༄༅། །མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད།
༓

ཚད་མ་རིགས་ག ང་ ་མཚ།
དང་པོ། ཚད་ བ་ལེ །

མཛད་པ་པོ། ཀ ་པ་བ ན་པ་ཆོས་ གས་ ་མཚ།
ནི་ ་ཤེས་རིག་དཔེ་ ན་ཁང་།
First ebook edition 2019

ི་ བ་ལམ་ ོན་པ། བས་ ེ་ ོགས་ཆེན་དཔོན་ ོབ་རིན་པོ་ཆེ།
་དག་འགན་འཛན། ཨ་ ཪྱ་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
ེང་གཞི།
དཔེ་བ ན་གསལ་བཤད།
ཚད་མ་རིགས་ག ང་ ་མཚ།
འ ེལ་པའི་མཆོད་བ ོད་དང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ།
རིགས་ག ང་འ ེལ་པ་དང་བཅས་པ་བ མས་པའི་དགོས་པ།
ར་ དེ ་ལོ་ ་བས་བ ར་བ་ལ་འ ག་པའི་ཡན་ལག་ ་མཛད་པ།
ཐོག་མར་དགེ་བ་མཆོད་པར་བ ོད་ཅིང་ ོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།
བར་ ་དགེ་བ་ག ང་གི་དོན་ལས། ལེ འི་འ ེལ་པ་བཤད་པ།
འ ེལ་པ་ཅན་ལེ ་སོ་སོའ་ག ང་བཤད་པ་ལས། དང་པོ། ཚད་ བ་ལེ །
ས་བཅད་ ི་ ར་མཆན།

ེང་གཞི།
མ་མང་ག ལ་ འི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དག །
མ་ ན་མ ེན་པ་གཉིས་ ས
ི ་ལེགས་གཟིགས་ནས། །
མ་ག མ་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་བ ོར་མཛད་པའི། །
བ་དབང་ ་ཡི་ ་ལ་ ས་ ག་འཚལ། །
རིམ་ག མ་འཁོར་ལོའ་དགོངས་དོན་མ་ནོར་བར། །
ཇི་བཞིན་གཟིགས་ནས་ ོན་ལ་མངའ་བ ེས་པའི། །
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ ་ བ་ཐོགས་མེད་སོགས། །
འཕགས་ ལ་ ན་ ག་མཆོག་གཉིས་ཞབས་ལ་འ ད། །
ལ་བ་གཉིས་པ་ ན་མ ེན་རང་ ང་བ། །
རིགས་པའི་དབང་ ག་ཆོས་ གས་ ་མཚའི་ཞབས། །
ང་རིགས་ ་བའི་སེང་གེ་མི་བ ོད་ ེ། །
རིམ་ ོན་ཀ་ཡི་ ེང་བར་ ིང་ནས་འ ད། །
ད་ ང་ གས་བ ེད་བཟང་པོའ་ཚ་ཟེར་ ིས། །
ོངས་པའི་ ིང་ ་ཐབས་ཤེས་ ོན་མེའི་འོད། །
ོ་ལ་མི་ངལ་བཤད་ བ་བ ན་པའི་ ོལ། །
གསལ་མཛད་དོན་བ ད་མཁས་ བ་ ་མར་འ ད། །
དེ་ཡང་རང་རེའི་ ོན་པ་བ ལ་བཟང་གི་སངས་ ས་
འི་ཁམས་དབང་མོས་པ་དང་འཚམས་པར།

་ བ་པ་ཞེས་འཇིག་ ེན་ ི་ ོན་མེ་མཆོག་དེས། ག ལ་

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་བ ི་བའི་ཐབས།

བ ོད་ ་དང་ ོད་ ེད་ ་ི ཆོས་ ་ི གཏམ་དམ་པའི་ཆོས་ ི་ ོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ ོན་པར་མཛད་པ་དེ་དག་ ང་
བ ་ན། བཀའ་འཁོར་ལོ་ག མ་མམ་གཏམ་ག མ་ཞེས་ ་ ེ། བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ།
བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ། བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པར་ མ་པར་ ེ་བའི་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་
ཞེས་ཐེག་ཆེན་པ་ མས་ལ་ཡོངས་ ་ གས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ།

དགོངས་པ་ངེས་པར་འ ེལ་པའི་མདོ་ལས།
བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་དང་པོར་ ལ་ཝ་ར་ ་སི་ ང་ ོང་ ང་བ་རི་ གས་ ི་ནགས་ ། ཉན་ཐོས་ ི་
ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ གས་པ་ མས་ལ། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ མ་པར་བ ན་པའི་ཆོས་ ི་
འཁོར་ལོ་ངོ་མཚར་ ད་ ་ ང་བ་ ོན་ ར་ ར་པའམ་མིར་ ར་པ་ ས་ ང་ཆོས་དང་མ ན་པར་
འཇིག་ ེན་ ་མ་བ ོར་བ་གཅིག་རབ་ ་བ ོར། ཞེས་དང་།
བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ལས་བ མས། ེ་བ་མ་མཆིས་པ་
དང་། འགག་པ་མ་མཆིས་པ་དང་། གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་དང་། རང་བཞིན་ ིས་ཡོངས་ ་ ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཉིད་ལས་བ མས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ གས་པ་ མས་ལ་ ོང་ཉིད་ ོས་པའི་
མ་པས་ཆེས་ ད་ ་ ང་བའི་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་བ ོར། ཅེས་དང་།
བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་ཆོས་ མས་ ་ི ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ལས་བ མས། ེ་བ་མ་མཆིས་པ་ཉིད་
ནས་འགག་པ་མ་མཆིས་པ་ཉིད་དང་། གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་ཉིད་དང་། རང་བཞིན་ ིས་ཡོངས་ ་ ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཉིད་ལས་བ མས་ནས་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ གས་པ་ མས་ལ་ལེགས་
པ་ མ་པར་ ེ་བ་དང་ ན་པ་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་ ད་ ་ ང་བའི་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ།
ཞེས་སོགས་ག ངས་པ་ ར་དང་།
གཞན་ཡང་ག ངས་ ་ི དབང་ ག་ ལ་པོས་ ས་པའི་མདོར།
རིགས་ ་ི ་འདི་ ་ ེ། དཔེར་ན་ནོར་ ་མཁན་མཁས་པ་ནོར་ ་ ོད་པའི་ ལ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་
དེས་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ནས་ཡོངས་ ་མ་དག་པའི་ནོར་ ་རིན་པོ་ཆེ་ ངས་ཏེ་ལན་ འི་ ་ ོན་
པོས་ ངས་ནས་ འི་རེ་བའི་ཡོངས་ ་ ོང་བས་ཡོངས་ ་ ོང་བར་ ེད་དོ། ། དེ་ཙམ་ ིས་བ ོན་པ་
འདོར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འོག་ ་ཟས་ ་ི ་བ་ ོན་པོས་ ངས་ནས་བལ་ ི་ ་བའི་ཡོངས་ ་ ོང་
བས་ཡོངས་ ་ ོང་བར་ ེད་དོ། །དེ་ཙམ་ ིས་བ ོན་པ་འདོར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འོག་ ་ ན་ཆེན་
པོའ་ ་བ་ལ་ཡང་ ངས་ནས་རས་ བ་མོའ་ཡོངས་ ་ ོང་བར་ ེད་དོ། །ཡོངས་ ་ ངས་ཏེ་ ི་མ་དང་
ལ་བ་ནི་བཻ་ ཪྱའི་རིགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བ ོད་དོ། །རིགས་ ི་ ་དེ་བཞིན་ ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་
་མ་དག་པའི་སེམས་ཅན་ ི་ཁམས་མ ེན་ནས་མི་ ག་པ་དང་། ག་བ ལ་བ་དང་། བདག་མེད་པ་

དང་། མི་གཙང་བ་ཡིད་འ ང་བའི་གཏམ་ ིས་འཁོར་བ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་ མས་ ོ་བ་ ེད་པར་
མཛད་དེ་འཕགས་པའི་ཆོས་འ ལ་བ་ལ་འ ད་པར་མཛད་དོ། །དེ་ཙམ་ ིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བ ོན་
པ་འདོར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འོག་ ་ ོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། ོན་པ་མེད་པའི་
གཏམ་ ིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ལ་ ོགས་པར་མཛད་དོ། །དེ་ཙམ་ ིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
བ ོན་པ་འདོར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འོག་ ་ ིར་མི་ ོག་པའི་འཁོར་ལོའ་གཏམ་དང་འཁོར་ག མ་
ཡོངས་ ་དག་པའི་གཏམ་ ིས་རང་བཞིན་ ་ཚགས་ ི་ ་ཅན་ ི་སེམས་ཅན་དེ་དག་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་ ལ་ལ་འ ག་པར་མཛད་དོ། །ཅེས་དང་།
ཡང་དེ་ཉིད་ལས།
བདེན་པ་བཞིའི་ ལ། ོང་པ་ཉིད་ ་ི ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ིང་པོའ་ ལ། ཞེས་སོགས་
ག ངས་སོ། །
དེ་དག་གི་དོན་གསལ་བར་ ེད་པ་ནི།

ལ་ཚབ་ མས་པ་མགོན་པོ་དང་ ོན་པ་ཉིད་ ིས་ ང་གིས་ཟིན་པའི་ ོབ་

དཔོན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ ་ བ་དང་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་ཉིད་ཡིན་ལ།

ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དེ་

དག་གིས་བཀའ་འཁོར་ལོ་ག མ་ ི་ མ་གཞག་ཇི་ ར་བ ལ་བའི་ ལ་ནི།
ལ་ཚབ་ མས་པ་མགོན་པོས་ ད་ ་མར།
འཇིག་ ེན་ཞི་བའི་ལམ་ལ་འ ག་པ་དང་། །
རབ་ ་ ིན་དང་ ང་ ོན་ ་ཡི་ག གས། །
ཞེས་དང་པོར་ག ལ་ ་འཇིག་ ེན་པ་འཁོར་བ་ལ་ཆགས་པ་ མས་ཡིད་འ ང་བའི་གཏམ་ ིས་བ ལ་ནས་ཞི་བ་
ང་འདས་ ་ི ལམ་ལ་འ ག་པར་ ེད་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། བར་ ་ ོང་པ་ཉིད་ ི་གཏམ་ ིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་རབ་
་ཡོངས་ ་ ིན་པར་ ེད་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། ཐ་མར་ ིར་མི་ ོག་པའི་འཁོར་ལོའ་གཏམ་ ིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་ ལ་ལ་འ ག་ཅིང་ ང་ བ་ ་ ང་ ོན་པ་ཆེན་པོས་ ོལ་བར་ ེད་པའི་ ར་ ར་པར་ག ངས་པ་ ར་ ོབ་
དཔོན་ཐོགས་མེད་ཞབས་ ས
ི ་ ང་བ ་བ་སོགས་ ་བ ལ་ལ།
དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ཡབ་ ས་ ས
ི །
བསོད་ནམས་མིན་པ་དང་པོར་ ོག །

བར་ ་བདག་ནི་ ོག་པ་ ེ། །
ཐ་མར་ ་གཞི་ ན་ ོག་པ། །
གང་གིས་ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡིན།
ཅེས་ ོན་པ་ཐབས་མཁས་ལ་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་དེས།

ག ལ་ ་ལས་དང་པོ་པ་ མས་ལ་ཐོག་མར་

བདག་ཡོད་པར་ ོན་ནས་བསོད་ནམས་མིན་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་ ོག་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། བར་ ་བདག་ ོག་པ་
ེ་བདག་མེད་པར་ ོན་པ་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་དང་།

ཐ་མ་ ་བར་ ར་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་

ོག་པས་ ་བ་ ན་ ོག་གི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བ ལ་བར་མཛད་པ་ ེ། དེ་ ར་རིམ་པ་ག མ་ ི་བཀའི་འཁོར་ལོའ་
དགོངས་དོན་མ་ནོར་བ་ཇི་བཞིན་ ་བ ལ་བར་མཛད་པ་ནི་ ་གར་འཕགས་པའི་ ལ་ ི་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཛམ་
ིང་མཛས་པར་ ེད་པའི་ ན་ ག་དང་མཆོག་གཉིས།

བ་ཐོབ་ཆེན་པོ་བ ད་བ ་སོགས་ ི་ག ང་ ི་མ་མེད་

པའི་བ ན་བཅོས་ མས་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ་ འི་མདོ་ གས་ ལ་བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ། འ ོ་བ་ མས་འ ལ་དང་ ག་གི་འ ལ་ ས་བ ད་པའི་
མ་རིག་པའི་རིམས་ནད་རབ་ ་ཞི་བར་ ེད་པའི་ ན་མཆོག་ ་ན་མེད་པ་དེ་ཉིད། ིར་བོད་གངས་ཅན་ ི་ ལ་པའི་
ཆོས་ ལ་ ི་ ོང་ ེ་བཙན། ་གར་ ི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚ། ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པ ་སཾ་བྷ་བ་དང་། ད་པར་ ་
ཡང་ ིང་ ོབས་ ་ན་མེད་པས་ ་གར་འཕགས་པའི་ ལ་ ་ལན་ག མ་ ོན་ནས་ཡོངས་ ་ གས་པའི་པཎ་ བ་
ཆེན་པོ་ ་རོ་པ་ ་ན་སི ི་དང་ ལ་བ་མཻ་ ི་པ་ ་མར་བ ེན་པའི་ད ེས་མཛད་ལོ་ ་བ་ཆེན་པོ་མར་པ་ཆོས་ ི་ ོ་
ོས་སོགས།

་ ིར་ ོན་པའི་ ལ་ ོན་ལོ་པཎ་ མས་ ི་ གས་བ ེད་ ས་ ་ ིན་པའི་ ོབས་ལས། མདོ་ ད་

མན་ངག་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བ ན་མ་ ས་པ་ལེགས་ ར་ ་ཡི་ ད་ནས་བོད་ཆེན་པོའ་ ད་ ་འ ར་བ་ཙམ་
་མ་ཟད། དེ་དག་སོ་སོའ་བཤད་ བ་ ་ི ཉམས་ལེན་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་གངས་ ོངས་ ི་བསོད་ནམས་ ི་དཔལ་
་ ོན་ལ། རིམ་བཞིན་ བ་བ ད་ཤིང་ ་ཆེན་པོའ་མཁས་ བ་གོང་མ་ མས་ ིས་གསན་བསམ་ ོམ་ག མ་ ི་
ོ་ནས།

འ ལ་མདོ་མངོན་པ་གསང་བ་ གས་དང་བཅས་པའི་ ེ་ ོད་ མས་ ལ་བཞིན་ ་ཉམས་བཞེས་ ིས་

ོགས་པ་མངོན་ ་མཛད་ནས། མཁས་བ ན་བཟང་པོའ་ངང་གཤིས་དང་མ་ ལ་བའི་ ོ་ནས་འཆད་ ོད་ ོམ་པའི་
མཛད་འ ིན་མཐར་ ིན་པར་བ ངས་པ་བ ངས་ ིས་མི་ལངས་པ་ཞིག་ ོན་པ་ མས་ ི་ནང་ནས།

ལ་བཟང་

གི་སངས་ ས་ ག་པ་སེང་གེའི་ མ་འ ལ་འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་དང་ མ་ད ེར་མ་མཆིས་པ། འཕགས་
བོད་འཛམ་ ིང་ ན་ ་དཔལ་ ན་ས་ར་ཧ་པ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་པའི་མཛད་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་ ོན་པའི་
ེས་ ་ཆེན་པོ།

སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ་ི འ ིན་ལས་གཅིག་ ་བ ས་པའི་རང་ག གས།

བོད་གངས་ཅན་

ོངས་ ་ི ལ་ འི་ཐོག་མ། ༧ ལ་བའི་དབང་པོ་དཔལ་ཀ ་པ་ཞེས་མཚན་ཡོངས་ ་ གས་པའི་ ལ་པའི་ ེང་
བ་རིམ་པར་ ོན་པ་ མས་ ་ི དང་པོ་ ས་ག མ་མ ེན་པ་ནས་བ ང་ ལ་དབང་རིམ་ ོན་ ིས་ག ང་ གས་
རབ་འ མས་ལ་གསན་བསམ་ ོམ་ག མ་མཐར་ ིན་པར་མཛད་དེ་བཤད་ བ་ ལ་བའི་བ ན་པ་ ་མེད་པར་
ོང་ནས་ད་ འི་བར་ ་ ང་ ོགས་ ་ི འ ིན་ལས་འ ན་ ་མེད་པའི་ མ་ཐར་མཆིས་པ་ལས།

ད་པར་ ་ བ་

བ ད་རིན་པོ་ཆེ་འདིའི་བཤད་པའི་ ེ་ ་ཆེ་བ་ནི་ ེ་ ག་པ་མཐོང་བ་དོན་ ན་ ི་ ས་ནས་བ ང་ ང་ཡོད་པར་
ག ངས་ཏེ།
ཤེས་ ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ལས།
མཚན་ཉིད་ ོགས་ ་ི བཤད་ ་ ོན་ ས་ བ་བ ད་འདིར་ཆེར་མ་ ོན་པ་ལ་ ེ་ ག་པ་མཐོང་བ་དོན་
ན་ ིས་ ན་མ ེན་རོང་ ོན་ཆེན་པོ་ལས་ག ང་ གས་ ་མ་གསན། ན་མ ེན་རོང་ ོན་དེས་ ང་
ང་ལ་སངས་ ས་ ོབ་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ཅེས་སེང་གེའི་ ་བ གས། ེ་བ ན་པས་ཚད་མ་རིགས་ག ང་
་མཚ་མཛད་ཅིང་ག ང་ གས་རབ་འ མས་ ་བའི་ ོབ་མ་མང་ ་ ང་། ཞེས་འ ང་ངོ་། །
ེ་བ ན་པ་དང་བ ད་པའི་ ས་ནས་བ ང་ གས་པོ་ལེགས་བཤད་ ིང་སོགས་བཤད་ ་ མས་རིམ་པར་དར་
བ་ ་ཆེན་ ང་ནས།

ེ་ད ་པའི་ ེས་ལ་ཟ་དམ་ཉིན་ ེད་ ིང་སོགས་ ་འཆད་ ོད་ ི་ ོལ་ཤིན་ ་ ་ཆེར་དར་

ནས་བཤད་ བ་ ི་དང་ ག་པར་བཤད་པའི་འ ིན་ལས་འ ན་ ་དང་ ལ་བ་ ང་བ་ཡིན་ནོ། །
མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད།
དེ་ ར་ ོགས་པའི་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ ི་བཀའ་དང་དེའི་དགོངས་འ ེལ་ ་བོད་མཁས་ བ་དག་གི་
བ ན་བཅོས་བ ངས་ ས
ི ་མི་ལངས་པར་བ གས་པ་ མས་ ི་ནང་ནས།

བ་བ ད་རང་ གས་ལ་གཙ་བོའ་

ིང་དོན་གནད་ ་ ིལ་ནས་ཐོས་བསམ་ ོམ་པས་གཏན་ལ་དབབ་པར་ ་བ་ནི། ༡ འ ལ་བ། ༢ མངོན་པ། ༣
ཚད་མ། ༤ ཤེར་ ིན། ༥ ད ་མ་ ེ། མདོ་ ོགས་ ི་ག ང་བཀའ་པོད་ ་དང་། ༦ ད་ ་མ། ༧ ཟབ་མོ་ནང་
དོན། ༨

ད་བ ག་གཉིས་བཅས།

གས་ ོགས་ ི་ག ང་ཆེན་མོ་ག མ་ ེ་མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད་ ི་

བ ོད་ ་ མས་ཡིན་ནོ། །
«མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད་» ཅེས་པའི་ཐ་ ད་འདིའང་།

ོན་༧ ལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀ ་པ་བ ་

ག་པ་ཆེན་པོ་རང་ ང་ བ་བདག་རིག་པའི་ ོ་ ེས། མཁན་ཆེན་ ོ་ ེ་འཆང་ ལ་ ིམས་ ་མཚ་མཆོག་ལ་ བ་

བ ད་རང་ ང་གི་འཆད་ཉན་ ེད་ ་དེ། གོང་གསལ་ ི་མདོ་ ོགས་ ི་ག ང་བཀའ་པོད་ ་དང་།

གས་ ོགས་

་ི ག ང་ཆེན་མོ་ག མ་ ེ་མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད་ཡིན་ཅེས་ཆབ་ཤོག་ཕེབས་པའི་ ལ་བདག་སོགས་ཀ ་
ི་ ་ལ འི་ཆེས་མཐོའ་བཤད་ ་ཆེན་པོའ་ཐོན་རིམ་དང་པོའ་ ོབ་ ག་ མས་ལ་བཀའ་བ ལ་པ་ ར ། ད་ལན་ནི་
་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་ནས་འདིར་ ོགས་གཅིག་ ་བ ིགས་པ་གཤམ་གསལ་ ར་ལགས།
མདོ་ ོགས་ ི་ག ང་ཆེན་བཀའ་པོད་ ་།
དེའང་ཀར་ ིཀ་རང་ གས་མདོ་ ོགས་ ་ི ག ང་བཀའ་པོད་ ་ནི།

ེ་བ ད་པ་མི་བ ོད་ ོ་ ེས། ད ང་ལོ་ཉེར་

གཉིས་ནས་ཉེར་ ག་བར་ ོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ ི་ག ང་འ ལ་བ་མདོ་ འི་ ི་ཀ་ཉི་མའི་ད ིལ་འཁོར་དང་།
ད ང་ལོ་ཉེར་བ ན་ལ་ ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་ཞབས་ ི་ག ང་ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ ི་ ི་ཀ་ བ་བདེའི་ད ིད་
འཇོ་དང་། ད ང་ལོ་ཉེར་ག མ་ལ་ ལ་ཚབ་ མས་པ་མགོན་པོའ་ག ང་ ས་དོན་མངོན་ ོགས་ ན་ ི་ ི་ཀ་ ེ་
བ ན་ངལ་གསོ་དང་།

ད ང་ལོ་སོ་ད ་ལ་ཕེབས་པའི་ བས་འཇིགས་ ལ་ ི་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ ་བ་ གས་

པའི་ག ང་ད ་མ་ལ་འ ག་པའི་ ི་ཀ་ གས་བ ད་ བ་པའི་ཤིང་ ་བཅས། ག ང་ཆེན་བཀའ་བཞི་སོ་སོར་རང་
གས་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགོངས་པའི་དཀའ་གནད་དང་། ི་མཐའ་ད ོད། དགག་བཞག་དང་བཅས་པ་གསལ་
པོར་ ོན་པ་གཞན་ལ་མ་ ོས་པའི་ མ་བཤད་ ད་ཆོས་ཅན་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཤེས་ ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ལས།
ག ང་ཆེན་བཀའ་བཞི་མི་བ ོད་ ལ་ལ་བབས། །
ཞེས་པའི་ཐད་ ་ི འ ེལ་པར།
ད་པར་ས་ཀར་གཉིས་ ་ི ེ་ ོད་འཛན་པ་ཆེན་པོ་ གས་པོ་རབ་འ མས་པ་ག མ་པ་ཀ ་འ ིན་
ལས་པ་དང་པོ་ ོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ ལ་བའི་ ་ལ། ེ་བ ད་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཆེན་པོ་མི་
བ ོད་དགའ་བས་ག ང་ གས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་། གཞན་ལ་མ་ ོས་པར་ཐམས་ཅད་མ ེན་
པའི་ཡེ་ཤེས་ ས
ི ་ཤིང་ འི་ ོལ་གསར་ ་ ེས་ཏེ། འ ལ་བའི་ མ་འ ེལ་ཉི་མའི་ད ིལ་འཁོར། མཛད་
འ ེལ་ བ་བདེའི་ད ིད་འཇོ་ལེགས་བཤད་ཡོངས་ ི་ ལ་པོ། མངོན་ ན་འ ེལ་པ་ ེ་བ ན་ངལ་གསོ།
འ ག་ ིཀ་ གས་བ ད་ བ་པའི་ཤིང་ ་བདེ་བར་འ ེན་པའི་ ལ་ལམ། ཚད་མ་རིགས་ག ང་གི་
འ ེལ་པ་སོགས་མཛད་ཅིང་། ག ང་ཆེན་བཀའ་བཞིའི་ལམ་གསལ་བར་མཛད་པ་ནས་མི་བ ོད་ ལ་

བ་ཁོ་ན་ལ་བཤད་པའི་བཀའ་བབས་པ་ ར་ ར་ཏེ།
ཞེས་ག ངས་སོ། །
མདོ་ ོགས་ ་ི ག ང་ཆེན་བཀའ་པོད་ ་པ་ནི་ཚད་མའི་བ ན་བཅོས་ཏེ། དེ་ཡང་རིགས་པའི་དབང་ ག་ཆེན་
པོ་དཔལ་ ོགས་ ་ི ང་པོའ་ག ང་ཚད་མ་ ན་ལས་བ ས་པ་དང་། དེའི་དགོངས་འ ེལ་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཆོས་
་ི གས་པས་མཛད་པའི་ ས་པའི་བ ན་བཅོས་ཚད་མ་ མ་འ ེལ་སོགས་ཚད་མ་ ེ་བ ན་དང་བཅས་པ་མཐའ་
དག་གི་དགོངས་པ་རང་ ོབས་ ས
ི ་བ ལ་བའི་ ས་འ ེལ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ག ང་གཅིག་གི་ནང་ ་འ ས་པ་
དང་། དེ་ཡང་ ས་འ ིང་བ ས་ག མ་ ི་ ོ་ནས་འཆད་པའི་ ོལ་ད ས་གཅིག་ ་བཀོད་པའི་ག ང་། ེ་བ ན་
པ་ཆོས་ གས་ ་མཚས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིགས་ག ང་ ་མཚ་ཞེས་བོད་གངས་ཅན་ ི་ ོངས་ལ་ཡོངས་ ་
གས་པ་དེ་ནི་ ་འ ེལ་ ན་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ།
ཤེས་ ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ལས།
ག་པར་འཇིག་ ེན་དབང་། །
ལ་མཆོག་བ ན་པས་རིགས་ག ང་ ་མཚ་བ ིལ། །
ཆོས་ གས་དགོངས་པའི་ ་བོ་ ན་འ ས་སོ། །
ཞེས་པའི་ཐད་ ་ི འ ེལ་པར།
རིགས་པའི་དབང་ ག་ཆེན་པོ་དཔལ་ ོགས་ ་ི ང་པོ་དང་ཆོས་ ི་ གས་པ་ མ་གཉིས་ ི་རིགས་པའི་
ག ང་ གས་མཐའ་དག་གི་ ལ་མ་ནོར་བར་ ག་པར་གསལ་བར་མཛད་པ་འཇིག་ ེན་དབང་ ག་ ན་
རས་གཟིགས་ ལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་བ ན་པ་ཆོས་ གས་ ་མཚས་ ོན་ཆོས་ ི་ གས་
པར་ ེ་བ་བཞེས་པའི་བག་ཆགས་སད་དེ་ གས་ནས་ཤར་ ིས་ག ང་བ་ཉིད་ཡི་གེ་པས་འ ི་བ་ཁོ་ན་
ལས་ ོམ་གཞི་དང་ ག་དཔེ་གཟིགས་ ོག་གི་ ོལ་བ་གང་ཡང་མ་མཛད་པ་སོགས་ ད་འཕགས་ངོ་
མཚར་ ་མ་དང་ ན་པའི་ཚད་མ་རིགས་ག ང་ ་མཚ་ཞེས་ གས་པ་ ོ་ ན་ མས་ ི་ཉེར་འཚར་
བ ིལ་བར་མཛད་དེ། ཆོས་ གས་ ོབ་དཔོན་ཆོས་ ི་ གས་པའི་ཚད་མ་ ེ་བ ན་ ི་ དགོངས་པའི་ ་
བོ་མ་ ས་ཤིང་ ས་པ་མེད་པ་ ན་འ ས་པའི་འ ག་ངོགས་ཆེན་པོར་ ར་ཏོ། །ཞེས་དང་།
གཞན་ཡང་ཤེས་ ་མཛད་གཏན་ཚགས་རིགས་པ་བཤད་པའི་ བས་ལས།

རིགས་ག ང་ ་མཚ་དང་།
ཞེས་པའི་ཐད་ ་ི འ ེལ་པར།
ལ་དབང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་བ ན་པ་ཆོས་ གས་ ་མཚས་ ་བོད་གཉིས་ཀའི་བཤད་ ོལ་དང་
འ ེལ་ ིཀ་ལ་མ་ ོས་པར་ ེ་བ ན་ ི་དགོངས་པ་ད ིས་ ིན་པ་རང་ ོབས་ཁོ་ནས་བ ས་ཤིང་བ ལ་
བ་ ན་མིན་ ི་བ ན་བཅོས་རིགས་ག ང་ ་མཚ་ཞེས་རིགས་པའི་ ལ་ ་ན་མེད་པའི་ཤིང་ འི་ལམ་
ོལ་གཉིས་པ་དང་། ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ར་ཟབ་པ་དང་ ་ཆེ་བའི་ ་བའི་ག ང་ཆེན་པོད་ འི་ཀར་ ིཀ་ཆེན་མོ་ མས་ ི་ ིང་དོན་ ང་ ེ་བ ལ་བའི་
འ ེལ་པ་ ས་བ ས་གཞན་ཡང་བ གས་པ་ཡིན་ཏེ།
ཤེས་ ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ལས།
ས་བཅས་ལེགས་བཤད་ཉི་འོད་བ ལ་བའི་ ན། །
དེང་སང་ན་ཡང་དོན་ ིས་མ་ཆད་བ གས། །
ཞེས་པའི་ཐད་ ་ི འ ེལ་པར།
ེ་བ ད་པའི་ ས་ ་ི ་བོ་ ལ་བ་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག །དཔའ་བོ་ག ག་ལག་ ེང་བ། ཀ ་འ ིན་
ལས་པ་གཉིས་པ་དང་བཅས་པ་ མས་ ས
ི ་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ ང་རབ་ ་བ ལ་བར་མཛད་ལ།
ད་པར་ ེ་ད ་པས་མངོན་མཛད་དང་འ ག་ ིཀ གར་དབང་ ་པས་མངོན་ ན། ག་པ་ཆོས་ ་ི
དབང་ ག་གིས་འ ལ་ ིཀ་བཅས། ཀར་ ིཀ་ཆེན་མོ་ མས་ལས་ ིང་པོ་བ ས་པའི་ ལ་ ་མཛད་
ཅིང་། ཟ་དམ་ཉིན་ ེད་ ིང་སོགས་ ་འཆད་ ོད་ ི་ ོལ་ ་ཆེ་བ་ ང་ནས་ད་ འི་བར་ ་འ ེལ་པ་དེ་
དག་གི་བཤད་ ང་གི་ ན་བ གས་པས་དེང་སང་གི་ བས་ནའང་བཤད་ ་དམིགས་ ་བསལ་བ་མེད་
ང་བཤད་ ན་དེ་དག་དོན་ ིས་མ་ཆད་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཀར་ གས་ ི་བཤད་ ོལ་འདི་
དག་གི་ ངས་ཕལ་ཆེར་ས་ གས་དང་དེ་ལས་རོང་ ོན་ཆེན་པོའ་བཤད་ ོལ་ཡིན་ལ། ིས་ནས་རང་
གས་འ ར་དོད་ ་ི བཤད་ ོལ་བཏོད་པ་ཡིན་པའང་ཤེས་པར་ འོ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
གས་ག ང་ཆེན་མོ་ག མ།

གས་ ོགས་ ་ི ག ང་ ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི་ ལ་བའི་དབང་པོ་དཔལ་ཀ ་པ་ག མ་པ་རང་ ང་ ོ་ ེ་ནས་
བ ང་ནང་བ ག་ ད་ག མ་ཞེས་ཡོངས་ ་ གས་པ་ཉིད་དེ།
ཟབ་མོ་ནང་གི་དོན་རང་འ ེལ་དང་བཅས་པ།

ན་མ ེན་རང་ ང་ཞབས་ཉིད་ ིས་མཛད་པའི་

ོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཞལ་ནས་འ ང་བའི་ ད་བ ག་པ་

གཉིས་པ། ལ་ཚབ་ མས་པ་མགོན་པོས་མཛད་པའི་ ད་ ་མ་བཅས་ཡིན་ཏེ།
ཤེས་ ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ལས།
རང་ གས་ ན་མ ེན་རང་ ང་ ལ་བ་ནས། །
ནང་བ ག་ ད་ འི་བཤད་བཀའ་གཙ་བོར་མཛད། །
ཅེས་པའི་ཐད་ ་ི འ ེལ་པར།
ན་མ ེན་རང་ ང་ ལ་བ་འཇིག་ ེན་ ་ ོན་པ་ནས་ནང་བ ག་ ད་ག མ་ཞེས་ གས་པའི་བཤད་
བཀའ་གཙ་བོར་མཛད་དེ། དེའི་ ་མཚན་ ང་ གས་པོ་བཀའ་བ ད་ཆེ་བཞི་ ང་བ ད་ ་ གས་པ་
མས་མེས་ ོག་མ ར་ག མ་ལས་བ ད་པའི་ ད་ ེའི་དབང་བཀའ་ཅི་རིགས་ ེལ་བ་ཙམ་ལས། ེ་
བ ན་མི་ལའི་ བ་བ ད་ ་ི བ ད་འཛན་ཁོ་ན་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་ ོགས་ ི་བཤད་ཉན་ཆེར་མི་
མཛད་པ་ བ་པ་ཁོ་ན་ལ་བ ོན་པ་ ར་བཞེས་པ་ཡིན་ལ། བ བ་ འི་ཉམས་ལེན་ཐོས་བསམ་ ིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་གོང་གི་ག ང་ མ་པ་ག མ་པོ་དེས་ཆོག་ཅིང་དེ་དག་མ་ཤེས་ཐབས་མེད་པ་
ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཟབ་མོ་ནང་དོན་གནས་བ ་གཅིག་པ་འདི་ནི། ་མེད་ ད་ ེ་མཐའ་དག་གི་ ི་འ ེལ། ི་
ནང་གཞན་ག མ་དང་ ད་པར་ ་ ང་ཐིག་ལེའི་ མ་གཞག་ ས་པར་ ོན་པས་ཆོས་ ག་ ོམ་པ་
མས་ ས
ི ་མི་ཤེས་ ་མི་ ང་བ་ཡིན། བ ག་པ་གཉིས་པ་ནི། ་མེད་མ་ ད་ཐམས་ཅད་ ི་ ལ་པོ་
མངའ་བདག་མར་པས་ ལ་ ་བཏོན་པའི་ཟབ་ཆོས་ ིད་ ན་བར་མ་ཆད་ཅིང་ ད་ ེ་ མས་ ི་བ ེད་
ོགས་ ོམ་པ་ལ་ཐོག་མར་འདི་ཉིད་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བ་དང་། ད་ ་མ་ནི། ེ་ མ་པོ་པའི་ཞལ་ནས།
འོ་ ོལ་ ི་ ག་ ་ཆེན་པོའ་གདམས་པ་འདིའི་ག ང་ནི་བཅོམ་ ན་འདས་ མས་པས་མཛད་པའི་ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་ ད་ ་མའི་བ ན་བཅོས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར། བདེ་གཤེགས་ཕག་མོ་ ་པ། ོབ་
པ་འཇིག་ ེན་ག མ་མགོན་སོགས་ ས
ི ་ ང་ གས་དེའི་ བ་མཐའ་འཆའ་ཞིང་། རང་ ང་ ལ་བ་
སོགས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ན་རིམ་ ིས་ ང་དེའི་དགོངས་པ་ ་བའི་དོན་ ་མཛད་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་
པས་ ག་ ་ཆེན་པོ་ ོམ་པ་ལའང་འདི་ཉིད་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། དེས་ན་ག ང་འདི་ག མ་ནི་ཁ་

བཤད་དང་ ོད་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་ ི་ཉམས་ལེན་དང་ ོ་ ར་བའི་ཆོས་ཡིན་པས་ བ་བ ད་འཛན་པ་
མས་ ས
ི ་བཤད་པའི་ ན་མ་ཉམས་པར་བ ང་བ་ཅི་ནས་ ང་གནད་ཆེ་བར་ཡོད་དོ། །ཞེས་ག ངས་
པ་ ར་རོ། །
དེ་ ར་ཟབ་ཅིང་ ་ཆེ་བའི་མདོ་ གས་རིགས་པའི་ག ང་ གས་འདི་དག་ལ།
ག ང་ ོམ་ཀར་ ིཀ་ཆེན་མོ་ མས་གཞི་ ་ག ང་ ེ།
དགོངས་འ ེལ་ ས་བ ས་ཅི་རིགས་མཆིས་པ་ མས་ལས།

ལ་དབང་ཀ ་པ་རིམ་ ོན་ ི་

གས་ ས་ ་ ོབ་མཁས་ བ་རིམ་ ོན་ མས་ ི་
ད་ ་ང་ཚའི་ལག་ ་གསོན་པའི་ ག་དཔེ་

མས་«མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད་» ཅེས་པའི་དེབ་ ེང་ ོགས་བ ིགས་ ས་ཏེ་རིམ་བཞིན་དཔེ་དེབ་གསར་
བ ན་ ་ ་ལགས།
ཡིག་ ིང་ལོ་ ས་ནང་གསལ་བའི་ཀར་ གས་ ི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཡང་།

༧ ལ་བའི་དབང་པོ་དཔལ་ཀ ་པ་

ག མ་པ་རང་ ང་ཞབས་ ་ི ག ང་མངོན་ ོགས་ ན་ ི་དོན་བ ས་ས་བཅད་ཅིག་ཡོད་པ་ ེ་འ ིན་ལས་པའི་
ཕར་ ིན་འ ེལ་པར་གསལ་ལ།
བ ད་པའི་ག ང་།

དཔའ་བོ་ག ག་ལག་ ེང་བའི་ག ང་ཆོས་འ ང་མཁས་པའི་དགའ་ ོན་ ་ ེ་

་མ་ཆེན་པོའ་ ད་འ ེལ་དང་དེ་ལ་ ོགས་གཅོད་ཁག་ག མ།

ག་ཆེན་གསལ་བ་ ོར་

ག མ། རིམ་ འི་དམར་ ིད་ཆེན་མོ། ཆོས་ ག་གི་ ིད་ཆེན། ཐིག་ ་ཉི་མ་ཆེན་པོའ་མེ་ལོང་སོགས་ཡོད་པར་
གསལ་ལ། གཞན་ཡང་གར་དབང་ ་པའི་བ ས་རིགས། ་དམར་ ག་པ་ཆོས་ ི་དབང་ ག་གི་འ ལ་ ིཀ ཀ ་
འ ིན་ལས་པའི་ ད་ འི་འ ེལ་པ། མ ར་ ་འཇམ་ད ངས་ཆེན་པོ། སོག་དབོན་རིག་པའི་རལ་ ི། ཀ ་འ ིན་
ལས་པ་དང་པོ་སོགས་ ་ི མཛད་པའི་ཟབ་མོ་ནང་དོན་ ི་འ ེལ་པ་སོགས། མདོར་ན་ཀ ་པ་ཡབ་ ས་ ི་ག ང་
ོམ་ཇི་ ེད་ཅིག་ད་ ་ལག་ ་མ་སོན་པ་ མས་རིམ་བཞིན་འཚལ་ བ་ ིས་འདིའི་དེབ་ ེང་ནང་ ་པར་བ ན་ ་
འཆར་ཡིན།
ནི་

ྠ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་།

དེའང་རང་རེ་ཁ་བ་ཅན་པ་འདི་ལ་ ནརིང་གི་ལོ་ ས་ ན་ཞིང་མ ན་མིན་ ི་རིག་གནས་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཡོད་
པ་དང་།

ད་པར་ ་ ལ་བའི་ག ང་རབ་ ས
ི ་གཙས་པའི་ཆོས་དང་རིགས་གནས་ ི་ག ང་ གས་གཞན་ ིང་

མི་འཇོག་པ་པོད་ ངས་ ི་ཚ་ལས་བ ལ་བ་ཡོད་ ང་། བར་ལམ་ ས་ ི་ ེན་དབང་སོགས་ ིས་ཉམས་ཆག་དང་
གཏོར་བ ག་ཚབས་ཆེན་སོང་བ་དང་།

ོན་ཤིང་པར་ ་འཁོད་ ོང་བའམ་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ ་ག ང་དང་ཚགས་པ་

ཁག་གིས་དཔེ་ ན་ ས་པ་ ད།

དེ་ ིངས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་དཔེ་ ན་ཤིན་ ་དཀོན་པའི་ཡིག་ ིང་ ིས་མ་ཤ་ ག་

ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་ ང་དཔེ་མཛད་ཁང་དང་ ེར་ ིས་བདག་ ་བ ང་ཤིང་ཤིན་ ་ བ་ ་ ང་བ། དཔེ་གཅིག་
བ གས་ན་དེའི་དཔེ་ ན་ ང་ཆད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དང་།

ག་པར་ ་བོད་ ་ི ཆོས་དང་རིག་ག ང་ལ་ ོབ་

གཉེར་དང་ཞིབ་འ ག་ ེད་མཁན་ ི་ ག་བསམ་དོན་གཉེར་ཅན་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡིས་མཇལ་ འི་གོ་ བས་དང་ ལ་
བ་བཅས་ལ་བ ེན། ཁོ་བོ་ ོགས་ཆེན་པ་ ེ་དབོན་དཔོན་ ོབ་ ་འབོད་པ་དེས། ི་ལོ། ༡༩༩༣ ལོར་ཨ་རིའི་མངའ་
ེ་ནི ་ཡོག་ ། ནི་ ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་ (Nitartha International Non-pro t Educational
Corporation)

ཞེས་པའི་ཚགས་པ་གསར་ ་བ གས་ཏེ་ཨ་རིའི་ག ང་ནས་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོའ་ལག་ ེར་

ཚད་ ན་ ས་པ་དང་། དེའི་ཁོངས་གཏོགས་ལས་ ངས་བལ་ ལ་དང་ ་གར་ལ་བ གས་ཏེ་བོད་རིགས་གཞོན་
ེས་མང་པོ་གསོ་ ོང་དང་འ ེལ།

ོན་ལ་ བ་བ ད་ཀཾ་ཚང་དང་ ་འ ར་ ིང་མའི་ག ང་རབ་ མས་ ོག་ ད་

དམ་ཁཾ་པི ་ཊར་ ་བ ག་པ་ལ། ད་ཆར་མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད་དང་ ན་མ ེན་རོང་ ོང་གི་བཀའ་འ མ་
གཙས་པའི་ག ང་རབ་པོད་ མ་བ ་ ག་བ ག་ཟིན་པ་དང་། རིམ་པར་ ་དག་དང་དཔེ་ ིག་གང་ བ་ ིས་དེབ་
དང་འོད་ ེར་ (CD) སོགས་ ་ི ཐོག་ནས་དཔེ་ ན་འ ེམ་ ེལ་ ས་དང་ ་བཞིན་ཡོད།
འདི་དག་གི་མ་ ི་ཡང་ནི་ ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་གིས་འབད་པ་ ་མས་བོད་དང་ ་གར་བལ་འ ག་
སོགས་ ་ི དགོན་ ེ་དང་ཤར་ བ་ ལ་ཁབ་ ་ི དཔེ་མཛད་ཁང་སོགས་ནས་འཚལ་ བ་ ས་པ་དང་། མ་ ི་འགའ་
ཞིག་ནི་༧ ལ་བའི་དབང་པོ་༧་དཔལ་ཀ ་པ་ཆེན་པོས་གཙས་ ེས་ཆེན་དམ་པ་ མས་ ི་ གས་བ ེད་ ད་ ་
ང་བའི་མ ་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པ་ ེ།

དེ་ཡང་ ེ་ཀ ་པ་བ ་པ་ཆོས་ད ིངས་ ོ་ ེའི་ བས་ནས་བ ང་ད་ འི་

བར་ ས་དབང་གིས་འ ི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་ །
བཤད་ བ་ཆོས་འཁོར་ ིང་ ་ཀ འི་ག ང་རབ་ཉམས་གསོ་ཁང་དང་།

གདན་ས་ཆེན་པོ་ མ་བཏེགས་
་གར་ ལ་ས་ ི ིར་ཀ ་པའི་ཆོས་ ེ་

གསར་འ གས་ ས
ི ་ཤིང་པར་དང་ ོག་པར་ ི་ ིན་ཤོག་ཐོག་ནས་བཀའ་བ ན་དགོངས་འ ེལ་དང་བཅས་པ་
དཔེ་ ན་འ ེམ་ ེལ་གནང་།

ད་པར་ ་བོད་གང་ ་ཡང་ ར་ ང་མ་ ོང་བའི་འ ིན་ལས་བསམ་ ིས་མི་ བ་

པ་ ལ་བའི་བཀའ་འ ར་རིན་པོ་ཆེ་ ེ་དགེའི་པར་མ་ཆོས་ གས་རིས་མེད་ ི་དགོན་ ེ་ཁག་ལ་ཆོས་ ིན་ ་
བ ལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་བ ན་འ ར་ ེ་དགེའི་པར་མ་ཡང་མ་གནས་ ི་ཐོག་ཆོས་ ེ་རིས་མེད་ལ་གནང་བ་དང་།
དེ་དང་ ས་མ ངས་ ་བཀའ་བ ད་རང་ག ང་གི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡང་ ི ིར་ ོག་པར་མཛད། དེ་

མ ངས་༧ ལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀ ་པ་བ ་བ ན་པ་ཆེན་པོ་ཨོ་ ན་འ ོ་འ ལ་འ ིན་ལས་ ོ་ ེ་མཆོག་
ནས་ ང་ གས་གཟིགས་ཆེན་པོའ་ ོ་ནས་ ་ངལ་ ་ཚགས་ ིས་ ོགས་མཐའ་དག་ནས་འཚལ་ ད་མཛད་པའི་
རང་ག ང་ ིང་པ་མང་དག་ཅིག་ད་ ར་ ་གར་ ་ ོན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ ་ བས་ ེ་ཨ་ལག་གཟན་དཀར་རིན་པོ་
ཆེ་ བ་བ ན་ཉི་མ་མཆོག་གི་ གས་བ ེད་འ ན་ ་དང་ ལ་བའི་མཛད་བཟང་མཐའ་ཡས་པའི་རོགས་ ོང་
གནང་བ་སོགས་དམ་པ་ མས་ ་ི བཀའ་ ིན་ལ་བ ེན་ནས་ཐོབ་པའོ། །
གཞན་ཡང་ནི་ ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་གིས་གཅིག་ནས་ ་མ་འཆར་བའི་འ ིན་ལས་ ི་ ེད་པོ་ ོག་
ད་ ་ི བོད་ཡིག་གཉེན་ཆས་ (Tibetan So ware) དང་ཡིག་ག གས་སམ་བྷོ་ཊ་གསར་ ་བཟོས་ཤིང་། འཛམ་
ིང་ཤར་ བ་ཐམས་ཅད་ལ་རིན་མེད་དང་རིན་ ང་གི་ ོ་ནས་ ལ་ཏེ་མ་ བ་པ་མེད་པར་ ས་པ་དང་།

ད་ ང་

འདིའི་ ོར་ལ་ ་འ ད་ གས་བ བ་ ེ་ད ་མེད་དང་འ ་ཚ་སོགས་ཡིག་ག གས་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་
གཉེན་ཆས་ ་ི ོད་ ོ་དང་ ས་པ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ ེ་བོད་ ི་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་དང་དར་ ས་ལ་ ར་བ་ ་
འདེགས་ ་ི ལས་ཀ་ལ་ གས་ ་བཅས་སོ། །
དེ་ ་ འི་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་དང་འ ེལ་བའི་དཔེ་དེབ་གསར་ ན་ ི་ལས་རིམ་ཞིབ་ ་ མས་བལ་ ལ་
དང་ ་གར་ ོགས་ནས་བོད་རིགས་གཞོན་ ེས་ མས་ནས་ བ་བཞིན་པ་དང་། བདག་གི་བཀའ་ ིན་ མ་ ན་ ི་
་མ་ བས་ ེ་མཁན་ཆེན་ ོ་ ེ་འཆང་ ལ་ ིམས་ ་མཚ་མཆོག་ནས་ཐོག་མཐའ་བར་ག མ་ ་ གས་བ ེ་བ་
ཆེན་པོས་བཀའ་ ོབ་ལམ་ ོན་སོགས་གང་ ིའི་ཐོག་རོགས་ ོར་བཀའ་ ིན་གཞལ་ ་མེད་པ་གནང་བཞིན་པ་
ལགས།
ད་ལན་མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད་ ས
ི ་གཙས་པའི་གལ་ཆེའི་ག ང་རབ་ མས་དེང་ ས་ ི་ ས་ཚད་ ན་
པ་གསར་བ ན་ ིས་ག ང་ གས་འདི་དག་གི་འ ིན་ལས་ ོགས་མཐར་ ེལ་བའི་ཞབས་འདེགས་ ི་ ི་ ་ཅི་
ས་ བ་ བ་པ་འདི།

ཐོག་མར་ ན་ནས་ནི་ ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་གསར་འ གས་ ེད་པའི་དགོས་པ་

དོན་དང་ ན་པར་ ར་པ་ཙམ་ ་མ་ཟད།

བདག་གི་དཔལ་ ན་ ་མ་རིགས་བ འི་ བ་བདག་དོན་ ི་ ད་ ་

མཚན་ནས་ ོས་ན་༧ ལ་བའི་དབང་པོ་དཔལ་ཀ ་པ་ བ་བདག་རང་ ང་རིག་པའི་ ོ་ ེ་མཆོག་ ་ན་ ་བའི་
ས་ནས་བ ང་བཀའ་བ ད་ ་ི ཡིག་ཆ་ ིང་པ་ཁག་དང་དེ་དག་གི་བཤད་ བ་ ི་ ན་ ར་གསོ་དང་ བ་ ེལ་ ི་
དགོངས་བཞེད་ ་ན་མེད་པའི་ ོ་ནས། ཀ ་ ི་ ་ལ འི་ཆེས་མཐོའ་བཤད་ ་ཆེན་མོ་གསར་འ གས་ ིས་ག ང་
གས་འདི་དག་གི་འཆད་ཉན་ ོམ་ བ་ ེད་ འི་གོ་ བས་བདག་སོགས་ག ལ་ ་ མས་ལ་བ ལ་བའི་བཀའ་
ིན་ ར་གསོ་དང་།

དེ་བཞིན་ ་དོན་བ ད་ ི་བཤད་ ན་ཆད་ལ་ཉེ་བའི་མེ་རོ་ ར་ཡང་ལེགས་པར་གསོ་བའི་

འ ིན་ལས་ ་ི ེད་པོའ་ཞབས་འདེགས་ ོགས་ཙམ་ བ་པའི་གོ་ བས་ཐོབ་པ་འདི་ལ་ཤིན་ ་དགའ་ཚར་ཆེན་པོ་
དང་བཅས་ཨ་རི་དང་བལ་ ལ་ ་གར་བཅས་ ་ི ནི་ ་ཤེས་རིག་ཉམས་གསོ་ཁང་གི་ལས་མི་ཡོངས་དང་།

དེ་

མ ངས་ ི་ཀ འི་ ་ལ འི་མཁན་པོ་དང་ཨ་ ཪྱ་ མ་པ་བཅས་ནས་ ་དག་དང་ ོགས་གཅོད་སོགས་ ི་རོགས་
ོར་གནང་བ་དང་།
ག་པར་ ་བདག་གི་ ན་མཆེད་དིལ་ཡག་ བ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ ་ ི་བར་
ག མ་ ་བ བ་ ་དང་ གས་རོགས་ ་ཆེར་གནང་བ་ཙམ་ ་མ་ཟད། བལ་ ལ་དིལ་ཡག་དགོན་ ི་ ་ ་ མས་
ནས་ ང་ མ་དཀར་ ི་རོགས་འདེགས་ཚད་མེད་གནང་བ་དང་།

ག་པར་ ་མ ེན་ ན་ཨེ་རིག་ཁོ་ལམ་བྷེལ།

(Eric Columbel) དང་། ཙ་འ ་ཐེབས་ ་ཚགས་པ། (Tsadra Foundation) སོགས་ ་ི གཙས་མ ན་ ོར་

གནང་བའི་ ིན་པའི་བདག་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་ ིང་ཐག་པ་ནས་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ ་ཡིན།
འདི་ཡི་དགེ་བས་མདོ་ གས་ ལ་བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཤད་ བ་ཐོས་བསམ་ ོམ་པས་འཛན་ཏེ་ ོགས་
བ འི་འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ ་ ན་རིང་ ་གནས་པ་དང་།

ད་པར་དེ་འཛན་ ི་ ེས་ ་དམ་པ་ ི་དང་ ེ་ ག་

༧ ལ་བའི་དབང་པོ་༧དཔལ་ཀ ་པ་ཆེན་པོ་ཨོ་ ན་འ ོ་འ ལ་འ ིན་ལས་ ོ་ ེ་མཆོག་ ་ཚ་བ ལ་པར་བ ན་
ཅིང་རིམ་ ོན་ ེས་རབས་ ་ི མཛད་པ་བདག་གིར་བཞེས་ནས་ བ་བ ད་གོང་མའི་འ ིན་ལས་ ི་འོད་ ོང་ ོགས་
ན་ ་ ོ་བ་དང་། བདག་གི་ཚ་འདིའི་ཕ་མ་གཉིས་ ི་གཙས་མར་ ར་འ ོ་བ་ མས་གནས་ བས་བདེ་ ིད་ ན་
མ་ཚགས་པ་དང་མཐར་ ག་ མ་མ ེན་ ལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ད ིལ་འཁོར་མཐའ་ཡས་པར་ལོངས་ ོད་པའི་
ར་ ར་ཅིག
དེ་ ར་མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད་ ་ི ག ང་རབ་ ོགས་གཅིག་ ་བ ིགས་ཏེ་ ར་བ ན་ ་བའི་ བས་
་ངོ་ ོད་ ་ི གཏམ་ ེང་ ོང་བའི་ ལ་ །

ོགས་ཆེན་དཔོན་ ོབ་ཀ ་ག ང་རབ་ངེས་དོན་བ ན་པའི་ ལ་

མཚན་ ་འབོད་པ་དེས།
ི་ལོ། ༢༠༡༡ ་བ། ༡༢ ཚས། ༡༥ ལ། བ་ ིང་ ལ འི་ག ག་ལག་ཁང་ ་ ིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
ས ་མ ་ལཾ།
Dzogchen Ponlop Rinpoche
Nalanda West
Seattle, Washington

དཔེ་བ 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་།
བ ན་འ ར་ཡང་མ་གནས་ ་ི ཐོག་ཆོས་ ེ་རིས་མེད་ལ་གསོ་བ ལ་མཛད་ལ།

དེ་བཞིན་

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 ན་པ་ཆོས་ གས་ ་མཚས་མཛད་པའི་ཚད་མ་ ན་

ལས་བ ས་པ་ ེ་བ ན་དང་རིགས་པའི་ག ང་མཐའ་དག་གི་ ོ་ནས་བཤད་པ་ཚད་མ་ ོད་པར་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་
་ི ་བོ་ཡོངས་ ་འ ་བ་རིགས་པའི་ག ང་ གས་ ི་ ་མཚ་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་ནས་ཡིག་ག གས་ཁ་དོག་བ ར་
ནས་གསར་བ ག་ 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། མ་ ིའི་ ག་དཔེར་
ཡིག་ ོན་ཡང་མི་ ང་བ་མཆིས་པས།

་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། ༧ ཚས། ༧ ལ།

དེ་བཞིན་ ོན་

ཚད་མ་རིགས་ག ང་ ་མཚ།
དང་པོ། ཚད་ བ་ལེ །

འ ེལ་པའི་མཆོད་བ ོད་དང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ།
༄༅། །ཚད་མ་ ན་ལས་བ ས་པ་ ེ་བ ན་དང་རིགས་པའི་ག ང་མཐའ་དག་གི་ ོ་ནས་བཤད་པ། ཚད་མ་ ོད་
པར་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ་བོ་ཡོངས་ ་འ ་བ་རིགས་པའི་ག ང་ གས་ ི་ ་མཚ་ཞེས་ ་བ།
ག ང་གི་དབང་ ག་འཇམ་པའི་ད ངས་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
འ ོ་བ་ ན་ལ་བ ་མེད་ ག་པར་བ ེ། །
ཤེས་ ་ ན་ལ་ ིབ་མེད་མ ེན་ཅིང་ ོན། །
བདེ་བར་གཤེགས་པ་འཇིག་ ེན་ ན་ ི་ ོབ། །
ཚད་མར་ ར་པ་དེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
མིཤེས་ ན་སེལ་ཡེ་ཤེས་ཉི་མའི་ ་མངའ་ཞིང་། །
འ ོ་ལ་རབ་བ ེ་མཛད་པའི་(༢ན)འོད་ཟེར་ ན་ལ་འ ོ། །
འཇམ་པའི་ད ངས་ ས
ི ་འ ོ་ད གས་འ ིན་མཛད་མགོན་དེ་དང་། །
ལ་ཚབ་མ་ཕམ་མགོན་ལ་ ག་འཚལ་ ག་པར་འ ད། །
ཚད་མར་ ར་པས་ལེགས་ག ངས་ཚད་མ་གང་། །
མ་པར་ད ེ་བས་རིགས་ག ང་ མས་མཛད་པ། །
ོགས་ ་ི ང་པོ་ཆོས་ ་ི གས་པ་སོགས། །
བ ད་པར་བཅས་པ་ མས་ལ་བ ད་ ས་ཏེ། །
འཇིག་ ེན་ག མ་ན་ཚད་མར་ཡོངས་ ་ གས། །
ོན་པ་ ་མེད་དེས་ག ངས་ཚད་མའི་དོན། །
ོད་ ེད་ཚད་ག ང་ ་བོ་ཇི་ ེད་པ། །
ོན་མེད་རིགས་ག ང་ ་མཚ་འདིར་གཅིག་ ། །
འཕགས་པའི་ ལ་དང་གངས་རིའི་ ོད་འདིར་ཡང་། །
རིགས་ག ང་སོ་སོའ་ མ་འ ེལ་མཛད་པ་མང་། །

མདོ་དང་ ེ་(༢བ)བ ན་འ ེལ་པར་བཅས་པ་ ན། །
ཚག་དོན་གཉིས་ཆར་ ེགས་བམ་གཅིག་ཉིད་ ། །
ཧ་ཅང་མང་དང་ ང་སོགས་ ོན་མེད་ཅིང་། །
ག ང་དོན་འ ོགས་དང་ ིན་ཅི་ལོག་མེད་པར། །
ཇི་བཞིན་བཤད་འདི་ ལ་བ་ ས་བཅས་མ ས། །
ཡིན་ ི་གཞན་ ་ ོ་ཡི་ ོད་ ལ་མིན། །
ལ་བ་ཐམས་ཅད་ ་ི ཤེས་ ་མཐའ་དག་ ིབ་པ་མེད་པར་མངོན་ མ་ ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ ་ ལ་བའི་ ས་
་ི ལ་ ་ ོན་པ་འཇམ་པའི་ད ངས་ ས
ི ་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་མ ་དབང་ལས་ ང་ཞིང་།
ེས་ ་གནང་བའི་བ ན་བཅོས་ཚད་མ་ ན་ལས་བ ས།

ང་བ ན་པ་དང་

ོབ་དཔོན་ ོགས་ ི་ ང་པོ་རང་གི་འ ེལ་པ་དང་ ེ་

བ ན་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ག ང་ཐམས་ཅད་དང་ ར་ནས་ ན་ཅིག་ ་བཤད་པར་ འོ། །

རིགས་ག ང་འ ེལ་པ་དང་བཅས་པ་བ མས་པའི་དགོས་པ།
འདི་ལ་གཉིས། རིགས་ག ང་འ ེལ་པ་དང་བཅས་པ་བ མས་པའི་དགོས་པ། དགོས་པ་དེ་ ན་ ི་ག ང་འ ེལ་
པ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་དངོས་སོ། །
དང་པོ་ནི།

འཇིག་ ེན་ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ ་དཔེ་ ་ཐམས་ཅད་དང་ ལ་བས་ ན་ ་མ ངས་པ་མེད་པའི་

གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ ན་ཞིང་། མི་ཤེས་པའི་ ིབ་པ་ཐམས་ཅད་ ངས་པས་ཤེས་ འི་ད ིལ་འཁོར་མ་ ས་ཤིང་
ས་པ་མེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ ་ི ན་ ིས་ བ་པར་ ར་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ཁམས་དང་། དབང་པོ་
དང་། བག་ལ་ཉལ་ཐམས་ཅད་མ ེན་ཅིང་གཟིགས་པ།

་དང་ ང་ ོང་དང་།

ི་རོལ་པའི་ བ་པ་དང་ ོན་པར་

གས་པ་དག་དང་བཅས་པའི་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ ི་དབང་པོ་དང་(༣ན)ཚད་མར་ ར་པའི་སངས་ ས་བཅོམ་
ན་འདས་དེ་ཉིད་ ས
ི ་མཐའ་ཡས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ མས་ལ་དེ་དག་དང་འཚམས་པར་མཐའ་ཡས་
པ་མཐའ་ཡས་པའི་ འི་བཀོད་པས། མཐའ་ཡས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་འ ོ་བ་ ན་ ི་ ད་ ིས་མཐའ་ཡས་པ་མཐའ་
ཡས་པའི་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོ་གནས་ བས་དང་མཐར་ ག་གི་དོན་ལ་བ ་བ་མེད་ཅིང་ ར་མ་ཤེས་པའི་ཡང་དག་
པའི་དོན་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གསལ་བར་ཤེས་པའི་ ད་ ་བ ོར་བར་མཛད་ལ། དེའང་ག ལ་ ་སོ་སོའ་དབང་གིས་
ང་བའི་དོན་དང་། ངེས་པའི་དོན་དང་།

་ཇི་བཞིན་པ་དང་། ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་། དགོངས་པ་ཅན་དང་།

ེམ་པོར་དགོངས་པ་ཅི་རིགས་པའི་ ལ་ ིས་གནས་པ་ལས།

དེའི་དོན་ག ལ་ ་ མས་ ིས་ ོགས་དཀའ་བར་

གཟིགས་ནས་གཏན་ཚགས་རིགས་པའི་ ོ་ནས་བདེ་ ག་ ་ ོགས་པར་ ་བ་དང་། མ་ ོགས་པ་དང་། ལོག་པར་
ོག་པ་དང་།

ཐེ་ཚམ་ལ་སོགས་པ་བསལ་བའི་ ད་ ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ ོགས་ ི་ ང་པོས་བདེ་བར་གཤེགས་

པའི་ག ང་རབ་མ་ ས་པ་ཚད་མ་ག མ་ ིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ།

རིགས་པའི་ ོ་ལ་སོགས་པ་ཚད་

མའི་བ ན་བཅོས་བ ་ ་བ ད་མཛད་དོ། །ཞེས་ གས་སོ། །
དེ་དག་ ང་ ོད་ ེད་ ་ི ཚག་དང་ག ང་སོ་སོར་དོན་ཐོར་ ར་ ར་པ་གཟིགས་ནས་བ ན་བཅོས་ ི་ ས་
གཅིག་ ་ ་བར་དགོངས་ཏེ། ཚད་མའི་མདོ་ ན་ལས་བ ས་པ་འདི་མཛད་དོ། །
དེ་ཡང་ཇི་ ད་ ་བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་མདོ་ལས།
དགེ་ ོང་དག་གམ་མཁས་ མས་ ས
ི ། །(༣བ)
བ ེགས་བཅད་བ ར་བའི་གསེར་བཞིན་ ། །

ལེགས་པར་བ གས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །
ང་བར་ ་ཡི་ ས་ ིར་མིན། །
ཅེས་ག ངས་ཏེ། དཔེར་ན།

ོག་ད ོད་དང་ ན་པ་དག་གསེར་དོན་ ་གཉེར་བ་ན་གསེར་བ ག་ ་བ་ མས་

ལེགས་པར་བ ེགས་ནས་བ ག་པ་དང་།

ང་ཟད་བ ག་དཀའ་བ་ མས་བཅད་ནས་བ ག་པ་དང་། ཤིན་ ་

བ ག་བཀའ་བ་ མས་བདར་བས་བ ག་པར་ ེད་པ་དེ་བཞིན་ ་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ ི་ ང་པོས་ ང་བཅོམ་ ན་
འདས་ ་ི མདོ་ ེ་ མས་ལས་གང་དག་མངོན་ ར་ ོན་པའི་མདོ་ ེ་ ོགས་པར་ ་བ་ མས་མངོན་ མ་ ིས་
གཏན་ལ་ཕབ་ ེ་ད ད་པས་དག་པར་མཛད་ཅིང་།

མདོ་ ེ་གང་དག་ ང་ཟད་ ོག་ ་ ར་པའི་དོན་ཅན་ ོགས་

པར་དཀའ་བ་ མས་དངོས་པོ་ ོབས་ གས་ ་ི ེས་དཔག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ད ད་པས་དག་པར་མཛད་
ལ།

ཤིན་ ་ ོག་ ་ ར་པའི་དོན་ཅན་ ི་མདོ་ ེ་ཤིན་ ་ ོགས་པར་དཀའ་བ་ མས་ཡིད་ཆེས་པའི་ ེས་དཔག་

གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ་ད ད་པས་དག་པར་མཛད་ནས། སངས་ ས་ ི་ག ང་རབ་ཇི་ ེད་པའི་དགོངས་པ་གཏན་
ཚགས་རིགས་པའི་ ོ་ནས་འ ེལ་བར་ ེད་པའི་བ ན་བཅོས་ཚད་མའི་མདོ་ ན་ལས་བ ས་པ་འདི་མཛད་མོད་
།ི དེ་ ར་ནའང་ ོད་ ེད་ ་ི ཚག་ ང་ཞིང་བ ིང་བ་དང་། བ ོད་ ་ཟབ་པ་དང་ ་ཆེ་བས་མཁས་ཤིང་མཁས་
པར་ གས་པའི་ ེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ ི་ ོད་ ལ་ ་མ་ ར་ཏོ། །
དེ་དག་ལ་ཕན་གདགས་པར་བཞེད་པའི་ གས་ ེ་ཅན་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ ན་ ་བཟང་པོའ་ མ་པར་
འ ལ་པར་ གས་(༤ན)པ་དཔལ་ཆོས་ ་ི གས་པས་མདོ་མཛད་པའི་དགོངས་པ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ གས་ ་
ད་ནས། དེའི་དགོངས་པ་འ ེལ་བར་ ེད་པའི་བ ན་བཅོས་ཚད་མ་ ེ་བ ན་མཛད་པ་ལས།

ས་པའི་བ ན་

བཅོས་ཚད་མ་ མ་འ ེལ། འ ིང་ མ་ངེས། བ ས་པ་རིགས་པའི་ཐིགས་པ་ ེ་གཙ་བོ་ ས་ ་ འི་བ ན་བཅོས་
ག མ་དང་། མངོན་ མ་ ི་ལེ ་ལས་འ ོས་པ་ ད་གཞན་བ བ་པ། རང་དོན་ ེས་དཔག་གི་ལེ ་ལས་འ ོས་པ་
གཏན་ཚགས་ཐིགས་པ་དང་འ ེལ་བ་བ ག་པ། གཞན་དོན་ ེས་དཔག་གི་ལེ ་ལས་འ ོས་པ་ ོད་པའི་རིགས་པ་
ེ། འ ོས་པ་ཡན་ལག་ ་ འི་བ ན་བཅོས་བཞིའ་ོ ཞེས་ གས་སོ། །
གཉིས་པ་དགོས་པ་དེ་ ན་ ི་ག ང་འ ེལ་པ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་དངོས་ནི། བ ན་པོ་དེ་དག་དང་། གཞན་
ཡང་ ་འ ེལ་ཚད་མ་དང་ ན་པ་ མས་བཤད་པའི་ ོ་ནས་ཚད་མའི་མདོ་ ན་ལས་བ ས་པ་འཆད་དེ།

ར་ ེད་ལོ་ ་བས་བ ར་བ་ལ་འ ག་པའི་ཡན་ལག་ ་མཛད་པ།
དེའང་རེ་ཞིག་དང་པོར་ ས་པའི་བ ན་བཅོས་ཚད་མ་ མ་འ ེལ་ ིས་འཆད་པ་ལ་ག མ།

ར་ ེད་ལོ་ ་བས་

བ ར་བ་ལ་འ ག་པའི་ཡན་ལག་ ་མཛད་པ། བ ར་ ་བ ན་བཅོས་ ི་རང་བཞིན། འ ར་མཐར་ ིན་པའི་ ་
བའོ། །
དང་པོ་ལ། བ ན་བཅོས་ ་ི མཚན། འ ར་ ི་ ག་གོ། །
དང་པོ་ལ། མཚན་བ ར་བ་དང་། མཚན་དོན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

་གར་ ད་ ། ་ ་ཎ་

ི་ཀ་ ་རི་ །

བོད་ ད་ ། ཚད་མ་ མ་འ ེལ་ ི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ།
ཞེས་ ོས་ཏེ། ་གར་ནི་འཕགས་པའི་ ལ་ ི་མིང་ ེ་འདོད་(༤བ) ལ་ ི་ འོ། །དེ་ན་ ད་རིགས་ ་མ་ཡོད་པའི་
ནང་ནས་ལེགས་པར་ ར་བའི་ ད་ ་བ ན་བཅོས་འདིའི་མིང་ལ་ ་ ་ཎ་

ི་ཀ་ ་རི་ ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

་ ད་ ོས་པའི་དགོས་པ་ནི། ཆོས་ ངས་བ ན་པར་ ོན་པ་དང་། ར་ ེད་ལ་ ིན་ ན་པའི་ཆེད་ འོ། །
དེ་བོད་ཁ་བ་ཅན་པ་ མས་ ་ི ད་ ་བ ར་ན།

་ནི། འོད་ཟེར་དང་། དང་པོ་དང་། རབ་དང་། སོ་སོ་ལ་

སོགས་པ་ ་མ་ལ་འ ག་ ང་། འདིར་དང་པོར་འ ག་པའི་དབང་ ་ ས་པའོ། །
་ཎ་ནི། འཇལ་བ།
་ ིཀ་ནི། མ་འ ེལ།
་རི་ ་ནི། ཚག་ལེ ར་ ས་པ་ ེ། འདིར་དོན་འ ར་ ་མཛད་དོ། །
དང་པོར་འཇལ་བ་ཚད་མར་བ ར་ནས་ཚད་མ་ མ་འ ེལ་ ི་ཚག་ལེ ར་ ས་པ་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་མཚན་དོན་བཤད་པ་ནི།

་ཎའི་ ིངས་ལ་ཉེར་བ ར་ ་ཡིག་ ོན་ ་ ིན་པས་དང་པོར་འཇལ་བ་ ེ།

ཤེས་པ་ མས་ ་ི ནང་ནས་དང་པོར་འཇལ་བ་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །དེའང་མཚན་ ་དོན་དམ་པའི་ཚད་མས་
གཏན་ ་མི་བ ་བ་དང་། མཚན་ ེད་ཐ་ ད་པའི་ཚད་མ་མངོན་ མ་དང་། ེས་ ་དཔག་པ་གཉིས་གནས་ བས་
་འ ག་ ལ་ལ་མི་བ ་བས་ན་ཚད་མ་ ེ།

ཚད་མ་དེ་གཉིས་ ོན་པའི་མདོ་ ན་ལས་བ ས་པ་ལ་བ ོད་ འི་

མིང་གིས་ ོད་ ེད་ལ་བཏགས་ཏེ་ཚད་མ་ཞེས་ འོ། །མདོ་ནི་ཟབ་པ་དང་ ་ཆེ་བའི་དོན་ཚག་ ང་ ས་བ ས་པའོ།

། ན་ལས་བ ས་པ་ནི་བཅོམ་ ན་འདས་ ་ི ག ང་རབ་དང་རང་གཞན་ ི་རིགས་པའི་ག ང་ཐམས་ཅད་ལས་
བ ས་པས་ན་བ ོད་ ལ་ ི་ ོ་ནས་དེ་ ར་མིང་ ་འདོགས་པར་མཛད་དོ། །(༥ན)དེ་ཉིད་འདིས་ མ་པར་བ ོལ་
ཏེ་ ས་པར་འ ེལ་བས་ཚད་མ་ མ་འ ེལ་ཏེ།

ེད་ལས་ ི་ ོ་ནས་བཏགས་སོ། ། ི་ནི་དེའི་ཞེས་པའོ། །ཡི་གེ་

བ ད་པ་ ེས་ ་བ གས་པའི་ ེབ་ ོར་ ི་ ེ་ ག་ཁ་ ོ་ཕན་པ་ཞེས་ ་བའི་ཚགས་ ་བཅད་པ་ཡོད་པས་ཚག་
ལེ ར་ ས་པའོ། །མིང་འདོགས་པའི་ ་མཚན་དང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ཡང་ཤེས་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་འ ར་ ི་ ག་ནི།

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ ར་ ར་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། སོ་སོ་ ེ་བོའ་ས་དང་། ཉན་རང་གི་ས་དང་། མ་དག་ས་བ ན་ལས་གོང་ནས་གོང་ ་རིང་ ་འཕགས་
པ་ ་ག ང་ གས་མི་དགེ་བའི་ བ་པ་དང་ ན་རིང་པོ་ནས་ ལ་ཞིང་འ ོ་བ་མ་ ས་པ་ མས་པ་ཆེན་པོས་ ག་
་ ོབ་པར་མཛད་པས་འཇམ་པ་དང་ ན་ལ།

ོང་པ་ཉིད་དང་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་གཉིས་ ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་

དཔལ་མངའ་བ་ལོ་བ ་ ག་ལོན་པའི་ན་ཚད་ ར་གཞོན་ འི་ ལ་འཛན་པར་ ར་པ་དེ་ལ་ ར་ ེད་ ི་ལོ་ ་བས་
འ ར་མཐར་ ིན་ཅིང་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་ ེས་ ་དམ་པའི་ ོད་པ་དང་མ ན་པའི་དོན་ ་ ོ་ག མ་ ས་པས་ ག་
འཚལ་ལོ་ཞེས་འ ད་པའོ། །

ཐོག་མར་དགེ་བ་མཆོད་པར་བ ོད་ཅིང་ ོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།
གཉིས་པ་བ ར་ ་བ ན་བཅོས་ ་ི རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ།

ཐོག་མར་དགེ་བ་མཆོད་པར་བ ོད་ཅིང་ ོམ་པར་

དམ་བཅའ་བ། བར་ ་དགེ་བ་ག ང་གི་དོན། མཐའ་མར་དགེ་བ་ ོམ་པ་མཐར་ ིན་པའི་ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ་གཉིས། མཆོད་པར་བ ོད་པ་དང་། ོམ་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ོག་པའི་ ་བ་ མ་བསལ་ཅིང་། །(༥བ)

ཟབ་ཅིང་ ་ཆེའི་ ་མངའ་བ། །

ན་ ་བཟང་པོའ་འོད་ཟེར་དག །

ན་ནས་འ ོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འདི་ལ་བ ས་དོན། དགོས་དོན། ཚག་གི་དོན་དང་ག མ།
དང་པོ་ནི།

ཚགས་ ་བཅད་པ་འདིས་ནི་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ལ་ ་བསམ་ ོར་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་།

འ ས་ ་རང་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་། གཞན་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ འི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཇི་ ེད་ཡོད་
པ་བ ོད་པར་མཛད་པ་ཡིན་ལ།
གཉིས་པ་ནི། དཔལ་ཆོས་ ་ི གས་པ་རང་ཉིད་ ེས་ ་དམ་པའི་ ོད་པ་དང་མ ན་པར་ ་བ་དང་། ག ལ་ ་
གཞན་དག་ ང་ ོགས་པའི་སངས་ ས་ ་ི ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཐོས་ནས་དེ་ལ་དད་ཅིང་ ས་པ་བ ེད་ནས་འ ག་
པའི་ཡན་ལག་ ་སངས་ ས་ ་ི ཡོན་ཏན་བ ོད་པའི་ ོ་ནས་ ག་འཚལ་བའི་ཚགས་ ་བཅད་པ་འདི་ ར་བ་ཡིན་
ནོ། །
ག མ་པ་ཚག་གི་དོན་ལ།

་ ོའ་འ ེལ་བཤད་ལས་འ ང་བ་ ར་ ་བཞི་དང་ ར་ནས་བཤད་པ།

ག མ་དང་ ར་ནས་བཤད་པ། དོན་ལ་གནས་པ་མདོའ་མཆོད་བ ོད་དང་ ར་ནས་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཇི་ ད་ ་བདེན་གཉིས་ལས།
སེམས་དང་སེམས་ ང་ཁམས་ག མ་པ། །
ོ་བཏགས་ མ་པ་ཅན་ ོག་ཡིན། །

་

དེ་དག་འཆིང་བའི་ ་ཉིད་ ། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར། ཁམས་ག མ་གང་ ང་གི་སས་བ ས་པའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བ་ག ང་བ་དང་
འཛན་པ་གཉིས་ ་ ང་བའི་ མ་པར་ ོག་པའི་ཚགས་ནི་རང་གང་ལ་ ན་པའི་ ེས་ ་འཁོར་བར་འཆིང་བར་ ེད་
པའི་ ་བ་ཡིན་ལ།

དེ་ཉིད་བག་ཆགས་དང་(༦ན)བཅས་པའི་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་ མས་ ར་མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་

ས་པའི་ ོ་ནས་ མ་པར་བསལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ ་ཡིན་ཅིང་།

ོ་ ར་ ི་ ལ་ ི་ཆོས་ཉིད་དེ་དང་

གཉིས་ ་མེད་པའི་སངས་ ས་ ་ི ཡེ་ཤེས་ནི་གཞན་ ི་ ོད་ ལ་ ་མ་ ར་པས་ཟབ་པ་ཆོས་ ི་ ་དང་། ཡེ་ཤེས་
དེ་ཉིད་ ང་སེམས་འཕགས་པ་ མས་དང་། དག་པ་དང་མ་དག་པ་ ་ཚགས་པའི་ག ལ་ ་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ་
་ཆེ་བ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པ་དང་། མཛད་པ་ ་ཆེ་བ་ ལ་པའི་ འི་ ང་བ་འ ང་བ་ ེ་ ་བཞི་མངའ་བའི་ ན་ ་
བཟང་པོ་དང་། དེའི་མཛད་པ་ག ལ་ ་ལམ་ ི་ ེན་ལ་འགོད་པ་དང་། ལམ་ ི་ངོ་བོ་ལ་འགོད་པ་དང་། ལམ་ ི་
འ ས་ ་ལ་འགོད་པའི་ ིན་ལས་ ་ི འོད་ཟེར་དག་ག ལ་ འི་ ལ་བ་དང་འཚམ་པར་ ན་ནས་འ ོ་བ་དེ་ལ་ མ་
འ ེལ་བ མ་པའི་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་མ ན་ ེན་ཚགས་གཉིས་ ོགས་པ་དང་།

རང་ཉིད་ ེས་ ་དམ་པའི་ ོད་པ་

དང་མ ན་པར་ ་བའི་དོན་ ། དཔལ་ཆོས་ ་ི གས་པ་བདག་ ག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །
གཉིས་པ་ ་ག མ་དང་ ར་ནས་བཤད་པ་ནི།

འཁོར་བར་འཆིང་ ེད་ ི་ ོག་པའི་ ་བ་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་གཉེན་པོས་ མ་པར་བསལ་ཅིང་གཏན་བཅོམ་པའི་ད ིངས་རིག་འ ེད་མ་མཆིས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ ་དང་།
དེ་ཉིད་ཉན་རང་ མས་དང་ ན་མོང་མ་ཡིན་པར་ས་ལ་གནས་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ལ་ ང་བས་ཟབ་པ་
ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་དང་། ག ལ་ ་དག་པ་དང་མ་དག་པ་ ་ཚགས་ལ་ ་ཆེ་བར་ ོན་པ་ ལ་པའི་ ་ ེ་ ་
(༦བ)ག མ་མངའ་བའི་ ན་ ་བཟང་པོ་དང་། དེའི་མཛད་པའི་འོད་ཟེར་དག་ ན་ནས་འ ོ་བ་ལ་ཆོས་ ི་ གས་པ་
བདག་ ག་འཚལ་ལོ་ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་མདོའ་མཆོད་བ ོད་དང་ ར་ནས་བཤད་པ་ནི།

ག་འཚལ་ལོ། །གང་ལ་ན། ཚད་མར་ ར་པའི་

བཅོམ་ ན་འདས་དེ་ལའོ། །དེ་ཇི་ ར་ན་ཚད་མར་ ར་ཅེ་ན། ་འ ས་ ན་ མ་ཚགས་པས་སོ། ། ་ནི། བསམ་
པ་དང་ ོར་བ་ ན་ མ་ཚགས་པའོ། །འ ས་ ་ནི། རང་དང་གཞན་ ི་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པའོ། །དེ་ལ་བསམ་
པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ནི། འ ོ་བ་ མས་འ ས་ ་ ག་བ ལ་ལས་ ོབ་པར་བཞེད་པའི་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་ ན་
ནས་ ངས་ཏེ།

་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་ ན་འ ང་གིས་བ ས་པ་བདག་གཉིས་ ་འཛན་པའི་ ོག་པའི་ ་

བས་འཁོར་བར་བཅིངས་པའི་འ ོ་བ་དེ་དག་ལ་གཉེན་པོ་བདག་མེད་པའི་ལམ་རང་གིས་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པ་
ར་ ོན་པའི་ ོ་ནས་འཆིང་བ་དེ་དག་ མ་པར་བསལ་བར་མཛད་པའི་ ོར་བ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ེ།

བསམ་

ོར་གཉིས་ནི་རིམ་པ་ ར། གཞན་དོན་ ོབ་པ་དང་། རང་དོན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ ་ཡིན་ནོ། །བསལ་བའི་
ས་ ོར་བ་དངོས་ ་བ ན་ལ་བསམ་པ་ གས་ལ་བ ན་ཏོ། །ཅིང་ནི་ ་ ི་བ ་བའོ། །
བ་ ེད་དེ་གཉིས་ ་ི འ ས་ ་ནི། དོན་གཉིས་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ེ། དེའང་རང་དོན་ལ།

ངས།

ོགས་

གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། དག་པ་གཉིས་ ན་ ི་ཆོས་ཉིད་དེ། དེ་སངས་ ས་ ི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ནའི་ ལ་ཡིན་པས་ཟབ་པ་བདེ་
བའི་དོན་ ངས་པ་ ན་ཚགས་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ་དང་ ན་ཅིང་།

ལ་ ་ཆེ་བ་(༧ན)ཆོས་ཉིད་དང་ཆོས་ཅན་ཤེས་ ་

ཐམས་ཅད་ ལ་ཅན་ ་ཆེ་བ་ཇི་ ་བ་དང་ཇི་ ེད་པ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ ིས་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པས་
གཤེགས་པའི་དོན་ ོགས་པ་ ན་ཚགས་ཆོས་ ི་ ་ ེ། ཟབ་པ་དང་ ་ཆེ་བའི་ཚག་ ང་པ་དང་པོ་འདི་གཉིས་ ིས་
རང་དོན་ ན་ཚགས་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བ ན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ ོགས་པནི།

རང་དོན་ ི་ ་དེ་མངའ་བས་སེམས་ཅན་ ན་ལ་ ས་ ན་ ་ལེགས་པའམ་ཕན་པར་

ེད་པ་དང་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་མ་འ ེས་པ་དང་།

ན་མ་ཆད་པར་ལེགས་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ོགས་

པས་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་གང་ལ་བཏགས་པའི་ལོངས་ ་དང་ ལ་ ས་རང་ཉིད་ ིས་གཟིགས་པའི་ལམ་ག ང་
བའི་ཆོས་ ་ི འཁོར་ལོས་ ིབ་གཉིས་ ་ི ན་པ་འཇོམས་པའི་འོད་ཟེར་དག་ག ལ་ འི་ ལ་པ་དང་འཚམ་པར་ ན་
ནས་འ ོ་བ་ ེ་བ ོར་བའོ། །ཚག་ ང་པ་ ི་མ་གཉིས་པོ་འདིས་ནི་གཞན་དོན་ ན་ཚགས་ ོབ་པ་བ ན་ཏོ། །
དེས་ག ལ་ ་ མས་ ་ི དོན་ ར་མ་ཤེས་པའི་བདེན་བཞི་སོགས་གསར་ ་ཤེས་པ་དང་། གནས་ བས་དང་
མཐར་ ག་གི་དོན་བ ་བ་མེད་པར་འ བ་པར་མཛད་པས་ཚད་མའོ།
བསམ་པ་ ན་ཚགས་ ་ི ་ལས་ཡིན་ལ།

།ག ལ་ འི་དོན་མཛད་པའི་ ོབ་པ་ནི་

དོན་བ བ་ ས་པའི་བདེ་གཤེགས་ནི་ ོར་བ་ ན་ཚགས་ ི་ ་ལས་

ར་པ་ཡིན་ནོ། ། ན་ ་བཟང་པོ་ནི་སངས་ ས་ ི་མིང་གི་མངོན་བ ོད་ ་འཆི་མེད་མཛད་ལས་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ ོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི།

ེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཕལ་ལ་ཆགས་ཤིང་ཤེས་རབ་ ལ་མེད་པས་ན་ (༧བ)ལེགས་

བཤད་ མས། །

དོན་ ་མི་གཉེར་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ ག་དོག་ ི་མ་དག་གིས་ ང་བར་ཡང་། །

ཡོངས་ ར་དེས་ན་བདག་ལ་འདི་ནི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡིན་ཅེས་བསམ་པའང་མེད།
།

སེམས་ནི་ ན་རིང་ལེགས་བཤད་གོམས་པ་ ར་ལེན་བ ེད་ ར
ི ་འདི་ལ་དགའ་བ་
ེས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།
བཅོས་ཕལ་པ་དང་།

ི་ནང་གི་ ེ་བོ་མཁས་པར་ ོམ་པ་ཕལ་ཆེར་ནི་ ་བ་དང་ ོད་པ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ོན་པའི་བ ན་
་བ་ཕལ་པ་ལ་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པའི་དབང་གིས་ལེགས་བཤད་ ན་ལས་བ ས་ཐོས་ ང་

འདོར་བར་ ེད་པ་ ོད་ཞབས་ ོལ་ ་ འི་ ོན་དང་།

ལེགས་བཤད་དང་ཉེས་བཤད་ མ་པར་འ ེད་པའི་ཤེས་

རབ་ ་ི ལ་མེད་པས་ན་ལེགས་པར་བཤད་པ་ ན་ལས་བ ས་ལ་སོགས་པ་ མས་ལ་ཉེས་བཤད་ ་བ ང་ནས་
དོན་ ་མི་གཉེར་བས་ཉན་པ་ཙམ་ཡང་མི་ ེད་པ་ ོད་ཁ་ བ་ ་ འི་ ོན་དང་།

ོན་དེ་དག་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ ོ་ག ་

བོར་མི་གནས་པས་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ ་ི ང་པོ་ལ་སོགས་ལེགས་བཤད་མཛད་པ་པོ་ མས་ལ་ ག་དོག་གི་ ི་མ་
དག་གིས་ཞེ་ ང་བར་ཡང་འ ང་བ་ ོད་ ག་ཅན་ ་ ་ ོད་ ་མི་ ང་བའི་ ོན་ག མ་དང་།
བཞི་བ ་པར།
ག ར་གནས་ ོ་ ན་དོན་གཉེར་བ། །
ཉན་པོ་ ོད་ཅེས་ ་བར་བ ོད། །
ཅེས་པ་ལས་བ ོག་པའི་ཤེས་རབ་མེད་པ་དོན་ ་མི་གཉེར་བ་ག ་བོར་མི་གནས་པ་ ེ། ོན་ག མ་(༨ན)དང་ ན་
པར་ཡོངས་ ་ ར་པར་མཐོང་བ་དེས་ན་ཆོས་ ་ི གས་པ་བདག་ལ་ མ་འ ེལ་འདི་ཡང་ནི་ཇི་ ད་བཤད་པའི་
ོན་ག མ་དང་ ན་པའི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོར་འ ར་བ་ཡིན་ཅེས་བསམ་པ་མེད་ལ། འོན་ ང་བདག་གིས་
ན་ལས་བ ས་འདིའི་ ོགས་དཀའ་བའི་དོན་ མ་པར་བ ོལ་ན་ ོན་ག མ་དང་ ལ་བའི་ ེ་བོ་ལ་ནི་ཕན་པ་ཆེན་
པོར་འ ར་བའང་ ིད་པས། དེ་དག་ ན་ལས་བ ས་ལ་ཐོས་བསམ་གཙ་བོར་ ར་ལེན་ཅིང་ ོགས་པ་བ ེད་པའི་
ིར་ ་ ན་ལས་བ ས་ ་ི མ་འ ེལ་བ མ་པ་འདི་ལ་དགའ་བ་ ེས་པས་འདི་བ མ་པར་ འོ། །
ོམ་ ས་པའི་ ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན།

ཆོས་ ་ི གས་པ་བདག་གི་སེམས་ནི་ ས་ ན་རིང་པོ་ཞིག་ནས་ལེགས་

བཤད་ ན་ལས་བ ས་ལ་ཐོས་བསམ་ ིས་གོམས་ཤིང་འ ིས་པར་ ས་པས་དེའི་དོན་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ོགས་
པའི་ཉེར་ལེན་ཤེས་རབ་དང་།

ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་ ིང་ ེ་ཡོད་པ་ལ་བ ེན་ནས་

ོམ་མོ་ཞེས་ ་བའི་དོན་ནོ། །
དོན་འདི་ཚད་མ་འ ིང་པོ་ལས་ ང་གསལ་བར་ག ངས་ཏེ།
ཇི་ ད་ །

གང་ལ་འཕགས་པ་ཉིད་ ོན་ ེས་ག ང་དེ་ན་དཔལ་ ན་ ི་མེད་ ོ་མངའ་ ེ། །
འཇིག་ ེན་ ོ་ ོས་ ན་པོ་འདིས་ནི་དེ་ཚག་བ ིང་བ་གསལ་པོར་མི་ཤེས་པས། །
ཉེར་བ ེན་འཇིག་ ེན་ ས་མཛད་དེ་ལ་ ོངས་པས་ ང་ཟད་ ད་ ས་ནས། །
དོན་མིན་ ེ་བར་འ ར་བ་ཡིན་པས་བ ེ་བས་དེ་ཡི་ གས་འདི་གསལ་བར་ ། །
ཞེས་ག ངས་ལ།
དེ་བཞིན་ ་མདོར་བ ས་པ་ལས་ ང་།
ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ནི་ ེས་ འི་དོན་ཐམས་ཅད་འ བ་པའི་ ོན་ ་འ ོ་བས་ན་དེ་བ ན་པའི་ ིར་འདི་
ོམ་མོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ལ་ཚད་མ་(༨བ) ས་འ ིང་བ ས་པ་ག མ་ ི་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བའི་ཚག་འདིས་ནི་བ ན་བཅོས་ ི་
བ ོད་པར་ ་བ་དང་། དགོས་པ་དང་། དགོས་པའི་ཡང་དགོས་པ་དང་། འ ེལ་པ་ གས་ལ་ཡོད་པ་ མས་བ ན་
ཏེ། ཚད་མའི་མདོ་ ན་ལས་བ ས་དང་དེའི་བ ོད་པར་ ་བ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གང་ཡིན་
པ་དེ་ ས་འ ིང་བ ས་པ་ག མ་གའི་བ ོད་པར་ ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ ོད་པར་ ེད་པའི་ ིར་ ས་པ་ལ་སོགས་
པ་ནི་དེ་དག་གི་ ོད་པར་ ེད་པ་ཡིན་པས་བ ོད་ ་ ོད་ ེད་ ་འ ེལ་པ་ནི་འ ེལ་པ་ ེ་དོན་ ིས་བ ན་པའོ། །
འདི་ལ་ཐོས་བསམ་ ིས་ གས་པས་ཚད་མའི་མདོ་ ན་ལས་བ ས་ལ་འ ག་ཅིང་དོན་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་
ོགས་པར་ ར་བ་ནི་དགོས་པ་ཡིན་ལ། འ ས་ ་ཚད་མའི་ ེས་ ་ཐོབ་པ་ནི་དགོས་པའི་ཡང་དགོས་པ་ ེ། ་མ་
་མ་མེད་ན་ ི་མ་ ི་མ་མི་འ ང་བ་ནི་ཐབས་དང་ཐབས་ལས་ ང་བའི་འ ེལ་པའོ་ཞེས་ བ་བོ། །

བར་ ་དགེ་བ་ག ང་གི་དོན་ལས། ལེ འི་འ ེལ་པ་བཤད་པ།
གཉིས་པ་བར་ ་དགེ་བ་ག ང་གི་དོན་བཤད་པ་ལ། ལེ འི་འ ེལ། འ ེལ་པ་ཅན་ལེ ་སོ་སོའ་ག ང་བཤད་པའོ།
།
དང་པོ་ལ། ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ་ནི།
ཚད་མ་མདོའ་གོ་རིམ་དང་མ ན་པར་ ེད་ན་ཚད་མ་ བ་པའི་ལེ ་དང་པོར་འ ང་རིགས་ནའང་། འདིར་
དགོས་པའི་དབང་གིས་རང་དོན་ ེས་དཔག་གི་ལེ ་དང་པོར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔལ་ཆོས་ ི་ གས་པ་
རང་གི་འ ེལ་པ་ལས། དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་ མ་པར་འ ེད་པ་ནི་ ེས་ ་དཔག་པ་ལ་བ ེན་པའི་
ིར་ཡིན་ལ། དེ་ལའང་ལོག་པར་ ོག་པས་དེ་ མ་པར་བཞག་པ་ཞེས་ག ངས་(༩ན)པས་སོ། །ཞེས་
བཤད་དོ། །
ོབ་དཔོན་ ན་མཛད་པ་དཔོན་ ོབ་ནི།
ང་དེས་རང་དོན་ལེ ་ལ་རང་འ ེལ་མཛད་དགོས་པའི་ ་མཚན་ཙམ་ ོན་ ི། རང་དོན་ལེ འི་ ་བ་
དང་པོར་ ོན་པའི་ ང་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ ་དབང་ ོ་ནི་ལེ འི་གོ་རིམ་ཙམ་ལའང་འ ལ་པར་ཟད་དོ་
ཞེས་དགག་པ་མཛད་ནས་ཚད་མ་ བ་པའི་ལེ ་འདི་ཉིད་དང་པོའ།ོ །ཞེས་བཤད་དོ། །
གས་གཉིས་ཀའང་འགལ་བ་མེད་དེ།

རང་དོན་ལེ ་ལ་རང་འ ེལ་མཛད་པས་དགོས་པའི་དབང་གིས་རང་དོན་

ལེ འི་ ེགས་བམ་དང་པོར་བ གས་ནའང་མདོ་མཛད་པའི་དགོས་པ་དང་འགལ་བ་མེད་ལ། མདོའ་བ ོད་ འི་གོ་
རིམ་དང་མ ན་པར་ཚད་མ་ བ་པ་དང་པོར་བཤད་ ང་དཔལ་ཆོས་ ི་ གས་པའི་དགོངས་པ་དང་འགལ་བ་མེད་
དོ། །
དོན་ལ་གནས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རང་དོན་ལེ ་ལ་རང་འ ེལ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ ེགས་བམ་ ་གནས་པའི་
ཚ་དང་པོར་ཡོད་ ང་། བ ན་བཅོས་ ོམ་པའི་གོ་རིམ་ནི་ ན་ལས་བ ས་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་མཛད་པས་ཚད་
མ་ བ་པའི་ལེ ་དང་པོའ་ོ ཞེས་པ་ནི་ཆོས་ ་ི གས་པའི་དགོངས་པའོ། །
དེས་ན་ཚད་མ་མདོའ་བ ོད་ འི་གོ་རིམ་དང་མ ན་པར་འཆད་ན། དང་པོ་ཚད་མ་ བ་པ། དེ་ནས་མངོན་ མ།
དེ་ནས་རང་དོན། དེ་ནས་གཞན་དོན་དང་བཞིའ།ོ །
དཔེ་དང་དཔེ་ ར་ ང་བ ག་པ་ནི་ ས་པར་གཞན་དོན་ལེ ར་འཆད་ཅིང་། གཞན་སེལ་བ ག་པ་ནི་རང་དོན་

ལེ ར་བ ན་ལ།
རོ། །(༩བ)

ག་ཆོད་བ ག་པ་ནི་ ས་པར་ ོད་རིགས་ ་ ོན་པས་ལེ ་མ་ཚང་བའི་ ོན་ འང་མི་འ ར་

འ ེལ་པ་ཅན་ལེ ་སོ་སོའི་ག ང་བཤད་པ་ལས། དང་པོ། ཚད་ བ་
ལེ །

གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ཅན་ལེ ་སོ་སོའ་ག ང་བཤད་པ་ལ།

ཚད་མ་མདོ་ ོམ་པ་ལ་འ ག་པའི་ཡན་ལག་མཆོད་

བ ོད་དང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་བཤད་པ། ཚད་མ་མདོའ་མངོན་ མ་ལེ ་བཤད་པ། ཚད་མ་མདོའ་རང་དོན་
ལེ ་བཤད་པ། ཚད་མ་མདོའ་གཞན་དོན་ལེ ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། མཆོད་པར་བ ོད་པ་དང་། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་གཉིས།
དང་པོ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་དགོད། མདོའ་དོན་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
ཚད་མར་ ར་པ་འ ོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །
ོན་པ་བདེ་གཤེགས་ ོབ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ཞེས་ ་བ་ག ངས་སོ། །
་དང་འ ས་ ་ ན་ མ་ཚགས་པས་བཅོམ་ ན་འདས་ནི་དོན་དམ་པའི་ཚད་མར་ ར་པ་ཡིན་ནོ། །
་ ན་ མ་ཚགས་པ་ནི་གང་། འ ས་ ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ནི་གང་ཞེ་ན།
་ནི། བསམ་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་འ ོ་བ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའི་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་།

ོར་བ་ ན་ མ་

ཚགས་པ་གཞན་ལ་ལམ་ ོན་པ་གཉིས་སོ། །
འ ས་ ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ནི། ངས་པ་དང་ ོགས་པ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་རང་དོན་བདེ་བར་གཤེགས་པ་
དང་། བདེན་པ་བཞི་ག ང་བའི་གཞན་དོན་ ོབ་པ་ ེ། དོན་གཉིས་ ན་ མ་ཚགས་པའི་སངས་ ས་ལ་ ག་
འཚལ་ལོ་ཞེས་ ་བ་ ེ།
ཇི་ ད་ ་མདོའ་རང་འ ེལ་ལས།
འདིར་ཡང་རབ་ ་ ེད་པའི་དང་པོར་ ་དང་འ ས་ ་ ན་ མ་ཚགས་པས་ཚད་མར་ ར་པ་ཉིད་ ི་
བཅོམ་ ན་འདས་ལ་བ ོད་པ་བ ོད་པ་ནི་ ས་པ་བ ེད་པའི་དོན་ འོ། །
དེ་ལ་ ་ནི། བསམ་པ་དང་ ོར་བ་ ན་ མ་ཚགས་(༡༠ན)པས་འ ོ་བ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའོ། །

འ ས་ ་ནི། རང་གཞན་ ི་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པའོ། །
རང་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཉིད་ ིས་ཏེ། དོན་ག མ་ཉེ་བར་ ང་བར་ འོ། །
རབ་ ་མཛས་པའི་དོན་ནི། ེས་ འི་ག གས་ལེགས་པ་བཞིན་ནོ། ། ིར་མི་ ོག་པའི་དོན་ནི། རིམས་
ནད་ལེགས་པར་ ང་བ་བཞིན་ནོ། །མ་ ས་པའི་དོན་ནི། མ་པ་ལེགས་པར་གང་བ་བཞིན་ཏེ། དོན་
ག མ་པོ་དེ་ཡང་ ི་རོལ་པའི་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་དང་། ོབ་པ་དང་མི་ ོབ་པ་ མས་ལས་རང་
དོན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ད་པར་ ་ ་བའི་ ིར་རོ། །གཞན་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པ་བ བ་པའི་དོན་
ིས་ན་ ོབ་པ་ཉིད་དེ། དེ་ ་ འི་ཡོན་ཏན་ ིས་ ོན་པ་ལ་ ག་འཚལ་ཏེ། ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་མདོའ་དོན་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ་ག མ། མདོའ་མཆོད་བ ོད་ ི་དོན་ གས་འ ང་ ་
བཤད་པ།

གས་ལས་ ོག་ ེ་བཤད་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ལ་ཚད་མའི་ ོ་ནས་བ ོད་པའི་ ་མཚན་བཤད་

པའོ། །
དང་པོ་ལ། མདོར་བ ན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། འ ས་ ་ཚད་མ་མདོར་བ ན་པ། འ ས་ ་དེའང་ ་ལས་ ར་པའི་ ལ་ ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། མཚན་ཉིད་དེ་དང་ ན་པའི་བཅོམ་ ན་འདས་ཚད་མར་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས།
དང་པོ་ལ། མཚན་མཚན་གཞི་ག མ་ ི་ མ་གཞག་ ིར་བ ན་པ། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ ེ་ ག་ ་བཤད་
པའོ། །
དང་པོ་ནི། ེ་ ག་པ་ན་རེ།
འདི་ ར་(༡༠བ) མ་པ་དང་ མ་ ་ལ་སོགས་པའི་ ས་ མས་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་གཞན་ལ་ཐ་དད་པར་
མཚན་པར་མི་ ས་ ང་ ི་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་ལ་སོགས་པ་ ད་པར་ཐ་དད་པའི་ ོ་ནས་ ས་ཐ་དད་
་ི ངོ་བོ་མཚན་པར་ ེད་པས་ན་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་ ་ ས་ཐ་དད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

མ་པ་དང་ མ་ ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པའི་ ས་ མས་ནི་ ི་དང་ཡོན་ཏན་ལ་

སོགས་པ་ ད་པར་ ི་ ོ་ནས་ཐ་དད་པར་ད ེ་མི་ ས་པའི་ ིར་དང་། ས་ མས་ཐ་དད་པར་འཇོག་པར་ ེད་པའི་
ི་དང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ ད་པར་དེ་ མས་ ང་ཐ་དད་པར་འཇོག་དགོས་ལ། དེ་དག་ ང་ ད་པར་གཞན་ཐ་
དད་པའི་ ོ་ནས་འཇོག་ན་ ག་པ་མེད་པར་འ ར་རོ། །

སེར་ ་པ་དང་ ངས་ཅན་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་དག་ན་རེ།
འདི་ ར་མེ་ནི་རང་དང་ ས་གཅིག་པའི་ཚ་ཞིང་བ ེགས་པས་མཚན་པར་ ེད་པས་ན་མཚན་ཉིད་དང་
མཚན་ ་ ས་གཅིག་གོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ས་ ་ི ཆོས་ མས་ལ་འདི་ནི་མཚན་ཉིད་དོ། འདི་ནི་མཚན་ འོ་ཞེས་ཐ་དད་ ་ད ེར་མི་ ས་པའི་
ིར་རོ། །གལ་ཏེ།

ས་ཐ་མི་དད་ ང་ ོག་པ་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན།

ོག་པ་ཐ་དད་པ་དག་ནི་ ོག་པས་བཏགས་པའི་

ིར་ ས་གཅིག་པའང་མ་ཡིན་ལ། ས་གཅིག་པའི་ཆོས་དག་ནི་ ོག་པ་ལ་མི་ ང་བས་ ོག་པ་ཐ་དད་ཙམ་ ་ཡང་
མ་ བ་བོ། །
དེས་ན་ ས་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པ་ཞེས་ ་བ་ནི་ ོག་པས་བཏགས་པ་ ེ་ཡང་དག་པར་ན་ བ་པ་མེད་དོ། །
དེས་ན་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་ ་དག་ནི་ ས་གཅིག་དང་ ས་ཐ་(༡༡ན)དད་གང་ འང་མ་ བ་ ེ།
ཇི་ ད་ །
་བ་ ེད་པའི་ཐ་ ད་དང་། །
ཐམས་ཅད་དེ་ ར་ མ་པར་གནས། །
ཤེས་ ་ཤེས་ ེད་ཐམས་ཅད་ ོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ ་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་མཚན་མཚན་ ི་ མ་པར་བཞག་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།

མ་པར་ ོག་པ་ལ་ཚ་ཞིང་བ ེག་པ་དང་།

ན་

ཞིང་གཤེར་བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ ི་ མ་པ་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ཅེས་ ་ལ། དེ་ཉིད་ལ་རང་མཚན་
་མངོན་པར་ཞེན་ནས་དོན་ ི་ངོ་བོར་འཇོག་པར་ ེད་དོ།

།མེ་དང་ ་ལ་སོགས་པ་མིང་གི་ཐ་ ད་ ་ ིའི་རང་

བཞིན་ལ་མཚན་ ་ཞེས་ ་ ེ། མེ་དང་ ་ལ་སོགས་པའི་ ་ ི་ཙམ་ཞིག་ ོ་ ལ་ ་ཤར་བ་ན་འདི་ཡི་རང་བཞིན་ཅི་
ཡིན་ཅེས་དེ་མཚན་པར་ ེད་པའི་མཚན་ཉིད་འཚལ་བའི་ ིར་རོ། །དེ་བས་ན་མིང་དོན་ ི་འ ེལ་པ་མི་ཤེས་པ་དག་
ལ་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་ ་ཐ་དད་པར་ ང་བར་འ ར་ལ།
ང་བར་འ ར་རོ།

མིང་དོན་ ི་འ ེལ་པ་ཤེས་པའི་ཚ་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་ ་

།དེའང་མིང་དོན་ ི་འ ེལ་པ་མ་ཤེས་པ་དག་ལ་མིང་དེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་ ིས་མཚན་པར་ ེད་

པ་ཡིན་ ི། འ ེལ་པ་ཤེས་པ་ལ་ནི་དགོས་པ་མེད་པའི་ ིར་མཚན་པར་ ེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའང་མ་ བ་ བ་
ཆེས་མི་ ིད་པའི་ ོན་ག མ་དང་ ལ་བའི་མཚན་ཉིད་ ིས་མིང་དོན་ ི་འ ེལ་པ་ལེགས་པར་འ བ་པའི་ ིར་
མཚན་ཉིད་ ོན་མེད་པ་ཡིན་ལ། མཚན་ཉིད་ ་ི ོན་ག མ་དང་ ན་པས་ནི་མིང་དོན་ ི་འ ེལ་བ་བ བ་པར་མི་
ས་སོ། །

འོ་ན་ནི་མཚན་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་གཞན་ཡོད་ན་དེ་ལའང་མཚན་ཉིད་གཞན་ཞིག་དགོས་ (༡༡བ)པས་ ག་མེད་
་འ ར་ལ། མེད་ན་མཚན་ ་ལའང་མཚན་ཉིད་མི་དགོས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་ནི་ཚ་ཞིང་བ ེགས་པ་
ལ་སོགས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་དག་ ོ་ ལ་ ་ཤར་བ་ན་འདིའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་ཅེས་འཚལ་བར་མི་ ེད་པར་
འདི་ཡི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་ཞེས་འཚལ་བར་ ེད་པ་ ིད་པས་མཚན་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་གཞན་མི་དགོས་སོ། །མཚན་ ་
ནི་མིང་དང་། མཚན་ཉིད་ནི་མིང་དེའི་དོན་ཡིན་པས་མིང་དོན་ ན་ཅིག་ ་དམིགས་པར་མ་ངེས་པའི་ ིར། མཚན་ ་
ནི་མཚན་ཉིད་མ་བ ན་པར་རང་དབང་ ་དེའི་དོན་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ནོ།
དག་ཙ ན་ ི་ཚ་ཞིང་བ ེག་པས་ ས་བ ེགས་པ་ན།

།དེའང་མེའི་མིང་དོན་མི་ཤེས་པའི་ ེས་ ་

འདིའི་མིང་ཅི་ཡིན་ཅེས་འཚལ་བའི་ཚ་མེ་དང་ཚ་ཞིང་

བ ེག་པའི་མིང་དོན་ ི་འ ེལ་པ་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་ཙ ན་ ི་ཚ་ཞིང་བ ེག་པ་མཚན་གཞིར་ ས་ནས།

མེ་ཡིན་

པར་མཚན། ཚ་ཞིང་བ ེག་པ་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་བ ོད་པ་ན། དེས་མེ་དང་ཚ་ཞིང་བ ེག་པའི་མིང་དོན་ ི་འ ེལ་
པ་ཙ ན་ ི་ཚ་ཞིང་བ ེག་པའི་ ེང་ ་ཤེས་པར་འ ར་རོ།
བཏགས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ ི།

།དེའི་ ིར་མཚན་མཚན་ ི་འ ེལ་པ་ནི་ ོག་པས་ ོ་

དོན་ལ་ བ་པ་མེད་པས་མཚན་མཚན་གཉིས་ཐ་དད་ ་ཡོད་པ་ནི་མངོན་ མ་

ིས་མ་མཐོང་ངོ་། །དཔེར་ན། ཀ་བ་གཅིག་ཁོ་ན་དང་ ན་པའི་ཁང་པའི་ནང་ ་ག ང་འདེགས་པའི་དོན་ ེད་ ས་
པ་དང་། ཀ་བ་གཉིས་ཐ་དད་ ་མངོན་ མ་ ིས་མ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་བས་ན་མཚན་མཚན་གཉིས་ཐ་དད་པ་
དང་། དེའི་འ ེལ་པ་ནི་མེད་བཞིན་ ་ ོག་པ་ལ་ ང་བའི་ཆོས་ཡིན་པར་རིག་(༡༢ན)པར་ འོ། །
གཉིས་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ་ལ། ཚད་མ་ནི་ཤེས་པའི་ ད་པར་ཡིན་པས་ཐོག་མར་ཤེས་
པའི་མཚན་ཉིད་ནི་ ལ་རིག་པ་ཞེས་ ་ ེ།
ས་པ་ལས།
མ་ཤེས་ ལ་འཛན་པ་ཡི་ཆོས། །
ཞེས་བཤད་པས་སོ། །
འོ་ན་ ང་དཀར་སེར་ ང་གི་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ ོག་མེད་ལོག་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་འ ར་
ཏེ།

ལ་རིག་པ་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

ོག་མེད་ལོག་ཤེས་ཐམས་ཅད་ལ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ ལ་མེད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཤེས་པ་ ན་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་ མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།
མདོ་ལས།
ོག་པའང་རང་རིག་ཉིད་ ་འདོད། །ཅེས་དང་།

ས་པ་ལས།
དེ་ ིར་དེ་ལ་ ན་མངོན་ མ། །
ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །
དེས་ན་ ང་དཀར་སེར་ ང་གི་དབང་ཤེས་ནི་རང་གིས་ག ང་བའི་སེར་པོ་ལ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ནི་འདོད་
པ་ཡིན་ཏེ།

སེར་པོ་ལ་བ ོས་ནས་རང་དང་གཞན་ ི་ངོ་བོར་ ར་པའི་ ལ་ ང་ཟད་ ང་མ་རིག་པའི་ ིར་དང་།

སེར་པོའ་ མ་པ་ལ་བ ོས་ནས་ ལ་རིག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ཁ་བ་ཅན་པ་ལ་ལ་དག་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ ་འདོད་པ་ལ་ནི་ ོན་འདི་ཡོད་དེ།

ོག་པ་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ ལ་དང་འ ག་ ལ་ལ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའམ། དེ་ལ་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་པ་གང་ ང་
་འ ར་རོ། །ཅིས་ཏེ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་པས་ ོན་མེད་ཅེ་ན། འོ་ན་གསལ་ཞིང་རིག་པ་དེས་
ོག་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་(༡༢བ)བོ་ལ་ཤེས་པ་ཡིན་པ་ཙམ་ཞིག་མཚན་པར་ ས་ ང་ ལ་གཞན་ལ་ཤེས་པ་
ཡིན་པར་མཚན་པར་མི་ ས་པས་མཚན་ཉིད་ལ་མ་ བ་པའི་ ོན་ཆགས་པ་དང་ མ་པ་གཅིག་ ་ན་ ོག་པ་ཐམས་
ཅད་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་ མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན། ལ་དང་ག ང་བའི་ ལ་ལའང་མངོན་ མ་ ་འ ར་རོ། །
ཤེས་པ་ལ་ད ེ་ན། ཚད་མ་དང་། ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ ོ་གཉིས།
དང་པོ་ལ།

ལ་རང་དབང་ ་ཡོངས་ ་ད ོད་པའི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་ཚད་མ་ཞེས་ ་ལ། དེ་

མཚན་པར་ ེད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་དང་པོར་རང་གིས་ཡོངས་ ་ད ད་པའི་དོན་ལ་མི་བ ་བར་ ེད་པའི་རིག་པའོ།
།
ས་པ་ལས།
ཚད་མ་བ ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །ཞེས་ག ངས་ལ།
དེ་བཞིན་ ་འ ིང་དང་མདོར་བ ས་པ་ལས་ ང་།
འདི་དག་གི་དོན་ཡོངས་ ་ད ད་ནས་འ ག་པ་ན་དོན་ ་བ་ལ་བ ་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་
ག ངས་སོ། །
མི་བ ་བའི་དོན་ཡང་ཚད་མ་རང་གིས་བ ན་པ་ ར་ ི་དོན་དང་ ེས་ ་འ ད་པར་ ས་པ་ལ་མི་བ ་བར་ཐ་ ད་
ས་པའོ། །དེའི་དོན་ཡང་གནས་ གས་ ོགས་པའི་ངེས་པ་བ ེད་པའི་ ོ་ནས་ ེས་ ས་ ལ་དེ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་ཁོང་ ་ ད་པར་ ས་པ་ལས་གཞན་མེད་དོ། །
འོ་ན་ནི་ནོར་ འི་འོད་ལ་ནོར་ ར་འཛན་པའི་ཤེས་པ་འ ལ་པའང་ནོར་ ་ལ་མི་བ ་བར་འ ར་ཏེ། དེས་རང་
གིས་བ ན་པའི་དོན་ནོར་ ་དང་ ེས་ ་འ ད་པར་ ས་པའི་ ིར་རོ། །མ་ བ་ན་མར་མེའི་འོད་ལ་ནོར་ ར་འཛན་
པ་དང་། ནོར་ འི་འོད་ལ་ནོར་ ར་འཛན་པ་གཉིས་ལ་ནོར་ ་ཐོབ་པ་དང་མི་འཐོབ་པའི་ ད་པར་མེད་པར་འ ར་
རོ་ཞེ་ན།

(༡༣ན)དེ་གཉིས་ ས
ི ་དངོས་ ་ནོར་ ་མི་ཐོབ་པར་མ ངས་ ང་ནོར་ ་ཐོབ་ ེད་ ི་ ེན་གཞན་ ི་ ་

ེད་པ་དང་མི་ ེད་པའི་ ད་པར་ཡོད་དོ། །
དེས་ན་ནོར་ འི་འོད་ལ་ནོར་ ར་འཛན་པའི་ཤེས་པས་ད ད་པའི་དོན་ནོར་ ་ཐོབ་པར་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་
གིས་ནོར་ ་ད ད་པའི་ ལ་དེར་ནོར་ ་མ་ཐོབ་ལ།

ིས་ནོར་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་དེར་མ་ད ད་པས་ ལ་ལ་འ ལ་

པའི་ ིར་རོ། །དེའང་འདིས་མཛད་ ་ི ོ་ ང་ ་ ་ནོར་ འི་འོད་ལ་ད ད་ནས་དོན་གཉེར་ ིས་ གས་པ་ན། དེ་
ལས་གཞན་པའི་ ལ་མཛད་ གས་ ་ནོར་ ་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
འདིར་དོགས་པ་འདི་ཡོད་དེ།
ཚད་མ་བ ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །ཞེས་དང་།
མ་ཤེས་དོན་ ི་གསལ་ ེད་ ང་། །
ཞེས་པ་འདི་གཉིས་ ས
ི ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ ོགས་པ་རེ་རེ་བ ན་པའམ། ཡང་ན་གཉིས་ཀས་མཚན་ཉིད་གཅིག་
བ ན་པ་ཡིན་ཅེས་ད ོད་པ་ན།
འདི་ལ་ ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ་ན་རེ།
དང་པོར་བ ་བ་མེད་པའི་ཤེས་པ་འདི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་གཅིག་ཡིན་ལ། མ་ཤེས་དོན་གསལ་ ི་རིག་
པ་འདི་ཡང་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
དེ་ལ་རིགས་གཏེར་ལས།
མཚན་ཉིད་གཉིས་ ས
ི ་འཇོག་ན་ནི། །
མཚན་ ་དེ་ཡང་གཉིས་ ་འ ར། །
ཞེས་འ ང་ཡང་།

ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོའ་བཞེད་པ་དེ་ལ་ ོན་མེད་དེ། དང་པོར་མི་བ ་བའི་རིག་པ་དང་། མ་

ཤེས་དོན་གསལ་ ི་རིག་པ་གཉིས་མཚན་ཉིད་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

གཞན་ ་ན་ ོབ་དཔོན་ ོགས་

་ི ང་པོས་ ང་ཚད་མ་རིག་པའི་ ོར་བ བ་ ར་(༡༣བ)ཁས་ ངས་པ་ ོགས་ ་ི མཚན་ཉིད་ ་བཤད་པ་དང་།
ན་ལས་བ ས་ །
ངོ་བོ་ཁོ་ན་རང་ཉིད་དང་། །
ཞེས་སོགས་མཚན་ཉིད་ ར་ ་ ན་ ་བཤད་པའང་ ོན་ ་འ ར་རོ། །
ཡང་ ོབ་དཔོན་ ན་མཛད་པ་ན་རེ།
དང་པོར་མི་བ ་བའི་རིག་པ་ཐ་ ད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་། མ་ཤེས་དོན་གསལ་ ི་རིག་པ་དོན་
དམ་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དེའང་ ོང་བ་གཉིས་མེད་ ི་ཤེས་པ་འཕགས་པ་ མས་ ི་སོ་སོ་
རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི ལ་ ་ ར་པ་དེ་གསལ་བར་ ོང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དོན་དམ་པའང་ཡིན་ལ་
ཚད་མའང་ཡིན་པས་དོན་དམ་པའི་ཚད་མའོ། །ཐ་ ད་པའི་ཚད་མ་ནི་སོ་སོ་ ེ་བོའ་ ད་ ི་ག ང་བ་དང་
འཛན་པ་གཉིས་ ང་གི་ཚད་མ་ མས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
དེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་ནི་དང་པོར་མི་བ ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཐ་ ད་པའི་ཚད་
མར་འ ར་ལ། ཐ་ ད་པའི་ཚད་མ་ཡང་མ་ཤེས་དོན་གསལ་ ི་རིག་པ་ཡིན་པས་དོན་དམ་པའི་ཚད་མར་འ ར་རོ།
།
ལ་ལ་ན་རེ།
ག ང་ ་ ི་གཉིས་བ ོམས་ནས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་གཅིག་ ོན་པས་ ོན་མེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
དེའང་མ་ཡིན་ཏེ། མ་ཤེས་དོན་ ི་གསལ་ ེད་ ང་། །ཞེས་པའི་ ་རོལ་ ་མཚན་ཉིད་ ་མ་ལ་མ་ བ་པ་དང་།
བ་ཆེས་པ་དང་། མི་ ིད་པའི་ ོན་ ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ོབ་དཔོན་ ིས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ག ངས་པའི་དོན་དང་དགོས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།
དག་དབང་ ག་ ག་པ་རང་ ང་གི་ཚད་མར་འདོད་པས།

དབང་ ག་པ་

དེ་དག་ ན་ད ང་བར་ ་བའི་(༡༤ན) ིར་ ་ངེད་ ་ི

བཅོམ་ ན་འདས་ནི་ ར་མ་ཤེས་པའི་དོན་གསལ་བར་ ེད་པའི་ཚད་མ་དང་ ན་པའང་ཡིན་ཏེ། ར་སོ་སོ་ ེ་བོའ་
ས་ན་མ་ཤེས་པའི་དོན་བདེན་པ་བཞིའི་གནས་ གས་ ོམ་ ོབས་ ིས་གསར་ ་ཤེས་པའི་ ིར་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གི་
ོན་པ་ཚད་མའི་ ེས་ འོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར་མ་ཤེས་དོན་གསལ་ ོས་ལ། དེ་ ར་བ ན་པས་དབང་ ག་རང་
ང་གིས་ ག་པའི་ཚད་མར་འདོད་པ་ལས་བཅོམ་ ན་འདས་ ད་པར་ ་འཕགས་པར་བ ན་པར་འ ར་ཏེ།

དབང་ ག་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ར་མ་ཤེས་པ་གསར་ ་ཤེས་པར་མི་འདོད་པའི་ ིར་རོ། །
བ ་མེད་ཅན་ ོས་པས་ནི་དེ་ ་ འི་ལོག་ ོག་སེལ་བར་མི་ ས་ཏེ།

དབང་ ག་ ང་བ ་བ་མེད་པར་འདོད་

པའི་ ིར་རོ། །
་མ་ནི་རིགས་མི་མ ན་སེལ་བའི་དབང་ ་ ས་ནས། ཚད་མ་ནི་བ ་བ་མེད་པ་ཅན་ ་རིགས་པས་ བ་ཅིང་།
འཇིག་ ེན་ ་ཡང་ གས་པའི་ ིར་འཇིག་ ེན་ གས་པ་དང་མ ན་པའི་མཚན་ཉིད་བ ན་པ་ཡིན་ལ།
ལོག་ ོག་སེལ་བའི་དབང་ ་ ས་ནས།

ི་མ་ནི་

་མ་ཎ་དང་པོར་འཇལ་བ་ལ་འ ག་པས་ ་བཤད་དང་མ ན་པའི་མཚན་

ཉིད་བ ན་པ་ཡིན་པས་གང་ ང་རེ་རེས་ ང་མཚན་པར་ ས་སོ། །
ཚད་མ་དེ་ལ་ངོ་བོའ་ ོ་ནས་རང་ལས་ངེས་པའི་ཚད་མ་དང་། གཞན་ལས་ངེས་པའི་ཚད་མ་གཉིས།
འ ག་ ལ་ ི་ ོ་ནས་མངོན་ མ་དང་།

ེས་དཔག་གི་ཚད་མ་གཉིས་ཏེ།

ལ་ལ་

ས་པར་ནི་ག ང་སོ་སོའ་ བས་ ་

བཤད་པས་ཆོག་པར་བསམས་ཏེ་འདིར་མ་ ིས་སོ། །
གཉིས་པ་ཚད་མ་(༡༤བ)མ་ཡིན་པའི་ ོའ་མཚན་ཉིད་ནི།

རང་གིས་ཡོངས་ ་ད ད་པའི་ ལ་ལ་བ ་བའི་

རིག་པའོ། །
ད ེ་བ་ལ། རིགས་པའི་དབང་ ག་ ་བ་ན་རེ། ཡིད་ད ོད།
ཚམ་ ེ་ཚད་མིན་ ི་ ོ་ནི་ འོ་ཞེས་བཤད།
དེ་ལ་རིགས་གཏེར་ལས།
ཡིད་ད ོད་ ང་ལ་མ་ངེས་དང་། །
བཅད་ཤེས་ལོག་ཤེས་ཐེ་ཚམ་ ་། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
ཞེས་ ོགས་ ་མ་བ ོད་ནས།
ཡིད་ད ོད་ གས་ལ་གཏན་མི་ ོས། །
དམ་བཅའ་ཙམ་ཡིན་ཐེ་ཚམ་འ ར། །ཞེས་དང་།
གལ་ཏེ་ ང་ལ་མ་ངེས་པ། །
ཚད་མ་མིན་ན་མངོན་ མ་ ན། །
ཚད་མ་མིན་འ ར་མངོན་ མ་ལ། །
ངེས་པ་ཉིད་ནི་བཀག་ ིར་རོ། །ཞེས་དང་།

ང་ལ་མ་ངེས་པ། བཅད་ཤེས། ལོག་ཤེས། ཐེ་

མངོན་ མ་ ོག་ ལ་ད་ ར་བ། །
བཅད་ཤེས་འདས་པ་ ན་པ་ཡིན། །
ལ་ ས་འཛན་ ངས་འགལ་བ་ལ། །
གཞི་མ ན་པ་ནི་ག་ལ་ ིད། །
ཅེས་བཀག་ནས་རང་གི་ གས་ནི།
མ་ ོགས་ལོག་ ོག་ཐེ་ཚམ་ ེ། །
ཚད་མའི་འགལ་ ་ མ་པ་ག མ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ལ་ཡིད་ད ོད་དང་བཅད་ཤེས་གཉིས་མ་ ོགས་པའི་ ོ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པ་དང་། མངོན་ མ་དང་བཅད་ཤེས་
ས
ི ་གཞི་མ ན་མེད་པ་ནི་བདེན་མོད་ །ི

མངོན་ མ་ཐམས་ཅད་ ལ་ད་ ར་བ་ཁོ་ན་ལ་འ ག་པར་མ་ངེས་ཏེ།

དོན་རིགས་མངོན་ མ་ ི་ག ང་ ལ་ནི་མངོན་ མ་རང་གི་ ས་ ་འདས་ཟིན་པ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དང་འགལ་
བའི་ ིར་དང་། མ་ ོགས་པའི་ ོ་ནི་ད ེ་གཞི་ཡིན་པས་ད ེ་བའི་ཡ་ ལ་ ་མི་རིགས་པའི་ ིར་དང་། མ་ ོགས་
པའི་ ོ་ལ་ད ེ་ན། ཐེ་ཚམ་དང་། ལོག་ཤེས་གཉིས་(༡༥ན) ་ཡོད་པའི་ ིར་དང་། ཐེ་ཚམ་དང་ལོག་ཤེས་གཉིས་མ་
ོགས་པའི་ ོ་མིན་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ།

།དེས་ན་ཚད་མིན་ ི་ ོ་ཐམས་ཅད་ཐེ་ཚམ་དང་ལོག་ཤེས་གཉིས་ ་

ངས་ངེས་སོ། །
གལ་ཏེ། བཅད་ཤེས་ནི་ཚད་མིན་ ི་ ོ་མ་ཡིན་པར་འ ར་ཏེ། ཐེ་ཚམ་དང་ལོག་པའི་ཤེས་པ་གང་ཡང་མིན་པའི་
ིར། ངེས་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན། བཅད་ཤེས་དེ་ཉིད་གང་།

ལ་ ་ ི་འ ་བའམ་འ ེལ་བའི་ ་མཚན་ ིས་

གཅིག་ ་ཞེན་པ་ནི་ཐེ་ཚམ་ཅན་ཡང་ ་ཞོག་ལོག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ།

གས་ལ་མ་བ ེན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཐེ་

ཚམ་ཉིད་ཡིན་ཏེ།
འཐད་ ན་ཆེན་པོ་ལས།
གས་ལ་མ་བ ེན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ ོགས་པའི་གནས་མ་ ོག་པའི་ ིར་ཐེ་ཚམ་ཉིད་
ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་ཤིང་ ན་ལས་ ང་ག ངས་སོ། །

ཅི་ ེ་ཡང་ ་མི་ ག་པར་འཛན་པའི་མངོན་ མ་མམ་ ེས་དཔག་གིས་ ངས་ནས་ ེས་པའི་ ་མི་ ག་པར་
ངེས་པའི་ཤེས་པ་ནི་བཅད་ཤེས་སོ་ཞེ་ན།

དེ་ ་ འི་ངེས་ཤེས་དེ་ལ་མིང་ཇི་ ད་ ་བཏགས་ ང་ ང་ཚད་མ་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། ་མཚན་ནམ་ གས་ལ་བ ེན་ནས་རང་གི་གཞལ་ ་གསར་ ་ངེས་པའི་ ིར། གལ་ཏེ། རང་གི་ཉེར་ལེན་
ཚད་མ་ ་མས་བ ང་བའི་དོན་འཛན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། རང་གི་ཉེར་ལེན་ཚད་མ་ ་མའི་ ོབས་ ིས་ ་མི་ ག་
པ་ཙམ་ཞིག་ངེས་པ་ཡིན་ ི། རང་གི་ཉེར་ལེན་ ་ ར་པའི་ཚད་མའི་ ལ་ཡིན་མིན་གང་ འང་མ་ངེས་པའི་ ིར་རོ།
།
གལ་ཏེ། གཏན་ཚགས་ ར་ ང་ཐམས་ཅད་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པར་འ ར་ཏེ། ཚད་མིན་ ི་ ོ་ཐམས་ཅད་ཐེ་
ཚམ་དང་ལོག་ཤེས་(༡༥བ)གཉིས་ ་ ངས་ངེས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚགས་ནི་

ོགས་ཆོས་ཅན་ཡིན་ལ། མ་ བ་པའི་གཏན་ཚགས་ལ་ ོགས་ཆོས་མེད་པས། ོགས་ཆོས་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་
ད་པར་ཡོད་ཅིང་ཐེ་ཚམ་དང་ལོག་ཤེས་ནི་མ་ ོགས་པའི་ ོ་ཉིད་ ་ ེད་རང་ཡང་བཞེད་པའི་ ིར། དེས་ན་ག་ལ་
མ ངས། མ་པ་གཅིག་ ་ན། གཏན་ཚགས་ ར་ ང་ཐམས་ཅད་མ་ བ་པའི་གཏན་ཚགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་
མིན་ ི་ ོ་ཐམས་ཅད་མ་ ོགས་པའི་ ོ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་བ ོད་ན། འཁོར་ག མ་ཀ་ལ་ལན་མེད་པར་འ ར་རོ།
།
གཉིས་པ་ག ང་གི་དོན་བཤད་པ་ལ། འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དང་མ ན་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བཤད།

་

བཤད་པ་དང་མ ན་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད་དངོས། དེ་ལ་ ོན་ག མ་ ང་བ། དེས་ན་ཚད་མའི་བ ན་བཅོས་ལ་དོན་ཡོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ོགས་ ་ི ང་པོས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་ཚད་མར་ ར་པ་ཞེས་བ ོད་པ་མཛད་ན། དེ་ཚད་མ་ཡིན་
པར་རིགས་པ་གང་གིས་ བ་ཅེ་ན། བཤད་པ།

ཚད་མ་བ ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །

དོན་ དེ ་ ས་པར་གནས་པ་ནི། །
མི་བ །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ཤེས་ ་ཇི་ ་བ་དང་ཇི་ ེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་ ་མ ེན་པ་ལ་བ ་བ་མེད་པ་ཅན་ ི་
ཤེས་པ་ ད་པར་ཅན་དང་ ན་པས་ན་འ ོ་བ་མ་ ས་པ་འཁོར་བ་ལས་ ོལ་བའི་དོན་ ེད་ ས་པ་དངོས་པོའ་
གནས་ ལ་ལ་ བ་པ་དེ་ནི་བཅོམ་ ན་འདས་མི་བ ་བའི་ བས་གནས་ཚད་མར་ བ་པའི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན། བཅོམ་(༡༦ན) ན་འདས་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའི་ གས་ ེ་ཆེན་
པོ་གོམས་པའི་དབང་གིས་འ ོ་བ་ མས་བ ་བ་མེད་པར་རང་ཉིད་ ིས་ ིབ་གཉིས་ ངས་ཤིང་གནས་ གས་
ོགས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་ཐོབ་པའི་ཐབས་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ ི་ལམ་བ ན་ནས་དེའི་མི་མ ན་
ོགས་ལས་ ོབ་པར་ ས་པ་ཅན་ ི་ཤེས་པ་ ད་པར་ཅན་དང་ ན་ཅིང་།

བསམ་པ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ ོ་

ནས་འ ོ་བའི་གནས་ བས་དང་མཐར་ ག་གི་དོན་ཐམས་ཅད་ ེད། ལམ་ ོར་བ་ ན་ཚགས་ ི་ ་ལས་དོན་དེ་
ཐོབ་ ས་པར་གནས་པ་དེ་ནི་གཏན་ ་མི་བ ་བའི་ ོབ་པར་ བ་པའི་ ིར། བ བ་ ་དོན་ ི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ བ་
ེད་ཐ་ ད་པའི་ཚད་མ་དང་ ར་ན།

ག གས་འཛན་མིག་ཤེས་མ་འ ལ་བ་མཚན་གཞི་ཚད་མར་མཚན།

ག གས་ལ་དང་པོར་བ ་བ་མེད་པ་ཅན་ ི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་སོ། །དེ་ཇི་ ར་མི་བ ་བ་ཡིན་ཅེ་ན། ག གས་དོན་
ེད་ ས་པར་གནས་པ་དེ་ནི་ཇི་ ར་གནས་པ་དེ་ ར་ ་ ོགས་པས་ན་ ལ་དེ་ལ་མི་བ ་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོན་ག མ་ ང་བ་ལ། མ་ བ་པ། བ་ཆེས་པ། མི་ ིད་པའི་ ོན་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། མི་བ ་བར་མ་ བ་པའི་ ིར། ་ ང་གི་ཚད་མ་ལ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་ལས་ ང་བ་ཡང་། །

མངོན་པར་འདོད་པ་ ོན་ ར
ི ་རོ། །
་བ་པོ་ཡི་ དེ ་པའི་ ལ། །

དོན་གང་ ོ་ལ་རབ་གསལ་བ། །
དེ་ལ་ ་ནི་ཚད་མ་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ངག་ ་བའི་ གས་ལས་ ་ ིན་སེམས་ཡོད་ ་ ོགས་པའི་ ་ལས་(༡༦བ) ང་བའི་ ེས་དཔག་དེ་
ཡང་དོན་ ་གཉེར་ ་འ ག་ ལ་མངོན་པར་འདོད་པའི་ ་ ིན་ལ་སེམས་ཡོད་པར་ ོན་པའི་ ིར་ན།

དེ་རང་གི་

འ ག་ ལ་ལ་མི་བ ་བར་ བ་ ེ། རང་ ་བ་པོའ་ངག་གི་ ེད་པའི་ ལ་བ ོད་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ ོ་ལ་རབ་ ་
གསལ་བར་ ང་བ་ཡོད་པར་ བ་པ་དེ་ལ་ ོད་ ེད་ ི་ ་ མས་ནི་ཚད་མ་དང་ ན་པའི་ བ་ ེད་ཡང་དག་ཉིད་ ་
འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ར་ཡིན་ན་ ོད་ ེད་ ་ི ངག་དེ་ཉིད་བ ོད་ འི་དོན་ ི་ བ་ ེད་ ་ཡང་འ ར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དོན་ ི་དེ་ཉིད་ ་ཅན་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། བ ོད་ འི་དོན་ ི་དངོས་པོ་ མས་ ོད་ ེད་ཉིད་ ི་ ་ཡང་མ་ཡིན་ལ།

ོད་ ེད་ ང་བ ོད་ འི་ ་

ཅན་འ ས་ ་མིན་ ང་བ ོད་འདོད་ཙམ་ ིས་འ ག་པའི་ ིར། ོད་ ེད་ ི་ངག་ མས་གཞི་འགའ་ཞིག་ ་རང་གི་
བ ོད་དོན་ བ་པ་ལ་འ ལ་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ བ་ཆེས་པའི་ ོན་ ང་བ་ནི། གལ་ཏེ། མི་བ ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན། ག གས་
འཛན་མངོན་ མ་ ི་ ེས་ ་ ེས་པའི་ག གས་འཛན་ ོག་པ་ལ་ བ་ཆེས་པས་ ོན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ག ང་བ་འཛན་ ར
ི ་ ན་ ོབ་ནི། །
མི་འདོད།

ཅེས་ ོས་ཏེ། ག གས་འཛན་མངོན་ མ་ ི་ ེས་ ་ ེས་པའི་ ོ་ ན་ ོབ་པ་ག གས་འཛན་ ོག་པ་ནི་ཆོས་ཅན།
ག གས་ལ་མི་བ ་བར་མི་འདོད་དེ། ཉེར་ལེན་ཚད་མ་ ་མས་ག ང་བའི་དོན་ལ་ ་ ི་གཅིག་ ་ཞེན་ནས་འཛན་
པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར།
ག མ་པ་མི་ ིད་པའི་ ོན་ ང་བ་ནི། གལ་ཏེ། མིག་གི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་མི་(༡༧ན)བ ་བའི་ཤེས་པར་
མ་ བ་ཅིང་ཚད་མར་ཡང་འདོད་པས་མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་ལ་མི་ ིད་པའི་ ོན་ནོ་ཞེ་ན། མིག་སོགས་དབང་པོ་
ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

ོ་ནི་ཚད་མ་ཉིད། །

ང་དང་དོར་ འི་དངོས་པོ་ཡི། །

འ ག་ལ་དེ་གཙ་ཡིན་ ར
ི ་དང་། །
ལ་ མ་ཅན་ནི་ཐ་དད་པས། །

ོ་ཡི་ ོགས་པ་ཐ་དད་ ར
ི །།

དེ་ཡོད་ན་འདི་ཡོད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དང་པོར་བ ་བ་མེད་པ་ཅན་ ི་ ོ་ནི་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། མིག་སོགས་དབང་པོ་ མས་ཚད་མ་
མ་ཡིན་པའི་ ད་པར་འདི་ཡོད་དེ།

ེས་ འི་ ང་ ་དང་དོར་ འི་དངོས་པོ་ཡི་དོན་ལ་འ ག་ ོག་ ེད་པ་ལ་དང་

པོར་མི་བ ་བའི་ཤེས་པ་དེ་ འི་གཙ་བོ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། མིག་སོགས་ནི་དེ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། དང་པོར་མི་
བ ་བའི་ཤེས་པ་ལ་ ོ་སེར་སོགས་ ལ་ ི་ མ་པ་ཅན་ ི་ ོ་ནི་ཐ་དད་ ་ཡོད་པས་ ོ་སེར་འཛན་པའི་ ོ་ཡི་
ོགས་པར་ ་བ་ ོ་སེར་ཡང་ཐ་དད་པའི་ ིར་དང་།

ོ་སེར་ཐ་དད་པ་དེ་ཡོད་ན་ ོ་སེར་ ི་ མ་པ་ཐ་དད་པ་འདི་

ཡང་ཡོད་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ཚད་མའི་བ ན་བཅོས་བ མས་པ་དོན་ཡོད་པ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས།
དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། དང་པོར་བ ་བ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན། མི་བ ་བར་ཚད་མ་རང་
ལས་ངེས་པའམ། གཞན་ལས་ངེས་པ་གང་ཡིན།
དང་པོ་ ར་ན།

འགའ་ཡང་ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་ ོངས་པ་མེད་པའི་ ིར་ཚད་མའི་

མཚན་ཉིད་ ོན་པའི་བ ན་བཅོས་དོན་མེད་པར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ ར་ན་ཡང་། (༡༧བ)རང་མི་བ ་བར་ངེས་ ེད་ ་ི ཚད་མ་དེ་ལ་ཡང་ངེས་ ེད་གཞན་ཞིག་དགོས་ལ།
ི་མ་དེ་ལ་ཡང་ངེས་ ེད་གཞན་ཞིག་དགོས་པས་ ག་མེད་ ་འ ར་བའི་ ིར། མཐར་གང་ཡང་མི་བ ་བར་ངེས་
པར་མི་འ ར་རོ་ཞེ་ན།

འདི་ལ་མཐའ་གཅིག་ ་རང་ལས་ངེས་པའམ་གཞན་ལས་ངེས་པར་འ ར་བའི་ངེས་པ་ནི་

མེད་ །ི ཁ་ཅིག་ནི་རང་ལས་ངེས་པར་འ ར་ལ། འགའ་ཞིག་ནི་གཞན་ལས་ངེས་པར་ ར་རོ། །
དེ་ལ་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ མས་ནི། རང་ཁོ་ན་ལས་ངེས་པར་འ ར་ཏེ། ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉམས་ ་
ོང་བ་ལ་ ོངས་པ་མེད་ཅིང་ ོང་བའི་ཆ་དེ་ཡང་རང་རིག་པའི་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ཅིའི་ ིར་མ་ ོངས་ཞེ་ན།
ལ་འགའ་ཞིག་ལ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ོ་འདོགས་པའི་ ོ་ནས་ ལ་དེ་ལ་ ོངས་པ་ནི་ ལ་དེའི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
རང་གི་ངོ་བོ་ཤིན་ ་གསལ་བར་ཉམས་ ་མ་ ོང་བ་ལས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མིག་ཤེས་ ིས་ཉ་ ིས་ ི་ ན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་གསལ་བར་ཤིན་ ་ཉམས་ ་མ་ ོང་བས་ཉ་ ིས་ལ་ད ལ་ ་ ོ་འདོགས་པ་ ེ་བ་བཞིན་ནོ།

།

དེས་ན་རང་གི་ངོ་བོ་ཤིན་ ་གསལ་བར་ཉམས་ ་མ་ ོང་བའི་ཤེས་པ་ནི་མེད་དེ། ཡོད་ན་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་
བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ ོང་བ་མ་ཡིན་པར་ ོ་འདོགས་པ་དང་ཐེ་ཚམ་ཟ་བའི་ ེས་ ་ ་ཡང་མེད་དོ།
།
དེའི་ ིར། རང་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་ ོགས། །ཞེས་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ར་ན་སེར་ ་བས་བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་བེམ་པོར་ ོ་འདོགས་པར་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན།

དེ་དག་རང་གི་

བ་པའི་མཐའ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་དབང་(༡༨ན)ལས་ ོང་བ་ལ་ཤེས་པའི་ཐ་ ད་མ་ཐོགས་པས་བདེ་བ་དང་
ག་བ ལ་ལ་བེམ་པོར་ ོ་འདོགས་པ་ཡིན་ ི།

ོང་བ་མ་ཡིན་པར་ ོ་འདོགས་པ་ ང་ཟད་ ང་མེད་དེ། བདེ་བ་

དང་ ག་བ ལ་སིམ་པ་དང་ག ང་བར་ཤིན་ ་གསལ་བར་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ ིར་རོ།

།དེས་ན་སེར་ ་བ་ལ་

བདེ་སོགས་ཤེས་པའི་ཐ་ ད་ཙམ་བ བ་དགོས་ ི་དོན་ བ་དགོས་པ་མེད་དོ། །
ེས་ ་དཔག་པ་ཡང་རང་ལས་ངེས་པ་ཁོ་ན་ ེ། རང་ཉིད་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དབང་པོའ་མངོན་ མ་ནི་ མ་པ་གཉིས་ཏེ། དོན་ ེད་པར་ ང་བ་དང་། འ ག་པར་ ེད་པའི་མངོན་ མ་མོ། །
དང་པོ་ནི།

བ ེག་པ་དང་འཚད་པ་དང་ ས་དང་བ ང་བ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་འ ག་ ལ་ ིས་ ན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་འ ས་ ་བ ེད་པའི་ ས་པ་གསལ་པོར་ ོགས་པའི་མེ་དང་ འི་ཁ་དོག་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ་ ་ ེ།
དེ་དག་ནི་རང་ལས་ངེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། རང་གི་འ ག་ ལ་ ིས་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འ ས་ ་བ ེད་པའི་ ས་
པ་གསལ་པོར་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ ་འཐད་ ན་ལས།
ས་པ་ངེས་པར་ཡང་ ེས་ ་དཔག་པ་དང་དོན་ ེད་པར་ ང་བའི་མངོན་ མ་ནི་རང་ཁོ་ན་ལས་འ ར་
རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
འ ག་པར་ ེད་པའི་མངོན་ མ་དེ་ཡང་གཉིས་ཏེ། གོམས་པ་ཅན་དང་། འ ལ་ ་ཅན་ནོ། །
དང་པོ་ནི།

རང་གི་འ ག་ ལ་ངེས་པའི་འགལ་ ེན་ ི་ནང་གི་འ ལ་ ་དང་།

སོགས་པ་མེད་ཅིང་། མ ན་ ེན་ ལ་དེ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་དང་།

གསལ་ ེད་ནི་མ ན་པ་ལ་

ལ་དེ་ལན་གཅིག་(༡༨བ)མིན་པར་མཐོང་ཞིང་དེའི་

ཐ་ ད་ཡང་དང་ཡང་ ་གོམས་པར་ ས་པ་ ེ། དཔེར་ན། རང་རིག་པ་གསལ་པོར་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ་ འོ།
།
དེ་དག་ནི་རང་ལས་ངེས་པར་འ ར་ཏེ། ཇི་ ད་བཤད་པའི་འགལ་ ེན་མེད་ཅིང་མ ན་ ེན་ཚང་བའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ ་འཐད་ ན་ལས།
འ ག་པར་ ེད་པའི་མངོན་ མ་ཡང་ལ་ལ་ནི་རང་ཁོ་ན་ལས་ ར་ཏེ། འ ལ་པར་ ོགས་པ་མཐའ་དག་
བསལ་ནས་རང་བཞིན་ ི་ ད་པར་ཁོང་ ་ ད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
འ ལ་ ་ཅན་ནི།

ི་ནང་གི་འ ལ་ ་འགའ་ཞིག་ལས་རང་གི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འ ག་ ལ་ངེས་པའི་གེགས་

་ ར་པའི་ཐེ་ཚམ་བ ེད་པའི་མངོན་ མ་ ེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རང་ལས་ ིས་འ ང་བའི་དོན་ ེད་ ང་ཅན་

ི་མངོན་ མ་མམ།

རང་གི་འ ག་ ལ་ལ་མི་འ ལ་པའི་ གས་ལ་བ ེན་པའི་ ེས་དཔག་ལས་རང་གི་འ ག་

ལ་ངེས་པས་གཞན་ལས་ངེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ་ འི་མངོན་ མ་ཡང་གང་ཞེ་ན། མེའམ་འོན་ཏེ་ཀ་ ་ཀའི་ ང་པོ་ཡིན་ནམ་ མ་ ་ཐེ་ཚམ་ ེད་པར་ ེད་པའི་
མེའི་ཁ་དོག་འཛན་པའི་མངོན་ མ་ ་ ་ ེ།

དེའང་ ིས་རང་གིས་མཐོང་བའི་དམར་འབར་བ་དེ་བ ེག་འཚད་

སོགས་མེའི་དོན་ ེད་པར་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་མམ།

་བ་ལ་སོགས་པ་མེ་ལ་མི་འ ལ་པའི་ གས་འགའ་ཞིག་

མཐོང་བ་ལས་རང་ཉིད་མེ་ལ་མི་བ ་བའི་ཚད་མར་ངེས་པར་འ ར་རོ། །
འོ་ན་ཐེ་ཚམ་ ེད་ ེད་ ་ི མངོན་ མ་དང་པོས་འ ག་ ལ་ཐོབ་པར་ ས་སམ།

འོན་ཏེ་ངེས་པ་ ེད་ ེད་ ི་

མངོན་ མ་ ི་མས་ཐོབ་བམ། (༡༩ན)དང་པོ་ ར་ན། མངོན་ མ་ ི་མ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འ ར་ལ། གཉིས་པ་
ར་ན། དང་པོ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།

ི་མ་ལ་མི་བ ོས་པར་དང་པོ་ཁོ་ནས་ཐོབ་པར་ ས་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ཏེ། དེས་ནི་མེའམ་འོན་ཏེ་མེ་མ་ཡིན་ མ་པའི་མཐའ་གཉིས་ ་ ོགས་པའི་ཐེ་ཚམ་ཙམ་ཞིག་བ ེད་ལ། དེ་
་ འི་ཐེ་ཚམ་ལས་ ང་མེ་ཐོབ་པར་མི་ ས་ཏེ།

མེ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པའི་མཐའ་གཉིས་ ་གནས་པའི་དོན་ནི་

འགའ་ཡང་ ེས་ ས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། ། ་མ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པར་ ི་མ་ཁོ་ནས་ ང་མེ་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་
ཏེ།

་མས་ཐེ་ཚམ་བ ེད་ནས་མེ་དོན་གཉེར་ ི་ ེས་ ་ ལ་དེར་འ ག་པར་འ ར་ཞིང་། དེར་ གས་པས་མེ་

དང་ཉེ་བའི་ ོབས་ ས
ི ་མེའི་རང་བཞིན་ཤིན་ ་གསལ་བར་ ོགས་པའི་མངོན་ མ་ ེ་ལ། དེའི་ ོབས་ ིས་ངེས་པ་
ེ་ཞིང་ངེས་པའི་དབང་གིས་མེ་ཐོབ་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་ན་ ་མས་བ ད་ནས་ངེས་པ་བ ེད་ལ། ི་མས་དངོས་
་ངེས་པ་བ ེད་པས་གཉིས་ཀས་ ང་ངེས་པ་ ན་མོང་ ་བ ེད་པས་ཚད་མའི་ ་བ་ ོགས་པའི་ ིར་གཉིས་
ཀའང་ཚད་མར་འ ར་བ་ཁོ་ནའོ། །
དེ་ལ་ ་མ་ནི་ཇི་ ིད་ངེས་པ་མ་ ེས་པ་དེ་ ིད་ ་ཚད་མའི་ ་བ་མ་ ོགས་པའི་ ིར་ཚད་མར་མི་འ ར་ལ།
ིས་ངེས་པ་ ེས་པ་ན་འགགས་ཟིན་པས་རང་གི་ངོ་བོ་ཉེ་བར་མི་གནས་པའི་ ིར་དོན་དམ་པར་ཚད་མར་མི་
རིགས་མོད། འོན་ ང་ ིས་ངེས་པ་ ེས་པ་ན་ཚད་མའོ་ཞེས་ཐ་ ད་ ་ ས་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དབང་ ་མཛད་
ནས། ཐ་ ད་ལས་ནི་ཚད་མ་ཉིད། །ཅེས་ག ངས་པ་ཡིན་(༡༩བ)ནོ། །
དང་པོ་པའི་མངོན་ མ་ནི་གཏན་མ་མཐོང་བའི་བ་མེན་གསར་ ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ ་ ་ ེ། ཡིད་ག གས་
མཛས་ལ་ ག་པར་ཆགས་པའི་ ་འཛན་མངོན་ མ་ནི་ཡིད་མ་གཏད་པའི་མངོན་ མ་ཡིན་ནོ། །
འདི་ལ་རིགས་གཏེར་ལས།
དོན་རིག་གཉིས་དང་རང་རིག་དང་། །

ེས་ ་དཔག་ མས་རང་ལས་ངེས། །
དང་པོ་བ་དང་ཡིད་མ་གཏད། །
འ ལ་ ་ཅན་ མས་གཞན་ལས་ངེས། །
ཞེས་འ ང་ཡང་། མངོན་ མ་དང་པོ་བ་ནི་མཐའ་གཅིག་ ་གཞན་ལས་ངེས་ ི་ཚད་མར་གནས་པ་མེད་དེ། དཔེར་
ན། ར་གཏན་མ་མཐོང་བའི་བ་མེན་གསར་ ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་དེས་འདི་ནི་བ་ ང་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་བ་མེན་
ཡིན་ མ་པའི་ཐེ་ཚམ་བ ེད་ན་གཞན་ལས་ངེས་ ་འ ར་ལ། བ་མེན་དང་ཉེ་བའི་ ོབས་ ིས་བ་མེན་ ི་ ན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ཤིན་ ་གསལ་བར་མཐོང་ཞིང་། མཐོང་བ་ ར་ངེས་པ་ ེས་ན་བ་མེན་ ི་ཐ་ ད་མ་ཐོགས་
་ཟིན་ ང་རང་ལས་ངེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།

།ཡིད་མ་གཏད་པའི་མངོན་ མ་ཡང་འ ལ་ ་ཅན་མ་ ོགས་པའི་

གཞན་ལས་ངེས་ ་མི་འ ར་ཏེ། དེ་དག་གིས་རང་ ོབས་ ིས་མ་ངེས་པ་ཡང་ ོ་འདོགས་དང་ཐེ་ཚམ་བ ེད་པའི་
ོ་ནས་ཡིན་ལ།

ོ་འདོགས་དང་ཐེ་ཚམ་དག་ ར་བཤད་པའི་ ི་ནང་གི་འ ལ་ ་དེ་དག་ལས་མ་འདས་པའི་ ིར་

རོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི།

རང་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་ ོགས། །
ཐ་ ད་ལས་ནི་ཚད་མ་ཉིད། །

བ ན་བཅོས་ ངོ ས་པ་ ོག་ དེ ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཚད་མ་འགའ་ཞིག་ནི་རང་ཉིད་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་མི་བ ་བར་ ོགས་པའང་(༢༠ན)ཡོད་ལ། འགའ་
ཞིག་ནི་ཐ་ ད་བ བ་པའི་ གས་ལས་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་བ ་བར་ངེས་དགོས་པའི་ཚད་མ་ཉིད་ ང་ཡོད་པས་ཚད་
མའི་མཚན་ཉིད་བ ན་པའི་བ ན་བཅོས་ནི་གང་དག་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་དཔག་པ་ལ་སོགས་པ་
ཚད་མར་རང་ལས་ངེས་པ་ མས་ ས
ི ་ཚད་མའི་ཐ་ ད་མི་ཤེས་པའི་ ོངས་པ་ ོག་ ེད་ ་ ས་པ་ཡིན་པས་ཚད་
མའི་མཚན་ཉིད་ ོན་པའི་བ ན་བཅོས་དོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ་བཤད་པ་དང་མ ན་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ། དང་པོར་མི་བ ་བའི་ཤེས་པ་
ཁོ་ནའམ་མཚན་ཉིད་གཞན་ཡོད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

མ་ཤེས་དོན་ ི་གསལ་ དེ ་ ང་། །
ཞེས་ ་བ་ ོས་ཏེ།

་མ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་བཅོམ་ ན་འདས་ནི་ ོན་སོ་སོ་ ེ་བོའ་གནས་ བས་ ་མ་ཤེས་པ་བདེན་

པ་བཞིའི་དོན་ ི་གནས་ ལ་གསར་ ་མངོན་ མ་ ་གསལ་བར་མ ེན་ཅིང་གཟིགས་པར་ ེད་པའི་ཚད་མ་དང་
ན་པས་ ང་ཚད་མར་ བ་བོ། །འདི་ནི་མཚན་ ་མཚན་ ེད་དཔེའི་ཚད་མ་ལ་ཡང་ ར་བར་ ་ ེ། དཔེར་ན།
ག གས་འཛན་མིག་ཤེས་མ་འ ལ་བས་ ར་མ་ཤེས་པའི་དོན་ག གས་ ི་དངོས་པོ་གསལ་བར་ ེད་པ་དེ་དག་
ང་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པའོ། ། ང་ཞེས་པ་ནི་དང་པོར་མི་བ ་བ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་མ་ཟད་
ཅེས་པའོ། །གཉིས་ཀ་མཚན་ཉིད་དོན་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །
འདི་ཡི་ མ་ད ད་ནི། མ་ཤེས་དང་། དོན་དང་། གསལ་ ེད་ག མ་ ིས་རིམ་པ་ ར།

ན་ ོབ་པའི་ཤེས་པ་

དང་། ོག་མེད་འ ལ་(༢༠བ)ཤེས་དང་། དབང་པོ་ག གས་ཅན་སོགས་ཚད་མ་ཡིན་པ་གཅོད་དོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

རང་གི་ངོ་བོ་ ོགས་འོག་ ། །

ི་ཡི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཐོབ། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། མ་ཤེས་དོན་ ི་གསལ་ ེད་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན། འོ་ན་ག གས་རང་གི་ངོ་བོ་ ོགས་པའི་
འོག་ ་ག གས་ ་ི ི་འཛན་པ་ཡི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཚད་མར་རིགས་པས་ཐོབ་ ེ། དེས་ ར་མ་ཤེས་པའི་ ི་
གསར་ ་ཤེས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

རང་གི་མཚན་ཉིད་མི་ཤེས་པ། །

ཤེས་པ་གང་ཡིན་ཞེས་དགོངས་ ར
ི །།
རང་གི་མཚན་ཉིད་ད ད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ག གས་ ་ི ི་འཛན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཚད་མར་མི་འ ར་ཏེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ ར་མི་
ཤེས་པ་གསར་ ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་ཁོ་ན་ཚད་མའོ་ཞེས་དགོངས་ནས་ ི་འཛན་ མ་ཤེས་ཚད་མར་མི་བཞེད་
པའི་ ིར་ཏེ། འ ས་ ་དོན་གཉེར་ ི་ ེས་ ་ཐམས་ཅད་འ ག་ ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་ད ད་ནས་འ ག་

པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་དེ་དག་དང་ ན་པའི་བཅོམ་ ན་འདས་ཚད་མར་ བ་པ་ནི།

དེ་ ན་བཅོམ་ ན་ཚད་མ་ཉིད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དང་པོར་བ ་བ་མེད་པའི་ཤེས་པ་དང་མ་ཤེས་དོན་ ི་གསལ་ ེད་དེ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དེ་གཉིས་
དང་ ན་པས་ན་བཅོམ་ ན་འདས་ཚད་མ་ཉིད་ ་ བ་བོ།

།བ བ་ ་དོན་ ི་ཚད་མ་ལ་ ར་ནས་འ ོ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་བ ་བ་མེད་པར་ཕན་པར་བཞེད་པའི་བསམ་པ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ ་ལས་གནས་ བས་མངོན་མཐོ་
དང་། མཐར་ ག་ངེས་པར་ལེགས་པའི་ལམ་ག ངས་པས། ངན་འ ོ་དང་ ིད་པ་དང་དམན་(༢༡ན)པ་ལས་ ོབ་
པར་མཛད་པའི་ ིར་དང་།

ར་ལམ་དེ་ ་ ་མ་ཤེས་པ་ ོར་བ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ོན་པས་རང་ཉིད་ ིས་དང་

པོར་མ ེན་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ག ལ་ ་ལ་གསར་ ་གསལ་བར་ཤེས་པར་མཛད་པས་ཚད་མའི་མཚན་
ཉིད་དེ་གཉིས་ཀ་དང་ ན་པའི་ ིར་བཅོམ་ ན་འདས་ཚད་མ་ཉིད་ ་ བ་བོ། །
ཇི་ ད་ ་ ན་ལས།
མཚན་ཉིད་གཉིས་པོ་འདི་ནི་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་ཡང་མ་གོད་པར་ ང་ ེ། ཇི་ ར་ཉེ་བར་བ ན་པས་
མཐོ་རིས་དང་ ང་ ོལ་ ི་ལམ་མཐོང་བར་མཛད་པའི་ ིར་དང་། བ་འ ག་དང་དབང་ ག་ལ་སོགས་
པས་མ་མཐོང་བ་དེ་ཁོ་ན་ ོན་པར་མཛད་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་འ ས་ ་དེ་ཡང་ ་ལས་ ར་པའི་ ལ་བཤད་པ་ལ། དངོས་དང་། དབང་ ག་ ག་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་
དགག་པ་དང་། རང་ལ་མ ངས་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

མ་ ེས་པ་ནི་བ ོག་དོན་ ། །

ར་པ་ཉིད་ག ངས་དེ་ཡི་ ར
ི །།

བ་ དེ ་ལ་ ོས་ཚད་ཡིན་རིགས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། བཅོམ་ ན་འདས་དེ་ ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ལས་མ་ ེས་པར་ ག་པ་རང་ ང་གི་ཚད་མ་ཡིན་ནམ་
མ་པའི་ལོག་ ོག་དེ་ནི་བ ོག་པའི་དོན་ ་ ན་ལས་བ ས་ ི་མཆོད་བ ོད་ ་ ར་པ་ཉིད་ག ངས་པ་དེའི་ ིར་

འ ས་ ་ཚད་མ་དེའི་ བ་ ེད་ ་བསམ་ ོར་ ད་པར་ཅན་ལ་བ ོས་ནས་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་པར་རིགས་པ་ཡིན་
ནོ། །
གཉིས་པ་དབང་ ག་ ག་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། རིན་པོ་ཆེ་ཀ ་པཀྵིའི་ཚད་མ་ ་མཚ་མཐའ་(༢༡བ)ཡས་ལས་འ ང་བ་ ར་ཤེས་པར་ ་ ེ། འདི་
ལ་ ོགས་ ་མ་དགོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། དབང་ ག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། དེའི་ག ང་ ་བ་ ེ་ ག་པའི་འདོད་པ་དང་། རིག་པ་ཅན་པའི་འདོད་
པ་ མ་པར་བཞག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དབང་ ག་ཡོན་ཏན་བ ད་དང་ ན་པ་ ེ། ་བ་དང་། ཡང་བ་དང་། མཆོད་པར་ ་བ་དང་། བདག་
པོར་ ར་པ་དང་། དབང་ ་ ར་པ་དང་། གར་ཡང་ ིན་པ་དང་། འདོད་ད ་ ན་པ་དང་། དགའ་མ ར་གནས་པ་
ེ། སེམས་ཅན་ ི་འཇིག་ ེན་ ེ་འཇིག་ ེད་པ་དང་།
ཅད་ ས
ི ་མཆོད་པར་ ་བ་དང་།

ོད་ ི་འཇིག་ ེན་ ེ་འཇིག་ ེད་པ་དང་། འ ང་པོ་ཐམས་

ོད་བ ད་གཉིས་ཀ་ ེ་འཇིག་ ེད་པ་དང་། འ ང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་གནོད་

ེད་པའི་དབང་ ེད་པ་དང་། ཡིད་ ས
ི ་ཐམས་ཅད་འ བ་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འདོད་ད ར་ ེད་པ་དང་།
མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་གང་འདོད་ཐོས་པ་ མས་དང་རིམ་པ་བཞིན་ ་ ར་རོ། །
ཡོན་ཏན་དེ་དག་མདོར་བ ་ན།
གང་ཞིག་ ་ཞིང་གཅིག་ ་ ེ་གནས་འ ག །
དེ་ཡིས་འདི་ ན་ ེ་ཞིང་འཇིག་པར་ ེད། །
དེ་ནི་དབང་བདག་མཆོག་ ིན་ ་མཆོད་ ། །
ཡོན་ཏན་ ེད་པ་ཤིན་ ་ཞི་བ་ཐོབ། །
ེད་པ་པོ་ལ་ཤེས་པ་ཡོད་མིན་ཏེ། །
བདག་གི་བདེ་ ག་བདག་ལ་རང་དབང་མེད། །
དབང་ ག་གིས་བ ལ་ཡང་ན་གཡང་སའམ། །
ཡང་ན་མཐོ་རིས་དག་ ་འ ང་བར་འ ར། །ཞེས་དང་།
དབང་ ག་བ ོམས་པས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་དང་། །
་ཞིང་རབ་ བ་ ན་རིག་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་ ེད། །
བསམ་གཏན་གོམས་པས་(༢༢ན) ལ་འ ོར་པ་ཡི་བསམ་གཏན་ ལ། །

ཞི་བའི་བདེ་བ་འདོད་པ་ མས་ ས
ི ་དབང་ ག་ ག་ ་བ ོམ། །
ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ག ང་ ་བ་ ེ་ ག་པའི་འདོད་པ་བཤད་པ་ནི། ཤེས་ འི་གནས་ གས་ཚག་དོན་ ག་ཁས་ལེན་
ཏེ། ས་དང་། ཡོན་ཏན་དང་། ལས་དང་། ི་དང་། ེ་ ག་དང་། འ ་བའོ། །
ས་ནི་ད ་ ེ། ས་དང་།

་དང་། མེ་དང་།

ང་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། ས་དང་།

ོགས་དང་། བདག་

དང་། ཡིད་དོ། །
དེའང་དང་པོ་བཞི་ནི།

རགས་པ་མི་ ག་ ་བ་དང་བཅས་པ་ ན་ལ་ བ་པར་འདོད་ཅིང་།

ནམ་མཁའ་ལ་

སོགས་པ་ག མ་ནི་ ན་ལ་ བ་པ། ་བ་མང་ལ་ ེ་ ག་པ་ཕལ་ཆེ་བས་འདོད་ ང་།
ཁ་ཅིག་གིས་ ས་ ར་ ་བས་ ་བ་དང་བཅས་པར་འདོད་པའང་ཡོད་དེ།
ས་ ས
ི ་ ེ་ ་ ད་པར་ ེད། །
ས་ ས
ི ་འ ང་བ་ ིན་པར་ ེད། །
ས་ ས
ི ་གཉིད་ལོག་སད་པར་ ེད། །
ས་འདའ་བར་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། །ཅེས་དང་།
འོབས་ནི་ ་མཚ་བ ང་བ་ མ་བ ེགས་དང་། །
དམག་ནི་ ིན་པོ་ནོར་ ིན་ ེད། །
དེ་ཡི་བ ན་བཅོས་པ་སངས་ཚད་མེད་ཉམས། །
་ ོག་ ང་བ་དེ་ལ་ ས་ ་ི དབང་གིས་ཉམས། །
ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
བདག་ནི་ ག་པ་ཐམས་ཅད་ ་འ ོ་བ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ ེད་པ་པོར་རང་ཉིད་སེམས་
མེད་ ང་སེམས་པ་དང་འ ེལ་པར་འདོད་ཅིང་། ཡིད་ནི་ ་བ་དང་བཅས་པས་ཡོངས་ ་མ་ བ་པར་འདོད་པ་ཡིན་
ནོ། །
ས་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ནི། ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ཉི་ ་ ་ ་ ེ། ཁ་དོག་ (༢༢བ) ི་རོ་རེག་ ་ ེ་ ་ནི་འ ང་བ་
བཞི་དང་། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ནི། མིག་གི་ ོ་ལ་སོགས་པ་ ོ་ ་བདེ་བ་ ག་བ ལ་འདོད་པ།

ང་བ་འབད་པ་

ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་དང་འ ་ ེད་པ་ ེ་བ ་ག མ་ནི་བདག་གི་ཡོན་ཏན། ངས་དང་། བོང་ཚད་དང་། སོ་སོ་

བ་དང་།

་རགས་དང་། ད ེ་བ་དང་། གཞན་དང་། གཞན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་ ་བ་བ ན་ནི་ ས་ ི་ཡོན་ཏན་ཏེ་ཉི་

་ ་ ་། དེ་དག་ནི་ལ་ལ་ ག་པ་ཡིན་ལ། ལ་ལ་མི་ ག་པའོ། །
ལས་ནི་ ་ ེ། འདེགས་པ་དང་། འཇོག་པ་དང་། བ མ་པ་དང་། བ ང་བ་དང་། འ ོ་བའོ། །
ི་ནི་གཉིས་ཏེ། བ་པའི་ ི་དང་། ཉི་ཚ་བའི་ ིའ།ོ །
ེ་ ག་ནི། ཉི་ཚ་བ་བ་ལང་ ་ལས་ ོག་པ་ ་ འོ། །
འ ་བ་ནི། ་དང་འ ས་ ་ ད་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
འཇིག་ ེན་ཆགས་པའི་ ལ་དེ་དག་ ང་།

འཇིག་ ེན་ ོངས་པའི་ཚ་འ ང་བ་བཞིའི་ ལ་ཆ་ཤས་མེད་པ་སོ་

སོར་གནས་པ་ལས་དབང་ ག་གིས་འཇིག་ ེན་ ལ་པར་འདོད་ལ། དེའི་ ེས་ལ་སེམས་ཅན་ ིས་ཆོས་དང་ཆོས་
མ་ཡིན་པས་བདས་པའི་དབང་གིས་འ ང་བ་བཞིའི་ ལ་འ ར་བ་ལས།

ཡང་ཞིང་གཡོ་བ་ ང་གི་ད ིལ་འཁོར་

དང་། དེའི་ ེང་ ་ ་ཡང་དང་ཡང་ ་འ ིལ་བ་དང་། དེའི་ ེང་ ་སའི་ད ིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་དང་། དེའི་ ེང་ ་མེའི་
ང་པོ་ཆེན་པོ་འབར་བ། རབ་ ་འབར་བ།

ན་ ་འབར་བ། མེ་ ེ་གཅིག་ ་འབར་བ་ཆགས་སོ། །དེའི་ནང་ ་

དབང་ ག་ཆེན་པོ་འདོད་པ་ཙམ་ལས་ཚངས་པའི་ ོ་ང་ཆེན་པོ་གསལ་ཞིང་རབ་ ་འབར་བར་འ ག་ལ།

དེ་ ིན་

ཅིང་འ གས་པའི་ནང་ནས་ཚངས་པ་གདོང་བཞི་པ་རལ་(༢༣ན)བ་ཅན་པ ་ལ་གནས་པ་ ང་ ེ། དེ་འཇིག་ ེན་ ི་
མེས་པོ་ཡིན་པས།

དེས་ ེ་ ་ཐམས་ཅད་ ས་ནས་འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཤིང་གནས་པར་འ ར་ལ།

ཚངས་པའི་ཁ་ནས་ མ་ཟེ་དང་། ད ང་པ་ལས་ ལ་རིགས་དང་། བ ་ལས་ ེ ་རིགས་དང་།

ང་པ་ལས་

དམངས་རིགས་ ེས་པར་ཁས་ལེན་ཅིང་། རེ་ཞིག་གདོལ་པའི་རིགས་ནི་གང་ལས་ ེས་མི་ཤེས་སོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།
།
འདིས་འ ེལ་པ་ནི་ ་ཁས་ལེན་པར་ ེད་དེ། མེ་དང་ ་བ་ ་ ་ནི་འ ོར་པའི་འ ེལ་པའོ། ། ན་པའི་འ ེལ་པ་
ནི་མེ་དང་ག གས་ ་ འོ། །འ ོད་པ་འ ་བའི་འ ེལ་པ་ནི་མེ་དང་ག གས་དང་ ན་པ་ཉིད་ ་ འོ། །འ ་བ་དང་
ན་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ི འ ེལ་པ་ནི་མེ་དང་ ་བ་ལ་ཡོད་པའི་ག གས་ ་ འོ།

། ན་པ་དང་འ ོད་པ་འ ་བའི་

མཚན་ཉིད་ ་ི འ ེལ་པ་ནི་མེ་དང་ ་བ་ལ་ཡོད་པའི་ག གས་དང་ ན་པ་ཉིད་ ་ འོ། །
ཚད་མ་ནི་ག མ་ ེ། འ ད་པའི་ཚད་མ། མངོན་ མ། ེས་དཔག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
རིགས་པ་ཅན་པ་ཕལ་ཆེར་ ེ་ ག་པ་དང་མ ན་མོད་ ི། ཚད་མ་ལ་མངོན་ མ་དང་། ེས་དཔག་དང་། ཉེར་
འཇལ་དང་།

་ལས་ ང་བའི་ཚད་མ་དང་བཞིར་འདོད་ཅིང་། མངོན་ མ་ཡང་དོན་ཉེ་བར་ངེས་པའི་ ོག་པ་ཡིན་

པར་འདོད་དོ། །དེའང་ཡོན་ཏན་ལ་དམིགས་པ་ ད་པར་ཅན་ ི་ཤེས་པ་ནི་ཚད་མ།

ས་ལ་དམིགས་པ་ ད་པར་

ཅན་ ི་ཤེས་པ་ནི་ཚད་མའི་འ ས་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ།

།དེ་དག་གིས་ ང་ ལ་ ་རབ་དང་ ས་ལ་སོགས་པ་

ག་པར་ཁས་ལེན་པས་འ ས་ ས་(༢༣བ) ད་ཅིག་མར་མི་འདོད་ལ།

བདག་དང་དབང་ ག་ ེད་པ་པོར་ ་

བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། ེ་ ག་པ་དགག་པ་དང་། རིགས་པ་ཅན་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ་ ན་ མས་སོ་སོར་བ གས་ཏེ་ ོགས་ཆའི་ད ེ་བས་གཞིགས་ནས་རགས་པར་འ ར་བ་མི་

ིད་ཅིང་། རགས་པ་ཆ་ཤས་མེད་པར་ཡན་ལག་ཅན་ ི་ ས་ཡིན་ན། བ ིབས་པའི་ཡན་ལག་དང་། ཁ་བ ར་
བའི་ཡན་ལག་ མས་མ་བ ིབས་པ་དང་། ཁ་མ་བ ར་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ ི་ ས་ཡིན་པས་མ་བ ིབས་པ་དང་།
ཁ་མ་བ ར་བར་འ ར་རོ། ། ོགས་ ས་གཉིས་འ ང་བ་བཞི་ལས་ ས་གཞན་ཡིན་ན་ས་ལ་སོགས་པ་འ ང་བ་
བཞི་ལ་ཤར་ལ་སོགས་པའི་ ོགས་དང་། འདས་པ་ལ་སོགས་པའི་ ས་མེད་པར་འ ར་རོ། ། ས་གཞན་མ་ཡིན་
ན། ས་ལ་སོགས་པ་རགས་པ་མི་ ག་པ་བཞིན་ ་ ོགས་དང་ ས་ ང་མི་ ག་པར་འ ར་བས་ ག་པར་ཅི་ ར་
ང་།
ཡང་དབང་ ག་ ག་པ་འ ས་ ་འ ོ་བ་རིམ་ ིས་བ ེད་པའི་ ར་མི་འ ར་ལ། འ ོ་བ་རིམ་ ིས་བ ེད་ན་
ག་པའི་དངོས་པོར་མི་ ང་ངོ་། །
ཚད་མས་ ལ་འ ད་ནས་འཛན་ན། དངོས་ ་འ ད་ནས་འཛན་ནམ། བ ད་ནས་འ ད་པས་འཛན། དང་པོ་
ར་ན་ག གས་ ་ ོགས་པའི་ཚད་མ་མི་ ིད་པར་འ ར་ལ། གཉིས་པ་ ར་ན་མིག་ཤེས་ ིས་ ང་ ི་ལ་སོགས་
པ་ ོགས་པར་འ ར་རོ། །
གཞན་ཡང་ མ་ཟེ་ མས་ཚངས་པའི་ཁ་ལས་ ེས་ན་ མ་ཟེ་མོ་ མས་ ང་དེ་ལས་ ེས་པར་(༢༤ན)འ ར་
ལ། དེ་ ར་ན་ནི་ ེ་གནས་གཅིག་ལ་ ེས་པའི་ ིར་ མ་ཟེ་ མས་ ིང་མོ་དག་བག་མར་ལེན་པར་འ ར་རོ། །མ་
དང་ ིང་མོ་ལ་བ ོད་པ་ལས་ནི་རིགས་ཉམས་པས་ད ལ་བར་ ེ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་པའི་རིག་ ེད་ ི་ག ང་དང་
འགལ་ལོ། །
གཉིས་པ་རིགས་པ་ཅན་པ་དགག་པ་ནི། མངོན་ མ་ ི་ལེ ་ལས་ཤེས་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ།

ིར་ཚད་མ་ ག་པ་ཡོད་པ་དགག ། ོད་བ ད་དབང་ ག་གིས་ ོ་ ོན་ ་བཏང་

ནས་ ས་པ་དགག །དབང་ ག་ ོད་བ ད་ ་ི ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག །ཚད་མ་ཡིན་ན་ ོག་ ར་ ི་
དོན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དབང་ ག་པ་དག་ན་རེ། དབང་ ག་ ག་པ་རང་ ང་གི་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཚད་མའི་མཆོག་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །
དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས། བཤད་པ།

ཚད་མ་ ག་པ་ཉིད་ཡོད་མིན། །

དངོས་ཡོད་ ོགས་པ་ཚད་ ར
ི ་དང་། །
ཤེས་ ་མི་ ག་པ་ཉིད་ ིས། །
དེ་ནི་མི་བ ན་ཉིད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ཚད་མ་ ག་པ་ཉིད་ནི་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ཚད་མ་ནི་ ལ་ཤེས་ ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ ོགས་པ་ལ་ཚད་
མར་འདོད་པའི་ ིར་དང་།

ལ་ཤེས་ ་དེ་མི་ ག་པ་ཡིན་པ་ཉིད་ ིས་ ལ་ཅན་ཚད་མ་དེ་ཡང་ནི་མི་བ ན་པ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། ཚད་མ་མི་ ག་ ང་ཚད་མ་ཅན་ ི་དབང་ ག་ ག་གོ་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་རིགས་པས་མི་འཐད་ཅེས་བ ན་
པའི་ ིར།

རིམ་བཞིན་ ེ་བ་ཅན་དག་ནི། །

ག་ལས་ ེ་བ་མི་འཐད་ ར
ི །།
ོས་པ་མི་ ང་བ་ཡི་ ར
ི །།

མ་འགས་ཕན་གདགས་ ་(༢༤བ)མིན་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ།

་ལས་རིམ་བཞིན་ ེ་བ་ཅན་ ི་ཆོས་དག་ནི་དབང་ ག་ ག་པ་ལས་ ེ་བ་མི་འཐད་པའི་ ིར་དང་།

འ ས་ ་ནི་ ེན་ ག་པ་ལ་བ ོས་པར་མི་ ང་བའི་ ིར་དང་། དབང་ ག་ནི་འ ས་ ་ལ་ མ་པ་འགས་ ང་ཕན་
གདགས་པར་ ་བ་མིན་པའི་ ིར་དབང་ ག་ ག་པ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། དབང་ ག་མི་ ག་ ང་རང་ ང་གི་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མི་ ག་ན་ཡང་ཚད་མེད་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དབང་ ག་མི་ ག་པ་ཡིན་ན་ཡང་རང་ ང་གི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ ང་གི་ཚད་མར་ བ་ ེད་ ི་
ཚད་མ་མེད་པ་ཉིད་ ་ི ིར། །
གཉིས་པ་ ོད་བ ད་ ་ི འཇིག་ ེན་དབང་ ག་གིས་ ོ་ ོན་ ་བཏང་ནས་ ས་པ་དགག་པ་ལ། མདོར་བ ན་
པ། ས་པར་བཤད་པ། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། དབང་ ག་པ་དག་ན་རེ།

ོད་འ ག་ད བ
ི ས་ ི་ ད་པར་དང་། །

དོན་ དེ ་པ་ལ་སོགས་པ་དག །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོད་བ ད་ ་ི འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ ེས་ ས་ ོ་ ོན་ ་བཏང་ནས་ ས་ཏེ།

ོད་ཅིང་འ ག་པའི་

ིར། ེ ་བཞིན། ད ིབས་ ་ི ད་པར་དང་ ན་པའི་ ིར། ཁང་བཟང་བཞིན། དོན་ ེད་པའི་ ིར། ད ་ ་བཞིན་
ལ་སོགས་པ་དག་ཅེས་པས། གས་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ་ཞེས་ འོ། །
དེའི་ལན་བ ན་པའི་ ིར།

འདོད་པ་ བ་པའམ་དཔེ་མ་ བ། །
ཡང་ན་ཐེ་ཚམ་ཟ་བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོད་བ ད་ ་ི ོན་ ་ ོ་ཙམ་སོང་བ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་ ང་འདོད་པས་སངས་ ས་པའི་འདོད་པ་ བ་ ེ།

འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་སེམས་པའི་ལས་ལས་ ེས་པར་འདོད་པའི་ ིར་ཞེས་པའམ། (༢༥ན)དབང་ ག་ ག་པས་
ས་པར་བ བས་ན་ནི་དཔེ་མ་ བ་ ེ། དབང་ ག་ ག་པ་ཉིད་མ་ བ་པའི་ ིར།
ཡང་ན།

གས་མི་མ ན་ ོགས་ལ་ གས་པས་ ོག་ བ་ལ་ཐེ་ཚམ་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། དབང་ ག་ཉིད་ ང་ ོད་

ཅིང་འ ག་པ་དང་། ད ིབས་དང་། དོན་ ེད་པ་ཡིན་པས་དབང་ ག་གིས་ ས་པར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། ད ིབས་སོགས་ལ་བ གས་ཏེ་དགག །ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག །འ ས་
མ ངས་ ་ི ག་ཆོད་ ་ཐལ་བ་ ང་། ་མ ངས་པ་ གས་ ་མི་འཐད་པས་དགག །དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་
བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ད ིབས་ ད་པར་ གས་ ་འགོད་དམ། ད ིབས་ཙམ་ གས་ ་འགོད།
དང་པོ་ ར་ན། དེ་ནི་རིགས་སོ་ཞེས། བཤད་པ།

ནི ་ ོབ་ཡོད་མེད་ ེས་འ ག་ཅན། །

ད བ
ི ས་སོགས་ཅི་འ ་རབ་བ བ་པ། །
དེ་ལས་ ེས་ ་དཔོག་གང་ཡིན། །
དེ་ནི་རིགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོལ་བས་ ིན་ ིས་ ོབ་པ་པོ་ ེས་ ་ཡོད་མེད་ ི་ ེས་ ་འ ག་པ་ཅན་ ི་ད ིབས་སོགས་ཅི་འ ་

བ་དེ་ལས་ཁང་བཟང་ ེས་ ས་ ས་པར་རབ་ ་ བ་ཅིང་ ེས་ ་དཔོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ལ་ག མ་ཚང་
བས་ གས་ཡང་དག་ ་རིགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

ཐ་དད་དངོས་ལ་རབ་ བ་པ། །

་མ ངས་པས་ཐ་དད་མེད་ ར
ི །།

ཞེས་ཟེར་ཏེ།

ི་བ་གཉིས་པ་ ར་ ན་པོ་དང་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་ཁང་བཟང་སོགས་ལ་ ེས་ ས་ ས་པར་རབ་

་ བ་པས་ ན་པོ་ཡང་ ེས་ ས་ ས་པར་ བ་ ེ།

ཁང་བཟང་དང་ད ིབས་ ི་ ་གཅིག་གིས་བ ོད་

(༢༥བ)པར་མ ངས་པས་ད ིབས་ཙམ་ ་ཐ་དད་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན། བཤད་པ།

ེས་དཔོག་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །
ེ་བོའ་ ས་ལས་མེ་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ད ིབས་ཙམ་ ་ཐ་དད་མེད་པ་དེ་ནི་ ན་པོ་ ེས་ ས་ ས་པར་ ེས་ ་དཔོག་པའི་ གས་ཡང་དག་
་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

བ་པ་མ་ངེས་པའི་ ིར། དཔེར་ན།

བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་ནི།

དེ་ ར་མིན་ན་ ་མཁན་ ིས། །

མ་པ་ལ་སོགས་འཇིམ་པ་ཡི། །

་བོའ་ ས་ལས་མེ་ཡོད་པར་བ བ་མི་ ས་པ་

མ་འ ར་འགའ་ཞིག་ དེ ་པའི་ ར
ི །།

ོག་མཁར་ཡང་དེས་ ས་ བ་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

བ་པ་མ་ངེས་པ་དེ་ ར་མིན་ན། ་མཁན་ ིས་ ས་པའི་ མ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་།

གཉིས་འཇིམ་པ་ཡི་ད ིབས་ ་ི མ་འ ར་འགའ་ཞིག་ ེད་པར་འ ་བའི་ ིར།

ོག་མཁར་

ོག་མཁར་ཡང་ ་མཁན་དེས་

ས་པར་ བ་པར་འ ར་རོ། །
ག མ་པ་འ ས་མ ངས་ ་ི ག་ཆོད་ ་ཐལ་བ་ ང་བ་ནི། གལ་ཏེ། ད ིབས་ཙམ་ གས་ ་བཀོད་པ་ལ་
ད ིབས་ ་ི ད་པར་ལ་བ གས་ནས་ ོན་བ ོད་པ་འ ས་མ ངས་ ི་ ག་ཆོད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

བ བ་ འི་ ེས་འ ོ་ ར
ི ་འ ས་ ། །
ིས་ ང་ བ་པར་ དེ ་པ་ལ། །

འ ེལ་བ་ཅན་ཉིད་ཐ་དད་ ར
ི །།

ཐ་དད་ ོན་བ ོད་འ ས་མ ངས་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར།

ས་པའི་ གས་ལས་ ་མི་ ག་པར་ བ་པའི་ ོགས་ཆོས་དང་ གས་བ བ་ འི་

ཆོས་ ་ི ེས་ ་འ ོ་བ་དང་ ོག་པའི་ བ་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་དེའི་ ིར།

་ མ་གཉིས་ཀ་ལ་ ེས་ ་འ ོ་བའི་

འ ས་ ་ ི་(༢༦ན) ས་ཙམ་དེས་ ང་ ་མི་ ག་པར་ བ་པར་ ེད་པའི་གཏན་ཚགས་ཡང་དག་མིན་ལ། འ ེལ་
པ་ཅན་ ་ མ་ཉིད་ཐ་དད་པའི་ ིར།

་ཡི་ ས་པ་ མ་པ་ལ་ ེས་ ་མི་འ ོ་ལ།

མ་པའི་ ས་པ་ ་ལ་ ེས་ ་

མི་འ ོ་བས་ ས་པ་ ་མི་ ག་པར་ བ་པའི་གཏན་ཚགས་ ་མི་འ ར་ཞེས་ ད་པར་ཐ་དད་ ་བ གས་ནས་ ོན་
བ ོད་པ་ནི་འ ས་མ ངས་ ་ི ག་ཆོད་ ་འདོད་དེ།

་མི་ ག་པར་ བ་ ས་ ིས་ ས་པ་ཙམ་ གས་ ་བཀོད་

པ་ལ་ ས་པའི་ ད་པར་ལ་བ གས་ནས་ ོན་བ ོད་པའི་ ན་འ ིན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །འདིར་ བ་ ེད་ ་བཀོད་
པའི་ད ིབས་ཙམ་ ིས་ནི་བ བ་ ་ བ་པར་མི་ ས་པས་ད ིབས་ཙམ་ ིས་ ད་པར་ལ་བ གས་ནས་ ོན་
བ ོད་པའི་ ན་འ ིན་ནི་འ ས་མ ངས་ ་ི ག་ཆོད་མ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ ་མ ངས་པ་ གས་ ་མི་འཐད་པས་དགག་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ད ིབས་ཙམ་ བ་ ེད་ ་མི་
ང་བའི་ ་མཚན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། བཤད་པ།

རིགས་ ི་ ད་པར་ལ་ བ་པ། །
་ཡི་ ི་ནི་མཐོང་བ་ལས། །

བ་ དེ ་མི་རིགས་ངག་ལ་སོགས། །

གོ ་ཉིད་ ར
ི ་ན་ ་ཅན་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ད ིབས་དང་ ན་པའི་རིགས་ ི་ ད་པར་ཁང་བཟང་གི་ད ིབས་ལ་རང་ ེད་པ་པོའ་ ོ་ ོན་ ་

བཏང་ནས་ ས་པར་ བ་པ་དང་། ད ིབས་ཤེས་པའི་ འི་ ི་ཙམ་ནི་འ ག་པར་མ ངས་པར་མཐོང་བ་ལས་ ན་
པོའ་ད ིབས་ ང་རང་ ེད་པ་པོའ་ ོ་ ོན་ ་བཏང་ནས་ ས་པར་ བ་པར་ ེད་པ་མི་རིགས་ཏེ།

དེའི་ བ་པ་མ་

ངེས་པའི་ ིར། དཔེར་ན། ངག་དང་ ོགས་ལ་སོགས་པ་ལ་གོ ་ཞེས་པའི་ ་ཉིད་(༢༦བ)འ ག་པའི་ ིར་ན་ ་ཅན་
ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ བ་པ་འ ལ་པ་བཞིན་ནོ། །
དེས་ན་གོ ་ཞེས་པའི་ ་ནི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འ ག་ ་ ང་བར་བ ན་པའི་ ིར།

བ ོད་པར་འདོད་པའི་གཞན་དབང་ ར
ི །།
་ མས་གང་ནའང་མེད་མ་ཡིན། །

དེ་ཡོད་པས་ནི་དོན་ བ་ན། །

ཐམས་ཅད་ ིས་ནི་ཐམས་ཅད་ བ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ་ཐམས་ཅད་ ེས་ འི་བ ོད་པར་འདོད་པའི་གཞན་དབང་ཙམ་ ིས་འ ག་པའི་ ིར་ན། གཽ་ཞེས་ ་
བ་ལ་སོགས་པའི་ ་ མས་ ས
ི ་བ ོད་ ་ ང་བའི་དོན་ནི་གང་ནའང་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ར་མ་ཡིན་པར་ ོད་
ེད་ ་ི ་དེ་ཡོད་པ་ཙམ་ ིས་ནི་བ ོད་ འི་དོན་ བ་ན།
འབད་མེད་ ་འ བ་པར་འ ར་རོ། །
་པ་དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བ ན་པ་ནི།

འདིས་ནི་སེར་ ་ལ་སོགས་ ིས། །

མི་ ག་སོགས་ ར
ི ་ཡང་སེམས་མེད། །

ེས་ ་ཐམས་ཅད་ ིས་ནི་འདོད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་

སོགས་དང་ ན་པ་བ ས་ན་ནི། །

འཆི་ ར
ི ་སེམས་ ན་ད ད་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

་ཙམ་ བ་པས་དོན་མི་འ བ་པར་བ ན་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་སེར་ ་བ་དང་གཅེར་ ་བ་ལ་

སོགས་པ་ མས་ ས
ི ་ ོ་དང་བདེ་བ་མི་ ག་པ་དང་ ེ་འཇིག་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཡང་སེམས་མེད་
དང་ནད་མ་ཡིན་པ་སོགས་ཡིན་ཅེས་པ་དང་།

ན་པ་བ ས་ན་ནི་འཆི་བའི་ ིར་ན། སེམས་དང་ ན་པ་ཡིན་ཅེས་

པའི་ གས་ མས་ལ་ད ད་པ་ ས་ནས་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། ། ེ་འཇིག་ཅན་ཆོས་ཅན།
་ བ་པའི་ གས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ོ་དང་བདེ་བ་སེམས་མེད་

་ ོལ་དང་ ི་ ོལ་གཉིས་ ིས་ ོད་ ི་མིང་(༢༧ན)གི་དོན་

ཆོས་ཅན་ ི་ ེང་ ་མ ན་ ང་ ་མ་ བ་པའི་ ིར། དེ་བཞིན་ ་ ན་ གས་བ ས་ན་འཆི་བ་ལ་ཡང་འཆི་བའི་ ་
བ་ ང་དོན་མ ན་ ང་ ་མ་ བ་བོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

དངོས་པོའ་ངོ་བོ་མ་ བ་ན། །

ལ་འདི་ བ་ན་མ་ བ་ ང་། །

ད་པར་གནོད་ དེ ་མ་ཡིན་ཏེ། །

་ཡི་ནམ་མཁའ་ལ་བ ེན་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

གས་ ་བ ང་ འི་དངོས་པོའ་ངོ་བོ་དེ་ཆོས་ཅན་ ི་ ེང་ ་ ོལ་བ་གཉིས་ཀས་མ ན་ ང་ ་མ་

བ་ན། ་ཙམ་ བ་པས་གཏན་ཚགས་ཡང་དག་ ་མི་འ ར་ལ། གས་ ི་ ལ་འདི་ཡི་དོན་ ོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་
མ ན་ ང་ ་ བ་ན་ ་ཙམ་མ་ བ་ ང་ཆོས་ཅན་རང་གིས་ ད་པར་ བ་པ་ལ་གནོད་ ེད་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།
འི་ ེང་ ་ ག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་བ ེན་པའི་ ས་པ་མ་ བ་ ང་ ས་པ་ ་མི་ ག་པར་ བ་པའི་ གས་
ཡང་དག་ ་འ ར་བ་བཞིན་ནོ། །
དེའི་དཔེ་བ ན་པའི་ ིར།

་མ་ བ་ ང་དངོས་པོ་ནི། །

བ་ན་ བ་པར་འ ར་ཏེ་དཔེར། །

ག་པ་བ་ལ་སངས་ ས་པས། །

ས་སོགས་ བ་ དེ ་བཤད་པ་བཞིན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོལ་བ་གཉིས་ཀས་ གས་དེའི་ ་མ ན་ ང་ ་མ་ བ་ ང་། གས་དེའི་དངོས་པོའ་དོན་ནི་མ ན་

ང་ ་ བ་ན་ གས་དེའི་ ོགས་ཆོས་ བ་པར་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན། ལ་ ན་ ག་པར་འདོད་པའི་ ིར་ ོལ་ ག་
པ་པ་ལ་ ་ ོལ་སངས་ ས་པས་ ལ་ ན་ཆོས་ཅན། མི་ ག་ ེ།

ས་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ཐོགས་བཅས་

ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་ བ་ ེད་ཡང་དག་བཤད་པ་(༢༧བ)བཞིན་ནོ། །
དེའང་སངས་ ས་པས་ ས་ཅན་ ི་དོན་ ་འདོད་པའི་འ ང་བཞིའི་ ལ་ ན་ལ་སོགས་པའི་རེག་ ་ཅན་ལ་
ས་ཅན་ ི་མིང་ ་ ག་པ་པ་ལ་མ་ བ།

ག་པ་པས་ ས་ཅན་ ི་ འི་དོན་ ་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ ་སོང་བ་མ་

ཡིན་པའི་ ས་ ་ི ཚད་ ས་ཅན་ ི་མིང་ ་སངས་ ས་པ་ལ་མ་ བ་ ང་དོན་རེག་ ་ཅན་དེ་འ ང་བཞིའི་ ལ་ ན་
དང་ མ་པ་ལ་ ག་པ་པ་དང་སངས་ ས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་མ ན་ ང་ ་ བ་པས་ བ་ ེད་ཡང་དག་ ་འ ར་བ་
ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་ གས་ ་ག ང་ འི་དོན་དེ་བ བ་ འི་ཆོས་ལ་མ་འ ལ་བར་དགོས་པར་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ཉིད་འ ལ་ལ་སོགས་ཡིན་ན། །
་ནི་འ ལ་བ་མེད་ན་ཡང་། །

བ་ དེ ་ ོན་ ན་ཤེས་ ་ ེ། །

དངོས་ལས་དངོས་ནི་ བ་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

གས་ ་ག ང་ འི་དོན་དེ་ཉིད་བ བ་ འི་ཆོས་ལ་འ ེལ་པ་འ ལ་པ་དང་ ོགས་ཆོས་མ་ བ་པ་

ལ་སོགས་པ་ཡིན་ན། གས་དེའི་མིང་ངམ་ ་ནི་འ ལ་པ་མེད་ན་ཡང་ བ་ ེད་ ོན་དང་ ན་པར་ཤེས་པར་ ་ ེ།
གས་ ་ག ང་ འི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཆོས་ ི་ ེང་ ་བ བ་ འི་ཆོས་ ི་དངོས་པོ་ནི་ བ་པ་གཅིག་
དགོས་པའི་ ིར་རོ། །
མིང་མ་འ ལ་ཡང་དོན་འ ལ་ན་ གས་ ོན་ཅན་ ་འ ར་བའི་དཔེར་བ ན་པའི་ ིར།

འ ོ་བའི་ ར
ི ་དང་ལག་ ན་ ར
ི །།

་ཅན་ ང་པོ་ཞེས་ བ་ དེ ། །

འདི་ཡི་ ་ཡི་བ ོད་ ་ནི། །

གས་པས་ཡིན་ ི་བ ོད་འདོད་མིན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། བ་ལང་འདི་ནི་འ ོ་བའི་ ིར་ན་ ་ཅན་ནོ་ཞེས་པ་དང་།

ང་པོའ་ ་ ་འདི་ལག་ ན་ཡིན་པའི་ ིར་

ན་ ང་པོ་ཆེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་(༢༨ན) བ་ ེད་ ་བཀོད་པ་ ར་མིང་མ་འ ལ་ ང་དོན་འ ལ་ན་ གས་ ོན་ཅན་ ་
འ ར་ལ།

འ ོ་བ་དང་ལག་ ན་འདི་ཡི་ འི་བ ོད་ ་ནི་ ་ཅན་དང་ ང་པོ་ཆེ་གཉིས་ལ་ གས་པས་འ ག་པ་

ཙམ་ཡིན་ ི། བ ོད་པར་འདོད་པའི་དོན་ ་ཅན་དང་ ང་པོ་ཆེ་གཉིས་ལ་དངོས་པོའ་དབང་གིས་འ ག་པ་མིན་པའི་
ིར་རོ། །
ག མ་པ་དབང་ ག་ ོད་བ ད་ ་ི ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་ལ། ་དང་ ་མིན་མ ངས་པར་ཐལ་
བ། ད་པར་མེད་པའི་དཔེ་དགག །དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། དབང་ ག་ ག་པ་ ོད་བ ད་ཐམས་ཅད་ ི་ ་ཡིན་པའང་ ར་འ ར་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

ཇི་ ར་དངོས་དེ་ ་ཡིན་པ། །
དེ་ ར་དེ་ཉིད་གང་གི་ཚ། །

་མིན་གང་གིས་དེ་ནི་ ར། །

འདོད་ལ་ ་མ་ཡིན་མི་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དབང་ ག་པ་ ེད་ཇི་ ར་ན་དབང་ ག་གི་དངོས་པོ་དེ་ ོད་བ ད་བ ེད་པའི་ ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ན་
དབང་ ག་དེ་ཉིད་གང་གི་ཚ་ ོད་བ ད་འཇིག་པ་དེའི་ཚ་འཇིག་པའི་ ་མིན་པར་ ེད་པའི་ ར་འ ར་ཏེ།
ག་ནི་ ོད་བ ད་བ ེད་པ་ལ་ ་ ི་ ད་པར་མེད་པའི་ ག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།

དབང་

།དེ་ ར་མ་ཡིན་ན་ ་མཚན་

གང་གིས་ ོད་བ ད་བ ེད་པའི་གནས་ བས་ ི་དབང་ ག་དེ་ནི་ ོད་བ ད་བ ེད་པའི་གནས་ བས་ ི་ ར་
འདོད་ལ། གནས་ བས་གཞན་ ་ ་མ་ཡིན་པར་ཡང་ཅིའི་ ིར་མི་འདོད་དེ་འདོད་རིགས་པར་ཐལ།
འཇིག་པའི་གནས་ བས་ ་ི རང་བཞིན་དང་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། བ་པ་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

ོད་བ ད་

མཚན་དང་ ན་སོགས་འ ེལ་བ་ལས། །(༢༨བ)
ནག་པའི་ ་དང་འ བ་ཡིན་ན། །

འ ེལ་མེད་ ོང་ མ་ཅི་ཡི་ ར
ི །།
་ཉིད་ ་ནི་ ོག་མི་ དེ ། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། མཚན་དང་འ ེལ་པ་ལས་ནག་པའི་ ས་ལ་ ་འ ང་བ་དང་། ན་དང་སོགས་པ་ གས་དང་འ ེལ་
བ་ལས་ནག་པའི་ ་འ བ་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཚ་ན་དབང་ ག་ ག་པ་ཡང་ནག་པའི་ ་སོས་བ ེད་ ི་ ་ཉིད་ ་ཡོད་
ན།

་སོས་བ ེད་ ་འ ེལ་བ་མེད་པའི་ ོང་ མ་ཡང་ཅིའི་ ིར་ནག་པའི་ ་སོས་བ ེད་ ི་ ་ཉིད་ ་ནི་ ོག་པར་

མི་ ེད་དེ་ ེད་པར་ཐལ་ལོ། །
དེས་ན་ ོང་ མ་ནག་པའི་ ་སོས་བ ེད་ ་མ་ བ་པ་དེ་བཞིན་ ་དབང་ ག་ ོད་བ ད་ ི་ ེད་ ེད་ ་མ་
བ་བོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

རང་བཞིན་ ད་པར་མེད་པར་ནི། །
དེ ་པར་ཡང་ནི་མི་ ང་ངོ་། །

ག་ལ་ ོག་པ་མེད་པའི་ ར
ི །།

ས་པ་ཉིད་ ང་ ོགས་པར་དཀའ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོད་བ ད་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་དང་གནས་ བས་གཞན་ ་ ད་པར་མེད་པར་གནས་པའི་དབང་

ག་ནི་ ོད་བ ད་ ེད་པར་ ེད་པར་ཡང་ནི་མི་ ང་ངོ་། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དབང་ ག་ ག་པ་ལ་ ོད་བ ད་ ི་
ཕན་འདོགས་ ེད་ ་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པའི་ ིར་དང་།
ང་ཚད་མས་ ོགས་པར་དཀའ་བའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། བ་པ་མ་ངེས་ཤེ་ན། བཤད་པ།

གང་དག་ཡོད་ན་གང་འ ར་ཉིད། །
དེ་དག་ལས་གཞན་དེ་ཡི་ ར། །

ོད་བ ད་བ ེད་པར་ ས་པ་དེ་ཉིད་

ོག་པ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་ལ། །

་ མས་ ག་པ་མེད་པར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

་གང་དག་ ོད་བ ད་ལ་ཕན་འདོགས་ ེད་ ་ཡོད་ན་ ེ་ཞིང་། གང་ཕན་འདོགས་ ེད་ ་མེད་ན་

ོད་བ ད་ ོག་པར་(༢༩ན)འ ར་བ་ཉིད་ ་ི ་དེ་དག་ལས་གཞན་ ོད་བ ད་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ ས་པ་མེད་
པའི་དབང་ ག་ ང་ ོད་བ ད་དེའི་ ར་ ོག་པ་ཡིན་ན་འ ས་ ་ཐམས་ཅད་ལ་ ེད་ ེད་ ི་ ་ མས་ ག་པ་མེད་
པར་འ ར་ཏེ།

ཕན་འདོགས་པའི་ ས་པ་མེད་པའི་དངོས་པོ་ མས་ ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་ ེད་ ི་ཚད་མ་མེད་པའི་

ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ད་པར་མེད་པའི་དཔེ་དགག་པ་ལ། གལ་ཏེ། ོད་བ ད་མི་བ ེད་པའི་གནས་ བས་དང་ ད་པར་
མེད་ ང་དབང་ ག་ ོད་བ ད་ ་ི ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།

་ འི་ ་ས་བོན་ ང་མ་ཚགས་པའི་ས་སོགས་དང་

ད་པར་མེད་ ང་ ་ འི་ ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དཔེ་དེ་ཉིད་མི་འཐད་དོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

་ ་བ ེད་ལ་ས་ལ་སོགས། །

རང་བཞིན་ཡོངས་ ་འ ར་ན་ནི། །
་ཡིན་དེ་ལེགས་ ས་པ་ན། །

དེ་ཡི་ ད་པར་མཐོང་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།
ཡིན་ཏེ།

་ ་དངོས་ ་བ ེད་པ་ལ་ས་ལ་སོགས་པ་ འི་རང་བཞིན་ ་ཡོངས་ ་འ ར་ན་ནི་ ་ འི་ ་
ཞིང་ས་དེ་ ་ལ་སོགས་པ་ ེན་ ིས་ལེགས་པར་འ ས་ ས་པ་ ་ ་ལ་སོགས་པ་འ ས་ ་དེའི་ ད་

པར་བཟང་བ་དང་མང་བ་ཚད་མས་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ཇི་ ར་ ལ་དབང་པོ། །

ཚགས་པ་ ད་མེད་ ོ་ ་ཡིན། །
དེ་ ར་འདི་ཡིན་ཅེ་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དཔེ་ཇི་ ར་ན། ལ་དང་དབང་པོ་དང་ཡིད་ ེད་ལ་སོགས་པ་མ་ཚགས་པའི་རེ་རེ་བ་དང་།

ཚགས་པ་ལ་ ད་པར་མེད་ ང་དབང་ ོའ་ ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ ་དབང་ ག་འདི་ཡང་ ོད་བ ད་མི་བ ེད་པའི་
གནས་ བས་དང་ ད་པར་མེད་ ང་(༢༩བ) ོད་བ ད་ ་ི ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

མིན། །

དེ་ལའང་ ད་པར་ཡོད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དབང་ ོ་བ ེད་པ་ལ་ ལ་དབང་ཡིད་ ེད་ཚགས་པ་དང་མ་ཚགས་པ་ལ་ ད་པར་མེད་པ་མིན་ཏེ།
ལ་སོགས་ཚགས་པ་དང་མ་ཚགས་པ་དེ་ལའང་དབང་ཤེས་བ ེད་པ་དང་མི་བ ེད་པའི་ ད་པར་ཡོད་པའི་ ིར་
རོ། །
གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

སོ་སོ་སོ་སོར་ ས་མེད་ མས། །

རང་བཞིན་ ད་པར་མེད་པ་ཅན། །

ཚགས་ ང་ ས་པ་མེད་འ ར་བས། །
དེ་ ར
ི ་ ད་པར་ བ་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ལ་དབང་ཡིད་ ེད་མ་ཚགས་པའི་སོ་སོ་བ་དབང་ཤེས་སོ་སོར་བ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པ་ མས་

དང་། དེ་དག་ཚགས་པ་ལ་རང་བཞིན་ ད་པར་མེད་པ་ཡིན་ན་ ལ་དབང་ཡིད་ ེད་ཚགས་པས་ ང་དབང་ཤེས་
བ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པར་འ ར་བས་ན། དེ་ ར་འདོད་པར་མི་ ས་པ་དེའི་ ིར་ ལ་དབང་ཡིད་ ེད་ཚགས་པ་
དང་། མ་ཚགས་པ་ལ་དབང་ཤེས་བ ེད་པ་དང་མི་བ ེད་པའི་ ད་པར་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

དེ་ ར
ི ་སོ་སོར་གང་ ས་མེད། །

ཚགས་ན་ཡོན་ཏན་ ིད་འ ར་བ། །

དེ་དག་ ་ཡིན་དབང་ ག་སོགས། །
མ་ཡིན་ ད་པར་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ལ་དབང་ཡིད་ ེད་ཚགས་པ་ལས་དབང་ཤེས་དངོས་ ་ ེ་བ་དེའི་ ིར་ ལ་དབང་ཡིད་ ེད་སོ་

སོར་གང་ཡང་ ང་བ་རེ་རེ་ལ་དབང་ཤེས་བ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་ལ།

ལ་སོགས་ཚང་བར་ཚགས་ན་དབང་

ཤེས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ ིད་པར་འ ར་བས་ ལ་སོགས་ཚགས་པ་དེ་དག་དབང་ཤེས་ ི་ ་ཡིན་
ཅིང་།

དབང་(༣༠ན) ག་དང་བདག་སོགས་ནི་ ོད་བ ད་ ་ི ་མ་ཡིན་ཏེ།

ོད་བ ད་མི་བ ེད་པའི་གནས་

བས་ ་ི དབང་ ག་དང་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་ཚད་མ་ཡིན་ན་ ོག་ ར་ ི་དོན་ཐམས་ཅད་ཤེས་དགོས་པ་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བ ོད་པ། དེ་དགག་
པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ཚད་མ་ ག
ོ ་ ར་དོན་ཤེས་ཡིན། །
དེ་ བ་ དེ ་ ང་མེད་པའི་ ར
ི །།
ནན་ཏན་ དེ ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་ནི་ཁ་ཅིག་རབ་ ་བ ོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ང་འཕེན་པ་དང་།

ལ་དཔོག་པ་དག་ན་རེ།

བ་ ེད་ལ་བ ོས་ཚད་ཡིན་རིགས། །ཞེས་ཟེར་བ་

མི་འཐད་དེ། ཚད་མའི་ ེས་ ་ཡིན་ན་ ིན་ འི་ ངས་སོགས་དང་ ང་རིང་པོའ་ ོག་ ར་ ི་དོན་མ་ ས་པ་ཤེས་
པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཤེས་པ་ བ་ ེད་ ི་ཐབས་ ང་མེད་པའི་ ིར་དང་། ཐབས་དེ་ལ་ནན་ཏན་ ་ ེད་པ་
་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་ནི་ ང་འཕེན་སོགས་ཁ་ཅིག་རབ་ ་བ ོད་པར་ ེད་དོ། །
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། ི་ཡི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། འདིར་ ོབ་དཔོན་ ིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་འགོག་པར་མཛད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ི་
རོལ་པ་དག་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཐབས་མི་ཤེས་ ང་ ོག་ ར་ ི་དོན་ཉི་ཚ་བ་ཙམ་ཤེས་པ་ལ་ ོན་པར་ཁས་འཆེ་བ་
དག་ཡོད་པས་དེ་འགོག་པར་མཛད་ །ི

ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་མ་དག་པ་ ིས་པའི་ ོ་ཅན་ མས་ལ་

ཤིན་ ་ ོག་ ་ ར་པའི་ ིར་བསམ་ ིས་མི་ བ་པས་འདིར་ད ད་པར་མ་མཛད་དེ།
ཇི་ ད་ །
ག གས་སོགས་དང་ནི་སེམས་དེ་ ར། །

ག ང་བའི་མཚན་ཉིད་(༣༠བ)ད ོད་པ་འདི། །
མ་དག་ ོ་ཅན་ལ་ཡིན་ ི། །
ལ་འ ོར་ ོགས་པ་བསམ་མི་ བ། །ཅེས་དང་།
ད་གཞན་ བ་པ་ལས་ ང་།
བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་དོན་ གས་ ་ ད་པ་ནི་བསམ་ ིས་མི་ བ་ ེ། མ་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་དང་
བ ོད་པའི་ ལ་ལས་འདས་པའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །
འོ་ན་སོ་སོའ་ ེ་བོས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ ལ་ལ་ད ོད་པར་་མི་ ས་སམ་ཞེ་ན།
ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི ལ་ལ་འ ག ལ་ནི་ ིས་པ་སོ་སོའ་ ེ་བོས་དངོས་པོ་ ོབས་ གས་ ི་ཚད་
མས་ ོགས་དཀའ་བ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ ད་ ་ག ངས་ ི། ཡིད་ཆེས་པའི་ ང་ཚད་མ་ལ་བ ེན་ནས་ནི་ ོགས་
པར་ ས་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
གནས་ག མ་པར་ནི་འཕོ་བ་ན། །
བ ན་བཅོས་ལེན་པ་རིགས་ ན་ཡིན། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
འོ་ན་ཡིད་ཆེས་པའི་ ང་ལས་ཇི་ ར་ ོགས་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཆོས་ཇི་ ེད་པ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི།

མ་ གས་

མཚན་མས་བ ས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ གས་ ་ ད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ལ་བའི་ མ་བར་མ་ལས།
རབ་འ ོར་ མ་པ་གང་དག་དང་། གས་གང་དག་དང་། མཚན་མ་གང་དག་གིས་ཆོས་ མས་རབ་ ་
བ ོད་པའི་ མ་པ་དེ་དག་དང་། གས་དེ་དག་དང་། མཚན་མ་དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ གས་
་ ད་དོ། །
ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །
ཆོས་ཇི་ ་བ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། ཆོས་གཅིག་གི་ཆོས་ཉིད་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་ཆོས་ཉིད་ད ེར་མེད་
པར་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ།

ཇི་ ད་ ་ མ་ ོང་ ག་བ ་པ་ལས།
ཆོས་གཅིག་གི་མདོ་དང་ ས་པ་ཤེས་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་མདོ་དང་ ས་པ་ཤེས་པར་འ ར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་ལ།
ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ ས་ ང་།
དངོས་གཅིག་དངོས་པོ་ ན་ ི་ངོ་བོ་ཉིད། །
དངོས་ ན་དངོས་པོ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །
གང་གིས་དངོས་གཅིག་དེ་བཞིན་ཉིད་མཐོང་བ། །
དེ་ཡིས་དངོས་ ན་དེ་བཞིན་ཉིད་ ་མཐོང་། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ཇི་ ་བ་དང་ཇི་ ེད་པ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀས་ ང་ཇི་ ་བ་དང་ཇི་ ེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ ེན་ན། ཡེ་
ཤེས་གཉིས་ ་ད ེ་བ་མི་འཐད་ལ།

མི་མ ེན་ན་གང་ཡང་ ང་བ་གཅིག་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་མི་

འ ར་རོ། །ཞེས་འགའ་ཞིག་སེམས་པར་ ར་ན། དེའི་ ིར་བ ོད་པར་ འོ། །ཆོས་ ི་ ེ་མཆེད་པའི་ནམ་མཁའ་
ེས་ ་མ་ གས་པའི་ ་རགས་ ་ི དངོས་པོ་འགའ་ཡང་མེད་པ་ ར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ ེས་ ་
མ་ གས་པའི་ཆོས་ནི་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །
དེའི་ ིར།

ཆོས་གཅིག་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ལ།

ཆོས་

ཐམས་ཅད་ ་ི དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ཏེ།
མ་ ོང་ ག་བ ་པ་(༣༡ན)ལས།
རབ་འ ོར་ག གས་ ་ི དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ གས་ ་ ད་དེ།
ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ ་ཆེར་ག ངས་སོ། །
དེ་བས་ན་ཇི་ ་བ་དང་ཇི་ ེད་པ་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་(༣༡བ)གཉིས་ནི་ག ལ་ འི་ ོས་ ོག་པ་ཐ་དད་པ་ ེ་བ་
ཙམ་ ་ཟད་ ་ི དོན་ལ་ཐ་དད་པ་ནི་མེད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་དེ་བཞིན་ཉིད་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ ིས་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ ་ི ཆོས་ཉིད་མ ེན་པ་ན་དེ་དང་གཉིས་ ་མེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ང་མ ེན་པའི་ ིར་ཏེ།
མ ེན་པའི་ ད་ཅིག་གཅིག་གིས་ནི། །

ཤེས་ འི་ད ལ
ི ་འཁོར་ ན་ བ་ཅན། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་བས་ན་ ོབ་དཔོན་ ིས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་འགོག་པར་མཛད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན།
འདི་ཡིས་ ིན་ འི་ ངས་མ ེན་པ། །
ངེད་ལ་འགའ་ཡང་ཉེར་མཁོ་མེད། །
ཅེས་ག ངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།
ོན་པར་ཁས་ལེན་ཅིང་།

དེ་ནི་དབང་ ག་པ་དག་ ག་བ ལ་ཞི་བའི་ཐབས་མི་ཤེས་པའི་དབང་ ག་

བདེ་ ག་ཐམས་ཅད་ ི་ ེད་པ་པོ་དབང་ ག་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་ ོག་གི་མཆོད་ ིན་ལ་

སོགས་པས་མཉེས་པར་ ས་པས་མཐོ་རིས་ ་ི བདེ་བ་ལ་ལོངས་ ོད་པར་འ ར་རོ། །ཞེས་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་
ི་ མ་ད ེ་ལ་མི་མཁས་པས།

རིགས་པ་ ར་ ང་འགའ་ཞིག་ལ་བ ེན་ནས་མཐོ་རིས་ ི་ཐབས་ ་ གས་ ི་

མཆོད་ ིན་དང་། ཐར་པའི་ཐབས་ ་འ ག་ངོགས་ ི་ ས་ལ་སོགས་ ོན་པའི་ ང་དང་།

ང་དེ་ ་ ་ ེད་པ་

པོའ་ ེས་ ་ ོན་པར་ཁས་ལེན་པར་ ེད་དོ། །
གཞན་ཡང་ ་རོལ་མཛས་པ་བ་དང་།
མེད་ ་ ང་བ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ ི།

ད ོད་པ་བ་དག་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འཇིག་ ེན་འདིར་ ་

ེ་བ་ ་མར་ ས་པའི་ལས་ ི་ མ་པར་ ིན་པ་ ེ་བ་འདིར་རམ།

ེ་བ་འདིར་

ས་པའི་ལས་ ་ི མ་པར་ ིན་པ་ ོང་བར་འ ར་བའི་འཇིག་ ེན་ ་ ི་ཐམས་(༣༢ན)ཅད་དང་། མཐོ་རིས་དང་།
ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ ་ ོག་ ་ ར་པའི་ཆོས་ མས་མེད་དེ་ཞེས་ ར་བ་འདེབས་
པར་ ེད་ལ།

དེ་ ར་འདོད་པ་དག་གི་ངོར་དངོས་པོ་ ོབས་ གས་ ི་ཚད་མིན་ཤིན་ ་ ོག་ ་ ར་པའི་དོན་ཅན་

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་ བ་ ེད་ ་མི་འ ར་ལ།

ཡིད་ཆེས་པའི་ ང་ཚད་མར་ཁས་མི་ལེན་པས་རེ་

ཞིག་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་བཏང་ ོམས་ ་མཛད་དེ། དགོས་པའི་དོན་ ན་མ ེན་པ་ཙམ་ཞིག་ཐར་པ་དོན་
གཉེར་ ི་ ེས་ ་ མས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དབང་ ་མཛད་ནས་འདིར་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །དབང་ ག་ལ་སོགས་
པས་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ ི་ ེས་ ་ལ་དགོས་པའི་དོན་ཇི་ ར་མི་མ ེན་ཞེ་ན།

དབང་ ག་གིས་ནི་མཐོ་རིས་དང་

ཐར་པའི་དོན་ ་ ོག་གི་མཆོད་ ིན་ ེད་དགོས་པར་བ ན་ལ། དེས་ནི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ ་ ོས་ ང་ཅི་དགོས། མཐོ་
རིས་ ང་མི་ཐོབ་ ེ། ངན་སོང་གི་ ་ལས་མཐོ་རིས་འ ང་བ་འགལ་བའི་ ིར་རོ། །དེ་བཞིན་ ་ ་རོལ་མཛས་པ་བ་
ལ་སོགས་པས་ ང་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ལ་དགོས་པའི་དོན་མི་ཤེས་ཏེ།

ལས་ ་འ ས་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་

སོགས་ལམ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ོན་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་དབང་ ག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ ི་ ེས་ ་ལ་

ཚད་མར་མི་རིགས་ལ།

བདེན་བཞིའི་གནས་ ལ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རང་ཉིད་ ི་ གས་ ་ ད་ནས་གཞན་ལ་

ོན་པར་ ས་པ་ནི་ ིན་ འི་ ངས་དང་ ང་རིང་པོའ་དོན་ཤེས་ ང་ ང་། མི་ཤེས་ ང་ ང་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ ི་
ེས་ ་ལ་ཚད་མར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །(༣༢བ)
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་བཤད་པ་ལ།

ཉེ་བར་མི་མཁོ་བ་ཤེས་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་བ ན།

ཉེ་བར་མཁོ་བ་

མ ེན་པ་ཚད་མར་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ག་བ ལ་ཞི་བའི་ཐབས་ཤེས་པ་ ོན་པར་འཚལ་ ི།

ིན་ འི་ ངས་སོགས་ཤེས་པ་ ོན་པར་

མི་འཚལ་ལོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

མི་ཤེས་ ོན་པར་ དེ ་པ་ལ། །

འ ལ་པར་ ོགས་པ་ཅན་ མས་ ིས། །
དེ་བཤད་ནན་ཏན་ ་བའི་ ར
ི །།

ཤེས་ ན་འགའ་ཞིག་འཚལ་བར་ དེ ། །
དེ་ ར
ི ་དེ་ཡི་བ བ་ ་ ། །

ར་པའི་ཡེ་ཤེས་ མ་ད ད་ འི། །

འདི་ཡིས་ ིན་ འི་ ངས་མ ེན་པ། །
ངེད་ལ་འགར་ཡང་ཉེར་མཁོ་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ག་བ ལ་ཞི་བའི་ཐབས་མི་ཤེས་བཞིན་ ་ ོན་པར་ ེད་པ་དེ་ལ་འ ལ་པར་ ོགས་པ་ཅན་ ག་

བ ལ་ཞི་བར་འདོད་པ་ མས་ ས
ི ་ ག་བ ལ་ཞི་བའི་ཐབས་མ ེན་པར་ ོན་པ་དེས་བཤད་པའི་ཐབས་ལ་ནན་
ཏན་ ིས་བ བ་པར་ ་བའི་ ིར་ ་ ག་བ ལ་ཞི་བའི་ཐབས་ཤེས་པ་དང་ ན་པ་འགའ་ཞིག་ ོན་པར་འཚལ་
བར་ ེད་ །ི

ིན་ འི་ ངས་མ ེན་པ་ ོན་པར་འཚལ་བར་མི་ ེད་པ་དེའི་ ིར་ན། ཞི་བ་དོན་གཉེར་དེའི་བ བ་

་ ་ ར་པའི་ ག་བ ལ་ཞི་བའི་ཐབས་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ མ་པར་ད ད་ནས་བ ེན་པར་
འི། འདི་ཡིས་ ིན་ འི་ ངས་མ ེན་པ་ནི་ཞི་བ་དོན་གཉེར་ངེད་ལ་འགར་ཡང་ཉེར་མཁོ་མེད་དོ། །
གཉིས་པ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མ ེན་པ་ཚད་མར་བ ན་པ་ནི།

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་(༣༣ན)ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་གི་དགོས་པའི་དོན་ ན་མ ེན་པའི་ ོན་པ་ནི་ ང་ ་འགོག་པའི་བདེན་པ་དང་དེ་ཐོབ་པའི་
ཐབས་ལམ་བདེན་དང་། དོར་ ་ ག་བ ལ་བདེན་པའི་དེ་ཉིད་ནི་ཤེས་པར་ ་བ་དང་། དེ་ཞི་བའི་ཐབས་ ན་འ ང་
ོང་བ་དང་བཅས་པ་རིག་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཚད་མ་ཉིད་ ་འདོད་ ི། བདེན་བཞིའི་གནས་ ལ་མི་ཤེས་
ན་ ིན་ འི་ ངས་སོགས་ཐམས་ཅད་རིག་པར་མཛད་ ང་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
དེའི་ ིར།

རིང་པོ་མཐོང་བའམ་མིན་ཡང་ ང་། །
འདོད་པའི་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་ཡིན། །
གལ་ཏེ་རིང་མཐོང་ཚད་ཡིན་ན། །

ར་ཤོག་ ་ ོད་བ ེན་པར་ ིས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འདིར་དགོས་པའི་དོན་ ན་མ ེན་པ་ནི་ ང་རིང་པོར་མཐོང་བའི་ ིན་ འི་ ངས་མ ེན་པ་མིན་ཡང་
ང་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ ི་ ོན་པར་འོས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐར་པ་དོན་གཉེར་ ི་འདོད་པའི་དོན་བདེན་བཞིའི་ ང་དོར་

ཐབས་དང་བཅས་པ་དེ་ཉིད་རང་གིས་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཐོང་ནས་གཞན་ལ་ ོན་པའི་ གས་ ེ་ཅན་ཡིན་པའི་
ིར་རོ། །གལ་ཏེ། འདོད་པའི་དོན་མི་མ ེན་ཡང་ཐག་རིང་པོར་མཐོང་བ་དང་ ིན་ འི་ ངས་ཤེས་པ་ཙམ་ཚད་མ་
ཡིན་ན། འོ་ན་ ང་འཕེན་དང་ད ོད་པ་པ་ ེད་ མས་ ར་ཤོག་ལ།

ག་བ ལ་ཞི་བའི་ཐབས་མ ེན་པ་དོར་ལ།

ཐག་རིང་པོར་མཐོང་བའི་ ་ ོད་ ོན་པར་བ ེན་པར་ ིས་ཤིག
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ།

་ ན་ཚགས་ ས་པར་བཤད། འ ས་ ་ ན་ཚགས་ ས་པར་བཤད་

པའོ། །
དང་པོ་ལ། བསམ་པ་ ན་ཚགས་(༣༣བ)འ ོ་ལ་ཕན་བཞེད་བཤད།

ོར་བ་ ན་ཚགས་ ོན་པ་བཤད་པའོ།

།
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ཚད་མ་བ ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །ཞེས་བཤད་པའི་འ ས་ ་ཚད་མ་དེ།

བ་ ེད་ལ་བ ོས་ཚད་

ཡིན་རིགས། །ཞེས་ བ་ ེད་ ་ི ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ོན་ ་སོང་བ་ལ་བ ོས་པར་བཤད་ན།

་ ན་ མ་

ཚགས་པ་དེའང་ཅི་ ་ ་ཞེ་ན།
འདི་ལ། རང་གི་ གས་བཞག་པ་དང་། ་འ ས་ལ་ཆད་པར་ ་བའི་མཐའ་ ང་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ར་ཇི་ ད་བཤད་པའི་མཆོད་བ ོད་ ི་ ལ་ ་ ར་པའི་ཚད་མ་དེ་ནི་ ་བསམ་པ་ ན་ མ་

ཚགས་པ་འ ོ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའི་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ཡང་ནས་ཡང་ ་གོམས་པར་ ས་པ་ལས་འ ངས་པ་ཡིན་
ལ།

ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དེའང་འ ོ་བ་མ་ ས་པ་ ག་བ ལ་ ི་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ལས་ ོལ་བར་བཞེད་པའི་ མ་པ་ཅན་

ིས་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དང་། དམིགས་པ་
མེད་པའི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་དང་ག མ་ ེ།

ེས་ ་ཆེན་པོ་ མས་ ིང་ ེ་ག མ་པོ་དེ་དག་གི་གཞན་དབང་ ་ ར་པ་

ལས་སེམས་ཅན་ མས་ ག་བ ལ་ ི་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ལས་ ོལ་བར་འདོད་པའི་ ོ་ ེ་ལ།

དེའང་ ོགས་པའི་

སངས་ ས་མ་ཡིན་པ་ ས་ ང་མི་ ས་པར་ཤེས་ནས་འ ོ་བ་ཡོངས་ ི་གཉེན་ ་ ར་པ་སངས་ ས་ཉིད་ཡང་
དག་པར་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་ ག་པའི་བསམ་པ་ ེ་ཞིང་། དེ་ཐོབ་པའི་ཐབས་ ང་ ོར་བས་ལམ་ཉམས་ ་ལེན་པ་
ལས་གཞན་མེད་དོ། །ལམ་ཉམས་ ་(༣༤ན)ལེན་པའང་སེམས་ཅན་ ི་དོན་ཁོ་ན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ།

ོགས་

པའི་སངས་ ས་ཐོབ་པ་ནི་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པའི་ ་བ་ཅན་ཡིན་ལ། ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པའང་ ིང་
ེ་ཆེན་པོའ་ ་བ་ཅན་ཡིན་ཅིང་།

ིང་ ེ་དེའང་ ག་བ ལ་བའི་སེམས་ཅན་ མས་ལ་དམིགས་ནས་ ེ་བའི་ ིར་

རོ། །
དེའི་དབང་ ་མཛད་ནས་འཇིགས་ ལ་ ི་ ོབ་དཔོན་ ་བ་ གས་པས་ ང་།
ཉན་ཐོས་སངས་ ས་འ ིང་ མས་ བ་དབང་ ེས། །
སངས་ ས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ལས་འ ངས་ཤིང་། །
ིང་ ེའི་སེམས་དང་གཉིས་ ་མེད་ ོ་དང་། །
ང་ བ་སེམས་ནི་ ལ་ ས་ མས་ ་ི ། །ཞེས་དང་།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་བའི་མདོ་ལས་ ང་།

བཅོམ་ ན་འདས་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པ་ འི་ལགས། ལ་པོ་ཆེན་པོ་གང་གིས་ ག་པའི་བསམ་
པ་མ་འ གས་པའོ། །གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ འི་བསམ་པ་མ་འ གས། བཀའ་ ལ་པ། ལ་པོ་
ཆེན་པོ་གང་གིས་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ེ་བའིའ།ོ །གསོལ་པ། བཅོམ་ ན་འདས་ འི་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ེ།
བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་བཀའ་ ལ་པ། ལ་པོ་ཆེན་པོ་གང་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོངས་ ་མི་
གཏོང་བའི་སེམས་ ེ་བའིའ།ོ །
ཞེས་དང་།
ཇི་ ད་ ་ཆོས་བ ་པའི་མདོ་ལས་ ང་།
རིགས་ ་ི ་འདི་ལ་ ང་ བ་སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་གནས་པ་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་ན། དེ་བཞིན་
གཤེགས་མའམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉན་ཐོས་ ིས་བ ལ་ཞིང་ ོབ་པར་ ས། ཡང་དག་པར་འཛན་
་བ ག་ ེ། ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་(༣༤བ)པའི་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པ་འདི་ནི་ ང་
བ་ ་ི སེམས་ལ་མོས་པའི་ ་དང་པོའ།ོ ། ོགས་པའི་ ང་ བ་བམ་ ང་ བ་ ི་སེམས་ ི་བ གས་པ་
བ ོད་པ་ཐོས་ནས་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པ་འདི་ནི་ ་གཉིས་
པའོ། །སེམས་ཅན་མགོན་མེད་པ་དང་ བས་མེད་པ་དང་ད ང་གཉེན་མེད་པ་ མས་མཐོང་ནས་ ིང་
ེའི་སེམས་ཉེ་བར་བཞག་ ེ་ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པ་འདི་ནི་
་ག མ་པའོ། །དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ི་མཆོག་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་མཐོང་
ནས་དགའ་བ་བ ེད་དེ། ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པ་འདི་ནི་ ་
བཞི་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
བ ན་བཅོས་འདིར་ཡང་བསམ་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་འ ོ་བ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའི་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དང་།
ོར་བ་ ན་ མ་ཚགས་པ་འཁོར་བའི་ ་བ་འཇོམས་པར་ ེད་པའི་བདག་མེད་པ་ མ་པ་གཉིས་ལ་རང་ཉིད་ ིས་
མཉམ་པར་འཇོག་ཅིང་ལམ་དེ་ ་ ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ ོན་པའི་ ོ་ནས་རང་དོན་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་།
གཞན་དོན་ ོབ་པའི་ ་ ང་ ་འ ག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ ི་ཚད་མའི་ ེས་ ་ཐོབ་པར་འ ར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་
ནི་རིགས་པའི་དབང་ ག་ མ་པ་གཉིས་ཀའི་དགོངས་པ་ ་ན་མེད་པའོ། །
གཉིས་པ་ ་འ ས་ལ་ཆད་པར་བ ་བའི་མཐའ་བསལ་བ་ལ།

ང་འཕེན་པའི་ གས་བ ོད། དེ་དགག་པ།

བཀག་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཚད་མ་ ་མཚ་མཐའ་(༣༥ན)ཡས་ལས་བཤད་པ་ ར་ཤེས་པར་ ་ ེ།

་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་

དང་། འ ས་ ་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་དང་། མ་མཐོང་བའི་དོན་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་དང་། ཚད་མ་ལ་ ར་བ་
འདེབས་པ་དང་། ཚད་མའི་ ེས་ ་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་ ེ་ ང་འཕེན་པས་ ར་བ་ མ་པ་ ་འདེབས་པ་ཡིན་ནོ།
།
དང་པོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ ་མེད་པར་འདོད་དེ། སེམས་ཅན་ ེ་བ་ལས་གཞན་ ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་
ལས་བསགས་པའི་ ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། འདས་པའི་འཇིག་ ེན་དེ་ནས་འདིར་འོང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་དངོས་པོ་ མས་ ་གཏན་མེད་པར་ ེས་ཏེ།

ས་ལ་སོགས་པ་འ ས་པའི་ ི་རོལ་ནི་མངོན་པར་མི་གསལ་

བའི་སེམས་ཅན་ཡིན་ལ།

ོག་ཆགས་ མས་ནི་མངོན་པར་གསལ་བའི་སེམས་ཅན་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ནས་མ་

འོངས་པའི་ ེས་ ་ཡིན་ཏེ།

ཕའི་ས་བོན་དང་མའི་ ག་ལ་སོགས་པ་འ ས་པ་ལས་གསལ་ཞིང་རིག་པར་འ ར་

བའི་ ིར། དཔེར་ན། ནས་དང་ཕབས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཆང་ ང་བ་བཞིན་ནོ། །
དངོས་པོར་ ར་པ་ ་མེད་པ་ལས་ ེ་བར་འདོད་པ་ནི། ང་ ོང་འ ག་ ོབས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ ེ།
ན་ མ་ཚར་མ་གཟེངས་རིང་ ོ་བ་དང་། །
་ འི་ ོ་གཤོག་རི་མོ་བ ་བ་དང་། །
ཉི་ཤར་ ་བོ་ ར་ ་འབབ་པ་ནི། །
ས་ ང་མ་ ས་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ། །
ཞེས་འ ང་ ེ།

ན་མའི་ མ་པོ་གཞན་ ིས་མ་ ས་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ཟེར་རོ། །
[གཉིས་པ་]འ ས་ ་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་ནི། འཚ་བ་མ་ ིད་པའི་ ེས་ ་ ་མ་ཅན་ ིས་ལམ་ ི་བཞི་མདོར་
ང་(༣༥བ)ཀིའི་ ེས་ ིས་ཏེ།

ོང་ ེར་པ་ལ་ ིན་པོ་ ང་ཀི་ཞེས་ ་བ་ཞིག་གིས་ ོང་ ེར་པ་ཟ་བར་འ ར་བས་

དེ་བ ོག་པའི་རིམ་ ོར་ཟས་དང་ནོར་ ི་རོལ་ ་བོར་ལ་ཞག་བ ན་ ་ ིམ་ལས་མ་འ ལ་ཅིག་ཅེས་ ་བ་བཞིན་ །
མང་ ་ཐོས་པའི་དགེ་ ོང་གོ ་ཏ་མས་ ེ་བ་ ི་མའི་འཇིགས་པ་ ས་ ང་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
བཞིན་ཡིན་པས་ ས་ཐལ་བར་ ར་པ་ན་ ོ་ཡང་ ན་ཆད་པས་ ེ་བ་ ི་མ་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།
མ་ཤི་ཚ་ན་དགའ་མ ར་ ོད། །

ོ་ ས་ ི་རང་

ཤི་ན་དེ་ཡི་ ོད་ ལ་མིན། །
ས་ ང་ཐལ་བ་བཞིན་སོང་བས། །
ར་ ེ་བ་ ་ག་ལ་ཡོད། །
་ེ མ་མང་ཐོས་གང་ ་བ། །
དེ་ནི་ ང་ཀིའི་ ེས་དང་མ ངས། །ཞེས་དང་།
མཛས་མ་ལེགས་པར་ ོད་ཅིང་ཟ་བར་ ིས། །
ས་མཆོག་འདས་གང་དེ་ ོད་ལ་མི་འ ར། །
ས་འདི་ཚགས་པར་ ར་པ་ཙམ་ཞིག་ ེ། །
འཇིགས་མ་འོངས་པར་ ོག་པར་མི་འ ར་རོ། །
ཞེས་ ེ་བ་ ་ ི་མེད་པས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་འ ས་ ་མེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
[ག མ་པ་]མ་མཐོང་བ་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་ནི།

མངོན་ མ་ ི་ ོད་ ལ་མ་ཡིན་པ་ ་དང་སེམས་ཅན་

ད ལ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
[བཞི་པ་]ཚད་མ་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་ནི།

ེས་དཔག་ ལ་ལ་འ ལ་པའི་ ིར་ཚད་མ་མ་ཡིན་པས་ཚད་མ་ནི་

མངོན་ མ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
[ ་པ་]ཚད་མའི་ ེས་ ་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་ནི།
ཁོ་ན་ཉིད་གོམས་པ་མི་འཐད་པ་དང་།

ས་ཞིག་པ་ན་ཤེས་པ་འགགས་པས་བ ལ་པ་ ་མར་དེ་

མངོན་ མ་ ིས་མ་མཐོང་བས་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་དང་།

སེམས་

(༣༦ན)འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་མེད་དོ། །ཞེས་ ་བ་ཡིན་ནོ། །
དེ་དག་གིས་ ང་ ེད་པ་པོའ་བདག་མེད་པ་དང་།

འ ས་ ས་མི་ ག་པ་མི་ ོང་ཡང་འ ་ ེད་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་ལས་ ང་ཞིང་ ེས་པ་ཉིད་ནས་འཆི་བའི་ ག་བ ལ་ཉེ་བར་ ོར་བ་ ིད་པ་ནས་ཡང་ ིད་པར་ ོར་ཞིང་།
འཁོར་བ་ ག་བ ལ་ ི་ ་མཚ་ཆེན་པོར་གཞོལ་བ་ལ་ ར་བ་བཏབ་པས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ ག་
བ ལ་ ་ཁས་མི་ལེན་ལ།

ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་དང་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་མེད་པར་ ་བས་ ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞི་བའང་ཁས་མི་ལེན་ཏོ། །
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ནི།

ོ་ནི་ ོ་ ་མ་ ོན་ ་སོང་བར་ ོང་བས་ བ་པས།

་ ་མ་ ོན་ ་མ་སོང་བའི་ ོ་

མི་ ིད་དེ། ས་བོན་ ོན་ ་མ་སོང་བའི་ ་ ་མི་ ིད་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ ་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་མི་འཐད་དོ། །
ོ་ཙམ་ལ་ ོ་ ི་མ་བ ེད་པའི་ ས་པ་ཡོད་པར་ ོང་བས་ བ་པས་ ོ་ ི་མ་མི་བ ེད་པའི་ ོ་མེད་དེ།

འོད་མི་

བ ེད་པའི་མར་མེ་མི་ ིད་པ་བཞིན་ནོ། །མངོན་ མ་ ིས་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལས་ཚད་མའི་ ེས་ ་ཁེགས་ན། ོད་
ཉིད་ ་ི མིག་དང་།

ིང་དང་། སོ་ཡང་མ་མཐོང་བའི་ ིར་མེད་པར་འ ར་རོ། །མ་མཐོང་བའི་ གས་ལས་ཐམས་

ཅད་མ ེན་པ་སོགས་མེད་པར་ བ་པ་དང་། ེས་དཔག་ཚད་མ་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་འགལ་བའི་ ིར་རོ། །དེས་
ན་མ་མཐོང་བའི་དོན་དང་། ེས་ ་དཔག་པ་དང་། ཚད་མའི་ ེས་ ་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་ མས་མི་འཐད་དོ། །
ག མ་པ་དེ་བཀག་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ནི། དེ་(༣༦བ) ར་ ེ་བ་ ་ ི་མེད་པ་དང་། ཚད་མའི་ ེས་ ་
མེད་པ་ལ་གནོད་ ེད་ ་ི རིགས་པ་མཐོང་བ་ན་ གས་ ིས་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་དང་ཚད་མའི་ ེས་ ་ཡོད་པར་ཁོང་
་ ད་པར་འ ར་ལ། དེ་ ར་ཁོང་ ་ ད་པའི་ ེས་ ་ནི་ཚ་འདི་ཡི་བདེ་བ་འབའ་ཞིག་དོན་ ་གཉེར་བ་མ་ཡིན་ ི།
འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ ་ཕན་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་ ང་འཚལ་བར་ ེད་དེ། བདག་ལ་ཚ་འདི་འབའ་ཞིག་ ་གནས་པའི་
དབང་མེད་ ་ི གདོན་མི་ཟ་བར་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ ་འ ོ་དགོས་སོ་ མ་ ་ཁོང་ ་ ད་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
དཔེར་ན།

ལ་ཁམས་གཞན་ ་ཚང་ལ་སོང་བའི་ ེས་ ་ནི་ ལ་ཁམས་གཞན་བདེ་ཞིང་ ིད་པར་མཐོང་ཡང་རང་

གི་ ་དང་ ང་མ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ལ་ ས་ནས། ཁོ་བོ་ ལ་འདིར་གཏན་ ་གནས་པའི་གོ་ བས་མེད་ ི།
་རང་གི་ ལ་ ་འ ོ་དགོས་སོ་ མ་ ེ།

ར་

ལ་དེ་ནས་རང་གི་ ལ་ ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟོང་དག་ བ་པ་ལ་བ ོན་

པ་བཞིན་ ་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ ་ཕན་པའི་དངོས་པོ་འཚལ་བར་འདོད་པ་དེ་དག་གིས་ ང་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ ་
ཕན་པའི་དངོས་པོ་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པའི་ལམ་ ི་དངོས་པོ་འཚལ་དགོས་པ་ཡིན་ལ།
དེ་ཡང་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་བ ་བ་མེད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་ ་ ར་པའི་ ེས་ འམ།

ཡིད་

ཆེས་པའི་ ང་འགའ་ཞིག་ལས་འཚལ་བར་ ེད་དགོས་ཏེ།
ས་པ་ལས།
མི་ཤེས་ ོན་པར་ ེད་པ་ལ། །
འ ལ་པར་དོགས་པ་ཅན་ མས་ ས
ི །།
དེ་བཤད་ནན་ཏན་ ་བའི་ ིར། །
ཤེས་ ན་འགའ་ཞིག་འཚལ་བར་ ེད། །ཅེས་པ་ ར་རོ། །
ཁ་ཅིག་(༣༧ན)ནི། འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ ང་། དེར་མཁོ་བའི་ཐབས་འཚལ་བ་ལ་མཁས་པ་མ་
ཡིན་ཏེ།

ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་ ི་ མ་ད ེ་ལ་མི་མཁས་པར་རིགས་པ་ ར་ ང་འགའ་ཞིག་ལ་བ ེན་ནས་མཐོ་

རིས་ ་ི ཐབས་ ་ ོག་གི་མཆོད་ ིན་དང་། ཐར་པའི་ཐབས་ ་འ ག་ངོགས་ ི་ ས་ལ་སོགས་པ་ ོན་པའི་ ང་

དང་།

ང་དེ་ ་ ་ ེད་པ་པོའ་ ེས་ ་ ོན་པར་ཁས་ལེན་པའི་ ིར་རོ། །གང་དག་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ ིན་ཅི་མ་

ལོག་པར་ཤེས་པ་དག་ནི་ ང་ལ་དད་པ་ཙམ་ ིས་འ ག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
འོན་ ང་ ང་དེས་མངོན་ ར་དང་ ོག་ ར་བ ན་པ་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་དཔག་པའི་
ཚད་མ་ལ་བ ེན་པའི་རིགས་པས་གནོད་པ་ཡོད་མེད་ད ད་ཅིང་།

གནས་ བས་ཐམས་ཅད་ ་ ་ ིའམ་དངོས་

གས་འགལ་བ་ལ་སོགས་པ་ ང་ ེད་པ་པོའ་རང་ཚག་གིས་གནོད་པ་ཡོད་མེད་ད ོད་པར་ ེད་དེ།
ས་པ་ལས།
མཐོང་དང་མ་མཐོང་བ་དག་ལ། །
རིགས་པས་ བ་དང་རང་ཚག་གིས། །
གནོད་མེད་བ ན་བཅོས་གང་ཡིན་ཏེ། །
ག ང་བར་ ་ ིར་ད ོད་འ ག་འ ར། །ཞེས་སོ། །
དེ་ ར་ད ད་པ་ག མ་ ིས་དག་པའི་ ང་དང་ ང་ ེད་པ་པོ་མ ངས་པའི་ གས་ལས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་ལ་
སོགས་པའི་ཤིན་ ་ ོག་ ར་ ི་ ང་དོར་ ེད་པའི་ཐབས་ ོན་པའི་ ང་དང་།

ང་ ེད་པ་པོའ་ ེས་ ་ཡང་ཡིད་

ཆེས་པའི་གནས་ ་ཁས་ལེན་པར་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ།
ས་པ་ལས།
ཡིད་ཆེས་ཚག་ནི་མི་བ ་བའི། །
ི་ལས་ ེས་ ་དཔག་པ་ཉིད། །ཅེས་སོ། །
དེ་(༣༧བ) ་ འི་ ང་དང་ ང་ ེད་པ་པོས་ ང་བསོད་ནམས་དང་མི་གཡོ་བའི་ལས་མངོན་པར་འ ་ ས་པ་ལས་
འདོད་ཁམས་ ་ི ་མི་དང་། ཁམས་གོང་མའི་བསམ་གཏན་ ི་བདེ་བ་ཐོབ་ལ། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་
མངོན་པར་འ ་ ས་པ་ལས་ངན་འ ོའ་ ག་བ ལ་འ ང་ངོ་། །ཞེས་སོགས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ ི་ལམ་
ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ོན་པས།

དེ་དག་ཡིད་ཆེས་ ི་གནས་ ་ཁས་ལེན་པ་དག་གིས་ ང་དེ་དག་གིས་ ེས་ ་

བ ན་པ་ ར་ཉམས་ ་ལེན་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་ཚ་འདིར་དགེ་ ིག་ལ་ ང་དོར་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ེད་པ་ནི་
ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ ོན་པའི་བ ན་བཅོས་ལས་ཤེས་པ་ཚ་འདིར་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ཡིན་ནོ། །
ཚ་ ི་མར་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། དེ་ ར་ ང་དོར་ ས་པ་ལས་མ་འོངས་པའི་ ེ་བར་ངན་སོང་གི་འ ོ་བ་ ང་
རིང་ ་ ངས་ནས་མངོན་པར་མཐོ་བ་ ་མིའི་བདེ་བ་ཐོབ་པའོ། །

མཐར་ ག་གི་དགོས་པ་ནི། ཇི་ ད་ ་བ ན་བཅོས་འ ིང་ལས།
བསམ་པ་ལས་ ང་བ་ཉིད་ ་ི ཤེས་རབ་གོམས་པར་ ས་པས་ མ་པར་འ ལ་པས་འ ལ་པ་དབེན་ཞིང་
ི་མ་མེད་པ་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་མངོན་ ་ ེད་དོ། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར།

ཤེས་རབ་ ས
ི ་ ི་ནང་གི་དངོས་པོ་ མས་ལ་མི་ ག་པ་དང་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་

དངོས་པོའ་གནས་ གས་ལ་ཡོངས་ ་ད ད་ནས་རིམ་ ིས་གོམས་པར་ ས་པ་ལས་གོམས་པ་རབ་ ི་མཐར་
ིན་པ་ན།

གོམས་ ་བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་གསལ་ ང་རབ་ ི་མཐར་ ིན་པ་ཐོབ་པའི་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་

མངོན་ ་ ེད་པར་འ ར་ལ། (༣༨ན)དེ་ ར་བདག་མེད་པ་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པ་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་མངོན་ ་
ར་པ་ན་བདག་དང་བདག་གིར་འཛན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་འཇིག་ཚགས་ལ་བ ་བ་ ོག་ཅིང་།

དེ་ལོག་པས་

ང་དེའི་ ེས་ ་འ ང་བའི་འཁོར་བར་ ེ་བའི་ ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་མཐའ་དག་ལོག་པར་འ ར་བས། མཐར་
འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་གཏན་ ་ཞི་བའི་ཐར་པ་ ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་ཐོབ་པ་ནི་འདིར་མཐར་
ག་གི་དགོས་པ་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ར་ན་ ག་པ་དང་ཆད་པར་བ ་བའི་ ་བ་ངན་པ་དང་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ལམ་
རིགས་པས་ ན་ ངས་ནས་ཡང་དག་པའི་ ་བ་དང་ལམ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་འ ག་པར་འ ར་བའི་དགོས་པ་
ད་པར་ཅན་དང་ ན་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ ི་བ ན་བཅོས་ནི་བ ན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་འདོད་
པའི་ ག་བསམ་དང་ ན་པ་དག་གིས་བ མ་པར་ ་ཞིང་། བདག་གཞན་ལེགས་ ་འདོད་པ་ མས་ ིས་ཐོས་པ་
དང་བསམ་པ་བ ོམ་པའི་ ོ་ནས་འ ག་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ། རང་གི་ག ང་འ གས་པ་དང་། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། བ་ ེད་ལ་བ ོས་ཚད་ཡིན་རིགས། །ཞེས་བཤད་པའི་ བ་ ེད་དེ་གང་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བ་ དེ ་ གས་ ེ་གོམས་ལས་དེ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ཚད་མའི་ ེས་ ་དེའི་ བ་ ེད་ ི་ ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ནི་འ ོ་བ་མ་ ས་པ་ ག་བ ལ་ ི་ ་

མཚ་ཆེན་པོ་ལས་གཏན་ ་ ོལ་བར་བཞེད་པའི་ མ་པ་ཅན་ ི་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ ེ་བ་ ་མར་ཡང་དང་ཡང་
་གོམས་པར་ ས་པ་ལས་ཚད་མའི་(༣༨བ) ེས་ ་དེ་ བ་པས་ན་དེའི་ བ་ ེད་ ་ི ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ེ་བ་ ་མར་གོམས་པ་མི་འཐད་པའི་ ོད་པ་ ང་བ། གོམས་ ང་ཐམས་ཅད་
མ ེན་པ་མི་ ིད་པའི་ ོད་པ་ ང་བའོ། །

དང་པོ་ལ། ོད་པ་དགོད་པ་དང་། དེ་རིགས་པས་ ང་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ་རོལ་མཛས་པ་བ་ན་རེ།

ོ་ནི་ ས་ལ་བ ེན་པའི་ ར
ི །།

གོམས་པས་ བ་པ་མེད་ཅེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ིང་ ེ་ལ་སོགས་པའི་ ོ་ནི་ ས་འ ས་ཡིན་ལ།

ས་ ི་འ ས་ ་ཐམས་ཅད་ ས་ ི་ཡོན་ཏན་

ཡིན་པས་ ས་ལ་བ ེན་པའི་ ིར་ ས་ཞིག་པ་ན་ ོ་ཡང་འཇིག་པར་འ ར་རོ།

།དཔེར་ན།

ིག་པ་དང་རི་མོ་

བཞིན་ནོ། །དེའི་ ིར་ ིང་ ེ་ ེ་བ་ ་མར་གོམས་པས་ཚད་མའི་ ེས་ ར་ བ་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེ་རིགས་པས་ ང་བ་ལ། མདོར་བ ན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ།

ེ་བ་ ་ ི་མེད་པ་དགག །དབང་སོགས་རང་གི་རིགས་ལ་ ོས་མེད་ ་འ ང་བ་ལས་ ང་བར་

འདོད་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

མ་ཡིན་ ེན་ནི་བཀག་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ིང་ ེ་ལ་སོགས་པའི་ ོ་ནི་ ས་ལ་བ ེན་པའི་ ་མཚན་ ིས་ ས་ཞིག་པ་ན་ ན་ཆད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། ས་ ོ་ཡི་ ེན་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚད་མས་བཀག་པའི་ ིར་རོ། །
ཚད་མས་ཇི་ ར་བཀག་ཅེ་ན། བཤད་པ།

ེ་བ་ཡོངས་ ་ལེན་པ་ན། །

འ ང་ བ་དབང་པོ་ ོ་དག་ནི། །

རང་གི་རིགས་ལ་བ ོས་མེད་ཅན། །

ས་ཉིད་འགའ་ཞིག་ལས་ ེས་མིན། །

ཧ་ཅང་ཐལ་ ར
ི །

ཞེས་ ོས་ཏེ། སེམས་ཅན་ མས་ ེ་བ་ཡོངས་ ་ལེན་པ་ན་ད གས་འ ང་ བ་དང་། མིག་(༣༩ན)སོགས་དབང་
པོ་དང་ ོ་དག་ནི་རང་གི་རིགས་འ ་ ་མ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པ་ཅན་ ་ ས་ཉིད་འབའ་ཞིག་ལས་ ེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ ར་མིན་ན་ས་ ་ལ་སོགས་པའི་འ ང་བ་ཡང་ད གས་འ ང་ བ་དང་དབང་པོ་དང་སེམས་དང་ ན་པར་ཧ་
ཅང་ཐལ་ཆེས་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་།

མཚམས་ ོར་དང་། །

ས་ ན་མཐོང་བ་གང་དེ་ལ། །

ཅི་ཞིག་ཡོད་འ ར་གང་མེད་པ། །

གང་གིས་ ་ི ནས་མཚམས་ ོར་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ད གས་འ ང་ བ་དང་དབང་སོགས་དེ་དག་ ར་ ེ་བ་ལེན་པའི་ ས་ ་རང་གི་རིགས་འ ་ ི་མར་
མཚམས་ ོར་བར་ ས་པ་དང་ ན་པར་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ ིས་འཆི་བའི་རང་གི་རིགས་འ ་ ི་མ་
མཚམས་མི་ ོར་བའི་ ་ ག་པོ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པར་འ ར་ཏེ་གང་ཡང་མེད་པའི་ ིར་རོ།

། ་མཚན་གང་གིས་ན་

རང་གི་རིགས་འ ་ ་མ་དེས་ ི་ནས་མཚམས་ ོར་བ་མེད་པར་འདོད་དེ་འདོད་མི་རིགས་སོ། །
གཉིས་པ་དབང་སོགས་རང་གི་རིགས་ལ་བ ོས་མེད་ ་འ ང་བ་ལས་འ ང་བར་འདོད་པ་དགག་པ་ནི།

་

རོལ་མཛས་པ་བ་ན་རེ། དབང་སོགས་རང་གི་རིགས་འ ་ ་མ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པར་འ ང་བ་ལས་ ེ་ཡང་ས་ ་
སོགས་ཐམས་ཅད་ད གས་འ ང་ བ་དང་། དབང་པོ་དང་། སེམས་དང་ ན་པར་ཐལ་བའི་ ོན་མེད་དེ། ས་
སོགས་འ ང་བའི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་ལ་སེམས་ཅན་ ི་ས་བོན་མེད་ལ། ས་སོགས་འགའ་ཞིག་མངོན་པར་གསལ་
བའི་སེམས་དང་ ན་པའི་ ོག་ཆགས་ ་འ ར་རོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

གང་ ་ ོད་གཤེར་ལ་སོགས་པ། །

ེ་བོ་ ེ་བར་མི་འ ར་བའི། །(༣༩བ)

ས་སོགས་ཆ་དེ་འགའ་ཡང་མེད། །

དེ་ ར
ི ་ཐམས་ཅད་ས་བོན་བདག །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ས་ ་སོགས་འ ང་བའི་ཆ་གང་ ་ ོད་གཤེར་དང་། མངལ་དང་ ས་ ེས་ལ་སོགས་ ེ་བོ་ ེ་བར་
མི་འ ར་བའི་ས་སོགས་འ ང་བའི་ཆ་དེ་འགའ་ཡང་མེད་པ་དེའི་ ིར།

ས་སོགས་འ ང་བའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ ོག་

ཆགས་ ་ི ས་བོན་ ི་བདག་ཉིད་ ་འ ར་རོ། །
དེས་ན་ས་སོགས་འ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ོག་ཆགས་ ་འ ར་རོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ ར
ི ་དབང་སོགས་རང་རིག་གསལ། །
བ ོས་མེད་པར་ནི་འ ང་ཡིན་ན། །

ཇི་ ར་ཅིས་ནི་ཡོངས་འ ར་བཞིན། །
ན་འ ར་ ད་པར་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ས་སོགས་འ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ོག་ཆགས་ ི་ས་བོན་ཡིན་པ་དེའི་ ིར།

ཡིད་ ོ་དང་དབང་པོ་

ད གས་འ ང་ བ་ལ་སོགས་པ་ མས་རང་གི་རིགས་འ ་ ་མ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པར་ཉེར་ལེན་འ ང་བའི་ ས་
ཁོ་ན་ལས་ནི་འ ང་བ་ཡིན་ན།

ཇི་ ར་ས་སོགས་འ ང་བའི་ཆ་གཅིག་ནི་ ོག་ཆགས་ ་ཡོངས་ ་འ ར་བ་

བཞིན་ ་ས་སོགས་འ ང་བའི་ཆ་ ན་ ོག་ཆགས་ ་འ ར་ཏེ།

ོག་ཆགས་ ི་ཉེར་ལེན་ ེད་པའི་ས་སོགས་དང་

འ ང་བར་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། སེམས་ ས་ ི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་དགག ། ས་སེམས་ ས་གཅིག་པ་དགག
།སེམས་ ས་ ་ི འ ས་ ་ཡིན་པ་དགག ། ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ།

ས་སེམས་ ་ི བདག་ ེན་ཡིན་པ་དགག །ཤི་ ས་ལ་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ་བས་དགག ། ས་

སེམས་ ་ི ཉེར་ལེན་ཡིན་པ་དགག །ཕན་མི་འདོགས་པའི་དོན་(༤༠ན)གཞན་ ེན་དང་བ ེན་པར་འདོད་པ་དགག །
ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ ས་ལ་བ ེན་པ་ ེ་ ག་ ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། དབང་པོ་འ ར་ ེས་ ་སེམས་མི་འ ར་བས་ ེན་ ་ ང་བ། ས་ ག་པ་ཡིན་པས་ ེན་ ་མི་ ང་
བ། ེ་བ་ ི་མ་མེད་པའི་ ་མཚན་དགག །དབང་པོ་དང་བཅས་མ་བཅས་ལ་བ གས་ནས་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། བཅོམ་ ན་འདས་ ་ི ང་དང་འགལ་བ་ ང་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

དབང་ མས་རེ་རེ་ལ་གནོད་ན། །
ཡིད་ ོ་ལ་གནོད་ཡོད་མ་ཡིན། །
འདི་འ ར་ན་ནི་དེ་དག་ ང་། །

འ ར་བ་དག་ ་མཐོང་བ་ཡིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། མིག་སོགས་དབང་པོ་ མས་རེ་རེ་ལ་ ེན་གཞན་ ིས་གནོད་པ་ན། ཡིད་ ོ་ལ་གནོད་པ་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པའི་ ིར། ཡིད་ ོ་ནི་ ས་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ ས་ཡིད་ ོ་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ ོ་འདི་
འདོད་འཇིགས་དང་ ་ངན་སོགས་ ས
ི ་འ ར་ན་ནི་མིག་སོགས་དབང་པོ་དེ་དག་ ང་འ ར་བ་དག་ ་ཚད་མས་
མཐོང་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ཡིད་ ོ་ ས་ལ་མ་བ ེན་ ང་དབང་སོགས་ཡིད་ ོ་ལ་བ ེན་པར་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ ར
ི ་ ོ་གནས་པ་ཡི་ ེན། །

ོ་ཉིད་ལ་ནི་བ ེན་པ་འགའ། །

དབང་པོ་ མས་ ི་ ་ཡིན་པས། །
དེ་ ར
ི ་ ོ་ལས་དབང་པོ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཡིད་ ོ་ ས་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་པར་མིག་སོགས་དབང་པོ་ཡིད་ ོ་ལ་བ ེན་པ་དེའི་ ིར། ཡིད་ ོའ་
ན་གནས་པའི་ ེན་དང་ ་རིགས་འ འི་ ོ་ ་མ་ཉིད་ལ་ནི་བ ེན་པའི་ལས་སེམས་པའི་མིང་ཅན་འགའ་ཞིག་
འདོད་ག གས་ ་ ེས་པའི་དབང་པོ་ མས་ ་ི ་(༤༠བ)ཡིན་ལ།

་ཡིན་པས་དེའི་ ིར། ཡིད་ ོ་ལས་དབང་པོ་

ག གས་ཅན་ མས་ ེ་བ་ཡིན་ནོ། །
གཞན་ཡང་།

དེ་འ འི་ཕན་ དེ ་ཡོད་ ར་ན། །

ས
ི ་ ང་དེ་འ ར་འ ར་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ ་འཆི་ཁ་མའི་ཡིད་ ོ་དེ་ནི་ ར་ ེ་བ་ལེན་པའི་དབང་སོགས་དེ་དང་རིགས་འ ་བའི་དབང་

སོགས་འཕེན་ ེད་ ་ི ར་ཡོད་པར་འ ར་ན།

ིས་ ང་ ར་ ེ་བ་ལེན་པའི་གནས་ བས་དེ་དང་འ ་བར་དབང་

སོགས་འཕེན་ ེད་ ་འ ར་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་བཅོམ་ ན་འདས་ ་ི ང་དང་འགལ་བ་ ང་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ཡིད་ ོ་ ས་ལ་མི་བ ེན་ན།
བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས།

ས་དང་སེམས་ནི་ཕན་ ན་ ེས་ ་ ེད་པ་ཅན་ནོ། །ཞེས་

ཡིད་ ས་ལ་བ ེན་པར་ག ངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེའི་དགོངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ཡི་ཤེས་པས་ཕན་འདོགས་ ར
ི །།
ཡིད་ནི་ ས་ལ་བ ེན་པར་བཤད། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ས་ ས
ི ་ ས་ཤེས་ལ་ཕན་འདོགས་ལ།

ས་དེ་ཡི་ཤེས་པས་བ ད་ནས་ཡིད་ལ་ཕན་འདོགས་པ་

ཡོད་པའི་ ིར་ན། ཡིད་ནི་བ ད་ནས་ ས་ལ་བ ེན་པར་དགོངས་ནས་དེ་ ད་ ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དབང་པོ་མེད་པར་ ོས། །
མ་ཡིན།

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཡིད་ ོ་དབང་པོ་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ཏེ། མིག་སོགས་དབང་པོ་མེད་པར་ཡིད་ ོ་ ེ་བ་མ་ཡིན་
པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཡང་དེ་མེད་པར། །

དེ་ འང་ཕན་ ན་ ་ཉིད་པས། །
དེ་ ར
ི ་ཕན་ ན་ ་ཅན་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་དབང་པོ་དེ་ཡང་(༤༡ན)ཡིད་ ོ་ལ་བ ེན་པར་འ ར་ཏེ། ཡིད་ ོ་དེ་མེད་པར་དབང་པོ་མི་ ེ་
བའི་ ིར།

འདོད་པ་དེ་ ར་ནའང་མིག་སོགས་དབང་པོ་དང་ཡིད་ ོ་གཉིས་ ར་ ེ་བ་ལེན་པའི་ ས་ ་ཡང་ཕན་

ན་ ་གཅིག་གིས་གཅིག་ཤོས་ ་ི ་ཉིད་ ེད་པར་འ ར་ལ། དེ་ཡང་འདོད་ན། ཕན་ ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ཤོས་
་ི ་ ེད་པས་དེའི་ ིར་ ེ་བ་ ི་མར་ཡང་དེ་གཉིས་ཕན་ ན་ ་དང་ ་ཅན་ཏེ་འ ས་ ་ཡིན་པར་འ ར་རོ།
འདོད་ན་ནི་ ེ་བ་ ་ ི་ཡོད་པར་འ བ་བོ། །
གཉིས་པ་ ས་ ག་པ་ཡིན་པས་ ེན་ ་མི་ ང་བ་ནི།

རིམ་ཅན་མིན་ལས་རིམ་ཅན་མིན། །

།

ཅེས་ ོས་ཏེ། རང་རིམ་ཅན་ ་འ ང་བ་མ་ཡིན་པའི་ ས་དེ་ལས་ཡིད་ ོ་རིམ་ཅན་ ་ ེ་བ་མིན་ཏེ།

ས་ ག་པའི་

ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། ས་ ག་ ང་ ེན་ལ་བ ོས་ནས་ཡིད་ ོ་རིམ་ཅན་ ་བ ེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ད་པར་ཅན་མིན་བ ོས་པའང་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ས་ ་ི ེན་ལ་བ ོས་ནས་ཡིད་ ོ་རིམ་ཅན་ ་བ ེད་པའང་མེད་དེ།

ས་ཅན་ ི་ ད་པར་ ་ ས་

པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ ག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

ས་ལས་རིམ་ ིས་ ོ་འ ར་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ཡིད་ ོ་ ་མ་ མས་རིམ་ཅན་ ་ ེ་བ་ལ་བ ོས་ནས་ ས་ལས་རིམ་ ིས་ཡིད་ ོ་ ི་མ་ མས་ ེ་

བར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།
དེ་ཡིའང་རིམ་པ་གསལ་བར་ ེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ས་དེ་ཡིའང་ ་ ི་རིམ་པ་གསལ་བར་ ེད་པ་ཡིན་པར་འ ར་ཏེ།

ས་ལ་བ ེན་པའི་ཡིད་ ོ་

ལ་ ་ ིའི་རིམ་པ་ བ་པའི་ ིར་རོ། །
དེའི་ག ང་(༤༡བ)འ གས་པར་ ་བའི་ ིར།

ད་ཅིག་ ་མ་ ་མ་ནི། །

ད་ཅིག་རེ་རེ་ ོན་མེད་དེའི། །
་ཡིན་དེ་ཡི་ ར
ི ་ན་ ། །

ཐམས་ཅད་ཚ་ན་མཐོང་བ་ཉིད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ར་ ེ་བ་ལེན་པའི་ ས་ ་ ས་དང་། དབང་པོ་དང་། ཡིད་ ོ་དེ་དག་གི་ ད་ཅིག་ ་མ་ ་མ་ནི་

རང་གི་རིགས་འ ་ ད་ཅིག་རེ་རེ་ ོན་མེད་པའི་ ི་མ་ ི་མ་དེའི་ ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་ན། ཡིད་ ོ་དང་དབང་པོ་ ད་
ཅིག་ ་མ་ ་མ་ མས་ ད་ཅིག་ ི་མ་ ི་མའི་ ་ཡིན་པར་འཆི་བའི་འོག་རོལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ཚ་ན་

ཚད་མས་མཐོང་བ་ཉིད་ ་འ ར་རོ། །
ག མ་པ་ ེ་བ་ ི་མ་མེད་པའི་ ་མཚན་དགག་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ཡིད་ ོ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་
དག་ ད་ཅིག་ ་མ་ ་མ་ ད་ཅིག་ ི་མ་ ི་མའི་ ་ཡིན་པར་འཆི་བའི་འོག་རོལ་ ་ཡང་མཐོང་བ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།
འདི་ ར། ལམ་པོ་ཆེའི་ ེས་ ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་ཆོས་ཅན། སེམས་ ི་མ་མཚམས་ ོར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འཆི་
སེམས་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། ད ་བཅོམ་པར་འདོད་པའི་འཆི་སེམས་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མཐའ་མའི་སེམས་ནི་སེམས་གཞན་དང་། །
མཚམས་ ོར་བ་ལ་འགལ་ཅི་ཡོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ེས་པའི་ཐ་མ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་ཆོས་ཅན། ལམ་པོ་ཆེའི་ ེས་ ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་རིག་པ་ ི་མ་
མཚམས་མི་ ོར་བར་ བ་པར་ ེད་པའི་འགལ་ ་དམིགས་པའི་ གས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ ི་མ་
ནི་གཞན་དང་མཚམས་ ོར་བ་ལ་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་པའི་ ིར།
དེས་ན་དཔེ་མི་འཐད་དོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

ད ་བཅོམ་སེམས་(༤༢ན)གང་ཡིན་དེ་ཡང་། །
གང་ལས་མཚམས་ ོར་མེད་པར་འདོད། །
ཚད་མས་མ་ བ་དོན་ཅན་ ི། །

བ་མཐའི་ ེས་ ་འ ང་ངམ་ཅི། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

་རོལ་མཛས་པ་བ་ ེད་ད ་བཅོམ་པ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ བ་ ེད་གང་ལས་

རིག་པ་ ི་མ་མཚམས་ ོར་བ་མེད་པར་ བ་པའི་མ ན་དཔེར་འདོད་དེ། ེད་ལ་ད ་བཅོམ་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། དེ་ལ་མ་ བ་ ང་སངས་ ས་པའི་ བ་མཐའ་ལས་མར་མེ་ཤི་བ་ ར་དེ་ཡི་སེམས་ནི་ མ་པར་ཐར་ཞེས་
བཤད་པས་མ ན་དཔེར་བཀོད་པའོ་ཞེ་ན། སངས་ ས་པའི་ ང་དེ་ཚད་མ་ཡིན་ན་ ེ་བ་ ་ ི་ཡོད་པར་ བ་ལ།
ཚད་མ་མིན་ན་ ་རོལ་མཛས་པ་བ་ ེད་ ང་དོན་ཚད་མས་མ་ བ་པའི་དོན་ཅན་ ི་སངས་ ས་པའི་ བ་མཐའི་
ེས་ ་འ ང་བར་ ས་ནས་ད ་བཅོམ་པ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་དེ་མ ན་དཔེ་ཡང་དག་ ་མཐོང་ངམ།
མས་མ་ བ་པ་མ ན་དཔེ་ཡང་དག་ ་བཀོད་པ་མི་རིགས་སོ། །

ཅི་ ེ་ཚད་

་རོལ་མཛས་པ་བ་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དེ་ ་ ལ་ ར
ི ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ད ་བཅོམ་པ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་དེས་སེམས་ ི་མ་མཚམས་མི་ ོར་ཏེ། སེམས་ ི་མ་དེའི་
་ ས་དབང་ད གས་འ ང་ བ་སོགས་དང་ ལ་བའི་ ིར་ཞེ་ན། བཤད་པ།

དེ་ཉིད་འདིར་ནི་ཅིས་མ་བ ོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ས་དང་། དབང་པོ་དང་། ད གས་འ ང་ བ་སོགས་དང་ ལ་བ་དེ་ཉིད་ ེས་ ་འཆི་ཁ་མའི་

སེམས་སེམས་ ི་མ་དང་མཚམས་མི་ ོར་བ་ བ་པ་འདིར་ནི་ བ་ ེད་ཡང་དག་ ་ཅེས་མ་བ ོད་དེ་བ ོད་རིགས་
སོ། །འདོད་པ་(༤༢བ)ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན། ས་དང་། དབང་པོ་དང་། ད གས་འ ང་ བ་སོགས་དང་ ལ་བ་ཆོས་ཅན།
ེས་ ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་སེམས་ ི་མ་མཚམས་མི་ ོར་བར་ བ་པའི་ གས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

བ་

པ་མ་ངེས་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་དབང་པོ་དང་བཅས་མ་བཅས་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ་ལ། དགག་པ་དངོས། རིགས་པའི་ མ་ ངས་
གཞན་ ིས་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཡིད་ ོ་ ས་ལས་ ེ་བ་ཡིན་ན་དབང་པོ་དང་བཅས་པའི་ ས་ལས་ ེ་བའམ། འོན་ཏེ་དབང་པོ་མེད་
པའི་ ས་ལས་ ེ་བ་གང་ཡིན།

ོགས་དང་པོ་ ར་ན་དབང་པོ་རེ་རེ་ལས་ ེ་བའམ། ཐམས་ཅད་ཚགས་པ་ལས་

ེ།
དང་པོ་ ར་རོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

དེ་ ོ་བཞིན་ ་འཛན་འ ར་ ར
ི །།

དབང་པོ་བཅས་ལས་ཡིད་ཤེས་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཡིད་ཤེས་ ོག་པ་དེ་མིག་དབང་ལས་དངོས་ ་ ེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་མིག་དབང་དེ་ལ་བ ེན་
པའི་ ོ་མིག་ཤེས་བཞིན་ ་ག གས་གསལ་བར་འཛན་པར་འ ར་བ་ལས་དེ་ ར་མ་ཡིན་པའི་ ིར།
བདག་ ེན་མིག་གི་དབང་པོ་དང་བཅས་པའི་ ས་པ་ལས་ཡིད་ཤེས་དེ་དངོས་ ་ ེས་པ་མིན་ནོ། །
འོན་ཏེ་དབང་པོ་ ན་ཚགས་པ་ལས་ ེའ་ོ ཞེ་ན། བཤད་པ།

དེས་ན་

ཤེས་བ ེད་ ས་པ་ཐ་དད་ ར
ི །།
ན་ལས་ ང་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། མིག་སོགས་དབང་པོ་ ་ལ་སོ་སོར་རང་གི་ ལ་ག གས་ ་སོགས་གསལ་བར་འཛན་པའི་ཤེས་པ་
སོ་སོར་བ ེད་པའི་ ས་པ་ཐ་དད་པར་ཡོད་ །ི

ལ་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་འཛན་པའི་ཤེས་པ་བ ེད་པའི་ ས་

པ་མ་མཐོང་བའི་(༤༣ན) ིར་ན་མིག་སོགས་དབང་པོ་ ན་ཚགས་པ་ལས་ ང་ག གས་སོགས་ ག་ཀ་གསལ་
བར་འཛན་པའི་ཡིད་ ོ་ ེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
ང་གི་ ་ནི་དབང་པོ་རེ་རེ་ལས་མི་ ེ་བར་མ་ཟད་ཅེས་པའོ།

།དེ་ ར་མ་ཡིན་ན་ཡིད་ ོ་གཅིག་གིས་ ང་ ལ་

ག་ཀ་གསལ་བར་འཛན་པས་དབང་པོ་ ་མ་དོན་མེད་ ་འ ར་རོ། །
ོགས་གཉིས་པ་ ར་དབང་པོ་མེད་པའི་ ས་ལས་ ེའ་ོ ཞེ་ན།
བཤད་པ།

སེམས་མེད་ཉིད་ ར
ི ་གཞན་ལས་མིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

དབང་པོ་མ་ཡིན་པའི་ ་དང་སེན་མོ་སོགས་ནི་རང་གི་བདག་འ ས་སེམས་ ི་ ེད་ ེད་ ་མེད་པ་

ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ན། མིག་སོགས་དབང་པོ་ལས་གཞན་པའི་ ་དང་སེན་མོ་སོགས་ལས་ཡིད་ ོ་ ེ་བ་མིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། ཡིད་ ོ་ནི་ ས་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ཏེ།

ན་ཅིག་གནས་པའི་ ིར། དཔེར་ན། མར་མེ་དང་དེའི་འོད་

བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་གཅིག་ ར
ི ་ན་ ན་ཅིག་གནས། །

དབང་བཞིན་ག གས་དང་རོ་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ཡིད་ ོ་དང་ ས་གཉིས་ནི་ ་འཕེན་ ེད་ ི་ལས་གཅིག་གིས་འཕངས་ནས་ ན་ཅིག་ ་ ེས་པའི་

ིར་ན། ཡིད་ ས་གཉིས་ ན་ཅིག་ ་གནས་པ་ནི་ཡིན་ལ། དེ་ཙམ་ ིས་ ེན་དང་བ ེན་པར་མི་འ ར་ཏེ། དཔེར་
ན། མིག་སོགས་དབང་པོ་ ་ ན་ཅིག་ ་གནས་ ང་ ེན་དང་བ ེན་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དང་། ་རམ་ ི་ག གས་
དང་རོ་གཉིས་ ན་ཅིག་ ་གནས་ ང་ཕན་ ན་ ེན་དང་བ ེན་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ། ཡིད་ ོ་ ས་ལ་བ ེན་ཏེ། ས་འ ར་ན་ཡིད་འ ར་བར་མཐོང་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དོན་ ི་ ོ་ནས་འ ར་བ་(༤༣བ)ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཡིད་ ོ་དེ་ ས་ག ང་དོན་ ི་ ལ་ ་ ས་པའི་ ོ་ནས་ ས་འ ར་ན་ཡིད་ ོ་དེའང་འ ར་བ་ཡིན་
ི།

ས་ ས
ི ་བདག་ ེན་ ས་པའི་ ོ་ནས་འ ར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། གཞན་ ི་ ག་མཐོང་བ་ལས་བ ལ་

བ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་རིགས་པའི་ མ་ ངས་གཞན་ ིས་དགག་པ་ནི།

ག་ ་དེ་ཡི་ ེས་འ ག་ ར
ི །།

གང་ཞིག་ཡོད་པས་ཕན་འདོགས་ དེ ། །
དེ་ ་དེ་ ར
ི ་བ ན་པ་དང་། །

ེས་ ར
ི ་ཞེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འ ས་ ་ནི་ ག་ ་རང་གི་ ་གང་ཡིན་དེའི་ ེས་ ་འ ག་པའི་ ིར་དང་། གང་ཞིག་ ་ཡོད་པས་
རང་གི་འ ས་ ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་ ེད་པ་དེ་འ ་བ་ནི་འ ས་ ་དེའི་ ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར།

བཅོམ་ ན་འདས་

ས
ི ་ ང་ ་ ་ ང་པའི་མདོ་ལས། འདི་ཡོད་པས་འདི་འ ང་། ཞེས་ ་མཚན་ཅན་ ི་བ ན་པ་གནས་གཞིའི་ ་
དང་། འདི་ ེས་པའི་ ིར་འདིར་ ེ། ཞེས་ ་པ་འ ང་ ངས་ ི་ ས་ནི་ ་དང་འ ས་ འི་ མ་པར་ད ེ་བ་བཤད་
པ་ཡིན་ལ། དེ་ ་ འི་ ་འ ས་ ་ི འ ེལ་བ་ ས་སེམས་གཉིས་ལ་མ་མཐོང་ངོ་། །
འདི་ལ་ ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ་ནི།
ས་དང་སེམས་ནི་ ་འ ས་ ་མི་འ བ་ ེ། མངལ་ལ་སོགས་པར་ ར་དམིགས་ཤིང་སེམས་ ིས་
དམིགས་པར་ངེས་པའི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ན་ལས།
ཡིད་ནི་ ས་ ་ི འ ས་ ་མ་ཡིན་ཏེ། ག་ ་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ།
།

དེས་ན་ ས་ཉིད་སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཙམ་ ེད་ ིད་ ང་ཉེར་ལེན་ ི་ ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་(༤༤ན)བ ན་པའི་
ིར།

འགའ་ཞིག་ཚ་ན་སེམས་ ན་ལ། །

ཕན་འདོགས་ དེ ་པའང་ཡིན་ ་ ེ། །

མ་སོགས་ལ་ནི་མེ་སོགས་བཞིན། །

དེ་ཙམ་ ིས་ནི་ ོག་པ་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འདོད་པ་དང་ག གས་ ་ི ཁམས་ ་ ེ་བའི་གནས་ བས་འགའ་ཞིག་གི་ཚ་ནི་ ས་ ིས་ ས་ཤེས་
དངོས་ ་བ ེད་པའི་ ོ་ནས་ ས་ཤེས་ ་ི ེས་ ་འ ང་བའི་སེམས་ ི་ ན་ལ་བ ད་ནས་ཕན་འདོགས་པར་ ེད་
པའང་ཡིན་པ་ནི་ ་ ེ། དེ་ཙམ་ ིས་ནི་ ས་སེམས་ ི་ཉེར་ལེན་ ི་ ར་མི་འ ར་ཏེ།
པ་མིན་པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན།

ས་ལོག་པས་སེམས་ ོག་

མ་པ་སོགས་ལ་ནི་མེ་ལ་སོགས་པས་ཕན་འདོགས་ ང་མེ་ལོག་པ་ན་ མ་པ་

ོག་པ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཤི་ ས་ལ་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ་བས་དགག་པ་ལ། ཐལ་བ་དངོས། མ ན་ ེན་མེད་པ་དགག །
འགལ་ ེན་ཉེ་བར་གནས་པ་དགག །རང་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ས་ནི་གནས་པ་ཉིད་ན་སེམས། །

ོག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཤི་བའི་འོག་རོལ་ ་སེམས་ ་ི ་ ས་ནི་མ་འགགས་པར་གནས་པ་ཉིད་ ི་ ིར་ན། ཤི་བའི་ ས་ལ་
སེམས་ ོག་པ་མེད་པར་གནས་པར་ཐལ་བར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་མ ན་ ེན་མེད་པ་དགག་པ་ནི། ཤི་བའི་ ས་ལ་སེམས་ ི་མ ན་ ེན་ད གས་འ ང་ བ་མེད་པས་
སེམས་གནས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

དེ་ཡོད་ཡོད་དང་དབང་ ར་ ར
ི །།
དེ་ལས་འ ང་ བ་དེ་མ་ཡིན། །

ང་འ ནི ་པ་དང་འ ེན་པ་ནི། །

འབད་ ོལ་མེད་པར་གང་ལས་ཡིན། །(༤༤བ)
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཡིད་ ོ་དེ་ཡོད་ན་ད གས་འ ང་ བ་ཡོད་པ་དང་། ད གས་འ ང་ བ་དེ་ཡང་ཡིད་ ོའ་གཞན་
དབང་ ་ ར་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ན། ཡིད་ ོ་དེ་ལས་ད གས་འ ང་ བ་ ེ་བ་ཡིན་ ི། ད གས་འ ང་ བ་དེ་ལས་
ཡིད་ ོ་ ེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར་ ེས་ ས་ ང་ ིར་འ ིན་པ་དང་ནང་ ་འ ེན་པ་ནི་སེམས་ ི་འབད་ ོལ་མེད་
པར་གང་ལས་ ས་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་ནོ། །
འདི་ལ་ ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོས།
དཔེར་ན། འདོད་པ་མངོན་ ་སོང་བ་ཅན་ ིས་ལག་པའི་བ ང་བ་དང་བ མ་པ་ ་ ་ ེ། ད གས་
འ ང་ བ་དག་ ང་སེམས་ ་ི འདོད་པའི་དབང་གིས་འ ག་པ་དང་ ོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ནི་རང་
བཞིན་ ི་གཏན་ཚགས་སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །
དེས་ན་ད གས་འ ང་ བ་སེམས་ ་ི ་ཡིན་ན། ད གས་འཕེལ་འ ིབ་དག་གིས་སེམས་ ང་འཕེལ་འ ིབ་
་འ ར་རོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་དག་ ལ་ ང་འ ིབ་པ་ལས། །

ལ་ ང་འ ིབ་པ་ཐོབ་པར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ད གས་འ ང་ བ་སེམས་ ་ི ་ཡིན་ན། ད གས་འ ང་ བ་དེ་དག་ ལ་ ་ ང་ཞིང་འཕེལ་བ་
དང་འ ིབ་པ་ལས་སེམས་ ང་ ལ་ ་ ང་ཞིང་འཕེལ་བ་དང་འ ིབ་པ་རིགས་པས་ཐོབ་པར་འ ར་ཏེ། ད གས་
འ ང་ བ་སེམས་ ་ི ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ས།
དཔེར་ན། ཤིང་ལ་འཕེལ་བ་དང་འ ིབ་པ་དག་གིས་ ་མཚ་ཆེན་པོ་ལ་འཕེལ་བ་དང་འ ིབ་པ་མེད་པ་
བཞིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
རིགས་པ་དེས་ ས་ད གས་ ་ི ་ཡིན་པ་ལའང་མ ངས་སོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་དག་ལ་(༤༥ན)ཡང་ཐལ་བ་མ ངས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ས་ད གས་འ ང་ བ་ ་ི ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཤི་བའི་ ས་ལ་ད གས་

འ ང་ བ་ཡོད་པ་དང་དེ་ཡོད་པས་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ་བ་མ ངས་ཏེ། ད གས་ ི་དངོས་ ་ ས་གནས་པའི་
ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། སེམས་ ན་ཆད་པ་མེད་པའི་ ིར་ཤི་བའི་ ས་ལ་སེམས་གནས་པར་ཐལ་བ་ ོད་ལའང་མ ངས་སོ་
ཞེ་ན།
བཤད་པ།

སེམས་ ་ཡིན་ན་མ ངས་མ་ཡིན། །

གནས་པའི་འཕེན་ དེ ་གཞན་དག་ ང་། །
གང་ ར
ི ་ ་ནི་ཡིན་པར་འདོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་སེམས་ཉིད་ད གས་འ ང་ བ་ལས་མི་ ེ་བར་སེམས་ ་མའི་ ་ལས་ ང་ཞིང་ ས་ལ་
གནས་པའི་ལས་ཟད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ན། ཤི་བའི་ ས་ལ་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་ ོན་མ ངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་ ས་སེམས་ ན་ཅིག་ ་གནས་པ་ཅི་ཡིན་ཅེ་ན། གང་གི་ ིར།

ས་སེམས་ ན་ཅིག་ ་གནས་པའི་འཕེན་

ེད་ ་ི ལས་གཞན་དག་ ང་ ས་སེམས་ ན་ཅིག་ ་གནས་པའི་ ་ནི་ཡིན་པར་འདོད་པ་དེའི་ ིར།

ས་སེམས་

་ི ་མ་ཡིན་ ང་རེ་ཞིག་ ས་སེམས་ ན་ཅིག་ ་གནས་པའི་ ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ས།
དེས་ན་འཕེན་པར་ ེད་པའི་དབང་གིས་གནས་པའི་ ས་ངེས་པ་ཡིན་པས་དེ་ ར་ན་དེ་ཕན་ཆད་རབ་ ་
འ ག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་མ ངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་།
ན་ལས།
གནས་པ་འཕེན་པར་ ེད་པའི་ ་གཞན་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ ིར་ཞེས་ ་བ་ལ་ ོན་མ ངས་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །གང་ལས་ཤེ་ན། སེམས་ནི་སེམས་ ་ི ་ཅན་ཡིན་(༤༥བ)ན་ཡང་ངོ་། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་མཚན་
གང་གིས་གནས་པ་ཞེས་ ་བ་ ས་ ང་ཟད་ཅིག་ ོད་པའོ། ། ས་ལ་སེམས་གནས་པ་འཕེན་པར་ ེད་
པའི་ ་གཞན་མ་རིག་པ་འ ་ ེད་ ་ི བག་ཆགས་ ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ག མ་པ་འགལ་ ེན་ཉེ་བར་གནས་པ་དགག་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ ོང་ ་ལ་སོགས་བཞིན། །

ཉེས་པས་མི་མ ན་ ས་ ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དཔེར་ན། ་ལ་སོགས་པ་ ན་པའི་ ོང་ ་ལ་སོགས་པས་མར་མེ་ལ་སོགས་པ་མི་བ ེད་
པ་བཞིན་ ་འགལ་ ེན་ཉེས་པ་ ང་མ ིས་ ས
ི ་མི་མ ན་པའི་གེགས་ ས་པའི་ ིར། ཤི་བའི་ཚ་ ས་ཡོད་ ང་ཤི་
ས་སེམས་གནས་པའི་ ་མིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཤི་བས་ཉེས་པ་མཉམ་འ ར་ཚ། །
ར་ཡང་འཚ་བ་དག་ ་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་ཤི་བས་ ང་འགལ་ ེན་ཉེས་པ་རིམས་དང་ ག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཤི་བ་དང་མཉམ་ ་ལོག་ཅིང་
མ ན་ ེན་ ས་ལ་ཚང་བར་ ར་པ་དེའི་ཚ་ན། ཤི་ ས་ ར་ཡང་སེམས་དང་བཅས་ཤིང་འཚ་བ་དག་ ་འ ར་རོ་
ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་མེ་ནི་ ོག་ན་ཡང་། །

ཤིང་གི་འ ར་བ་མི་ ོག་བཞིན། །
དེ་ནི་ ོག་པ་མེད་ཅེ་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཤིང་འ ར་བའི་ ་མེ་ནི་ ོག་ན་ཡང་མེས་ ས་པའི་ཤིང་གི་འ ར་བ་སོལ་བ་ལ་སོགས་པ་
ར་ཡང་ཤིང་ ་མི་ ོག་པ་བཞིན་ ་སེམས་འ ར་བའི་ ་རིམས་ལ་སོགས་པ་ ོག་ན་ཡང་ཤི་བའི་གནས་ བས་
ན་རིམས་ ས
ི ་འ ར་བ་སེམས་དེ་ནི་ ར་ཡང་ ོག་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མ་ཡིན་གསོ་ ོར་ཡོད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་(༤༦ན)ཏེ། རིམས་དང་ ག་ལ་སོགས་པའི་ ོན་ ིས་ ས་དང་སེམས་ ོག་པ་མེད་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།
ནད་གསོ་བའི་ ན་ ི་ ོར་ཐབས་ཡོད་པས་ ར་ ོག་ ་ ང་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
ར་ ོག་པ་དང་མི་ ོག་པའི་ཆོས་ཅན་གཉིས་ཡོད་པར་བ ན་པའི་ ིར།

ར་མི་འ ང་བར་འགའ་ཞིག་ནི། །

ལ་ལར་འ ར་བ་ ེད་པར་ དེ ། །

འགའ་ཞིག་ ོག་པ་ཡིན་ ར
ི ་དཔེར། །
ཤིང་དང་གསེར་ལ་མེ་བཞིན་ནོ། །
དང་པོ་ ང་ཡང་ ོག་པ་མིན། །

ར་ ོག་ ང་བར་འ ར་ ས་གང་། །

དེ་ནི་ ར་ཡང་འ ང་འ ར་ཏེ། །
གསེར་ ི་ ་བ་ཉིད་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ར་མི་འ ང་བར་ ས་པའི་ཆོས་ཅན་འགའ་ཞིག་ནི་གནས་ བས་ལ་ལར་མི་ ོག་པའི་འ ར་བ་

ེད་པར་ ེད་པའང་ཡོད་ལ། ཆོས་ཅན་འགའ་ཞིག་ནི་འ ར་བ་ ར་ ོག་པ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ ིར། མ་པ་ཐམས་
ཅད་ ་འ ར་བ་མི་ ོག་པར་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མེས་ཤིང་ལ་སོལ་བ་ལ་སོགས་པ་ ར་མི་ ོག་པའི་
འ ར་བ་བ ེད་པ་དང་། གསེར་ལ་མེས་ ་བའི་འ ར་བ་བ ེད་ནས་ ར་ཡང་ ་བར་འ ར་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་
ན་ ར་ ོག་ ་མི་ ང་བ་ནི་དང་པོ་མེས་ ས་པའི་སོལ་བ་ ང་ ་ཡང་ཤིང་ ་ ོག་པ་མིན་ལ།

རིམས་དང་ ག་

སོགས་ ས
ི ་ ས་དང་སེམས་ལ་ ར་ ོག་ ་ ང་བར་འ ར་བ་བ ེད་པར་ ས་པ་འཆི་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ིས་
འ ར་བ་ཆེན་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ར་ཡང་ ོག་ཅིང་ནད་མེད་པ་འ ང་བར་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན། མེས་བ ས་པའི་
གསེར་ ི་ ་བ་ཆེན་པོ་ཡང་མེ་དང་ ལ་བ་ན་ཤིན་(༤༦བ) ་ ་བ་ཉིད་ ་འ ར་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ ་ ན་
གཉིས་ཀའིའ།ོ །
བཞི་པ་རང་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། ནད་འགའ་ཞིག་གསོ་ ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་
ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ང་ཟད་གསོ་ ་མིན་བ ོད་པ། །

འཆོས་ དེ ་ ེད་པར་དཀའ་ ར
ི ་རམ། །
ཚ་ཟད་ ར
ི ་རོ་ཉེས་འབའ་ཞིག །
ཡིན་ན་གསོ་མིན་མེད་པ་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ནད་ ་ི རིགས་འགའ་ཞིག་ ང་ཟད་ ང་གསོ་ ་མིན་པར་བ ོད་པའི་ ་མཚན་ནི། ནད་འཆོས་པར་
ེད་པའི་ ན་དང་ ན་པ་ ེད་པར་དཀའ་ཞིང་འ ད་པར་མི་ ས་པའི་ ིར་རམ།
ཚ་ཟད་པའི་ ིར་ན་གསོ་ ་མ་ཡིན་པའི་ནད་ ་བ ོད་པ་ཡིན་ལ།

ོན་ ི་ལས་ ིས་འཕངས་པའི་

ན་དང་ ན་པ་ ེད་ཅིང་འཕེན་ ེད་ ི་ལས་དང་

ཚ་མ་ཟད་ན་ནི་དེ་གསོར་ ང་བ་ཡིན་ནོ། ། ེད་ལ་ནད་དེ་ ོན་ ི་ལས་དང་སེམས་ ་མ་ ོན་ ་མ་སོང་བར་ཉེས་
པ་བད་ཀན་དང་མ ིས་པ་སོགས་འབའ་ཞིག་གིས་བ ེད་པ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ ིར་ན་གསོ་བར་ ང་བ་མིན་པ་
མེད་པ་ཉིད་ ་འ ར་ཏེ། ར་འ ང་བའི་འ ར་བ་ ོམ་པར་ ེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
གཞན་ཡང་།

ཤི་བའི་ ག་སོགས་ ོག་ ར
ི ་རམ། །
དེ་ཡི་སོས་ཟིན་བཅད་ལས་ ང་། །
འ ར་བའི་ ་དང་ ལ་བ་ན། །

དེ་ཅིས་ ར་ཡང་འཚ་མི་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོག་ཆགས་ཤི་བའི་ ས་ལས་ ག་དང་རིམས་ལ་སོགས་པ་ ོག་པའི་ ིར་རམ།

ེས་ ་ཤི་བ་ན་

ས་ ་ི ག་དག་ ག་ ལ་དེ་ཡི་སོས་ཟིན་པའི་ འི་གནས་གང་ཡིན་དེར་ ས་པར་འ ར་བ་དེ་བཅད་པ་
(༤༧ན)ལས་ ང་འགལ་ ེན་འཆི་བར་འ ར་བའི་ ་ ག་སོགས་དང་ ལ་ཞིང་འཚ་བའི་མ ན་ ེན་ ས་ཚང་
བར་ཡོད་པས་ན། ག་ ལ་སོགས་ ་ི ེན་ ིས་ཤི་བ་དེ་ཅིས་ཏེ་ ར་ཡང་འཚ་བར་མི་འ ར་ཏེ་འ ར་རོ། །
དེ་བས་ན།
ས་ནི་གནས་པ་ཉིད་ན་སེམས། །
ོག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འ ར། །

ཞེས་པའི་ཐལ་བ་སོ་ན་གནས་སོ། །
ག མ་པ་ ས་སེམས་ ་ི ཉེར་ལེན་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི།

ཉེར་ལེན་འ ར་བ་མེད་པ་ན། །

ཉེར་ལེན་ཅན་དག་འ ར་བར་ནི། །

དེ ་པར་མི་ ས་དཔེར་འཇིམ་པ། །

འ ར་བ་མེད་པར་ མ་སོགས་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཇི་ ར་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ ་ ས་གཞན་འཕེལ་འ ིབ་ ་འ ར་བ་མེད་པ་ན། ཉེར་ལེན་ཅན་ ི་འ ས་
་སེམས་དག་འཕེལ་འ ིབ་ ་འ ར་བར་མི་ ེད་པར་ནི་ ས་ཏེ། དཔེར་ན། འཇིམ་པ་འ ར་བ་མེད་པར་ ་ མ་
སོགས་ ་འ ར་བ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །
དེ་བས་ན་ཉེར་ལེན་འ ར་བ་མེད་པར་འ ས་ ་འ ར་བ་མི་རིགས་སོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དངོས་གང་འ ར་བ་མེད་པ་ན། །

དངོས་གང་གང་ཞིག་ མ་འ ར་བ། །
དེ་དེའི་ཉེར་ལེན་མི་རིགས་ཏེ། །

བ་ལང་བ་མེན་ལ་སོགས་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དངོས་པོ་གང་ ་འ ར་བ་མེད་པ་ན་དངོས་པོ་གང་ཞིག་དེ་ མ་པར་འ ར་བ་དེ་ནི་ ་དེའི་ཉེར་ལེན་
་མི་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན། བ་ལང་འ ར་བ་མེད་པར་བ་མེན་འ ར་བར་ ས་པས་ནི་བ་ལང་བ་མེན་ ི་ཉེར་ལེན་
མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་མེ་ ་ལའང་དེ་བཞིན་ནོ། །
དཔེ་དེ་བཞིན་ ་ ས་སེམས་གཉིས་ལ་ཡང་འ ར་རོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

སེམས་དང་ ས་(༤༧བ) ང་དེ་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། སེམས་དང་ ས་གཉིས་ ང་ཉེར་ལེན་ཅན་དང་ཉེར་ལེན་ ་མ་ བ་པ་ནི། དཔེར་ན། མེ་དང་ ་ལ་
ེས་ ་འ ོ་ ོག་མ་ བ་པས་ཉེར་ལེན་ཅན་དང་ཉེར་ལེན་ ་མ་ བ་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་དག་ན་རེ།

ས་སེམས་ ན་ཅིག་ ་གནས་པར་ངེས་པས་དེ་དག་ནི་ཉེར་ལེན་དང་ཉེར་ལེན་ཅན་ཡིན་ཏེ།

ོན་མེ་དང་ ོན་མེའི་འོད་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ ་ ན་ཅིག་ དེ ་པ་ལས། །

ེ་བའི་འ ས་ ་ ན་ཅིག་གནས། །

མེ་དང་ཟངས་མའི་ ་ཉིད་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།
ཅིག་ ེད་པ་དང་།

ས་དེའི་ཉེར་ལེན་ ི་ ་མངལ་ ི་གནས་ བས་ ་ ར་ ར་པོ་ལ་སོགས་པས་སེམས་ ི་ ན་
སེམས་ ས
ི ་ ས་ ་ི ཉེར་ལེན་ ི་ འི་ ན་ཅིག་ ེད་ ེན་ ་ ར་པ་ལས་ ེ་བའི་འ ས་ ་

ཚགས་པ་གཅིག་ཡིན་པས་ ས་སེམས་གཉིས་ ན་ཅིག་ ་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མེས་ཟངས་བ ས་པའི་
ཚ་ན་མེ་དང་ཟངས་མའི་ ་བ་ཉིད་ ན་ཅིག་ ་གནས་ ང་ཉེར་ལེན་དང་ཉེར་ལེན་ཅན་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །
བཞི་པ་ཕན་མི་འདོགས་པའི་དོན་གཞན་ ེན་དང་བ ེན་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ།

འགོག་ ེད་ ི་རིགས་པ་

དངོས། དེ་ལ་ ོད་པ་ ོང་བ། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ེན་དང་བ ེན་པར་མི་འཐད་པའི་ ་མཚན། ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ཡོད་མེད་དག་ལ་ ེན་མེད་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། སེམས་ནི་རང་གནས་པར་ཡོད་ན་ ེན་མི་དགོས་ལ། རང་གནས་པར་མེད་པ་དག་ལ་གང་ཡང་ ེན་
་དགོས་པ་མེད་པའི་ ིར།

ས་ ས
ི ་སེམས་གནས་པར་ ས་པའི་ ོ་ནས་སེམས་ ས་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་

(༤༨ན)ནོ། །
ས།
གང་གིས་གང་ལ་ ང་ཟད་ ང་མི་ ེད་པ་དེ་ནི་དེའི་ ེན་མ་ཡིན་ཏེ། འབིགས་ ེད་ ིས་གངས་ཅན་ ་
འོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

མ་ཡིན་ཡོད་པའི་གནས་ ་ནི། །
ེན་ཡིན་ཅེ་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དེ་ ར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

ས་དེས་སེམས་ བ་ཟིན་ཡོད་པ་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་ ་ ེད་

པའི་ ོ་ནས་ནི་སེམས་ ་ི ེན་ ེད་པ་ཡིན་ཅེ་ན།
འོ་ན་ ས་ ས
ི ་ ས་པའི་སེམས་ ་ི གནས་པ་སེམས་དང་གཅིག་གམ་ཐ་དད་གང་ཡིན། དང་པོ་ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འདི་ ེན་མེད། །

གནས་པ་པོ་ལས་གཞན་མིན་ ར
ི །།
གཞན་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ ་ཉིད། །

དེས་ན་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་ ས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། སེམས་འདི་ ེན་ ས་ ས
ི ་གནས་པར་ ས་པ་མེད་དེ།

ས་མེད་ ང་གནས་པ་པོའ་སེམས་ལས་

གནས་གཞན་མིན་པའི་ ིར་རོ། །
ོགས་གཉིས་པ་ ར་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་ཡང་ ས་དེས་ནི་སེམས་ ི་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་གནས་པར་ ས་ཏེ་མ་
ས་པར་ཐལ། གནས་པ་སེམས་དང་ ས་གཅིག་མི་བ ེད་པར་སེམས་དང་ ས་གཞན་པའི་གནས་པ་དེའི་ ་ཁོ་
ན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི།

འཇིག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། སེམས་ནི་ནམ་ཡང་འཇིག་པ་མེད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ ར་ཏེ། མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་ ་ ས་
ག་བ ན་ ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།
གལ་ཏེ་དེ་འཇིག་ ་ལས་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ས་ ས
ི ་སེམས་གནས་པར་ ེད་མོད་ ི། འོན་ ང་སེམས་དེ་འཇིག་ ་དང་འ ད་པ་

ལས་འཇིག་པར་(༤༨བ)འདོད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ལའང་ཐལ་བ་མ ངས་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་འདོད་པ་ལའང་འཇིག་ ་རང་དང་དོན་གཞན་ ་ ར་པའི་འཇིག་པ་བ ེད་དམ། དོན་གཞན་
མ་ཡིན་པའི་འཇིག་པ་བ ེད།
དང་པོ་ ར་ན།
འཇིག་པ་པོ་ལས་གཞན་མིན་ ིར། །
གཞན་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ ་ཉིད། །
དེས་ནི་འཇིག་པ་ཅི་ཞིག་ ས། །
ཞེས་པའི་ཐལ་བ་མ ངས་པ་ཡིན་ནོ། །
ོགས་གཉིས་པ་ ར་ན་འཇིག་ ་མི་དགོས་སོ། །
གཞན་ཡང་།

གནས་པའི་ ས་ ང་ཅི་ཞིག་ ས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། སེམས་གནས་པའི་ ་ ས་དེས་ ང་སེམས་མི་འཇིག་པར་གནས་པར་ཅི་ཞིག་ ས་ཏེ་མ་ ས་པར་
ཐལ། འཇིག་ ས་འཇིག་པར་ ས་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་འཇིག་ ་འ ད་བར་ ། །
དེ་གནས།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གནས་པའི་ ་མེད་ན་འཇིག་ ་དང་མ་འ ད་པའི་ ་རོལ་ ་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་འཇིག་པ་ལས་
གནས་པའི་ ་དེས་འཇིག་ ་དང་འ ད་ ་ི བར་ ་གནས་པ་དེ་གནས་པར་ ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འཇིག་པ་དངོས་ཆོས་ཉིད། །

ཡོད་པ་འདི་གནོད་མེད་པའི་ ར
ི །།
གནས་པའི་ ས་ནི་ཅི་ཞིག་ ས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། སེམས་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ནི་དངོས་པོའ་ཆོས་ཉིད་ ་ཡོད་པ་འདི་ལ་
གནོད་ ེད་ ་ི ཚད་མ་མེད་པའི་ ིར་ན།

སེམས་གནས་པའི་ ་ ས་དེས་ནི་སེམས་མི་འཇིག་པར་གནས་པར་ཅི་

ཞིག་ ས་ཏེ་མ་ ས་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། དཔེ་མི་འཐད་པ། དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པའོ། །
དང་པོ་(༤༩ན)ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དཔེར་ན་ ་སོགས་ ི། །
ེན་བཞིན་ཞེ་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དཔེར་ན། ོད་ནི་ ་ལ་སོགས་ ི་དངོས་པོ་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་ ེན་ཡིན་པ་བཞིན་ ་
ས་ ང་སེམས་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་ ེན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འདི་ལའང་མ ངས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོད་ ས
ི ་ ་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་ ེན་ ེད་པ་འདི་ལའང་། ཡོད་མེད་དག་ལ་ ེན་མེད་ ིར། །

ཞེས་པའི་ཐལ་བ་ཐམས་ཅད་མ ངས་སོ། །ཇི་ ར་མ ངས་ཤེ་ན།

་ལ་སོགས་པ་རང་གནས་ཡོད་ན་ ེན་མི་

དགོས་ལ། རང་གནས་པར་མེད་པ་དག་ལ་གང་ཡང་ ེན་ ་དགོས་པ་མེད་པའི་ ིར་ ོད་ ིས་ ་གནས་པར་ ས་
པའི་ ོ་ནས་ ་ནི་ ོད་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མ ངས་སོ། །
དེས་ནི་ ོད་ནི་ ་ལ་སོགས་པ་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་ ེན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དངོས་ མས་ ད་ཅིག་རེ་རེར་ནི། །
འཇིག་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། ོད་ནི་ ་ལ་སོགས་པ་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་ ེན་མ་ཡིན་ཏེ། ་སོགས་ ི་དངོས་པོ་ མས་ ད་
ཅིག་རེ་རེར་ནི་ ེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ ིར་ནའོ། །
དེ་ ར་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་ ེན་མ་ཡིན་མོད་ ི། འོན་ ང་གནས་ བས་ ་ ར་ ་མི་འབོ་བའི་ ེན་ཡིན་
པར་བ ན་པའི་ ིར།

དངོས་ ན་དེ་ ་ ། །

ེ་ ་ཡིན་ ར
ི ་དེ་ ེན་ཡིན། །

དེ་ ར་མིན་ན་རིགས་མ་ཡིན། །

འབོ་བ་ཡི་ནི་གེགས་ དེ ་ ར
ི །།

་སོགས་ ི་ནི་ ེན་འ ར་ ི། །

འ ོ་བ་མེད་ཅན་ཡོན་ཏན་ ི། །

ལས་ མས་ལ་ནི་ ེན་ཅི་དགོས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོད་ནི་ ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་(༤༩བ)པོའ་རིགས་ ན་ ི་མ་ མས་རིགས་ ན་ ་མ་དེ་ ་ ར་

ར་ ་མི་འབོ་བར་ ེ་བའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར།

་ལ་སོགས་པ་དེའི་ ེན་ཡིན་ལ།

ོད་ལས་ ་ལ་སོགས་པའི་ ན་

ེ་བ་དེ་ ར་མིན་ན་ ོད་དང་ ་ལ་སོགས་པ་ ེན་དང་བ ེན་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ར་ན་ ོད་ ་ི ་ ར་ ་འབོ་བ་ཡི་ནི་གེགས་ ེད་ཅིང་མི་ ང་བར་བ ེད་པའི་ ིར་དང་།

ོད་ ་སོགས་ ི་

ནི་ ེན་ ་འ ར་བ་ཡིན་ ི། གཞན་དང་གཞན་ ་འཕོ་ཞིང་འ ོ་བའི་ ་བ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར། ཡོན་ཏན་དང་
ི་དང་ལས་ མས་ལ་ནི་ ་སོགས་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་ ེན་ ་ཅི་དགོས་ཏེ་མི་དགོས་སོ། །
གཉིས་པ་དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པ་ནི།

འདིས་ནི་འ ོད་པ་འ ་བ་དང་། །
འ ོད་པ་འ ་བ་ཅན་ ་དང་། །

རིགས་ལ་སོགས་པ་ མས་གནས་ཉིད། །
ེན་མེད་ ར
ི ་ན་བསལ་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ཕན་མི་འདོགས་པའི་དོན་གཞན་ ེན་དང་བ ེན་པར་འདོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་ ས་

སེམས་གཉིས་ ེན་དང་བ ེན་པར་འ ེལ་བར་ ེད་པའི་འ ོད་པ་དང་འ ་བ་དང་ ས་ལ་སེམས་འ ོད་པ་དང་འ ་
བ་ཅན་ ི་ ་བདག་གིས་ ས་པ་དང་།

གསལ་བ་ མས་རིགས་དང་ མ་ ་ལ་སོགས་པ་ལ་ ད་པར་ ི་ཆོས་

དཀར་པོ་སོགས་ བ་ཟིན་པའི་དོན་གཞན་ མ་པར་གནས་པ་ཉིད་ ་འདོད་པ་ མས་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ།

བ་ཟིན་

པའི་དོན་གཞན་ ེན་དང་བ ེན་པར་མེད་པ་བ ན་པའི་ ིར་ནའོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

གལ་ཏེ་གཞན་ལས་དངོས་འཇིག་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

གལ་ཏེ།

སེམས་ལ་སོགས་པའི་ ེན་བཅས་ ིས་དངོས་པོ་ མས་འཇིག་ ་དང་མ་འ ད་ན་

(༥༠ན)ངང་གིས་གནས་པ་ཡིན་པ་ལ། འཇིག་ ་དོན་གཞན་དང་འ ད་པ་ལས་སེམས་སོགས་ ེན་བཅས་ ི་དངོས་
པོ་ མས་འཇིག་པ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཡི་གནས་ ས་ཅི་ཞིག་ ། །

དེ་གཞན་མེད་པར་འཇིག་ན་ཡང་། །

གནས་པའི་ ་ མས་ ས་མེད་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། སེམས་དེའི་གནས་ ་ ས་ ས
ི ་སེམས་གནས་པ་ཅི་ཞིག་ ས་ཏེ་མ་ ས་པར་ཐལ། སེམས་དེ་ལ་
འཇིག་ ་དོན་གཞན་མེད་པར་རང་གི་ངང་གིས་འཇིག་པ་ཡིན་ན་ཡང་སེམས་གནས་པའི་ ར་འདོད་པའི་ ས་
མས་ལ་སེམས་མི་འཇིག་པར་གནས་པར་ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

ེན་བཅས་ཐམས་ཅད་གནས་ ན་དང་། །
ེ་བ་ཅན་ ན་ ེན་བཅས་ཡིན། །

དེ་ ར
ི ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི། །

འགའ་ཞིག་ཚ་ནའང་འཇིག་མི་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། སེམས་ལ་སོགས་པའི་ ེན་བཅས་ཐམས་ཅད་འཇིག་ ་དང་མ་འ ད་ ི་བར་ ་ ག་པར་གནས་པ་
དང་ ན་པ་དང་།

་ལས་ ེ་བ་ཅན་ ི་དངོས་པོ་ ན་མི་འཇིག་པར་གནས་པར་ ེད་པའི་ ག་པའི་ ས་ ི་ ེན་

དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར།

སེམས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་འཇིག་ ་དང་མ་འ ད་པའི་ ས་

འགའ་ཞིག་གི་ཚ་ནའང་ནམ་ཡང་འཇིག་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ་ལོ། །
གཞན་ཡང་སེམས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངང་གིས་འཇིག་གམ། འོན་ཏེ་མི་འཇིག །
དང་པོ་ ར་ན། འགལ་ལོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

གལ་ཏེ་རང་འཇིག་ངང་ ལ་བདག །

ཡིན་ན་དེ་གནས་ དེ ་གཞན་གང་། །(༥༠བ)
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། སེམས་སོགས་དངོས་པོ་ མས་རང་གི་ངང་གིས་འཇིག་པའི་ངང་ ལ་ཅན་ ི་བདག་ཉིད་
ཡིན་པའི་ ིར་ན།

སེམས་སོགས་དངོས་པོ་དེ་གནས་པར་ ེད་པའི་ ་གཞན་ ས་སོགས་གང་ཡོད་དེ་མེད་པར་

ཐལ་ལོ། །
གཉིས་པ་ ར་ན་ཡང་།

གལ་ཏེ་རང་འཇིག་ངང་ ལ་བདག །

མིན་ན་དེ་གནས་ དེ ་གཞན་གང་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། སེམས་སོགས་རང་གི་ངང་གིས་འཇིག་པའི་ངང་ ལ་ཅན་ ི་བདག་ཉིད་མིན་ན། སེམས་
སོགས་དངོས་པོ་དེ་གནས་པར་ ེད་པའི་ ་གཞན་ ས་སོགས་གང་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །
་པ་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ ས་ལ་བ ེན་པ་དགག་པ་ལ། ཤེས་རབ་སོགས་ ས་ལ་མི་བ ེན་པའི་འཐད་པ།
ཆགས་སོགས་ ས་ལ་མི་བ ེན་པའི་འཐད་པ།

དེ་ཉིད་དཔེའི་ ོ་ནས་བཤད་པ།

བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ས་ ི་ ལ་ ང་འ ིབ་མེད་པར། །

ོ་ཡི་ དེ ་པའི་ ད་པར་ ིས། །

དེ་དག་སེམས་ལ་བ ེན་པར་

ཤེས་རབ་ལ་སོགས་ ལ་ ང་དང་། །
འ ིབ་པ་དག་ ་འ ར་བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ས་དང་ཤེས་རབ་དག་ཉེར་ལེན་དང་། ཉེར་ལེན་ཅན་ ི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཏེ།

ས་ ི་ཡོན་ཏན་

ལ་ ་ ང་ཞིང་འཕེལ་བ་དང་འ ིབ་པའི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པ་མེད་པར་ ོ་ མ་པར་ཤེས་པས་ཉེར་ལེན་ ་
ེད་པའི་ ད་པར་ ིས་ཤེས་རབ་དང་།

མས་པ་དང་།

ིང་ ེ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་དང་། འདོད་

ཆགས་དང་ཞེ་ ང་དང་གཏི་ ག་ལ་སོགས་པ་ ལ་ ་ ང་ཞིང་འཕེལ་བ་དང་འ ིབ་པ་དག་ ་འ ར་བ་ཡིན་པའི་
ིར་རོ་ཞེས་ ་ ཀ་གཉིས་(༥༡ན) ས
ི ་ ས་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པར་འགོག་པར་མཛད་ལ།
ན་ལས་བདག་ ེན་ཡིན་པ་འགོག་པར་མཛད་དོ། །
གལ་ཏེ། བ་པ་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

འདི་ནི་མར་མེའི་འོད་ལ་སོགས། །

བ ེན་པ་ མས་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ས་འཕེལ་འ ིབ་ ེད་པའི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་མི་ ེད་ན་ ས་ ི་ཉེར་ལེན་ཅན་མ་ཡིན་པས་ བ་ ེ།

ས་འཕེལ་འ ིབ་ ་ི ེས་ ་མི་འ ོ་བར་ཉེར་ལེན་ ོའ་ ེས་ ་འ ོ་བ་འདི་ནི་མར་མེའི་འོད་དང་།

་ ་དང་།

ིབ་མ་ལ་སོགས་པ་ཉེར་ལེན་ ས་ལ་བ ེན་པ་ མས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

དེ་ལས་ ང་འདི་ ད་འ ར་ཏེ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། བ ད་ལེན་ལ་སོགས་པས་ ས་ ས་པར་ ས་པ་དེ་ལས་ ང་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་འདི་ ད་པར་
འཕེལ་བར་འ ར་བ་མཐོང་བའི་ ིར།

ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ནི་ ས་འཕེལ་འ ིབ་ ི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པ་

ཡིན་ཏེ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་མེད་ ར
ི ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། བ ད་ལེན་ ིས་ ས་པར་ ས་པའི་ ས་དེས་བདག་ ེན་ ས་ལ་བ ེན་པའི་སེམས་ལ་དངོས་ ་
ཕན་འདོགས་པ་མེད་པའི་ ིར། ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའི་ཉེར་ལེན་ ས་པའི་ ོ་ནས་དངོས་ ་བ ེད་པ་མིན་ནོ། །

འོ་ན་ཅི་ཡིན་ཅེ་ན།

བ ད་ལེན་ལ་སོགས་པས་ ས་ལ་དངོས་ ་ཕན་འདོགས་པའི་ ོ་ནས་ཤེས་རབ་སོགས་ལ་

བ ད་ནས་ཕན་འདོགས་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཆགས་སོགས་ ས་ལ་མི་བ ེན་པའི་འཐད་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། ས་ ས་པ་ལས་འདོད་ཆགས་
དང་། ད་པ་ལས་ཞེ་(༥༡བ) ང་ ེ་བས་ཤེས་རབ་སོགས་ ང་ ས་ལས་དངོས་ ་ ེའ་ོ ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འགའ་ཚ་ཆགས་སོགས་ ས་སོགས་ ིས། །
འཕེལ་བ་བདེ་ ག་ལས་ ེས་ཡིན། །

དེ་ཡང་ཁམས་ ོམས་ལ་སོགས་པ། །
ནང་གི་དོན་ནི་ཉེ་བ་ལས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ས་ ས་ཤིང་ ལ་མིན་ཡིད་ལ་ ེད་པའི་ ས་འགའ་ཞིག་གི་ཚ་ན་ཆགས་པ་དང་ ང་བ་སོགས་ ེ་

བ་དེ་ནི་ ས་ ས་པ་དང་ ད་པ་སོགས་ ་ི ེན་ཁོ་ན་ལས་འཕེལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཤེས་འཁོར་ ་ ང་བའི་ཚར་
བ་བདེ་ ག་ལས་དངོས་ ་ ེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ཡིད་ཤེས་འཁོར་ ི་ཚར་བ་ནི་ ས་ཤེས་འཁོར་ ི་ཚར་བ་
ལས་ ེ་བ།

དེ་ ར་ན་ཆགས་ ང་གི་ ་དབང་ཤེས་འཁོར་ ི་ཚར་བ་བདེ་ ག་དེ་ཡང་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ཁམས་

ོམས་པ་དང་མི་ ོམས་པ་ལ་སོགས་པ་ནང་གི་རེག་ འི་ ད་པར་ག ང་དོན་ ་ནི་ཉེ་བ་ལས་ ེས་པའི་ ིར་རོ། །
རིགས་པ་དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བ ན་པའི་ ིར།

འདིས་ནི་འ ས་པ་ལ་སོགས་ལས། །

ན་པ་ཉམས་སོགས་བཤད་པ་ཡིན། །

ནང་དོན་ ད་པར་ལས་ ེས་པའི། །
ོས་ནི་འ ར་བར་ དེ ་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ཚར་བ་བདེ་བ་དང་། ག་བ ལ་ནི་ ལ་ ི་ ོ་ནས་ ེ་བ་ཡིན་ ི། ས་ལ་བ ེན་པའི་ ོ་ནས་ ེ་བ་
མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་འ ས་པའི་རིམས་དང་ ར་ ག་ལ་སོགས་པ་ལས་ ང་བའི་ ན་པ་
ཉམས་པ་དང་། ོངས་པ་དང་། གཡེང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ ས་ ིས་དངོས་ ་ཉེར་ལེན་ ས་པ་ལས་ ེས་པ་མ་

ཡིན་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ།

རིམས་དང་ ར་ ག་ལ་སོགས་པ་ལ་བ ེན་པའི་ནང་གི་ག ང་(༥༢ན)དོན་རེག་ འི་

ད་པར་ལས་ ེས་པའི་དབང་པོའ་ ོས་ནི་ཡིད་ ོ་གཞན་ ་འ ར་བར་ ེད་ཅིང་འ ར་བ་ལས་ ང་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དེ་ཉིད་ ་དཔེའི་ ོ་ནས་བཤད་པ་ནི།

དཔེར་ ་ ད་པར་འགའ་ཞིག་ལས། །
ག་ཉིད་དང་ནི་ ག་ལ་སོགས། །

ཐོས་པ་དང་ནི་མཐོང་བ་ལས། །

ངོ ས་པ་ལ་སོགས་འ ང་འ ར་བཞིན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དཔེར་ན།

ར་མའི་ཤེས་ ད་མི་བ ེན་པའི་ ད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་ ག་ཉིད་དང་།

་ཤི་བ་ལ་

སོགས་པའི་ ་ནི་ཐོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ ་ནི་ ག་དང་འཇིགས་ ་ ང་བའི་གནས་མཐོང་བ་ལས་ ོངས་པ་དང་།
མ་པར་གཡེང་བ་དང་། ཤི་བ་དང་། བ ལ་བ་དང་།

་ཟིང་ཞེས་ ེད་པ་ལ་སོགས་པ་འ ང་བར་འ ར་བ་ཡང་

ག་ལ་སོགས་པས་ཉེར་ལེན་ ས་པ་ལས་ ེས་པ་མ་ཡིན་པར་ ལ་ ་ ས་པའི་ ོ་ནས་བ ད་ནས་ ེས་པ་
བཞིན་ ་ ན་པ་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ ོ་ ་མའི་ཉེར་ལེན་ལས་ ང་བའི་ ིར་འ ས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་
ལ་ ི་ ོ་ནས་ ེས་པ་ཡིན་ ི། ཉེར་ལེན་ ་ ས་པ་ལས་ ེས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར་ ས་སེམས་ ི་ཉེར་ལེན་
མ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་དེ་དག་སེམས་ལ་བ ེན་པར་བ ན་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་ངེས་པར་གང་ཉིད་ ི། །

འ ་ དེ ་ ི་ནི་ ེས་འ ག་པའི། །
སེམས་ནི་དེ་མེད་མི་འ ང་བ། །

དེ་ ར
ི ་སེམས་ལ་བ ེན་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ས་སེམས་ ་ི ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། ངེས་པར་རིགས་མ ན་པའི་སེམས་ ་མ་གང་ཡིན་པ་
དེ་ཉིད་ ་ི འ ་ ེད་ ་ི ནི་ ེས་ ་འ ག་པའི་སེམས་ ི་མ་དེ་ནི་སེམས་ ་མ་དེ་ཉེར་ལེན་ ་མེད་ན་མི་འ ང་
(༥༢བ)བ་དེའི་ ིར། སེམས་ ་མས་ཉེར་ལེན་ ས་པ་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ ི།

ས་ཉེར་ལེན་ ི་ ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་

འི་འོ། །
གཉིས་པ་ ས་སེམས་ ས་གཅིག་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ། འགོག་ ེད་ ི་རིགས་པ་དངོས།

ེ་གནས་ ་འ ག་

ལ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། མ་མཐོང་བ་ཙམ་ ེ་བ་ ་ ི་མེད་པའི་ བ་ ེད་མ་ཡིན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ཇི་ ར་སེམས་ལ་ ེན་ ས་ནས། །

ཐོས་སོགས་འ ་ དེ ་སེམས་ལ་ནི། །
ས་གསལ་ཐ་དད་མེད་པའི་ ར
ི །།

དེ་ ར་ ས་ལའང་ཡོན་ཏན་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཇི་ ར་གོམས་པའི་དབང་གིས་སེམས་ལ་བ ེན་པར་ ས་ནས་ཐོས་པ་དང་བཟོའ་ལས་ ི་མན་ངག་
ལ་སོགས་པ་ནན་ཏན་ ་འ ་ ེད་པའི་སེམས་ལ་ནི་ ས་འབའ་ཞིག་གི་ཚ་ཐོས་སོགས་ ིས་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་
གསལ་བ་དེ་ ར་ ས་ལའང་ཐོས་པ་དང་བཟོའ་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་གསལ་བར་འ ར་ཏེ།

ས་སེམས་ཐ་དད་

མེད་པའི་ ིར་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ལས།
ཉེར་ལེན་ ོང་བ་མངོན་ ་སོང་བ་ཅན་ ི་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའི་འ ་ ེད་གཉིད་ལོག་པ་ལ་སོགས་པའི་
ཚ་མི་གསལ་ ང་། སད་པའི་གནས་ བས་ ་གསལ་བ་བཞིན་ ་ ས་ལ་ཡང་གསལ་བར་འ ར་བ་
དང་། ས་ ་ི ཡོན་ཏན་ནག་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ ིས་དམིགས་པ་བཞིན་ ་སེམས་ ི་ཡོན་ཏན་བཟོའ་
ལས་ལ་སོགས་པ་ཡང་དམིགས་པར་ཅི་ ེ་མི་འ ར།
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ ེ་གནས་ ་འ ག་ ལ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། སེམས་ཅན་ མས་འ ང་བ་ཆེན་པོ་
མས་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་པར་ ེ་བ་གཞན་ནས་མངལ་ལ་སོགས་པའི་གནས་ ་འོངས་པ་ཡིན་ན།

དེའི་ ིར་

(༥༣ན)མི་གཙང་བའི་ ལ་ ་འོངས་པ་མི་རིགས་ཤིང་མི་འདོད་བཞིན་ ་དབང་ ག་གིས་བ ལ་བའང་མི་འཐད་དོ་
ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ན་པ། །

སེམས་ཅན་གཞན་ ིས་བ ་ི མིན་པ། །
བདེ་ ག་དོར་ཐོབ་འདོད་པས་ན། །

དམན་པའི་གནས་ནི་ཡོངས་ ་ལེན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ན་པའི་སེམས་ཅན་ མས་དབང་ ག་ལ་སོགས་པ་གཞན་ ིས་དབང་

མེད་ ་བ ི་བ་མིན་པར་ བ་ ང་། རང་བདེ་བ་ཐོབ་པ་དང་ ག་བ ལ་དོར་བར་འདོད་པའི་མངོན་པར་ཆགས་པ་
ོན་ ་སོང་བས་ན། ཆགས་པའི་དབང་གིས་དམན་པའི་གནས་མངལ་ནི་ཡོངས་ ་ལེན་པ་ ེ། དཔེར་ན།

ང་ ་

དག་མི་གཙང་བའི་གནས་ལེན་པའམ། འདོད་པ་ཅན་དག་ ད་མེད་ ི་རོའ་ ས་ཡོངས་ ་ལེན་པ་ ་ འོ་ཞེས་པ་
འིའ།ོ །
ན་ནི།
བདག་ལ་ཆགས་པས་བ ལ་བ་ནི་དམན་པའི་གནས་ ང་ ིན་ཅི་ལོག་ ་འཛན་པས་ ང་ ར་ ར་པ་དེ་
ནི་ལས་ ་ི ས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཆགས་ ན་ ད་འཚང་མའི་ཁང་པར་འ ག་པ་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས།
དེ་ཡང་ ེད་པ་ཉིད་ ེ་བ་ལེན་པའི་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

ག་བ ལ་ ནི ་ཅི་ལོག་ ོ་དང་། །
ེད་པས་ ན་ནས་འཆིང་བ་ནི། །

ེ་ ་གང་ལ་དེ་མེད་པ། །

དེ་ནི་ ེ་བར་མི་འ ར་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དམན་པའི་གནས་མངལ་ལ་སོགས་པ་ ག་བ ལ་ཡིན་པ་ལ་བདེ་བར་ ིན་ཅི་ལོག་ ་འཛན་པའི་ ོ་
དང་ ག་བ ལ་དང་བདེ་བ་དོར་བ་དང་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་ ེད་པས་མངལ་ ་ ན་ནས་འཆིང་བར་ ེད་པ་ནི་
མངལ་ ་ ེ་བའི་ ་ཡིན་ཏེ།
འ ར་བའི་ ིར་རོ། །

གང་ལ་(༥༣བ) ེད་པ་དང་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ ོ་དེ་མེད་པ་དེ་ནི་མངལ་ ་ ེ་བར་མི་

ག མ་པ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ ེ་བ་ ་ ི་མེད་པའི་ བ་ ེད་མ་ཡིན་པ་ནི།

གལ་ཏེ་འ ོ་འོང་མ་མཐོང་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ་རོལ་མཛས་པ་བ་ན་རེ། ཚ་འདི་ནས་ ི་མར་འ ོ་བ་དང་།

་མ་ནས་མངལ་ ི་གནས་ ་འོང་བ་

མ་མཐོང་བའི་ ིར་ན། བར་ ིད་ནས་མངལ་ ི་གནས་ ་ ེ་བ་ལེན་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དབང་པོ་མི་གསལ་ ར
ི ་མ་མཐོང་། །
དཔེར་ན་མིག་མི་གསལ་བ་ཡིས། །
་བ་ ང་ ་མི་མཐོང་བཞིན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ང་འཕེན་ ོད་ ་ི དབང་པོ་མི་གསལ་བའི་ ིར། དེས་མ་མཐོང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཙམ་ ིས་བར་ ིད་

ནས་མངལ་ ་ ེ་བ་ལེན་པ་མེད་པར་མི་འ བ་ ེ། དཔེར་ན། མིག་མི་གསལ་བའི་ ེས་ ་ཡིས་ ་བ་ ང་ ་མི་
མཐོང་བས་ནི་ ་བ་མེད་པར་མི་འ བ་པ་བཞིན་ནོ། ། ེས་ ་ཐམས་ཅད་ ིས་བར་ ིད་མ་མཐོང་བ་ནི་མ་ བ་ ེ།
རིགས་མ ན་པ་དང་ ་མིག་དག་པས་མཐོང་བའི་ ིར། ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །
གལ་ཏེ། བར་ ིད་ ས་ཅན་ཡིན་པས་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ས་ཅན་ཡིན་ཡང་ ་བའི་ ར
ི །།

འགའ་ཞིག་ལ་ལར་ཐོགས་མེད་དེ། །

་བཞིན་གསེར་ལ་ད ལ་ ་བཞིན། །

མ་མཐོང་ ར
ི ་ན་མེད་པ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ས་ཅན་ཡིན་ཡང་ ་ཞིང་ ངས་པའི་ ིར་ཏེ།

ིད་པ་བར་མའི་ ས་འགའ་ཞིག་ནི་ ི་ལམ་ ི་ ས་

བཞིན་ ་ལ་ལར་ཐོགས་པ་མེད་དེ། དཔེར་ན། ་སོ་མ་བཏང་བ་ལ་ ་བཞིན་དང་། གསེར་ལ་ད ལ་ ་ཐོགས་པ་
མེད་པ་བཞིན་ནོ།
ན་ ིའ།ོ །

།དེས་ན་བར་(༥༤ན)དོའ་ ིད་པ་ ང་འཕེན་ ོད་ ས
ི ་མ་མཐོང་བའི་ ིར་ན་མེད་པ་མིན་ཅེས་

ག མ་པ་སེམས་ ས་ ་ི འ ས་ ་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ། ཡན་ལག་ཅན་ ་ཡིན་པ་དགག །ཡན་ལག་ ་ཡིན་
པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཡིན་པ་དགག །དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། ས་སེམས་ ་ི ་ཡིན་ན་ ས་དེ་ཆ་ཤས་མེད་པའི་ཡན་ལག་གཅིག་ཡིན་ནམ། ཆ་ཤས་དང་བཅས་
པའི་ ་མ་ཡིན་ ང་།
དང་པོ་ ར་ཞེ་ན། བཤད་པ།

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། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ ་ཆོས་ཅན། ལག་པ་སོགས་ཡན་ལག་གཅིག་གཡོ་ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དག་གཡོ་བར་

འ ར་བར་ཐལ། གཡོ་བའི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ ག་མ་ མས་ཆ་མེད་ཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།

བ་ ེ། གཡོ་མི་

གཡོ་འགལ་བ་ཅན་ ི་ལས་ནི་ཆོས་གཅིག་ལ་འ ་བར་མི་ ང་བའི་ ིར། གལ་ཏེ། དེའི་ཚ་ཡན་ལག་གཡོ་བ་ཡིན་
ི། ཡན་ལག་ཅན་གཡོ་བ་མ་ཡིན་པས་ ོན་མེད་ཅེ་ན། ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཡན་ལག་ལས་གོ་ས་ཐ་
དད་ ་ བ་པར་འ ར་བར་ཐལ། ཡན་ལག་གཡོ་བའི་ཚ་ན་གཡོ་བ་ལས་གཞན་ ་མི་གཡོ་བར་གནས་པའི་ ེས་
འི་ཡན་ལག་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།
གཞན་ཡང་།

གཅིག་བ ིབས་པ་ན་ཐམས་ཅད་དག །

བ ིབ་པར་འ ར་བའམ་མ་བ ིབས་ན། །

མཐོང་འ ར་གཅིག་ཚན་ ིས་བ ར་ན། །

བ ར་(༥༤བ)རམ་མ་བ ར་ ོགས་པར་འ ར། །
དེ་ ར
ི ་ཚགས་པ་གཅིག་ཡོད་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཡན་ལག་གཅིག་གོས་ ིས་བ ིབས་པ་ན་ཡན་ལག་ ག་མ་ཐམས་ཅད་

དག་གོས་ ས
ི ་བ ིབ་པར་འ ར་བར་ཐལ།
ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན།

བ ིབས་པའི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ ག་མ་ མས་ཆ་མེད་ཅིག་

མ་པའི་ངོ་བོ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པའམ། ཡང་གལ་ཏེ། དེའི་ཚ་ཡན་ལག་བ ིབས་ན་ཡང་

ཡན་ལག་ཅན་མ་བ ིབས་པས་ ོན་མེད་ཅེ་ན། གོས་ ིས་བ ིབས་པའི་ ེས་ འི་གདོང་པ་ཆོས་ཅན། རང་འཛན་
མིག་ཤེས་ ས
ི ་ ར་མ་བ ིབས་པ་ ར་ ོགས་པར་མཐོང་བར་འ ར་ཏེ། བ ིབས་པའི་གདོང་པ་དང་མ་བ ིབས་
པའི་ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མེད་ཅིག་ཡིན་པའི་ ིར། གཞན་ཡང་ ེས་ ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གཅིག་ཚན་ ིས་བ ར་
ན་ཡན་ལག་ ག་མ་ཐམས་ཅད་ཚན་ ིས་བ ར་བར་ཐལ།

ཚན་ ིས་བ ར་བའི་ཡན་ལག་དང་མ་བ ར་བའི་

ཡན་ལག་ ག་མ་ མས་ཆ་མེད་ཅིག་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་པའམ།
བ ར་བར་ཐལ།

ཡང་ན་ཚན་ ིས་བ ར་བའི་ ོགས་ ང་མ་

ཚན་ ིས་བ ར་བའི་ཡན་ལག་དང་མ་བ ར་བའི་ཡན་ལག་ཆ་མེད་ཅིག་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་

ོགས་ཤིང་ཤེས་པར་འ ར་རོ། །
དེ་ ར་ན་ཡན་ལག་ཅན་ ེས་ འི་ ས་དེ་ཡན་ལག་ ་མ་ཚགས་པ་ཅན་ ི་ ས་གཅིག་ ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ།
གཡོ་བ་དང་མི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ས་འགལ་བ་ ་མར་གནས་པ་དེའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། (༥༥ན)

་མ་ཉིད་ནའང་ ་མ་བཞིན། །

ད་མེད་ ར
ི ་དང་ ་རབ་ ར
ི །།

ོགས་མིན་ཞེ་ན།
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེ་ ག་པ་ན་རེ།

ོགས་གཉིས་པ་ ར་ ེས་ འི་ ས་དེ་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པའི་ ་མ་ཉིད་ཡིན་ལ།

དེ་ ར་ནའང་ ལ་ ་རབ་ མས་ ་མ་མ་ཚགས་པའི་གནས་ བས་ ་དབང་ཤེས་ ི་ ལ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ ་
ིས་ ལ་ ་རབ་ མས་ཚགས་པའི་ཚ་ནའང་དབང་ཤེས་ ིས་ ོགས་པ་མིན་ཏེ།

དབང་པོ་ལས་འདས་པར་ ད་

པར་མེད་པའི་ ིར་དང་། ལ་ ་རབ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེའི་ལན་བ ན་པ་ལ། གཏན་ཚགས་མ་ བ་པས་དགག ། བ་པ་མ་ངེས་པས་དགག །མ་དམིགས་
པས་དགག །དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ད་མེད་པར། །

མ་ བ་ ད་པར་ཅན་ མས་ནི། །

དབང་ ལ་དེ་ ར
ི ་ ལ་ ན་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ འི་ ས་ནི་ མ་པ་སོགས་དབང་ཤེས་ ི་ ལ་ལས་འདས་པའི་གནས་ བས་ ི་ ལ་མ་

ཚགས་པ་དང་ ད་པར་མེད་པར་གཏན་ཚགས་མ་ བ་ ེ།

ལ་ ན་སོ་སོ་བ་ལས་དབང་ཤེས་བ ེད་ ས་ ་

ེས་པའི་ ལ་ ན་ ད་པར་ཅན་ མས་ནི་དབང་ཤེས་ ི་ག ང་ ལ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་རོ། ། ལ་ ་རབ་ཡིན་པའི་
གཏན་ཚགས་གཉིས་པ་ཡང་མ་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།

ས་ལ་སོགས་པའི་ཚགས་པའི་གནས་ བས་ཅན་ ི་ ལ་ ན་

མས་ལ་ཡང་ ལ་ ན་ ི་ཐ་ ད་ ེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དཔེ་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བ ན་པའི་ ིར།

འདི་ནི་ ིབ་ དེ ་ལ་སོགས་པ། །

མེད་པ་དག་ ང་བསལ་བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

གཏན་ཚགས་གཉིས་(༥༥བ)མ་ བ་པར་བ ན་པ་འདིས་ནི་ཡན་ལག་ཅན་ ས་གཅིག་པ་མེད་ན་

ེས་ ས་ ས་སོགས་ ་ི ིབ་ ེད་དང་ཐོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་ཐལ། ཆ་ཚགས་པའི་ ལ་ ་རབ་སོ་སོ་
བ་ལ་ ིབ་ཐོགས་མེད་པའི་ ལ་ ་རབ་ཡིན་པའི་ ིར་ མ་པའི་ ན་ཀ་དེ་དག་ ང་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ལ་ཡང་

གཏན་ཚགས་མ་ བ་པའི་ལན་བ ན་པའི་ཆེད་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ བ་པ་མ་ངེས་པས་དགག་པ་ལ། དགག་པ་དངོས། དེའི་ཡང་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ད ལ་ ་གསེར་སོགས་དང་འ ེས་པའི། །
ོ་ཚན་ལ་སོགས་ཇི་ ར་ ང་། །

དབང་སོགས་སོ་སོར་ ས་མེད་ མས། །
ོགས་པ་དག་ནི་ཇི་ ར་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ད ལ་ ་དང་གསེར་འ ེས་པ་དང་ ་དང་འོ་མ་ལ་སོགས་པ་འ ེས་པའམ། ཡང་ན་མེ་ ལ་དང་

འ ེས་པའི་ ོ་ཚན་དང་ཤིང་ཚན་ལ་སོགས་པ་ མས་ཆོས་ཅན།
ཡན་ལག་ཅན་ ི་ ས་གཅིག་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།
བཞིན་ ་དབང་པོ་དང་།

དབང་ཤེས་ལ་ཇི་ ར་ ང་ ེ་མི་ ང་བར་ཐལ།

ལ་རིགས་མི་མ ན་པ་དག་ ས་ ོམ་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དེ་

ལ་དང་། ཡིད་ ེད་ལ་སོགས་པ་ མས་ཆོས་ཅན།

ལ་ ོགས་པའི་ཤེས་པ་དག་ནི་ཇི་

ར་བ ེད་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ོད་ མས་སོ་སོར་མ་ཚགས་པ་ན་དབང་ཤེས་བ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པ་
མས་དང་ཡན་ལག་ཅན་ ས་གཅིག་མེད་པ་དང་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

ན་ལས་ཤེས་ན།
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དབང་པོ་དང་ ལ་དང་ཡིད་ ེད་ག མ་ལས་ ན་པ་ ེ་ལ། དེ་ལས་དབང་ཤེས་ ེ་བས་
ོན་མེད་དོ་(༥༦ན)ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འདིར་ཐལ་མ ངས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ེན་ག མ་ ིས་ ན་པ་བ ེད་པའི་ བས་འདིར་ཡང་དབང་སོགས་ ིས་ ན་པ་གཅིག་བ ེད་པའི་
ོ་ནས་དབང་ཤེས་མི་བ ེད་པར་ཐལ་བ་མ ངས་ཏེ། ས་མེད་པའི་ ་མར་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ཡང་ལན་དགག་པ་ནི།

གལ་ཏེ་གསེར་དང་ད ལ་ ་ནི། །
ན་པས་ ང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། གསེར་དང་ད ལ་ ་ལ་སོགས་པ་འ ེས་པ་ནི་ ས་མེད་ ང་རིགས་མི་
མ ན་པའི་ ལ་ཕན་ ན་འ ད་པའི་ ན་པ་ཡོད་པས། དེ་དབང་ཤེས་ལ་ ང་བ་ཡིན་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ེན་མཐོང་མེད་པར་གང་ལས་ ོགས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ན་པའི་ ེན་གསེར་དང་ད ལ་ འི་ ལ་འ ད་པ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་ན། དབང་ཤེས་
ས
ི ་གསེར་དང་ད ལ་ འི་ ལ་འ ད་པའི་ ན་པ་གང་ལས་ ོགས་ཏེ་མི་ ོགས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་།

རོ་ག གས་ལ་སོགས་ ན་པར་འགལ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཇི་ ར་ ེ ་གཤེར་དང་ ་རམ་ལ་སོགས་པ་ ར་བ་ ས་ ་ཚགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་བ ང་བ་
དེ་ལ་རོ་ཞིམ་པ་དང་། ག གས་བཟང་བ་དང་།

ི་དང་རེག་ འི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་དང་ ན་པར་འགལ་བར་

འ ར་ཏེ། ཡན་ལག་ཅན་ ི་ ས་མེད་པའི་ ལ་རིགས་མི་མ ན་ ་མ་ཚགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
འདོད་པར་མི་ ས་ཏེ། འཇིག་ ེན་ན་བ ང་བ་ག གས་བཟང་ཞེས་དང་། བ ང་བ་ཞིམ་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་མཐོང་བའི་
ིར། ཞེས་པ་ ་ཡིའ།ོ །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་(༥༦བ)ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས། །
འདོད་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བ ང་བའི་རོ་ག གས་ ན་ ི་ ས་གཅིག་ལ་ ན་པ་འ ་བ་ཡིན་པས་རོ་ལ་སོགས་པའི་
ལ་ ན་པ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་བ ང་བ་རོ་ཞིམ་ག གས་བཟང་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་ ེད་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ོ་ཐ་དད་པར་འ ར། །

ཇི་ ར་ ེང་རིང་ཞེས་ ར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ས་ ་ཚགས་ ར་བའི་བ ང་བ་དང་འོ་མའི་རོ་གཉིས་ ོ་ལ་རོའ་ངོ་བོ་དང་བཏགས་པ་བ་ཐ་དད་

པར་ ང་བར་འ ར་ཏེ། དེ་གཉིས་རོ་ཡི་ངོ་བོ་གཅིག་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། བ་ལང་ ་བོ་དང་
ནག་ ར་དག་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཇི་ ར་ ་མང་པོ་ཚར་ ་བ ིགས་པའི་ ེང་བ་ལ་ཚར་ ་དངར་བའི་རིང་པོ་
ཞེས་ ་བར་བཏགས་ནས་ ོན་པར་འ ར་ཏེ་མི་འ ར་བར་ཐལ།

རིང་པོ་དང་ ས་གཅིག་ལ་འ ོད་པ་འ ་བའི་

འ ེལ་པ་མེད་པའི་ ིར་ཏེ། གང་ལ་འ ་བའི་ ་རེ་རེ་ལ་རིང་པོ་མི་འ ་བའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ འིའ།ོ །
ག མ་པ་མི་དམིགས་པས་དགག་པ་ལ། གས་དགོད་པ། དེ་ཉིད་མ་ བ་པ་ ང་བ། མ་ད ེའི་ ་མི་ ིད་པ་
ང་བ། ཚགས་པའི་ ་མི་ ིད་པ་ ང་བའོ། །

དང་པོ་ནི།

དེ་ ན་རང་གི་ངོ་བོ་དང་། །

བ ོད་པ་དག་ལ་ཐ་དད་པར། །

ངས་ ན་ལས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །

ངོ་བོ་ ོ་ལ་མི་ ང་ངོ་། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ག གས་སོགས་དེ་དང་ ན་པའི་ མ་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་དང་ ས་ ི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པར་བ ོད་པའི་ ་
དག་ལས་ ས་ཐ་དད་པའི་གཅིག་ལ་སོགས་ ངས་དང་།

དོན་གཞན་ ན་པ་དང་འདེགས་འཇོག་ལ་སོགས་པའི་

ལས་དང་ མ་པར་ད ེ་བ་དང་། གཞན་(༥༧ན)ཉིད་དང་མ་ཡིན་པ་དང་ ི་ལ་སོགས་པའི་དོན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
ས་ཐ་དད་ ་ཡོད་ན་ ང་ ་ ང་བ་ལས་ངོ་བོ་ ོ་ལ་མི་ ང་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ་ཡིའ།ོ །
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་མ་ བ་པ་ ང་བ་ལ།

་ཤེས་ཐ་དད་ ང་དོན་ཐ་དད་ ་མ་ངེས་པ། དེའི་ལན་དགག་པ། ཡོན་

ཏན་ ི་ ངས་དོན་གཞན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

མ་པའི་ ངས་དང་ ན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ མ་པ་ལས་ ས་ཐ་དད་ ་ཡོད་དེ།

་དང་ཤེས་པས་ཐ་དད་ ་དམིགས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་ཤེས་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའི། །

ེས་འ ང་ མ་ ོག་བཏགས་དོན་ཅན། །

དཔེར་ན་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའམ། །
ཞིག་དང་མ་ ེས་དག་ལ་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ ངས་སོགས་ཐ་དད་ ་བ ོད་པའི་ ་དང་ཤེས་པ་ལ་ ངས་སོགས་རང་

མཚན་ཐ་དད་པར་ ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པའི་ ོག་པའི་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའི་ ེས་ ་འ ང་
བའི་ མ་ ོག་གིས་ ོ་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་ ལ་ ་ ེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།

དཔེར་ན།

ག གས་ལ་

སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གཅིག་དང་ཡང་དག་པར་ ན་པ་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ་དང་ཤེས་པ་ལ་འ ག་

པའམ།

ཡང་ན་ཞིག་ནས་མེད་པ་དང་མ་ ེས་ནས་མེད་པ་དག་ལ་ཡང་གཅིག་དང་གཉིས་དང་མང་པོ་ལ་སོགས་

པའི་ ་ཤེས་འ ག་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ བ་པ་མ་ངེས་སོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ནི།

གལ་ཏེ་འདིར་ནི་བཏགས་འདོད་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ག གས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ མས་ལ་(༥༧བ)གཅིག་ལ་སོགས་
པའི་ ངས་སོགས་བ ོད་པ་འདིར་ནི་བཏགས་མིང་ཙམ་ ་འ ག་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་མཚན་གང་གིས་དེ་འདོད་པ། །

དེ་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ། །

དེ་དག་གིས་ ས་ཅིས་མི་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

་མཚན་གང་གིས་ན་ག གས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ མས་ལ་ ངས་སོགས་བ ོད་པ་བཏགས་

མིང་ ་འ ག་པ་དེ་ ར་འདོད་པ་དེ་ནི་ མ་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ ངས་སོགས་བ ོད་པ་
བཏགས་མིང་ ་འ ག་པར་ ་དང་ཤེས་པ་དེ་དག་གིས་ ས་ཅིས་མི་འདོད་དེ། འདོད་དགོས་སོ་ཞེས་ ་ཡིའ།ོ །
ན་ལས།
ཐོག་མ་མེད་པའི་ ོག་པས་ ོ་བཏགས་པ་ཉིད་ ་མཚན་ཡིན་ ི། དངོས་པོར་བཏགས་པའི་ བས་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ ན་ལ་ཉེར་བཏགས་མིན། །
ཐ་དད་ ད་པར་གཙ་བོ་ཞེས། །
་ཉིད་གང་ལས་ཐ་དད་པ། །

མེད་ན་ཐ་དད་དོན་མེད་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། མ་པའི་ ངས་སོགས་ ི་ ་དེ་ ལ་ ན་ལ་ཉེ་བར་བཏགས་ནས་འ ག་པ་མིན་ཏེ། ལ་
མ་པའི་ ངས་སོགས་ལ་བཏགས་མིང་ལས་ཐ་དད་པའི་ ད་པར་གཙ་བོར་དངོས་མིང་ ་འ ག་པ་ཡང་ཡོད་པའི་
ིར་རོ། །དེ་ ར་མ་ཡིན་ན་ ངས་སོགས་ ་ི ་ མ་པའི་ ངས་སོགས་ལ་གཙ་བོར་འ ག་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ ི་
ངས་སོགས་ལ་བཏགས་ནས་འ ག་པ་ཞེས་ ་བ་དེ་ཉིད་གང་ལས་ ོགས་པར་འ ར་ཏེ།

མ་པའི་ ངས་

སོགས་བ ོད་པའི་ ་དེས་བ ོད་ ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ལ་ ངས་སོགས་ཐ་དད་པར་བ ོད་པས་ ་ཐ་དད་ ་བ ོད་པ་
དོན་མེད་ ་འ ར་བའི་ ིར་(༥༨ན)ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དོན་གཞན་ ་མཚན་ཅན་མིན་ཡང་། །

དཀར་ལ་སོགས་པ་ ངས་སོགས་དང་། །
ན་པའི་ ་ནི་ མ་ ངས་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

མ་པའི་ ངས་སོགས་བ ོད་པའི་ ་ནི་ ་ མས་ ངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བ ོད་ འི་དོན་ ས་གཞན་

པའི་ ་མཚན་ཅན་མིན་ཡང་ཡོན་ཏན་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའི་ ངས་དང་ལས་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་
ན་པ་ཞེས་པའི་ ་ མས་ནི་ ་ མ་ ངས་པ་མིན་པར་ ེད་ཉིད་ ང་འདོད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ཡོན་ཏན་ ི་ ངས་དོན་གཞན་དགག་པ་ནི།

གལ་ཏེ་དེ་ལའང་དོན་གཞན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། དཀར་པོ་སོགས་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལའང་ ངས་ལ་སོགས་པ་དང་ ན་པ་
ཅན་ ི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་ཐ་དད་པ་ཡོད་པས་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཡོན་ཏན་ ས་ནི་ ད་མེད་འ ར། །
དོན་གཞན་མིན་ཡང་ ོག་པ་ཡི། །
ད ་ེ བས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཏེ། །

ལས་ ས་མིན་པའི་ ་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་ན་ཡོན་ཏན་དང་ ས་ ི་མཚན་ཉིད་ནི་ ད་པར་མེད་པར་འ ར་ཏེ། ཡོན་ཏན་ནི་ ངས་
དང་ ན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གཞན་ ི་ ེན་ ེད་པའི་ ིར་རོ།

།དེ་བས་ན་ག གས་སོགས་ཡོན་ཏན་ ི་

ངས་སོགས་བ ོད་པའི་ ་ནི་བ ོད་ ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་མིན་ཡང་ ་དང་ ོག་པ་ཐ་དད་ ་འ ག་པ་ཡིན་ཏེ།
ོག་པ་ཐ་དད་པའི་ད ེ་བས་ ་དང་ ོག་པ་ཐ་དད་ ་འ ག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། དཔེར་ན། ལས་མ་ཡིན་ཅེས་པའི་
་དང་ ས་མིན་ཅེས་པའི་ ་གཉིས་ ོག་པ་ཐ་དད་པའི་ ོ་ནས་(༥༨བ)འ ག་པར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །
ག མ་པ་ མ་ད ེའི་ ་མི་ ིད་པ་ ང་བ་ལ། གལ་ཏེ།

མ་པའི་ ངས་སོགས་ ས་ཐ་དད་ ་ཡོད་དེ།

མ་

པའི་ ངས་ཞེས་པའི་ མ་ད ེའི་ ་འ ག་པའི་ ིར། དཔེར་ན། ་ ིན་ ི་རིལ་བ་ ི་ གས་ ་ འོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དངོས་པོ་བ ོད་པའི་ ་ མས་ ིས། །
ངས་སོགས་དེ་དང་ ན་པ་ལས། །

ཐ་དད་གཞན་ ་བ ན་གང་དེའང་། །
ཆོས་གཞན་ ད་པར་ དེ ་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དངོས་པོ་ཆོས་བ ོད་པའི་ ་ མས་ ིས་ མ་པའི་ ངས་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་ ན་པའི་ མ་པ་ལས་
ཐ་དད་པ་བཞིན་ ་བ ན་པ་གང་ཡིན་པ་དེའང་།

མ་པའི་ ངས་སོགས་ མ་པ་ལས་ ས་ཐ་དད་ ་ཡོད་པའི་

དབང་གིས་འ ག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་པའི་ ངས་ཞེས་པའི་ ་དེས་ མ་པའི་ཆོས་གཞན་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ མ་
པར་གཅོད་པའི་ ད་པར་ ་ ེད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་བས་ན་ མ་པའི་ ངས་སོགས་བ ོད་པའི་ ་དེས་ མ་པ་དང་ མ་པའི་ ངས་སོགས་ ས་ཐ་དད་ ་མ་
བ ན་ ང་ ོག་པ་ཐ་དད་པར་བ ོད་པར་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ཙམ་ཤེས་པར་འདོད་པ་ལ། །

གཞན་ ན་འཕངས་པ་མེད་པར་ནི། །
ལ་ལར་སོར་མོའ་ ན་པ་ཞེས། །

ཐ་དད་ཆོས་བཞིན་ ོད་པར་ དེ ། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

མ་པའི་ ངས་སོགས་བ ོད་པའི་ ་དེས་ མ་པའི་ཁ་དོག་སོགས་ ད་ཆོས་ ་མའི་ནང་ནས་ མ་

པའི་ ངས་སོགས་ ་ི ོག་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཤེས་པར་འདོད་པ་ལ་ མ་པའི་ ད་པར་ ི་ཆོས་གཞན་ ན་ ོ་ ལ་ ་
འཕངས་པ་མེད་པར་ མ་པའི་(༥༩ན) ངས་སོགས་ཙམ་ནི་ ོན་པའི་ ིར། མ་པའི་ ངས་སོགས་དེ་ མ་པ་དང་
ས་ཐ་དད་ ་མི་ ོན་ ང་ ོག་པ་ཐ་དད་པའི་ཆོས་བཞིན་ ་ ོད་པར་ ེད་དེ། དཔེར་ན། སོར་མོའ་ ད་པར་ ི་
ཆོས་གཤིབས་པ་ཙམ་ཞིག་བ ོད་པར་འདོད་པའི་ བས་ལ་ལར་སོར་མོ་དང་སོར་མོའ་ ན་པ་ ས་ཐ་དད་པ་མེད་
ང་སོར་མོའ་ ན་པ་ཞེས་པའི་ ་འ ག་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
དེའི་ ིར། ཆོས་བ ོད་ ་ི ་དང་ཆོས་ཅན་བ ོད་པའི་ ་གཉིས་ལ་ ད་པར་གཞན་ ོང་བ་དང་མི་ ོང་བའི་ ད་
པར་མ་གཏོགས་བ ོད་ ་ ས་ཐ་དད་པ་མེད་དོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དོན་གཅིག་བ ོད་ ང་ཐམས་ཅད་ནི། །
འཕེན་ ར
ི ་སོར་མོ་ ན་འ ར་ཞེས། །
ཆོས་ཅན་བ ོད་པར་ གས་ཡིན་ཏེ། །
དེ་ ར་བ ར་ནི་ ས་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བ ོད་པའི་ ་གཉིས་ཀས་བ ོད་ འི་དོན་གཅིག་བ ོད་པར་མ ངས་ ང་སོར་
མོའ་ ད་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་ ན་པར་འ ར་བ་ནི་འཕེན་ཅིང་བ ོད་པའི་ ིར་ན། སོར་མོ་ ན་པར་འ ར་རོ་ཞེས་
བ ོད་པའི་ ་ནི་ཆོས་ཅན་བ ོད་པའི་ ་ཡིན་པར་ གས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ ིར། སོར་མོའ་ ན་པ་ཞེས་བ ོད་པའི་
་དང་སོར་མོ་ ན་པར་འ ར་རོ་ཞེས་པའི་ ་གཉིས་ལ་བ ོད་ ་ ས་ཐ་དད་པ་མེད་ ང་། བ ོད་ འི་ ད་པར་
གཞན་ ོང་བ་དང་མི་ ོང་བ་དེ་ ར་ཤེས་པར་ ་བའི་ཆེད་ ་བ ་ ར་བར་ནི་ ས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ ་ཡིའ།ོ །
བཞི་པ་ཚགས་པའི་ ་མི་ ིད་པ་ ང་བ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། ཡན་ལག་ཅན་མེད་མོད་ ི། འོན་ ང་རོ་ལ་
སོགས་པ་ཡན་ལག་གི་(༥༩བ)ཚགས་པ་ཙམ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།

དེའི་ཚ་ མ་པའི་ག གས་ལ་སོགས་པ་ཞེས་

པའི་ ་འ ག་པར་མི་འ ར་ཏེ། ག གས་ ་ི ག གས་ཤེས་པའི་ ་འ ག་པར་མི་འ ར་བ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ག གས་སོགས་ ས་པའི་ ད་པར་ནི། །
ོང་བས་དེ་མ ངས་འ ས་ ་ཡི། །

་མིན་པར་ནི་ མ་གཅོད་པ། །

མ་པའི་ ་ནི་འ ག་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་པ་བ ོད་པའི་ ་ནི་ཚགས་པ་བ ོད་པའི་ ་ཡིན་ཏེ།

བ ོད་ ་ མ་པ་དེ་ ལ་ ས་བ ད་

ཚགས་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ཡོད་པའི་ག གས་སོགས་ ལ་ ས་བ ད་པོ་ མས་ ིས་རང་རང་འཛན་པའི་ཤེས་པ་
སོ་སོར་བ ེད་པ་ནི་ ེ་ ག་གི་འ ས་ ་ཡིན་ལ།
འ ས་ ་ཡིན་པས་ན།

ལ་ ས་བ ད་པོ་འ ས་པ་དེས་ ་ ོར་བ་བ ེད་པ་ནི་ ིའི་

མ་པ་ཞེས་པའི་ ་དེས་ མ་པའི་ག གས་སོགས་ ལ་ ས་བ ད་པོ་ མས་ ིས་རང་

རང་འཛན་པའི་ཤེས་པ་བ ེད་པའི་ ས་པའི་ ད་པར་ནི་བ ོད་ ར་ ོང་བས་ན་ག གས་སོགས་ ལ་ ས་བ ད་
པོ་དེ་དག་ལ་མ ངས་པར་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ ན་མོང་གི་འ ས་ ་ ་འཛན་པར་ ེད་པའི་ ་མིན་པ་ཤིང་ལ་
སོགས་པ་ནི་ མ་པར་གཅོད་པའི་ ིར་ན།

མ་པ་ཞེས་བ ོད་པའི་ ་ནི་ མ་པའི་ ལ་ ས་བ ད་པོའ་ ན་མོང་གི་

འ ས་ ་ ་འཛན་པའི་དོན་ ེད་ ས་པ་དེ་ལ་འ ག་པར་འ ར་རོ། །
དེས་ན་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་མེད་ ང་ཚགས་པ་ ་མའི་འ ས་ ་གཅིག་ལ་ མ་པ་ཞེས་བ ོད་པའི་ ་ནི་ ས་
པ་གཅིག་བ ོད་པར་འདོད་པ་ལས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དེས་ན་ མ་པ་ག གས་སོ་ཞེས། །
གཞི་གཅིག་པ་ཅན་ ་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། མ་(༦༠ན)པའི་ ་དེས་ མ་པའི་ག གས་བ ོད་ ར་ ང་བ་དེས་ན་ མ་པ་བ ོད་པའི་ ་དང་ མ་
པའི་ག གས་སོ་ཞེས་བ ོད་པའི་ ་གཉིས་བ ོད་ ་གཞི་མ ན་ཅིང་གཅིག་པ་ཅན་ ི་ ་མ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ོང་བ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། གཞི་གཅིག་པ་ཅན་ ་མ་ཡིན། །ཅེས་པ་མི་འཐད་དེ།

མ་

པའི་ ་ནི་ མ་པའི་ ད་པར་ལ་བ ོས་ནས་རིགས་བ ོད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེས་ན་འདི་ནི་རིགས་དང་ནི། །

ཚགས་པ་བ ོད་པའི་ ད་པར་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། མ་པའི་ ་འདི་ནི་གསེར་ མ་ ི་ ་ལ་བ ོས་ནས་བ ོད་ ་གཞི་མ ན་པ་དང་། མ་ག གས་ ི་

་ལ་བ ོས་ནས་བ ོད་ ་གཞི་མི་མ ན་པའི་ ད་པར་ཡོད་པ་དེས་ན་གསེར་ མ་ལ་བ ོས་ནས་རིགས་བ ོད་ ི་
་ མ་ག གས་ལ་བ ོས་ནས་ནི་ཚགས་པ་བ ོད་པའི་ ་ཡིན་པའི་ ོ་ནས་ ད་པར་གཞན་ ོང་བ་དང་མི་ ོང་
བའི་ ད་པར་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །
འདིར་ཚགས་པའི་ ་ནི་གཉིས་ཏེ། ཚགས་པ་ ་མ་ལ་འ ག་པ་ཅན་དང་། གཅིག་ལ་འ ག་པ་ཅན་ནོ། །
་མ་ལ་འ ག་པ་ཅན་ནི། མ་པ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ ་ ་ འོ། །
གཅིག་ལ་འ ག་པ་ཅན་ནི། རི་བོ་འབིགས་ ེད་ལ་སོགས་པའི་ ་ ་ འོ། །
གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ།

མ་པ་དང་ མ་ག གས་ ས་ཐ་དད་ ་མེད་པའི་ ིར།

མ་པའི་ག གས་ཞེས་

པའི་ ་དེས་ མ་པ་དང་ མ་ག གས་ཐ་དད་ ་མ་བ ོད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ ི་ཡན་ལག་ ་ ས་ཏེ། །

མ་པ་ཡི་ནི་ག གས་སོ་ཞེས། །

དེ་ ས་ ད་པར་ ོན་པར་ དེ ། །

ག
ོ ས་འདིས་གཞན་ལའང་(༦༠བ)བ ོད་པར་ ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། མ་པ་དང་ མ་ག གས་ ས་ཐ་དད་ ་མེད་ ང་ ་ཐ་དད་ ་འ ག་པ་མི་འགལ་ཏེ། མ་པའི་ ས་
བ ད་པོ་དེའི་ ི་ མ་པ་དེ་ཡན་ལག་གམ་ ད་པར་ ་ ས་ཏེ་ མ་པ་ཡི་ནི་ག གས་སོ་ཞེས་པའི་ ་དེ་ནི་ མ་པའི་
ག གས་འཛན་པའི་མིག་ཤེས་དེ་བ ེད་པར་ ས་པའི་ མ་ག གས་དེ་ཀ་བའི་ག གས་ལས་ ད་པར་ ་ ེ་ནས་
ོན་པར་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །རིགས་པ་ མ་དག་གི་ ོགས་འདིས་ནི་གཞན་ཙ ན་ ི་ ི་ཞེས་པ་ལའང་ ི་ལས་ ས་
ཐ་དད་པའི་ཙ ན་མེད་ ང་ཙ ན་དང་ ི་ཐ་དད་ ་ ོན་པ་ཙམ་ཡིན་ཅེས་བ ོད་པར་ ་ཞེས་པ་ ་ཡིའ།ོ །
གཉིས་པ་ཡན་ལག་ ་ཡིན་པར་དགག་པ་ལ། ཚགས་པ་དང་མ་ཚགས་པ་ལ་བ གས་ནས་དགག །དེའི་ལན་
དགག །རང་ལ་མ ངས་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ས་གཅིག་སེམས་ ་ི ར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས།

ས་སེམས་ ི་ ར་འདོད་པ་ ོད་ ིས་ ས་ ི་

ཡན་ལག་ ་མ་སེམས་ ་ི ར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ ར་ཡིན་ན་ཡན་ལག་ ་མ་ཚགས་པའམ། གང་ཡང་ ང་བ་རེ་
རེ་སེམས་ ་ི ་ཡིན་ ང་། དང་པོ་ ར་ ས་ ་ི ཡན་ལག་མ་ ས་པ་སེམས་ ི་ ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

མ་ ས་ ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། །

ཡན་ལག་གཅིག་དང་ ལ་ནའང་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ས་ ་ི ཚགས་པ་མ་ ས་པ་སེམས་ ི་ ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་ ས་ ི་ཡན་ལག་ ་བཅད་པ་ ་ ་གང་

ང་གཅིག་དང་ ལ་ནའང་གང་ཟག་དེའི་ ས་ལ་ཡིད་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ེ་བ་མིན་པར་འ ར་ཏེ།

་ཚགས་མ་

ཚང་བའི་ ིར།
ོགས་གཉིས་པ་ ར་(༦༡ན)ཡན་ལག་གང་ ང་རེ་རེ་སེམས་ ་ི ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

རེ་རེ་ ས་པ་ཉིད་ཡིན་ནའང་། །

ཅིག་ཅར་མང་པོ་འ ང་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ འི་ ས་ ་ི ལ་ ་རབ་རེ་རེས་ཡིད་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ེད་པར་ ས་པ་ཉིད་ཡིན་ནའང་

ས་ཅིག་ཅར་ ་ ས་ ་ི ལ་ ་རབ་རེ་རེ་ལས་ཡིད་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་མང་པོ་འ ང་བར་འ ར་ཏེ།

ཡིད་ ི་

མ་ཤེས་ ་མའི་དངོས་ ་ཚགས་པ་ཚང་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ། ད གས་གསལ་ ེད་ ི་ ་ཡིན་པ་མི་ ིད་པ། ིད་ ང་རིགས་པས་མི་འཐད་
པའོ། །
དང་པོ་ལ། ད གས་ ་མ་ ་ཡིན་པར་མི་འཐད། ད གས་གཅིག་ ་ཡིན་པར་མི་འཐད། དེའི་ཡང་ལན་མི་
འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། ད གས་འ ང་ བ་གཅིག་ལས་མེད་ལ། འ ང་ བ་གཅིག་ ་དེས་སེམས་
མངོན་པར་གསལ་བར་ ེད་པས་ཅིག་ཅར་ མ་ཤེས་མང་པོར་འ ར་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་མ་ཉིད་ ་མ ངས་པའི་ ར
ི །།

འ ང་ བ་དག་ནི་ངེས་ དེ ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ེས་ འི་ ས་ ་ི ཡན་ལག་གི་ ལ་དང་ ་མ་ཉིད་ ་མ ངས་པའི་ ིར་ན། ད གས་འ ང་ བ་དག་

ནི་ཡིད་ ་ི མ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་ངེས་པ་ཁོ་ནར་ ེད་པར་ ེད་པ་མིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ད གས་གཅིག་ ་ཡིན་པ་མི་འཐད་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། གཏན་ཚགས་མ་ བ་ ེ། ད གས་
མས་ ས་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གཅིག་ཉིད་ན་ཡང་མང་གསལ་འ ར། །
དེ་(༦༡བ) ་ ག་ ་ཉེ་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ད གས་ མས་ ས་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ ར་ན་ཡང་ཡིད་ ི་ མ་ཤེས་ ་ ི་མང་པོ་ཅིག་ཅར་ ་ད་
་གསལ་བར་ ེ་བར་འ ར་ཏེ།

ཡིད་ ་ི མ་ཤེས་དེའི་ ་ ས་དང་ད གས་འ ང་ བ་ལ་སོགས་པ་ ག་ ་ཉེ་

བར་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ ་མའི་ ་མིན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ད གས་འ ང་ བ་དང་ ས་ཉིད་མ་ཡིན་ནའང་ མ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་ཅིག་ཅར་ ་བ ེད་
པར་ ས་ །ི ་མ་ཅིག་ཅར་ ་བ ེད་པའི་ ་མིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

རིམ་ ིས་ ང་མིན་ ད་མེད་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ས་དང་ད གས་གཉིས་རིམ་ ིས་ ང་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་མའི་ ་མིན་པར་འ ར་ཏེ། ཅིག་ཅར་

་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་མའི་ ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ ་ ི་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་ད གས་དང་ ས་ནི་ མ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་ཁོ་ནའི་ ་མིན་པ་ཡང་མ་ངེས་སོ་ཞེས་བ ན་པའི་
ིར།

ད གས་གཅིག་ལ་ཡང་དོན་ ་མ། །
འཛན་ ར
ི ་དེ་ལས་ངེས་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ད གས་གཅིག་གི་ ན་ལ་ཡང་དོན་ ་མ་འཛན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་མ་ ེ་བར་མཐོང་བའི་ ིར་
ན། ད གས་གཅིག་གི་ ན་དེ་ལས་ མ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་ཁོ་ན་ ེ་བར་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

་མ་ ོ་གཅིག་གིས་ཤེས་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་པར་ཤེས་པ་གོ་རིམ་དང་ ན་པ་ ད་ཅིག་ ་མས་དོན་ ་མ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ ི། དོན་ ་མ་ ོ་

གཅིག་གིས་ཅིག་ཅར་ ་ཤེས་པས་ ོན་མེད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ནི་ཅིག་ཅར་ཉིད་(༦༢ན)འ ར་ཏེ། །
འགལ་བ་མེད་ ར
ི ་རིམ་ ིས་ ང་། །
མི་འ ར་ ད་པར་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ད གས་གཅིག་གི་ ན་ལ་དོན་ ་མ་རིམ་ ིས་འཛན་པའི་ ོ་དེ་ནི་དོན་ ་མ་ཅིག་ཅར་འཛན་པར་

ེད་པ་ཉིད་ ་འ ར་ཏེ། ཅིག་ཅར་འཛན་པ་ལ་ཚད་མ་དང་འགལ་བ་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།

་ ིའི་རང་བཞིན་ལ་ ད་

པར་མེད་པའི་ ོ་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་ ར་མ་ཡིན་ན་རིམ་ ིས་ ང་དོན་ ་མ་འཛན་པར་མི་འ ར་ཏེ།

་མའི་རང་

བཞིན་ལས་ ད་ཅིག་ ་ ི་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ ་ཡིའ།ོ །
ག མ་པ་དེའི་ཡང་ལན་མི་འཐད་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

རང་རིགས་མིན་པའི་ ས་ཅན་ ིས། །
ད གས་ ི་ ད་ཅིག་མང་པོ་དག །
གལ་ཏེ་དེ་འ འི་སེམས་ཉིད་ ི། །
་ཡིན་པར་ནི་ ོག་ དེ ་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ལ་ལ་དག་ ས་ ག་པ་ལ་ ས་ ་མ་རིམ་ཅན་ ་འ ང་བ་ཡིན་ ི། རང་གི་རིགས་འ ་ ་
མ་ལས་ ང་བ་མིན་པའི་ ས་ཅན་ ི་ད གས་ ི་ ད་ཅིག་ ་ ི་མང་པོ་དག་དེ་འ འི་སེམས་ ་ ི་རིམ་ཅན་ ་
འ ང་བ་ཉིད་ ་ི ་ཡིན་པས། ཅིག་ཅར་འ ང་བའི་ ོན་མེད་ཅེས་ ོག་པར་ ེད་ན།

བཤད་པ།

གོ་རིམ་ ན་པའི་ ་མེད་པར། །

དེ་དག་རིམ་ ན་ཇི་ ར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

་ ི་གོ་རིམ་དང་ ན་པར་འ ར་བའི་ ་མེད་པར་ད གས་འ ང་ བ་དེ་དག་རིམ་ ན་ ་འ ང་

བར་ཇི་ ར་འ ར་ཏེ་མི་འ ར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

རང་རིགས་ ་མ་ ་ཉིད་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། རང་གི་རིགས་འ ་ ་མ་ ་ཉིད་ཡིན་ ི། ས་ ་མིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ། (༦༢བ)

དང་པོ་འ ང་བར་མི་འ ར་ཏེ། །
དེ་ ་དེ་འ ་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་མིན་ན་མངལ་ལ་སོགས་པར་དང་པོར་ ེས་མ་ཐག་ད གས་གསར་ ་འ ང་བར་མི་འ ར་
ཏེ། ད གས་དེའི་ ་རིགས་འ ་ ་མ་དེ་འ ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །མ་ བ་ན་ཚ་ ་མ་ བ་ལ། འདོད་ན་
ད གས་སེམས་ ་ི ་མ་ཡིན་པར་ བ་བོ། །
གཉིས་པ་ ིད་ ང་རིགས་པས་མི་འཐད་པ་ལ། ོ་ཅིག་ཅར་ ་ ེ་བར་ཐལ་བས་དགག །ད གས་མ་ཚང་ན་མི་
ེ་བར་ཐལ་བས་དགག །ཤེས་པ་ལ་ ད་པར་ཡོད་པར་ཐལ་བས་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ད གས་འ ང་ཐ་དད་ ལ་ཅན་ ར
ི །།
ཡོད་ ང་ ་མ་ཉིད་ ་ངེས། །
དེ་ ར
ི ་ ོ་ནི་ཅིག་ཅར་ ེ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ད གས་ཡིད་ ོའ་ ་ཡིན་པ་ཡོད་ ་ ག་ ང་ཞེས་ཁས་ ངས་བ ོད་ནས་ད གས་ནི་འ ང་ ལ་

ཐ་དད་ནས་འ ང་བའི་ ལ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་ན། ་མ་ཉིད་ ་ངེས་པར་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན། གས་ ི་ ་བཞིན་
ནོ། །དེ་ ར་དངོས་ ་ད གས་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ་ཡོད་པ་དེའི་ ིར། ོ་ ་མ་ནི་ཅིག་ཅར་ ་ ེ་བར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ད གས་མ་ཚང་ན་མི་ ེ་བར་ཐལ་བས་དགག་པ་ནི།

གལ་ཏེ་ ་མའང་གཅིག་ ས་ཅན། །
སེམས་གཅིག་གི་ནི་ ་ཡིན་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ད གས་འ ང་ བ་ ་མའང་ཅིག་ཅར་ ་ཚགས་པའི་ ས་ཅན་ཐམས་
ཅད་སེམས་གཅིག་གི་ནི་ ་ཡིན་ཅེ་ན།

ད གས་ ་ཞན་པ་ལ་སོགས་ ། །

གཅིག་མ་ཚང་ནའང་མི་འ ང་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ད གས་ ་ི (༦༣ན) ་བ་ཞན་པ་དང་ཆད་པ་ལ་སོགས་པའི་ ས་ ་ད གས་ ི་ཡན་ལག་གཅིག་མ་
ཚང་ནའང་ མ་པར་ཤེས་པ་མི་འ ང་བར་འ ར་ཏེ།

ད གས་ ི་ཡན་ལག་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པར་ཤེས་

པའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །
ག མ་པ་ཤེས་པ་ལ་ ད་པར་ཡོད་པར་ཐལ་བས་དགག་པ་ནི།

ཅི་ ེ་ཇི་ ར་ཡོད་ ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཅི་ ེ་ཡང་གཞན་དག་ན་རེ། ད གས་ ག་པ་དང་ཞན་པ་དང་རིང་བ་སོགས་ཇི་ ར་ཡོད་པ་དེ་ མ་
པར་ཤེས་པའི་ ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

ཤེས་པ་ལ་ཡང་ ད་ཡོད་འ ར། །
གང་ཞིག་གང་གི་ཐ་དད་ལས། །
ཐ་དད་མིན་ཏེ་དེ་འ ས་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ འི་ད གས་ ག་པར་འ ང་བ་དེའི་ཚ་ མ་པར་ཤེས་པ་གསལ་བ་དང་། ད གས་མི་འ ང་

བའི་ཚ་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཡང་མི་གསལ་བའི་ ད་པར་ཡོད་པར་འ ར་ཏེ།

ཤེས་པ་ད གས་ ི་དངོས་འ ས་

ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ཐལ་བ་ལས་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་ད གས་དེའི་དངོས་འ ས་མིན་ཏེ།

མ་པར་ཤེས་པ་གང་

ཞིག་ད གས་གང་གི་འཕེལ་འ ིབ་དང་ཐ་དད་པ་ལས་འཕེལ་འ ིབ་དང་ཐ་དད་ ་འ ར་བ་མིན་པའི་ ིར་ཏེ། ཞེས་
་ཡིའ།ོ །
ག མ་པ་རང་ལ་མ ངས་པ་དགག་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

ེད་ཅག་གིས་ ང་ཤེས་པ་ ་མ་ལས་ཤེས་པ་

ི་མ་ ེ་བར་ཁས་ ངས་པས་ཤེས་པ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ་ ེ་བར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་མ ངས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མ་ཤེས་ ས་པ་ངེས་པའི་ ར
ི །།

གཅིག་ནི་གཅིག་གི་ ་ཡིན་ཏེ། །

མ་ཤེས་དོན་གཞན་ཆགས་པ་ཡི། །

ས་མེད་དོན་གཞན་མི་འཛན་(༦༣བ) ར
ི །།

ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་པར་ཤེས་པ་ ་མ་ ་མས་ ི་མ་ ི་མ་རིམ་ཅན་ ་བ ེད་པའི་ ས་པ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡིན་པས་

ཅིག་ཅར་ ་ ་མ་ ེ་བའི་ ་མ་ཚང་བའི་ ིར།

མ་པར་ཤེས་པ་ ་མ་གཅིག་ནི་རང་དང་རིགས་མ ངས་པའི་ མ་

ཤེས་ ི་མ་གཅིག་གི་ ་ཡིན་པ་ ེ། དེ་ ར་ན་རིགས་མ ངས་པའི་ མ་ཤེས་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
མ་ཤེས་ ་མས་ མ་ཤེས་ ི་མ་བ ེད་པའི་ ས་པ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ།

མ་ཤེས་ ལ་དོན་གཞན་སོ་སོ་ལ་

ཆགས་པ་ཡིས་ ོན་པོ་འཛན་པའི་ ས་པ་མེད་པ་ན། དོན་གཞན་ ོན་པོ་མི་འཛན་པའི་ ིར། ཞེས་ ་ཡིའ།ོ །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ ས་ལས་ཅིག་ཅར་ ོ། །

ེས་ཤིང་ ས
ི ་ནི་རང་རིགས་ལས། །

ངེས་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དང་པོར་མངལ་ལ་སོགས་པ་ ས་ལ་ཅིག་ཅར་ཡིད་ ི་ ོ་ ེས་ཤིང་ ིས་ནི་རང་གི་རིགས་
འ ་ ་མ་ ་མ་ལས་ ི་མ་ ི་མ་ ེ་བར་ངེས་པས་ ོ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ་ ེ་བའི་ ོན་མེད་ཅེ་ན།

བཤད་པ།

ས་ ི་ ས་པ་ནི། །

ཅི་ཡི་ ར
ི ་ན་ ོག་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ས་ ་ི དངོས་པོ་དེས་ནི་དང་པོར་མངལ་ལ་སོགས་པར་ཡིད་ ོ་ ་མ་ཅིག་ཅར་བ ེད་ ས་པའི་ ག་

པ་ཡིན་པའི་ ིར་ན།

ིས་ ང་ཡིད་ ོ་ ་མ་བ ེད་པའི་ ས་པ་ནི་ཅིའི་ ིར་ན་ ོག་པར་འ ར་བ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་

ནོ། །
བཞི་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

གལ་ཏེ་ ས་ནི་ ོག་པ་ན། །

ེན་མིན་ ར
ི ་ན་སེམས་འབའ་ཞིག །

གནས་འ ར་ཞེ་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ།

ེད་ཅག་གི་ གས་ལ་ ས་སེམས་ ི་ ེན་མ་ཡིན་པས་(༦༤ན)དབང་

པོ་དང་བཅས་པའི་ ས་ནི་ཤི་བའི་གནས་ བས་ ་ཞིག་ཅིང་ ོག་པ་ན་ ས་སེམས་ ི་ ེན་མ་ཡིན་པའི་ ིར། ཤི་
བའི་འོག་ ་ ས་ལ་བ ོས་པ་མེད་པར་སེམས་འབའ་ཞིག་གནས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ། ཁམས་ག མ་ལ་བ གས་ཏེ་དགག །སེམས་ ི་མ་མཚམས་ ོར་བ་ལ་ ོད་པ་ ང་། དབང་
པོ་ ི་མ་མཚམས་ ོར་བའི་ བ་ ེད་དགོད། ་དོན་གཞན་ལས་ ེ་བ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འདོད་ག གས་གཉིས་སམ་ག གས་མེད་གང་ལ་ཡིན། དང་པོ་ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གལ་ཏེ་དེའི། །

་འ ག་ཐོབ་ ར
ི ་སེམས་ ི་ ན། །

གནས་ ་ཡན་ལག་མི་འ ར་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འདོད་པ་དང་ག གས་ཁམས་ ་ ེ་བར་འ ར་བའི་ ེས་ ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་དེ་ནི་ཤི་བའི་འོག་ ་

ས་ལ་བ ོས་མེད་ ་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ། སེམས་ ི་ ན་ ས་ལ་གནས་པའི་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ར་
ར་པའི་ ོན་ ི་ལས་ ས
ི ་རང་འ ས་ ས་ ི་མ་དེའི་ ་འ ག་ཐོབ་པ་ ེ་ ན་ཅིག་ ེད་ ེན་ ་འ ར་བའི་ ིར།
གལ་ཏེ།

ེ་བ་ ི་མའི་ ས་བ ེད་པའི་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་ ི་ཡན་ལག་ ་མི་འ ར་ན་དེའི་སེམས་འབའ་ཞིག་

གནས་པར་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན། ག གས་མེད་པའི་ཁམས་ ་ ེས་པའི་ ོག་ཆགས་ ་ འོ། །
དེ་བས་ན་གང་གི་ཚ་ ས་ཐ་མ་ ས་ ི་མ་དང་ཉིང་མཚམས་ ོར་བའི་ ིར་ ོ་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ་ཉིད་ ་
ཡང་འ ར་བས། དེའི་ཚ་ ན་ཅིག་ ེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ ན་ཅིག་ ་གནས་པ་དེ་ ར་ན་འགལ་བ་མེད་དོ། །ཞེས་
་ཡིའ།ོ །
འོ་ན་འཇིག་(༦༤བ) ེན་ཕ་རོལ་ ི་ ས་ ་ི ཉེར་ལེན་གང་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

ཚ་འདི་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ ། །

ས་གཞན་བ ེད་པའི་ ་ཉིད་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཚ་འདི་ཉིད་ ་ི འཆི་ཁའི་ ེ་མཆེད་མིག་སོགས་དབང་པོ་ ་ནི་ ས་གཞན་ ི་མ་བ ེད་པའི་ཉེར་ལེན་
ི་ ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་འདོད་ག གས་ནས་ག གས་མེད་ ་ཤི་འཕོས་ནས་ ར་ཡང་འདོད་ག གས་ ་ ེས་པའི་ཚ་ ར་ ི་
འདོད་ག གས་ ་ི དབང་པོ་ ་ཡིན་ལ།

དངོས་ ི་ཉེར་ལེན་ནི་ག གས་མེད་ ི་སེམས་ལ་ཡོད་པའི་དབང་པོའ་ས་

བོན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་སེམས་ ི་མ་མཚམས་ ོར་བ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། ེས་ ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་དེ་
ས་ ི་མའི་ ན་ཅིག་ ེད་ ེན་དང་། དེའི་ ས་དེ་ ས་ ི་མའི་ཉེར་ལེན་ ི་ ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ ་མ་དམིགས་
པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཡི་ཡན་ལག་དངོས་པོ་དང་། །

་ཉིད་འགོག་ལ་མི་དམིགས་པ། །

ངེས་ དེ ་མིན་པར་རབ་ ་བཤད། །

དབང་སོགས་ ང་ནི་ ག་ ན་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་དེ་ནི་ ེ་བ་ ི་མའི་ ས་དེའི་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ཡན་ལག་གི་དངོས་པོ་

ཡིན་པ་དང་། དེའི་ ས་དེ་ནི་ ེ་བ་ ི་མའི་ ས་ ི་ཉེར་ལེན་ ི་ ་ཉིད་ཡིན་པ་འགོག་པ་ལ་དེ་དང་དེར་མ་དམིགས་
པ་ཙམ་ གས་ ་བཀོད་པ་ནི་དེ་ ར་ངེས་པར་ ེད་པའི་ གས་ཡང་དག་མིན་པར། མ་མཐོང་ ིར་ན་མེད་པ་མིན། །
ཅེས་པར་རབ་ ་བཤད་ཟིན་ལ། གཞན་ཡང་ ེས་ ་འཆི་ཁ་མའི་ ས་ནི་ ས་ ི་མའི་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་
པོ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ལག་པ་དང་ ན་པའི་ ིར་དང་། སེམས་(༦༥ན)ནི་ ས་ ི་མའི་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་མ་
ཡིན་ཏེ། སེམས་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་སོགས་ གས་ ་བཀོད་པ་དེ་དག་ ང་ནི་ གས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་
བ་པའི་ བ་པ་ལ་ཐེ་ཚམ་ ི་ ག་མ་དང་ ན་པའི་གཏན་ཚགས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དབང་པོ་ ི་མ་མཚམས་ ོར་བའི་ བ་ ེད་འགོད་པ་ནི།

དབང་པོ་ ་མས་རང་རིགས་ལ། །
ས་པ་དག་ནི་མཐོང་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ེས་ ་འཆི་ཁ་མའི་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། གེགས་མེད་ན་དབང་པོ་ ི་མ་བ ེད་ ང་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་
ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། ཚ་འདིའི་མིག་གི་སོགས་དབང་པོ་ ་མས་རང་གི་རིགས་འ ་དབང་པོ་ ི་མ་ལ་ཕན་
འདོགས་པའི་ ས་པ་དག་ནི་ཚད་མས་མཐོང་བ་བཞིན་ ་འདིར་ཡང་ཡིན་ནོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། དབང་པོ་ མས་རང་བཞིན་ཐ་དད་མེད་པས་དབང་པོ་ ་མ་དག་ ི་མའི་ ་མ་ཡིན་པའི་
ིར། དཔེ་ཆོས་ཅན་ལ་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འ ར་བ་མཐོང་ ར
ི ་གཞན་དང་གཞན། །
ེ་བ་དག་ ང་འ བ་པ་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

དབང་པོ་ ི་མ་ ི་མ་ མས་དབང་པོ་ ་མ་ ་མའི་ ངས་པ་དང་ ོག་པའི་ ེས་ ་འ ར་ ོག་ ེད་

པར་མཐོང་བའི་ ིར། དབང་པོ་ ་མ་ ་མ་ལས་ ི་མ་གཞན་དང་གཞན་ ེ་བ་དག་ ང་ཚད་མས་ བ་པ་ཉིད་ཡིན་
པའི་ ིར། དཔེ་ཆོས་ཅན་ལ་མ་ བ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ ་དོན་གཞན་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ནི།

གལ་ཏེ་ ས་ལས་དེ་ ེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ཚ་འདིའི་མིག་སོགས་དབང་པོ་ ་པོ་དེ་ ས་ལས་ ེ་བ་ཡིན་ ི། རིགས་
འ ་ ་མ་ལས་ ེ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བཤད་(༦༥བ)པ།

་མ་བཞིན་ ་ཐལ་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཤི་བའི་ ས་ལ་དབང་པོ་ཡོད་པར་འ ར་ཏེ། དེ་ ་ ག་ ་ཉེ་ ིར་རོ། །ཞེས་པའི་ ོན་ ་མ་བཞིན་ ་
ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

སེམས་ལས་ཤེ་ན།
ཞེས་ ོས་ཏེ། ད་ ར་ ི་དབང་པོ་འདི་སེམས་ལས་ ེ་བས་ ོན་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ས་གཞན་ཡང་། །

འདི་ཉིད་ལས་ནི་ ེ་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེ་བ་ ི་མའི་ ས་གཞན་དབང་པོ་ ་པོ་ཡང་སེམས་འདི་ཉིད་ལས་ནི་ ེ་བར་འ ར་ཏེ།

དབང་པོ་ ་པོ་དེ་དག་སེམས་ལས་ ེ་བའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ ས་སེམས་ ་ི ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པར་ བ་བོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དེས་ན་ ་དང་ ལ་བའི་ ར
ི །།

མཐའ་མ་ཡི་ནི་སེམས་ མས་ ན། །

མཚམས་ ོར་མེད་པ་མིན་དེའི་ ར
ི །།
དེ་འ འི་ བ་ དེ ་ ག་ ན་འདོད། །

ེ་བ་འདིའི་

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ས་སེམས་ ་ི ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པ་དེས་ན་སོ་ ེ་དང་། ད ་བཅོམ་པར་འདོད་པའི་ ེས་ ་འཆི་ཁ་

མའི་སེམས་ཆོས་ཅན། རིག་པ་ ི་མ་མཚམས་མི་ ོར་ཏེ། མཚམས་ ོར་བའི་ ་དང་ ལ་བའི་ ིར་ཞེས་ ་བའི་
གཏན་ཚགས་མ་ བ་ལ། འཆི་ཁའི་སེམས་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་ ་བ་དེ་འ ་བའི་ བ་ ེད་བཀོད་པ་ནི་ ག་ ན་ ི་
གཏན་ཚགས་ཡིན་པར་འདོད་དོ།

།དེས་ན་སོ་ ེ་དང་ད ་བཅོམ་པ་ཚ་འདིའི་མཐའ་མ་འཆི་ཁ་མ་ཡི་ནི་སེམས་

མས་ ན་རིག་པ་ ི་མ་མཚམས་ ོར་བ་མེད་པ་མིན་པ་དེའི་ ིར་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ཡོད་པར་ བ་བོ། །
གཉིས་པ་གོམས་ ང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་མི་ ིད་པའི་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་(༦༦ན)དགོད། དེ་དགག་པ།
དེའི་ཡང་ཉེས་ ོང་གི་ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི།

གོམས་པས་ ད་པར་འ ར་ན་ཡང་། །
མཆོངས་དང་ ་ཡི་ ོད་བཞིན་ ། །

རང་བཞིན་ལས་འདས་མིན་ཅེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། བ་ ེད་ གས་ ེ་གོམས་ལས་ཏེ། ཟེར་བ་མི་འཐད་དོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ིང་ ེ་
ལ་སོགས་པ་གོམས་པས་ ད་པར་ ང་ཟད་འཕེལ་བར་འ ར་ན་ཡང་རང་གི་རང་བཞིན་ལས་འདས་ནས་ཐམས་
ཅད་མ ེན་པ་ལ་སོགས་པའི་བདག་ཉིད་ ་འ ར་བ་མིན་ཏེ། དཔེར་ན། མཆོངས་པ་ལེགས་པར་གོམས་པའི་ ེས་
ས་མཆོངས་པ་གོམས་པར་ ས་ ང་ ང་ཟད་བ ོད་པ་ ིད་ ི།

ང་ གས་དང་དཔག་ཚད་ལ་སོགས་པར་མི་

མཆོངས་པ་དང་། ་ཇི་ ར་ ོས་ ང་དེའི་ ོད་མཐའ་མེད་ ་འཕེལ་ཏེ་འབར་བ་ཉིད་ ་མི་འ ར་བ་བཞིན་ འོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། མཆོངས་པ་དང་ འི་ ོད་མཐའ་མེད་ ་མི་འཕེལ་བའི་ ་མཚན། དཔེ་དེ་བ ེ་སོགས་
ལ་མི་མ ངས་པ། བ ེ་སོགས་ ད་པར་ ་འཕེལ་བའི་ ་མཚན་ནོ། །
དང་པོ་ནི།

ས་ཏེ་གལ་ཏེ་ ར་ཡང་ནི། །

འབད་ ོལ་ལ་ནི་བ ོས་འ ར་རམ། །
ེན་མི་བ ན་པ་ཉིད་འ ར་ན། །
ད་པར་དག་ནི་མི་འཕེལ་ན། །

རང་བཞིན་དེ་འ ་མ་ཡིན་ཏེ། །

དེ་ལ་ཕན་འདོགས་ ས་པ་ མས། །
ད་པར་ ་ི མ་དག་ལ་ནི། །

བ་པའི་ ས་པ་མེད་ ར
ི ་དང་། །

ག་ ་ ེན་གནས་མ་ཡིན་ ར
ི །།

ད་པར་འཕེལ་ཡང་རང་བཞིན་ཉིད། །

མིན་ ར
ི །

ཅེས་ ོས་ཏེ། མཆོངས་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དང་གང་གོམས་པར་ ས་ཏེ་ ས་ ི་འབད་ ོལ་ལ་(༦༦བ)གལ་ཏེ་མི་
བ ོས་ན་མཐའ་མེད་ ་འཕེལ་བ་ ིད་ ང་།

ར་ཡང་མཆོངས་པ་དེ་ནི་ ས་ ི་འབད་ ོལ་ལ་ནི་བ ོས་པར་

འ ར་པའམ། ཡང་ན་རང་གི་ ེན་ ས་མི་བ ན་པ་ཉིད་ ་ ར་ན་མཆོངས་སོགས་དེ་དང་དེ་གོམས་ ང་ ད་པར་
དག་ནི་མཐའ་མེད་ ་མི་འཕེལ་ན་ནི་བ ེ་སོགས་གོམས་པ་ ར་གོང་ནས་གོང་ ་འཕེལ་བའི་རང་བཞིན་དེ་འ ་
བའང་མ་ཡིན་ཏེ། མཆོངས་པ་དང་ ་བ ོ་བ་དེ་དག་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ ས་པ་ མས་ནི་གོམས་ཟིན་ ས་ལ་མ་
བ ོས་པར་ ོལ་བའི་ ད་པར་ ི་མ་དག་ལ་ནི་མཆོངས་སོགས་མཐའ་མེད་ ་འཕེལ་བ་ བ་པའི་ ས་པ་མེད་ ིར་
དང་། དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་གོམས་ཟིན་ ས་ ་ི འབད་ ོལ་ལ་བ ོས་པའི་ ིར་དང་།

ད་པར་ ་མཆོངས་པ་དང་ ོད་

་ི ེན་ ས་དང་ ་དེ་ནི་ ག་ ་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་ཟད་པར་འ ར་བའི་ ིར་དང་། མཆོངས་པ་དང་ ་བ ོས་
པ་ལས་ ད་པར་ ང་ཟད་འཕེལ་བར་འ ར་ན་ཡང་མཐའ་མེད་ ་འཕེལ་བའི་རང་བཞིན་ཉིད་མིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དཔེ་དེ་བ ེ་སོགས་ལ་མི་མ ངས་པ་ནི།

གང་ཚ་ ས་ ར་པ། །

ཡང་ ོལ་ལ་བ ོས་མི་འ ར་ན། །

ོལ་གཞན་ ད་པར་ དེ ་པར་འ ར། །

སེམས་ལ་བ ེ་སོགས་གོམས་ ེ་བ། །
རང་གི་ངང་གིས་འ ག་འ ར་ཏེ། །

མེ་ལ་སོགས་པས་ཤིང་དག་དང་། །

ད ལ་ ་དང་ནི་གསེར་སོགས་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ཚ། གོམས་པ་ ད་པར་ ་ ས་ཟིན་པར་ ར་པ་ ར་ཡང་འ ང་བར་འ ར་བ་འབད་ ོལ་
ར་མ་ལ་བ ོས་པར་མི་འ ར་ཞིང་།

ེན་བ ེན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེའི་ཚ་ན་འབད་(༦༧ན) ོལ་ ི་མ་གཞན་ ད་

པར་ ་ ེད་པར་འ ར་ལ། མཆོངས་པ་དང་ ་བ ོ་བ་ལ་ནི་དེ་འ ་བ་མེད་དོ། །དེའི་ ིར། སེམས་ལ་བ ེ་བ་དང་།
དགའ་བ་དང་། བཏང་ ོམས་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ ་གོམས་པའི་དབང་གིས་རང་གི་རིགས་འ ་ ་མ་ལས་ ི་མ་གོང་
འཕེལ་ ་ ེ་བ་ཡིན་ཏེ།

གོམས་ཟིན་ནས་ ས་ ི་འབད་ ོལ་ལ་མི་བ ོས་པར་གོམས་པ་ ་མ་ཙམ་ལས་རང་གི་

ངང་གིས་འ ག་ཅིང་གོང་ནས་གོང་ ་འཕེལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་ཏེ། དཔེར་ན། ཤིང་བ ེག་པའི་མེ་ལ་སོགས་
པས་གེགས་ ེད་པ་མེད་ན་ཇི་ ིད་ཤིང་དག་ཐལ་བར་མ་ ར་ ི་བར་ ་འབད་ ོལ་ལ་མི་བ ོས་པར་ ི་མ་ ེག་
པར་ ེད་ཅིང་རང་གི་ངང་གིས་འ ག་པ་དང་། ད ལ་ ་དང་ནི་ འི་ ོད་ཁ་ ར་ ་བ ་བའི་གསེར་དང་ཟངས་མ་
ལ་སོགས་པ་ མ་པར་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ིས་ ས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ནི་ཁ་ ར་གཉིས་པར་བ ་བ་ལ་བ ོས་
པ་མེད་པར་རང་གི་ངང་གིས་འ ག་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ག མ་པ་བ ེ་སོགས་ ད་པར་ ་འཕེལ་བའི་ ་མཚན་ནི།

དེ་ ར
ི ་དེ་དག་ལས་ ེས་ཏེ། །

ངོ་བོ་ཉིད་ ེས་ཡོན་ཏན་ཡིན། །
དེས་ན་ ོལ་བ་ ་ི མ་དང་། །

་ི མར་ ད་པར་ དེ ་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། བ ེ་བ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ ་ི ཆོས་ནི་གོམས་ཟིན་འབད་ ོལ་ལ་མི་བ ོས་ཤིང་། ེན་བ ན་པ་ཡིན་
པ་དེའི་ ིར་རང་གི་རིགས་འ ་ ་མ་དེ་དག་གོམས་པ་ལས་ ེས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ངང་གིས་འ ག་པའི་སེམས་
་ི ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ེས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་དེས་ན།

ོལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ ོལ་བ་ ་མ་ ་མ་ལས་ ི་མ་དང་ ི་

མར་ ད་པར་ ་(༦༧བ)མཐར་ ིན་པའི་བར་ ་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་དག་ བས་ ་བབས་པའི་བ བ་ ་ལ་ ར་བའི་དབང་ ་ ས་ནས།

གང་ ར
ི ་རིགས་མ ན་ ་མ་ཡི། །
ས་བོན་ལས་ནི་འཕེལ་བ་ཅན། །
བ ེ་བ་ལ་སོགས་ ོ་དེ་དག །

གོམས་པར་ ར་ན་གང་ན་གནས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར། བ ེ་བ་ལ་སོགས་པར་རིགས་མ ན་པའི་རང་གི་རིགས་འ ་ ་མའི་ས་བོན་ཏེ་ཉེར་
ལེན་ལས་ནི་གོམས་ཤིང་འཕེལ་བ་ཅན་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། བ ེ་བ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པའི་ ོ་དེ་དག་ནི་གོམས་པ་
དང་མ་ ལ་བར་ ར་ཅིང་གེགས་མེད་ན་ཚད་གང་ན་གནས་ཏེ་ཚད་མེད་ ་འཕེལ་བར་འ ར་རོ། །
དེའི་ ིར་ན་མཆོངས་པ་ལ་ནི་དེ་ ར་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ ར་མཆོངས་ཉིད་ལས་མཆོངས་མིན། །
དེ་ ་ ོབས་དང་འབད་ ོལ་དག །
ས་པ་ངེས་པ་ཉིད་ ི་ ར
ི །།

མཆོངས་པ་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། བ ེ་བ་ལ་སོགས་པ་རིགས་འ ་ ་མ་ལ་བ ེན་ནས་བ ེ་སོགས་ ི་མ་འ ང་བ་དེ་ ར་མཆོངས་པ་
ཉིད་རིགས་འ ་ ་མ་ལས་མཆོངས་པ་ ི་མ་མཐའ་མེད་ ་འཕེལ་བར་ ེ་བ་མིན་ཅིང་།

མཆོངས་པ་དེའི་ཉེར་ལེན་

ི་ ་ ེས་ འི་ ས་ ་ི ོབས་དང་འབད་ ོལ་དེ་དག་ ང་ ས་པ་ཚད་དང་ ན་པར་ངེས་པ་ཉིད་ ི་ ིར།
མཆོངས་པ་ནི་ཚད་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་དེའི་ཡང་ཉེས་ ོང་གི་ལན་དགག་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།
མཆོངས་པ་ ེ་བ་ཡིན་ ི།

ས་ ི་ ོབས་དང་འབད་ ོལ་དག་ལ་

རང་གི་རིགས་འ ་ ་མ་ལས་ ེ་བ་མ་ཡིན་ན་གོམས་པའི་ ས་ ་ ེས་ ས་ཇི་ཙམ་

མཆོངས་པ་དེ་ ར་ ་ ར་མ་གོམས་པའི་ ས་ ་ཡང་ཅིའི་ ིར་མི་འ ར་(༦༨ན)ཏེ།
ཡོད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན། དེའི་ཡང་ལན་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ནི་དང་པོ་ ས
ི ་བཞིན་ ། །

མཆོངས་མིན་ ས་མི་མ ན་པའི་ ར
ི །།

ོབས་ནི་ ོན་ཉིད་ ་ཡང་

ོལ་བས་རིམ་ ིས་མི་མ ན་པ། །

བསལ་ན་རང་ ོབས་ཉིད་ ་གནས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མཆོངས་པ་ ོང་བའི་ ེས་ ་དེ་ནི་དང་པོ་ཉིད་ནས་ ིས་མཆོངས་པ་འ ོངས་པའི་གནས་ བས་

བཞིན་ ་མཆོངས་པ་མིན་པ་ནི་བད་ཀན་ལ་སོགས་པས་ ས་ཡང་བ་དང་མི་མ ན་པར་ ི་བར་ ས་པའི་ ིར།
ིས་ ང་མཆོངས་ ོང་བའི་ ོལ་བས་རིམ་ ིས་ ས་ ི་མི་མ ན་པ་བད་ཀན་ལ་སོགས་པ་བསལ་ནས་ ས་ ི་
བ་མེད་པ་ན།

ས་རང་ཉིད་ལ་ ོབས་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་ཉིད་ ་བ ོད་ཅིང་གནས་པ་ཡིན་ལ། དེ་བས་ ག་

པར་མཆོངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
གཞན་དག་ན་རེ། བ ེ་སོགས་གོམས་པའི་དབང་གིས་མཐའ་མེད་ ་འཕེལ་བ་ཡིན་ན།

ེས་ ་ཐམས་ཅད་ལ་

བ ེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བ ེ་རང་ས་བོན་ལས་ ང་བ། །
གལ་ཏེ་རང་ས་བོན་ ་ཅན། །

མི་མ ན་ ག
ོ ས་ ིས་གནོད་མེད་ན། །
སེམས་ལ་དེ་བདག་ཉིད་ ་འ ར། །
འདི་ ར་གོམས་པ་ ་མ་དང་། །

་མའི་སེམས་ཆོས་བ ེ་བ་དང་། །

ཆགས་ ལ་ ོ་སོགས་གཞན་དག་གི། །
གསལ་བ་ཡི་ནི་ ་བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

བ ེ་བ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་རིགས་འ ་ ་མའི་ས་བོན་ལས་ ང་བ་ཅན་གོམས་པའི་དབང་གིས་

མཐའ་མེད་ ་འཕེལ་བ་ཡིན་ ང་།

ེས་ ་ཐམས་ཅད་ལ་བ ེ་བ་སོགས་མཐའ་མེད་ ་འཕེལ་བས་མ་ བ་ ེ།

མ ན་ ེན་ ན་ཆགས་ ་(༦༨བ)གོམས་པ་དང་ ལ་བ་དང་།
ས
ི ་གནོད་པ་ ིད་ལ།

གལ་ཏེ།

འགལ་ ེན་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ཞེ་ ང་སོགས་

རང་གི་ས་བོན་ ལ་མིན་ཡིད་ ེད་སོགས་ ར་ཡོད་པ་ཅན་ ི་མི་མ ན་པའི་

ོགས་ཞེ་ ང་སོགས་ ས
ི ་གནོད་པ་མེད་ཅིང་། མ ན་ ེན་གོམས་པ་དང་མ་ ལ་བར་ ར་ན་སེམས་ལ་བ ེ་བ་
ལ་སོགས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ ་འ ར་བའི་ ིར་ཏེ།

འདི་ ར་བ ེ་བ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པ་ ་མ་དང་ ་མའི་

སེམས་ ་ི ཆོས་བ ེ་བ་ཆེན་པོ་དང་། ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་དང་། ཆོས་རབ་ ་ མ་འ ེད་ ི་ ོ་དང་། གཞན་ཡང་
ཡིད་ ་ི ཡོན་ཏན་དགའ་བ་དང་།

བཏང་ ོམས་ལ་སོགས་པ་གཞན་ ི་མ་ ི་མ་དག་གི་ ད་པར་གསལ་ཞིང་ཇེ་

གསལ་ ་འ ར་བ་ཡི་ནི་ ་བའམ་ ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གོམས་པ་ནི་གསལ་བ་འབའ་ཞིག་བ བ་པར་ ་བ་ཡིན་ ི། ེ་བའི་ ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
དེས་ན་ ེས་ ་ མས་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བ ེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ ང་གོམས་པར་ ེད་པ་མེད་པས་
མཐའ་མེད་ ་འཕེལ་བར་མ་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་མ ན་ ེན་གོམས་པ་དགོས་པར་བ ན་པའི་ ིར།

གོམས་ལས་བ ེ་བའི་བདག་ཉིད་དེ། །

ཆགས་ ལ་ཆགས་དང་ཡིད་ལོག་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

དེ་ ར་ཇི་ ད་བཤད་པའི་བ ེ་བ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པ་ལས་སེམས་ཅན་ཤིན་ ་ ག་བ ལ་བ་

ལས་ཡོངས་ ་ ོབ་པར་བཞེད་པའི་བ ེ་བ་ཆེན་པོའ་བདག་ཉིད་ ་འ ར་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སེམས་ ོལ་བ་
ཐོབ་པ་ན་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་ཐོབ་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་ཤིན་ ་གོམས་པ་ཅན་ ི་ ེས་ ་འདོད་ཆགས་
ལ་རང་གི་ངང་གིས་འ ག་པ་(༦༩ན)དང་། མི་གཙང་བ་ལ་ ོད་པའི་ ེས་ ་གོམས་པའི་དབང་གིས་མི་གཙང་བ་
ལ་ཡིད་ལོག་པ་ཐོབ་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ོར་བ་ ན་ཚགས་ ོན་པ་བཤད་པ་ལ། བ ེ་བ་ལས་ ོན་པ་ ང་བའི་ ལ། དེ་ལས་ ང་བའི་ ོན་
པ་དངོས་བཤད་པ། དེ་ཉིད་ལ་ ོན་པར་འདོགས་པའི་ ་མཚན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

བ ེ་ ན་ ག་བ ལ་གཞོམ་པའི་ ར
ི །།
ཐབས་ མས་ལ་ནི་མངོན་ ོར་མཛད། །
ཐབས་ ང་དེ་ ་ ག
ོ ་ ར་པ། །
དེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

འི་གནས་ བས་ནས་ཡོད་པའི་ངང་ ལ་ཅན་ ི་བ ེ་བ་དང་ ན་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ནི་

སེམས་ཅན་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དོན་ ་གཉེར་བ་ཅན་ཡིན་པས་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་གཞོམ་པའི་
ིར་ ་ ག་བ ལ་རབ་ ་ཞི་བའི་ཐབས་བདེན་པ་བཞི་པོ་ མས་ ོགས་པ་ལ་ནི་མངོན་ མ་ ་ ོར་བ་ལ་གོམས་
པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་ ག་བ ལ་ཞི་བ་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་ཐབས་དེ་གཞན་ལ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་
ོན་པར་བཞེད་པའི་ ིར་རོ། ། བ་པ་མ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་ ི་དོན་ལ་འ ག་པའི་ ེས་ ་ལ་ཐབས་ལས་
ང་བ་འགོག་པའི་བདེན་པ་དང་།

དེའི་ ་ཐབས་ལམ་ ི་བདེན་པ་དེ་དག་ནི་ ོག་ ་ ར་པ་ལས་རང་གི་མངོན་

མ་ ་མ་ ས་ན་ག ལ་ ་གཞན་ལ་ལམ་དེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བར་གནས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལས་ ང་བའི་ ོན་པ་དངོས་བཤད་པ་ལ། བདེན་བཞི་བ ོམ་པའི་ ལ། གོམས་པ་ལས་གསལ་
ང་འ ང་བའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།

ང་དང་(༦༩བ)རིགས་པས་ མ་ད དོ ་པ། །

ག་བ ལ་ཉིད་ ི་ ད་པར་ ིས། །
ག་བ ལ་ ་དང་དེ་མི་ ག །

ལ་སོགས་རང་བཞིན་ ོག་པར་མཛད། །
གང་ ར
ི ་དེ་ ར་ ་གནས་པ། །

འ ས་ལོག་གཟིགས་པ་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། བདེན་པ་བཞི་ ོགས་པའི་ཐབས་ནི་ ང་གི་ ེས་ ་འ ང་བའི་ཐོས་པ་ལས་ ང་བའི་ཤེས་རབ་དང་།
རིགས་པའི་ ེས་ ་འ ང་བ་བསམ་པ་ལས་ ང་བའི་ཤེས་རབ་དང་། དེ་གཉིས་ཀའི་ ེས་ ་འ ང་བ་ ོམ་པ་ལས་
ང་བའི་ཤེས་རབ་ ས
ི ་སོ་སོར་ ོག་ཅིང་ མ་པར་ད ོད་པའི་ ོ་ནས་ ལ་ ག་བ ལ་དེ་ཉིད་ ི་ ད་པར་ ི་
ཆོས་རེས་འགའ་ ེ་བ་དང་འཕེལ་འ ིབ་ ེད་པ་ལ་སོགས་པ་མི་ ག་པ་ཉིད་ ་ཁོང་ ་ ད་པར་ ་བའི་ ིར་ ག་
བ ལ་དེ་ལ་ ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་པ་དང་།

་ཡོད་ན་དེ་ ག་པའམ། འོན་ཏེ་མི་ ག་པ་དང་།

་དེའི་མཚན་ཉིད་

དང་འཕེལ་བའི་ ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་ནི་གང་ཡིན་ཅེས་པའི་ ོ་ནས་ ོག་པར་མཛད་རིགས་ཏེ། གང་གི་ ིར་
ན།

ག་བ ལ་དེའི་ ་ ན་འ ང་བདེན་པ་ནི་མི་འཇིག་པ་དེ་ ར་གནས་པ་ཡིན་ན་འ ས་ ་ ག་བ ལ་ལོག་

པའི་ཐབས་གཟིགས་ཤིང་མ ེན་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ ག་བ ལ་ ི་ ་ ང་བར་འདོད་པས་དེའི་གཉེན་པོ་ལམ་བ ོམ་པར་རིགས་སོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ ་གཞོམ་ ར
ི ་དེ་ཡི་ནི། །

མི་མ ན་ ག
ོ ས་ལ་བ ག་པར་མཛད། །
་ཡི་ངོ་བོ་ ོགས་པའི་ ར
ི །།

དེ་མི་མ ན་ ག
ོ ས་ ང་ངེས་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ག་བ ལ་ ི་ ་ ོང་བའི་ཐབས་ལ་གོམས་པར་མཛད་པའི་ ེས་ ་ནི་ ག་བ ལ་དེའི་ ་ ན་

(༧༠ན)འ ང་གཞོམ་པའི་ ིར་ ་ ན་འ ང་དེ་ཡི་ནི་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ལམ་ ི་བདེན་པ་ལ་བ ག་པར་མཛད་
ནས་ ག་བ ལ་ ི་ ་ ན་འ ང་དེའི་མི་མ ན་ ོགས་ ་ ར་པའི་གཉེན་པོ་ལམ་ ི་བདེན་པ་དེ་དག་ ང་ངེས་
པར་འ ར་ཏེ། ག་བ ལ་ ི་ འི་ངོ་བོ་ ན་འ ང་ལེགས་པར་ ོགས་པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན། ནད་ ི་ འི་ངོ་བོ་
ོགས་ན་དེའི་གཉེན་པོ་ ན་ཤེས་པར་འ ར་བ་བཞིན་ནོ། །
ེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ ག་བ ལ་ ི་ ་དང་། དེ་དང་འགལ་བའི་གཉེན་པོའ་ཆོས་གང་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བདག་དང་བདག་གིར་འཛན་ ས་པ། །
འ ས་ ས་ ོད་ ལ་ཅན་ཆགས་ནི། །
་ཡིན་དེ་ཡི་གནོད་ དེ ་ནི། །

བདག་མེད་མཐོང་བ་འགལ་བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ག་བ ལ་ ི་ ་ནི་བདག་དང་བདག་གི་བར་མངོན་པར་ཞེན་ཅིང་འཛན་པར་ ས་པས་འ ས་ ས་

ཤིང་། བདག་དང་བདག་གི་བའི་ ོད་ ལ་ཅན་ ི་ ེད་པས་ཆགས་པ་ནི་ ག་བ ལ་ ི་ ་ཡིན་ལ། བདག་དང་
བདག་གིར་འཛན་པ་དེའི་གནོད་ ེད་ ་ི གཉེན་པོ་ནི་བདག་མེད་པ་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་ཤེས་རབ་དེ་ཉིད་ཡིན་
ཏེ། དེ་དང་དམིགས་པ་དང་ མ་པ་འགལ་བས་ ན་འ ིན་ ས་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེ་གོམས་པ་ལས་གསལ་ ང་འ ང་བའི་ ལ་ནི།

མ་པ་ ་མར་ཐབས་མང་པོ། །

ན་རིང་ ས་ ་གོམས་པ་ལས། །

དེ་ལ་ ོན་དང་ཡོན་ཏན་དག །

རབ་ ་གསལ་བ་ཉིད་ ་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ ་ཆེན་པོ་དག་གིས་ མ་པ་ ་མར་ ོང་པ་ཉིད་ ི་ མ་པ་ཅན་ ི་བདག་མེད་པར་ ོགས་པའི་

ཤེས་རབ་ལ་སོགས་ མ་པ་ ་(༧༠བ)ཚགས་པའི་ཐབས་མང་པོ་ ན་རིང་པོའ་ ས་བ ལ་པ་ལ་སོགས་པ་ མས་
་གོམས་པར་མཛད་པ་ལས། གོམས་པ་པོ་དེ་ལ་ ོན་ ང་ ་དང་ཡོན་ཏན་གཉེན་པོ་དག་རབ་ ་གསལ་བ་ཉིད་ ་
འ ར་རོ། །
དེ་བས་ན་ བ་པ་ཆེན་པོ་དང་ཉན་རང་གཉིས་གཞན་དོན་ ་ཆེ་ ང་གི་ ད་པར་ནི།

འི་བག་ཆགས་ ངས་པ་

དང་། མ་ ངས་པ་ལས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དེས་ན་ གས་ ང་གསལ་བའི་ ར
ི །།
་ཡི་བག་ཆགས་ ངས་པ་ཡིན། །

བ་ཆེན་གཞན་དོན་འ ག་ཅན་ ི། །

བསེ་ ་ལ་སོགས་ ད་འདི་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།
པ་དེས་ན།

ན་རིང་པོ་ནས་ཐབས་མང་པོ་ལ་གོམས་པར་མཛད་པའི་དབང་ལས་ ང་གཉེན་ལ་ ང་དོར་མཛད་
བ་པ་ཆེན་པོ་ནི་ཐབས་མང་པོ་གོམས་པའི་དབང་གིས་ ང་དོར་ ི་གནས་ལ་ གས་ ང་ཤིན་ ་

གསལ་བའི་ ིར་ན། ག་བ ལ་ ི་ ་ ན་འ ང་དེའི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ ངས་པ་ཡིན་པས། བ་པ་ཆེན་
པོ་ནི་ འི་ ས་ ་བསམ་ ོར་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ོན་ ་སོང་བའི་ ོ་ནས་གཞན་དོན་ ་ཆེན་པོ་ལ་འ ག་པ་དང་
བག་ཆགས་ ངས་པ་ཅན་ཡིན་ ི། བསེ་ ་ ་ འི་རང་སངས་ ས་དང་། ཉན་ཐོས་ད ་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་
དེ་ ར་མ་ཡིན་པས་ ད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་དེ་ཉིད་ལ་ ོན་པར་འདོགས་པའི་ ་མཚན་བཤད་པ་ནི།

དེ་དོན་ ར
ི ་ན་ཐབས་གོམས་པ། །

དེ་ཉིད་ ོན་པ་ཡིན་པར་འདོད། །

བ་ལས་དང་པོ་འ ང་བའི་ ར
ི །།

གཉིས་པོ་འདི་ནི་ ་ ་བཤད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

འ ས་ འི་གནས་ བས་ ི་ ོན་པ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ ་ཡིན་པ་དེའི་དོན་ ི་ ིར་ན།

(༧༡ན) ོར་བ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་གནས་ བས་ ་ི ཐབས་གོམས་པ་དེ་ཉིད་ ན་ལས་བ ས་ ི་ ག་འཚལ་
བའི་ཚགས་ ་བཅད་པར་བཤད་པའི་ ོན་པ་ཡིན་པར་འདོད་དེ།

་ལ་འ ས་ འི་མིང་གིས་བཏགས་པའི་ ིར་རོ།

།བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ མས་ལ་ ོན་པར་ ང་བའི་ཐབས་ཐོབ་པ་ཉིད་ ི་ ད་པར་ཅན་ ི་མིང་
གིས་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ བ་པ་དེ་ལས་དང་པོར་བསམ་པ་ ན་ཚགས་འ ོ་ལ་
ཕན་བཞེད་པ་དང་།

ོར་བ་ ན་ཚགས་ ོན་པ་ ོན་ ་སོང་བ་ལས་འ ས་ ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་འ ང་བའི་

ིར་ན། བསམ་ ོར་ ན་ མ་ཚགས་པ་གཉིས་པོ་འདི་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་ ོབ་པའི་ ་ ་བཤད་པ་ཡིན་
ཏེ། ོན་པ་དངོས་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཉིད་ ི་ ་མ་ཡིན་ནོ། །
དེའི་ ིར། ཐབས་གོམས་པ་ཉིད་ ོན་པ་ཡིན་ ི། གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
ོར་བ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ ིའི་དོན་ནི།

འོག་ ་བདེན་པ་བཞིའི་ བས་ ་ ་ཆེར་འཆད་པར་འ ར་བས་

དེར་ཤེས་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་འ ས་ ་ ན་ཚགས་ཚད་མ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། རང་དོན་ ན་ཚགས་བདེ་གཤེགས་བཤད་པ།
གཞན་དོན་ ན་ཚགས་ ོབ་པ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ངས་པ་དང་། ཞར་ལས་ ང་བ་ཉན་རང་ད ་བཅོམ་པའི་ ངས་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

སངས་ ས་ ་ི འགོག་པའི་བདེན་པ་ ེ།

བདག་མེད་པ་ མ་པ་གཉིས་ ོགས་པའི་ལམ་ ི་ ལ་

འ ས་མཐར་ ག་ཡིན་ལ། དེའང་ ད་པར་ག མ་(༧༡བ) ིས་འཇིག་ ེན་པ་དང་།

ོབ་པ་དང་། མི་ ོབ་པའི་

ཆགས་ ལ་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །
ད་པར་ག མ་པོ་གང་ཞེ་ན། ལེགས་པར་ ངས་པ་དང་།

ར་མི་ ོག་པར་ ངས་པ་དང་། མ་ ས་པར་

ངས་པའོ། །
ཅིའི་ ིར་ལེགས་པར་ ངས་པ་ཡིན་ཅེ་ན། དམ་པ་ མས་ ིས་བ གས་པར་འོས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ལེགས་པར་

ངས་པའོ། །དེ་ཡང་འདི་ ར་ཡང་ ིད་པའི་ ག་བ ལ་འ ང་བའི་ ེན་མི་ ེད་པར་ ངས་པའི་ ིར་ཏེ། གཉེན་པོ་
བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ས
ི ་ ས་པའི་ ིར་དང་། དེ་ནི་ ིད་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ཡང་ ས་པ་ལས།
་ ངས་ཡོན་ཏན་ག མ་བདེ་གཤེགས། །
ཉིད་ཡིན་ ག་བ ལ་ ེན་མིན་ ིར། །
ལེགས་ཡིན་དེ་ནི་བདག་མེད་པ། །
མཐོང་བའམ་ ོར་བ་ལས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
འཇིག་ ེན་པའི་ལམ་ ིས་འོག་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བའི་འཇིག་ ེན་པའི་ ངས་པ་དེ་ནི་ལེགས་པར་ ངས་
པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ཡང་ ིད་པའི་ ག་བ ལ་འ ང་བའི་ ེན་ ེད་པས་དམ་པ་ མས་ ིས་བ གས་པར་འོས་པའི་

ངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ཅིའི་ ིར་ ག་བ ལ་ ི་ ེན་ཡིན་ཅེ་ན།
འ ས་ ་ཡིན་ཅིང་།

ངས་པ་དེ་ ་ ་ནི་ས་གོང་འོག་ལ་ཞི་རགས་ ་ ་བའི་ལམ་ ི་

དེ་ ་ འི་ལམ་ཡང་ག གས་དང་ག གས་མེད་པའི་ས་གོང་མ་དག་ ་ ེ་བའི་ ་ཡིན་པའི་

ིར་དང་། ས་དེ་དག་ ང་འ ར་བའི་ ག་བ ལ་དང་འ ་ ེད་ ི་ ག་བ ལ་ཅི་རིགས་པ་དང་ ན་པའི་ ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ག་བ ལ་ཉིད་ག མ་ ན་པའི་ ིར། །
ཅི་རིགས་མ་ ས་ ག་བ ལ་(༧༢ན)ལོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ཅིའི་ ིར་ ར་མི་ ོག་པ་ ངས་པ་ཡིན་ཅེ་ན།
ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
བདག་ འི་ས་བོན་ ངས་པའི་ ིར། །
ར་མི་གཤེགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ར་ ོག་པའི་ ་བདག་ འི་ས་བོན་མ་ ས་པར་ ངས་པའི་

ི་རོལ་པའི་ ལ་འ ོར་པ་དང་ ིར་འོང་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པ་ ོབ་པ་དག་གིས་ནི་རང་གི་ ང་ ་ ར་མི་ ོག་
པར་ ངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

བདག་ ་ ་བའི་ས་བོན་མ་བཅོམ་པས་རང་གི་ ངས་པ་ལས་ ར་ཉམས་པ་ ིད་པའི་

ིར་རོ། །
དེའང་འདི་ ར།

ས་དེ་དང་དེ་དག་ ་ ེ་བའི་ ་ཉོན་མོངས་པ་རེ་ཞིག་ ངས་ ང་ ར་ཡང་ཅི་ཞིག་ ར་ས་དེ་

དག་ ་ ེ་བ་ལེན་པ་དང་།

ཉོན་མོངས་པའི་ མ་པ་འགའ་ཞིག་ ངས་ ང་དེ་དག་ ར་ཡང་ ད་ལ་འ ང་བ་ནི་

ངས་པ་ ར་ ོག་པ་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ེ་དང་ ོན་ནི་ ན་འ ང་དག །
ར་ཡང་ ོག་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དེའི་ ིར།

ི་རོལ་པའི་ ལ་འ ོར་པ་དག་གི་ ངས་པ་ ར་ ོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་ ིད་ ེའི་བར་ ི་ཏིང་ངེ་

འཛན་ཐོབ་ ེ།

ཅི་ཡང་མེད་པའི་ ེ་མཆེད་མན་ཆད་ ི་ཉོན་མོངས་རེ་ཞིག་ ངས་ ང་ ེན་ ི་ ོབས་ ིས་ཏིང་ངེ་

འཛན་དེ་དག་ལས་ཉམས་པའམ།

རེ་ཞིག་མ་ཉམས་ ང་མི་གཡོ་བའི་ལས་དེའི་འཕེན་པ་ཟད་པ་ན་ནམ་མཁར་

འཕངས་པའི་མདའ་ གས་ཟད་པ་ ར་མནར་མེད་པའི་བར་ ི་འ ོ་བ་དག་ ་ ར་ཡང་ ེ་བ་ལེན་པར་འ ར་ཏེ།
བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ ལ་བས་བདག་ ་ ་བ་མངོན་ ར་ཙམ་ཡང་མ་ ངས་པའི་(༧༢བ) ིར་རོ།
།
ཇི་ ད་ ། ད་པར་འཕགས་བ ོད་ལས།
ོད་ ་ི བ ན་ལས་ ིར་ ོགས་པའི། །
ེ་བོ་མ་རིག་གིས་ ོངས་པ། །
ིད་ ེའི་བར་ ་སོང་ནས་ ང་། །
ག་བ ལ་ཡང་འ ང་ ིད་པ་ བ། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
ོབ་པ་ ིར་འོང་དང་ ིར་མི་འོང་དག་གི་ ངས་པ་ཡང་ ར་ ོག་པར་འ ར་ཏེ།

བདག་ ་ ན་ ེས་མ་ ངས་

པས་དེ་ལ་བ ེན་ནས་རང་གིས་ ངས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ ེས་ཏེ་འ ས་ ་ལས་ཉམས་པ་ ིད་པའི་ ིར་རོ། ། ན་

་ གས་པའི་འ ས་ ་ལས་ཉམས་པ་མེད་དེ། དེ་ནི་མཐོང་ ང་ ངས་པས་རབ་ ་ ེ་བ་ཡིན་ལ། མཐོང་ ང་མ་
ས་པ་བདག་ ་ ན་བཏགས་ ་ི ་བ་ཅན་ཡིན་པས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ན་དེ་ ངས་ ང་བའི་ ིར་རོ། །
ེ་ ག་ ་ ་བ་ མས་ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་ལས་ ང་ཉམས་པར་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ ར་ན་ཐར་
པ་ལ་ཡིད་བ ན་ ་མི་ ང་བར་འ ར་ཞིང་།

ད ་བཅོམ་པ་ལ་བདག་ ་ ་བ་མེད་པས་ཉོན་མོངས་པ་ ེ་བའི་ ་

མེད་པའི་ ིར་དང་། ཉོན་མོངས་པ་མ་ ེས་པར་ད ་བཅོམ་པའི་འ ས་ ་ལས་ཉམས་པར་མི་ ང་བའི་ ིར་རོ། །
ཅིའི་ ིར་མ་ ས་པར་ ངས་པ་ཡིན་ཅེ་ན། བ ལ་པ་དཔག་ ་མེད་པར་ལམ་གོམས་པར་ ས་པས་ ང་གཉེན་
ི་ ོན་ཡོན་ལ་ གས་གསལ་བ་རབ་ ་ི མཐར་ ིན་པས་ ོ་ག མ་ ི་གནས་ངན་ལེན་མ་ ས་པར་ ངས་པའི་
ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
མ་པ་ ་མར་ཐབས་མང་པོ། །
ན་རིང་ ས་ ་གོམས་པ་ལས། །
དེ་ལ་ ོན་དང་ཡོན་ཏན་དག །
རབ་ ་གསལ་བ་ཉིད་ ་འ ར། །ཞེས་དང་།
གོམས་ ིར་མ་ ས་(༧༣ན) ངས་པ་ཉིད། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
ཇི་ ད་ ། མཛད་ལས།
ར་བ་ ིད་པ་ག མ་ ི་མཐར། །ཞེས་དང་།
བསེ་ ་བ ལ་པ་བ ་ཡི་ ས། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར། ཉན་རང་དག་གིས་ཚ་ག མ་དང་བ ལ་པ་བ ་ལས་ ག་པར་ལམ་ ོམ་པར་མི་ ེད་པའི་
ིར། དེ་དག་ལ་ ང་གཉེན་ ི་ ོན་ཡོན་ ་ཞིང་ ་བ་ལ་ ོ་མི་གསལ་བས་རང་ ོབས་ ིས་གཞན་ལ་ཡེ་ཤེས་ ིན་
ཅི་མ་ལོག་པར་ ོན་པར་མི་ ས་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ཉོན་མོངས་མེད་དང་ནད་མེད་དང་། །

ལམ་བཤད་མི་གསལ་ཉིད་ ས་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཞར་ ང་ཉན་རང་གི་ད ་བཅོམ་པའི་ ངས་པ་ནི།

འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་ ིས་ཉོན་

མོངས་པའི་ས་བོན་བཅོམ་པའི་ ངས་པ་ཡིན་ལ། དེའང་ ང་པོ་ ག་མ་དང་བཅས་པའི་ ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་།
ག་མ་མེད་པའི་ ་ངན་ལས་འདས་པ་ མ་པ་གཉིས་སོ། །
དང་པོ་ནི། ཉོན་མོངས་པའི་ ན་འ ང་ཙམ་གཉེན་པོས་ ན་ ་བཅོམ་པས་རབ་ ་ ེ་བའི་སོ་སོར་བ གས་པའི་
འགོག་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཟག་བཅས་མ་ ས་པ་འགགས་པས་རབ་ ་ ེ་བའི་སོ་སོར་བ གས་པའི་འགོག་པའོ། །
དེ་ལ་ ོ་ ེ་ ་ འི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ིས་ཉོན་མོངས་པའི་ ན་འ ང་མ་ ས་པ་ ར་མི་ ེ་བའི་ ལ་ ིས་ ོང་ལ།
དེ་ལས་གཞན་པའི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་མ་ ས་པ་ནི་འ ན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བའི་ ལ་ ིས་ ོང་
གི།

ར་མི་འ ང་བའི་ ལ་ ིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ད ་བཅོམ་པ་ མས་ལ་ཇི་ ིད་ ་ཚའི་འ ་ ེད་མ་དོར་བ་དེ་ ིད་

་ ག་བ ལ་ ི་ ང་(༧༣བ)པོ་ ེས་ ་འ ེལ་བའི་ ིར་རོ། །གང་གི་ཚ་ ་ཚའི་འ ་ ེད་འདོར་བ་དེའི་ཚ་མིག་
ལ་སོགས་པའི་ཟག་བཅས་མ་ ས་པ་ ད་ཤིང་ཟད་པའི་མེ་བཞིན་ ་རང་བཞིན་ ིས་འགགས་ཏེ་ ང་པོ་ ག་མ་
མེད་པའི་ད ིངས་ ་ཡོངས་ ་ ་ངན་ལས་འདས་སོ་ཞེས་ ་བའི་མིང་ཐོབ་བོ། །
དེ་ ར་ན་ ག་བཅས་ ་ི ང་འདས་ནི། ཉོན་མོངས་པའི་ ན་འ ང་གཉེན་པོས་ ན་ ་བཅོམ་པས་རབ་ ་ ེ་
བ་ཡིན་ལ།

ག་མེད་ ་ི ང་འདས་ནི། ཟག་བཅས་མ་ ས་པ་འགགས་པས་རབ་ ་ ེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཉན་

ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་དག་གི་ ངས་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ཙམ་ ོགས་པ་དང་།

དེའི་ ེང་ ་ག ང་

མེད་ཙམ་ ོགས་པའི་ལམ་ ི་ ལ་འ ས་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་བཤད་པ་ལ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་དངོས། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། མདོར་བ ན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

་ ངས་ཡོན་ཏན་ག མ་བདེ་གཤེགས། །

ཉིད་ཡིན།
ཅེས་ ོས་ཏེ།

འདིར་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ནི་ ་ག་ཏ་ཞེས་པའི་ ་ལས་ ངས་ནས།

འི་ ་ནི་ལེགས་པ་ ེ་

ངས་ ོགས་གཉིས་ལ་བཤད་པ་ལས། འདིར་ ངས་པའི་ ོ་ནས་བཤད་པར་ ་ ེ། དེའང་ བ་པ་སངས་ ས་
བཅོམ་ ན་འདས་ནི་ ག་བ ལ་ ི་ ་བདག་དང་བདག་གིར་འཛན་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་
ངས་པ་དང་།

ར་མི་ ོག་པར་ ངས་པ་དང་། མ་ ས་པར་ ངས་པའི་ཡོན་ཏན་ག མ་དང་ ན་པའི་ ིར་ན་

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ། མཛས་པར་(༧༤ན)གཤེགས་པ། ར་མི་ ོག་པར་གཤེགས་པ། མ་ ས་པར་
གཤེགས་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ག་བ ལ་ ེན་མིན་ ར
ི །།

ལེགས་ཡིན་དེ་ནི་བདག་མེད་པ། །

མཐོང་བའམ་ ོར་བ་ལས་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འདིར་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ནི་ ག་བ ལ་ ི་ ེན་ ་ཡོད་པ་མིན་ཅིང་། ཟད་པར་ ངས་པའི་ ིར་ན་
ལེགས་པར་གཤེགས་པ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ཉིད་ ་ི ིར་ཡང་ ིད་པར་ ེ་བ་ལེན་པའི་ ག་བ ལ་ ི་ ེན་མིན་པ་དེ་ནི་

བདག་དང་བདག་གིར་འཛན་པའི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་པ་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའམ་ ོར་བ་གོམས་པ་ལས་ ག་
བ ལ་ ངས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ར་མི་ ོག་པར་གཤེགས་པ་ནི།

ེ་དང་ ོན་ནི་ ན་འ ང་དག །

ར་ཡང་ ོག་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། །

བདག་ འི་ས་བོན་ ངས་པའི་ ར
ི །།
ར་མི་གཤེགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

དེ་བདེན་ཐ་དད་བདག་ཉིད་ ིས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། སོ་སོ་ ེ་བོ་ལ་སོགས་པས་ནི་བདག་ ་ ་བའི་ས་བོན་མ་ ངས་པའི་ ིར། ེ་བ་ལས་ ི་ ན་འ ང་
དང་། འདོད་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་ ོན་ ི་ནི་ ན་འ ང་དག་ཡོད་ན་ ངས་པ་ ར་ཡང་ ོག་ཅེས་བཤད་

པ་ཡིན་ལ། སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་ནི་བདག་ ་ ་བའི་ས་བོན་ ངས་པའི་ ིར།

ར་མི་ ོག་པར་

གཤེགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། བདག་མེད་པར་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་ ལ་བདེན་པ་བདག་མེད་
པའི་དོན་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ོགས་པས་བདག་ ་ ་བ་དང་དམིགས་ མ་ཐ་དད་ཅིང་འགལ་བར་འ ག་པའི་
(༧༤བ)བདག་ཉིད་ཡིན་པ་ཉིད་ ས
ི ་སོ། །བདག་འཛན་ནི་དེ་ལས་ལོག་པའོ། །
ག མ་པ་མ་ ས་པར་གཤེགས་པ་ནི།

ས་ངག་སེམས་ ི་གནས་ངན་ལེན། །

ཉོན་མོངས་མེད་དང་ནད་མེད་དང་། །

ལམ་བཤད་མི་གསལ་ཉིད་ ས་ཡིན། །
གོམས་ ར
ི ་མ་ ས་ ངས་པ་ཉིད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ མས་ ིས་ནི་ ས་དང་ངག་དང་སེམས་ ི་གནས་ངན་

ལེན་མ་ ངས་པས་ ས་མཆོང་ཞིང་འ ོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ངག་ ེ་མོའ་གཏམ་བ ོད་པ་དང་། སེམས་ ག་ ་
མཉམ་པར་མ་བཞག་པས་ ང་ ་མ་བ ན་པའི་སེམས་ ི་གནས་ བས་ཏེ་ ང་ འི་ ག་མ་ ང་ཟད་ ས་པ་
ལས་ཡིན་ལ།

དེ་ ར་ན་ཡང་གནས་ངན་ལེན་དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་པས་ ན་ནས་བ ང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་མ་རིག་པ་མེད་པ་དང་། དེ་མེད་པས་ ར་ཡང་
འཁོར་བའི་ནད་དམ་ ག་བ ལ་བ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པ་དང་ ན་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར། ཉོན་
མོངས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མེད་ ང་ ང་ འི་ ག་མ་ ས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མ་རིག་
པ་མ་ ངས་པའི་དབང་གིས་ལམ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བཤད་པ་ ེད་པ་ལ་ གས་མི་གསལ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་
ཏེ།

ན་རིང་པོར་ མ་པ་ ་མར་ལམ་གོམས་པར་མ་ ས་པའི་ ིར་རོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པས་ནི་བདག་མེད་པ་

གཉིས་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་ལམ་ཤིན་ ་གོམས་པ་མཐར་ ག་པའི་ ིར། ང་ འི་ ི་མ་མ་ ས་པར་ ངས་པ་
ཉིད་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་(༧༥ན) ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ཁ་ཅིག་ ་སོགས་ ར
ི ་ན་ ོན། །

ཟད་མིན་ཞེས་ཟེར།
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ལ་དཔོག་པ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།

ོད་ ི་བཅོམ་ ན་འདས་ནི་ངག་ ་བའི་ ིར་དང་།

སེམས་ལ་སོགས་པ་དང་ ན་པའི་ ིར་ན་ ོན་ཟད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
དེའི་ ིར། མ་ ས་པ་ ངས་པར་ཇི་ ར་འ ར་ཞེས་ཟེར་རོ། །
གཉིས་པ་ལན་ནི།

འདི་ ོག་ལ། །

ཐེ་ཚམ་ཟ་བ་དེ་ ར
ི ་འ ལ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ངག་ ་བའི་ གས་ ས
ི ་བཅོམ་ ན་འདས་ ོན་ཟད་པ་མ་ཡིན་པར་ བ་པའི་ གས་འདི་ནི་མ ན་

ོགས་དང་འགལ་བ་མེད་པ་ཙམ་ ིས་ ོག་པའི་ ལ་ལ་ཐེ་ཚམ་ཟ་བ་དེའི་ ིར་འ ལ་པའི་ གས་ཡིན་ནོ། །
དེ་བས་ན་མ་ ས་པར་ ངས་པ་མི་ ིད་པ་གང་ལས་ཡིན་ཞེས་བ ག་པའི་ ིར།

ག་ཉིད་ ར
ི ་རམ་ཐབས་མེད་ ར
ི །།

ཡང་ན་ཐབས་ནི་མི་ཤེས་ ར
ི །།

ོན་ མས་མི་ཟད་པ་ཉིད་ཅེས། །

་བར་ཡོངས་ ་ ོག་ ང་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ཆགས་སོགས་ ོན་ མས་ནི་ ག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རམ།
ཡང་ན་ ོང་བའི་ཐབས་ཡོད་ ང་ཐབས་དེ་ནི་མི་ཤེས་པའི་ ིར།

ོང་བའི་ཐབས་མེད་པའི་ ིར་རམ།

ོན་ མས་མི་ཟད་པ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ཅེས་ ་བར་

ཡོངས་ ་ ོག་ཅིང་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ ང་ན། གང་ ར་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

་ཡོད་ ར
ི ་དང་ ་ཡི་ནི། །

གཉེན་པོ་གོམས་པས་ཟད་ ར
ི ་དང་། །
་ཡི་རང་བཞིན་ཤེས་པ་ཡིས། །

དེ་ཤེས་པ་ཡང་ བ་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ ོན་ མས་ ེད་ ེད་ ི་ ་ཡོད་པའི་(༧༥བ) ིར་ ག་པར་མ་ བ་པ་
དང་།

ོང་བའི་ཐབས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།

་བདག་དང་བདག་གིར་འཛན་པའི་ ོན་ནི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་

པར་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་གོམས་པས་ ོན་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འ ར་བའི་ ིར་དང་།

བདག་དང་བདག་གིར་

འཛན་པ་གཉིས་པོ་ ོན་ཐམས་ཅད་ ་ི འི་རང་བཞིན་ ་ཤེས་པ་ཡིས་དེ་ ོང་བའི་ཐབས་དེ་ཤེས་པར་ཡང་ བ་པ་
ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་གཞན་དོན་ ན་ཚགས་ ོབ་པ་བཤད་པ་ནི།

ོབ་པ་ཉིད་གཟིགས་ལམ་ག ང་བ། །

འ ས་མེད་ ར
ི ་ན་བ ན་མི་ག ང་། །

གས་བ ེ་ ན་ ར
ི ་བ མ་ ན་ ང་། །

གཞན་ ི་དོན་ ་ ོར་ ར
ི ་རོ། །
དེ་ ར
ི ་ཚད་ཡིན།

ཅེས་ ོས་ཏེ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ མས་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་
ལས་ ོབ་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་ ིས་ཇི་ ར་གཟིགས་པའི་ ག་བ ལ་ཞི་བའི་ཐབས་སམ་ལམ་དེ་
ཉིད་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གཞན་ལ་ག ང་བར་མཛད་པའི་ ིར་དང་།

ལམ་ལོག་པར་ག ངས་ལ་འ ས་ འམ་

དགོས་པ་མེད་པའི་ ིར་ན་སེམས་ཅན་ མས་བ ་བའི་ ིར་ ་བ ན་མི་ག ང་བ་ཡིན་ཏེ།
ོན་པ་ལ་ ་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།

ལམ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་

ལམ་ལོག་པར་ ོན་པའི་ ་ ོན་དང་ལམ་ ི་ ལ་མི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ངས་

པའི་ ིར་རོ། །ཤེས་ ་ཟིན་ ང་བ ེ་བ་མེད་པས་བ ་བར་འ ར་རོ་ མ་ན། དེའང་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ་མི་
མངའ་ ེ། སེམས་ཅན་ལ་ གས་བ ེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ ན་བའི་ ིར་དང་།

ོན་ ོབ་པ་ལམ་ ི་གནས་ བས་ ་

ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པའི་ཐབས་དང་ལམ་ ི་(༧༦ན)བ མ་པ་ ན་ ང་གཞན་ ི་དོན་ ་མངོན་པར་ ོར་བར་མཛད་
པ་གང་ཡིན་པ་དེའང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་ ་མཛད་པའི་ ིར་རོ། །
གང་གི་ ིར།

རང་ཉིད་ ས
ི ་གཟིགས་ཤིང་ གས་ ་ ད་པའི་ཐར་པའི་ལམ་དེ་ཉིད་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གཞན་ལ་

ོན་པར་མཛད་པ་དེའི་ ིར་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ ོབ་པ་ཡིན་པས་ཚད་མ་ཡིན་
པར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ གས་ལས་ ོག་ ེ་བཤད་པ་ལ། གཞན་དོན་ ན་ཚགས་ ོབ་པ་བཤད། དེ་ལས་རང་དོན་ ན་
ཚགས་བདེ་གཤེགས་ བ། དེ་ལས་ ོར་བ་ ན་ཚགས་ ོན་པ་ བ། དེ་ལས་བསམ་པ་ ན་ཚགས་འ ོ་ལ་ཕན་
བཞེད་ བ། དེས་ན་ཚད་མར་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། བདེན་བཞི་ ོན་པས་ ོབ་པར་བ ན་པ། བ ེན་ ་བདེན་པ་བཞིའི་རང་བཞིན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། གཞན་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ ོབ་པ་དེ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ མས་ལ་གནས་ བས་ ་
མངོན་མཐོ་དང་། མཐར་ ག་ངེས་ལེགས་ ་ི ལམ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ོན་པའི་ག གས་ ི་ ་ ེ། དེས་བ ན་
པར་ ་བའི་ཆོས་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་དང་ཆོས་ ི་བདག་མེད་པའོ། །གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ནི་བདེན་
པ་བཞིའི་ཡང་དག་པའི་ མ་པ་བ ་ ག་ ེ། དེ་དག་ ལ་བཞིན་ ་བ ོམས་པ་ལས་བདག་ ་ ་བ་དང་། དེའི་ ་
ཅན་ ི་ཉོན་མོངས་པ་མ་ ས་པ་ ོང་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
ཡང་དག་པའི་ མ་པ་བ ་ ག་དེ་དག་ ང་གང་ཞེ་ན། མི་ ག་པ་དང་། ག་བ ལ་དང་། ོང་པ་དང་། བདག་
མེད་པ་ མས་(༧༦བ)ནི་ ག་བ ལ་ ི་བདེན་པའི་ མ་པའོ། །
། ན་འ ང་། རབ་ ེ། ེན་ མས་ནི་ ན་འ ང་གི་བདེན་པའི་ མ་པའོ། །
འགོག་པ། ཞི་བ། ་ནོམ་པ། ངེས་འ ང་ མས་ནི་འགོག་པའི་བདེན་པའི་ མ་པའོ། །
ལམ། རིགས་པ། བ་པ། ངེས་འ ིན་ ི་ མ་པ་བཞི་ནི་ལམ་ ི་བདེན་པའི་ མ་པའོ། །
དེའང་ ེན་ལ་རག་ ས་པའི་ ིར་མི་ ག་པའོ། །གནོད་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ ག་བ ལ་ལོ། །བདག་
གི་བའི་མི་མ ན་ ོགས་ཡིན་པའི་ ིར་ ོང་པའོ། །བདག་ ་ ་བའི་མི་མ ན་ ོགས་ཡིན་པའི་ ིར་བདག་མེད་དོ།
།
ས་བོན་ ི་ ལ་ ིས་ འོ། །འ ང་བའི་ ལ་ ིས་ ན་འ ང་བའོ། །འ ེལ་པའི་ ལ་ ིས་རབ་ ེའ།ོ །མངོན་
པར་བ བ་པའི་ ལ་ ིས་ ེན་ནོ། །
ང་པོ་ཞིག་པའི་ ིར་འགོག་པའོ། །མེ་ག མ་ཞི་བའི་ ིར་ཞི་བའོ། །འཚ་བ་མེད་པའི་ ིར་ ་ནོམ་པའོ། ། ོན་
མས་དང་ ལ་བའི་ ིར་ངེས་པར་འ ང་བའོ། །
བ ོད་པའི་དོན་ ིས་ལམ་མོ། །རིགས་པ་དང་ ན་པའི་དོན་ ིས་རིགས་པའོ། །ཡང་དག་པར་བ བ་པའི་དོན་
ིས་ བ་པའོ། །ཤིན་ ་ཡང་དག་པར་འདས་པར་ ེད་པའི་དོན་ ིས་ངེས་པར་འ ིན་པའོ། །
ཅིའི་ ིར་ མ་པ་བ ་ ག་ ་ངེས་ཤེ་ན།

ོ་འདོགས་པ་དང་ ར་བ་འདེབས་པའི་ ་བ་བ ་ ག་གི་གཉེན་པོར་

དེ་བ ་ ག་ ་བ ན་པ་ཡིན་ཏེ། ག་པ་དང་། བདེ་བ་དང་། བདག་གི་བ་དང་། བདག་ ་ ་བའི་གཉེན་པོར་རིམ་
པ་བཞིན་ ། མི་ ག ག་བ ལ། ོང་། བདག་མེད་བཞིའ།ོ །
་མེད་པར་ ་བ་དང་།

བདག་དང་གཙ་བོ་ལ་སོགས་པ་ ་གཅིག་ ར་ ་བ་དང་།

ཚངས་པ་(༧༧ན)འ ར་བར་ ་བ་དང་།

རང་བཞིན་དང་ ་ཡི་

དབང་ ག་སོགས་ ེས་ འི་ ོ་ ོན་ ་གཏོང་བར་ ་བའི་གཉེན་པོར་

རིམ་པ་བཞིན་ ། ། ན་འ ང་། རབ་ ེ། ེན་ཏེ་ མ་པ་བཞིའ།ོ །
ཐར་པ་མེད་དོ་ མ་ ་ ་བ་དང་། ཚངས་པ་དང་ བ་འ ག་ལ་སོགས་པ་ ག་བ ལ་ལས་ཐར་བ་ཡིན་ནོ་ མ་
་ ་བ་དང་། བསམ་གཏན་ ི་བདེ་བ་ ་ནོམ་པར་ ་བ་དང་། ཡང་ནས་ཡང་ ་ལམ་ཉམས་པར་འ ར་བའི་ ོ་
ནས་ཐར་པ་གཏན་ ་བ་མ་ཡིན་པར་ ་བ་ མས་ ི་གཉེན་པོར་རིམ་པ་བཞིན་ ། འགོག་པ། ཞི་བ། ་ནོམ། ངེས་
འ ང་གི་ མ་པ་བཞིའ།ོ །
ལམ་མེད་པར་ ་བ་དང་། བདག་མེད་ ོགས་པའི་ལམ་ངན་པར་ ་བ་དང་། བདག་བ ོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལམ་
ཡིན་ནོ་ མ་ ་ ་བ་དང་།

ལམ་འདི་ ར་ཡང་མི་ ག་གོ་ མ་ ་ ་བ་ མས་ ི་གཉེན་པོར་རིམ་པ་བཞིན་ །

ལམ། རིགས་པ། བ་པ། ངེས་པར་འ ིན་པའི་ མ་པ་བཞིའ།ོ །
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
བདེན་པ་བཞི་ལ་བ ེན་པ་དང་། །
བདེ་དང་ང་དང་ངའི་ཞེས་སོགས། །
ཡང་དག་མིན་པ་ མ་བ ་ ག །
ོ་བཏགས་ནས་ནི་ཡོངས་ ་ ེད། །
དེ་ཉིད་ལ་ནི་དེ་འགལ་དོན། །
དེ་ཉིད་ མ་པ་ ེས་ ོགས་ཅན། །
ལེགས་ ོམ་ཡང་དག་ ་བ་ཡིས། །
ེད་པ་ ེས་འ ང་བཅས་འཇོམས་ ེད། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
བདེན་པ་བཞི་པོ་སོ་སོའ་ངོ་བོ་ནི་འོག་ནས་འ ང་བ་ ར་ག ང་སོ་སོའ་ བས་ ་ཤེས་པར་ འོ། །
ཆོས་ ་ི བདག་མེད་པ་ནི། མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ཤེས་པར་ ་ ེ། ག མ་པོ་དེ་དག་ ང་གང་ཞེ་ན།

གཞན་ ི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་དང་།

ན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་།

ཡོངས་ ་ བ་པའི་མཚན་ཉིད་

(༧༧བ)དོ། །
དེ་ལ་གཞན་ ི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ནི།

གང་ ན་གཞིའི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ས་བོན་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་

ན་ ་ ོག་པས་བ ས་པའི་ མ་པར་རིག་པའོ། །
དེ་དག་ ང་གང་ཞེ་ན། ས་དང་ ས་ཅན་དང་། ཟབ་མོའ་ མ་པར་རིག་པ་དང་། དེས་ཉེ་བར་ ད་པར་ ་བའི་
མ་པར་རིག་པ་དང་། དེ་ལ་ཉེ་བར་ ོད་པའི་ མ་པར་རིག་པ་དང་། ས་དང་ ངས་དང་ ལ་དང་ཐ་ ད་ ི་ མ་
པར་རིག་པ་དང་། བདག་དང་གཞན་དང་བདེ་འ ོ་དང་ངན་འ ོ་དང་འཆི་འཕོ་བ་དང་ ེ་བའི་ མ་པར་རིག་པའོ། །
དེ་ལ་ ན་གཞིའི་ ེང་ན་བག་ཆགས་ མ་པ་ག མ་ ེ།

ོས་པའི་བག་ཆགས་དང་། བདག་ ་ ་བའི་བག་

ཆགས་དང་། ིད་པ་ཡན་ལག་གི་བག་ཆགས་སོ། །
ོས་པའི་བག་ཆགས་ནི། ག གས་ནས་ མ་མ ེན་ ི་བར་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ི་མིང་གི་ མ་པ་ཅན་ ི་ ོག་
པས་བ ོས་ཤིང་ཐ་ ད་ ་ཚགས་འ ང་བའི་ ར་ ར་པའི་ས་བོན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་ཡིད་ ས
ི ་བ ོས་ཤིང་མ་འོངས་པ་ན་བདག་དང་བདག་གི་བའི་ མ་པ་ཅན་
ི་ ོ་ ེད་པར་ ེད་པའི་ས་བོན་ནོ། །
ག མ་པ་ནི། ཚགས་ ག་གི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བས་བ ོས་ཤིང་མ་འོངས་པའི་ ན་གཞི་ མ་ ིན་ ི་ཆ་ ེད་
པར་ ེད་པའི་ས་བོན་ནོ། །ལས་ ་ི བག་ཆགས་སམ་ མ་ ིན་ ི་བག་ཆགས་ཞེས་ ང་ འོ། །
དེ་ལ།
ས་དང་།

ས་དང་།
ངས་དང་།

ས་ཅན་དང་། ཟ་བ་པོ་དང་། དེས་ཉེ་བར་ ད་པར་ ་བ་དང་། དེ་ལ་ཉེ་བར་ ོད་པ་དང་།
ལ་དང་། ཐ་ ད་ ས
ི ་ མ་པར་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་ ོས་པའི་བག་ཆགས་ལས་ ང་

བའོ། །
བདག་དང་གཞན་ ི་ མ་པར་རིག་པ་ནི། བདག་ ་ ་བའི་(༧༨ན)བག་ཆགས་ལས་ ང་བའོ། །
བདེ་འ ོ་དང་། ངན་འ ོ་དང་། འཆི་འཕོ་བ་དང་།

ེ་བའི་ མ་པར་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་ ིད་པའི་ཡན་ལག་

གི་བག་ཆགས་ལས་ ང་བའོ། །
ས་དང་ ས་ཅན་ ི་ མ་པར་རིག་པ་ནི་མིག་སོགས་ནང་གི་ཁམས་ ག་ཡིན་ནོ། །ཟ་བ་པོ་དང་ཉེ་བར་ ོད་
པའི་ མ་པར་རིག་པ་ནི་མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་ ག་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཉེ་བར་ ད་པར་ ་
བའི་ མ་པར་རིག་པ་ནི་ག གས་ལ་སོགས་པ་ ིའི་ཁམས་ ག་ ་རིག་པར་ འོ།
མས་ནི་ མ་པར་རིག་པ་འདི་དག་གི་རབ་ ་ད ེ་བའོ། །

། མ་པར་རིག་པ་ ག་མ་

དེ་ལ་ ན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གཞན་དབང་གི་ག ང་ཆ་ལ་ མ་པར་ ོག་པས་བདག་དང་ཆོས་ ་ ོ་
བཏགས་པར་ ར་པ་ཐ་ ད་ ་སོ་སོ་ ེ་བོའ་ཤེས་པའི་ ོད་ ལ་ ་ཡོད་ཅིང་།
ས་ ་ི ངོ་བོར་ ང་ཟད་མ་ བ་པའོ།

རིགས་པས་ད ད་མི་བཟོད་པས་

།དེ་ལ་ ོག་ ེད་གང་གིས་ ོག་ ་གང་ལ་ མ་པ་ཇི་ ར་ ན་ ་ ོག་པར་

ེད་ཅེ་ན། ཡིད་ ་ི མ་པར་ཤེས་པས་ ན་ ་ ོག་པར་ ེད་དེ། ཤེས་པ་གཞན་ནི་ མ་པར་ ོག་པ་ཅན་མ་ཡིན་
པའི་ ིར་རོ།

།ཡིད་ ་ི མ་པར་ཤེས་པ་དེ་ནི་རང་གི་ ོས་པའི་བག་ཆགས་ལས་ ང་ཞིང་།

མ་པར་རིག་པ་

གཞན་ཐམས་ཅད་ ་ི ོས་པའི་བག་ཆགས་ ་ི ས་བོན་ལས་ ང་ ང་བས་དབང་པོ་དང་ ལ་དང་ མ་པར་ཤེས་པ་
ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་ ལ་ཅན་ ་འ ང་ལ། དེའང་རང་གི་ མ་པ་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་བདག་དང་ཆོས་
་ི ངོ་བོ་དང་ ད་པར་ ་ཚགས་པར་ ོ་བཏགས་ནས་དེ་དང་དེར་ཐ་ ད་འདོགས་པར་ ེད་དོ།

།དེའི་ ིར་ཡིད་

ཤེས་ ོག་པ་ཉིད་ ས
ི ་(༧༨བ) ན་ ་ ོག་པར་ ེད་དོ། །
གཞན་ ི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི། དེས་ ན་ ་ ོག་པར་ ་བའི་གཞི་ཡིན་ཏེ།

ས་དང་ ས་ཅན་དང་ཟ་བ་པོའ་

མ་པར་རིག་པ་ནི་བདག་ ན་ ་བ ག་པར་ ་བའི་གཞི་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། ནང་གི་ ང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། ེ་
མཆེད་དག་ལ་བདག་ ་འཛན་པའི་ ིར་དང་། ནང་གི་ ང་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་ ང་ མ་པར་རིག་པ་ག མ་པོ་དེ་
ཙམ་ ་ཟད་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ཉེ་བར་ ད་པར་ ་བ་དང་། དེ་ལ་ཉེ་བར་ ོད་པར་ ེད་པའི་ མ་པར་རིག་པ་ནི་
ཆོས་ ་ ན་ ་བཏག་པར་ ་བའི་གཞི་ཡིན་ཏེ།

ིས་པ་སོ་སོའ་ ེ་བོ་དག་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ་ ང་བ་ཙམ་ལ་

ག ང་བ་དང་འཛན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པར་ ེད་ཅིང་།

ལ་དང་ ལ་ཅན་ ་ ང་བ་ཡང་ མ་རིག་གཉིས་པོ་དེ་

ཙམ་ ་ཟད་པའི་ ིར་རོ། །གཞན་དབང་ མ་རིག་ཙམ་དེ་དག་ཇི་ ིད་གནས་མ་ ར་ ི་བར་ ་བདག་དང་ཆོས་ ི་
ངོ་བོར་མཚན་མར་འཛན་པར་ ེད། དེ་དང་དེར་མངོན་པར་ཞེན་པར་ ེད། ཐ་ ད་འདོགས་པར་ ེད། དེ་དང་དེར་
མ་ བ་ ང་དེ་དང་དེར་ཡོད་ཅེས་ ོ་འདོགས་པར་ ེད་པ་ནི་ ོག་པར་ ་བ་གཞན་ ི་དབང་ལ་ ོག་ ེད་ཡིད་ ི་
ཤེས་པས་ཇི་ ར་ ན་བཏགས་པའི་ མ་པའོ། །
ཡོངས་ ་ བ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གཞན་དབང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ན་ ་ ོག་པ་དེ་ཉིད་ཇི་ ད་བཤད་
པའི་ ན་བཏགས་ ་ི ངོ་བོར་གདོད་མ་ནས་མ་ བ་པའི་ ོང་པ་ཉིད་ མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ ོད་ ལ་ ་
ར་པ་ཆོས་ ་ི བདག་མེད་པའི་ངོ་བོར་འ ར་བའོ།

།དེ་ཉིད་གནས་ བས་ཐམས་ཅད་ ་གཞན་ ་མི་འ ར་བའི་

ིར་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། ། ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ ིར་ཡང་དག་པའི་(༧༩ན)མཐའོ། ། ོས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ ིར་མཚན་
མ་མེད་པའོ། །ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་ ོད་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར་དོན་དམ་པའོ། །དེ་ ོགས་པས་འཕགས་པའི་ཆོས་ མས་
འཐོབ་པར་འ ར་བས་འཕགས་པའི་ཆོས་ ་ི ་ཡིན་པའི་ ིར་ཆོས་ ི་ད ིངས་སོ། །

ཇི་ ད་ ་ད ས་མཐའ་ལས།
དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡང་དག་མཐའ། །
མཚན་མ་མེད་དང་དོན་དམ་ ེ། །
ཆོས་ ་ི ད ིངས་ མས་ མ་ ངས་སོ། །
གཞན་མིན་ ིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན། །
དེ་འགགས་འཕགས་པའི་ ོད་ ལ་དང་། །
འཕགས་པའི་ཆོས་ ་ི ་ཡི་ ིར། །
མ་ ངས་དོན་དེ་གོ་རིམ་བཞིན། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ་ འི་ཡོངས་ ་ བ་པ་དེའང་ མ་པ་གཉིས་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པའི་ ོང་པ་ཉིད་དང་། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་
ཉིད་ ོང་པ་ཉིད་དོ། །
དང་པོ་ནི།

གཞན་ ི་དབང་ལ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ ི་བདག་དོན་གཞན་ ིས་དབེན་པའི་ ོང་པ་ཉིད་མེད་པར་

དགག་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནི། གཞན་དབང་དེ་ཉིད་བདག་གཉིས་ ི་ངོ་བོར་མ་ བ་པའི་ ོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་དགག་གི་རང་བཞིན་
ཏེ། གཞན་དབང་ མ་རིག་གི་ག ག་མའི་ངོ་བོ་སེམས་རང་བཞིན་ ི་འོད་གསལ་བ་ཞེས་བ ོད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །
ཇི་ ད་ ་ད ས་མཐའ་ལས།
གང་ཟག་དང་ནི་ཆོས་ མས་ །ི །
དངོས་པོ་མེད་འདིར་ ོང་པ་ཉིད། །
དེ་དངོས་མེད་པའི་དངོས་ཡོད་པ། །
དེ་ནི་དེ་ལས་ ོང་ཉིད་གཞན། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ན་ ་ ོག་པ་དེ་ཉིད་ཇི་ ར་ན་གཞན་དབང་ཡིན་ལ།

ཅིའི་ ིར་གཞན་དབང་ཞེས་ ་ཞེ་

ན། རང་གི་བག་ཆགས་ ་ི ས་བོན་ལས་ ེས་པས་ ེན་གཞན་དབང་ཡིན་ལ།

ེས་ནས་(༧༩བ) ང་ ད་ཅིག་ལ་

ག་པར་མི་གནས་པའི་ ིར་གཞན་ ི་དབང་ཞེས་ འོ། །

གང་ཟག་དང་ཆོས་ ་ ོ་བཏགས་པ་དེ་དང་ཇི་ ར་ན་ ན་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། ཅིའི་ ིར་ ན་བཏགས་པ་ཞེས་
་ཞེ་ན། ཡིད་ ་ི མ་ཤེས་ ན་ ་ ོག་པ་དཔག་ ་མེད་པའི་ མ་པ་ཅན་ མས་ ི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ ན་
བཏགས་པ་ཡིན་ལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ ་ བ་པ་མེད་ཅིང་ ན་ ་ ོག་པ་ཙམ་ ་དམིགས་པས་ན་ ན་བཏགས་
པའོ། །
ོང་པ་ཉིད་དེ་ཇི་ ར་ན་ཡོངས་ ་ བ་པ་ཡིན་ལ།

ཅིའི་ ིར་ཡོངས་ ་ བ་པ་ཞེས་ ་ཞེ་ན།

གཞན་ ་མི་

འ ར་བའི་ ིར་ཡོངས་ ་ བ་པ་ཡིན་ལ། ཆོས་ ན་ ི་མཆོག་ཡིན་པའི་ ིར་ཡོངས་ ་ བ་པ་ཞེས་ ་ ེ།

མ་

པར་ ང་བའི་དམིགས་པ་ཡིན་པ་དང་། དགེ་བའི་ཆོས་ ན་ ི་མཆོག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དབང་ལ་ མ་པ་ ་ཡོད་ཅེ་ན།

ས་པར་ ེ་ན་ཚད་མེད་དེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ན་ ་ ོག་པའི་

ད ེ་བ་ཇི་ ེད་པ་ ན་དེའི་ད ེ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
བ ་ན་བག་ཆགས་ ་ི གཞན་དབང་དང་། ན་ ང་གཉིས་ ི་ངོ་བོར་མ་ བ་པའི་གཞན་དབང་གཉིས་སོ། །
དང་པོ་ནི།

ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ན་ ་ ོག་པ་འདི་ཉིད་རང་གི་བག་ཆགས་ ི་ས་བོན་ ི་དབང་གིས་

གཉིས་ ་ ང་བར་ ེས་པའི་ཆ་ནས་བཞག་ལ།
གཉིས་པ་ནི། རང་བཞིན་ ི་ མ་པར་དག་པས་མཐའ་གཅིག་ ་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ངོ་བོར་མ་ བ་ལ། ོ་
ར་ ་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པས་ད གས་པས་མཐའ་གཅིག་ ་ མ་པར་ ང་བའི་ངོ་བོར་ཡང་མ་ བ་པའོ། །
ན་བཏགས་ལ་ མ་པ་ ་ཡོད་ཅེ་ན།

ས་པར་ ེ་ན་ཚད་མེད་དེ།

མ་པར་ ོག་པ་མཐའ་ཡས་པའི་ ིར་དེ་

དག་(༨༠ན)གིས་ ན་བཏགས་པ་ཡང་དེ་ ེད་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །
བ ་ན་གཉིས་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ན་ ་ ོག་པ་དང་། ད་པར་ ་ ན་ ་ ོག་པས་ ན་བཏགས་པའོ། །
ཡོངས་ ་ བ་པ་ མ་པ་ ་ཡོད་ཅེ་ན།

དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ད ིལ་འཁོར་ ར་ཆོས་ ི་ད ིངས་ ི་ངོ་བོར་རོ་

གཅིག་པའི་ ིར་དོན་དམ་པར་ད ེ་བ་ ང་ཟད་ ང་མེད་དོ། །
འོན་ ང་ ོས་པ་ལ་དགའ་བའི་ངོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ད ེ་བའི་དབང་ ་ ས་ན་ མ་པ་གཉིས་ཡིན་ལ།
དེའང་ མ་པར་ ང་བའི་ལམ་དང་། དེའི་དམིགས་པའོ། །
དང་པོ་ལའང་། ་དང་། འ ས་ ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་ ་གནས་པའི་རིགས་ཡིན་ཏེ། དེའང་ ན་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་ཟག་མེད་ ི་ས་བོན་ཐོག་མ་
མེད་པ་ནས་བ ད་དེ་འོངས་པ་ཆོས་ཉིད་ ས
ི ་ཐོབ་པའོ། །དེའང་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ ི་ད ིངས་ ི་ ་མ ན་པ་དམ་
པའི་ཆོས་ཐོས་པའི་བག་ཆགས་གདོད་མ་ནས་ཆོས་ཉིད་ ིས་གནས་པའོ། །ཐོས་པའི་བག་ཆགས་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན།

གང་གིས་སངས་ ས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆོས་ཐོས་པ་ན་དེའི་དོན་ ོགས་པའི་ཐོས་པ་ལས་ ང་བའི་ ར་ ར་པའི་ས་
བོན་ཏེ། དེའང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཆོས་ཉིད་ ས
ི ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐོས་པས་ནི་དེ་གསོས་འདེབས་པར་ ེད་པ་
ཡིན་ ི། གསར་ ་ ེད་པར་ ེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
དེའང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ ས་པ་ལས་ ོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ ིས་ག ངས་པ་འདི་ ་ ེ།
དེ་ལ་ཐོས་པའི་བག་ཆགས་ ང་ ་དང་། འ ིང་དང་། ཆེན་པོ་ཡང་ཆོས་ ི་ འི་ས་བོན་ ་བ ་ ེ། ན་
གཞིའི་ མ་པར་ཤེས་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་ ན་གཞིའི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་།
(༨༠བ)འཇིག་ ེན་པ་ཡང་ཡིན། འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ ི་ད ིངས་ཤིན་ ་ མ་པར་དག་པའི་
་མ ན་པ་ཡང་ཡིན་པས་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་སེམས་ ི་ས་བོན་ ་འ ར་རོ། །ཞེས་ག ངས་
སོ། །
དེ་ལ་ ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ ་ི བཞེད་པས་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་རང་བཞིན་ ་གནས་པའི་རིགས་མ་
ཡིན་ལ། ཇི་ ད་བཤད་པའི་ཐོས་པའི་བག་ཆགས་ཉིད་རང་བཞིན་ ་གནས་པའི་རིགས་ཡིན་ཏེ། ཐོས་པའི་བག་
ཆགས་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ མས་ ་ི ནང་གི་ ེ་མཆེད་ ག་རིགས་སོ་སོ་ཐ་དད་པས་འ ེད་པར་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེའི་ ིར། ེ་མཆེད་ ག་གི་ ད་པར་ཞེས་ ་བ་ཞིག་རང་བཞིན་ ་གནས་པའི་རིགས་ཡིན་ནོ། །
དེའང་ཇི་ ར་ཞེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ལམ་ ི་ ར་ ར་པའི་ཐོས་པའི་བག་ཆགས་ ིས་ནི་རང་གང་གི་ ད་ལ་
ཡོད་པའི་ནང་གི་ ེ་མཆེད་ ག་པོ་དེ་དག་དེ་དང་མི་ ན་པའི་སེམས་ཅན་ ི་ནང་གི་ ེ་མཆེད་ལས་ ད་པར་ ་
འ ེད་པར་ ེད་དེ།

དེས་རང་གང་གི་ ད་ལ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ཉིད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་རིགས་ཅན་ ་མཚན་

པར་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །དེ་བཞིན་ ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ ི་ལམ་ ི་ ར་ ར་པའི་ཐོས་པའི་བག་ཆགས་
དེས་ ང་རང་གང་གི་ ད་ལ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ ི་རིགས་ཅན་ ་མཚན་
པའི་ ོ་ནས་ནང་གི་ ེ་མཆེད་ ག་གཞན་ལས་ ད་པར་ ་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ནང་གི་ ེ་མཆེད་ ག་ལས་
མ་གཏོགས་པའི་ཐེག་པ་ག མ་ ི་རིགས་ཅན་ ི་གང་ཟག་ཅེས་ ་བ་གཞན་ ང་ཟད་ ང་མེད་དོ།

།དེ་ ར་ན་ཇི་

ད་བཤད་པའི་ཐོས་པའི་བག་ཆགས་དེ་ཉིད་ལ་ག ང་གི་(༨༡ན)ཆ་འགའ་ཞིག་ ་ ིབ་པ་ ང་ ང་ལ་བཤད་ཅིང་།
ཁ་ཅིག་ ་ཟག་པ་མེད་པའི་ས་བོན་ ་བཤད། ཁ་ཅིག་ ་ ེ་མཆེད་ ག་གི་ ད་པར་ ་བཤད་དོ། །
ཅིའི་ ིར་དེ་ཉིད་ཡོངས་ ་ བ་པས་བ ས་ཤེ་ན། ན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ན་ནས་ཉོན་
མོངས་པའི་གཉེན་པོས་བ ས་པའི་ ིར་ཏེ།

དེ་ ད་ ་ཡང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ ས་པ་ལས།
ང་ བ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་བ་ མས་ ས
ི ་འཇིག་ ེན་པ་ཡིན་ ང་ཆོས་ ི་ ར་བ ས་པ་དང་།
ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ མས་ ་ི མ་པར་ ོལ་བའི་ ས་ ་བ ས་པར་བ འོ། །ཞེས་ག ངས་
པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེའི་འ ས་ འི་ལམ་ནི།

ང་ བ་ ་ི ོགས་ ི་ཆོས་ མ་ ་ ་བ ན་དང་། ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ ག་ལ་

སོགས་པ་ཐེག་པ་ག མ་ ི་ལམ་ ིས་བ ས་པ་ མས་སོ། །
དེའི་དམིགས་པ་ནི། ཐེག་པ་ག མ་ ི་དམ་པའི་ཆོས་ ེ་ ོད་རིན་པོ་ཆེ་ མ་པ་ག མ་ལ་སོགས་པ་ མས་ ང་
ཡོངས་ ་ བ་པས་བ ས་ཏེ།

མ་པར་ ང་བའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར་ ན་བཏགས་པ་མ་ཡིན་ལ།

ན་ནས་ཉོན་

མོངས་པའི་ས་བོན་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་པར་ཆོས་ ི་ད ིངས་ཤིན་ ་ མ་པར་དག་པ་ ོགས་པའི་ ་མ ན་ ི་
འ ས་ ་ཡིན་པའི་ ིར་གཞན་དབང་མ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ར་ན་གཞན་དབང་ནི་ ་མའི་ ལ་གཞི་ ་ ་ཡིན་ལ།

ན་བཏགས་ནི་ ་མའི་ ལ་གཞི་དེ་ཉིད་ ེས་པ་

དང་ ད་མེད་ལ་སོགས་པ་ ་ཚགས་ ་མེད་ ང་དེ་དང་དེར་ ང་ཞིང་ ང་བ་ ར་ ་ ོ་འདོགས་པ་ ་ ་ཡིན་
ཅིང་། ཡོངས་ བ་ནི་ ན་བཏགས་ ར་མེད་པ་ལ་ཡོད་པའམ། ཡོད་པ་ལ་མེད་པར་(༨༡བ)ཡང་ ོ་བཏགས་པ་ཡང་
མ་ཡིན། གཞན་དབང་ ར་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ ི་ས་བོན་ ི་ ེན་གཞན་ ི་དབང་ལས་ ང་བ་
ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ ང་ཡོངས་ ་ བ་པ་ནི་གཞན་དབང་ལས་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་དོ། །
དེའི་ ིར་ཡོངས་ ་ བ་པ་ནི་གཞན་དབང་དང་ངོ་བོ་ད ེར་མེད་ཅིང་ ོས་ཐ་དད་ ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ།
ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ མ་ ་པར།
དེ་ ིར་དེ་ཉིད་གཞན་དབང་ལས། །
གཞན་མིན་གཞན་མ་ཡིན་པའང་མིན། །
མི་ ག་ལ་སོགས་བཞིན་ ་བ ོད། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
འོ་ན་མཚན་ཉིད་ག མ་པོ་འདི་དག་ལས་ ན་ ོབ་ཙམ་ ་ བ་པ་གང་། དོན་དམ་པར་ བ་པ་གང་ཞེ་ན། གཞན་
དབང་དང་ ན་བཏགས་གཉིས་ནི།

ན་ ོབ་ཙམ་ ་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། འ ལ་པ་དང་འ ལ་པའི་ ང་བ་ཡིན་པའི་

ིར་རོ། །
ཡོངས་ ་ བ་པ་ནི། དོན་དམ་པར་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། དམ་པ་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ི་ ལ་ ་
བདེན་པའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ ་ད ས་མཐའ་ལས།
དམ་པའི་དོན་ནི་གཅིག་ ས་སོ་། །ཞེས་དང་།
དེའི་འ ེལ་པ་ལས་ ང་།
གཞན་ ི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ཐ་ ད་ ་ཡོད་ ང་དེ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། འ ལ་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་སོགས་
ག ངས་པས་སོ། །
དེ་བས་ན་ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ གས་ལ་གཞན་དབང་བདེན་པར་ བ་པར་ ་བ་དེ་དག་ནི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་བ་
ལ་ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མ་པར་འ ལ་པའི་ ི་ན་ཙམ་ ་ཟད་དོ། །
ཡང་ཁ་ཅིག་ ང་བ་སེམས་ ་ ་བ་དང་།

མཚན་ཉིད་ག མ་ཁས་(༨༢ན)ལེན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་

ཙམ་པར་འདོད་ལ། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ ེ་པས་ ང་ ང་བ་སེམས་ ་ཁས་ལེན་པའི་ ིར་དང་།

མ་ ི་ མས་

ས་ ་ི ལེ ་ལས། ག གས་ནས་ མ་མ ེན་ ི་བར་ ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ ོ་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་ནས་བ ན་པའི་ ིར། དེ་དང་དེ་ཉིད་ ང་སེམས་ཙམ་པ་དང་དེའི་ གས་ ་འ ར་རོ། །
དེས་ན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ ་མཆེད་ ་ི ེས་ ་འ ང་བའི་ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མ་ཆེན་པོ་ མས་ ི་དེ་
ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ ིབ་པར་ ེད་པའི་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་གཉིས་ ་ ང་བ་ ར་ ་མ་ བ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་
སེམས་རང་རིག་རང་གསལ་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཙ་བོར་ ོན་པར་མཛད་ལ། འཕགས་པ་ ་ བ་ཡབ་ ས་ ིས་
ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ ིབ་པར་ ེད་པའི་བདེན་འཛན་ ལ་དང་བཅས་པ་ མས་གཏན་ཚགས་ཆེན་པོ་ མས་ ིས་
ལེགས་པར་ད ད་ནས་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ།

སེམས་གསལ་བའི་ངོ་བོ་ ོང་པ་ཉིད་ ་གནས་པ་

གཙ་བོར་ ོན་པར་མཛད་དོ། །ཤིང་ འི་ ོལ་གཉིས་ཀའང་མཐར་ ག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ོན་པ་ལ་ ད་པར་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ཏེ།

སེམས་གསལ་བའི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་དང་པོ་ཉིད་ནས་ ོང་པ་ཉིད་ཡིན་ལ།

ོང་པ་ཉིད་དེའང་དང་པོ་ནས་

གསལ་བའི་བདག་ཉིད་ ་གནས་པའི་ ིར་རོ། །
དེའི་ ིར་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ ་ི ང་པོ་དང་། དཔལ་ཆོས་ ི་ གས་པ་གཉིས་ ང་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ནས་
ཉེ་བར་བ ད་པའི་ཤིང་ འི་ ོལ་ཉིད་ ི་མ་མེད་པའི་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་འཛན་པར་མཛད་པས་ན་ ལ་

འ ོར་ ོད་པའི་ད ་མ་པར་ བ་(༨༢བ)ལ། དེའི་ག ང་ ན་ལས་བ ས་ ེ་བ ན་དང་བཅས་པའི་མཐར་ ག་གི་
དགོངས་པ་ནི་ ལ་འ ོར་ ོད་པའི་ག ང་ གས་ ་གཞོལ་ཞིང་འབབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་འདི་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི།

ཡང་ན་ ོབ། །

བདེན་པ་བཞི་ནི་ ོན་མཛད་པའོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མདོའ་མཆོད་བ ོད་ གས་འ ང་གི་ ོ་ནས་འ ོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ་ལ་སོགས་པ་ ་ ་མ་ ་མས་

འ ས་ ་ ི་མ་ ི་མ་ ེས་ ་དཔོག་པའི་རང་བཞིན་ ི་གཏན་ཚགས་ལས་བཅོམ་ ན་འདས་ཚད་མར་ བ་པར་
བཤད་པ་ལས།

ཡང་ན་ གས་ལས་ ོག་ ེ་འ ས་ ་ ི་མ་ ི་མ་ལས་ ་ ་མ་ ་མ་ བ་པར་ ེད་པའི་འ ས་

འི་གཏན་ཚགས་ ས
ི ་བཅོམ་ ན་འདས་ཚད་མར་བ བ་པར་ ་ ེ།
རབ་ ་ཞི་བ་དོན་ ་གཉེར་བ་ མས་ ་ི ོབ་པ་ཡིན་ཏེ།

དེའང་བཅོམ་ ན་འདས་ནི་ ག་བ ལ་

དེ་ལ་འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་རབ་ ་ཞི་བའི་ཐབས་

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ནི་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ོན་པར་མཛད་པའི་ ིར་རོ།

། ི་རོལ་པ་ལ་སོགས་པས་ནི་

ོག་གི་མཆོད་ ིན་སོགས་ལམ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ོན་པའི་ ིར་ ག་བ ལ་ལས་ ོབ་ ས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་བ ན་ ་བདེན་པ་བཞིའི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ། ཤེས་ ་ ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ།

ང་ ་ ན་

འ ང་གི་བདེན་པ། མངོན་ ་ ་བ་འགོག་པའི་བདེན་པ། ང་ ་ལམ་ ི་བདེན་པ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ་དེའང་གང་ཞེ་ན། འ ོ་བ་ ན་ ི་བདག་ ་འཛན་པའི་གཞིར་ ར་པའི་ ང་

པོ་ ་པོ་ཡིན་ཏེ། (༨༣ན)
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
ག་བ ལ་འཁོར་བ་ཅན་ ང་པོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ཤེས་ ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་ ི་ ོད་ ི་འཇིག་ ེན་ཡང་ ག་བ ལ་ ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ཆོས་མངོན་པ་ལས།
ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ ེ་བ་དང་ ེ་བའི་གནས་ ིས་ ང་རིག་པར་ འོ། །

ཞེས་བཤད་ལ།
བ ན་བཅོས་འདིར་ནང་གི་ ང་པོ་ཙམ་ལ་ ག་བ ལ་ ་བཤད་པ་ནི་ཉམས་ ་ལེན་པའི་དབང་ ་ ས་པའོ། །
དེའང་འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བས་ ང་པོ་ལ་བདག་ ་ ་བ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་མདོ་ལས།
དགེ་ ོང་དང་ མ་ཟེ་གང་ལ་ལ་བདག་ ་ ་བ་དེ་དག་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ ང་པོ་ ་པོ་འདི་དག་ལ་ཡིན་
ཏེ། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་དང་།
ལ་འ ོར་པས་ ང་འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བའི་གཉེན་པོར་བདག་མེད་པར་ ོམ་པར་ ེད་པའི་ ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
དེ་ ིར་ ོལ་འདོད་ཐོག་མེད་པའི། །
་ཅན་རིགས་མ ན་ས་བོན་ལས། །
ང་བའི་འཇིག་ཚགས་ ་བ་དག །
་བ་ཉིད་ནས་ད ང་བར་ ིས། །ཞེས་དང་།
འཇིགས་ ལ་ ི་ ོབ་དཔོན་ ་བས་ ང་།
ཉོན་མོངས་ ོན་ མས་མ་ ས་འཇིག་ཚགས་ལ། །
་ལས་ ང་བར་ ོ་ཡིས་མཐོང་ ར་ཅིང་། །
བདག་ནི་འདི་ཡི་ ལ་ ་ ོགས་ ས་ནས། །
ལ་འ ོར་པ་ཡིས་བདག་ནི་འགོག་པར་ ེད། །
ཅེས་ག ངས་པས་སོ། །
དེ་ ར་ན་ ག་བ ལ་ ི་ ་བདག་ ་འཛན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་མ་རིག་པའི་ཞིང་ས་གཤིན་པོར་ མ་པར་ཤེས་
པའི་ ེས་ ས་དགེ་བ་དང་(༨༣བ)མི་དགེ་བའི་ལས་མངོན་པར་འ ་ ས་ཏེ་འ ོ་བ་ ག་གི་ས་བོན་བཏབ་པས། དེ་
ཉིད་ཅི་ཞིག་ ར་ ེད་པ་དང་ལེན་པའི་ ན་ ིས་ ན་པ་ན་ ེ་བ་བ ེད་པའི་ ས་པ་མ ་ཅན་ ་ ར་པའི་ ིད་པ་
ཞེས་ ་བའི་ཡན་ལག་ ་འ ར་རོ། །དེ་ལས་ ེ་བའི་ ་ ་འ ང་ངོ་། །དེ་ལས་མིང་དང་ག གས་ ི་ ོང་པོ་མངོན་
པར་ བ་བོ། །དེ་ལས་ ང་ ེ་མཆེད་ ག་གི་ལོ་འདབ་དང་ཡལ་ག་ མས་ ས་པར་འ ར་རོ། །དེ་ལས་ ང་རེག་

པ་དང་ཚར་བའི་མེ་ཏོག་མངོན་པར་ བ་བོ། །དེ་ལས་ ང་ ་བའི་འ ས་ ་ ིན་པར་ ར་ནས་མཐར་འཆི་བའི་ཐང་
ལ་ ང་བར་འ ར་ཏེ། དེ་ ར་ན་ ིད་པའི་ ོན་ཤིང་ཆེན་པོ་དེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཇི་ ིད་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་
ས་ལ་ ིན་ ི་བར་ ་འ ག་པའི་ ལ་དེའང་འ ལ་འཁོར་མཁན་ ིས་ ས་པའི་ཟོ་ ན་ ི་འཁོར་ལོ་འ ན་པ་དང་
འ ་ ེ།

འདི་ ར་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ི་ཟོ་ ན་ མས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་

ཐག་པས་དམ་ ་བ མས་པ། མ་པར་ཤེས་པའི་འ ལ་འཁོར་མཁན་ ིས་ ག་ ་བ ོད་པ།

ིད་པའི་ ེ་མོ་ནས་

མནར་མེད་པའི་བར་ ིད་པ་ག མ་ ི་ ོན་པ་གཏིང་ཟབ་ཅིང་ ོན་ཡངས་པར་འ ན་ཏེ། ངན་འ ོའ་ ར་ ་རང་གི་
ངང་གིས་འ ག་ཅིང་བདེ་འ ོའ་ ེན་ ་འབད་པས་ ང་བར་ ་དགོས་པ།
མོངས་པ་དང་།

ལས་དང་།

མ་རིག་པ་ནས་ ་ཤིའི་བར་ལ་ཉོན་

ེ་བའི་ ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་གནས་ བས་ག མ་དང་ ན་ ང་ཐོག་མ་དང་

ད ས་དང་མཐའ་མ་ངེས་པར་མི་ཟིན་པ། ཉིན་རེ་བཞིན་ ་ ག་བ ལ་ ི་(༨༤ན) ག་བ ལ་དང་། འ ར་བའི་
ག་བ ལ་དང་།

འ ་ ེད་ ་ི ག་བ ལ་ག མ་ ིས་ ན་མི་ཆད་ ་མནར་བར་ ེད་པ་ ེ།

དེ་ ར་ན་ ག་

བ ལ་ ་ ར་པའི་འཁོར་བའི་ ང་པོ་འདི་ནི་ཟོ་ ན་འ ན་པ་དང་ཆོས་མ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
མདོར་ན། ག་བ ལ་དེ་དག་གི་ ར་ ར་པ་ནི་བདག་ ་འཛན་པའི་ ་བ་ཅན་ཡིན་པས་ ག་བ ལ་ཞི་བར་འདོད་
པ་ མས་ ས
ི ་བདག་ ་འཛན་པ་དེ་ཉིད་གཞོམ་པ་ལ་བ ོན་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་བཤད་པ་ལ།

ག་བ ལ་ངོས་བ ང་བ། དེ་ཉིད་ གས་ ིས་བ བ་པ། དེའི་ མ་པ་

བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ག་བ ལ་འཁོར་བ་ཅན་ ང་པོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ཅན་

ི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ ང་པོ་ ་པོ་འདི་ཉིད་དོ། །
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ གས་ ས
ི ་བ བ་པ་ལ། གོམས་པའི།

ས་དང་ མ་པ་མ ངས་པའི། མ་ཤེས་མིན་པས་

མ་ཤེས་ ་ི ཉེར་ལེན་མི་ ེད་པའི་ གས་ ས
ི ་བ བ་པ། ེ་བ་ ་མ་མེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་བཞིའ།ོ །
དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། འཁོར་བ་ ག་བ ལ་ ་མི་རིགས་ཏེ།
བའི་འཁོར་བ་ཉིད་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

ེ་བ་ ་མ་ནས་འདིར་འོང་བ་དང་། འདི་ནས་ ི་མར་འ ོ་

བཤད་པ།

གོམས་ལས་འདོད་ཆགས་སོགས་གསལ་བ། །
མཐོང་ ར
ི །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེ་བ་འདིར་ཡང་ ེས་ ་འགའ་ཞིག་ ར་འདོད་ཆགས་དང་། ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ཤས་ ང་བ་

ལ་ ེན་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་གོམས་(༨༤བ)པ་ལས།
གསལ་བར་འ ར་བ་མཐོང་བའི་ ིར།

ིས་འདོད་ཆགས་དང་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ ་ཆེས་

ེས་མ་ཐག་པའི་འདོད་ཆགས་དང་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ ེ་བ་ ་

མའི་ཆགས་པ་དང་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པ་ལས་འ ང་ལ།

འདིའི་ཆགས་སོགས་ལས་ ེ་བ་ ི་མའི་

ཆགས་སོགས་འ ང་བས་འཁོར་བ་འདི་ བ་བོ་ཞེས་པ་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
གཉིས་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ཆགས་སོགས་ ་མེད་ ་ ེ་བ་དགག ། ང་སོགས་ལས་ ེ་བ་དགག །འ ང་བ་
ལས་ ེ་བ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་གོམས་པ་ལས་འ ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ་མེད་ ་འ ང་བའི་
ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འདོད་ ལ་ཉིད་མིན་ཏེ། །

་མེད་ ེ་བ་འགལ་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་ ་མེད་པར་འདོད་ ལ་ཉིད་ ་འ ང་བ་མིན་ཏེ། རེས་འགའ་ ་ལས་
ེ་བ་མཐོང་བའི་ ིར་ཏེ། ་མེད་པར་རེས་འགའ་ ེ་བ་འགལ་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ང་སོགས་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ལ། འགོག་ ེད་ ི་རིགས་པ་དངོས་དང་། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། བད་ཀན་དང་། མ ིས་པ་དང་། ང་ མས་ལས་རིམ་པ་བཞིན་ ། འདོད་ཆགས་
དང་། ཞེ་ ང་དང་། གཏི་ ག་ མས་དངོས་ ་ ེ་བ་ཡིན་ ི། གོམས་པའི་དབང་གིས་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

འ ལ་ ར
ི ་ ང་སོགས་ཆོས་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གཏི་ ག་ལ་སོགས་པ་ནི་ ང་དང་མ ིས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་དངོས་ ་ ེས་པའི་འ ས་ འི་ཆོས་
མ་ཡིན་ཏེ། (༨༥ན) ང་སོགས་ཡོད་མེད་ ་ི ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པ་འ ལ་པའི་ ིར་རོ། །བད་ཀན་ཅན་ ི་ ེས་
་ཞེ་ ང་ཆེ་ཞིང་འདོད་ཆགས་ ང་བ་ཡང་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་རང་བཞིན་འ ེས་པའི་ ར
ི །།
ོན་མེད་ཅེ་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བད་ཀན་ཅན་ཞེ་ ང་ཆེ་བ་ལ་ཡང་ཞེ་ ང་གི་དངོས་ ་མ ིས་པའི་རང་བཞིན་འ ེས་པའི་
ིར། ཞེ་ ང་མ ིས་པ་དང་ ེས་ ་འ ལ་པའི་ ོན་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཡི་ཆོས། །

དེ་ལས་གཞན་ཡང་ཅིས་མ་མཐོང་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

འོ་ན་ནི་བད་ཀན་ཅན་ ི་ ེས་ ་དེ་ལ་མ ིས་པ་དེའི་དངོས་འ ས་ ི་ཆོས་ཞེ་ ང་དེ་ལས་གཞན་

ཡང་ ི་ང་བ་དང་། ལ་དང་། ལ་བ་ངན་པའི་ཆོས་ ང་ཅིས་མ་མཐོང་ ེ་མཐོང་བར་འ ར་ཏེ། ི་ང་བ་ལ་སོགས་
པ་དེ་དག་གི་དངོས་ ་མ ིས་པ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ།

འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་ག མ་ཀའང་ ང་མ ིས་བད་ཀན་ག མ་ཀའི་འ ས་ ་ཡིན་པས་

ོན་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་མ ངས་པར་ནི། །
ཐལ་ ར
ི ་ ན་ ི་ཆོས་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འདོད་ཆགས་སོགས་རེ་རེའང་ ང་སོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ ེ་བ་དེ་ ར་ཡིན་ན།
ཅད་འདོད་ཆགས་ཆེ་ ང་མ ངས་པར་ནི་ཐལ་བའི་ ོན་ཡོད་པའི་ ིར། འདོད་ཆགས་ནི།

ེས་ ་ཐམས་

ང་མ ིས་བད་ཀན་

ན་ ི་དངོས་འ ས་ ་ ར་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་ ། ཞེ་ ང་དང་། གཏི་ ག་དང་། ང་ ལ་དང་།

ཁེངས་པ་དང་།

ག་དོག་དང་། སེར་ ་དང་། ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ ན་པར་མ ངས་པར་

འ ར་ཏེ། ་མ ངས་(༨༥བ)པ་ཉིད་ ་ི ིར་རོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

ག གས་སོགས་བཞིན་ ོན་མེད་ཅེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ེས་ འི་ ས་ ་འ ང་བ་ལས་ ེས་པར་མ ངས་ ང་ག གས་བཟང་ངན་སོགས་མི་

མ ངས་པ་བཞིན་ ་ ་ ང་སོགས་མ ངས་པར་ཡོད་ ང་འ ས་ ་ཆགས་སོགས་མ ངས་པར་ཡོད་དགོས་པའི་
ོན་མེད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

གལ་ཏེ་དེ་ལ་ ད་པར་ཅན། །

ལས་ མས་བདག་པོ་མ་ཡིན་ན། །

དེར་ཡང་ ོད་པ་མ ངས་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ེས་ འི་ག གས་བཟང་ངན་དེ་ལ་ ་ ད་པར་ཅན་ ོན་ ི་ལས་བཟང་ངན་ མས་བདག་

པོའ་ ེན་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འ ང་བ་ཁོ་ན་ལས་ ེ་བ་ཡིན་ན།
བཟང་ངན་མ ངས་པར་ཐལ།

དེར་ཡང་ ེས་ ་ ན་ཆོས་ཅན།

ག གས་

་འ ང་བ་མ ངས་པར་ཡོད་པའི་ ིར་ཞེས་པའི་ ོད་པ་མ ངས་པར་འ ག་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ།

ོན་ མས་ ང་སོགས་ ི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་མ་ བ་པས་དགག །དགག་པ་

དེ་ཉིད་ ས་པར་བཤད། ེས་ ་འ ོ་ ོག་ བ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ོན་ མས་ ད་པར་ཡོད་ན་ཡང་། །

ད་པར་མེད་ ར
ི །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ མས་ནི་བད་ཀན་ལ་སོགས་པའི་དངོས་ ི་འ ས་ ར་མི་འ ར་ཏེ།

ོན་བད་ཀན་ལ་སོགས་པ་ མས་འཕེལ་བའི་ ད་པར་ཡོད་ན་ཡང་ཆགས་སོགས་འཕེལ་བའི་ ད་པར་མེད་པའི་

ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། གཏན་ཚགས་མ་ བ་ ེ།

ང་དང་མ ིས་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ ར་མི་འདོད་ ི། དེའི་འ ར་བ་

འགའ་ཞིག་(༨༦ན)ཆགས་སོགས་ ་ི ་ཡིན་ཏེ།

མ ིས་པ་འཕེལ་ནས་ ས་ ག་བ ལ་ ིས་ག ངས་པས་ཞེ་

ང་འཕེལ་བའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མ་ བ་ཉིད། །

མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་འ ར་བ་ཡིས། །
འ ར་ ར
ི །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ཙམ་ ི་གཏན་ཚགས་མ་ བ་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེ་ ང་ནི་བད་ ང་ཐམས་ཅད་འ ར་བ་ལས་ ེ་
བར་མི་འ ར་ཏེ། བད་ ང་སོགས་འཕེལ་ཞིང་འ ར་བ་ཡིས་ ས་ ག་བ ལ་ ིས་ག ངས་ནས་ ེ་བར་འ ར་
བའི་ ིར་ཞེས་པ་ ན་ ིའ།ོ །
གལ་ཏེ། ཞེ་ ང་ ང་མ ིས་སོགས་ ན་ལས་ ེ་བས་ ོན་མེད་ཅེ་ན།

ན་ལས་ ེ་བའང་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཞེ་ ང་ནི་ ང་སོགས་ ན་ལས་ ེ་བའང་མ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་མ ངས་པར་ནི་ཐལ་
ིར་ཞེས་པའི་ཉེས་པ་བཤད་ཟིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དགག་པ་དེ་ཉིད་ ས་པར་བཤད་པ་ལ།

་འཕེལ་ན་འ ས་ ་འ ིབ་པ་མི་འཐད།

ག་བ ལ་ ིས་

གེགས་ ས་པ་མི་འཐད། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

་ནི་འཕེལ་བར་ ར་པ་ན། །

འ ས་ ་འ ིབ་པར་མི་ ང་ ེ། །
ཚ་བ་སོགས་བཞིན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། ཇི་ ད་བཤད་པ་དེ་ ར་ ་བད་ཀན་ནི་འཕེལ་བར་ ར་པ་ན། འ ས་ ་འདོད་ཆགས་འ ིབ་པར་མི་

ང་ ེ། འདོད་ཆགས་ནི་བད་ཀན་ ི་དངོས་འ ས་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། མ ིས་པ་ལ་སོགས་པ་འཕེལ་བ་ན།
ཚ་བ་ལ་སོགས་པའི་ནད་འཕེལ་བ་བཞིན་ནོ། །
འདིས་ནི། ོན་ མས་ ད་པར་ཡོད་ན་ཡང་། །ཞེས་ ་བའི་ག ང་བ གས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
གལ་ཏེ། བད་མ ིས་ཆ་མཉམ་པ་ལས་(༨༦བ)འདོད་ཆགས་དང་། ཆ་མི་མཉམ་པ་ལས་ཞེ་ ང་ ེ་བས་ན་བད་
མ ིས་སོགས་ལས་ ེའ་ོ ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཆགས་སོགས་ ི། །

འ ར་བ་བདེ་ ག་ལས་ ེས་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། བད་མ ིས་ཆ་མཉམ་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་། ཆ་མི་མཉམ་པ་ལས་ཞེ་ ང་སོགས་ ི་འ ར་བ་
བད་མ ིས་ ་ི ་ལས་དངོས་ ་ ེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

བད་མ ིས་སོགས་ཆ་མཉམ་པའི་གནས་ བས་ ི་ནང་གི་

རེག་ འི་ ད་པར་ག ང་ ལ་ ་ཡོད་པའི་ ས་ཤེས་འཁོར་ ་ ང་བའི་ཚར་བ་བདེ་བ་དང་།

ཆ་མི་མཉམ་པའི་

རེག་ འི་ ད་པར་ག ང་ ལ་ ་ཡོད་པའི་ ས་ཤེས་འཁོར་ ་ ང་བའི་ཚར་བ་ ག་བ ལ་ལས་དངོས་ ་ ེས་
པ་ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་ཆགས་ ང་སོ་སོར་ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ ག་བ ལ་ ིས་གེགས་ ས་པ་མི་འཐད་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

ཆ་མི་མཉམ་ ེས་ ག་བ ལ་ ིས། །
གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་མི་བ ེད་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བད་ཀན་ལ་སོགས་པ་འཕེལ་ནའང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་མི་འཕེལ་བ་ནི་བད་མ ིས་
སོགས་ཆ་མི་མཉམ་པ་ལས་ ེས་པའི་ ག་བ ལ་ ིས་གེགས་ ས་པས་འདོད་ཆགས་མི་བ ེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
འོ་ན་དེའི་ ་གང་ཡིན་ ི་བའི་ ིར།

ཅིས་ ེ་ ོས་ཤིག་ཆ་མཉམ་ལས། །

་འཕེལ་དེ་ལས་འདོད་ཆགས་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་འདོད་ཆགས་ནི་ ་ཅི་ལས་ ེ་ ོས་ཤིགགལ་ཏེ། ཉེས་པ་ག མ་ཆ་མཉམ་པའི་ ་ལས་ ་བ་

འཕེལ་ཞིང་། ་བ་འཕེལ་བ་དེ་ལས་འདོད་ཆགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཆ་མི་མཉམ་ལའང་ཆགས་ཅན་མཐོང་། །

གཞན་ནི་ཆ་མཉམ་ན་ཡང་མིན། །(༨༧ན)
གཞན་ནི་ཟད་ནས་ ག་འཛག་ ང་། །
ད་མེད་གཅིག་ལ་ ་ངེས་མེད། །

དེ་གཅིག་ལ་ཆགས་ ག་མི་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

འདོད་ཆགས་ནི་ཉེས་པ་ཆ་མཉམ་ལས་ ང་བའི་ ་བའི་འ ས་ ར་མི་རིགས་ཏེ།

མཉམ་པ་ལའང་ཆེས་ཤིན་ ་ཆགས་པ་ཅན་འགའ་ཞིག་མཐོང་བའི་ ིར་དང་།

ཉེས་པ་ཆ་མི་

ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ཆགས་པ་ ང་བ་ཅན་

གཞན་འགའ་ཞིག་ནི་ཉེས་པ་ཆ་མཉམ་པ་ཡིན་ནའང་ཆགས་པ་དང་ ན་པ་མིན་པའི་ ིར་དང་། ཡང་གཞན་ཆགས་
ན་འགའ་ཞིག་ནི་ ་བ་ཟད་ནས་ ག་འཛག་ ང་འདོད་ཆགས་ཤིན་ ་ཆེ་བ་མཐོང་བའི་ ིར་དང་།

་བ་ཤིན་ ་

མང་བ་ཅན་ཡང་ཆགས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་ན་ཉེས་པ་ཆ་མཉམ་པ་དང་ ་བ་འཕེལ་བ་
ནི་འདོད་ཆགས་ ་ི ་མིན་ཏེ། ཕན་འདོགས་ ེད་ ་ཡོད་མེད་ ི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་ཆགས་ ན་ ི་ ེས་ ་ནི་ ད་མེད་ག གས་མཛས་མ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་ ་བ་འཕེལ་བའི་
ངེས་པ་མེད་པའི་ ིར།

ེས་ ་དེ་ ད་མེད་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་ཆགས་པ་ ག་པོ་ ེ་བར་མི་འ ར་ནའང་

འགའ་ཞིག་ལ་ནི་ངེས་པར་འ ར་ཏེ། དེས་ན་ ་བ་འཕེལ་བ་འདོད་ཆགས་ ི་ ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ག མ་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ག གས་སོགས་ ང་ཡན་ལག །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ག གས་མཛས་པ་དང་ཉེ་བར་ ོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ ང་ ་བ་འཕེལ་བར་ ེད་
ལ། དེ་ཉིད་ ད་མེད་ལ་ཆགས་པ་ ེ་བའི་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་(༨༧བ)པས་ ོན་མེད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

མ་ཡིན་ ན་མ་ངེས་ ར
ི ་རོ། །

ངེས་པ་མེད་པར་འ ང་བའང་ཡིན། །

ཡོན་ཏན་མི་འཛན་པ་ལའང་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ད་མེད་ ་ི ག གས་མཛས་པ་སོགས་དང་ ་བ་འཕེལ་བ་ནི་ ད་མེད་ལ་འདོད་ཆགས་དངོས་ ་ ེ་
བའི་ ་མ་ཡིན་ཏེ།

ེས་ ་ ་བ་མ ངས་པ་ཅན་དག་གི་ནང་ནས་ ད་མེད་ལ་དམིགས་ན་འགའ་ཞིག་ཆགས་ ང་

འགའ་ཞིག་ ང་བར་འ ར་བས་ ེས་ ་ ན་ལ་འདོད་ཆགས་ ེ་བར་མ་ངེས་པའི་ ིར་དང་།

འདོད་ཆགས་ཅན་

འགའ་ཞིག་ནི་ ད་མེད་ ་ི ས་མཛས་པ་ལ་ཆགས་པའི་ངེས་པ་མེད་པར་ག གས་ངན་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ ོད་
པར་འ ང་བའང་མཐོང་བའི་ ིར། ག གས་མཛས་པ་སོགས་ཆགས་པའི་ ་མ་ཡིན་ལ། ཡང་ ད་མེད་ལ་གཙང་
བའི་ཡོན་ཏན་ ་མི་འཛན་པར་མི་གཙང་བར་སོ་སོར་ ོག་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ ན་པའི་ ེས་ ་དེ་ལ་རང་འདོད་
ཆགས་ ེ་བར་འ ར་ཏེ། དངོས་ ་ག གས་མཛས་པ་དང་ ་བ་ཉེ་བར་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་འཛན་དེ་ཡང་། །
ཡན་ལག་ཡིན་ན།
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ད་མེད་ ་ི ག གས་མཛས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ ་འཛན་པ་དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ ི་ ན་ཅིག་

ེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་ ོན་མེད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

ཐམས་ཅད་ ིས། །

ཡོན་ཏན་འཛན་པ་ཅན་འ ར་ཏེ། །
་ལ་ ད་པར་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ད་མེད་ ་ི ག གས་མཛས་པ་མཐོང་བའི་ ེས་ ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ད་མེད་ ི་ག གས་མཛས་པ་

ལ་ཡོན་ཏན་ ་འཛན་པ་ཅན་ ་འ ར་ཏེ།
ག གས་སམ།

ད་མེད་ ི་(༨༨ན)ག གས་མཛས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ ་འཛན་པའི་ ་

་བའམ་གཞན་འདོད་ཆགས་ ་ི ་ཉིད་ ་བ ན་པ་དེ་ཉིད་ཡོད་པ་ལ་ ད་པར་མེད་པར་མ ངས་

པའི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །

ག མ་པ་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ བ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི།

གནས་ བས་གང་ལ་ཆགས་ཅན་འདོད། །
དེ་འ ་ཞེ་ ང་ཅན་མི་འ ར། །

དེ་གཉིས་ངོ་བོ་མི་མ ངས་ ར
ི །།

འདི་ལ་ངེས་པར་མཐོང་བའང་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བད་ཀན་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་ལས་འདོད་ཆགས་སོགས་ ེ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཚ་འདོད་
ཆགས་ ་ི དངོས་ ་བད་ཀན་ ན་ཆགས་ ་ཡོད་པའི་གནས་ བས་གང་ཡིན་པའི་ ེས་ ་དེ་འ ་བ་དེ་ལ་འདོད་
ཆགས་ ན་ཆགས་ ་ཡོད་པ་ཅན་ ་འདོད་དགོས་པའི་ ིར་ན།

ཞེ་ ང་ཅན་ ་མི་འ ར་བར་ཐལ་ཏེ།

འདོད་

ཆགས་དང་ཞེ་ ང་དེ་གཉིས་ ལ་གཅིག་ལ་ ན་ཅིག་ ་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་མི་མ ངས་པའི་ ིར་དང་། བད་ཀན་
ཅན་འདི་ལ་འདོད་ཆགས་ཁོ་ན་དང་ ན་པའི་ངེས་པ་ཚད་མས་མཐོང་བའང་མེད་ཅིང་། རེས་འགའ་ཞེ་ ང་དང་ ག་
དོག་དང་སེར་ ་ཡང་ ེ་བར་མཐོང་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །འདི་ལ་ ས་མ ངས་པ་ཉིད་ ་ངེས་པར་མཐོང་བ་
ནི་མེད་དོ་ཞེས་པ་ ན་ ིའ།ོ །
བཞི་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

ེད་ཅག་ལའང་བད་ཀན་ཅན་ ི་ ེས་ འི་ ད་ལ་ཞེ་ ང་མི་

འ ག་པར་ཐལ་བ་མ ངས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གང་གི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ། །

རིགས་མ ན་བག་ཆགས་ ད་པར་ལ། །
རག་ལས་པས་ནི་འ ག་འ ར་བ། །

དེ་ལ་ ོན་འདིར་ཐལ་བ་(༨༨བ)མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། སངས་ ས་པ་གང་གི་ གས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་ ང་ལ་སོགས་པ་ནི་བདག་དང་བདག་གིར་ ་
བ་རིགས་མ ན་པ་ ་མའི་བག་ཆགས་ ་ི ད་པར་ལ་རག་ལས་པ་ནི་འ ག་ཅིང་ ེ་བར་འ ར་བ་ཡིན་ ི། བད་
ཀན་ལ་སོགས་པ་ལས་ ེ་བར་མི་འདོད་པའི་ ིར། ཆགས་སོགས་རང་གི་རིགས་མ ན་ ་མ་ལས་ ེ་བ་དེ་ལ་བད་

ཀན་ཅན་ཞེ་ ང་ཅན་ ་མི་འ ར་བའི་ ོན་འདིར་ཐལ་བ་མེད་དོ། །
ག མ་པ་འ ང་བ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ལ། ཆགས་སོགས་འ ང་བ་ལ་བ ེན་པ་དགག །འ ང་བ་ལ་བ ེན་
པར་བཤད་པའི་དགོངས་པ། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ།

་རོལ་མཛས་པ་བ་ན་རེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་བད་ཀན་སོགས་ལས་མི་ ེ་ཡང་འ ང་བ་

ལས་ ེ་བ་ཡིན་ཏེ། ས་ ་ཤས་ཆེ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་། མེ་ ང་ལས་ཞེ་ ང་།

་ ང་དག་ལས་གཏི་ ག་

ེ་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འདིས་ནི་འ ང་བའི་ཆོས་ཉིད་བཀག །
ེན་ཡང་བཀག་པ་ཉིད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉེས་པ་ལས་ ེ་བ་འགོག་ ེད་ ི་རིག་པ་འདིས་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་འ ང་བའི་འ ས་ འི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་འདོད་པའང་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། ས་སོགས་འ ང་བ་ཕན་ ེད་ ་
ཡོད་མེད་ ་ི ེས་ ་འ ོ་ ོག་འ ལ་པའི་ ིར་རོ། །
ན་ནི། གནས་ བས་གང་ལ་ཆགས་ཅན་འདོད། །ཅེས་པར་བཀག་ཟིན་ཞེས་སོ། །
ང་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་ནི་འ ང་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་ འིའ།ོ །
ཡོད་མེད་དག་ལ་ ེན་མེད་ ིར། །ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་(༨༩ན)པས་ཆགས་སོགས་འ ང་བ་ལ་བ ེན་པ་ཡང་
བཀག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
ལ་ལ་ན་རེ།

ཇི་ ར་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་འ ང་བ་ཆེན་པོ་ལ་བ ེན་པ་དེ་བཞིན་ ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་

པའང་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དཀར་པོ་ལ་སོགས་ས་སོགས་ལ། །
བ ེན་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

འདི་ ར་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའི་འ ང་བ་ལས་ ར་པའི་ག གས་ མས་ནི་ས་ལ་སོགས་པའི་

འ ང་བ་ མས་ལ་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་ ལ་ ིས་བ ེན་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

འ ང་བ་ལས་ ེས་པ་ཡིན་

པའི་ ིར་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ན་ནི།
དེའི་ཚ་ག གས་ལ་སོགས་པ་འ ང་བ་གང་ལ་ཐ་དད་པར་ཁས་ ངས་པས་ ེན་དང་བ ེན་པའི་ངོ་བོར་མི་
འ ར་རོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་འ ང་བ་ལ་བ ེན་པར་བཤད་པའི་དགོངས་པ་ལ། ལ་ལ་དག་ན་རེ། འོ་ན་ཇི་ ར་ན་འ ང་བ་ཆེན་པོ་
ར་ ས་པས་ཞེས་ཐ་ ད་ ་ ེད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ ེན་ ་ཡང་ ་དོན་ནམ། །

ཡང་ན་རང་གི་ ེན་དག་དང་། །

ད ར
ེ ་མེད་པར་ནི་གནས་པའི་ ར
ི །།
ེན་ཡིན་གཞན་ ་འཐད་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ག གས་ལ་སོགས་པའི་འ ང་བ་ལས་ ར་པ་དེ་འ ང་བ་ལས་བ ེན་པར་བཤད་པའི་ འམ།
ཡང་འ ང་བ་དེ་ག གས་སོགས་ བ་ཟིན་གནས་པའི་ ེན་ ་ ོན་པ་མ་ཡིན་ ི།

ང་

འི་དོན་ ་ ོན་པ་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན་འ ང་ ར་རང་དང་ ས་མཉམ་པའི་རང་གི་ ེན་འ ང་བ་དག་དང་ད ེར་མེད་པར་ནི་གནས་པའི་ ིར།
འ ང་ ར་ནི་རང་གི་ ེན་འ ང་བ་དང་ ེན་དང་བ ེན་པར་འཐད་པ་ཡིན་ལ། འདོད་ཆགས་ལ་(༨༩བ)སོགས་པ་ནི་
གཞན་འ ང་ ར་བཞིན་ ་ ེན་དང་བ ེན་པར་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ ོས་སོགས་ ས་པ་བཞིན། །
ད ར
ེ ་ཡོད་ཅེ་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཆང་དང་ཆང་གི་ ོས་པའི་ ས་པ་གཉིས་ ེན་དང་བ ེན་པ་མ་ཡིན་ ང་། ཆང་ཚ་བར་ ར་
པ་ལས་ཆང་གི་ ས་ ོག་པ་མེད་ ་ཟིན་ ང་ཆང་གི་ ོས་པའི་ ས་པ་ ོག་པས་དེ་དག་ད ེར་ཡོད་པ་བཞིན་ ་
འདིར་ཡང་ གས་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ ར།

དངོས་པོ་ལས། །

ས་པ་དོན་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན། །

དངོས་པོ་འཇིག་འ ར་ ེན་ཚང་བར། །
གནས་ན་བ ེན་པ་འཇིག་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཆང་གི་ ས་གནས་ ང་ ས་པ་ ོག་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཆང་གི་དངོས་པོ་ལས་ཆང་གི་ ས་པ་དོན་
གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་ལ། བ ེན་པ་ཆང་གི་ ས་པ་ཞིག་ནས་ ེན་ཆང་གི་དངོས་པོ་འཇིག་པར་འ ར་ཞིང་། ེན་ཆང་
གི་དངོས་པོ་ཚང་བར་གནས་ཤིང་མ་ཞིག་ན་བ ེན་པ་ཆང་གི་ ས་པ་དེའང་འཇིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།

དེ་དག་

ད ེར་མེད་འ ལ་མི་ ང་ ་གནས་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་པ་ ན་ ིའ།ོ །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དེ་མ ངས་ཞེ་ན།
གལ་ཏེ། ཆང་དང་ ོས་པའི་ ས་པ་ད ེར་མེད་པ་དེ་དང་མ ངས་པར་འ ང་བ་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་
པའི་སེམས་ལས་ ང་བ་དག་ ང་ད ེར་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མིན། །

ང་བ་ཐ་དད་ཅན་ ོགས་པས། །

འ ང་སེམས་ཐ་དད་ཉིད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ཆང་དང་ཆང་གི་ ོས་ ེད་ ་ི ས་པ་ད ེར་མེད་པ་དེ་ ར་ ་འ ང་བ་དང་སེམས་ད ེར་མེད་ ་

མ ངས་པ་མ་(༩༠ན)ཡིན་ཏེ། འ ང་བ་དག་ལས་སེམས་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཉིད་ ི་ ིར་དང་། ང་བ་ཐ་དད་པ་
ཅན་ ི་ཤེས་པ་མ་འ ལ་པས་ཐ་དད་ ་ ོགས་པའི་ ིར་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
གཉིས་པ་ ས་དང་ མ་པ་མ ངས་པའི་ གས་ ི་ བ་པ་ལ།

ཇི་ ིད་ ས་ནི་འ ར་བར་ ། །

ག གས་སོགས་བཞིན་ ་ཡིད་ངོ་བོ། །
མ ངས་འ ར།

ཞེས་ ོས་ཏེ། སེམས་ནི་ ས་ལ་བ ེན་པར་ ར་པ་དེའི་ཚ་ཇི་ ིད་ ས་ནི་གཡོ་འ ལ་ལ་སོགས་པ་ མ་པ་གཞན་
་འ ར་ ི་བར་ ་ཡིད་ ོའ་ངོ་བོ་མི་གཡོ་ཞིང་འ ར་བ་མེད་པར་མ ངས་པར་འ ར་ཏེ།

ས་ཅན་དངོས་ ་

བ ེན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། གཡོ་འ ལ་མེད་ན་དེའི་ག གས་སོགས་ལ་གཡོ་འ ལ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །
གལ་ཏེ།

ས་ལ་དངོས་ ་ ེན་ཡང་དེའི་ཚ་ ལ་གཞན་དང་གཞན་ལ་རག་ལས་ནས་ཡིད་ ོ་ ད་པར་ ་ ར་

པ་ལ་ ོན་མེད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

མ་པར་ ོག་པ་ནི། །

དོན་ ི་གཞན་དབང་ཅན་ཉིད་གང་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཡིད་ ་ི མ་པར་ ོག་པ་ནི་ ལ་ ི་རོལ་དོན་ ི་གཞན་དབང་གིས་འ ར་བ་ཅན་ཉིད་གང་ལས་ཡིན་
ཏེ། ལ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པར་བག་ཆགས་སད་པ་ཙམ་ལས་ ེས་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་པ་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
ོན་དེ་ ོད་ཉིད་ལའང་མ ངས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གང་ཚ་ ས་ལ་བ ོས་མེད་པར། །

ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་འགའ་ཞིག་གི། །

བག་ཆགས་སད་པའི་ ར་ ར་པ། །

དེས་ན་འགའ་ཞིག་ལས་འགའ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

མ་པར་ ོག་པ་ ལ་ལ་གཡོ་བ་གང་གི་ཚ་ ེན་ ས་གཡོ་(༩༠བ)འ ལ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པར་

འ ག་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་ནི་ ས་འ ར་བ་མེད་ ང་གཡོ་བར་མི་འགལ་ཏེ།

གཡོ་བའི་ཤེས་པ་

འགའ་ཞིག་གི་བག་ཆགས་སད་པའི་ ར་ ར་པ་ལས་གཡོ་བར་འ ག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་ཉེ་བར་
ལེན་པའི་ ང་པོ་ ་པོ་འཁོར་བར་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།

མ་པར་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཉེར་ལེན་ལས་ མ་པར་ཤེས་པ་

འགའ་ཞིག་ ེ་བ་ཡིན་ ི། ས་ལས་ ེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་པ་ ན་ ིའ།ོ །
ག མ་པ་ མ་ཤེས་མིན་པས་ མ་ཤེས་ ་ི ཉེར་ལེན་མི་ ེད་པའི་ གས་ ི་ བ་པ་ལ།

མ་ཤེས་མིན་པ་ མ་ཤེས་ ི། །

ཉེར་ལེན་མིན་པའི་ ར
ི ་ཡང་ བ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ ་ ེས་མ་ཐག་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་རང་དང་རིགས་མ ན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་མ་

ོན་ ་སོང་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཉེར་ལེན་ཅན་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།

མ་པར་ཤེས་པ་མིན་པའི་ ས་

ལ་སོགས་པ་ནི་ མ་ཤེས་ ་ི ཉེར་ལེན་ ་ ང་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། ཡང་ཞེས་པའི་ ས་ནི་ ས་ལ་སོགས་པའི་ ་
ཅན་ཡིན་ན། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཅིག་ཅར་ཐལ་བའི་ ིར་ཡང་འཁོར་བ་ ་ ི་ཡོད་པར་ བ་བོ་ཞེས་ ་ ན་
གཉིས་ཀའིའ།ོ །
ལ་ལ་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི། །

མ་ཤེས་ ས་ ན་ ར
ི ་འདོད་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ ས་པ་དང་ ན་པ་མི་གསལ་བའི་ ལ་ ་ཡོད་
པའི་ ིར།

མ་ཤེས་མིན་པ་ལས་ མ་པར་ཤེས་པ་མི་འ ང་བ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་བོ་ཅག་ ང་འདོད་

པས་ བ་པ་ལ་ བ་པའོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་སོགས་(༩༡ན) ེ་ན་ ང་ཆེན་བ ། །
ོན་ཚ་མ་མཐོང་ཡོད་དོ་ཞེས། །

དེ་ ད་ ངས་ཅན་ གས་ལས་གཞན། །
ངོ་མཚར་བཅས་པ་ ་བ ོད་ ོལ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། སེམས་དང་ ང་པོ་ཆེ་མངོན་པར་གསལ་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་འ ང་བ་དང་ ་སོགས་ མས་ལས་དེ་
ས་པའི་ངོ་བོར་གནས་པར་འདོད་པའི་སེམས་དང་ ང་པོ་ཆེ་གང་ཡིན་པ་དེ་མངོན་པར་གསལ་བའི་གནས་ བས་

་ི སེམས་དང་ ང་པོ་ཆེ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་གཞན་ཉིད་ཡིན།

ི་མ་ ར་ན་གཞན་ཡོད་པས་དེ་

ཡོད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མངོན་པར་གསལ་བའི་གནས་ བས་ ི་སེམས་དང་ ང་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཅེ་ན།
་མཆོག་གི་ ེ་ན་འ ས་ ་ ང་ཆེན་བ ་ ོན་ འི་ཚ་ན་གསལ་བར་མ་མཐོང་བཞིན་ ས་པའི་ངོ་བོར་ཡོད་དོ་
ཞེས་དེ་ ད་ ་བ་ནི་ ངས་ཅན་རང་ཉིད་ གས་དང་འ ་བའི་ ན་པོ་ངོ་ཚ་མེད་པའི་ཁས་ལེན་ཡིན་ན།

དེ་ལས་

གཞན་ ོག་གེ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ག ག་གི་ནོར་ ར་བདག་ཉིད་ ོམ་ཞིང་ངོ་ཚ་དང་བཅས་པའི་ ང་འཕེན་པ་ ་ཞིག་
བ ོད་པ་ལ་འབད་ ོལ་ ེད་དེ་ ེད་པར་མི་རིགས་སོ། །
གལ་ཏེ། དེ་དག་ཡོད་ན་རང་གི་ངོ་བོ་དམིགས་པར་འ ར་རོ། །
དེ་བས་ན།

་ནི་ལན་བ ར་ མ་ ་ེ ཡང་། །

ངོ་བོ་གང་ཞིག་ ང་ ར་པའི། །
ངོ་བོ་དེ་ནི་ ར་མི་ ང་། །

ཇི་ ར་དེ་ནི་ཡོད་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

འི་གནས་ བས་ ་ ་དང་འ ང་བ་ནི་ལན་བ ར་ ོས་ཅི་ཙམ་ ་ མ་པར་ ེ་ཞིང་བ གས་ན་

ཡང་སེམས་དང་ ང་ཆེན་ ི་ངོ་བོ་གང་ཞིག་ཡོད་ན་ ང་ ང་ ་ ར་པའི་སེམས་དང་ ང་ཆེན་ ི་ངོ་བོ་དེ་ནི་ ར་
འི་ ས་ ་མི་ ང་བའི་ ིར་ན། (༩༡བ)ཇི་ ར་ན་སེམས་དང་ ང་ཆེན་ ི་ངོ་བོ་དེ་ནི་ཡོད་པར་འ ར། ཞེས་ ་
ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
བཞི་པ་ ེ་བ་ ་མ་མེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ། འགོག་ ེད་ ི་རིགས་པ་དངོས་བཤད་པ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ།
དཔེ་ཉིད་མི་འཐད་པ། ཆགས་སོགས་རེས་འགའ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

་ན་མེད་པ་འ ང་བ་ལ། །

ཆགས་སོགས་ངེས་མེད་ཐལ་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་མེད་པར་ ར་པ་དེའི་ཚ་ ་ ་ན་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ ི་ ས་ཁོ་ན་
ལས་ཆགས་སོགས་འ ང་བར་འ ར་ལ། དེ་ ར་ཡིན་ན་སེམས་ཅན་ མས་ཆགས་སོགས་དང་བཅས་ཏེ་ ེ་བའི་

ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འ ར་ལ། འགའ་ཞིག་དང་པོ་ནས་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བར་ཡང་འ ར་རོ་ཞེས་ ན་
ིས་སོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

འ ང་བའི་བདག་ལས་མ་འདས་ ར
ི །།
གལ་ཏེ་ ན་ཆགས་སོགས་ ན་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། སེམས་ཅན་ ན་ ་འ ང་བའི་བདག་ཉིད་ལས་མ་འདས་པའི་ ིར། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་
ང་ལ་སོགས་པ་དང་ ན་པས་ཆགས་ ལ་སོགས་མི་ ིད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་མ ངས་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་ ང་ལ་སོགས་པ་ཆེ་ ང་མ ངས་པར་འ ར་
ཏེ། དངོས་ ་འ ང་བ་མ ངས་པར་ཡོད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །
་དབང་ ོ་ནི།
ེས་ ་འ ང་བའི་བདག་ཉིད་ལས་མ་འདས་པ་ ེ། དེ་ ར་ན་ཡང་འདི་ཡི་ཁ་དོག་དང་ད ིབས་དང་
དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཆེ་ ང་མི་མ ངས་པར་འ ར་རོ། །
ཞེས་(༩༢ན)ག ངས་སོ། །
ཁ་ཅིག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་འ ང་ ད་ལས་ཡིན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

་འ ང་བ་འཕེལ་འ ིབ་ ི་ ད་པར་ལས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཆེ་ ང་མི་མ ངས་

པ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

འ ང་ མས་ ོག་ཆགས་ ད་མེད་ ང་། །

ད་པར་འདི་ ེན་གང་ཡིན་པ། །

དེ་ནི་ ལ་ ང་འ ིབ་པ་བཞིན། །
དེ་ཡོད་པ་ལས་དེ་མེད་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འ ང་བའི་ ད་པར་ལས་ཆགས་སོགས་ཆེ་ ང་ཐ་དད་ ་ཡོད་པར་མི་ ང་ ེ།

ོད་ ི་ གས་ལ་

འ ང་བ་ མས་ལ་ ོག་ཆགས་དང་། ཆེས་ ོག་ཆགས་དང་། ཆེས་ཤིན་ ་ ོག་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་
མེད་ ང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཆེས་འདོད་ཆགས་དང་། ཆེས་ཤིན་ ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་འདི་
ེན་ ་ ར་པའི་འ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཉེར་ལེན་འ ང་བ་ ལ་ ་ ང་ཞིང་འ ིབ་པ་ན།

འ ས་ ་ཆགས་

སོགས་ ང་ ལ་ ་ ང་ཞིང་འ ིབ་པར་འདོད་པ་བཞིན་ ་ ར་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཡོད་པ་ལས།
དེ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ ིད་པར་འ ར་ཏེ།

ིས་

་འཕེལ་འ ིབ་ ི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་ཅིང་འ ལ་ ང་ཡིན་པའི་

ིར།
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ལ་ལ་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ཆགས་སོགས་ཐ་དད་ ང་། །

་མ ངས་བདག་ཉིད་མི་ ོག་ ར
ི །།

མིན་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་འཕེལ་འ ིབ་ཐ་དད་ ང་། དེའི་ ་ ན་ལ་མ ངས་པར་ ེས་ ་
འ ོ་བའི་འ ང་བ་ ི་ཙམ་ ི་བདག་ཉིད་མི་ ོག་པའི་ ིར། འདོད་ཆགས་སོགས་གཏན་ཟད་པའི་ ེས་ འམ་འ ང་
བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འ ང་བ་ ག་(༩༢བ)པར་ཡོད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བདག་ཉིད་འ ་ འི་ ར
ི །།

ན་ལ་འདོད་ཆགས་འ ་བར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

འོ་ན་ནི་འདོད་ཆགས་ཆེ་ ང་གི་བདག་ཉིད་ ་འ ་བའི་ ་འ ང་བ་ ག་པ་ལས་ ེས་པའི་ཆགས་

ཅན་ ་མ ངས་པའི་ ིར་ན་ ེས་ ་ ན་ལས་འདོད་ཆགས་ཆེ་ ང་འ ་བར་འ ར་རོ། །

དེའི་དཔེ་བ ན་པའི་ ིར།

མ ངས་བདག་ལས་ ང་བ་ལང་གི། །

ཤེས་པའམ་འདིར་ཡང་ས་སོགས་ལ། །

ོག་ཆགས་ཉིད་སོགས་ ད་པར་ ི། །

རིམ་པ་ལ་ལར་ཡོད་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དཔེར་ན།

ངས་ཅན་པས་བ་ལང་ཞེས་པ་དེ་ལ་བ་ལང་དང་། ཆེས་བ་ལང་དང་། ཆེས་ཤིན་ ་བ་

ལང་ཞེས་ ་བའི་ ད་པར་ག མ་མེད་དེ།
བའི་ ིར་ཞེས་པའམ།

བ་ལང་གི་ཤེས་པའི་ ་མ ངས་པའི་བདག་ཉིད་བ་ལང་ཉིད་ལས་ ང་

ང་འཕེན་པའི་ བ་པའི་མཐའ་འདིར་ཡང་ ོག་ཆགས་ ི་འ ང་བ་ས་སོགས་ལ་ ོག་

ཆགས་དང་། ཆེས་ ོག་ཆགས་དང་། ཆེས་ཤིན་ ་ ོག་ཆགས་ཉིད་དོ་ཞེས་ ད་པར་ ི་རིམ་པ་ལ་ལར་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། ་འ ང་བ་མ ངས་པ་ལས་ ེས་པའི་ ིར་ཆེས་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །
ག མ་པ་དཔེ་ཉིད་མི་འཐད་པ་ལ། དཔེ་མི་མ ངས་པའི་ ་མཚན། འ ང་ག གས་དང་མི་མ ངས་པའི་ ་
མཚན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ལ་ལ་དག་ན་རེ།

ོ་རིམ་ ད་པར་ཡོད་ན་ཡང་། །
ོ་མེད་མེ་འགའ་ཡོད་མིན་པ། །

དེ་བཞིན་འདིར་ཡང་ཞེ་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། མེ་ལ་ ོད་དང་། ཆེས་ ོད་དང་། ཆེས་ཤིན་ ་ ོ་བའི་རིམ་པའི་ ད་པར་ཡོད་ན་ཡང་ ོ་བ་གཏན་ནས་
མེད་པའི་མེ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ ་ས་ལ་སོགས་པ་འདིར་ཡང་(༩༣ན)འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་
པ་ཆེ་ ང་གི་རིམ་པ་ཡོད་ ང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་གཏན་མེད་པའི་ ེས་ ་མི་ ིད་པར་མ ངས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མིན། །

ོ་ལས་མེ་གཞན་བཀག་ ར
ི ་རོ། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དཔེ་དེ་ནི་དོན་དང་མ ངས་པ་མིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་ ས་ལས་འ ལ་ ང་གི་ ས་
ཐ་དད་ཡིན་ལ། འདིར་ ོ་བ་ལས་མེ་འ ལ་ ང་གི་ ས་གཞན་ཚད་མས་བཀག་པའི་ ིར་རོ། །
དཔེ་དོན་མི་མ ངས་པ་དེ་བས་ན།

གང་ཞིག་གཞན་ཡོད་ཡོན་ཏན་ནི། །
ད་པར་རིམ་པ་དང་ ན་པ། །

དེ་དག་དེ་ཡི་ ད་པར་ནི། །

ལ་ལར་ཆད་འ ར་དཀར་སོགས་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

གང་ཞིག་ ོག་ཆགས་སམ་ས་ལ་སོགས་པ་ལས་དོན་གཞན་འ ལ་ ང་ ་ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་

འཕེལ་འ ིབ་ ་ི ད་པར་ ི་རིམ་པ་དང་ ན་པའི་ ིར་ན། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་ ོག་ཆགས་སམ་
ས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཡིས་ལ་ལར་ ན་ཆད་པ་ ིད་པར་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན།

མ་ འི་ཁ་དོག་དཀར་བོ་ལ་སོགས་

པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ ན་ ིས་སོ། །
གཉིས་པ་འ ང་ག གས་དང་མི་མ ངས་པའི་ ་མཚན་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ།

་ན་མེད་པ་འ ང་བ་ལ་ཞེས་པའི་

གས་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། ག གས་དང་ ི་རོ་སོགས་འ ང་བ་ཁོ་ནའི་ཆོས་ཡིན་ན་ཡང་དེ་དག་གཏན་པའི་འ ང་བ་
མི་ ིད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ག གས་སོགས་བཞིན་ ་ངེས་མིན་ཏེ། །
དེ་དག་འ ང་དང་ད ར
ེ ་མེད་ ར
ི །།

ཅེས་ ོས་ཏེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་ག གས་དང་ ི་རོ་སོགས་འ ང་བ་ལ་གནས་པ་བཞིན་ ་ ོག་ཆགས་
སམ་འ ང་བ་ལ་ངེས་པར་གནས་པ་མིན་(༩༣བ)ཏེ། ག གས་སོགས་དེ་དག་འ ང་བ་དང་ད ེར་མེད་དེ་འ ལ་
མི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ ོག་ཆགས་སམ་འ ང་བ་དོན་གཞན་འ ལ་ ང་ཡིན་པའི་ ིར།
ཁ་ཅིག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དེ་མ ངས་ཞེ་ན།

ཅེས་ ོས་ཏེ།

གལ་ཏེ།

ག གས་དང་ ི་རོ་སོགས་འ ང་བ་དང་ད ེར་མེད་ཡིན་པ་དེ་དང་མ ངས་པར་འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་ ོག་ཆགས་སམ་འ ང་བ་དང་ད ེར་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མིན། །

ཆགས་སོགས་ ན་ཅིག་ ེ་ཐལ་ ར
ི །།
ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ཡང་བདེན་པ་མིན་ཏེ། ག གས་དང་ ི་རོ་སོགས་ ན་ཅིག་ ེ་བ་བཞིན་ ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་
ང་དང་ ག་དོག་ལ་སོགས་པ་ཡང་ ན་ཅིག་ ་ ེ་བར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ།

ལ་ཐག་ཉེ་བ་ལ་བ ོས་ནས་ ེ་བའི་ ིར་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ ན་ཅིག་ ེ་བར་ཐལ་བའི་ ོན་

མེད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

མ་པར་བ གས་པ་ ལ་ཡིན་ ར
ི །།
ལ་ཡང་ངེས་ དེ ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་ ལ་མི་མཛས་པ་ལ་ཡང་མ་ཐོས་པར་ མ་པར་ ོག་པས་ ོ་
བཏགས་པ་ ལ་ ་ ས་ཏེ་ ེ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།

ལ་མཛས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ངེས་པ་ཁོ་ནར་ ེ་བར་ ེད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ཆགས་སོགས་རེས་འགའ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ནི།

ལ་མཉམ་ ་དང་ ལ་བའི་ ར
ི །།

ཆགས་སོགས་ངེས་པ་མེད་པའམ། །
་ནི་ཉེ་ ར
ི ་ ོ་ མས་ ན། །

ཐམས་ཅད་ ན་ཚ་ ེ་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར།

ལ་མཉམ་ ི་ ་རང་གི་རིགས་འ ་ ་མ་ལས་ ེ་བ་དང་ ལ་བ་དེའི་ ིར་འདོད་

(༩༤ན)ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་རེས་འགའ་ ེ་བའི་ངེས་པ་མེད་པའམ། ཡང་ན་འ ང་བ་ཙམ་ ི་ཉེར་ལེན་ལས་ ེ་

བ་ཡིན་ནའང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ ོ་ མས་ ན་ ལ་ ས་གནས་ བས་ཐམས་ཅད་ ན་ ི་ཚ་ ེ་བར་
འ ར་ཏེ། དེ་ ར་ ེ་བའི་ ་འ ང་བའི་ ས་ནི་ ག་ ་ཉེ་བར་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར། གོམས་ལས་འདོད་
ཆགས་སོགས་གསལ་བ། །མཐོང་ ིར། ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ ར་བཤད་པའི་གཏན་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ིས་
འཁོར་བ་ཅན་ ི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ ང་པོ་ ་པོ་ ག་བ ལ་ ་ བ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ ་ ཀ་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
ག ས་པ་དེའི་ མ་པ་བཤད་པ་ལ། མི་ ག་པའི་ མ་པ།

ག་བ ལ་ ི་ མ་པ།

ོང་པའི་ མ་པ། བདག་

མེད་པའི་ མ་པ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དེ་ནི་རེས་འགའ་དམིགས་པའི་ ར
ི །།
མི་ ག

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ ང་པོ་ ་པོ་དེ་ནི་རེས་འགའ་ ེ་བར་དམིགས་པའི་ ིར་མི་ ག་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ག་བ ལ་ ི་ མ་པ་ནི།

ཉེས་པའི་ ེན་ ར
ི ་དང་། །

་དབང་ ར
ི ་ཡང་ ག་བ ལ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་བཞིན་ ་ ང་པོ་ ་པོ་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ཉེས་པ་ མས་ ི་ ེན་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

འི་

ོབས་གཞན་དབང་དག་གིས་ཟག་པ་དང་བཅས་པར་འ ང་བའི་ ིར་དང་། ཡང་གི་ ས་གོམས་པ་ཙམ་ལ་བ ེན་
པའི་ ིར་ ག་བ ལ་བ་ཡིན་ཏེ།

གཞན་དག་ཐམས་ཅད་ ག་བ ལ་བ་ཡིན་ཅེས་པའི་ ལ་ ིས་སོ་ཞེས་པ་ ན་

ིའ།ོ །
ག མ་པ་ ོང་པའི་ མ་པ་དང་། བཞི་པ་བདག་མེད་པའི་(༩༤བ) མ་པ་ནི།

བདག་མིན་ ནི ་ ིས་བ བས་པའང་མིན། །
་མིན་ ནི ་ ིས་ ོབ་པ་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་ཉེར་ལེན་ ི་ ང་པོ་ ་ནི་བདག་མིན་ཏེ། གང་གི་ ིར། མི་ ག་པ་དང་གཞན་དབང་ཉིད་ཡིན་
པ་དེའི་ ིར་གང་ཟག་གིས་ ོང་པ་ཡིན་ཏེ།

ག་པའི་བདག་གིས་ ིན་ ིས་བ བས་པའི་བདག་གི་བའང་མ་ཡིན་

པའི་ ིར། དེས་ན་ ང་པོ་བདག་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ འང་མེད་པ་ནི་ ོང་པའི་ མ་པ་ཡིན་ལ། གཅིག་ ་
མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པའི་ མ་པའོ། །
གཞན་ཡང་བདག་ནི་ ང་པོའ་ ་མ་ཡིན་ཏེ།

ང་པོ་ ིན་ ིས་ ོབ་པར་ ེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། གལ་ཏེ།

གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ག་པའང་ཇི་ ར་ ེད་ དེ ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གཏན་ཚགས་མ་ བ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ ག་པའང་ཇི་ ར་ན་ ང་པོའ་ ེད་ ེད་ཡིན་ཏེ། ག་
པ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ ་བ་མེད་པའི་ ིར་ཞེས་ བས་གཞན་ ་བཤད་ཟིན་པའི་ ིར་ཞེས་ འིའ།ོ །
དེས་ན་ ་གཅིག་ལས་འ ས་ ་ ེ་བར་མི་རིགས་སོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ ར
ི ་གཅིག་ལས་ ་མ་ནི། །

ས་ཐ་དད་པར་ ེ་མི་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར། བདག་ ག་པ་ ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། བདག་ ག་པ་གཅིག་ ་ལས་ ང་པོ་ ་མ་ནི་
ས་ ་ ི་ཐ་དད་པར་ ེ་བར་མི་འ ར་རོ། །
དེ་ ར་མ་ཡིན་ན་ ང་པོ་ཅིག་ཅར་ཁོ་ནར་ ེ་བར་འ ར་ཏེ། ག་ ་ ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །
རིགས་པ་གཞན་ཡང་།

་གཞན་དག་ནི་ཚགས་ན་ཡང་། །

འ ས་ ་ ེ་བ་མེད་པའི་ ར
ི །།

་གཞན་ ེས་ ་དཔོག་འ ར་ན། །

དེ་ནི་(༩༥ན) ག་ མས་ལ་ཡོད་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་ ་མ་ཚང་ན་འ ས་ ་མི་འ ང་བ་ནི། དཔེར་ན། མིག་ཤེས་ ི་ ་གཞན་མིག་དབང་དང་
ཡིད་ ེད་དག་ནི་ཚགས་ནའང་དམིགས་ ེན་ག གས་མ་ཚང་ན་འ ས་ ་མིག་ཤེས་ ེ་བ་མེད་པའི་ ིར།

མིག་

ཤེས་ ེ་བ་ལ་དབང་ཡིད་ལས་ ་གཞན་དམིགས་ ེན་ག གས་ ང་ཚང་དགོས་པར་དཔོག་ ས་པར་འ ར་ན།

་ཕན་འདོགས་ ེད་ ་ཡོད་མེད་ ་ི ེས་ ་འ ས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པ་དེ་ནི་ ་དག་ ག་པ་དང་། འ ས་ ་ ང་
པོ་ མས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།

།དེ་བཞིན་ ་ ་བ་དང་ ་དང་ ེ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ ག་མ་དང་ ་སོགས་

ལ་ མས་ལ་ ར་རོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
གཉིས་པ་ ང་ ་ ན་འ ང་གི་བདེན་པ་བཤད་པ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ན་འ ང་གི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། ད་ ་བ་དང་མ་འོངས་པའི་ཉེར་ལེན་ ི་ ང་པོ་ ་ལ་ཆགས་ཤིང་

ཞེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ ེད་པ་ ེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
དེ་ ིར་ ེད་པ་ ིད་ ེན་ཅན། །ཞེས་དང་།
མདོ་ལས་ ང་།
ག་བ ལ་ ན་འ ང་འཕགས་པའི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། ེད་པ་ཡང་འ ང་བ་ཅན་དགའ་བའི་འདོད་
ཆགས་དང་བཅས་པ་དེ་དང་དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ངང་ ལ་ཅན་འདི་ ་ ེ། འདོད་པའི་ ེད་པ་
དང་། ིད་པའི་ ེད་པ་དང་། འཇིག་པའི་ ེད་པས་སོ། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ལ་མདོའ་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།

ེད་པ་ཡང་འ ང་བ་ཅན་ཞེས་པ་ནི་མདོར་བ ན་པ་ ེ།

ེད་པ་གང་ལས་ ང་

ིད་པའི་ ང་པོ་འ ང་བ་ནི་ ན་འ ང་ཞེས་པའོ། །(༩༥བ)
ས་པར་བཤད་པ་ནི། དགའ་བའི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ད་ ར་ ི་ ང་པོ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པའི་ ེད་
པ་ནི་དགའ་བའི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ ེད་པའོ། །མ་འོངས་པའི་ ང་པོ་མངོན་པར་འདོད་པའི་ ེད་པ་ནི་དེ་
དང་དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ངང་ ལ་ཅན་ ི་ ེད་པའོ། །
དེའི་ད ེ་བ་ནི་འདི་ ་ ེ་ཞེས་པ་ནས་ཏེ། དེའང་ ང་པོའ་ངོ་བོ་ཙམ་ལ་ ེད་པ་ནི་ ིད་པའི་ ེད་པ་ཡིན་ལ། ང་
པོའ་གནས་ བས་བདེ་བ་ཐོབ་པ་ལ་ ེད་པ་ནི་འདོད་པའི་ ེད་པ་ཡིན་ཅིང་།
འཇིག་པའི་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
བདག་དང་བདག་གིར་འཛན་ ས་པ། །
་ཡིན།

ག་བ ལ་ ངས་པ་ལ་ ེད་པ་ནི་

ཅེས་པས་ ིད་ ེད་དང་།
ོག་ཆགས་བདེ་ ག་ཐོབ་པ་དང་། །
འདོར་འདོད་འ ག་པ་དེ་དག་ནི། །
འདོད་དང་འཇིག་ ེད་ཡིན་པར་འདོད། །
ཅེས་པས་འདོད་པའི་ ེད་པ་དང་། འཇིག་ ེད་གཉིས་བ ན་པས་སོ། །
ཡང་ན།

ེད་པ་ཡང་འ ང་བ་ཅན་ཞེས་སོགས་ཚག་ག མ་ ིས་རིམ་པ་ ར། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ ་བ་

དང་། འདས་པའི་ ང་པོ་ལ་ ེད་པ་ག མ་བ ན་ལ།
ག་མ་ནི་ ར་བཞིན་ནོ། །
ཆོས་མངོན་པ་བ་དག་འདོད་ཁམས་དང་ཁམས་གོང་གི་ ེད་པ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་ ་འདོད་པའི་ ེད་པ་དང་ ིད་
པའི་ ེད་པ་ཡིན་ལ། ག་བ ལ་ ི་ ང་པོ་ ན་ཆད་པར་འདོད་པ་ནི་འཇིག་ ེད་དོ། །ཞེས་བཞེད་དོ། །
གལ་ཏེ། མ་རིག་པ་དང་ལས་ ང་ ག་བ ལ་ ི་ ་ཡིན་ན། ཇི་ ར་ན་ ེད་པ་ཉིད་ ན་འ ང་ ་འཆད་པར་
ེད་ཅེ་ན། མ་རིག་པ་དང་ལས་ནི་ ག་བ ལ་འཕེན་ ེད་ ི་ ་ཙམ་ཡིན་ ི། (༩༦ན)མངོན་པར་ བ་ ེད་ ་ི ་མ་
ཡིན་པས་ འི་གཙ་བོ་མ་ཡིན་ལ།

ེད་པ་ནི་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ། །གཙ་བོ་བ ན་པས་ཕལ་པ་

གས་ལ་གོ་བར་དགོངས་ནས་མདོ་ལས་ ེད་པ་ཉིད་ ག་བ ལ་ ི་ ར་ག ངས་ཤིང་།
ོབ་དཔོན་ཡང་དེ་ ར་ ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ།
མི་ཤེས་ ིད་པའི་ ་ཡིན་ ང་། །
མ་བ ོད་ ེད་པ་ཉིད་བཤད་པ། །
་ནི་འཕེན་པར་ ེད་ ིར་དང་། །
དེ་མ་ཐག་ ིར་ལས་ ང་མིན། །ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ། འི་ མ་པ། ན་འ ང་གི་ མ་པ། རབ་ ེའི་ མ་པ། ེན་ ི་ མ་པ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

རེས་འགའ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་ན། །

ག་བ ལ་འདི་ ་བཅས་ཉིད་ བ། །

་མེད་གཞན་ལ་མི་བ ོས་ ར
ི །།

ག་ ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ལ་དང་ ས་རེས་འགའ་ ེ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་ན། ཇི་ ད་བཤད་པའི་ ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ་འདི་ནི་
་དང་བཅས་པ་ཉིད་ ་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
གལ་ཏེ་དེ་ ར་མ་ཡིན་ན། །
་མེད་གཞན་ལ་མི་བ ོས་ ིར། །
ག་ ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོན་སོ་ན་གནས་སོ། །
འདི་ལ་འགའ་ཞིག་ན་རེ།

ཇི་ ར་ཚར་མ་ལ་སོགས་ ི། །
ོ་བ་ཉིད་སོགས་ ་མེད་པ། །

དེ་ ར་འདི་དག་ ་མེད་འ ར། །
ཞེས་ནི་ཁ་ཅིག་རབ་ ་བ ོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཇི་ ར་ན་ཚར་མ་དང་། པ འི་ ོང་ ་དང་། འདབ་མ་དང་། གེ་སར་དང་ ིང་པོ་ལ་སོགས་ ི་ ོ་བ་
ཉིད་དང་། ད ིབས་དང་། ཁ་དོག་དང་། བ་པ་དང་འཇམ་པ་ལ་སོགས་པ་ ་མེད་པ་དེ་ ར་ ག་བ ལ་འདི་དག་
་(༩༦བ)མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ནི་ ་རོལ་མཛས་པ་བ་ཁ་ཅིག་རབ་ ་ ོད་པར་ ེད་དོ། །
དེའང་མ་ཡིན་ཏེ།

གང་ཡོད་ཉིད་ན་གང་ ེ་བའམ། །

གང་འ ར་ན་ཡང་ མ་འ ར་བ། །
དེ་ནི་དེ་ ར་རབ་ ་འདོད། །

དེ་ནི་དེ་ མས་ལ་ཡང་ཡོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ཆོས་གང་ཕན་འདོགས་ ེད་ ་ཡོད་པ་ཉིད་ན་འ ས་ ་གང་ ེ་བའམ།

ཆོས་གང་འ ར་ན་ཡང་

འ ས་ ་ མ་པར་འ ར་བའི་ཆོས་དེ་ནི་འ ས་ ་དེའི་ ར་མཁས་པ་ མས་ ིས་རབ་ ་བ ོད་པར་མཛད་ལ། དེ་
་ འི་ ་དང་འ ས་ འི་འ ེལ་བ་དེ་ནི་ཚར་མའི་ ོ་བ་དང་།

པ འི་ད ིབས་དང་།

ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་དེ་

མས་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་རང་གི་ས་བོན་ཡོད་མེད་ ི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། རེག་ འང་མིག་ཤེས་ ་ི ར་འ ར་ཏེ། རེག་ ་ལོག་ ོབས་ ིས་མིག་ཤེས་ ོག་པའི་
ིར། དེ་ ར་ན་ ་འ ས་འ ལ་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

རེག་པ་ག གས་ ་ཉིད་ཡིན་ ར
ི །།
མཐོང་བ་ལ་ནི་ ་མཚན་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ག གས་ ་ི ར་ ར་པའི་རེག་པ་ནི་ག གས་ ི་ ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར། ག གས་མཐོང་བའི་མིག་གི་
ཤེས་པ་ལ་ནི་ ད་ནས་ཕན་འདོགས་པའི་ ་མཚན་ཅན་ཡིན་ནོ།

།དེའང་མིག་ཤེས་ ི་ག ང་དོན་ ་ ར་པའི་

ག གས་ ་ི ་རོལ་ ི་ ི་རོ་ཡང་མིག་ཤེས་ ་ི ད་ ར་འཕངས་པ་ཡིན་ནོ།

།དེ་ ར་ན་ ག་བ ལ་ ་མེད་ ་

འདོད་པ་བཀག་པ་ན། ན་ ང་ ག་བ ལ་ ི་ ར་ བ་པས་ འི་ མ་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ན་འ ང་གི་ མ་པ་ནི།

ག་ མས་བཀག་ ར
ི ་དབང་ ག་(༩༧ན)ལ། །

སོགས་པ་ལས་ ང་ ིད་མིན་ཏེ། །
ས་མེད་ ར
ི ་རོ།

ཞེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་ ག་བ ལ་ནི་དབང་ ག་དང་། གཙ་བོ་དང་ ེས་ ་ལ་སོགས་པ་ལས་ ང་ ེ་བ་ ིད་པ་
མ་ཡིན་ཏེ།

་ ག་པ་ མས་ལས་ ེ་བ་ ང་ཟད་ ང་ཡོད་པ་མིན་ཅེས་ བས་གཞན་ ་བཀག་ཟིན་པའི་ ིར་དང་།

དབང་ ག་ལ་སོག་པ་ལ་ ས་ཐམས་ཅད་ ་འ ས་ ་ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ན་ནི།
རིམ་དང་ཅིག་ཅར་ ་བ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ང་ངོ་། །

དེ་ ར་དབང་ ག་ལ་སོགས་པའི་ ག་པ་ ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ན་ ག་བ ལ་མི་ ག་པའི་ ་མཚན་ ་ བ་
པས་ ན་འ ང་བ་ བ་བོ། །
ག མ་པ་རབ་ ེའི་ མ་པ་ནི།

དེ་ཡི་ ར
ི །།

ིད་འདོད་ ་ཡིན་གང་གི་ ར
ི །།

མི་ མས་ ལ་ ི་ ད་པར་ནི། །

ཡོངས་འཛན་དེ་ཐོབ་བསམ་པས་ ས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེད་པ་ལས་ ་གཞན་ལས་སམ།

ས་སམ། མ་རིག་པ་ནི་རབ་ ་ ེ་བའི་ ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར།

མ་འོངས་པའི་ ེ་བ་དོན་ ་གཉེར་བའི་ མ་པ་ཅན་ ི་ ིད་པ་འདོད་པ་ནི་ ག་བ ལ་རབ་ ་ ེ་བའི་ ་ཡིན་ཏེ།

་

མཚན་གང་གི་ ིར་ན། མི་ལ་སོགས་པའི་འ ོ་བ་ མས་ ལ་ ི་ ད་པར་མངལ་ལ་སོགས་པའི་ ེ་གནས་ནི་ལེན་
ཅིང་ཡོངས་ ་འཛན་པ་དེའང་ ེ་གནས་དེ་ཐོབ་འདོད་ ི་བསམ་པ་ ེད་པས་ ས་པའི་ ིར། གལ་ཏེ། ལ་ ི་ ད་
པར་དོན་ ་གཉེར་བའི་ ེད་པ་ནི་ ན་འ ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།
འདི་ ར་བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་མདོ་ལས།
ན་འ ང་འཕགས་པའི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་འདི་ ེད་པ་འདི་ནི་ ན་འ ང་བ་(༩༧བ)ཅན་དགའ་
བའི་འདོད་ཆགས་དང་ ན་པ་དེ་དང་དེར་མངོན་པར་དགའ་བ་ཅན་ཏེ། འདི་ ་ ེ། འདོད་པའི་ ེད་པ་
དང་། ིད་པའི་ ེད་པ་དང་། འཇིག་པའི་ ེད་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འདིའི་ལན་ལ། ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ་ནི།
བཤད་མ་ཐག་པའི་ ེ་བའི་གནས་ ་ཉེ་བར་འ ོ་བའི་ ེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ིད་པའི་ ེད་པ་ཞེས་ ་
བའི་མིང་ཅན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ོབ་དཔོན་ ན་མཁན་པོ་ནི། འདི་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ།

དེ་ནི་ ིད་འདོད་གང་ ར
ི ་ཡང་། །

ོག་ཆགས་བདེ་ ག་ཐོབ་པ་དང་། །

འདོར་འདོད་འ ག་པ་དེ་དག་ནི། །

འདོད་དང་འཇིག་ ེད་མིན་པར་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གནས་དང་ལོངས་ ོད་ལ་སོགས་པ་ལ་ ེད་པ་དེ་ནི་ ེད་པ་ག མ་ཀར་འདོད་དེ། གང་གི་ ིར།
ཡང་ ོག་ཆགས་ མས་གནས་ལ་སོགས་པ་དོན་ ་གཉེར་བའི་ ེད་པ་ནི་ ིད་པའི་ ེད་པ་ཡིན་ལ།

དེར་བདེ་བ་

ཐོབ་པར་འདོད་ནས་འ ག་པ་དག་ནི་འདོད་པའི་ ེད་པ་ཕན་པར་འདོད་པས་ ང་དང་འགལ་བ་འགའ་ཡང་མེད་
པའི་ ིར། ཞེས་ག ངས་སོ། །
བཞི་པ་ ེན་ ི་ མ་པ་བཤད་པ་ལ། མ་པ་དངོས་བཤད་པ། དེ་ཉིད་ ང་དང་ ར་བ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ།
།
དང་པོ་ནི།

བདག་ ་ཆགས་པའི་ ་ཉིད་ལས། །
བདེ་མིན་བདེ་བར་འ ་ཤེས་པས། །
ན་ལ་རབ་ ་འ ག་འ ར་བ། །

དེ་ ར
ི ་ ེད་པ་ ིད་ ེན་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ངར་འཛན་ ི་གཞི་བདག་ ་ཆགས་པའི་ ་ཉིད་ལས་ ང་བའི་ ེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ིད་པ་

འཁོར་བའི་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་ནམ་ ེན་ཡིན་ཏེ། གང་(༩༨ན)གི་ ིར་དོན་དམ་པ་བདེ་བ་མིན་པ་ལ་བདེ་བ་དང་།
མི་ ག་པ་ལ་ ག་པ་དང་། བདག་མེད་པ་ལ་བདག་དང་། བདག་གི་བ་མེད་པ་ལ་བདག་གི་བར་ ིན་ཅི་ལོག་ ་འ ་
ཤེས་པས་གནས་དང་ལོངས་ ོད་ལ་སོགས་པ་ ན་ལ་རབ་ ་འ ག་པར་འ ར་བ་དེའི་ ིར།

དེ་ཡང་ ེན་ཡིན་

ཅེས་པས་ ེན་ཙམ་ཡིན་ ི། ཉེ་བར་ལེན་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཉེ་བར་ལེན་པ་ནི་སེམས་ ་མ་ཡིན་ལ། དེའི་
ེན་ནི་རེས་འགའ་ ེད་པ་ཡིན་ལ། རེས་འགའ་ནི་ ིང་ ེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ོབ་དཔོན་ ན་ ིས་སོ། །
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ ང་དང་ ར་བ་ནི།

ཆགས་ ལ་ ེ་བ་མ་མཐོང་ ར
ི །།

ཞེས་ནི་ ོབ་དཔོན་ མས་ ིས་ག ངས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འདོད་པའི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་ མས་འཁོར་བར་ ེ་བ་མ་མཐོང་བའི་
ིར། འདོད་ཆགས་ཉིད་འཁོར་བར་ ེ་བའི་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ནི་ ོན་ ི་ ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་ལ་སོགས་པ་ མས་
ས
ི །
ེད་དང་ ལ་ལ་ཡང་ ིད་མེད། །
ཅེས་ག ངས་པས།
འདིར་ཡང་ ེད་པ་ ིད་ ེན་ཡིན། །
ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ལ་ ་རོལ་མཛས་པ་བ་ན་རེ།

ས་མེད་ཆགས་པ་མ་མཐོང་ ར
ི །།

ས་ལས་ ང་ནི་འདོད་ཆགས་འ ང་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་འཁོར་བར་ ེ་བ་མ་མཐོང་བའི་ ིར། འདོད་ཆགས་འཁོར་བར་ ེ་བའི་ ་
ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ ་ ས་མེད་པར་ཆགས་པ་མ་མཐོང་བའི་ ིར།

ས་ལས་ ང་ནི་འདོད་ཆགས་འ ང་བར་འདོད་

དགོས་སོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་བ ན་པའི་ ིར།

་མཚན་ཁས་ ངས་ ར
ི ་ན་འདོད། །

ཉེར་(༩༨བ)ལེན་ཉིད་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ས་ལས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་འ ང་བའི་ ་མཚན་ ན་ཅིག་ ེད་ ེན་ཙམ་ ་ཁས་ ངས་

པའི་ ིར་ན།

ས་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ ེན་ཙམ་དང་། ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ཉིད་ཉེར་

ལེན་ ི་ ་ཡིན་པར་ནི་འདོད་པ་ཡིན་ལ།

འོན་ ང་ ས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉེར་ལེན་ཉིད་ཡིན་པ་ནི་

བཀག་ཅིང་བསལ་བ་ཡིན་པས་ ོན་ག་ལ་ཡོད། ོད་ཉིད་ ང་དེ་ ར་ཁས་ལེན་པར་ ེད་ན། འཇིག་ ེན་ ་ ི་མེད་
པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

རིགས་འདི་ ེས་ ་འདོད་ན་ནི། །

རང་ཉིད་རང་འདོད་ལ་གནོད་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་ནས་བ ད་དེ་འོངས་པའི་ ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ ེད་དང་།

ས་ ི་ཚགས་པ་

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ ་དང་ ེན་ཡིན་པའི་རིགས་པ་འདི་ཡི་ ེས་ ་འ ང་བར་འདོད་ན་ནི་ ེ་བ་ ་ ི་ བ་
པར་ཁས་ ངས་པས།

ང་འཕེན་རང་ཉིད་ ་ི ཁས་ལེན་ ་ ི་འགལ་བ་དེས་རང་གི་ ེ་བ་ ་ ི་མེད་པར་འདོད་པ་

དེ་ལ་གནོད་པར་འ ར་བས་ ་རོལ་མཛས་པ་བ་ ོད་ ི་ད ད་པ་ནི་རིགས་པའི་མེས་ཚག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ན་
ིའ།ོ །
ལ་ལ་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ ེ་ལ་ཆགས་མཐོང་ ར
ི །།
ེ་དང་ ན་ཅིག་འ ང་ཞེ་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ོག་ཆགས་ མས་ ེས་མ་ཐག་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་འ ང་བར་མཐོང་བའི་ ིར།

ེ་བ་དང་ ན་ཅིག་ ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་འ ང་ངོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་བ ན་པའི་ ིར།

ལ་མཉམ་ ེ་ ར
ི ་ ར་ བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

(༩༩ན) ེས་མ་ཐག་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་ ལ་མཉམ་ ི་ ་རང་གི་རིགས་འ ་ ་མ་

ལས་ ེས་པའི་ ིར། ར་ ེ་བ་ ་མའི་གནས་ བས་ ི་འདོད་ཆགས་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མ་རིག་པ་དང་།
ི་ ་ཡིན་པའི་ ིར།

ེད་པ་དང་། ལས་ག མ་ཀ་ ག་བ ལ་

དེ་དང་དེར་མངོན་པར་དགའ་བ་ཅན་ ི་ ེད་པ་གཅིག་ ་ ག་བ ལ་ ི་ ར་བ ན་པ་ཇི་

ར་ཡིན་ཅེ་ན། དེའི་ལན་བ ན་པའི་ ིར།

མི་ཤེས་ ིད་པའི་ ་ཡིན་ ང་། །

མ་བ ོད་ ེད་པ་ཉིད་བཤད་པ། །

་ནི་འཕེལ་བར་ དེ ་ ར
ི ་དང་། །

དེ་མ་ཐག་ ར
ི ་ལས་ ང་མིན། །

དེ་ཡོད་ན་ཡོད་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་ཤེས་པའི་མ་རིག་པ་ནི་ ིད་པའི་ ག་བ ལ་ ི་ ད་ནས་ ་ཡིན་ ང་དེའི་ ར་མ་

བ ོད་པའི་ ་མཚན་ཡོད་དེ། མ་རིག་པ་ཙམ་ ིད་པའི་ ག་བ ལ་ ི་དེ་མ་ཐག་ ེན་མ་ཡིན་པ་དང་། འཁོར་བ་
དངོས་ ་ ལ་ ེད་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།
ནི་འཕེལ་བར་ ེད་པའི་ ིར་དང་།

ེད་པ་ཉིད་ ེ་བ་ལེན་པའི་ ར་བཤད་པ་ནི། ངེས་པར་འཁོར་བའི་ ་

ེད་པ་ཡོད་ན་དེ་མ་ཐག་ ་ ེ་བ་མངོན་པར་འ བ་པར་འ ར་བའི་ ིར། ལས་

ང་ ེད་པ་མེད་ན་འཁོར་བར་ ེ་བའི་ ་མ་ཡིན་ཏེ།

ེད་པ་དེ་ཡོད་ན་ལས་འཁོར་བའི་ ེད་ ེད་ ་ཡོད་ཅིང་།

ེད་པ་མེད་ན་ལས་ཡོད་ ང་འཁོར་བར་ ེ་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་མངོན་ ་ ་བ་འགོག་པའི་བདེན་པ་བཤད་པ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་(༩༩བ)པའི་ བས་ ་བཤད་ཟིན་ལ།
གཉིས་པ་ལ། འགོག་པའི་ མ་པ། ཞི་བའི་ མ་པ།

་ནོམ་པའི་ མ་པ། ངེས་པར་འ ང་བའི་ མ་པ་བཤད་

པའོ། །
དང་པོ་ལ། འགོག་པ་མི་ ིད་པར་འདོད་པ་དགག །དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། འདིར་ལམ་ ི་འ ས་ ་ ག་བ ལ་དང་།

ན་འ ང་བཀག་པའི་ཆ་ལ་འགོག་པའི་བདེན་པར་

བཤད་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ག་བ ལ་ ག་པའི་ ིར། དེ་བཀག་པའི་འགོག་པའི་བདེན་པ་མི་ ིད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ནི་གཏན་ ་མ་ཡིན་ཏེ། །

་ལ་གེགས་སོགས་ ིད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འདིར་ ག་བ ལ་དེ་ནི་གཏན་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ་དང་ ན་པའི་ ིར། མ་ བ་བོ་ཞེ་ན། བ་ ེ། ་
དང་ ན་པ་དེ་ལ་འགལ་ ེན་གེགས་དང་། མ ན་ ེན་ ་ཚགས་མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པ་ ིད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ཐར་པ་མི་ ིད་པའི་ ོད་ ང་། འཁོར་བར་གནས་པའི་ ོད་ ང་། སེམས་
ཅན་ ་ ་བ་ཅན་ ་ཐལ་བའི་ ོད་ ང་། ཆགས་པ་ཅན་ ་ཐལ་བའི་ ོད་ ང་། ཁོང་ ོ་བ་ཅན་ ་ཐལ་བའི་ ོད་ ང་།
ོལ་བ་མེད་པར་ཐལ་བའི་ ོད་ ང་དང་ ག་གོ། །
དང་པོ་ལ། ལ་ལ་དག་ན་རེ།

འཁོར་ ར
ི ་ཐར་པ་མེད་ཅེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

བདག་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ ོག་ཆགས་ མས་ནི་འཁོར་བར་འཁོར་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་

འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་མེད་དོ། །དཔེར་ན། མེ་ ོ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་ ོ་བ་ལས་མི་ཐར་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའང་
རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས།
བཤད་པ།

མ་(༡༠༠ན)ཡིན་འདོད་དང་མ་ བ་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཐལ་བ་དེ་ནི་སངས་ ས་པ་ལ་གནོད་ ེད་ ་འ ག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ ོག་
ཆགས་ མས་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་མེད་པར་འདོད་པ་དང་། འཁོར་བར་འཁོར་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་མ་ བ་པའི་
ིར་རོ། །
འདི་ལ་ ོབ་དཔོན་ ན་ནི།
གང་ཞིག་བཅིངས་པ་དེ་ནི་ཐར་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ཐར་པ་ལ་ཡང་
བཅིངས་པ་མེད་དེ། དེ་ནི་ ག་ ་ཐར་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །འོན་ ང་སེམས་ ི་ ན་མ་དག་
པར་ ར་པས་ཚགས་པའི་ ད་པར་ལས་ཆ་གཞན་བ ེད་པ་འབའ་ཞིག་གོ། །དེ་ལ་ ི་མ་དག་པའི་ཆ་ནི་
འཁོར་བ་ཉིད་ ་མ་ བ་བོ། །དོན་དམ་པར་ནི་འཁོར་བ་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ད་ཅིག་
མས་འཁོར་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ན་ ང་དོན་དམ་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་འཁོར་བའི་
ིར་ཞེས་ ་བའི་གཏན་ཚགས་ནི་མ་ བ་བོ། །གང་ལ་ཐར་པ་ཡོད་པའི་ཐར་པ་པོ་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་
ག ངས་སོ། །
འགའ་ཞིག་ན་རེ།

ེས་ ་ མས་བདག་ཉིད་འཁོར་བ་ལས་ ོལ་ཞིང་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ལམ་ལ་འབད་པ་མེད་

པར་འ ར་ཏེ། འཁོར་བ་པོ་དང་། ོལ་བ་པོའ་བདག་ ང་ཟད་ ང་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཇི་ ིད་བག་ཆགས་མ་བཅོམ་ཞིང་། །
དེ་ནི་ཡོངས་ ་ག ང་ ར་པ། །

དེ་ ིད་ ག་བ ལ་ ོ་བཏགས་ནས། །
རང་བཞིན་ ་ནི་གནས་པ་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོལ་བའི་ ེས་ ་ནི་ཐར་པའི་ཆེད་ ་ལམ་(༡༠༠བ)ལ་འབད་པ་མེད་ལ། ཇི་ ིད་བདག་ལ་ཆགས་པ་

མ་བཅོམ་ཞིང་། བདག་ ་འཛན་པ་ཅན་ ི་ ེས་ ་དེ་ནི་བདག་དང་བདག་གིར་འཛན་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་
འ ག་པ་དང་ ན་པ་དེ་ ིད་ ་ ག་བ ལ་ ིས་ཡོངས་ ་ག ང་བར་ ར་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་ཆགས་པ་དེ་ ིད་
་ ག་བ ལ་བ་པོ་ལ་བདག་དང་བདག་གི་བར་ ོ་བཏགས་ནས་ ལ་ ི་གནས་ ལ་ ི་རང་བཞིན་ ་ནི་གནས་
པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
བདག་འཛན་འཁོར་བའི་ ་ཡིན་པ་དེ་བས་ན།

ོལ་བ་པོ་ནི་མེད་ན་ཡང་། །

ལོག་པར་ ོ་འདོགས་གཞོམ་ ར
ི ་བ ོན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་ ན་པའི་ ེས་ ་ནི་ ོལ་བ་པོའ་བདག་ནི་དོན་ལ་མེད་ན་ཡང་ལམ་ལ་བ ོན་པར་རིགས་
ཏེ། འཁོར་བའི་ ་བདག་ ་ལོག་པར་ ོ་འདོགས་པ་གཞོམ་པའི་ ིར་ ་བ ོན་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འཁོར་བར་གནས་པ་མི་ ིད་པའི་ ོད་ ང་ལ། ལ་ལ་དག་ན་རེ། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་
མས་འཁོར་བར་འ ག་པ་ ང་ཟད་ ང་མེད་པར་འ ར་ཏེ།

འཁོར་བའི་ ་བདག་འཛན་ ངས་པས་བདག་ལ་

ཕན་འདོགས་པ་ལ་ ང་ཟད་ ང་མི་བ ་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འདོད་ཆགས་ ལ་བའི་གནས་པ་ནི། །
བ ེ་བའམ་ཡང་ན་ལས་ ིས་ཡིན། །

འཕངས་ལ་ ོག་མེད་འདོད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གཏན་ཚགས་དེ་ནི་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་འཁོར་བར་གནས་པ་ནི་བདག་ལ་
ཆགས་པ་ཉིད་ ས
ི ་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བ ེ་བ་ཆེན་པོའམ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ ིར་བ གས་པ་ཡིན་ ི། བདག་
ཉིད་བདེ་བའི་(༡༠༡ན) ིར་རམ། སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པས་གནས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ཡང་ན་ཉན་རང་གི་

ཆགས་ ལ་ མས་ ང་འཁོར་བར་གནས་པ་ནི་བདག་ལ་ཆགས་པས་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོན་ ས་པའི་ལས་ ི་
འཕངས་པའི་ ང་པོའ་ ན་ལ་རང་གི་ངང་གིས་འ ག་ཅིང་གནས་པའི་ ིར་ཏེ།

ལས་ ིས་འཕངས་པའི་ ང་པོའ་

ན་ལ་རང་གི་ངང་གིས་འ ག་པ་ ོག་པ་མེད་པར་འདོད་པའི་ ིར་རོ། །
འོན་ཏེ་བཏང་ ོམས་ ་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ།
འཆི་ལ་དགའ་བར་མི་ ་ཞིང་། །
གསོན་པ་ལ་ནི་དགའ་མི་ ། །
དཔེར་ན་ ་བའི་ ་བཞིན་ ། །
ཁོ་བོ་ ས་ལ་ ོང་པ་བཞིན། །
ཅེས་བཤད་པ་ ་ འོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
འགའ་ཞིག་ན་རེ། འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་ལས་ ིས་འཁོར་བར་གནས་པ་ཡིན་ན། ལས་དེས་ ིད་པ་ ི་མར་
ཡང་མཚམས་ ོར་བར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ིད་པའི་ ེད་ལས་ མ་བ ལ་བའི། །

ལས་གཞན་འཕེན་ ས་མ་ཡིན་ཏེ། །
ན་ཅིག་ དེ ་པ་ཟད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོན་དེའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ིད་པའི་ ་ ེད་པ་ལས་ མ་པར་བ ལ་བའི་ངང་ ལ་ཅན་ ི་ད ་

བཅོམ་པ་ལ་ནི་ ིད་པ་ ི་མར་མཚམས་ ོར་བའི་ལས་གཞན་ ིད་པ་ ི་མ་འཕེན་ ས་ ི་ ེད་པ་དང་ ན་པ་མ་
ཡིན་ཏེ།

ིད་པ་ ི་མར་མཚམས་ ོར་བའི་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ ེད་པ་དང་།

ིད་པའི་ ེད་པ་

གཉིས་ཟད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་སེམས་ཅན་ ་ ་བ་ཅན་ ་ཐལ་བའི་ ོད་པ་ ང་བ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། བ ེ་བ་ནི་སེམས་ཅན་ ག་
(༡༠༡བ)བ ལ་ལས་བ བ་པར་ ་བའི་ ིར་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པར་འ ར་ལ། དེ་ ར་ཡིན་ན་འདོད་ཆགས་
དང་ ལ་བས་སེམས་ཅན་ ་ ་བ་མ་ ངས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ག་བ ལ་ཤེས་ལ་འགལ་མེད་པ། །

འ ་ དེ ་ ་མ་འ ག་པ་ཅན། །
དངོས་ཆོས་བ ེ་བ་ ེ་བ་དེ། །

སེམས་ཅན་ ེས་འ ེལ་ཅན་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ག་བ ལ་བདེན་པའི་ མ་པ་མི་ ག་པ་དང་། ག་བ ལ་བ་དང་། ོང་པ་དང་། བདག་མེད་པར་
ཤེས་པ་དེ་ལ་ ིང་ ེ་དང་འགལ་བའི་ཞེ་ ང་མེད་པར་སེམས་ཅན་ལ་ ིང་ ེ་གོམས་པའི་འ ་ ེད་ ་མའི་ ེས་ ་
འ ག་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།

དངོས་པོའ་ཆོས་རང་བཞིན་ ི་བ ེ་བ་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ེ་བ་ཅན་ ི་ཆགས་ ལ་ ི་

ེས་ ་དེ་ནི་བདག་ ་ ་བ་དང་སེམས་ཅན་ ་ ་བ་དང་ ེས་ ་འ ེལ་པ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ཆགས་པ་ཅན་ ་ཐལ་བའི་ ོད་ ང་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འོ་ན་འདོད་ཆགས་དང་བ ེ་བ་ལ་ ད་པར་མེད་
དེ། འདོད་ཆགས་ཉིད་བ ེ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་བདག་མིན་པའི་ཆོས་ལ་ནི། །

བདག་གཞན་ ོ་འདོགས་པ་ལས་ཆགས། །
ག་བ ལ་ ན་རིག་ཙམ་ལས་ནི། །

བ ེ་བ་ ེ་བར་འ ར་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་བ ེ་བ་ནི་ ད་པར་ཤིན་ ་ཆེ་ ེ།

་ཐ་དད་པའི་ ིར་དང་།

ལ་ཐ་དད་པའི་ ིར་

རོ། །འདི་ ར་འདོད་ཆགས་ནི་དམིགས་ ལ་ཅན་བདག་དང་། བདག་གི་བ་དང་། ག་པ་དང་། བདེ་བ་དེའི་བདག་
ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ ང་པོ་ལ་ནི་དམིགས་ནས་བདག་མེད་པ་དང་། བདག་གི་བ་མེད་པ་དང་། (༡༠༢ན)མི་ ག་
པ་དང་།

ག་བ ལ་བའི་བདག་ཉིད་ལས་གཞན་བདག་དང་། བདག་གི་བ་དང་།

ག་པ་དང་། བདེ་བར་ ོ་

འདོགས་པ་ལས་ ེ་བའི་ ིར་དང་། ང་པོ་ལ་བདག་དང་། བདག་གི་བ་དང་། ག་པ་དང་། བདེ་བར་ ོ་འདོགས་
པ་མེད་པར་དམིགས་ ལ་ ག་བ ལ་ ི་ ན་རིག་པ་ཙམ་ལས་ནི་བ ེ་བ་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ ེ་བར་འ ར་བ་ཡིན་
པའི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །

་པ་ཁོང་ ོ་བ་ཅན་ ་ཐལ་བའི་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། བ ེ་བ་འདོད་ཆགས་ ི་རང་བཞིན་ ་མི་
འ ར་བ་བདེན་མོད། ཞེ་ ང་གི་རང་བཞིན་ ་ནི་འ ར་བ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གཏི་ ག་ཉེས་པའི་ ་བ་ ེ། །

དེ་ཡང་སེམས་ཅན་འཛན་པ་ཡིན། །
དེ་མེད་ཉེས་ ་ལས་ ོ་མིན། །

དེས་ན་བ ེ་བ་ཉེས་མེད་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་གཏི་ ག་ནི་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་ ང་ལ་སོགས་པ་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ་བ་ ེ། དེ་ཡང་
ང་པོ་ལ་སེམས་ཅན་ ་འཛན་པའི་ ོངས་པ་ཡིན་ལ།

ང་པོ་ལ་སེམས་ཅན་ ་འཛན་པའི་གཏི་ ག་དེ་མེད་པའི་

ིར། འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་ མས་ཉེས་པ་གཏི་ ག་གི་ ་ལས་སེམས་ཅན་ལ་ ོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

ང་པོ་ལ་

སེམས་ཅན་ ་འཛན་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་བ ེ་བ་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ལ་ཉེས་པ་ཞེ་ ང་སོགས་མེད་པར་འདོད་
པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ ན་ ིའ།ོ །
ག་པ་ ོལ་བ་མེད་པར་ཐལ་བའི་ ོད་ ང་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་ མས་ལ་ ོན་ ི་
ལས་ ས
ི ་འཕངས་པའི་ ས་ ་ི གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།

འཁོར་བ་ལས་ ོལ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཅེ་ན།

(༡༠༢ན)
བཤད་པ།

ོལ་མེད་མ་ཡིན་ ོན་འ ་ དེ ། །

ཟད་ནས་གཞན་མཚམས་མི་ ོར་ ར
ི །།
འ ་ དེ ་ ས་པ་མ་ཟད་ན། །

གང་དེ་གནས་པ་ཉེས་མེད་ཉིད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ད ་བཅོམ་པ་ མས་ལས་ ས
ི ་འཕངས་པའི་དབང་གིས་གནས་པ་ཡིན་ ང་འཁོར་བ་ལས་ ོལ་བ་
མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོན་ ི་འ ་ ེད་ལས་ ་ི ས་པ་ཟད་ནས་ ིད་པ་གཞན་ ་ཉིང་མཚམས་མི་ ོར་བའི་ ིར་རོ། །

འ ་ ེད་དགེ་བའི་ལས་ ་ི ས་པ་མ་ཟད་པའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་གང་ཡིན་པ་དེ་ ིང་ ེའི་དབང་གིས་འཁོར་
བར་གནས་པ་ལ་ ོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

འཁོར་བའི་ཉེས་པས་གོས་པ་མེད་པ་ཉིད་ ི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་ ་ ན་

གཉིས་ཀའིའ།ོ །
གལ་ཏེ།

ིང་ ེའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་གནས་པ་ཡིན་ན།

ིང་ ེ་ལ་ ན་ཆད་མེད་པས་འཁོར་བར་ ན་ ་

གནས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ིང་ ེ་དམན་པ་ཉིད་ ར
ི ་ཡང་། །

གནས་པའི་འབད་ ོལ་ཆེན་པོ་མེད། །
གང་དག་བ ེ་བ་ཆེན་པོ་པ། །

གཞན་ ི་ངོར་ནི་བ གས་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ད ་བཅོམ་པ་ མས་ནི་ ིང་ ེ་དམན་པ་ཉིད་ ི་ ིར་དང་།
འ ་ ེད་ ་ི ལས་ ང་ཟད་པར་འ ར་བའི་ ིར།

སེམས་ཅན་ ི་དོན་ ་འཁོར་བར་ ན་རིང་ ་གནས་པའི་འབད་

ོལ་ཆེན་པོ་མེད་ལ། སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་གང་དག་བ ེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ ན་པ་སེམས་ཅན་ལ་
མཆོག་ ་མཉེས་གཤིན་པ་ ང་ བ་ ་སེམས་བ ེད་པ་ ོན་ ་སོང་བ་ཅན་དེ་དག་འཁོར་བར་ག ལ་ ་གཞན་ ི་
ངོར་ནི་བ གས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
གཉིས་པ་(༡༠༣ན)ཞི་བའི་ མ་པ་བཤད་པ་ལ། མདོར་བ ན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་འཇིག་ཚགས་ ་ ལ་ ར
ི །།
ལམ་དང་པོར་ནི་ ིད་མེད་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།
གཏི་ ག་ཉེས་པའི་ ་བ་ ེ། །
དེ་ཡང་སེམས་ཅན་འཛན་པ་ཡིན། །

ཅེས་བཤད་པ་མི་རིགས་སོ། །
གང་གི་ ིར།

འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བ་དང་ ལ་བ་དེའི་ ིར་ཟག་པ་མེད་པའི་ལམ་ག མ་ ི་དང་པོ་མཐོང་ལམ་ལ་

གནས་པའི་འཕགས་པ་ ན་ ་ གས་པ་ལ་ནི་ཡང་ ིད་མེད་པར་འ ར་རོ། །
འདི་ ར་འཇིག་ཚགས་ ་ ་བ་དང་། ཐེ་ཚམ་དང་།

ལ་ ིམས་དང་། བ ལ་ གས་མཆོག་ ་འཛན་པ་

ངས་པས་ ན་ ་ གས་པར་འ ར་བ་ཡིན་ལ། དེས་ན་ལམ་གཞན་དོན་མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ན་ཅིག་ ེས་པ་མ་ ངས་ ར
ི །།

ངས་ནའང་ ིད་པ་ག་ལ་ཡོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འཕགས་པ་ ན་ ་ གས་པ་ མས་ ིས་ནི་འཇིག་ཚགས་ ་ ་བ་མཐའ་དག་ ངས་པ་ནི་མ་ཡིན་
ཏེ།

ན་བ གས་པའི་བདག་ ་འཛན་པ་ཙམ་ ངས་པ་ཡིན་ ི། འཇིག་ ་ ན་ཅིག་ ེས་པ་མ་ ངས་པའི་ ིར།

ན་ཅིག་ ེས་པའི་འཇིག་ ་ ངས་ནའང་ ིད་པར་ ེ་བ་ག་ལ་ཡོད། དེས་ན་འཇིག་ཚགས་ ་ ་བ་ལ།
བཏགས་དང་།

ན་ ེས་གཉིས་ལས།

སོགས་པ་འཛན་པ་ཡིན་ལ།

ན་

ན་བ གས་ནི་ བ་མཐའ་ངན་པས་བཏགས་པའི་ ག་པའི་བདག་ལ་

ན་ ེས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ངའོ་ཞེས་(༡༠༣བ)འཛན་

པའོ། །
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ནི།

བདེ་བར་ ར་པའམ་ ག་བ ལ་བར། །
མ་ ར་ཅིག་ཅེས་འདོད་པ་ན། །
ངའོ་ མ་པའི་ ོ་གང་དེ། །

སེམས་ཅན་ལ་ ་ ན་ཅིག་ ེས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ཇི་ ད་བཤད་པ་ ར་འཕགས་པ་ ན་ ་ གས་པ་ མས་ ིས་འཇིག་ ་ ན་ ེས་ ངས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། བདག་བདེ་བར་ ར་ཅིག་ཅེས་པའམ།

ག་བ ལ་བར་མ་ ར་ཅིག་ཅེས་མངོན་པར་འདོད་པའི་ མ་པ་

ཅན་ ི་ངའོ་ མ་པའི་ ོ་ཐོག་མ་མེད་པའི་བག་ཆགས་ ི་དབང་གིས་ ེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡོད་པའི་ ིར་དང་། ོ་
དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ལ་ ་བའི་འཇིག་ ་ ན་ཅིག་ ེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །

དེའི་ག ང་འ གས་པར་ ་བའི་ ིར།

ང་ཞེས་མཐོང་བ་མེད་པར་ནི། །

འགའ་ཡང་བདག་ལ་ཆགས་མ་ཡིན། །
བདག་ལ་ ེད་པ་མེད་པར་ཡང་། །

བདེ་བ་འདོད་པས་མངོན་ ག་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། འཕགས་པ་ ན་ ་ གས་པ་ མས་ ིས་བདག་ ་ ན་ཅིག་ ེས་པ་ ངས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཚ་ངའོ་
ཞེས་མཐོང་བའི་བདག་ ་ ་བ་མེད་པར་ནི་དེའི་ ིར་འགའ་ཡང་བདག་ལ་ཆགས་པ་མ་ཡིན་པར་འ ར་ལ། བདག་
ལ་ཆགས་ཤིང་ ེད་པ་མེད་པར་ཡང་བདག་བདེ་བར་འདོད་པས་ཡང་ ིད་ ་མངོན་པར་ ག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་
ིར་བདག་ ་ ན་ཅིག་ ེས་པ་མ་ ངས་པའོ།

།འདིས་ནི་སེམས་ཅན་ ་ ་བ་འཁོར་བ་པར་བ ན་པའི་ ིར།

སེམས་ཅན་ ་ ་བ་མཐའ་དག་ ངས་པ་ལས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཐར་བར་འ ར་བས་ཞི་བའི་ མ་པའོ། །ཞེས་པ་ ་
ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
ག མ་པ་ ་ནོམ་པའི་ མ་པ་(༡༠༤ན)བཤད་པ་ལ།

བདག་ ག་པ་ ་ནོམ་ཡིན་པ་དགགབ ོད་ ་མེད་པའི་

བདག་ ་ནོམ་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། འཁོར་བར་བཅིངས་པ་དང་དེ་ལས་ཐར་པ་མེད་པར་འ ར་ཏེ། འཆིང་བ་པོ་དང་།
ོལ་བ་པོའ་བདག་ ག་པ་མེད་པའི་ ིར། དཔེར་ན། ་ ིན་ གས་ ོག་གིས་བཅིངས་པ་ ་ འོ། །
དེས་ན་འཆིང་ ོལ་ ི་གཞིར་ ར་པའི་བདག་ ག་པ་ཡོད་དེ། བཅིངས་པ་ལས་ ོལ་བ་ཡོད་པའི་ ིར། དཔེར་
ན། ་ ིན་ གས་ ོག་ལས་ ོལ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ག་བ ལ་ ེ་བའི་ ་ཉིད་ནི། །

འཆིང་ཡིན་ ག་ལ་དེ་གང་ལས། །
ག་བ ལ་མི་ ེ་ ་ཉིད་ནི། །

ཐར་ཡིན་ ག་ལ་དེ་གང་ལས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འཁོར་བའི་ ག་བ ལ་ ེ་བའི་ ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་འཁོར་བར་འཆིང་ ེད་ཡིན་པ་ལས། བདག་ ག་པ་
ལ་འཆིང་བ་དེ་གང་ལས་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ།

ག་བ ལ་ ེད་ ེད་ ི་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།

ེས་ ་འ ོ་བ་

དང་ ོག་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དེ་བཞིན་ ་ ག་བ ལ་མི་ ེད་པའི་ ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་ཐར་པ་ཡིན་པ་ལས། བདག་
ག་པ་དེ་ལ་ཐར་པ་དེ་གང་ལས་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། ག་བ ལ་མི་ ེད་པའི་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་བ ོད་ ་མེད་པའི་བདག་ ་ནོམ་པ་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བདག་ ག་པ་ལ་འཆིང་བ་
དང་ཐར་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་བདེན་མོད་ །ི

ག་པ་དང་མི་ ག་པ་ཉིད་ ་བ ོད་ ་མེད་པའི་བདག་བཅིངས་པ་

དང་ཐར་པར་ཁས་ལེན་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ་།

མི་ ག་ཉིད་ ་བ ོད་མེད་གང་། །

དེ་ནི་(༡༠༤བ)འགའ་ཡི་ ་མ་ཡིན། །

བ ོད་ ་མིན་ལའང་བཅིངས་དང་ཐར། །
ཇི་ ་ ར་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། བདག་དེ་ ད་ཅིག་མའམ་འོན་ཏེ་མ་ཡིན་ ང་། མ་ཡིན་ཅེ་ན། མི་ ག་པ་ཉིད་ ་བ ོད་ ་མེད་པའི་
བདག་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འ ས་ ་འགའ་ཡི་ ེད་ ེད་ ི་ ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ།

དེས་ན་བ ོད་པར་ ་བ་མ་ཡིན་

པའི་བདག་དེ་ལའང་བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་གཉིས་ཇི་ ་ ར་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། བདག་ ག་པ་ཉིད་ ་བ ོད་པར་ ་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ ོན་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གང་གི་རང་བཞིན་འཇིག་མེད་པ། །

དེ་ལ་མཁས་ མས་ ག་ཅེས་བ ོད། །
དེས་ན་ངོ་ཚའི་ ་བ་འདི། །

ོངས་ལ་དེ་མི་ ག་པར་ ོས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་རང་བཞིན་འཇིག་པ་མེད་པར་གནས་པའི་ ིར། བདག་དེ་ལ་ ག་པ་ཡིན་ཅེས་བ ོད་རིགས་

པར་འ ར་ཏེ།

གང་རང་གི་རང་བཞིན་འཇིག་པ་མེད་པར་གནས་པ་དེ་ལ་མཁས་པ་ མས་ ག་ཅེས་བ ོད་པར་

མཛད་པའི་ ིར། དེས་ན་ ག་པ་དང་མི་ ག་པ་གང་ འང་ཁས་ལེན་མི་ ས་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་ ་ ོ་འདོགས་
པའི་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།

མཁས་པའི་ཚགས་ལ་ངོ་ཚ་བའམ་བདག་ ་ ོ་འདོགས་པའི་ ་བ་འདི་ ོངས་ལ་གང་

ཟག་གི་བདག་དེ་ནི་མི་ ག་པར་ ོས་ལ།

ིས་པའི་ ེད་མོའ་ ོག་པ་དང་འ ་བར་ ང་ ་མ་བ ན་པའི་ཚག་ལ་

དམིགས་པས་ཅི་ཞིག་ ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ོབ་དཔོན་ ན་མཛད་པ་ནི།
ཅི་ ེ། གལ་ཏེ་གཞན་ ་མི་འ ར་ན། གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་ ་འ ར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་ ོགས་ ་ལ་བ ོད་ནས།
གང་གི་རང་(༡༠༥ན)བཞིན་འཇིག་མེད་པ། །
དེ་ལ་མཁས་ མས་ ག་ཅེས་བ ོད། །
དེས་ན་ངོ་ཚའི་ ་བ་འདི། །
ོངས་ལ་དེ་མི་ ག་པར་ ོས། །
འཇིག་པ་ཡང་ཡིན་ ག་པ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་འགལ་ལོ། །གང་གི་ ིར། འཇིག་པ་མེད་པ་དེ་ནི་ ག་པ་
ཡིན་ཏེ། ཞེས་ག ངས་པས་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ ག་པ་དང་མི་ ག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་བཀག་ནས། དེས་ན་
གང་ཟག་གི་བདག་ ག་པ་དང་མི་ ག་པ་གཉིས་ཀར་ ་བའི་ངོ་ཚ་བའི་ ་བ་འདི་ ོངས་ལ་དེ་ནི་ ག་པར་ ོས།
ཞེས་པར་ ར་རོ། །
བཞི་པ་ངེས་པར་འ ང་བའི་ མ་པ་ནི། ལམ་ ི་བདེན་པའི་ཞར་ལ་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཚད་མ་ ན་ལས།
ད་ནི་ལམ་ ི་ཞར་ལ་འགོག་པའི་ མ་པ་ངེས་པར་འ ང་བ་ཉིད་བ ན་པའི་ ིར་བཤད་པ། བཤད་ཟིན་
ལམ་དེ་གོམས་པ་ལས། །ཞེས་ག ངས་པའོ། །
བཞི་པ་ ང་ ་ལམ་ ི་བདེན་པ་བཤད་པ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ལམ་ ི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ཞིག་གོམས་པ་རབ་ ི་མཐར་ ིན་པ་ལས་གོམས་པ་པོའ་སེམས་
ད་ལ་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ལ་ཉལ་གཏན་ ོག་པར་འ ར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ།
ས་པ་ལས།

བཤད་ཟིན་ལམ་དེ་གོམས་པ་ལས། །
གནས་ ར། ཅེས་ག ངས་པས་སོ། །
ཡེ་ཤེས་དེའང་གང་ཞེ་ན། བདག་མེད་པར་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ ེ། དེ་ནི་བདག་ ་འཛན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་
ིར་དང་།

བདག་འཛན་དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ ན་ ི་ ་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་ ངས་པ་ན་ཉོན་མོངས་པ་ ང་བར་

འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ཡང་ ས་པ་ལས།
བདག་དང་བདག་གིར་འཛན་བཅས་པ། །(༡༠༥བ)
འ ས་ ས་ ོད་ ལ་ཅན་ཆགས་ནི། །
་ཡིན་དེ་ཡི་གནོད་ ེད་ནི། །
བདག་མེད་མཐོང་བ་འགལ་བ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་པས་སོ། །
བདག་མེད་པ་དེའང་ མ་པ་གཉིས་ཏེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ ི་བདག་མེད་པའོ། །དེའང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་
ས་དག་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ ིབ་པའི་གཉེན་པོ་ཉིད་ ་གང་ཟག་དང་བ ང་བ་བདག་མེད་པ་ཙམ་ ོམ་པར་ ེད་དེ།
དེ་ཙམ་ ིས་རང་རང་བཞེད་དོན་ ་ངན་ལས་འདས་པ་འ བ་པའི་ ིར་རོ། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ནི་ཤེས་
འི་ ིབ་པའི་གཉེན་པོར་ཆོས་ ་ི བདག་མེད་པ་གཙ་བོར་ ོམ་པར་ ེད་དེ། ཤེས་ འི་ ིབ་པ་མ་ ངས་པར་ མ་
མ ེན་ཐོབ་པར་མི་ ས་ལ།

དེ་མ་ཐོབ་པར་ག ལ་ འི་ ལ་པ་དང་འཚམས་པར་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་བ ོར་བའི་

སངས་ ས་ ་ི མཛད་པ་ བ་པར་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་བདག་མེད་པ་ མ་པ་གཉིས་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ར་ཇི་ ད་བཤད་པ་ ར་བདེན་པ་བཞི་དང་།
ག མ་ ི་ ོ་ནས་ ལ་བཞིན་ ་བ ོམ་པ་ལས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ ་ ་བ་དང་།
དང་། ཤེས་ འི་ ིབ་པ་མ་ ས་པར་ ང་བར་འ ར་བ་ཡིན་ནོ། །
བདག་མེད་པ་གཉིས་པོ་དེའང་ ོམ་པའི་ལམ་ ི་རིམ་པ་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན།
ཆོས་མངོན་པ་ལས།
ལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ ན་པས། །
ོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ ་ ོར། །

མཚན་ཉིད་

དེའི་ ་ཅན་ ི་ཉོན་མོངས་པ་

ཞེས་བཤད་པ་ ར། འཁོར་བ་ལས་ཡིད་འ ང་བ་དང་ ན་ཅིང་།
པོར་བདེན་པ་དང་།

ལ་ ིམས་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གིས་དང་

མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་གནས་ གས་ལ་མཁས་པའི་ ིར་ ་དེ་དག་ ོན་པའི་ག ང་

(༡༠༦ན)རབ་ལ་ཐོས་པ་ ེད་དོ། །དེའི་འོག་ ་ཐོས་པའི་དོན་ལ་རིགས་པས་ ལ་བཞིན་ ་ད ོད་ཅིང་སེམས་པར་
ེད་དོ། །དེའི་འོག་ ་བསམ་པའི་དོན་ལ་ ེ་གཅིག་ ་འ ིས་པས་ ོམ་པར་ ེད་དོ། །དེ་ ར་གོམས་པ་རབ་ ི་
མཐར་ ིན་པ་ལས།

གོམས་པ་པོའ་སེམས་ ད་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ ི་ངང་ ་ ར་པས་དེའི་མི་མ ན་ ོགས་ལས་

དང་ཉོན་མོངས་པ་མ་ ས་པ་འགག་པར་འ ར་ལ། དེ་དག་འགགས་པས་དེའི་ ་ཅན་ ི་ ེ་བ་འགག་གོ། །དེ་ ར་
ན་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་ཡན་ལག་བ ་གཉིས་ ི་འ ག་པ་ཉེ་བར་ཞི་ ེ་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འ ར་
རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ། གཉེན་པོས་ ང་ ་ ོང་པ་མི་འཐད་དེ། འདས་པ་དང་ད་ ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། བདེན་
འཛན་དག་ནི་ ེས་ཟིན་པའི་ ིར་ ོང་བར་མི་ ས་ལ། མ་འོངས་པ་ མས་ནི་མ་ ེས་པའི་ ིར་ ང་མི་དགོས་སོ། །
དེའི་ ིར་གཉེན་པོས་ ང་ ་ ངས་པའི་ཐར་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན།

དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

འདི་ ར་ ང་ འི་ མ་པ་རེ་རེ་

ལའང་ལམ་བཞི་བཞི་ ེ། ོར་བ་དང་། བར་ཆད་མེད་པ་དང་། མ་པར་ ོལ་བ་དང་། ད་པར་ ི་ལམ་མོ། །
ལམ་དང་པོས་ནི། ང་ ་མགོ་གནོན་པར་ ེད་ཅིང་། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དངོས་ ་འ ེན་པར་ ེད་དོ། །
གཉིས་པས་ནི། རང་ ེས་པ་དང་ ང་ ་འགག་པ་ ས་མཉམ་པར་ ེད་དོ། །
ག མ་པས་ནི། དེའི་མ ག་ཐོགས་ ་ ེས་པའི་ལམ་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་གོ། །
བཞི་པས་ནི། ིན་ཆད་ ེས་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དོ། །
དང་པོས་ ང་ ་ཉམས་ ོད་པར་ ེད།

གཉིས་པས་ ངས་འ ིན།

ག མ་པས་ མ་ ོལ་མངོན་ ་ ེད།

(༡༠༦བ)བཞི་པས་ ང་ ་ཐག་ ིང་བར་ ེད་པའོ། །
ང་ ་ཡང་གཉིས། མངོན་འ ར་དང་། ས་བོན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། ོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འདས་པ་འགགས་པའི་ ིར་དང་། ད་ ་བ་དང་ལམ་མཉམ་ ་མི་འ ག་པའི་ ིར་
དང་། མ་འོངས་པ་ནི་མ་ ེས་པས་ཉེས་པ་བ ེད་མི་ ས་པའི་ ིར་ ང་མི་དགོས་སོ། །
དེས་ན་ས་བོན་ཉིད་ ོང་བ་ཡིན་ནོ། །ས་བོན་དེའང་མ་འོངས་པ་ ོང་གི་འདས་པ་དང་ད་ ་བ་ མས་ནི་མ་ཡིན་
ཏེ། ེས་ཟིན་པས་ ོང་བར་མི་ ས་པའི་ ིར་ཏེ།
ས་པ་ལས།
མ་ཚང་མེད་ ་དེ་ལ་ནི། །

འ ས་ ་གང་གི་བ ོག་པར་ ས། །
ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །
མ་འོངས་པ་ནི་གཉེན་པོས་ ང་ ་ ེ་འ ར་ ི་ས་བོན་ ེ་བའི་གོ་བཀག་པའི་ ོ་ནས་ ོང་བར་ ས་པ་ཡིན་ཏེ།
ས་པ་ལས།
ེ་འདོད་ཉེས་པ་བཅོམ་པའི་ ིར། །
གང་ཡང་ ོན་ མས་འགོག་ ེད་པ། །
དེ་ ེ་ལས་ལ་ ས་འ ར་ ི། །
ཇི་ ར་ ས་པ་ཉམས་པར་འ ར། །
ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །
དེས་ན་ས་བོན་མ་འོངས་པ་ ེ་བ་མ་བཀག་ན་དེ་དག་ལས་ཉོན་མོངས་པ་དག་ ེ་བར་འ ར་ལ།
ལས་ ང་ཉེས་པ་ ་ཚགས་ ེ་བར་འ ར་བས་དེ་དག་ ང་དགོས་ཤིང་།

ཉོན་མོངས་པ་

དེ་ ངས་པས་ ང་ ་མངོན་ ར་མ་

འོངས་པ་དག་ ང་ ང་བར་འ ར་ཏེ། ་ལོག་ན་འ ས་ ་ ོག་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ས་བོན་ ང་བའི་གཉེན་པོ་ལས་ལོགས་ ་མངོན་འ ར་ ོང་བའི་གཉེན་པོ་བ ོམ་མི་དགོས་ཏེ།
ས་པ་ལས།
གཉིས་ཟད་དོན་ ་འབད་ན་ཡང་། །
ལས་ཟད་ བ་པ་དོན་མེད་ཡིན། །
ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །
གང་ཡང་མདོ་ལས། འདོད་(༡༠༧ན)ཆགས་ ་ི གཉེན་པོར་མི་ ག་པ་དང་། ཞེ་ ང་གི་གཉེན་པོར་ མས་པ་དང་།
གཏི་ ག་གི་གཉེན་པོར་ ེན་ཅིང་འ ེལ་བར་འ ང་བ་བ ོམ་པར་ག ངས་པ་དེ་དག་མ་འོངས་པ་ལ་དགོངས་ནས་
མངོན་འ ར་ ེ་བའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ ང་ས་བོན་ ོང་བར་ ས་པ་མིན་ཏེ།
ས་པ་ལས།
མས་སོགས་ ོངས་དང་འགལ་མེད་ ིར། །
ཤིན་ ་ཉེས་པ་ཚར་གཅོད་མིན། །

ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ།

ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འ ིས་པའི་ཆགས་སོགས་ ང་གཉེན་པོས་འཇོམས་པ་ ར་གཉེན་པོ་བདག་མེད་

ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ང་ཆགས་སོགས་ ས
ི ་འཇོམས་ ིད་པས་གཏན་ ་ ོལ་བའི་ཐར་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་
མ་ཡིན་ཏེ།

ཆགས་སོགས་ ་ི འ ལ་པའི་ ེན་ ིས་ ལ་ ི་གནས་ གས་ལས་གོལ་བས་རང་བཞིན་ ི་ ོབས་

ང་བའི་ ིར་དང་། དེ་དག་གཙང་བདེ་ ག་སོགས་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ ་ཅན་ཡིན་ལ།
པས་ ོ་བཏགས་པ་ཙམ་པས་ ོ་ ར་བ་ཡིན་ ི།

ིན་ཅི་ལོག་དེ་དག་ ང་ ོག་

གནས་ གས་ལ་མ་ གས་པས་ ོབས་ ང་བའི་ ིར་རོ།

གནས་ ར་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་རང་བཞིན་ ི་ ོབས་དང་ ན་པ་ཡིན་ཏེ།

།

མི་ ག་ ོང་བདག་མེད་སོགས་གནས་

གས་ ་ི ལ་ཅན་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་ མས་ ་ི གནས་ གས་གང་ཡིན་པ་དེའང་ མ་པ་གཞན་ ་ ་བར་མི་ ས་
པས་རང་བཞིན་ ི་ ོབས་དང་ ན་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་སེམས་ ད་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ ་ི ངང་ ་ ར་པ་ཆགས་པ་ ེ་བའི་ བས་མེད་པ་ཡིན་ཏེ།

ང་ ེད་

ོབས་ ན་ཉེ་བར་གནས་པའི་ ལ་ ་ ན་པ་ ེ་བའི་ བས་(༡༠༧བ)མེད་པ་བཞིན་ནོ། །
ས་པ་ལས།
སེམས་ ་ི རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཏེ། །
ི་མ་ མས་ནི་ ོ་ ར་བ། །ཞེས་དང་།
འཚ་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དོན། །
ངོ་བོ་ཉིད་ལས་ ིན་ལོག་གིས། །
འབད་ ་ཟིན་ ང་མི་བ ོག་ ེ། །
ོ་ནི་དེ་ ོགས་འཛན་ ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་བཤད་པ་ལ། བདག་མེད་ ོགས་པ་ ོལ་བར་རིགས་པ། བདག་འཛན་ཅན་ ོལ་བར་མི་
རིགས། བདག་འཛན་ ོལ་བའི་ ང་དགག །ལས་དང་ ས་ཟད་པར་ ོལ་བ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ོལ་བའི་ ་དངོས། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

བཤད་ཟིན་ལམ་དེ་གོམས་པ་ལས། །

གནས་ ར།
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཇི་ ད་ ་ ར་ ོན་པ་བཤད་པའི་ བས་ །
མ་པ་ ་མར་ཐབས་མང་པོ། །
ན་རིང་ ས་ ་གོམས་པ་ལས། །
ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པས་བཤད་ཟིན་པའི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དེ་གོམས་པ་ལས་བདག་མེད་པར་མཐོང་བའི་ལམ་དེའི་
ོམ་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་པའི་སེམས་དེ་ཤིན་ ་ ེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཅན་གཉེན་པོའ་བདག་
ཉིད་ ་གནས་ ར་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་འ ར་རོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་མཛད་པ་ནི།
ར་བཤད་ཟིན་པའི་ལམ་ ི་བདེན་པ་དེ་ཉིད་གོམས་པ་ལས། གནས་སེམས་ ི་ ན་ནམ་ ན་གཞི་དག་
པར་འ ར་ཏེ། བདག་དང་བདག་གིར་འཛན་པ་དང་མི་མ ན་པ་བདག་མེད་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ ་ ར་པ་
ན་ཉེས་པ་མཐའ་དག་དང་ ལ་བར་འ ར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས།
དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། (༡༠༨ན)

གལ་ཏེ་གནས་ ར་ ང་། །

ལམ་བཞིན་ ོན་ནི་འ ང་ཞེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། རེ་ཞིག་སེམས་གཉེན་པོའ་བདག་ཉིད་ ་གནས་ ར་ ང་། ཇི་ ར་ཉེས་པ་དང་ ན་པའི་
སེམས་ལ་ལམ་འ ང་བ་བཞིན་ ་ལམ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ ད་ལ་ཡང་ ོན་ཉེས་པ་ནི་ ར་ཡང་འ ང་ཞིང་ ེ་
བའི་ ིར། འཁོར་བ་ལ་གཏན་ ་ངེས་པར་འ ང་ཞིང་ ོལ་བ་མེད་དོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་བཤད་པ་ལ། གནས་ ར་ ང་ཉེས་པ་འ ང་བ་མི་འཐད། མས་སོགས་ ོངས་པའི་གཉེན་པོར་
མི་འཐད། ོང་པ་ཉིད་ ་ི ་བ་ ོངས་པའི་གཉེན་པོར་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཉེས་པ་ལ་འབད་པ་མེད་པ། ཉེས་པས་འབད་ ་ཟིན་ ང་མི་བ ོག་པ། ཆགས་ ང་གཉིས་ ང་
གཉེན་ ་མི་འ ར་བའོ། །

དང་པོ་ལ། ཉེས་པ་ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པ། ཡོད་ ང་ ན་ ་མི་གནས་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ལ་དང་ ལ་ཅན་ ི་རང་བཞིན། རང་བཞིན་དང་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ ད་པར་རོ། །
དང་པོ་ནི།

མ་ཡིན་ ས་པ་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ལམ་གོམས་པའི་སེམས་ ད་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་ ར་ཡང་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

ཉེས་པ་ མས་གཉེན་པོས་བཅོམ་ནས་ ར་ ེ་བའི་ ས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་སོགས་སེམས་ ི་ཡོན་ཏན་ནི་སེམས་ ི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ཉེས་
པ་ཉམས་ཏེ་ལས་བ ོག་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ཡང་ཇི་ ར་ཞེ་ན། བཤད་པ།

མ་ཤེས་ ལ་འཛན་པ་ཡི་ཆོས། །

ཇི་ ར་ཡོད་དང་འཛན་པ་དང་། །
ཡོད་པ་ཡི་ནི་བདག་ཉིད་དེ། །

འདི་ཡི་ ེད་པར་ དེ ་པའང་(༡༠༨བ)ཡིན། །
རང་བཞིན་འདི་ཡིན།

ཅེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་ཡོན་ཏན་སེམས་ ་ི རང་བཞིན་ཡིན་ ང་ཉེས་པ་སེམས་ ི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ། མ་པར་
ཤེས་པ་ ལ་འཛན་པའི་རང་བཞིན་ནམ་ཆོས་ནི།
དང་།

ལ་དེ་གནས་ ལ་ལ་ཇི་ ར་ཡོད་པ་དེ་ ར་འཛན་པ་ཡིན་པ་

ལ་ ི་རང་བཞིན་ ང་རང་ཉིད་ཅི་ ར་ཡོད་པ་ཡི་ནི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ ར་རང་གི་ ལ་ཅན་ མ་པར་

ཤེས་པ་འདི་ལ་ མ་པ་གཏོད་པའི་ ོ་ནས་ ེད་པར་ ེད་པ་དང་ ོགས་པར་ ་བའང་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ ལ་ནི་མི་
ག་པ་དང་། བདག་མེད་ལ་སོགས་པ་བ ་ ག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ ་ འི་ ོགས་པ་ནི་ཆོས་བདག་མེད་
པར་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི རང་བཞིན་ཡིན་པས། ལ་དང་ ལ་ཅན་ ི་རང་བཞིན་ནི་འདི་ ་ ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་རང་བཞིན་དང་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ ད་པར་བཤད་པ་ནི།

འདི་ལས་ཏེ། །

ེན་གཞན་ ིས་ནི་གོལ་འ ར་ཞིང་། །

ོག་པ་ལ་ནི་ ེན་ལ་ ོས། །

མི་བ ན་ ལ་ ི་ ོ་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེའི་ ིར་བདག་མེད་པའི་ ་བ་དེ་ནི་སེམས་ ི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། འདི་ལས་ ག་བདག་ལ་སོགས་
པ་འཛན་པ་དེ་ ོ་ ར་ ་འ ལ་པའི་ ེན་གཞན་ ིས་ནི་བདག་ ་ ་བར་གོལ་བར་འ ར་ཞིང་། འ ལ་པ་དེ་དག་
ོག་ཅིང་ ོང་བ་ལ་ནི་གནོད་ ེད་ ་ི ཚད་མ་གཉེན་པོ་གོམས་པའི་ ེན་ལ་བ ོས་པའི་ ིར་ན།

་བ་མེད་པ་དང་མི་

བ ན་པ་དང་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཐག་ ་ལ་ ལ་ ་འ ལ་པའི་ ོ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ ན་ ིའ།ོ །
དེའི་ ིར།

སེམས་ ི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཏེ། །
ི་མ་ མས་ནི་ ོ་ ར་བ། །

དེ་ ར
ི ་ ར་ཡང་(༡༠༩ན) ས་མེད་ མས། །
དེ་བདག་ ར་ལ་ ས
ི ་ ས་མེད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། བདག་མེད་པར་ ོགས་པའི་སེམས་ ི་རང་བཞིན་ནམ་གནས་ གས་དེ་ནི་ ག་པ་དང་ ོ་འདོགས་པ་
ལ་སོགས་པའི་ ན་པ་དང་ ལ་བའི་འོད་གསལ་བ་ཡིན་ཏེ།

མི་ ག་པ་དང་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བདེན་

བཞིའི་ མ་པ་བ ་ ག་པོ་ཇི་ ་བར་མཐོང་བའི་ ིར་བདག་ ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ ི་མ་ མས་ནི་སེམས་ ི་
རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ། འ ལ་པའི་དབང་གིས་སེམས་ ད་ལ་ ོ་ ར་ ་ ང་བའི་ ིར། སེམས་ ི་རང་བཞིན་མ་
ཡིན་པ་དང་ ོ་ ར་བ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར།

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ ི་མ་ མས་ ར་ཐོས་བསམ་ ིས་ ང་པོ་

བདག་མེད་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ ས་ འང་བདག་མེད་ ོགས་པ་ལ་གནོད་པའི་ ས་པ་མེད་པ་དང་།

ིས་

སེམས་ ད་བདག་མེད་པར་ ོགས་པའི་ལམ་དེའི་བདག་ཉིད་ ་གནས་ ར་པ་ལ་ཡང་གནོད་པར་ ས་པ་མེད་དོ།
།
གཉིས་པ་ ས་པ་ཡོད་ ང་ ན་ ་མི་གནས་པར་བཤད་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། དད་པ་ལ་སོགས་པ་ཞེན་
པའི་ད ་བཅོམ་པ་ཉམས་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེས་ན་ཇི་ ར་ ོན་ མས་ ར་མི་ ེ་བ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

ས་ཡོད་ན་ཡང་གནོད་པ་ཅན། །

བ ེད་ ས་ ིང་པོ་ཅན་དངོས་ལ། །
ན་ ་གནས་ ས་ཡོད་མིན་ཏེ། །

ས་ ོན་ལ་ནི་མེ་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

གལ་ཏེ།

ོན་ ེ་བའི་ ས་པ་ ང་ཟད་ཡོད་ ་ ག་ན་ཡང་ཉེས་པའི་ཚགས་ལ་གནོད་པ་ཅན་ ི་

བདག་མེད་པར་ ོགས་པའི་གཉེན་པོ་བ ེད་ ས་པའི་ ིང་པོ་མཆོག་ ་ ར་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།

འཕགས་པ་

ན་(༡༠༩བ) ་ གས་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་གི་སེམས་ ི་དངོས་པོ་ལ་ཆགས་སོགས་པའི་ཉེས་པ་ ན་རིང་
་གནས་པའི་ ས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།

་འཛག་པའི་ས་ ོན་པ་ལ་ནི་མེ་ ེས་ ་ཟིན་ ང་ ན་ ་མི་

གནས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ ན་ ིའ།ོ །
གཉིས་པ་འབད་ ་ཟིན་ ང་མི་བ ོག་པར་བཤད་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ཉེས་པའི་བདག་ཉིད་ ་གནས་པ་ལ་
ལམ་ ེ་བ་དེ་དེ་ ར་ལམ་ ི་བདག་ཉིད་ ་གནས་པའི་ ེས་ ་ལ་ཡང་ཅིའི་ ིར་ཉེས་པ་ ེ་བར་མི་འ ར་ཏེ།
འགལ་བ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འཚ་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དོན། །

རང་བཞིན་ལ་ནི་ ནི ་ལོག་གིས། །
འབད་ ་ཟིན་ ང་མི་བ ོག་ ེ། །
ོ་ནི་དེ་ ག
ོ ས་འཛན་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ ི་འཚ་བ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་

དོན་ ི་རང་བཞིན་མི་འ ་བ་ལ་སོགས་པ་ མ་པ་བ ་ ག་གི་ ལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ནི་ ག་པ་དང་བདག་ ་
འཛན་པའི་ ིར་ ིན་ཅི་ལོག་གི་ ོ་ མས་ ས
ི ་འབད་ ་ཟིན་ ང་ ར་མི་བ ོག་ ེ།
ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེའི་ ོགས་འཛན་ཅིང་འབད་ ོལ་ ེད་པའི་ ིར་དང་།
ཞེས་པ་ འིའ།ོ །

ོ་ནི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་

ཉེས་པ་མེད་པས་བ ོག་པའི་ ིར་རོ་

ག མ་པ་ཆགས་ ང་ ང་གཉེན་ ་མི་འ ར་བ་བཤད་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། བཤད་ཟིན་ལམ་དེ་གོམས་པ་
ལས། །གནས་ ར། ཅེས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ ་ཆགས་པ་ ོང་བའི་
གཉེན་པོར་བདག་མེད་པར་མཐོང་བ་མི་རིགས་པའི་ ིར། དཔེར་ན། འདོད་(༡༡༠ན)ཆགས་དང་ཞེ་ ང་དག་ཕན་
ན་འཛན་ ངས་འགལ་བ་ཡིན་ ་ཟིན་ ང་གཅིག་ཤིན་ ་གོམས་པ་ལས་གཞན་ཤིན་ ་ཉམས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བདག་འཛན་ ་གཅིག་ཅན་ཉིད་དང་། །
་དང་འ ས་ འི་དངོས་པོའ་ ར
ི །།

འདོད་ཆགས་ཁོང་ ོ་ཕན་ ན་དག །
ཐ་དད་ན་ཡང་གནོད་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་ ང་གཉིས་ཀའང་བདག་ ་འཛན་པའི་ ་གཅིག་ལས་ ེས་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་

པའི་ ིར་དང་། འདོད་ཆགས་ ་དང་ཞེ་ ང་འ ས་ འི་དངོས་པོར་ བ་པ་ཡང་ ིད་པའི་ ིར། འདོད་ཆགས་དང་
ཁོང་ ོ་དག་འཛན་ ངས་ཕན་ ན་ཐ་དད་པའི་འགལ་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཕན་ ན་ས་བོན་ ་བ་ནས་འ ིན་ ས་ ི་
གནོད་ ེད་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ མས་སོགས་ ོངས་པའི་གཉེན་པོར་མི་འཐད་པ་ལ། དངོས་དང་། ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཞེ་ ང་གི་གཉེན་པོར་ མས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ ི་གཉེན་པོར་མི་ ག་པ་དང་།
མ་པར་འཚ་བའི་གཉེན་པོར་ ིང་ ེ་དང་།

ག་དོག་གི་གཉེན་པོར་དགའ་བ་དང་།

ཐམས་ཅད་ ི་གཉེན་པོར་

བཏང་ ོམས་ཡིན་པའི་ ིར། མས་པ་ལ་སོགས་པའང་ཉེས་པའི་གཉེན་པོ་ཅིའི་ ིར་མ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

མས་སོགས་ ངོ ས་དང་འགལ་མེད་ ར
ི །།

ཤིན་ ་ཉེས་པ་ཚར་གཅོད་མིན། །
ཉེས་ ན་དེ་ཡི་ ་བ་ཅན། །

དེ་ཡང་འཇིག་ཚགས་ ་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ མས་ལ་སོགས་པ་བ ོམ་པ་ནི་ཉེས་པའི་ ་བ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་
ོངས་པ་དང་འགལ་བ་མེད་པའི་ ིར། ཉེས་(༡༡༠བ)པ་ཆགས་སོགས་ཤིན་ ་ ་བ་ནས་ཚར་གཅོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།
། བ་པ་མ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ ན་ཉོན་མོངས་ཅན་ ི་གཏི་ ག་དེའི་ ་བ་ཅན་ ི་འ ས་ ་
ཡིན་ལ། ཉོན་མོངས་ཅན་ ི་གཏི་ ག་དེ་ཡང་འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།
རང་གི་ ེ་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། མ་རིག་པ་ནི་སོ་སོར་ ོག་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་མི་གསལ་བ་ཡིན་ལ། འཇིག་
ཚགས་ ་ ་བ་ནི་ ོག་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ ར་ན་མ་རིག་པ་འཇིག་ཚགས་ ་ ་བ་ཉིད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

རིག་པའི་མི་མ ན་ ག
ོ ས་ཉིད་ ར
ི །།

སེམས་ ང་ཉིད་ ིས་དམིགས་པའི་ ར
ི །།
ལོག་པར་དམིགས་ཉིད་མ་རིག་པར། །

ག ངས་ ར
ི ་གཞན་ནི་རིགས་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཇི་ ད་བཤད་པའི་མ་རིག་པ་ནི་བདག་དང་བདག་གི་བར་ ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་འཇིག་ཚགས་
་ ་བ་ལས་དོན་གཞན་ ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་མེད་པར་ ོགས་པའི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ ི་མི་མ ན་ ོགས་
་ ར་པའི་འགལ་ ་དངོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། རིག་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ལས་ ང་བ་
ཡིན་པ་ཉིད་ ས
ི ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ ིར་ཏེ། ེན་དང་། དམིགས་པ་དང་། ས་དང་། མ་པ་དང་། ས་
དེ་མ ངས་ ན་ ས་སེམས་དང་མ ངས་པར་ ན་པའི་ ིར་དང་། བདག་མེད་པར་ ོགས་པའི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་
ལས་དམིགས་ མ་ ིན་ཅི་ལོག་པར་དམིགས་པ་ཉིད་མ་རིག་པ་ཡིན་པར་བཅོམ་ ན་འདས་ ི་མདོ་ལས་ག ངས་
པའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ ་འཕགས་པ་ ་བ་ ོལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལས།
དེ་ལ་མ་རིག་པ་དང་ ལ་བ་གང་ཞེ་ན། (༡༡༡ན)ཡང་དག་པ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ཆོས་ མས་ལ་ ག་པར་
ོ་འདོགས་པ་དང་ ལ་བ་གང་ཡིན་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་དང་།
ས་བ ་པའི་མདོ་ལས་ ང་།

དེ་འཇིག་ ེན་ ་འ ང་བ་དང་། འཇིག་པ་ལས་ མ་པར་ ་བའི་ཚ། འདི་ མ་ ་སེམས་ཏེ། འཇིག་ ེན་
་དོགས་པ་ ང་བ་གང་ཇི་ ེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་ ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་ ང་ ེ།
བདག་ ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་ ལ་ན་འ ང་བའང་མེད་པར་འ ར་རོ་ མ་མོ། །དེ་འདི་ མ་ ་སེམས་
ཏེ། ིས་པའི་ ོ་ཅན་བདག་ ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མི་ཤེས་པའི་རབ་རིབ་ ིས་བ ིབས་པ་ཡོད་པ་དང་
མེད་པ་ལ་མངོན་པར་འདོད་པ་ཅན་ ་ ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལས་ ང་བ། ལམ་ལོག་པར་ གས་
པ། ལོག་པར་ ེས་ ་འ ང་བ་དེ་དག་ནི་བསོད་ནམས་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་དང་། མི་གཡོ་
བའི་འ ་ ེད་ མས་ ང་བསོག་ ེ། འ ་ ེད་དེ་དག་གིས་ཡོངས་ ་བ ོས་པའི་སེམས་ ི་ས་བོན་ཟག་
པ་དང་བཅས་པ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ལས་ ས
ི ་མ་ལ་ ེས་པ་དང་། ་ཤིའི་རང་བཞིན་ ང་ ིད་པ་མངོན་
པར་ བ་པ་འ ང་བ་ཉེ་བར་འ བ་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ཁ་ཅིག་ན་རེ། བདག་ ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ནི་ ་བ་ཡིན་ལ། དེའང་མ་རིག་པ་དང་མ ངས་པར་ ན་པ་ཡིན་པས།
་བའི་ ོ་ནས་མ་རིག་པ་ཉིད་ ་ག ངས་པར་ཤེས་པར་ ་བ་ཡིན་ ི། འཇིག་ཚགས་ ་ ་བ་མ་རིག་པ་མིན་ནོ།
།
གལ་ཏེ། མ་རིག་པ་ཉིད་འཇིག་ཚགས་ ་ ་བ་ཡིན་ན། མདོ་ལས་ ་བ་དང་མ ངས་པར་ ན་པའི་མ་རིག་པ་
ག ངས་པའང་དོན་(༡༡༡བ)མེད་པར་འ ར་ཏེ། ་བ་མ་རིག་པ་དང་མ ངས་ ན་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འགལ་བ་གང་ཡིན་འདིར་བཤད་ ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

བཅོམ་ ན་འདས་ ་ི ག ང་འགའ་ཞིག་ ་མ་རིག་པ་དང་འཇིག་ཚགས་ ་ ་བ་མ ངས་ ན་ ་

ག ངས་པ་དང་འགལ་བ་ ར་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་མ་རིག་པ་འཇིག་ཚགས་ ་ ་བ་
བཤད་པའི་ བས་འདིར་མི་འགལ་བའི་ ལ་ཅི་རིགས་པར་བཤད་པར་ འོ། །
ཇི་ ད་ ་མདོ་ལས།
་བ་དང་མ ངས་པར་ ན་པའི་མ་རིག་པའོ། །
ཞེས་གང་ག ངས་པ་དེ་ནི་ མ་པ་ ས་མ ངས་པར་ ན་པའི་ ས་ཐ་དད་པར་ ོན་པ་མ་ཡིན་ ི།

་བ་དང་ ན་

པའི་མ་རིག་པ་ཞེས་ ི་དང་ ད་པར་ཐ་དད་ ་བཏགས་པའི་མ ངས་ ན་ ་ ོན་པའི་ ིར་ ང་དང་འགལ་བ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན། ཀྵ་དང་ ན་པའི་ནགས་ཚལ་ཞེས་པ་དང་། ལག་པ་དང་ ན་པའི་ ས་ཞེས་པ་ ་ འོ།
།དེས་ན་དམིགས་པ་ ི་དང་འཇིག་ཚགས་ ་ ་བ་ནི་ ེ་ ག་གམ་ ད་པར་རོ་ཞེས་ བ་བོ་ཞེས་ ་ ན་གཉིས་
ཀའིའ།ོ །
ག མ་པ་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི ་བ་ ོངས་པའི་གཉེན་པོར་བ བ་པ་ནི།

ོང་ཉིད་ ་དང་དེ་འགལ་ ར
ི །།

དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཉེས་ ན་དང་། །

འགལ་བར་རབ་ ་ བ་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

བདག་མེད་པར་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ོང་པ་ཉིད་ ི་ ་བ་དང་།

བདག་ ་ ་བ་དེའི་འཛན་

ངས་དངོས་ ་འགལ་བའི་ ིར། བདག་ ་ ་བ་དེའི་རང་བཞིན་ ི་ ད་པར་ཅན་དང་། བདག་ ་ ་བ་ལས་ ང་
བའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པའི་ ད་པར་ ན་དང་(༡༡༢ན) ན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་རབ་ ་
བ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།

ད་པར་ ང་རེག་དང་འགལ་བའི་མེ་ནི་ ང་བའི་ ད་པར་བ་མོའ་རེག་པ་དང་ ང་

འ ས་ ་ལོང་ ེད་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་དང་འགལ་བ་ ་ འོ་ཞེས་ འིའ།ོ །དེས་ནི་འགོག་བདེན་ ི་ངེས་པར་
འ ང་བའི་ མ་པ་ཡང་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

ཟད་མིན་ ོག་ཆགས་ཆོས་ཉིད་ ར
ི །།
ག གས་སོགས་བཞིན།
ཞེས་ ོས་ཏེ།

གཉེན་པོ་གོམས་པ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་ ོག་ ་ཟིན་ ང་ཟད་ནས་ ར་མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་མིན་ཏེ།

ཉོན་མོངས་ནི་ ོག་ཆགས་ མས་ ་ི རང་བཞིན་ནམ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། འ ང་བའི་ག གས་དང་
མེའི་ ོད་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མིན་མ་ བ་ ར
ི །།

གཉེན་པོའ་ ག
ོ ས་དང་འ ེལ་བ་ན། །

ོག་པ་དག་ ང་མཐོང་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ མས་ ོག་ཆགས་ ི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ ་མཚན་ ིས་
གཏན་མི་ཟད་པ་དེ་ནི་མིན་ཏེ།

ོག་ཆགས་ ་ི ཆོས་ཉིད་ ་མ་ བ་པའི་ ིར་དང་།

ོ་ ར་ ་བ ན་ཟིན་པའི་ ིར།

ོག་ཆགས་ལས་ ང་བ་ཙམ་ལ་དེའི་ཆོས་ཉིད་ ་བ ོད་ན་ཡང་གཏན་ཚགས་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐག་པ་ལ་ ལ་
ི་ཤེས་པ་བཞིན་ ་དེ་ལས་རེས་འགའ་འ ང་བ་ནི་དེའི་རང་བཞིན་ ་མི་ ང་བའི་ ིར་དང་། གཉེན་པོ་བདག་མེད་
མངོན་ མ་ ་ ོགས་པའི་ ོགས་དང་འ ེལ་བ་ན། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ ོག་ཅིང་འ ིབ་པ་དག་ ང་མཐོང་
བའི་ ིར་རོ། །(༡༡༢བ)དཔེར་ན། ང་རེག་དང་འ ེལ་པ་ལས་ ོ་ཚན་ལ་སོགས་པའི་ ོ་བའི་རེག་པ་ ོག་པ་བཞིན་
ནོ། །
གཞན་དག་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ལ་གཉེན་པོས་ལན་གཅིག་མེད་པར་ ས་ ང་ ར་ཡང་ ེ་བར་འ ར་
ཏེ། དཔེར་ན། གསེར་བ ས་པ་ན་ ་བའི་བདག་ཉིད་ ་ ར་ ང་།

ར་ཡང་ ་བའི་བདག་ཉིད་ ་ལོག་པ་བཞིན་

ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཉེས་པ་ མ་པར་འགག་པ་ནི། །
་ཞིང་ ར་ཡང་ ེ་མེད་དེ། །

དེ་བདག་ཉིད་ ི་འ ེལ་མེད་དང་། །
ཐལ་བ་བཞིན་ ་མ་ངེས་ ར
ི །།

ཞེས་ ོས་ཏེ། བདག་མེད་པར་མཐོང་བའི་གཉེན་པོས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་ མས་བཅོམ་ནས་ མ་
པར་འགག་པའི་སེམས་ ད་དེ་ལ་ནི་གསེར་ ི་ ་བ་མེ་དང་ ལ་ན་ ་བ་ ར་ ེ་བ་བཞིན་ ་གཉེན་པོ་དང་ ལ་
བས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ ར་ཡང་ ེ་བ་མེད་དེ།
འ ེལ་པ་མེད་པའི་ ིར་དང་།

གཉེན་པོ་ནི་སེམས་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་ཉིད་ ིས་

ཤིང་མེས་ཐལ་བར་ ས་པ་མེ་དང་ ལ་ ང་ཐལ་བ་ཤིང་ ་མི་ ོག་པ་བཞིན་ ་

གཉེན་པོ་དང་ ལ་ ང་ཉེས་པའི་ ་བདག་ ་འཛན་པ་ ངས་པས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ ར་ ེ་བར་མ་ངེས་
པའི་ ིར་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
གཉིས་པ་བདག་འཛན་ཅན་ ོལ་བར་མི་རིགས་པར་བཤད་པ་ལ། བདག་བ ོམ་པས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་མི་རིགས་

པ། བདག་གིར་ཞེན་པ་དང་ ལ་བས་ ོལ་བ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། བདག་བ ོམ་པས་ ང་ ོལ་བར་འ ར་ཏེ། བདག་བསམ་པར་ འོ་ཞེས་ ང་
ལས་འ ང་བའི་ ིར། དེས་ན་བདག་མེད་ ་བས་ཅི་ ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གང་ཞིག་བདག་མཐོང་དེ་(༡༡༣ན)ལ་ནི། །
ང་ཞེས་ ག་ ་ཞེན་པར་འ ར། །

ཞེན་པས་བདེ་ལ་ ེད་འ ར་ཏེ། །

ེད་པས་ ོན་ མས་ ིབ་པར་ དེ ། །

ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡོངས་ ེད་པ། །
ང་ཡི་ཞེས་དེའི་ བ་ དེ ་ལེན། །

དེས་ན་བདག་ལ་མངོན་ཆགས་པ། །
དེ་ ིད་དེ་ནི་འཁོར་བར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། སེམས་ཅན་ མས་ལས་གང་ ་ཞིག་བདག་ ་ཞེན་ཅིང་མཐོང་བ་དེ་ལ་ནི་འཁོར་བ་ལས་ ོལ་བ་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་མེད་པ་ལ་ངའོ་ཞེས་ ག་ ་ཞེན་པར་འ ར་ལ། དེ་ ར་ཞེན་པས་བདག་གི་བདེ་བ་ལ་ ེད་པ་ ེ་
བར་འ ར་ཏེ།

ེད་པས་བདག་དང་བདག་གི་བའི་ ོན་ མས་ ིབ་པར་ ེད་ཅིང་། དེ་ ར་བ ིབས་པས་བདག་

དང་བདག་གི་བ་ལ་ཡོན་ཏན་ ་མཐོང་བས་དེ་ལ་ཡོངས་ ་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། ོད་འདོད་
པའི་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་ནི་ངའིའ་ོ ཞེས་བདག་དེའི་ བ་ ེད་ལེན་པར་ ེད་དོ། །
དེས་ན་ཇི་ ིད་བདག་ལ་ཞེན་ཅིང་མངོན་པར་ཆགས་པ་ཡོད་པ་དེ་ ིད་ ་ ོད་ ི་འ ོ་བ་དེ་ནི་འཁོར་བར་འ ར་
རོ། །
དེའི་ག ང་འ གས་པའི་ ིར།

བདག་ཡོད་ན་ནི་གཞན་ ་ཤེས། །

བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛན་དང་ ང་། །

འདི་དག་དང་ནི་ཡོངས་འ ེལ་བས། །

ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འ ང་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ ་གང་ལ་བདག་ ་འ ་ཤེས་པ་ཡོད་ན་ནི་དེ་ལ་བ ོས་པའི་གཞན་ ་འ ་ཤེས་པ་ཡོད་ལ། དེ་

ཡོད་ན་བདག་དང་གཞན་ ི་ཆ་གཉིས་ལས་གོ་རིམ་བཞིན་ ་འཛན་ཅིང་ཞེན་པ་དང་ཡོངས་ ་ ང་བར་འ ར་
ཞིང་།

བདག་དང་གཞན་ལ་ཆགས་པ་དང་ ང་བ་འདི་དག་དང་ནི་ཡོངས་ ་འ ེལ་(༡༡༣བ)བའི་ ོན་ལས་ ག་

དོག་དང་སེར་ ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འ ང་བར་འ ར་རོ། །ཞེས་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
གཉིས་པ་བདག་གིར་ཞེན་པ་དང་ ལ་བས་ ོལ་བ་དགག་པ་ལ། བདག་གིར་ཆགས་པ་ ང་བ་དགག །བདག་
་ཆགས་པ་ ང་བ་དགག །བདག་ ་ཆགས་པ་ ོང་བའི་ བ་ ེད་དགག །དོན་བ ་བ། བདག་གི་བ་ ང་ན་ཧ་
ཅང་ཐལ་བ། དེས་ན་འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བ་ ང་བར་གདམས་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ ོལ་བའི་ ེས་ ་ནི་བདག་ཆགས་པ་དང་ ན་པ་དེ་ ར་ནའང་། བདག་
གིར་ཆགས་པ་དང་ ལ་བའི་ ིར་འཁོར་བར་འཁོར་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ངེས་པར་བདག་ལ་ཆགས་པ་ནི། །

བདག་གི་ལ་ཆགས་མི་འ ལ་ཞིང་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ངེས་པ་ཁོ་ནར་བདག་ལ་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པའི་ ེས་ ་ནི་འཁོར་བ་ལས་ ོལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་
ལ་ཆགས་པ་དང་ ན་པ་ནི་བདག་གི་བ་ལ་ཡང་ཆགས་པ་དང་མི་འ ལ་ཞིང་ ན་པའི་ ིར། ཞེས་པ་ ན་ ིའ།ོ །
གཉིས་པ་བདག་ ་ཆགས་པ་ ང་བ་དགག་པ་ལ། འགོག་ ེད་ ི་རིགས་པ་དངོས། ཆགས་པ་ ོན་བཅས་ཡིན་
པས་ ོང་བ་དགག །ཆགས་པ་ ོན་བཅས་ཉིད་ ང་མ་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཉེས་མེད་ ་ི བདག་མེད་པའོ། །བདག་ལ་ ངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཉེས་མེད་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་། །
ལ་བའི་ ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོད་ ས
ི ་ ོལ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་ ེས་ ་ནི་ ག་བ ལ་དང་ ལ་བ་གཅིག་ ་ མ་པར་འཚ་བ་

(༡༡༤ན)མེད་པའི་ཉེས་མེད་ ་ི བདག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བའི་ ་ཡང་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཆགས་པ་ ོན་བཅས་ཡིན་པས་ ོང་བ་དགག་པ་ལ།
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ཆགས་པ་ ོན་བཅས་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

གལ་ཏེ།

བདག་ལ་ཉེས་པ་མེད་ ང་བདག་ ་ཆགས་པ་ ོན་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས་མཁས་པ་

མས་ ས
ི ་བོར་བར་ ་བ་ཡིན་ཏེ། ལ་ ི་སོས་ཟིན་པའི་སོར་མོ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ལས་ཅིར་ ར་དེ་ ོང་འ ར། །
འདི་ ལ་ ན་ ང་མེད་པར་ནི། །
དེ་ ོང་བར་ནི་ ས་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། བདག་ ་ཆགས་པ་ ོན་དང་བཅས་པ་མཐོང་བ་དེ་ལས་ཅིར་འ ར་ཞེས་ ི་བར་ འོ། །གལ་ཏེ། དེ་
ར་མཐོང་བ་ལས་བདག་ ་ཆགས་པ་དེ་ ོང་བར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།

ོད་ ི་ ོལ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་ ེས་ ་ནི་

བདག་ ་ཆགས་པ་འདི་ཡི་ ལ་བདག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉེས་པ་དང་བཅས་པར་མཐོང་བའི་ ོ་ནས་མེད་པ་ཉིད་ ་
ན་ ང་བ་མེད་པར་ནི་བདག་ཉེས་པ་མེད་པར་མཐོང་བས་བ ེད་པའི་ཆགས་པ་དེ་ ོང་བར་ནི་ ས་པ་མ་ཡིན་ནོ།
།
དེའི་ག ང་འ གས་པར་ ་བའི་ ིར།

ཡོན་ཏན་ ོན་དང་ ེས་འ ེལ་བའི། །
འདོད་དང་ ང་སོགས་ ོང་བ་ནི། །
དེ་དག་ ལ་ལ་མ་མཐོང་བས། །

ཡིན་ ི་ ་ི ལ་གང་གིས་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གཏན་ཚགས་མ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ ར་ ལ་གང་ལ་ཡོན་ཏན་དང་ ོན་དེ་དག་མཐོང་བ་དང་
གོ་རིམ་བཞིན་ ་ ེས་ ་འ ེལ་བར་ ེས་པའི་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་ ང་དང་ ག་དོག་ལ་སོགས་པ་ ོང་བ་
(༡༡༤བ)ནི་ ་ཡོན་ཏན་དང་ ོན་དེ་དག་ ལ་ལ་མ་མཐོང་བས་ ོང་བ་ཡིན་ ི།

ཡིད་ ི་ ོན་དག་ནི་ ི་རོལ་ ི་

ཚར་མ་འདོན་པའི་ ལ་གང་གི་ ོ་ནས་ ོང་ ས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
དེས་ན་བདག་ ་ཆགས་པ་ ོན་ཅན་ ་མཐོང་བས་བདག་ ་འཛན་པ་མ་ཡིན་ ི། བདག་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་
ལས་ཆགས་པ་ ེ་བ་བདག་ལ་ཡོན་ཏན་ ་མཐོང་བ་ ང་དགོས་སོ་ཞེས།
བཤད་པ།

ཆགས་ཡོན་ཏན་ ི་ཆགས་མིན་ ི། །
དོན་ ི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡིན། །
མ་ཚང་མེད་ ་དེ་ལ་ནི། །

འ ས་ ་གང་གི་ ོག་པར་ དེ ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། བདག་ ་ཆགས་པ་ ོན་ཅན་ ་མཐོང་བས་བདག་འཛན་ ོང་ ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་འཛན་ ི་ ་
དང་འགལ་བ་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།

བདག་ ་ཆགས་པ་རང་ཉིད་ལ་ཡོན་ཏན་ཅན་ ་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་བདག་ལ་

ཆགས་པ་ ེ་བ་མ་ཡིན་ ི། དོན་བདག་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ ེ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར། ོལ་བར་འདོད་
པའི་ ེས་ ་ཆོས་ཅན།

འ ས་ ་བདག་ ་འཛན་པ་གང་གིས་ ོག་པར་ ེད་དེ་བ ོག་པར་མི་ ས་པར་ཐལ།

བདག་ ་འཛན་པའི་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་ ་བདག་ ་ཞེན་པ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ནི་དེའི་ ིར་ ན་ ིས་བ ་བའི་ཚགས་ ་
བཅད་པའོ་ཞེས་བཤད།
ག མ་པ་ཆགས་པ་ ོན་བཅས་ཉིད་ ང་མ་ བ་པ་ལ།

ཆགས་ལ་ ོན་ཡང་གང་ཞིག་མཐོང་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

བདག་ལ་ཆགས་པ་ལ་ ོན་ཡང་གང་ཞིག་ཡོད་པར་མཐོང་ནས་བདག་ ་ཆགས་པ་དེ་ ོང་བ་ཡིན་

ཅེས་ ིས་པའོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ ག་བ ལ་ ེན་ཅེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བདག་ ་(༡༡༥ན)ཆགས་པ་ལས་བདེ་བ་ལ་ཡོངས་ ་ ེད་པ་དང་ ན་པའི་ ག་བ ལ་ ་
ར་པའི་འཁོར་བ་ལེན་ཅིང་ ེན་པའི་ ིར། བདག་ ་ཆགས་པ་ནི་ ོན་དང་ ན་པར་ བ་ ེ། དཔེར་ན།

ལ་ ི་

སོས་ཟིན་པའི་སོར་མོ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ འང་འདི་ལ་ཆགས་ ལ་མིན། །

བདག་གིར་མཐོང་ ར
ི ་དཔེར་བདག་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། བདག་ལ་ཆགས་པས་ གས་བ ལ་ ི་ ེན་ ེད་པ་དེ་ ར་ནའང་བདག་ལ་ཆགས་པ་འདི་ལ་ཆགས་
ལ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། བདག་གིར་མཐོང་ཞིང་ཞེན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། བདག་ ག་བ ལ་ ི་ ེན་ ེད་ ང་ཆགས་
པ་དང་ ལ་བ་མིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ལས།
ག་བ ལ་ ི་ ེན་ནི་དང་པོ་ཉིད་ ་བདག་ཡིན་ཏེ། བདག་ཡོད་ན་ཞེན་པས་ ིས་ ག་བ ལ་ ི་ ར་
འ ར་ ི། བདག་མེད་ན་ ་ཞིག་ ག་བ ལ།
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དེ་མེད་བདག་ ག་བ ལ། །
་མིན།

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། འདི་ མ་ ་བདག་ ག་བ ལ་ ི་ ེན་ ེད་པ་ནི་བདག་ ་ཞེན་པ་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་
པ་དང་། འ ་ ེད་པ་དང་ ན་ཅིག་ ་ཚགས་པ་ན་ཡིན་ ི། ཚགས་པ་དེ་དག་མེད་པའི་བདག་གཅིག་ ས་ ག་
བ ལ་ ི་ འམ་ ེན་ ེད་པ་མིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཡང་དེ་དང་འ ། །

དེ་ ར་གཉིས་ཀའང་ ོན་མེད་པ། །

དེ་ ར
ི ་གཉིས་ལ་ཆགས་ ལ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་བདག་ ་ཆགས་པ་དེ་ཡང་ ོན་མེད་ ་འ ར་ཏེ། བདག་དེ་དང་འ ་བར་ཚགས་མ་ཚང་བས་
ག་བ ལ་མི་བ ེད་པའི་ ིར།

དེ་ ར་ན་བདག་དང་(༡༡༥བ)བདག་ ་ཆགས་པ་གཉིས་ཀའང་སོ་སོར་ ག་

བ ལ་ ི་ ་ ེད་པའི་ ོན་མེད་པ་དེའི་ ིར། བདག་དང་བདག་ ་ཆགས་པ་གཉིས་པོ་གང་ལ་ཡང་ཆགས་པ་དང་
ལ་བ་མ་ཡིན་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །
ག མ་པ་བདག་ ་ཆགས་པ་ ོང་བའི་ བ་ ེད་དགག་པ་ལ།
བའི་ ་མཚན།

ག་བ ལ་ ་བ ོམ་པས་ཆགས་པ་མི་ ོང་

ག་བ ལ་ ་ཤེས་ ང་ཆགས་པ་མི་ ོག ག་བ ལ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ ང་མི་འཐད།

ག་

བ ལ་ ་ཤེས་པ་ཆགས་པའི་ ་དང་མི་འགལ། སེར་ ་པའི་ཆགས་ ལ་དགག ། ག་བ ལ་ལ་ཡིད་ ང་བ་
ཆགས་ ལ་མ་ཡིན། ཆགས་ ལ་ཉིད་བཤད། ག་བ ལ་བ ོམ་པར་ག ངས་པ་དང་འགལ་བ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ཆགས་པ་ ོང་བའི་དཔེ་མི་མ ངས་པ། བདག་ཡོད་པར་འདོད་པ་མི་རིགས་པ། བདག་ ་ཆགས་པ་
ཡོད་ན་བདག་གིར་ཆགས་པ་ ོང་མི་ ས་པ། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་བཞི།
དང་པོ་ལ། བདག་གི་བཅོམ་པ་ཆགས་ ལ་ ི་ ་བ ན་པ། གཞན་ ི་ཆགས་ ལ་ ི་ ་དགགདེའི་ལན་དགག་
པ་དང་ག མ།
དང་པོ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ ལ་ག ང་ཡན་ལག་བཞིན། །
ག་བ ལ་བ ོམ་པ་ ོང་འ ར་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དཔེར་ན།

ལ་ ི་སོས་བ ང་བའི་ཡན་ལག་ ག་བ ལ་ ་བ ོམ་པས་ ོང་བ་བཞིན་ ་

བདག་ ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་ ག་བ ལ་ ་ ོམ་པར་ ེད་ཅིང་།

ག་བ ལ་ ་བ ོམ་པས་བདག་ ་ཆགས་

པ་ ོང་བར་འ ར་བས། དེ་(༡༡༦ན) ར་ན་ ོན་མེད་ཅེས་པའི་གཏན་ཚགས་མ་ བ་པོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བདག་གི་བ་ ོ་བཅོམ་པས་འདི། །

འདོར་བ་ཡིན་ ི་ ོག་པས་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།
འདོར་བ་ཡིན་ ི།

ལ་ ི་སོས་བ ང་བའི་ཡན་ལག་ལ་བདག་གི་བའི་ ོ་བཅོམ་པས་དེའི་སོས་ཟིན་པའི་ཡན་ལག་འདི་
དེ་ལས་བ ོག་པས་བདག་གི་བའི་ ོ་བཅོམ་བཞིན་ ་ ག་བ ལ་ ་བ ོམ་པ་ཙམ་ལས་དེའི་

སོས་བ ང་བའི་ཡན་ལག་ ོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་དཔེ་དེ་ ེད་ལ་མི་མ ངས་སོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དབང་པོ་ལ་སོགས་ལོངས་ ོད་ ི། །
ེན་ཉིད་ ་ནི་ག ང་བ་ལ། །

རང་ ོ་གང་གིས་བ ོག་འ ར་ཏེ། །
དེ་ལ་ཆགས་ ལ་དེ་གང་ལས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ག་བ ལ་ ་མཐོང་ཡང་མིག་གི་དབང་པོ་དང་ ས་ ི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལོངས་ ོད་ ི་ ེན་

ཉིད་ ་ནི་བ ང་བ་ལ་ ེ།

དེའི་ ིར་ ེད་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བའི་ ེས་ ་ནི་མིག་ལ་སོགས་པའི་

དབང་པོ་ལ་ ག་བ ལ་ ་མཐོང་བས་རང་གི་བར་འཛན་པའི་ ོ་གང་གིས་ན་བ ོག་པར་འ ར་ཏེ། དེའི་ ིར་མིག་
གི་དབང་པོ་ ག་བ ལ་ ་བ ོམ་པས་མིག་སོགས་དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་དེ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་ནོ། །
དེའི་དཔེ་བ ན་པའི་ ིར།

ས་ལས་བོག་པའི་ ་སོགས་ལ། །

ཡིད་འ ང་ ོ་ནི་ ེ་འ ར་ཞིང་། །

གཞན་ལ་ཞེན་བཅས་ ེ་འ ར་བ། །

ཐམས་ཅད་ ིས་ནི་མངོན་ མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དཔེར་ན། བདག་གི་བའི་ ོ་མེད་པས་ ས་ལས་བོག་པའི་ ་དང་སེན་མོ་དང་མཆིལ་མ་སོགས་ལ་
ཡིད་འ ང་ཞིང་ཞེན་པ་(༡༡༦བ)མེད་པའི་ ོ་ནི་ ེ་བར་འ ར་ཞིང་། གཞན་ལ་བོག་པའི་ ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཞེན་པ་
དང་བཅས་པའི་ ོ་ ེ་བར་འ ར་བ་ནི་ ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ ི་ནི་མངོན་ མ་ཡིན་པའི་ ིར།

ག་བ ལ་མཐོང་བ་

ཆགས་ ལ་ ི་ ་མ་ཡིན་པར་བདག་གི་བའི་ ོ་བཅོམ་པ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བའི་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་ ན་གཉིས་

ཀའིའ།ོ །
གཉིས་པ་གཞན་ ི་ཆགས་ ལ་ ི་ ་དགག་པ་ལ། ེ་ ག་པ་ན་རེ།

དེ་ལ་འ ་སོགས་འ ེལ་བ་ལས། །
རང་གི་ ོ་ནི་ ེ་འ ར་བའི། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ག་བ ལ་བ ོམ་པས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ ོང་ཡང་ ས་ལས་མ་བོག་པའི་ ་ལ་

སོགས་པ་ལ་བདག་གི་བའི་ ོ་ ེ་བ་དེ་ལ་བདག་དང་འ ོད་པ་འ ་བ་དང་།

ས་ལོངས་ ོད་ ི་ ེན་ཉིད་དང་།

དབང་པོ་ལོངས་ ོད་ ་ི བ་པར་ ེད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པར་འ ེལ་བ་ལས་རང་གི་བའི་ ོ་ ེ་བར་འ ར་བའི་ ིར།
འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་མིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འ ེལ་ཏེ་དེ་བཞིན་ཉིད་གནས་ ར
ི །།
མཐོང་ ་ཟིན་ ང་ ོང་མི་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

དེ་ ར་ ོད་ ་ི འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བར་འདོད་པའི་ ེས་ ་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་ཆགས་པ་

ལ་སོགས་པ་ངེས་པར་བ ེད་པའི་ ་བདག་དང་འ ་བ་ལ་སོགས་པའི་འ ེལ་པ་དེ་ ར་ཆགས་པ་དང་མ་ ལ་བའི་
གནས་ བས་ཇི་ ་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ ་ ིས་ ང་གནས་པའི་ ིར་ན། བདག་དང་བདག་གིར་ཆགས་པ་ལ་སོགས་
པའི་ཉེས་པ་མཐོང་ ་ཟིན་ ང་ཆགས་པ་ ོང་བར་མི་འ ར་བར་ཐལ་ལོ། །
ངས་ཅན་པ་ན་རེ། བདག་གི་བ་དང་བདག་འ ་སོགས་(༡༡༧ན) ་འ ེལ་བ་ལས་ཆགས་པ་ ེ་བ་མ་ཡིན་ ི།
ཁོ་བོ་ཅག་ཇི་ ིད་རང་བཞིན་དང་།

ེས་ ་དབང་སོགས་དང་།

གཅིག་ ་ངེས་པ་ཅན་ ི་ ོ་ཡོད་པ་དེ་ ིད་ ་

འཁོར་བ་ཡིན་ཅིང་། གང་གི་ཚ་རང་བཞིན་དང་། ེས་ ་དབང་སོགས་དང་། གཞན་ཡིན་པར་ཤེས་པ་དེའི་ཚ་རང་
བཞིན་དང་། ེས་ འི་ ད་པར་ཤེས་པའི་ ིར་ ོལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འ ་བ་ལ་སོགས་མེད་ན་ཡང་། །

ཕན་འདོགས་ཉིད་ནི་ ན་ལ་ཡོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འ ོད་པ་འ ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་ན་ཡང་རང་བཞིན་དང་།

ེས་ ་དབང་སོགས་དང་། གཅིག་ ་

འཛན་པའི་ ོ་ཆགས་པའི་ ་མིན་ཏེ། ི་རོལ་ ི་ལོངས་ ོད་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པ་ ེས་ ་དང་། གཅིག་ ་འཛན་
པ་མེད་ན་ཡང་ཕན་འདོགས་པར་ ེད་པ་ཉིད་ ་མཐོང་ནས་བདག་གིར་ཆགས་པ་ནི་ ན་ལ་ཡོད་པའི་ ིར།
ག མ་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ།

ག་བ ལ་བ ེད་ ར
ི ་སོར་མོ་བཞིན། །

རང་གི་ ོ་ནི་མི་འ ར་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ག་བ ལ་བ ེད་པའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར། ས་ ི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་རང་གི་འཛན་པའི་ ོ་ནི་
ེ་བར་མི་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན།

ལ་ ིས་ཟིན་པའི་སོར་མོ་ལ་རང་གིར་འཛན་པའི་ ོ་མེད་པས་དོར་ ་ཡིན་པ་

བཞིན་ནོ། །
དེས་ན་གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གཅིག་ ་དེ་ནི་ ག་བ ལ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། མཐའ་གཅིག་ ་ ས་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་དེ་ནི་ ག་བ ལ་ ི་ ་མ་ཡིན་ཏེ།

བས་

འགའ་ཞིག་ ་བདེ་བ་བ ེད་པའང་ ིད་པའི་ ིར་རོ། །(༡༡༧བ)
གཞན་དག་ན་རེ།

ཕལ་ཆེར་ ག་བཅས་ཟས་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ས་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ ག་བ ལ་ ི་ ་ཡིན་པའི་ ིར་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ག་དང་བཅས་པའི་ཟས་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ད་པར་ཅན་དེས་ལ་ཆགས་པས། །

དེ་འགལ་བ་ལ་ཆགས་ ལ་འ ར། །

ད་པར་ཅན་བདེ་ལ་ ེད་པས། །

བདེ་བ་ ང་ཟད་ཡོངས་ ་ ོང་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོག་ལ་གནོད་པ་མི་ ེད་པའི་ཟས་ ེད་པའི་ ེས་ ་ནི་ ོག་ལ་མི་གནོད་ཅིང་ ས་ ོབས་བ ེད་པ་

ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་ཅན་ ི་བདེ་བའི་ ར་ ར་པའི་ཁ་ཟས་དང་ལོངས་ ོད་དེ་ལ་ཆགས་པས་ཏེ།

དེའི་ ིར་

ོག་ལ་མི་གནོད་པའི་ཟས་དེ་དང་འགལ་བ་ ས་ལ་གནོད་པའི་ ག་བཅས་ ི་ཟས་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བར་
འ ར་རོ། ། བ་པ་མ་ངེས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ།

ོག་ལ་མི་གནོད་ཅིང་ ོབས་འཕེལ་བའི་ ད་པར་ཅན་ ི་བདེ་བའི་

ར་ ར་པའི་ཁ་ཟས་ལོངས་ ོད་ ེད་ཅིང་། དེ་ལ་ ེད་པས་ནི་བདེ་བ་ ང་ཟད་ཞིམ་པ་དང་འ ངས་པ་ཙམ་ ི་ ་
ེད་པའི་ ག་དང་བཅས་པའི་ཟས་ཡོངས་ ་ ོང་བའི་ ིར་རོ། །
དེ་དག་གི་ག ང་འ གས་པའི་ ིར།

བསམ་མེད་བདག་ལ་ཆགས་པ་ཡི། །
ཇི་ ར་ ེད་བཞིན་ལ་འ ག་ ེ། །
ད་མེད་དག་ནི་མ་ ེད་པ། །

ད་འ ོ་ལ་འདོད་ ོད་མཐོང་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེད་ཟས་ ད་པར་ཅན་ ེད་ན་ ག་ཅན་ ི་ཟས་མི་ཟ་བ་ཡིན་ནའང་དེ་ཙམ་ ི་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

ད་པར་ཅན་ ི་ཟས་སོགས་བདེ་བའི་ ར་ ར་པ་དངོས་ ་མ་ ེད་པས་བསམ་པ་མེད་པའི་ ན་པོ་

ཁ་ཅིག་བདག་ལ་(༡༡༨ན)ཆགས་པའི་དབང་ ་ ར་པ་ཡིས་ ག་དང་བཅས་པའི་ཁ་ཟས་ལ་སོགས་པ་ཇི་ ར་གང་
ེད་པ་བཞིན་ལ་འ ག་ཅིང་ཆགས་པའང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན།

ེས་ ་ཆགས་པ་དང་ ན་པ་འགའ་ཞིག་ ད་མེད་

དག་ནི་མ་ ེད་པས་ ད་འ ོ་མོ་ལ་འདོད་པ་ ོད་པ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
གཉིས་པ་བདག་ཡོད་པར་མི་རིགས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐར་པའི་གནས་ བས་ན་བདག་དེ་བདེ་ ག་སོགས་
ོང་བའི་ ེན་མ་ཡིན་པས། བདག་གི་བདེ་བ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པའི་ ིར། བདག་གི་བ་དོན་ ་གཉེར་བར་མི་ ེད་དོ་ཞེ་
ན།
བཤད་པ།

བདག་ནི་འདོད་པ་གང་ཡིན་ཏེ། །
ཇི་ ར་དེ་ནི་འཇིག་པར་འདོད། །
ོང་བ་དང་ནི་ཐ་ ད་དག །

ཡོན་ཏན་ ན་ ི་ ེན་ལོག་པ། །
ཇི་ ར་ཞེན་པ་ཡིན་འདོད་དེ། །

ཞེན་པའི་རང་བཞིན་དེ་འ ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། བདག་ནི་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ ེས་ ་ཐར་པར་འདོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་ཇི་ ར་ན་བདག་དེ་ནི་ ོང་
བ་ལ་སོགས་པའི་ ེན་ ་འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འདོད་དེ།

བདག་བདེ་ ག་སོགས་ཉམས་ ་ ོང་བ་དང་ནི་ཐ་ ད་

དག་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ ན་ ི་ ེན་ ེད་པ་ལས་ལོག་པར་འདོད་པ་དང་། ཇི་ ར་བདག་ལ་བདེན་
པར་ཞེན་པ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དེ་འགལ་བའི་ ིར་དང་།
ཡིན་པར་ཁས་ ངས་པའི་ ིར་རོ།

ོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ ེན་ ེད་པ་ནི་བདག་གི་མཚན་ཉིད་

།དེས་ན་བདག་ལོག་པར་མི་འདོད་ན་ ོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ ེན་བདག་ལོག་

པར་ཞེན་པའི་རང་བཞིན་དེ་འ ་བ་མ་ བ་པ་མིན་ནོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ག མ་པ་བདག་ ་ཆགས་པ་ཡོད་ན་བདག་གིར་ཆགས་པ་(༡༡༨བ) ོང་མི་ ས་པ་ནི།

མ་པ་ ན་ ་བདག་འཛན་ནི། །

བདག་ལ་ཆགས་པ་བ ན་པར་ དེ ། །
དེ་ནི་བདག་གིར་ཞེན་པ་ཡི། །

ས་བོན་གནས་ བས་དེ་ཉིད་གནས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

འདི་ ར་ མ་པ་ ན་ ་བདག་ ་འཛན་པས་ནི་བདག་ལ་ཆགས་པ་བ ན་པར་ ེད་པ་ཡིན་ལ།

བདག་ལ་ཆགས་པ་དེ་ནི་བདག་གིར་ཞེན་པའི་ས་བོན་ཡིན་པའི་ ིར།

ོད་ ི་ ོལ་བར་འདོད་པའི་ ེས་ ་འདི་ལ་

ཇི་ ིད་བདག་ ་ཆགས་པ་ཡོད་པའི་གནས་ བས་དེ་ ིད་ ་བདག་གིར་ཞེན་པ་དེ་ཉིད་ ང་གནས་པ་ཡིན་ནོ།

།

དེས་ན་ ་བདག་ ་ཆགས་པ་དང་ ན་ན་འ ས་ ་བདག་གི་བར་ཆགས་པ་དང་ ན་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ནད་ ི་
་དང་ ན་ན་ནད་དང་ ན་པ་ ་ འོ། །

དེའི་ག ང་འ གས་པར་ ་བའི་ ིར།

བ ོན་ཡང་ཡོན་ཏན་ཆ་བ ེན་གནས། །
འ ག་ ན་བདག་གི་བ་ལ་ནི། །

ཆགས་ ལ་གེགས་ དེ ་པ་ཉིད་དང་། །
དེ་ཡི་ ོན་ཡང་ ིབ་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོད་ ་ི ོལ་བར་འདོད་པའི་ ེས་ ་ནི་བདག་གིར་ཆགས་པ་ ོང་བའི་ཆེད་ ་བ ོན་ན་ཡང་བདག་

ལ་ཆགས་ན་བདག་གི་བའི་ཡོན་ཏན་ ི་ཆ་མཐོང་བ་ལ་བ ེན་ནས་ ེན་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་བདག་གིར་ཆགས་པ་ ེ་
ཞིང་འ ག་པ་དང་ ན་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་ཆགས་པ་མ་ ངས་པའི་དབང་གིས་བདག་གི་བ་ལ་ནི་ཆགས་པ་དང་
ལ་བའི་གེགས་ ེད་པ་ཉིད་ ་ི ིར་དང་།

བདག་གི་བ་དེ་ཡི་ ོན་མཐོང་བ་ཡང་ ིབ་པར་ ེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་

ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
བཞི་པ་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་བདག་ལའང་ཆགས་ ལ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཐར་པའི་གནས་ བས་(༡༡༩ན)ན་ཇི་ ར་བདག་གི་བ་དང་ ལ་བ་དེ་ ར་བདག་ལའང་
ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་བདག་ ་ཆགས་པའི་ ོ་ནས་བདག་ ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ནི། ཉེས་མེད་བདག་
ལ་ཆགས་པ་དག ། ལ་བའི་ ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཅེས་ ་བར་ཉེས་པ་བཤད་ཟིན་ལ།
གཞན་ཡང་།

ད་ནི་ཆགས་ ལ་གང་ཡིན་མེད། །
དེ་ནི་ཇི་ ར་བདག་འདོར་བ། །

ག་བ ལ་བ ོམ་པ་དོན་མེད་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ཐར་པའི་གནས་ བས་ན་ད་ནི་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་པོའ་བདག་གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་པར་
ཐལ། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བའི་ ིར་དང་། གཞན་ཡང་བདག་གིར་ཆགས་པ་ ོང་བའི་ཆེད་ ་བ ོན་པའི་

ེས་ ་དེ་ནི་ཇི་ ར་ན་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བའི་དོན་ ་ ག་བ ལ་བ ོམ་པ་དོན་མེད་པར་འ ར་
བར་ཐལ་ཏེ། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བའི་ ོ་ནས་བདག་འདོར་བས་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བར་
བ་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ ག་བ ལ་ ་ཤེས་ ང་མི་ ོག་པ་ནི།

དེ་དག་ ག་བ ལ་བ ོམ་པས་ ང་། །
ག་བ ལ་ཉིད་ནི་ མ་ཤེས་ དེ ། །

དེ་ནི་ ར་ཡང་མངོན་ མ་ཉིད། །

དེ་ ར་ན་ཡང་ཆགས་ ལ་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེད་ ་ི ཆགས་པ་དང་ ལ་བར་འདོད་པའི་ ལ་འ ོར་པ་དེ་དག་ནི་བདག་གི་བ་ ག་བ ལ་ ་

བ ོམ་པས་ ང་དེ་ལ་ ག་བ ལ་ཉིད་ ་ནི་མངོན་ མ་ ་ མ་པར་ཤེས་པར་ ེད་ ང་བདག་ལ་ཆགས་པའི་ ིར།
ག་བ ལ་ ་ཤེས་པ་དེ་ ར་ན་ཡང་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་མེད་དོ། །(༡༡༩བ)དཔེར་ན།

ག་

བ ལ་དེ་ནི་ ར་མ་བ ོམས་པའི་སོ་སོ་ ེ་བོའ་གནས་ བས་ན་མངོན་ མ་ཉིད་ ་མཐོང་བ་ཡིན་ ང་བདག་ལ་
ཆགས་པ་དང་མ་ ལ་བ་བཞིན་ནོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

ེས་ ་འགའ་ཞིག་ལ་ལར་ཆགས་ ལ་ ི་ཉེས་པ་མཐོང་བས་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བར་

མཐོང་བའི་ ིར། གཏན་ཚགས་མ་ བ་པའམ་མ་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གལ་ཏེ་དེ་ལ་ཉེས་པ་ཡིས། །

ད་ཅིག་དེ་ཡི་ ོ་ ོག་ ང་། །

དེ་ལ་ཆགས་ ལ་མི་འ ར་ཏེ། །

འདོད་ ན་ ད་མེད་གཞན་ལ་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ན་པའི་ ེས་ ་འགའ་ཞིག་གལ་ཏེ་ཆགས་ ལ་དེ་ལ་ཉེས་པ་འགའ་ཞིག་
མཐོང་བ་ཡིས་ཇི་ ིད་ཉེས་པ་མཐོང་བའི་ ད་ཅིག་དེ་ ིད་ ་ ེས་ ་དེ་ཡི་ཆགས་པའི་ ོ་ ོག་ ང་ཆགས་པའི་

ལ་དེ་ལ་ཤིན་ ་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བར་མི་འ ར་ཏེ།

ལ་ཐམས་ཅད་ ི་ཆགས་པ་མ་ ངས་པའི་ ིར་ཏེ།

ཆགས་ ལ་ ི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་ ང་ ར་ཆགས་པ་ ེ་བ་ ིད་པའི་ ིར། དཔེར་ན། འདོད་ཆགས་དང་ ན་
པའི་ ེས་ ས་ ད་མེད་འགའ་ཞིག་ལ་ཉེས་པ་མཐོང་བས་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་ ང་ ད་མེད་གཞན་ལ་ཆགས་
པ་དང་མ་ ལ་བ་བཞིན་ནོ། །
དེ་ཉིད་ ་ི ག ང་འ གས་པར་ ་བའི་ ིར།

ང་དང་དོར་ འི་ ད་ཡོད་ན། །

གཅིག་ལ་འ ང་བའི་ཆགས་གང་ཡིན། །
དེ་ཉིད་ མ་ ངས་ ིས་བ ེད་ཚ། །
ཆགས་པ་ ན་ ི་ས་བོན་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེའང་ ེས་ ་འགའ་ཞིག་གིས་མངོན་པར་འདོད་པར་ ་བའི་ ད་མེད་ ་ ་ལ་ ང་ ་དང་། མངོན་
པར་མི་འདོད་པའི་ ད་མེད་ ་(༡༢༠ན) ་ལ་དོར་ ར་ཞེན་པའི་ ད་པར་ ་ཚགས་ཡོད་པ་ན།

ང་ ར་འདོད་

པའི་ ལ་གཅིག་ལས་འ ང་བའི་འདོད་ཆགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ ་ ེན་ ི་ མ་ ངས་ ིས་བ ེད་པའི་ཚ་ན་
ཆགས་པ་ ན་ ི་ས་བོན་ ་ ར་པ་ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བར་འདོད་པའི་ ེས་ ་ནི་ ལ་འགའ་
ཞིག་ལ་རེ་ཞིག་ཆགས་པ་དང་ ལ་ ང་ ལ་འགའ་ཞིག་ལ་ཆགས་པ་དེ་ནི་རེ་ཞིག་ཆགས་པ་དང་ ལ་བའི་ ་ལ་
ཡང་བ ད་ནས་ཆགས་པ་ ེ་བའི་ས་བོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ག མ་པ་ ག་བ ལ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ ང་མི་འཐད་པ་ནི།

ོན་མེད་ ལ་ཅན་ཆགས་པ་དང་། །

བ་ དེ ་ ང་ནི་ ོན་མེད་ཡིན། །

འ ོ་བའང་དེ་ཙམ་ཉིད་ཡིན་ན། །

ད་ནི་གང་ལ་ཆགས་ ལ་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བདག་ ོན་མེད་པ་དེ་ ར་ཡིན་ན། བདག་ ོན་མེད་ལ་ཆགས་པ་དེའང་ ོན་མེད་པར་
འ ར་ཏེ། བདག་ ོན་མེད་ ་ི ལ་ཅན་འ ན་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། དཔེར་ན། ཐར་པ་ལ་འ ན་པ་ ་ འོ། །དེ་

བཞིན་ ་བདག་ ོན་མེད་ ་ི ལོངས་ ོད་ བ་པར་ ེད་པ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་བདག་གི་བ་དེ་དག་ ང་ནི་ ོན་
མེད་ཡིན་ཅིང་འཁོར་བའི་འཆིང་བ་ལས་ ོལ་བར་འ ར་རོ། །དེ་ ར་ན་འ ོ་བའང་བདག་དང་། བདག་ལ་ཆགས་
པ་དང་། དབང་པོ་དང་ ལ་ལ་སོགས་པའི་བདག་གི་བ་དེ་ཙམ་ཉིད་ཡིན་ན། ད་ནི་ ེས་ ་དེ་དག་དང་། བདག་གི་
བ་ལ་ཆགས་པ་དང་།

བདག་གི་བ་ག མ་པོ་གང་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་བ ོམ་པར་ ་བར་འ ར་ཏེ།

བདག་དང་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་། བདག་གི་བ་(༡༢༠བ)དེ་དག་ལ་ ོན་མེད་པ་ཉིད་ ་ི ིར་རོ། །དང་ནི་འ ེད་
པའི་ཚག་གོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

དེར་དེ་ ོན་བཅས་ ང་ཡིན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བདག་དེར་ཆགས་པ་དེ་ནི་བདག་ ོན་མེད་པའི་ ལ་ཅན་མ་ཡིན་ ང་ ོན་དང་བཅས་པ་
དག་ ང་ཡིན་ཏེ། ག་བ ལ་ ི་ ེན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ ོད་ཉིད་ལ་ཡང་མ ངས་སོ་ཞེས།
བཤད་པ།

དེ་ནི་བདག་ལའང་མ ངས་པ་ཡིན། །
དེར་དེའི་ ོན་ལ་ཆགས་ ལ་མེད། །
ད་ནི་གང་ལ་དེ་ཆགས་ ལ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།
པའི་ ིར།

ོད་ ་ི ོལ་བར་འདོད་པའི་ ེས་ ་དེ་ལ་ ག་བ ལ་ ི་ ེན་ ེད་པ་དེ་ནི་བདག་ལའང་མ ངས་
བདག་ ོན་དང་བཅས་པ་ཡིན་པར་འ ར་ལ།

བདག་དེར་ ག་བ ལ་དེའི་ ེན་ ེད་པའི་ ོན་དེ་ལ་

འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་མེད་ན་ད་ནི་གང་ལ་བདག་ ་ཆགས་པ་དང་།

བདག་གི་ ག་བ ལ་ ི་ ེན་ ེད་པའི་

ོན་ ་མཐོང་བས་དེ་དག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་ཏེ་མ་ ལ་བར་ཐལ། བདག་ ག་བ ལ་ ི་ ེན་ ེད་པའི་ ོན་དང་
བཅས་པར་མཐོང་བས་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
བཞི་པ་ ག་བ ལ་ཤེས་པ་ཆགས་པའི་ ་དང་མི་འགལ་བ་ལ། ཉེས་པ་མཐོང་བ་ཆགས་ ལ་ ི་ ་མ་ཡིན་པ།
ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཆགས་པའི་ ་མ་ཡིན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་ ང་བའི། །

ཞེན་པ་ཉེས་པ་མཐོང་བས་འཇིགས། །
དེ་ ར་དབང་སོགས་ལ་དེ་མིན། །

ས
ི ་སོགས་ལ་ཡང་མཐོང་ ར
ི ་དང་། །
ོན་ ན་ལ་ཡང་ཡོད་ ར
ི ་དང་། །

ཡོན་ཏན་ ན་ཡང་(༡༢༡ན)གཞན་དག་ལ། །
མེད་ ར
ི ་འདས་པ་ལ་སོགས་པ། །
བདག་གི་བ་ལ་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་བདག་གི་བ་ ོན་ཅན་ ་བ ོམ་པ་ནི་དབང་སོགས་ལ་ཆགས་པའི་ ་དང་མི་
འགལ་བའི་ ིར། དབང་པོ་ལ་སོགས་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ ར་ ལ་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅན་ ་མཐོང་
བ་ལས་ ང་བའི་ཞེན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་ ལ་དེའི་ཉེས་པ་མཐོང་བས་འཇིག་པ་དེ་ ར་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་
བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་ནི་དབང་པོ་སོགས་ལ་ཡོན་ཏན་ ་མཐོང་བ་ལས་ ེ་བ་དེ་མ་ཡིན་ཏེ།

ིས་པ་དང་ གས་

ལ་སོགས་པ་ ོན་དང་ཡོན་ཏན་ཡོད་མེད་ ་ི བ གས་ད ད་དང་ ལ་བ་ལ་ཡང་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་
མས་ལ་ཆགས་པ་མཐོང་བའི་ ིར་དང་།

རབ་རིབ་དང་ལོང་བ་དང་ཞར་བ་དང་ག གས་ངན་པ་ལ་སོགས་པའི་

དབང་པོ་ ོན་དང་ ན་པ་ལ་ཡང་དབང་པོ་སོགས་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་པའི་ ིར་དང་། དབང་པོའ་ཡོན་ཏན་དང་ ན་
ཡང་ ེས་ ་གཞན་དབང་གི་དབང་པོ་ལ་བདག་གིར་ཆགས་པ་མེད་པའི་ ིར་དང་།

བདག་གི་ཡན་ལག་འདས་

ཤིང་ཞིག་པ་དང་། རང་གི་ ས་ལས་བོག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཡོན་ཏན་དང་ ན་པ་ལ་ཡང་
བདག་གི་བར་ཆགས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཆགས་པའི་ ་མ་ཡིན་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། བདག་གི་བའི་ ོ་དེའང་ཡོན་ཏན་
མཐོང་བ་ལས་འ ང་བས་དེ་ལ་ ག་བ ལ་ ་བ ོམ་པ་ནི་བདག་གི་བའི་ ོའ་ ར་ ར་པ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་
ན་བཅད་པ་ལས་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་དེ་ ར་ན་(༡༢༡བ)གཏན་ཚགས་མ་ བ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཉིད་ ར
ི ་ན་བདག་གི་བའི། །

ོ་ འང་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་མིན། །

དེ་ ར
ི ་ཡོན་ཏན་མི་མཐོང་བས། །
དེ་ཡང་ ོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར།

ིས་སོགས་ལ་ཡང་མཐོང་བའི་ ིར། ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚགས་དེ་ཉིད་

་ི ིར་ན་བདག་གི་བའི་ ོ་ ེ་བའི་ འནག་བདག་གི་བ་ལ་ཡོན་ཏན་ ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ལ། བདག་གི་བ་ལ་ཡོན་
ཏན་མཐོང་བས་བདག་གིར་ཆགས་པ་བ ེད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། བདག་གི་བ་ཡོན་ཏན་ཅན་མ་ཡིན་པར་མཐོང་
བས་བདག་གི་བར་འཛན་པའི་ ོ་དེའི་ཡང་ས་བོན་ ོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ ིད་ ་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་མ་ ལ་
བར་དེ་ ིད་ ་བདག་གི་བའི་ ོ་ཡོད་པ་དེ་བས་ན།

དེ་ ིད་ ་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་

འིའ།ོ །
ོན་གཞན་ཡང་བ ོད་པ།

གཞན་ཡང་ཡོད་མིན་ཡོན་ཏན་ནི། །

ོ་འདོགས་ཆགས་པས་དེར་ཡང་མཐོང་། །

དེས་ན་དེ་ ་གནོད་མེད་ཅན། །

བ བས་པས་དེ་ལ་ཇི་ ར་གནོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་ ོན་གཞན་ཡང་ ོད་ ་ི འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བར་འདོད་པའི་ ེས་ ་དེས་བདག་གི་བའི་
ོན་མཐོང་ནས་ ག་བ ལ་ ་བ ོམ་པས་དེ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བར་མི་འ ར་ཏེ། བདག་གི་བ་ལ་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་ཡོད་པར་ ོ་འདོགས་ཤིང་བདག་ལ་ཆགས་པས་བདག་གི་བ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅན་དེར་ཡང་
མཐོང་ཞིང་།

ོན་མཐོང་བའི་གོ་ བས་ཤིན་ ་མེད་པའི་ ིར། བདག་གི་ཆགས་པ་དེ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་ ང་

བ་མ་ཡིན་པར་བདག་གིར་འཛན་པའི་ ་ལས་ ང་བ་དེས་ན་(༡༢༢ན)བདག་གིར་ཆགས་པ་དེའི་ ་ལ་གནོད་པ་
མེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།

ོལ་བའི་ ིར་ ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་བདག་གི་བ་ ག་བ ལ་ ་བ ོམ་པའི་ཆོ་ག་

བ བས་པས་བདག་གི་བར་ཆགས་པ་དེ་ལ་ཇི་ ར་གནོད་དེ་མི་གནོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་མ ག་བ ་བའོ། །

་པ་སེར་ ་བའི་ཆགས་ ལ་དགག་པ་ལ། སེར་ ་པ་ན་རེ། ཁོ་བོ་ནི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་ཆགས་པར་མི་
འོ། །འོ་ན་ཅི་ཡིན་ཅེ་ན། རང་བཞིན་དང་ ེས་ ་དང་ ོ་ལ་སོགས་པ་གཅིག་ ་བ ང་བའི་ ་ལས་ཆགས་པ་
འ ང་ལ།

རང་བཞིན་དང་ ེས་ ་གཞན་ ་ཤེས་པས་རང་ཉིད་ ི་ ོ་འདོར་བའི་ ིར་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མཆོག་གཞན་དོན་ ་གཉེར་ ར
ི ་དང་། །
ེ་འཇིག་ ོ་ཅན་ཉིད་ ི་ ར
ི །།

ེ་བོ་འདི་ཡིས་དབང་སོགས་ལས། །

བདག་ནི་ཐ་དད་ ར་པར་ཤེས། །

དེ་ ར
ི ་གཅིག་ཉིད་མཐོང་བས་ ང་། །
ཆགས་མིན་བདག་ལ་ཆགས་པ་དེ། །
དམིགས་པའི་ནང་གི་ཡན་ལག་ལ། །
ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་ ེས་ཆགས་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ིས་པ་སོ་སོའ་ ེ་བོ་འདི་ཡིས་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བར་ཐལ། དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལས་བདག་
ནི་ཐ་དད་ ་ ར་པར་ཤེས་པའི་ ིར། ཇི་ ར་ཐ་དད་ ་ཤེས་ཤེ་ན། རང་ ད་ ི་མིག་གི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་
ཏན་མེད་པའི་གནས་ བས་ལས་མཆོག་གཞན་བདག་གི་མིག་གི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལས་ ད་པར་ ་
འཕགས་པར་ ར་ཅིག་ མ་ ་དོན་ ་གཉེར་བའི་ ིར་དང་།

ང་ཡི་བདག་གཞན་ ་ ར་ཅིག་ཅེས་ནི་མ་ཡིན་པའི་

ིར་དང་། བདག་གནས་པར་མཐོང་བ་ལ་དབང་པོ་(༡༢༢བ)དང་ ་སེན་དང་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་ ེ་ཞིང་འཇིག་
པར་ ོགས་པའི་ ོ་ཅན་ཉིད་ ་ི ིར་རོ། །རང་བཞིན་དང་ ེས་ ་ཐ་དད་ ་ཤེས་པ་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བའི་ ་
མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་རང་བཞིན་དང་ ེས་ ་གཅིག་ཉིད་ ་མཐོང་བས་ ང་འདོད་ཆགས་ ེ་བའི་ ་མ་ཡིན་ཏེ།

དེ་

གཉིས་གཅིག་ ་མཐོང་བ་མེད་ ང་ཆགས་པ་ ེ་བ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་བདག་ལ་ཆགས་པ་དེ་ནི་བདག་གི་
བར་ཆགས་པའི་ ་ཡིན་ཏེ།

ལ་ག གས་སོགས་ལ་དམིགས་པར་ ེད་པའི་ཤེས་པའི་ནང་གི་ཡན་ལག་མིག་

སོགས་དབང་པོ་ ་ལ་བདག་གིའ་ོ ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ ིས་ ེས་ ་ཆགས་པ་ ེ་བར་འ ར་བའི་ ིར།

ག་པ་ ག་བ ལ་ལ་ཡིད་འ ང་བ་ཆགས་ ལ་མ་ཡིན་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

ོག་ཆགས་ མས་ ི་དེ་

ར་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་མཐོང་ནས་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བར་འ ར་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ།

དེ་ཇི་ ར་ན་ ག་

བ ལ་བ ོམ་པས་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་མ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

གང་ཞིག་ད་ ར་ ག་བ ལ་བས། །
ཡིད་འ ང་དེ་འ ་ ང་ཡིན་ ི། །

ཆགས་ ལ་མ་ཡིན་དེ་ཚ་ཡང་། །

ཆགས་སོགས་ བས་གཞན་འཚལ་ ིར་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ ་གང་ ་ཞིག་ད་ ར་ ག་བ ལ་ ིས་ག ངས་པའི་ཉེས་པ་མཐོང་བ་བ ོམ་པས་ཡིད་འ ང་

བ་གང་ཡིན་པ་དེ་འ ་བ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

ག་བ ལ་མཐོང་བའི་ཡིད་མི་བདེ་བས་ཞེ་ ང་

དང་མ ངས་པར་ ན་པའི་ ོ་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ ིར་དཔེར་ན་འཕགས་པ་གནས་བ ན་པའི་ ེ་པས། ཡིད་མི་བདེ་བ་
ཐམས་ཅད་ནི་ཞེ་ ང་དང་(༡༢༣ན)མ ངས་པར་ ན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ ་ འོ། །ཞེ་ ང་དང་མ ངས་པར་
ན་པའི་ ོ་བ་དེ་འ ་བ་ནི་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ཆགས་ ལ་གཉིས་ནི་མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བ་ཐ་
དད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ཡིད་མི་བདེ་བ་དེ་འ ་བ་མི་དགེ་བ་ཉིད་ཡིན་ན་
ཡང་དགེ་བའི་ཆོས་ ེད་པར་ ེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར། བ ན་པར་ ་བ་ཉིད་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །
གཞན་ཡང་ ག་བ ལ་ ི་ཡིད་མི་བདེ་བས་ ོ་བ་ ེས་པ་དེའི་ཚའང་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་དེ།
བ ལ་ ི་གནས་ བས་ལས་གཞན་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་འཚལ་བའི་ ིར་རོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། ཞེ་ ང་གཏན་ ་འ ང་བ་ཉིད་ཆགས་ ལ་མིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཞེ་ ང་ ག་བ ལ་ ་ཅན་ ར
ི །།
དེ་ནི་དེ་ ིད་ཙམ་ ་གནས། །
དེ་ལོག་ན་ནི་རང་ཉིད་ ི། །

ག་

རང་བཞིན་ཉིད་ལ་ ར་བ ེན་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཞེ་ ང་ནི་ ག་བ ལ་ ར་ཡོད་པ་ལས་ ེ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་ ག་བ ལ་མེད་ ང་ ན་ ་འ ང་
བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཞེ་ ང་དེ་ནི་ ག་བ ལ་ཡོད་པ་དེ་ ིད་ཙམ་ ་གནས་པ་ཡིན་ ི། ག་བ ལ་དེ་ལོག་ཅིང་
མེད་ན་ནི་ཞེ་ ང་ཡང་ལོག་ཅིང་མེད་པས་འདོད་ཆགས་རང་ཉིད་ ི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ལ་ ར་ཡང་བ ེན་པར་
འ ར་རོ། །
བ ན་པ་ཆགས་ ལ་ཉིད་བཤད་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། འོ་ན་ ག་བ ལ་ལས་ཡིད་འ ང་ནི་ཞེ་ ང་ཉིད་
ཡིན་ ི། ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བ་ཞེས་ ་བ་དེའང་གང་ཞེ་ན། (༡༢༣བ)
བཤད་པ།

ང་དང་དོར་ ་ ངས་པའི་ ར
ི །།

ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མཉམ་ ོམས་ཅན། །
ཙ ན་ ེ ་མ ངས་པ་ལ། །

ཆགས་ ལ་ཞེས་ནི་བ ོད་པ་ཡིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཁམས་ག མ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བའི་འཕགས་པ་ད ་བཅོམ་པ་ལ་ནི་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་
ཞེས་ནི་བ ོད་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་གི་དངོས་པོ་ཞེས་ ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ ང་པོའ་ཚགས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ མས་འདི་
དང་འདི་ནི་ང་དང་ངའིའ་ོ ཞེས་ ང་ ་དང་ ོན་ལ་དོར་ ར་ཞེན་པ་ ངས་པའི་ ིར་དང་། ཡིད་ ་འོང་བ་དང་མི་འོང་
བའི་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཆགས་པ་དང་ ང་བ་མེད་པར་མཉམ་པའི་བཏང་ ོམས་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། འགའ་
ཞིག་གིས་སེམས་དང་བས་ ོགས་གཅིག་ནས་ཙ ན་ ི་ ག་པས་ གས་པ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་
གིས་ཁོང་ ོ་བས་ ོགས་གཅིག་ནས་ ེ ས་ཡན་ལག་བཅད་པ་ལ་དོར་ ར་ཞེན་པ་མེད་པར་མ ངས་པ་ལ་དེ་དེའི་
ིར་རོ།

།འོན་ ང་གཉིས་ཀ་ལ་ ེས་ ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ ོ་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་བཏང་ ོམས་ ་

གནས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ན་ལས།
ཁོ་བོ་ཅག་གི་ ོགས་ལ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཙམ་མཐོང་བས་སེམས་ཅན་མཉམ་པ་ཉིད་ཐོབ་ ེ་ ེས་ ་ཆགས་པ་
དང་ ལ་བས་ན་ ལ་འ ོར་པ་ མས་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་ཡིན་ ི། གཞན་ ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

ག ངས་སོ། །
བ ད་པ་ ག་བ ལ་བ ོམ་པར་ག ངས་པ་དང་འགལ་བ་ ང་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། འོ་ན་ཇི་ ར་བཅོམ་ ན་
འདས་ ས
ི ་ ག་བ ལ་བ ོམ་པར་ག ངས་ཤེ་ན།
བཤད་པ།

འ ་ དེ ་ ག་(༡༢༤ན)བ ལ་ལ་དགོངས་ནས། །
ག་བ ལ་བ ོམ་པར་ག ངས་པ་ཡིན། །

ངེད་ ི་དེ་ཡང་ ེན་ལས་ ེས། །
དེ་ནི་བདག་མེད་ ་ ེན་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

འདི་ ར་བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ ག་བ ལ་ ི་ ག་བ ལ་ཙམ་ལ་དགོངས་ནས་ ག་བ ལ་

བ ོམ་པར་ག ངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

འདོད་ཆགས་ཅན་ མས་འདོད་ཆགས་ ི་བདེ་བ་ཉམས་པར་འ ར་བ་ན་

ོགས་ ་ ང་བ་དང་ ལ་བའི་ ོ་ནས་ བ་པ་འ ་ ེད་ ི་ ག་བ ལ་བ ོམ་པའི་ངོས་ ་འ ར་བ་ལ་དགོངས་
ནས་ ག་བ ལ་བ ོམ་པར་ག ངས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ངེད་ ི་བ ོམ་ ་ བ་པ་འ ་ ེད་ ི་ ག་བ ལ་དེ་
ཡང་ ་ ེན་ལས་ ེས་པའི་གཞན་དབང་ ད་ཅིག་མ་ཙམ་ཡིན་ལ།

དེ་ནི་བདག་མེད་པར་ ་བའི་ ེན་ཙམ་ ་

བ ོམ་པར་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
འ ་ ེད་ ་ི ག་བ ལ་བ ོམ་པ་ ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་ ་བའི་ ེན་ཡིན་ན་ ་བ་དེ་ ོགས་པས་ཅི་ ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ོང་ཉིད་ ་བས་ ོལ་བར་འ ར། །

བ ོམ་པ་ ག་མ་དེ་དོན་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

འ ་ ེད་ ་ི ག་བ ལ་བ ོམ་པ་ལས་འ ས་ ས་ཐམས་ཅད་བདག་དང་བདག་གི་བས་ ོང་པའི་

དོན་དམ་པ་ ོང་པ་ཉིད་ ོགས་པར་འ ར་ལ།
བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་མི་ ག་པ་དང་།

ོང་པ་ཉིད་ ་ ་བས་འཁོར་བའི་འཆིང་བ་ལས་ ོལ་བར་འ ར་

ག་བ ལ་བ་ལ་སོགས་པ་བ ོམ་པ་ ག་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ནི་ ོང་པ་ཉིད་དེ་ ོགས་པའི་དོན་ ་བ ོམ་པ་ཡིན་ ི།

དེ་བ ོམ་པས་ཡོངས་ ་ ོལ་བར་ ས་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །
དེའི་ག ང་(༡༢༤བ)འ གས་པའི་ ིར།

དེ་ ར
ི ་མི་ ག་ལས་ ག་བ ལ། །

ག་བ ལ་ལས་ནི་བདག་མེད་ག ངས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། མི་ ག་པ་དང་ ག་བ ལ་བ ོམ་པ་ནི་ ོང་པ་ཉིད་མཐོང་བའི་ཐབས་ཡིན་ ི། དངོས་ ་ ོལ་བའི་ ་
མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་ཐབས་མི་ ག་པ་བ ོམ་པ་ལས་ ག་བ ལ་ཤེས་ལ།

ག་བ ལ་ཤེས་པའི་ ་ལས་ནི་བདག་

མེད་ ོགས་པ་འ ང་བར་ག ངས་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་མདོ་ལས།
དགེ་ ོང་དག་ག གས་ ག་པ་མ་ཡིན་ནམ། མི་ ག་པ་མ་ཡིན། བ ན་པ་མི་ ག་པ་ལགས་སོ། །གང་
མི་ ག་པ་དེ་ ག་བ ལ་བ་ཡིན་ནམ། བདེ་བ་ཡིན། བ ན་པ་ ག་བ ལ་བ་ལགས་ཏེ། གང་མི་ ག་པ་
དེ་ནི་ ག་བ ལ་བ་ མ་པར་འ ར་བའི་ཆོས་ཅན་ལགས་སོ། །དེ་ལ་འདི་ནི་ངའིའ།ོ །འདི་ནི་ངའི་ཡིན་ནོ།
།འདི་ནི་ངའི་བདག་གོ་ཞེས་ ་ ང་ངམ། བ ན་པ་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །
ཞེས་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ཉིད་ ་ི ིར་བཅོམ་ ན་འདས་ ་ི བ ན་པ་ནི་ ོང་པ་ཉིད་ལ་གཞོལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ
།
བཞི་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

ཆགས་ ལ་མིན་དང་ ེད་ ན་དང་། །
ོམ་པ་ ན་ལ་བ ེན་པ་དང་། །

ཉོན་མོངས་ལས་ལས་ ོལ་བ་མིན། །
དེ་འ ་འཁོར་བ་པ་ཞེས་ ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ་བས་ན་ ོད་ ་ི འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བར་འདོད་པའི་ ེས་ ་དེ་འ ་བ་ནི་འཁོར་བ་པ་ཞེས་ ་
བ་ཡིན་ཏེ། བདག་དང་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་ ལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་།

ག་བ ལ་འདོར་བར་འདོད་པའི་ ེད་པ་དང་ ན་པའི་ ིར་དང་།

བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་ ང་(༡༢༥ན)བ་དང་

དོར་བའི་ ་བ་ལ་འ ག་པའི་བ ོན་པ་ ན་ལ་བ ེན་པའི་ ིར་དང་། ཆགས་པ་དང་།

ེད་པ་དང་།

ོམ་པ་ལ་

འ ག་པ་དེའི་དབང་གིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། དེས་ ན་ནས་བ ང་བའི་དགེ་མི་དགེའི་ལས་ལས་ ོལ་བ་མ་ཡིན་
པའི་ ིར། དཔེར་ན། སོ་སོའ་ ེ་བོ་བཞིན་ནོ། །
་པ་བདག་གི་བ་ ངས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

བདག་གི་ཉིད་ནི་མི་འདོད་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ཚ་ཐར་པའི་གནས་ བས་དེའི་ཚ་བདག་གི་བ་ཉིད་ནི་ ང་ཞིང་མི་འདོད་དོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

དེ་ཡི་ཟ་བ་པོ་ཡང་མེད། །

་དང་ལོངས་ ོད་མཚན་ཉིད་ཅན། །

དེ་ཚ་དེ་ཡི་བདག་ ང་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོད་ ་ི འཁོར་བ་ལས་ ོལ་བར་འདོད་པའི་བདག་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བ་དེ་ཡི་ཟ་བ་པོའ་བདག་གི་

བ་དེ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། བཟའ་བར་ ་བའམ་ལོངས་ ད་ ་བདག་གི་བ་ཉིད་མེད་པའི་ ིར། འདོད་པ་ཡིན་པ་དེ་
ར་ན་གང་གི་ཚ་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ ེད་པ་དང་། མ་ ིན་ལ་ལོངས་ ོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་མི་འདོད་པ་དེའི་ཚ་
དེ་ཡི་བདག་ ང་མེད་པར་འ ར་རོ། །
ག་པ་དེས་ན་འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བ་ ང་བར་གདམས་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་ ོལ་འདོད་ཐོག་མེད་པའི། །

་ཅན་རིགས་མ ན་ས་བོན་ལས། །

ང་བའི་འཇིག་ཚགས་ ་བ་དག །

་བ་ཉིད་ནས་ད ང་བར་ ིས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར།

་ངན་ལས་འདས་པའི་ ོང་ ེར་ཐོབ་པའི་ ིར་ ་བདག་མེད་པ་མཐོང་བ་ཉིད་ལམ་

ཡིན་ ི། གཞན་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པ་བ ོམ་པ་ནི་ལམ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། འཁོར་བ་ ིང་པོ་མེད་པ་ལས་
ོལ་བར་འདོད་པ་ ོད་(༡༢༥བ)འབད་པ་ཆེན་པོས་བདག་མེད་པ་གོམས་པས་འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བ་དག་ ་བ་

ཉིད་ནས་ད ང་བ་དང་བཅོམ་པར་ ིས་ཤིག་གོ། །འཇིག་ ་དེའང་ཅི་དང་འ ་བ་ཞིག་ཅེ་ན། ཐོག་མ་མེད་པའི་ ་
ཅན་ཏེ། རིགས་མ ན་པའི་ས་བོན་རིགས་འ ་ ་མ་ ་མ་ལ་བ ེན་ནས་ ི་མ་ ི་མ་འ ང་བ་ ེ། ཐོག་མ་མེད་པའི་
ས་ནས་འ ག་པ་ཞེས་ ་བའི་དོན་ཏོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ག མ་པ་བདག་འཛན་ཅན་ ོལ་བའི་ ང་ལས་དགག་པ་ལ། དགག་པ་དངོས། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། མ་མཐོང་
བའི་ལས་ཞིག་པས་ཐར་པ་དགག །བདག་གི་ ས་པ་ ོར་བ་དགག །འཁོར་བ་མི་ ིད་པར་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ལ་ལ་དག་ན་རེ། བདག་ཡོད་པ་ཉིད་དང་། དེའི་ཐར་པ་ཡང་ ང་ལས་ བ་པ་ཡིན་པ་དང་། ཐར་པ་
དེའང་གཅིག་ ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ནམ་ཡང་མེད་པར་འ ར་བ་མ་ཡིན་ལ། འཁོར་བའི་བདེ་བ་ མ་
པར་ཆད་པ་དང་ ན་པ་ཡིན་པས།

དེ་ལས་ཡོངས་ ་མི་ ེ་བ་དེའང་དབང་བ ར་བའི་ཆོ་ག་ལས་ བ་པའི་རིག་

གས་ ་ི ོམ་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་དོ། །
དེ་ ད་ འང་།
དབང་པོ་ལས་འདས་རེག་ ་མིན། །
དངོས་པོ་མིག་གི་མཐོང་བ་ཡི། །
ང་ ོང་དེ་དག་ཚག་ལ་ནི། །
ེས་ ་དཔག་པས་གནོད་མ་ཡིན། །
ེས་ ས་མ་ ས་པའི་ཚག་ལ་ཡང་ངོ་། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
དེ་ཡང་མི་རིགས་སོ་ཞེས་བཤད་པ།

ང་ནི་དེ་ འི་དངོས་ཡིན་པའི། །

་མ་མཐོང་བ་ མས་ལ་ནི། །

ང་ཙམ་ ིས་ནི་ ོལ་བར་ཡང་། །

་བ་ཡོངས་ ་མ ་ དེ ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

གང་དག་ ོག་པ་དང་ ན་པ་ ོལ་བར་འདོད་པ་ མས་ལ་དབང་ ག་གིས་དབང་བ ར་བའི་ ང་

ཙམ་(༡༢༦ན) ིས་ནི་ ོལ་བར་ཡང་ ་བའི་ ང་དེ་ནི་ ོགས་པ་དང་ ན་པར་ཡོངས་ ་མ ་བར་ ེད་པའི་ ང་མ་
ཡིན་ཏེ།

ང་རང་གི་བ ོད་ འི་དོན་ནི་བདེན་པ་དེ་ ་ འི་དངོས་པོ་ཅན་ཡིན་པའི་ ་མཚན་ཚད་མས་མ་མཐོང་

བའི་ ིར།
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ལ་དབང་བ ར་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་དང་འ ེལ་བ་ལས་ ་ ་ལ་
སོགས་པ་མི་ ེ་བའི་ཆོས་ཅན་ ་མཐོང་བས་འདིར་ཡང་མ ངས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ས་བོན་སོགས་ བ་ཆོ་ག་ནི། །

ེས་ ་མི་བ ེད་པར་ ས་མིན། །

ཏིལ་མར་བ ས་དང་མེས་བ ེགས་སོགས། །
ལས་ ང་ ོལ་བར་ཐལ་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་མ ངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

གས་བཏབ་པས་ས་བོན་ལ་སོགས་པས་ ་ ་མི་བ ེད་པར་

བ་པའི་ཆོ་ག་ནི་ ེས་ ་ ེ་བ་ ི་མར་མི་བ ེད་པར་ ས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
འོ་ན་ ེས་ ་ལ་ཏིལ་མར་ ིས་བ ས་པ་དང་། མེས་བ ེགས་པ་དང་།

ེ་མར་ ས་པ་དང་། བཙས་པ་དང་

བཏགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ ང་ ོལ་བ་ཐོབ་པར་ཐལ། ས་བོན་ལ་ཏིལ་མར་བ ས་པ་ལ་སོགས་པས་ ་ ་མི་
བ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

ར་ ་ི བ་དག་ ས
ི ་ཡང་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ འི་ ིག་པ་ ་མས་ ངས་ཏེ་ ིན་ ེག་ ས་པ་ལས་ཟད་པར་འ ར་ཏེ།

་ ིར་ ང་ལ་

བ ར་བ་ན་ ར་ ང་ཁར་ ི་བ་དག་ལས་ ིས་ཡང་བར་མཐོང་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ིག་པ་བཅོམ་པར་ ས་པ་མིན། །

འདི་ཡི་ ་ི ཉིད་མེད་ ར་ ི། །

ས་ཅན་མིན་ ར
ི ་ ིག་ ་ི མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ིན་(༡༢༦བ) ེག་ ས་པའི་ ེས་ ་ ར་ ང་ཁར་ ི་བ་ ིས་ཡང་བར་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་ ིག་པ་

བཅོམ་པར་ ས་པར་བ བ་ ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ིན་ ེག་གིས་མེས་ག ངས་པ་ལས་ ེས་ ་འདི་ཡི་ ས་ ི་ ི་བ་
་དང་ས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ ང་ཟད་མེད་པར་འ ར་ ི།

ས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ན་སེམས་ ི་ ིག་པ་ནི་ ང་

གིས་གཞལ་བར་ ་བའི་ ི་བ་དང་ཡང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ངས་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དབང་ ག་གི་དབང་ལ་སོགས་པ་ལམ་མ་ཡིན་ན།

ེད་

འི ང་བདག་མེད་པ་ལམ་མ་ཡིན་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ལོག་ཤེས་དང་ནི་དེ་ལས་ ང་། །

ེད་པ་སེམས་པའི་དབང་དག་གིས། །

དམན་གནས་འ ོ་བ་ ེ་བ་ཡིན། །
དེ་ ར
ི ་དེ་བཅད་འ ོ་མི་འ ར། །

དེ་ཙམ་ལས་ནི་འ ང་བའི་ ར
ི །།
ེ་ལ་དེ་དག་ཉིད་ ས་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ག་བ ལ་ལ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་བདེ་བར་འཛན་པའི་ལོག་པའི་ཤེས་པ་དང་ནི་དེ་ལས་ ང་བའི་འཁོར་

བ་དོན་གཉེར་ ི་ ེད་པ་དང་མ ངས་པར་ ན་པའི་སེམས་པ་ནི་འཁོར་བར་ ེ་བའི་ ་ཡིན་ཏེ།

དེའི་དབང་དག་

གིས་དམན་པའི་གནས་མངལ་ལ་སོགས་པ་གནས་ ་ཉེ་བར་འ ོ་བ་དང་ ེ་བར་འ ར་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེས་
ན་ལོག་ ེད་འཁོར་བའི་ ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར།

བདག་མེད་པར་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེས་ལོག་ ེད་དེ་བཅད་ཅིང་

བཅོམ་ན་འཁོར་བར་འ ོ་བར་མི་འ ར་ལ། ལོག་ ེད་དེ་ཙམ་ལས་ནི་འཁོར་བ་འ ང་བའི་ ིར། འཁོར་བར་ ེ་བ་
ལ་ལོག་ ེད་དེ་དག་ཉིད་འཁོར་བ་བ ེད་པའི་ ས་པ་དང་ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཞན་དག་ན་རེ། ོན་(༡༢༧ན) ས་པའི་ལས་ ང་འཁོར་བར་ ེ་བའི་ ར་ཡོད་པའི་ ིར། ཇི་ ར་ན་འཁོར་བ་
དེ་ལོག་ ེད་དེ་ཙམ་ལས་ ང་བའི་ངང་ ལ་ཉིད་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

སེམས་པ་དེ་དག་རང་ཉིད་ལས། །

ཡིན་ ར
ི ་ ེ་ ་ཉམས་པ་ཉིད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། སེམས་པ་དེ་དག་མ་ཡིན་པའི་འདས་པའི་ལས་འཁོར་བའི་ ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་འཁོར་བའི་ ར་
ར་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་དབང་ ག་གི་དབང་བ ར་ནི་ཐར་པའི་ལམ་མ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བར་ ེ་བའི་
་ལོག་ ེད་ནམ་ཡང་ཉམས་པར་ ས་པ་མེད་པའི་ ིར།
ག མ་པ་མ་མཐོང་བའི་ལས་ཞིག་པས་ཐར་པ་དགག་པ་ལ། འགོག་ ེད་ ི་རིགས་པ་དངོས། བདག་གི་ཡོན་
ཏན་དང་ཚགས་པ་དགག །གཏན་ཚགས་མ་ བ་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

འ ོ་དང་ ོགས་ ེན་ དེ ་པ་ཡིན། །
དེ་ནི་མ་མཐོང་བ་ལས་ ར། །

མ་མཐོང་ཞིག་ ར
ི ་འ ོ་བ་མེད། །

དེས་ན་འ ་ དེ ་སེམས་པ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གནས་ལས་གནས་གཞན་ ་འ ོ་བར་ ེད་པ་དང་།
པའི་ ེན་ནམ་ ་ ེད་པ་ནི་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ མས་ཡིན་ལ།

ལ་ག གས་ལ་སོགས་པ་ ོགས་

ེད་པ་དེ་ནི་མ་མཐོང་བའི་ཆོས་དང་ཆོས་

མ་ཡིན་པའི་ལས་གང་ཡང་ ང་བ་ལས་ ེ་བར་འ ར་བས་དབང་བ ར་ ི་ཆོ་གས་མ་མཐོང་བའི་ལས་ཞིག་པར་
ས་པའི་ ིར། དབང་བ ར་དང་ ན་པའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དམན་པའི་གནས་ ་འ ོ་བ་མེད་དོ། །
དེས་ན་མ་མཐོང་བའི་ལས་དེ་ནི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ཉི་ འི་ ེས་ ་འ ག་ (༡༢༧བ)པས་བ ེད་ ས་པའི་
འ ་ ེད་ཡིན་ ི། ེད་ཅག་འདོད་པའི་ལོག་ ེད་དང་མ ངས་ ན་ ི་སེམས་པ་མིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཡོད་དང་མེད་པའི་ ེས་འ ག་ ར
ི །།
དེ ་པ་བ ེད་ལ་ ོ་ཡི་ནི། །

ས་མཐོང་གཞན་ ི་མ་ཡིན་ན། །

དེ་ཡོད་དེ་དག་ཅིས་མི་འ ོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ལོག་པའི་ཤེས་པ་ ེད་པ་དང་མ ངས་པར་ ན་པའི་ ོ་ནི་ཕན་འདོགས་ ེད་ ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་
ེས་ ་འ ག་པ་དང་ ོག་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།

ེད་པ་དབང་པོ་ ག་བ ེད་པ་ལ་ལོག་ ེད་ ི་ ོའ་ནི་ ས་པ་

མཐོང་བ་ཡིན་ ི། གཞན་མ་མཐོང་བའི་ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ཉི་ འི་ ེས་ ་འ ག་པའི་འ ་ ེད་ ིས་བ ེད་
པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དབང་བ ར་ཐོབ་ ང་ལོག་ ེད་དེ་ཡོད་པའི་ ིར། ེད་པ་དབང་པོ་དེ་དག་འཁོར་བར་ཅིས་
མི་འ ོ་ ེ་འ ོ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
གཉིས་པ་བདག་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཚགས་པ་དགག་པ་ལ། ལ་ལ་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དེ་དག་ ས་མེད་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ལོག་ ེད་དང་བདག་གི་ཡོན་ཏན་ ི་ཚགས་པ་འཁོར་བའི་ ་ཡིན་ལ། དེའང་དབང་བ ར་
ི་བཅོམ་པས་དེ་དག་བ ེད་པ་ལ་ ས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དབང་སོགས་ ས་མ་ཐག་དེ་དག །

སེམས་པའི་དབང་གིས་འཛན་དང་འ ག །
གཡེང་དང་འགོག་པ་མེད་པར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་ན་དབང་བ ར་བ་དང་ ོལ་བར་ ེད་པའི་ཐབས་ གས་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པར་ ས་མ་
ཐག་པའི་ ེས་ ་དེ་དག་ལོག་ ེད་དང་མ ངས་པར་ ན་པའི་སེམས་པའི་དབང་གིས་ ལ་འཛན་པ་དང་།
(༡༢༨ན) ལ་རང་གར་འ ག་པ་བ ོག་པ་དང་མངོན་པར་འདོད་པའི་ ལ་ལ་འ ག་པ་དང་གཡེང་བ་མི་མཉམ་
པར་འ ག་པ་དང་འགོག་པའི་འཇིག་པ་ ེ་དེ་དག་མེད་པར་འ ར་ཏེ། དབང་བ ར་མ་ཐག་ ་ལོག་ ེད་དང་བདག་
གི་ཡོན་ཏན་ ི་ཚགས་པ་ མས་ ་ི ས་པ་བཅོམ་པར་ ས་པས་ ོ་ཉམས་པའི་ ིར་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ་ནི།
འཛན་འཕེལ་འ ག་དང་འགོག་པ་དག །
སེམས་དཔས་འ ར་ ིས་དབང་གིས་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། རང་གི་ ལ་ལ་འ ག་པ་ལ་བ ོག་པ་མེད་པར་འཛན་པའོ། །འཕེན་པ་ནི་རང་གི་ ལ་ལ་འ ག་པར་

ེད་པའོ། །འ ག་པ་བ ན་པ་ལ་སོགས་པས་ ོ་ནི་འ ར་བ་བ ེད་པའོ། །འགོག་པ་ནི་ ོའ་ ེས་ ་མ ན་པ་ཡོད་
ན་ཡང་འ ག་པ་ ོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

ཅི་ ེ་དེ་ཚ་ ོ་མེད་ ར
ི །།
མི་འ ར།
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ཅི་ ེ་ཡང་དབང་བ ར་བ་ ས་མ་ཐག་ ་གཡེང་བ་དང་འགོག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ ང་འཆི་བའི་

ས་དེའི་ཚ་ལོག་ ེད་ལ་སོགས་པའི་ ོ་མེད་པའི་ ིར། ེད་པ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་འཕེན་པར་མི་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
དེའི་དབང་སོགས་འཕེན་པའི་ ོ་ཅིའི་ ིར་མེད་ཅེས་ ི་བར་ འོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

ི་མ་ མས་ ིས་ ོ། །

མཚམས་ ོར་དེ་ མས་ ས་མེད་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ལོག་པའི་ཤེས་པ་བདག་ ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་ ི་མ་ མས་ ིས་ ོའམ་གནས་
བས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་དབང་མ་བ ར་བས་དབང་པོ་སོགས་ ིད་པར་མཚམས་ ོར་བར་ ེད་པ་ཡིན་ལ།
དབང་བ ར་བར་ ས་ན་ནི་ ི་(༡༢༨བ)མའི་དབང་གིས་དབང་པོ་དེ་ མས་ ིད་པར་མཚམས་ ོར་བའི་ ས་པ་
མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གསོན་པ་ཉིད་ནའང་ ས་མེད་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་དབང་བ ར་ཐོབ་པའི་ ེས་ ་ནི་གསོན་པའི་གནས་ བས་ཉིད་ནའང་ལོག་ ེད་ལ་སོགས་པའི་
ི་མ་ མས་ ས
ི ་ ོས་དབང་པོ་ ི་མ་མཚམས་ ོར་བའི་ ས་པ་མེད་པར་འ ར་ཏེ། གསོན་པའི་གནས་ནས་དབང་
གིས་ལོག་ ེད་ ་ི ས་པ་བཅོམ་པའི་ ིར། དེས་ན་དབང་བ ར་མ་ཐག་ ་ ོལ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་པ་ ན་ ིའ།ོ །
འདོད་པར་ཡང་མི་ ས་སོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

གཉེན་པོ་དང་ནི་རང་གི་ ག
ོ ས། །

འཕེལ་ན་འ ིབ་དང་འཕེལ་བའི་ ར
ི །།
ཉེས་ ན་རང་གི་ས་བོན་ཅན། །

དབང་བ ར་བ་ལས་ ོག་པ་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

འདི་ ར་གཉེན་པོ་བདག་མེད་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ལོག་ ེད་རང་གི་ ོགས་ ལ་བཞིན་མ་

ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་ ེད་པ་འཕེལ་ན་གོ་རིམ་བཞིན་ ་འ ིབ་པ་དང་འཕེལ་བའི་ ིར།

ཉེས་པའི་ ན་ ལ་བཞིན་མ་

ཡིན་པ་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ མས་ནི་རང་གི་ས་བོན་རིགས་འ ་ ་མ་ལས་འ ང་བ་ཅན་ཡིན་པས། དེ་དག་མ་བཅོམ་
པར་དབང་བ ར་བ་ཙམ་ལས་ ོག་པ་མེད་དོ་ཞེས་པ་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
བཞི་པ་བདག་གི་ ས་པ་ ར་བ་དགག་པ་ལ། བདག་ ར་མི་རིགས་པ། བདག་མེད་པ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ལ་ལ་དག་ན་རེ། བདག་གིས་ལོག་ ེད་ལ་སོགས་བ ེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ག་ལ་བ ོས་པ་མེད་པའི་ ར
ི །།

རིམ་ ིས་ ེད་པར་ དེ ་པ་དང་། །
དེ ་དང་མི་ དེ ་པ་དག་ནི། །

འ ་བའི་བདག་ཉིད་ དེ ་པ་འགལ། །

་དང་འ ས་(༡༢༩ན) འང་གཅིག་པར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། བདག་ ག་པ་ནི་ ་ ེན་ལ་བ ོས་པ་མེད་པའི་ ག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། འ ས་ ་རིམ་ ིས་ ེད་པར་
ེད་པ་འགལ་བར་འ ར་བ་དང་། གཞན་ཡང་འ ས་ ་ ེད་པའི་བདག་དང་། འ ས་ ་མི་ ེད་པའི་བདག་ ག་
པ་དག་ནི་ ེན་ལ་མི་བ ོས་པའི་ ག་པར་འ ་བའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།
འ ས་ ་ ེད་པ་འགལ་བར་ཐལ་ལོ་ཞེས།
ཇི་ ར་དངོས་དེ་ ་ཡིན་པ། །
དེ་ ར་དེ་ཉིད་གང་གི་ཚ། །
་མིན་དེ་ནི་གང་གི་འ ར། །

འ ས་ ་མི་ ེད་པའི་ ས་ནའང་

ཞེས་ ་བའི་ བས་ ་ ས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
འི་གནས་ བས་ ་ི བདག་དང་།

འ ས་ ་ལོངས་ ོད་པའི་གནས་ བས་ ི་བདག་གཉིས་གཅིག་པར་

འ ར་ཏེ། དེ་གཉིས་བདག་ ག་པ་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་དག་དེ་ལས་ཐ་དད་ན། །

དེ ་པོ་ཟ་པོ་ཉམས་པར་འ ར། །
ས་པ་ཡང་ནི་འ བ་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ལས་གསོག་པ་པོ་དང་ མ་ ིན་ལོངས་ ོད་པ་པོའ་བདག་དེ་དག་ནི་ལས་གསོག་པ་པོ་དང་ མ་ ིན་
ལོངས་ ོད་པ་པོ་དེ་ལས་འ ེལ་བ་མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ ིར་ན། ལས་ ེད་པ་པོ་དང་ མ་ ིན་ཟ་བ་པོ་ཡིན་པ་
ཉམས་པར་འ ར་ལ། དེར་མ་ཟད་བདག་ ག་པ་ཆོས་ཅན། འ ས་ ་མི་བ ེད་པར་ཐལ། འ ས་ ་བ ེད་པའི་
ས་པ་ཡང་ནི་ཚད་མས་ བ་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་བདག་མེད་པ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། བདག་འགའ་ཞིག་ ང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་
ཚ་གཞན་ ིས་ ན་པ་དང་། གཞན་ ིས་ ས་པ་གཞན་(༡༢༩བ) ིས་ལོངས་ ོད་པ་དང་། བདག་གིས་ཉམས་ ་
ོང་བའི་ ན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཞན་ཐེ་ཚམ་ཟ་བ་གཞན་ ིས་ངེས་པ་དང་། གཞན་ ིས་མཐོང་བ་གཞན་ ིས་
ངོ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གཞན་ ིས་ ན་དང་ལོངས་ ོད་སོགས། །
ཐལ་བ་གནོད་ དེ ་མ་ཡིན་ཏེ། །

འགའི་ཡང་ ན་པ་མེད་པའི་ ར
ི །།
དེས་ན་ ོང་ལས་ ན་པ་འ ང་། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གཞན་ ིས་ཉམས་ ་ ོང་བ་གཞན་ ིས་ ན་པ་དང་། གཞན་ ིས་ ས་པ་གཞན་ ིས་ལོངས་ ོད་

པ་དང་། བདག་གིས་ ོང་བ་བདག་གིས་ ན་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པར་ཐལ། བདག་མེད་པའི་ ིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་བ་དེ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གནོད་ ེད་མ་ཡིན་ཏེ།

ག་པའི་བདག་འགའི་ཡང་ ར་ཉམས་ ་ ོང་བ་ ིས་ ན་པ་

མེད་པས་འདོད་ལན་ཐེབས་པའི་ ིར། དེས་ན་ ག་པའི་བདག་མེད་ ང་རང་གི་ཉམས་ ་ ོང་བ་ ད་གཞན་ ིས་
ན་པ་མ་ཡིན་ ི། རང་གི་ ར་ཉམས་ ་ ོང་བ་ལས་ ིས་ ན་པ་འ ང་བ་ཡིན་ནོ། །
་པ་འཁོར་བ་མི་ ིད་པ་དགག་པ་ལ། དགག་པ་དངོས། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། དཀའ་ བ་ ིས་ ོལ་བ་དགག་
པའོ། །
དང་པོ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། བདག་མེད་པས་འཁོར་བར་འ ག་པའང་མེད་པར་འ ར་ཏེ། བདག་མེད་ན་
འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བ་ཡང་མེད་པའི་ ིར། དེས་ན་འཁོར་བ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བདེན་པ་བཞི་ལ་བ ན་པ་དང་། །

བདེ་དང་ང་དང་ངའི་ཞེས་སོགས། །
ཡང་དག་མིན་པ་ མ་བ ་ ག །

ོ་བཏགས་ནས་ནི་ཡོངས་ ་ ེད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འཁོར་བའི་ ་ཡོད་པའི་ ིར། (༡༣༠ན)འཁོར་བ་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ ར་འཕགས་པའི་བདེན་
པ་བཞི་པོའ་ མ་པ་བ ་ ག་ལས་ ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ་ལ་མི་ ག་པ་ལས་ ོག་ ེ་ ག་ཅིང་བ ན་པར་ ོ་
འདོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ ་ ག་བ ལ་ལ་བདེ་བ་དང་། བདག་མེད་པ་ལ་ང་དང་།

ོང་པ་ཉིད་ལ་ངའི་ཞེས་ ོ་

འདོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ ་ ན་འ ང་གི་བདེན་པ་ལ་ ་མ་ཡིན་པ་དང་། ན་འ ང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། རབ་ ་
ེ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་།
དང་།

ེན་མ་ཡིན་ཅེས་དང་། འགོག་པའི་བདེན་པ་ལ་འགོག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཞི་བ་མ་ཡིན་པ་

་ནོམ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ངེས་པར་འ ང་བ་མ་ཡིན་ཅེས་དང་། ལམ་ ི་བདེན་པ་ལ་ལམ་མ་ཡིན་པ་དང་།

རིགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།

བ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ངེས་པར་འ ིན་པ་མ་ཡིན་ཅེས་སོགས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་

ིན་ཅི་ལོག་ མ་པ་བ ་ ག་ ་ ོ་བཏགས་ནས་ནི་ ག་པ་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པར་ཡོངས་ ་ ེད་པ་དེ་འ ང་
བས་ན་ལོག་ ེད་གཉིས་འཁོར་བའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་འ ང་གནས་ནི།

ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ོ་བཏགས་པ་ཉིད་འཁོར་བ་ཡིན་ ི། དོན་དམ་པ་ནི་འཁོར་བ་མེད་དོ། །ཡང་
དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ མ་པ་བ ་ ག་པོ་ ོ་བཏགས་པའི་རང་བཞིན་ཡོངས་ ་ ེད་པ་ཅན་ལས་ ི་འཁོར་
བར་ ོམ་པ་ཡིན་ ི། གཞན་ ་ནི་འཁོར་བ་ ིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ལམ་གཉེན་པོའ་ ོགས་ཉིད་ ་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ཉིད་ལ་ནི་དེ་འགལ་དོན། །

དེ་ཉིད་ མ་པ་ ེས་ ོགས་ཅན། །

ལེགས་བ ོམས་ཡང་དག་ ་བ་ཡིས། །

ེད་པ་ ེས་འ ངས་བཅས་འཇོམས་ ེད། །

ཅེས་(༡༣༠བ) ོས་ཏེ། བདེན་པ་བཞི་པོ་དེ་ཉིད་ལ་ནི་ ག་པ་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་དང་འགལ་བའི་དོན་
འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་དེ་ཉིད་ ་ི མ་པ་མི་ ག་པ་དང་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པ་བ ་ ག་ ེས་ ་ ོགས་
པ་ཅན་ ི་བདག་མེད་པར་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལེགས་པར་བ ོམས་པ་བདག་མེད་པ་མངོན་ མ་ ་ཡང་དག་པར་
མཐོང་བའི་ ་བ་དེ་འཁོར་བ་ ོང་ ེད་ ་ི གཉེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

མ་རིག་པ་དངོས་ ་བཅོམ་པའི་ ོ་ནས་ ེད་པ་དང་།

དེའི་ ེས་འ ངས་ ག་བ ལ་ ི་ ར་ ར་པའི་སེར་ ་དང་ ག་དོག་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་
འཇོམས་པར་ ེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ན་ནི།
མ་རིག་པ་མཐའ་དག་ལོག་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ལ་མངོན་ ་ ེད་པར་འ ར་རོ། །
དེའི་ ིར། དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བས་ ེད་པ་ལོག་པ་ནི་ཐར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ལས་དང་ ས་ཡོད་པའི་ ིར་ ེད་པ་ ངས་པ་ཇི་ ར་ཐར་པར་
འ ར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ལས་དང་ ས་དག་གནས་ན་ཡང་། །
གཅིག་མེད་ ར
ི ་ན་ ་ག མ་ཅན། །

ེ་བ་ ིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །

ས་བོན་མེད་པར་ ་ ་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

འདི་ ར་འཁོར་བའི་ འི་གཙ་བོ་ ེད་པ་ ངས་པའི་ ེས་ ་ལ་ལས་དང་ ས་དག་གནས་ན་ཡང་

ལས་དང་ ས་དང་ ེད་པ་ ེ་ ་ག མ་པ་ཅན་ ་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ ེད་པ་མེད་པའི་ ིར་ན།

ར་ཡང་འཁོར་

བར་ ེ་བ་ལེན་ ིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ས་བོན་མེད་པར་ ་ ད་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ ང་ ་ ་མི་འ ང་བ་
བཞིན་ནོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

འོ་ན་ ་ག མ་ལས་ ེད་པ་ ངས་(༡༣༡ན)པས་ ོལ་ན་ལས་དང་ ས་ ང་ ་ཡིན་པའི་

ིར། འདི་དག་ཟད་པ་ལས་ ང་ ོལ་བར་ ་རིགས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ལས་དང་ ས་དག་ ོང་མིན་ཏེ། །
གཉེན་པོ་དག་ནི་མེད་ ར
ི ་དང་། །
ས་མེད་ ར
ི ་རོ་ ེད་པ་ནི། །

ཡོད་ན་ ར་ཡང་འ ང་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོལ་བར་འདོད་པའི་ ེས་ ་ ོགས་པ་དང་ ན་པ་ནི་ ོལ་བའི་ཆེད་ ་ལས་དང་ ས་དག་ ོང་བའི་

གཉེན་པོ་ལ་འབད་ ོལ་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ེད་པ་མ་བཅོམ་པར་ལས་དང་ ས་ ་བ་ནས་ད ང་བར་ ས་པའི་

གཉེན་པོ་དག་ནི་ཚད་མས་ ོགས་པ་མེད་པའི་ ིར་དང་།

ེད་པ་མ་ ངས་ན་ལས་དང་ ས་ ་བ་ནས་ ོང་བའི་

ས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་ ེད་པ་མ་ ངས་པར་ནི་ཡོད་ན། ལས་དང་ ས་དག་ལན་གཅིག་ ངས་ ང་ ར་ཡང་འ ང་བའི་
ིར་རོ་ཞེས་ ས་སོ། །
ན་ལས་ནི།
ེད་པ་བ ོག་པ་མ་གཏོགས་པར་ལས་དང་ ས་དག་གི་གཉེན་པོ་གཞན་ནི་ཡོད་དོ། །ཞེས་ག ངས་སོ།
།

གཞན་དག་ན་རེ།

གཉིས་ཟད་དོན་ ་འབད་ན་ཡང་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ལས་དང་ ེད་པ་གཉིས་ཀ་ཟད་པའི་དོན་ ་འབད་པར་ ེད་དོ་ཞེ་ན་ཡང་།
བཤད་པ།

ལས་ཟད་ བ་པ་དོན་མེད་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེད་པ་ཟད་པར་ ེད་པའི་གཉེན་པོ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ལས་ཟད་པར་ ེད་པའི་གཉེན་པོ་ལ་ངལ་

ཞིང་ བ་པར་ ེད་པ་དོན་མེད་ཡིན་ཏེ། ེད་པ་མ་ ངས་པར་ལས་ ོང་མི་ ས་ཤིང་ ར་ཡང་འ ང་བ་དང་། ེད་
པ་ ངས་ན་ལས་ ོང་མི་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དཀའ་ བ་ ས
ི ་ ོལ་བ་དགག་པ་ལ།

དཀའ་ བ་གཅིག་གིས་ལས་ཐམས་(༡༣༡བ)ཅད་ཟད་པ་

དགག །ལས་ ་ི ས་པ་འ ེས་པ་དགག །དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ནམ་མཁའི་གོས་ཅན་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།

ས་ག ང་བས་ ོན་ ས་པའི་ལས་ ི་འ ས་ ་ལོངས་

ོད་པའི་ ོ་ནས་ཟད་པ་དང་། མ་འོངས་པའི་ལས་གསར་པ་མ་བསགས་པའི་བར་ ་ ོལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་
ཁ་ཅིག་ནི་དཀའ་ བ་ ས
ི ་ག ང་བ་ ོམ་པ་ལས་མི་འདོད་པ་ཉམས་ ་ ོང་བ་ནི་ལས་ ི་འ ས་ ་མ་ཡིན་ན།
གང་ལས་དེའི་འ ས་ ་ལོངས་ ོད་པས་ཟད་པ་མིན་ཏེ། འདོད་པའི་དབང་གིས་འ ག་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ཟེར་མོད་
།ི དེ་ ར་ཡིན་ན་ ེས་ འི་ ེད་པས་བ བས་པའི་ ལ་ ིད་ ང་ལས་ ི་འ ས་ ་ཡིན་པར་མི་འ ར་རོ། །
དེ་བས་ན་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་ ང་ཟད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལས་ ི་འ ས་ ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ ད་ འང་འཕགས་པ་གནས་བ ན་པའི་ ང་ལས།
བདེ་འ ོ་འམ་ནི་ངན་འ ོ་ཡང་། །
ེ་མཆེད་ ་ཡི་ ེན་ཅན་ ི། །
སེམས་ནི་མི་འདོད་ ེ་གང་གི། །
ིག་པའི་ལས་ ་ི འ ས་ ར་འདོད། །ཅེས་བཤད་པ་ ་ འོ། །
དེས་ན་དཀའ་ བ་ ་ི ག ང་བ་གཅིག་གིས་ལས་ ་ཚགས་ ི་འ ས་ ་ ་ཚགས་ཟད་པར་ ེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
བ ན་པའི་ ིར།

འ ས་ ་ ་ཚགས་མཐོང་བའི་ ར
ི །།
ལས་ མས་ ས་པ་ཐ་དད་ ། །

ེས་དཔོག་དེས་ན་དཀའ་ བ་ ི། །

ཉོན་མོངས་དངོས་གཅིག་གིས་མི་འཛད། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ལོངས་ ོད་ཆེན་པོ་དང་ ང་ ་དང་ནད་དང་ནད་མེད་པ་དང་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ལ་སོགས་པ་

ཚང་བ་དང་མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ ་ི འ ས་ ་ ་ཚགས་པ་འ ང་བར་ ང་ཞིང་མཐོང་བའི་ ིར།

ེས་

(༡༣༢ན) འི་ ད་ ་ི ལས་ མས་འ ས་ ་ ་མ་འ ིན་པའི་ ས་པ་ཐ་དད་ཅན་ ་ ེས་ ་དཔོག་པར་ ས་པ་ཡིན་
ལ།

འ ས་ ་ ་ཚགས་འ ིན་པར་ ས་པའི་ལས་དེ་དག་གི་འ ས་ ་ ་ཚགས་ཉམས་ ་ ོང་བར་འ ར་བ་

དེས་ན་དཀའ་ བ་ ་ི ཉོན་མོངས་ ་ི དངོས་པོ་གཅིག་གིས་ལས་ ི་འ ས་ ་ཐམས་ཅད་ལོངས་ ོད་པའི་ ོ་ནས་
ལས་ཐམས་ཅད་མི་འཛད་ཅིང་ཟད་པར་མི་རིགས་སོ། །དཔེར་ན། ཀོ་ ་བའི་ ་ ་བ ེད་པའི་ ས་པ་བཅོམ་པས་
ནས་དང་ ་ འི་ ་ ་བ ེད་པའི་ ས་པ་བཅོམ་པར་མི་འ ར་བ་བཞིན་ནོ། །
བ་པ་མ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།

མ་འགས་དེ་བ ེད་འ ས་ ་ནི། །

ང་འ ར་རིགས་མི་མ ན་ཅན་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ བ་ ིས་ ས་ག ང་བའི་ མ་པ་འགས་དེ་ ་ འི་ ག་བ ལ་དེ་

ེད་པར་ ེད་པའི་མི་དགེ་བའི་ལས་ ་ི འ ས་ ་ནི་ ང་ ར་འ ར་བར་ ས་པ་ཙམ་ཡིན་ ི།

མི་དགེ་བ་དང་

རིགས་མི་མ ན་པ་ཅན་ ི་དགེ་བའི་ལས་ ་ི འ ས་ ་ཟད་པར་ ས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ན་ལས་ནི།
གང་གི་ ིར། མ་འགས་དེ་བ ེད་འ ས་ ་ནི། ། ང་འ ར་རིགས་མི་མ ན་ཅན་མིན། །འ ས་ ་
ཉམས་ ་ ོང་བས་ནི། །ཞེས་འདོན་པར་མཛད་ནས་ལས་གང་གིས་དེའི་རིགས་ཅན་ཉིད་ ི་འ ས་ ་ཉེ་
བར་བ ེད་པར་ ་བའི་ ིར་འ ས་ ་དེའི་ཆ་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ ིར། ལས་དེས་བ ེད་པའི་འ ས་ ་
ཉིད་ཉམས་པར་འ ར་ ི། དེ་དང་མི་མ ན་པའི་འ ས་ ་ནི་འ ིབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ང་ངོ་། །

ོབ་དཔོན་ ལ་བ་ཅན་ ི་འ ེལ་པ་ལས།
ཤིན་ ་བ ལ་དཀའི་(༡༣༢བ)ལས་ མས་ ས་པ་ནི། །
བདག་ཉིད་ མ་པར་ ད་པས་བ བ་པར་འ ར། །
བཤགས་དང་ ོམ་པར་ ེད་པ་དེ་དག་གིས། །
བ ན་ ་ ངས་ནས་བཏོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་བདག་ ད་པ་དང་།

བཤགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ མ་པ་འགས་ ང་བའམ་གནས་ བས་ ི་ལས་ཟད་པའི་

ཡིན་ ི། རིགས་མི་མ ན་པ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ལས་ ་ི ས་པ་འ ེས་པ་དགག་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

ཅིས་ཏེ་དཀའ་ བ་ ས་པ་ཡིས། །
ས་པ་འ ེས་པ་ཟད་པ་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ཅིས་ཏེ་ཡང་དཀའ་ བ་ ་ི ས་པ་ཡིས་ལས་ ི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་འ ས་ ་གཅིག་འ ིན་ ས་ ་
འ ེས་པར་ ས་ཏེ་འ ས་ ་གཅིག་པོ་ ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ས་ ི་ག ང་བས་ཟད་པར་ ེད་པ་ཡིན་ཅེ་ན།
རེ་ཞིག་ ས་པ་འ ེས་པར་འདོད་པའི་ ོགས་ལ་ ོན་འདི་འ ར་ཏེ།

ཉོན་མོངས་ཆ་འགའ་ ོང་བའམ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དཀའ་ བ་ཅན་ ི་ ེས་ ་དཀའ་ བ་ ི་ ས་པ་འ ེས་པར་ ས་པའི་ལས་འ ས་གཅིག་ ོང་བ་ལ་
་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ས་ ་ི ག ང་བ་ ག་པོ་ ོམ་པ་དོན་མེད་པར་འ ར་ཏེ།

བ་ ་གཅིག་བཏོགས་པ་ ་

འི་དཀའ་ བ་ ས
ི ་ག ངས་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཆ་འགས་ ང་དེ་དག་ ོང་བའི་ ིར་ཏེ།

དཀའ་ བ་དེས་ལས་

ཐམས་ཅད་འ ས་ ་དེ་ཙམ་བ ེད་ ས་ ་ ས་པ་འ ེས་པར་ ས་པའི་ ིར།
ས་པ་རགས་པ་ཟད་པར་ ས་པའི་ ོགས་ལ་ཡང་ ོན་ཡོད་དེ།
ར་ ར་པའི་ ག་བ ལ་ཡིན་ནམ་འོན་ཏེ་མ་ཡིན་ ིས་པ་ལ།
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དཀའ་ བ་ཉོན་མོངས་ལས། །(༡༣༣ན)

ས་ ི་ག ང་བ་དེ་ལས་ངན་པའི་འ ས་

གཞན་འདོད་ཉོན་མོངས་ཉིད་ཅེ་ན། །
ཞེས་ཟེར་ཏེ།

གལ་ཏེ།

དཀའ་ བ་ལས་ ར་པའི་ ས་ ི་ག ང་བ་དེ་ལས་ངན་པའི་འ ས་ ར་ ར་པའི་ཉོན་

མོངས་ལས་གཞན་དགེ་བར་འདོད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཉོན་མོངས་མེད་པར་ ན་ ོང་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དཀའ་ བ་ ེད་པའི་ ེས་ ས་དཀའ་ བ་ལས་ ར་པའི་ ས་ ི་ག ང་བས་ལས་ ི་ ས་པ་རགས་
པ་ཟད་པར་ ས་ནས་ལས་ ་ི ག་མ་ ང་ཟད་ ོང་བ་ལ་ ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པ་ ས་ ི་ག ང་བ་ ག་པོ་ ོམ་
པ་དོན་མེད་པར་འ ར་ཏེ།

་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ག་བ ལ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པར་དཀའ་ བ་ ི་ལས་

འ ས་ ན་ ོང་བར་འ ར་བའི་ ིར་ཏེ། ཉོན་མོངས་ ི་ ་ནི་ ག་བ ལ་ ིས་མནར་བ་ཙམ་ལ་བཏགས་པར་ཟད་
།ི འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། དཀའ་ བ་དེ་ལས་ངན་ ི་འ ས་ ར་ ར་པའི་ ག་བ ལ་ ི་ཉོན་མོངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ནི་ལས་འ ས་ཡིན་ ར
ི ་འདིས། །

ས་པ་འ ེས་སོགས་འ ར་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཅེས་ ོས་ཏེ།

་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ས་ ི་ག ང་བ་ ོམ་པའི་དཀའ་ བ་དེ་ནི་མི་དགེ་བའི་

ལས་ ་ི འ ས་ ར་ ར་པའི་ ག་བ ལ་ཉིད་ཡིན་པའམ།

ཡང་ན་ལས་ ི་ མ་ ིན་ ི་འ ས་ ་ཡིན་པའི་ ིར།

འདིས་ལས་ ་ི ས་པ་འ ེས་པར་ ེད་པ་དང་ཟད་པར་ ེད་པ་ལ་སོགས་པར་འ ར་བའི་ལམ་མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

ེད་ ིས་ ང་བདག་མེད་པར་ ོགས་པ་ཉིད་ལས་ཟད་

པའི་ཐབས་ ་འདོད་པ་དང་། ལས་ཟད་པའི་ཐབས་དེ་ལམ་(༡༣༣བ)མ་ཡིན་པར་ཁས་ ངས་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ེ་འདོད་ཉེས་པ་བཅོམ་པའི་ ར
ི །།

གང་ཡང་ ོན་ མས་འགོག་ དེ ་པ། །

དེས་བ ེད་ལས་ལ་ ས་འ ར་ ི། །
ཇི་ ར་ ས་པ་ཉམས་པར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར། མ་འོངས་པ་ན་ལས་ ེ་བར་འདོད་པའི་ཉེས་པ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ས་བོན་
བཅོམ་པ་དེའི་ ིར།

གང་ཡང་ ོན་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ མས་འགོག་པར་ ེད་པ་བདག་མེད་པར་ ོགས་

པའི་ལམ་ མས་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་དེས་བ ེད་པའི་ལས་ ོང་བ་ལ་ ས་པ་དང་ ན་པར་
འ ར་རོ། །
དེ་ ར་ན་ ར་མ་ ས་པའི་ལས་ ོང་བ་ལ་ ས་པ་དང་ ན་པ་ཡིན་ ི།

ཇི་ ར་ན་འདས་པའི་ལས་ ས་པ་

མས་ནི་ཉམས་ཤིང་ཟད་པར་འ ར་ཏེ་མི་འ ར་བ་ཁོ་ནའོ། །
དེ་ལ་འདིར་གལ་ཏེ། འདས་པའི་ལས་ལ་བ ེན་ནས་བ ོད་པ་དེའི་ཚ་མ་ བ་པ་ཡིན་ལ། མ་འོངས་པའི་ལས་ལ་
བ ེན་ནས་ནི་ བ་པ་ལ་བ བ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ན་ལས་ནི།
གང་ཞིག་གདོན་མི་ཟ་བར་འ ས་ ་འ ིན་ ས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བ་ཁོ་ནར་འ ས་ ་
འ ིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་ འང་དཀའ་ བ་ཅན་དག་མངོན་པར་ ོར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ ོབས་ ིས་
འོང་བའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

ེད་པ་ཡོད་ན་ལས་འ ང་བ་བཞིན་ ་ལས་ལས་ ང་ ེད་པ་འ ང་བར་འ ར་ལ། དེ་ ར་

ན་ད ་བཅོམ་པ་ ར་ཡང་འཁོར་བར་ ེ་བར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ལས་ལས་ཉེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །

ོན་ ན་ དེ ་འ ར་བ ོག་ལས་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཉེས་པ་ཟད་པའི་ ེས་ ་(༡༣༤ན)ད ་བཅོམ་པའི་ལས་དེ་ལས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་
ར་ཡང་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ལོག་ ེད་ ་ི ོན་དང་ ན་ན་ ར་ཡང་ལས་གསར་ ་གསོག་པར་ ེད་པར་འ ར་ ི།
ལོག་ ེད་ ་ི ོན་ལས་བ ོག་པའི་ད ་བཅོམ་པ་ ར་ཡང་ལས་གསར་ ་གསོག་པར་ ེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་

ཞེས་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
གཞན་དག་ན་རེ།

ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ ་ལས་གོ་རིམ་བཞིན་ ་འ ས་ ་ཚར་བ་བདེ་བ་དང་ ག་

བ ལ་འ ང་ལ། དེ་དག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་ ང་ ེ་བར་མཐོང་བའི་ ིར། ལས་ལས་ ང་ཉོན་མོངས་པ་
འ ང་ངོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ལོག་པའི་ མ་ ོག་མེད་པར་ནི། །

བདེ་བ་ལས་ ང་འདོད་མི་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཁམས་ག མ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ ལ་བའི་ད ་བཅོམ་པ་ལ་ལོག་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་ང་དང་ངའི་
ཞེས་ ་བ་ ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཡིད་ལ་ ེད་པ་མེད་པར་ནི་ ེ།

དེའི་ ིར།

ཚར་བ་བདེ་བ་ལས་ ང་འདོད་

ཆགས་ ེ་བར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་པ་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
གཉིས་པ་དེ་ལས་རང་དོན་ ན་ཚགས་བདེ་གཤེགས་ བ་པ་ནི།

ོབ་ལས་དེ་ཉིད་དང་བ ན་དང་། །

མ་ ས་ ད་པར་མ ེན་པར་ བ། །

གཤེགས་པ་ ོགས་པའི་དོན་ ར
ི ་ཏེ། །
དེ་ ར
ི ་ ་ི རོལ་པ་དང་ ོབ། །
མི་ ོབ་ལས་ ག་

ཅེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ ོན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ ོབ་པ་ཡིན་པ་ལས་ཏེ་དེའི་ ིར་
བཅོམ་ ན་འདས་དེ་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའང་གང་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལེགས་པར་མ ེན་པ་དང་
ར་མི་ ོག་པར་བ ན་པར་མ ེན་པ་དང་། མ་ ས་པའི་(༡༣༤བ) མ་པའི་ ད་པར་མ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཡོན་
ཏན་ག མ་དང་ ན་པས་བདེ་བར་གཤེགས་པར་ བ་པ་ཡིན་ལ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་ཡང་ ར་ ངས་པའི་
ོ་ནས་བཤད་ཅིང་། འདིར་ ོགས་པའི་དོན་ལ་བཤད་པའི་ ིར་ཏེ། གང་གི་ ིར། དོན་ག མ་དང་ ན་པ་དེའི་ ིར།
བཅོམ་ ན་འདས་ནི་ ངས་པ་དང་ ོགས་པ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

མ ེན་པས་ ི་རོལ་པ་དང་། བ ན་པར་མ ེན་པས་ ོབ་པ་དང་། མ་པ་མ་ ས་པར་མ ེན་པས་འཕགས་པ་ཉན་
ཐོས་དང་རང་སངས་ ས་ ་ི མི་ ོབ་པ་ལས་ ག་ཅིང་ ད་ ་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་དེ་ལས་ ོར་བ་ ན་ཚགས་ ོན་པ་ བ་པ་ནི།

དེ་ཡི་ ར
ི །།

གཞན་དོན་མ ེན་ ོར་དེ་ ོན་པ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དོན་ག མ་མ ེན་པ་དེའི་ ིར་འ ས་ ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་ལས་ ་ ོར་བ་ ན་ མ་ཚགས་
པའི་ ོན་པ་ བ་ ེ།

འི་ ས་ ་གཞན་དོན་མ ེན་པའི་ ིར་ ་བདག་མེད་བ ོམ་པའི་ལམ་ལ་ ོར་བ་གོམས་

པར་མཛད་པའི་ ིར། དེ་ ར་ན་ འི་ ས་ ་ལམ་ལ་གོམས་པར་མཛད་པ་ལ་ ོན་པར་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་དེ་ལས་བསམ་པ་ ན་ཚགས་འ ོ་ལ་ཕན་བཞེད་ བ་པ་ནི།

དེ་ལས་བ ེ་ཡིན་གཞན་དོན་ངོར། །
དོན་ བ་མཛད་པ་མི་འདོར་ ར
ི །།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གཞན་དོན་ ་རང་ཉིད་ལམ་ལ་གོམས་པར་མཛད་པའི་ ོན་པ་དེ་ལས་གཞན་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའི་
བ ེ་བ་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། ག ལ་ ་གཞན་ ི་ངོར་ ོར་བས་བདེན་པ་བཞིའི་གནས་ གས་ ི་དོན་ ོགས་པའི་ལམ་
རང་ ད་ལ་ བ་པར་མཛད་པ་དེ་ཡང་འ ོ་བ་(༡༣༥ན) མས་ཡལ་བར་མི་འདོར་བའི་བ ེ་བ་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ལས་
ང་བའི་ ིར། དཔེར་ན། ་ ་ བ་པས་ས་བོན་ བ་པ་བཞིན་ནོ། །
་པ་དེས་ན་ཚད་མར་ བ་པ་ནི།

བ ེ་བས་ལེགས་དང་ཡེ་ཤེས་ལས། །

བདེན་པ་ག ང་མཛད་ བ་ དེ ་བཅས། །
དེ་ག ང་བར་ཡང་མངོན་ ོར་ ན། །
གང་ ར
ི ་དེས་ན་ཚད་མ་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། བསམ་པ་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་ ོང་བར་བཞེད་པའི་བ ེ་བ་ཆེན་པོ་ ོན་ ་སོང་བས་བདེན་པ་བཞིའི་
གནས་ གས་ ོགས་པའི་ངེས་པར་ལེགས་པའི་ལམ་ ོར་བས་ཉམས་ ་ལེན་ཅིང་ག ལ་ ་གཞན་དག་ལ་ཡང་

ོན་པ་འ ང་ལ།

་བསམ་ ོར་ ན་ མ་ཚགས་པ་གཉིས་པོ་དེ་ལས་ ངས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ ན་ མ་ཚགས་

པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ི ་དང་ཆོས་ ི་ ་གཉིས་འ བ་ཅིང་། བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་ལས་ག ལ་
འི་སེམས་ ་ི ང་བ་དང་འཚམས་པར་བདེན་པ་བཞི་ལ་ ང་དོར་ ེད་པའི་ ལ་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ག ང་བར་
མཛད་པའི་ ོབ་པ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པ་དང་ ལ་པའི་ ་འ བ་པས་ན། འ ས་ ་དོན་གཉིས་ ན་ མ་ཚགས་
པ་ བ་ ེད་ ་ི ་བསམ་ ོར་ ན་ མ་ཚགས་པ་དང་བཅས་པའོ། །དེས་ན། བཅོམ་ ན་འདས་ཆོས་ཅན། ཚད་
མ་ཉིད་ ་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར། རང་ཉིད་ ིས་མངོན་ ་ ས་པའི་ ་འ ས་ ན་ མ་ཚགས་པ་དེ་ག ལ་
་གཞན་དག་ལ་ག ང་པར་ཡང་མཛད་ཅིང་། དེ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་ ོར་ཞིང་འགོད་པ་དང་ ན་པ་དེའི་ ིར།
ག མ་པ་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་ཚད་མའི་ ོ་ནས་བ ོད་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ལ།
(༡༣༥བ)འདས་དེ་ཚད་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ ན་ན།

འོ་ན་བཅོམ་ ན་

ཚད་མ་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་བ ོད་པ་ལ་དགོས་པའམ་ ་ཅི་

ཡོད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ འི་དངོས་ ོན་བ ོད་པ་ནི། །
དེ་ཡི་བ ན་པ་ཉིད་ལས་ནི། །

ཚད་མའི་དེ་ཉིད་ བ་དོན་ཏེ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོབ་དཔོན་ ོགས་ ་ི ང་པོས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་ཚད་མ་དེ་ ་ འི་དངོས་པོར་ ོན་པའི་ ོ་ནས་

བ ོད་པའི་དགོས་པ་ནི་བཅོམ་ ན་འདས་དེའི་བ ན་པའི་ག ང་རབ་ཉིད་ལས་ནི་ཚད་མའི་བ ན་བཅོས་ ན་
ལས་བ ས་ ་ི བ ོད་ ་མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ལ་སོགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཇི་ ར་ག ངས་པ་
དེ་ ར་བཤད་པ་ཡིན་ ི། རང་བཟོར་ ས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ བ་པའི་དོན་ ་ ེ། མངོན་ མ་ལ་སོགས་པ་
མདོ་ལས་ཇི་ ར་ག ངས་པའི་ ལ་ནི་ག ང་སོ་སོའ་ བས་ ་ཤེས་པར་ འོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

མངོན་ མ་ནི་མདོ་ལས་ག ངས་པ་བདེན་མོད་ ི།

ག ངས་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ེས་ ་དཔག་པ་མ་བ ོག་ ར
ི །།

ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ནི་མ་

ང་ཟད་ ེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །

གང་དེ་ཐམས་ཅད་འགག་ཆོས་ཅན། །
ཞེས་སོགས་ མ་པ་ ་མར་ནི། །

འདི་ཡི་ ོར་བའང་མཐོང་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

འདི་ ར་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ནི་བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་མ་བ ོག་ཅིང་མ་བཀག་པའི་ ིར་

ཚད་མར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། ཚད་མར་མི་བཞེད་ན་བ ོག་པར་མཛད་དེ། དཔེར་ན། ཕ་རོལ་བར་ ་ ་བ་ཐམས་ཅད་
ནི་གསོག་ ེ། ང་གཅིག་ ་དེ་ཉིད་ག ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་ལས་ ང་བའི་ཚད་མ་བ ོག་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་
གང་ ང་ཟད་ ེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གང་(༡༣༦ན)ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་འགག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་རང་
བཞིན་ ི་ གས་ཡང་དག་པའི་ ོར་བ་ལ་སོགས་པ་ མ་པ་ ་མར་ནི་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་འདི་ཡི་ ་ གས་
་ི ོར་བའང་བཤད་པར་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །
ངེས་ གས་ ་ི ོར་བ་བཞེད་ན་དེ་ལ་བ ེན་པའི་ ེས་ ་དཔག་པའང་བཞེད་པར་རིགས་སོ་ཞེས།
བཤད་པ།

མེད་ན་མི་འ ང་མཚན་ཉིད་ཅན། །

གས་ནི་ ེས་དཔག་ ེན་ཡིན་ནོ། །

བ བ་ ས་གཏན་ཚགས་ བ་པ་ནི། །

བ ན་ ར
ི ་དེ་ཡང་གསལ་བར་བཤད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ཇི་ ད་བཤད་པའི་མེད་ན་མི་འ ང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ གས་ནི་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མའི་

ེན་ཡིན་པ་དེ་ཡང་བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་གསལ་བར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། བ བ་ འི་ཆོས་ ིས་གཏན་ཚགས་ལ་
ེས་ ་འ ོ་ ོག་གི་ བ་པ་དང་།

ོགས་ཆོས་ཏེ་ ལ་ག མ་ཚང་བའི་གཏན་ཚགས་ནི་གསལ་བར་བ ན་པའི་

ིར་རོ། །
གཉིས་པ་མདོའ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི།

ནས། །

ཚད་མ་བ བ་ ར
ི ་རང་གི་ག ང་ ན་ལས། །

བ ས་ཏེ་ ་ཚགས་འཐོར་ མས་འདིར་གཅིག་ ། །
ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ། དེ་ ར་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ ི་ ང་པོས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་མཆོད་པར་བ ོད་ནས་ ་བ་
ཅི་ ེད་ཅེ་ན། བ མ་པར་ ་ཞེས་ ང་ངོ་། །གང་ན་ཚད་མ་ ན་ལས་བ ས་འདིའ།ོ །དགོས་པ་གང་གི་ ིར་ ་ན།
དོན་ ི་ཚད་མ་བཅོམ་ ན་འདས་དང་། དེའི་བ ན་པ་ག ང་རབ་ལས་ ང་བའི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ཡང་དག་པའི་ཚད་
མ་ཉིད་ ་རིགས་པས་བ བ་པར་ ་བའི་ ིར་ འོ། ། ལ་ཇི་ ར་ན།

ོབ་དཔོན་ ོགས་ ང་རང་གི་ག ང་ཚད་

མའི་ བ་ ེད་ ོན་པ་(༡༣༦བ)རིགས་པའི་ ོ་ལ་སོགས་པ་ ན་ལས་བ ོད་ འི་དོན་ཐམས་ཅད་བ ས་ཏེའ།ོ
ག ང་གཞན་ལས་བཤད་ཟིན་ན་འདིར་བ ས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན།

མ་ཡིན་ཏེ།

།

ོད་ ེད་ ི་ཚག་ ་

ཚགས་པས་ ས་ཤིང་ག ང་སོ་སོར་འཐོར་ནས་ཡོད་པ་ མས་ལ་ ོ་ ོས་དང་བ ོན་པ་ ང་བ་དག་གིས་བཤད་
པ་དང་། ཉན་པ་དང་།

་བ་དང་།

ོགས་དཀའ་བར་གཟིགས་ནས་དེ་དག་ལ་བ ེ་བའི་ ས་ ན་ལས་བ ས་

འདིར་ ོད་ ེད་ ་ི ཚག་ ང་ ས་བ ོད་ འི་དོན་ ་ཆེན་པོ་ ོན་པའི་ག ང་གཅིག་ ་མཛད་ན་བཤད་པ་དང་། ཉན་
པ་དང་། ་བ་དང་ ོགས་ ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་པས་སོ། །
འདི་ ར་བཤད་ན། ག ང་ ན་ཞེས་པ་དང་།

་ཚགས་འཐོར་གཉིས་མི་ ོས་ཤིང་།

ན་ལས་བ ས་དང་

འདིར་གཅིག་ ་གཉིས་ ང་མི་ ོས་པར་འ ར་རོ། །
ཇི་ ད་ ་རང་འ ེལ་ལས།
ག་འཚལ་ནས་ཚད་མ་བ བ་པར་ ་བའི་ ིར། རང་གི་རབ་ ་ ེད་པ་རིགས་པའི་ ོ་ལ་སོགས་པ་
མས་ལས་འདིར་གཅིག་ ་བ ས་ཏེ་ཚད་མ་ ན་ལས་བ ས་བ མ་པར་ འི། ཞེས་ག ངས་སོ། །
འདིར་ མ་འ ེལ་མཛད་པས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ མ་པར་མ་བ ོལ་བ་ནི་ ོགས་ ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་
ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ་དབང་ ོའ་འ ེལ་པ་ལས།
བ ན་བཅོས་ ་ི དང་པོར་ ག་འཚལ་བའི་ཚགས་ ་བཅད་པ་ ེད་འོག་མ་ ོགས་ ་བ་ཉིད་ ི་ ིར།
ེད་གོང་མ་ཉིད་ ་ི བཤད་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་མཛད་ནས།
ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །

ཚད་མ་ ན་བ ས་ ་ཆེར་ མ་པར་འ ེལ་པ་ཚད་མ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ་བོ་ཡོངས་ ་
(༡༣༧ན)འ ་བ་རིགས་པའི་ག ང་ གས་ ་མཚ་ཞེས་ ་བ་ལས། བཅོམ་ ན་འདས་ཚད་མའི་ ེས་ ར་ བ་པ་
ཞེས་ ་བ་ ན་ལས་བ ས་ ་ི བཤད་པའི་དབང་ ་ ས་པའི་ལེ ་དང་པོའ།ོ ། །།

ས་བཅད་ ི་ ར་མཆན།
༄༅། ། 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། །
ཀ༡ འ ེལ་པའི་མཆོད་བ ོད་དང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (༡བ)
ཀ༢ རིགས་ག ང་འ ེལ་པ་དང་བཅས་པ་བ མས་པའི་དགོས་པ། (༢བ)
ཀ༣ དགོས་པ་དེ་ ན་ ི་ག ང་འ ེལ་པ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་དངོས། (༤ན)
ཁ༡ ར་ ེད་ལོ་ ་བས་བ ར་བ་ལ་འ ག་པའི་ཡན་ལག་ ་མཛད་པ། (༤ན)
ག༡ བ ན་བཅོས་ ་ི མཚན། (༤ན)
ང༡ མཚན་བ ར་བ། (༤ན)
ང༢ མཚན་དོན་བཤད་པ། (༤བ)
ག༢ འ ར་ ི་ ག །(༥ན)
ཁ༢ བ ར་ ་བ ན་བཅོས་ ་ི རང་བཞིན་བཤད་པ། (༥ན)
ག༡ ཐོག་མར་དགེ་བ་མཆོད་པར་བ ོད་ཅིང་ ོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། (༥ན)
ང༡ མཆོད་པར་བ ོད་པ། (༥ན)
ཅ༡ བ ས་དོན། (༥བ)

ཅ༢ དགོས་དོན། (༥བ)
ཅ༣ ཚག་དོན། (༥བ)
ཆ༡

་ ོའ་འ ེལ་བཤད་ལས་ ང་བ་ ར་ ་བཞི་དང་ ར་ནས་བཤད་པ། (༥བ)

ཆ༢ ་ག མ་དང་ ར་ནས་བཤད་པ། (༦ན)
ཆ༣ དོན་ལ་གནས་པ་མདོའ་མཆོད་བ ོད་དང་ ར་ནས་བཤད་པ། (༦བ)
ང༢ ོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། (༧ན)
ག༢ བར་ ་དགེ་བ་ག ང་གི་དོན། (༨བ)
ང༡ ལེ འི་འ ེལ་པ་བཤད་པ། (༨བ)
ང༢ འ ེལ་པ་ཅན་ལེ ་སོ་སོའ་ག ང་བཤད་པ། (༩བ)
ཚད་ བ་ལེ ་བཤད་པ།
ཅ༡ ཚད་མ་མདོ་ ོམ་པ་ལ་འ ག་པའི་ཡན་ལག་མཆོད་བ ོད་དང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (༩བ)
ཆ༡ མཆོད་པར་བ ོད་པ། (༩བ)
ཇ༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད། (༩བ)
ཇ༢ མདོའ་དོན་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད་པ། (༡༠ན)
ཉ༡ མདོའ་མཆོད་བ ོད་ ་ི དོན་ གས་འ ང་ ་བཤད་པ། (༡༠ན)
ཏ༡ མདོར་བ ན་པ། (༡༠ན)
ཐ༡ འ ས་ ་ཚད་མ་མདོར་བ ན་པ། (༡༠ན)
ད༡ ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། (༡༠ན)
ན༡ ིའི་དོན། (༡༠ན)
པ༡ མཚན་མཚན་གཞི་ག མ་ ི་ མ་གཞག་ ིར་བ ན་པ། (༡༠ན)
པ༢ ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ། (༡༢ན)
ན༢ ཚག་གི་དོན། (༡༥བ)
པ༡ འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དང་མ ན་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། (༡༥བ)
ཕ༡ མཚན་ཉིད་དངོས། (༡༥བ)

ཕ༢ དེ་ལ་ ོན་ག མ་ ང་བ། (༡༦ན)
བ༡ མ་ བ་པའི་ ོན་ ང་བ། (༡༦ན)
བ༢ བ་ཆེས་པའི་ ོན་ ང་བ། (༡༦བ)
བ༣ མི་ ིད་པའི་ ོན་ ང་བ། (༡༦བ)
ཕ༣ ཚད་མའི་བ ན་བཅོས་བ མས་པ་དོན་ཡོད་པ། (༡༧ན)
བ༡ ིའི་དོན། (༡༧ན)
བ༢ ཚག་གི་དོན། (༡༩བ)
པ༢ ་བཤད་པ་དང་མ ན་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། (༢༠ན)
ད༢ མཚན་ཉིད་དེ་དག་དང་ ན་པའི་བཅོམ་ ན་འདས་ཚད་མར་ བ་པ། (༢༠བ
ཐ༢ འ ས་ ་དེ་ཡང་ ་ལས་ ར་པའི་ ལ་ ་བཤད་པ། (༢༡ན)
ད༡ དངོས། (༢༡ན)
ད༢ དབང་ ག་ ག་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ། (༢༡ན)
ན༡ ིའི་དོན། (༢༡ན)
པ༡ ོགས་ ་མ་དགོད་པ། (༢༡བ)
ཕ༡ དབང་ ག་གི་མཚན་ཉིད། (༢༡བ)
ཕ༢ དེའི་ག ང་ ་བ་ ེ་ ག་པའི་འདོད་པ་ མ་པར་གཞག་པ། (༢༢ན)
ཕ༣ རིག་པ་ཅན་པའི་འདོད་པ་ མ་པར་གཞག་པ། (༢༣ན)
པ༢ དེ་དགག་པ། (༢༣བ)
ཕ༡ ེ་ ག་པ་དགག་པ། (༢༣བ)
ཕ༢ རིགས་པ་ཅན་པ་དགག་པ། (༢༤ན)
ན༢ ཚག་གི་དོན། (༢༤ན)
པ༡ ིར་ཚད་མ་ ག་པ་ཡོད་པ་དགག་པ། (༢༤ན)
པ༢ ོད་བ ད་དབང་ ག་གིས་ ོ་ ོན་ ་བཏང་ནས་ ས་པ་དགག་པ། (༢༤བ)
ཕ༡ མདོར་བ ན་པ། (༢༤བ)
པ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༢༥ན)

བ༡ ད ིབས་སོགས་ལ་བ གས་ཏེ་དགག་པ། (༢༥ན)
བ༢ ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ། (༢༥བ)
བ༣ འ ས་མ ངས་ ་ི ག་ཆོད་ ་ཐལ་བ་ ང་བ། (༢༥བ)
བ༤ ་མ ངས་པ་ གས་ ་མི་འཐད་པས་དགག་པ། (༢༦ན)
བ༥ དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བ ན་པ། (༢༦བ)
ཕ༣ དོན་བ ་བ། (༢༧ན)
པ༣ དབང་ ག་ ོད་བ ད་ ་ི ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ། (༢༨ན)
ཕ༡ ་དང་ ་མིན་མ ངས་པར་ཐལ་བ། (༢༨ན)
ཕ༢ ད་པར་མེད་པའི་དཔེ་དགག་པ། (༢༩བ)
ཕ༣ དོན་བ ་བ། (༢༩བ)
པ༤ ཚད་མ་ཡིན་ན་ ོག་ ར་ ི་དོན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་དགག་པ། (༣༠ན)
ཕ༡ འདོད་པ་བ ོད་པ། (༣༠ན)
ཕ༢ དེ་དགག་པ། (༣༠ན)
བ༡ ིའི་དོན། (༣༠ན)
བ༢ ཚག་གི་དོན། (༣༢བ)
མ༡ ཉེ་བར་མི་མཁོ་བ་ཤེས་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་བ ན་པ། (༣༢བ)
མ༢ ཉེ་བར་མཁོ་བ་མ ེན་པ་ཚད་མར་བ ན་པ། (༣༢བ)
ད༣ རང་ལ་མ ངས་པ་ ང་བ། (༣༣ན)[ས་བཅད་འདིའི་ག ང་འ ེལ་བཅད་མཚམས་གསལ་པོར་མི་ ང་བས་
ད ད་པར་ །]
ཏ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༣༣ན)
ཐ༡ ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ས་པར་བཤད་པ། (༣༣བ)
ད༡ བསམ་པ་ ན་ཚགས་འ ོ་ལ་ཕན་བཞེད་བཤད་པ། (༣༣བ)
ན༡ ིའི་དོན་བཤད་པ། (༣༣བ)
ན༢ ཚག་གི་དོན་བཤད་པ། (༣༨ན)
པ༡ རང་གི་ག ང་འ གས་པ། (༣༨ན)

པ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༨བ)
ཕ༡ ེ་བ་ ་མར་གོམས་པ་མི་འཐད་པའི་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༨བ)
བ༡ ོད་པ་དགོད་པ། (༣༨བ)
བ༢ དེ་རིགས་པས་ ང་བ། (༣༨བ)
མ༡ མདོར་བ ན་པ། (༣༨བ)
ཙ༡ ེ་བ་ ་ ི་མེད་པ་དགག་པ། (༣༨བ)
ཙ༢ དབང་སོགས་རང་གི་རིགས་ལ་ ོས་མེད་ ་འ ང་བ་ལས་ ང་བར་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༩བ)
མ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༣༩བ)
ཙ༡ སེམས་ ས་ ་ི ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་དགག་པ། (༣༩བ)
ཚ༡ ས་སེམས་ ་ི བདག་ ེན་ཡིན་པ་དགག་པ། (༤༠ན)
ཛ༡ དབང་པོ་འ ར་ ེས་ ་སེམས་མི་འ ར་བས་ ེན་ ་ ང་བ། (༤༠ན)
ཝ༡ དངོས། (༤༠ན)
ཝ༢ བཅོམ་ ན་འདས་ ་ི ང་དང་འགལ་བ་ ང་བ། (༤༠བ
ཛ༢ ས་ ག་པ་ཡིན་པས་ ེན་ ་མི་ ང་བ། (༤༡ན)
ཛ༣ ེ་བ་ ི་མ་མེད་པའི་ ་མཚན་དགག་པ། (༤༡བ)
ཛ༤ དབང་པོ་དང་བཅས་མ་བཅས་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ། (༤༢བ)
ཝ༡ དགག་པ་དངོས། (༤༢བ)
ཝ༢ རིགས་པའི་ མ་ ངས་གཞན་ ིས་དགག་པ། (༤༣བ)
ཚ༢ ཤི་ ས་ལ་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ་བས་དགག་པ། (༤༤ན)
ཛ༡ ཐལ་བ་དངོས། (༤༤ན)
ཛ༢ མ ན་ ེན་མེད་པ་དགག་པ། (༤༤ན)
ཛ༣ འགལ་ ེན་ཉེ་བར་གནས་པ་དགག་པ། (༤༥བ)
ཛ༤ རང་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༤༦བ)
ཚ༣ ས་སེམས་ ་ི ཉེར་ལེན་ཡིན་པ་དགག་པ། (༤༧ན)
ཚ༤ ཕན་མི་འདོགས་པའི་དོན་གཞན་ ེན་དང་བ ེན་པར་འདོད་པ་དགག་པ། (༤༧བ)

ཛ༡ འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས། (༤༧བ)
ཝ༡ ེན་དང་བ ེན་པར་མི་འཐད་པའི་ ་མཚན། (༤༧བ)
ཝ༢ ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༤༨ན)
ཛ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༤༨བ)
ཝ༡ དཔེ་མི་འཐད་པ། (༤༨བ)
ཝ༢ དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པ། (༤༩བ)
ཛ༣ དོན་བ ་བ། (༤༩བ)
ཚ༥ ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ ས་ལ་བ ེན་པ་ ེ་ ག་ ་དགག་པ། (༥༠བ)
ཛ༡ ཤེས་རབ་སོགས་ ས་ལ་མི་བ ེན་པའི་འཐད་པ། (༥༠བ)
ཛ༢ ཆགས་སོགས་ ས་ལ་མི་བ ེན་པའི་འཐད་པ། (༥༡ན)
ཛ༣ དེ་ཉིད་ ་དཔེའི་ ོ་ནས་བཤད་པ། (༥༢ན)
ཛ༤ དེ་དག་སེམས་ལ་བ ེན་པར་བ ན་པ། (༥༢ན)
ཙ༢ ས་སེམས་ ས་གཅིག་ཡིན་པ་དགག་པ། (༥༢བ)
ཚ༡ འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས། (༥༢བ)
ཚ༢ ེ་གནས་ ་འ ག་ ལ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༥༣བ)
ཚ༣ མ་མཐོང་བ་ཙམ་ ེ་བ་ ་ ི་མེད་པའི་ བ་ ེད་མ་ཡིན་པ། (༥༤ན)
ཙ༣ སེམས་ ས་ ་ི འ ས་ ་ཡིན་པ་དགག་པ། (༥༤ན)
ཙ༡ ཡན་ལག་ཅན་ ་ཡིན་པ་དགག་པ། (༥༤ན)
ཛ༡ ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཡིན་པ་དགག་པ། (༥༤ན)
ཛ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༥༤བ)
ཝ༡ ོད་པ། (༥༤བ)
ཝ༢ ལན་བ ན་པ། (༥༤ན)
ཞ༡ གཏན་ཚགས་མ་ བ་པས་དགག་པ། (༥༥ན)
ཞ༢ བ་པ་མ་ངེས་པས་དགག་པ། (༥༥བ)
ཟ༡ དགག་པ་དངོས། (༥༥བ)

ཟ༢ དེའི་ཡང་ལན་དགག་པ། (༥༦ན)
ཞ༣ མ་དམིགས་པས་དགག་པ། (༥༦བ)
ཟ༡ གས་དགོད་པ། (༥༦བ)
ཟ༢ དེ་ཉིད་མ་ བ་པ་ ང་བ། (༥༧ན)
འ༡ ་ཤེས་ཐ་དད་ ང་དོན་ཐ་དད་ ་མ་ངེས་པ། (༥༧ན)
འ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༥༧ན)
འ༣ ཡོན་ཏན་ ི་ ངས་དོན་གཞན་དགག་པ། (༥༨ན)
ཟ༣ མ་ད ེའི་ ་མི་ ིད་པ་ ང་བ། (༥༨བ)
ཟ༤ ཚགས་པའི་ ་མི་ ིད་པ་ ང་བ། (༥༩བ)
ཞ༤ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༦༠ན)
ཚ༢ ཡན་ལག་ ་ཡིན་པ་དགག་པ། (༦༠བ)
ཛ༡ ཚགས་པ་དང་མ་ཚགས་པ་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ། (༦༠བ)
ཛ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༦༡ན)
ཝ༡ ད གས་གསལ་ ེད་ ་ི ་ཡིན་པ་མི་ ིད་པ། (༦༡ན)
ཞ༡ ད གས་ ་མ་ ་ཡིན་པར་མི་འཐད་པ། (༦༡
ཞ༢ ད གས་གཅིག་ ་ཡིན་པར་མི་འཐད་པ། (༦༡ན)
ཞ༣ དེའི་ཡང་ལན་མི་འཐད་པ། (༦༢ན)
ཝ༢ ིད་ ང་རིགས་པས་མི་འཐད་པ། (༦༢བ)
ཞ༡ ོ་ཅིག་ཅར་ ་ ེ་བར་ཐལ་བས་དགག་པ། (༦༢བ)
ཞ༢ ད གས་མ་ཚང་ན་མི་ ེ་བར་ཐལ་བས་དགག་པ། (༦༢བ)
ཞ༣ ཤེས་པ་ལ་ ད་པར་ཡོད་པར་ཐལ་བས་དགག་པ། (༦༣ན)
ཛ༣ རང་ལ་མ ངས་པ་ ང་བ། (༦༣ན)
ཙ༤ ོད་པ་ ང་བ། (༦༤ན)
ཚ༡ ོད་པ། (༦༤ན)
ཚ༢ ལན། (༦༤ན)

ཛ༡ ཁམས་ག མ་ལ་བ གས་ཏེ་དགག་པ། (༦༤ན)
ཛ༢ སེམས་ ི་མ་མཚམས་ ོར་བ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༦༤བ)
ཛ༣ དབང་པོ་ ི་མ་མཚམས་ ོར་བའི་ བ་ ེད་དགོད་པ། (༦༥ན)
ཛ༤ ་དོན་གཞན་ལས་ ེ་བ་དགག་པ། (༦༥ན)
ཕ༢ གོམས་ ང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་མི་ ིད་པའི་ ོད་ ང་བ། (༦༥བ)
བ༡ ོད་པ་དགོད་པ། (༦༦ན)
བ༢ དེ་དགག་པ། (༦༦ན)
མ༡ མཆོངས་པ་དང་ འི་ ོད་མཐའ་མེད་ ་མི་འཕེལ་བའི་ ་མཚན། (༦༦ན)
མ༢ དཔེ་དེ་བ ེ་སོགས་ལ་མི་མ ངས་པ། (༦༦བ)
མ༣ བ ེ་སོགས་ ད་པར་ ་འཕེལ་བའི་ ་མཚན། (༦༧ན)
བ༣ དེའི་ཡང་ཉེས་ ོང་གི་ལན་བ ན་པ། (༦༧བ)
ད༢ ོར་བ་ ན་ཚགས་ ོན་པ་བཤད་པ། (༦༩བ)
ན༡ བ ེ་བ་ལས་ ོན་པ་ ང་བའི་ ལ་བཤད་པ། (༦༩བ)
ན༢ དེ་ལས་ ང་བའི་ ོན་པ་དངོས་བཤད་པ། (༦༩བ)
པ༡ བདེན་བཞི་བ ོམ་པའི་ ལ་བཤད་པ། (༦༩བ)
པ༢ གོམས་པ་ལས་གསལ་ ང་འ ང་བའི་ ལ་བཤད་པ། (༧༠ན)
ན༣ དེ་ཉིད་ལ་ ོན་པར་འདོགས་པའི་ ་མཚན་བཤད་པ། (༧༠བ)
ཐ༢ འ ས་ ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ ས་པར་བཤད་པ། (༧༡ན)
ད༡ རང་དོན་ ན་ཚགས་བདེ་གཤེགས་བཤད་པ། (༧༡ན)
ན༡ ིའི་དོན། (༧༡ན)
པ༡ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ངས་པ། (༧༡ན)
པ༢ ཞར་ལས་ ང་བ་ཉན་རང་ད ་བཅོམ་པའི་ ངས་པ། (༧༣ན)
ན༢ ཚག་གི་དོན། (༧༣བ)
པ༡ བདེ་བར་གཤེགས་པ་དངོས་བཤད་པ། (༧༣བ)
ཕ༡ མདོར་བ ན་པ། (༧༣བ)

ཕ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༧༣བ)
བ༡ མཛས་པར་གཤེགས་པ། (༧༤ན)
བ༢ ར་མི་ ོག་པར་གཤེགས་པ། (༧༤ན)
བ༣ མ་ ས་པར་གཤེགས་པ། (༧༤བ)
པ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༧༥ན)
ཕ༡ ོད་པ། (༧༥ན)
ཕ༢ ལན། (༧༥ན)
ད༢ གཞན་དོན་ ན་ཚགས་ ོབ་པ་བཤད་པ། (༧༥བ)
ཉ༢ མདོའ་མཆོད་བ ོད་ ་ི དོན་ གས་ལས་ ོག་ ེ་བཤད་པ། (༧༦ན)
ཏ༡གཞན་དོན་ ན་ཚགས་ ོབ་པ་བཤད་པ། (༧༦ན)
ཐ༡ བདེན་བཞི་ ོན་པས་ ོབ་པར་བ ན་པ། (༧༦ན)
ད༡ ིའི་དོན། (༧༦ན)
ད༢ ཚག་གི་དོན། (༨༢བ)
ཐ༢ བ ེན་ ་བདེན་པ་བཞིའི་རང་བཞིན་བཤད་པ། (༨༢བ)
ད༡ ཤེས་ ་ ག་བ ལ་ ི་བདེན་པ་བཤད་པ། (༨༢བ)
ན༡ ིའི་དོན། (༨༢བ)
ན༢ ཚག་གི་དོན། (༨༤ན)
པ༡ ག་བ ལ་ངོས་བ ང་བ། (༨༤ན)
པ༢ དེ་ཉིད་ གས་ ས
ི ་བ བ་པ། (༨༤ན)
ཕ༡ གོམས་པའི་ གས་ ས
ི ་བ བ་པ། (༨༤ན)
བ༡ དངོས། (༨༤ན)
བ༢ ོད་པ་ ང་བ། (༨༤བ)
མ༡ ཆགས་སོགས་ ་མེད་ ་ ེ་བ་དགག་པ། (༨༤བ)
མ༢ ང་སོགས་ལས་ ེ་བ་དགག་པ། (༨༤བ)
ཙ༡ འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས། (༨༤བ)

ཙ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༨༥བ)
ཚ༡ ོན་ མས་ ང་སོགས་ ་ི ེས་ ་འ ོ་ ོག་མ་ བ་པས་དགག་པ། (༨༥བ)
ཚ༢ དགག་པ་དེ་ཉིད་ ས་པར་བཤད་པ། (༨༦ན)
ཛ༡ ་འཕེལ་ན་འ ས་ ་འ ིབ་པ་མི་འཐད་པ། (༨༦ན)
ཛ༢ ག་བ ལ་ ིས་གེགས་ ས་པ་མི་འཐད་པ། (༨༦བ)
ཛ༣ དེའི་ལན་དགག་པ། (༨༧ན)
ཚ༣ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ བ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༨༨ན)
ཚ༤ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༨༨ན)
མ༣ འ ང་བ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ། (༨༨བ)
ཙ༡ ཆགས་སོགས་འ ང་བ་ལ་བ ེན་པ་ལ་དགག་པ། (༨༨བ)
ཙ༢ འ ང་བ་ལ་བ ེན་པར་བཤད་པའི་དགོངས་པ། (༨༩བ)
ཙ༣ དེའི་ལན་དགག་པ། (༨༩བ)
ཕ༢ ས་དང་ མ་པ་མ ངས་པའི་ གས་ ས
ི ་བ བ་པ། (༩༠ན)
ཕ༣ མ་ཤེས་མིན་པས་ མ་ཤེས་ ་ི ཉེར་ལེན་མི་ ེད་པའི་ གས་ ིས་བ བ་པ། (༩༠བ)
ཕ༤ ེ་བ་ ་མ་མེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༩༡བ)
བ༡ འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས་བཤད་པ། (༩༡བ)
བ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༩༢ན)
བ༣ དཔེ་ཉིད་མི་འཐད་པ། (༩༢བ)
མ༡ དཔེ་མི་མ ངས་པའི་ ་མཚན། (༩༢
མ༢ འ ང་ག གས་དང་མི་མ ངས་པའི་ ་མཚན། (༩༣ན)
བ༤ ཆགས་སོགས་རེས་འགའ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ། (༩༣བ)
པ༣ དེའི་ མ་པ་བཤད་པ། (༩༤ན)
ཕ༡ མི་ ག་པའི་ མ་པ་བཤད་པ། (༩༤ན)
ཕ༢ ག་བ ལ་ ི་ མ་པ་བཤད་པ། (༩༤ན)
ཕ༣ ོང་པའི་ མ་པ་བཤད་པ། (༩༤ན)

ཕ༤ བདག་མེད་པའི་ མ་པ་བཤད་པ། (༩༤བ)
ད༢ ང་ ་ ན་འ ང་གི་བདེན་པ་བཤད་པ། (༩༥ན)
ན༡ ིའི་དོན། (༩༥ན)
ན༢ ཚག་གི་དོན། (༩༦ན)
པ༡ འི་ མ་པ་བཤད་པ། (༩༦ན)
པ༢ ན་འ ང་གི་ མ་པ་བཤད་པ། (༩༦བ)
པ༣ རབ་ ེའི་ མ་པ་བཤད་པ། (༩༧ན)
པ༤ ེན་ ི་ མ་པ་བཤད་པ། (༩༧བ)
ཕ༡ མ་པ་དངོས་བཤད་པ། (༩༧བ)
ཕ༢ དེ་ཉིད་ ང་དང་ ར་བ། (༩༨ན)
ཕ༣ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༩༩བ)
ད༣ མངོན་ ་ ་བ་འགོག་པའི་བདེན་པ་བཤད་པ། (༩༩བ)
ན༡ ིའི་དོན། (༩༩བ)
ན༢ ཚག་གི་དོན། (༩༩བ)
པ༡ འགོག་པའི་ མ་པ་བཤད་པ༩༩བ)
ཕ༡ འགོག་པ་མི་ ིད་པར་འདོད་པ་དགག་པ། (༩༩བ)
ཕ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༩༩བ)
བ༡ ཐར་པ་མི་ ིད་པའི་ ོད་ ང་། (༩༩བ)
བ༢ འཁོར་བར་གནས་པའི་ ོད་ ང་། (༡༠༠བ
བ༣ སེམས་ཅན་ ་ ་བ་ཅན་ ་ཐལ་བའི་ ོད་ ང་། (༡༠༡ན)
བ༤ ཆགས་པ་ཅན་ ་ཐལ་བའི་ ོད་ ང་། (༡༠༡བ)
བ༥ ཁོང་ ོ་བ་ཅན་ ་ཐལ་བའི་ ོད་ ང་། (༡༠༢ན)
བ༦ ོལ་བ་མེད་པར་ཐལ་བའི་ ོད་ ང་། (༡༠༢ན)
པ༢ ཞི་བའི་ མ་པ་བཤད་པ། (༡༠༣ན)
ཕ༡ མདོར་བ ན་པ། (༡༠༣ན)

ཕ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༡༠༣བ)
པ༣ ་ནོམ་པའི་ མ་པ་བཤད་པ། (༡༠༤ན)
ཕ༡ བདག་ ག་པ་ ་ནོམ་ཡིན་པ་དགག་པ། (༡༠༤ན)
ཕ༢ བ ོད་ ་མེད་པའི་བདག་ ་ནོམ་ཡིན་པ་དགག་པ། (༡༠༤ན)
པ༤ ངེས་པར་འ ང་བའི་ མ་པ་ཤེས་པ། (༡༠༥ན)
ད༤ ང་ ་ལམ་ ི་བདེན་པ་བཤད་པ། (༡༠༥ན)
ན༡ ིའི་དོན། (༡༠༥ན)
ན༢ ཚག་གི་དོན། (༡༠༧བ)
པ༡ བདག་མེད་ ོགས་པ་ ོལ་བར་རིགས་པ། (༡༠༧བ)
ཕ༡ ོལ་བའི་ ་དངོས། (༡༠༧བ)
ཕ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༡༠༧བ)
བ༡ ོད་པ། (༡༠༧བ)
བ༢ ལན། (༡༠༨ན)
མ༡ གནས་ ར་ ང་ཉེས་པ་འ ང་བ་མི་འཐད་པ། (༡༠༨ན)
ཙ༡ ཉེས་པ་ལ་འབད་པ་མེད་པ། (༡༠༨ན)
ཚ༡ ཉེས་པ་བ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པ། (༡༠༨བ)
ཛ༡ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ི་རང་བཞིན། (༡༠༨བ)
ཛ༢ རང་བཞིན་དང་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ ད་པར། (༡༠༨བ)
ཚ༢ ས་པ་ཡོད་ ང་ ན་ ་མི་གནས་པར་བཤད་པ། (༡༠༩བ)
ཙ༢ ཉེས་པས་འབད་ ་ཟིན་ ང་མི་བ ོག་པ། (༡༠༩བ)
ཙ༣ ཆགས་ ང་གཉིས་ ང་གཉེན་ ་མི་འ ར་བ། (༡༠༩བ)
མ༢ མས་སོགས་ ོངས་པའི་གཉེན་པོར་མི་འཐད་པ། (༡༡༠ན)
ཙ༡ དངོས། (༡༠༩བ) ཙ༢

མ།]

ོད་པ་ ང་བ། (༡༡༠བ)[ས་བཅད་འདི་གཉིས་འཐེབ་བ་མིན་ནམ་

མ༣ ོང་པ་ཉིད་ ་ི ་བ་ ོངས་པའི་གཉེན་པོར་ བ་པ། (༡༡༡བ)
པ༢ བདག་འཛན་ཅན་ ོལ་བར་མི་རིགས་པ་བཤད་པ། (༡༡༢བ)
ཕ༡ བདག་བ ོམ་པས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་མི་རིགས་པ། (༡༡༢བ)
ཕ༢ བདག་གིར་ཞེན་པ་དང་ ལ་བས་ ོལ་བ་དགག་པ། (༡༡༣བ)
བ༡ བདག་གིར་ཆགས་པ་ ང་བ་དགག་པ། (༡༡༣བ)
བ༢ བདག་ ་ཆགས་པ་ ང་བ་དགག་པ། (༡༡༣བ)
མ༡ འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས། (༡༡༣བ)
མ༢ ཆགས་པ་ ོན་བཅས་ཡིན་པས་ ོང་བ་དགག་པ། (༡༡༣བ)
མ༣ ཆགས་པ་ ོན་བཅས་ཉིད་ ང་མ་ བ་པ། (༡༡༤བ)
བ༣ བདག་ ་ཆགས་པ་ ོང་བའི་ བ་ ེད་དགག་པ། (༡༡༥བ)
མ༡ ག་བ ལ་ ་བ ོམ་པས་ཆགས་པ་མི་ ོང་བའི་ ་མཚན། (༡༡༥བ)
ཙ༡ བདག་གི་བཅོམ་པ་ཆགས་ ལ་ ི་ ་བ ན་པ། (༡༡༥བ)
ཙ༢ གཞན་ ི་ཆགས་ ལ་ ི་ ་དགག་པ། (༡༡༦བ)
ཙ༣ དེའི་ལན་དགག་པ། (༡༡༧ན)
མ༢ ག་བ ལ་ ་ཤེས་ ང་ཆགས་པ་མི་ ོག་པ། (༡༡༩བ)
མ༣ ག་བ ལ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ ང་མི་འཐད་པ། (༡༢༠ན)
མ༤ ག་བ ལ་ ་ཤེས་པ་ཆགས་པའི་ ་དང་མི་འགལ་བ། (༡༢༠བ)
ཙ༡ ཉེས་པ་མཐོང་བ་ཆགས་ ལ་ ི་ ་མ་ཡིན་པ། (༡༢༠བ)
ཙ༢ ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཆགས་པའི་ ་མ་ཡིན་པ། (༡༢༡ན)
མ༥ སེར་ ་པའི་ཆགས་ ལ་དགག་པ། (༡༢༢ན)
མ༦ ག་བ ལ་ལ་ཡིད་ ང་བ་ཆགས་ ལ་མ་ཡིན་པ། (༡༢༢བ)
མ༧ ཆགས་ ལ་ཉིད་བཤད་པ། (༡༢༣ན)
མ༨ ག་བ ལ་བ ོམ་པར་ག ངས་པ་དང་འགལ་བ་ ང་བ། (༡༢༣བ)
བ༤ དོན་བ ་བ། (༡༢༤བ)
བ༥ བདག་གི་བ་ ངས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༡༢༥ན)

བ༦ དེས་ན་འཇིག་ཚགས་ལ་ ་བ་ ང་བར་གདམས་པ། (༡༢༥ན)
པ༣ བདག་འཛན་ ོལ་བའི་ ང་དགག་པ། (༡༢༥བ)
ཕ༡ དགག་པ་དངོས། (༡༢༥བ)
ཕ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༡༢༦བ)
ཕ༣ མ་མཐོང་བའི་ལས་ཞིག་པས་ཐར་པ་དགག་པ། (༡༢༧ན)
བ༡ འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས། (༡༢༧ན)
བ༢ བདག་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཚགས་པ་དགག་པ། (༡༢༧བ)
བ༣ གཏན་ཚགས་མ་ བ་པ་ ང་བ། (༡༢༧ན)[ས་བཅད་འདིའི་ག ང་འ ེལ་མཚམས་གསལ་པོར་མི་ ང་བས་
ད ད་པར་ །]
ཕ༤ བདག་གི་ ས་པ་ ོར་བ་དགག་པ། (༡༢༨བ)
བ༡ བདག་ ར་མི་རིགས་པ། (༡༢༨བ)
བ༢ བདག་མེད་པ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༡༢༩བ)
ཕ༥ འཁོར་བ་མི་ ིད་པར་དགག་པ། (༡༢༩བ)
བ༡ དགག་པ་དངོས། (༡༢༩བ)
བ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༡༣༠བ
བ༣ དཀའ་ བ་ ས
ི ་ ོལ་བ་དགག་པ། (༡༣༡ན)
མ༡ དཀའ་ བ་གཅིག་གིས་ལས་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་དགག་པ། (༡༣༡བ)
མ༢ ལས་ ་ི ས་པ་འ ེས་པ་དགག་པ། (༡༣༢བ)
མ༣ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༡༣༣ན)
པ༤ ལས་དང་ ས་ཟད་པར་ ོལ་བ་དགག་པ། (༡༣༣བ)
ཏ༢ དེ་ལས་རང་དོན་ ན་ཚགས་བདེ་གཤེགས་ བ་པ། (༡༣༤ན)
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