༄༅། །ད ་མའི་ བ་མཐའ་ གས་བ ད་
མཛས་ ན་ཞེས་ ་བ་བ གས་སོ། །

བཀའ་བ ད་ད ན་ཆོས་ཡིག་ཆ་ ོགས་ ིག་ཚགས་པ།

ིའི་ ོབ་ ོན་པ། ལ་དབང་བ ་བ ན་པ་ཨོ་ ན་ ིན་ལས་ ོ་ ེ།
འ ལ་འ ག་པ། བཀའ་བ ད་ད ན་ཆོས་ཡིག་ཆ་ ོགས་ ིག་ཚགས་པ།
་དག་པ། བཀའ་བ ད་ད ན་ཆོས་ཡིག་ཆ་ ོགས་ ིག་ཚགས་པ།
མཛས་བཀོད་པ། ཀ ་བ ་ཤིས་ ོལ་དཀར།
དཔེ་ ན། འ ོ་ཕན་ག ག་ལག་དཔེ་ ན་ཁང་།
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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་པོ་ཨོ་ ན་ ིན་
ལས་ ོ་ ེ་མཆོག་གི་བཀའ་འ ོལ་ལམ་ ོན་འོག་བཀོལ་ ོད་ ས་པ་ཡིན། །

དཀར་ཆག །

དང་པོ་ད ་མའི་ བ་མཐའི་མཚན་ཉིད།
གཉིས་པ་ད ེ་བ།
ག མ་པ་ ་བཤད།
བཞི་པ་འདོད་ ལ།

ད ་མ་པའི་ བ་མཐའི་ མ་གཞག་བ ཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། ད ེ་བ། ་བ ཤད། འདོད་ ལ་དང་བཞིའོ། །

དང་པོ་ད ་མའི་ བ་མཐའི་མཚན་ཉིད་ནི།
བདེན་ བ་སོགས་ ོས་པའི་མཐའ་བཞི་ག་དང་ ལ་བ་ཁས་ལེན་པའི་ ་ད་ད ་མའི་ བ་མཐའི་མཚན་ཉིད།
དེས་ན་བདེན་ བ་སོགས་ ོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བའི་ཆོས་ད ིངས་དེ་ད ་མའི་མཚན་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ད ེ་བ་ལ།
ད ་མ་རང་ ད་པ་དང་ད ་མ་ཐལ་འ ར་བ་གཉིས། དང་པོ་རང་ ད་པ་ལ་མཚན་ཉིད། ་བ ཤད། ད ེ་བ་ག མ་ལས།
དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི། ད ་མ་པ་གང་ཞིག ། རང་ གས་ལ་རང་ ད་ ི་ ོར་ངག་བཀོད་ནས་དངོས་ འི་འདོད་ ལ་མི་རིགས་པ་འགོག་
པ་རང་ ད་པའི་མཚན་ཉིད།

གཉིས་པ་ ་དོན་ནི། ལ་ག མ་དངོས་ ོབས་ ིས་ བ་པའི་རང་ ད་ ི་གཏན་ཚགས་གཙ་བར་ བ་ ེད་ ་འགོད་པའི་ ིར་རང་ ད་
པ་ཞེས་ འོ། །

ག མ་པ་ད ེ་བ་ལ། མད་ ་ ོད་པའི་ད ་མ་རང་ ད་པ་དང་། ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མ་རང་ ད་པ་གཉིས་ཡོད།
དང་པོ་མད་ ་ ོད་པའི་ད ་མ་རང་ ད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི། ་བ ཤད་དང་ག མ།
དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི། ི་དོན་ ི་འ ག་ ལ་མད་ ་པ་དང་མ ན་པར་ ་བའི་ད ་མ་རང་ ད་པ་དེ། མད་ ་ ོད་པའི་ད ་མ་རང་ ད་
པའི་མཚན་ཉིད།

གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ནི། ལེགས་ ན་ཞབས་ ེས་འ ང་དང་བཅས་པའོ། །
ག མ་པ་ ་བ ཤད་ནི། དེ་དག་གིས་རང་གི་འདོད་པ་ ོང་ཉིད་དང་ ེ་མེད་སོགས་ཚད་མས་བ བ་པར་ཁས་ ངས་ནས། དེ་དག་ཚད་
མས་བ བ་པའི་ ིར་ ལ་ག མ་དངོས་པ་ བས་ གས་ ིས་ བ་པའི་ བ་ ེད་ ི་གཏན་ཚགས་འགོད་པ་དང་། ཐ་ ད་ཙམ་ ་ ིའི་
དོན་ཁས་ལེན་ཞིང་དེ་དག་གི་ མ་གཞག་ ང་མད་ ་པ་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མ་པ་ལ། མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི། ་བ ཤད་དང་ག མ་ལས།

དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི། ི་དོན་ ི་འ ག་ ལ་སེམས་ཙམ་པ་དང་མ ན་པར་ ་བའི་རང་ ད་པ་དེ། ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མ་རང་ ད་
པའི་མཚན་ཉིད།

གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ནི། ང་བ་ཉད་མེད་པར་ ་བའི་ ོབ་དཔོན་ཞི་འཚ་སགས་སོ། །
ག མ་པ་ ་བ ཤད་ནི། དེ་དག་གིས་རང་ ད་ ི་དམ་བཅའ་འགོད་ ལ་ ་མ་དང་ ད་པར་མེད་ལ། ཐ་ ད་ ་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཙམ་
ཞིག་ཁས་ལེན་ཅིང་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཁས་མི་ལེན་ལ། དེའི་ མ་གཞག་ ང་ ལ་འ ོར་ ོད་པ་སེམས་ཙམ་པ་དང་མ ན་པར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ཐལ་འ ར་བ་ལ། མཚན་ཉིད། ད ེ་བ། ་བ ཤད་དང་ག མ།
དང་པོ་མཚན་ཉིད་ནི། ད ་མ་པ་གང་ཞིག ། གཞན་ གས་ ་རང་ ད་ ི་ ོར་ངག་མི་དགོད་ཅིང་། ཐལ་འ ར་ ི་ ོ་ནས་དངོས་ འི་
འདོད་ ལ་མི་རིགས་པ་འགོག་པ་དེ། ད ་མ་ཐལ་འ ར་བའི་མཚན་ཉིད།

གཉིས་པ་ད ེ་བ་ལ། ད ་མ་པ་ཡང་དག་པ་དང་ ེས་མ ན་པ་གཉིས། ད ་མ་ཐལ་འ ར་བ་ཡིན་ན་ད ་མ་ཐལ་འ ར་བའི་ བ་མཐའ་
་བས་མ་ བ་ ེ། ད ་མ་ཐལ་འ ར་བ་ཡང་དག་པ་ཡིན་ན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་པ་ཡིན་པས་ བ་པའི་ ིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ཁས་

ལེན་ ན་ ལ་ ི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ ིར།
དེ་ ད་ ་ཡང་མདོ་ལས།

ཞེས་པ་འདི་ ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ ིར།
འོ་ན་གོང་ ་ད ་མའི་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་དང་འགལ་ཟེར་ན། ོན་མེད་དེ། གོང་ ་ད ་མའི་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་ནི་མཐའ་ ལ་ད ་མ་
ངོས་འཛན་པའི་ཆེད་ ་བཞག་པ་ཡིན་ ི། མཐའ་ ལ་ད ་མའི་ བ་མཐའ་ངོས་འཛན་པའི་ཆེད་ ་མིན་པའི་ ིར་ཏེ། ་མ་ནི་མཐའ་ ལ་
ོགས་པའི་གང་ཟག་གི་ ོད་ ལ་ཡིན་ ང་དེ་ཇི་ ར་བ་ནི་ ་བསམ་བ ོད་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ི་མ་ནི་མཐའ་ ལ་ད ་མའི་ བ་

མཐའ་ ་བའི་གང་ཟག་གིས་ཁས་ལེན་ ི། དེ་ལས་གཞན་པའི་ བ་མཐའ་ ་བ་ ས་ ང་ཁས་མི་ལེན་པའི་ ིར།

དེས་ན་མཐའ་ ལ་ད ་མ་དང་མཐའ་ ལ་ད ་མའི་ བ་མཐའ་གཉིས་མི་འ ་བའི་ ད་པར་ཤེས་པར་ ་ཞིང་། དེས་མཚན་ནས་ད ་མ་
པ་དང་གཞན་ གས་ ་ད ་མའི་ བ་མཐའ་ ་བའི་ ད་པར་ཡང་ཤེས་པར་ འོ། །

ཐལ་རང་གཉིས་ཀ་ད ་མ་པ་ཡིན་པ་ལ་ ད་པར་མེད་ ང་། འཇིག་ ེན་ གས་བ ོད་ཙམ་ ་ཁས་ལེན་ཡོད་མེད་སོགས་ཞིབ་པ་མཐའ་
གཅོད་པའི་འཐད་ ་འཆད་དོ། །

ག མ་པ་ ་བ ཤད་ནི། རང་ གས་ལ་རང་ ད་ ི་ ོར་ངག་མི་དགོད་ཅིང་མི་འདོད་པར་ཐལ་ ོར་ ི་ ོ་ནས་དངོས་ འི་འདོད་ ལ་མི་
རིགས་པ་འགོག་པའོ། །

ག མ་པ་ད ་མའི་ བ་མཐའི་ ་བཤད་ནི།
ག་ཆད་ ི་མཐའ་དང་ ལ་བའི་ད ་མ་ ་ངར་ བ་པ་ ར་ཁས་ལེན་པས་ན། ད ་མའི་ བ་མཐའ་ཞེས་ འོ། །

བཞི་པ་འདོད་ ལ་ལ་ག མ།
གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ ི་ མ་གཞག་དང་། ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ ི་ མ་གཞག་དང་། འ ས་ ་ ་གཉིས་ ི་ མ་གཞག་བ ཤད་པའོ།
།

དང་པོ་ལ། བདེན་གཉིས་ས་སའ་མཚན་ཉིད། ད ེ་བ། ་བ ཤད། མཐའ་གཅོད་པ་དང་བཞི།
དང་པ་ན། ོ་བཏགས་པའམ་བཅོས་པའི་ང་བ་མཐོང་བ་ ན་པ་མ་ད ད་ ིས་པའི་ཤེས་ངོར་ ེད་པའི་ ེད་དོན། ན་ ོབ་བདེན་པའི་

མཚན་ཉིད་དང་། ོ་མ་བཏགས་པའམ་མ་བཅོས་པའི་ང་བ་མཐོང་བ་ཡང་དག་པ་འཕགས་པའི་རིགས་ངོར་ ེད་པའི་ ེད་དོན། དོན་དམ་
བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །

གཉིས་པ་ད ེ་བ་ནི། དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་ ས་བ ོད་རིགས་ ི་ ོ་ནས་ད ེ་ན་ མ་ ངས་དང་ མ་ ངས་མ་ཡིན་པ་གཉིས། དང་པ་ན།
འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ ོད་ ལ་ ་ ར་བའི་མཐའ་ ལ་ ་ ། གཉིས་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་ ོར་ལམ་ངོར་ ི་ ོང་ཉིད་ ་ འོ། །
ན་ ོབ་བདེན་པ་ལ་ད ེ་ན། ཡང་དག་ ན་ ོབ་དང་ལོག་པའི་ ན་ ོབ་གཉིས།
དང་པ་ན་ མ་པ་ ་ ། གཉིས་པ་ནི་མེ་ལོང་ནང་གི་ མ་པའི་ག གས་བ ན་ ་ འོ། །
ག མ་པ་ ་བ ཤད་ལ། དོན་དམ་བདེན་པའི་ ་བ ཤད་ནི། པ་ར་

་ས་ ་ཞེས་པ་དམ་པའི་དོན་བདེན་པ་ཞེས་པ་ ེ། དོན་དམ་བདེན་པ་

ཞེས་པའི་དམ་པ་དངོས་ནི་འཕགས་ ད་ ི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། དོན་ནི་དེ་ཡི་ ོད་ ལ་ ་ ར་པའི་ ོང་པ་ཉིད་དང་། བདེན་པ་
ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་མི་བ ་བས་དེ་ ད་ ་བཞག་གོ །

དམ་པ་དེའི་ ེས་མ ན་པ་ནི་རིགས་ཤེས་ ེས་དཔག །དོན་ནི་དེ་ཡི་ ོད་ ལ་ ་ ར་པའི་མེད་དགག་གི་མཚན་ཅན་ ི་ ོང་པ་ཉིད།

བདེན་པ་ཞེས་པ་བ གས་ཤིང་ད ད་པའི་རིགས་པའི་ངོར་མི་བ ་བས་དེ་ ད་ ་བཞག་ ེ། དོན་ཡང་དེ་ཡིན་ལ་དམ་པ་ཡང་དེ་ཡིན་པས་
ན་དོན་དམ་པའོ། །དེ་ཉིད་བདེན་པ་ཡིན་པས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའོ། །

ན་ ོབ་བདེན་པའི་ ་བ ཤད་ནི། སཾ་ནི་ས་མ ་ ེ་ ན་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ལ། ྀ་ཏི་ནི་བ ་པ་ཡིན་པས་ད ད་མི་བཟོད་པའི་དོན་ ིས་ ན་

ོབ་བོ། །ཡང་དག་པའི་རང་བཞིན་དོན་དམ་བདེན་པ་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བ་ལ་ ིབ་པར་ ེད་པའམ། ཡང་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་ ིབ་པར་

ེད་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ ི་མ་རིག་པ་ནི་ ན་ ོབ་ཅེས་ འོ། །

བཞི་པ་མཐའ་གཅོད་པ་ལ། ཐལ་རང་གི་ ད་པར་བ ཤད་པ་དང་། ཁས་ལེན་ ི་འ ོ་མ་དང་། བ ང་མཚམས་ ན་མོང་མིན་པའོ། །
དང་པོ་ཐལ་རང་གི་ ད་པར་ནི། ཐལ་འ ར་བས་ ན་གཞི་དང་རང་གིས་རང་ ལ་ ་ ས་ནས་རིག་པ་དང་ཆ་མེད་པའི་ཆ་བཅས་ ོམ་

གཞིའི་ ལ་ མས་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་ད ད་ན་མི་བཟོད་པས་མེད་དགག་འོས་མེད་ ་མ་ཟད། འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་ ི་གཞིར་ཡང་དེ་
དག་འཇིག་ ེན་ལ་ གས་ བ་མེད་པས། དེ་དག་མ་ད ད་འཇིག་ ེན་པའི་ཐ་ ད་ འང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཐ་ ད་འཇལ་ ེད་ཚད་མ་ནི་ཐལ་འ ར་བས་ཚད་མ་ཉིད་ ་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་མ་ བ་པར་ ་བའི་ ིར། ཐལ་འ ར་བ་ མས་ནི་དོན་
དམ་དང་ཐ་ ད་གང་ ་ཡང་རང་ གས་ ་ མ་པར་གཞག་པར་ ་བ་ ང་ཟད་ ང་མེད་ ི།

འོན་ ང་དགོས་པའི་དབང་ཁོ་ནར་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་ཡང་འཇིག་ ེན་གཞན་ངོ་འབའ་ཞིག་ ་ཁས་ ངས་པ་མ་གཏོགས་ཐ་ ད་ཙམ་
་ཡང་རང་གི་ གས་ཡིན་པར་ཁས་མི་ལེན་ཏོ། །

ལེགས་ ན་དང་ཡེ་ཤེས་ ིང་པ་སགས་ ིས་ ན་གཞི་དང་རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་ཡང་ཐ་ ད་ཚད་ བ་བཞེད་དོ། །འཕགས་སེང་སོགས་
ིས་ ན་གཞི་དང་རང་རིག་བཞེད་ཅིང་། བདེན་ བ་མི་བཞེད་ ང་ཐ་ ད་ཚད་ བ་བཞེད་དོ། །

འོ་ན་རང་ ད་པའི་ཆོས་ ལ་ལ་བ ེན་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ི་དོན་མི་ ོགས་པར་འ ར་རམ་ཞེ་ན། མི་འ ར་ཏེ། ག་སོགས་ཆོས་ཅན་ལ་
བ བ་ ་ ོང་པ་ཉིད་ ི་དོན་གཅིག་དང་ ་ ལ་སོགས་ ི་ ོ་ནས་ ོགས་པར་ ེད་པའི་ ིར། དེ་ ར་ནའང་ བ་ ེད་དེ་དག་ཐ་ ད་ ་

ོད་པར་ ེད་ ང་ཐ་ ད་ཙམ་ ་ བ་པ་དང་མ་ བ་པར་འདོད་པ་ནི་ཐལ་རང་གི་ ད་པར་ཡིན་ལ། བ བ་ ་ བ་ ེད་ཐ་ ད་ ་ བ་

འཛན་ ི་ ་ད་རང་ ད་པའི་ གས་དེར་ཡང་ ི་ནས་ད ་མའི་ ་བ་གོམས་པའི་ཚགས་གསོག་གི་མ ས་ངང་གིས་བ ོག་པར་འ ར་རོ།
།

དེས་ན་ཐལ་འ ར་བས་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ན་ ོབ་ ་དེ་ཉིད་འཚལ་བ་ན། ན་ ོབ་ ་དགག་ བ་ ི་ཚད་མ་དངོས་

པའ་ ོབས་ ིས་ གས་པ་ཞིག་ཁས་ ངས་ནས་དེ་ཉིད་འཚལ་བའི་དགག་ བ་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ན་ ོབ་ཙམ་ འང་དངོས་པ་ བས་
གས་ ི་ཆོས་དང་། དེའི་ཚད་མ་མེད་ ང་འཇིག་ ེན་དང་བ ན་བཅོས་ ་བ་དག་ལ་གནས་ བས་ཇི་ ར་ གས་པའི་ ན་ ོབ་ཙམ་

ཞིག་གི་ ེས་ ་བ ོད་ནས། དངོས་འཛན་ཅན་དག་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལས་ལོག་པར་བཏགས་པའི་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་སོགས། བདེན་པ་
གཉིས་ཀར་དངོས་ ོབས་ ིས་ གས་པའི་ཆོས་དང་ཚད་མས་ བ་པའི་མངོན་ཞེན་ ིན་ཅི་ལོག་སེལ་བར་མཛད་པའི་ ིར།

འདིར་བདེན་པ་གཉིས་ལས་བ མས་པའི་རང་ གས་ལ་བ བ་ ་ བ་ ེད་ ི་ མ་གཞག་མེད་ ང་། གཞན་ ིས་བཏགས་པ་སེལ་བའི་
ཆེད་ ི་དགག་ བ་འཇིག་ ེན་དང་ ེས་མ ན་ ་བ ོད་པ་ནི་ཐལ་འ ར་བའི་ གས་ཡིན་ལ། དོན་དམ་བདེན་པ་ལས་བ མས་པའི་རང་

གས་ལ་བ བ་ ་ བ་ ེད་མེད་ ང་། ན་ ོབ་ལས་བ མས་ནས་དེ་ཉིད་འཚལ་ ེད་ ི་བ བ་ ་ བ་ ེད་ ི་ མ་གཞག་འཐད་ ན་

ིས་གཞན་ ི་བཏགས་པ་སེལ་བའི་དགག་ བ་ ད་པར་ཅན་བ ོད་པ་ནི་རང་ ད་པའི་ གས་ས་ཞས་ ོག་གནད་དོ། ། དེས་ན་ད ་མ་

ཐལ་རང་གི་ ད་པར་ནི། ཐ་ ད་ ་ད ་མའི་ཆོས་ ལ་སོགས་ ལ་བའི་ག ང་རབ་ལ་འཆད་ ོད་ ོམ་པས་གཞན་ ི་ལོག་ ོག་བ ོག་
པ་ན། དེ་བ ོག་ཆེད་ ི་ ང་དང་རིགས་པ་ལ་ཐ་ ད་ ་ཡང་ཚད་མ་སོགས་ ི་རང་བཞིན་ཡོད་ནས་དེའི་ལོག་ ོགས་བ ོག་པར་འ ར་

བའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མིན་ ང་། འཇིག་ ེན་གཞན་ ི་ཚད་མའི་ གས་བ ོད་ ི་ ེས་ ོས་ལས། དོན་དམ་པར་མ་ཟད་ཡང་དག་པར་
འཇིག་ ེན་ ན་ ོབ་པར་ཡང་མི་འ བ་པའི་ཆོས་འགོག་པར་ ེད་ད་ཞས་པ་ནི་ཐལ་འ ར་བ་དང་།

དེ་ལས་བ ོག་ ེ་དོན་དམ་པར་ལོག་ ོག་བ ོག་པའི་གཏན་ཚགས་སོགས་ལ་དོན་དམ་པར་ཚད་མར་ བ་པའི་རང་བཞིན་མེད་ ང་། ཐ་
ད་ ་ལོག་ ོག་བ ོག་པ་ན། ཐ་ ད་ ་གཏན་ཚགས་སོགས་ཚད་མས་ བ་པར་ཁས་མ་ ངས་ན་དངོས་པོར་ ་བའི་ལོག་ ོག་བ ོག་

མི་ ས་སོ། ། ཞེས་པ་ནི་རང་ ད་པའི་ གས་ཏེ། ཐལ་རང་གི་ད ་མའི་ བ་མཐའ་འདི་ཁོ་ནས་འ ེད་དོ། །

མདོར་ན་ད ་མ་རང་ ད་པས་ནི་དགག་ བ་ ི་ཚད་མ་འཇིག་ ེན་ན་ཚད་མར་ གས་པ་དེ་ཉིད་ཐ་ ད་ ་ཚད་མས་ བ་པར་ཁས་
ངས་པའི་ ོ་ནས་མ ན་པར་འ ག་ ེ་དངོས་པའ་རང་བཞིན་འགོག་པར་ ེད་ལ།

ཐལ་འ ར་བས་ནི་དགག་ བ་ ི་ཚད་མ་འཇིག་ ེན་ན་ཚད་མར་ གས་པ་དེ་ཉིད། ཐ་ ད་ འང་ཚད་མས་མ་ བ་ ང་འཇིག་ ེན་ན་དེ་
ར་ གས་པའི་ ེས་བ ོད་ཙམ་ ི་ ོ་ནས། འཇིག་ ེན་དང་ ོད་ བས་ ེ་བའི་མ ན་འ ག་ ་ ས་ཏེ་དངོས་པའ་རང་བཞིན་འགོག་

པར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བཀའ་བ ད་ གས་ ོར་བའི་ མ་པར་བ ཤད་པ་ལ་འ ལ་པ་དང་ ལ་བའོ། །

གཉིས་པ་ཁས་ལེན་ ི་འ ོ་མ་ལ་གཉིས། མ་ད ད་ གས་བ ོད་རང་སོར་བཞག་པ་དང་། བས་ཤིག་མའི་ གས་སོ། །
དང་པ་ན་མ་ད ད་ གས་བ ོད་ཙམ་ ེ། ད ་མ་ཐལ་འ ར་བ་ལ་རང་ གས་ཡོད། ལས་འ ས་ཡོད། འགོག་བདེན་ཡོད། མ་པ་ མ་
པས་མི་ ོང་། ས་བོན་ལས་ ་ ་ ེ་ཟེར་བ་སོགས། དེའི་དབང་ ་ ས་ན་ ི་ བ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ད ད་ གས་བ ོད་རང་སོར་བཞག་
ནས་ གས་བསལ་དང་ལན་ འོ། །

གཉིས་པ་ བས་ཤིག་མའི་ གས་ནི། དེ་ཡང་ད ད་པའི་དབང་ ་ ས་པ་ ེ། བདེན་གཉིས་གཅིག་ཐ་དད་གང་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། གཞི་དེ་
དོན་དམ་ ་ཡོད་དམ་ཞེས་དང་། ཐ་ ད་ ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། གས་བསལ་མི་འདོད་ བ་པ་ ོད་རང་ལ་འགལ་བས་ བས་ཤིག ། ཅེས་པ་
འདི་ཁོ་ནས་ལན་ འོ། །

ག མ་པ་བ ང་མཚམས་ ན་མོང་མིན་པ་ནི། འདིར་གཞན་ གས་ཞེས་མ་ ར་ན་དགག་པ་གཉིས་ ི་ ལ་མ་གོ་བ་ནམ་ཡང་ཁས་ལེན་
པ་མིན་པས། ཡོད་པ་མ་ བ་ན་ཡོད་པ་མིན། མེད་པ་མ་ བ་ན་མེད་པ་མིན། ཞེས་པ་ལས་དངོས་འགལ་ནམ་ཡང་མི་ ིད། ད ་མ་པའི་

གས་ཡོད་པར་ཐལ། གཞན་ གས་ ་ད ་མ་པའི་ གས་ཡོད་པའི་ ིར། ཞེས་དང་། ལས་འ ས་ བ་པར་ཐལ། ལས་འ ས་གཞན་
གས་ ་ བ་པའི་ ིར། ཞེ་ན། མ་ བ།

ལས་འ ས་ བ་པ་མིན། ལས་འ ས་གཞན་ གས་ ་ བ། ལས་འ ས་གཞན་ གས་ ་བདེན། ཡོད་ཟེར་བ་གཞིར་བཅས། གཞན་
གས་ འང་ལས་འ ས་བདེན་པ་དང་ཡོད།

གཞན་ གས་ ི་ལས་འ ས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། གང་ འང་ཁས་མི་ལེན། གཞན་ གས་ ི་ལས་འ ས་གཞན་ གས་ ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་
ཡོད།

གཞན་ གས་ ི་ལས་འ ས་གཞན་ གས་ ་ཆོས་ཅན་ཟེར་ན་ཚག་འ ི་ཡིན། ད ་མ་འ ག་པ་ ་ ་རང་ག ང་ཡིན་ནམ་མིན་ཞེ་ན།
གང་ འང་མི་འདོད།

འོ་ན་གཞན་ གས་ ་ད ་མ་འ ག་པ་གཞན་ གས་ ་ད ་མའི་རང་ག ང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་ཡིན། ་ལ་ གས་ཤེ་ན། ་ གས་ད ་
མ་ཐལ་འ ར་བ་འབོད་མཁན་ ི་འཇིག་ ེན་པ་དང་རང་ ད་པ་མན་ཆད་ལ་ གས། ཞེས་དང་།

ཡོད་མེད་ ི་མཐའ་གང་ཞེ་ན། གཞན་ གས་ ར་ན་ཡོད་ ས་སམ། མེད་ ས་སམ། དེས་མཚན་རང་ གས་ ་ཡོད་མེད་གང་ ་ཁས་
ངས་ན་ཡོད་མཐའ་ཡིན་ལ། གཞན་ གས་ ར་ན། གཞན་ གས་ ི་ཡོད་མཐའ་ཡོད་པར་བདེན་ཞེན་ ་འདོད་པ། རང་བཞིན་ ིས་

ཡོད་པར་འདོད་པ། བདེན་པར་ཡོད་པར་འདོད་པ་སོགས་ཡོད་མཐའ། གཞན་ གས་ ི་ལས་འ ས་སོགས་གཞན་ གས་ལ་མེད་པར་
འདོད་པ་དང་། བདེན་ཞེན་ ིས་མཐའ་གཅིག་ ་ཆོས་གང་ཡང་མེད་པར་འདོད་པ་སོགས་མེད་མཐར་འཇོག ། དེས་ཡིན་མིན་སོགས་
ལའང་འ ེའོ། །

ཐལ་འ ར་བའི་ བས་འདིར་ཐ་ ད་ ་ཡོད་ན་དོན་དམ་ ་མེད་པ་ ད། དོན་དམ་ ་མེད་ན་ཐ་ ད་ འང་ཡོད་པ་ ད།
གཞན་ གས་ལ་ཤེས་ ་ ེན་འ ེལ་དང་མ ན་པར་ ་བའི་འཇིག་ ེན་པ་དང་། མི་མ ན་པར་ ་བའི་འཇིག་ ེན་པ་དང་། བ་མཐའ་
འོག་མ་ལ་ གས་པའི་གཞན་ གས་ག མ་ཡོད་པ་ལས།

འདིར་དང་པོ་གཙ་ཆ་བའི་དབང་ ་ ས་ན། ང་ཟད་ད ད་པ། མ་བ གས་མ་ད ད་པ་དང་། ཤིན་ ་ད ད་པའི་ གས་བ ོད་ག མ་
ལས་དང་པའ་དབང་ ་ ས་ཏེ་འཇོག་གོ །

མདོར་ན་ལན་གཞན་ གས་མ་ ར་བའི་དང་། གཞན་ གས་ ོགས་རེར་ ར་བའི་གཞོགས་ཆག་གི་རིགས་ལ་ལན་ནི་རང་གི་ཡིག་
ཆར་ཐེབས་པ་ཡིན་པས། གས་བསལ་མི་འདོད་ བ་པ་ ོད་རང་ལ་འགལ་ཞེས་པ་འདི་ཁོ་ན་བཏབ་པས་ ོན་ནམ་ཡང་མི་འ ག་གོ །
གཉིས་པ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ནི། ཐབས་ནི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དང་།

ན་ ོབ་ ང་ བ་ ི་སེམས་སོགས་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་ནི་ བས་འདིར་ ོས་ ལ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ཀའོ། །འདིར་

།

བ་མཐའི་ བས་ ་མཚན་ཙམ་ལས། ས་ལམ་ ི་བ ོད་ ལ་དང་ ང་ ་ ོང་ ལ་སོགས་གཞན་ནི་ས་ལམ་ ི་ མ་གཞག་ ་འཆད་དོ།

ག མ་པ་འ ས་ ་སངས་ ས་ ི་ ་གཉིས་ ི་ མ་བཞག་བ ཤད་པ་ལ། ་གཉིས་ ི་ མ་གཞག་ ིར་བ ཤད་པ་དང་། ེ་ ག་ ་ ་
ག མ་དང་བཞི་དང་ ར་ད ེ་བ། ་དེ་ལ་བ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས། སངས་ ས་ ི་འ ིན་ལས་ ི་རང་བཞིན་བ ཤད་པ་དང་ ་ལས།
དང་པ་ན། ཆོས་ ་དང་ག གས་ ་གཉིས་སོ། །
དང་པོ་ལ་ ངས་ ོགས་ ི་ ་གཉིས་ལས། ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ི་རང་བཞིན་ནི། ངས་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་།
ཡེ་ཤེས་ ན་ མ་ཚགས་པའོ། །

ངས་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པ་དང༌ཤེས་ འི་ ིབ་པ་དག་ས་དང་ལམ་ མས་ ་ ན་ ང་ནས་ ་ ་ ་ འི་ཏིང་

ངེ་འཛན་ ི་མ ག་ཐོགས་ ་མ་ ས་པར་ ངས་པ་ ེ། དེ་ཡང་ ོམས་འ ག་གི་ ིབ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ ིབ་པ་གཉིས་པ་དའི་ད ེ་བར་
ཟད་པས། གཉིས་པ་ད་ ངས་པས་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ ངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ ོགས་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ནི། ཟག་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ ི་ ་ ེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གོ །
གཉིས་པ་ག གས་ ་ནི་བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ལས་ བ་པའི་ལོངས་ ལ་གཉིས་སོ། ། བསོད་ནམས་ ི་ཚགས་ ི་དོན་ ་སེམས་ཅན་ལ་
ཕན་པ་བ བས་པ་ལས་ མ་པར་ ིན་པའི་འ ས་ ་ག གས་ ི་ ་འ བ་ཅིང་། ཡེ་ཤེས་ ི་ཚགས་ ི་དོན་ ་མི་ ོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་
བ ོམས་པ་ལས་ ི་མ་དང་ ལ་བའི་འ ས་ ་ཆོས་ ི་ ་འ བ་པའོ། །

གཉིས་པ་ ེ་ ག་ ་ ་ག མ་དང་བཞིར་ད ེ་བ་ལ་གཉིས། དང་པོ་ལ་ཆོས་ ། ལོངས་ ། ལ་ ་དང་ག མ་ལས།
དང་པ་ཆས་ ་ནི། ཟག་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ ན་པའི་ཆོས་ ི་ད ིངས་རང་བཞིན་ ིས་ མ་པར་དག་པ་ཉིད་ ོ་ ར་ ི་
ི་མ་ཐམས་ཅད་དང་ཡང་ ལ་ནས་དག་པ་གཉིས་ ན་ ི་ང་བ་ཉད་ ་ ར་པ་ནི་ང་བ་ཉད་ འམ་ཆོས་ ི་ ་ ེ།

ང་བ་ལ་ད ེར་མེད་ ང་འཆད་ ལ་འགའ་ཞིག་ ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་ འི་ ིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལམ་ མས་ ་ ན་
ང་ནས། ་ ་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་མ ག་ཐོགས་ ་མ་ ས་པ་བཅོམ་པ་ ངས་པ་ ན་ཚགས་ནི་ང་བ་ཉད་ ི་ ་དང༌།

ཤེས་ ་ཇི་ ་བ་དང་ཇི་ ེད་པ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་མཚན་ཉིད་ཇི་ ་བ་བཞིན་མངོན་ མ་ ་གཟིགས་ཤིང་ གས་
་ ད་པ་ ོགས་པ་ ན་ཚགས་ནི་ཆོས་ ི་ འ་ཞས་ མ་པར་གཞག་པའང་ཡོད་དོ། །

དེའང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་རང་བཞིན་ ོང་ཉིད་ ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བ་རང་བཞིན་ མ་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་ང་བ་ཉད་ ་དང༌།
དེ་ ར་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ མ་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཆོས་ ི་ ་དག་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལོངས་ ་ནི། འོག་མིན་ཆེན་པོ་ ན་ ག་པོ་བཀོད་པར་མཚན་དང་དཔེ་ ད་ ིས་བ ན་པའི་ ས་ ལ་ ས་འཕགས་པ་ མས་
དང་ ན་ཅིག་ ་ཐེག་པ་ཆེན་པའ་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ ན་མི་འཆད་པར་ཉེ་བར་ལོངས་ ོད་པ་ ེ། ངེས་པ་ ་ ན་ ི་སངས་ ས་དེ་ལོངས་ འི་

མཚན་ཉིད་དོ། ། མཚན་གཞི་ནི་མཚན་དཔེའི་གཟི་འོད་འབར་བའོ། ། ཐ་ ད་ཙམ་ ་ད ེ་ན། ག་པོ་བཀོད་པར་ ང་བ་ལོངས་ ་ཆེན་པོ་
དང༌། གནས་གཙང་གི་འོག་མིན་ ་བ གས་པ་ ང་ ་གཉིས་སམ། དངོས་གནས་ ལ་དང༌། བཏགས་པ་བ་ ང་ ལ་གཉིས་ ་ད ེ་བ་
ཡོད་ཅིང་། ་དེའང་མེ་ལོང་གི་ག གས་བ ན་ ར་ ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ ལ་ ིས་ས་བ འི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ལ་
ང་ཞིང་ཆོས་ ི་ འི་ ེན་ ་ ར་པའོ། །

མདོར་ན་སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ལོངས་ ་གཅིག་གི་ང་བར་འཚང་ ་བར་འདོད་པའི་ལོངས་ ་གཅིག་ ་འདོད་པ་དེ་དང་། ལོངས་ ་ལ་
ཆེ་ ང་གཉིས་ ་འདོད་པའི་བ ཤད་ ོལ་ ་ ི་གཉིས་པོ་འདི་འཐད་དོ། །

ག མ་པ་ ལ་ ་ནི། འཁོར་བ་ཇི་ ིད་ ི་བར་ ་ག ལ་ ་མཐའ་ཡས་པའི་བསམ་པ་དང་མ ན་པར་ མ་འ ལ་ ་ཚགས་པ་སེམས་ཅན་

ི་དོན་ ན་མི་འཆད་པར་མཛད་པའོ། ། ལ་པའི་ ་དེ་དག་ལའང་ད ེ་ན། བཟ་བ་ ལ་ ། ེ་བ་ ལ་ ། མཆོག་གི་ ལ་ ་དང་ག མ་

་འ ར་ཞིང་། དེ་དག་ ང་ ི་ཟ་ག ལ་བའི་དོན་ ་ ད་མངས་ ེང་བ་ལ་སོགས་པར་ ོན་པ་བཟ་བ་ ལ་ ་དང་། རི་བོང་དང་ ་ ་ལ་

སོགས་པར་ཡང་ ོན་པ་ ེ་བ་ ལ་ ་དང་།

་ བ་པ་ལ་སོགས་པར་ ོན་པ་ ང་ བ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ ལ་པའི་ འོ། །

གཉིས་པ་ ་བཞིར་ད ེ་བ་ནི། ང་བ་ཉད་ ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཆོས་ ་དང་། ལོངས་ ་དང་། ལ་ འོ། །
བཞི་པ་ ་དེ་ལ་བ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། ཡེ་ཤེས་བཞི་ ེ། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། སོར་ ོག་ཡེ་ཤེས། ་ བ་ཡེ་ཤེས་སོ། །
་པ་འ ོ་བའི་དོན་ ་སངས་ ས་ ི་འ ིན་ལས་ནི། དང་པོ་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པ་དང༌། བར་ ་ལམ་ཉམས་ ་ལེན་པ་དང༌། མཐར་

འ ས་ ་སངས་ ས་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སེམས་ཅན་ ི་ ག་བ ལ་བསལ་ཞིང་བདེ་བ་ བ་པའི་དོན་ཆེད་ཁོ་ན་ཡིན་ན། སངས་ ས་
པའི་ཚ། མ་ ོག་དང་འབད་ ོལ་མི་མངའ་བར་བ གས་པས། སེམས་ཅན་ ི་དོན་ཅང་འ ང་ངམ་ མ་ན།

སངས་ ས་ལ་འབད་ ོལ་དང་ མ་ ོག་མི་མངའ་བཞིན་ ། འ ་དན་ ན་ བ་དང་ ན་མི་ཆད་པར་འ ང་བ། གདོད་མའི་ ིང་པ་ ་

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་ ་ ེ། ང་བའ་ ོ་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། །

དེས་ན་ ིན་ལས་འདི་ལ་ ེད་པ་པོ་དང་། ་བ་ ལ་ལ་ཡོད་པའི་ ིན་ལས་གཉིས་ ི། དང་པ་ན། ཟག་མེད་ ི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ ི་ ་ ེ་ཚན་
ཉེར་གཅིག་ ་བཞག་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། བདག་ ེན་དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པའི་ གས་ ེ་དང་ ིན་ བས་ ི་ ོབས་ ིས་
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