས་ ོམ་ཚད་ལ་གཞན་སེམས་
ཤེས་པར་ ོམས་ ང་།

སོང་ཚད་ལ་མངོན་ཤེས་ ིས་དངོས་ ི་རིག་ ་དེ་རང་གི་ཤེས་པ་ལས་གཞན་མིན་པས་

གང་ཟག་གི་ ད་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ།

།འོ་ན་གཞན་སེམས་ཤེས་པ་དེ་ ལ་ཇི་ ར་ ་ཞིག་ཅེ་ན།

སེམས་རབ་ ་གསལ་བའི་མ ་ཐོབ་པ་ལ་ ོག་ ར་ ི་ ལ་མངོན་ མ་ ་ ང་བ་ཡིན་ཏེ།

ལ་འ ོར་པ་

དེའང་གཞན་སེམས་

ཤེས་པའི་ཤེས་པ་གཞན་སེམས་ ་ི མ་པར་ ང་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཡང་དག་པའི་ ན་ ོབ་འདི་དག་འདི་ཁོ་ན་ ར་སངས་(༥༣༥བ) ས་ ་ི ཡེ་ཤེས་ལ་ ང་བའི་ ོ་
ནས་མ ེན་ ང་མ ེན་པ་འ ལ་བར་མི་འ ར་ཞེས་ ་བ་འདི། ལེགས་ ན་ ེད། ཞི་འཚ་ཡབ་ ས་སོགས་ ིས་
བཤད་ལ། ག ང་འཛན་གཉིས་ ང་གི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ ང་བ་ཡིན་པས་སངས་ ས་
་ི ཡེ་ཤེས་ལ་མི་ ང་ལ།

ཡེ་ཤེས་ ས
ི ་ནི་དོན་འབའ་ཞིག་མ ེན་པར་ཐོགས་མེད་ཞབས་དང་ ོགས་ ི་ ང་པོ་

སོགས་བཞེད་དོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ལ་རང་ ང་ལ་ ན་ ོབ་པའི་ ང་བ་གང་ཡང་མི་འཆར་ ང་། ག ལ་

་གཞན་ངོར་ ན་ ོབ་ ་ི ང་བ་མ ེན་པར་ ོན་པ་ ོབ་དཔོན་ ་བ་ གས་པ་སོགས་ཆེན་པོ་དག་བཞེད་དོ།
འོན་ ང་འདིར་ནི་ ལ་བའི་ ས་པོ་ཐོགས་མེད་ ་ི ེས་ ་འ ང་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ།
བས་ ་འ ེལ་ཆགས་པའི་ ིར།

།

མས་པའི་ཆོས་འཆད་པའི་

དེས་ན་ ོབ་དཔོན་ ལ་བའི་ ས་ ང་ གས་འདིའི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་

སངས་ ས་ ་ི ེས་ཐོབ་ལ་འ ལ་བ་མངའ་བ་ཡིན་ཟེར་མོད་ ང་།

གས་འདིའི་ ོགས་ཇི་ ་བ་མ་བ ང་བ་ཡིན་

ཏེ། སངས་ ས་ལ་མཉམ་ ེས་གཉིས་ཡོད་ གས་འདི་ལ་བཤད་དཀའ་ཞིང་། གཉིས་ ང་འ ལ་བའི་བག་ཆགས་
ངས་ནས་ ང་བའི་འོག་ ་ཡང་གཉིས་ ང་གི་ ང་བ་འཆར་ན་ ངས་པ་ལ་ཡིད་མ་བ ན་པར་ཐལ་བས། དཔེར་
ན། རབ་རིབ་ ང་བའི་ ེས་ ་ ་ཤད་ ང་ན་རབ་རིབ་དག་པ་ཤིན་ ་དཀའོ། །
ངག་དོན། སངས་ ས་ ས
ི ་ཤེས་ ་ཇི་ ར་མ ེན་ཅེ་ན། ཤེས་ ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ ེན་པ་
ལ་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པར་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། བདེན་བཞི་མི་ ག་སོགས་བ ་ ག་གི་དེ་ཁོ་
ན་ཉིད་ཤེས་པ་ལ་བདེན་པ་བཞིའི་དོན་མ ེན་པར་འཇོག་པ་བཞིན་ཡིན་ལ། མ ེན་ ལ་འདིའི་ངོ་བོ་ཤེས་ ་ཐམས་
ཅད་ ་ི གནས་ གས་ ོས་ ལ་ ་མ ེན་པའམ་ཤེས་(༥༣༦ན)པའི་མངོན་ མ་ནི་ཇི་ ་བ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་
དང་། ཤེས་ ་སོ་སོའ་གནས་ ལ་ ིད་ཚད་མ ེན་པའམ་ཤེས་པའི་མངོན་ མ་ནི་ཇི་ ེད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་
ལ།

དེ་ ར་ན་ཆོས་ཅན་ཤེས་ ་སོ་སོའ་ ང་ ལ་སེམས་ཅན་ལ་ ང་བའི་ ང་ཆ་འདི་ནི་སངས་ ས་ལ་ ང་མི་

དགོས་ཏེ། འདི་ནི་འ ལ་པའི་དབང་གིས་མེད་བཞིན་ ་ ང་བའི་ ང་ཆ་ཡིན་པས། སངས་ ས་ལ་གཤིས་ལ་མི་
གནས་པ་དང་། བ ་བའི་དོན་མངོན་ མ་ལ་མི་ ང་པའི་ ིར་དང་། དེ་ ང་ན་སངས་ ས་ ི་ཤེས་པ་དེ་མངོན་
མ་ ར་ ང་བ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། དེ་འདོད་ན། མདོ་ ད་ཐམས་ཅད་ལས་སངས་ ས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་
ས་ ག་ ་མངོན་ མ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་བའོ། །
ཡང་ཁ་ཅིག་སངས་ ས་ ་ི རང་ ང་མཉམ་གཞག་ལ་མངོན་ མ་ཁོ་ན་དང་།

ེས་ཐོབ་གཞན་ ང་ལ་མངོན་

མ་ ར་ ང་ ་ ང་ངོ་ཞེ་ན། དེ་ ་ འི་ ང་གང་ནས་ ང་མི་འ ང་བའི་ ིར་རང་བཟོའ།ོ །མདོར་ན་ ན་ ོབ་
བདེན་པ་མི་ ང་ཡང་། ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པར་མི་འགལ་ཏེ།

ན་ ོབ་ ི་ཡིན་ གས་དང་ ང་ གས་མ་

འ ལ་བ་དང་། འ ལ་པའི་ ལ་སོ་སོར་མ་འ ེས་པར་མ ེན་པས་མ ེན་པའི་གོ་ཆོད་ལ། དེས་ ན་ ོབ་ ང་ ལ་
མ ེན་པའི་གཞལ་ ་ཡང་སངས་ ས་རང་ཉིད་ ི་རང་རིག་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །
དོན་འདི་ཉིད་ གས་ལ་བཞག་ ེ། དཔལ་ ན་ཆོས་ ི་ གས་པས།
ང་དང་དོར་ འི་དེ་ཉིད་ནི། །

ཐབས་དང་བཅས་པ་རིག་མཛད་པ། །
གང་དེ་ཚད་མ་ཉིད་འདོད་ །ི །
ཐམས་ཅད་རིག་མཛད་མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། དེས་ན་ ན་ ོབ་བ ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པ་ཁོ་ནས་ ལ་པའི་དངོས་པོ་ ང་བ་
ཡིན་ལ།

དེ་ ་ འི་ ང་བ་ནི་སངས་ ས་ལ་མི་འཆར་ཏེ།

(༥༣༦བ)བར་འ ར་བའི་ ིར།

དེ་འཆར་ན་སངས་ ས་ལ་འ ལ་བ་འཆར་

དེས་ན་སངས་ ས་ལ་ ན་ ོབ་ ང་བའི་ བ་མཐའ་འདི་ཉེས་པས།

ཁ་ཅིག་

སངས་ ས་ལ་འ ལ་པ་འཆར། སངས་ ས་མི་འ ལ་ཟེར་བ་སོགས་ཟེར་དགོས་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། འ ལ་པ་ནི་
འ ལ་པའི་ཤེས་པ་ལ་འཆར་བ་ལས་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད།
དངོས་དེ་གང་ཞེ་ན།

འོ་ན་སངས་ ས་རང་གིས་རང་དབང་ ་མ ེན་པའི་

དོན་དམ་བདེན་པའི་ངོ་བོ་ཡོངས་ བ་མཉམ་ ེས་དང་ ལ་བའི་ཡང་དག་མཐའ་ཁོ་ན་མངོན་

མ་ ་ ེད་པ་ཡིན་ལ། འདི་ལ་འགའ་ཞིག་འདི་ ར་དོགས་ཏེ།

ན་ ོབ་སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་མི་ ང་ན་

ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ མ་ན། དེས་མི་གནོད་པའི་ ལ་བཤད་པ་ནི། སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་
ན་ ོབ་ ་ི ང་བ་འཆར་བར། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ངེས་དོན་ ི་ ང་གི་ བ་ ེད་མེད་དེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོར་ ་བ་
མས་ ིར་ ན་ ོབ་ ་ི ཆ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས། ཡང་དག་པའི་ ལ་འ ོར་པ་ མས་ ི་ ལ་འ ོར་
ི་ངོར་ ིན་ཅི་ལོག་ ་གཟིགས་པ་དང་།

ག་པར་ ི་དོན་ ི་དངོས་པོ་གཏན་མེད་པར་བཤད་པས་སེམས་ཅན་ ི་

ས་ ་མེད་པ་སངས་ ས་ ་ི ས་ ་ཡོད་པར་ ང་ན་དེ་ལས་མི་རིགས་པ་ཅི་ཡོད།
ག་པར་ ་ཆེན་ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མ་པ་དང་། ཟབ་མོ་འཇིགས་མེད་ ་ ་བ་ གས་ ེ་ ོད་པའི་ད ་
མ་པ་ འི་ གས་ལའང་སངས་ ས་ལ་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་འཆར་བའི་ ང་ཚག་གཅིག་ ང་མེད་པའི་ ིར།
མེད་པའི་ཁར་དེ་ ར་ ་བ་ལ་གནོད་ ེད་ ང་ཡོད་དེ། ཇི་ ད་ །
འདི་དག་འ ལ་པའི་ ང་བ་ ེ། །
ི་ལམ་ཉམས་ ་ ོང་བ་བཞིན། །
མ་རིག་འ ལ་པའི་གཉིད་སད་ན། །
འཁོར་བ་ མས་ནི་དམིགས་ ་མེད། །ཅེས་དང་།
ན་ལས།

ང་

ིས་པ་ཡང་དག་ཉིད་བ ིབས་ནས། །
ཡང་དག་མ་ཡིན་ ན་ ་ ང་། །
ང་ བ་སེམས་དཔས་(༥༣༧ན)དེ་བསལ་ནས། །
ཡང་དག་ཉིད་ནི་ ན་ ་ ང་། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་དང་།
་ བ་ཞབས་ ས
ི ་ ང་།
དཔེར་ན་གཉིད་ལོག་གཉིད་དབང་གིས། །
་དང་ ད་མེད་གཞལ་མེད་ཁང་། །
གནས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་ ར་པ། །
སད་ནས་དེ་ཡིས་མི་མཐོང་ ར། །
དེ་བཞིན་ ན་ ོབ་ཤེས་པ་དག །
ོ་ ོས་མིག་ནི་ ེ་ ར་ཅིང་། །
མི་ཤེས་གཉིད་དང་ ལ་ ར་ནས། །
སད་པའི་ཚ་ན་མི་གཟིགས་སོ། །
དཔེར་ན་མཚན་མོ་ ན་ ོད་ན། །
འ ང་པོ་ཡང་དག་མིན་མཐོང་བ། །
ཉི་མ་ཤར་ཞིང་མིག་ ེའི་ཚ། །
ང་བར་ ར་པ་མ་ཡིན་ ར། །
དེ་བཞིན་མཁས་པས་ཡང་དག་གི།
ཤེས་པའི་ཉི་མས་མི་ཤེས་པའི། །
བག་ཆགས་མ་ ས་བཅོམ་པའི་ཚ། །
སེམས་དང་སེམས་ ང་ ལ་མི་གཟིགས། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར། གཞན་ཡང་རིགས་པས་གནོད་ ེད་འདི་ ར་ཡོད་དེ། སངས་ ས་ ི་མ ེན་པ་ལ་ ན་
ོབ་ ་ི མ་པ་རང་ ང་ ་འཆར་ན། མ་པ་དེ་དེར་ ང་གི་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ ་ཡོད་དམ། དེ་ལས་གཞན་
གང་ཡིན།

དང་པོ་ ར་ན།

མ་པ་དེ་གཏོད་ ེད་རང་ལས་ ས་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་དམ་མེད། དང་པོ་ ར་ན་ག གས་

འཛན་ ས་གཞན་ཡོད་པར་ཁས་ ངས་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བདག་གི་ གས་ལས་ ི་རོལ་ ་སོང་ལ།
གཉིས་པ་ ར་ན། འ ོ་བ་རིགས་ ག་དང་ ིབ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་ཇི་ ེད་སངས་ ས་
་ི ཡེ་ཤེས་ ་ཐལ་བར་འ ར་ཏེ། དེ་ལ་དེར་ ང་བ་ནི་སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་དངོས་ཡིན་ལ།
ེད་ ་ི ་ ས་གཞན་མི་དམིགས་པའི་ ིར།
བ ན་ ང་ཆོས་ གས་ ས
ི །

མ་པ་དེ་གཏོད་

གཉིས་པ་ ར་ན་རང་ལ་ ང་བའི་ཤེས་ མ་རང་རིག་མ་ཡིན་ན།

ོ་ ལ་གཉིས་ བ་ ི་རིགས་པས་ ལ་གཉིས་པར་ བ་པ་ན་རང་རིག་པར་ཡང་

བ་བོ་ཞེས་ ་བ་འདི་དང་(༥༣༧བ)འགལ་ལ། དེས་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གི་འདོད་པ་ བ་ངག་ ་བཀོད་པར་ ་ ེ། གང་
མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ ང་བའི་ཤེས་ ་དེ་ཡིན་ན་སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་མི་ ང་བས་ བ།

རབ་རིབ་དང་

ལ་བ་ལ་ ་ཤད་མི་ ང་བ་བཞིན་ ན་ ོབ་ ་ི བདེན་པ་ཇི་ ེད་པའང་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་ བ་ ེད་འགལ་
བ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་སོ།

།མདོར་ན་ ན་ ོབ་ ི་ ང་བ་སངས་ ས་ ིས་གཞན་ ང་ལ་མ ེན་པ་ཙམ་

ཞིག་འཐད་ ་ ག །དེའི་ཚ་དེ་མངོན་ མ་ ་ ང་ནས་མ ེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ལ་འགའ་ཞིག་འདི་ ར་ ོལ་ཏེ། སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་དེས་གཞན་ ང་ ་ ན་ ོབ་མ ེན་ན་ ན་ ོབ་དེ་
མངོན་ མ་ ་མ ེན་དགོས་པར་ཐལ། དེས་མ ེན་པ་གང་ཞིགམངོན་ མ་ ་མི་མ ེན་ན་ ོག་ ར་འཇལ་ ེད་ ི་
ེས་དཔག་ནི་དེར་མེད་པས་མངོན་ མ་ལས་འོས་མེད་པའི་ ིར་དང་། ན་ ོབ་མ ེན་ན་ ན་ ོབ་དེ་ཡེ་ཤེས་དེའི་
དངོས་ ་ི གཞལ་ ་ཡིན་པར་འ ར་ཞེ་ན། གས་དང་པོ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པས་ཤེས་ ་ཤེས་པ་སོགས་ལ་
མངོན་ ེས་གང་ ང་གི་ཆ་ནས་འཇོག་པ་སེམས་ཅན་ལ་ཡིན་ ི། སངས་ ས་ ི་སར་ནི་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི་
ལ་ཡིན་པས་ཤེས་ ་མ ེན་ ལ་ཉི་ཚ་བ་དེ་ ་ འི་ ོ་ནས་འ ག་དགོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

གས་

གཉིས་པ་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། བདག་འཛན་ ན་ ེས་ ང་འཛན་ ངས་དེའི་དངོས་ ི་གཞལ་ ་ཡིན་ ང་མངོན་ མ་
ལ་ ང་བར་མ་དམིགས་པའི་ ིར།

དེར་མ་ཟད་དོན་ ི་སོགས་མ ེན་ནའང་མངོན་ མ་ ་མ ེན་མི་དགོས་ཏེ།

མ ེན་པ་དེས་དོན་ ི་སོགས་གཞན་ ང་གི་ ལ་ ིས་མ ེན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། སད་པའི་ཤེས་པའི་རང་ ས་ ་
ི་ལམ་ ལ་ ི་ ང་ ལ་ཁོང་ ་ བ་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚག་དོན་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་(༥༣༨ན)པོ་ནི། འ ས་ ་ཆོས་ ་འཆད་པ་དེའི་ཐོག་མར་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ་
ག་མ་གཞན་ག མ་ ི་ད ེ་བས་ ་ མ་པ་བཞི་ཡིན་པས་ན། དང་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ།

བ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ནི། །
ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་གང་དག །
ཐོབ་ ར་ མ་ ན་ མ་དག་པ། །
དེ་དག་རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་ཅན། །
མདོར།
རབ་འ ོར་གཞན་ཡང་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ ི་ལམ་ ་ ་དང་། དངོས་པོ་མི་ ན་པ་དངོས་པོ་མེད་པའི་
རང་བཞིན་ཅན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ས
ི ་ ོང་པ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་དག་པར་ ར་པ། དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ ་ི རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་གཅིག་པོ་འདི་ ་ ེ། མཚན་ཉིད་མེད་པ་དེ་ནི་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཡིན་པར་རིག་པར་ ་ ེ།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། བཅོམ་ ན་འདས་ བ་པའི་དབང་པོའ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ནི་ཟག་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
ཁོ་ནའི་ ད་པར་ ི་ཆོས་གང་ ་དག་ཅི་མཆིས་པ་དེ་ ེད་ཅིག་ཐོབ་པར་འ ར་བའི་ངོ་བོ་ ང་ ་བག་ཆགས་དང་
བཅས་པ་ མ་པ་ ན་ ་ ངས་པས་ མ་པར་དག་པ་དེ་དག་ནི་དག་པ་གཉིས་དང་ ན་པ་འབའ་ཞིག་པས་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་དང་ངོ་བོ་མཚན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་ འི་རང་བཞིན། ཇི་ ར་ཐོབ་པའི་ ལ། ་ ག་མ་ག མ་ཐ་དད་ ་བཞག་པའི་དགོས་
པའོ། །
དང་པོ་ནི། བ་པ་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ ་ནི་ ོགས་པའི་ཆོས་ ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་
ལ་སོགས་ཏེ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ ེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོའ་བདག་ཉིད་དང་ད ེར་མེད་ ་ ན་ཅིང་།

དེ་ཉིད་

འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི འགོག་པའི་བདེན་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་གནས་ ལ་ལ་
ང་ ་ ི་མའི་ཚགས་ མས་ ་ོ ར་བ་ཉིད་ ས
ི ་ན། ཡང་དག་པར་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།

ི་མའི་

ཚགས་ ི་མས་བ ིབས་པ་ ར་(༥༣༨བ) ང་བ་དང་། མ་བ ིབས་པའི་ ས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ མ་པར་དག་
ཅིང་ ི་མས་རང་བཞིན་ ིས་དབེན་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ ར་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ ེ་བ་

མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ བས་འདིའི་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་ག ངས་པས། འདིར་ཡང་
ེ་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་བ བ་པར་བཤད་པས་ཆད་ ོང་ ་མ་ག ངས་པ་དང་། གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཅེས་ངོ་བོ་
ཉིད་ ་ལ་མང་ཚག་གི་ ས་བ ན་པས་ ང་། ངོ་བོ་ཉིད་ འི་རང་བཞིན་ ེ་མེད་ ི་ ལ་ལས་ཉམས་པ་མེད་པའི་ངོ་
བོ་མཐའ་ཡས་པར་བཤད་ །ི གཞན་དག་གི་ ར་ ེ་མེད་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ ས་པས་ ེ་མེད་ཁོ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་
ཡིན་ཟེར་བ་ ་ ་ལ་འཆད་ན། ེ་མེད་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ ་མ་ ང་བས་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་མའི་ ་ ོས་པ་དོན་མེད་ ་སོང་ངོ་།
།
གཉིས་པ་ནི། འ ་ ེད་ ས
ི ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ ིས་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ལམ་ ི་
ངོ་བོ་ཉིད་ ་ནི་ཆོས་ཉིད་ ས
ི ་འཐོབ་ །ི

ངོ་བོ་ཉིད་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ ས
ི ་ ས་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་འོད་གསལ་བ་དེ་

བ ིབ་ ་ ན་གཞིའི་གནས་ལ་ཆོས་ད ིངས་དང་ ་མ ན་པའི་ཐོས་པའི་ས་བོན་གཉེན་པོའ་ངོ་བོར་ཡོད་པ་ ེ་
ོབས་འཕེལ་ནས་ ན་གཞིའི་ ེང་གི་ ང་ ་ མས་རིམ་ ིས་ ང་བའི་ ལ་ནི། ཐོས་སོགས་ ི་ངོ་བོར་ ར་པའི་
མ་པར་ཤེས་པ་ ་མ་ ་ ས་ ན་ ོབ་འ ལ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ ིས་དབེན་པར་ ོགས་པའི་
གོམས་པ་མཐར་ ིན་པའི་ ོ་ནས་གཉེན་པོ་ཚགས་གཉིས་བསགས་པས་ ང་ ་ ིབ་གཉིས་དང་བཅས་པ་
འགགས་ནས་མཐར་སངས་ ས་སའི་ མ་མ ེན་ ི་ ས་པ་ ོ་ ེ་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་མི་ ེད་པ་ཆོས་ འི་ ིན་
ལས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ ས་ ན་དེ་ ན་མཐའ་པ་ལ་འ ག་པ་ན། དེའི་ ོབས་མ་བཟོད་པས་ ན་(༥༣༩ན)གཞི་
ཉིད་འགགས་ལ། དེ་འགགས་པ་ན་དེ་ལ་བ ེན་པའི་ མ་ཤེས་ ་མ་ ་ ་ ན་མ ེན་ཐོབ་ ེད་ ི་རིགས་སམ་ ་
ེ། ཐོས་པའི་བག་ཆགས་ ་ི ངོ་བོ་འཛན་པའི་ལམ་ ས་ ི་དགེ་བ་དེའང་འགགས་པས་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་
སར་དགེ་བའི་ ་བ་ཆད་པའང་དེའི་དོན་ཡིན་ནོ།

།དེ་ ར་མིན་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་སས་བ ས་དད་

སོགས་ཟག་མེད་ ་ི དགེ་བ་ མ་མ ེན་ ི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་མེད་ཅེས་མི་ ང་ངོ་། །འདིར་ཁོ་བོས་ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་
ད ་མའི་ངེས་དོན་ཡང་དག་པ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་པས་ཐེ་ཚམ་ཟ་དགོས་པ་མེད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

་ ག་མ་ག མ་པོའང་དོན་དམ་པ་ ེ་གནས་ ལ་ལ་ གས་པར་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་

ལས་གཞན་མིན་ ང་། ཡང་དག་པའི་ ན་ ོབ་ ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ་སངས་ ས་རང་ ང་དང་སེམས་ཅན་གཞན་ ང་
གིས་ཇི་ ར་མངོན་ མ་ ི་མོས་པས་རབ་ ་ ེ་བ་ནི། སངས་ ས་ལ་ཆོས་ ་དང་།

ང་ བ་སེམས་དཔའ་ལ་

ལོངས་ ་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། ལ་སོགས་པས་རང་ ལ་དང་སོ་ ེའི་ ོད་ ལ་ ་ ལ་པའི་ ར་ མ་པར་བཞག་
པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར་རོ། །

འདིར་དོགས་པ་འདི་ ་ ་ཞིག་ད ད་པར་ ་ ེ། ག ང་འདིས་ ་ ག་མ་ག མ་པོ་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཉིད་ ི་
ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་ག ངས་པས། སངས་ ས་ ་ི ་ཡིན་ན་ ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་གཅིག་ ་ཡིན་པས་ བ་ལ།
སངས་ ས་འཕགས་པ་ནང་ཕན་ ན་ ་རང་རིག་གི་གཟིགས་ངོ་དང་།
ས
ི ་ ང་བ་ཐ་དད་པ་གཉིས་ ང་གི།
པར་བཤད་འ ག་པའི་ ིར་ན།

ལ་ཅན་

སེམས་ཅན་དག་མ་དག་གི་དོན་རིགས་

ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལ་གནས་ ལ་ ས་ ི་ ེང་ནས་ ་ ག་མ་ག མ་ ེ་ ་མེད་

ོད་ ས
ི ་ ི་དོན་ ི་ བས་ ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལ་གནས་ ལ་(༥༣༩བ) ས་ ་ི ེང་

ནས་ ་ ག་མ་ག མ་ཁས་ ངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། བདེན་མོད། ི་དོན་ ་དེ་ ར་ ོས་པ་ནི་ ང་ཟད་ད ད་
པའི་ངེས་དོན་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་དེ་ ར་ ས་པ་ཡིན་ ི། འདིར་ནི་ཤིན་ ་ད ད་པའི་དབང་ ་ ས་པས་འདི་ཁོ་
ན་ ར་རིགས་སོ། །
ཡང་ ོད་ ས
ི ་ ི་དོན་ ་སངས་ ས་ལ་ཡང་དག་ ན་ ོབ་མི་ ང་ཞེས་བཤད་ནས། འདིར་ ན་ ོབ་ ་ ང་བ་
ཇི་ ར་མོས་པས་རབ་ ་ ེ་བ་ནི་སངས་ ས་དང་ཞེས་ག ངས་པས། སངས་ ས་ལ་ ན་ ོབ་ ང་བར་བཤད་པ་
དང་འགལ་ལོ་ མ་ན། འདིར་ ་དཔེར།

ན་ ོབ་ ་ཞེས་སོགས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང་ ེལ་དགོས་པ་ལ།

ེབ་ ོར་ ི་ཡང་མ་ ོམས་པས་འདི་ ར་ ེལ་ནས་བོད་ ་བ ར་བའི་ཚ་དེ་ ར་ཚག་འ ོས་ལ་ ང་བ་ཡིན་པ་
དང་།
དེར་མ་ཟད། འཇིག་ ེན་དབང་ ག་ཆོས་ གས་ ་མཚས། ཡང་དག་པར་ན་བདེན་གཉིས་མི་འགལ་བའི་ ང་
འ ག་གམ།

ེན་འ ང་སངས་ ས་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཞི་ལམ་ མ་པའི་ བས་ག མ་གར་ཡ་མ་

ལ་བས་སངས་ ས་ལ་སངས་ ས་སས་བ ས་ ི་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ཡོད་ལ། དེ་ཡོད་ ལ་སངས་ ས་ཐམས་
ཅད་ ་ི དོན་དམ་ངོ་བོ་ཉིད་ ར་ཡོད་པ་དེ་ལས་མཆེད་པའི་ཟག་མེད་ ི་ ེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོའ་མ ེན་པས་སངས་
ས་ནང་ཕན་ ན་ལ་གཟིགས་པ་ན།

སོ་སོའ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་ ་དང་བཅས་པ་ཡང་དག་པའི་ ན་ ོབ་ ་

གཟིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སོ་སོའ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ ་ཡིན་པ་ལ་འ ལ་བས་བ ེད་པ་མེད་
པ་དང་།

ན་ ོབ་ ་ི ཐ་ ད་འ ག་པས་སངས་ ས་ ི་མ ེན་པ་གང་དང་གང་ལ་དེ་དང་དེར་ ང་བའི་སངས་

ས་གཞན་པའི་ཆོས་ འི་ མ་པ་དེ་ ང་ ལ་གཞན་རིག་ ར་ ང་ཡང་། གནས་ ལ་ མ་པ་དེ་སངས་ ས་རང་
ཉིད་ ་ི མ ེན་(༥༤༠ན)པ་ལས་གཞན་ ་རིགས་པ་མིན་པས་རང་རིག་ ་ བ་བོ། །དེས་ན་འདི་ ་ འི་ཡང་དག་
ན་ ོབ་ནི་མ་རིག་འ ལ་ ང་གི་བག་ཆགས་ལས་ ང་བའི་གཞན་དབང་གི་ ང་བ་སེམས་ཅན་ལ་ ང་ ང་ ་
འ ་ ས་པ་འདི་ ་ ་མ་ཡིན་ནོ།

།འོ་ན་དེ་ ་ ་ལ་ཡང་དག་ ན་ ོབ་མི་ཟེར་བར་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཞེས་མི་

བ ོད་པ་ཅི་ཞེ་ན། ང་མོད་ ་ི སངས་ ས་ ་ི ིང་པོ་རང་གི་ངོ་བོ་རང་གིས་རིག་པ་ལ་དོན་དམ་དང་། སངས་ ས་
་ི ིང་པོ་གཞན་ ི་ངོ་བོ་རང་གིས་རིག་པ་ལ་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ ་བ ད་དོ།

།འོ་ན་གཞན་དག་ཆོས་ ་ཐམས་

ཅད་མཉམ་ཉིད་རོ་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་ནང་ཕན་ ན་ ་རང་གཞན་ ི་ ང་བ་མི་འཆར་བའི་ ིར། སངས་ ས་ ི་ས་
ན་དེ་ ་ འི་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ ་ི མ་གཞག་མ་བཤད་དོ་ མ་ན། ཆོས་ ་ཐམས་ཅད་བཟང་ངན་མེད་པར་སངས་
ས་ཡིན་པར་མ ངས་ཤིང་།

ོས་ ལ་ ོང་ཆེན་ ་གཅིག་ཐ་དད་དང་ ལ་བར་ད ེ་མི་ ས་པར་རོ་མཉམ་ཡང་།

ེན་འ ེལ་ཟབ་མོར་ཕན་ ན་ ་ ང་བར་མི་འགལ་ཏེ།

ལ་བ་རིགས་ ་ལ་སོགས་པ་ཞིང་ཁམས་ ི་ ད་པར་ཐ་

དད་ ་ ང་བའི་ ོ་ནས་ལོངས་ ་ལ་ཐ་དད་ལ། ཆོས་ ་ཐ་དད་པ་བ ེན་པ་སངས་ ས་ མས་ནང་ཕན་ ན་ ིབ་
པ་མེད་པར་མངོན་ མ་ ་མ ེན་པ་ནི་མདོ་ ད་ མས་ ་གསལ་ལོ། །
འདི་ ་ འི་ཡང་དག་ ན་ ོབ་ ་ི མ་གཞག་མ་བཤད་ན།

སངས་ ས་རང་ ང་གིས་དག་པའི་སངས་ ས་

གཞན་ ི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ་ི ངང་པ་སོགས་གཟིགས་པ་དེ་ཡང་དག་ ན་ ོབ་དང་དོན་དམ་གང་ཡིན།

དོན་

དམ་ཡིན་ན་དོན་དམ་འ ོ་འོང་དང་ ལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ བས་ ི་ངང་པ་དེ་དོན་དམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །
དག་པའི་སངས་ ས་ ་ི ཞིང་མཛས་པའི་ ིར་འ ོ་འོང་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །ཡང་ངང་པ་དེ་དེས་བ ས་ ི་ཡང་དག་
ན་(༥༤༠བ) ོབ་ཡིན་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གི་འདོད་པ་ བ་ལ། མི་མ ན་ ོགས་ ི་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་དང་། མི་མ ན་
ོགས་ ་ི དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ ང་ མ་པ་ནི་དེར་མི་ ིད་པའི་ ིར་ཞེས་ག ངས་སོ། །
འགའ་ཞིག་ ོབ་དཔོན་ ིས། ཡང་དག་པའི་ ན་ ོབ་ ་ ོས་པའི་དོན་ ོབ་དཔོན་ཉིད་མདོ་ ེ་ ོད་པའི་ད ་མ་
པ་ཡིན་པ་ལ་བསམས་ནས་ ས་པ་ཡིན་ ང་ཟེར་རོ།

།དེས་ན་མཁས་པ་དག་གི་ གས་ལས་ ་མཚན་གང་གི་

ིར་ཆོས་གང་ཞིག་གཟོད་མ་ནས་དབེན་པ་དེ་རང་བཞིན་ ིས་དབེན་པར་ ར་པ་དེ་ལས་དབེན་པ་ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་
་འདོད་ཅེས་གནས་ ལ་ལ་ གས་པར་འ ང་བའི་ ིར། ་ ག་མ་ག མ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་དེ་དང་ཐ་མི་དད་ ང་ ང་
ལ་ཐ་དད་པར་ མ་པར་བཞག་ ེ། དཔེར་ན། ེས་ ་གཅིག་གི་ག གས་ལ་འདོད་ ་ཡིན་མིན་ ི་ ང་བ་ཐ་དད་
པའི་ ད་པར་ ང་བ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཆོས་ ། ལོངས་ ། ལ་ ། མཛད་པ་ ིན་ལས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ནི།

ི་མའི་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ ངས་པར་ ར་པའི་མཐར་ ག་གི་མ ེན་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་སོ།

། བ་མཐའ་དམན་པ་བ་འགའ་ཞིག ། ན་གཞི་སངས་ ས་ ི་སར་ཡོད་པ་ལ། དེའི་ ི་མ་གནས་ངན་ལེན་ ངས་

ནས་ ར་པ་ནི་དེ་ ངས་པ། ན་གཞི་གཉིས་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་ ་ ར་ ར་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ལ་ ང་རིགས་ ི་
གནོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་འབབ་ ང་ ོས་པ་ཆོག་གོ། །མདོར་ན་བཤད་པ་དེ་ནི་རང་བཟོ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །དེ་
ར་ཡེ་ཤེས་ངོས་བ ང་ནས་ཡེ་ཤེས་ ་ི ད ེ་བ་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན། མདོ་ ན་ལས་གསལ་བ་བཞི་དང་། དོན་ཐོབ་ ིས་
ཆོས་ད ིངས་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ འོ།

།དེ་ལ་ཆོས་ད ིངས་ཡེ་ཤེས་ནི་ ་ཐམས་ཅད་ ི་ ིང་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ཡེ་ཤེས་

ཐམས་ཅད་ ་ི ཁམས་ཆོས་(༥༤༡ན)ཉིད་ཡེ་ཤེས་ ལ་ ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བའི་ངོ་བོ་ཡོན་ཏན་ ན་ ན་ཡིན་པ་
ལ་འགའ་ཞིག་དགག་པ་ཁོ་ནའི་ཆ་ནས་འཆད་པ་ནི་ནོར་བ་ཡིན་ནོ།

།འོ་ན་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ལ་ ེད་ལས་སོ་སོའ་ ོ་

ནས་བཞིར་ ེ་ ེ་ ན་གཞི་དག་པའི་ ོབས་ ས
ི ་ཆོས་ད ིངས་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་བ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
རང་གི་ ན་མོང་མིན་པའི་ཆོས་ ་ི མ་པ་ མས་འཆར་བ་མེ་ལོང་ ་ འི་ཡེ་ཤེས་དང་།

ཉོན་ཡིད་ཡོངས་ ་དག་

པས་ མས་པ་དང་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་མཉམ་པར་ ན་པའི་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དང་། ཡིད་ ི་ མ་པར་ཤེས་པའི་
་བ་ཆད་པས་ཤེས་ ་ ན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་དང་། ག ངས་ ི་མཛད་ ་ ར་པ་ ེ་སོ་སོར་ ོག་
པའི་ཡེ་ཤེས་དང་།

ོ་ འི་ མ་ཤེས་དང་ ལ་བའི་སེམས་ཅན་ ི་ཁམས་དཔག་ ་མེད་པར་ ོད་ ལ་དང་རན་

པར་མ ན་པའི་དོན་བ ར་ཏེ་ ལ་པ་ལ་མ ་ཐོབ་པ་ ་བ་ བ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་བཞི་ལས།
མཛད་པ་མཛད་པའི་མ ེན་པ་གཙ་ཆེ་ལ།

་མ་གཉིས་རང་ངོར་

ི་མ་གཉིས་གཞན་ངོར་མཛད་པ་མཛད་པའི་མ ེན་པ་གཙ་ཆེ་ ེ།

དེའང་ ོན་ནས་མ ེན་པའི་མ ས་ཡེ་ཤེས་ ི་མ་གཉིས་ ི་ ་དེ་ག ལ་ ་གཞན་ངོས་འདི་ ར་ ོག་ ེ།
འཛན་གཉིས་ ་ ང་བའི་ ིར་སེམས་དང་སེམས་ ང་གི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དང་།

ག ང་

ཆོས་ ོན་པ་སོགས་ ་བ་

མཛད་པ་དང་། གཉིས་ ང་གི་བག་ཆགས་གནས་ ར་པ་ ེ་ ད་ཆོས་ག མ་དང་ ན་ནོ། །འོ་ན་ཟག་མེད་ ི་ཡེ་
ཤེས་ ེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་འདིའི་ཡེ་ཤེས་བཞི་གང་ཡིན་ཅེ་ན། སོ་སོར་ ར་ནས་བཤད་ ་ཡོད་ ང་ཉེར་གཅིག་པོ་
རེ་རེ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་བཞི་བཞིའི་ངོ་བོས་མ་བ ས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ་ གཆོས་ མས་ ་ི མ་པ་བཤད་པ།
ལས་ ད་པར།

ཉན་ཐོས་ ི་ཉོན་(༥༤༡བ)མོངས་པ་མེད་པ་

ོན་ནས་མ ེན་པའི་ ད་པར། ིན་ལས་འ ག་པའི་ ལ། མ་ངེས་པ་ ང་བ།

བ་པ་དང་ ག་

པའི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། དེ་ ར་ ་དང་པོ་ཆོས་ཉིད་ ་ི ་དེ་ བ ན་ནས། གཉིས་པ་དེ་གང་ལ་ ན་པའི་ཆོས་ ་ི ་ ས
ོ ་པ་
མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི བདག་ཉིད་ཟག་པ་མེད་པའི་ ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་འདི་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི།

ང་ བ་ ག
ོ ས་མ ན་ཚད་མེད་དང་། །
མ་པར་ཐར་དང་མཐར་ ིས་ནི། །
ོམས་འ ག་ད ་ཡི་བདག་ཉིད་དང་། །
ཟད་པར་བ ་ཡི་བདག་ཉིད་དང་། །
ཟིལ་ ིས་གནོན་པའི་ ེ་མཆེད་ནི། །
རབ་ ་ད ་ེ བས་ མ་བ ད་དང་། །
ཉོན་མོངས་མེད་དང་ ོན་མ ེན་དང་། །
མངོན་ཤེས་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག །
མ་པ་ཐམས་ཅད་དག་བཞི་དང་། །
དབང་བ ་དང་ནི་ ོབས་བ ་དང་། །
མི་འཇིགས་པ་ནི་བཞི་དག་དང་། །
བ ང་བ་མེད་པ་ མ་ག མ་དང་། །
ན་པ་ཉེར་གཞག་ མ་ག མ་དང་། །
བ ེལ་བ་མི་མངའི་ཆོས་ཉིད་དང་། །
བག་ཆགས་ཡང་དག་བཅོམ་པ་དང་། །
ེ་ལ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་། །
བ་པ་ཁོ་ནའི་མ་འ ེས་ཆོས། །

བཅོ་བ ད་བཤད་པ་གང་ཡིན་དང་། །
མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་ཉིད་དང་། །
ཆོས་ ི་ ་ཞེས་བ ོད་པ་ཡིན། །
མདོར།
རབ་འ ོར་ ིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་གང་ལགས། བཀའ་ ལ་
པ། ང་ བ་ ་ི ོགས་ ་ི ཆོས་ མ་ ་ ་བ ན་དང་། ཚད་མེད་པ་བཞི་དང་། མ་པར་ཐར་པ་བ ད་
དང་།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། ང་ བ་ ་ི ོགས་ ་ི ཆོས་དང་མ ན་པ་སོ་བ ན་དང་། ཚད་མེད་པ་བཞི་དང་། མ་པར་
ཐར་པ་བ ད་དང་། མཐར་ ིས་པའི་ ོམས་འ ག་ད འི་བདག་ཉིད་དང་། ཟད་པར་བ འི་བདག་ཉིད་དང་ ེ།
འདིའི་དོན་ ང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། ངོ་བོ།

། འ ས་ ། གས།

ེ་མཆེད་གཞན་ལ་ཟད་པར་ ་མི་འཇོག་

པའི་ ་མཚན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། ཟད་པར་དང་པོ་བ ད་ ་ི ངོ་བོ་མ་ཆགས་པའི་དགེ་ ་ཡིན་ཏེ།
མཛད་ལས།
ཟད་པར་བ འོ་བ ད་མ་ཆགས། །ཞེས་སོ། །

ཟད་པར་ཐ་མ་གཉིས་ནི་རང་རང་གི་དངོས་གཞི་དག་པ་བ་དེ་ཡིན་ཏེ།
འདོད་པ་གཉིས་ནི་ག གས་མེད་དག །ཅེས་སོ། །
དེ་དག་ནི་ ོབ་པའི་དབང་ ་ ས་པ་ཟག་བཅས་ ང་ཡོད་ལ། སངས་ ས་ ི་སའི་ཟད་པར་བ ་ནི་ཟག་མེད་ ི་
ངོ་བོ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལ། ས་གང་གི་སེམས་ལ་བ ེན་པ་དང་།

ལ་གང་ལ་དམིགས་པ་དང་། མ་པ་ཇི་ ར་བ ོམ་པའོ།

།
དང་པོ་ནི། ཟད་པར་དང་པོ་བ ད་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངོས་གཞི་ལ་(༥༤༢ན)བ ེན་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །

ཟད་པར་བ འོ་བ ད་མ་ཆགས། །ཞེས་པས།
བསམ་གཏན་མཐའ་ན་ཟད་པར་ཐ་མ་གཉིས་ནི་རང་རང་གི་དངོས་གཞི་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཟད་པར་དང་པོ་བ ད་ ་ི དམིགས་པ་ནི་འདོད་པ་ཁམས་ ི་ ེ་མཆེད་དེ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
བསམ་གཏན་མཐའ་ན་ ོད་ ལ་ནི། །
འདོད་པ། ཞེས་སོ། །
འ ེལ་པ་ལས།
ཁ་ཅིག་ཟད་པར་ ང་གི་དམིགས་པ་ནི་རེག་ ་ཡིན་ཟེར་ལོ། ཞེས་མི་འཐད་པར་བ ན་ཏོ། །
ཟད་པར་ཐ་མ་གཉིས་ ་ི དམིགས་པ་མིང་བཞིའི་ ང་པོ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ ད་ །
ོད་ ལ་རང་གི་ ང་པོ་བཞི། །ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ནི། ཟད་པར་སའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་སོགས་པ་བ ོམ་པའི་ཚ། སའི་དང་ཞེས་དམིགས་ ལ་ ་ ས་ནས་
ོར་བའི་ ས་ ་འ ང་བ་ཐམས་ཅད་ས་ཡིན་ ་བ ོམ་ཞིང་། དངོས་གཞིའི་ ས་ ་ས་ཞེས་མིང་ལ་དམིགས་ནས་
བ ོམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་ ་ ོད་ ས་གང་བ་དང་། ཤིང་ མ་ལ་མེ་འབར་བ་དང་།
ས་ལ་ཕོག་པ་དང་།

ོ་སེར་དམར་དཀར་པོའ་ ེ་ ག་གང་ཞིག་དང་།

ག་པར་ནམ་མཁའི་ ང་

་ག་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་དང་།

་

ག་མར་མེའི་འོད་ ིག་ངོས་ལ་ཕོག་པ་ལ་སོགས་དམིགས་ ལ་ ་ ས་ནས་ ་མ་བཞིན་ ་བ ོམ་མོ། །
ག མ་པ་འ ས་ ་ནི། སའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་སོགས་པ་བ ོམ་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ་ལ་ ིང་བ་མེད་པར་འ ོ་བ་
དང་། ས་ལ་ ི་བ་འ ལ་བ་ ར་ ེད་པ་དང་། མེ་ཆར་འབེབས་པ་དང་། མ ོགས་པའི་ ་འ ལ་དང་། ས་གཞི་
ཐམས་ཅད་ག ་དང་། གསེར་དང་།

་ཏིག་དང་། ང་དང་། ཤེལ་ ་བ ར་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། རི་ལ་ཐོགས་

གས་མེད་པར་འ ོ་བ་དང་། ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་ ིས་ བ་པར་འ ག་པ་ཡིན་(༥༤༢བ)ནོ། །
བཞི་པ་ གས་ནི། དེ་དང་དེ་བ ོམ་པའི་ཚ་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་ ར་མཉམ་པ་དང་། ་གཡོ་བ་མེད་
ཅིང་ ་བ་མེད་པ་དང་། མེ་གཡོ་བ་མེད་ཅིང་ཁ་དོག་ ངས་པ་དང་།

ང་ ོགས་གཅིག་ནས་དལ་ ིས་འབབ་ཅིང་

ས་ བ་མེད་པ་དང་། ོན་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་དེ་ཁ་དོག་གཞན་དང་མ་འ ེས་བར་གསལ་བར་ ང་བ་དང་། རི་
ལ་སོགས་པ་ཐོགས་ གས་གཏན་མེད་པར་ ང་བ་དང་། ཤེས་པ་ལ་ཐ་དད་པ་དོན་ ི་ ང་བ་གཏན་མི་ ང་ན་ ང་

བའི་མཚན་མ་མེད་དེ་ བ་པའི་ གས་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་ ་ ང་བ་འཛན་པའི་མཚན་མ་ཟེར་ཏེ་མ་ བ་པའི་
གས་ཡིན་ནོ། །
་པ་ ེ་མཆེད་གཞན་ལ་ཟད་པར་ ་མི་འཇོག་པ་ནི། ཅི་ཡང་མེད་པ་དང་ ིད་པའི་ ེ་མོ་གཉིས་ལ་ཟད་པར་ ་
མི་འཇོག་ ེ་སེམས་བ ས་པ་དང་མི་གསལ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།
པར་ ་མི་འཇོག་ ེ།
དང་།

དབང་པོ་ག གས་ཅན་ ི་ ེ་མཆེད་ ག་ལ་ཟད་

ི་རོལ་ ་ཡོད་པར་ ར་མི་ ས་པའི་ ིར།

འི་ ེ་མཆེད་ལ་མ་ཡིན་ཏེ་ ན་མེད་པའི་ ིར་

ན་མི་འཆད་ཅིང་ཐམས་ཅད་ ་ བ་པར་ ོ་དགོས་པའི་ ིར་ན་ཟད་པར་ ་འཇོག་གོ། ། ི་རོ་གཉིས་ལ་མ་

ཡིན་ཏེ། ག གས་ཁམས་ ་ བ་པར་མི་ ས་པའི་ ིར། མདོར་ན་ཟད་པར་དང་། མཐའ་དག་དང་། མ་ ས་པ་
དང་།

བ་པ་ཞེས་ ་བ་ནི་ མ་ ངས་ཡིན་ལ། རང་ལ་གང་ ང་བའི་ག ང་ མ་ཐམས་ཅད་ས་ལ་སོགས་པའི་

ང་བས་ བ་ ེ། ོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་ཟད་པར་ཟེར་རོ། །
ཟིལ་ ིས་གནོན་པའི་ ེ་མཆེད་ནི། །
རབ་ ་ད ེ་བ་ མ་བ ད་དང་། །
ཞེས་པའི་དོན་ནི། མཛད་ལས།
ཟིལ་ ིས་གནོན་པའི་ ེ་མཆེད་བ ད། །
གཉིས་ནི་ མ་ཐར་དང་པོ་བཞིན། །
གཉིས་ནི་གཉིས་པ་བཞིན་ནོ་གཞན། །
ག་པའི་ མ་པར་ཐར་པར་བཞིན། །
ཅེས་པས་(༥༤༣ན)ནང་ག གས་ ་འ ་ཤེས་པས་ག གས་ ང་ ་དང་ཆེན་པོ་ཟིལ་ ིས་གནོན་པ་གཉིས་པོ་དེ་
མ་ཐར་དང་པོ་དང་ ད་པར་མེད་དོ།

།ནང་ག གས་མེད་པར་འ ་ཤེས་པས་ག གས་ ང་ ་དང་ཆེན་པོ་ཟིལ་

ིས་གནོན་པ་གཉིས་པོ་དེ་ མ་ཐར་གཉིས་པོ་དང་ ད་པར་མེད་དོ། །ནང་ག གས་མེད་ ་འ ་ཤེས་པས་ ོན་པོ་
དང་སེར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་དཀར་པོ་ཟིལ་ ིས་གནོན་པ་བཞི་དེ་ ག་པའི་ མ་ཐར་དང་ ད་མེད་དོ། །
མདོར་ན་ མ་པར་ཐར་པ་ནི་འ ་ ེད་ལ་ བ་ ས
ི ་ ོགས་པར་ ེད་པའི་ཆ་དང་།
ལས་ངེས་པར་ ོལ་བའི་ཆ་དང་།

ཡང་ན་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་

ཟིལ་གནོན་ནི་ཉིད་ ི་ གས་ལ་མངའ་བ ར་བས་ཇི་ ར་བཞེད་པ་བཞིན་ ིན་

ིས་ ོབ་པ་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་དམིགས་པས་ཟིལ་ ིས་གནོན་པ་དང་།

ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་ བ་པ་ནི་

ཟད་པར་ ི་ གས་བ ེད་པ་ ེ།
ཇི་ ད་ ་མདོ་ ེ་ ན་ལས།
བ་པ་ ིབ་ ན་ངེས་པར་ ོལ། །
འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་ ིས་གནོན། །
ོད་ ་ི མ ེན་པས་ཤེས་ ་ བ། །
གས་ ོལ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །
ིར་ མ་ཐར་དང་ཟད་པར་ཟིལ་གནོན་ཙམ་ ོག་ནས་འགོག་ ོམས་ལ་འ ག་པའི་ མ་ཐར་མ་གཏོགས་གཞན་
ཐམས་ཅད་ ེ་འཕགས་གཉིས་ལ་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །
ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ ེ་གཞན་ ི་ཉོན་མོངས་ ན་གཅོད་པ་དང་།

ོན་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ ོན་

ལམ་བཏབ་པས་ད་ ་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་དང་། མངོན་ཤེས་ ག་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་
དང་། མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་དག་པ་བཞི་ ེ།
ལེན་དང་གནས་དང་གཏོང་བ་དང་། །
ལ་དང་ཡོངས་ ་བ ར་བ་དང་། །
ཏིང་ངེ་འཛན་དང་ཡེ་ཤེས་ལ། །
མངའ་བ ེས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །
དབང་བ ་(༥༤༣བ)དང་ནི་ ོབས་བ ་དང་། །
མི་འཇིགས་པ་ནི་བཞི་དག་དང་། །
ང་བ་མེད་པ་ མ་ག མ་དང་། །
ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ མ་པ་ག མ་དང་ ེ།
བ ང་མེད་བ ེལ་བ་མི་མངའ་བ། །
འཁོར་ ི་ནང་ན་བག་བ ང་ག ང་། །
ན་ནས་ཉོན་མོངས་གཉིས་ ངས་ཏེ། །

འཁོར་ ད་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །
སེམས་ཅན་ ི་དོན་ལ་བ ེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆོས་ཉིད་དང་།
ཡང་དག་བཅོམ་པ་དང་།

འཁོར་བའི་གནས་པ་གཏད་མེད་པར་བག་ཆགས་

ེ་བོ་ ེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་།

བ་པ་ཁོ་ནའི་མ་འ ེས་པའི་

ཆོས་བཅོ་བ ད་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་དེ།
་ག མ་དག་གིས་ ང་ བ་ཆེ། །
མ་པ་ ན་བ ེས་ཐམས་ཅད་ ། །
སེམས་ཅན་ ན་ ི་ཐེ་ཚམ་དག །
གཅོད་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་ཡེ་ཤེས་ ེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་དེ་དག་གི་བདག་ཉིད་ལ་ནི་ཆོས་ ི་ ་ཞེས་བ ོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་
ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། ་བའི་ཚག་དོན་བཤད། འི་ ངས་ངེས་ ི་འདོད་ ལ་སོ་སོར་བཤད་པ་གཉིས།
དང་པོ་ལ། ཡོན་ཏན་སོ་སོར་ད ེ། ཐམས་ཅད་ཆོས་ ར་བ ་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ེ་ཚན་དང་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རང་ཉིད་ ི་ ས་བ ས་པའི་ ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ལ་

སོགས་པ་ནས་བ ང་ ེ། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ ད་པའི་བར་ ི་ ང་ བ་ ་ི ོགས་ མས་སེམས་ཅན་
ི་ ས་ ལ་ ོབས་ ་ི ཆ་ཤས་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་མི་གསལ་བ་ ་ ་མིན་པ། ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ ི་མ་དང་ ལ་
བ། ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ ིས་བ ས་པ་ཡིན་ནོ། །ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ ི་ ེ་ཚན་དེ་ཐམས་ཅད་
ལ་འདི་བཞིན་ ་ ར་རོ། །
ེ་ཚན་གཉིས་པ།

་མ་འ ག་ བ་ ་བ ན་པ་བཞིན་ མས་པ་ལ་(༥༤༤ན)སོགས་པ་ཚད་མེད་པ་ ེ་བོ་

གཞན་ མས་ཚངས་པའི་གནས་བཞིར་ ེ་བར་ ེད་པ་ མས་དང་།
ེ་ཚན་ག མ་པ་ནི། ནང་ཤེས་པ་ག གས་ཅན་ ་འ ་ཤེས་པས་ ི་རོལ་ ི་ག གས་ལ་བ ་བ་དང་། ནང་
ག གས་ཅན་མ་ཡིན་པར་འ ་ཤེས་པས་ ི་རོལ་ ི་ག གས་ལ་བ ་བ་ནི་ག གས་ཅན་མིན་པ་ག གས་ལ་ ་
བའི་ མ་ཐར་ཞེས་ ་བ་གཉིས་དང་ཞེས་བ ན་པར་མཛད་ལ།
མ་ ེས་ལ་བཞག་གི།

འདིའི་ནང་ཤེས་པ་ཉིད་ ལ་ ི་ མ་ ན་ ་ ེས་

འགའ་ཞིག་གི་ ར་དབང་པོ་ག གས་ཅན་པར་ ་མི་ ་ལ་འཇོག་པ་ནི་འ ལ་གཏམ་ཡིན་

ཅེས་ཟེར་རོ། ། ག་པའི་ མ་པར་ཐར་པ་ ེ་ཡིད་ ་འོང་བའི་རང་བཞིན་ ས་ ི་མངོན་ མ་ ་ ས་ཏེ་ ོགས་པར་
གནས་པ་ཞེས་ ་བ་གཅིག་དང་། ནམ་མཁའ་དང་།

མ་ཤེས་དང་། ཅི་ཡང་མེད་པ་དང་འ ་ཤེས་མེད་འ ་ཤེས་

མེད་མིན་ ི་ ེ་མཆེད་ཅེས་ ་བ་བཞི་དང་། འ ་ཤེ ས་དང་ཚར་བ་འགོག་པ་ཞེས་ ་བ་གཅིག་ ེ། དེ་ ར་ མ་པར་
ཐར་པ་བ ད་དང་།
ེ་ཚན་བཞི་པ། ག གས་ ་ི ཁམས་ ་ི བསམ་གཏན་བཞིའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་དང་། ག གས་མེད་པའི་
ོམས་པར་འ ག་པ་བཞི་དང་། འགོག་པའི་ ོམས་པར་འ ག་པ་ཞེས་ ་བ་མཐར་ ིས་གནས་པའི་ ོམས་པར་
འ ག་པ་ད ་དང་།
ེ་ཚན་ ་པ། ཟད་པར་ས་དང་།

་དང་། མེ་དང་།

ང་དང་།

ོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་།

དཀར་པོ་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་དང་། མ་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་ཞེས་ ་བ་ཟད་པར་ མ་པ་བ ་དང་།
ེ་ཚན་ ག་པ། ནང་ཤེས་པ་ག གས་ཅན་ ་འ ་ཤེས་ནས་ ི་རོལ་ ི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་ ང་ ་དང་
ཆེན་པོའ་ མ་པ་དག་ ་ ི་རོལ་ ི་ག གས་ མས་ལ་བ ་ཞིང་། དེ་དག་(༥༤༤བ)ཟིལ་ ིས་མནན་ནས་ཞེས་ ་
བ་གཉིས་དང་། ནང་ག གས་མེད་པར་འ ་ཤེས་པ་དག་གིས་སོ་སོར ་ ང་ ་དང་ཆེན་པོའ་ མ་པ་དག་ ་ ི་རོལ་
་ི ག གས་ མས་ལ་བ ་ཞིང་། དེ་དག་ཟིལ་ ིས་མནན་ནས་ཞེས་ ་བ་གཉིས་ཏེ་བཞི་དང་། ནང་ག གས་མེད་
པར་འ ་ཤེས་པ་དག་ཁོ་ནས་ ོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དག་ཟིལ་ ིས་མནན་ནས་
མཐོང་བ་ཞེས་ ་བ་ མ་པ་བཞི་ ེ། མདོར་ན་བ ལ་པ་མཉམ་པ་ལ་འ ང་བ་བཞི་ཁ་དོག་བཞིར་ ང་བའི་ ང་བ་
དེ་དག་འགོག་པ་ལ་མ ་ཐོབ་ ེ་མི་ ང་བར་ ས་ནས།

ལ་ཐམས་ཅད་གསེར་ ་ ་ཁོ་ནའམ་འབའ་ཞིག་གམ་

ཟད་པར་ ང་བར་ ེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ནི་ཟིལ་ ིས་གནོན་པའི་ ེ་མཆེད་ མ་པ་བ ད་དང་།
ེ་ཚན་བ ན་པ།

ཕ་རོལ་ ི་ ད་ ་གཏོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་ད འི་ ན་ ངས་ནས་འ ིན་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛན་ཞེས་ ་བ་གང་ཡིན་པ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་།
ེ་ཚན་བ ད་པ།
འདས་ ང་།

ཡང་དག་པར་ ོས་པའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་ཞིང་དེ་ ་ འི་རང་བཞིན་ལས་མ་

ག ལ་ ་ ོས་མཚན་ ་ ་བ་དག་གི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་བཅོམ་པར་ ེད་ཅིང་ཐེ་ཚམ་སེལ་

བར་མཛད་པའི་ ོན་ལམ་ བ་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་བ་ཇི་ ིད་པའི་གནས་ བས་ ་འ ོ་
བའི་དོན་ལ་འ ག་པ་དང་།

མ་པར་ ོལ་བ་ཇི་ ིད་པའི་གནས་ བས་ འང་མ ེན་པ་དེ་སེམས་ཅན་ལ་འ ག་

པ་ཞེས་ ་བ་ ོན་ནས་མ ེན་པ་དང་།

ེ་ཚན་ད ་པ། ར་ བས་དང་ ་བཤད་པའི་མངོན་པར་ཤེ ས་པ་ ག་དང་།
ེ་ཚན་བ ་པ། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང་།
ེ་ཚན་བ ་གཅིག་པ། ེན་དང་། དམིགས་པ་དང་། གས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཡོངས་ ་དག་པ་ཞེས་ ་བ་དག་པ་
བཞི་དང་།
ེ་ཚན་བ ་གཉིས་པ། (༥༤༥ན)ཚའི་འ ་ ེད་ ིན་ ིས་ ོབ་ ས་པ་ཚ་ལ་དབང་བ་དང་། ཇི་ ར་འདོད་པར་
ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་འ ག་ ས་པས་སེམས་ལ་དབང་བ་དང་།

ཇི་ ར་འདོད་པའི་ནོར་ཆར་བཞིན་ ་འབེབས་པར་

ས་པས་ཡོ་ ད་ལ་དབང་བ་དང་། མ་ ིན་གཞན་དང་གཞན་ ་བ ར་ ས་པས་ལས་ལ་དབང་བ་དང་། མ་པ་
གཅིག་ ་ན་སེམས་ཅན་ མས་ནི་ལས་ལ་དབང་མ་ཐོབ་པ་ ེ།

རང་རང་གི་ ་ ེད་ལས་ག མ་ཇི་ ར་ ེད་རང་

དབང་གིས་མི་འ ས་ལ། སངས་ ས་ ་ི མཛད་པ་ཐམས་ཅད་རང་དབང་ ་འ ས་པའི་ཆ་ནས་ ང་བཞག་གོ། །ཇི་
ར་འདོད་པའི་ ེ་བ་ ན་ ་ ོན་ ས་པས་ ེ་བ་ལ་དབང་བ་དང་།

ས་ལ་སོགས་པ་གསེར་ ་བ ར་ ས་པས་

མོས་པ་ལ་དབང་བ་དང་། ཇི་ ར་ ོན་པའི་འ ས་ ་ བ་པས་ ོན་ལམ་ལ་དབང་བ་དང་། ཇི་ ར་འདོད་པའི་ ་
འ ལ་ ོན་ ས་པས་ ་འ ལ་ལ་དབང་བ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་དང་། ཇི་
ར་འདོད་པའི་ཆོས་ ་ི ོ་ ན་ནས་ ོན་ ས་པས་ཆོས་ལ་དབང་བ་ཞེས་ ་བ་དབང་བ འོ། །དང་ནི་ ད་དོ། །
འདིར་དང་པོ་ག མ་ནི་ ིན་པའི་འ ས་ ་དང་། ལས་དང་ ེ་བ་ནི་ ལ་ ིམས་ ི་དང་། མོས་པ་ནི་བཟོད་པའི་
དང་།

ོན་ལམ་ནི་བ ོན་འ ས་ ་ི དང་། ་འ ལ་ནི་བསམ་གཏན་ ི་དང་། ཐ་མ་གཉིས་ནི་ཤེས་རབ་ ི་ ེ་ ོབ་

པའི་གནས་ བས་ ་ཆ་མ ན་དང་། དངོས་ནི་སངས་ ས་ ི་ས་ཁོ་ན་ནའོ། །
ེ་ཚན་བ ་ག མ་པ་ ར་ བས་བཞི་པར་བཤད་པའི་ ོབས་བ ་དང་།
ེ་ཚན་བ ་བཞི་པ། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་།
བཅོ་ ་པ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ་དང་ག ང་དང་ གས་ ་ི ོད་པ་ལ་འ ལ་བ་ཡོངས་ ་དག་པ་ ེ།

སངས་ ས་ ་ི རང་བཞིན་འདི་ལ་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ ན་ ་ ོད་པ་གཞན་ ིས་ཡོངས་ ་ཤེས་པའི་བ ེངས་པས་ཏེ་
ངོ་ཚ་བའམ་(༥༤༥བ)བག་ཚ་བས་མི་གསལ་བར་བཅབ་པར་ འོ་ མ་པའི་དགོངས་པ་མི་མངའོ་ཞེས་ ་བ་ ང་
བ་མེད་པ་ མ་པ་ག མ་དང་།
བ ་ ག་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ ོན་པ་ན་ ས་པས་ཉན་པར་འདོད་པ་དང་། ཉན་པར་མི་འདོད་
པ་དང་། རེས་ ས་རེས་མི་ ས་པའི་གཉིས་ཀ་དག་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ེས་ ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ ོ་བ་དང་

ཆགས་ ང་གཉིས་ཀ་ཆ་མཉམ་པར་ ེ་བ་གཉིས་ཀས་དབེན་པ་ཁོ་ནར་བཏང་ མ
ོ ས་ ་ ན་པ་དང་ ན་པར་
གནས་པ་ཞེས་ ་བ་ ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ མ་པ་ག མ་དང་།
བ ་བ ན་པ།

སེམས་ཅན་ ི་དོན་མཛད་པའི་ ས་ལས་མི་འདའ་བར་གང་ལ་གང་འ ལ་ ་ བ་པས་ བས་

དེར་མཛད་པ་ཡོལ་མི་ ིད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་ ་བ་བ ེལ་བ་ ེ་བ ེད་པ་མི་མངའ་བའི་ཆོས་ཉིད་དང་།
བཅོ་བ ད་པ།

ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་པའི་བག་ལ་ཉལ་ ི་ངོ་བོའ་ས་བོན་ ངས་པས་བག་ཆགས་

ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་དང་།
བ ་ད ་པ། ེ་བོ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་ཉིད་ཅེས་ ་བ་ ེ་བོ་ལ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ཉིད་དང་།
ཉི་ ་པ། འཕགས་ ང་འོག་མ་ མས་དང་མ་འ ེས་པའི་ སངས་ ས་ ་ི ཆོས་མ་འ ེས་པ་བཅོ་བ ད་དང་།
ཉེར་གཅིག་པ།

མ་མ ེན་ ི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་དེ་འ ས་ འི་ མ་མ ེན་དང་།

་བར་དང་

ཞེས་ ་བའི་ ས་བ ོད་ན། དེ་ལས་གཞན་པ་གང་བ ས་ཞེ་ན། ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ དང་ལ་སོགས་པས་ཐམས་ཅད་
ཤེས་པ་ཉིད་ ར་བཤད་པ་དག་ ང་ཡིན་ཏེ་ཞེས་འོག་མ་འ ེན་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ང་ བ་ ་ི ག
ོ ས་དང་མ ན་པ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ ད་ ོས་པའི་ ེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་གཞན་

དབང་གི་ ོས་པ་མེད་པའི་ཡོངས་ བ་ཡེ་ཤེ ས་ ་ི བདག་ཉིད་ ང་ ་ཐམས་ཅད་ ་ི གནས་ མས་ལས་ ོལ་བར་
ར་པའི་ཆ་ཡོངས་ བ་ ་ི ཆོས་ཐམས་ཅད་ ང་ཆོས་ ་ི ར་མངོན་པར་བ ོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་(༥༤༦ན)ངོ་བོ་
ཉིད་ ་ལས་ཆོས་ ་ལོགས་ ་མཛད་པ་འདི་མཁན་པོ་ མ་ ང་མཛད་སོགས་ཁ་ཅིག་གིས་བཞེད་དོ། །
གཉིས་པ་ འི་ ངས་ངེས་ ་ི འདོད་ ལ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། ་བཞིར་འདོད་པ་ལས་གཞན་པའི་ ་ག མ་ ་
འདོད་པ་དག་ནི་འདི་ ར་ ་ ེ།

བ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ནི། །
ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་གང་དག །
ཐོབ་ ར་ མ་ ན་ མ་དག་པ། །
དེ་དག་རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་ཅན། །
ཞེས་ ་བའི་ག ང་གི་ ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ ་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ མས་ཁོ་ན་ངོ་བོ་ཉིད་

འི་ ད་ཆོས་ ་ཁས་ ང་ནས།

ད་གཞི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ནི་ ཟག་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ ེ་བའམ་

རང་ངོས་ བ་པ་མེད་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེའི་མཚན་ཉིད་ ་གནས་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་ ་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་
མི་འདོར་བ་དེ་ཉིད་ ང་། དྷ ་ཏ་ ་ཡཿཞེས་པ་ཆོས་ཉིད་ ་ི ་ཞེས་བ ོད་པ་ཡིན་པ་ལས། ཚག་གི་བ ་བ་ ས་
པའི་ཚ།

དྷ ་ ་ཡཿཞེས་ཆོས་ ་ི འོ་ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ེན་ཏེ་མི་མངོན་པར་ ས་ནས་འ ེལ་པ་བ ོད་པ་ཆོས་

ཉིད་ ང་ཡིན་ལ་ ་ཡང་ཡིན་པར་བ ན་ཏོ་ཞེས་ མ་པར་བཤད་ནས།

ཆོས་ ་ི ་གང་དག་གི་རང་བཞིན་ ི་

མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་ ང་གང་དག་ཅིག་ཡིན་ཅེ་ན།

ང་ བ་ ོགས་མ ན་ཚད་

མེད་དང་། །ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་འཆད་པར་ ེད་པ་ལ་འ ག་པར་ ེད་པ་ཡིན་ ི། ངོ་བོ་
ཉིད་ ་ལས་ལོགས་པའི་ཆོས་ ་བ ན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ ་ག མ་ལས་ ་བཞིར་འདོད་པ་གཞན་དག་ན་རེ།
་ག མ་ ་འདོད་པ་དེ་དག་གི་ ར་ན།

ེད་ལས་ ་ི ད་པར་ ེ་འཕགས་ ་ི ལ་འ ོར་པའི་མངོན་ མ་ ་ ན་

ོབ་པའི་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ས
ི ་དོན་ ི་ ད་པར་ཅན་ ང་བ་བ ེད་པའི་ ོ་ནས་ ར་ ོན་པ་(༥༤༦བ)དང་།
ངས་པའི་ ད་པར་ ོ་ ར་ ི་ ི་མའི་གནས་པ་ཡོངས་ ་དག་པར་ ར་པ་གང་ཡིན་པ་ ག་མ་དོན་དམ་པའི་
གས་ ་གནས་པ་དང་། ངོ་བོའ་ ད་པར་ ་དེ་ ན་ ི་ག ལ་ ་གཞན་ངོར་ ང་བར་མཛད་ནས་ཆོས་ ོན་པ་ལ་
སོགས་དོན་ ི་ ་བ་མཛད་པ་དང་། དེའི་མ ེན་པ་ག ང་འཛན་གཉིས་ ་མེད་པའི་ ོ་ ེའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་
ང་བ་གདོན་མི་ཟ་བར་སངས་ ས་ ་ི ས་ན་ཡོད་པ་ ོད་ ས
ི ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ མས་ ་བཞིར་འདོད་པ་ ོད་
ས
ི ་ ་ག མ་གང་ ་ཇི་ ་ ར་བ ་ཞེས་ཟེར་ན། ལན་གང་ འང་འདོན་པར་དཀའོ། །
དེ་ལ་ ་ག མ་ ་འདོད་པས་ལན་མ་ཐེབས་པར།
་ག མ་ ་འདོད་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།

ངོ་བོ་ཉིད་ལོངས་ ོགས་བཅས་དང་། །
དེ་བཞིན་གཞན་པ་ ལ་པ་ནི། །
ཆོས་ ་མཛད་པར་བཅས་པ་ ེ། །
མ་པ་བཞིར་ནི་ཡང་དག་བ ོད། །
ཅེས་ ་བ་ ས་ མ་གཞག་གི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་ ་བའི་ འི་མ ག་ཐོག་ ་ཆོས་ ་ི ་ཞེས་

་བའི་ ་མི་འ ང་བས་ ་ནི་ག མ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། ་ག མ་ ་འདོད་པ་ལས་ ་བཞིར་འདོད་པ་གཞན་
དག་ན་རེ།

ཆོས་ ་དང་མཛད་པ་ ར་བའི་དགོས་པ་ཉེ་བར་བ ན་པའི་ གས་ ས
ི ་ ས་ མ་གཞག་གི་ཚག་

ལེ ར་ ས་པ་ ར་ ་བའི་ངོར་རམ། སངས་ ས་ ་ི ཡེ་ཤེས་ཁོ་ནས་ ེད་པ་པོ་དེ་དང་མཛད་པ་ ར་བའི་ ིར་དེ་
ད་ ་ག ངས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེའི་ ིར་དང་། དེར་མ་ཟད་ ོགས་གཞན་ གས་ ་ི ཐེག་པ་ནས་ ང་ ་བཞིར་
ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་མི་འགལ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
གཉིས་པ་ཉན་ཐོས་ ་ི ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལས་ ད་པར་འཆད་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་ལ་སོགས་པས་རང་ ལ་ ི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལས་སངས་ ས་ ི་
ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་(༥༤༧ན)འཛན་ ད་པར་ ་ ་བའི་ ིར་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པས་ ོན་
ནོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ཉན་ཐོས་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ ། །
མི་ཡི་ཉོན་མོངས་ཡོངས་ ོང་ཉིད། །
ོང་སོགས་ ་དེའི་ཉོན་མོངས་ མས། །
ན་གཅོད་ ལ་བའི་ཉོན་མོངས་མེད། །
ཉན་ཐོས་ ་ི ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ནི་རང་ཉིད་ ་ི ད་ལ་དེ་ ེ་བའི་ ེན་མེད་པ་ཙམ་ ི་ ད་པར་ ་བ ་ཞིང་། དེའི་
ོ་ནས་ཕ་རོལ་མིའི་ཉོན་མོངས་ཡོངས་ ་ ོང་བ་ཙམ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སངས་ ས་ ི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་
འཛན་ ོང་ ེར་ལ་སོགས་པ་ མས་ ་རང་ ད་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཡོད་མེད་དང་།

གཞན་ ི་ཉོན་མོངས་ ེ་བའི་

དམིགས་ ེན་ ེད་མི་ ེད་ལ་བ ག་མི་དགོས་པར་ག ལ་ ་དེའི་ཉོན་མོངས་མ་ ས་པ་ མས་ ན་གཅོད་པར་
མཛད་པས་ ལ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་ ད་ ི་ཉོན་མོངས་འཇོམས་
པར་མཛད་པས་ ད་པར་ ་འཕགས་སོ། །
དེ་དོན་མདོ་ ན་ འང་།
སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ །ི །

ཉོན་མོངས་མ་ ས་ཐམས་ཅད་འ ལ། །
ཉོན་མོངས་འཇོམས་མཛད་ཉོན་མོངས་ལ། །
བ ེ་བཅས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་སོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ནི། བདག་མཐོང་བ་ལས་དམིགས་
པའི་ ེན་ ས་ནས་འགའ་ཞིག་གི་ཉོན་མོངས་ ེ་བར་ ར་ན་མི་ ང་ངོ་ཞེས་བསམས་ནས། བདག་ལ་བ ེན་ནས་
མིའི་ ེ་ཕ་རོལ་ ི་ཉོན་མོངས་པ་ ེ་བར་ ང་བ་ཡོངས་ ་ ོང་བ་ཙམ་ཉིད་ཡིན་ ི། ཕ་རོལ་ ི་ཉོན་མོངས་པའི་ས་
བོན་ ན་གཅོད་མི་ ས་པའི་ ིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་ ་ི ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ནི་ ོང་ལ་
སོགས་པར་གཤེགས་ནས་ ་ེ བོ་མཐའ་དག་གི་ཉོན་མོངས་པའི་ ན་ ངས་ནས་འ ིན་པའི་བདག་ ེན་མཛད་པ་
ཡིན་ནོ། །
མདོར་ན་སངས་ ས་ ་ི ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ནི་ཉན་ཐོས་ ི་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་
ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉན་རང་ད ་བཅོམ་ལས་ནི་(༥༤༧བ)བདག་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་ཕ་རོལ་ ི་
ཉོན་མོངས་པའི་ ན་གཅོད་མི་ ས་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནི་བདག་ལ་དམིགས་པའི་ཕ་རོལ་ ི་ཉོན་མོངས་
་ི ན་གཅོད་ ས་པའི་ ིར།
ག མ་པ་ ོན་ནས་མ ེན་པའི་ ད་པར་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ ོན་ནས་ཤེས་པ་བས་དེ་བཞི ན་གཤེགས་པའི་ ོན་ནས་མ ེན་པ་ ད་པར་
་བ ན་པའི་ ིར་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་འདི་ ོས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི།

སངས་ ས་ ོན་ནས་མ ེན་པ་ནི། །
ན་ ིས་ བ་དང་ཆགས་ ངས་དང་། །
ཐོགས་པ་མེད་དང་ ག་གནས་དང་། །
འ ི་བ་ ན་ལན་འདེབས་པར་བཞེད། །

སངས་ ས་ ་ི ོན་ནས་མ ེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ནི་ ན་ ིས་ བ་པ་དང་། ཆགས་པ་ ངས་པ་དང་། ཐོགས་པ་
མེད་པ་དང་། ག་པར་གནས་པ་དང་། འ ི་བ་ ན་ལན་འདེབས་པར་བཞེད། ཅེས་པ་ ེ།
ཇི་ ད་ །
ན་ ིས་ བ་ཅིང་ཆགས་མི་མངའ། །
ཐོགས་པ་མི་མངའ་ ག་པར་ནི། །
མཉམ་པར་གཞག་ཅིང་འ ི་ ན་ ི། །
ལན་ ོན་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་སོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད། །
ག མ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ོན་ནས་མ ེན་པ་ནི། འབད་ ོལ་ ི་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ ་གཞན་དོན་
་རང་གི་ངང་གིས་འ ག་པས་ ན་ ིས་ བ་པར་འ ག་པ་དང་།

ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་མི་ཞེན་པས་

ག གས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་
པ་ ངས་པས་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་།
པའི་ ིར་ ག་ ་གནས་པ་དང་།

འཁོར་བ་ཇི་ ིད་པར་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ལ་གནས་

ཡང་དག་པའི་སོ་སོར་རིག་པ་བཞི་བ ེས་པས་ན་ ོགས་བ འི་འ ི་བའི་ལན་

འདེབས་པར་མཛད་པ་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ ོན་ནས་མ ེན་པ་ནི་དེ་ལས་བ ོག་པ་ཉིད་
ས
ི ་ ད་པར་ ་དང་ ན་པ་དེ་ ར་མ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ ིན་(༥༤༨ན)ལས་འ ག་པའི་ ལ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ོན་ནས་མ ེན་པའི་ ིན་ལས་ ག་ཅེས་པ་ལས་འ ོས་ནས།

ག་ ་ གས་ ེ་ཆེན་པོའ་ངོ་བོ་ཉིད་

ས
ི ་ཆོས་ ་ི ་ལ་བ གས་ན་ཡང་དེའི་ ིར་གཞན་ངོར་ ག་ ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ཇི་ ར་མི་མཛད་དེ་མཛད་
རིགས་པས་སོ་ཞེས་ ་བའི་ལན་གདབ་པའི་ ིར་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་འདི་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི།

་ནི་ཡོངས་ ་ ིན་ ར་ན། །
གང་དང་གང་ལ་གང་དང་ནི། །

གང་ཚ་ ་བ་ཕན་ ར་པ། །
དེ་དང་དེ་ལ་དེ་ ང་ངོ་། །
སངས་ ས་མཐོང་བའི་ ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོངས་ ་ ིན་པར་ ར་ནས་ ་ལ་སོགས་པའི་ ིན་ལས་ག ལ་
་གང་དང་གང་ལ་འ ལ་བའི་ མ་པ་གང་དང་ནི་གང་གི་ཚ་འ ལ་བའི་ ་བ་ག ལ་ ་ལ་ཕན་པར་ ར་པ་དེའི་ཚ་
ག ལ་ ་དེ་དང་དེ་ལ་སངས་ ས་དེ་དང་དེའི་ག གས་དེ་ ང་ངོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། ག ལ་ ་ ལ་ ན་ལ་ ང་བ་དང་། ལ་མེད་ལ་མི་ ང་བའི་དཔེས་བ ན་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ིའི་ ེན་ཐེག་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་པ་དང་འ ད་པས་ ོན་ཚ་རབས་ ་མ་ནས་

བ ེད་པའི་དགེ་བའི་ ་བའི་ས་བོན་ལས་སངས་ ས་དང་། ལ་སོགས་པས་དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་དམིགས་པའི་
འི་ ེན་ཡོངས་ ་བ ས་པར་ ར་ནས་སེམས་ཅན་གང་ལ་དེ་དང་འཚམས་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་གང་གི་
ས་ ་ཆོས་ ོན་པའི་ ་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པས་ན།

ག ལ་ ་དེའི་ཁམས་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ིན་

ལས་ ན་ ་འ ོད་པར་ ར་པ་དེའི་ཚ་ག ལ་ ་དེའི་དོན་ ་བའི་ ིར་ ་ ོན་ ི་ ོན་ལམ་ལས་ བ་པས་བཅོམ་
ན་འདས་ག ལ་ ་དེ་དང་དེར་ ང་བ་དང་འཚམས་པར་དོན་ ི་ ་བ་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།
གནས་ ང་།

བཅོམ་ ན་འདས་ ས་ཐམས་ཅད་ ་ཡིད་བཞིན་ ི་ནོར་ ་ ར་ཕན་བདེ་ བ་པ་ལ་ཉེ་བར་
ག ལ་ ་(༥༤༨བ)རང་གི་ལས་ ་ི ཉེས་པ་བ ེད་པ་ལས་སངས་ ས་ ་ི ་ ང་བའི་ ་མ་ཚང་

བས་སངས་ ས་ ས
ི ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་མཛད་པའི་འ ས་ ་ ིན་པར་མཛད་པར་མི་ ང་ངོ་ མ་ ་སོ་སོའ་ ེ་
བོ་དག་གི་ ོ་ལ་འཆར་བ་ ར་ ེ་བ ན་ ིས་ ང་དགོངས་སོ། །
་པ་མ་ངེས་པ་ ང་བ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ལ་མེད་ལ་མི་ ང་བ་དེ་ཇི་ ་ ་ཞིག་ མ་པ་ལ་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པའི་དཔེས་བ ན་
པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

་ཡི་ ལ་པོས་ཆར་ཕབ་ ང་། །
ས་བོན་མི་ ང་མི་འ ང་ ར། །

སངས་ ས་ མས་ནི་ ང་ ར་ ང་། །
ལ་པ་མེད་པས་བཟང་མི་ ོང་། །
དཔེ་ཇི་ ར་ན།

འི་ ལ་པོས་ ོགས་རིས་མེད་པར་ཆར་ཕབ་ ང་མེས་ཚག་ ་ ་ས་བོན་མི་ ང་བ་ལ་འ ས་ ་

མི་འ ངས་པ་ ར། སངས་ ས་ མས་ནི་འཇིག་ ེན་ ་ ང་ནས་བ ད་ ིའི་ཆར་ཕབ་པར་ ར་ ང་ཆོས་ ི་ ལ་
བ་མེད་པས་བ ན་པ་བ ད་ ིའི་རོ་བཟང་པོ་མི་ ོང་ ེ།
མདོ་ ེ་ ན་ལས།
ཇི་ ར་ ་ཡི་ ོད་ཆག་ན། །
་བའི་ག གས་བ ན་མི་ ང་བ། །
དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ངན་པ་ལ། །
སངས་ ས་ག གས་ ང་མི་ ང་ངོ་། །
ཞེས་པས། མི་ ང་བས་མ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། ང་ ་ ང་ནས་མ་དམིགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ཆར་ཕབ་པའི་དོན་ནི། ཕལ་ཆེན་ནས་ ་ཁོ་ནས་ཆར་འབེབས་པར་བཤད་ཅིང་འ ལ་བ་ ང་ནས་ ལ་
ཆེན་རིས་བཞིའི་ ་ མས་ ས
ི ་གོས་ ་མཚར་བ ག་ ེ་ གས་ཏེ་ཆར་འབབ་པར་བཤད། གསེར་ ིང་པས་བ ་
ིན་ ིས་འབེབས་པར་བཤད་པས་ག ང་དང་མ ན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། དཔེར་ན།

འི་དབང་པོས་ཆར་ཕབ་ ་ཟིན་ ང་ཏིལ་ལ་སོགས་པའི་ས་བོན་ ལ་བའི་ངོ་བོ་ལ་

སོགས་པས་ ་ འི་ས་བོན་མི་ ང་བར་ ར་པ་ལ་ ་ ་མི་འ ངས་པ་དེ་བཞིན་ ་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་
ག ལ་ འི་ཡིད་ལ་རེ་བ་མཐའ་དག་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ བ་པ་ལ་མཁས་པ་ མས་འཇིག་(༥༤༩ན) ེན་ ་
གས་ ེ་ཆེན་པོའ་ ོ་ནས་འ ང་ཞིང་ ག་པར་གནས་ ང་ག ལ་ ་ ད་མ་ ིན་པ་ ལ་བ་མེད་པས་དམ་པའི་
ཆོས་མཉན་པ་ལ་སོགས་པའི་ ོ་ནས་ངེས་ལེགས་ ་ི འ ས་ ་བཟང་པོ་ཐོབ་པར་མི་འ ར་བ་དཔེས་བ ན་ཟིན་ཏོ།
ག་པ་ བ་པ་དང་ ག་པའི་དོན་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ཡེ་ཤེས་ ི ་བདག་ཉིད་ ་ི ཆོས་ ་ི ་ནི་ ལ་འ ར
ོ ་པ་སོ་སོར་ངེས་པའི་ ད་ ་ི ེན་ལ་ཡོད་པའི་ ིར་
དང་།

ད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་འ ང་བའི་ ིར་རིམ་བཞིན་ ་ཇི་ ར་ ོད་འདོད་པའི་ཆོས་ ་ཡེ་ཤེས་ ིན་དང་བཅས་པ་

བ་པ་དང་ ག་པ་ཡིན་པ་བ ོད་དགོས་ཞེ་ན། བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་དེ་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ། ག ང་གི་འ ་དང་། ཞེན་དོན་ ི་ལན་བ ན་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

དེ་ ར་མཛད་པ་ ་ཆེའི་ ར
ི །།
སངས་ ས་ བ་པར་ངེས་པར་བ ོད། །
དེ་ཉིད་ཟད་པ་མེད་པའི་ ར
ི །།
ག་པ་ཞེས་ ང་བ ོད་པ་ཡིན། །
ལ་མེད་ལ་མི་ ང་ཡང་ཆོས་ ་དེ་ ལ་ ས་ཐམས་ཅད་པར་ ག་པར་བཤད་པ་དེ་ ར་ ་ག ང་ གས་ ི་
མཛད་པ་ ་ཆེ་བའི་ ིར་སངས་ ས་མིན་པ་མེད་པ་དང་།

སངས་ ས་ ིས་མ་ བ་པ་མེད་པས་ བ་པར་ངེས་

པར་བ ོད་པ་དང་། ཆོས་ ་དེ་ཉིད་འ ས་ ས་ ་མ་ བ་ཅིང་། མི་ ག་པ་མིན་པས་ཟད་པ་མེད་པའི་ ག་པ་ཞེས་
ང་བ ོད་དོ། །དེས་ན་ ོཀ་ག མ་པོ་འདི་མདོ་དང་དངོས་ ་ ར་ ་མ་ ང་ཡང་། ཚགས་བཅད་ ི་མ་འདི་ཡེ་
ཤེས་ཆོས་ ་ བ་ ག་ཡིན་པའི་ ་ ོར་བཀོད་ནས། དེ་ བ་ ག་ཡིན་ ང་དེ་ བ་ ག་ ་ ང་མི་ ང་གཉིས་ཡོད་
པ་ཚག་བཅད་དང་པོས་བ ན་ནས།

དེ་མི་ ང་ཡང་དེ་ བ་ ག་མིན་མི་དགོས་པ་ཚགས་བཅད་བར་པའི་ ེང་ ་

མ ན་དཔེ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ ་སོ་སོའ་ ད་ ས
ི ་བ ས་པ་ཞེས་ ་བ་ཡང་དགོངས་ཏེ་ག ངས་པ་ཡིན་ལ།
ད་ ་མ་ལས།
མ་འ ེལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། །
ཞེས་བཤད་པའི་ ིར། ཆོས་(༥༤༩བ) ་ ད་ཅིག་རེ་རེ་བ་ ང་དོན་ ་ག ངས་པ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ཉིད་ །
འ ས་མ་ ས་ཤིང་ ན་ ིས་ བ། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། དེ་ ར་ཇི་ ད་བཤད་པའི་ ལ་ ས
ི ་ ོ་ ར་བ་མ་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་ ་ཆོས་ ་ི ། ང་བའི་

ོ་ནས་གཞན་དོན་ ་ ་བ་མཛད་པ་ ་ཆེ་བའི་ ིར་དང་།

ན་ཆགས་ ་ ེ་ ད་ཅིག་རེར་ཡང་བར་ ོང་མི་འ ང་

བར་འཁོར་བ་ཇི་ ིད་པར་བ གས་ ང་། བཅོམ་ ན་འདས་ ་ི ་ག ང་ གས་ལ་འ ར་བ་དང་། འཕོ་བ་དང་།
ེ་འགག་དང་། ཟད་པ་མི་མངའ་བའི་ ིར་གོ་རིམ་བཞིན་ ་སངས་ ས་ བ་པ་དང་ ག་པ་ཞེས་མངོན་པར་བ ོད་
དོ། །
གཉིས་པ་ལོངས་ ་ལ་ ། མདོར་བ ན་པ། མཚན་བཟང་པོ་བཤད་པ། ཇི་ ར་འ བ་པ།

་མདོ་ལ་ ར་བ།

དཔེ་ ད་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཆོས་ ་དེ་ཉིད་ག ལ་ ་འགའ་ཞིག་ལ་ ང་ ལ་འཆད་པ་ནི།

དེ་ ར་ ་གཉིས་བ ན་

ནས། ག མ་པ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་དེ་ཉིད་ག གས་ ་ི ་དམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི མཚན་དང་དཔེ་ ད་བཟང་
པོས་འབར་བ་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

མཚན་ནི་ མ་ ་ ་གཉིས་དང་། །
དཔེ་ ད་བ ད་ འི་བདག་ཉིད་འདི། །
ཐེག་ཆེན་ཉེ་བར་ལོངས་ ོད་ ར
ི །།
བ་པའི་ལོངས་ ོད་ ོགས་ ར་བཞེད། །
མདོར།
རབ་འ ོར་གཞན་ཡང་འདི་ལ་བ བ་ཅིང་ཆོས་འདི་དག་ཐོབ་ནས་ ་མེད་ ང་ བ་ ་མངོན་པར་ ོགས་
པར་སངས་ ས་ཏེ་ ེས་ ་ཆེན་པོའ་མཚན་ མ་ ་ ་གཉིས་དང་། དཔེ་ ད་བཟང་པོ་བ ད་ ས་
བ ན་པ་ ང་སེམས་ཆེན་པོ་ མས་ལ་བ ན་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་ ི་ལོངས་ ོད་ ་ན་མེད་པའི་
དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། ཚམ་པ་དང་། རབ་ ་དགའ་བ་ ོན་པར་མཛད་པར་འ ར་རོ། །
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི། འོག་མིན་ན་བ གས་པའི་ལོངས་ ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཅན། མཚན་ མ་ ་སོ་གཉིས་དང་།
དཔེ་ ད་བ ད་ འི་བདག་(༥༥༠ན)ཉིད་ཅན་འདིའི་ ས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ལོངས་ ོད་པའི་ ིར།

བ་པའི་ལོངས་ ོད་ ོགས་ ར་བཅོམ་ ན་འདས་བཞེད་དོ། །
དེའང་འ ག་པར། གང་ ་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་སོགས་ ི་དོན་ལ་དཔགས་ནས་ལོངས་ ་ངེས་པ་ ་ ན་ ི་
ཐ་ ད་མཛད་ལ།
ཇོ་བོས།
ངེས་པ་བཞི་ ེ་འཁོར་དང་ནི། །
གནས་དང་ ོན་པ་ཆོས་ ་ནི། །
དེས་ན་ཇི་ ར་འདོད་པ་ ། །
ལོངས་ ོད་ ོགས་པ་ལོངས་ ོད་ ། །
འཁོར་ ི་ངེས་པ་ས་བ ་པ། །
འབའ་ཞིག་ཡིན་ཅེས་སེང་བཟང་ག ངས། །
ས
ི ་མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་ །ི །
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ཅེས་ཟེར། །
གནས་ནི་འོག་མིན་ཆོས་དེ་ནི། །
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ནའི་ཆོས། །
ོན་པས་མཚན་དང་དཔེ་ ད་ ས
ི །།
བ ན་པའི་ག གས་ ་ཁོ་ན་ཡིན། །ཅེས་སོ། །
ོབ་དཔོན་ཆོས་ ་ི བཤེས་གཉེན་ ིས་ ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཤད་པ་ནི་ ལ་པའི་ ་ཡིན་ལ།

ལོངས་ ོད་

ོགས་པའི་ ་ལ་ནི་དེ་མེད་པས་ ད་ཅིག་མ་ཡིན་ ང་ ན་ ིས་ ག་པ་ཡིན་ཅེས་བཤད་དོ། །
མཁས་པ་འགའ་ཞིགལོངས་ ་ ེ་བ་དང་འགག་པ་ནི་བ ་ ིན་ ི་ ས་ ེ་འཕོ་བཞིན་ ་སངས་ ས་རང་ཉིད་
མིན་པ་གཞན་ ིས་མི་ཤེས་པས་ ག་པར་བཞེད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

ེས་ ་ཆེན་པོར་མཚན་པའི་མཚན་བཟང་པོ་ མ་ ་ ་གཉིས་དང་། དཔེ་ ད་བཟང་པོ་བ ད་

ས་བ ན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ག གས་ ་འདི་ནི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་བ ་པ་ལ་ གས་པ་ མས་དང་
ཐབས་གཅིག་ ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་ ་ི ལོངས་ ོད་ ས
ི ་ ག་ ་དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། ཤིན་ ་ཁ་ན་མ་ཐོ་
བ་མེད་པ་ལ་ཉེ་བར་ལོངས་ ོད་པའི་ ིར།

དེ་ ་ ་ནི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ ་ི ལོངས་ ོད་ ག
ོ ས་

(༥༥༠བ)པའི་ ་ཡིན་ནོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལ་མཚན་དཔེ་འདི་དག་མེད་ཟེར་བ་ནི་ནོར་བ་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་ ་ལ་ཆོས་
འི་མཚན་དཔེ་ཡོད་པ་འདི་སངས་ ས་ནང་ཕན་ ན་ ་ ང་བ་དང་།

ེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་སེམས་དཔའ་

ལ་དེ་ལོངས་ འི་མཚན་དཔེར་ ང་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་མཚན་བཟང་བཤད་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། འོ་ན་དེ་ ་ འི་ལོངས་ ོད་ ོགས་ འི་མཚན་ མ་ ་ ་གཉིས་པོ་དེ་དག་གང་དག་གཅིག་ཡིན་ཅེ་
ན། མདོར་ ག་པ་འ ང་བ་དག་འདིར་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་ ས་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ག་ཞབས་འཁོར་ལོའ་མཚན་དང་ ས་ ལ་ཞབས། །
ག་དང་ཞབས་སོར་ ་བས་འ ེལ་བ་དང་། །
ག་ནི་ཞབས་བཅས་འཇམ་ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས། །
འདི་ཡི་ ་ནི་བ ན་དག་མཐོ་བ་དང་། །
སོར་མོ་རིང་དང་ ིང་ཡངས་ ་ཆེ་ ང་། །
ཞབས་འ ར་མི་མངོན་ ་ནི་ ེན་ ་ ོགས། །
ནི ་པ་ཨེ་ན་ཡའི་འ ་ ག་རིང་མཛས། །
འདོམས་ ི་ ་བ་ བས་ ་ བ་པའི་མཆོག །
པགས་པ་གསེར་མདོག་པགས་པ་ བ་པ་དང་། །
་ནི་རེ་རེ་ནས་གཡས་ལེགས་འ ངས་དང་། །
ཞལ་མཛད་ ས་བ ན་རོ་ ོད་སེང་གེའི་འ ། །
འདི་ཡི་ད ང་པའི་མགོ་ མ་ཐལ་གོང་ ས། །
འདི་ལ་རོ་མི་ཞིམ་པ་རོ་མཆོག་ ང་། །

་ནི་ཉ་ ོ་དྷ་ ར་ ་ཞེང་གབ། །
ག ག་གཏོར་ད ར་ ན་ གས་རིང་མཛས་པ་དང་། །
ཚངས་ད ངས་འ མ་པ་སེང་གེའི་འ ་དང་ཚམས། །
ཤིན་ ་དཀར་དང་ཚམས་མཉམ་ཐགས་བཟང་དང་། །
ངས་ནི་བཞི་བ ་ཐམ་པ་ཚང་བ་དང་། །
ན་ནི་མཐོན་མཐིང་ ན་ ི་བ་མཆོག་གི།
འ ་བ་འདི་དག་ མ་ ་ ་གཉིས་མཚན། །
ག་ཞབས་འཁོར་ལོས་མཚན་པ་དང་། ས་ ལ་ ི་ཞབས་ ར་བར་ ོང་མེད་པར་གནས་པ་ཉིད་དང་། ག་དང་
ཞབས་ ་ི སོར་མོ་ ་བས་འ ེལ་བ་དང་། ག་ནི་ཞབས་བཅས་འཇམ་ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས་པ་དང་། བ་པ་འདིའི་
འི་གནས་དམའ་བ་བ ན་དག་མཐོ་བ་དང་། སོར་མོ་རིང་བ་དང་།

ག་ཞབས་ ི་ ིང་པ་ཡངས་པ་དང་།

ཞིང་ ང་བ་དང་། ཞབས་ ་ི འ ར་ ོང་མི་མངོན་པ་དང་། བ་ ་ནི་ ེན་ ་ ོགས་པ་དང་།
འ ་བ་དང་།

་ཆེ་

ིན་པ་ཨེ་ཉའི་ ིན་པ་

ག་རིང་ཞིང་མཛས་པ་དང་། འདོམས་ ི་ ་བ་ བས་ ་ བ་པའི་རིགས་གཞན་ལས་མཆོག་ ་

ར་པ་དང་། པགས་པ་གསེར་མདོག་འ ་བ་དང་། པགས་པ་ བ་པ་དང་། ་ནི་རེ་རེ་ནས་གཡས་ ་ལེགས་པར་
འ ངས་པ་དང་། ཞལ་རས་མཛད་ ས་བ ན་པ་དང་། རོ་ ོད་སེང་གེའི་འ ་བ་དང་། འདི་ཡི་ད ང་མགོ་ མ་པ་
དང་། ཐལ་གོང་དང་མཐོང་ཀ་ ས་པ་དང་། [རོ་མི་ཞིམ་པ་རོ་མཆོག་ ་ ང་བ་དང་།][ * ] འ ེལ་པར་མི་ ང་བས་
བས་འདིའི་ ས་དག་ བས་ཁ་བ ོངས་ ས།

་ནི་ ་ ོ་དྷ་ ར་ ་ཞེང་གབ་པ་དང་། ག ག་ཏོར་ད ར་ ན།

གས་རིང་མཛས་པ་དང་། ཚངས་པའི་ད ངས་དང་། འ མ་པ་སེང་གེའི་འ ་བ་དང་། ཚམས་ཤིན་ ་དཀར་བ་
དང་། ཚམས་ཚད་མཉམ་པ་དང་། ཐགས་བཟང་(༥༥༡ན)བ་ ེ་ ལ་རིམ་འ ིགས་པ་དང་།

ངས་ནི་བཞི་བ ་

ཐམ་པ་ཚང་བ་དང་། ན་ནི་མཐོན་མཐིང་ ར་མངོན་པར་ ོ་བ་དང་། ན་ ི་ ི་མ་བ་མཆོག་གི་འ ་བ་འདི་དག་ ེ་
མ་ ་ ་གཉིས་ནི་མཚན་བཟང་པོའ།ོ །
དེས་ན་མཚན་འདི་ ་ ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ད་ཆོས་ཡིན་ཏེ། ཇི་ ད་ །

ས་ཅན་ ན་ ིས་ ོད་མཐོང་ན། །
ེས་ ་དམ་པ་ལགས་པར་འཚལ། །
མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་རབ་དང་བར། །
མཛད་པ་ ོད་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །
ི་མཚན་ ིས་ ི་མཛས་པ་དང་། དཔེ་ ད་ ས
ི ་ ེ་ ག་མཛས་པར་བཤད་ཅིང་། འོ་ན་འདི་ ་ ་ ང་ཆེན་སོགས་
ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཡོད་མོད།
འོན་ཏེ་ ད་པར་ནི། ཇི་ ད་ །
བ་མཚན་ ལ་ན་གནས་པ་དང་། །
གསལ་ལ་ ོགས་པས་འཕགས་པ་ཡིན། །
ཅེས་སོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། མཚན་སོ་གཉིས་པོ་རེ་རེ་བཞིན་བཤད་ན། ོན་ ོབ་ལམ་ ་ ་མ་ མས་ལ་ ེལ་བ་དང་བ ་བ་
ལ་སོགས་པའི་ ས་ ག་དང་ཞབས་འཁོར་ལོའ་མཚན་དང་ ན་པ་ཉིད་དང་།

ོན་ ོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ངས་པ་

ལ་བ ེན་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ས་ ལ་བཞིན་ ་ཞབས་ཤནི ་ ་གནས་པ་ཉིད་དང་།

ོན་བ ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་བ ེན་

པས་ ག་དང་ཞབས་ ་ི སོར་མོ་ངང་པའི་ ལ་པོ་ ་ ར་ ་བར་འ ེལ་པ་ཉིད་དང་།

ོན་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ལ་

སོགས་པ་ ་ནོམ་པ་ ིན་པས་ ག་དང་ཞབས་འཇམ་ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས་པ་ཉིད་དང་།

ོན་ ག་པ་ལ་སོགས་

པ་ཤནི ་ ་ ་ནོམ་པ་ ིན་པས་ ག་གི་ ོང་གཉིས་དང་ཞབས་ ་ི ོང་གཉིས་དང་ཐལ་གོང་གི་ ོང་གཉིས་དང་ ག་
པའི་ ོང་ ོགས་མཐོ་བའི་ ིར་བ ན་མཐོ་བ་ཉིད་དང་།
བ་ཉིད་(༥༥༡བ)དང་།

ོན་གསད་པར་ ་བ་ལས་ཐར་བར་ ས་པས་སོར་མོ་རིང་

ོན་ ོག་གི་འཚ་བ་ལ་ཕན་བཏགས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ིང་པ་ཡངས་པ་ཉིད་དང་།

གཅོད་པ་ ངས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ་ཆེ་ཞིང་ ང་བ་ཉིད་དང་།
ཞབས་ལོང་ ་མི་མངོན་པ་ཉིད་དང་།

ོན་ ོག་

ོན་དགེ་བའི་ཆོས་ ད་ལ་ཡང་དག་པར་ ངས་པས་

ོན་དགེ་བའི་ཆོས་ཡང་དག་པར་ ངས་པ་ ེལ་བས་ འི་བ་ ་ ེན་ ་

ོགས་པ་ཉིད་དང་། ོན་རིག་པ་དང་བཟོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ ས་པར་ ས་ཏེ་ཡོན་ལ་སོགས་པ་མ ་བར་ ་ ེ་ ིན་
པས་ ིན་པ་རི་ གས་ཨེ་ན་ཡ་ ་ ་དང་།

ོན་ནོར་བདོག་པ་ལ་ ོང་བ་པོའ་ ེ་བོའ་ ིར་དངོས་པོའ་ཆེད་ ་མ་

ངས་པས་བཞེངས་ནས་མ་བ ད་པར་ ས་མོར་ ེབ་པའི་ ག་རིང་ཞིང་མཛས་པ་ཉིད་དང་།

ོན་ ེ་བོ་ཐམས་

ཅད་ཚངས་པར་ ོད་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་ ་འ ག་པ་དང་།
འདོམས་ ་ི ་བ་ བས་ ་ བ་པ་ཉིད་དང་།

གསང་བར་འོས་པའི་གསང་ཚག་བ ངས་པས་

ོན་གདིང་བ་ ་ནོམ་པ་ ིན་པས་མདོག་གསེར་འ ་བ་ཉིད་དང་།

ོན་ཁང་བཟང་ལ་སོགས་པ་དམ་པ་ ིན་པས་པགས་པ་འཇམ་པ་ཉིད་དང་།
ངས་པས་ ་རེ་རེ་ནས་གཡས་ ོགས་ ་འ ིལ་བ་དང་།
བཀོད་པས་ཞལ་རས་མཛད་ ས་བ ན་པ་ཉིད་དང་།
བསད་པས་རོ་ ོད་སེང་གེའི་འ ་བ་ཉིད་དང་།

ོན་འ ་འཛ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་ ་

ོན་ ེ་བོ་ ་མ་ཐམས་ཅད་གནས་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་

ོན་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཁས་ ག་གི་ཚག་གིས་ ད་ ་མ་
ོན་ ན་པར་ ་བ་དང་ལེགས་པར་ ་བའི་ ེས་ ་མ ན་པར་

ས་པས་ད ང་མགོ་ཤིན་ ་ མ་པ་ཉིད་དང་།

ོན་ ན་ལ་སོགས་པ་ ིན་པས་ཐལ་གོང་ ས་པ་ཉིད་དང་།

ེ་བོ་ནད་པའི་གཡོག་ ས་པས་རོ་ ོ་བའི་མཆོག་མ ེན་པ་ཉིད་དང་།

ོན་ནགས་ཚལ་དང་ ན་དགའ་ར་བ་ལ་

སོགས་པ་ ེད་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་ ་བ ག་པས་ཤིང་ཉ་ ོ་དྷ་ ར་ ་ཞེང་གབ་(༥༥༢ན)པ་ཉིད་དང་།
ག ག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་ ག་པར་ ིན་པས་ད ་ག ག་ཏོར་དང་ ན་པ་ཉིད་དང་།
པ་ག ངས་པས་ གས་རིང་བ་ཉིད་དང་།

ོན་འཇམ་པོ་ལ་སོགས་

ོན་ཚག་འ ལ་པ་ ངས་པས་འ མ་པ་སེང་གེའི་འ ་བ་ཉིད་

ོན་ ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ལེགས་པར་བ ར་བ་ལ་སོགས་པས་ཚམས་དཀར་བ་ཉིད་དང་།

པར་དག་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཚམས་མཉམ་པ་ཉིད་དང་།
ཉིད་དང་།

ོན་

ོན་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ་ི སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམ་པའི་ཆོས་

གོ་བར་ ས་པས་ཚངས་པའི་ད ངས་ཉིད་དང་།
དང་།

ོན་

ོན་འཚ་བ་ མ་

ོན་བདེན་པའི་ཚག་ ན་ ་ ད་པས་ཚམས་ཐགས་བཟང་བ་

ོན་ ་མའི་ཚག་ ངས་པས་ཚམས་བཞི་བ ་མངའ་བ་ཉིད་དང་།

གཅིག་པ་དང་འ ་བར་བ ས་པས་ ན་མཐོན་མཐིང་ཉིད་དང་།

ོན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ ་

ོན་ཁོང་ ོ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་བ ས་པས་

ི་མ་བའི་ ་ ་ཉིད་ ས
ི ་སོ། །
ག མ་པ་ཇི་ ར་འ བ་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

་ བ་པ་ ོན་ ་སོང་བས་འ ས་ ་མཚན་ བ་བོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་

བཅད་པ་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ནི།

འདི་ལ་མཚན་ནི་གང་གང་གི།
བ་པར་ དེ ་པའི་ ་གང་ཡིན། །

དེ་དང་དེ་ནི་རབ་ ོགས་པས། །
མཚན་ནི་འདི་དག་ཡང་དག་འ བ། །
ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་འདི་ལ་འ ས་ ་མཚན་ནི་གང་དང་གང་གིས་ བ་པར་ ེད་པའི་ ་གང་དང་གང་ཡིན་
པ་དེ་དང་དེ་ནི་རབ་ ་ ོགས་པ་ ོན་ ་སོང་བས།

་མཚན་དེའི་ ིར་མཚན་ནི་འདི་དག་ཡང་དག་པར་འ བ་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི། བ བ་ ་མཚན་གང་གི་ བ་པར་ ེད་པའི་ ་གང་ཡིན་པ་དེ་རབ་ ་ ོགས་པས་མཚན་ མ་ ་
་གཉིས་པོ་འདི་དག་འ ང་ངོ་། །
བཞི་པ་ ་མདོ་དང་ ར་བ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། འོ་ན་མཚན་ ི་ ་དེ་གང་ཡིན་(༥༥༢བ)ཅེ་ན། མཚན་བཤད་པ་དེའི་འོག་ ་བར་ བས་ ་ི ཚགས་
་བཅད་པ་དག་གིས་དེའི་ ་བ ན་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

་མ་ ེལ་ལ་སོགས་པ་དང་། །
ཡང་དག་ ངས་པ་བ ན་པ་དང་། །
བ ་བ་བ ེན་དང་ ་ནོམ་པའི། །
དངོས་པོ་ ིན་དང་གསད་ ་བ། །
ཐར་པར་ དེ ་དང་དགེ་བ་ནི། །
ཡང་དག་ ངས་པ་ ེལ་ལ་སོགས། །
བ་ དེ ་ ་ཡི་མཚན་ཉིད་དེ། །
མདོ་ལས་ཇི་ ད་འ ང་བ་བཞིན། །
ཅེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །

ག མ་པ་ནི།

ཚག་ལེ ར་ ས་པ་འདི་གཉིས་ནི་གོང་ཉིད་ ་མཚན་བཤད་པར་བ ོལ་ཟིན་པས་ ར་ཡང་མི་

ིའ།ོ །
་པ་དཔེ་ ད་བཤད་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

དེ་ ར་མཚན་ མས་བ ོད་ནས་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པ་བ ་གཉིས་ ས
ི ་དཔེ་ ད་

བཟང་པོ་ག ང་བར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

བ་པའི་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་དང་། །
མདོག་ མ་མཐོ་དང་སོར་མོ་ མས། །
མ་ ས་ ནི ་ ིས་ ་བ་དང་། །
་མི་མངོན་དང་མ ད་པ་མེད། །
ལོངས་ ་མི་མངོན་ཞབས་མཉམ་དང་། །
སེང་གེ་ ང་ཆེན་ ་དང་ནི། །
་མཆོག་ བས་གཤེགས་གཡས་ ག
ོ ས་དང་། །
མཛས་གཤེགས་ ང་དང་འ ིལ་བག་ཆགས། །
་ི དོར་ ས་འ ་རིམ་པར་འཚམ། །
གཙང་དང་འཇམ་དང་དག་པའི་ ། །
མཚན་ནི་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་དང་། །
་ཡི་ཁོ་ལག་ཡངས་ཤིང་བཟང་། །
གོམ་ ོམས་པ་དང་ ན་གཉིས་ནི། །
དག་དང་གཞོན་ཤ་ཅན་ཉིད་དང་། །

་ མ་མེད་དང་ ས་པ་དང་། །
ཤིན་ ་ ིམས་པའི་ ་ཉིད་དང་། །
ཡན་ལག་ཤིན་ ་ མ་འ ས
ེ ་དང་། །
གཟིགས་པ་ ིབ་མེད་དག་པ་དང་། །
ད ་ མ་ བས་ ནི ་མ་ ོངས་དང་། །
ང་ངེ་བ་དང་ ེ་བ་ནི། །
ཟབ་དང་གཡས་ ག
ོ ས་འ ིལ་བ་དང་། །
ན་ནས་བ ་ན་ ག་པ་དང་། །
ན་ ོད་གཙང་དང་ ་ལ་ནི། །
་ེ བ་གནག་བག་མེད་པ་དང་། །
ག་ནི་ཤིང་བལ་ ར་འཇམ་དང་། །
ག་རིས་མདངས་ཡོད་ཟབ་རིང་དང་། །
ཞལ་ནི་ཧ་ཅང་མི་རིང་དང་། །
མ ་ནི་བི ་པ་ ར་དམར་དང་། །
གས་མཉེན་པ་དང་ བ་པ་དང་། །
དམར་དང་འ ག་གི་ ་ཉིད་དང་། །
ག ང་མཉེན་འཇམ་དང་མཆེ་བ་ མ། །
ོ་དང་དཀར་དང་མཉམ་པ་དང་། །

ནི ་ ིས་ ་དང་ཤངས་མཐོ་དང་། །
མཆོག་ ་དག་པ་དག་དང་ནི། །
ན་ཡངས་པ་དང་ ི་མ་ ག །
པ འི་འདབ་མ་འ ་བ་དང་། །
ིན་ གས་རིང་དང་འཇམ་པ་དང་། །
མ་དང་ ་ནི་མཉམ་པ་དང་། །
ག་རིང་ ས་དང་ ན་མཉམ་དང་། །
ཉམས་པ་ མ་པར་ ངས་པ་དང་། །
ད ལ་བ་ལེགས་པར་འ ས
ེ ་པ་དང་། །
ད ས
ེ ་ཆེ་བ་དང་ད ་ ས་དང་། །
ད ་ ་ ང་བ་ ར་གནག་དང་། །
ག་དང་འཇམ་དང་མ་འཛངས་དང་། །
མི་བཤོར་ ི་ཞིམ་ ེས་ ་ཡི། །
ཡིད་ནི་འ ོག་པར་ དེ ་པ་དང་། །
དཔལ་ ི་བེ ་དང་བ ་ཤིས་ནི། །
སངས་ ས་དཔེ་ ད་བཟང་པོར་བཞེད། །
དང་པོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདིའི་ ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཇི་ ར་ཞེ་ན།

དེ་དག་ནི་དེ་ལ་ ིབ་ ེད་ ི་ ི་མ་ ་མ་

སོགས་ལ་མ་ ས་པ་ མས་ ས་པ་སོགས་ ན་ཅིག་ ེད་ ེན་ ིས་བསལ་ནས།

དེ་ནས་ནང་ ་ གས་ ི་ཡོན་

ཏན་ ི་དཔེ་ ད་པར་བ་ ད་བཞིན་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་འཁོར་དག་ ས་པ་བ ེད་པའི་ ིར་ཏེ། བ་པའི་སེན་མོ་

ཟངས་མདོག་དང་། །མདོག་ མ་མཐོ་དང་སོར་མོ་ མས། ། མ་ ས་ ིན་ ིས་ ་བ་དང་། ། ་མི་མངོན་དང་
མ ད་པ་མེད། །ལོང་ ་མི་མངོན་ཞབས་མཉམ་དང་། །སེང་གེ་ ང་ཆེན་ ་དང་ནི། ། ་མཆོག་ བས་གཤེགས་
གཡས་ ོགས་དང་། །མཛས་གཤེགས་ ང་དང་འ ིལ་བག་ཆགས། ། ི་དོར་ ས་འ ་རིམ་པར་འཚམས། །
གཙང་དང་འཇམ་དང་དག་པའི་ ། །མཚན་ནི་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་དང་། ། ་ཡི་ཁོ་ལག་ཡངས་ཤིང་བཟང་། །
གོམ་ ོམས་པ་དང་ ན་གཉིས་ནི། །དག་དང་གཞོན་(༥༥༣ན)ཤ་ཅན་ཉིད་དང་། ། ་ མ་མེད་དང་ ས་པ་དང་། །
ཤིན་ ་ ིམས་པའི་ ་ཉིད་དང་། །ཡན་ལག་ཤིན་ ་ མ་འ ེས་དང་། །གཟིགས་པ་ ིབ་མེད་དག་པ་དང་། །ད ་
མ་ བས་ ིན་མ་ ོངས་དང་། ། ང་ངེ་བ་དང་ ེ་བ་ནི། །ཟབ་དང་གཡས་ ོགས་འ ིལ་བ་དང་། ། ན་ནས་བ ་
ན་ ག་པ་དང་། ། ན་ ོད་གཙང་དང་ ་ལ་ནི། ། ེ་བ་གནག་བག་མེད་པ་དང་། ། ག་ནི་ཤིང་བལ་ ར་འཇམ་
དང་། ། ག་རིས་མདངས་ཡོད་ཟབ་རིང་དང་། །ཞལ་ནི་ཧ་ཅང་མི་རིང་དང་། །མ ་ནི་བིམ་པ་ ར་དམར་དང་། །
གས་མཉེན་པ་དང་ བ་པ་དང་། །དམར་དང་འ ག་གི་ ་ཉིད་དང་། །ག ང་མཉེན་འཇམ་དང་མཆེ་བ་ མ། ། ོ་
དང་དཀར་དང་མཉམ་པ་དང་། ། ིན་ ིས་ ་དང་ཤངས་མཐོ་དང་། །མཆོག་ ་དག་པ་དག་དང་ནི། ། ན་ཡངས་
པ་དང་ ི་མ་ ག །པ འི་འདབ་མ་འ ་བ་དང་། ། ིན་ གས་རིང་དང་འཇམ་པ་དང་། ། མ་དང་ ་ནི་མཉམ་པ་
དང་། ། ག་རིང་ ས་དང་ ན་མཉམ་དང་། །ཉམས་པ་ མ་པར་ ངས་པ་དང་། །ད ལ་བ་ལེགས་པར་འ ེས་པ་
ེ་མཚམས་དོད་པ་དང་། ད ེས་ཆེ་བ་དང་ད ་ ས་དང་། ད ་ ་ ང་བའི་ཁ་དོག་ ར་གནག་པ་དང་ ག་པ་ ེ་
ཚགས་བཟང་བ་དང་། འཇམ་པ་དང་། ད ་ ་མ་འཛངས་པ་ ེ་མ་འ ེས་པ་དང་། མི་གཤོར་བ་ ེ་མི་ བ་པ་དང་།
ི་ཞིམ་ ེས་ འི་ཡིད་ནི་འ ོག་པར་ ེད་པ་དང་། དཔལ་བེ ་ ེ་བ ་ཤིས་ ང་དང་། གཞན་ ་ཉ་འ ིལ་བ་དང་།
གསེར་ ི་ ་ ོ་བཞི་པ་ ེ་ག ང་ ང་གི་རིས་དང་བཅས་པ་ལ་ནི་སངས་ ས་ ི་དཔེ་ ད་བཟང་པོ་བ ད་ ར་
བཞེད་དོ། །ཞེས་ ་བ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།
དང་།
དང་།

འ ་ ེད་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་ཉིད་ ིས་སེན་མོ་ཟངས་ ི་མདོག་ ་ ་ཉིད་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་(༥༥༣བ)ཕན་པའི་ ག་པའི་བསམ་པ་ཉིད་ ས
ི ་སེན་མོའ་མདོག་ མ་པ་ཉིད་
རིགས་ ་ི མཆོག་ལས་ ེས་པས་སེན་མོ་མཐོ་བ་ཉིད་དང་།

ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཉིད་ ས
ི ་སོར་མོ་

མས་ མ་པ་ཉིད་དང་། དགེ་བའི་ ་བ་བསགས་པ་ཉིད་ ས
ི ་སོར་མོ་ ས་པ་ཉིད་དང་། དགེ་ ་ཡང་དག་པར་
མཐར་ ིས་སོ་སོར་ གས་པ་ཉིད་ ིས་སོར་མོ་ མས་ ིན་ ིས་ ་བ་ཉིད་དང་། ས་ལ་སོགས་པས་ངག་ཡིད་ ་ི
ལས་དང་འཚ་བ་རབ་ ་བ ངས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ་མི་མངོན་པ་ཉིད་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་མ ད་པ་ ོལ་བ་ཉིད་ ི ས་

་མ ད་མེད་པ་ཉིད་དང་། ཤིན་ ་ ས་པའི་ཆོས་ ་ི ོ་ ོས་ཅན་ཉིད་ ས
ི ་ལོང་ ་མི་མངོན་པ་ཉི ད་དང་། བ ོད་
དཀའ་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལས་ ེ་བོ་ ོལ་བར་མཛད་པ་ཉིད་ ིས་ཞབས་མི་མཉམ་པ་མེད་པ་དང་།
ིས་གནོན་པ་ལས་མཁས་པ་ཉིད་ ས
ི ་སེང་གེའ་ི བས་ ་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་།

མི་ཟིལ་

་ཟིལ་ ིས་གནོན་པ་ལ་

མཁས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ང་པོ་ཆེའི་ བས་ ་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་པར་མཁས་པ་ཉིད་ ས
ི ་
ངང་པའི་ བས་ ་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་།

ས
ེ ་ ་ཐམས་ཅད་ ་ི འི་མཆོག་ཉིད་ ་མཁས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ་མཆོག་

གི་ བས་ ་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་ཞེས་འ ང་ལ།
་ ས་སོ།

་མཆོག་ ་མཁས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ ི་གཙ་བོ་ཡིན་པའི་དབང་

། ོར་ ོགས་ ་ི ལམ་དང་མ ན་པར་གཤེགས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཏེ།

གཡས་ནས་བ ོར་ཏེ་འ ོ་བ་འཇིག་ ེན་ན་གཙ་ཆེ་བའི་ ིར།

གཡས་ ོགས་ ་ ག
ོ ་ཅིང་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་།

མཛས་པར་མཁས་པ་ཉིད་ ས
ི ་མཛས་པར་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་།
གཡོ་བར་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་།

གང་ ོར་ནས་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་

ག་ ་སེམས་ ་ ་མི་མངའ་བ་ཉིད་ ིས་མི་

ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པར་བ ོད་པར་མཛད་པ་(༥༥༤ན)ཉིད་ ས
ི ་ ་འ ིལ་བག་

ཆགས་པ་ལེགས་པར་མཉེན་ཅིང་ ེམ་ཟབ་འ ོར་བ་ཉིད་དང་།

ིག་པའི་ཆོས་དང་མ་འབགས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ་ ི་

དོར་ ས་པ་ ་ ་ཉིད་དང་།

ག ལ་ ་དང་འཚམས་པའི་ཆོས་ ོན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ་ཆག་ཚད་ ་ི རིམ་

པར་འཚམས་པ་ཉིད་དང་།

་ལ་སོགས་པ་ ན་ ་ ོད་པ་གཙང་བའི་ ིར་ ་ མ་པར་དག་པ་ ེ་གཙང་བ་ཉིད་

དང་། གས་ གས་ ེ་ཅན་ ི་ ིར་ ་འཇམ་པ་ཉིད་དང་། གས་ མ་པར་དག་པའི་ ིར་ ་ མ་པར་དག་པ་ཉིད་
དེ་འ ལ་པ་མེད་པ་ཉིད་དང་།

ཆོས་འ ལ་བ་ལ་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་ ིར་མཚན་སོ་གཉིས་ ོགས་པ་ཉིད་དང་།

ཡངས་ཤིང་མཛས་པའི་ཡོན་ཏན་ ག
ོ ས་པའི་ ིར་ འི་ཁོ་ལག་ ས་དང་ཡན་ལག་ཡངས་པ་ ེ་ ་ཆེ་བ་དང་བཟང་
བ་ ེ་རགས་པ་ཉིད་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་ གས་ ོམས་པའི་ ིར་གོམས་པ་ ོམས་པ་ཉིད་དང་། མ་པར་དག་པའི་
ཆོས་ ོན་པའི་ ིར་ ན་ མ་པར་དག་པ་ཉིད་དང་། ཆོས་གོས་ ེད་ ་བར་ ོན་པའི་ ིར་ ་ཤིན་ ་གཞོན་ཤ་ཅན་
ཉིད་དང་།

གས་ ག་ ་མ་ མ་པའི་ ིར་ འི་ ོགས་གང་ས་ནས་ མ་པ་མེད་པ་ཉིད་དང་། དགེ་བའི་ ་བ་ཡང་

དག་པར་འཕགས་པའི་ ིར་ ་བར་ ོང་མེད་པར་ ས་པ་ཉིད་དང་།

ཡང་ ིད་ཟད་པ་ཉིད་ ་ི ིར་ ་ཤིན་ ་

ིམས་པ་ ེ་ཤེད་ཆེ་ཞིང་ ར་བ་དང་། ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཤིན་ ་ མ་པར་ ེ་བ་ ོན་པར་མཛད་པ་ཉིད་
་ི ིར་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཤིན་ ་ མཚམས་ལེགས་པར་དོད་པས་ མ་པར་འ ེས་པ་ཉིད་དང་། ཚག་གི་དོན་
ཤིན་ ་ མ་པར་དག་པ་ ོན་པས་གཟིགས་པ་རབ་རིབ་མེད་ཅིང་ མ་པར་དག་པ་ཉིད་དང་།

ོབ་མ་ ལ་ ིམས་

ན་ མ་ཚགས་པར་ ར་པ་ཉིད་ ས
ི ་ད ་ མ་པ་ཉིད་དང་། འཁོར་བའི ་ ོན་ ིས་མ་ གས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ད འི་

(༥༥༤བ) ེད་ བས་ཡང་དག་པར་ ིན་པ་ཉིད་དེ་ ེད་ བས་ ེད་པ་དང་། ང་ ལ་ ི་འ ིང་བག་བཅོམ་པ་ཉིད་
་ི འི་མ ན་ ོངས་པ་མེད་པ་ཉིད་དང་།

ཆོས་ཟད་པ་ མ་པར་བ ོག་པ་ཉིད་ ིས་ ེ་བའི་ངོས་ ལ་བ་ ེ་ངོས་

གཟར་བར་ ང་ངེ་བ་ཉིད་དང་། ཆོས་ཟབ་མོ་ ོགས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ེ་བ་ཟབ་པ་ཉིད་དང་།
པར་འ ར་བ་ཉིད་ ས
ི ་ ེ་བ་གཡས་ ོགས་ ་འ ིལ་བ་ཉིད་དང་།
འི་ཆ་ ན་ནས་མཛས་པ་ཉིད་དང་།

ོ བ་མ་མ ན་པར་འཛན་

འཁོར་ ན་ནས་མཛས་པར་ ར་པ་ཉིད་ ི་

གས་གཙང་བ་ཉིད་ ིས་ ན་ ་ ོ ད་པ་གཙང་བ་ཉིད་དང་།

ས་མ་ཡིན་

གནས་ བས་མ་ཡིན་པས་འ ོ་བ་འ ལ་བའི་ཆོས་དང་ ལ་བ་ཉིད་ ་ི ་ལ་ ེ་ ག་ ་ ་ེ བ་དང་ ི་ལ་གནག་བག་
མེད་པ་ཉིད་དང་།

ས་ལ་སོགས་པ་ཟོ་མདོག་བདེ་བ་འཐོབ་པའི་ཆོས་ ོན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ག་ཤིང་བལ་

ར་ཤནི ་ ་འཇམ་པ་ཉིད་དང་། མདངས་ཏེ་གཟི་བ ིད་ཡོད་པའི་དགེ་ ོང་ཆེན་པོ་བ ེས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ག་གི་རི་མོ་
ལ་མདངས་ཡོད་པ་ ེ་ ག་པར་འོད་གསལ་བ་ཉིད་དང་། ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་གནས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ག་གི་རི་མོ་ཟབ་པ་
ཉིད་དང་།

ི་ ས
ེ ་ ་ཡང་དག་པར་ཏེ་འཁོར་བ་ཇི་ ིད་བར་ཡོངས་ ་དག་པའི་ཆོས་ ོན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ ས
ི ་

ག་གི་རི་མོ་རིང་བ་ཉིད་དང་། བ བ་བ་རབ་ ་མང་པོ་ ན་ ོན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ ིས་ཞལ་ ི་ ོས་ཧ་ཅང་ཡང་
མི་རིང་བ་ཉིད་དང་། འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ག གས་བ ན་དང་འ ་བར་ ག
ོ ས་པ་ཉིད་ ས
ི ་མ ་ཤིང་ཐོག་བིམ་པ་
ར་དམར་ཞིང་གསལ་བ་ཉིད་དང་། ཚག་འཇམ་པོས་འ ལ་བ་ཉིད་ ིས་ གས་མཉེན་པ་ཉིད་དང་། ཡོན་ཏན་
འཐད་པ་མང་བ་ཉིད་ ས
ི ་ གས་ བ་པ་ཉིད་དང་།

ཆོས་འ ལ་བ་ ིས་པའི་ ེ་བོ་ཆགས་པ་ཅན་ ིས་གཏིང་

དཔག་དཀའ་བ་ཉིད་ ས
ི ་ གས་དམར་བ་ཉིད་དང་། བ ེངས་(༥༥༥ན)པ་ཐམས་ཅད་མི་མངའ་བ་ཉིད་ ས
ི ་འ ག་
གི་ ་དང་ ན་པ་ཉིད་དང་།

ན་པ་ལ་སོགས་པ་ག ང་བ་ཉིད་ ིས་ག ང་ ན་ཅིང་མཉེན་ལ་འཇམ་པ་ཉིད་དང་།

ིད་པར་ ན་ ་ ོར་བ་བ མས་པ་ཉིད་ ས
ི ་མཆེ་བ་ མ་པ་ཉིད་དང་།

ེ་བོ་ག ལ་དཀའ་བ་འ ལ་བར་མཛད་

པ་ཉིད་ ས
ི ་མཆེ་བ་ ོ་བ་ཉིད་དང་། ཆོས་འ ལ་བ་ཤིན་ ་དཀའ་བ་ཉིད་ ས
ི ་མཆེ་བ་དཀར་བ་ཉིད་དང་། མཉམ་པ་
ཉིད་ ་ི ས་ལ་གནས་པ་ཉིད་ ིས་མཆེ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། མཐར་ ིས་མངོན་པར་ ོགས་པ་ཡང་དག་པར་རབ་
་ ོན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ ས
ི ་མཆེ་བ་ ིན་ ིས་ ་བ་ཉིད་དང་།
མཐོ་བ་ཉིད་དང་།

ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་གནས་པ་ཉིད་ ི ས་ཤངས་

ེ་བོ་གཙང་མ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཤངས་གཙང་བ་ཉིད་དང་། ཆོས་ཤིན་ ་ ་ཆེ་བའི་

ིར་ ན་ཡངས་པ་ཉིད་དང་། སེམས་ཅན་ ི་ཚགས་ ངས་པ་ཉིད་ ི་ ི་མ་ ག་པ་ཉིད་དང་། འ ོ་བ་གཞོན་ ་མ་
ཐམས་ཅད་མངོན་པར་མ ་བ་ཉིད་ ས
ི ་ ན་དཀར་ནག་སོ་སོར་འ ེས་ཤིང་པ འི་འདབ་མ་ ར་དངས་པ་ ་ ་
ཉིད་དེ་པད་དཀར་ ི་ ་བ་ནག་པོའ་ཐིག་ལེ་མདངས་མ་འ ེས་པ་ ་ འོ། ། ག་ ་སེམས་ཅན་ ི་གནས་ལ་ ི་ ེས་

་གཟིགས་པ་ཉིད་དང་།

ཡང་ན་འཁོར་ ི་ ོད་པ་ལ་ ེས་ ་གཟིགས་པ་ཉིད་ ་ི ིན་ གས་རིང་བ་ཉིད་དང་།

ཆོས་འ ལ་བ་འཇམ་པོ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ིན་མ་འཇམ་པ་ཉིད་དང་།

གས་ ་ི ད་དགེ་བས་བ ན་པ་ཉིད་

ས
ི ་ ིན་མ་ མ་པ་ཉིད་དང་། ན་ ་ ོན་གཟིགས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ིན་མའི་ ་མཉམ་པ་ཉི ད་དང་། མཆོག་ ་གནོད་
པ་བ ོག་པར་མཛད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ག་རིང་ཞིང་ ས་པ་ཉིད་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ག ལ་ལས་ མ་
པར་ ལ་བ་ཉིད་ ས
ི ་ ན་མཉམ་པ་ཉིད་དང་།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་དགེ་བའི་ ད་མ་ཉམས་པར་

(༥༥༥བ)མཛད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ན་ ི་དབང་པོ་མ་ཉམས་པ་ཉིད་དང་།

་བས་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་གཞན་ ་མི་

འ ར་བ་ཉིད་ ས
ི ་ད ལ་བ་ལེགས་པར་མཚམས་དོད་དེ་འ ེས་པ་ཉིད་དང་།
མཛད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ད ལ་བའི་ད ེས་ཆེ་བ་ཉིད་དང་།
་ ས་པ་ཉིད་དང་།

་བ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་

ོན་ལམ་ ི་མཆོག་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ད ་ཤིན་

ལ་ ི་དགའ་བ་བ ོག་པར་མཛད་པ་ཉིད་ ས
ི ་ད ་ ་ ང་བ་ ར་གནག་པ་ཉི ད་དང་།

མཐོང་བ་དང་ ོམ་པས་ ང་བར་ ་བའི་བག་ལ་ཉལ་ ངས་པའི་ ིར་ད ་ ་ ག་པ་ཉིད་དང་། ཡོངས་ ་བ ན་
པའི་ ོ་འཇམ་པོས་ཡོངས་ ་ཤེས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ད ་ ་འཇམ་པ་ཉིད་དང་།
འ གས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ད ་ ་ནང་མ་འཛངས་པ་ཉིད་དང་།
ཉིད་དང་།

གས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པས་མ་

ག་ ་ཚག་མི་ བ་པ་ཉིད་ ས
ི ་ད ་ ་མི་གཤོར་བ་

ང་ བ་ ་ི ཡན་ལག་མེ་ཏོག་གི་ ི་བ མ་པ་ཉིད་ ས
ི ་ད ་ ་ ི་ཞིམ་པ་ཉིད་དང་།

་མཛས་པར་ ར་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ག་དང་ཞབས་དཔལ་ ི་བེ ་ ེ་དགའ་བ་ ང་དང་།

མ་པ་ཐམས་ཅད་

བ ་ཤིས་ ་ི མཚན་མ་ ེ་

མཛས་པར་ ེད་པ་གཞན་དང་། ག ང་ ང་འ ིལ་པས་བ ན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ ལ་ ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ང་ ལ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ལས་ ལ་ ་གདོད་འ ང་བ་ ར་ ང་བས་དེ་ ར་ ་ག མ་

པ་བ ན་ནས། བཞི་པ་ ལ་པའི་ ་ ིས་པའི་ ེ་བོ་ཐམས་ཅད་དང་ ན་མོང་བ་འདིར་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི།

གང་གིས་ ིད་པ་ཇི་ ིད་པར། །
འ ོ་ལ་ཕན་པ་ ་ཚགས་དག །
མཉམ་ ་མཛད་པའི་ ་དེ་ནི། །
བ་པའི་ ལ་ ་ ན་མི་འཆད། །

མདོར།
རབ་འ ོར་གཞན་ཡང་ཆོས་དེ་དག་ ོགས་པར་ ས་ནས་ ་ན་མེད་པའི་ ང་ བ་ ་འཚང་ ་ ེ།
ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་དཔག་ ་མེད་པ་མཐའ་མེད་པར་ ས་ཐམས་ཅད་ ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་(༥༥༦ན) ས་ ་ི ལ་པ་ ་ཚགས་པའི་
ིན་ལས་ ས
ི ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་མཛད་པ་དེ་ ར་ ང་སེམས་ཆེན་པོས་ མ་ལ་བ བ་པར་ འོ།
ཞེས་སོགས་ ་ི དོན་ནི།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ལ་པ་ ་ཚགས་པ་ཐ་དད་པ་གང་གིས་ ས་ ིད་པ་ཇི་ ིད་ ི་

བར་ ་འ ོ་བ་ ེ་ ེ་ འི་ཚགས་ ་ི མཐའ་མ་ཟད་ ི་བར་ ་སངས་ ས་ ིས་ཕན་པའང་ ་ཚགས་ ་བ བ་པར་
མཛད་པ་དག་ ན་ཅིག་ འམ། མཉམ་པ་ཉིད་ ་མཛད་པའི་ ་དེ་ནི་ བ་པའི་ ལ་ ་ ེ་ ན་འཆད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ལ་ ་འདིའི་ ལ་ནི་ངེས་པ་དང་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཇོ་བོས།
ངེས་པ་བཞི་དང་ ལ་བས་ན། །
ཇི་ ་བ་དང་ཇི་ ་ ། །
དེ་ ་བ་དང་དེ་ ་ ། །
ོན་པ་ ལ་པའི་ ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
གཞན་ཡང་མཆོག་གི་ ལ་ ་ནི། ད་ ར།
གས་ ེ་ཆེན་པོས་འཇིག་ ེན་མ ེན། །
འཇིག་ ེན་ ན་ལ་གཟིགས་ནས་ནི། །
ཆོས་ ་ི ་ལས་མ་གཡོས་པར། །
ལ་པའི་རང་བཞིན་ ་ཚགས་ ས
ི །།
ེ་བ་མངོན་པར་ ེ་བ་དང་། །
དགའ་ ན་ནས་ནི་འཕོ་བ་དང་། །
མས་ ་འ ག་དང་བ མས་པ་དང་། །
བཟོ་ཡི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང་། །
བ ན་མོའ་འཁོར་ད ེས་རོལ་པ་དང་། །

ངེས་འ ང་དཀའ་བ་ ད་པ་དང་། །
ང་ བ་ ིང་པོར་གཤེགས་པ་དང་། །
བ ད་ ེ་འཇོམས་དང་ ོགས་པར་ནི། །
ང་ བ་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་དང་། །
་ངན་འདས་པར་གཤེགས་མཛད་ མས། །
ཡོངས་ ་མ་དག་ཞིང་ མས་ ། །
ིད་པ་ཇི་ ིད་གནས་པར་ ོན། །
ཅེས་འ ང་བ་ ར་རོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ནི།

་ བ་པ་ལ་སོགས་ཏེ་ ལ་པའི་ ་ག མ་ ི་ག གས་གང་གིས་ ས་འཁོར་བ་ཇི་ ིད་པར་

གནས་འཇིག་ ེན་ ་ི ཁམས་ཐམས་ཅད་ ་ ལ་སེམས་ཅན་ མས་ ་ི འདོད་པའི་དོན་རང་གི་དོན་བཞིན་ ་མཉམ་
པ་ཉིད་ ་བ བ་པར་(༥༥༦བ)མཛད་པའི་ ་དེ་ནི་ག ལ་ ་མཐས་ག གས་པ་མེད་པ་དག་གི་ངོར་ ན་ཆགས་པ་
ཉིད་ ས
ི ་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ ་ི ལ་པའི་ ་ ན་མི་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ས་པ།
གངས་ཅན་འ ་བའི་ ོག་ ར་མ་བ ོལ་ཞིང་། །
ཐ་ ད་བ ས་པའི་ཚག་ ེང་མི་ཤེས་བཞིན། །
ལ་དོར་བ ོན་འདོར་གནས་ལ་མི་མཁས་ ང་། །
ེ་བ ན་ག ང་གི་དགོངས་པ་ ང་ནས་ལོན། །ཅེས་སོ། །
བཞི་པ་མཛད་པ་ ིན་ལས་ལ། ིའི་དོན་དང་། ག ང་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

གདོད་མའི་ ིང་པོ་ ི་ ལ་ཆོས་ འི་མཛད་ ིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འ ག་པ་ ོགས་ ིན་

ངས་ག མ་ལ་མ་བ ོས་ ང་།

གནས་ བས་ ་དེ་ག མ་ ས་པའི་མ ་ལས་གསར་ ་སངས་ ས་པ་ ར་

ོན་པའི་ཆོས་ ་དེའི་ ིན་ལས་ནི་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དམིགས་པའི་ ེན་ ་ ས་ནས། ཆོས་
་ི འི་མ ེན་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་ ེན་དང་། དེ་ཉིད་དེའི་བདག་ ་ ེ། ངོ་བོའ་ ོ་ནས་དེ་མ་ཐག་ ་དང་། ེད་པའི་ཆ་
ནས་བདག་ ར་བཞག་པ་ལས།

གཞན་ ི་དོན་བ བ་པའི་ ིན་ལས་ཏེ་ ་བ་དེ་འཁོར་བ་མ་ ོང་གི་བར་ ་ ན་

བ་ ན་མི་འཆད་པར་འ ང་བ་ཡིན་ནོ།

། ིན་ལས་འདི་དག་གི་ངོ་བོ་ནི་མ ེན་བ ེ་ ས་པའི་ངོ་བོ་ ེ་རིག་པར་

བཞག་ན་མཛས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ ིན་ལས་འདི་ལ་ ེད་པ་པོ་ལ་དང་། ་བ་ ལ་ལ་ཡོད་པའི་ ིན་ལས་གཉིས་
།ི དང་པོ་ནི། ཟག་མེད་ ་ི ཡེ་ཤེས་ཆོས་ ་ི ་ ེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་ ་བཞག་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
བདག་ ེན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ གས་ ེ་དང་ ིན་ བས་ ི་ ོབས་ ིས་སེམས་ཅན་ མས་ ི་བསོད་ནམས་
ཆ་མ ན་དང་།

ཐར་པ་ཆ་མ ན་ ི་དགེ་བའི་ ་བ་གོང་འཕེལ་ ་འ ་ ེད་པ་དེ་ཡིན་ནོ།

།དེ་ ར་འ ང་བའང་

(༥༥༧ན) ིན་ལས་ ་ི ག་ ེས་ཉིད་ཡིན་པས་ ིན་ལས་ ་བ ང་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ ིན་ལས་དེ་ ལ་ཇི་ ར་ ་
འ ག་ཅེ་ན། ག ལ་ ་ལམ་ ི་ ེན་དང་། ལམ་དང་། དེའི་འ ས་ ་ལ་བཀོད་པ་ ེ་ག མ་ ི་ ལ་ ིས་འ ག་པ་
ནི་ ད་ ་མའི་འ ེལ་པ་སོགས་ ་གསལ་བའི་ ིར་ ོས་པ་ཆོག་གོ། །
གཉིས་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། བཤད་པ་དེ་ ར་རང་བཞིན་ ི་ ད་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི འི་བདག་ཉིད་གང་ཡིན་པ་ལ་ ིབ་ ེད་ ་ི ི་
མ་སེལ་བའི་ འི་ ད་པར་ ོར་བཞི་བ ོམས་པའི་ ོབས་ལས་ ང་བའི་གཉེན་པོས་ ི་མ་བསལ་བས།

ལ་ཅན་

ི་ ད་པར་སངས་ ས་ནང་ཕན་ ན་དང་། ལ་སོགས་པས་སེམས་དཔའ་དང་། ཉན་རང་། སོ་ ེའི་གཟིགས་ ལ་
དང་། མཐོང་ ལ་ ི་ ད་པར་ ི་ ལ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ ་ངེས་ཏེ། རིམ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ ་དང་། ལ་སོགས་པས་
ལོངས་ ལ་ལ་བ ོས་ནས་ ེ་འཕགས་སོ་སོས་རབ་ ་བ གས་པའི་ ་ག མ་བ ན་ནས།
གཞན་ ི་དོན་ཇི་ ར་བ བ་ཅེ་ན།

་དེ་དག་གིས་

ན་ ོབ་ ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ ་ཁོ་ན་ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་དང་། ལ་སོགས་

པས་ ལ་པའི་ ར་ག ལ་ ་གཞན་ ི་ ང་བར་མོས་པ་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་བ ེད་པའི་ ོ་ནས་སེམས་ཅན་ ི་
དོན་ ི་ ་བ་མཛད་པས་ན། ག ལ་ འི་ ེ་བོའ་ ང་བ་ལ་བ ེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལས་དེའི་ ེན་བདག་པོའི་ ེད་
པ་ལ་བ ོས་པའམ་བ ེན་ནས་འ ང་བ་ མས་ནི་ཆོས་ ་ི འི་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
དེའང་ལས་ ་ ་བ་སེམས་ཅན་ ི་ ད་ ་ི ིབ་པ་འདོར། གཉེན་པོ་བ ེད་ལ། དེ་ ེད་པ་པོ་གང་ཞེ་ན། སངས་
ས་འཇིག་ ེན་ ་ ོན།

དེས་ ང་དོར་ ི་གནས་བ ན།

དེ་ལ་བ བས་པ་ལས་ ་བ་སེམས་ཅན་འགགས།

གདོད་མའི་སངས་ ས་རང་བཞིན་ ིས་འོད་གསལ་(༥༥༧བ)བ་དེ་དེའི་ ་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ལ། འ ག་ ལ་ ན་མི་འཆད་པ་དང་། ིན་ལས་ཉི་ ་ ་བ ན་ ས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བ ་
བ་དང་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ཆོས་ ི་ ་ཡི་ ིན་ལས་ནི། །
མ་པ་ཉི་ ་བ ན་ ་བཞེད། །
ཆོས་ཉིད་ ་ི ་ ན་ཆད་མེད་པ་དེ་བཞིན་ ་འཁོར་བ་ཇི་ ིད་པར་འདིའང་ ན་འཆད་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་
ན་ཆད་མེད་པ་གང་ཞིག །དེ་ ན་ཆད་མེད་ན་དེས་བསགས་པའི་ལས་ ན་མི་ཆད་པར་འདོད་པའི་ ིར་ཆོས་ འི་
ིན་ལས་ནི་ཇི་ ིད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ ིད་ལ་འ ག་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། མདོར།
རབ་འ ོར་ངས་འདི་ནས་སངས་ ས་ ་ི ན་ ིས་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པར་གཟིགས་ནས། ཤར་
ོགས་ ་ི འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ག འི་ ང་གི་ ེ་མ་ ེད་ན་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
དག་ཆེད་ ་བསམས་ཏེ་སེམས་ཅན་ད ལ་བ་ མས་ ི་ ག་བ ལ་ཞི་བར་ ས་ནས།
ཞེས་སོགས་ཉེར་བ ན་པོ་ནི།
འ ོ་ མས་ཞི་བའི་ལས་དང་ནི། །
བ ་ མ་བཞི་ལ་དགོད་པ་དང་། །
ན་ནས་ཉོན་མོངས་བཅས་པ་ཡི། །
མ་པར་ ང་བ་ ོགས་པ་དང་། །
སེམས་ཅན་ མས་དོན་ཇི་བཞིན་ ི། །
དོན་དང་ཕ་རོལ་ ིན་ ག་དང་། །
སངས་ ས་ལམ་དང་རང་བཞིན་ ིས། །
ོང་པ་ཉིད་དང་གཉིས་ཟད་དང་། །
བ ་དང་དམིགས་པ་མེད་པ་དང་། །
ས་ཅན་ མས་ནི་ཡོངས་ ིན་དང་། །
ང་ བ་སེམས་དཔའི་ལམ་དང་ནི། །
མངོན་པར་ཞེན་པ་བ ོག་པ་དང་། །

ང་ བ་ཐོབ་དང་སངས་ ས་ཞིང་། །
མ་པར་དག་དང་ངེས་པ་དང་། །
སེམས་ཅན་དོན་ནི་ཚད་མེད་དང་། །
སངས་ ས་བ ེན་སོགས་ཡོན་ཏན་དང་། །
ང་ བ་ཡན་ལག་ལས་ མས་ནི། །
ད་མི་ཟ་དང་བདེན་མཐོང་དང་། །
ིན་ཅི་ལོག་ནི་ ངས་པ་དང་། །
དེ་གཞི་མེད་པའི་ ལ་དང་ནི། །
མ་པར་ ང་དང་ཚགས་དང་ནི། །
འ ས་ ས་འ ས་མ་ ས་པ་ལ། །(༥༥༨ན)
ཐ་དད་ཡོངས་ ་མི་ཤེས་དང་། །
་ངན་འདས་ལ་དགོད་པ་ ེ། །ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ནི།
ཆོས་ ་ི ་ཡི་འ ིན་ལས་ནི། །
མ་པ་ཉི་ ་བ ན་ ་བཞེད། །
ཅེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་འ ེལ་པ་ལ་ག མ། ིན་ལས་ ་ི ད ེ་བ། དེའི་ ས། བར་ ི་གོ་རིམ་ མས་མཚན་ ས་པར་བ ན་
པའོ། །
དང་པོ་ལ། ལམ་ ི་ ེན་ལ་འགོད་པ། ལམ་ལ་འགོད་པ། དེའི་འ ས་ ་ལ་འགོད་པ་དང་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

སེམས་ཅན་གང་དག་ངེས་ལེགས་ ་འ ག་པའི་དང་པོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ིན་ལས་ ས
ི ་

བདེ་འ ོ་བཟང་པོ་དང་ངན་འ ོ་བཟང་པོ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པར་གནས་པའི་མཚན་
ཉིད་ ་ ོགས་པས་རིམ་བཞིན་འ ོ་བ་རབ་ ་ མ་པར་ཞི་བའི་ ེན་ལ་འགོད་པའི་ ིན་ལས་འ ག་པར་མཛད་པ་
ནས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཚགས་ལམ། ོར་ལམ། མཐོང་ལམ། ོམ་ལམ་ལ་འགོད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། གཞན་ ད་ ིན་ ེད་ ་ི ོར་བ་དང་། བདེན་བཞི་ ོགས་པའི་ ་བ་ལ་འགོད་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ིན་ལས་དེས་ཚགས་ལམ་ནས་ ིན་པ་ལ་སོགས་པ་བ ་བའི་དངོས་པོ་

བཞི་ལ་བཀོད་དེ་རིམ་བཞིན་ ད་ ིན་པར་ ེད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཚགས་ལམ་པའི་ ད་དེར་ཐོས་པ་ལས་ ང་བ་དང་། ལ་སོགས་པས་བསམ་ ང་གི་ཤེས་པས་མི་
མ ན་པའི་ ོགས་གཉེན་པོས་རིམ་བཞིན་དོར་བ་དང་།

ང་བའི་ ོ་ནས་གནས་ ལ་ ོགས་པར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ ིན་ལས་ ས
ི ་མཛད་ནས་སོ། །
གཉིས་པ་ ོར་ལམ་ལ་འགོད་པ་ལ་ག མ། གཞན་དོན། རང་དོན། གཉིས་དོན་ལ་འགོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ལམ་ ་མར་བཀོད་པ་དེ་ནས་ ་མའི་དངོས་ལ་ ་མའི་མཁན་བཞིན་ ་ ེས་(༥༥༨བ) ་ཆགས་པ་
དང་། ལ་སོགས་པས་ཁོང་ ོ་བ་སོགས་ ན་ད ིས་ ས
ི ་ མ་པར་དབེན་པ་ཉིད་ ས
ི ་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ཏེ་གཞན་
ི་དོན་ མས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་བཞིའི་མཚན་ཉིད་ཇི་ ་བའི་བདག་ཉིད་ ་ི གནས་ལ་གཞན་དག་བཀོད་དོ།
།
གཉིས་པ་ནི། དེའི་ ེས་ལ་རང་གི་དོན་འཁོར་ག མ་ ་ མ་པར་དག་པས་རབ་ ་ ེ་བའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་
ལ་གོམས་པར་ ེད་པ་ལའོ། །
ག མ་པ་ལ། ་ ིན་ ེད་དང་། ་བ་ མ་དག་ལ་བཀོད་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

མངོན་ ོགས་དེའི་འོག་ ་རང་དང་གཞན་ ི་དོན་ ་ི མཚན་ཉིད་སངས་ ས་ ་ི ལམ་ ེ་དགེ་བ འི་

ལས་ ི་ལམ་ལ་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་བཀོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ ས
ི ་ ོང་པ་ཉིད་གོམས་པ་ལའོ། །
ག མ་པ་མཐོང་ལམ་ལ་བཀོད་པ་ནི།

དེའི་ ེས་ལ་གཙ་ཆེར་ ིན་པའི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ོགས་པ་ལ་བ ེན་

ནས་ས་དང་པོར་ཆོས་ ་ི ད ིངས་དག་པའི་ངོ་བོ་ཁོ་ནར་ མ་པ་ ན་ ་འ ་ོ བར་ ོགས་པའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ ་
མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་འགོད་དོ། །
བཞི་པ་ ོམ་ལམ་ལ་འགོད་པ་ལ། མ་དག་ས་ལ་འགོད་པ་དང་། དག་ས་ལ་འགོད་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ་ག མ། ས་གཉིས་པ་དང་ག མ་པ་ལ་འགོད་པ། བཞི་པ་སོགས་ག མ་ལ་འགོད་པ། བ ན་པ་ལ་
འགོད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཚགས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ར་པས་ས་གཉིས་པ་དང་། ལ་སོགས་པས་ ལ་ ིམས་ ་ི
ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བ ར་བཏགས་པའི་ཤེས་པ་ལ་འགོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཚགས་ ོགས་པ་ལས་ ་མ་དེ་བཞིན་ ་རིམ་ ིས་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་
པ་ལ་བ ེན་ནས་ས་བཞི་པ་དང་།

་པ་དང་།

ག་པ་ལ་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་ འི་ (༥༥༩ན)དངོས་པོ་ལ་མ་ཞེན་

པའི་མཚན་ཉིད་ ས
ི ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་ ་མེད་པ་ལའོ། །
ག མ་པ་ནི། དེའ་ི འོག་ ་ས་བ ན་པ་ལ་ཐབས་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ ོབས་ ས
ི ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ ་ ིན་
པར་ ེད་པ་ལའོ། །
གཉིས་པ་དག་ས་ལ་འགོད་པ་ལ་ག མ། ས་བ ད་པ་ལ། ད ་པ་ལ། བ ་པ་ལ་འགོད་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ལ་དང་། མངོན་ཞེན་ ངས་པ་ལ་བཀོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དེ་ནས་ ོབས་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ ོབས་ ས
ི ་ས་བ ད་པ་ལ་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་ ན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ལམ་ལ་འགོད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། ས་དེ་ནས་གནས་ ལ་ ི་དེ་ཉིད་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ ངས་པ་ལའོ། །
གཉིས་པ་ས་ད ་པ་ལ་འགོད་པ་ནི། དེའི་ ེས་ལ་ད ་པ་ལ་ ོན་ལམ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་མ ས་ ང་ བ་
ར་ ་ཐོབ་པར་ ེད་པ་ལའོ། །
ག མ་པ་ས་བ ་པ་ལ་འགོད་པ་ལ་ག མ། ས་བ ་ཐོབ་མ་ཐག་པ་ལ་དང་།

ེ་བ་གཅིག་ཐོགས་ ི་ལམ་དང་།

ད་པར་ ི་ལམ་ལ་འགོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེའི་འོག་ ་ཡེ་ཤེས་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་ ོབས་ ས
ི ་ས་བ ་པ་ལ་སངས་ ས་ ི་ཞིང་ ་ཚགས་
པ་ མ་པར་དག་པར་ ས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའ་དབང་བ ར་བ་ལ་བཀོད་
པར་མཛད་ནས། ཞེས་སོ། །
དབང་བ ར་ ལ་ནི་འ ག་པ་སོགས་ལས་ཤེས་པས་ ོས་པ་ཆོག་གོ། །
གཉིས་པ་ ེ་བ་གཅིག་ཐོགས་ ་ི ས་ལ་ག མ། སངས་ ས་ ་ ར་ངེས་པ་ལ་དང་། གཞན་ ིན་ ེད་ལ་དང་།
བཤེས་གཉེན་བ ེན་པ་ལའོ། །
དང་པོ་ནི། ཡང་ས་བ ་པ་དེ་ཉིད་ལ་ ེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་རང་གི་(༥༥༩བ)ངོ་
བོ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་སོ་སོར་ངེས་པར་འགོད་པར་མཛད་པ་དང་།

གཉིས་པ་ནི། ོགས་བ འི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ་ི སེམས་ཅན་ ི་དོན་དང་།
ག མ་པ་ནི། དག་པ་དང་མ་དག་པའི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ ་སངས་ ས་ ་ི ང་ ་ཉེ་བར་འ ོ་བ་
དང་། ལ་སོགས་པས་ཆོས་ཉན་པའི་ཡོན་ཏན་སོགས་ལ་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ ད་པར་ ི་ལམ་ལ་འགོད་པ་ལ་བ ད།
འ ས་ ད་མི་ཟ་བ་དང་། གནས་ ལ་ཤེས་པ་ལ་དང་།

ང་ བ་ ར་ ་འ ེན་པའི་ལམ་ལ་བཀོད་པ་དང་། ལས་
ིན་ཅི་ལོག་ ངས་པ་ལ་དང་། དེ་གཞི་མེད་པ་ལ་དང་།

མ་ ང་ཐོབ་པ་ལ་དང་། ཚགས་གཉིས་ ོགས་པ་ལ་དང་། ོགས་པ་ ད་པར་ཅན་ལ་བཀོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ ་ འི་རིམ་པ་ཡང་ས་བ ་པ་དེ་ཉིད་ལ་ ད་པར་ཅན་ ི་ལམ་ ི་རང་གི་ངོ་བོ།

ང་ བ་མཐའ་

དག་ ར་ ་རང་ ད་ལ་འ ེན་པར་ དེ ་པའི་ཆོས་ ་ི མཚན་ཉིད་ ང་ བ་ ་ི ཡན་ལག་ལ་འགོད་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ནི། ལས་དང་འ ས་ ར་འ ེལ་བའི་དོན་ལ་ ད་མི་ཟ་བར་ངེས་པ་ལ་འགོད་པ་དང་།
ག མ་པ་ནི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ོགས་པ་དང་།
བཞི་པ་ནི། ིན་ཅི་ལོག་ཐམས་ཅད་ ངས་པ་དང་།
་པ་ནི། ིན་ཅི་ལོག་གཞི་མེད་པར་ ངས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་།
ག་པ་ནི།

རང་བཞིན་ ིས་ཡོངས་ ་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ ས
ི ་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ མ་པར་ ང་བ་ལ་

དགོངས་པ་དང་།
བ ན་པ་ནི། ི་མ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བའི་ མ་པར་ ང་བའི་ འི་ཚགས་ལ་འགོད་པར་མཛད་པ་དང་།
བ ད་པ་ནི།

ོང་པ་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་འ ས་ ས་དང་འ ས་མ་ ས་ཐ་མི་དད་པར་ཡོངས་ ་ཤེས་པ་ལ་

བཀོད་ནས་ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་ལམ་ ི་འ ས་ ་ལ་འགོད་པ་ནི། དེ་བཞིན་(༥༦༠ན)གཤེགས་པའི་ས་ལ་ ེ་ ་ངན་ལས་འདས་པ་
ལ་བཀོད་པར་མཛད་དེ་ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ ིན་ལས་དེའི་ ས་ནི།

དེ་ ར་ན་ཆོས་ ་ི ་བཞིན་ ་འདིའི་ ནི ་ལས་ མ་པ་ཉི་ ་ ་བ ན་ཡང་

འཁོར་བ་ཇི་ ིད་པར་བཞེད་པ་ཞེས་ ་བ་ནི་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་བར་ ི་གོ་རིམ་ མས་མཚན་ ས་པར་བ ན་པ་ནི། དོན་བ ན་ འི་དང་པོ་སེམས་བ ེད་པ་དང་པོ་
དང་།

ཐ་མ་ཆོས་ འི་ ིན་ལས་བ ན་པའི་རིམ་པས་ ག་མ་བར་ ི་ཚག་གི་དོན་ མས་ ་ི གོ་རིམ་ཡང་ཁོང་ ་

ད་པར་ ་ ེ། ཚག་མང་གིས་དོགས་ནས་སེང་བཟང་བདག་གིས་ནི་མ་ ིས་སོ། །

འདིར་ ས་པ།
ངོ་བོ་ཉིད་ འི་རང་བཞིན་ཉམས་མེད་པ། །
་ག མ་ ་ ང་ཤིང་ ས་ལེགས་ ངས་ཏེ། །
ིན་ལས་གཟི་འོད་འབར་བའི་ ལ་བ་དེ། །
མིག་ ་མེད་པའི་མིག་ཚབ་འདི་ ང་ ན། །ཅེས་ ་བའོ། །
ག མ་པ་ བས་ ་ི ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བ་ནི།

ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ནི ་པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངོན་པར་ ོགས་པའི་
ན་ ི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་ལས་ བས་བ ད་པའོ། །
ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ ན་ཅེས་ ་བ་ལས།
བ ད་པའི་འ ལ
ེ ་པའོ།། །།
* མ་དཔེར་མི་ ང་བས་ བས་འདིའི་ ས་དག་ བས་ཁ་བ ོངས་ ས།

བས་

བར་མ་ལ་མོས་པའི་གང་ཟག་ལ་དོན་ ག་ ་བ ན་པ།
གཉིས་པ་བར་མ་ལ་དད་པའི་གང་ཟག་ལ་དོན་ ག་ ་བ ན་པ་ལ། ར། ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི།

ས་པ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པར་བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་བཤད་པ་དེ་ ར་

དོན་བ ད་ ་ི ོ་ནས་ མ་པར་བཤད་ནས། ཡང་གཞན་ ་དོན་ ག་གི་ ོ་ནས་ མ་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི།

མཚན་ཉིད་དེ་ཡི་ ོར་བ་དང་། །
དེ་རབ་དེ་ཡི་གོ་རིམ་དང་། །
དེ་མཐའ་དེ་ཡི་ མ་ ིན་ནི། །
དོན་བ ས་གཞན་ཏེ་ མ་པ་ ག །
ལ་བའི་ མ་དོན་མཚན་ ེད་ ་ི དབང་ ་ ས་ནས་མཚན་ཉིད་མ ེན་པ་ག མ་དང་།
ན་མངོན་ ོགས་ ་ི ོར་བ་དང་།

དེ་མངོན་ ་ ་བའི་ མ་

ོར་བ་དེ་ཐབས་ ི་ ོ་ནས་ ད་ལ་ ར་བ་ ེ་ ོར་དང་།

ོར་བ་དེ་དག་གི་གོ་

རིམ་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་མཐར་ ིས་ ོར་བ་དང་། (༥༦༠བ)དེ་ ད་ཅིག་མ་ཐ་མའི་དབང་ ་ ས་ནས་ ད་ཅིག་
མའི་ ོར་བ་བཞི་དང་།

ོར་བ་དེའི་ མ་ ིན་ཆོས་ ི་ ་དང་བཅས་པས་ནི་ཤེར་ ིན་ ི་དོན་ཐམས་ཅད་བ ས་ཏེ་

འདི་ནི་བ ས་ ལ་ ་མ་ལས་གཞན་ཏེ་ མ་པ་ ག་ ་བ ས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། བཤད། བ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། དང་པོར་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་དང་། ལ་སོགས་པས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ནི་
ལ་བའི་ མ་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་མངོན་པར་མཚན་པའི་གནས་ཉིད་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་དོ། །དེ་ནས་
མ ེན་ག མ་ ི་དོན་དབང་ ་ ་བའི་ ིར་ མ་ ན་ ོར་བ་འདིས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ོམ་པ་ལ་
ོར་བས་ན་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ི་ ོར་བ་
ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ ོར་བ་དེ་ཤིན་ ་གོམས་པས་ ོགས་པ་ ལ་ ་ ང་བར་འ ོ་བའི་ ིར་ ེ་མོའ་མངོན་པར་ ོགས་
པ་ནི་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ི་བ ས་བ ོམ་རབ་ ་ ར་པའི་གནས་ བས་སོ་སོར་བའི་ ེ་ ོར་ཡང་ཐ་

དད་པ་ཡིན་ནོ། ། ེ་ ོར་དེ་ནས་ ེ་ ོར་ ོགས་པའི་མ ེན་ག མ་ ི་དངོས་པོ་ངེས་པར་ ་བའི་ ིར་མ ེན་ག མ་
སོ་སོ་བ་དང་། དེ་ག མ་པོ་ ོར་བ་དང་པོ་གཉིས་ ་མ ེན་ག མ་མཐའ་དག་ ོམ་པར་ ས་ཏེ་ ད་ལ་ མ་པར་
བ ོམས་པའི་དོན་ག ང་ ངོ ་བར་ ེད་པས་ཏེ་མཐར་འདོན་པའམ་མཐར་ ིས་པའི་མངོན་པར་ ོགས་པ་ནི་ཐམས་
ཅད་མ ནེ ་པ་ཉིད་ག མ་ ི་གོ་རིམ་ ི་གནས་ བས་ཡིན་ནོ།

། ོར་བ་དེའི་འོག་ནས་གོམས་པས་ ད་པར་ ་

འ ར
ོ ་མེད་པས་ཡང་དག་པར་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་ ོགས་པར་ ང་ བ་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་
ཉིད་ག མ་ ི་ ོམ་པ་མཐར་ ག་པའི་གནས་ བས་ཡིན་ནོ།

།དེ་ནས་དེའི་འོག་ ་ ོར་(༥༦༡ན)བ ོམས་པ་

དེའིའང་འ ས་ ་ཡིན་པས་ཆོས་ ་ི ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ནི་ ་ ས་ ་ི ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ི་
དོན་ལ་ནན་ཏན་ ་ ས་པའི་ མ་པར་ ིན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། དེ་ ར་ན་ མ་ག མ་པོ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་དོན་བ ད་བ ས་པ་ལས། གཞན་བ ས་ ལ་ མ་པ་
ག་ ེ། བ ་ ལ་ ས་པ་ནི་ ་མ་བ ད་ཁོ་ན་བཞིན་ ་བཤད་པས་ཤེས་པར་ ་བ་ཡིན་ནོ། །

བ ས་པ་ལ་མོས་པའི་གང་ཟག་ལ་དོན་ག མ་ ་བ ས་ཏེ་བ ན་པ།
ག མ་པ་བ ས་པ་ལ་དད་པའི་གང་ཟག་ལ་ག མ་ ་བ ས་ཏེ་བ ན་པ་ལ། ར༑ ། འ ེལ་ག མ་ལས།
དང་པོ་ནི། བར་མ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་ ོན་པས་ཕན་གདགས་བཤད་པ་དེ་ ར་དོན་བ ས་པ་ ག་གི་
ོ་ནས་ མ་པར་བཤད་ནས། ཡང་མདོར་བ ས་པ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པར་གཞན་ ་ མ་
པར་བཤད་པ་ནི་ ེའ།ོ །
གཉིས་པ་ནི།

ལ་ནི་ མ་པ་ག མ་པོ་ ། །
ོར་བ་བཞི་ཡི་བདག་ཉིད་དང་། །
ཆོས་ ་འ ིན་ལས་འ ས་ ་ནི། །
དོན་བ ས་གཞན་ཏེ་ མ་པ་ག མ། །
འ ག་པའི་ ལ་ནི་མ ེན་པ་ མ་པ་ག མ་པོ་ ེ་ ་དང་།

ཉམས་ ་ལེན་ ེད་ ི་ཐབས་ནི་ ོར་བ་བཞིའི་བདག་

ཉིད་དང་། ཉམས་ ་ ངས་པས་ཐོབ་པ་ནི་ཆོས་ ་ ིན་ལས་དང་བཅས་པའི་འ ས་ ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། ནི་ནི་
ངེས་བ ང་གི་དོན་ཏོ།

།དེ་ ར་ མ་ ི་དོན་ ན་བ ས་ ལ་ ་མ་ལས་གཞན་འདི་ ་ འི་ མ་པ་ག མ་ཡང་

ཡོད་དོ་ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ་ཞེས་བཀོད་དོ། །
ག མ་པ་ལ། བཤད། བ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

དང་པོར་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མ ནེ ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཉིད་ག མ་ ི་ངོ་བོ་

ཉིད་ནི་འ ག་པའི་ ལ་ ི་ ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཇི་ ར་རབ་ ་ ོར་ཞེ་ན། དེའི་འོག་ ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་
ོགས་པར་ ོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་ ོགས་པ་ མ་པ་བཞི་ནི་ ར
ོ ་བ་ཡིན་ནོ། ། ོར་བ་དེ་ ་ ་དང་ ན་
པའི་ ་དེའི་འ ས་ ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཅེ་ན། དེའི་འོག་ ་ཆོས་ ་ི ་ ིན་ལས་དང་བཅས་པ་ནི་(༥༦༡བ)འ ས་ ་ཡིན་
པས་སོ། །
གཉིས་པ་ནི། ལ་བའི་ མ་ མ་པ་ག མ་ ིས་ མ་དོན་བ ས་པ་འདི་ནི་ ་མ་ལས་གཞན་བ ་ ལ་ མ་པ་

ག མ་ ་འ ར་ཏེ། བ ་ ལ་ ི་ ོས་པ་ལ་དགའ་བ་ མས་ལ་ ་མ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ ག་གམ་བ ད་ ་བཤད་
པར་ ་བ་ཡིན་ནོ། །

བཤད་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་ཡན་ལག་མ ག་གི་དོན།
ག མ་པ་བཤད་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་ ་བ་ལ་བཞི།

བཤད་ འི་ མ་ག མ་བ ོད་ ་གཅིག་པར་བ ན་པ།

འཆད་ ེད་ ་ི འ ེལ་པ་ཇི་ ར་བ མས་པའི་ ལ། བ མས་པའི་དགེ་ ་བ ོ་བ། ཁེངས་ ང་བ་འ ོས་དང་བཅས་
པའོ། །
དང་པོ་ལ། དངོས་དང དོགས་པ་བསལ་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

མ་བ ས་པ་ལ་ལས་མངོན་ ོགས་ ་ི དོན་ཚང་བ་ཙམ་དང་། གཞན་བར་མ་ལ་ལས་དོན་ ་མ་

ཟད་ཚག་ ང་ཚང་ལ།
བ ོད་པར་མཛད་དེ།

གཞན་ ས་པ་ལས་དོན་རེ་རེ་ཡང་ མ་ ངས་མི་འ ་བའི་མིང་ཚག་གི་ད ེ་བ་ ་མས་
ལ་ ས་མ་ཕམ་པ་ལ་སོགས་མཁས་པ་ མས་ ས
ི ་ མ་ ན་བ ས་པ་ལའང་དོན་ ིས་

མངོན་ ོགས་བ ད་ ་བ ས་ ལ་དེ་ཙམ་གཅིག་ ་ཤེས་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་ལ། དེ་ ར་མི་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། ོས་པ་ ང་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ེ་བ ན་ ིས་དེ་ ར་དོན་བ ས་ ལ་མིན་ན།

མ་ཐམས་ཅད་ ་ི དོན་ ེ་བ ན་ ིས་རིམ་པ་

ལེགས་པར་བ ས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ོན་ ་ཐལ་ལོ། །
གཉིས་པ་ནི།

མ་དེ་ཉིད་ལ་ ས་འ ིང་བ ས་པ་ལ་སོགས་པའི་རབ་ ་ད ེ་བས་ ོས་ ོན་ ་མི་འ ར་ཏེ།

ལ་བ་དང་འཚམས་པའི་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར་ ལ་ ི་ ད་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ཟད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འཆད་ ེད་ ་ི འ ེལ་པ་ཇི་ ར་བ མས་པའི་ ལ་ནི། འཕགས་པ་ མ་པར་ ལ
ོ ་བའི་ ེའི་མ ་ཡིས་
མ་ ི་དོན་མཐོང་བའི་ ོ་ནས་ནི་གོ་བར་ ་བའི་ ར
ི ་ མ་ག མ་པོའ་ཚག་རེ་རེ་དང་རིམ་པ་བཞིན་(༥༦༢ན) ་ནི་
བ ན་བཅོས་ ་ི ངག་སོགས་ ོར་བའི་མདོ་ ོར་མ་ ས་པར་མཁན་པོ་ཡང་དག་ མ་ ང་མཛད་དེ་ ་མ་བཟང་པོ་
འདི་ ་ ་ལ་ ག་འཚལ་ནས།

བ ན་བཅོས་ ་ི ཚག་ལེ ར་ ས་པའི་འ ེལ་གསལ་བ་འདི་ནི་སེང་གེ་བཟང་པོ་

བདག་གིས་ ས་སོ། །
ག མ་པ་བ མས་པའི་དགེ་ ་བ ོ་བ་ནི།

འ ེལ་པ་འདི་བ ེབས་པ་ལས་ ང་བའི་དགེ་བ་བདག་གིས་གང་

ཐོབ་པ་དེ་ཡི་དགེ་བའི་ ་བས་ནི་ ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་བདེ་གཤེགས་ཤེས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །
བཞི་པ་ཁེངས་ ང་བ་ལ་ག མ། དངོས་དང་། ནོངས་པ་བཤགས་པ། བཤད་པ་མཐར་ ིན་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། བདག་ ་ འི་ཤེས་རབ་མི་གསལ་བས་བ ན་བཅོས་ ་ི དོན་ ན་རང་ ོ་ལས་ ི་རོལ་ ་ ར་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ན་བདག་གིས་ ོགས་པའི་འོས་ནི་གང་ན་ཞིག་གོ།

།དེས་ན་འཕགས་མཆོག་ མས་པ་ལ་

སོགས་པའི་ ོའ་ ོད་ ལ་ ི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་ ར་པའི་བ ན་བཅོས་ ་ི དོན་ནི་བདག་གི་ ོད་ ལ་གང་ན་
ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། འོན་ ང་ མ་དོན་བདག་གི་ ོད་ ལ་མ་ཡིན་ལ། དེ་ ་མོད་ །ི རང་དང་གཞན་ ་ི དོན་ ི་ངོར་
བག་ཆགས་འཇོག་པའི་ ིར་བདག་གིས་འབད་ ོལ་བ ིས་པའི་ནོངས་པ་ལ་ ེ་བོ་མཁས་པ་ མས་བཟོད་པར་
མཛད་ཅིག །
་ེ མ།

ོ་ ོས་ཞན་པ་ག ང་ གས་ ་ཚགས་ལ་ ན་རིང་ ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་ ོམ་པ་ལ་སོགས་

ས
ི ་ ང་པས་ བ་ ེ་སངས་ ས་ ་ི བ ན་པའི་དོན་མི་ཤེས་པ་དག་ངལ་གསོ་བའི་གནས་ནི་ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་
་ ིན་པའི་ གས་འདི་ཡིན་ལ།

གས་དེ་ནི་ཁོ་བོས་རིང་མོ་ཞིག་ནས་མཐོང་བ་ཡིན་པའི་ ིར་བ ན་བཅོས་ ་ི

འ ེལ་པ་བ མས་པ་ལ་ ོན་མེད་པས།

སེམས་ཅན་ ི་དོན་བ བ་པར་དགོངས་པ་ མས་བདག་གིས་འབད་པ་

འདི་ལ་ ེས་ ་ཡི་རང་བར་མཛད་ ་གསོལ། །
ག མ་(༥༦༢བ)པ་བཤད་པ་མཐར་ ིན་པའི་ ལ་ལ་གཉིས་ལས།

ོགས་ཚག་ ོས་པ་དང་།

འ ར་ ང་

བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ནི ་པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངོན་
པར་ ོགས་པའི་ ན་ཅེས་ ་བའི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་ ོགས་སོ། །། །
ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་མན་ངག་གི་བ ན་བཅོས་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ ན་ཅེས་ ་བའི་འ ལ
ེ ་པ་ ོབ་
དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་མཛད་པ་ ོགས་སོ།། །།
གཉིས་པ་ལ། ་འ ར་ ི་འ ར་ ང་བ ན་པ་དང་། ིས་འ ར་ ི་འ ར་ ང་བ ན་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

་གར་ ི་མཁན་པོ་བི ་ ་ར་ ་བྷ་ཝ་ ེ་རིག་པའི་འོད་ཟེར་འ ང་གནས་དང་། ་ཆེན་ ་ི ལོ་ ་བ་

བ ེ་དཔལ་བ ེགས་ ས
ི ་བ ར་ཅིང་ ས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི།

ད་ ་ི པ ི་ཏ་དཔལ་གོ་མི་འཆི་མེད་ལ་སོགས་པ་དང་། ལོ་ ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་ ོང་ ོ་ ན་ཤེས་

རབ་ ས
ི ་བ ར་ཅིང་ ས་ཆེན་ ི་ ོ་ནས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པར་མཛད་པའོ། །

མདོར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀའ་ ི་མ་མེད་པ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ མས་པ་ ་ འི་འ ེལ་པ་ལ་

བདག་ཅག་ མས་ ས
ི ་ཐོས་བསམ་ ར་ ང་ཙམ་ ེད་པའི་ ལ་བ་ ེད་པ་འདི་ ལ་པའི་ཆོས་ ལ་ལོ་པཎ་དེ་དག་
གི་ ་ ིན་ཁོ་ན་ཡིན་ཅིང་། དེ་དག་ ང་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ཤ་ ག་ཡིན་པས་ ་ ིན་ ན་ ན་པས་དད་པ་དང་
འཚམས་པའི་ ིན་ བས་ ོལ་ཅིག
མ་ ང་ ོན་ ི་ ག་ ལ་ ིད་པའི་ ་ངན་ ན་པའི་ད ང་ནི་འཕོང་གི་དཔོང་སར་ ་བཞིན་རིང་ནས་བ ད་
མཛད་ ན་ ེས་ཡོན་ཏན་འོད་ཟེར་འབར་བའི་གཟི་ ིན་ཅན། །
མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཁམས་ ་ི དགོས་ད འི་ས་བོན་འདིར་གཅིག་ལས་འ ངས་ཡིད་བཞིན་བང་མཛད་
རིམ་པ་བ ་པའི་ནང་བ གས་ནོར་ འི་ ིང་པོ་ གས་ ེ་ཆེན་པོའ་རང་བཞིན་གང་། །
མཆོད་འོས་ ག་པར་གསལ་བའི་ཉི་བཞིན་བཅོམ་ ན་(༥༦༣ན) ང་བའི་ ང་པོ་ཆགས་པའི་ ི་ ལ་ ན་
དགར་ ེད་པའི་བ ད་ ིས་ ིད་པའི་འཚ་བ་ ལ་བ་ མས་ལ་ ན་མཛད་པ། །
ེ་ འི་མཉེས་གཤིན་གཤིན་ ེའི་ད ་ ོད་བསོད་ནམས་དག་པའི་མཁའ་མིག་ཡངས་པར་དམིགས་ ང་
དཔག་བསམ་གཏེར་ཆེན་ཉོན་མོངས་ མ་འཇོམས་གཉིས་མེད་ག ང་བའི་བ ད་འ ལ་དེར་མགོས་
ག གས། །
ང་ བ་བ ེས་ ང་ ིས་པའི་མིག་ལ་སེམས་དཔའི་ ་ཐབས་ ོན་པས་བ ད་ གས་འདི་ན་ ལ་ ས་མི་
ཕམ་པ་ཞེས་ ེང་། །
སངས་ ས་ མས་པའི་དོ་ ར་ ར་ ང་བདེ་གཤེགས་ཉིད་ ིས་ ོན་མེད་སར་གནས་ཡིན་ཅེས་ཟོལ་ ིས་
ང་བ ན་ ་ བ་ གས། །
འཇམ་པའི་དཔལ་ལས་ག ངས་དང་ཏིང་འཛན་དམན་པ་མེད་ ང་ ད་ ་ ེ་བ ན་ མས་པ་ བ་པའི་ངལ་
ཅན་ཐོགས་མེད་ཅེས། །
ོ་ ོས་གཞོན་ ་ཐེ་ཚམ་ ོང་བའི་ ལ་ནི་འཕགས་ཆེན་ཉིད་ལ་གནས་འ འི་མཛད་པ་རབ་ཟབ་ ོན་དེར་
བདག་ཅག་མོས། །
ལ་བ་མཆོག་གི་རང་བཞིན་གསལ་བ་དང་། །
དེ་ ལ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ལ་འ ག་པ་ཡི། །
ལ་ མ་དངོས་དང་ ས་དོན་རིམ་པ་ མས། །

མས་མགོན་ ་ བ་ གས་ལས་ཉེར་ཐོན་པའི། །
ེས་འ ངས་མཁས་པའི་ ེ་བོས་ས་ ེང་གང་། །
འོན་ ང་ ེ་བ ན་ག ང་གི་དེ་ཉིད་ལ། །
ད ིག་གཉེན་ ོགས་ ང་འ མ་ ིཀ་མཁན་པོ་སོགས། །
མཁས་པའི་མཆོག་ ར་ མས་ ས
ི ་ ་ཆེར་བ ལ། །
དེ་དོན་ཟབ་ཅིང་ ་ཆེའི་དབང་ ར་པས། །
ིས་པ་ མས་ ་ི ལ་བར་ཆེས་མ་འཚམས། །
དེ་ ་མོད་ ་ི འཕགས་སེང་ ག་བསམ་ ིས། །
ཉེར་ ངས་ཤེས་རབ་ ལ་མདོའ་དོན་ མས་ལ། །
ལ་བ་མཆོག་གི་ལེགས་བཤད་ ་མ་ ང་། །
བདག་ནི་ ང་ནས་ ལ་བའི་བ ན་འདིར་དད། །
ག་པར་ ལ་བའི་ མ་འདིར་མོས་པ་ གས། །
འོན་ ང་ཡང་དག་བཤེས་གཉེན་རིང་ ་བ ལ། །(༥༦༣བ)
དེ་ཚ་དད་པའི་བག་ཆགས་གོམས་པ་ལས། །
རང་ལོ་ཉི་ ར་ ེ་བ ན་ག ང་ཉིད་དང་། །
སེང་བཟང་འ ེལ་པ་དམ་པའི་ ེས་ ་ལས། །
བ ག་ ང་ ལ་ ིས་ལེགས་པར་ཡིད་ལ་མནོས། །
དེ་ཡི་བཀའ་ ིན་བཟང་པོའ་མ ་ཐོབ་པ། །
རང་ལོ་ཉེར་ག མ་མ ག་ནས་ད ་བ གས་ཏེ། །
ཉེར་ འི་ངོ་མཐོང་ཉིད་ལ་ལེགས་པར་ བ། །
འོན་ཏེ་བ ན་བཅོས་འདི་ཡང་ ར་འ བ་པའི། །
ལ་པ་མཆིས་ ང་བར་དང་བར་ མས་ ། །
་ཚད་རིག་པའི་ མ་གཞག་ ་མ་དང་། །
རང་ ོ་ལ་དཔགས་ཐོས་པ་ ོགས་པ་སོགས། །

ཆོས་ ན་ལས་དང་ངན་ཞེན་ལེ་ལོས་ ང་། །
ར་བར་མ་ བ་ནོངས་པ་མཁས་ལ་བཤགས། །
བདག་གིས་འདིར་འབད་གངས་རིའི་ ་མཚ་ཆེ། །
དགེ་བའི་ ་ བས་ཁ་བའི་ ེང་བས་ནི། །
འ ོ་ ན་ ག་བ ལ་ཉམ་ཐག་ ན་འ ང་གི།
ནད་ ས
ི ་གཟིར་ལ་བ ད་ ི་ཉིད་ ར་ཅིག །
ཅེས་ ་བ་འདི་རིགས་པའི་གནས་ འི་ ལ་ ོགས་ཙམ་རིག་ཅིང་། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ད ོད་པའི་ ོ་ ོས་ ི་མིག་
ང་ཟད་ཐོབ་པ་དགེ་ ོང་ལོ་ ་བ་ད ངས་ཅན་མ ་ ེད། མིང་གཞན་འཕགས་པ་ཀ ་པའི་ ེ་བའི་ ེང་བ་བ ད་
པར་ གས་པས། འཇམ་ད ངས་ད ེས་པའི་མདངས་ ན་ ི་ག ག་ལག་ཁང་གི་ ི་རོལ།

ེད་མོས་ཚལ་དགེ་

ོང་བ ་ ག་ ེད་ ག་པ་ད ར་ ལ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་ ོག་ ར་རང་ལོ་ཉེར་ ་པའི་ད ར་ཙམ་ ི་
ས་མར་ངོའ་ ལ་ཚས་དང་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ བ་བོ། །ཁོ་བོའ་འ ེལ་ ལ་འདི་ཉིད་འཕགས་སེང་དང་མི་མ ན་
པ་འ ག་ཅེས་ཞེན་པར་ ་བ་ མས་ ང་ ས་ ་མ་ ེད་པར་འཆད་ཉན་ ི་ ོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་
ཅིག
ཤེས་རབ་ཞན་པས་ཇི་བཞིན་ག ང་མ་གོ། །
ཐོས་པ་ ལ་བས་ ས་མེད་ ོག་པ་ཙམ། །
ཡོངས་འཛན་(༥༦༤ན)བ ལ་པས་བ འ་དོན་ད ིས་མ་ ིན། །
བ ོན་པ་དམན་པས་ཆོས་ ལ་གཏིང་མ་དཔོགས། །
འོན་ ང་ ེ་བ ན་ཆོས་ གས་ ་མཚ་ཡི། །
གས་ ་ི དགོངས་པ་ཟབ་མོ་གསང་བ་དང་། །
ལ་ངན་བདག་ ང་ལེ་ལོར་མི་གནས་ཙམ། །
ཡིན་ ང་ ོད་ལ་འཆད་ ོམ་གཉེར་ ་ཅི། །
་ེ མ་ ོད་འ འི་དགེ་ ོང་ག གས་བ ན་ཅན། །
ི་ནང་འགལ་འ འི་རང་བཞིན་ ོ་ ོས་ཉམས། །
ེ་ ིད་ཆོས་པའི་ ོགས་རིས་ཤིན་ ་རགས། །

ཆོས་དང་རང་ ད་ ན་ཅིག་མི་གནས་ ར། །
ཅི་ ེད་ཉོན་མོངས་གཉེན་པོར་མ་སོང་བའི། །
ཐོས་བསམ་ ོམ་པའི་ ལ་ ིས་རང་གཞན་བ ས། །
ལེགས་པར་བ གས་ན་རང་ལ་ཡིད་འ ང་ ེས། །
འཕགས་པའི་ གས་ ེས་ ོབས་ཤིག་ལས་ངན་བདག །
མཉམ་མེད་ཆོས་ ་ི ལ་པོ་ཀ ་པ། །
མ ངས་པ་མེད་པའི་ ་ ིན་འཁོར་བར་དཀའ། །
འོན་ ང་དགེ་ ོང་ག གས་ལ་དད་པའི་ཟས། །
འཕགས་པ་ ོད་ལ་དམིགས་ཏེ་ ལ་བ་ནི། །
ན་པོའ་ནོར་ཅན་བདག་གིས་ ངས་ ར་པ། །
ཡོན་ ོང་མ་ ས་ཆོས་ གས་ ་མཚས་གཟིགས། །
་ེ མ་འ ལ་ ང་འདི་ནི་བདག་ ིར་འ ངས། །
ལས་ངན་ ོན་ནས་འཕངས་པ་ ལ་ ་ བ། །
ིས་ནས་ཚ་ཡི་ཚད་ནི་རིམ་བཞིན་ཡལ། །
ིང་ ེའི་ ལ་འདིར་གཟིགས་ཤིག་ཀ ་པ། །
ལ་དབང་ཆོས་ གས་ ་མཚས་བདག་གཟིགས་སམ། །
ེད་ལ་ གས་ ེ་མ ་ ལ་མངའ་ ར་ན། །
ོད་ཉིད་ཁོ་ནར་མོས་པོའ་ད ངས་ཅན་བཟང་། །
ོབ་མ་ ག་ ་ཡལ་བར་འདོར་ལགས་སམ། །
ི་ཀ་འདིར་ཡང་བར་ བས་ཚགས་བཅད་འགར། །
ང་ཤས་དབང་གིས་གཞན་ལ་བ ད་འདོགས་པའི། །
ངག་འཆལ་འགའ་ཞིག་ ིས་ལ་འ ོད་པར་མཆིས། །
འདི་ཡང་ཆོས་ གས་ ་མཚའི་ ན་ ར་བཤགས། །
་ེ མ་བདག་ནི་ ོ་ག མ་ཅི་ ེད་ ང་། །

ཐམས་ཅད་འ ལ་བ་ཉིད་ ་ི དབང་(༥༦༤བ) ་ ར། །
ིན་ཆོད་ ད་ལ་ ི་ནང་ཟོལ་མེད་པའི། །
བ ན་པའི་ ལ་ ་ངེས་པར་ ད་པ་ཞིག །
འཕགས་མཆོག་ ན་རས་གཟིགས་དབང་ཀ ་པ། །
ཆོས་ གས་ ་མཚས་ ིན་ ིས་བ བས་ ་གསོལ། །
་ ི།

ེ་བ ན་ཀ ་པའི་མཚན་ ིས་ ིན་ ིས་བ བས་པ། བདག་ཀ ་པ་མི་བ ོད་ ོ་ ེས་ཕར་ ིན་ག ང་

འ ེལ་ ི་འ ེལ་པ་ ས་པའི་ ར་ ི་མ ན་ ེན། བོད་བཙད་པོའ་ག ང་བ ད་བསམ་ ེ་ནས་མཛད་པའི་དགེ་ ་
ང་ བ་ ་བ ོ་བ་དང་། ར་ ང་གཉིས་ཀ་ཡང་མི་བ ོད་ ོ་ ེ་བདག་ཉིད་ཁོ་ནས་ ་བར་ ་ ེ།
ཨེ་མ།
འཇིག་ ེན་ ོན་པའི་བ ན་པ་རིམ་བཞིན་ ད། །
ང་ བ་ མ་ག མ་ བ་པའི་ ལ་ ན་མེད། །
ས་གཞི་ཆོས་བཞིན་ ོང་བའི་ ོགས་ ན་ ལ། །
ིགས་མའི་ ས་འདིར་བདག་ ེ་དོན་མེད་ ར། །༡
དེ་ ར་ན་ཡང་ ེ་བ ན་ ་མ་ ེ། །
སངས་ ས་མཉན་པ་ བ་ཐོབ་བཀའ་ ིན་ལས། །
སངས་ ས་བ ན་པའི་རིམ་པ་ ང་ཟད་མཐོང་། །
དེ་ཡི་ ལ་ལ་ ོ་བ་ ་ཆེར་ཐོབ། །༢
དེ་ཚ་ཐར་འདོད་ བ་པ་དོན་གཉེར་བ། །
ལ་བཞིན་ཡིད་ལ་ ེད་པ་མ་མཐོང་བས། །
བཟོད་ གས་མེད་པའི་ ིང་ ེ་ནང་ནས་ ེས། །
ཅི་ ་ ས་མེད་མཆི་མ་ཁོང་ནས་འ གས། །༣
དེ་ཚ་མཉམ་མེད་ གས་པོ་བཀའ་བ ད་དང་། །
བ་བ ད་ ིང་པོ་ཀ ་ཀཾ་ཚང་གི།
གས་ ེར་ ན་པའི་ ་མ་ཐམས་ཅད་ ས
ི །།

བདག་ལ་ ོས་བཅས་ ོབ་མ་ མས་ལ་གཟིགས། །༤
མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བ ན་ ིས་མངོན་མཐོ་བའི། །
་རི་ གས་པས་མ ན་ ེན་ལེགས་ ར་ཞིང་། །
ཡི་གེའི་ ི་མོ་འཁོར་སོགས་ ོར་བ་པོ། །
བ ན་མ་ གས་དང་ ོས་ ་ི རིག་ ེད་པ། །༥
ོ་ ེ་དཔོན་གཡོག་ ་དག་མཁན་པོ་སོགས། །
ོགས་འདིར་ གས་པའི་བསམ་ ོར་དགེ་བ་དང་། །
འ ེལ་པ་འདི་ལ་བ ེན་ནས་ལེགས་ ས་ །ི །(༥༦༥ན)
འ ས་ ་གང་མཆིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་པ། །༦
མངོན་པར་ ོགས་པའི་ ན་ ི་རིམ་པ་ཡི། །
ལམ་བཟང་ ོ་ནས་ ན་མ ེན་ཐོབ་ ིར་བ ོ། །
༈ ན་མོ་ ་ ་མ ་ ི་ཡེ།
ས་བཅས་ ལ་བའི་ ་ ར་ད ལ
ི ་འཁོར་འ མས་ ས་པ། །
ན་ ི་འཁོར་ལོར་འཆར་བའི་ཆོས་ད ིངས་ཡེ་ཤེས་ ི། །
ནམ་མཁའི་མེ་ལོང་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན་ མ་ལ། །
གཏན་ ི་ བས་ ་ངེས་པའི་དད་པས་ ག་བ ིའ།ོ །༡
ས་ག མ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ ལ་བའི་སར། །
བ ོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ ར་ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ ི། །
འ ང་གནས་ ན་ མ་ཚགས་པ་དེ་ནི་ ོས་ ན་དང་། །
ལ་བའི་ག ག་མའི་གནས་ གས་འདི་ལས་གཞན་ཡོད་མིན། །༢
གང་ཞིག་མ་རིག་འ ལ་བའི་རང་ག གས་མཚན་མའི་ཆོས། །
མཐའ་དང་ ལ་བར་བཤིགས་ལ་ ོང་ཆེན་བ ད་ ི་ཡི། །
བགོ་བཤའ་ ོབས་དང་ ན་པ་དེ་ ་ ིད་ཞིའི་ཁམས། །
མི་གནས་ ང་འདས་ ིན་པའི་ཆོ་ག་ཅི་ཡང་ཡོད། །༣

རང་བཞིན་གཤིས་འདི་ ོགས་དང་རིས་ ་ཆད་མིན་ ང་། །
འ ོ་བ་ཁམས་དབང་བསམ་པའི་ ལ་བ་དང་འཚམས་པར། །
ཆོས་ཉིད་ལང་ཚ་ངོམས་ལ་འགོག་པ་མེད་པའི་ ལ། །
དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ ་མཚའི་ངོ་བོར་ ལ་བས་ ོས། །༤
དེ་ ད་ཐེག་པའི་འ ག་ ོ་ཇི་ ེད་འ ོ་བའི་གཞི། །
ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོའ་འ ང་གནས་ ་ན་མེད་ ར་ ང་། །
ས་པར་ ང་དང་མཐོང་བ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ཡི། །
ད་པར་ཆེ་བ་ག ལ་ འི་ ོ་ཡིས་ ས་པ་བཞིན། །༥
ཐེག་ཆེན་ཆོས་ ་ི ིང་པོར་ཡོངས་ ར་ཟབ་པ་དང་། །
་ཆེའི་བདག་ཉིད་མཁའ་དང་མཚ་ལ་ཅོ་འ ི་བ། །(༥༦༥བ)
ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་མངོན་ ོགས་ ལ་ ང་ མ་ ི་ག ང་། །
གཞི་ལམ་འ ས་ འི་ད ལ
ི ་འཁོར་ཉིད་ ་བ ིད་པ་ཆགས། །༦
མཐའ་ མས་མ་ ས་ ན་དང་ ལ་བ་དངོས་བ ན་ནི། །
ོང་ཉིད་ལས་གཞན་མ ེན་ག མ་ ོར་བཞི་ གས་འ ས་བཅས། །
མཐར་ ག་དོན་ མས་ ས་པའི་ ལ་ ་ བ་མཆོག་དེས། །
མ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཡི་མ ིན་པའི་ ིམ་ནས་བ གས། །༧
དེ་ཉིད་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི་གནས་ ་བ ིང་ཆེས་པས། །
ན་ ི་ ོད་ ལ་ ན་མོང་འབབས་མིན་དེ་ཡི་ ད། །
མན་ངག་ཉིད་ ་ ིལ་ནས་བ ན་པ་འདི་ཉིད་ནི། །
ན་མ ེན་ཡེ་ཤེས་མངོན་ མ་ག གས་ ་ ་འ ར་མཐོང་། །༨
ཤིན་ ་མཐའ་ལ་ ག་པའི་ ་འ ས་ཉག་གཅིག་ ིར། །
ཆོས་ ་ི ང་པོ་གཅིག་ ་ ད་ཅིང་ངེས་པའི་དོན། །
གསལ་བར་ ངས་ལ་ བ་པ་རང་དང་མཉམ་པ་ཡི། །
ཉེར་ལེན་དེ་ནི་ ལ་ཚབ་ མས་མགོན་ཁོ་ནའོ། །༩

དཀའ་ བ་བ ན་པོས་ ན་རིང་མ ་བ་ ད་པ་ལས། །
མས་པའི་ ་དེ་མཉེས་པར་ ར་ནས་མི་ ལ་ ། །
ཆོས་ ་ི ག ་ལེགས་པར་འབབས་པའི་བདག་ ེན་ནི། །
ཐོགས་པ་མེད་པའི་ ལ་ ན་ཤིང་ ས་བདག་གིར་ ས། །༡༠
དེ་ཚ་ མ་ ོལ་ ང་ བ་ ་མེད་ཤེས་པ་དང་། །
ན་པའི་ ེ་བོ་ཡོངས་ ་ི ིང་ལ་ ན་པའི་ ོད། །
ཉི་མ་ ་ ར་ཡང་དག་གསལ་བའི་དགེ་མཚན་ཡང་། །
ཞི་བ་ཆེན་པོའ་ ང་བས་བ ེམས་པ་བཞིན་ ་ ར། །༡༡
དཔང་ ར་མཁས་པའི་ ེ་བོ་མང་པོ་དོན་མ ན་པར། །
གསལ་ ེད་ལེགས་བཤད་ ་མཚ་ ོ་ལ་ད ེས་ཆགས་བཞིན། །
མངོན་པར་ ེལ་བའི་ངོ་མཚར་དེ་ཡང་ བ་མཆོག་གི།
བ ན་པ་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་ ན་ ་བ ད་མར་ ང་། །༡༢
ན་(༥༦༦ན) ི་ད ས་ན་ ང་རིགས་ཚད་མར་སོང་བའི་མ ། །
གཅིག་ ་ ིན་པའི་ ས་ ོབས་ ས་དེ་འཕགས་ ལ་ན། །
དཔལ་ ན་སེང་གེ་བཟང་པོས་ ས་པའི་བ ན་བཅོས་ནི། །
དོན་གསལ་སེང་ ག་ཁོ་ན་ཡིན་ཅེས་ ན་ལ་ གས། །༡༣
གཞན་ ་ ོན་མཆོག་ཉིད་དང་ད ེར་མེད་ ལ་བ་མཆོག །
མི་བ ོད་ ོ་ ེའི་ག ང་གསང་ཉི་འོད་ཐིག་ལེ་ཡིས། །
རེག་པ་མིན་ན་ག ང་དོན་གངས་རི་བ ད་ ིའི་ ར། །
བ ་བར་དཀའ་ཞེས་ ི་ ས་ལེགས་ ས་ལམ་ནས་ཐོས། །༡༤
ངེས་དོན་མཐར་ ག་ནང་གི་ད ་མ་ཁོ་ན་ ། །
གནས་པའི་གསང་དེ་ ོན་ཆད་ ིན་པོ་ ་ཡིས་ ང་། །
ོགས་པར་འོས་མིན་ངེས་ཤེས་ ོ་ནི་ ོགས་སངས་ ས། །
ཀ ་པ་ཡི་བགོ་ ལ་གཅིག་ ར་ བ་འདིས་ ིན། །༡༥

བཤད་པའི་ལམ་ ོལ་འདི་ ་ཉིད་ ས
ི ་ཟབ་མོའ་གནད། །
ག ང་གི་དགོངས་པར་ཇི་བཞིན་འ ོར་པའི་གོ་ བས་དག །
བདེ་བར་མཐོང་ ིར་ ོན་མེད་ལེགས་བཤད་འདི་ཉིད་ནི། །
ལ་ མ་མ་དེ་ཡི་གེའི་ག གས་ ་ཡོང་བ་བཞིན། །༡༦
གཞན་དངོས་ ོང་པའི་ ད་པ་འཇམ་པོའ་རང་བཞིན་ཡང་། །
ང་རིགས་ཟབ་མོའ་དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ཉིད་ ར་པས། །
ས་དོན་ཡིད་འ ོགས་སི་ ་ གས་དེ་ ོས་ ལ་ ི། །
ག ང་ གས་ནོར་བཟང་ ེ་དགའི་བག་མར་དེང་འདིར་སོང་། །༡༧
བདེ་གཤེགས་ ིང་པོ་གདོད་ནས་ ན་ཅིག་ ེས་པའི་ཁམས། །
ཆོས་ད ིངས་དེ་ལས་གཞན་ ་ མ་ད ེར་མ་མཆིས་པས། །
ཟབ་ ས་ ང་འ ག་གཤིས་ ་ ོར་ལ་མཁས་ ར་ན། །
ངེས་དོན་ཆོས་ མས་དགོངས་པ་རོ་གཅིག་འ ར་ལས་ཅི། །༡༨
གང་དག་ ིང་པོའ་བ ན་དང་ངེས་དོན་ལ་དགའ་བའི། །
ེ་བོ་ ན་ལ་ མ་པར་(༥༦༦བ) ན་ ད་དཔལ་ ་ནི། །
གཅིག་ ་ ངས་པ་ བ་བ ན་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོའ་ ིང་། །
མ་ཕམ་ ལ་བ་བ ད་མར་ད ེས་པའི་གདན་ས་ཆེར། །༡༩
ན་མ ེན་ ་མ་ མས་མགོན་ ་ཡི་སི་ འི་ཞབས། །
པ འི་ གས་ ན་ག མ་པར་ གས་པ་དབང་བ འི་ ོབས། །
མཆོག་ ་ བ་པའི་ མ་འ ེན་ ལ་པོ་གང་དེ་ཡི། །
གས་བ ེད་ ་མཚའི་འཇིངས་བཞིན་ཤིན་ ་ཟབ་པ་ལས། །༢༠
ཆོས་ ིན་འདོད་ ་འཇོ་བའི་ད ིག་ ་ ས་འ ེལ་འདི། །
བ མས་པའི་རིང་ ེལ་འཇོག་པོའ་ག ག་ ན་འ ་བ་ནི། །
མངོན་པར་འཆར་ཚ་ངོ་མཚར་ ང་བ་མ་བཟོད་ནས། །
ཉིན་ ེད་གཞོན་ ་མཁའ་ལ་དེང་འདིར་ ོས་སམ་ མ། །༢༡

ལེགས་ ས་འོ་མཚ་ ་ ་རབ་ ་དཀར་བ་ཡི། །
ིང་པོར་ ིན་པ་དགེ་ཚགས་ ་བ་ ས་པ་ནི། །
ང་ བ་ ིང་པོའ་མཐར་ཡང་ཉམས་པ་མེད་ ད་ ། །
མི་ཤིགས་ཡོངས་བ ོའ་ ་གཏེར་ ིང་ ར་དེངས་བ ེལ་ཏོ། །༢༢
ོགས་ ས་ ན་ན་ ལ་བ་ ས་བཅས་ད ེས་པ་ཡི། །
མཆོད་ ིན་ཉིད་དང་དཀར་པོའ་ ོགས་ ོང་མ་ ས་ མས། །
དགའ་བའི་དཔལ་ཏེ་ ན་ལ་སེམས་གཉིས་ཆོ་ག་ནི། །
ཡང་དག་ ོགས་པའི་ཉེར་ལེན་ ་མེད་ ར་ ར་ཅིག །༢༣
གང་ ་ཞི་བསིལ་གཏན་ ི་བདེ་བས་དགེ་ ེད་པའི། །
ཕན་པ་ ་མེད་ད ིག་ ་ བ་པའི་རིན་ཆེན་ག མ། །
འཇིག་ ེན་ ་མཐར་ ག་པའི་ཞིང་ ་ཡིད་འོང་བའི། །
བ་བ ལ་འཁོར་ལོའ་འ ་འགོད་ ན་ ིས་ བ་ ར་ཅིག །༢༤
ོན་པའི་བ ན་པ་མཚན་ཉིད་པ་ནི་ ང་ ོགས་ །ི །
མ་གཞག་ མ་པ་གཉིས་ལས་གཞན་ ་མ་དམིགས་ཏེ། །
དེ་འཛན་ ེད་པ་བཤད་དང་ བ་པ་ཁོ་ན་ཡི། །(༥༦༧ན)
ལེགས་ ས་ ད་ ང་མཁའ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ ར་ཅིག །༢༥
བདེར་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ ེས་ ་གཤེགས་པའི་ལམ་པོ་ཆེ། །
དམ་ཆོས་ ན་ལ་ཐོས་བསམ་ ོམ་པ་ མ་ག མ་པོ། །
གཅིག་ ་ཚང་དགོས་ ལ་བས་བ གས་ ིར་དེ་དོན་དང་། །
མ ན་པའི་བསགས་ ང་མཁའ་ བ་འ ོ་ལ་ ོགས་ ར་ཅིག །༢༦
ངེས་དོན་ཟབ་མོའ་ལམ་ནས་ ེ་མེད་མཐར་ ག་པར། །
ོགས་པའི་ ལ་བ་ ས་ག མ་ ེ་ ་མ་ ས་ལ། །
བདེ་ ག་ ོགས་པའི་དེ་མ་ཐག་ ་འཁོར་བ་ལས། །
ཐམས་ཅད་ཐར་པའི་དགེ་མཚན་ ན་ མ་ཚགས་ ར་ཅིག །༢༧

གནས་ངན་ལེན་ ་མི་དགེའི་ ོད་པ་ ན་ནས་ ང་། །
དབེན་བཞིན་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལེགས་ཚགས་ལགས་ལེན་ ། །
ཐེབས་པས་ ོ་ག མ་བསོད་ནམས་ཞིང་ ་བ ར་བ་ཡི། །
མ་ཐར་ ་མཚས་འ ོ་ཁམས་ཡོངས་ ོགས་བ ངས་ ར་ཅིག །༢༧
བ ན་པ་འཛན་པའི་ ེས་མཆོག་གང་ན་ ་བ གས་ མས། །
ཞབས་པད་ ོ་ ེའི་ཁམས་ ་རབ་བ ན་བ ན་འ ོའ་དོན། །
ལ་བའི་ ལ་ཚབ་བཞིན་ ་འ མས་ ས་འ བ་པ་ཡི། །
ངོ་མཚར་ ང་བས་ས་ག མ་ཡོངས་ ་འགེངས་ ར་ཅིག །༢༩
བཤད་དང་ བ་པ་གཤའ་མ་བ ི་བའི་ཆོས་མཛད་ནི། །
ན་ལ་ ་དང་ ང་མ་འགོ་ཞིང་མ ན་ ེན་ ི། །
དཔལ་དང་འ ོར་པ་ ་མཚ་ ར་ ག་བ ད་རིས་ ི། །
འཚ་བས་ནམ་ཡང་བ ི་བར་ ས་པར་མ་ ར་ཅིག །༣༠
ོགས་དང་རིས་མེད་ ་ ོད་ མ་པར་དག་བཞིན་ ། །
དགེ་འ ན་འ ས་པའི་ ེ་ མས་ཐམས་ཅད་རིག་ ོལ་ ི། །
ཡོན་ཏན་ ོན་ ི་ལོ་ཏོག་ ར་ལེགས་ཆོས་བཞིན་ ། །
ོད་པའི་(༥༦༧བ)འཚ་བ་ ོགས་ ན་ ས་ལ་འ ན་ ར་ཅིག །༣༡
མཆོག་གི་ ེས་ ་འ ན་ ་ ན་ནས་ ལ་ ར་པའི། །
མཁས་བ ན་བཟང་པོའ་ཡོན་ཏན་ ན་ཚང་ མས་མགོན་ ེ། །
ཞབས་པད་བ ལ་བ ར་ ག་ཅིང་བ ན་ལ་ གས་བཞེད་ ི། །
མཛད་ ིན་མཐའ་དག་ ལ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ ར་ཅིག །༣༢
འཇིག་ ེན་དབང་ ག་ ལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མ ེན། །
བཅོ་ ་མཁའ་ བ་ ོ་ ེ་ལོངས་ ོད་ ོགས་ ་ཡི། །
་འ ལ་ ་བ་འ ལ་མེད་ ་བ་ ་ ར་ཡང་། །
བདག་ཅག་བ ན་འ ོའ་དཔལ་ ་ ར་བར་གསལ་ ར་ཅིག །༣༣

ོན་མེད་ལེགས་བཤད་དགའ་ ན་པ་ཡི་ཞལ་ ང་ ། །
བ་པའི་བ ན་བཅོས་རིན་ཐང་ ལ་བ་འདི་ཉིད་ ང་། །
་ ོམ་ ོད་པ་ མ་དག་འཇོ་ ད་རིས་མེད་ །ི །
མཁས་པ་ ་མཚའི་མ ིན་པར་ ས་ ན་མཛའ་ ར་ཅིག །༣༤
འཇིག་ ེན་ཁམས་ ན་ ི་ནང་འ གས་པ་མིང་ཡང་མེད། །
དེ་བཞིན་ནད་དང་ ་གེའི་འཇིགས་པ་ ན་ནས་ ལ། །
ཆར་ ་ ས་འབེབས་ལོ་ གས་ ག་ལེགས་བདེ་ ིད་ ི། །
དཔལ་འ ོར་ཐམས་ཅད་ ་ ལ་ ་ ར་ ས་ ར་ཅིག །༣༥
དངོས་བ ད་ ན་ནས་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ མ་པ་ཅན། །
ཐ་མལ་འབའ་ཞིག་ ང་བའི་ ོད་དང་བ ད་ཐམས་ཅད། །
ཡོངས་ ངས་ ལ་བའི་ཞིང་གི་འཁོར་(༥༦༨ན)ལོར་འ ིལ་བ་ཡི། །
དགེ་མཚན་གསར་པ་བདེ་ ན་དཔལ་ ་འབར་ ར་ཅིག །༣༦
ཡིད་རབ་དང་བས་ ེ་གཅིག་འ ན་དང་ ོན་པ་ཡི། །
འདོད་པའི་དོན་ མས་ཐམས་ཅད་འ ས་ ་གེགས་མེད་པར། །
ག ར་ ་ཟ་བའི་ ེན་འ ང་ཡིད་འོངས་ ལ་བའི་ མ། །
ཆོས་ ་ི འ ང་གནས་བདེན་མ ར་ ིན་ཅིང་ ོགས་ ར་ཅིག །༣༧
ཅེས་ཤེར་ ིན་མངོན་ ོགས་ ན་ ི་བ ན་བཅོས་འདི་ཉིད་འཕགས་བོད་ ན་ ་འཆད་ ལ་ཅི་རིགས་པར་ ང་
བས།

ོགས་པའི་སངས་ ས་ཀ ་པ་བ ད་པ་མི་བ ོད་ ོ་ ེས་ ང་ ས་འ ེལ་འདི་ཉིད་གཞན་ ོང་ད ་མ་

ར་བ ལ་བ་ཡིན་ཅེས་ ན་ལ་ གས་མོད། བ་ ོགས་ ི་ཆ་ནས་དེ་ ར་ཡིན་ འང་ ང་ཞིང་། འོན་ ང་དགག་
ོགས་ ་ི ཆ་ནས་རང་ ོང་དང་འགལ་བ་མེད་པ་ཙམ་ ་མ་ཟད་ ་བའི་གནད་གཅིག་ ་འབབ་པའི་མ ན་ ོགས་
་བ ང་ ེ།

ན་ལ་ཡོངས་ གས་སེང་གེ་བཟང་པོའ་འ ེལ་བཤད་ ི་ ལ་ ་མཛད་འ ག་པ་སོགས་ལེགས་

བཤད་ ་ི ལ་ ་མེད་ ་ ང་བའང་ཤེས་པར་ ་བའི་ངེས་གསང་བཅས་ ར་ ང་ ོན་ཚག་འདིའང་འཇམ་
ད ངས་ཆོས་ ་ི ལ་མཚན་ ིས་ ེལ་བ་དགེ་ཞིང་བ ་ཤིས་པར་ ར་ཅིག །

ས་བཅད་ ས་པ།
༄༅། །ས་བཅད་འདི་བ ིགས་ བས་སོ་སོའ་ད ེ་གཞི་ལ་ནང་གསེས་ ་ཡོད་ ངས་ ོས་པ་དང་། ནང་གསེས་
་ི རིམ་པར་ཀ་ཁ་སོགས་ལ་ཨང་ ངས་ ་ི གས་བཀོད་ཡོད། དེའང་ཐོག་མར་ག ང་འདིའི་ད ེ་གཞིའི་ས་བཅད་
ལ། (ཀ༡) ཀ་དང་པོ། (ཀ༢) ཀ་གཉིས་པ། སོགས་ཀ་ལ་ཨང་ ངས་བཀོད་ནས་གོ་རིམ་མཚན་པར་ ས་པ་དང་།
དེ་ནས། (ཀ༡) ཀ་དང་པོའ་ནང་གསེས་ ་ི ད ེ་བ་ལ། (ཁ༡) ཁ་དང་པོ། (ཁ༢) ཁ་གཉིས་པ། སོགས་དང་། (ཁ༡)
ཁ་དང་པོའ་ནང་གསེས་ལ། (ག༡) ག་དང་པོ། (ག༢) ག་གཉིས་པ། སོགས་དང་། (ག༡) ག་དང་པོའ་ནང་གསེས་
ལ། (ང༡) ང་དང་པོ། (ང༢) ང་གཉིས་པ། (ང༣) ང་ག མ་པ། སོགས་ ིས་མཚན་པར་ ས་ཡོད། དེ་བཞིན་ །
(ཀ༢) ཀ་གཉིས་པ། (ཀ༣) ཀ་ག མ་པ། སོགས་ ་ི ནང་གསེས་ལའང་། (ཁ༡) ཁ་དང་པོ། (ཁ༢) ཁ་གཉིས་པ།
(ཁ༣) ཁ་ག མ་པ། སོགས་ ་ི གོ་རིམ། (ཀ༡) ཀ་དང་པོའ་ནང་གསེས་ད ེ་ ལ་དང་མ ངས་པས། ས་བཅད་དེ་
དག་གི་ནང་གསེས་ཇི་ཙམ་ཡོད་ ང་ གས་འ ་མིན་ ་ཚགས་བཀོད་མི་དགོས་པར་བོད་ཡིག་གི་གསལ་ ེད་དང་
ཨང་ གས་ཁོ་ནས་ཐམས་ཅད་གོ་རིམ་མ་འ ེས་པ་གསལ་པོར་གོ་ བ་པའི་ ད་ཆོས་ ང་ ན་ཡོད་དོ། །
བས་བཞི་པ་ མ་ ོགས་ ོར་བ།
ཅ༢ ཐབས་ ོར་བཞི་བཤད་པ། (༣༡༣བ)
ཆ༡ དབང་ ་ ེད་པ་ ་འ ས། (༣༡༣བ)
ཇ༡དབང་ ་ ེད་པའི་ ་ མ་ ན། (༣༡༣བ)
ཉ༡ འ ེལ་བཀོད་པས་མཚམས་ ར་བ། (༣༡༤ན)
ཉ༢ མཚན་ ེད་ ་ི ཆོས་ ས་པར་བཤད་པ། (༣༡༤བ)
ཏ༡ ོར་བ་ ིར་བ ན་པ། (༣༡༤བ)
ཐ༡ ོར་བའི་ ལ་ མ་པ། (༣༡༤བ)
ད༡ ིའི་དོན། (༣༡༤བ)
ད༢ ག ང་གི་དོན། (༣༡༩ན)
ན༡ མདོར་བ ན་པ། (༣༡༩ན)

པ༡ ་བ། (༣༡༩ན)
པ༢ འ ེལ་པ། (༣༡༩བ)
ན༢ ས་པར་བཤད་པ། (༣༡༩བ)
པ༡ གཞི་ཤེས་ ་ི མ་པ་མདོ་བཞིན་བདེན་བཞི་ལ་ ར་བ་ཉི་ ་ ་བ ན། (༣༡༩བ)
ཕ༡ ར་བ། (༣༡༩བ)
ཕ༢ ་བ། (༣༡༩བ)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༣༡༩བ)
བ༡ མདོར་བ ན་པ། (༣༡༩བ)
བ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༣༡༩བ)
མ༡ བདེན་པ་ག མ་ ི་ མ་པ། (༣༡༩བ)
མ༢ ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ། (༣༢༠བ)
ཙ༡ ལམ་ ི་ ང་ ་ ིབ་པ་ ི་དོན་ ་བཤད་པ། (༣༢༠བ)
ཚ༡ ིབ་པ་ ིའི་མཚན་ཉིད། (༣༢༠བ)
ཚ༢ སོ་སོའ་ མ་པར་གཞག་པ།
ཚ༣ ངས་ངེས། (༣༢༦བ)
ཙ༢ གཉེན་པོ་ལམ་ ི་ མ་པ་ག ང་དོན་ ་བཤད་པ། (༣༢༦བ)
ཚ༡ ེན་ལམ་ ི་ད ེ་བ། (༣༢༦བ)
ཚ༢ ལམ་སོ་སོའ་རྣམ་པ། (༣༢༧ན)
ཛ༡ ལམ་དང་པོའ་ མ་པ་བཤད་པ། (༣༢༧ན)
ཛ༢ གཉིས་པའི་ མ་པ་བཤད་པ། (༣༢༧བ)
ཛ༣ ག མ་པའི་ མ་པ་བཤད་པ། (༣༢༨ན)
ཚ༣ ངས་ ་ི དོན་བ ་བ། (༣༢༨ན)
བ༣ བ ་བ། (༣༢༨ན)
པ༢ ལམ་ཤེས་ ་ི མ་པ་སོ་ ག་ ་བ ན་པ། (༣༢༨བ)

ཕ༡ གང་ལས་འ ོས་པའི་འ ེལ། (༣༢༨བ)
ཕ༢ འ ེལ་པ་ཅན་དངོས། (༣༢༨བ)
བ༡ ར་བ། (༣༢༣༨བ)
བ༢ ་བ། (༣༢༨བ)
བ༣ འ ེལ་པ། (༣༢༩ན)
མ༡ མདོར་བ ན། (༣༢༩ན)
མ༢ ས་བཤད། (༣༢༩ན)
ཙ༡ ན་འ ང་ ང་ ་ཡིན་པས་ ང་གཉེན་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པ། (༣༢༩ན)
ཚ༡ ང་གཉེན་དང་ ར་བ། (༣༢༩ན)
ཚ༢ དོན་བ ་བ། (༣༣༠ན)
ཙ༢ ལམ་ ད་ལ་བ ེན་ ་ཡིན་པས་དམ་བཅའ་དང་འཐད་པའི་ ོ་ནས་བ ན་པ། (༣༣༠ན)
ཚ༡ བཤད་པ། (༣༣༠ན)
ཚ༢ བ ་བ། (༣༣༠བ)
ཙ༣ ག་བ ལ་ཤེས་ ་ཡིན་པས་རང་ ིའི་མཚན་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པ། (༣༣༠བ)
ཚ༡ བཤད་པ། (༣༣༠བ)
ཚ༢ བ ་བ། (༣༣༡ན)
ཙ༤ འགོག་པ་མངོན་ ་ ་ ་ཡིན་པས་དག་པ་གཉིས་ ན་ ི་ ོ་ནས་བ ན་པ། (༣༣༡ན)
ཚ༡ བཤད་པ། (༣༣༡ན)
ཚ༢ བ ་བ། (༣༣༢ན)
མ༣ ིའི་དོན་བ ་བ། (༣༣༢ན)
པ༣ མ་མ ེན་ ི་ མ་པ། (༣༣༢ན)
ཕ༡ ར་བ། (༣༣༢ན)
ཕ༢ ་བ། (༣༣༢ན)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༣༣༣ན)

བ༡ མདོ་བ ན། (༣༣༣ན)
བ༢ ས་བཤད། (༣༣༣བ)
མ༡ གཞི་ཤེས་ ་ི མ་པ། (༣༣༣བ)
ཙ༡ བཤད་པ། (༣༣༣བ)
ཚ༡ དངོས་པོ་ ོག་པའི་ལམ། (༣༣༣བ)
ཛ༡ ིའི་དོན། (༣༣༣བ)
ཛ༢ ཚག་གི་དོན། (༣༣༥ན)
ཚ༢ ོལ་བ་ལས་ ང་བ། (༣༣༥ན)
ཛ༡ ིའི་དོན། (༣༣༥ན)
ཛ༢ ཚག་གི་དོན། (༣༣༥བ)
ཚ༣ ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ོར་བ། (༣༣༥བ)
ཛ༡ ིའི་དོན། (༣༣༥བ)
ཛ༢ ཚག་གི་དོན། (༣༣༧བ)
ཚ༤ མངོན་པར་ ོགས་པར་ ོར་བ། (༣༣༧བ)
ཛ༡ ིའི་དོན། (༣༣༧བ)
ཛ༢ ཚག་གི་དོན། (༣༣༨ན)
ཚ༥ མངོན་པར་ ོགས་པ་དང་འ ེལ་པ། (༣༣༨བ)
ཛ༡ ིའི་དོན། (༣༣༨བ)
ཛ༢ ཚག་གི་དོན། (༣༣༨བ)
ཚ༦བ)དེན་པ་མངོན་པར་ ོགས་པ། (༣༣༨བ)
ཛ༡ ིའི་དོན། (༣༣༨བ)
ཛ༢ ཚག་གི་དོན། (༣༤༠ན)
ཚ༧ མ་དག་ངེས་འ ིན་ ི་ལམ། (༣༤༠ན)
ཛ༡ ིའི་དོན། (༣༤༠ན)

ཛ༢ ཚག་གི་དོན། (༣༤༢བ)
ཙ༢ བ ་བ། (༣༤༢ན)
མ༢ ལམ་ཤེས་ ་ི མ་པ། (༣༤༢ན)
ཙ༡ བཤད་པ། (༣༤༢ན)
ཚ༡ གཉེན་པོའ་ལམ། (༣༤༢ན)
ཛ༡ ིའི་དོན། (༣༤༣ན)
ཛ༢ ཚག་གི་དོན། (༣༤༢བ)
ཚ༢ ལ་པའི་ལམ། (༣༤༣ན)
ཚ༣ བདེར་གནས་ ་ི ལམ། (༣༤༦བ)
ཚ༤ འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ལམ། (༣༤༨བ)
ཛ༡ ིའི་དོན། (༣༤༨བ)
ཛ༢ ཚག་གི་དོན། (༣༥༠ན)
ཚ༥ ོང་བའི་ལམ། (༣༥༠བ)
ཚ༦ སངས་ ས་ ་ི ལམ། (༣༥༠བ)
ཙ༢ བ ་བ། (༣༥༠བ)
མ༣ མ་མ ེན་ ི་ མ་པ། (༣༥༠བ)
ཙ༡ བ ན་པ། (༣༥༠བ)
ཙ༢ བཤད་པ། (༣༥༠བ)
ཚ༡ ཡོན་ཏན་ ི་ད ེ་བ། (༣༥༠བ)
ཛ༡ ོབས་བ ། (༣༥༠བ)
ཛ༢ མི་འཇིགས་པ་བཞི། (༣༥༡བ)
ཛ༣ སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི། (༣༥༢ན)
ཛ༤ མ་འ ེས་པའི་ཆོས། (༣༥༢ན)
ཚ༢ ཡེ་ཤེས་ ་ི རང་བཞིན། (༣༥༣ན)

ཛ༡ དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ི མ་པ། (༣༥༣ན)
ཛ༢ རང་ ང་གི་ མ་པ། (༣༥༣ན)
ཛ༣ སངས་ ས་ ་ི མ་པ། (༣༥༣ན)
ཙ༣ བ ་བ། (༣༥༣བ)
བ༣ བ ་བ། (༣༥༣བ)
མ༡ ངོ་བོའ་ ོ་ནས་སོ་སོའ་དོན་བ ་བ། (༣༥༣བ)
མ༢ ངས་ ་ི ོ་ནས་ ན་མོང་གི་དོན་བ ་བ། (༣༥༤ན)
ཏ༢ ོར་མཁན་གང་ཟག༢ ༥༤ན)
ཐ༡ ར་བ། (༣༥༤ན)
ཐ༢ ་བ། (༣༥༤བ)
ཐ༣ འ ེལ་པ། (༣༥༤བ)
ཏ༣ ོར་བའི་རབ་ད ེ། (༣༥༥ན)
ཐ༡ ར་བ། (༣༥༥ན)
ཐ༢ ་བ། (༣༥༥ན)
ཐ༣ འ ེལ་པ། (༣༥༦བ)
ད༡ རང་བཞིན་ ི་ ོར་བ། (༣༥༦བ)
ད༢ གནས་ བས་ ་ི ོར་བ། (༣༥༧ན)
ད༣ བ ་བ། (༣༥༨ན)
ཏ༤ ོར་བའི་ཆོས། (༣༥༨ན)
ཐ༡ ཡོན་ཏན་བ ་བཞི། (༣༥༨ན)
ད༡ ར་བ། (༣༥༨ན)
ད༢ ་བ། (༣༥༨ན)
ད༣ འ ེལ་པ། (༣༥༨ན)
ཐ༢ ོན་བཞི་བ ་ ་ ག །(༢༦༠ན)

ད༡ ར་བ། (༣༦༠ན)
ད༢ ་བ། (༣༦༠བ)
ད༣ འ ེལ་པ། (༣༦༠བ)
ན༡ བསལ་ འི་ ོན། (༣༦༠བ)
པ༡ བཤད་པ། (༣༦༠བ)
ཕ༡ རང་ལ་བ ེན་པའི་འགལ་ ེན་ཉེ་བར་གནས་པ་ཉི་ ། (༣༦༠བ)
ཕ༢ གང་ ང་ལ་བ ེན་པའི་མ ན་ ེན་མ་ཚང་བ་ཉེར་ག མ། (༣༦༡ན)
ཕ༣ གཞན་ལ་བ ེན་པའི་འགལ་ ེན་ག མ། (༣༦༢བ)
པ༢ བ ་བ། (༣༦༢བ)
ན༢ སེལ་ ེད་ ་ི གཉེན་པོ། (༣༦༢བ)
ཐ༣ ས་པ་མཚན་ཉིད། (༣༦༣ན)
ད༡ ིའི་དོན། (༣༦༣ན)
ད༢ ཚག་གི་དོན། (༣༦༦བ)
ན༡ མཚམས་ ར་བ། (༣༦༦བ)
ན༢ མདོར་བ ན་པ། (༣༦༦བ)
པ༡ ་བ། (༣༦༦བ)
པ༢ འ ེལ་པ། (༣༦༦བ)
ན༣ ས་པར་བཤད་པ། (༣༦༧ན)
པ༡ ཐམས་ཅད་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད། (༣༦༧ན)
ཕ༡ ར་བ། (༣༦༧ན)
ཕ༢ ་བ། (༣༦༧ན)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༣༧༠ན)
པ༢ ལམ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད། (༣༧༠བ)
ཕ༡ ར་བ། (༣༧༠བ)

ཕ༢ ་བ། (༣༧༠བ)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༣༧༡ན)
པ༣ མ་མ ེན་ ི་མཚན་ཉིད། (༣༧༡བ)
ཕ༡ ར་བ། (༣༧༡བ)
ཕ༢ ་བ། (༣༧༡བ)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༣༧༢ན)
པ༤ ད་པར་ ི་མཚན་ཉིད། (༣༧༢བ)
ཕ༡ མཚམས་ ར་བ། (༣༧༢བ)
ཕ༢ མདོར་བ ན་པ། (༣༧༣ན)
བ༡ ་བ། (༣༧༣ན)
བ༢ འ ེལ་པ། (༣༧༣ན)
ཕ༣ ས་པར་བཤད་པ། (༣༧༣ན)
བ༡ ར་བ། (༣༧༣ན)
བ༢ ་བ། (༣༧༣ན)
བ༣ འ ེལ་པ། (༣༧༤ན)
མ༡ ་བའི་ཚག་དོན། (༣༧༤ན)
མ༢ དམན་ལམ་ལ་ ད་མཚན་མི་འཆད་པ ་མཚན། (༣༧༥ན)
ཙ༡ འ ་གཉེར་བ། (༣༧༥ན)
ཙ༢ ོགས་པ་གཅོད་པ། (༣༧༥ན)
པ༥ ེད་པའི་མཚན་ཉིད། (༣༧༥བ)
ཕ༡ ར་བ། (༣༧༥བ)
ཕ༢ ་བ། (༣༧༥བ)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༣༧༦ན)
བ༡ ཚག་གི་དོན། (༣༧༦བ)

བ༢ ཇི་ ར་མཚན་པ། (༣༧༦བ)
པ༦མཚན་ ་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན། (༣༧༦བ)
ཕ༡ ར་བ། (༣༧༦བ)
ཕ༢ ་བ། (༣༧༧ན)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༣༧༧བ)
བ༡ ད ེ་བ། (༣༧༧བ)
མ༡ གཞི་ཤེས་ ོར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན། (༣༧༧བ)
མ༢ ལམ་ཤེས་ ོར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན། (༣༧༧བ)
མ༣ མ་མ ེན་ ོར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན། (༣༧༨ན)
བ༢ མཚན་ ལ། (༣༧༨ན)
ན༤ ངས་བ ་བ། (༣༧༨ན)
ཐ༤ཐར་པ་ཆ་མ ན། (༣༧༨བ)
ད༡ ་ ིའི་འ ེལ་པ། (༣༧༨བ)
ད༢ ིའི་དོན། (༣༧༨བ)
ད༣ ཚག་གི་དོན། (༣༧༩ན)
ན༡ ར་བ། (༣༧༩ན)
ན༢ མདོར་བ ན་པ། (༣༧༩བ)
པ༡ ་བ། (༣༧༩བ)
པ༢ འ ེལ་པ། (༣༧༩བ)
ན༣ ས་བཤད། (༣༨༠ན)
པ༡ ར་བ། (༣༨༠ན)
པ༢ ་བ། (༣༨༠ན)
ཕ༡ ལ་ ི་ད ེ་བ། (༣༨༠ན)
ཕ༢ དབང་པོའ་ད ེ་བ། (༣༨༠ན)

པ༣ འ ེལ་པ། (༣༨༠ན)
ཕ༡ ལ་ ི་ད ེ་བ། (༣༨༠ན)
ཕ༢ དབང་པོའ་ད ེ་བ། (༣༨༠བ)
བ༡ དངོས་བ ན། (༣༨༠བ)
བ༢ གས་བ ན། (༣༨༠བ)
ཏ༢ ོར་བ་ ད་པར་ཅན། (༣༨༠བ)
ཐ༡ ོད་ ེ་བཟོད་མཆོག་ ོམ་པའི་གནས་ བས། (༣༨༠བ)
ད༡ ར་བ། (༣༨༠བ)
ད༢ ་བ། (༣༨༠བ)
ད༣ འ ེལ་པ། (༣༨༡བ)
ན༡ ་བའི་ཚག་དོན་བཤད་པ། (༣༨༡བ)
པ༡ བཤད་པ། (༣༨༡བ)
པ༢ བ ་བ། (༣༨༣ན)
ན༢ ཞར་ལས་ ང་བའི་དོན། (༣༨༣ན)
པ༡ ོགས་པ་གཅོད་པ། (༣༨༣ན)
པ༢ ་བའི་ཚག་དོན། (༣༨༤བ)
ཕ༡ བས་དང་པོ་ག མ་ ་ལམ་ག མ་བ ན་པའི་འདོད་ ལ། (༣༨༤བ)
ཕ༢ ོར་བ་དང་པོ་ག མ་ ་དེ་བ ན་པའི་འདོད་ ལ། (༣༨༤བ)
ཐ༢ ེན་ ི་གང་ཟག་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས། (༣༨༤བ)
ད༡ ིའི་དོན། (༣༨༤བ)
ད༢ ཚག་གི་དོན། (༣༨༧ན)
ན༡ ར་བ། (༣༨༧བ)
ན༢ མདོར་བ ན། (༣༨༧བ)
པ༡ ་བ། (༣༨༧བ)

པ༢ འ ེལ་པ། (༣༨༧བ)
ན༣ ས་བཤད། (༣༨༧བ)
པ༡ ོར་ལམ་པ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་ཉི་ ། (༣༨༧བ)
ཕ༡ མདོར་བ ན་པ། (༣༨༧བ)
བ༡ ར་བ། (༣༨༧བ)
བ༢ ་བ། (༣༨༨ན)
བ༣ འ ེལ་པ། (༣༨༨ན)
ཕ༢ ས་བཤད། (༣༨༨ན)
བ༡ ར་བ། (༣༨༨ན)
བ༢ ་བ། (༣༨༨ན)
མ༡ ོད་ ་ི གས་བ ་གཅིག (༢ ༨༨ན)
མ༢ ེ་མོའ་ གས་ ག (༢ ༨༨བ)
མ༣ བཟོད་པའི་ གས་གཉིས། (༣༨༨བ)
མ༤ ཆོས་མཆོག་གི་ གས་གཅིག (༢ ༨༨བ)
བ༣ འ ེལ་པ། (༣༨༨བ)
མ༡ ོད་ ་ི གས་བ ་གཅིག །(༢༨༨བ)
མ༢ ེ་མོའ་ གས་ ག ། (༢༩༠ན)
མ༣ བཟོད་པའི་ གས་གཉིས། (༣༩༡བ)
མ༤ ཆོས་མཆོག་གི་ གས་གཅིག (༢ ༩༡བ)
པ༢ མཐོང་ལམ་པ་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས་བ ་ ག །(༢༩༡བ)
ཕ༡ བ ན་པ། (༣༩༡བ)
བ༡ ར་བ། (༣༩༡བ)
བ༢ ་བ། (༣༩༡བ)
བ༣ འ ེལ་པ། (༣༩༢ན)

ཕ༢ ས་བཤད། (༣༩༢ན)
བ༡ ར་བ། (༣༩༢ན)
བ༢ ་བ། (༣༩༢ན)
མ༡ ད ེ་བ། (༣༩༢ན)
ཙ༡ ག་བདེན་ ི་ མ་པ། (༣༩༢ན)
ཙ༢ ན་བདེན་ ི་ མ་པ། (༣༩༢ན)
ཙ༣ འགོག་བདེན་ ི་ མ་པ། (༣༩༢བ)
ཙ༤ ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ། (༣༩༨ན)
མ༢ བ ་བ། (༣༩༨ན)
བ༣ འ ེལ་པ། (༣༩༨ན)
མ༡ གས་ ་ི ད ེ་བ། (༣༩༨ན)
ཙ༡ ག་བདེན་ ི་ མ་པ། (༣༩༨ན)
ཙ༢ ན་བདེན་ ི་ མ་པ། (༣༩༨བ)
ཙ༣ འགོག་བདེན་ ི་ མ་པ། (༣༩༨བ)
ཙ༤ ལམ་བདེན་ ི་ མ་པ། (༣༩༩ན)
མ༢ གས་ ་ག ང་ ། (༣༩༩བ)
པ༣ ོམ་ལམ་ ི་ ིར་མི་ ོག་པའི་ གས། (༤༠༡ན)
ཕ༡ ོམ་ལམ་ ི་ ད་པར། (༤༠༡ན)
བ༡ ར་བ། (༤༠༡ན)
བ༢ ་བ། (༤༠༡ན)
བ༣ འ ེལ་པ། (༤༠༡བ)
ཕ༢ ད་པར་ ི་གཞི། (༤༠༢ན)
བ༡ ར་བ། (༤༠༢ན)
བ༢ ་བ། (༤༠༢ན)

བ༣ འ ེལ་པ། (༤༠༢ན)
ཕ༣ ད ེ་བ། (༤༠༢ན)
བ༡ ར་བ། (༤༠༢ན)
བ༢ ་བ། (༤༠༢ན)
བ༣ འ ེལ་པ། (༤༠༢བ)
ཕ༤ ངས་མེད་པར་བ ན་པ་དང་མི་འགལ་བ། (༤༠༣ན)
བ༡ བོད་གངས་ཅན་ ་ ང་བའི་ མ་ད ོད་ཅན་ ིས་ཇི་ ར་བཤད་པ། (༤༠༣ན)
བ༢ ིཀ་ ང་གི་དོན་ཇི་ ར་གནས་པའི་ ལ་བཤད་པ། (༤༠༤བ)
མ༡ ོགས་པ་དགོད་པ། (༤༠༤བ)
མ༢ ལན་གདབ་པ། (༤༠༤བ)
ཙ༡ ་བ་འཕགས་པའི་བཞེད་པ་དང་བ ན་ནས་བཤད་པ། (༤༠༤བ)
ཙ༢ འ ེལ་པ་ ོབ་དཔོན་ ི་བཞེད་པ་བཞིན་བཤད་པ། (༤༠༦ན)
ཕ༥ ོམ་ལམ་ ི་ ེད་པ། (༤༠༦ན)
བ༡ ལ་བ། (༤༠༦ན)
མ༡ ར་བ། (༤༠༦ན)
མ༢ ་བ། (༤༠༦ན)
མ༣ འ ེལ་པ། (༤༠༦བ)
བ༢ ལན། (༤༠༦ན)
མ༡ གངས་ཅན་ ་ ང་བའི་ མ་ད ོད་ཅན་ ིས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༤༠༧ན)
མ༢ ོབ་དཔོན་སེ ེ་བཟང་པོའ་ཞབས་ ས
ི ་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༤༠༧ན)
ཙ༡ ར་བ། (༤༠༧ན)
ཙ༢ ་བ། (༤༠༧བ)
ཙ༣ འ ེལ་པ། (༤༠༧བ)
ཚ༡ ན་ ོབ་ ་མ་ངེས་པའི་ལན། (༤༠༧བ)

ཛ༡ དཔེ་དགོད་པ། (༤༠༧བ)
ཛ༢ དོན་བ ན་པ། (༤༡༣ན)
ཚ༢ དོན་དམ་ ་འདོད་ལན། (༤༡༣ན)
ཕ༦ འ ས་ ་ལ་ ོད་པ་དགོད་པ། (༤༡༣ན)
བ༡ ར་བ། (༤༡༣ན)
བ༢ ་བ། (༤༡༣ན)
བ༣ འ ེལ་པ། (༤༡༤ན)
མ༡ གཏན་ཚགས་ བ་པ། (༤༡༤ན)
མ༢ ཐལ་བ་དགོད་པ། (༤༡༤བ)
ཕ༧ ལན་དཔེ་དང་བཅས་པ། (༤༡༤བ)
བ༡ ར་བ། (༤༡༤བ)
བ༢ ་བ། (༤༡༥ན)
བ༣ འ ེལ་པ། (༤༡༦ན)
མ༡ དཔེ་ བ་པ། (༤༡༦ན)
ཙ༡ མ་ ོས་པར་མི་བ ེག་པ། (༤༡༦ན)
ཙ༢ བ ོས་ནས་བ ེག་པ། (༤༡༦བ)
ཙ༣ དོན་བ ་བ། (༤༡༧ན)
མ༢ དཔེ་དོན་ ར་བ། (༤༡༧ན)
མ༣ གཞན་ཡང་མཚན་ ལ། (༤༡༧བ)
ཕ༨ ཟབ་མོ་བ ད་ ་ི གས་བ ན་པ། (༤༡༧བ)
བ༡ ར་བ། (༤༡༧བ)
བ༢ ་བ། (༤༡༧བ)
བ༣ འ ེལ་པ། (༤༡༨བ)
མ༡ ཟབ་པའི་ད ེ་བ། (༤༡༨བ)

མ༢ ཟབ་པའི་ ལ། (༤༢༠ན)
ན༤ དོན་བ ་བ། (༤༢༠ན)
ཐ༣ ོམ་རིམ་ ད་པར་ཅན། (༤༢༠ན)
ད༡ ིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ ་ི ོར་བ། (༤༢༠ན)
ན༡ ིའི་དོན། (༤༢༠ན)
ན༢ ཚག་གི་དོན། (༤༢༣ན)
པ༡ ར་བ། (༤༢༣ན)
པ༢ ་བ། (༤༢༣ན)
ཕ༡ དངོས་ ་ི དོན། (༤༢༣ན)
ཕ༢ ན་ཀ་ ང་བ། (༤༢༣ན)
པ༣ འ ེལ་པ། (༤༢༣བ)
ཕ༡ དངོས་ ་ི དོན། (༤༢༣བ)
ཕ༢ ན་ཀ་ ང་བ། (༤༢༣བ)
བ༡ ན་ཀ་དགོད་པ། (༤༢༣བ)
བ༢ ལན་བཏབ་པ། (༤༢༣བ)
མ༡ གས་མ་ངེས་པ། (༤༢༣བ)
ཙ༡ དངོས་ ་བ་རང་ལའང་དེར་ཐལ་བས་མ་ངེས་པར་བ ན་པ། (༤༢༤ན)
ཙ༢ དེ་ད ་མ་པ་རང་ལ་མ ངས་ ང་མི་གནོད་པར་བ ན་པ། (༤༢༤ན)
ཙ༣ ན་ཀ་ ག་མའི་ལན་གཞན་ ་ཁ་འཕངས་པ། (༤༢༤བ)
མ༢ དཔེ་མ་ བ་པ། (༤༢༤བ)
མ༣ ན་ཀ་བསལ་བའི་ བ་དོན། (༤༢༥ན)
ད༢ ཞིང་དག་པའི་ ོར་བ། (༤༢༥ན)
ན༡ ར་བ། (༤༢༥ན)
ན༢ ་བ། (༤༢༥ན)

ན༣ འ ེལ་པ། (༤༢༦བ)
ད༣ ཐབས་མཁས་པའི་ ོར་བ། (༤༢༦བ)
ན༡ ར་བ། (༤༢༦བ)
ན༢ ་བ། (༤༢༦བ)
ན༣ འ ེལ་པ། (༤༢༧བ)
པ༡ བས་འདི་བ ད་ལས་འདས་ཞེས་པའི་དོན་ ི་ ི་དོན་འཆད་པ། (༤༢༧བ)
ཕ༡ བ ད་བཞིའི་ངོ་བོ། (༤༢༧བ)
ཕ༢ ངས་ངེས། (༤༢༨ན)
ཕ༣ བཅོམ་པའི་ས་མཚམས། (༤༢༨བ)
བ༡ ཉན་ཐོས་པ་དག་ཇི་ ར་འདོད་པའི་ ལ། (༤༢༨བ)
བ༢ ཐེག་ཆེན་པ་དག་ཇི་ ར་འདོད་པའི་ ལ། (༤༢༩ན)
པ༢ འ ེལ་ཚག་ ས་པར་བཤད་པ། (༤༣༠ན)
ཉ༣ བས་ ་ི ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བ། (༤༣༡ན)
བས་ ་པ་ ེ་མོའི་ ོར་བ།
ཇ༢ དབང་ ར་ཐོབ་པ་ ེ་མོའ་ ོར་བ། (༤༣༡ན)
ཉ༡ འ ེལ་བཀོད་པས་མཚམས་ ར་བ། (༤༣༡ན)
ཉ༢ མཚན་ ེད་ ་ི ཆོས་ ས་པར་བཤད་པ། (༤༣༡བ)
ཏ༡ གཉེན་པོའ་ ེ་མོ། (༤༣༡བ)
ཐ༡ ོར་ལམ་ ེ་མོ། (༤༣༡བ)
ད༡ ོད་ ་ི ེ་མོ་ གས་ ས
ི ་མཚན་པ། (༤༣༡བ)
ན༡ ་བ། (༤༣༡བ)
ན༢ འ ེལ་པ། (༤༣༡བ)
པ༡ ི་ལམ་ ི་ གས། (༤༣༢ན)

པ༢ སད་པའི་ གས། (༤༣༢ན)
ད༢ ེ་མོའ་ ེ་མོ་ མ་པར་འཕེལ་བ། (༤༣༢བ)
ན༡ ར་བ། (༤༣༢བ)
ན༢ ་བ། (༤༣༢བ)
ན༣ འ ེལ་པ། (༤༣༣ན)
པ༡ བཤད་པ། (༤༣༣ན)
ཕ༡ ི་གཙ་བོར་ ར་པ་བ ད། (༤༣༣བ)
ཕ༢ ནང་གཙ་བོར་ ར་པ་བ ད། (༤༣༤ན)
པ༢ བ ་བ། (༤༣༤བ)
ད༣ བཟོད་པའི་ ེ་མོ་བ ན་པ། (༤༣༤བ)
ན༡ ར་བ། (༤༣༤ན)
ན༢ ་བ། (༤༣༤ན)
ན༣ འ ེལ་པ། (༤༣༥ན)
ད༤ ཆོས་མཆོག་གིས་སེམས་ ན་ ་གནས་པ། (༤༣༥བ)
ན༡ ར་བ། (༤༣༥བ)
ན༢ ་བ། (༤༣༥བ)
ན༣ འ ེལ་པ། (༤༣༦བ)
ད༥ ན་མོང་གི་བ ་བ། (༤༣༦བ)
ཐ༢ མཐོང་ལམ ེ་མོ། (༤༣༦བ)
ད༡ ིའི་མཚམས་ ར་བ། (༤༣༦བ)
ད༢ ང་ ་ མ་པར་ ོག་པ། (༤༣༧ན)
ན༡ ག ང་ ོག་མདོར་བ ན། (༤༣༧ན)
པ༡ ར་བ། (༤༣༧ན)
པ༢ ་བ། (༤༣༧ན)

པ༣ འ ེལ་པ། (༤༣༧ན)
ན༢ འཛན་ ོག་མདོར་བ ན། (༤༣༧)
པ༡ ར་བ། (༤༣༧)
པ༢ ་བ། (༤༣༨ན)
པ༣ འ ེལ་པ། (༤༤༠བ)
ན༣ དེ་གཉིས་ལས་འ ོས་ཏེ་དཀའ་བའི་གནས་ད ད་པ། (༤༤༡ན)
ན༤ ག ང་འཛན་ ི་ད ེ་བའི་ངེས་པ་ ས་པར་བཤད་པ། (༤༤༣ན)
པ༡ འ ག་པའི་ག ང་ ོག་ད ། (༤༤༣ན)
ཕ༡ ར་བ། (༤༤༣ན)
ཕ༢ ་བ། (༤༤༣ན)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༤༤༣ན)
པ༢ ོག་པའི་ག ང་ ོག་ད ། (༤༤༤ན)
ཕ༡ ར་བ། (༤༤༤ན)
ཕ༢ ་བ། (༤༤༤ན)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༤༤༤བ)
པ༣ གང་ཟག་ ས་འཛན་ ི་ ོག་ད ། (༤༤༥ན)
ཕ༡ ར་བ། (༤༤༥ན)
ཕ༢ ་བ། (༤༤༥ན)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༤༤༥བ)
པ༤ ེས་ ་བཏགས་འཛན་ ི་ ོག་པ་ད ། (༤༤༦ན)
ཕ༡ ར་བ། (༤༤༦ན)
ཕ༢ ་བ། (༤༤༦ན)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༤༤༦ན)
ན༥ དེ་སེལ་ ེད་ ་ི གཉེན་པོ་ གས་ལ་བ ན་པ། (༤༤༧ན)

ད༣ ེ་བའི་ ་ ོགས། (༤༤༧བ)
ན༡ ར་བ། (༤༤༧བ)
ན༢ ་བ། (༤༤༧བ)
ན༣ འ ེལ་པ། (༤༤༨ན)
ད༤ འ ས་ ་ ང་ བ། (༤༤༩ན)
ན༡ ིའི་དོན། (༤༤༩ན)
ན༢ ཚག་གི་དོན། (༤༥༠ན)
པ༡ ང་ བ་ཆེན་པོའ་ངོ་བོར་བཤད་པ། (༤༥༠ན)
ཕ༡ ར་བ། (༤༥༠ན)
ཕ༢ ་བ། (༤༥༠ན)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༤༥༠བ)
བ༡ ང་། (༤༥༠བ)
བ༢ རིགས་པ། (༤༥༠བ)
མ༡ གཅིག་ ་ ལ་སོགས་ ་ི རིགས་པ་ ས་པར་བཤད་པ། (༤༥༡ན)
ཙ༡ གཅིག་ ་ ལ་ ི་གཏན་ཚགས། (༤༥༡ན)
ཚ༡ གས་དགོད་པ། (༤༥༡ན)
ཚ༢ ོགས་ཆོས་ བ་པ། (༤༥༡ན)
ཛ༡ གས་དང་པོ་ བ་པ། (༤༥༡ན)
ཛ༢ གས་གཉིས་པ་ བ་པ། (༤༥༢ན)
ཚ༣ བ་པ་ བ་པ། (༤༥༢ན)
ཙ༢ ་བཞི་ ེ་འགོག་གི་གཏན་ཚགས། (༤༥༢ན)
ཚ༡ གས་དགོད་པ། (༤༥༢ན)
ཚ༢ ོགས་ཆོས། (༤༥༢ན)
ཚ༣ བ་པ་ བ་པ། (༤༥༢བ)

ཙ༣ རིགས་པ་ ་མའང་བ ན་པ། (༤༥༣ན)
མ༢ འ ེལ་པའི་ཚག་དོན་བ ོལ་ཏེ་འ ་གཉེར་བ། (༤༥༣ན)
པ༢ དེ་ལ་དངོས་ ་བའི་ ན་ཀ་དགོད་པ། (༤༥༣བ)
པ༣ དེ་དངོས་ ོབས་ ་ི རིགས་པས་དགག་པ། (༤༥༤ན)
ཕ༡ ་བ། (༤༥༤ན)
ཕ༢ འ ེལ་པ། (༤༥༤བ)
པ༤ ཁས་ ངས་ནང་འགལ་ ིས་དགག་པ། (༤༥༤བ)
ཕ༡ ར་བ། (༤༥༤བ)
ཕ༢ ་བ། (༤༥༤བ)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༤༥༥ན)
བ༡ གས་བ ན་ ལ་འ ོར་ ི་ས་བཞི་བཤད་པ། (༤༥༥ན)
མ༡ ིའ་དོན། (༤༥༥ན)
མ༢ ཚག་གི་དོན། (༤༦༣བ)
ཙ༡ བདག་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་ས་བཤད་པ། (༤༥༣བ)
ཙ༢ ག ང་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་ས་བཤད་པ། (༤༥༣བ)
ཙ༣ འཛན་མེད་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་ས་བཤད་པ། (༤༥༤ན)
ཙ༤ ོས་ ལ་ ོགས་པའི་ ལ་འ ོར་ ི་ས་བཤད་པ། (༤༥༤ན)
བ༢ དངོས་བ ན་ ་བའི་ཚག་དོན་བཤད་པ། (༤༦༥བ)
ད༥ ེ་མོའ་ ེད་པ། (༤༦༦ན)
ན༡ ར་བ། (༤༦༦ན)
ན༢ ་བ། (༤༦༦ན)
ན༣ འ ེལ་པ། (༤༧༠ན)
ད༦ མཐོང་ལམ་ ེ་མོའ་ངོ་བོ། (༤༧༠བ)
ན༡ ར་བ། (༤༧༠བ)

ན༢ ་བ། (༤༧༠བ)
ན༣ འ ེལ་པ། (༤༧༡ན)
པ༡ ངོ་བོ། (༤༧༡ན)
པ༢ ད ེ་བ། (༤༧༡བ)
ད༧ ོམ་པ། (༤༧༢ན)
ན༡ ིའི་དོན། (༤༧༢ན)
ན༢ ཚག་གི་དོན། (༤༨༥བ)
པ༡ ར་བ། (༤༨༥བ)
པ༢ ་བ། (༤༨༥བ)
པ༣ འ ེལ་པ། (༤༨༦)
ཐ༣ ོམ་ལམ་ ེ་མོ། (༤༨༦ན)
ད༡ གཉེན་པོ་ ོམ་པའི་ལམ་ ི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ། (༤༨༦ན)
ན༡ ིའི་དོན། (༤༨༦བ)
ན༢ ཚག་གི་དོན། (༤༩༦ན)
པ༡ ར་བ། (༤༩༦ན)
པ༢ ་བ། (༤༩༦ན)
པ༣ འ ེལ་པ། (༤༩༧ན)
ཕ༡ ས་པར་བཤད་པ། (༤༩༧ན)
བ༡ ོར་བ་སེ ེ་ མ་བ ིངས་ ་ི ཏིང་ངེ་འཛན་བཤད་པ། (༤༩༧ན)
བ༢ དངོས་གཞི་ཐོད་ ལ་ ི་ཏིང་ངེ་འཛན་བཤད་པ།
ཕ༢ ཐོད་ ལ་ ི་དོན་བ ན་ཏེ་བ ་བ། (༤༩༨ན)
ཕ༣ ོམ་ལམ་ ེ་ ོར་ ི་ངོ་བོ་བ ན་པ། (༤༩༨ན)
ད༢ ོམ་ ང་ ོག་པ་ཇི་ ར་ ང་བའི་ ལ། (༤༩༨ན)
ད༣ ང་ ་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་བ ེན་པའི་ག ང་ ོག་ད ། (༤༩༩བ)

ན༡ ར་བ། (༤༩༩བ)
ན༢ ་བ། (༤༩༩བ)
ན༣ འ ེལ་པ། (༥༠༠བ)
ད༤ ང་ ་ མ་ ང་ཙམ་ལ་བ ེན་པའི་ག ང་ ོག་ད ། (༥༠༡ན)
ན༡ ར་བ། (༥༠༡ན)
ན༢ ་བ། (༥༠༡ན)
ན༣ འ ེལ་པ། (༥༠༡བ)
ད༥ ང་ ་གང་ཟག་ཙམ་ལ་བ ེན་པའི་འཛན་ ོག་ད ། (༥༠༢ན)
ན༡ ར་བ། (༥༠༢ན)
ན༢ ་བ། (༥༠༢ན)
ན༣ འ ེལ་པ། (༥༠༢བ)
ད༦ ང་ ་དེར་འདོགས་པའི་ ་ཙམ་ལ་བ ེན་པའི་འཛན་ ོག་ད ། (༥༠༣ན)
ན༡ མདོར་བ ན་པ། (༥༠༣ན)
པ༡ ར་བ། (༥༠༣ན)
པ༢ ་བ། (༥༠༣ན)
པ༣ འ ེལ་པ། (༥༠༣བ)
ན༢ ས་པར་བཤད་པ། (༥༠༣བ)
པ༡ ར་བ། (༥༠༣བ)
པ༢ ་བ། (༥༠༣བ)
པ༣ འ ེལ་པ། (༥༠༣བ)
ད༧ དེ་ ར་ ངས་པས་ ེ་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ། (༥༠༤བ)
ན༡ ར་བ། (༥༠༤བ)
ན༢ ་བ། (༥༠༤བ)
ན༣ འ ེལ་པ། (༥༠༥བ)

ཐ༤བ)ར་ཆད་མེད་པའི་ ེ་མོ། (༥༠༦ན)
ད༡ དཔེ་དང་རང་ ོག་ངོས་བ ང་བ། (༥༠༦ན)
ན༡ ར་བ། (༥༠༦ན)
ན༢ ་བ། (༥༠༦ན)
ན༣ འ ེལ་པ། (༥༠༨ན)
ད༢ དམིགས་པ་དང་བདག་པོ་ མས་བ ན་པ། (༥༠༨ན)
ན༡ ིར་ ་ ེན་ ི་ མ་གཞག་བཤད་པ། (༥༠༨ན)
པ༡ འི་མཚན་ཉིད། (༥༠༨ན)
པ༢ ེན་ ི་མཚན་ཉིད། (༥༡༠ན)
པ༣ མཚན་ཉིད་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༥༡༠བ)
ན༢ ་བའི་འ ་བ ོན་པ། (༥༡༠བ)
པ༡ ར་བ། (༥༡༠བ)
པ༢ ་བ། (༥༡༠བ)
པ༣ འ ེལ་པ། (༥༡༡ན)
ན༣ དམིགས་ མ་ལ་བོད་གང་དག་གི་འདོད་ ལ་མི་འ ་བ་བ ར་བ། (༥༡༡ན)
ཏ༢ ང་ ་ལོག་ བ། (༥༡༡བ)
ཐ༡ མདོར་བ ན་པ། (༥༡༡བ)
ད༡ ིའི་དོན། (༥༡༡བ)
ད༢ ཚག་གི་དོན། (༥༡༦བ)
ན༡ ་བ། (༥༡༦བ)
ན༢ འ ེལ་པ། (༥༡༧ན)
ཐ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༥༡༧ན)
ད༡ ར་བ། (༥༡༧ན)
ད༢ ་བ། (༥༡༧ན)

ད༣ འ ེལ་པ། (༥༡༨ན)
ཉ༣ བས་ ་ི ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བ། (༥༡༩བ)
བས་ ག་པ་མཐར་བ ིས་པའི་ ོར་བ།
ཆ༢ བ ན་པ་ ་འ ས། (༥༡༩བ)
ཇ༡ ་མཐར་ ིས་པའི་ ོར་བ། (༥༡༩བ)
ཉ༡ འ ེལ་བཀོད་པས་མཚམས་ ར་བ། (༥༢༠ན)
ཉ༢ མཚན་ ེད་ ་ི ཆོས་ ས་པར་བཤད་པ། (༥༢༠ན)
ཏ༡ ་བ། (༥༢༠ན)
ཐ༡ འ ་འ ེལ་པ། (༥༢༠ན)
ཐ༢ འ ོས་པའི་དོན་བ ོད་པ། (༥༢༡ན)
ཏ༢ འ ེལ་པ། (༥༢༢བ)
ཐ༡ སོ་སོར་བཤད་པ། (༥༢༢བ)
ད༡ ོར་བ་ ན་ཚགས། (༥༢༢བ)
ད༢ བསམ་པ་ ན་ཚགས། (༥༢༣ན)
ད༣ མ་པར་དག་ ེད་ ་ི ཆོས། (༥༢༣ན)
ཐ༢ བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༥༢༣ན)
ཉ༣ བས་ ་ི ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བ། (༥༢༣བ)
བས་བ ན་པ་ ད་ཅིག་མའི་ ོར་བ།
ཇ༢ འ ས་ ་ ད་ཅིག་མའི་ ོར་བ།
ཉ༡ འ ེལ་བཀོད་པས་མཚམས་ ར་བ། (༥༢༣བ)
ཉ༢ མཚན་ ེད་ ་ི ཆོས་ ས་པར་བཤད་པ། (༥༢༣བ)
ཏ༡ ིའི་དོན། (༥༢༣བ)

ཏ༢ ཚག་གི་དོན། (༥༢༦ན)
ཐ༡ མ་ ིན་མིན་པའི་ ད་ཅིག་མ། (༥༢༦ན)
ད༡ དངོས། (༥༢༦ན)
ན༡ ར་བ། (༥༢༦ན)
ན༢ ་བ། (༥༢༦ན)
ན༣ འ ེལ་པ། (༥༢༦བ)
ད༢ དཔེ། (༥༢༧ན)
ན༡ ར་བ། (༥༢༧ན)
ན༢ ་བ། (༥༢༧ན)
ན༣ འ ེལ་པ། (༥༢༧ན)
ཐ༢ མ་ ིན་ ི་ ད་ཅིག་མ། (༥༢༧ན)
ན༡ ར་བ། (༥༢༧ན)
ན༢ ་བ། (༥༢༢༧བ)
ན༣ འ ེལ་པ། (༥༢༧བ)
ཐ༣ མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ ད་ཅིག་མ། (༥༢༨ན)
ད༡ ར་བ། (༥༢༨ན)
ད༢ ་བ། (༥༢༨ན)
ད༣ འ ེལ་པ། (༥༢༨ན)
ཐ༤གཉིས་མེད་ ་ི ད་ཅིག་མ། (༥༢༨བ)
ད༡ ར་བ། (༥༢༨བ)
ད༢ ་བ། (༥༢༨བ)
ད༣ འ ེལ་པ། (༥༢༨བ)
ཉ༣ བས་ ་ི ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བ། (༥༢༩ན)
བས་བ ད་པ་འ ས་ ་ཆོས་ །

ཅ༣ འ ས་ ་ཆོས་ ་བཤད་པ། (༥༢༩ན)
ཆ༡ འ ེལ་བཀོད་པས་མཚམས་ ར་བ། (༤༣༡ན)
ཆ༢ མཚན་ ེད་ ་ི ཆོས་ ས་པར་བཤད་པ། (༥༢༩ན)
ཇ༡ངོ་བོ་ཉིད་ ་བཤད་པ། (༥༢༩ན)
ཉ༡ ིར་ འི་ མ་བཞག་བཤད་པ། (༥༢༩བ)
ཏ༡ ིར་ཆོས་ ་ཙམ་ ི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ། (༥༢༩བ)
ཏ༢ ་ཐ་དད་པའི་གནས་ ལ། (༥༣༠བ)
ཐ༡ གཉིས་ ་ད ེ་བ། (༥༣༠བ)
ཐ༢ ག མ་ ་ད ེ་བ། (༥༣༠བ)
ཐ༣ བཞིར་ད ེ་བ། (༥༣༡ན)
ད༡ ཇི་ ར་ད ེ་བ། (༥༣༡བ)
ད༢ ོད་ལན། (༥༣༡བ)
ན༡ ་ག མ་ ་བཞེད་པའི་ གས་ ི་མེད་བཤད་པ། (༥༣༡བ)
ད༢ རང་གི་འདོད་པ་བ ོད་པ། (༥༣༢ན)
ད༢ དེ་ལ་གཞན་ ིས་ ན་ཀ་བཀོད་པ། (༥༣༢ན)
ད༣ བཀོད་པ་དེ་མི་འ ག་པར་བ ན་པ། (༥༣༢ན)
ན༢ བཞིར་བཞེད་པའི་ ོལ་ནོངས་མེད་ ་བཤད་པ། (༥༣༢བ)
པ༡ རང་གི་འདོད་པ་བ ོད་པ། (༥༣༢བ)
པ༢ དེ་ལ་གཞན་ ིས་ ན་ཀ་བཀོད་པ། (༥༣༢བ)
པ༣ བཀོད་པ་དེ་མི་འ ག་པར་བ ན་པ། (༥༣༢བ)
ཏ༣ ་མཚན་བཏགས་ ་ི ད་པར་ཤེས་ ་གཟིགས་ ལ་དང་བཅས་པ། (༥༣༣ན)
ཐ༡ མཚན་བཏགས་ ་ི ད་པར། (༥༣༣ན)
ཐ༢ ཤེས་ ་མ ེན་ ལ་ ི་རབ་ད ེ། (༥༣༥ན)
ཉ༢ བས་བབ་ ་ི འ ་འ ེལ་པ། (༥༣༧བ)

ཏ༡ ར་བ། (༥༣༨ན)
ཏ༢ ་བ། (༥༣༨ན)
ཏ༣ འ ེལ་པ། (༥༣༨ན)
ཐ༡ ངོ་བོ་ཉིད་ འི་རང་བཞིན། (༥༣༨ན)
ཐ༢ ཇི་ ར་ཐོབ་པའི་ ལ། (༥༣༨བ)
ཐ༣ ་ ག་མ་ག མ་ཐ་དད་ ་བཞག་པའི་དགོས་པ། (༥༣༩ན)
ཇ༢ ་ག མ་སོ་སོར་བཤད་པ། (༥༤༠བ)
ཉ༡ ཆོས་ ་བཤད་པ། (༥༤༠བ)
ཏ༡ ིའི་དོན། (༥༤༠བ)
ཏ༢ ཚག་གི་དོན། (༥༤༡ན)
ཐ༡ ཆོས་ མས་ ་ི མ་པ་བཤད་པ། (༥༤༡ན)
ད༡ ར་བ། (༥༤༡བ)
ད༢ ་བ། (༥༤༡བ)
ད༣ འ ེལ་པ། (༥༤༣བ)
ན༡ ་བའི་ཚག་དོན་བཤད་པ། (༥༤༣བ)
པ༡ ཡོན་ཏན་སོ་སོར་ད ེ་བ། (༥༤༣བ)
པ༢ ཐམས་ཅད་ཆོས་ ར་བ ་བ། (༥༤༥བ)
ན༢ འི་ ངས་ངེས་ ་ི འདོད་ ལ་སོ་སོར་བཤད་པ། (༥༤༦ན)
ཐ༢ ཉན་ཐོས་ ་ི ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལས་ ད་པར། (༥༤༦བ)
ད༡ ར་བ། (༥༤༦བ)
ད༢ ་བ། (༥༤༧ན)
ད༣ འ ེལ་པ། (༥༤༧ན)
ཐ༣ ོན་ནས་མ ེན་པའི་ ད་པར། (༥༤༧བ)
ད༡ ར་བ། (༥༤༧བ)

ད༢ ་བ། (༥༤༧བ)
ད༣ འ ེལ་པ། (༥༤༧བ)
ཐ༤ ིན་ལས་འ ག་པའི་ ལ། (༥༤༨ན)
ད༡ ར་བ། (༥༤༨ན)
ད༢ ་བ། (༥༤༨ན)
ད༣ འ ེལ་པ། (༥༤༨ན)
ཐ༥ མ་ངེས་པ་ ང་བ། (༥༤༨བ)
ད༡ ར་བ། (༥༤༨བ)
ད༢ ་བ། (༥༤༨བ)
ད༣ འ ེལ་པ། (༥༤༨བ)
ཐ༦ བ་པ་དང་ ག་པའི་དོན། (༥༤༩ན)
ད༡ ར་བ། (༥༤༩ན)
ད༢ ་བ། (༥༤༩ན)
ད༣ འ ེལ་པ། (༥༤༩བ)
ཉ༢ ལོངས་ ་བཤད་པ། (༥༤༩བ)
ཏ༡ མདོར་བ ན་པ། (༥༤༩བ)
ཐ༡ ར་བ། (༥༤༩བ)
ཐ༢ ་བ། (༥༤༩བ)
ཐ༣ འ ེལ་པ། (༥༥༠ན)
ཏ༢ མཚན་བཟང་པོ་བཤད་པ། (༥༥༠བ)
ཐ༡ ར་བ། (༥༥༠བ)
ཐ༢ ་བ། (༥༥༠བ)
ཐ༣ འ ེལ་པ། (༥༥༡ན)
ཏ༣ ཇི་ ར་འ བ་པ། (༥༥༢ན)

ཐ༡ ར་བ། (༥༥༢)
ཐ༢ ་བ། (༥༥༢ན)
ཐ༣ འ ེལ་པ། (༥༥༢ན)
ཏ༤ ་མདོ་ལ་ ར་བ། (༥༥༢ན)
ཐ༡ ར་བ། (༥༥༣༢བ)
ཐ༢ ་བ། (༥༥༢བ)
ཐ༣ འ ེལ་པ། (༥༥༢བ)
ཏ༥ དཔེ་ ད་བཤད་པ། (༥༥༢བ)
ཐ༡ ར་བ། (༥༥༢བ)
ཐ༢ ་བ། (༥༥༢བ)
ཐ༣ འ ེལ་པ། (༥༥༣ན)
ཉ༣ ལ་ ་བཤད་པ། (༥༥༥བ)
ཏ༡ ར་བ། (༥༥༥བ)
ཏ༢ ་བ། (༥༥༥བ)
ཏ༣ འ ེལ་པ། (༥༥༦ན)
ཉ༤ མཛད་པ་ ིན་ལས་བཤད་པ། (༥༥༦བ)
ཏ༡ ིའི་དོན། (༥༥༦བ)
ཏ༢ ག ང་གི་དོན། (༥༥༧ན)
ཐ༡ ར་བ། (༥༥༧ན)
ཐ༢ ་བ། (༥༥༧བ)
ད༡ འ ག་ ལ་ ན་མི་འཆད་པ། (༥༥༧བ)
ད༢ ིན་ལས་ཉི་ ་ ་བ ན་ ས་པར་བཤད་པ། (༥༥༧བ)
ད༣ དོན་བ ་བ། (༥༥༨ན)
ཐ༣ འ ེལ་པ། (༥༥༨ན)

ཆ༣ བས་ ་ི ངས་བ ོད་པས་མ ག་བ ་བ། (༥༦༠ན)
བར་མ་ལ་མོས་པའི་གང་ཟག་ལ་དོན་དྲུག་ ་བ ན་པ།
ག༢ བར་མ་ལ་མོས་པའི་གང་ཟག་ལ་དོན་ ག་ ་བ ན་པ། (༥༦༠ན)
ང༡ ར་བ། (༥༦༠ན)
ང༢ ་བ། (༥༦༠ན)
ང༣ འ ེལ་པ། (༥༦༠བ)
ཅ༡ བཤད་པ། (༥༦༠བ)
ཅ༢ བ ་བ། (༥༦༡ན)
བ ས་པ་ལ་མོས་པའི་གང་ཟག་ལ་དོན་གསུམ་ ་བ ས་ཏེ་བ ན་པ།
ག༢ བ ས་པ་ལ་མོས་པའི་གང་ཟག་ལ་དོན་ག མ་ ་བ ས་ཏེ་བ ན་པ། (༥༦༡ན)
ང༡ ར་བ། (༥༦༡ན)
ང༢ ་བ། (༥༦༡ན)
ང༣ འ ེལ་པ། (༥༦༡ན)
ཅ༡ བཤད་པ། (༥༦༡ན)ཅ༢བ) ་བ། (༥༦༡ན)
མ ག་བ ོ་བ།
ཀ༤ བཤད་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་ ་བ། (༥༦༡བ)
ཁ༡ བཤད་ འི་ མ་ག མ་བ ོད་ ་གཅིག་པར་བ ན་པ། (༥༦༡བ)
ག༡ དངོས། (༥༦༡བ)
ག༢ ོགས་པ་བསལ་བ། (༥༦༡བ)
ང༡ དེ་ ར་མི་འདོད་པ་དགག་པ། (༥༦༡བ)
ང༢ ོས་པ་ ང་བ། (༥༦༡བ)
ཁ༢ འཆད་ ེད་ ་ི འ ེལ་པ་ཇི་ ར་བ མས་པའི་ ལ། (༥༦༡བ)
ཁ༣ བ མས་པའི་དགེ་ ་བ ོ་བ། (༥༦༢ན)
ཁ༤ ཁེངས་ ང་བ་འ ོས་དང་བཅས་པ། (༥༦༢ན)

ག༡ དངོས། (༥༦༢ན)
ག༢ ནོངས་པ་བཤགས་པ། (༥༦༢ན)
ག༣ བཤད་པ་མཐར་ ིན་པའི་ ལ། (༥༦༢བ)
ང༡ ོགས་ཚག་ ོས་པ། (༥༦༢བ)
ང༢ འ ར་ ང་བ ན་པ། (༥༦༢བ)
ཅ༡ ་འ ར་ ི་འ ར་ ང་བ ན་པ། (༥༦༢བ)
ཅ༢ ི་འ ར་ ི་འ ར་ ང་བ ན་པ། (༥༦༢བ)
ཀ༥ མ ག་གི་དོན། (༥༦༣བ)

མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད་ ི་ ོགས་ ིག་དང་དཔེ་ ན་མཛད་པ་
པོའི་ མ་ཐར་མདོར་བ ས།

༄༅། ། ོགས་ཆེན་དཔོན་ ོབ་ ་ ེང་བ ན་པ། ཀ ་ག ང་རབ་ངེས་དོན་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ནི། མངལ་ ་
མ་ གས་གོང་ནས་ ང་༧ ལ་དབང་ཀ ་པ་བ ་ ག་པ་རང་ ང་རིག་པའི་ ོ་ ེ་མཆོག་གི་ ིབ་ ལ་ཡེ་ཤེས་ ི་
གཟིགས་པ་ཆེན་པོས་ ང་བ ན་པ་བཞིན། ཡབ་དམ་ཆོས་ཡོངས་འ ས་དང་། མ་ལེགས་བཤད་ ོལ་མ་གཉིས་
་ི ས་ ་རབ་ ང་བ ་ ག་པའི་ཤིང་ ལ་ ་བ་ཞི་པའི་ཚས་ཉེར་ ་དང་། ི་ལོ། 1965 ་བ་ ག་པའི་ཚས་ཉེར་
བཞི་ལ།

ས་ ལ་འ ས་མོ་ ོངས་ ་ི ༧ ལ་དབང་ཀ ་པའི་གདན་ས་ མ་བཏེགས་ ་བ ་ཤིས་པའི་ གས་

མཚན་ ་མ་དང་བཅས་ ་འ ངས། ༧ ལ་མཆོག་བ ་ ག་པ་ཆེན་པོ་དང་༧ ལ་བ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་བ ན་
འཛན་ ་མཚ་མཆོག་ནས་དཔོན་ ོབ་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་ ི་ ་ ེང་ ག་པའི་ཡང་ ིད་ ་ངོས་འཛན་མཛད།
དཔོན་ ོབ་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་ནི་ ་ ་བ ་ཤིས་ ི་ཆོས་འ ང་ནང་ ་ ལ་འ ོར་ ི་དབང་ ག་མི་ལ་རས་
པའི་ གས་ ས་རས་པ་ཞི་བ་འོད་དང་།

བི་མའི་ གས་བ ད་ ོགས་ཆེན་ ིང་ཐིག་གི་བཀའ་བབ་ བ་ཆེན་མེ་

ལོང་ ོ་ ེའི་ མ་འ ལ་ཡིན་པར་ག ངས་ལ། དེ་ནས་བ ང་ ོགས་ཆེན་དཔོན་ ོབ་རིམ་ ོན་ནི་ ་འ ར་ ིང་མའི་
གདན་ས་ ག་གི་ནང་གསེས་མདོ་ཁམས་ བ་དབང་ ལ་བ་ ོགས་ཆེན་པ་ཞེས་ཆོས་མིང་གང་ཟག་ལ་འཕོས།
གང་ཟག་གི་མིང་གདན་ས་ལ་འཕོས་པ།
ིས་བ བས་པ།

ོན་ ོབ་དཔོན་པ ས་ ་འ ལ་ ིས་ཞབས་ ི་ས་བཅགས་ཤིང་ ིན་

་དཔལ་ ལ་དང་། མཁན་ཆེན་གཞན་ཕན་ ང་བ། འ ་མི་ཕམ་སོགས་མཁས་ བ་ ི་ ེས་

་མང་ ་ ོན་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ ་ི བ ན་པའི་བདག་པོ་ མ་ག མ་ ི་ཡ་ ལ་ཡིན་པ་དང་།

ད་པར་

་ ེང་ ག་པ་འཇིགས་ ལ་ཚ་དབང་ ོ་ ེ་དེ་ཉིད་ ལ་དབང་༧ཀ ་པ་རིག་པའི་ ོ་ ེ་མཆོག་གི་ འི་དབོན་པོའ་
ེ་བ་བཞེས་པ་ནས་བ ང་ ་ ེང་ ག་པ་དང་བ ན་པ་གཉིས་ནི་ ག་ ོགས་ ང་འ ག་གི་བ ན་པའི་བདག་པོར་
ར་ཅིང་བཀའ་བ ད་དང་ ིང་མའི་བ ན་པ་ ང་གི་མཛད་པ་ བས་ཆེན་བ ངས་དང་ ོང་བཞིན་པ་ནི་གཤམ་
གསལ་ ར་རོ། །
ི་ལོ། 1968 ལོ་ད ང་ལོ་ག མ་ ི་ཐོག་༧ ལ་དབང་ཀ ་པ་མཆོག་གིས་ག ག་ ད་བཞེས་ཏེ། མཚན་ལ་
ཀ ་ག ང་རབ་ངེས་དོན་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ཞེས་གསོལ།

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་འཆི་མེད་ཚ་ བ་ ི་བ ན་

བ གས་དང་འ ེལ་གསེར་ ི་ལ་མངའ་གསོལ་གཟེངས་བ ོད་མཛད། ད ང་ལོ་ ་ནས་ གས་ ོག་གསན།

་

ང་ འི་ ས་ནས་མ ེན་རབ་ ་ི ལ་ ོགས་པས་འ ི་ ོག་སོགས་ཚགས་མེད་ ་མ ེན།
ི་ལོ། 1974 ལོ་ད ང་ལོ་ད ་པར་༧ ལ་དབང་ཀ ་པ་མཆོག་ལས་དགེ་ ལ་ ི་ ོམ་པ་བཞེས་ཏེ་མཚན་ལ་
ཀ ་ བ་བ ད་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་དང་།

ད ང་ལོ་བ འི་ཐོག་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ོམ་པ་བཞེས་ཤིང་།

མཚན་ལ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་འ ོ་བའི་མགོན་པོ་ཞེས་གསོལ།
ད ང་ལོ་བ ་གཉིས་པར་གདན་ས་ མ་བཏེགས་བཤད་ བ་ཆོས་འཁོར་ ིང་ ། ༧ ལ་དབང་ཀ ་པ་བ ་
ག་པ་རང་ ང་རིག་པའི་ ོ་ ེ་མཆོག་ནས་ བ་བ ད་ཀ ་བཀའ་བ ད་ ི་ ད་འཛན་ གས་ ས་ ་མངའ་
གསོལ་ ི་འཇའ་ས་བ ལ།
ད ང་ལོ་བ ་གཅིག་ནས་བ ང་ལོ་ངོ་ག མ་ ི་རིང་ལ་ཀ འི་འཇམ་ད ངས་ཁང་གི་གཞི་རིམ་ ོབ་ ར་ གས་
ཏེ། མ་ གས་དག་ག མ་དང་། ན་ངགམི་ཕམ་མཁས་འ ག་སོགས་ ོབ་གཉེར་མཛད།
ི་ལོ། 1980 ལོར་༧ ལ་དབང་ཀ ་པ་མཆོག་དང་ ན་ ་ བ་ ོགས་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ།

ོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་

ལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཏེ་ད ་ ་མཐོང་ ོལ་ཆེན་མོའ་ངོ་ ོད་སོགས་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་ཐོག་མར་བ ོར།
ི་ལོ། 1981 ལོར་འཕགས་ ལ་ཝ་ར་ ་སིའི་སཾ ྀཏ་མཐོ་རིམ་ ོབ་ འི་ཁོངས་གཏོགས་ མ་བཏེགས་ཀ ་ ི་
ན་ལ ་བོ་དྷིའི་བཤད་ ་ལ་ གས་ཏེ།

ཐོག་མར་བ ས་ ་དང་ ོ་ གས་སོགས་རིགས་ལམ་ ིའི་ ོར་དང་།

འ ལ་བ། མངོན་པ། ཚད་མ། ཤེར་ ིན། ད ་མ་ ེ་མདོ་ ོགས་ ི་ག ང་བཀའ་པོད་ ་དང་། དེ་བཞིན་ ོད་
འ ག་དང་།

ད་ ་མ། འ ེད་གཉིས་སོགས་མདོ་ ོགས་ ི་ག ང་ གས་མཐའ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་ ིས་ ོ་

འདོགས་བཅད། དེ་ ེས་ ་འ ད་དེ་མཁན་ཆེན་ ་མ་ ལ་ ིམས་ ་མཚ་རིན་པོ་ཆེའི་ ང་ནས་ཟབ་མོ་ནང་གི་དོན།
ད་བ ག་གཉིས་ཏེ་ གས་ག ང་ཆེན་མོ་གཉིས་དང་། ངེས་དོན་ ག་ ་ཆེན་པོའ་ ིད་ཡིག་ ས་པ་ངེས་དོན་ ་
མཚ་དང་།

ལ་འ ོར་ ི་དབང་ ག་མི་ལ་རས་པའི་མ ར་འ མ་ ི་ ོར་ ི་ཟབ་ ིད་བཅས་གསན་ཏེ་བ ོམ་

པས་ གས་ ད་ལ་ལེགས་པར་ ར།
༧ ལ་དབང་ཀ ་པ་བ ་ ག་པ་དང་། ༧ བས་ ེ་དིལ་མགོ་མ ེན་བ ེ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ ོན་ ེས་ ་བཀའ་
ིང་གི་ ེས་ཆེན་དམ་པ་བ ་ ག་གཉིས་ལ་ཉེ་བར་ག ག་ ་བ ེན་ཏེ་མར་མི་ གས་ག མ་ལས་བ ད་ཅིང་
མཆེད་པའི་བཀའ་བཞི་བ ད་པའི་མན་ངག་དང་།

མཁན་ ོབ་ཆོས་ག མ་ ི་བཀའ་ ིན་ལས་ ང་ཞིང་མཁས་

བ་ ེ་བའི་ཞལ་ནས་ ན་ ་བ ད་པ་ ་འ ར་ ིང་མའི་བཀའ་གཏེར་དག་ ང་གི་ཆོས་བཀའ་སོགས་ ི་བ ད་པ་
ཟམ་མ་ཆད་ཅིང་ ོན་ ི་ ག་ ོལ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོའ་ ངས་དང་འ ེལ་བའི་ ིན་ ེད་

དབང་། ོལ་ ེད་ ིད། བ་ ེན་ ང་དང་བཅས་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཞལ་ནས་ ན་ ་བ ད་དེ་ གས་ ི་དཔལ་
བེ ར་གཏམས།

ག་པར་ ་ ིང་ཐིག་གི་ཆོས་ ོར་ ིའི་ ིན་ ེད་དང་ ད་པར་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་ ་མའི་བཀའ་

ིད་༧ བས་ ེ་མ ེན་བ ེ་རིན་པོ་ཆེའི་མ ན་ནས་ལེགས་པར་གསན་ཏེ་ གས་ཉམས་ ་བཞེས།
ི་ལོ། 1990 ལོར་བཤད་ འི་ ོབ་གཉེར་མཐར་ ིན་ནས། ཀ ་ ི་ན་ལ འི་བཤད་ འི་བཀའ་རབ་འ མས་པ་

དང་། ཝ་ར་ ་སིའི་སཾ ྀཏ་མཐོ་རིམ་ ོབ་ འི་ཨ་ ཪྱའི་མཚན་གནས་བཞེས།

དེ་ནས་ བ་ ོགས་ཨ་རིའི་ཁོ་ལམ་ ི་ཡའི་ ོབ་ ་ཆེན་མོར་ད ིན་ཇིའི་ ད་ཡིག་དང་ ལ་ ིའི་ཆོས་ གས་
ད ད་བ ར་ཉམས་ཞིབ་ ་ི འཛན་ ར་ གས་ཏེ་ ོབ་གཉེར་མཛད།
གཙས།

དེ་ནས་བ ང་ ེ་ཨ་རི་དང་།

་རོབ་ ི་

ོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡ་སོགས་འཛམ་ ིང་ཤར་ བ་ ི་ ལ་ ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བར་མེད་ ་

བ ོར།
ི་ལོ། 1994 ནང་ཨ་རིའི་མངའ་ ེ་ནི ་ཡོག་ ། བོད་ ་ི རིག་ག ང་ ི་དང་ ད་པར་ ང་ ོགས་ ི་བདག་ཉིད་
ལ་བ ན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་མི་ཉམས་དར་ ེལ་དང་ཉམས་པ་ ར་གསོའ་ཆེད་ ། ནི་ ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་
ཁང་ (Nitaha International Non-pro t Educational Corporation) ཞེས་པའི་ཚགས་པ་གསར་ ་
བ གས། འདིའི་ ོར་ཞིབ་ ་ ེང་བ ོད་དང་དཔེ་བ ན་གསལ་བཤད་ནང་གསལ།
ི་ལོ། 1996 ལོ་ནས་བ ང་ཨ་རིའི་མཐོ་རིམ་ ོབ་ ་ ་རོ་པ་ལ་ལོ་ ར་ ་བ་གཅིག་ནས་ག མ་བར་ནང་པའི་
་ བ་ ོར་ད ་མ་འ ག་པ་དང་།

ོད་འ ག་ཤེས་རབ་ལེ ། ད ་མ་ ན།

ད་ ་མ་བཅས་ ི་ གས་ ིད་

མཛད།
ི་ལོ། 1996 ལོར་ བ་ ོགས་ཁེ་ན་ཌར་ (Nitartha Institute) ངེས་དོན་བཤད་ ་ཞེས་པ་བོད་ གས་ ་ི
ནང་བ ན་བཤད་ འི་ཆོས་ ར་བ གས། ལོ་ ར་ཆོས་ ན་ ་བ་རེ་འཚགས་ཏེ། ལོ་རིམ་མཐོ་དམའ་ ར་བ ས་
།

ོ་ གས།

བ་མཐའ། ད ་མ། ཕར་ ིན།

ད་ ་མ། ཤེས་ ་ ན་ བ་མཛད་ནས་ ེ་ཚན་འགའ་ཤས།

གས་ག ང་ཟབ་མོ་ནང་དོན་བཅས་ གས་ ིད་གནང་།

བ ན་ ི་ ོབ་དཔོན་ཨ་ ཪྱ་ མས་གདན་ ས་དང་།

གཞན་ཡང་དེའི་རིང་ལ་དགེ་ ན་ ་ ་གར་ནས་ནང་
ི་ ལ་བའི་ཞལ་ ོབ་དགེ་ ན་ཁ་ཤས་བ ོས་ཏེ་འཆད་

ཉན་མཛད་པ་དང་། དེ་ བས་ཞལ་ ོབ་ མས་ཞོག་པར་ ས་ ོང་དང་།
ཁག་བཅས་འཚགས།

་ ོར་ད ད་ ོམ་། དེ་ ེས་འཛན་ ་

ཨ་རི་དང་ ་རོབ་སོགས་ལ་ད ིན་ཇིའི་ ད་ ིས་བོད་ ི་མ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིགས་

ལམ་ མ་ཐར་ ོ་བཞིའི་ཐོག་ནས་མདོ་ གས་ ་ི ག ང་ལ་ གས་བསལ་གཏོང་བའམ་ ོད་པ་ ེད་པ་ཐེངས་དང་པོ་

ཡིན།
ི་ལོ། 1997 ལོར་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ་ལ་བཀའ་བ ད་དང་ ་འ ར་ ིང་མའི་ཟབ་ཆོས་ ོབ་གཉེར་དང་ཉམས་
ལེན་ ེད་པ་ མས་ ་ི བ ལ་བ་ ར་“ན་ལ ་བོ་དྷི་”ཞེས་པའི་ཆོས་ཚགས་གསར་ ་བ གས། ཞལ་ ོབ་ མས་
ལ་ ོན་ ེས་ ་ ན་བཟང་ ་མའི་ཞལ་ ང་དང་།
གནད་བ ེག ག་ཆེན་ངེས་དོན་ ་མཚ།

ོན་འ ོའ་ ོར།

ན་ ་བཟང་པོའ་ ོན་ལམ། ཚག་ག མ་

ོར་སེམས་ཆོས་ ོར་སོགས་ག ངས་ཏེ་“ན་ལ ་བོ་དྷིའི་རི་ ོད་”ཅེས་

པ་ལོ་ ར་ད ར་ཆོས་ཉིན་བ འི་བར་འཚགས་ཏེ་ ོམ་ བ་ཉམས་ལེན་ལ་ ར། དམ་པ་འདི་ཉིད་ ིས་བཀའ་ཆོས་
ག ང་ བས་ཞལ་གསལ་ལ་ ་དག་པ། ཚག་ ང་ལ་དོན་འ ས་པ། གནད་ཉམས་ལེན་ ི་ ེང་ ་བ ོར་ནས་
ག ངས་པས་ ི་ ིང་པའི་མཁས་ཆེན་ མས་ ས
ི ་ ང་བ གས་བ ོད་ ི་མེ་ཏོག་འཐོར།
ི་ལོ། 1998 ལོར་༧ ལ་དབང་ཀ ་པ་བ ་བ ན་པའི་བཀའ་བཞིན་ཀ་མ་ལ་ ི་ལ་དང་ཐེག་ག མ་བ ་ཤིས་
ཆོས་ ིང་གཙས་འཇར་མན་ ི་བཀའ་བ ད་ཆོས་ཚགས་དང་ཞལ་ ོབ་ མས་ལ་ཞབས་འདེགས་མཛད།
དམ་པ་འདི་ནི་ ོན་མི་ལའི་ གས་ ས་རས་པ་ཞི་བ་འོད་དང་། བི་མའི་ གས་བ ད་ ོགས་ཆེན་ ིང་ཐིག་གི་
བཀའ་བབ་ བ་ཆེན་མེ་ལོང་ ོ་ ེའི་ མ་འ ལ་ཡིན་པ་ ་ ་བ ་ཤིས་ ི་ཆོས་འ ང་ ་གསལ་བ་ ར་ལ།
ི་ ོན་ལམ་དང་།

ོན་

གས་བ ེད་ ེན་འ ེལ་ ་ཚགས་པའི་དབང་གིས་ ་འ ར་ ིང་མ་དང་ བ་བ ད་བ ན་

པའི་ ལ་མཚན་ ི་ ོག་ཤིང་ ་ ར་ ར།
གཞན་ཡང་དམ་པ་འདི་ཉིད་ ས
ི ་ད ིན་ ད་ ་ ི་ ལ་ ི་ལོ་ ་བ་དང་ ན་ །

ཀ ་པ་ད ་པ་དབང་ ག་ ོ་

ེའི་ག ང་ ག་ཆེན་ངེས་དོན་ ་མཚ་དང་། མི་བ ོད་ ོ་ ེའི་ད ་མ་ལ་འ ག་པ་དང་། ཕར་ ིན་ ི་ ་བའི་ཚག་
འ ེལ་དང་། དཔའ་བོ་ག ག་ལག་ ེང་བའི་ ོད་འ ག་ཤེས་རབ་ལེ འི་འ ེལ་པ་སོགས་འ ར་ཟིན་པ་དང་། ཀ ་
པ་ད ་པ་དབང་ ག་ ོ་ ེའི་ག ང་ད ་མ་ལ་འ ག་པའི་འ ེལ་པ་ད་ ་འ ར་བཞིན་པ་དང་།

དཔལ་ ལ་ཕར་

ིན་ ི་དོན་སོགས་བ ར་ འི་དགོངས་འཆར་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་ག ང་ཆོས་ད ིན་ ད་ཐོག་ ོ་རིག་གི་འ ེལ་
བཤད་དང་། ཞི་གནས་ ོམ་ ིད། ན་ ་བཟང་པོའ་ ོན་ལམ་ ི་འ ེལ་བཤད། ོར་སེམས་ ིད་ཡིག ག་ ོགས་
་ི ིང་དོན། ཤེས་ ་མཛད་ ་ི བཀའ་ ིད་ ོར་སོགས་དེབ་ཆེ་ ང་བ ་ ག་འགའ་ཤས་པར་ ་འཁོད།
དེ་ ར་དམ་པ་འདི་ཉིད་ ས
ི ་རང་དོན་ ་ཐོས་བསམ་ ོམ་ག མ་དང་། གཞན་དོན་ ་འཆད་ ོད་ ོམ་ག མ།
གཉིས་དོན་ ་བཤད་ བ་ལས་ག མ་ ི་མཛད་པ་ ར་ ངས་ཏེ།

ལ་བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་ ས་ལ་

ན་རིང་ ་གནས་པའི་མཛད་ ེས་ ལ་ ་ ིན་པ་ ང་དང་འ ང་བཞིན་པར་འཚ་ཞིང་བཞེས་པ་ལགས་སོ། །

ཅེས་པ་འདིའང་ བས་ ེ་དེ་ཉིད་ ་ི ཞབས་འབངས་ ་འཁོད་པ་ ོགས་ཆེན་དཔལ་ ོར་ནས་ ི་ལོ། 2004 ལོའ་
་བ་ 2 པར་ ིས་པ་དགེའ།ོ །

ཨ་

ི།

མ ེན་ག མ་ ལ་ ི་ཡེ་ཤེས་ཇི་ ་བར། །
འ ེན་པའི་ཐབས་མཆོག་ ོར་བ་ མ་པ་བཞི། །
ཉམས་ ་ ངས་པའི་འ ས་ ་ཆོས་ ་ཉིད། །
མ་ ས་འ ོ་ལ་ ེར་བའི་ མ་དེར་འ ད། །
་ཆེའི་ཐེག་པ་ག མ་ ི་ས་ལམ་དང་། །
མངོན་ ོགས་རིམ་པ་སོ་སོའ་ ་འ ས་ ལ། །
མ་ ི་ ས་དོན་གསལ་པོར་ ོན་མཛད་པ། །
ལ་ཚབ་ མས་པ་མགོན་པོར་ ས་ ག་འཚལ། །
བ་པའི་དབང་པོའ་ ང་ངེས་དགོངས་པའི་གནད། །
མ་ནོར་ ེ་ལ་ ང་ ོན་ཐོགས་མེད་ཞབས། །
ས་བཅས་ ལ་བའི་ལེགས་བཤད་ངེས་པའི་དོན། །
ཇི་བཞིན་ ོན་མཛད་མི་བ ོད་ ལ་དེར་འ ད། །
མཁོ་ འི་ལོངས་ ོད་འཛམས་ ང་མ་བསགས་ཤིང་། །
འདོད་ཡོན་འཁོར་མང་ཚགས་ ང་མ་ཞེན་པར། །
བ བ་ག མ་ ེ་ ོད་རིག་པའི་བང་མཛད་དེ། །
ོང་དང་ ོག་པའི་ ིང་གི་ད ས་ ་བ ིལ། །
ཇི་ ེད་ཤེས་ ་ ན་ ི་གནས་ ང་དོན། །
མ་འ ེས་སོ་སོར་ ོན་པའི་ག ང་རབ་ མས། །
ཐར་འདོད་ ེ་བོ་ ན་ ི་ ིང་གི་ནོར། །
ངེས་དོན་ག ང་རབ་ཉམས་གསོས་པར་ ་བ བས། །
འདིའི་མ ས་ ང་ ོགས་ ལ་བ ན་འོད་ ོང་ཅན། །

ོགས་ ས་ ན་ ་དར་ ས་ ན་གནས་ཤིང་། །
བཤད་ བ་ཐོས་བསམ་ ོམ་པས་རབ་འཛན་ཏེ། །
འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ ན་པ་སེལ་ ར་ཅིག །
འདིར་ ང་ཕ་མས་གཙས་པའི་ད ་གཉེན་སོགས། །
བདག་ལ་ལས་ ་ི འ ེལ་བའི་འ ོ་བ་ ན། །
གནས་ བས་རང་རང་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འ བ། །
མཐར་ ག་ མ་མ ེན་ ལ་བའི་ས་ཐོབ་ཤོག །
ས་པ་འ འང་།

༧ ལ་བ ་དབང་ ་༧དཔལ་ཀ ་པ་བ ད་པ་ ་བ ད་ ་ ས་མཛད་པ ་ མ་ ན་ ་ ས་རབ་ ་ཕ་ ལ་ ་ ན་པ ་ ས་ ན་

མ ན་ གས་ ན་ ི་ མ་བཤད་ ་བ ན་མ ག་ ་ད ས་པར་ངལ་ག ་བ ་ག ་ ངས་འ ་ས་བ ལ་ ི་ ན་པ་ ས་ ་བ་འ ་ ད། ད་ལན་ ས་
ན་ག ང་རབ་ཉམས་ག ་ཁང་ནས་པར་ ་བ ན་ བས།

་དག་དང་བ ད་བ ག་ གས་ ་ ་ ་ ན་ ་དང་ཆབས་ ག་པར་ ང་ ན་ ག་ ་

གས་ ན་ད ན་ བ་ཀ ་ག ང་རབ་ ས་ ན་བ ན་པ ་ ལ་མཚན་ ་འ ད་པ་ ས།
་ ། ༢༠༠༣ ་བ། ༥ ས། ༡ ལ་ ས་པ་ལགས་ན། འ ་ ་ད ་བས་མཐའ་ཡས་པ ་ མས་ཅན་ མས་ ས་ གས་ ང་ བ་ག མ་ ི་
ལམ་ལ་བ བ་ནས་མཐར་ ག་ ་འ ས་ ་སངས་ ས་ ་ ་ག མ་ལ་ ངས་ ད་པ ་ ར་ ར་ ག །
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