༄༅། །མདོ་ གས་ག ང་ཆེན་བ ད།
༓

ཚད་མ་རིགས་ག ང་ ་མཚ།
གཉིས་པ། མངོན་ མ་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། །

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།
ཡིག་ ོན་ཡང་མི་ ང་བ་མཆིས་པས།

མ་ ིའི་ ག་དཔེར་

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

ས་པ་གང་ཐོན་ ས་ ལ་ ས་ ང་ད་ ང་ཐེ་ཚམ་ ི་གཞིར་ ར་པ་མང་བའི་ ེན་ ིས། ཆད་ ག་འཛལ་སོགས་

་ི ོན་ཅི་མཆིས་པ་ག ར་གནས་ ་ི ད ོད་ ན་མཁས་དབང་ མས་ལ་བཟོད་གསོལ་དང་།
བསངས་དགེ་ ེལ་ལ་ ིན་པའི་དགོངས་འཆར་གང་ཡོད་ངེས་པར་ ོལ་གནང་ཡོང་བ་ །
ནི་ ་པར་ ན་ ེ་ཚན་ནས། ༢༠༡༩ ་བ། ༧ ཚས། ༧ ལ།

དེ་བཞིན་ ོན་

ཚད་མ་རིགས་ག ང་ ་མཚ།
གཉིས་པ། མངོན་ མ་ལེ །

༄༅། །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། །
ཇི་ ེད་ཆོས་དང་དག་པའི་ཆོས་ ་ི ད ིངས། །
ིབ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ་ ན་ཡངས་པས། །
མངོན་ མ་གཟིགས་ནས་ ོན་ལ་ ག་འཚལ་ཏེ། །
མངོན་ མ་ལེ ་ ལ་བཞིན་བཤད་པར་ ། །
དེ་ ར་ ག་འཚལ་བ་དང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ ོན་ ་འ ོ་བས།

གཉིས་པ་ཚད་མ་མདོའ་མངོན་ མ་ལེ ་

བཤད་པ་ལ། ལེ ་ ་ ིའི་འ ེལ། འ ེལ་པ་ཅན་ལེ འི་ག ང་། ལེ འི་མཚན་བ ན་པའི་ ོ་ནས་མ ག་བ ་བའོ།
།
དང་པོ་ལ།

ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ་དཔོན་ ོབ་ནི།

དགོས་པའི་དབང་གིས་དང་པོར་བཞག་ཅིང་།

ན་ལས་བ ས་འཆད་པའི་ ་རང་དོན་ ེས་དཔག་གི་ལེ ་

དེའི་ ེས་ ་མདོའ་མཆོད་བ ོད་ ི་ཚགས་བཅད་ ེད་གོང་མའི་

བཤད་པ་ཚད་མ་ བ་པའི་ལེ ས་ ོགས་པར་མཛད་ནས།

ད་ནི་མངོན་ མ་ ི་ལེ ་འཆད་པ་ བས་ ་བབས་

པས། གཞལ་ ་གཉིས་ ིར་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པས་བཤད་པར་ འོ་ཞེས་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ། འི་འ ེལ་པ་ལས།
ོབ་དཔོན་ ིས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ ་ི བ ན་བཅོས་འཆད་པའི་ ་ ེས་ ་དཔག་པ་ ར་ མ་པར་
བཞག་པ་དང་། ོབ་དཔོན་ ིས་ག ངས་པ་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་
(༡༣༧བ)མཛད་ནས། ད་ནི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བ ན་པའི་ ིར་གཞལ་ ་གཉིས་ ིར་ཞེས་ ་བ་ལ་
སོགས་པ་བ མས་པ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་ལ།

ོབ་དཔོན་ཡ་མ་ ིས།
ལེ འི་གོ་རིམ་ལ་ནི་ ་དབང་ ོ་འ ལ་པ་མེད་དོ། །
ཞེས་ འི་ ེས་ ་འ ང་ངོ་། །
ོབ་དཔོན་ ན་མཛད་པ་དཔོན་ ོབ་གཞན་ མས་ནི། ཚད་མ་ བ་པའི་ལེ ་ཉིད་དང་པོར་མཛད་དེ། དེར་ཚད་
མ་ ིའི་མཚན་ཉིད་བཤད་ནས།
དེ་ལ་ད ེ་ན། མངོན་ མ་དང་། ེས་ ་དཔག་པ་གཉིས་ལས།
མངོན་ མ་འཆད་པའི་དབང་ ་ ས་ནས། གཞལ་ ་གཉིས་ ིར་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་འ ག་པར་བཞེད་
དེ།
ཇི་ ད་ ། ན་ལས།
དེ་ ར་ ིའི་མཚན་ཉིད་བ ོད་ནས་ ད་པར་ ི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ།
ཞེས་ག ངས་ལ།
ལ་བ་ཅན་ ིས།
ོབ་དཔོན་ ི་ག ང་འཆད་པའི་ཐབས་ ་ ར་པའི་ལེ ་དང་པོས་ནི་ ེས་ ་དཔག་པ་འཆད། ལེ ་
གཉིས་པ་ཚད་མ་ཡང་དག་ཅེས་ ་བའི་ཚགས་ ་བཅད་པ་ ེད་ ིས་ནི་ཚད་མ་ བ་པ། ག མ་པས་ནི་
མངོན་ མ་འཆད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པ་པོ་དང་ཉན་པ་པོ་ ོར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་པར་མ་བ ོད་པའི་
ིར་རོ་ཞེས་ ་བའི་དགོངས་པས་དེ་ ར་ ིའི་མཚན་ཉིད་ ོས་སོ། །
ཞེས་དང་།
ཉི་མ་ ས་པས་ ང་།
དེ་ ར་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ ན་མོང་བ་བཤད་ནས། ད་ནི་དེའི་ད ེ་བ་བ ན་པའི་ ིར།
མངོན་ མ་དང་ནི་ ེས་དཔག་གི། །
ཚད་མ་གཉིས་ཏེ་འ ་བདག་ཉིད། །ཅེས་ག ངས་སོ། །
རང་གི་ གས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་ བ་པར་ཚད་མ་ ིའི་མཚན་ཉིད་དང་། དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་ བ་ ེད་ ི་

ཐབས་(༡༣༨ན)དང་ བ་པའི་འ ས་ ་ མས་ ི་མ་མེད་པའི་རིགས་པས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་དབབ་པར་མཛད་
ལ།
རིགས་པ་དེའང་མཐར་མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ལས་མ་འདས་པའི་ ིར། དེའི་ ངས་
དང་། གཞལ་ ་དང་། མངོན་ མ་རང་གི་ངོ་བོ་དང་། ཚད་མའི་འ ས་ ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་བཞི་བསལ་བའི་ ོ་
ནས་ཚད་མ་ བ་པའི་ ེས་ ་མངོན་ མ་ ི་ལེ ་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ཅན་ལེ འི་ག ང་བཤད་པ་ལ།
ཇི་ ད་ ་ འི་འ ེལ་པ་ལས།
ཚད་མ་དང་། དེའི་མཚན་ཉིད་ ་ི བ ན་བཅོས་དག་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་ མ་པ་བཞི་མཐོང་ ེ། འདི་ ་
ེ། ངས་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་དང་། ོད་ ལ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་དང་། མཚན་ཉིད་ལ་ལོག་པར་ ོག་
པ་དང་། འ ས་ ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར། ཚད་མའི་ ངས་དང་ ོད་ ལ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་དགག་པ། མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་
དང་འ ས་ ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། བཤད་པར་ ་བའི་མདོ་འགོད། དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འཆད་པའི་ ལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།
མངོན་ མ་དང་ནི་ ེས་ ་དཔག །
ཚད་མའོ་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་ ། །
དེ་ལ་རབ་ ོར་ ིར་ཚད་མ། །
གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ཡང་ཡང་ཤེས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། །
ག་པ་མེད་འ ར་ ན་སོགས་བཞིན། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ལ་ཚད་མར་ ར་པ་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པས་གཞན་དག་འདོད་པའི་ཚད་མ་དགག་པར་ ་བའི་ ིར་དང་། རང་
ཉིད་(༡༣༨བ)མངོན་པར་འདོད་པའི་ཚད་མའི་ཡོན་ཏན་ཇི་ ར་ཡོད་པ་བཞིན་བ ོད་པས་བཅོམ་ ན་འདས་ལ་
བ ོད་པར་མཛད་པ་ཡིན་ལ།
ཚད་མ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེའང་ ང་དོར་ ི་གནས་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ོགས་པ་ནི་བ ་བ་མེད་པ་ཅན་ ི་

ཚད་མ་དེའང་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན།

ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཇལ་བར་ ེད་པའི་མངོན་ མ་དང་ནི།

ིའི་མཚན་ཉིད་

འཇལ་བར་ ེད་པའི་ ེས་ ་དཔག་པ་གཉིས་པོ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡིན་ ི། དེ་ལས་ ངས་ ང་བ་དང་། མང་བའི་ཚད་
མ་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ ིའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཁོ་ན་གཞལ་ ་ཡིན་
ི། དེ་ལས་ ངས་ ང་བ་དང་། མང་བའི་གཞལ་ ་གཞན་མེད་པའི་ ིར་ཏེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ ི་ ལ་ཅན་ནི་
མངོན་ མ་དང་། ིའི་མཚན་ཉིད་ ་ི ལ་ཅན་ནི་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། གཞལ་ ་གཉིས་ ་མཐོང་བའི་ གས་ ིས་ཚད་མ་གཉིས་ཁོ་ནར་ངེས་པ་དང་། གཅིག་
དང་ག མ་ལ་སོགས་པ་སེལ་བར་མི་ ས་ཏེ། ཁ་དོག་མི་ ག་པ་ ་ ་ནི་རང་ ི་འ ེས་པའི་གཞལ་ ་གཞན་ཡིན་
པའི་ ིར་དང་།

ལ་གཅིག་ཉིད་ལ་ཡང་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་ཡང་ཡང་འཛན་པའི་ཚད་མའང་ཡོད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

གས་ལས་ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ ོགས་པའི་ཚད་མ་ནི། ཁ་དོག་གི་ ི་དེ་ལ་མི་ ག་པའི་ ི་ཙམ་

རབ་ ་ ོར་ཞིང་ ར་ནས་གཞལ་ ར་ ེད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ན། མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་
མ་ལས་མ་འདས་སོ།

།དེ་བས་ན་རང་ ི་འ ེས་པའི་གཞལ་ ་ག མ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་དེ་ ོགས་

(༡༣༩ན)པའི་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
འདི་ལ་ཁ་བ་ཅན་པ་དག་ནི།

གས་ལས་ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ ོགས་པའི་ཚད་མའི་ ལ་ ་ ར་པའི་ཁ་དོག་མི་

ག་པ་རང་མཚན་ ་འབད་པ་ཆེན་པོས་ བ་པར་ ེད་ལ།
རིགས་པའི་དབང་ ག་ མ་གཉིས་ནི་དེ་ཉིད་ ི་མཚན་ ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ།

ི་མཚན་ ི་ཁ་དོག་ལ་མི་ ག་པ་

ཙམ་ཡིད་ ས
ི ་ ར་བ་ཡིན་པར་བཞེད་པའི་ ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་མདོའ་རང་འ ེལ་ལས།
ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་བ ང་ནས་ ིའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་མི་ ག་གོ་ཞེས་མི་ ག་པ་ཉིད་
ལ་སོགས་པར་ཡིད་ ས
ི ་རབ་ ་ ོར་བར་ ེད་དོ། །
ཞེས་དང་།
དེ་བཞིན་ ། ས་པ་ལས་ ང་།
ཁ་དོག་ ི་ལ་ ོར་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ར་ན་དེའི་ ལ་ཁ་དོག་མི་ ག་པ་ནི་ ི་མཚན་ཡིན་པའི་ ིར། རང་ ི་འ ེས་པ་ཞེས་ ་བའི་གཞལ་ ་དང་། དེ་
འཇལ་ ེད་ ་ི ཚད་མ་གཞན་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང་ ལ་གཅིག་ཉིད་ལ་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཡང་དང་ཡང་ ་དོན་དེ་ཉིད་སོ་སོར་ངོ་ཤེས་པ་ནི་ཡོད་
མོད་ །ི དེ་ ར་ནའང་ཚད་མ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་ཉིད་ ་ ག་པ་མེད་པར་འ ར་བའི་ ིར།
དཔེར་ན།

ན་པ་དང་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་ ང་ལ་སོགས་ ར་ ོགས་པའི་དོན་ལ་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་པ་བཞིན་

ནོ། །
གཉིས་པ་འཆད་ ེད་ ོབ་དཔོན་ ིས་མདོའ་དོན་ཇི་ ར་འཆད་པའི་ ལ་ལ།

དབང་པོ་ ལ་པོའ་དོན་ ་ མ་

འ ེལ་ ིས་ ས་པར་ ེ་ ེ་བཤད་པ། དབང་པོ་འ ིང་པོའ་དོན་ ་ མ་པར་ངེས་པས་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ།
དབང་པོ་ ོན་པོའ་དོན་ ་རིགས་པའི་ཐིགས་(༡༣༩བ)པས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། རང་ ི་གཉིས་ ་ངེས་པའི་ གས་ ས
ི ་མངོན་ ེས་གཉིས་ ་ངེས་པར་བ བ། རབ་ ོར་ ི་ཚད་མ་
ངས་གཞན་ ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ངས་ངེས་པའི་ ལ། ངས་གཞན་འདོད་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། གས་འགོད་པ། ལ་བ བ་པ། ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས།
དང་པོ་ལ། གཞན་ ི་འདོད་པ་བ ོད་པ། རང་གི་ གས་བཞག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ་རོལ་མཛས་པ་བ་ མས་ན་རེ།
མངོན་ མ་གཅིག་ ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡིན་ ི། གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།
ངས་ཅན་པ་ མས་ནི།
མངོན་ མ་དང་། ེས་ ་དཔག་པ་དང་། ་ལས་ ང་བ་དང་། ཚད་མ་ག མ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
རིགས་པ་ཅན་པ་ མས་ནི།
མངོན་ མ་དང་། ེས་དཔག་དང་། དཔེ་དང་། ་ལས་ ང་བ་དང་། ཚད་མ་བཞི་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།
།
ལ་དཔོག་པ་ མས་ནི།
མངོན་ མ་དང་། ེས་ ་དཔག་པ་དང་། དཔེ་དང་། ་ལས་ ང་བ་དང་། དོན་ ིས་གོ་བ་དང་། དངོས་
པོ་མེད་པ་ཞེས་ ་བ་དང་། ཚད་མ་ ག་ཁོ་ནའོ། །

ཞེས་ཟེར་རོ། །
ཙ་ར་ཀ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི།
རིགས་པ་དང་། མི་དམིགས་པ་དང་། ིད་པ་དང་ཞེས་ གས་པ་དང་། མ་ ་སེམས་པ་དང་ཞེས་ ་བ་
ཚད་མ་གཞན་དག་ ང་ཡོད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
དེ་དག་འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་ནི་ག ང་དོན་ལས་ཤེས་སོ། །
གཉིས་པ་རང་གི་ གས་བཞག་པ་ནི། ཚད་མ་ བ་པར་ཇི་ ད་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ཚད་མ་དེ་ནི་ མ་
(༡༤༠ན)པ་གཉིས་ཏེ། མངོན་ མ་དང་། ེས་ ་དཔག་པའོ། ། ངས་ངེས་པ་དེའང་གང་ལས་ཤེས་ན། གཞལ་ ་
ནི་མངོན་ ར་དང་། ོག་ ར་གཉིས་ ་ ངས་ངེས་པའི་ ིར་རོ། །ཅིའི་ ིར་གཞལ་ འི་ད ེ་བས་ཚད་མའི་ད ེ་བ་
བ ོད་ཅེ་ན། ཚད་མ་ནི་གཞལ་ ་ ོགས་པས་རབ་ ་ ེ་བའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ། གཞལ་ ་གཉིས་ ་ངེས་པར་ཚད་
མ་གང་གིས་འ བ། མངོན་ མ་ ིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ོག་ ར་ལ་མི་འ ག་པའི་ ིར་རོ། ། ེས་དཔག་གིས་ ང་མ་
ཡིན་ཏེ། མངོན་ ར་ལ་མི་འ ག་པའི་ ིར་རོ། །
ཅི་ ེ། ཚད་མ་གཉིས་ཀས་ བ་པར་ ་ན། གཞལ་ འི་ད ེ་བ་ཚད་མའི་ད ེ་བ་ལ་བ ོས་ཤིང་། ཚད་མའི་ད ེ་
བ་ བ་པ་ཡང་གཞལ་ འི་ད ེ་བ་ལ་བ ོས་པས།

ོགས་པ་ཕན་ ན་བ ེན་པའི་ ིར་གང་ ང་གཅིག་ ང་མི་

འ བ་པར་འ ར་རོ། །
ཅི་ ེ། ཡང་ཚད་མ་ལ་བ ོས་མེད་ ་གཞལ་ ་རང་ཉིད་ ིས་རང་གི་ད ེ་བ་འ བ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་
ཡིན་ན་འགའ་ཡང་གཞལ་ འི་ད ེ་བ་ལ་ ོངས་པ་མེད་པར་འ ར་བའི་ ིར་ཞེ་ན། བདེན་མོད་ ི། འོན་ ང་ ལ་
ི་ད ེ་བ་ནི་རང་རིག་མངོན་ མ་ ིས་འ བ་པ་ཡིན་ཏེ། གང་མངོན་ ་ ར་པའི་ ལ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ང་
ལ་གསལ་བའི་ མ་པར་ཉམས་ ་ ོང་ལ། ོག་ ་ ར་པའི་ ལ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་གསལ་བའི་ མ་པར་
ཉམས་ ་ ོང་བས། འདི་ནི་མངོན་ ར་ ི་ ལ་ཅན་ཡིན། འདི་ནི་ ོག་ ར་ ི་ ལ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ་སོ་རང་
རིག་གིས་ བ་པ་ན།

གས་ལ་ ལ་མངོན་ ོག་གཉིས་ ་ངེས་པར་འ བ་(༡༤༠བ) ེ།

ལ་གསལ་བ་དང་མི་

གསལ་བའི་ མ་པར་ ང་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཤེས་པ་ནི་རང་རིག་གིས་ཉམས་ ་ ོང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ །
དེ་ འི་བདག་ཉིད་ཅན་ ོང་ནི། །
འདི་ནི་ཐ་དད་ ོ་ ་ཡིན། །

དེ་ ིར་ ོ་ད ེ་རང་ཉིད་ལས།
འ བ་འ ར་དེ་དག་གིས་དེའི་དོན། །
ཅེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
དེ་བཞིན་ ་ཉི་མ་ ས་པས་ ང་།
འདི་ ར་དངོས་པོ་ མས་ ་ི ཡོད་པའི་ཐ་ ད་ནི་ཉམས་ ་ ོང་བ་ལ་རག་ལས་པ་ ེ། ོགས་པ་ཐ་དད་
པས་ ང་ ལ་ཐ་དད་པར་ཤེས་པར་ འོ། །
ཞེས་དང་།
ཚད་མ་ ན་ལས་ ང་།
འདིར་བཤད་པ་ ལ་ མ་པ་གཉིས་ནི་མངོན་ མ་ཁོ་ནས་རབ་ ་ བ་ ེ། འ ་བ་དང་མི་འ ་བར་
ོགས་པ་ཉིད་ནི་ཤེས་པ་ཉིད་ ་ི ཆོས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ར་ན་ ལ་ ི་ད ེ་བ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པར་རང་རིག་གིས་ཚད་མའི་ད ེ་བ་ བ་པའི་ ིར།

གཞལ་ འི་ད ེ་

བས་ཚད་མའི་ད ེ་བ་བ ོད་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དག་གཞལ་ ་ལ་རང་ ི་འ ེས་པ་ལ་
སོགས་པ་གཞལ་ ་ག མ་པ་ཡོད་པར་ ོ་བཏགས་ནས་དེའི་ ལ་ལ་ཡང་ཚད་མ་ག མ་པ་ལ་སོགས་པ་ལོག་
པར་ ོག་པས། དེ་བསལ་བའི་ ིར་གཞལ་ འི་ད ེ་བས་ཚད་མའི་ད ེ་བ་བ ོད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར། གཞལ་
་ལ་གཉིས་ ་ ངས་ངེས་པར་བ ན་པས་ནི་གཞལ་ ་ག མ་པ་ལ་སོགས་པ་བཀག་པར་འ ར་ལ།

དེ་ལས་

ཚད་མའི་ ངས་གཞན་ཡང་འབད་མེད་ ་ཁེགས་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཞལ་ ་གཉིས་ཡོད་པས་ཚད་མ་མངོན་ མ་ཁོ་ན་ལས་མེད་པར་ཁེགས་ཤིང་།

(༡༤༡ན)གཉིས་ལས་མེད་

པས་ ་ལས་ ང་བ་དང་། ཉེར་འཇལ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་མ་གཞན་ཁེགས་སོ་ཞེས་ ་བར་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ།
ན་ལས།
གཞལ་ ་ཡང་མངོན་ མ་དང་། ེས་ ་དཔག་པས་ ོགས་པར་ ་བ་ལས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
རང་དང་ ིའི་མཚན་ཉིད་དག་ལས་གཞན་པའི་གཞལ་ ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །རང་གི་
མཚན་ཉིད་ནི་མངོན་ མ་ ི་ ལ་ཡིན་ལ། ིའི་མཚན་ཉིད་ནི་ ེས་ ་དཔག་པའི་ ལ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ོན་

པར་འ ར་རོ། །ཞེས་ག ངས་ལ།
འི་འ ེལ་པ་ལས་ ང་།
དེ་ལ་འདིར་འཆད་པར་འ ར་བའི་ ལ་ ིས་ ེས་ ་དཔག་པ་ཚད་མར་བ ན་པས་ཚད་མ་གཅིག་མ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་དང་། རེ་ཞིག་ ལ་མང་བ་ཉིད་ ་ི ིར་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ། གཞལ་ འི་
ད ེ་བ་རང་རིག་གིས་འ བ་ན། དོན་ ེད་ ས་དང་མི་ ས་ ིར། །ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ གས་ ི་ ོ་
ནས་ཅིའི་ ིར་གཞལ་ ་གཉིས་ ་ངེས་པའི་ ིར་ བ་པར་ ེད་ཅེ་ན། གཞན་དག་རང་རིག་པ་ལས་
གས་ ས
ི ་གཞལ་ ་གཉིས་ ་ངེས་པའི་དོན་འ བ་ ང་གཉིས་ ་ངེས་པའི་ཐ་ ད་ལ་ ོངས་ཏེ་
གཞལ་ ་ག མ་པ་ལ་སོགས་པ་ ོ་འདོགས་པར་མཐོང་བས་དེ་དག་གི་ལོག་པར་ ོག་པ་བསལ་ཏེ།
གཉིས་ ་ངེས་པའི་ཐ་ ད་བ བ་པའི་ཆེད་ ་ གས་བཀོད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་
ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི།

གཞལ་ ་གཉིས་ ར
ི ་ཚད་མ་གཉིས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར་གཞལ་ ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་། ིའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ ་ངེས་པ་དེའི་ ིར། ཚད་མ་
དེ་ནི་མངོན་ མ་དང་། ེས་ ་དཔག་པ་གཉིས་ཁོ་ནའོ། །(༡༤༡བ)
གཉིས་པ་ ལ་བ བ་པ་ལ། གཞལ་ ་གཉིས་ ་ངེས་པའི་ ་མཚན་མདོར་བ ན། དེ་ཉིད་ ས་པར་བཤད།
དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

ལ་ལ་ ོན་པོ་ ་ ་རང་ ི་འ ེས་པའི་གཞལ་ ་ཡོད་པའི་ ིར། རང་ ི་

གཉིས་ ་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དོན་ དེ ་ ས་དང་མི་ ས་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་།

ིའི་མཚན་ཉིད་ལས་མ་གཏོགས་པའི་གཞལ་ ་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དོན་འ ས་ ་བ ེད་པའི་ ་བ་ ེད་ ས་པ་དང་། འ ས་ ་བ ེད་མི་ ས་པའི་གཞལ་ ་གཉིས་

ལས་གཞན་མེད་པའི་ ིར་ཏེ། དོན་ ེད་ ས་པ་དང་། མི་ ས་པ་ཕན་ ན་ ངས་ཏེ་གནས་པས་ ང་པོ་ག མ་པ་
མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཅི་ ེ་ཡང་དབང་པོའ་ཤེས་པ་འ ལ་པ་ལ་ ང་བའི་ ་ཤད་དང་།

་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་དེ་

དག་དོན་ ེད་མི་ ས་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ང་མ་ཡིན་ལ། དོན་ ེད་མི་ ས་ ང་ལ་ལར་ ེས་ ་འ ོ་བ་མེད་
པའི་ ིར། ིའི་མཚན་ཉིད་ ང་མ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ར་ན་ཡང་གསལ་བར་ ང་བའི་ ིར།

རང་དང་ ིའི་མཚན་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་ ལ་ཡིན་པས་ ལ་

གཉིས་ཁོ་ནར་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་ཤད་ལ་སོགས་དོན་མིན་ཏེ། །

དོན་ ་མོས་པ་མེད་ ར
ི ་རོ། །

འ ་དང་མི་འ ་ཉིད་ ར
ི ་དང་། །

་ཡི་ ལ་དང་ ལ་མིན་ ར
ི །།
་མཚན་གཞན་ནི་ཡོད་པ་ན། །

ོ་ནི་ཡོད་དང་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་དབང་ཤེས་འ ལ་པ་ལ་ ང་བའི་ ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ནི་གཞལ་ འི་དོན་མིན་ཏེ།

ེས་ ་

ཐ་ ད་འདོགས་པ་པོས་གཞལ་ འི་དོན་ ་མོས་ཤིང་ཡོངས་ ་ད ད་པ་ ར་ གས་པས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ ིར་
(༡༤༢ན)རོ། །གཞན་རང་ ི་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ ལ་ག མ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འ ་བ་ ན་མོང་བ་དང་མི་
འ ་བ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ལ་གཉིས་ ་ངེས་པ་ཉིད་ ི་ ིར་དང་།

་ཡི་དངོས་ ལ་ཡིན་པ་དང་ ལ་མིན་པ་

གཉིས་ ་ངེས་པའི་ ིར་དང་། ག ང་ ལ་ལས་ ་མཚན་གཞན་ཡིད་ལ་ ེད་པ་དང་བ ་འཛན་པ་དེ་དག་ཡོད་པ་
ན་འཇལ་ ེད་ ་ི ོ་ནི་ཡོད་པའི་ ལ་དང་། བདག་ ེན་དབང་པོ་དང་། ང་བ་དང་། ཡིད་ལ་ ེད་པ་ཡོད་ ང་ ལ་
རང་མཚན་མེད་ན་མི་འ ང་བའི་ཚད་མའི་གཞལ་ ་གཉིས་ ་ངེས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། བདེན་པ་གཉིས་ ི་ངོ་བོ་བཤད་པ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ།

ི་མཚན་

དངོས་མེད་ ་བ ན་པ། རང་མཚན་དངོས་པོར་བ ན་པ། ི་མཚན་ ི་ད ེ་བ་བཤད་པ། དོན་དམ་པར་གཞལ་ ་
རང་གི་མཚན་ཉིད་གཅིག་ ར་བ ན་པ། ཚད་མའང་གཉིས་ ་ བ་པའོ། །

དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། འདིར་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་བའི་ གས་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ མ་པར་བཞག་པར་ ་ ེ། དེའང་རིགས་
པས་ད ད་བཟོད་པའི་ཆོས་ཤིག་ལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དང་།

དེ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ ན་ ོབ་ ི་

བདེན་པ་ཞེས་ ་ ེ། དེའང་ ོ་མ་བཏགས་པར་འ ས་ ་བ ེད་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ ་འདི་ཉིད་ལ་ ལ་ཅན་དམ་
པ་མ་འ ལ་པའི་དོན་ཡིན་པས་དོན་དམ་པ་དང་རིགས་པས་ད ད་བཟོད་པས་ ས་ཡོད་དང་།

རང་གི་ངོ་བོར་

རིགས་མ ན་མི་མ ན་ ན་དང་མ་འ ེས་པར་གནས་པས་རང་མཚན་དང་། མངོན་ མ་ ིས་(༡༤༢བ) ོང་བའི་
མ་པས་ ོགས་པས་མངོན་འ ར་ཞེས་ ་ལ།

ོག་པའི་ ང་ ལ་ ི་རོལ་ ར་ ང་བ་འདི་ཉིད་ལ་རིགས་པས་

ད ད་མི་བཟོད་ཅིང་གནས་ གས་ ོགས་པ་ལ་བ ིབ་པས་ན་ ན་ ོབ།
ན་བཏགས་པས་ན་བཏགས་ཡོད།

མེད་ ང་འ ལ་པའི་ ོས་ཡོད་པ་ ར་

རིགས་མ ན་པའི་གསལ་བ་ མས་ ི་ ན་མོང་གི་ཆོས་ ་ ང་བས་ ི་

མཚན་ཞེས་བ ོད་དོ། །འདིར་ ི་རོལ་ ི་དོན་རགས་པ་བ་ ོམ་པའི་ ལ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ག གས་ལ་སོགས་པའི་
ལ་ ན་རིགས་མ ན་ མས་ ་མེད་ ་རེ་རེར་གནས་པ་ན། དེ་དག་ ད་ ེད་ ི་ ང་གིས་ ལ་གཅིག་ ་བ ས་
པའི་ཚ་ ལ་འདབ་འ ོར་ ་གནས་ཤིང་ཕན་ ན་རེག་པའམ་འ ར་བ་ཡང་མེད་དེ། དེ་ལ་ ོགས་ཆ་མེད་པས་ཕན་
ན་རེག་ན་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་པར་འ ར་བས་ ལ་ ་མ་བསགས་ ང་ ལ་ ན་གཅིག་ལས་གོང་ ་ཆེར་མི་
འ ར་བའི་ ིར་རོ།

། ལ་ ན་གཞན་གནས་པའི་གོ་ས་མེད་པས་བར་ ོང་ཡང་མེད་དེ།

ཡོད་ན་ མ་པ་ ་ལ་

སོགས་པའི་ ེན་ ་མི་ ང་བའི་ ིར་རོ། །དེ་བས་ན་ ལ་ ན་ མས་ནི་མ་འ ར་ཡང་བར་མེད་པ་ཞེས་ འོ། །
དེས་ན་ ལ་ ན་གཅིག་ལ་ ་མེད་པ་ན།
དང་ ལ་འདབ་འ ོར་ ་གནས་པའི་ཚ།

རང་འཛན་པའི་ཤེས་པ་མི་བ ེད་ ང་རིགས་མ ན་པའི་ ལ་ ་མ་
རང་གི་ ད་ཅིག་ ་མའི་ཉེར་ལེན་དང་ ན་ཅིག་པའི་ ལ་ ན་གཞན་

མས་ ས
ི ་ཉེར་ལེན་ ི་ ན་ཅིག་ ེད་ ེན་ ས་ནས་རང་འཛན་ཤེས་པ་བ ེད་ ས་ ་ ེས་པའི་ ལ་ ན་དེ་
མས་ ་ི དབང་པོའ་ཤེས་པ་ མས་ ོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ མ་ ན་ ་བ ེད་པས་ ལ་ ན་ ད་པར་ཅན་དེ་དག་
ནི་དབང་པོའ་མངོན་(༡༤༣ན) མ་ ི་ག ང་ ལ་ཡིན་ ི།
བསགས་པའིམ་རགས་པ་ཞེས་ ་བ་ ང་ཟད་ ང་མེད་དོ། །
ཇི་ ད་ །
དོན་གཞན་དང་ནི་མངོན་འ ེལ་ ིར། །
ལ་ ན་གཞན་གང་ ེ་འ ར་བ། །
དེ་དག་བསགས་བཤད་དེ་དག་ནི། །

ལ་ ན་མ་ཡིན་པའི་དེའི་ག ང་ ལ་ ་ ར་པའི་

ཤེས་པ་ ེ་བའི་ ་མཚན་ཡིན། །
ཅེས་བཤད་དོ། །
འོན་ ང་། དབང་ཤེས་ ་ི ལ་འདི་དག་ ལ་ ན་སོ་སོར་གནས་ ང་ ེས་ ་ ེས་པའི་ ོག་པས་ ་རིས་མ་ ེད་
པར་ལིངས་པོ་གཅིག་ ་བ ང་བས་འདི་ནི་རགས་པའོ་ཞེས་ཐ་ ད་ ེད་ ི་ ལ་ ན་ ་ཐ་ ད་འདོགས་པ་ནི་མ་
ཡིན་ནོ། །
དེ་ལ་དགོངས་ནས་ ལ་ ན་ ད་པར་ཅན་ མས་ནི།
དབང་ ལ་དེ་ ིར་ ལ་ ན་མིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དེས་ན་ ་མ་ལིངས་པོ་གཅིག་ ་འཛན་པའི་ ོག་པའི་ ང་ ལ་ཉིད་རགས་པའི་ཐ་ ད་ ི་དངོས་ ལ་ཡིན་པས་
རགས་པ་ནི་ ན་ ོབ་པ་ ོས་ ོ་བཏགས་པ་ཡིན་ལ།
མཚན་ཉིད་པ་དང་།

ག གས་སོགས་དབང་ཤེས་ ི་ ལ་ མས་ནི་ ལ་ ན་

རགས་པ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་མདོ་ ེ་པའི་ བ་པའི་མཐའ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

མེད་པ་ཡིན་ནོ། །
ཁ་བ་ཅན་པ་ཕལ་ཆེར་ག གས་ལ་སོགས་པ་ནི་ ལ་ ན་མ་ཡིན་པར་རགས་པར་ ་ཞིང་།

ལ་ ན་དབང་ཤེས་

་ི ལ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མ ིན་པ་གཟེངས་བ ོད་དེ་ ོག་པར་ ེད་དོ། །
དེ་དག་ནི་མདོ་ ེ་པའི་ག ང་ གས་ ས་མེད་པའི་གཏམ་ ་ཟད་དེ།

རིགས་པའི་དབང་ ག་ མ་པ་གཉིས་ ིས་

ཡན་ལག་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ ས་ ་ བ་པ་འགོག་པར་མཛད་པའི་ ོགས་ ་མ་དེ་ཉིད་ཁས་
ངས་པ་ཡིན་ཏེ། ག གས་(༡༤༣བ)སོགས་ ལ་ ན་ལས་མ་གཏོགས་པའི་རགས་པ་ ས་ ་ བ་པའི་ ིར་རོ།
།
ཅི་ ེ། ག གས་སོགས་དེ་དག་རགས་པ་ཡིན་པས་ ན་ ོབ་བོ་ཞེ་ན། དབང་པོའ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ོག་པ་དང་
བཅས་པར་འ ར་ཏེ། ན་ ོབ་ ོ་བཏགས་ ་ི ོད་ ལ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།
གཞན་ཡང་ག གས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་ ་ཐལ།
པའི་ ིར།
ཇི་ ད་ །
དོན་དམ་དོན་ ེད་ ས་པ་གང་། །

ོ་མ་བཏགས་པར་རང་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ ེད་ ེད་ཡིན་

དེ་འདིར་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །ཅེས་ག ངས་སོ། །
གང་དག་ག ང་འདིས་ བ་མཐའ་ ་བ་གང་གི་ཡང་བདེན་པ་གཉིས་ ི་མཚན་ཉིད་མ་བ ན་ཏོ་ཞེས་ ་བ་ནི་མི་
རིགས་ཏེ། ག ང་འདིའི་ ་འ ེལ་ ་ཡ་མ་ ིས།
ཞར་ལ་ཐེག་པ་ཐ་ཤལ་ ི་བདེན་པ་གཉིས་ ་ི མ་གཞག་བ ན་པའི་ ིར།
ཞེས་དང་།
མཛད་ལས་ ང་།
གང་ལ་བཅོམ་དང་ ོ་ཡི་གཞན། །
བསལ་ན་དེ་ ོ་མི་འ ག་པ། །
མ་ ་བཞིན་ ་ ན་ ོབ་ ། །
ཡོད་དེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ནོ། །
ཞེས་གང་ལ་འཇོམས་ ེད་ ས
ི ་བཅོམ་ཞིང་ ོག་པས་ཆ་ཤས་ ེ་ཡང་རང་འཛན་པའི་ཤེས་པ་རང་དབང་ ་བ ེད་
པའི་ག གས་དང་ཚར་བ་སོགས་ནི་དོན་དམ་ ་བཤད་པ་དང་ཡང་ཆེས་མ ན་པའི་ ིར་དང་། བཅོམ་ ན་འདས་
་ི ག ང་རབ་ ་ི དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ ལ་ཡང་ བ་མཐའ་ ་བ་བཞི་ལས་གཞན་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ ར་བཤད་པའི་དབང་ཤེས་ ་ི ལ་ ལ་ ན་དེ་དག་ ད་ཅིག་མ་ཡིན་པས་རང་འཛན་ཤེས་པ་ ད་
ཅིག་རེ་རེ་བ ེད་ །ི

་མ་མི་བ ེད་པའི་ ིར་ཏེ།

ན་ནི་དབང་ཤེས་ ི་ག ང་ ལ་མ་ཡིན་ལ། (༡༤༤ན) ད་

ཅིག་རེ་རེ་བ་ཡང་ཐ་ ད་ ེད་པའི་ ེས་ འི་ ོས་ངེས་པར་མ་ ས་པས་མངོན་ མ་ ི་ག ང་ ལ་ནི་ ེས་ འི་
འ ག་ ལ་ ་ ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས།
དེ་ཉིད་ ་ི ིར་མངོན་ མ་ ི་ག ང་བའི་ ལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐོབ་པར་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ད་ཅིག་མ་
དེ་ནི་ཐོབ་པར་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་བཤད་དོ། །
དེས་ན་ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མ་རེ་རེ་བ་དག་ནི་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ ི་ག ང་ ལ་ཡིན་ནོ། །
བདེན་པ་གཉིས་ ་ི མཚན་གཞི་ནི།

ིར་དངོས་པོ་ལ་དོན་དམ་པའི་དངོས་པོ་དང་།

ན་ ོབ་པའི་དངོས་པོ་

གཉིས་ལས། ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མ་རེ་རེ་བ་དང་། ལ་ ན་སོ་སོ་བ་ མས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ི་ བ་པ་ཞེས་ ་
ཞིང་། དེ་ལ་མི་འ ་བའི་ ལ་དང་།

་དང་ ོག་པའི་ ལ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་ ་ལ། དེ་དག་ནི་དོན་དམ་བདེན་པའི་

མཚན་གཞིར་བཞག་གོ། །རགས་པ་དང་། ན་དང་། ་དང་། ོག་པའི་ ལ་ ་ ར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ ན་
ོབ་ ་ི བདེན་པ་ ེ། ིའི་མཚན་ཉིད་ ་ བ་པ་ཞེས་ འོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི།

དོན་དམ་དོན་ དེ ་ ས་པ་གང་། །
དེ་འདིར་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །
གཞན་ནི་ ན་ ོབ་ཡོད་པ་ ེ། །

དེ་དག་རང་ ིའི་མཚན་ཉིད་བཤད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ེད་ ས་དང་མི་ ས་ ིར། །ཞེས་བཤད་པ་དེ་གཏན་ཚགས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དོན་
དམ་པར་དོན་འ ས་ ་ ེད་པར་ ེད་ ས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་བ ན་བཅོས་འདིར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་ཡོད་པ་
ཡིན་ལ།

འ ས་ ་བ ེད་པར་མི་ ས་པའི་ཆོས་གཞན་ནི་ ན་ ོབ་ ་ཡོད་པ་ ེ།

དེའི་ ིར་བདེན་པ་གཉིས་

(༡༤༤བ)པོ་དེ་དག་ནི་རང་མཚན་དང་ ིའི་མཚན་ཉིད་ ་བཤད་པ་ཡིན་པས། བ་པ་ཚད་མས་ངེས་སོ། །ཞེས་པ་
་ ན་གཉིས་ཀས་སོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། དོན་དམ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ།

ན་ ོབ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ།

་ཤད་སོགས་

ིར་ཐལ་བའི་ ོད་པ་ ང་བ། ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་ ་བ་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ ས་མེད་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་དམ་པར་དོན་ ེད་ ས་པ་ ང་ཟད་ ང་མེད་པས་ཇི་ ར་ན་དེ་དོན་
དམ་པར་ཡོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཅེ་ན།
ས་པ།

ས་བོན་སོགས་ནི་ ག་སོགས་ལ། །

ས་མཐོང་།
ཞེས་ ོས་ཏེ། ནས་ ་ི ས་བོན་དང་ ་ ད་ལ་སོགས་པའི་ ས་ནི་ནས་ ི་ ་ ་ལ་སོགས་པའི་འ ས་ ་བ ེད་པ་
ལ་ ས་པ་དང་ ན་པར་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བའི་ ིར་གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ ན་ ོབ། །
འདོད་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ས་བོན་ ིས་ ་ ་དེ་དོན་དམ་པར་བ ེད་པ་མ་ཡིན་ ི།

ན་ ོབ་ཙམ་ ་བ ེད་པར་

འདོད་དོ་ཞེ་ན།

ཅི་ ེ་དེ་ ར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ས་བོན་ཆོས་ཅན། ཅི་ ེ་ ་ ་བ ེད་པ་དེ་ ར་འ ར་ཏེ་མི་བ ེད་པར་ཐལ། ོད་ ིས་ ་ ་བ ེད་
པ་དེ་ ོ་བཏགས་ ན་ ོབ་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་ནི་ས་བོན་རང་མཚན་ལ་དགོངས་སོ། །
གཉིས་པ་ ན་ ོབ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ི་དངོས་པོར་ ་བ་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ ན་ལ་དེ་ཡོད་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ན་ ོབ་ ་ི ཆོས་ ན་ལ་དོན་དམ་པར་དོན་ ེད་ ས་པ་དེ་ཡོད་པས། དོན་དམ་པའི་མཚན་
ཉིད་འ ལ་པར་འ ར་རོ་(༡༤༥ན)ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ི་ཡི་མཚན་ཉིད་ ེས་འ ོ་ ོག །

ོ་ལ་མ་མཐོང་ ར
ི ་མིན་ཏེ། །

མིག་དང་ག གས་སོགས་ ོ་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ིའི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་འཛན་པའི་ ོ་ལ་ཕན་བཏགས་ ོབས་ ིས་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པ་མ་

མཐོང་བའི་ ིར་ན། རང་འཛན་ཤེས་པ་བ ེད་ ས་མིན་ཏེ། དཔེར་ན། མིག་དང་།
དང་།

ང་བ་དང་། ཡིད་ལ་ ེད་པ་

མ་པའི་ག གས་དག་ཡོད་ན་ངེས་པར་ མ་ག གས་འཛན་པའི་ ོ་འ ང་བ་བཞིན་ ་ ི་འཛན་པའི་ཤེས་

པ་ནི་ ི་ཕན་འདོགས་ ེད་ ་ཡོད་མེད་ ་ི ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།

།སོགས་པས་ ་བ་དང་ ་ལ་

སོགས་པ་ག ང་ངོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ན་ལས།
ིའི་ ོ་དག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ིའི་ནི་ ོན་མཐོང་བའི་འབད་ ོལ་ཙམ་ལ་ ང་བའི་ ིར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ།
།
རིགས་པ་དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བ ན་པའི་ ིར།

དེས་ནི་བ ་དང་ ོལ་བ་སོགས། །

ནང་གི་ཡན་ལག་ ེས་འ ག་ ར
ི །།
མ་པ་འདེགས་དང་ ི་དང་ནི། །

ངས་སོགས་ ོ་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།
དང་།

ི་འཛན་པའི་ ོ་ ི་ལས་མི་ ེ་བར་བ ན་པའི་རིགས་པ་དེས་ནི་ མ་པ་འདེགས་འཇོག་གི་ལས་

ི་དང་ནི་ ངས་དང་ ན་པ་དང་།

མ་པར་ད ེ་བ་དང་།

ག ང་ ལ་ མ་པ་འདེགས་འཇོག་གི་ལས་དང་།

ི་དང་།

ན་ ོབ་ལ་སོགས་པ་འཛན་པའི་ ོ་ནི་རང་གི་

ངས་སོགས་ལས་ ེ་བ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ཡིན་

ཏེ། བ ་དང་། ོལ་བ་དང་། ེས་ ་མ ན་པའི་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནང་གི་ཡན་ལག་བག་ཆགས་ ་མའི་
ེས་ ་འ ག་པ་ཅན་ ི་ ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་པ་ ་(༡༤༥བ)ཡིའ།ོ །
ག མ་པ་ ་ཤད་སོགས་ ིར་ཐལ་བའི་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། དོན་ ེད་པར་མི་ ས་པ་ ིའི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་ན། ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ཡང་དོན་ ེད་མི་ ས་པའི་ ིར། ིའི་མཚན་ཉིད་ ་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་ཤད་སོགས་ནི་ ི་མིན་ཏེ། །

དོན་ ་ཞེན་པ་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

་ཤད་དང་ ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ནི་ ི་མཚན་མིན་ཏེ། རང་འཛན་པའི་ཤེས་པས་དོན་ ་ཞེན་

པའི་ ལ་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །

འོ་ན་དངོས་མེད་ ང་ ི་མཚན་མ་ཡིན་པར་འ ར་ཏེ། དོན་ ་ཞེན་པ་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཤེས་ ར་འཛན་ ར
ི ་མེད་པ་ལ། །
ཉེས་པ་དག་ ་ཐལ་མི་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། རང་འཇལ་ ེད་ ་ི ཚད་མས་ཤེས་ ར་འཛན་པའི་ ིར། དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་ ི་མཚན་མ་ཡིན་པའི་
ཉེས་པ་དག་ ་ཐལ་བར་མི་འ ར་རོ། །
འོ་ན་ ་ཤད་སོགས་ ང་ ི་མཚན་ ་ཐལ། ཞེན་ནས་ཤེས་པར་ ་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་དག་གི་ཡང་དེ་ འི་དངོས། །
བཀག་མེད།

ཅེས་ ོས་ཏེ། རབ་རིབ་ཅན་ ི་དབང་ཤེས་དེ་དག་གི་ཡང་ ང་བ་ ་ཤད་སོགས་ལ་དེ་ ་ འི་དངོས་པོར་ཞེན་པའི་
ོག་པའི་ ལ་ ་ཤད་ ་ ང་བ་ནི་ ི་མཚན་ཡིན་ཏེ།

་ཤད་ལ་སོགས་པར་ཞེན་ནས་འཛན་པ་བཀག་པ་མེད་པའི་

ིར་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ན་ལས།
དེས་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་ཉིད་ ་གཞལ་བར་ ་བ་ནི་ ིའི་མཚན་ཉིད་ ་བཀག་པ་མེད་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་
བཤད།
འོ་ན་རབ་རིབ་ཅན་ ིས་མཐོང་བའི་ ་ཤད་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ན། གསལ་བར་ ང་བ་ཅི་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

གསལ་བར་ ང་བ་ཉིད། །

ཤེས་པའི་ངོ་བོའ་དོན་ཉིད་ ར
ི ། །(༡༤༦ན)
་སོགས་ཞེས་ འི་ ོ་དག་ནི། །

ི་ཡི་ ོད་ ལ་ཅན་ཡིན་ལ། །

་ ང་དོན་མེད་ཅན་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། རབ་རིབ་ཅན་ལ་ ་ཤད་ལ་སོགས་པའི་ མ་པ་གསལ་བར་ ང་བ་ཉིད་ནི།
པའི་ངོ་བོའ་དོན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།

ོང་ ་དབང་པོའ་ཤེས་

རང་མཚན་ཡིན་ཅིང་ ོག་པས་ད ོད་པའི་ཚ་ ་ཤད་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་

ཅེས་ ་བར་ ོག་པའི་ ོ་དག་ནི་ ི་ཡི་ ོད་ ལ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར། དེའི་ ང་ ལ་ནི་ ི་མཚན་ཡིན་ལ།

་ཤད་

འཛག་པར་ ང་བའི་དབང་ཤེས་ ་ི ང་ ལ་ནི་ ་ཤད་ ་ ང་ཡང་དོན་ལ་ ་ཤད་ ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་
འིའ།ོ །
ན་ལས།
ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ ིས་དོན་ཡིན་པའི་ ིར་ན། དེ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ནའོ། །དེ་ ར་ན་ནི་མངོན་
མ་ ་འ ར་རོ་ཞེ་ན། འ ར་བ་ཁོ་ན་ ེ། རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ ི་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ཇི་ ར་
ིའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ཅེ་ན། མ་པར་ ོག་པའི་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ ་ལ་སོགས་པ་འ ་བར་ ལ་ ་
ས་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་དང་།
ར་ ང་བའི་དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་དོན་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །
དེའི་དགོངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ་ ་ཤད་ ་ ང་བའི་ མ་པ་ནི་རང་རིག་པ་དང་།

་ཤད་ ་ཞེན་

པ་ནི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་། ་ཤད་འཛག་པ་ནི་མེད་ ང་ ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ན་ལས།
བསམ་པ་ནི་རང་རིག་པ་ལ་ནི་མངོན་ མ་ཡིན་ལ། ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་ལ་ མ་པར་ ོག་པའི་
མ་པར་ཤེས་པ་ནི་ ེས་ ་དཔག་པ་དང་། དབང་པོའ་ཤེས་པ་ནི་དོན་མེད་པའོ་ཞེས་ མ་པར་ད ེ་བ་
ཡིན་ནོ། །
ཞེས་(༡༤༦བ)ག ངས་སོ། །
བཞི་པ་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ ི་ནི་ཤེས་ངོ་བོའ། །

དོན་ཉིད་ཡིན་ན་ཐལ་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཤེས་པའི་ངོ་བོའ་དོན་ཉིད་ ིར། །ཞེས་པ་ལ་ བ་པ་མ་ངེས་ཏེ།

ི་འཛན་པའི་ མ་པ་ནི་

ཤེས་པའི་ངོ་བོའ་དོན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ན། རང་མཚན་ ་ཐལ་བར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ ར་འདོད་ ར
ི ་ ོན་ཡོད་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ི་འཛན་པའི་ མ་པ་ནི། རང་མཚན་ཡིན་པ་དེ་ ར་འདོད་པའི་ ིར། རང་མཚན་ ་ཐལ་བའི་ ོན་

གནོད་ ེད་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
དེའང་ཇི་ ར་ ི་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དོན་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ ི། །

ན་ལ་ངོ་བོ་མ ངས་ ར
ི ་དང་། །

དེ་ ོག་པ་ལ་བ ེན་པའི་ ར
ི །།

ཞེས་ ོས་ཏེ། ཤིང་གི་ ི་འཛན་པའི་ ོག་པ་ལ་ ང་བའི་ཤིང་གི་ མ་པ་ནི། དོན་ ལ་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་ ི་
ཡིན་པར་བཞག་ ེ། སེལ་བའི་ངོར་ཤིང་གསལ་ ན་ལ་ངོ་བོ་མ ངས་པར་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ ིར་དང་། དོན་གཞན་
དེ་ལས་ ོག་པའི་ལོག་པ་རང་མཚན་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ེས་ཤིང་། ོག་པས་ ི་རོལ་ ་བཏགས་པའི་ ིར་རོ། །
འདི་ནི་རང་མཚན་ལ་ ི་མཚན་ ་བཏགས་པ་ ེ།
ཇི་ ད་ ་ འི་འ ེལ་པ་ལས།
དེ་དེ་ ར་རང་དང་ ིའི་མཚན་ཉིད་ ་ མ་པར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། ། ིའི་མཚན་ཉིད་དངོས་མིན་པར་ མ་
པར་བཞག་གོ། །ཞེས་དང་།
ན་ལས་ ང་།
་བོ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་གནས་པ་ཉིད་ ིས། ིའི་ མ་པར་ ར་པའི་ཤེས་པའི་ མ་
པ་ ད་པར་ ་ ར་པ་ནི་ ན་ ོབ་ ་(༡༤༧ན) ིའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ ག་པར་ཞེན་པའི་ ིར་རོ།

།དེ་ལ་དེ་ལས་ ེས་པའི་ ག་པར་ཞེན་པའི་ ་ནི། བག་ཆགས་ ི་ ད་པར་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ནི་ཁ་
ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ག མ་པ་ ི་མཚན་དངོས་མེད་ ་བ བ་པ་ལ།

འི་དངོས་ ི་བ ོད་ ་ཡིན་པའི། དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་ ་

མེད་པའི། དོན་མེད་པ་ཅན་ ི་ཤེས་པ་ལ་ ང་བ་དང་ ད་པར་མེད་པའི།

ི་ཉིད་ཡིན་པའི་ གས་ ི། འ ས་ ་མ་

ཡིན་པའི། བ ་ ན་ལ་བ ོས་པའི་ཤེས་པའི་ ལ་ཡིན་པའི། རང་གི་ ལ་ཅན་ལ་དེ་ ང་པར་མི་ ང་བའི། དོན་
ེད་ ས་པས་ ོང་པའི་ གས་ ས
ི ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། བ་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། འདིར་བ ོད་ ་ ོད་ ེད་ ་ི མ་གཞག་ ང་ཟད་བཤད་པར་ ་ ེ། དེ་ལ་དོན་རང་མཚན་ནི་ འི་
བ ོད་ ་མ་ཡིན་ཏེ། བ ་དང་ཐ་ ད་ ་ི ས་ ་ ེས་འ ོ་མི་ ེད་པའི་ ིར་དང་། དབང་པོའ་ཚགས་དོན་མེད་པར་
ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །ཤེས་པའི་ མ་པའང་ འི་བ ོད་ ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བ ོད་པས་དོན་ལ་འ ག་པར་མི་འ ར་བའི་
ིར་ཏེ། དོན་དང་འ ེལ་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ཅི་ ེ། ཡང་དེ་ལ་དོན་ ་ཞེན་ནས་དོན་ལ་འ ག་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་ན་ མ་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
མ་པ་ལས་ཤེས་པ་མ་ ེས་པའི་ ིར་རོ། །མིང་དང་མཚན་མའི་རང་བཞིན་ཅན་ ི་ ན་པ་མིན་པའི་འ ་ ེད་ ང་
འི་བ ོད་ ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་པ་བ ོད་པའི་ཉེས་པ་དེ་དག་འ ག་པའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ། གསལ་བ་ མས་ལས་ཐ་
དད་པའི་(༡༤༧བ) ི་ནི་ འི་བ ོད་ ར་རིགས་ཏེ།

བ ་དང་ཐ་ ད་ ི་ ས་གཉིས་ཀར་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ ིར་

དང་། གསལ་བ་ ན་ལ་ བ་པའི་ ིར་ཞེ་ན། ི་ནི་གསལ་བ་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར། ི་བ ོད་པས་གསལ་བ་
ཇི་ ར་ ོགས་པར་ ས། ི་ནི་དོན་ ེད་མི་ ས་པའི་ ིར་ ེས་ འི་དོན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ ང་ཟད་ ང་མེད་དོ། །
ཅི་ ེ། ཡང་ ི་གསལ་གཉིས་ལ་འ ེལ་བ་ བ་པའི་ ིར།

ི་བ ོད་པས་གསལ་བ་ ོགས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།

དེ་ ར་ན་ནི་ད ག་པའི་ ་ལས་ ང་ད ག་པ་ཅན་ ོགས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ ར་རོ། །གལ་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཐ་
དད་པར་ ང་བའི་ ིར་མ་ཡིན་ ི། ི་ནི་གསལ་བ་ལ་འ ་བས་དེ་དང་ཐ་མི་དད་པར་ ང་བའི་ ིར་ ོགས་སོ་ཞེ་ན།
དེ་ ར་ན་ ་ ང་གི་ཤེས་པ་འ ལ་བར་འ ར་ཏེ། ཐ་དད་པ་ལས་ཐ་མི་དད་པར་ ང་བའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་ན་ཡང་
་ནི་ ོ་བཏགས་པའི་ ོད་ ལ་ཅན་ ་འ ར་ ི། དངོས་པོའ་ ལ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ།
ལ་ཐ་མི་དད་པའི་ ིར།

ི་དང་གསལ་བ་

ི་བ ོད་ ང་གསལ་བ་ ོགས་པས་ ོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་ན་ཚགས་པ་གཅིག་པའི་

རོ་བ ོད་པས་ ང་ག གས་ ོགས་པར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ། དེ་དག་ནི་དབང་པོ་ཐ་དད་པའི་ ལ་ཡིན་ལ།

ི་དང་གསལ་བ་དག་ནི་ཤིན་ ་འ ེས་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན། ཤིན་ ་འ ེས་པ་འདི་ཅི། རང་བཞིན་འ ེས་པ་ཡིན་ན་
ད ེར་མེད་པའི་ ིར་ཐ་མི་དད་པར་འ ར་རོ། ། ལ་གཅིག་ ་འ ེས་པའོ་ཞེ་ན། རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་དག་ནི་ ལ་
གཅིག་ཡིན་ ང་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནར་ ང་ ེ། ་རམ་ ི་རོ་ག གས་བཞིན་ནོ། །དེའི་ ིར་གསལ་བ་ལས་(༡༤༨ན)ཐ་
དད་པའི་ ི་ནི་ འི་བ ོད་ ་མ་ཡིན་ནོ། །གསལ་བ་ལས་ཐ་མི་དད་པའི་ ི་ཡང་ འི་བ ོད་ ་མ་ཡིན་ཏེ། གསལ་བ་
རང་མཚན་བ ོད་པའི་ཉེས་པས་རེག་པར་འ ར་བའི་ ིར་ཏེ། གསལ་བ་དང་ཐ་མི་དད་པ་ནི་དེ་དང་ ད་པར་མེད་
པའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར་གཞན་སེལ་ལས་གཞན་ནི་ འི་བ ོད་ ར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་གཞན་སེལ་བ་
ཉིད་ འི་བ ོད་ ་ཡིན་ཅེ་ན། བ འི་ ས་ན་རིགས་མི་མ ན་ མ་པར་བཅད་ནས་བ ་ ེད་པའི་ ིར་དང་། ིས་ཐ་
ད་ ་ི ས་ན་ཡང་རིགས་མི་མ ན་ ངས་ནས་འ ག་པའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ། བ འི་ ས་ ་རིགས་མི་མ ན་
མ་པར་མ་བཅད་ན་དེའི་ཚ་ ་ལས་དོན་ལ་བདེ་ ག་ ་འ ག་པར་མི་འ ར་ཏེ།

གཞན་ལ་ཡང་འ ག་པ་མ་

བཀག་པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན། ཤིང་ཞེས་པའི་ ་ལས་ཙ ན་ ེ་ ག་ ་གོ་བར་མི་འ ར་བ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ ིར་
རིགས་མི་མ ན་ མ་པར་བཅད་པའི་གཞན་སེལ་བ་ཉིད་ལ་བ ་ ས་པའི་ ིར་དེ་ཉིད་བ ོད་ ར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ།
།
ཅི་ ེ། ཡང་གཞན་སེལ་བ་ཞེས་ ་བ་འདི་དོན་དང་གཅིག་གམ། འོན་ཏེ་ཐ་དད་པ་ཡིན། གཅིག་ཡིན་ན་དེའི་ཚ་
རང་མཚན་བ ོད་ ར་འདོད་པའི་ ོགས་ལ་བ ོད་པའི་ ོན་གནས་ཤིང་། ཐ་དད་ཡིན་ན་ ི་དོན་གཞན་ ་ ་བ་ལ་
བ ོད་པའི་ཉེས་པས་གོས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་སེལ་བ་དངོས་པོར་མེད་པས་གཅིག་དང་ཐ་དད་
་བ ག་པར་ ་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དངོས་པོ་མེད་པར་བ ོད་པས་དོན་ཐོབ་པར་ཇི་ ར་འ ར་ཞེ་ན། གཞན་
སེལ་བ་ཞེས་ ་བ་གཞན་ ང་ཟད་ ང་མེད་ །ི

འི་ ེས་ ་འ ང་བའི་ ོག་པས་ག ང་བར་ ་བ་རིགས་མི་

མ ན་པ་ལས་ལོག་པའི་ ི་རོལ་ ར་ ང་བ་གང་ཡིན་(༡༤༨བ)པ་དེ་ནི་ནང་ཤེས་པའང་མ་ཡིན་ལ་ ི་རོལ་ ི་དོན་
ཡང་མ་ཡིན་ཅིང་། ང་བ་ ར་ བ་པའང་མ་ཡིན་ ི།
འོན་ ང་ ོག་པས་ ོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ།
ོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་སེལ་བ་བ ག་པར།
གང་གི་རང་བཞིན་ ོག་བཅས་ ོ་ཡིས་གཞན་ ིས་དབེན་པར་རབ་བ ན་པ། །
ི་མིན་ནང་མིན་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་ ོ་བཏགས་གང་ཡིན་བ ོད་པ་ཡི། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

དེ་ ་ འི་གཞན་སེལ་ ས་བ ོད་པ་ན་ ོག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་འ ལ་པས་དེ་ཉིད་ལ་ ི་རོལ་ ་ཞེན་ནས་ གས་
པ་ལས་དོན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐ་ ད་པ་དག་ནི་དོན་ཐོབ་པ་ཙམ་ ིས་ཡོངས་ ་ཚམ་པའི་ ིར།
གཞན་ཡིན་ལ་ཐོབ་པ་ཡང་གཞན་ཡིན་ནོ་ མ་ ་མི་སེམས་ ི།

འི་བ ོད་ ་ཡང་

འོན་ ང་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་ ས་ ང་

བ ོད་དོ་ མ་ ་སེམས་སོ། །དེས་ན་ ོག་པའི་ངོར་རང་མཚན་ཉིད་ འི་བ ོད་ ་ཡིན་ལ།

ང་ཟད་ད ད་པ་ན་

གཞན་སེལ་བ་ཉིད་ འི་བ ོད་ ར་རིགས་སོ། །
དོན་དམ་པར་ནི་གཞན་སེལ་བ་དེ་ཡང་ངོ་བོ་མེད་པའི་ ིར།

ཤིན་ ་ད ད་པ་ན་ འི་བ ོད་ ་མེད་པ་ཉིད་ ་

གནས་པ་ཡིན་ནོ། ། ོད་པར་ ེད་པ་ནི། ོག་པ་ལ་ ང་བའི་ ་ ི་མིང་དང་ཚག་གི་ཚགས་ མས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་
བ ་ ེད་པ་པོའ་ ོག་པས་དོན་ལ་ ོར་བར་ ེད་པའི་ ིར་རོ།

།ཉན་ཤེས་ ི་ ལ་ ་ ར་པའི་ཡི་གེ་ མས་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ ོག་པས་དོན་ལ་བ ་ ་བར་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ། །འོན་ ང་དེ་དག་ ོད་ ེད་ ི་གཞི་ཡིན་ཏེ། ཉན་
ཤེས་ ་ི ཡི་གེ་ མས་རིམ་ ིས་ཐོས་པ་ན་ ོག་པས་དོན་ ི་ངོ་བོ་དང་ ད་པར་ ོན་ ེད་ ི་མིང་ཚག་ ་ ོ་བཏགས་
ནས་དོན་དང་མིང་དང་མིང་ཅན་ ་ ེལ་བར་ ེད་(༡༤༩ན)པའི་ ིར་རོ།

།བ ་ ེད་པ་པོ་དག་གིས་ ང་བ་དང་།

བ ག་པར་ ་བའི་དོན་དང་། གཅིག་ ་ཞེན་པའི་ ིར་ ་རང་མཚན་པ་ཉིད་ ིས་དོན་བ ོད་པར་ ོམ་མོ། །དེའི་
ིར་ ོག་པའི་ངོར་ ་རང་མཚན་ཉིད་ ོད་ ེད་ཡིན་ལ། ང་ཟད་ད ད་ན་ འི་ ི་ཉིད་དོན་ ི་ ོད་ ེད་ཡིན་ནོ། །
ཤིན་ ་ད ད་པ་ན་དེ་ཡང་ངོ་བོ་མེད་པའི་ ིར་ ོད་ ེད་ ང་མེད་དོ་ཞེས་ ་བར་གནས་པས་བ ོད་ ་ ོད་ ེད་
་ི ཐ་ ད་ ང་ ོག་པས་ ོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་ན།
བ ་བ་ཇི་ ར་ཡིན་ཏེ། འ ལ་པ་ལས་ནི་དོན་ཐོབ་པ་མི་འཐད་པའི་ ིར། དཔེར་ན།

་ལས་དོན་ལ་འ ག་པ་ན་མི་
ིག་ ་ལ་ ར་འ ལ་པ་

བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། ཐ་ ད་འགའ་ཞིག་དོན་ལ་མི་བ ་བ་ནི་འ ེལ་བ་ལས་ཡིན་ཏེ། འ ེལ་བ་མེད་པར་མི་བ ་བ་ཞེས་
་བ་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ ིར་རོ། །འ ེལ་བ་ཡོད་ན་འ ལ་ཡང་དོན་ཐོབ་ལ་མཐོང་ ེ། ནོར་ འི་འོད་ལ་ནོར་ ར་
འཛན་པའི་ ོ་བཞིན་ནོ། །འ ལ་པ་ཡིན་ན་མི་བ ་བར་ཇི་ ར་བཞག་ཅེ་ན། རང་གི་ ང་བ་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་དེར་
ཞེན་པའི་ ིར་འ ལ་པ་ཡིན་ལ། འ ག་ ལ་ ི་དོན་ལ་བ ད་ནས་འ ེལ་བའི་ ིར་མི་བ ་བ་ཡིན་ནོ། །མི་བ ་བ་
ཡང་ཐ་ ད་ཙམ་ ་ཡིན་ ི།

མ་པར་ད ད་ན་མ་ བ་ ེ། ཇི་ ིད་དོན་མ་ཐོབ་པ་དེ་ ིད་ ་མི་བ ་བར་མི་ཤེས་

ལ། གང་གི་ཚ་དོན་ཐོབ་པ་དེའི་ཚ་ཐོབ་པར་ ེད་པའི་ འམ་ཚད་མ་མེད་ཅིང་། ་དང་ཚད་མས་དོན་ ོན་པར་ ེད་
པ་ན་ཐོབ་པར་ ་བ་མ་འོངས་པ་མ་ ེས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ།
ཏེ།

ང་བཞིན་པའི་དོན་ ང་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་

ང་བ་ཙམ་ ིས་ཐོབ་ན་(༡༤༩བ)འ ག་པ་དོན་མེད་ཅིང་ གས་པའི་མོད་ལ་འགག་པས་ཐོབ་པར་མི་ ས་

པའི་ ིར་རོ།

།དེ་བས་ན་མ་འོངས་པའི་དོན་ཐོབ་པ་ན་འདས་པའི་ འམ་ཚད་མ་མི་བ ་བར་ ོ་བཏགས་པ་ཙམ་

ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར་བ ོད་ ་ ོད་ ེད་ ་ི ོས་པ་ཡང་མ་བ གས་གཅིག་ ར་ཉམས་དགའ་བ་ ན་ ོབ་པའི་ཐ་ ད་
ཙམ་ ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི།

བ ོད་ ་ཉིད་ ར
ི ་དེ་དངོས་མིན། །

དབང་ཚགས་འ ས་བཅས་ཉིད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

འི་དངོས་ ་ི བ ོད་ ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར། གཞན་སེལ་བའི་ ི་དེ་ནི་དངོས་པོ་མིན་ཏེ།

འི་དངོས་

་ི བ ོད་ འམ་ ོག་པ་ལ་ ང་བ་ ི་རོལ་ ི་དངོས་པོ་ཡིན་ན་དབང་པོ་དགོས་མེད་ ་འ ར་བ་ལས་དབང་པོའ་
ཚགས་འ ས་ ་དང་བཅས་པ་དོན་ཡོད་པ་ཉིད་ ་ི ིར་རོ།

།དེས་ན་རང་མཚན་ འི་དངོས་ ི་བ ོད་ འམ་ ོག་

པའི་ ང་ ལ་ ་མི་རིགས་སོ། །ཁ་བ་ཅན་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་དག་ཆོས་ཐམས་ཅད་ འི་དངོས་ ི་བ ོད་ ར་འདོད་པ་ནི་
ག ང་འདིས་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ།

མིང་སོགས་བ ོད་པས་དབང་པོ་དོན་ཡོད་པ་དགག

། ་ ི་ཡན་གར་བ་

བ ོད་པས་དབང་པོ་དོན་ཡོད་པ་དགག མངོན་ མ་ ་ཤེས་པ་ལ་དབང་པོ་དོན་ཡོད་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། འདོད་པ་བ ོད་པ། དེ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

མིང་སོགས་བ ོད་ན་འཆད་པོ་དང་། །
ཉན་པོ་བ ོད་ ་ ེས་འ ེལ་ཅན། །

མིང་སོགས་འ ེལ་པ་མེད་པ་ཅན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། མང་པོས་བ ར་བ་དག་ན་རེ།

མ་པ་ཞེས་པའི་ ས་ མ་པའི་མིང་སོགས་ ན་པ་མིན་པའི་འ ་

ེད་བ ོད་པ་ཡིན་ཅེ་ན། འཆད་པ་པོའ་ ོ་དང་འ ེལ་བས་སམ། ཉན་(༡༥༠ན)པ་པོའ་ ོ་ལ་ ང་བའི་ མ་པའི་མིང་
སོགས་ ན་པ་མིན་པའི་འ ་ ེད་དམ།
དམ།

བ ོད་ ་ མ་པ་དང་ ེས་ ་འ ེལ་བ་ཅན་ ི་མིང་མཚན་སོགས་བ ོད་

ག མ་པོ་གང་དང་ཡང་འ ེལ་པ་མེད་པ་ཅན་ ི་མིང་སོགས་ ས་གཞན་ཞིག་བ ོད་ ར་ ེད་ཅེས་ ི་བར་

འོ། །
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། འཆད་ཉན་ ེད་པའི་ ོ་དང་འ ེལ་བའི་མིང་མཚན་བ ོད་ ར་ ེད་པ་དགག །འ ེལ་

པ་མེད་པའི་མིང་སོགས་དགག །དོན་དང་འ ེལ་པའི་མིང་སོགས་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས། ཤེས་པ་མིང་སོགས་ ི་ མ་ ན་ ་མི་རིགས། མིང་སོགས་ག ང་
དོན་མ་ཡིན་པའི་འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དོན་ལ་འ ག་པར་མི་འ ར་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། མ་པ་ལ་འཆད་ཉན་ ེད་པའི་ ེས་ ། མ་པ་ཞེས་པའི་ ་ལས་དོན་ མ་པ་ལ་འ ག་ཅིང་གོ་ ས་
པར་མི་འ ར་རོ། །
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

མ་པ་ཞེས་བ ོད་པའི་ ས་སེལ་ངོར་ མ་པ་མ་བ ོད་པར་ མ་པའི་མིང་སོགས་རང་མཚན་

ཁོ་ན་བ ོད་པའི་ ིར།
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དོན་དང་ ལ་འ ་ལས། །
འ ལ་འ ག་འ ར་ན།
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

མ་པ་ཞེས་བ ོད་པའི་ ས་ མ་པའི་མིང་སོགས་བ ོད་ ང་ མ་པ་ལ་མི་འ ག་པར་

ཐལ་བའི་ ོན་མེད་དེ།

མ་པའི་མིང་སོགས་དོན་ མ་པ་དང་ ལ་འ ་བ་ལས་གཅིག་ ་འ ལ་ནས་ མ་པ་ལ་

འ ག་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ས་ ན་དང་། །

ལ་ལ་འ ལ་མིན།

ཅེས་ ོས་ཏེ།

མ་པའི་ ་ལས་ མ་པ་གོ་བའི་ ེས་ ་ཆོས་ཅན།

མ་པའི་ ་ལས་ མ་པ་གོ་བའི་ ས་ ན་དང་

ལ་ མ་པ་ལ་ མ་(༡༥༠བ)པ་ཐམས་ཅད་ ་འ ལ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

རང་གི་ ང་ ལ་མིང་སོགས་ལ་ ི་

རོལ་ མ་པར་འ ་བ་ཙམ་ ིས་འ ལ་པ་ཡིན་ ི། རང་ལ་ མ་པའི་ མ་པ་ཤར་བ་མེད་པའི་ ིར་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ཉེས་པ་དེ་ ོད་ལ་ཡང་མ ངས་སོ་ཞེ་ན།

བཤད་པ།

ཤེས་པ་ལ། །

མ ངས་མིན་ མ་པ་དེ་འ འི་ ོ། །
ེ་ ར
ི །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་ཤེས་པའི་ མ་པ་འདོད་པ་ལ་ མ་པ་ཞེས་པའི་ ་ལས་ མ་པ་གོ་བའི་ ེས་ ས་ མ་པ་
མི་གོ་བར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་མ ངས་པ་མིན་ཏེ།

མ་པ་ཞེས་པའི་ ་ལས་ མ་པའི་ མ་པ་དེ་འ ་བར་ ང་བའི་ ོ་

ེ་ཞིང་གོ་བའི་ ིར་ཏེ། མ་པར་ ོག་པས་ མ་པའི་ མ་པ་ལ་ མ་པར་འ ལ་ནས་གོ་བའི་ ིར།
གལ་ཏེ། ་མཚན་དེ་ཉིད་ངེད་ལ་ཡང་མ ངས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གཞན་ལ་དེ་མེད་དེ། །

་ི རོལ་དོན་ ་ ང་བ་ཡི། །

ོ་ནི་ཁས་ལེན་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གཞན་མིང་སོགས་འདོད་པ་ ོད་ལ་ མ་པའི་ ་ལས་ མ་པར་གོ་བའི་ ེས་ ས་ མ་པའི་ མ་པ་
ཤར་བ་དེ་ལས་ མ་པ་གོ་བ་མེད་དེ། ི་རོལ་དོན་ ་ ང་བ་ཡི་ མ་ ན་ ི་ ོ་ནི་ཁས་ལེན་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཤེས་པ་མིང་སོགས་ ་ི མ་ ན་ ་མི་རིགས་པ་ལ། གལ་ཏེ། ངེད་ ང་མིང་དང་མཚན་མའི་ མ་པ་
དང་ ན་པའི་ ོ་ཁས་ལེན་པར་ ེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཁས་ལེན་ན་ཡང་ མ་ཤེས་ལས། །
ཐ་དད་པ་ནི་ཚད་ཅན་མིན། །

ོག་པ་ བ་པ་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་པ་ཁས་ལེན་ན་ཡང་ མ་པ་འཛན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་རང་ལས་ཐ་དད་པའི་མིང་དང་

མཚན་མའི་ག ང་དོན་ལས་ ེ་བ་ནི་ཚད་མས་ བ་པ་ཅན་མིན་ཏེ།

མ་པའི་མིང་མཚན་ལོག་ན་ ོད་

(༡༥༡ན) ོག་པ་ཚད་མས་ བ་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ།

ཤེས་ ན་དོན་ ན་ ར
ི ་ཞེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ལ་ཤེས་པ་ ན་ག ང་བའི་དོན་དང་ ན་པའི་ ིར།

མ་པ་ཞེས་པའི་ ་ལས་ མ་པ་གོ་བའི་ མ་

པར་ ོག་པ་ནི་ག ང་བའི་དོན་དང་ ན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འཐད་མིན་ ་ི སོགས་ མ་གཞན་ ། །
མཐོང་ ར
ི །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཤེས་པ་ ན་ག ང་བའི་དོན་དང་ ན་པར་འཐད་པ་མིན་ཏེ། ི་ལམ་ ི་ཤེས་པ་དང་རབ་རིབ་ཅན་ ི་
མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ག ང་དོན་ཅན་ལས་ མ་པ་གཞན་ ་ག ང་དོན་མེད་པར་མཐོང་བའི་
ིར། ཅི་ ེ་ ི་ལམ་ཡང་ག ང་དོན་འ ་ ེད་ལས་ ེའ་ོ ཞེ་ན།
ས་པ།

འ ་ དེ ་ལས་ ང་མིན། །

ོ་ལ་སོགས་པ་ ང་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོན་པོ་ ི་བའི་ཤེས་པ་ནི་ག ང་བའི་དོན་འ ་ ེད་ལས་ ང་ ེ་བ་མིན་ཏེ།

སོགས་པར་ ང་བའི་ ིར་དང་།

ོན་པོ་དང་ད ིབས་ལ་

ན་པ་མ་ཡིན་པའི་འ ་ ེད་ནི་ག གས་སོགས་ ིས་ ོང་པར་ ོད་ ིས་འདོད་

པའི་ ིར་རོ། །
འོན་ཏེ་དེ་དག་ ི་རོལ་ ི་ ོན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཐོགས་མེད་ ར
ི ་ན་ ོ་སོགས་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ི་ལམ་ ་ ོན་པོར་ ང་བ་ནི་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ ིར་ན། ི་རོལ་ ི་ ོན་པོ་དང་ད ིབས་ལ་སོགས་
པ་མ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་ ི་ལམ་ ི་ ང་བ་ཤེས་པར་བ ན་པའི་ ིར།

ང་ ལ་གནས་པས་མི་ཤེས་པར། །

རང་ཉིད་ཤེས་ ར
ི ་དེ་ཤེས་ཡིན། །

དེས་(༡༥༡ན)ནི་མིང་སོགས་བ ོད་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། མཐོང་ ང་གི་ ལ་ན་གནས་པའི་ ེས་ ་གཞན་ ིས་མི་ཤེས་པར་ ི་བ་པོ་རང་ཉིད་ཁོ་ནས་ཉམས་
་ ོང་ ེ་ཤེས་པའི་ ིར།

ི་ལམ་ ་ ོན་པོར་ ང་བ་དེ་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།

ི་ལམ་ ་ས་ ོགས་ཤིན་

་དོག་པར་ ང་པོ་ཆེའི་ ་མཐོང་ཡང་། དེར་ ང་པོའ་ ་ཤོང་བའི་གོ་ བས་མེད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
ི་ལམ་ ི་ མ་པ་ཤེས་པར་བ ོད་པ་དེས་ནི་མིང་སོགས་ ་འདོད་པའི་ ོག་པའི་ མ་པའང་ཤེས་པར་བ ོད་པ་
ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་མིང་སོགས་ག ང་དོན་མ་ཡིན་པའི་འཐད་པ་ནི།

མིག་ལ་སོགས་པའི་ ོ་འདོད་པ། །

དེ་ཉིད་དོན་ ན་གང་གིས་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

མིག་ལ་སོགས་པའི་ ོ་ ིན་ཅི་ལོག་པར་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ག ང་དོན་ཅན་ ་འདོད་པ་དེ་ཉིད་

ག ང་དོན་དང་ ན་པར་ ་མཚན་གང་གིས་འདོད་ཅེས་ ི་བར་ འོ། །
ཅི་ ེ།

གལ་ཏེ་དོན་ ས་མཐོང་ ར
ི ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ག ང་དོན་ ི་ ས་པ་ལས་ ེ་བར་མཐོང་བའི་ ིར། ག ང་དོན་ལས་ ེ་དགོས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གཞན་པ་དོན་མེད་ཅན་ཐོབ་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། མིག་གི་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་ ི་འཛན་ ོག་པ་ལ་ག ང་དོན་མེད་པ་ཅན་ ་རིགས་པས་ཐོབ་པར་
འ ར་ཏེ། ག ང་དོན་ ི་ ས་པ་ལས་ ེ་བ་མེད་དོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་བ་མེད་པའི་མིང་སོགས་བ ོད་པ་དགག་པ་ནི།

གལ་ཏེ།

མ་པ་ཞེས་པའི་ ས་

(༡༥༢ན)ག མ་པོ་གང་དང་ཡང་འ ེལ་བ་མེད་པའི་མིང་སོགས་བ ོད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

འ ེལ་མེད་ན་ཡང་འ ག་མི་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་པའི་ ས་ག མ་པོ་གང་དང་ཡང་འ ེལ་བ་མེད་པའི་མིང་སོགས་བ ོད་པར་འདོད་ན་ཡང་ མ་

པ་ཞེས་པའི་ ་ལས་ མ་པ་དོན་གཉེར་ ི་ ེས་ ་ མ་པ་ལ་འ ག་པར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ ར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
ག མ་པ་དོན་དང་འ ེལ་པའི་མིང་སོགས་བ ོད་པ་དགག་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དོན་དང་འ ེལ་ ན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དོན་ མ་པ་དང་ ས་གཅིག་ ་འ ེལ་བར་ ན་པའི་མིང་སོགས་བ ོད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འདས་དང་མ་འོངས་བ ོད་ ་མིན། །
དོན་དང་དེ་ནི་ཟད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་པ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཡིན་པའི་ ་ཆོས་ཅན།

མ་པ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་མིང་

སོགས་དེ་དག་བ ོད་ ར་ ས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་ མ་པ་འདས་པ་དང་ མ་པའི་མིང་སོགས་དེ་ནི་ མ་པ་དང་
ན་ཅིག་ ་ཟད་ཅིང་།

མ་པ་མ་ ེས་ན་ མ་པའི་མིང་སོགས་ ང་མ་ ེས་པའི་ ིར་ཏེ།

མ་པ་དང་ མ་པའི་

མིང་སོགས་ ས་གཅིག་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ་ ི་ཡན་གར་བ་བ ོད་པས་དབང་པོ་དོན་ཡོད་པ་དགག་པ་ལ། འགོག་ ེད་ ི་རིགས་པ་དངོས། ི་
འཛན་ ོག་པ་ལ་ མ་པ་མི་ ང་བར་ཐལ་བས་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

་ཡིས་ ི་ནི་བ ོད་པའི་ ར
ི །།

གལ་ཏེ་ཐལ་བར་མི་འདོད་ན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

མ་པ་ཞེས་པའི་ ་ཡིས་ མ་གསལ་ལ་ ོས་པ་མེད་པའི་ ི་ཡན་གར་བ་ནི་བ ོད་པའི་

ིར། དབང་པོའ་ཚགས་དོན་མེད་ ་ཐལ་བར་མི་འདོད་དོ་ཞེ་ན། (༡༥༢བ)
བཤད་པ།

དེ་མིན་ ི་ནི་ཡན་གར་བ། །

བ ོད་མེད་ ར
ི ་རོ་བ ོད་ན་ཡང་། །

དེ་མ ངས་མིན་དང་གསལ་བ་མིན། །
དེས་ན་ ག་ ་དམིགས་འ ར་ཏེ། །
ག་ཉིད་ ར
ི ་རོ།

ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་པ་ཞེས་པའི་ ས་ མ་པའི་ ི་ཡན་གར་བ་བ ོད་པས་དབང་པོའ་ཚགས་དོན་མེད་ ་ཐལ་བའི་

ོན་མེད་པ་དེ་ནི་མིན་ཏེ།

མ་པའི་ ི་ནི་ཡན་གར་བ་བ ོད་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཅི་ ེ་ མ་པའི་ ི་ཡན་གར་བ་

བ ོད་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན་ཡང་།

མ་གསལ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པའི་ ི་ཡན་གར་བ་དེ་ནི་ མ་གསལ་ལ་མ ངས་

པར་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ ི་མིན་པ་དང་། མ་གསལ་ ིས་གསལ་བར་ ་བ་མིན་པར་ཐལ། མ་པ་བ ོད་པའི་ ས་
མ་པའི་གསལ་བ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པའི་ ི་ཡན་གར་བ་བ ོད་པའི་ ིར།
གསལ་བར་ ་བ་མ་ཡིན་པ།

མ་པའི་ ི་ནི་ མ་པའི་གསལ་བས་

དེས་ན་ མ་པའི་ ི་ནི་གསལ་བ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་ ས་ ག་ ་དམིགས་པར་

འ ར་ཏེ། ག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ཡང་། །

གསལ་བས་མངོན་ མ་ལ་གསལ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཡང་ མ་པའི་གསལ་བས་ མ་པའི་ ི་དེ་མངོན་ མ་ལ་གསལ་བར་ ེད་པ་ཡིན་པས།
མ་པའི་གསལ་བ་མེད་ན་ མ་པའི་ ི་ ག་ ་དམིགས་ ང་མ་ཡིན་པའི་ ིར་གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བདག་ལ་ཤེས་པ་བ ེད་པ་ལ། །
ས་པ་གང་དེ་ ས་ཉིད་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།
ན།

མ་པའི་ ི་དེས་རང་འཛན་མངོན་ མ་བ ེད་པར་ ས་སམ་འོན་ཏེ་མི་ ས།

ོགས་དང་པོ་ ར་

མ་པའི་གསལ་བ་མེད་པའི་ ས་ ་ི ི་དེའང་མངོན་ མ་ལ་གསལ་བར་འ ར་ཏེ། (༡༥༣ན) ར་ མ་པའི་

གསལ་བ་ཡོད་པའི་ ས་ ་བདག་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་མངོན་ མ་ ི་ཤེས་པ་བ ེད་པ་ལ་ ས་པ་དང་ ན་པ་
གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ མ་གསལ་མེད་པའི་ ས་ ་ཡང་རང་འཛན་པའི་མངོན་ མ་བ ེད་པ་ལ་ ས་པ་དང་ ན་
པའི་ ག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་འགའ་ཚ་ ས་མེད་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ོགས་གཉིས་པ་ ར་ མ་པའི་གསལ་བ་མ་ ང་བ་དང་། ཞིག་པའི་གནས་ བས་འགའ་

ཞིག་གི་ཚ་ མ་པའི་ ི་དེ་ལ་རང་འཛན་མངོན་ མ་བ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ནི་ ན་ཚ་ ས་མེད་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་ན།

མ་པའི་ ི་དེ་ལ་ནི་ མ་གསལ་ཡོད་པའི་ ས་ ན་ ི་ཚ་ན་ཡང་རང་འཛན་མངོན་

མ་བ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པར་འ ར་རོ། །
དེ་ཉིད་ ་ི ག ང་འ གས་པར་ ་བའི་ ིར།

དེ་ཡི་ ས་པའམ་ ས་མེད་པ། །
ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་གང་གནས་པ། །

ག་ ར
ི ་བཅོས་ ་ཡོད་མིན་ན། །

དེ་ཟད་ ་ ར
ི ་ ས་པ་གང་། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར་ མ་པའི་ ི་དེ་ཡིས་རང་འཛན་མངོན་ མ་བ ེད་པར་ ས་པའམ། ས་པ་མེད་པར་ངོ་

བོ་ཉིད་ ས
ི ་གང་ ར་གནས་པ་དེ་ ར་ ག་པ་དེའི་ ིར་དང་།

བ ར་བ་དང་བཅོས་ ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ ིར་ན།

མ་པའི་ ི་དེ་རང་འཛན་མངོན་ མ་བ ེད་པའི་ ས་པ་ཟད་པར་ ་བའི་ ིར་ ་ མ་གསལ་ ི་ ས་པ་གང་ཡང་
མི་རིགས་སོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
གཉིས་པ་ ི་འཛན་ ོག་པ་ལ་ མ་པ་མི་ ང་བར་ཐལ་བ་དགག་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

མ་པའི་ ི་འཛན་

ོག་པ་དེས་ མ་གསལ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པའི་ མ་(༡༥༣བ)པའི་ ི་ ོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ི་ཡི་ མ་པར་ཤེས་དེ་དང་། །

ེས་འ ེལ་ ོན་པོ་ལ་སོགས་པའི། །

མ་པའི་ཆ་ནི་ མ་ངེས་གང་། །

དེ་ནི་དེ་ལ་གང་གིས་ ལ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོན་པོའ་ ི་འཛན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་དེ་རང་དང་ ེས་ ་འ ེལ་བར་འ ག་པའི་ཁ་དོག་དང་

ད ིབས་ ་ི ཡན་ལག་ ་གནས་པའི་ ོན་པོ་ལ་སོགས་པར་ ང་བའི་ མ་པའི་ཆ་ནི་ མ་པར་ངེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་
ཉིད་ ་ི ིར།

ོན་པོའ་ ི་འབའ་ཞིག་པ་དེ་ནི་ཤེས་པ་དེ་ལ་གང་གིས་ ལ་ནས་ ང་བར་འ ར་ཏེ།

ོན་པོའ་ ི་

འབའ་ཞིག་མི་ ང་བའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ ་ འི་འ ེལ་པ་ལས།
ོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ མ་པའི་ ོ་ནས་ ི་འཛན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ ི་ ང་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་དང་།
ན་ལས།
གལ་ཏེ། ་ལས་ ི་འབའ་ཞིག་ ོགས་ན་ ིའི་ མ་པ་འབའ་ཞིག་ ་ ང་བར་འ ར་ ི། ོན་པོ་ལ་
སོགས་པའི་ མ་པའི་ཆའི་ བས་ཡོད་པར་གང་ལས་འ ར། ཞེས་ག ངས་སོ། །
ག མ་པ་མངོན་ མ་ ་ཤེས་པའི་དོན་ ་དབང་པོ་དོན་ཡོད་པ་དགག་པ་ལ།

གལ་ཏེ་མངོན་ མ་ཤེས་དོན་ཉིད། །

ར
ི ་ན་དབང་པོ་དོན་མེད་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གཞན་དག །གལ་ཏེ། རང་མཚན་མངོན་ མ་ ་གསལ་བར་ཤེས་པའི་དོན་ཉིད་ ི་ ིར་ ་ ོག་པས་
རང་མཚན་གསལ་བར་འཛན་པས་ན། དབང་པོའ་ཚགས་དོན་མེད་པ་མིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་དངོས་གཅིག་ ར
ི ་ ་སོགས་ལས། །
ཐ་དད་ ང་ ོ་གང་ལས་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

མ་པ་ལ་དམིགས་པའི་དབང་ཤེས་དང་ ོག་པ་དེ་དག་ལ་ ང་ ལ་རང་མཚན་ ི་དངོས་པོ་གཅིག་

ང་བར་མ ངས་པའི་ ིར། (༡༥༤ན)བདག་ ེན་དབང་པོ་དང་། དམིགས་ ེན་ག གས་དང་།

་ལ་སོགས་པ་

ལས་ ང་ ལ་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་ ་ ང་བའི་ ོ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་པའི་ གས་ ིས་ ི་མཚན་དོན་ ེད་མི་ ས་པར་བ བ་པ་ལ།
དངོས་དང་། ོད་པ་ ང་བ། ་དངོས་ ་འ ག་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། རིགས་རང་བཞིན་མེད་པར་བ བ། མེད་པ་ ིར་མི་འ ར་བ། དེས་ན་རིགས་འ ལ་པས་བཏགས་
པ། དོན་དང་ ོའ་ ི་གཉིས་ཀ་ལ་ངོ་བོ་མེད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ།

ངས་ཅན་པ་དང་། དེའི་ ེས་ ་འ ང་བའི་ཁ་བ་ཅན་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་དག ། ི་དང་གསལ་བ་ ས་

གཅིག་པར་ཁས་ལེན་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ།

གསལ་བ་བཞིན་ ་ ི་ཡང་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོར་གནས་པའམ།

ཡང་ན་ ི་བཞིན་ ་གསལ་བ་ མས་ ང་ ན་ལ་ ེས་ ་འ ོ་བར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་དངོས་པོར་ ར་པའི་
ི་མེད་དེ། གཅིག་དང་ཐ་དད་འགལ་བའི་ ིར་རོ། །
ེ་ ག་པ་དག ། ི་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་པར་ ་བ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཐ་དད་པར་མི་དམིགས་པའི་ ིར་དང་།
འ ེལ་བ་མེད་པར་ཐལ་བའི་ ིར་ཏེ། ཐ་དད་པ་ མས་ལ་ ་འ ས་ལས་གཞན་པའི་འ ེལ་བ་མེད་ཅིང་། ི་ ག་པ་
ནི་ འི་འ ས་ ར་མི་ ང་བའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར་ ི་ཞེས་ ་བ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་དེ། འ ས་ ་མ ངས་པའི་
གསལ་བ་ མས་རིགས་མི་མ ན་ལས་ལོག་པར་ ོས་བཏགས་པའི་གཞན་སེལ་བ་ཉིད་ལ་ ི་ཞེས་ཐ་ ད་ ་ ་ ེ།
ི་ ་བ་ མས་ ་ི (༡༥༤བ) ིའི་ ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་འདི་ཉིད་ ས
ི ་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །འདི་ ར་གསལ་བ་ ་མ་ལ་

་ ོ་ ན་མོང་བ་ཞིག་འ ག་པའི་ ར་ ི་ཞེས་ཐ་ ད་ ས་པ་ཡིན་ལ།

དེའང་འདི་ཉིད་ ིས་འ བ་པ་ཡིན་ཏེ།

གསལ་བ་ཐ་དད་པ་དག་ལ་ཡང་རིགས་མི་མ ན་ལས་ལོག་པའི་ངོ་བོར་ཐ་དད་མེད་པར་ ོ་བཏགས་ནས་ ་གཅིག་
ོར་བའི་ ིར་དང་།

འི་ ེས་ ་འ ང་བའི་ ི་ ོ་གཅིག་ ང་འ ག་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ ི་ ོའ་ ང་བ་དེ་ཉིད་

གཞན་ལས་ལོག་པ་ ་ ་དང་། གསལ་བ་ ན་ལ་ ེས་འ ོ་ ེད་པ་ ར་ ང་ཞིང་ཐ་ ད་ ེད་པ་དག་གིས་དེ་ཉིད་
ལ་ ི་རོལ་ ་ཞེན་ཏེ། དངོས་པོར་ བ་པའི་ ་དང་ ོག་པས་དགག་ བ་ ས་པ་ལས་འ ེལ་བའི་དབང་གིས་ ེས་
་མ ན་པའི་དོན་ཐོབ་པའི་ ིར། རིགས་པས་མ་ད ད་པའི་དོན་དེ་ཉིད་ལ་ ི་ཉིད་ ་ཐ་ ད་འདོགས་དགོས་སོ། །
ཡང་དག་པར་ན་ ོས་བཏགས་པ་ཙམ་ ་ཟད་ཅི།
པའི་ ིར།

གསལ་བ་ མས་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ འང་མ་ བ་

ི་ཞེས་ ་བ་ ང་ཟད་ ང་མེད་དེ། དངོས་པོ་ མས་ཕན་ ན་འ ་བ་མེད་པའི་ངོ་བོར་གནས་པའི་ ིར།

དེ་ལ་དགོངས་ནས།
ས་པ་ལས།
དེ་ལ་བསམ་པའི་དབང་གིས་ནི། །
ི་ཡོད་པར་ནི་རབ་ ་བ གས། །
དེ་ཡིས་ཇི་ ར་ ན་བཏགས་པ། །
དེ་ནི་དམ་པའི་དོན་ ་མེད། །
ཅེས་ག ངས་ལ།
དེ་བཞིན་ ་གསལ་བའམ་ ེ་ ག་ཅེས་ ་བ་གཞན་ ང་ཟད་ ང་མེད་ ི།

རིགས་མི་མ ན་ལས་ལོག་པར་ ང་

བའི་ ོག་པའི་ག ང་ ་དེ་ཉིད་རིགས་མ ན་ནང་ཕན་ ན་ལས་ ང་ལོག་པར་ ང་བ་ན་ ེ་ ག་གམ་གསལ་བའམ་
གཞི་མ ན་ཞེས་ ་བའི་ཐ་ ད་ ་ི ལ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། འདི་ནི་གསེར་ ི་ མ་པའོ་(༡༥༥ན) མ་ ་འཛན་པའི་
ོག་པའི་ ང་བ་དེ་ཉིད་ མ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ ང་ལོག་ཅིང་ཟངས་ མ་སོགས་གཞན་ལས་ ང་ལོག་པར་ ང་
བའི་ ིར་ མ་པའི་ ེ་ ག་ ་ཐ་ ད་འདོགས་པ་བཞིན་ནོ། །རང་མཚན་ལ་ནི་ཆ་ཤས་མེད་པའི་ ིར།

ི་དང་ ེ་

ག་ངོ་བོ་ཐ་དད་པར་མངོན་ མ་ ིས་མ་དམིགས་སོ། །
དེས་ན་ མ་པར་ ོག་པ་ལ་རིགས་མི་མ ན་ལས་ལོག་པར་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ ིའི་ཐ་ ད་ ི་ ལ་ཡིན་
ལ། རིགས་མ ན་ནང་ལས་ ང་ལོག་པར་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ ེ་ ག་གམ་གསལ་བའི་ཐ་ ད་ ི་ ལ་ཡིན་
ཏེ།

ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
ཤེས་ལ་ཡོད་པའི་དོན་དེ་ མས། །
འདི་ ར་ ོག་པའི་ངོ་བོ་ཅན། །
དེ་ཉིད་གཞན་ལས་ལོག་པར་ཡང་། །
ང་ ེ་དེ་ལ་ ི་དང་ནི། །
གཞི་མ ན་ ོད་ ལ་ཅན་དག་གིས། །
ཐ་ ད་ནོར་དོན་ཅན་ ས་ ེད། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དེས་ན་ ི་དང་ ེ་ ག་གམ་གཞི་མ ན་ ི་ཐ་ ད་དག་ ང་ཡང་དག་པའི་དོན་ཅན་མ་ཡིན་ ི་ ན་བཏགས་པ་ཙམ་
ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
དེ་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དང་། །
་མ་ ོ་ཡིས་བ ད་པ་ཡིན། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
དེ་ ་ན་ཡང་འདི་དག་དངོས་པོ་དང་བ ད་ནས་འ ེལ་བའི་ ིར་དོན་ཐོབ་པའི་ ེན་ ་ ང་ ེ། འདི་ ར་གསལ་བ་ ་
མས་འ ས་ ་གཅིག་ ེད་པ་ནི་ ིའི་ཐ་ ད་ ་ི ས་བོན་ཡིན་ལ། གཅིག་ ང་འ ས་ ་ ་མ་ ེད་པ་ནི་གཞི་མ ན་
ི་ཐ་ ད་ ་ི ས་བོན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ །
དེ་ལ་ ་མའང་འ ས་གཅིག་ཅན། །
དེ་འ ས་ཅན་མིན་གཞན་ ེན་ཅན། །
ོད་དང་ཤེས་པས་གཅིག་ཉིད་ ། །
ཐ་ ད་རབ་ ་འ ག་པར་ ེད། །ཅེས་དང་།
དེ་བཞིན་(༡༥༥བ)གཅིག་དང་ ་མ་ཉིད། །

དེ་དངོས་ཡོངས་ ་བ ན་པའི་ ིར། །
དེ་འ ས་ཅན་མིན་གཞན་ལས་ནི། །
ཐ་དད་པས་ཆོས་ ་ཚགས་ཤེས། །ཞེས་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ནི།

རིགས་ ན་རིགས་མིན་གང་གི་ ར
ི །།
གསལ་བའི་ངོ་བོ་གཞན་བ ེན་མེད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། རིགས་དེ་གསལ་བ་དང་གཅིག་གམ་ཐ་དད། དང་པོ་ ར་ན། བ་ ང་གི་རིགས་ ི་དང་ ན་པའི་
དཀར་ཟལ་དེ་ལ་རིགས་ ི་བ་ ང་ཙམ་དེ་ ེས་ ་འ ོ་བ་མིན་པར་ཐལ། གང་གི་ ིར། སེར་ ་དང་ ས་ད ེར་
མེད་གཅིག་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་ཏེ། གསལ་བའི་ངོ་བོ་བ་ ང་སེར་ ་དང་ད ེར་མེད་པའི་ ས་དེ་གཞན་དཀར་ཟལ་ལ་
བ ེན་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
ན་ལས།
དེ་ལ་རེ་ཞིག་གསལ་བའི་རང་བཞིན་ཉིད་ནི་ ིའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར་གསལ་བ་གཞན་ལ་
བ ེན་པ་མེད་པ་ ེ་མ་འ ེས་པར་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པ་ཡིན་ནོ། །མ་འ ལ་པའི་ཤེས་པས་གཞན་ ་
ོགས་པ་ནི་གཞན་ ་འ ར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །
ཅི་ ེ་ཡང་།

གལ་ཏེ་ཐ་དད་ བ་ཅེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ེ་ ག་པ་ན་རེ། ི་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་ ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ོས་ ར
ི ་འ ས་ ་ཉིད་ ་བ ོད། །

རང་གི་ ་ལས་ བ་པའི་ ར
ི །།

འ ས་ ་རག་ལས་མེད་པར་ཡང་། །

ོག་པ་ཡིས་ནི་འ ེལ་བར་ དེ ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་ཤིང་གི་ ི་ནི་ཤིང་གསལ་ལ་ ོས་ཤིང་ ས་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར། ཤིང་གསལ་ ི་འ ས་ ་
ཉིད་ ་བ ོད་རིགས་པར་ཐལ། གཞན་ཡང་ ་ ་ལ་སོགས་པ་འ ས་ ་ནི། རང་གི་ ་ས་བོན་དང་ ་ ད་སོགས་
ལས་ བ་ཟིན་པའི་ ིར། (༡༥༦ན) ར་ཡང་ ེ་བ་ ་ལ་རག་ལས་པ་མེད་པར་ཡང་ས་བོན་དང་ ་ འི་འ ེལ་པ་
ནི་དོན་ལ་མེད་བཞིན་ ་ ོག་པ་ཡིས་ནི་འ ེལ་བར་ ེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར།
དེས་ན་ ི་རང་བཞིན་མེད་པར་ བ་ཅེས་བ ན་པའི་ ིར།

འ ས་མིན་ཇི་ ར་ཡང་ཅི་ཞིག །

གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་འ ེལ་མེད། །

དེ་ ར
ི ་རང་བཞིན་མེད་པར་ བ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

འདི་ ར་གསལ་བའི་འ ས་ ་མིན་པའི་ ི་ནི་ཇི་ ར་ཡང་གསལ་བ་དང་ཅི་ཞིག་འ ེལ་པ་ཡོད་དེ་

མེད་པར་ཐལ། གསལ་བའི་འ ས་ ་མ་ཡིན་པའི་ ས་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་ ི་གསལ་གཉིས་ ས་གཞན་
ཉིད་ཡིན་ན་དེ་གཉིས་ལ་འ ེལ་བ་མེད་དགོས་སོ། །ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
་དབང་ ོས།
རིགས་ནི་ ག་པའི་ ིར་གསལ་བའི་འ ས་ ་མིན་ལ། འ ས་ ་མིན་པའི་ ིར་བ ོས་པ་མེད་དོ། །
བ ོས་པ་མེད་པའི་ ིར་འ ེལ་པ་མེད་དོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེས་ན་ ི་ནི་གསལ་བ་ལས་ ས་གཅིག་དང་ ས་ཐ་དད་གང་ ་ཡང་མ་ བ་པ་དེའི་ ིར།

ས་ ི་རང་བཞིན་

མེད་པར་ བ་བོ། །
གཉིས་པ་མེད་པ་ ིར་མི་འ ར་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ན་རི་བོང་གི་ ་ཡང་རིགས་
་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མེད་པའི་རིགས་ ་ཐལ་མི་འ ར། །

དེ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པའི་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། མེད་པ་རི་བོང་གི་ ་ནི་བ་ལང་ ་བོ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ ་ཐལ་བར་མི་འ ར་ཏེ། བ་ལང་ ་བོ་དེ་
ལ་བ ོས་པ་དང་འ ེལ་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དེས་ན་རིགས་འ ལ་པས་བཏགས་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་དངོས་པོ་ལ་བ ེན་ནས། །

ངོ་བོ་མེད་པའི་རིགས་བཏགས་པས། །

ད་པར་དེ་(༡༥༦བ)ལ་འ ག་དོན་ཅན། །

་ མས་ ིས་ནི་རབ་ ་བ ན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར་རིགས་རང་བཞིན་མེད་པར་བ ན་པ་དེའི་ ིར། ཤིང་འཛན་པའི་ ོག་པས་ཤིང་རང་
མཚན་པའི་ངོ་བོ་ལ་བ ེན་ནས་ཤིང་གི་ ི་དེ་ལ་ ི་རོལ་ ི་ཤིང་ ་ཞེན་པའི་ ིར་ཤིང་གི་ངོ་བོར་མེད་པའི་ཤིང་གི་
རིགས་དེ་ཤིང་རང་མཚན་པར་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ ་ ་ཞིག་གིས་བཏགས་ཞེ་ན།

ད་པར་ཤིང་དེ་ལ་འ ག་

པར་ ་བའི་དོན་ཅན་ ི་ ་ མས་ ས
ི ་ནི་ཤིང་གི་རིགས་ ་བཏགས་ནས་རབ་ ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་ ོས་དངོས་པོ་གཅིག་ ་ཞེན་པ་མི་རིགས་ཏེ། ི་མ་མཐོང་བའི་ ིར་ཞེ་ན། འདི་ལ་བ ོད་པ།

དེ་ལ་ངོ་བོར་ ང་བའམ། །

དོན་ལ་དེ་ཉིད་ ་འཛན་པ། །

གང་དེ་འ ལ་པ་ཐོག་མེད་པའི། །

ས་ཅན་མཐོང་གོམས་ ིས་ ལ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཤིང་འཛན་པའི་ ོག་པ་དེ་ལ་ཤིང་གི་ ི་དེ་ཉིད་ཤིང་གི་ངོ་བོར་ ང་ཞིང་འཛན་པའམ། ཡང་ན་ཤིང་གི་
དོན་རང་མཚན་ལ་ཤིང་གི་ ི་དེ་ཉིད་ ་འཛན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་འ ལ་པའི་ ་ཡོད་དེ།

ཐོག་མ་མེད་པའི་ ས་ཅན་

ི་མཐོང་བ་དང་བཏགས་པ་གཅིག་ ་འ ལ་པ་བ ད་པའི་བག་ཆགས་གོམས་པ་ མས་ ིས་ ལ་ནས་ ང་
བཏགས་གཅིག་ ་ཞེན་པ་ཡིན་པའི་ ིར།
བཞི་པ་དོན་དང་ ོའ་ ི་གཉིས་ཀ་ལ་ངོ་བོ་མེད་པ་ནི།

དོན་ མས་ ི་ནི་ ི་གང་ཡིན། །

གཞན་ལས་ལོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །
་འདི་དག་གིས་གང་བ ོད་པ། །

དེ་ལ་ངོ་བོ་ ང་ཟད་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ཤིང་ལ་སོགས་པའི་དོན་ མས་ ི་ནི་ ི་གང་ཡིན་པ་གཞན་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པའི་མཚན་ཉིད་

ཅན་ ི་ ོ་ནས་ཤིང་ ་ ོག་པས་ ོ་བཏགས་(༡༥༧ན)པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར།

ཤིང་ཞེས་བ ོད་པའི་ ་འདི་དག་

གིས་གང་བ ོད་པར་ ་བ་ཤིང་མིན་ མ་པར་བཅད་ཙམ་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་ན་ཤིང་གི་ངོ་བོ་ ང་ཟད་ ང་མེད་དོ།
།
གལ་ཏེ། ཤིང་འཛན་ ོག་པ་ལ་ཤིང་རང་མཚན་མི་ ང་ཡང་ཤིང་གི་ ི་དངོས་པོ་བ་ ང་དགོས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ངོ་བོ་མེད་ཅན་ ི་ ོ་ལ། །

ི་ཉིད་ ་ནི་མཐོང་ ར
ི ་དང་། །

དོན་ལ་འ ལ་པའམ་མེད་པ་ནི། །

ིར་འདོད་དེ་ཡང་བ ད་ ར
ི ་དང་། །

དེ་ཉིད་ ་ནི་དོན་དངོས་ ། །

མེད་ ར
ི ་ངོ་བོ་ཅན་མ་ཡིན། །

ངོ་བོ་མེད་པས་བ ོད་ ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཤིང་གི་ངོ་བོར་མེད་པ་ཅན་ ི་ཤིང་གི་ ི་ནི་རང་འཛན་པའི་ ོ་ལ་ཤིང་གི་ ི་ཉིད་ ་ནི་མཐོང་ཞིང་ཞེན་
པའི་ ིར་དང་། དོན་རང་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་དེ་དང་གཅིག་ ་འ ལ་པའམ། ཡང་ན་ཤིང་རང་མཚན་ ་ ང་ཡང་
དེར་མེད་པ་ནི་ ི་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ ིར་དང་།
བཏགས་ནས་བ ད་པའི་ ིར་དང་།
པའི་ ིར།

ཤིང་ ་མེད་བཞིན་ ་ཤིང་ ་ ང་བ་དེའང་རང་འཛན་ ོག་པས་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་བ གས་ཤིང་ད ད་པ་ན་ཤིང་གི་དོན་དངོས་ ་ བ་པ་མེད་

ི་རོལ་ ི་དངོས་པོའ་ངོ་བོ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་ན་ ི་དངོས་པོའ་ངོ་བོར་མེད་པས་དེ་ཤིང་གི་

གསལ་བ་ མས་ལས་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་པར་ ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི།

གལ་ཏེ་བ ོད་ ་འགའ་ཞིག་ལས། །
དངོས་འདོད།

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཤིང་གི་ ི་དེ་བ ོད་ ་ མ་པ་སོགས་འགའ་ཞིག་ལས་ཐ་དད་ ་ ས་བ ོད་པའི་ ིར་དངོས་
པོར་འདོད་དགོས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དངོས་ མས་ཇི་ ར་ཡང་། །

བ ོད་ ་མིན་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །(༡༥༧བ)
ཉེར་ལེན་ཐ་དད་ ར
ི ་གཞན་ ། །

བ ོད་པར་ ་མིན་ཉེར་བཏགས་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཤིང་གི་ ི་དངོས་པོར་ བ་ན་ཤིང་གསལ་ མས་ལས་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་ བ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །
དངོས་པོར་ བ་པའི་ཆོས་ མས་ལ་ཇི་ ར་ཡང་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་ ་མིན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།
དངོས་པོ་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་ལས་མ་འདས་པའི་ ིར་རོ།

།དེས་ན་ཤིང་གི་ ི་ནི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ ་

མཚན་ ིས་ མ་པ་ལས་གཞན་ ་བ ོད་པར་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ཉེར་ལེན་ནམ་ ེན་གསལ་བ་ཐ་དད་པའི་ ིར་
རམ། དེའི་ ་མཚན་ ིས་གསལ་བ་ལས་ཉེར་ལེན་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའི་ ིར།
ག མ་པ་ ་དངོས་ ་འ ག་པ་དགག་པ་ལ། འདས་མ་འོངས་ལ་ ་མི་འ ག་པར་ཐལ་བ། དེ་བཏགས་མིང་ ་
མི་འཐད་པ། དོན་མེད་ན་ཡང་དངོས་མིང་ ་འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ལ།

གལ་ཏེ།

ཤིང་ཞེས་བ ོད་པའི་ ས་ཤིང་གི་ ི་དངོས་པོ་བའམ་ཤིང་གསལ་དངོས་ ་བ ོད་ན་

འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ཤིང་ལ་དེའི་ ་མི་འ ག་པར་འ ར་ཏེ། ཤིང་ཞེས་བ ོད་པའི་ ས་ཤིང་ ི་དངོས་པོ་བ་
བ ོད་པའི་ ིར།
གཞན་དག་ན་རེ།

འདས་པ་དང་ནི་མ་འོངས་པའི། །
དོན་ལའང་ ི་ཡི་ ་མཚན་ ི། །

མཉན་པ་དག་ནི་འ ག་འ ར་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། འདས་པ་དང་ནི་མ་འོངས་པའི་ཤིང་གི་དོན་དག་ལའང་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ཤིང་གི་ ི་དངོས་པོ་
བ་ཡོད་པའི་ ་མཚན་ཅན་ ིས་ཤིང་ཞེས་བ ོད་པའི་ འམ། མཉན་པ་དག་ནི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ཤིང་ལ་
འ ག་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཡོད་པ་མེད་ཆོས་ཇི་ ར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དངོས་པོར་ཡོད་པའི་(༡༥༨ན)ཤིང་གི་ ི་ནི་དེ་ ར་མེད་པ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ཤིང་གི་ཆོས་
་ཇི་ ར་འ ར་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེ་བཏགས་མིང་ ་མི་འཐད་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ཉེར་བཏགས་ལས་དེ་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ཤིང་ལ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་ཤིང་ཞེས་པའི་ ་དེ་བཏགས་
མིང་ ་བཏགས་པར་འདོད་དེ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ཤིང་དངོས་པོར་མེད་པའི་ ིར་དང་། བ ོད་ ་དངོས་
པོར་ཡོད་པས་ད་ ར་བའི་ཤིང་ལ་དེ་དངོས་མིང་ ་འ ག་གོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གང་ཞིག་ མ་སོགས་ལ་མེད་ལ། །
ད་ ར་བ་ཡི་ མ་པ་ཡི། །

དངོས་མེད་དང་ནི་ཉེ་བ་གང་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་པའི་ ་གང་ཞིག་ མ་ ་དང་ཀ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་བཏགས་མིང་ ་འ ག་པའི་ ་མཚན་མེད་

པར་འདོད་ལ། དེ་བཞིན་ ་ད་ ར་བའི་ མ་པའི་དངོས་པོར་མེད་པ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ མ་པ་ལ་བཏགས་

མིང་ ་འ ག་པའི་ ་མཚན་དེ་དང་ནི་ཉེ་བ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ།

བཏགས་མིང་ ་འ ག་པའི་ ་མཚན་མ་ཚང་བའི་

ིར་རོ། །
དེའང་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

ོ་ནི་འ ལ་པ་མེད་འ ག་པ། །

ག་ ་དངོས་དང་ ོ་འདོགས་ལ། །

སེང་གེ་ མ་ཟེའི་ ེ ་ལ། །

དེ་ ར་བ ོད་པའང་འཇིག་ ེན་ཡོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

མ་པ་གོ་བ་ན་དེ་འཛན་ ི་ ོ་ནི་ མ་ ་སོགས་ལ་འ ལ་པ་མེད་པར་ མ་པ་ཉིད་ལ་འ ག་པས་

མ་པ་གོ་བར་ ས་པའི་ ་དེ་ནི་ ག་ ་ མ་པའི་དངོས་མིང་དང་།

དེ་དང་ཆོས་འགའ་ཞིག་འ ་བ་ ་མཚན་ ་

ས་ནས་གཞན་ལ་ གས་པ་ཙམ་ ིས་ ོ་འདོགས་པ་ལ་བཏགས་མིང་ ་བ ོད་དེ།

དཔེར་ན།

སེང་གེ་

(༡༥༨བ)ཞེས་བ ོད་པའི་ ་དེ་རི་ གས་ ་ི ལ་པོ་ལ་བ ོས་ནས་དངོས་མིང་དང་། ཁ་ཆེ་བ་དང་།

་ཉག་པ་ལ་

སོགས་དང་ ན་པའི་ མ་ཟེའི་ ེ ་ལ་བཏགས་ནས་དེ་ ར་བ ོད་པའང་འཇིག་ ེན་ན་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །
ག མ་པ་དོན་མེད་ནའང་མིང་ ་འཐད་པ་ནི།

དོན་མེད་ན་ཡང་འ ོ་བ་ཡིས། །

གང་ལ་ གས་པས་ ་བཀོད་པ། །
དེ་ལ་དེ་དངོས་དེ་མ ངས་ ར
ི །།

འ ལ་ ོག་ཅན་གཞན་ཕལ་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། བ ོད་ འི་དོན་དངོས་པོར་མེད་ན་ཡང་འ ོ་བ་བ ་མི་ ན་པོ་ཡིས་ མ་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གང་
ལ་འདོད་ ལ་ཐོག་མར་ གས་པ་ཙམ་ ིས་ འམ་བ ་བཀོད་པའི་དོན་དེ་ལ་ ་དེ་དངོས་མིང་དང་།

གཞན་ལ་

གས་ཟིན་པའི་མིང་དེ་ ་མཚན་འགའ་ཞིག་མ ངས་པའི་ ིར་དེ་ལ་ ར་ཞིང་གོ་ནའང་དོན་ལ་འ ལ་པའི་ ོག་པ་
ཅན་ ི་ ་གཞན་གང་ཡིན་པ་དེ་བཏགས་པའི་མིང་ཕལ་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོས་ནི་དཔེ་ལ་ ོར་
བར་མཛད་ལ། ན་ ིས་ནི་དོན་ལའོ། །

དེས་ན་བ ོད་ ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང་མེད་པས་དངོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་ ་མི་འ ར་རོ་ཞེས།
བཤད་པ།

དེ་ ར་དངོས་པོ་ ས་མེད་ལ། །

མེད་ཅེའམ་ ོག་པ་ཇི་བཞིན་ ། །

ས་ལའང་གཙ་བོ་ལ་སོགས་པའི། །

མཉན་པ་ ེ་བོས་ ས་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

དཔེ་ཇི་ ར་ན་ འི་དངོས་པོར་ཡོད་ ང་ཕའི་དགོས་པ་བ བ་པར་ ས་པ་མེད་པ་ལ་ ་མེད་ཅེས་

པའི་ ་བཏགས་མིང་ ་འ ག་པར་མཐོང་བའི་ ིར་དང་། ངས་ཅན་འདོད་པའི་གཙ་བོ་དང་ ེས་ ་མེད་ ང་དེ་ལ་
དེའི་ ་དངོས་མིང་ ་འ ག་པ་ཡང་མཐོང་བའི་ ིར་ཞེས་པའམ།

ཡང་ན་ ངས་ཅན་ ི་ ོག་པ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་

ལ་ ི་ ་(༡༥༩ན)བ་ ་མ་བ བ་པར་ ས་པའི་ ེས་ ་དངོས་པོར་ཡོད་ ང་དེ་ལའང་གཙ་བོ་དང་ ེས་ ་ལ་
སོགས་པའི་ ་བཏགས་མིང་ ་འ ར་བའི་མཉན་པའམ་བ ་ནི་འཇིག་ ེན་ ་ ེ་བོས་ ས་པའི་ ིར།

བ ོད་ ་

དངོས་པོར་ཡོད་མེད་ ས
ི ་ ས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་དོན་མེད་པ་ཅན་ ི་ཤེས་པ་ལ་ ང་བ་དང་ ད་པར་མེད་པའི་ གས་ ིས་ ི་མཚན་དོན་ ེད་མི་ ས་
པར་བ བ་པ་ནི།

ཞིག་ལ་ ་ལས་ ོ་ཇི་འ ། །

ང་བ་དེ་འ ་མ་ཞིག་ལའང་། །

་བ་ལ་སོགས་ མ་པར་ཤེས། །

དོན་ཡོད་ཅན་ལ་དེ་དག་མེད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། མ་པ་ཞིག་པ་དང་། མ་འོངས་པ་བ ོད་པའི་ ་དང་། དེ་འཛན་པའི་ ོག་པ་ལས་ ོ་ལ་དངོས་མེད་ཇི་
འ ་བ་ཞིག་ ང་བ་དེ་དང་འ ་བར་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར།

མ་ཞིག་པའི་ མ་པ་ད་ ར་བ་འཛན་པའི་ ོག་པ་

ལའང་ མ་པ་རང་མཚན་ ང་ནས་འཛན་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། བ་ ེ། ་བ་དང་མིག་ལ་སོགས་པ་ལ་བ ེན་པའི་ མ་
པར་ཤེས་པ་ག ང་དོན་ མ་ག གས་རང་མཚན་ ་ཡོད་པ་འཛན་པ་ཅན་ མས་ལ་ནི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་

མ་པ་འཛན་པའི་ ོག་པ་དང་ ང་ ལ་འ ་བ་དེ་དག་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

ི་ཙམ་འཛན་པར་ དེ ་པའི་ ར
ི །།

སེམས་གཉིས་དག་ནི་མ ངས་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ས་ག མ་གར་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ ི་དངོས་པོ་ཙམ་འཛན་པར་ ེད་པའི་ ིར།

མ་པ་ད་ ར་བ་ལ་

ོག་པ་དང་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ མ་པ་ལ་ ོག་པའི་སེམས་གཉིས་པོ་དག་ནི་ ང་ ལ་མ ངས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་འབའ་ཞིག་ནི་འཛན་ དེ ་པ། །

ར་ནི་ མ་པར་བ ོག་ཟིན་(༡༥༩བ)ཏོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ི་དངོས་པོ་བ་དེ་འབའ་ཞིག་ནི་འཛན་པར་ ེད་པ་མེད་པར། དེ་མ ངས་མིན་དང་གསལ་བ་མིན། །

ཞེས་པའི་ བས་ ་ ར་ནི་ མ་པར་བ ོག་ཟིན་པའི་ ིར་མི་འཐད་དོ། །
བཞི་པ་ ི་ཉིད་ཡིན་པའི་ གས་ ས
ི ་ ི་མཚན་དོན་ ེད་མི་ ས་པར་བ བ་པ་ལ།

ངས་ཅན་པ་དག་ན་རེ།

མ་པའི་ ི་ནི་ མ་གསལ་ མས་དང་ ས་གཅིག་གོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཕན་ ན་ ད་པར་ཅན་ མས་ནི། །
ད་མེད་ངོ་བོ་ཇི་ ར་འ ར། །

ངོ་བོ་ཉིད་གཉིས་ཡོད་ན་ཡང་། །

དེ་དངོས་གཅིག་ ་ཇི་ ར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཕན་ ན་ཐ་དད་པའི་ ད་པར་ཅན་ ི་ མ་གསལ་ མས་ནི་ མ་པའི་ ི་གཅིག་དང་ཕན་ ན་ཐ་དད་
པའི་ ད་པར་མེད་པའི་ ས་གཅིག་གི་ངོ་བོར་ཇི་ ར་འ ར་ཏེ། ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ། ། བ་པ་ཡོད་དེ། ཐ་དད་པའི་
ངོ་བོ་ཉིད་གཉིས་ཡོད་ན་ཡང་ མ་པའི་ ི་དེའི་དངོས་པོ་དང་གཅིག་ ་ཇི་ ར་འ ར་ཏེ་མི་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
ེ་ ག་པ་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དེ་དག་མ ངས་པ་ཡི། །

དངོས་དེ་དེ་དག་ལས་གཞན་ཉིད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། མ་པའི་གསལ་བ་དེ་དག་ལ་མ ངས་པར་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ ི་དངོས་པོ་དེ་ མ་གསལ་དེ་
དག་ལས་ ས་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་དག་གི་ཞེས་འ ེལ་མེད་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་པའི་ ི་ཆོས་ཅན།

མ་གསལ་དེ་དག་གི་ ི་ཞེས་ ི་གསལ་ ི་འ ེལ་བ་མེད་པར་འ ར་ཏེ།

རང་གི་གསལ་བ་དང་དེ་ ང་གི་འ ེལ་བ་མེད་ཅིང་ ས་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ོད་ཉིད་ལའང་མ ངས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ོག་པ་ལ་ནི་ ན་ད ང་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། (༡༦༠ན) ོག་པ་ ་བ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ནི་ ི་གསལ་ ས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ ་བཏགས་ནས་འགོག་ ེད་
་ི རིགས་པས་ ན་ད ང་ ་མེད་དེ། ཡང་དག་པར་ན་ ི་ཞེས་ ་བ་ཚད་མས་མ་ བ་ཅིང་། སེལ་ངོར་རང་གི་ ེ་
ག་ཐམས་ཅད་ལ་ ོག་མ ངས་ ་གནས་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ ི་དངོས་མེད་ ་ བ་བོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ ར
ི ་མ ངས་ཉིད་ ི་འདི་ལ། །

དངོས་པོ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཡང་དག་པར་ན་ངོ་བོ་མེད་པའི་ ིར། སེལ་ངོར་གསལ་བ་ མས་ལ་མ ངས་པར་ ེས་ ་འ ོ་བ་
ཉིད་ ་ི ི་འདི་ལ་ ོག་པའི་ངོ་བོར་དངོས་པོར་ ང་ཡང་། ཡང་དག་པར་ན་དངོས་པོ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་
བཞིན་ཡིན་ནོ། །
་པ་འ ས་ ་མིན་པའི་ གས་ ས
ི ་བ བ་པ་ནི།

དེ་འ ས་ཤེ་ན་ ་མ་དང་། །

འཇིག་འ ར་དེ་ཡང་འདོད་མ་ཡིན། །
འཇིག་པ་དངོས་པོ་ཙམ་དང་ནི། །

ེས་འ ེལ་ ར
ི ་ན་ ག་ཉིད་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གཞན་ཡང་། ི་གཅིག་ ་དེ་གསལ་བ་སོ་སོའ་འ ས་ ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་མ་ཡིན། ོགས་དང་པོ་
ར་ ི་དེ་འ ས་ ་ཡིན་ཅེ་ན། ི་གཅིག་ ་དེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་སོ་སོའ་འ ས་ ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་
ལ་ ས་མཐའ་ཡས་པའི་གསལ་བ་སོ་སོའ་འ ས་ ་ ་མ་དང་།

ེ་ཞིང་འཇིག་པར་འ ར་བ་དང་།

་ཡོད་མེད་

་ི ེས་ ་འ ག་ ོག་ ེད་པར་འདོད་རིགས་པ་ལས་དེ་ ར་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། ཅི་ ེ། གཏན་ཚགས་
མ་ བ་ཅེ་ན། འོ་ན་གསལ་བ་སོ་སོའ་འ ས་ ་ ་མ་དང་། འཇིག་པ་དང་།
དངོས་པོ་ཙམ་ཡིན་པ་དང་ནི་ ེས་ ་འ ེལ་བའི་ ིར་ན།

འི་ ེས་ ་འ ག་ ོག་ ེད་པའི་

དེ་ནི་ ག་པ་ཉིད་མིན་(༡༦༠བ)པར་འ ར་བས་ཁས་

ངས་འགལ་ལོ། །
ོགས་གཉིས་པ་ ར་ ི་དེ་འ ས་ ་མ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

རིགས་ མས་འ ས་ ་མིན་ ར
ི ་ན། །
མ་འ ེལ་བ་དང་དངོས་མེད་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

རིགས་ མས་འ ས་ ་མིན་པའི་ ིར་ན།

ཡང་དག་པར་རང་གི་གསལ་བ་ལ་མ་འ ེལ་པ་དང་

དངོས་མེད་ ་ཡང་འ ར་རོ། །
ག་པ་བ ་ ན་ལ་བ ོས་པའི་ཤེས་པའི་ ང་ ལ་ཡིན་པའི་ གས་ ིས་བ བ་པ་ནི།

དངོས་པོའ་ ོབས་ ིས་ ེས་པ་ཡི། །
ཤེས་པ་གང་དེ་བ ་དག་ལ། །
བ ོས་པ་མ་ཡིན་ ི་ཡི་ནི། །
ོ་ལ་དེ་ ར་ ང་བ་མེད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ག ང་དོན་དངོས་པོའ་ ོབས་ ས
ི ་ ེས་པའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བ ་དག་ལ་བ ོས་པ་མ་ཡིན་
ལ།

ི་ཡི་ ལ་ཅན་ ིས་ནི་ ོ་ལ་བ ་ལ་མ་བ ོས་པའི་ ལ་ ིས་དེ་ ར་ ང་བ་མེད་པའི་ ིར། རང་མཚན་ ང་

ནས་འཛན་པ་མ་ཡིན་ནོ།

།དེའང་ ི་ནི་བ ་ ན་པའི་ཤེས་པའི་ ང་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར་དངོས་མེད་ ་ བ་ཅེས་

པའོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

དངོས་གཉིས་མཐོང་ལ་ ོ་འགའ་ཞིག །
བ ་མེད་ན་ཡང་ཐ་དད་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

བ་ལང་དང་ ་གཉིས་ལ་ ི་གཅིག་འཛན་པའི་ ོ་མི་ ེ་ཡང་དཀར་ཟལ་དང་སེར་ འི་དངོས་པོ་

གཉིས་མཐོང་བ་ལ་བ་ལང་གི་ ི་འཛན་ ི་ ོ་འགའ་ཞིག་གིས་བ་ལང་ཞེས་པའི་བ ་མེད་ན་ཡང་ཐ་དད་མེད་པའི་བ་
ལང་གི་ ི་གཅིག་འཛན་པའི་ ིར། ི་དངོས་པོར་ཡོད་པས་གཏན་ཚགས་མ་ བ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ེས་ ་འ ག་པ་གང་ཡིན་དེ། །

དོན་ཉེ་བ་དང་འ ེལ་བ་ཡིན། །

ཇི་ ར་རིགས་མེད་ཤེས་པ་ཡི། །

འ ས་ཅན་མིག་སོགས་ཉེ་འདོད་བཞིན། །
གང་གིས་ མ་པར་ ་ེ བ་ཡིས། །(༡༦༡ན)
རིགས་ ང་ ེས་ ་འ ོ་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། བ་ལང་སེར་ ་དང་དཀར་ཟལ་ལ་བ ་མེད་ ང་བ་ལང་ངོ་ཞེས་ ི་འཛན་ ི་ ོ་ ེས་ ་འ ག་པ་གང་
ཡིན་པ་དེ་བ་ལང་གི་ ི་དངོས་པོར་ཡོད་པའི་ ་མཚན་ ིས་གཅིག་ ་འཛན་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

དོན་དཀར་ཟལ་དང་

སེར་ ་གཉིས་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་བ ོག་པར་འ ་བ་ཙམ་ཉེ་བ་དང་འ ེལ་བའི་དབང་གིས་གཅིག་ ་འཛན་པ་
ཡིན་པའི་ ིར། དཔེ་ཇི་ ར་ན། རིགས་མེད་ ང་མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་ འི་འ ས་ ་ཅན་མིག་དང་ག གས་
དང་ཡིད་ལ་ ེད་པ་སོགས་ ་མས་མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་བ ེད་པའི་ ར་ཉེ་བར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་

ར་ན་བ་ལང་གི་འ ས་ ་མི་ ེད་པ་ལས་བ ོག་ནས་འ ས་ ་གཅིག་ ེད་པ་གང་གིས་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་
མ་པར་ ེ་བ་ཡིས་ཏེ། དེའི་ ིར་བ་ལང་གི་གསལ་བ་ མས་ལ་རིགས་གཅིག་ ང་ ེས་ ་འ ོ་བ་ཡིན་ནོ། །
བ ན་པ་རང་གི་ ལ་ཅན་ལ་དེ་ ང་པར་མི་ ང་བའི་ གས་ ིས་ ིམཚན་བ བ་པ་ནི།

མ་པ་འགས་ ང་ མ་ཤེས་ལ། །

དེ་དངོས་ ང་བ་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ི་གཅིག་ ་དེ་རང་གི་གསལ་བ་ མས་ལས་ ས་གཞན་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

མ་པ་འགས་ ང་

རང་འཛན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ ི་དེ་ ས་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོར་ ང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ཅི་ ེ། ཡང་མིག་གི་དབང་པོ་སོགས་ ་ི ག གས་ཐ་དད་ ་མི་ ང་ཡང་ཐ་དད་ ་ཡོད་པས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ག གས་ཅན་ཡིན་ ར
ི ་དབང་ མས་ལ། །
གལ་ཏེ་ ་བ་པོ་ཡོད་ན། །

དེ་ ས་ ང་འ ར་རིགས་ མས་ནི། །
མ་ཡིན་ཡན་གར་མཐོང་མིན་ ར
ི །།

གསལ་འཛན་(༡༦༡བ)ཚ་ནའང་དེ་ ་དང་། །
ངོ་བོ་ལས་གཞན་ ང་བ་མེད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ག གས་ཅན་ ི་དབང་པོ་ཡིན་པའི་ ིར་ན། མིག་དང་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ མས་ལ་གལ་
ཏེ་ ་བ་པོ་ཕ་རོལ་གཟིགས་པའི་མངོན་ མ་ཡོད་ན་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་དེ་ མས་ ི་ག གས་སམ་ ས་
ང་བར་འ ར་ལ།

རིགས་སམ་ ི་ མས་ནི་ཕ་རོལ་གཟིགས་པའི་མངོན་ མ་ལ་ཡང་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་ ་

ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གསལ་བ་ལས་ ས་ཡན་གར་བར་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་པ་དང་། མ་པའི་གསལ་བ་
འཛན་པའི་ཚ་ན་ཡང་ཤེས་པ་ལ་ མ་པའི་གསལ་བ་དེའི་མིང་ངམ་ ་དང་ཁ་དོག་དང་ད ིབས་ ི་ངོ་བོ་ལས་ ི་
ས་གཞན་ ང་བ་མེད་པའི་ ིར་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ལས་ནི།

མིག་སོགས་ ེན་ག མ་ལ་ ི་ཐ་དད་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ེན་ག མ་ལ་ ི་ཐ་དད་པ་མེད་དེ། མ་པ་འགས་
ང་ མ་ཤེས་ལས་ ི་དེའི་དངོས་པོ་ཐ་དད་ ་ ང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དབང་པོ་ མས་ལ་ ་བ་པོ་
ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ཡོད་ན་དེའི་ ས་ཐ་དད་ ་ ང་བར་འ ར་ཏེ། ེན་གཉིས་ལས་ཐ་དད་པའི་
ག གས་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་ག ངས་སོ། །
བ ད་པ་དོན་ ེད་ ས་ ོང་གི་ གས་ ས
ི ་ ི་མཚན་དོན་ ེད་མི་ ས་པར་བ བ་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་དེ་ནི་ཤེས་ཙམ་ ི། །

དོན་ དེ ་པར་ཡང་མི་ ང་ངོ་། །

དེ་མི་ ང་ ར
ི ་རང་བཞིན་མེད། །

དེ་ནི་དངོས་མེད་མཚན་ཉིད་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། མངོན་ མ་ལ་དངོས་པོའ་ངོ་བོར་མི་ ང་བ་དེའི་ ིར། ི་དེ་ནི་རང་འཛན་ཤེས་པ་བ ེད་པ་ཙམ་ ིས་
དོན་ ེད་པར་ཡང་མི་ ང་ངོ། །གང་གི་ ིར། དོན་ ེད་པ་དེ་མི་ ང་བ་དེའི་ ིར།

ི་དེ་ནི་དངོས་པོའ་རང་བཞིན་ ་

མེད་པ་ཞེས་ ་ ེ། དོན་ ེད་མི་ ས་པ་(༡༦༢ན)དེ་ནི་དངོས་པོར་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་རང་མཚན་དངོས་པོར་བ ན་པ་ནི།

ཇི་ ད་བཤད་ལས་བ ོག་གང་ཡིན། །
དེ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

གོང་ ་ཇི་ ད་བཤད་པའི་ འི་དངོས་ ི་བ ོད་ ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་ ི་མཚན་དངོས་མེད་ ་

བ བས་པའི་གཏན་ཚགས་བ ད་ལས་བ ོག་པ་ འི་དངོས་ ི་བ ོད་ ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་
རང་གི་མཚན་ཉིད་དངོས་པོར་བ བ་པའི་གཏན་ཚགས་ ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །
་པ་ ི་མཚན་ ི་ད ེ་བ་བཤད་པ་ནི།

དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཀ་ལ། །
བ ེན་ ར
ི ་ ི་དེའང་ མ་པ་ག མ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང་། དངོས་པོར་མེད་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་བ ེན་པའི་ ི་ག མ་ཡོད་པའི་
ིར། ི་དེ་ལའང་ མ་པ་ག མ་ ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་ འོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ ། ན་ནི་གཞན་ ་བཞེད་དོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དངོས་བ ེན་དངོས་འ ེལ་ ར
ི །།
དངོས་པོ་ཤེས་འ ར་ཞེ་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་བ ེན་པའི་ ི་ཡོད་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གི་འདོད་པ་ བ་ ེ། དེ་འཛན་པའི་ ོག་པས་
ང་ ལ་དངོས་པོ་དང་འ ེལ་བ་འཛན་པའི་ ིར། དངོས་པོ་ ང་ནས་ཤེས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མིན། །

ལན་བཏབ་ ར
ི ་དང་འདས་སོགས་ལ། །
མ་པ་གཞན་ ་མཐོང་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་བ ེན་པའི་ ི་འཛན་པའི་ ོག་པས་དངོས་པོ་ ང་ནས་འཛན་པ་མིན་ཏེ། བ ོད་ ་ཉིད་
ིར་དེ་དངོས་མིན།

།ཅེས་སོགས་ ་ ི་འཛན་ ོག་པས་རང་མཚན་ ང་ནས་འཛན་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པར་

ལན་(༡༦༢བ)བཏབ་ཟིན་པའི་ ིར་དང་། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་སོགས་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་ལ་རང་མཚན་
ང་བ་ལས་ མ་པ་གཞན་ ་རང་མཚན་མི་ ང་བར་མཐོང་བས་གཏན་ཚགས་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དངོས་ཆོས་ཉིད་ཉམས་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་བ ེན་པའི་ ི་འཛན་ ོག་པ་དེ་དངོས་པོའ་ཆོས་འ ས་ ་ཉིད་ཡིན་པ་ཉམས་ཏེ།
ལ་དངོས་པོ་མེད་པར་ཡང་ ེ་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དངོས་པོར་འཛན་པ་ ོན་འ ོ་ཅན། །

དེ་ཤེས་ཡིན་ ར
ི ་ཉེས་འདི་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དངོས་པོར་འཛན་པའི་དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པ་ ོན་ ་འ ོ་བ་ཅན་ཡིན་ཅིང་། དབང་ཤེས་ ི་
ལ་དེ་ལ་ཞེན་ནས་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར། དངོས་པོ་ལ་བ ེན་པའི་ ི་འཛན་ནི་འ ས་ ་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པ་འདི་
མེད་དོ། །
ག་པ་དོན་དམ་པར་གཞལ་ ་རང་མཚན་གཅིག་ ར་བ ན་པ་ལ། དངོས་དང་། གཞལ་ ་གཉིས་ ་ག ང་
བའི་ ་མཚན། ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ག ང་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། གཞལ་ ་རང་མཚན་དང་། ི་མཚན་གཉིས་ ་ག ངས་པ་ནི། མངོན་ མ་ ིས་རང་མཚན་མངོན་
མ་ ་ ོགས་པ་དང་།

ེས་དཔག་གིས་ ོག་ ་ ར་པའི་ ལ་ ིས་ ོགས་པའི་དབང་ ་ ས་ནས་ ི་མཚན་

གཞལ་ ར་ག ངས་པ་ཡིན་ ི།

ོག་པས་ ོ་མ་བཏགས་པར་ ལ་རང་གི་ངོ་བོས་ བ་པའི་གཞལ་ ་ནི་རང་

མཚན་གཅིག་ ་ཡིན་ཏེ། འ ས་ ་དོན་གཉེར་ ི་ ེས་ འི་དགོས་དོན་བ བ་ ས་ ི་གཞལ་ ་ནི་རང་མཚན་ཁོ་
ན་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ི་མཚན་ནི་དགོས་དོན་བ བ་ ས་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
འདིར་(༡༦༣ན)འ ེལ་པ་ མས་ལས།
རང་མཚན་དེ་ཉིད་ ི་མཚན་ ་འཇལ་ ལ་ལ་བ ོས་ནས་བཞག་གི་ ི་ཞེས་ ་བ་ནི་མེད་དོ། །ཞེས་ ་བ་
དང་།
་ ོའ་འ ེལ་བཤད་ །

ི་གཞལ་ ་རང་ ད་པར་མེད་ཅེས་བཤད་པ་ནི།

ི་ཞེས་ ་བ་ ོག་པས་ ོ་བཏགས་

པ་ཙམ་ཡིན་ལ། ཡང་དག་པར་ན་ ི་མེད་པས། རང་མཚན་ནི་ ིར་ ོ་འདོགས་པའི་གདགས་གཞིར་བ ན་པ་ཡིན་
ི། རང་མཚན་དེ་ཉིད་ ི་མཚན་ ་བཞེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རང་མཚན་དང་ ི་མཚན་གཉིས་ནི་ཤིན་ ་འགལ་བའི་
ིར་ཏེ།
དོན་ ེད་ ས་དང་མི་ ས་ ིར། །ཞེས་དང་།
དོན་དམ་དོན་ ེད་ ས་པ་གང་། །ཞེས་དང་།
གཞན་ནི་ ན་ ོབ་ཡོད་པ་ ེ། །
ཞེས་སོགས་ག ང་ ་མ་དང་དངོས་ ་འགལ་བའི་ ིར་རོ། །

གལ་ཏེ།

ི་མཚན་མེད་དེ། མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀས་རང་མཚན་ ོགས་པས་

བཤད་པས་སོ་ མ་ན།

དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།

། ི་མཚན་ ོགས་པའི་ཚད་མས་ ང་འ ག་ ལ་རང་མཚན་ལ་མ་

དམིགས་པར་ ལ་ ོགས་མི་ ས་པར་བ ན་པ་ཡིན་ ི། ི་མཚན་ལ་ ར་པ་འདེབས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ།
ཡང་དག་པར་ ི་མཚན་མེད་པར་འདོད་ན། ཚད་མ་ཡང་མངོན་ མ་གཅིག་ ར་འ ར་བས་ ་རོལ་མཛས་པ་པའི་
བ་པའི་མཐའ་ལ་རེག་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པར་ ི་མཚན་གཞལ་ ་མ་ཡིན་ ང་སེལ་
ངོར་ཤིན་ འང་གཞལ་ ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མེད་དོ། །ཅི་ ེ། ཡང་དོན་དམ་པར་གཞལ་ ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ ི་ ིར།
ི་མཚན་གཞལ་ ་མ་ཡིན་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ ར་ཏེ། ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་
ཡིན་པའི་ མ་(༡༦༣བ)གཞག་ཐམས་ཅད་ཐ་ ད་ ་འཇོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།

།དེ་ ར་ན་ ེས་ ་དཔག་པ་ནི་

རང་མཚན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་རང་མཚན་ ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ ིར་འ ལ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ ར་ནའང་རང་མཚན་
མ་ཡིན་པ་ མ་པར་བཅད་ནས་ གས་པས་དོན་རང་མཚན་ཐོབ་པ་ལ་བ ་བ་མེད་པའི་ ིར་ཚད་མ་ཉིད་ ་ མ་
པར་བཞག་གོ། །
འདིར་ལ་ལ་དག་ཚད་མ་ཡིན་ན་མ་འ ལ་པ་དགོས་སོ་ཞེས་བཞེད་པ་ནི་ག ང་གི་དོན་ལ་མ་ གས་པ་ ེ། མི་
བ ་བའི་དོན་འ ེལ་བ་ལ་བཤད་ལ།

དེ་ཙམ་ ིས་ཚད་མར་འ ར་བ་མ་མ ེན་པར་ཟད་དོ།

།དེས་ན་ ེས་ ་

དཔག་པ་ལ་མ་འ ལ་པ་དང་། རང་མཚན་ ང་ནས་ ོགས་པར་འདོད་པ་ནི་ག ང་གི་དགོངས་པ་ལས་ ི་རོལ་ ་
ར་པའོ། །
འོ་ན། ནོར་ འི་འོད་ལ་ནོར་ ར་འ ལ་པ་འདི་ཚད་མའི་དཔེར་ག ངས་པ་ཇི་ ར་ཡིན་ཅེ་ན། ན་མཛད་པས་
ནི་ནོར་འོད་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་ནོར་ འི་འོད་ལ་མངོན་ མ་ཡིན་ ང་ ོག་པས་ནོར་ ར་འ ལ་ནས་ གས་པས་
ནོར་ འི་འོད་དེ་ནོར་ ར་འ ེལ་བའི་ ོབས་ ས
ི ་འ ག་ ལ་ནོར་ ་ཐོབ་པའི་ཆ་ནས་ཚད་མར་བཞེད་དེ། དཔེར་
ན། ལ་ལ་ ་བ་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་ ་བ་ལ་མངོན་ མ་ཡིན་ ང་ ེས་དཔག་གིས་མེ་མ་ཡིན་པ་ མ་པར་བཅད་
ཙམ་ལ་མེར་འ ལ་ནས་ གས་པས་མེ་དང་ ་བ་གཉིས་འ ེལ་བའི་ ོབས་ ིས་འ ག་ ལ་མེ་ཐོབ་པའི་ཆ་ནས་
ཚད་མར་འ ར་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་ལ།
བཞེད་ ང་།

་ ཀ་དཔོན་ ོབ་ནི་འ ས་ གས་ལ་བ ེན་པའི་ ེས་ ་དཔག་པར་

ོན་མེའི་འོད་ལ་ནོར་ ར་འཛན་པའི་ ོ་དང་ལོག་ཤེས་ ་ ད་པར་མེད་པར་ག ངས་པ་དང་དངོས་

་འགལ་བས་མི་འཐད་དོ། །
དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།

འ ག་ ལ་ཐོབ་པ་(༡༦༤ན)ལ་བ ་བ་མེད་པའི་ ེན་ཙམ་ ེད་པའི་ཆ་ནས་ཚད་མའི་

དཔེར་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ནོར་ འི་འོད་ལ་ནོར་ ར་འ ལ་པ་དང་།

ོན་མེའི་འོད་ལ་ནོར་ ར་འ ལ་

པའི་ ོ་གཉིས་ཀ་ལ་ནོར་ ་མི་ ང་བར་མ ངས་ ང་ནོར་ ་ཐོབ་པའི་དོན་ ེད་པ་ལ་ ད་པར་ཡོད་པ་བཞིན་ ་
ེས་དཔག་དང་ ེས་དཔག་ ར་ ང་གཉིས་ལ་རང་མཚན་མི་ ང་བར་མ ངས་ ང་རང་མཚན་ཐོབ་པའི་དོན་ ེད་
པ་ལ་ ད་པར་ཡོད་ཅེས་ ་བ་འདི་ནི་ག ང་གི་དོན་ ་ན་མེད་པའོ། །
གཉིས་པ་ག ང་གི་དོན་ནི།

རང་གི་མཚན་ཉིད་གཅིག་གཞལ་ ། །
ཡོད་མེད་ཉིད་ ་ད དོ ་ མས་ ི། །
དོན་ ་དེ་ལས་ བ་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ ིའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ལས། ཡང་དག་པར་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་
གཅིག་ ་གཞལ་ ་ཡིན་ ི།

ི་མཚན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་མེད་ཉིད་ ་ད ོད་པའི་ཚད་མས་ད ད་པ་ ར་དོན་

གཉེར་ ེས་ ་ མས་ ་ི གས་པས་འ ག་ ལ་ཐོབ་པའི་དོན་ ་བ་ལ་བ ་བ་མེད་པ་ནི་རང་མཚན་དེ་ལས་ བ་
པ་ཡིན་ ི། ི་མཚན་ལ་ད ད་ གས་ཐོབ་ག མ་མི་ ང་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། རང་མཚན་གཅིག་ ་གཞལ་ ་ཡིན་ན།

ོབ་དཔོན་ ོགས་ ི་ ང་པོས། མཚན་ཉིད་གཉིས་

གཞལ་ ་ཞེས་ག ངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ནི་རང་གཞན་ངོ་བོ་ཡིས། །

ོགས་ ར
ི ་གཞལ་ ་གཉིས་ ་བཞེད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་མ་ཡིན་ཏེ། རང་མཚན་གཅིག་ ་དེ་ནི་མངོན་ མ་ ིས་རང་གི་ངོ་བོར་ ང་ནས་ ོགས་པ་
དང་།

ེས་དཔག་གིས་རང་མཚན་ལས་གཞན་ ི་ཡི་ངོ་བོར་དངོས་ ་ ང་བའི་ གས་ལས་ ོགས་པའི་ ལ་

གཉིས་ཡོད་པའི་ ིར་ མ་ ་དགོངས་ནས་(༡༦༤བ)ཚད་མས་གཞལ་ ་ ོགས་པའི་ ལ་ལ་གཉིས་ ་བཞེད་པ་
ཡིན་ ི། ཡང་དག་པར་ ི་མཚན་གཞལ་ ་མ་ཡིན་པར་བཞེད་པས་འགལ་བ་མེད་དོ། །
ཇི་ ད་བཤད་པའི་གཞན་ ི་ངོ་བོས་ ོགས་པའི་ཚད་མ་འ ལ་པར་བ ན་པའི་ ིར།

ཇི་བཞིན་མངོན་ཞེན་མིན་པའི་ ར
ི །།

གཉིས་པ་འ ལ་པ་ཡིན་པར་བཞེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ལ་རང་མཚན་ཇི་ ་བ་བཞིན་མངོན་པར་ཞེན་པ་མིན་པར་རང་མཚན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་རང་

མཚན་ ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ ིར། ཚད་མ་གཉིས་པ་ ེས་དཔག་ནི་འ ལ་པ་ཡིན་པར་ ོབ་དཔོན་བཞེད་པ་ཡིན་
ནོ། །
ག མ་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་གཞན་ ི་ངོ་བོས་ནི། །

ོགས་ནའང་འ ལ་པ་ཚད་མ་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་ ི་ངོ་བོས་ ང་བའི་ ོ་ནས་ནི་ ོགས་པར་འདོད་ན། ེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་
མིན་པར་ཐལ།

ི་མཚན་ལ་རང་མཚན་ ་འ ལ་པའི་ ིར། ཐལ་བ་ལས་འ ལ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་

ིར། ཞེས་དང་།
འ ་ཞེས་པས་ ེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་མ་ ོགས་པར་ཐལ། རང་མཚན་མི་ ང་བའི་ ིར། ཐལ་བ་
ལས་རང་མཚན་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། ོགས་པའི་ ིར་ཞེ་ན། ཐལ་བ་དང་པོ་ལ་བ ོད་པ།

བསམ་པ་ལ་ནི་བ ་མེད་ ར
ི །།

འ ལ་པ་ཡིན་ ང་ཚད་མ་ཉིད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ ་དཔག་པ་ནི། བསམ་པའི་དོན་འ ག་ ལ་ལ་ནི་བ ་བ་མེད་པའི་ ིར།

ི་མཚན་ལ་རང་

མཚན་ ་འ ལ་པ་ཡིན་ ང་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
ཐལ་བ་གཉིས་པ་ལ་བ ོད་པ།

མ་གཞན་ ིས་ ང་ ོགས་པ་མཐོང་། །
ག
ོ ས་འདི་ལ་ནི་ལན་བཏབ་ཟིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ ་དཔག་པ་ལ་རང་མཚན་མི་ ང་ཡང་(༡༦༥ན)མ་ ོགས་པར་མི་འ ར་ཏེ། རང་མཚན་ལས་

མ་པ་གཞན་ ི་ ང་བའི་ ལ་ ིས་ ང་ ོགས་པར་མཐོང་བའི་ ིར།

གཞན་ཡང་ ེས་དཔག་གིས་རང་མཚན་

ོགས་ན་ ང་དགོས་སོ་ཞེས་པའི་ ོགས་འདི་ལ་ནི། བ ོད་ ་ཉིད་ ིར་དེ་དངོས་ཡིན་ཅེས་པ་ལན་བཏབ་ཟིན་ཏོ། །
འ ལ་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ ང་འ ག་ ལ་རང་མཚན་ཐོབ་པ་དཔེའི་ ོ་ནས་བ ན་པའི་ ིར།

ནོར་ ་ ོན་མེའི་འོད་དག་ལ། །

ནོར་ འི་ ོ་ཡིས་མངོན་བ ག་པ། །

ལོག་པའི་ཤེས་པར་ ད་མེད་ ང་། །
ཇི་ ར་དོན་ དེ ་ལ་ ད་ཡོད། །

དེ་ ར་ཇི་བཞིན་དོན་མེད་ནའང་། །
ེས་དཔག་དང་ནི་དེར་ ང་དག །

དོན་ དེ ་པ་དང་ ེས་འ ེལ་བས། །
ཚད་མ་ཉིད་ ་ མ་པར་བཞག །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དཔེར་ན། ནོར་ འི་འོད་ལ་ནོར་ ར་འ ལ་པ་དང་། ོན་མེའི་འོད་ལ་ནོར་ ར་འ ལ་པའི་ ོ་གཉིས་
ནོར་འོད་དང་།

ོན་མེའི་འོད་དག་ལ་ནོར་ ར་འ ལ་པའི་ ོ་ཡིས་མངོན་པར་བ ག་པ་ན། དེ་གཉིས་ལོག་པའི་

ཤེས་པར་ ད་པར་མེད་ ང་ཇི་ ་ཇི་ ར་ནོར་ ་ཐོབ་པའི་དོན་ ེད་པ་ལ་ ད་པར་ཡོད་པ་དེ་ ་དེ་ ར་ ེས་དཔག་
དང་ནི་ ེས་དཔག་མིན་ ང་ ེས་དཔག་དེར་ ང་བ་དག་རང་ལ་ ང་བ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་དོན་རང་མཚན་ ང་བ་
མེད་པའི་འ ལ་པར་འ ་ནའང་།

ེས་ ་དཔག་པ་ནི་རང་གི་གཞལ་ ་དོན་ ེད་པ་དང་ ེས་ ་འ ེལ་བས་ཐོབ་

པར་ ས་པའི་ ིར། ཚད་མ་ཉིད་ ་ མ་པར་བཞག་གོ། །
དེ་ ར་ན་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ ་ི ང་པོས་ཚད་མ་གཉིས་ ་ངེས་པའི་ བ་ ེད་ ་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་ ་
ཞེས་འགོད་པར་མཛད་ལ། དོན་དེ་ཉིད་ ོབ་དཔོན་(༡༦༥བ)ཆོས་ ་ི གས་པས་ ང་ཚད་མ་གཉིས་ ་ངེས་པའི་
ཤེས་ ེད་ ་གཞལ་ ་གཉིས་ ིར་ཞེས་གཏན་ཚགས་ ་བཀོད་ནས། གཏན་ཚགས་དེ་ཡང་། དོན་ ེད་ ས་དང་
མི་ ས་ ིར། ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་བ མས་ཏེ། ཚད་མ་ཉིད་ ་ མ་པར་བཞག་ཅེས་ ་བའི་མཐར་ ག་
པས་མཚན་ཉིད་གཉིས་ ་ི མ་པར་ད ེ་བ་མ་འ ེས་པར་སོ་སོར་ཤེས་པའི་ཆེད་ ་རིགས་པའི་ མ་ ངས་ ་མས་
་ཆེར་བ ན་ཏོ། །
དེ་ ར་ག ངས་པའི་དགོས་པ་ནི།

ི་མཚན་ཐམས་ཅད་ ོག་པས་ ོ་བཏགས་ནས་མེད་བཞིན་ ་ཡང་ ོག་པ་

ལ་ མ་པར་ ང་བ་ཡིན་ལ།

མ་པར་ ང་བཞིན་ ་ཡང་མེད་པ་ ེ། དོན་ལ་མི་གནས་པའོ་ཞེས་ཤེས་པར་འ ར་

རོ། །དེ་ ར་ཤེས་པས་ མ་པར་ ོག་པ་ཐམས་ཅད་ ལ་ལ་འ ལ་པར་གོ་ནས་ ལ་ལ་ཆགས་པ་དང་ཞེན་པ་ལ་
སོགས་པ་བདག་དང་བདག་གི་བའི་ ལ་ ན་ད ང་བར་འ ར་ལ།
འ ར་བས་འཁོར་བའི་ ་བ་ཆད་པའོ།

དེའི་ཚ་ ལ་ཅན་ ི་ ོག་པའང་རང་ཞི་བར་

།མངོན་ མ་ནི་ ལ་གསལ་བར་ ང་ཡང་དེར་ཞེན་པ་མེད་པའི་ ིར་ ་

མའི་ ང་བ་ ར་ཤེས་པར་ འོ་ཞེས་པ་ནི་ ེ་བ ན་མདོ་དང་བཅས་པའི་དགོངས་པ་ ་ན་མེད་པ་ ེ་ཞར་ལ་འོངས་
པའོ། །
བ ན་པ་ཚད་མའང་གཉིས་ ་ བ་པ་ནི།

གང་ལ་དོན་ ི་ ས་པ་ལས། །
ེས་འ ོ་ ོག་པ་ཅན་ ི་ ོ། །

དེ་ལ་འཛན་པ་རང་དབང་ཅན། །

དེ་ལས་གཞན་དངོས་དབང་པོ་འདས། །
མ་མཐོང་བདག་ཉིད་ངོ་བོ་དེ། །

ོགས་པའི་ ེན་ནི་དོན་གཞན་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ལ་མངོན་ མ་དང་། ེས་ ་དཔག་པ་གཉིས་ལས། མངོན་ མ་གང་ལ་ག ང་བའི་དོན་ ི་ ས་
པ་ལས་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པ་ཅན་ ི་ ོ་ཡིན་(༡༦༦ན)པའི་ ིར།

ག ང་བའི་དོན་རང་མཚན་དེ་ལ་ གས་

སོགས་ ་མཚན་གཞན་ ི་དབང་ ་མ་ ར་པའི་འཛན་པ་རང་དབང་ཅན་ཡིན་ལ། མངོན་ མ་དེ་ལས་གཞན་པའི་
དངོས་པོ་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ནི།

དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་ ོག་ ་ ར་པའི་དོན་ལ་འཛན་པ་རང་དབང་

ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་ མ་ ་མ་མཐོང་བའི་བདག་ཉིད་ ོག་ ་ ར་པའི་བ བ་ འི་ངོ་བོ་དེ་ ོགས་པའི་ ེན་ནམ་
ཐབས་ནི་གཏན་ཚགས་སོགས་དོན་གཞན་ལ་བ ོས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཏན་ཚགས་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གལ་ཏེ་དེ་ ེན་དང་འ ེལ་ཅན། །

ཡིན་ན་དེ་ཚ་གོ་ དེ ་ཉིད། །

དེ་ཚ་གོ་ དེ ་ ེས་འ ོ་བ། །
ི་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ོགས། །

དེས་ན་ ག
ོ ་ ར་དོན་ཐམས་ཅད། །
ད་པར་ ་ནི་ ོགས་མི་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

གས་དེའི་ ེན་ཆོས་ཅན་དང་འ ེལ་བ་ཅན་ ི་ ོགས་ཆོས་དང་།

ེན་བ བ་ འི་ཆོས་

དང་འ ེལ་བའི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་གི་ བ་པ་ བ་པའི་ ལ་ག མ་ཚང་བ་ཡིན་ན་དེའི་ཚ་བ བ་ ་བ བ་པའི་གོ་
ེད་ཉིད་ཡིན་ལ། གང་གི་ཚ།

ལ་ག མ་ཚང་བ་གོ་ ེད་ཡིན་པ་དེའི་ཚ་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ནི། གོ་ ེད་

གས་ ་ི ེས་ ་འ ོ་བའི་བ བ་ འི་ཆོས་ ི་ཡི་ངོ་བོ་ ན་མོང་བར་ ར་པ་ཉིད་ ་ཆོས་ཅན་ལ་ ོག་པ་དེས་ན་
ོག་ ་ ར་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་མཚན་ ད་པར་ ་ནི་ ོགས་པར་མི་འ ར་རོ། །
དེ་ཉིད་ ་ི ག ང་འ གས་པར་ ་བའི་ ིར།

འ ེལ་པ་ཅན་ ི་ཆོས་ལས་ནི། །

ཆོས་ཅན་ལ་ ོགས་ ེ་བ་གང་། །

དེས་ན་ ེས་དཔག་ ག
ོ ་ ར་ ི། །
བ་ དེ ་གཅིག་ ་ངེས་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

བ བ་ འི་ཆོས་དང་འ ེལ་པ་ཅན་ ི་ཆོས་གཏན་(༡༦༦བ)ཚགས་དེ་ལས་ནི་ཆོས་ཅན་ལ་བ བ་

འི་ཆོས་ ་ི ོགས་པ་ ེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེས་ན་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ལ།

བ བ་ ་ ོག་ ་ ར་པའི་

དོན་ཅན་ ི་ བ་ ེད་ ང་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་གཅིག་ ་དེ་ཉིད་ ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །
འདི་ལ་ ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོས།
མངོན་ མ་དང་ ོག་ ་ ར་པའི་མཚན་ཉིད་དེའང་ ོགས་པ་པོ་དེ་ ར་ ི་གནས་ བས་ལ་བ ོས་པ་
ཡིན་ནམ། ཞེས་དང་།
ོ་ ོས་ ་ི འ ེལ་བཤད་ལས།

འཆོལ་བར་ཡང་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། མངོན་ མ་ཡང་གཞན་ ་ ོག་ ་ ར་པ་ཉིད་ ི་ ིར་དང་། ོག་ ་
ར་པ་ཡང་མངོན་ མ་ཉིད་ ་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །ཞེས་དང་།
ོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་ ང་།
མངོན་ མ་དང་མངོན་ མ་མ་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་ ང་ ོགས་པ་པོ་གཅིག་ལ་བ ོས་པའི་ ིར།
ཞེས་སོགས་གང་ག ངས་པ་འདི་ལ་ ེས་དཔག་གིས་རང་མཚན་ ང་ནས་ ོགས་སོ་ཞེས་འ ལ་པར་མི་ ་ ེ།
ང་འདི་དག་གིས་ནི་རང་ ི་མ་ ེ་བའི་ ་མི་ ག་ཅེས་པའམ་ལ་མེ་ ན་ཙམ་ཚད་མ་གཉིས་ཀར་ ིས་ ོགས་པར་
བ ན་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ ེས་དཔག་གིས་རང་མཚན་ལ་ཞེན་པ་ཙམ་ཡིན་ ི། དེའི་དངོས་ ི་གཞལ་ ་ནི་ ི་
མཚན་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཤེས་པར་ འོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

མངོན་ མ་ ག
ོ ་ ་ ར་པ་ལས། །
གཞལ་ ་གཞན་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །

དེ་ ར
ི ་གཞལ་ ་གཉིས་ཉིད་ ིས། །
ཚད་མ་གཉིས་ ་བཞེད་པ་དང་། །

གཞལ་ ་གཉིས་ནི་མཐོང་བའི་ ར
ི །།

ག མ་གཅིག་ ངས་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

གཞལ་ ་ལ་མངོན་ མ་ ་ ར་པ་དང་ ོག་ ་ ར་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་གཞལ་ ་གཞན་

ག མ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་གཞལ་ ་(༡༦༧ན)གཉིས་ ་ངེས་ལ། གཞལ་ ་གཉིས་ ་
ངེས་པ་ཉིད་ ་ི ིར།

ལ་ཅན་ཚད་མའང་གཉིས་ ་ངེས་པར་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ ི་ ང་པོས་བཞེད་པ་དང་། གང་

གི་ ིར། གཞལ་ ་ལ་རང་མཚན་དང་ ི་མཚན་གཉིས་ ་ངེས་པ་ནི་ཚད་མས་མཐོང་བ་དེའི་ ིར།

་ལས་ ང་བ་

སོགས་ག མ་ནས་ ག་གི་བར་དང་། མངོན་ མ་གཅིག་ ར་འདོད་པའི་ ངས་ནི་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །
ཇི་ ད་ ་ ས།
གཞལ་ ་གཉིས་བ ན་པས་ཚད་མ་ག མ་པ་སོགས་དང་ཚད་མ་གཅིག་བསལ་ཞིང་། ོབ་དཔོན་ ིས་

མངོན་ མ་མ་ཡིན་པའི་ཚད་མ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་བ ན་ཏོ། །གང་གི་ ིར། གཞལ་ ་གཞན་ག མ་པ་
མེད་པའི་ ིར། ཚད་མ་ག མ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་།
ན་ལས་ ང་།
གཞལ་ ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་གཞལ་ ་མེད་པའི་ ིར་ཚད་མ་གཞན་མེད་དོ་ཞེས་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ར་ན་ནི་གཞལ་ ་གཉིས་པ་ཡོད་པའི་ ིར། ཚད་མ་གཅིག་མ་ཡིན་ལ། ག མ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་
མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ག མ་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས།
དང་པོ་ལ། ་རོལ་མཛས་པ་བ་ན་རེ།

མེད་པ་གཞལ་ ་མ་ཡིན་ ར
ི །།
གཅིག་ཉིད་ཅེ་ན།
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོག་ ་ ར་པའི་དོན་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ ི་ ིར་གཞལ་ ་མ་ཡིན་ཏེ། རི་

བོང་གི་ ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ ོག་ ་ ར་པ་ནི་གཞལ་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། གཞལ་ ་ནི་མངོན་ ར་གཅིག་ ་ཉིད་
་ངེས་སོ། །དེས་ན་ ོག་ ར་ བ་ ེད་ ་ི གས་འ ལ་པའི་ ིར། ེས་དཔག་ཚད་མ་མི་ ིད་ལ། དེའི་ ིར་ཚད་
མ་ཡང་མངོན་ མ་གཅིག་ ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ། (༡༦༧བ)དོན་དམ་པར་གཞལ་ ་གཅིག་ཡིན་པ་འདོད་པ་ བ།

ེས་དཔག་ཚད་མར་རང་

ཉིད་ ས
ི ་ཁས་ ངས། གས་ཐམས་ཅད་འ ལ་པ་དགག ེས་དཔག་ཚད་མ་མིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། དོན་བ ་བའོ།
།
དང་པོ་ནི།

ཁོ་བོའང་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དོན་དམ་པར་ བ་པའི་གཞལ་ ་ནི་རང་མཚན་གཅིག་ ར་སངས་ ས་པ་ཁོ་བོའང་འདོད་པས་ བ་
ཟིན་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཇི་ ད་ ་ ས།
འདི་ ར་རང་གི་མཚན་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོ་དང་། གཞན་ ི་ངོ་བོས་ ོགས་པའི་ ིར་གཞལ་ ་གཉིས་ ་
མ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གཞལ་ ་གཞན་ ི་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ན་
བ་པ་ལ་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་།
ན་ལས་ ང་།
འདི་ནི་འདོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་གཞལ་ ་ནི་མེད་པ་ཡིན་ལ། དེའང་
གཞལ་ ་མ་ཡིན་ ི། རང་གི་མཚན་ཉིད་གཅིག་ཉིད་གཞལ་ ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་རང་དང་གཞན་ ི་ངོ་བོ་
དག་གིས་ ོགས་པའི་ ིར་ ི་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ ེས་དཔག་ཚད་མར་རང་ཉིད་ ས
ི ་ཁས་ ངས་པ་ལ། དགག་པའི་ གས་ལ་བ ེན་པའི་ ེས་དཔག་ཚད་
མར་ཁས་ ངས། བ་པའི་ གས་ལ་བ ེན་པའི་ ེས་དཔག་ཚད་མར་ཁས་ ངས་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

མེད་པའང་ངེས་ ར
ི ་གཞལ་ ་ནི། །
མིན་ལ་མ་ངེས་པ་ཉིད་དམ། །

དེ་ངེས་ཚད་མ་གཉིས་པ་ཉིད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།
ིར།

་རོལ་མཛས་པ་བ་ ོད་ ས
ི ་ གས་ ་བཀོད་པའི་མེད་པ་དེའང་ཚད་མའི་གཞལ་ ར་ངེས་པའི་

ོག་ ་ ར་པའི་དོན་དང་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་གཞལ་ ་ནི་མིན་པར་ བ་པ་ལ་ བ་པ་མ་ངེས་པར་འ ར་བ་

ཉིད་དམ། ཡང་ན་མེད་པའི་ གས་ལས་ ོག་ ་ ར་པའི་འཇིག་ ེན་(༡༦༨ན)ཕ་རོལ་གཞལ་ ་མ་ཡིན་པ་དེ་ངེས་
པའི་ཚད་མ་ནི་ཚད་མ་གཉིས་པ་ ེས་དཔག་ཉིད་ ་ཐལ། ཚད་མའི་ ད་པར་གང་ཞིགམངོན་ མ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།
གལ་ཏེ། གཏན་ཚགས་མ་ བ་ ེ། དབང་པོའ་མངོན་ མ་མོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མེད་ལ་དབང་ ེས་ ོ་མིན་ཏེ། །

དོན་ ི་ ོབས་ལས་ ེས་པའི་ ར
ི །།

དོན་ ི་ ས་ལ་བ ོས་མེད་ན། །

བར་ཆོད་ལ་སོགས་ཡོད་ན་ཡང་། །
དབང་ ེས་ ོ་ནི་ ེ་བར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་ ོ་མངོན་ མ་ནི།

ོག་ ་ ར་པའི་དོན་གཞལ་ ར་མེད་པ་ལ་འཇལ་ ེད་

་འ ག་པ་མིན་ཏེ། རང་གི་ག ང་བའི་དོན་ ི་ ོབས་ལས་ ེས་པའི་ ིར་དང་། ག ང་དོན་ ི་ ས་པ་ལ་བ ོས་
པ་མེད་པར་ ེ་ན་བར་ཆོད་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་ཡང་དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་ ོ་མངོན་ མ་ ་ནི་ ེ་བར་འ ར་
བའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་མངོན་ མ་ཉིད་ ོག་ལས། །
མེད་པར་ངེས་པ་ཡིན་ཅེ་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། མངོན་ མ་ཉིད་འཇལ་ ེད་ ་ ོག་པ་ལས་ ོག་ ་ ར་པའི་དོན་མེད་པར་ངེས་པ་ཡིན་ ི།
མངོན་ མ་ཡོད་པས་ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འགལ་བའམ་དེ་ཉིད་ ོག་པ་དང་། །
ེས་འ ོ་ཅན་ ི་ གས་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ནི། ོག་ ་ ར་པའི་དོན་གཞལ་ ་མ་ཡིན་པའི་འཇལ་ ེད་ ་འགལ་ཏེ།
དེའི་འཇལ་ ེད་ ་ལོག་པའི་ ིར་ཞེས་པའམ།

་རོལ་མཛས་པ་བ་ ོད་ ིས་ ེས་དཔག་ཚད་མར་ཁས་ལེན་

དགོས་ཏེ། མངོན་ མ་འཇལ་ ེད་ལོག་པའི་ གས་དེ་ཉིད་ ོག་ ་ ར་པའི་དོན་གཞལ་ ་མ་ཡིན་པར་བ བ་པ་ལ་
ོག་པ་དང་། ེས་འ ོ་ཅན་ ི་ གས་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་(༡༦༨བ)པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ་དབང་ ོའའོ། །
ན་ལས་ ང་།
གོ་བར་ ེད་པར་འ ར་བས་ན་ ེས་ ་འ ོ་བ་དང་ ོག་པ་དང་ ན་པའི་ ིར་ གས་ཡིན་པས། ེས་ ་
དཔག་པའི་ཚད་མ་གཞན་ བ་ ེ། གས་ལས་ ེས་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །

གཉིས་པ་ བ་པའི་ གས་ལ་བ ེན་པའི་ ེས་དཔག་ཚད་མ་ཁས་ ངས་པ་ནི།

གཞན་སེམས་དག་ནི་ ོགས་ ར
ི ་ཡང་། །
ཚད་མ་ཉིད་ནི་ བ་པ་ཡིན། །

་སོགས་ལ་ནི་འ ག་པའི་ ར
ི །།

དེ་ཡི་ངོ་བོའང་ངེས་པར་འ བ། །
བ ་མེད་ ར
ི ་དེ་ཚད་མ་ཉིད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གཞན་ཡང་།

་རོལ་མཛས་པ་བ་ ོད་ལ་གསོང་པོར་ ་བ་དང་ལེན་པ་ལ་སོགས་པའི་ གས་ལས་

ེས་ ་གཞན་སེམས་དང་ ན་པ་དག་ ་ནི་ ོགས་པའི་ཚད་མ་ཁས་ལེན་པའི་ ིར། ཡང་ཚད་མ་གཉིས་པ་ ེས་ ་
དཔག་པའི་ཚད་མ་ནི་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་གི་ ་ནི་རིམ་པ་གཞན་ ་ ར་བའམ་ངེས་པར་ག ང་བའི་དོན་ཏོ། །
ཞེས་ ་དབང་ ོ་ག ང་། གཏན་ཚགས་མ་ བ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།

ང་འཕེན་རང་གི་ ་ནི་ ་བ་དང་ལེན་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཐ་ ད་ལ་ནི་འ ག་པར་ ེད་པའི་ ིར། སེམས་དང་ ན་པ་དེ་ཡི་ངོ་བོར་ངེས་པར་ བ་བོ། །
ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོས།
བ ་མེད་ ིར་གཞན་ཚད་མ་ཉིད། །ཅེས་འདོན་ནས་གཞན་ཤིང་ཤ་བ་དང་། ་བའི་ ད་པར་དང་། ་
བ ེན་པ་ལ་སོགས་པའི་ གས་ལས་བ བ་ ་ཤིང་དང་། མེ་དང་། འི་ ེན་ལ་སོགས་པ་ ོགས་པའི་ ོ་
དེའང་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་བ ་བ་མེད་པའི་ ིར།
ཞེས་ག ངས་ལ།
ན་ནི།
བ ་མེད་ ིར་དེ་ཚད་མ་ཉིད། །ཅེས་འདོན་ནས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་མི་བ ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ ེས་ ་
དཔག་པ་ལ་(༡༦༩ན)ཡོད་པས་ན་ཚད་མ་ཉིད་དོ། །
ཞེས་ག ང་ངོ་། །
ག མ་པ་ གས་ཐམས་ཅད་འ ལ་པ་དགག་པ་ལ།
ལ་འ ལ་པ་མེད་པའོ། །

བ་པའི་ གས་ལ་འ ལ་པ་མེད་པ། དགག་པའི་ གས་

དང་པོ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ལ་ལ་དག་ ་ནི། །

འ ལ་ ར
ི ་ཡིད་བ ན་མེད་ཅེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ་རོལ་མཛས་པ་བ་དག །གལ་ཏེ། ལམ་པོ་ཆེའི་ ེས་ ་ཆོས་ཅན། ོ་སངས་ཡིན་ཏེ། ་ ིན་ ི་ ་
ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་པའི་ གས་ལ་ལ་དག་ ་ནི་འ ལ་པར་མཐོང་བའི་ ིར། ཤ་བ་དང་། ་བ་དང་། ་བ ེན་པའི་
གས་ལས་བ བ་ ་ཤིང་དང་། མེ་དང་། འི་ ེན་བ བ་པའི་ གས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་བ ན་ ་ ་བ་མེད་དོ་ཞེ་
ན།
བཤད་པ།

གས་ལོག་མཐོང་ ར
ི ་དེ་དེ་འ ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཤ་བ་ཆོས་ཅན། ཤ་བ་དང་ ན་པའི་གཞིར་ཤིང་ཡོད་པར་བ བ་པའི་ གས་འ ལ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
ལ་ག མ་ཚང་བའི་ ིར་དང་།

་ ིན་ ི་ ་ཡིན་པའི་ གས་ལས་ལམ་པོ་ཆེའི་ ེས་ ་ ོ་སངས་ ་བ བ་པའི་

གས་ནི་ གས་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚགས་ཡང་དག་མིན་ ང་དེ་དང་ ང་ཟད་ཆོས་མ ན་པ་ཙམ་ ིས་ གས་
ཡང་དག་ ་ཞེན་ཅིང་། དེ་ལ་ གས་པས་བ ་བར་མཐོང་བའི་ ིར་དང་།

ེད་ཅག་ གས་ཡང་དག་དེ་ཡང་འ ལ་

པ་དེ་འ ་བར་ ང་བ་ཙམ་ཡིན་ ི། གས་ཡང་དག་དེ་ཙམ་ ིས་འ ལ་པར་མི་འ ར་རོ། །
འོ་ན་ གས་ཡང་དག་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གང་ལས་འགའ་ཚ་དངོས་འགའ་ལ། །
དེ་ཡི་ ོགས་པ་ བ་ ར་པ། །
དེ་ནི་དེ་ལས་ ེས་པའམ། །
དེ་ཡི་ངོ་བོར་གདོན་མི་ཟ། །
རང་གི་ འམ་ངོ་བོ་དག །

མེད་པར་དོན་ནི་ ིད་མིན་པ། །

དེ་དག་རང་བཞིན་མཐོང་གང་ཡིན། །

དེ་(༡༦༩བ)ཉིད་གཞན་ འང་མཚན་ཉིད་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་གང་ཤ་བ་དང་། ་བ་ལ་སོགས་པའི་ གས་ལས་ ས་འགའ་ཞིག་གི་ཚ་ ་བ་དང་། ཤ་བ་
ལ་སོགས་པ་དང་ ན་པའི་ལ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་ལ་མེ་དང་ཤིང་དེའི་ ོགས་པ་ ེས་ ་འགའི་ ད་
ལ་ བ་པར་ ར་པ་ཡིན་ཏེ།
་འ ེལ་བའམ།

གས་ཆོས་ཅན་ལ་ བ་པའི་ ོགས་ཆོས་དང་ ་བ་དེ་ནི་མེ་དེ་ལས་ ེས་པས་དེ་ ང་

ཤ་བ་ནི་ཤིང་དེའི་ངོ་བོར་བདག་གཅིག་པའི་འ ེལ་པ་ བ་པར་གདོན་མི་ཟ་བའི་ ེས་འ ོ་དང་།

་བ་ནི་རང་གི་ ་མེའམ་ཤ་བའི་ངོ་བོ་ཤིང་དག་མེད་པར་ གས་ ་བ་དང་།
པ་ ེ་ ལ་ག མ་ཚང་བའི་ ིར་དང་།

ཤ་བའི་དོན་ནི་ ིད་པ་མིན་པའི་ ོག་

ལ་ག མ་ཚང་བ་དེ་དག་འ ས་རང་གི་གཏན་ཚགས་ ི་རང་བཞིན་ནམ་

མཚན་ཉིད་ ་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཅི་རིགས་ནས་གཏན་ཚགས་གཞན་ འང་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།
དེས་ན་གཏན་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་བ ན་ ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
གཉིས་པ་དགག་པའི་ གས་ལ་འ ལ་པ་མེད་པ་ནི།

བ ར་ ང་རང་གི་ངོ་བོའམ། །

རང་ ་མཐོང་བའི་ ་གཞན་དག །
ཡོད་པར་ ང་བ་མེད་ན་ནི། །

དེ་དང་ ན་པའང་ཇི་ ར་ཡོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཡོད་ན་བ ར་ ང་བའི་ མ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཚད་མས་དམིགས་པའམ། ཤ་བའི་ངོ་བོ་ཤིང་ཙམ་དང་།
་བ་རང་གི་ ་མེ་ག མ་པོ་མཐོང་བའི་ ་མཚན་ ང་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ཡོད་པར་ ར་ ང་།

མ་པ་

དང་། ཤིང་དང་། མེ་ག མ་པོ་ ང་བ་མེད་ན་ནི་དེ་དག་མི་དམིགས་པ་དེ་དང་ ན་པའི་ས་ ོགས་འགའ་ཞིག་ ་
མ་པ་དང་། ཤ་བ་དང་། ་བ་དེའང་ཇི་ ར་(༡༧༠ན)ཡོད་དེ་མེད་དོ། །ངོ་བོ་ཞེས་པས་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་
དང་།

བ་ ེད་མ་དམིགས་པ་དང་།

་ཞེས་པས་ ་མ་དམིགས་པ་བ ན་པར་ ་དབང་ ོས་བཞེད་ལ། རིམ་པ་

བཞིན་ ་ བ་ ེད་དང་། ་མ་དམིགས་པ་གཉིས་བ ན་པར་ནི་ ན་ ིའ།ོ །དེ་ ར་ན་འ ས་རང་མ་དམིགས་པའི་
གཏན་ཚགས་ག མ་འཐད་པས་ན་ ེས་ ་དཔག་པ་ཚད་མར་རིགས་སོ་ཞེས་པ་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
བཞི་པ་ ེས་དཔག་ཚད་མ་མིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི།

ི་ཡི་ ོ་ནི་ཚད་མིན་ན། །

མེད་པ་ཐོབ་འ ར་ཕ་རོལ་ ི། །
དངོས་བཞིན།
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ི་ཡི་ ོ་ ེས་ ་དཔག་པ་ནི་ཚད་མ་མིན་པ་ཉིད་ན། འོ་ན་དེའི་ཚ་ ོག་ ་ ར་པའི་གཞལ་

་མེད་པ་ཉིད་ ་རིགས་པས་ཐོབ་པར་འ ར་ཏེ། ོག་ ར་ལ་ ེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཅིང་། དབང་པོའ་ཤེས་པ་
འཇལ་ ེད་ ་མི་འ ག་པའི་ ིར། དཔེར་ན། འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ ི་དངོས་པོ་བཞིན་ནོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དབང་ མས་ ིས། །

ས་གཞན་ ་ནི་ ོགས་ཤེ་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། མ་ བ་ ེ། དེའི་ཚ་ ོག་ ་ ར་པའི་གཞལ་ ་ མས་དབང་ཤེས་ མས་ ིས་མ་དམིགས་
ང་ ས་གཞན་ ་ནི་ ོགས་པའི་ ིར་ཡོད་ལ། འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ནི་དབང་ཤེས་ ིས་ནམ་ཡང་མ་དམིགས་པས་
མེད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་མིན་དབང་དང་ ས་སོགས་ལ། །
དབང་པོའ་ ོ་ནི་མི་ ིད་ ར
ི །།

མེད་པར་ ོགས་པ་ཡིན་ན་ནི། །
ོ་དང་ ེ་བ་ ་མེད་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

དབང་པོའ་ཤེས་པས་ནམ་ཡང་མ་དམིགས་པས་མེད་པར་བ བ་ ས་པ་དེ་ནི་མིན་ཏེ།

དབང་པོ་

ག གས་ཅན་དང་། དེས་དབང་ཤེས་བ ེད་པའི་ ས་པ་(༡༧༠བ)སོགས་ལ་དབང་པོའ་ ོ་ནི་འཇལ་ ེད་ ་འ ག་
པ་མི་ ིད་པའི་ ིར། དབང་པོ་དང་། དེས་དབང་ཤེས་བ ེད་པའི་ ས་པ་དེ་དག་མེད་པར་འ ར་ལ། དེ་ ར་མེད་
པར་ཚད་མས་ ོགས་པར་འདོད་པ་ཡིན་ན་ནི་དབང་པོའ་ ོ་དང་། དེའི་ ེ་བ་ ་མེད་ ་འ ར་ཏེ། དབང་པོ་དང་།
དེས་དབང་ཤེས་བ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །

སོགས་པ་ ོས་པས་ནི་ཟས་ལ་སོགས་པས་ ོ་ ོག་པ་ལ་སོགས་པའི་ ས་པ་ག ང་ངོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ནི། འི་ ས་པ་ལ་བཞེད་དོ། །
་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

མ་ ོག་མེད་པ་ཉིད་ ིས་ན། །

རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་མངོན་ མ། །
མ་ ོག་མེད་པར་ ི་འཛན་མིན། །

དེ་ ར
ི ་དེ་ལ་ ེས་དཔག་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེས་ན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དོན་ ིའི་ ོ་ནས་ ོགས་པར་ ་བ་ཡིན་པས། དབང་པོ་དང་། དེས་
དབང་ཤེས་བ ེད་པའི་ ས་པ་ལ་སོགས་པ་འཇལ་བའི་ ོགས་པ་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། མངོན་ མ་མིན་ཏེ། ི་འཛན་
པའི་ ིར།

བ་ ེ། མངོན་ མ་ནི་ མ་པར་ ོག་པ་མེད་པ་ཉིད་ ིས་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་འཇལ་ ེད་ ་འ ག་

པའི་ ིར་དང་།

མ་པར་ ོག་པ་མེད་པར་ནི་ ི་མཚན་འཛན་པ་མིན་པ་དེའི་ ིར། དབང་སོགས་ ོག་ ར་དེ་ལ་

འཇལ་ ེད་ ་འ ག་པའི་ཚད་མ་ནི་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ཉིད་ལས་མ་འདས་སོ། །འདི་ནི་ ན་ ་ཐ་ ད་པའི་
ཚད་མའི་དབང་ ་ ས་པ་ ེ། དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་ནི་ ིས་པ་སོ་སོའ་ ེ་བོ་ མས་ ིས་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི་
ིར་འདིར་ད ད་པར་ ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་གཞལ་ ་གཉིས་ ིར་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས།

དེ་ ིར་དེ་ལ་ ེས་དཔག་ཉིད་ཅེས་ ་བའི་མཐར་

ག་པས་ནི།

མངོན་ མ་དང་ནི་(༡༧༡ན) ེས་ ་དཔག །
ཚད་མའོ་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་ ། །

ཞེས་ ་བའི་མདོའ་དོན་ ་ཆེར་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་རབ་ ོར་ ི་ཚད་མ་སོགས་ ངས་གཞན་ ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས།
དང་པོ་ནི།

གཞལ་ ་དེས་ན་ཁ་དོག་ནི། །

མི་ ག་ཉིད་ ་ ོགས་མི་འ ར། །
དེ་ ོ་ཚད་མ་གཞན་འ ར་ཏེ། །

གས་མེད་པར་ནི་ཡོད་ ར
ི ་རོ། །

ད་པར་མཐོང་ལ་ གས་དང་ནི། །

འ ེལ་བ་ ོགས་པ་མེད་པའི་ ར
ི །།
དེ་ནི་ཚད་མ་གཞན་ཡིན་ནོ། །

གཞལ་ ་མང་ ར
ི ་ཚད་མ་ མས། །
མང་པོ་ཉིད་དང་གཅིག་ལ་ཡང་། །
་མ་ཉིད་ནི་འ ག་ ར
ི ་ཏེ། །

གཅིག་ག མ་ ངས་ ང་སེལ་མི་འ ར། །
དཔེར་ན་ ད་པར་མཐོང་བ་བཞིན། །
ལ་ངེས་པ་ནི་མེད་ ར
ི ་དང་། །

གཞལ་ ་གཞན་ནི་ཡོད་ ར
ི ་རོ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞལ་ ་རང་ ི་གཉིས་ ་ངེས་པ་ཡིན་ན་ ོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་དོག་ནི་མི་ ག་པ་ཉིད་
་ཚད་མས་ ོགས་པར་མི་འ ར་ཏེ། ཁ་དོག་ནི་རང་མཚན་ཡིན་ལ། མི་ ག་པ་ནི་ ི་མཚན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ཁ་
དོག་མི་ ག་པ་དེ་ ོགས་པའི་ ོ་ནི་རང་མཚན་དང་།
འ ར་ཏེ།

ི་མཚན་གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་ ོགས་པའི་ཚད་མ་གཞན་ ་

ི་མཚན་འཛན་པས་མངོན་ མ་མ་ཡིན་ལ།

ཡོད་པའི་ ིར་རོ།

ེས་ ་དཔག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

ེན་ གས་མེད་པར་ནི་

།ཡང་མེ་ ར་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བ་ན་ ད་པར་མེ་དེ་ཉིད་ ིས་མཐོང་བ་ལ་ཡང་ ད་པར་

མཐོང་བའི་ ོ་དེ་ནི་མངོན་ ེས་གཉིས་ལས་ཚད་མ་གཞན་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གས་དང་བ བ་ འི་ཆོས་ནི་
འ ེལ་བ་ ོགས་པ་མེད་པའི་ ིར་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་(༡༧༡བ)མ་མ་ཡིན་ལ།

མངོན་ མ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་

ིར་རོ། །རང་ ི་གཉིས་ལས་གཞལ་ ་མང་བ་ཡོད་པའི་ ིར་ཚད་མ་ མས་ ང་མངོན་ ེས་གཉིས་ལས་མང་པོར་
འ ར་བ་ཉིད་དམ། གཞལ་ ་གཅིག་ལ་ཡང་ཚད་མ་ ་མ་ཉིད་ནི་འཇལ་ ེད་ ་འ ག་པའི་ ིར། ཚད་མ་གཅིག་གི་

ངས་སེལ་བར་མི་ ས་སོ། །དེའི་ ིར་ཚད་མ་གཅིག་དང་ག མ་ ི་ ངས་ ང་སེལ་བར་མི་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན།
ད་པར་མཐོང་བའི་ཚད་མ་དེ་མངོན་ མ་ཚད་མ་དང་ ན་ཅིག་ ་རང་མཚན་གཅིག་ལ་འ ག་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་
ན་ཚད་མ་གཅིག་ཁོ་ནར་ངེས་པ་སེལ་མི་ ས་ཏེ། ཚད་མ་ མས་ ལ་སོ་སོར་ངེས་པ་ནི་མེད་པའི་ ིར་དང་། ཚད་
མ་ག མ་སོགས་ ་ི ངས་ ང་སེལ་མི་ ས་ཏེ།

གཞལ་ ་གཉིས་ལས་གཞན་རང་ ི་འ ེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་

མང་པོ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །
ང་གི་ ་ནི་རིམ་པ་གཞན་ ་ ོར་བར་ འོ་ཞེས་ ་དབང་ ོས་ག ངས་སོ། །
དེས་ན།
གཞལ་ ་གཉིས་ནི་མཐོང་བའི་ ིར། །
ག མ་གཅིག་ ངས་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །
ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་བཤད་པ་ལ། རབ་ ོར་ ི་ཚད་མ་དགག །ཡང་ཡང་ཤེས་པའི་ཚད་མ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། མདོར་བ ན་པ། ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ོན་འདིར་ཐལ་བར་མི་འ ར་ཏེ། །

ཁ་དོག་ ི་ལ་ ོར་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

འདི་ཡང་དོན་ ེད་ ས་དང་མི་ ས་ ིར་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པར་ ་ཆེར་བཤད་ཟིན་མོད་ ི།

འདིར་ཡང་བ ོད་པར་ ་ ེ། ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ ོགས་པའི་ ོགས་པ་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། གཞལ་ ་ག མ་པ་རང་
ི་འ ེས་པ་ ོགས་པའི་ ོན་འདིར་ཐལ་བར་མི་འ ར་ཏེ། ཁ་དོག་གི་(༡༧༢ན) ི་ལ་མི་ ག་པའི་ ི་ཙམ་ ོར་ཞིང་
གཞལ་བའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ ོགས་པའི་ཚད་མ་ལ་དངོས་ ་ ང་བའི་གཞལ་ ་ནི་ ི་མཚན་གཅིག་ ་ཉིད་ཡིན་
ི། རང་ ི་འ ེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།
ན་ལས།
ིའི་ངོ་བོ་གཅིག་ ་ཉིད་གཞལ་ ་ཡིན་ ི། གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་ནི་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་འདི་མེད།

ཅེས་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། མི་ ག་པ་དངོས་མེད་ ་ཐལ་བ་ ང་། ཁ་དོག་མི་ ག་པ་ ི་མཚན་ ་བ ན་པའོ།
།
དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། དེའི་ ་མཚན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། འོ་ན་མི་ ག་པ་དངོས་མེད་ ་འ ར་ཏེ། ཁ་དོག་གི་ ིའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དངོས་མེད་ངོ་བོ་མིན་དེ་ཉིད། །

དེ་ ར་ བ་པས་བ བ་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། མི་ ག་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་མིན་ཏེ། མི་ ག་པ་དེ་ཉིད་ཁ་དོག་མི་ ག་པའི་ མ་པ་དེ་ ར་
བ་པའི་ཚད་མས་ཁ་དོག་མི་ ག་པའོ་ཞེས་བ བ་ཅིང་འཇལ་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ནི། མི་ ག་པ་དེ་ཉིད་ཅི་ ར་ཡོད་པ་དེ་ ར་རང་མཚན་ འང་ བ་པས་ ོའ་ངོར་ཡང་དེ་ ར་བ བ་པའི་
ིར་རོ་ཞེས་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ།
ན་ལས།
མ་པར་ ོག་པ་ལ་ ང་བའི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་མི་ ག་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་གི་
མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། རང་གིས་ཉམས་ ་ ོང་བ་ཉིད་ལས་དེའི་ངོ་བོའ་ མ་པར་ ོག་
པ་ ེ་བའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་སོ། །

གཞན་ལས་གཞན་ བ་མིན་ཅེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ ོགས་པའི་ཚད་མས་རང་མཚན་ལས་གཞན་ ི་མཚན་ ་ ར་པའི་ཁ་དོག་
མི་ ག་པ་ ང་བ་ལས་དེ་ ར་ བ་པའི་ ིར།
ཐལ་ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

(༡༧༢བ)གཞན་ཁ་དོག་མི་ ག་པའི་རང་མཚན་ བ་པ་མིན་པར་

མིན་ཏེ་དེ་ཉིད་ བ་ ིར་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ ོགས་པའི་ ེས་དཔག་ཆོས་ཅན།

ི་རོལ་ཁ་དོག་མི་ ག་པ་མ་ བ་པ་མིན་

ཏེ། རང་ལ་དངོས་ ་ ང་བའི་ཁ་དོག་མི་ ག་པའི་ ི་དེ་ཉིད་ལ་ ིར་རོལ་ ི་ཁ་དོག་མི་ ག་པ་ བ་ཅིང་འཇལ་བའི་
ིར་ཏེ། བ ད་ནས་འ ེལ་བ་མི་བ ་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ ་མཚན་བཤད་པ་ལ།

བ་ གས་ ི་འ ེལ་པ་བཤད། དགག་པའི་ གས་ ི་འ ེལ་པ་བཤད་

པའོ། །
དང་པོ་ལ། དངོས་པོ་ ོགས་པའི་ ེས་དཔག་ ི་རོལ་ལ་མི་བ ། མི་བ ་ཡང་འ ལ་པར་བ ན་པ། དོན་བ ་
བའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་འདི་ ོ་བཏགས་པའི་ ོད་ ལ་ཅན་ཡིན་ན། ཇི་ ར་འ ག་ ལ་དངོས་

པོ་ཐོབ་པར་འ ར་ཞེ་ན། བ ད་ནས་ གས་ཅན་ ི་དངོས་པོ་ལ་འ ེལ་བའི་ ིར་ཏེ། འདི་ ར་ གས་ཅན་ ི་ ོ་
ེས་ ་དཔག་པ་ནི་ གས་འཛན་པའི་སེམས་ལས་ ེས་ཤིང་དེ་ཡང་ གས་ལས་ ེ་ལ།

གས་བ བ་ འི་ཆོས་

ལ་མི་འ ལ་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ལ་ གས་ནི་གང་། གས་ཅན་ནི་གང་ཞེ་ན། བ བ་ འི་ཆོས་ནི་ གས་ཅན་
ཡིན་ལ། དེའི་ བ་ ེད་ནི་ གས་སོ། །དེའང་ ་ཡི་མི་ ག་པར་བ བ་པ་ན་ ོག་པ་ལ་ ང་པའི་ ་ཙམ་ནི་ཆོས་ཅན་
ཡིན་ལ།

་དང་ མ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ བ་པར་ ང་བའི་མི་ ག་པ་ཙམ་དང་།

ས་པ་ཙམ་ ི་ ི་ནི་བ བ་ འི་

ཆོས་དང་ གས་ ་ག ང་ ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ག མ་ལ་ ི་རོལ་ ི་ ་ལ་(༡༧༣ན)སོགས་པ་དེ་དང་
དེར་ཞེན་ནས་དཔག་ ་དཔོག་ ེད་ ་ི ཐ་ ད་ ོར་བའི་ ིར་དང་།

གས་ ིས་ ང་ཆོས་ཅན་ ི་ ི་ལ་ཆོས་ ི་ ི་

ཙམ་ཞིག་བ བ་ །ི ད་པར་མི་ བ་པའི་ ིར་དང་། གས་ ི་བ བ་ ་གང་ཡིན་པ་དེ་འདིས་འ བ་པའི་ ིར་རོ།
།
ས་པ་ལས།
དཔག་ ་དཔོག་པར་ ེད་པ་ཡི། །
དོན་ ི་ཐ་ ད་གནས་པ་འདི། །
ཤེས་པ་ལ་ བ་ཐ་དད་ལ། །
བ ེན་ནས་ མ་པར་བཏགས་པ་ཡིན། །ཅེས་དང་།

དེ་ཚ་ཆོས་ ་ི ེས་འ ོ་བ། །
ི་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ོགས། །
དེས་ན་ ོག་ ར་དོན་ཐམས་ཅད། །
ད་པར་ ་ནི་ ོགས་མི་འ ར། །ཞེས་དང་།
ཚད་མ་འ ིང་པོ་ལས་ ང་།
དེ་མིན་རང་བཞིན་ལས་ ོག་པའི། །
དངོས་པོ་ཙམ་ཞིག་རབ་བ བ་ ིར། །
གས་ ིའི་ ལ་ཅན་ ་བཤད་དེ། །
ད་པར་གནས་པ་མེད་ ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ཡིན་ན། དོན་ ི་དོན་ ོགས་ ིར་དོན་ལ། །ཞེས་སོགས་ གས་ཆོས་དོན་ ི་ཆོས་ ་བཤད་པ་དང་ཇི་ ར་
མི་འགལ་ཅེ་ན། འདི་ ར་མི་ ག་པ་ཙམ་དང་། ས་པ་ཙམ་ཡང་དོན་ ི་ཆོས་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ་སོགས་ ི་
དངོས་པོ་ མས་མ་ ས་པ་སོགས་ལས་ལོག་པར་དོན་ལ་གནས་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ན། ཡང་ ོའ་ ང་ ལ་མི་ ག་པ་སོགས་ ་བ བས་པས་ ིའི་དོན་དེར་བ བས་པར་ཅི་ ར་འ ར་ཞེ་
ན།

ོའ་ ང་བ་དེ་ཉིད་ ིའི་དོན་དེ་དང་དེར་ཞེན་ནས་དགག་ བ་ ེད་པའི་ ིར་དང་།

ོས་ཅི་ ར་ཞེན་པ་ ར་ ་

ིའི་དོན་ ང་དེ་ ར་གནས་པའི་ ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
དེ་འ ་མེད་ནའང་ཆོས་ཅན་ནི། །
དེ་དག་དང་ཡང་འ ེལ་བར་ ང་། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་(༡༧༣བ)བས་ན་དངོས་པོ་ ན་རང་བཞིན་ ིས་རང་རང་གི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འ ེས་པར་གནས་པའི་ ིར།
དངོས་པོ་གཅིག་ ང་རིགས་མ ན་མི་མ ན་ ན་ལས་ལོག་པར་གནས་པ་ས་བོན་ ་ ས་ནས་ མ་པར་ ོག་པའི་
ོས་དངོས་པོ་གཅིག་ ང་ཆོས་ཆོས་ཅན།

ི་དང་གཞི་མ ན། བ བ་ ་ བ་ ེད་སོགས་ ོག་པའི་ཆོས་ ་མ་

ན་བཏགས་པ་ནི་ ན་ ོབ་ ་ི བདེན་པ་ཡིན་པས།

ད ད་ན་མ་ བ་ ང་ ེས་ ་ མས་ ི་གནས་ བས་དང་

མཐར་ ག་གི་འ ག་ ལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ ོགས་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་པས།

མཁས་པ་ མས་ ིས་

བ ན་བཅོས་ ་ མ་གཞག་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ།
ས་པ་ལས།
ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ མ་གཞག་དང་། །
ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་ཅི་འ ། །
དེ་ཉིད་དོན་ནི་མ་བ གས་པར། །
འཇིག་ ེན་ཇི་ ར་ གས་དེ་ལ། །
དེ་བཞིན་ཁོ་ནར་བ ེན་ནས་ནི། །
བ བ་ ་བ བ་པ་ ན་བཞག་པ། །
དམ་པའི་དོན་ལ་འ ག་ འི་ ིར། །
མཁས་པ་ མས་ ས
ི ་ ས་པ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དེ་བཞིན་ ་ད ་མའི་བ ན་བཅོས་ལས་ ང་།
ཐ་ ད་ལ་ནི་མ་བ ེན་པར། །
དམ་པའི་དོན་ནི་ ོགས་མི་འ ར། །
དམ་པའི་དོན་ནི་མ་ ོགས་པར། །
་ངན་འདས་པ་ཐོབ་མི་འ ར། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དཔེར་ན།

བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ལ་ཇི་ ར་ གས་པའི་ ན་ ོབ་ ི་བདེན་པ་ ་ཆེར་

ག ངས་པ་ནི། ག ལ་ ་ མས་ ་ངན་ལས་འདས་པའི་ ོང་ ེར་ ་བ ི་བའི་ ིར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ ོགས་
པའི་ཐབས་ ་བ ན་པ་ ་ འོ། །གལ་ཏེ། གས་ ི་ཡིན་ན་ གས་ ིས་ གས་འཛན་པའི་སེམས་ཇི་ ར་བ ེད་
ཅེ་ན། (༡༧༤ན)གནས་ གས་ལ་དོན་ལ་གནས་པའི་ ས་པ་དང་།
པའི་སེམས་བ ེད་པ་ཡིན་ ང་།

་བ་སོགས་རང་མཚན་ ིས་ གས་འཛན་

ང་བཏགས་སོ་སོར་མ་ ེ་བར་གཅིག་ ་ཞེན་ནས་ གས་ ིས་ གས་འཛན་

པའི་སེམས་བ ེད་དོ་ཞེས་བ ོད་དོ། །
གས་འཛན་པའི་སེམས་ ་ི ངོ་བོ་དེ་ཡང་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན།

ོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་ གས་འཛན་གཉིས་ ་

བཞེད་དེ། གཅིག་ནི་མ ན་དཔེའི་ ེང་ ་ གས་ཆོས་ ི་འ ེལ་པ་ ིར་འཛན་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ནི་ཆོས་ཅན་ ི་
ེང་ ་ གས་ཆོས་ ་ི འ ེལ་པ་འཛན་པར་ ེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གས་ཅན་ ི་ ོའ་ ར་ ར་པ་ཡིན་ཅིང་། ི་མ་
ནི་ གས་ཅན་ ེས་དཔག་དངོས་ཡིན་ལ།

གཉིས་ཀས་ གས་དང་ གས་ཅན་གཉིས་ཀ་འཛན་ཏེ།

གས་དང་

གས་ཅན་ ི་འ ེལ་བ་འཛན་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་ན། ཡང་དང་པོས་ གས་གཙ་བོར་འཛན་ཅིང་ གས་ཅན་
ཕལ་པའི་ ལ་ ་འཛན་ལ། ི་མས་ གས་ཅན་གཙ་བོར་འཛན་ཅིང་ གས་ཕལ་པར་འཛན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ར་ན།
དེ་དག་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ ་ གས་འཛན་ ི་ ོ་དང་། གས་ཅན་ ི་ ོ་ཞེས་ འོ་ཞེས་ག ང་ངོ་། །
ོབ་དཔོན་ ན་མཛད་པ་ནི།

གས་ཅན་ ི་ ོས་ གས་ག ང་བ་ཡིན་ན་ཡང་ གས་འཛན་ ི་ ོ་གཞན་

དགོས་པས་ གས་འཛན་ ག་པ་མེད་པར་འ ར་རོ། །ཞེས་ ་མ་ལ་དགག་པ་མཛད་ནས།

ན་རང་གི་བཞེད་པ་

ནི་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་ ི་ གས་དང་ གས་ཅན་ཐ་མི་དད་པའི་ ིར་ གས་ཅན་ ེས་དཔག་ཉིད་ གས་འཛན་
ཡིན་ལ། ལ་ལ་ ་བ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ནི་འ ས་ གས་ ི་ གས་འཛན་ ་བཞེད་དེ།
ཇི་ ད་(༡༧༤བ) ་ ན་ལས།
རང་བཞིན་ ི་གཏན་ཚགས་ལས་ ེས་པའི་ གས་ ི་ ོ་ཉིད་དེ། དོན་དམ་པར་ གས་དང་ གས་ཅན་
དག་ཐ་མི་དད་པའི་ ིར་རོ། །འ ས་ འི་ གས་ ི་ གས་ཅན་ ི་ ོ་ ེ། ལ་ནི་ ་ཡིན་པས་དེར་ཐ་
དད་པའི་ ིར་དེ་ གས་ ་ི ོ་མ་ཡིན་ནོ། །ཤིན་ ་གོམས་པ་ལས་ ་བ་ ོ་ ར་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་
འཛན་པའི་ ་བའི་ ོ་ལས་མེའི་ ོ་མི་བ ེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཤིན་ ་གོམས་པ་ལས་དེའི་རང་བཞིན་
མཐོང་བ་ནི་མངོན་ མ་ཐ་ ད་ ་ི ་ཡིན་པའི་ ིར་ ག་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར། རང་གི་མཚན་
ཉིད་འཛན་པ་ཁོ་ན་ གས་ ོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
རང་གི་ གས་ནི།

མདོ་དང་ མ་འ ེལ་གཉིས་ཀ་ལས་ གས་འཛན་དང་ གས་ཅན་ ི་ ོ་གཉིས་ཀ་ ོག་པར་

ག ངས་པ་ནི་གཙ་ཆེ་བའི་དབང་ ་ ས་ །ི ོག་པ་དང་མངོན་ མ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་སེམས་སོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་བཤད་པ་ནི། འོ་ན་ ེས་དཔག་དེ་བ ད་ནས་ ལ་ལ་ཇི་ ར་འ ེལ་ཞེ་ན།

དངོས་གང་ཇི་ ་ ར་ ར་པ། །

དེ་འ ་དེ་ནི་ གས་སེམས་ ི། །

་ཡིན་དེ་ལས་དེ་ ་ཡི། །

དངོས་ལ་དེ་བ ེད་ གས་ཅན་ ོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། མེ་དང་མི་ ག་པའི་དངོས་པོ་གང་ ་བའི་ ་དང་།
དེ་ནི་རང་གི་ བ་ ར་ ར་པའི་ གས་ ་བ་དང་།

ས་པའི་རང་བཞིན་ཇི་ ་ ར་ ར་པ་དེ་འ ་བ་

ས་པ་འཛན་པའི་སེམས་ ི་ ་ཡིན་ཏེ། རང་རང་གི་ གས་

འཛན་པའི་སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར་ གས་དེ་ལས་ གས་དེ་ ་ འི་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་
པའི་ ོ་དེ་བ ེད་ལ།

ོ་དེས་བ ེད་པ་ནི་ གས་ཅན་ ི་ ོ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་ ེས་དཔག་བ ད་ནས་ ལ་རང་

མཚན་ལ་འ ེལ་བའི་(༡༧༥ན) ལ་ནི་དེ་འ འོ། །
ན་ལས་ ང་།
་དང་ བ་པར་ ེད་པ་ཡང་འ ས་ ་དང་ བ་ འི་སེམས་ ི་ ་ཡིན་ལ། སེམས་དེ་ལས་ ང་ གས་
་ི ོ་ ེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བ ད་ནས་དངོས་པོ་ལ་འ ེལ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེའི་ག ང་འ གས་པའི་ ིར།

དེ་ ར་ གས་དང་ གས་ཅན་ ོ། །
བ ད་པ་ཡིས་ནི་དངོས་པོ་ལ། །

འ ེལ་ ར
ི ་དེར་ ང་བ་ཡིས་ནི། །
ོང་ཡང་ ་ དེ ་ཉིད་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

གས་དང་ གས་ཅན་ ི་ ོ་ ེ་བའི་རིམ་པ་དེ་ ར་ན་ གས་འཛན་པའི་སེམས་དང་ གས་ཅན་ ི་

ོ་གཉིས་བ ད་པ་ཡིས་ནི་རང་གི་གཞལ་ འི་དངོས་པོ་ལ་འ ེལ་བའི་ ོ་ཡིན་པའི་ ིར།
མཚན་དེར་ ང་བ་ཡིས་ནི་ ོང་ཡང་ ལ་རང་མཚན་ལ་ ་ ེད་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་མི་བ ་ཡང་འ ལ་པར་བ ན་པ་ནི།

དེ་ཡི་ངོ་བོས་ ོང་དེ་དག །

དེ་ཡི་ངོ་བོར་ཞེན་པའི་ ར
ི །།

རང་གི་ ང་ ལ་རང་

དེ་དངོས་ ་ དེ ་ཉིད་མིན་ ང་། །

འ ལ་བར་ མ་གཞག་ ས་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

རང་གི་ ང་བ་རང་མཚན་མ་ཡིན་བཞིན་ ་རང་མཚན་ ར་ ང་བ་དེ་ཉིད་རང་མཚན་དེའི་ངོ་བོས་

ོང་ཡང་རང་གི་ ང་བ་དེ་དག་ལ་རང་མཚན་དེའི་ངོ་བོར་ཞེན་ནས་ གས་པས་འ ག་ ལ་རང་མཚན་ཐོབ་པ་ལ་
བ ་བ་མེད་པའི་ ིར།

གས་དང་ གས་ཅན་ ི་ ོ་དེ་དག་འ ག་ ལ་རང་མཚན་ ི་དངོས་པོ་ལ་ ་བར་ ེད་པ་

ཉིད་མིན་ ང་རང་མཚན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་རང་མཚན་ ་འ ལ་པར་ མ་གཞག་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

དེ་ ར
ི ་དངོས་པོ་ ོགས་ ་ལ། །
བ་ དེ ་དེ་ཡི་ངོ་བོའམ། །

་དག་ བ་པར་ ་སེམས་ ི། །

་མཚན་དེ་ཡང་དེ་ ོའ་ཡིན། །(༡༧༥བ)
ཅེས་ ོས་ཏེ། བ བ་ འི་ཆོས་མེའམ་མི་ ག་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་དང་འ ེལ་པ་ བ་པའི་ གས་ ་བ་དང་།
ས་པ་ལ་སོགས་པ་གོ་ ེད་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། ཆོས་ཅན་ ི་ ེང་ ་མེ་དང་། མི་ ག་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་
ོགས་པར་ ་བ་ལ་ བ་ ེད་མི་ ག་པའམ། མེ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་ ས་པའི་ངོ་བོའམ།
བ་པར་ ་བ་ ས་པ་དང་།

་བའི་ ་དག་ཡིན་ཅིང་།

་བ་ལ་སོགས་པའི་ གས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ གས་འཛན་པའི་སེམས་ ི་ ་

མཚན་ཏེ་ ་ཡིན་ལ། གས་འཛན་དེ་ཡང་ གས་ཅན་དེའི་ ོ་ ེས་དཔག་གི་ ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དགག་པའི་ གས་ ་ི འ ེལ་པ་བཤད་པ་ལ། འ ེལ་པ་དངོས་བཤད། འ ེལ་པ་མེད་ན་དགག་ གས་
་མི་ ང་། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ།

དགག་པའི་ གས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་ལས་ བ།

འགལ་དམིགས་ ི་ ོར་བས་ ང་མི་

དམིགས་པ་བ ོད། མ་བ ོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། དེས་ན་རང་ ས་བ ོད་ ང་མི་དམིགས་པ་ལ་བ ེན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དགག་པ་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་ ། །

མི་དམིགས་པ་ལས་ བ་པ་ཡིན། །
ཚད་མས་ བ་པར་ ་ མས་ ི། །
དོན་ ི་བ ོག་པ་ཉིད་ལས་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

དགག་ ་འགོག་པ་ཉིད་ ་ི གས་ནི་ཐམས་ཅད་ ིས་གཞི་འགའ་ཞིག་ ་དགག་ འི་ཆོས་ ི་རང་

མཚན་མི་དམིགས་པ་ལས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།
ཡང་དག་པ་ཡིན་པའི་ ིར།

ཆོས་ཅན་ལ་དགག་ འི་ཆོས་མེད་ངེས་བ བས་པའི་གཏན་ཚགས་

མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།

དགག་ འི་ཆོས་མི་དམིགས་པ་ལས་དགག་པ་བ བ་དགོས་ཏེ།

ཚད་མས་ བ་པའི་ གས་ལས་ཡོད་ངེས་བ བ་པར་ ་བ་ མས་ ི་དམིགས་པའི་དོན་ ི་བ ོག་པ་མ་
(༡༧༦ན)དམིགས་པ་ཉིད་ལས་མེད་ངེས་བ བ་དགོས་པའི་ ིར།
ཇི་ ད་ ་ འི་འ ེལ་པ་ལས།
དེ་ ར་ན། ཚད་མ་ཡོད་པ་ཉིད་ ས
ི ་དོན་ཡོད་པ་ཉིད་ བ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ མས་ ི་དོན་ཉིད་ཚད་
མ་བ ོག་པ་ལས་དོན་མེད་པ་ཉིད་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་སོ། །
དེས་ན་དགག་ ་མི་དམིགས་པ་དང་མེད་ངེས་བདག་གཅིག་ ་འ ེལ་ལོ། །
གཉིས་པ་འགལ་དམིགས་ ་ི ོར་བས་ ང་མི་དམིགས་པ་བ ོད་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། དགག་ ་འགོག་པ་
ལ་མི་དམིགས་པ་མི་དགོས་ཏེ། མེ་ལ་སོགས་དམིགས་པ་བཀོད་པས་ ང་ ང་རེག་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་བ བ་
བོ་ཞེ་ན།

དགག་ལ་དེའམ་དེ་ ་དང་། །

འགལ་བར་བ ོད་པ་མཐོང་གང་ཡིན། །
དེ་ཡང་དེ་ཡི་ཚད་མ་ཉིད། །

མེད་པ་འཕེན་པར་ དེ ་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ས་ ོགས་ ་ ང་རེག་དགག་པ་ལ་ ང་རེག་དེའམ།

ང་བའི་འ ས་ ་ ་ལོང་ ེད་དེའི་ ་དང་

འགལ་བར་བ ོད་པ་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པའི་ གས་མེ་ ོབས་ཆེན་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ས་ ོགས་ ་ ང་རེག་དེ་ལ་

དམིགས་པའི་ཚད་མ་ཉིད་མེད་པར་འཕེན་པར་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ། ས་ ོགས་ ་ ང་རེག་མེད་པར་བ བ་པར་དགག་
པའི་ གས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་མ་བ ོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི།

གཞན་ ་དངོས་གཅིག་ཡོད་བ ོད་པས། །
གཞན་མེད་དེ་ནི་གང་ལས་ ོགས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

དེ་ ར་མ་ཡིན་པར་ ང་རེག་ལ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་བཀག་པ་ལས་གཞན་ ་ཡིན་ན་དེའི་ ིར་

གས་མེའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཡོད་པར་བ ོད་པས་ས་ ོགས་ ་གཞན་ ང་རེག་མེད་ངེས་དེ་ནི་གང་ལས་ ོགས་ཏེ་
བ བ་མི་ ས་པར་འ ར་རོ། །
དཔེར་ན། འདི་ན་ ང་བའི་རེག་པ་མེད་དེ། གོང་ ་ཡོད་པའི་ ིར་ཞེས་པ་(༡༧༦བ)བཞིན་ནོ་ཞེས་ འི་འོ། །
གལ་ཏེ། དགག་ ་འགོག་པའི་ གས་ཐམས་ཅད་ ིས་ས་ ོགས་ ་དགག་ འི་ཆོས་ ི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་
པ་ལས་ བ་པ་མ་ཡིན་ན་མེས་ ང་བའི་རེག་པ་ཇི་ ར་ཁེགས་ ིས་པ་ལ།
གཞན་དག་ན་རེ།

འགལ་ ར
ི ་ཞེ་ན་དེ་ཉིད་ ང་། །

ཅིས་འ བ་ ན་ཅིག་མི་གནས་ ར
ི །།
ཞེ་ན་དེ་ཡང་གང་ལས་འདོད། །
ང་བ་མཐོང་མེད་ ར
ི ་ཞེ་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། མེས་ ང་བའི་རེག་པ་ཁེགས་ཏེ། དེ་གཉིས་འགལ་བའི་ ིར་ཞེ་ན། འགལ་བ་དེ་ཉིད་ ང་
ཅིས་འ བ། གལ་ཏེ། དེ་གཉིས་ ན་ཅིག་མི་གནས་པའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ ན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་དེ་
ཡང་ཚད་མ་གང་ལས་ བ་པར་འདོད། གལ་ཏེ།

ང་བའི་རེག་པ་ ར་ཡོད་པ་ལས་ ིས་མེ་དང་ཉེ་བའི་ ོབས་

ས
ི ་ ང་བའི་རེག་པ་ཡོད་ན་ ང་ ་ ང་བ་ལས་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར།
་མཚན་དེས་ན་མེ་དང་ ང་བའི་རེག་པ་ ན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བར་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ནི་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་ན་ཁས་ ངས་པ་དང་ཤིན་ ་འགལ་ཏེ། ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ་ནི་མེད་པ་བ བ་པ་
ལ་ བ་ ེད་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
བཞི་པ་རང་ ས་བ ོད་ ང་མི་དམིགས་པ་ལ་བ ེན་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་རང་ ས་བ ོད་ན་ཡང་། །
དེ་ཉིད་མེད་པའི་ བ་ དེ ་ཡིན། །
གང་ལ་དེ་ནི་ཚད་མིན་དེས། །

དགག་པ་ མ་ ན་བ ོད་ ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཚད་མས་མ་དམིགས་པས་མེད་པ་བ བ་དགོས་པ་དེའི་ ིར། མེ་ལ་སོགས་པ་དམིགས་པའི་རང་
ས་བ ོད་པའི་དགག་ གས་ཡིན་ན་ཡང་ཚད་མས་མི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་མེད་པའི་(༡༧༧ན) བ་ ེད་ཡང་དག་
ཡིན་ནོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ་ནི།
ཡང་གི་ ་ནི་རིམ་པ་གཞན་ ་ ར་ཏེ། མི་དམིགས་པར་རང་ ་དང་ཡང་ནི་མི་དམིགས་པ་ཡང་གཏན་
ཚགས་ ་བཀོད་པའི་དགག་པའི་གཏན་ཚགས་ ང་མི་དམིགས་པ་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
དེས་ན་མེད་པར་བ བ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་མི་དམིགས་པ་དེ་ནི་ བ་ ེད་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ ོལ་བ་
དེས་མེ་ཡོད་པའི་གཏན་ཚགས་ ས
ི ་ས་ ོགས་ ་ ང་བའི་རེག་པ་དགག་པ་ལ་ མ་པ་ ན་ ་གཏན་ཚགས་ཡང་
དག་ ་བ ོད་པར་ ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ས་ ོགས་ ་ ང་བའི་རེག་པ་མ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་འ ས་ ་དམིགས་པ་སོགས་ལའང་མཚན་ ས་པས་དགག་པའི་གཏན་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ོར་བ་འགོད་
ལ་ཐ་དད་ ་ི དོན་ལ་ཐ་དད་མེད་པར་བ ན་པའི་ ིར།

དེས་ན་དེ་དང་འགལ་དོན་ ི། །

འ ས་ ་བ ོད་པ་བཤད་པ་ཡིན། །
ན་ལ་ ོར་བ་ཐ་དད་ཉིད། །

ཡིན་ ི་དོན་ལ་ཐ་དད་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་ ་ི ངག་གིས་མི་དམིགས་པ་འཕེན་པར་བ ན་པ་དེས་ན་ ང་བའི་རེག་པ་
དེ་དང་འགལ་བའི་དོན་ ི་འ ས་ ་ ་བ་དམིགས་པ་ གས་ ་བ ོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལའང་མི་དམིགས་པ་འཕེན་
པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དགག་པའི་གཏན་ཚགས་ ན་ལ་ ོར་བ་འགོད་ ལ་ ི་ ོ་ནས་རང་བཞིན་འགལ་
དམིགས་ལ་སོགས་པ་ ོར་བ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་ ི། དགག་ འི་ཆོས་ ི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པར་དོན་ཐ་དད་
མེད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་མེད་ན་དགག་ གས་ ་མི་ ང་བ་ལ། དངོས་དང་། འགལ་བ་ གས་ ་ ོར་བའི་ ལ་
བཤད་པའོ། །(༡༧༧བ)
དང་པོ་ནི།

འགལ་དང་དེ་ནི་ཐབས་བཅས་པ། །
བ་དང་བཀག་པ་མེད་པར་ནི། །

དགག་ལ་ཚད་ ་གང་ཡིན་ཏེ། །

རིགས་པའི་ ེས་འ ང་ཅན་མིན་ཏེ། །

་ལ་སོགས་པས་ ན་མ ེན་དང་། །

འཇིག་ ེན་གཞན་སོགས་མེད་བ བ་བཞིན། །
དབང་པོ་ལས་འདས་དོན་ མས་དང་། །
འགལ་བ་ བ་པ་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གཏན་ཚགས་གང་ཞིག་དགག་ འི་ཆོས་དང་འགལ་བར་མ་ བ་པ་དང་། འགལ་བ་དེ་དག་གིས་ནི་
ཐབས་དང་བཅས་པ་ བ་པ་ཡང་མེད་པ་དང་།

དགག་ འི་ཆོས་ ི་ངོ་བོའམ་འ ེལ་ ལ་བཀག་པ་མེད་པར་ནི་

དགག་པའི་གཏན་ཚགས་ལ་ བ་ ེད་ཚད་མར་ ་བའི་ ོལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིགས་པའི་ ེས་ ་འ ང་བ་ཅན་
མ་ཡིན་ཏེ།

གས་དང་དགག་ འི་ཆོས་ལ་འགལ་བ་མེད་ཅིང་། དེའི་འ ེལ་ ལ་བཀག་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །

དཔེར་ན། ངག་ ་བ་དང་།

ེས་ ་ཡིན་པ་དང་། དབང་པོ་ ན་པ་ལ་སོགས་པའི་ གས་ལས་ ེས་ ་ཕ་རོལ་པོ་

ན་མ ེན་མིན་པར་བ བ་པ་དང་། འཇིག་ ེན་འདི་ལས་གཞན་ ེ་བ་ ་ ི་དང་། ་ན་མེད་པ་དང་། མཐོ་རིས་ལ་
སོགས་པ་མེད་དེ།

ེས་ ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། དབང་པོས་མ་མཐོང་བའི་ ིར། དཔེར་ན། ད ་བཅོམ་པར་

འདོད་པའི་ ེས་ ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ བ་ ེད་ ་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ། །ངག་ ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་།
ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན།

ེས་ ་ཕ་རོལ་པོ་ ན་མ ེན་མ་ཡིན་པ་དང་།

ེས་ ་ཡིན་པ་

ེ་བ་ ་ ི་སོགས་མེད་པར་བ བ་པའི་

གཏན་ཚགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། དགག་ འི་ཆོས་དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་དོན་ ན་མ ེན་དང་།

ེ་བ་ ་ ི་

ལ་སོགས་པ་ མས་དང་འགལ་བ་ བ་པ་(༡༧༨ན)མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ཅི་ ེ།

ངག་ ་བ་ལ་ ན་རིག་པ་མེད་པའི་ ིར་འགལ་བར་ བ་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན།

འོ་ན་ ་བ་པོ་ཐམས་ཅད་

ོངས་པ་ཉིད་ ་འ ར་རོ་ཞེས་ ན་ལས་ཏེ། གལ་ཏེ། ་བ་པོ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་མ་ཡིན་པར་དམིགས་སོ་ཞེ་ན།
་བ་པོ་ ོངས་པར་མཐོང་བའི་ ིར་ཐམས་ཅད་ ོངས་པར་ཅི་ ེ་མི་འ ར།

་བ་པོ་མཁས་པ་མཐོང་བའི་ ིར་ཞེ་

ན། དེ་ཡང་དམིགས་པར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ ་བ་གང་ལས་ཤེས་ག ངས་སོ། །
གལ་ཏེ། འགལ་བ་ བ་པ་མེད་ ིར་རོ། །ཞེས་པའི་གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གལ་ཏེ་ ་པོ་རིག་ཡིན་ན། །

གནོད་ ་གནོད་ དེ ་ངོ་བོ་གང་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ་བ་པོ་ལ་ལ་ ན་རིག་པ་ཡིན་ ིད་པའི་ ིར་ན། ན་རིག་པ་དང་ ་བ་པོ་གཉིས་གནོད་ ་
གནོད་ ེད་ ་ི འགལ་བའི་ངོ་བོར་གནས་པ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་ནོ། །
ཅི་ ེ། ཡང་ ་བ་པོ་ལ་ ན་རིག་པ་མི་ ིད་པའི་ ིར་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ ་བ་པོ་ལ་སོགས་པས་ཤིན་ ་ ན་
པོ་ ོན་པར་ ེད་པས་ཉེ་བར་དགོད་པས་ཅི་ཞིག་ ་ཞེས་ འིའ།ོ །
གཞན་དག་ན་རེ།

དེ་འ ་མི་དམིགས་ ར
ི ་ཞེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།
ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ེས་ ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན།

ན་མ ེན་མེད་དེ།

ན་མ ེན་དེ་འ ་དབང་པོས་མི་དམིགས་པའི་

དེ་ཉིད་ བ་ དེ ་ཡིན་པར་བ ོད། །
མི་དམིགས་པ་ནི་དེ་ ་ ། །

ངེས་ དེ ་མིན་པར་རབ་ ་བ ོད། །
དེ་ ར
ི ་ཤིན་ ་ ག
ོ ་ ར་ལ། །

ཡོད་མེད་ངེས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོད་ ་ི ན་མ ེན་འགོག་པ་ལ་ ་སོགས་ ི་ གས་དོན་མེད་པར་ཐལ། དབང་པོས་མི་དམིགས་པ་

དེ་(༡༧༨བ)ཉིད་ ན་མ ེན་མེད་པའི་ བ་ ེད་ཡིན་པར་བ ོད་པས་ཆོག་པའི་ ིར་རོ། །གཞན་ཡང་དབང་པོས་མི་
དམིགས་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན།

ན་མ ེན་དེ་ ་ ་མེད་པར་ངེས་ ེད་ ི་ གས་ཡང་དག་མིན་པར་རབ་ ་བ ོད་དེ།

ཐེ་ཚམ་ ེད་ ེད་ ་ི གས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ ན་མ ེན་སོགས་དབང་པོ་ལས་འདས་པ་དེའི་ ིར། དབང་
པོས་མ་དམིགས་པའི་ གས་ ས
ི ་ ན་མ ེན་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ ་ ོག་ ་ ར་པའི་དོན་ མས་ལ་ཡོད་པ་དང་
མེད་པའི་ངེས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། དབང་པོས་མ་དམིགས་ ང་ཡོད་ ིད་པའི་ ིར།
ཇི་ ད་ ་ འི་འ ེལ་པ་ལས།
འདི་ ར་མི་དམིགས་པ་ནི་འདི་འ ་བ་ཡང་འ ས་ ་ངེས་མེད་ཅན་ཐེ་ཚམ་ཟ་བར་ ེད་པ་ ར་ཉིད་རབ་
་བ ོད་དེ། ཇི་ ར་མི་ ང་བ་མ་དམིགས་པ་ནི་དགག་པ་ལ་ ས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འ ལ་པའི་ ིར་
རོ། །
ཞེས་ག ངས་ལ།
ན་ལས་ ང་།
ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་དང་། འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ ་ ོག་ ་ ར་པ་ནི་མི་
དམིགས་པ་ཙམ་ ིས་མེད་པར་མི་ངེས་པའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་འགལ་བ་ གས་ ་ ོར་བའི་ ལ་བཤད་པ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ། དགག་པའི་གཏན་ཚགས་ ིའི་མཚན་ཉིད་ནི་བ བ་ འི་ཆོས་དགག་པ་ བ་པ་ལ་ ལ་ག མ་ཚང་

བ་ཞེས་ འོ། །
དེ་ལ་ད ེ་ན།

འ ེལ་ ལ་བཀག་ནས་འ ེལ་པ་པོ་འགོག་པ་འ ེལ་ ་མ་དམིགས་་པའི་གཏན་ཚགས་དང་།

གནོད་ ེད་ བ་ནས་གནོད་ ་འགོག་པ་འགལ་ ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ་ཡང་།
དམིགས་པ་དང་།

ང་ ང་གི་ ལ་ཅན་བཀག་ནས་མེད་(༡༧༩ན)པའི་དོན་དང་ཐ་ ད་བ བ་པ་ ང་ ང་མ་
ང་མི་ ང་གི་ ལ་ཅན་བཀག་ནས་ཡོད་ངེས་ ི་ཐ་ ད་འགོག་པ་མི་ ང་བ་མ་དམིགས་པའི་

གཏན་ཚགས་གཉིས་ཏེ། འོག་ནས་འཆད་པར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་གནོད་ ེད་ བ་ནས་གནོད་ ་འགོག་པ་འགལ་དམིགས་ ི་གཏན་ཚགས་ལ་ཡང་།

རང་བཞིན་

འགལ་དམིགས་བཞི། བ་ ་འགལ་དམིགས་བཞི། འགལ་འ ས་དམིགས་པ་བཞིའ།ོ །
དང་པོ་བཞི་ནི། རིམ་པ་བཞིན་ ་དགག་ འི་ཆོས་ ི་འགལ་ ་དངོས་ གས་ ་བཀོད་པ། དཔེར་ན། མེ་ ོབས་
དང་ ན་པའི་གཞི་ཆོས་ཅན།

ང་རེག་ ན་ཆགས་མེད་དེ། མེ་ ོབས་ ན་ཡོད་པའི་ ིར། ཞེས་པ་ནི་རང་བཞིན་

དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའོ། །
བ་ ེད་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་ནི།

དགག་ འི་ཆོས་ ི་ བ་ ེད་ ི་འགལ་ ་ གས་ ་

བཀོད་པ་ ེ། དཔེར་ན། མེ་ ོབས་དང་ ན་པའི་གཞི་ཆོས་ཅན། ཁ་བའི་རེག་པ་ ན་ཆགས་མེད་དེ། མེ་ ོབས་
ན་ཡོད་པའི་ ིར། ཞེས་པ་ ་ འོ། །
་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་ནི། དགག་ འི་ཆོས་ ི་ འི་འགལ་ ་ གས་ ་བཀོད་པ་ ེ། དཔེར་
ན། མེ་ ོབས་དང་ ན་པའི་གཞི་ཆོས་ཅན།

ང་འ ས་ ་ལོང་ ེད་མེད་དེ། མེ་ ོབས་ ན་ཡོད་པའི་ ིར། ཞེས་

པ་ ་ འོ། །
འ ས་ ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་ནི། དགག་ འི་ཆོས་ ི་འ ས་ འི་འགལ་ ་ གས་ ་བཀོད་
པ་ ེ། དཔེར་ན། མེ་ ོབས་དང་ ན་པའི་གཞི་ཆོས་ཅན། ང་ ་ ས་པ་ཐོགས་མེད་མེད་དེ། མེ་ ོབས་ ན་ཡོད་
པའི་ ིར། ཞེས་པ་ ་ འོ། །
གཉིས་པ་ བ་ ་འགལ་དམིགས་བཞི་ལས།

(༡༧༩བ)རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ བ་ ་དམིགས་པ་ནི།

དགག་ འི་ཆོས་ ་ི འགལ་ འི་ བ་ ་ གས་ ་བཀོད་པ་ ེ། དཔེར་ན། ཙ ན་ ི་མེ་ ོབས་དང་ ན་པའི་གཞི་
ཆོས་ཅན། ང་རེག་མེད་དེ། ཙ ན་ ི་མེ་ ོབས་ ན་ཡོད་པའི་ ིར། ཞེས་པ་ ་ འོ། །
བ་ ེད་དང་འགལ་བའི་ བ་ ་དམིགས་པ་ནི། དགག་ འི་ཆོས་ ི་ བ་ ེད་དང་འགལ་བའི་ བ་ ་ གས་
་བཀོད་པ་ ེ། དཔེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁ་བའི་རེག་པ་ ན་ཆགས་མེད་དེ། ཙ ན་ ི་མེ་ ོབས་ ན་ཡོད་པའི་

ིར། ཞེས་པ་ ་ འོ། །
་དང་འགལ་བའི་ བ་ ་དམིགས་པ་ནི། དགག་ འི་ཆོས་ ི་ ་དང་འགལ་བའི་ བ་ ་ གས་ ་བཀོད་པ་
ེ། དཔེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན།

ང་འ ས་ ་ལོང་ ེད་མེད་དེ། ཙ ན་ ི་མེ་ ོབས་ ན་ཡོད་པའི་ ིར། ཞེས་པ་ ་

འོ། །
འ ས་ ་དང་འགལ་བའི་ བ་ ་དམིགས་པ་ནི། དགག་ འི་ཆོས་ ི་འ ས་ ་དང་འགལ་བའི་ བ་ ་ གས་
་བཀོད་པ་ ེ། དཔེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན།

ང་ ་ ས་པ་ཐོགས་མེད་མེད་དེ། ཙ ན་ ི་མེ་ ོབས་ ན་ཡོད་པའི་

ིར། ཞེས་པ་ ་ འོ། །
ག མ་པ་འགལ་འ ས་དམིགས་པ་བཞི་ལས། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་འ ས་ ་དམིགས་པ་ནི། དགག་
འི་ཆོས་དང་འགལ་བའི་འ ས་ ་ གས་ ་བཀོད་པ་ ེ། དཔེར་ན།

་བ་ ག་ ་ ར་བཞིན་པ་དང་ ན་པའི་

གཞི་ཆོས་ཅན། ང་རེག་ ན་ཆགས་མེད་དེ། ་བ་ ག་ ་ ར་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་པ་ ་ འོ། །
བ་ ེད་དང་འགལ་བའི་འ ས་ ་དམིགས་པ་ནི།

དགག་ འི་ཆོས་ ི་ བ་ ེད་དང་འགལ་བའི་འ ས་ ་

གས་ ་བཀོད་པ་ ེ། དཔེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁ་བའི་རེག་པ་ ན་ཆགས་མེད་དེ།

་བ་ ག་ ་ ར་བཞིན་པ་

ཡིན་པའི་(༡༨༠ན) ིར་ཞེས་པ་ ་ འོ། །
་དང་འགལ་བའི་འ ས་ ་དམིགས་པ་ནི། དགག་ འི་ཆོས་ ི་ ་དང་འགལ་བའི་འ ས་ ་ གས་ ་བཀོད་
པ་ ེ། དཔེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ང་འ ས་ ་ལོང་ ེད་མེད་དེ། ་བ་ ག་ ་ ར་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་པ་
་ འོ། །
འ ས་ ་དང་འགལ་བའི་འ ས་ ་དམིགས་པ་ནི།
གས་ ་བཀོད་པ་ ེ། དཔེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན།
ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་པ་ ་ འོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་བཤད་པ་ནི།

འགལ་དེ་ཆོས་ནི་ཐ་དད་དམ། །
ཐ་དད་མེད་ལ་རབ་ ོར་ཏེ། །

ཁ་བ་མེད་པར་བ བ་པ་ལ། །

མེ་དང་ ེ་ལ་ཡོད་གནོད་བཞིན། །

དགག་ འི་ཆོས་ ི་འ ས་ ་དང་འགལ་བའི་འ ས་ ་

ང་ ་ ས་པ་ཐོགས་མེད་མེད་དེ།

་བ་ ག་ ་ ར་བཞིན་པ་

ཞེས་ ོས་ཏེ། འགལ་ ་འགོག་པའི་ གས་ ་ི ོར་བ་དེ་ལ་འགོད་ ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། དགག་ འི་ཆོས་ མས་དང་
ཐ་དད་པ་ནི་ གས་ ་ ར་བ་ཉིད་དམ། དགག་ འི་ཆོས་དང་ཐ་དད་མེད་པ་ལ་ གས་རབ་ ་ ོར་བ་གཉིས་ཡོད་
པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན། ས་ ོགས་ ་ཁ་བའི་རེག་པ་མེད་པར་བ བ་པ་ལ། མེ་ ོབས་ ན་ གས་ ་བཀོད་པ་
དང་། ་ ་བདག་ལས་ ེ་བ་ལ་ཡོད་པ་གནོད་ ེད་ ་བ ོད་པ་བཞིན་ནོ། །
གས་དང་དགག་ འི་ཆོས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ན་དེ་དེ་ལ་ཇི་ ར་གནོད་ ེད་ཡིན་ཅེ་ན། བདེན་མོད་ ི། ངས་ཅན་
ི་ཁས་ ངས་ལ་བ ོས་ནས་དེ་ ར་བཤད་པ་ཡིན་ ི།

ཡོད་པ་དང་ ེ་བ་གཉིས་ཕན་ ན་ ངས་པའི་ཐ་དད་པ་

ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ན་ལས།
ཡོད་པ་ ེ་བ་དག་ནི་ཕན་ ན་ ངས་པའི་མཚན་ཉིད་ ིས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ། ། ེ་བ་ནི་ཡོད་པ་ལས་ཐ་
དད་པ་མ་ཡིན་ལ་འགལ་བ་ཡང་མིན་ནོ། །(༡༨༠བ)ཡོད་པ་ནི་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་
ཡོད་པ་ནི་ ེ་བ་དོན་མེད་དོ། །ཐ་དད་པ་མེད་པ་དེ་དག་ཕན་ ན་འགལ་བ་ཇི་ ར་འ ར་ཞེ་ན། གཞན་
ིས་ཐ་མི་དད་པར་ཁས་ ངས་པའི་ ིར་དེ་ ད་བ ོད་པ་ཡིན།
ཅེས་ག ངས་སོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ལ། འ ེལ་པ་ བ་ན་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ བ། བ་ ེད་ ོག་པ་གོ་ ེད་ཡིན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ཇི་ ར་དངོས་ཉིད་བ བ་པ་ལ། །

དངོས་པོ་ མས་ ི་ བ་ དེ ་འདོད། །
དེ་བཞིན་དངོས་ཉིད་རང་ ོག་ན། །

དངོས་ མས་ ོག་པར་ དེ ་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དཔེ་ཇི་ ར་ན་མེ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཉིད་བ བ་པ་ལ་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ མས་ ི་
གས་ བ་ ེད་ ་འདོད་པ་དེ་བཞིན་ ་ ་དང་ བ་ ེད་ ི་དངོས་པོ་ཉིད་རང་ ོག་ན་འ ས་ ་དང་ བ་ འི་
དངོས་པོ་ མས་ ོག་པར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
རིགས་པ་དེས་འ ེལ་མེད་ གས་ ་མི་ ང་བར་བ ན་པའི་ ིར།

དེས་ནི་ ོག་པས་ ར་བའི་ཆོས། །

ག
ོ ས་དང་མ ན་པའི་ ག
ོ ས་དག་ལས། །

གང་ ང་ཉིད་སོགས་བསལ་ཡིན་ཏེ། །
ཅི་ཡང་ ང་ལ་ ིད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གས་ཆོས་ལ་འ ེལ་པ་དགོས་པའི་རིགས་པ་དེས་ནི་འ ེལ་པ་མེད་ ང་གཏན་ཚགས་ ་ ོག་པས་
ར་ཞིང་ ོ་བཏགས་པའི་ཆོས། དཔེར་ན། ་ཆོས་ཅན། ག་ ེ། ་ ག་པར་བ བ་པའི་ ོགས་དང་མ ན་པའི་
ོགས་དག་ལས་གང་ཡང་ ང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

ག་པར་ ང་ལས་བཤད་པའི་ ིར་ཞེས་ ་བ་ལ་

སོགས་པ་འ ེལ་མེད་ ་ི གཏན་ཚགས་ མས་ཡང་དག་ཡིན་པ་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚགས་དེ་ནི་ ག་པ་དང་
མི་ ག་པ་ཅི་ཡང་ ང་བ་ལ་ ིད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ བ་(༡༨༡ན) ེད་ ོག་པ་གོ་ ེད་ཡིན་པ་ནི།

དེ་ལའང་ བ་པར་ དེ ་པའི་ཆོས། །
བ་ ་ ོག་པའི་གོ་ དེ ་འདོད། །

གལ་ཏེ་རང་གི་ ོག་པ་ནི། །

མ་འགར་ཡོངས་ ་བཅད་ནའོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གོང་ ། དེ་བཞིན་དངོས་ཉིད་རང་ ོག་ན། །ཞེས་བ ན་པ་དེ་ལའང་ བ་པར་ ེད་པའི་ཆོས་ཤིག་
ཡིན་ན། རང་ ོག་པའི་ གས་དེ་ བ་ ་ ོག་པའི་གོ་ ེད་ ་འདོད་པ་ཡིན་ ི། འ ེལ་པ་མེད་པ་ལོག་པས་ནི་གོ་
ེད་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ ་དང་ བ་ ེད་མ་དམིགས་པའི་དབང་ ་ ས་པའོ། ། ་དང་ བ་ ེད་མ་དམིགས་པ་དེ་
ལའང་། གལ་ཏེ། འ ེལ་པ་ཅན་ ི་མེ་དང་ཤིང་ཙམ་ ོག་ན་རང་གི་འ ས་ ་དང་། བ་ ་ ་བ་དང་ཤ་བ་ ོག་པ་
ནི་ མ་པ་འགར་ཡོངས་ ་བཅད་ཅིང་ངེས་ན་དེའི་ཚ་གོ་ ེད་ ་འ ར་བའོ། །
འོ་ན་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ ར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མེད་པ་ལ་ནི་དེ་ཉིད་ ི། །

ཚད་མེད་ གས་ ་བ ོད་གང་ཡིན། །
དེ་ནི་ཤིན་ ་ ངོ ས་དོན་ཏེ། །

གནག་ ི་མོ་བར་ གས་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ས་ ོགས་ ་ ང་ ང་ མ་པ་མེད་པར་བ བ་པ་ལ་ནི་ ང་ ང་ མ་པ་དེ་ཉིད་ ི་དམིགས་ ེད་

ཚད་མ་མེད་པ་ གས་ ་བ ོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དོན་ལ་མ་དམིགས་ ང་ཡོད་ངེས་སོ་ མ་པའི་ ོལ་བ་ཤིན་ ་
ོངས་པའི་ངོར་ཐ་ ད་བ བ་པའི་དོན་ ་བཀོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ།

དོན་ནི་མཁས་པ་ནས་གནག་ ི་མོའ་བར་ལ་

གས་པས་ བ་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ན་མི་དམིགས་པའི་ གས་ནི་ ་ བ་ ེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་ག མ་ ་བ ་བའི་ ིར།

མི་དམིགས་པ་ནི་འདི་ཙམ་ཞིག །

མེད་ལ་ངེས་པའི་འ ས་ཅན་ཡིན། །
དེ་ཡང་ ང་བར་འདོད་པ་ཡི། །

འམ་རང་བཞིན་ ང་(༡༨༡བ)མེད་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། མི་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་ནི་ ་ བ་ ེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་ག མ་པོ་འདི་ཙམ་ཞིག་ ་
མ་འ ས་པ་མེད་དེ།

ཆོས་ཅན་ ི་ ེང་ ་དགག་ འི་ཆོས་མེད་པ་ལ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་བ ེད་ ས་ ི་འ ས་ ་

ཅན་ ི་གཏན་ཚགས་ནི་ག མ་པོ་འདི་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར། ་ བ་ ེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་ གས་ ་འ ར་
བ་དེའང་ཡོད་ན་ ང་བར་འདོད་པའི་ འམ།

བ་ ེད་དམ་རང་བཞིན་ ང་བ་མེད་པ་ཉིད་གོ་ ེད་ཡིན་ ི།

ང་

བར་མི་འདོད་པའི་མ་དམིགས་པ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་ཞར་ལས་འོངས་པའོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
གཉིས་པ་ཁ་དོག་མི་ ག་པ་ ི་མཚན་ ་བ ན་པ་ལ།

ེས་ ་དཔག་པས་མི་ ག་པ་ ོགས་པའི་ ལ།

ེ་པ་

གཞན་ ི་མི་ ག་པ་བ ོད། རིག་པ་ཅན་པའི་མི་ ག་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ོགས་ ལ་དངོས། ེས་དཔག་དགོས་པ་དང་མི་དགོས་པའི་ ད་པར། མཐོང་ཡང་མ་ངེས་པའི་ །
མ་ངེས་པའི་དཔེ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ཁ་དོག་མི་ ག་པའོ་ཞེས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་ ག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ། དེས་
ན། ཁ་དོག་ ི་ལ་ ོར་ ིར་རོ། །ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ ར་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

ེས་ ་དཔག་པས་མི་ ག་སོགས། །

འཛན་པ་ལ་ནི་ ལ་འདིར་འདོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ ོགས་པའི་ ེས་དཔག་ལ་ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ ང་བ་ནི་ ི་མཚན་ཡིན་ཏེ། ཁ་
དོག་གི་ ི་ལ་མི་ ག་པར་ཡིད་ ས
ི ་ ར་ནས་འཛན་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ ོགས་པའི་ ེས་ ་
དཔག་པས་ཁ་དོག་མི་ ག་པ་ལ་སོགས་པར་འཛན་པ་ལ་ནི་ཁ་དོག་གི་ ི་ལ་མི་ ག་པ་ཡིད་ ིས་ ར་ནས་འཛན་
(༡༨༢ན)པའི་ ལ་འདིར་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ ་ི ང་པོ་འདོད་པའི་ ིར་ཏེ།
མདོའ་འ ེལ་པ་ལས།
ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ག ང་ནས་ ིའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་མི་ ག་གོ་ཞེས་མི་ ག་པ་ཉིད་
ལ་སོགས་པ་ཡིད་ ས
ི ་རབ་ ་ ོར་བར་ ེད།
ཅེས་སོ། །
ེས་ ་དཔག་པས་གཞལ་བ་ལས་གཞན་ ་མངོན་ མ་ ིས་ ེས་ ་འཛན་ན་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་བ ན་པའི་
ིར།

གཞན་ ་ག ང་བ་འཛན་པའི་ ར
ི །།
ཚད་མ་ཉིད་ ་འདོད་མ་ཡིན། །

དངོས་ལས་མི་ ག་གཞན་ ་མེད། །
དེ་ཡང་དབང་པོ་ལས་ ར་ བ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེས་ ་དཔག་པས་ཁ་དོག་མི་ ག་པར་གཞལ་བ་ལས་གཞན་ ་ཁ་དོག་ ན་ཆད་ཀ་མ་མངོན་ མ་

ིས་མཐོང་བའི་ ེས་ ་ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ངེས་པའི་ ོགས་པ་ནི་རང་གི་ཉེར་ལེན་ཚད་མ་ ་མས་ག ང་བའི་དོན་
འཛན་པའི་ ིར། ཚད་མ་ཉིད་ ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཁ་དོག་འཛན་པའི་མངོན་ མ་ ིས་ཁ་དོག་གི་མི་ ག་པ་མ་
བ་པའི་ ིར། ག ང་བ་འཛན་པ་ཇི་ ར་ཞེ་ན། ཁ་དོག་གི་དངོས་པོ་ལས་དེའི་མི་ ག་པ་ཡང་དག་པར་ན་གཞན་ ་
མེད་པས་ཁ་དོག་གི་མི་ ག་པ་དེ་ཡང་ཁ་དོག་མཐོང་བའི་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ལས་ ར་ བ་ཟིན་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། ཁ་དོག་གི་མི་ ག་པ་ཞེས་ ག་པའི་ ས་ཐ་དད་ ་བ ོད་པའི་ ིར། ཁ་དོག་དང་མི་ ག་པ་ཐ་དད་མ་

ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་མའི་དངོས་དེ་བ ོད་ ་མིན། །

ོག་པས་བ ེད་ཆོས་བ ོད་ ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཁ་དོག་གི་མི་ ག་པ་ཞེས་པའི་ ་ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་ལས་ཐ་དད་པའི་མི་ ག་པ་ལ་སོགས་པ་ ་མའི་
དངོས་པོ་དེ་ཉིད་བ ོད་ ར་ ེད་པ་མིན་ཏེ།

ཁ་དོག་དང་དེའི་མི་ ག་པ་ཡང་དག་པར་ན་གཅིག་ ང་ཁ་དོག་

(༡༨༢བ)ལས་མི་ ག་པ་ཐ་དད་པར་ ོག་པས་བ ེད་ཅིང་བཏགས་པའི་ཆོས་བ ོད་པར་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ན་ལས།
རང་གི་མཚན་ཉིད་ ་ི བདག་ཉིད་ ་དངོས་པོ་དེ་ནི་བ ོད་པར་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་པ་ནི་ཐོག་མ་མེད་
པའི་བག་ཆགས་ ་ི མ ་ལས་ ང་བའི་ མ་པར་ ོག་པ་ཙམ་ ིས་ ོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ ེས་དཔག་དགོས་པ་དང་མི་དགོས་པའི་ ད་པར་ནི།

ི་ཡི་ ེན་ནི་ བ་པ་ན། །

ི་དེ་ཉིད་ནི་ བ་པ་ཡིན། །

དེ་མ་ བ་ན་དེ་ ར་དེ། །

རབ་ ་ བ་ ར
ི ་ ེས་དཔོག་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དེའི་ ིར།

བས་འགའ་ཞིག་ ་ ི་མི་ ག་པའི་ ེན་ཁ་དོག་ནི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ཅིང་ངེས་པ་

འ ེན་ ས་པ་ན་ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ ོགས་པའི་ཐབས་ ེན་གཏན་ཚགས་འགོད་མི་དགོས་ཏེ།

ི་མི་ ག་པ་དེ་ཉིད་

ནི་ཁ་དོག་ལ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ཅིང་ངེས་པ་འ ེན་ ས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །མངོན་ མ་ ིས་ངེས་པ་འ ེན་མ་
ས་ན་ ེན་གཏན་ཚགས་འགོད་དགོས་ཏེ།

ཁ་དོག་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ ང་མི་ ག་པ་དེ་མ་ བ་ན་ཁ་དོག་མི་

ག་པ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་དེ་རབ་ ་ བ་པར་ ་བའི་ ིར་ ་ ེས་ ་དཔོག་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །
ི་ཞེས་པ་ནི་མི་ ག་པ་ལ་གཞན་ ིས་ཐ་ ད་ ་ ས་པ་ ེ།
ན་ལས།

ི་ནི་ཐ་ ད་ཙམ་ཡིན་ལ། ཐ་ ད་ ང་ཐ་ ད་ ་ི ལ་རབ་ ་ བ་པ་ན་ངེས་པའམ་གཞི་མ ན་པ་ཉིད་ ་
རབ་ ་ བ་པར་འ ར་རོ། །ཞེས་སོ། །
ག མ་པ་མཐོང་ཡང་མ་ངེས་པའི་ ་བཤད་པ་ལ། གལ་ཏེ། མངོན་ མ་ ིས་ཁ་དོག་མཐོང་བ་ན་དེའི་དངོས་པོའ་
བདག་ཉིད་མི་ ག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ག ང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཁ་དོག་མི་ ག་པར་བ བ་པ་ལ་ གས་དང་
ེས་དཔག་ཇི་ ར་འ ར་(༡༨༣ན)ཞེ་ན།

འ ་བ་གཞན་ནི་ཡོད་པའི་ ར
ི །།
ལ་ལར་ཡོངས་ ་མི་ཤེས་ཏེ། །

འ ལ་ ར
ི ་ ོང་གི་ཐ་དད་བཞིན། །
ཐ་དད་མཐོང་བ་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ཁ་དོག་གི་ ན་ ི་མཐའ་མ་མ་མཐོང་ཞིང་ཁ་དོག་ ན་ཆགས་མཐོང་བའི་གནས་ བས་ལ་ལར་

མངོན་ མ་ ིས་ཁ་དོག་མི་ ག་པར་མཐོང་ཡང་ཡོངས་ ་ངེས་པའི་ ོ་ནས་མི་ཤེས་ཏེ། མི་ངེས་པའི་ ་ཁ་དོག་གི་
ད་ཅིག་ ་ ི་འ ་བ་གཞན་འ ང་ནི་ཡོད་པའི་ ིར་དང་།

དེའི་དབང་གིས་ ོག་པས་ ད་ཅིག་ ་ ི་གཅིག་ ་

བ ང་ནས་ ག་པར་འ ལ་པའི་ ིར་དང་། ཁ་དོག་གི་ ད་ཅིག་ ་ ིའི་ཐ་དད་དེ་ ོག་པས་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་
རོ། །དཔེར་ན། ོང་གི་ ་ ི་ཐ་དད་ ་ཡོད་ ང་ ོག་པས་གཅིག་ ་འཛན་པ་བཞིན་ནོ། །
གལ་ཏེ།

ོང་གི་ཐ་དད་པ་ནི་ཞིབ་མོ་དག་གིས་ད ད་ན་ཐ་དད་ ་ ོགས་ ས་ ི།

ད་ཅིག་མ་ཉིད་ནི་དེ་ ར་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའང་མི་བདེན་ཏེ།

འདི་ ར་ གས་མེད་ ས
ི ་བར་ ི། །
ེ་བོས་ ས
ི ་འ ང་བ་དང་ནི། །

འ ེལ་མེད་མར་མེ་ལ་སོགས་ ི། །

འཇིག་པ་མཐོང་བས་ཡོངས་གཅོད་ཉིད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ད་ཅིག་མ་ངེས་ ས་པ་འདི་ ར་ གས་ལ་བ ེན་པ་མེད་པར་ཡང་མཁས་པ་ནས་ ིས་པའི་བར་ ི་
ེ་བོས་རིགས་འ ་ ིས་འ ང་བ་དང་ནི་འ ེལ་པ་མེད་པའི་མར་མེ་དང་ ང་ ་ལ་སོགས་པ་ ན་ཆད་ཀ་མ་ མས་

་ི འཇིག་པ་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བས་མངོན་ མ་ལ་ ང་བ་ ར་ཡིད་ཡོངས་ ་གཏད་ན་གཅོད་ཅིང་ངེས་ ས་
པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འ ་བ་གཞན་འ ང་ ག་པར་འ ལ་བའི་ ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་མ་ངེས་པའི་དཔེ་བཤད་པ་ནི།

ས་པ་དངོས་པོའ་རང་(༡༨༣བ)བཞིན་ ། །
ར་ ང་དེ་མ་ཐག་མེད་པས། །

འ ས་ ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ར
ི །།

ངོ ས་འ ར་ངེས་གསལ་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འཇིག་པ་མངོན་ མ་ ིས་ག ང་ཡང་མ་ངེས་པ་དཔེར་ན་ས་བོན་མངོན་ མ་ ིས་འཛན་པའི་ཚ་ས་
བོན་ ི་ ས་པ་ས་བོན་ ི་དངོས་པོའ་རང་བཞིན་ ་ ར་པས་མངོན་ མ་ ིས་འཛན་ ང་ས་བོན་ ི་ ི་ལོགས་དེ་
མ་ཐག་ ་ ་ ་མེད་པས་འ ས་ ་དེ་མ་ཐག་ ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་ས་བོན་ ི་ ་ ་བ ེད་པའི་ ས་པ་ལ་
ངེས་པ་མ་ཐོབ་པས་ ོངས་པར་འ ར་ཏེ།

དེའི་ཚ་ས་བོན་ ིས་ ་ ་བ ེད་པའི་ ས་པ་ངེས་པར་ ེད་པའི་ངེས་

ཤེས་གསལ་པོ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ ོགས་པའི་ ེས་དཔག་དོན་ཡོད་པར་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ཉིད་ ོག་པའི་ཆེད་ ་ནི། །

ེས་ ་དཔག་པ་བ ོད་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ན། ཁ་དོག་མི་ ག་པ་མངོན་ མ་ལ་ ང་ཡང་ཁ་དོག་ ག་པར་ ོ་འདོགས་པ་དེ་ཉིད་བ ོག་
པའི་ཆེད་ ་ནི་ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ ོགས་པའི་ ེས་ ་དཔག་པ་བ ོད་པ་ཡིན་ནོ། །
ག་པར་ ོ་འདོགས་པས་དབེན་པ་ལ་ནི་ ེས་དཔག་མི་དགོས་པ་བ ན་པའི་ ིར།

ོ་ ོས་ཆེན་པོས་མཐོང་ཉིད་ལས། །

མ་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་ དེ ། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གོམས་པ་གསལ་ཞིང་ ག་པར་ ོ་འདོགས་པ་མེད་པའི་ ོ་ ོས་ཆེན་པོ་མངོན་ མ་ ིས་ནི་ཁ་དོག་
མཐོང་བ་ཉིད་ལས་མི་ ག་པ་ལ་སོགས་པའི་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་ ེད་པའི་ཤེས་པ་ཐོབ་ ས་པའི་ ིར། ཁ་

དོག་མི་ ག་པར་འཇལ་བའི་ ེས་དཔག་མི་དགོས་སོ། །ཞེས་པ་ ན་ ིས་སོ། །
ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོས།
ཇི་ ར་མཐོང་བ་བཞིན་ ་དངོས་པོའ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལའང་(༡༨༤ན) ོ་བཏགས་པས་ངེས་པ་ལ་
གེགས་མེད་པ་དེའི་ཚ་ ེས་ ་དཔག་པས་ཅི་ ། ོ་ ོས་ཆེན་པོ་ ོ་བཏགས་པས་མཆོད་པ་གང་ཡིན་པ་
ོ་ ོས་ཆེན་པོ་ ོ་ཡངས་པ་ཅན་དེ་དག་གིས་མཐོང་ཉིད་ལས་ཏེ། གཟིགས་པ་དེ་ཉིད་ ི་ ིར་དངོས་པོའ་
ས་པ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་ ེད་དོ་ངེས་པར་མཛད་པར་འ ར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་པས་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ལ་བཞེད་དོ། །
་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། གལ་ཏེ།

ེས་ ་ ེས་པའི་ངེས་ཤེས་ ིས་དོན་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ ་མར་ངེས་

པར་མི་འ ར་ཏེ། ཡང་དག་པར་ན་ ལ་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་མེད་པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

ཐམས་ཅད་ལས་ནི་ ོག་པ་ཡིས། །
ཐ་དད་མེད་དོན་དེ་ལ་ནི། །

ོག་པའི་ ་མཚན་ཅན་ ོ་དང་། །

ཇི་ ར་བ ར་བཏགས་པ་ཡི་ ། །

ཐ་དད་ ེན་ཅན་བཞིན་འ ག་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ངེས་པའི་ ོ་ཆོས་ཅན། མ་ ས་ ག་སོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ནི་ ོག་པའི་ངོ་བོ་ཐ་
དད་མེད་པའི་དོན་ཁ་དོག་དེ་ལ་ནི་ ག་པ་ལ་སོགས་པ་ལོག་པའི་ ལ་ཐ་དད་པ་ལ་བ ེན་པ་ཅན་བཞིན་ ་འ ག་
པར་འ ར་ཏེ།

ཁ་དོག་དེ་ ག་པ་ལ་སོགས་པ་ལོག་པ་ཐ་དད་ལས་ ོག་པའི་ ་མཚན་ཅན་ ི་ ོ་ཡིན་པའི་ ིར་

དང་། ཇི་ ར་ ་ ་མ་ཡང་ ོག་པ་ཐ་དད་པ་ལ་བ ར་བཏགས་པའི་ ་མཚན་ ིས་ ་འ ག་པའི་ ིར་རོ། །དེའི་
ིར།

ཁ་དོག་གི་མི་ ག་པ་ཞེས་ ས་ཐ་དད་པར་བ ོད་པ་ཙམ་ ིས་དོན་ཐ་དད་པར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ ་ ན་

གཉིས་ཀའིའ།ོ །
གཞན་ཡང་།

འ ལ་ ་མེད་ན་དེ་ཡིས་ནི། །

ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་རང་དང་ནི། །

ེས་ ་མ ན་པའི་ ོ་ ེད་ དེ ། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཁ་དོག་ལ་ ག་པར་འ ལ་པའི་ ་(༡༨༤བ)འ ་བ་གཞན་འ ང་དང་། ཡོད་པ་བར་མ་ཆད་སོགས་
མེད་ན་ཁ་དོག་མི་ ག་པ་དེ་ཡིས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་ཁ་དོག་མི་ ག་པ་རང་ཇི་ ར་གནས་པ་དང་ནི་ ེས་ ་མ ན་
པར་ཁ་དོག་མི་ ག་པར་ངེས་པའི་ ོ་ ེད་པར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ེ་པ་གཞན་ ི་མི་ ག་པ་བ ོད་པ་ནི།

ཡང་ན་འདིར་ཡང་མི་དམིགས་པའི། །
གས་ལས་འཇིག་པ་ བ་པ་ཡིན། །
ར་ ང་དངོས་པོ་མེད་ ར་པ། །

མི་ ག་ཅེས་ནི་བ ོད་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཡང་ན། རང་གི་ ེ་པ་ཁ་ཅིགའཇིག་པ་ནི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ ན་ཆད་ཀ་
མའི་མཐའ་མ་མཐོང་བ་ན་འདིར་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ གས་ལས་འཇིག་པ་ བ་དགོས་པ་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་ཡང་
ར་ ང་བའི་དངོས་པོ་ ིས་མེད་པར་ ར་པ་ལ་མི་ ག་ཅེས་ནི་བ ོད་པ་ཡིན་ ི།

དངོས་པོ་ཉིད་ནི་མི་ ག་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མར་མེ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །འདི་ནི། དངོས་ལས་མི་ ག་
གཞན་ ་མེད། །ཅེས་པའི་ཞར་ལ་བཀོད་པ་ཙམ་ ་ཟད་དོ། །
ག མ་པ་རིག་པ་ཅན་ ི་མི་ ག་པ་དགག་པ་ལ། འགོག་ ེད་ ི་རིགས་པ་དངོས། དེའི་ལན་དགག །དོན་བ ་
བའོ། །
དང་པོ་ནི།

གང་གི་མཐའ་གཉིས་ཆོད་ཡོད་པའམ། །
འ ེལ་པ་བ ོད་པའི་ངང་ ལ་ཅན། །
མི་ ག་ཉིད་ ི་ ་ཡིན་པ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། རིག་པ་ཅན་པ་གང་གི་ གས་ལ་དངོས་པོ་ཡོད་ཙམ་མི་ ག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་སོགས་པ་ཡང་

མི་ ག་པར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །དེ་བཞིན་ ་དངོས་པོ་ཞིག་པ་ཡང་མི་ ག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཞེས་འ ེལ་པ་
མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་མཐའ་གཉིས་ ས
ི ་ཆོད་ཅིང་མཐའ་གཉིས་ ི་ད ས་ན་གནས་(༡༨༥ན)པའི་ཡོད་པ་ཉིད་དེ་མི་ ག་པ་
ཡིན་པའམ། ཡང་ན། ཡོད་པ་ཉིད་ ་ི ི་དང་འ ོད་པ་འ ་བའི་འ ེལ་པ་བ ོད་པའི་ངང་ ལ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་
མི་ ག་པ་ཉིད་ ་ི ས་བ ོད་པར་ ་བ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེ་ན། བཤད་པ།

དེ་མཐའ་དེ་དག་གང་ལ་བ ོད། །
ོད་འདོད་པའི་ད ས་ན་ཡོད་པ་དེའི་མཐའ་གཉིས་པོ་དེ་དག་གང་ལ་བ ོད་ཅེས་ ིས་པའོ། །

གལ་ཏེ་ ་ ར
ི ་མེད་ཡིན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ་ན་མེད་པ་ ་མའི་མཐའ་དང་ ི་མར་མེད་པ་ ི་མའི་མཐའ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཉིད་མི་ ག་ཅིས་མ་ཡིན། །
འོ་ན་ ེད་མཐའ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ ་ ི་མེད་པ་དེ་ཉིད་མི་ ག་པ་ཅིས་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་པའི་ ིར།

་མཚན་གང་

གིས་ན་ ེད་ཞིག་ནས་མེད་པ་མི་ ག་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་བ ོན་པར་ ེད།
གཞན་དག་ན་རེ།

ག་པ་སོགས་ ོར་མི་ ང་ ར
ི །།

ཞེ་ན།
གལ་ཏེ།

་ ིར་མེད་པའི་མཐའ་གཉིས་པོ་དེ་དངོས་པོའ་མི་ ག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་དང་།

བའི་འ ེལ་པ་མེད་པའི་ ིར།

ོར་བ་དང་། འ ་

བ་ ེ། འ ེལ་པ་མེད་པ་ལ་དངོས་པོའ་མི་ ག་ཅེས་ མ་ད ེ་ ག་པའི་ ་དང་།

བ ན་པ་ ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ར་བ་གནས་གཞིའི་ ་སོགས་ ོར་ ་མི་ ང་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མཐའ་ལ་དེ་ཇི་ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་ན་ ་ ིར་མེད་པའི་མཐའ་གཉིས་ལ་ཆོས་ཅན། མཐའ་གཉིས་ ི་ཡོད་པ་ཞེས་དངོས་པོའ་
་དང་། ཡོད་པ་ཉིད་ནི་མཐའི་མཚམས་ཅན་ནོ་ཞེས་ ག་པའི་ ་དང་། དེའི་ ད་པར་ཅན་ནོ་ཞེས་ ད་པར་དང་
ད་པར་ཅན་ ི་ ་ཇི་ ར་འཐད་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དངོས་པོར་མེད་པས་དངོས་པོ་དང་། ོར་(༡༨༥བ)བ་དང་།
འ ་བ་སོགས་ ་ི འ ེལ་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །
་ ཀ་གཉིས་ནི།
དངོས་པོ་ལས་མཐའ་གཉིས་ ས་ཐ་དད་པའི་ ག་པའི་ ་མི་ ང་ན་མཐའ་གཉིས་ལས་དངོས་པོ་ཐ་དད་
པའི་ ག་ ་མི་ ང་བ་མ ངས་ཏེ། ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཞན་ཡང་།

ཡོད་ཉིད་དང་འ ེལ་ ག་པའི་ ར
ི །།
མཐའ་ཡི་ ད་པར་འ ར་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ ག་པ་ཡིན་ན། ཡོད་པ་ཉིད་དང་འ ེལ་པ་ཆོས་ཅན། ག་པའི་ ིར།

་ན་མེད་པ་དང་

ི་ན་མེད་པའི་མཐའི་ ད་པར་ཅན་ ་འ ར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ནི།
མཐའ་གཉིས་ ས
ི ་བཅད་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་དང་། དེའི་འ ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་འ ེལ་པ་གཉིས་ཆོས་
ཅན། ཞེས་བཞེད་དོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ནི།

གལ་ཏེ་ ་འ ས་མཐའ་ཡིན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ།

་དང་འ ས་ ་དག་དང་དངོས་པོའ་འ ེལ་པ་ནི་ ་དང་འ ས་ ་ཡིན་

ལ། ཡོད་པ་ཉིད་དང་དངོས་པོའ་འ ེལ་པ་ནི་འ ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་ ་ནི་ ་མའི་མཐའ་ཡིན་ལ། འ ས་ ་ནི་ ི་མའི་མཐའ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

ད་པར་མེད་པ་ཉིད་འ ར་ཏེ། །

འ ེལ་མེད་ ར
ི ་རོ་དེ་ཡིས་ནི། །

དངོས་པོ་ ར་མེད་འདོད་མིན་པ། །
དེ་ལ་དེ་ཡི་ ད་པར་ཅན། །

བ ོད་པ་དེ་ཡང་མི་འ བ་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། དངོས་པོ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། ་ན་མེད་པས་ ད་པར་ ས་པའི་ ་འ ས་མེད་པ་ཉིད་ ་འ ར་ཏེ། ་
ན་མེད་པ་དང་འ ེལ་པ་མེད་པའི་ ིར།

གས་ ོད་ ིས་ཁས་ ངས་ཏེ། རིག་པ་ཅན་པ་དེ་ཡིས་ནི་དངོས་པོ་ ར་

མེད་འདོད་པ་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་ ན་(༡༨༦ན) ིས་སོ། །
ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོས་ནི།
ོར་བ་ནི་གང་ཞིག་གང་དང་། ན་ཅིག་འ ེལ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་ཞེས་ ་བའི་དོན་དམ་པའི་
འ ེལ་པའི་ཐ་ ད་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་དང་ ས་ ་ འོ། །དངོས་པོ་དང་ ་ན་
མེད་པ་ཡང་འ ེལ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་པས། དངོས་པོ་ལ་དོན་དམ་པར་ ར་མེད་དང་འ ེལ་པ་ བ་པས་ ད་པར་ ་ ས་པའི་ ་འ ས་
མེད་པ་ཉིད་ ་འ ར་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་ ར་མེད་དང་འ ེལ་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །
དེས་ན་དངོས་པོ་དེ་ལ་ཆོས་ཅན།

་ན་མེད་པ་དེ་ཡིས་ནི་ ད་པར་ཅན་ ིས་ ་འ ས་བ ོད་པ་དེ་ཡང་མ་

འ བ་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ ར་མེད་གསར་ ང་མེད་ན་འ ས་ ་མེད་ལ། འ ས་ ་མེད་ན་ ་ཡང་མེད་དགོས་
པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ།

ཡོད་པ་ཉིད་དང་རང་ ་དང་། །

འ ེལ་ དེ ་ ར
ི ་ན་ ་ཞེས་ གས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། འ ས་ ར་ཡོད་པ་ཉིད་དང་། འ ེལ་བར་ ེད་པ་འ ོ་འ འི་འ ེལ་པ་དང་།
འ ས་ ་རང་གི་ ་དང་འ ེལ་བར་ ེད་པ་ནི་འ ་བ་ཅན་ ི་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ གས་སོ། །

དེའང་མི་བདེན་ཏེ

ཡོད་ཉིད་དེ་དང་འ ེལ་དེ་ཡང་། །
ག་ན་འོ་ན་འདི་འ ས་གང་། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་འ ས་ ར་ཡོད་པ་ཉིད་དེ་དང་། འ ས་ ་རང་གི་ ་དང་། འ ་བ་ཅན་ ི་འ ེལ་པ་གཉིས་པོ་
འདི་འ ས་ ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འ ེལ་པ་གཉིས་པོ་དེ་ཡང་ ག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ནའོ། །དེས་ན་
ཡོད་པ་ཉིད་དང་འ ེལ་པ་འ ས་ ་མ་ཡིན་ནོ། །
གལ་ཏེ་ཡང་།

གང་ཞིག་མེད་པ་དེ་ དེ ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འ ས་ ་གང་ཞིག་ ་ན་(༡༨༦བ)མེད་པ་དེ་ ེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དངོས་པོ་ ར་མེད་ ན་མིན་ཏེ། །

འ ེལ་བ་ཁས་ལེན་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན་དངོས་པོ་ ར་མེད་དང་ ན་པའི་འ ས་ ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ་ན་མེད་པའི་འ ས་
་ཡོད་ན་དངོས་པོ་ ར་མེད་གསར་ ང་དང་འ ེལ་དགོས་པ་ལས།

ེད་ ི་ གས་ལ་དངོས་པོ་ ར་མེད་གསར་

ང་དང་འ ེལ་པ་ཁས་ལེན་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་།

དེ་ ར
ི ་རིལ་འདི་ ག་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འ ས་ ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་དངོས་པོ་རིལ་པོ་འདི་ ག་པར་འ ར་རོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

དེ་ ར
ི ་མེད་དོན་ ོ་འདོགས་པ། །
བ ོད་ ་ཐ་དད་ཅན་ ོ་ནི། །

ཐ་དད་མེད་དོན་མངོན་འདོད་ཅན། །
་ལའང་ ོག་པའི་ ེན་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

་མཚན་དེ་ཉིད་ ་ི ིར་དངོས་པོ་དང་ ་ན་མེད་པ་ལ་དོན་དམ་པར་འ ེལ་པ་མེད། འ ེལ་པའི་དོན་

ནི་ ོག་པས་ ོ་འདོགས་པ་འབའ་ཞིག་ ་ཟད་ །ི

་དང་འ ས་ ར་བ ོད་པར་ ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དོན་དམ་པར་

ཐ་དད་པ་ཅན་ཡིན་ན་འ ེལ་པ་མེད་དགོས་པའི་ ིར་དང་། འ ེལ་པ་མེད་ན་ ་འ ས་ ་མི་ ང་བའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ ་འ ས་ཐ་དད་ ་ ོ་ལ་ ང་བ་ནི་ཡང་དག་པར་ཐ་དད་པ་མེད་བཞིན་ ་ཐ་དད་པའི་དོན་ ་མངོན་པར་
འདོད་པར་ ོག་པས་ ལ་པ་ཙམ་ཡིན་ ི། དོན་དམ་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར། ་དང་ ོག་པ་ལ་ མ་པར་ ང་
བ་ ར་བཏགས་པའི་འ ེལ་པ་ནི་ ོག་པར་ ང་བའི་ ེན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ན་ ིས་ཏེ་ཤིན་ ་ལེགས་སོ། །
འང་ཞེས་པའི་ ས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་འ ེལ་པ་ཡང་བཀག་པའོ་ཞེས་ ལ་བ་ཅན་ག ང་ངོ་། །
དེ་ ར་ན་གཞལ་ ་ངེས་ན་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་བ མས་(༡༨༧ན)ཏེ།

་ལའང་ ོག་པའི་ ེན་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ ་བའི་མཐར་ ག་པས་ནི། དེ་ལ་རབ་ ོར་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་མདོའ་དོན་ ་ཆེར་ལེགས་པར་བཤད་པ་
ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཡང་ཡང་ངོ་ཤེས་པའི་ཚད་མ་དགག་པ་ལ།

ད་པར་ ང་བ་མི་འཐད།

་མ་དཔེར་འདོད་པ་མི་

འཐད། དེ་ ན་པར་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ། གལ་ཏེ།

ད་པར་མཐོང་བའི་ ེས་ ་ ད་པར་ཁོ་ན་ངོ་ཤེས་པར་ ེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེའང་

མི་རིགས་ཏེ།

ད་ཅིག་སོ་སོར་ཐ་དད་ ར
ི །།

ད་པར་ངོ་ཤེས་མ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ར་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བའི་མེ་ ིས་ གས་ ིས་སད་པར་ ས་པའི་ ོ་དེ་ནི་ ར་ ི་མངོན་ མ་
ི་ ལ་ ་ ར་པའི་མེའི་རང་མཚན་ནམ་ ད་པར་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ངོ་ཤེས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན།

ར་ ི་མེ་རང་མཚན་ནི་ ད་ཅིག་སོ་སོར་ཐ་དད་ཡིན་པས་ ིས་ ི་མེ་ལ་ ར་ ི་མེར་ ོ་འདོགས་པའི་ ིར་རོ།

།
གལ་ཏེ། ར་མཐོང་བའི་མེའི་ ད་པར་འཛན་པ་མ་ཡིན་ ི། ར་མཐོང་བའི་མེའི་ ི་འཛན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

མཐོང་དང་མ ངས་པར་དེ་འཛན་ ར
ི །།
ད་པར་ ལ་ཅན་ཉིད་ ང་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ར་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བའི་མེའི་ ད་པར་ ིས་ གས་ ིས་སད་པར་ ས་པའི་ ོ་དེས་ ར་

མཐོང་བའི་མེ་ལ་མ ངས་པར་ ེས་ ་འ ོ་བའི་མེའི་ ི་དེ་ཙམ་འཛན་པའི་ ིར།

ར་མངོན་ མ་ ིས་བ ང་བའི་

མེའི་ ད་པར་ ལ་ ་ ེད་པ་ཅན་ཉིད་ ང་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ་མ་དཔེར་འདོད་པ་མི་འཐད་པ་ནི།

གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་དཔེ་ཡིན་པའི། །
ར
ི ་ན་ ི་འཛན་མིན་ཞེ་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ།

ར་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བའི་མེ་དེ་(༡༨༧བ)ཉིད་ ིས་ ་ི མེ་ ོགས་

པའི་དཔེ་ཡིན་པའི་ ིར་ན། ོ་དེ་ཉིད་ ས
ི ་ ར་ ི་མེའི་ ི་འཛན་པ་མིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དཔེ་ཉིད་ཡིན་ ར
ི ་ བ་དེ་ལ། །

ཚད་མ་གཞན་ ིས་ཅི་ཞིག་ ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ར་ ི་མེ་དེ་ ིས་ ་ི མེ་ ོགས་པའི་མ ན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ ིར།

ོ་དེས་ ར་ ི་མེ་དེ་ཉིད་

བ་ཟིན་མ་བ ེད་པར་འ ར་ལ། འདོད་པའོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ ར་ ི་མེ་ བ་ཟིན་མ་བ ེད་པ་དེ་ལ་ ིས་ ད་པར་ངོ་
ཤེས་ ་ི ཚད་མ་གཞན་ ིས་གཞལ་བར་ཅི་ཞིག་ ་ ེ་ཚད་མ་ ་མས་ བ་ཟིན་མ་བ ེད་པའི་ ིར་རོ། །

གལ་ཏེ་བ ེད་ ར
ི ་ ོན་མེད་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། གཏན་ཚགས་མ་ བ་ ེ།
མེད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཉིད་ ར
ི ་ན་དཔེ་མ་ཡིན། །

ར་ བ་ཟིན་ ང་ ིས་བ ེད་པའི་ ིར་ ོན་

ཅེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་ ར་མེ་དེ་ ིས་བ ེད་ཅིང་ཚད་མས་མ་ བ་པ་དེ་ཉིད་ ི་ ིར་ན།

ིས་མེ་ ོགས་པའི་མ ན་

དཔེ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འ ར་རོ། །

གལ་ཏེ་མཐོང་ལ་དེ་དངོས་ ི། །
ཚད་མས་ བ་ན།
གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ།

ིས་མེ་རང་མཚན་མཐོང་བ་ལ་ ར་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བའི་མེ་དེའི་དངོས་པོ་ནི་

ད་པར་ངོ་ཤེས་ ་ི ཚད་མས་ བ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དངོས་གཞན་ལ། །

དེ་ཉིད་ ོ་འདོགས་ ནི ་ཅི་ལོག །

དེས་ བ་ཚད་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

འོ་ན་ ད་པར་ངོ་ཤེས་ ་ི ོ་དེས་དངོས་པོ་གཞན་ ིས་ ི་མེ་ལ་ ར་ ི་མེ་ཉིད་ ་ ོ་འདོགས་པའི་

ིར། ོ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་འ ར་རོ། །དེས་ན་རང་གི་ཚད་མ་ ་མ་དེས་ བ་ཟིན་མ་བ ེད་པའི་ ིར་ ད་པར་ངོ་ཤེས་
་ི ོ་དེ་ནི་ ར་ ི་མེ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ན་ ིས་(༡༨༨ན)སོ། །
ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ་ནི། དེ་ བ་ ིར་ན་མཚན་ཉིད་མིན་ཅེས་གཞན་ ་འཆད་དོ། །
གལ་ཏེ།

ར་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པའི་མེ་ ་མ་དང་ ིས་ ི་ངོ་ཤེས་ ི་ ང་ ལ་མེ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པས་

ོན་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མངོན་ མ་གཅིག་ཤོས་གཅིག་ཡིན་ ིར། །
གཅིག་ བ་པ་ན་གཉིས་ཀའང་ བ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ར་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པའི་ ར་མེ་དང་། གཅིག་ཤོས་ ིས་ངོ་ཤེས་ ི་ ང་ ལ་མེ་ ི་མ་གཉིས་

གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།

ར་ ི་མེ་འཇལ་བའི་མངོན་ མ་ ིས་གཅིག་ ར་ ི་མེ་ བ་པ་ན་ ིས་ ི་ངོ་ཤེས་ ི་ ང་

ལ་མེ་དང་གཉིས་ཀ་ བ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །

ག མ་པ་དེ་ ན་པར་བ ན་པ་ནི།

གཞན་དང་མཚམས་ནི་ ོར་བ་ཡི། །
ཞེན་པ་མཁས་པས་ ན་པར་ཤེས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དེས་ན་ ར་ ི་མེ་དེ་ནི་འདིའ་ོ ཞེས་ ིས་ ི་མེ་གཞན་དང་མཚམས་ནི་ ོར་བའི་ཞེན་པ་ཡིན་པའི་ ིར་
ན། ད་པར་ངོ་ཤེས་ ་ི ོ་ཞེས་ ་བ་ནི་མཁས་པས་ ན་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ འོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ གས་ལ་བ ོས་ ར
ི །།
ན་མིན།

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ངོ་ཤེས་ ི་ ོ་དེ་ གས་ལ་བ ོས་པའི་ ིར་ ན་པ་མིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མ་ཡིན་འ ལ་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ད་པར་ངོ་ཤེས་ ་ི ོ་ཆོས་ཅན། གས་ཡང་དག་ལ་བ ོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་ ི་ གས་དེ་ གས་
འ ལ་པའི་ ིར་ཏེ། ་བ་ཙམ་ལ་མེའི་ ད་པར་ ེས་ ་འ ོ་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ན།

ད་ཅིག་སོ་སོར་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་བ མས་ནས། འ ལ་ ིར་རོ་ཞེས་ ་བའི་མཐར་

ག་པས་ནི། ཡང་(༡༨༨བ)ཡང་ཤེས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་མདོའ་དོན་ལེགས་པར་བཤད་པ་
ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དབང་པོ་འ ིང་པོའ་དོན་ ་ མ་པར་ངེས་པས་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ།
ངེས་པར་དམ་བཅའ་བའི་ ོ་ནས་མདོར་བ ན་པ།

ཚད་མ་གཉིས་ ་

ངས་གཞན་བཀག་ ེ་ བ་ ེད་དགོད་པའི་ ོ་ནས་ ས་པར་

བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཡང་དག་པའི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། འཇིག་ ེན་དང་འཇིག་ ེན་ལས་འདས་པའི་ཕན་པ་ཐོབ་པ་
དང་མི་ཕན་པ་ ོང་བའི་ ོན་ ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ངེས་པར་འ ོ་དགོས་ན་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དེ་རང་གང་ཞེ་
ན། གཞལ་ ་ཡང་དག་པའི་དོན་ཐོབ་པ་ལ་བ ་བ་མེད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་ མ་པ་གཉིས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དོན་རང་གི་
མཚན་ཉིད་ མ་པར་ ང་བའི་མངོན་ མ་དང་ནི་དོན་རང་མཚན་ གས་ ས
ི ་ ེས་ ་དཔག་པ་ལ་བ ེན་ནས་དེ་

དང་ ེས་ ་མ ན་པར་འ ེལ་པའི་ ོབས་ ས
ི ་དཔག་ ་གོ་བའི་ཚད་མ་གཉིས་ཡོད་པའི་ ིར་ཞེས་ ་བའོ། །
ཅིའི་ ིར་འདི་གཉིས་ཚད་མར་བཞག་ཅེ་ན། ཚད་མ་གཉིས་པོ་འདི་དག་གིས་གཞལ་ འི་དོན་ཡོངས་ ་བཅད་
ནས་འ ས་ ་དོན་གཉེར་ ི་ ེས་ ་དགོས་དོན་ཐོབ་ ིར་ ་འ ག་པ་ན།

འ ག་ ལ་ལམ་དགོས་དོན་ཐོབ་པའི་

དོན་ ་བ་ལ་བ ་བ་མེད་པ་ནི་མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ ོན་ ་སོང་བ་ལས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
འཐད་ ན་ལས།
མི་བ འོ་ཞེས་ ་བ་ནི་བ ་ ་མེད་དོ་ཞེས་ ་བའོ། །ཞེས་བཤད།
གཉིས་པ་ ངས་གཞན་བཀག་ ེ་ བ་ ེད་དགོད་པའི་ ོ་ནས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ།

ཚད་མ་གཉིས་ལས་

ངས་མང་བར་འདོད་པ་དགགཚད་མ་མངོན་ མ་གཅིག་ ར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །(༡༨༩ན)
དང་པོ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས་སོ། །
དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། གལ་ཏེ། གཞན་ ེ་ཕལ་མོ་ཆེ་དག་ན་རེ།

་ལས་ ང་བ་དང་།

དཔེ་དང་། ཉེ་བར་འཇལ་བ་དང་། དོན་གོ་བའི་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མ་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ ེ་ཡོད་
པའི་ ིར། ཇི་ ར་ཚད་མ་གཉིས་ཁོ་ནར་བཞག་ཅེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་བཤད་པ་ལ། གས་དགོད་པ་། ལ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཚད་མ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།

་ལས་ ང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་ནང་ན་ཡང་ཚད་མ་ཡིན་

པ་ཡོད་ན་ནི་མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་འདི་གཉིས་ཁོ་ནར་འ ས་ཏེ། ཚད་མའི་གཞལ་ ་ཡིན་པ་
དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་དཔག་པའི་གཞལ་ ་གཉིས་ཁོ་ནར་འ ས་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་གཏན་
ཚགས་འགོད་པའོ། །དེའི་ ིར་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་དཔག་པ་གཉིས་ཁོ་ན་ ེ་ཚད་མ་གཞན་
མེད་དོ་ཞེས་དམ་བཅས་པའོ། །
གཉིས་པ་ ལ་བ བ་པ་ལ། བ་པའི་ ལ་བ བ་པ། ོགས་ཆོས་ ི་ ལ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འ ེལ་པ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། དེའང་ གས་ཆོས་ ི་འ ེལ་པ་ནི་འདི་ ར། གཞལ་ ་གཉིས་
་ངེས་ན་ཚད་མའང་གཉིས་ ་ངེས་པས་ བ་ ེ། མངོན་ མ་ ི་དོན་རང་མཚན་གཞན་དང་མ་འ ེས་པར་མི་འ ་
བའི་ ལ་ ིས་ ོགས་ལ། ེས་དཔག་གིས་དོན་རང་མཚན་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པར་གཞན་ གས་ལས་
འ ་བ་ ན་མོང་བའི་བདག་ཉིད་ ་ ོགས་པའི་ ིར་དང་། ཚད་མས་གཞལ་ ་ ོགས་པའི་ ལ་དེ་ལས་གཞན་མེད་
པའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ ་ ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོས།

དོན་(༡༨༩བ)ལས་དངོས་ ་ ེས་པ་མངོན་ མ་དང་། དོན་དང་འ ེལ་པ་ ར་མངོན་ མ་མིན་པ་ ེས་
་དཔག་པ་ཡང་དོན་དང་འ ེལ་པའི་རང་བཞིན་ ིས་ གས་ ིས་དོན་རབ་ ་ ོགས་པའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེས་ན་གཞལ་ ་གཉིས་ ་ངེས་ན་ཚད་མའང་གཉིས་ ་ངེས་པས་ བ་བོ། །
ཇི་ ད་ ་འཐད་ ན་ལས།
ལ་ལ་བ ོས་པ་ཁོ་ནས་ད ེ་བར་ ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར་ཚད་མའི་ད ེ་བའི་ཆ་ ་མཚན་ནི་ ལ་
ིས་ད ེ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར། དེའི་ད ེ་བས་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ ོགས་ཆོས་ ་ི ལ་བ བ་པ་ལ། མདོར་བ ན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དོན་ནི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། གཞལ་ འི་དོན་ནི་ མ་པ་གཉིས་ཉིད་ ་འ ས་པ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་
གང་ཞེ་ན། མངོན་ མ་ ་ ར་པའི་གཞལ་ ་དང་ ོག་ ་ ར་པའི་གཞལ་ ་གཉིས་ ་འ ས་པའི་ ིར་ཞེས་པའོ།
།
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། མངོན་ མ་ ི་ ལ་རང་མཚན་ ་བ ན་པ།

ེས་དཔག་གི་ ལ་ ི་མཚན་

་བ ན་པ། ཞར་ལ་ ་ ང་གི་ཚད་མ་ལ་ད ད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ལ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ཚད་མའི་ ལ་མངོན་ ོག་གཉིས་ ་འ ས་པ་དེ་ལ་མངོན་འ ར་ནི་
གང་ཞིག་ཤེས་པ་མ་འ ལ་བའི་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ ལ་བདག་ཉིད་ཡོད་མེད་ ་ི ེས་ ་འ ོ་བ་དང་ ོག་པའི་
ེས་ ་མ ན་པར་ ོགས་པར་ ་བའི་དོན་དེ་ནི་མངོན་ མ་ ་ ར་པའི་གཞལ་ ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་

གཞན་དང་མ་འ ེས་པར་གནས་པས་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོའ་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། རང་གི་མཚན་
ཉིད་ ་ བ་པའི་ ིར་རོ། །
ང་བ་ ོས་པའི་དགོས་པ་ནི་མངོན་ མ་ མས་བདག་ ེན་དབང་པོ་(༡༩༠ན)ཡོད་མེད་ ་ི ེས་ ་འ ོ་ ོག་
ེད་ ང་དབང་པོ་ མས་མངོན་ མ་ལ་མི་ ང་བས་མངོན་འ ར་བ་མིན་པར་ཤེས་པའི་དོན་ ་ཡིན་ཏེ།
འཐད་ ན་ལས།
ང་བ་ ོས་པ་ནི་ཤེས་པའི་ ་ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་ཡིན་པ་བ ོག་པའི་དོན་ འོ། ། ང་བ་མ་ ོས་ན་
ནི་ཤེས་པ་གང་གི་ ེས་ ་འ ོ་བ་དང་ ོག་པའི་ ེས་ ་འ ག་པ་དེ་མངོན་ མ་ཡིན་པའི་ ིར། དབང་པོ་
ལ་སོགས་པ་མངོན་ མ་ཉིད་ ་ཐལ་བར་འ ར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །

གཉིས་པ་ ེས་དཔག་གི་ ལ་ ི་མཚན་ ་བ ན་པ་ལ།

ེས་དཔག་ལ་རང་མཚན་མི་ ང་བར་བ ན་པ། འ ེལ་

པ་ལས་ ིའི་ ལ་ ་ ོགས་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན་ནི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།

ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དང་ ལ་བ་གཞན་ ོག་ ་

ར་པའི་དོན་ནི་ ེས་ ་དཔག་པའི་ ོ་ལ་དངོས་ ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ་ི ངོ་བོ་ ང་ཞིང་འཇོག་པའི་ ས་པས་ ོང་
པའི་ ིར། ེས་དཔག་གིས་རང་མཚན་ ང་ནས་ ོགས་པར་མི་འཐད་པ་ཉིད་དོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ལས་ ིའི་ ལ་ ་ ོགས་པ་ནི། གཞན་མཐོང་། གལ་ཏེ། ེས་དཔག་ལ་རང་མཚན་མི་ ང་
བར་ ི་ ང་བའི་ ལ་ ིས་རང་མཚན་ ོགས་པ་ཡིན་ན་མེའི་ ི་ ང་བའི་ཚ་མི་ ང་བའི་ ་ལ་སོགས་པ་ཡང་
ོགས་པར་འ ར་ཏེ།

་མཚན་མ ངས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

ེས་དཔག་གིས་གཞན་མེའི་ ི་མཐོང་བ་ ེ་ ང་བ་ན།

གཞན་ ་ལ་སོགས་པ་ ོགས་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་ན་ཆོས་གཅིག་ ོགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ོགས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
འོ་ན་ ་བ་མཐོང་བ་ལས་ ོག་ ་ ར་པའི་མེ་ ོགས་པར་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན།

་བ་དེའང་མེ་མེད་ན་མི་འ ང་བའི་

་འ ས་ ་ བ་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་ ་བ་མཐོང་བ་ལས་མ་མཐོང་བའི་མེ་ཡོད་(༡༩༠བ)པར་གོ་བའམ་ ོགས་ ས་
པར་འ ར་རོ། །དེའི་ ིར་ ་བ་དེ་ནི་བཙ་བ ེག་ལ་སོགས་པའི་དོན་ ེད་པ་ཇི་ ་ འི་ མ་པ་དང་།

་འ ས་ ་ི

རང་བཞིན་ ་འ ེལ་པ་ བ་པ་དེ་ ་ འི་ མ་པ་ནི་མ ན་དཔེ་ཚང་བང་གི་ ེང་ ་མཐོང་བ་ལས་ས་ ོགས་གཞན་
་ཡང་ ་བ་མཐོང་བ་ལས་མེ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ཉིད་ ་གོ་བར་ ེད་ ས་ལ།

དེའང་མེ་ ་ ་འ ས་ ་འ ེལ་པ་མི་

བ ་བ་ལས་ ་བ་དང་ ན་པའི་གཞི་འགའ་ཞིག་ ་མེ་ཡོད་པར་དོན་ ིའི་ ལ་ ་ ོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ར་ ོགས་
པའི་ཚད་མ་དེའང་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ལ།

རང་མཚན་ ང་ནས་ ོགས་པ་ནི་མངོན་ མ་ ི་ཚད་མ་

ཡིན་པའི་ ིར། ཚད་མ་གཉིས་ཁོ་ན་ལས་གཞན་མེད་དེ། ཚད་མས་གཞལ་ ་ ོགས་པའི་ ལ་གཉིས་པོ་དེ་ལས་
གཞན་ ་ ོགས་པར་མི་འཐད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ཞར་ལ་ ་ ང་གི་ཚད་མ་ལ་ད ད་པ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས་ལས་།
དང་པོ་ནི། དེའི་འ ེལ་པ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། གཞན་དག་ན་རེ།

ེས་ ་དཔག་པ་ནི་ ལ་ག མ་པའི་

གས་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ ི། བ ོད་ འི་དོན་ཡོད་མེད་ ི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པའི་ ་ལས་ ོག་ ་ ར་པའི་དོན་
འ ལ་པ་མེད་པར་ ོགས་པ་ནི་ ོག་ ་ ར་པའི་ ལ་ཅན་ཡིན་ཅིང་།

ལ་ག མ་པའི་ གས་ལ་མ་བ ེན་པས་

ཚད་མ་གཞན་ཡིན་ནོ་ མ་ནས་མ་བཟོད་དེ། དེའི་ཞེས་པ་ནི་ ་ཡེ་ཞེས་ཡིད་མ་རངས་པའི་ཚག་ ང་ ེ། མེད་ན་མི་
འ ང་བའི་འ ེལ་པ་ཁོ་ནས་ནི་ གས་ ་ི མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མ་ཡིན་ ི།

འོན་ ང་དེར་མ་ཟད་བ བ་པ་དང་ བ་

ེད་ ་ི ེན་ ་ག ང་བའི་ཆོས་དང་ ན་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ གས་ཡོད་པ་ཉིད་ ་(༡༩༡ན)ཚད་མས་
མཐོང་བའི་ ོགས་ཆོས་ ང་ གས་ ་ི མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ ར་ ལ་ག མ་ལས་ ོགས་ཆོས་དེ་ནི་ ོད་ ེད་ ་ི
་ལས་ ོག་ ་ ར་པའི་བ ོད་དོན་ ོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་ གས་ལ་བ ེན་པའི་ ེས་དཔག་མ་
ཡིན་ལ། ོག་ ་ ར་པའི་ ལ་ཅན་ཡིན་པས་མངོན་ མ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར་ ོད་ ེད་ ི་ ་ལས་བ ོད་ ་
ོགས་པ་ནི་ཇི་ ར་ན་མངོན་ ེས་གཉིས་ལས་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་ཅེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་བཤད་པ་ལ། གཞན་ ེ་འདོད་པའི་ ་ ང་ཚད་མ་ཡིན་པ་དགག ། ོབ་དཔོན་བཞེད་པའི་ ་ ང་
ེས་དཔག་ ་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་དག ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ོད་ ེད་ ་ི ་དེ་དག་ག ང་བར་ ་བའི་ཆོས་ཅན་དེ་ལ་ཡོད་པར་
ཚད་མས་མ་མཐོང་ན། འོ་ན་ ོད་ ེད་ ་ི ་དེས་བ ོད་ འི་དོན་ཅི་ཞིག་བ བ་པའམ་མི་འདོད་པ་འགོག་པར་ ེད་
དེ། དགག་ བ་གང་ཡང་ ེད་མི་ ས་པར་འ ར་རོ། །
གལ་ཏེ། དོན་གང་ཞིག་ ར་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བའི་དོན་དེ་ལ་ ིས་ ས་ ན་པ་ ེད་པར་ ེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་
ཙམ་ ིས་ བ་ ེད་ ་མི་འ ར་ཏེ།

ས་བ ོད་པ་དང་། གས་ལ་བ ེན་པ་མེད་པར་ཡང་དོན་དེ་རང་ཉིད་ལ་ཡིད་

གཏད་པ་ཙམ་ ིས་ཅི་ཞིག་ ར་ཡང་ ན་པར་མི་འ ར་རམ་ ེ་འ ར་རོ། །
གལ་ཏེ། ས་བ ོད་པ་དང་། ཡིད་གཏད་པའི་ ན་པ་དག་ལ་ ད་པར་ཡོད་ཅེ་ན། ཅི་ ས་བ ོད་པ་དང་། ཡིད་
གཏད་པའི་གནས་ བས་ ་ི ན་པ་འདི་གཉིས་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པ་དང་།

མ་ཡིན་པའི་ ད་པར་རམ་ ེ་ ག་ ང་

ཡོད་དམ་ ེ་མེད་དོ། །
གང་གི་ ིར།

ོད་ ེད་ ་ི ་ཆོས་ཅན་ལ་མ་ བ་པ་དེའི་ ིར།

་འདིས་ས་ ོགས་(༡༩༡བ)འགའ་ཞིག་ ་མ་

བ་པའི་བ ོད་ ་འགའ་ཞིག་བ བ་པའམ་མི་འདོད་པ་འགོག་པར་མི་ ེད་པའི་ ིར།

ཇི་ ར་ན་ས་ ོགས་ ་

བ ོད་དོན་འགའ་ཞིག་ བ་པར་ ེད་ ས་པ་ཡིན།
གཞན་ཡང་ ོད་ ེད་ ་ི ་དེ་དག་ལས་ས་ ོགས་འགའ་ཞིག་ ་བ ོད་དོན་འ བ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།
བ ོད་དོན་དེར་མེད་ན་མི་འ ང་བའི་འ ེལ་པ་མ་ བ་པའི་ ིར་ཏེ།

་དེ་དག་

ས་ ོགས་ན་ ་ཡོད་ ང་བ ོད་དོན་མེད་པ་

མཐོང་བའི་ ིར་དང་། བ ོད་ ་ཡོད་ ང་ ོད་ ེད་མེད་པ་ཡང་མཐོང་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་
ག ང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ ོབ་དཔོན་བཞེད་པའི་ ་ ང་ ེས་དཔག་ ་བ ན་པ་ལ། དངོས་དང་། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། ེད་འདོད་པའི་ ་ ང་གི་ཚད་མ་དེ་གང་། དེ་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མར་ཇི་ ར་འ ་ཞེ་ན། ་བ།

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།

མ་པ་ ེར་ལ་ཤོག་ཅེས་པའི་ ་ཆོས་ཅན། རང་ ་བ་པོའ་ ད་ལ་བསམ་པ་ཡོད་པར་

བ བ་པའི་གཏན་ཚགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། རང་ ་བ་པོའ་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ མ་པ་གོ་བར་ ང་བའི་ངག་
ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་ ་བ་པོའ་ ད་ལ་བསམ་པ་ཡོད་པར་ ོགས་པར་ ་བའི་ ེན་གཞི་གཏན་ཚགས་ནི་ ོད་
ེད་ ་ི ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར། ་ མས་ ་བ་པོའ་ ད་ལ་བསམ་པ་ཡོད་པར་བ བ་པ་ལ་བ ོས་ནས་ བ་
ེད་ཚད་མ་ཡིན་པས་དེ་ ་ འི་ ་ ང་གི་ཚད་མ་ནི་ ེས་ ་དཔག་པར་འ ས་ལ། དེའི་ ིར་ ་ མས་བ ོད་ ་ལ་
བ ོས་ནས་ བ་ ེད་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཆོས་མཆོག་གིས་ག ང་ངོ་། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། དེའི་ལན་བ ན་པའོ། །(༡༩༢ན)
དང་པོ་ལ། དེ་ ར་ ་ ང་གི་ཚད་མ་ལ་ད ད་པ་ན། རིགས་པ་དང་། མི་དམིགས་པའི་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་
གཞན་ཡང་ཡོད་པས་ཚད་མ་གཉིས་ ་ངེས་པ་ལ་གནོད་པར་འདོད་ནས། འོ་ན། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། གཞན་
དག་ན་རེ། འ ས་ ་ ་བ་དེ་ཡོད་ན་ ་མེ་ཡོད་པའི་གཏན་ཚགས་དང་། མ་པ་མི་དམིགས་པ་ན་ མ་པ་མེད་པའི་
གཏན་ཚགས་གཉིས་ལས་གོ་རིམ་བཞིན་ ་རབ་ ་ ེ་བ་འ ས་ འི་གཏན་ཚགས་དང་།

མ་པ་མེད་པ་བ བ་པ་

ལ་མི་དམིགས་པ་དེ་ ་ འི་ གས་ལ་བ ེན་པའི་རིགས་པའི་ཚད་མ་དང་། མི་དམིགས་པའི་ཚད་མ་ནི་མངོན་ མ་
མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚགས་ལ་བ ོས་ནས་ ལ་ ོགས་པའི་ ིར་དང་། ེས་ ་དཔག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ེན་གཏན་
ཚགས་ ་ི ེས་ ་འ ོ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་མ ན་དཔེ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །འདིའི་ ེས་འ ོ་ལ་མ ན་དཔེ་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་ཏེ། འ ས་ ་ཡོད་པའི་ ིར་ཞེས་ ་བ་དང་། མི་དམིགས་པའི་ ིར་ཞེས་ ་བའི་གཏན་ཚགས་གཉིས་
ལས་ ད་པར་ ་ ར་པའི་ བ་པར་ ེད་པ་གཞན་མེད་པའི་ ིར་དང་། དེ་ཉིད་ལ་ཡང་ ེས་འ ོ་ བ་པར་ ེད་པའི་
དཔེ་གཞན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་ཡང་ བ་པར་ ེད་པའི་དཔེ་གཞན་ཞིག་དགོས་པས་ ེས་འ ོ་ བ་ ེད་ ི་དཔེ་
ག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འ ར་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེའི་ལན་བ ན་པ་ལ། ལན་དངོས། དེ་དག་གིས་ བ་པའི་དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། མ་ཡིན། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། འ ས་ འི་གཏན་ཚགས་དང་མི་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་
གཉིས་ལ་བ ེན་པའི་ གས་ཅན་ ི་ ོ་ཆོས་ཅན།

ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མར་མ་འ ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

་

(༡༩༢བ)བ་ཡོད་པའམ་ མ་པས་དབེན་པའི་ས་ ོགས་དེ་ལ་ ་བ་ཡོད་པའམ་ མ་པ་མ་དམིགས་པའི་ ལ་མཐོང་
བ་ན་མེ་ཡོད་པའམ།

མ་པ་མེད་པའི་ཐ་ ད་བ ན་པས་ ་བ་ཡོད་པ་དང་ མ་པ་མི་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་

གཉིས་ལས་མེ་ཡོད་པ་དང་ མ་པ་མེད་པའི་ཐ་ ད་ གས་པའི་ ལ་ཅན་ ི་ གས་དང་ གས་ཅན་འ ེལ་པར་ ན་
པ་ལས་ ེས་ ་འ ག་པའི་ ིར་རོ། ། ེས་ ་འ ོ་བའི་མ ན་དཔེ་ཡང་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ ེ། ་མེ་དང་འ ས་

་ ་བ་དག་གིས་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་གི་ ལ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ མ ན་དཔེ་ཚང་བང་གི་ ེང་ ་མེ་ཡོད་མེད་ ་ི ེས་ ་
་བ་འ ོ་བ་དང་ ོག་པར་མཐོང་བ་དག་ལས་མ ན་དཔེ་གཞན་དགོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །མ ན་དཔེ་ཚང་
བང་གི་ ེང་ ་མེ་ འི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་གི་འ ེལ་པ་ངེས་པ་དེ་བཞིན་ ་ མ་པས་དབེན་པའི་ས་ ོགས་ ་ མ་པ་
ཡོད་ན་དམིགས་པར་རིགས་པ་ལས་མི་དམིགས་པའི་ ིར་ན་ མ་པ་མེད་དོ། །དཔེར་ན།

ོན་གནས་ཁང་ན་ ལ་

ཡོད་ན་དམིགས་པར་རིགས་པ་ལས་མ་དམིགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བ ོད་པ་ ་ ་དེ། དེ་ནི་ མ་པ་མེད་པའི་ཐ་ ད་
བ བ་པ་ལ་མ ན་དཔེར་འ ར་བ་དེའི་ ིར།

ངས་ཅན་ ིས་འཇིམ་པའི་ ས་ན་ མ་པ་མེད་པའི་དོན་ བ་ ང་།

རང་གི་ བ་མཐའ་ངན་པ་ལ་ཞེན་པའི་དབང་གིས་འཇིམ་པའི་ ས་ན་ མ་པ་མེད་པའི་ཐ་ ད་མ་ བ་པ་དེ་ལ་འཇིམ་
པའི་ ས་ན་ མ་པ་མི་དམིགས་ན་ མ་པ་མེད་དོ་ཞེས་ ་མཚན་ཉེ་བར་བ ན་པའི་ ོ་ནས་འཇིམ་པའི་ ས་ན་ མ་
པ་མེད་པའི་ཐ་ ད་ལ་ ོངས་པའི་ ངས་ཅན་ལ་ མ་པ་མེད་པའི་ཐ་ ད་ཙམ་ བ་པར་ ེད་དེ། དཔེར་ན།

་ ེད་

པར་ ེད་པར་བ ོད་ཅིང་ཁས་ལེན་པ་(༡༩༣ན)ལ་ཕའི་དོན་ བ་ ང་། ཐ་ ད་མ་ བ་པ་ལ་ ་ ེད་པར་ ེད་པའི་
ིར་ཕ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཕའི་ཐ་ ད་བ ན་པ་བཞིན་ནོ། །
དེ་བཞིན་ ་མི་ ང་བ་མི་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་ལ་ཡང་ཤེས་པར་ ་ ེ། མ ན་ ི་གཞི་འདིར་ཤ་ཟ་ཡོད་
པར་ངེས་པའི་ ་མཚན་མེད་པའི་ ིར། ཤ་ཟ་ ང་མི་ ང་མ་དམིགས་པས་ཤ་ཟ་ཡོད་པའི་ཐ་ ད་ཙམ་འགོག་པ་ལ་
གས་ ་འ ར་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ་ ེད་པར་ ེད་པ་མ་ཡིན་པར་བ ོད་ཅིང་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཕ་ཉིད་ ི་ཐ་ ད་
འ ང་བ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོ་ག ང་ངོ་། །
གཉིས་པ་དེ་དག་གིས་ བ་པའི་དོན་བ ་བ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། གང་གི་ ིར་འ ས་ ་དང་
མི་དམིགས་པའི་ གས་ནི་དེ་ ་ ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། རང་གིས་ཚད་མས་ངེས་པར་ བ་པར་མ་ཡིན་པའི་ ོག་ ར་
ི་གོ་ ་ཐམས་ཅད་ནི་གོ་ ་བདག་ཉིད་དང་འ ེལ་པའི་ བ་པར་ ེད་པ་མི་འ ལ་པ་གཞན་ལ་བ ོས་ནས་གོ་
དགོས་པའི་ ིར། མངོན་ མ་ ི་ ལ་ ་ ར་པ་མ་ཡིན་པའི་ ོག་ ར་ བ་ ེད་ ་ི ཚད་མ་ནི་ ེས་ ་དཔག་པའི་
ཚད་མ་ལས་གཞན་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚད་མ་མངོན་ མ་གཅིག་ ར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། ོད་པ་དང་། དེའི་ལན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན་དག ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། གཞན་ ་རོལ་མཛས་པ་བ་དག་ཚད་མ་ག མ་ལ་སོགས་པའི་
ངས་མི་འཐད་པ་རིགས་པ་དང་ ན་པར་བསམས་ནས་མངོན་ མ་མ་ཡིན་པའི་ ེས་ ་དཔག་པ་ཞེས་ ་བའི་
ཚད་མ་མེད་དེ།

ོད་འདོད་པའི་ ེས་དཔག་དེ་ནི་ ི་མཚན་ལ་རང་མཚན་ ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་འཛན་པའི་ ིར་དང་།

དེ་བཞིན་ ་(༡༩༣བ)འ ས་ འི་གཏན་ཚགས་འགའ་ཞིག་ ང་དོན་ལ་མི་གནས་པར་མཐོང་ ེ།

ལ་འགའ་ཞིག་

བ་ལང་གི་ ི་བ་ལས་ ང་ ེ་བར་མཐོང་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེའི་ལན་བཤད་པ་ལ། གཞན་ ི་ཁས་ ངས་ལ་བ ེན་ནས་ ེས་དཔག་ཚད་མར་བ བ། ཚད་མའི་
མཚན་ཉིད་ཚང་བར་མ ངས་པས་ ེས་དཔག་ཚད་མར་བ བ་པ1འོ།

།ས་བཅད་འདིའི་ག ང་འ ེལ་བཅད་

མཚམས་གསལ་པོར་མི་ ང་བས་ད ད་པར་ །
དང་པོ་ལ། མདོར་བ ན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཞེས་ཟེར་བ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ེས་ ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ནི་རིགས་
པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར་ཚད་མ་དང་། གཅིག་ཤོས་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ ི་དང་ ེ་ ག་ མ་པར་བཞག་པ་ཁས་
ངས་པས་ ེ་ ག་བ བ་པས་ ི་འ བ་པའི་རང་བཞིན་ ི་གཏན་ཚགས་དང་། ངག་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་ གས་
ལས་གཞན་ ད་ ་ི ོ་ ོགས་པར་ ེད་པའི་འ ས་ འི་གཏན་ཚགས་ཁས་ལེན་པའི་ ིར་དང་།

མ་མཐོང་བའི་

གས་ལས་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་སོགས་འགའ་ཞིག་འགོག་པར་ ེད་པ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚགས་ཁས་ལེན་པའི་
ིར། ཚད་མ་གཞན་ ེས་ ་དཔག་པ་ནི་ ིད་པ་ཉིད་ ་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། གཏན་ཚགས་ལ་བ ེན་ནས་ ེས་དཔག་ཚད་མར་བ བ། མངོན་ མ་དང་
མ ངས་པས་ ེས་དཔག་ཚད་མར་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། གཏན་ཚགས་དང་པོ་ ས་པར་བཤད་པ། གཏན་ཚགས་ ི་མ་གཉིས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ཤེས་པའི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།

་རོལ་མཛས་པ་བ་དེ་ཡིད་ ་ི ཤེས་པའི་གསལ་བའམ་ ེ་

ག་འགའ་ཞིག་རང་གི་ ལ་ལ་འ ག་པ་ལ་བ ་བས་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་དང་།

དབང་(༡༩༤ན)པོ་ལ་བ ེན་པའི་

ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་ ལ་ལ་མི་བ ་བས་ཚད་མ་དག་ ་དམིགས་ཤིང་ཤེས་ནས་ཇི་ ར་ཉེ་བར་བ ན་པའི་ ལ་ལ་
འ ག་པ་མི་འ ལ་པར་ ་བའི་ ིར་ ་མངོན་ མ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡིན་ ི།

ེས་ ་དཔག་པ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ཚད་མ་དེའི་མཚན་ཉིད་མི་བ ་བས་མངོན་ མ་ཁོ་ན་ལ་ བ་པར་ ་བ་ནི་ཁས་ ངས་དང་འགལ་ཏེ། མི་བ ་
བར་ཆོས་མ ན་པར་མཐོང་བ་ལས་ཇི་ ར་མི་བ ་བའི་ གས་ལས་མངོན་ མ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ ་
བ བས་པ་དེ་ནི་ ེས་ ་དཔག་པར་ ་བ་ལས་མ་འདས་པའི་ ིར་དང་།

ེས་ ་དཔག་པར་ ་བ་ཡང་ ེས་ ་

དཔག་པའི་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ ེས་ ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ན་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ ལ་ ་ ས་
པ་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་མི་བདེན་པས། མི་བ ་བའི་ གས་ལས་མངོན་ མ་ཚད་མར་བ བས་པས་ཅི་ ་ཞེས་
ོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ག ང་ངོ་། །
ེས་ ་དཔག་པ་ཚད་མ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ ་རོལ་མཛས་པ་བ་ ོད་ལ་མ་ བ་པའི་ ིར། ལ་ཅན་གང་གིས་དོན་

ཐོབ་པ་དང་གོམས་པའི་དབང་གིས་ ལ་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ཤེས་པའི་ ེ་ ག་གམ་གསལ་བ་ མས་ཁོ་ན་ཚད་
མའམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འ ར་ ི། དེ་ལས་མ་གཏོགས་པར་ ེས་ ་གཞན་ ི་མངོན་ མ་ལ་བ ན་ ་མེད་པའི་
ཤེས་པའི་ ེ་ ག་ ང་ཟད་ ང་ཚད་མའམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་མི་འ ར་ལ།

གཞན་དང་རང་གི་ ད་ལ་ཡོད་པའི་

ཤེས་པའི་ ེ་ ག་དེ་ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ ེས་ ་འ ོ་བ་དང་ ོག་པ་མེད་པའི་ ིར། ཚད་མ་དང་ཚད་
མ་མ་ཡིན་པར་མཚན་པར་ ་བ་མ་ཡིན་པར་འ ར་རོ། །འདོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན།

ང་(༡༩༤བ)འཕེན་དེ་དག་གིས་

ང་ ེས་ ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་དོན་དེ་གཞན་ལ་ ོན་པའི་ཐ་ ད་ ་ ེད་པར་མི་དབང་བར་འ ར་ཏེ།
ེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཐ་ ད་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་ཅིང་། དེ་ ོགས་པའི་ཐབས་ ེས་ ་དཔག་པ་མེད་
པའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར། གཞན་ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་ལ་འ ག་པའི་ཡན་ལག་ ་ཚད་མ་དང་ཚད་
མ་མ་ཡིན་པ་ཉེ་བར་ ོན་པའི་བ ན་བཅོས་ ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །གལ་ཏེ། ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་
ཡིན་པ་ཉེ་བར་ ོན་པའི་བ ན་བཅོས་ ེད་པར་ཁས་ལེན་ན་ཡང་འགལ་ཏེ།

ང་འཕེན་རང་གིས་ཚད་མ་དང་ཚད་

མ་མ་ཡིན་པ་ཉེ་བར་ ོན་པའི་བ ན་བཅོས་ ་ི འ ག་པ་ལ་རང་ཚག་གིས་ཅོ་འ ི་བར་ ེད་པ་ཡིན་ཏེ། མངོན་ མ་
ཚད་མ་ཡིན་ལ། ེས་ ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་གཞན་ ིས་ཁོང་ ་ ད་པར་ ་བའི་དོན་ ་ཚད་མ་དང་ཚད་
མ་མ་ཡིན་པར་ ོན་པའི་བ ན་བཅོས་ ང་ ེད་ལ་ ེས་ ་དཔག་པ་ཡང་འདོར་རོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་མི་རིགས་པའི་
ིར་ཏེ།

ེས་ ་དཔག་པ་དེ་ ོང་ན་ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ཉེ་བར་ ོན་པའི་བ ན་བཅོས་ལ་འ ག་པ་

འ ས་ ་མེད་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །དེ་དག་གིས་ནི་ཚད་མ་དང་། གཅིག་ཤོས་ ི་བཞག་དང་ཞེས་པའི་གཏན་
ཚགས་དང་པོའ་ག ང་བ གས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཆོས་མཆོག་གིས་སོ། །
གཉིས་པ་གཏན་ཚགས་ ི་མ་གཉིས་ ་ི དོན་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། གཏན་ཚགས་གཉིས་པའི་དོན་བཤད་པ།
གཏན་ཚགས་ག མ་པའི་དོན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ས་ཉིད། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། གལ་ཏེ།

ས་ཉིད་ ོ་ཡིན་པས་ ས་མངོན་ མ་ ིས་ ོགས་

པ་ན་ ོ་ཡང་མངོན་(༡༩༥ན) མ་ ིས་ ོགས་ ས་པས་ ོན་མེད་ཅེ་ན།

ས་ཉིད་ནི་ ོ་ དང་ད ེར་མེད་མ་ཡིན་ཏེ།

ས་དེ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ ང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ ོའ་ མ་པར་བ གས་པ་ལ་ ོ་གཞན་ནམ་མ་ཡིན་
ཅེས་ཐེ་ཚམ་ཟ་བའི་ ིར་རོ།

།དེས་ན་ཐེ་ཚམ་ ་ ར་པའི་ ོའ་ མ་པར་བ གས་པ་དེ་ ེས་ ་གཞན་ ི་ ད་དང་

འ ེལ་པ་ནི་ཐ་མལ་པའི་ ེས་ ་ཙམ་ ིས་མངོན་ མ་ ་མི་ ོགས་སོ།

། ེས་ ་ ད་པར་ ་འཕགས་པ་འགའ་

ཞིག་གིས་གཞན་ ི་ ས་སེམས་གཉིས་ལ་ག ང་བའི་ཚའང་ ས་སེམས་ཐ་དད་ ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ།

།དེས་ནི་

གཞན་ ོ་དག་ནི་ ོགས་ ིར་ཡང་ཞེས་པའི་གཏན་ཚགས་གཉིས་པའི་ག ང་བ གས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཆོས་མཆོག་

གིས་སོ། །
གཉིས་པ་གཏན་ཚགས་ག མ་པའི་དོན་བཤད་པ་ནི། འདི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ་རོལ་མཛས་པ་བ་འདི་
མ་མཐོང་བའི་གནས་ བས་འགའ་ཞིག་ ་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་དགག་པའི་ཐ་ ད་ ེད་པ་ཡང་མངོན་ མ་
ིས་ནི་ ་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོའ་མངོན་ མ་ནི་ག ང་དོན་ ི་ ས་པས་བ ེད་པ་ལ་བ ོས་པས་ ོད་
མེད་པར་འདོད་པའི་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པ་ནི་དབང་པོའ་མངོན་ མ་དེའི་ ལ་ཉིད་ ་འགལ་བའི་ ིར་ཏེ།
དབང་པོའ་མངོན་ མ་ག ང་དོན་ ི་ ས་པ་ལ་མི་བ ོས་པར་འདོད་ན་ནི་བར་ཆོད་པ་དང་ཐག་རིང་པོ་ལ་སོགས་
པ་ན་གནས་པའི་དངོས་པོ་ལས་ ང་ ེ་བར་ཐལ་ཏེ།

དངོས་པོར་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ།

།དེའི་ ིར་གཏན་

ཚགས་ལས་དགག་པ་ ོགས་པ་ནི་ ེས་ ་དཔག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཆོས་མཆོག་གིས་སོ། །
གལ་ཏེ། འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའི་མངོན་ མ་ལོག་པ་ལས་(༡༩༥བ)མངོན་ མ་དེ་ཉིད་ ས
ི ་
འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་མེད་པར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

མངོན་ མ་དེ་ལོག་པས་མེད་པ་ཡང་

ཡིན་ལ། མངོན་ མ་དེས་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་ ོགས་སོ་ཞེས་ ང་ ་བ་འདི་ནི་རང་ཚག་ ་
མས་ ི་མ་ཉམས་པར་ ས་སོ། །མངོན་ མ་དེ་ལོག་ན་ནི་ཡང་ཚད་མ་གང་ལས་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་སོགས་མེད་དོ་
ཞེས་ ་བར་འ ར་ཏེ། ཚད་མ་གང་གིས་ ང་འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་སོགས་མེད་པར་ངེས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཅི་ ེ་
ཡང་ངེས་པ་ཡོད་ཅེ་ན། འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་སོགས་མེད་པར་ངེས་པ་ཡོད་ན་ཡང་ངེས་པ་དེ་ཉིད་ལ་མི་འ ལ་པའི་མི་
དམིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་ཡིན་པའི་ ིར།

ངེས་པ་དེ་ནི་དེ་ཉིད་ལས་མི་འ ལ་པའི་མི་དམིགས་པ་དེས་

འཇིག་ ེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་མེད་པར་བ བ་པའི་ གས་ཉིད་ལས་ཡིན་ ི། མངོན་ མ་ ིས་ནི་མ་
ཡིན་ནོ།

།དེས་ན་ གས་ཁས་ལེན་པ་ ོད་ ས
ི ་ ེས་ ་དཔག་པ་ཡང་ཁས་ ང་བར་ འོ་ཞེས་ཆོས་མཆོག་གིས་

སོ། །
གལ་ཏེ།

་ ིན་ ི་ ས་ ོ་སངས་བ བ་པ་ ས་ གས་འགའ་ཞིག་ལས་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ཐོབ་པས་

མི་བ ་བ་ཡིན་ ང་།

ལ་ག མ་དེའི་རང་བཞིན་ཅན་ ིས་ གས་ལས་ ེས་པའི་མི་བ ་བ་ཡང་འ ལ་པ་མཐོང་

བའི་ ིར་ གས་ཐམས་ཅད་ཡིད་བ ན་ ་ ང་བ་མེད་ལ།

འོན་ ང་འགའ་ཞིག་ གས་པ་ན་ཐོབ་པའི་མི་བ ་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ་རོག་དང་ཏ་ལའི་ ལ་ ་ ་མཚན་འགའ་ཞིག་ལས་མི་བ ་བ་ཡིན་ ི། གནས་ལ་ཡིད་བ ན་ ་
མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན།

་ ིན་ ི་ ས་ ོ་སངས་བ བ་པ་ལ་ ལ་ག མ་ཚང་ཡང་བ བ་ འི་ཆོས་ལ་འ ལ་པའི་

་མཚན་ ིས་(༡༩༦ན) གས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་བ ན་ ་མེད་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

་ ིན་ ི་ ་ཡིན་པས་ ོ་

སངས་དེའི་རང་བཞིན་མ་མཚན་པའི་ ིར་ཏེ། དེ་ ར་བ བ་པ་ལ་ ལ་ག མ་མ་ཚང་བའི་ ིར། དེའང་ ོགས་

ཆོས་ བ་ཅིང་ གས་བ བ་ འི་ཆོས་དང་བདག་གཅིག་པའམ།

དེ་ལས་ ང་བའི་རང་བཞིན་ ་འ ེལ་པའི་ ལ་

ག མ་ཚང་བ་ནི་ཡང་དག་པའི་ གས་ ་ི མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ།

ལ་ག མ་ཚང་བའི་ གས་དེ་ལ་ནི་བ བ་ ་

བ བ་པ་ལ་འ ལ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གས་དང་ གས་ཅན་འ ེལ་བས་ གས་ཅན་དེ་མེད་ན་ གས་རང་གི་ངོ་
བོ་མེད་པར་འ ར་དགོས་པའི་ ིར་རོ།

།དེས་ནི་འགའ་ཞིག་འགོག་པར་ ེད་ ིར་ཡང་ཞེས་བཤད་པའི་གཏན་

ཚགས་ག མ་པའི་ག ང་བ གས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཆོས་མཆོག་གིས་སོ། །
གཉིས་པ་མངོན་ མ་དང་མ ངས་པས་ ེས་དཔག་ཚད་མར་བ བ་པ་ལ། མདོར་བ ན་པ་དང་།

ས་པར་

བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འདི་ ར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། མངོན་ མ་དང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་ནི་ ེས་ ་དཔག་པ་ཡང་
ཚད་མར་ཁས་ ངས་པར་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ ར་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ཡང་ནི་འ ག་ ལ་ ི་དོན་མེད་ན་མི་
འ ང་བ་ལས་འ ག་ ལ་ཐོབ་པར་གནས་པ་ན་ཚད་མ་ཉིད་ ་བ ོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་ ་བ བ་ འི་ཆོས་དང་
འ ེལ་པ་ཡི་ནི་རང་བཞིན་ཅན་ ི་ གས་དེ་ ེས་ ་དཔག་པ་དེའི་ ་མཚན་ཡིན་པས་ནི་མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་
དཔག་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་འ ག་ ལ་ཐོབ་པའི་ཚད་མར་མ ངས་སོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ནི།

མངོན་ མ།

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།

དབང་པོའ་མངོན་ མ་ཡང་འ ག་

(༡༩༦བ) ལ་ ི་དོན་ལ་མི་བ ་བ་ཉིད་ལས་ཚད་མར་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། འ ག་ ལ་ལ་མི་བ ་བ་ཡང་དབང་པོའ་
མངོན་ མ་དེ་ལས་འ ག་ ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཐོབ་པའི་ ིར་ཏེ། ག གས་ལས་གཞན་ ་ལས་ ང་བའི་མངོན་
མ་ནི་ག གས་ལས་མ་ ང་བའི་བདག་ཉིད་ ་ཡོད་པའི་མངོན་ མ་དེ་ནི་ག གས་དེ་ལ་ངེས་པར་མི་བ ་བ་མི་
རིགས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། ོད་པ་དང་། དེའི་ལན་གཉིས་སོ། །
དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། མངོན་ མ་ ིས་འ ག་ ལ་ ི་དོན་
ལ་མི་བ ་བ་ནི་འ ག་ ལ་ ི་དོན་མེད་ན་མི་འ ང་བ་ལས་མ་ཡིན་ ི།

འོན་ ང་འ ག་ ལ་ ི་དོན་མཐོང་བ་

ལས་ཡིན་ནོ། ། ེས་ ་དཔག་པ་ནི་དོན་ ང་ཟད་ ང་མ་མཐོང་བའི་ ིར་དོན་ཐོབ་ ེད་མ་ཡིན་ལ། དེའི་ ིར་ ེས་ ་
དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེའི་ལན་བཤད་པ་ལ། ལན་དངོས། དེ་དག་གིས་ བ་པའི་དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། དོན་མཐོང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། དོན་མཐོང་ཞེས་པ་དེ་ཡང་དོན་ལ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་

ནམ། ཤེས་པ་ལ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན།

ོགས་དང་པོ་ ར་དོན་ལ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དོན་

ཐམས་ཅད་མཐོང་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར། མངོན་ མ་ ་འ ར་ལ། དེ་ ར་ན་དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་
ཡིན་པའི་ ིར། དོན་ཐམས་ཅད་དོན་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་མཐོང་བར་འ ར་རོ། ། ོགས་གཉིས་པ་ ར་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་
པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དོན་དང་ཤེས་པ་འ ེལ་པ་མེད་པར་ ོད་འདོད་པས། ཇི་ ར་ན་མཐོང་བ་ཞེས་ ་བའི་
མངོན་ མ་(༡༩༧ན)གཞན་ཡོད་ན་དེ་དང་འ ེལ་པ་མེད་པའི་དོན་གཞན་ངེས་པར་འ ར་ཏེ་མི་འ ར་རོ།
ཡང་མངོན་ མ་ ིས་དོན་མཐོང་བའི་ ིར་དོན་ཡོད་པར་ བ་བོ་ཞེ་ན།

།ཅི་ ེ་

གང་ ་མཐོང་བ་ཞེས་ ་བ་འདི་དོན་དང་

ཤེས་པ་ཅི་ཞིག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ཅེས་དེ་ཉིད་ལ་བ ལ་ཞིང་བ ག་པར་ ེད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ ེ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་དག་གིས་ བ་པའི་དོན་བ ་བ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། མངོན་ མ་དང་དོན་མེད་
ན་མི་འ ང་བར་འ ེལ་པ་ལས་དོན་ལ་ཚད་མར་འ ར་བ་དེའི་ ིར། མངོན་ མ་ ི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ལས་དོན་ཡོད་
པར་འདོད་པས་མངོན་ མ་ ི་ཤེས་པ་དོན་དེ་དང་འ ེལ་པར་བ ོད་པར་ ་བ་ཡིན་ལ།

ལ་དང་ ལ་ཅན་མེད་ན་

མི་འ ང་བའི་འ ེལ་པ་དེ་ནི་འ ས་ འི་ གས་དང་། རང་བཞིན་ ི་ གས་དག་གིས་བ ེད་པའི་ ེས་ ་དཔག་པ་
ལ་ཡང་མ ངས་པའི་ ིར།

ེས་ ་དཔག་པ་ནི་ཚད་མ་ འི ི་མཚན་ཉིད་མི་བ ་བ་དང་ ན་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར་

ེས་ ་དཔག་པ་ཚད་མར་ བ་བོ། །ཞེས་ ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོའའོ། །
ག མ་པ་དབང་པོ་ ོན་པོའ་དོན་ ་རིགས་པའི་ཐིགས་པས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ནི། ཡང་དག ཅེས་པ་ལ་
སོགས་པ་ ེ། ཚད་མའི་ ངས་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་བསལ་བའི་ཆེད་ ་གཞལ་ ་ཡང་དག་པའི་དོན་ཐོབ་པ་ལ་བ ་
བ་མེད་པ་ཅན་ ི་ཤེས་པའི་ ེ་ ག་གམ། གསལ་བའི་ད ེ་བ་ནི་ མ་པ་གཉིས་ཏེ། རང་གི་གཞལ་ ་གསལ་བར་
འཇལ་བའི་མངོན་ མ་དང་ གས་བ ང་ཞིང་འ ེལ་པ་ ན་པའི་ ེས་ ་དོན་དཔག་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཡོད་པའི་
ིར་རོ། །
དེ་ ར་ད ེ་བ་བ ན་པའི་དགོས་པ་ནི། གསལ་བའི་ད ེ་བ་བ ན་ན་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་བ ན་
པར་ ས་ །ི དེའི་ད ེ་བ་མ་བ ན་ན་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་(༡༩༧བ) བ་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་མི་བ ་བ་
དེ་གསལ་བ་སོ་སོ་ལ་ཡོད་པར་ ་མི་ ས་སོ། །དེའི་ ིར་ ངས་ ི་ད ེ་བ་བ ན་པ་ནི་མཚན་ཉིད་བ ན་པའི་ཡན་
ལག་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །དང་ཞེས་པའི་ ་ནི་མངོན་ མ་དང་ ེས་དཔག་མ ་མ ངས་པར་ ད་པ་ཡིན་ཏེ། མངོན་ མ་
ནི་དོན་མེད་ན་མི་འ ང་བའི་ ིར།

དོན་དང་ ད་པར་ ེད་པས་ཚད་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ ་ ེས་ ་དཔག་པ་ཡང་

དོན་མེད་ན་མི་འ ང་བའི་ ིར། ཡོངས་ ་གཅོད་པའི་དོན་དང་ ད་པར་ ེད་པས་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ན་པའི་
ིར་རོ་ཞེས་ ོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ག ང་ངོ་། །

དེ་ ར་ན་ ས་པ་དང་། འ ིང་དང་། མདོར་བ ས་པ་ག མ་ ི་ཚད་མའི་ ངས་དང་ ོད་ ལ་ལ་ལོག་པར་
ོག་པ་དགག་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
ག མ་པ་མངོན་ མ་དང་འ ས་ ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་དགག་པ་ལ། མངོན་ མ་དང་དེའི་གོལ་ས་བཤད་པ།
མངོན་ མ་ ི་འ ས་ ་བཤད་པ། གཞན་འདོད་པའི་མངོན་ མ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། མངོན་ མ་ཡང་དག་བཤད་པ། མངོན་ མ་ ར་ ང་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད་བཤད་པ། མཚན་གཞིའི་ད ེ་བ་བཤད་པ།

ལ་ ་ ོག་པའང་ངོ་བོ་ལ་རང་རིག་པར་

བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་འགོད་པ། ེ་བ ན་མཛད་པས་མདོའ་དོན་ཇི་ ར་འཆད་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།
མིང་དང་རིགས་སོགས་ ོར་བ་ཡི། །
ོག་པ་དང་ ལ་མངོན་ མ་མོ། །
ཞེས་ ་བ་ག ངས་ཏེ།

ོག་པ་དང་ ལ་ཞིང་འ ལ་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ནི་མངོན་ མ་མོ་ཞེས་ འོ། ། ོག་པ་ཇི་

་ ་དང་ ལ་ཅེ་ན།

་ ིན་ཅེས་པ་ ་ ་འདོད་ ལ་བའི་མིང་དང་། བ་ལང་ཞེས་པ་ ་ ་རིགས་བ ོད་པའི་ ་

དང་། བ་ལང་དཀར་པོ་ཞེས་པ་ ་ ་ཡོན་ཏན་བ ོད་པའི་ ་དང་། འཚད་པ་ཞེས་པ་ ་ ་ ་བའི་ ་དང་། ེས་ ་
ད ག་པ་ཅན་ཞེས་པ་ ་ ་ ས་བ ོད་པ་ལ་(༡༩༨ན)སོགས་པའི་ ་ མས་ལས་རང་རང་གི་བ ོད་ འི་དོན་ལ་
བ ་ ོར་ཞིང་ ར་བ་ ར་ ་དོན་འ ེས་ ང་ ་འཛན་པའི་ ོག་པ་དང་ ལ་བའོ་ཞེས་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ ི་ ང་
པོས་མངོན་ མ་ ོག་པ་དང་ ལ་བའི་དམ་བཅའ་ཙམ་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་དོན་ཇི་ ར་འཆད་པའི་ ལ་ལ།

ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་

པར་བཤད། བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ིས་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད། མདོར་བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་
རིགས་ཐིགས་ ས
ི ་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ལ་མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན།

ོག་པ་དང་ ལ་ཞིང་མ་འ ལ་པའི་ཤེས་པའོ། །དེ་ལ་

ོག་ ལ་ ིས་ ེས་དཔག་ལ་སོགས་པ་ ོག་པ་མངོན་ མ་ ར་ ང་གི་ཚགས་ མས་སེལ་བར་ ེད་ལ།

མ་

འ ལ་པས་ནི་ ་ཤད་འཛག་ ང་སོགས་འ ལ་ ་བཞིས་བ ེད་པའི་ ོག་མེད་མངོན་ མ་ ར་ ང་ མས་སེལ་

བར་ ེད་དོ། ། ོག་པ་ཐམས་ཅད་འ ལ་པ་ཡིན་པའི་ ིར་མ་འ ལ་པ་ ོས་པ་ཉིད་ ིས་ ོག་པ་བསལ་བ་མ་ཡིན་
ནམ།

ོག་པ་ལ་ ོས་པས་ཅི་ ་ཞེ་ན། བདེན་མོད་ ི། འོན་ ང་ ེ་ ག་པ་དང་རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་སོགས་པ་

དབང་པོའ་མངོན་ མ་ མས་རིགས་སོགས་ ས་ལ་ ར་ནས་འཛན་པའམ། མིང་དང་དོན་བ ེས་ནས་འཛན་པར་
་བ་བསལ་བའི་ ིར་ ོག་ ལ་ ོས་པར་མཛད་དེ།
ཇི་ ད་ །
མིང་དང་རིགས་སོགས་ ོར་བ་ཡི། །
ོག་པ་དང་ ལ་མངོན་ མ་མོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། ཇི་ ད་བཤད་པའི་ལོག་ ོག་བསལ་བར་བཞེད་ནས་མཚན་ཉིད་འདི་མཛད་པ་མ་ཡིན་ན་ནི། མིང་དང་
རིགས་སོགས་ ོར་བའི་ ོག་པ་དང་ ལ་བ་ཙམ་མངོན་ མ་ ་བ ོད་པར་མི་རིགས་ཏེ། བ ་ལ་མ་(༡༩༨བ) ང་
བའི་ ིས་པའི་ ོག་པ་ཡང་མངོན་ མ་ ་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་ཏེ།

མིང་དང་རིགས་སོགས་ ོར་བའི་ ས་པ་

མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཅིའི་ ིར་ ོན་འདིར་འ ར་ཞེ་ན། ེ་ ག་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་རིགས་ ས་ལ་ ར་ནས་
འཛན་པ་ ོག་པའི་མཚན་ཉིད་ ་འདོད་ཅིང་།

དབང་ཤེས་ ང་དེའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ ོག་པར་ ་བ་བསལ་བར་

བཞེད་ནས་མིང་དང་རིགས་སོགས་ ོར་བ་ ོག་པའི་མཚན་ཉིད་ ་གཞན་ངོར་ཁས་ ངས་ནས་མངོན་ མ་དེ་ ་
འི་ ོག་པ་དང་ ལ་བར་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །འོ་ན་ ན་ལས་བ ས་ནས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་འདི་བ ་ལ་མ་
ང་བའི་ ོག་པ་ལ་ བ་ཆེས་པར་ཅི་ ར་མི་འ ར་ཞེ་ན།

ཁོ་བོ་ཅག་ ར་ན་ གས་ལ་ ོས་པའི་མ་འ ལ་པས་

སེལ་བའམ། ཡང་ན་དངོས་ ་རིགས་སོགས་ ོར་མི་ ས་ ང་དེའི་རིགས་ཅན་ཡིན་པས་ ོག་ ལ་ཉིད་ ིས་སེལ་
བས་ཉེས་པ་འདི་མེད་དོ། །
དེ་ ་མོད་ ་ི མ་འ ལ་པ་ ོས་པས་བསལ་ ་གང་ཞིག་སེལ་བར་ ེད་ཅེ་ན། མ་འ ལ་པ་ ོས་པའི་བསལ་ འི་
གཙ་བོ་ནི་ ོག་མེད་འ ལ་ཤེས་ མས་ཡིན་ཏེ།
མ་ངེས་ལས།
རབ་རིབ་དང་། ར་ ་བ ོར་བ་དང་། ར་ གས་པ་དང་། འ གས་པ་ལ་སོགས་པས་འ ལ་པར་མ་
བ ེད་ཅིང་། ཞེས་དང་།
མདོ་ལས།

མངོན་ མ་ ར་ ང་རབ་རིབ་བཅས། །
ཞེས་སོགས་དངོས་ ་བསལ་ ་རབ་རིབ་སོགས་ ིས་བ ེད་པའི་ ོག་མེད་མངོན་ མ་ ར་ ང་ མས་བ ན་
ནས་ གས་ལ་སེལ་ ེད་མ་འ ལ་པ་བ ན་པའི་ ིར་རོ། །
འོ་ན་མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་འདི་མདོ་ ེ་པ་ཁོ་ནའི་དབང་ ་ ས་པའམ།

མ་པར་ཤེས་པ་ ་བའི་ གས་

ལའང་ ེས་ ་འ ོ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ཅེ་ན།
ོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ།
མ་པར་ཤེས་པ་ ་བ་ལ་ནི་བག་ཆགས་བ ན་པ་དང་མི་བ ན་པ་དག་གིས་ མ་པར་འཇོག་པ་
(༡༩༩ན)མཐོང་ལ། འདིར་དོན་མེད་ན་མི་འ ང་བ་ལས་ཞེས་དེ་ ་ ་ལ་སོགས་པ་ག ངས་པ་ནི་ ི་
རོལ་ ི་དོན་ ི་ ལ་ཉིད་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ ོག་ ལ་ནི་གཉིས་ཀའི་ བས་ ་ཡང་མངོན་ མ་ལ་ ེས་ ་འ ོ་བར་བཞེད་ཅིང་། མངོན་ མ་ ོག་ ལ་མ་
འ ལ་པ་ཞེས་པའི་མ་འ ལ་པའི་དོན་ནི་ག ང་དོན་ ི་དངོས་པོ་ཇི་བཞིན་ ང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་
བའི་ ལ་ལ་མི་འཐད་པས། ག ང་འདིས་མདོ་ ེ་པ་ཁོ་ནའི་དབང་ ་ ས་པའི་མཚན་ཉིད་བ ན་ལ།

མ་པར་

ཤེས་པ་ ་བའི་ གས་ལ་བག་ཆགས་བ ན་པ་ལས་ ང་བ་ཙམ་མ་འ ལ་པའི་དོན་ ་འདོད་དེ།
ཇི་ ད་ །
བག་ཆགས་བ ན་པའི་ ིར་འཁོར་བ་ཇི་ ིད་བར་མི་འ ལ་བར་ ེས་ ་འ ེལ་བ་ནི་ཐ་ ད་ལ་མི་བ ་
བ་ལ་བ ོས་ནས་འདིར་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །ཞེས་བཞེད་དོ། །
རང་གི་ གས་ནི།

མ་པར་ཤེས་པ་ ་བའི་ གས་ལ་ཡང་ ོག་པ་དང་ ལ་ཞིང་མ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་མངོན་

མ་ ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། མ་པར་ཤེས་པ་ ་བའི་ག ང་ལས།
ཡང་དག་མ་ཡིན་ ན་ ོག་ནི། །
སེམས་དང་སེམས་ ང་ཁམས་ག མ་པ། །ཞེས་དང་།
མཆོག་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པ་འ ལ་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་གི་ གས་ལ་ ་རོལ་མཐོང་
བའི་ཤེས་པ་ ོག་ ལ་མ་འ ལ་པ་ཇི་ ར་ཡིན་ཅེ་ན།

ོན་མེད་དེ། འདིར་ ོག་ ལ་ ོས་པ་གཉིས་ ང་གི་ཡང་

དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ན་ ་ ོག་པ་སེལ་བ་མ་ཡིན་ ི། ཇི་ ད་བཤད་པའི་ ་དོན་འ ེས་ ང་གི་ ོག་པ་སེལ་བའི་
ིར་དང་།

མ་པར་ཤེས་པ་ ་བས་ ང་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ ་དོན་འ ེས་ ང་ ་འཛན་པའི་ ོག་པས་

དབེན་པར་འདོད་པའི་ ིར་རོ། །(༡༩༩བ)མ་འ ལ་པའི་དོན་ཡང་རབ་རིབ་ལ་སོགས་པའི་འ ལ་ ས་མ་བ ེད་པ་
ཙམ་ལ་རིགས་པའི་དབང་ ག་དག་གིས་བཤད་ལ།

དེ་ཙམ་ ི་མ་འ ལ་པ་ནི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་བ་དག་གིས་

ང་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ལ་འདོད་པའི་ ིར་དང་། དོན་དམ་པར་གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་འ ལ་པར་བསམས་ནས་
མཆོག་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་འ ལ་པར་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་བཤད་པ་ལ། མངོན་ མ་ ོག་པ་དང་ ལ་བའི་ བ་ ེད་དགོད། མངོན་ མ་ ོག་པ་
ཡིན་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ། རང་རིག་ལ་བ ེན་ནས་མངོན་ མ་ ོག་ ལ་ ་བ བ། རང་མཚན་ ང་བས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་
པའོ། །
དང་པོ་ནི།

མངོན་ མ་ ོགས་དང་ ལ་བར་ནི། །

མངོན་ མ་ཉིད་ ིས་འ བ་པར་འ ར། །
ན་ ི་ མ་ ོག་ཡིད་བ ེན་ཅན། །

སོ་སོ་རང་གིས་རིག་ ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ན་ལས་བ ས་ལས་མངོན་ མ་ ོག་པ་དང་ ལ་བའི་དམ་བཅའ་ཞིག་བ ན་ནས་ ོག་ ལ་ ི་

བ་ ེད་མ་ག ངས་པའི་ ིར།

བ་ ེད་མེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན། མངོན་ མ་ཆོས་ཅན། ོག་པ་དང་ ལ་བ་ནི་རང་

རིག་མངོན་ མ་ཉིད་ ས
ི ་འ བ་པར་འ ར་ཏེ།
ཉམས་ ་ ོང་བའི་ ིར་ཏེ།

་དོན་འ ེས་ ང་མི་ ང་མི་ ང་བའི་ཤེས་པར་རང་རིག་གིས་

ེ་བོ་ ན་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་ནི་མིང་དོན་འ ེས་ ང་ ་འཛན་པ་ལ་བ ེན་པ་ཅན་ ་

ོག་པ་སོ་སོར་ ོང་ ེད་ ་ི རང་རིག་གིས་རིག་པར་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
མངོན་ མ་དང་ ོག་པ་གཅིག་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཐམས་ཅད་ལས་ནི་སེམས་བ ས་ནས། །

ནང་གི་བདག་ཉིད་གཡོ་མེད་པར། །

གནས་ནའང་མིག་གིས་ག གས་དག་ནི། །
མཐོང་བའི་ ོ་དེ་དབང་ ེས་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ལ་ཐམས་(༢༠༠ན)ཅད་ལས་ནི་སེམས་ ིར་འ ོ་བ་བ ས་ནས་སེམས་ནང་གི་བདག་ཉིད་ ་གཡོ་

བ་མེད་པར་གནས་ནའང་མིག་གི་དབང་པོ་ལ་བ ེན་ནས་ག གས་དག་ནི་མཐོང་བའི་དབང་ ོ་ནི་ཆོས་ཅན། ོག་པ་
མ་ཡིན་ཏེ།

ོག་པ་ ལ་ལ་མི་འ ག་པའི་ཚ་ན་རང་མཚན་གསལ་བར་ ང་བ་ཅན་ ི་བདག་ ེན་དབང་པོ་ལས་

ེས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།
ཅི་ ེ། ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་འ ོ་བ་བ ས་པ་ན་མིག་ཤེས་ལ་ ོག་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མིག་ཤེས་ལ་ ོག་པ་
མེད་དོ་ མ་པའི་ ོག་པ་ ེ་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ར་ཡང་ ང་ཟད་ མ་ ོག་ན། །

ཁོ་བོའ་ མ་ ོག་འདི་འ ར་ ར། །

ཅེས་རིག་ ར་བཤད་གནས་ བས་ ི། །
དབང་པོའ་ ོགས་པ་ལ་མེད་དོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོག་པ་ནང་ ་བ ས་པ་ལས་ ིས་ ར་ཡང་ ལ་ ང་ཟད་ མ་པར་ ོག་པ་ ེས་པ་ན་ཁོ་བོའ་ མ་

པར་ ོག་པ་འདི་འ ར་ ར་ཅེས་རིག་དགོས་པ་ལས་ ར་བཤད་པའི་ ོག་པ་ནང་ ་བ ས་པའི་གནས་ བས་ ི་
དབང་པོའ་ ོགས་པ་ལ་ ོག་པ་མེད་པའི་ ིར། དབང་ཤེས་ལ་ ོག་པ་མེད་དོ་ མ་ ་དགོངས་ནས་ ན་ལས་བ ས་
པར་ ོག་པ་དང་ ལ་བའི་ བ་ ེད་མ་ག ངས་སོ་ཞེས་ འིའ།ོ ། ན་ནི་གཞན་ ་འཆད་དོ། །
གཉིས་པ་རང་མཚན་ ང་བས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ་ལ།

བ་ ེད་ ི་རིགས་པ། རང་མཚན་ལ་ ་མི་འ ག་

པ། བ འི་ ལ་དབང་ཤེས་ལ་མི་ ང་བ། རང་མཚན་ལ་བ ་ ོར་བ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གཅིག་ ་མཐོང་བའི་ ད་པར་ནི། །

གཞན་འགའ་ཞིག་ ་མཐོང་མི་འ ར། །
དེ་ལས་ ི་གཞན་ཐ་དད་པ། །

ཡོད་མིན་ཐ་དད་ ོ་མེད་ ར
ི །།
ཅེས་ ོས་ཏེ། དབང་ཤེས་ ་ི ལ་ནི་བ འི་ ལ་མིན་ཏེ།

ལ་གཅིག་ ་མཐོང་བའི་ ད་པར་རང་མཚན་ནི་ ལ་

གཞན་(༢༠༠བ)འགའ་ཞིག་ ་རང་མཚན་མཐོང་བའི་ ེས་ ་འ ོ་བར་མི་འ ར་ཞིང་།

གཞན་དང་མ་འ ེས་པར་

གནས་པའི་ ིར་དང་། དབང་ཤེས་ ་ི ལ་དེ་ལ་ ི་ ས་གཞན་ཐ་དད་པ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ ིར་ཏེ།

ི་ ས་ཐ་དད་

པ་དམིགས་པའི་ ོ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་རང་མཚན་ནི་ ི་དང་ ས་གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་པ་གང་ འང་མ་ བ་
བོ། །
དེ་དག་གི་དོན་བ ས་ཏེ་བ ན་པའི་ ིར།

དེ་ ར
ི ་དབང་པོ་ལས་ ེས་ ོ། །

ཐམས་ཅད་ ད་པར་ ལ་ཅན་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཡང་དག་པར་ན་ ི་མེད་པ་དང་། རང་མཚན་བ འི་དངོས་ ལ་མིན་པ་དང་། དབང་ཤེས་ ིས་རང་
མཚན་མིང་དང་མ་འ ེས་པར་མཐོང་བ་དེའི་ ིར།

དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་ ོ་མ་འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན།

ིའི་ ལ་ཅན་ ི་ ོག་པ་མིན་ཏེ། བ ་དངོས་ ་ ར་མི་ ས་པའི་ ད་པར་རང་མཚན་ ི་ ལ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།
དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་རང་མཚན་ལ་ ་མི་འ ག་པ་ནི།

ད་པར་ མས་ལ་ ་དག་ནི། །

འ ག་པ་ ིད་པ་ཡོད་མིན་ཏེ། །

ད་པར་ ེས་འ ོ་མེད་པས་ན། །

བ ་འ ག་པ་ནི་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ད་པར་རང་མཚན་ མས་ལ་ ་དག་ནི་དངོས་ ་འ ག་པ་ ིད་པ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། བ ་ ས་ ི་

ད་པར་རང་མཚན་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འ ེས་པར་གནས་ཤིང་། གཞན་ ི་ ེས་ ་འ ོ་བ་མེད་པས་ན།

དངོས་ ་བ ་འ ག་ ས་པ་ནི་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།

བ ་ ས་ ི་རང་མཚན་ཐ་ ད་ ི་ ས་ ་འགགས་ནས་མེད་

པའི་ ིར་རོ། །
འོ་ན་བ འི་དངོས་ ལ་མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་ མས་ ལ་ཡང་གང་དེ་ཉིད། །

དེ་ མས་ཉིད་ནི་ ོར་བར་ དེ ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

བ ་དངོས་ ་ ར་བའི་ ལ་ཡོད་དེ།

་ མས་བ ་ ོར་བའི་ ལ་ཡང་བ ་ ོར་བ་པོའ་ ོག་

(༢༠༡ན)པ་ལ་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་བ ་དེ་ མས་ཉིད་ནི་དངོས་ ་ ོར་བར་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་བ ་ཡི་ ལ་དབང་ཤེས་ལ་མི་ ང་བ་ནི།

དེའི་འདི་ཞེས་ནི་འ ེལ་པ་ལ། །
དོན་ ང་བ་ནི་གང་ཡིན་པ། །

དེ་དག་ཉིད་ནི་འ ེལ་ཡིན་ན། །

དེ་ནི་དབང་པོའ་ ོད་ ལ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

དོན་དེའི་མིང་ནི་འདིའ་ོ ཞེས་བ ་འ ེལ་ ེད་པ་པོའ་ ོག་པ་ལ་དོན་ ་ ང་བ་ནི་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་

ཉིད་ལ་ནི་མིང་དོན་ ི་བ ་འ ེལ་ ོར་བ་ཡིན་པའི་ ིར་ན། བ འི་དངོས་ ལ་དེ་ནི་དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པའི་
ོད་ ལ་མིན་ནོ། །
དེ་ཡི་ག ང་འ གས་པའི་ ིར།

དེ་ཚ་གསལ་བར་ ང་བ་ཡིན། །
དོན་ ང་བ་ནི་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ཤེས་ ང་ཐ་དད་པ་ཡིས་ནི། །

དོན་ མས་ ད་པར་ དེ ་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོག་པ་ལ་དོན་ ་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བ ་ ར་བ་དེའི་ཚ་བ ་ ོར་ ོག་པ་ལ་དབང་ཤེས་ ི་

ལ་ ང་བ་མིན་ཏེ། དེ་ལ་གསལ་བར་ ང་བའི་དོན་ ང་བ་ནི་མེད་པའི་ ིར་ཏེ། ཤེས་པ་ལ་གསལ་བར་ ང་བ་
དང་མི་གསལ་བར་ ང་བ་ཐ་དད་པ་ཡིས་ནི་དོན་ མས་ཐ་དད་པའི་ ད་པར་ ེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་རང་མཚན་ལ་བ ་ ོར་བ་དགག་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། རང་མཚན་མ་མཐོང་བར་དེ་ལ་བ ་མི་ ར་
བ་བདེན་མོད། རང་མཚན་མིག་གིས་མཐོང་བ་ལ་བ ་ ར་བ་ན་དབང་ཤེས་ ི་ ལ་ཉིད་ལ་བ ་ ར་བ་ཅི་ ེ་མིན་
ཅེ་ན།
བཤད་པ།

མིག་ལ་དོན་ ང་བ་ན་ཡང་། །

འདི་ཞེས་གཞན་ ིས་བ ན་པ་གང་། །
དེ་ཉིད་ ་ཡི་ ོར་ དེ ་ ི། །

དབང་པོའ་ ོད་ ལ་མ་ཡིན་ནོ། །
དབང་པོའ་ ་བ་མེད་པ་ལ། །

གཞན་ངག་ཙམ་ ིས་ ང་མེད་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། མིག་ཤེས་ལ་དོན་ག གས་ ང་བ་ན་ཡང་དོན་འདིའི་མིང་འདིའ་ོ ཞེས་བ ་(༢༠༡བ) ོན་པ་པོ་གཞན་
ིས་བ ན་པའི་ ང་ ལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་ ་ཡིས་བ ་ ོར་བར་ ེད་ ི་དབང་པོའ་ ོད་ ལ་ལ་བ ་ ོར་བ་
མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པ་ ལ་ལ་འ ག་པའི་ ་བ་མེད་པའི་ ེས་ ་ལ་གཞན་ ི་
ངག་ཙམ་ ིས་རང་མཚན་གོ་བཞིན་ འང་རང་མཚན་ ང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ཅི་ ེ་ཡང་དབང་ཤེས་ ་ི ལ་ལ་བ ་མ་ ར་ ང་དབང་ཤེས་ ིས་བ འི་ ལ་ཤེས་པར་འ ར་ཏེ། མིང་དོན་
རང་བཞིན་ ིས་འ ེས་པ་འཛན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འ ེལ་པ་མ་ ས་ཅན་མིན་ཏེ། །

རང་ཉིད་ཤེས་པར་ཐལ་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

བ ་ ོར་མཁན་པོས་བ ་དོན་ ི་འ ེལ་བ་ ར་བར་མ་ ས་ན་དབང་ཤེས་ ིས་བ འི་ ལ་ཤེས་

པར་འ ར་བ་ཅན་མིན་ཏེ།

གཞན་ ་ན་བ ་ལ་མ་ ང་བས་ ང་ མ་པ་ཞེས་པའི་བ ་ལ་མ་བ ོས་པར་ མ་པ་

རང་ཉིད་གོ་ཞིང་ཤེས་པར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཞར་ལ་མངོན་ མ་ ོག་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ།

ོག་པ་དང་ ོག་མེད་ཅིག་ཅར་འ ག་པ་

ལ་འ ལ་པའི་ ་མི་ ིད་པའི་ཐལ་བ་ ང་བ་དང་། མཐོང་བ་ ན་ཆད་ ་ཐལ་བ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ཐག་ ་ལ་འདི་ནི་ ལ་ལོ་ མ་པ་ན་དབང་ཤེས་ཉིད་ ིས་ ལ་ ་ ོག་པ་ཡིན་ལ།
དེ་ ར་མ་ཡིན་པར་ ེད་འདོད་པ་ ར་ ོག་མེད་ཡིན་ན་ ོག་པ་དང་ ོག་མེད་ ི་ཤེས་པ་ མས་བར་ཆད་དང་
བཅས་པར་འ ར་ཏེ། ཤེས་པ་ ་མ་ ན་ཅིག་ ་འ ག་པ་མི་ ིད་ཅིང་།

ེད་ ར་ན་མཐོང་བ་དང་ ོག་པ་ ་མ་

ཡོད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ོག་བཅས་ ོག་པ་མེད་པའི་ཡིད། །

ཅིག་ཅར་ ་ནི་འ ག་ ར
ི ་རམ། །
འ ག་པ་ ར་ ར
ི ་ ན་པོ་དག །
དེ་དག་ལ་ནི་གཅིག་ ་ཞེན། །

ཅེས་ ོས་(༢༠༢ན)ཏེ། དེ་ནི་རིགས་པ་མིན་ཏེ། ོག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ ོག་པ་མེད་པའི་ཡིད་གཉིས་ཀ་ཡང་ངེད་
སངས་ ས་པ་ ར་ན་ ལ་ལ་ཅིག་ཅར་ ་ནི་འ ག་པར་འདོད་པའི་ ིར་རམ། ེད་འདོད་པ་ ར་རིམ་ ིས་འ ག་
ང་འ ག་པ་ ར་བས་ཅིག་ ་འ ལ་པའི་ ིར་རོ།

།དེས་ན་ ོག་པ་དང་ ོག་པ་མེད་པའི་ མ་ད ེ་ལ་མི་མཁས་

པའི་ ན་པོ་དག་ ོག་པ་དང་ ོག་མེད་དེ་དག་ལ་ནི་ཐ་དད་ ང་གཅིག་ ་འ ལ་ཏེ་ཞེན་པ་ཙམ་ཡིན་ ི་ ན་ཅིག་ ་
འ ག་མི་ ིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར་མཐོང་བ་དང་ ོག་པ་ཐ་དད་ ང་ཅིག་ཅར་ ་འ ག་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་མཐོང་བ་ ན་ཆད་ ་ཐལ་བ་ ང་བ་ལ།

་མཚན་མ ངས་པས་དགག །ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག །

བར་བཅས་དང་བར་མེད་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ། ལ་ཉེ་ཡང་ཤེས་པ་མི་ ེ་བའི་ ། དཔེ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གལ་ཏེ་ མ་ ོག་གིས་བཅད་པས། །

མཐོང་བ་ ན་ཆད་འ ར་ཞེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ག གས་མཐོང་བ་ལ་ མ་ ོག་གིས་བཅད་ཅིང་ ེ་དགོས་པས་མཐོང་བ་
ན་ཆད་པར་འ ར་ཏེ། ཤེས་པ་ ་མ་ ན་ཅིག་ ་མི་ ེ་ལ། ག གས་མཐོང་བ་ན་ ོག་པ་ ེ་བའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་དབང་ཤེས་ཉིད་ ོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གཞན་ ིའང་རིགས་ནི་ཐ་དད་པའི། །
མ་པར་ ོག་ཚ་ཇི་ ར་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

དབང་ཤེས་ ོག་པར་ ་བ་གཞན་ ི་ གས་ལའང་རིགས་ནི་ཐ་དད་པའི་འདས་མ་འོངས་ ི་ ་ལ་

མ་པར་ ོག་པ་ ེ་བའི་ཚའང་ག གས་འཛན་པ་བར་ཆད་དང་བཅས་པ་ཇི་ ར་མིན་ཏེ། བར་ཆད་དང་བཅས་པར་
ཐལ། ་མཚན་དེ་ཉིད་མ ངས་པའི་ ིར་ཞེས་བ ོད་ན་ ེད་ ིས་ ང་ལན་འདོན་དགོས་སོ། །
ཅི་ ེ་ཡང་། (༢༠༢བ)

གལ་ཏེ་མགལ་མེ་མཐོང་བ་བཞིན། །

དངོས་ ག
ོ ས་ ོབས་དང་ ན་འདོད་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། དངོས་པོ་ད་ ར་བ་འཛན་པའི་དབང་ཤེས་ནི་རིགས་ཐ་དད་ལ་ ོག་པས་
བར་ ་བཅད་ ང་བར་ཆད་མེད་པར་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། འ ག་པ་མ ོགས་པའི་ ིར། དེ་ཡང་དངོས་པོ་ད་ ར་བ་
འཛན་པའི་ ོགས་ ོབས་དང་ ན་པའི་མཐོང་བ་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་ ི་བར་ ་ཡོད་པའི་མ་མཐོང་བ་ ད་ཅིག་མ་
གཅིག་ ་དེ་ལ་གནོད་པ་ ས་པས་དེའི་མཚམས་ ོར་བའི་བར་ཆད་ ེད་པའི་ ིར་ཏེ། དཔེར་ན། མགལ་མེ་ལ་
འཁོར་ལོའ་ཆ་ཤས་ ལ་ ་མ་ ོང་ཞིང་ ི་མ་ ི་མར་འ ག་པ་ཅན་ ི་འཁོར་ལོ་ ང་བ་དེར་ ལ་མ་ ས་པར་
བ་པ་ཡིན་ནའང་། དབང་ཤེས་ ས
ི ་འཁོར་ལོའ་ མ་པར་གཅིག་ ་མཚམས་ ོར་བ་མཐོང་བ་བཞིན་ ་འདོད་ཅེ་
ན།
བཤད་པ།

དེ་ནི་གཞན་ལའང་མ ངས་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོད་ ས
ི ་བཀོད་པའི་བར་མ་ཆད་ ི་ ་མཚན་འ ག་པ་ ར་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་གཞན་དབང་

ཤེས་ ོག་མེད་ ་ ་བ་ལའང་དབང་ཤེས་བར་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པར་མ ངས་སོ་ཞེས་ཁས་ ངས་ནས་བ ོད་
པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་ནི།

ཡི་གེའང་ཅིག་ཅར་ཐོས་པར་འ ར། །
འདིར་དོན་ ན་དང་ཅིག་ཅར་ ། །

འ ས་ཅན་དབང་ མས་ཡོད་པ་ན། །
་པོ་ མས་ ིས་ཆོད་ན་ཡང་། །

ཆོད་མེད་བཞིན་ ་ ང་བའི་ ོ། །

གང་དེ་མིང་གི་མཐར་ ག་པའི། །

ཤེས་པ་ ད་ཅིག་དང་འ ེས་ ར
ི །།
ཆོད་པར་ ང་བ་དེ་ངོ་མཚར། །
དེ་ ར
ི ་ ོ་ནི་ཅིག་ཅར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ཡི་གེ་སཿར་དང་ར་ས་ཞེས་པའང་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཅར་ཐོས་པར་འ ར་ཏེ། འ ག་པ་མ ོགས་པའི་
ིར། འདོད་ན། རོ་ཞེས་པ་དང་མཚ་ཞེས་(༢༠༣ན)པའི་ ོད་ ེད་ ་ི ་ཐ་དད་མེད་པར་འ ར་རོ། །གཞན་ཡང་
ཤེས་པ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ེ་བར་མི་འདོད་པ་འདིར་ཡང་ག གས་སོགས་དོན་ ་པོ་ ན་དང་ཅིག་ཅར་ ་འ ས་ཤིང་
ད་པ་ཅན་ ི་དབང་པོ་ ག་པོ་ མས་ཡོད་ཅིང་།

ོག་པས་ ང་འཛན་པ་ན་ག གས་འཛན་པའི་དབང་ཤེས་ ན་

ཆགས་པ་དེས་ཤེས་པ་ ས་བར་ཆོད་པ་འཛན་པའི་ ིར་བར་ཆོད་དང་བཅས་པར་འ ར་རོ། ། གས་ཁས་ ངས་
སོ། །དེས་ན་ཤེས་པ་ ་པོ་ མས་ ས
ི ་བར་ཆོད་ནའང་བར་ཆོད་མེད་པ་བཞིན་ ་ ང་བའི་ ོ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་།
མིང་གི་མཐར་ ག་པའི་ཡི་གེ་སཿར་དང་ར་ས་གཉིས་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ནི་ ད་ཅིག་དང་འ ེས་པར་ ང་བའི་ ིར།
ད་ཅིག་ ན་མ་ཆད་པར་ ེ་བ་ཡིན་ ང་ཅིག་ཅར་མི་ ང་བར་བར་ཆོད་པར་ ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འགལ་བ་དེ་ ་
་ཁས་ལེན་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ ེ་མི་འཐད་དོ། །དེ་ཉིད་ ི་ ིར། ོག་པ་དང་ ོག་པ་མེད་པའི་ ོ་གཉིས་ནི་ཅིག་ཅར་

ེ་བར་འ ར་རོ། །
དེས་ན།
ོག་བཅས་ ོག་པ་མེད་པའི་ཡིད། །
ཅིག་ཅར་ ་ནི་འ ག་ ིར་རམ། །
ཞེས་ ་བ་འདི་འཐད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
ག མ་པ་བར་བཅས་དང་བར་མེད་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ནི།

ང་བ་ལ་ཡང་ ད་མེད་ན། །

བར་བཅས་བར་མེད་ཇི་ ར་ཡིན། །

ཡིད་ ི་ ོག་པ་འབའ་ཞིག་ལའང་། །
རིམ་ ་འཛན་པར་མི་འ ར་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོ་ འི་ཤེས་པ་ ་ཅར་འ ག་པའི་མིག་ཤེས་དང་། མིག་ཤེས་གཅིག་ ་འ ག་པའི་གནས་ བས་

་ི མིག་ཤེས་ ན་ཆགས་གཉིས་པོ་ལ་ག གས་བར་མ་ཆད་ ང་བ་ལ་ཡང་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་ན། བར་ཆད་
དང་བཅས་པ་དང་བར་ཆད་མེད་པར་ག གས་འཛན་པའི་ ད་པར་ཇི་ ར་ཡིན། དེས་ན་དོན་ ་པོ་ཅིག་ཅར་ ང་
བ་(༢༠༣བ)ན་དབང་ཤེས་ ས་བར་ཆད་དང་བཅས་ནས་འཛན་ལ།
མེད་པར་འཛན་པ་མི་འཐད་དོ།

མིག་ཤེས་གཅིག་ ་འ ག་པ་ན་བར་ཆད་

།གཞན་ཡང་ཡིད་ ི་ ོག་པ་འབའ་ཞིག་ ལ་ལ་འ ག་པ་དེ་ལའང་རིམ་ཅན་ ་

འཛན་པར་མི་འ ར་བར་ཅིག་ཅར་ ་འཛན་པར་འ ར་རོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེའི་ཚ་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་བར་མ་
ཆོད་ཅིང་འ ག་པ་མ ོགས་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་ ལ་ཉེ་ཡང་ཤེས་པ་མི་ ེ་བའི་ ་མཚན་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ཤེས་པ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ེ་བར་འདོད་པ་
ོད་ལ་དོན་ ་ཅིག་ཅར་ཉེ་བ་ནའང་ག གས་འཛན་ལ་ ་སོགས་མི་འཛན་པ་མི་ ིད་པར་ཐལ།

ལ་ ་ཅར་ཉེ་བ་

ལ་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ གས་ལ་ཤེས་པ་ ་མ་ཅིག་ཅར་མི་ ེ་བས་ ོན་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་
ན།
བཤད་པ།

ལ་ལར་ ན་ ་ཆགས་སེམས་ཅན། །
དོན་ཉེ་བ་ལའང་འཛན་མེད་གང་། །

ཆགས་པས་གཞན་བ ེད་ ས་ཉམས་ ར
ི །།
གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ ོད་འདི་ཡོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གནས་ བས་ལ་ལར་ག གས་མཛས་པ་ལ་ ན་ ་ཆགས་པའི་སེམས་ཅན་ནི་ག གས་མཛས་ལ་
ག་པར་ཆགས་པའི་ཚ་ ་སོགས་དོན་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ལའང་ ་སོགས་འཛན་པའི་ཤེས་པ་མེད་དེ།

་སོགས་ཉེ་

བར་ཡོད་ ང་དེ་མ་ཐག་ ེན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ག གས་མཛས་ལ་ཆགས་པས་གཞན་ ་སོགས་འཛན་པར་བ ེད་
པའི་ ས་པ་ཉམས་པར་ ས་པའི་ ིར།
ལ་འ ར།

དེས་ན་དེ་མ་ཐག་ ེན་མ་ཚང་ན་ ལ་ཉེ་བ་ཙམ་ ིས་ཤེས་པ་ ེ་བར་ག་

དེའི་ ིར་ ལ་ཉེ་བ་ཙམ་ ིས་ཤེས་པ་ ེ་ན་ཤེས་པ་རེ་རེ་ནས་ ེ་བར་འདོད་པ་ ོད་དང་གཉིས་ཀ་ལ་

ཡང་ཤེས་པ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ེ་བར་ཐལ།

ལ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ཉེ་བར་ཡོད་པའི་ ིར་ཞེས་པའི་ ོད་པ་འདི་མ ངས་

པར་ཡོད་དོ། །(༢༠༤ན)
་པ་དཔེ་དགག་པ་ནི།

མགལ་མེ་ལ་སོགས་ ར་འ ག་པའི། །
ེས་ ་འ ོ་བས་གནོད་པ་ཅན། །

མིག་ལས་འཁོར་ལོར་འ ལ་ ེ་ཡི། །

དེ་མཐོང་མཚམས་ ོར་ལས་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། མགལ་མེ་ལ་སོགས་པ་ ར་ ་འ ག་པའི་ ེས་ ་འ ོ་བས་གནོད་པ་ཅན་ ི་མིག་དབང་གིས་བདག་
ེན་ ས་པ་ལས་རང་ ལ་འཁོར་ལོའ་ མ་པར་འ ལ་པའི་དབང་ཤེས་ ེ་ཡི།

མགལ་མེ་ ར་ ་འཁོར་བ་ལས་

རང་ ལ་འཁོར་ལོའ་ མ་པ་དེ་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་ནི་མགལ་མེ་ ་ ི་གཅིག་ ་མཚམས་ ོར་བ་ལས་ ང་བའི་
ོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ར་ན། མངོན་ མ་ ོག་དང་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས། དེ་མཐོང་མཚམས་ ོར་ལས་མ་
ཡིན་ཅེས་པའི་མཐར་ ག་པས་ནི་མིང་དང་རིགས་སོགས་ཤེས་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ང་པ་གཉིས་ ིས་མདོའ་དོན་
་ཆེར་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དབང་པོ་འ ིང་པོའ་དོན་ ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བ ན་པ་ལ།

་བས་མདོར་བ ན་པ།

འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ལ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ནི་ མ་པ་གཉིས་ཏེ་ཞེས་ཚད་མའི་ད ེ་བ་
གཉིས་བཤད་པ་དེ་ལ་མངོན་ མ་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ་ནི་མིང་དང་རིགས་སོགས་ ོར་བའི་ ོག་པ་དང་ ལ་ཞིང་
འ ལ་ ི་འ ལ་ ས་བ ད་པའི་དབང་གིས་མ་འ ལ་པའི་རིག་པ་ནི་མངོན་ མ་ཞེས་ འོ། །
དེ་ཡང་ ོག་ ལ་ ོས་པ་ནི་ ི་རོལ་པ་ མས་མངོན་ མ་ ོག་པར་འདོད་པ་བསལ་བའི་དོན་ ་ཡིན་ལ།
འ ལ་པ་ ོས་པས་ནི་གཙ་བོར་ ོག་མེད་ལོག་ཤེས་ མས་བསལ་ཞིང་།

མ་

གཉིས་ཀས་ ང་ ེས་དཔག་བསལ་བ་

ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་འཐད་ ན་ལས།
དེ་བཞིན་ ་ ེས་ ་དཔག་(༢༠༤བ)པ་ཡང་དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛན་པའི་འ ལ་པ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་མ་
འ ལ་པ་ ོས་པས་ ེས་ ་དཔག་པ་བསལ་མོད་ ི། ོག་པ་དང་ ལ་བ་ཉིད་ནི་ལོག་པར་ ོག་པ་
བསལ་བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་མཚན་ཉིད་རེ་རེས་ ེས་ ་དཔག་པ་ མས་གཅོད་པར་ བ་མོད། གཉིས་
ཀ་ ོས་པ་ནི་ལོག་པ་ ོག་པ་བསལ་བའི་དོན་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེས་ནི་ ེས་དཔག་འ ལ་ཤེས་ ་བཞེད་པར་མངོན་ནོ།

།མ་འ ལ་པ་འདིར་དངོས་ ་ ོས་པ་ནི་མདོའ་གོ་རིམ་

མིན་ ང་འ ག་པ་བདེ་བའི་དབང་ ་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །
ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོས།
མདོའ་གོ་རིམ་མ་ཡིན་ ང་བ ོད་པ་ ང་བའི་ ིར་འདིར་མ་འ ལ་པ་ ར་བཤད་དོ། །ཞེས་ག ངས་སོ།
།
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། བསལ་ ་ངོས་ག ང་བའི་ ོ་ནས་མཚན་ཉིད་ ིར་བ ན་པ། ལ་ ་
ོག་པ་ ེ་ ག་ ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། རབ་རིབ། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། དབང་པོ་ཉམས་པར་ ེད་པའི་ ་རབ་རིབ་དང་། འ ལ་ ་
ལ་ལ་ཡོད་པའི་ ད་པར་མགལ་མེ་ ར་ ་བ ོར་བ་ ་ ་དང་།

ར་ གས་ཏེ་འ ག་པ་ན་འ ལ་ ་ ེན་ལ་

གནས་པའི་དབང་གིས་དབང་པོ་འ ར་ཞིང་འ གས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ ་ འི་བཞོན་པ་དང་། ང་དང་ཚ་བའི་ནད་
དང་།

ོར་གར་ལ་སོགས་པ་འ ལ་ ་ ེན་ལ་གནས་པས་འ ལ་པར་མ་བ ེད་ཅིང་ མ་པར་ ོག་པ་མེད་པའི་

ཤེས་པ་ནི་མངོན་ མ་མོ། །
གཉིས་པ་ ལ་ ་ ོག་པ་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ་ལ། ི་བས་མཚམས་ ར། ལན་ ིས་ ོག་པ་ངོས་བ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། ོག་པ། ཞེས་པ་ ེ། ོག་པ་དང་ ལ་བ་མངོན་ མ་མོ་ཞེས་བཤད་པ་ན། ལ་བར་ ་བའི་ ོག་པ་
དེ་ཡང་གང་ཡིན་ཅེས་འ ི་ན།
གཉིས་པ་ལན་(༢༠༥ན) ིས་ ོག་པ་ངོས་བ ང་བ་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ོག་པ། ཞེས་པ་དང་།
གཉིས་པ་ནི། ོག་པ་ནི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ་འ ེལ་གཉིས་ཀའི་ཚག་དོན་ བས་ ་བཤད་ན། མངོན་
མ་ ི་ ལ་ འི་ ོག་པ་ནི་བ ོད་དོན་མངོན་པར་བ ོད་པ་ཅན་ ི་ ་དང་དོན་གི་ མ་པ་འ ེས་ ང་བ་ ང་བའི་
ཤེས་པ་ནི་ ོག་པ་ ེ་དེ་དང་ ལ་བའོ། །
ག མ་པ་དབང་པོ་ ོན་པོའ་དོན་ ་རིགས་པའི་ཐིགས་པས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ནི། དེ་ལ། ཞེས་པ་ལ་
སོགས་པ་ ེ། ཚད་མ་མངོན་ ེས་གཉིས་ ་ངེས་པ་དེ་ལ་མངོན་ མ་དམིགས་ ས
ི ་བཀར་ནས་བཤད་པ་ནི།

ི་

རོལ་པ་དང་སངས་ ས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་དོན་མངོན་ མ་ ་ ེད་པའི་ཤེས་པར་ གས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ོག་པ་
དང་ ལ་ཞིང་། དོན་ ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ ོགས་པའི་མ་འ ལ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ོག་ ལ་མ་འ ལ་པར་བ བ་པའོ།
།
ལ་བར་ ་བའི་ ོག་པ་ནི་གང་། དེ་ཇི་ ར་ན་མ་འ ལ་ཅེ་ན། བཤད་པ། ོག་པ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།
ོག་པ་ནི་ ་ཞིང་ ོད་པར་ ེད་པའི་ ་དང་བ ོད་པར་ ་བའི་དོན་ ི་ མ་པ་གཉིས་འ ེས་པར་ ང་བའམ་འ ེར་
ང་བར་ ང་བའི་ ོག་པ་ ེ། མ་པར་ ོག་པ་དེའི་ངོ་བོ་དེ་འ ེལ་བའོ། །
མ་འ ལ་པ་ནི་འ ལ་ ་དབང་པོ་ལ་ཡོད་པ་རབ་རིབ་དང་།
ིས་ ེན་ལ་ཡོད་པ་ ར་ གས་པ་དང་།

ལ་ལ་ཡོད་པ་ ར་ ་བ ོར་བ་དང་།

ི་རོལ་

ནང་ལ་ཡོད་པ་ ང་མ ིས་བད་ཀན་ལ་སོགས་པས་འ གས་པ་ལ་

སོགས་པའི་འ ལ་ ་དེ་ ་ ་དག་གིས་འ ལ་པར་མ་བ ེད་པའི་ཤེས་པ་ནི་མངོན་ མ་ ེ། མདོར་ན་ ོག་པ་དང་
ལ་ཞིང་མ་འ ལ་པའི་རིག་པ་མངོན་ མ་མོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །
མ་ངེས་དང་འཐད་ ན་ལས། (༢༠༥བ)
རབ་རིབ་སོགས་འ ལ་ ས་དབང་པོ་འ གས་པར་ ས་པ་ལས་འ ལ་པར་མ་བ ེད། ཅེས་བཤད་ལ།
རིགས་ཐིགས་དང་ ་ཆེར་འ ེལ་ལས།

འ གས་པ་ནི་ ང་མ ིས་བད་ཀན་སོགས་ནང་ལ་ཡོད་པའི་འ ལ་ ར་

བཤད་ཅིང་། ོག་ ལ་དང་མ་འ ལ་པ་སོ་སོར་འཆད་པའི་གོ་རིམ་མི་མ ན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་བསལ་ ་ལོག་
ོག་སེལ་ ལ་ལ་སོགས་པའི་ཚག་དོན་གཅིག་ ་ ང་ངོ་། །
གཉིས་པ་མཚན་གཞིའི་ད ེ་བ་བཤད་པ་ལ། དབང་མངོན། ཡིད་མངོན། རང་རིག ལ་འ ོར་མངོན་ མ་
བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་དགོད། དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འཆད་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ལ། བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་མདོ་ལས།
དགེ་ ོང་དག་ག གས་ཤེས་པ་ནི་ མ་པ་གཉིས་ཏེ། མིག་དང་ཡིད་ལ་བ ེན་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་པས་དེའི་དོན་གང་ཡིན་ཅེ་ན། མདོ་འདིས་དབང་མངོན་དང་ཡིད་མངོན་གཉིས་བ ན་པ་ལས། དབང་
མངོན་ ི་དབང་ ་ ས་ནས་བདག་ ེན་ ི་ ོ་ནས་ཐ་ ད་འདོགས་པའི་ ་མཚན། དབང་ཤེས་ ོག་ ལ་ལ་ ོད་པ་
ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ེན་ག མ་ཀ་དབང་ཤེས་ ་ི ་ཡིན་ན་ ལ་དང་ཡིད་ལ་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ཐ་ ད་མི་འདོགས་པར་

བདག་ ེན་ ི་ ོ་ནས་དབང་ཤེས་ ་ི ཐ་ ད་འདོགས་པ་ཇི་ ར་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།
ན་མོང་མིན་པའི་ ་ཡི་ ིར། །
དེ་ཡི་ཐ་ ད་དབང་པོས་ ས། །
ཞེས་ ་བ་ག ངས་སོ། །
འདི་ ར་ ལ་ག གས་ལ་སོགས་པ་ནི་མིག་གི་དབང་པོ་སོགས་ལ་བ ེན་པའི་ཤེས་པ་དང་།

ཡིད་ ི་ མ་པར་

ཤེས་པ་ ན་ ི་ ན་མོང་གི་ ལ་ཡིན་པས་ ལ་ག གས་སོགས་ ི་ ོ་ནས་ཐ་ ད་ ས་ན་མིག་དབང་སོགས་ལ་
བ ེན་པའི་ཤེས་པ་ལ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་མི་ ས་ལ། མིག་གི་(༢༠༦ན)དབང་པོ་ལ་སོགས་པས་ནི་མིག་ཤེས་
ལ་སོགས་པས་ ལ་ག གས་ཁོ་ན་ ན་མོང་མིན་པར་འཛན་ ས་ ་བ ེད་པའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར། མིག་ཤེས་ལ་
སོགས་པ་དེའི་ཐ་ ད་ནི་མིག་གི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ ན་མོང་མིན་པའི་བདག་ ེན་ ི་ ོ་ནས་ ས་པ་ཡིན་ཏེ།
དཔེར་ན།

་དང་ ེ་ འི་ ོལ་བ་དང་ད ག་ ་ མས་ཚགས་པ་ལས་ ་ ང་ཡང་གཞན་ ི་མ་ཡིན་པར་ འི་ ་

ཞེས་པ་དང་ནས་ ་ི ་ ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དབང་ཤེས་ ོག་ ལ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

ོ་ འི་ མ་པར་ཤེས་པ་ མས་ ལ་

ན་ ་མ་འ ས་པ་ལ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ིའི་ ོད་ ལ་ཅན་ ི་ ོག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་ན།

ེད་རང་གི་ ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་ ིས། གང་ཡང་ ེ་མཆེད་ ི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ི་ ལ་ཅན་ཡིན་ ི།

ས་

ས་ ་ི རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།
དེ་དོན་ ་མས་བ ེད་པའི་ ིར། །
རང་དོན་ ི་ཡི་ ོད་ ལ་ཅན། །
་མའི་ངོ་བོའ་ཆོས་ཅན་ནི། །
དབང་པོ་ལས་ ོག་ ིད་མ་ཡིན། །
རང་རང་རིག་ ་ཐ་ ད་ ས
ི །།
བ ན་ ་ཡིན་ན་དབང་པོའ་ ལ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་ ི་ག ང་དེར་གང་ཡང་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ག ངས་པ་ནི། དབང་ཤེས་ མས་ ལ་
ན་ ་མ་ཚགས་པའི་ ལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དོན་ ལ་ ན་ ་མ་ཚགས་པས་བ ེད་པའི་ ིར་ མ་ ་དགོངས་ནས་རང་
མཚན་ ་ བ་པའི་དོན་ ལ་ ན་ཚགས་པའི་ ིའི་ ོད་ ལ་ཅན་ ་བ ོད་ ི། ཚགས་པའི་ ལ་ ན་ མས་གཅིག་
་འཛན་པའི་ ་མཚན་ ིས་ ིའི་ ོད་ ལ་ཅན་ ་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནོ།

།དེས་ན་ ོག་པ་ལ་ ོ་(༢༠༦བ) ིར་བ་

དང་ མ་པ་ཐ་དད་ ་མའི་ངོ་བོར་ ང་བའི་ ོག་པའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན་ མ་པ་ལ་ཡོད་པར་ནི་
དབང་པོའ་མངོན་ མ་ལས་ ོགས་པ་ ིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་ མ་རང་རང་གི་རིག་ ར་ ར་པའི་ ོ་ ིར་བ་རང་
མཚན་ནི་ཐ་ ད་ ས
ི ་བ ན་ ་མིན་པས་ན་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ ི་ ང་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ོ་ ིར་བ་དང་
མ་པ་ཐ་དད་པར་དབང་ཤེས་ལ་མི་ ང་བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ ོ་ འི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ ོག་པ་མེད་
པ་འབའ་ཞིག་གོ། །
གཉིས་པ་དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འཆད་པའི་ ལ་ལ།

ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་

པར་བཤད། བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད། བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་རིགས་པའི་
ཐིགས་པས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ལ། ་བཤད་པ་དང་། རང་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ་ཏི་ཨཀྵའི་ ་ལས་ ངས་ན། ་ཏི་སོ་སོ་དང་། ཨཀྵ་དབང་པོ་ཡིན་ལ། དེའང་ འི་མདོ་ལས་རིམ་
པ་ལས་མ་འདས་པར་ ལ་བར་ འོ་ཞེས་པས་ཏིའི་ཨི་ཡིག་སོ་སོར་ ལ། ཨི་ནི་ཨ་དང་ཡའོ་ཞེས་པས་ཨི་ཡིག་ཨ་
དང་ཡ་གཉིས་ ་བ ར་བས། ཨ་བ ོད་པའི་དོན་ཏོ་ཞེས་པས་ ིས། གསལ་ ེད་ད ངས་མེད་པ་ཕ་རོལ་ ི་ཡི་
གེར་ ང་ངོ་ཞེས་པས་ཏ་དང་ཡ་ཨའི་ ེང་ ་ ངས་པས་

ཀྵ་ཞེས་པ་དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་བ ེན་པ་ཞེས་པར་འ ར་

ལ། དེའང་འ ག་པ་ནི་དོན་རང་མཚན་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འ ག་གོ། །དེའང་དབང་མངོན་དང་ཡིད་
མངོན་གཉིས་ལ་བཤད་འ ག་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཅིང་།

རང་རིག་མངོན་ མ་དང་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་གཉིས་ལ་

འ ག་པ་ཁོ་ན་(༢༠༧ན)ཡོད་ལ། ་བ་གཉིས་ ང་གི་དབང་ཤེས་སོགས་ལ་བཤད་པ་འབའ་ཞིག་ཡོད་དོ། །
གཉིས་པ་རང་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི། རིགས་པའི་གཏེར་ལས།
མངོན་ མ་བཞི་པོ་མདོ་ ེའི་ གས། །
ེ་ ག་ ་ག མ་ མ་རིག་གཉིས། །
ཞེས་པས་མངོན་ མ་ ི་ ངས་ངེས་པ་ནི་མདོ་ ེ་པའི་ གས་ལ་བ ེན་ནས་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་
ཚ་ ལ་ ི་ ོ་ནས་བཞིར་ ེ་ ེ་ཞེས་དང་། ེ་ ག་ ་བ་རང་རིག་མི་འདོད་པས་མངོན་ མ་ག མ་ཡིན་ནོ། ། མ་
རིག་པའི་ གས་ ར་ན་རང་རིག་པ་དང་ ལ་འ ོར་ ི་མངོན་ མ་གཉིས་ལས་གཞན་མི་ ིད་པ་དཔལ་ ན་
གས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས་ ང་།

ེ་ ག་ ་བ་ མས་ཡིད་ ི་མངོན་ མ་ ང་འདོད་པའི་ངེས་

པ་མེད་དེ། མཛད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་ག ང་གི་ཆ་གང་ འང་ཡིད་མངོན་ ི་ མ་གཞག་མ་བཤད་ལ། དངོས་
ོབས་ ་ི རིགས་པས་ ང་མི་འ བ་ ེ།

གཞལ་ ་ཤིན་ ་ ོག་ ར་ལ་ ང་ བ་ ེད་ ་འ ག་གི།

དངོས་པོ་

ོབས་ གས་ ་ི རིགས་པ་ བ་ ེད་ ་མི་འ ག་པ་ ོགས་ ང་ གས་པ་གཉིས་ ི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།
།
མ་པར་ཤེས་པ་ ་བའི་ གས་ལ་ཐ་ ད་ ་དབང་པོའ་མངོན་ མ་མི་འདོད་ན། བག་ཆགས་བ ན་པའི་དབང་
ཤེས་དང་། འ ལ་ ས་བ ེད་པའི་དབང་ཤེས་གཉིས་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པ་དང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ མ་ད ེ་མཛད་
མི་རིགས་པ་ལས་དེ་ ་ འི་ མ་ད ེ་མཛད་པའི་ ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ མ་ངེས་ལས།
ཉེ་བར་བ ད་པའི་བག་ཆགས་ ་ི མཚམས་ ོར་བ་མེད་པའི་ ོན་ ིས་མི་མཁས་པས་ཐ་ ད་ལ་ཡིད་

བ ན་ ་མེད་པར་མཐོང་བས་གཅིག་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་བ ོད་ལ། གཞན་བག་ཆགས་བ ན་
(༢༠༧བ)པའི་ ིར་འཁོར་བ་ཇི་ ིད་པར་མི་འ ལ་བར་ ེས་ ་འ ང་བ་ནི་ཐ་ ད་ལ་མི་བ ་བ་ལ་
བ ོས་ནས་འདིར་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེས་ན་ ་དོན་འ ེས་ ང་ ་འཛན་པའི་ ོག་པ་དང་ ལ་ཞིང་འ ལ་ ་བཞིས་འ ལ་པར་མ་བ ེད་པའི་དབང་
ཤེས་ནི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་བའི་ གས་ལ་ཡང་ཐ་ ད་ ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་མིན་ན་ ེས་དཔག་ ང་ཚད་མ་
མ་ཡིན་པར་མ ངས་པའི་ ིར་དང་། བཤད་མ་ཐག་པའི་ མ་ངེས་ ིས་གནོད་པའི་ ིར་རོ། །དེ་བཞིན་ ་ཡིད་ ི་
མངོན་ མ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་འགལ་བ་མེད་དེ།

འདིའི་ མ་གཞག་ནི་དབང་མངོན་ ི་ ེས་ ་འ ང་བའི་ ིར་དང་།

དབང་མངོན་ཡང་བ བས་ཟིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་མདོ་སེམས་གཉིས་ཀའི་ བས་ ་མངོན་ མ་བཞིར་འཐད་པར་གཟིགས་ནས་བཞིར་ད ེ་བ་མཛད་དོ།
།
མངོན་ མ་བཞི་པོ་དེ་དག་ ང་བ ་ན།

ེན་ ི་གང་ཟག་འཕགས་པ་དང་སོ་སོ་ ེ་བོའ་ ེ་ ག་གིས་དོན་དམ་

པ་དང་ཐ་ ད་པའི་མངོན་ མ་གཉིས་ ་འ ར་ཏེ།

འདི་ ར་གཉིས་ ་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་གོམས་པའི་མིག་ ན་

ིས་མ་རིག་པའི་ལིང་ཐོག་བསལ་བའི་འཕགས་པ་དག་ལ་གཉིས་ ་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་ མ་ ་ ོགས་པ་
ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་མངོན་ མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པའི་འཕགས་པ་དག་གིས་དབང་པོའ་མངོན་
མ་ལ་སོགས་པ་གཉིས་ ང་གི་ ོ་ཐམས་ཅད་ ་མའི་ ོ་བཞིན་ ་འ ལ་པས་ཡིད་བ ན་ ་མི་ ང་བར་ གས་
་ ད་པའི་ ིར་རོ། །
དེའི་ ིར་འཕགས་པའི་གཟིགས་པ་ལ་བ ོས་ནས་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛན་ ལ་པོ་ལས།
མིག་དང་ ་བ་ ་ཡང་ཚད་མ་མིན། །
ེ་དང་ ས་དང་ཡིད་ ང་ཚད་མ་མིན། །
གལ་ཏེ་མིག་(༢༠༨ན)སོགས་འདི་དག་ཚད་ཡིན་ན། །
འཕགས་པའི་ལམ་ ིས་གཞན་ལ་ཅི་ཞིག་ ། །
འདི་ ར་དབང་པོ་འདི་དག་ཚད་མིན་ཅིང་། །
བེམ་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ ས
ི ་ ང་མ་བ ན། །

དེ་ ིར་ ་ངན་འདས་པའི་ལམ་འདོད་པ། །
དེས་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ ི་ ་བ་ ོས། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ིས་པ་སོ་སོའ་ ེ་བོ་དག་ལ་ཇི་ ིད་གནས་མ་ ར་ ི་བར་ ་མི་བ ་བར་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ མ་པས་འ ག་པའི་
དབང་ཤེས་ལ་སོགས་པ་འབའ་ཞིག་མངོན་ མ་ཡིན་ནོ།

།དེའི་ ིར་འཕགས་པ་དང་སོ་སོ་ ེ་བོའ་ ེ་ ག་གིས་

མངོན་ མ་ནི་གཉིས་ ་འ ར་རོ། །ཐ་ ད་པའི་མངོན་ མ་དེའང་ ལ་ ི་ ེ་ ག་གིས་དོན་རིག་པ་དང་རང་རིག་
པ་གཉིས་ ་འ ར་ཏེ། དོན་དང་ཤེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་མངོན་ མ་ ི་ ལ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དོན་རིག་པ་
དེའང་དབང་པོ་དང་ཡིད་ལ་བ ེན་པའི་ ེ་ ག་གིས་དབང་མངོན་དང་ཡིད་མངོན་གཉིས་ ་འ ར་རོ།

།དེའི་ ིར་

དབང་པོའ་མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་ནི་རང་གི་ ན་མོང་མིན་པའི་བདག་ ེན་དབང་པོ་ག གས་ཅན་པ་ལས་ ང་
བའི་མ་འ ལ་པའི་རིག་པའོ། །
དེ་ལ་ད ེ་ན། མིག་གི་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ནས་ ས་ ི་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ ི་བར་ ་ ་ཡིན་ལ། སོ་སོའ་
མཚན་ཉིད་ ང་རང་གི་བདག་ ེན་མིག་གི་དབང་པོ་ལ་བ ེན་ནས་ཞེས་སོགས་པས། འདི་དག་ ང་ ེན་ག མ་ ི་
ོ་ནས་བཤད་པར་ ་ ེ། དེ་ལ་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་ ེན་གང་ཞེ་ན།

མ་ཤེས་རིགས་མ ན་གཞན་ ིས་

བར་མ་ཆོད་པའི་རང་གི་ ་ལོགས་ ་ི ཤེས་པ་གང་རང་ཉིད་སིམ་ག ང་སོགས་ ོང་བའི་ངོ་བོར་བ ེད།

དེའང་

ཤེས་པའི་ ན་མོང་མིན་པའི་ངོ་བོ་སིམ་ག ང་སོགས་འཛན་པའི་ཆ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ེན་ག མ་ ི་ནང་ནས་
བཤད་མ་ཐག་(༢༠༨བ)པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་དེ་མ་ཐག་ ེན་འབའ་ཞིག་གིས་ ས་པ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ མས་
ལ་སིམ་ག ང་སོགས་འཛན་པའི་ཆ་འདི་དམིགས་ཤིང་། དེ་ ་མེད་ ་འ ང་བ་ཡང་མི་རིགས་ལ།
ོགས་པའི་ཤེས་པ་ ་མ་ལས་གཞན་ཡང་འདིའི་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ་མི་འཐད་པའི་ ིར་རོ།

ད་གཅིག་ ་

།དེའང་མིག་སོགས་

དབང་པོ་ མས་དང་ག གས་སོགས་ ལ་ མས་ལ་ཤེས་པ་ ོང་བའི་ངོ་བོར་བ ེད་པའི་མ ་མེད་དེ། རང་ལ་ ོང་
བའི་ཆོས་མེད་པའི་ ིར་དང་།

ས་རང་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་འ ས་ ་བ ེད་པའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ། ཤེས་པ་

་མ་ལ་བ ོས་མེད་ ་ཤེས་པ་ ོང་བའི་ངོ་བོར་བ ེད་པའི་ ས་པ་ཡོད་ན་དེ་དག་གིས་རང་གི་རིགས་འ ་ ི་མ་
མས་ ང་ ོང་བའི་ངོ་བོར་བ ེད་པར་འ ར་བས།
།དེའི་ ིར།

ི་ནང་གི་ ེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འ ར་རོ།

ད་གཅིག་ ་གཏོགས་པའི་རིགས་མ ན་ ི་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་བར་མ་ཆོད་པའི་ཤེས་པ་ ་མ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་ ི་མ་ ོང་བའི་ངོ་བོར་བ ེད་པའི་ ེན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།

་ ིན་དང་མཆོད་ ིན་ ི་ཁང་

པའི་བར་ན་ཤིང་དང་ ་ལ་སོགས་པས་བར་ཆོད་ ང་ཁང་པའི་རིགས་མ ན་གཞན་ ིས་བར་མ་ཆོད་པས་ ་ ིན་

ི་ཁང་པའི་དེ་མ་ཐག་ན་མཆོད་ ིན་ ི་ཁང་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་འཇིག་ ེན་ན་ཐ་ ད་འདོགས་པ་བཞིན་ ་ཤེས་པ་ ་
ིའི་བར་ ་རིགས་མ ན་ ི་ཤེས་པ་ ད་ཅིག་གཞན་ ིས་བར་མ་ཆོད་པས་དེ་མ་ཐག་པ་ཞེས་ འོ།
མང་པོས་བར་ཆོད་པའི་ཤེས་པ་ ་མ་ཡང་ཤེས་པ་ ི་མའི་དེ་མ་ཐག་པའི་ ་ཇི་ ར་ཡིན་ཅེ་ན།
ལོག་པ་དང་བ ལ་བའི་གནས་ བས་ན་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་གང་ཡང་མེད་ལ།

། ད་ཅིག་

གཉིད་མ ག་པོ་

དེ་ལས་སད་མ་ཐག་པའི་

ཤེས་པའི་དེ་མ་ཐག་པའི་ ེན་ནི་ ར་(༢༠༩ན)གཉིད་ ་འ ོ་ཀ་མ་དང་བ ལ་ཀ་མའི་ཤེས་པ་ལས་འོས་མེད་པའི་
ིར་དང་། དབང་པོ་དང་ ལ་ནི་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ་མི་རིགས་པར་ ར་བཤད་ཟིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིད་མ ག་པོ་དང་བ ལ་བའི་གནས་ བས་ན་སེམས་མེད་དེ།
ཇི་ ད་ ་ མ་ ་པར།
ཡིད་ ་ི མ་ཤེས་འ ང་བ་ནི། །
ག་ འོ་འ ་ཤེས་མེད་པ་དང་། །
ོམས་པར་འ ག་པ་ མ་གཉིས་དང་། །
སེམས་མེད་གཉིད་དང་བ ལ་མ་གཏོགས། །
ཞེས་སེམས་ཅན་འ ་ཤེས་མེད་པ་དང་། འ ་ཤེས་མེད་པའི་ ོམས་འ ག་དང་། འགོག་པའི་ ོམས་འ ག་དང་།
སེམས་མེད་པའི་གཉིད་དང་། བ ལ་བའི་གནས་ བས་ ར་ཡིད་ཤེས་མི་འ ང་བར་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་བཞིན་ ་ག གས་མེད་ཁམས་ནས་འདིར་ ེས་མ་ཐག་པའི་དབང་པོ་ འི་ཉེར་ལེན་ ང་ ར་ག གས་མེད་
་འ ག་ཀ་མའི་མིག་སོགས་དབང་པོ་ ་ཡིན་པར་རིགས་ཏེ།
ས་པ་ལས།
ཚ་འདི་ཉིད་ ་ི ེ་མཆེད་ ། །
ས་གཞན་བ ེད་པའི་ ་ཉིད་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་དང་།

ག གས་མེད་ནས་འདིར་འ ག་ཀའི་སེམས་ ང་དབང་སོགས་ ི་ཉེར་ལེན་ ་མི་

རིགས་ཏེ།
དེ་ཉིད་ལས།
གང་གིས་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི། །

མི་ཤེས་པ་ཡི་ཉེར་ལེན་ ། །
ཞེས་ཤེས་པས་བེམ་པོའ་ཉེར་ལེན་ ེད་པའང་བཀག་པའི་ ིར་རོ། །
ཅི་ ེ་ཡང་དབང་པོ་ འི་བག་ཆགས་སོ་ཞེ་ན། དེའང་མི་རིགས་ཏེ།
མ་ཤེས་ ་མས་བ ོས་པ་ཡི། །
ས་པ་བག་ཆགས་ཡིན་པར་འདོད། །
ཅེས་བག་ཆགས་ནི་ མ་ཤེས་ ་ི ས་པར་བཤད་ལ།

ས་པ་ཡང་ ས་པ་ཅན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ན་

ས་པ་ ག་མེད་ ་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་འདི་ ་མེད་ ་མི་རིགས་ཤིང་ཉེར་ལེན་གཞན་ཡང་མེད་པས་ན་ ར་
ི་དབང་(༢༠༩བ)པོ་ཉིད་ཉེར་ལེན་ ་རིགས་པས་ལེགས་པར་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
བདག་པོའ་ ེན་གང་ཞེ་ན།

ིར་དབང་པོའ་ ་དོན་ནི་ ལ་ལ་དབང་བ ར་ཞིང་ལོངས་ ོད་པས་ན་དབང་པོ་

ཡིན་ལ། དབང་པོ་ མས་ ་ི མ ་ལས་ མ་ཤེས་ མས་ ལ་སོ་སོར་འཛན་པར་ ེད་པ་ ེ། དེ་ཡང་མིག་གི་ མ་
ཤེས་ ས
ི ་ག གས་འབའ་ཞིག་འཛན་ ི།

གཞན་ ་སོགས་མི་འཛན་པ་ནི་མིག་དབང་ཁོ་ནའི་མ ་ཡིན་ཏེ།

དམིགས་ ེན་དང་དེ་མ་ཐག་ ེན་ལ་དེའི་མ ་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།
འཛན་ ས་ ་བ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

དེ་མ་ཐག་ ེན་ ིས་མིག་ཤེས་ག གས་ཁོ་ན་

མིག་ཤེས་ ི་དེ་མ་ཐག་ ེན་ནི་ཡིད་ཤེས་ ིས་ ང་ ེད་ལ།

དེའི་ ལ་ནི་

ག གས་ཁོ་ནར་མ་ངེས་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་མིག་ཤེས་ག གས་ཁོ་ནའི་ ལ་ཅན་ ་ངེས་ ེད་མིག་དབང་གིས་
མ་ ས་ན་མིག་ཤེས་ ་ི ་ལ་སོགས་པ་ཡང་འཛན་པར་འ ར་ཏེ།

ག གས་འཛན་ལ་ ་སོགས་མི་འཛན་པར་

ེད་པའི་ ེད་ ་གཞན་ ང་ཟད་ ང་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེའང་དབང་པོ་ མས་ ་ི ནང་ནས་མིག་དབང་ནི་དོན་ མས་ ི་ནང་ནས་ག གས་འབའ་ཞིག་ལ་ལོངས་ ོད་པ་
ཡིན་ཏེ།

སེམས་ཅན་ མས་ ་ི ལས་ ་ི དབང་གིས་ནང་ ་མིག་སོགས་དབང་པོ་ ་ བ་པ་ན་ ི་རོལ་ འང་

ག གས་སོགས་དོན་ ་རང་དབང་ ་འ ང་བས་ན་ག གས་ནི་གཙ་བོར་མིག་དབང་གི་ ོད་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར་
རོ།

།དེའི་ ིར་མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་མིག་དབང་ལ་གནས་བཅས་པའི་དབང་གིས་མིག་དབང་གི་ ལ་

ག གས་ལ་ལོངས་ ོད་པར་ ས་པ་ཡིན་ ི། རང་དབང་ ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།

ལ་པོ་ནི་རང་གི་མངའ་

འབངས་ལ་རང་གི་ལས་ ་ི དབང་གིས་གཞན་ལ་བ ོས་མེད་ ་རང་དབང་ ་ལོངས་ ོད་ལ། དེ་ལ་བ ེན་པའི་ ོན་
པོ་ནི་ ལ་པོ་ལ་བ ེན་པའི་དབང་གིས་དེའི་མངའ་(༢༡༠ན)འབངས་ལ་ལོངས་ ོད་པར་ ས་ །ི རང་དབང་ ་ནི་མ་
ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ ར་ན། མིག་གི་དབང་པོས་ག གས་ཁོ་ན་ལ་ལོངས་ ོད་ཅེ་ན། མིག་མེད་པ་དག་ལ་

ག གས་ལ་ལོངས་ ོད་པའི་མ ་མེད་པའི་ ིར་དང་།

མིག་ཡོད་པ་དག་གིས་ཐ་ན་ ན་པ་ཡང་མཐོང་བའི་ ིར་

དང་། མིག་དང་ ན་ ང་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་གཞན་མེད་ན་ ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གཞན་ མས་ ོད་པའི་
མ ་མེད་པའི་ ིར་དང་།

དབང་པོ་སོ་སོའ་དབང་གིས་ ལ་སོ་སོར་ བ་པ་ཡང་རིགས་པ་དེ་ཉིད་ ིས་ བ་པའི་

ིར་རོ། །
མིག་གི་དབང་པོ་དེའང་གང་ཞེ་ན། གང་གི་དབང་གིས་མིག་ཤེས་ ི་ག གས་འཛན་པར་འ ར་བ་དེ་ནི་མིག་གི་
དབང་པོ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར། མིག་དང་ག གས་དང་ཡིད་ ེད་ག མ་ལས་ ེས་པའི་ཤེས་པ་ལ་ ལ་དང་ཡིད་ལ་
ེད་པའི་ ོ་ནས་མ་ཡིན་པར་མིག་གིས་ཤེས་པ་ཞེས་དབང་པོའ་ ོ་ནས་ཐ་ ད་འདོགས་ཤེ་ན།

ིར་དོན་ མས་ལ་

མིང་གི་བ ་ ས་པ་ནི་ཐ་ ད་ལ་འ ག་པ་ན་མིང་དེ་ལས་དོན་དེ་བདེ་ ག་ ་གོ་བའི་ཆེད་ཡིན་ལ། དེ་ ་ འི་བ འི་
དགོས་པ་ཡང་མིག་ཤེས་ཤེས་པའི་ཐ་ ད་འདི་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་ག གས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་
འ ལ་མེད་ ་གོ་བར་འ ར་བའི་ ིར་ཏེ། མིག་ནི་ག གས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་ཁོ་ནའི་ ན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་བདག་ ེན་ཡིན་པས་གཞན་ལ་མི་འ ལ་པའི་ ིར་རོ། །
དེའི་ ིར་མདོ་ལས།
ན་མོང་མིན་པའི་ ་ཡི་ ིར། །
དེ་ཡི་ཐ་ ད་དབང་པོས་ ས། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ཤེས་པ་ ན་དེ་མ་ཐག་ ེན་ལས་ ང་བའི་ ིར་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ི་ཤེས་པ་ཞེས་པས་ ང་ག གས་ཤེས་གོ་
བར་མི་འ ར་ལ། ག གས་ཤེས་ཤེས་(༢༡༠བ)པས་ ང་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཤེས་ ས
ི ་ ང་ག གས་ཤེས་པའི་ ིར་
དང་། ག གས་ནི་མིག་དབང་བཞིན་ ་མིག་ཤེས་ ི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ག གས་གཅིག་ཉིད་
ང་ ེས་ ་ ་མའི་མིག་ཤེས་ ་ི ར་འ ར་ལ། དབང་པོ་ མས་ ད་སོ་སོར་ངེས་པས་རང་རང་གི་ ད་ ི་ཤེས་
པ་བ ེད་ །ི ཤེས་པ་ ན་མོང་བ་བ ེད་པ་མི་ ིད་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་ན། མིག་ཤེས་ ི་བདག་ ེན་ཇི་ ད་
བཤད་པའི་ ེས་ ་དཔགས་ནས་དབང་ཤེས་གཞན་ མས་ ི་བདག་ ེན་ཡང་ཤེས་པར་ ་ལ། མིག་གི་དབང་པོ་
ཇི་ ད་བཤད་པའི་ ལ་ ིས་དབང་པོ་གཞན་ མས་ ང་ཤེས་པར་ འོ། །
དམིགས་པའི་ ེན་གང་ཞེ་ན། དོན་གང་ཤེས་པ་རང་དང་འ ་བར་ ེད་པར་ ེད་པ་ ེ།
ཇི་ ད་ །

རིགས་པ་ཤེས་པ་ཡིས། །
ཤེས་པའི་ མ་པ་འཇོག་ ས་པའི། །
་ཉིད་ལ་ནི་ག ང་བར་ཤེས། །
ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །
དོན་ ི་ཤེས་པ་རང་དང་འ ་བར་བ ེད་དོ་ཞེས་ ་བ་འདི་གང་།

ལ་ ན་ མས་ ིས་སམ། འོན་ཏེ་རགས་པས་

བ ེད། དང་པོ་ ར་ན་ ལ་ ན་ མས་ནི་མ་འ ེས་པར་སིལ་ ར་གནས་པའི་ ིར། ཤེས་པ་ཡང་དེ་ ར་ ང་བར་
རིགས་ན། དེའང་མ་ཡིན་ཏེ། ལིངས་པོ་གཅིག་གི་ མ་པར་ ང་བའི་ ིར་རོ། །གཉིས་པ་ ར་ན་ཡང་དབང་པོའ་
ཤེས་པ་ མས་ ན་ ོབ་པའི་ ལ་ཅན་ ་འ ར་བའམ། ཡང་ན་རགས་པ་ ས་ ་ བ་པར་འ ར་རོ། །དེའི་ ིར།
ཤེས་པ་དོན་དང་འ ་བ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་ད ད་མི་བཟོད་པས་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན།
འ ར་བའི་ ིར་རགས་པས་ཤེས་པའི་ མ་པ་བ ེད་དོ་ཞེས་ནི་མི་ ་ལ།

ཇི་ ད་བཤད་པའི་ ོན་ ་

འོན་ ང་རིགས་མ ན་པའི་ ལ་ ན་

ལ་འདབ་འ ོར་ ་གནས་པ་ མས་ ས
ི ་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ མས་ ལ་(༢༡༡ན) ི་ མ་ ན་ ་བ ེད་པའི་ ིར།
དོན་ ི་ཤེས་པ་རང་དང་འ ་བར་མ་བ ེད་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །
དེས་ན་དབང་ཤེས་ མས་ལ་ ལ་ ན་ མས་མ་འ ེས་པའི་ མ་པར་ ང་གི་རགས་པ་གཅིག་གི་ མ་པར་ ང་
བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

ལ་ ལ་ ན་ མས་ ོགས་ ི་ཆ་དང་བཅས་པར་ ང་བའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ། དབང་ཤེས་ ི་

ག ང་ མ་ ་མར་འ ར་ཏེ།

ོགས་ཆ་དང་བཅས་པར་ ང་བའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།

བཅས་ ང་ ་མར་མི་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན།

ཐ་ ད་ ་ནི་ ོགས་ ི་ཆ་དང་

ོགས་ ི་ཆ་དང་བཅས་པའི་ཁང་བཟང་ལའང་ཁང་བཟང་གཅིག་གི་ཐ་

ད་འ ག་པ་བཞིན་ནོ། །རིགས་པས་ད ད་པ་ན་ཤེས་པའི་ག ང་ མ་ཆ་དང་བཅས་པར་མ་ བ་ ེ།
ནི་ ལ་བེམ་པོའ་ཆོས་ཡིན་པའི་ ིར།

ག ང་ མ་བེམ་པོར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ།

ོགས་དེ་

།འོ་ན་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ མས་

རིགས་པས་ད ད་ན་འ ལ་པར་འ ར་ཏེ། རང་གིས་ག ང་ མ་ལ་ ོགས་ཆ་མེད་བཞིན་ ་དེར་ ང་བའི་ ིར་ཞེ་
ན། དེ་ནི་བདེན་མོད་ །ི འོན་ ང་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་བ་དག་ནི་དེ་ ་ འི་ད ད་པ་ཞིབ་མོ་བོར་ནས་དབང་ཤེས་
མས་རང་གི་ག ང་དོན་ ི་ མ་པ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ང་བ་ཙམ་ལ་མ་འ ལ་པར་ཐ་ ད་ ེད་པ་ཡིན་ནོ།

།དེའི་

དབང་ཤེས་ མས་ལ་རང་གི་ག ང་དོན་ ལ་ ན་ མས་མ་འ ེས་པར་སིལ་ ར་ ང་ཡང་ ེས་ ་ ེས་པའི་ ོག་
པས་དེ་དག་གི་ ་རིས་མི་ ེད་པས་ལིངས་པོ་གཅིག་ ་ཞེན་ནས་ག གས་གཅིག་གོ་ ་གཅིག་གོ་ཞེས་ཐ་ ད་ ེད་
དོ། །
གལ་ཏེ། དོན་དང་ཤེས་པ་ ས་མཉམ་མམ་མི་མཉམ།

ས་མཉམ་ན་དབང་ཤེས་ ིས་དོན་མི་འཛན་པར་ཐལ།

དོན་ ིས་དབང་ཤེས་ལ་ཕན་པའི་ ད་པར་ ང་ཟད་ ང་མ་ ས་པའི་ ིར།

མ་ བ་ན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ ི་

ལ་(༢༡༡བ) ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ ར་རོ། །ཅི་ ེ་ ས་མི་མཉམ་ནའང་དབང་ཤེས་ ིས་དོན་འཛན་པར་མི་རིགས་
ཏེ། དབང་ཤེས་ ེས་པ་ན་དོན་འགགས་ཟིན་པས་མ་ བ་པའི་ ིར་དང་། མེད་པར་ཡང་འཛན་ན་འདས་པ་སོགས་
འཛན་པའི་ ོག་པ་བཞིན་ ་དབང་ཤེས་དངོས་མེད་ ི་ ལ་ཅན་ ་འ ར་བའི་ ིར་རོ།

།དོན་མ་འགགས་པའི་ཚ་

དབང་ཤེས་ ས
ི ་དོན་འཛན་པར་ཡང་མི་ ང་ ེ། མ་ ེས་ནས་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་རིགས་པས་ལེགས་
པར་ད ད་པ་ན་དབང་ཤེས་ ས
ི ་དོན་མི་འཛན་པ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་ ང་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ ིས་དོན་འཛན་
པ་ལ་སོགས་པ་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ི་ མ་གཞག་ཐམས་ཅད་ ་ ེད་ལ་བ ོས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། དངོས་
པོ་ ད་ཅིག་མར་ ་བ་དག་ལ་ ་ ེད་བདེན་པར་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ན་ཡང་ཤེས་པས་དོན་འཛན་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་དང་མ ན་པར་ མ་གཞག་ ས་པ་
ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཕའི་ ད་ག གས་དང་འ ་བའི་ ་ལ་ཕའི་ག གས་འཛན་ནོ་ཞེས་འཇིག་ ེན་ན་ཐ་ ད་འདོགས་
པ་བཞིན་ ་ཤེས་པའི་དོན་ཇི་ ་བའི་ མ་པའི་ ེས་ ་ ེད་པར་ ེས་པ་ན་ཤེས་པས་དོན་འཛན་ནོ་ཞེས་ ་བ་འདི་
ནི་འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་ཙམ་ ེ།
ས་པ་ལས།
བདག་ཉིད་ ེད་པོ་མིན་ན་ཡང་། །
དེ་ཡི་དབང་གིས་དེར་བཞག་ ིར། །
དཔེར་ན་འ ས་ ་ ་ མས་ །ི །
བདག་ཉིད་འ ་བར་འ ང་བའི་ ིར། །
་བ་ ན་པ་མ་ཡིན་ ང་། །
འཇིག་ ེན་ ་ག གས་འཛན་ཅེས་བ ོད། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
མདོར་ན་དབང་ཤེས་ མས་ ་ི ག གས་ མ་འདི་ ེན་ག མ་ ི་ནང་ནས་དོན་ཁོ་ནས་ ས་པ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཡིད་
ཡོད་ ང་ ོན་པོ་མེད་ན་ ོན་པོའ་ མ་པ་ཅན་ ི་ ོ་མི་ ེ་ཞིང་།

ོན་པོ་ཡོད་པ་ན་འ ང་བའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ།

ེན་ག མ་ ི་ནང་ནས་ ོན་(༢༡༢ན)པོའ་ མ་པ་དེ་ ོན་པོའ་དབང་གིས་འ ང་བ་མ་ཡིན་ན།
མ་པ་ཅན་ ་འ ང་བ་ ོན་པོ་ལ་བ ོས་པར་མི་འ ར་ཏེ།

ཤེས་པ་ ོན་པོའ་

ོན་པོའ་ མ་པ་དེ་ ོན་པོའ་དབང་གིས་འ ང་བ་མ་

ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་བཞིན་ ་ཚད་མ་ ་མཚ་མཐའ་ཡས་ལས་ག ངས་ཏེ། སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བའི་གཞི་ ོ་ འི་ མ་
ཤེས་དང་། དེའི་འཁོར་ ི་སེམས་ལས་ ང་བ་ མས་ག གས་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ ་ལ་དམིགས་ཏེ།

ལ་ ་

མཐོང་བ་མེད་ ང་མིའི་བཞིན་ ིས་མེ་ལོང་ལ་རང་གི་ མ་པ་གཏོད་པ་ ར་ ལ་ ིས་ ད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་རང་
འ འི་ མ་པ་གཏོད་པའི་དབང་གིས་ཤེས་པ་ལ་དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་ནས་འ ་བ་ཉམས་ ་ ོང་བ་ལ་དོན་ ོགས་སོ་
ཞེས་ཐ་ ད་འདོགས་ཏེ།
ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ོགས་ལ་ནི། །
དངོས་ ་དེ་གཉིས་ཐ་དད་ ང་། །
དེ་དང་ག གས་བ ན་འ ་བ་ན། །
བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་ཚར་བར་ ང་། །
ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
དོན་རིག་པ་ནི་ ལ་ལ་དམིགས་པས་དོན་རིག་པར་བཏགས་པ་ཡིན་ལ།

ཤེས་པ་ མས་ ད་ཅིག་མ་དེ་ཉིད་རང་

རིག་ཅིང་གསལ་བར་ ོང་བ་ན། བདག་ཉིད་ ོང་བས་རིག་པ་མཚན་ཉིད་པ་ ེ།
བདག་ཉིད་གསལ་བར་ ོང་བ་ཡིན། །
འ ་བར་ ང་བ་དམིགས་པ་ཡིན། །
དེས་ན་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ །ི །
དམིགས་ ོང་དག་ནི་ཐ་དད་གནས། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
་བ་གཉིས་ ང་ལ་སོགས་པ་ནི་ཤེས་པ་ལ་ ་བ་གཉིས་ ི་ མ་པར་ཤར་ཡང་ ི་རོལ་ན་ མ་པ་གཏོད་པ་པོ་ ་བ་
གཉིས་མེད་པས་འ ལ་པ་ཞེས་ ་ ེ།

ལ་བ ན་པས་ནི་འ ལ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མདོ་ ེ་པ་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ།

།
མདོར་ན་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ མས་ལ་ ེན་ག མ་ལས་གཞན་པའི་ ་མ་དམིགས་པའི་ ིར།

ོག་པ་དང་ ལ་

ཞིང་མ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་(༢༡༢བ)གང་ཇི་ ད་བཤད་པའི་ ེན་ག མ་ལས་ ེས་པའི་ཤེས་པ་ནི་དབང་པོའ་
མངོན་ མ་ཡིན་ནོ།
འ ར་རོ། །

། མ་པར་ཤེས་པ་ ་བའི་ གས་ ི་ ེན་ག མ་ ི་ མ་གཞག་ནི་འོག་ནས་འཆད་པར་

གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་བཤད་པ་ལ།
འ ག་པའི་ །

དབང་ཤེས་ ོགས་ ལ་ ་རིགས་པས་བ བ།

ོག་ ལ་ལ་ ང་འགལ་ ང་།

་མའི་ངོ་བོ་དབང་ཤེས་ ི་ ལ་མིན་པ།

དབང་ཤེས་ ི་ཐ་ ད་
ི་དབང་ཤེས་ ི་ ལ་

མིན་པར་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ། གཞན་ ི་ ོག་ ལ་ ི་ བ་ ེད་དགག །རང་ གས་ ི་ བ་ ེད་དངོས་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ། འདོད་པ་བ ོད། དེ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ་ལ་དབང་ ེས་ལ་སོགས་ ར
ི །།

ས
ི ་པའི་ ོ་བཞིན་ ོག་མེད་དང་། །
ས
ི ་པའི་ ོག་མེད་ཉིད་ ི་ ། །

བ ་ཉམས་པ་ཉིད་ཡིན་ ་བ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ན་ལས་བ ས་ ་ི འ ེལ་ ེད་པ ི་ཏ་ ིད་པའི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལ་ན་རེ།

དབང་པོའ་

མངོན་ མ་ནི་དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་ ིར་དང་། ཉམས་ ་ ོང་བའི་ མ་པས་འ ག་པའི་ ིར་དང་། ཡིད་མ་ཡིན་
པ་ལ་སོགས་པའི་ ིར། ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།

ིས་པའི་ ོ་བཞིན་ནོ། །དཔེ་བ བ་པ་ནི་ ིས་པའི་ ོ་

ོག་མེད་ཡིན་པ་ཉིད་ ་ི ་མཚན་ ང་བ ་འཛན་པའི་ ས་པ་ཉམས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ་བའོ། །
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ནི།

དེ་དག་གི་ནི་ ོག་མེད་ ར
ི །།

ས
ི ་པའི་མངོན་ མ་ཉིད་ ་འ ར། །

བ ་ཡི་ ་དང་ ལ་བའི་ ར
ི །།
དེ་ནི་ ས
ི ་ ང་མི་འ ར་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོལ་བ་དེ་དག་གི་ གས་ལ་ ིས་པའི་ ོ་ཐམས་ཅད་ནི་ ོག་མེད་ཡིན་པའི་ ིར། ད ད་པར་ ེད་པ་

ང་ཟད་ ང་མེད་པ་ ིས་པའི་མངོན་ མ་ཉིད་ ་འ ར་རོ། །(༢༡༣ན)འདོད་པར་མི་ ས་ཏེ།
འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའི་ ིར་རོ།

ེས་མ་ཐག་ ་ཟས་

།གཞན་ཡང་བ ་ ོར་བའི་ ་ ོག་པ་དང་ ལ་ཞིང་ ོག་པ་ ོན་ ་མ་

སོང་བའི་ ིར། ིས་པ་དེ་ནི་ ིས་ ང་བ ་ ོར་བའི་ ོག་པ་ཡོད་པར་མི་འ ར་རོ། །
དེ་ལ།

གལ་ཏེ་བ ་ལ་མ་ ང་བའི། །

ཡིད་ཡོད་དེས་ན་དེ་འདོད་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ།

ིས་པ་དེ་ ར་བ ་ལ་མ་ ང་བའི་གནས་ བས་ ་ཡིད་ད ོད་པར་

ེད་པའི་བདག་ཉིད་ཡོད་པ་དེས་ན་ ིས་བ ་དེ་འཛན་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་བཞིན་དབང་ ེས་ལ་ཡང་འ ར། །
འདི་འ ་འདི་ཡང་ ག་ ན་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ིས་པ་དེ་ ར་བ ་ལ་མ་ ང་བའི་ བས་ ་ཡིད་ད ོད་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་ ིས་བ ་འཛན་

པ་དེ་བཞིན་ ་དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་ཤེས་པ་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ་ལའང་མ ན་དཔེ་ཡང་དག་ ་འ ར་བ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ངེས་ཤེས་ཡིན་པ་མ་ཁེགས་ཤིང་ ོག་པར་དོགས་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་དཔེ་མ་ བ་
པས་ གས་ ང་མ་ངེས་ཏེ།

དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་ ིར་ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་ གས་འདི་འ ་བ་འདི་ཡང་

ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ་ལ་ ག་མ་དང་ ན་པའི་གཏན་ཚགས་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་བ བ་པའི་
བ བ་ འི་ཆོས་དང་འ ེལ་བ་མེད་ཅིང་། དགག་ འི་ཆོས་དང་འགལ་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ཅི་ ེ། ཡང་ ིས་པའི་ ོ་ ་ ི་གཅིག་ ་འཛན་པས་ ོང་པ་དང་མངོན་ ་ ེད་པ་འ ག་པ་ལ་སོགས་པ་ གས་
གཞན་ ིས་ ོག་མེད་ ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ས
ི ་ལ་ བ་པར་ དེ ་གང་ཡིན། །

དེ་ཉིད་འདིར་ཡང་བ ོད་ ་ ེ། །

དབང་པོའ་(༢༡༣བ) ོར་ནི་མ ངས་ ར
ི ་རོ། །
འདིས་ནི་ ོང་སོགས་བཤད་པ་ཡིན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ིས་པའི་ ོ་ ོག་མེད་ལ་ བ་པར་ ེད་པ་ཉིད་ ་བཀོད་པའི་ ་ ི་གཅིག་ ་འཛན་པས་ ོང་པ་དང་

མངོན་ ་ ེད་པས་འ ག་པའི་ གས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དབང་ཤེས་ ོག་མེད་ ་བ བ་པའི་ བས་འདིར་ཡང་
བ ོད་པར་ ་རིགས་ཏེ།

ིས་པའི་དབང་ཤེས་དང་། དབང་ཤེས་ཙམ་ ོག་ ལ་ ་མ་ངེས་ཤིང་ ོག་པར་དོགས་

པའི་དབང་པོའ་ ོར་ནི་མ ངས་པའི་ ིར་རོ།

།གཞན་ཡང་དཔེ་མ་ བ་པར་བཤད་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་ ོང་

བའི་ མ་པས་འ ག་པའི་ ིར་དང་། ཡིད་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་པའི་ གས་ལ་སོགས་པ་དཔེ་བ བ་ འི་ཆོས་ ིས་
ོང་པས་ བ་པ་མ་ངེས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་རང་ གས་ ་ི བ་ ེད་བཤད་པ་ལ། དོན་ ོར་ ོག་པར་འདོད་པ་དགག །མིང་ ོར་ ོག་པར་འདོད་
པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། འགོག་ ེད་ ་ི གས་དགོད། རིགས་སོགས་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་དགག ། ེས་དཔག་གིས་
བ་པ་དགག ། ོད་པ་ ང་། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ད་པར་དང་ནི་ ད་པར་གཞི། །

འ ེལ་དང་འཇིག་ ེན་ག ང་ གས་ནི། །
བ ང་ནས་དེ་དག་ ོམ་ ས་ཏེ། །

དེ་ ར་ ོགས་ ི་གཞན་ ་མིན། །

དཔེར་ད ག་ཅན་བཞིན་རིགས་སོགས་ ི། །
་ེ ག་ ོགས་པ་མེད་པའི་ ར
ི །།

དེ་ ན་ ོར་བ་ཡོད་མིན་པ། །

དེས་ན་འདི་ལ་ ོགས་པའང་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དབང་ཤེས་ནི་རིགས་སོགས་ ོར་བའི་ ོག་པ་མ་ཡིན་ཅིང་། གང་དོན་ ོར་ ི་ ོག་པ་ཡིན་ན་ནི་ ད་
པར་དང་ནི་ ད་པར་ཅན་ཞེས་ ད་པར་ ི་གཞི་འདི་ལ་ ད་པར་འདི་ ན་ནོ་ཞེས་པའི་འ ེལ་བ་དང་། འདི་ནི་ ད་
པར་ཅན་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ ད་པར་རོ། །(༢༡༤ན)འདི་འདི་ལ་ ན་ནོ། །ཞེས་འཇིག་ ེན་ ི་ག ང་ གས་མིང་
དང་ཐ་ ད་སོ་སོར་ནི་བ ང་ནས་དེ་དག་གཅིག་ ་ ོམ་པར་ ས་ཏེ་ ད་པར་ཅན་ལ་ ད་པར་ ར་ནས་དེ་ ར་

ོགས་ །ི སོ་སོར་ག ང་བ་ལས་གཞན་ ་མ་བ ང་ན་ ར་ནས་འཛན་པ་མིན་ཏེ། དཔེར་ན།
ཅན་ཞེས་འཛན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ ིར་བ ན་ནས།

ེས་ ་ད ག་པ་

ེ་ ག་ ་དབང་ཤེས་འདི་ལ་དོན་ ོར་ ི་ ོག་པ་མེད་དེ། བ་

ལང་གི་རིགས་སོགས་ ་ི ེ་ ག་ ོགས་པ་མེད་པའི་ ིར།

བ་ལང་གི་རིགས་སོགས་དེ་བ་ལང་གི་ ས་དང་ ན་

པར་ ར་བའི་དོན་ ོར་ ོག་པ་ཡོད་པ་མིན་པ་དང་། བ་ལང་གི་རིགས་སོགས་ ས་ལ་ ོར་བའི་ ོག་པ་མེད་པ་དེས་
ནའི་ ིར་རོ། །འང་ཞེས་པ་ འི་ ོག་པ་འབའ་ཞིག་ ས་པར་ ར་པ་དེའང་ཇི་ ད་བཤད་པའི་རིགས་པས་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
གཉིས་པ་རིགས་སོགས་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་དགག་པ་ལ།

ི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་དགག །འ ོ་འ ་

མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་དགག ། ་བཏགས་མིང་དང་ཐལ་བ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གསལ་བ་ མས་ལ་ ི་དངོས་པོར་ཡོད་དེ།

ེས་འ ོ་ཅན་ ི་འཛན་ ི་ མ་ཤེས་

ས
ི ་དམིགས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ེས་འ ོ་ཅན་ ི་ མ་ཤེས་གང་། །

དེ་ཡང་ ་དང་གསལ་བར་ ང་། །

ཁ་དོག་ད བ
ི ས་ཡིག་ མ་པ་ཡིས། །
ོང་པ་བ་ལང་ཉིད་ ་བ ོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། བ་ལང་གི་གསལ་བ་ལ་ ེས་ ་འ ོ་བ་ཅན་ ི་ ི་འཛན་ མ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དེས་ནི་ ི་དངོས་པོ་བ་
ང་ནས་འཛན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའང་ འི་མིང་དང་གསལ་བའི་ད ིབས་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའི་ མ་པར་ ང་
བའི་ ིར་རོ། ། བ་པ་ ོད་ ས
ི ་ཁས་ ངས་ཏེ། ཁ་དོག་དང་ད ིབས་དང་(༢༡༤བ)མིང་ངམ་ཡི་གེའི་ མ་པ་ཡིས་
ོང་པ་གཅིག་ལ་བ་ལང་གི་ ི་ཉིད་ ་ ོད་ ས
ི ་བ ོད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

ི་འཛན་ད ིབས་སོགས་ ་ ང་བ་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ལ་མ ངས་པར་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ ི་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཉིད་མ ངས་པ་ཉིད་ཡིན་ ང་། །

མིག་གིས་ ལ་ལ་མཐོང་མེད་དེ། །
ང་བ་གཉིས་ནི་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ོ་ཐ་དད་པའང་ ེད་པར་དཀའ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ི་འཛན་ལ་ད ིབས་སོགས་ ་ ང་བ་དེ་ཉིད་དོན་དམ་པར་མ ངས་པ་ཉིད་ ི་ ི་ཡིན་ན་ཡང་མིག་

གིས་ ལ་ལ་འཛན་པའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན།

གསལ་བས་ ད་པར་ ་ ས་པའི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའི་ མ་པ་

ཅན་ ི་ ི་མཐོང་བ་མེད་དེ། མིག་གིས་ ལ་ལ་གསལ་བར་ ང་བ་དང་མི་གསལ་བར་ ང་བ་གཉིས་ནི་མེད་པའི་
ིར་རོ་ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །
དེས་ན་དབང་ ོ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་པའི་ ི་དེའང་ ེད་པར་དཀའ་ ེ།

ལ་གསལ་བར་ ང་གི་

མི་གསལ་བར་མི་ ང་བའི་ ིར་ཡང་ངོ་ཞེས།
ང་བ་གཉིས་ནི་མེད་ ིར་ཡང་། །
ོ་ཡི་ཐ་དད་ ེད་པར་དཀའ། །ཞེས་ ་དབང་ ོས་འདོན་ཏོ། །
གཉིས་པ་འ ོ་འ ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་དགག་པ་ལ། མངོན་ མ་ ིས་མི་འ བ། གས་པས་མི་འ བ། དེ་ལ་
ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། གལ་ཏེ། རིགས་སོགས་ ས་ལས་ཐ་དད་ ་ཡོད་ ང་། འ ོད་འ འི་འ ེལ་བའི་དབང་གིས་རིགས་
སོགས་ཐ་དད་ ་མ་དམིགས་པ་ཡིན་པས། དེས་ན་འ ོ་འ ་དབང་པོས་འཛན་པ་ཁོ་ནས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དབང་པོས་འ ོ་འ ་འཛན་མེད་ ར
ི །།
འ ེལ་པ་མཐོང་བ་མེད་པར་གནས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དབང་པོའ་ཤེས་པས་(༢༡༥ན)འ ོ་འ ་འཛན་པ་མེད་པའི་ ིར། དབང་ཤེས་ ི་འ ོད་འ འི་འ ེལ་
བ་མཐོང་བ་མེད་པར་གནས་ཤིང་ བ་བོ། །འ ོ་འ ་དབང་པོ་ལས་འདས་པར་ ེད་རང་གིས་ ང་ཁས་ ངས་སོ།
།
དེས་ན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རིགས་ ས
ི ་ ད་པར་ ་ ས་པའི་གསལ་བ་མི་འཛན་པར་ཐལ། རིགས་དང་

ས་ ་ི འ ེལ་བ་མ་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། འ ོ་འ ་ བ་ ེ། ལ་མ་འདི་ལ་ མ་ འོ་ཞེས་ ོགས་ཤིང་བ ོད་པའི་ ིར། བ་ ེ། མིག་ཤེས་རང་
མཚན་ ི་དབང་གིས་འ ག་པ་ ར་ ་ ོ་ཡང་འ ོད་འ འི་དབང་གིས་འ ག་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ལ་མ་འདི་ལ་ མ་ ་ཞེས། །

་འདི་དག་ ང་རང་གིས་ ས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ལ་མ་འདི་ལ་ མ་ ་ཞེས་པའི་ ་འདི་དག་ ང་ཆོས་ཅན། འ ོད་འ འི་དབང་གིས་འ ག་པ་མིན་

ཏེ། བ ་ ོར་མཁན་པོ་རང་གིས་རང་གར་ ས་པའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ གས་པས་མི་འ བ་པ་ནི།

བ་ལང་ལ་ ་ཞེས་འཇིག་ ེན། །
་ལ་བ་ལང་འཇིག་ ེན་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གཞན་ཡང་ མ་ ་ལ་ ལ་མ་ཞེས་དང་། བ་ལང་ལ་ ་ཞེས་པ་ནི་འ ོད་འ ར་མི་ ང་ ེ། དེ་ ར་
ང་ན་ ་ལ་བ་ལང་འ ོད་པ་འ ་བ་དང་།

ལ་མ་ལ་ མ་ ་འ ོད་པ་འ ་བས་ ་ལ་བ་ལང་ཡོད་པ་དང་།

ལ་

མ་ལ་ མ་ ་ཡོད་པར་ཚད་མས་དམིགས་ཤིང་ ས་ ང་བ ོད་དགོས་པ་ལས་དེ་ ར་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། བ་ལང་
ལ་ ་ཡོད་ཅེས་འཇིག་ ེན་ན་མཐོང་གི་ ་ལ་བ་ལང་ཡོད་ཅེས་འཇིག་ ེན་ན་མཐོང་བ་མིན་པའི་ ིར།
གལ་ཏེ། ་ལ་བ་ལང་ངམ་བ་ལང་ལ་ ་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ ང་ ང་འ ོ་འ ་མ་ཁེགས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བ་ལང་ཞེས་ འི་ཡན་(༢༡༥བ)ལག་ནི། །
ག་མ་ མ་བཅད་དམིགས་མེད་ ར
ི །།

ཞེས་ ོས་ཏེ། བ་ལང་ལ་ ་ཞེས་པའི་ ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ལ་ ་འ ོ་འ ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་འ ག་པ་མིན་ཏེ།
བ་ལང་ཞེས་ འི་ཡན་ལག་གི་ནི་ ག་མ་མིག་དང་ ང་ལག་ལ་སོགས་པ་ མ་པར་བཅད་པ་དམིགས་པ་མེད་ཅིང་
ོག་པས་གཅིག་ ་ག ང་བ་ལས་འ ག་པའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན།

ི་ ོའ་ཉི་མ་རི་ ེར་ཡོད་ཅེས་པའི་ ་

བཞིན་ནོ། །དེས་ན་བ་ལང་གི་ཡན་ལག་ ག་མ་ལ་བ་ལང་ ་ཞེན་ཅིང་། དེ་དག་ལ་ ་ཡོད་པར་བཏགས་པ་ཙམ་
ཡིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། ལ་མ་འདི་དག་ལ་ མ་ འོ་ མ་པའི་ ོ་འ ང་བའི་ ིར་འ ོ་འ ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ལ་མ་དེ་ མས་ ི་ མ་ ། །

འདི་ཞེས་ ལ་མ་འ ས་ ས་ལས། །

ས
ི ་ ང་འ ས་ ར་བ ོད་ཡིན་ ི། །

ཇི་ ་ ར་ཡང་ ས་གཅིག་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ལ་མ་འདི་ མས་ ང་ མ་ ་འདི་ཞེས་པའི་ ་ཆོས་ཅན།

འི་ ལ་མ་འ ས་ ས་པ་ལས་ ིས་

ང་བའི་འ ས་ འི་གནས་ བས་ལ་ མ་ ར་བ ོད་པ་ཙམ་ཡིན་ ི། འ ོད་འ འི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པའི་ ིར།
འི་ ལ་མ་དང་འ ས་ འི་ མ་ ་གཉིས་ཇི་ ་ ར་ཡང་ ས་གཅིག་ ་འ ོད་འ འི་དབང་གིས་ ང་ཞིང་།
བ ོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ནི།
ལ་མ་དང་ མ་ ་ལ་ ེན་དང་བ ེན་པའི་འ ེལ་བ་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ ་ ར་ཡང་ མ་ ་དང་ ལ་མ་
ས་གཅིག་པ་མིན་པའི་ ིར་ཏེ། ལ་མ་འདི་ མས་ ི་ མ་ ་འདིའ་ོ ཞེས་ ལ་མ་འ ས་ ས་པ་ལས་
ིས་ ང་བའི་འ ས་ ་ཡིན་པའི་ ིར། དེའང་འ ས་ ར་ མ་པར་བ ོད་པ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ག མ་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། (༢༡༦ན)གལ་ཏེ། མ་ འི་གནས་ བས་ན་ ལ་མ་མེད་ན་ ལ་མ་དེ་དག་གི་ནི་
མ་ ་འདིའ་ོ ཞེས་པའི་ཐ་ ད་མི་འ ག་པར་ཐལ། མ་ ་ལ་ ལ་མ་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འགའ་ཡིས་ ་ ོ་བ གས་པའམ། །
་ཡི་ ེན་ནི་ ོན་པ་ན། །

ལ་མ་གཅིག་ནི་བཀར་ ས་ནས། །

འ ས་ལ་ ལ་མ་ཞེས་འ ག་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། མ་ ་ལ་ ལ་མ་ཞེས་ ོན་པའི་ ་ཆོས་ཅན། འ ས་ ་ མ་ ་དང་ ་ ལ་མ་ ས་ཐ་དད་པ་ ས་
གཅིག་ ་ ེན་དང་བ ེན་པར་དོན་ལ་འ ེལ་པ་ བ་པར་ ོན་པ་མིན་ཏེ།

ེས་ ་འགའ་ཡིས་འ ས་ ་ མ་ ་ལ་

་ ལ་མར་ ོ་བཏགས་ནས་ མ་ ་ནི་ ལ་མ་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ོན་པའམ།
་ ལ་མ་ནི་ ོན་པ་ན།

ཡང་ན་ མ་ ་ཞེས་པའི་ འི་ ེན་

ལ་མ་གཅིག་ནི་བཀར་བར་ ས་ནས་འ ས་ ་ མ་ ་ལ་ ལ་མ་ཞེས་འ ག་པར་

འ ར་བའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར།
གལ་ཏེ། ལ་མ་ལ་ མ་ ་ཞེས་ ་བའི་ཡན་ལག་ཅན་ ས་ཐ་དད་པ་མེད་ན་ ལ་མ་ལ་ མ་ ་ཞེས་པའི་ ་མི་
འ ག་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཕན་གདགས་ཕན་འདོགས་ དེ ་ཉིད་དམ། །
མ་པར་ཆད་མེད་ ང་བ་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ལ་མ་ལས་ མ་ ་ ས་ཐ་དད་པ་མེད་ ང་ མ་ འི་ ་འ ག་པ་མི་འགལ་ཏེ། ལ་མ་ མས་ཕན་
ན་ཕན་གདགས་ ་དང་ཕན་འདོགས་ ེད་ཉིད་དམ།

ལ་མ་ མ་པར་ཆད་པ་མེད་པར་ལིངས་པོ་གཅིག་ ་ ང་

བ་ཉིད་ལ་ ན་ ོབ་ ་ མ་ ་ཞེས་པའི་ ་འ ག་པའི་ ་མཚན་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ་ནི། བ་ལང་ལ་ ་ཞེས་སོགས་དང་ ེལ་ནས་འཆད་དོ། །
ག མ་པ་ ་བཏགས་མིང་ ་ཐལ་བ་ ང་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། (༢༡༦བ) མ་ ་ཞེས་པའི་ ་ཆོས་ཅན།

མ་

་ལ་དངོས་མིང་མིན་པར་བཏགས་མིང་ ་ཐལ། མ་ ་ལ་དངོས་དབང་གིས་མི་འ ག་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འ ལ་མེད་ཅན་ཤེས་དང་པོ་ཡི། །

བ ་ཡི་ ོད་ ལ་གང་ཡིན་དངོས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་ ་ཞེས་པའི་མིང་ཆོས་ཅན། འདོད་ ལ་དང་པོར་བ ་ ར་བའི་བ འི་ ོད་ ལ་གང་ཡིན་པའི་

མ་ འི་དངོས་མིང་ཡིན་ཏེ།

མ་ ་ལ་འདོད་ ལ་ཐོག་མར་བ ་ ར་ཞིང་ ིས་ཐ་ ད་ ི་ ས་ ་ མ་ ་འ ལ་

པ་མེད་པ་ཅན་ ་ཤེས་ཤིང་གོ་བར་ ས་པའི་མིང་ཡིན་པའི་ ིར།
ག མ་པ་རིགས་སོགས་ ེས་དཔག་གིས་ བ་པ་དགག་པ་ལ། རིགས་སོགས་ ེས་དཔག་གིས་མ་ བ། བ་
ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། ་བཏགས་མིང་ ་འདོད་པ་དགག ། ་དོན་ལ་མ་བ ོས་པར་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། རིགས་སོགས་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ལས་ ས་གཞན་ ་ཡོད་དེ།

ི་གསལ་བ་ལ་

ེས་ ་འ ོ་བར་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ ིར། དཔེར་ན། ད ག་པ་ཅན་ཞེས་འཛན་པ་ནི་ད ག་པ་ཅན་དང་།
ད ག་པ་ ས་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་འ ག་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དངོས་པོ་ལས་ནི་ཐ་དད་ཅན། །

རིགས་སོགས་ལ་ནི་ ེས་དཔག་མེད། །

ད ག་པ་ཅན་སོགས་ཐམས་ཅད་ལའང་། །
ན་ ོབ་པ་ལས་ཐ་ ད་འདོགས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གསལ་བ་ལ་ ི་ ེས་ ་འ ོ་བར་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། གསལ་བའི་དངོས་པོ་ལས་ནི་ ས་
ཐ་དད་པ་ཅན་ ི་རིགས་སོགས་ཡོད་པ་ལ་ནི་ ེས་ ་དཔག་པའི་ ས་པ་མེད་དེ།
ེད་འདོད་པའི་ད ག་པ་ཅན་སོགས་ཐམས་ཅད་ལའང་ཆོས་ཅན།
པོའ་དབང་གིས་འ ག་པ་མིན་ཏེ།

བ་པ་མ་ངེས་པའི་ ིར་དང་།

ད ག་པ་ཅན་ ་འཛན་པ་ནི་(༢༡༧ན)དངོས་

བ་ ོབ་ ོག་པས་བཏགས་པ་ལས་ད ག་པ་ཅན་ཞེས་ཐ་ ད་འདོགས་པའི་

ིར་རོ། །དེས་ན་དཔེ་མེད་པའི་ ིར་དེ་ བ་པའི་ ེས་དཔག་མེད་དོ། །
གཉིས་པ་ བ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི།

དངོས་པོ་ཁང་བཟང་ ེང་སོགས་ ི། །
་ཡང་གཞན་ལ་བ ོས་པ་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གཞན་ཡང་ཚག་གི་དོན་ ག་ལས་དངོས་པོ་ཞེས་དང་།

ོང་ ག་ལ་ཁང་བཟང་གི་ ེང་བ་ཞེས་དང་།

ོང་ ེར་ཞེས་སོགས་ ་ི ་ཡང་བ ོད་ ་ ས་གཞན་ལ་བ ོས་པ་མིན་པའི་ ིར། རིགས་སོགས་ཡོད་པར་བ བ་
པའི་ ་ གས་མ་ངེས་སོ། །

ཚག་གི་དོན་ ག་ལ། དངོས་པོ་ཞེས་པའི་ ་མི་འ ག་པར་ཐལ། ཚག་གི་དོན་ ག་ལས་དངོས་པོ་གཞན་མེད་
པའི་ ིར་ན། དངོས་པོ་ ས་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། ཡོན་ཏན་ལ་ཡང་འ ་བའི་ ིར་རོ། །
ཡང་ཁང་བཟང་གི་ ེང་བ་དང་ ོང་ ེར་སོགས་ ་ི ་ཡང་མི་འ ག་པར་ཐལ། དེ་ ་ འི་ ་འ ག་པ་ ་མཚན་
གཞན་ལ་བ ོས་པ་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།

རིགས་མི་མ ན་པའི་ཤིང་སོགས་ལས་ ས་མི་ ོམ་པར་ཁས་ ངས་པས་

ཁང་བཟང་གི་ ས་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ལ།

གལ་ཏེ་ཁང་པ་ ན་ཡིན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ཁང་པའམ་ཁང་བཟང་དེ་ ན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ ེང་དེ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། །

གལ་ཏེ་རིགས་ཡིན་ཁང་གཅིག་ ང་། །

ཤིང་བཞིན་ ེང་ཞེས་བ ོད་པར་འ ར། །
ེང་མང་པོ་ལ་དེ་ཡི་ ། །

ཇི་ ར་རིགས་ལ་རིགས་མེད་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ན་པ་དེའི་རང་བཞིན་ཅན་ ི་ཁང་བཟང་གི་ ེང་བ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཚག་གི་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཏེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ས་མ་ཡིན་པའི་(༢༡༧བ) ིར་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཁང་བཟང་ལ་ཡོད་པས་ ས་ནི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ཡོན་ཏན་ཡང་མིན་ཏེ། ཁང་བཟང་ཡོན་ཏན་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ཡོད་པའི་ ིར་དང་། ལས་ ང་མིན་ཏེ།
ལས་ནི་ ས་ལ་ཡོད་པའི་ ིར་དང་། འ ་བ་དང་ ེ་ ག་ ང་མིན་ཏེ། དེའི་འ ས་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ཁང་བཟང་གི་ ེང་བ་དེ་ ན་པའི་རིགས་ཡིན་ཏེ། རིགས་ནི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་
ིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཁང་པ་གཅིག་ ང་ཆོས་ཅན། ཁང་བཟང་གི་ ེང་བ་ཞེས་པའི་ ས་བ ོད་པར་འ ར་ཏེ། ཁང་
བཟང་གི་ ེང་བའི་རིགས་ཡོད་པའི་ ིར། དཔེར་ན། ཤིང་ཤ་བ་གཅིག་ ང་ཤིང་ ་བ ོད་པ་བཞིན་ནོ། །
ཡང་ཁང་བཟང་གི་ ེང་བ་མང་པོ་དག་ལ་ཁང་བཟང་གི་ ེང་བ་ཁང་བཟང་གི་ ེང་བ་ཞེས་པའམ།
བ་ཞེས་མང་པོ་དེའི་ ས་བ ོད་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ།

ེང་བའི་ ེང་

ཇི་ ར་ཡང་ཁང་བཟང་གི་ ེང་བའི་རིགས་ལ་རིགས་

གཉིས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་། ཁང་བཟང་གི་ ེང་བ་ཆོས་ཅན། ཆེན་པོ་སོགས་ ི་ ་མི་འ ག་པར་ཐལ། ཆེན་པོ་སོགས་ ི་ཡོན་
ཏན་མི་འ ག་པའི་ ིར། ཆེན་པོའ་ཡོན་ཏན་ནི་ ས་ལ་འ ་ཡི། ཡོན་ཏན་ཁང་བཟང་ལ་མི་འ ་བའི་ ིར།
ག མ་པ་ ་བཏགས་མིང་ ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ།

བཏགས་མིང་མ་ཡིན་པའི་ ་མཚན།

དངོས་མིང་ ་

མཚན་གཞན་ལ་བ ོས་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ།

ེང་སོགས་ལ་ནི་ཆེན་པོ་སོགས། །

ཉེར་བཏགས་ལས་འདོད།
ཅེས་ ོས་ནས།

ོན་མེད་དེ། ེང་སོགས་ལ་ནི་ཆེན་པོ་སོགས་ ི་ ་ནི་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་འ ག་པར་འདོད་

དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གང་ཡིན་པ། །

དངོས་དང་ ད་མེད་ མ་(༢༡༨ན)ཤེས་ ི། །
ག ང་ ་ཉིད་ ར
ི ་ཉེར་བཏགས་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཁང་བཟང་གི་ ེང་བ་ཆེན་པོ་སོགས་ ི་ ་གང་ཡིན་པ་དེ་རི་བོ་ཆེན་པོའ་ ་དངོས་མིང་ ་ ར་པས་དེ་
དང་དོན་གོ་ ལ་ ད་པར་མེད་པར་རང་གི་གོ་ ་ཁང་བཟང་གི་ ེང་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ མ་ཤེས་ ིས་གོ་ཞིང་ག ང་
་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར། ཁང་བཟང་གི་ ེང་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཉེ་བར་བཏགས་པའི་མིང་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དངོས་མིང་ ་མཚན་གཞན་ལ་བ ོས་པ་དགག་པ་ནི།

དངོས་ ་མངོན་པར་འདོད་པ་ལའང་། །
་གཞན་མིན་པ་ཉིད་དེ་མ ངས། །

ག་ མས་ལ་ནི་ཚག་དོན་ ། །

་གཞན་གང་ལ་བ ོས་པར་མཐོང་། །

ཇི་ ར་ གས་ལས་ བ་གང་ཡིན། །

དངོས་དང་དེ་དང་མ ངས་པའི་ ར
ི །།
གང་ལ་དེ་ ད་བ ོད་པ་ལས། །

དངོས་ལའང་དངོས་མེད་བཏགས་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། བ ོད་ ་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་འ ག་པ་དངོས་མིང་དང་། དེ་མེད་ན་བཏགས་མིང་ ་
འ ག་པ་མི་རིགས་ཏེ། དངོས་ ་དངོས་མིང་ ་མངོན་པར་འདོད་པའི་ད ག་པ་ཅན་ཞེས་པའི་ ་ལའང་ཆོས་ཅན།
བཏགས་མིང་དང་བ ོད་ འི་ ་མཚན་གཞན་ལ་བ ོས་པ་མིན་པ་ཉིད་དེ་མ ངས་ཏེ།

ད ག་པ་ཅན་ཞེས་འདོད་

པས་བ ་བཏགས་ཙམ་ ི་ ་ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་ ་མཚན་དོན་གཞན་ལ་མ་བ ོས་པ་དངོས་མིང་དང་བཏགས་
མིང་གཉིས་ཀ་ལ་མ ངས་པ་ཡིན་ནོ།

།དེ་ ར་མ་ཡིན་ན་དོན་ ག་པ་ མས་ལ་ནི་ཚག་གི་དོན་ཞེས་པའི་ ་དེ་

དངོས་མིང་ ་མི་འ ག་པར་ཐལ། ཚག་གི་དོན་ ག་ལས་ ་གཞན་གང་ལ་བ ོས་པར་མཐོང་ ེ་མ་མཐོང་བའི་ ིར།
དེས་ན་བ ོད་ འི་དོན་ཡོད་པ་ལ་དངོས་མིང་དང་། མེད་པ་ལ་བཏགས་མིང་ ་མི་རིགས་ཏེ། དོན་གང་ལ་ཐོག་མར་
ཇི་ ར་ གས་པ་(༢༡༨བ)ཙམ་ལས་ བ་ཅིང་བ ་ ར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དོན་དེའི་དངོས་མིང་དང་།
མ ངས་པའི་ ིར་རམ།
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

དེ་དང་

་མཚན་ ི་དོན་གང་ལ་དེ་ ད་ ་བ ོད་པའི་མིང་ནི་མིང་ཕལ་པ་བཏགས་མིང་ཡིན་ཏེ།

འཇིག་ ེན་ན་ ་ ེན་པའི་དངོས་པོ་ལའང་ ་ཡི་དངོས་པོ་མེད་ཅེས་ཉེ་བར་བཏགས་ནས་འ ག་

པར་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་ ་དོན་ལ་མི་བ ོས་པར་བ ན་པ་ནི།

གས་པ་བ ་ཡི་ ེས་འ ོ་ཅན། །

དེ་ཡང་བ ོད་འདོད་ ེས་འ ོ་ཅན། །
ཐ་ ད་དོན་ ་ ས་པ་ ེ། །

ེབ་ ོར་མིང་དང་ ་ཆ་བཞིན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དངོས་མིང་གི་ ་མཚན་ གས་པ་ཙམ་ཡིན་པར་བདེན་མོད་ ི།
བ ོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

གས་པ་དེ་ཉིད་དོན་གཞན་ལ་

གས་པའི་དངོས་མིང་ཆོས་ཅན། བ ོད་ ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ལ་

བ ོས་པ་མིན་ཏེ། བ ་ཡི་ ེས་ ་འ ོ་བ་ཅན་ཡིན་ཅིང་། བ ་དེའང་བ ོད་འདོད་ ི་ ེས་ ་འ ོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་
ིར་དང་།
དཔེར་ན།

བ ོད་འདོད་དེའང་བ ོད་ ་ལ་མ་བ ོས་པར་ཐ་ ད་ ི་ ས་ ་དོན་གོ་བའི་དོན་ ་ ས་པའི་ ིར་ཏེ།
ེབ་ ོར་འགའ་ཞིག་ལ་མིང་མེ་ཏོག་ ེང་འཛན་ཅེས་བ ་ ས་པ་དང་།

འི་ཆ་ཤས་སམ་ཡན་ལག་ལ་

ིངས་དང་ ེན་ལ་སོགས་པར་བ ་ ས་ ང་དེ་ ་མཚན་གཞན་ལ་བ ོས་པ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །
བཞི་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ་མ་ལ་ ་གཅིག་འ ག་པ་མི་འགལ་བ། གཞན་སེལ་བ ོད་ ར་བ ན་པ། ཤེས་པ་
རང་མཚན་བ ོད་ ར་མི་ ང་བ། གཞན་སེལ་ལས་དོན་གོ་བའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རིགས་དངོས་པོར་མེད་ན་ ་མ་ལ་ ་ ོ་གཅིག་འ ག་པ་མི་འཐད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་
ན།

ཐ་དད་ ད་གང་དངོས་ཆོས་ ིས། །
དེ་འ འི་ མ་ཤེས་ ་ཡིན་ནི། །

དོན་དེ་དག་ལ་(༢༡༩ན)ཤེས་པ་དེས། །
དེ་ ར་ ོགས་པར་འ ར་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། བ་ལང་གི་གསལ་བ་ མས་ཐ་དད་ ང་གསལ་བ་གང་དག་དངོས་པོའ་ཆོས་ཉིད་ ིས་བ་ལང་གི་ ི་
འཛན་དེ་འ ་བའི་ མ་ཤེས་ ་ི ་ ས་པའི་དབང་གིས་ནི་འ ག་པ་ཡིན་ཏེ།

བ་ལང་གི་འ ས་ ་མི་ ེད་པ་ལས་

ལོག་ནས་བ་ལང་གི་འ ས་ ་གཅིག་ ེད་པ་ཙམ་ ིས་དོན་དེ་དག་ལ་ ི་འཛན་ཤེས་པ་དེས་བ་ལང་ཞེས་གཅིག་ ་
དེ་ ར་ ོགས་པར་འ ར་བ་ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་ ་མཚན་ ི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
ཅི་ ེ་ཡང་གསལ་བ་ མས་ ས
ི ་ ས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་ཐ་དད་པར་འཛན་པས་ཇི་ ར་འ ས་ ་གཅིག་ ེད་ཅེ་
ན།
བཤད་པ།

ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་པར་ནི། །

ོགས་ལ་ཤེས་པའང་དེ་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། བ་ལང་གི་གསལ་བ་ མས་ ས
ི ་ ས་པའི་ཞེས་པ་ཐ་དད་ ང་བ་ལང་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ཞེས་ཐ་དད་
མིན་པར་ནི་ ོགས་པ་ལ་ ་མཚན་ཡོད་དེ།

བ་ལང་གི་གསལ་བ་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ཐ་དད་ ང་སེལ་བའི་ངོ་བོར་

གཅིག་ ེས་བ ོད་པ་དེ་བཞིན་ ་བ ོད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
དེ་ ར་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། །
ཐ་དད་ཐ་དད་མེད་ ོགས་ ིར། །
ཞེས་ ་དབང་ ོ་འདོན་ཏོ། །
དེ་ ར་ན་ ་མ་གཅིག་ ་འཛན་པ་དེའང་བག་ཆགས་ཙམ་ ིས་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་གཞན་སེལ་བ ོད་ ར་བ ན་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་དེ་འ ས་མེད་ ལ་བ། །

ེས་འ ོ་དངོས་གཅིག་ཡོད་མ་ཡིན། །

དངོས་ མས་ལ་ཡོད་དེ་ཡི་ ར
ི །།

དངོས་ལ་མཉན་པ་དེ་མཐའ་ཅན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། བ་ལང་དེའི་འ ས་ ་མེད་པ་དང་ ལ་བའི་གསལ་བ་ མས་ལ་ ེས་ ་
འ ོ་བའི་ ི་དངོས་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།

།ཡང་བ་ལང་གི་དངོས་པོ་(༢༡༩བ) མས་ལ་ ོད་ ེད་ ་འ ག་

པའི་མཉན་པོ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་འ ས་ ་མི་ ེད་པ་ལས་ལོག་ཅིང་འ ས་ ་གཅིག་པ་ཙམ་ ི་དོན་དེ་ལ་འ ག་
པའི་མཐར་ ག་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། བ་ལང་གི་དངོས་པོ་ མས་ལ་འ ས་ ་གཅིག་པ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་བ ོད་པ་དེའི་ ིར་
རོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
གལ་ཏེ། ་དངོས་པོ་ལ་འ ག་པའི་མཐའ་ཅན་ཡིན་ན། རང་མཚན་ འི་བ ོད་ ར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་ི རོལ་ ས་པའི་ མ་གཅོད་ལ། །

རེག་པ་མེད་ ང་ ་དེའི་ནི། །

མ་པར་ ོག་པའི་ག གས་བ ན་ནི། །

དེ་ཡི་མཐར་ ག་ མས་དང་འ ེལ། །

དེས་ན་གཞན་སེལ་མཐར་ ག་ ར
ི །།

མཉན་པ་གཞན་སེལ་ དེ ་པར་བ ོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དངོས་པོ་བ ོད་པའི་ ་ཆོས་ཅན།

ི་རོལ་ ས་པའི་ མ་གཅོད་རང་མཚན་ལ་དངོས་ ་རེག་ཅིང་

བ ོད་པ་མེད་ ང་རང་མཚན་གོ་བའི་མཐར་ ག་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ།

་དེ་ཡིས་ནི་ མ་པར་ ོག་པའི་ག གས་བ ན་

ནི་དེའི་མཐར་ ག་རང་མཚན་ མས་དང་འ ེལ་བ་དེ་ལ་ཞེན་ནས་ གས་པས་མཐར་རང་མཚན་ ོགས་པའི་ ིར།
དེས་ན་ ོག་པའི་ག གས་བ ན་གཞན་སེལ་ལ་རང་མཚན་ ་ཞེན་ནས་མཐར་ ག་རང་མཚན་ ོགས་པའི་ ིར།
དངོས་པོ་བ ོད་པའི་མཉན་པས་དངོས་ ་གཞན་སེལ་ ོད་པར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ།

།དེ་ཙམ་ལ་མཉན་པ་དངོས་པོའ་

མཐའ་ཅན་ཞེས་བ ོད་ །ི རང་མཚན་ལ་རེག་པའི་ ིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ཤེས་པ་རང་མཚན་བ ོད་ ར་མི་ ང་བ་ལ།

ག་པའི་ག གས་བ ན་བ ོད་པ་དགགགཞན་སེལ་

བ ོད་ ར་བ ན། ི་བ ོད་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ།

མ་ ོག་གི་ག གས་བ ན་དེ་ཉིད་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་ ་

ང་བའི་ ིར། དེས་ན་(༢༢༠ན)རང་མཚན་ཉིད་བ ོད་ཅེ་ན།

ོག་པ་བཞིན་ ་ ་དག་ལས། །

ཤེས་ལ་གཞན་ ི་ག གས་བ ན་ ང་། །
གང་དེའང་དོན་ ི་བདག་ཉིད་མིན། །

དེ་འ ལ་བག་ཆགས་ལས་ ང་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ཡང་དག་པར་ན་དེ་མིན་ལས་མི་ ོག་ ང་ ོ་འ ལ་པ་ལ་ ོག་པར་ ང་བས་ ི་རོལ་བཞིན་ ་ ་

དག་ལས་དོན་གོ་བའི་ཤེས་པ་ལ་གཞན་ ི་རོལ་དོན་ ི་ག གས་བ ན་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེའང་ ི་དོན་ ི་བདག་
ཉིད་མིན་ཏེ། ོག་པ་དེ་འ ལ་པའི་བག་ཆགས་ལས་ ང་བའི་ མ་པར་ ོག་པའི་ ང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
རང་གི་ ེ་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ོའ་མཚན་མ་ མ་པའི་དངོས་པོ་ཉིད་ ས་བ ོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་དངོས་པོར་ ར་
པའི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ནི་མཉན་པས་བ ོད་པ་ན། །

དོན་ ི་ཆ་གང་ ོགས་པར་འ ར།
དེ་མ་ ོགས་ན་དེ་དོན་ཅན། །

བ ་ དེ ་པ་ནི་དོན་མེད་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།
ན།

ོའ་མཚན་མར་འདོད་པའི་ མ་པ་དེ་ནི་མཉན་པས་བ ོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་

་ལ་བ ེན་ནས་ ི་རོལ་དོན་ ི་ཆ་གང་ཞིག་ ོགས་པར་འ ར་ཏེ་མི་འ ར་བར་ཐལ་ལོ། ། ་ལས་དོན་དེ་མ་

ོགས་པར་འདོད་ན་ཡང་མི་རིགས་ཏེ།

དོན་དེ་གོ་བའི་དོན་ཅན་ ི་བ ་ ོར་བར་ ེད་པ་ནི་དོན་མེད་པར་འ ར་

བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་གཞན་སེལ་བ ོད་ ར་བ ན་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞན་སེལ་ ང་ འི་བ ོད་ ར་མི་འ ར་ཏེ།
ོའ་ མ་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།

ས་དོན་ཆ་ནི་ཅི་བ ོད་ཅེས། །

དེ་ལ་གཞན་སེལ་བ ོད་པར་ ། །
མ་པ་དེ་ཡང་དོན་ལ་མེད། །

དེ་བ ོད་ཇི་ ར་དོན་ ེན་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གཞན་སེལ་ནི་ནང་ ོའ་ མ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ་(༢༢༠བ) ི་རོལ་ ི་དོན་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ ས་
དོན་ ི་ཆ་ནི་ཅི་ཞིག་བ ོད་ཅེས་འ ི་ན། དེ་ལ་དངོས་པོ་ མས་ཕན་ ན་ ོག་པར་ ང་བའི་གཞན་སེལ་ ི་མིང་ཅན་
ོག་པས་ ོ་བཏགས་པའི་ཆ་བ ོད་ཅེས་བ ོད་པར་ འོ། །ཅི་ ེ་ ོག་པ་ལ་དོན་ ་ ང་བའི་ མ་པར་ ོ་བཏགས་
པའི་གཞན་སེལ་དེ་བ ོད་ན་ཡང་རང་མཚན་ ང་ནས་བ ོད་པར་འ ར་ཏེ། གསལ་བ་ལ་གནས་པའི་ ིར་རོ་ མ་
ན།

མ་པ་སོགས་བ ོད་པའི་ ་ཆོས་ཅན། ཇི་ ར་ན་དོན་ མ་སོགས་ ང་བ་ལ་བ ེན་ནས་བ ོད་པ་ཡིན་ཏེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ།

ོ་ལ་ ང་བའི་ མ་སོགས་ ་ི མ་པ་དེའང་དོན་ མ་སོགས་ལ་མེད་ཅིང་།

པར་ ང་བ་དེ་བ ོད་པའི་ ིར།
ག མ་པ་ ི་བ ོད་པ་དགག་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

ེས་འ ོ་ཅན་ ་ ེས་འ ོ་ཅན། །

མ་སོགས་ ི་ མ་

དོན་ ི་འ ས་ཡིན།
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་སེལ་དེ་ཉིད་ ི་ཡིན་ཏེ། བ ོད་ ་ ི་དངོས་པོ་བའི་ ེས་ ་འ ོ་བ་ཅན་ ི་ ་ནི་
གསལ་བ་ མས་ ་ི ེས་ ་འ ོ་བ་ཅན་ ི་ ི་དངོས་པོ་བའི་དོན་ ི་བཞག་པའི་འ ས་ ་ཡིན་པར་འདོད་ལ།
དེའང་ ོའ་ མ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མཐོང་གོམས་པས། །

ལ་དེའང་ ེས་འ ོ་མེད་པ་ཅན། །

ོ་ལ་ཐ་དད་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

རང་མཚན་མཐོང་བ་གོམས་པས་ ལ་ཞིང་བ ེད་པའི་ ་ ོག་གི་ མ་པ་དེའང་ཡང་དག་པར་ན་

གསལ་བ་ མས་ ་ི ེས་ ་འ ོ་བ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ང་མཁན་ ི་ ོ་ལས་ ས་ཐ་དད་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དེའི་
ིར། དངོས་པོ་དང་ ོའ་ མ་པ་གཉིས་ཀ་གཞན་སེལ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
བཞི་པ་གཞན་སེལ་ལས་དོན་གོ་བའི་ ལ་ལ། ཐ་ ད་ ི་ ས་ ་དོན་གོ་བའི་ ལ། བ འི་ ས་ ་(༢༢༡ན)བ ་
ོར་བའི་ ལ།
དང་པོ་ལ། འོ་ན་གཞན་སེལ་ལ་བ ་ ར་བས་དོན་ ོགས་པར་ཇི་ ར་འ ར་ཞེ་ན།

དེ་དངོས་ ོ་བཏགས་ ོགས་པ་ཡིས། །

གཞན་ལས་ ོག་པའི་ ོགས་ ར
ི ་ཡང་། །
་དོན་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་ཅེས། །

བ ོད་པ་ལ་ནི་འགལ་བ་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

མ་པ་ཞེས་པའི་ ་ལས་ མ་འཛན་ ོག་པའི་ ང་བ་ལ་ མ་པ་དེའི་དངོས་པོར་ ོ་བཏགས་ནས་

མ་པ་ ོགས་ཤིང་གོ་བར་ ེད་པའི་ ་མཚན་ ིས་གཞན་ མ་མིན་ལས་བ ོག་པའི་ མ་པ་རང་མཚན་ཉིད་
ོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར། ཡང་ མ་སོགས་ ི་ འི་དོན་གང་ཡིན་ཅེས་འ ི་བ་ལ་ ོག་པ་ལ་ ང་བའི་ མ་པའི་
ག གས་བ ན་དེ་ཉིད་དོ། །ཞེས་བ ོད་པ་ལ་ནི་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང་།

ཤེས་པ་ ་ཡིས་ངེས་ ལ་པ། །
དེ་དག་ལོག་པར་ ང་བ་ཉིད། །
དོན་ ི་ཆ་ལ་འདི་ ེས་འ ོ། །

དེ་ ར་མཉན་པ་གཞན་སེལ་ དེ ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོག་པའི་ཤེས་པ་ ་ཡིས་ངེས་པར་ ལ་ཞིང་བ ེད་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་ན་ ི་རོལ་ ི་དོན་

རང་མཚན་ ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ་ ར་ལོག་པར་ ང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་ ར་ན་བཏགས་པའི་ ོ་ནས་
གཞན་སེལ་ཉིད་ འི་བ ོད་ ་ཡིན་ཏེ། དོན་ ི་ཆ་གསལ་བ་ མས་ལ་འདི་འ ལ་ངོར་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ན།

མ་སོགས་ ་ི མཉན་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་སེལ་བ ོད་པར་ ེད་དེ། ཐ་ ད་ ི་ ས་ ་ མ་མིན་ མ་

པར་བཅད་ནས་ མ་སོགས་རང་མཚན་ལ་འ ག་པར་ ེད་པའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།

།འདིར་ ོག་པས་བཏགས་

པའི་ཆ་ལ་གཞན་སེལ་ ་ ས་སོ། །
གཉིས་པ་བ འི་ ས་ན་བ ་ ོར་བའི་ ལ་ནི།

དེ་ ར
ི ་བ ་ཡི་ ས་ན་ཡང་། །

རང་ཉིད་མཐོང་བའི་འ ས་ ་ཅན། །

བ ེན་པའི་དོན་(༢༢༡བ)དང་འ ེལ་པ་ཡི། །
གཞན་སེལ་ ་དང་འ ེལ་བར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ཐ་ ད་ ་ི ས་ན་མི་འདོད་པ་ མ་པར་བཅད་ནས་རང་མཚན་ལ་འ ག་པ་དེའི་ ིར་ཐ་ ད་ ི་ ས་
ཁོ་ནར་མ་ཟད་ །ི

བ ་ ོར་བའི་ ས་ནའང་ ོག་པའི་ག གས་བ ན་ལ་བ ་ ོར་བའི་ ་ནི་དོན་རང་མཚན་ཉིད་

མཐོང་ཞིང་ ོགས་པའི་འ ས་ ་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ ར་བ ེན་པའི་དོན་རང་མཚན་དང་ ོག་པ་ལ་ ང་བའི་ག གས་
བ ན་གཅིག་ ་འ ེལ་པ་ ེ་ཞེན་ནས་བ ་ ར་བའི་ ིར། གཞན་སེལ་ནི་ ོད་ ེད་ ི་ ་དང་བ ོད་ ་ ོད་ ེད་ ་
འ ེལ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
་དབང་ ོས།

ོག་པའི་ག གས་བ ན་ཅི་འ ་བ་ཞིག་ཅེ་ན། གང་ལ་དོན་ ་ཞེན་པས་དེ་ལས་གཞན་པ་ མ་པར་བཅད་
པའི་དངོས་པོའ་འ ས་ ་ཅན།
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དོན་ ི་སེལ་བ་དང་ ར་བ་ནི་ ལ་བ་ཅན་ ིའ།ོ །
ཅི་ ེ། ཡང་གཞན་སེལ་བ་ལ་བ ་ ོར་ ི་ཅིའི་ ིར་ ི་དངོས་པོ་བ་ལ་བ ་མི་ ོར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གཞན་ ་མ་མཐོང་ལ་ ོས་དང་། །
ལ་ལར་དེ་མཐོང་ལ་ ོས་ ར
ི །།

གཞན་སེལ་ ་དང་འ ེལ་འ ར་ ི། །
དེ་ནི་དངོས་ལ་མི་ ང་ངོ་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་མིན་བཅད་པ་ལས་གཞན་ ་བ ་ ོར་བ་མ་མཐོང་བའི་ ིར་དང་།

བ ་ ར་བ་དེ་མཐོང་བ་ལ་བ ོས་ནས་ མ་པ་གོ་བར་ ེད་པའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར།

མ་མིན་བཅད་པ་ལ་ལར་

མ་མཛན་ ོག་པ་ལ་ མ་མིན་

མ་པར་བཅད་པར་ ང་བའི་གཞན་སེལ་ནི་ མ་པ་བ ོད་པའི་ ་དང་བ ོད་ ་ ོད་ ེད་ ་འ ེལ་ཞིང་ ོར་བར་
འ ར་ ི། མ་པའི་ ་དེ་ནི་ ི་དངོས་པོ་བ་ལ་བ ་ ོར་བ་མི་ ང་ངོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ལས།
ཐ་ ད་ ་ི ཚ་བ ་ལས་དོན་ ོགས་པ་ནི་ མ་པ་ལས་གཞན་ ་ མ་མིན་ལ་བ ་མ་མཐོང་བ་ལ་བ ོས་
པའི་ ིར་དང་། མ་པ་ལ་ལར་བ ་མཐོང་བ་ལ་(༢༢༢ན)བ ོས་པའི་ ིར། མ་པའི་བ ་དེ་ནི་ ི་དངོས་
པོ་བ་ལ་ ོར་བ་མི་ ང་ངོ་། །ཞེས་ག ང་ངོ་། །
་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

དེ་ ར
ི ་རིགས་སོགས་དེ་ ན་ནི། །
ཡོད་མིན་དོན་དང་དེ་དག་ལ། །

མཉན་པ་འ ེལ་མིན་གཞན་ལས་ནི། །

ོག་པ་ཉིད་ལ་ ་ ོར་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། རིགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་ལ་སོགས་པ་དང་། དེ་ ན་ ས་དང་འ ེལ་
བ་ལ་སོགས་པ་ནི་དབང་ཤེས་ ་ི ལ་ ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ ིས་ ་ཚགས་པར་མ་དམིགས་པའི་ ིར་རོ།
།དེས་ན།

མ་པའི་མཉན་པ་ཆོས་ཅན།

མ་པའི་རིགས་སོགས་དང་འ ེལ་བའི་དོན་རང་མཚན་དང་རིགས་

སོགས་དེ་དག་ལ་དངོས་ ་བ ་འ ེལ་ ོར་བ་མིན་ཏེ། གཞན་ མ་མིན་ལས་ནི་བ ོག་པར་ ང་བའི་གཞན་སེལ་
ཉིད་ལ་ ་ ོར་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་མིང་ ོར་ ོག་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། བ ་མི་འཛན་པས་ ོག་ ལ་ ་བ བ། འཛན་ན་ཧ་ཅང་
ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

བ ་ ན་པ་ཡི་ ་ཅན་ ིས། །

མཐོང་བ་ ེ་ དེ ་བདག་ཉིད་ཅན། །
་ ་ི འཛན་པས་ ོང་པ་ཡི། །

མིག་ཤེས་ལ་ནི་དེ་ཇི་ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

་ ི་གཅིག་ ་བ ེས་ནས་འཛན་པས་ ོང་པའི་མིག་ཤེས་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། མིང་ ོར་ ོག་པ་དེ་ཇི་

ར་ཡིན་ཏེ་མིན་པར་ཐལ།
དང་།

ར་བ ་ ར་བ་ ིས་ཐ་ ད་ ི་ ས་ན་ ན་པའི་ ་ཅན་ ི་ ར་བ ་ ས་ ་མཐོང་བ་

ིས་ཐ་ ད་ ་ི ས་ ་མཐོང་བ་གཅིག་ ་ ེ་བར་ ེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་མ་ཡིན་པའི་

ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་།

གཞན་ལ་འ ག་སེམས་ཅན་ ི་ཡང་། །

མིག་གིས་ག གས་(༢༢༢བ)དག་མཐོང་ ར་པ། །
དེར་ནི་གསལ་བར་དེ་ཡི་བ ། །

མི་འཛན་དེས་བ ེད་ ོག་པའང་མེད། །

གང་ལ་ ་ནི་ངེས་འགོད་པ། །

དེ་ལ་ ོག་པ་ ེ་བར་འ ར། །

དེས་ན་དབང་ ེས་འདོད་པ་ཡིས། །

འ ག་འ ར་ ་ི རོལ་མཐོང་མི་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

དེར་མ་ཟད་ ོག་པ་གཞན་འདས་པ་ལ་འ ག་པའི་སེམས་དང་བཅས་པ་ཅན་ ི་ཡང་མིག་གིས་

ག གས་དག་མཐོང་བར་ ར་པའི་གནས་ བས་དེར་ནི། དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། བ ་ ན་དེས་བ ེད་པའི་མིང་
ོར་ ོག་པའང་མེད་དེ། བ ་ལ་མ་བ ོས་པར་ག གས་གསལ་བར་ ང་གི་ག གས་དེ་ཡི་བ ་མི་འཛན་པའི་ ིར་
རོ། །གཞན་ཡང་། གང་ལ་ ་ནི་ངེས་པར་ ོར་ཞིང་འགོད་པའི་ ལ་དེ་ལ་ ོག་པ་ ེ་བར་འ ར་བ་དེས་ནའི་ ིར།
དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་ཤེས་པ་ནི་ ོག་པ་བཞིན་ ་ ལ་ལ་འདོད་པའི་དབང་གིས་འ ག་པར་ ར་རོ། །འདོད་ན།
དབང་ ེས་ཆོས་ཅན། ི་རོལ་རང་མཚན་མཐོང་བར་མི་འ ར་བར་ཐལ། འདོད་པ་ཙམ་ ིས་འ ག་པའི་མིང་ ོར་
ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འཛན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ། གཞན་རིག་པའི་ཚ་རང་མི་རིག་པར་ཐལ་བ། རང་ ོ་ ད་པར་ ་མི་ ོགས་
པར་ཐལ་བ། དོན་རིག་འདས་པ་མི་ ོགས་པར་ཐལ་བ། ད་པར་མི་ ོགས་པར་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ག གས་ལ་ག གས་ཤེས་མཐོང་བ་ན། །
དེ་ ོ་ཞེས་ནི་ཇི་ ར་མཐོང་། །

དེ་ཡི་ཉམས་ ་ ོང་བའང་ཡོད། །
དེ་ནི་ ོག་མེད་ཇི་ ར་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོག་མེད་ ་ི ཤེས་པ་མེད་ཅིང་ ོག་པ་འབའ་ཞིག་ ་ཟད་པས་ག གས་ལ་ག གས་ཤེས་མཐོང་བ་ན་

ག གས་དེའི་ ོ་མཐོང་བ་ཆོས་ཅན། ག གས་དེའི་ ོ་ཞེས་ནི་ཇི་ ར་མཐོང་ ེ་མི་མཐོང་བར་ཐལ།

ོག་པ་གཅིག་

་དེས་ནི་ག གས་(༢༢༣ན)འཛན་ལ་ ོག་མེད་ ་ི ཤེས་པ་མེད་པའི་ ིར། ཐལ་བ་ལས་ག གས་འཛན་དེའི་ཉམས་
་ ོང་བའང་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་སོ། །དེས་ན་ག གས་འཛན་ཉམས་ ་ ོང་བ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན།

ོག་མེད་ཇི་

ར་ཡིན་ཏེ། མིན་པར་ཐལ། ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་ན། ོག་མེད་ཡིན་ཏེ། ོག་པས་ག གས་འཛན་པ་ན་
ག གས་འཛན་དེ་ཉིད་གསལ་བར་འཛན་པའི་ ིར།
གལ་ཏེ། ག གས་འཛན་ ོག་པ་ཉིད་ ས
ི ་ག གས་འཛན་ཉམས་ ་ ོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཉིད་ ིས་ ོང་ཡིན་ན་ནི། །

ོག་གཉིས་ཅིག་ཅར་མཐོང་བ་མེད། །

དེས་ནི་ ས་མ ངས་ མ་པར་ཤེས། །
གཞན་ ིས་ ོང་བ་བ ན་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ག གས་འཛན་ ོག་པ་དེ་ཉིད་ ིས་ག གས་འཛན་ ོང་བ་ཡིན་ན་ནི་དེའང་མི་རིགས་པར་ཐལ།

ད་གཅིག་ལ་ ལ་ཐ་དད་ལ་དམིགས་པའི་ ོག་པ་ ས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་ ེ་བར་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་
རོ། །ག གས་དང་ག གས་འཛན་ ོང་བའི་ ོག་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་མི་ ེ་བར་བ ན་པའི་རིགས་པ་དེས་ནི་ ས་
མ ངས་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ཉམས་ ་ ོང་བར་འདོད་པ་ལའང་གནོད་པ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
ཅི་ ེ། ིས་ ང་བའི་ ོག་པས་ ོང་བའོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འདས་པ་ལ་ནི་ ན་པར་འ ར། །
ོང་བ་མེད་ལ་དེ་ཇི་ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ག གས་འཛན་ ོང་བ་ཆོས་ཅན། ག གས་འཛན་འདས་མ་ཐག་པ་ལ་ནི་ ན་པར་འ ར་ཏེ། དེ་ལ་
ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ག གས་འཛན་ ན་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ག གས་འཛན་དེ་ཇི་ ར་ཉམས་ ་ ོང་བ་
ཡིན་ཏེ་མིན་པར་ཐལ། དེ་ ོང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་རང་ ོ་ ད་པར་ ་མི་ ོགས་པར་ཐལ་བ་ནི།

རང་ ོའ་ ོ་དང་གཞན་ ི་ ོ། །

ཡོངས་གཅོད་ངོ་བོ་གཅིག་པར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ག གས་འཛན་འདས་པ་ ོག་པ་ ི་མས་ ོང་བར་འདོད་པ་དེའི་ གས་(༢༢༣བ)ལ་རང་གིས་ ོ་

ག གས་འཛན་དེ་ ོང་བའི་ ོ་དང་རང་གིས་གཞན་ ི་ ོ་ཡོངས་ ་གཅོད་པའི་ ོ་གཉིས་པོ་ཆོས་ཅན། གཞན་ ོ་
ོག་ ་ ར་པ་ ར་རང་ ོ་ཡང་ ོག་ ་ ར་པར་ ད་པར་མེད་ཅིང་ངོ་བོ་གཅིག་པར་འ ར་ཏེ། རང་ ོ་དང་གཞན་
ོ་ལ་ ོག་པ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པའི་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
ག མ་པ་དོན་རིག་འདས་པ་མི་ ོགས་པར་ཐལ་བ་ནི།

དོན་རིག་འདས་པ་དཔེ་དག་དང་། །
ལ་ཞིང་ གས་ནི་ཡོད་མིན་ཏེ། །

ཅིས་ བ་གང་ ར
ི ་དེ་ལ་ནི། །

མངོན་ མ་མ་ཡིན་ གས་ཅན་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། མངོན་ མ་ ོག་པར་ ་བའི་ ི་རོལ་པ་དང་། རང་ ེ་ཁ་ཅིག་མངོན་ མ་ ོག་མེད་ ་འདོད་ ང་རང་
རིག་མེད་པར་འདོད་པ་ ར་ན།

དོན་རིག་འདས་པ་ཆོས་ཅན།

ཚད་མས་ཅིས་ བ་ ེ་མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་

དཔག་པ་གང་གིས་ ང་མ་ བ་པར་ཐལ། རང་རིག་མེད་པས་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་ལ། དེ་ བ་ ེད་ ི་དཔེ་
དག་དང་ ལ་ཞིང་ གས་ཡང་དག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། གང་གི་ ིར་དེ་ ར་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། དོན་རིག་
འདས་པ་དེ་ལ་ནི་འཇལ་ ེད་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་མ་ཡིན་ཅིང་།

གས་ཅན་ ེས་དཔག་གིས་ ང་ བ་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །
འདིར་དོན་རིག་འདས་པ་ ོས་པ་ནི་དེ་ཉིད་རང་ ས་ ་ཚད་མས་མ་ བ་པར་ ོད་ཉིད་འདོད་པས་སོ། །དེ་ ར་
ན་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལོང་བ་དང་ གས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དེ་ཡི་ངོ་བོར་ནི། །

ང་ཅན་དེ་མ་ཐག་པའི་ ོས། །

ག གས་སོགས་བཞིན་ ་འཛན་འ ར་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ག གས་འཛན་ ་མ་དེ་ཡི་ མ་པའི་ངོ་བོར་ནི་ ང་བ་ཅན་ ི་དེ་མ་ཐག་པའི་ ོ་ ི་མས་

འཛན་པར་འ ར་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མདོ་ ེ་པའི་ གས་ལ་ག གས་སོགས་ ི་ མ་པ་ ང་བའི་མིག་ཤེས་
ས
ི ་(༢༢༤ན)ག གས་འཛན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་ ོ་དེ་ནི་འཛན་མི་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཁོ་བོས་ག གས་ ན་རིང་ ་མཐོང་ངམ་ མ་པའི་ ོ་ཆོས་ཅན། ག གས་འཛན་ཐ་མ་དེ་ལས་ ར་
ང་བའི་ག གས་དེ་འཛན་ ི་ ོ་དེ་ མས་ནི་འཛན་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ། ོ་ ་མ་ མས་དང་ ོད་ལ་བར་ཆོད་
ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར། ག གས་འཛན་ ་མ་དག་ལ་ ོང་བ་མཐོང་བས་ ོང་བ་དེ་ ོག་མེད་ ་ བ་བོ། །
དེའི་ག ང་འ གས་པའི་ ིར།

ཇི་ ར་རང་གི་ ལ་ཅན་ ི། །

མ་ཤེས་ཉམས་ ོང་དེ་ ོག་མེད། །

དེ་བཞིན་བ ་ ་མི་ ས་པ། །

གཞན་ཡང་ ོག་པ་མེད་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ཇི་ ར་ག གས་རང་གི་ ལ་ཅན་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཉམས་ ་ ོང་བ་དེ་ ོག་མེད་ ་ བ་པ་དེ་

བཞིན་ ། མངོན་ མ་གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན། ོག་པ་མེད་པར་འ ར་བ་ཡིན་ཏེ། ག གས་འཛན་པའི་ མ་ཤེས་དེ་
དང་དངོས་ ་བ ་ ་བར་མི་ ས་པའི་རང་མཚན་ ང་ནས་འཛན་པར་འ ་བའི་ ིར།
བཞི་པ་ ད་པར་མི་ ོགས་པར་ཐལ་བ་ལ། ཐལ་བ་དགོད། དབང་ཤེས་བ ་ལ་མི་བ ོས། བ ོས་ན་ཧ་ཅང་
ཐལ། དེའི་ལན་དགག་པ། དོན་བ ་བའོ།
དང་པོ་ནི།

ི་བ ོད་ངང་ ལ་ཅན་ ་དང་། །

ོག་པའང་དེ་དང་དོན་གཅིག་ན། །
ོག་པ་མེད་པ་མེད་ན་ནི། །

ད་པར་གང་གིས་ ོགས་པར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ད ོད་པ་བ་ ོད་ལ་ཆོས་ཅན།

ོག་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་མེད་ན་ནི་ ད་པར་རང་མཚན་ཚད་མ་གང་

གིས་ ང་ནས་ ོགས་པར་འ ར་ཏེ་མི་འ ར་བར་ཐལ།

ས་ ི་ཁོ་ན་བ ོད་པ་ཡིན་ལ།

ི་བ ོད་པའི་ངང་ ལ་

ཅན་ ི་ ་དང་། ོག་པའང་དབང་ཤེས་དེ་དང་ ང་ ལ་ ི་དོན་གཅིག་ལ་འ ག་(༢༢༤བ)པའི་ ིར་ནའོ། །
འོན་ཏེ།

གལ་ཏེ་ ོག་མེད་འགའ་ཞིག་ ང་། །
ཡོད་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ོག་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་ ང་ཡོད་པས་རང་མཚན་ ོགས་སོ་
ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་དང་མ ངས་ ་ཅན། །

ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་འ ས་བདག་ཉིད། །
ཐ་དད་ ་ཐ་དད་ལས་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། རང་མཚན་ ང་བ་དེ་དང་མ ངས་ ་ཅན་ ི་དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་ ང་བ་
ོག་མེད་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ ་ ོག་མེད་ ་ཐལ།

དེ་དང་ ོག་མེད་ ་ ེད་ ེད་ ི་ ་མ ངས་པའི་ ིར།

བ་ ེ།

འ ས་ འི་བདག་ཉིད་ཐ་དད་པ་ནི་ ་ཐ་དད་པ་ལས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དབང་ཤེས་བ ་ལ་མི་བ ོས་པ་ནི།

་ི རོལ་དོན་ལ་བ ོས་མེད་པར། །

བ ་ ན་པ་ལས་ ོར་བ་ཡིན། །

དེ་བཞིན་བ ་ལ་བ ོས་མེད་པར། །

དངོས་ ས་ཉིད་ལས་མིག་ ོར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། བ ་ ོར་ ོག་པ་ནི་དབང་ཤེས་མ་ཡིན་ཏེ།

ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་བ ོས་པ་མེད་པར་བ ་ ན་པ་ཙམ་

ལས་ ོར་བ་ཡིན་པའི་ ིར།

ོག་པ་ ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་བ ོས་པ་མེད་པར་བ ་ ན་པ་ལ་ ོར་བ་དེ་བཞིན་ ་བ ་

ན་པ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པར་ག ང་དོན་དངོས་པོའ་ ས་པ་ཉིད་ལས་མིག་གི་ ོ་ ེ་བར་འ ར་བ་ཡིན་ནོ།

།དེའི་

ིར། དབང་ཤེས་དང་ ོག་པ་ཕན་ ན་ ངས་ཏེ་གནས་པས་དབང་ཤེས་ ོག་པར་འ ར་བའི་གོ་ བས་ག་ལ་ཡོད་
ཅེས་ ན་ ིས་སོ། །
ག མ་པ་བ ོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི།

གལ་ཏེ་ག གས་ནི་བ ་ ན་ལ། །

བ ོས་ནས་དབང་པོའ་ ོ་དག་ལ། །

ས་འ ར་བ ོས་མེད་མ་ཡིན་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ།

ལ་ག གས་ནི་བ ་ ན་ལ་བ ོས་ནས་དབང་པོའ་ ོ་དག་ལ་ཕན་

འདོགས་(༢༢༥ན) ས་པར་འ ར་བའི་ ིར། དབང་ཤེས་བ ་ ན་ལ་བ ོས་མེད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གས་བཞིན་ ན་པ་ཉིད་ལ་འ ར། །

དེ་ནི་དེ་འ ེལ་ ེ་བའི་ ར
ི །།

ན་ལས་དབང་ ོ་འ ར་བའང་མིན། །

དེ་ལས་ ས་གཞན་ ་ཡང་འ ར། །
ལ་ལར་ མ་གཡེང་ ིད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ག ང་དོན་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ ི་ ་ ན་པ་ཉིད་ལ་ཕན་འདོགས་ ས་པར་འ ར་ཏེ།
བ ེད་ནས་ ན་པས་དབང་ཤེས་བ ེད་དགོས་པའི་ ིར། དཔེར་ན།
བ ེད་ །ི

དངོས་ ་ གས་ཅན་མི་བ ེད་པ་བཞིན་ནོ།

ན་པ་

་ འི་ ོ་ལ་སོགས་པའི་ གས་ ིས་ ན་པ་

།དེ་ཡང་དབང་ཤེས་ ི་ ་ ན་པ་དེ་ནི་ག གས་དེ་ལ་

འ ེལ་ནས་ ེ་བའི་ ིར། དེས་ན། དབང་ ོ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ག ང་དོན་ལ་དངོས་ ་མི་བ ོས་པར་ ན་པ་ལས་
ེ་བར་འ ར་བར་ཐལ། རང་གི་ག ང་དོན་ ིས་རང་གི་ ་ ན་པ་དེ་བ ེད་པའི་ ིར་ཞེས་པའམ། ཡང་ན། དབང་
ོ་ཆོས་ཅན། ན་པ་ལས་ ེ་བ་མིན་པར་ཐལ། ག ང་དོན་ལ་དངོས་ ་བ ོས་པའི་ ིར། ཡང་དབང་ ོ་ཆོས་ཅན།

ག ང་དོན་ལས་མི་ ེ་བར་ག ང་དོན་ཡོད་པ་དེ་ལས་ ས་གཞན་ ་ག ང་དོན་མེད་པ་ནའང་ ེ་བར་འ ར་ཏེ།
ག ང་དོན་ལ་མ་བ ོས་པར་ ན་པ་ཙམ་ལས་ ེ་བའི་ ིར་དང་། ག ང་དོན་ཡོད་པའི་ བས་ལ་ལར་ཡིད་ མ་པར་
གཡེང་བ་ན་ག ང་དོན་ ི་བ ་མ་ ན་པ་ ིད་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་དབང་ཤེས་དེ་ ས་གཞན་ འང་ ན་པར་འ ར་རོ། །
བཞི་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ནི།

གལ་ཏེ་རིམ་ ིས་གཉིས་ ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ག ང་དོན་ག གས་དེས་ ར་ ན་པ་བ ེད་ཅིང་།

ིས་དབང་ཤེས་

བ ེད་པས་རིམ་ ིས་ ན་པ་དང་དབང་ཤེས་གཉིས་ ི་ ་ཡིན་པས་ ོན་ལས་ ོལ་ཞེ་ན། (༢༢༥བ)
བཤད་པ།

ཐ་དད་མེད་ ར
ི ་ ར་ཉིད་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་ག གས་དེ་ ན་པ་དང་དབང་ཤེས་ ི་དངོས་ ་ཐ་དད་མེད་པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།

ར་

ན་པ་བ ེད་པ་ཉིད་ན་དབང་ཤེས་ ང་བ ེད་པར་འ ར་རོ། །
ཅི་ ེ།

དབང་པོའ་ ོ་ནི་གཞན་ཡིན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ག གས་ ད་ཅིག་དང་པོས་བ ་ ན་བ ེད་ནས་དབང་པོའ་ ོའ་ ་ནི་
ག གས་ ད་ཅིག་མ་ ་མ་ལས་གཞན་ག གས་ ི་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ལའང་ ན་པ་དོན་མེད་འ ར། །

བ ་ ན་ཇི་ ར་བ ར་བཏགས་པ། །
བ་པའི་དོན་ ་འདོད་པ་དང་། །

ད་པར་བ ར་བཏགས་མེད་འཛན་ན། །

དེ་ལ་ ན་པ་དོན་ཅི་ཡོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

འདི་ ར་ག ང་དོན་ག གས་དེས་དབང་ཤེས་དེ་བ ེད་པ་ལའང་ ན་པ་དོན་མེད་པར་འ ར་ཏེ།

ན་པ་མེད་ ང་དབང་ཤེས་ ས
ི ་ ལ་ག གས་ ོགས་ཤིང་ ེ་བའི་ ིར་དང་།

བ ་ ན་ནི་ ར་ཇི་ ར་བ ར་

བཏགས་པའི་ ལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ བ་པའི་དོན་ ་འདོད་པའི་ ིར་དང་། དབང་ཤེས་བ ་ ན་ལས་གཞན་པའི་རང་
མཚན་གསལ་བར་འཛན་པའི་ ིར། དབང་ཤེས་ ི་ ལ་ ོགས་པ་ལ་བ ་ ན་པ་དོན་མེད་དོ། །དེས་ན་དབང་ཤེས་
ཆོས་ཅན། ག ང་དོན་ག གས་འཛན་པ་དེ་ལ་བ ་ ན་པའི་དོན་ཅི་ཡོད་དེ། མེད་པར་ཐལ། ད་པར་ག གས་རང་
མཚན་ལ་བ ར་བཏགས་པ་མེད་པར་གསལ་བར་ ང་ནས་འཛན་པའི་ ིར་ནའོ། །
གལ་ཏེ། དབང་ཤེས་ ་ི ག གས་ ་ི ི་ཙམ་འཛན་པས་ ོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

ི་ཙམ་འཛན་པ་ཡིན་ན་ནི། །

ད་པར་ལ་བ ོས་མི་ ང་ངོ་། །
དབང་ཤེས་ ས
ི ་ག གས་ ་ི ི་ཙམ་འཛན་པ་ཡིན་ན་ནི་དེའི་ ིར། དབང་ཤེས་དེ་ ད་པར་ག གས་ (༢༢༦ན)རང་
མཚན་ལ་བ ོས་ནས་ ེ་བར་མི་ ང་ངོ་།
་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

དེ་ ར
ི ་མིག་དང་ག གས་དག་ལ། །
བ ེན་ནས་མིག་ ོ་ ེ་བར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དབང་ཤེས་བ ་ ན་པ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པ་དེའི་ ིར། དབང་ཤེས་ནི་བ ་ ན་ལ་བ ོས་པའི་ ་ ོར་
ོག་པ་མིན་ཏེ། མིག་དང་ག གས་དག་ལ་བ ེན་ནས་མིག་གི་ ོ་དངོས་ ་ ེ་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ན་ ན་ལས་བ ས་ལས།

མིང་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པའི་

རིགས་པ་བ ས་ཏེ་བ ན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་འདིར་ ས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
གཉིས་པ་དབང་ཤེས་ ་ི ཐ་ ད་འ ག་པའི་ ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གལ་ཏེ་མངོན་ མ་ཤེས་བ ེད་ལ། །

དབང་པོ་བཞིན་ ་ ལ་ ས་ཡིན། །
འོ་ན་ཅི་ ར
ི ་གཉིས་རག་ལས། །
ེ་བ་དེ་ནི་དེས་མི་བ ོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། དབང་པོའ་མངོན་ མ་ ི་ཤེས་པ་བ ེད་པ་ལ་དབང་པོ་ ་ཡིན་པ་དེ་
བཞིན་ ་ ལ་ག ང་དོན་ ང་དབང་མངོན་ལ་ཕན་འདོགས་ ས་པའི་ ་ཡིན་པར་ ད་པར་མེད་ན། འོ་ན་ནི་ཅིའི་
ིར་དབང་པོ་དང་ ལ་གཉིས་ཀ་ལ་རག་ལས་ནས་ ེ་བའི་མངོན་ མ་དེ་ལ་ནི་ ལ་ཤེས་ཞེས་ ལ་ ི་ ་དེས་མི་
བ ོད་པར་དབང་ཤེས་ཞེས་དབང་པོའ་ ས་ཅི་ ེ་བ ོད་ཅེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་བཤད་པ་ནི།

གོ་བར་ དེ ་པ་ཉིད་མཐོང་ནས། །
ཐ་ ད་ངེས་པར་ ར་བ་ཡིན། །
དབང་པོའ་ཐ་ ད་ལ་དེ་ཡོད། །

ར་བར་ ་བའང་དེ་ཆོས་ཡིན། །

དེ་ ར
ི ་ཐ་ ད་འདི་ལ་ནི། །

ར་ ་རང་བཞིན་ གས་ཡིན་ཏེ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ིར་བ ་ ོར་བ་ནི་བ ་གང་གིས་དོན་གོ་བར་ ེད་པ་ཉིད་ ི་དགོས་པ་མཐོང་ནས་ཐ་ ད་ངེས་པར་

(༢༢༦བ) ར་བ་ཡིན་ཅིང་། དབང་པོའ་མངོན་ མ་ ི་ཐ་ ད་ལ་ཡང་དབང་པོ་ག གས་ཅན་ ི་དངོས་འ ས་ ོག་
ལ་མ་འ ལ་པ་དེ་ ན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་བར་ ེད་ ས་པ་དེ་ཡོད་པས་དབང་པོའ་ཐ་ ད་ ར་བར་ ་བའང་གོ་
་དབང་པོ་ལ་བ ེན་པའི་ཤེས་པ་དེའི་དོན་ ི་ཆོས་གོ་བར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ།

།དབང་པོ་ལ་བ ེན་པའི་ཤེས་པ་མ་

འ ལ་པ་གོ་བར་ ས་པ་དེའི་ ིར། དབང་པོའ་མངོན་ མ་ ི་ཐ་ ད་ ར་བ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ལ་བ ེན་པའི་མ་
འ ལ་པའི་ཤེས་པ་ ན་མོང་མིན་པ་གོ་བར་ ས་པ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་ལ་བ ེན་པའི་མ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་འདི་ལ་
ནི་ ་ ར་བར་ ་བའི་མིང་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ནི་རང་བཞིན་ ི་ གས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། འི་ ་ཞེས་པ་དང་།
ནས་ ་ི ་ ་ཞེས་པའི་མིང་བཞིན་ནོ། །

འོ་ན་ ལ་ཤེས་ཤེས་པའི་ཐ་ ད་ཅིའི་ ིར་མི་ ོར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བ་པར་ དེ ་པའི་རང་བཞིན་ནི། །

ལོག་པའི་ ར
ི ་དེ་ ོག་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་ ལ་ཤེས་ ་ི ཐ་ ད་ནི་ བ་པར་ ེད་པ་དབང་པོ་ལ་བ ེན་པའི་མ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་ ན་
མོང་མིན་པར་གོ་བར་ ེད་པའི་རང་བཞིན་ལས་ནི་ལོག་པའི་ ིར་ན། དབང་པོ་ལ་བ ེན་པའི་ཤེས་པ་དེ་ལ་བ ་ ར་
བ་ལོག་པར་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན། ད ག་ འི་ ་དང་སའི་ ་ ་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་བཞིན་ནོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
དེ་དག་གིས།
ན་མོང་མིན་པའི་ ་ཡི་ ིར། །
ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་མདོའ་དོན་ ་ཆེར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ ོག་ ལ་ལ་ ང་འགལ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། དེའི་ལན་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

བསགས་པ་དག་ནི་ཚགས་པ་ཡིན། །
དེ་ ི་དེ་ལ་དབང་པོའ་ ོ། །

ི་ ོ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡང་། །

མ་པར་ ོག་དང་ ེས་ ་འ ེལ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། (༢༢༧ན)གལ་ཏེ།
ལས།

ེད་ཅག་ནི་དབང་ཤེས་ ོག་མེད་ ་འདོད་ལ། དེ་ ར་ཡིན་ན།

མ་པར་ཤེས་པའི་ཚགས་ ན་བསགས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་།

ད ིག་གཉེན་ ིས་ ང་།

བ་པའི་མཐའ་
ོབ་དཔོན་

འདི་དག་ནི་ ེ་མཆེད་ ི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་བ ོས་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ི་ ལ་

ཅན་ཡིན་ ི་ ས་ ་ི རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གང་ག ངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། དེ་ཡང་བསགས་པ་
དག་ནི་ཚགས་པ་ཡིན་ལ། ཚགས་པ་དེ་ནི་ ི་ཡིན་པའི་ ིར།
ོག་པར་འ ར་རོ། ། བ་ ེ།

ིའམ་ཚགས་པ་དེ་ལ་དམིགས་པའི་དབང་པོའ་ ོ་ནི་

ི་འཛན་པའི་ ོ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡང་ མ་པར་ ོག་པ་དང་ ེས་ ་འ ེལ་པའི་

ིར་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེའི་ལན་བཤད་པ་ལ། ང་དོན་བཤད་པ། དེ་ལའང་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

དོན་གཞན་དང་ནི་མངོན་འ ེལ་ ར
ི །།
ལ་ ན་གཞན་གང་ ེ་འ ར་བ། །

དེ་དག་བསགས་བཤད་དེ་དག་ནི། །
ཤེས་པ་ ེ་བའི་ ་མཚན་ཡིན། །

ལ་ ན་གཞན་དག་མེད་པར་ནི། །
ལ་ ན་ ད་པར་དེ་ཡང་མེད། །

ཤེས་དེ་གཅིག་ལ་དེས་མིན་ ར
ི །།
ི་ཡི་ ོད་ ལ་ཅན་ ་བཤད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དབང་ཤེས་བསགས་པ་ལ་དམིགས་པར་ག ངས་པའི་དགོངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།

ལ་ ན་སོ་སོ་

ལས་དོན་གཞན་ ་ ང་བའི་རགས་པ་ ོམ་ ེད་ ་ ར་པའི་ ལ་ ན་ ་མ་དང་ནི་མངོན་པར་འ ེལ་བའི་ ིར་ཏེ།
ཚགས་པའི་ ལ་ ན་ལས་གཞན་རགས་པ་ ད་པར་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་ ེ་བར་འ ར་བའི་ ིར། ཉེ་བར་ལེན་པའི་
ལ་ ་མ་འ ས་པའི་རིགས་པ་དེ་དག་ནི་བསགས་པའི་ ས་བཤད་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་ལ།

རགས་པ་དེ་

(༢༢༧བ)དག་ལས་དབང་པོ་བ ེད་པའི་ ས་པ་དང་ ན་པའི་ ལ་ ན་དེ་དག་ནི་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ ེ་བའི་ ་
མཚན་ཏེ་ ་ཡིན་ནོ། །
ཡང་ ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་ ིས་ ང་དེས་ ང་དབང་ཤེས་ ིའི་ ོད་ ལ་ཅན་ ི་ ོག་པར་བ ན་པ་མིན་ཏེ།
འདི་ ར་རགས་པ་ ོམ་ ེད་ ་ ར་པའི་ ལ་ ན་གཞན་ ་མ་དག་ ང་བའི་ ལ་གཅིག་ ་ཚགས་པ་མེད་པར་ནི་
ལ་ ན་ ད་པར་ཅན་ ི་རིགས་པ་དེ་ཡང་མེད་པའི་ ིར། རགས་པ་ནི་ ལ་ ་མ་ཚགས་པར་ བ་བོ། །དེའི་ ིར།
དབང་པོའ་ཤེས་པ་དེ་ ལ་ ན་གཅིག་གམ་སོ་སོ་རེ་རེ་ལ་འཛན་པར་ངེས་པ་མིན་པའི་ ིར།

ལ་ ན་ ་མའི་

ཚགས་ ིའི་ ོད་ ལ་ཅན་ ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ ར་ན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ ་ི ལ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པས་རགས་པ་ཙམ་ལ་དམིགས་པར་བ ན་ལ།

ས་

་ི རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ནི་ཚགས་པའི་ ས་ ལ་རེ་རེ་བ་ལ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ།
།
གཉིས་པ་དེ་ལའང་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

གལ་ཏེ་ ེ་མཆེད་གཅིག་ཡིན་ཡང་། །
ཅིག་ཅར་ ་མ་འཛན་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ལ་ ན་ཚགས་པའི་ ེ་མཆེད་དེ་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་རགས་པ་ནི་དབང་
ཤེས་ ས
ི ་ཅིག་ཅར་ ་མ་འཛན་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

་མ་ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་ཅིག་ཅར་འཛན་པའི་དབང་ཤེས་ནི་

ཚགས་པའི་ ལ་ཅན་མ་ཡིན་ལ། འོན་ ང་རིམ་ ིས་འཛན་ན་ཚགས་པའི་ ལ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ། ཏིལ་སོགས་ ས
ི ་མ་ངེས།

་བོས་མ་ངེས།

་མ་ཅིག་ཅར་འཛན་པ་དཔེས་བ ན། ཡན་

ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་ ན་ཅིག་མི་འཛན་པར་ཐལ་བ། ཐ་དད་མཐོང་ཡང་(༢༢༨ན)གཅིག་ ་འཛན་པར་ཐལ་བ།
ཅིག་ཅར་ ་མ་འཛན་པར་ ངས་ཅན་ལའང་ བ་དགོས་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ཏིལ་སོགས་ཐ་དད་ལ་ཇི་ ར། །

ཅིག་ཅར་འཛན་པར་ ང་བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ཏིལ་དང་ ངས་ཀར་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་ལ་ཆོས་ཅན།

ཇི་ ར་ན་དབང་ཤེས་ ིས་ཅིག་ཅར་

འཛན་པར་ ང་བ་ཡིན་ཏེ་མི་འཛན་པར་ཐལ། ཐ་དད་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། ཏིལ་རེ་རེ་ནས་རིམ་ ིས་འཛན་ ང་འ ག་པ་མ ོགས་པས་ཅིག་ཅར་ ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འདི་ལ་མ ོགས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོགས་འདི་ལ་འ ག་པ་མ ོགས་པས་ཅིག་ཅར་ ང་བའི་དགག་པ་ ར། ཡི་གེའང་ཅིག་ཅར་ཐོས་

པར་འ ར། ཞེས་དང་། འདིར་དོན་ ན་དང་ཅིག་ཅར་ ་ཞེས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཞན་ཡང་།

རིམ་བཞིན་འབབ་པ་དེ་ཉིད་ལ། །

ཇི་ ར་རིམ་མིན་འཛན་མི་འ ར། །

ོ་ མས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ ང་། །

ས་མ ངས་ཇི་ ར་དེ་དག་ལ། །

འགའ་ཞིག་རིམ་མིན་ ང་བ་དང་། །

གཞན་ནི་རིམ་ ན་ ང་བར་འ ར། །
དེ་ ར
ི ་དོན་ ན་འཛན་པ་ལ། །

འདི་ནི་རིམ་མིན་ཐལ་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་ཏིལ་ནམ་མཁའ་ལ་ ར་བའི་ཚ་རིམ་བཞིན་འབབ་པ་འཛན་པའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཏིལ་
རིམ་ཅན་དེ་ཉིད་ལ་ཇི་ ར་ན་རིམ་ཅན་མིན་པར་འཛན་པར་མི་འ ར་ཏེ་ཅིག་ཅར་ ང་བར་ཐལ། ཏིལ་སོགས་ ང་
བ་འ ག་པ་མ ོགས་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ཏིལ་ས་གཞི་ལ་ཡོད་པ་དང་།
ང་ ང་ ོ་ ས་མ ངས་ཤིང་།

ར་ ་འ ག་པའི་ ོ་ མས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་(༢༢༨བ) ང་ཆོས་ཅན། ཇི་ ར་

ན་ཏིལ་སོགས་དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་རིམ་མིན་ ་ ང་བ་དང་།
རིགས་པར་ཐལ།
ིར་རོ། །དེས་ན།

ེང་ནས་འབབ་པ་འཛན་པ་གང་ཡིན་

གཞན་ནི་རིམ་ ན་ ་ ང་བར་འ ར་ཏེ་མི་

ཏིལ་སོགས་ མས་ ་ཚགས་པ་དང་ ས་མ ངས་ཤིང་ ར་ ་འ ག་པར་ ད་པར་མེད་པའི་
ལ་ཅིག་ཅར་ ་ ང་བར་འ ར་ཏེ། འ ག་པ་ ར་བར་མ ངས་པ་དེའི་ ིར། ཏིལ་སོགས་

དོན་ ན་རིམ་ ིས་འཛན་པ་ལ་འ ག་པ་ ར་བའི་ ོ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། ཏིལ་སོགས་རིམ་ཅན་ ་མིན་པར་ཅིག་ཅར་
་ ང་བར་ཐལ་བར་འ ར་ཏེ་འ ག་པ་མ ོགས་པར་འཛན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ་བོས་མ་ངེས་པ་ལ།

་བོ་དབང་ཤེས་ལ་མི་ ང་བར་ཐལ་བ། དོན་ ་ཚགས་གཅིག་ ་མི་འཐད།

ོ་ལ་ ་ཚགས་ ་ ང་བས་གཅིག་ ་མི་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

་ེ མ་ལེབ་ ་ལ་སོགས་ག གས། །

་མའང་ཇི་ ར་ ང་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

་མ་ཅིག་ཅར་མི་ ང་ན་ ེ་མ་ལེབ་ ི་ ་བོ་དང་ ་ ་ལ་སོགས་པའི་ག གས་ ི་ ་བོ་ ་མའང་

ཆོས་ཅན། ཅིག་ཅར་ ་ཇི་ ར་ ང་བར་འ ར་ཏེ་མི་ ང་བར་ཐལ། ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།
ཅི་ ེ་ཡང་།

གལ་ཏེ་ ་ཚགས་དེ་གཅིག་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ།

ེ་མ་ལེབ་ ི་ ་བོ་ལ་སོགས་པ་ ་ཚགས་པ་དེ་ཡན་ལག་ཅན་ ི་ ས་

གཅིག་ཡིན་པས་ཅིག་ཅར་ ང་ངོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་བས་ཆེས་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

་མ་དབང་ཤེས་གཅིག་གིས་མི་འཛན་པ་དེ་བས་ ང་ཆེས་ ་ཚགས་ ས་གཅིག་པ་འདི་ངོ་མཚར་

ཆེའ་ོ ཞེས་མ་རངས་པའི་ཚག་གོ། །
གཉིས་པ་དོན་ ་ཚགས་གཅིག་ ་མི་འཐད་པ་ནི།

་ཚགས་གཅིག་པའི་རང་བཞིན་(༢༢༩ན)མིན། །

དཔེར་ན་ནོར་ འི་ག གས་དེ་བཞིན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་ ེ་མ་ལེབ་ ་ི ་བོ་ནི་དཀར་དམར་ ་ཚགས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར།
པ་མ་ཡིན་ཏེ།

དཔེར་ན།

ས་གཅིག་

ཤེལ་དང་གསེར་ད ལ་ལ་སོགས་པའི་ནོར་ ་དཀར་དམར་ ་ཚགས་ ངས་པའི་

ག གས་དེ་བཞིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། ནོར་ ་ནི་ད ེ་བར་ ས་པས་ ས་ ་མ་ཡིན་ལ།
་དམིགས་པས་ ས་གཅིག་གོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ོ་སོགས་ མ་པར་ད ་ེ བ་ནི། །

ེ་མ་ལེབ་ནི་ད ེ་བར་མི་ ས་ཤིང་རེག་ ་གཅིག་

མ་ ་ལ་སོགས་དག་ལའང་མ ངས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ེ་མ་ལེབ་ ་ི ོ་སོགས་ཆོས་ཅན། ས་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། ོ་མ་འ ལ་པས་སོ་སོར་ མ་པར་ད ེ་
བ་ཐ་དད་པར་ནི་བ ང་བའི་ ིར་རོ། ། མ་ ་ ་བོ་དང་རས་ ་ལ་སོགས་པ་དག་ལའང་ ོས་སོ་སོར་ད ེ་ ས་པ་
དང་ ས་ཐ་དད་ ་མ ངས་པ་ཡིན་ནོ། །
ཅི་ ེ་ཡང་།

གལ་ཏེ་དེ་ལ་ཡན་ལག་ག གས། །
འབའ་ཞིག་དེ་ ར་མཐོང་ཞེ་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། བཅོས་ འི་རས་ ་བོ་དེ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་མེད་པས་ཡན་ལག་གི་
ག གས་འབའ་ཞིག་ ོ་སོགས་སོ་སོ་བ་དེ་ ར་མཐོང་གི།

ཡན་ལག་ཅན་ནི་མ་ཡིན་པས་ གས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།

བཤད་པ།

གལ་ཏེ་ ོ་སོགས་ ངས་པ་ཡི། །

་བོ་གཞན་མཐོང་ངོ་མཚར་ཆེ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

མ་ ་སོགས་འཛན་པའི་དབང་ཤེས་དེས་ཡན་ལག་ ོ་སོགས་ ངས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་

ི་ ་བོ་གཞན་མཐོང་བ་དེ་ངོ་མཚར་ཆེ་ ེ་ ང་ ང་མ་དམིགས་པས་ཁེགས་སོ། །
དེའི་ག ང་འ གས་པའི་ ིར།

ས་དང་དོན་ ི་ མ་པ་ནི། །

མ ངས་པར་ ོགས་པའི་ ོ་(༢༢༩བ)དག་ལས། །
གཅིག་ནི་རིམ་ ན་དོན་མང་དང་། །

གཅིག་ནི་རིམ་མིན་དོན་གཅིག་གིས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ོ་སོགས་ ་བོ་ ས་གཅིག་ ་ ང་བ་དང་། དོན་ ི་ མ་པ་ནི་ ་བོར་ ང་བའི་དབང་ཤེས་མ་འ ལ་
པས་མ ངས་པར་ ོགས་པའི་ ིར། བཅོས་མའི་ ་བོ་དང་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པར་འཛན་པའི་ ོ་ལས་གཅིག་བཅོས་

མའི་ ་བོ་ནི་ཡན་ལག་ཅན་མེད་པས་ ོ་སོགས་རིམ་པ་དང་ ན་པར་འཛན་ཅིང་།
སོར་ ང་བ་དང་།

ཡན་ལག་གི་དོན་མང་པོ་སོ་

གཅིག་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་ ་བོ་ནི་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཡོད་པས་རིམ་པར་འཛན་པ་མིན་

ཅིང་། ལ་ཡན་ལག་གི་དོན་གཅིག་གིས་ངོ་བོ་ཁོ་ན་འཛན་པའང་མི་རིགས་སོ། །
ག མ་པ་ ོ་ལ་ ་ཚགས་ ་ ང་བས་གཅིག་ ་མི་ ང་བ་ལ། རིགས་པ་དངོས། རི་མོ་སོགས་ ་ཚགས་ ་
མི་ ང་བར་ཐལ་བ། དེས་ན་དབང་ཤེས་ ོག་ ལ་ ་ བ། ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ོ་ མས་ ་ཚགས་ངོ་བོའ་ ར
ི །།

དོན་ མས་ ་ཚགས་ངོ་བོ་ཉིད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར།

ོ་མ་འ ལ་པ་ མས་ལ་དཀར་དམར་ ་ཚགས་པ་ ང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་

ིར། ེ་མ་ལེབ་ ་ི ་བོ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ མས་ནི་དཀར་དམར་ཐ་དད་ ་ཚགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
འོན་ཏེ།

གལ་ཏེ་དེ་ ་མིན་ཅེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ།

ོ་མ་འ ལ་པས་ ་ཚགས་ ་དམིགས་པ་དེ་ ་ཚགས་ ་འཇོག་པའི་

་མཚན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཐ་དད་བཞག་འདི་གང་གིས་འ བ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་པ་དེའི་ ིར།

ས་ཐ་དད་ ་བཞག་པ་འདི་ ་མཚན་གང་གིས་འ བ་ ེ། མི་འ བ་

(༢༣༠ན)པར་ཐལ་ལོ། །
གཉིས་པ་རི་མོ་སོགས་ ་ཚགས་ ་མི་ ང་བར་ཐལ་བ་ནི། །

རིགས་མི་མ ན་ མས་ ོམ་མེད་ ར
ི །།
རི་མོ་སོགས་ ོ་ ་ཚགས་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། བཅོས་མའི་རི་མོ་དང་ ན་ ་བོ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན།
རགས་པ་ ས་གཅིག་མེད་པའི་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།

ོ་ལ་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་མིན་པར་ཐལ།

ོད་ ི་ གས་ལ་ ལ་རིགས་མི་མ ན་ མས་ ིས་ཡན་

ལག་ཅན་ ི་ ས་ ོམ་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། རི་མོ་ལ་ ན་པ་ ས་གཅིག་པ་ཡོད་པས་དེ་ ་ཚགས་ ་ ང་ངོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ག གས་མེད་ ར
ི ་ ན་ ་ཚགས་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ག གས་མེད་པའི་ ིར། རི་མོ་སོགས་ ི་ ན་པ་ནི་ ོ་མ་འ ལ་པ་ལ་ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་
མིན་ཏེ།

ན་པ་ནི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ལ།

ན་པ་ལ་ག གས་ཡོད་ན་ཡོན་ཏན་ལ་ཡོན་ཏན་གཉིས་པ་འདོད་དགོས་པ་

ལས། དེ་ཡང་ ོད་མི་འདོད་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། རི་མོ་སོགས་ ་ི ན་པ་དེ་རི་མོའ་ ་བོ་དང་དོན་གཅིག་ལ་འ ་བའི་ ིར། ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ་
ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཉེ་བར་བཏགས་ལ་བ ེན་པའང་མིན། །
རེ་རེ་ ་ཚགས་མིན་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

རི་མོ་སོགས་ ་ི ན་པ་ནི་རི་མོའ་ ་ཚགས་དང་དོན་གཅིག་ལ་འ ་བས་ ་ཚགས་ ་ཉེ་བར་

བཏགས་པ་ལ་བ ེན་པའང་མིན་པར་ཐལ།

ོད་ ི་འ ་གཞིར་ ར་པའི་ ོ་སོགས་རེ་རེ་བ་ མས་ལ་ ་ཚགས་པ་

དེ་འ ་བ་མིན་པའི་ ིར་རོ། ། བ་པ་ཁས་ ངས་ཏེ། དེ་ལ་དེར་བཏགས་ན་ ན་པའི་འ ་གཞི་ ོ་སོགས་རེ་རེ་ལ་ ་
ཚགས་ ང་འ ་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། མེ་ཏོག་ ས་པའི་ནགས་(༢༣༠བ)ཞེས་པ་བཞིན། ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
གལ་ཏེ།

ོ་སོགས་རིམ་པ་བཞིན་ ་རེ་རེ་ནས་ག ང་བ་དེ་ལ་ ིས་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ ོས་ ་ཚགས་ ་

བ ེས་ནས་ ་ཚགས་ ་འཛན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

རིམ་བཞིན་ ་ནི་ག ང་བ་ལ། །

་ཚགས་ ོ་ཡིས་བ ེས་མིན་ཏེ། །

གཅིག་གིས་ ་མ་མི་འཛན་ ར
ི །།
ཅེས་ ོས་ཏེ།

དབང་ཤེས་ ས
ི ་ ར་ཡན་ལག་ ོ་སོགས་རིམ་བཞིན་ ་ནི་ག ང་བ་ལ་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ ོ་

གཅིག་ ་དེ་ཡིས་ ོ་སོགས་ ་ི ཡན་ལག་ མས་བ ེས་ནས་འཛན་པ་མིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་གཅིག་གིས་ ་མ་མི་
འཛན་པའི་ ིར་ཏེ། ཅིག་ཅར་ ་མ་འཛན་མ་ཡིན་ཅེས་པར་ གས་ཁས་ ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དེས་ན་དབང་ཤེས་ ོག་ ལ་ ་ བ་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་གཅིག་དོན་ ་མ་དག །

གང་ ར
ི ་དོན་གཅིག་ ོག་པ་ནའང་། །
གཞན་དག་མཐོང་བ་དེ་ ར
ི ་ཡང་། །
ོག་པ་མེད་པར་ བ་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར། རི་མོ་ལ་ཡན་ལག་གཅིག་མེད་པར་ཡང་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་མངོན་ མ་ཡོད་པ་དེའི་
ིར།

དོན་ ་མ་འཛན་པ་ཅན་ ི་དབང་ཤེས་ ང་ བ་བོ།

།དེས་ན་དེར་དོན་ ་མས་བ ེད་པའི་ ིར་ཞེས་པ་

ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ ་མཚན་གང་གི་ ིར། ོག་པ་ ་སོགས་ ི་དོན་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ནའང་ག གས་
སོགས་གཞན་དག་གསལ་བར་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། དབང་པོའ་ཤེས་པ་ཡང་ ོག་པ་མེད་པར་ བ་
པ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས་སོ། །
དང་པོ་ནི།

་ཚགས་ ང་ཅན་དོན་ མས་ལ། །

གལ་ཏེ་གཅིག་(༢༣༡ན)ཉིད་མི་རིགས་ན། །
རེ་ཞིག་གཅིག་ འི་ ོ་དེ་ཉིད། །

་ཚགས་ ་ནི་ཇི་ ར་ ང་། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ེད་ ་ཚགས་གཅིག་པའི་རང་བཞིན་མིན་ཅེས་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཅན་
ི་དོན་ མས་ལ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པ་མི་རིགས་ན།

འོ་ན་རེ་ཞིག་ ་བོ་འཛན་པའི་གཅིག་ འི་ ོ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན།

་ཚགས་ ་ནི་ཇི་ ར་ ང་ ེ་མི་ ང་བར་ཐལ། གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་བཤད་པ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ ི་ལན། ་ཚགས་གཉིས་མེད་ ི་ལན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་ བ་ ེད་དགོད། གནོད་ ེད་ ང་། དེས་ན་ ོང་པ་ཉིད་ བ།
ོང་པ་ཉིད་ ་ི འདོད་ ལ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ཇི་ ་ཇི་ ར་དོན་བསམས་པ། །
དེ་ ་དེ་ ར་ མ་ ལ་ཞེས། །

མཁས་པ་ མས་ ིས་གང་ག ངས་པ། །
དེ་ནི་དངོས་ ོབས་འོངས་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཤེས་པ་ལ་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། ཇི་ ་ཇི་ ར་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་
དོན་རིག་གི་ཤེས་པ་ལ་རིགས་པས་བསམས་པ་ན་དོན་རིག་གི་ཤེས་པ་དེ་ ་དེ་ ར་ བ་བདེན་ ་ ང་བ་དང་ མ་
པར་ ལ་བའི་ ིར་ཞེས་མཁས་པ་སངས་ ས་པ་ མས་ ིས་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་ མ་པར་ཤེས་པས་ ོང་ངོ་ཞེས་
སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ ་གང་ག ངས་པ་དེ་ནི་ཤིན་ ་རིགས་ཏེ། དངོས་པོའ་ ོབས་ ིས་འོངས་ཤིང་
བ་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། གཅིག་དང་ ་མའི་ མ་པར་ ོག་པས་ ང་བ་ཉིད་མེད་པར་ཇི་ ར་འ ར་ཏེ། དེ་ནི་མེད་པར་བཏགས་
ང་ ང་བ་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན།

(༢༣༡བ) ་མ་དང་ ིག་ ་ལ་སོགས་པ་ ང་བ་ ར་མེད་ ང་ ོན་མེད་དོ་ཞེས་ ན་

ིས་སོ། །
འདིས་ནི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས།
གི་ བ་པའི་མཐའ་ལ་གནོད་པའི་ ིར།

བ ན་བཅོས་འདིའི་མཐར་ ག་གི་དགོངས་པ་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་བའི་

གས་ ་འདོད་པ་ མས་ག ང་འདིས་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །
་དབང་ ོས། འདིའི་ ་འ ེལ་ །

མ་པར་ཤེས་པ་ ་བའི་མཐར་ ག་

མ་པ་དེ་དོན་དམ་པར་འདོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ ོན་འདི་ཡིན་ ི། ངའི་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་མི་
འདོད་པ་ཉིད་ ་ི ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་པས་ག ང་འདི་ མ་བ ན་པ་ལ་ ོར་བར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་གནོད་ ེད་ ང་བ་ནི།

གཅིག་ལ་ ་ཚགས་དེ་ཅིར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཤེས་པ་གཅིག་ལ་དོན་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་དེ་ ང་བ་ ར་ ་བདེན་ན་ཅིར་འ ར་ཏེ།

ོན་མེད་པར་

ཐལ། ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ོ་དེ་ལ་ཡང་མི་འ ར་རོ། །

གལ་ཏེ་དོན་ མས་བདག་ཉིད་འདིར། །
འདོད་ན་དེ་ལ་ངས་ཅི་ ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

་ཚགས་ ་ ང་བའི་ ོ་གཅིག་པོ་དེ་ལ་ ང་བ་དེ་ཡང་ ོ་གཅིག་གི་ མ་པ་ཡིན་པའི་ ིར།

ང་བ་

ར་ ་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་མར་མི་འ ར་རོ། ། བ་ ེ། གཅིག་དང་ ་ཚགས་འགལ་བའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་གནོད་
ེད་ ་ི རིགས་པ་མཐོང་ཡང་། གལ་ཏེ།

ེད་ ོ་ལ་དོན་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ མས་ ང་བ་ ར་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་

བདེན་པའི་བདག་ཉིད་འདིར་ནན་ ིས་འདོད་ན། རིགས་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་དེ་ལ་སངས་ ས་པ་ངས་ཅི་ཞིག་ ་ ེ་
ར་མེད་དོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
་དབང་ ོས།
འོན་ ང་ ོ་ལ་དོན་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ མས་ ང་བ་ ར་ ི་རོལ་ ི་དོན་བདེན་པའི་བདག་ཉིད་འདིར་
འདོད་ན་(༢༣༢ན)དེ་ལ་ངས་ཅི་ཞིག་ ་ ེ་དེ་ ར་འ ར་རོ་ མ་ ་དགོངས་སོ། །
ཞེས་ག ངས་ཏེ་ ་མ་ཉིད་ལེགས་སོ། །
ག མ་པ་དེས་ན་ ོང་པ་ཉིད་ ་ བ་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་དོན་དང་ཤེས་པ་ལ། །

རགས་ ང་ཡོད་མིན་དེ་བདག་ཉིད། །
གཅིག་ལ་བཀག་པ་ཉིད་ ར
ི ་དང་། །
མང་པོ་ལ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།
ཅན།

ོང་པ་ཉིད་ ་ བ་པ་དེའི་ ིར། ག ང་བའི་དོན་དང་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ལ་རགས་པར་ ང་བ་ཆོས་

ང་བ་ ར་རགས་པར་བདེན་པར་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ཡན་ལག་ཅན་ ི་ ས་གཅིག་ལ་རགས་པ་དེའི་བདག་

ཉིད་ ་བདེན་པ་ནི་ ར་བཀག་པ་ཉིད་ ་ི ིར་དང་། ལ་ ་རབ་མང་པོ་ལ་ཡང་རགས་པར་ ང་བ་བདེན་པར་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་པ་བདེན་མོད། ཤེས་པ་ལ་གཉིས་ ་ ང་བ་དོན་དམ་པར་ཡོད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

ཡོངས་གཅོད་ནང་ཡིན་ ་ི རོལ་ ར། །
གནས་པ་འདི་ནི་ཆ་གཞན་ཡིན། །
ཐ་དད་མེད་ཅན་ཤེས་པ་ཡི། །

ཐ་དད་ ང་བ་བ ད་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གཉིས་ ང་གི་ཤེས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་ན་གཉིས་ ་ ང་བ་ ར་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པའི་
བདག་ཉིད་གཅིག་ ་ཡོངས་ ་གཅོད་ཅིང་ ོང་བ་ནི་ནང་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

ི་རོལ་ ར་གནས་པའི་གཉིས་ ང་

འདི་ནི་མ་འ ལ་པའི་ ང་བ་ལས་ཆ་གཞན་ ིས་པ་སོ་སོའ་ ེ་བོ་ མས་ ི་འ ལ་ ང་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ཐ་དད་
མེད་པ་ཅན་ ི་ཤེས་པའི་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་ཐ་དད་ ་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མ་རིག་པའི་འ ལ་ ས་
བ ད་པ་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། རབ་རིབ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །
དེའི་ག ང་འ གས་པར་ ་བའི་ ིར།

དེ་ལ་གཅིག་ནི་མེད་པས་ ང་། །

གཉིས་ཀའང་ཉམས་པར་འ ར་བ་(༢༣༢བ)ཡིན། །
དེ་ ར
ི ་གཉིས་ ོང་གང་ཡིན་པ། །

དེ་ནི་དེའི་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་གཅིག་ ་དེ་ལ་གཉིས་ ་ ང་བ་ཆོས་ཅན།

ག ང་བ་དང་འཛན་པ་གཉིས་

ཀའང་ཉམས་པར་འ ར་བ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་ག ང་བ་ནི་མེད་པར་ ར་པས་ ང་ ེ། ག ང་འཛན་ཕན་ ན་བ ོས་
པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ ོང་པ་ཉིད་འབའ་ཞིག་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །ག ང་འཛན་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར།
ག ང་བ་དང་འཛན་པ་གཉིས་ ས
ི ་ ོང་པའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ག ང་བའི་ ལ་ ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པར་མ་
ཟད། ཤེས་པ་དེའི་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ན། ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
བཞི་པ་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི འདོད་ ལ་ནི།

དངོས་ མས་ཐ་དད་གནས་པ་འདི། །
དེ་ཐ་དད་ལ་བ ེན་པ་ཡིན། །
དེ་ནི་བ ད་པ་ཉིད་ཡིན་ན། །

དེ་དག་ཐ་དད་ ང་བ ད་འ ར། །

ག ང་དང་འཛན་པའི་ མ་པ་ལས། །
མཚན་ཉིད་གཞན་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །
དེས་ན་མཚན་ཉིད་ ོང་པའི་ ར
ི །།

རང་བཞིན་མེད་པར་རབ་ ་བཤད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། འདིར་ད ་མ་པ་དང་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་བ་དང་ ི་དོན་ ་བ་ མས་ ིས་ ང་ ོང་པ་ཉིད་ ོན་པར་
ེད་དེ། དེ་ཡང་སངས་ ས་པ་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་ནི་ག གས་དང་། ཚར་བ་དང་། འ ་ཤེས་དང་། འ ་ ེད་
དང་།

མ་པར་ཤེས་པ་ ེ་ ང་པོ་ ་པོ་འདི་ཙམ་ཡིན་པར་འདོད་ལ། དེ་དག་ ོང་པ་ཉིད་ ་བ བ་པ་ནི་ ང་པོ་

འི་དངོས་པོ་ མས་ཐ་དད་ ་ བ་ཅིང་གནས་པ་འདི་ནི་ ོ་འ ལ་པ་དེ་ལ་ཐ་དད་ ་ ང་བ་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་ལ།
གཉིས་ ང་གི་ ོ་དེ་ནི་བ ད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ན། ག གས་སོགས་ ང་པོ་དེ་དག་ཐ་དད་ ་ ང་ཡང་མ་རིག་
པས་བ ད་པ་ལས་དེ་ ར་ ་འ ར་ ི། ཐ་དད་(༢༣༣ན) ་བདེན་པར་མེད་དེ།

ོ་ལ་ཐ་དད་ ་ ང་བ་ཙམ་ ིས་

བདེན་པར་མི་འ བ་པའི་ ིར་རོ། །དེར་མ་ཟད་ ང་པོའ་མཚན་ཉིད་ ང་བདེན་པར་མེད་དེ། ལ་སོ་སོར་ མ་པར་

རིག་པས་ན་ མ་པར་ཤེས་པ་དང་། མངོན་པར་འ ་ ེད་པས་ན་འ ་ ེད་དང་།

ོང་བས་ན་ཚར་བ་དེ་ ལ་ཅན་

དང་། ག གས་ ་ ང་བས་ན་ག གས་ཏེ་ ལ་ཡིན་ལ། དེ་ ར་ག ང་བ་དང་འཛན་པའི་ མ་པ་ལས་ ང་པོ་ འི་
མཚན་ཉིད་གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེས་ན།
མཚན་ཉིད་ ས
ི ་ ོང་པ་དེའི་ ིར།

ང་པོ་ ་ནི་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ ིས་ ོང་ངོ་། །རང་རང་གི་

བཅོམ་ ན་འདས་ ི་མདོ་ལས་ ང་ ང་པོ་ ་ནི་རང་བཞིན་མེད་པར་རབ་ ་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
ི་རོལ་ ི་དོན་ཁས་ ངས་ ང་རང་བཞིན་མེད་པར་བ ན་པའི་ ིར།

ང་པོ་ལ་སོགས་ ་ེ ག་གིས། །

མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ དེ ་པ་ཡི། །
ད་པར་ཅན་དེའང་དེ་ཉིད་མིན། །

དེས་ ང་དེ་དག་མཚན་ཉིད་ ལ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར། ང་པོ་ ེ་མཆེད་དང་ཁམས་ལ་སོགས་པའི་ ེ་ ག་གིས་ ངས་པ་དང་ ེ་བའི་ ོ་དང་
རིགས་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ ེད་པའི་ ད་པར་ཅན་དེའང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་ན་ ངས་པ་དང་།
བའི་ ོ་དང་། རིགས་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ ་ བ་པ་མིན་པ་དེའི་ ིར།

ེ་

་མཚན་དེས་ ང་ ང་ཁམས་ ེ་

མཆེད་དེ་དག་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ ལ་ལོ། །
་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། དེ་ ར་ཡིན་ན་བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་པ་
ཉིད་ ་ གས་ ་ ད་པའི་ ིར་ག གས་སོགས་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ོན་པར་མཛད་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མ་རིག་གིས་བ ད་(༢༣༣བ)བདག་ཉིད་ལ། །
ཇི་ འི་རང་ ེན་ལ་བ ོས་ནས། །
མ་རིག་དེ་བཞིན་མིན་ མ་པ། །

ེ་འ ར་རབ་རིབ་ལ་སོགས་བཞིན། །

ཕ་རོལ་མཐོང་མིན་ཐམས་ཅད་ ིས། །

དེ་ཉིད་དེ་ནི་རིག་མ་ཡིན། །

ག ང་དང་འཛན་པའི་བ ད་པ་དག །
མེད་ན་དེ་ནི་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ ི་མ་རིག་པ་དེ་དག་གིས་བ ད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ ིས་པ་སོ་སོའ་ ེ་བོ་ མས་
ལ་ ི་རོལ་ ི་དོན་བ ན་པ་ཆོས་ཅན།

་མཚན་ཡོད་དེ། ཇི་ ར་ ང་བ་དེ་ ར་བག་ཆགས་ ི་ ད་ཡོངས་ ་

ར་པའི་རང་གི་ ེན་ལ་བ ོས་ནས་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་ ང་བའི་ མ་རིག་དེ་བཞིན་ཉིད་མིན་པའི་ མ་པ་ཅན་ ེ་
བར་འ ར་བས་དེའི་ངོ་བོར་དེ་ ད་ ་བ ན་པའི་ ིར། མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ ིས་ ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་བཞིན་ ་
ང་བ་ནི་རབ་རིབ་ལ་སོགས་པས་ ་ཤད་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་ཡང་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །
གཞན་ཡང་། ཕ་རོལ་མཆོག་མཐོང་བ་མིན་པའི་སོ་སོའ་ ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ ིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐར་ ག་པ་དེ་ནི་རིག་
པ་མ་ཡིན་ཏེ། ག ང་བ་དང་འཛན་པར་ ང་བས་བ ད་པའི་ ིར།

བ་ ེ། ག ང་བ་དང་འཛན་པར་ ང་བས་

བ ད་པ་དག་མེད་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་མཐོང་བའི་འ ལ་པ་དེ་ནི་མེད་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
དེའི་ག ང་འ གས་པའི་ ིར།

དེས་དེ་ཉིད་དོན་བཏང་ ོམས་ཅན། །

ང་ཆེན་གཟིགས་ ངས་ཉིད་མཛད་ནས། །

འཇིག་ ེན་ གས་ནི་འབའ་ཞིག་གིས། །
་ི རོལ་ ོད་ལ་འ ག་པར་མཛད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ི་རོལ་བ བ་པའི་ ིར་བཅོམ་ ན་འདས་ ིས་ ི་རོལ་བ ན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་ ས་བཅོམ་

ན་འདས་དེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་ ང་དོན་དེ་ཉིད་བཏང་ ོམས་ཅན་ ་མཛད་ནས་(༢༣༤ན) ང་པོ་ཆེ་ཆེན་
པོའ་གཟིགས་ ངས་ ས
ི ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་ ང་། མ་གཟིགས་པ་ ར་མཛད་ནས་འཇིག་ ེན་པ་ མས་བདག་
མེད་པའི་ལམ་ལ་ག ག་པའི་ གས་ནི་འབའ་ཞིག་གིས་ ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ངོར་དེ་དང་མ ན་
པའི་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཡོད་པའི་ ོད་པ་ལ་འ ག་པར་མཛད་པའི་ ིར་ཏེ། ཇི་ ར་ ང་བ་ཉིད་ ོགས་པར་ ིས་ཤིག །
ཇི་ ར་ ང་བ་ལས་བ ོག་པར་འཛན་པར་མ་ ེད་ཅེས་ ི་རོལ་བ ན་པས་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ལ་ ག་པ་ ངས་
ཏེ། རིམ་ ིས་འ ག་པའི་ ིར་རོ། །བ ན་ག ང་བར་ཡང་མི་འ ར་ཏེ། ང་ཙམ་ཡོད་པ་ ར་ ང་བའི་ ིར་དང་།

བ ན་ག ང་བའི་ ་མི་མངའ་བའི་ ིར་རོ། །སེམས་ཙམ་ཡང་བཀག་ནས་ཟབ་མོ་ ོང་པ་འབའ་ཞིག་ ོན་པའི་ ལ་
་བཤད་པ་ནི་ ན་ ིའ།ོ །
ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ་ལ་སོགས་པ་ནི།
ཤེས་རབ་ ་ི ཕ་རོལ་ ་ ིན་པ་ལས་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་ ེ་བ་མེད་པར་ག ངས་པ་ཡང་ ན་
བཏགས་ལ་ཡིན་ ི། མ་པར་ཤེས་པ་གཞན་དབང་ནི་མི་བ ང་ངོ་། །ཞེས་སེམས་ཙམ་ ་བཞེད་དོ། །
གཉིས་པ་ ་ཚགས་གཉིས་མེད་ ་ི ལན་བཤད་པ་ལ། ཤེས་པའི་ ་ཚགས་གཉིས་མེད་ ་བ ན། དེ་དོན་ལ་མི་
མ ངས་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ཤེས་པ་ ོ་སོགས་ ་ཚགས་པ། །

ཤེས་པའི་ ད་པར་གཞན་བ ེན་མིན། །
མཐོང་ ས་མ་ཡིན།
ཅེས་ ོས་ཏེ།

་ཚགས་གཉིས་མེད་ ་ི ཤེས་པ་ཁས་ ངས་ནས་ཤེས་པ་ལ་ ོ་སོགས་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ཆོས་

ཅན། ཤེས་པ་གཅིག་གི་ ད་པར་ཡིན་ ི། གཞན་ ས་ཐ་དད་ལ་བ ེན་པ་མེད་དེ། དེ་ ར་ཡོད་ན་ མ་པ་ མས་
ོན་པོ་ ངས་པའི་སེར་པོ་(༢༣༤བ)སོགས་ཡན་གར་ ་རང་མཐོང་དགོས་པ་ལས་དེ་ ར་མཐོང་བར་ ས་པ་མ་
ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། འདི་ ོན་པོའ།ོ སེར་པོའ།ོ ཞེས་ མ་པ་ མས་སོ་སོར་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཡི་ཚ། །

མ་ད ་ེ དོན་ལ་འ ག་པར་འ ར། །

ཤེས་གང་ཇི་ ར་མཐོང་བ་དེ། །
དེ་ ་ཉིད་ ་ ོང་བ་ཡིན། །

དེ་ ར་སེམས་ ི་ མ་པ་ནི། །

་ཚགས་གཅིག་གི་ངོ་བོར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། མིག་ཤེས་ལ་ ་བོར་ ང་བ་དེའི་ཚ་ ོ་གཞན་ ིས་ ོ་སེར་སོ་སོར་ མ་པར་ད ེ་བ་ཆོས་ཅན། ཤེས་
པའི་ ་ཚགས་ ས་ཐ་དད་ ་ད ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་ ོན་པོའ།ོ སེར་པོའ།ོ ཞེས་ མ་ད ེ་དོན་ལ་ཞེན་ནས་
འ ག་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར། ཤེས་པ་གཅིག་ཉིད་གང་ལ་ཇི་ ར་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ མ་པ་དེ་
ཆོས་ཅན།

ོན་པོ་མེད་པར་སེར་པོ་མཐོང་བ་ ར་སོ་སོར་འཛན་པ་མིན་ཏེ།

་ཚགས་གཅིག་ ་ད ེ་བར་མི་ ས་

པ་དེ་ ་ ་ཉིད་ ་ ོང་བ་ཡིན་པའི་ ིར། དེའང་ ོན་པོའ་ མ་པ་ ངས་པའི་སེར་པོའ་ མ་པ་མཐོང་བར་མི་ ས་ལ།
སེར་པོའ་ མ་པ་ ངས་པའི་ ོན་པོའ་ མ་པ་ཡང་མཐོང་བར་མི་ ས་པ་དེ་ ར་སེམས་ ི་ མ་པ་ནི་ ་ཚགས་ ་
ང་བ་ཆོས་ཅན། ས་གཅིག་གི་ངོ་བོར་འ ར་ཏེ། ཤེས་པ་ ས་གཅིག་གི་ མ་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་དོན་ལ་མི་མ ངས་པ་ནི།

རས་སོགས་ག གས་ནི་གཅིག་ཡིན་ན། །
དེ་བཞིན་ མ་ད ་ེ མེད་པར་འ ར། །
ཐ་དད་ཅན་ནི་ མ་བསལ་བ། །

ཐ་དད་མེད་པ་གཞན་མཐོང་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཤེས་པའི་ ་ཚགས་གཉིས་ ་མེད་པ་ ར་རས་དང་ ན་ ་བོ་ལ་སོགས་པའི་ག གས་(༢༣༥ན)ནི་
གཅིག་ཡིན་ན། རས་སོགས་ ་ི ་བོ་ཆོས་ཅན། ོའ་ ་ཚགས་ ི་ མ་པ་དེ་བཞིན་ ་ མ་པའི་ད ེ་བ་མེད་པར་ ་
ཚགས་ ་འ ར་བར་ཐལ། རགས་པ་ ས་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར། ཐལ་བ་ལས་རགས་པ་ ས་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ།
འདི་ནི་ ོན་པོའ།ོ སེར་པོའ།ོ ཞེས་སོ་སོར་ མ་པར་ད ེ་ནས་འཛན་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། ཡན་ལག་སོ་སོར་ ེ་བ་ཡིན་ ི། ཡན་ལག་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

་འཛན་མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཕན་

ན་ཐ་དད་པ་ཅན་ ི་ཡན་ལག་ ོ་སོགས་ནི་ མ་པར་བསལ་ཞིང་བོར་ནས་ཐ་དད་མེད་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ ི་ ་བོ་
གཞན་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ཡན་ལག་ཅན་ ི་ངོ་བོ་ ་བོ་དེ་འ ་བ་ཡན་ལག་ལས་གཞན་ ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ ་མ་ཅིག་ཅར་འཛན་པ་དཔེས་བ ན་པ་ནི།

གལ་ཏེ་དབང་པོ་ལ་སོགས་བཞིན། །

ད་པར་ ེས་ ར་མང་པོ་དག །

ཅིག་ཅར་ ོ་ཡི་ ར་འ ར་ཡང་། །
འགལ་བ་དག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེད་ ་ི ལ་ ་མ་འ ས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་མེད་ན་དབང་ཤེས་ ིས་ ལ་ ་མ་མི་འཛན་པར་ ས་པ་

དེ་ལ་ཡང་། གལ་ཏེ། ལ་ ་རབ་མང་པོ་ཚགས་པ་དག་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཅར་དབང་ ོའ་ ར་འ ར་ཡང་འགལ་བ་
དག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། རེ་རེ་ནས་དབང་ཤེས་མི་བ ེད་ ང་ ལ་ཚགས་པའི་ ེན་ལས་དབང་ཤེས་
་ི ག ང་ ལ་རགས་པ་ ད་པར་ཅན་ ་ ེས་པར་ ར་པའི་ ིར། དཔེར་ན།

ེད་ ི་ གས་ལ་དབང་པོ་དང་

བདག་ཡིད་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པས་ཤེས་པ་བ ེད་པར་འདོད་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། ལ་ ་མ་ཚགས་པ་དེ་ ་ཡིན་(༢༣༥བ) ང་ ལ་མིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་ཡི་དངོས་པོ་མ་གཏོགས་པ། །

ག ང་བ་ཞེས་ ་གཞན་ཅིའང་མེད། །
དེ་ལ་ ོ་ནི་གང་ ་ ང་། །

དེ་ནི་དེ་ཡི་ག ང་བར་བ ོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དབང་ཤེས་ ་ི དམིགས་ ེན་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ ི་ག ང་ ལ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ་རང་
འ འི་ མ་པ་ཇི་ ་བར་དངོས་ ་གཏོད་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། ། བ་ ེ།

མ་པ་གཏོད་ ེད་ ི་ འི་དངོས་པོ་མ་

གཏོགས་པའི་ག ང་བ་ཞེས་ ་བ་གཞན་ཅིའང་མེད་དོ། །འོ་ན་དབང་པོའང་ ལ་ ་འ ར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ།
ེན་ག མ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དབང་ ོ་ནི་ ལ་གང་དང་གང་ ་ ང་བའི་ མ་པ་གཏོད་ ེད་དེ་ནི་དབང་ ོ་དེ་ཡི་
དམིགས་པའི་ ེན་ནམ་ག ང་བར་བ ོད་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་ཡན་ལག་ ་མ་དང་ཡན་ལག་ཅན་ཅིག་ཅར་མི་འཛན་པར་ཐལ་བ་ནི།

ཇི་ ར་རང་གི་ཡན་ལག་བཅས། །

ཅིག་ཅར་ཡན་ལག་ཅན་ག ང་ཡིན། །

ག
ོ ་ཤལ་སོགས་མཐོང་མེད་པར་ནི། །

བ་ལང་ཤེས་པ་མཐོང་བ་མེད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། བ་ལང་འཛན་པའི་མངོན་ མ་ ིས་ཇི་ ར་ན་བ་ལང་རང་གི་ཡན་ལག་ ོག་ཤལ་སོགས་ ་མ་དང་
བཅས་པ་ག ང་བ་ན་དེ་དང་ཅིག་ཅར་ ་ཡན་ལག་ཅན་བ་ལང་ག ང་བ་ཡིན་ཏེ། མིན་པར་ཐལ། དེ་ ་མ་ཅིག་ཅར་
མི་འཛན་པའི་ ིར། འདོད་པར་མི་ ས་ཏེ།

ོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་གཏན་མཐོང་བ་མེད་པར་ནི་བ་ལང་

ཤེས་པའི་མངོན་ མ་ ེ་བ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་གཙ་བོ་དག །

ཅིག་ཅར་ ོགས་པར་འདོད་ན་ཡང་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བ་ལང་འཛན་པའི་མིག་ཤེས་ ིས་ཡོན་ཏན་ ི་གཙ་བོ་ཡན་ལག་ཅན་དག་གིས་ ད་པར་ ་
ས་པའི་ ་དང་ ོག་ཤལ་ལ་(༢༣༦ན)སོགས་པ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ོགས་ཤིང་འཛན་པར་འདོད་ལ།

ལ་ ན་

མས་ནི་ ས་ཕན་ ན་ ད་པར་ ་ ས་པ་མེད་ཅིང་། ཡོན་ཏན་དང་གཙ་བོར་ ར་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་ཅིག་ཅར་
མི་འཛན་ནོ་ཞེ་ན།
ཡང་བཤད་པ།

ཅིག་ཅར་ཡན་ལག་ ོགས་འཛན་མིན། །
ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་ ན་པའང་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་བ་ལང་འཛན་པའི་མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཅར་ ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བ་ལང་གི་ཡན་ལག་
ོགས་པར་འཛན་པ་མིན་པར་ཐལ། ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཡན་ལག་ ོགས་པ་ ་མ་དག་ཕན་ ན་ ད་པར་དང་
ད་པར་ཅན་ ་མ་ ར་པའི་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། ཡན་ལག་ཅན་དེ་ ས་ ད་པར་ ་ ས་ནས་འཛན་པའི་ཚ་
ཡན་ལག་ ག་མས་ ད་པར་ ་ ས་ནས་འཛན་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ།
གཡོ་འ ལ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན།
ཡིན་ ི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །

་བ་ལ་ ན་པའང་མིན་པར་ཐལ།

། ་བ་ཉིད་དང་ ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ ་བ་
་བ་དེའི་ཡོན་ཏན་ ི་གཙ་བོའ་ ས་མ་

དེ་དག་གི་ག ང་འ གས་པར་ ་བའི་ ིར།

ད་པར་དང་ནི་ ད་པར་ཅན། །

བ ོད་པར་བདོད་པའི་གཞན་དབང་ ིར། །
ཡན་ལག་ཉིད་ ་ཉེར་ག ང་གང་། །
དེ་ཉིད་ ིས་ནི་དེ་འཛན་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། བ་ལང་དང་ ོག་ཤལ་ཆོས་ཅན།
པར་མ་ བ་པར་ཐལ།

ོག་ཤལ་དེ་ ད་པར་དང་ནི་བ་ལང་དེ་ ད་པར་ཅན་ ་དོན་དམ་

ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ་བ ོད་པར་འདོད་པའི་གཞན་དབང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་བ་ལང་གི་ ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཅར་བ་ལང་གི་
ཡན་ལག་ ོགས་པར་མི་འཛན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་(༢༣༦བ)ཉིད་ ་ཉེ་བར་བ ང་བའི་ ོག་ཤལ་ ་ ་གང་ཡིན་
པ་གཅིག་པོ་དེ་ག ང་བ་ཉིད་ ས
ི ་ནི་ཡན་ལག་དེ་ ད་པར་ ་ ས་ནས་འཛན་པར་འ ར་ ི། དེ་ལས་གཞན་ཡན་
ལག་ ག་མས་ ད་པར་ ་ ས་ནས་འཛན་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ། །
་པ་ཐ་དད་མཐོང་ཡང་གཅིག་ ་འཛན་པར་ཐལ་བ་ནི།

རང་གི་དངོས་པོ་གཞན་དག་ལས། །
ཐ་དད་མེད་ ར
ི ་ཡོན་ཏན་སོགས། །
ཐ་དད་ དེ ་པའང་མ་བ ང་ ར
ི །།

གཞན་གཞན་མཐོང་ཡང་ ོ་གཅིག་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གཞན་ མ་ འི་ཡན་ལག་ཅན་དང་གཞན་ མ་པའི་ཡན་ལག་ཅན་མཐོང་ཡང་ཆོས་ཅན་ མ་པ་དང་
མ་ འི་ཡན་ལག་ཅན་ ོས་གཅིག་ ་དམིགས་པར་འ ར་བར་ཐལ།

མ་པ་རང་གི་ཡན་ལག་ཅན་ ི་དངོས་པོ་

དེ་གཞན་ མ་ འི་ཡན་ལག་ཅན་དག་ལས་ཐ་དད་མེད་པའི་ ས་གཅིག་པ་དེ་དམིགས་པའི་ ིར། དེའང་ཚད་ཅེས་
པའི་ཡོན་ཏན་དང་ ི་དང་ལས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པར་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ཐ་དད་ ་འཛན་དགོས་པ་ལས་ཡོན་ཏན་
སོགས་ཐ་དད་ ་ ེད་པའང་མ་བ ང་བའི་ ིར།
གལ་ཏེ་ཡང་།

ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་ ད་པར་ནི། །

ག ང་ ར
ི ་ ་མ་ ོགས་འ ར་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེའང་མ་ བ་ ེ།

ར་ ས་བ ང་ནས་ ིས་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་ ད་པར་ མས་ ི་ནི་འ ེལ་བ་

བ ང་བའི་ ིར། ་མ་ ོགས་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

འ ར་མོད་དེ་ ར་ཡིན་ན་ཡང་། །

འདི་དག་གི་འ ེལ་འཆོལ་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའི་ ོ་ནས་ཐ་དད་པར་འཛན་པར་འ ར་མོད།

འཛན་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན།

དེ་ ར་ཡིན་ན་ཡང་བ་ལང་

བ་ལང་གི་ཡན་ལག་ཅན་དང་ཡན་ལག་འདི་དག་གི་འ ེལ་པ་འཆོལ་ནས་བ་

(༢༣༧ན)ལང་གི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཡན་ལག་ ན་པར་མི་འཛན་པར་འ ར་བར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་འཛན་པས་
ནི་ཡན་ལག་མ་བ ང་ལ། ཡན་ལག་ག ང་བའི་ཤེས་པས་ ང་ཡན་ལག་ཅན་མ་བ ང་བའི་ ིར།
ག་པ་ཅིག་ཅར་ ་མ་འཛན་པ་ ངས་ཅན་རང་ལ་ཡང་ བ་པ་ནི།

་སོགས་ ་མ་ཉིད་ཡིན་ ར
ི །།

ཅིག་ཅར་ ་མ་འཛན་པར་ བ། །
བཀོད་པ་ཅན་ནི་མ་བ ང་བར། །

བཀོད་པ་འཛན་པར་མི་ ང་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། ་སོགས་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཅར་ ་མ་འཛན་པར་ཐལ། ་སོགས་བདེ་ ག་བཏང་
ོམས་སམ།

ལ་ ན་ ིང་ ོབས་ ་མ་ཉིད་འཛན་པའི་དབང་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་ཅིག་ཅར་ ་མ་འཛན་

པ་ ངས་ཅན་ ེད་རང་ལ་ཡང་ བ་བོ།

། བ་ ེ།

བཀོད་པ་ཅན་བདེ་སོགས་ནི་མ་བ ང་བར་བདེ་སོགས་ ི་

བཀོད་པར་ ར་པའི་ ་སོགས་འཛན་པར་མི་ ང་བའི་ ིར། དཔེར་ན། སོར་མོ་མ་བ ང་བར་ ་ ར་མི་འཛན་པ་
བཞིན་ནོ། །
བཞི་པ་ལོག་ས་ཐ་དད་པའི་ ོག་པ་ ་མ་དབང་ཤེས་ ིས་མི་ག ང་བ་ནི།

ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ ོག་པ། །
གང་དང་གང་ལས་ལོག་དེ་ལ། །

ཐ་དད་བ གས་པའི་ཐ་དད་ཅན། །
དེ་ནི་ ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ་མའི་ངོ་བོ་ཆོས་ཅན་ནི། །ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་ ོན་པས་དབང་ཤེས་ ོག་མེད་ཡིན་ན།

ོག་པ་

་མའི་ཆོས་ཅན་འཛན་པ་ ོག་མེད་ ་འ ར་རོ་ཞེ་ན། གང་གི་ ིར། ཆོས་ཅན་ ་ ་ ་གཅིག་ནི་རང་མ་ཡིན་པའི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་ ོག་པས་ལོག་ས་གང་དང་གང་ལས་ལོག་པ་དེ་དང་དེ་ལས་ ོག་པའང་ཐ་དད་ ་བ གས་
པའི་ཐ་དད་ཅན་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། ་ ་ ་གཅིག་པོ་དེ་ནི་སེལ་ངོར་ ོག་པ་ ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་(༢༣༧བ)ཡིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། དེ་དག་དབང་ཤེས་ ས
ི ་ག ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བ གས་པའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ། །
་ཚགས་ ང་བ་དེ་དག་ནི། །

ོག་པ་མེད་སེམས་ ་ཚགས་མིན། །

རེས་འགའ་བ་ཡི་ ོད་ ལ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

མ་པར་བ གས་པའི་རང་བཞིན་ ིས་ ོག་པ་ཐ་དད་པར་ ང་བའི་ ིར།

ོག་པ་ལས་ ོག་པ་ ་

ཚགས་ ་ ང་བ་དེ་དག་ནི་ ོག་པ་མེད་པའི་སེམས་ལ་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་མིན་ནོ། ། བ་ ེ། དབང་ཤེས་ནི་
ག ང་དོན་ལ་བ ེན་ནས་ ལ་འཛན་པ་རེས་འགའ་བ་ཡིན་པས་ ོག་པ་ ་ཚགས་པ་ནི་དེའི་ ོད་ ལ་ ་ ང་བ་
མིན་པའི་ ིར་རོ། །
་པ་ ི་དབང་ཤེས་ ་ི ལ་མ་ཡིན་པ་ལ། དངོས་དང་། ོད་པ་ ོང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

གལ་ཏེ་དཀར་སོགས་ཡོད་ ར་ ང་། །
དབང་པོའ་ ོད་ ལ་ཅི་འ ་བ། །

དེ་ནི་ ་ཡིས་བ ོད་མིན་ཏེ། །

ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

་ཡི་ ལ་དཀར་པོའ་ ི་དབང་ཤེས་ ི་ ལ་ ་ཡོད་ཅེ་ན། དཀར་སོགས་ ི་ ི་ཡོད་པར་

ར་ ང་བ ་ ོར་བའི་ ོག་པས་དབང་པོའ་ཤེས་པའི་ ོད་ ལ་ཅི་འ ་བའི་དཀར་སོགས་དེ་ནི་ ་ཡིས་གསལ་
བར་ ང་ནས་བ ོད་པ་མིན་ཏེ། མི་གསལ་བར་ ང་བའི་ ིར་དང་། དབང་པོའ་ཤེས་པ་དང་བ ་ ོར་ ོག་པའི་རང་
བཞིན་གཉིས་ ང་ ལ་གསལ་བར་ ང་བ་དང་མི་གསལ་བར་ ང་བ་ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ། །
ཅི་ ེ་ཡང་།

ོ་ མས་དོན་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཡང་། །

ེན་ ་ཚགས་པས་དེར་འ ར་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། དབང་ཤེས་དང་བ ་ ོར་བའི་ ོ་ མས་ ང་ ལ་དོན་གཅིག་པ་ཉིད་
ཡིན་ ང་ ེན་དབང་པོ་དང་ ་སོགས་ ་(༢༣༨ན)ཚགས་ལ་བ ེན་པས་ ང་ ལ་གསལ་བར་ ང་བ་དང་མི་
གསལ་བར་ ང་བ་དེར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ནི་ ་བ་ལ་སོགས་སེམས། །
ཐ་དད་དོན་ཅན་དེ་གང་ལས། །

སེམས་ ི་ ེན་ནི་གཞན་དང་གཞན། །
ེས་ ་ ག་ ང་གཅིག་ཉིད་ ི། །

དངོས་དེ་རང་བཞིན་ ་ཚགས་ ། །
ང་བ་དེ་ནི་གང་ལས་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་ན་དེ་ནི་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ ་ལ་བ ེན་པའི་སེམས་ མས་ནི་ཆོས་ཅན། ང་ ལ་ཐ་དད་
པའི་དོན་ཅན་དེ་ཉིད་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མི་རིགས་པར་ཐལ།

ེན་ ་ཚགས་ལ་བ ེན་པའི་ ིར། གཞན་ཡང་དབང་

ཤེས་དང་ ོག་པའི་སེམས་ ་ི ེན་ནི་གཞན་དབང་པོ་དང་གཞན་ ་ལས་ ེས་ ་ ག་ ང་དཀར་པོ་འཛན་པའི་
དབང་ཤེས་དང་ ོག་པ་ཆོས་ཅན།

ལ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་དེ་ནི་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མི་

རིགས་པར་ཐལ། ང་ ལ་དཀར་པོ་གཅིག་ཉིད་ ི་དངོས་པོ་དེའི་རང་བཞིན་ ང་ནས་འཛན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། དབང་ཤེས་དང་ ོག་པ་ ང་ ལ་གཅིག་ ེ། དབང་ཤེས་ ིས་
མཐོང་བའི་བ་ལང་དེ་ཉིད་ ོག་པ་ལ་ ང་ཞིང་ངོ་ཤེས་པའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

མཐོང་བ་ ོགས་པ་མེད་པར་ནི། །

བ ོད་དང་ མ་ ོག་འ ག་པའི་ ར
ི །།
མཐོང་ལས་བ་ལང་ལ་སོགས་པའི། །
ངོ་ཤེས་པ་ནི་ ོག་པ་ཡིན། །

བ་ལང་ལ་སོགས་མཐོང་བ་ལ། །

རིགས་སོགས་བ ོད་དང་ མ་ ོག་དག །
ེས་ ་འ ོ་ལས་ ེས་དཔོག་གང་། །

དེ་ཡང་འདི་ཡིས་ ན་ ང་ངོ་། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་མིག་ཤེས་ ས
ི ་མཐོང་བའི་བ་ལང་རང་མཚན་ ོག་པས་ ོགས་པ་མེད་པར་ཡང་ནི་བ ོད་པ་
(༢༣༨བ)དང་ མ་པར་ ོག་པ་འ ག་པའི་ ིར།

ོག་པས་བ་ལང་མཐོང་བ་ལས་བ་ལང་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་

ང་ནས་ངོ་ཤེས་པ་ནི་བ ོག་ཅིང་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ ེད་ ིས་བ་ལང་ཉིད་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ལ་ཆོས་
ཅན། རིགས་དངོས་པོ་བ་ཡོད་དེ། བ་ལང་གི་རིགས་སོགས་བ ོད་པའི་ ་དང་ མ་པར་ ོག་པ་དག་ ེས་ ་འ ོ་
བའི་ ིར་ཞེས་པའི་ གས་ལས་གསལ་བ་ལ་རིགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ ེས་ ་དཔོག་པའི་ གས་གང་ཡིན་
པ་དེ་ཡང་ ་དང་དབང་ཤེས་ ང་ ལ་ཐ་དད་ ་བ ན་པའི་རིགས་པ་འདི་ཡིས་ ན་ ང་ངོ་། །
གཞན་ཡང་།

མཐོང་བ་ཐ་དད་ཉིད་ཡིན་ཡང་། །
ངོ་ཤེས་པ་ཞེས་ ་བ་ཡི། །

མ་ ོག་གཅིག་ནི་རང་བཞིན་ ིས། །
དེ ་པ་ཡིན་ཞེས་བ ོད་ཟིན་ཏོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། བ་ལང་གི་གསལ་བ་མཐོང་བ་ མས་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཅིང་ ི་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་
འདི་བ་ལང་ངོ་ཞེས་ངོ་ཤེས་པ་ཞེས་ ་བའི་ མ་ ོག་གཅིག་ནི་མི་འགལ་ཏེ། ངོ་ཤེས་ ི་ངོར་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་
ལོག་ནས་བ་ལང་གི་འ ས་ ་ ེད་པར་གཅིག་པའི་ ིར་ཏེ། སེལ་ངོར་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་ནས་རང་བཞིན་
ིས་བ་ལང་གི་འ ས་ ་གཅིག་ ེད་པ་ཡིན་ཅེས་ ར་ ས་པར་བ ོད་ཟིན་ཏོ། །
དེས་ན་དབང་ཤེས་ ོག་མེད་ ་ བ་བོ། །དེ་དག་གིས་ནི་དེར་དོན་ ་མས་བ ེད་པའི་ ིར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་
པ་ཚགས་ ་བཅད་པ་གཅིག་དང་ ང་པ་གཉིས་ ི་དོན་ ་ཆེར་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ།

དབང་ཤེས་ ོག་ ལ་ ་

བ བ། དེ་དག་གི་ བ་པའི་དོན་བ ་བ། (༢༣༩ན)དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ེས་དཔག་ལ་བ ེན་ནས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ། མངོན་ མ་ལ་བ ེན་ནས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ།
འི་བ ོད་ ་མངོན་ མ་ ི་ ལ་མིན་པས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། རང་ ད་ལ་བ ེན་ནས་ བ་ ེད་དགོད། ཐལ་འ ར་ལ་བ ེན་ནས་གནོད་ ེད་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ། མདོར་བ ན་པ། ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། མཚམས་ ོར་བས་དམ་བཅའ་བ། ་བས་ གས་དགོད་པ། འ ེལ་པས་ ལ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དབང་པོའ། ཞེས་པ་ ེ། དབང་པོའ་ཤེས་པ་ལ་ནི་ ཆོས་ཅན།

་དོན་འ ེས་པར་འཛན་པ་དེ་ནི་ ིད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པའོ། །
གཉིས་པ་ ་བའི་ གས་དགོད་པ་ནི། དོན་ ི། ཞེས་པ་ ེ། ག ང་དོན་ ་ི མ འམ་ ས་པ་ཡིས་ནི་ཡང་དག་
པར་ ེ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་འ ེལ་པས་ ལ་བ བ་པ་ལ། ོགས་ཆོས་བ བ་པ། བ་པ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གང་། ཞེས་པ་ ེ། དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་གི་ག ང་བའི་དོན་ལས་ ེས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར་
དབང་ཤེས་དེ་ག ང་དོན་ ི་ ས་པ་ལས་ ེ་བ་ན་རང་གི་ག ང་དོན་དེའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཁོ་ནའི་
ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ བ་པ་བ བ་པ་ནི། གང་གི། ཞེས་པ་ ེ། དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ག ང་དོན་ ི་མ ་ལས་ ེས་ན་ ་

དོན་མི་འཛན་པས་ བ་ ེ།

་མཚན་གང་གིས་དབང་ཤེས་ལ་ག ང་དོན་དེ་ ང་བ་ན་ ་དོན་དེ་ཡང་ ང་བར་

འ ར་བ་ལས་མི་ ང་བ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། དབང་ཤེས་ ི་ག ང་དོན་དེ་ལ་ ་དོན་ཡོད་པའམ།

་དོན་དེ་དབང་

ཤེས་དེའི་བདག་ཉིད་ ེད་པར་ ེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ ་དོན་(༢༣༩བ)ལ་དབང་ཤེས་བ ེད་པའི་
ས་པ་མེད་པས་དབང་ཤེས་ ་ི ལ་མིན་ཅེས་པའོ། །
གལ་ཏེ།

འདི་ མ་ ་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ག ང་དོན་ ི་འ ས་ ་ཡིན་ན་ ་དོན་ ི་ཡང་འ ས་ ་ཡིན་པ་ཁོ་

ནའོ། །དེའི་ ིར་ བ་པ་མ་ བ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རིག་པའི། ཞེས་པ་ ེ། རིག་པའི་ཆོས་ མ་འཛན་དབང་ཤེས་འདི་
ནི་ཆོས་ཅན། རང་གི་ག ང་དོན་ མ་པ་ལ་རེག་པ་ ེ་ ེས་པ་དང་མི་ ན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། མ་པ་དེ་དབང་ཤེས་
བ ེད་པའི་དོན་ ེད་ ས་པ་དག་ ་ ོར་བའི་ ར
ི ་དང་། དེ་ ར་མ་ཡིན་ན་དབང་ཤེས་དེ་དག་ལས་ ང་ག གས་
སོགས་དོན་ མས་མི་ ོགས་པར་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ར
ི ་རོ།

།དབང་ཤེས་ནི་ ་དོན་ལ་མི་བ ོས་པར་ག ང་

དོན་ལས་ ེ་བ་དེའི་ ིར། ག ང་དོན་འདི་ ེད་ ེད་ ་ཉེ་བར་ ར་པ་ལས་དབང་པོས་ མ་པར་ཤེས་པ་བ ེད ་པ་ན་
ག ང་དོན་ ི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ ་དོན་སོ་སོར་ ང་བ་མེད་ན་དབང་ཤེས་མི་འ ང་བ་ནི་མ ན་ ་ ེད་པར་
རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།

ེའི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ ར་ ར་པའི་ རོ་ལ་སོགས་པ་མིག་ཤེས་ ་ི མ ན་ ་མི་

ེད་པ་དང་། ག གས་ལ་སོགས་པ་ མས་ཕན་ ན་ ་བའི་ མ་པར་ཤེས་པའི་མ ན་ ་མི་ ེད་པ་བཞིན་ནོ། །
གཞན་ཡང་རོ་དེའི་ བ
ོ ས་ ས
ི ་ ེས་པའི་ ེའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ག གས་ལ་སོགས་པའི་དོན་གཞན་ ི་ ེས་
་འ ངས་ནས་ ེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།

་རོ་ལ་སོགས་པ་ལས་ ེས་པའི་ ེའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ག གས་

ལ་སོགས་པའི་ མ་པའི་ ེས་ ་མི་ ེད་པ་བཞིན་ནོ། །
ཅི་ ེ། ཡང་ག གས་ལ་སོགས་པ་ མས་ ི་གཙ་བོའ་ངང་ ་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པས་ ོན་མེད་ཅེ་ན། དེའི།
ཞེས་པ་ ེ།

་ཆོས་ཅན།

ི་གཙ་བོ་དེའ་ི ངང་ ་ག གས་སོགས་ ་ི བདག་ཉིད་མ་ཡིན་མོད།

(༢༤༠ན) ག་ ང་མིག་སོགས་དབང་པོ་གཞན་ ་ི ཤེས་པའི་ག ང་དོན་མ་ཡིན་ཏེ།

ཡིན་ ་

མིག་སོགས་ ་ི དབང་པོ་ལ་

བ ེན་པའི་ཤེས་པ་བ ེད་པར་མི་ ས་པའི་ ར
ི ་དང་། དེ་ ར་ཡིན་ན་དབང་ཤེས་གཅིག་ཉིད་ ས
ི ་ ང་དོན་ཐམས་
ཅད་ ོགས་པས་དབང་ཤེས་གཞན་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་ ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་ཆོས་མཆོག་
གིའ།ོ །
ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོས།
བ ེད་ན་ནི་དོན་གཅིག་གིས་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་བ ེད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །ཞེས་
བཤད། །

གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། མིང་ ོར་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ། དོན་ ོར་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ོག་པ་ ེ་བ་ག ང་དོན་ལ་མི་བ ོས་པ། དབང་ཤེས་ ་ ོར་བ་ལ་མི་བ ོས་པ། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། མ་པར། ཤེས་པ་ ེ། མ་པར་ ོག་པ་ཅན་ནི་ཆོས་ཅན། ཡིད་ ་ི མ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ ི། དབང་
ཤེས་ནི་མིན་ཏེ། ག ང་དོན་ ི་མ འམ་ ས་པ་ ེད་ ེད་ ་ཉེ་བ་ལ་བ ོས་པ་མེད་པ་ མ་པར་ ག
ོ ་པ་ ་མའི་བག་
ཆགས་ ས
ི ་ ན་ནས་བ ངས་པ་ལས་ ང་བའི་ ིར་དང་། ཇི་ ར་དབང་པོའ་ཤེས་པའི་ ང་བ་ནི་དོན་ལ་རགས་
ལས་པ་ཡིན་ལ།

ོད་ ་ི ང་བ་དོན་ལ་རག་མ་ལས་པས་ ང་བ་མ་ངེས་པར་འཛན་པ་ ེ་ངེས་པ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་

པའི་ ིར་རོ། །འོ་ན་དོན་ ི་ མ་པ་ ང་བ་གང་ལས་ཤེ་ན། དོན་དེ་དང་དེའི་ མ་པ་ཉམས་ ་ ོང་བ་འགའ་ཞིག་
དང་འ ེལ་པ་ལས་དོན་དེ་དང་དེ་ ན་ཅིག་གམ་སོ་སོར་འཛན་པར་ ེད་དོ་ཞེས་ཐ་ ད་ ་ ས་སོ། །
དེ་ ར་ན་ ོག་པ་ནི་ག ང་དོན་ལ་མི་བ ོས་པའི་ ིར། དོན་ངེས་པ་མེད་པ་ ང་བ་ མ་པར་ ོག་པ་དང་བཅས་
པའི་ཤེས་པ་བ ོད་པ་དང་འ ་བ་ཡིན་ ི།

(༢༤༠བ)དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ོབ་དཔོན་

ཆོས་མཆོག་ག ང་ངོ་། །
གཉིས་པ་དབང་ཤེས་ ་ ོར་བ་ལ་མི་བ ོས་པ་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། གཞན་ཡང་། ཞེས་པ་ ེ།

ོན་ ག་པོ་གཞན་ཡང་ག ང་བའི་དོན་ནི་དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པ་

བ ེད་པ་ལ་ཉེ་བར་ ོར་བ་ནའང་ ་གཞན་ཡང་བ འི་ ས་ན་ཡོད་པའི་ ་ ོར་བ་ ན་པའི་རང་བཞིན་ལ་གལ་ཏེ་
དབང་པོའི་ ོ་ ེ་བ་བ ོས་པར་ཁས་ལེན་ན། དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ག ང་དོན་དེ་ལས་
དངོས་ ་ ེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ོད་དང་རང་གི་ག ང་དོན་ ི་བར་ ་ ན་པས་ཆོད་པར་འ ར་བ་ཡིན་པའི་ ིར་

རོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ནི། གང་གི་ ིར། ཞེས་ཏེ། གལ་ཏེ། དབང་ཤེས་ ིའི་ མ་པ་ཅན་ཡིན་ ང་བ ་ ན་པ་ལ་
བ ོས་པར་ཇི་ ར་འ ར་ མ་ན། དབང་ཤེས་ ིའི་ མ་པ་ཅན་ཡིན་ན་བ ་ ན་ལ་བ ོས་དགོས་ཏེ། གང་གི་ ིར་
བ འི་ ས་ན་གོམས་པའི་དབང་གིས་བ ོད་པའི་ ི་མ་ ན་པར་ནི་ ་དེ་ ོར་བ་མི་ ིད་པའི་ ིར་ཏེ། དཔེར་ན།

་

གཞན་ ོར་བ་ན་བ འི་ ས་ན་གོམས་པའི་ ི་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མ་ ན་པར་ ་ ོར་བ་མི་ ིད་པ་དེ་བཞིན་
ནོ། །གལ་ཏེ། དབང་ཤེས་ ་ི དོན་འཛན་པ་བ ་ ན་ལ་བ ོས་ ང་ ན་པས་བར་ ་ཆོད་པར་མི་འ ར་རོ་ མ་ན།
ག ང་དོན་ ི་ ས་ལ་ཉེ་བར་ ོར་བས་བ ེད་པར་ ས་པའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ནང་གི་འ ་ ེད་ ་ གས་པའི་
བག་ཆགས་སད་པ་མེད་པར་ཡང་དོན་བ ོད་པའི་ ་ འི ི་ ད་པར་ ན་པར་མི་རིགས་ཏེ། ག་ ་ ེ་བར་ཐལ་བའི་
ིར་རོ། །འོ་ན་དབང་ཤེས་ག ང་དོན་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་བ ོས་པ་གང་ལས་ཤེ་ན། དབང་ཤེས་དེ་ཆོས་ཅན། རང་

གི་ག ང་དོན་ལས་ ེ་བ་ཡིན་ཏེ། ག ང་དོན་དེས་མ་ ས་ན་ག ང་དོན་དེ་ཉིད་མཐོང་ཞེས་པའི་མིང་མི་འཛན་པ་ ེ་
མི་ཐོབ་པར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་གི་ (༢༤༡ན)ག ང་དོན་ ་ི ས་པ་ཉེ་བར་ ོར་
བའི་དེ་མ་ཐག་པའི་འ ས་ ར་མི་འ ར་བར་ཐལ། ོད་དང་ག ང་དོན་ ི་བར་ ་ ན་པས་བར་ ་ཆོད་པའི་ ིར།
དེ་ ར་ ར་ ་ཟིན་ནའང་ཅིར་འ ར་ཞེ་ན། དེའི་ ིར། ཞེས་པ་ ེ། ག ང་དོན་དང་དབང་ཤེས་ ་ི བར་ ་ ན་
པས་ཆོད་པ་དེའི་ ིར། གང་ ོན་ཏེ་ ར་དབང་ ོའ་ ེད་ དེ ་མིན་པའི་ག ང་དོན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན།
ོའ་ ེད་ ེད་མ་ཡིན་པར་འ ར་ཏེ།
པར་མེད་པའི་ ིར་དང་།

ིས་ ང་དབང་

ོད་ ་ི ད་ཅིག་ ་ ི་ཐམས་ཅད་ ན་ཤེས་དངོས་ ་ཉེ་བར་ ོར་བ་ལ་ ད་

ན་པ་བ ེད་པ་དང་མི་བ ེད་པའི་བདག་ཉིད་ཐ་དད་པ་མེད་པས་ ན་ཤེས་བ ེད་པའི་

ས་པ་ལ་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ག ང་དོན་གཅིག་ཉིད་ ན་ཤེས་གཅིག་ལ་ ེད་པར་ ེད་པ་དང་མི་
ེད་པ་ཐ་དད་པར་མི་འ ར་རོ། །
དེས་ན་ ན་ཤེས་ ེ་བ་ག ང་དོན་ལ་མི་བ ོས་ཤིང་། དབང་ཤེས་ ེ་བ་བ ་ ན་ལ་མི་བ ོས་ཏེ། ག ང་དོན་
མེད་ནའང་བ ་ ན་ ེ་བ་མཐོང་བའི་ ིར་དང་། བ ་ ན་པ་མེད་ ང་ ང་བའི་ ལ་ན་གནས་པའི་དོན་དང་། དབང་
པོ་དང་ཡིད་ ེད་ ་མ་ མས་ཚགས་པ་ན་དབང་ཤེས་ ེ་བར་མཐོང་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་
ག ང་ངོ་། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི། དེས་ན། ཞེས་པ་ ེ། གཏན་ཚགས་དེས་ན་ཤེས་ ་ཆོས་ཅན། དབང་ཡིད་ལས་
གཞན་པའི་དོན་ག གས་རེས་འགའ་ཡོད་པའམ། མེད་ན་ཡང་མིག་ ོ་ ེ་བར་འ ར་བར་ཐལ།
གནས་པའི་དོན་ག གས་དེ་མིག་(༢༤༡བ) ོ་ ེ་བ་ལ་དངོས་ ་མི་ ོར་བའི་ ིར་དང་།

ང་བའི་ ལ་ན་

མིག་ཤེས་ ་ི ་ ན་པ་

སད་པར་ ེད་པ་ལ་ཉེ་བར་ ོར་བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་མིག་གི་ ོ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་ལ་ཕན་པ་མེད་པའི་བ ་ ན་དེ་
ཡོད་པ་ལ་མི་བ ོས་པ་ཉིད་དོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དོན་ག གས་ ་ི ས་པ་ཉེ་བར་ ོར་བས་མིག་ ོ་ ེད་པར་ ེད་
ན་ནི་བ ོད་པའི་བ ་ ན་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་མངོན་ མ་ལ་མིང་ ོར་ ོག་པ་མེད་པར་ བ་པ་
ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དོན་ ོར་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ་ལ། ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་གཅིག་ ་བ ེས་ནས་འཛན་པ་དགག
། ་ ི་གཅིག་ ་བ ེས་ནས་འཛན་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན་ཡང་། ཞེས་པ་ ེ། མིང་ ོར་ ོག་པ་ལས་གཞན་དོན་ ོར་ ོག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི། དབང་
ཤེས་ཆོས་ཅན། དོན་ ོར་ ི་ ོག་པར་མི་འ ར་ཏེ། དོན་ ོར་ ོག་པ་ཡིན་ན་ནི་ ད་པར་དང་ནི་ ད་པར་ཅན་ནོ་

ཞེས་ ད་གཞི་འདི་ལ་ ད་པར་འདི་ ན་ནོ་ཞེས་པའི་འ ེལ་པ་དང་། འདི་ནི་ ད་པར་ཅན་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ ད་
པར་རོ། །འདི་འདི་ལ་ ན་ནོ། །ཞེས་འཇིག་ ེན་ ི་ག ག་ལག་གམ་ཆོས་ གས་ལ་བ ེན་པའི་མིང་དང་ཐ་ ད་ནི་
སོ་སོར་ག ང་ །ེ

དེ་དག་གཅིག་ ་བ ོམས་པར་ ས་ནས་ ད་པར་ཅན་ལ་ ད་པར་ ར་ཏེ་དེ་ ར་ ོགས་

དགོས་ །ི ར་བ ོད་པའི་རིམ་པ་ལས་གཞན་ ་ནི་ ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ་ ོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ལ། དོན་ ོར་ ོག་པ་ངོས་བ ང་། དེ་དབང་ཤེས་ལ་མི་ ིད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ད་པར། ཞེས་པ་ ེ། ད་པར་ ་དང་། ད་པར་ ི་གཞི་ ་ཅན་དང་། དེ་དང་དེའི་འ ེལ་པ་དང་།
དེ་དག་(༢༤༢ན)བ ོད་པའི་འཇིག་ ེན་པའི་ མ་པར་བཞག་པ་ཡོངས་ ་ཤེས་ན་ནི་ ད་ཆོས་དང་ ད་གཞི་དེ་
དག་ཕན་ ན་བ ེས་ཤིང་གཅིག་ ་བ ོམས་ནས་འཛན་པས།
ས་པ་ཅན་ ་འཛན་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།

་ཅན་འགའ་ཞིག་ ་འགའ་ཞིག་གིས་ ད་པར་ ་

ེས་ ་ད ག་པ་ཅན་འགའ་ཞིག་ད ག་པས་ ད་པར་ ་ ས་ནས་

ད ག་པ་ཅན་ཞེས་བ ོད་ །ི ད ག་པ་ ེས་ ་ཅན་ཞེས་འཇིག་ ེན་ན་མི་བ ོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། ། ད་
པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ི་དོན་དང་།

དེའི་འ ེལ་པ་དང་དེ་དག་ ོད་པར་ ེད་པའི་འཇིག་ ེན་པའི་ག ག་ལག་

མས་མི་ཤེས་ན་ ད་ཆོས་དང་ ད་གཞི་དེ་དག་ཕན་ ན་བ ེས་ཤིང་བ ོམས་ནས་འཛན་པར་མི་འ ར་བའི་
ིར་ ད་ཆོས་དང་ ད་གཞི་བ ོམས་ནས་འཛན་པ་ལས་གཞན་ ་ནི་ ད་པར་ཅན་ ་ ོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་དབང་ཤེས་ལ་མི་ ིད་པ་ནི། རིགས་དང་། ཞེས་པ་ ེ། རིགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ ་བ་དང་། དེས་
མཚན་པའི་ཐ་ ད་དེ་དག་གང་ལ་ ན་པའི་ ས་དག་ལ་ནི་བ ེས་ནས་འཛན་པ་འདི་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ལ་མི་ ིད་
པ་ཉིད་དེ།

ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་དང་། དེའི་འ ེལ་པ་དང་། དེའི་ཐ་ ད་དེ་ཆོས་བཞི་

སོ་སོ་དག་ཡོད་ན་དབང་ཤེས་ལ་ ང་ ་ ང་བ་ལས་མི་ ང་བས་གཅིག་ ་ ོར་བར་མི་རིགས་པའི་ ར
ི ་དང་། དེ་
ར་ ོགས་པ་མེད་པའི་ ིར། དེས་ན་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་དང་འ ེལ་པ་ག ང་ན་ནི་ ོར་བར་འ ར་ ི། གཞན་ ་
ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན། ་དང་འོ་མ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ ོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ག ང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ ་ ི་གཅིག་ ་འཛན་པ་དགག་པ་ལ།

་ ི་གཅིག་ ་འཛན་པར་ ོག་པ་ངོས་བ ང་བས་མཚམས་

(༢༤༢བ) ར། ་བས་དམ་བཅའ་བ། འ ེལ་པས་ བ་ ེད་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གང་ལ། ཞེས་སོ། ། ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ི་དོན་གང་ལ་ ར་བ ་ ས་དང་། ིས་ཐ་ ད་ ་ི
ས་ཐ་དད་པར་ ོགས་པ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡང་ ་ ི་གཅིག་ ་འཛན་པ་ནི་ མ་པར་ ོག་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ་བས་དམ་བཅའ་བ་ནི། བ ་ ན། ཞེས་པ་ ེ།

ར་བ ་ ར་བའི་དོན་ ིས་ཐ་ ད་ ་ི ས་ ་ ན་

པའི་ ་མཚན་ཅན་ ས
ི ་བ ་ ས་ ་མཐོང་བ་དང་། ཐ་ ད་ ་ི ས་ ་མཐོང་བ་གཅིག་ ་ ད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་

དེ་ ་ ི་གཅིག་ ་འཛན་པས་ ོང་པའི་མིག་ཤེས་ལ་ནི ་ཡོད་པར་ཇི་ ར་འ ར་ཏེ།
ག མ་པ་འ ེལ་པས་ བ་ ེད་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། བ་ ེད་དགོད། ོགས་ཆོས་བ བ། བ་པ་བ བ།
དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། གང་གི་ ིར། ཞེས་པ་ ེ། མིག་ཤེས་མ་འ ལ་པ་ ་ ི་གཅིག་ ་འཛན་པས་ ོང་པའི་ ་མཚན་གང་
གི་ ིར་ཞེ་ན། མ་འ ལ་པའི་མིག་ཤེས་འདི་ལ་ཆོས་ཅན།

ལ་ ་ ི་གཅིག་ ་འཛན་པས་ ོང་པ་ཡིན་ཏེ།

ར་

བ ་ ས་ ་ི དོན་དང་ ིས་ཐ་ ད་ ས་ ་ི དོན་འདི་ཙམ་ཞིག་ ་འཛན་པར་ ེད་པའི་ ས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་
ིར། མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ ོགས་ཆོས་བ བ་པ་ལ། དངོས་དང་། དེའི་ཉེས་ ོང་གི་ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། མིག་ཤེས་ལ་དེ་ ་ འི་ ས་པ་མེད་དེ། ག ང་ ལ་ ི་དོན་ཉེ་བའི་ ོབས་ལས་ ེས་པས་ ་ ི་ལ་
ད ོད་པའི་ ས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །མ་ བ་བོ་ཞེ་ན། ོག་བཅས་ཡིད་ ་ི ཤེས་པ་དང་དབང་པོ འི་ཤེས་པ་དག་ཐ་
དད་པ་མེད་པར་གཅིག་ ་ཐལ། མིག་ཤེས་ཡང་ ལ་ ་ ི་ལ་ད ོད་པར་ ེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ནིའི་ ིར། དབང་ཡིད་
(༢༤༣ན)ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཉིད་འདོད་པ་ཡིན་ན་ནི། དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ལ་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་།
ོག་པའི་དངོས་པོའ་རབ་ ་ད ེ་བ་འཛན་པ་དང་། ོག་ ་ ར་པའི་དོན་དཔོག་པ་དང་། ག ང་དོན་ཉེ་བར་ཡོད་པ་
ལ་མི་བ ོས་པ་དང་། འདོད་པ་ཙམ་ ིས་ ོག་པ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བར་འ ར་ཏེ། ོག་པ་ཡིད་ཤེས་དང་གཅིག་
ཡིན་པའི་ ིར། ཡིད་ཤེས་ ོག་པ་ཆོས་ཅན། འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་།

ོག་པའི་ཆོས་མི་འཛན་པ་དང་།

ོག་ ར་མི་དཔོག་པ་དང་། ག ང་དོན་ལ་བ ོས་པ་དང་། འདོད་པ་ཙམ་ ིས་མི་ ོག་པར་ཐལ། དབང་པོའ་ཤེས་
པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ཉེས་ ོང་གི་ལན་དགག་པ་ནི། ཡིད་ །ི ཞེས་པ་ ེ། གལ་ཏེ། ཡིད་ ་ི མ་པར་ཤེས་པས་ ལ་
་ ི་གཅིག་ ་མངོན་པར་འ ་ ས་པ་ལ་དབང་པོའ་ཤེས་པས་འཛན་པར་ ེད་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་
ཡིན་ཏེ།

ར་ཇི་ ད་བཤད་པའི་ ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་བ ོམས་ནས་མི་འཛན་པས་ཡིད་ཤེས་ ས
ི ་གཅིག་ ་

འ ས་ ས་པ་དེ་ ར་དབང་ཤེས་ ས
ི ་ ོགས་པ་མི་རིགས་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ བ་པ་བ བ་པ་ནི། ལ་མ་ཡིན། ཅེས་པ་ ེ། ལ་ ་ ི་གཅིག་ ་འཛན་པའི་ ས་པ་མེད་ན་ ་ ི་
གཅིག་ ་མི་འཛན་པས་ བ་ ེ། དབང་ཤེས་ ལ་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་འ ག་པའི་ ར
ི ་ཏེ། རིགས་དང་། ཡོན་ཏན་
དང་།

་བ་དང་།

ད་པར་དང་།

ད་པར་ཅན་ལ་སོགས་པ་དང་། དེའི་འ ེལ་པ་དང་། འདས་པ་དང་། དེས་

མཚན་ནས་ འི་ཐ་ ད་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་སོགས་པ་ མས་ནི་དབང་པོའ་ཤེས་པའི་ ལ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ ། །

བཞི་པ་(༢༤༣བ)དོན་བ ་བ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་པ་ ེ།
ནས་མི་འཛན་པ་དེའི་ ིར།

ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ལ་སོགས་པ་བ ོམས་

དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་དོན་ ོར་བར་ ེད་པའི་ ོག་པ་ མས་ ི་ནང་ ་

གཏོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཐལ་འ ར་ལ་བ ེན་ནས་གནོད་ ེད་བ ན་པ་ལ། དོན་ ོར་ ོག་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ། མིང་
ོར་ ོག་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ་བས་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ནི། ཞེས་པ་ ེ། དབང་པོའ་ཤེས་པ་དེ་ནི་ ོག་པས་ ན་ནས་བ ངས་ཏེ་ ལ་ལ་འ ག་པའི་དོན་
ོར་ ོག་པ་ཡིན་ན་ཡང་དབང་ཤེས་ ལ་ལ་འ ག་པ་འདོད་པ་ཙམ་ ིས་ ན་ ོག་ ས་པར་འ ར་བ་དང་།
ག ང་ ལ་ཉེ་བའི་དོན་ལ་དབང་པོའ་ ོ་ནི་ ེ་བ་བ ོས་པ་མེད་པར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། དབང་ཤེས་འདོད་པ་ཙམ་ ིས་ ོག་པར་ཐལ་བ། ག ང་དོན་ཉེ་
བ་ལ་མི་བ ོས་པར་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན་ཡང་། ཞེས་པ་ ེ། ཚགས་ ་བཅད་པས་བ ན་པའི་ཐལ་བ་གཉིས་སོ་སོར་འཕེན་པའི་ ལ་
གཞན་ཡང་དབང་པོའ་ཤེས་པ་འདི་ ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་དང་།

དེའི་འ ེལ་པ་ལ་སོགས་པ་འཛན་པའི་ ོག་

པས་ ན་ནས་བ ངས་པ་ཡིན་ན། དབང་ཤེས་བ ེད་པའི་ ་ཚགས་པ་ཚང་བ་ཅན་ ི་དབང་ཤེས་ ལ་ལ་འ ག་
པ་ཡང་འདོད་པ་ཙམ་ ིས་ ན་ ོག་པར་འ ར་ཏེ།
ིར། དཔེར་ན།

ོག་པས་ ན་ནས་བ ངས་པའི་ ལ་བཏགས་པ་འཛན་པའི་

ེད་ ོག་པར་འདོད་པའི་དབང་ཤེས་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡིད་ ་ི མ་པར་ ོག་པ་བཞིན་ནོ། །

འདོད་པར་ ས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།

ིར་ མ་པར་ ོག་པ་ མས་ནི་ ལ་ལ་སོ་སོར་བ གས་ཏེ་(༢༤༤ན)ཡིད་ལ་

ས་པས་ ོའ་ ན་ ོག་པར་ ས་པ་ ོང་བས་ བ་པ་ཡིན་ ི། དབང་པོའ་ ོ་ནི་ ལ་ལ་འ ག་པར་འདོད་པ་ཙམ་
ིས་ ན་ ོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

བ་ལང་འཛན་པའི་དབང་ཤེས་བ ེད་པའི་ འི་ ཚགས་པ་ཚང་བའི་གང་ཟག་ལ་བ་

ལང་གི་ ོ་ ོག་ཅིང་། འདི་བ་ལང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ོད་ནས་བ ར་ མ་པར་བ གས་ ང་བ་ལང་ ་མངོན་ མ་ ་
མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ག ང་དོན་ཉེ་བ་ལ་མི་བ ོས་པར་ཐལ་བ་ལ། དངོས་དང་། ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། འདི། ཞེས་པ་ ེ། དེ་དང་པོའ་ཤེས་པ་འདི་ཆོས་ཅན། ག ང་བའི་དོན་ཉེ་བ་ལ་མི་བ ོས་པར་ཡང་
འ ར་ཏེ།

ོག་པས་ ན་ནས་བ ངས་པའི་ ལ་བ གས་པ་འཛན་པའི་ ིར།

བ་ ེ། གང་གི་ ར
ི ་བ་ལང་ལ་

སོགས་པ་འཛན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་ནི་ག ང་བའི་དོན་ཉེ་བ་ཉིད་ལས་ ེ་བར་འ ར་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །

གཉིས་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ོད་པ་མདོར་བ ན་པ་དང་། ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འདི་ཉིད། ཅེས་པ་ ེ། གཞན་དག་ན་རེ། བ་ལང་འཛན་པའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ལ་བ་ལང་ཉེ་བ་
ལ་མི་བ ོས་པར་ཐལ། བ་ལང་དེ་ལ་ ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཟེར་རམ། བ་ལང་འདི་ལ་ ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཟེར་བ་
གང་ཡིན། དང་པོ་ ར་ན་མ་ བ་ལ། གཉིས་པ་ ར་ན་བ་ལང་འདིའ་ོ ཞེས་པའི་ ོག་པ་ཡིན་པ་ཉིད་ ས
ི ་ན་དོན་ཉེ་
བ་ལས་གཞན་རིང་བ་ལ་འ ག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་ཞེས་པའོ། །
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ནི། གང་གི་ ིར། ཞེས་སོ། །ད ོད་པ་བ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་མངོན་ མ་ཡང་འདི་བ་
ལང་ངོ་ཞེས་ ོག་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར་(༢༤༤བ)འདི་བ་ལང་ངོ་ཞེས་ ་བ་ནི་བ་ལང་ཉེ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་
འ ག་པར་མི་འ ར་ལ། དོན་བ་ལང་ཉེ་བར་ཡོད་ན་དེ་ཉིད་ངེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་བཤད་པ་ལ། མི་ཉེ་བའི་རེག་ ་ལ་ ེས་པས་དོན་ཉེ་བ་ལ་བ ོས་པ་དགག །དམིགས་ ེན་རེག་
་ཉེ་བ་ལས་ ེས་པ་དགག །དེས་ བ་པའི་དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ། མདོར་བ ན། ས་པར་བཤད། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ནི། ཞེས་སོ། །འདི་དཀར་པོའ་ོ མ་པའི་ མ་ ོག་ཆོས་ཅན། དོན་ཉེ་བ་ལ་བ ོས་པ་དེ་ནི། ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར་མི་ཉེ་བའི་ རེག་པར་ ་བ་ལས་ ང་དཀར་པོའ་ ོ་དེར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །དེ་ཡང་རེག་པ་
ཉེ་བ་ལས་ ེས་སོ་ཞེ་ན། རེག་ ་ནི་དཀར་པོ་འཛན་པ་མིག་ཤེས་ལ་བ ོས་ནས་ཉེ་བ་མིན་ཏེ། དཀར་འཛན་མིག་
ཤེས་ ་ི དམིགས་ ེན་ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པའི་དོན་གཞན་དང་ཐ་དད་མེད་པས་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་ཏེ། རེག་
་དེ་མིག་གི་དབང་པོའ་ ོད་ ལ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ནི། དབང་པོའ། ཞེས་སོ། །རེག་ ་དེ་མིག་གི་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ ེད་པར་ ེད་པ་
ལ་རི་བོང་གི་ ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། མིག་གི་དབང་པོའ་ ོད་ ལ་མ་ཡིན་
པའི་དོན་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། དཀར་འཛན་མིག་ཤེས་ལ་དཀར་པོ་ དེའི་ མ་པ་གཏོད་པའི་ ས་པ་ནི་རེག་ ་དེ་ལས་
དངོས་ ་ཐམས་ཅད་ ་ལོག་པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ། བ ད་པས་ མ་པ་ཉེ་བར་ ོར་བ་ཙམ་ ིས་དོན་ཉེ་བ་ཡིན་ན་ནི།
འདས་པའི་ མ་པ་ལས་ ང་ད་ ར་བའི་ མ་པ་འཛན་པ་ལ་བ ོས་ནས་དོན་ཉེ་བར་ཐལ།

བ ད་ནས་ མ་པ་

གཏོད་པར་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་(༢༤༥ན)དོན་བ ་བ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་སོ། །འདིའ་ོ ཞེས་འཛན་པའི་ ོག་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཉེ་བ་
ལ་བ ོས་ནས་མངོན་ མ་དང་ ན་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་ཉེ་བའི་ རེག་པར་ ་བ་ལས་འདི་

མ་པའི་ཁ་དོག་དཀར་པོའ་ོ ཞེས་ ོག་པའི་ ོ་ ེ་བའི་ ིར་ནའོ།

།མ་ བ་ ེ།

རེག་ ་ཉེ་བ་ལས་ ེས་སོ་ཞེ་ན།

རེག་ ་ཆོས་ཅན། དཀར་འཛན་མིག་ཤེས་ལ་བ ོས་ཏེ་དོན་ཉེ་བར་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལ་དཀར་པོའ་ མ་པ་གཏོད་
པའི་ ས་པ་མེད་དེ། དངོས་པོར་མེད་པ་དང་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་ཏེ། གང་གི་ ིར་དེ་ ར་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་མིག་
གི་དབང་པོའ་ ོད་ ལ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ ས
ི ་སོ། །
གཉིས་པ་དམིགས་ ེན་རེག་ ་ཉེ་བ་ལས་ ེས་པ་དགག་པ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ། ཁ་དོག་ ་ ོག་པ་དེ་ནི་མི་ཉེ་བའི་རེག་ ་ལས་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།
དམིགས་ ེན་རེག་ ་ཉེ་བ་ལ་རེག་ནས་ཁ་དོག་འཛན་པའི་ ིར་ཏེ། རེག་ ་དེ་ཁ་དོག་གི་ ས་ཡིན་པའི་ ིར་ནའོ། །
ཞེས་དང་།
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ནི། དེ་ནི། ཞེས་སོ། ཁ་དོག་ ་ ོག་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། མི་ཉེ་བའི་རེག་ ་ལས་ ེས་པ་དེ་ནི་
མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་དོག་གི་ ས་ནི་རེག་པར་ ་བ་ཡང་ཡིན་པས་ཉེ་བའི་རེག་ ་ལ་རེག་ནས་ཁ་དོག་འཛན་པའི་ ིར་རོ་
ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། མ་ཡིན། ཅེས་སོ། །འདི་ནི་ མ་པའི་ཁ་དོག་དཀར་པོའ་ོ ཞེས་ ོག་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དམིགས་
པའི་ ེན་རེག་ ་ཉེ་བ་ལས་ ེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་ལ་ཁ་དོག་དཀར་པོའ་ མ་པ་ ང་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ནི། འདི། ཞེས་སོ། །(༢༤༥བ)འདི་ མ་པའི་ཁ་དོག་དཀར་པོའ་ོ མ་པའི་ཤེས་པ་ནི ་
དམིགས་ ེན་རེག་པ་དང་ ན་ཅིག་ ་ཆགས་པའི་དབང་པོ་ལས་ ེ་བར་མ་རིགས་ཏེ། འདི་ མ་པའི་ཁ་དོག་དཀར་
པོའ།ོ །ཞེས་དེ་ ར་སེམས་པ་ན་ཁ་དོག་དཀར་པོར་ ང་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དེས་ བ་པའི་དོན་བ ་བ་ནི། དེས་ན། ཞེས་སོ། །ཁ་དོག་ ན་པའི་ ོག་པ་མངོན་ མ་མ་ཡིན་པ་
དེས་ན་ཁ་དོག་ ན་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་འདི་ནི་ ན་པ་འཇོག་པའི་ ་ག གས་འཛན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་དང་།
སད་པར་ ེད་པའི་ ེན་རེག་ ་འཛན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་དག་གི་ ་ལས་ ེས་པ་ཅན་ ི་ཡིད་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་མིང་ ོར་ ོག་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ་ལ།

་བས་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་

པའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན་ཡང་། ཞེས་སོ། །དོན་ ོར་ ོག་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ་ལས་གཞན་མིང་ ོར་ ོག་པ་ལ་
གནོད་ ེད་ཡོད་པ་ཡང་འཆད་དོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དབང་པོའ་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། མིང་མི་ ན་པར་ཐལ། དོན་

དག་པ་བ་མཐོང་བ་ ོན་ ་སོང་བ་མེད་པའི་ ིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། དོན་མཐོང་བ་ལ་བ ེན་
ནས་མིང་ངམ་ འི་ ད་པར་དོན་ ི་ ོ་ནས་ཇི་ ར་ ན་ཏེ་མི་ ན་པར་ཐལ། དོན་དག་པ་བ་དེ་ ོགས་པའམ་མཐོང་
བ་ ོན་ ་སོང་བ་མེད་པའི་ ིར་ནའོ། ། བ་ ེ། བ ་ ེད་པའི་ ས་ ་དོན་དག་པ་བ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ལ་
་གང་འ ག་པར་མཐོང་བའི་དོན་དང་།

རིགས་འ ་བའི་དོན་དེ་ ིས་མཐོང་བ་ལས་དོན་དེའི་ ་ ན་པ་ ེ་བར་

རིགས་པའི་ ིར་རོ། །འདོད་ན། ་དེ་དང་དོན་དེ་བ ས
ེ ་ནས་རིག་པ་དེ་ཇི་ ར་ཡིན་ཏེ། བ ེས་ནས་མི་འཛན་པར་
ཐལ། ་དེ་མ་(༢༤༦ན) ན་པའི་ ིར་ནའོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། ཁས་ ངས་བ ོད། དེ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། དོན་རང་གི་ ོད་པར་ ེད་པའི་ ད་པར་ ་ ོར་བ་
ལ་བ ོས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་དབང་པོའ་ཤེས་པས་ངེས་པར་ ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་དེ་ ར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། ཐལ་བ་དགོད། བ་པ་བ བ། བ་པ་ལ་འ ལ་པ་ ང་བ། རང་ ད་འཕང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། ད་ནི། ཞེས་སོ། །ད་ནི་དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། བ ོད་པ་ ་དང་དོན་ ར་ནས་འཛན་
པ་ ོག་པར་འ ར་ཏེ།

དོན་མཐོང་བ་ལ་བ ེན་ནས་ ོད་པར་ ེད་པའི་ ད་པར་དོན་དེའི་མིང་ ན་པར་མི་རིགས་

པའི་ ིར་ཏེ། དོན་དག་པ་བ་མཐོང་བ་ ོན་ ་སོང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ བ་པ་བ བ་པ་ནི། གང་གི་ ིར། ཞེས་སོ། ། བ་པ་ བ་པ་གང་གི་ ིར་བ ་ ེད་པའི་ ས་ ་ ་
འ ག་པའི་དོན་དག་པ་བ་མཐོང་བ་ཡོད་ན་ནི་དོན་དག་པ་བ་མཐོང་བ་དེ་ལས་བ ་ ེད་པའི་ ས་ ་དོན་ ི་ ད་
པར་ཉེ་བ་ལ་འ ག་པར་མཐོང་བའི་ ་ ན་པ་ ེ་བར་འ ར་བས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མེ་ ོན་ ་སོང་བ་ལས་
་བ་འ ང་བ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དབང་ཤེས་འདིས་ཆོས་ཅན། དོན་དག་པ་བ་མཐོང་བ་མེད་པར་ཐལ། ་དོན་
བ ེས་ནས་འཛན་པས་ ་མེད་པར་དོན་མི་མཐོང་ཞིང་། དོན་མ་མཐོང་ན་ འི་ ད་པར་མི་ ན་ལ། དེ་མ་ ན་ན་
དོན་ལ་ ་ ོར་བར་མི་ དེ ་པའི་ ིར་རོ། །འདོད་ན། འ ོ་བ་མ་ ས་པའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། དོན་མཐོང་བ་ཙམ་
མེད་པའི་ལོང་བ་ཉིད་ ་འ ར་རོ།

།ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

་དོན་མ་(༢༤༦བ) ར་ན་དོན་དག་པ་བ་ ོགས་པར་མི་

འ ར་ཞིང་། ་དང་ ར་བའི་དོན་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ བ་པ་ལ་འ ལ་པ་ ང་བ་ལ། དོགས་པ་དགོད་པ། དེ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དོན་ཉེ་བ། ཞེས་སོ། །མིང་འཛན་པ་བ ་ ན་པ་ལ་བ ོས་ ང་བ ་ ན་པ་ལ་དོན་དག་པ་བ་མཐོང་
མི་དགོས་ཏེ།

མཐོང་ ང་གི་ ལ་ན་མངོན་ ་ ར་པའི་དོན་ཉེ་བ་ཉིད་ ས
ི ་ནང་གི་འ ་ ེད་བ ་ ན་པའི་བག་

ཆགས་སད་པར་ ས་པ་དེས་མིང་ ན་པར་འ ར་ ི། བ འི་ ས་ ་དོན་དག་པ་བ་མཐོང་བས་ནི་མིང་ ན་པ་མ་

ཡིན་པས་ཐལ་བ་དང་པོའ་ བ་པ་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ནི། མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོ། །དོན་ཉེ་བ་ཆོས་ཅན། བ ་ ེད་པ་མ་མཐོང་བཞིན་ ་མིང་ ན་
པར་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ར་བ ་ ེད་པ་མ་མཐོང་བ་ལ་བ ོས་ཏེ་ ་དོན་འ ེལ་པ་མེད་པས་ན་ ་དོན་དེའི་འ ེལ་

པ་ནི་ ོ་ལ་བ ོས་ །ི རང་གི་ངོ་བོ་དོན་ལ་ བ་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །མ་ བ་ ེ། བ ་ ེད་པའི་ ས་ ་ ་དོན་ ི་
འ ེལ་པ་དངོས་པོ་བ་ ེའ་ོ ཞེ་ན།

ེས་ འི་བ ོད་པར་འདོད་པས་ནི་ ་དོན་འ ེལ་བའི་དོན་ མས་ ར་དོན་ལ་

མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་ཡོངས་ ་འ ར་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་བ ་ ེད་པའི་ ས་ ་ ེས་པའི་ ་དོན་ ི་འ ེལ་པ་རང་
གི་ངོ་བོ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
མ་ བ་བོ་ཞེ་ན། ཡོངས་ ། ཞེས་སོ། ། ེས་ འི་འདོད་པས་དོན་ཡོངས་ ་འ ར་ན་ནི་གཞན་བ ་མ་བ ན་
པ་ མས་ལ་ཡང་ ་དོན་ ི་འ ེལ་པ་ བ་པར་འ ར་རོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་དོན་ ི་འ ེལ་པ་དེ་དོན་ལ་གནས་པ་
དེའ་ི བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།
མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། ེས་ ། ཞེས་སོ། །བ ་ ེད་པ་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའི་ ེས་ ་སོ་སོ་ལ་(༢༤༧ན)ཆོས་
ཅན།

་དོན་འ ེལ་བའི་དོན་ མས་དོན་ལ་ཡོད་མེད་ ་ི བདག་ཉིད་ཐ་དད་པ་ནི་ ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ན་ ་དོན་

འ ེལ་བའི་བདག་ཉིད་དོན་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་ཏེ། བ ་ ེད་པ་མ་མཐོང་བའི་ ེས་ ་ལ་བ ོས་
ཏེ། ་དོན་འ ེལ་པའི་བདག་ཉིད་དོན་ལ་གནས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་རང་ ད་འཕང་བ་ནི། དེའ་ི ིར། ཞེས་སོ། །དབང་པོའ་ཤེས་པ་འདི་ཆོས་ཅན།

་མ་ ར་བའི་དོན་ཉིད་

མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་དོན་འ ེལ་པའི་བདག་ཉིད་དོན་ལ་གནས་པ་མེད་ཅིང་དོན་མཐོང་བ་ཙམ་ཞིག་
ཡོད་པ་དེའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་མངོན་ མ་ལ་བ ེན་ནས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ་ལ། མཚམས་ ོར་བས་དམ་བཅའ།

་བས་ བ་

ེད་དགོད། འ ེལ་པས་ ལ་བ བ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། ཡང་ན། ཞེས་སོ། ། ེས་དཔག་ལ་བ ེན་ནས་དབང་ཤེས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ་ལས་ཡང་ན་མངོན་
མ་ལ་བ ེན་ནས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ་ནི། དབང་པོའ་ ོ་ཆོས་ཅན།

ོག་པ་དང་ ལ་བའི་ བ་པར་ དེ ་པ་ནི་

མངོན་ མ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ ་བས་ བ་ ེད་དགོད་པ་ནི། གང་གི་ ར
ི ། ཞེས་སོ། །གང་གི་ ིར་ ི་རོལ་ཐམས་ཅད་ལས་ནི་ ོག་
བཅས་ ་ི སེམས་འ ོ་བ་བ ས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛན་ནང་གི་དམིགས་པའི་བདག་ཉིད་ལས་གཡོ་བ་མེད་པར་གནས་
པའི་ཚ་ནའང་མིག་གི་ཤེས་པས་ག གས་དག་ནི་མཐོང་བའི་ ོ་དེ་དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་ ོག་ ལ་ ་མངོན་ མ་

ིས་ བ་པའི་ ིར།
ག མ་པ་འ ེལ་པས་ ལ་བ བ་པ་ནི། བ ོད་པའི། ཞེས་སོ། ། ོག་པ་ནང་ ་བ ས་པའི་ ས་ ་ི དབང་ཤེས་
ོག་ ལ་ ི་དོན་འདི་ལ་(༢༤༧བ)ཆོས་ཅན།

བ་པར་ ེད་པ་མངོན་ མ་ལས་གཞན་ ིས་ཅི་ཞིག་ ་ ེ། བ དོ ་

པའི་ ་དང་འ ིར་ ང་བ་ ང་བ་མེད་པའི་ག གས་སོགས་གསལ་བར་ ང་བའི་དབང་ཤེས་ནི་ ོག་ཆགས་ཐམས་
ཅད་ ་ི རང་རིག་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།
བཞི་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ།

ོག་པ་ ང་ ་མི་ ང་བས་ ོག་མེད་མི་འ བ་པ་ ང་།

ོ་ ོག་ ་ ར་པ་མི་

དམིགས་པས་ ོག་མེད་མི་འ བ་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། མདོར་བ ན། ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། དབང་ཤེས་ལ་ ོག་པ་མ་དམིགས་པས་མི་ཁེགས་པར་ཐལ།

ོག་པ་ཡོད་ ང་ ང་ ་མི་ ང་བའི་

ིར་ཞེ་ན། གང་གིས། ཞེས་སོ། ། ་མཚན་གང་གིས་རང་ ད་ལ་ ོག་པ་ཡོད་ ང་ ང་ ་མི་ ང་ནས་མི་ ོག་
པར་འ ར་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

མ་པར་ ོག་པ་འདི་དག་རང་ ད་ལ་ ེ་བ་དང་དགག་པ་རིག་ཅིང་དམིགས་པར་མི་

འ ར་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འདི་ ར། ཞེས་སོ། ། ོག་པ་ཡོད་ན་དམིགས་དགོས་པ་འདི་ ར་རང་ ད་ལ་ ོག་པ་ཡོད་ ང་ ང་
་མི་ ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་ ར་ཡང་ལངས་ཏེ་ ེས་ཐོབ་ ་ག གས་སོགས་ལ་ ང་ཟད་

མ་པར་ ོག་པ་ན་ཁོ་བོའ་ མ་པར་ ོག་པ་འདི་དང་འདི་འ ་བར་ ར་ཅེས་རང་རིག་པས་རིག་ཅིང་དམིགས་
དགོས་པའི་ ིར་དང་།

ར་བཤད་པ་ ར་སེམས་ནང་ ་བ ས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ ས
ི ་དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་

ོགས་པ་ལ་ ོག་པ་ཡོད་ན་ ང་ ་ ང་བ་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ལ། ོག་པ་ཡོད་ན་དམིགས་དགོས་པ། ོག་པ་མ་དམིགས་པས་ཁེགས་པའོ། །(༢༤༨ན)
དང་པོ་ནི། ཡང་། ཞེས་སོ། །ཡང་ ོག་པ་དེ་ནང་ ་བ ས་པ་ལས་སེམས་ལངས་ཏེ་ ང་ཟད་ མ་པར་ ོག་པ་
ན་ཁོ་བོའ་ མ་པར་ ོག་པ་འདི་དང་འདི་འ ་བར་ ར་ཏེ་ཞེས་རང་གི་སེམས་ ་ི ན་ག གས་སོགས་ལ་འ ོས་པ་
ལས་ ོམས་པར་ ེད་དོ། ། ་མཚན་དེའི་ ར
ི ་ མ་པར་ ོག་པ་འདི་དག་ཡོད་ན་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ལ་ ང་
་ ང་བ་ཡིན་ན། ཇི་ ར་ན་ མ་པར་ ོག་པ་ ལ་ལ་འ ོ་བ་བ ས་པའི་གནས་ བས་ ་ི མཐོང་བ་དབང་ཤེས་ལ་
ོག་པ་ཡོད་ན་རང་རིག་མངོན་ མ་ ིས་ ོགས་པར་མི་འ ར་ཞེས་ འོ། །
གཉིས་པ་ ོག་པ་མ་དམིགས་པས་ཁེགས་པར་བ ན་པ་ལ།

མཁས་པ་ལ་ ོག་ ལ་མངོན་ མ་ ིས་ བ།

ོངས་པ་ལ་ཐ་ ད་ ེས་དཔག་གིས་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེས་ན། ཞེས་སོ། ། ོག་པ་ཡོད་ན་དམིགས་དགོས་པ་དེས་ན་སེམས་ ལ་ལ་འ ོ་བ་བ ས་པའི་
གནས་ བས་ ་ི ག གས་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་ ་ི བདག་ཉིད་འདི་ ོག་པ་དང་མ་འ ེས་པའི་དོན་དང་། ཐ་ ད་ནི་
མཁས་པ་ལ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་ཡིན་ནོའམ་ཞེས་པས་ ོངས་པ་ལ་ཐ་ ད་ ེས་དཔག་གིས་ བ་པ་ ད་པའོ།
།
གཉིས་པ་ ོངས་པ་ལ་ ོག་ ལ་ ི་ཐ་ ད་ ེས་དཔག་གིས་ བ་པ་ནི། མཐོང་བ། ཞེས་སོ། །ག གས་སོགས་
མཐོང་བའི་དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཆོས་ཅན།

མ་པར་ ག
ོ ་པ་ ངས་པ་ཡིན་ནོ།

།ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ག གས་སོགས་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་ལ་ཡོད་ན་ ང་ ་ ང་བའི་བདག་ཉིད་ ་ི མ་པར་ ོག་པ་མི་ ང་བས་ན་
དེའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ོ་ ོག་ ་ ར་པས་མ་དམིགས་པས་ ོག་མེད་མི་འ བ་པ་ ང་བ་ལ། ཁས་ ངས་བ ོད། དེ་དགག་
པའོ། །
དང་པོ་ནི། གང་(༢༤༨བ)གིས། ཞེས་སོ། །ད ོད་པ་བ་གང་གིས་དབང་པོའ་ཤེ ས་པ་ མ་པར་ ོག་པར་ཁས་
ངས་པ་ལ་མངོན་ མ་ ིས་གནོད་པར་འ ར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

དབང་པོའ་ ོ་དང་ མ་པར་ ོག་པའི་ ོ་

ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་ ་ ར་པ་མ་ཡིན་པར་ ོག་ ་ ར་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ།

ེ་འགག་རིག་པའི་ ོག་པ་གཏན་མེད་ ་ཐལ་བ། བདེ་ ག་ ོང་བ་ལས་ཕན་གནོད་

མེད་པར་ཐལ་བ། རང་ལ་ ོ་ཡོད་པར་མི་ ོགས་པར་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ ར་ན། ཞེས་སོ། ། ོ་ཐམས་ཅད་ ོག་ ར་ཡིན་པ་དེ་ ར་ཡིན་ན་ ོན་ ་མ་ཡོད་པ་ལས། རེ་
ཞིག་དོན་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་དང་བ ོད་པ་ ་ཐོས་པའི་ ེས་ ་ ེད་པའི་ མ་པར་ ོག་པ་ནི་ཆོས་ཅན།

གཏན་

མེད་པར་འ ར་རོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོག་པ་འདི་ ོ་དོན་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ཅིང་། དེ་གཉིས་ལས་གཞན་འགའ་ཞིག་
དང་ ེས་ ་འ ེལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་པར་མི་ ས་ཏེ། རང་རིག་གིས་ཉམས་ ་ ོང་པའི་བདག་ཉིད་
་ི ིར་རོ། །མ་ བ་བོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ ེ་བ་དང་འགག་པར་རིག་པའི་ མ་པར་ ག
ོ ་པ་འདི་ ི་རོལ་ ི་དོན་ནམ། ནང་
གི་ ་ོ གང་གི་ནང་ ་འ ། དང་པོ་ ར་རོ་ཞེ་ན།

ི་རོལ་ ི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ནང་འཛན་པའི་བདག་ཉིད་ ་ཡོངས་

་གསལ་བའི་ ིར་དང་། དེ་ ར་མ་ཡིན་ན་ ོག་པ་འདི་འདོད་པའི་དབང་གིས་ ེ་བ་དང་འགག་པར་རིགས་པ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ར་ ོ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ོ་ནི། ཞེས་སོ། ། ི་རིགས་ནས་ ོ་ཡིན་ན་ནི་ནང་འཛན་ཆའི་བདག་ཉིད་ ་

གསལ་བ་འདིར་འ ར་དགོས་པ་ཡིན་ན་ཞེས་གནས་ གས་བ ོད་ནས།

ོག་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་ ད་ལ་

འ ག་ ་ཟིན་ ང་ནང་འཛན་པའི་བདག་(༢༤༩ན)ཉིད་ ་གསལ་བར་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མངོན་ མ་ ་
ར་པ་མ་ཡིན་པར་ ོག་ ར་ཡིན་པའི་ ིར།

བ་ ེ། ནང་འཛན་ཆར་གསལ་བའི་དོན་ ང་ ོག་ ར་དེ་ ར་

འ ར་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་བདེ་ ག་ ོང་བ་ལས་ཕན་གནོད་མེད་པར་ཐལ་བ་ནི། བདེ། ཞེས་སོ། །བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་ལ་
སོགས་པ་ ོང་བ་དེ་ལས་རང་ ད་ལ་དངོས་ ་ཕན་པ་དང་གནོད་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ་ཏེ། བདེ་སོགས་ ོ་ཡིན་
ལ་ ོ་གང་ཡིན་དེ་ཡང་ ོག་ ་ ར་པར་ ེད་འདོད་པའི་ ར
ི ་རོ།

། ེས་ ་གཞན་ ིས་ ོང་བ་ ོག་ ར་ཡིན་པ་

བཞིན་ནོ། །
ག མ་པ་རང་ལ་ ོ་ཡོད་པར་མི་ ོགས་པར་ཐལ་བ་ལ། ཐལ་བ་དགོད། བ་པ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འདི་དག ཅེས་སོ། །རང་ ོ་འདི་དག་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ ོགས་པར་ཇི་
ར་འ ར་ཏེ། རང་ལ་ཡོད་པར་རང་རིག་མངོན་ མ་ ིས་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ བ་པ་བ བ་པ་ལ། འ ེལ་པ་ཅན་ ི་ གས་མ་ བ། བ་ ང་འ ེལ་པ་མ་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། དོན་ཤེས་པ་མ་ བ། དབང་པོ་དང་དོན་འ ལ་པ། ཡིད་ ང་མ་ བ་པ།

ལ་གསལ་བ་མ་ བ་པ་

དང་འ ལ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཁས་ ངས་བ ོད། དེ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དོན། ཞེས་སོ། །ག གས་ལ་སོགས་པའི་དོན་མ་ཤེས་པར་རང་ལ་ ོ་ཡོད་པར་ཚད་མས་མི་འ བ་
པས་ན།

དོན་དེ་ཤེས་པ་ནི་ དོན་ཤེས་པའི་ གས་ ས
ི ་ ེས་ ་དཔག་པ་ལས་རང་ ོ་ ན་ ་ཁོང་ ་ ད་པ་ཡིན་

པས་ བ་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ནི། གང་གིས། ཞེས་སོ། །ད ོད་པ་བ་(༢༤༩བ)གང་གིས་ག གས་སོགས་དོན་ཤེས་
པའི་ གས་ལས་རང་ལ་ ོ་ཡོད་པར་ བ་བོ་ཞེས་འགལ་བ་འདི་ ད་ ་བའི་ཚག་ལ་ཡང་འཇིག་ ེན་ན་ ་བ་གཏོད་
ཅིང་མཉན་པར་འོས་པར་ ེད་པས་ནི། རང་གིས་ ས་པ་ཡང་དོན་གོ་བར་མི་ ས་པའི་ ན་པོ་ད ོད་པ་བ་ ལ་བ་
ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།

།ཅི་ཞིག་ ས་པས་ ལ་ཞེ་ན།

འཇིག་ ེན་ ི་མ ན་ ་ཁོ་བོ་ ལ་ལོ་ཞེས་དམ་བཅས་པའི་ ་

གསལ་བར་བ གས་པས་སོ། །གལ་ཏེ། མཁས་པ་ཡིན་ན་ནི་འདི་ ་ འི་ཚག་བ ོག་པར་འ ར་ ི། ་བ་གཏོད་
པར་མི་འ ར་ལ།
ལ་བ་ཡིན་ནོ། །

ད ོད་པ་བས་ཚག་འདི་ ་ ་མ་བ ོག་པ་ཉིད་ ིས་ ལ་བར་བ གས་པས་འཇིག་ ེན་ལས་

འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ ས་ཤེ་ན། དོན། ཞེས་སོ། །དོན་ཤེས་པ་ཞེས་ ་བ་ ོའ་ བ་པར་ ེད་པའི་ གས་ནི་ཚད་
མས་ ོགས་པ་ཡིན་ལ།

ོ་ནི་ཚད་མས་ ོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བའི་དམ་བཅའ་ ་བ་ནི་འཇིག་ ེན་ ིས་

བ གས་པར་འོས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་ ་ མས་དགའ་བར་ ེད་པའི་ད ོད་པ་བ་ལས་གཞན་ ་ཞིག་ཡིན་པའི་
ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དབང་པོ་དང་དོན་འ ལ་པ་ལ། ཁས་ ངས་བ ོད། དེ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དོན། ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ། དོན་ཤེས་པ་གཅིག་ ་རང་ འོ ི་ གས་མ་ཡིན་ ི། འོན་ ང་དབང་པོ་དང་
དོན་དག་རང་ ོའ་ གས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ནི། མི་འ ལ། ཞེས་སོ། །དབང་དོན་གཉིས་པོ་ ོ་ལ་མི་འ ལ་ན་ནི་རང་ ོའ་གོ་ ེད་ ི་
གཏན་ཚགས་ཡིན་པ་ལས། ་ཙམ་འ ས་ ་ལ་འ ལ་པའི་ ིར་དབང་དོན་གཉིས་རང་ ོའ་གོ་ ེད་མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ཡིད་ ང་(༢༥༠ན)མ་ བ་པ་ནི། ཡིད། ཅེས་སོ། །གལ་ཏེ། ཡིད་རང་ ོའ་གོ་ ེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡིད་
དེ་ཡང་ཆོས་ཅན།

ས་གཞན་ ིས་བར་ ་མ་ཆོད་པའི་ག གས་འཛན་ཤེས་པའི་ ར་ ར་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་

་མ་ག གས་འཛན་ཤེས་པའི་དེ་མ་ཐག་ ེན་ཡིན་པར་རིགས་ཏེ།

ཡིད་དེ་ག གས་ལས་ ལ་གཞན་ ་ལ་

སེམས་གཏད་ཅིང་ཆགས་པས་ག གས་འཛན་ཤེས་པ་བ ེད་པའི་ ས་པ་ཉམས་པར་ ར་པ་ན་ ་ལས་གཞན་
ག གས་ལ་འཛན་པའི་ཤེས་པ་མི་ ེ་ཞིང་། དོན་གཞན་ ི་མ་ག གས་འཛན་ ི་ ས་ ་ ་བར་ ར་པའི་དངོས་ ི་
ཉེར་ལེན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ཡིད་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ོ་གོ་ ེད་ ་མ་ བ་ ེ། ོ་ཙམ་ ིས་ ད་པར་ ་ ས་
པའི་ ིར།
བཞི་པ་ ལ་གསལ་བ་མ་ བ་པ་དང་འ ལ་བ་ལ། ཁས་ ངས་བ ོད། དེ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ལ། ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ། ལ་གསལ་བ་ ོའ་གོ་ ེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། འཛན་ཆར་གསལ་བ་མ་ བ། ག ང་ཆར་གསལ་བ་འ ལ་པ། མ་འ ལ་ན་ཧ་ཅང་
ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། གསལ་བ། ཞེས་སོ། ། ལ་གསལ་བ་འཛན་པའི་ཆ་དེ་ ོ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ ེ་ཡིན་པས། འཛན་ཆར་
གསལ་བའི་ ོ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ོའ་གོ་ ེད་ ་མ་ བ་ ེ། ོ་ཙམ་དེའི་ ད་པར་ ་ ས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ག ང་ཆར་གསལ་བ་འ ལ་པ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། གསལ། ཞེས་སོ། །གསལ་བ་ནི་ ོ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་ ི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ནི། ོས། ཞེས་སོ། །ག ང་ཆར་གསལ་བའི་དོན་དེ་ཆོས་ཅན། ཇི་ ར་ ོའ་གོ་བར་ ེད་པ་ཡིན་

ཏེ།

ོ་(༢༥༠བ)དང་བདག་གཅིག་པ་དང་། དེ་ལས་ ང་བའི་འ ེལ་པ་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།

ོ་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་

ཅིང་། ོས་མ་བ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་མ་འ ལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི། དོན། ཞེས་སོ། །འ ེལ་པ་མེད་ ང་དེས་དེ་གོ་བར་ ས་སོ་ཞེ་ན།
དོན་ ི་བདག་ཉིད་ ང་ཆོས་ཅན། གཞན་ ི་ ་ོ ཡང་ ེས་ ་དཔག་ ས་པར་ཐལ། རང་ ོ་དང་གཞན་ ོ་གཉིས་
ཀའི་ ན་མོང་བ་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ གས་ བ་ ང་འ ེལ་པ་མ་ བ་པ་ནི། གས། ཞེས་སོ། ། ས་ངག་གི་ མ་རིག་ལས་རང་ ོ་ཡོད་
པར་ བ་བོ་ཞེ་ན། ས་ངག་གི་ མ་རིག་ཆོས་ཅན། གས་ ་ི ངོ་བོ་ཙམ་ བ་ ང་རང་ ོ་ ེས་ ་དཔག་པར་ ས་
པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོ་ཚད་མས་མ་ བ་པས་ན་ ོ་དང་འ ེལ་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
་པ་དོན་བ ་བ་ནི། དེའི་ ར
ི ། ཞེས་སོ། །རང་རིག་གིས་དབང་ཤེས་ལ་ ོག་པ་ ང་ ང་མ་དམིགས་པ་དེའི་
ིར། དབང་ཤེས་འདིའི་བ དོ ་པ་དང་འ ེར་ ང་འཛན་པའི་ ོག་པ་མེད་པ་ཡང་རང་རིག་ལ་མངོན་ མ་ ་ ང་བ་
ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ འི་བ ོད་ ་མངོན་ མ་ ི་ ལ་མ་ཡིན་པས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ་ལ།

་བས་མདོར་བ ན།

འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དབང་པོའ། ཞེས་སོ། །དབང་ཤེས་ འི་བ ོད་ ་འཛན་པའི་ ོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་ དེ་ནི་
ཆོས་ཅན།

ས་དངོས་ ་བ ོད་པ་མེད་པའི་དོན་རང་མཚན་ ོགས་ དེ ་ཡིན་ཏེ། མིག་ཤེས་ ལ་ལ་འ ག་པའི་

ས་ ་དོན་ག གས་ནི་གསལ་བར་མཐོང་བ་བཞིན་ ་མིག་གི་དབང་པོ་ ལ་ལ་འ ག་པའི་ ་བ་མེད་པའི་ལོང་བ་
ལ་ ་ཡིས་དངོས་ ་བ ོད་པའི་དོན་ག གས་ ོ་ལ་གསལ་བར་ ང་བ་མེད་པའི་(༢༥༡ན) ིར།
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ།

འི་བ ོད་ ་དབང་ཤེས་ལ་མི་ ང་བའི་ གས་ ིས་བ བ།

ེས་འ ོ་མེད་པའི་ གས་ ས
ི ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། གས་དགོད། ལ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཡང་། ཞེས་སོ། ། ོག་ ལ་ ་བ བ་ ལ་གཞན་ཡང་དབང་པོའ་མངོན་ མ་དེ་ནི་ ས་དངོས་ ་
བ དོ ་ ་མེད་པའི་ ལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ག ང་དོན་ འི་དངོས་ ་ི བ ོད་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ ལ་བ བ་པ་ལ། ོགས་ཆོས་བ བ། བ་པ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དབང་པོའ། ཞེས་སོ། །ག གས་རང་མཚན་ འི་དངོས་ ལ་མ་ཡིན་ཏེ། མིག་ཤེས་ ིས་ག གས་
གསལ་བར་མཐོང་བ་བཞིན་ ་མིག་གི་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ ལ་ལ་འ ག་པའི་ ་བ་མེད་པ་ལ་ ས་བ ོད་པ་ལ་

བ ེན་ནས་ ོ་ལ་ག གས་གསལ་བར་ ང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ བ་པ་བ བ་པ་ལ། དངོས། དེ་དཔེ་དང་ ར་བ། དེ་དོན་དང་ ར་བ། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། གང་གི་ ིར། ཞེས་སོ། །མིག་དབང་གི་ ་བ་མེད་པ་ལ་ག གས་གསལ་བར་ ང་བའི་ ོ་མེད་ན།
ག གས་རང་མཚན་ འི་དངོས་ ་ི བ ོད་ ་མིན་པས་ བ་ ེ།

གང་གི་ ིར་བ ོད་པ་ ་ལས་ ང་བའི་ ོག་པའི་

ཤེས་པ་ལ་དངོས་ ་མི་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ འི་དངོས་ ་ི བ ོད་ འི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།
ལ་ཉིད་ནི་ རང་མཚན་ ི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།

འི་དངོས་

ག གས་གསལ་བར་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་ལ་ ་དོན་

འ ེས་པར་ ང་བའི་ མ་པ་ལས་གཞན་ ་མ་འ ེས་པར་གསལ་བར་ ང་བའི་ ིར་དང་།

འི་དངོས་ ལ་དངོས་

པོའ་དེ་ཉིད་ ་ བ་པ་མ་ཡིན་པའི་ ་(༢༥༡བ)མཚན་ ང་ ་དོན་འ ེས་པར་ ང་བ་འདི་ཙམ་ ་ཟད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་དཔེ་དང་ ར་བ་ནི། དངོས་པོ་མེད། ཅེས་སོ། །གལ་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ་ ང་བའི་ག གས་རང་
མཚན་དེ་ལ་ ོག་པས་ཞེན་པར་ ས་པས་ ོག་པ་ལ་ག གས་གསལ་བར་ ང་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེས་ན་ འི་དངོས་
ལ་དབང་ཤེས་ལ་ ང་བར་ བ་བོ་ཞེ་ན། མིག་གི་དབང་པོའ་ ་བ་ཡོད་ ང་ ་ལས་ ང་བའི་ ོག་པ་དེ་ནི་ཆོས་
ཅན། མིག་ཤེས་ ་ི ག ང་དོན་དེའི་བདག་ཉིད ་གསལ་བར་འཛན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མིག་ཤེས་ ་ི ག ང་དོན་ལ་བ ོས་
པ་མེད་པར་དངོས་པོ་མེད་པའི་དོན་ ི་ ང་བའི་ ོག་པ་དང་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་ཏེ། དབང་པོའ་ཤེས་པའི་ག ང་
དོན་ ི་དངོས་པོ་མེད་ ང་ ་ལས་ ང་བའི་ ོག་པའི་ ང་བ་མི་ཉམས་པས་ཏེ་མི་ ོག་པའི་ ིར་ཏེ། དབང་ཤེས་ ་ི
ག ང་དོན་དེ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་མི་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན།

ི་ལ་རོའ་ ོ་ ེས་ ་འ ོ་

ོག་མི་ ེད་པ་བཞིན་དང་། ག གས་ལ་མིག་གི་ ོ་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པ་བཞིན་ནོ། །
ག མ་པ་དེ་དོན་དང་ ར་བ་ནི།

མ་པ། ཞེས་སོ། །མིག་གི་ཤེས་པའི་ག ང་ ལ་ཡིན་ན་ནི། དེའི་ ་ཡིན་

པས་ བ་ ེ། དེ་ཡིན་ན་མིག་ཤེས་ལ་ མ་པ་གཏོད་པར་ ས་པས་ བ་པའི་ ིར་ཏེ། མིག་གི་ཤེས་པའི་ ེས་ ་
འ ོ་བ་དང་ ོག་པའི་ ེས་ ་མི་ ེད་པ་ནི་མིག་ཤེས་ ་ི ་མ་ཡིན་ཅིང་། དེའི་ ་མ་ཡིན་པ་ནི་དེའི་ག ང་བའི་ ལ་
ས་རིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་དོན་བ ་བ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་སོ། ། ་ལས་ ང་བའི་ མ་པར་ ོག་པ་ནི་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ ་ི
ག ང་བའི་ ལ་ ི་དངོས་པོའ་ ལ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ།

དབང་ཤེས་ ་ི ག ང་ ལ་ཡོད་མེད་ ་ི ེས་ ་འ ོ་ ོག་མི་

ེད་(༢༥༢ན)པ་དེའི་ ིར།
གཉིས་པ་ ེས་འ ོ་མི་ ེད་པའི་ གས་ ་ི བ བ་པ་ལ། གས་དགོད། ོགས་ཆོས་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ་ ར། ཞེས་སོ། །དབང་པོའི་ཤེས་པའི་ག ང་དོན་ནི་ཆོས་ཅན། འི་དངོས་ ་ི བ ོད་ ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལ་ ས་གཞན་ ་ ེས་ ་འ ོ་བ་དང་ ན་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།

བ་ ེ།

ར་བ ་ ས་ ་ ་ ར་བ་ཡང་ ིས་

ཐ་ ད་ ་ི ས་ ་དོན་ ོགས་པར་ ་བའི་ ིར་བ ་ ར་བ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།

བ ་ ས་པའི་ ་མཚན་གང་ལས་

བ ་ ས་ ་ ་དང་དོན་འ ེལ་པར་མཐོང་བ་ལས་ཐ་ ད་ ་ི ཚ་དོན་དེ་ ོགས་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ོགས་ཆོས་བ བ་པ་ལ། གསལ་བ་ལ་ ེས་ ་འ ོ་བར་མ་ བ་པ།

ེས་ ་འ ོ་བའི་ ི་གཞན་མ་

བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ་བས་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འདི་ ར། ཞེས་སོ། ། ་བའི་ གས་མ་ བ་ཅེ་ན། འདི་ ར་དབང་པོའ་ག ང་དོན་ཆོས་ཅན།
ས་གཞན་ ་ ེས་ ་འ ོ་བ་མེད་དེ།

ལ་

ལ་ ས་གཅིག་ ་མཐོང་བའི་ ད་པར་རང་མཚན་ནི་ ལ་ ས་གཞན་

འགའ་ཞིག་ ་ཡོད་ན་ ང་ ་ ང་བ་ལས་མ་མཐོང་བའི་ ིར།
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ནི། གང་གི་ ིར། ཞེས་སོ། །དབང་པོའ་ཤེས་པའི་ག ང་དོན་གསལ་
བའི་བདག་ཉིད་ མས་ནི་ཆོས་ཅན། ནང་ཕན་ ན་ ས
ེ ་ ་འ ོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར་འ ས་ ་ལ་བ ོས་ནས་
ས་པ་ཡོད་མེད་དང་། མངོན་ མ་ལ་བ ོས་ནས་ ང་མི་ ང་དང་། རང་གི་ངོ་བོ་ ེས་མ་ ེས་དང་། འགག་མི་
འགག་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ ི་གཞན་མ་ བ་པ་ལ།

་བས་(༢༥༢བ)མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་

བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ལས། ཞེས་སོ། ། ེ་ ག་པ་ན་རེ། གསལ་བ་ཐ་དད་པ་ མས་ལ་ ་ ོ་གཅིག་ ་འ ག་པའི་ ་
མཚན་ ་ ར་པའི་ ི་གཞན་ ེས་ ་འ ོ་བ་ཡོད་པས་ གས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན། གསལ་བ་དེ་ལས་ ས་ཐ་དད་པའི་
ི་གཞན་ནི་གསལ་བ་ མས་ལ་ ེས་ ་འ ོ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གསལ་བ་ མས་ལས་ ས་ཐ་དད་པའི་ ི་ཡོད་
ན་གསལ་བར་འཛན་པའི་མངོན་ མ་ ི་ ་ོ ལ་ ང་ ་ ང་བ་ལས་ ང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། གས་དགོད། བ་པ་བ བ། བ་པ་ལ་འ ལ་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། གང་ལ། ཞེས་སོ། །གསལ་བ་གང་ལ་ ་ ོ་གཅིག་ ན་མོང་ ་འ ག་པར་འ ར་བ་དེ་གསལ་བའི་
བདག་ཉིད་ མས་ལས་ ས་ཐ་དད་པའི་ ི་གཞན་ཡོད་པ་ལ་བ ོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

གསལ་བ་ཐ་དད་པའི་ ེས་ ་

འ ོ་བའི་ ི་དོན་གཞན་ནི་ཡོད་ན་ ང་ ་ ང་བ་ལས་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ བ་པ་བ བ་པ་ལ། ོག་ བ་བ བ་པ། མིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། དོན་ཐ་དད། ཅེས་སོ། ། ང་ ང་གི་དོན་ཐ་དད་པ་ཉིད་ལ་ནི་ མངོན་ མ་ ི་ ོས་ཐ་དད་པར་མཐོང་

བས་ བ་ ེ། དཔེར་ན། གཟའ་དང་མ་མོ་ལ་སོགས་པའི་འ ང་པོ་དང་། དེའི་མ ལ་ ་མེ་ཏོག་གི་ ེང་བ་འཆིང་
བའི་ཐ་ ་དག་ཐ་དད་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་མིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི། དེ་ཐ་དད། ཅེས་སོ། ། ི་གསལ་དེ་ ས་ཐ་དད་པ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་
ང་ ི་གསལ་ ི་དོན་ ས་ཐ་དད་པ་ ོགས་ན་ནི་གཅིག་དང་ཐ་དད་པའི་ བ་ ེད་གཏན་མེད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་
འ ར་ཏེ། གཅིག་དང་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་(༢༥༣ན) ་ི བདག་ཉིད་ལ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ ་ཚད་མས་ངེས་པ་མེད་
ང་གཅིག་དང་ཐ་དད་ ་ མ་པར་འཇོག་པའི་ ིར་དང་། གཅིག་དང་ཐ་དད་པར་ཚད་མས་མ་ ོགས་པས་འ ོ་བ་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གཅིག་དང་ ་མར་མི་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ བ་པ་འ ལ་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ ར། ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ། ཐ་དད་ ་ཚད་མས་མ་དམིགས་ན་ཐ་དད་ ་མེད་པས་ བ་པ་དེ་ ་མོད་
།ི ི་གསལ་ ས་ཐ་དད་ ་ཡོད་ ང་ཚད་མས་ཐ་དད་ ་ངེས་པར་མི་འ ར་ཏེ། གསལ་བ་འཛན་པའི་མངོན་ མ་
ལ་ ི་ ང་ ་ཟིན་ ང་ ད་ཅིག་མ་ ར་ མ་པ་མི་གསལ་བས་ཚད་མས་མ་ ོགས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ། ་མཚན་ ོགས་པར་ཐལ་བ། ་མཚན་ཅན་མ་ ོགས་པར་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ལ། མཚམས་ ར་བས་དམ་བཅའ། ་བས་ གས་དགོད། འ ེལ་པས་ ལ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ནི། ཞེས་སོ། ། ི་མ་ ོགས་པས་ ི་གསལ་ཐ་དད་ ་མ་ ོགས་ཞེས་ ་བ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། མི་
རིགས་ཏེ། ་མཚན་གང་གི་ ིར་ཞེས་པའོ། །
གཉིས་པ་ ་བས་ གས་དགོད་པ་ནི། དེ་ལས། ཞེས་སོ། ། ི་དེ་ལས་གཞན་གསལ་བ་ཐ་དད་ལ་ ོ་དང་ནི་ ་
གཅིག་ ན་མོང་ ་འ ག་པར་ཚད་མས་ ོགས་པའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར་ན། ི་གསལ་ ས་ཐ་དད་ ང་ཚད་མས་ཐ་
དད་པར་མི་ ོགས་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་འ ེལ་པས་ ལ་བ བ་པ་ལ། ོགས་ཆོས་བ བ། བ་པ་བ བ་པའོ། །
དངཔོ་ནི། ོ་དང་། ཞེས་སོ། །ཇི་ ར་གསལ་བ་ མས་ལ་ ་ ོ་གཅིག་ ན་མོང་ ་འ ག་པར་མི་ ོགས་ཤེས་
་ ེ་ ོགས་པར་ཐལ། ོ་དང་ ་ ེས་ ་འ ོ་བ་ལ་(༢༥༣བ)མི་བ ེན་པའི་ ད་པར་གསལ་བ་འདི་ མས་ལ་ ོག་
པས་ ི་མཐོང་བའི་ ོབས་ ས
ི ་ ་ ོ་གཅིག་ ན་མོང་ ་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ ིར།
གཉིས་པ་ བ་པ་བ བ་པ་ནི། གང་ལས། ཞེས་སོ། ། ི་གང་ལས་གསལ་བ་ཐ་དད་པ་གང་ལ་ ་དང་ ་ོ ན་
མོང་བ་གཅིག་འ ག་པའི་ ་མཚན་ ི་དེ་ཚད་མས་མ་ ོགས་པར་ནི་གསལ་བ་ཐ་དད་པ་ མས་ལ་ ་ ོ་གཅིག་
འ ག་པ་དེ་དེ་ ར་ ོགས་པར་མི་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན། ེས་ ་ད ག་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དེ་དག་གིས་ བ་པའི་དོན་བ ་བ་ལ། ་བས་མདོར་བ ན་པ། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ ར
ི ། ཞེས་སོ། །དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་ ོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན།

ལ་ ད་པར་ཅན་རང་

མཚན་ ི་ ལ་ཅན་ཡིན་ ི། ི་ ལ་ ་ ེད་པའི་ ོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ེས་དཔག་དང་མངོན་ མ་སོགས་ ི་ ོ་ནས་
དེ་ ར་བ བས་ཟིན་པ་དེའི་ ིར།
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ནི། དེ་ལ། ཞེས་སོ། །དབང་པོའ་ ོ་ནི་ཆོས་ཅན། བ ོད་ ་མེད་པའི་
དངོས་པོའ་རང་བཞིན་ ད་པར་ཅན་ཉིད་མངོན་ མ་ ་ ལ་ ་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། རང་གི་ག ང་བའི་
དོན་ འི་དངོས་ ་ི བ ོད་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། མ་ བ་ན། དབང་ཤེས་ ི་ག ང་དོན་ འི་དངོས་ ི་བ ོད་པར་ ་བ་
མ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་དེ་ལ་གསལ་བ་ མས་ལས་ ས་ཐ་དད་པའི་ ི་མི་ ང་བའི་ ིར་དང་། གསལ་བ་ མས་
ང་ནང་ཕན་ ན་ ེས་ ་མི་འ ོ་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། འོ་ན། ཞེས་སོ། །མངོན་ མ་ཐམས་ཅད་ ོག་མེད་ཡིན་པ་འོ་ན་ད་ནི་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ཆོས་
ཅན། རང་ ལ་མ་(༢༥༤ན)ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ ་ཐལ། ོག་མེད་ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་ན། ཇི་ ར་ ང་དོར་ ི་
ཐ་ ད་ ེད་པ་པོ་ཉིད་དང་། འ ག་ ོག་གི་ཡན་ལག་ ་འ ར་ཏེ་མི་འ ར་བར་ཐལ། རང་ ལ་མ་ངེས་པའི་བདག་
ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།

།དེ་ ར་ཐལ་བ་ལས་མངོན་ མ་ ིས་རང་ ལ་འདིའ་ོ ཞེས་ ་བར་ངེས་ན་ནི་རང་ ད་ལ་

བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་ ་ི བ་པར་ ེད་པའི་ ་དག་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ཐོབ་པ་དང་ ང་བའི་དོན་ ་ ེས་ ་འ ག་
ོག་ ེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ། མདོར་བ ན་པ། ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ོན། ཞེས་སོ། །མངོན་ མ་ཆོས་ཅན། ང་དོར་ ི་ཐ་ ད་ ེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པའི་ ོན་འདི་ནི་མེད་
དེ། གང་གི་ ིར་ ད་ནས་ ང་དོར་ ི་ཐ་ ད་རབ་ ་འ ག་པར་ ེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ཐ་ ད་འ ག་པ་དེའང་ ་
གང་ལས་ཤེ་ན། བདེ་ ག་བ ེད་པའི་ ས་པ་དང་ ན་པར་ ན་པ་ལས་ ང་དོར་ ་མངོན་པར་འདོད་པ་དེ་ཡིས་ཐ་
ད་འ ག་པ་ཡིན་ནོ། ། ན་པ་འཇོག་པའི་ ་དེ་ཉིད་གང་ཞེ་ན།

ར་བདེ་ ག་བ ེད་པའི་ ས་པ་དང་ ན་པར་

ོང་བའི་མ ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ནོ། ། ལ་གང་ལ་ཐ་ ད་ ེད་ན། བདེ་ ག་བ ེད་པའི་ ས་ ན་ ་མཐོང་བའི་དོན་
མས་ལའོ། ། ན་པ་སད་པར་ ེད་པའི་ ེན་ ར་བདེ་ ག་བ ེད་པའི་ ས་ ན་ ་མཐོང་བའི་དོན་དང་། རིགས་
འ ་བའི་དོན་དེ་ ིས་མཐོང་བ་ཉིད་ནའོ། །
གཉིས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། ང་དོར་ ི་ཐ་ ད་ ་འཆད་པ། འ ག་ ོག་གི་ཡན་ལག་ ་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མངོན་ མ། ཞེས་སོ། །མངོན་ མ་ནི་དོན་ལ་ ་བ་ཙམ་ཡིན་པས་རང་ ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ ང་
ད་ནས་ ང་དོར་ ི་ཐ་ ད་ ེད་པ་པོ་ཉིད་ ་(༢༥༤བ)འ ར་བ་ཡིན་ནོ། ། ལ་ནི་བདེ་ ག་བ ེད་པའི་ ས་ ན་
་མཐོང་བ་ མས་ལ་ ང་ ར་མངོན་པར་འདོད་པ་དང་། གཅིག་ཤོས་དོར་ ར་འདོད་པ་དག་གིས་སོ། །འདོད་པ་
དེ་ ་གང་ལས་ ང་ན། དོན་འདི་ལ་ ར་བདེ་ ག་བ ེད་པའི་ ས་པ་འ ག་གོ་ཞེས་ ོང་བ་ ་ ི་མཚམས་ ོར་
བའི་ ན་པ་ལས་ ང་ལ།

ན་པ་དེ་ཡང་ ར་བདེ་ ག་བ ེད་པའི་ ས་ ན་ ་མངོན་ མ་ ིས་ཉམས་ ་ ོང་

བའི་མ ་ལས་ ང་བ་ཡིན་ཅིང་། ན་པ་སད་པར་ ེད་པའི་ ེན་ནི་བདེ་ ག་ ེད་པར་ ེད་པའི་ ས་ ན་ ་མཐོང་
བའི་དོན་དང་རིགས་འ ་བའི་དོན་དེ་མཐོང་བ་ཉིད་ལས་སོ། །
གཉིས་པ་འ ག་ ོག་གི་ཡན་ལག་ ་འཐད་པ་ནི། འ ག་པ་དང་ ོག་པ་ཡིན་ནོ། ། ་གང་ལས་ཤེ་ན།

ང་

དོར་ ་མངོན་པར་འདོད་པའི་བག་ཆགས་ལ་བ ེན་ནས་འདོད་པ་མངོན་ ར་ ་འ ག་ཅིང་འདོད་པ་དེ་ལས་ ང་
ེད་དོ། །འདོད་པ་འདི་གང་ལས་ ང་ཞེ་ན། ན་པ་འདི་སད་པ་ལས་ ང་ངོ་། ། ན་པ་བ་དེ་ཡང་བདེ་ ག་བ ེད་
པའི་ ས་ ན་ ་གསལ་བར་ཉམས་ ་ ོང་བ་ལས་ ན་པའི་ས་བོན་འཇོག་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དངོས་པོའ་ཆོས་
ཉིད་ཡིན་ལ། ན་པ་སད་པར་ ེད་པའི་ ེན་ནི་ ར་བདེ་ ག་བ ེད་པའི་ ས་ ན་ ་མཐོང་བའི་དོན་དེ་དང་རིགས་
འ ་བ་མཐོང་བ་ལས་སོ། །
ག མ་པ་བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་རིགས་པའི་ཐིགས་པས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ།

ངས་ ི་ ོ་ནས་

མདོར་བ ན། སོ་སོའ་ངོ་བོ་ངོས་བ ང་། ལ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་བསལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ནི། ཞེས་སོ། །གོང་ ་བཤད་པའི་ ོག་པ་དང་ ལ་ཞིང་མ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་ མ་པ་བཞི་ ེ་
ཞེས་པའོ། །
གཉིས་པ་སོ་སོའ་ངོ་བོ་ངོས་ག ང་(༢༥༥ན)བ་ནི།

དབང་པོའ་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནས་ ལ་འ ོར་པའི་ཤེས་པའོ་

ཞེས་པའི་བར་རོ། །
ག མ་པ་ ལ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་བསལ་བ་ནི། དེའི་ ལ་ནི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞིག་དབང་
པོའ་མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་ནི།

རང་གི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་པོའ་ ེན་དབང་པོ་ག གས་ཅན་པ་ལས་

ེས་པའི་ ོག་ ལ་མ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་ཞེས་ འོ། །དེ་ལ་ཚད་མ་ ས་པ་དང་། འ ིང་པོ་གཉིས་ལས་ནི་ཐོག་
མར་ཚད་མའི་ ོད་ ལ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་སེལ་བར་མཛད་ལ།

བ ས་པ་ལས་ནི་ཚད་མའི་ ངས་དང་མངོན་

མ་ ི་ངོ་བོའ་མ ག་ཐོག་ ་ ལ་ལ་ལོག་ ོག་སེལ་བར་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་ཡིད་ ་ི མངོན་ མ་བཤད་པ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་དགོད། དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་

ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི། ཡིད་ ང་དོན་དང་། ཞེས་ག ངས་སོ། །དབང་པོའ་མངོན་ མ་ ོག་པ་དང་ ལ་བར་མ་ཟད། དོན་
རིག་པའི་ཡིད་ ་ི མངོན་ མ་ ང་ག གས་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལ་དམིགས་ཤིང་གསལ་བར་ཉམས་ ་ ོང་བའི་
མ་པས་འ ག་ ང་ ོག་པ་མེད་པ་འབའ་ཞིག་གོ། །དང་ཞེས་པ་ནི་ཡིད་ ི་མངོན་ མ་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་
ལས་ཐ་དད་ ་ ་བའི་ཚག་གོ། །
གཉིས་པ་དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལ།

ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་

པར་བཤད། བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ིས་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད། བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་རིགས་
ཐིགས་ ས
ི ་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་ལས།
དང་པོ་ནི། འདི་ལ་ ན་མཛད་པས། ཇི་ ད་ །
གོམས་ནས་མ ན་ ་གནས་པ་ལ། །
འདིའ་ོ ཞེས་(༢༥༥བ)སོགས་ ོ་འ ང་བ། །
མངོན་ ་ ེད་ ིར་དེ་ལ་ནི། །
ཡིད་ ་ི མངོན་ མ་ ེད་པར་འདོད། །
ཅེས་བཤད་པས། གོམས་པའི་དབང་གིས་འདིའ་ོ ཞེས་དོན་མངོན་ ་ ེད་པའི་ཤེས་པ་གང་ཡིད་ལ་བ ེན་པ་ནི་ཡིད་
་ི མངོན་ མ་ཡིན་ལ། དབང་མངོན་ ིས་དོན་ ང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་འཛན་པར་མི་ ས་ཤིང་། ཡིད་མངོན་
ིས་འཛན་པའི་ ་བ་ ེད་པས་ ལ་གཅིག་ལ་འ ག་ ང་ ང་བ་དང་འཛན་པའི་ ་བ་ཐ་དད་པར་བཞེད་ཅིང་།

ེ་

བའི་ ལ་ཡང་དང་པོར་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་ ེ། དེའི་ ེས་ ་ཡིད་མངོན་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་
ེ། དེའི་ ེས་ ་དབང་མངོན་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ ེ་བ་ལ་སོགས་པ་ ེལ་མར་འ ང་ཞིང་། དབང་མངོན་ ིས་
ཐོག་ ངས་ནས་འ ག་ ང་བ ས་པར་བཞེད་དོ། །
དེ་ལ་ད ད་པར་ ་ ེ། འདི་ ར། ཡིད་མངོན་ ིས་དོན་འཛན་པའི་ ་བ་ ེད་ཅེས་ ་བ་འདི་ཅི། དོན་ ི་ ན་
མོང་མིན་པའི་ངོ་བོ་ ང་བ་ཙམ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་ངེས་པ་ཡིན། ོགས་དང་པོ་ ར་ན། དོན་ ི་ངོ་བོ་དངོས་ ་ ང་
བའམ་ མ་པ་ཙམ་ ང་བ་གང་ཡིན། དང་པོ་ནི། མདོ་ ེ་པའི་ བ་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བས་མི་རིགས་ལ། གཉིས་
པ་ ར་ན་ཡང་། དབང་མངོན་དང་ཡིད་མངོན་གཉིས་ ིས་དོན་ ང་བ་དང་། འཛན་པའི་ ་བ་ཐ་དད་ཅེས་པ་ཉམས་

ཏེ། དོན་ ི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ མ་པ་ ང་བ་ཙམ་དབང་མངོན་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །ཅི་ ེ་ཡང་དོན་ངེས་
པའི་ ་བ་ ེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་ན་ཡིད་མངོན་ མ་པར་ ོག་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནར་འ ར་ ི། མངོན་ མ་ ་མི་
འ ར་ཏེ། ངེས་པ་ནི་ མ་ ོག་གི་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ཡང་འདི་ ར། ཡིད་མངོན་ངེས་དོན་དེ་ལ་རང་གི་འཛན་ ངས་ ི་འགལ་(༢༥༦ན) ་ མ་པར་མི་གཅོད་ན་
དོན་དེ་ངེས་པར་མི་རིགས་ཏེ།

ོག་ ོགས་ ་ ོ་འདོགས་པ་གང་དེ་བ ོག་མི་ ས་པའི་ ིར། ངེས་པ་དེ་ཡང་ ོ་

འདོགས་བ ོག་པའི་ ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
ངེས་པ་དང་ནི་ ོ་འདོགས་ཡིད། །
གནོད་ ་གནོད་ ེད་ངོ་བོའ་ ིར། །
འདི་ནི་ ོ་འདོགས་དབེན་པ་ལ། །
འ ག་ཅེས་ ་བ་ཤེས་པ་ཡིན། །ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ ོ་འདོགས་མི་བ ོག་པར་ཡང་ངེས་པར་མི་ ང་བས། ངེས་པ་ནི་ མ་ ོག་གི་ ་བ་ཡིན་ ི། མངོན་ མ་ལ་
ནི་དེ་ ང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཞན་ཡང་དབང་མངོན་དང་ཡིད་མངོན་ ད་ཅིག་མ་ ེལ་ནས་ ེའ་ོ ཞེས་གང་ག ངས་པ་དེ་ཡང་འཐད་པར་མ་
མཐོང་ ེ། མིག་དབང་ག གས་ལ་མངོན་པར་ ོགས་བཞིན་པའི་ཚ་ན། མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་བར་ཆད་པ་ཡང་
མི་རིགས་ཏེ། རང་གི་ ེན་ག མ་ ས་པ་མ ་ཅན་ ་གནས་པའི་ ིར་དང་།

་ ས་པ་མ ་ཅན་ ིས་འ ས་ ་

བ ེད་པ་འགལ་ ེན་ ིས་བ ོག་ ས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
མ་ཚང་མེད་ ་དེ་ལས་ནི། །
འ ས་ ་གང་གིས་བ ོག་པར་ ས། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ཡང་ ོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་ ེས་ ་འ ང་བ་དག་ན་རེ།

རང་གི་ག ང་དོན་ ི་རིགས་འ ་དེ་མ་ཐག་པ་ ན་

ཅིག་ ེད་ ེན་ ་ཡོད་པའི་དབང་མངོན་ ན་འགག་ཀའི་ ད་ཅིག་ཐ་མས་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ས་པ་ལས་
ང་བའི་དོན་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་ནི་ཡིད་ ི་མངོན་ མ་ ་ཤེས་པར་ འོ། །

དེ་ལ་དབང་ཤེས་ ན་འགག་ཀའི་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་ ེན་ལས་ ང་ཞེས་པ་ནི་འདིའི་ འི་ ད་པར་ཡིན་ནོ།
།དེ་ ་ འི་ཡིད་མངོན་ཡོད་པའི་(༢༥༦བ) བ་ ེད་ཅི་ཞེ་ན།
འཐད་ ན་ལས།
བ་པའི་མཐའ་ལ་ གས་པའི་མིང་གི་ཐ་ ད་ ་ ས་པ་ནི་ཡིད་ ི་མངོན་ མ་ བ་པའི་མཐའ་ལ་ གས་
པས་ ོན་པར་ ེད་པ་ ེ། ཡིད་ ་ི མངོན་ མ་བ བ་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ནི་བཙལ་བར་ ་བ་མ་ཡིན་ནོ།
།
ཞེས་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་ཅིའི་ ིར་མངོན་ མ་ ི་ད ེ་བར་བཀོད་ཅེ་ན། གལ་ཏེ། ཡིད་ ི་མངོན་ མ་ཡོད་ན་དེའི་མཚན་ཉིད་འདི་ ་
་ཡིན་ནོ་ཞེས་མདོ་མཛད་པས་ བ་པའི་མཐའ་ལ་ གས་པའི་ཡིད་ ི་མངོན་ མ་ཁས་ ངས་པ་ལ་ ོད་པ་ ས་
པ་བ ོག་པའི་དོན་ འོ། །
མདོ་ལས་ཇི་ ད་ །
དགེ་ ོང་དག་ག གས་ཤེས་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། མིག་དང་ཡིད་ལ་བ ེན་པའོ། །
ཞེས་ག ངས་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་འདིའི་ བ་ ེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
འདི་ཡང་རིགས་པར་མ་མཐོང་ ེ།

མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ ན་འགགས་པ་ནའང་ག གས་གསལ་བར་

ང་བའི་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་དམིགས་པར་རིགས་ན། དེ་ཡང་མ་དམིགས་པའི་ ིར་དང་། དམིགས་ན་ཡང་ལོང་
བའི་ ད་ལ་ག གས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ཅེས་པའི་ ོན་སོ་ན་གནས་པའི་ ིར་དང་། དབང་
པོའ་ ་བ་མེད་པའི་ ས་ ་དོན་ག གས་སོགས་གསལ་བར་འཛན་པའི་ཤེས་པ་མ་དམིགས་པའི་ ིར་རོ།

།གལ་

ཏེ། ང་ ང་མ་དམིགས་པས་མེད་པར་འ བ་ ང་འདིར་ནི་དེ་ ར་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ ི་མངོན་ མ་ནི་ ད་ཅིག་མ་
གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

ད་ཅིག་དང་ ལ་ ན་རེ་རེ་བ་དག་ནི་ ་རོལ་མཐོང་བའི་ ོང་བའི་ ལ་ལས་འདས་

པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ ་རོལ་མཐོང་བའི་ ད་ལ་ཡིད་ ི་མངོན་ མ་གཏན་མེད་པར་འ ར་ཏེ། དེ་ ོང་ ེད་ ི་
རང་རིག་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་།

མདོ་མཛད་པས་ཡིད་ ་ི (༢༥༧ན)མངོན་ མ་སངས་ ས་པའི་ བ་འཐའ་ལ་ གས་པ་ཙམ་ ་

མཚན་ ་ ས་ནས་ཁས་ལེན་ཅིང་ ོན་པར་ཡང་མཛད་ན།
ོབ་དཔོན་ནི།

དགེ་ ོང་དག་གམ་མཁས་ མས་ ས
ི །།
བ ེགས་བཅད་བདར་བའི་གསེར་བཞིན་ ། །
ལེགས་པར་བ གས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །
ང་བར་ ་ཡི་ ས་ ིར་མིན། །
ཅེས་ག ངས་པ་དང་ཆེས་འགལ་བའི་ ིར་དང་། མཁས་པའི་ ངས་ ་བ ང་བར་ཡང་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་ ོབ་དཔོན་ མ་ཟེ་ཆེན་པོའ་ ེས་འ ང་དག་གིས་བཞེད་པས། དང་པོར་དབང་མངོན་ ད་ཅིག་མ་
གཅིག་ ེ་ཞིང་། དེའི་ ེས་ ་ཇི་ ིད་དབང་མངོན་ ི་ ན་འ ག་པ་དེ་ ིད་ ་དབང་མངོན་ ད་ཅིག་རེ་དང་། ཡིད་
མངོན་ ད་ཅིག་རེ་ ས་མཉམ་ ་ ེ་ལ།

དེ་ཡང་དབང་མངོན་ ད་ཅིག་དང་པོས་དབང་མངོན་ ད་ཅིག་གཉིས་པ་

དང་། ཡིད་མངོན་ ད་ཅིག་དང་པོ་ ས་མཉམ་ ་བ ེད་ཅིང་། དེ་བཞིན་ ་ཡིད་མངོན་ ད་ཅིག་ ི་མ་ མས་ ང་
རང་རང་གི་ ་ལོགས་དེ་མ་ཐག་པའི་དབང་མངོན་ལས་ ེ་ཡི།

རང་གི་རིགས་འ ་ ་མ་ལས་མི་ ེ་བས་ཡིད་

མངོན་ ན་མེད་པ་ཡིན་ལ། དབང་མངོན་ མས་རང་གི་རིགས་འ ་ ་མ་ལས་ ེ་བས་ ན་དང་བཅས་པའོ། །དེ་
དག་ ང་ཁ་ ིར་བ ་ལ་དོན་རིགས་གཉིས་དང་། ནང་ ་ ོང་བའི་ངོ་བོར་ཐ་དད་མེད་པས་རང་རིག་གཅིག་ཡིན་ལ།
དེ་ ར་ན་མངོན་ མ་འ ོས་ག མ་པ་འདི་ཉིད་འཐད་དོ་ཞེས་འཆད་དོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

ཡིད་མངོན་ ད་ཅིག་དང་པོ་འདི་ལ་དབང་མངོན་ ད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་མེད་པའི་ ་

ེན་ ག་པོ་ཡོད་དམ། འོན་ཏེ་མེད།
དང་པོ་ ར་ན། དེ་གང་ཡིན་པ་བ ོད་དགོས་ན་དེ་ཡང་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ ་(༢༥༧བ)མའི་དེ་མ་
ཐག་ ེན་དང་། དེའི་ག ང་དོན་ ི་ ད་ཅིག་གཉིས་པའི་དམིགས་ ེན་ཙམ་ལས་ ང་བར་བཤད་ ི། དེ་དག་ལས་
མ་གཏོགས་པའི་འདའ་ ་གཞན་ག ང་ལས་མ་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ར་ན། ཡང་ཡིད་མངོན་འདི་དབང་མངོན་ལས་རིགས་ཐ་དད་ ་བཞག་པར་མི་ ས་ཏེ། འདི་དག་ལ་
་ ེན་ ི་ ད་པར་ ང་ཟད་ ང་མེད་པའི་ ིར་དང་། འ ས་ འི་རིགས་འ ་མི་འ ་ཡང་ ་དང་ ེན་ ི་ ད་པར་
ལས་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
ཐ་དད་ ་ཐ་དད་ལས་ཡིན། །ཅེས་དང་།
དེ་དང་དེ་མིན་རང་བཞིན་ཅན། །

དེ་དང་དེ་མིན་དངོས་ ས་བ ེད། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་དབང་མངོན་ ད་ཅིག་མ་དང་པོ་འདི་དབང་མངོན་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་དང་། ཡིད་མངོན་ ད་ཅིག་མ་
དང་པོ་གཉིས་ཀའི་ཉེར་ལེན་ ེད་པ་མི་རིགས་ཏེ།

འ ས་ ་རིགས་མི་འ ་བ་དག་ནི་ཉེར་ལེན་རིགས་མི་འ ་བ་

དག་གིས་ ས་པའི་ ིར་རོ། །
དེའི་ ིར་དབང་མངོན་ ད་ཅིག་དང་པོ་ལས་གཞན་པའི་ཡིད་མངོན་ ད་ཅིག་དང་པོའ་ཉེར་ལེན་བཙལ་དགོས་ན་
དེ་ཡང་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
རང་དོན་ ེས་འ ོའ་དོན་བ ོས་ཅན། །
དབང་ ེས་ ོ་ནི་ ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་འདི་ཙམ་ཞིག་ ར་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་། ཡིད་མངོན་འདི་ནི་དབང་མངོན་ ི་ ལ་ལས་གཞན་འཛན་པར་ཡང་མི་འ ར་ཏེ། དབང་མངོན་ ི་
མ་ མས་ ་ི ག ང་དོན་འབའ་ཞིག་འཛན་པའི་ ིར་དང་།
ཡིད་ནི་ ལ་གཞན་ཉིད་འཛན་ ེད། །
ཅེས་པའི་ག ང་དང་ཡང་འགལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་ ལ་གཅིག་ལ་མངོན་ མ་གཉིས་འ ག་པ་ཡང་དོན་མེད་དེ།
ཇི་ ད་ །
དོན་གཅིག་ཡིན་ན་གཉིས་དོན་མེད། །

ཅེས་ག ངས་པའི་ ར
ི ་རོ། །
(༢༥༨ན)གཞན་ཡང་མིག་གི་དབང་པོ་ག གས་ལ་ ་བ་ལ་མངོན་ ་ ོགས་བཞིན་པ་ན་ག གས་གསལ་བར་ ང་
བའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མིག་གི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་མི་རིགས་པར་འ ར་ཏེ། དེའི་ཚ་ག གས་གསལ་བར་
ང་བའི་ཤེས་པ་འདི་ལ་དབང་ཡིད་གཉིས་ཀ་ལ་བ ེན་པའི་ཤེས་པ་ཆ་མཉམ་ ་གནས་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། དེའི་ཚ་ག གས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་འདི་མིག་ཤེས་ཡིན་ན།

ེད་ ིས་ཡིད་མངོན་ ེད་པར་

མི་འ ར་ཏེ།

དེའི་ཚ་ག གས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་ག གས་མངོན་ ་ ེད་པའི་ཤེས་པ་

མ་དམིགས་པའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར། མིག་གི་དབང་པོ་ག གས་ལ་ ་བ་ལ་མངོན་ ་ ོགས་པའི་ ས་ ི་ག གས་
མངོན་ ་ ེད་པའི་ཤེས་པ་འདི་ཅི། དབང་པོ་ལ་བ ེན་པའམ། འོན་ཏེ་ཡིད་ལ་བ ེན་པའི་མངོན་ མ་ཡིན་ཅེས་ཐེ་
ཚམ་ ་འ ར་ ི། མཐའ་གཅིག་ ་ངེས་པར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
ོན་དེ་དག་ནི་འ ག་པར་མ་མཐོང་ ེ། འདི་ ར།

་བའི་ ད་ཅིག་དང་པོ་འདི་ལ་མེ་ ད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་

མེད་པའི་ ་ ག་པོ་ཡོད་དམ། འོན་ཏེ་མེད།
དང་པོ་ ར་ན། དེ་གང་ཡིན་པ་བ ོད་དགོས་ན་དེ་ཡང་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མེ་ ད་ཅིག་དང་པོ་ཙམ་ལས་ ང་
བར་བཤད་ །ི དེ་དག་ལས་མ་གཏོགས་པའི་འདིའི་ ་གཞན་ག ང་ལས་མ་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །འཁོར་ག མ།
གཉིས་པ་ ར་ན། ཡང་ ་བ་འདི་མེ་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལས་རིགས་ཐ་དད་ ་བཞག་པར་མི་ ས་ཏེ། འདི་
དག་ལ་ ་ ེན་ ི་ ད་པར་ ང་ཟད་ ང་མེད་པའི་ ིར་དང་། འ ས་ ་རིགས་འ ་མི་འ ་ཡང་ ་དང་ ེན་ ི་ ད་
པར་ལས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །འཁོར་ག མ།
གཞན་ཡང་། མེ་ ད་(༢༥༨བ)ཅིག་མ་དང་པོ་འདི་མེ་ ད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་དང་།

་བ་ ད་ཅིག་མ་དང་པོ་

གཉིས་ཀའི་ཉེར་ལེན་ ེད་པ་མི་རིགས་ཏེ། འ ས་ ་རིགས་མི་འ ་བ་དག་ནི་ཉེར་ལེན་རིགས་མི་འ ་བ་དག་གིས་
ས་པའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར། མེ་ ད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལས་གཞན་པའི་ ་བ་ ད་ཅིག་མ་དང་པོའ་ཉེར་ལེན་བཙལ་
དགོས་ན་དེ་ཡང་ ེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འཁོར་ག མ།
གཞན་ཡང་། ཡིད་མངོན་ ིས་ ལ་གཞན་འཛན་པར་ག ངས་པ་ནི། དབང་མངོན་ཙམ་ ིས་ ལ་མི་འཛན་པ་
ལ་དགོངས་ནས་དེ་ ད་ ་ག ངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོགས་ ་མ་ ་བ་པོས།
ར་ ོང་བ་ནི་འཛན་པ་ན། །
ཡིད་ནི་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན། །
མ་མཐོང་འཛན་ན་ལོང་བ་ལ། །
སོགས་པ་ཡིས་ ང་དོན་མཐོང་འ ར། །
ཞེས་ཚད་མ་ ་མའི་ ལ་འཛན་ནམ། དེ་ལས་གཞན་པ་འཛན། དང་པོ་ ར་ན་ཡིད་མངོན་ཚད་མར་མི་འ ར་ལ།
གཉིས་པ་ ར་ན་ལོང་བས་ ང་ག གས་མཐོང་བར་ཐལ་ལོ་ཞེས་ ོད་པའི་ ིར་དང་།
དེའི་ལན་ ོབ་དཔོན་ ིས།

ད་ཅིག་ཉིད་ ིར་འདས་པ་ཡི། །
དོན་མཐོང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཅིང་། །
ཞེས་ཚད་མ་ ་མའི་ ལ་ཡང་མི་འཛན་ལ། དེ་ལས་གཞན་འཛན་པར་ག ངས་ཏེ།
དེ་ ིར་དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས། །
དེ་མ་ཐག་ཅན་ལས་ ང་ཅན། །
ཡིད་ནི་ ལ་གཞན་ཉིད་འཛན་ ེད། །
དེ་ ིར་ལོང་བས་མཐོང་བ་མིན། །
ཅེས་རང་གི་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པའི་ ལ་ལས་གཞན་འཛན་པས་ལོང་བས་
ག གས་མཐོང་བར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།

ལ་གཅིག་ལ་མངོན་ མ་གཉིས་འ ག་པ་གཏན་མེད་

པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ག གས་དང་ ་དང་ ི་ལ་སོགས་པ་ ལ་རེ་རེ་ལའང་མིག་སོགས་དབང་(༢༥༩ན)པོ་གཡས་
གཡོན་གཉིས་ཀ་ལ་བ ེན་པའི་དབང་ཤེས་ ང་དེ་ ེད་འ ག་པ་མཐོང་བའི་ ིར་དང་། མིག་གི་དབང་པོ་གཡས་པ་
ག གས་ ་བ་ལ་མངོན་ ་ ོགས་བཞིན་པ་ན་ག གས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མིག་གི་
དབང་པོ་གཡས་པ་ལ་བ ེན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་མི་རིགས་པར་འ ར་ཏེ།

དེའི་ཚ་ག གས་གསལ་བར་

ང་བའི་ཤེས་པ་འདི་ལ་མིག་དབང་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀ་ལ་བ ེན་པའི་ཤེས་པ་ཆ་མཉམ་ ་གནས་པའི་ ིར་རོ།
།
གལ་ཏེ།

དེའི་ཚ་ག གས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་འདི་མིག་དབང་གཡས་པ་ལ་བ ེན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན།

ེད་ ས
ི ་མིག་དབང་གཡོན་པ་ལ་བ ེན་པའི་ཤེས་པ་ ེད་པར་མི་འ ར་ཏེ། དེའི་ཚ་ག གས་གསལ་བར་ ང་བའི་
ཤེས་པ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ག གས་མངོན་ ་ ེད་པའི་ཤེས་པ་མ་དམིགས་པའི་ ིར་རོ།

།དེའི་ ིར།

མིག་གི་

དབང་པོ་གཡས་པ་ག གས་ལ་བ ་བ་ལ་མངོན་ ་ ོགས་པའི་ ས་ ི་ག གས་མངོན་ ་ ེད་པའི་ཤེས་པ་འདི་ཅི།
མིག་གི་དབང་པོ་གཡས་པ་ལ་བ ེན་པའམ།

འོན་ཏེ་མིག་དབང་གཡོན་པ་ལ་བ ེན་པའི་མངོན་ མ་ཡིན་ཅེས་ཐེ་

ཚམ་ ་འ ར་ ི། མཐའ་གཅིག་ ་ངེས་པར་མི་འ ར་རོ། །ཞེས་བ ོད་ན་འཁོར་ག མ་ ི་ ེང་བ་ལས་གཞན་ཅི་
ཡོད།
ལན་ ལ་མ་ནི།

འདི་ ར་དབང་མངོན་དང་ཡིད་མངོན་གཉིས་ཀ་ལ་ག གས་སོགས་གསལ་བར་ ང་བ་ལ་

ད་པར་མེད་ ང་གསལ་ ང་ ་རགས་ ་ི དབང་གིས་ ་རོལ་མཐོང་བ་ མས་ ིས་འདི་ནི་དབང་པོའ་མངོན་ མ་

མོ། །འདི་ནི་ཡིད་ ་ི མངོན་ མ་མོ་ཞེས་ ་རིས་སོ་སོར་འ ེད་པར་མི་ ས་ལ། འཕགས་པ་ མས་ ིས་སོ་སོར་
མ ེན་ནོ། །
(༢༥༩བ)འདིར་རང་གི་ གས་ནི། ཚད་མ་ ང་རིགས་ ་མཚ་མཐའ་ཡས་ལས། ཡིད་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་
དང་། དེའི་འཁོར་སེམས་ ང་ མས་ལ་ཡིད་ ་ི མངོན་ མ་ནི་དབང་ཤེས་ ི་ ལ་ ི་ ད་ཅིག་གཉིས་པས་ མ་པ་
གཏད་པ་ན། དེ་དང་འ ག་པ་ཟིན་པའི་ ོ་ནས་ཤེས་ལ་ཞེས་ག ངས་པ་ ར་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ ི་དབང་ཤེས་
ས
ི ་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་ ེན་ ས། དེའི་དམིགས་ ེན་ ི་ ན་ ད་ཅིག་མ་ ི་མས་དམིགས་པའི་ ེན་ ས་
ནས་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ ི་ ན་མཐའ་མ་དང་ ས་མཉམ་ ་ཡིད་ ི་མངོན་ མ་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་ ེ་བ་ ེ།
ཡིད་ ལ་ལ་གཏད་པའི་ཚ་ནའོ་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་མཆོག་དང་ མ་ཟེ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀའི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ར་ ོང་བ་ནི་འཛན་པ་ན། །

ཡིད་ནི་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན། །

མ་མཐོང་འཛན་ན་ལོང་བ་ལ། །

སོགས་པ་ཡིས་ ང་དོན་མཐོང་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

་ ེགས་ ་བ་མ་ ག་པ་ན་རེ།

དབང་མངོན་ལས་ ེ་བར་ཁས་ལེན་ན།

སངས་ ས་པ་ ོད་ཡིད་ ི་མངོན་ མ་རང་གི་དེ་མ་ཐག་ ེན་

ཡིད་ ་ི མངོན་ མ་དེ་རང་གི་དེ་མ་ཐག་ ེན་དབང་པོའ་མངོན་ མ་དེས་

ག ང་བས་འཛན་ནམ། འོན་ཏེ་དེས་མ་ག ང་བར་འཛན།
དང་པོ་ ར་ན།

རང་གི་དེ་མ་ཐག་ ེན་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ ིས་ ར་ ོང་ཟིན་པའི་དོན་ནི་འཛན་པའི་ ིར་ན།

ཡིད་ ་ི མངོན་ མ་ནི་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འ ར་ལ།
གཉིས་པ་ ར་ན།

དེས་མ་མཐོང་བའི་དོན་འཛན་ན་ལོང་བ་དང་འོན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིས་ ང་ག གས་ ་ལ་

སོགས་པའི་དོན་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
གཉིས་པ་ལན་ལ།

ོགས་ཟིན་ལ་མི་འ ག་པའི་ ་(༢༦༠ན)མཚན། འ ག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། དེ་ལ་ ོད་པ་

གཉིས་ ས
ི ་མི་གནོད།

ལ་ངེས་པའི་ ་མཚན། ག ང་འཛན་ ས་མཉམ་པ་དགག ས་མི་མཉམ་པ་ལ་གནོད་པ་

མེད་པའོ། །

དང་པོ་ནི།

ད་ཅིག་ཉིད་ ར
ི ་འདས་པ་ཡི། །

དོན་མཐོང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཅིང་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དབང་མངོན་ ི་ག ང་དོན་ནི་དབང་མངོན་ ི་ ་རོལ་ ་ ང་བའི་ ད་ཅིག་མ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ན།
དབང་མངོན་ ི་ ས་ ་འདས་པའི་དོན་ཡིད་མངོན་ ིས་མཐོང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་འ ག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི།

ད་ཅིག་མིན་ན་མཚན་ཉིད་ནི། །

ད་པར་བཅས་པ་བ ོད་ ར་འ ར། །

་བ་བ བ་ཅན་ལས་ལ་ནི། །

ད་པར་ ང་ཟད་མི་ དེ ་པ། །

དབང་པོ་ཅན་ནམ་གཞན་དག་ནི། །

བ་པར་ དེ ་པར་ཇི་ ར་འདོད། །

དངོས་པོ་དེ་ལས་ ེས་པའི་ ོའང་། །

ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་འ ང་བར་འ ར། །
གཞན་ ིས་ ད་པར་ ར་མིན་ན། །
དེ་ལ་བ ོས་པ་འགལ་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དེ་ ད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པས་ ིས་ཡིད་མངོན་ ིས་ ང་ ང་ནས་ ོགས་ན་ ར་ག ང་ཟིན་
འཛན་པའི་ཚད་མར་འ ར་བས། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ནི་ ར་ ོགས་ཟིན་པ་ལ་འ ག་པའི་ ད་པར་དང་བཅས་པ་
བ ོད་པར་ ་བར་འ ར་ཏེ། ཉེར་ལེན་ཚད་མ་ ་མས་འཇལ་བའི་ ་བ་བ བས་ཟིན་པ་ཅན་ ི་ ལ་གཞལ་ ར་
ེད་པའི་ལས་ལ་ནི་ ད་པར་ ང་ཟད་ ང་མི་ ེད་པར་འ ག་པའི་ ིར་དང་།

ལ་ ད་ཅིག་མ་མིན་པར་ ོག་ན་

དབང་པོའ་བདག་ ེན་ཅན་ ི་མངོན་ མ་ ི་མ་ མས་སམ། གཞན་ཡིད་ ི་མངོན་ མ་དག་ནི་གཞལ་ ་ བ་པར་

ེད་པའི་ཚད་མར་ཇི་ ར་འདོད་དེ། འདོད་མི་རིགས་པའི་ ིར་དང་། ག ང་དོན་(༢༦༠བ) ག་པའི་དངོས་པོ་དེ་
ལས་ ེས་པའི་དབང་ ོ་དང་ཡིད་ ོའང་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ ་འ ང་བར་འ ར་བའི་ ིར་དང་།

ེན་གཞན་ ིས་

ད་པར་ ་ ར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ག་པ་ཡིན་ན་ནི་དེ་ ེན་ལ་བ ོས་ནས་འ ས་ ་རིམ་བཞིན་ ་ ེད་པ་འགལ་
བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་གཉིས་ ས
ི ་མི་གནོད་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས། །
དེ་མ་ཐག་ཅན་ལས་ ང་ཅན། །

ཡིད་ནི་ ལ་གཞན་ཉིད་འཛན་ དེ ། །
དེ་ ར
ི ་ལོང་བས་མཐོང་བ་མིན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ཚད་མ་ ་མས་ག ང་བའི་དོན་འཛན་ན་ ོན་དེ་ ་ ་ཡོད་པ་དེའི་ ིར། དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་
པས་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ས་པ་ལས་ ང་བ་ཅན་ ི་ཡིད་ ི་མངོན་ མ་ནི་ཆོས་ཅན།
མངོན་ ི་ ལ་ག ང་དོན་ ་ ས་ནས་འཛན་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

རང་གི་དེ་མ་ཐག་ ེན་དབང་

ལ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ ལ་ཉིད་འཛན་པར་ ེད་པའི་

ིར་རོ། །ག གས་འཛན་ཡིད་ ་ི མངོན་ མ་དེ་ག གས་མཐོང་བའི་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ལས་ ེ་དགོས་པ་དེའི་
ིར། ལོང་བས་ག གས་མཐོང་བར་ཐལ་བའི་ ོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ ལ་ངེས་པའི་ ་མཚན་ནི།

རང་དོན་ ེས་འ ོའ་དོན་ ོས་ཅན། །
དབང་ཤེས་ ོ་ནི་ ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ ར
ི ་འདི་གཞན་འཛན་ན་ཡང་། །

ངེས་པར་འཛན་པར་འདོད་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཡིད་ ་ི མངོན་ མ་དེས་དབང་མངོན་ ི་ ལ་ལས་གཞན་འཛན་ན།
ལ་བའི་དོན་ཡང་འཛན་པར་འ ར་ ི།

ལ་བར་ཆོད་པ་དང་

ལ་ངེས་པར་འཛན་པར་མི་འ ར་ཞེ་ན། རང་གི་ག ང་དོན་ ི་ ེས་ ་

འ ོ་ཞིང་། ག ང་དོན་ལ་བ ོས་པ་ཅན་ ི་དབང་ ེས་ ི་ ོ་བགགས་པ་དེ་ནི་ཡིད་མངོན་ ི་དེ་མ་ཐག་ ་ཡིན་ལ།

དེའི་དོན་ ི་ཡིད་(༢༦༡ན)མངོན་ ེ་བ་ལ་གནོད་མེད་ ་ ས་པ་དེའི་ ིར།

ཡིད་ ི་མངོན་ མ་འདིས་དབང་པོའ་

མངོན་ མ་ ་མའི་ ལ་གཞན་འཛན་ན་ཡང་ ལ་བར་ཆོད་པ་དང་ ལ་བའི་དོན་འཛན་པར་ཐལ་བའི་ ོན་མེད་དེ།
ལ་ངེས་པར་ ན་པ་ཅན་ ི་ ད་ཅིག་གཉིས་པ་འཛན་པར་འདོད་པ་ཡིན་པའི་ ིར།
་པ་ག ང་འཛན་ ས་མཉམ་དགག་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

དེ་དང་ དེ ་ ས་མ ངས་མེད་ཅན། །
རང་ཤེས་ ས་ཅན་དོན་དག་ནི། །
ཇི་ ར་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ཡི། །
ན་ཅིག་ དེ ་པ་ཡིན་ཅེ་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། རང་གི་ ལ་ཅན་ ི་ཤེས་པའི་ ས་ན་ཡོད་པ་ཅན་ ི་ག ང་དོན་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ ར་དབང་པོའ་
ཤེས་པའི་ ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་དེ་དང་འ ས་ ་ ེད་པའི་ ས་མ ངས་པ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་
པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མེད་པ་ ར་ ས་མེད་ ར
ི ་དང་། །
ས
ི ་ ང་ཉེ་བར་མི་ ོར་ ར
ི །།

་ མས་ཐམས་ཅད་ ར་ཡོད་ཡིན། །

དེ་ ར
ི ་རང་ ོ་བཅས་དོན་མིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

འདི་ ར་ག ང་དོན་ཡིན་ན་རང་གི་ ལ་ཅན་ ི་ ོ་དང་ ས་མཉམ་པ་དང་བཅས་པའི་དོན་མིན་

དགོས་ཏེ། ་ མས་ཐམས་ཅད་རང་གི་འ ས་ འི་ ར་ཡོད་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། ར་མེད་པ་ ས་མཉམ་པ་ལ་ ར་
ཕན་འདོགས་པའི་ ས་པ་མེད་པའི་ ིར་དང་། ིས་ ང་བས་ ང་ཕན་པ་ཉེ་བར་མི་ ོར་བའི་ ིར་རོ། །
ག་པ་ ས་མི་མཉམ་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་ནི།

ས་ཐ་དད་པས་ཇི་ ར་འཛན། །

ཅེ་ན།
ཞེས་ ོས་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། འོ་ན་ ལ་ ལ་ཅན་ ས་ཐ་དད་པས་ཇི་ ར་ག ང་ ་དང་འཛན་ ེད་ ་འཐད་ཅེ་
ན།
བཤད་པ།

རིགས་པ་ཤེས་པ་ཡིས། །

ཤེས་པའི་ མ་པ་འཇོག་ ས་པའི། །

་ཉིད་ལ་ནི་ག ང་(༢༦༡བ)བར་ཤེས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ག ང་འཛན་ ་འཇོག་པ་ལ་ ས་མཉམ་མི་དགོས་ཏེ། རིགས་པ་ཤེས་པའི་མཁས་པ་ཡིས་རང་འཛན་
ཤེས་པའི་ མ་པ་འཇོག་ ས་པའི་ ་ཉིད་ལ་ནི་ག ང་བར་ཤེས་པའི་ ིར་རོ། །
འོ་ན་ མ་ཤེས་ ་ི ་ཐམས་ཅད་ ལ་ ་འཇོག་གམ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་ ་མ་ཉིད་ཡོད་ན་ཡང་། །

འ ས་ ་ ེས་ དེ ་ ེ་བ་གང་། །
དེ་ནི་དེ་ཡིས་ངོ་བོ་དེ། །

བཞག་དང་ག ང་ཞེས་བ ོད་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། མ་ཤེས་ལ་ ་ ་མ་ཉིད་ཡོད་ན་ཡང་འ ས་ ་ མ་ཤེས་ ་གང་གི་ མ་པའི་ ེས་ ་ ེད་ཅིང་།

ེ་

བའི་ མ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། མ་པ་གཏོད་མི་ ས་པའི་ ་ མས་ནི་ ོད་ ི་ ལ་མ་ཡིན་ཏེ། ག ང་
དོན་དེ་ཡིས་ ོད་ ་ི མ་པའི་ངོ་བོ་དེ་བཞག་པ་དང་གཏད་པའི་ ་མཚན་ ིས་ག ང་ ལ་ཡིན་ཅེས་བ ོད་པ་ཡིན་
པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ།

་བ་དང་། འ ེལ་པ་གཉིས་

ལས།
དང་པོ་ནི། དབང་ཤེས། ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།

་ ེགས་ ་བ་མ་ ག་པ་ན་རེ། སངས་ ས་པ་ ོད་ ིས་

ཡིད་མངོན་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་ ར་ན། དེའི་ ་ ེན་ནི་གང་།

ེ་བའི་ ལ་ཇི་ ར་ཞེ་ན། འདི་ ར་དབང་པོའ་

མ་པར་ཤེས་པ་ ་མས་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ས་པ་ལས་ ང་ཞིང་།

དབང་ཤེས་དེའི་ག ང་དོན་ ི་ ི་

ལོགས་དེ་མ་ཐག་པའི་དོན་ག ང་བའི་ ལ་ ་ ས་ནས་འཛན་པར་ ེད་པའི་ཡིད་ ང་དོན་གསལ་བར་ ང་བའི་
ིར། ོག་པ་མེད་པ་འབའ་ཞིག་གོ། ། ང་གི་ ས་ནི་མངོན་ མ་ ་བ ་བའོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ལ།

་ ེན་ ི་ ོ་ནས་ཡིད་མངོན་ ི་ངོ་བོ་བཤད། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་། དོན་བ ་བའོ། །

(༢༦༢ན)
དང་པོ་ནི། མངོན་ མ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།

་དང་ ེན་དེ་དག་ལས་ ང་བའི་ཡིད་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་

ནི་ ེན་ག མ་ཚང་བའི་དབང་ཤེས་མངོན་ མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ ་འདིར་ཡང་མངོན་ མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བར་
ར་རོ། །
་ ེན་ ་ ན་ ལ་ཇི་ ར་ཞེ་ན། ག གས་འཛན་པའི་དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པ་རང་གི་ག ང་བའི་ ལ་ ི་
ི་ལོགས་དེ་མ་ཐག་པར་ ང་བའི་ག གས་ ་ི ད་ཅིག་ ི་མ་ ན་ཅིག་ ེད་པ་ཅན་ ི་ ེན་ ་ཡོད་ཅིང་།

དབང་

པོའ་ མ་པར་ཤེས་པས་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་པ་ ས་པའི་ ེན་ ིས་བ ེད་པའི་ཡིད་ ང་ཆོས་ཅན། མངོན་ མ་
ཡིན་ནོ།

།ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ག གས་ལ་ ོག་པ་ ལ་ཞིང་མ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།

ག གས་སོགས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཡིད་ ་ི མ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་ན།

།གལ་ཏེ།

མིག་སོགས་དབང་པོ་མེད་པར་ཡང་

ག གས་སོགས་མཐོང་བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། གང་གི་ ིར། ཡིད་ ི་མངོན་ མ་ཡིན་ན། རང་གི་ཉེར་ལེན་དབང་མངོན་
ལས་ ེ་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ ་ི ིར། མིག་སོགས་དབང་པོ་མེད་པར་ག གས་སོགས་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཅིང་། རང་དང་
ན་ཅིག་པའི་དབང་མངོན་ ི་ ལ་ལས་གཞན་པ་ཉིད་ ང་འཛན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ག ང་འཛན་ ས་མཉམ་པའི་ ོད་པ་ ང་། ོགས་ཟིན་ལ་འ ག་པའི་ ོད་པ་
ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། རང་གི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། གཞན་དག་ན་རེ། རང་གི་ ལ་ཅན་ཡིད་ ་ི ཤེས་པའི་ ས་ན་
ཡོད་པའི་ ིར་དང་། དེ་མ་ཐག་ ེན་དབང་ཤེས་ནི་དེའི་ ་ལོགས་ ་ ང་བའི་ ིར་ན། ཡིད་མངོན་(༢༦༢བ) ི་
ག ང་ ལ་དེ་ནི་ཡིད་མངོན་ ི་ ་དབང་པོའ་ཤེས་ ་དེ་དང་ ེད་པའི་ ས་མ ངས་པ་མ་ཡིན་ནོ།

།དབང་ཤེས་

དང་ ་ ི་ཐ་དད་པའི་ ིར། ཡིད་མངོན་ ི་ག ང་དོན་དེ་ནི་དབང་ཤེས་དང་ ན་ཅིག་ ་ཡིད་མངོན་ ི་ ེན་ ེད་པ་
མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་ལན་ནི། མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ཡིད་མངོན་ ི་ག ང་དོན་ཆོས་ཅན། ཡིད་མངོན་ ི་དེ་
མ་ཐག་ ེན་ ་ ར་པའི་དབང་མངོན་དང་ ས་མི་མ ངས་པའི་ ་མཚན་ ིས་དབང་ཤེས་དང་ ན་ཅིག་ ་ཡིད་
མངོན་ ི་ ེན་མི་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་དང་དབང་ཤེས་གཉིས་ཀ་ཡང་ ས་མ ངས་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཡིད་མངོན་དང་ ན་ཅིག་ ་གནས་པ་ཡིན་ན་ཡིད་མངོན་བ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པས་
བ་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་མངོན་ ི་ ་རོལ་ ་མེད་ན་ཡིད་མངོན་བ ེད་པའི་ ས་པ་མེད་པས་ བ་པའི་ ིར་དང་། ས་
པ་ཡོད་པའི་ ས་ ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ན་ཡང་འ ས་ ་ ོགས་ཟིན་པས་ཕན་པ་ཉེ་བར་ ོར་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ།
།དེས་ན་ཡིད་ ་ི ཤེས་པའི་ ར་ ར་པའི་ག ང་ ལ་ནི་ཡིད་ ་ི ཤེས་པ་དང་ ན་ཅིག་ ་འ ང་བར་འགལ་ལོ། །
གལ་ཏེ།
ནམ།

ལག་པ་དང་ ་ ་ར་བཞིན་ ་ག ང་བར་ ་བ་དང་འཛན་པར་ ེད་པ་ ས་མཉམ་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ས་ ་ ི་ཐ་དད་པ་ལ་ནི་ཇི་ ར་ན་ག ང་བ་དང་འཛན་པར་ ང་ ེ། ག ང་བའི་ ས་ན་འཛན་པ་མེད་ལ།

འཛན་པའི་ ས་ན་ཡང་ག ང་བ་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ། ཤེས་པ་གང་ལ་ ལ་ ི་ མ་པ་ནི་གཏོད་ཅིང་འཇོག་པར་ ས་པའི་ འི་དངོས་པོ་ཉིད་ལ་ག ང་བར་
འཐད་པའམ་རིགས་པ་ཤེས་པས་རིག་པའི་ ིར་ཏེ། རིགས་པའི་ ེས་ ་འ ང་བའི་ ིར་རོ། །(༢༦༣ན)
དེས་ན་རང་གི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ ་ཉིད་ལ་ག ང་བར་བ ོད་པ་ཡིན་ ི།

མ་པ་དང་ གས་ མ་བཞིན་ ་

ག ང་བ་དང་འཛན་པ་ ས་མཉམ་ ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ནི་ཚག་ལེ ར་ ས་པས་མ་བ ང་བའི་དོན་
བ ོད་པའི་ ིར་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པའོ། །
གཉིས་པ་ ོགས་ཟིན་ལ་འ ག་པའི་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ། བ བ་ ་དང་ བ་ ེད་མི་འཐད་པར་
ཐལ་བ། ་ ག་པ་ལས་ ེ་བར་མི་འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཡིད་ ་ི མངོན་ མ་འདི་ཚད་མ་ ་མའི་ ལ་འཛན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་ནི་ ར་མ་ ོགས་པའི་
དོན་ ི་ ལ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་ ་ག ང་ཟིན་པ་འཛན་ན་ ན་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་ཧ་
ཅང་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ།

ཡིད་ ་ི མ་པར་ཤེས་པ་ནི་མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ ལ་ལ་ ོགས་ཟིན་པའི་ ལ་ཅན་ཡིན་ ང་

ཚད་མ་ཡིན་པས་ ན་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་བས་བ ེད་པའི་ ན་པའི་
འ ་ ེད་མ་ཉམས་པའི་ག ང་བ་འཛན་པ་ནི་ ན་པ་ལས་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་བ བ་ ་དང་ བ་ ེད་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ནི།

་བ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།

ན་པ་དང་འ ་

བར་ ོགས་ཟིན་ལ་འ ག་ན་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་ ་མས་ ོགས་པའི་ ་བ་ ོགས་པའི་ལས་གང་ཡིན་

པ་དེ་ལ་བ བ་པར་ ་བའི་ ད་པར་ ་ ེད་པ་མ་ཡིན་པ་ བ་ཟིན་པ་ཞིག་ བ་པར་ དེ ་པ་ཡིན་ཅེས་ ་བ་ཡང་
བ་པར་ ེད་པའི་ ལ་ལས་འདས་ཤིང་ ངས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།

།དེ་ ར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་ བ་ ེད་ ་མི་

འཐད་པའི་ ིར། ག ང་བ་འཛན་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ ་(༢༦༣བ) ག་པ་ལས་ ེ་བ་མི་འཐད་པ་ནི། གལ་ཏེ། དོན་ མས་ ག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། དབང་
པོའ་ཤེས་པ་ ་མས་ག ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡིད་ ི་ཤེས་པས་ ང་འཛན་པའི་ ིར། ཡིད་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་
ན། དོན་དེ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། དོན་དེ་ཉིད་ ར་ ར་པ་ཅན་ ི་དབང་པོ་དང་ཡིད་ ་ི ོ་ མས་རིམ་ ས
ི ་
འ ང་བ་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

་ ི་ ད་པར་མེད་པའི་ག ང་དོན་ ག་པ་ལས་ ང་བའི་ ིར་

རོ། །
གལ་ཏེ།

ན་ཅིག་ ེད་པའི་ ེན་ལ་བ ོས་ནས་འ ས་ ་རིམ་ ིས་བ ེད་དོ་ཞེ་ན།

ན་ཅིག་ ེད་ ེན་གཞན་

ིས་ ད་པར་ ་ ར་མེད་པའི་དོན་ ོགས་པ་ མས་ནི་འ ས་ ་བ ེད་པ་གཞན་ལ་བ ོས་པ་མི་འཐད་པའི་ ིར་
དང་། གཞན་ལ་མི་བ ོས་ན་ཡང་འ ས་ ་རིམ་ ིས་ ེ་བར་མི་འཐད་པའི་ ིར་རོ། ། ེན་གཞན་ ིས་ ད་པར་ ་
་བར་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་ཡིད་མངོན་ཆོས་ཅན། རང་ ་དབང་ཤེས་ ི་ ས་ན་འགགས་ནས་མེད་པ་ནི་ག ང་དོན་ ་འཛན་པ་མ་
ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། རང་ ་དབང་ཤེས་ ་ི ག ང་དོན་ མས་ ད་ཅིག་མ་ཉིད་ ས
ི ་དབང་ཤེས་ ་ི ས་ ་
འདས་ཟིན་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་སོགས་ཏེ། དབང་ཤེས་ ་ི ག ང་དོན་ནི་དབང་ཤེས་ ི་ ས་ན་འདས་
པ་དེའི་ ིར་དང་།

ེན་ ི་ ད་པར་དབང་ཤེས་ ས
ི ་བ ེད་པའི་ ིར་ན་དབང་ཤེས་ ་ི ག ང་དོན་ལས་གཞན་པ་

ཉིད་ཡིད་མངོན་ ིས་ ོགས་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་རིགས་ཐིགས་ ིས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ། དམིགས་པའི་ ད་པར།
མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་ ད་པར་རོ། །
དང་པོ་ནི།

དབང་ཤེས་རང་གི་བདག་ཉིད་ ས
ི ་དམིགས་པའི་ ལ་དེའི་ ི་ (༢༦༤ན)ལོགས་དེ་མ་ཐག་ ་ ང་

བའི་དོན་ནི་དབང་ཤེས་དང་ ན་ཅིག་ ་ཡིད་མངོན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་ ེད་པས་ན་དམིགས་པའི་ ད་པར་རོ། །
གཉིས་པ་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་ ད་པར་ནི། མ ངས་པའི། ཞེས་པ་ ེ། ཤེས་པར་མ ངས་པའི་འ ས་ ་
ཞིག་རིགས་མ ན་ ི་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་བར་མ་ཆོད་པར་དེ་མ་ཐག་ ་བ ེད་པའི་ཡིད་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་
མངོན་ མ་ ་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །

དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ།

དབང་མངོན་ ིས་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ས།

དམིགས་ ེན་ ས་ནས་ཡིད་མངོན་ ེ་བས།

དེ་དང་ ས་མཉམ་པའི་དོན་ ིས་

ག ང་ཟིན་འཛན་པ་དང་ལོང་བ་ལ་སོགས་པས་དོན་གསལ་བར་

མཐོང་བའི་ ོན་ལས་ ོལ་བ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་བཤད་པ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་དགོད། དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་
འ ེལ་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།
ཆགས་ལ་སོགས། །
རང་རིག་ ོག་པ་མེད་པ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་ ང་དང་། གཏི་ ག་དང་། བདེ་བ་དང་། ག་བ ལ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་ ་ ོང་བའི་རང་
རིག་པ་ནི་དབང་པོ་ག གས་ཅན་པ་ལ་མི་བ ོས་ཤིང་གསལ་བར་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ མ་པས་འ ག་པའི་ ིར་
ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ ིར་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལ།

ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་

པར་ ེ་ ེ་བཤད་པ། བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ིས་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་
རིགས་ཐིགས་ ས
ི ་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་(༢༦༤བ)པོ་ནི། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཉམས་ ་ ོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་
རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ཡིན་ལ།

འདི་ལ་ཡང་མངོན་ མ་ ིའི་མཚན་ཉིད་ ེས་ ་ གས་པའི་ ིར་མངོན་ མ་

ཡིན་ནོ། །
ཅིའི་ ིར། འདི་ ོག་པ་དང་ ལ་བ་ཡིན་ཅེ་ན། འདིའི་ ལ་ནི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ ོད་ ེད་ ི་ ་ མས་
ས
ི ་བ ་ ་བར་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ།

།བ ོད་པ་དང་མ་འ ེས་པའི་དོན་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ ོག་པ་དང་

ལ་བ་ཡིན་ཏེ། བ ོད་ ་དང་ ོད་ ེད་བ ེ་བར་ ེད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ ན་པའི་ ིར་རོ། །
ཅིའི་ ིར། ཤེས་པ་དག་ལ་བ ་ ་བར་མི་ ས་ཤེ་ན། བཤད་པ། ཤེས་པ་ ེས་པ་དག་ལ་བ ་འགོད་དམ། འོན་
ཏེ་མ་ ེས་པ་དག་ལ་བ ་འགོད།

དང་པོ་ ར་ན།

ིར་བ ་འགོད་པའི་ ལ་ནི་ཡིན་ཏེ། དང་པོར་བ ་གོ་ འི་ ལ་དེ་མཐོང་བ་ན་དེའི་མིང་ ་ ་

བར་འོས་པའི་ ོད་ ེད་ ་ི ་བཟོ་བར་ ེད་ལ།

དེའི་ ེས་ ་འདིའི་མིང་འདི་ཞེས་མིང་དང་མིང་ཅན་ ་འ ེལ་བར་

ེད་པའི་བ ་ ོར་བ་ཡིན་ན། འདིར་ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མ་ནི་རང་མཐོང་བའི་ ས་ ་བཟོས་པའི་མིང་ ོ་ ལ་ ་ བ་
ནས་རང་གི་མིང་ ་བ ་ ོར་བའི་ཚ་འགགས་ཟིན་པས་བ འི་ ལ་ ་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ། །
ཅི་ ེ།

་མའི་རིགས་ ན་ ་ ར་ཅིང་། དེའི་ཚ་ ེས་པའི་ཤེས་པ་ལ་བ ་ ོར་བས་ཤེས་པ་ལ་བ ་མི་ ས་

པའི་ཉེས་པ་མེད་ཅེ་ན།

ལ་གཞན་ལ་བཟོས་པའི་བ ་གཞན་ལ་ ོར་བར་མི་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན།

ོ་ ིར་བ་ལ་

བཟོས་པའི་བ ་ ོག་ཤལ་ལ་ ོར་བར་མི་ ེད་པ་བཞིན་ནོ། །
གལ་ཏེ།

ཡང་དེ་དག་ནི་རིགས་མི་མ ན་པའི་ ིར་གཅིག་གི་བ ་གཅིག་ལ་མི་ ོར་ཡང་ཤེས་པ་ ་ ི་

(༢༦༥ན)ནི་རིགས་འ ་བའི་ ིར།

་མའི་བ ་ ི་མ་ལ་འགོད་པ་མི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཅི་ ར་བཟོས་པའི་བ ་འདི་

་མའི་རིགས་ལ་བཟོས་པའམ། འོན་ཏེ་ ས་ལ་བཟོས་པ་ཡིན།
དང་པོ་ ར་ན། ི་ལ་བཟོས་པའི་བ ་རང་མཚན་ལ་ ོར་བར་མི་རིགས་ཏེ། དེ་དག་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པའི་ ིར་
དང་། བ ་ ིའི་ ལ་ཅན་ ་འ ར་ ི། རང་མཚན་ལ་ ོར་བར་ཡང་མི་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ར་ན། ཡང་ཤེས་པ་ ་ ི་ ས་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར།

་མའི་ ས་ལ་བཟོས་པའི་མིང་ ི་མའི་ ས་

ལ་ ོར་བར་མི་འ ར་རོ། །
གལ་ཏེ། ས་གཞན་ཡིན་ ང་ ་མའི་ ས་ལ་ ི་མའི་ ས་ ་ཞེན་ནས་ ོར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་ན།

ོ་བཏགས་

ལ་བ ་ ོར་བར་འ ར་ ི། ས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ་ ི་གཅིག་ ་ཞེན་པ་ནི་ ོག་པས་ ོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་
ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ར་མ་ ེས་པའི་ཤེས་པ་ལ་བ ་ ོར་ཞེ་ན། གང་ཞིག་ ོའ་ ལ་ ་ཉེ་བར་མ་ ར་པ་དེ་ལ་ནི་འགའ་
ཡང་དེའི་མིང་གིས་བ ་བཟོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མོ་གཤམ་ འི་མིང་བཞིན་མ་ ེས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་ད་ ་
ོའ་ ལ་ ་ཉེ་བར་ ར་པ་མ་ཡིན་ནོ།

།ཅི་ ེ་ད་ ་མ་འོངས་པའི་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ ོ་ལ་མི་ ང་ཡང་དེའི་ མ་པ་

འབའ་ཞིག་ལ་ ོ་བཏགས་ནས་བ ་བཟོས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་ན་ནི་ ོ་བཏགས་ལ་བ ་ ོར་བར་འ ར་ ི། རང་
མཚན་ལ་བ ་ ོར་ཞེས་གང་ ས་པ་དེ་ཉམས་སོ།

།དེའི་ ིར་ཆགས་སོགས་ཉམས་ ་ ོང་བ་ ོག་པ་དང་ ལ་

བར་ བ་ལ། ཤེས་པ་རང་གི་ ན་མོང་མིན་པའི་ངོ་བོ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ ོང་བའི་ ིར་མ་འ ལ་པ་ཡིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། ཆགས་སོགས་འདི་ཤེས་པའི་རིག་(༢༦༥བ) ེད་ཡོད་མོད། དེ་ ར་ན་ཡང་ཤེས་པ་རང་ཉིད་ ས
ི ་རིག་
གོ་ཞེས་ ་བ་འདི་གང་ལས་ཤེས་ཤེ་ན།

འདི་ ར་ ོན་མེ་ལ་ནི་རང་གིས་རང་གསལ་བའི་ ་བ་དང་ ན་པ་ཡང་

ཡིན་ཏེ།

དེ་ ར་མ་ཡིན་ན་ མ་ག གས་ལ་སོགས་པ་རང་ཤེས་པའི་ ལ་ ་གསལ་བ་གསལ་ ེད་གཞན་ལ་

བ ོས་པ་བཞིན་ ་མར་མེ་ཡང་རང་གསལ་བ་གསལ་ ེད་གཞན་ལ་བ ོས་པར་འ ར་དགོས་པ་ལས་དེ་ ར་ཡང་
མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར།
གསལ་བའོ། །དེའི་ ིར།

ོན་མེ་ལ་ནི་ ་བ་གཉིས་དམིགས་ཏེ། ག གས་གཞན་གསལ་བ་དང་རང་

ོན་མེ་གཅིག་པོ་འདི་ཉིད་ག གས་གསལ་ ེད་དང་། རང་གིས་གསལ་ ེད་གཉིས་ ་

རིག་པ་བཞིན་ ་ཤེས་པ་ ན་ལ་ཡང་རང་རིག་པ་དང་ ལ་རིག་པའི་ ་བ་གཉིས་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ།

འདི་ ར་

ཤེས་པ་ ལ་རིག་པའི་ ་བ་དང་ ན་པ་ལ་ནི་འགའ་ཡང་ ོད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར། འདི་ ར་རིག་པའི་
་བ་དང་ ན་པའི་འཐད་པ་ ང་ཟད་ཅིག་བ ོད་པར་ འོ།

།དེ་ཡང་ ོ་སོགས་གསལ་བར་ ང་བའི་དབང་ཤེས་

འདི་རང་རིག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་རིག་པ་མི་འཐད་པས། རིག་ ེད་མེད་པའི་ ིར།

ེས་ འི་

ད་ལ་ཁོ་བོས་ ོ་སོགས་མཐོང་ངོ་ཞེས་ ན་པ་མེད་པར་འ ར་རོ། ། ན་པ་ནི་ ོང་བའི་ ེས་ ་འ ང་བའི་ ིར་རོ།
།དེ་ཡང་གང་ལས་ཤེ་ན། ར་ཉམས་ ་མ་ ོང་བའི་དོན་འགའ་ཡང་ ིས་ ན་པ་མ་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ།

ོ་འཛན་རང་ལས་ ས་གཞན་ ི་ཤེས་པས་རིག་པས་ ོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། རང་དང་ ས་མཉམ་པའི་

ཤེས་པས་རིག་གམ། འོན་ཏེ་ ིས་འ ང་གིས་རིག་པ་གང་ཡིན། དང་པོ་ ར་ན།

ེས་(༢༦༦ན) ་ལ་ ོ་སོགས་

གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ ོ་འཛན་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་ནང་འདིར་དམིགས་
པར་རིགས་ན། དེ་ ར་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།

ོན་པོ་མཐོང་བའི་ཚ་ ོན་པོ་ལས་གཞན་པའི་ག ང་བའི་ མ་པ་དང་།

ོན་པོ་འཛན་པ་ལས་གཞན་པའི་འཛན་པའི་ མ་པ་མ་དམིགས་པའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
འདི་ ར་ ོན་པོ་ལ་སོགས་ །ི །
མ་གཅིག་ཉིད་དམ་ ོང་བ་གཅིག །
ོགས་ ་ི ོན་པོར་ ང་བ་ནི། །
ོང་བ་ ོང་བ་གཞན་མ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
གཞན་ཡང་ ོ་འཛན་རང་དང་ ས་མཉམ་པའི་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ ོང་ན།
ིས་ ོང་བར་མ ངས་ཤིང་།

དེ་ཡང་རང་དང་ ས་མཉམ་གཞན་

དེ་ཡང་རང་དང་ ས་མཉམ་གཞན་ ིས་ ོང་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ ག་པ་མེད་

པར་འ ར་བའི་ ིར། མཐར་ཉམས་ ་མ་ ོང་བར་འ ར་རོ། །

ོགས་གཉིས་པ་ ར་ ིས་འ ང་གི་ཤེས་པས་ ོང་ན།

ོ་འཛན་ ོང་ ེད་ ི་ཤེས་པ་ ི་མ་དེ་རང་གིས་ ོང་

ངམ། འོན་ཏེ་ ིས་འ ང་གི་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ ོང་།
དང་པོ་ ར་ན། ོ་འཛན་ ང་རང་གིས་ ོང་བར་འ ར་ཏེ། ོང་ ེད་ ི་མ་དང་ཤེས་པར་མ ངས་པའི་ ིར།
ཅི་ ེ།
ིར།

ོང་ ེད་དེ་ཡང་ ིས་འ ང་གི་ཤེས་པས་ ོང་ན།

ོ་འཛན་ནམ་ཡང་ ན་པར་མི་འ ར་ཏེ།

ོང་ ེད་ ི་མཐའ་ ག་མེད་ ་བ ད་དགོས་པའི་

ོ་འཛན་ ན་པ་ནི་དེ་ ོང་བ་ ན་པ་ལ་བ ོས་ཤིང་། དེ་ཡང་ ོང་

ེད་གཞན་ ན་པ་ལས་བ ོས་པ་སོགས་ ག་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ན། ན་པ་ཡོད་པའི་ གས་ ས
ི ་ཤེས་པ་ ོང་ ེད་ཙམ་ཡོད་པར་ བ་ལ། ཤེས་པ་གཞན་ ི་ ོང་བ་མི་
འཐད་པའི་ ིར། རང་ཉིད་ ོང་བའི་ ་བ་དང་ ན་(༢༦༦བ)པར་ བ་བོ། །
དེ་ཉིད་ ་ི ིར།

ཤེས་པ་ ན་ལ་རང་ ོང་བ་དང་ ལ་རིག་པའི་ ་བ་གཉིས་དང་ ན་ ང་ ལ་དེ་དག་རིག་

པར་ ེད་པའི་ ེད་པ་པོ་དོན་གཞན་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ ི། འོན་ ང་ཤེས་པ་གཅིག་ ་འདི་ཉིད་ལ་རང་ ོང་
བར་ ེད་པའི་ཆ་དང་།

ལ་རིག་པར་ ེད་པའི་ཆ་གཉིས་ ་ ེ་ནས། དང་པོ་ལ་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ཞེས་

བ ོད་ལ། དེ་ལ་ནི་ད ེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད། ོག་བཅས་དང་ ོག་མེད་ལ་སོགས་པའི་
ཤེས་པ་ ན་ ོང་བའི་ངོ་བོར་ཐ་དད་མེད་པའི་ ིར་དང་། དེ་ཙམ་ལ་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ ་བཞག་པའི་ ིར།
ཇི་ ད་ ་ ན་ལས།
ས་ཤེས་བེམ་པོའ་རང་བཞིན་ལས། །
བ ོག་པ་རབ་ ་ ེ་བ་གང་། །
བེམ་མིན་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ། །
དེ་འདིའི་བདག་ཉིད་རིག་པར་བ ོད། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
ི་མ་ ལ་གཞན་རིག་པར་ ེད་པའི་ཆ་དེ་ལ་ནི་ཐ་དད་དེ། ཤེས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ ལ་གསལ་བར་རིག་པ་དང་། ཁ་
ཅིག་གིས་མི་གསལ་བར་རིག་པ་ལ་སོགས་པས་མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་དཔག་པ་ལ་སོགས་པའི་ད ེ་བ་ ་མར་
འ ར་རོ། །དེའི་ ིར། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ེང་གི་གསལ་རིག་གི་ཆ་དེ་ལ་འཛན་པའི་ མ་པ་དང་། རང་རིག་
པའི་ངོ་བོར་ ར་པའི་ཤེས་པ་དང་། རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་མིང་གི་ མ་ད ེ་ ་ཚགས་ ་
འ ར་རོ། །

འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་རིག་པ་མི་འཐད་དེ། རིག་ ་རིག་ ེད་གཉིས་མེད་པའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ། གཉིས་
མེད་ ང་རིག་ན་ ངས་ཅན་ ིས་རང་ ེ་འདོད་པ་དང་མ ངས་སོ་ཞེ་ན། མི་མ ངས་ཏེ། རང་ བ་པ་ལ་ ེད་ ེད་
མི་དགོས་(༢༦༧ན)ཤིང་། མ་ བ་པ་ ེད་ ེད་ ་འགལ་ལ།

བ་པས་མ་ བ་པ་བ ེད་ན་གཞན་ ེ་ཡིན་པས་མི་

འཐད་དོ། །
འོ་ན་འདིར་ཡང་རིག་པ་རིག་ ར་འགལ་ཞིང་། མ་རིག་པ་རིག་ ེད་ ་མི་འཐད་ལ། རིག་པས་མ་རིག་པ་རིག་
ན་རང་རིག་ ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། རིག་པ་རིག་ ར་མི་འགལ་ཏེ། རིག་པ་འདིས་གཞན་སེམས་ཤེས་པ་ན་རང་ཉིད་
ཤེས་ལ་རིག་དགོས་པ་དང་།

མ་མ ེན་ཡེ་ཤེས་སོ་སོ་རང་རིག་ཡིན་པའི་ ིར་དེས་ན་ག་ལ་མ ངས། བདེ་བ་

སོགས་བེམ་པོར་འདོད་པ་འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་ནི་ག ང་ལས་གསལ་བས་མ་ ིས་སོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ། རང་རིག་ ོག་ ལ་ ་བ བ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

བདེ་སོགས་བདག་ཉིད་གཞན་མི་བ ེན། །
བ ་ དེ ་པར་ནི་ ས་མ་ཡིན། །
དེ་ ར
ི ་དེ་དག་རང་རིག་ནི། །

བ ོད་དང་ ེས་འ ེལ་ཅན་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། བདེ་སོགས་དེ་དག་ཉམས་ ་ ོང་བའི་རང་རིག་ནི་ཆོས་ཅན། བ ོད་པ་དང་ ེས་ ་འ ེལ་པ་ཅན་ ི་
ོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར། བ ་ ས་ ་ི བདེ་སོགས་ ི་བདག་ཉིད་གཞན་ཐ་ ད་ ི་ ས་ ་ ེས་འ ོ་ ེད་པ་
ལ་མི་བ ེན་པས་ ོད་ ་ི ོང་ ་བདེ་སོགས་ལ་བ ་ ེད་པར་ནི་ ས་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར།
གཉིས་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། བདེ་སོགས་ནང་གི་བེམ་པོར་འདོད་པ་མི་འཐད། བདེ་སོགས་ ིའི་བེམ་པོར་འདོད་
པ་མི་འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི།

གཞན་ཡང་རིག་ དེ ་མིན་དེ་དག །
རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ ར་རིག །

དོན་གཅིག་ལ་བ ེན་ མ་ཤེས་ ི། །
རིག་ ་ཡིན་ཅེས་འགའ་ཞིག་ཟེར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། བདེ་སོགས་(༢༦༧བ)དེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ ར་རིག་ ེ།

ལ་གཞན་ཡང་རིག་པར་

ེད་པ་མིན་པའི་བེམ་པོ་ཡིན་པའི་ ིར། འོན་ ང་བདག་དང་དོན་གཅིག་ལ་འ ་བ་བ ེན་པའི་ མ་ཤེས་ ིས་རིག་
ར་ ར་པའི་བེམ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ེ་ ག་པ་འགའ་ཞིག་ཟེར་རོ། །
གཉིས་པ་ལན་ལ། བདེ་སོགས་ཤེས་པར་བ བ། ཡང་དག་པར་རང་རིག་ ་བ བ། ཐ་ ད་ ་གཞན་རིག་པར་
ཡང་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དེ་དང་དེ་མིན་རང་བཞིན་ཅན། །

དེ་དང་དེ་མིན་དངོས་ ས་བ ེད། །

མ་ཤེས་ ་ལས་གཞན་མིན་ ེས། །

བདེ་སོགས་དེ་ཅིས་ཤེས་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཅི་རིག་ནས་ཤེས་པ་དེ་དང་དེ་མིན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ ི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། ཤེས་པ་དེ་
མིན་པའི་དངོས་ ས་བ ེད་པས་ བ་ལ། དེས་ན་དབང་ཤེས་འཁོར་ ི་བདེ་སོགས་དེ་ཆོས་ཅན། ་མཚན་ཅིས་ནི་
ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་གཙ་བོ་ མ་པར་ཤེས་པའི་ ་ལས་གཞན་མིན་པ་ལས་ཤེས་པར་ ེས་པའི་ ིར།
གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དོན་བཅས་དབང་པོ་ ང་བ་དང་། །

བདག་ཉིད་ཇི་ འི་སེམས་ཡོད་ན། །
བདེ་བ་ལ་སོགས་ ེ་བར་མཐོང་། །

ཡིད་ ང་དེ་དང་མ ངས་པ་ཡིན། །

དེ་དག་ཡོད་དང་མེད་པ་ལ། །

འགའ་ལ་བདེ་ལ་སོགས་དང་ ོ། །
ེ་དང་མི་ ེ་མཐོང་དེའི་ ར
ི །།

དེ་ལས་དེ་ ེ་གཞན་ལས་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དབང་ཤེས་འཁོར་ ི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི། རང་གི་གཙ་བོ་ མ་པར་ཤེས་པ་དང་ ད་གཅིག་ལས་
ེས་པ་ཡིན་ཏེ།

ག ང་དོན་དང་བཅས་པའི་བདག་ ེན་དབང་པོ་ ང་བ་དང་བདག་ཉིད་ཇི་ འི་སེམས་དེ་མ་ཐག་

ེན་ཡོད་ན་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ ེ་བར་མཐོང་བའི་ ིར།

བ་ ེ། གཙ་བོ་(༢༦༨ན)ཡིད་ ་ི མ་པར་ཤེས་པ་དེ་

དག་ ང་བདེ་སོགས་དེ་དང་དོན་བཅས་དབང་པོ་ ང་བ་སོགས་ལས་ ེས་པར་མ ངས་པ་ཡིན་ནོ།

།གལ་ཏེ།

གཏན་ཚགས་མ་ བ་ ེ། གཙ་བོ་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་ ེན་ག མ་ལས་ཤེས་པ་ ེ་ལ། བདེ་སོགས་ནི་ཡིད་ ི་ཡོན་
ཏན་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལས་བེམ་པོར་ ེ་བའི་ ིར་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ེན་ག མ་པོ་དེ་དག་ཡོད་པ་དང་མེད་
པ་ན་ ད་ ་ི ད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། དབང་ ོ་ ེ་བ་དང་མི་ ེ་བར་མཐོང་བ་དེའི་ ིར།
གཙ་བོ་ མ་ཤེས་ ་ི ེན་ག མ་པོ་དེ་ལས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ ེའི། ་གཞན་ལས་ ེ་བ་མིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་ ད་པར་མེད་པར་འ ར་ཏེ།

ེན་ག མ་ལས་ ེས་པར་མ ངས་པའི་ ིར་

ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་དག་ཉིད་ ི་ ད་པར་ལས། །

བདེ་ ག་ལ་སོགས་ཐ་དད་ཡིན། །
དཔེར་ན་ ོ་དེ་ཉིད་ ི་ནི། །

གསལ་དང་མི་གསལ་ཐེ་ཚམ་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་ ད་པར་ཡོད་དེ། ེན་ག མ་དེ་དག་ཉིད་ ི་ ད་པར་ལས་བདེ་བ་
དང་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་ཐ་དད་པར་ ེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། ོ་དེ་ཉིད་ ི་ ་མ ངས་པ་ལས་ ེས་པ་
ལའང་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་དང་ཐེ་ཚམ་སོགས་ཐ་དད་ ་ ེ་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཡང་དག་པར་རང་རིག་ ་བ བ་པ་ལ། དབང་ཤེས་ ིས་བདེ་སོགས་འབའ་ཞིག་འཛན་པ་མི་འཐད།
ོང་བ་དང་ ེལ་ནས་འཛན་པ་མི་འཐད།

ལ་དང་བདེ་སོགས་གཉིས་ཀ་འཛན་པ་མི་འཐད། དོན་མེད་པར་བདེ་

སོགས་འཛན་པ་མི་འཐད། བདེ་སོགས་དང་དོན་འཛན་ ན་ཅིག་ ེ་བ་མི་(༢༦༨བ)འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

བདེ་སོགས་དེ་དོན་གཅིག་ལ་བ ེན་པའི་ མ་ཤེས་ ིས་རིག་པར་འདོད་ནས་གཞན་ ིས་རིག་པ་

ཡིན་ན་ ས་མ ངས་པའམ་ ིས་ ེས་པའི་ཤེས་པས་ ོང་བ་ཡིན་ ང་། དེ་ ར་ན་མི་རིགས་སོ་ཞེས་བ ན་པའི་
ིར།

དོན་གང་ཉེ་བས་ ོ་དང་ནི། །

བདེ་སོགས་དེ་དག་ ེས་ ར་པ། །
དེ་བོར་ནས་ནི་བདེ་སོགས་ཉིད། །

དེས་ནི་ཇི་ ར་ ོགས་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཤེས་པ་དེས་ནི་ཆོས་ཅན། ག གས་དེ་བོར་ནས་ནི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ག ང་དོན་ ་ ས་ནས་
ཇི་ ར་ ོགས་པར་འ ར་ཏེ།

དོན་ག གས་གང་ཉེ་བས་དབང་ ོ་དང་ནི་བདེ་སོགས་དེ་དག་ ེ་བར་འ ར་བའི་

དབང་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ ོང་བ་དང་ ེལ་ནས་འཛན་པ་མི་འཐད་པ་ནི།

རིམ་ ིས་འཛན་ན་དེ་ ོང་བ། །

མ་ཆད་མེད་པར་ ང་མི་འ ར། །

མ ོགས་ ར
ི ་ཞེ་ན་དེ་མ ངས་ ར
ི །།
ོང་བ་མེད་པར་ཅིས་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དབང་ཤེས་ ས
ི ་བདེ་སོགས་འཛན་པ་མ་ཡིན་ ི། བདག་ཉིད་འ ེལ་བ་ཙམ་་ལས་ ེས་
པའི་ཡིད་ ་ི ཤེས་པས་བདེ་སོགས་འཛན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཤེས་པ་ ་མ་གཅིག་ཅར་མི་ ེ་བའི་ ིར། རིམ་ ིས་ ེ་
བར་འ ར་ལ། དེ་ ར་ན། བདེ་བ་དེ་ ོང་བ་ཆོས་ཅན། བར་ མ་པར་ཆད་པ་མེད་པར་ ང་བར་མི་འ ར་བར་
ཐལ།

ོང་བ་ལ་ག གས་འཛན་ ི་གཅོད་པའི་ ལ་ ིས་རིམ་ ིས་འཛན་པའི་ ིར་ནའོ། །གལ་ཏེ། བར་ཆད་དང་

བཅས་ ང་འ ག་པ་མ ོགས་པའི་ ིར། བར་མ་ཆད་ ་ ང་ངོ་ཞེ་ན། ག གས་འཛན་ ིས་ ལ་འཛན་པ་འ ག་
པ་མ ོགས་པ་དེ་མ ངས་པའི་ ིར། བདེ་སོགས་ ོང་བ་མེད་པར་བར་མ་ཆད་ ་ ང་བ་ཅིས་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་པར་
ཐལ་(༢༦༩ན)ལོ། །
ག མ་པ་ ལ་དང་བདེ་སོགས་གཉིས་ཀ་འཛན་པ་མི་འཐད་པ་ནི། གལ་ཏེ། དབང་ཤེས་དེ་ཉིད་ ིས་ ལ་དང་
བདེ་བ་གཅིག་ཅར་འཛན་པའི་ ིར། ོན་དེ་དག་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གཅིག་གིས་གཉིས་ཤེས་མ་ཡིན་ཏེ། །

དབང་པོའ་སེམས་ནི་ངེས་ ར
ི ་དང་། །

བདེ་སོགས་མེད་ ང་དོན་དག་ལས། །
ེ་ ར
ི ་དེ་ ས་ བ་མེད་ ར
ི །།

ཞེས་ ོས་ཏེ། འདིར་ག གས་འཛན་དབང་ཤེས་གཅིག་གིས་ནི་ག གས་དང་བདེ་བ་གཉིས་ཀ་ག ང་དོན་ ་ ས་
ནས་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ག གས་འཛན་དབང་པོའ་སེམས་ནི་ག གས་ཁོ་ནའི་ག ང་དོན་ཅན་ ་ངེས་པའི་ ིར་

དང་། བདེ་སོགས་མེད་ ང་དོན་ག གས་དག་ལས་ ེ་བའི་ ིར་དང་། བདེ་སོགས་དེས་ཕན་བཏགས་པའི་ ས་པ་
ལས་ ེ་བར་ བ་པ་མེད་པའི་ ིར།
གཞན་དག་ན་རེ།

གཉིས་ ིས་སོ་སོ་སོ་སོར་ཡང་། །
ས་པ་ཡིན་ན།

ག གས་དང་བདེ་བ་གཉིས་ ས
ི ་སོ་སོ་སོ་སོར་ཡང་ག གས་འཛན་དབང་ཤེས་བ ེད་ ས་པ་ཡིན་པས། གཏན་
ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ོ་སོགས་བཞིན། །

བདེ་སོགས་འབའ་ཞིག་འཛན་པར་འ ར། །

དེ་ འི་དོན་ནི་མ་བ ང་བར། །
དེ་ ོང་བར་ནི་མི་རིགས་སོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

དེ་ ར་ཡིན་ན་ག གས་འཛན་དབང་ཤེས་ ིས་བདེ་སོགས་འབའ་ཞིག་ག ང་དོན་ ་འཛན་པར་

འ ར་ཏེ། བདེ་སོགས་ ི་ག ང་དོན་ལས་ ེས་པའི་དབང་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན།

ོ་སོགས་འབའ་ཞིག་

འཛན་པའི་དབང་ཤེས་བཞིན་ནོ། །འདོད་པར་མི་ ས་ཏེ། བདེ་སོགས་དེ་ ར་ ར་པའི་དོན་ག གས་སོགས་ནི་མ་
བ ང་བར་ག གས་ལས་ ང་བའི་བདེ་བ་འབའ་ཞིག་པ་དེ་ ོང་བ་ནི་མི་རིགས་(༢༦༩བ)སོ། །
གལ་ཏེ་ཡང་།

དོན་དང་ ན་ཅིག་ཉིད་འཛན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། དབང་ཤེས་ ས
ི ་དོན་དང་བདེ་སོགས་ ན་ཅིག་པ་ཉིད་ ་འཛན་པས་ ོན་མེད་དོ་
ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བདེ་སོགས་ ིས་ནི་ ས་པ་ཅི། །

གང་ ར
ི ་དེས་བ ེད་ ོ་མི་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། བདེ་སོགས་ ིས་ནི་ ོད་ལ་ཕན་པའི་ ས་པ་ཅི་ཡོད་དེ། མེད་པར་ཐལ། གང་
གི་ ིར་ན། བདེ་སོགས་དེས་བ ེད་པའི་དབང་པོའ་ ོ་ཕ་རོལ་པོ་ ོད་མི་འདོད་པའི་ ིར།
བཞི་པ་དོན་མེད་པར་བདེ་སོགས་འཛན་པར་མི་འཐད་པ་ནི།

དོན་མེད་པར་ནི་བདེ་ལ་སོགས། །

མིག་སོགས་ མས་ ིས་ ོང་ན་ནི། །

ག གས་སོགས་ ད་མེད་སོགས་ ད་པར། །
ནམ་ཡང་མིག་གིས་འཛན་མི་འ ར། །
ནང་གི་ཡན་ལག་ ས་པའི་དོན། །

ཡོད་ན་ ་ི རོལ་མཐོང་མི་འ ར། །
དོན་འཛན་ན་ནི་དེ་ལས་ ེས། །

བདེ་བ་ལ་སོགས་ ོང་མི་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དོན་མེད་པར་ནི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་མིག་གི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ མས་ ིས་ ོང་བར་
ཁས་ལེན་ནོ་ཞེ་ན་ནི། དེ་ཉིད་མི་འཐད་དེ། དེ་ ར་ཡིན་ན་བདེ་ ག་གི་ ་ག གས་སོགས་དང་། ད་མེད་དང་ ེས་
པ་སོགས་ ་ི ད་པར་ནམ་ཡང་མིག་གིས་འཛན་པར་མི་འ ར་བའི་ ིར།

བ་ ེ། ནང་གི་ཡན་ལག་བདེ་བ་ལ་

སོགས་པ་ མས་དབང་ཤེས་བ ེད་ ས་པའི་ག ང་དོན་ ་ཡོད་ན་དབང་ཤེས་ ིས་ ི་རོལ་ ི་ག གས་མཐོང་
བར་མི་འ ར་བས་ བ་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། དོན་ཁོ་ན་འཛན་ནོ་ཞེ་ན་ནི་དོན་ ི་ག ང་དོན་དེ་ལས་ ེས་པའི་ ིར། དབང་ཤེས་ ིས་བདེ་བ་ལ་སོགས་
པ་ ོང་བར་མི་འ ར་རོ། །(༢༧༠ན)
་པ་བདེ་སོགས་དང་དོན་འཛན་ ན་ཅིག་ ེ་བ་མི་འཐད་པ་ལ། འགོག་ ེད་ ི་རིག་པ་དངོས། དེའི་ལན་དགག་
པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ་དེ་དང་ནི་དེ་ཡོད་ལས། །

ོ་ནི་གཅིག་ཅར་ ེ་ན་ནི། །

གཅིག་ཅར་དོན་ནི་ཡོད་པ་ན། །

བདེ་ ག་དག་ནི་རིག་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ལ་ག གས་དེ་དང་ནི་བདེ་སོགས་དེ་ཡོད་ཙམ་ལས་དབང་ཤེས་དང་བདེ་སོགས་ ོང་

བའི་ཡིད་ ་ི ོ་གཉིས་ནི་གཅིག་ཅར་ ་ ེའ་ོ ཞེ་ན་ནི་འདོད་མི་འདོད་ ི། དོན་གཉིས་ནི་ཡོད་པ་ན་ཆོས་ཅན། བདེ་
ག་འགལ་བ་དག་ནི་གཅིག་ཅར་ ་རིག་པའི་ཤེས་པ་ ེ་བར་འ ར་ཏེ།

ལ་འདོད་མི་འདོད་གཅིག་ཅར་ ་ཡོད་

པའི་ ིར། བ་པ་ཁས་ ངས་ཏེ། ཡིད་ ེད་ ་མ་ལ་མ་བ ོས་པར་དམིགས་ ེན་སོ་སོ་ལས་རང་དབང་ ་ ེ་བར་
འདོད་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ།

ནང་གི་ཉེར་ལེན་ཤེས་པ་ཡང་། །

ཡོད་ན་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་འ ང་། །
གཅིག་པོ་དེ་ནི་འགལ་བ་ཡི། །

ཉེར་ལེན་མིན་པར་འདོད་ཅེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ནང་གི་ཉེར་ལེན་ཤེས་པ་འགལ་བ་གཉིས་ཡང་གཅིག་ཅར་ ་ཡོད་ན་འ ས་ ་ ག་བ ལ་དང་བདེ་
བ་ལ་སོགས་པ་གཅིག་ཅར་ ་འ ང་བར་འ ར་ན་ཡང་ཉེར་ལེན་གཅིག་པོ་དེ་ནི་བདེ་ ག་འགལ་བའི་ཉེར་ལེན་
མིན་པར་འདོད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

གང་གིས་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི། །
མི་ཤེས་པ་ཡི་ཉེར་ལེན་ ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། བདེ་ ག་ཆོས་ཅན། མ་པ་གང་གིས་ན་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་ ོད་ ི་ཉེར་ལེན་ ི་ ་ཡིན་ཏེ། མ་ཡིན་
པར་ཐལ། མི་ཤེས་པ་ ེ། བེམ་པོ་ཡིན་པའི་ ིར།

བདག་པོ་(༢༧༠བ)ཉིད་ ་ ར་ཡིན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། མ་པར་ཤེས་པ་ ་མ་དེ་བདེ་སོགས་ ི་བདག་པོའ་ ེན་ཉིད་ ་འ ར་བ་ཡིན་ལ།
དེས་ན་ མ་ཤེས་ ་མ་ཆོས་ཅན། གཅིག་ཅར་བདེ་ ག་གཉིས་ ི་བདག་པོའ་ ར་མི་འ ར་ཏེ།
པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ནི་འགལ་བར་དག་ལའང་མཐོང་། །

དཔེར་ན་ ང་གཅིག་མཚན་ ་དང་། །
དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་པོ་དག །

ག གས་མཐོང་བ་དང་མི་མ ན་དང་། །

་གཅིག་ཡིན་

མ ན་པ་གཅིག་ཅར་ དེ ་པ་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། བདག་པོའ་ ་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན།

མ་ཤེས་ ་མ་དེ་འ ས་ ་

འགལ་བ་གཉིས་ ་ི ་མིན་པར་བ བ་ ས་པའི་ གས་མིན་པར་ཐལ། མི་མ ན་ ོགས་འ ས་ ་འགལ་བ་དག་
གི་བདག་ ེན་ལའང་མཐོང་བའི་ ིར་ཏེ། དཔེར་ན།

ང་བ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གཅིག་ཉིད་མཚན་མོར་ ་བ་ ག་པ་

དང་ ིན་ ་ལ་སོགས་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་པོ་དག་གིས་ག གས་མཐོང་བའི་མི་མ ན་པ་དང་མ ན་
པའི་ ེན་གཅིག་ཅར་ ་ ེད་པ་བཞིན་ནོ། །
ག མ་པ་ཐ་ ད་གཞན་རིག་བ བ་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་བདེ་སོགས་རང་ཉིད་ལ། །
འཕོས་པའི་དོན་ནི་ ང་བ་དང་། །

དེ་ ོང་ ར
ི ་ན་འཇིག་ ེན་འདོགས། །
་ི རོལ་དོན་ནི་དངོས་ ་མིན། །

རང་བདག་རིག་ དེ ་འདི་དག་ནི། །
དོན་ལས་ ེ་བ་ཙམ་ ་ཟད། །

དོན་ ི་བདག་ཉིད་དེ་དག་གིས། །

རང་གི་བདག་ ར་དེས་ ོང་ཡིན། །
དེས་ན་དོན་ ོང་བར་བཤད་དེ། །

དམིགས་པ་ཉིད་ནི་དེར་ ང་བའི། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

དེ་ ར་རིགས་པའི་ མ་ ངས་ ་མས་བདེ་སོགས་རང་རིག་པར་ བ་པ་དེའི་ ིར།

བདེ་

(༢༧༡ན)སོགས་རང་ཉིད་ལས་འཕོས་ཤིང་ཤར་བའི་དོན་ ི་ མ་པ་ནི་ ང་བ་དང་ མ་པ་དེ་ ོང་བའི་ ིར་ན།
འཇིག་ ེན་ན་དོན་རིག་པའི་ཐ་ ད་འདོགས་ །ི

ི་རོལ་ ི་དོན་ནི་དངོས་ ་ ོང་བ་མིན་ནོ་ཞེས་ འོ། །རང་གི་

བདག་ཉིད་རིག་པར་ ེད་པའི་བདེ་སོགས་འདི་དག་ནི་ ི་དོན་དངོས་ ་ ོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

ག གས་ ི་དོན་ལས་

ེས་པ་ཙམ་ ་ཟད་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་ན། དོན་ ི་ མ་པའི་བདག་ཉིད་ ོང་ ེད་དེ་དག་གི་རང་གི་བདག་ཉིད་ ་

ར་པ་ ོང་བ་ཡིན་པའི་ ིར་ན། བདེ་སོགས་དེས་རང་ཉིད་ ོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ ་ ར་
པའི་དོན་ ི་ མ་པ་ ོང་བ་དེས་ན་བདེ་སོགས་ ་ི དོན་ ོང་བར་བཤད་དེ། དེའི་ ིར། དོན་དངོས་ ་ ོང་བ་ནི་མ་
ཡིན་ནོ། །འོན་ ང་བདེ་སོགས་ཆོས་ཅན། དོན་དངོས་ ་མ་རིག་ ང་། དོན་ལ་དམིགས་པ་ཉིད་ནི་ཡིན་ཏེ། དོན་
དེར་ ང་བ་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་བདེ་སོགས་ ིའི་བེམ་པོར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། ཁས་ ངས་བ ོད་པ། དེ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

འགའ་ཞིག་བདེ་སོགས་ ་ི རོལ་ན། །

གནས་ཉིད་དང་ནི་སེམས་མེད་དང་། །
ག ང་བར་ ་ ེ།
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ངས་ཅན་འགའ་ཞིག་ན་རེ། བདེ་སོགས་ནི་ ི་རོལ་ན་ག གས་སོགས་དེ་ཙམ་ འི་ངོ་བོར་གནས་

པ་ཉིད་དང་ནི་སེམས་མེད་ཡིན་པ་དང་། མ་ཤེས་ ི་ག ང་བའི་ ལ་ཡིན་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། མ་ཤེས་ ་ི ག ང་ ར་མི་འཐད། ི་རོལ་ན་གནས་པ་མི་འཐད། སེམས་མེད་ ་མི་
འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དེ་ཡི་ཡང་། །

གཅིག་ཅར་གཉིས་འཛན་མི་རིགས་སོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེ་ ག་པར་མ་ཟད་ ངས་ཅན་(༢༧༡བ)དེ་ཡི་ཡང་ག གས་འཛན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། གཅིག་

ཅར་ ་ག གས་དང་བདེ་སོགས་གཉིས་འཛན་པར་མི་རིགས་སོ།
འཛན་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

ོ་སོགས་རང་བཞིན་བདེ་སོགས་དང་། །

གཅིག་ ར
ི ་གཅིག་ཅར་འཛན་ཅེ་ན། །

།ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

བདེ་བ་དེ་རང་དབང་ ་མི་

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོ་སོགས་ ་ི རང་བཞིན་དེ་བདེ་སོགས་ ི་རང་བཞིན་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།

གཅིག་ཅར་ ་

འཛན་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཐ་དད་ ང་ཅན་སེམས་ ིས་ནི། །
ག ང་དེ་ཇི་ ར་ཐ་མི་དད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། བདེ་སོགས་དང་ ོ་སོགས་གཉིས་ནི་ཐ་དད་པར་ ང་བ་ཅན་ ི་མ་འ ལ་པའི་སེམས་ ིས་ནི་ཐ་དད་
་ག ང་བའི་ ིར། དེ་གཉིས་ཇི་ ར་ན་ཐ་མི་དད།
གཉིས་པ་ ི་རོལ་ན་གནས་པ་མི་འཐད་པ་ནི།

་ི དེར་ ད་པར་ཡོད་མིན་ཡང་། །

གོམས་པ་ཡི་ནི་ ད་པར་ལས། །

ོ་ལ་དགའ་དང་ཡོངས་ ་ག ང་། །
ད་པར་ ་ནི་མི་འ ར་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་གོམས་པ་ཡི་ནི་ ད་པར་ལས་ ོ་ལ་དགའ་བ་དང་ཡོངས་ ་ག ང་བའི་ ད་
པར་ ་ནི་ ེ་བར་མི་འ ར་རོ། །ཅིའི་ ད་ ་ཞེ་ན། ི་རོལ་ ི་དོན་དེར་ ད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡང་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ ོ་ཡང་བདེ་སོགས་ ི། །

བདག་ཉིད་ཡིན་པས་མི་འགལ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ག གས་སོགས་བདེ་སོགས་ཡིན་པ་ ར་ ོ་ཡང་བདེ་སོགས་ ི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་ ོ་
གོམས་པས་ ད་པར་འ ར་བ་ན་བདེ་སོགས་ ང་གོམས་པས་ ད་པར་ ་འ ར་བ་མི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ད་ནི་ ་ི དེ་བདེ་སོགས་ ི། །

བདག་ཉིད་ཡིན་ཅེས་ཇི་ ར་ ོགས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། བདེ་སོགས་(༢༧༢ན)ནི་གོམས་པའི་ ད་པར་ ་འ ར་བའི་ ོ་ཡིན་ན་ད་ནི་ ི་རོལ་ ི་དེ་ཙམ་ ་པོ་
དེ་བདེ་སོགས་བདག་ཉིད་ཡིན་ཅེས་ཇི་ ར་ ོགས་ཏེ་མི་འཐད་དོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་རིགས་ནི་ཐ་དད་དག །
ག ང་འཛན་མིན་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དེ་ཙམ་ ་པོ་བདེ་སོགས་མ་ཡིན་ན། འོ་ན་དེ་ཙམ་ ་པོ་དང་། ནང་གི་བདེ་སོགས་རིགས་ནི་
ཐ་དད་དག་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་གཉིས་ག ང་འཛན་མིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ེས་ ་ནི། །

ན་ ི་འཛན་ དེ ་མི་འ ར་ཏེ། །

དེས་ན་ཟ་བ་པོ་ཉིད་ཉམས། །

འདིས་ནི་ ་དང་འ ས་ ་བསལ། །
་དང་འ ས་ ་མ་ཡིན་ཏེ། །

ག ང་དང་འཛན་པ་ཉིད་མེད་ ར
ི །།
ཡོད་ན་དེ་ནི་གཞན་ལའང་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ན། བདག་ཤེས་རིག་གི་ ེས་ ་ནི་ཆོས་ཅན། ག གས་སོགས་ ན་ ི་འཛན་ ེད་ ་མི་
འ ར་ཏེ་རིགས་ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ། །འདོད་ན།
པས་ཉམས་སོ།

ན་ ི་འཛན་ ེད་མ་ཡིན་པ་དེས་ན་ ན་ ི་ཟ་བ་པོ་ཉིད་ཡིན་

།རིགས་ཐ་དད་ལ་ག ང་འཛན་མེད་པ་བཀག་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་རིགས་ཐ་དད་ལ་ ་དང་

འ ས་ ་ཡང་མེད་པར་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ།
མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །

་འ ས་ལ་རིགས་གཅིག་དགོས་ན་ ོ་དང་བདེ་སོགས་ ང་ ་འ ས་

གཞན་ཡང་། ཁས་ལེན་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། ོ་དང་བདེ་བ་ཆོས་ཅན། ་དང་འ ས་ ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ག ང་བ་
དང་འཛན་པ་ཉིད་ ་མེད་པའི་ ིར། ཅི་ ེ། ོ་དང་བདེ་བ་ལ་ག ང་འཛན་ཡོད་པས་ ་དང་འ ས་ ་ཡིན་པར་ཡོད་
ན་ག ང་འཛན་ ་ཡོད་པས་ ་འ ས་ ་ཡོད་པ་དེ་ནི་གཞན་ ེས་ ་དང་ག གས་སོགས་ལའང་མ ངས་པར་
འ ར་རོ། །
ག མ་པ་སེམས་མེད་ ་མི་འཐད་པ་ལ། ནང་སེམས་ ་(༢༧༢བ)བ བ་པ། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དེ་ ར
ི ་དེ་ནི་ནང་ཉིད་དང་། །

ོང་ ་ཉིད་ ར
ི ་སེམས་ཡིན་ནོ། །

གང་གི་རང་བཞིན་ ོང་མ་ཡིན། །
དེ་ནི་དེ་ཡི་ ོང་བ་ཡིན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གོམས་པ་ལས་ ད་པར་ ་འ ར་བ་དེའི་ ིར། བདེ་སོགས་དེ་ནི་ ི་རོལ་ ི་དོན་མ་ཡིན་པར་ནང་
ཉིད་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ནང་དེ་ཡང་ ོང་ ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་སེམས་ཡིན་ནོ། ། བ་ ེ། གང་གི་རང་བཞིན་ ོང་བ་
སེམས་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ོང་ ེད་དེའི་ ོང་ ་མ་ཡིན་པས་ བ་པའི་ ིར་ཏེ། དཔེར་ན། དཀར་པོ་མཐོང་བས་སེར་པོ་
བཞིན་ནོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

ལ་ཏེ་དེ་རང་བཞིན་མིན་པ། །

ོང་བས་ ོ་གནས་དེ་རིག་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བདེ་སོགས་ ོང་བ་མིན་ ང་ ོང་བར་ ་བ་ཡིན་ཏེ། བདེ་སོགས་དེའི་རང་བཞིན་མིན་པའི་
ོང་བ་ཤེས་རིག་གིས་ ོའམ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་བདེ་སོགས་ ི་ མ་པ་དེ་རིག་གོ། །
དེ་ཡང་ ོའམ་ཆེན་པོ་ལ་ཤེས་རིག་དང་བདེ་སོགས་ ི་ མ་པ་འ ་བའི་འ ེལ་པ་ལས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མངོན་ མ་ ན་པའི་ མ་པ་ཅན། །

ོང་བ་མ་གཏོགས་འདི་ ོ་གང་། །

དེ་དང་དེ་དོན་ལ་བ ེན་ནས། །

བདེ་དང་ ག་བ ལ་སོགས་ ོང་བ། །

གཅིག་ཉིད་འ ང་བར་འ ར་མཐོང་གི། །
བར་ ་གཞན་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། བདེ་སོགས་མངོན་ མ་ ་དམིགས་པའི་ མ་པ་ཅན་ ོག་མེད་ ི་ ོང་བ་དང་། བདེ་སོགས་ ན་པའི་
མ་པ་ཅན་ ོག་པའི་ ོང་བ་མ་གཏོགས་པའི་བར་འདི་ན་ ོའམ་ཆེན་པོ་ཞེས་ ་བ་གང་ཡོད་དེ། འདོད་པའི་དོན་དེ་
དང་མི་འདོད་པ་དེའི་དོན་ལ་བ ེན་ནས་བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པ་ ོང་བའི་ཤེས་པ་གཅིག་ཉིད་འ ང་
བར་འ ར་བར་(༢༧༣ན)མཐོང་གི་ ལ་དང་ཤེས་པའི་བར་ ་གཞན་ ོའམ་ཆེན་པོ་ཞེས་ ་བ་ནི་ཚད་མས་མ་
མཐོང་ངོ་། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི།

གས་གོང་དང་ནི་མེ་བཞིན་ ། །

འ ེས་པས་ མ་ད ར
ེ ་མེད་ཅེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ།

གས་བ ེགས་པ་ན་ གས་གོང་དང་མེ་གཉིས་ཤིན་ ་འ ེས་པས་གཅིག་ ་

དམིགས་པ་དེ་བཞིན་ ་ ོ་ ོང་གཉིས་ཐ་དད་ ང་འ ེས་པས་ མ་པར་ད ེ་བ་མེད་པར་གཅིག་ ་དམིགས་པ་ཡིན་
ནོ། །
དེའི་ ིར་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ ར་ཡིན་ན་དངོས་ ན་ལ། །

ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་གཞག་ཉམས། །
ཐ་དད་མེད་ ོང་གཅིག་ཡིན་ན། །

དེ་ ར་གང་མིན་དེ་ཐ་དད། །

ཅན་ བ་འདི་ བ་ དེ ་མིན་ན། །

ཐ་དད་ བ་ དེ ་འ བ་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་ན། དངོས་པོ་ ན་ལ་ ས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་ མ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཉམས་ཏེ།
ཐ་དད་པ་མེད་པར་ ོང་ཞིང་དམིགས་པ་དེ་གཅིག་གི་ བ་ ེད་ཡིན་ན། གཅིག་པ་དེ་ ར་ ་ ོང་བ་གང་མ་ཡིན་པ་
དེ་ཐ་དད་པ་ཅན་ ི་ བ་ ེད་ཡིན་ལ། གཅིག་དང་ཐ་དད་ ་ བ་པ་འདི་གཉིས་དེའི་ བ་ ེད་མ་ཡིན་ན། གཅིག་
དང་ཐ་དད་ ་ི བ་ ེད་ཚད་མས་འ བ་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་།

ག་བ ལ་དཀར་སོགས་ཐ་དད་ ང་། །

ཐ་དད་མ་ཡིན་ ོ་ ོང་ནི། །

ཐ་དད་མེད་ ང་ཐ་དད་ན། །
ཐ་དད་ཐ་དད་མེད་ ེན་ཅི། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ག་བ ལ་དང་དཀར་པོ་སོགས་ ོ་མ་འ ལ་པ་ལ་ཐ་དད་ ་ ང་ཡང་ཐ་དད་མ་ཡིན་ལ།

ོང་བ་གཉིས་ནི་ཐ་དད་མེད་པར་ ང་ཡང་ཐ་དད་པའི་ ིར་ན།

ོ་དང་

ངས་ཅན་ ོད་ ི་ གས་ལ་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་

མེད་པའི་ ེན་(༢༧༣བ)ཚད་མས་ བ་པ་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་པར་འ ར་རོ། །
འོ་ན་སངས་ ས་པ་ ེད་ ་ི གས་ལ་ཡང་གཙ་བོ་སེམས་ ི་འཁོར་ ་ཚར་བ་ ་ ་གཅིག་གསལ་བའི་ཚ་ན་
སེམས་ ང་ ག་མ་ མས་ ས་ཐ་དད་ ་མེད་པར་འ ར་ཏེ། ས་ཐ་དད་ ་མ་དམིགས་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གཅིག་ཚ་གསལ་བས་བ ིབས་ན་ཡང་། །
སེམས་ ི་ ད་པར་ ན་དག་ལ། །
ཐ་དད་པར་ནི་མཐོང་བའི་ ར
ི །།

ཐ་དད་ མ་གཞག་ བ་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། སེམས་དང་སེམས་ ང་ མས་ ས་གཅིག་གི་ཚ་ཚར་བ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བས་ཉིན་པར་ ི་ ར་
མ་ ར་བ ིབས་ཤིང་ཐ་དད་པར་མ་ངེས་པ་ ིད་ན་ཡང་སེམས་དང་སེམས་ ང་ མས་ཐ་དད་པའི་ མ་གཞག་
བ་པ་ཡིན་ཏེ།

གཙ་བོ་སེམས་ ་ི ད་པར་ ི་ ན་དག་ལ་ ན་འ ོ་ ་པོ་དེ་ ས་ཐ་དད་པར་ནི་མཐོང་བའི་ ིར་

རོ། ། ོན་ཀའི་མར་ངོའ་ནམ་ ེད་ ་ི ར་མ་ ར་རོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ོབ་དཔོན་ ན་མཛད་པ་ནི།
སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བ་དག་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་བཤད་པའི་ ིར། དེ་ ར་ཁས་ལེན་པ་ནི་མ་ཡིན་མོད། ཁས་ ངས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ཅེས་པ་ནི་ཆེས་འ ེལ་
ལོ། །
གཉིས་པ་བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ།

མཚན་གཞི་དཔེར་བ ོད་པ།

མཚན་ཉིད་ངེས་ ེད། ངོ་བོའ་ བ་ ེད་དོ། །
དང་པོ་ལ། ་བས་མདོར་བ ན་པ། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། བདེ་བ། ཞེས་སོ། །ཚར་བ་བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ེང་གི་
རང་གི་བདག་ཉིད་གསལ་རིག་གི་ཆར་གནས་པ་ མས་ཆོས་ཅན། མངོན་ མ་(༢༧༤ན)མོ་ཞེས་ ་ ེ།

ོག་པ་

དང་ ལ་ཞིང་མ་འ ལ་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། བདེ་སོགས་དཔེར་ ོས་པའི་དགོས་པ། དེས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་
ལ་མཚན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། བདེ་བ། ཞེས་སོ། །སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ ིར་བདེ་
བ་ལ་སོགས་པ་ ས
ོ ་ཤེ་ན། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ ོས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སིམ་པར་ཉམས་ ་ ོང་
བ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་གསལ་ཆ་ཆེ་བ་དེ་ཉིད་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ ི་མཚན་གཞིར་བ ན་པས་རང་རིག་
གོ་ ་བའི་དོན་ནམ་ཆེད་ཡོད་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་པ་ནི། ཤེས་པ། ཞེས་སོ། །བདེ་སོགས་རང་རིག་ ་བ ན་པ་ཆོས་
ཅན། བདེ་སོགས་ཁོ་ན་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ ་བ ན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ེང་གི་རང་གི་
བདག་ཉིད་རིག་པའི་གསལ་བའི་ཆ་ནི་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ ་མཚན་པ་ཡིན་པའི་ ིར།

གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ངེས་ ེད་ལ། མ་འ ལ་པའི་ བ་ ེད། ོག་ ལ་ ི་ བ་ ེད་དོ། །
དང་པོ་ནི། བདེ་སོགས་རིགས་པའི་རང་རིག་ཆོས་ཅན། མ་འ ལ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་རང་བཞིན་མངོན་ ་ ར་
པའི་ ལ་ ིས་ ོ་མ་བཏགས་པར་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་འ ེལ་པས་ཁ་བ ང་བ་ ེ།
ཇི་ ད་ ་འཐད་ ན་ལས།
འདི་ ར་རང་གི་རང་བཞིན་འཛན་པ་ནི་དངོས་ ་ ེ། བདག་ཉིད་ནི་བདག་ཉིད་རིག་པའི་ ོག་ ་ ར་པ་
མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །བདག་ཉིད་རིག་པར་ ེད་པ་ནི་བདག་ཉིད་ལ་མ་འ ལ་པ་དང་ ོག་པ་མེད་པ་ཡང་
ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ ོག་ ལ་ ི་ བ་ ེད་ལ། ས་པར་བཤད་པ། དེ་དག་གི་ བ་པའི་དོན་ནོ། །(༢༧༤བ)
དང་པོ་ལ། མཚམས་ ར་བས་དམ་བཅའ། ་བས་ གས་དགོད། འ ེལ་པས་ ལ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། བདེ་བ། ཞེས་སོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ མས་ ་ི བདག་ཉིད་རིག་པའི་མངོན་ མ་ལ་ནི་ མ་པར་
ག
ོ ་པ་ ིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ་མཚན་གང་གི་ ིར་ཞེས་འོག་མ་དང་ ེལ་ལོ། །
གཉིས་པ་ ་བས་ གས་དགོད་པ་ནི། གཞན་ལ། ཞེས་སོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ མས་ལ་བ ་ ་བར་ ས་པ་
མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། བ ་ ས་ ་ི བདེ་སོགས་གཞན་ཐ་ ད་ ས་ ་ི བདེ་སོགས་ལ་ ེས་ ་འ ོ་བ་ལ་བ ེན་པ་མིན་
པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་བདེ་སོགས་ འི་དངོས་ ་ི བ ོད་ ་མ་ཡིན་པར་ བ་པས་བདེ་སོགས་
འཛན་པའི་རང་རིག་ འི་བ ོད་ ་འཛན་པའི་ ོག་པ་དང་ ལ་བར་ བ་བོ། །
ག མ་པ་འ ེལ་པས་ ལ་བ བ་པ་ལ། གས་གཉིས་པ་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། བདེ་སོགས་ལ་རང་རིག་གིས་བ ་
ེད་དམ། རིག་པ་གཞན་ ིས་ ེད།
དང་པོ་ ར་ན། བདེ་སོགས་མ་ ེས་པ་ལ་བ ་ ེད་དམ།

ེས་པ་ལ་ ེད། དང་པོ་ ར་ན་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་

ལ་ ས་སོ་སོར་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་མ་ ེས་པ་ མས་ནི་ ཆོས་ཅན། རང་རིག་པས་བ ་ ་བར་མི་ ས་ཏེ། རང་
རིག་པས་ ལ་ ་ ེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། བདེ་སོགས་ ོང་བའི་རང་རིག་དེ་ནི་བདེ་སོགས་དེའ་ི བདག་ཉིད་ ་ི
རང་བཞིན་མ་ ེས་ནས་མེད་པ་བཞིན་ ་དེ་ ོང་རང་རིག་ ང་མ་ ེས་ནས་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ར་རོ་ཞེ་ན། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ལ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་འདི་ ོད་པར་ ེད་པའི་བ ་ ོར་
བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་(༢༧༥ན)ལ་བ ་ ་ ེད་གཉིས་དེ་ ར་འ ག་པ་འགལ་བའི་ ིར་དང་། བདེ་སོགས་

དེའི་རང་བཞིན་དེ་ ོང་བ་རང་རིག་གིས་ ོན་མ་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་བདེ་སོགས་ལ་རང་རིག་གིས་བ ་ ་བར་མི་ ས་ཏེ།
མཐོང་། ས་གཉིས་པ་ལ་བ ་བ ོད་པར་གཟོ་བ་ན།

ས་དང་པོ་ལ་བ ་ ་བའི་ ལ་བདེ་སོགས་

ལ་བདེ་སོགས་དང་དེ་ ོང་རང་རིག་པ་ཡང་འགགས་པའི་

ིར་ཏེ། བ ་ ་བའི་ ལ་བདེ་སོགས་དེ་དང་བ ་ ེད་པ་དེ་ ོང་རང་རིག་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ ིར་ནའོ། ། བ་ ེ།
ག ང་བ་བདེ་སོགས་དང་འཛན་པ་རང་རིག་མེད་པར་བ ་ ེད་པ་མེད་པའི་ཡང་ ིར།
གཉིས་པ་ ར་རིག་པ་གཞན་ ིས་བ ་ ེད་དོ་ཞེ་ན། གཞན། ཞེས་སོ། །རིག་པ་གཞན་ ིས་ ང་ཆོས་ཅན།
བདེ་སོགས་ལ་བ ་ ་བར་མི་ ས་ཏེ། བདེ་སོགས་འདས་པའི་རང་བཞིན་ ང་ནས་རིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། ར་
བ ་ ས་ ་ི བདེ་སོགས་ ིས་ཐ་ ད་ ་ི ས་ ་ཡང་འ ང་བ་མ་ཡིན་པས་བདེ་སོགས་ལ་བ ་ ེད་པ་དོན་མེད་
པའི་ཡང་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་དག་གིས་ བ་པའི་དོན་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ ིར། ཞེས་སོ། །བདེ་སོགས་དེ་དག་རིག་པའི་རང་རིག་ཆོས་ཅན། བ ོད་པ་ ་དང་ ེས་ ་
འ ེལ་པ་ཅན་ ི་ ོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་ ལ་བདེ་སོགས་ འི་དངོས་ ་ི བ ོད་ ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར།
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ནི། བ ་མི་ ས། ཞེས་སོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ མས་ ་ི བདག་ཉིད་རིག་པ་ཆོས་ཅན།
བ ོད་པ་ ་དང་དངོས་ ་བ ོད་ ་ ོད་ ེད་ ་མ་འ ེལ་བའི་བདེ་སོགས་ནི་འཛན་པའི་མངོན་ མ་ ི་ཚད་མ་ཡིན་
ཏེ།

ང་ ལ་བདེ་སོགས་ འི་དངོས་ ་ི བ ོད་ ་མ་ཡིན་(༢༧༥བ)པའི་ ིར་ཏེ། བདེ་སོགས་ལ་བ ་ ེད་པར་མི་

ས་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ངོ་བོའ་ བ་ ེད་ལ། རིགས་པ་ཅན་པ་ནང་གི་དོན་ ་འདོད་པ་དགག ། ངས་ཅན་ ིའི་དོན་ ་འདོད་
པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། འདོད་པ་བ ོད་པས་མཚམས་ ར།

་བས་དགག་པ་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་དེ་ ས་པར་

བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །ཅེས་སོ། །རིགས་པ་ཅན་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ མས་ནི་རིག་པའི་རང་
བཞིན་ཉིད་མ་ཡིན་ ི། འོན་ ང་བདེ་སོགས་བེམ་པོ་དང་ ོ་ འི་ མ་ཤེས་ནང་བདག་གི་ དོན་གཅིག་ལ་འ ་བ་ཅན་
ི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ཅིང་། དེ་ ོ་ འི་ཤེས་པས་རིག་པར་ ་བ་ཡིན་པས་རང་རིག་པ་ ར་ ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་
དེ་དག་གི་ གས་ལ་ཡང་ཞེས་འོག་མ་དང་ ེལ་ལོ། །
གཉིས་པ་ ་བས་དགག་པ་མདོར་བ ན་པ་ནི། དེ་དང་། ཞེས་སོ། །དབང་ཤེས་འཁོར་ ི་ བདེ་སོགས་ཆོས་ཅན།

ཅིའི་ ིར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ།

ོ་ འི་ཤེས་པ་དེ་དང་ཤེས་པ་ཙམ་ ་བ ེད་པ་ལ་དངོས་ ་ཤེས་པ་

ཡིན་མིན་ཐ་དད་མེད་པར་ཉེར་ལེན་ཤེས་པ་ ་མའི་ ས་བ ེད་པར་འ ་བའི་ ིར།

བ་ ེ། འ ་བ་དེ་དང་འ ་བ་

དེ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ ི་འ ས་ ་ནི་འ ་བ་དེ་དང་འ ་བ་དེ་མིན་པའི་དངོས་ ་ལས་ ེས་པས་ བ་པའི་
ིར་རོ། །
ག མ་པ་འ ེལ་པས་དེ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། བ་པ་ བ། ོགས་ཆོས་ བ། གས་དགོད། ོད་པ་ ང་
བའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་དག ཅེས་སོ། །རིགས་པ་ཅན་པ་དེ་དག་ ང་འ ་བ་དེ་དང་འ ་བ་དེ་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་
ཅན་ ི་དངོས་པོ་ ེ་འ ས་ ་ མས་ ་ི འ ་བ་དེའི་རང་བཞིན་ ི་འ ས་ ་དང་། འ ་བ་དེ་མ་ཡིན་(༢༧༦ན)པའི་
རང་བཞིན་ཅན་ ི་འ ས་ ་ལ་འདི་དག་འ ་བ་དང་མི་འ ་བར་འཇོག་པའི་ ་མཚན་གང་ཡིན་ཅེས་བ ལ་ཞིང་
བ གས་ཏེ་ ིས་པ་ན།

འ ་བ་དེའི་རང་བཞིན་ ི་ ་ལས་ ེས་པ་ནི་འ ས་ ་འ ་བ་དེའིརང་བཞིན་ ་འཇོག་པ་

དང་། འ ་བ་དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་དངོས་ ་ལས་ ེས་པ་ནི། འ ས་ ་འ ་བ་དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པར་
འཇོག་པ་ཡིན་ཅེས་ འི་རང་བཞིན་ལ་བ ེན་ཏེ་ལན་འདེབས་པར་ ེད་དེ། དཔེར་ན།
ནས་ ་ི ས་བོན་འ ་བ་དག་ལས་ནི་ ་ ་འ ་བ་དེ་ ེས་པ་ཡིན་ལ།

་ འི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་

་ འི་ས་བོན་འ ་བ་དེ་ལས་གཞན་མི་འ ་

བ་དག་ལས་ནི་ ་ ་འ ་བ་ལས་གཞན་མི་འ ་བ་ ེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བའི་ལན་འདེབས་པ་ ་ འོ། །དེའི་བསམ་
པ་ནི་དངོས་ ་འ ་བ་ལས་ ེས་པ་ལ་འ ས་ ་འ ་བས་ བ་ ེ།

་ འི་ ་ ་འ ་བ་བཞིན་ནོ། །འ ས་ ་མི་

འ ་བ་ལ་དངོས་ ་མི་འ ་བ་ལས་ ེས་པས་ བ་ ེ། ་ ་མི་འ ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
གལ་ཏེ།

འ ས་ ་འ ་མི་འ ་གཉིས་ཡོད་ ང་དངོས་ ་འ ་མི་འ ་ལས་མ་ ེས་པས་ བ་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན།

ོ་ ར། ཞེས་སོ། །འ ས་ ་འ ་མི་འ ་གཉིས་པོ་དེ་དངོས་ ་འ ་མི་འ ་ལས་མ་ ེས་ན་དེའི་ ་མེད་པར་ ོ་
ར་ ་ ང་བ་ཉིད་ ་འ ར་ལ། དེ་ ར་ན་ ལ་དང་ ས་དང་རང་བཞིན་སོ་སོར་ངེས་པ་ལ་བ ོས་པ་མི་འཐད་པར་
འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ོགས་ཆོས་བ བ་པ་ལ། བདེ་སོགས་ ེན་ག མ་ལས་ ེས་པར་བ བ། དེས་ མ་ཤེས་ ང་ ེན་
ག མ་ལས་ ེས་པར་ བ་བོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ལ། ཞེས་སོ། །བདེ་སོགས་དངོས་ ་འ ་བ་ལས་ ེས་པར་བ བ་པ་དེ་ལ་དབང་ཤེས་འཁོར་ ི་
བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ ལ་(༢༧༦བ)མེད་པར་ ེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདེ་སོགས་ ་ི བདག་ཉིད་ག གས་ལ་སོགས་པ་
ཇི་ ་ འི་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ་ ེས་ ་འ ེལ་བའི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ མས་ ལ་དབང་ཡིད་ ེད་དེ་ག མ་

ཚགས་པ་མེད་པར་མི་འ ང་ཞིང་། དེ་ག མ་ཚགས་ན་འ ང་བའི་ ིར་དང་། དེ་བཞིན་ ་དབང་ཤེས་འཁོར་ ི་
བདེ་སོགས་ནི་ ལ་དང་ཡིད་ ེད་ཡོད་ ང་ ེན་དབང་པོ་མེད་པར་ཡང་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

ག གས་ལ་སོགས་པ་

དང་ ལ་ ལ་ཅན་ ་ ེས་ ་འ ེལ་པ་ཅན་ ་ ེས་ ་འ ེལ་པ་ཅན་ ི་བདེ་སོགས་ མས་ག གས་དེའི་ ལ་ཅན་
ི་དབང་ཤེས་ ་ི ེན་དབང་པོ་དང་ ལ་བ་ལ་ ལ་དང་ཡིད་ཚགས་ ང་ ེ་བར་མ་མཐོང་བའི་ ིར་དང་། དབང་པོ་
ཉམས་པ་མེད་པ་ཉེ་བར་གནས་པ་ན་འ ང་བ་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །དེ་བཞིན་ ་ ལ་དབང་ཉེ་བར་གནས་ ང་ཡིད་
ལ་ དེ ་པ་མེད་པར་ཡང་དབང་ཤེས་འཁོར་ ི་བདེ་སོགས་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

ལ་དབང་གཉིས་ཀ་ཚགས་ ང་

གཉིད་ལ་སོགས་པས་བ ད་པའི་ ་ོ ཅན་ལ་དབང་ཤེས་འཁོར་ ི་བདེ་སོགས་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེས་ མ་ཤེས་ ང་ ེན་ག མ་ལས་ ེས་པར་ བ་པ་ནི།

མ་པར་ཤེས། ཞེས་སོ། ། ོ་ འི་ མ་

པར་ཤེས་པ་ ེ་བ་ལ་ཡང་ འི་ཚགས་པ་ ེན་ག མ་པོ་འདི་དག་ཙམ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ས་ཏེ་ གས་དགོད་པ་ནི། དེས་ན། ཞེས་སོ། །དབང་ཤེས་འཁོར་ ི་ བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་
ཆོས་ཅན།

ལ་དམིགས་པའི་ ས་པ་མེད་པ་བེམ་པོའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ ོ་ འི་ མ་ཤེས་དང་རང་རིག་

པར་མ ངས་པ་ཡིན་ཏེ།

ོ་ འི་ཤེས་པ་རང་རིག་པར་བ ེད་པའི་དངོས་ ་འ ་བ་ལས་ ེས་པར་གོང་ ་

བ བས་ཟིན་པ་དེས་ནའི་ ིར། བ་པ་ཡོད་(༢༧༧ན)དེ། དངོས་ ་འ ་བའི་རང་གི་ངོ་བོས་འ ་བ་དེའི་འ ས་ འི་
རང་གི་ངོ་བོ་ཡང་འ ་བ་ཁོ་ནར་བ ེད་པར་ངེས་པའི་ ིར་ནའོ། །
བཞི་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོགས་ཆོས་ལ་ ོད་པ་ ང་། བ་པ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། འ ས་ ས། ཞེས་སོ། །དབང་ཤེས་དང་འཁོར་བདེ་སོགས་གཉིས་ ེན་ག མ་ཚགས་པ་འ ་བ་
ལས་ ེས་ ང་། བདག་ལ་བ ེན་པའི་ཡོན་ཏན་འ ས་ ས་པ་ཡོད་མེད་ལས་དབང་ཤེས་རིག་པ་དང་བདེ་སོགས་
བེམ་པོར་ ེ་བར་ངེས་པ་ཡིན་པས་ ོགས་ཆོས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ།

དབང་ཤེས་ ེན་ག མ་ལས་གཞན་ལས་ ེས་པ་དགགབདེ་སོགས་ ི་ ་ ེན་ག མ་ ་

འ ས་པའོ། །
དང་པོ་ནི། མ་ཡིན། ཅེས་སོ། །དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ེན་ག མ་ལས་གཞན་པའི་འ ས་ ས་པ་ལས་ ེས་པ་
མ་ཡིན་ཏེ།

ེན་ག མ་ལས་གཞན་པའི་འ ས་ ས་པ་དེའི་ ས་པ་ཡོད་མེད་ ་ི ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པར་ཚད་

མས་མ་མཐོང་བའི་ ིར་དང་།

ེན་ག མ་དེ་ཙམ་ལས་ ང་བ་ལས་གཞན་པའི་འ ས་ ས་པ་དབང་ཤེས་ ་ི ར་

བ གས་ན་ནི་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་དབང་ཤེས་ ་ི ་ཡིན་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །

གཉིས་པ་བདེ་སོགས་ ་ི ་ ེན་ག མ་ ་འ ས་པ་ནི། འ ས་ ས། ཞེས་སོ། །འ ས་ ས་པ་ཞེས་ ་བ་དེ་
ཡང་ཆོས་ཅན། བདེ་སོགས་དང་མ ངས་པར་ ན་པའི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ ར་ ང་བའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་མ་
ཉིད་བདེ་སོགས་ ་ི དེ་མ་ཐག་ ེན་ཡིན་པར་ཁོ་བོས་ ོགས་ཏེ། ནང་གི་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ ་མ་ལས་ ང་བའི་བདེ་བ་
ལ་སོགས་པ་ མས་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་མའི་(༢༧༧བ)གོམས་པ་གཡེར་བ་ ེ་གསལ་བ་དང་།

ཞན་པ་ ེ་མི་

གསལ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་ ིས་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ བ་པ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི།

། ཞེས་སོ། ། ་མ ངས་པའི་ ིར་བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ ད་པར་མེད་པར་

ཐལ་བར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ། མ་ཡིན། ཅེས་སོ། །རིག་ཙམ་ ་བ ེད་པའི་ ་མ ངས་པའི་ ིར་རིག་ཙམ་ ་ ད་པར་མེད་
པར་འ ར་རོ་ཟེར་ན་འདོད་པ་ཡིན་ལ། བདེ་ ག་ ་བ ེད་པའི་ ་མ ངས་པའི་ ིར། བདེ་ ག་ ད་པར་མེད་པར་
འ ར་རོ་ཞེས་ཟེར་ན་ གས་ བ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ེན་ག མ་དེའི་ཚགས་པ་ཉིད་ ་ི ནང་གི་ ད་པར་ ལ་ཡིད་ ་

འོང་མི་འོང་དབང་པོ་བ ད་མ་བ ད་ ས
ི ་བདེ་ ག་ ས་པ་ཉིད་ ་ི ིར། དཔེར་ན། ཐེ་ཚམ་དང་ ལ་གཏན་ལ་
ཕེབས་པའི་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ངས་ཅན་ ི་དོན་ ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། ཁས་ ངས་བ ོད། དེ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན། ཞེས་སོ། །གཞན་ ངས་ཅན་པ་དག་ན་རེ། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་རིགས་པ་ཅན་པ་ ར་
ནང་གི་དོན་མ་ཡིན་ལ། སངས་ ས་པ་ ར་སེམས་པ་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ཅིང་། འོན་ ང་བདེ་སོགས་དེའི་བདག་ཉིད་
་ ར་པའི་ ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཉམས་ ་ ོང་བ་ཤེས་རིག་གི་ག གས་བ ན་གཉིས་པོ་ ོའ་ ེང་ ་འ ེས་པ་
ལས་བདེ་སོགས་དེ་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ངོ་བོར་ ོགས་པ་ཙམ་ཡིན་ ི།

རང་གི་ངོ་བོ་ནི་བེམ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

བའོ།
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ།

བདེ་སོགས་ ི་དོན་ཡིན་པ་དགག

།ནང་སེམས་པ་ཅན་ ་བ བ།

དེ་གཉིས་

(༢༧༨ན)ཀའི་དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ་བས་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེའི་ ར། ཞེས་སོ། ། ངས་ཅན་པ་དེའི་ ར་ན་ཡང་བདེ་སོགས་ཆོས་ཅན།
བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ།

ི་རོལ་དོན་ ི་རང་

ི་རོལ་ ི་ ལ་ལ་ ད་པར་མེད་ན་ཡང་དགའ་བ་དང་ཡོངས་ ་ག ང་བ་དག་གོམས་པའི་

དབང་གིས་ ད་པར་ཐ་དད་ ་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །

གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། ཐལ་བ་འཕང་བ། རང་ ད་དགོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གང་གི། ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན།

་ལ་སོགས་པ་དང་བེམ་པོར་ ད་

པར་མེད་པ་ལ་གོམས་པའི་ ད་པར་ལས་དགའ་བ་དང་ཡོངས་ ་ག ང་བའི་ ད་པར་ ་མི་འ ར་ཏེ། གང་གི་ ིར་
་ལ་སོགས་པའི་བེམ་པོའ་བདག་ཉིད་ཡིན་ན་ནིའི་ ིར། དཔེར་ན།

ོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ ང་བ་ལ་དགའ་ག ང་

ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་རང་ ད་དགོད་པ་ནི། དེའི། ཞེས་སོ། །བདེ་སོགས་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ལ་ཐ་དད་
པ་དེའི་ ད་པར་ལ་མི་བ ོས་པར་གོམས་པའི་ ད་པར་ཐ་དད་དང་ ེས་ ་འ ེལ་བས་དགའ་ག ང་ཐ་དད་ ་
འ ར་བའི་ ིར། དཔེར་ན། ཤེས་རབ་དང་བ ེ་བ་དང་ཡིད་འ ང་བ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པའི་ ད་པར་ལས་ཐ་
དད་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ནང་སེམས་པ་ཅན་ ་བ བ་པ་ལ། ཁས་ ངས་དང་ ེས་ ་འ ེལ་བས་བ བ། དངོས་པོ་ ོབས་
གས་ ་ི རིགས་པས་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཐལ་བ་དགོད། བ་པ་བ བ། འདོད་ན་བསལ་བ་བ ན། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ་(༢༧༨བ)བས་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ོང་ ིར། ཞེས་སོ། །སེམས་པ་ཅན་དེའང་ཆོས་ཅན། ལ་བདེ་སོགས་དེའི་རང་བཞིན་ནམ་ མ་པ་
ཤར་བར་ཐལ། བདེ་སོགས་ ོང་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ནི། བདེ་བ་ལ། སོགས་ཞེས་སོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ནི་
ཆོས་ཅན། སེམས་པ་ཅན་ཡང་ཡིན་ཏེ། སེམས་པ་ཅན་ ིས་ ོང་བར་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ བ་པ་བ བ་པ་ལ། ་བས་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། མ་ཡིན། ཅེས་སོགས་འདིར་ ངས་ཏེ། བདེ་སོགས་ ་ི ོང་ ེད་ཡིན་ན་དེའི་ མ་པ་ཤར་བས་ བ་
ེ། ཤེས་པ་ལ་ ལ་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་མ་ཡིན་པ་ལ། ཤེས་པ་དེ་ ལ་དེའི་ ོང་བར་ ེད་པ་མ་ཡིན་པས་ བ་པའི་
ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ།
པའི་ ་མཚན་མ་ཡིན།

ིར་བ ན་པ། མངོན་པར་གསལ་བ་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འཇོག་

ོལ་བ་གཞན་ ི་ལོག་ ོག་བསལ། རིག་ཙམ་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འཇོག་པའི་ ་མཚན་མ་

ཡིན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གང་གི། ཞེས་སོ། །དེ་ལ་ བ་པ་ཡོད་དེ། གང་གི་ ིར་ ོང་ ེད་གང་ཞིག་གིས་ ལ་ ོང་ ་གང་གི་

མ་པ་ ོང་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ལ་དེའི་ ོང་བར་ ེད་པ་མ་ཡིན་པས་ བ་པའི་ ིར་ཏེ།

དཔེར་ན།

ཕན་ ན་

གཅིག་གི་རང་བཞིན་ནམ་ མ་པ་གཅིག་ལ་ཤར་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པ་གཅིག་གིས་
གཅིག་ ོང་བ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་མངོན་པར་གསལ་བ་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ་འཇོག་པའི་ ་མཚན་མ་ཡིན་པ་ནི། འདི། ཞེས་སོ། །
(༢༧༩ན)སེམས་པ་ཅན་མངོན་པར་གསལ་བ་ཁོ་ན་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ཡིན་པས་ བ་པ་
མེད་དོ་ཞེ་ན།

དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན།

སེམས་པ་ཅན་ ི་ ལ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འ ར་ཏེ།

སེམས་པ་ཅན་མངོན་པར་གསལ་བ་དེ་དབང་པོ་ལ་བ ོས་པའི་ ིར། མ་ བ་ན་ཤེས་པ་འདི་ ལ་འདིའི་ ོང་བར་
ེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འ ེལ་པའི་ ་མཚན་ནི་མངོན་པར་གསལ་བ་ཡིན་པར་ཁས་ ངས་པའི་ ིར་
རོ། །དེས་ན་ཤེས་པ་དེ་ ོང་བའི་མཚན་ཉིད་དམ་ བ་ ེད་ནི་ཤེས་པ་དེ་འ ་བའམ་དེའི་ མ་པ་ཤར་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ།
།
ག མ་པ་ ོལ་བ་གཞན་ ི་ལོག་ ོག་བསལ་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི།

ར། ཞེས་སོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། སེམས་པ་ཅན་ལ་ཆོས་ཅན། ིས་ ལ་དང་ ད་ ང་ ལ་དེ་དང་

འ ་བའམ་ མ་པ་ཤར་བར་ཇི་ ར་འ ར་ཏེ།

ར་ ལ་དང་མ་ ད་པའི་ ས་ ་ ལ་དེའ་ི བདག་ཉིད་ མ་པ་ཤར་

བ་མ་ཡིན་ན་ནི་ ིས་ ལ་དང་ ད་ ང་ མ་པ་མ་ཤར་བའི་ བདག་ཉིད་ཉམས་པ་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ནི། འདི་ནི། ཞེས་སོ། །ཐལ་བ་འདི་ནི་ ངས་ཅན་པ་འདིའི་སེམས་པ་ཅན་ ་བདེ་སོགས་ ོང་
ེད་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ མ་པ་མ་ཤར་བ་འགལ་བའི་ ཉེས་པ་ལས་གཞན་སེམས་པ་ཅན་ ག་པ་ཡིན་པ་དང་། བདེ་
སོགས་ ོང་ ེད་ཡིན་པ་འགལ་བའི་ཉེས་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་པ་ཅན་ ག་པ་ཡིན་ན་བདེ་སོགས་ ་ི མ་པ་མ་ཤར་
བས་ བ་ཅིང་། བདེ་སོགས་ ་ི མ་པ་མ་ཤར་བའམ་འ ་བ་མེད་པར་ནི་བདེ་སོགས་ ོང་བ་མ་ཡིན་པས་ བ་པའི་
ིར་རོ། །
བཞི་པ་རིག་ཙམ་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འཇོག་པའི་ ་(༢༧༩བ)མཚན་མ་ཡིན་པ་ནི། གང་གི། ཞེས་སོ། །རིག་ཙམ་
ཁོ་ན་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ཡིན་པས་ བ་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། རིག་པ་ཙམ་ ་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་ ཤེས་པ་
དེ་ ལ་དེའི་ ོང་བར་ ེད་པར་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
ཤེས་པ་གཅིག་གིས་ ལ་ ་པོ་ཐམས་ཅད་ངེས་མེད་ ་རིག་པར་ཐལ་བའི་ ིར་ཏེ།

གང་གི་ ིར་ག གས་འཛན་པའི་
ལ་ཐམས་ཅད་ལ་བ ོས་ཏེ་

རིག་ཙམ་ ་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར།
ག མ་པ་འདོད་ན་བསལ་བ་བ ན་པ་ནི། དེ་ལ། ཞེས་སོ། །སེམས་པ་ཅན་ལ་བདེ་སོགས་ ་ི མ་པ་ཤར་བར་

ཐལ་བ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། སེམས་པ་ཅན་དེ་ལ་བདེ་སོགས་ ་ི མ་པ་ཤར་བའམ་འ ་བ་དེ་ཡོད་ན་ནི་འ ་བར་ ེད་པ་
པོ་བདེ་སོགས་ཤེས་པ་ཡིན་པ་ལ་ ོར་བ་ཡིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། སེམས་པ་ཅན་ལ་བདེ་སོགས་ ་ི མ་པར་ཤར་བར་ཁས་ ངས་པས་དེའི་ མ་པ་ཤེས་པར་ བ་ ང་
བདེ་སོགས་ཤེས་པར་མི་འ བ་ ེ། བདེ་སོགས་ ི་ མ་པ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན། སིམ་པར། ཞེས་སོ། །བདེ་
བའི་ མ་པ་ཆོས་ཅན། བདེ་བ་ཡིན་ཏེ། སིམ་པར་ཉམས་ ་ ོང་བ་ཡིན་པའི་ ིར།
ོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ ང་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་བདེ་བ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ ིར།

བ་ ེ། སིམ་པར་ཉམས་ ་
དེས་ན་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་

སེམས་པ་ཅན་ཡིན་པར་ བ་ ེ། བདེ་སོགས་ ་ི མ་པ་ཤེས་པར་ བ་ཅིང་། བདེ་སོགས་ ི་ མ་པ་བདེ་སོགས་
་ བ་པའི་ ིར།
བཞི་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ། ཞེས་སོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ ོང་བ་མ་ཡིན་པར་བེམ་པོར་འ ར་རོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

སེམས་པ་ཅན་ ལ་བདེ་སོགས་དང་འ ་བའམ་དེའི་ མ་པ་ཤར་བའི་ ིར་ཏེ། (༢༨༠ན) ལ་བདེ་སོགས་དང་ ལ་
ཅན་ ོང་བའམ་སེམས་པ་ཅན་གཉིས་གཞན་རིག་གིས་ ལ་ ལ་ཅན་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ནའོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ནི། མ་ཡིན། ཅེས་སོ། ། གས་ བ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེ་སོགས་དང་སེམས་པ་ཅན་གཉིས་གཞན་
རིག་གི་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འདོད་པ་ ོད་ ་ི ོགས་ལ་ཡང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་སེམས་པ་ཅན་ ིས་ཉམས་ ་ ོང་
བ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ན་པའི་དོན་ །

ོང་ ིར་སེམས་པའང་དེའི་རང་བཞིན། ཞེས་པའི་ཐལ་བ་བཀོད་པ་

ཡིན་ ི། ཁོ་བོ་ཅག་འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དངོས་པོ་ ོབས་ གས་ ་ི རིགས་པས་བ བ་པ་ལ།

བདེ་སོགས་ཤེས་པར་མངོན་ མ་ ིས་ བ།

དེ་དོན་ ིས་བཞག་པའི་ མ་པ་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ལ། ཞེས་སོ། ། ེད་ ར་ན་བདེ་སོགས་ཤེས་པར་གང་གིས་ བ་ཅེ་ན། བདེ་སོགས་ཤེས་པ་ཡིན་
པ་དེ་ལ་ཡང་རང་རིག་མངོན་ མ་ ིས་དགའ་བ་དང་ཡོངས་ ་ག ང་བ་དེ་མཐོང་། ཇི་ ར་མཐོང་ན་མཐའ་གཅིག་
་ ི་ནང་གི་བེམ་པོ་མ་ཡིན་པར་ནང་ ་ཤེས་པར་ཉམས་ ་ ོང་བ་ཉིད་ ་མཐོང་ངོ་། །
གཉིས་པ་དེ་དོན་ ིས་བཞག་པའི་ མ་པ་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ། གས་དགོད། མ་ བ་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། འདིའ།ི ཞེས་སོ། ། ོང་བ་འདིའི་བདག་ཉིད་ ་ ར་པའི་བདེ་སོགས་ ་ི མ་པ་འདི་ཆོས་ཅན། འཇོག་
པར་ ེད་པ་པོ་གཞན་ ི་དོན་ཡིན་པར་ནི་རིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།

ི་རོལ་ ི་དོན་དེ་ལ་ཐ་དད་པའི་ ད་པར་མེད་

ང་ ོག་ཆགས་ ་ི རང་བཞིན་དང་། ཡིད་ ་འོང་བ་དང་མི་འོང་བ་གོམས་པའི་ ད་པར་ཐ་དད་ལས་དགའ་ག ང་

དེའི་བདག་ཉིད་ ་ི ད་པར་ཐ་དད་ ་འ བ་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་མ་ བ་པ་ ང་(༢༨༠བ)བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི།

ད་པར། ཞེས་སོ། །གོམས་པ་ལ་བ ེན་ནས་དགའ་ག ང་གི་ ད་པར་དང་ ན་པ་ནི་ ་ོ ཡིན་ ི།

ོང་བའི་བདག་ཉིད་ ་ ར་པའི་བདེ་སོགས་ནི་མེད་པས་དགའ་ག ང་གི་ ད་པར་དང་ ན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ། ོ་ ོང་ཐ་དད་ ་འདོད་པ་དགག །ཐ་མི་དད་ ་བ བ་པའོ།
དང་པོ་ལ། ོའ་མཚན་ཉིད་དགག །འགལ་བ་དང་འ ་བ་དགག །དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ིར་དགག །སེམས་པ་མེད་པ་ ེ་ ག་ ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ད་པར་གཉིས་ ན་འ ལ་པ། ད་པར་བཞི་ ན་མི་འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ི་བ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། ོ། ཞེས་སོ། ། ོང་བ་ལས་ཐ་དད་པའི་ ོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ།
ཞེན་པའོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ ོ་ལས་ཐ་དད་པའི་ ོང་བ་ཞེས་ ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ།

ལ་ལ་སོ་སོར་

ལ་ཉམས་ ་ ོང་བའི་

རིག་པའི་ངོ་བོར་ བ་པའོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ ོ་དང་ ོང་བ་འདི་གཉིས་ལ་མཚན་ཉིད་མི་འ ་བའི་ ད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད།
གལ་ཏེ།་ ལ་དེ་ཙམ་ འི་ མ་པ་ཤར་བ་ཅན་ ི་དོན་འ ་བ་ནི་ ོང་བ་མེད་པ་ ོའ་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་
ལས་གཞན་ ལ་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་མེད་པའི་རིག་པ་ནི་ ོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ནི།

ོང་། ཞེས་སོ། ། ོང་བ་མེད་པའི་དོན་དང་འ ་བ་ཙམ་ ོའ་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་འ ་བ་

གཞན་མེ་ལོང་ཡང་ ོ་དེར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ ད་པར་བཞི་ ན་མི་འཐད་པ་ནི།

ད་པར། ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ།

མཚན་ཉིད་ ་ི ད་པར་གཞན་ཡོད་པས་ ོན་མེད་དོ་ཞེ་ན།

ོའ་རིགས་མི་མ ན་སེལ་བ་ལ་

མཚན་ཉིད་ ི་ ད་པར་གཞན་ཡོད་ན་ཡང་བ ོད་

(༢༨༡ན)དགོས་སོ། །ཆོས་བཞི་ ན་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ནང་སེམས་ཅན་ ི་ ད་ ས
ི ་བ ས་པ་སེམས་པ་ཅན་ ལ་
ལ་ལོངས་ ོད་པར་ ེད་པའི་ཡན་ལག་ཉིད་ལ་སོགས་པ་བེམ་པོ་དང་དོན་འ ་བ་ ེ་ཆོས་བཞི་ ན་དེ་ཡང་ཆོས་
ཅན།

ོའ་མཚན་ཉིད་ ་བ ག་པར་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

ོ་དེའི་ ་མཚན་ཅན་མཚན་ ་ཡིན་པའམ་མཚན་ ་ ོགས་

པའི་ཡན་ལག་ མ་འཇོག་གི་ ་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

ཆོས་བཞི་ཚང་བའི་ མ་པ་དེ་ ་ ་ནི་ཤིན་ ་

དང་བ་ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་གཞན་དབང་པོ་ག གས་ཅན་ ་པོ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་སེམས་པ་མེད་པ་ ེ་ ག་ ་དགག་པ་ནི།

ལ། ཞེས་སོ། །སེམས་པ་མེད་པའི་ ོ་དེས་ཆོས་ཅན།

དོན་ངེས་པའི་ མ་པར་འཇོག་པར་ཇི་ ར་འ ར་ཏེ། སེམས་པ་མེད་པའི་ ིར། ། བ་ ེ།

ལ་ མ་པར་འཇོག་པ་

ཡང་ ོང་བའི་མཐར་ ག་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།

སེམས་པ་མེད་ ང་ ལ་ ི་ མ་པ་ཤར་བས་ ལ་ངེས་པའི་ཐ་

ད་ ེད་ཅེ་ན། མེ་ལོང་ལ་སོགས་པ་ལས་ ང་ ལ་ངེས་པའི་ཐ་ ད་འཇོག་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་
རོ། །
གཉིས་པ་འགལ་བ་དང་འ ་བ་དགག་པ་ནི།

་ལ་སོགས། ཤེས་སོ། ། ་ལ་སོགས་པའི་བདེ་བ་གོམས་པ་ལ་

བ ེན་ནས་ ད་པར་འ ར་བ་མེད་པས་དེས་བཞག་པའི་ག གས་བ ན་ ི་བདེ་བ་གོམས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ད་
པར་འ ར་བ་མེད་ ང་། ོའ་བདེ་བ་གོམས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ད་པར་འ ར་བ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་ཡང་བ ོད་
་མེད་པའི་ཚག་ཙམ་ཡིན་ཏེ། གོམས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ད་པར་འ ར་མི་འ ར་འདི་དག་ ོའ་ ས་གཅིག་ལ་ ས་
ཅིག་ཅར་འ ་བ་འགལ་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི། (༢༨༡བ)དེའི་ ར
ི ། ཞེས་སོ། ། ོ་ ོང་ ས་ཐ་དད་པ་ལ་ཉེས་པ་དེ་ མས་འ ང་བ་
དེའི་ ིར།

སེམས་པ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་མེད་པ་དག་ལ་ཡང་ ད་པར་གཉིས་ ན་དང་བཞི་ ན་ཅན་ ི་ འོ ི་

མཚན་ཉིད་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ོ་ ོང་ཐ་མི་དད་ ་བ བ་པ་ལ། ཐ་དད་མ་དམིགས་པས་ཁེགས་པའི་ ལ། གཅིག་ ་མངོན་ མ་
ིས་ བ་པའི་ ལ། དེ་ཁས་མི་ལེན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། དེའི། ཞེས་སོ། །རང་ ད་ལ་སེམས་པ་ཅན་ལས་ ས་ཐ་དད་པའི་ ོ་མེད་དེ། སེམས་པ་ཅན་དེའི་
རང་བཞིན་ལས་ ོག་པའི་ ོ་ནི་ཚད་མས་ ོགས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་གཅིག་ ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པའི་ ལ་ནི། འདི་ནི། ཞེས་སོ། ། ོ་འདི་ནི་དགའ་བ་དང་ མ་པ་དང་
བཏང་ ོམས་ལ་སོགས་པའི་ མ་པར་འ ར་བ་ མ་པ་ ་མར་མཐའ་གཅིག་ ་ ོང་བ་ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་པར་རང་
རིག་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་ ེ།

ོ་དེ་ལ་ ོའམ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་མིང་ནི་ཇི་ ར་འདོད་པར་ ེད་ལ་རག་ལས་

ཏེ་མིང་གཞན་ ་བཏགས་པས་དོན་གཞན་ ་མི་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དེ་ཁས་མི་ལེན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ།

ོང་བ་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་པ་དགག །འ ེས་པས་ མ་

ད ེ་མེད་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། ོང་བ། ཞེས་སོ། ། ོ་ ོང་ ས་གཅིག་རང་རིག་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་པར་ཐལ། ོ་མངོན་ མ་
ིས་ བ་ ང་ ོང་བ་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་པའི་ ིར་ཏེ།
པར་འ ར་བ་ནི་མངོན་ མ་ ་ ར་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

ོང་བ་ནི་མངོན་ མ་ ་ ར་པ་མ་ཡིན་ལ། ོའ་ མ་

གཉིས་པ་ལན་ལ།

ལོངས་ ོད་ ེད་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་ན་(༢༨༢ན)ལོངས་ ད་ ་མངོན་ མ་ ིས་མ་

བ་པར་ཐལ་བ། ལོངས་ ོད་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་ན་ལོངས་ ོད་ཡོད་ ང་མེད་པ་དང་མ ངས་པར་ཐལ་བ།
ལོངས་ ོད་པ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ན་ཤེས་པ་གཞན་དོན་མེད་པར་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ། ཞེས་སོ། ། ལ་ལོངས་ ོད་པར་ ེད་པ་ནི་མངོན་ མ་ ི་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། ལོངས་ ོད་དེ་

མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་མ་ཡིན་ན།

གཞན་ ས
ི ་ལོངས་ ོད་པར་ ེད་པའི་མངོན་ མ་བཞིན་ ་ལོངས་ ད་ ་

ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འ ར་རོ། །འདོད་ན་རང་ལ་ལོངས་ ོད་པ་གཏན་མེད་ ་
ཐལ་བར་འ ར་རོ། །མ་ བ་ན་ ལ་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ ལ་ལ་ལོངས་ ོད་པར་ཡང་འ ར་ཏེ། ལོངས་ ད་ ་
མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་ ང་ལོངས་ ོད་པ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ལོངས་ ོད་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་ན་ལོངས་ ོད་ཡོད་ ང་མེད་པ་དང་མ ངས་པར་ཐལ་བ་ནི།
དེའི། ཞེས་སོ། ། ལ་དེའི་ལོངས་ ོད་པར་ ེད་པ་ནི་ཆོས་ཅན། མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་པར་ཐལ། མངོན་ མ་ ་
ར་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །འདོད་ན། ལོངས་ ོད་པ་ཡོད་ ང་རང་ ད་ལ་ཕན་གནོད་དངོས་ ་མི་བ ེད་པར་
ལོངས་ ོད་མེད་པ་དང་ ད་པར་མེད་པར་ཐལ་ལོ།

།ལོངས་ ོད་ ེད་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་ ང་ གས་ཅན་

ེས་དཔག་གིས་ བ་པས་ལོངས་ ོད་མེད་པ་དང་ ད་མེད་ ་མི་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བ་པའི་ཉེ་བར་ལོངས་ ོད་པར་ ེད་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན།

གས་ཅན་ ི་ ེས་དཔག་གིས་

རང་གི་ཉེ་བར་ལོངས་ ོད་པར་ ེད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ོག་ ར་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། གཞན་ ི་ལོངས་ ོད་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་(༢༨༢བ)ཡང་ ེས་དཔག་དེ་
ལས་ ང་རང་ ད་ལ་ལོངས་ ོད་ ེད་མི་འ བ་པ་ཉིད་དེ། རང་ལ་ལོངས་ ོད་ ེད་བ བ་པའི་ གས་མ་ བ་པའི་
ིར་ཞེས་ ར་རང་ ོ་ ན་ ་བ བ་པའི་ གས་མེད་དོ་ཞེས་ཇི་ ད་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །
ག མ་པ་ལོངས་ ོད་པ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ན་ཤེས་པ་གཞན་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་ནི། དེ་ ། ཞེས་སོ། ། ོ་
དེ་ཉིད་ལ་ ོང་ ་ ོང་ ེད་ ་ི ག གས་བ ན་ཤར་ནས་ལོངས་ ོད་པ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པའི་ ོ་ཉིད་ལོངས་
ོད་ ེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ལོངས་ ོད་ ེད་ ་ི ཤེས་པ་ཡོད་པ་ ོ་ལས་ ས་གཞན་བ གས་པ་ནི་དོན་མེད་པར་ཐལ།

ལ་དམིགས་ ེད་ ་ི ོ་མངོན་ མ་ ་ བ་པ་ཡིན་ན་ནི།

དེ་ལ་བ ེན་ནས་ལོངས་ ད་ ་ ོད་ ེད་ ོད་པའི་ཐ་

ད་ཐམས་ཅད་ ོགས་ཟིན་པའི་ ིར། མ་ བ་ན་ གས་ཁས་ ངས་པ་དེ་ ར་ནའོ། །དེས་ན་ ོ་ ོང་གཉིས་པོ་དེ་
ཡང་རང་བཞིན་གཅིག་ཉིད་ ་མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བའི་ ིར། ོ་ ོང་བ་ལས་གཞན་ལ་ཉམས་ ་ ོང་བ་ཡང་ ོ་
ལས་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་འ ེས་པས་ མ་ད ེ་མེད་པ་དགག་པ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །

དང་པོ་ལ། ་བས་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གས། ཞེས་སོ། ། ོ་དང་ ོང་བ་ ས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་གཉིས་ཐ་དད་ ་མི་ ོགས་ཏེ།

གས་ ་ི གོང་ ་དང་མེ་གཉིས་པོ་ ས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ཡང་ མ་པ་འ ེས་པས་ ོ་ མ་པར་བ ད་པ་ལ་ ས་
གཅིག་ ང་བ་བཞིན་ ་ ོ་ ོང་གཉིས་པོ་དེ་ ས་ཐ་དད་ཡིན་ ང་ཤེས་རིག་གི་ག གས་བ ན་དང་ ོ་གཉིས་པོ་དེ་
འ ེས་པས་ ོ་ མ་པར་བ ད་པ་ལ་ མ་པར་ད ེར་མེད་པར་ ང་བའི་ ིར་རོ་ཞེ་(༢༨༣ན)ན།
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ནི། སེམས་པ་དང་། ཞེས་སོ། །སེམས་པ་དང་ཞེན་པ་དག་ ས་ཐ་
དད་པ་ཡིན་ ང་ ེ་ ག་ཐ་དད་ ་ ོགས་པར་མི་འ ར་ཏེ། ཤེས་རིག་གི་ག གས་བ ན་དང་ ོ་གཉིས་པོ་དེ་འ ེས་
པས། ོ་ མ་པར་བ ད་པ་ལ་ ས་གཅིག་ཡིན་པ་ ར་ ང་བའི་ ིར། དཔེར་ན། གས་ ་ི གོང་ ་དང་མེ་བཞིན་
ནོ། །དེ་ ར་ནའང་ གས་གོང་དམར་འབར་བའི་ཚ་ནའང་མེ་ གས་ ས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཏེ།

གས་དེའ་ི ག གས་

དང་རེག་ ་ཚ་བ་ནི་ ིས་ཚད་མས་ཐ་དད་པར་ངེས་པའི་ ར
ི ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ། དོན་མི་འཐད་པ། དཔེ་མ་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ་བས་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ ར། ཞེས་སོ། ། ས་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་ ན་ལ་ཆོས་ཅན།
མེད་པར་ཐལ།

ས་ཐ་དད་ བ་ ེད་ ་ི ཚད་མ་

ཚད་མས་ ས་ཐ་དད་ ་དམིགས་པ་དེ་ ས་ཐ་དད་ ི་ བ་ ེད་མ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ཡིན་པའི་ ིར།

འདོད་ན། ས་ཐ་དད་ ་ངེས་པ་ཐ་ ད་ ་བཞག་པ་ཉམས་པར་ཐལ་ལོ། །
ཡང་ ས་གཅིག་གི་དངོས་པོ་ ན་ལ་ཆོས་ཅན། ས་གཅིག་ བ་ ེད་ ི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། ཚད་མས་ ས་
གཅིག་ ་དམིགས་པ་དེ་ ས་གཅིག་གི་ བ་ ེད་མ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་ན། ས་ཐ་དད་མེད་པ་ཐ་
དད་ ་བཞག་པ་ཉམས་པར་ཐལ་ལོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ནི། དོན། ཞེས་སོ། ། ས་གཅིག་པའི་དངོས་པོ་ ན་ལ་ ས་གཅིག་ ་
ཚད་མས་ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ།

ཚད་མས་དོན་གཅིག་ ་དམིགས་པ་ཐམས་(༢༨༣བ)ཅད་ལ་ ས་ཐ་དད་འ ེས་

པར་དོགས་པ་ ེ་གཅིག་ ་མི་འ བ་པའི་ ིར། འདོད་ན། ཨེ་མ་ཧོ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པའི་
མ་པར་བཞག་པ་འདི་དག་ ་ཅི་ལ་བ ེན་ནས་འཇོག་ ེ་བཞག་ ་མེད་པར་འ ར་རོ། །
ཡང་ ས་ཐ་དད་ བ་ ེད་ ་ི ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ།

བདེ་བ་དང་ ོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ མ་པ་ཐ་དད་པར་

དམིགས་པ་དག་ ང་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་ན། ཨེ་མ་ཧོ། ས་ཐ་དད་པའི་ མ་པར་བཞག་པ་འདི་དག་
་ཅི་ལ་བ ེན་ནས་ མ་པར་འཇོག་ ེ་བཞག་ ་མེད་པར་འ ར་རོ། །

ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི། ཐ་དད། ཅེས་སོ། ། ས་གཅིག་གི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ས་གཅིག་གིས་ བ་ ེད་ ི་
ཚད་མ་འ བ་པར་མི་འ ར་ཏེ། ཚད་མས་གཅིག་ ་དམིགས་པ་དེ་གཅིག་གི་ བ་ ེད་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །མ་
བ་ན། ཚད་མས་ ོ་དང་ ོང་བ་ནི་ཐ་དད་མེད་པར་ ང་ཡང་ཐ་དད་པར་ ེད་ ས
ི ་ཁས་ ངས་སོ། །མ་ བ་ན།
ས་གཅིག་གི་ བ་ ེད་ཚད་མས་འ བ་པར་མི་འ ར་བ་དེ་ལ་ཚད་མས་ ས་ཐ་དད་མེད་པར་ ས་གཅིག་ ་རིག་
པ་དེ་ ས་གཅིག་གི་ བ་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་ན། ཐ་དད་མེད་པར་ངེས་པའི་ཐ་ ད་ ་ི ེན་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་
པར་ཐལ་ལོ། ། ས་ཐ་དད་ ་ི དངོས་པོ་ཆོས་ཅན།

ས་ཐ་དད་ ི་ བ་ ེད་འ བ་པར་མི་འ ར་ཏེ། ཚད་མས་ཐ་

དད་ ་དམིགས་པ་དེ་ཐ་དད་ ་ི བ་ ེད་མ་ཡིན་པའི་ ིར། མ་ བ་ན། ཚད་མས་དཀར་པོ་དང་ ག་བ ལ་ལ་
སོགས་པ་ཐ་དད་ ་ ང་ཡང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ ེད་ ས
ི ་ཁས་ ངས་སོ། །མ་ བ་ན།

ས་ཐ་དད་ ་ི བ་ ེད་

འ བ་པ་དེ་ལ་ཚད་མས་གཅིག་ ་དམིགས་པ་དེ་ ར་གང་མ་ཡིན་པ་དེ་ཐ་(༢༨༤ན)དད་ ་འ བ་པའི་ བ་ ེད་
ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་ན། ཐ་དད་ ་ངེས་པའི་ཐ་ ད་ ི་ ེན་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །
གཉིས་པ་དཔེ་མ་ བ་པ་ནི། གས། ཞེས་སོ། །ཉེར་ལེན་ ི་ ་ གས་ ་ི གོང་ ་ལ་ཡང་ ེན་མེ་དང་འ ེལ་པ་
ལས་ཁ་དོག་དམར་ལ་རེག་ ་ཚ་བ་དེ་ ར་ ེས་པའི་ཚ་ ར་ ི་དེ་ལས་དོན་གཞན་མེ་ གས་ ས་གཅིག་པ་ཉིད་
མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བ་ཡིན་ ི། མེ་ གས་རང་བཞིན་ཐ་དད་པའི་ ས་དག་ མ་པ་འ ེས་པའི་ ིར་ ོས་ཐ་དད་
་ མ་པར་མ་ ེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་དཔེ་མ་ བ་བོ། །
འོ་ན་མིག་ཤེས་ལ་རེག་ ་ ང་བར་ཐལ། གས་གོང་ ང་བའི་ ིར། མ་ བ་ན། དེ་ཉིད་ ས་གཅིག་པ་ཉམས་
སོ་ཞེ་ན།

མིག་ཤེས་ལ་ གས་ ་ི རེག་ ་ ང་བའི་ ིར་དེར་ཐལ་ཟེར་ན་མ་ བ་ལ།

གས་ ི་ཁ་དོག་དང་

ད ིབས་ ང་བའི་ ིར་དེར་ཐལ་ཟེར་བ་ བ་པ་མེད་དོ། །འོ་ན་ ིས་ཐ་དད་ ་ངེས་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཡང་ ིས་
ས་མེ་དེའི་ ན་ མ་པར་གནས་པའི་ ་ ན་ཆད་པའི་ ིར། མེ་དང་ ས་གཅིག་པའི་ གས་དེའི་ ན་ ོག་ཅིང་།
མེ་དང་ ས་གཅིག་པའི་ གས་དེའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ ་ལ་བ ོས་པ་ཅན་ ི་ ེན་ ང་བའི་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་
མས་ལས་ ང་ ར་ ི་དེ་ལས་ ས་གཞན་ ང་རེག་དང་ ས་གཅིག་པའི་ གས་ ེ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་ན་འགལ་བ་
མེད་དོ། །
ག མ་པ་དེ་གཉིས་ཀའི་དོན་བ ་བ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་སོ། །གོམས་པ་ལ་བ ེན་ནས་དགའ་ག ང་གི་ ད་
པར་ཐ་དད་ ་འ ར་བ་དང་།

སེམས་པ་ཅན་དང་ད ེར་མེད་ ་ བ་པ་དེའི་ ིར་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ནང་ཡིན་

ཅིང་ ོང་བ་ཡང་ཡིན་ནོ། །
ག མ་(༢༨༤བ)པ་བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་རིགས་པའི་ཐིགས་པས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ནི།

སེམས་

དང་། ཞེས་སོ། །དོན་ ི་ངོ་བོ་ཙམ་འཛན་པའི་གཙ་བོ་སེམས་དང་། དོན་ ི་ ད་པར་འཛན་པའི་སེམས་ལས་ ང་
བ་ཐམས་ཅད་ ་ི རང་གི་ངོ་བོ་རིག་པ་ནི་ ོག་པ་དང་ ལ་ཞིང་མ་འ ལ་པའི་ ིར་མངོན་ མ་མོ། །
དེ་ ར་ན། ས་པ་དང་། འ ིང་དང་། མདོར་བ ས་པའི་ ོ་ནས།
ཆགས་ལ་སོགས། །
རང་རིག་ མ་པར་མི་ ོག་པ། །
ཞེས་པའི་མདོའ་དོན་ལེགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
བཞི་པ་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་བཤད་པ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་དགོད། དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་
པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།
ལ་འ ོར་ མས་ ་ི ་མས་བ ན། །
མ་འ ེས་པ་ཡི་དོན་ཙམ་མཐོང་། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
འཕགས་པའི་ ལ་འ ོར་བ་ མས་ ་ི ་མ་ ོགས་པའི་སངས་ ས་དེས་བ ན་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་གི་
མ་པ་མི་ ག་པ་ལ་སོགས་པ་བ ་ ག་པོ་དེ་བ ོམས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ མ་པར་ ོག་པ་དང་མ་འ ེས་པའི་དོན་
རང་མཚན་བདག་མེད་པ་ཙམ་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་ནི་མངོན་ མ་མོ། །
གཉིས་པ་དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལ།

ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་

པར་བཤད། བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ིས་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད། བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་རིགས་
ཐིགས་ ས
ི ་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ི་ངོ་བོ། ོག་ ལ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ་འ ར
ོ ་ཤེས་པ་ ར་བཤད་པ། །

དེ་དག་གི་དེ་ ོམ་ ང་ཡིན། །

ོག་པའི་ ་བ་ མ་བསལ་བ། །

གསལ་བ་ཉིད་ ་ ང་བ་ཡིན། །

ཅེས་(༢༨༥ན) ོས་ཏེ།

ལ་འ ོར་པའི་ཤེས་པ་ ར་ཚད་མ་ བ་པའི་ལེ ར་བཤད་པའི་བདེན་བཞི་མི་ ག་ལ་

སོགས་བ ་ ག་པོ་དེ་དག་གི་ མ་པ་བ ོམས་པ་ལས་ ང་བ་ནི་མངོན་ མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ན། ཡང་དག་པའི་
དོན་ལ་ ིབ་ ེད་ ་ི ོག་པའི་ ་བ་ མ་པར་བསལ་ཞིང་ ངས་པས་ཡང་དག་པའི་དོན་གསལ་བ་ཉིད་ ་ ང་བའི་
མ་འ ལ་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ོག་ ལ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། གོམས་པས་གསལ་བར་ ང་བའི་དཔེ། མེད་པ་ལ་གསལ་ ང་མི་
འཐད་པ་ ང་། དེའི་ ིར་གོམས་པས་གསལ་ ང་འཐད། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། ད་ ར་ ི་ཤེས་པ་ནི་ ོག་ ལ་ ་མི་འཐད་དེ། གསལ་བར་ ོག་པ་ལས་ ང་བའི་
ིར།

འདས་མ་འོངས་སོགས་མེད་པའི་ ལ་ཅན་ནི་ ལ་མེད་པའི་ ིར་ན་གོམས་པ་ལས་གསལ་བར་ ང་བ་མི་

རིགས་སོ་ཞེ་ན།

འདོད་འཇིགས་ ་ངན་ ིས་བ མས་དང་། །
ན་པོ་ ་ི སོགས་ ིས་བ ད་པས། །

མ ན་ན་གནས་པ་བཞིན་ ་ནི། །

ཡང་དག་མིན་པའང་མཐོང་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ལ་བཟང་པོ་ལ་འདོད་པ་གོམས་པ་དང་། འ ེ་སོགས་ལ་འཇིགས་པ་གོམས་པ་དང་།

དང་ཤི་བའི་ ་ངན་གོམས་པ་ མས་ ས
ི ་བ མས་པའི་ཤེས་པ་དང་།

ན་པོ་གོམས་པ་དང་།

ས
ི ་བ ད་པའི་ཤེས་པས་ཆོས་ཅན། གོམས་པས་ ལ་ ོག་མེད་ ་གསལ་བར་མི་ ང་བར་ཐལ།
རང་བཞིན་ ་མེད་པའི་ ིར།

་ ག་པ་

ི་ལམ་སོགས་
ལ་དེ་དག་

ཐལ་བ་ལས་གོམས་པའི་ཤེས་པ་དེས་ཡང་དག་པ་མིན་པའང་མ ན་ན་གནས་པ་

བཞིན་ ་ནི་གསལ་བར་མཐོང་བར་འ ར་བ་ཡིན་(༢༨༥བ)ནོ། །སོགས་པའི་ ་ནི་ ར་ ་བ ོར་བ་དང་། འཆི་
ས་ལ་སོགས་པ་ག ང་ངོ་། །ཞེས་ འིའ།ོ །
གལ་ཏེ། ི་སོགས་དེ་ ོག་པ་ཡིན་ ང་གསལ་བར་ ང་ངོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མ་པར་ ོག་དང་ ེས་འ ེལ་ནི། །

དོན་གསལ་ ང་བ་ཅན་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ི་ལམ་དང་ ན་པོ་སོགས་ ་ི གསལ་ ང་དེ་ནི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་ ེས་ ་འ ེལ་པ་ནི་ཡིན་པའི་

ིར། ལ་དོན་གསལ་བར་ ང་བ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །
འོ་ན་ནི་ ི་ལམ་ ི་ ན་པ་གསལ་ ང་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་ི ལམ་ན་ཡང་ ན་པ་དེ། །

དེ་འ འི་དོན་ ན་མིན་པར་ ན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ི་ལམ་ ན་པ་ན་ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། དོན་གསལ་བར་ ང་བ་མིན་ཏེ། སད་པ་ན་གསལ་བ་དེ་འ ་བའི་
དོན་དང་ ན་པ་ཡིན་པ་མི་གསལ་བར་ཡང་དག་པར་ ན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་མེད་པ་ལ་གསལ་ ང་མི་འཐད་པ་ ང་བ་ནི།

མི་གཙང་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས། །

ཡང་དག་མིན་པའང་བ ོམས་པ་ཡི། །
ོབས་ ིས་ ལ་པ་ ོག་མེད་དང་། །

གསལ་བར་ ང་བ་ཅན་ ་མཐོང་། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གོམས་པས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་མཐོང་བ་ནི་གསལ་བར་མི་ ང་བ་དང་། ོག་མེད་ ང་
མིན་པར་ བ་མཐའ་ ་བས་འདོད་པ་མིན་ནམ། དེས་ན་ཁས་ ངས་འགལ་ལོ་ཞེས་པའི་ ོགས་ ་ ་དབང་ ོས་
བཀོད།

ན་ ར་ན།

ེ་ ག་ ་ ་བ་དག་དངོས་པོ་བ ོམས་པས་གསལ་ ང་རིགས་ཏེ། མ་རིག་པ་དང་ ལ་ན་

རང་མཚན་ ང་བའི་ ིར། མེད་པ་བ ོམས་པས་གསལ་ ང་མི་རིགས་ཏེ། དངོས་པོར་མེད་པའི་ ིར། འདས་མ་
འོངས་ནི་ ས་ ་ཡོད་པའི་ ིར། གོམས་པས་གསལ་ ང་འཐད་དོ་ཞེས་ ོགས་ ་(༢༨༦ན)བཀོད་དོ། །དེ་ ར་ནི་
མིན་ཏེ། མི་གཙང་བ་ཀེང་ ས་དང་ཟད་པར་ས་དང་ ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པ་མིན་པའང་བ ོམས་པའི་ ོབས་
ས
ི ་ ལ་ཞིང་བ ེད་པའི་ ོ་ནི་གོམས་ ལ་དངོས་པོར་མེད་ ང་ ོག་པ་མེད་པ་དང་གསལ་བར་ ང་བ་ཅན་ ་
མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་དེའི་ ིར་གོམས་པས་གསལ་ ང་འཐད་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་ཡང་དག་ཡང་དག་མིན། །

གང་གང་ཤིན་ ་བ ོམས་ ར་པ། །
བ ོམ་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ན། །
དེ་གསལ་མི་ ོག་ ོ་འ ས་ཅན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། ཡང་དག་པའི་དོན་བདེན་བཞི་མི་ ག་པ་ལ་སོགས་པའི་ མ་པ་དང་། ཡང་
དག་མིན་པ་ཟད་པར་ལ་སོགས་པ་གང་དང་གང་ཤིན་ ་བ ོམས་པར་ ར་པ་ལས་བ ོམ་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་
ན་གོམས་ འི་ ལ་དེ་གསལ་ལ་མི་ ོག་པའི་ ོ་འ ས་ ་ཅན་ ེ་བ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

དེ་ལ་ ར་བཤད་དངོས་པོ་བཞིན། །
བ ་བ་མེད་ཅན་གང་ཡིན་དེ། །

ོམ་ ང་མངོན་ མ་ཚད་མར་འདོད། །

ག་མ་ཉེ་བར་བ ད་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

དེ་ ར་གོམས་ འི་ ལ་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་དག་མིན་པ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ ར་ཚད་མ་ བ་

པར་བཤད་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོའ་དངོས་པོ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ལ་བ ་བ་མེད་པ་ཅན་ ི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ ོམ་པ་
ལས་ ང་བའི་མངོན་ མ་ཚད་མར་འདོད་ལ།

ག་མ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ལ་གསལ་ ང་ཅན་ནི་མངོན་

མ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉེ་བར་བ ད་པ་ལས་ ང་བའི་འ ལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ།

ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ི་ངོ་

བོ། (༢༨༦བ) བ་ ེད་དོ། །
དང་པོ་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འཇིགས། ཞེས་སོ། །འཕགས་པའི་ ད་ ་ི ཤེས་པ་གང་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་བ ་བ་ཅན་མིན་པའི་
ོག་མེད་དེ་ནི་ཆོས་ཅན།

ལ་འ ོར་ ི་མངོན་ མ་ཡིན་ཏེ། འཇིགས་སོགས་གོམས་པས་གསལ་ ང་འ ང་བ་

བཞིན་ ་བ ོམས་པའི་ ོབས་ ས
ི ་གོམས་ ལ་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་གསལ་བར་ ང་བ་ཐོབ་པར་འ ར་བའི་

ིར།
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ལ། ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ི་ ། དེའི་རང་བཞིན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། ཐོས་པ། ཞེས་སོ། །བདག་མེད་ ོན་པའི་ག ང་རབ་ཐོས་པ་ལས་ ང་བའི་ཤེས་པས་ག ང་བ་ངེས་
པར་ ེད་པའི་དོན་དམ་ད ོད་ ེད་ ་ི རིགས་པ་སེམས་པའི་བསམ་པ་ལས་ ང་བའི་ཤེས་རབ་ ས
ི ་གཏན་ལ་ཕབ་
པའི་དོན་ ན་པ་ལ་མཉམ་1པར་བཞག་ནས་ ོམ་པར་ ེད་པའི་ ོམ་ ང་གི་ཤེས་རབ་ལས་ ལ་འ ོར་པ་ མས་
་ི མངོན་ མ་དེ་ ོགས་པར་ ེ་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་རང་བཞིན་ནི། འཇིགས་པ། ཞེས་སོ། །ཐོས་བསམ་ ོམ་པའི་ཤེས་རབ་ལས་ ང་བའི་ཡེ་ཤེས་ གང་
ཡིན་པ་དེའང་ཆོས་ཅན།

ལ་འ ོར་པའི་མངོན་ མ་ ི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པས་

གསལ་ ང་འ ང་བ་བཞིན་ ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གོམས་པ་ལ་བ ེན་ནས་གོམས་ ལ་གསལ་བར་ ང་ཞིང་ ོག་པ་མེད་
པ་ ནི ་ཅི་མ་ལོག་པའི་ ལ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།
འཕགས་པའི་བདེན་པ་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བ་བཞིན་ཏེ།
ཇི་ ར་ཁོ་བོས། ཚད་མ་ མ་འ ེལ་ །
བདེན་པ་བཞི་ལ་བ ེན་པ་དང་། །
བདེ་དང་ང་དང་ང་ཡི་སོགས། །
ཡང་དག་མིན་པ་ མ་བ ་ ག །
ོ་བཏགས་(༢༨༧ན)ནས་ནི་ཡོངས་ ་ ེད། །
ཅེས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ བ་ ེད་ལ། ངོ་བོའ་ བ་ ེད། ོག་ ལ་ ི་ བ་ ེད་དོ། །
དང་པོ་ལ། དཔེ་བ བ། དོན་ལ་ ར། ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། འདོད་འཇིགས། ཞེས་སོ། །འདོད་པ་ཅན་དང་། འཇིགས་པ་ཅན་དང་། ་ངན་ ིས་བ མས་པ་ཅན་
དང་།

ཆོམ་ ན་ ི་བ་སོགས་ ས
ི ་བ ད་པ་ཆོས་ཅན།

རང་གི་གོམས་ ལ་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་མིན་པའང་

མ ན་ན་ནི་གསལ་བར་གནས་པའི་ ལ་བཞིན་ ་མཐོང་བར་འ ར་ཏེ།

གཉིད་ལ་སོགས་པས་བ ད་པ་ཇི་ ་བ་

བཞིན་ ་ ས་ངག་ ས་པར་ནི་བ བ་པ་རབ་ ་འ ག་པར་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། ། བ་ ེ།

ོག་ ་ ར་ནས་མི་

གསལ་བར་ ོགས་པའི་འ ་ཤེས་ཅན་ལ་ ས་ངག་ ས་པ་དེ་ ་ འི་ བ་པ་འ ག་པ་མ་མཐོང་བའི་ ིར།

གཉིས་པ་དོན་ལ་ ར་བ་ནི། དེའི་ ར
ི ། ཞེས་སོ། །དཔེ་དེ་ ར་ཡིན་པ་དེའ་ི ིར་ཡང་དག་པ་བ ོམ་པའི་ ོ་ཆོས་
ཅན། འཇིག་ ེན་པའི་ ོམ་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ན་ ལ་ཡང་དག་པའི་དོན་དེ་གསལ་བར་ ོགས་པ་རབ་ ་ི མཐར་
ག་པ་འ ང་ ་ ང་ ེ། ཆོས་ཉིད་ཡང་དག་པའི་དོན་གང་དང་། ཆོས་ཅན་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་གང་ལ་
ཤིན་ ་བ ོམས་པར་ ར་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།

།དེས་ན་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་གསལ་ ང་ཐོབ་པའི་ མ་པར་མི་

ོག་པའི་ ོ་ནི་ཐོས་བསམ་ ོམ་པའི་འ ས་ ར་ ར་པའི་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་མོ། །
ག མ་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ།

ཡང་དག་པའི་དོན་བ ོམས་པས་གོམས་ ལ་གསལ་བར་ ང་བ་བདེན་ ང་།

ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་གོམས་པ་ལས་གོམས་ ལ་(༢༨༧བ)གསལ་བར་ ང་བ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། ཡང་དག་པ་མ་
ཡིན་པ་གོམས་པ་ལས་གསལ་ ང་འ ང་བའི་དཔེ་འདི་ ར་མི་ ག་པ་དང་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པ་
མ་ཡིན་པའི་ ལ་ཅན་ལ་ཡང་བ ོམས་པའི་ ོབས་ ས
ི ་གོམས་ ལ་གསལ་བར་ ང་བ་དང་།

དེ་ལ་ མ་པར་

ོག་པ་མེད་པར་ཚད་མས་ བ་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ོག་ ལ་ ི་ བ་ ེད་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། བ ོམས་པའི། ཞེས་སོ། །ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་བ ོམས་པའི་ ོབས་ ིས་གོམས་ ལ་གསལ་
བར་ ང་བ་ཡིན་ ་ཟིན་ ང་དེ་ ོག་པ་མེད་པར་ཇི་ ར་འ ར་ཏེ། ོག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ། དངོས་དང་། ོད་པ་ ང་། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ་བས་མདོར་བ ན་པ། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གང་གིས། ཞེས་སོ། །གོམས་ ལ་གསལ་བར་ ང་བའི་ ོ་ཡིན་ན་ ོག་མེད་ཡིན་པས་ བ་ ེ།
གང་གི་ ིར་ མ་པར་ ོག་པ་དང་ ེས་ ་འ ེལ་བའི་ ོ་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་རང་མཚན་གསལ་བར་ ང་བ་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ནི། མ་པར། ཞེས་སོ། ། མ་པར་མ་བ ད་པ་དང་ མ་པར་བ ད་
པའི་ ོ་གང་ཡིན་ ང་ ང་ ེ།

ོག་པ་ཡིན་ན་རང་མཚན་གསལ་བར་ ང་བ་མ་ཡིན་པས་ བ་ ེ། བ ོད་པ་དང་

འ ེས་པ་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་དོན་རང་མཚན་གསལ་བར་ ང་བ་ཉིད་ ོག་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་
མ་པར་ ོག་པ་ཅན་འདི་ལ་དོན་རང་མཚན་གསལ་བར་ ང་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ་བས་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འདི་ ར། ཞེས་སོ། །(༢༨༨ན) ོག་པ་ལ་ ལ་གསལ་བར་མི་ ང་བས་མ་ བ་པར་ཐལ། གཉིད་ལ་
སོགས་པ་གཞན་ ོབས་ ས
ི ་ ལ་གསལ་བར་ ང་བ་ཡོད་པའི་ ིར་ཞེ་ན། གཞན་ ོབས་ ི་ ལ་གསལ་བར་མི་

ང་བ་འདི་ ར།

ི་ལམ་ན་ཡང་ ལ་འདས་པ་ ན་པའི་ ོག་པ་ཆོས་ཅན། གཉིད་ལ་སོགས་པ་གཞན་ ོབས་

ས
ི ་ ལ་གསལ་བར་ ེད་མི་ ས་ཏེ། གཉིད་སད་པའི་ ས་ན་ ལ་གསལ་བར་ ང་བ་དེ་འ ་བའི་དོན་དང་ ན་
པ་མ་ཡིན་པར་ ན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ནི། གཉིད་ ས
ི ། ཞེས་སོ། །གཉིད་ ས
ི ་བ ད་པའི་གང་ཟག་ མས་
ལ་ཡང་ ར་ཉམས་ ་ ོང་བ་ད་ ་ ན་པའི་ མ་པ་ཅན་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་ནི་འ ང་བ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། གཞན་
ོབས་ ས
ི ་ ལ་གསལ་བར་ ེད་མི་ ས་ཏེ། སད་པའི་ ས་ན་ ལ་གསལ་བ་དེ་ ར་ ང་བ་ཅན་ ་ ན་པ་མེད་
པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་སོ། ། ོག་པ་ལ་ ལ་རང་མཚན་གསལ་བར་མི་ ང་བ་དེའི་ ིར།
གཉིད་ ས
ི ་བ ད་པའམ་ ེན་གཞན་ ིས་ ང་ ང་ མ་པར་ ོག་པ་ནི་ ལ་རང་མཚན་གསལ་བར་ དེ ་པ་མ་
ཡིན་ ི་ཞེས་པས་ ོག་ བ་དང་།

ལ་རང་མཚན་གསལ་བར་ ང་བའི་ ོ་ཐམས་ཅད་ནི་ མ་པར་ ོག་པ་མེད་པ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་རིགས་ཐིགས་ ིས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ།

ལ་འ ོར་མངོན་ མ་

ངོས་བ ང་། ཞར་ལ་ཚད་མའི་ ལ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཡང་དག །ཅེས་སོ། ། ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའི་དོན་བདེན་པ་ཡང་
དང་ཡང་ ་བ ོམས་པ་ན།

བ ོམ་ འི་དོན་ལ་གསལ་ ང་ཐོབ་ ་ཉེ་བའི་ རབ་(༢༨༨བ) ་ི མཐའ་ལས་ ང་ཞིང་།

བ ོམ་ འི་དོན་ ི་ མ་པ་ཤིན་ ་གསལ་བར་འཛན་པའི་ ལ་འ ོར་པའི་ཤེས་པ་ནི་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ཡིན་
ནོ། །
གཉིས་པ་ཞར་ལ་ཚད་མའི་ ལ་བཤད་པ་ནི། དེའི། ཞེས་སོ། །མངོན་ མ་ མ་པ་བཞི་པོ་དེའི་ ལ་ནི་རང་གི་
མཚན་ཉིད་དེ།

ཤེས་པ་ལ་ ལ་ ི་དོན་གང་ཉེ་བར་གནས་པ་དང་མི་ཉེ་བར་གནས་པ་ལས་ཤེས་པ་ལ་ ང་བའི་

མ་པ་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་པར་ ེད་པ་དེ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དོ།

།དེ་ནི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཞེས་ ་ ེ།

དོན་དམ་པའི་དངོས་པོ་ནི་དོན་ ེད་ ས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དོན་ ེད་ ས་པ་ལས་གཞན་
ནི་ ིའ་ི མཚན་ཉིད་དེ། དེ་ནི་ ེས་ ་དཔག་པའི་ ལ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ ལ་ ་ ོག་པའང་རང་རིག་པར་བ ན་པ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་དགོད། དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་
ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།

ོག་པའང་རང་རིག་ཉིད་ ་འདོད། །
དོན་ལ་མ་ཡིན་དེར་ ོག་ ིར། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
རེ་ཞིག །གལ་ཏེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་རང་རིག་པ་མངོན་ མ་ཡིན་ན། ོག་པའི་ཤེས་པའང་མངོན་ མ་
་འ ར་ཞེ་ན། དེ་ནི་བདེན་ཏེ།

ོག་པའི་ཤེས་པ་དེའང་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་གསལ་རིག་གི་ཆ་དེ་ལ་རང་རིག་

པའི་མངོན་ མ་ཉིད་ ་འདོད་དེ། དེ་ལ་ ོག་པ་དང་ ལ་ཞིང་མ་འ ལ་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ཆོས་ཅན།
དོན་ ལ་ལ་ནི་མངོན་ མ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་
པ་ ལ་ལ་བ ོས་ནས་ ོག་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ནི།

མ་ངེས་དང་རིགས་ཐིགས་གཉིས་ ་འདིའི་

(༢༨༩ན)དགོངས་པ་འ ེལ་པར་མཛད་ལ། མ་འ ེལ་ ་མདོར་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ནི་འདི་ ་ ེ།

ཤེས་གང་གང་ལ་ ་དོན་འཛན། །
དེ་ནི་དེ་ལ་ ོག་པ་ཡིན། །

རང་གི་ངོ་བོ་ ་དོན་མིན། །

དེ་ ར
ི ་དེ་ལ་ ན་མངོན་ མ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ོབ་དཔོན་ ོགས་ ་ི ང་པོས།
ོག་པའང་རང་རིག་ཉིད་ ་འདོད། །
ཅེས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་ ་བཤད་པས།
ལོ་ཞེ་ན།

ོག་པ་ཐམས་ཅད་ ོག་མེད་ ་ཐལ་

ོབ་དཔོན་ ོགས་ ང་ཆོས་ཅན། ོག་པ་ཐམས་ཅད་ ལ་ལ་བ ོས་ནས་ ོག་མེད་མ་ཡིན་ཏེ།

ི་རིག་

པའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག་ ལ་གང་ལ་ ་དོན་བ ེས་ནས་འཛན་པ་དེ་ནི་ ལ་དེ་ལ་བ ོས་ནས་ ོག་པ་ཡིན་པར་
བཞེད་པའི་ ིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་གི་གསལ་རིག་གི་ཆ་དེ་ལ་ཤེས་པ་ ན་མངོན་ མ་ ་
བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ།

ཤེས་པ་ ན་རང་གི་ངོ་བོར་ ར་པའི་གསལ་རིག་དེ་ལ་ ་དོན་འ ེས་ནས་འཛན་པ་མིན་པར་

གསལ་བར་ཉམས་ ་ ོང་ནས་འཛན་པར་བཞེད་པ་དེའི་ ིར།

དེས་ན་ཡང་དག་པར་ན་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་

རང་གི་འཛན་པའི་ མ་པའམ་གསལ་རིག་གི་ཆ་དེ་རིག་པ་ཡིན་ལ། ག ང་བའི་ མ་པ་ཡང་དོན་དམ་པར་ན་འཛན་

པའི་ མ་པའམ་གསལ་རིག་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ ང་ ི་རོལ་ ར་ ང་བ་ནི་ག ང་འཛན་གཉིས་ ང་གིས་བ ད་
པའི་དབང་གིས་སོ།

།གཉིས་ ང་ བ་པའི་ཚ་ནི་ག ང་བའི་ མ་པ་ཅན་ ི་ ོག་པ་ཐམས་ཅད་རང་ཞི་བར་འ ར་

རོ། །
གཉིས་པ་མངོན་ མ་ ར་ ང་བཤད་པ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་དགོད། དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་
པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།
འ ལ་དང་ ན་ ོབ་ཤེས་པ་དང་། །(༢༨༩བ)
ེས་དཔག་ ེས་ ་དཔག་ལས་ ང་། །
ན་དང་མངོན་འདོད་ཅེས་ ་བ། །
མངོན་ མ་ ར་ ང་རབ་རིབ་བཅས། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ལ་རེ་ཞིག ། ལ་ལ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་འ ལ་པ་ ིག་ ་ ར་འཛན་ ི་ ོག་པ་ ་ ་ ོག་པ་ལོག་ཤེས་དང་།
ོབ་པའི་ཤེས་པ་ནི།

མ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ ེ་ ག་པ་འདོད་པའི་ ི་དང་།

ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་འཛན་པའི་ ོག་པ་དང་།

ན་

ས་དང་།

་བ་དང་། ལས་དང་།

ེས་དཔག་ ེ་ གས་འཛན་སེམས་དང་།

ེས་ ་དཔག་པ་ལས་

ང་བ་ གས་ཅན་ ི་ཤེས་པ་དང་། ན་པ་དང་། མངོན་པར་འདོད་པ་ཞེས་ ་བའི་ཤེས་པ་ ེ། ོག་པ་མངོན་ མ་
ར་ ང་ ག་དང་།

ེན་དབང་པོ་རབ་རིབ་ཅན་ལས་ ང་བའི་ ོག་མེད་མངོན་ མ་ ར་ ང་གཅིག་དང་བཅས་

པས་བ ན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལ།

ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་

པར་བཤད། ང་ཟད་བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ིས་བཤད་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། ལ་ལ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མངོན་ མ་ ར་ ང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །
དེའང་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ ་ི ང་པོས།
འ ལ་དང་ ན་ ོབ་ཤེས་པ་དང་། །
ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པས་མངོན་ མ་ ར་ ང་བ ན་ ་ག ངས་པའི་དགོས་པ་ནི་གང་། བ ་ན་གང་ ་འ ས་ཤེ་

ན།

ིག་ ་ལ་ ར་འཛན་པའི་འ ལ་པ་དང་།

་ ་གཉིས་ག ངས་པ་ནི།
མ་ ་འ ལ་པ་ཡོད་པས།

མ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ ོག་པ་འཛན་པའི་ ན་ ོབ་པའི་ཤེས་པ་

ི་རོལ་པ་དག་དེ་གཉིས་ ོག་པ་ཡིན་ ང་དབང་པོ་ལས་(༢༩༠ན) ེས་པའི་མངོན་
དེ་དག་ ང་བའི་དོན་ ་ ོས།

འོ་ན་མངོན་ མ་ ་འ ལ་པའི་ ་གང་ལས་ཤེ་ན།

མངོན་ མ་དང་ ལ་གཅིག་ལ་འ ག་པའི་དབང་གིས་དེ་གཉིས་མངོན་ མ་ ་འ ལ་པའོ། །
ེས་དཔག་ལ་སོགས་པ་བཞི་ ོས་པ་ནི། འ ལ་པ་དང་ ན་ ོབ་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་མངོན་ མ་མ་ཡིན་པར་
བ བ་པའི་མ ན་དཔེར་བ ན་པའི་དོན་ ་ཡིན་ཏེ།

དེ་དག་གིས་ ོག་ ་ ར་པའི་ ལ་འཛན་པ་ཡང་བ ་ལ་

བ ོས་ནས་འཛན་པའི་ངང་ ལ་ཅན་ཡིན་པས་དོན་རང་མཚན་མི་འཛན་པར་མ ངས་ལ། དེའི་ ིར་མངོན་ མ་མ་
ཡིན་པར་ཡང་མ ངས་སོ།

།རབ་རིབ་ཅན་ ོས་པ་ནི་ ོག་མེད་འ ལ་ཤེས་ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་ ར་ ང་ ་

བ ན་པའི་དོན་དེ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་དང་།

ན་ ོབ་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་གཅིག་ ་ ས་པ་ནི།

མངོན་ མ་ ་འདོད་པ་དགག་པའི་ ིར་ ོགས་གཅིག་ ་ག ངས་ལ།

ི་རོལ་པ་དག་དེ་གཉིས་

ེས་དཔག་དང་དེ་ལས་ ང་བའི་ ོག་པ་

གཉིས་ གས་ལ་བ ེན་པར་མ ངས་པས་གཅིག་ ་ ས་ཤིང་། ན་པ་དང་མངོན་པར་འདོད་པ་གཉིས་ ོང་བ་དང་
གས་གཉིས་ཀ་ལ་མ་བ ེན་པར་མ ངས་པས་གཅིག་ ་ ས་ནས་ ོག་པ་མངོན་ མ་ ར་ ང་ག མ་དང་རབ་
རིབ་བཅས་ཤེས་པས་ཉེ་བར་མཚན་ནས་ ོག་མེད་མངོན་ མ་ ར་ ང་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་ ས་ནས་མངོན་
མ་ ར་ ང་བཞིར་བ ས་ཏེ་ག ངས་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
མངོན་ མ་ ར་ ང་ མ་པ་བཞི། །
ོག་པའི་ཤེས་པ་ མ་ག མ་དང་། །
ེན་བ ད་པ་ལས་ ང་བ་ཅན། །
ོག་པ་མེད་པ་གཅིག་(༢༩༠བ)ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ཡང་ངོ་བོའ་ ོ་ནས་བ ་ན། ོག་པ་དང་ ོག་མེད་གཉིས་ ་འ ས་ལ། ོག་པ་ནི་ ན་ལས་བ ས་ལས་ ག་ ་
བཤད་པ་དང་། མ་འ ེལ་ལས་ག མ་ ་བ ་བར་མཛད་པ་ མས་སོ། །
ོག་མེད་ནི་ ་བ་གཉིས་ ང་ལ་སོགས་པ་དབང་ཤེས་འ ལ་པ་དང་།

ི་ལམ་གསལ་ ང་ལ་སོགས་པ་ཡིད་

ཤེས་འ ལ་པ་ མས་སོ། །
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
བ ་བའི་ ིར་རོ་དེ་དོན་ འང་། །
མངོན་ མ་ ར་ ང་གཉིས་ ་བཤད། །ཅེས་དང་།
ཚད་མ་འ ིང་པོ་ལས་ ང་།
མ་ ོག་དངོས་མི་ ང་ ིར་དང་། །
ཉེ་བར་བ ད་པ་བ ་བའི་ ིར། །
མངོན་ མ་ ར་ ང་གཉིས་ ་བ ོད། །ཅེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་བཤད་པ་ལ། འདིར་མངོན་ མ་ ར་ ང་བཞིར་བ ་བའི་ ལ། མདོར་མངོན་ མ་ ར་ ང་
བ ན་ ་ ེ་བའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

མངོན་ མ་ ར་ ང་ མ་པ་བཞི། །

ོག་པའི་ཤེས་པ་ མ་ག མ་དང་། །
ེན་བ ད་པ་ལས་ ང་བ་ཅན། །
ོག་པ་མེད་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་འ ེལ་འདིར་ཆོས་ཅན།

མདོར་བཤད་པའི་མངོན་ མ་ ར་ ང་བ ན་པོ་དེ་ མ་པ་བཞིར་

བ ས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ ོག་པ་མངོན་ མ་ ར་ ང་ ག་བཤད་པའི་ནང་ནས་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་
དང་།

ག་མ་བཞི་པོ་ལ་ ོག་ ་ ར་པའི་དོན་ཅན་ཞེས་ཏེ།

ོག་པའི་ཤེས་པ་ མ་པ་ག མ་དང་།

ེན་དབང་པོ་

བ ད་པ་ལས་ ང་བ་ཅན་ ི་ ོག་པ་མེད་པའི་མངོན་ མ་ ར་ ང་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་བ ས་ནས་བཤད་པ་
ཡིན་པ་ནོ་དེའི་ ིར།
གཉིས་པ་མདོར་མངོན་ མ་ ར་ ང་བ ན་ ་ ེ་བའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ལ།
བའི་དགོས་པ། ོག་མེད་གཅིག་ ་བཤད་པའི་དགོས་པའོ། །

(༢༩༡ན) ོག་པ་ལ་ ག་ ་ ེ་

དང་པོ་ལ། ོག་པ་དང་པོ་གཉིས་ ོས་པའི་དགོས་པ། ེས་དཔག་སོགས་བཞི་ ོས་པའི་དགོས་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དབང་ ེས་མིན་པར་ བ་དོན་ ། །

གཉིས་བཤད་འ ལ་པ་མཐོང་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། མདོར་འ ལ་པ་དང་ ན་ ོབ་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། དབང་པོ་
ལས་ ེས་པའི་མངོན་ མ་མིན་པར་ བ་པའི་དོན་ ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། ི་རོལ་པ་འགའ་ཞིག་གཉིས་པོ་མངོན་ མ་
་འ ལ་པ་མཐོང་བས་དེ་མི་འཐད་པར་བ ན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ནི། ེས་དཔག་སོགས་མངོན་ མ་མིན་པར་ བ་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། འདིར་བ ོད་པས་ཅི་ ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ེས་དཔག་སོགས་ བ་བ ོད་པ་ནི། །
་མ་གཉིས་ཉིད་བ བ་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

འདི་ ར་ ེས་དཔག་སོགས་ ག་མ་བཞི་པོ་མངོན་ མ་མིན་པར་ བ་ཟིན་ ང་འདིར་བ ོད་པ་ནི་

ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ།

་མ་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་དང་ ན་ ོབ་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་ཉིད་མངོན་ མ་ ར་ ང་

་བ བ་པའི་མ ན་དཔེ་བ ན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
འོ་ན་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་དང་ ན་ ོབ་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་མངོན་ མ་ ་འ ལ་པའི་ ་ནི་གང་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བ ་ ེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་ལ། །

ོ་འདོགས་ མ་པར་ ོག་པ་དག །

མངོན་ མ་ཉེ་འ ག་ཅན་ཉིད་ ར
ི །།
འགའ་ཚ་འ ལ་པའི་ ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། བ ་ ེན་ཅན་ ན་ ོབ་པའི་ ོག་པ་དང་། དོན་གཞན་ལ་ ོ་འདོགས་པ་ ིག་ ་ལ་ ར་འཛན་པའི་
མ་པར་ ོག་པ་གཉིས་པོ་དག་ཆོས་ཅན།

ལ་ ས་འགའ་(༢༩༡བ)ཞིག་གི་ཚ་མངོན་ མ་ ་འ ལ་པའི་ ་

མཚན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མངོན་ མ་དང་ ལ་གཅིག་ལ་ཉེ་བར་འ ག་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་
རོ། །ཤེས་པ་ ་མོ་ ེ་བ་འགའ་ཞིག་གི་ཚ་ཞེས་ ་དབང་ ོའ།ོ །
ེས་དཔག་སོགས་ ་ི དཔེ་ལས་འ ལ་པ་དང་ ན་ ོབ་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་མངོན་ མ་མིན་པར་ བ་པའི་ ལ་
ཇི་ ར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཇི་ ར་ ག
ོ ་ ་ ར་དོན་ཅན། །

ན་པ་ལ་སོགས་ ོག་པ་འདི། །

བ ་ལ་བ ོས་པའི་ངང་ ལ་ཅན། །

མངོན་ མ་དོན་ལ་འཛན་མི་ དེ ། །
དེ་ ར་ཉམས་ ོང་ ན་མེད་པར། །
མ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ། །

ཤེས་ཡོད་མིན་པས་དེ་ཡང་ནི། །

མངོན་ མ་ལས་ནི་ཡོངས་ཉམས་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དཔེ་ཇི་ ར་ན། ོག་ ་ ར་པའི་དོན་ཅན་ ན་པ་ལ་སོགས་པའི་ ོག་པ་ ི་མ་བཞི་པོ་འདི་ཆོས་ཅན།
མངོན་ མ་ ི་ ལ་ ་ ར་པའི་དོན་རང་མཚན་ལ་འཛན་པར་མི་ ེད་དེ། བ ་ལ་བ ོས་ནས་ ོག་ ར་ལ་འ ག་
པའི་ངང་ ལ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་ བ་པ་དེ་ ར་ ར་ཉམས་ ་ ོང་བའི་དོན་ ན་པ་མེད་པར་ མ་པ་ལ་
སོགས་པ་དག་ལ་འདིའ་ོ མ་ ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་མིན་པས། འ ལ་པ་དང་ ན་ ོབ་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་པོ་དེ་ཡང་ནི་
མངོན་ མ་ལས་ནི་ཡོངས་ ་ཉམས་པར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ ོག་མེད་གཅིག་ ་བཤད་པའི་དགོངས་པ་བཤད་པ་ལ། དམིགས་ ིས་བསལ་བའི་དོན། དེ་ཡིད་
ཤེས་ ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

འདིར་ནི་བཞི་པ་དམིགས་བསལ་ཏེ། །

དེ་ནི་ཉེར་གནོད་ལས་ ེས་བ ོད། །
དེ་ལ་རབ་རིབ་འབའ་ཞིག་ནི། །

ཉེར་གནོད་མཚན་པར་ དེ ་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། མ་འ ེལ་འདིར་བཞི་པར་བཤད་པའི་ ོག་མེད་(༢༩༢ན)འ ལ་ཤེས་དེ་ཉིད་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ ང་
གིས་དམིགས་ ས
ི ་བསལ་ཏེ། མངོན་ མ་ ར་ ང་རབ་རིབ་བཅས། །ཞེས་ག ངས་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། དགོས་
པ་ཡོད་དེ།

བདག་ ེན་དབང་པོ་ལ་འགལ་ ེན་ ིས་ཉེ་བར་གནོད་པ་ལས་ ེས་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་

མ་ ར་ ང་ ་བ ོད་པའི་ ིར།

ོག་མེད་མངོན་ མ་ ར་ ང་དེ་ལ་རབ་རིབ་འབའ་ཞིག་གིས་བ ན་པ་དེ་ནི་

ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བདག་ ེན་དབང་པོ་ལ་ཉེ་བར་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་ནས་ ོན་པར་ ེད་པ་
ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེ་ཡིད་ཤེས་ ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ།

ང་དང་འགལ་བ། རིགས་པ་དང་འགལ་བ། དེ་མངོན་ མ་

ར་ ང་ ་བཤད་པའི་དགོས་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དེ་ཡང་ཡིད་ ི་ཞེས་ཁ་ཅིག །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ཡིད་ ི་ ོག་པ་ཡིན་པར་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ ི་ ང་པོ་
བཞེད་པ་ཡིན་ལ།

་བ་གཉིས་ ་ ང་བ་ནི་ ོག་པས་དེར་ག ང་བའི་དབང་གིས་སོ་ཞེས་ ན་ལས་བ ས་ ི་

འ ེལ་ ེད་ཁ་ཅིག་ འོ། །
དེ་ལ་བ ོད་པ།

ོ་དང་ ་གཉིས་ལ་སོགས་ ོའ། །

དབང་པོའང་ ་ཡིན་ཅེས་ ་བའི། །
ག ང་འདི་དང་ནི་དེ་དག་འགལ། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ོབ་དཔོན་ ོགས་ ི་ ང་པོས་ ོད་ བ་ནས་བཤད་པའི་དམིགས་ ེན་འགོག་པ་
ན། ོད་དོན་དབང་ཤེས་ ་ི ལ་ ་འདོད་ན་དབང་ཤེས་ལ་ ང་བས་ ལ་ཡིན་ནམ། ་ཡིན་པས་ ལ་ཡིན། དང་

པོ་ ར་ན། མི་རིགས་ལ། གཉིས་པ་ ར་ན། དབང་ཤེས་ ི་ ་ཡིན་པས།
དབང་པོའ་ ་ ལ་ ་རབ་དེའང་ཆོས་ཅན།

ལ་ཡིན་ན་ཡང་མིག་ལ་སོགས་པའི་

ོན་པོ་དང་ ་བ་གཉིས་(༢༩༢བ)ལ་སོགས་པ་འཛན་པའི་དབང་ ོའ་

ལ་ཡིན་པར་ཐལ། ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་དེ་ ་ འམ་ མ་པ་གཞན་ ་ ར་པའི་མིག་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ ་རབ་
དེ་དག་ཉིད་ ་བ་གཉིས་དང་། ོན་པོ་ལ་སོགས་པར་ ང་བའི་ཤེས་པའི་ ་ཡིན་ན། ཞེས་དང་།
དམིགས་པ་བ ག་པ་ལས་ ང་།
ོན་པོ་ མ་པར་རིག་པའི་ ། །
་རབ་ ལ་དག་ཡིན་མོད་ །ི །
དེ་མི་ ང་ ིར་དེ་ ལ་ནི། །
ལ་ ན་མ་ཡིན་དབང་པོ་བཞིན། །
ཞེས་བཤད་པའི་ག ང་འདི་དང་ནི་ ་གཉིས་གསལ་བར་འཛན་པ་དབང་ཤེས་མིན་པ་དེ་དག་འགལ་ལོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་བ ད་པས་ ་ཡིན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ག ང་དེས་དབང་ཤེས་དེའི་བ ད་པས་ ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དབང་པོའ་ཤེས་པའི་ ོད་ ལ་དག །
ད ད་པ་འདི་ལ་ཡིད་ ི་ནི། །

བས་ ་ཇི་ ར་འ ར་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དབང་པོའ་ཤེས་པའི་ ོད་ ལ་དག་ལ་ད ད་པ་ ས་ནས་འགོག་པའི་ ངས་མ་ཐག་པའི་ག ང་འདི་
ལ་ཆོས་ཅན། ཡིད་ ་ི ནི་ ོག་པའི་བ ད་ ར་བཤད་པ།

བས་ ་བབ་པར་ཇི་ ར་འ ར་བ་ཡིན་ཏེ་མིན་པར་

ཐལ། ཡིད་ ོག་གི་བ ད་ ར་ ོན་པ་ བས་ ་མ་བབ་ཅིང་། དབང་ཤེས་ ི་དམིགས་ ེན་ལ་ད ད་ནས་འགོག་
པའི་ བས་ཡིན་པའི་ ིར།
འདོད་ ང་།

ང་འདི་ནི་ ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་ ི་ ོད་པ་ བ་པའི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཕལ་ཆེ་བ་དག་

ཁོ་བོ་ནི་ ན་ལས་བ ས་པར་ ོད་ བ་ ི་དམིགས་ ེན་བཤད་པ་ན་ ོགས་ ང་གིས་བཤད་པར་

འོ། །
གཉིས་པ་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ལ་གཉིས།

དབང་ཤེས་ཡིན་པ་ལ་ བ་ ེད་དགོད།

ཡིད་ ོག་ཡིན་པ་ལ་

གནོད་ ེད་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དབང་ ེན་གང་ཡིན་(༢༩༣ན)གལ་ཏེ་གང་། །
དབང་པོ་ཡོད་མེད་ ེས་འ ག་ཅན། །
དེ་མ ངས་གལ་ཏེ་འ ར་ ན་ན། །
དེ་འདི་ཉིད་ན་ཅི་ ར
ི ་འགོག །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་ན། དབང་པོ་ལ་བ ེན་པའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་ཅེས་ ི་བར་ འོ། །གལ་ཏེ། གང་དབང་པོ་
ཡོད་མེད་ ་ི ེས་ ་འ ག་པ་ཅན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ ་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བའང་དབང་ཤེས་ཡིན་ཏེ། བདག་ ེན་
མིག་གི་དབང་པོ་ཡོད་མེད་ ་ི ེས་ ་འ ག་པ་དེ་མ ངས་པའི་ ིར། གལ་ཏེ། དབང་པོ་འ ར་ ེས་ ་འ ར་བ་
དང་ ན་པ་དབང་ཤེས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ ་གཉིས་གསལ་ ང་གི་ཤེས་པ་དེའང་དབང་པོ་འ ར་ ེས་ ་འ ར་
བ་དང་ ན་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ན། དབང་ཤེས་ཡིན་པ་ཅི་ ིར་འགོག་ ེ་མི་རིགས་སོ། །
གཉིས་པ་ཡིད་ ོག་ཡིན་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ་ནི།

འདིར་ཡང་ ལ་སོགས་འ ལ་པ་བཞིན། །
དབང་པོའ་འ ར་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །

ོག་འ ར་དབང་པོའ་བ ད་པ་ནི། །

འོན་ ང་ ོག་པར་མི་འ ར་ཞིང་། །
དེ་བཞིན་གཞན་ ི་ ད་ལ་ནི། །

བ ོད་པ་དག་གིས་འགའ་ཚ་འཇོག །

མཐོང་བ་ ན་ལ་བ ོས་འ ར་ཞིང་། །

ཡོངས་ ་གསལ་བར་ ང་མི་འ ར། །

གཉིད་ལོག་པའམ་སད་པ་ན། །

གསལ་བར་ ང་བ་ཅན་ ོ་གང་། །
དེ་ནི་ ོག་མེད་གཉིས་ཀར་ཡང་། །
དེ་ ར་མིན་ན་ ོག་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་འདིར་ཡང་ཆོས་ཅན། དབང་པོའ་འ ར་བ་མིག་བ ད་པ་

ཡོད་ན་ཡང་ ོད་ ོག་པར་འ ར་བ་དང་།

རེས་འགའ་དབང་པོའ་བ ད་པ་ནི་ལོག་ ང་ ོད་ ོག་པར་མི་འ ར་

བར་ཐལ། ཡིད་ ོག་ཡིན་པའི་ ིར། དཔེར་ན། ཐག་ ་ལ་ ལ་ལ་(༢༩༣བ)སོགས་པར་འ ལ་པའི་ཡིད་ ོག་
བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། དེ་ ལ་ལོ། །ཞེས་བ ོད་པས།

ལ་འཛན་ ི་ ོག་པ་འཇོག་པ་དེ་བཞིན་ ་གང་ཟག་

གཞན་ ི་ ད་ལ་ནི་ ་བ་གཉིས་ཞེས་བ ོད་པ་དག་གིས་ ས་འགའ་ཞིག་གི་ཚ་ ་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བའི་
ཤེས་པ་འཇོག་ཅིང་ ེ་བར་ཐལ་བ་དང་། རང་ ལ་མཐོང་བ་བ ་ ན་ལ་བ ོས་པར་ཡང་འ ར་ཞིང་། ལ་ཡོངས་
་གསལ་བར་ ང་བར་མི་འ ར་ཏེ། ཡིད་ ོག་ཡིན་པའི་ ིར། དེའི་ ིར་ ོག་པ་ལ་གསལ་ ང་ ིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
གང་གི་ཚ་གཉིད་ལོག་པའམ་སད་པ་དེའི་ཚ་ན་ ལ་གསལ་ ང་ཅན་ ི་ ོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ོག་མེད་ ི་ཤེས་པ་
ཡིན་ལ། གཉིད་ལོག་པ་དང་སད་པ་གཉིས་ཀར་ཡང་ ལ་གསལ་བར་ ང་བ་དེ་ ར་མིན་ན་ ོག་པ་ཡིན་པའི་ ིར།
ག མ་པ་དེ་མངོན་ མ་ ར་ ང་ ་བཤད་པའི་དགོས་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་དེ་ ོག་མེད་ན་ཡང་། །
ཚད་མ་ཉིད་ནི་བཀག་པ་ ེ། །

བ ་བའི་ ར
ི ་རོ་དེ་དོན་ འང་། །

མངོན་ མ་ ར་ ང་གཉིས་ ་བཤད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ ོག་པ་ཡིན་པ་ལ་རིགས་པས་གནོད་པ་དེའི་ ིར། ་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་དེ་
ཆོས་ཅན།

ོག་མེད་ཡིན་ན་ཡང་ཚད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ནི་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། རང་ ལ་ལ་བ ་བའི་ ིར་རོ། །གང་

གིས་བཀག་ན་རབ་རིབ་བཅས་ཞེས་པའི་ག ང་གིས་བཀག་གོ། །དེ་ ར་ན།

ོག་མེད་ཡིན་ ང་མངོན་ མ་མ་

ཡིན་པར་ཤེས་པ་དེའི་དོན་ འང་ ོག་པ་མངོན་ མ་ ར་ ང་དང་ ོག་མེད་མངོན་ མ་ ར་ ང་གཉིས་ ་ ེ་ནས་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ཡང་ ན་ལས་བ ས་པར།
མིང་དང་རིག་སོགས་ ོར་བ་ཡི། །
ོག་པ་དང་ ལ་མངོན་ མ་མོ། །
ཞེས་མངོན་(༢༩༤ན) མ་ ི་མཚན་ཉིད་ ོག་ ལ་ཙམ་ལས་མ་ག ངས་པས།
ང་མངོན་ མ་ ་འ ར་ཏེ།

་བ་གཉིས་ ང་གི་དབང་ཤེས་

ོག་ ལ་ཡིན་པའི་ ིར་ མ་ ་དོགས་པར་འ ར་བས་དེ་དག་གསལ་བར་ ་བའི་

ད་ ་རབ་རིབ་བཅས་ཞེས་དམིགས་ ས
ི ་བསལ་ཏེ་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ར་ན། གོང་ ་ ོག་ ལ་དངོས་ ་
བ ན་པའི་ གས་ལས་མ་འ ལ་པ་ཡང་བ ན་མོད་ ི། འདིར་ཡང་ ེན་དབང་པོ་བ ད་པའི་ ོག་མེད་ཐམས་ཅད་
འ ལ་པའི་ ིར་མངོན་ མ་ ར་ ང་བའོ། །ཞེས་ག ངས་པས་ ོག་པ་དང་ ལ་ཞིང་མ་འ ལ་པའི་རིག་པ་མངོན་
མ་ ི་མཚན་ཉིད་ ་གསལ་བར་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ང་ཟད་བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ིས་བཤད་པའི་ ལ་ལ།

ོད་ལན་ ིས་མཚམས་ ར།

་བས་ལན་ ང་ཟད་ ས་པར་བཤད། འ ེལ་པས་ལན་ཤིན་ ་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འོ་ན། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།
ོབ་དཔོན་ ོགས་ ་ི ང་པོས།
མིང་དང་རིགས་སོགས་ ོར་བ་ཡི། །
ོག་པ་དང་ ལ་མངོན་ མ་མོ། །
ཞེས་བཤད་པས་ ོག་པ་དང་ ལ་བ་ཙམ་མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན། འོ་ན་ནི་ ལ་གསལ་བར་ ང་བའི་ ི་
ལམ་ ི་ཤེས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། མངོན་ མ་ཉིད་ ་འ ར་བར་ཐལ།

མ་པར་ ོག་པ་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
ོབ་དཔོན་ ོགས་ ་ི ང་པོས།
གང་ཞིག་ ོག་པ་དང་ ལ་ཞིང་མ་འ ལ་པ་དེ་ནི་མངོན་ མ་མོ། །
ཞེས་བ ན་ཟིན་པའི་ ིར་རོ། །
མངོན་ མ་ལ་ ོག་ ལ་མ་འ ལ་པ་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ ་ི ིར་ ི་ལམ་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་དང་ ོག་པ་

ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ་བས་ལན་(༢༩༤བ) ང་ཟད་ ས་པར་བཤད་པ་ནི། མ་ ོག ཅེས་པ་ ེ། མ་པར་ ོག་པ་ཐམས་
ཅད་ཆོས་ཅན། མངོན་ མ་ ར་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་རང་མཚན་གསལ་བར་མི་ ང་ཞིང་ ང་ ལ་དང་གནས་
ལ་མི་མ ན་པར་ ང་བའི་ ིར་དང་། ེན་ཉེ་བར་བ ད་པ་ལས་ ང་བའི་དབང་ཤེས་འ ལ་པ་ཆོས་ཅན། མངོན་
མ་ ར་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། ང་བ་ ར་ གས་པས་འ ག་ ལ་ཐོབ་པ་ལ་བ ་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་འ ེལ་པས་ལན་ཤིན་ ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ།
འ ལ་བ་མངོན་ མ་ ར་ ང་ ་བ བ།

ོག་པ་མངོན་ མ་ ར་ ང་ ་བ བ།

ོག་མེད་

་བ་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བ་དབང་ ེས་མིན་པར་འདོད་པ་དགག་

པའོ། །
དང་པོ་ནི། མ་པ། ཞེས་པ་ ེ། དེ་ ར་ན་ ོག་པ་མངོན་ མ་ ར་ ང་དང་། ོག་མེད་མངོན་ མ་ ར་ ང་བ་
མ་པ་གཉིས་ ་བ ོད་པ་ཡིན་ཏེ།

ལ་མི་གསལ་བར་འཛན་པའི་འ ལ་པ་དང་། གསལ་བར་ ང་བའི་འ ལ་པ་

གཉིས་ཡོད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ིར་བ ན་ནས། ེ་ ག་ ་ ོག་པ་མངོན་ མ་ ར་ ང་བ་ནི། གང་གི་ ིར། མངོན་
མ་ནི་ ལ་ ི་དངོས་པོའི་གནས་ ལ་དང་རང་གི་ ང་བའི་ ལ་མ ན་པ་ཡིན་ཏེ།

གནས་ ལ་དང་ ང་ ལ་

མ ན་པ་དེ་མེད་ན་མངོན་ མ་དེའི་ ང་བ་ཉམས་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ང་གོང་ ་བ ོད་ཟིན་ལ།
རང་གི་ ང་བ་དང་ ལ་ ི་གནས་ ལ་མ ན་པ་དེ་ ར་མ་ཡིན་ཏེ།

མ་པར་ ོག་པ་ནི་

ོག་པ་དེའི་ ང་བ་ནི་དངོས་པོའི་གནས་ ལ་

དང་མ ན་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། མ་པར་ ོག་པ་ནི་མངོན་ མ་ ར་ ང་བའོ། །
གཉིས་པ་ ོག་མེད་འ ལ་པ་མངོན་ མ་ ར་ ང་ ་བ བ་པ་ལ། མཚམས་ ར། ་བ། འ ེལ་(༢༩༥ན)པའོ།
།
དང་པོ་ནི། ཉེ་བར། ཞེས་པ་ ེ། ོག་པར་མ་ཟད་ ེན་ཉེ་བར་བ ད་པ་ལས་ ང་བའི་ ་གཉིས་གསལ་ ང་ཅན་
ི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། མངོན་ མ་ ར་ ང་ཡིན་ཏེ། ང་ ལ་དང་གནས་ ལ་མི་མ ན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ ་བ་ནི། དབང་། ཞེས་པ་ ེ། དེ་ཆོས་ཅན། དབང་ ེས་ ང་ཡིན་ཏེ། གཞན་དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་
་གཅིག་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་དེ་དང་དབང་པོ་ལས་ ེས་པར་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་འ ེལ་པ་ནི། ཉེ་བར། ཞེས་པ་ ེ། བདག་ ེན་དབང་པོ་ཉེ་བར་བ ད་པ་ལས་ ང་བའི་ ་བ་གཉིས་
གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་ནི་ཆོས་ཅན།
ེས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ།

མངོན་ མ་ ར་ ང་ཡིན་ ང་དབང་པོ་ལས་

་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བ་དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་པོ་ལས་ ེས་པ་ ་གཅིག་འཛན་པའི་

དབང་ཤེས་དང་། དབང་པོ་ལས་ ེས་པར་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ ་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བའི་

ཤེས་པ་འདི་ཡང་འ ག་ ལ་ཐོབ་པ་ལ་བ ་བའི་ ིར།
ཡིན་པས་མངོན་ མ་ ར་ ང་བའོ།

ལ་ ི་དངོས་པོའི་གནས་ ལ་དང་མ ན་པར་ ང་བ་མ་

།དབང་ཤེས་འ ལ་པ་མངོན་ མ་ ར་ ང་ ་བཤད་པ་འདིས་ནི་ཡིད་ ་ི

དབང་པོའ་ མ་པས་བ ད་པ་ལས་ ང་བའི་ཤེས་པ་ཡང་མངོན་ མ་ ར་ ང་ ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ ་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བ་དབང་ ེས་མིན་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། རིགས་པ་དང་འགལ་བས་
དགག ། ང་དང་འགལ་བས་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཁས་ ངས་བ ོད་པ། དེ་རིགས་པས་མི་འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །ཅེས་པ་ ེ། ན་ལས་བ ས་(༢༩༥བ)པའི་འ ེལ་ ེད་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ་བ་གཉིས་དང་ ང་
སེར་པོ་ལ་སོགས་པར་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཡིད་ཤེས་ཡིན་ ི། དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་རིགས་པས་མི་འཐད་པ་ལ། དབང་པོ་ལས་ ེས་པར་བ བ། མ་ ེས་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན།
དམིགས་བསལ་ ་རབ་རིབ་ཅན་ ོས་པའི་དགོས་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ནི། ཞེས་པ་ ེ། ་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་དབང་པོ་ལས་མ་ ེས་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།
ིར་དབང་པོ་ལས་ ང་བའི་ བ་ ེད་ལ་ནི་དབང་པོ་ཕན་ ེད་ ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ ེད་པ་དེ་
ཉིད་ ་ི མཚན་ཉིད་ ་གནས་པའི་ ིར་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ལ།
པ་འདི་ལ་ཡང་མ ངས་པར་འ ག་པའི་ ིར་དང་།

བ་ ེད་དེ་ནི་ ་བ་གཉིས་ ་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་

བདག་ ེན་དབང་པོ་འ ར་ན་ཡང་ ་གཉིས་གསལ་ ང་གི་

ཤེས་པར་ ར་པའི་ཡང་ ིར་ཏེ། དབང་པོ་ མས་དབང་ཤེས་ ་ི ེན་ ་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ནི་དེ་ཙམ་ ་ཟད་པའི་
ིར་རོ། །
གཉིས་པ་མ་ ེས་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ་ནི། ཡིད་ལས། ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ་གཉིས་གསལ་ ང་གི་
ཤེས་པ་ཆོས་ཅན།

ཡིད་ཤེས་འ ལ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ཡིད་ལས་ ེས་པའི་འ ལ་པ་ཡིན་ན་ནི་ཐག་པ་ལ་ ལ་ལ་

སོགས་པར་འཛན་པའི་འ ལ་པ་ ར་དབང་པོའ་ མ་པར་འ ར་བ་ ེ། བ ད་པ་ཡོད་ ང་ ོད་ ོག་པར་ཐལ་བའི་
ིར་དང་། དེ་བཞིན་ ་དབང་པོའ་ མ་པར་འ ར་བ་ ེ་བ ད་པ་ལོག་ ང་ ོད་མི་ ོག་པར་ཐལ་བའི་ ར
ི ་རོ། །
ཡིད་ ོག་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་ ་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བའི་འ ལ་པ་འདི་ནི་དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་
ང་མངོན་ མ་མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་དམིགས་བསལ་ ་རབ་རིབ་ཅན་ ོས་པའི་དགོས་པ་(༢༩༦ན)ནི། དེ་ཉིད་ །ི ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་
ེ།

་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བ་དབང་པོ་ལས་ ེས་ ང་མངོན་ མ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ ་ི ིར། འ ལ་པའི་ཤེས་

པ་ལ་སོགས་པ་ མ་པར་ ོག་པའི་ ེ་ཚན་ ག་པོ་ལས་ལོགས་ཤིག་ ་ མ་པར་བཅད་དེ། རབ་རིབ་བཅས་ ས
ི ་
མཚན་ནས་བ ན་པའི་ ེན་དབང་པོ་བ ད་པའི་ ོག་མེད་འ ལ་ཤེས་ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་ ར་ ང་བར་
ག ངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ།

ོག་མེད་ཡིན་ ང་འ ལ་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་ མ་ཡིན་པ་

དམིགས་ ས
ི ་བསལ་བ་དང་བཅས་པར་བ ན་པའི་དོན་ འོ་ཞེས་ ་བར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡོད་པས་སོ། །
གཉིས་པ་ ང་དང་འགལ་བས་དགག་པ་ནི། གཞན་ ། ཞེས་པ་ ེ།

་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པ་

ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ལས་ ེས་པ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་ལས་ ེས་པ་ལས་གཞན་ ་མ་ ེས་ན་ཡང་ ོབ་དཔོན་ ིས་
མིག་གི་དབང་པོ་དང་ ོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ ་རབ་ མས་ ་བ་གཉིས་ ང་གི་དབང་ཤེས་དང་ ོན་པོ་ལ་
སོགས་པར་ ང་བའི་ མ་པར་ཤེས་པའི་ ་ཉིད་ ་ག ངས་པ་ དང་འགལ་བའི་ ིར་རོ། །
གང་ ་ག ངས་ན། ོད་ བ་ནས་བཤད་པའི་དམིགས་ ེན་འགོག་པའི་ བས་ །
དེ་ ་ འམ། མ་པ་གཞན་ ་བའམ། མིག་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ ་རབ་དེ་དག་ཉིད་ ་བ་གཉིས་དང་ ོན་
པོ་ལ་སོགས་པར་ ང་བའི་ཤེས་པའི་ ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་དང་།
དམིགས་པ་བ ག་པ་ལས་ ང་།
ོན་པོ་ མ་པར་རིག་པའི་ ། །
་རབ་ ལ་དག་ཡིན་མོད་ །ི །
དེ་མི་ ང་ ིར་དེ་ ལ་ནི། །
ལ་ ན་མ་ཡིན་དབང་པོ་བཞིན། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།

ཚད་མས་བ ས་པ་ལས་ནི་མངོན་ མ་ ར་ ང་བའི་བཤད་པ་མ་མཛད་དོ།

།

(༢༩༦བ)མངོན་ མ་ ར་ ང་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
གཉིས་པ་མངོན་ མ་ ི་འ ས་ ་བཤད་པ་ལ།

་ ེད་ལས་ག མ་ ི་ མ་གཞག་དངོས། དེ་ཉིད་ངེས་པར་

ེད་པའི་ བ་ ེད་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དང་མ ན་པར་མ་བ གས་མ་ད ད་པའི་ཚད་འ ས། རིགས་པས་ ང་
ཟད་ད ད་པའི་ཚད་འ ས། རིགས་པས་ཤིན་ ་ད ད་པའི་ཚད་འ ས་ ི་ མ་པར་བཞག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་འགོད་པ། དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།

་དང་བཅས་པར་ ོགས་པའི་ ིར། །
ཚད་མའི་འ ས་ ་ཉིད་ ་འདོད། །
ཚད་མ་ཉིད་ ་འདོགས་པ་ ེ། །
་བ་མེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ ་བ་ག ངས་སོ། །
ག གས་འཛན་པའི་མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན།
དང་བཅས།

་ ེད་ལས་ག མ་ཚང་ ེ། ག གས་འཇལ་བའི་ ་བ་

ེད་པ་པོ་ག གས་དང་འ ་བར་ ེས་པའི་དབང་གིས་བ བ་ ་ག གས་ ོགས་པའི་ ་བ་ལ་ ོར་

བའི་ ིར། དེས་ན་ ི་རོལ་པ་ མས་ ་ི བཞིན་ ་ཚད་མ་དང་འ ས་ ་དོན་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ག གས་འཛན་མིག་
ཤེས་དེ་ཉིད་ག གས་ ་ི མ་པ་ཅན་ ་ ེས་པའི་ཆ་ནས་ཚད་མའི་འ ས་ ་ཉིད་ ་འདོད་ཅིང་།
པའི་ ་བ་དང་བཅས་པར་ ོགས་པའི་ཆ་ནས་ཚད་མ་ཉིད་ ་ཐ་ ད་འདོགས་པའི་ ིར་ཏེ།

ག གས་འཛན་

དཔེར་ན།

་ཕའི་

ག གས་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་ ེས་པ་ལ་ ས་ཕའི་ག གས་འཛན་ཞེས་འཇིག་ ེན་ ་ གས་པ་བཞིན་ནོ། །དེའི་
ིར། ཐ་ ད་ ་ ་བ་དང་ ེད་པ་ལས་ག མ་ ི་ མ་གཞག་མེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །
ལ་འདི་ནི་ ོབ་དཔོན་ ོགས་ ་ི ང་པོས་རང་གི་འ ེལ་པ་ལས་གསལ་བར་ག ངས་ཏེ།
ཇི་ ད་ །
འདི་ལ་ ི་རོལ་པ་ མས་(༢༩༧ན) ་ི བཞིན་ ་ཚད་མ་ལས་འ ས་ ་དོན་གཞན་ ་ ར་པ་ནི་མེད་ ི།
འ ས་ ར་ ར་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ ལ་ ི་ མ་པ་ཅན་ ་ ེས་པ་དང་། ་བ་དང་བཅས་པར་ ོགས་
པ་དེ་ཉེ་བར་ ངས་ནས་ཚད་མ་ཉིད་ ་འདོགས་པ་ ེ། ་བ་མེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན། འ ས་
་ ་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་ ེས་པ་ལ་ འི་ག གས་འཛན་ཞེས་བ ོད་དོ། ། ་བ་མེད་པར་མ་ཡིན་པ་
དེ་བཞིན་ ་འདིར་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
འདིས་ནི་དཔེ་དོན་གཉིས་ ་ི ོ་ནས་ ་ ེད་ལས་ག མ་གསལ་བར་བ ན་ཏེ། ག གས་དང་འ ་བར་ ེས་པ་ནི་
བ་པར་ ེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ ེད་པ་ཡིན་ལ། ག གས་ ོགས་པ་ནི་ ་བ་ཡིན་ཏེ། བ བ་པར་ ་བ་ཡིན་པའི་
ིར་ག གས་ནི་ལས་ཏེ།

་ ེད་འ ག་པའི་གཞི་ཡིན་པས་སོ། །དེའང་འ ས་ ར་ ར་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ ལ་

ི་ མ་པ་ཅན་ ་ ེས་པ་དང་ཞེས་པས་ ེད་པ་དང་ལས་གཉིས་བ ན་ཅིང་།
པས་ ་བ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །

་བ་དང་བཅས་པར་ ོགས་པ་ཞེས་

གཉིས་པ་དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལ།

ས་པ་ལ་དགའ་བའི་དོན་ ་ མ་འ ེལ་ ིས་

ས་པར་བཤད་པ། བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ིས་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད། མདོར་བ ས་པ་ལ་དགའ་
བའི་དོན་ ་རིགས་ཐིགས་ ས
ི ་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ག ང་གི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། བ ན་བཅོས་འདིར་ གས་པའི་ལས་ནི་གང་།

ེད་པ་ནི་ཇི་ ར།

གཞལ་ ་ ེ། དོན་དང་ཤེས་པའི་ད ེ་བས་ མ་པ་གཉིས་ཡིན་ལ།

་བ་ནི་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན། ལས་ནི་

ེད་པ་ནི་གཞལ་ ་དེ་གཉིས་ཡོངས་ ་གཅོད་

པའི་ཚད་མ་ ེ། དེ་ཡང་དོན་དང་འ ་བའི་ག ང་བའི་ མ་པ་དང་། (༢༩༧བ)འཛན་པའི་ མ་པ་གཉིས་སོ། །
དེ་དག་གི་ ་བར་ ར་པའི་འ ས་ ་ཡང་། དོན་རིག་པ་དང་། རང་རིག་པ་གཉིས་ཡིན་ལ། དོན་ནི་ག གས་ ་
ལ་སོགས་པར་ ང་བ་ ེ། མ་བ གས་གཅིག་ ་ཉམས་དགའ་བར་ནི་འདི་ཉིད་ལ་ག གས་སོ། ། འོ་ཞེས་འཇིག་
ེན་ན་ གས་ཤིང་ཐ་ ད་འདོགས་པར་ ེད་ལ།

ཡང་དག་པར་བ གས་ཤིང་ད ད་པ་ན་ ི་རོལ་ ར་ ང་ཡང་

དེར་མ་ བ་པ་ཉིད་ ་མདོ་ ེ་པ་ཡན་ ན་མ ན་ཅིང་། འོན་ ང་ ང་བ་དེ་ཉིད་གཏོད་མཁན་ ི་ ི་དོན་ཞིག་འོག་ན་
ཡོད་ཅེས་མདོ་ ེ་པས་མོས་པར་ ེད་དོ། །ཞེས་པ་ནི་སིམ་ག ང་བར་མ་ལ་སོགས་པ་ནང་ ་ཅི་རིགས་པར་ཉམས་
་ ོང་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་དོ། །
ག ང་བའི་ མ་པ་ནི། ོ་སེར་དང་ བ་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཁ་དོག་དང་ད ིབས་ལ་སོགས་པར་ ང་ཞིང་། ཤེས་
པ་ལས་ ི་རོལ་ ར་ ང་བ་འཇིག་ ེན་ན་ག གས་ ་ལ་སོགས་པ་དོན་ ་ གས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ།
།
འཛན་པའི་ མ་པ་ནི། གང་ལ་ག གས་སོགས་ ལ་ ི་ མ་པ་ ང་ཞིང་ནང་ ་དགའ་ག ང་སོགས་ ི་ངོ་བོར་
ཉམས་ ་ ོང་བ་གང་ཡིན་པ་ ེ། འདི་ནི་འཇིག་ ེན་པ་དག་གིས་ ལ་ལ་ལོངས་ ོད་པ་པོའ་བདག་ ་ ོ་འདོགས་
པར་ ེད་ །ི ག ང་བའི་ མ་པ་བཞིན་ ་ལོངས་ ད་ ར་ ར་པའི་དོན་ ་ཞེན་པ་ ང་ཟད་ ང་མེད་དོ། །
དོན་རིག་པའི་འ ས་ ་ཡང་འདི་ཉིད་ལས་ལོགས་ ་ ང་ཟད་ ང་བཙལ་ ་མེད་དེ།

འཇིག་ ེན་ན་ཇི་ ད་

བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་འཛན་པའི་ མ་པ་དེ་ཉིད་ ིས་ག གས་ ་ལ་སོགས་པ་དོན་ ོགས་པར་ཞེན་པའི་
ིར་དང་། དོན་རིག་པ་ཡང་འཇིག་ ེན་ ི་ཞེན་པ་དང་མ ན་པའི་ཚད་མའི་འ ས་ ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །འདིའི་ ོང་
ར་ཞེན་པའི་(༢༩༨ན)ག གས་ ་སོགས་ ི་རོལ་ ར་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཡང་རིགས་པས་ཡང་དག་པར་
ད ད་པ་ན་ ོང་མཁན་ ི་ཤེས་པ་རང་ཉིད་ ་ བ་ ི། རང་ལས་ཐ་དད་པའི་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་མ་ བ་ ེ།

ས་ཐ་

དད་ ས་མཉམ་ལ་ ལ་ ལ་ཅན་ ི་འ ེལ་པ་མི་འཐད་པའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར་དེ་ ོང་བ་ཡང་གནས་ ལ་ལ་རང་

ོང་བར་ བ་པས་རང་རིག་པའི་འ ས་ ་ནི་དོན་འཛན་པའི་ མ་པ་ལས་ལོགས་ ་བཞག་ ་མེད་དོ། །དེ་ ར་ན།
སིམ་ག ང་སོགས་ ་ ང་བའི་འཛན་པའི་ མ་པ་འདི་ཉིད་ ེས་ ི་ ོག་པས་ག གས་སོགས་དོན་ ོགས་པར་ཞེན་
པའི་དབང་གིས་ཐ་ ད་ ་དོན་རིག་པར་བཞག་ལ།
རིགས་པས་ལེགས་པར་བ གས་ཤིང་ད ད་པ་ན།

དེའི་རིག་ ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་རང་གི་ཆར་ བ་

ཅིང་། དེ་ཉིད་རང་རིག་པ་ཡིན་པས། ག གས་ ་སོགས་ ་ ང་བའི་ ོང་བ་གཅིག་ ་དེ་ཉིད་ ོབ་དཔོན་ ིས་
འ ས་ འི་ ོག་པ་དང་པོའ་ཐད་ ་འཇིག་ ེན་ ི་ཞེན་པ་དང་མ ན་པར་དོན་རིག་པར་ མ་པར་བཞག་ལ། འ ས་
ོག་གཉིས་པའི་ཐད་ ་རིགས་པ་དབང་བཙན་པར་ ས་ནས་དེ་ཉིད་རང་རིག་པར་ མ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ།
གཞན་དག་འ ས་ འི་ ོག་པ་ག མ་པ་ཟེར་ ང་འཇིག་ ེན་ ི་ཞེན་པ་དང་མ ན་པ་དང་།

།

རིགས་པས་ད ད་

པའི་དབང་གིས་འ ས་ ་དོན་རིག་པ་དང་རང་རིག་པ་གཉིས་ལས་གཞན་ ང་ཟད་ ང་མེད་དེ། དང་པོའ་དོན་རིག་
དང་གཉིས་པའི་རང་རིག་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་ག གས་ མ་ ོང་བའི་ཆ་ལས་ལོགས་ ་བཞག་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེའི་ ིར་ཇི་ ད་ ་ མ་ངེས་ལས།
དོན་གནས་པ་ནི་རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ཉིད་ ི་ ིར། རང་རིག་པ་ཡིན་ ང་འ ས་ ་ལས་
(༢༩༨བ)འདི་ནི་དོན་རིག་པར་བ འོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེས་ན་ ི་རོལ་ ི་དོན་གཞལ་ ར་ ས་པ་ན་དོན་ ོགས་པ་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དང་མ ན་པར་བཞག་
པ་ཙམ་ཡིན་པས་ཐ་ ད་པའི་འ ས་ ་ཡིན་ལ།

རང་རིག་པ་ནི་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའི་འ ས་ ་ཡིན་པས་ངེས་

པའི་དོན་ ་རང་རིག་པ་གཅིག་ ་འ ས་ ར་རིགས་སོ། །
དེ་ཡང་ཤེས་པ་དོན་དང་འ ་བའི་དབང་གིས་ཤེས་པ་ལ་དོན་ ོགས་པ་ཐ་ ད་འ ག་པ་ཡིན་ཏེ།

ཤེས་པ་ལ་

ག གས་ ་སོགས་ ི་རོལ་ ར་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉམས་ ་ ོང་བ་ཙམ་ལ་ག གས་ ་སོགས་དོན་དེ་དང་དེ་
ོགས་སོ་ཞེས་འཇིག་ ེན་ ་ཐ་ ད་འདོགས་པར་ ེད་ལ། ག གས་སོགས་ ་ ང་བ་འདི་ཡང་ག གས་སོགས་
དངོས་ཡིན་པར་མི་རིགས་ལ། ག གས་སོགས་དང་འ ་བ་མ་ཡིན་ན་ཡང་ག གས་སོགས་ ་ ང་བ་འདི་ ོགས་
པས་ག གས་སོགས་ ོགས་པར་ཐ་ ད་ ེད་པ་ཡང་མི་འཐད་པའི་ ིར་རོ།

།ག གས་སོགས་ ་ ང་བ་འདི་

ག གས་སོགས་དང་འ ་བ་ཡིན་ན་ནི་འདི་ ོགས་པས་ག གས་སོགས་ ོགས་སོ་ཞེས་ ་བའི་ཐ་ ད་འཐད་པར་
འ ར་ཏེ།

ས་ཕ་དང་འ ་བའི་ག གས་འཛན་པ་ལ་འཇིག་ ེན་ན་ ས་ཕའི་ག གས་འཛན་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་

མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་འཇིག་ ེན་ན་ག གས་སོགས་ ་ ང་བ་ཙམ་ལ་ཁོ་བོས་ག གས་མཐོང་ངོ་། ། ་ཐོས་
སོ་ཞེས་དོན་ ོགས་པའི་ ་བ་ཙམ་ཞིག་ གས་ །ི

་མཚན་འདིའི་ ིར་དོན་འདི་དང་འདི་ ོགས་སོ་ཞེས་དོན་

ོགས་པའི་ ་མཚན་ནི་ ང་ཟད་ ང་མ་ གས་ལ།

་མཚན་མེད་པར་དོན་ ོགས་པའི་ ་བ་དང་ ན་པ་ཡང་མི་

འཐད་དེ། ཐམས་ཅད་ ས
ི ་དོན་ཐམས་ཅད་ ོགས་པར་ཐལ་བའི་ ིར་(༢༩༩ན)རོ། །དོན་ ོགས་པ་ ང་ཟད་ ང་
མེད་དོ་ཞེས་བཞག་པར་ཡང་ ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པས་གནོད་པའི་ ིར་རོ། །
དེའི་ ིར།

ཤེས་པས་ག གས་ ་སོགས་ ོགས་པའི་ཐ་ ད་ བ་ ེད་ ི་ཚད་མ་རིགས་པས་འཐད་པ་འགའ་

ཞིག་བཙལ་དགོས་ན། དེ་ཡང་ཤེས་པ་རང་ཉིད་དོན་དང་འ ་བའི་ཆ་ལས་གཞན་འཐད་པར་མ་གཟིགས་ནས། དེ་
ཉིད་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དང་མ ན་པ་ མ་པར་བཞག་པའི་ ིར་ ་དོན་ ོགས་པའི་ཚད་མར་ག ངས་པ་ཡིན་
ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
འདི་ནི་དོན་དང་འ ེལ་ ེད་པ། །
དོན་ ི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་མིན། །
དེ་ ིར་གཞལ་ ་ ོགས་པ་ཡི། །
བ་ ེད་གཞལ་ འི་རང་བཞིན་ཉིད། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ི་རོ། །
དེས་ན་དོན་དང་འ ་བ་ཉིད་དོན་ ོགས་ ེད་གཞན་ ིས་བར་མ་ཆོད་པར་ བ་པར་ ེད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་
་མཚན་ ིས་ཤེས་པ་ལ་དོན་ ོགས་པའི་ཐ་ ད་འ ག་པའི་ ིར་རོ།

།རང་རིག་པ་ནི་དོན་དང་འ ་བས་བ བ་

པར་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་རང་ ོང་བའི་ཆ་ལས་ བ་པས་དོན་ ིས་ ས་པའི་ ད་པར་ལ་མི་བ ོས་པའི་ ིར་
རོ། །
འོ་ན་ཇི་ ར་ ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་དོན་འ ་བ་ཚད་མར་ ས་པའི་ཚ་རང་རིག་པ་འ ས་ ར་བཞག་ཅེ་ན།
ི་དོན་ཡོད་ ་ ག་མོད།

ི་རོལ་

ཤེས་པས་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ོགས་སོ་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་མ་བ གས་མ་ད ད་པའི་འཇིག་

ེན་ ི་ངོར་ཐ་ ད་ཙམ་ཡིན་ ི།

ང་ཟད་བ གས་ཤིང་ད ད་པ་ན་འཇིག་ ེན་པས་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ོགས་པར་

འདོད་པའི་ཤེས་པ་རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་སོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར། ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་རང་རིག་པ་
འ ས་ ར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ།

ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
རང་གི་ངོ་(༢༩༩བ)བོ་ད ོད་པ་ན། །
རང་རིག་འ ས་ ་ཡིན་པར་བཤད། །
དོན་རིག་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ ིར། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། དེ་ ར་ན་ ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་འཛན་པའི་ མ་པ་ཉིད་རང་རིག་པའི་ བ་ ེད་ ་ཅིའི་ ིར་མ་
བཞགགང་གིས་ན་རང་རིག་པ་བ བ་པར་མ་ ས་པའི་དོན་དང་འ ་བ་ཉིད་ཚད་མར་བཞག་ཅེ་ན།
ལ་འཛན་པའི་ མ་པ་ཚད་མར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ི་རོལ་ ི་དོན་

དེ་ནི་ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོངས་ ་གཅོད་པར་ ེད་པ་ཉིད་

ས
ི ་དེའི་ ེད་པ་ཤེས་པ་རང་ཉིད་ལ་འ ག་གི། ི་རོལ་ལ་མི་འ ག་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་གང་གི་ཚ་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཁས་ལེན་པ་དེའི་ཚ་དོན་དང་འ ་བ་ཉིད་ཚད་མར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ།
ལས་གཞན་རིགས་པས་འཐད་པའི་དོན་ ོགས་པའི་ཚད་མ་ ང་ཟད་ ང་མེད་པའི་ ིར་དང་།

དེ་

ཤེས་པ་རང་ཉིད་

འདོད་མི་འདོད་ལ་སོགས་པའི་ མ་པར་ ང་བ་ལ་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པའི་ཐ་ ད་ཙམ་ ་ཤེས་པས་དོན་ ོགས་
པར་ཁས་ ངས་པ་ལ་རིགས་པས་གནོད་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ཡང་ཇི་ ར་ཞེ་ན། ཤེས་པ་རང་ཉིད་ག གས་སོགས་ ་ ང་བའི་ག ང་བའི་ མ་པ་དེ་ཉིད་ ེས་ ི་ ོག་པས་
དོན་དེ་དང་དེར་ཞེན་ནས་འཛན་པའི་ མ་པས་དེ་ཙམ་ཉམས་ ་ ོང་བ་ལ་ཤེས་པས་དོན་ ོགས་སོ་ཞེས་ཐ་ ད་
ེད་པའི་ ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
དེ་ཚ་དོན་ ང་འདི་ཉིད་ནི། །
ཚད་ཡིན་ཡོད་ ་ཟིན་ ང་ནི། །
དོན་གཞན་མིན་ ིར་ ི་རོལ་ལ། །
འཛན་བདག་བ ོས་པར་བ་བ་མིན། །
གང་ ིར་ཇི་ ར་དོན་བདག་དེ། །
ཤེས་ལ་གནས་པ་དེ་ ་ ར། །
འདི་ནི་དེ་ ར་གནས་སོ་ཞེས། །
།དེས་ ེད།

ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་ མ་པར་བཞག་པའི་ ིར་ ་ཚད་འ ས་ ི་ མ་པར་བཞག་པ་(༣༠༠ན)དང་པོ་
བ ན་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
དཔེར་ན་འ ས་ ་ ་ མས་ །ི །
བདག་ཉིད་འ ་བར་འ ང་བའི་ ིར། །
་བ་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་ ང་། །
འཇིག་ ེན་ ་ག གས་འཛན་ཞེས་བ ོད། །ཅེས་དང་།
་བ་ལས་ ་ི མ་གཞག་གིས། །
འདི་ནི་འཇིག་ ེན་ན་ ར་འ ར། །ཞེས་དང་།
མདོའ་འ ེལ་པ་ལས་ ང་།
དཔེར་ན། འ ས་ ་ ་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་ ེས་པ་ལ་ འི་ག གས་འཛན་ཞེས་བ ོད།
ཅེས་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དང་མ ན་པར་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། ཡང་དག་པར་ན་ཤེས་པ་ ན་རང་རིག་པ་ཙམ་ཡིན་ ི།

ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་ན། ཅིའི་ ིར།

དཔོན་ ིས་ ི་རོལ་ ི་ ལ་ལ་ཚད་མ་དང་འ ས་ འི་ མ་པར་བཞག་པ་མཛད་ཅེ་ན།

དེ་ནི་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་

མངོན་པར་ཞེན་པའི་ག ལ་ ་ མས་ཐབས་དེས་རིམ་ ིས་ ིད་ནས་རང་རིག་པའི་ ལ་འགོད་པར་བཞེད་ནས།
རང་མི་བཞེད་ ང་གཞན་དག་གི་ ོ་དང་མ ན་པར་ མ་གཞག་མཛད་པ་ཙམ་ ེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
དེས་དེ་ཉིད་དོན་བཏང་ ོམས་ཅན། །
ང་ཆེན་གཟིགས་ ངས་ཉིད་མཛད་ནས། །
འཇིག་ ེན་ གས་ནི་འབའ་ཞིག་གིས། །
ི་རོལ་ ོད་ལ་འ ག་པར་མཛད། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །

ོབ་

དེ་ ་བས་ན་རིགས་པའི་དབང་ ག་ མ་གཉིས་ ས
ི ་ ི་རོལ་དོན་ ི་ མ་གཞག་ བས་འགའ་ཞིག་ ་མཛད་པ་ནི་
ག ལ་ འི་ ོ་དང་མ ན་པའི་ ོ་ནས་ ང་བའི་དོན་ ་ཡིན་ ི། རང་གི་ གས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ག ང་གི་དོན་བཤད་པ་ལ། རང་གི་ གས་ མ་པར་བཞག་པ། གཞན་ གས་དགག །དེ་ལ་ ོད་པ་
ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ་ ེད་ ་ི མ་གཞག་ ིར་བ ན་པ། མ་(༣༠༠བ)པར་བཞག་འཇོག་གི་ ་ ེད་ ེ་ ག་ ་བཤད་
པ། དེ་ཉིད་ ས་གཞན་མ་ཡིན་པར་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། དོན་ ོགས་པའི་ བ་ ེད་ནི་དབང་པོ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་ལས་ ེ་བར་མཐོང་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
དེ་ནི་ ་ ེད་ ་ི མ་ད ེ་ལ་མི་མཁས་པའི་ཉེས་པ་ཡིན་པས་ ་ ེད་ ིའི་ མ་གཞག་བ ན་པའི་ ིར།

་བ་ བ་པར་ དེ ་ཅེས་དེ། །

ལས་ ན་ ི་ནི་ བ་ དེ ་དག །

ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་གང་ལས་འ ས། །
གང་ཡིན་དེ་ནི་དེའི་ བ་ དེ ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

་བ་གཅིག་ བ་པར་ ེད་དོ་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཆོས་ཅན།

ེད་ ེད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

་བའམ་ལས་ ན་ ི་ནི་ བ་ ེད་དག་ ་

མ་པར་འཇོག་ ེད་ ི་ ་གང་ལས་ མ་པར་བཞག་ འི་

འ ས་ ་འཇོག་ ས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འ ས་ ་དེའི་ བ་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། བ བ་ ་དང་ བ་ ེད་སོ་སོར་
ངེས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ མ་པར་བཞག་འཇོག་གི་ ་ ེད་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ་ནི།

དེ་ལ་ཉམས་ ོང་ཙམ་ ་ནི། །

འ ་བའི་བདག་ཅན་ཤེས་པ་ནི། །
གང་གི་ལས་ནི་སོ་སོ་ལ། །

མ་འ དེ ་དེ་བདག་འ ར་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

མ་པར་བཞག་འཇོག་གི་ ་འ ས་དེ་ཡང་ཅི་ ་ ་ཞེ་ན། ཐ་ ད་ ་ག གས་ལ་སོགས་པའི་དོན་

ོགས་པར་འཇོག་ ས་པ་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཉམས་ ་ ོང་ཞིང་རིག་པ་ཙམ་ ་ནི་ བ་
ང་།

ག གས་ལ་སོགས་པ་འ ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ ི་ཤེས་པ་དེ་ནི་གང་རང་གི་ལས་སམ་ ་བ་ནི་སོ་སོ་ལ་

ག གས་སོགས་དོན་ ོགས་པའི་ བ་ ེད་ ་ མ་པར་འཇོག་ཅིང་འ ེད་ ས་པ་དང་། དེ་ ར་ བ་ ེད་ ་བཞག་
པས་ག གས་སོགས་དོན་ ོགས་པར་གོ་ ས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ ་(༣༠༡ན)འ ར་བ་ཡིན་པའི་ ིར།
དེ་ཉིད་ ་ི ིར་དབང་པོ་ག གས་ཅན་པ་དོན་ ོགས་པའི་ བ་ ེད་ ་མི་རིགས་པར་བ ན་པའི་ ིར།

བདག་ཉིད་ ར་མིན་ ་དག་ལ། །
ཐ་དད་ཡོད་ ང་ཐ་དད་ ི། །

ལས་ལ་ཐ་དད་མེད་པ་འདི། །

ཐ་དད་པར་ནི་ངེས་ དེ ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ག གས་སོགས་དོན་ ོགས་པའི་བདག་ཉིད་ ་ ར་པ་མ་ཡིན་པའི་ ་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་
ག གས་ཅན་པ་དག་ལ་ཆོས་ཅན།
བ ེད་པའི་ ས་པ་ཡོད་ ང་།

ག གས་སོགས་ ོགས་པའི་ཤེས་པ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་ཐ་དད་པར་

ཐ་དད་ ་ི ལས་སམ་ ལ་སོ་སོ་ལ་རིག་ཙམ་ ་འ ག་པ་དང་མི་འ ག་པ་ཐ་དད་

མེད་པར་རིག་ཙམ་ ་མི་འ ག་པ་འདི་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་ ོགས་ཐ་དད་པར་ནི་ངེས་པར་ ེད་པ་མིན་པའི་ ིར་ཏེ།
དོན་ ི་ མ་པ་ཐ་དད་པར་ཤར་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ན་ལས་ནི།
ེས་པའམ་ ོགས་པས་ཚད་མར་འཇོགདང་པོ་མི་རིགས་ཏེ། འ ས་ ་ཤེས་རིག་ ག་པའི་ ིར་དང་།
མ་པ་མེད་པའི་ ིར། གཉིས་པའང་མི་རིགས་ཏེ། དོན་མ་ཤེས་པའི་ ིར། ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེས་ན་ལས་སོ་སོའ་ བ་ ེད་སོ་སོར་ངེས་པར་ བ་བོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར

དེ་ ར
ི ་འདི་བདག་ཐ་དད་པ། །

གང་ལས་འདི་འདིའི་ ོགས་པ་ཞེས། །
དེ ་པ་ཡི་ནི་ལས་ངེས་ཏེ། །

དེ་ཡི་ བ་ དེ ་ཅན་ ་ བ། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར། ལས་སོ་སོའ་ བ་ ེད་སོ་སོར་ངེས་པ་དེའི་ ིར། ཤེས་པ་འདིའི་བདག་ཉིད་ ་ ར་པའི་
མ་པ་ཐ་དད་པར་ཤར་བ་གང་ལས་ཆོས་ཅན། ལས་སམ་ ་བ་སོ་སོར་ངེས་པ་དེ་དང་། དེའི་ བ་ ེད་ ང་སོ་
སོར་ངེས་པ་ཅན་ ་ བ་ ེ། ཤེས་པ་ལ་ ོན་པོ་འདི་དང་སེར་པོ་(༣༠༡བ)འདིའི་ མ་པ་ཐ་དད་ ་ཤར་བའི་མཚན་
ིས་ ོན་པོ་དང་སེར་པོ་ཐ་དད་ ་ ོགས་པའོ་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་འཇོག་པར་ ེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ཅི་ ེ།

ཡང་མིག་སོགས་དབང་པོ་ག གས་ཅན་ མས་དོན་ ོགས་ཐ་དད་པར་ངེས་ ེད་མ་ཡིན་པའི་གཏན་

ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མ་འགས་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ནི། །

ཐ་དད་པར་ནི་ དེ ་ན་ཡང་། །

འདི་ནི་དོན་དང་འ ེལ་ དེ ་པ། །
དོན་ ི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། བདག་ ེན་མིག་སོགས་ ་ི མ་པ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་ཆོས་ཅན། རང་གི་
བདག་འ ས་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ནི་གསལ་མི་གསལ་སོགས་ཐ་དད་པར་ནི་ ེད་ ས་ན་ཡང་དོན་ ོགས་ཐ་དད་
པར་ངེས་ ེད་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་ ོགས་པའི་ཤེས་པ་འདི་ནི་དོན་དང་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འ ེལ་བར་ ེད་པ་ནི་དོན་ ི་ངོ་
བོ་འ ་བའམ་ མ་པ་ཤར་བ་ལས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ཤེས་པ་དོན་དང་འ ་བར་ ེས་པའམ་ཤེས་པ་ལ་དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་ཉིད་འ ས་ ་དོན་ ོགས་པའི་
བ་ ེད་དམ་འཇོག་ ེད་ ་ བ་བོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར་ཏེ།

དེ་ ར
ི ་གཞལ་ ་ ོགས་པ་ཡི། །

བ་ དེ ་གཞལ་ འི་རང་བཞིན་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

འ ས་ ་དོན་ ོགས་ ་འཇོག་པར་ ེད་པ་ནི་དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་ལས་ ་མཚན་གཞན་མེད་པ་

དེའི་ ིར། ག གས་འཛན་མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་ ་གཞལ་ ་ག གས་ ོགས་
པར་འཇོག་པའི་འཇོག་ ེད་དམ་ བ་ ེད་ཡོད་དེ། གཞལ་ ་ག གས་དེའི་རང་བཞིན་ནམ་ མ་པ་ཤར་བ་ཙམ་དེ་
ཉིད་ལ་འཇིག་ ེན་ན་ག གས་མཐོང་ངོ་། ། ོགས་སོ། །ཞེས་ བ་ ེད་ ་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །

(༣༠༢ན)ག མ་པ་དེ་ཉིད་ ས་གཞན་མ་ཡིན་པར་བ ན་པ་ནི།

བ་ དེ ་གཞན་ཡིན་ན་དེ་ནི། །

དེ་ལས་དང་འ ེལ་མི་འ བ་བོ། །
དེ་ཡང་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ཡིན། །

དེས་ན་འ ས་ ་དོན་གཞན་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

དོན་ ོགས་ ་ི བ་ ེད་དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་དེ་དོན་ ོགས་ལས་ ས་གཞན་ཡིན་ན་ ོན་འཛན་

ཚད་མ་དེ་ནི་ ོན་འཛན་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ ་ི ལས་སམ།
ན།

་བ་ ོན་པོ་དང་ ལ་ ལ་ཅན་ ི་འ ེལ་པ་མི་འ བ་པས་

ོན་པོའ་ མ་པ་ཤར་བ་དེ་ཡང་ ོན་པོ་ ོགས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པར་ཐ་ ད་འདོགས་པ་དེས་ན་འ ས་ ་

ོན་པོ་ ོགས་པ་དེ་ ོན་པོའ་ མ་པར་ཤར་བ་ལས་དོན་གཞན་མིན་ནོ། །
ཅི་ ེ།

ོན་འཛན་མིག་ཤེས་ ་ི ོན་པོ་མ་ ོགས་པར་འ ར་ཏེ།

ན།
བཤད་པ།

དེ་ཡི་བདག་ཉིད་འཛན་པ་དེ། །

དོན་ ོགས་པ་ཡི་བདག་ཉིད་ ི། །
དེ ་པས་རང་གི་ལས་ལ་ནི། །

དེ ་དང་བཅས་པ་ ་ ར་ ང་། །

བདག་ཉིད་ དེ ་པོ་མིན་ན་ཡང་། །

དེ་ཡི་དབང་གིས་དེར་བཞག་ ར
ི །།
དཔེར་ན་འ ས་ ་ ་ མས་ ི། །

བདག་ཉིད་འ ་བར་འ ང་བའི་ ར
ི །།
་བ་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་ ང་། །

ོན་པོའ་ མ་པ་ཙམ་ཞིག་ཤར་བའི་ ིར་ཞེ་

འཇིག་ ེན་ ་ག གས་འཛན་ཅེས་བ ོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོ་འཛན་མིག་ཤེས་ ་ི ོན་པོ་དེ་ཡི་ མ་པའི་བདག་ཉིད་འཛན་པ་དེ་ལ་དོན་ ོན་པོ་ ོགས་པའི་

བདག་ཉིད་ ་ི ཐ་ ད་ ེད་པས་ ེད་པ་པོ་རང་གི་ལས་ ོན་པོ་ལ་ནི་ ོགས་པའི་ ེད་པ་དང་བཅས་པ་ ་ ར་ ང་
ེ།

ོན་འཛན་མིག་ཤེས་བདག་ཉིད་ ོན་པོར་ ོགས་པར་ ེད་པ་པོ་མིན་ན་ཡང་ ོན་པོའ་ མ་པ་ཤར་བ་དེའི་

དབང་གིས་ ོན་པོ་ ོགས་པ་དེར་འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་བཞག་(༣༠༢བ)པའི་ ིར།
ག གས་དེ་ ་ཕ་མ་ མས་ ་ི ག གས་དང་བདག་ཉིད་འ ་བར་འ ང་བའི་ ིར་ན།

དཔེར་ན།

འ ས་ ་ འི་

་བ་ འི་ག གས་ཕའི་

ག གས་ ་ི བདག་ཉིད་མིན་ ང་དེ་ཙམ་ལ་འཇིག་ ེན་ན་ ས་ ་ཕའི་ག གས་འཛན་ཞེས་ཐ་ ད་བ ོད་པ་བཞིན་
ནོ། །
ག ང་འདི་ནི་དོན་ ་ ང་བའི་མིག་ཤེས་ ས
ི ་དོན་ ོགས་པ་ ་ ར་ ང་ཡང་དོན་ ོགས་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་ ར་
ན་ཡང་དོན་དང་འ ་བར་ ེས་པའམ།

དོན་ ི་ མ་པ་ ང་བ་ཙམ་ལ་འཇིག་ ེན་ན་ ོགས་པར་ གས་པས་མ་

བ གས་མ་ད ད་པའི་ ོའ་ངོར་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དང་བ ན་ནས་ མ་གཞག་ ས་པར་ག ངས་པས།
འ ས་ འི་ ོག་པ་དང་པོ་འདི་མདོ་ ེ་པའི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་འ ས་ ་འདོད་པ་ནི་རིགས་པའི་དབང་ ག་
མ་པ་གཉིས་ ་ི དགོངས་པ་ལས་ ི་རོལ་ ་ ར་པ་ ེ།

མདོ་སེམས་ད ་མ་པ་ག མ་ཅར་ ིས་མ་བ གས་མ་

ད ད་པའི་ ང་ངོར་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དང་མ ན་པའི་ མ་གཞག་ཁས་ལེན་པའི་ ིར་རོ། །
ཁ་ཅིག །དེ་ཡི་བདག་ཉིད་འཛན་པ་དེ། །ཞེས་སོགས་ཚགས་ ་བཅད་པ་ ེད་དང་གཉིས་པོ་འདི་ཚད་འ ས་
དང་པོའ་ཞར་ ང་ཡིན་ ི། ག ང་ད ས་མ་མ་ཡིན་ ི། དོན་ ོགས་ཁས་ལེན་པའི་ བས་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་ཟེར་
བ་ནི། ཚད་འ ས་དང་པོའ་ག ང་གི་བ ོད་ འི་བ གས་ ལ་མ་ཤེས་པས་ནོངས་ཏེ། ཚད་འ ས་དང་པོའ་ མ་
པར་བཞག་པ་འདི་ནི།

ི་རོལ་ ི་དོན་ ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ ེ་བོ་ མས་ ི་ ང་ ལ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གནས་

ལ་དང་མི་མ ན་པར་ཤེས་པ་ན་ ིན་ཅི་ལོག་གི་མངོན་པར་ཞེན་པ་རིམ་ ིས་ ོག་པའི་ཐབས་ ོན་པས་ག ང་
(༣༠༣ན)འདི་ནི་ཚད་འ ས་དང་པོའ་ ིང་པོ་དང་ ོག་ ་ འོ། །ཞེས་ཁོ་བོ་ འོ། །
གཉིས་པ་གཞན་ གས་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བ ོད་པའི་ ོ་ནས་དགག་པ་མདོར་བ ན། གནོད་ ེད་སོ་སོར་
བ ོད་པའི་ ོ་ནས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དེ་ ར
ི ་མཐོང་དང་དབང་འ ེལ་དང་། །

ད་པར་ ི་ནི་ ོ་དེ་དག །

་བ་ལ་ནི་ཆོད་པའི་ ར
ི །།

ཚད་མ་ཉིད་ ་མི་འདོད་དོ། །
་བ་ལ་ནི་ དེ ་པ་ མས། །

ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ ོར་ན་ཡང་། །
ཐ་མའི་ཐ་དད་ དེ ་གང་དེ། །

དེ་ཡི་ བ་ དེ ་དམ་པར་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། འདི་ ར་ མ་པར་ཤར་བ་བོར་ནས་ལས་སོ་སོར་ མ་པར་འ ེད་མི་ ས་པ་དེའི་ ིར།
དང་པོར་དོན་མཐོང་བའི་ ོག་མེད་ ་ི ཤེས་པ་ཚད་མ་དང་།
དང་།
དོ།

ོད་པ་པས་

ལ་ ོགས་པས་དབང་པོ་ག གས་ཅན་པ་ཚད་མ་

ེ་ ག་པས་དབང་དོན་འ ེལ་བ་དང་། རིགས་པ་ཅན་པས་ ི་སོགས་ ད་པར་ ི་ ོ་ཚད་མའོ་ཞེས་འདོད་
། ོད་པ་བ་ལ་སོགས་པས་འདོད་པའི་ཚད་མ་དེ་དག་ཆོས་ཅན།

འདོད་དོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

དོན་ ོགས་ བ་ ེད་ ི་ཚད་མ་ཉིད་ ་མི་

ོད་དང་དོན་ ོགས་པའི་ ་བ་ལ་ནི་ ས་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་ཆོད་པའི་ ིར་ཏེ།

་

བ་དོན་ ོགས་ལ་ནི་ ེད་པ་ ་དབང་སོགས་ མས་ཐམས་ཅད་ཕན་པ་ཉེ་བར་ ོར་བས་ ས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ལ། དེ་
ར་ན་ཡང་། དོན་ ོགས་ བ་ ེད་མེད་པ་མིན་ཏེ། ཐ་མར་དོན་ ོགས་ཐ་དད་ ་འ ེད་པར་ ེད་པའི་དོན་ ི་ མ་པ་
ཤར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དོན་ ོགས་པ་དེའི་ བ་ ེད་དམ་པར་འདོད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་གནོད་ ེད་སོ་སོར་བ ོད་པའི་ ོ་ནས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ།

ལ་ ོགས་པའི་འདོད་པ་དགག །

ོད་པ་བའི་འདོད་པ་དགག །རིགས་པ་ཅན་པའི་(༣༠༣བ)འདོད་པ་དགག ། ེ་ ག་པའི་འདོད་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ན་ ི་མ ངས་ ་ཡིན་པའི་ ར
ི །།

འདི་འ ་དབང་པོ་ལ་ཡོད་མིན། །
དེ་ཐ་དད་ ང་ཐ་དད་མེད། །

འདི་འདི་ཞེས་ ་གང་དེ་ལས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར།
པའི་ ིར།

ོ་སེར་སོགས་ ོགས་པ་དང་མ་ ོགས་པའི་དབང་ཤེས་ ན་ ི་མ ངས་པའི་ ་ཡིན་

ོ་སེར་ ི་ མ་པ་ཤར་བས་ ོ་སེར་ཐ་དད་ ་འ ེད་ ས་པ་འདི་འ ་བ་དབང་པོ་ག གས་ཅན་ མས་

ལ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ།

ོ་སེར་དེ་ཐ་དད་ ་ཡོད་ ང་དབང་པོ་ལ་ ོ་སེར་ ི་ མ་པ་ཐ་དད་ ་ཤར་བ་མེད་པས་འདི་

ོན་པོ་དང་། འདི་སེར་པོའ་ོ ཞེས་ ་བར་ཐ་དད་ ་ ོགས་པ་དེ་གང་ལས་ཡོད་དེ་མེད་དོ། །
གཉིས་པ་ ོད་པ་བའི་འདོད་པ་དགག་པ་ནི།

འདིས་ནི་ ག་མ་བཤད་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཇི་ ད་བཤད་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན།

ག་མ་དང་པོར་དོན་མཐོང་བའི་ ོག་མེད་ ི་ཤེས་

པ་དོན་ ོགས་ བ་ ེད་ ་ི ཚད་མར་འདོད་པ་ལའང་དགག་པ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ།

དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་མེད་པར་

དོན་མཐོང་བར་མི་འ བ་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་རིགས་པ་ཅན་པའི་འདོད་པ་དགག་པ་ནི།

དེ་དངོས་མེད་ན་ ད་པར་ ི། །
ོ་ཡང་ཐ་དད་མེད་འ ར་ཏེ། །

ོ་གཞན་དག་ ང་དེ་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ི་སོགས་ ད་པར་ ི་ ོ་ཡང་ཆོས་ཅན།

ད་པར་ཅན་ ི་ ོ་ལས་ཐ་དད་མེད་པར་འ ར་ཏེ། དོན་

དེའི་ མ་པའི་དངོས་པོ་ཤར་བ་མེད་པའི་ ིར་ན། ོ་གཞན་ ད་པར་ཅན་ ི་ ོ་དག་ ང་ ་མ་དེ་བཞིན་ ་ ད་པར་
ི་ ོ་དང་ཐ་དད་མེད་པར་འ ར་རོ། །
དེས་ན་ ་ ེད་གཅིག་ ་ བ་བོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

་བ་དང་ནི་ བ་ དེ ་གཉིས། །

ལ་ཐ་དད་པའང་མི་འདོད་དོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ཉིད་ ་ི ིར།

་བ་དོན་ ོགས་པ་དང་ནི་དེའི་ བ་ ེད་དོན་ ི་ མ་(༣༠༤ན)པ་ཤར་བ་གཉིས་

ལ་ ས་ཐ་དད་ལ་འ ག་པའང་མི་འདོད་དོ། །དཔེར་ན། པ་ལ་ཤ་ལ་ ་རེ་ གས་པས་ཉ་ ོ་དྷ་ཆད་པར་མི་འ ར་
བ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ། ད་པར་ཅན་ ི་དོན་གཅིག་ལ་རིམ་ཅན་ ་འ ག་པའི་ཚད་འ ས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དོན་གཅིག་ཡིན་ན་གཉིས་དོན་མེད། །

རིམ་བཞིན་འ ང་བ་མེད་པར་འ ར། །
ོ་ནི་ཅིག་ཅར་འ ང་འ ར་ན། །

བ བ་ ་ བ་ དེ ་མེད་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ི་ཚད་འ ས་ཆོས་ཅན། ར་ ད་པར་ ིས་ཚད་མས་གཞལ་ཞིང་ ིས་
ད་པར་ཅན་ ི་ཚད་མས་འཇལ་བའི་ ་ ི་གཉིས་དོན་མེད་པར་ཐལ། འ ག་ ལ་དོན་གཅིག་ལ་འ ག་པ་ཡིན་
པའི་ ིར། ག ང་དོན་གཅིག་ལས་ ེས་པའི་ ིར་ ་ ི་རིམ་བཞིན་ ་འ ང་བ་མེད་པར་ཅིག་ཅར་འ ང་བར་འ ར་
ལ། དེ་ ར་ ོ་གཉིས་ནི་ཅིག་ཅར་ ་འ ང་བར་འ ར་ན་ནི་བ བ་ ་དང་ བ་ ེད་ ་བཞག་ ་མེད་པར་འ ར་རོ་
ཞེས་ཁས་ ངས་པ་དང་འགལ་བའི་ ིར་རོ། །
ེད་ལ་ཡང་མ ངས་སོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ མ་བཞག་ལ་བ ེན་ནས་ནི། །

ཆ་དག་བ བ་ ་ བ་ དེ ་བཞག །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་དང་དོན་ ོགས་ ི་ཚད་འ ས་ཆོས་ཅན།

ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ི་ཚད་

འ ས་ལ་བ ོད་པའི་ཉེས་པ་དེ་མི་མ ངས་ཏེ། དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་དང་། དོན་ ོགས་གཉིས་པོ་དེ་ ་ ི་རིམ་ཅན་
་འ ང་བ་མིན་ ང་ མ་པར་བཞག་འཇོག་གི་ཆ་དག་ལ་བ ེན་ནས་ནི་བ བ་ ་དང་ བ་ ེད་ ་བཞག་པའི་ ིར་
རོ། །
བཞི་པ་ ེ་ ག་པའི་འདོད་པ་དགག་པ་ནི།

བདག་ཉིད་ ན་ ིས་འ ེལ་ན་ཡང་། །

ཆོས་འགའ་ཞིག་ནི་ ོགས་(༣༠༤བ)འ ར་བའི། །

ངེས་པ་དེར་ནི་མི་འ ར་ཏེ། །

འ ེལ་པ་ ་ེ ག་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ེ་ ག་པ་ན་རེ། མིག་དབང་ག གས་ཅན་པ་དེ་དོན་ ི་ ལ་ ས་ཐམས་ཅད་དང་། བདག་ཉིད་ ན་
ིས་འ ེལ་ཞིང་ ད་པས་དོན་ ོགས་ ་ི བ་ ེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་ཡང་།
ག གས་ ་ི ེ་མཆེད་ ་ི ཆོས་འགའ་ཞིག་ནི་ ོགས་པར་འ ར་ལ།

མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན།

མ་པའི་ ེང་གི་

ི་རོ་སོགས་མ་ ོགས་པའི་ངེས་པ་དེར་ནི་མི་

འ ར་ཏེ། རང་གི་བདག་ ེན་མིག་དབང་དེ་ མ་པའི་ ི་རོ་སོགས་དང་བདག་ཉིད་ ན་ ི་ ད་ཅིང་འ ེལ་བར་ ེ་
ག་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ན་དོན་ ོགས་ ་ི བ་ ེད་མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཐ་དད་མེད་ ང་གང་ལས། །
ཐ་དད་དེ་འདིའི་ཚད་མ་ཉིད། །

འ ས་ ས་ལས་ནི་མིན་དེའི་དངོས། །
མེད་ན་དེ་ཡང་བཞག་མེད་ ར
ི །།

ཞེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ོགས་ ་ི བ་ ེད་ཡོད་དེ། དབང་པོ་དང་དོན་དེ་ ད་པར་ཐ་དད་མེད་ ང་དོན་ ི་ མ་པ་ཐ་དད་
་ཤར་བའི་ བ་ ེད་གང་ལས་དོན་ ོགས་ཐ་དད་ ་འཇོག་ ས་པ་དེ་དོན་ ོགས་འདིའི་ བ་ ེད་ ི་ཚད་མ་ཉིད་ ་
བཤད་ཟིན་པའི་ ིར་དང་། དབང་དོན་ ད་ཅིང་འ ས་ ས་པ་ལས་ནི་དོན་ ོགས་འ ག་ ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་
དེའི་དངོས་པོའ་ མ་པ་ཤར་བ་མེད་ན་དབང་དོན་ ད་ཅིང་འ ས་ ས་པ་ལས་དོན་ ོགས་སོ་སོར་ངེས་པ་དེ་ཡང་
བཞག་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

གལ་ཏེ་ ་ དེ ་གཅིག་ཡིན་པར། །
འགལ་ལོ་ཞེ་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་ཚད་མ་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་འ ས་ ་ཡང་ཡིན་པའི་ ིར། བ བ་ ་དང་
བ་ ེད་གཅིག་ཡིན་པར་འ ར་ལ། (༣༠༥ན)དེ་ ར་ན་རིགས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ནི།

མི་བདེན་ཏེ། །

ཆོས་ཐ་དད་པར་ཁས་ལེན་ ར
ི །།

དངོས་ ་ཐ་དད་མེད་པར་འདོད། །
་བ་ དེ ་པའི་ཐ་ ད་དག །

ཐམས་ཅད་དེ་ ར་ མ་པར་གནས། །
ཐ་དད་འདས་པའི་དངོས་ མས་ལ། །
ོ་འདོགས་པས་ནི་འ ག་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་དང་དོན་ ོགས་ཆོས་ཅན། ོག་ངོར་གཅིག་ ་མི་བདེན་ཏེ།
དད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ ིར་དང་།

ོག་པའི་ཆོས་ཐ་

ས་དངོས་ ་ཐ་དད་མེད་པར་འདོད་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་འདིར་བཤད་པའི་

བ བ་པར་ ་བ་དང་ བ་པར་ ེད་པའི་ཐ་ ད་དག་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ ོག་པ་ཐ་དད་པ་དེ་ ར་ མ་པར་
གནས་པ་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ཐ་དད་མེད་ ང་དོན་ ོགས་པ་ལས་ ོག་པ་ཐ་དད་པར་འདོད་པའི་དོན་འ ་བའི་
དངོས་པོ་ མས་ལའང་དོན་ ོགས་པར་ ོ་འདོགས་པའི་ ོ་ནས་ནི་འཇིག་ ེན་པ་ མས་ ང་དོར་ལ་འ ག་པའི་
ིར་རོ། །
གཉིས་པ་བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ། རང་གི་ གས་བཞག །གཞན་
ི་འདོད་པ་དགག །དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ། འ ས་ ་དང་ཚད་མ་ངོས་བ ང་། དེའི་ ་མཚན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། ཡང་ཚད་མ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ཚད་མ་ ིའི་མཚན་ཉིད་དང་། ངས་དང་། ོད་ ལ་དང་།
མངོན་ མ་ ི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་བསལ་ནས་ཡང་ཚད་མ་ལས་འ ས་ ་ཐ་དད་པར་དོགས་ནས་དོན་ ང་
གི་ཚད་མ་འདིའ་ི འ ས་ ་གང་ཡིན་ཅེས་ ིས་ན། གཞལ་ ་ ག
ོ ས་པའམ་ཐོབ་པའི་ཐ་ ད་བ བ་ ས་པ་ཡིན་ཏེ།
ོན་པོའ་ མ་པ་མཐོང་བ་ལ་ ོན་པོ་མཐོང་བར་ཐ་ ད་འདོགས་ཤིང་། དེ་ལས་གཞན་(༣༠༥བ)པའི་ བ་ ེད་མེད་

པའི་ ིར་རོ། །འོ་ན་དོན་ ོགས་པ་དེ་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འ ས་ ་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་ནི་ཚད་མ་གང་ཞིག་
ཡིན་ཏེ་མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་གང་ལས་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། བར་ཆད་པ་མེད་པར་
རང་གི་གཞལ་ ་ ོགས་པ་འདིའི་ཐ་ ད་དེ་ཉིད་འ བ་པའི་ བ་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེའི་ ་མཚན་ལ། ་བས་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ལ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། དོན་འ ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མར་བཞག་པ་དེ་ལ་དོན་ ོགས་འདིའ་ི
ལ་དོན་དང་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འ ེལ་བར་ ེད་པ་པོ་ནི་དོན་ ི་རང་བཞིན་ནམ་ མ་པ་ཤར་བ་མིན་པ་གཞན་མེད་
པ་དེའི་ ིར། གཞལ་ ་ ོགས་པའི་འཇོག་ ེད་དམ་ བ་ ེད་ ་ི ཚད་མ་ནི་གཞལ་ འི་རང་བཞིན་ནམ་ མ་པ་ ང་
བ་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། བ བ་ ་ བ་ ེད་ ི་ མ་གཞག་ ིར་བ ན། བ བ་ ་དང་
བ་ ེད་སོ་སོར་ངེས་པའི་ ལ། སོ་སོར་མ་ངེས་པ་ལ་ ོན་བ ོད། དེ་དག་གིས་ བ་པའི་དོན་བ ས་ཏེ་བ ན། དེ་
ལ་ ོད་པ་ ང་། དེ་ ར་ཐ་ ད་ ་བཞག་པའི་ ་ ེད་ ང་ཡང་དག་པར་བཞག་ ་མེད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གང་གི་ ིར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། གང་གི་ ིར། བ བ་པར་ ་བ་དེ་ནི་ བ་པར་ ེད་པ་གང་
ཡིན་པ་དེས་འ བ་པ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། བ་ ེད་ཐམས་ཅད་བ བ་པར་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་ བ་པར་ ེད་པ་ནི་
མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་ན་ ེས་ ་ མས་དགོས་པའི་དོན་བ བ་པ་ལ་འབད་པ་མི་དགོས་པར་ཐལ་བའི་ ིར་དང་།
་བ་གཅིག་བ བ་པ་ལ་ བ་(༣༠༦ན) ེད་ཐམས་ཅད་དགོས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།

ེས་ ས་དགོས་པའི་དོན་ནམ་

ཡང་བ བ་མི་ ས་པར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །འོན་ ང་བ བ་ ་དང་ བ་ ེད་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བ་ ེད་གང་
ལས་བ བ་ ་གང་འ བ་པར་འ ར་བ་དེ་ བ་ ེད་ ་རིགས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་བ བ་ ་ བ་ ེད་སོ་སོར་ངེས་པའི་ ལ་ནི། ཉམས་ ་ ོང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། གལ་ཏེ།
དབང་པོ་ཡང་དོན་ ོགས་པའི་ བ་ ེད་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ལས་སོ་སོར་ངེས་པ་དེ་ལ་ཉམས་ ་ ོང་བ་
ཙམ་ ་ ོ་སེར་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་ ེ་ ག་མེད་པར་འ ་བའི་བདག་ཉིད་ ་ ེས་པའི་ཤེས་པ་ནི་ ོ་
སེར་ལ་སོགས་པའི་ལས་སོ་སོའ་ ་བ་སོ་སོར་བ བ་ ས་པ་ཡིན་ཏེ།

ོ་སེར་སོགས་ ི་ མ་པ་གང་དང་གང་

གིས་ ོ་སེར་སོགས་འདི་ནི་འདིའ་ོ ཞེས་ལས་སོ་སོ་ལ་ ་བ་སོ་སོར་ མ་པར་འ ེད་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ ་འ ར་
བར་ ་དགོས་པའི་ ིར།
ག མ་པ་སོ་སོར་མ་ངེས་པ་ལ་ ོན་བ ོད་པ་ནི། དེའ་ི བདག་ཉིད། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།

ོ་སེར་སོགས་

ལས་སོ་སོར་འ ེད་པ་དེའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་དབང་པོ་དང་དོན་ ད་པ་ ེ་འ ེལ་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་ཡིད་

ེད་དེ་ ་ མས་ལ་དེ་དོན་ ོགས་ ་ི བ་ ེད་མེད་དེ།
ིར་དང་།

ོ་སེར་སོགས་ ལ་ ི་ ེ་ ག་སོ་སོར་འ ེད་པ་མེད་པའི་

་ལ་ཡོད་ ་ཟིན་ ང་ ོ་སེར་ལ་སོགས་པའི་ལས་ ་ི ེ་ ག་ཐ་དད་ ་འ ེད་པ་ལ་ ོ་སེར་སོགས་ ་ི

བདག་ཉིད་དེ་ མ་པ་ཐ་དད་པར་ཤར་བ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ནི་ ལ་ ི་ ེ་ ག་སོ་སོ་ཉིད་ ་ངེས་པར་ ེད་པ་པོ་མ་
ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།

ོ་སེར་སོགས་ལས་སོ་སོར་འ ེད་པའི་(༣༠༦བ) ེད་པ་པོ་ ོ་སེར་ ི་ མ་པ་ཐ་དད་ ་ཤར་བ་

དེ་ཉིད་ནི་བ བ་པར་ ་བ་ ོ་སེར་སོགས་ཐ་དད་པར་ ོགས་པའི་ ་མཚན་ཅན་ཏེ་ ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ཆོས་
མཆོག་གིས་སོ། །
ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོས།
སོགས་པའི་ ་ནི་དོན་ལ་ ་བ་དང་ ེ་ ག་ ་ ེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ག ང་ངོ་། །ཞེས་ག ངས་
སོ། །
གལ་ཏེ། འདི་ མ་ ་ ོ་སེར་སོགས་ ལ་ལ་གནས་པའི་ མ་པའི་ ད་པར་ ེད་པ་པོ་ནི་དབང་པོ་ཡིན་ལ། དབང་
པོས་ ོ་སེར་སོགས་ ་ི མ་པ་འཇོག་པའི་ ིར། དབང་པོ་ནི་དོན་ ོགས་ ི་ བ་ ེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བཤད་པ། དེའི་
ད་པར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། དབང་པོ་དེ་ཆོས་ཅན།
ད་པར་ཡང་མི་འ བ་བོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
པའི་ ིར་ནའོ། །དེ་ཉིད་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
ག་ ང་། དབང་པོ་ཆོས་ཅན།

ོན་པོ་དང་སེར་པོ་སོགས་ ོགས་པ་ཐ་དད་པ་དེའི་

ོ་སེར་སོགས་ ་ི མ་པ་འཇོག་པ་དང་མི་འཇོག་པའི་ ད་པར་མེད་
ོ་སེར་སོགས་ ི་ མ་པ་འཇོག་པ་དང་མི་འཇོག་པའི་ ད་པར་ཡོད་ ་

ོ་སེར་སོགས་དོན་ ོགས་ཐ་དད་པའི་ བ་ ེད་མ་ཡིན་ཏེ།

ོ་སེར་ཐ་དད་ ་

འ ེད་པ་དེའི་ཡན་ལག་ ོ་སེར་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་མ་ཡིན་པས་ ོ་སེར་སོགས་སོ་སོར་ ོགས་པ་དེའི་ ེད་པ་པོ་མ་
ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་དེ་དག་གིས་ བ་པའི་དོན་བ ས་ཏེ་བ ན་པ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། དབང་པོ་ནི་ ོ་
སེར་སོགས་ ་ི དབང་པོའ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ན་མོང་གི་ ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར།

ོན་པོ་འདིའི་བདག་ཉིད་ ་ི ེ་

ག་ མ་པ་གང་ལས་ ོན་པོ་འདིའི་ ོགས་པ་ནི་ ོན་པོའ་ མ་པ་འདི་ ་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འ ་བའི་དོན་གཞན་ མ་
པར་བཅད་ནས་ ོན་པོ་(༣༠༧ན)འདི་ཁོ་ནའི་ལས་ལ་ ེས་ ་ི ོགས་པས་ ེལ་ནས་ངེས་པ་འདིར་འ ར་བའི་ ོན་
པོའ་ མ་པ་དེ་ནི་ ོན་པོ་འ ་བ་ལས་ ོན་པོ་ ོགས་པའི་ བ་པར་ ེད་པ་ཡིན་ནོ། །
གལ་ཏེ། འདི་ མ་ ་ ོན་པོའ་ མ་པ་ཤར་བ་ལས་དེ་ཉིད་ ེས་ ི་ ོག་པས་ ོན་པོར་ཞེན་ནས་ ལ་ ལ་ཅན་
་ ེལ་བས་འ ེལ་བ་ཡིན་ ་ ག་ ང་ ོན་པོའ་ཤེས་པ་ ོན་པོ་དང་འ ་བས་ ལ་ ལ་ཅན་ ་ ས་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ ་བ་འདི་གང་ལས་ཤེ་ན། ཤེས་པ། ཞེས་ག ངས་ཏེ།

ོན་པོ་ཤེས་པའི་ མ་པ་དོན་ ོན་པོ་དང་ ལ་ ལ་

ཅན་ ་འ ེལ་པ་ནི་ ོན་པོ་འ ་བ་ལས་ ེས་ ་ི ོག་པས་འདི་ནི་ ོན་པོའ་ོ ཞེས་ག ང་བ་ལས་ཡིན་ཏེ།

ོན་པོའ་

མ་པ་འདི་དོན་ ོན་པོ་དང་འ ་བ་ལས་གཞན་མི་འ ་བ་ལ་ནི་ ོན་པོར་འཛན་པ་ ིད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། དབང་པོ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་ལས་དོན་གསལ་བ་དང་མི་
གསལ་བའི་ ད་པར་མེད་པར་ཐལ། དབང་པོ་དོན་ ོགས་ ི་ བ་ ེད་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན། དབང་པོ། ཞེས་
ག ངས་ཏེ། དབང་པོ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་ཉིད་དང་།

ལ་དང་གོམས་པ་ལ་སོགས་པ་གོ་རིམ་བཞིན་ ་ཉེ་

བ་དང་རིང་བ་དང་ཞེས་ཆེ་བ་དང་ ང་བ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ ེ་ ག་གིས་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ ལ་ལ་གསལ་བ་
དང་མི་གསལ་བ་ ་ེ ག་ ་ ེད་པ་པོ་ཡིན་ ང་། དབང་པོ་ཆོས་ཅན། དོན་ ོགས་ ་ི བ་ ེད་མ་ཡིན་ཏེ། གོང་ ་
བཤད་པ་དེ་ ར་དོན་དང་ཤེས་པ་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འ ལ
ེ ་པར་ ེད་པ་པོ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།

དབང་པོ་དེ་ལ་

དོན་འདིའི་ ོགས་པ་འདིའ་ོ ཞེས་ལས་དང་ ེད་པའི་འ ེལ་བ་ཉེ་བར་འ བ་པའི་ ་མེད་པའི་ ིར་(༣༠༧བ)རོ་ཞེས་
ཆོས་མཆོག་དང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོ་གཉིས་ཀས་སོ། །
གལ་ཏེ།

མ་པ་མེད་པར་ ་བ་དག་ན་རེ། དོན་ ིས་བ ེད་པར་ ས་པའི་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ ེ་ ག་གང་

ལས་དོན་དང་ ལ་ ལ་ཅན་ ི་འ ེལ་པ་ ོགས་པ་འདིར་འ ར་བ་ཡིན་ ི།

དོན་དང་འ ་བའམ་ མ་པ་ཤར་བ་

ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ནི། ཞེས་ག ངས་ཏེ། དེ་ནི་དོན་ ་ ང་བ་འདི་ནི་ ི་རོལ་ཡིན་ལ། འདི་ལས་གཞན་དོན་
ཉམས་ ་ ོང་བར་ཡོད་པའི་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ཇི་ ར་མི་ ོན་ཏེ་བ ན་པར་ ོས་ཤིག །གལ་ཏེ། དོན་ ་ ང་བ་
ལས་གཞན་པའི་དོན་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་འདིའ་ོ ཞེས་བ ན་པར་ ས་པར་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདི་བདག་
ཉིད། ཅེས་ག ངས་ཏེ།

ོན་པོ་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ཤེས་པ་ འདི་བདག་ཉིད་བ ན་པར་མི་ ས་ཤིང་། ངེས་པར་

ོགས་པ་མེད་པས་ ོན་པོའ་ཤེས་པ་འདི་ནི་ ོན་པོ་འདིའི་ཡིན་ ི། གཞན་སེར་པོའ་འདི་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ོན་པོ་
དང་སེར་པོའ་དངོས་པོ་སོ་སོར་ མ་པར་འཇོག་པར་ དེ ་པ་ནི་མཁས་པ་ མས་ ས
ི ་མཚར་ ་བ ི་བའི་གནས་ཏེ་
ལེགས་པར་ མ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་བ ིང་ཚག་ ེ་གཞན་ ིས་བཞག་པ་འགོག་པའོ་ཞེས་ཆོས་མཆོག་
གིས་སོ། །
དེས་ན་དབང་པོ་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དོན་དང་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འ ེལ་པར་ ེད་པ་པོ་མིན་ན་ཡང་དོན་ ོགས་
་ི བ་ ེད་བ ན་པའི་ ིར།
དེ་ ིར་གཞལ་ ་ ོགས་པ་ཡི། །
བ་ ེད་གཞལ་ འི་རང་བཞིན་ཉིད། །

བ་པར་ ེད་པ་གཞན་ཡིན་ན། །
དེ་ཡི་ལས་དང་འ ེལ་མི་འ བ། །
དེ་ཡང་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ཡིན། །
དེས་ན་འ ས་ ་དོན་གཞན་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

གང་གི་ ིར།

དོན་འ ་བ་ལས་གཞན་དོན་དང་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འ ེལ་

(༣༠༨ན)པར་ ེད་པ་མིན་པ་དེའི་ ིར། དོན་ ང་གི་ཤེས་པས་རང་གི་ གཞལ་ ་ ོགས་པར་འཇོག་པའི་ བ་ ེད་ནི་
རང་གི་གཞལ་ འི་རང་བཞིན་ ་ ར་ ང་བའི་ མ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།

།དེ་ ར་མ་ཡིན་པར་དོན་ ོགས་པར་འཇོག་

པའི་འཇོག་ ེད་དམ་ བ་པར་ ེད་པ་དོན་འ ་བའི་ཤེས་པ་ལས་ ི་རོལ་ ་ ར་པའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་
ཡིན་ན། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དེའི་ལས་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ི་འ ེལ་པ་མི་འ བ་པར་འ ར་ལ། དེ་ ར་ཡིན་ན་
ོན་པོའ་ མ་པ་ཤར་བ་ལ་འདི་ནི་ ོན་པོའ་ཞེས་དང་།

སེར་པོའ་ མ་པ་ཤར་བ་ལ་འདི་ནི་སེར་པོའ་ོ ཞེས་ ོགས་

པར་མི་འ ར་རོ། །
གལ་ཏེ། དོན་འ ་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་དོན་ ོགས་པ་ལས་གཞན་ ་འ ར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་། ཞེས་ག ངས་ཏེ།
བ་ ེད་དོན་འ ་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་བ བ་ ་དོན་ ོགས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐ་ ད་ ེད་པར་ངེས་ན།
ཚད་མ་དོན་འ ་བའི་ཤེས་པ་དེ་འ ས་ ་དོན་ ོགས་ ་ི ཐ་ ད་ལས་དོན་གཞན་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཆོས་
མཆོག་གིས་ག ངས་སོ། །
ག་པ་དེ་ ར་ཐ་ ད་ ་བཞག་པའི་ ་ ེད་ ང་ཡང་དག་པར་བཞག་ ་མེད་པ་ནི།
དེ་ཡི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དེའ་ི བདག་ཉིད་ ་ འི་ མ་པ་འཛན་པ་དེ་
ནི་གནས་ ལ་ལ་དོན་ ོགས་པར་ ེད་པ་པོ་མིན་ན་ཡང་དོན་ ་ ང་བ་ཉིད་ལ་ ེས་ ་ི ོག་པས་ ི་རོལ་ ་ཞེན་པ་
དེའི་དབང་གིས་(༣༠༨བ)འཇིག་ ེན་ན་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ོགས་པ་དེ་ཐ་ ད་བཞག་པའི་ ིར་ཞེས་ ་བ་ནི་འཇིག་ ེན་
ི་ ང་ ལ་ལ་བ ན་པའི་བར་ བས་ ་གནས་ ལ་ ི་དོན་ ོན་པའི་ཚགས་ ་བཅད་པའོ། །
་ན་མེད་པའི་དོན་བ ོད་པའི་ ིར་བར་ བས་བར་མ་དོར་འ ོས་པའི་ཚགས་ ་བཅད་པའོ་ཞེས་ཆོས་མཆོག་
གིས་སོ། །
ཁ་ཅིག །ག ང་འདི་ཞར་ ང་ཡིན་ ི། ད ས་མ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་ ོགས་ཁས་ལེན་པའི་ བས་ཡིན་པའི་ ིར་
ཞེས་ག ངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ག ང་འདིས་ནི་ ང་ ལ་དང་གནས་ ལ་སོ་སོར་ ེ་ནས་ ང་ ལ་ལ་མངོན་པར་
ཞེན་པའི་ ེ་བོ་ མས་གནས་ ལ་ལ་འགོད་པར་བཞེད་ནས་ག ངས་པའི་ ིར་དང་། དོན་ ོགས་ཞལ་ ིས་བཞེས་

པ་ ར་མཛད་པ་ཡང་གཞན་ངོར་ཡིན་ ི། རང་ གས་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། དོན་འ ་བ་དང་དོན་ ི་ མ་པ་ཡང་
གནས་ བས་ ་གནས་ ལ་ཡིན་པ་ ར་མཛད་ནས།

དེ་ཡང་འོག་ནས་འགོག་པར་མཛད་པའི་ ིར།

འདི་ནི་

ག ལ་ ་ལམ་ལ་རིམ་ ིས་ ིད་པའི་ཐབས་ ་ན་མེད་པའོ། །
གཉིས་པ་གཞན་ ི་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། ིར་དགག་པ། སོ་སོར་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འདིས་ནི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ཚད་མ་དང་འ ས་ ་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པར་བ བ་པའི་
རིགས་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན།

ལ་ ོགས་པས་དབང་པོ་ག གས་ཅན་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་དང་།

དབང་པོ་དོན་དང་ ད་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་དང་།

ེ་ ག་པས་

ོད་པ་བས་དོན་ལ་ ་བའི་ ོག་མེད་ ་ི ཤེས་པ་ཚད་མར་འདོད་

པ་དང་། རིགས་པ་ཅན་པས་ ི་སོགས་ ད་པར་ ི་ཤེས་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་ཡང་ ངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་
ཞེ་ན།

དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལས་ ོན་པོ་དང་སེར་པོ་ལ་སོགས་པའི་ལས་སོ་(༣༠༩ན)སོ་ལ་ ལ་དང་

ལ་ཅན་ ི་འ ེལ་པ་མི་འ བ་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། དེ་ ར་དོན་དང་འ ེལ་པར་ ེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ་ཞེས་པར་ད ད་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཡང་
འདིར་ད ོད་པར་མཛད་ཅེ་ན།

ར་ནི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པའི་ ེ་ ག་དོན་ཐམས་ཅད་ ི་ ན་མོང་བ་

ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ ང་ ང་ ེ། དབང་པོ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དོན་ ོགས་ ི་ བ་ ེད་མ་ཡིན་ལ། དེ་ ར་ན།
གལ་ཏེ། དབང་པོ་ ན་མོང་བ་ཉིད་དང་། ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ི་ཤེས་པ་དག་ ང་མི་འ བ་པ་དང་། འཆད་
པར་འ ར་བའི་ཉེས་པ་གཞན་ ་ཡང་འ ར་ན་ནི་དོན་ ོགས་ལས་དོན་གཞན་པའི་དབང་སོགས་ ང་ཅི་ཞིག་ ར་
དོན་ ོགས་ ་ི བ་ ེད་ཡིན་ཅེས་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར་ ས་པའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །
གལ་ཏེ། དབང་སོགས་ཆོས་ཅན། དོན་ ོགས་ མ་པར་འཇོག་ ེད་ཡིན་ཏེ།

ེད་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

དབང་སོགས་ཆོས་ཅན། དོན་ ོགས་ མ་པར་འཇོག་ ས་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་དང་དོན་ ོགས་པའི་ ་བའི་བར་ ་ ས་
ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་ཆོད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། དོན་ ོགས་པར་ ེད་པ་པོའ་ ད་པར་དོན་ ི་ མ་པ་ཅན་ ་མ་
བ་པའི་ ིར་དང་། དོན་ ོགས་ ེད་པར་ ེད་པ་པོ་དབང་སོགས་ཐ་དད་བ བ་པར་ ་བ་དོན་ ོགས་ལ་ཕན་པ་ཉེ་
བར་ ོར་བ་ཡིན་ན་ཡང་། ཐ་མར་ ོན་པོ་དང་སེར་པོ་སོགས་ལས་སོ་སོའི་ ེ་ ག་ཐ་དད་ ་འ ེད་པར་ ེད་པ་པོ་
ནི་ ོ་སེར་སོ་སོའ་ མ་པ་ཐ་དད་ ་ཤར་བ་འདི་ཉིད་ཡིན་པས་ ོ་སེར་སོ་སོའ་ ོགས་པ་ བ་པར་ ེད་པ་དམ་པ་
ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ ང་དབང་པོ་ ོ་སེར་སོགས་ ལ་སོ་སོ་ལ་འདི་ནི་ ོན་པོ་དང་འདི་ནི་སེར་
པོའ།ོ །ཞེས་ ེ་ ག་སོ་སོར་འ ེད་པར་ ེད་པ་མེད་པའི་ ིར་ན།

ོན་(༣༠༩བ)པོ་དང་སེར་པོ་འདིའི་ ེ་ ག་ཐ་

དད་ ་ ེད་པ་པོ་ནི་ ོ་སེར་ ི་ མ་པ་ཐ་དད་ ་ཤར་བ་ཉིད་ ེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་སོ་སོར་དགག་པ་ལ། དབང་པོ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག །དོན་ལ་བ ་བ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག །
ད་པར་ ི་ཤེས་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག །བཀག་པ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ།

ད་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་ ེ་ ག་ ་

དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ།

ོ་སེར་སོགས་ཐ་དད་པར་ ེད་པ་པོ་ མ་པ་ཐ་དད་པ་ལ་བ ོས་ནས་དབང་པོ་ལ་སོགས་

པ་ཡོད་ ང་། ཇི་ ར་ ོ་སེར་སོགས་ཐ་དད་པར་ ེད་པ་པོ་མ་ཡིན་ཅེ་ན། དབང་པོ་ནི། ཞེས་ག ངས་ཏེ། དབང་པོ་
ནི་ཆོས་ཅན།

ོ་སེར་ ི་ ེ་ ག་གི་ཐ་དད་ ་ ེད་པ་པོ་མ་ཡིན་ཏེ།

ོན་པོ་དང་སེར་པོ་ལ་སོགས་པར་ ང་བའི་

མ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ན་མོང་གི་ ་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་དོན་ལ་བ ་བ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ། དང་པོར་དོན་ལ་བ ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་
དོན་ཐོབ་པའི་ཤེས་པའི་མཐར་ ག་པའི་བར་ ི་ཤེས་པ་ ་མ་ ་མ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། ི་མ་ ི་མ་ནི་འ ས་ འོ། །
ཞེས་ཟེར་རོ། །
དོན་ལ། ཞེས་ག ངས་ཏེ། དོན་ལ་བ ་བའི་ཤེས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དེའི་རང་བཞིན་
ནམ་ མ་པར་ཤར་བ་མ་ཡིན་པར་འདོད་ལ། དེ་ ར་ན་ ོད་པ་བ་དེའི་དོན་ལ་བ ་བའི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་མི་འ བ་པའི་
ིར་རོ། །
ག མ་པ་ ད་པར་ ི་ཤེས་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། ཡོན་ཏན་ལ་དམིགས་
པ་ ད་པར་ ི་ཤེས་པ་ཚད་མ།

ས་ལ་དམིགས་པ་ ད་པར་ཅན་ ི་ཤེས་པ་འ ས་ འོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་

བཞིན་ ། ཞེས་ག ངས་པ་ ེ། མ་པ་མེད་ན་དོན་ལ་བ ་བའི་ཤེས་(༣༡༠ན)པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ ་བ་
ལང་གི་ཡོན་ཏན་ལ་དམིགས་པའི་ ད་པར་ཅན་ ི་ཤེ ས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ།
ཤར་བས་ ད་པར་ ་མ་ ས་པའི་ ིར་དང་།

ལ་ ི་ མ་པ་

ད་པར་ ི་ཤེས་པ་དང་ ད་པར་ཅན་ ི་ཤེས་པ་གཉིས་ ང་ ལ་

ི་ མ་པ་མ་ཤར་བར་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་དང་། བ་ལང་གི་ཡོན་ཏན་འདི་ནི་ ད་པར་ ི་ཤེས་པས་ ོགས་ལ།
བ་ལང་གི་ ས་འདི་ནི་ ད་པར་ཅན་ ི་ཤེས་པས་ ོགས་སོ་ཞེས་ ་བའི་ མ་པར་བཞག་པ་མི་འ བ་པའི་ ར
ི ་
དང་། བ བ་པར་ ་བ་བ་ལང་གི་ ས་ལ་དམིགས་པའི་ ད་པར་ཅན་ ི་ཤེས་པ་དང་ བ་པར་ ེད་པ་བ་ལང་གི་
ཡོན་ཏན་ལ་དམིགས་པའི་ ད་པར་ ི་ཤེས་པ་དག་ ལ་ ས་ཐ་དད་པ་འགལ་བའི་ཡང་ ིར་རོ། །ཅི་ ེ་ ད་པར་
དང་ ད་པར་ཅན་ ི་ཤེས་པ་གཉིས་ ལ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ན་ནི།

ལ་གཅིག་

འཇལ་བ་ལ་ ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ི་ཤེས་པ་ ས་ཐ་དད་པ་གཉིས་དག་དོན་མེད་དོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ད་

པར་ ི་ཤེས་པ་ཉིད་ ས
ི ་ ས་དང་ཡོན་ཏན་ ི་དོན་ ོགས་པར་ བ་པས་ ད་པར་ཅན་ ི་ཤེས་པ་དོན་མེད་པའི་
ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་།

་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ི་ ོ་དག་ནི་ཆོས་ཅན།

་ ི་རིམ་ ིས་འ ང་

བ་བཀག་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ག ང་བའི་དོན་གཅིག་ལས་ ེས་པའི་ ིར་རོ། །
ཡང་འདི་ཉིད་ ་ ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ི་ ོ་གཉིས་ཅིག་ཅར་ ་ ར་ ང་ ་འ ས་ཡིན་པ་མི་འགལ་ལོ་
ཞེ་ན། ཅིག་ཅར། ཞེས་ག ངས་ཏེ། ཅིག་ཅར་འ ང་བའི་ ད་པར་ཅན་དང་ ད་པར་ ི་ ོ་དག་ལ་ནི་ཆོས་ཅན།
(༣༡༠བ)བ བ་པར་ ་བ་ ེ་བ ེད་ ་དང་ བ་པར་ ེད་པ་ ེ་ ེད་ ེད་ཉིད་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕན་གདགས་
་དང་འདོགས་ ེད་ ་མེད་པའི་ ིར། དཔེར་ན། ་གཡས་གཡོན་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཆོས་མཆོག་གིས་སོ། །
བཞི་པ་བཀག་པ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི། ཅི་ ེ།

ོད་ ི་ ོགས་ལ་ཡང་དོན་ ོགས་དང་དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་

དག་ ང་བ བ་ ་དང་ བ་ ེད་ ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཅིག་ཅར་ ་འ ང་བའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན། ཤེས་པའི། ཞེས་
ག ངས་ཏེ། བ བ་པར་ ་བ་དོན་ ོགས་དང་ བ་པར་ ེད་པའི་དངོས་པོ་དོན་ ི་ མ་པ་དག་ཅིག་ཅར་འ ང་བ་
ཡིན་ ང་འ ས་ ་དང་ཚད་མ་མིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དོན་ ོགས་པའི་ཤེས་པ་དང་དོན་ ི་ མ་པའི་ཆ་དག་ནི་
བ ེད་ ་ ེད་ ེད་ ་ི ་འ ས་མིན་ ང་དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་ཙམ་ལ་དོན་ ོགས་པའི་ཐ་ ད་ མ་པར་བཞག་པ་
ལ་བ ེན་པའི་ ་འ ས་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། དོན་ ོགས་དང་དོན་ ི་ མ་པ་དག་དངོས་པོའི་གནས་ ལ་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ ར
ི ་བ བ་པར་ ་བ་
དོན་ ོགས་དང་ བ་པར་ ེད་པ་དོན་ ི་ མ་པ་དག་གཅིག་ཡིན་པས་བ བ་ ་ བ་ ེད་ ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།
ཡིན་ཏེ།

ཞེས་ག ངས་ཏེ།

མ་

དོན་ ོགས་དང་དོན་ ི་ མ་པ་དག་དངོས་པོའ་གནས་ ལ་ལ་ཐ་དད་མེད་པའི་ ་

མཚན་ ིས་བ བ་ ་དང་ བ་ ེད་གཅིག་ ་ཐལ་བ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བ བ་ ་དང་ བ་ ེད། ཚད་མ་དང་འ ས་
འི་ མ་གཞག་ཐམས་ཅད་ ོག་པས་བཏགས་པའི་ཆོས་ཡིན་ལ།

ོག་པའི་ངོར་དོན་ ོགས་དང་དོན་ ི་ མ་པ་

དག་ ོག་པའི་ཆོས་ཐ་དད་པར་ཁས་ ངས་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་བ བ་ ་དང་ བ་ ེད་ ་ི ཐ་ ད་འདི་དངོས་པོ་
ལ་གནས་པའི་ ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། (༣༡༡ན) ད་ཤིང་དང་འ ས་ཆན་འཚད་པའི་ ་བ་དངོས་པོའི་གནས་ ལ་ལ་ཐ་
དད་པ་མེད་ ང་འ ས་ཆན་ཚས་པའི་ ས་པ་བ བ་པའི་ ེ་ ག་གིས་ ོག་པའི་ངོར་ ་ ེད་ལས་ག མ་ ི་ མ་
པར་བཞག་པ་ཐ་དད་པ་མཐོང་བའི་ཡང་ ིར་རོ། །
དེས་ན་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་ཡང་ ་ ེད་ལས་ག མ་ ི་ མ་གཞག་མཐོང་ ེ། དཔེར་ན། ེས་ ་ ་ ིན་འ ས་
ཆན་འཚད་དོ་ཞེས་ ་བ་ལ་ ་བ་འ གས་པའི་ ་བ་ ེད་པ་ཞེས་ ་ ིན་ལས་ཐ་དད་པ་ནི་ ང་ཟད་ ང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ ི། ་བ་དེ་ ་ ་དང་ ན་པའི་ ་ ིན་ ི་རང་བཞིན་ཉིད་ལ་འཚད་པ་ཞེས་ཐ་ ད་བཏགས་པའི་ ིར་དང་། དེ་
བཞིན་ ་ ་རེས་ཤིང་གཅོད་ཅེས་པ་ཡང་ཤིང་ལ་འ ག་པའི་ ་རེའི་རང་བཞིན་ལ་དེ་ ད་བ ོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་
ིར་ད་ ར་ཐ་ ད་ལ་བ ེན་པའི་ མ་པར་བཞག་འཇོག་གི་དབང་གིས་དོན་ལ་ཐ་དད་མེད་ ང་ ོག་པ་ཐ་དད་པས་
འགལ་བ་མེད་དོ། །
་པ་ ད་པའི་ཚད་མ་ ེ་ ག་ ་དགག་པ་ནི། ད་པ། ཞེས་ག ངས་ཏེ། དབང་སོགས་དོན་ ོགས་ བ་ ེད་
་ི ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་དབང་དོན་ ད་པའམ་འ ེལ་པ་ཡང་དོན་ ོགས་ བ་ ེད་ ་ི ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ།

ོ་

སེར་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ ི་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ ས
ི ་དབང་པོ་དང་ ད་པ་ལ་ ད་པར་མེད་ ང་ ོན་པོའ་ མ་
པ་ཤར་བ་ན་ཆོས་འགའ་ཞིག་གིས་ ོན་པོ་ཁོ་ནར་ ོགས་ལ། གཞན་སེར་པོ་མ་ ོགས་པའམ།
དང་སེར་པོའ་ མ་པ་ཤར་བ་དང་མ་ཤར་བའི་ ོ་ནས་ཐ་ ད་བཞག་པའི་ ིར་རོ།

ད་པར་ནི་ ོན་པོ་

།དེས་ན་དབང་པོ་དེས་ ལ་

ཐམས་ཅད་ལ་ ད་པ་དང་མ་ ད་པ་ལ་ ད་པར་མེད་ན་ཡང་ ལ་ ོགས་པ་དང་མ་ ོགས་པར་འཇོག་པའི་ ད་
པར་འདི་ནི་ ོའ་ མ་པ་ ང་བ་དང་(༣༡༡བ)མི་ ང་བར་ ས་པའི་ ིར། དབང་སོགས་དང་དོན་ ི་ མ་པ་གཉིས་
ལས་ མ་པ་དེ་ཁོ་ན་དོན་ ོགས་འཇོག་ ེད་ ་ི ཚད་མར་རིགས་སོ། །
འདིས་ནི་དབང་པོ་དང་ ད་པ་དང་ཞེས་སོགས་ལས་གོ་རིམ་བ ོག་ནས་ ད་པའི་ཚད་མ་ལ་ ེས་ ་ད ད་པ་
མཛད་པ་ཇི་ ར་ མ་ན།

ོ་སེར་སོགས་ ལ་ཐ་དད་ ་ ེད་པ་པོ་ནི་ མ་པ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དབང་

དོན་ ད་པ་བསལ་ནས་ མ་པ་ཁོ་ན་ ོ་སེར་སོགས་ཐ་དད་ ་ ེདཔ་པོར་བ ན་པའི་ ད་ ་རིམ་པ་ལ་བ ོག་ནས་
ད་པ་ལ་ད ད་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཆོས་མཆོག་གིས་སོ། །
ག མ་པ་མདོར་བ ས་པ་ལ་དགའ་བའི་དོན་ ་རིགས་ཐིགས་ ིས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ།

བ བ་ ་

འ ས་ ་བཤད་པ་དང་། དེ་ བ་ ེད་ ་ི ཚད་མ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། མངོན་ མ་ ི། ཞེས་ག ངས་ཏེ།

ར་ཚད་མའི་ ངས་དང་ ོད་ ལ་དང་མངོན་ མ་ ི་ངོ་བོ་ལ་

ལོག་པར་ ོག་པ་བསལ་ནས། ད་ནི་མངོན་ མ་ ི་འ ས་ ་ཇི་ ་ ་ཞེ་ན། བ ན་མ་ཐག་པའི་མངོན་ མ་ ི་ཤེ ས་
པ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། ཚད་མའི་འ ས་ ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དོན་ ོགས་པ་ཁོང་ ་ ད་པའི་མངོན་ མ་ ི་ངོ་
བོ་དེ་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ ་ ་ཆེར་འ ེལ་ །
དོན་རབ་ ་ ོན་པའི་ངོ་བོ་ཡང་དོན་ ོགས་པའི་རང་བཞིན་ ི་མངོན་ མ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་ ིར། དེ་ཉིད་
ཚད་མའི་འ ས་ ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་དེ་ བ་ ེད་ ་ི ཚད་མ་བཤད་པ་ནི། དོན་དང་འ ་བ། ཞེས་ག ངས་ཏེ། གལ་ཏེ། མངོན་ མ་ ི་
ཤེས་པ་ནི་དོན་ ོགས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ ིར། ཚད་མའི་འ ས་ ་ཡིན་ན། འོ་ན་ཚད་མ་དེ་རང་གང་ཡིན་ཅེ་ན།
མངོན་ མ་ ི་ཤེས་པ་དོན་དང་མ ངས་པའམ་འ ་བ་གང་ཡིན་པ་(༣༡༢ན)དེ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །
ཇི་ ད་ ་ ་ཆེར་འ ེལ་ལས།
གལ་ཏེ། ཤེས་པ་ནི་དོན་ ོགས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ ིར་ཚད་མའི་འ ས་ ་ཡིན་ན། འོ་ན་ཚད་མ་ཅི་ཞིག་
ཡིན་ཅེ་ན། ས་པ། ཤེས་པ་འདིའི་དོན་དང་འ ་བ་གང་ཡིན་པ་ ེ། མ ངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚད་
མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དོན་དང་འ ་ཞེས་པ་ཡང་དོན་ ་ ང་བ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ཉིད་ལས།
འ ་བ་དེ་ཡང་ མ་པ་དང་ ང་བ་ཞེས་ ང་ འོ། །ཞེས་ག ངས་པས་སོ། །
གལ་ཏེ། དོན་དང་འ ་བ་ཤེས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཉིད་ཚད་མ་དང་འ ས་ ་གཉིས་ཀར་འ ར་ལ། དེ་ ར་ན། དངོས་པོ་
གཅིག་ལ་བ བ་ ་དང་ བ་ ེད་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པས་ཇི་ ར་ན་དོན་དང་འ ་བ་ཚད་མ་ཡིན་ཅེ་ན། དེའི་དབང་
གིས། ཞེས་ག ངས་ཏེ། མངོན་ མ་ ི་ཤེས་པ་དོན་དང་འ ་བ་དེའི་དབང་གིས་དོན་ ོགས་པར་གོ་ཞིང་། ཁོང་ ་
ད་པ་དེ་འ བ་པ་དེའི་ ིར། དོན་དང་འ ་བ་ཉིད་ཚད་མར་རིགས་སོ། །
ཇི་ ད་ ་ ་ཆེར་འ ེལ་ལས།
མངོན་ མ་ ི་ཤེས་པ་དོན་ ོགས་པའི་ངོ་བོ་ནི་འ ་བའི་དབང་གིས་འ བ་པ་ཡིན་ཏེ། ོགས་པ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་ ་བའི་ཐ་ཚག་གོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེས་ན་དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་བ་དང་དོན་ ོགས་གཉིས་ཡང་དག་པར་ན་ཐ་དད་པ་མེད་ ང་ ོག་པའི་ངོར་ ོག་པའི་
ཆོས་ཐ་དད་པས་ མ་པར་བཞག་འཇོག་གི་ ་འ ས་སམ། བ བ་ ་ བ་ ེད་ ་འདོད་པས་ ོན་མེད་དོ། །
འདིར་ མ་པར་ཤེས་པ་དོན་ལས་ ེས་པ་དང་དོན་ ོགས་ ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ ར་མཛད་པ་ནི།

ི་རོལ་ ི་

དོན་ ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ མས་ ་ི ངོར་ཐབས་ལ་མཁས་པས་དེ་དག་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་ ད་ ་

འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དང་མ ན་པ་ཙམ་ཞིག་གནས་ བས་(༣༡༢བ) ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ ེ་པ་
ལ་སོགས་པ་གང་དག་ མ་པར་ཤེས་པ་ ོན་པོ་འ ་བར་ ེས་པ་ཙམ་ཞིག་ ང་བ་ན་ ེས་ ི་ ོག་པས་ ོན་པོ་
ལས་ ེས་པར་ཞེན་པའི་དབང་གིས་ ི་རོལ་ ི་ ོན་པོ་ལས་ ེས་པར་འདོད་ལ།
དགའ་བར་ནི་ཇི་ ར་ ང་བ་དེ་ ར་ཡིན་མོད་ །ི
ར།

མ་བ གས་གཅིག་ ་ཉམས་

ང་ཟད་བ གས་ཤིང་ད ད་པ་ན་ ང་བ་ ར་ ་མེད་དེ། འདི་

ོར་ ང་གི་ཤེས་པ་ ོན་པོ་འ ་བར་ ེས་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་ ོན་པོ་ལས་ ེས་པར་མིང་ཙམ་འདོགས་པར་

ེད་ན་ནི་དགག་ ་མེད་ལ།

ོན་པོ་འ ་བར་ ེས་པས་ཡང་དག་པར་ ོན་པོ་ལས་ ེས་པར་འ ར་ན།

ས་

མཉམ་པའི་པ་ལ་ཤའི་ནགས་ཚལ་ མས་ ང་ཕན་ ན་འ ་བར་ ེས་པའི་ ིར། ཕན་ ན་བ ེད་ ་དང་ ེད་ ེད་
་ཐལ་བར་འ ར་རོ། །
དེ་བཞིན་ ་ ོར་ ང་གི་ཤེས་པ་ལ་ ོན་པོའ་ མ་པ་ ང་བ་ལ་ ོན་པོ་ ོགས་སོ་ཞེས་མིང་ཙམ་འདོགས་པ་ལ་
ནི་དགག་ ་མེད་ལ། མ་པར་ཤེས་པ་ལས་ ི་རོལ་ ་ ར་པའི་ ོན་པོ་ ོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ོན་པོའ་ མ་པ་ནི་
ི་རོལ་ ི་ ོན་པོ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ ་ ་ཆེར་འ ེལ་ལས།
གང་གི་ ིར། མ་པར་ཤེས་པ་ ོན་པོར་ ང་བ་དེའི་ ིར། ོན་པོ་ ོགས་པར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །མིག་ལ་
སོགས་པ་གང་དག་ལས་ཤེས་པ་ ེས་པ་དེའི་དབང་གིས་ན་ཤེས་པ་དེ་ ོན་པོ་ ོང་བ་ཡིན་པར་བཞག་
པར་མི་ ས་ །ི ོན་པོ་འ ་བ་ ོང་བས་ནི་ ོན་པོ་རིགས་པར་ མ་པར་བཞག་གོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ར་བ ན་པའི་ བ་པའི་འ ས་ ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། མ་པར་ཤེས་པས་ ོན་པོར་ ང་བ་ཉམས་ ་ ོང་བ་ལ་
ོན་པོ་ ོགས་པར་ཐ་ ད་ ེད་པར་བཞག་པ་ན།
(༣༡༣ན) ོགས་པར་འ ར་ལ།

ོན་པོར་ ང་བ་འདི་ཉིད་ལས་གཞན་ ་ ོན་པོ་མེད་པར་

དེའི་དབང་གིས་ཤེས་པ་ལས་ ི་རོལ་ ་ ར་པའི་ ལ་མེད་པར་ ོགས་པ་ན་

ག ང་བ་དང་འཛན་པ་གཉིས་ ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རིམ་ ིས་མངོན་ ་ ར་ནས་མཐར་ ་ན་མེད་པའི་གོ་འཕང་ལ་
རེག་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ་བ་ནི་རིགས་པའི་དབང་ ག་ མ་པ་གཉིས་ ི་ངེས་པའོ། །དོན་འདི་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་
རིགས་པའི་ཐིགས་པ་འདིར་ནི་ཚད་མ་དང་འ ས་ འི་ མ་པར་ ོག་པ་གཉིས་པ་དང་ག མ་པའི་ མ་པར་བཞག་
པ་མ་མཛད་དོ། །
གཉིས་པ་རིགས་པས་ ང་ཟད་ད ད་པའི་ཚད་འ ས་བཤད་པ་ལ། ཚད་མའི་འ ས་ ་བཤད་པ། གཞལ་ ་

དང་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་འགོད་པ། དེ་ཉིད་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ལ། འ ས་ ་དངོས་བཤད་པ། དེ་ཉིད་འ ས་ ་ཡིན་པའི་འཐད་པ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཡང་ན་རང་རིག་འདིར་འ ས་ ། །ཞེས་ ་བ་ག ངས་སོ། །མ་བ གས་པའི་ ོའ་ངོར་དོན་རིག་པ་
འ ས་ ར་བཞག་པ་ལས། ཡང་ན་རང་རིག་པ་འ ས་ ར་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ ར་ཤེས་པ་ནི་རང་གི་ ང་བ་
དང་ ལ་ ི་ ང་བ་གཉིས་པར་ ེས་པ་ལས་གང་ཤེས་པ་རང་གི་ ང་བ་རིག་པ་དེ་ནི་ ང་ཟད་རིགས་པས་ད ོད་
པའི་ བས་འདིར་ཚད་མའི་འ ས་ ར་རིགས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་འ ས་ ་ཡིན་པའི་འཐད་པ་ནི། དེའི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས། །ཞེས་ ་བ་ག ངས་སོ། །ཤེས་པ་
རང་གི་ ང་བ་རིག་པ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། འ ས་ ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའམ་མི་འདོད་པའི་དོན་དེའི་ངོ་བོ་ ེ།

མ་པ་

རིག་པ་ལས་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པའི་དོན་དེ་ངེས་པ་དང་ ོགས་པའི་ཐ་ ད་འཇོག་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ ེ་བ ན་མཛད་(༣༡༣བ)པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལ།

ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་

འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད། བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ིས་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ག ང་གི་དོན་གཉིས།
དང་པོ་ནི། དེ་ལ་འ ས་ འི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་པོར་བཤད་པའི་དོན་ ོགས་པར་འདོད་པའི་ཤེས་པ་ཡང་ཡང་
དག་པར་ན་རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་ ་རིགས་པས་འཐད་པར་མཐོང་བ་ན།

ཤེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་དོན་

ཡོད་ཅེས་ ་བ་ཡང་དད་པས་ ོགས་པར་ ་བ་ཙམ་ ་ཤེས་ནས། ད ོད་པ་དང་ ན་པ་དག་ཤེས་པ་ལ་དོན་ ་ ང་
ཡང་དོན་ ིས་ ོང་པར་རིག་པ་ན་དོན་མེད་པའི་རང་རིག་པའི་ ལ་ལ་རང་ཉིད་བདེ་ ག་ ་འ ག་པར་གཟིགས་
ནས་ ོབ་དཔོན་ ིས་ ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་རང་རིག་པའི་འ ས་ འི་ ོག་པ་གཉིས་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ།

།དེའི་ ིར།

ི་རོལ་ ི་དོན་ཁས་ལེན་པ་ན་ཡང་སིམ་ག ང་སོགས་ཉམས་ ་ ོང་བའི་འཛན་པའི་ མ་པ་འདི་ཉིད་ ེས་ ི་ ོག་
པས་དོན་ ོགས་པར་ཞེན་པས་དབང་པོའ་མངོན་ མ་ལ་སོགས་པ་དོན་རིག་ཚད་མའི་ མ་གཞག་ ས་ལ།

ཡང་

དག་པར་ན་དེ་ཉིད་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ཡིན་པས་རང་རིག་པའི་མངོན་ མ་ལས་ཐ་དད་པའི་དོན་རིག་པའི་
མངོན་ མ་ཡོད་པར་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་ འོ། །གང་གི་ཚ། ཡང་དག་པར་ ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་པ་དེའི་ཚ་བག་
ཆགས་ ་ི དབང་གིས་ག གས་ ་ལ་སོགས་པར་ ང་བ་ལ་ ེས་ ི་ ོག་པས་དོན་ ་ཞེན་པར་ ས་པ་ཙམ་ ི་
ག ང་བའི་ མ་པ་ལས་གཞན་རིག་པར་ ་བ་མེད་པའི་ ིར།
བའི་ཆར་ ར་པའི་རིག་པ་ནི་འ ས་ ་ཡིན་ལ།

ག ང་བའི་ མ་པ་ ོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ ་

ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོངས་ ་གཅོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་

འཛན་པའི་ མ་པའི་མིང་ཅན་རང་རིག་ ེད་པའི་ཆར་(༣༡༤ན) ར་པ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ།

དེའི་ ་མཚན་ ིས་

ཤེས་པ་ ན་ལ་རང་རིག་པའི་ཐ་ ད་འ ག་པའི་ ིར་རོ། །ག ང་བའི་ མ་པ་གང་ཡང་ ང་བ་ནི་གཞལ་ ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ིད་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་མ་ ེས་པ་དེ་ ིད་ ་ཐ་ ད་པའི་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པའི་ག ང་བའི་ མ་པ་གང་
ཡིན་པ་དེ་ཉིད་གཞལ་ ར་ ་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །
་ཤད་དང་ ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པར་ ང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་ ད་ ་ཡང་བ ་བའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ་ ས་པ་ལས།
དཔེར་ན་འདོད་ཆགས་སོགས་ ོང་བཞིན། །
རང་བདག་ ལ་ ་བཞག་པ་ན། །
གཞལ་ ་འཇལ་ ེད་འ ས་གནས་པ། །
འདི་ནི་ ན་ལ་ ར་བར་ ། །
ཞེས་ག ངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ ར་ན་ ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པར་ ང་བ་གཞལ་ ར་མི་འཇོག་ཅེ་ན། བཤད་
པ།

བག་ཆགས་བ ན་པ་ལས་ ང་བའི་ཤེས་པ་གང་ཐ་ ད་ ་མི་བ ་ཞིང་ཡིད་བ ན་ ་ ང་བ་ མས་འདིར་

ག ང་གི་ ་བ་གཉིས་ ང་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་ མས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཐ་ ད་ ་ཡང་ཡིད་བ ན་ ་
མི་ ང་བས་ཚད་མ་དང་འ ས་ འི་ མ་གཞག་མི་འཐད་པའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ ་ཚད་མ་འ ིང་པོ་ལས།
ཉེ་བར་བ ད་པ་བག་ཆགས་ ས
ི ་མཚམས་ ོར་བ་མེད་པའི་ ོན་ ིས་མི་མཁས་པས་ ང་ཐ་ ད་ལ་
ཡིད་བ ན་ ་མེད་པར་མཐོང་བས་གཅིག་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་བ ོད་ལ།
ཞེས་སོགས་ག ངས་པའི་ ིར། དེས་ན་ཡང་དག་པར་ ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་ན་ ལ་དང་ ལ་ཅན་ ི་ཐ་ ད་མཁས་
པ་ནས་ ིས་པའི་བར་ ིས་བ ོན་མི་ ས་པར་ གས་པ་ལ་ ར་བ་བཏབ་པར་འ ར་རོ་ མ་པའི་དོགས་པ་
བསལ་བའི་ ིར། རང་རིག་པའི་ ེས་ ་འ ོ་བ་ཅན་ ིས་ ོག་པའི་ ང་ ལ་དང་མ ན་པར་ཐ་ ད་(༣༡༤བ)ཙམ་
་ ི་རོལ་གཞལ་ ར་མཛད་ནས།

དེ་གནས་ ལ་དང་མི་མ ན་པར་ ོགས་པའི་ ད་ ་རང་རིག་པ་འ ས་ ར་

བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །
ཅི་ ེ། འདི་དག་ ན་ཐ་ ད་ཙམ་ ི་ མ་གཞག་ཡིན་ན། ཐ་ ད་ ་ནི་ཤེས་པས་དོན་ ོགས་པར་ གས་ ི།
རང་རིག་པར་ནི་མ་ གས་ན་ཇི་ ར་རང་རིག་པ་འ ས་ ར་བཞག་ཅེ་ན།

མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་འཇིག་ ེན་ན་

གས་པ་ ར་བཞག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ ི། གང་གི་ཚ། རིགས་པའི་ངོར་ ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་པར་འ བ་ཅིང་། རང་
རིག་པར་ཁོང་ ་ ད་པ་དེའི་ཚ་རང་རིག་པ་འ ས་ ར་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
དེས་ན་གཞན་རིག་མེད་པའི་ ིར། །
རང་རིག་འ ས་ ་ཡིན་པར་འདོད། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་འ ས་ འི་ ོག་པ་དང་པོར་མ་བ གས་པའི་ ོ་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་དོན་རིག་པ་འ ས་ ར་བཤད་པ་
གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་འ ས་ འི་ ོག་པ་གཉིས་པ་འདིར་ཡང་དག་པར་ན་རང་རིག་པར་བ ན་པས་གོང་ ་བཤད་
པའི་དོན་རིག་ཅེས་པ་དེ་ཡང་མིང་དང་བ ་དང་ཐ་ ད་དང་བཏགས་པ་ཙམ་ ་བདེ་ ག་ ་ ོགས་པར་འ ར་རོ། །
དེའི་ ིར་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ང་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་ ་ནི་ཡོད་ལ། ཡང་དག་པར་ན་མེད་དོ་ཞེས་ངེས་པར་ འོ། །ཅི་
ེ། འ ས་ འི་ ོག་པ་གཉིས་པ་འདིར་ཡང་ཐ་ ད་ཙམ་ ་ ི་རོལ་ ི་དོན་གཞལ་ ར་ ེད་རིགས་པར་འ ར་རོ་
ཞེས་གཞན་དག་སེམས་པར་འ ར་ན། དེའི་ ིར་བ ོད་པར་ འོ། །
ཚད་འ ས་གཉིས་པར་ ི་རོལ་ ི་དོན་གཞལ་ ་ལ་ག ང་བའི་ མ་པ་ཚད་མ་དང་རང་རིག་འ ས་ ར་ ས་
པའི་ མ་པར་བཞག་པ་གཅིག་དང་།

ག ང་བའི་ མ་པ་གཞལ་ ་ལ་འཛན་པའི་ མ་པ་ཚད་མ་རང་རིག་

(༣༡༥ན)འ ས་ ར་ ས་པའི་ མ་པར་བཞག་པ་གཉིས་ག ངས་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ན་ལས་བ ས་ལས།
ཡང་ན་རང་རིག་འདིར་འ ས་ ། །
དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས། །
ཞེས་ཚད་མའི་འ ས་ ་འཐད་པ་དང་བཅས་པ་ག ངས་ནས། དེའི་གཞལ་ ་དང་ཚད་མ་ ོན་པར་བཞེད་དེ།
གང་ཚ་ ི་རོལ་དོན་གཞལ་ ། །
ལ་ ་ ང་བ་ཉིད་དེ་འདིའི། །
ཚད་མ་དེ་ཡིས་འཇལ་བར་ ེད། །
ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་དང་། ག ང་ མ་གཞལ་ ར་ ས་པའི་ མ་གཞག་གཅིག་ ང་ག ང་དེ་དག་གི་ ས་དོན་

་གནས་པའི་ ིར་དང་། དེ་ཁོ་ན་ ར་ཚད་མ་ ས་འ ིང་གཉིས་ཀ་ལས་ ང་གསལ་བར་བཤད་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་མ་ཡིན་ན། ཡང་ན་རང་རིག་འདིར་འ ས་ ། །ཞེས་པའི་ག ང་གི་བ ན་ ར་ ར་པའི་ཚད་མ་དང་
གཞལ་ ་གཉིས་ ་རོག་གིས་ཟོས་པར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །
དེའི་ ིར།་འ ས་ འི་ ོག་པ་གཉིས་པ་འདིར་ཡང་ཐ་ ད་ཙམ་ ་ ི་རོལ་ ི་དོན་གཞལ་ ་དང་ཡང་དག་པར་ན་
ག ང་བའི་ མ་པ་གཞལ་ ར་ ེད་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་དོན་གཅིག་ལ་འ ་བ་ཡིན་ཏེ།

ང་ ལ་ལ་ ི་རོལ་ ར་ ང་

ཡང་གནས་ ལ་ལ་ནང་ཤེས་པར་གནས་པའི་ ིར་རོ། །གང་ ར་ན་ཡང་འ ས་ ་ནི་རང་རིག་པ་ཁོ་ནའོ། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་བཤད་པ་ལ།

དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་རང་རིག་ ་བ བ།

དོན་བ ས་ཏེ་ ོ་ ལ་གཉིས་ ་

ག ངས་པའི་བཤད་པ། རང་རིག་འ ས་ ར་འཇོག་པའི་འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། དོན་རིག་པའི་ བ་ ེད་དགག །རང་རིག་པའི་ བ་ ེད་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ི་ལན་ ིས་མཚམས་ ར། འགོག་ ེད་ ི་རིགས་པ་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དོན་(༣༡༥བ)རིག་གང་ཡིན།
ཅེས་ ོས་ཏེ།

བ ན་བཅོས་མཛད་པས་ ི་རོལ་ ི་ ང་ ལ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ མས་ལ་དོན་རིག་པར་འདོད་

པའི་མངོན་ མ་གང་ཡིན་ ིས་པའོ། །
ལན་འདེབས་པར་འདོད་ནས།

སོ་སོར་རིག །

མངོན་ མ་གང་ཡིན་འདི་ཉིད་དོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ག གས་ ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་རིག་པའི་མངོན་ མ་གང་ཡིན་པ་འདི་དོན་རིག་པར་འདོད་པ་ཉིད་
དོ་ཞེ་ན།
ས་པ།

དེ་ནི་གང་གིས་དོན་རིག་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ག གས་སོ་སོར་རིག་པ་དེ་ནི་ བ་ ེད་གང་གིས་ན་དོན་རིག་པ་ཡིན། ཅེས་ ིའ།ོ །

གལ་ཏེ།

དེ་འ ་ལས་ཡིན།
ཅེས་ ོས་ཏེ། དོན་དེ་འ ་བ་ལས་དོན་རིགས་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ཅེ་ན།
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། འ ་བ་ཙམ་ ི་ བ་ ེད་འ ལ་པ།

ེས་ལ་

འ ་བའི་ བ་ ེད་འ ལ་པ། ངེས་ཤེས་དང་ག མ་ཚགས་པའི་ བ་ ེད་འ ལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

འ ལ་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དོན་འ ་བ་དེ་ཡང་གང་ཡིན། དོན་ ི་ མ་པ་འ ་བས་སམ། འོན་ཏེ་དོན་དངོས་འ ་བར་བ ག་ ང་།
དང་པོ་ ར་ན་འ ལ་པར་འ ར་ཏེ།

་ཤད་ ང་བའི་དབང་ཤེས་ ིས་ ང་ ་ཤད་རིག་པར་འ ར་ཏེ།

་ཤད་ ི་

མ་པ་འ ་བའི་ ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ ་ ན་ལས།
གལ་ཏེ། སོ་སོར་ངེས་པའམ་སོ་སོར་རིག་པར་ ར་པའི་རིག་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཚ་ མ་པ་དང་བཅས་པའི་
ཤེས་པ་ཉིད་དོན་རིག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ཐ་ ད་ཙམ་ཁོ་ན་འབའ་ཞིག་ ་འ ར་ ི། དོན་རིག་པ་ཉིད་ ་མི་
འ བ་བོ། །འོན་ཏེ་དེའི་རང་བཞིན་ཉིད་ལས་དོན་རིག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ ་ ་མེད་ན་དེའི་རང་བཞིན་མི་ ིད་
པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ་དང་ ང་མ་(༣༡༦ན)ལ་སོགས་པས་འ ལ་པའི་ ིར། ཞེས་ག ངས་
ལ།
འདིའི་ ོགས་ ་མ་མདོ་སེམས་གང་ཡིན་ ེ་བ་མེད་ཅིང་།

ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ་ནི། འདིའི་ ོགས་ ་མ་ ་བ་པོ་

མདོ་ ེ་པ་དང་། འ ས་ ོག་གཉིས་པ་སེམས་ཙམ་པའི་ཡིན་པར་བཞེད་དེ།
ཇི་ ད་ ་ ས།
མ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ ལ་ ་ ང་བ་ ེ་ན། ག ང་བ་འཛན་པ་ཐ་དད་པ་དང་ ན་པར་ངེས་པ་ཡིན་ ི།
དོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ན། དོན་ ོགས་པའི་ངོ་བོའ་ ་བ་འགའ་ཞིག་ ང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། གང་
ཚད་མའི་འ ས་ ་ཉིད་ ་ མ་པར་འཇོག་པར་འ ར་ཞེས་དགོངས་ནས། བ ན་བཅོས་མཛད་པས་མདོ་

ེ་པ་ལ་དོན་རིག་གང་ཡིན་ཅེས་ ི་བ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

འོན་ཏེ་འདི་ ོང་དེ་གང་ལས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། འོན་ཏེ་དོན་རིག་པ་མེད་པ་དེའི་ཚ་དོན་འདི་ ོང་བ་དེ་ ་གང་ལས་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

འདི་ནི་དེ་ཉིད་ མ་ད དོ ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་ ང་ ོད་ལས་ཤེས་པར་འདོད་ནས་དོན་རིག་པ་འདི་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་ཡོད་མེད་ མ་པར་
ད ོད་པའི་ བས་ཡིན་ན་དོན་ ོང་བ་དེ་ ་གང་ལས་ཡིན་ཅེས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ ི་བར་ ེད། འོན་ ང་དོན་ ོང་བར་
ང་བ་ཙམ་ལ་དོན་ ོང་བར་འ ལ་པ་ཡིན་ ི། དོན་ ོང་བར་རིགས་པས་ བ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
ད ད་ན་དོན་དངོས་དང་འ ་བར་ཡང་མ་ བ་བོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

ལ་ ན་དེ་དག་གང་གིས་ན། །

རགས་པ་ ང་བ་དེ་འ ར་ དེ ། །
དེ་ ར
ི ་དེ་ནི་དོན་དངོས་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ ིར། དོན་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་པ་ ོད་ ི་ གས་ལ་ཡང་དག་པར་དོན་ ི་གནས་
ལ་ ལ་ ན་ ་གནས་པ་ཡིན་ལ།
དང་ཕན་ ན་འ ་བར་ ེད་དེ།

(༣༡༦བ)དེ་དག་ ་མཚན་གང་གིས་ན་རགས་པར་ ང་བའི་དབང་ཤེས་དེ་
ང་ ལ་དང་གནས་ ལ་མི་མ ན་པ་དེའི་ ིར། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དེ་ནི་དོན་

དངོས་དང་འ ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ ་ ན་གཉིས་ཀའིའ།ོ །
གཏན་ཚགས་མ་ བ་པར་མ་ཟད། བ་པ་ཡང་འ ལ་ལོ་ཞེས་བ ན་པའི་ ིར།

ཡིན་ ང་འ ལ་པ་ཅན་ཡིན་པས། །
དེ་ ོང་བ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །

བ་པར་ དེ ་པར་ ས་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དོན་དང་འ ་བ་ཡིན་ ་ ག་ན་ཡང་།

བ་པ་འ ལ་པ་ཅན་ཡིན་པས་དོན་འ ་

བའི་ གས་ལས་དོན་ ང་གི་ཤེས་པས་དོན་དེ་ ོང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ བ་པར་ ེད་པར་ ས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ེས་ལ་འ ་བའི་ བ་ ེད་འ ལ་པ་ནི།

དེ་འ ་བ་དང་དེ་ལས་ ང་། །

གལ་ཏེ་ ོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། །

དོན་མ ངས་ཅན་ ི་ མ་པར་ཤེས། །
མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་ ོང་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། དོན་དེ་འ ་བ་དང་དོན་དེ་ལས་ ང་བ་དོན་ ོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་
ན།

མ་པར་ཤེས་པ་ ་མ་དང་དོན་ ོན་པོའ་ མ་ ན་ ་མ ངས་པ་ཅན་ ི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ི་མ་ཆོས་ཅན།

རང་གི་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ོང་བར་འ ར་ཏེ།

དེ་ལས་ ེས་ཤིང་ ོན་པོའ་ མ་པ་ཅན་ ་འ ་བའི་ ིར་རོ་

ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །འདི་ནི་མགོ་མ ངས་ ས
ི ་འགོག་པ་ཙམ་ཡིན་ ི། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དོན་ལས་ ེས་པར་ཁས་
ལེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ངེས་ཤེས་དང་ག མ་ཚགས་པའི་ བ་ ེད་འ ལ་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

འདི་མཐོང་འདི་ཐོས་ཞེས་ ་བར། །
གང་ལ་ ོ་ནི་ངེས་པ་དེ། །
དེས་ ོང་ཡིན་ན།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། (༣༡༧ན) ེས་འ ་བ་དང་། ག གས་འདི་མཐོང་། ་འདི་ཐོས། ཞེས་ ་བར་ ལ་གང་ལ་
ོ་ནི་ངེས་པར་ ར་པར་ག མ་ཆགས་པ་དེས་དོན་ ོང་བར་འཇིག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གང་གིས་དེ། །

དེ་ཡི་ བ་ དེ ་ཡིན་འདོད་པ། །

ང་དང་མཐོང་བ་དེ་དག་གི། །

ཉེ་བ་དེ་ཉིད་ད ད་ ་ཡིན། །

དེ་དག་འ ེལ་བ་ལ་བ ེན་ནས། །
་བ་པོ་ཡི་དེས་དེ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གང་གིས་ན་ ེས་འ ་བ་དང་དོན་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ག མ་ཚགས་པ་དེ་དོན་རིག་དེའི་ བ་ ེད་ཡིན་
པར་འདོད་དེ་མི་རིགས་པར་ཐལ།

ང་བ་དོན་དང་དེ་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་དེ་དག་གི་ ལ་ ལ་ཅན་ ི་ཉེ་བར་

འ ེལ་བ་དེ་ཉིད་རིགས་པས་ད ད་པར་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།

བ་པ་ཡོད་དེ། དབང་ཤེས་དེ་དག་དོན་དང་ ལ་

ལ་ཅན་ ་འ ེལ་པ་ལ་བ ེན་ནས་མཐོང་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ ་བ་པོའ་ཡང་དག་པའི་ངེས་པ་དེ་ ེ་དགོས་པའི་
ིར། འདི་ནི་ཕན་ ན་བ ོས་པས་ལོང་བས་ལོང་བ་ ིད་པའི་ ལ་ལོ་ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །འདིའི་ བ་ ེད་ཉིད་བ བ་
པར་ ་བ་ཡིན་ཏེ། དོན་རིག་པ་ཉིད་མ་ བ་ན་དོན་རིག་གོ་ མ་པའི་ངེས་ཤེས་མི་འ ང་ངོ་ མ་ ་དགོངས་པའོ། །
གཉིས་པ་རང་རིག་པའི་ བ་ ེད་བ ན་པ་ལ། དམ་བཅའ་བའི་ ོ་ནས་མདོར་བ ན། བ་ ེད་ ི་ ོ་ནས་ ས་
པར་བཤད་པ། དེས་ན་རང་རིག་པར་ བ་པ། དོན་ ང་ཤེས་པར་བ ན་པ། ོ་ ི་དོན་ལས་མི་ ེ་བར་བ ན་པའོ།
།
དང་པོ་ནི།

དེ་ཡི་ ོང་དེ་བདག་ཉིད་དེ། །

དེ་ཡང་གཞན་འགའ་ཞིག་གི་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། འ ལ་ངོར་དོན་རིག་པ་ ར་ ང་ཡང་དོན་ ང་གི་དབང་ཤེས་དེའི་ ོང་ ་དེ་ནི་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་
རང་གི་བདག་ཉིད་ ་ ར་པའི་དོན་ ི་ མ་པ་(༣༡༧བ)དེ་ཉིད་རིག་པ་ཡིན་ལ། དོན་ ང་གི་དབང་ཤེས་དེ་ཡང་རང་
ལས་དོན་གཞན་པ་འགའ་ཞིག་གི་ ོང་ ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ བ་ ེད་ ་ི ོ་ནས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། ི་རོལ་ ར་ ང་ཡང་རང་རིག་པའི་ བ་ ེད་བ ོད། ི་
རོལ་ ར་ ང་བ་འ ལ་པར་བ ན། རིག་ ་རིག་ ེད་དོན་གཞན་བཀག་པའི་ ོ་ནས་རང་རིག་པར་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

མངོན་ མ་སོ་སོར་རིག་ ་ཡང་། །
དེ་ཡི་དེ་ནི་བདག་ཉིད་ཡིན། །

དེས་ན་ཉམས་ ོང་ ་གཞན་མེད། །
དེ་ལའང་ ོང་བ་གཞན་ཡོད་མིན། །

དེར་ཡང་བ ད་པ་མ ངས་ ར
ི ་ཏེ། །
དེ་ནི་རང་ཉིད་གསལ་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དོན་མ་རིག་ན་ཅི་ཞིག་རིག་ཅེ་ན། དོན་ ི་ མ་པ་ ང་བའི་མངོན་ མ་ ི་སོ་སོར་རིག་པར་
་བ་དེ་ ི་རོལ་ ར་ ང་ཡང་རང་རིག་པ་ཡིན་ཏེ། མངོན་ མ་དེའི་རིག་ ེད་ནི་མངོན་ མ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་
པའི་ ིར།
ཇི་ ད་ ་ ན་ལས།
མངོན་ མ་རིག་ ་དེ་ཡི་ནི། །
མ་པ་ཉིད་ཡིན་དོན་གཞན་མིན། །
མ་པ་དེ་ལ་ ོན་པོ་ཞེས། །
ཐ་ ད་འདོགས་ ་ི གཞན་མ་ཡིན། །
ཅེས་བཤད་དོ། །
དེས་ན་རང་གི་བདག་ཉིད་ལས་ཉམས་ ་ ོང་ ་གཞན་ ི་རོལ་ན་མེད་པའི་མངོན་ མ་དེ་ལའང་ཆོས་ཅན།

ོང་

བར་ ེད་པ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ། ོང་ ེད་དོན་གཞན་ཡོད་ན་དེར་ཡང་ ོང་ ་དོན་གཞན་འདོད་
པ་ལ་བ ད་པ་དེ་མ ངས་པར་འ ག་པའི་ ིར་ཏེ།

དོན་ ང་གི་དབང་ཤེས་དེས་ནི་རིག་ ་རིག་ ེད་དོན་གཞན་

མེད་པར་རང་ཉིད་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་པའི་ ིར། ག ང་བ་དང་འཛན་པ་གཉིས་ ིས་ ོང་པ་ཡིན་ནོ། ། ལ་
འ ོར་པས་གཞན་སེམས་ ོགས་པ་ཡང་རང་(༣༡༨ན)རིག་པ་ཙམ་མོ་ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །
གཉིས་པ་ ི་རོལ་ ར་ ང་བ་འ ལ་པར་བ ན་པ་ནི། འོ་ན་རང་གི་ངོ་བོ་ ོང་བ་ཞེས་ ་བར་འ ར་ ི། ཇི་
ར་ ོན་པོ་ ོང་བ་ཞེས་བ ོད་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཡི་དངོས་དེ་ ོ་སོགས་ ར
ི །།

རང་བཞིན་ཉམས་ ་ ོང་བའང་དེ། །
རང་གི་ངོ་བོ་ ོང་ ར་ ང་། །

ོ་སོགས་ ོང་བར་ ང་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ོན་འཛན་མིག་ཤེས་དེ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་ན་རང་གི་ངོ་བོ་ ོན་པོའ་ མ་པ་ ོང་བར་ ར་ ང་
འ ལ་ངོར་ ོ་སོགས་ ོང་བར་ ང་བ་ཡིན་ཏེ། ོན་པོ་དེའི་དངོས་པོའ་ མ་པ་དེ་ལ་ ེས་ ི་ ོག་པས་ ོ་སོགས་ ་
ཞེན་ནས་ ང་ ལ་ལ་འ ལ་པའི་ ིར་དང་། གནས་ ལ་ལ་ ོན་པོའ་རང་བཞིན་ནམ་ མ་པ་ཉམས་ ་ ོང་བའང་
ཡིན་པའི་ ིར།
ག མ་པ་རིག་ ་རིག་ ེད་ ས་གཞན་བཀག་པའི་ ོ་ནས་རང་རིག་པར་བ བ་པ་ལ། དཔེའི་ ོ་ནས་རང་རིག་
པར་བ བ། རང་ལས་དོན་གཞན་རིག་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ཇི་ ར་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ ར
ི །།

གསལ་ དེ ་རབ་ ་གསལ་བ་ན། །
རང་གི་ངོ་བོ་གསལ་ དེ ་འདོད། །

དེ་ ར་ ོ་བདག་རིག་ཅན་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དཔེ་ཇི་ ར་ན། མར་མེ་རང་གི་ངོ་བོ་གསལ་ ེད་དོན་གཞན་ལ་མི་བ ོས་པར་གསལ་བ་དེའི་བདག་
ཉིད་ ་ ེས་པའི་ ིར། གསལ་ ེད་མར་མེ་དེ་རབ་ ་གསལ་བར་ བ་པ་ན་རང་གི་ངོ་བོ་གསལ་ ེད་ ་འདོད་པ་དེ་
ར་དོན་ ང་གི་ ོ་མ་འ ལ་པ་ཆོས་ཅན། བདག་རིག་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། རིག་ ེད་དོན་གཞན་ལ་མི་བ ོས་པར་རང་
ཉིད་རིག་པར་ ེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་རང་ལས་དོན་གཞན་རིག་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ་ནི། (༣༡༨བ)

དེ་ཡི་རིག་ ་དོན་གཞན་ན། །

ཚར་ ་ཚར་ དེ ་འཐད་པར་དཀའ། །

རིག་ ་རིག་ དེ ་ མ་པ་མེད། །

་སོགས་ཤེས་པའི་ཐ་དད་བཞིན། །

གང་ཚ་ག ང་འཛན་ མ་ ་ེ བའི། །

མཚན་ཉིད་ མ་པར་བ ད་པ་ཅན། །
ཇི་ ར་འ ལ་བས་མཐོང་ ར་པ། །
དེ་ ར་འདི་ མ་གཞག་ ས་པ། །
དེ་ཚ་ག ང་དང་འཛན་པ་ཡི། །

མཚན་ཉིད་ལ་ནི་བ ད་ ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རིག་ ་དང་རིག་ ེད་ ས་ཐ་དད་པའི་ མ་པ་མེད་དེ། ཤེས་པ་དེའི་
རིག་ ་རང་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་ ི། རང་རིག་པ་མ་ཡིན་ན། ཚར་ ་ཚར་ ེད་དེ་རིག་ ་རིག་ ེད་འཐད་པར་
དཀའ་བའི་ ིར། ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ལས།
ོན་འཛན་དེའི་རིག་ ་ ོ་སོགས་ ་ ང་བ་དེ་ ོན་འཛན་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་ན་ ོ་སོགས་ ་ ང་བ་
ཆོས་ཅན། དེ་འཛན་དང་ཚར་ ་ཚར་ ེད་དེ་ ོང་ ་ ོང་ ེད་ ་འཐད་པར་དཀའ་བར་ཐལ། དེ་འཛན་
ལས་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར། དེས་ན་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རིག་ ་ག ང་བ་དང་། རིག་ ེད་
དེ་འཛན་པའི་ མ་པ་ ས་ཐ་དད་ ་ བ་པ་མེད་དེ། ག ང་འཛན་ཐ་དད་ ་འ ལ་པས་བཏགས་པའི་
ིར། དཔེར་ན། ་དང་ ང་མ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་འ ལ་པའི་ ང་བ་ལ་ཐ་དད་ ་ ང་བ་བཞིན་ནོ། །
དེས་ན་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་གཉིས་ ་ ང་བའི་ཤེས་པ་ལ་ག ང་བ་དང་འཛན་པའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་
་ མ་པར་ ེ་བ་ཅན་ནི་ མ་པར་བ ད་པ་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། རིག་ ་དང་རིག་ ེད་ཐ་དད་མེད་པ་ལ་
ག ང་འཛན་གཉིས་ ་ ང་བའི་ ིར། དེ་ ར་ན་ཡང་གང་གི་ཚ་ག ང་འཛན་ཐ་དད་ ་ མ་པར་ ེ་བའི་
མཚན་ཉིད་ མ་པར་བ ད་པ་ཅན་ ིས་ཇི་ ་ཇི་ ར་ ོ་འ ལ་པས་མཐོང་(༣༡༩ན)བར་ ར་པ་དེ་ ་དེ་
ར་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་འདིའི་ མ་གཞག་ ས་པ་དེའི་ཚ་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་ཐ་དད་པའི་མཚན་
ཉིད་ལ་ནི་བ ད་ཅིང་དགག་པར་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་བ་ཙམ་ནི་དགག་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་

ག ངས་སོ། །
ག མ་པ་དེས་ན་རང་རིག་པར་ བ་པ་ནི།

དེས་ན་གཞན་རིག་མེད་པའི་ ར
ི །།

རང་རིག་འ ས་ ་ཡིན་པར་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་པ་དེས་ན་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ ིས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་མེད་པ་དེས་ན་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་ན་རང་
རིག་པ་འ ས་ འི་ཐ་ ད་ ་ ང་ཙམ་ཞིག་ ས་པ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཞན་རིག་མེད་པའི་ ིར་
རོ། །
ན་ལས།
མ་པར་ཤེས་པ་རང་ཉིད་ ེ་བ་ནི་རང་ཉིད་གསལ་བར་ ེད་པ་ཡིན་ ི། དོན་ ོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ ི།
དོན་ ོགས་པར་ ེད་པ་ལ་དེ་ ས་པ་མེད་པའི་ ིར་དང་། དོན་ ོགས་པ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
བཞི་པ་དོན་ ང་ཤེས་པར་བ ན་པ་ནི།

གལ་ཏེ་ ་ི རོལ་ ོང་ ར་ན། །
ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅི་ཡང་མེད། །

་ི རོལ་དོན་ནི་ ོང་འ ར་བ། །

འདི་ཉིད་ ིས་ནི་ཅི་བ ོད་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཤེས་པས་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ོང་བར་ ར་ན་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། འཇིག་ ེན་ གས་པའི་
ངོར་ནི་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་མོད། གནས་ ལ་ལ་ ི་རོལ་ ོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པས་ ི་རོལ་ ི་དོན་ནི་ ོང་བར་
འ ར་བ་ཡིན་ཅེས་འདོད་པ་འདི་ཉིད་ ས
ི ་ནི།
བ ོད་པར་འ ར་ཏེ་མི་རིགས་པའི་ ིར་རོ། །
་དབང་ ོས།

ཤེས་པས་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ོང་བ་ལས་མི་རིགས་པ་གཞན་ཅི་ཞིག་

ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གནོད་པ་ནི་ ང་ཟད་མེད་མོད་ །ི (༣༡༩བ)འོན་ ང་དངོས་པོའ་གནས་ཐབས་ནི་དེ་ ར་
མ་ཡིན་ནོ་ མ་ ་བསམས་ནས་ ོན་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ེད་དོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ཇི་ ར་མི་རིགས་ཤེ་ན།
བཤད་པ།

གལ་ཏེ་ ོ་ནི་དེ་ མ་ཅན། །

མ་པ་ ེས་ གས་ཅན་དེ་ཡོད། །

དེ་ནི་ ་ི མའམ་གཞན་ལས་ཞེས། །

འདི་ནི་ད ད་པར་རིགས་པ་ཡིན། །
མཐོང་བའི་ ད་པར་དང་ ལ་བ། །
མི་འཛན་དེ་འཛན་ན་འཛན་ ར
ི །།
ོན་པོར་ ང་བ་མཐོང་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འོ་ན་ཤེས་པ་ལ་དོན་ ི་ མ་པ་ཤར་རམ། འོན་ཏེ་མ་ཤར།
ོགས་དང་པོ་ ར་ན། གལ་ཏེ། ོ་ནི་དོན་དེའི་ མ་པ་ཅན་ཞེ་ན། ོ་དོན་ ི་ མ་པའི་ ེས་ ་ གས་པ་ཅན་དེ་ཡོད་
མོད།

མ་པ་དེ་ནི་ ིའམ་གཞན་ནང་གི་བག་ཆགས་ལས་ ང་བ་གང་ཡིན་ཅེས་འདི་ནི་ཡང་དག་པར་ད ད་པར་

རིགས་པ་ཡིན་ལ། ད ད་པ་དེའི་ཚ་ན་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་མཐོང་བའི་ ད་པར་དང་ ལ་བ་ཡིན་ན་དོན་ ི་ མ་པ་
མི་འཛན་ལ། དོན་ ི་ མ་པ་དེ་འཛན་ན་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་འཛན་པའི་ ིར་ན།

ོན་པོར་ ང་བ་ནི་མཐོང་

བ་ ེ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །
ོགས་གཉིས་པ་ ར་ན།

མ་པ་མ་ཤར་ན་ཡང་ ལ་ ལ་ཅན་ ི་འ ེལ་པ་མེད་པའི་ ིར།

ལ་ཅན་ ་མི་འ ར་རོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
་པ་ ོ་ ི་དོན་ལས་མི་ ེ་བར་བ ན་པ་ནི།

་ི རོལ་ཡན་གར་དོན་ཡོད་མིན། །

འདིར་འགའ་ཞིག་ནི་འགའ་ཞིག་གི། །

ོ་དོན་གཉིས་ ལ་

བག་ཆགས་རབ་ ་སད་ དེ ་པ། །
དེ་ ར
ི ་ ོ་ནི་ མ་ངེས་ ི། །

་ི རོལ་དོན་ ོས་མ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ི་ མ་པ་ ེད་པར་ ེད་པའི་ཤེས་པ་ལས་ ི་རོལ་ ་ཡན་གར་བའི་དོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་
་ ང་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་དོན་ ང་ ང་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ ིར་རོ། །(༣༢༠ན)དེ་ ར་ན། དོན་ ང་
གི་ཤེས་པ་ ་མེད་ ་འ ར་རོ་ཞེ་ན། གང་གི་ ིར། རིགས་པའི་ངོར་ ི་དོན་འགོག་པའི་ བས་འདིར་དོན་ ང་གི་
ཤེས་པ་ ི་མ་འགའ་ཞིག་ནི་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་ ་མ་འགའ་ཞིག་གི་བག་ཆགས་རབ་ ་སད་པར་ ེད་པ་དེའི་ ིར།
དོན་ ང་གི་ ོ་ནི་བག་ཆགས་ ་མས་དོན་ ི་ མ་པ་ཅན་ ་བ ེད་པར་ངེས་ ི།

ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་བ ོས་ནས་

ེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དོན་བ ས་ཏེ་ ོ་ ལ་གཉིས་ ་ག ངས་པའི་དོན་བཤད་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་གཅིག་ལ་ ལ་གཉིས་ཡོད། །
གང་ ར
ི ་དེ་ ར་ ོང་བ་དང་། །

ན་པས་འདི་ཡང་ མ་པ་གཉིས། །
ོང་བ་ཉིད་ནི་འ ས་ ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ཤེས་པས་དོན་མི་རིག་པ་དེའི་ ིར། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་མ་རིག་པས་བ ད་པའི་དབང་
གིས་ཤེས་པའི་ མ་པ་དང་། དོན་ ི་ མ་པའི་ ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། གང་གི་ ིར་ ང་བའི་ ལ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་
ར་ ་ ོང་བ་དང་ ན་པ་དེའི་ ིར། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་གཅིག་ ་འདིའི་ ང་ ལ་ མ་པ་གཉིས་ ི་ནང་ནས་ ོང་
བའམ་རང་རིག་པ་ཉིད་ནི་འ ས་ ་ཡིན་ནོ། །
ཇི་ ད་ ་ ས་པ་ལས།
ལ་གཉིས་ཞེས་ ་བ་ནི་ ོགས་པའི་ མ་པ་དང་ ོན་པོའ་ མ་པའོ། །ཐ་དད་པར་རིག་པ་མེད་པའི་ ིར་
ན་གཅིག་ཡིན་ལ། ོག་པ་ཉེ་བར་བཏགས་པས་ནི་ ལ་གཉིས་ཡིན་ནོ། །དེ་གང་ལས་ཤེ་ན། གང་གི་
ིར་དེ་ ར་ཉམས་ ་ ོང་བ་དང་ ན་པས་སོ། །དེས་ན་གཉིས་ལས་གཞན་རིག་པ་མེད་པའི་ ིར། དོན་

རིག་པ་ནི་འ ས་ ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་པ་གཉིས་ ོང་བ་འ ས་ ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ར་ན། དོན་རིག་གང་ཡིན་སོ་སོར་རིག །ཅེས་པ་ནས།

ོང་བ་ཉིད་ནི་འ ས་ ་ཡིན། །ཅེས་ ་བའི་བར་ ིས་

(༣༢༠བ)ནི། ཡང་ན་རང་རིག་འདིར་འ ས་ ། །ཞེས་སོགས་ ་འ ེལ་ ི་དོན་ ས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ འི་འ ེལ་པ་ལས།
དེས་ནི་གཉིས་ ་ ང་བའི་ཤེས་པ་ ེ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ ་བ་ནས་བ མས་ཏེ་རང་རིག་པ་དེ་ནི་འ ས་
་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བའི་བར་དེ་ མ་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ཡང་གོང་ ་ཇི་ ད་བཤད་པ་ ར་ག ང་བའི་ མ་པ་གཞལ་ ་ལ་འཛན་པའི་ མ་པ་ཚད་མ་དང་རང་རིག་པ་
འ ས་ ར་ ས་པའི་ མ་གཞག་གཅིག་ ང་མདོའ་ ་འ ེལ་དེ་དག་གི་ ས་དོན་ ་གནས་སོ་ཞེས་གང་ ས་པ་དེ་
ཡང་འདིར་དངོས་ ་གསལ་བར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས།
དེ་ ར་ན། ག ང་བའི་ མ་པ་ནི་གཞལ་ ་ཡིན་ཅིང་། བདག་ཉིད་ཉམས་ ་ ོང་བ་ནི་འ ས་ ་ཡིན་ལ།
འཛན་པའི་ མ་པ་ནི་ བ་པར་ ེད་པ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ན་དོན་མེད་པ་ལ་འ ས་ འི་ ོགས་པ་འདི་ནི་
གཅིག་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ག མ་པ་རང་རིག་པ་འ ས་ ར་འཇོག་པའི་འཐད་པ་ནི།

གང་ཚ་ མ་རིག་ ་ཡི་ ལ། །

གཞན་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ། །
དེ་ཡི་དངོས་པོར་མ་ བ་པ། །
དེ་ནི་དེ་ ར་ ོང་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ཚ། ཐ་ ད་ཙམ་ ་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཡོད་ ང་ ང་མཛས་མི་མཛས་ཐ་དད་ ་ མ་པར་རིག་
པར་འཇོག་པའི་ འི་ ལ་ ་ཁས་ལེན་པའི་གཞན་ ་ ིན་ ི་ག གས་གཅིག་ཉིད་ལ་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ་དེའི་
དངོས་པོར་མ་ བ་པ་དེའི་ཚ།

་ ིན་ ི་ག གས་ ང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། དེའི་ག གས་ ི་ མ་པ་ཇི་

ར་ ང་བ་དེ་ ར་ཉམས་ ་ ོང་བ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ ར་མིན་པར་ ི་དོན་ ོང་ན་དེའི་ག གས་གཅིག་ཉིད་ ོ་མ་

འ ལ་པ་གཉིས་ལ་འདོད་མི་འདོད་གཉིས་ཐ་དད་ ་(༣༢༡ན) ང་བར་མི་རིགས་པའི་ ིར་རོ། །
དེ་དོན་ ་ ང་ཡང་དོན་རིག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ི་ལམ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
་དབང་ ོས་ནི།
དོན་དང་འ ་བ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ཅིང་། དོན་ ོང་བ་ནི་འ ས་ ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ན་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཡོད་པ་
ལ་ མ་པར་ ོག་པ་གཉིས་པ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
་ ་ ོས་ ང་།
འདིས་ནི། ་དང་བཅས་པ་ ོགས་པའི་ ིར། །ཚད་མའི་འ ས་ ་ཉིད་ ་འདོད། །ཅེས་པའི་ག ང་དེ་
བཤད་པར་བ ་བར་ འི། རང་རིག་པའི་འ ས་ ་བཤད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད།
ཡང་ན། ང་ ལ་དང་མ ན་པར་དོན་རིག་པ་འ ས་ ་ཡིན་ཏེ། འདི་ ར།

གང་ཚ་ཤེས་ཆ་དོན་ ་ནི། །

བཞག་ ར
ི ་ཤེས་པ་ ལ་བཅས་པ། །
དེ་ཚ་བདག་ཉིད་ཉམས་ ོང་གང་། །
དེ་ཉིད་དོན་ ་ མ་པར་ངེས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

གང་གི་ཚ་ཤེས་པས་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ོགས་པ་མེད་ ང་ཤེས་པ་ ལ་དང་བཅས་པ་དེའི་ཚ་དོན་ ི་

མ་པ་ ང་བའི་ཤེས་པ་བདག་ཉིད་ ས
ི ་ཉམས་ ་ ོང་ ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་བག་ཆགས་ ི་དབང་གིས་
ོགས་པས་ ི་རོལ་དོན་ ་ མ་པར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚ་ ོག་པས་ཤེས་པ་རང་གི་ག ང་ མ་ ི་ཆ་ ི་རོལ་ ི་
དོན་ ་ནི་ མ་པར་བཞག་པའི་ ིར། གལ་ཏེ། ཡང་དག་པར་ན་ཤེས་པས་དོན་མ་རིག་ན་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བ་
དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གལ་ཏེ་འདི་བདག་འདོད་ མ་དང་། །

མ་པ་གཞན་ ་ ོང་ ར་ན། །

འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ་དེས་ ང་། །
དོན་རིག་པར་ནི་འ ར་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ོག་པའི་ངོར་དོན་རིག་པར་ ང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་རང་རིག་པ་ཡིན་
ང་དོན་རིག་པར་ཐ་ ད་གདགས་ ་ ང་ ེ།

དོན་(༣༢༡བ) ང་གི་ཤེས་པ་ལ་ ང་བའི་ མ་པ་འདི་རང་གི་

བདག་ཉིད་ཡིན་ ང་འདོད་པའི་ མ་པ་དང་ མ་པ་གཞན་ ་མི་འདོད་པར་ ོང་བར་ ར་ན། དེ་ལ་འདོད་པའམ་མི་
འདོད་པའི་དོན་ ་ཐ་ ད་ ེད་པ་དེས་ ང་རང་རིག་ལ་དོན་རིག་པའི་ཐ་ ད་ ེད་པར་ནི་འ ར་བ་ཡིན་པའི་ ིར།
གལ་ཏེ།

དེ་ ར་མིན་པར་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དེ་ཤེས་པའི་ མ་པ་དང་མི་མ ན་པར་འདོད་པའི་ མ་པས་ནི་

དོན་མི་འདོད་པ་དང་། མི་འདོད་པའི་ མ་པས་ནི་དོན་འདོད་པ་ཉམས་ ་ ོང་ན་ནི་དོན་ ང་གི་ཤེས་པས་དངོས་ ་
ི་རོལ་ ི་དོན་རིག་པར་འ ར་ལ། དེ་ ར་མིན་པར་ མ་པ་དང་མ ན་པར་ ོང་ན་ནི་དོན་རིག་པ་འདི་བཏགས་པ་
བར་འ ར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
ས་ ང་།
གལ་ཏེ། ོ་འདི་བདག་འདོད་པའི་ མ་པའམ་ མ་པ་གཞན་ཏེ་མི་འདོད་པའི་ མ་པར་ ེས་ ས་ ོང་
བར་ ར་ན། དེའི་ཚ་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ་དེས་ ང་དོན་རིག་པར་ནི་འ ར་བ་ཡིན་ཅེས་ ་བས་ནི་
མ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཉིད་ ས
ི ་འ ས་ འི་ ོགས་པ་འདི་བཤད་དོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ཡང་མདོར་བ ་ན། གང་ཚ་ མ་རིག་ ་ཡི་ ལ། །ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚགས་ ་བཅད་པ་ག མ་ ིས་ནི།
དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས། །ཞེས་པས་ ་འ ེལ་ ི་དོན་ལེགས་པར་ ེ་ ེ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །འ ས་ འི་ ོག་པ་
གཉིས་པའི་བ ན་ ་ཚད་མའི་འ ས་ ་འཐད་པ་དང་བཅས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
གཉིས་པ་བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ། འ ས་ ་བཤད་པ། གཞལ་ ་
ཚད་མ་དང་བཅས་པ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཤེས་པས་དོན་རིག་པ་དགག །རང་རིག་པའི་ བ་ ེད་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ིས་ལན་ ིས་མཚམས་ ར། (༣༢༢ན)དེ་ཉིད་རིགས་པས་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ནས། ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དང་མ ན་པར་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་བ་

མས་ལ་དོན་རིག་པའི་ཚད་འ ས་གཞལ་ག མ་ མ་པར་བཞག་ཟིན་པ་དེ་ནས་ཡང་དེ་ཉིད་རིགས་པས་ལེགས་
པར་ད ད་དེ་བ ོག་པར་བཞེད་ནས་གང་ ོད་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་བ་ མས་ ིས་ཚད་མའི་འ ས་ ར་འདོད་པའི་
དོན་རིག་པ་འདིའི་ངོ་བོ་གང་ཞིག་ཡིན་ཅེས་ ི་བ་མཛད་པའོ། །གལ་ཏེ། ག གས་ ་ལ་སོགས་པ་ ི་རོལ་ ི་དོན་
མངོན་ མ་ ་ ོང་བར་ ར་པའི་མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་དོན་རིག་པའི་
ངོ་བོ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། ག གས་སོགས་མངོན་ མ་ ་ ོང་བར་ཡོད་པའི་མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་
ཡིས་ག གས་སོགས་དོན་དེ་རིག་པ་ཡིན་པར་གང་གིས་འ བ། གལ་ཏེ། ག གས་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལས་ ེས་
པ་དང་འ ་བ་དག་གིས་སོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་རིགས་པས་དགག་པ་ལ།

ེས་འ ་བའི་ བ་ ེད་འ ལ། ངེས་ཤེས་དང་ག མ་ཚགས་པའི་

བ་ ེད་འ ལ། ཤེས་པ་དོན་དང་འ ་བ་ ེ་ ག་ ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འོ་ན་ནི། ཞེས་སོགས་ཏེ། འོ་ན་ནི་ ོར་ ང་གི་ཤེས་པ་ ་མ་དང་ ལ་ ོན་པོའ་ མ་ ན་ ་མ ངས་
པའི་ ོར་ ང་གི་ཤེས་པ་ ི་མ་ཆོས་ཅན། རང་གི་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་ ེན་ ོར་ ང་གི་ཤེས་པ་ ་མ་དེ་ ོད་
་ི ལ་ ་འ ར་རོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ལས་ ེས་འ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར། འདིས་ནི་མགོ་མ ངས་ ི་འགོག་པ་
ཙམ་ཡིན་ ི། ཤེས་པ་དོན་ལས་ ེ་བར་བཞེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ད་ནི་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་འདིས་ ི་རོལ་ ི་
དོན་(༣༢༢བ) ོང་ན་དོན་གང་ཞིག་ཉམས་ ་ ོང་ཞེ་ན།

ཁོ་བོ་ཅག་ ང་ ལ་འདི་ཉིད་ ོད་ལས་ ེས་ ་ ོགས་

པར་འདོད་པས་དོན་རིག་པའི་ཚད་མ་ཞེས་ ་བ་ཡང་དག་པར་ཡོད་མེད་ད ོད་པའི་ བས་མ་ཡིན་ནམ། ཁོ་བོ་ཅག་
ལ་ཅིའི་ ིར་ ི་བར་ ེད། འོན་ ང་དོན་ ོང་བར་ ང་བ་ཙམ་ལ་དོན་ ོང་བར་འ ལ་པ་ཡིན་ ི། དོན་ ོང་བར་
རིགས་པས་ བ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ངེས་ཤེས་དང་ག མ་ཚགས་པའི་ བ་ ེད་འ ལ་པ་ནི། འདི་བ ས་པའམ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་
ེ། གལ་ཏེ།

ེས་འ ་བ་དང་ག གས་འདི་བ ས་པའམ།

་འདི་མཉན་ནོ་ཞེས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དག་ལས་

ག གས་ལ་སོགས་པའི་ ལ་གང་ལ་ངེས་པའི་ཤེས་པར་འ ར་བ་དེ་དག་ག མ་ཚགས་པ་ནི་དོན་ཉམས་ ་ ོང་
བར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཇི་ ར་ན་དོན་ལས་ ེས་འ ་བ་དང་ངེས་ཤེས་ག མ་ཚགས་པ་དེ་དོན་ ང་གི་ཤེས་
པ་དོན་དེའི་མཐོང་བ་པོ་ཡིན་ཅེས་འཇོག་པར་ ས་ཏེ་མི་ ས་པར་ཐལ། དོན་གང་གི་ཤེས་པས་དོན་ངེས་པ་དེ་ཡང་
དོན་དང་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དེ་དག་གི་ ལ་ ལ་ཅན་ཉེ་བར་འ ེལ་པ་དེ་ཉིད་ད ོད་པ་ལ་བ ོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་
ེ་ཡིན་པའི་ ིར།

བ་ ེ། དོན་ལ་ ་བ་པོའ་ཤེས་པས་དོན་ངེས་པ་འདི་ནི་དོན་ལ་ ་བ་པོ་དང་བ ་བར་ ་བའི་

དོན་དེ་དག་གི་ ལ་ ལ་ཅན་ ི་འ ེལ་པ་ངེས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ ལ་ཅན་ ིས་ ན་ངེས་པ་དེ་ ེ་བར་འ ར་བ་

ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།

ལ་ ལ་ཅན་ ི་འ ེལ་པ་ངེས་པ་དེ་མེད་ན་ ལ་ཅན་ ི་ ལ་ངེས་པ་དེར་མི་འ ར་བའི་ ིར་

རོ། །
ག མ་པ་ཤེས་པ་དོན་དང་འ ་བ་ ེ་ ག་ ་དགག་པ་ལ། དགག་པ་མདོར་བ ན་པ་དང་།

ས་པར་བཤད་

པའོ། །
དང་པོ་ནི། (༣༢༣ན) མ་པར་ཤེས་པ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། དོན་ ང་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་ ལ་དོན་དང་
འ ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།

དོན་ཁས་ལེན་པ་ ོད་ ་ི གས་ལ་དོན་ ི་གནས་ ལ་ ལ་ ་རབ་ ་གནས་པ་ཡིན་ལ།

དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དེ་ལ་ ང་བའི་རགས་པའི་ མ་པ་ནི་ ལ་ ་རབ་སོ་སོ་བ་ མས་ལ་མེད་པས་གནས་ ལ་དང་
མི་མ ན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དགག་པ་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། གཅིག་མང་པོ་ཚགས་པའི་ མ་པ་ཡིན་པ་དགག །རགས་པ་གཅིག་
ཡིན་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ་བ མ་པ་ཉིད་ ་ ང་བར་འ ར་བ་མང་པོ་ མས་ ིས་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་གནས་པའི་ ང་བའི་

ལ་བ མ་པ་ཉིད་ནི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པར་འ ར་བའི་ ིར། མི་འགལ་ཅེ་ན། བཤད་པ། ཤེས་པ་ལ། ཞེས་པ་
ལ་སོགས་པ་ ེ། ཤེས་པ་གཅིག་ལ་གནས་པ་ ེ་ ང་བའི་རགས་པའི་ མ་པ་འདི་ཡང་ཆོས་ཅན། རིགས་མི་མ ན་
པའི་རང་བཞིན་ ལ་ ་རབ་ ་ི ས་མང་པོ་ཚགས་པ་ མས་ལ་ཡང་རགས་པ་ཇི་ ་བ་དེ་ ར་ ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
་བར་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རགས་པའི་ མ་པ་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ཤེས་པ་ གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།

བ་ ེ།

རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་ན་ནི་ ་མ་ཡིན་པ་དང་འགལ་བའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། འདི་ མ་ ་རགས་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་ ལ་ ་རབ་མང་པོ་ མས་ལ་ ན་མོང་ ་ཡོད་པས། དེས་
ཤེས་པ་དོན་དང་འ ་བར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། མང་པོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། རིགས་མི་མ ན་པའི་ ལ་ ་རབ་མང་
པོ་རེ་རེ་བ་ མས་ལ་ཡང་རགས་པའི་ མ་པ་དེ་ ་ ར་རགས་པ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དོན་དེ་དང་འ ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་(༣༢༣བ)རགས་པ་གཅིག་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ། གཡོ་མི་གཡོ་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ། བ ིབས་
མ་བ ིབས་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ། ཁ་བ ར་མ་བ ར་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ་རགས་པ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ཡན་ལག་ཅན་འགོག་པའི་ཉེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ནི་

རགས་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་ ལ་ ་རབ་མང་པོའ་ ན་མོང་གི་རང་བཞིན་ ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པར་འ ར་རོ། །
ཇི་ ར་ཞེ་ན།

ལ་རགས་པ་གཅིག་ ལ་ ་མོ་མང་པོའ་ ན་མོང་གི་ཆོས་ཡིན་པ་དེ་ ར་ཚད་མ་ལ་ ང་བ་ཡང་མ་

ཡིན་ཏེ། རགས་པ་གཅིག་ ་མ་ བ་པའི་ ིར། གལ་ཏེ། རགས་པ་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་ ར་ན། ལག་པ་ལ་སོགས་པ་
ས་ ་ི ཡན་ལག་གཅིག་གཡོ་ན་ ས་ཐམས་ཅད་གཡོ་བར་འ ར་རོ། །ཡན་ལག་གཡོ་བའི་ཚ་ཡན་ལག་ཅན་མི་
གཡོ་ན་ཡང་གཡོ་བའི་ཡན་ལག་དང་མི་གཡོ་བའི་ཡན་ལག་ཅན་དག་སོ་སོར་ བ་པར་ཐལ་བར་འ ར་ཏེ། དཔེར་
ན། རས་ ་ི ཚགས་དང་ ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་བ ིབས་མ་བ ིབས་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ་ནི།

གཅིག་བ ིབས།

ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།

གཞན་ཡང་ལག་པ་ ་ ་ཡན་ལག་གཅིག་བ ིབས་ན་ཡང་ ས་ཐམས་ཅད་བ ིབས་པར་ཐལ་ཏེ།

ས་ཐམས་

ཅད་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །ཡང་ན་ནི་ཡན་ལག་བ ིབས་པའི་ཚ་ ས་ ་ི ཆ་ཤས་འགའ་ཡང་
མ་ཚང་བ་མེད་པར་མཐོང་བར་འ ར་རོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

བ ིབས་པའི་ཡན་ལག་དང་མ་བ ིབས་པའི་ ས་

གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།
གལ་ཏེ། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་དེའི་ཚ་ཡན་ལག་བ ིབས་ །ི ཡན་ལག་ཅན་ ས་
ནི་བ ིབ་པ་མ་ཡིན་པས་ ོན་མེད་(༣༢༤ན)དོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།
ཡན་ལག་ ང་ཟད་ཅིག་བ ིབས་པ་ ་ཅི་ ོས།

ེད་བ བ
ི ས་ ང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།

ས་ ི་ ེད་བ ིབས་ ང་འདི་མ་བ ིབས་པའི་གནས་ བས་ ་

མ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་མཐོང་བར་ཐལ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མ་བ ིབས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་དང་གཅིག་
ཡིན་པའི་ ིར། ཅི་ ེ་ཡང་ཡན་ལག་གི་ཚགས་པ་མཐོང་བའི་ ོ་ནས་ཡན་ལག་ཅན་དེ་མཐོང་དགོས་པའི་ ིར། ཡན་
ལག་མ་མཐོང་བ་ལས་ཡན་ལག་ཅན་དེ་ ོགས་པར་མི་འ ར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ག ངས་ཏེ།
དོགས་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་དག་ཐ་དད་པ་མེད་པར་གཅིག་ཡིན་པས།

ོད་ ་ི

མ་པ་ཐམས་

ཅད་ ་བ ིབས་པའི་ཡན་ལག་དང་མ་བ ིབས་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ཀ་དང་འ ེལ་བའི་རང་བཞིན་ཡན་ལག་ཅན་
མ་ ོགས་པར་ཐལ་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་ཡན་ལག་ ང་ཟད་ཅིག་བ ིབས་པའི་ཚ་ཡན་ལག་ཉིད་མཐོང་གི་ ཐམས་ཅད་ ་ི ཚ་ཡན་ལག་ཅན་
འདི་མ་མཐོང་བར་ཐལ་ལོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ་རོལ་དང་ཕ་རོལ་དང་ད ས་ ི་ཆའི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ ང་ ས་
ཅིག་ཅར་ ་མཐོང་བར་མི་ ས་ཤིང་།
ིར་དང་།

ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ ི་ ན་མོང་གི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་

ཡན་ལག་ ང་ཟད་ཅིག་ ོགས་པ་ལས་ཡན་ལག་ཅན་མཐོང་བ་ཡིན་ན་ནི།

ཡན་ལག་ ང་ཟད་ཅིག་

མཐོང་བ་ན་ཡང་དེ་བཞིན་ ་ཡན་ལག་ ང་ཟད་དེ་ལ་ བ་པའི་ཡན་ལག་ཅན་རགས་པ་དེ་ཡང་མཐོང་བར་འ ར་རོ།
།
ག མ་པ་ཁ་བ ར་མ་བ ར་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ་ནི། གཅིག་ཁ་བ ར། ཞེས་ག ངས་ཏེ།

ས་ ་ི ཆ་

ཤས་གཅིག་ཁ་བ ར་ན་ ས་(༣༢༤བ)ཐམས་ཅད་ཁ་བ ར་བར་འ ར་བའམ།

ཡང་ན་ ས་ ་ི ཆ་ཤས་འགའ་

ཡང་ཁ་བ ར་བར་ ོགས་པར་འ ར་རོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁ་བ ར་བ་དང་མ་བ ར་བའི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་
ཅན་དག་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར། ཅི་ ེ་ཡན་ལག་ཁ་བ ར་ ི་ཡན་ལག་ཅན་ཁ་མ་བ ར་རོ་ཞེ་ན། ཡན་ལགཅེས་
ག ངས་ཏེ། ཡན་ལག་ཁ་བ ར་ན་ཡང་ཡན་ལག་ཅན་ཁ་མ་བ ར་བའི་ ིར། ཡན་ལག་ཁ་བ ར་བ་དང་དེ་ལ་
བ་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ཁ་མ་བ ར་བར་ཚད་མ་ལ་ ང་བར་འ ར་ན། དེ་ ར་ ང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར་
ཕན་ ན་འགལ་བའི་ཆོས་ ་མ་ཚགས་པ་ནི་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཐ་དད་པའི་ མ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་
ནོ། །
བཞི་པ་དོན་བ ་བ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་ག ངས་ཏེ། རགས་པ་ནི་འགལ་བའི་ཆོས་ ་མ་དང་ ན་པ་དེའི་ ིར།
གང་ཞིག་ཤེས་པ་ལ་དོན་འ ་བར་ ེད་པ་པོའ་བདག་ཉིད་ཅན་ ི་ དོན་གཅིག་ ་ནི་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
འདིར་ ལ་ ་རབ་དང་དེ་ཚགས་པའི་རགས་པ་ནི་གཞན་ ིས་ཁས་ ངས་པ་ཡིན་ ི།

ོབ་དཔོན་ ི་བཞེད་པ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་རང་རིག་པར་བ ན་པ་ལ། རང་རིག་པའི་ བ་ ེད་བ ོད། རང་ལས་དོན་གཞན་རིག་པ་ལ་གནོད་
ེད་བ ན། དེས་ན་རང་རིག་པར་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ་བས་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ཉིད་ ་ི ིར། ཞེས་ག ངས་ཏེ། དོན་ ང་གི་ ོ་ཡིས་ཉམས་ ་ ོང་ ་ལས་གཞན་ ་མེད་པ་དེའི་
ཚ་དོན་ ང་གི་ ོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན།

ལ་རང་ཉིད་ལས་གཞན་ ་མེད་པ་དེ་ ར་རང་ཉིད་ཁོ་ན་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ།

ོ་

དེ་ཡི་ ོང་བར་ ་བའི་(༣༢༥ན)དངོས་པོ་ ོ་རང་ལས་དོན་གཞན་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཚ་ག ང་བ་དང་འཛན་
པ་ཐ་དད་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ།

ག ང་འཛན་གཉིས་མེད་པའི་ གས་ ིས་དོན་གཞན་རིག་པ་

དགག །དེས་བདག་ཉིད་རིག་པར་བ བ། དེས་རང་གསལ་ ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ་ ི། ཞེས་ག ངས་ཏེ། དོན་ ང་གི་ ོ་ཆོས་ཅན། རང་ལས་ཐ་དད་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་ ང་

ཉམས་ ་ ོང་བ་མ་ཡིན་ལ། ཉམས་ ་ ོང་བར་ ་བ་འདིའི་ཡང་ཉམས་ ་ ོང་བར་ ེད་པ་པོ་ཉམས་ ་ ོང་ ་
འགའ་ཞིག་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ།
ཏེ།

ལ་ ི་མཚན་ཉིད་ མ་པར་འཇོག་པའི་ ་ ེས་པ་དང་འ ་བ་བཀག་པའི་ ིར་

ོང་ ་དང་ ོང་ ེད་ ་བཞག་པ་དེ་ལ་ཡང་ག ང་བ་དང་འཛན་པའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པའི་ ལ་ ིས་ ོང་ ་

དང་ ོང་ ེད་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །

གཉིས་པ་དེས་བདག་ཉིད་རིག་པར་བ བ་པ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་ག ངས་ཏེ། དོན་ ང་གི་ ོ་ཆོས་ཅན། རང་
གིས་ཉམས་ ་ ངོ ་བར་ ་བའི་ ལ་ནི། དོན་ ང་གི་ ོའ་བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དོན་ ་ ་བ་ མས་ ས
ི ་ཉེ་
བར་བ གས་པ་བཞིན་ ་ ོང་བར་ ་བའི་དངོས་པོ་དོན་གཞན་ལ་བ ོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ ིར་ཞེ་ན།

ོ་

རང་ལས་དོན་གཞན་པའི་ ོང་ ་མེད་པ་དེའི་ ིར། དེ་བཞིན་ ་དོན་ ང་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་རང་གི་ ོང་ ་
ལས་དོན་གཞན་འགའ་ཞིག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ོང་བར་ ་བ་དེ་ཉིད་ ོང་བར་ ེད་པ་དང་གཞན་མ་

ཡིན་པ་དེ་ཉིད་མ ངས་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ ོང་བར་ ་བ་འདི་མངོན་ མ་ ་སོ་སོར་རིག་པར་ ་བ་ཉིད་ཡིན་པས།

ི་རོལ་(༣༢༥བ) ི་དོན་ ར་

་ ང་ཡང་ ོང་ ་འདིའི་མངོན་ མ་ ི་ཚད་མ་དེའི་བདག་ཉིད་ཁོ་ནའོ། །
ག མ་པ་དེས་རང་གསལ་ ་བ བ་པ་ནི། དོན་ ང་གི་ ོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་གསལ་ཞིང་རིག་པར་
དེ ་པ་ཞེས་ ང་བ ོད་དེ། རང་ཉིད་རབ་ ་གསལ་བའི་ ོ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ ིར་ཏེ། དོན་ ང་གི་ ོ་དེའི་བདག་ཉིད་
རིག་པར་ ེས་པ་ཡིན་པའི་ ར
ི ། དཔེར་ན། མར་མེ་རང་གསལ་ ་ ེས་པ་བཞིན་ནོ། །
འོ་ན་ ོན་པོར་ ང་བའི་ མ་པར་ཤེས་པས་ ོན་པོ་མཐོང་བ་དེ་ཇི་ ར་ཞེ་ན།

ོན་པོ། ཞེས་ག ངས་ཏེ། མ་

པར་ཤེས་པས་ ོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་ ་ ོང་བ་ཞེས་ ་བ་ཡང་འཇིག་ ེན་ ་ གས་མོད།

ོན་པོ་དེའི་རང་

གི་ངོ་བོ་ མ་པ་ཉིད་ཉམས་ ་ ོང་བ་ལ་ ོན་པོ་ ོང་བ་ཉིད་ ་ཐ་ ད་འདོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ ོན་པོའ་ མ་
པ་ལས་དོན་གཞན་པའི་ ོན་པོ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་རང་ལས་དོན་གཞན་རིག་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ་ནི། རིག་ ། ཞེས་ག ངས་ཏེ། དོན་ ང་གི་
ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རིག་ ་ག ང་བའི་ མ་པ་དང་རིག་ ེད་འཛན་པའི་ མ་པ་ ས་ཐ་དད་ ་མེད་དེ། ག ང་འཛན་
ཐ་དད་ ་འ ལ་པས་བཏགས་པའི་ ིར། དཔེར་ན།

་དང་ ང་མ་ལ་སོགས་ཤེས་པ་འ ལ་པའི་ངོར་ཐ་དད་ ་

ང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ ར་ན་ཡང་གང་གི་ཚ་ག ང་འཛན་ཐ་དད་ ་ མ་པར་ ེ་བའི་མཚན་ཉིད་ མ་པར་བ ད་པ་
ཅན་ ིས་ཇི་ ་ཇི་ ར་ ོ་འ ལ་པས་མཐོང་བར་ ར་པ་དེ་ ་དེ་ ར་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་འདི་ནི་ མ་པར་ ས་
པ་དེའ་ི ཚ་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་ཐ་དད་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་ནི་བ ད་ཅིང་དགག་པར་ ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།
ནི་མི་འགོག་པའི་ ིར་རོ།

ང་བ་ཙམ་

།ཞེས་ ་བ་ནི་ག ང་འཛན་གཉིས་(༣༢༦ན) ་མེད་པར་ ོན་པའི་བར་ བས་འདིར་

འ ལ་ངོར་ག ང་འཛན་ཐ་དད་པའི་ མ་གཞག་ ོན་ ེད་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པའོ། །
ག མ་པ་དེས་ན་རང་རིག་པར་ བ་པ་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། དེ་ཚ། ཞེས་ག ངས་ཏེ། གང་གི་ཚ་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་གཉིས་ ་མེད་པ་དེའི་ཚ་དོན་ ང་གི་

ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་རང་ཉིད་རིག་པ་འ ས་ ར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་རང་ཉིད་ལས་གཞན་རིག་
པ་མེད་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་བཤད་པ་ནི། གང་དག ཅེས་ག ངས་ཏེ། གང་དག་དོན་ ང་གི་ ོ་ཉིད་མ་རིག་པས་ཉེ་བར་
བ ད་པས་ག ང་བ་མེད་པ་ལ་ག ང་བའི་ མ་པ་དང་། འཛན་པ་མེད་པ་ལ་འཛན་པའི་ མ་པ་ཉེ་བར་ ོན་པ་ ེ་བ་
དེ་དག་ལ་ནི་ཆོས་ཅན།

ིན་ཅི་ལོག་གི་ ོའ་ངོར་ ི་རོལ་རིག་པ་ ར་ ང་ཡང་དོན་དམ་པར་ཤེས་པ་རང་ཉིད་རིག་

པ་འ ས་ ་ཡིན་ཏེ། རིག་པར་ ་བ་ཤེས་པ་རང་ཉིད་ལས་གཞན་ ་མེད་པའི་ ར
ི ། གལ་ཏེ། བདག་གིས་ ི་རོལ་
ི་དོན་རིག་གོ་ཞེས་ངེས་ །ི རང་ཉིད་རིག་གོ་ཞེས་མ་ གས་ཤིང་། རིག་པ་ཡང་ངེས་པ་ལ་བ ོས་པས་ཇི་ ར་ན་
རང་རིག་པ་འ ས་ ་ཡིན་ཅེ་ན། དེ་ནི་བདེན་ཏེ། བདག་ཉིད་ ལ་ ་རིག་པར་ངེས་པའི་ ་མཚན་ ིས་རང་རིག་
འ ས་ ར་བ ོད་པ་མ་ཡིན་ ི།

དོན་ ོགས་པར་འདོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དོན་དེའི་ངོ་བོའམ་ མ་པ་ལ་དོན་ ་

མངོན་པར་ཞེན་པའི་དབང་གིས་ མ་པ་རིག་པ་ལ་དོན་རིག་པར་ཐ་ ད་ ས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ ི་རོལ་
ི་དོན་ ་སེམས་པའི་དོན་ཉིད་ ང་ཡང་དག་པར་རང་རིག་པའི་ ེས་ ་འ ོ་བ་ཡིན་ཏེ།

གང་གི་ ིར་གལ་

ཏེ། འཛན་པའི་ མ་པ་ ལ་(༣༢༦བ)ཅན་ཉམས་ ་ ོང་བ་དེ་འདོད་པའི་ མ་པ་ ེ་སིམ་པའི་ མ་པ་ཅན་ ི་འཛན་
པའི་ ལ་ཅན་ནམ།

དེ་ལས་ ིན་ཅི་ལོག་མི་འདོད་པ་ག ང་བའི་ མ་པ་ཅན་ ི་འཛན་པའི་ ལ་ཅན་ཡིན་པར་

འ ར་ན་དེའི་ཚ་འདོད་པ་བདེ་བ་དང་། མི་འདོད་པ་ ག་བ ལ་ ི་ འམ་ ལ་སོ་སོར་འཇོག་ཅིང་རིག་པར་འ ར་
བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་ ོགས་པར་མངོན་པར་ ོམ་ཡང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་འཛན་པ་དང་ ེས་ ་མ ན་པར་ ལ་ ་
མ་པར་འཇོག་པས། དོན་རིག་པར་ཐ་ ད་ ས་ ང་ཤེས་པ་ནི་རང་གི་ ལ་ཁོ་ནར་རིགས་སོ། །དེའི་ ིར་ག ང་
བའི་དོན་ ་ཞེན་པར་ ས་པ་ནི་གཞལ་ ། འཛན་པའི་ མ་པ་ནི་ཚད་མ། ག ང་བའི་ མ་པ་རང་གི་རང་བཞིན་རིག་
པའི་བདག་ཉིད་ ་ངེས་པ་ནི་འ ས་ འོ་ཞེས་ཆོས་མཆོག་གིས་སོ། །
གཉིས་པ་གཞལ་ ་དང་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་འགོད་པ། དེ་ཉིད་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་
འ ེལ་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།
གང་ཚ་ ི་རོལ་དོན་གཞལ་ ། །
ལ་ ་ ང་བ་ཉིད་དེ་འདིའི། །
ཚད་མ་དེ་ཡིས་འཇལ་བར་ ེད། །

ཅེས་ ་བ་ག ངས་སོ། །
གང་གི་ཚ། འཇིག་ ེན་ ི་ཞེན་པའི་ངོར་ ི་རོལ་ ི་དོན་གཞལ་ ར་ ར་པ་དེའི་ཚ་ ལ་ ་ ང་བའི་ མ་པ་དེ་ཉིད་
གནས་ ལ་ལ་ཤེས་པ་རང་རིག་པ་ཡིན་ ང་ ང་ ལ་ལ་བ ོས་ནས་དོན་ ོགས་འདིའི་ བ་ ེད་ ི་ཚད་མ་ཡིན་
ཏེ། ང་ ལ་ལ་ཚད་མ་དེ་ཡིས་ ི་རོལ་ ི་དོན་འཇལ་བར་ ེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལ།

ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་

ས་པར་བཤད། བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ིས་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་(༣༢༧ན)པའོ། །
དང་པོ་ལ།

ི་དོན་གཞལ་ ར་ ས་ ང་དོན་རིག་པ་མི་འཐད། ག ང་ མ་ཚད་མར་འཇོག་པའི་ ་མཚན།

འཛན་ མ་ཚད་མར་མི་འཇོག་པའི་ ་མཚན། དོན་རིག་པར་འཇོག་པའི་ ་མཚན། ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། ལས་ ས
ི ་བ ིབས་པ་མི་འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

་ི རོལ་དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང་། །

ཇི་ ར་ཉམས་ ་ ོང་ཉིད་དེ། །

ངེས་པའི་བདག་ཉིད་རང་ངོ་བོས། །
མ་ཡིན་ ་མའི་བདག་ ོན་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།
རོལ་ ི་དོན་ནི་མེད་མོད་ །ི

ི་རོལ་ ི་དོན་ཡོད་པ་ལ་ནི་དོན་རིག་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཡང་དག་པར་ན་ ི་
སེལ་བའི་ངོར་ ི་རོལ་ ི་དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང་ ེས་ འི་ག གས་གཅིག་ལ་བ ་བའི་

ད ་གཉེན་གཉིས་ཆོས་ཅན། རང་རང་གི་ ོ་ལ་ཡིད་ ་མི་འོང་བ་དང་འོང་བར་ཇི་ ར་ཉམས་ ་ ོང་བ་ཉིད་ ི་ མ་
པ་དེ་རིག་པ་ལ་ ེས་ ་ི ོག་པས་དོན་རིག་པར་ངེས་ཤིང་ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ ི།
རང་གི་ངོ་བོས་ཡིད་ ་འོང་མི་འོང་ ་མར་གནས་པའི་ ི་རོལ་ ི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

ེས་ འི་ག གས་

ཡིན་ན་ ེས་ འི་ག གས་

གཅིག་ ་དེ་ཡིད་ ་འོང་མི་འོང་ ་མའི་བདག་ཉིད་ ་ཐལ་བའི་ ོན་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །
ན་ལས།
གལ་ཏེ། ིའི་དོན་ལ་ཡང་རང་རིག་པ་ཉིད་མཐོང་བས་དེ་ཉིད་ཡིན་མོད། དོན་རིག་པ་ནི་མི་རིགས་པའི་
ིར་བཏང་བར་ ་བ་ཡིན་ནོ། །རིག་པ་ མས་རང་གི་ངོ་བོས་ཐ་དད་པའི་ ིར་ ེས་ ་སོ་སོ་ལ་ མ་པ་ ་

མར་རིག་པ་མི་འཐད་ །ི དོན་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་ མ་པ་ ་མར་རིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ ་མར་
ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
་མར་འདོད་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ཁས་(༣༢༧བ) ངས་ན་ཡང་གཉིས་པོ་དག །
ཐ་དད་པར་ནི་ ོང་མི་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འདོད་མི་འདོད་ ་མར་ཁས་ ངས་ན་ཡང་ག གས་གཅིག་ ་དེ་ལ་ ་བའི་ད ་གཉེན་ ི་དབང་ཤེས་
གཉིས་པོ་དག་ཆོས་ཅན།

ེས་ འི་ག གས་གཅིག་པོ་དེ་འདོད་མི་འདོད་ ་མ་ཐ་དད་པར་ནི་ ོང་བར་མི་འ ར་ཏེ།

གཅིག་གི་ངོ་བོར་དོན་ལ་གནས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ལས་ ས
ི ་བ ིབས་པ་མི་འཐད་པ་ནི།

མ་མཐོང་བ ིབས་ ར
ི ་མིན་ཅེ་ན། །

དོན་ ི་དབང་གིས་ ོགས་མི་འ ར། །
་མའི་བདག་ཉིད་དངོས་དེ་ལ། །

གཅིག་གི་བདག་ ་མཐོང་ དེ ་པ། །
མ་མཐོང་བ་དེ་ཇི་ ར་ན། །

དོན་མཐོང་ དེ ་པར་འ ར་བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། མ་མཐོང་བའི་ལས་ ས
ི ་བ ིབས་པའི་ ིར། ད ་གཉེན་རེ་རེའི་ཤེས་པ་ལ་འདོད་མི་འདོད་
གཉིས་ཀ་ ང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་གཉིས་པོ་ཆོས་ཅན།
ོགས་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ།
ཅན། ཇི་ ར་ན།

ེས་ འི་ག གས་ ི་རོལ་དོན་ ི་དབང་གིས་

ེས་ ་གཅིག་ལ་ ་མར་མཐོང་བའི་ ིར། གཞན་ཡང་མ་མཐོང་བའི་ལས་དེ་ཆོས་

ི་རོལ་ ི་དོན་མཐོང་བར་ ེད་པར་འ ར་བ་ཡིན་ཏེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་མི་འདོད་ ་མའི་

བདག་ཉིད་ཅན་ ི་ ེས་ འི་ག གས་ ་ི དངོས་པོ་དེ་ལ་འདོད་མི་འདོད་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་ ་མཐོང་བར་ ེད་
པའི་ ིར་བ ་བའོ་ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །

གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་འདོད་དང་མི་འདོད་པར། །
ང་བ་ ོག་ཡིན་དོན་ ོ་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པར་ ང་བ་ནི་ ོག་པ་ཡིན་ ི། དོན་གཅིག་ ་མར་དབང་ ོ་ལ་ ང་
བ་མ་ཡིན་པས་ ་མར་ཐལ་བའི་ ོན་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ལའང་འཆི་ ས་ལ་སོགས་པར། །

མཚམས་ ོར་མེད་(༣༢༨ན)སེམས་མཐོང་བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དབང་ཤེས་དེ་ལའང་དོན་གཅིག་འདོད་མི་འདོད་ ་མར་ ང་བ་ཡོད་དེ། འཆི་ ས་ ིས་ཟིན་པས་
ར་ཡིད་ ་འོང་བའི་ ་ ག་པ་མི་ ག་པར་མཐོང་བ་དང་། ོག་ཆགས་ ི་དབང་པོའ་ ད་པར་ལ་སོགས་པ་མིག་
སེར་ ི་ནད་ཅན་ལ་ ང་དཀར་སེར་པོར་ ང་བའི་ ིར་ ོག་པས་མཚམས་ ོར་བ་མེད་པར་ ིན་ཅི་ལོག་གི་དབང་
པོའ་སེམས་ནི་མཐོང་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ལས།
འཆི་ ས་ ས
ི ་ཟིན་པ་ མས་དོན་ ོ་ཡང་ མ་པ་གཞན་ ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ག ང་ མ་ཚད་མར་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ནི།

དེ་ ར
ི ་ ་ི རོལ་གཞལ་ ་ལའང་། །

རང་ཉིད་ཉམས་ ོང་འ ས་ཡིན་རིགས། །
གང་ ར
ི ་ཇི་ ར་འདིའི་རང་བཞིན། །
དེ་ ར་དོན་ནི་ མ་པར་ངེས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། མངོན་ མ་ ིས་ ི་དོན་མ་རིག་པ་དེའི་ ིར། ི་རོལ་ ི་དོན་གཞལ་ ར་ ས་པ་ལའང་ཤེས་པ་རང་

ཉིད་ཉམས་ ་ ོང་བའི་རང་རིག་འ ས་ ་ཡིན་པར་རིགས་པ་དེ་བཞིན་ ་དོན་ ་ ང་བའི་ག ང་ མ་ཚད་མར་
རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར་ན། ཇི་ ར་དོན་འདིའི་རང་བཞིན་ནམ་ མ་པ་མངོན་ མ་ལ་ ང་བ་དེ་ ར་ ེས་ ི་
ོག་པས་དོན་ ་ནི་ མ་པར་ངེས་ཤིང་ཞེན་པའི་ ིར་རོ། །རིགས་ཤེས་པ་ཡང་དོན་ཡོད་ ང་རང་རིག་པ་ནི་རིགས་
པས་ བ་པ་ཡིན་ ི། དོན་མེད་པས་ཉམ་ཐག་ནས་རང་རིག་པ་ཁས་ལེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་འཛན་ མ་ཚད་མར་མི་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ནི། གལ་ཏེ། ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་མེད་པ་རིག་པའི་ ིར་
འཛན་པའི་ མ་པ་ཡང་ཅིའི་ ིར་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ཚ་དོན་ ང་འདི་ཉིད་ནི། །

ཚད་ཡིན་ཡོད་ ་ཟིན་ ང་(༣༢༨བ)ནི། །
དོན་གཞན་མིན་ ར
ི ་ ་ི རོལ་ལ། །

འཛན་བདག་བ ོས་པར་ ་བ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ི་རོལ་ ི་དོན་གཞལ་ ་ལ་རང་རིག་འ ས་ ར་ ས་པ་དེའི་ཚ་དོན་ ི་ མ་པ་ ང་བའི་ག ང་བའི་

མ་པ་འདི་ཉིད་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ ི། འཛན་པའི་ མ་པ་ཡོད་ ་ཟིན་ ང་ནི་རང་ལས་དོན་གཞན་རིག་པ་མ་ཡིན་པའི་
ིར། འཛན་པའི་ མ་པའི་བདག་ཉིད་དེ་ ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་བ ོས་པར་ ་བའི་ཚད་མར་བཞག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ཇི་ ད་ ་ ན་ལས།
དེའི་ ིའི་དོན་ལ་ཡང་རང་རིག་པ་ཉིད་འ ས་ ་ཡིན་ ི། དོན་རིགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རིག་པ་ལ་མ་
གས་པའི་ ིར་རོ། །འ ས་ ་འདི་ལ་ཡང་ཚད་མ་ནི་དོན་ ི་ མ་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཇི་ ད་ ་ ོབ་དཔོན་
ིས། གང་གི་ཚ། ི་རོལ་ཉིད་གཞལ་ ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཚ་ན་ ལ་ ་ ང་བ་ཉིད་འདིའི་ཚད་མ་ཡིན་ནོ།
།འདི་ ར་ཤེས་པ་རང་རིག་པར་ ་བ་ཡིན་ ང་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མ་བ ོས་པར་དོན་ ་ ང་བ་ཉིད་འདིའི་
ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དོན་ ང་དེ་ཉིད་དོན་འ འི་ བ་ ེད་ ་བ ན་པའི་ ིར།

གང་ ར
ི ་ཇི་ ར་དོན་བདག་དེ། །
ཤེས་ལ་གནས་པ་དེ་ ་ ར། །

འདི་ནི་དེ་ ར་གནས་སོ་ཞེས། །

ངེས་ དེ ་བདག་ཉིད་རིག་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ང་ཆོས་ཅན། དོན་འ འི་ བ་ ེད་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར་ན། ཇི་ ར་དོན་ ི་ མ་པའི་བདག་
ཉིད་དེ་ནི་ཤེས་པ་ལ་གནས་པའི་ མ་པ་གཙང་མི་གཙང་ ་ ང་བ་དེ་ ་ ར་ ི་དོན་འདི་ནི་གཙང་མི་གཙང་དེ་ ར་
གནས་སོ་ཞེས་ ོག་པས་ངེས་པར་ ེད་པའི་ ིར། དེས་ན་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན་སེལ་བའི་ངོར་དོན་རིག་པ་
ར་ ང་ཡང་གནས་ ལ་ལ་བདག་ཉིད་རིགས་ཡིན་ཏེ།

རང་ལ་ ང་བའི་ མ་པ་ཉིད་ ོང་བའི་(༣༢༩ན) ིར་རོ་

ཞེས་པ་ འིའ།ོ །
བཞི་པ་དོན་རིག་ ་འཇོག་པའི་ ་མཚན་ནི།

དེ་ ར
ི ་དེ་ཉིད་དོན་རིག་འདོད། །

འདི་ ར་དོན་བདག་ ང་མ་ཡིན། །
དེ་ཡི་ བ་ དེ ་ ོ་ལ་ནི། །

གནས་དོན་དེ་ཡི་ ་བ་དེ། །

གང་ ར
ི ་ཅི་ ར་དོན་དེ་ནི། །

གནས་པ་དེ་ ར་དེ་རབ་གསལ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཐ་ ད་ཙམ་ ་དོན་རིག་པར་འཇོག་པའི་ མ་པ་དེ་གནས་ ལ་ལ་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། དོན་ ང་
གི་ ོ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་པར་གནས་པའི་ ལ་དེ་ཉིད་ལ་ཐ་ ད་ཙམ་ ་དོན་རིག་པར་འདོད་པའི་ ་མཚན་ཡོད་དེ།
འདི་ ར་ཤེས་པ་ཉིད་ག ང་ ར་ ང་གི་དོན་བདག་ཉིད་ ང་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ན་ལས།
གང་གི་ ིར་མི་ ང་བ་ནི་མངོན་ མ་ ི་གཞལ་ ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ ར་ ོག་ ་ ར་པའི་དོན་ལ་མངོན་
མ་འ ག་མངོན་ མ་ ི་འ ས་ ་ མ་པར་བཞག་པའི་ བས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར་རང་གི་ངོ་བོ་མངོན་

མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། གཞན་རིག་པ་མེད་པའི་ ིར་རང་རིག་པ་འ ས་ ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཞན་ཡང་ཐ་ ད་ ་དོན་རིག་པ་ཡིན་ ང་གནས་ ལ་ལ་རང་རིག་པར་ བ་བོ།

།དོན་རིག་པར་ཐ་ ད་

བཏགས་ ང་གནས་ ལ་ལ་རང་རིག་པ་དེའི་ བ་ ེད་ནི་དོན་ ང་གི་ ོ་ལ་གནས་ཤིང་།

ང་བའི་དོན་ ི་ མ་པ་

ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར། ག ང་བའི་ མ་པ་དེའི་བ བ་པར་ ་བ་ཡང་རང་རིག་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར་ན་ཇི་
ར་དོན་ ི་ མ་པ་དེ་ནི་འདོད་མི་འདོད་ ་གནས་པ་དེ་ ར་ཤེས་པ་དེའི་རང་བཞིན་ ་རབ་ ་གསལ་བའི་ ིར་
ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
ས།
འདོད་མི་འདོད་ལ་སོགས་པ་ ོང་བའི་ངོ་བོ་རང་རིག་པ་ ོན་པར་ ེད་དོ། །
ཞེས་སོ། །
དེ་ ར་ན་འོ་ན་ མ་པ་ཚད་མ་ནི་ ིའི་དོན་ལ་འ ག་(༣༢༩བ)ལ།

འ ས་ ་རང་རིག་པ་ནི་ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་

བོ་ལ་འ ག་པའི་ ིར་ཚད་འ ས་ ལ་ཐ་དད་ ་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དོན་འཇོག་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ ར
ི །།

རང་རིག་ཡིན་ ང་དོན་རིག་འདོད། །
དེ་ ར
ི ་ ལ་ཐ་དད་པའང་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ ར་ཐ་ ད་ ི་ཚ་དོན་ ་འཇོག་པ་དེ་ཉིད་ཡང་དག་པར་ན་ཤེས་པ་དེའི་བདག་
ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།

དོན་ ་ ང་བ་དེ་ཉིད་ཡང་དག་པར་ན་རང་རིག་ཡིན་ ང་ཐ་ ད་ ི་ཚ་དོན་རིག་གོ་ཞེས་

བཏགས་པ་ཙམ་ ་འདོད་དོ།

།དེ་ ར་ན་ཐ་ ད་ ི་ཚ་ ང་ ལ་ལ་བ ོས་ནས་དོན་རིག་པར་བཞག་པ་དེ་ཉིད་

གནས་ ལ་ལ་བ ོས་ནས་རང་རིག་པར་འཇོག་པ་དེའི་ ིར། ཚད་འ ས་ ལ་ཐ་དད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །
ཇི་ ད་ ་ ན་ལས།
འདི་དོན་དམ་པར་ནི་རང་རིག་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཐ་ ད་ ་ནི་དོན་རིག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་ཐ་ ད་ལ་བ ོས་
ཏེ་དེ་ཉིད་ལ་འ ས་ ་ཡིན་ལ། ཚད་མ་ཡང་དོན་ཉིད་ལ་ཡིན་པའི་ ིར་ ལ་ཐ་དད་པར་ག་ལ་འ ར།

དོན་དམ་པ་ལ་བ ོས་ནས་གཉིས་ཀ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ག ངས་སོ། །
འོ་ན་ ི་རོལ་ ི་དོན་གཞལ་བར་ ་བ་ལ་ཅིའི་ ིར་རང་རིག་པ་འ ས་ ར་བཞག་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

རང་གི་ངོ་བོ་ད དོ ་པ་ན། །

རང་རིག་འ ས་ ་ཡིན་པར་བཤད། །
དོན་རིག་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ ར
ི །།

ཞེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ང་གི་ ོ་དེ་རང་གི་ངོ་བོ་མ་ད ད་པ་ན་དོན་རིག་པ་ཡིན་ ང་རང་གི་ངོ་བོ་ངེས་པར་ད ོད་པ་ན་
རང་རིག་པ་འ ས་ ་ཡིན་པར་བཤད་དེ། ཐ་ ད་ ་དོན་རིག་པར་འཇོག་ ེད་ ི་ མ་པ་དེ་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དེའི་
བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ན་ལས།
རིག་པའི་རང་གི་(༣༣༠ན)ངོ་བོ་མ་ད ད་པ་ན་དོན་རིག་པ་ཡིན་ ང་། ངེས་པར་ད ད་ན་རང་རིག་པ་
ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་ལ་ ི་རོལ་ ི་དོན་རང་གི་ངོ་བོས་མི་ ང་གི་ཤེས་པ་
ཉིད་རང་གི་རང་བཞིན་ ་ ང་བ་ཡིན་ན། ཇི་ ར་ ི་རོལ་ ི་དོན་གཞལ་ ་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་དང་འ ་བའམ་གཞན་འ འང་ ང་། །
ཤེས་པ་དེ་ ར་ ང་བ་ཡི། །

་ནི་དོན་ཡང་ཡིན་པས་ན། །

དོན་ནི་གཞལ་ ་ཉིད་ ་འདོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་དང་འ ་བ་ ེ་འདོད་པའི་ མ་པའམ་གཞན་འ ་བ་ ེ་མི་འདོད་པའི་ མ་པ་ཞེས་པ་དང་། ཡང་ན་
དེ་དང་འ ་བ་དོན་དངོས་ ་ ང་བའམ།

གཞན་དང་འ ་བ་དོན་དངོས་ ་མི་ ང་བ་གང་ཡིན་ ང་ ང་ད ོད་པ་

བོར་ནས། དོན་ ོ་སོགས་ནི་ཆོས་ཅན། མ་ད ད་པའི་ཐ་ ད་ཙམ་ ་ ོན་འཛན་མིག་ཤེས་ ི་གཞལ་ ་ཉིད་ ་
འདོད་དེ།

དབང་པོ་ཤེས་པའི་ ་ཡིན་པ་དེ་ ར་རེ་ཞིག་ ོ་འཛན་ ི་ཤེས་པ་ལ་ ོན་པོའ་ མ་པ་ཇི་ ་བ་དེ་ ར་

ང་བའི་ ་ནི་དོན་ ོན་པོ་ཡང་ཡིན་པས་ནའོ། །
དེ་ནི་རང་མི་འདོད་མོད་ །ི གཞན་དགག་པར་བཞེད་ནས་བ ན་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ ས།
དེ་ཡང་མི་འདོད་མོད་ །ི གཞན་དགག་པར་བཞེད་ནས་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་དེ་ ་ ར་ ར་པའི་
མ་པ་ཤེས་པ་བ ེད་པའི་ ེན་ ་ ར་པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ན་གང་གིས་ན་དེ་ ར་ལན་ ་འ ར། ཞེས་
སོ། །
ན་ ར་ན་དོན་དེ་དང་འ ་བའམ་དོན་ལས་གཞན་ མ་པ་འ འང་ ང་ མ་པར་ད ད་པ་བོར་བའི་ཚ་ ི་རོལ་ ི་
དོན་ནི་གཞལ་ ་ཉིད་ ་འདོད་དེ། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་ལ་དོན་ ི་ མ་པ་ཇི་ ་བ་(༣༣༠བ)བཞིན་དེ་ ར་ ང་བའི་
་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དོན་ ་ཞེན་པའི་བག་ཆགས་ ང་ཡིན་པས་ནའོ། །
ཇི་ ད་ ་ ན་ལས།
གལ་ཏེ། ་ཉིད་ལས་དམིགས་པ་ཡིན་ན། བག་ཆགས་ ི་ ་ ེན་ཉིད་ ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ ་
མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བག་ཆགས་ ་ི མ་པ་ནི་ མ་པ་དེ་བ ེད་པ་ལ་ ས་པ་མཐོང་བའི་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།
།
ཞེས་ག ངས་སོ། །
་དབང་ ོ་ནི།

འདི་ལ་གཞན་དག་གི་བསམ་པ། །
ཇི་ ར་ མ་པ་འགའ་ཞིག་ ར། །

དོན་དངོས་མེད་པར་ ང་ཅན་དེ། །
ཇི་ ར་དོན་འཛན་ཅེ་ན།
ཞེས་ ོས་ཏེ། དཔེ་ཇི་ ར།

་ཤད་སོགས་དངོས་པོ་མེད་པར་ མ་པ་འགའ་ཞིག་ ང་བ་དེ་ ར་ ི་རོལ་ ི་དོན་

མེད་པར་ཡང་དོན་ ་ ང་བ་ཅན་ ི་ ོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཇི་ ར་འདོད་མི་འདོད་ ི་དོན་འཛན་ཏེ་མི་འཛན་པར་ཐལ། ི་
རོལ་ ི་དོན་དངོས་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བདེན། །

དེ་འ ་ངས་ ང་མི་ཤེས་སོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེས་ནི་ཁོ་བོའ་འདོད་པ་ བ་པས་བདེན་ཏེ། ཞིབ་མོར་ད ད་པ་ན་ ི་རོལ་ ི་དོན་མ་ བ་པ་ལ་དོན་
རིག་པའི་ཚད་མ་དེ་འ ་བ་ཆོས་ ་ི གས་པ་ངས་ ང་འཇོག་མི་ཤེས་སོ། །
དེ་ ར་ན་ཐམས་ཅད་བག་ཆགས་ ་ི ས་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ།
དེའི་ ིར་བཅོམ་ ན་འདས་ ས
ི ་ ང་།
ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བག་ཆགས་ ་ི གཞི་ཅན། ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་བཞིན་ ན་ལས་ ང་།
ི་ལམ་མཐོང་ མས་གཅིག་ལ་ནི། །
་ཚགས་ ་ནི་ ང་བ་འདི། །
ཐོག་མེད་བག་ཆགས་དང་འ ེལ་བས། །
དབང་ ་ ས་པའི་སེམས་ཡིན་ནོ། །
འ ས་ ་ཡིན་ ིར་འ ས་ ་ ན། །
བག་ཆགས་དང་ནི་འ ེལ་པ་ཅན། །
་མཁན་ལ་སོགས་འ ས་ ་ཡང་། །
ི་ལམ་མཐོང་བའི་འ ས་ ་བཞིན། །(༣༣༡ན)
གཙ་བོ་དབང་ ག་སོགས་དང་ནི། །
གཞན་ཡང་བཏགས་པ་གང་ཡིན་པ། །
དེ་ནི་བག་ཆགས་འ ེལ་པ་ལས། །
ོངས་པའི་སེམས་ ས
ི ་གཡོ་བ་ཡིན། །

དེ་ནི་གཙ་བོ་ མས་ ་ི གཙ། །
དེ་བཞིན་དབང་ ག་ མས་ ས
ི ་ནི། །
དབང་ ག་འ ོ་ ན་ ེད་པོ་ ེ། །
ག་པའི་མཆོག་ནི་བག་ཆགས་ཡིན། །ཅེས་དང་།
དེ་ ར་གཙ་བོ་དབང་ ག་དང་། །
ེད་པོ་ ་བའི་ ་ ང་ནི། །
ར་འབབ་འ ག་ མས་ཚད་ཆེ་བ། །
བག་ཆགས་ ་མཚར་ གས་ཟད་འ ར། །
ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ ་ཆེར་ག ངས་སོ། །
འདིར་ཁ་ཅིག ། ་ནི་དོན་ཡང་ཡིན་པས་ན། །ཞེས་པའི་ག ང་འདིས་ ི་རོལ་ ི་དོན་དེ་ཉིད་དོན་ ང་གི་ཤེས་
པའི་ ར་བཤད་པས།

ི་རོལ་དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་འ ་ངས་ ང་མི་ཤེས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་

ི་ག ང་ མས་ ས
ི ་མདོ་ ེ་པའི་ངེས་པའི་དོན་ ི་ཚད་འ ས་གཞལ་ག མ་ ི་ མ་པར་བཞག་པ་བ ན་པར་
བཞེད་པ་མང་མོད་ །ི

དེ་དག་གིས་ནི་རང་ཉིད་མདོ་ ེ་པའི་ བ་པའི་མཐའ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ ར་ལེན་པ་

གཞན་ལ་ ོན་པ་དང་།

རིགས་པའི་དབང་ ག་དག་གིས་ ི་རོལ་ ི་དོན་གནས་ བས་ ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་

དགོངས་པའི་ཟབ་གནད་མ་མ ེན་པས་ནོངས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ ར། དོན་རིག་གང་ཡིན་སོ་སོར་རིག །ཅེས་པ་
ནས།

དེ་འ ་ངས་ ང་མི་ཤེས་སོ།

།ཞེས་པའི་བར་འདིར་ ི་རོལ་ ི་དོན་གཞལ་ ར་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ཐམས་ཅད་ནི་ ོག་པའི་ ང་ ལ་ལ་བ ོས་ནས་ཐ་ ད་ཙམ་ ་ཡོད་པར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ ར་མཛད་པ་ཡིན་
ི། ཡང་དག་པར་ན་ ི་དོན་མེད་པར་བཤད་པ་ཁོ་ནར་ ང་བའི་ ིར་དང་།
ལས་ ང་།

་ ན་(༣༣༡བ) ི་འ ེལ་པ་དག་

ི་རོལ་ ི་དོན་ནི་མངོན་ མ་དང་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མ་དག་གིས་མ་མཐོང་བར་བཤད་པའི་ ིར་

དང་། ཐ་ ད་ ་ཁས་ ངས་པའི་ ི་རོལ་ ི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཡང་དག་པར་ན་ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་པར་བཤད་
ང་བའི་ ིར་དང་།

་ནི་དོན་ཡང་ཡིན་པས་ན། །ཞེས་པར་ ི་དོན་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ཡིན་ན། དེ་མ་ཐག་ །

དོན་དངོས་མེད་པར་ ང་ཅན་དེ། །ཇི་ ར་དོན་འཛན་ཞེ་ན་བདེན། །ཞེས་པའི་ཐལ་འ ར་ལ་གཏན་ཚགས་མ་ བ་
པའི་ལན་མཛད་རིགས་པ་ལས། བདེན་ལན་མཛད་པ་ཡང་ ོབ་དཔོན་ལ་མི་འོས་པའི་ ིར་རོ། །
ཅི་ ེ་ཡང་། དོན་དངོས་མེད་པར་ ང་ཅན་དེ། །ཞེས་པ་འདི།

་ནི་དོན་ཡང་ཡིན་པས་ན། །ཞེས་པའི་ག ང་

ལས་འ ོས་པའི་ ོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། འི་འ ེལ་པ་ལས། དོན་ཡང་ ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་པའི་ཞེས་

་བའི་དབང་ ་ ས་ནས་དོན་ནི་གཞལ་ ་ཉིད་ ་འདོད་དོ། །དེ་ཡང་རང་མི་འདོད་མོད་ ི། གཞན་དགག་པར་
བཞེད་ནས་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་དེ་ ་ ར་ ར་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་བ ེད་པའི་ ེན་ ་ ར་པ་འགོག་པ་མ་
ཡིན་ན། གང་གིས་ན་དེ་ ར་ལན་ ་འ ར། འོན་ ང་འདི་ ་ ེ། ཇི་ ར་ མ་པ་འགའ་ཞིག་ ར། །ཞེས་ག ང་ ་
མ་ལ་འ ོས་པའི་ ོད་པར་བཤད་པའི་ ིར་དང་། ན་ལས་ ང་། ག ང་ ་མ་ལས་འ ོས་པར་བཤད་འ ག་པའི་
ིར་རོ། །འོན་ ང་ ་ནི་ཞེས་པ།

ས། གཞན་ ི་ཁས་ ངས་ གས་ ་བཀོད་ནས་གཞན་འགོག་པར་བཞེད་ལ།

ན་ ིས། དོན་ ང་གི་བག་ཆགས་ཉིད་ལ་བཞེད་པ་ནི་ ད་པར་རོ། །
འདིར་ ས་པ།
་ ར་ ེ་བའི་ད ས་གནས་པས། །
རང་འོད་འབད་ནས་(༣༣༢ན) ོས་མོད་ ང་། །
པད་དཀར་འདབ་བ འི་གེ་སར་ནི། །
ཉིན་ ེད་མིན་པ་ ་ཡིས་ ེ། །
ཞེས་ ་བ་ནི་བར་ བས་ ་ི ཚགས་ ་བཅད་པའོ། །
གཉིས་པ་བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ།

ི་དོན་གཞལ་ ར་ ས་ ང་

རང་རིག་པར་རིགས་པ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། ག ང་ མ་ཚད་མར་འཐད་པའི་ བ་ ེད་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ི་རོལ། ཞེས་ག ངས་ཏེ། ག ང་བ་དང་འཛན་པ་ཐ་དད་ ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ ོ་ངོར་ ི་རོལ་ ི་
དོན་ནི་གཞལ་ ར་ཡོད་ ང་རང་རིག་པ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ མ་པར་རིག་པ་ལས་མ་འདས་ ང་དོན་ ོགས་པར་ཐ་
ད་འཇོག་ཅིང་འ བ་པའི་ ིར།

འ ལ་ངོར་དོན་རིག་ ང་གནས་ ལ་ལ་རང་རིག་པ་དེ་ཉིད་འ ས་ ར་རིགས་

སོ། །
གལ་ཏེ།

ི་རོལ་ ི་དོན་གཞལ་ ར་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ ར་ན་རང་རིག་པ་འ ས་ ་ཡིན་ཅེ་ན། དོན།

ཞེས་ག ངས་ཏེ།

ི་རོལ་ ི་དོན་གཞལ་ ར་ ས་པ་དེ་ཡང་མ་བ གས་གཅིག་ ་ཉམས་དགའ་བ་ཉིད་ ་བཞག་

པ་ཉིད་ ་ི ི་རོལ་ ི་དོན་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཇི་ ་བ་བཞིན་གཞལ་ ར་ མ་པར་འཇོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་རང་གི་
ངོ་བོ་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ མ་པར་འཇོག་ན་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ མ་པ་གཅིག་ ་ ང་བར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། ། མ་པ་
གཅིག་ ་འདོད་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་པའི་ མ་པ་ནི་ ་མར་ མ་པར་རིགས་ཏེ། གང་གི་ ིར་དངོས་པོའ་རང་བཞིན་
གཅིག་ཉིད་ ེས་ ་གཅིག་གི་ཡིད་ ་འོང་ལ། ེས་ ་གཞན་ ི་ནི་ཡིད་ ་མི་འོང་བར་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས།
དང་པོ་ནི། འདོད་པ། ཞེས་ག ངས་ཏེ། དངོས་པོ་གཅིག་འདོད་པ་ ེ་ཡིད་ ་འོང་བ་དང་། (༣༣༢བ)མི་འདོད་
པ་ ེ་ཡིད་ ་མི་འོང་བར་ ང་བ་ནི་ ོག་པ་ལ་ཡིན་ །ི དབང་པོའ་ ོ་ལ་ནི་དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་ཡིད་ ་འོང་བ་དང་
མི་འོང་བར་ ང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ནི། མ་ཡིན། ཅེས་ག ངས་ཏེ། དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་མཛས་མི་མཛས་ཐ་དད་ ་ ང་བ་ནི་ ོག་
པ་ལ་ཡིན་ ི།

དབང་པོའ་ ོ་ལ་མི་ ང་བ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པ་དེ་ལ་ཡང་ ོན་རང་གི་

གནས་ཁང་དང་ ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ ་འོང་བའི་ མ་པར་མཐོང་ཡང་ ིས་འཆི་ ས་དང་ནད་ ་ི ེ་ ག་འགའ་
ཞིག་ལ་སོགས་པས་ཟིན་པའི་ཚ་ཡིད་ ་འོང་བའི་ མ་པ་མཐོང་བའི་མཚམས་ ོར་བ་མེད་པར་ཡིད་ ་མི་འོང་བའི་
མ་པར་མཐོང་བའི་ ིར་དང་། གཞན་ལ་ཡང་ཐ་དད་མེད་པའི་ག གས་དང་། ་དང་། ི་དང་། རོ་དང་། རེག་ ་
ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་ ིས་ ོག་ཆགས་ ་ི ེ་ ག་ མས་ ི་དབང་པོ་དང་མ ངས་པར་ ན་པ་ཉིད་ ས
ི ་བདེ་བ་
དང་མི་བདེ་བ་ཐ་དད་ ་བ ེད་པར་ ང་བའི་ ིར་རོ། །དེ་ ར་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། ཐ་ ད་ ་དོན་ ོགས་པ་ནི་ངེས་
པའི་དོན་ ་རང་རིག་པ་ཁོ་ནའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །
དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཉིད་ ོག་ཆགས་ ི་ ེ་ ག་གིས་ཁ་ཅིག་ལ་ ང་བ་དང་། ཁ་ཅིག་ལ་ ན་
པ་དང་། དེ་བཞིན་ ་ཁ་ཅིག་ལ་ ་ ན་པ། གཞན་དག་ལ་མི་ ན་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ལ་ ི་ཞིམ་པ། འགའ་ཞིག་ལ་མི་
ཞིམ་པ་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་རོ་མངར་བ། གཞན་དག་ལ་ཁ་བ་དང་། ཁ་ཅིག་ལ་རེག་ ་ ང་བ། གཞན་ ་ ོ་བ་ལ་
སོགས་པར་དབང་ཤེས་ལ་ ང་བ་ནི་ཐ་ ད་ཙམ་ ་མི་བ ་བར་མ ངས་པའི་ ིར། ཇི་ ིད་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་
མ་ ེས་པ་དེ་ ིད་ཐ་ ད་ཙམ་ ་མ་འ ལ་པར་མ ངས་ལ།

ཡང་དག་པར་ནི་དབང་ཤེས་ཐམས་(༣༣༣ན)ཅད་

འ ལ་པར་རིག་པར་ འོ། །
ག མ་པ་ག ང་ མ་ཚད་མར་འཐད་པའི་ བ་ ེད་བཤད་པ་ལ།

བ་ ེད་དངོས། དེས་ན་རང་རིག་པར་ བ་

པ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། འདིའི། ཞེས་པ་ ེ། ངེས་པའི་དོན་ ་རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་ ་ ར་ ང་འཇིག་ ེན་ ི་ཞེན་པའི་
ངོར་དོན་ ོགས་པ་འདིའི་ བ་པར་ ེད་པའི་ཚད་མ་ནི་ ལ་ ི་ མ་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ།

ལ་ ི་ མ་པ་ཇི་ ་བ་བཞིན་

་ མ་པ་ལས་མ་འདས་པར་རིག་པ་འདི་གསལ་བར་ ང་བའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར་ཤེས་པ་ མ་པ་དང་བཅས་པ་ལ་
འདོད་མི་འདོད་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ག ང་བའི་ མ་པ་འདི་ཐ་ ད་ཙམ་ ་དོན་ ི་ ལ་
ཅན་ ་འཇོག་པ་ན་དེ་ཉིད་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་དོན་གཞལ་ ར་ ས་པའི་ཚ་ག ང་ མ་ཚད་མ་དང་། དོན་རིག་པ་འ ས་ ་ཡིན་ན། དེའི་ཚ་རང་རིག་པ་
འ ས་ ར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དོན་གནས་པ་ནི། ཞེས་ག ངས་ཏེ། དོན་གཞལ་ ར་ ས་པ་དེའི་ཚ་ག ང་བའི་ མ་
པ་ཚད་མ་དང་། རང་རིག་པ་འ ས་ ་ཡིན་ ང་འ ས་ ་དེ་ལས་དོན་རིག་འ ས་ ར་བཞག་པ་འདི་ནི་འཇིག་ ེན་
ི་ གས་པ་དང་བ ན་ནས་དོན་རིག་པའི་ མ་གཞག་ ས་པ་ཡིན་པར་བ ་བར་ ་ ེ། འཇིག་ ེན་ ི་ ང་ ལ་
ལ་དོན་རིག་པར་གནས་པ་ནི་གནས་ ལ་ལ་རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ཉིད་ ་ི ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། དོན་གཞལ་ ར་ ས་པའི་ཚ་རང་རིག་པ་འ ས་ ་ཡིན་ན། ཚད་མ་དང་འ ས་ ་ ལ་ཐ་དད་པར་
འ ར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་ ་ི ིར། ཞེས་ག ངས་ཏེ། དོན་ ི་ མ་པ་དེ་ཉིད་ལ་འཇིག་ ེན་ ི་ཞེན་པའི་ངོར་དོན་ ་
བཞག་ ང་གནས་ ལ་ལ་རིག་པ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ ི་ ིར། ག ང་བའི་ མ་པ་ཚད་མ་དང་འ ས་(༣༣༣བ) ་རིག་
པ་དག་ ལ་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེས་ན་རང་རིག་པར་ བ་པ་ནི། རང་བཞིན། ཞེས་པ་ ེ། འཇིག་ ེན་ ི་ ང་ ལ་དང་མ ན་པར་
དོན་རིག་འ ས་ ར་བཞག་ ང་གནས་ ལ་ལ་རང་ཉིད་རིག་པ་འ ས་ ར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ།
མས་དོན་ ི་ མ་པ་ལ་དོན་ ི་རང་བཞིན་ ་སེམས་ཤིང་ཞེན་པ་ཡིན་ན་ནི།

འཇིག་ ེན་པ་

དོན་རིག་དེ་ཡང་རང་རིག་པ་དེའི་

བདག་ཉིད་ ་གནས་ ལ་ལ་ བ་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དགོད་པ། དེའི་ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་དང་། ཞེས་པ་ ེ། དོན་ ་བ་ན་རེ། ཆོས་ ་ི གས་པ་ཆོས་ཅན།

ི་རོལ་ ི་དོན་ནི་ ོས་ ོ་

བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དོན་ ང་གི་ ོའ་གཞལ་ ་ཉིད་ ་འདོད་རིགས་པར་ཐལ། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དེ་ ི་
དོན་དེ་དང་འ ་བའམ། དེ་ལས་གཞན་ཞིག་འ ་ནའང་ ང་། དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་ལ་དོན་ ི་ མ་པ་དེ་ ་ ར་ ང་
བའི་ མ་པ་གཏོད་ ེད་ ་ི ་ནི་དོན་ཡང་ཡིན་པས་ནའོ། །ཡང་ ་ནི་དབང་པོའ་ ་ཡིན་པ་བཞིན་ ་ཞེས་པའོ། །
གཏན་ཚགས་མ་ བ་ན། ཆོས་ ་ི གས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ ང་གི་ཤེས་པས་ཇི་ ར་ན་དོན་ག ང་དོན་ ་ ས་
ནས་འཛན་ཏེ་མི་འཛན་པར་ཐལ། ཇི་ ར་ མ་པ་གཏོད་ ེད་ ་ི ་ཤད་མེད་ ང་ ་ཤད་ ་ི མ་པ་ འགའ་ཞིག་ ང་
བ་ ར་ མ་པ་གཏོད་ ེད་ ་ི དོན་དངོས་ ་མེད་པར་ཡང་དོན་ ང་བ་ཅན་ ི་ ོ་དེ་ ེ་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེའི་ལན་ནི། བདེན། ཞེས་པ་ ེ། དོན་ ་བ་ཆོས་ཅན།

ོད་ ་ི ཐལ་བ་དེས་ཁོ་བོ་ཅག་གི་འདོད་པ་

བ་པས་བདེན་ཏེ། ཆོས་ ་ི གས་པ་ངས་ ང་ ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་པར་དེ་ཉིད་ག ང་དོན་ ་ ེད་པའི་དོན་ ང་གི་
ོ་དེ་འ ་བ་ཁས་(༣༣༤ན)ལེན་མི་ཤེས་པས་སོ། །ཞེས་པའི་ ོད་ལན་འདི་ ར་ན་གནས་པའི་ ོལ་བ་ཞིག་གིས་
ོབ་དཔོན་ལ་ ོད་པ་བཀོད་ནས་ལན་འདེབས་པར་ ོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ག ང་ལ། ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ། ་

ནི་དོན་ཡང་ཡིན་པས་ན་ཞེས་གཞན་ ི་ཁས་ ངས་ གས་ ་བཀོད་ནས་གཞན་འགོག་པར་བཞེད།

ན་ནི། དོན་

ང་གི་ ོའ་ ་ནི་དོན་ ི་བག་ཆགས་ཡིན་པས་ན། ཞེས་ག ངས་སོ། །
ག མ་པ་ཤིན་ ་གནས་ ལ་ལ་ གས་པའི་ཚད་འ ས་བཤད་པ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། དེ་ ེ་བ ན་
མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།
གང་ཚ་ མ་པ་དེ་གཞལ་ ། །
ཚད་མ་དང་དེའི་འ ས་ ་ནི། །
འཛན་ མ་རིག་པའོ་དེའི་ ིར། །
དེ་ག མ་ཐ་དད་ ་མ་ ས། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ཡང་འ ས་ འི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་པོར་འཇིག་ ེན་ ི་ཞེན་པ་དང་མ ན་པར་ ི་རོལ་གཞལ་ ་ལ་ག ང་བའི་
མ་པ་ཚད་མ་དང་དོན་རིག་པ་འ ས་ ར་བཞག་པ་དེ་ཉིད་ལ་འ ས་ འི་ ོག་པ་གཉིས་པར་རིགས་པས་ད ད་
པ་ ང་ཟད་ གས་པ་ལས་རང་རིག་པ་འ ས་ ར་ བ་པ་ན། གཞལ་ ་དེ་ཡང་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་ ང་བ་ཙམ་མ་
གཏོགས་ཡང་དག་པར་ན་ ི་རོལ་ ་ བ་པ་མེད་པར་ཤེས་ ས་ལ། གང་གི་ཚ།

ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་པ་དེའི་ཚ་

ག ང་བའི་ མ་པ་དེ་ཉིད་གཞལ་ ར་འཇོག་པ་ན་ཚད་མ་དང་ཚད་མ་དེའི་འ ས་ ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་ ་འཛན་པའི་
མ་པ་དང་རང་རིག་པ་གཉིས་འཇོག་པར་རིགས་པའོ། །གང་གི་ ིར། ག ང་བའི་ མ་པ་གཞལ་ ། འཛན་པའི་
མ་པ་ཚད་མ། རང་རིག་པ་འ ས་ ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར། གཞལ་ ་ཚད་མ་འ ས་ ་དེ་ག མ་(༣༣༤བ)ཐ་དད་
པ་ཉིད་ ་ མ་གཞག་མ་ ས་ཏེ།

མ་པ་ ་མར་རིག་པའི་ཤེས་པ་གཅིག་ཉིད་ལ་ཚད་འ ས་གཞལ་ག མ་ ་ཐ་

ད་ཉེ་བར་འདོགས་པའི་ ིར་ཏེ།

ཡང་དག་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ ་བ་དང་ ལ་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་པ་མདོའ་

དངོས་བ ན་ཡིན་ལ། མདོ་འདིའི་ ས་དོན་ ་ག ང་བའི་ མ་པའང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མ་རིག་པས་བ ད་པའི་ ོ་
འ ལ་པའི་ ང་བ་ཡིན་པའི་ ིར། ད ད་ན་རང་རིག་པའི་ ོང་ ར་མ་ བ་པས་གཞལ་ ར་མི་རིགས་ལ། དེའི་
ིར་ཤེས་པ་རང་གི་གསལ་རིག་གི་ཆ་གཞལ་ ར་ ེད་པའི་ཚད་འ ས་ཞིག་ ང་བ གས་སོ། །
གཉིས་པ་དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལ།

ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་

པར་ ེ་ ེ་བཤད། བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ིས་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ། ིའི་དོན་དང་། ཚག་གི་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལ།

ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་ན། འོ་ན་ཇི་ ར་གཞལ་ ་དང་ཚད་མ་དང་འ ས་ འི་ མ་པར་གནས་ཤེ་ན།

ག གས་སོགས་ ་ ང་བའི་ག ང་བའི་ མ་པ་གཞལ་ ། འཛན་པའི་ མ་པ་ཚད་མ། རང་རིག་འ ས་ ར་ ས་
པ་གཅིག་དང་།

ག ང་བའི་ མ་པ་དེ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པའི་མ་རིག་པས་བ ད་པ་ཅན་ ི་གཉིས་ ང་གི་ ོས་ ོ་

བཏགས་པའི་དབང་གིས་གནས་ ལ་ལ་མ་ བ་པའི་ ིར། ཡང་དག་པར་ན་གཞལ་ ་མ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚ་ག ང་
འཛན་གཉིས་ ལ་ ི་ཤེས་པ་གསལ་རིག་གི་ཆ་གཞལ་ ། འཛན་ མ་ཚད་མ། རང་རིག་འ ས་ ར་ ས་པ་འདི་
ཚད་འ ས་ ་ི མ་པར་བཞག་པ་མཐར་ ག་པར་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
འདི་ཡང་ད ་མ་(༣༣༥ན)ཆེན་པོ་གཞན་ ོང་ ་བ་ མས་ ས
ི ་ཇི་ ར་ ོ་འ ལ་པ་ལ་ ང་བ་དེ་ ར་ མ་པར་
བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་ ི། ཡང་དག་པར་ བ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཞལ་ ་དང་ཚད་མ་དང་འ ས་ ་ཐ་དད་པར་ཇི་
ར་ ང་བ་ལ་མ་ད ད་པར་ཚད་འ ས་གཞལ་ག མ་ ི་ མ་པར་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་ལ།
བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།
ཇི་ ད་ ་ཚད་མ་ ས་འ ིང་གཉིས་ཀ་ལས།
ོ་བདག་ མ་པར་ད ེར་མེད་ ང་། །
མཐོང་བ་ ིན་ཅི་ལོག་ མས་ །ི །
ག ང་དང་འཛན་པ་ ོང་བ་དག །
ཐ་དད་ ན་བཞིན་ ོག་པར་འ ར། །
དཔེར་ན་དབང་པོ་ གས་སོགས་ ས
ི །།
བ ད་པ་ མས་ལ་འཇིམ་ མ་སོགས། །
དེ་ཡི་ག གས་དང་ ལ་བ་ཡང་། །
མ་པ་གཞན་ ་ ང་བ་བཞིན། །
དེ་དག་མ་བ ད་མིག་ཅན་ ིས། །
དེ་ ར་མཐོང་བ་མེད་ ིར་རོ། །ཞེས་དང་།
ག ང་བ་འཛན་པ་རིག་པ་དག །
ཡོད་པ་མིན་ ང་གཞལ་ ་དང་། །
འཇལ་ ེད་འ ས་ ར་གནས་པ་འདི། །

དེ་ཡང་ ོག་པས་

ཇི་ ར་ ེས་ ་ ང་བཞིན་ ས། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
མདོ་ ེ་ ན་ལས་ ང་།
སེམས་ལས་གཞན་མེད་པར་ནི་ ོས་རིག་ནས། །
དེ་ནས་སེམས་ ང་མེད་པ་ཉིད་ ་མཐོང་། །
ོ་དང་ ན་པས་གཉིས་པོ་མེད་རིག་ནས། །
དེ་མི་ ན་པའི་ཆོས་ ་ི ད ིངས་ལ་གནས། །
ཞེས་སོགས་འ ང་བ་ ར།

ེ་བ ན་མདོ་དང་བཅས་པའི་མཐར་ ག་གི་དགོངས་པ་ནི།

ེ་བ ན་ མས་པ་ནས་

ཐོགས་མེད་ ་མཆེད་ལས་བ ད་པའི་ད ་མ་པར་གནས་ལ།
་ བ་ཡབ་ ས་ ་ི ད ་མའི་ག ང་ མས་དང་ཡང་མ ན་ཏེ།
འ ག་པར།
ག གས་ཡོད་ཉིད་ན་སེམས་མེད་མ་འཛན་ཅིག །
སེམས་ཡོད་ཉིད་ན་ག གས་(༣༣༥བ)མེད་མ་འཛན་ཅིག །
དེ་དག་ཤེས་རབ་ ལ་མདོར་སངས་ ས་ ས
ི །།
མ ངས་པར་ ངས་ཤིང་མངོན་པའི་ཆོས་ལས་ག ངས། །ཞེས་དང་།
དེ་ལས།
ཤེས་ ་མེད་ན་ཤེས་པ་བསལ་བ་ནི། །
བདེ་ ག་ཉིད་ཅེས་སངས་ ས་ མས་ ས
ི ་ག ངས། །
ཤེས་ ་མེད་ན་ཤེས་པ་བཀག་འ བ་པ། །
དང་པོར་ཤེས་ ་བཀག་པར་མཛད་པ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དེའི་ ིར།

ཡང་དག་པར་ན་ག ང་འཛན་གཉིས་ ི་ ེན་ ེད་པའི་ཤེས་པར་བཅས་པ་ ལ་བའི་ངོ་བོ་ ོང་པ་ཉིད་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་ི ད ིངས་ག ང་འཛན་བ ེན་པ་དང་ ེན་ཤེས་པ་གཉིས་ཀའི་ མ་པར་དག་ཅིང་འོད་གསལ་བ་དེ་

ལ་མེ་ལོང་ ་ འི་ཡེ་ཤེས་ ་ི ངོ་བོར་ བ་པས་ མ་པ་ཅིར་ཡང་འཆར་ ང་གི་སེམས་ཉིད་གང་ན་གང་མེད་པའི་
ག་མ་ཡོད་པ་དེ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
དེས་ན་རང་བཞིན་ ིས་འོད་གསལ་བའི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་འདི་ལ་གང་དང་གང་གི་ མ་པ་ཤར་ཡང་དེ་
དང་དེར་མ་ བ་ཅིང་། སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་བ་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་ ་མེད་དོ། །དཔེར་ན།

་མཚ་ཆེན་པོའ་ནང་

་རི་རབ་དང་ནགས་ཚལ་དང་གཟའ་དང་ ར་མ་ལ་སོགས་པ་ ་ཚགས་པའི་ མ་པ་ཤར་ཡང་དེ་དང་དེར་མ་ བ་
ཅིང་། ་མཚ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལས་གཞན་ ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །
སེམས་རང་བཞིན་ ིས་འོད་གསལ་བ་ནི་ག ང་འདི་དག་ལས་ག ངས་ཏེ།
སེམས་ ་ི རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ། །
ི་མ་ མས་ནི་ ོ་ ར་བ། །
ཞེས་གསལ་བར་འ ང་བ་དང་།
ད་ ་མ་ལས།
སེམས་ ་ི རང་བཞིན་འོད་གསལ་གང་ཡིན་པ། །
དེ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་འ ར་མེད་དེ། །(༣༣༦ན)ཞེས་དང་།
ཤེར་ ིན་ ི་མདོ་ལས།
སེམས་ལ་སེམས་མ་མཆིས་པ་ ེ། སེམས་ ་ི རང་བཞིན་ནི་འོད་གསལ་བའོ། །
ཞེས་པ་ མས་མ ན་ནོ། །
འདི་ནི་ ོ་ ེ་ཐེག་པ་ ་ན་མེད་པའི་གསང་བ་ལའང་འ ག་པར་ ེད་པའི་ ོ་ ེ།
ང་ བ་སེམས་འ ེལ་ལས།
སེམས་ཙམ་པོ་ལ་གནས་ནས་ནི། །
ལ་ཆེན་ མས་ ་ི དེ་ཡང་ ང་། །ཞེས་དང་།
ན་ ོབ་ལས་ནི་ཐ་དད་པར། །
དོན་དམ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །
ས་དང་མི་ ག་ཇི་བཞིན་ནོ། །ཞེས་དང་།

འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་དབང་ ག་གིས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་བར་ ེད་པ་ལས།
གང་ཤར་ཐམས་ཅད་དེ་ཡིན་ཏེ། །
དེ་ནི་གང་ འང་མ་ཤར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ར་ན།

ང་བ་ ན་ ོབ་ ་ི བདེན་པ་དང་། གནས་ ལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ ་མེད་པའི་ ལ་ནི་དེ་

འ འོ། །
དེ་ཡང་ ོང་གཞིའི་སེམས་ཉིད་རང་བཞིན་ ི་འོད་གསལ་བ་དེ་ལ་ག ང་འཛན་ ི་ ོས་པ་གཅོད་པའི་ ལ་ལ།
ག ང་བའི་ ོས་པ་གཅོད་པའི་ ལ་དང་། འཛན་པའི་ ོས་པ་གཅོད་པའི་ ལ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

་ཚགས་ ་ ང་བའི་ མ་པ་འདི་བདེན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ན་གཅིག་ ་ བ་བམ།

ོགས་དང་པོ་ ར་ན། ག གས་སོགས་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ མ་པ་ཆོས་ཅན།

་མ་ བ།

་ཚགས་ ་ ང་བ་མི་བདེན་

པར་ཐལ། གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། ་ཚགས་ ་བདེན་ན་གཅིག་ཡིན་པ་ཉམས་པའི་ ིར་དང་། ཡང་ན་ ་ཚགས་
པ་དེ་གཅིག་ ་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །
དེ་ ར་ན་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ མ་པ་ཆོས་ཅན། གཅིག་ ་མ་ བ་ ེ། གཅིག་ ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའི་
ིར།
ཇི་ ད་ །
དེ་ ར་མིན་ན་ ་ཚགས་ །ི །
ངོ་(༣༣༦བ)བོར་ ང་ཅན་དངོས་གཅིག་ལ། །
མ་པ་ཇི་ ར་བདེན་འ ར་ཏེ། །
གཅིག་པ་ཉིད་དེ་ཉམས་ ིར་རོ། །
གཞན་ལ་གཞན་ཉིད་ཉམས་ ིར་དང་། །
རང་བཞིན་མཐོང་མེད་ ིར་གཅིག་མིན། །
ཅེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
ོགས་གཉིས་པ་ ར་ན།

་ཚགས་ ་ ང་བའི་ མ་པ་ཆོས་ཅན།

མཐོང་བ་ཡིན་ ི། ོ་མ་འ ལ་པས་ ་མར་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར།

་མར་མ་ བ་ ེ།

ོ་འ ལ་པས་ ་མར་

ཇི་ ད་ །
ོ་དངོས་ཐ་དད་མེད་མཐོང་ ིར། །
ཐ་དད་མེད་པར་ངེས་པར་འ ར། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
གཉིས་པ་འཛན་པའི་ ོས་པ་གཅོད་ ལ་ཡང་དེའི་ གས་ལས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ལ་གཅིག་ནི་མེད་པས་ ང་། །
གཉིས་ཀའང་ཉམས་པར་འ ར་བ་ཡིན། །
ཅེས་པའི་རིགས་པས་ག ང་བ་མེད་ན་འཛན་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཕན་ ན་བ ོས་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ག ང་འཛན་གཉིས་ཀ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། བདེན་པའི་གཅིག་དང་ ་མ་གང་ ་ཡང་མེད་པའི་
ིར་རོ། །
ཇི་ ད་ །
གང་གིས་དངོས་པོ་ མ་ད ད་ན། །
དེ་ཉིད་ ་ནི་དེ་དངོས་མེད། །
གང་གི་ ིར་ན་དེ་དག་ལ། །
གཅིག་དང་ ་མའི་རང་བཞིན་མེད། །
ཅེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
དེ་ ར་ན། གོང་ ་ཇི་ ད་བཤད་པའི་ག ང་འཛན་གཉིས་ ི་ ོང་གཞིར་ ར་པའི་སེམས་ཉིད་འདི་ནི་ ོས་བཞག་
པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པས།

གཅིག་ ་ ལ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚགས་ མས་ ིས་ ང་མི་ ེད་ཅིང་གཞིག་པར་མི་

ས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར།

ོས་བཞག་པའི་ཆོས་ཤིག་ཡིན་ན་ནི་གཏན་ཚགས་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པས་

གཞིག་པར་ ས་པ་ཡིན་ ི། འདི་ ོས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པ། ཐོག་མ་མེད་པ། ར་མ་ཆད་པ། ོགས་ ་མ་ ང་བ།
(༣༣༧ན)དཔེར་ ་བ་ ན་ལས་འདས་པ། རང་བཞིན་ ི་ ན་ ིས་ བ་པར་གནས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ ིར། གང་
གིས་ ང་གཞིག་པར་མི་ ས་པས་འདི་ཉིད་ལ་སེམས་ ི་ ོ་ ེ་ཞེས་ ང་ ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ ིང་པོ་ཞེས་
ང་ ། ཆོས་ ་ི ད ིངས་ཞེས་ ང་ ། དེ་ལ་སོགས་པའི་མིང་གི་ མ་ ངས་ ་ཚགས་པར་ཐ་ ད་ ས་ ང་།

ངག་གིས་ ར་མེད་པ།

ོས་བསམ་ ་མེད་པ། མིང་གིས་བ ོད་པར་མི་ ས་པ། མ་ ེས་པ། མ་འགགས་པ།

ག ང་བ་དང་འཛན་པའི་ ི་མས་ནམ་ཡང་གོས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ ིན་དང་ ལ་བ་ ་ འི་ངོ་བོར་གནས་པ་སོ་
སོ་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ ་ི ོད་ ལ་ ་ ར་པའི་རང་བཞིན་ ི་ཤེས་རབ་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ིན་པའི་དོན་ད ་མ་
ཆེན་པོའ་ག ང་ གས་ མས་ནས་ག ངས་པའི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བ གས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་ཡིན་
ནོ། །
ཇི་ ད་ ་ ས་ ་གཅན་འཛན་ ིས་ མ་ལ་བ ོད་པ་ལས།
་བསམ་བ ོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ ིན། །
མ་ ེས་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད། །
སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ ོད་ ལ་བ། །
ས་ག མ་ ལ་བའི་ མ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་།
བ་པ་བ ེས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ག ག་གི་ནོར་ ་དཔལ་ས་ར་ཧ་པས་ ང་།
སེམས་ཉིད་ ལ་མའི་དོན་ནི་ ན་ ིས་ ོགས་དཀའ་ཞིང་། །
མཐའ་ཡིས་མ་གོས་ ི་མ་མེད་པའི་ ིང་པོ་ནི། །
རང་བཞིན་གདོད་ནས་གནས་པ་ ན་ ིས་ད ད་ ་མིན། །
གལ་ཏེ་ད ད་ན་ ག་ ལ་གཙས་པ་ཁོ་ནར་ཟད། །
ོ་ཡིས་བཞག་པའི་ཆོས་འདི་ཐམས་ཅད་རང་གིས་ ོང་། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་དོན་འདི་ཁོང་ ་མ་ ད་པའི་བོད་དག་ནི།

ོས་ཕར་ལ་ ོ་བཏགས་(༣༣༧བ)ནས་བཞག་པའི་གཞན་

སེལ་བའི་མིང་ཅན་མེད་པར་དགག་པ་ཞིག་ལ་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ ་ཞེན་པར་ ས་ནས་ ོང་པ་ཉིད་ ི་ག གས་
བ ན་ལ་ ོང་པ་ཉིད་ ་འ ལ་པ་དེ་ཉིད་ ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ཡབ་ ས་ ིས་བཞེད་པར་ ོམས་ནས་
འདིར་འ ང་བའི་ཟབ་མོའ་ ོང་པ་ཉིད་ནི་དེ་དང་མི་མ ན་པས་ན་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་བའི་ ོགས་ ་འདོར་བར་
ེད་དོ། །
དེ་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ་ ེ།

ོབ་དཔོན་ ་དབང་ ོ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ད ་མའི་ག ང་ གས་ཆེན་

པོ་འདི་ཉིད་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་བའི་ གས་ ་བ ལ་བ་ལ།

ོབ་དཔོན་ཆོས་ ་ི གས་པ་ གས་ ག་ནས།
ོ་ཡི་ ས་པ་ ང་བ་མེད་པ་དེ་དག་གིས་ ང་ཟབ་མོའ་དེ་ཉིད་ ོགས་མེད་ཅན། །
བ ོན་འ ས་ཤིན་ ་ ག་པར་ ར་པ་དེ་དག་གིས་ ང་མཆོག་གི་དེ་ཉིད་མཐོང་མེད་ ན། །
འ ོ་བ་ མས་ལ་མ ངས་པར་ལེགས་བཤད་ ར་འཛན་ ེད་པ་མི་ ེད་པ་ཅན་ཁོ་བོའ་ག ང་། །
་མཚ་ལ་ནི་ ་བོ་བཞིན་ ་རང་གི་ ས་ལ་ཐིམ་ཞིང་ བ་པ་ཉིད་ ་འ ར། །
ཞེས་ག ང་བར་མཛད་པའི་ ིར་དང་།
ཤེས་པ་ ་བའི་ གས་ལས་མ་འདས་ན།
ཅིང་བ ལ་ན།

འདིར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མཐར་ ག་གི་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་དེ་ མ་པར་
དེ་ཙམ་ནི་ ་དབང་ ོ་ལ་སོགས་པས་ ང་ ོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་

ཅིའི་ ིར་ཁོ་བོའ་ག ང་རང་གི་ ས་ལ་ཐིམ་པར་འ ར་ཞེས་རང་གི་ ོབ་མ་ མས་ ིས་འདིར་

བ ན་པའི་ཟབ་མོའ་དེ་ཉིད་མ་ ོགས་པར་ག ང་བར་མཛད། དེས་ན་ ོབ་དཔོན་ ི་ག ང་འདི་ནི་བ ན་བཅོས་ ི་
མཐར་ ག་གི་དགོངས་པ་ད ་མར་གནས་ ང་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་བའི་ གས་ ་འཆད་པ་ མས་ལ་ གས་མ་
རངས་པའི་ག ང་ ་གསལ་ལོ། །
ཡང་(༣༣༨ན)འདིར་འ ང་བའི་ཟབ་མོ་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི མ་པར་བཞག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ ོབ་དཔོན་
འཕགས་པ་ ་ བ་ ་ི ག ང་ གས་ མས་ ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཟབ་མོའ་དོན་ མས་དང་འགལ་ལོ་ མ་ ་བོད་
་ི ད ་མ་པ་ ིས་པའི་ ོ་ཅན་ མས་ ་ི བསམ་པ་ལས་འ ང་བར་འ ར་ཏེ། དེའི་ ིར་བ ོད་པར་ འོ། །འདི་ ར་
་བ་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའི་ད ་མའི་ག ང་ གས་ཆེན་པོ་ མས་ནས་བཤད་པ་ ར་ ོང་བཞིའི་ ེང་ ་ག ང་
བ་དང་འཛན་པའི་ ོས་པ་མཐའ་ཡས་པ་སེལ་ ལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་འདིར་འ ང་ལ། ཆོས་ ི་ད ིངས་ལ་བ ོད་
པ་ལ་སོགས་པར་ག ངས་པའི་ ོས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་གསལ་ ོང་ད ེར་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་དེ་ཡང་འདིར་ ་
ཆེར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་པའི་ ིར། འདི་གཉིས་ཇི་ ར་འགལ་བར་འ ར། གང་གི་ ིར། དེ་ ར་ཡིན་པ་
དེའི་ ིར།

ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ ་མཆེད་ནས་ཉེ་བར་བ ད་པའི་ད ་མ་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་ ོགས་ ི་

ང་པོ་དང་། ཆོས་ ་ི གས་པ་ མས་ ས
ི ་ ོང་པ་ཉིད་ ་གནས་པའི་སེམས་ཉིད་རང་བཞིན་ ིས་འོད་གསལ་བ་
གཙ་བོར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་རང་བཞིན་གསལ་བའི་རོལ་པ་ལས་ མ་པ་ཅི་དང་ཅིར་ ང་ཡང་དེ་དང་དེར་མ་ བ་
པར་ངོ་བོ་ ོང་པ་ཉིད་ ་ ོགས་པར་ ས་པ་ལ་དགོངས་ནས་གཙ་བོར་སེམས་ ོགས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
མཛད་ལ།
ོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ ་ བ་ནས་ཉེ་བར་བ ད་པའི་ད ་མ་པ་ཆེན་པོ་ མས་ ིས་ནི། སེམས་ཉིད་ མ་པ་ ་

ཚགས་ ་ ང་བ་འདི་ ང་བ་ ར་ ་མ་ བ་པར་གཙ་བོར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ག ང་བ་དང་འཛན་པས་ ོང་པ་དེ་
ཉིད་རང་བཞིན་ ིས་འོད་གསལ་བ་དེ་ཉིད་ ོགས་(༣༣༨བ) ས་པ་ལ་དགོངས་ནས་གཙ་བོར་ ོང་པའི་ ོགས་
ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །
འདི་ལ་གཞན་དག་གིས་བསམ་པ་དེ་ ར་ན་གསལ་ ོང་ད ེར་མེད་ ི་སེམས་ཉིད་ཅེས་བ ོད་པ་འདི་དངོས་
པོའམ། འོན་ཏེ་དངོས་པོར་མེད་པ་གང་ཡིན།
དང་པོ་ ར་ན།

ོང་ཉིད་དངོས་པོར་ ་བས་ད ་མ་པའི་ནང་ནས་བཞེངས་ལ། དངོས་པོར་མེད་ན་ཡང་རང་

བཞིན་ ིས་གསལ་བར་གནས་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།

ོའ་ ང་ ལ་ལ་ཞེན་པ་ ེད་ཅག་བདེན་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་འདོད་

པའི་ད ་མ་པ་ མས་ནི་དངོས་པོ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། ཡིན་པ་དང་། མ་ཡིན་པ་དང་། ཡོད་པ་དང་། མེད་
པ་དང་། ག་པ་དང་། མི་ ག་པ་དང་། ོང་པ་དང་། མི་ ོང་པ་དང་། ཞི་བ་དང་། མ་ཞི་བ་དང་། བདག་ཅེས་ ་བ་
དང་། བདག་མེད་ཅེས་ ་བ་དང་། གཅིག་དང་།

་མ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཕན་ ན་གཅིག་ལ་

གཅིག་བ ོས་ནས་ ོ་འ ལ་པས་བཀོད་པའི་ ང་བ་ཙམ་ ་ ་བ་ཡིན་ན། ཇི་ ར་ན་དེ་ ་ འི་ ན་ཀར་འ ར།
ཇི་ ད་ ་འཕགས་པ་ ས་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ་ ན་ལས་བ ས་ཞེས་ ་བའི་བ ན་བཅོས་ལས་ག ངས་པ་འདི་ ་
ེ།
ཡོད་མིན་མེད་མིན་ཡོད་མེད་མིན། །
གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་མིན་པའང་མིན། །
མཐའ་བཞི་ མ་པར་ ོལ་བའི་ལམ། །
དེ་ཉིད་ད ་མ་པ་ཡི་རིགས། །
ཞེས་ག ངས་ལ།
དེ་བཞིན་ ་ ན་རས་གཟིགས་ ས
ི ་ ང་།
མི་ ག་པ་མིན་ ག་པའང་མིན། །
གཅིག་མིན་ ་མའི་མཚན་ཉིད་མིན། །
དངོས་མིན་དངོས་པོ་མེད་པའང་མིན། །
འདི་ནི་ ེན་འ ེལ་ཆོས་ འོ། །
ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ད ་མའི་ག ང་ གས་ཐམས་ཅད་ནས་(༣༣༩ན)མ ན་པར་འ ང་བའི་ ིར་རོ། །

དེ་ ར་མ་ཡིན་ན་ ེད་ལ་ཡང་ ོན་ཏེ།

འདིར་ ེད་ཅག་ ོང་པ་ཉིད་ ་འདོད་པའི་མེད་པར་དགག་པ་དེ་ཡང་

དངོས་པོར་འཛན་ནམ། འོན་ཏེ་དངོས་མེད་ ་འཛན། དང་པོ་ ར་ན་ ོང་ཉིད་དངོས་པོར་འཛན་པའི་ད ་མ་པ་ངོ་
མཚར་བའི་གནས་ཡིན་ལ།
གཉིས་པ་ ར་ན་ཡང་འཛན་པའི་མཐར་ ང་བར་ཇི་ ར་མི་འ ར།
ཇི་ ད་ །
དངོས་པོར་འཛན་པ་ཉིད་ ང་གི། །
དངོས་མེད་འཛན་པ་དེ་ ར་མིན། །
ཅེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །
ཅི་ ེ། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་གང་ ་ཡང་མི་འཛན་ནོ་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཡང་མ ངས་ཏེ། དངོས་པོ་དང་དངོས་
མེད་གང་ ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །
དེ་བཞིན་ ་ ེད་ ་ི ོང་པ་ཉིད་དེ་ནི་ཡོད་མེད་དང་། ག་མི་ ག་དང་། གཅིག་དང་ ་མ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་
ང་བ་ཞིག་ ་ཁས་ལེན་ཅིང་ཞེན་པར་ ེད་ན། དེ་ལ་ཇི་ ར་ན་ད ་མ་པ་ཞེས་གདགས་པར་ །
ཇི་ ད་ ་ ་བ་ཤེས་རབ་ལས།
བཅོམ་ ན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །
མ ེན་པས་ཀ་ ་ཡ་ཎ་ཡི། །
གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡོད་པ་དང་། །
མེད་པ་གཉིས་ཀ་དགག་པར་མཛད། །ཅེས་དང་།
དཔལ་ས་ར་ཧ་པས་ ང་།
དངོས་པོར་འཛན་པ་ གས་དང་འ ་བར་བ ོད། །
དངོས་མེད་ ོག་པ་དེ་བས་ ན་འ ར་ཞེས། །
མར་མེ་འབར་དང་ཟད་པའི་དཔེ་ཡིས་ནི། །
ཞེས་ག ངས་པ་དང་ཡང་འགལ་བར་འ ར་རོ། །
དེ་ ར་ ང་དང་རིགས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་ ོ་ནས་ཤིང་ འི་ ོལ་འ ེད་གཉིས་ ི་མཐར་ ག་གི་ ་བའི་ཟབ་

གནད་དང་དགོངས་པ་གཅིག་ ་ཤེས་པར་ འོ། །
དེས་ན་བསིལ་བའི་ ོངས་འདིར་སངས་ ས་ ་ི བ ན་པ་འདེགས་པའི་(༣༣༩བ)ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་ ོག་ལོ་ ་
བས།

ོབ་དཔོན་ ་ བ་ཞབས་ ས
ི ་བཞེད་པའི་ཟབ་མོའ་དོན་ མས་རིགས་པའི་དབང་ ག་ མ་འ ེལ་མཛད་

པའི་ག ང་ལས་ ོགས་པ་ཡིན་ཅེས་ག ངས་པ་ནི་ག ང་ གས་ཆེན་པོ་འདིའི་ཟབ་མོའ་གནད་ མས་ གས་ ་
ོན་པའི་ག ང་ ་ ང་ངོ་། །
གཉིས་པ་ཚག་གི་དོན་ལ། གནས་ ལ་ལ་ གས་པ་ན་ཚད་འ ས་ ང་ཙམ་ ་ བ།

ང་ཙམ་མིན་ན་རིགས་

པ་དང་འགལ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་། དེས་ན་ ང་ ལ་ལ་འཛན་ མ་ཚད་མར་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ག ང་འཛན་རིག་ག མ་འ ལ་པའི་ ང་བར་དཔེས་བ བ། དེ་དོན་ལ་ ར་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ོ་བདག་ མ་པར་ད ར
ེ ་མེད་ ང་། །

མཐོང་བ་ ནི ་ཅི་ལོག་ མས་ ིས། །
ག ང་དང་འཛན་པ་ ོང་བ་དག །

ཐ་དད་ ན་བཞིན་ ོགས་པར་འ ར། །

དཔེར་ན་དབང་པོ་ གས་སོགས་ ིས། །
བ ད་པ་ མས་ལ་འཇིམ་ མ་སོགས། །
དེ་ཡི་ག གས་དང་ ལ་བ་ཡང་། །
མ་པ་གཞན་ ་ ང་བ་བཞིན། །

དེ་དག་མ་བ ད་མིག་ཅན་ ིས། །
དེ་ ར་མཐོང་བ་མེད་ ར
ི ་རོ། །
དཔེར་ན་ཐག་རིང་ ་ངམ་ན། །

ང་ ་ཆེན་པོར་ ང་བ་བཞིན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོའ་བདག་ཉིད་ལ་ཐ་དད་ ་ མ་པར་ད ེར་མེད་ ང་མཐོང་བ་ ིན་ཅི་ལོག་པའི་ ོ་འ ལ་པ་ མས་

ས
ི ་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་དང་ ོང་བ་དག་ཐ་དད་པ་མེད་ ང་ཐ་དད་ ན་པ་བཞིན་ ་ ོགས་པར་འ ར་ཏེ།
དཔེར་ན། དབང་པོ་ གས་དང་ ས་དང་ ལ་འ ོར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ ས་པ་ལ་སོགས་ ིས་བ ད་པའི་ ེ་བོ་
མས་ལ་འཇིམ་པའི་ མ་ ་དང་ ེ ་ཤིང་ ་ལ་སོགས་པ་ལ་ ་ ང་དང་ ལ་སོགས་དེའི་ག གས་དང་ ལ་བ་
ཡང་འཇིམ་ མ་སོགས་ ་ི (༣༤༠ན) མ་པ་ལས་གཞན་ ་ ་ ང་ལ་སོགས་པར་ ང་བ་བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།
འཇིམ་ མ་དེ་དག་ གས་སོགས་ ས
ི ་མ་བ ད་པའི་མིག་ཅན་ ིས་ ་ ང་དེ་ ར་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ།
དཔེར་ན།

།

ཐག་རིང་པོའ་ ་ངམ་ ི་ཐང་ན་གནས་པའི་ ས་ ང་ ་ཡང་ ོད་ ལ་ཡངས་པའི་ ེན་ ིས་ཆེན་པོར་

ང་བ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་དོན་ལ་ ར་བ་ནི།

ག ང་བ་འཛན་པ་རིག་པ་དག །

ཡོད་པ་མིན་ ང་གཞལ་ ་དང་། །

འཇལ་ དེ ་འ ས་ ར་གནས་པ་འདི། །
ཇི་ ར་ ེས་ ་ ང་བཞིན་ ས། །

ཞེས་ག ངས་ཏེ། མ་འ ལ་པའི་ངོར་འཇིམ་ མ་ ་ ང་ ་མེད་ ང་ གས་ ིས་བ ད་པ་ མས་ལ་ ་དང་ ང་པོ་
སོགས་ཐ་དད་ ་ ང་བ་བཞིན་ ་འདིར་ཡང་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་དང་རིག་པ་དག་ཐ་དད་པར་ཡོད་པ་མིན་ན་
ཡང་ག ང་བའི་ མ་པ་གཞལ་ ་དང་། འཛན་པའི་ མ་པ་འཇལ་ ེད་ ི་ཚད་མ། རང་རིག་པ་འ ས་ ར་གནས་
པའི་ མ་གཞག་འདི་གཉིས་ ང་གི་ ོ་འ ལ་པ་ལ་ཇི་ ར་ ེས་ ་ ང་བ་བཞིན་ ་ མ་གཞག་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །
ན་ལས།
ཡོད་པ་མིན་ ང་ཞེས་ ་བ་ནི་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་དང་རིག་པ་ མས་ཡོད་པ་ཉིད་དང་ ན་པའི་ ལ་
ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའོ། །ཡང་ན་ག ང་བ་ལ་སོགས་པ་ ན་མོང་བ་ལ་སོགས་པའི་འཛན་པ་ལ་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་པའོ། ། ག་མ་ནི་གཞན་དག་གིས་བཤད་པ་ཉིད་དོ། །དེའི་ ིར་དོན་དམ་པར་ ོང་བ་འབའ་ཞིག་
ཡིན་ ི། ག མ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་ ང་ཙམ་མིན་ན་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ལ། ག ང་བའི་ མ་པ་རིག་པས་ད ད་པ། དེས་ན་ག ང་འཛན་
གཉིས་ཀ་མ་ བ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། (༣༤༠བ)

དེ་ ར་མིན་ན་ ་ཚགས་ ི། །

ངོ་བོར་ ང་ཅན་དངོས་གཅིག་ལ། །
མ་པ་ཇི་ ར་བདེན་འ ར་ཏེ། །

གཅིག་པ་ཉིད་དེ་ཉམས་ ར
ི ་དང་། །

གཞན་ལ་གཞན་ཉིད་ཉམས་ ར
ི ་རོ། །

རང་བཞིན་མཐོང་མེད་ ར
ི ་གཅིག་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ག ང་འཛན་རིག་ག མ་ ང་ཙམ་ ་ཟད་པ་དེ་ ར་མིན་པར་ཡང་དག་པར་ བ་ན་ ་ཚགས་ ་

ང་བའི་ མ་པ་འདི་གཅིག་ ་བདེན་ནམ། འོན་ཏེ་ ་མར་བདེན། དང་པོ་ ར་ན་ ་ཚགས་ ི་ངོ་བོར་ ང་བ་ཅན་
ིས་ཤེས་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་ ང་བའི་ མ་པ་ཆོས་ཅན།

ཇི་ ར་ན་ ་ཚགས་ ་ ང་བ་ ར་བདེན་པར་

འ ར་ཏེ་མི་བདེན་པར་ཐལ། ་ཚགས་ ་ ང་བ་ ར་བདེན་ན་གཅིག་པ་ཉིད་ ་བདེན་པ་དེ་ཉམས་ནས་ ་ཚགས་
པར་ཐལ་བའི་ ིར་དང་། གཅིག་ ་བདེན་ན་གཞན་ ་ཚགས་ལ་གཞན་ ་ཚགས་ཉིད་ཡིན་པ་ཉམས་ནས་གཅིག་
་ཐལ་བའི་ ིར་རོ།

།དེ་ ་བས་ན་ ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ མ་པ་ནི་གཅིག་གི་རང་བཞིན་ ་ཚད་མས་མཐོང་བ་

མེད་པའི་ ིར་གཅིག་མིན་ནོ། །
ན་ལས།
གལ་ཏེ། གཅིག་ཡིན་ན་ཇི་ ར་ ་ཚགས་ ་ ང་། གལ་ཏེ། ་ཚགས་ ་ ང་ན་ནི་གཅིག་པ་ཉིད་
ཉམས་པར་འ ར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ོགས་གཉིས་པ་ ར་ ་མར་བདེན་ནོ་ཞེ་ན།

ོ་དངོས་ཐ་དད་མེད་མཐོང་ ར
ི །།

ཐ་དད་མེད་པར་ངེས་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ་ཚགས་ ་ ང་བའི་ མ་པ་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་པའི་ ་མ་མེད་པར་ངེས་པར་འ ར་ཏེ། ོ་མ་འ ལ་
པའི་དངོས་པོས་ཐ་དད་མེད་པར་མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །

ན་ལས།
རང་བཞིན་ཐ་མི་དད་པ་མཐོང་ན་ནི་ཁས་ལེན་པ་ལེགས་པ་ཉིད་དོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་དེས་ན་ག ང་འཛན་གཉིས་ཀ་མ་(༣༤༡ན) བ་པ་ནི།

གང་གིས་དངོས་པོ་ མ་ད ད་ན། །
དེ་ཉིད་ ་ན་དེ་དངོས་མེད། །
གང་གི་ ར
ི ་ན་དེ་དག་ལ། །

གཅིག་དང་ ་མའི་རང་བཞིན་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ག ང་བ་མེད་ན་འཛན་པ་ཡང་མི་འཐད་པས་གཅིག་ ་ ལ་ ི་རིགས་པ་གང་གིས་ག ང་བ་དང་

འཛན་པའི་དངོས་པོ་ མས་ལ་ད ད་པའི་ཚ་ན།

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་ན་ག ང་འཛན་གཉིས་པོ་དེ་དངོས་པོར་མེད་དེ།

གང་གི་ ིར་ན། ག ང་བ་དང་འཛན་པ་དེ་དག་ལ་གཅིག་དང་ ་མའི་རང་བཞིན་ ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་ག ང་བ་མེད་ན་འཛན་པ་ཡང་མི་འཐད་པས། ག ང་འཛན་གཉིས་ ལ་ ི་སེམས་རང་བཞིན་ ིས་འོད་
གསལ་བ་འདི་ ག་མར་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གནས་ བས་ ་ ིས་པ་ མས་ ག་པ་ ང་བའི་ ིར་འཛན་པའི་
མ་པ་ཞེས་པའམ་རང་རིག་པའི་མིང་དང་བ ་དང་ཐ་ ད་ཙམ་འདོགས་པར་མཛད་དོ། །ངེས་པའི་དོན་ ་ག ང་ ་
དང་འཛན་ ེད། རིག་ ་དང་རིག་ ེད།

ོང་ ་དང་ ོང་ ེད། བ ་ ་དང་ ་ ེད་གཉིས་ ་མེད་པའི་གདོད་མའི་

ཡེ་ཤེས་འདི་ཉིད་ནི་ ར་ཚད་མ་ བ་པའི་ལེ ར་བཤད་པའི་ལམ་བསམ་ ོར་གཉིས་ ིས་ ོ་ ར་ ི་ ི་མ་སེལ་
བའི་གཞིར་ཡང་འ ར་ལ། འ ས་ ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་ ོབ་པ་གཉིས་ ི་ བ་གཞི་ཡང་ཡིན་པས། འདི་ ོ་
ར་ ི་ ི་མ་དང་ ལ་བ་ན་དེའི་ ང་བའི་ཆ་མ་ ས་པ་ཡང་ ི་མ་དང་ ལ་བར་འ ར་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་
མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་མངོན་པར་ ོགས་པ་སངས་ ས་པ་ཞེས་པའི་ ་བོ་ཆེ་དེ་ཡང་དེ་ ས་འ ང་བ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ལ་དགོངས་ནས་ཇི་ ད་ །
འ ས་ ་དག་པ་ག གས་ལ་སོགས། །
དག་པ་ཉིད་དེ་གང་གི་ ིར། །
དེ་གཉིས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཅིང་། །

བཅད་ ་མེད་(༣༤༡བ)པས་དག་པར་བ ོད། །ཅེས་ག ངས་སོ། །
དེའི་ཚ་ ན་ལས་བ ས་ ་ི མཆོད་བ ོད་ ལ་ ་ ར་པའི་དོན་དམ་པའི་ཚད་མའི་ད ིལ་འཁོར་ ར་ཆད་པ་མེད་པ་
ལས་ཆོས་ ་ི ོ་ ་ཚགས་པའི་འོད་ཟེར་འ ོ་བ་ག ལ་ འི་ ལ་པ་དང་འཚམས་པར་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ ེ་
བ ན་མདོ་དང་བཅས་པའི་གཞི་ལམ་འ ས་ འི་ མ་པར་བཞག་པ་མདོར་བ ས་པ་ཞིག་བ ོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་
ན་ཆོས་ ་ི ་བ་མ་ནོར་བ་གལ་ཆེ་བས་ན་ མ་ད ོད་དང་ ན་པའི་མཁས་པ་ མས་ ིས་ལེགས་པར་ད ད་པ་
མཛད་ཅིག
ག མ་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི།

ཆོས་མ ན་པ་ཉིད་མཐོང་བ་ལས། །
དེ་བདག་མིན་ལ་དེ་བདག་ ། །

ཞེན་པས་འཇིག་ ེན་པ་དག་གིས། །
འ ལ་ ེ་འདི་ལ་དེ་མེད་དེ། །

འ ོ་བ་འདི་ལ་དེ་བདག་ཉིད། །

གཅིག་ ང་མཐོང་བ་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། ག ང་བ་དང་འཛན་པ་འདི་ལ་བདེན་པར་འ ལ་པ་དེ་མེད་དེ། དཔེར་ན། ར་ ་
བདེན་པ་ཚད་མས་ བ་ནས་ ིས་དེ་དང་ཆོས་མ ན་པའི་ ིག་ ་ཉིད་མཐོང་བ་ལས་ ་དེའི་བདག་ཉིད་མིན་པའི་
ིག་ ་དེའི་བདག་ཉིད་ ་ཞེན་པས་འཇིག་ ེན་པ་དག་གི་ངོར་ ིག་ ་ ར་འ ལ་པ་ ེ་བ་ཡིན་ལ། འ ོ་བ་དངོས་
པོ་འདི་ལ་ག ང་འཛན་བདེན་པ་དེའི་བདག་ཉིད་དང་ཆོས་མ ན་པ་གཅིག་ ང་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ནང་གི་བ ད་པ་ལས་ ང་གང་། །
དེ་ནི་ཉེས་པ་ལས་ ང་བས། །

རང་བཞིན་ ིས་ནི་ ནི ་ལོག་ ། །

ང་བ་ཅན་འདིའང་ཡོད་པ་ཡིན། །

ཆོས་མ ན་མཐོང་སོགས་ཅན་ཉིད་ལ། །

བ ོས་མེད་རབ་རིབ་ལ་སོགས་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

(༣༤༢ན)ག ང་འཛན་རང་བཞིན་ ིས་ བ་པར་ནི་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ང་བ་ཅན་འདིའང་ཆོས་ཅན།

བ ན་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་བདེན་པའི་ཆོས་མ ན་མཐོང་བ་སོགས་པ་ཅན་ཉིད་ལ་བ ོས་པ་མེད་དེ། ནང་གི་མ་རིག་
པས་བ ད་པ་ལས་ ང་བའི་འ ལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ ི་ཉེས་པ་ལས་རང་གི་ངང་གིས་
འ ང་བས་སོ། །དཔེར་ན། ཆོས་མ ན་མཐོང་བ་ལ་མ་བ ོས་པར་རབ་རིབ་ཅན་ ི་མིག་ཤེས་ ིས་ ་ཤད་ལ་
སོགས་པར་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །མཐོང་སོགས་ཞེས་པ་ནི་ ད་པར་ ་ ོ་འདོགས་པ་དང་དེར་ཞེན་པ་སོགས་ག ང་
ངོ་། །
བཞི་པ་ ང་ ལ་ཙམ་ ་འཛན་ མ་ཚད་མར་ བ་པ་ལ། དེ་ཚད་མར་འ ར་བའི་ ་མཚན་དཔེ་དང་བཅས་པ།
དེ་དོན་ལ་ ར་བ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

དེ་ལ་ ོ་ནི་ཡོངས་གཅོད་པ། །

འཛན་པའི་ མ་པར་འདོད་པ་དེ། །

དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ ར
ི ་བདག་རིག །
དེ་ ར
ི ་དེ་ཡི་ བ་ དེ ་ཡིན། །

དཔེར་ན་འདོད་ཆགས་སོགས་ ོང་བཞིན། །
རང་བདག་ ལ་ ་བཞག་པ་ན། །

གཞལ་ ་འཇལ་ དེ ་འ ས་གནས་པ། །
འདི་ནི་ ན་ལ་ ར་བར་ ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ཡང་དག་པར་ན་ག ང་འཛན་གཉིས་མེད་ན་འཛན་པའི་ མ་པ་རང་རིག་པའི་ བ་ ེད་ ་ཇི་ ར་

ང་ཞེ་ན། ཡང་དག་པར་ག ང་འཛན་གཉིས་མེད་ ང་ ོའ་ ང་ ལ་དེ་ལ་ཆོས་ཅན།

ོ་རང་ཉིད་ནི་ཡོངས་ ་

གཅོད་པར་ ེད་པའི་འཛན་པའི་ མ་པར་འདོད་པ་དེ་རང་རིག་དེའི་ བ་ ེད་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་གཅོད་

ཅིང་འཇལ་བར་ ེད་པའི་ ིར་ཏེ། དེའི་ཚ་ཤེས་པ་ ན་བདག་རིག་པར་འ བ་པ་(༣༤༢བ)དེའི་ ིར་ཏེ། དཔེར་ན།
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་བདེ་བ་ ོང་བའི་ཚ་ ོང་ ་བདེ་བ་དང་།

ོང་ ེད་ཚད་མ་དང་། དེའི་རིག་པ་དོན་ལ་

ཐ་དད་མེད་པ་བཞིན་ ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ང་རང་གི་ ལ་གསལ་རིག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ ལ་ ་བཞག་པ་ན་
ཤེས་པ་རང་ཉིད་ལ་གཞལ་ ་དང་། འཇལ་ ེད་དང་། འ ས་ འི་ཐ་ ད་ ར་ ང་ ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་
ཤེས་པའི་གསལ་རིག་གཞལ་ ར་བཞག་པ་ན་ཚད་འ ས་གཞལ་ག མ་དོན་ལ་གཅིག་པ་འདི་ནི་ཤེས་པ་ ན་ལ་
ར་བར་ ་བ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་ ་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་དོན་ལ་ ར་བ་ནི།

དེ་ལའང་ཉམས་ ོང་བདག་ཉིད་ ར
ི །།
དེ་དག་རང་བདག་ ོང་བར་ ང་། །
དེ་ ར་ ང་ཉིད་དེ་ཚད་བདག །

གཞལ་ ་རང་རིག་འ ས་ ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་དེ་ ར་ཡིན་མོད།

ོ་སེར་སོགས་ལ་ནི་ ོང་ ་ ོང་ ེད་ཐ་དད་དོ་

ཞེ་ན། འདི་ལ་དཔེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ ོང་བ་དེ་ལའང་ཞེས་ ་དབང་ ོས་ག ངས་ལ།

ན་ ིས་དོན་ལ་

ར་ནས་ ོ་སོགས་ ོང་བ་དེ་ལའང་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་ ོང་བར་ ེད་ ང་ཉིད་དེ་ཚད་མ། བདག་ཉིད་གཞལ་
། རང་རིག་འ ས་ ་ཡིན་ཏེ། རང་གིས་ཉམས་ ་ ོང་ ་དེ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ན། དེ་དག་ཉམས་
་ ོང་བ་ན་རང་གི་བདག་ཉིད་ཉམས་ ་ ོང་བར་ཐ་ ད་ ར་ ང་བ་དེ་ ར་ནའོ། །ཞེས་ག ངས།
ག མ་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། འདིར་འཛན་པའི་ མ་པ་ ེད་པ་པོ་ཚད་མ་ཡིན་ན།
དཔོན་ ོགས་ ་ི ང་པོས།

ོབ་

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རང་རིག་པ་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་(༣༤༣ན)ཞེས་ ་བའི་ཆ་ལ་

ཚད་མར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

བདག་ལ་འཛན་པའི་ མ་པ་ཞེས། །

ཡོངས་ ་གཅིག་པའི་བདག་ཉིད་དེ། །
ང་ཉིད་ཅེས་ ་ཚད་མ་དང་། །

རང་རིག་ཅེས་ནི་རབ་ ་བཤད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་འགལ་བ་ནི་མེད་དེ། བདག་ལ་འཛན་པའི་ མ་པ་ཞེས་ ་བའི་མིང་ཅན་ ེད་པ་པོར་ ས་ན།
ོ་རང་ཉིད་ཡོངས་ ་གཅོད་པའི་བདག་ཉིད་དེ་ལ་རང་གི་ ོང་ ེད་ ་ ང་བ་ཉིད་ཅེས་ ་བ་ཚད་མ་དང་། རང་རིག་
པ་ཞེས་ནི་རབ་ ་བཤད་པའི་ ིར།

དེས་ན་ ོབ་དཔོན་ ིས་ ེད་པའི་ཆ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལ་རང་རིག་ཅེས་

ག ངས་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ།

ོད་ལན་ ི་ ོ་ནས་མདོར་

བ ན། དེ་ཉིད་དཔེའི་ ོ་ནས་ ས་པར་བཤད། དེ་ ང་བ་ ར་ བ་ན་རིགས་པ་དང་འགལ། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་
བ1འོ། །
ས་བཅད་འདིའི་ག ང་འ ེལ་བཅད་མཚམས་གསལ་པོར་མི་ ང་བས་ད ད་པར་ །
དང་པོ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།

ི་རོལ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། འ ས་ འི་ ོགས་པ་གཉིས་པར་ ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་ཅེས་

ག ངས་པ་དེ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། འོ་ན་ཇི་ ར་ན་ཚད་མ་དང་། གཞལ་ ་དང་། འ ས་ འི་ མ་པར་བཞག་པ་
གནས་ཏེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་པའི་ ིར་ནའོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་བཤད་པ་ལ། བཤད་ཟིན་ ི་ལན། དངོས་ལན་གདབ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། འདི་ལ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ།
ོད་པ་འདི་ལ་ལན་བཏབ་ཟིན་ཏེ།

ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་ན་ཚད་འ ས་གཞལ་ག མ་མི་འཐད་པའི་

ཚད་འ ས་ ་ི མ་པར་བཞག་པ་འདི་ནི་ ོ་འ ལ་པ་ལ་ཇི་ ར་ ང་བ་བཞིན་

(༣༤༣བ)ཡིན་ ི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཇི་ ་བ་བཞིན་ ་ནི་མ་ཡིན་ཅེས། ཇི་ ར་འ ལ་པས་མཐོང་ ར་པ། །ཞེས་ ་བ་
ལ་སོགས་པར་ ར་བཤད་ཟིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དངོས་ལན་གདབ་པ་ནི། ལ་ ི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། འདི་ ར་ ལ་ ་ འི་ག ང་བའི་ མ་པ་
འགའ་ཞིག་གཞལ་ ་དང་། ནང་ ་ཡོངས་ ་གཅོད་པའི་འཛན་པའི་ མ་པ་ནི་ཚད་མ། རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་ ་
ེ་བ་འ ས་ ར་ བ་པ་ན་འཛན་པའི་ མ་པས་རང་རིག་པ་མཚན་པར་འ ར་རོ། །དེ་ ར་མཚན་པ་དེ་ལ་ཚད་མ་
དང་། གཞལ་ ་དང་། འ ས་ འི་ མ་པར་བཞག་པ་འདི་ནི་ ོ་འ ལ་པ་ལ་ཇི་ ར་མཚན་པར་ ང་བ་ཁོ་ན་ ར་
བཞག་པ་ཡིན་ ི། དོན་དམ་པར་ནི་མཚན་ ་མཚན་ ེད་དང་ ལ་བ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་དཔེའི་ ོ་ནས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། དཔེའི་རིགས་པས་བ བ། དེས་ན་ག ང་འཛན་རིག་

ག མ་ ང་ཙམ་ ་ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ོ་བདག ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ག ང་འཛན་རིག་ག མ་ ོ་ ་མའི་བདག་ཉིད་ ་ མ་པར་ད ེ་
བར་ ར་མེད་ ང་མཐོང་བ་ ིན་ཅི་ལོག་པའི་ ོ་ མས་ ས
ི ་ག ང་བ་འཛན་པ་རིག་པ་ མས་ཐ་དད་པ་དང་བཅས་
པ་བཞིན་ ་ ོགས་པར་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན། དབང་པོ་ གས་དང་ ན་སོགས་ ས
ི ་བ ད་པ་ མས་ལ་འཇིམ་པའི་
མ་ ་ལ་སོགས་པ་ ལ་དེའི་ག གས་དང་ ལ་ནའང་འཇིམ་ མ་ལས་ མ་པ་གཞན་ ལ་ ་ ང་བ་ ེ་བ་བཞིན་
་འདིར་ཡང་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། གལ་ཏེ།
བ ར་བས་དེ་དང་དེར་ བ་བོ་ཞེ་ན།
མས་ ས
ི ་ནི་མཐོང་དགོས་པ་ལས།

གས་དང་ ན་སོགས་ ི་ ས་པས་འཇིམ་ མ་ ལ་ལ་སོགས་པར་

མ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ ལ་ལ་སོགས་པར་(༣༤༤ན) བ་ན་མིག་མ་བ ད་པ་

འཇིམ་ མ་དེ་དག་མིག་བ ད་པ་ མས་ ས
ི ་མཐོང་བ་དེ་ ར་ ་མ་མཐོང་

བའི་ ིར། དཔེར་ན། ཐག་རིང་པོའ་ ་ངམ་ ི་ཐང་ན་ ི་བ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ ང་ ་ཡང་ ོད་ ལ་ཡངས་
པའི་ ེན་ ིས་ཆེན་པོར་ ང་བ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེས་ན་ག ང་འཛན་རིག་ག མ་ ང་ཙམ་ ་ བ་པ་ནི། ག ང་བ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། དེའི་
ིར་ག ང་བ་འཛན་པ་རིག་པ་ མས་དངོས་པོ་ཐ་དད་ ་ཡོད་པ་མིན་ ང་།

གཞལ་ ་དང་།

འཇལ་ ེད་དང་།

འ ས་ ར་གནས་པ་འདི་ནི་ ོ་འ ལ་པའི་དོན་ཇི་ ར་ ང་བ་བཞིན་ ་ མ་གཞག་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ ང་བ་ ར་ བ་ན་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ལ།

ོགས་ཆོས་བ བ།

གས་དགོད། དེ་ལ་ ོད་པ་

ང་བའོ། །
དང་པོ་ལ། གཅིག་ ལ་ ་བ བ། ་མ་དང་ ལ་བར་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན་ ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ག ང་འཛན་རིག་ག མ་ ང་ཙམ་ལས་གཞན་ ་བདེན་ན།
གཅིག་ ་བདེན་ནམ་ ་མར་བདེན་ ང་།

དང་པོ་ ར་ན་དངོས་པོ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ལ་རང་བཞིན་ ་མར་ ང་བའི་

མ་པ་འདི་ཇི་ ར་ན་ ང་བ་ ར་བདེན་པར་འ ར་ཏེ།

ང་ཙམ་མིན་པར་གཅིག་ ་བདེན་པའི་ ིར་དང་། རང་

བཞིན་ ་མར་ ང་བ་ ར་བདེན་ན་གཅིག་པ་ཉིད་ ་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་དེ་ཉམས་པའི་ ར
ི ་དང་། གཅིག་ཡིན་
ན་གཞན་ག ང་འཛན་རིག་ག མ་ ི་དོན་འདི་གཞན་ཐ་དད་པ་ཉིད་ ་བདེན་པ་ཉམས་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ག ང་
འཛན་རིག་ག མ་ཆོས་ཅན། གཅིག་ ་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་(༣༤༤བ)པོ་གཅིག་ ་བདེན་པར་ཚད་མས་
མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ་མ་དང་ ལ་བར་བ བ་པ་ནི། ོ་དངོས། ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ག ང་འཛན་རིག་ག མ་ཆོས་
ཅན། དངོས་པོ་ཐ་དད་ ་མེད་པར་ངེས་པར་འ ར་ཏེ། ོ་ཚད་མས་དངོས་པོ་ཐ་དད་ ་མེད་པར་མཐོང་བས་སོ། །

གཉིས་པ་ གས་དགོས་པ་ནི། གང་གིས། ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། རིགས་པ་གང་གིས་ག ང་འཛན་རིག་
ག མ་ ི་དངོས་པོ་ མ་པར་ད ད་པ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་ནི་དེ་དངོས་པོར་ བ་པ་མེད་དེ། གང་གི་ ིར་ན་ག མ་པོ་
དེ་དག་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ་གཅིག་དང་ ་མའི་རང་བཞིན་གང་ ་ཡང་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ཆོས་མ ན་མེད་པས་འ ལ་པར་མི་འཐད་པའི་ ོད་པ་ ང་། ཚད་འ ས་
ང་ཙམ་ ་ཡང་མི་ ང་བའི་ ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། ཆོས་མ ན། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ག ང་འཛན་རིག་ག མ་འ ལ་ངོར་བཞག་པ་འདིར་ནི་
བདེན་པར་འ ལ་པ་དེ་མེད་དེ། བདེན་ ན་ཕན་ ན་ཆོས་མ ན་པ་མཐོང་བ་ལས་བདེན་པ་དེའི་བདག་ཉིད་མིན་པ་
ལ་དེའི་བདག་ཉིད་ ་ཞེན་པ་ཡིས་ནི་འཇིག་ ེན་ན་འ ལ་པ་ ་ེ བ་མཐོང་ལ།

ག ང་འཛན་རིག་ག མ་ ི་འ ོ་བ་

འདི་ལ་བདེན་པ་དེའི་བདག་ཉིད་དང་ཆོས་མ ན་པ་གཅིག་ ང་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།

ག ང་

འཛན་རིག་ག མ་བདེན་པར་འ ལ་པ་འདི་བདེན་ ན་ཆོས་མ ན་པ་ལ་སོགས་པ་ཅན་ཉིད་ལ་བ ོས་པ་མེད་དེ།
དེ་བདེན་པར་འ ལ་པ་དེ་ཡང་ཡོད་ན་ནང་གི་མ་རིག་པས་བ ད་པ་ལས་ ང་བ་གང་ཡིན་པའི་བག་ཆགས་ ་ི ཉེས་
པས་བ ེད་པའི་དབང་གིས་རང་བཞིན་ ས
ི ་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ང་བར་འ ར་(༣༤༥ན)བའི་ ིར་རོ།

།དཔེར་ན།

རབ་རིབ་ཅན་ལ་ ་ཤད་ལ་སོགས་པར་ ང་བ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཚད་འ ས་ ང་ཙམ་ ་ཡང་མི་ ང་བའི་ ོད་པ་ ང་བ་ནི། འདི་ མ་པར་རིག །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་
ེ།

འཛན་པའི་ མ་པ་ཚད་མར་འཇོག་པ་ལ་སོགས་པའི་ མ་པར་བཞག་པ་འདི་ཇི་ ར་ ང་བ་བཞིན་ ་འཇོག་

རིགས་པར་འ ར་ཏེ། མི་འཐད་པར་ཐལ།

ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་པར་ཚད་མ་འདི་ མ་པ་རིག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར་

ནའོ། །དེ་ཉིད་ ་ི ིར་ཇི་ ར་ན་ཚད་འ ས་ ང་བ་ཙམ་ ་ཡང་འ བ་པར་འ ར་ཞེ་ན། འདི་ལ། ཞེས་པ་ལ་
སོགས་པ་ ེ། བ ད་པ་འདི་ལ་ཡང་དག་པར་ན་ག ང་བ་དང་འཛན་པའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་དང་མི་ ན་པའི་ ིར་
ཞེས། རིག་ ་རིག་ ེད་ མ་པ་མེད། །ཅེས་ ་བ་ལ་སོགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏེ། དེ་ ར་ན་ ས་པ་དང་། འ ིང་
དང་། མདོར་བ ས་པ་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ཚད་མ་མདོའ་ཚད་འ ས་ ི་ མ་པར་བཞག་པ་མ་ ས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་
ཟིན་ཏོ། །
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ངེས་པར་ ེད་པའི་ བ་ ེད་བཤད་པ་ལ།
གཉིས་དང་རང་རིག་བ བ།

ས་ ིས་ ན་པའི་ གས་ལས།

ལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའི་ གས་ལས་ ལ་
ལ་གཉིས་དང་རང་རིག་བ བ། ཤེས་པ་གཞན་

ིས་ ོང་ན་ ག་མེད་ ་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་དགོད། དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི།
ལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའི། །
ད ེ་བས་ ོ་ནི་ ལ་གཉིས་ཉིད། །
ཅེས་ ་བ་ག ངས་སོ། །
ལ་ག གས་ ་ལ་སོགས་པ་དང་ ེས་ ་མ ན་པའི་ མ་པ་ཤེས་པ་དང་།

ཤེས་པ་དེའི་ཡང་ མ་པ་ཤེས་པའི་

ད ེ་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་(༣༤༥བ) གས་ལས་ ོའ་ མ་པའི་ ལ་གཉིས་ཉིད་ ་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ཡང་།
དེ་བདག་ཉིད་ ས
ི ་ ོང་བ་ལ། །
བ ད་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་པ་ ར། འཛན་པའི་ མ་པ་ནི་ ོང་བས་ བ་པས་ ོད་པ་མེད་ལ། བ་མཐའ་ལ་མ་ གས་པའི་ ིས་
པ་སོ་སོའ་ ེ་བོ་ མས་དང་།

ེ་ ག་ ་ ་བ་ མས་ག ང་བའི་ མ་པ་ཉིད་ལ་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་མངོན་པར་ཞེན་

པར་ ེད་པས། དེ་དག་གི་ངོར་ཤེས་པ་ལ་ག གས་ ་ ང་བ་འདི་ག གས་ ི་ མ་པ་ཡིན་ ི།

ི་རོལ་ ི་དོན་

མིན་པར་ བ་པ་ན། ཤེས་པས་རང་རིག་པར་ བ་པ་ལ་དགོངས་ནས་འདིར་ག ང་བའི་ མ་པ་གཙ་བོར་བ བ་པ་
ཡིན་ནོ། །དེ་ བ་པ་ན་ཁ་ ིར་མངོན་པར་ ོགས་པའི་ག ང་ མ་དང་། ནང་ ་མངོན་པར་ ོགས་པའི་འཛན་ མ་
ི་ ལ་གཉིས་ ་འ བ་ལ། དེ་ བ་པ་ན་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་པ་འབད་པས་མེད་པར་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལ།

ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་

ས་པར་བཤད། བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ིས་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ་ི བ་ ེད་དགོད། མ་མེད་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ལ།

ི་དོན་ཁས་ ངས་ནས་ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ་བ བ།

ི་དོན་བཀག་ནས་ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ་

བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ག ང་དོན་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ་བ བ། ག ང་དོན་མེད་པའི་ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ་
བ བ། དོན་ ི་ ོ་ནས་དོན་ ོང་ ལ་གཉིས་ ་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ་ མས་ལས་ནི་ ང་བ་ཡི། །

མ་པར་ཤེས་པ་(༣༤༦ན)ཐམས་ཅད་དག །

དེ་ལས་གཞན་ ་ཡིན་ན་ཡང་། །

མ་འགས་ ལ་ ི་ མ་པར་འ ར། །

དཔེར་ན་ཟས་དང་ ས་ལ་སོགས། །
་ ེ་བ་ཡི་ ་ཡིན་ ང་། །

དེ་ནི་ཕ་མ་གཅིག་གི་ག གས། །

འཛན་འ ར་གཞན་འགའ་མ་ཡིན་བཞིན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ག གས་ ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ མས་ལས་ནི་ ང་བའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དག་ཆོས་

ཅན། ག གས་ལ་སོགས་པ་དེ་ལས་གཞན་དབང་པོ་ཡིད་ ེད་ ་མ་ ་ཡིན་ན་ཡང་ ལ་ག གས་སོགས་ ི་ མ་
པ་ ང་བར་འ ར་ཏེ། དངོས་པོའ་ཆོས་ཉིད་ ་ི མ་པ་འགས་དེར་འ ར་བའི་ ིར། དཔེར་ན། ཟས་དང་ ས་ལ་
སོགས་པ་ ་ ེ་བའི་ ་ཡིན་ན་ཡང་ ་དེ་ནི་ཕ་མ་གང་ཡང་ ང་བ་གཅིག་གི་ག གས་ ི་ མ་པ་འཛན་པར་འ ར་
ི། གཞན་ཟས་ ས་སོགས་འགའི་ མ་པ་འཛན་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །
གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ལས་གཞན་དང་ ལ་དག་ནི། །
དེ་ ་ཉིད་ ་མ ངས་ན་ཡང་། །

དེ་ཆས་ ལ་ཉིད་ཡིན་འདོད་དེ། །
དེ་མེད་པར་ནི་དེར་མི་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ག གས་ལ་སོགས་པ་དེ་ལས་གཞན་པའི་མིག་སོགས་དང་། ལ་ག གས་སོགས་དག་ནི་དོན་ ང་
གི་ཤེས་པ་དེའི་ ་ཉིད་ ་མ ངས་ན་ཡང་ག གས་སོགས་ ི་ མ་པ་དེ་ ང་བའི་ཆ་ནས་ག གས་སོགས་ ལ་
ཉིད་ཡིན་པར་འདོད་དེ། ག གས་སོགས་ ་ི མ་པ་ ང་བ་དེ་མེད་པར་ནི་ག གས་སོགས་དོན་ ང་གི་ཤེས་པའི་

ལ་དེར་མི་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན། དབང་པོ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ ན་ ིའ།ོ །
གཉིས་པ་དོན་མེད་པའི་ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ་བ བ་པ་ལ། ན་པའི་ཤེས་པ་ མ་ ན་ ་བ བ། དེ་ལ་ ང་བ་
རིགས་ཡིན་(༣༤༦བ)པ་དགག །རང་བཞིན་ ང་བ་དགག །ཤེས་པ་དེ་ག ང་དོན་རང་རིག་ལས་ ེ་བ་དགག །
མ་པ་དེ་ ོ་ལས་ཐ་དད་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དོན་དང་ ན་པའི་སེམས་ལ་ནི། །

དོན་ མ་མེད་པར་དོགས་ན་ཡང་། །
འདས་པའི་དོན་ནི་འཛན་པ་ལ། །

ལ་གཉིས་རང་རིག་ བ་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ག ང་དོན་དང་ ན་པའི་སེམས་དབང་ཤེས་དེ་ལ་ནི་ག ང་དོན་ ི་ མ་པ་ ང་བ་མེད་དེ། དེ་ལ་ ང་
བ་དོན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར་ མ་ ་དོགས་ན་ཡང་། འདས་པའི་དོན་ནི་འཛན་པའི་ ན་པ་ལ་ མ་པ་ ང་བའི་ གས་
ས
ི ་ ོ་ ལ་གཉིས་པ་དང་རང་རིག་པར་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་དོན་ ི་ མ་པར་ ང་བ་ཡིན་ ི། དོན་ནི་ ར་
འདས་ཟིན་པའི་ ིར་དང་། རང་རིག་པར་ཡང་ བ་ ེ། རང་ཉིད་དོན་ ི་ མ་པར་ ེས་པ་ ོང་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ང་བ་རིགས་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ། འདས་པའི་དོན་ལ་ ོག་པ་ན་ ལ་དེ་འདས་ ང་
དེའི་རིགས་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ཉིད་ ང་བའི་ ིར་ མ་པ་ ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ོ་སོགས་ཐ་དད་ཅན་ ང་ ར
ི །།

དེ་ ན་མིན་རིགས་དོན་མ་ཡིན། །

རིགས་དེའང་མི་ ག་མི་འ ར་ཞིང་། །
ག་ནའང་ཇི་ ར་ ེད་ དེ ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འདས་པའི་ ོ་སོགས་ ན་པའི་ ོག་པ་ཆོས་ཅན། རིགས་དེ་ག ང་དོན་ ་ ན་པ་མིན་ཏེ། ོ་སོགས་
ཐ་དད་པ་ཅན་ ་ ང་བའི་ ིར་དང་།

ིར་ཡང་རིགས་ག ང་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་དེའང་མི་ ག་ན་རིགས་ ་མི་

འ ར་ཞིང་། ག་ནའང་ཇི་ ར་ན་འདས་པའི་དོན་ ན་པའི་ ོག་པ་ ེད་ ེད་ཡིན་ཏེ་མི་འཐད་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། ན་ཤེས་ལ་ ང་བ་ མ་པ་མིན་(༣༤༧ན) ི། མིང་མཚན་ ན་པ་མིན་པའི་འ ་ ེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

མིང་སོགས་ ར་ནི་བཀག་ཟིན་ཏོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ།
ོག་པས་རང་མཚན་འཛན་པ་ནི། །
མིང་སོགས་འཛན་ན་འཆད་པོ་དང་། །
ཞེས་པར་ ར་ནི་བཀག་ཟིན་ཏོ། །
ག མ་པ་རང་མཚན་ ང་བ་དགག་པ་ནི།

ལ་འདི་དོན་ ན་མ་ཡིན་ཏེ། །

འདོད་པ་ཙམ་དང་ ེས་འ ེལ་ ར
ི །།
དོན་ ི་ ས་པ་ བ་མ་ཡིན། །

མ་པ་འདི་འ འི་ཤེས་པ་ནི། །

ན་ཡིན་དེ་ཡང་ ོང་ལས་ ང་། །

དེ་ཡང་དོན་ མ་ ོང་ན་དེ། །

དེ་ནི་ཇི་ ར་དེ་ ན་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ན་ཤེས་ལ་ ང་བ་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདས་པ་ ན་པའི་ ལ་འདི་ཆོས་ཅན།

ག ང་དོན་དང་ ན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པ་ཙམ་དང་ ེས་ ་འ ེལ་བས་འ ག་པའི་ ིར་དང་། ག ང་དོན་ ི་ ས་
པ་ལས་ ེས་པ་ བ་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །གཞན་ཡང་འདས་པའི་དོན་ ན་པའི་ ོག་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ ར་
ན་ག ང་དོན་དེ་དང་ ན་པར་འ ར་ཏེ། དོན་ ི་ མ་པ་མི་གསལ་བ་འདི་འ ་བ་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ནི་ ན་པ་ཡིན་
ལ། དེ་ཡང་དོན་ ང་གི་ ོང་བ་ལས་ ང་ཞིང་། ོང་བ་དེ་ཡང་དོན་ ི་ མ་པས་ ོང་པར་འདོད་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་ཤེས་པ་དེ་ག ང་དོན་རང་མཚན་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ།

ན་པ་དེ་ ོང་བ་ལས་ ང་བར་མ་

བ་ ེ། ག ང་དོན་ཉིད་ལས་དངོས་ ་ ེས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

དེ་ཚ་མེད་ ར
ི ་དོན་ལས་མིན། །

དེ་ ར་ ོང་ལའང་དེར་འ ར་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ན་ཤེས་ཆོས་ཅན། ག ང་དོན་ལས་ ེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ེས་པ་དེའི་ཚ་དེའི་
ག ང་དོན་འདས་ནས་མེད་པའི་ ིར། (༣༤༧བ)དེ་འདས་ ང་དེའི་ མ་པ་ ང་ངོ་ཞེ་ན། ན་པ་ མ་ ན་ཡིན་པ་
དེ་ ར་ ོང་བ་དབང་ཤེས་ལའང་ཆོས་ཅན།

ལ་ ི་ མ་ ན་དེར་འ ར་དགོས་ཏེ།

་མཚན་བཤད་ཟིན་ཅིང་

འཆད་པར་ཡང་འ ར་རོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
་དབང་ ོས།
གལ་ཏེ། ན་པ་དོན་ ི་ མ་ ན་ཡིན་ཏེ། དོན་ལས་ ེས་པའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ ར་ ོང་བ་དབང་ཤེས་
ལའང་ཆོས་ཅན། དོན་ ི་ མ་ ན་དེར་འ ར་ཏེ། དོན་ལས་ ེས་པའི་ ིར། ཞེས་ག ངས་སོ། །
གལ་ཏེ། མ་པ་དེ་ ི་རོལ་རང་མཚན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བཤད་པ།

མ་པ་དེ་ནི་དོན་ ིས་མིན། །

གསལ་བའི་ མ་པས་དབེན་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ན་ཤེས་ ་ི མ་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ག ང་དོན་ ིས་གཏད་པ་མིན་ཏེ། གསལ་བའི་ མ་པས་དབེན་
པའི་ ིར་རོ། །
་པ་ མ་པ་དེ་ ོ་ལས་ཐ་དད་ ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། ཐལ་བ་དགོད། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

མ་པ་དེ་ནི་ཐ་དད་ན། །

གཞན་ ིས་དེ་བཞིན་ ོགས་པར་འ ར། །
བདག་ལ་ ག་ ་འ ེལ་ཡིན་ན། །

བ ོད་ ང་ ོགས་པར་མི་འ ར་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ན་ཤེས་ལས་ མ་པ་དེ་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན།

ན་ཤེས་ལ་ ང་བའི་ མ་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན།

མཐོང་ ང་གི་ ལ་དེ་ན་གནས་པའི་གང་ཟག་གཞན་ ིས་ ང་རང་གི་ ན་པ་ལ་ མ་པ་ ང་ནས་ ོགས་པ་དེ་
བཞིན་ ་བ ོད་པ་ལ་མ་བ ོས་པར་ ོགས་པར་འ ར་བར་ཐལ།

རང་གི་ ན་པ་ལ་ མ་པ་ ང་བ་ ར་གཞན་

ལའང་ ང་ ང་ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ ིར། གལ་ཏེ། ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་དོན་ཡིན་ན་ཡང་
གཞན་ ིས་མི་ ོགས་ཏེ། བདག་ལ་ ག་ ་འ ེལ་བའི་ ིར་ཞེ་ན། ག གས་ ི་ མ་པ་ཆོས་ཅན། བ ོད་ ང་
(༣༤༨ན)གཞན་ ིས་ ོགས་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ། བདག་ལ་ ག་ ་འ ེལ་བ་ཡིན་པས་གཞན་ ིས་ ོགས་པ་
མི་ ིད་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ། མ་པ་འདི་བ ོད་པའི་ཚ་གཞན་ ིས་ ོགས་ཏེ། འཆད་པ་པོས་རང་
ལ་བ ོད་པ་དེ་ཉན་པ་པོས་ ང་རང་ ལ་ ་འ ེལ་བ་གོ་བའི་ ིར་ཞེ་ན།

རེ་རེ་དག་དང་འ ེལ་ན་ནི། །

མཚམས་ ོར་བར་ནི་མི་འ ར་རོ། །

དོན་གཅིག་མངོན་ཞེན་བདག་ཉིད་ཅན། །
འཆད་པོ་ཉན་པོའ་སེམས་དག་གི། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མ་པའི་དོན་གཅིག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ ི་འཆད་པ་པོ་དང་ཉན་པ་པོའ་སེམས་

དག་གི་ནི་ཆོས་ཅན། མ་པ་གོ་བ་མཚམས་ ོར་བར་ནི་མི་འ ར་བར་ཐལ། འཆད་པ་པོ་དང་ཉན་པ་པོ་སོ་སོ་རེ་རེ་
དག་གི་ ོ་དང་འ ེལ་བའི་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ ིར་ནའོ། །
གཉིས་པོ་འ ་བ་ལས་གཅིག་ ་ཐ་ ད་ ེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གལ་ཏེ་འ ་ལས་དེ་གཅིག་པར། །
ཐ་ ད་ཡོད་ན་དེར་ ང་མིན། །

ཐ་དད་བདག་ཉིད་ཇི་ ར་ག ང་། །
དེ་ཚ་ ོ་དོན་མེད་ཅན་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། འཆད་ཉན་ ེད་པའི་ ལ་དེ་རང་རང་དང་འ ེལ་བ་དང་སོ་སོ་ཡིན་ ང་དེ་གཉིས་འ ་བ་
ལས་གཅིག་པའི་ཐ་ ད་ཡོད་ན་ཉན་པའི་ ོ་ཆོས་ཅན།

འཆད་པོའ་ ོ་ ལ་ལས་ཐ་དད་པའི་བདག་ཉིད་དེ་འ ་བ་

ལས་གཅིག་ ་ཇི་ ར་ག ང་ ེ་མ་བ ང་བར་ཐལ། འ ་ ལ་འཆད་པོའ་ ལ་དེ་ ང་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་
ན་ ིའ།ོ །
ཡང་ན། རང་དང་ ག་ ་འ ེལ་ ང་འ ་བ་ལས་གཅིག་ ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ ་ ག་མོད། འཆད་པ་པོ་
དང་ཉན་པ་པོའ་སེམས་དེ་ཆོས་ཅན།

དོན་ཐ་དད་པ་མི་འ ་བའི་བདག་ཉིད་དེ་ ང་ནས་ཇི་ ར་ག ང་ ེ་

(༣༤༨བ)མ་ག ང་བར་ཐལ། དོན་དེར་ཐ་དད་པར་ ང་བ་མིན་ནས་འ ་བ་ལས་གཅིག་ ་ ང་བའི་ ིར། དོན་
ཤེས་པའི་ མ་པ་ལ་ནི་དེ་ ར་ཡང་འགལ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་དབང་ ོས་ག ངས་སོ། །
དོན་དེ་ཐ་དད་མེད་པར་ ང་བ་དེའི་ཚ་འཆད་པོ་དང་ཉན་པོའ་ ོ་ཆོས་ཅན། ག ང་དོན་མེད་པ་ཅན་ ་འ ར་ཏེ།
ཐ་དད་ལ་གཅིག་ ་འཛན་པའི་འ ལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ ིར།
ག མ་པ་དོན་ ི་ ོ་ནས་དོན་ ོང་ ལ་གཉིས་ ་བ བ་པ་ལ། ཤེས་པ་དོན་ ི་ མ་ ན་ ་ བ་པ། དེ་ལ་ ོད་
པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ཉམས་ ོང་ མ་ཤེས་དེ་ཡང་ནི། །
ཆ་གཉིས་ལ་ནི་བ ེན་ ར་པ། །

མ་པ་གཅིག་གིས་ ད་པར་ཅན། །

དེ་ཤེས་པ་ཡིས་དམིགས་པར་འ ར། །
གཞན་ ་དེ་ མ་ཅན་མིན་ན། །

ཇི་ ར་ཤེས་པ་གནས་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཉམས་ ོང་ མ་ཤེས་ ་མ་དེ་ཡང་ནི་ཆོས་ཅན།

མ་པ་ཆ་གཉིས་ ་ བ་པ་ལ་ནི་བ ེན་པར་ ར་

པར་རང་ལས་ མ་པ་གཅིག་གིས་ ད་པར་ཅན་ ་ ར་པ་དེ་ཤེས་པ་ཡིས་དམིགས་པར་འ ར་བ་ཡིན་ཏེ།
དམིགས་པ་ལས་གཞན་ ་ ལ་ ི་ མ་པ་ཅན་མིན་ན་ཇི་ ར་ཤེས་པ་ ་ ི་ཐ་དད་ ་གནས་པར་འ ར་ཏེ། གཅིག་
་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །

ཡང་ ་ནི་ ན་པ་ མ་ ན་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཉམས་ ོང་ཡང་ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །
་དབང་ ོས།
ཉམས་ ་ ོང་བའི་ མ་ཤེས་ནི་ཉེ་བར་མཚན་པ་ཙམ་ ེ། ད ོད་པའི་ཤེས་པའང་ མ་ ན་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་ག ང་།
དེས་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་ མ་པ་འདོད་དགོས་ཏེ།

འདི་ ར་ ་ི མ་ ་ི མ་ཡི། །

ཤེས་པ་ མ་གཅིག་ ག་པ་ཉིད། །
དོན་ ི་ངོ་བོར་ མ་གཉིས་དང་། །
བདག་གི་ མ་པ་འགའ་ཞིག་ ། །
གཉིས་པ་དེ་ནི་ག མ་པ་ཡི། །

ཤེས་པ་ཡིན་ནི་ ོགས་པར་(༣༤༩ན)འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

་མཚན་འདི་ ར་ ོན་པོར་ ང་བའི་ཚ་ ི་མ་ ི་མའི་ཤེས་པ་ནི་ ་མ་ ་མའི་ཤེས་པ་ལས་ མ་པ་

གཅིག་གིས་ ག་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ།
གཉིས་དང་།

ོར་ ང་དབང་ཤེས་ལ་དོན་ ི་ མ་པའི་ངོ་བོར་ ང་བས་ག ང་བ་དང་འཛན་པ་

ོར་ ང་གི་ཤེས་པ་ ན་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་པ་དེ་ནི་བདག་གིས་ མ་པ་དང་བཅས་པར་ག མ་པའི་

ཤེས་པ་ཡིས་ནི་ བས་འགའ་ཞིག་ ་ ོགས་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །དེ་ཡང་ཇི་ ིད་བ ེ་བ་དང་ ན་པར་ ས་ ི་
བར་ ་ ་མ་ ་མ་ལས་ ི་མ་ ི་མ་རང་རང་གི་ མ་པ་རེ་རེས་ ག་པར་འ ར་རོ།

།དེ་ ར་ན་ ལ་གཉིས་དང་

ག མ་ལ་སོགས་པ་ནི་བཏགས་པས་ཡིན་ ི། ས་ ི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། དོན་ ི་འ ས་ ་ཡིན་པས་ ན་པ་མི་འཐད། མ་ ན་ཡིན་ན་ ན་པ་འཐད། དོན་
བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ།

དོན་འ ས་ཉིད་ ིས་ཤེས་ ན་ན། །
དོན་ ན་ ར
ི ་ན་འ ལ་བ་ཡིས། །

གལ་ཏེ་བ ེ་ན།
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

་བར་གཏན་ཚགས་མ་ངེས་ཏེ། མིག་ཤེས་དོན་ ི་འ ས་ ་ཡིན་པ་ཉིད་ ིས་མིག་ཤེས་

ན་ན་དོན་ཡང་ ན་དགོས་པའི་ ིར་ན། ཤེས་པ་ ི་མ་འ ལ་པ་ཡིས་དོན་དང་ཤེས་པ་ ན་ཅིག་ ་ ན་པས་དོན་
ཤེས་གཉིས་བ ེས་ནས་མིག་ཤེས་དོན་ ི་ མ་ ན་ཡིན་ཅེས་ ན་པ་ཡིན་ ི། མ་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ང་བ་དང་། །

ཡིད་ དེ ་ལ་ཡང་དེར་འ ར་རོ། །

དེ་བཞིན་འ ས་ ་ཐམས་ཅད་ ང་། །
་དང་ ན་ཅིག་འཛན་པར་འ ར། །

དེ་ ར
ི ་ ་མཁན་ལ་སོགས་པ། །

མེད་པར་ མ་པ་ ན་མི་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། མིག་ཤེས་ ན་པའི་ ོ་ཆོས་ཅན། མིག་(༣༤༩བ)ཤེས་ ན་པ་ན་དེའི་ ང་བ་དང་ཡིད་ ེད་ལ་ཡང་
དོན་ ི་ མ་ ན་ཡིན་ཅེས་ ན་པ་ ེ་བ་དེར་འ ར་བར་ཐལ། དེའི་འ ས་ ་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་བཞིན་འ ས་ ་
ཐམས་ཅད་ ང་ ་དང་ ན་ཅིག་ ་འཛན་དགོས་པ་དེའི་ ིར།

་མཁན་དང་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ ན་པ་མེད་

པར་ མ་པ་ ན་པ་མི་ ིད་པར་ཡང་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ མ་ ན་ཡིན་ན་ ན་པར་འཐད་པ་ནི། གལ་ཏེ།

ང་བ་ལ་སོགས་པ་ ར་མ ངས་ ང་མིག་ཤེས་

ག གས་ ་ི མ་ ན་ ་ ན་ཏེ། མིག་ཤེས་ལ་ག གས་ ིས་ ས་པའི་ ོང་བའི་ ད་པར་ཡོད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

ད་པར་གང་ལས་ཤེས་པ་ནི། །

དོན་དང་འ ་བ་བ ེན་པ་དེ། །

འ ་བ་ལས་གཞན་ཅིར་འ ར་ཏེ། །
མཚ་མ་སོགས་ལ་མཐོང་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ག གས་ ས
ི ་ ས་པའི་ ད་པར་གང་ལས་མིག་གི་ཤེས་པ་ནི་དོན་ག གས་དང་གཅིག་ ་འ ་བ་

བ ེན་པའི་ ད་པར་དེ་ཆོས་ཅན།

ག གས་དང་འ ་བ་ལས་གཞན་ཅིར་འ ར་ཏེ།

དོན་དང་ཤེས་པ་གཅིག་ ་

འ ལ་བར་ ེད་པ་པོ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན། མཚ་མ་ ོ་ང་ལ་སོགས་པ་ལ་འ ་བ་ལས་གཅིག་ ་འ ལ་པ་
མཐོང་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

དང་པོ་རང་བཞིན་གཉིས་མིན་ན། །

གཉིས་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་ལ་ནི། །
མ་གནོན་ངེས་པར་འཛན་པ་ཡི། །

སེམས་ ིས་འ དེ ་པར་འ ར་མ་ཡིན། །
དེ་ ར
ི ་ ོ་སོགས་ངོ་བོ་ ། །

མ ན་ན་གནས་པར་ ར་པའི་ ོ། །
དོན་བ ེ་བ་དང་འ ེལ་བ་ཅན། །

ོ་གཉིས་པས་ནི་དམིགས་པར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོ་སོགས་ ་ི ངོ་བོའ་ མ་པ་མ ན་ན་ ེ་མངོན་ མ་ ་གནས་པར་ ར་པའི་ ོར་ ང་དབང་ ོ་དེ་

དོན་(༣༥༠ན)བ ེ་བ་དང་འ ེལ་པ་ཅན་ཏེ་ ོན་པོའ་ མ་ ན་ ་དབང་ཤེས་ ན་པའི་ ོ་གཉིས་པས་དམིགས་པར་
འ ར་ཏེ།

ོར་ ང་གི་དབང་ཤེས་དང་པོའ་རང་བཞིན་དེ་ མ་པའི་ ལ་གཉིས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་ ོང་བ་གཅིག་

་གནས་ན་དེ་ ན་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་པའི་རང་བཞིན་ ང་ ོང་བ་གཅིག་ལ་ནི་ མ་པར་གནས་དགོས་ལ།
ཡིན་ན་དབང་ཤེས་ ན་ཤེས་གཉིས་ཐ་དད་ ་ངེས་པར་འཛན་པའི་ག མ་པའི་སེམས་ ིས་དང་པོའ་དབང་ཤེས་
དང་དེ་འཛན་པའི་ ན་ཤེས་གཉིས་ཐདད་ ་འ ེད་པར་འ ར་བ་མ་ཡིན་དགོས་པ་དེའི་ ིར། དེ་ ར་མ་ཡིན་ན།

གཞན་ ་དང་པོ་གཅིག་ ་ཉིད། །

དོན་ལས་ ང་ ར
ི ་འ ེལ་འ ར་ ི། །
་མའི་དོན་དང་འ ེལ་མཐོང་མེད། །

དེ་

ཤེས་པ་ ་ི མ་ ་ི མ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་ ་དབང་ཤེས་དོན་ ི་འ ས་ ་ཡིན་པའི་ ་མཚན་ ིས་འ ར་ན།

ོར་ ང་དབང་

ཤེས་དང་པོ་གཅིག་ ་ཉིད་དོན་ལས་ ང་བའི་ ིར་དེ་གཅིག་ ་དོན་དང་འ ེལ་བའི་ མ་ ན་ ་ ན་པར་འ ར་ ི།
ཤེས་པ་ ི་མ་ ོར་འཛན་ ི་ ན་ཤེས་ ི་མ་དེ་ཡང་ ན་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན།

ོར་ ང་དབང་ཤེས་ ་

མའི་དོན་ ོན་པོའ་ མ་པ་དང་འ ེལ་པར་མཐོང་བ་དང་ ན་པ་མེད་པར་ཐལ། དེའི་དངོས་འ ས་མ་ཡིན་ཅིང་ ོན་
པོའ་ མ་པ་ཅན་ཡང་ ལ་ ་ ས་པ་མིན་པའི་ ིར།

ོབ་དཔོན་ ིས་ ང་ཤེས་པ་ ི་མའི་ ི་མ་ལ་ ་མ་ ་མའི་

ལ་ ང་བར་ཡང་མི་འ ར་ཏེ། དེ་ནི་དེའི་ ལ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་ག ངས་པ་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ི་དོན་བཀག་ ང་ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ་ བ་པ་ལ།

གཏན་ཚགས་དགོད།

ལ་བ བ།

(༣༥༠བ) ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ངེས་པར་ ོ་དང་ ན་ཅིག་ ། །
ཅིག་ཅར་ ་ནི་ ོང་ ར་པའི། །

ལ་ནི་དེ་ལས་གཞན་ཉིད་ ། །

མ་གང་གིས་ནི་འ བ་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ལ་ ོན་པོ་ནི་ཆོས་ཅན།

ན་འ བ་པར་འ ར་ཏེ།

ོར་ ང་དབང་ཤེས་དེ་ལས་གཞན་ཉིད་ ་རིགས་པའི་ མ་པ་གང་གིས་

ངེས་པར་ ོར་ ང་དབང་ ོ་དང་ ན་ཅིག་ ་ཅིག་ཅར་ ་ནི་ ོང་བར་འ ར་བའི་ ིར།

ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
་དབང་ ོས།
ལ་ ོན་པོར་ ང་བ་ནི་ ོར་ ང་དབང་ཤེས་དེ་ལས། ཤེས་ག ང་ངོ་། །
དེས་ན་ ན་ ི་དོན་ནི་ཉིད་དང་། ས་ མ་པ་ཤེས་པ་དང་གཅིག་ ་བ བ་པ་ཡིན་ལ།
མ་གང་གིས་ན། ཞེས་པ་ལ།
་དབང་ ོས།

མ་པ་དེ་ ་མཚན་གང་གིས་ན་འ བ་པར་འ ར་རོ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ ལ་བ བ་པ་ནི།

མ་ཤེས་འ ལ་པས་ ་བ་གཉིས། །

མེད་པར་ཐ་དད་མཐོང་བ་བཞིན། །
ོ་སེར་ཐ་དད་དག་ལ་ནི། །

ོང་བའི་ངེས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོ་སོགས་ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་ ་ ང་བ་ནི་འ ལ་པ་ཡིན་པའི་ ིར།

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན།
དང་།

ོན་པོ་དང་དེ་ ོ་ ས་གཅིག་

མ་ཤེས་འ ལ་པས་ ་བ་གཉིས་མེད་པར་ཡང་ཐ་དད་ ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ ེས་འ ོ་

ོ་སེར་ཐ་དད་པ་དག་ལ་ནི་ ན་ཅིག་ ་ ོང་བའི་ངེས་པ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ས་ཐ་དད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ོག་

པའི་ ལ་ལོ། །འདི་ ན་དང་ ་དབང་ ོ་གཉིས་ཀས་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ིས་དོན་ ས་གཅིག་ ་དམིགས་པ་
ལ་བཞེད་པར་ ང་ངོ་། །
དེ་ ར་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ བ་ནས་ ོགས་ཆོས་ནི།

ོང་བ་མེད་པར་དོན་འགའ་(༣༥༡ན)འམ། །

དོན་མེད་པ་ཡི་ ོང་བ་ཡང་། །

ོང་བར་འ ར་བ་མ་མཐོང་བ། །

དེས་ན་དེ་དག་ཐ་དད་མིན། །

དེ་ ར
ི ་ཤེས་ ས་ ང་བ་ཡི། །

དོན་ནི་ཤེས་ལས་གཞན་མིན་པ། །
བ ོག་པ་རབ་ ་དཀའ་བ་ཉིད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོར་ ང་དབང་ཤེས་ ོང་བ་མེད་པར་དོན་ ོན་པོ་འགའ་ཞིག་ ོང་བའམ། དོན་ ོན་པོ་ ོང་བ་མེད་

པའི་ ོང་བ་ ོར་ ང་དབང་ཤེས་དེ་ཡང་ ོང་བར་འ ར་བ་མ་མཐོང་བ་དེས་ན་ ོན་པོ་དང་ ོར་ ང་དབང་ཤེས་དེ་

དག་ ས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནོ།

།དེ་ ར་ན་གཏན་ཚགས་དེ་ ལ་ག མ་ཚང་བ་དེའི་ ིར་ ོར་ ང་དབང་ཤེས་ལ་

རང་ ས་ ་ ང་བའི་དོན་ ོན་པོ་ནི་ ོར་ ང་དབང་ཤེས་ལས་གཞན་མིན་པ་ལས་བ ོག་པར་རབ་ ་དཀའ་བ་ཉིད་
་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །
ག མ་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ།

ི་དོན་ཡོད་པའི་ བ་ ེད་དགག ། ི་དོན་མེད་པ་ལ་གནོད་ ེད་ ང་།

ི་དོན་

མེད་ན་འ ས་ གས་མི་ ིད་པ་ ང་། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

་གཞན་དག་ནི་ཡོད་ན་ཡང་། །

དབང་པོའ་ ོ་ མས་མེད་པའི་ ར
ི །།
ཐ་དད་ ་ནི་ ེས་དཔོག་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ་བ་དག་ན་རེ། དབང་ཤེས་ ི་ ་གཞན་དབང་ཡིད་དག་ནི་ཡོད་ན་ཡང་ ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་ན་
འ ས་ ་དབང་པོའ་ ོ་ མས་ ེ་བ་མེད་པའི་ ིར། དབང་ཡིད་ལས་ཐ་དད་པའི་ ་ ི་རོལ་ ི་དོན་ནི་ ེས་ ་དཔོག་
པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

གལ་ཏེ་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག །

ེན་ལས་ངེས་པར་མི་ ་ནའོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དབང་ཤེས་ ི་རོལ་ལ་བ ེན་པ་ནི་མིན་ཏེ། གལ་ཏེ། དབང་ཤེས་དེ་རང་གི་མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་ ེན་
ི་ ེང་གི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་ངེས་པར་ ེ་བར་མི་ ་(༣༥༡བ)ན་དེར་འ ར་མོད་ ང་བག་ཆགས་དེ་ལས་
ེ་བར་ ་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ི་དོན་མེད་པ་ལ་གནོད་ ེད་ ང་བ་ནི།

ས་བོན་ལས་ནི་ ག་ ེ་དང་། །
་བ་ལས་མེ་ བ་པ་ཞེས། །

དེ་འ ་ ་ི རོལ་དོན་བ ེན་ཅན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ི་དོན་མེད་ན་ ་འ ས་དང་འ ས་ གས་ ི་ མ་གཞག་ཐམས་ཅད་ བ་པར་འ ར་ཏེ།

ས་བོན་ལས་ནི་ ་ ་ ེ་བ་དང་ ་བ་ལས་མེ་ཡོད་པར་ བ་པ་ཞེས་ ་བ་དེ་འ ་བ་ ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་བ ེན་པ་ཅན་
ཡིན་ལ། ེད་ལ་དེ་འ ་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ ་པོ་ཤེས་ དེ ་གནས་པ་གང་། །

དེ་ཡང་གལ་ཏེ་དེའི་ངོ་བོར། །

ང་བ་དེ་ ར་ངེས་འ ེལ་བའི། །

ོ་ལ་བ ེན་ནས་ ོག་ དེ ་པ། །

འགལ་བ་དག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ས་བོན་ ་ འི་ ེད་པ་པོ་དང་ ་བ་མེའི་ཤེས་ ེད་ ་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན།
འ ས་དང་ཤེས་ ེད་ ་བཞག་པ་ལ་འགལ་བ་དག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ།

་

་འ ས་དང་ཤེས་ ེད་དེའི་ངོ་བོར་ ང་བ་

དེ་ ར་ངེས་པར་འ ེལ་པའི་ ོ་ལ་བ ེན་ནས་ ོག་པར་ ེད་པས་ན་ ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་བ ེན་མི་དགོས་པའི་ ིར་རོ།
།དེས་ན་ ་ ར་ ང་བ་ནི་ས་བོན་ ་ ང་བ་ཙམ་ལ་ངེས་པར་འ ེལ་ཞིང་ ེ་བའི་ ིར།

་འ ས་ལ་སོགས་པར་

ང་གི་ ི་རོལ་ ི་དོན་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་ནི་ནམ་ཡང་མ་མཐོང་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ་བར་དགོངས་སོ། །
ག མ་པ་ ི་དོན་མེད་ན་འ ས་ གས་མི་ ིད་པ་ ང་བ་ནི།

་བ་མེས་བ ེད་འ ར་བ་མིན། །

དེ་ ར
ི ་འ ས་ལས་ ་ ོགས་མིན། །
དེ་ ་དག་ནི་ཡིན་ན་ཡང་། །

གང་ལས་ངེས་པར་ ོགས་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གཞན་དག་ན་རེ། འ ས་ ་ ར་ ང་ལས་ ་མེ་ ོགས་པ་(༣༥༢ན)མིན་པར་ཐལ། ་བར་ ང་བའི་
ོ་མེར་ ང་བའི་ ོས་བ ེད་པར་འ ར་བ་མིན་པ་དེའི་ ིར་ཏེ་ ར་ ང་ ར་ ང་ཞིང་། མེར་ ང་ ིས་འ ང་བའི་
ིར་རོ། །མེར་ ང་དེ་ ར་ ང་གི་བག་ཆགས་སད་ ེད་ཡིན་པས་ ར་ ང་གི་ ་ཡིན་ན་ ར་ ང་ཡང་མེར་ ང་

གི་བག་ཆགས་སད་ ེད་ཡིན་པས་མེར་ ང་གི་ ར་འ ར་ལ།

ར་ ང་དེ་མེར་ ང་དེའི་ ་དག་ནི་ཡིན་ན་ཡང་

ར་ ང་གང་ལས་མེར་ ང་ངེས་པར་ ོགས་པར་འ ར་ཏེ།
ས་འ ས་ ་ལ་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ལའང་ ་བར་ ང་བའི་ ོས། །

བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པ་ཅན། །
མེར་ ང་བ་ཡི་ ོ་ཉིད་དེ། །

ོགས་འ ར་མེ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། མེ་ བ་པར་ ེད་པ་དེ་ལའང་ ་བར་ ང་བའི་ ོ་ཆོས་ཅན།

ི་རོལ་ ི་མེའམ་ད་ ར་བའི་མེ་ཉིད་

བ བ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ལར་ ང་བའི་ ེང་ ་མེའི་བག་ཆགས་ བ་ ོབས་ ིས་མ་འོངས་པ་ན་མེའི་
བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པ་ཅན་ ི་མེར་ ང་བའི་ ོ་ཉིད་ནི་ ོགས་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ།

།

་ ོས་ ི་

རོལ་ ི་མེ་ཉིད་ནི་དཔོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
གལ་ཏེ། ར་ ང་གི་ ོ་ ་བའི་བག་ཆགས་ ས
ི ་བ ེད་པས་མེའི་བག་ཆགས་ལས་ ེ་བར་མི་རིགས་ཤེ་ན།
བཤད་པ།

སེམས་ ད་དེར་ ང་བག་ཆགས་ ི། །
ིང་པོ་ཅན་ཉིད་ ་བར་ནི། །

ང་བའི་ ོ་དག་གསལ་ དེ ་པ། །

དེས་ན་མེ་ལས་ ་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ་བས་མེ་བ བ་པ་ན་ཆོས་ཅན། མེ་ལས་ ་བ་ ེ་བ་ཡིན་ཅེས་བ ོད་དེ། སེམས་ ད་མེ་དེར་ ང་ ་
ང་བའི་བག་ཆགས་ ་ི ིང་པོ་ཅན་ཉིད་ ས
ི ་ ་བར་ ང་བའི་ ོ་དག་བསལ་བར་ ེད་པ་དེས་ནའོ།
(༣༥༢བ)ཡི་བག་ཆགས་ ས
ི ་ ་བའི་ ེན་དང་མེའི་ཉེར་ལེན་ ས་ལ།
དང་མེའི་ ེན་ ས་པའི་ ལ་ ིས་ ེས་སོ།

།དེ་ཡང་མེ་

་བའི་བག་ཆགས་ ིས་ ་བའི་ཉེར་ལེན་

།ཚད་མའང་མ་ད ད་པ་ན་ད་ ་བ་དང་།

ང་ཟད་ད ད་པ་ན་མ་

འོངས་པ་ཡིན་ལ། ལེགས་པར་ད ད་ན་ ང་ཙམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ ན་ ིའ།ོ །
བཞི་པ་དོན་བ ་བ་ནི། གལ་ཏེ།

ི་དོན་མེད་ན་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ོ་ ལ་གཉིས་ ་བ བ་པར་མི་རིགས་ཤིང་།

ང་བ་ཙམ་ ་ ་བར་ཡང་རིགས་སོ་ཞེ་ན།

མཁས་པ་ མས་ལ་བ ོད་འདི་ཡོད། །
་ི རོལ་ལ་ནི་བ ེན་ནས་ ། །

ལ་གཉིས་བ ོད་ཡིན་དེ་ཡང་ནི། །

ན་ཅིག་ ོང་བའི་ངེས་པས་འ བ། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ ི་རོལ་ ི་དོན་མེད་ ང་ ང་བ་སེམས་ ་ ་བའི་མཁས་པ་ མས་ལ་ ་འ ས་དང་འ ས་
གས་ ་ི མ་པར་བཞག་པ་རིགས་པ་དང་མ ན་པར་བ ོད་པ་འདི་ཡོད་ལ།

ི་རོལ་ ་ ་བ་ མས་ལ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དེས་ན་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ་ ང་བ་ཙམ་ལ་ནི་བ ེན་ནས་ ་ ོ་ ལ་གཉིས་པར་བ ོད་པ་ཡིན་ལ།
དོན་ ་ ང་བ་དེ་ཡང་ནི་ནང་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་དང་ ན་ཅིག་ ་ ོང་བའི་ངེས་པས་འ བ་བོ།

ི་རོལ་ ི་
། ་

དབང་ ོས། ལ་གཉིས་ ་ བ་ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ མ་མེད་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ།

དབང་པོའ་ ད་པར་ ིས་ མ་པ་ཐ་དད་མི་ ང་བར་ཐལ་བ།

མར་མེ་ལ་ ་ འི་མདོངས་ ་ི མ་པ་མི་ ང་བར་ཐལ་བ། ཉེ་རིང་གི་ ད་པར་ལས་ མ་པ་ཐ་དད་མི་ ང་བར་ཐལ་
བ། ་སོགས་ཞིག་པའི་ མ་པ་མི་ ང་བར་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

དབང་པོའ་ ད་པར་ ིས་གསལ་དང་། །
མི་གསལ་འ ེན་མ་ལ་སོགས་པ། །
ང་བ་ཐ་དད་འཛན་པ་ཡི། །

ཤེས་(༣༥༣ན)པ་དོན་གཅིག་ལ་དམིགས་སོ། །
དེ་དོན་ལ་དེར་ ང་མིན་ན། །

དོན་ ི་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་ ར
ི །།

དེ་ཡི་དོན་ཅན་ཡིད་ ན་ནི། །

རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཉིད་ ་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། བདག་ ེན་དབང་པོའ་ ད་པར་ ིས་ ལ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་དང་འ ེན་མ་ལ་སོགས་པར་
ང་བ་ཐ་དད་ ་འཛན་པའི་ཤེས་པའི་དོན་ མ་ག གས་གཅིག་ལ་དམིགས་པའི་ཚ་ཤེས་པ་ག མ་པ་དེར་ ང་བ་
མིན་པར་ ི་རོལ་ ི་ མ་ག གས་ ང་ན། དོན་ མ་ག གས་དེའི་ ལ་ཅན་ཡིད་ག མ་པོ་ ན་ནི་ཆོས་ཅན། མ་
པ་གསལ་མི་གསལ་ ་མར་མི་ ང་བར་གསལ་མི་གསལ་གང་ཡང་ ང་བའི་རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཉིད་ ་ ང་བར་
འ ར་བར་ཐལ།

མ་པ་མེད་པར་ ི་རོལ་ ི་དོན་ ི་རང་བཞིན་གཅིག་ཉིད་ ང་བའི་ ིར། སོགས་པའི་ ་ནི་ཇི་

ར་ཡོངས་ ་ ང་བའི་དོན་ལས་ ིན་ཅི་ལོག་པའི་ཁ་དོག་ ་ ང་བ་འཛན་པའི་ ང་བ་ག ང་ངོ་། །
གལ་ཏེ། ཤེས་པའི་ མ་པ་འཛན་ནའང་ མ་པ་ཐ་དད་མི་ ང་བར་ཐལ། མ་པ་གཅིག་ ་མ ངས་པའི་ ིར་ཞེ་
ན།
བཤད་པ།

དོན་ལ་བ ེན་ནས་འ ང་འ ར་ཞིང་། །
དེ་ཡི་ངོ་བོའ་ ེས་ དེ ་པ། །

དེ་ནི་གཞན་འགའ་ཞིག་ལས་ ང་། །
ཆ་འགའ་ཡིས་ནི་ཐ་དད་འ ར། །
འདི་ ར་ཕ་ལ་བ ེན་ནས་ ། །

ཕ་དེ་ཡི་ནི་ག གས་ཡིན་ ང་། །

འགའ་ཞིག་ལས་ནི་ཆ་འགའ་ཡིས། །
ཐ་དད་པར་ནི་དམིགས་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དོན་ མ་པའི་ག གས་ལ་བ ེན་ནས་འ ང་བར་འ ར་ཞིང་།
ེས་ ་ ེད་པའི་ཤེས་པ་ག མ་པོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན།

མ་ག གས་དེའི་ངོ་བོའམ་ མ་པའི་

མ་པ་ཐ་དད་པར་ ང་བའི་ ་གཞན་ནང་གི་བག་ཆགས་ ི་

(༣༥༣བ)ཆ་འགའ་ཞིག་ལས་ ང་ ང་ ལ་ ི་ཆ་འགའ་ཡིས་ནི་ མ་པ་ཐ་དད་ ་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན། འདི་ ར་ཕ་

ལ་བ ེན་ནས་ ེས་པའི་ ་ མས་ཕ་དེའི་ག གས་དང་འ ་བ་ཡིན་ ང་ལས་དང་ འི་ ད་པར་འགའ་ཞིག་ལས་ཁ་
དོག་དང་ད ིབས་ ་ི ད་པར་ ི་ཆ་འགའ་ཡིས་ཐ་དད་པར་ནི་དམིགས་པ་བཞིན་ ་འདིར་ཡང་འདོད་པའི་ ིར་རོ།
།
ན་ནི།
དེ་ལས་གཞན་དབང་པོ་གསལ་མི་གསལ་འགའ་ཞིག་ལས་ ང་། ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་མར་མེ་ལ་ ་ འི་མདོངས་ ་ི མ་པ་མི་ ང་བར་ཐལ་བ་ལ། དབང་ཤེས་ མ་ ན་ ་ བ།

མ་པ་

ི་རོལ་ཡིན་པ་དགག །འ ལ་ཤེས་ ་ི ་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

མར་མེ་ལ་སོགས་ད ིལ་འཁོར་ནི། །
་ འི་མདོངས་ ི་ མ་པ་ཅན། །

ོ་དང་དམར་དང་མདངས་གསལ་བར། །

མིག་མི་གསལ་བས་མཐོང་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

དབང་ཤེས་ ལ་ ི་ མ་པ་ཅན་ ་ བ་ ེ།

འདི་ ར་མིག་མི་གསལ་བས་མར་མེ་དང་ཉི་མ་ལ་

སོགས་པའི་འོད་ཟེར་ ི་ད ལ
ི ་འཁོར་ནི་ ་ འི་མདོངས་ ི་ མ་པ་ཅན་ ོན་པོ་དང་དམར་པོ་དང་མདངས་གསལ་
བར་མཐོང་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ མ་པ་དེ་ ི་རོལ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི།

དེ་དེའི་ ་ི རོལ་དངོས་ཡིན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། མིག་མི་གསལ་བ་དེའི་ ང་བ་དེ་ ི་རོལ་དངོས་ཡིན་ཅེ་ན།
བཤད་པ།

དབང་པོ་གསལ་ལ་ཅི་ ས་མེད། །
ཡང་དག་མཐོང་ན་དེ་མཐོང་བ། །

དབང་པོ་ཉམས་པའང་ཇི་ ར་ཡིན། །

རབ་རིབ་ ིས་ ངས་གསལ་བའི་མིག །
དབང་པོ་ལས་འདས་མཐོང་དེ་ལ། །

གཞན་ ིས་མཐོང་བའི་དོན་དེ་ཡང་། །

ཇི་ ་ ་ནི་གསལ་(༣༥༤ན)མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། མར་མེའི་ ེ་མོའ་ ་ འི་མདོངས་ ར་ ང་བ་དེ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་གསལ་བ་ལ་ཡང་ ང་བར་ཅི་
ནས་ ས་པ་མེད་དེ་ ང་བར་ཐལ།

ང་ ང་གི་ ི་དོན་ཡིན་པའི་ ིར།

གཞན་ཡང་མར་མེའི་ ེ་མོར་ ་ འི་

མདོངས་ ་ ་དེ་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། བདག་ ེན་དབང་པོ་མི་གསལ་ཞིང་ཉམས་པའི་འ ལ་པའང་ཇི་
ར་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པའི་ ི་རོལ་ ི་དོན་མཐོང་བའི་ ིར་ནའོ། །དེའི་ ིར།

ེ་མ། དེ་ ་ འི་མིག་ཤེས་དེ་རབ་

རིབ་ ས
ི ་ ངས་ནས་གསལ་བར་ ར་པའི་མིག་ཞིག་རེ་ངོ་མཚར་བའི་གནས་སོ་ཞེས་འ ས་ནས་མར་མེའི་ ེ་
མོར་ ་ འི་མདོངས་ ་ ་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། གཞན་དབང་པོ་ ོན་མེད་ ིས་མཐོང་བའི་དོན་དེ་
ཡང་ཇི་ ་ ར་ན་གསལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་གསལ་བར་ཐལ། དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་དོན་མཐོང་བའི་ ིར།
ག མ་པ་འ ལ་ཤེས་ ་ི ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ། མར་མེའི་ ེ་མོའ་ ་ འི་མདོངས་ ་ ་དེ་དེར་ ང་
བའི་ ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ང་དབང་ཡིད་ལ་ དེ ་པ་ལས། །

གཞན་ནི་གཅིག་གི་ ས་ ོགས་པ། །
དེས་ན་གཞན་ནི་ ་མ་ཡིན། །

་མིན་ ལ་ཡང་ཇི་ ར་ཡིན། །

གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་ ོ་ ་ཡིན། །

ཇི་ ར་མར་མེ་ལ་བ ོས་འ ར། །
མར་མེ་ཙམ་ནི་ཡོད་པའི་ ར
ི །།

གཉིས་ཀ་དག་ ང་ ་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། གཞན་མར་མེའི་ ེ་མོའ་ད ིལ་འཁོར་ནི་ ོད་ ི་ ་མ་ཡིན་ཏེ།

ང་བ་དང་དབང་པོ་དང་ཡིད་ལ་ ེད་པ་དང་དེ་ལས་གཞན་མར་མེ་ནི་གཅིག་གི་ ས་པ་ལས་ ེ་བར་ ོགས་པ་
དེས་ནའོ། ། ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་ག ང་བའི་ ལ་ཡང་ཇི་ ར་(༣༥༤བ)ཡིན་ཏེ་མི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ། མར་མེའི་
ེ་མོའ་ད ལ
ི ་འཁོར་དེ་ཉིད་དེར་ ང་བའི་དབང་ ོའ་ ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ ང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཇི་ ར་ན།
མར་མེ་ལ་བ ོས་པར་འ ར་ཏེ། མར་མེ་དང་འ ེལ་མེད་ ི་ད ིལ་འཁོར་དེ་ལས་ ེས་པའི་ ིར། དེ་གཉིས་ཀ་ ་
ཡིན་པས་ ོན་མེད་ཅེ་ན། མར་མེ་དང་དེའི་ ེ་མོའ་ད ིལ་འཁོར་གཉིས་ཀ་དག་ ང་ ོད་ ི་ ་ཡིན་ཏེ། ད ིལ་
འཁོར་དེ་མེད་ ང་དམིགས་ ེན་མར་མེ་ཙམ་ནི་ཡོད་པའི་ ིར་ཏེ།

དེ་དག་གིས་ནི་དོན་ཁས་ ངས་ནས་ཞེས་ ་

དབང་ ོ་ག ང་ལ། དེ་ནི་གཞན་དག་གི་ངོར་བ ོད་པ་ཙམ་ཡིན་ ི། ོབ་དཔོན་ ིས་ ི་དོན་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ནི་
མ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ཉེ་རིང་གི་ ད་པར་ལས་ མ་པ་ཐ་དད་མི་ ང་བར་ཐལ་བ་ལ། ཐལ་བ་དངོས། དེའི་ལན་དགག་པའོ།
།
དང་པོ་ནི།

ཉེ་རིང་ལ་སོགས་ ད་པར་ ིས། །

གསལ་དང་མི་གསལ་མི་ ང་ངོ་། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། མ་ག གས་གཅིག་ལ་ཐག་ཉེ་རིང་བར་མ་ལ་སོགས་པ་ནས་བ ་བའི་ ད་པར་ ིས་ མ་ག གས་
དེ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་ལ་སོགས་པ་མི་ ང་བར་ཐལ། དེའི་ ི་རོལ་ ི་དོན་གཅིག་ ང་བ་ཡིན་ ི།

མ་པ་

ང་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ།

ང་བ་ཐ་དད་པའི་ ད་པར་ལ་བ ེན་པའི་ལན་དགག ། ང་བ་གསལ་མི་

གསལ་ལ་བ ེན་པའི་ལན་དགག །ལས་ལ་བ ེན་པའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཆོད་མ་ཆོད་ལ་བ ག །ཆ་ཡོད་མེད་ལ་བ ག་པའོ། །
དང་པོ་ལ།

གལ་ཏེ་ ང་ ད་ལས་དེར་འ ར། །
དེ་ནི་ཆོད་དང་མི་ཆོད་དག །

མཐོང་ངམ་མི་མཐོང་(༣༥༥ན)མ ངས་པར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། མ་པ་དེ་གསལ་མི་གསལ་ ་ ང་བ་མ་ཡིན་ ི། ཐག་ཉེ་བ་དང་རིང་བ་ལ་ ལ་དབང་བར་
ི་ ང་བའི་ ད་པར་ཤས་ཆེ་ ང་ལས་གསལ་མི་གསལ་དེར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།

ང་བའི་ ད་པར་དེ་ནི་ ལ་དབང་

གིས་བར་ ་ཆོད་པའི་ ིབ་ ེད་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་བར་མ་ཆོད་ཅིང་ ིབ་མི་ ས་པ་དག་གང་ཡིན། དང་པོ་ ར་ན།
མ་ག གས་ལ་བ ་བའི་ཐག་ཉེ་རིང་གི་ཤེས་པ་གཉིས་ཀས་ མ་ག གས་དེ་གསལ་བར་མི་མཐོང་བར་མ ངས་
པར་འ ར་ལ། གཉིས་པ་ ར་ན་ཡང་གཉིས་ཀས་ མ་ག གས་གསལ་བར་མཐོང་བར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ཆ་ཡོད་མེད་ལ་བ ག་པ་ནི།

གལ་ཏེ་ ང་བ་མི་གསལ་བས། །
དེ་ཆ་ ་མོ་འགའ་ཞིག་ནི། །

མ་མཐོང་དེ་ ར
ི ་ཐ་དད་ན། །

་ི རོལ་དོན་གཅིག་མཐོང་བ་དང་། །

མི་མཐོང་ཐ་དད་གང་ལས་ཡིན། །
་ ལ་ ་མ་ཐ་དད་མཐོང་། །

མི་མཐོང་ཐ་དད་གང་ལས་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། རིང་བ་ནས་བ ་བའི་ཚ་ ལ་དབང་བར་ ི་ ང་བ་མི་གསལ་བས་ མ་ག གས་དེའི་ཆ་ ་
མོ་འགའ་ཞིག་ནི་མ་མཐོང་བ་དེའི་ ིར་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན། ཐག་ཉེ་རིང་གི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། དོན་
ི་ཆ་ ་མོ་འགའ་ཞིག་མཐོང་བ་དང་། འགའ་ཞིག་མི་མཐོང་བའི་ ད་པར་ལས་གསལ་མི་(༣༥༥བ)གསལ་ཐ་དད་
པ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ི་རོལ་ ི་དོན་གཅིག་ མ་མེད་ ག་ ད་ ་མཐོང་བའི་ ིར། གལ་ཏེ། ཡན་
ལག་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་ ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དོན་ ི་ ་ ལ་ ་མ་འགའ་ཞིག་ཐ་དད་མཐོང་བ་
དང་། འགའ་ཞིག་མི་མཐོང་བའི་ ད་པར་ལས་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ་མོ་
གཏན་མ་མཐོང་བར་ཁས་ ངས་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ ན་ ིས་སོ། །
་དབང་ ོས།
དེའི་ཚ། རགས་པར་ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཅིག་གམ་ ་མ་གང་ཡིན། དང་པོ་ ར་ན་ཉེ་རིང་གི་དབང་
ཤེས་ ་ི ང་ ལ་ཆོས་ཅན། ཆ་འགའ་ཞིག་མཐོང་ལ། ཆ་འགའ་ཞིག་མ་མཐོང་བའི་ཐ་དད་གང་ལས་ཡིན་

ཏེ། ི་རོལ་ ི་དོན་ ས་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར། གཉིས་པ་ ར་ནའང་དེ་ཆོས་ཅན། ཆ་འགའ་ཞིག་མཐོང་
ལ། འགའ་ཞིག་མ་མཐོང་བའི་ཐ་དད་གང་ལས་ཡིན་ཏེ། ཆ་མེད་ ི་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་ག ངས།
གཉིས་པ་ ང་བ་གསལ་མི་གསལ་ ི་ ད་པར་ལ་བ ེན་པའི་ལན་དགག་པ་ནི།

གལ་ཏེ་ ང་བ་གསལ་མི་གསལ། །
ད་པར་ ིས་ ོ་ཐ་དད་ན། །

གཞན་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་མེད། །

གང་ལས་ཐ་དད་པར་ ང་འ ར། །
ང་བ་དེ་ཡང་ཅིས་མི་གསལ། །

བ ིབས་འདིར་དེ་འདིར་ཅིས་མ་ཡིན། །
བ་ ར
ི ་ ང་བའང་དེ་ ་ཉིད། །

གཞན་ འང་ བ་མིན་ཡོད་པ་ཉིད། །
ཤིན་ ་ཉེ་ལ་ ང་བ་ནི། །

ཆེར་གསལ་དེ་ཡང་ ང་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཉེ་བ་ན་ ང་བ་གསལ་ལ་རིང་བ་ན་མི་གསལ་བའི་ ད་པར་ ིས་གསལ་མི་གསལ་ ི་ ོ་ཐ་
དད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཉེ་རིང་གི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། གཞན་ ང་བའི་ ད་པར་ཐ་དད་པ་གང་ལས་དོན་གསལ་མི་
གསལ་ཐ་དད་པར་ ང་བར་འ ར་ཏེ་མི་འཐད་པར་ཐལ།

གཞན་ ང་བ་ཐ་དད་པ་ཡོད་ ང་ ོད་ལ་ ང་བ་དེ་ ི་

རོལ་ ི་དོན་ཐ་དད་མེད་པ་གཅིག་ཡིན་ ི། མ་པ་མིན་པའི་ ིར། གཞན་ཡང་། ཐག་རིང་པོའ་ཚ་དོན་ ི་ ང་བ་དེ་
ཡང་ཅིས་མི་གསལ་བ་ཡིན་ ིའ།ོ །གལ་ཏེ། ལ་ལ་སོགས་པས་བ ིབས་པའི་ ིར་ཞེ་ན། (༣༥༦ན)བ ིབས་པ་དེ་
ཉེ་བའི་དབང་ཤེས་འདིར་ཅིས་མ་ཡིན། གལ་ཏེ། ཉེ་བ་ལ་ ིབ་ ེད་ བ་པའི་ ིར་གསལ་བར་ ང་ངོ་ཞེ་ན། ཉེ་བའི་
དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན།

ང་བ་མི་གསལ་བར་ཐལ།

ལ་དབང་བར་ ི་ ང་བའི་ ལ་དེའང་ ིབ་ ེད་ ི་ ལ་དེ་ ་

ཉིད་ ་ བ་པའི་ ིར་རོ། །གཞན་ ་རིང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན།

ང་བ་གསལ་བར་ཐལ།

ང་བའི་ ལ་ བ་

མིན་མ ག་པོ་ཡོད་པ་ཉིད་ ་ི ིར། གཞན་ཡང་ཐག་རིང་ན་མི་གསལ་ལ་ཉེ་བས་གསལ་ན། དོན་དང་མིང་ ར་ནས་

ཤིན་ ་ཉེ་བ་ལ་ ང་བ་ནི་ཆེར་གསལ་བའི་ ིར། དོན་དེ་ཡང་ ང་བར་འ ར་རོ། །
ག མ་པ་ལས་ལ་བ ེན་པའི་ལན་དགག་པ་ལ། བ ིབས་པ་དགག །དེའི་ཡང་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གལ་ཏེ་དེར་ཡང་མཐོང་མེད་ལ། །

བ ེན་ནས་ག གས་གཞན་འ ང་འ ར་ན། །
དེ་དག་ མས་ནི་ཕན་ ན་ ། །

བ ིབས་འ ར་དེ་ ར
ི ་ ང་བ་ནི། །

ིབ་ དེ ་དེ་ལ་གཅིག་ ང་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

གལ་ཏེ།

ཐག་ཉེ་རིང་ལ་གསལ་མི་གསལ་དེར་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པའི་ལས་ལ་བ ེན་ནས་ཉེ་བ་

གསལ་ལ་རིང་བ་ན་མི་གསལ་བའི་ག གས་གཞན་ཞིག་འ ང་བར་འ ར་བས་ན། དེས་གསལ་མི་གསལ་ ་ ང་
ངོ་ཞེ་ན། ཉེ་རིང་གི་ག གས་གསལ་མི་གསལ་བ་ལས་སམ་ག གས་གཞན་དེ་དག་ མས་ནི་ཕན་ ན་ ་ ིབ་ ེད་
་འ ར་རམ་མི་འ ར།

དེའི་ ིར་ག གས་གཅིག་ལ་ཉེ་རིང་གི་དབང་ཤེས་གཉིས་ ིས་བ ་བ་དེ་ལ་ཆོས་ཅན།

བ ིབ་པའི་དོན་མི་གསལ་བ་གཅིག་ ར་ ང་བར་འ ར་བར་ཐལ།

གསལ་བའི་ག གས་ ང་བ་ལ་ནི་ག གས་

གཞན་དེས་ ིབ་པར་ ེད་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ ར་ ིབ་ ེད་ ་(༣༥༦བ)མི་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་མ་ ིབ་ན་ཅིག་ཅར་ནི། །

གསལ་དང་མི་གསལ་རང་བཞིན་དག །

མཐོང་འ ར་མཐོང་མེད་ ིས་གཅིག་བ ིབས། །
གང་གིས་དོན་དང་དོན་མིན་མེད། །
དེ་ལ་མ་མཐོང་བས་ཅི་ དེ ། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། རིང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བའི་རང་བཞིན་དག་གཅིག་ཅར་ ་མཐོང་

བར་འ ར་ཏེ། ཉེ་རིང་གི་ ལ་དེ་ག གས་གཞན་དེས་མ་བ ིབས་པར་རང་བཞིན་ ིས་ ང་བའི་ ིར་ནའོ། །གལ་
ཏེ། མཐོང་བ་མེད་པའི་ལས་ ས
ི ་གང་ ང་གཅིག་བ ིབས་ནས་མི་མཐོང་ཞེ་ན། མིག་ཤེས་ ིས་ག གས་མཐོང་བ་
དེ་ལ་ཆོས་ཅན། མ་མཐོང་བའི་ལས་ ས
ི ་ ིབ་ ེད་ཅི་ ེད་དེ་མི་ ེད་པར་ཐལ། ག གས་མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང་བའི་
ལས་གང་གིས་དོན་ཕན་པ་དང་དོན་མིན་གནོད་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ ིར།
བཞི་པ་དེ་ག མ་ ི་དོན་བ ་བ་ནི། 1
ས་བཅད་འདིའི་འ ོས་ག ང་གསལ་པོར་མི་ ང་བས་ད ད་པར་ །

དེ་ ར
ི ་དོན་བ ེན་ ེས་ ར་པའི། །
ོང་བ་ཇི་ འི་ ་བཞིན་ ། །

མ་པ་ཐ་དད་འཛན་ དེ ་དེ། །

ག་མ་ ོ་ངན་ གས་ངན་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། ང་བ་ཐ་དད་མི་དད་ ་ི ད་པར་དང་། ང་བ་གསལ་མི་གསལ་ ི་ ད་པར་དང་། ལས་ལ་བ ེན་
པའི་ལན་ཐམས་ཅད་མི་རིགས་པ་དེའི་ ིར།

ཉེ་རིང་གི་དོན་ལ་བ ེན་ནས་ ེས་པར་ ར་པའི་ ོང་བ་དབང་ཤེས་

ཆོས་ཅན། བག་ཆགས་ཇི་ ་བའི་ ་བཞིན་ ་ མ་པ་ཐ་དད་ ་འཛན་པར་ ེད་དེ། ག གས་གཅིག་ལ་ཡང་གསལ་
བ་དང་མི་གསལ་བ་ ་མར་ ང་བའི་ ིར།

ང་བ་ཐ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལན་ ག་མ་ མས་ནི་ ོ་ ོས་ངན་པ་

མས་ ་ི གས་ངན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དོན་བ ེན་ ེས་ ར་ནི་གཞན་ ི་ངོར་མཛད་པ་ཡིན་ ི།

ི་དོན་ཁས་

ལེན་པ་ནི་མིན་(༣༥༧ན)ནོ་ཞེས་ ་དབང་ ོ་ག ང་།
བཞི་པ་ ་སོགས་ཞིག་པའི་ མ་པ་མི་ ང་བར་ཐལ་བ་ལ། ད་ཅིག་མའི་ ོགས་ལ་དགག་པ་བ ོད། ད་ཅིག་
མིན་པའི་ ོགས་ལ་དགག་པ་བ ོད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཐལ་བ་དགོད། དེའི་ལན་དགག །དོན་གསལ་བར་བ ོད་པའི་ འོ། །
དང་པོ་ནི།

ཤེས་པ་ ་དང་མར་མེ་ མས། །

མངོན་ མ་དང་ནི་གཅིག་ཤོས་ ི། །
ེད་ དེ ་ཉིད་ ིས་ ་མ་ཡི། །

ད་ཅིག་ མས་ནི་ཞིག་པའི་ ར
ི །།

གང་གིས་ཤེས་ལ་མེད་གསལ་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཤེས་པ་ ་དང་མར་མེ་ མས་ཆོས་ཅན། རང་འཛན་མངོན་ མ་དང་ནི་གཅིག་ཤོས་རང་འཛན་ ི་
ོག་པའི་ ེད་ ེད་ཡིན་པ་ཉིད་ ས
ི ་ན་དེའི་ ་མར་ ང་བའི་ ད་ཅིག་ མས་ནི་ཡིན་པར་ཐལ།

རང་འཛན་ཤེས་

པའི་ ས་ ་ཞིག་ནས་མེད་པའི་ ིར། འདོད་ན། དེ་ མས་ཆོས་ཅན། གང་གིས་ན་རང་འཛན་ཤེས་པའི་ ས་ ་
མེད་པར་ཡང་དེ་ལ་གསལ་བར་འ ར་ཏེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རང་འཛན་ཤེས་པའི་ ་ལོགས་ ་ ང་བའི་ ད་ཅིག་
ཡིན་པའི་ ིར།

་དང་མར་མེ་ནི་གཞན་དག་གིས་ ང་ ད་ཅིག་མར་འདོད་ལ། དེ་ ར་ ལ་གཉིས་པར་ བ་པ་

ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ།

་དང་མར་མེ་སོགས་རང་གིས་བ ེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་མི་ ང་ཡང་

ས་མཉམ་པའི་ཤེས་པ་ལ་ ང་ཞེ་ན།

ཕན་འདོགས་ དེ ་པ་མ་ཡིན་གཞན། །

གསལ་ན་དོན་ ན་གསལ་བར་འ ར། །
གལ་ཏེ་དེ་ ་ལས་ངེས་ན། །

ཤེས་ལ་ ོག་པ་འདི་ཡང་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ནི་རིགས་པ་མིན་ཏེ། ཕན་འདོགས་ ེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ས་མཉམ་ ི་དོན་གཞན་ག ང་ ལ་ ་
གསལ་ན། དོན་ ན་ག ང་ ལ་ ་གསལ་བར་(༣༥༧བ)འ ར་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ།
སོགས་དེ་རང་འཛན་ཤེས་པ་དང་ ་ཚགས་པ་གཅིག་པས་ ེ་བས་དེས་དེ་འཛན་པར་ངེས་ ི།

་དང་མར་མེ་
དོན་ ན་གསལ་

བར་མི་འ ར་རོ་ཞེ་ན། ་སོགས་འཛན་པའི་ཤེས་པ་དང་ ས་མཉམ་པའི་ ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་དེ་ལ་ ང་
བར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ ་གཅིག་ལས་ ེས་པའི་ ིར་ཞེས་ ོག་པ་འདི་ཡང་འཐད་པར་མེད་དེ། དེ་ཡིན་ན་ཤེས་
པ་དང་ ས་མཉམ་པའི་དབང་པོའང་ ལ་ ་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དོན་གསལ་བར་བ ོད་པའི་ ་མཚན་ནི།

དེས་ ས་ཤེས་པ་དེ་མེད་ ང་། །

དོན་ ་ ང་བ་ཉིད་ ི་ ར
ི །།

དེ་གསལ་བ་ཞེས་བ ོད་པ་ཡིན། །

ན་ཅིག་ ེས་པའི་དོན་གཞན་ནི། །

ཕན་འདོགས་མིན་ ར
ི ་ མ་མི་ དེ ། །
ཤེས་ལ་རང་གི་ མ་པ་ཡིས། །

མ་ དེ ་མིན་གསལ་ཇི་ ར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

་སོགས་དེས་ ས་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན།

་སོགས་དེ་གསལ་བར་འཛན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ོད་

པའི་ ་མཚན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ་སོགས་དེ་དོན་ ་མེད་ ང་དོན་ ་ ང་བ་ཉིད་ ིས་དེར་ཐ་ ད་འདོགས་པའི་ ིར།
དེས་ན་ ་སོགས་འཛན་པའི་ཤེས་པ་དང་ ན་ཅིག་ ེས་པའི་དོན་གཞན་ ་སོགས་ནི་ཆོས་ཅན། རང་འཛན་ཤེས་
པ་ལ་གསལ་བར་ཇི་ ར་འ ར་ཏེ། རང་འཛན་ཤེས་པ་ལ་རང་གི་ མ་པ་གཏོད་པ་ཡིས་ མ་པ་ ང་བར་ ེད་པ་མ་
ཡིན་པའི་ ིར། དེ་ལ་ མ་པ་གཏོད་པར་ཡང་མི་ ེད་ཕན་འདོགས་ ེད་མིན་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ ས་ཤེས་སོགས་
དོན་ཤེས་པའི་ ར་ག ངས་པ་ ་ ར་ ང་བ་ནི་གཞན་ ིས་ཁས་ ངས་པ་ལ་བ ེན་ནས་བ ོད་པར་ཟད་དོ། །
གཉིས་པ་ ད་ཅིག་མིན་པའི་ ོགས་ལ་དགག་(༣༥༨ན)པ་བ ོད་པ་ནི།
ང་ ་ ག་མོད།

་དང་མར་མེ་ ད་ཅིག་ཡིན་པས་མི་

ོ་ ེ་དང་ ོ་བ་ལ་སོགས་པ་རང་འཛན་ཤེས་པ་ལ་དངོས་ ་ ང་ ེ། རང་འཛན་ཤེས་པ་ ེས་

ཟིན་ནས་ ང་མ་ཞིག་པས་སོ་ཞེ་ན།

བ ེན་གང་ ོ་ ེ་ ོ་སོགས་ ི། །

དོན་ཡང་གཞན་ལ་བ ོས་མེད་ ར
ི །།
འ ོ་བ་ ན་ ི་ཤེས་པ་ནི། །

ཅིག་ཅར་རང་ཉིད་བ ེད་པར་འ ར། །

ན་ཅིག་ དེ ་པས་ཕན་འདོགས་ ར
ི །།

འདི་ཡི་དེ་དག་རིམ་འ ང་ན། །

ད་ཅིག་སོ་སོར་གཞན་ཡིན་བ ོད། །

འདིར་ཡང་ ོན་ནི་ ར་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། བ ེན་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ ོ་ ེ་དང་ ོ་བ་སོགས་ ི་དོན་ ང་ཆོས་ཅན། འ ོ་བ་
ན་ ི་ཤེས་པ་ ་ ི་ཐམས་ཅད་ནི་ཅིག་ཅར་ ་རང་ཉིད་ ིས་བ ེད་པར་འ ར་ཏེ། གཞན་ལ་བ ོས་མེད་ ་རང་
འཛན་ཤེས་པ་ ན་ ་བ ེད་པའི་ ིར། གཏན་ཚགས་མ་ བ་ ེ། རང་འཛན་ཤེས་པ་བ ེད་པ་ལ་ ན་ཅིག་ ེད་
པས་ཕན་འདོགས་པའི་ ིར་ན།

ོ་ ེ་སོགས་འདིའི་ཤེས་པ་དེ་དག་རིམ་ཅན་ ་འ ང་ངོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་ན་ ོ་ ེ་དང་

ོ་སོགས་ཆོས་ཅན། ། ད་ཅིག་ ་ ི་སོ་སོ་བ་གཞན་དང་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ ོད་རིགས་པར་ཐལ།

ེན་ལ་

བ ོས་ནས་འ ས་ ་རིམ་ཅན་ ་ ེད་པའི་ ིར། །འདོད་ན། དེ་དག་ ད་ཅིག་མར་ བ་པ་འདིར་ཡང་ ོ་ ེ་དང་ ོ་
སོགས་ཆོས་ཅན། རང་འཛན་ཤེས་པ་ལ་ ོད་ ་ི མ་པ་ ང་བར་ བ་ ེ། དེ་ ར་མིན་ན་ ོན་ནི་ ར། ཤེས་པ་ ་
དང་མར་མེ་ མས། །ཞེས་སོགས་བ ོད་པ་བཞིན་ ་འདིར་ཡང་འ ག་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ་ལ།

ི་རོལ་(༣༥༨བ) ི་དོན་

ཁས་མ་ ངས་ ང་ ོ་ ལ་གཉིས་པར་བ བ། ི་དོན་ཁས་ ངས་ ང་ ོ་ ལ་གཉིས་པར་བ བ། ི་རོལ་དོན་ ི་
བ་ ེད་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། གཞན་ཡང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ེ། ཚད་འ ས་གཞལ་ག མ་ ས་གཞན་མིན་པའི་འཐད་པ་
གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། ནོ ་པོ་དང་དེའི་ ོ་དག་ཆོས་ཅན། གཞན་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ན་ཅིག་ ་དམིགས་པར་ངེས་
པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ལ།

ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ི་ གས་ ིས་ ོ་ ལ་གཉིས་པར་བ བ། གསལ་ཞིང་རིག་

པའི་ གས་ ས
ི ་ ོ་ ལ་གཉིས་པར་བ བ། དེ་ལས་འཛན་ མ་རང་རིག་གི་འཇོག་ ེད་ ་ བ། དེ་ལས་ཤེས་པ་
གཅིག་ཉིད་ལ་ཚད་འ ས་གཞལ་ག མ་ ི་ཐ་ ད་འཇོག་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ལ། གས་དགོད་པ། ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ི་དོན་བཤད། བ་པ་བ བ། ོགས་ཆོས་བ བ་པའོ།
།
དང་པོ་ནི། གང་གི་ ིར། ཞེས་སོ། །ག གས་འཛན་མིག་ཤེས་ལས་ཐ་དད་པར་ ང་བ་ཉིད་ཡིན་ ང་ ོན་པོ་ནི་
ཆོས་ཅན། ཉམས་ ་ ོང་བ་མིག་ཤེས་ལས་དོན་གཞན་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར་ ོན་པོ་དང་
ོར་འཛན་དེ་དག་ ན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ ིར། དཔེར་ན། ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ་ི དོན་བཤད་པ་ནི། འདི་དག ཅེས་སོ། ། ོན་པོ་དང་ ོར་འཛན་གཉིས་པོ་
འདི་དག་ལས་ མ་པ་གཅིག་ ོན་པོ་མ་དམིགས་ན་གཞན་ ོར་འཛན་དམིགས་པ་མེད་ལ།

འཛན་པ་མ་དམིགས་

པར་ཡང་ག ང་བ་དམིགས་པ་མེད་པ་ནི་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ི་དོན་ཏོ། །
ག མ་(༣༥༩ན)པ་ བ་པ་བ བ་པ་ལ། བ་ ེད་དངོས། དེའི་ཡང་ བ་པ་བ བ། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི། རང་བཞིན། ཞེས་སོ། །རང་བཞིན་ཐ་དད་ ས་མཉམ་པ་ལ་ནི། ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་འདི་འཐད་པ་
མ་ཡིན་ཏེ། འ ལ
ེ ་པའི་ ་མཚན་བདག་ཉིད་དང་། དེ་ལས་ ང་བ་དང་ག ང་འཛན་ག མ་པོ་དེ་ མེད་པའི་ ིར་རོ།
།
གཉིས་པ་དེའི་ཡང་ བ་པ་བ བ་པ་ནི། ག གས། ཞེས་སོ། །འ ེལ་པའི་ ་མཚན་ག མ་པོ་མེད་ན།

ན་

ཅིག་དམིགས་ངེས་མི་འཐད་པས་ བ་ ེ། བར་ཆད་པ་མེད་པའི་ག གས་དང་ ང་བ་དག་ལ་ནི་ ང་བས་ག གས་
དེ་ག གས་དེའི་ཤེས་པ་བ ེད་པར་ ང་བའི་མཚན་ཉིད་དམ། ང་བས་ག གས་ལ་ཕན་བཏགས། ག གས་ ིས་
དབང་པོ་དེ་ག གས་འཛན་བ ེད་པར་ ང་བར་བ ེད་པའི་མཚན་ཉིད་ ི་དེ་ལས་ ང་བའི་འ ེལ་པ་ཡོད་པའི་ ིར་
ཏེ།

་ ང་བ་མེད་པར་འ ས་ ་ག གས་མེད་པའི་ ིར་དང་། འ ས་ ་ག གས་དམིགས་པ་དེ་ ་ ང་བ་ལ་

འ ལ་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་བར་ཆད་མེད་པའི་ ང་ག གས་ཆོས་ཅན། ན་ཅིག་ ་ག ང་ཞིང་དམིགས་པར་འ ར་ཏེ། ང་བ་
དེ་བར་ཆད་པ་མེད་པར་ག གས་དང་ ན་ཅིག་ ་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་ག ང་ ་ ང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་
ིར། ཡང་ན་ ང་ག གས་དེ་དག་ལ་ནི་ཆོས་ཅན།

ན་ཅིག་དམིགས་པ་ཙམ་ཡོད་ ང་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ང་བ་འབའ་ཞིག་ ང་མཐོང་བ་ཡོད་པའི་ ིར་དང་།

ང་བ་མེད་པའི་ག གས་ ང་ ོག་ཆགས་ ་ི ེ་ ག་འགའ་

ཞིག་གིས་མཐོང་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།

།འོ་ན་ ོན་པོ་འཛན་པ་ལ་ཡང་ངེས་པ་མེད་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།

(༣༥༩བ) ོན་པོའ་ མ་པ་ཤར་བ་དང་ ོན་པོ་རིག་པ་དག་ནི་ངེས་པ་ཉིད་དོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི། ཐ་དད། ཅེས་སོ། ། ས་ཐ་དད་ ས་མཉམ་པ་ལ་ནི་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་དེ་རིགས་
པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོན་པོ་དང་སེར་པོ་བཞིན་ནོ། །
བཞི་པ་ ོགས་ཆོས་བ བ་པ་ལ། ོད་པས་མཚམས་ ར། ་བས་ལན་མདོར་བ ན། འ ེལ་པས་ ས་པར་
བཤད་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ལ། ཞེས་སོ། ། ོན་པོ་དང་ ོ་འཛན་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་མ་ཡིན་ཏེ། ོན་པོ་ནི་ ལ་ ོ་འཛན་
ི་ མ་པར་ཤེས་པའི ་ ར་ཉེ་བར་གནས་པའི་ ིར།

ོན་པོ་ནི་ ར་དམིགས་ལ་རིག་པ་ ོ་འཛན་ནི་ ིས་དམིགས་

པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ ་བས་ལན་མདོར་བ ན་པ་ནི། དམིགས་པ། ཞེས་སོ། ། ོན་པོ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན།
དོན་ ོན་པོ་མཐོང་བ་རབ་ ་ བ་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ།

རང་རིག་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་མ་ཡིན་ནའི་ ིར།

དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། གཞན་རིག་མེད་པར་ཐལ། རང་རིག་མེད་པའི་ ིར། ཐལ་བ་ལས་གཞན་རིག་ཡོད་པའི་ ིར་
རང་རིག་ཡོད་པས་ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ་ི ོགས་ཆོས་ བ་བོ།

།དེས་ན་ ོན་པོ་ ོ་འཛན་ ིས་དམིགས་ལ།

ོ་འཛན་རང་རིག་གིས་དམིགས་སོ། །
ག མ་པ་འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ་ལ། བ་ ེད་དངོས། ཉེས་ ོང་གི་ལན་དགག །དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ། ཞེས་སོ། ། ོ་འཛན་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན།

ངེས་ ་ི ཐ་ ད་འ ག་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ།

ོ་འཛན་ཡོད་པའི་ ་མཚན་ཅན་ ིས་ ོན་པོ་ཡོད་

རང་རིག་མངོན་ མ་ཚད་མས་དམིགས་པ་དང་མི་ ན་པའི་ ིར་

དང་། ོ་འཛན་དེ་ཚད་མས་རབ་ ་མ་ བ་ན་དོན་ ོན་པོ་ཚད་མས་རབ་ ་མི་(༣༦༠ན)འ བ་པའི་ ིར་རོ། ། བ་
ེ།

ལ་དེ་ཡོད་པ་ཙམ་ ིས་ནི་ ལ་དམིགས་ཤིང་ བ་པ་མ་ཡིན་ ི། འོན་ ང་ ལ་དེའི་དམིགས་པའི་ཚད་མ་

ཡོད་པས་ ལ་ཡོད་པར་ བ་པའི་ ིར་རོ། །འདོད་ན།
པར་འ ར་ཏེ།

ོན་པོ་དང་ ོ་འཛན་ཡོད་ངེས་ ི་ཐ་ ད་ཐམས་ཅད་ བ་

ོན་པོ་དང་ ོ་འཛན་གཉིས་ཚད་མས་མ་ བ་པའི་ ིར་རོ། །ཚད་མས་མ་ བ་ ང་དོན་ལ་ བ་

པས་ཐ་ ད་ ེད་དོ་ཞེ་ན།

ོན་པོ་དང་ ོ་འཛན་དོན་ལ་ཡོད་ ང་ཡོད་པར་ཚད་མས་མ་ བ་པ་ལ་ནི་ཡོད་པར་ངེས་

པའི་ཐ་ ད་ ་ ་བར་མི་རིགས་པ་དེའི་ ིར།

ོན་པོ་རིག་པའི་ཤེས་པ་འགའ་ཡང་མི་དམིགས་ན་ ོན་པོ་རིག་པར་

ེད་པ་ཞེས་ ་བ་ ང་ཟད་ ང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ཉེས་ ོང་གི་ལན་དགག་པ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། རིག་པ། ཞེས་སོ། ། ོ་འཛན་རང་གིས་མ་དམིགས་ ང་རིག་པ་གཞན་གཉིས་པ་ཞིག་གིས་དམིགས་
སོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ། ོགས་ ས་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ཐལ་བ། བ་ ེད་ ག་མེད་ ་ཐལ་བ། བ་ ེད་ ག་ན་ གས་
བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། རེ་ཞིག ཅེས་སོ། ། ོན་ ་མ་གནས་པ་ལས་རེ་ཞིག་འདི་ ར་ ོ་འཛན་ཆོས་ཅན།

ར་ ོན་པོ་

དམིགས་ ང་དེའི་ཚ་ནི་ ོ་འཛན་ཚད་མས་མ་ བ་ལ། དེ་ལས་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ ོག་ ས་གཞན་རིག་པ་གཉིས་པ་
ཡོད་པའི་ཚ་ནི་ ོ་འཛན་ཚད་མས་ བ་བོ་ཞེས་ལེགས་པར་ཐ་ ད་ ་ ས་པ་ ེ་ ོགས་ ས་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ཐལ།
ལ་ ོན་པོ་འདི་རང་འཛན་ ིས་དམིགས་པའི་ཚ་ན་ནི་ བ་པར་ ེད་པ་རིག་པ་ ི་མ་མ་ བ་པས་ ོ་འཛན་ཚད་

མས་མ་ བ་ལ།

ོ་འཛན་ལས་གཞན་རིག་པ་ ི་མ་དམིགས་པའི་ ས་ ་ནི་(༣༦༠བ) ོ་འཛན་ཚད་མས་ བ་

པའི་ ར
ི །
གཉིས་པ་ བ་ ེད་ ག་མེད་ ་ཐལ་བ་ནི། རིག་པ། ཞེས་སོ། །རིག་པ་ ི་མ་དེ་ཆོས་ཅན། རིག་པ་ ོ་འཛན་ ི་
བ་པར་ ེད་པ་ ེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིག་པ་ ོ་འཛན་ ང་རང་གིས་རང་མ་ བ་པར་རིག་པ་གཞན་ ིས་
དམིགས་ལ།

རིག་པ་གཞན་དེ་ཡང་རང་གིས་རང་མ་ བ་པའི་ ིར་ནའོ།

།དེས་ན་དམིགས་པ་ ི་མ་དེ་ཡང་

དམིགས་པ་གཞན་ ི་ ེས་ ་འ ང་དགོས་པར་འ ར་རོ། །འདོད་ན། རེ་ཞིག་དམིགས་པ་ ེ་ བ་ ེད་ ག་མེད་
་ི བ་ ེད་མཐར་ ག་པ་ལ་ ོད་ཅིང་བ ོས་པའི་ ེས་ ་འདིས་ཆོས་ཅན། ོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དོན་འགའ་ཡང་
ོགས་པར་མི་འ ར་ཏེ།

ོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ བ་ ེད་ ག་མེད་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་རོ། ། བ་ ེ།

མེད་ ་ི མཐའ་གཅིག་ཚད་མས་མ་ བ་ན་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཚད་མས་མི་འ བ་པའི་ ིར་རོ།

བ་ ེད་ ག་

།དེ་ཡང་འདོད་ན།

འ ་ོ བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ལོང་བ་དང་ གས་པར་འ ར་ཏེ། དམིགས་པ་ ེ་ བ་ ེད་ ་ི ེ་བ་ལ་ཡང་མཐར་
ག་པ་མེད་པས་ ེས་ འི་དོན་འགའ་ཡང་ ོགས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ བ་ ེད་མཐར་ ག་ན་ གས་ བ་པ་ནི། འགའ་ཞིག ཅེས་སོ། ། ོ་འཛན་དེ་ བ་ ེད་རིགས་པ་
གཉིས་པ་ལ་བ ོས་ ང་རིག་པ་གཉིས་པའི་ ས་འགའ་ཞིག་ ་རང་གིས་རང་རིག་པ་ཡིན་པས་ བ་ ེད་མཐར་
ག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་ནི། རིག་པ་གཉིས་པ་དེ་རང་གི་བདག་ཉིད་དང་ ལ་ ི་ མ་པ་གཉིས་ཀ་ ོ་གཅིག་གིས་ ས་
ཅིག་ཅར་ ་དམིགས་པའི་ ིར།

གཞན་ ོ་འཛན་ཡང་རིག་པ་གཉིས་པ་དེ་བཞིན་ ་ ལ་ ལ་ཅན་གཉིས་ཀ་ ོ་

ཅིག་ཅར་ ་དམིགས་(༣༦༡ན)པར་འ ར་རོ། ། བ་ ེ།

ོ་འཛན་དང་རིག་པ་ ི་མ་གཉིས་པོ་ལ་རང་རིག་པར་

འ ར་མི་འ ར་ ི་ ་ེ ག་གི་ ་མཚན་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་སོ། ། ོན་པོ་དང་ ོ་འཛན་ཆོས་ཅན།
པར་ བ་ ེ།

ོ་གཅིག་གིས་ ོགས་པར་ ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་ བ་ ེ།

ོགས་པར་ ་བ་ལ་ ོགས་པའི་རིམ་པ་ ་ ི་མི་རིགས་པའི་ ིར་ཏེ།

ན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་

ོན་པོ་དང་ ོ་འཛན་ ོ་གཅིག་གིས་
ོ་གཅིག་པོ་དེ་ལ་ ོན་པོ་དང་ ོ་འཛན་

གཉིས་ཀ་ ོགས་པའི་ ས་པ་ཡོད་པར་ ད་མེད་པའི་ ར
ི ་རོ། །
གཉིས་པ་གསལ་ཞིང་རིག་པའི་ གས་ ས
ི ་ ོ་ ལ་གཉིས་པར་བ བ་པ་ལ།

གས་དགོད།

བ་པ་བ བ།

དེས་ བ་པའི་དོན་ཏོ། །
དང་པོ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་སོ། །ཡང་ ང་བའི་ ོན་པོ་དང་ ོ་འཛན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ ་རིགས་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། གསལ་ཞིང་རིག་པ་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ ིར།

གཉིས་པ་ བ་པ་བ བ་པ་ནི། རིག་པ། ཞེས་སོ། །གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་ན་ཤེས་པ་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡིན་
པས་ བ་ ེ།

ོ་འཛན་ ིས་ ོན་པོ་རིག་པ་ཞེས་ ་བ་ཡང་ ོ་འཛན་དེའི་བདག་ཉིད་རིག་པ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

དེ་ ར་ ་ ོན་པོ་གསལ་བའང་རང་གི་བདག་ཉིད་གསལ་བའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ ོན་པོ་དང་ ོ་འཛན་དེ་དོན་གཞན་
འགའ་ཞིག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདེ་སོགས་ ས
ི ་བདག་ཉིད་རིག་པ་བཞིན་ནོ། །
ག མ་པ་དེས་ བ་པའི་དོན་ནི།

ོན་པོ། ཞེས་སོ། ། ོ་འཛན་ལ་ ོན་པོ་དེ་ ར་ ང་བ་ན་ཡང་ ོ་འཛན་ཆོས་

ཅན། རང་དང་གཞན་གསལ་བར་ ེད་པར་འ ར་ཏེ།

ོན་པོ་དེ་ ོ་འཛན་(༣༦༡བ)དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།

དཔེར་ན། གསལ་བ་མར་མེ་དེ་རང་གི་གསལ་ ེད་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །མ་ བ་ན་ ོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ ོང་བ་ཤེས་
པའི་བདག་ཉིད་ ་འ ར་ཏེ།

ོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ ོང་བ་ཤེས་པ་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡིན་ན་ནི་ཤེས་པ་དེའི་བདག་

ཉིད་ ་ ར་པའི་ ོན་པོ་དེ་ ར་གསལ་བར་ ང་བའི་ ིར།
ག མ་པ་དེ་ལས་འཛན་ མ་རང་རིག་གི་འཇོག་ ེད་ ་ བ་པ་ནི། དེའ་ི ིར། ཞེས་སོ། ། ན་ཅིག་དམིགས་
ངེས་དང་གསལ་ཞིང་རིག་པའི་ གས་གཉིས་ལས་ག ང་བ་དོན་གཞན་ཁེགས་པ་དེའི་ ིར།

ོན་པོའ་ མ་པ་ ང་

ནས་འཛན་པའི་ མ་པ་ཆོས་ཅན། འ ས་ ་རང་རིག་པའི་ བ་པར་ དེ ་པའི་ཚད་མར་འདོད་དེ། ཚད་མ་དེ་ལས་
མཚན་གཞི་ཤེས་པ་འདིའི་ ེང་ ་འ ས་ ་རང་རིག་དེའི་དངོས་པོ་ མ་པར་འཇོག་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་དེ་ལས་ཤེས་པ་གཅིག་ཉིད་ལ་ཚད་འ ས་གཞལ་ག མ་ ི་ཐ་ ད་འཇོག་ ལ་ནི། དཔེར་ན། འདོད་
ཆགས་སོགས་ཚར་བཞིན། །ཞེས་ ་བ་ལ་སོགས་པ་ ེ་ཚད་མ་ མ་འ ེལ་ ི་ བས་ ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ ི་དོན་ཁས་ ངས་ ང་ ོ་ ལ་གཉིས་པར་བ བ་པ་ལ། ས་པར་བཤད། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེའ་ི ིར། ཞེས་སོ། ། ང་བའི་དོན་དང་དེ་འཛན་པའི་ ོ་དག་ཆོས་ཅན། ི་དོན་ཡོད་ ང་ཐ་དད་མིན་
ཏེ། གས་གཉིས་ ས
ི ་ག ང་བ་དོན་གཞན་བཀག་པ་དེའི་ ིར།
འ ེལ་པ་ནི།

ན་ཅིག ཅེས་སོ། ། ིའི་དོན་ཡོད་ ང་ ོན་པོ་ལ་སོགས་པར་ ང་བ་དང་། དེའི་རིག་པ་དག་

ཆོས་ཅན། ཐ་དད་པ་མེད་པར་ བ་ ེ།

ན་ཅིག་(༣༦༢ན)དམིགས་ངེས་དང་གསལ་ཞིང་རིག་པའི་ གས་དག་

གིས་ག ང་བ་དོན་གཞན་ཁེགས་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དོན་བ ་བ་ལ། ་བ་དང་། འ ེལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། དེས་ན། ཞེས་སོ། ། ོ་འཛན་ ི་ ོ་ནི་ཆོས་ཅན། གཞན་རིག་དང་རང་རིག་པའི་ ལ་གཉིས་པ་ཅན་
་ བ་ ེ། ག ང་འཛན་ཐ་དད་ ་ ང་ཡང་ཐ་དད་ ་མེད་པ་དེས་ནའི་ ིར་རོ། །

གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ནི། དེའི་ ིར། ཞེས་སོ། །ག ང་འཛན་ཐ་དད་ ་མ་ བ་པ་དེའི་ ིར།

ལ་ཤེས་པ་དང་

ཤེས་པ་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་དག་གིས་ ོ་ ལ་གཉིས་ ་བ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ ི་རོལ་དོན་ ི་ བ་ ེད་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བ ོད། དེ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། མཚམས་ ར། ་བ། འ ེལ་པའོ། །
དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། ང་བའི་ ལ་ ི་ མ་པ་ ོ་ལས་ཐ་མི་དད་ན་ཤེས་པ་དེ་ལས་ཐ་དད་པའི་ ི་རོལ་ཡོད་ཅེས་
་བ་གང་ལས་ཤེས་ཤ་ེ ན།
་བ་ནི། ི་རོལ་ ི་དོན་ མ་རེས་འགའ་ ོག་པའི་ གས་ལས་ བ་པར་འ ར་རོ། །
འ ེལ་པ་ནི། དབང་ཤེས་བ ེད་པའི་ ས་པའི་ ་གཞན་དབང་ཡིད་ཡོད་ ང་འ ས་ ་དབང་ཤེས་མི་ ེ་ན་ ་
གཞན་དམིགས་ ེན་མ་ཚང་བར་ ོན་པ་ཡིན་ལ། དམིགས་ ེན་དེ་ཡང་ ི་རོལ་ ི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། དངོས་དང་། བཀག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། ོད་ ས
ི ་ ི་དོན་བ བ་པའི་ བས་འདིར་དོན་ ང་བག་ཆགས་འགའ་ཞིག་ མ་ཤེས་ ་ི ཉེ་
བར་ལེན་པའི་ འི་ ད་པར་ ་མེད་པས་འ ས་ ་ མ་ཤེས་ ོག་པར་མི་ ་ན་ནི་ ི་དོན་ཡོད་པར་འ ར་ལ། དོན་
ང་གི་བག་(༣༦༢བ)ཆགས་ མ་ཤེས་ ་ི ར་ ་བས་ ི་དོན་མེད་ ང་ མ་ཤེས་ ེ་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་བཀག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །
དང་པོ་ནི། དེ་ཡང་། ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ལ་བདེན་པ་བ ོག་པ་ནི་བ ད་
པ་ ེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཅིག་ཤོས་ཚད་མར་ཇི་ ར་ ་ ེ་ད ེ་བ་མེད་པར་ཐལ། གཞན་རིག་ཐམས་ཅད་
འ ལ་པར་ ད་པར་མེད་པའི་ ར
ི ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་ལན་ལ། ན་ ་ཐ་ ད་པའི་དབང་ ་ ས་པ། དོན་དམ་པའི་དབང་ ་ ས་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ཉེ་བར། ཞེས་སོ། །ཉེ་བར་བ ད་པའི་དབང་གིས་བག་ཆགས་བ ན་པོས་མཚམས་ ོར་བ་མེད་པའི་
ོན་ ས
ི ་མི་མཁས་པ་ ིས་པས་ ང་ཐ་ ད་ལ་ཡིད་བ ན་ ་མེད་པར་མཐོང་བས་ན་གཅིག་ ་བ་གཉིས་ ང་གི་
ཤེས་པ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་བ ོད་ལ། གཞན་ ་བ་གཅིག་ ང་ ་ ་ནི་བག་ཆགས་བ ན་པའི་ ིར་འཁོར་བ་ཇི་
ིད་པར་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་ ་མས་ ི་མ་བ ེད་པ་དང་མི་འ ལ་བར་ ེས་ ་འ ེལ་པར་འ ང་བ་ནི་ཐ་ ད་ལ་
མི་བ ་བ་ལ་བ ོས་ནས་ཐ་ ད་པའི་ཚད་མའི་ མ་གཞག་ ེད་པའི་ བས་འདིར་ཚད་མ་ཡིན་ནོ།

།འདིར་གང་

བཤད་ཅེ་ན། འདིར་བཤད་པ་འདི་ནི་གཙ་བོར་ ན་ ་ཐ་ ད་པའི་ཚད་མའི་རང་བཞིན་བ ོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་ ད་
པའི་ཚད་མའི་ མ་གཞག་འདི་ལ་ཡང་ཕ་རོལ་ ོངས་པའི་འཇིག་ ེན་པ་དག་ ངས་དང་མཚན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ལ་

ལོག་པར་ ོག་པས་ ་བར་ ེད་པར་མཐོང་ནས་དེ་བ ོག་པའི་ ིར་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་དོན་དམ་པའི་དབང་ ་ ས་པའི་ཚད་མ་ནི། བསམས་པ། ཞེས་སོ། །དོན་དམ་ད ོད་ ེད་ ་ི ཚད་
མས་བསམས་པ་ལས་ ང་བ་ཉིད་ ་ི (༣༦༣ན)ཤེས་རབ་གོམས་པར་ ས་པས་ མ་པར་འ ལ་པས་དབེན་ཞིང་
ཇི་ ་དང་ཇི་ ེད་པ་མཛས་པར་ ོགས་པ་དང་། མ་ ས་པར་ ོགས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་ འི་ ི་མ་
མེད་པ་ནི་མཛས་པ་དང་།

མ་ ས་པར་ ངས་པའི་ ངས་ ོགས་ལ་འ ར་བ་དང་ ོག་པ་མེད་པ་དོན་དམ་པའི་

ཚད་མ་མངོན་ ་ དེ ་དོ། །དེ་ཡང་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ི་ བས་ ་ཆ་ཙམ་ཞིག་བ ན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ས་ ིས་ ན་པའི་ གས་ལས་ ོ་ ལ་གཉིས་བ བ་པ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་དགོད། དེ་ ེ་བ ན་
མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།
ས་ ིས་ ན་པ་ལས་ ང་ ེ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གང་གི་ ིར།
ིར།

ར་ ི་ ལ་ ས་ ིས་ ན་པ་བཞིན་ ་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ ས་ ིས་ ོང་བའི་ ན་པ་ ེ་བར་མཐོང་བའི་

ན་པ་ལས་ ང་ ོ་ ལ་གཉིས་ཉིད་ བ་པ་ཡིན་ནོ། ། ང་ཡིག་ནི་ ལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པ་ལས་ ལ་

གཉིས་ བ་པར་མ་ཟད་ཅེས་པའོ། །
གཉིས་པ་དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལ།

གས་ ི་བ བ་ ་ངོས་བ ང་། དེའི་ བ་ ེད་

དགོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དེ་བདག་ཉིད་ ི་ ོང་བ་ལ། །

བ ད་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །
དེ་དོན་རང་བཞིན་ཉིད་མ་ བ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ན་ལས་བ ས་ ་ི འ ེལ་ ེད་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ས་ ིས་ ན་པ་ལས་ ང་ ེ་ཞེས་པའི་ག ང་འདིས་

རིག་ ་རིག་ ེད་ ་ི ལ་གཉིས་བ བ་པ་ཡིན་ ི།
།

ལ་ ི་ མ་པའི་ ལ་གཉིས་བ བ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ།

དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རང་འ ེལ་ །
ས་ ིས་ ན་པ་ལས་ ང་ ེ། །
ལ་གཉིས་ཉིད་དོ།
ཞེས་འ ེལ་ཏོ། །
ཞེས་ ང་ཡིག་ ་མའི་(༣༦༣བ) ད་ཚག་ ་བཤད་པ་འགལ་བའི་ ིར་དང་།

ལ་གཉིས་བ བ་དགོས་ ི་ ོལ་

བའི་ངོར་ཤེས་པ་དེ་ ོང་བ་གསལ་རིག་ཙམ་ ་ཤེས་པ་བདག་ཉིད་ ི་ ོང་བ་ལ་བ ད་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པའི་ ིར་རོ།

།དེས་ན་དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་དེ་དོན་ ི་ མ་པ་དང་ ན་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་ ་མ་ བ་པས་དེ་

ཉིད་བ བ་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །
ན་ལས།
རང་རིག་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བདག་ཉིད་ ་ི ོང་བ་ལ་ ོད་པ་མེད།
ཅེས་ག ངས་སོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ བ་ ེད་དགོད་པ་ནི།

དེ་ཡང་ཡང་དག་ ན་ལས་འ བ། །
རང་ ོད་ ལ་ ིས་ ་ི མེད་ཅིང་། །
ཐ་དད་པར་ ོང་མེད་དེ་ལ། །
འདི་ནི་འདི་ ་འདི་ ར་ནི། །

མིན་ཅེས་ཐ་དད་འདི་མེད་འ ར། །
ཉམས་ ་ ོང་བ་ཙམ་ ིས་ནི། །

ཐ་དད་འགའ་ཞིག་ མ་འ དེ ་མིན། །
ཐ་དད་གསལ་བ་མེད་པ་ལ། །

མ་འ དེ ་ ོ་མེད་མཚ་སོགས་བཞིན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ོ་སེར་ ོགས་པའི་ཤེས་པ་ ོ་སེར་ ི་ མ་ ན་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། བ་ ེད་གཞན་ཡང་ཡོད་
དེ། འདི་ནི་ ོན་པོ་ ོགས་པ་ཡིན་ལ། སེར་པོ་ ོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའམ། སེར་པོ་ ོགས་ ི། ོན་པོ་ནི་མ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་དོན་ ོགས་ཐ་དད་ ་ ས་ ིས་ཡང་དག་པར་ ན་པ་ལས་འ བ་པའི་ ིར། གཏན་ཚགས་མ་ བ་ཅེ་
ན།

ོ་སེར་ ོགས་པའི་ཤེས་པ་རང་གི་ ོད་ ལ་ ོ་སེར་ ིས་ ེ་བའི་ མ་པ་ཐ་དད་པ་མེད་ཅིང་།

མ་པ་ཐ་དད་

པར་ ོང་བ་ཡང་མེད་པར་འདོད་པ་དེ་ལ་ཤེས་པ་འདི་ནི་འདི་ ་ འི་ ོན་པོ་ ོགས་ལ། སེར་པོ་འདི་ ར་ ོགས་པ་
ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དོན་ ོགས་ཐ་དད་ ་ ན་པ་འདི་མེད་པར་འ ར་བར་ཐལ།

མ་པ་མེད་པར་ཉམས་ ་ ོང་བ་

རིག་(༣༦༤ན)ཙམ་ ིས་ནི་ ོན་པོ་དང་སེར་པོ་ ོགས་པའི་ཤེས་པ་ཐ་དད་པ་འགའ་ཞིག་སོ་སོར་ མ་པར་འ ེད་
ས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར། བ་ ེ། ོ་སེར་ ི་ མ་པ་ཐ་དད་ ་གསལ་བ་མེད་པ་ལ་ ོ་སེར་ ི་ ོགས་པ་ཐ་དད་ ་
མ་པར་འ ེད་པའི་ ན་ ོ་མེད་པས་ བ་པའི་ ིར། དཔེར་ན། མཚ་མ་དང་འཇིམ་པའི་རིལ་ ་ལ་སོགས་པ་ མ་
པ་ཐ་དད་ ་མ་གསལ་ན་ཐ་དད་ ་མི་ ན་པ་བཞིན་ནོ། །
ག མ་པ་ ལ་གཉིས་བ བ་པས་རང་རིག་ ང་ བ་པ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་དགོད། དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་
ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལོ། །
དང་པོ་ནི།
རང་རིག་པ་ཉིད་ ་ཡང་ངོ་། །
མ་ ོང་བར་འདི་མེད་ ིར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པ་དང་ ས་ ིས་ ན་པ་ལས་དོན་ ང་གི་ ོ་ ལ་གཉིས་པར་ བ་པར་མ་ཟད་རང་རིག་
པ་ཉིད་ འང་ བ་བོ། །དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།
ན་པའི་ ིར།

བ་ ེ།

ར་ ོར་ ང་གི་ཤེས་པས་ ོན་པོ་མཐོང་བ་ ས་ ིས་ ན་ཤེས་ ིས་

ར་ ོར་ ང་གི་ཤེས་པས་ ོན་པོའ་ མ་པ་མ་ ོང་བར་ ར་ ོན་པོ་མཐོང་བ་ ས་ ིས་

ན་ཤེས་ ས
ི ་ ན་པ་འདི་མེད་པས་ བ་པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན། ག གས་ལ་སོགས་པའི་ ན་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལ། བ་ ེད་དེས་རང་རིག་ ་འ བ་པའི་ ལ། དེའི་
བ་ ེད། རང་ཉིད་ ་ི རིགས་པ་དགོད། ར་ཡང་ ན་པའི་ གས་ལས་རང་རིག་བ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ལ་གཉིས་ བ་པར་ དེ ་པས་ ང་། །

རང་རིག་ཕལ་ཆེར་ བ་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཇི་ ད་བཤད་པའི་ ལ་གཉིས་ བ་པར་ ེད་པའི་རིགས་པས་ ང་དངོས་ ་ནི་དོན་ ང་གི་ ོ་ ལ་
གཉིས་ ་ བ་(༣༦༤བ)པར་ ེད་ལ། རང་རིག་པར་ཡང་ཕལ་ཆེར་རམ་དོན་ ིས་ བ་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ཤེས་པ་
ལ་ ལ་ ི་ མ་པ་ ང་བར་ བ་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེའི་ བ་ ེད་ལ།

ལ་གཉིས་ བ་པས་རང་རིག་ བ། དཀར་སོགས་གསལ་བས་རང་རིག་ བ།

བདེ་སོགས་ ོང་བས་རང་རིག་ བ། ོ་མངོན་ མ་མིན་ན་ གས་ལས་ ོགས་པར་ཐལ། རང་མི་གསལ་ན་གཞན་
གསལ་བར་མི་འ བ་པའོ། །
དང་པོ་ལ། མ་པ་ ོང་བས་རང་ ོང་ བ། གཞན་ ོང་ཡིན་ན་རིགས་པས་གནོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

རང་གི་ངོ་བོར་ ར་ ང་བ། །

དེ་ཚ་ ོང་བར་ བ་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ོར་ ང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ལ་གཉིས་ ་ བ་པས་རང་རིག་པར་ཡང་ བ་ ེ། རང་གི་ངོ་བོར་
ར་པའི་ མ་པ་ ང་བ་དེའི་ཚ་ མ་པ་ ོང་བར་ བ་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་གཞན་ ིས་ ོང་ན་རིགས་པས་གནོད་པ་ལ། གནོད་ ེད་དངོས། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི། ོ་ ་མ་ མས་ ིས་ ་ི ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ ོང་བ་ཡིན་ ི། རང་ ོང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

དེ་དངོས་ཅན་ ི་ ོ་ཡིས་ནི། །

ཤེས་འགགས་ཇི་ ར་ ོང་བ་ཡིན། །
དེས་རང་ངོ་བོའང་ ོང་མེད་ ར
ི །།

ཉམས་ ོང་མ་ ས་ ོག་པར་འ ར། །
དོན་ ་ ང་བ་དང་ ན་ཤེས། །

དེ་ནི་ ་ི རོལ་མངོན་ ག
ོ ས་ ང་། །
ོ་ལ་འཛན་པར་ དེ ་པའི་ ོ། །

ག་ ་བདག་ལ་ནང་མངོན་ ག
ོ ས། །
ལ་གང་གི་ནི་ ང་བ་གང་། །

དེས་དེ་ ོང་མིན་ཅེས་པའང་ཐོབ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོ་ ་མ་དེའི་དངོས་པོའམ་ མ་པ་ཅན་ ི་ ོ་ ི་མ་ཡིས་ནི་ཆོས་ཅན། རང་ ས་ ་ཤེས་པ་འགགས་

ཟིན་པ་ཇི་ ར་ ོང་བ་ཡིན་ཏེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་རང་ ས་ ་(༣༦༥ན) ོང་ ར་མ་ བ་པའི་ ིར། གཞན་ཡང་
ོ་ ི་མ་དེས་རང་གི་ངོ་བོའང་ ོང་བ་མེད་པའི་ ིར་ན་ཉམས་ ་ ོང་ ་མ་ ས་པ་ ོང་བ་ལས་ ོག་པར་འ ར་
ལ། གཞན་ཡང་དེ་ནི་ ོ་ ་མ་ལ་བ ོས་ནས་ ིར་ ོགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ལས་གཞན་རིག་པའི་མངོན་ མ་
ཡིན་པའི་ ིར།

དཔེར་ན།

དོན་ ་ ང་བ་དང་ ན་པའི་ག གས་འཛན་པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་ ི་རོལ་ ་མངོན་པར་

ོགས་པར་ ང་བ་བཞིན་ནོ། །འདོད་པར་མི་ ས་ཏེ།

ོ་ལ་ ོང་བས་འཛན་པར་ ེད་པའི་ ོ་དེ་ནི་ ག་ ་རང་གི་

ོང་ འི་བདག་ཉིད་ལ་ནང་ ་མངོན་པར་ ོགས་དགོས་པའི་ ིར། གཞན་ཡང་ ལ་གང་གི་ ལ་ཅན་ ི་ ོ་ལ་ནི་
ང་བའི་ མ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ ལ་ཅན་ ི་ ོ་དེས་ ོང་བ་མིན་པར་ཐལ། རང་རིག་མེད་པའི་ ིར་ཞེས་པའི་གནོད་
པའང་ཐོབ་བོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ། འ ་བ་ཙམ་ ིས་དོན་རིག་པར་འཇོག་མི་ ས།

ེས་ལ་འ ་བས་དོན་རིག་

པར་འཇོག་མི་ ས། ངེས་ཤེས་དང་ག མ་ཚགས་པས་དོན་རིག་པར་འཇོག་མི་ ས་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཐལ་བ་དངོས། དེས་ བ་པའི་དོན། འ ་བ་ཉིད་ ང་མི་རིགས་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གལ་ཏེ་དེ་དང་འ ་བ་ལས། །

ོང་གཞན་ཅི་ཡོད་ཅེས་འདོད་ན། །

འ ་བ་ཐམས་ཅད་ཕན་ ན་ ། །
ོང་བ་ཉིད་ནི་ཐོབ་པར་འ ར། །

གལ་ཏེ་ ོ་འ ་དེ་ ོང་ན། །

དེ་ནི་འ ་ལས་ ོང་མ་ཡིན། །

དེ་ཡི་ ོང་དེ་རང་ཉིད་དེ། །

དེ་ནི་འ ་བའི་ ་ཅན་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། རང་རིག་མེད་ ང་དོན་ ོང་བའི་ བ་ ེད་ཡོད་དེ། དོན་དེ་དང་འ ་བ་ལས་དོན་དེ་ ོང་བར་
འཇོག་ ས་ །ི དེ་ལས་ ག་(༣༦༥བ)པའི་ བ་ ེད་གཞན་ཅི་ཡོད་དེ་མི་དགོས་སོ་ཞེས་འདོད་ན། འ ་བ་ཐམས་
ཅད་ཕན་ ན་ ་ ོང་བ་ཉིད་མི་ཐོབ་པར་འ ར་ཏེ། འ ་བས་ ོང་བར་བ བ་ ས་པའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ།
འ ་བ་དེ་ ོང་བའི་ བ་ ེད་ཡིན་ཅེ་ན། ད་ནི་དོན་འ ་བ་ལས་དོན་ ོང་བ་བ བ་ ས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
ེད་ ་ི ོ་དེའི་ ོང་བར་ ་བ་དེ་ ོང་ ེད་རང་ཉིད་ ི་བདག་ཉིད་དེ་ཡིན་ལ།

ོ་དང་
ོང་

ོང་བ་དེ་ནི་འ ་བའི་ ་མཚན་ཅན་

ཡིན་པའི་ ིར།
གལ་ཏེ། དོན་དང་འ ་བ་ལས་དོན་རིག་པར་བ བ་མི་ ས་ན་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པས་གནོད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

་བ་ལས་ ི་ མ་གཞག་གི། །

འདི་ནི་འཇིག་ ེན་ན་ ར་འ ར། །
རང་གི་ངོ་བོའ་རང་བཞིན་དེའི། །

ོང་བ་ ོ་འདོགས་འ ལ་བ་ལས། །

ོ་སོགས་ ོང་བར་ གས་ཡིན་ ི། །

གཞན་ ི་བདག་ཉིད་ ོང་ལས་མིན། །
ོ་ནི་ ོ་སོགས་དངོས་ཡིན་ན། །

་ི རོལ་དོན་ལ་ཚད་མ་གང་། །

ོ་ནི་ ོ་སོགས་དངོས་མིན་ན། །

དེ་ནི་ཇི་ ར་དོན་ ོང་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ཚ། འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དབང་བཙན་པར་ ས་ནས་ ི་དོན་ལ་ ་བ་དང་ ེད་པ་ལས་
ག མ་ ི་ མ་གཞག་ ེད་པ་དག་གི་ཚ། དོན་དང་འ ་བ་འདི་ནི་འཇིག་ ེན་ན་དོན་རིག་པའི་ ་མཚན་ ་འ ར་ཏེ།

འཇིག་ ེན་ན་ ོན་པོའ་ མ་པ་ ོང་བ་ལ་ ི་རོལ་ ི་དོན་རིག་པར་ གས་པའི་ ིར་དང་།

ོན་པོ་རང་གི་ངོ་བོའ་

རང་བཞིན་ནམ་ མ་པ་ ོང་བ་ལ་ ི་རོལ་ ི་དོན་དེའི་ ོང་བར་ ོ་འདོགས་ཤིང་འ ལ་པ་ལས་འཇིག་ ེན་ན་ ི་
རོལ་ ི་ ོ་སོགས་ ོང་བར་ གས་པ་ཡིན་ ི། ཤེས་པ་ལས་གཞན་ ི་བདག་ཉིད་ ོང་བ་ལས་ ོ་སོགས་ ོང་བར་
གས་པ་(༣༦༦ན)མིན་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ ོར་ ང་གི་ ོ་ནི་ཆོས་ཅན།
ཡིན་ན་ནི་ ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་ཚད་མར་འ ར་བ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ།
ིར་དང་།

ོ་སོགས་ ི་དངོས་པོའམ་ མ་པ་

ོ་སོགས་ ི་ མ་པ་ ི་རོལ་ ི་དོན་མིན་པའི་

ོར་ ང་གི་ ོ་ནི་ ོ་སོགས་ ་ི དངོས་པོའམ་ མ་པ་ ང་བ་མིན་ན་ཡང་ ོར་ ང་གི་ ོ་དེ་ནི་ཇི་ ར་ན་

ི་རོལ་ ི་དོན་ ོང་བ་ཡིན་ཅེས་གདགས་པར་ ས་ཏེ།

མ་མེད་ ་ ོང་བ་ལ་གནོད་ ེད་མཐའ་ཡས་པར་བ ོད་

ཟིན་པའི་ ིར་རོ། །
དེས་ན་འཇིག་ ེན་པ་དག་གི་ངོར་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཚ་འཇིག་ ེན་ན་ཇི་ ར་ གས་པ་
ར་ཡིན་ལ། རིགས་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཚ་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དོར་བར་ ་བ་ཁོ་ནའོ། །
གཉིས་པ་དེས་ བ་པའི་དོན་ནི།

གང་ཚ་ ོང་བའི་བདག་ཉིད་ནི། །
འ ་བའི་ ་ཅན་མ་ཡིན་ན། །

འདི་དེ་རང་ཉིད་ བ་པས་ན། །

དོན་ ིས་ཅི་ཞིག་ཉེ་བར་བ བ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གང་གི་ཚ།

ོང་བའི་བདག་ཉིད་ནི་འ ་བའི་ ་མཚན་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཚ་ན།

དོན་དང་འ ་བའི་ གས་ ས
ི ་ཅི་ཞིག་ཉེ་བར་བ བས་ཏེ་བ བ་མི་ ས་པར་ཐལ།
བ་པས་ནའོ། །
ག མ་པ་འ ་བས་དོན་རིག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི།

བདག་ཉིད་ ན་ ིས་འ ་ན་ནི། །

ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཉིད་མིན་འ ར། །

ཆ་འགའ་ཞིག་གིས་མ ངས་ན་ནི། །

ོའ་ ོང་བ་འདི་

ོ་དེ་རང་ཉིད་ ིས་ ོང་བར་

ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོང་འ ར། །
དོན་དང་འ ་བ་ལས་དོན་ ོང་བར་འཇོག་མི་ ས་པར་ཐལ། ཤེས་པ་དོན་དང་བདག་ཉིད་ ན་ ིས་འ ་བས་དོན་
ོང་བར་འཇོག་ན་ནི་ཤེས་པ་དེ་ཤེས་པ་ཉིད་མིན་པར་འ ར་ལ།

དོན་དང་ཆ་འགའ་ཞིག་གིས་མ ངས་པས་དོན་

(༣༦༦བ) ོང་བར་འཇོག་ན་ནི་སེར་པོ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ཐམས་ཅད་ ོར་ ང་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ཅན་ཐམས་
ཅད་ ས
ི ་ ོང་བར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་ ེས་ལ་འ ་བས་དོན་རིག་པར་འཇོག་མི་ ས་པ་ནི།

ཇི་ ར་ ོ་སོགས་ངོ་བོའ་ ར
ི །།

ོ་སོགས་ཉམས་ ་ ོང་བར་འདོད། །

དེ་བཞིན་ཉམས་ ོང་ངོ་བོའ་ ར
ི །།

དེ་ཡང་ཉམས་ ་ ོང་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དོན་དང་འ ་བ་ཙམ་ལས་དོན་ ོང་བར་བ བ་མི་ ས་པ་བདེན་མོད། ཇི་ ར་ ོ་སོགས་
ལས་ ེས་པ་དང་འ ་བའི་ངོ་བོའ་ ིར་ན་ ོ་སོགས་ཉམས་ ་ ོང་བར་འདོད་ཅེ་ན། དེ་བཞིན་ ་ཉམས་ ོང་དབང་
ཤེས་ ི་མ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ ་མ་དེ་ཡང་ཉམས་ ་ ོང་བར་འ ར་ཏེ། དེ་ལས་ ེས་པ་དང་འ ་བའི་ངོ་བོ་
ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ངེས་ཤེས་དང་ག མ་ཚགས་པས་དོན་རིག་པར་འཇོག་མི་ ས་པ་ནི།

ཉམས་ ོང་ཉམས་ ་ ོང་ངོ་ཞེས། །
དོན་བཞིན་ ་ནི་ངེས་མིན་པ། །
དེ་ ར
ི ་ཉེས་པ་མེད་ཅེ་ན། །

དོན་ལའང་དེ་ནི་ ག་ ་མེད། །
ཡོད་པ་ཉིད་ ི་ ་ཡོད་ན། །

ོང་ལ་མེད་པའང་ཅི་ཡི་ ར
ི །།

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཉམས་ ོང་དབང་ཤེས་ ི་མས་ ་མ་ཉམས་ ་ ོང་ངོ་ཞེས་དོན་བཞིན་ ་ནི་ངེས་པ་མིན་པ་
དེའི་ ིར། དབང་ཤེས་ ི་མས་ ་མ་ ོང་བའི་ཉེས་པ་མེད་ལ། དོན་ལ་ནི་ཁོ་བོས་དོན་མཐོང་ངོ་ཞེས་ངེས་པའི་དོན་
ོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དོན་ ོན་པོ་ལའང་ཆོས་ཅན། ཡིད་གཞན་ ་གཡེང་བའི་ཚ་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ ལ་མིན་
པར་ཐལ། དེའི་ཚ་ཁོ་བོས་ ོན་པོ་མཐོང་ངོ་ཞེས་པའི་ངེས་པ་དེ་ནི་ ག་ ་མེད་པའི་ ིར་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ནི།
དོན་ལའང་ ག་ ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལ་ལར་འ ལ་པ་མཐོང་བའི་(༣༦༧ན) ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་
སོ། །
གལ་ཏེ། དོན་ ོང་བ་ངེས་ཤེས་ ག་ ་ཡོད་པ་ཉིད་ ི་ ་ ེས་འ ་བ་ཡོད་པས་ ོན་མེད་ཅེ་ན།

ོང་བ་དབང་ཤེས་

ི་མ་ལའང་ཆོས་ཅན། ཁོ་བོས་དབང་ཤེས་ ་མ་ ོང་ངོ་ཞེས་པའི་ངེས་ཤེས་ ག་ ་ཡོད་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་ ་
མ་ངེས་པའི་ ་དབང་ཤེས་ ་མ་ལས་ ེས་འ ་བ་མེད་པའང་ཅིའི་ ིར་ཏེ་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ནི།
ོང་བ་ ི་མ་ལའང་ཆོས་ཅན། ོང་བ་ ་མ་ངེས་པ་མེད་པའང་ཅིའི་ ིར་ཏེ་ཡོད་པར་ཐལ། ོང་བ་ ་མ་
ངེས་པའི་ ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པའི་ ིར། གས་ཁས་ ངས་སོ། །ཞེས་ག ང་ངོ་། །
གཉིས་པ་དཀར་སོགས་གསལ་བས་རང་རིག་ བ་པ་ལ། ི་བ་དང་། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གཞན་ཡང་དཀར་སོགས་མཐོང་བ་ན། །

དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་བ་ཡི། །
རང་བཞིན་རིག་པ་གསལ་བ་ནི། །
ེས་པའི་ ང་བ་འདི་གང་ཡིན། །

དེ་ཅི་དཀར་སོགས་མངོན་གསལ་ལས། །
གཞན་དངོས་འོན་ཏེ་བདག་ ར་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གཞན་ཡང་།

ོད་ཉིད་ལ་ ི་བར་ ་ ེ། ཤེས་པས་དཀར་སོགས་མཐོང་བ་ན་དཀར་སོགས་མངོན་

པར་གསལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ ི་རིག་པ་གསལ་བར་ནི་ ེས་པའི་ ང་བ་འདི་གང་ཡིན་པ་དེ་ཅི་དཀར་སོགས་
མངོན་པར་གསལ་བའི་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་ཤེས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ ་ ར་པ་
ཡིན་ཅེས་བ ག་གོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ། ཤེས་པ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་དགག་པ། རང་དངོས་ཡིན་ན་རང་རིག་ བ།
དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ལ།

ལ་མི་གསལ་བར་ཐལ་བ། ཤེས་པ་(༣༦༧བ)དེ་ ལ་ ི་ ད་པར་ ་ ས་ནས་མི་འཛན་པར་

ཐལ་བ། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གཞན་དངོས་ཡིན་ན་གསལ་བ་ནི། །

གསལ་མིན་ཇི་ ར་དཀར་གསལ་འ ར། །
ཤེས་པ་གསལ་ཡིན་ཏེ་གསལ་མིན། །
འ ོ་བ་མ་ ས་གསལ་མ་ཡིན། །

གསལ་བ་གསལ་གཞན་ ིས་གསལ་ནའང་། །
ག་པ་མེད་པར་ཐལ་འ ར་ ར
ི །།

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོགས་དང་པོ་ ར་དཀར་སོགས་གསལ་བར་ ང་བ་འདི་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། དཀར་སོགས་གསལ་བར་ ང་བའི་དབང་ཤེས་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ ར་དཀར་སོགས་གསལ་བར་ ར་ཏེ།
རང་གསལ་མིན་པའི་ ིར།
ེད་ཡིན་དགོས་ལ།

བ་ ེ། དཀར་འཛན་ ི་ཤེས་པ་རང་ཉིད་གསལ་བ་ཡིན་ན་དཀར་སོགས་ ི་གསལ་

དེ་རང་གསལ་མ་ཡིན་ན་འ ོ་བ་མ་ ས་པའི་གསལ་ ེད་ ་ ང་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

གསལ་བ་དེ་ཉིད་གསལ་ ེད་གཞན་ ིས་གསལ་བ་ཡིན་ནའང་གསལ་ ེད་ ག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འ ར་བའི་
ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཤེས་པ་དེ་ ལ་ ིས་ ད་པར་ ་ ས་ནས་མི་འཛན་པར་ཐལ་བ་ནི།

མཐོང་དང་འ ེལ་བ་ཤེས་མེད་པ། །

ཇི་ ར་དེ་ཡིས་ ད་པར་འ ར། །

གང་ ར
ི ་གཉིས་ལས་གཉིས་ ོགས་ཚ། །
གཉིས་པ་མཐོང་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །

གཉིས་དག་འ ེལ་བར་མཐོང་བ་ན། །

མཐོང་ཤེས་ ་བར་ངེས་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དཀར་འཛན་ཤེས་པའམ་ངེས་པའི་ ོ་ཆོས་ཅན། ཇི་ ར་ན་དཀར་འཛན་ཤེས་པའི་དཀར་པོ་དེ་ཡིས་
ད་པར་ ་ ས་ནས་འཛན་པར་འ ར་ཏེ་མི་འཛན་པར་ཐལ།
(༣༦༨ན)གཉིས་ ་ི འ ེལ་པ་ཤེས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ།

དཀར་པོ་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་དང་དཀར་པོ་
།གང་གི་ ིར་དཀར་འཛན་དང་དཀར་པོ་གཉིས་ལས་

གཅིག་དཀར་པོ་ ོགས་པའི་ཆ་གཉིས་པ་དཀར་འཛན་མཐོང་བའི་རང་རིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ ིར་དང་། ཤེས་
པ་ ོགས་པའི་ ས་ན་དཀར་པོ་ ོགས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། ། བ་ ེ། གང་གི་ཚ་དཀར་པོ་དང་དཀར་འཛན་གཉིས་
པོ་དག་འ ེལ་པར་མཐོང་བའི་ཚ་ན་དཀར་པོ་མཐོང་ངོ་ཞེས་ ་བར་ངེས་པར་འ ར་ ི། གཞན་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་
རོ། །
ག མ་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ།

མ་ཤར་ལ་འ ་བར་འདོགས་ན་རང་རིག་ བ། དེ་ལས་གཞན་པའི་འ ་བ་

ཚད་མས་མི་འ བ་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གང་གི་མཐོང་བ་འ ་བ་ནི། །

སེམས་གཞན་ ིས་ནི་མཐོང་ ར་པ། །
དེ་ལ་མཐོང་ཞེས་བ ོད་ཅེ་ན། །

འདི་འ ་བས་ན་རང་རིག་ བ། །
ཅི་ ེ་རང་དངོས་མི་རིག་ན། །
ཇི་ ར་གཞན་ ི་ངོ་བོ་རིག །

འ ་བ་ལས་ནི་ ོང་ཞེས་པའང་། །

ར་ཉིད་ མ་པར་བསལ་བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། རང་རིག་མེད་ ང་དཀར་འཛན་གང་གིས་དཀར་པོ་མཐོང་བ་ན་དེ་དང་འ ་བ་ནི་ ིས་ ི་
སེམས་གཞན་ ིས་ནི་མཐོང་བར་ ར་པ་དེ་ལ་དཀར་པོ་མཐོང་ངོ་ཞེས་བ ོད་དོ་ཞེ་ན། དཀར་འཛན་འདི་ཆོས་ཅན།
རང་རིག་ བ་ ེ། ར་ ི་དཀར་པོ་དང་འ ་བར་ ིས་སེམས་ ིས་མཐོང་བས་ནའོ། ། བ་ ེ། ཅི་ ེ་རང་གི་དངོས་
པོ་མི་རིག་ན་ཇི་ ར་ ལ་གཞན་ ི་ངོ་བོ་རིག་ ེ། རང་རིག་མེད་པའི་འ ་བ་ཙམ་ལས་ནི་ ོང་བ་ཞེས་པའང་། འ ་
བ་ཐམས་ཅད་ཕན་ ན་ ། །ཞེས་པར་ ར་ཉིད་ མ་པར་བསལ་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལས་གཞན་པའི་འ ་བ་ཚད་མས་མི་འ བ་པ་ནི།

མཐོང་བ་དག་(༣༦༨བ)ནི་འ ར་འཛན་ན། །
དོན་འདི་ ར་མཐོང་ཡོད་མིན་པས། །
ཇི་ ར་དེ་ནི་མཐོང་བ་དང་། །

འ ་བ་ཡིན་པར་དེས་ངེས་འ ར། །
འ ་བ་ཉིད་ ང་མི་འདོད་པ། །

གང་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས་མཐོང་མེད། །
དེ་ཚ་དོན་དང་ཤེས་པ་ཞེས། །
དེ་དག་ ོས་ ་ག་ལ་ཡོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། འ ་ ལ་དཀར་པོ་དང་འ ་ཆོས་དཀར་འཛན་གཉིས་ཀ་མཐོང་བ་དག་ནི་ཡོད་ན་འ ་བར་འཛན་པ་
རིགས་ནའང་འདི་དཀར་འཛན་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་ ི་མ་དེས་ཆོས་ཅན།
བའི་ཤེས་པ་དང་འ ་བ་ཡིན་པ་ངེས་པར་འ ར་ཏེ་མི་ངེས་པར་ཐལ།
པས་སོ།

ཇི་ ར་ན་དཀར་པོ་དེ་ནི་དཀར་པོ་མཐོང་
དོན་དཀར་པོ་ནི་ ར་མཐོང་བ་ཡོད་པ་མིན་

བ་ ེ། དཀར་པོ་དང་འ ་བར་འཛན་ན་དཀར་པོ་མཐོང་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ཤེས་པ་ ི་མས་

དཀར་པོའ་ མ་པར་མཐོང་བ་ལ་དཀར་པོ་དང་འ ་བ་མཐོང་བར་མིང་འདོགས་པར་ཟད་དོ། །གལ་ཏེ། འ ་བའང་མི་
འདོད་ཅེ་ན།

འ ་བ་ཉིད་ ང་མི་འདོད་པའི་ ོལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་ཆོས་ཅན།

དཀར་པོ་དང་དཀར་འཛན་

གཉིས་ཀ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པར་ཐལ། འ ་བ་དང་རང་རིག་གཉིས་མེད་པ་དེའི་ཚ་འདི་ནི་དོན་དཀར་པོ་དང་།

འདི་ནི་དཀར་འཛན་ཤེས་པའོ་ཞེས་དེ་དག་ ོས་ ་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །འདོད་ན། འ ོ་བ་མ་ ས་པ་
ལོང་བ་དང་ གས་པར་འ ར་རོ།

།འདིར་ཤེས་པ་དོན་དང་འ ་བར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ ར་ ང་བ་ནི་དོན་ ི་

མ་པ་འ ་བ་ཙམ་ལ་དགོངས་ནས་གཞན་ངོར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པར་མངོན་ནོ། །
གཉིས་པ་རང་དངོས་ཡིན་ན་རང་རིག་ བ་པ་ནི།

ཅི་ ེ་རང་དངོས་འོ་ན་དེ། །

རང་ཉིད་རབ་ ་གསལ་བར་(༣༦༩ན)འ ར། །
གང་ ར
ི ་དེ་མི་གསལ་ན་ནི། །

དོན་མི་གསལ་བ་ཉིད་ ་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཅི་ ེ། དཀར་པོ་གསལ་བར་ ང་བ་དེ་གསལ་ ེད་རང་ཉིད་ ི་དངོས་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དཀར་
འཛན་དེ་རང་ཉིད་རབ་ ་གསལ་བའི་རང་རིག་ ་འ ར་ཏེ། དཀར་པོ་གསལ་བར་ ང་བ་དེ་དཀར་འཛན་རང་ཉིད་
ཡིན་པའི་ ིར། བ་ ེ། གང་གི་ ིར། དཀར་འཛན་དེ་རང་ཉིད་མི་གསལ་ན་ནི་དོན་དཀར་པོ་དེ་་ཡང་མི་གསལ་བ་
ཉིད་ ་འ ར་དགོས་པ་ལས་དཀར་པོ་གསལ་བར་ ང་བའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བ ན་པ་ནི།

བདག་རིག་མིན་པའི་ ག
ོ ས་དག་ལ། །
དོན་ ན་མཐོང་མེད་འདི་ཡིས་ནི། །
ོ་ནི་མངོན་ མ་མིན་ ་བ། །

གང་ཡིན་དེ་ལའང་ལན་བཏབ་བོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ན། ཤེས་པ་བདག་རིག་མིན་པར་ ་བའི་ ོགས་ ་མ་དག་ལ་དོན་ ན་མཐོང་བ་མེད་པར་
ཐལ། རང་རིག་མེད་པའི་ ིར་ཞེས་བཤད་པ་འདི་ཡིས་ནི་ ོ་ནི་རང་ཉིད་ལ་མངོན་ མ་མིན་པར་ ་བའི་ ལ་དཔོག་
པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལའང་དོན་དང་ཤེས་པ་ ན་མཐོང་བ་མེད་པར་ཐལ།

ོ་རང་ལ་མངོན་ མ་མིན་པའི་ ིར་ཞེས་

པའི་ལན་བཏབ་བོ། །
ག མ་པ་བདེ་སོགས་ ོང་བས་རང་རིག་ བ་པ་ལ། བདེ་སོགས་ཤེས་པར་མངོན་ མ་ ིས་ བ། དེས་རང་

རིག་པར་ བ། གཞན་ ིས་རིག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ེན་དམིགས་གོམས་པའི་ ད་པར་ལས། །

ཐ་དད་པར་ནི་འ ག་པ་ཅན། །

བདེ་ ག་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི། །
ད་པར་མངོན་ མ་དེ་དག་ནི། །

ོ་ཉིད།
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ེན་དབང་པོ་དང་དམིགས་ ེན་དང་ཡིད་ལ་ ེད་(༣༦༩བ)པ་གོམས་པའི་ ད་པར་ལས་དགའ་

ག ང་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པར་འ ག་པ་ཅན་ ི་བདེ་ ག་དང་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་མངོན་ མ་ ིས་
ོང་བ་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་པར་མངོན་ མ་ ིས་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེས་རང་རིག་པར་ བ་པ་ནི།

དེ་ལས་ཐ་དད་གཞན། །

དེ་ཤེས་གང་ཡིན་ ང་ཟད་ ང་། །
ོགས་མེད།

བདེ་ ག་དེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་རིག་པར་ཡང་ བ་ ེ། རང་ཉིད་ལས་ཐ་དད་པའི་ ོ་གཞན་ ིས་རང་གི་དངོས་པོ་
དེ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་ ང་ཟད་ ང་ཚད་མས་ ོགས་པ་མེད་པའི་ ིར།
ག མ་པ་གཞན་ ིས་རིག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ། རང་གི་བདེ་ ག་གཞན་ ིས་ ོང་བར་ཐལ་བ།
པས་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་ ོང་བར་ཐལ་བ། རང་ལ་མ ངས་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

གཞན་ ིས་རིག་ཡིན་ན། །

གཞན་ ིས་ ང་ནི་དེ་ ོད་འ ར། །

ལ་འ ོར་

གལ་ཏེ་དེས་བ ེད་པ་དང་དེར། །

ང་བའི་ ོ་རིག་གཞན་མིན་ན། །

དམིགས་པར་ དེ ་པ་གཞན་ལ་ཡང་། །
གཉིས་འདི་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བདེ་ ག་རང་རིག་མིན་ ང་བདེ་ ག་དེ་ཡིད་ ི་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་རིག་ཅིང་ ོང་བ་ཡིན་
ཏེ། དེ་དམིགས་པའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ཙམ་ ིས་ ོང་བར་འཇོག་ན་གཞན་ ་ ིན་ ིས་ ང་མཆོད་ ིན་བདེ་ ག་དེ་
ོད་ཅིང་ ོང་བར་འ ར་ཏེ། དེ་དམིགས་པའི་ ིར། གལ་ཏེ།

་ ིན་དང་མཆོད་ ིན་གཉིས་ཀས་མཆོད་ ིན་ ི་

བདེ་ ག་ལ་དམིགས་པར་འ ་ཡང་མཆོད་ ིན་རང་ཉིད་ ི་བདེ་ ག་དེ་རིག་ཅིང་ ོང་བ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་བདེ་ ག་
དེས་ ོང་ ེད་བ ེད་པ་དང་། (༣༧༠ན)དེར་ ང་བའི་ ོ་ཡིན་པའི་ ིར། གཞན་ ་ ིན་ ིས་ནི་ ོང་བ་མིན་ཏེ།
དེས་བ ེད་པ་དང་དེར་ ང་བ་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན།

མཆོད་ ིན་ ི་བདེ་ ག་ལ་དམིགས་པར་ ེད་པའི་གཞན་ ་

ིན་ ི་ ོ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། མཆོད་ ིན་ ི་བདེ་ ག་ ོང་བར་ཐལ། དེས་བ ེད་པ་དང་དེར་ ང་བ་གཉིས་པོ་འདི་
གདོན་མི་ཟ་བར་ཡོད་པའི་ ིར། ཞེས་ འིའ།ོ །

་ ོས་དངོས་ ་དམིགས་པས་ ེས་པ་དང་ ང་བར་འཇོག་པས་

སོ། །
ན་ནི།
གས་དོན་ ིས་ཁས་ ངས་ཏེ། ང་བར་ནི་དངོས་ ་ཁས་ ངས་ལ་ གས་ལས་ ོགས་པ་ ེས་པར་
ཡང་ཁས་ ངས་སོ། །ཞེས་ག ང་ངོ་། །
གཞན་དག་ན་རེ།

ཅི་ ེ་དེ་ལས་ ེས་མིན་ཅིང་། །

དེར་ ང་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ཅི་ ེ། མཆོད་ ིན་ ི་བདེ་ ག་དེ་ལས་ ེས་པ་མ་ཡིན་ཅིང་། དེར་ ང་བ་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ོ་དེ་ ལ་མེད་ཅན་ ་འ ར། །

དེ་མ་ག ང་ན་ ི་དག་ ང་། །

མི་འཛན་དེ་ནི་ ང་ཟད་ ང་། །

དངོས་མིན་ཅེས་ ང་ ར་བཤད་དོ། །
དེ་ ར
ི ་དོན་ ང་བ་དེ་ནི། །

ོ་དེ་ལས་གཞན་མིན་དེས་ན། །

མངོན་ མ་དང་ནི་བདག་རིག་ བ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། མཆོད་ ིན་ ི་བདེ་ ག་ལ་དམིགས་པའི་ ་ ིན་ ི་ ོ་དེ་ ལ་མེད་པ་ཅན་ ་འ ར་ཏེ། མཆོད་ ིན་
ི་བདེ་ ག་དེ་ལས་ ེས་པ་དང་དེར་ ང་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ ིར། གལ་ཏེ།

ལ་མེད་ ་མི་འ ར་ཏེ། བདེ་ ག་

དེའི་ ི་ཡན་གར་བ་འཛན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བདེ་ ག་དེ་མ་བ ང་ན་དེའི་ ི་ཡན་གར་བ་དག་ ང་མི་འཛན་
ཏེ། གསལ་བ་མ་བ ང་ན་ ི་ཡན་གར་བ་མི་འཛན་པའི་ ིར་རོ་ཞེས། དེ་མ ངས་མིན་(༣༧༠བ)དང་གསལ་བ་
མིན། །ཅེས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ ིར་དང་། ི་དེ་ནི་ ང་ཟད་ ང་དངོས་པོ་མིན་ནོ་ཞེས་ ང་ཁ་དོག་ད ིབས་ཡིག་
མ་པས་ ོང་བར་ ར་བཤད་ཟིན་ཏོ། ། ་མཚན་དེའི་ ིར། དོན་ ་ ང་བའི་ ོའ་ ོང་ ་དེ་ནི་དོན་ ང་གི་ ོ་དེ་
ལས་གཞན་མིན་པ་དེས་ན་མངོན་ མ་དང་ནི་བདག་རིག་ བ་བོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་དེ་ལ་འཛན་ དེ ་ ང་། །
མངོན་ མ་ཉིད་ནི་མིན་ཅེ་ན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

་ ིན་ ི་ ོས་མཆོད་ ིན་ ི་བདེ་ ག་དེ་ལ་འཛན་པར་ ེད་ ང་མངོན་ མ་ཉིད་ནི་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དོན་མ ངས་ཐ་དད་དེ་གང་ལས། །

མ་མཐོང་དོན་གཅིག་ ན་སོགས་ ིས། །

གལ་ཏེ་ ོང་བ་དེས་ཡིན་ན། །

གཞན་ནི་ མ་ ན་འཛན་མི་འ ར། །
ོང་བའི་ད ་ེ བའང་བསལ་ཟིན་ཏོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

མཆོད་ ིན་ ི་ ོ་ལ་དམིགས་པའི་ ་ ིན་ ི་ ོ་དང་མཆོད་ ིན་ ི་ ོ་གཉིས་ཀ་ལ་དེ་ ོག་ ་ ར་

པའི་དོན་ ་མ ངས་པས་དེ་ལ་མངོན་ མ་ཡིན་མིན་ཐ་དད་པ་དེ་གང་ལས་ཡིན་ཅེས་ ི། གལ་ཏེ། མཆོད་ ིན་ ིས་
རང་གི་བདེ་བ་ ོང་བ་ལ་མ་མཐོང་བའི་ལས་དང་བདག་དང་དོན་གཅིག་ལ་ ན་པ་དང་།
སོགས་ ས
ི ་བདེ་བ་ ོང་བར་ངེས་པ་ཡིན་ལ།

་ ིན་ ིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

དབང་ ག་མཉེས་པ་ལ་

་མཚན་དེ་དག་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།

དེ་ ར་ན་ ་ ིན་ ི་ ོས་གཞན་མཆོད་ ིན་ ི་བདེ་ ག་ནི་ མ་པ་ ན་ ་འཛན་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ།

མ་

མཐོང་བའི་ལས་དབང་ ག་མི་མཉེས་པ་ལ་སོགས་པས་བ ིབས་པའི་ ིར་དང་། རང་གི་བདེ་ ག་མངོན་ མ་ ་
ོང་ལ་གཞན་ ིས་མི་ ོང་ཞེས་པའི་ད ེ་བའང་མི་རིགས་པར་ཐལ།

བདེ་ ག་ ོག་ ་ ར་པ་ལ་དམིགས་པའི་

ཤེས་(༣༧༡ན)པར་མ ངས་པའི་ ིར་ཞེས་ ར་བསལ་ཟིན་ཏོ་དེའི་ ིར།
གཉིས་པ་ ལ་འ ོར་པས་གཞན་ ི་བདེ་ ག་ ོང་བར་ཐལ་བ་ནི།

གང་དག་ ལ་འ ར
ོ ་མངོན་ མ་ ིས། །
གཞན་ ི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ། །

ོང་ལ་ཉམས་ ོང་མ ངས་པས་ན། །

དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ག ང་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ང་འཕེན་དང་ད ོད་པ་བ་མ་གཏོགས་པའི་ བ་མཐའ་ ་བ་གང་དག་གི་ གས་ལ་ ལ་འ ོར་

མངོན་ མ་ཡོད་པས་ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ིས་གཞན་ ི་བདེ་བ་ལ་སོགས་ལ་དམིགས་པའི་ ིར། དེ་དག་ ོང་
བར་འ ར་ལ། འདོད་ན། གཞན་ ི་ ག་བ ལ་ཉམས་ ་ ོང་བར་མ ངས་པས་ན། ལ་འ ོར་པ་དེ་ཡང་ ག་
བ ལ་ཅན་དེ་བཞིན་ ་ག ང་བར་འ ར་རོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ ལ་དབང་འ ས་མེད་པས། །

དེ་ལས་ ང་བའི་ ག་བ ལ་ནི། །
དེ་དག་ལ་ནི་ ེ་མིན་ན། །

ག་བ ལ་ ེས་པར་རང་ཉིད་ནི། །
ག་བ ལ་ ོང་མིན་འོན་ ང་ནི། །
ག་བ ལ་ཤེས་པ་ ེས་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ི་ ར་ ག་བ ལ་ ི་ ་ ལ་དབང་འ ས་པ་མེད་པས་དེ་ལས་

ང་བའི་ ག་བ ལ་ནི་ ེ་བ་མིན་ཅེ་ན།

ེད་ལ་ ག་བ ལ་རང་ ད་ལ་ ེས་པར་ ར་པ་ཉིད་ནི་ ག་བ ལ་

ོང་བའི་ བ་ ེད་མ་ཡིན་ ི། འོན་ ང་ནི་ ག་བ ལ་ལ་མངོན་ མ་ ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ ེས་པ་ཙམ་ ིས་
ག་བ ལ་ ོང་བ་ཡིན་ཅེས་འདོད་པའི་ ིར། དེ་ ར་ན་ ལ་འ ོར་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་ ི་ ག་བ ལ་ ོང་བར་
ཐལ། གཞན་ ི་ ག་བ ལ་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ ེས་པའི་ ིར་ཞེས་པའི་ཐལ་བ་སོང་འ ག་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་རང་ལ་(༣༧༡བ)མ ངས་པ་ ང་བ་ནི།

ག་བ ལ་ལ་སོགས་ ོང་མིན་པར། །

ག ང་དང་ཕན་འདོགས་ ་མ་ཡིན། །
གང་ཚ་རང་ཉིད་ ག་བ ལ་ ི། །
རང་གི་ངོ་བོར་ ང་བ་ནི། །

ག ང་ཡིན་དེ་དམིགས་ཤེས་ཡིན་པ། །
དེ་ཚ་དེ་ ར་ཐལ་མི་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེད་ལའང་ཉེས་པ་དེ་མ ངས་སོ་ཞེ་ན། གང་གི་ཚ་ ོ་རང་ཉིད་ ག་བ ལ་ ི་རང་གི་ངོ་བོར་ ང་

ཞིང་ ེས་པ་ནི་ག ང་བ་ཡིན་ལ།

ག་བ ལ་དེ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཚ་ཁོ་བོས་ ེད་ལ་བཀོད་པ་དེ་

ར་ ག་བ ལ་ ོང་བ་ཐལ་བར་མི་འ ར་ཏེ།

ག་བ ལ་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ ེས་པ་ཙམ་ ིས་ ག་

བ ལ་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ ོང་བ་མིན་པར་ཁས་ལེན་པ་དེའི་ཚ་ ལ་འ ོར་པའི་ ས་སེམས་ལ་ག ང་བ་དང་
ཕན་འདོགས་པའི་ ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།

བཞི་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

དེས་ན་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ིས། །

དམིགས་ ོང་དག་ནི་ཐ་དད་ཡིན། །
དོན་དང་འ ་བ་དམིགས་པ་ ེ། །

རང་ཉིད་གསལ་བ་བདག་ ོང་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།
ཡིན་ཏེ།

དམིགས་པ་ལ་ ོང་བས་མ་ བ་པ་དེས་ན་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་དམིགས་ ོང་དག་ནི་ཐ་དད་པ་

ི་རིགས་ནས་དོན་གང་དང་གང་གི་ མ་པ་འ ་བར་ ེས་པ་ནི་དོན་དེ་དང་དེ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། རང་

ཉིད་ ོང་ འི་ངོ་བོར་གསལ་བར་ ེས་པ་ནི་བདག་ཉིད་ ོང་བ་ཡིན་པར་འཇོག་པའི་ ིར།
བཞི་པ་ ོ་མངོན་ མ་མིན་ན་ གས་ལས་ ོགས་པར་ཐལ་བ་ལ། ཐལ་བ་དགོད། དོན་གསལ་བ་ གས་མིན།
མི་གསལ་བ་ གས་མིན། ོ་དང་གཅིག་པའི་ཆོས་ གས་མིན། ོ་དང་ཐ་དད་པ་ གས་མིན། གས་ ིད་ ང་མི་
འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གཞན་ཡང་མངོན་ མ་མེད་པ་ན། །

ོ་ནི་ གས་(༣༧༢ན)ལས་ ོགས་པར་འ ར། །

དེ་ཡང་དབང་པོ་དོན་ནམ་ ོ། །

ཡང་ན་ཡིད་ དེ ་ ་མར་འ ར། །

་འ ས་ཚགས་པ་འདི་དག་ལས། །

འ ེལ་བ་ཅན་གཞན་ཡོད་མིན་ཏེ། །
ས་པ་མཐོང་བ་མེད་ ར
ི ་རོ། །

དེ་ལ་འ ལ་ ར
ི ་དབང་པོ་མིན། །
དོན་ཡང་དེ་བཞིན་ ོ་ཡིད་ དེ ། །

ཤེས་ཡིན་དེ་ཡང་མ་ བ་ཉིད། །
མ་ བ་པ་ནི་ གས་ཉིད་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གཞན་ཡང་། ེས་ ་ ་ ིན་ཆོས་ཅན། རང་ ད་ ི་ ོ་ནི་ གས་ལས་ ོགས་དགོས་པར་འ ར་ཏེ།
རང་ ད་ལ་རང་ ོ་འཇལ་ ེད་ ་ི མངོན་ མ་མེད་པའི་ ིར་ནའོ། །འདོད་ན། རང་ངོར་རང་ ོ་བ བ་པའི་གཏན་
ཚགས་དེ་ཡང་བདག་ ེན་དབང་པོའམ་དམིགས་ ེན་དོན་ནམ་ ོ་རང་ཉིད་དམ།
འ ར་ཏེ།

ཡང་ན་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ ་མར་

ོའ་ ་དང་འ ས་ འི་ཚགས་པ་ནི་འདི་དག་ལས་རང་ ོ་ལ་འ ེལ་པ་ཅན་ ི་ཆོས་གཞན་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།

ོ་དང་འ ེལ་པ་མེད་པ་ལ་རང་ངོར་རང་ ོ་བ བ་པའི་ ས་པ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །

གས་དེ་ལ་རེ་ཞིག་དབང་པོ་ནི་རང་ ོའ་ བ་ ེད་མིན་ཏེ། བ་པ་འ ལ་པའི་ ིར།
་དབང་ ོས། གཉིད་དང་བ ལ་བ་ལ་སོགས་པ་ན་ ོ་མེད་པའི་ ིར། ཞེས་སོ། །
ན་ནི།
དབང་པོ་ནི་ ོའ་ ་ཡིན་པས་ཁས་ ངས་པས་ གས་འ ལ་བར་ཡང་ཁས་ ང་དགོས་སོ། །ཞེས་
ག ངས།
དམིགས་ ེན་དོན་དེ་ཡང་དབང་པོ་དེ་བཞིན་ ་རང་ ོའ་ བ་ ེད་མིན་ཏེ། འ ལ་པའི་ ིར་དང་།
ཡིད་ ེད་ ་མ་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་ལ།

ོ་རང་ཉིད་དང་

དེ་ཡང་རང་ངོར་མ་ བ་པ་ཉིད་ཡིན་པས་མ་ བ་པ་ནི་ གས་ ིས་བ བ་

པར་ ་བ་ཡིན་ ི། བ་ ེད་ ་ི གས་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དོན་(༣༧༢བ)གསལ་བ་ གས་མིན་པ་ནི།

གལ་ཏེ་དོན་གསལ་ གས་ཡིན་པར། །
འདོད་ན་དེ་ཉིད་ཤེས་མིན་ནམ། །

འདིས་ནི་གསལ་འ ར་དོན་གསལ་ཏེ། །
གསལ་བ་ཉམས་ ་ ོང་མིན་ན། །

དེ་ཡིས་གསལ་ ར་མི་ངེས་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དོན་གསལ་དེ་རང་ ོ་བ བ་པའི་ གས་ཡིན་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དོན་གསལ་བ་ཉིད་ ང་

གང་ཡིན། དོན་གསལ་ ེད་ ་ི ཤེས་པའམ། འོན་ཏེ་ ོས་གསལ་བར་ ས་པའི་དོན་ཡིན། དང་པོ་ ར་ན་དེ་ཉིད་
ང་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཤེས་པ་ནི་རང་ངོར་བ བ་ ་ཡིན་པས་ གས་ ་མི་ ང་ངོ་། །ཤེས་པ་རང་ངོར་ གས་
མིན་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་ ོས་གསལ་བར་ ར་པའི་དོན་རང་ ོའ་ བ་ ེད་ ི་ གས་ཡིན་པ་བསལ་བའི་ ོ་
རང་ཉིད་ཉམས་ ་ ོང་བ་མ་ཡིན་ན་དེ་ཡིས་གསལ་བར་ ར་པའི་དོན་མི་ངེས་དགོས་པའི་ ིར།
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།

འོན་ཏེ་གསལ་དེ་དོན་ཉིད་ ི། །

ད་པར་འགའ་ཞིག་ཡིན་འདོད་ན། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། འོན་ཏེ། དོན་གསལ་བ་དེ་ཤེས་པའམ་ ོས་གསལ་བའི་དོན་གང་ ང་མིན་ ི། དོན་ཉིད་ ི་ ད་པར་
ར་མི་གསལ་བ་ ིས་གསལ་བ་འགའ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

ེ་བ་དང་ནི་འཇིག་མེད་པའི། །

དོན་ལ་ ད་པར་འགའ་ཡང་མེད། །
དེ་འདོད་ན་ཡང་ཤེས་སོ་སོར། །

ད་ཅིག་འཇིག་པར་ཐལ་བར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ།

ེ་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་མེད་པའི་ ིར་ན།

ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་ ར་མི་གསལ་བ་ ིས་གསལ་བའི་ ད་

པར་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །ཅི་ ེ། ེ་འཇིག་དེ་འདོད་ན་ཡང་དོན་ ད་ཅིག་གིས་འཇིག་པར་ཐལ་བར་འ ར་ཏེ། རང་
འཛན་ ི་ཤེས་པ་ ད་ཅིག་མ་སོ་སོར་རིམ་(༣༧༣ན)ཅན་ ་བ ེད་པའི་ ིར།
ག མ་པ་དོན་མི་གསལ་བ་ གས་མིན་པ་ལ། རང་གིས་མཐོང་བའི་དོན་ གས་མིན། རང་གིས་མ་མཐོང་བའི་
དོན་ གས་མིན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དེ་ཡང་ཤེས་པའམ་ཤེས་མ་ ར། །
གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ གས་ཡིན་ན། །

ཤེས་པར་ཡོངས་ ་བཅད་མེད་པར། །
དེས་ཤེས་ཞེས་ ་དེ་གང་ལས། །

ཤེས་ ར་ཉིད་ ་བཅད་མེད་ ང་། །
དེ་ནི་ཇི་ ར་གོ་ དེ ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གཞན་ཡང་། དོན་ ི་ ད་པར་ ་འདོད་པ་དེ་ཡང་ཚད་མས་ཤེས་པའི་ གས་ཡིན་པའམ། ཤེས་པར་
མ་ ར་པ་གཅིག་དོན་ཡིན་དང་། གལ་ཏེ། དོན་ ི་ ད་པར་ཚད་མས་ཤེས་པ་ གས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དོན་ ི་ ད་
པར་ཚད་མ་དེས་ཤེས་པ་ཞེས་ ་བ་དེ་རང་ ོ་ བ་ ེད་ ི་ གས་གང་ལས་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པར་ཡོངས་ ་ བ་པ་
ཚད་མས་བཅད་ ་མེད་པའི་ ིར། གཉིས་པ་ ར་ན། ཚད་མས་ཤེས་པར་མ་ ར་པའི་དོན་ ི་ ད་པར་དེ་ནི་ཇི་
ར་རང་ ོའ་གོ་ ེད་ཡིན་ཏེ། ཚད་མས་ཤེས་པར་ ར་པ་ཉིད་ ་བཅད་ ་མེད་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་མ་མཐོང་བའི་དོན་ གས་མིན་པ་ནི། །

མཐོང་བ་མཐོང་ ར་མིན་གཞན་ ིས། །

མཐོང་ ར་འགར་ཡང་མཐོང་ ར་མེད། །
ད་པར་དེ་བཞིན་མཐོང་བ་ལའང་། །

ཡོད་ ར
ི ་རང་ ོ་ ོགས་པར་འ ར། །
དེ་ ར
ི ་རང་ཆོས་བ ོས་མེད་ཅན། །
དོན་ཆོས་ཡན་གར་བ་ལས་ནི། །
ོ་ནི་ ེས་ ་དཔོག་མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དེའང་ཤེས་པའམ་ཤེས་མ་ ར། །ཅེས་པ་དེ་ལ་ ིར་ཚད་མས་མཐོང་བ་ ་ ིན་རང་གིས་
མཐོང་བར་ ར་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ ི་ ད་པར་དེ་རང་ ོའ་ བ་ ེད་དོ་ཞེ་ན། གཞན་མཆོད་ ིན་ ིས་མཐོང་བར་
ར་པ་ལའང་(༣༧༣བ) ིར་ཚད་མས་མཐོང་བར་ ར་པ་དང་།

་ ིན་རང་ཉིད་ ིས་འགར་ཡང་མཐོང་བར་ ར་

པ་མེད་པའི་ ད་པར་ནི་ ོད་འདོད་པའི་གཏན་ཚགས་དེ་བཞིན་ཡོད་པའི་ ིར། དེས་ ང་ ་ ིན་ ི་རིག་ ོ་ ོགས་
པར་འ ར་རོ། ། ་མཚན་དེའི་ ིར་ ོ་རང་གི་ཆོས་ལ་བ ོས་པ་མེད་པ་ཅན་ ི་དོན་ཆོས་ཡན་གར་བ་ལས་ནི་ ་

ིན་ ི་ངོར་རང་ ོ་ནི་ ེས་ ་དཔོག་ ས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ ོ་དང་གཅིག་པའི་ཆོས་ གས་མིན་པ་ནི།

ོ་ གས་མངོན་ མ་གང་ཡིན་པ། །

རང་ཆོས་རང་ ོ་ལས་གཞན་ཅི། །
་མ ངས་པ་ལས་ ེས་པ་དེ། །

ོ་ལས་ཐ་དད་ག་ལས་ཡིན། །

གཞན་ ེ་དེ་ཡང་འ ལ་པ་ཅན། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ོ་རང་གི་ཆོས་འགའ་ཞིག་རང་ ོ་བ བ་པའི་ གས་སོ་ཞེ་ན། མངོན་ མ་ ིས་འ བ་པ་

གང་ཡིན་པའི་ ོ་རང་གི་ཆོས་དེ་རང་ ོ་ལས་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ ོ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ།
ལས་ ེས་པའི་ ོའ་ཆོས་དེ་ ོ་ལས་ ས་ཐ་དད་ག་ལས་ཡིན་ཏེ།

ས་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

ལས་ ེས་པ་དེ་ཡང་རང་ ོ་བ བ་པ་ལ་ བ་པ་འ ལ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་ན།
པས་ གས་ ་མི་ ང་ངོ་། །
་པ་ ོ་དང་ཐ་དད་ གས་མིན་པ་ནི།

ག གས་སོགས་ ལ་ནི་ ་པོ་དང་། །
དབང་པོ་དང་ནི་དམིགས་པ་དག །

མ་གཏོགས་དེ་ཡི་འ ས་ ་གཞན། །
ཉེ་བར་མཚན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་གཉིས་ནི་དབང་པོ་འདས། །

དོན་ ་དག་ལ་ག གས་མཐོང་བས། །
ེས་པ་གཞན་ ་ ིད་ ལ་བ། །

གང་ཡིན་གཅིག་ ང་ ོགས་པ་མེད། །

ོ་དང་ ་མ ངས་པ་
་ ས་གཞན་

ོ་ཉིད་བ བ་ ་ཡིན་

དེ་ ར་ཤེས་མེད་གང་ཡིན་དེ། །

ོགས་ཤེས་ ་བ་བབ་ཅོལ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། (༣༧༤ན)གལ་ཏེ། ོ་ལས་ ས་ཐ་དད་པ་ གས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ོའ་འ ས་ འམ་ཚགས་པ་གཅིག་
གང་ ང་ གས་ཡིན་དགོས་པ་ལས་ག གས་སོགས་ ལ་ནི་ ་པོ་དང་། དབང་པོ་ ་པོ་དང་ནི་ ལ་དམིགས་པར་
ེད་པའི་ ལ་ཅན་ ི་མ་ ་པོ་དག་ལས་མ་གཏོགས་པའི་རང་ ོ་དེའི་འ ས་ ་གཞན་ནི་རང་ ོ་ཉེ་བར་མཚན་པའི་
གས་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་དེ་དག་ལས་གང་ གས་ཡིན་པ་ ིའ།ོ ། ་ཚན་ག མ་པོ་དེ་ལ་དབང་པོ་དང་ ལ་
ཅན་གཉིས་ནི་ཆོས་ཅན། རང་ ོ་བ བ་པའི་ གས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་ ོག་ ་ ར་པ་
ཡིན་པའི་ ིར། དོན་ ་པོ་དག་ལས་ཆོས་ཅན། རང་ ོའ་ བ་ ེད་མིན་པར་ཐལ། ག གས་སོགས་མཐོང་བའི་ ོ་
ལས་ ེས་པ་གཞན་ ་ ིད་པ་དང་ ལ་བ་གང་ཡིན་གཅིག་ ང་ ོགས་པ་མེད་པའི་ ིར། དེ་ ར་ན་འ ེལ་པ་དང་
གས་རང་ཉིད་ཚད་མས་ཤེས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་རང་ ོ་བ བ་པའི་ གས་ཡང་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ་བ་
བབ་ཅོལ་ཡིན་ནོ། །
ག་པ་ གས་ ིད་ ང་མི་འཐད་པ་ལ། འ ེལ་པ་མེད་པས་ གས་ ་མི་ ང་། འ ེལ་པ་ཡོད་པ་དགག །
འ ེལ་པ་མངོན་ མ་ ་ བ་པའི་ གས་མེད་པར་ཐལ། ོའ་ག ང་དོན་ གས་མིན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གས་ཡོད་ན་ཡང་དེ་དང་ནི། །

ན་ཅིག་འ ེལ་བ་མཐོང་མེད་པར། །

ཇི་ ར་ ོགས་འ ར་ གས་དག་ནི། །
མ་མཐོང་བ་ཡི་གསལ་ དེ ་མིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ་ཚན་ག མ་པོ་དེར་མ་འ ས་པའི་ གས་གཞན་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། གས་གཞན་ཡོད་ ་ ག་
ན་ཡང་ ་ཚན་ག མ་པོ་དེར་མ་འ ས་པའི་ གས་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། མ་(༣༧༤བ)མཐོང་བའི་རང་ ོའ་གསལ་
ེད་དམ་ བ་ ེད་མིན་ཏེ།

རང་ ོ་དེ་དང་ ན་ཅིག་འ ེལ་པ་མཐོང་བ་མེད་པར་ནི་ཇི་ ར་ན་རང་ ོ་ ོགས་ ས་

པར་འ ར་ཏེ་མི་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་འ ེལ་པ་ཡོད་པ་དགག་པ་ནི།

གས་དེ་ཉིད་ལས་ ར་དེ་ནི། །
བ་པ་ཉིད་ ་བ ོད་ན་ནི། །

དེ་ལ་ཡང་ནི་དཔེ་གཞན་ཞིག །

བ བ་ ་ཡིན་ ར
ི ་ ག་མེད་འ ར། །
དེ་ ར
ི ་ ོ་ལས་དོན་ བ་ ི། །

དོན་ལས་ཇི་ ར་ཡང་དེ་མིན། །
དེ་མ་ བ་པར་དོན་རང་ཉིད། །
རབ་ ་ བ་པ་མེད་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། རང་ ོ་བ བ་པའི་ གས་དེ་ཉིད་ལས་ ར་དཔེ་དེ་ནི་གཞན་ ད་ ི་ ེང་ ་འ ེལ་པ་ བ་
པ་ཉིད་ ་བ ོད་དོ་ཞེ་ན། གཞན་ ད་ལ་ ོ་ བ་པའི་ཚད་མ་དེ་ལ་ཡང་ནི་ གས་དང་དཔེ་གཞན་ཞིག་གིས་བ བ་
པར་ ་བ་ཡིན་ལ།

དེ་ཡང་ གས་དང་དཔེ་གཞན་ ིས་བ བ་དགོས་པའི་ ིར་ གས་དང་དཔེ་ ག་པ་མེད་པར་

འ ར་རོ། ། གས་ཆོས་ལ་འ ེལ་པ་མེད་པ་དེའི་ ིར་ ོ་ལས་ ལ་ ི་དོན་ བ་ ི་ ལ་ ི་དོན་ལས་ཇི་ ར་ཡང་
རང་ ད་ལ་ ོ་དེ་བ བ་ ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ོ་དེ་མ་ བ་པར་ ལ་ ི་དོན་རང་ཉིད་རབ་ ་ བ་པ་མེད་པའི་ ིར་

རོ།
ག མ་པ་འ ེལ་པ་མངོན་ མ་ ་ བ་པའི་ གས་མེད་པར་ཐལ་བ་ནི།

མངོན་ མ་ ོ་དང་དེ་ལས་ནི། །

བ ོད་དང་གཡོ་འ ལ་སོགས་མཐོང་ནས། །
གཞན་སེམས་ ེས་དཔག་མི་འ ར་ཏེ། །
བདག་ལ་འ ེལ་པ་མཐོང་མེད་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ།

མངོན་ མ་ ིས་བདག་ ད་ལ་ ོ་དང་དེ་ལས་ ེས་པའི་ངག་ ་བ ོད་དང་ ས་གཡོ་འ ལ་ལ་

སོགས་པ་མཐོང་བར་ ས་ནས་གཞན་ ད་ལ་སེམས་ཡོད་པ་ ེས་ ་དཔག་ ས་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ། བདག་
ད་ལ་དེ་འ ་བའི་(༣༧༥ན)འ ེལ་པ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར།

བཞི་པ་ ོའ་ག ང་དོན་ གས་མིན་པ་ནི།

ཡིད་ ི་ ོ་ལ་དོན་ ི་ གས། །

རབ་ ་ བ་པ་ཡོད་མིན་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ོའ་ག ང་དོན་དེ་རང་ ོ་བ བ་པའི་ གས་སོ་ཞེ་ན། ཡིད་ ི་ ོ་བ བ་པ་ལ་ག ང་དོན་ ི་
གས་དོན་མེད་པར་ཐལ། ཡིད་ ོ་ནི་བག་ཆགས་ཙམ་ལས་ ང་བས་ག ང་དོན་རབ་ ་ བ་པ་ཡོད་པ་མིན་པའི་
ིར་རོ། །
་པ་རང་མི་གསལ་ན་གཞན་གསལ་བར་མི་འ བ་པ་ལ། འགོག་ ེད་ ི་རིགས་པ་དངོས།

ལ་མི་གསལ་

བའི་ ོད་ ང་། རང་གསལ་ན་ ལ་གསལ་བར་རིགས། རང་མི་གསལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

ོད་ ི་ ོ་ནི་ ོ་གཞན་ ིས། །

ཇི་ ར་རབ་ ་གསལ་བར་འ ར། །

གསལ་མིན་བདག་ ་མ ངས་པའི་ ར
ི །།
གསལ་ ་གསལ་ དེ ་གང་ལས་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོ་ ་མ་ ོ་ ི་མས་རིག་པར་ ་བ་ ོད་ ི་ གས་ལ་ ོ་ ་མ་ནི་གཞན་ ིས་ཇི་ ར་རབ་ ་གསལ་

བར་འ ར་ཏེ་མི་འཐད་པར་ཐལ།

ོ་ ་ ི་གཉིས་ཀ་རང་གསལ་མིན་པའི་བདག་ཉིད་ ་མ ངས་པའི་ ིར་རོ། །

དེའི་ ིར་གསལ་ ་གསལ་ ེད་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མི་འཐད་དོ། །
གཉིས་པ་ ལ་མི་གསལ་བའི་ ོད་ ང་ནི།

ལ་ནི་ཇི་ ར་གསལ་བ་ཡིན། །

གསལ་ལ་ངོ་བོ་འཕོ་ ར
ི ་རོ། །

གསལ་དེའང་དེ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །

རང་ཉིད་རབ་ ་གསལ་བ་ཡིན། །

དེ་ ར་ ོ་ལ་ ོ་འདོད་ན། །

ོ་ནི་རང་ཉིད་རིག་པར་ བ། །

དེ་ ར་མིན་ན་ ལ་ ང་ནི། །

ོ་དང་ ན་གཅིག་ཆོས་མ ངས་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ག གས་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ནི་ཇི་ ར་གསལ་བ་ཡིན་ཏེ། རང་མི་གསལ་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
ག གས་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་གི་གསལ་ ེད་(༣༧༥བ)ལ་གསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རང་གི་ངོ་བོའམ་ མ་པ་འཕོ་
བའི་ ིར།

དེ་ཙམ་ ིས་ག གས་སོགས་གསལ་ཞེས་བ ོད་པ་ཡིན་ནོ།

།དེས་ན་ག གས་སོགས་ ི་ མ་པ་

གསལ་བའི་དབང་ཤེས་དེ་རང་གསལ་ ེད་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ ་ ེས་པའི་ ིར་རང་ཉིད་རབ་ ་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། ། ོ་
ལ་ ལ་ ི་ མ་པ་ ང་བ་དེ་ ར་ ོ་ ི་མ་ལ་ ོ་ ་མའི་ མ་པ་ ང་བར་འདོད་ན་ ོ་ ི་མ་ནི་རང་ཉིད་རིགས་པར་
བ་ ེ།

ོ་ ་མའི་ མ་པ་ ང་བའི་ ིར་དང་།

ོ་ ི་མ་དེ་རང་ཉིད་གསལ་བ་དེ་ ར་མིན་ན་ཡང་ ོ་གསལ་བར་

ེད་ན་ ལ་ག གས་སོགས་ ང་ནི་ཆོས་ཅན།

ོ་དང་ ན་ཅིག་ ོའ་གསལ་ ེད་ ་ཆོས་མ ངས་པ་ཉིད་ ་ཐལ།

རང་མི་གསལ་ ང་གསལ་ ེད་ ་མི་འགལ་བའི་ ིར།
ག མ་པ་རང་གསལ་ན་ ལ་གསལ་བར་རིགས་པ་ནི།

དེ་ ར
ི ་ངེད་ ི་ ོ་རང་ཉིད། །

གསལ་བའི་ངོ་བོ་རབ་གསལ་ཞིང་། །
གཞན་དེར་ངོ་བོ་འཕོ་བ་ཡིས། །

གསལ་བ་ན་ནི་རབ་གསལ་ཉིད། །
འ ་བ་ཡིན་ ང་དེ་ཡིས་ནི། །

ོ་གཞན་རབ་ ་གསལ་མི་འདོད། །

རང་ཉིད་རབ་ ་གསལ་ ར
ི ་དོན། །
དེ་ཡི་ངོ་བོས་རབ་གསལ་ཡིན། །

དཔེར་ ོན་གཉིས་བཞིན་མར་མེ་དང་། །

མ་པ་དག་ ང་དེར་བ ེན་ནས། །

གསལ་ ་གསལ་ དེ ་ངོ་བོ་ཡིས། །
ཐ་ ད་རབ་ ་ ས་པར་ དེ ། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། རང་གསལ་མིན་ན་གཞན་ ི་གསལ་ ེད་ ་མི་རིགས་པ་དེའི་ ིར། ངེད་ ི་ གས་ལ་ ོ་ནི་ཤེས་པ་
གཞན་ ིས་གསལ་བར་ ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
ཡིན་ཅིང་།

ོ་རང་ཉིད་གསལ་བའི་ངོ་བོར་ ེས་པས་ ལ་རབ་ ་གསལ་བ་

གཞན་ག གས་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ནི་རང་འཛན་དེར་རང་གི་ངོ་བོའམ་ མ་པ་འཕོ་བ་ཡིས་གསལ་

བར་ ང་བ་ན་ནི་རབ་ ་གསལ་བ་ཉིད་ཅེས་ཐ་ ད་ ས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ ོ་ ་ ི་གཉིས་(༣༧༦ན)འ ་བ་ཡིན་
ང་།

ོ་ ི་མ་དེ་ཡིས་ནི་ ོ་གཞན་ ་མ་རབ་ ་གསལ་བར་མི་འདོད་དེ།

ེས་ཟིན་པའི་ ིར་དང་།
ིར། དཔེར་ན།

ོ་ ་མ་རང་ཉིད་རབ་ ་གསལ་བར་

དེའི་དབང་གིས་ ལ་ ི་དོན་དེའི་ངོ་བོའམ་ མ་པ་རབ་ ་གསལ་བར་ ང་བ་ཡིན་པའི་

ོན་མེ་གཉིས་འ ་ཡང་ཕན་ ན་གསལ་ ེད་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ ིར། མར་མེ་རང་གསལ་

ཡིན་པ་དང་། མ་པ་དག་ ང་རང་གསལ་མིན་པ་དེར་བ ེན་ནས་གསལ་ ་གསལ་ ེད་ ི་ངོ་བོ་ཡིས་ཐ་ ད་རབ་
་ ས་པར་ ེད་དོ། །
བཞི་པ་རང་མི་གསལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི།

ལ་དང་དབང་པོ་ཙམ་ ིས་ནི། །

མཐོང་ཞེས་ ་བར་ངེས་མ་ཡིན། །

དེས་ན་གང་ལས་འདིར་འ ར་བ། །

གཞན་དེའང་མཐོང་བར་གདོན་མི་ཟ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ོ་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ ོང་བར་འདོད་པའི་ ོལ་བ་ཆོས་ཅན།

མིན་པ་འདིར་འ ར་བ་ཅི་ ེ་ཡིན།

་མཚན་གང་ལས་ ོ་རང་གསལ་

ོ་རང་གསལ་བ་མ་ཡིན་ན་ ལ་དང་དབང་པོ་ཙམ་ ིས་ནི་གསལ་བར་མཐོང་

ངོ་ཞེས་ ་བར་ངེས་པ་མ་ཡིན་པ་དེས་ནའོ།

།དེའི་ ིར།་ག གས་མཐོང་བར་ངེས་པའི་ ོ་ཆོས་ཅན།

ག གས་

མཐོང་བར་ངེས་པ་ན་གཞན་ག གས་འཛན་པའི་ ོ་དེའང་མཐོང་བར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཐལ། ག གས་མཐོང་ངོ་ཞེས་
ཡང་དག་པར་ངེས་པའི་ ིར། དེ་ཡང་རང་རིག་པ་ལས་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ་ ར་ཡང་ ན་པའི་ གས་ལས་རང་རིག་པར་བ བ་པ་ལ། བ་ ེད་དངོས། དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བའོ། །

དང་པོ་ནི།

ན་པ་ལས་ ང་བདག་རིག་ བ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པས་རང་རིག་ བ་པར་མ་ཟད།

ས་ ིས་ ན་པ་ལས་ ང་ཆོས་ཅན།

བདག་རིག་ བ་ ེ། ར་ག ང་བའི་དོན་ ིས་ ན་པའི་ ིར། (༣༧༦བ)
གཉིས་པ་དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ་ལ། ོད་པ་དང་། དེའི་ལན་གཉིས།
དང་པོ་ནི།

ཤེས་པ་གཞན་ ིས་རིག་ན་ནི། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ན་པ་ལས་ ོང་བ་ཙམ་ནི་ བ་མོད། རང་རིག་པ་ནི་མིན་ཏེ། ིས་ ི་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་
རིག་པ་ལས་ ན་པ་ ེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་ནི།
གཉིས་པ་དེའི་ལན་ལ། ཡི་གེ་རིང་སོགས་མི་འཛན་པར་ཐལ་བ། ཤེས་པ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ེ་བ་མི་འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ལ།

ོ་གཅིག་གིས་ཡི་གེ་རིང་སོགས་འཛན་པ་མི་འཐད།

ོ་ ་མས་ཡི་གེ་རིང་སོགས་འཛན་པ་མི་

འཐད། ་མ་ ེལ་ནས་ ང་འཛན་པ་མི་འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཐལ་བ་དགོད། ་མ་མཐའི་བར་ ་གནས་པ་དགག །ཡི་གེ་གཅིག་ ེས་པ་ལའང་མ ངས་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

རིང་སོགས་འཛན་པར་མི་འ ར་ཏེ། །
ན་རིང་གནས་པ་མེད་ ར
ི ་རོ། །

གནས་ན་གོ་རིམ་མེད་པས་ན། །
ོ་ལ་ཅིག་ཅར་ ང་བའི་ ར
ི །།

ཡི་གེ་རིམ་མེད་རིང་མི་འ ར། །
ཕན་ ན་འ ེ་བ་མེད་པ་ཡི། །

ཡིག་ཆ་རིམ་ ན་ཇི་ ར་ན། །

རིམ་མེད་པར་ནི་ ེད་པར་ དེ ། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། ཡི་གེ་རིང་པོ་སོགས་འཛན་པ་ན་ཉན་ཤེས་གཅིག་གིས་འཛན་ནམ། འོན་ཏེ་ ་མས་འཛན་ ང་། དང་
པོ་ ར་ན་ཉན་ཤེས་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཡི་གེ་རིང་པོ་དང་ཤིན་ ་རིང་པོ་སོགས་འཛན་ཅིང་ ན་པར་མི་
འ ར་ཏེ། ཡི་གེ་རིང་པོ་ ོགས་པའི་ ན་རིང་པོ་དེ་ཙམ་ ་གནས་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ། ཉན་ཤེས་ ད་
ཅིག་མ་དེས་ཡི་གེ་རིང་པོའ་ཆ་ཤས་ ོགས་པའི་བར་གནས་ནས་འཛན་ན་ཡང་ཡི་གེ་རིང་པོ་དེ་ ་ ིའི་རིམ་པ་མེད་
ཅིང་རིང་པོར་མི་འ ར་བར་ཐལ། ཡི་གེ་རིང་པོའ་ཆ་ཤས་ མས་གོ་རིམ་བཞིན་ ་འ ང་བ་མེད་པས་ནའོ། །མ་ བ་
ན། དེར་ཐལ།

ོ་ཉན་(༣༧༧ན)ཤེས་ ད་ཅིག་མ་ལ་ཅིག་ཅར་ ་ ང་བའི་ ིར་རོ། །ཐལ་བ་ལས་ཡི་གེ་རིང་པོ་

ཆོས་ཅན། ཇི་ ར་ན་ ད་ཅིག་ ་ ིའི་རིམ་པ་མེད་པའི་ཉན་ཤེས་ན་ ེད་པར་ ེད་དོ། །ཕན་ ན་འ ་བ་མེད་པའི་
ཡི་གེ་ཆ་ཤས་ ་ ིའི་རིམ་པ་དང་ ན་པ་ཡིན་པའི་ ིར། །
གཉིས་པ་ ་མ་མཐའི་བར་ ་གནས་པ་དགག་པ་ནི།

་མ་མཐའ་ཡི་བར་གནས་ནི། །

འོག་ ་ ་ནི་འཕེལ་བར་འ ར། །
རིམ་མིན་འཛན་ ར
ི ་ཐ་མར་ནི། །

རིམ་ ན་ ོ་ཡང་མེད་པར་འ ར། །
དེ་འོག་ ལ་ནི་གནས་མེད་ ར
ི །།
ོ་ནི་རང་ཉིད་གནས་མ་ཡིན། །

རང་ཉིད་གནས་ན་ ས
ི ་ ང་དེ། །

མི་འཇིག་ ད་པར་མེད་ ར
ི ་རོ། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། གཏན་ཚགས་མ་ བ་ ེ། ཡི་གེའི་ཆ་ ་མ་དེ་ཆ་ཐ་མའི་བར་ ་གནས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ ་ན་ཡེ་
གེའི་ཆ་ཤས་དང་པོའ་འོག་ ་ ་ ་མ་ ་མ་ལས་ ི་མ་ ི་མ་ནི་ཆེན་པོར་འཕེལ་བར་འ ར་ཏེ།

འི་ ད་ཅིག་ ི་མ་

ི་མ་ མས་ ་ི ེང་ ་ ་མ་ ་མ་ མས་ ང་མ་འགགས་པར་གནས་པའི་ ིར། གཞན་ཡང་། ཡི་གེ་རིང་པོའ་ཆ་
ཤས་ མས་ཉན་ཤེས་ ད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་རིམ་མིན་ཅིག་ཅར་ ་འཛན་པའི་ ིར་ན་ཡི་གེའི་ཆ་ཤས་དང་པོ་

ནས་ཐ་མའི་བར་ནི་རིམ་ ན་ ་འཛན་པའི་ ོ་ཡང་མེད་པར་འ ར་རོ། །གལ་ཏེ། དང་པོར་ ེས་པའི་ཉན་ཤས་དེ་
ཉིད་ཡི་གེ་རིང་པོ་མ་ ོགས་ ་ི བར་ ་གནས་སོ་ཞེ་ན། ཡི་གེ་རིང་པོའ་ཆ་ཤས་ ་མ་ཐོས་པ་དེའི་འོག་ ་ཆ་ཤས་ ི་
མ་ཐོས་པའི་ཚ་ ལ་ཆ་ཤས་ ་མ་ནི་གནས་པ་མེད་པའི་ ིར་ན།

དེ་ཐོས་པའི་ ོ་ནི་རང་ཉིད་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

་མེད་ ང་དེ་ཐོས་པའི་ ོ་རང་ཉིད་གནས་ན་ ིས་ ང་ ་ཐོས་པའི་ ོ་དེ་གནས་དགོས་པའི་ ིར་ཏེ།

་ཐོས་ཁའི་

ོ་ ་ ི་མི་འཇིག་པར་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །(༣༧༧བ)
ག མ་པ་ཡི་གེ་གཅིག་ ེས་པ་ལའང་མ ངས་པ་ནི།

ཡི་གེ་རིམ་མེད་ཅིག་ཅར་ནི། །

ེས་པ་ལའང་ ོན་འདི་ཡོད། །

ལན་གཅིག་བ ལ་ ེས་ ར
ི ་ ོལ་བ། །
་ི མ་ ་ི མའང་དོན་མེད་འ ར། །

ཡི་གེ་ མས་ནི་གསལ་བ་ཡང་། །
ོན་འདི་ ེས་ ་གནས་པ་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཡི་གེ་རིང་པོ་གཅིག་རིམ་པ་མེད་པར་ཅིག་ཅར་ནི་ ེས་ནས་ ན་རིང་པོར་གནས་པ་ཡིན་ནོ་
ཞེ་ན། དེ་ ར་འདོད་པ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། ོན་ཡོད་དེ། ཡི་གེ་ ིས་ ང་མི་འཇིག་པར་ཐལ། ར་མི་འཇིག་པ་ཞེས་
པའི་ ོན་འདི་ཡོད་པའི་ ིར། གཞན་ཡང་། ཡི་གེ་འདོན་པའི་ ོལ་བ་ ི་མ་ ི་མའང་དོན་མེད་པར་འ ར་ཏེ། ལན་
གཅིག་བ ལ་བས་ཡི་གེའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ ོགས་པར་ ེས་པའི་ ིར། གལ་ཏེ།

ོལ་བ་ ི་མ་དོན་ཡོད་དེ། ལན་

གཅིག་ ེས་ ང་ཡི་གེ་ མས་ནི་རིམ་ ིས་གསལ་བར་ ེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ལའང་ ོལ་བ་ ི་མ་དོན་མེད་པར་
ཐལ། ལན་གཅིག་ ོལ་བས་གསལ་ཟིན་པའི་ ིར་ཏེ། གོ་རིམ་མེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་པའི་ ོན་འདི་ ེས་ ་གནས་པ་
ཉིད་དོ། །
གཉིས་པ་ ོ་ ་མས་ཡི་གེ་རིང་སོགས་འཛན་པ་མི་འཐད་པ་ནི།

་མ་ཡིས་ནི་དེ་འཛན་ན། །

ཐ་མའི་ ོ་གང་དེ་ ོང་ལ། །

དེ་ཡང་རིང་པོར་འཛན་མིན་པ། །
དེས་ན་རིང་ ོ་ ན་མི་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཉན་ཤེས་ ད་ཅིག་མ་ ་མ་ཡིས་ནི་ཡི་གེ་རིང་པོ་དེ་འཛན་པས་ཉེས་པ་མེད་ཅེ་ན། འོ་ན་དེའི་
ཚ། ཡི་གེ་ཆ་ཤས་ཐ་མ་འཛན་པའི་ ོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ ོང་ ེད་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཡི་གེ་རིང་པོ་འཛན་པ་མ་
ཡིན་པ་དེས་ན་ཡི་གེ་རིང་པོ་འཛན་པའི་ ོ་ ན་པ་ ིད་པར་མི་འ ར་རོ། །
ག མ་པ་ ་མ་ ེལ་ནས་འཛན་པ་མི་འཐད་པ་ལ། (༣༧༨ན)ཐལ་བ་དངོས་དང་། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ོ་ མས་སོ་སོ་ཐ་དད་ ། །
ོང་ན་དེ་ ་ཐོས་པ་ནི། །

ཆོད་པ་མེད་པར་ ང་མི་འ ར། །

ོར་བར་ དེ ་པའང་བསལ་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཡི་གེ་རིང་པོ་འཛན་ ོ་ མས་ ད་ཅིག་སོ་སོ་ཐ་དད་ ་ ོང་ ེད་ ས་གཞན་རེ་རེ་ ེལ་ནས་
ོང་ངོ་ཞེ་ན། ཡི་གེ་རིང་པོ་དེའི་ ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ནི་ཆོས་ཅན། ཡི་གེའི་ཆ་བར་ཆོད་པ་མེད་པར་ ང་བར་མི་
འ ར་ཏེ།

ད་ཅིག་ ་ ིའི་བར་ ་ ོང་ ེད་ ས་གཞན་རེ་རེས་ཆོད་པའི་ ིར། གལ་ཏེ། བར་ཆོད་པ་ཐོས་ན་ཡང་

འ ག་པ་མ ོགས་པའི་ ིར། བར་མ་ཆད་ ་མཚམས་ ོར་བར་ ེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ནི་གཞན་
ལའང་མ ངས་པ་ཡིན། ཅེས་པར་ ར་བསལ་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་ཆད་པ་མཐོང་ཡང་འདི། །

མ་ཆད་མེད་པར་འ ལ་འ ར་ན། །
ང་ ་གཉིས་ནི་བ ོད་ན་ཡང་། །

མ་ཆད་མེད་པར་འ ལ་པར་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཉན་ཤེས་ ས
ི ་བར་ཆད་པ་མཐོང་ན་ཡང་འདི་འ ག་པ་མ ོགས་པས་བར་ མ་པར་ཆད་པ་
མེད་པར་འ ལ་པར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། ཨ་ཨ་ཞེས་ཡི་གེ་ ང་ ་གཉིས་ནི་རིམ་ཅན་ ་བ ོད་པ་ཐོས་ན་ཡང་ཆོས་ཅན།
མ་ཆད་མེད་པར་གཅིག་ ་འ ལ་པར་འ ར་ཏེ། ་ཐོས་པ་འ ག་པ་མ ོགས་པའི་ ིར་ མ་ ་དོགས་པའོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ། དབང་ཤེས་ ས
ི ་ ོར་བ་དགག །ཡིད་ཤེས་ ིས་ ོར་བ་དགག །བར་མ་ཆོད་
པ་ལ་གནོད་པ་ ང་། ཆོད་པའི་ བ་ ེད་དགག །དེས་རིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁེགས། ངེས་ཤེས་དབང་ཤེས་ ་མི་
འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ལ། དབང་ཤེས་འ ལ་པར་ཐལ་བ། ཡི་གེ་ (༣༧༨བ)རིམ་ ིས་ ོགས་པའི་ ལ། དོན་བ ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

དབང་པོ་ མ་ཆད་མཐོང་ན་ཡང་། །

དབང་པོ་ལས་ཆད་མེད་ ོ་འདོགས། །
མི་ ང་དབང་པོའ་ ོ་ མས་ ན། །
ནི ་ཅི་ལོག་ ་ཐལ་ ར
ི ་རོ། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ མ་ཆད་མེད་པར་གཅིག་ ་འ ལ་ན་འ ལ་པ་དེ་དབང་ཤེས་སམ་དེ་ལས་གཞན་གང་ཡིན།
དང་པོ་ ར་ན།

དབང་པོའ་ཤེས་པས་བར་ མ་པར་ཆད་པར་མཐོང་ན་ཡང་དབང་པོའ་ཤེས་པ་ཉིད་ལས་བར་ཆད་

མེད་པར་ ོ་འདོགས་པ་མི་ ང་ ེ།

དེ་ ང་ན་ ལ་བར་མ་ཆད་པར་ ང་བའི་ ོ་ མས་ ན་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ཐལ།

བར་ཆད་པ་ལ་བར་མ་ཆད་ ་ ང་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཡི་གེ་རིམ་ ིས་ ོགས་པའི་ ལ་ནི།

ཡི་གེའི་བདག་ཉིད་ ན་མཐའ་ཡང་། །
མིག་འ མ་ཚད་ ་གནས་པ་ཡིན། །
དེ་ཡང་རིམ་ ིས་ ལ་ ན་ནི། །

་མ་དག་དང་འ ེལ་བས་ ོགས། །

ལ་གཅིག་བ ེས་ ས་ ང་བ་ཡིས། །

མཐར་ ག་ ས་ ང་ ད་ཅིག་འདོད། །
ོ་ཡང་ ད་ཅིག་དེ་ཡི་ ར
ི །།

ཡི་གེ་རིམ་ ིས་ ོགས་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ན། ཡི་གེ་ནི་ཉན་ཤེས་ ས
ི ་རིམ་ ིས་ཐོས་དགོས་ཏེ། ཡི་གེའི་བདག་ཉིད་ ན་ ི་ ང་མཐའ་
ཨ་ ང་ ་ ་ཡང་མིག་ ར་ ་འ མ་པའི་ ན་ཚད་ ་གནས་པ་ཡིན་ལ། མིག་འ མ་པ་དེ་ཡང་རིམ་ ིས་ ལ་ ན་
ནི་རང་གི་གོས་ནས་གཞན་ ་འཕོ་བའི་ ས་ ་མ་དག་དང་འ ེལ་བས་ ོགས་པ་ཡིན་ནོ།

།དེའི་ཚད་ ང་ ལ་ ་

རབ་གཅིག་རང་གི་གོས་ནས་གཞན་ ་བ ེས་པའི་ ས་ནི་ ས་ ང་བའི་མཐར་ ག་པ་ཡིན་ཅིང་། ས་དེ་ཉིད་ ང་
ད་ཅིག་མར་འདོད་ལ། ོ་ཡང་ ད་ཅིག་མར་འདོད་པ་དེའི་ ིར། ཡི་གེ་ནི་ཉན་ཤེས་ ་མས་རིམ་ ིས་ ོགས་པར་
འ ར་བས་ ོད་ལ་བར་ཆད་པར་ ང་(༣༧༩ན)དགོས་སོ། །
ག མ་པ་དོན་བ ་བ་ནི།

དེ་ ར
ི ་ཡི་གེ་ག གས་སོགས་ལ། །
ོ་གཞན་ ིས་ནི་ཆོད་ན་ཡང་། །

ཆོད་པ་མེད་པར་ ང་བ་ཅན། །

ཐམས་ཅད་ལོག་པའི་དོན་ཅན་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། དེའི་ ིར། ཡི་གེ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་དང་ག གས་སོགས་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་
ཅན། ལོག་པའི་དོན་ཅན་ ་འ ར་བར་ཐལ། རང་གི་ ད་ཅིག་ ་ ིའི་བར་ ་ ོང་བའི་ ོ་གཞན་ ིས་ནི་ཆོད་ན་
ཡང་ཆོད་པ་མེད་པར་ ང་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ཡིད་ཤེས་ ས
ི ་མཚམས་ ོར་བ་དགག་པ་ནི།

དབང་པོའ་འ ལ་པ་ལས་གཞན་ ། །
དངོས་པོ་ མས་ནི་ ོར་ དེ ་པ། །

ཐ་དད་མཚན་མེད་འ ལ་བ་ཅན། །

ན་ཡིན་དེ་ནི་ མ་ ོག་ཅན། །

བ ོད་དང་འ ེལ་བ་དེ་ལ་ནི། །

གསལ་བར་ ང་ཉིད་ག་ལ་ཞིག །

དབང་པོས་ག ང་ལ་ ་ ོར་བ། །
ཡོད་པ་མིན་ཅེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
གལ་ཏེ།

ཡི་གེ་བར་ཆད་པར་ ང་བ་དེ་ནི་དབང་པོའ་ཤེས་པ་འ ལ་པ་ལས་གཞན་ ་ཡིད་ཤེས་འ ལ་པས་ ས་

་ ིའི་དངོས་པོ་ མས་བར་ཆད་དང་བཅས་པ་ལ་བར་མ་ཆད་ ་བ ེ་ཞིང་མཚམས་ ོར་བར་ ེད་པས་ན་ ་ ི་ཐ་
དད་ ་མཚན་པ་མེད་པའི་འ ལ་པ་ཅན་ནི་ ན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡི་གེ་རིང་པོའ་ཆ་ཤས་ ་ ི་བ ེས་ནས་ ན་པའི་
ོ་དེ་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། ཡི་གེ་རིང་པོ་གསལ་བར་ ང་བ་ག་ལ་ཞིག་ ེ་མིན་པར་ཐལ། ཡི་གེ་རིང་པོའ་ཆ་ཤས་ ིས་
ན་པ་གང་ཡིན་དེ་ནི་ མ་པར་ ོག་པ་ཅན་ཡིན་པས་བ ོད་པ་དང་ ེས་ ་འ ེལ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།

བ་ ེ།

དབང་པོའ་ཤེས་པ་ག ང་བའི་དོན་ལ་ ་ ོར་བ་ཡོད་པ་མིན་ཅེས་གོང་ ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
ག མ་པ་བར་མ་ཆོད་པ་ལ་གནོད་ ེད་ ང་བ་ནི།

དབང་(༣༧༩བ)པོས་ཆོད་པ་མཐོང་བ་ཡང་། །
གལ་ཏེ་ ོགས་པས་ ོར་ དེ ་ན། །
དོན་དང་དེ་ཡི་ ོང་བ་ནི། །

ན་མི་ཆད་པར་ ང་བ་དག །

རིགས་དམ་གནོད་པ་ཅན་མེད་ན། །
ཆོད་པ་ཞེས་ ་དེ་གང་ལས། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དབང་པོའ་ཤེས་པས་བར་ཆད་པ་ཡིན་ ང་ ོག་པས་མཚམས་ ོར་བར་ ེད་པས་བར་མ་
ཆད་ ་ ང་ངོ་ཞེ་ན། དོན་ག གས་སོགས་ ་ི ོང་བ་དང་དེའི་ཡང་ ོང་བ་ནི་ཆོས་ཅན། བར་ཆོད་པ་ཞེས་ ་བ་དེ་
བ་ ེད་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མི་འཐད་པར་ཐལ།
གནོད་པ་ཅན་ ི་ཚད་མ་མེད་པའི་ ིར་ནའོ། །

ན་མི་ཆད་པར་མངོན་ མ་ ་ ང་བ་དག་ལ་རིགས་པ་དམ་པས་

བཞི་པ་ཆོད་པའི་ བ་ ེད་དགག་པ་ནི།

གལ་ཏེ་ ོ་ ས་ངེས་པའི་ ར
ི །།
ཞེ་ན་དེ་ནི་གང་ལས་འདོད། །

ཅིག་ཅར་ ོ་མཐོང་མེད་ ར
ི ་ན། །
དེ་ཉིད་འདི་ ར་ད ད་ ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ོང་བ་བར་ཆད་དང་བཅས་པར་ ེ་ ེ། ོ་ ་མ་ མས་ ི་མ་རེ་རེ་ཁོ་ན་བ ེད་པ་ལ་ ས་

པ་སོ་སོར་ངེས་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན་དང་། གཞན་ཡང་ ོ་གཉིས་ཅིག་ཅར་མི་ ེ་བ་དེ་ནི་གང་ལས་འདོད་དེ། ཅིག་ཅར་
ོ་ ་མ་ ེ་བ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ ིར་ཞེ་ན། འོ་ན་ ེད་ ི་ཆོད་པ་ ེལ་ནས་ ེ་བ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། མ་མཐོང་བའི་
ིར་ཞེས་མ ངས་སོ། །དེས་ན་ ོང་ ་ ོང་ ེད་ ེལ་ནས་ ེ་བ་དེ་ཉིད་འདི་ ར་ ་རིགས་པས་ད ད་པར་ ་བ་
ཡིན་ནོ། །
གལ་ཏེ།

ོང་ ་དང་ ོང་ ེད་ ན་ཅིག་ ་ ེ་ན། སངས་ ས་པ་རང་གི་ ང་ལས་སེམས་གཉིས་ ན་ཅིག་ ་

འ ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གནས་མ་ཡིན་ཅིང་གོ་ བས་མེད་དོ་ཞེས་ག ངས་པ་དང་ནང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།

དེ་ མས་རིགས་མ ན་པ་ཉིད་ལ། །
ས་པ་ངེས་པར་ ར་པ་ཡིན། །

འདི་ ར་ མ་པར་ ོག་པ་(༣༨༠ན) མས། །
རིམ་ ིས་འ ང་བར་ཡང་དག་ ོགས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ང་དེ་ཆོས་ཅན། སེམས་གཉིས་ཅིག་ཅར་ ་ ེ་བ་ལ་གནོད་པ་མེད་དེ། སེམས་ ་མ་དེ་ མས་

རིགས་མ ན་ ི་སེམས་ ི་མ་རེ་རེ་བ ེད་པ་ཉིད་ལ་ ས་པ་ངེས་པར་འ ར་བ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་ག ངས་
པའི་ ིར་ཏེ།

འདི་ ར་རིགས་མ ན་ ི་ མ་པར་ ོག་པ་ མས་རིམ་ ིས་འ ང་བར་ཡང་དག་པར་ ོགས་པའི་

ིར་རོ། །
་པ་དེས་རིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བ ན་པ་ནི།

འདིས་ནི་གང་ཞིག་མཐོང་དོན་ལ། །
ངོ་ཤེས་ དེ ་པའི་ ོག་པ་དག །

གསལ་བར་ ང་བས་མངོན་ མ་ ། །
ོགས་པ་དེ་ཡང་བསལ་བ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། རིགས་མ ན་ ི་ཤེས་པ་གཉིས་ ན་གཅིག་ ་མི་ ེ་བར་བ ན་པ་འདིས་ནི་ ལ་དཔོག་པ་གང་ཞིག་
མངོན་ མ་ ིས་མཐོང་བའི་དོན་ལ་འདིའ་ོ ཞེས་ངོ་ཤེས་པར་ ེད་པའི་ ོག་པ་དག་ ལ་གསལ་བར་ ང་བའི་མངོན་
མ་ ་ ོགས་པ་དེ་ཡང་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་གནོད་པའི་ ིར། དེ་ཡང་ཇི་ ར་གནོད་ཅེ་ན།
འདི་ ར།

་དང་ ོང་དང་མར་མེ་སོགས། །

ཐ་དད་ ོག་པ་དག་ལ་ཡང་། །

གསལ་ ང་ཡོད་ ར
ི ་དེ་འ འི་ ོ། །

ཇི་ ར་མངོན་ མ་ཡིན་པར་འ ར། །
དེ་ ར
ི ་ངོ་ཤེས་པ་ལས་ནི། །

ཡིག་སོགས་གཅིག་ ་ངེས་པ་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ་ ི་གཅིག་ ་ངོ་ཤེས་པའི་ ོ་ནི་གསལ་ ང་ཅན་མིན་ཏེ། ཡིན་ན་ ་ ེགས་པ་ ར་ ེས་པའི་
་ ི་དང་།

ོང་དང་། མར་མེ་ ་ ི་དང་། མཚ་མ་བ་ལང་དང་། མ ིན་བཟང་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་ལ་གཅིག་ ་

ོག་པའི་ངོ་ཤེས་པ་དག་ལ་ཡང་རང་ ལ་གསལ་བར་ ང་བ་ཡོད་པའི་ ིར་མངོན་ མ་ ་འ ར་ལ།
(༣༨༠བ)མི་ ས་ཏེ།

འདོད་

་ ི་ཐ་དད་ལ་གཅིག་ ་ཞེན་པ་དེ་འ ་བའི་ ོ་ནི་ཇི་ ར་ན་མངོན་ མ་ཡིན་པར་འ ར་ཏེ།

དེ་དག་ཐ་དད་པར་ཚད་མས་ ོགས་པའི་ ིར་རོ། །ཡི་གེ་དང་ ་སོགས་ ི་ ་ ི་གཅིག་ ་འཛན་པ་འ ལ་པ་དེའི་
ིར། དེ་དག་གཅིག་ ་ངོ་ཤེས་པའི་ ོ་ལས་ནི་ཡེ་གེ་དང་ ་སོགས་གཅིག་ ་ངེས་པ་མེད་དོ། །
ག་པ་ངོ་ཤེས་དབང་ཤེས་ ་མི་འཐད་པ་ནི།

ོན་ ོང་ ན་ལས་དེ་ཡི་ཆོས། །

ོ་འདོགས་མེད་པ་དེ་ཉིད་ནི། །

འདི་ཞེས་ ་བར་ཤེས་པ་མེད། །

དེ་ཡང་ཇི་ ར་དབང་ ེས་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ་ ི་གཅིག་ ་ངོ་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཇི་ ར་ན་དབང་པོ་ལས་ ེས་པའི་དབང་ཤེས་ཡིན་
ཏེ། ོན་ ོང་བའི་དོན་ ན་པ་ལས་དོན་ ་ ི་གཅིག་ ་ ོ་འདོགས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ ིར། བ་ ེ། དེ་ ར་ ི་
དོན་ལ་ ར་ ི་དོན་དེའི་ཆོས་ ་ ོ་འདོགས་པ་མེད་པར་ ར་ ི་དོན་དེ་ཉིད་ནི་འདིའ་ོ ཞེས་ ་བར་ངོ་ཤེས་པ་མེད་
པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ཤེས་པ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ེ་བ་མི་འཐད་པ་ལ། དོན་ཤེས་ ས་ཐ་དད་ ན་ཅིག་ ེས་པ་མི་འཐད། རིམ་
ིས་ ེ་བའང་མི་འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

དོན་དང་ཤེས་པ་ ོང་བ་དག །

ཅིག་ཅར་འ ང་བར་འདོད་མིན་ཅིང་། །
དོན་དང་ཤེས་པའི་ ང་བ་དག །

སོ་སོར་ ོགས་པའང་ཡོད་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དོན་ཤེས་གཉིས་ ་ི ོང་བ་ ན་ཅིག་ ་ ེ་ཡང་ ས་ཐ་དད་པས་རང་ལས་ཐ་དད་པ་ ོང་བ་
ཡིན་ཅེ་ན། མི་འཐད་དེ། དོན་ཤེས་གཉིས་ ་ི ོང་བ་ ས་ཐ་དད་ ན་ ་འ ང་བ་ཡིན་ན། དོན་ ི་ ོང་བ་དང་ཤེས་
པའི་ ོང་བ་དག་ཅིག་ཅར་འ ང་བར་འདོད་པ་མིན་པ་དང་ཁས་ ངས་འགལ་ཞིང་།

(༣༨༡ན)དོན་ ོན་པོ་འཛན་

པའི་ཤེས་པ་དང་ ོ་འཛན་ ི་ཤེས་པའི་ ོང་ ེད་ ི་ ང་བ་དག་ ས་སོ་སོར་ ོགས་པའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་
ཏེ། ོ་འཛན་ ི་ཤེས་པ་ ོང་ ེད་དེ་ལའང་ ོན་པོའ་ མ་ ན་ ི་ཤེས་པ་དེ་ ང་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ།

དེ་གཉིས་ ན་ཅིག་ ེ་ཡང་ ོན་པོའ་ མ་པར་གཅིག་པས་ ོའ་ མ་པ་གཅིག་གིས་གཅིག་ ་ག ང་

བས་སོ་སོར་ ོགས་པ་མིན་ནོ་ཞེ་ན།

བཤད་པ།

དོན་ ་ ང་བའི་ མ་ཤེས་དང་། །
་ི རོལ་ ི་ནི་དོན་འབའ་ཞིག །

ོ་ མ་གཅིག་གིས་བ ང་མིན་ཏེ། །

ཐ་དད་མེད་པར་ཐལ་ ར
ི ་རོ། །

ལེགས་པར་ ོགས་པའི་ ད་པར་ ིས། །

ོང་ལས་ལེགས་པར་ ོགས་མེད་པའི། །

དོན་དང་དོན་ཤེས་གང་དེ་དག །
་ི ནས་ཇི་ ར་སོ་སོར་ ན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ་ ང་བའི་ མ་ཤེས་འཛན་པ་དང་།

ི་རོལ་ ི་དོན་འབའ་ཞིག་འཛན་པའི་ ོ་གཉིས་ཆོས་ཅན།

ོ་མ་འ ལ་པའི་ མ་པ་གཅིག་གིས་གཅིག་ ་བ ང་བ་མིན་པར་ཐལ།

ོ་མ་འ ལ་པས་དེ་ ར་འཛན་ན་ ས་ཐ་

དད་མེད་པར་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །གཞན་ཡང་དོན་ ོན་པོ་དང་དོན་ཤེས་ ོ་འཛན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ི་
ནས་ཇི་ ར་སོ་སོར་ ན་ཏེ་མི་ ན་པར་ཐལ། སོ་སོར་ལེགས་པར་ ོགས་པའི་ ད་པར་ ིས་སོ་སོར་ ོང་བ་ལས་
ལེགས་པར་ ོགས་པ་མེད་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་རིམ་ ིས་ ེ་བར་མི་འཐད་པ་ནི།

དོན་དང་དོན་ ི་ཡིད་དག་གི། །

ོང་བ་རིམ་བཞིན་ ེ་བ་ལའང་། །

ང་བ་ ་ཚགས་པ་ཉིད་ ི། །

བ ད་པའི་ ོན་འདི་གདོན་པར་དཀའ། །
དང་པོ་དོན་ནི་ ོང་བར་ ར། །

དེ་ལས་དོན་ ང་ ེ་བར་འ ར། །

ོང་བས་བདེན་པ་མ་ཡིན་ན། །

དོན་ ང་ཡང་ནི་མི་བདེན་འ ར། །
འདི་ ར་ ོན་པོ་ལ་སོགས་པའི། །

མ་གཅིག་ཉིད་དམ་ ོང་བ་གཅིག །

ོགས་ ི་ ོན་པོར་ ང་བ་ནི། །

ོང་ལ་ ོང་བ་གཞན་(༣༨༡བ)མ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དོན་ ི་ ོང་བ་དང་དོན་ ི་ཡིད་དག་གི་ ོང་བ་རིམ་བཞིན་ ེ་བར་འདོད་པ་ལའང་ཆོས་ཅན། གཉིས་
པོ་ཅིག་ཅར་ ེ་བར་ཁས་ལེན་པ་ལ་བ ོད་པའི་ཉེས་པས་རེག་ ེ།

དོན་ཤེས་ ི་ ོང་ ེད་དེ་ལ་དོན་ ི་ ང་བ་དང་

དོན་ ི་ ོང་བའི་ ང་བ་གཉིས་ཐ་དད་ ་འཆར་བར་ཐལ་བའི་ ོ་ནས་ ང་བ་ ་ཚགས་པ་ཉིད་ ིས་བ ད་པའི་ ོན་
འདི་དག་གདོན་པར་དཀའ་བའི་ ིར་རོ། འདོད་མི་ ས་ཏེ། འདི་ ར་ ོན་འཛན་ ན་པའི་ཚ་ ོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་
མ་པ་གཅིག་ཉིད་དམ།

ོང་བ་ ོ་འཛན་གཅིག་ ར་ ོགས་ ི།

ོན་པོར་ ང་བ་ནི་ ོང་བ་ལ་ ོང་བར་ ེད་པ་

ས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།
བཞི་པ་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ ོང་ན་ ག་མེད་ ་ཐལ་བ་ལ། བཤད་ འི་མདོ་དགོད། དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་
ར་འ ེལ་པའི་ ལ།
དང་པོ་ནི།

ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ཉམས་ ོང་ན། །
ག་མེད་དེ་ལའང་ ན་པ་ ེ། །

དེ་བཞིན་ ལ་གཞན་ལ་འཕོ་བ། །

སེད་འ ར་དེ་ཡང་མཐོང་བ་ཉིད། །ཅེས་ག ངས་སོ། །
ཅི་ ེ་ཡང་ག གས་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ མས་རང་ལས་གཞན་པའི་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ ོང་བ་བཞིན་ ་ཤེས་པ་
ཡང་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ཉམས་ ་ ོང་བར་ ེད་དོ་ཞེ་ན།
ེད་ ག་པ་མེད་པར་འ ར་ཏེ།

ཤེས་པ་ནི་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ ོང་བར་ ེད་ན་ ོང་

ོང་ ེད་ ི་མ་དེ་ལའང་ ིས་ ི་ ན་པས་མཐོང་དགོས་པའི་ ིར་ཏེ། མཐར་ཤེས་

པ་གང་ཡང་ ོང་བ་མེད་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །དེ་བཞིན་ ་ག གས་འཛན་པའི་མིག་ཤེས་ ལ་གཞན་ག གས་
ལ་དམིགས་ཤིང་འཕོ་བ་མེད་པར་འ ར་ཏེ།

རང་གི་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ེན་ ་མ་ཁོ་ན་ ོང་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར།

(༣༨༢ན)འདོད་པར་མི་ ས་ཏེ། མིག་ཤེས་ ་ི ག གས་དེ་ཡང་མཐོང་བར་ ོང་བས་ བ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར་
གདོན་མི་ཟ་བར་རང་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཁས་ ང་བར་ འོ།

།དེས་ན་རང་རིག་པ་དེ་ཡང་འ ས་ ་ཉིད་ ་གནས་

པར་ བ་བོ། །
གཉིས་པ་དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ་ལ། ི་བ་དང་། དེའི་ལན་དགག་པ་གཉིས།
དང་པོ་ནི།

ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ ེས་ ོང་བར། །
འ ར་བ་དེ་ལའང་ ན་པ་མཐོང་། །
དེ་ནི་གང་གིས་ ོང་བ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོད་ ་ི གས་ལ་ཤེས་པ་ ་མ་ ་མ་ མས་ཤེས་པ་ ི་མ་ ི་མ་གཞན་ ིས་ ེས་ ་ ོང་བར་

འ ར་བ་ཡིན་ཅེས་འདོད་པ་དེ་ལའང་ ོང་ ེད་ ི་མ་གཅིག་ཡོད་པར་ཐལ།

ཁོ་བོས་ཤེས་པ་ ོང་ངོ་ཞེས་ ན་པ་

མཐོང་བའི་ ིར། འདོད་ན། རང་རིག་ནི་མེད་ལ་ཤེས་པ་ ི་མ་དེ་ནི་ ོང་ ེད་གང་གི་ ོང་བ་ཡིན་ཅེས་ ིའ།ོ །
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ།

ོང་ ེད་ ག་མེད་ ་ཐལ་བས་དགག ། ལ་གཞན་ལ་མི་འཕོ་བར་ཐལ་བས་

དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གལ་ཏེ་དེ་ཡང་གཞན་ ིས་ན། །

ཤེས་རིག་ ེང་བ་ ེས་འ ེལ་ཅན། །
འདིར་བ ེད་དེ་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཤེས་པ་ ི་མ་དེ་ཡང་ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ ོང་ངོ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་ ་མ་ ་མ་ མས་ ི་མ་ ི་
མས་རིག་པའི་ ེང་བ་ ན་ཆགས་པའི་ ེས་ ་འ ེལ་པ་ཅན་ ི་ཤེས་པ་ཐ་མའི་ ོང་ ེད་འདིའི་ ེད་ ེད་དེ་ནི་གང་
ཞིག་ཡིན་ཏེ་མེད་པར་ཐལ། ཤེས་པ་ཐ་མའི་ ི་ལོགས་ན་ ོང་ ེད་གཞན་མེད་ཅིང་། རང་རིག་པ་མིན་པའི་ ིར་
དང་། ཤེས་པ་ཐ་མའི་ ི་ལོགས་ན་ ོང་ ེད་གཞན་ཡོད་ན་དེ་ལའང་ ོང་ ེད་གཞན་དགོས་པས་ ོང་ ེད་ ག་པ་

མེད་པར་(༣༨༢བ)ཐལ།
གཉིས་པ་ ལ་གཞན་ལ་མི་འཕོ་བར་ཐལ་བས་དགག་པ་ལ། རིགས་པ་དངོས། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གལ་ཏེ་ ་ ོ་དེ་ཉིད་ན། །

ལ་གཞན་ལ་ནི་འཕོ་མི་འ ར། །

ག ང་བའི་མཚན་ཉིད་ ི་ ར་པ། །
ཉེ་བ་ ེད་ དེ ་ ོ་དེ་དག །

མི་འཛན་པར་ནི་ཤེས་ ་ི མ། །

ཇི་ ར་གཞན་ནི་འཛན་པར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཤེས་པ་ཐ་མའི་ ོང་ ེད་དེ་རང་རིག་ ་མའི་ ོ་དེ་ཉིད་ ིས་བ ེད་དོ་ཞེ་ན།

ོ་ ི་མ་ ལ་

གཞན་ལ་ནི་འཕོ་ཞིང་འཛན་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ། རང་གི་ག ང་བའི་མཚན་ཉིད་ ི་ ད་པར་ ་ ས་པར་ ར་
པས་རང་ཉིད་ཉེ་བར་ ེད་པར་ ེད་པའི་ ོ་ ་མ་དེ་དག་མི་འཛན་པར་ནི་ཤེས་པ་ ི་མས་ཇི་ ར་ ལ་གཞན་ནི་
འཛན་པར་འ ར་ཏེ་མི་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ལ། དོན་ ིས་གེགས་ ས་པ་དགག །དེས་ཤེས་པ་ ི་མ་བ ེད་པའི་ ས་པ་ཟད་
པ་དགག ། ་ཡིན་ ང་ག ང་བ་མིན་པ་དགག །དོན་དང་ མ་ཤེས་ཅིག་ཅར་འཛན་པ་དགག ། ོང་བ་གཏན་མི་
ིད་པར་ཐལ་བས་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། རིགས་པ་དངོས།

ོའ་ ོང་བ་མི་ ིད་པར་ཐལ་བ། འདས་སོགས་འཛན་པའི་ མ་ ོག་ལ་ཧ་ཅང་

ཐལ་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

བདག་ལ་ཤེས་ ེད་རང་བཞིན་ ། །
ངེས་པའི་ནང་གི་ཡན་ལག་ནི། །
དེ་དག་ལ་གཞན་ ་ི ཡི་ནི། །

ཡན་ལག་གང་གིས་གེགས་ དེ ་འ ར། །
་ི རོལ་དོན་ནི་ཉེ་བས་ ང་། །

དེ་ལ་གེགས་ དེ ་ ས་མ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། དོན་ ིས་གེགས་ ས་པས་ན་ཤེས་པ་མི་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ ི་མ་ ལ་གཞན་ལ་ཕན་པས་
ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན།

ག གས་ཤེས་ ་མ་བདག་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ག གས་ཤེས་ ི་(༣༨༣ན)མ་བ ེད་པའི་

རང་བཞིན་ ་ངེས་པའི་ནང་གི་ཡན་ལག་ ོ་ ་མ་ནི་ ོ་ ི་མས་འཛན་པ་དེ་དག་ལ་གཞན་ ིའི་ནི་ཡན་ལག་
ག གས་སོགས་གང་གིས་གེགས་ ེད་ ས་པར་འ ར་ཏེ།

ི་རོལ་ ར་ ང་བའི་ག གས་ ི་དོན་ནི་ཉེ་བས་ ང་

ག གས་ཤེས་ ི་མས་ ་མ་འཛན་པ་དེ་ལ་གེགས་ ེད་པར་ ས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ོའ་ ོང་བ་མི་ ིད་པར་ཐལ་བ་ནི།

གཞན་ ་ ལ་ནི་ཉེ་བ་ན། །

འགས་ ང་ ོ་ ོང་མི་འ ར་རོ། །

དོན་དེ་མིན་པའི་གནས་ བས་འགའ། །
ཡོད་མིན་དེས་ན་ ་བ་ནི། །

མེད་ན་ ོ་ཡི་ ན་པ་ཡང་། །

མེད་ ར
ི ་འདོད་པ་ཨ་རེ་མཛས། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

ལ་ ིས་ ོ་ ོང་བ་ལ་གེགས་ ེད་མི་ ས་པ་ལས་གཞན་ ་གེགས་ ེད་ ས་ན་ ལ་ག གས་ ་

ལ་སོགས་པ་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་ན།

ེས་ ་འགས་ ང་ཆོས་ཅན། ོའ་ ོང་བ་དང་ ན་པར་མི་འ ར་རོ། །ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། དེ་ ེ་བའི་གེགས་དང་ ན་པའི་ ིར་ཏེ། ག གས་སོགས་དོན་དེ་ཉེ་བ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ བས་འགའ་
ཡོད་པ་མིན་པའི་ ིར།

དེས་ན་ ན་པའི་ ་བའམ་ ་ ོང་བ་ནི་མེད་ན་དེའི་འ ས་ ་ ོའ་ ན་པ་ཡང་མེད་དགོས་

པའི་ ིར་ན། ོང་བ་མེད་པ་ ན་པ་འདོད་པ་འདི་ཨ་རེ་མཛས་ཡིན་ཅེས་ད ོད་པའོ། །
ག མ་པ་འདས་སོགས་འཛན་པའི་ མ་ ོག་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི།

འདས་སོགས་ མ་ ོག་གང་དག་ལ། །

དོན་ཉེ་བ་ནི་ཡོད་མིན་ལ། །

འཕོ་བའི་ ་ནི་མེད་པའི་ ར
ི །།

དོན་ལ་ད དོ ་པ་མི་ ིད་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ།

འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་སོགས་ལ་ མ་པར་ ོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཅན།

དོན་ལ་

ད ོད་པ་མི་ ིད་པར་འ ར་ཏེ། དོན་ལ་ཉེ་བ་ནི་ཡོད་(༣༨༣བ)པ་མིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་ ལ་ལ་འཕོ་བའི་ ་
ནི་མེད་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེས་ཤེས་པ་ ི་མ་བ ེད་པའི་ ས་པ་ཟད་པ་དགག་པ་ལ། དོན་ལ་འཐོབ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ།

ན་

གཞི་ལས་ ེ་བ་དགག །ཡིད་ ག་པ་ལས་ ེ་བ་དགག །བདག་ཡིད་ ན་པ་ལས་ ེ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། འ ་ ེད་ལས་
ེ་བ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

གལ་ཏེ་བདག་ལ་ཤེས་བ ེད་པའི། །
ས་པ་རིམ་ ིས་ཟད་པ་ན། །

ལ་གཞན་ལ་ནི་འཕོ་འ ར་ན། །

དོན་ ོ་དེ་ཉིད་གང་ལས་ཡིན། །
ར་ ི་ ོ་ནི་ ས་ཟད་ན། །

དོན་ལ་འཕོ་བར་མི་འ ར་ཏེ། །
ོ་ ོན་མེད་པར་ ོ་མ་ཡིན། །

དོན་གཞན་ཆགས་ཞེས་ ས་ཉམས་ན། །
ཤེས་པ་ ེ་བ་མ་ ོགས་ ར
ི །།

ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཤེས་པ་ ི་མས་ ོང་བ་ལ་དོན་ ིས་གེགས་མ་ ས་ ང་ ོ་ ་མའི་བདག་ཉིད་ལ་འཛན་
པའི་ཤེས་པ་ ི་མ་བ ེད་པའི་ ས་པ་རིམ་ ིས་ཟད་པ་ན་ ོ་ ི་མ་དེ་ ལ་གཞན་ལ་ནི་འཕོ་བར་འ ར་རོ་ཞེ་ན། འོ་
ན་དོན་ལ་འཕོ་བའི་ ོ་ ི་མ་དེ་ཉིད་ ་གང་ལས་ ེ་བ་ཡིན་ཏེ་མི་ ེ་བར་ཐལ།

ཉེར་ལེན་ ར་ ི་ ོ་དེ་ནི་ ོ་ ི་མ་

བ ེད་པའི་ ས་པ་ཟད་པའི་ ིར་ནའོ། །འདོད་ན། དེའི་ཚ། ོ་ ི་མ་དོན་ལ་འཕོ་བར་མི་འ ར་ཏེ། ་ ོ་ ོན་མ་དེ་
མེད་པར་འ ས་ ་ ོ་ ི་མ་འ ང་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན། ཡིད་དོན་གཞན་ག གས་མཛས་ལ་ ག་
པར་ཆགས་པ་ཞེས་པས་ ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་བ ེད་པའི་ ས་པ་ཉམས་པར་ ས་པ་ན་ ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ ེ་བ་
ཚད་མས་མ་ ོགས་པ་དེ་བཞིན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ན་གཞི་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ནི།

ཅིག་ཅར་རིགས་མི་མ ན་ ེ་ཡང་། །

ཤིན་ ་གསལ་བའི་སེམས་གཅིག་གིས། །(༣༨༤ན)
ས་པ་ཉམས་པར་ ས་པའི་ ར
ི །།

ན་གཞི་ལས་གཞན་འ ང་བ་མིན། །

དེ་ ར་མིན་ན་ཡིད་འ ག་ནི། །

མ ངས་ལ་ཡིད་གཞན་བ ོས་མི་འ ར། །
ཡིད་ཤེས་རིམ་བཞིན་ ེས་པས་ ང་། །
བ ོས་པ་རབ་ ་ བ་པ་ཡིན། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ཤེས་པ་ ་མས་ ི་མ་བ ེད་པའི་ ས་པ་ཉམས་པས་ཤེས་པ་ ི་མ་མི་ ེ་ན་ ན་གཞི་ལས་
ཤེས་པ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ་ ེ་བ་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན།

་ཚགས་ཚང་ན་ ན་གཞི་ལས་ཅིག་ཅར་ ་འ ག་ཤེས་

རིགས་མི་མ ན་ ་མ་ ེ་ཡང་ཤིན་ ་གསལ་བའི་སེམས་ག གས་མཛས་ལ་ ག་པར་ཆགས་པ་གཅིག་གིས་ ་
ལ་ངེས་པ་འ ེན་པའི་དེ་མ་ཐག་ ེན་ ི་ ས་པ་ཉམས་པར་ ས་པའི་ ིར། དེའི་མ ན་ ེན་མ་ཚང་ཞིང་འགལ་ ེན་
ཉེ་བར་གནས་པས་ ན་གཞི་ལས་ ོ་གཞན་ ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་འ ང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །
་དབང་ ོས།
ས་པ་ ན་གཞི་ལ་ཉམས་པར་ ས་པའི་ ིར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེས་ན་ཉེར་ལེན་ ་མའི་ ས་པ་ཉམས་ན་ ན་གཞི་གཅིག་ ་ལས་མི་འ ང་ ེ། ཡིད་ཤེས་ ི་མ་ ེ་བ་ ་མའི་ཉེར་
ལེན་ལ་བ ོས་པ་དེ་ ར་མ་ཡིན་ན། ཡིད་ལ་ ེད་པ་ ་མའི་ ས་པ་འ ག་པར་ནི་མ ངས་པ་ལ་ཡིད་ཤེས་ ི་མ་

གཞན་ ེ་བ་བ ོས་པར་མི་འ ར་དགོས་པ་ལས། ཡིད་ ེད་ ་མ་ལས་ཡིད་ཤེས་ ི་མ་རིམ་བཞིན་ ེ་བར་མཐོང་
བས་ ང་ཡིད་ཤེས་ ི་མ་ ེ་བ་དེ་ཡིད་ ེད་ ་མ་ལ་བ ོས་པར་རབ་ ་ བ་པ་ཡིན་ནོ། །
ག མ་པ་ཡིད་ ག་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ནི།

ཡིད་གཅིག་ཡིན་ ར
ི ་གཞན་ལ་ནི། །

ཆགས་པ་གཞན་ལ་མི་འ ོའ་ ར
ི །།
ཤེས་གཞན་མི་ ེ་ཞེ་ན་མིན། །

ལ་ལར་ཅིག་ཅར་འ ང་ ར
ི ་(༣༨༤བ)རོ། །

འ ག་པ་མ ངས་པའང་མ ངས་པའི་ ར
ི །།
ཐམས་ཅད་ཚ་གཞན་ ོགས་མི་འ ར། །

ཞེས་ ོས་ཏེ། ེ་ ག་པ་ན་རེ། ཡིད་ནི་ཆ་མེད་ ་ི ག་པ་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར། ཡིད་གཅིག་ ་དེ་གཞན་ག གས་
ལ་ནི་ཆགས་པའི་ཚ་གཞན་ ་ལ་ངེས་ ེད་ ་མི་འ ོ་བའི་ ིར་ ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་གཞན་མི་ ེ་བ་ཡིན་ ི། ལོ་ ་
མ་ཅིག་ཅར་ ་མི་ ེ་བ་དེ་ ོ་ ི་མ་ ེ་བ་ ་མ་ལ་བ ོས་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
པ་གཅིག་ ་ངེས་པ་ལས་ ོ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ་མི་ ེ་བ་མིན་ཏེ།

ོའ་ ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ ག་

་ ེན་ཚང་བའི་གནས་ བས་ལ་ལར་འ ག་པའི་

ཤེས་པ་ ག་ཀ་ཅིག་ཅར་འ ང་བ་འདིར་དོན་ ན་དང་ཅིག་ཅར་ ་ཞེས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ ིར་རོ།
ལ་ ག་ལ་འ ག་ཤེས་ ག་ཅིག་ཅར་ ་འ ག་པར་མ ངས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ཚ་ཆོས་ཅན།
་ི དེ་ལས་གཞན་ཅིག་ཅར་ ་ ོགས་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ།

།དེའི་ ིར་

ལ་གཅིག་ ོགས་

དེའི་ཚ་ཡིད་གཅིག་ འང་ཡོད་པར་མ ངས་པའི་

ིར། འདོད་ན། མིག་ཤེས་ ་ི ག གས་མཐོང་བ་དང་ ས་མཉམ་ ་ཉན་ཤེས་ ིས་ ་ཐོས་པས་བསལ་ལོ། །
བཞི་པ་བདག་ཡིད་ ན་པ་ལས་ ེ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི།

བདག་ཡིད་ ན་པ་ཙམ་ལས་ནི། །

ེ་བའང་ཅིག་ཅར་ ེ་བར་འ ར། །

གཅིག་ལས་ ་བ་གཅིག་ཡིན་ནའང་། །
ཇི་ ར་མར་མེ་ ་མས་མཐོང་། །

རིམ་ ིས་ ང་ ས་མེད་འ ར་ཏེ། །
ས
ི ་ ང་ ་ེ ག་མེད་ ར
ི ་རོ། །

འདིས་ ས་ ེས་ ་བཤད་པ་ཡིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བདག་ཡིད་ ན་པ་ཙམ་ལས་ ེ་བས་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ེ་བ་ ར་ ་ ང་ངོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཤེས་
པ་ ི་མ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ ་ ེ་བར་འ ར་ཏེ།

བདག་ཡིད་ ན་པའི་ ག་པ་ཙམ་ལས་ནི་ ེ་བ་ཡང་

(༣༨༥ན)ཡིན་པའི་ ིར། གལ་ཏེ། ེད་པ་གཅིག་ལས་ ་བ་ཡང་གཅིག་འ ང་བ་ཡིན་པའི་ ིར། དེ་ ར་མི་འ ར་
རོ་ཞེ་ནའང་ཇི་ ར་ན་མར་མེ་གཅིག་མིག་ཤེས་ ་མས་མཐོང་ ེ་མི་མཐོང་བར་ཐལ། ་གཅིག་ལས་འ ས་ ་ ་མ་
འ ང་བ་མེད་པའི་ ིར། གཞན་ཡང་བདག་ཡིད་ ན་པ་ཆོས་ཅན། རིམ་ ིས་ ང་ཤེས་པ་ ་མ་བ ེད་པའི་ ས་པ་
མེད་པར་འ ར་ཏེ། ིས་ ང་ཤེས་པ་ ་མ་མི་བ ེད་པར་ ེ་ ག་མེད་པའི་ ིར་རོ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་རིགས་པ་
འདིས་ནི་ ང་འཕེན་ ས་ ག་པ་གཅིག་ ོའ་ ར་ ་བ་དང་།

ངས་ཅན་ ེས་ ་ ག་པ་གཅིག་ མ་འ ར་ ི་ཟ་

བ་པོར་འདོད་པའང་དགག་པ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ འིའ།ོ །
ན་ལས།
ལ་དང་ ེས་ ་དག་གཅིག་པས་ ་བ་གཅིག་ཁོ་ནར་ ེད་དོ་ཞེས་པ་དེའང་། གཅིག་ལ་ ་བ་གཅིག་
ཡིན་ན། །ཇི་ ར་མར་མེ་ ་མས་མཐོང་། །ཞེས་སོགས་འདིས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
་པ་བདག་གི་ཡོན་ཏན་འ ་ ེད་ལས་ ེ་བ་དགག་པ་ནི།

གལ་ཏེ་འ ་ དེ ་ལས་ངེས་ན། །

དེ་ ས
ི ་གང་ལས་ ོ་ཉིད་ལས། །
ཞེ་ན་ཡིན་མོད་འདོད་པ་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། བདག་གི་ཡོན་ཏན་འ ་ ེད་ ི་ ་ལས་ ོ་ ི་མ་རེ་རེ་ ེ་བར་ངེས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ ག་ན་ནི་དེ་
ལ་ཡང་ཤེས་པ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ེ་བར་ཐལ་ཞིང་། འ ་ ེད་དེ་ཉིད་ ིས་ ་གང་ལས་ ེ། གལ་ཏེ།

ོ་ ་མ་ཉིད་

ལས་ ེའ་ོ ཞེ་ན། དེ་ནི་ཡིན་མོད། ོ་ ོན་མེད་པར་ ོ་མ་ཡིན། །ཅེས་པ་ཁོ་བོའ་འདོད་པ་ བ་པ་ཉིད་དེ། ངེད་ ང་ ོ་
་མ་ལས་ ི་མ་ ེ་བར་འདོད་པའི་ ིར།

ག མ་པ་ ་ཡིན་ ང་ག ང་བ་མ་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ། དགག་པ་དངོས།

ས་(༣༨༥བ)པ་ཉམས་པ་དགག་

པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ག ང་ལ་ག ང་ཉིད་ ེད་ དེ ་ལས། །

གཞན་མིན་ ེད་ དེ ་ཉིད་མཚན་ཉིད། །
ང་བ་ག ང་མིན་མ་ཡིན་མེད། །

ཆ་མེད་པ་ལའང་ ་སོགས་མེད། །
ཅེས་ ོས་ཏེ།

ོ་ ་མ་དེ་ ོ་ ི་མའི་ ་ཡིན་པས་ན་ ོ་ ི་མ་ ལ་ལ་འཕོ་བ་ཡིན་ཅེ་ན།

དེ་ལ་ག ང་ ལ་ ་འདོད་རིགས་པར་ཐལ།
མིན་པའི་ ིར།

ོ་ ་མ་ ོ་ ི་མ་ག ང་བ་

ོ་ ་མས་དེ་ ི་མས་ག ང་བ་ཉིད་དང་། དེ་ ེད་ ེད་ལས་གཞན་

བ་ ེ། རང་འཛན་ ི་ཤེས་པ་རང་གི་ མ་ ན་ ་ ེད་ ེད་ཉིད་ག ང་ ལ་ ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

པའི་ ིར། གལ་ཏེ། ང་བ་ཡང་ག གས་འཛན་མིག་ཤེས་ ི་ག ང་ ལ་ ་ ར་ཅེ་ན། ང་བ་ཡང་ག ང་ ལ་ ་
ས་པ་མིན་པར་དེ་འཛན་ ི་མིག་ཤེས་ ེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།
གལ་ཏེ།

ང་བ་མ་ག ང་བར་དེ་འཛན་ ི་ ོ་ ེ་བ་མེད་པའི་ ིར།

ག གས་ལ་ ་རགས་དང་ཆོད་པ་དང་ཐག་རིང་བ་ལ་སོགས་པའི་ ད་པར་ ིས་ ར་ག ང་བ་ ིས་

ག ང་ ལ་མིན་པར་འ ར་བ་བཞིན་ ་ ོ་ ་མའང་ ་བའམ་རགས་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་ ོ་ ི་མའི་
ག ང་ ལ་མ་ཡིན་པར་འ ར་བས་ ོ་ ི་མ་ ལ་ལ་འཕོའ་ོ ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།
ོ་ ་མ་དེ་ལའང་ཆོས་ཅན།

་རགས་ ི་ཆ་ཤས་མེད་པའི་

་རགས་ ་ི ད་པར་ལས་ ར་ག ང་བ་ཡིན་པ་ ིས་མ་ཡིན་པར་མི་འ ར་བར་

ཐལ། ་སོགས་ ་ི ཆ་ཤས་མེད་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ག ང་བའི་ ས་པ་ཉམས་པ་དགག་པ་ལ། ག ང་བའི་ ས་པ་ཉམས་པ་མི་རིགས། དེ་ལ་ ོད་པ་
ང་། ས་པ་གཅིག་དང་ ་མ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ག ང་བའི་ ས་པ་ཉམས་འ ར་ ི། །

ེད་ དེ ་(༣༨༦ན)བདག་ཉིད་གཞན་མིན་ན། །

ག ང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ལ་ནི། །

ག ང་ལས་ ེད་ དེ ་གཞན་མེད་དེ། །
ག གས་སོགས་དེ་ ར་མིན་པ་ནི། །
ོ་ལ་དངོས་ ་ཕན་འདོགས་མེད། །

ག ང་བའི་མཚན་ཉིད་ལས་འདི་ཡི། །
དེ་དངོས་ངེས་པ་གཞན་ཅི་ཡོད། །
ོ་ལའང་དེ་ཡོད་དེ་ཡི་ ར
ི །།

དེ་ཡང་དེ་ཉིད་ ་ མ་གནས། །

འཛན་པ་ཡི་ནི་ཉེར་ལེན་དང་། །

ོང་བ་སེམས་ ི་ག ང་མཚན་ཉིད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ོ་ ་མ་ལ་ ི་མའི་ག ང་ ལ་ ེད་པ་དང་། དེའི་ཉེར་ལེན་ ེད་པའི་ ས་པ་གཉིས་ཡོད་

པས་ ོ་ ི་མ་ ལ་ལ་འཕོ་བ་ན་ ་མས་ ི་མའི་ག ང་ ལ་ ེད་པའི་ ས་པ་ཉམས་པར་འ ར་ ི།
པའི་བདག་ཉིད་ ་ི ས་པ་གཞན་ནི་ཉམས་པ་མིན་ནོ་ཞེ་ན།

ེད་པར་ ེད་

ོ་ ི་མའི་ག ང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ ི་ ོ་ ་མ་ལ་ནི་

ག ང་ ལ་ ི་ ས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ ེད་ ེད་ ི་ ས་པ་གཞན་མེད་དེ། དཔེར་ན། ག གས་སོགས་ ི་
རང་འཛན་ཤེས་པའི་ག ང་ ལ་ ས་པ་དེ་ ར་མིན་པ་ནི་རང་འཛན་ ི་ ོ་ལ་དངོས་ ་ཕན་འདོགས་པ་མེད་པ་
བཞིན་ ་ ོ་ ི་མའི་ག ང་བའི་མཚན་ཉིད་ལས་ ོ་ ི་མ་འདིའི་ ེད་ ེད་དེའི་དངོས་པོར་ངེས་པ་གཞན་ཅི་ཡོད་དེ་
མེད་པའི་ ིར་དང་། དེ་བཞིན་ ་ ོ་ ་མ་ལའང་ ི་མས་ག ང་བ་དང་དེས་བ ེད་པ་གཉིས་པོ་དེའི་ ིར་ ོ་ ་མའི་
ག ང་ ལ་དེ་ཉིད་ ་ མ་པར་གནས་པར་འ ར་ཏེ།

ོ་ ་མ་འཛན་པའི་ ོ་ ི་མ་ཡི་ནི་ཉེར་ལེན་དང་དེས་ ོང་བ་

གཉིས་ཚགས་པའི་སེམས་ ་ི དངོས་པོ་དེ་ལ་ག ང་ ལ་ ི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་ ིར་ཏེ།

ོ་ ་མའི་ ེང་ན་ ོ་ ི་

མའི་ཉེར་ལེན་དང་ག ང་ ལ་ ེད་པའི་ ས་པ་གཉིས་ཡོད་པར་ ོལ་བས་ཁས་ ངས་པའི་(༣༨༦བ) ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི།

ག གས་སོགས་དང་ནི་སེམས་དེ་ ར། །
ག ང་བའི་མཚན་ཉིད་ད དོ ་པ་འདི། །

མ་དག་ ོ་ཅན་ལ་ཡིན་ ི། །

ལ་འ ར
ོ ་ ོགས་པ་བསམ་མི་ བ། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ག གས་སོགས་དང་སེམས་ ི་ ོགས་ ལ་དེ་ ར་མིན་ན་ ལ་འ ོར་པ་དག་གིས་ཐག་
རིང་བ་དང་ ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་གཞན་ ི་སེམས་ཤེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ག གས་སོགས་ཐག་རིང་བ་དང་
་བ་དང་ནི་གཞན་ ི་སེམས་ཆོས་ཅན། མ་དག་པའི་ ོ་ཅན་ མས་ ི་ག ང་ ལ་མིན་ཏེ། རགས་པ་དང་ཉེ་བའི་
ལ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་།

རང་གི་སེམས་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་པའི་ ལ་དེ་ ར་ག ང་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་

ད ོད་པའི་ ལ་འདི་ནི་མ་དག་པ་ ་རོལ་མཐོང་བའི་ ོ་ཅན་ མས་ལ་བ ོས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ ི།

ལ་འ ོར་

པས་ ་མོ་སོགས་དང་གཞན་སེམས་ ོགས་པ་ནི་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི་ ིར། དཔེར་ན། ལ་འ ོར་པས་གཞན་
སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་བཞིན་ནོ། །
གཞན་ཡང་འདི་ ར།

དེ་ལ་ ་སོགས་ངོ་བོ་ཡིས། །

བ ང་བ་ག ང་མིན་ཉིད་འ ར་ན། །

ག གས་སོགས་ ོ་ལ་ ར་མེད་ ང་། །
ས
ི ་ ེས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད། །

དེ་ ར
ི ་རང་ ོ་འཛན་འ ར་ན། །
དེ་མ་ཐག་པའི་ ་ཡི་སེམས། །

གང་ཡིན་དེ་ཉིད་འཛན་འ ར་བ། །

དེས་ན་དོན་གཞན་ ོགས་མི་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། ག གས་སོགས་དེ་ལ་ ་བ་དང་ཐག་རིང་བ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཡིས་ ར་བ ང་བ་ཡང་ ིས་ག ང་
ལ་མིན་པ་ཉིད་ ་འ ར་ན་ཡང་ག གས་སོགས་འཛན་པའི་ ོ་ལ་ ར་ག ང་ ལ་ཡིན་པ་ ིས་མ་ཡིན་པར་
འ ར་བ་མེད་པར་ཐལ།

ར་ག ང་ ལ་ཡིན་པ་ ིས་མ་ཡིན་པའི་ ་མཚན་གང་གིས་ ང་ ིས་ག གས་འཛན་

པའི་(༣༨༧ན) ོ་ ེས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་པ་དེའི་ ིར།

ོ་ ི་མས་རང་ ོ་ ་མ་ཁོ་ན་འཛན་པར་འ ར་ན།

ོ་ ི་མ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ ལ་ལ་འཕོ་ཞིང་ ོགས་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ། རང་གི་དེ་མ་ཐག་པའི་
་ཡི་སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཁོ་ན་འཛན་པར་འ ར་བ་དེས་ནའོ། །
ག མ་པ་ ས་པ་གཅིག་དང་ ་མ་དགག་པ་ནི།

ས་པ་ ་མ་གཅིག་མེད་ ང་། །

དངོས་ མས་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་འ ས། །
གཅིག་དང་ ་མ་ དེ ་ཅེས་བ ོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ག ང་ ལ་ནི་ཉེར་ལེན་ ི་ ས་པ་ཉིད་ ིས་ག ང་ ལ་ ་འ ར་དགོས་ཞེས་པ་དེ་ནི་མ་
ཡིན་ཏེ། ག ང་བའི་ ས་པ་དང་ཉེར་ལེན་ ི་ ས་པ་ཡང་ཐ་དད་པའི་ ིར།

ས་པ་གཅིག་གིས་འ ས་ ་གཅིག་

བ ེད་པ་དང་། ་མས་འ ས་ ་ཡང་ ་མ་བ ེད་པར་ངེས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་ཡང་མ་ངེས་ཏེ།

་ལ་ ས་པ་ ་མ་

དང་གཅིག་མེད་ ང་དངོས་པོ་ མས་ ེན་འ ེལ་ ི་ངོ་བོ་ཉིད་ ིས་འ ས་ ་གཅིག་དང་ ་མ་ ེད་དོ་ཞེས་བ ོད་པ་
ཡིན་ཏེ།

དཔེར་ན།

ལ་དབང་ཡིད་ལ་ ེད་པ་ མས་ ས་པ་གཅིག་ ་ བ་པ་མེད་ ང་འ ས་ ་མིག་ཤེས་

གཅིག་ ེད་པ་བཞིན་ནོ། །
རང་གི་ ེ་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།

གལ་ཏེ་གཅིག་ལས་ ་མ་མིན། །
ཅེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ་གཅིག་ལས་འ ས་ ་ ་མ་འ ང་བ་མིན་ཏེ། འ ས་ ་ ་མ་ནི་ ་ ་མས་བ ེད་དགོས་
པའི་ ིར་ཞེ་ན། བཤད་པ།

མ་ཡིན་འགའ་ཞིག་གཅིག་ལས་གཅིག །
འ ས་ ་ཚགས་པ་དག་ལས་འ ང་། །

གཅིག་ ང་ཚགས་པ་གཉིས་འ ར་ ིར། །
དེ་ནི་ ་མ་ དེ ་ཅེས་བ ོད། །

ཅེས་ ོས་ཏེ། དེ་ ར་ ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། (༣༨༧བ)གནས་ བས་འགའ་ཞིག་ ་ ་གཅིག་ལས་འ ས་ ་
གཅིག་འ ང་ཡང་འ ས་ ་ཕལ་ཆེར་ནི་ ་ ེན་ཚགས་པ་དག་ལས་འ ང་བའི་ ིར།

་གཅིག་པོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན།

འ ས་ ་ ་མ་ ེད་ཅེས་བ ོད་པ་ཡིན་ཏེ།

་གཅིག་ ང་ ེན་དང་ཚགས་པ་གཉིས་ལ་བ ོས་ནས་འ ས་ ་ ་

མར་འ ར་བའི་ ིར།
བཞི་པ་དོན་དང་ མ་ཤེས་ཅིག་ཅར་འཛན་པ་དགག་པ་ནི།

གལ་ཏེ་ ོ་གཞན་དོན་དང་ནི། །

མ་ཤེས་ ་མ་འཛན་འ ར་ན། །
་ ་ི ང་བ་ཅན་ཉིད་ ར
ི །།

ད དོ ་པ་ལ་སོགས་སེམས་གཅིག་ལ། །
ག་ ་རིམ་ ིས་མཐོང་བ་ཡི། །

བ ོད་གཉིས་རིམ་མིན་ཉིད་འ ར་ཞིང་། །

གཅིག་ ང་གཉིས་གཉིས་ ང་བར་འ ར། །
བདག་དང་དེ་རིག་ ང་བའི་ ར
ི །།
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ།

ོ་གཞན་ ི་མ་དེས་དོན་ག གས་སོགས་དང་ནི་ མ་ཤེས་ ་མ་དག་ཅིག་ཅར་ ་འཛན་

པར་འ ར་བ་ཡིན་པའི་ ིར། ཤེས་པ་ ལ་ལ་འཕོ་བ་ཡོད་ཅེ་ན། ཡི་གེ་ཨ་དང་ཨི་གཉིས་ལ་ད ོད་པའི་ཚ་ ོག་
མེད་ ས
ི ་སེམས་གཅིག་ལ་ ག་ ་རིམ་ ིས་ ང་བར་མཐོང་བའི་བ ོད་པ་ཨ་ཨི་དག་ལ་ཨི་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་
ཆོས་ཅན། ཡི་གེ་ཨ་ཨི་གཉིས་རིམ་མིན་ཅིག་ཅར་ཉིད་ ་ཐོས་པར་འ ར་ཏེ། ཡི་གེ་ ་མ་ཨའི་ མ་པ་ཅན་ ི་ཨ་
འཛན་ཉན་ཤེས་ ོང་ཞིང་།

ི་མ་ཨི་ཡིག་ནི་ག ང་ ལ་ ་ ང་བ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ ིར།

སོགས་ཞེས་པས་

ད ོད་པ་དང་ ོག་མེད་སོགས་ཤེས་པ་ནི་ ལ་བ་ཅན་ ིའ།ོ །
་དབང་ ོས་ནི།
མིག་ཤེས་ལས་ཉན་ཤེས་ ེ་བ་ན་ཉན་ཤེས་ལ་ག གས་ ་གཉིས་ ང་བར་འ ར། ཞེས་སོ། །
གཞན་ཡང་། ཡི་གེ་ཨ་ ་ ་གཅིག་ ང་ཆོས་ཅན། ལན་གཉིས་གཉིས་(༣༨༨ན) ་ ང་བར་འ ར་ཏེ། ཨའི་བདག་
ཉིད་རིག་པ་ལ་ ང་བ་དང་། ཨ་འཛན་དེ་རིག་ཅིང་ ོང་བ་ལའང་ ང་བའི་ ིར་ཏེ། ཨ་འཛན་ ོང་བས་ནི་ཨ་ག ང་
ལ་ ་ ེད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་མངོན་ མ་ ་རིག་པའི་ ིར་རོ། །

་པ་ ོང་བ་གཏན་མི་ ིད་པར་ཐལ་བས་དགག་པ་ལ། ཐལ་བ་དངོས། ོད་པ་ ང་བའོ། །
དང་པོ་ནི།

གལ་ཏེ་ ལ་གཞན་འཕོ་བ་ན། །
ཐ་མ་ཉམས་ ་ ོང་མིན་ན། །

གཞན་ ིས་ཉམས་ ་ ོང་བ་བཞིན། །

ཐམས་ཅད་ ོང་མེད་ཐལ་བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། ོ་ ི་མ་ ལ་གཞན་ལ་འཕོ་བ་ན་ ོ་ཐ་མས་ ་མ་ཉམས་ ་ ོང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

་

ོ་ཐ་མ་ ལ་ལ་འཕོ་བའི་ ་ལོགས་ ་ི ོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། རང་ ོང་ ེད་ ི་ ོ་མེད་པ་ཉིད་ ་ཐལ་བར་འ ར་
ཏེ།

ོང་བར་འཇོག་པ་ནི་ ོ་ ི་མ་ ི་མས་ ོང་བ་ལ་རག་ལས་ལ།

ོ་ཐ་མ་ནི་ ལ་ལ་འཕོ་བའི་ ིར། དཔེར་ན།

ག གས་སོགས་ ོང་བ་ཡོད་ ང་དེ་གཞན་ ིས་ ོང་བར་རང་གིས་ ོང་བ་མེད་པས་གཞན་ ིས་ཉམས་ ་ ོང་ངོ་
ཞེས་པ་རང་གིས་མི་འ བ་པ་བཞིན་ནོ། །
འདི་ལ་

་ ོས།

ཐ་མའི་ཤེས་པ་མངོན་ མ་མིན་པའི་ ིར་ཡོད་ ང་མེད་པ་དང་འ ་བས་ཤེས་པ་ ་མ་ ོང་བ་ལ་ ས་པ་
མེད། ཅེས་སོ། །
གཉིས་པ་ ོད་པ་ ང་བ་ནི།

གལ་ཏེ་བདག་ ོང་མངོན་ མ་ཡིན། །
གཞན་ ིས་ ོང་འ ར་མ་ཡིན་ན། །
གང་གིས་དེ་ ད་བ ོད་འ ར་བ། །

བདག་གིས་ ོང་དེ་གང་ལས་ བ། །

གསལ་ ་མ་འ བ་པར་འ ར་ ིས། །

གསལ་བར་འདོད་པའི་གསལ་བ་མིན། །

གལ་ཏེ་གསལ་བ་མ་ བ་ ང་། །

གསལ་ན་འ ོ་འདི་གསལ་(༣༨༨བ)བར་འ ར། །
ཞེས་ ོས་ཏེ། གལ་ཏེ། མི་མ ངས་ཏེ། བདག་གིས་ཉམས་ ་ ོང་བ་དེ་མངོན་ མ་ཡིན་ལ། གཞན་ ིས་ནི་མངོན་
མ་ ་ ོང་བར་འ ར་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེ་ན།
ཡིན་ཏེ།

་མཚན་གང་གིས་ན་དེ་ ད་ ་བ ོད་ ས་པར་འ ར་བ་

བདག་གིས་ ོང་བ་དེ་མངོན་ མ་ ་ ོང་བ་དེ་གང་ལས་ བ་ ེ་མ་ བ་པའི་ ིར།

རང་གཞན་ ི་ ོ་

གཉིས་ཀ་ ོག་ ་ ར་པ་དང་རང་རིག་མེད་པར་ ེ་ ག་མེད་པའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ། དབང་པོ་རང་ཉིད་གསལ་བ་
མ་ཡིན་ ང་། དེས་ ལ་གསལ་བའི་ཐ་ ད་ ེད་པ་བཞིན་ ་ཤེས་པ་ཡང་ཅི་ ེ་མི་འདོད་ཅེ་ན། དེ་ནི་མི་མ ངས་ཏེ།
མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ནི་ག གས་ལ་སོགས་པ་ ལ་གསལ་བར་ ང་བའི་ཤེས་པའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར། རང་
ཉིད་གསལ་བར་མ་ བ་པར་ཡང་དེའི་མིག་གིས་ག གས་གསལ་བར་མཐོང་ཞེས་བ ོད་པ་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་ཐ་ ད་
ཙམ་ ་འ ར་ ི།

ག གས་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་འདོད་པའི་ཤེས་པ་ནི་རང་གསལ་བའི་རང་རིག་མ་ཡིན་ན།

དེ་ལ་ག གས་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་ ང་བ་མི་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ། རང་གསལ་བའི་རང་རིག་མ་
བ་ ང་ ལ་གསལ་བར་ ེད་ན་འ ོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ ིས་ ལ་གསལ་བར་ ེད་པ་ཉིད་ ་འ ར་རོ། །
ག མ་པ་གཞན་འདོད་པའི་མངོན་ མ་དགག་པ་ལ། མདོ་མཛད་པས་ཇི་ ར་བཀག་པའི་ ལ། དེ་ ེ་བ ན་
མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའོ། །
དང་པོ་ལ།

ོད་ བ་མཁན་པོའ་འདོད་པ་དགག །རིགས་པ་ཅན་པའི་འདོད་པ་དགག ། ེ་ ག་པའི་འདོད་པ་

དགག །སེར་ ་པའི་འདོད་པ་དགག ། ོད་པ་པའི་འདོད་པ་དགག་(༣༨༩ན)པའོ། །
དང་པོ་ལ། ོད་ བ་དགག་ ་མིན་པའི་དོགས་པ་བསལ། འགོག་ ེད་ ི་རིགས་པ་དངོས་བ ན་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
ོད་ བ་ ོབ་དཔོན་ ིས་མ་ཡིན། །
ངེས་པར་ ིང་པོ་མེད་པར་དགོངས། །
གཞན་ ་ཆ་ཤས་ ་ག ང་འ ར། །
དེས་ན་ཁོ་བོས་བ ག་པར་ ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་ ི་ ེས་ ་འ ང་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བ ན་བཅོས་ ོད་པ་བ བ་པ་ནི་ ོབ་དཔོན་ ི་ག ང་

ཡིན་པས་ཁས་ ང་བར་ ་བ་ཡིན་ ི། དགག་པར་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན།
མཛད་པའི་ག ང་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ ིར།

ོད་ བ་ནི་ ོབ་དཔོན་ད ིག་གཉེན་ ིས་

ོད་པ་བ བ་པ་དེ་ལ་ནི་ ོབ་དཔོན་ ིས་ངེས་པར་ ིང་པོ་མེད་པར་

དགོངས་ནས་ ོན་ཅན་ ་ག ངས་པའི་ ིར། དེ་ལས་གཞན་ ་རང་ག ང་ཡིན་ན་བ ན་བཅོས་རབ་ ་ ེད་པ་ ེ་
བ ད་ལ་སོགས་པ་ ར་ ོན་མེད་ ་ག ང་རིགས་པ་ལས། ཇི་ ར་ན། ོན་ ི་ཆ་ཤས་ཅན་ ་ག ང་བར་འ ར།
ོབ་དཔོན་ ི་མ་ཡིན་པ་དེས་ན་དེ་ནས་བཤད་པའི་ཚད་མ་གཞལ་ ་དང་བཅས་པ་ལ་ཁོ་བོས་ ང་ཟད་ཅིག་
བ གས་ནས་དགག་པར་ འོ་ཞེས་པའོ། །
གཉིས་པ་འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས་བ ན་པ་ལ། འདོད་པ་བ ོད་པ་དང་། དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
དོན་དེ་ལས་ ེས་ མ་པར་ཤེས། །
མངོན་ མ་ཡིན་ཅེས་ ་བ།
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གང་ལས་ཐ་ ད་ ་ ་བའི་དོན་དེ་ལས། ེས་པའི་ མ་པར་ཤེས་པ་ནི་མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཅེས་ ་བ་ནི་
ོད་པ་བ བ་པའི་ གས་བཞག་པའོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པ་(༣༨༩བ)ལ། དམིགས་པ་ལ་བ གས་ནས་དགག །དེས་ན་ཐ་ ད་མི་འཐད་
པའོ། །
དང་པོ་ནི།
འདིར། །
དོན་དེ་ཞེས་པས་ ན་བ ོད་ན། །
གང་དེ་དེ་འབའ་ཞིག་ལས་མིན། །
དམིགས་པའོ་ཞེ་ན་ ན་སོགས་ །ི །
ཤེས་པའང་གཞན་ལ་བ ོས་མ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་འདིར་དོན་དེ་ལས་ ེས་ཞེས་པའི་ཚག་འདིས་ ེན་ ན་བ ོད་དམ།
དམིགས་པ་ཙམ་ཞིག་བ ོད།

འོན་ཏེ་ ལ་ལ་

དེ་ ར་ན་དབང་པོའ་ མ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དམིགས་པའི་ ེན་དེ་འབའ་

ཞིག་ལས་ ེ་བ་མིན་པར་འ ར་ཏེ།

ེན་ ན་ལས་ ེ་བའི་ ིར་ཏེ། སེམས་དང་སེམས་ལས་ ང་བ་ མ་པ་བཞི་

ལས་ ེ་བའོ་ཞེས་ བ་པའི་མཐའ་ལས་འ ང་བའི་ ིར་རོ། །གཉིས་པ་ ར་ ལ་ལ་དམིགས་པ་ཙམ་ལ་བསམས་
ནས་དེ་ ད་བ ོད་པའོ་ཞེ་ན།
མངོན་ མ་ ་འ ར་ཏེ།

ན་པ་དང་ ེས་ ་དཔག་པ་དང་མངོན་པར་འདོད་པ་ལ་སོགས་ ི་ཤེས་པའང་

དམིགས་པར་ ་བ་གཞན་ལ་བ ོས་པ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་ ལ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་

ེས་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་དེས་ན་ཐ་ ད་མི་འཐད་པ་ནི།
ཡང་ ས་པ།
ཇི་ ར་ ང་བ་དེ་ཡོད་མིན། །
དེ་ཡི་ ིར་ན་དོན་དམ་ ། །
སེམས་ ་ི དམིགས་པ་ ་ མས་སོ། །
དེ་ལ་ཐ་ ད་ ་མ་ ས། །
དོན་ ི་ངོ་བོས་དབེན་པ་ཡང་། །
བ ོད་ ་མ་ཡིན་ ལ་འདི་ཡང་། །
ི་ཡི་ ལ་ ིས་བ ན་པར་ ། །
དེས་ན་ཐ་ ད་ ་མི་ ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ག གས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་པ་ལ་དོན་ ་བ ོད་ཅེ་ན། དེ་ཡང་གང་ཡིན། དབང་ཤེས་ མས་ཇི་ ར་ ང་བ་
དེ་ལ་དམིགས་ཤིང་ ེ་བ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་གཞན་(༣༩༠ན) ་ ང་བ་ཇི་ ར་ཡོད་པ་ལས་ ེ་བ་ཡིན་ ང་།
དང་པོ་ ར་ན། སེམས་ ་ི དམིགས་པ་ག གས་ལ་སོགས་པ་དོན་ ་པོ་ མས་ལ་དམིགས་པའི་དབང་ཤེས་ ་པོ་
ན་ཆོས་ཅན།

ལ་ ན་ ོབ་ལ་དམིགས་པར་འ ར་ ི། དོན་དམ་པའི་ ལ་ཅན་ ་མི་འ ར་ཏེ། རང་གིས་

དམིགས་པའི་ག གས་ལ་སོགས་པ་ནི་ཇི་ ར་ ང་བ་དེ་ ར་ཡོད་པ་མིན་པ་དེའི་ ིར་ནའོ། ། ོགས་གཉིས་པ་ ར་
ན། དབང་ཤེས་དེ་ལ་རང་གང་ལ་ ེ་པའི་ ལ་ ི་ ོ་ནས་ཐ་ ད་ ་མ་ ས་ཏེ་བསགས་པ་ལ་དམིགས་ ང་དེ་ལས་
མ་ ེས་ལ།

ལ་ ན་ལས་ ེས་ ང་དེའི་ཐ་ ད་མི་འཐོབ་པའི་ ིར་རོ། །དེས་ན་ མ་པར་ཤེས་པ་ ་པོ་ མས་ལ་

ལ་ ི་ ོ་ནས་ཐ་ ད་ ེད་པས་ན། དོན་ ་པོ་ མས་ ི་ངོ་བོ་ ལ་ ན་ ིས་དབེན་ཅིང་མ་ཚགས་པ་ཡང་ཐ་ ད་

བ ོད་པར་ ་བའི་ ལ་མིན་ཏེ།

ཐ་ ད་ ་ི ལ་འདི་ཡང་ ལ་ ན་ ་མ་བསགས་པའི་ཚགས་ ི་ཡི་ ལ་ ིས་

བ ན་པར་ ་བ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།

ལ་ ན་ ་མའི་ཚགས་པ་ ང་བ་ན། ག གས་མཐོང་ངོ་། ། ་ཐོས་སོ། །

ཞེས་ ལ་ ི་ ོ་ནས་ཐ་ ད་ ེད་པར་མཐོང་བ་དེས་ན་དབང་ཤེས་ མས་ལ་ག གས་ལ་སོགས་པའི་དོན་ མས་
རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ ར་གནས་པའི་ ལ་ ིས་ཐ་ ད་ ་མི་ འོ། །
གཉིས་པ་རིགས་པ་ཅན་པའི་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བ ོད་པ་དང་། གནོད་ ེད་བ ོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
རིགས་པ་ཅན་ མས་ནི་དབང་པོ་དང་དོན་ ད་པ་ལས་ ེས་པའི་ཤེས་པ་ཐ་ ད་ ་ ་བ་མ་ཡིན་པ་
འ ལ་པ་མེད་པ་ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་མངོན་ མ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །(༣༩༠བ)
རིགས་པ་ཅན་པ་ མས་ནི་མིག་སོགས་དབང་པོ་ ་དང་ག གས་སོགས་དོན་ ་ ད་པ་ལས་ ེས་པའི་ཤེས་པ་
གང་ ་དང་ ོག་པས་ཐ་ ད་ ་ ་བར་ ས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ལ་འ ལ་པ་མེད་པ་ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་
མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
གཉིས་པ་གནོད་ ེད་བ ོད་པ་ལ། མཚན་ཉིད་ལ་ མ་བཅད་མེད་པས་མི་འཐད། ཡིད་དབང་མེད་ན་བདེ་སོགས་
གཞལ་ ར་མི་འཐད། ཚད་འ ས་དོན་གཞན་ ་འདོད་པ་མི་འཐད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །
དབང་དོན་ལས་ ང་ ོ་ལས་ནི། །
ཐ་ ད་ལ་སོགས་ ིད་མ་ཡིན། །
བར་དང་བཅས་པ་འཛན་པ་དང་། །
ཤེས་པ་ ག་པའང་ཐོབ་མི་འ ར། །
དབང་པོ་ ེན་ལས་ ིར་མི་འཕོ། །
ལ་ལ་འཛན་པར་ ས་མ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་དེའང་རིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

དབང་པོ་དང་དོན་ ད་པ་ལས་ ང་བའི་ ོ་ནི་ཐ་ ད་ ་ ་བ་

དང་། འ ལ་པ་ལ་སོགས་པ་ ིད་པ་མ་ཡིན་པས་ཐ་ ད་ ་ ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་འ ལ་པ་མེད་པ་གཉིས་ལོགས་ ་

ོས་མི་དགོས་པའི་ ིར་དང་། ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡང་དེ་ལ་མི་ ིད་པའི་ ིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ ་ ད་ནས་ ེ་
བ་མངོན་ མ་ ་འདོད་ན་ནི།
དང་བཅས་པའི་ག གས་དང་།

མིག་གི་ མ་པར་ཤེས་པ་དང་ ་བའི་ མ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་ ི་ཐག་རིང་པོའ་བར་
་འཛན་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་།

ེན་དབང་པོ་ལས་ ག་པའི་རི་དང་འ ག་གི་

་ལ་སོགས་པ་འཛན་པའི་ཤེས་པ་ ག་པའང་ཐོབ་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ།

མངོན་ མ་ཐམས་ཅད་དབང་དོན་

ད་པ་ལས་ ང་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ། དབང་པོ་དེ་གཉིས་ནི་(༣༩༡ན) ལ་ལ་འ ག་པའི་ཚ་དབང་ ེན་
ལས་ ི་རོལ་ ་འ ག་པས་ ལ་བར་དང་བཅས་པ་དང་། ག་པ་འཛན་པ་ཡང་འཐད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དབང་པོ་དེ་
གཉིས་ཆོས་ཅན། རང་གི་ ེན་ལས་ ིར་མི་འཕོ་བ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ ེན་དེར་རང་ ས་གསོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་རབ་
་ ོར་དགོས་པའི་ ིར་དང་། རང་གི་ ེན་དང་ ལ་ན་ ལ་ལ་འཛན་པར་ ས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། བར་ ་
བ ིབས་ ང་ ལ་འཛན་པར་ཡང་ཐལ་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ཡིད་དབང་མེད་ན་བདེ་བ་སོགས་གཞལ་ ར་མི་འཐད་པ་ནི།
བདེ་སོགས་གཞལ་ ་མིན་པའམ། །
དབང་པོ་གཞན་ཡོད་ཡིད་དབང་པོ། །
བཀག་པ་མེད་ ིར་ཐོབ་ཅེ་ན། །
དབང་པོ་གཞན་ ི་ ་དོན་མེད། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
མངོན་ མ་ཐམས་ཅད་མིག་སོགས་དབང་པོ་ ་དང་ག གས་སོགས་དོན་ ་ ད་པ་ལས་ ས་ན།

རང་རིག་གི་

ེན་ཡིད་ ་ི དབང་པོ་མེད་པར་ཐལ། མིག་སོགས་དབང་པོ་ ་ལས་གཞན་པའི་དབང་པོ་མེད་པའི་ ིར། ཡིད་བདེ་བ་
དང་ ག་བ ལ་ལ་སོགས་པ་གཞལ་ ་མིན་པར་ཐལ།

ག གས་སོགས་དོན་ ་ལས་གཞན་པའི་གཞལ་ ་མེད་

པའི་ ིར་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་ཡིད་དབང་པོ་དང་བདེ་སོགས་གཞལ་ ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིད་དབང་ལ་བ ེན་པའི་
བདེ་སོགས་ ོང་ ེད་ ་ི རང་རིག་ཚད་མར་ཐོབ་པའི་ ིར། གཞན་ཡང་། མིག་སོགས་དབང་པོ་གཞན་ ་པོ་ཡོད་ན་
ཡིད་ ་ི དབང་པོ་ཡང་ཡོད་དགོས་ཏེ།

དབང་དོན་ ད་པ་ལས་ ེས་པའིཤེས་པ་མངོན་ མ་ ་འ བ་པར་ ་བའི་

དོན་ ་རང་རིག་གིས་ བ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཡིད་དབང་ལས་ ེས་པའི་ ིར། གལ་ཏེ། གཞན་ ིས་ཡིད་ ི་
(༣༩༡བ)དབང་པོ་འདོད་པ་མ་བཀག་པར་བ བ་པ་ལ་ཡིད་ ི་དབང་པོ་ཉིད་བཀག་པ་མེད་པའི་ ིར།

ཡིད་ ི་

དབང་པོ་ཡོད་ཅེས་པའི་ ་དངོས་ ་མེད་ ང་ཡིད་དབང་ཐོབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་ཡིན་ན་ འི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་

གཞན་ ི་ ་ཡང་དོན་མེད་པར་འ ར་ཏེ། དེ་ མས་ ང་བཀག་པ་མེད་པ་ཉིད་ལ་ བ་པའི་ ིར།
ག མ་པ་ཚད་འ ས་དོན་གཞན་དགག་པ་ནི།
ངེས་པའི་དོན་ལ་འ ས་ ་མེད། །
ཤེས་པ་ཡི་ཡང་ཚད་ཉིད་ལས། །
དོན་གཞན་འ ས་ ་ ་བར་འ ར། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
རིགས་པ་ཅན་པ་དག་ཚད་མ་དང་འ ས་ ་དོན་གཞན་ ་འདོད་པའང་མི་འཐད་དེ།
དོན་ལ་ ར་ཡང་འ ས་ ་གསར་ ་ངེས་པའི་དོན་མེད་པའི་ ིར་ཏེ།

ར་ཚད་མས་ངེས་ཟིན་པའི་

ེད་ ི་ གས་ལ་དབང་དོན་ ད་པ་ལ་ ེས་

པའི་ཤེས་པ་དེའི་ ལ་ཐ་ ད་ ་ ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་འ ལ་པ་མེད་ཅིང་ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ཚད་མ་དང་།
ཚད་མ་དེ་ཉིད་ལས་ ེས་པའི་དོན་གཞན་འ ས་ ར་ ་བར་འ ར་བ་ཡིན་ན། ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་དོན་ ག་པོ་
འ ས་ ་ ོགས་སོ་ཞེས་ ་བ་མི་རིགས་པའི་ ིར་རོ། །ཡང་གི་ ་ནི་ཚད་འ ས་གཉིས་ཀ་ངེས་ཤེས་ ་འདོད་པ་
ལས་ ང་ ོན་འདི་ ེས་ ་གནས་པའོ། །
གལ་ཏེ།

ི་སོགས་ ད་པར་ ་ ེད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། གང་ ས་ལ་སོགས་པ་ ད་པར་ ་ ་

བའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་འ ས་ འོ་ཞེ་ན།
ད་པར་མ་ཡིན་ཐ་དད་ ིར། །
དེ་ལ་ཡོད་མིན།
ཅེས་ག ངས་སོ། །
ི་སོགས་ ད་པར་ ་ ེད་པའི་ ོ་དང་ ས་སོགས་ ད་པར་ ་ ་བའི་ ོ་ལ་ཚད་མ་དང་འ ས་ ར་འཇོག་པ་
འཐད་པ་མིན་པར་ཐལ།

དེ་ཉིད་ ལ་ཐ་དད་པའི་ ིར་ཏེ།

(༣༩༢ན) ལ་གཞན་ལ་ཚད་མར་འ ར་ཞིང་ ལ་

གཞན་ལ་འ ས་ ར་འ ར་ཡང་མི་རིགས་པའི་ ིར་རོ། །དཔེར་ན། སེང་ ེང་ལ་བཅད་ཅིང་གཤགས་པས་པ་ལ་
ཤ་མི་ཆོད་པ་བཞིན་ནོ།
ཡོད་པ་མིན་ཏེ།

།གཞན་ཡང་ ས་སོགས་ ད་པར་ ་ ་བའི་ ོ་དེ་ལ་ཡང་ཚད་མ་དང་འ ས་ ་གཉིས་

ད་པར་ ་ ་བ་དེ་ལ་ ད་པར་ ་ ེད་པས་ ག་པར་ ོགས་པ་མེད་པའི་འ ས་ ་ཡང་མེད་ལ་

ཚད་མ་ཡང་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཞན་དག་ན་རེ།

གཉིས་ཤེ་ན། །
མ་ཡིན་ ད་པར་ ་ལའང་འ ར། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གལ་ཏེ།

ི་སོགས་ ད་པར་ ་ ེད་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཚད་མ་དང་གཞལ་ ་གཉིས་ཀར་ཡང་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན།

ལ་འ ོར་པས་རང་གི་སེམས་ཁོང་ ་ ད་པ་ན་སེམས་དེ་ཉིད་གཞལ་ ་དང་འཛན་པ་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་བཞིན་
ནོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་འ ས་དོན་གཞན་ ་འདོད་པ་དང་འགལ་བའི་ ིར་དང་། ས་སོགས་ ད་པར་ ་
་བའི་ཤེས་པ་ལའང་ཚད་མ་དང་གཞལ་ ་གཉིས་ཀ་ཐོབ་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ།

ད་པར་ ་ ་བའི་ཤེས་པ་དང་ ད་པར་ ་ ེད་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཚད་མ་དང་གཞལ་ ་

འགལ་བ་མེད་ལ། དེ་ ར་ན་ཡང་ཚད་མས་གཞལ་ ་ཁོང་ ་ ད་ ང་མ་ ོགས་པ་དང་ཐེ་ཚམ་ ེ་ལོག་པའི་དོན་ ་
འ ས་ ་དོན་གཞན་དགོས་ཞེ་ན།
མ་ ོགས་ལ་སོགས་ ན་ལ་མིན། །
ལོག་པ་མེད་ ིར་འ ས་ ་མིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་ མ་འགའ་ཞིག་ལ་མ་ ོགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ ན་ཅིག་ ་འ ག་པ་ཡོད་ ང་ཚད་མ་
ན་ལ་དེ་དག་དང་ ན་ཅིག་ ་འ ག་པ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ ིར་དང་། མ་ ོགས་པ་ལ་སོགས་(༣༩༢བ)པ་ལོག་པ་
དེ་ཡང་དེ་དག་མེད་པ་ཙམ་ལ་ ་ན་ནི་དེ་ཡང་དངོས་པོར་མེད་པའི་ ིར་ཚད་མའི་འ ས་ ར་རིགས་པ་མིན་ཏེ།
རང་གི་གཞལ་ ་ལ་མི་ད ོད་པའི་ ིར་རོ། །དེའི་ ིར། རིགས་པ་ཅན་ མས་ ི་མངོན་ མ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།
།
ག མ་པ་ ེ་ ག་པའི་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བ ོད་པ་དང་། དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
ེ་ ག་པ་ མས་ནི། བདག་དང་དབང་པོ་དང་ཡིད་དང་དོན་ ་ ད་པ་ལས་གང་ བ་པ་དེ་གཞན་ཡིན་ནོ་
ཞེས་སོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
ེ་ ག་པ་ མས་ ་ི མདོ་ལས་འདོད་པ་ ་མ་ ང་བ་ལས་རེ་ཞིག་གང་འ ེལ་བའི་ ད་པར་འགའ་ཞིག་ལས་ བ་

པ་དེ་ ས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་ལ་མངོན་ མ་མོ་ཞེས་འདོད།

གཞན་དག་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་པའི་ ིར་བདག་དང་

ཡིད་ ་ ད་པ་ལས་གང་ བ་པ་དེ་གཞན་མངོན་ མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
ལ་ལ་ནི་ཚད་མ་ལས་འ ས་ ་དོན་གཞན་ ་འདོད་དོ། ། ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ་ཡིན་པའི་ ིར་དབང་པོ་དང་
དོན་ ད་པ་ཚད་མར་ ོག་པར་ ེད་དོ། །དེ་ཡང་བདག་ཡིད་ ད་པ་དང་དབང་དོན་ ད་པ་ནི་ ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་
གང་ བ་པ་དེ་ནི་འ ས་ ་ ེ་ ད་པ་ལས་གཞན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པ་ལ། རང་ག ང་དང་འགལ་བས་དགག ། ི་སོགས་ལ་བ ོས་པ་མངོན་
མ་ཡིན་པ་དགག །ཡོན་ཏན་ མས་གཅིག་ན་དབང་པོ་གཞན་དག་དོན་མེད་ ་ཐལ་བས་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།

ེད་རང་གི་མདོ་ལས་འདི་ ད་ ་ཐེ་ཚམ་དང་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཤེས་པ་དག་ལས་ བ་པ་ནི་

མངོན་ མ་དང་ གས་ཅན་ ི་ཤེས་པ་དག་གོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏེ། བདག་(༣༩༣ན)སོགས་ ད་པ་
ལས་ ེས་པའི་ཤེས་པ་དང་། གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས་ ེས་པའི་ངོ་བོ་མ ངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། གཏན་ལ་
འབེབས་པ་ལས་ ེས་པའི་ཤེས་པ་ནི་བ ག་པ་དང་ད ད་པ་ ོན་ ་འ ོ་བ་ཅན་ཡིན་ལ།

བདག་སོགས་ ད་པ་

ལས་ ེས་པའི་མངོན་ མ་ནི་ ལ་ལ་བ ་བ་ཙམ་ཡིན་པས་དེ་ལ་བ ག་ཅིང་ད ོད་པ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །འདི་ནི་
འ ེལ་པས་ཁ་བ ངས་ནས་བཀག་པའོ། །
གཉིས་པ་ ི་སོགས་ལ་བ ོས་པ་མངོན་ མ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི།
ི་དང་ ད་པར་ལ་བ ོས་པ་དང་ ས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་ལ་བ ོས་པ་ནི་མངོན་ མ་མོ་ཞེས་བ ོད་པར་
མི་ ་ ེ།
ལ་ལ་བ ་བའི་དོན་ཅན་ ིར། །
ད་པར་ མས་དང་ ོར་མི་ ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ི་དང་ ད་པར་ལ་བ ོས་པ་མངོན་ མ་མོ་ཞེས་བ ོད་པར་མི་ ་ ེ། གང་གི་ ིར། དབང་པོའ་ ོ་ མས་ནི་རང་
གི་ག ང་ ལ་ཙམ་ལ་བ ་བའི་དོན་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་རོ།

།དེའི་ ིར་དབང་ ོ་ མས་རང་གི་ག ང་ ལ་ ི་

སོགས་ ད་པར་ མས་དང་ ར་ནས་འཛན་ནོ་ཞེས་ཁས་ ང་བར་མི་ འོ། །
ཡང་ ས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་ལ་བ ོས་པ་མངོན་ མ་མོ་ཞེས་བ ོད་པར་མི་ ་ ེ། དབང་ ོ་ མས་ནི་རང་
གི་ག ང་ ལ་ཙམ་ལ་བ ་བའི་དོན་ཅན་ཡིན་པའི་ ིར།

དེའི་ ིར་དབང་ ོ་ མས་རང་གི་ག ང་ ལ་ ས་དང་

ཡོན་ཏན་དང་ལས་ མས་དང་ ར་ནས་འཛན་ནོ་ཞེས་ཁས་ ང་བར་མི་ འོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ད་པར་ ་ ེད་པ་
དང་ ད་པར་ ་ ་བ་དག་དབང་པོ་ཐ་དད་ ་ི ལ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། །
ག མ་པ་ཡོན་ཏན་ མས་གཅིག་ན་དབང་པོ་གཞན་དག་དོན་མེད་ ་ཐལ་(༣༩༣བ)བས་དགག་པ་ལ། ཐལ་བ་
དངོས་དང་། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
གཅིག་མིན་ག གས་སོགས་ ང་གཅིག་འ ར། །
མཐོང་ན་དབང་པོ་ལས་དེ་མིན། །
དབང་གཞན་དོན་མེད་འ ར་ ིར་རོ། །
རང་ ལ་ཐ་དད་ ང་འཛན་ ས། །
དབང་པོ་ ན་ ིས་འཛན་པར་འ ར། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
གལ་ཏེ། འདི་ ར་དབང་པོ་ཐ་དད་ ་ི ལ་ཡིན་ ང་ ས་གཅིག་པས་ཤེས་པ་ཐ་མི་དད་པ་ནི་མཐོང་བ་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན།
ས་ཆོས་ཅན། གཅིག་མིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་ ་མའི་ག ང་ ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ། དབང་པོ་ ་མའི་ག ང་ ་ཡིན་
ང་ཐ་མི་དད་པར་འདོད་ན་ནི་ག གས་སོགས་ ང་ ས་གཞན་གཅིག་ ་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ། ག གས་
ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ མས་གཅིག་ ་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན།

འོ་ན་མིག་གི་དབང་པོ་ལས་ ་བའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་

པའི་ ལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་པ་མིན་ཏེ། དེ་ ར་ཡིན་ན་དབང་པོ་གཞན་དག་དོན་མེད་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་རེག་ ་དེ་མིག་དབང་རང་གི་ ལ་ ་ ར་པའི་ ོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ཐ་དད་ ང་འཛན་ ས་པར་
འ ར་ལ། དེ་ཡང་འདོད་ན། ག གས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་སོ་སོ་ལ་ཡང་དབང་པོ་ ན་ ིས་འཛན་པར་འ ར་
ཏེ། ས་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ཡན་ལག་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ། ཉེས་པ་དེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ག གས་སོགས་དེ་དག་ལ་
ག གས་ཉིད་དང་རེག་ ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གི་ ེ་ ག་ངེས་པ་ཡོད་པས་མིག་གི་དབང་པོ་ ོན་པོ་ལ་མི་
འ ལ་ལོ་ཞེ་ན།
ས་སོགས་ལ་མིན་གཞན་ ི་ ལ། །
མེད་ ིར་གཞན་ ི་ ོད་ ལ་མིན། །

ཅེས་(༣༩༤ན)ག ངས་སོ། །
ས་སོགས་དེ་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་གཞན་ ི་ ོད་ ལ་མིན་པར་ཐལ། མིག་གི་དབང་པོ་དེ་ ས་སོགས་
ལ་འཛན་ ེད་མིན་པའི་ ་མཚན་མིག་སོགས་དབང་པོ་གཞན་ ི་ ལ་ག གས་ཉིད་དང་རེག་ ་ལ་སོགས་པ་ ས་
སོགས་ལ་མེད་པ་ ོད་ ས
ི ་འདོད་པའི་ ིར།
ཅི་ ེ་ཡང་།
ལ་དེ་མ ངས་པར་འདོད་ཅེ་ན། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ད་པར་ ་ ེད་པ་དང་ ད་པར་ ་ ་བ་དག་ནི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ ི་ ལ་དེར་མ ངས་པར་འདོད་དེ།

ད་

པར་མ་བ ང་བར་ ད་པར་ཅན་ ི་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།
མི་འདོད་པ་ལའང་ཐལ་བར་འ ར། །
མ་ངེས་དེ་ནི་གཞན་ ་བ ོད། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ར་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་པར་མི་འདོད་པའི་ ས་ལའང་ཡོད་པ་ཉིད་བཞིན་ ་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་པར་ཐལ་བར་
འ ར་ཏེ།

ད་པར་མ་ག ང་བར་ ད་པར་ཅན་ ི་ ོ་མི་ ེ་བའི་ ིར། གལ་ཏེ། དབང་པོ་ ་མའི་ག ང་ ་ཡིན་

པས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་མ་ངེས་ཏེ། དེ་ ར་ན་ ོ་སེར་ཡང་ཆོས་ཅན། གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་གཅིག་གི་
ག ང་ ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ ངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ས་ཆོས་ཅན། གཅིག་མིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་ ་མའི་
ག ང་ ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འ ར་དེ་ནི་ཆོས་ཅན།

དབང་པོ་གཅིག་གི་ག ང་ འི་ གས་ལས་ ལ་

ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་བ བ་ ར་བ ོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་ ་མའི་ག ང་ ་ཡིན་ན་གཞན་ཉིད་ ་ བ་
པར་བ ོད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར།
ཅི་ ེ་ཡང་།
དབང་པོ་ཐ་དད་མེད་ ང་ ོ། །
ཐ་དད་ ིར་ནི་ཐ་དད་ན། །

ཞེས་ག ངས་སོ། །
དབང་པོ་ཐ་དད་ ་ི ག ང་ ་ལས་ ལ་ཐ་(༣༩༤བ)དད་ ་བ བ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དབང་པོ་ཐ་དད་ལ་བ ེན་
པ་མེད་ ང་།

ོན་པོ་དང་སེར་པོ་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་པ་ཡིན་ཏེ།

ོ་ཐ་དད་ ི་ག ང་ ་ཡིན་པའི་ ིར། ཞེས་པའི་

གས་ལས་ ང་ནི་བ བ་ ས་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།
གཞན་ ་ཐ་དད་མེད་གང་ལས། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ོ་ཐ་དད་ ་ི ག ང་ ་ལས་གཞན་ ་དབང་པོ་ཐ་དད་ ི་ག ང་ ་ལས་ ང་ ལ་ཐ་དད་མེད་པ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ།
ཐ་དད་པར་བ བ་ ས་པར་ཐལ། ོ་ཐ་དད་ ་ི ག ང་ ་ལས་ ང་ ལ་ཐ་དད་པར་བ བ་ ས་པའི་ ིར་རོ། །
བཞི་པ་སེར་ ་པའི་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། ངས་ཅན་པ་ ་མའི་འདོད་པ་དགག ། ངས་ཅན་པ་ ི་མའི་འདོད་
པ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། འདོད་པ་བ ོད་པ་དང་། དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
སེར་ ་བ་ མས་ ས
ི ་ནི། ་བ་ལ་སོགས་པའི་འ ག་པ་མངོན་ མ་ ་འདོད་དོ། །ཅེས་ག ངས་སོ། །
ང་ ོང་སེར་ འི་ ེས་ ་འ ང་བའི་ ངས་ཅན་པ་ མས་ ིས་ནི།

་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ ་པོ་ མས་

ཡིད་ ས
ི ་ ིན་ ིས་བ བས་ནས་ ་ལ་སོགས་པའི་ ལ་ད་ ར་བ་ མས་ལ་སོ་སོར་འ ག་པ་མངོན་ མ་ ི་
ཚད་མའོ། །ཞེས་འདོད་དོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པ་ལ། ལ་འཛན་ ལ་ལ་བ གས་ནས་དགག །ད ིབས་སོགས་འཛན་ ལ་
ལ་བ གས་ནས་དགག །རིགས་འཛན་ ལ་ལ་བ གས་ནས་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
ག་པ་མེད་པའམ་དབང་གཅིག་འ ར། །ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ར་ཡིན་ན་ ་བའི་དབང་པོ་ ག་པ་མེད་པར་མཐའ་ཡས་པ་དགོས་པར་ཐལ།

ལ་ ་གཅིག་ ་ཡང་འཕེལ་

འ ིབ་ཐ་དད་ ས
ི ་ ག་པ་མེད་པའི་ ིར་ཏེ། འཛན་ ེད་ ི་དབང་པོ་ཡང་ ལ་ ི་(༣༩༥ན) ངས་དེ་ ེད་ཁས་ ང་

དགོས་པའི་ ིར་རོ། །གལ་ཏེ།

མ་འ ར་ཐ་དད་ ང་རང་བཞིན་གཅིག་མིན་པས་དབང་པོ་ ་མ་མི་དགོས་ན།

ག གས་སོགས་ ལ་ ་ཀ་ཡང་དབང་པོ་གཅིག་གི་ ལ་ ་འ ར་བར་ཐལ། རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར།
གཉིས་པ་ད ིབས་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ་ནི།
གཉིས་ག ང་ག མ་ ི་ ལ་མ་ཡིན། །
ལ་གཅིག་ཐ་དད་མེད་པར་འ ར། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གཞན་ཡང་། དབང་པོ་ མས་རང་རང་གི་ ལ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་འ ག་པ་མིན་པར་ཐལ། རི་བོའ་ད ིབས་དེ་མིག་
དབང་དང་།

ས་དབང་གཉིས་ཀའི་ག ང་ ་ཡིན་པར་ཁས་ ངས་པའི་ ིར། གལ་ཏེ།

་ལ་སོགས་པ་ མ་

འ ར་ ི་ད ིབས་ཙམ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ་དང་ ི་དང་རོ་ག མ་ཆོས་ཅན། ་བ་དང་ ་དང་ ེའི་དབང་པོ་ག མ་ ི་
ལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཡོད་པར་ཐལ།

མ་འ ར་ ི་ད ིབས་ཙམ་ཡིན་པའི་ ིར། གཞན་ཡང་།

དབང་པོ་གཅིག་ལ་ ལ་ ་མ་ཡོད་ལ།

ལ་གཅིག་ལ་ད ིབས་ ་མ་

ལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རིགས་ ་མ་ཡོད་པའི་ ིར།

ད ིབས་ལ་ ད་པར་མེད་པའི་གསེར་ད ལ་ ི་ ོགས་དང་ ་ ན་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན།

ཡང་

རིགས་ཐ་དད་མེད་

པར་འ ར་བར་ཐལ། ད ིབས་ཐ་དད་མེད་པའི་ ིར།
ག མ་པ་རིགས་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ་ནི།

་བ་ལ་སོགས་པའི་འ ག་པས་རིགས་འཛན་ན་རིགས་ཆ་

མེད་འཛན་པར་ ེད་དམ། བདེ་སོགས་ ས
ི ་ ད་པར་ ་ ས་པའི་རིགས་འཛན་པར་ ེད།
དང་པོ་ ར་རོ་ཞེ་ན།
དོན་ ི་རང་བཞིན་འཛན་མི་འ ར། །
དོན་ ི་ ེ་ ག་འཛན་མི་འ ར། །
འཛན་ནའང་ཡིད་བཞིན་ མ་ ོག་ ར། །
ཞེས་(༣༩༥བ)ག ངས་སོ། །
་བ་ལ་སོགས་པའི་འ ག་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ ི་རང་བཞིན་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་འཛན་པར་མི་འ ར་བ་དང་། དོན་
ི་ ེ་ ག་ ང་འཛན་པར་མི་འ ར་བར་ཐལ། ད ིབས་ཆ་མེད་ཙམ་འཛན་པའི་ ིར། གལ་ཏེ།

་བ་ལ་སོགས་

པའི་འ ག་པས་ ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ལ་ད ིབས་གཞན་ ིས་ ད་པར་ ་ ས་ནས་འཛན་པས། དོན་ ི་རང་
བཞིན་དང་ ེ་ ག་ ང་འཛན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་ནའང་ ་བ་ལ་སོགས་པའི་འ ག་པ་ཆོས་ཅན། ཡིད་ ི་འ ག་པ་

བཞིན་ ་ ་སོགས་ ལ་ལ་ མ་པར་ ོག་པར་འ ར་བར་ཐལ།

་སོགས་ ི་རིགས་ལ་ད ིབས་གཞན་ ིས་ ད་

པར་ ་ ས་ནས་འཛན་པའི་ ིར།
ོགས་གཉིས་པ་ ར་བདེ་སོགས་ ས
ི ་ ད་པར་ ་ ས་པའི་རིགས་འཛན་པར་ ེད་དོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།
བས་དེའི་ ིང་ ོབས་སོགས་མ་ཡིན། །
གཞན་མིན་ཅེ་ན་འ ས་མིན་པའམ། །
གཞན་ཉིད་མིན་ན་ག ང་ ་མིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། འཛན་ནའང་ཡིད་བཞིན་ མ་ ོག་འ ར། །ཞེས་གང་བ ོད་པའི་གནས་ བས་དེའི་ ོན་ ་
ར་རོ། །
གཞན་ཡང་།

ིང་ ོབས་དང་ ལ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན།

ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ ིར། གལ་ཏེ།

་བའི་དབང་པོའ་ག ང་ ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ིང་ ོབས་སོགས་ ་ལས་གཞན་མིན་ནོ་ཞེ་ན།

་སོགས་ཆོས་ཅན།

་
ིང་

ོབས་སོགས་ ་ི འ ས་ ་མིན་པར་ཐལ་བའམ། ཡང་ན། ིང་ ོབས་སོགས་ ོད་ ི་ ་མ་ཡིན་པར་འ ར་ཏེ། དེ་
ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ ིར། གལ་ཏེ། ་ལས་གཞན་ཡིན་ན་ ་བའི་དབང་པོའ་ག ང་ ་མ་ཡིན་པས་ བ་ན། ་
ལས་གཞན་མ་ཡིན་ན་ཡང་ ་བའི་དབང་པོའ་ག ང་ ་ཉིད་ ་འ ར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་(༣༩༦ན)མ ངས་ཏེ།

འི་

ལ་ ་རབ་ མས་ ་ལས་གཞན་ཉིད་མིན་ན་ཡང་ ་བའི་དབང་པོའ་ག ང་ ་མིན་པའི་ ིར་རོ། །
ཅི་ ེ་ཡང་ ་བའི་དབང་པོ་ ་དང་བདེ་སོགས་བ ོམས་ནས་འཛན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།
་ཚགས་ མ་པར་མ ངས་པར་འ ར། །
་མར་འཛན་ ིར།
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ་བའི་དབང་པོས་རང་གི་ ལ་ག གས་སོགས་ ་ཚགས་པའི་ མ་པར་འཛན་པ་དང་། དབང་པོ་
ཐམས་ཅད་ ལ་མ ངས་པར་ཡང་འ ར་བའི་ ིར་རོ།

།དེ་ ར་ན་ཡང་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་ཐལ་བར་

འ ར་རོ། །གལ་ཏེ། ད ིབས་གཅིག་དང་ཐ་དད་པའི་ ད་པར་ ིས་དབང་པོ་ཡང་གཅིག་དང་ཐ་དད་པའི་ ོ་ནས་

འཛན་པར་བ ོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པར་མ་བ ོད་དེ། དབང་པོ་གཅིག་གིས་ག གས་ ི་རིགས་གཅིག་ལ་
ཡང་ད ིབས་ཐ་དད་ ་ི ོ་ནས་ ་མར་འཛན་པ་ཡིན་ ི།

ད ིབས་གཅིག་གི་ ེས་ ་ གས་ནས་མི་འཛན་པའི་

ིར་དང་། ད ིབས་ཐ་དད་ལས་རིགས་ཐ་དད་པར་འདོད་ན་ནི་ ལ་དེ་ཉིད་ལ་འཛན་ ེད་ ི་དབང་པོ་ ག་པ་མེད་
པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་ ངས་ཅན་པ་ ི་མའི་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བ ོད་པ་དང་། དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
ངས་ཅན་ ི། །
ེ་ ག་ཁ་ཅིག་མི་འདོད་དོ། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
ོན་ ི་ ང་ ོང་སེར་ འི་ གས་ལས་འདས་པར་ ་བའི་ ངས་ཅན་ ི་ ེ་ ག་ ངས་ཅན་ ང་བར་ ེད་པ་མ་
ང་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།

ངས་ཅན་ ་མའི་ གས་དེ་ནིཁོ་བོ་ཅག་མི་འདོད་དོ། །ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན།

ལ་དབང་གཉིས་

་ི ངས་ཇི་ ེད་ཡོད་པ་དེ་ ེད་ ་ི བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ མས་(༣༩༦བ) ངས་ ང་ཐ་དད་པར་ཡོད་པ་དབང་པོ་
མས་རང་རང་གི་ ལ་ལ་དབང་ ེད་པར་བ ོད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པ་ལ། ི་བ་དང་། ལན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི།
རེ་རེའི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་དག །
གཙ་བོ་ ལ་ ན་སོ་སོར་ཡོད། །
རབ་ ་ ོར་བའི་ ེ་ ག་ལས། །
འ ས་ འི་ངོ་བོ་མཚན་པར་ ེད། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
ལ་དབང་གཉིས་ ་ི ངས་ཇི་ ་ི བདེ་སོགས་ ང་དེ་ ེད་ཡོད་ན་དེ་བས་ ད་ཆེས་ ག་པར་ཡོད་པར་ཁོ་བོས་
བ ོད་པར་ ་ ེ།

་ལ་སོགས་པའི་ ལ་རེ་རེའི་ངོ་བོ་ནི་ ལ་ ན་སོ་སོར་ཡོད་ལ།

ལ་ ན་ཐམས་ཅད་དག་ལ་

ཡང་གཙ་བོ་རེ་རེ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ནམ་ཅི། དེ་ ར་ན་ ལ་ ན་ལས་རགས་པ་ཇི་ ར་ ོམ། གལ་ཏེ། ལ་ ན་
མས་ཕན་ ན་ཡང་དག་པར་རབ་ ་ ོར་བའི་ ེ་ ག་ལས་རང་གི་རིགས་ལས་མ་འདས་པར་འ ས་ ་རགས་

པའི་ངོ་བོར་ བ་པ་ན་དབང་པོ་ མས་ ་ི ལ་མཚན་པར་ ེད་དོ་ཞེ་ན།
གཉིས་པ་དེའི་ལན་ནི། ཁས་ ངས་འགལ་བས་དགག ། ལ་ ་མ་ལ་འ ག་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ་བས་
དགག་པའོ། །
དང་པོ་ལ། ཐལ་བ་དངོས། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
ལ་ ན་ག མ་པོ་རང་ཞིན་ ། །
ཅིག་ཉིད་ ་ཡང་གང་གིས་འ ོ། །
རིགས་མི་མ ན་ལས་ ར་པ་ཡིས། །
རབ་ ་ ོར་བ་འདོད་མ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ར་ན།

ལ་ ན་ཚགས་པའི་ ་ཆོས་ཅན། བདེ་ ག་གཏང་ ོམས་ག མ་པོའ་རང་བཞིན་ ་གཅིག་པ་ཉིད་ ་

ཡང་ ་མཚན་གང་གིས་འ ོ་ ེ་མི་རིགས་པར་ཐལ།

རིགས་མི་མ ན་པ་ལས་ ར་པའི་བདེ་ ག་བཏང་ ོམས་

ག མ་པོ་རབ་ ་ ོར་བ་ལས་གཅིག་ ་ ར་པ་ནི་ ངས་ཅན་པ་ ོད་ཅག་(༣༩༧ན)འདོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།
རིགས་ཐ་དད་པར་འདོད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ནི།
ལ་གཉིས་བཤད་པར་མི་འདོད་ན། །
འ ས་ ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་འ ར། །
དོན་ ི་རང་བཞིན་ ་མ་ ེ། །
དབང་པོའ་ ལ་ནི་ ད་པར་ཅན། །
དེའི་ ིར་རེ་རེའི་དངོས་པོ་ལ། །
ངས་ཅན་ གས་ལས་ ད་པར་འཕགས། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ཅི་ ེ། བདེ་ ག་བཏང་ ོམས་ག མ་པོའ་རང་བཞིན་ ་ ར་པའི་ ་དང་། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཤེས་པར་
འདོད་པ་དེ་ཉིད་དབང་པོའ་ ལ་ ་འ ར་ ི།

བདེ་སོགས་དང་ཐ་དད་པའི་ ལ་གཉིས་པར་ ར་པའི་ ་ནི་དབང་

པོས་བཤད་པར་མི་འདོད་དོ་ཞེ་ན།

ལ་ ན་ ་མ་ཚགས་པའི་འ ས་ ་ ་དེ་བདེ་སོགས་ ་མ་དང་གཅིག་གི་ངོ་

བོར་འ ར་བར་ཐལ། བདེ་སོགས་ ་ི རང་བཞིན་ ་གཅིག་ཡིན་པའི་ ིར། འདོད་པར་མི་ ས་ཏེ། ཉན་ཤེས་ནི་བདེ་
སོགས་ལས་མི་བ ོས་པར་རང་གི་ག ང་དོན་ ི་རང་བཞིན་ འི་ ལ་ ན་ ་མ་ཚགས་པ་ལ་འ ག་པའི་ ིར་ཏེ།
་བའི་དབང་པོའ་ ལ་ ་དེ་ནི་ ལ་ ན་ཡན་གར་བ་ལས་ ད་པར་ ་ ས་པ་ཅན་ ི་ ་མ་ཚགས་པ་ཡིན་པའི་
ིར་རོ། །དེས་ན་ཉན་ཤེས་ ལ་ལ་འ ག་པའི་ཚ་བདེ་སོགས་ལ་མི་བ ོས་པར་ ་གཅིག་པོ་ལ་འ ག་པར་འ ར་
རོ། །དེའི་ ིར།

ངས་ཅན་ ི་མའི་ གས་ནི་ ོན་ གས་པའི་ ངས་ཅན་ ི་ ་བ་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་ཤིང་

མཆོག་ ་ ར་ལ།

དེ་ལས་ ང་ ལ་ ན་རེ་རེའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་གཙ་བོ་གཅིག་མེད་པར་བ ོད་པ་ནི་

ངས་ཅན་ ་ ི་གཉིས་ཀའི་ གས་ལས་ ད་པར་ ་འཕགས་ཤིང་མཆོག་ ་ ར་པ་ཡིན་ནོ། །
གཉིས་པ་ ལ་ ་མ་ལ་འ ག་(༣༩༧བ)པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ་བས་དགག་པ་ནི།
ལ་གཅིག་མ་ཡིན་འ ག་པ་དེ། །
ཚད་མར་བ ོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
གཞན་ཡང་།

ད་ ར་བའི་ ་ཙམ་འཛན་པར་ ེད་པའི་ ་བའི་དབང་པོའ་འ ག་པ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་མངོན་ མ་

ཡིན་ ི། གཞན་མེད་པ་དེ་ ར་ན་ ལ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་འ ག་པ་མ་ཡིན་པར་གཞལ་ ་ཐམས་ཅད་ལ་འ ག་པའི་
ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ།

དབང་པོའ་འ ག་པ་དེ་ཚད་མའི་གཞལ་ ར་བ ོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་ཏེ།

དབང་པོའ་

འ ག་པ་ཡང་དག་པར་ ོང་ ེད་ ་ི ཡིད་དེ་ལ་ གས་ལ་སོགས་པ་མེད་པས་ ེས་ ་དཔག་པའི་ཚད་མར་མ་
བ ོད་ལ།

་བའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་མི་འ ག་པས་མངོན་ མ་ ་ཡང་མ་བ ོད་ཅིང་། མངོན་ མ་གཞན་ནི་

ེད་ལ་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གལ་ཏེ། དབང་པོའ་འ ག་པ་ ོང་ ེད་ ་ི ཡིད་ནི་ ན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མངོན་ མ་ ི་འ ས་ ་ཡིན་པས་
ཚད་མའི་ཁོངས་ ་འ ་བར་འ ར་རོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།
ན་མིན་ཉམས་ ་མ་ ོང་ ིར། །
ཅིག་ཅར་གཉིས་ཀ་འ ང་བར་འ ར། །
དེ་ནི་ཚད་མིན་ ན་ཉམས་པའམ། །

ན་པ་ཡིས་ ང་གཞན་ ར་འ ར། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དབང་པོའ་འ ག་པ་ ོང་ ེད་ ་ི ཡིད་ཆོས་ཅན། དབང་པོའ་འ ག་པ་འཛན་པར་ ེད་པའི་ ན་པ་དང་དེའི་འ ས་ ་
མིན་པར་ཐལ། དབང་པོའ་འ ག་པ་དང་ ད་ཅིག་ ་ ི་བར་མ་ཆད་པའི་ཡིད་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། བར་ཆད་ནའང་
ར་ཉམས་ ་མ་ ོང་བར་ཐལ་བའི་ ིར་དང་། དབང་པོའ་འ ག་པ་དང་དེ་ ོང་ ེད་ ི་ཡིད་ཅིག་ཅར་ ་གཉིས་ཀ་
འ ང་བར་འ ར་ན་ཡང་དབང་པོའ་ཤེས་པ་དང་།
འ ར་པའི་ ིར་(༣༩༨ན)དང་།

དེ་ ོང་ ེད་ ི་ཡིད་ ི་མངོན་ མ་གསལ་བར་ཁས་ ངས་པ་

ཁས་ལེན་ན་ཡང་དབང་པོའ་འ ག་པ་ཉམས་ ་ ོང་བའི་ཡིད་དེ་ནི་ཚད་མར་

བ ོད་པ་མིན་པ་དང་འགལ་བའི་ ིར་རོ། །
གཞན་ཡང་།

དབང་པོ་ ལ་ལ་འ ག་པ་ ོང་ ེད་ ི་ཡིད་ཆོས་ཅན།

དབང་པོ་ ལ་ལ་འ ག་པ་ ན་པ་ལས་

ཉམས་པའམ། ཡང་ན་དབང་པོ་ ལ་ལ་འ ག་པ་ཉམས་ ་མ་ ོང་བར་ཐལ། བར་ཆོད་པའི་དབང་པོའ་ ལ་ ི་
རོལ་ ི་དོན་དངོས་ ་འཛན་པའི་ ིར། གལ་ཏེ།

ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་དབང་པོ་འ ག་པ་དང་ ན་ཅིག་ ་ཡིད་ ིས་

ན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལའང་ ོན་ཡོད་དེ། གཞན་ ་ ིན་ ིས་ ོང་བ་ ར་མཆོད་ ིན་ ིས་ ང་ ན་པར་འ ར་
བའི་ ིར་རོ། །
དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ།
ན་པ་ ག་པར་བ ོད་ ིར་ན། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

དབང་པོ་གཉིས་ ས
ི ་དོན་གཅིག་ ན་ཅིག་ ་འཛན་པ་ཡོད་ ང་དབང་ཤེས་ ིས་མ་

ོགས་པའི་ ན་ཤེས་ ས
ི ་ ག་པར་ ོགས་པ་བ ོད་པའི་ ིར་ ་དོན་གཅིག་གིས་དབང་པོ་གཉིས་ ན་ཅིག་ཁོ་ནར་
བ ེད་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།
མ་བསལ་དབང་གཞན་དོན་མེད་འ ར། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ར་ན། དབང་པོས་བ ང་བའི་ ེས་ལ་ཡིད་ ིས་འཛན་པར་ ེད་པ་དང་། ཡིད་ ིས་བ ང་ནས་དབང་པོས་ཇི་

་བ་བཞིན་ ་རིག་པར་ ེད་དོ་ཞེས་བ ོད་པ་དེ་ མ་པར་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར།
རིག་པའི་ ན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།

ི་རོལ་ ི་དོན་དངོས་ ་

། ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་ ན་པ་དངོས་ ་འ ག་ན་དབང་པོ་གཞན་ མས་ ི་རོལ་

ི་དོན་ལ་འ ག་པ་དོན་མེད་པར་འ ར་རོ། །
་པ་ ོད་པ་བའི་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བ ོད་པ་དང་། དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
ོད་པ་བ་ མས་ནི། ཡོད་པ་(༣༩༨བ)དང་ཡང་དག་པར་ ད་ནས་ ེས་པའི་ ེས་ འི་དབང་པོ་ མས་
་ི ོ་དེ་མངོན་ མ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
་ ེགས་ད ོད་པ་བ་ མས་ ་ི གས་ནི། བདག་དང་ཡིད་ཡོད་པ་དང་། དབང་དོན་ཡོད་པ་སོགས་ཡང་དག་
པར་ ད་ནས་ ེས་པའི་ ེས་ འི་དབང་པོའ་ ོ་ ེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་
རོ། །
གཉིས་པ་དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པ་ལ། ཡོད་པའི་ ་ ད་པ་དང་ ོས་པས་མི་འཐད།

ད་པ་ལ་བ གས་ནས་

དགག །དེའི་འ ས་ ་མངོན་ མ་ཉིད་ ང་མི་འཐད། བདག་ ེད་པོ་ཡིན་པར་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
དེ་ལ།
ཡོད་པའི་བསལ་ ་མེད་པ་ ེ། །
ད་ཅེས་པ་ལས་དེ་རིག་ ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་དེ་ལ་ཆོས་ཅན།

ད་པ་ལས་ལོགས་ ་ཡོད་པ་ ོས་མི་དགོས་པར་ཐལ།

བསལ་ ་ནི་མེད་པ་ཙམ་ ེ་ ད་ཅེས་པ་ལས་ ང་མེད་པ་བསལ་ ར་རིག་པར་ ་བ་ཡིན་པའི་ ིར།
གལ་ཏེ།
ལན་ ་ ད་པ་བ ན་ཅེ་ན། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །

ཡོད་པའི་

དབང་པོ་ མས་དང་གང་ཞིག་ ད་ཅེས་དོགས་ན་དེའི་ལན་ ་དབང་པོའ་ ད་ ་ ོགས་པའི་དོན་ ་ཡོད་པ་བ ན་ཏོ་
ཞེ་ན།
བཤད་པ།
དབང་པོའ་ ད་པར་ ་བ ོད་ །ི །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ག གས་དང་ ད་པའི་དབང་པོ་ཞེས་དབང་པོའ་ ེ་ ག་གམ་ ད་པར་ ་ ས་ནས་བ ོད་ ི།

ིའི་ ས་བ ོད་པ་

མིན་པར་ཐལ། ད་པ་ནི་ཡོད་པའི་ ད་པར་དང་ ད་ ི། ཡོད་པ་ཙམ་དང་ ད་པ་མིན་པའི་ ིར།
གལ་ཏེ། བདག་ཡིད་ ད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ ོགས་དགོས་པས། ཡོད་པའི་ ིའི་ ས་བ ོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།
ཡོད་པ་ཙམ་དང་ ད་པ་ ། །
མ་ཡིན་མིན་ཏེ་གང་(༣༩༩ན)གིས་བ ོད། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ར་ན།

ོན་སོ་ན་འ ག་ ེ། འདི་ ར་ཡོད་པ་ཙམ་ ་མཚན་གང་གིས་བ ོད་དེ་མི་རིགས་པར་ཐལ།

ད་པ་

ོས་པས་ ང་ཡོད་པ་ཙམ་དང་ ད་པ་ ་གོ་བར་ ས་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ ིར།
ས་པ། ཡོད་པའི་ ་དོན་ཡོད་དེ།
འདི་ ར།
ཅི་ ེ་ཡོད་ ་དམ་པར་འདོད། །
དབང་པོ་མཛས་པར་བ ོད་པ་ཡིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
ཅི་ ེ། ཡང་ཡོད་པའི་ ་ ོས་པ་ནི་གང་དང་ ད་པའི་དབང་པོ་དམ་པར་འདོད་པ་དང་། དབང་པོ་མཛས་པར་ ེད་
པའི་དོན་ ་བ ོད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཞེ་ན།
བཤད་པ།
དམ་པར་ བ་དང་མཛས་པ་དེ། །

མིག་ ན་ལ་སོགས་གཞན་ལས་ ང་། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དེ་ ར་ན། མིག་ ན་དང་ ང་པ་ ག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ ད་པ་ཡང་མངོན་ མ་ ་ཐལ། དབང་པོ་དམ་པར་ བ་
པ་དང་མཛས་པར་ བ་པ་དེ་མིག་ ན་དང་ ང་པ་ ག་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལས་ ང་ བ་པའི་ ིར། གལ་ཏེ།
དེ་ ར་ནི་མི་འ ར་ཏེ། དཔེར་ན། འ ོ་བའི་ ་ལས་བ་ལང་ཁོ་ན་མཚན་ ི། གཞན་ལ་འ ོ་བའི་ ་བ་ཡོད་ ང་མི་
འ ག་པ་དེ་བཞིན་ ་དབང་པོ་དམ་པས་ ེད་པའི་དོན་ཅན་ ི་ཡོད་པའི་ ་དེ་ཡང་དབང་པོའ་ ལ་ཁོ་ན་ལ་འ ག་
ལ། དེ་བཞིན་ ་མཛས་པ་ལ་བ ོད་པར་ འོ་ཞེ་ན།
བཤད་པ།
གས་ལས་དེ་ ར་བ ག་ ང་ན། །
་དེ་དབང་པོའ་ ལ་ལ་མིན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
འ ོ་བའི་ ་བ་ལང་ཁོ་ན་ལ་འ ག་པ་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་ལས་ཡིན་པ་དེ་ ར་ཡོད་པའི་ ་དེ་ཡང་དབང་པོའ་
ལ་ལ་འ ག་པ་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་ལས་ཡིན་བ ག་ ང་ན་ཡོད་པའི་ ་དེ་ནི་དབང་པོའ་ ལ་ལ་
(༣༩༩བ) གས་པ་མིན་པའི་ ིར། དེ་གཉིས་ག་ལ་མ ངས།
གཉིས་པ་ ད་པ་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ་ནི།
ན་ ་དོན་དང་ ད་ ང་ན། །
ག གས་ ་བར་ ་ཆོད་པ་དང་། །
ཆེན་པོའང་འཛན་པར་མཐོང་བས་ན། །
བར་ ་མ་ཆོད་པ་ལ་གནོད། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
དབང་པོས་དོན་འཛན་པའི་གནས་ བས་ ན་ ་དོན་དང་ ད་ནས་འཛན་པ་ཡིན་ ང་ན། མིག་དང་ ་བའི་དབང་
པོ་གཉིས་ ས
ི ་རང་གི་ ལ་ག གས་ ་དང་མ་ ད་ཅིང་བར་ ་ཆོད་པའི་ཐག་རིང་བ་དང་།

དབང་པོའ་ཚད་ལས་

ཆེན་པོའང་འཛན་པ་མཐོང་བས་ན། བར་ ་མ་ཆོད་པར་ ད་ནས་འཛན་པ་ལ་མངོན་ མ་ ིས་གནོད་དོ། །

ག མ་པ་དེའི་འ ས་ ་མངོན་ མ་ཉིད་ ང་མི་འཐད་པ་ལ།

ོའ་ ེ་བ་མངོན་ མ་ཡིན་པ་མི་འཐད།

ེ་བས་

ད་པར་ ་ ས་པའི་ ོ་མངོན་ མ་ཡིན་པ་མི་འཐད། ེ་བ་དང་ ོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་བ གས་ལ་དགག་པའོ། །
དང་པོ་ནི།
ོ་ཡི་ ་ཡི་ཚགས་པ་ ། །
བ ོད་པ་བོར་ནས་གང་ལས་དེ། །
ཚད་མ་ཅི་ ེ་དོན་ཡིན་པའང་། །
ོ་ཡི་ ེ་བ་ཞེས་ཅི་བ ན། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
བདག་ཡིད་དང་དབང་དོན་ ད་པ་ ོའ་ འི་ཚགས་པ་ ་བ ོད་པ་བོར་ནས་ ོ་ལ་ ་གཞན་ནི་མེད་ན་གང་ལས་
ོའ་ ེ་བའི་ ་དེ་ཚད་མ་ཡིན།

ཅི་ ེ་གང་ལས་ཚད་མར་འཇོག་པའི་ ་ཚགས་དེ་དབང་པོ་གང་དང་ ད་པར་

འ ར་བའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ ར་འདོད་པའང་མི་འཐད་དེ། ཡོད་པ་དང་ཡང་དག་པར་ ད་པ་ ེས་ འི་དབང་
པོ་ མས་མངོན་ མ་མོ་ཞེས་བཤད་པས་ཆོག་མོད།

ོའ་ ེ་བ་ཞེས་ཅི་བ ན་དགོས་ཏེ་མི་དགོས་པའི་ ིར་རོ། །

གང་ལས་འ ང་བ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ མ་པར་བ གས་པ་ལས་ཡིན་ནོ། །(༤༠༠ན)
གཞན་ཡང་འདི་ ར།
དོན་དང་དབང་པོ་ཡིད་ ེས་ ། །
ོར་དང་འ ་ ེད་པ་ལས་གཞན། །
མངོན་ མ་ ིས་ནི་ ོ་བ ེད་པའི། །
ཚགས་པ་བ ོད་པ་དེ་ཇི་ ར། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
དོན་དང་དབང་པོ་དང་ཡིད་དང་ ེས་ ་ ོར་བ་ ེ་ ད་པ་དང་བདག་གིས་ཡོན་ཏན་འ ་ ེད་པའི་ཚགས་པ་བ ོད་
པ་དེ་ཆོས་ཅན། རང་ལས་གཞན་མངོན་ མ་ ིས་ནི་ ོ་བ ེད་པའི་ ་ཇི་ ར་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ག་པ་

ཡིན་པའི་ ིར།
གལ་ཏེ། བདག་ཡིད་དང་དབང་དོན་ ད་པ་ལས་འདི་བ་ལང་ཉིད་དོ་ཞེས་ ད་པར་དང་ ད་པར་ ་ ེད་པ་ ར་
ནས་འཛན་པའི་ ོ་དེ་མངོན་ མ་མོ་ཞེ་ན།

བཤད་པ།
ང་ཉིད་སོགས་ ོར་ལས་ནི་དོན། །
བ་ ང་ཉིད་སོགས་ ་འཇལ་ ེད། །
དབང་པོའ་ ོ་ལ་དོན་ མས་དང་། །
ོར་བའི་ ས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །
དོན་མིན་ཤེས་པའང་ མ་ ན་ ། །
མངོན་ མ་ ོ་ ་གནས་པར་འ ར། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
བདག་སོགས་ ད་པ་ལས་འདི་ནི་བ་ ང་ཉིད་ཅེས་ ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་ ར་ནས་འཛན་པའི་ ོ་ཆོས་ཅན།
མངོན་ མ་མིན་པར་ཐལ། བ་ ང་ཉིད་ ་ི ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་སོགས་ ོར་བ་ལས་དོན་འདི་ནི་བ་ ང་ཉིད་
དོ་ཞེས་སོགས་ ་འཇལ་བར་ ེད་པའི་ ོ་ཡིན་པའི་ ིར་དང་། དབང་པོའ་ ོ་ལ་ནི་ ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་དང་།
བ ོད་ ་དང་ ོད་ ེད་ ་ི དོན་ མས་དང་ ོར་བའི་ ས་པ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ ིར་རོ། །གཏན་ཚགས་མ་ བ་བོ་ཞེ་
ན།

ི་དོན་ ལ་ ་ ེད་པ་མིན་པའི་ ོག་པའི་ཤེས་པའང་དབང་པོ་ལ་མི་བ ོས་ ང་ ི་དོན་ལ་ མ་པ་ ན་ ་

མངོན་ མ་ ི་ ོ་ ་གནས་པར་འ ར་ལ། འདོད་ན་དབང་པོ་ ་མ་དོན་མེད་པར་འ ར་རོ། །
གཉིས་པ་(༤༠༠བ) ོའ་ ེ་བ་མངོན་ མ་ ་མི་འཐད་པ་ནི།
ཅི་ ེ་ ོ་ཡི་ ེ་བ་འདོད། །
དོན་གཞན་འ ས་ ར་ ་བ་ཡིས། །
དོན་གཞན་ཐོབ་པར་འ ར་མ་ཡིན། །
དོན་ ི་ ོ་ཤར་འ ས་ཡིན་ན། །
དེ་ལས་གཞན་འ ས་མེད་པས་སོ། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
ཅི་ ེ།

ོའ་ ེ་བ་ཉིད་ ་ི ི་རོལ་ ི་དོན་ལ་མངོན་ མ་མོ་ཞེས་འདོད་ན། ཚད་མ་ལས་དོན་གཞན་འ ས་ ར་ ་

བའི་ ོགས་ལ་ཚད་མ་ལས་དོན་གཞན་འ ས་ ར་ཐོབ་པར་འ ར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ི་རོལ་དོན་ ི་ མ་པ་

དབང་ ོ་ལ་ཤར་བ་ཚད་མ་དང་དོན་ ག་པར་ ོགས་ཤིང་ཁོང་ ་ ད་པ་འ ས་ ་ཡིན་ན་ཚད་མ་དེ་ལས་དོན་

གཞན་འ ས་ ར་མེད་པས་སོ། །
ག མ་པ་ ེ་བས་ ད་པར་ ་ ེད་པའི་ ོ་མངོན་ མ་ ་མི་འཐད་པ་ནི།
ོ་ཡི་ ེ་བ་གཞན་ཡིན་ན། །
འ ོད་འ ་རང་གི་ ་ལས་ཏེ། །
ཚད་མ་འ ོད་པ་འ ་བ་ལས། །
ཅི་ ེ་གཞན་མིན་འདི་དོན་མེད། །
ཅེས་ག ངས་སོ། །
ོད་འདོད་པའི་ ོའ་ ེ་བ་དེ་ ོ་ལས་གཞན་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་མ་ཡིན། དང་པོ་ ར་ ོའ་ ེ་བ་ ོ་ལས་གཞན་ཡིན་
ན།

ེ་ ག་པ་འ ོད་འ ་ཚད་མར་འདོད་པ་ ར་ ོ་རང་གི་ ་འ ོད་པ་འ ་བ་དེ་ལས་དབང་པོའ་ ོ་ ེ་བར་འདོད་

ན་ནི་འ ོད་པ་འ ་བ་མངོན་ མ་ ི་ཚད་མ་དང་འ ོད་པ་འ ་བ་ལས་ ང་བའི་ ོ་འ ས་ ར་འ ར་ལ། དེ་ནི་ ག་
པ་ཡིན་པའི་ ིར་འགའ་ཞིག་ ་ཡང་ ེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ ིར་གཉིས་ཀའི་ ར་ཡང་ཚད་མ་དེ་ ར་བ་མི་ འོ། །
ཅི་ ེ།

ོ་དང་ ེ་བ་གཞན་མིན་ན་ ོ་ཉིད་མངོན་ མ་ཡིན་པའི་ ིར།

ོའ་ ེ་བ་ཞེས་ ོས་པ་འདི་དོན་མེད་པར་

འ ར་རོ། །
བཞི་པ་བདག་ ེད་པོ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི།
ེས་ ་ མ་པར་འ ར་ནས་ ོ། །
བ ེད་ན་མི་ ག་པ་ ་འ ར། །
ཅི་ ེ་བདག་དེ་མི་འ ར་ན། །
དེ་ལ་ཚད་མ་ཞེས་མི་ ར། །
ཞེས་ག ངས་སོ། །
གལ་ཏེ།

བདག་གམ་ ེས་ ་(༤༠༡ན) ར་ ི་གནས་ བས་ལས་ མ་པར་འ ར་ནས་མངོན་ མ་ ི་ ོ་བ ེད་

ཅིང་ ལ་འཇལ་བར་ ེད་པ་པོ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
འ ར་བའི་ ིར།

ེས་ ་ཆོས་ཅན། མི་ ག་པར་འ ར་བར་ཐལ།

མ་པར་

ཅི་ ེ་བདག་དེ་ མ་པར་མི་འ ར་ན་ཡང་བདག་དེ་ལས་ ེས་པའི་ ོ་ཚད་མ་ཞེས་མི་ ར་བར་

འི། ར་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་གནས་ བས་དང་འདི་ལ་ ད་པར་མེད་པའི་ ིར་རོ། །
གཉིས་པ་དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་བཀག་པའི་ ལ་ནི།

ན་ལས་བ ས་ ་བཤད་པའི་གཞན་ ི་འདོད་

པ་ ་པོ་འདི་ མས་ཕལ་ཆེ་བས་མངོན་ མ་ ི་ངོ་བོ་ ོག་པར་འདོད་ཅིང་ཚད་མ་དང་འ ས་ ་དོན་གཞན་ ་ཁས་
ལེན་པ་ཤ་ ག་ཡིན་ལ།

དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ མ་བཅད་ ་གཞན་ གས་བཀག་པ་ན་ཡོངས་གཅོད་ ་རང་

གས་འབད་མེད་ ་འ བ་པ་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ ོག་པར་འདོད་པ་མངོན་ མ་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པའི་ བས་
་ ་ཆེར་བཀག་ཅིང་། ཚད་འ ས་དོན་གཞན་ ་འདོད་པ་འ ས་ འི་ མ་པར་ ོག་པ་དང་པོའ་ བས་ ་ ་ཆེར་
བཀག་ཟིན་པས་ ང་འདིར་ཚག་གིས་འ ེལ་པར་མ་མཛད་དོ།

། ན་ལས་བ ས་ ་གཞན་ ི་འདོད་པ་ ོགས་

གཅིག་ ་བཀོད་ནས་འགོག་པར་མཛད་པ་ནི་རང་གཞན་ ི་འདོད་པ་སོ་སོར་ཤེས་པར་ ་བའི་ ིར་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
ང་ཤེས་པར་ འོ། །
ག མ་པ་ལེ འི་མཚན་བ ན་པའི་ ོ་ནས་མ ག་བ ་བ་ནི།
ཚད་མའི་མདོ་ ན་ལས་བ ས་པ་ མ་པར་འ ེལ་པར་ ེད་པ་ཚད་མའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ ི་
་བོ་ཡོངས་ ་འ ་བ་རིགས་པའི་ག ང་ གས་ ི་ ་མཚ་ཞེས་ ་བ་ལས། མངོན་ མ་ ་ཆེར་བཤད་པའི་ལེ ་
ེ་གཉིས་པའི་བད་པའོ།། །།
བྷཾ།

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། །
ཅ༢ ཚད་མ་མདོའ་མངོན་ མ་ལེ ་བཤད་པ།
ཆ༡ ལེ ་ ་ ིའི་འ ེལ་པ། (༡༣༧ན)
ཆ༢ འ ེལ་པ་ཅན་ལེ འི་ག ང་། (༡༣༨བ)
ཇ༡ ཚད་མའི་ ངས་དང་ ོད་ ལ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་དགག་པ། (༡༣༨བ)
ཉ༡ བཤད་པར་ ་བའི་མདོ་འགོད་པ། (༡༣༨བ)
ཉ༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འཆད་པའི་ ལ། (༡༣༩ན)
ཏ༡ དབང་པོ་ ལ་པོའ་དོན་ ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་ ེ་ ེ་བཤད་པ། (༡༣༩ན)
ཐ༡ རང་ ི་གཉིས་ ་ངེས་པའི་ གས་ ས
ི ་མངོན་ ེས་གཉིས་ ་ངེས་པར་བ བ་པ། (༡༣༩བ)
ད༡ ངས་ངེས་པའི་ ལ། (༡༣༩བ)
ན༡ གས་འགོད་པ། (༡༣༩བ)
པ༡ ིའི་དོན། (༡༣༩བ)
ཕ༡ གཞན་ ི་འདོད་པ་བ ོད་པ། (༡༣༩བ)

ཕ༢ རང་གི་ གས་བཞག་པ། (༡༣༩བ)
པ༢ ཚག་གི་དོན། (༡༤༡ན)
ན༢ ལ་བ བ་པ། (༡༤༡བ)
པ༡ གཞལ་ ་གཉིས་ ་ངེས་པའི་ ་མཚན་མདོར་བ ན་པ། (༡༤༡བ)
པ༢ དེ་ཉིད་ ས་པར་བཤད་པ། (༡༤༢ན)
ཕ༡ བདེན་པ་གཉིས་ ་ི ངོ་བོ་བཤད་པ། (༡༤༢ན)
བ༡ ིའི་དོན། (༡༤༢ན)
བ༢ ཚག་གི་དོན། (༡༤༤ན)
ཕ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༡༤༤བ)
བ༡ དོན་དམ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༡༤༤བ)
བ༢ ན་ ོབ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༡༤༤བ)
བ༣ ་ཤད་སོགས་ ིར་ཐལ་བའི་ ོད་པ་ ང་བ། (༡༤༥བ)
བ༤ ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ ོད་པ་ ང་བ། (༡༤༦བ)
ཕ༣ ི་མཚན་དངོས་མེད་ ་བ བ་པ། (༡༤༧ན)
བ༡ འི་དངོས་ ་ི བ ོད་ ་ཡིན་པའི་ གས་ ས
ི ་བ བ་པ། (༡༤༧ན)
མ༡ བ་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས། (༡༤༧ན)
ཙ༡ ིའི་དོན། (༡༤༧ན)
ཙ༢ ཚག་གི་དོན། (༡༤༩བ)
མ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༡༤༩བ)
ཙ༡ མིང་སོགས་བ ོད་པས་དབང་པོ་དོན་ཡོད་པ་དགག་པ། (༡༤༩བ)
ཚ༡ འདོད་པ་བ ོད་པ། (༡༤༩བ)
ཚ༢ དེ་དགག་པ། (༡༥༠ན)
ཛ༡ འཆད་ཉན་ ེད་པའི་ ོ་དང་འ ེལ་བའི་མིང་མཚན་བ ོད་ ར་ ེད་པ་དགག་པ། (༡༥༠ན)
ཝ༡ འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས། (༡༥༠ན)
ཝ༢ ཤེས་པ་མིང་སོགས་ ་ི མ་ ན་ ་མི་རིགས་པ། (༡༥༠བ)

ཝ༣ མིང་སོགས་ག ང་དོན་མ་ཡིན་པའི་འཐད་པ། (༡༥༡བ)
ཛ༢ འ ེལ་པ་མེད་པའི་མིང་སོགས་དགག་པ། (༡༥༡བ)
ཛ༣ དོན་དང་འ ེལ་བའི་མིང་སོགས་དགག་པ། (༡༥༢ན)
ཙ༢ ་ ི་ཡན་གར་བ་བ ོད་པས་དབང་པོ་དོན་ཡོད་པ་དགག་པ། (༡༥༢ན)
ཚ༡ འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས། (༡༥༢ན)
ཚ༢ ི་འཛན་ ོག་པ་ལ་ མ་པ་མི་ ང་བར་ཐལ་བས་དགག་པ། (༡༥༣ན)
ཙ༣ མངོན་ མ་ ་ཤེས་པ་ལ་དབང་པོ་དོན་ཡོད་པ་དགག་པ། (༡༥༣བ)
བ༢ དེ་ཉིད་དང་གཞན་ ་བ ོད་ ་མེད་པའི་ གས་ ིས་བ བ་པ། (༡༥༤ན)
མ༡ དངོས། (༡༥༤ན)
ཙ༡ རིགས་རང་བཞིན་མེད་པར་བ བ་པ། (༡༥༤ན)
ཚ༡ ིའི་དོན། (༡༥༤ན)
ཚ༢ ཚག་གི་དོན། (༡༥༥བ)
ཙ༢ མེད་པ་ ིར་མི་འ ར་བ། (༡༥༦ན)
ཙ༣ དེས་ན་རིགས་འ ལ་པས་བཏགས་པ། (༡༥༦ན)
ཙ༤ དོན་དང་ ོའ་ ི་གཉིས་ཀ་ལ་ངོ་བོ་མེད་པ། (༡༥༦བ)
མ༢ ོད་པ་ ང་བ། (༡༥༧ན)
མ༣ ་དངོས་ ་འ ག་པ་དགག་པ། (༡༥༧བ)
ཙ༡ འདས་མ་འོངས་ལ་ ་མི་འ ག་པར་ཐལ་བ། (༡༥༧བ)
ཙ༢ དེ་བཏགས་མིང་ ་མི་འཐད་པ། (༡༥༨ན)
ཙ༣ དོན་མེད་ན་ཡང་དངོས་མིང་ ་འཐད་པ། (༡༥༨བ)
བ༣ དོན་མེད་པ་ཅན་ ི་ཤེས་པ་ལ་ ང་བ་དང་ ད་པར་མེད་པའི་ གས་ ིས་བ བ་པ། (༡༥༩ན)
བ༤ ི་ཉིད་ཡིན་པའི་ གས་ ས
ི ་བ བ་པ། (༡༥༩བ)
བ༥ འ ས་ ་མ་ཡིན་པའི་ གས་ ས
ི ་བ བ་པ། (༡༥༩བ)
བ༦ བ ་ ན་ལ་བ ོས་པའི་ཤེས་པའི་ ལ་ཡིན་པའི་ གས་ ིས་བ བ་པ། (༡༦༠བ)
བ༧ རང་གི་ ལ་ཅན་ལ་དེ་ ང་པར་མི་ ང་བའི་ གས་ ིས་བ བ་པ། (༡༦༡ན)

བ༨ དོན་ ེད་ ས་པས་ ོང་པའི་ གས་ ས
ི ་བ བ་པ། (༡༦༡བ)
ཕ༤ རང་མཚན་དངོས་པོར་བ ན་པ། (༡༦༢ན)
ཕ༥ ི་མཚན་ ི་ད ེ་བ་བཤད་པ། (༡༦༢ན)
ཕ༦ དོན་དམ་པར་གཞལ་ ་རང་གི་མཚན་ཉིད་གཅིག་ ར་བ ན་པ། (༡༦༢བ)
བ༡ གཞལ་ ་གཉིས་ ་ག ང་བའི་ ་མཚན། (༡༦༢བ)
མ༡ ིའི་དོན། (༡༦༢བ)
མ༢ ག ང་གི་དོན། (༡༦༤ན)
བ༢ ོད་པ་ ང་བ། (༡༦༤བ)
ཕ༧ ཚད་མའང་གཉིས་ ་ བ་པ། (༡༦༥བ)
པ༣ དོན་བ ་བ། (༡༦༦བ)
ན༣ ོད་པ་ ང་བ། (༡༦༧ན)
པ༡ ོད་པ། (༡༦༧ན)
པ༢ ལན། (༡༦༧ན)
ཕ༡ དོན་དམ་པར་གཞལ་ ་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་པ་ བ་པ། (༡༦༧བ)
ཕ༢ ེས་དཔག་ཚད་མར་རང་ཉིད་ ས
ི ་ཁས་ ངས་པ། (༡༦༧བ)
བ༡ དགག་པའི་ གས་ལ་བ ེན་པའི་ ེས་དཔག་ཚད་མར་ཁས་ ངས་པ། (༡༦༧བ)
བ༢ བ་པའི་ གས་ལ་བ ེན་པའི་ ེས་དཔག་ཚད་མར་ཁས་ ངས་པ། (༡༦༨བ)
ཕ༣ གས་ཐམས་ཅད་འ ལ་པ་དགག་པ། (༡༦༩ན)
བ༡ བ་པའི་ གས་ལ་འ ལ་པ་མེད་པ། (༡༦༩ན)
བ༢ དགག་པའི་ གས་ལ་འ ལ་པ་མེད་པ། (༡༦༩བ)
ཕ༤ ེས་དཔག་ཚད་མ་མིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༡༧༠ན)
ཕ༥ དོན་བ ་བ། (༡༧༠བ)
ད༢ ངས་གཞན་འདོད་པ་དགག་པ། [གོང་ ེབ། (༡༣༩བ) ནང་བ གས་ཡོད་པའི་ས་བཅད་འདིའི་ག ང་འ ེལ་
བཅད་མཚམས་གསལ་པོར་མི་ ང་བས་ད ད་པར་ །]
ཐ༢ རབ་ ོར་ ི་ཚད་མ་སོགས་ ངས་གཞན་ ་འདོད་པ་དགག་པ། (༡༧༡ན)

ད༡ ོད་པ། (༡༧༡ན)
ད༢ ལན། (༡༧༡བ)
ན༡ རབ་ ོར་ ི་ཚད་མ་དགག་པ། (༡༧༡བ)
པ༡ མདོར་བ ན་པ། (༡༧༡བ)
པ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༡༧༢ན)
ཕ༡ མི་ ག་པ་དངོས་མེད་ ་ཐལ་བ་ ང་བ། (༡༧༢ན)
བ༡ དངོས། (༡༧༢ན)
བ༢ དེའི་ ་མཚན། (༡༧༢བ)
མ༡ བ་ གས་ ་ི འ ེལ་པ་བཤད་པ། (༡༧༢བ)
ཙ༡ དངོས་པོ་ ོགས་པའི་ ེས་དཔག་ ི་རོལ་ལ་མི་བ ་བ། (༡༧༢བ)
ཚ༡ ིའི་དོན། (༡༧༢བ)
ཚ༢ ཚག་གི་དོན། (༡༧༤བ)
ཙ༢ མི་བ ་ཡང་འ ལ་པར་བ ན་པ། (༡༧༥ན)
ཙ༣ དོན་བ ་བ། (༡༧༥ན)
མ༢ དགག་པའི་ གས་ ་ི འ ེལ་པ་བཤད་པ། (༡༧༥བ)
ཙ༡ འ ེལ་པ་དངོས་བཤད་པ། (༡༧༥བ)
ཚ༡ དགག་པའི་ གས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་ལས་ བ་པ། (༡༧༥བ)
ཚ༢ འགལ་དམིགས་ ་ི ོར་བས་ ང་མི་དམིགས་པ་བ ོད་པ། (༡༧༦ན)
ཚ༣ མ་བ ོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༡༧༦ན)
ཚ༤ དེས་ན་རང་ ས་བ ོད་ ང་མི་དམིགས་པ་ལ་བ ེན་པ། (༡༧༦བ)
ཙ༢ འ ེལ་པ་མེད་ན་དགག་ གས་ ་མི་ ང་བ། (༡༧༧ན)
ཚ༡ དངོས་བཤད་པ། (༡༧༧ན)
ཚ༢ འགལ་བ་ གས་ ་ ོར་བའི་ ལ་ ་བཤད་པ། (༡༧༨བ)
ཛ༡ ིའི་དོན་བཤད་པ། (༡༧༨བ)
ཛ༢ ཚག་གི་དོན་བཤད་པ། (༡༨༠ན

ཙ༣ དོན་བ ་བ། (༡༨༠བ
ཚ༡ འ ེལ་པ་ བ་ན་ ེས་ ་འ ོ་ ོག་ བ་པ། (༡༨༠བ)
ཚ༢ བ་ ེད་ ོག་པ་གོ་ ེད་ཡིན་པ། (༡༨༡ན)
ཕ༢ ཁ་དོག་མི་ ག་པ་ ི་མཚན་ ་བ ན་པ། (༡༨༡བ)
བ༡ ེས་ ་དཔག་པས་མི་ ག་པ་ ོགས་པའི་ ལ། (༡༨༡བ)
མ༡ ོགས་ ལ་དངོས་བཤད་པ། (༡༨༡བ)
མ༢ ེས་དཔག་དགོས་པ་དང་མི་དགོས་པའི་ ད་པར། (༡༨༢བ)
མ༣ མཐོང་ཡང་མ་ངེས་པའི་ ་བཤད་པ། (༡༨༢བ)
མ༤ མ་ངེས་པའི་དཔེ་བཤད་པ། (༡༨༣ན)
མ༥ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༡༨༤ན)
བ༢ ེ་པ་གཞན་ ི་མི་ ག་པ་བ ོད། (༡༨༤བ)
བ༣ རིགས་པ་ཅན་པའི་མི་ ག་པ་དགག་པ། (༡༨༤བ)
མ༡ འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས་བཤད་པ། (༡༨༤བ)
མ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༡༨༥བ)
མ༣ དོན་བ ་བ། (༡༨༦བ)
ན༢ ཡང་ཡང་ཤེས་པའི་ཚད་མ་དགག་པ། (༡༨༧ན)
པ༡ ད་པར་ ང་མི་འཐད་པ། (༡༨༧ན)
པ༢ ་མ་དཔེར་འདོད་པ་མི་འཐད་པ། (༡༨༧ན)
པ༣ དེ་ ན་པར་བ ན་པ། (༡༨༨ན)
ཏ༢ དབང་པོ་འ ིང་པོའ་དོན་ ་ མ་པར་ངེས་པས་ ངཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༡༨༨བ)
ཐ༡ ཚད་མ་གཉིས་ ་ངེས་པར་དམ་བཅའ་བའི་ ོ་ནས་མདོར་བ ན་པ། (༡༨༨བ)
ཐ༢ ངས་གཞན་བཀག་ ེ་ བ་ ེད་དགོད་པའི་ ོ་ནས་ ས་པར་བཤད་པ། (༡༨༨བ)
ད༡ ཚད་མ་གཉིས་ལས་ ངས་མང་བར་འདོད་པ་དགག་པ། (༡༨༨བ)
ན༡ ོད་པ། (༡༨༩ན)
ན༢ ལན། (༡༨༩ན)

པ༡ གས་དགོད་པ། (༡༨༩ན)
པ༢ ལ་ བ་པ། (༡༨༩ན)
ཕ༡ བ་པའི་ ལ་ བ་པ། (༡༨༩ན)
ཕ༢ ོགས་ཆོས་ ་ི ལ་ བ་པ། (༡༨༩བ)
བ༡ མདོར་བ ན་པ། (༡༨༩བ)
བ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༡༨༩བ)
མ༡ མངོན་ མ་ ི་ ལ་རང་མཚན་ ་བ ན་པ། (༡༨༩བ)
མ༢ ེས་དཔག་གི་ ལ་ ི་མཚན་ ་བ ན་པ། (༡༩༠ན)
ཙ༡ ེས་དཔག་ལ་རང་མཚན་མི་ ང་བར་བ ན་པ། (༡༩༠ན)
ཙ༢ འ ེལ་པ་ལས་ ིའི་ ལ་ ་ ོགས་པ། (༡༩༠ན)
མ༣ ཞར་ལ་ ་ ང་གི་ཚད་མ་ལ་ད ད་པ། (༡༩༠བ)
ཙ༡ ོད་པ། (༡༩༠བ)
ཙ༢ ལན། (༡༩༡ན)
ཚ༡ གཞན་ ེ་འདོད་པའི་ ་ ང་ཚད་མ་ཡིན་པ་དགག་པ། (༡༩༡ན)
ཚ༢ ོབ་དཔོན་བཞེད་པའི་ ་ ང་ ེས་དཔག་ ་བ ན་པ། (༡༩༡བ)
ཛ༡ དངོས་བཤད་པ། (༡༩༡བ)
ཛ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༡༩༡བ)
ཝ༡ ོད་པ། (༡༩༢ན)
ཝ༢ དེའི་ལན་བ ན་པ། (༡༩༢ན)
ཞ༡ ལན་དངོས་བཤད་པ། (༡༩༢ན)
ཞ༢ དེ་དག་གིས་ ་པའི་དོན་བ ་བ། (༡༩༣ན)
ད༢ ཚད་མ་མངོན་ མ་གཅིག་ ར་འདོད་པ་དགག་པ། (༡༩༣ན)
ན༡ ོད་པ། (༡༩༣ན)
ན༢ དེའི་ལན་བཤད་པ། (༡༩༣བ)
པ༡ གཞན་ ི་ཁས་ ངས་ལ་བ ེན་ནས་ ེས་དཔག་ཚད་མར་བ བ་པ། (༡༩༣བ)

ཕ༡ མདོར་བ ན་པ། (༡༩༣བ)
ཕ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༡༩༣བ)
བ༡ གཏན་ཚགས་ལ་བ ེན་ནས་ ེས་དཔག་ཚད་མར་བ བ་པ། (༡༩༣བ)
མ༡ གཏན་ཚགས་དང་པོ་ ས་པ་བཤད་པ། (༡༩༣བ)
མ༢ གཏན་ཚགས་ ི་མ་གཉིས་ ས་པར་བཤད་པ། (༡༩༤བ)
ཙ༡ གཏན་ཚགས་གཉིས་པའི་དོན་བཤད་པ། (༡༩༤བ)
ཙ༢ གཏན་ཚགས་ག མ་པའི་དོན་བཤད་པ། (༡༩༥ན)
བ༢ མངོན་ མ་དང་མ ངས་པས་ ེས་དཔག་ཚད་མར་བ བ་པ། (༡༩༦ན)
མ༡ མདོར་བ ན་པ། (༡༩༦ན)
ཙ༡ ་བ། (༡༩༦ན)
ཙ༢ འ ེལ་པ། (༡༩༦ན)
མ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༡༩༦བ)
ཙ༡ ོད་པ། (༡༩༦བ)
ཙ༢ དེའི་ལན་བཤད་པ། (༡༩༦བ)
ཚ༡ ལན་དངོས། (༡༩༦བ)
ཚ༢ དེ་དག་གིས་ བ་པའི་དོན་བ ་བ། (༡༩༧ན)
པ༢ ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་མ ངས་པས་ ེས་དཔག་ཚད་མར་བ བ་པ། (༡༩༧ན)
ཏ༣ དབང་པོ་ ོན་པོའ་དོན་ ་རིགས་པའི་ཐིགས་པས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༡༩༧ན)
ཇ༢ མངོན་ མ་ ི་མཚན་ཉིད་དང་འ ས་ ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་དགག་པ། (༡༩༧བ)
ཉ༡ མངོན་ མ་དང་དེའི་གོལ་ས་བཤད་པ། (༡༩༧བ)
ཏ༡ མངོན་ མ་ཡང་དག་བཤད་པ། (༡༩༧བ)
ཐ༡ མཚན་ཉིད་བཤད་པ། (༡༩༧བ)
ད༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༡༩༧བ)
ད༢ ེ་བ ན་མཛད་པས་མདོའ་དོན་ཇི་ ར་འཆད་པའི་ ལ། (༡༩༨ན)
ན༡ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད་པ། (༡༩༨ན)

པ༡ ིའི་དོན། (༡༩༨ན)
པ༢ ཚག་གི་དོན། (༡༩༩བ)
ཕ༡ མངོན་ མ་ ོག་པ་དང་ ལ་བའི་ བ་ ེད་དགོད་པ། (༡༩༩བ)
བ༡ རང་རིག་ལ་བ ེན་ནས་མངོན་ མ་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ། (༡༩༩བ)
བ༢ རང་མཚན་ ང་བས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ། (༢༠༠ན)
མ༡ བ་ ེད་ ་ི རིགས་པ། (༢༠༠ན)
མ༢ རང་མཚན་ལ་ ་མི་འ ག་པ། (༢༠༠བ)
མ༣ བ འི་ ལ་དབང་ཤེས་ལ་མི་ ང་བ། (༢༠༡ན)
མ༤ རང་མཚན་ལ་བ ་ ོར་བ་དགག་པ། (༢༠༡ན)
ཕ༢ མངོན་ མ་ ོག་པ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ། (༢༠༡བ)
བ༡ ོག་པ་དང་ ོག་མེད་ཅིག་ཅར་འ ག་པ་ལ་འ ལ་པའི་ ་མི་ ིད་པའི་ཐལ་བ་ ང་བ། (༢༠༡བ)
བ༢ མཐོང་བ་ ན་ཆད་ ་ཐལ་བ་ ང་བ། (༢༠༢ན)
མ༡ ་མཚན་མ ངས་པས་དགག་པ། (༢༠༢ན)
མ༢ ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ། (༢༠༢བ)
མ༣ བར་བཅས་དང་བར་མེད་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ། (༢༠༣ན)
མ༤ ལ་ཉེ་ཡང་ཤེས་པ་མི་ ེ་བའི་ ་མཚན། (༢༠༣བ)
མ༥ དཔེ་དགག་པ། (༢༠༤ན)
ན༢ བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༢༠༤ན)
པ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༠༤ན)
པ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༠༤བ)
ཕ༡ བསལ་ ་ངོས་ག ང་བའི་ ོ་ནས་མཚན་ཉིད་ ིར་བ ན་པ། (༢༠༤བ)
ཕ༢ ལ་ ་ ོག་པ་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ། (༢༠༤བ)
བ༡ ི་བས་མཚམས་ ར་བ། (༢༠༤བ)
བ༢ ལན་ ིས་ ོག་པ་ངོས་བ ང་བ། (༢༠༥ན)
མ༡ ་བ། (༢༠༥ན)

མ༢ འ ེལ་པ། (༢༠༥ན)
ན༣ མདོར་བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་རིགས་ཐིགས་ ིས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༢༠༥ན)
ཐ༢ མཚན་གཞིའི་ད ེ་བ་བཤད་པ། (༢༠༥བ)
ད༡ དབང་མངོན་བཤད་པ། (༢༠༥བ)
ན༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད། (༢༠༥བ)
ན༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འཆད་པའི་ ལ། (༢༠༦བ)
པ༡ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད། (༢༠༦བ)
ཕ༡ ིའི་དོན། (༢༠༦བ)
བ༡ ་བཤད་པ། (༢༠༦བ)
བ༢ རང་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་པ། (༢༠༧ན)
ཕ༢ ཚག་གི་དོན། (༢༡༢བ)
བ༡ དབང་ཤེས་ ོག་ ལ་ ་རིགས་པས་བ བ་པ། (༢༡༢བ)
མ༡ གཞན་ ི་ ོག་ ལ་ ི་ བ་ ེད་དགག་པ། (༢༡༢བ)
ཙ༡ འདོད་པ་བ ོད་པ། (༢༡༢བ)
ཙ༢ དེ་དགག་པ། (༢༡༢བ)
མ༢ རང་ གས་ ་ི བ་ ེད་དངོས་བ ན་པ། (༢༡༣བ)
ཙ༡ དོན་ ོར་ ོག་པར་འདོད་པ་དགག་པ། (༢༡༣བ)
ཚ༡ འགོད་ ེད་ ་ི གས་དགོད། (༢༡༣བ)
ཚ༢ རིགས་སོགས་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་དགག་པ། (༢༡༤ན)
ཛ༡ ི་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་དགག་པ། (༢༡༤ན)
ཛ༢ འ ོ་འ ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ་དགག་པ། (༢༡༤བ)
ཝ༡ མངོན་ མ་ ིས་མི་འ བ་པ། (༢༡༤བ)
ཝ༢ གས་པས་མི་འ བ་པ། (༢༡༥ན)
ཝ༣ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༡༥བ)
ཛ༣ ་བཏགས་མིང་དང་ཐལ་བ་ ང་བ། (༢༡༦ན)

ཚ༣ ེས་དཔག་གིས་ བ་པ་དགག་པ། (༢༡༦བ)
ཛ༡ རིགས་སོགས་ ེས་དཔག་གིས་མ་ བ་པ། (༢༡༦བ)
ཛ༢ བ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༢༡༧ན)
ཛ༣ ་བཏགས་མིང་ ་འདོད་པ་དགག་པ། (༢༡༧བ)
ཝ༡ བཏགས་མིང་མ་ཡིན་པའི་ ་མཚན། (༢༡༧བ)
ཝ༢ དངོས་མིང་ ་མཚན་གཞན་ལ་བ ོས་པ་དགག་པ། (༢༡༨ན)
ཛ༤ ་དོན་ལ་མ་བ ོས་པར་བ ན་པ། (༢༡༨བ)
ཚ༤ ོད་པ་ ང་བ། (༢༡༨བ)
ཛ༡ ་མ་ལ་ ་གཅིག་འ ག་པ་མི་འགལ་བ། (༢༡༨བ)
ཛ༢ གཞན་སེལ་བ ོད་ ར་བ ན་པ། (༢༡༩ན)
ཛ༣ ཤེས་པ་རང་མཚན་བ ོད་ ར་མི་ ང་བ། (༢༡༩བ)
ཝ༡ ག་པའི་ག གས་བ ན་བ ོད་པ་དགག་པ། (༢༩བ)
ཝ༢ གཞན་སེལ་བ ོད་ ར་བ ན་པ།
ཝ༣ ི་བ ོད་པ་དགག་པ། (༢༢༠བ)
ཛ༤ གཞན་སེལ་ལས་དོན་གོ་བའི་ ལ། (༢༢༠བ)
ཝ༡ ཐ་ ད་ ་ི ས་ ་དོན་གོ་བའི་ ལ། (༢༢༡ན)
ཝ༢ བ འི་ ས་ ་བ ་ ོར་བའི་ ལ། (༢༢༡ན)
ཚ༥ དོན་བ ་བ། (༢༢༢ན)
ཙ༢ མིང་ ོར་ ོག་པར་འདོད་པ་དགག་པ། (༢༢༢ན)
ཚ༡ བ ་མི་འཛན་པས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ། (༢༢༢ན)
ཚ༢ འཛན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༢༢༢བ)
ཛ༡ གཞན་རིག་པའི་ཚ་རང་མི་རིག་པར་ཐལ་བ། (༢༢༢བ)
ཛ༢ རང་ ོ་ ད་པར་ ་མི་ ོགས་པར་ཐལ་བ། (༢༢༣ན)
ཛ༣ དོན་རིག་འདས་པ་མི་ ོགས་པར་ཐལ་བ། (༢༢༣བ)
ཛ༤ ད་པར་མི་ ོགས་པར་ཐལ་བ། (༢༢༤ན)

ཝ༡ ཐལ་བ་དགོད། (༢༢༤ན)
ཝ༢ དབང་ཤེས་བ ་ལ་མི་བ ོས། (༢༢༤བ)
ཝ༣ བ ོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༢༢༤བ)
ཝ༤ དེའི་ལན་དགག་པ། (༢༢༥ན)
ཝ༥ དོན་བ ་བ། (༢༢༦ན)
བ༢ དབང་ཤེས་ ་ི ཐ་ ད་འ ག་པའི་ ། (༢༢༦ན)
མ༡ ོད་པ། (༢༢༦ན)
མ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༢༦ན)
བ༣ ོག་ ལ་ལ་ ང་འགལ་ ང་བ། (༢༢༦བ)
མ༡ ོད་པ། (༢༢༦བ)
མ༢ དེའི་ལན་བཤད་པ། (༢༢༧ན)
ཙ༡ ང་དོན་བཤད་པ། (༢༢༧ན)
ཙ༢ དེ་ལའང་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༢༧བ)
ཚ༡ ོད་པ། (༢༢༧བ)
ཚ༢ ལན། (༢༢༧བ)
ཛ༡ ཏིལ་སོགས་ ས
ི ་མ་ངེས་པ། (༢༢༧བ)
ཛ༢ ་བོས་མ་ངེས་པ། (༢༢༨བ)
ཝ༡ ་བོ་དབང་ཤེས་ལ་མི་ ང་བར་ཐལ་བ། (༢༢༨བ)
ཝ༢ དོན་ ་ཚགས་གཅིག་ ་མི་འཐད་པ། (༢༢༨བ)
ཝ༣ ོ་ལ་ ་ཚགས་ ་ ང་བས་གཅིག་ ་མི་ ང་བ། (༢༢༩བ)
ཞ༡ རིགས་པ་དངོས། (༢༢༩བ)
ཞ༢ རི་མོ་སོགས་ ་ཚགས་ ་མི་ ང་བར་ཐལ་བ། (༢༣༠ན)
ཞ༣ དེས་ན་དབང་ཤེས་ ོག་ ལ་ ་ བ་པ། (༢༣༠བ)
ཞ༤ ོད་པ་ ང་བ། (༢༣༠བ)
ཟ༡ ོད་པ། (༢༣༠བ)

ཟ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༣༡ན)
འ༡ ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་པ་ཉིད་ ་ི ལན་བཤད་པ། (༢༣༡ན)
ཡ༡ ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་ བ་ ེད་དགོད་པ། (༢༣༡ན)
ཡ༢ གནོད་ ེད་ ང་བ། (༢༣༡བ)
ཡ༣ དེས་ན་ ོང་པ་ཉིད་ བ་པ། (༢༣༢ན)
ཡ༤ ོང་པ་ཉིད་ ་ི འདོད་ ལ། (༢༣༢བ)
ཡ༥ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༣༣ན)
འ༢ ་ཚགས་གཉིས་མེད་ ་ི ལན་བཤད་པ། (༢༣༤ན)
ཡ༡ ཤེས་པའི་ ་ཚགས་གཉིས་མེད་ ་བ ན་པ། (༢༣༤ན)
ཡ༢ དེ་དོན་ལ་མི་མ ངས་པ། (༢༣༤བ)
ཛ༣ ་མ་ཅིག་ཅར་འཛན་པ་དཔེས་བ ན་པ། (༢༣༥ན)
ཛ༤ ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་ ན་ཅིག་མི་འཛན་པར་ཐལ་བ། (༢༣༥བ)
ཛ༥ ཐ་དད་མཐོང་ཡང་གཅིག་ ་འཛན་པར་ཐལ་བ། (༢༣༦བ)
ཛ༦ ཅིག་ཅར་ ་མ་འཛན་པར་ ངས་ཅན་ལའང་ བ་དགོས་པ། (༢༣༧ན)
བ༤ ་མའི་ངོ་བོ་དབང་ཤེས་ ་ི ལ་མིན་པ། (༢༣༧ན)
བ༥ ི་དབང་ཤེས་ ་ི ལ་མ་ཡིན་པར་བ ན་པ། (༢༣༧བ)
མ༡ དངོས། (༢༣༧བ)
མ༢ ོད་པ་ ང་བ། (༢༣༨ན)
པ༢ བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད། (༢༣༨བ)
ཕ༡ དབང་ཤེས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ། (༢༣༨བ)
བ༡ ེས་དཔག་ལ་བ ེན་ནས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ། (༢༣༩ན)
མ༡ རང་ ད་ལ་བ ེན་ནས་ བ་ ེད་དགོད་པ། (༢༣༩ན)
ཙ༡ མདོར་བ ན་པ། (༢༣༩ན)
ཚ༡ མཚམས་ ོར་བས་དམ་བཅའ་བ། (༢༣༩ན)
ཚ༢ ་བས་ གས་དགོད་པ། (༢༣༩ན)

ཚ༣ འ ེལ་པས་ ལ་བ བ་པ། (༢༣༩ན)
ཛ༡ ོགས་ཆོས་བ བ་པ། (༢༣༩ན)
ཛ༢ བ་པ་བ བ་པ། (༢༣༩ན)
ཙ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༢༤༠ན)
ཚ༡ མིང་ ོང་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ། (༢༤༠ན)
ཛ༡ ོག་པ་ ེ་བ་ག ང་དོན་ལ་མི་བ ོས་པ། (༢༤༠ན)
ཛ༢ དབང་ཤེས་ ་ ོར་བ་ལ་མི་བ ོས་པ། (༢༤༠བ)
ཝ༡ ་བ། (༢༤༠བ)
ཝ༢ འ ེལ་པ། (༢༤༠བ)
ཝ༣ དོན་བ ་བ། (༢༤༡ན)
ཚ༢ དོན་ ོར་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ། (༢༤༡བ)
ཛ༡ ད་པར་དང་ ད་པར་ཅན་གཅིག་བ ེས་ནས་འཛན་པ་དགག་པ། (༢༤༡བ)
ཝ༡ ་བ། (༢༤༡བ)
ཝ༢ འ ེལ་པ། (༢༤༡བ)
ཞ༡ དོན་ ོར་ ོག་པ་ངོས་བ ང་བ། (༢༤༡བ)
ཞ༢ དེ་དབང་ཤེས་ལ་མི་ ིད་པ། (༢༤༢ན)
ཛ༢ ་ ི་གཅིག་ ་བ ེས་ནས་འཛན་པ་དགག་པ། (༢༤༢ན)
ཝ༡ ་ ི་གཅིག་ ་འཛན་པར་ ོག་པ་ངོས་བ ང་བས་མཚམས་ ར་བ། (༢༤༢བ)
ཝ༢ ་བས་དམ་བཅའ་བ། (༢༤༢བ)
ཝ༣ འ ེལ་པས་ བ་ ེད་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༤༢བ)
ཞ༡ བ་ ེད་དགོད་པ། (༢༤༢བ)
ཞ༢ ོགས་ཆོས་བ བ་པ། (༢༤༢བ)
ཟ༡ དངོས། (༢༤༢བ)
ཟ༢ དེའི་ཉེས་ ོང་གི་ལན། (༢༤༣ན)
ཟ༣ བ་པ་བ བ་པ། (༢༤༣ན)

ཟ༤ དོན་བ ་བ། (༢༤༣བ)
མ༢ ཐལ་འ ར་ལ་བ ེན་ནས་གནོད་ ེད་བ ན་པ། (༢༤༣བ)
ཙ༡ དོན་ ོར་ ོག་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ། (༢༤༣བ)
ཚ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༤༣བ)
ཚ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༤༣བ)
ཛ༡ དབང་ཤེས་འདོད་པ་ཙམ་ ིས་ ོག་པར་ཐལ་བ། (༢༤༣བ)
ཛ༢ ག ང་དོན་ཉེ་བ་ལ་མི་བ ོས་པར་ཐལ་བ། (༢༤༤ན)
ཝ༡ དངོས། (༢༤༤ན)
ཝ༢ ོད་པ་ ང་བ། (༢༤༤ན)
ཞ༡ ོད་པ། (༢༤༤ན)
ཟ༡ ོད་པ་མདོར་བ ན་པ། (༢༤༤ན)
ཟ༢ ོད་པ་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༤༤ན)
ཞ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༤༤བ)
ཟ༡ མི་ཉེ་བའི་རེག་ ་ལ་ ེས་པས་དོན་ཉེ་བ་ལ་བ ོས་པ་དགག་པ། (༢༤༤བ)
འ༡ མདོར་བ ན་པ། (༢༤༤བ)
འ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༢༤༤བ)
འ༣ དོན་བ ་བ། (༢༤༤བ)
ཟ༢ དམིགས་ ེན་རེག་ ་ཉེ་བ་ལས་ ེས་པ་དགག་པ། (༢༤༥ན)
འ༡ ོད་པ། (༢༤༥ན)
ཡ༡ ་བ། (༢༤༥ན)
ཡ༢ འ ེལ་པ། (༢༤༥ན)
འ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༤༥ན)
ཡ༡ ་བ། (༢༤༥ན)
ཡ༢ འ ེལ་པ། (༢༤༥ན)
ཟ༣ དེས་ བ་པའི་དོན་བ ་བ། (༢༤༥བ)

ཙ༢ མིང་ ོར་ ོག་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ། (༢༤༥བ)
ཚ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༤༥བ)
ཚ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༤༦ན)
ཛ༡ ཁས་ ངས་བ ོད་པ། (༢༤༦ན)
ཛ༢ དེ་དགག་པ། (༢༤༦ན)
ཝ༡ ཐལ་བ་དགོད་པ། (༢༤༦ན)
ཝ༢ བ་པ་བ བ་པ། (༢༤༦ན)
ཝ༣ བ་པ་ལ་འ ལ་པ་ ང་བ། (༢༤༦ན)
ཞ༡ ོགས་པ་དགོད་པ། (༢༤༦བ)
ཞ༢ དེ་དགག་པ། (༢༤༦བ)
ཝ༤ རང་ ད་འཕང་བ། (༢༤༧ན)
བ༢ མངོན་ མ་ལ་བ ེན་ནས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ། (༢༤༧ན)
མ༡ མཚམས་ ོར་བས་དམ་བཅའ་བ། (༢༤༧ན)
མ༢ ་བས་ བ་ ེད་དགོད་པ། (༢༤༧ན)
མ༣ འ ེལ་པས་ ལ་ བ་པ། (༢༤༧ན)
མ༤ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༤༧བ)
ཙ༡ ོག་པ་ ང་ ་མི་ ངབས་ ོག་མེད་མི་འ བ་པ་ ང་བ། (༢༤༧བ)
ཚ༡ མདོར་བ ན་པ། (༢༤༧བ)
ཚ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༢༤༧བ)
ཛ༡ ་བ། (༢༤༧བ)
ཛ༢ འ ེལ་པ། (༢༤༧བ)
ཝ༡ ོག་པ་ཡོད་ན་དམིགས་དགོས་པ། (༢༤༧བ)
ཝ༢ ོག་པ་མ་དམིགས་པས་ཁེགས་པ། (༢༤༨ན)
ཞ༡ མཁས་པ་ལ་ ོག་ ལ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ། (༢༤༨ན)
ཞ༢ ོངས་པ་ལ་ཐ་ ད་ ེས་དཔག་གིས་ བ་པ། (༢༤༨ན)

ཙ༢ ོ་ ོག་ ་ ར་པ་མི་དམིགས་པས་ ོག་མེད་མི་འ བ་པ་ ང་བ། (༢༤༨ན)
ཚ༡ ཁས་ ངས་བ ོད་པ། (༢༤༨ན)
ཚ༢ དེ་དགག་པ། (༢༤༨བ)
ཛ༡ ེ་འགག་རིག་པའི་ ོག་པ་གཏན་མེད་ ་ཐལ་བ། (༢༤༨བ)
ཛ༢ བདེ་ ག་ ོང་བ་ལས་ཕན་གནོད་མེད་པར་ཐལ་བ། (༢༤༩ན)
ཛ༣ རང་ལ་ ོ་ཡོད་པར་མི་ ོགས་པར་ཐལ་བ། (༢༤༩ན)
ཝ༡ ཐལ་བ་དགོད་པ། (༢༤༩ན)
ཝ༢ བ་པ་བ བ་པ། (༢༤༩ན)
ཞ༡ འ ེལ་པ་ཅན་ ི་ གས་མ་ བ་པ། (༢༤༩ན)
ཟ༡ དོན་ཤེས་པ་མ་ བ་པ། (༢༤༩ན)
འ༡ ཁས་ ངས་བ ོད་པ། (༢༤༩ན)
འ༢ དེ་དགག་པ། (༢༤༩ན)
ཟ༢ དབང་པོ་དང་དོན་འ ལ་པ། (༢༤༩བ)
འ༡ ཁས་ ངས་བ ོད་པ། (༢༤༩བ)
འ༢ དེ་དགག་པ། (༢༤༩བ)
ཟ༣ ཡིད་ ང་མ་ བ་པ། (༢༥༠ན)
ཟ༤ ལ་གསལ་བ་མ་ བ་པ་དང་འ ལ་པ། (༢༥༠ན)
འ༡ ཁས་ ངས་བ ོད་པ། (༢༥༠ན)
འ༢ དེ་དགག་པ། (༢༥༠ན)
ཡ༡ འཛན་ཆར་གསལ་བ་མ་ བ་པ། (༢༥༠ན)
ཡ༢ ག ང་ཆར་གསལ་བ་འ ལ་པ། (༢༥༠ན)
ར༡ ོད་པ། (༢༥༠ན)
ར༢ ལན་བཤད་པ། (༢༥༠ན)
ར༣ མ་འ ལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༢༥༠བ)
ཞ༢ གས་ བ་ ང་འ ེལ་པ་མ་ བ་པ། (༢༥༠བ)

མ༥ དོན་བ ་བ། (༢༥༠བ)
བ༣ འི་བ ོད་ ་མངོན་ མ་ ི་ ལ་མིན་པས་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ། (༢༥༠བ)
མ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༥༠བ)
མ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༥༡ན)
ཙ༡ འི་བ ོད་ ་དབང་ཤེས་ལ་མི་ ང་བའི་ གས་ ིས་བ བ་པ། (༢༥༡ན)
ཚ༡ གས་དགོད་པ། (༢༥༡ན)
ཚ༢ ལ་བ བ་པ། (༢༥༡ན)
ཛ༡ ོགས་ཆོས་བ བ་པ། (༢༥༡ན)
ཛ༢ བ་པ་བ བ་པ། (༢༥༡ན)
ཝ༡ དངོས། (༢༥༡ན)
ཝ༢ དེ་དཔེ་དང་ ར་བ། (༢༥༡བ)
ཝ༣ དེ་དོན་དང་ ར་བ། (༢༥༡བ)
ཝ༤ དོན་བ ་བ། (༢༥༡བ)
ཙ༢ ེས་འ ོ་མེད་པའི་ གས་ ས
ི ་བ བ་པ། (༢༥༢ན)
ཚ༡ གས་དགོད་པ། (༢༥༢ན)
ཚ༢ ོགས་ཆོས་བ བ་པ། (༢༥༢ན)
ཛ༡ གསལ་བ་ལ་ ེས་ ་འ ོ་བར་མ་ བ་པ། (༢༥༢ན)
ཝ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༥༢ན)
ཝ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༥༢ན)
ཛ༢ ེས་ ་འ ོ་བའི་ ི་གཞན་མ་ བ་པ། (༢༥༢ན)
ཝ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༥༢བ)
ཝ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༥༢བ)
ཞ༡ གས་དགོད་པ། (༢༥༢བ)
ཞ༢ བ་པ་བ བ་པ། (༢༥༢བ)
ཟ༡ ོག་ བ་བ བ་པ། (༢༥༢བ)

ཟ༢ མིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༢༥༢བ)
ཞ༣ བ་པ་ལ་འ ལ་པ་ ང་བ། (༢༥༣ན)
ཟ༡ ོད་པ། (༢༥༣ན)
ཟ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༥༣ན)
འ༡ ་མཚན་ ོགས་པར་ཐལ་བ། (༢༥༣ན)
ཡ༡ མཚམས་ ར་བས་དམ་བཅའ་བ། (༢༥༣ན)
ཡ༢ ་བས་ གས་དགོད་པ། (༢༤༣ན)
ཡ༣ འ ེལ་པས་ ལ་བ བ་པ། (༢༥༣ན)
ར༡ ོགས་ཆོས་བ བ་པ། (༢༥༣ན)
ར༢ བ་པ་བ བ་པ། (༢༥༣བ)
འ༢ ་མཚན་ཅན་མ་ ོགས་པར་ཐལ་བ། (༢༥༣ན)[ས་བཅད་འདིའི་ག ང་འ ེལ་བཅད་མཚམས་གསལ་པོར་མི་
ང་བས་ད ད་པར་ །]
ཕ༢ དེ་དག་གི་ བ་པའི་དོན་བ ་བ། (༢༥༣བ)
བ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༥༣བ)
བ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༥༣བ)
ཕ༣ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༥༣བ)
བ༡ ོད་པ། (༢༥༣བ)
བ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༥༤ན)
མ༡ མདོར་བ ན་པ། (༢༥༤ན)
མ༢ ས་པར་བཤད་པ། (༢༥༤ན)
ཙ༡ ང་དོར་ ི་ཐ་ ད་ ་འཆད་པ། (༢༥༤ན)
ཙ༢ འ ག་ ོག་གི་ཡན་ལག་ ་འཐད་པ། (༣༥༤བ)
པ༣ བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་རིགས་པའི་ཐིགས་པས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༢༥༤བ)
ཕ༡ ངས་ ་ི ོ་ནས་མདོར་བ ན་པ། (༢༥༤བ)
ཕ༢ སོ་སོའ་ངོ་བོ་ངོས་བ ང་བ། (༢༥༤བ)

ཕ༣ ལ་ལ་ལོག་པར་ ོག་པ་བསལ་བ། (༢༥༥ན)
ད༢ ཡིད་མངོན་བཤད་པ། (༢༥༥ན)
ན༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༢༥༥ན)
ན༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༢༥༥ན)
པ༡ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༥༥ན)
ཕ༡ ིའི་དོན། (༢༥༥ན)
ཕ༢ ཚག་གི་དོན། (༢༥༩བ)
བ༡ ོད་པ། (༢༥༩བ)
བ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༥༩བ)
མ༡ ོགས་ཟིན་ལ་མི་འ ག་པའི་ ་མཚན། (༢༥༩བ)
མ༢ འ ག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༢༦༠ན)
མ༣ དེ་ལ་ ོད་པ་གཉིས་ ས
ི ་མི་གནོད་པ། (༢༦༠བ)
མ༤ ལ་ངེས་པའི་ ་མཚན། (༢༦༠བ)
མ༥ ག ང་འཛན་ ས་མཉམ་པ་དགག་པ། (༢༦༡ན)
མ༦ ས་མི་མཉམ་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་པ། (༢༦༡ན)
པ༢ བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༢༦༡བ)
ཕ༡ ་བ། (༢༦༡བ)
ཕ༢ འ ེལ་པ། (༢༦༡བ)
བ༡ ་ ེན་ ི་ ོ་ནས་ཡིད་མངོན་ ི་ངོ་བོ་བཤད་པ། (༢༦༢ན)
བ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༦༢ན)
མ༡ ག ང་འཛན་ ས་མཉམ་པའི་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༦༢ན)
ཙ༡ ོད་པ། (༢༦༢ན)
ཙ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༦༢བ)
མ༢ ོགས་ཟིན་ལ་འ ག་པའི་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༦༣ན)
ཙ༡ ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༢༦༣ན)

ཙ༢ བ བ་ ་དང་ བ་ ེད་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ། (༢༦༣ན)
ཙ༣ ་ ག་པ་ལས་ ེ་བར་མི་འཐད་པ། (༢༦༣བ)
བ༣ དོན་བ ་བ། (༢༦༣བ)
པ༣ བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་རིགས་ཐིགས་ ས
ི ་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༢༦༣བ)
ཕ༡ དམིགས་པའི་ ད་པར། (༢༦༣བ)
ཕ༢ མ ངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་ ད་པར། (༢༦༤ན)
ད༣ རང་རིག་མངོན་ མ་བཤད་པ། (༢༦༤ན)
ན༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༢༦༤ན)
ན༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༢༦༤ན)
པ༡ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༦༤ན)
ཕ༡ ིའི་དོན། (༢༦༤ན)
ཕ༢ ཚག་གི་དོན། (༢༦༧ན)
བ༡ རང་རིག་ ོག་ ལ་ ་བ བ་པ། (༢༦༧ན)
བ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༦༧ན)
མ༡ བདེ་སོགས་ནང་གི་བེམ་པོར་འདོད་པ་མི་འཐད་པ། (༢༦༧ན)
ཙ༡ ོད་པ། (༢༦༧ན)
ཙ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༦༧བ)
ཚ༡ བདེ་སོགས་ཤེས་པར་བ བ་པ། (༢༦༧བ)
ཚ༢ ཡང་དག་པར་རང་རིག་ ་བ བ་པ། (༢༦༨ན)
ཛ༡ དབང་ཤེས་ ས
ི ་བདེ་སོགས་འབའ་ཞིག་འཛན་པ་མི་འཐད་པ། (༢༦༨བ)
ཛ༢ ོང་བ་དང་ ེལ་ནས་འཛན་པ་མི་འཐད་པ། (༢༦༨བ)
ཛ༣ ལ་དང་བདེ་སོགས་གཉིས་ཀ་འཛན་པ་མི་འཐད་པ། (༢༦༩ན)
ཛ༤ དོན་མེད་པར་བདེ་སོགས་འཛན་པ་མི་འཐད་པ། (༢༦༩བ)
ཛ༥ བདེ་སོགས་དང་དོན་འཛན་ ན་ཅིག་ ེ་བ་མི་འཐད་པ། (༢༧༠ན)
ཝ༡ འགོག་ ེད་ ་ི རིག་པ་དངོས། (༢༧༠ན)

ཝ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༢༧༠ན)
ཚ༣ ཐ་ ད་ ་གཞན་རིག་པར་ཡང་བ བ་པ། (༢༧༠བ)
མ༢ བདེ་སོགས་ ིའི་བེམ་པོར་འདོད་པ་མི་འཐད་པ། (༢༧༡ན)
ཙ༡ ཁས་ ངས་བ ོད་པ། (༢༧༡ན)
ཙ༢ དེ་དགག་པ། (༢༧༠ན)
ཚ༡ མ་ཤེས་ ་ི ག ང་ ར་མི་འཐད་པ། (༢༧༡ན)
ཚ༢ ི་རོལ་ན་གནས་པ་མི་འཐད་པ། (༢༧༡བ)
ཚ༣ སེམས་མེད་ ་མི་འཐད་པ། (༢༧༢བ)
ཛ༡ ནངསེམས་ ་བ བ་པ། (༢༧༢བ)
ཛ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། <དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། > (༢༧༣ན)
པ༢ བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༢༧༣བ)
ཕ༡ མཚན་གཞི་དཔེར་བ ོད་པ། (༢༧༣བ)
བ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༧༣བ)
བ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༧༤ན)
མ༡ བདེ་སོགས་དཔེར་ ོས་པའི་དགོས་པ། (༢༧༤ན)
མ༢ དེས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་པ། (༢༧༤ན)
ཕ༢ མཚན་ཉིད་ངེས་ ེད། (༢༧༤ན)
བ༡ མ་འ ལ་པའི་ བ་ ེད། (༢༧༤ན)
བ༢ ོག་ ལ་ ི་ བ་ ེད། (༢༧༤ན)
མ༡ ས་པར་བཤད་པ། (༢༧༤ན)
ཙ༡ མཚམས་ ར་བས་དམ་བཅའ་བ། (༢༧༤བ)
ཙ༢ ་བས་ གས་དགོད་པ། (༢༧༤བ)
ཙ༣ འ ེལ་པས་ ལ་བ བ་པ། (༢༧༤བ)
མ༢ དེ་དག་གི་ ་པའི་དོན། (༢༧༥ན)
ཙ༡ ་བ། (༢༧༥ན)

ཙ༢ འ ེལ་པ། (༢༧༥ན)
ཕ༣ ངོ་བོའ་ བ་ ེད། (༢༧༥བ)
བ༡ རིགས་པ་ཅན་པ་ནང་གི་དོན་ ་འདོད་པ་དགག་པ། (༢༧༥བ)
མ༡ འདོད་པ་བ ོད་པས་མཚམས་ ར་བ། (༢༧༥བ)
མ༢ ་བས་དགག་པ་མདོར་བ ན། (༢༧༥བ)
མ༣ འ ེལ་པས་དེ་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༧༥བ)
ཙ༡ བ་པ་ བ་པ། (༢༧༥བ)
ཙ༢ ོགས་ཆོས་ བ་པ། (༢༧༦ན)
ཛ༡ བདེ་སོགས་ ེན་ག མ་ལས་ ེས་པར་བ བ་པ། (༢༧༦ན)
ཛ༢ དེས་ མ་ཤེས་ ང་ ེན་ག མ་ལ་ ེས་པར་ བ་པ། (༢༧༦བ)
ཙ༣ དོན་བ ས་ཏེ་ གས་དགོད་པ། (༢༧༦བ)
ཙ༤ ོད་པ་ ང་བ། (༢༧༧ན)
ཚ༡ ོགས་ཆོས་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༧༧ན)
ཛ༡ ོད་པ། (༢༧༧ན)
ཛ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༧༧ན)
ཝ༡ དབང་ཤེས་ ེན་ག མ་ལས་གཞན་ལས་ ེས་པ་དགག་པ། (༢༧༧ན)
ཝ༢ བདེ་སོགས་ ་ི ་ ེན་ག མ་ ་འ ས་པ། (༢༧༧ན)
ཚ༢ བ་པ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༧༧བ)
ཛ༡ ོད་པ། (༢༧༧བ)
ཛ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༧༧བ)
བ༢ ངས་ཅན་ ིའི་དོན་ ་འདོད་པ་དགག་པ། (༢༧༧བ)
མ༡ ཁས་ ངས་བ ོད། (༢༧༧བ)
མ༢ དེ་དགག་པ། (༢༧༧བ)
ཙ༡ བདེ་སོགས་ ི་དོན་ཡིན་པ་དགག་པ། (༢༧༧བ)
ཚ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༧༨ན)

ཚ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༧༨ན)
ཛ༡ ཐལ་བ་འཕང་བ། (༢༧༨ན)
ཛ༢ རང་ ད་དགོད་པ། (༢༧༨ན)
ཙ༢ ནང་སེམས་པ་ཅན་ ་བ བ་པ། (༢༧༨ན)
ཚ༡ ཁས་ ངས་དང་ ེས་ ་འ ེལ་བས་བ བ་པ། (༢༧༨ན)
ཛ༡ ཐལ་བ་དགོད་པ། (༢༧༨ན)
ཝ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༧༨བ)
ཝ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༧༨བ)
ཛ༢ བ་པ་བ བ་པ། (༢༧༨བ)
ཝ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༧༨བ)
ཝ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༧༨བ)
ཞ༡ ིར་བ ན་པ། (༢༧༨བ)
ཞ༢ མངོན་པར་གསལ་བ་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འཇོག་པའི་ ་མཚན་མ་ཡིན་པ། (༢༧༨བ)
ཞ༣ ོལ་བ་གཞན་ ི་ལོག་ ོག་བསལ་བ། (༢༧༩ན)
ཟ༡ ོད་པ། (༢༧༩ན)
ཟ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༧༩ན)
ཞ༤ རིག་ཙམ་ ལ་ ལ་ཅན་ ་འཇོག་པའི་ ་མཚན་མ་ཡིན་པ། (༢༧༩ན)
ཛ༣ འདོད་ན་བསལ་བ་བ ན་པ། (༢༧༩བ)
ཛ༤ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༧༩བ)
ཝ༡ ོད་པ། (༢༧༩བ)
ཝ༢ ལན་བཤད་པ། (༢༨༠ན)
ཚ༢ དངོས་པོ་ ོབས་ གས་ ་ི རིགས་པས་བ བ་པ། (༢༨༠ན)
ཛ༡ བདེ་སོགས་ཤེས་པར་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ། (༢༨༠ན)
ཛ༢ དེ་དོན་ ིས་བཞག་པའི་ མ་པ་ཡིན་པ་དགག་པ། (༢༨༠ན)
ཝ༡ གས་དགོད་པ། (༢༨༠ན)

ཝ༢ མ་ བ་པ་ ང་བ། (༢༨༠བ)
ཞ༡ ོད་པ། (༢༨༠བ)
ཞ༢ ལན། (༢༨༠བ)
ཟ༡ ོ་ ོང་ཐ་དད་ ་འདོད་པ་དགག་པ། (༢༨༠བ)
འ༡ ོའ་མཚན་ཉིད་དགག་པ། (༢༨༠བ)
ཡ༡ ིར་དགག་པ། (༢༨༠བ)
ར༡ ད་པར་གཉིས་ ན་འ ལ་པ། (༢༨༠བ)
ལ༡ ི་བ། (༢༨༠བ)
ལ༢ ལན། (༢༨༠བ)
ར༢ ད་པར་བཞིན་ ན་མི་འཐད་པ། (༢༨༠བ)
ཡ༢ སེམས་པ་མེད་པ་ ེ་ ག་ ་དགག་པ། (༢༨༡ན)
འ༢ འགལ་བ་དང་འ ་བ་དགག་པ། (༢༨༡ན)
འ༣ དོན་བ ་བ། (༢༨༡ན)
ཟ༢ ཐ་མི་དད་ ་བ བ་པ། (༢༨༡བ)
འ༡ ཐ་དད་མ་དམིགས་པས་ཁེགས་པའི་ ལ། (༢༨༡བ)
འ༢ གཅིག་ ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པའི་ ལ། (༢༨༡བ)
འ༣ དེ་ཁས་མི་ལེན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༢༨༡བ)
ཡ༡ ོང་བ་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་པ་དགག་པ། (༢༨༡བ)
ར༡ ོད་པ། (༢༨༡བ)
ར༢ ལན། (༢༨༡བ)
ལ༡ ལོངས་ ོད་ ེད་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་ན་ལོངས་ ད་ ་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་པར་ཐལ་བ། (༢༨༢ན)
ལ༢ ལོངས་ ོད་མངོན་ མ་ ིས་མ་ བ་ན་ལོངས་ ོད་ཡོད་ ང་མེད་པ་དང་མ ངས་པར་ཐལ་བ། (༢༨༢ན)
ལ༣ལོངས་ ོད་པ་མངོན་ མ་ ིས་ བ་ན་ཤེས་པ་གཞན་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ། (༢༨༢བ)
ཡ༢ འ ེས་པས་ མ་ད ེ་མེད་པ་དགག་པ། (༢༨༢བ)
ར༡ ོད་པ། (༢༨༢བ)

ལ༡ ་བས་མདོར་བ ན། (༢༨༢བ)
ལ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༨༣ན)
ར༢ ལན། (༢༨༣ན)
ལ༡ དོན་མི་འཐད་པ། (༢༨༣ན)
ཤ༡ ་བས་མདོར་བ ན། (༢༨༣ན)
ཤ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༨༣ན)
ཤ༣ དོན་བ ་བ། (༢༨༣བ)
ལ༢ དཔེ་མ་ བ་པ། (༢༨༤ན)
ཙ༣ དེ་གཉིས་ཀའི་དོན་བ ་བ། (༢༨༤ན)
པ༣ བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་རིགས་ཐིགས་ ས
ི ་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༢༨༤བ)
ད༤ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་བཤད་པ། (༢༨༤བ)
ན༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད། (༢༨༤བ)
ན༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༢༨༤བ)
པ༡ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༨༤བ)
ཕ༡ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ི་ངོ་བོ། (༢༨༤བ)
ཕ༢ ོག་ ལ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༢༨༥ན)
བ༡ གོམས་པས་གསལ་བར་ ང་བའི་དཔེ། (༢༨༥ན)
བ༢ མེད་པ་གསལ་ ང་མི་འཐད་པ་ ང་བ། (༢༨༥བ)
བ༣ དེའི་ ིར་གོམས་པས་གསལ་ ང་འཐད་པ། (༢༨༦ན)
བ༤ དོན་བ ་བ། (༢༨༦ན)
པ༢ བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༢༨༦ན)
ཕ༡ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ི་ངོ་བོ། (༢༨༦བ)
བ༡ ་བ། (༢༨༦བ)
བ༢ འ ེལ་པ། (༢༨༥བ)
མ༡ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ ི་ ། (༢༨༦བ)

མ༢ དེའི་རང་བཞིན། (༢༨༦བ)
ཕ༢ བ་ ེད། (༢༨༧ན)
བ༡ ངོ་བོའ་ བ་ ེད། (༢༨༧ན)
མ༡ དཔེ་བ བ་པ། (༢༨༧ན)
མ༢ དོན་ལ་ ར་བ། (༢༨༧ན)
མ༣ ོད་པ་ ང་བ། (༢༨༧ན)
བ༢ ོག་ ལ་ ི་ བ་ ེད། (༢༨༧བ)
མ༡ ོད་པ། (༢༨༧བ)
མ༢ ལན། (༢༨༧བ)
ཙ༡ དངོས། (༢༨༧བ)
ཚ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༨༧བ)
ཚ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༨༧བ)
ཙ༢ ོད་པ་ ང་བ། (༢༨༧བ)
ཚ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༢༨༧བ)
ཚ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༨༨ན)
ཚ༣ དོན་བ ་བ། (༢༨༨ན)
པ༣ བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་རིགས་ཐིགས་ ས
ི ་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༢༨༨ན)
ཕ༡ ལ་འ ོར་མངོན་ མ་ངོས་བ ང་བ། (༢༨༨ན)
ཕ༢ ཞར་ལ་ཚད་མའི་ ལ་བཤད་པ། (༢༨༨བ)
ཐ༣ ལ་ ་ ོག་པ་ལའང་ངོ་བོ་ལ་རང་རིག་པར་བ ན་པ། (༢༨༨བ)
ད༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༢༨༨བ)
ད༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༢༨༨བ)
ཏ༢ མངོན་ མ་ ར་ ང་བཤད་པ། (༢༨༩ན)
ཐ༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༢༨༩ན)
ཐ༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༢༨༩བ)

ད༡ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༨༩བ)
ན༡ ིའི་དོན། (༢༨༩བ)
ན༢ ཚག་གི་དོན། (༢༩༠བ)
པ༡ འདིར་མངོན་ མ་ ར་ ང་བཞིར་བ ་བའི་ ལ། (༢༩༠བ)
པ༢ མདོར་མངོན་ མ་ ར་ ང་བ ན་ ་ ེ་བའི་དགོས་པ་བཤད་པ། (༢༩༠བ)
ཕ༡ ོག་པ་ལ་ ག་ ་ ེ་བའི་དགོས་པ། (༢༩༡ན)
བ༡ ོག་པ་དང་པོ་གཉིས་ ོས་པའི་དགོས་པ། (༢༩༡ན)
བ༢ ེས་དཔག་སོགས་བཞི་ ོས་པའི་དགོས་པ། (༢༩༡ན)
ཕ༢ ོག་མེད་གཅིག་ ་བཤད་པའི་དགོས་པ། (༢༩༡བ)
བ༡ དམིགས་ ས
ི ་བསལ་བའི་དོན། (༢༩༡བ)
བ༢ དེ་ཡིད་ཤེས་ ་འདོད་པ་དགག་པ། (༢༩༢ན)
མ༡ ང་དང་འགལ་བ། (༢༩༢ན)
མ༢ རིགས་པ་དང་འགལ་བ། (༢༩༢བ)
ཙ༡ དབང་ཤེས་ཡིན་པ་ལ་ བ་ ེད་དགོད་པ། (༢༩༢བ)
ཙ༢ ཡིད་ ོག་ཡིན་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ། (༢༩༣ན)
ཙ༣ དེ་མངོན་ མ་ ར་ ང་ ་བཤད་པའི་དགོས་པ། (༢༩༣བ)
ད༢ ང་ཟད་བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་བཤད་པའི་ ལ། (༢༩༤ན)
ན༡ ོད་ལན་ ིས་མཚམས་ ར་བ། (༢༩༤ན)
ན༢ ་བས་ལན་ ང་ཟད་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༩༤བ)
ན༣ འ ེལ་པས་ལན་ཤིན་ ་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༩༤བ)
པ༡ ོག་པ་མངོན་ མ་ ར་ ང་ ་ བ་པ། (༢༩༤བ)
པ༢ ོག་མེད་འ ལ་པ་མངོན་ མ་ ར་ ང ་བ བ་པ། (༢༩༤བ)
ཕ༡ མཚམས་ ར་བ། (༢༩༥ན)
ཕ༢ ་བ། (༢༩༥ན)
ཕ༣ འ ེལ་པ། (༢༩༥ན)

པ༣ ་བ་གཉིས་གསལ་བར་ ང་བ་དབང་ ེས་མིན་པར་འདོད་པ་དགག་པ། (༢༩༥ན)
ཕ༡ རིགས་པ་དང་འགལ་བས་དགག་པ། (༢༩༥ན)
བ༡ ཁས་ ངས་བ ོད་པ། (༢༩༥ན)
བ༢ དེ་རིགས་པས་མི་འཐད་པ། (༢༩༥བ)
མ༡ དབང་པོ་ལས་ ེས་པར་བ བ་པ། (༢༩༥བ)
མ༢ མ་ ེས་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ། (༢༩༥བ)
མ༣ དམིགས་བསལ་ ་རབ་རིབ་ཅན་ ོས་པའི་དགོས་པ། (༢༩༥བ)
ཕ༢ ང་དང་འགལ་བས་དགག་པ། (༢༩༦ན)
ཏ༢ མངོན་ མ་ ི་འ ས་ ་བཤད་པ། (༢༩༦བ)
ཐ༡ ་ ེད་ལས་ག མ་ ི་ མ་གཞག་དངོས་བཤད་པ། (༢༩༦བ)
ད༡ འཇིག་ ེན་ ི་ གས་པ་དང་མ ན་པར་མ་བ གས་མ་ད ད་པའི་ཚད་འ ས། (༢༩༦བ)
ན༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༢༩༦བ)
ན༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༢༩༧ན)
པ༡ ས་པ་ལ་དགའ་བའི་དོན་ ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད་པ། (༢༩༧ན)
ཕ༡ ིའི་དོན། (༢༩༧ན)
ཕ༢ ག ང་གི་དོན། (༣༠༠ན)
བ༡ རང་གི་ གས་ མ་པར་གཞག་པ། (༣༠༠ན)
མ༡ ་ ེད་ ་ི མ་གཞག་ ིར་བ ན་པ། (༣༠༠བ)
མ༢ མ་པར་བཞག་འཇོག་གི་ ་ ེད་ ེ་ ག་ ་བཤད་པ། (༣༠༠བ)
མ༣ དེ་ཉིད་ ས་གཞན་མ་ཡིན་པར་བ ན་པ། (༣༠༢ན)
བ༢ གཞན་ ི་ གས་དགག་པ། (༣༠༣ན)
མ༡ འདོད་པ་བ ོད་པའི་ ོ་ནས་དགག་པ་མདོར་བ ན་པ། (༣༠༣ན)
མ༢ གནོད་ ེད་སོ་སོར་བ ོད་པའི་ ོ་ནས་ ས་པར་བཤད་པ། (༣༠༣ན)
ཙ༡ ལ་ ོགས་པའི་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༠༣བ)
ཙ༢ ོད་པ་བའི་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༠༣བ)

ཙ༣ རིགས་པ་ཅན་པའི་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༠༣བ)
ཙ༤ ེ་ ག་པའི་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༠༤ན)
བ༣ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༠༤བ)
མ༡ ོད་པ། (༣༠༤བ)
མ༢ ལན། (༣༠༥ན)
པ༢ བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༣༠༥ན)
ཕ༡ རང་གི་ གས་བཞག་པ། (༣༠༥ན)
བ༡ འ ས་ ་དང་ཚད་མ་ངོས་བ ང་བ།
བ༢ དེའི་ ་མཚན། (༣༠༥བ)
མ༡ ་བས་མདོར་བ ན། (༣༠༥བ)
མ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༣༠༥བ)
ཙ༡ བ བ་ ་ བ་ ེད་ ་ི མ་གཞག་ ིར་བ ན་པ། (༣༠༥བ)
ཙ༢ བ བ་ ་དང་ བ་ ེད་སོ་སོར་ངེས་པའི་ ལ། (༣༠༦ན)
ཙ༣ སོ་སོར་མ་ངེས་པ་ལ་ ོན་བ ོད་པ། (༣༠༦ན)
ཙ༤ དེ་དག་གིས་ བ་པའི་དོན་བ ས་ཏེ་བ ན་པ། (༣༠༦བ)
ཙ༥ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༠༧ན)་
ཙ༦ དེ་ ར་ཐ་ ད་ ་བཞག་པའི་ ་ ེད་ ང་ཡང་དག་པར་བཞག་ ་མེད་པ། (༣༠༧བ)
ཕ༢ གཞན་ ི་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༠༨ན)
བ༡ ིར་དགག་པ། (༣༠༨ན)
བ༢ སོ་སོར་དགག་པ། (༣༠༩བ)
མ༡ དབང་པོ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༠༩བ)
མ༢ དོན་ལ་བ ་བ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༠༩བ)
མ༣ ད་པར་ ི་ཤེས་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༠༩བ)
མ༤ བཀག་པ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༡༠ན)
མ༥ ད་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་ ེ་ ག་ ་དགག་པ། (༣༡༡ན)

ཕ༣ དོན་བ ་བ། [ས་བཅད་འདིའི་ག ང་འ ེལ་བཅད་མཚམས་གསལ་པོར་མི་མི་ ང་བས་ད ད་པར་ །]
པ༣ མདོར་བ ས་པ་ལ་དགའ་བའི་དོན་ ་རིགས་ཐིགས་ ིས་ཤིན་ ་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༣༡༡བ)
ཕ༡ བ བ་ ་འ ས་ ་བཤད་པ། (༣༡༡བ)
ཕ༢ དེ་ བ་ ེད་ ་ི ཚད་མ་བཤད་པ། (༣༡༡བ)
ད༢ རིགས་པས་ ང་ཟད་ད ད་པའི་ཚད་འ ས། (༣༡༣ན)
ན༡ ཚད་མའི་འ ས་ ་བཤད་པ། (༣༡༣ན)
པ༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༣༡༣ན)
ཕ༡ འ ས་ ་དངོས་བཤད་པ། (༣༡༣ན)
ཕ༢ དེ་ཉིད་འ ས་ ་ཡིན་པའི་འཐད་པ་བཤད་པ། (༣༡༣ན)
པ༢ དེ་ཉིད་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༣༡༣ན)
ཕ༡ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད་པ། (༣༡༣བ)
བ༡ ིའི་དོན། (༣༡༣བ)
བ༢ ག ང་གི་དོན། (༣༡༥ན)
མ༡ དོན་ ང་གི་ཤེས་པ་རང་རིག་ ་བ བ་པ། (༣༡༥ན)
ཙ༡ དོན་རིག་པའི་ བ་ ེད་དགག་པ། (༣༡༥ན)
ཚ༡ ི་ལན་ ིས་མཚམས་ ར་བ། (༣༡༥ན)
ཚ༢ འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་ ས་པར་བཤད་པ། (༣༡༥བ)
ཛ༡ འ ་བ་ཙམ་ ི་ བ་ ེད་འ ལ་པ། (༣༡༥བ)
ཛ༢ ེས་ལ་འ ་བའི་ བ་ ེད་འ ལ་པ། (༣༡༦བ)
ཛ༣ ངེས་ཤེས་དང་ག མ་ཚགས་པའི་ བ་ ེད་འ ལ་པ། (༣༡༦བ)
ཙ༢ རང་རིག་པའི་ བ་ ེད་བ ན་པ། (༣༡༧ན)
ཚ༡ དམ་བཅའ་བའི་ ོ་ནས་མདོར་བ ན་པ། (༣༡༧ན)
ཚ༢ བ་ ེད་ ་ི ོ་ནས་ ས་པར་བཤད་པ། (༣༡༧བ)
ཛ༡ ི་རོལ་ ར་ ང་ཡང་རང་རིག་པའི་ བ་ ེད་བ ོད་པ། (༣༡༧བ)
ཛ༢ ི་རོལ་ ར་ ང་བ་འ ལ་པར་བ ན་པ། (༣༡༨ན)

ཛ༣ རིག་ ་རིག་ ེད་དོན་གཞན་བཀག་པའི་ ོ་ནས་རང་རིག་པར་བ བ་པ། (༣༡༨ན)
ཝ༡ དཔེའི་ ོ་ནས་རང་རིག་པར་བ བ་པ། (༣༡༨ན)
ཝ༢ རང་ལས་དོན་གཞན་རིག་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ། (༣༡༨ན)
ཚ༣ དེས་ན་རང་རིག་པར་ བ་པ། (༣༡༩ན)
ཚ༤ དོན་ ང་ཤེས་པར་བ ན་པ། (༣༡༩ན)
ཚ༥ ོ་ ི་དོན་ལས་མི་ ེ་བར་བ ན་པ། (༣༡༩བ)
མ༢ དོན་བ ས་ཏེ་ ོ་ ལ་གཉིས་ ་ག ངས་པའི་བཤད་པ། (༣༢༠ན)
མ༣ རང་རིག་འ ས་ ར་འཇོག་པའི་འཐད་པ། (༣༢༠བབ)
ཕ༢ བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༣༢༡བ)
བ༡ འ ས་ ་བཤད་པ། (༣༢༡བ)
མ༡ ཤེས་པས་དོན་རིག་པ་དགག་པ། (༣༢༡བ)
ཙ༡ ི་ལན་ ིས་མཚམས་ ར་བ། (༣༢༢ན)
ཙ༢ དེ་ཉིད་རིགས་པས་དགག་པ། (༣༢༢ན)
ཚ༡ ེས་འ ་བའི་ བ་ ེད་འ ལ་པ། (༣༢༢ན)
ཚ༢ ངེས་ཤེས་དང་ག མ་ཚགས་པའི་ བ་ ེད་འ ལ་པ། (༣༢༢བ)
ཙ༣ ཤེས་པ་དོན་དང་འ ་བ་ ེ་ ག་ ་དགག་པ། (༣༢༢བ)
ཚ༡ དགག་པ་མདོར་བ ན་པ། (༣༢༢བ)
ཚ༢ དགག་པ་ ས་པར་བཤད་པ། (༣༢༣ན)
ཛ༡ གཅིག་མང་པོ་ཚགས་པའི་ མ་པ་ཡིན་པ་དགག་པ། (༣༢༣ན)
ཛ༢ རགས་པ་གཅིག་ཡིན་པ་དགག་པ། (༣༢༣བ)
ཝ༡ གཡོ་མི་གཡོ་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ། (༣༢༣བ)
ཝ༢ བ ིབས་མ་བ ིབས་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ། (༣༢༣བ)
ཝ༣ ཁ་བ ར་མ་བ ར་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ། (༣༢༤ན)
ཝ༤ དོན་བ ་བ། (༣༢༤བ)
མ༢ རང་རིག་པའི་ བ་ ེད་བ ན་པ། (༣༢༤བ)

ཙ༡ རང་རིག་པའི་ བ་ ེད་བ ོད་པ། (༣༢༤བ)
ཚ༡ ་བས་མདོར་བ ན་པ། (༣༢༤བ)
ཚ༢ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༣༢༥ན)
ཛ༡ ག ང་འཛན་གཉིས་མེད་པའི་ གས་ ས
ི ་དོན་གཞན་རིག་པ་དགག་པ། (༣༢༥ན)
ཛ༢ དེས་བདག་ཉིད་རིག་པར་བ བ་པ། (༣༢༥ན)
ཛ༣ དེས་རང་གསལ་ ་བ བ་པ། (༣༢༥བ)
ཙ༢ རང་ལས་དོན་གཞན་རིག་པ་ལ་གནོད་ ེད་བ ན་པ། (༣༢༥བ)
ཙ༣ དེས་ན་རང་རིག་པར་ བ་པ། (༣༢༦ན)
ཚ༡ ་བ། (༣༢༦ན)
ཚ༢ འ ེལ་པ། (༣༢༦ན)
བ༢ གཞལ་ ་ཚད་མ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། (༣༢༦བ)
མ༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༣༢༦བ)
མ༢ དེ་ཉིད་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འཆད་པའི་ ལ། (༣༢༦བ)
ཙ༡ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་བཤད་པ། (༣༢༦བ)
ཚ༡ ི་དོན་གཞལ་ ར་ ས་ ང་དོན་རིག་པ་མི་འཐད་པ། (༣༢༧ན)
ཛ༡ དངོས། (༣༢༧ན)
ཛ༢ ལས་ ས
ི ་བ ིབས་པ་མི་འཐད་པ། (༣༢༧བ)
ཚ༢ ག ང་ མ་ཚད་མར་འཇོག་པའི་ ་མཚན། (༣༢༨ན)
ཚ༣ འཛན་ མ་ཚད་མར་མི་འཇོག་པའི་ ་མཚན། (༣༢༨ན)
ཚ༤ དོན་རིག་པར་འཇོག་པའི་ ་མཚན། (༣༢༩ན)
ཚ༥ ོད་པ་ ང་བ། (༣༣༠ན)
ཙ༢ བར་མ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༣༣༢ན)
ཚ༡ ི་དོན་གཞལ་ ར་ ས་ ང་རང་རིག་པར་རིགས་པ། (༣༢༢ན)
ཚ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༣༢ན)
ཛ༡ ོད་པ། (༣༣༢ན)

ཛ༢ ལན། (༣༣༢བ)
ཚ༣ ག ང་ མ་ཚད་མར་འཐད་པའི་ བ་ ེད་བཤད་པ། (༣༣༣ན)
ཛ༡ བ་ ེད་དངོས། (༣༣༣ན)
ཛ༢ དེས་ན་རང་རིག་པར་ བ་པ། (༣༣༣བ)
ཛ༣ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༣༣བ)
ཝ༡ ོད་པ་དགོད་པ། (༣༣༣བ)
ཝ༢ དེའི་ལན་བ ན་པ། (༣༣༣བ)
ན༢ གཞལ་ ་དང་ཚད་མ་བཤད་པ། [ས་བཅད་འདིའི་ག ང་འ ེལ་བཅད་མཚམས་གསལ་པོར་མི་ ང་བས་
ད ད་པར་ །]
ད༣ རིགས་པས་ཤིན་ ་ད ད་པའི་ཚད་འ ས། (༣༣༤ན)
ན༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༣༣༤ན)
ན༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༣༣༤བ)
པ༡ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་ ེ་ ེ་བཤད་པ། (༣༣༤བ)
ཕ༡ ིའི་དོན། (༣༣༤བ)
ཕ༢ ཚག་གི་དོན། (༣༣༩བ)
བ༡ གནས་ ལ་ལ་ གས་པ་ན་ཚད་འ ས་ ང་ཙམ་ ་ བ་པ། (༣༣༩བ)
མ༡ ག ང་འཛན་རིག་ག མ་འ ལ་པའི་ ང་བར་དཔེས་བ བ་པ། (༣༣༩བ)
མ༢ དེ་དོན་ལ་ ར་བ། (༣༤༠ན)
བ༢ ང་ཙམ་མིན་ན་རིགས་པ་དང་འགལ་བ། (༣༤༠ན)
མ༡ ག ང་བའི་ མ་པ་རིག་པས་ད ད་པ། (༣༤༠བ)
མ༢ དེས་ན་ག ང་འཛན་གཉིས་ཀ་མ་ བ་པ། (༣༤༠བ)
བ༣ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༤༡བ)
བ༤ དེས་ན་ ང་ ལ་ལ་འཛན་ མ་ཚད་མར་ བ་པ། (༣༤༢ན)
མ༡ དེ་ཚད་མར་འ ར་བའི་ ་མཚན་དཔེ་དང་བཅས་པ། (༣༤༢ན)
མ༢ དེ་དོན་ལ་ ར་བ། (༣༤༢བ)

མ༣ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༤༢བ)
པ༢ བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༣༤༣ན)
ཕ༡ ོད་ལན་ ི་ ོ་ནས་མདོར་བ ན་པ། (༣༤༣ན)
བ༡ ོད་པ། (༣༤༣ན)
བ༢ ལན། (༣༤༣ན)
མ༡ བཤད་ཟིན་ ི་ལན། (༣༤༣ན)
མ༢ དངོས་ལན་གདབ་པ། (༣༤༣བ)
ཕ༢ དེ་ཉིད་དཔེའི་ ོ་ནས་ ས་པར་བཤད་པ། (༣༤༣བ)
བ༡ དཔེའི་རིགས་པས་བ བ་པ། (༣༤༣བ)
བ༢ དེས་ན་ག ང་འཛན་རིག་ག མ་ ང་ཙམ་ ་ བ་པ། (༣༤༤ན)
ཕ༣ དེ་ ང་བ་ ར་ བ་ན་རིགས་པ་དང་འགལ་བ། (༣༤༤ན)
བ༡ ོགས་ཆོས་བ བ་པ། (༣༤༤ན)
མ༡ གཅིག་ ་ ལ་ ་བ བ་པ། (༣༤༤ན)
མ༢ ་མ་དང་ ལ་བར་བ བ་པ། (༣༤༤བ)
བ༢ གས་དགོད་པ། (༣༤༤བ)
བ༣ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༤༤བ)
མ༡ ཆོས་མ ན་མེད་པས་འ ལ་པར་མི་འཐད་པའི་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༤༤བ)
མ༢ ཚད་འ ས་ ང་ཙམ་ ་ཡང་མི་ ང་བའི་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༤༥ན)
ཕ༤ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། [ས་བཅད་འདིའི་ག ང་འ ེལ་བཅད་མཚམས་གསལ་པོ་མི་ ང་བས་ད ད་པར་ །]
ཐ༢ དེ་ཉིད་ངེས་པར་ ེད་པའི་ བ་ ེད་བཤད་པ། (༣༤༥ན)
ད༡ ལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའི་ གས་ལས་ ལ་གཉིས་དང་རང་རིག་བ བ་པ། (༣༤༥ན)
ན༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༣༤༥ན)
ན༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༣༤༥བ)
པ༡ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་འ ེལ་ ིས་ ས་པར་འཆད་པ། (༣༤༥བ)
ཕ༡ ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ་ི བ་ ེད་དགོད་པ། (༣༤༥བ)

བ༡ ི་དོན་ཁས་ ངས་ནས་ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ་བ བ་པ། (༣༤༥བ)
མ༡ ག ང་དོན་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ་བ བ་པ། (༣༤༥བ)
མ༢ ག ང་དོན་མེད་པའི་ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ་བ བ་པ། (༣༤༦ན)
ཙ༡ ན་པའི་ཤེས་པ་ མ་ ན་ ་བ བ་པ། (༣༤༦བ)
ཙ༢ དེ་ལ་ ང་བ་རིགས་ཡིན་པ་དགག་པ། (༣༤༦བ)
ཙ༣ རང་བཞིན་ ང་བ་དགག་པ། (༣༤༧ན)
ཙ༤ ཤེས་པ་དེ་ག ང་དོན་རང་རིག་ལས་ ེ་བ་དགག་པ། (༣༤༧ན)
ཙ༥ མ་པ་དེ་ ོ་ལས་ཐ་དད་ཡིན་པ་དགག་པ། (༣༤༧བ)
ཚ༡ ཐལ་བ་དགོད་པ། (༣༤༧བ)
ཚ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༤༨ན)
མ༣ དོན་ ི་ ོ་ནས་དོན་ ོང་ ལ་གཉིས་ ་བ བ་པ། (༣༤༨བ)
ཙ༡ ཤེས་པ་དོན་ ི་ མ་ ན་ ་ བ་པ། (༣༤༨བ)
ཙ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༤༩ན)
ཚ༡ དོན་ ི་འ ས་ ་ཡིན་པས་ ན་པ་མི་འཐད་པ། (༣༤༩ན)
ཚ༢ མ་ ན་ཡིན་ན་ ན་པ་འཐད་པ། (༣༤༩བ)
ཚ༣ དོན་བ ་བ། (༣༥༠ན)
བ༢ ི་དོན་བཀག་ནས་ཤེས་པ་ མ་བཅས་ ་བ བ་པ། (༣༥༠ན)
མ༡ གཏན་ཚགས་དགོད་པ། (༣༥༠བ)
མ༢ ལ་བ བ་པ། (༣༥༠བ)
མ༣ ོད་པ་ ང་བ། (༣༥༡ན)
ཙ༡ ི་དོན་ཡོད་པའི་ བ་ ེད་དགག་པ། (༣༥༡ན)
ཙ༢ ི་དོན་མེད་པ་ལ་གནོད་ ེད་ ང་བ། (༣༥༡བ)
ཙ༣ ི་དོན་མེད་ན་འ ས་ གས་མི་ ིད་པ་ ང་བ། (༣༥༡བ)
ཙ༤ དོན་བ ་བ། (༣༥༢བ)
ཕ༢ མ་མེད་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༣༥༢བ)

བ༡ དབང་པོའ་ ད་པར་ ིས་ མ་པ་ཐ་དད་མི་ ང་བར་ཐལ་བ། (༣༥༢བ)
བ༢ མར་མེ་ལ་ ་ འི་མདོངས་ ་ི མ་པ་མི་ ང་བར་ཐལ་བ། (༣༥༣བ)
མ༡ དབང་ཤེས་ མ་ ན་ ་ བ་པ། (༣༥༣བ)
མ༢ མ་པ་ ི་རོལ་ཡིན་པ་དགག་པ། (༣༤༣བ)
མ༣ འ ལ་ཤེས་ ་ི ་ཡིན་པ་དགག་པ། (༣༥༤ན)
བ༣ ཉེ་རིང་གི་ ད་པར་ལས་ མ་པ་ཐ་དད་མི་ ང་བར་ཐལ་བ། (༣༥༤བ)
མ༡ ཐལ་བ་དངོས། (༣༥༤བ)
མ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༥༤བ)
ཙ༡ ང་བ་ཐ་དད་པའི་ ད་པར་ལ་བ ེན་པའི་ལན་དགག་པ། (༣༥༤བ)
ཚ༡ ཆོད་མ་ཆོད་ལ་བ ག་པ། (༣༥༤བ)
ཚ༢ ཆ་ཡོད་མེད་ལ་བ ག་པ། (༣༥༥ན)
ཙ༢ ང་བ་གསལ་མི་གསལ་ལ་བ ེན་པའི་ལན་དགག་པ། (༣༥༥བ)
ཙ༣ ལས་ལ་བ ེན་པའི་ལན་དགག་པ། (༣༥༦ན)
ཚ༡ བ ིབས་པ་དགག་པ། (༣༥༤ན)
ཚ༢ དེའི་ཡང་ལན་དགག་པ། (༣༥༤བ)
བ༤ ་སོགས་ཞིག་པའི་ མ་པ་མི་ ང་བར་ཐལ་བ། (༣༥༧ན)
མ༡ ད་ཅིག་མའི་ ོགས་ལ་དགག་པ་བ ོད་པ། (༣༥༧ན)
ཙ༡ ཐལ་བ་དགོད་པ། (༣༥༧ན)
ཙ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༥༧ན)
ཙ༣ དོན་གསལ་བར་བ ོད་པའི་ ། (༣༥༧བ)
མ༢ ད་ཅིག་མིན་པའི་ ོགས་ལ་དགག་པ་བ ོད་པ། (༣༥༨ན)
པ༢ བ ས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ མ་ངེས་ ས
ི ་ ང་ཟད་བ ས་ཏེ་བཤད་པ། (༣༥༨ན)
ཕ༡ ི་རོལ་ ི་དོན་ཁས་ ངས་ ང་ ོ་ ལ་གཉིས་པར་བ བ་པ། (༣༥༨བ)
བ༡ ་བ། (༣༥༨བ)
བ༢ འ ེལ་པ། (༣༥༨བ)

མ༡ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ་ི གས་ ས
ི ་ ོ་ ལ་གཉིས་པར་བ བ་པ། (༣༥༨བ)
ཙ༡ གས་དགོད་པ། (༣༥༨བ)
ཙ༢ ན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ ་ི དོན་བཤད་པ། (༣༥༨བ)
ཙ༣ བ་པ་བ བ་པ། (༣༤༩ན)
ཚ༡ བ་ ེད་དངོས། (༣༤༩ན)
ཚ༢ དེའི་ཡང་ བ་ ེད་བ བ་པ། (༣༤༩ན)
ཚ༣ དོན་བ ་བ། (༣༤༩བ)
ཙ༤ ོགས་ཆོས་བ བ་པ། (༣༤༩བ)
ཚ༡ ོད་པས་མཚམས་ ར་བ། (༣༤༩བ)
ཚ༢ ་བས་ལན་མདོར་བ ན་པ། (༣༤༩བ)
ཚ༣ འ ེལ་པས་ ས་པར་བཤད་པ། (༣༤༩བ)
ཛ༡ བ་ ེད། (༣༤༩བ)
ཛ༢ ཉེས་ ོང་གི་ལན་དགག་པ། (༣༦༠ན)
ཝ༡ ོད་པ། (༣༦༠ན)
ཝ༢ ལན། (༣༦༠ན)
ཞ༡ ོགས་ ས་ ིན་ཅི་ལོག་ ་ཐལ་བ། (༣༦༠ན)
ཞ༢ བ་ ེད་ ག་མེད་ ་ཐལ་བ། (༣༦༠བ)
ཞ༣ བ་ ེད་ ག་ན་ གས་ བ་པ། (༣༦༠བ)
ཛ༣ དོན་བ ་བ། (༣༦༡ན)
མ༢ གསལ་ཞིང་རིག་པའི་ གས་ ས
ི ་ ོ་ ལ་གཉིས་པར་བ བ་པ། (༣༦༡ན)
ཙ༡ གས་དགོད་པ། (༣༦༡ན)
ཙ༢ བ་པ་བ བ་པ། (༣༦༡ན)
ཙ༣ དེས་ བ་པའི་དོན། (༣༦༡ན)
མ༣ དེ་ལས་འཛན་ མ་རང་རིག་གི་འཇོག་ ེད་ ་ བ་པ། (༣༦༡བ)
མ༤ དེ་ལས་ཤེས་པ་གཅིག་ཉིད་ལ་ཚད་འ ས་གཞལ་ག མ་ ི་ཐ་ ད་འཇོག་ ལ། (༣༦༡བ)

ཕ༢ ི་དོན་ཁས་ ངས་ ང་ ོ་ ལ་གཉིས་པར་བ བ་པ། (༣༦༡བ)
བ༡ ས་པར་བཤད་པ། (༣༦༡བ)
མ༡ ་བ། (༣༦༡བ)
མ༢ འ ེལ་པ། (༣༦༡བ)
བ༢ དོན་བ ་བ། (༣༦༢ན)
མ༡ ་བ། (༣༦༢ན)
མ༢ འ ེལ་པ། (༣༦༢ན)
ཕ༣ ི་རོལ་དོན་ ི་ བ་ ེད་དགག་པ། (༣༦༢ན)
བ༡ འདོད་པ་བ ོད་པ། (༣༦༢ན)
མ༡ མཚམས་ ར་བ། (༣༦༢ན)
མ༢ འ ེལ་པ། (༣༦༢ན)
བ༢ དེ་དགག་པ། (༣༦༢ན)
མ༡ དངོས། (༣༦༢ན)
མ༢ བཀག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་ ང་བ། (༣༦༢བ)
ཙ༡ ོད་པ། (༣༦༢བ)
ཙ༢ ལན (༣༦༢བ)
ཚ༡ ན་ ་ཐ་ ད་པའི་དབང་ ་ ས་པ། (༣༦༢བ)
ཚ༢ དོན་དམ་པའི་དབང་ ་ ས་པ། (༣༦༢བ)
ད༢ ས་ ིས་ ན་པའི་ གས་ལས་ ལ་གཉིས་དང་རང་རིག་བ བ་པ། (༣༦༣ན)
ན༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༣༦༣ན)
ན༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༣༦༣ན)
པ༡ གས་ ་ི བ བ་ ་ངོས་བ ང་། (༣༦༣ན)
པ༢ དེའི་ བ་ ེད་དགོད་པ། (༣༦༣བ)
ད༣ ཤེས་པ་གཞན་ ིས་ ོང་ན་ ག་མེད་ ་ཐལ་བ། (༣༦༤ན)
ན༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༣༦༤ན)

ན༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༣༦༤ན)
པ༡ བ་ ེད་དེས་རང་རིག་ ་འ བ་པའི་ ལ། (༣༦༤ན)
པ༢ དེའི་ བ་ ེད། (༣༦༤བ)
ཕ༡ ལ་གཉིས་ བ་པས་རང་རིག་ བ་པ། (༣༦༤བ)
བ༡ མ་པ་ ོང་བས་རང་ ོང་ བ་པ། (༣༦༤བ)
བ༢ གཞན་ ོང་ཡིན་ན་རིགས་པས་གནོད་པ། (༣༦༤བ)
མ༡ གནོད་ ེད་དངོས། (༣༦༤བ)
མ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༦༥ན)
ཙ༡ འ ་བ་ཙམ་ ིས་དོན་རིག་པར་འཇོག་མི་ ས་པ། (༣༦༥ན)
ཚ༡ ཐལ་བ་དངོས། (༣༦༥ན)
ཚ༢ དེས་ བ་པའི་དོན། (༣༦༦ན)
ཚ༣ འ ་བ་ཉིད་ ང་མི་རིགས་པ། (༣༦༦ན)
ཙ༢ ེས་ལ་འ ་བས་དོན་རིག་པར་འཇོག་མི་ ས་པ། (༣༦༦བ)
ཙ༣ ངེས་ཤེས་དང་ག མ་ཚགས་པས་དོན་རིག་པར་འཇོག་མི་ ས་པ། (༣༦༦བ)
ཕ༢ དཀར་སོགས་གསལ་བས་རང་རིག་ བ་པ། (༣༦༧ན)
བ༡ ི་བ། (༣༦༧ན)
བ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༦༧ན)
མ༡ ཤེས་པ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་དགག་པ། (༣༦༧ན)
ཙ༡ ལ་མི་གསལ་བར་ཐལ་བ། (༣༦༧ན)
ཙ༢ ཤེས་པ་དེ་ ལ་ ི་ ད་པར་ ་ ས་ནས་མི་འཛན་པར་ཐལ་བ། (༣༦༧བ)
ཙ༣ དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༦༨ན)
ཚ༡ མ་ཤར་ལ་འ ་བར་འདོགས་ན་རང་རིག་ བ་པ། (༣༦༨ན)
ཚ༢ དེ་ལས་གཞན་པའི་འ ་བ་ཚད་མས་མི་འ བ་པ། (༣༦༨ན)
མ༢ དངོས་ཡིན་ན་རང་རིག་ བ་པ། (༣༦༨བ)
མ༣ དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པར་བ ན་པ། (༣༦༩ན)

ཕ༣ བདེ་སོགས་ ོང་བས་རང་རིག་ བ་པ། (༣༦༩ན)
བ༡ བདེ་སོགས་ཤེས་པར་མངོན་ མ་ ིས་ བ་པ། (༣༦༩ན)
བ༢ དེས་རང་རིག་པར་ བ་པ། (༣༦༩བ)
བ༣ གཞན་ ིས་རིག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༣༦༩བ)
མ༡ རང་གི་བདེ་ ག་གཞན་ ིས་ ོང་བར་ཐལ་བ། (༣༦༩བ)
མ༢ ལ་འ ོར་པས་གཞན་ ི་ ག་བ ལ་ ོང་བར་ཐལ་བ། (༣༧༡ན)
མ༣ རང་ལ་མ ངས་པ་ ང་བ། (༣༧༡བ)[ས་བཅད་འདིའི་འ ོས་ག ང་གསལ་པོར་མི་ ང་བས་ད ད་པར་ །]
ཕ༤ ོ་མངོན་ མ་མིན་ན་ གས་ལས་ ོགས་པར་ཐལ་བ། (༣༧༡བ)
བ༡ ཐལ་བ་དགོད་པ། (༣༧༡བ)
བ༢ དོན་གསལ་བ་ གས་མིན་པ། (༣༧༢ན)
བ༣ མི་གསལ་བ་ གས་མིན་པ། (༣༧༣ན)
མ༡ རང་གིས་མཐོང་བའི་དོན་ གས་མིན་པ། (༣༧༣ན)
མ༢ རང་གིས་མ་མཐོང་བའི་དོན་ གས་མིན་པ། (༣༧༣ན)
བ༤ ོ་དང་གཅིག་པའི་ཆོས་ གས་མིན་པ། (༣༧༣བ)
བ༥ ོ་དང་ཐ་དད་པ་ གས་མིན་པ། (༣༧༣བ)
བ༦ གས་ ིད་ ང་མི་འཐད་པ། (༣༧༤ན)
མ༡ འ ེལ་པ་མེད་པས་ གས་ ་མི་ ང་བ། (༣༧༤ན)
མ༢ འ ེལ་པ་ཡོད་པ་དགག་པ། (༣༧༤བ)
མ༣ འ ེལ་པ་མངོན་ མ་ ་ བ་པའི་ གས་མེད་པར་ཐལ་བ། (༣༧༤བ)
མ༤ ོའ་ག ང་དོན་ གས་མིན་པ། (༣༧༥ན)
ཕ༥ རང་མི་གསལ་ན་གཞན་གསལ་བར་མི་འ བ་པ། (༣༧༥ན)
བ༡ འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས། (༣༧༥ན)
བ༢ ལ་མི་གསལ་བའི་ ོད་ ང་། (༣༧༥ན)
བ༣ རང་གསལ་ན་ ལ་གསལ་བར་རིགས་པ། (༣༧༥བ)
བ༤ རང་མི་གསལ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༣༧༦ན)

པ༣ རང་ཉིད་ ་ི རིགས་པ་དགོད་པ། [ས་བཅད་འདིའི་ག ང་འ ེལ་བཅད་མཚམས་གསལ་པོ་མི་ ང་བས་ད ད་
པར་ །]
པ༤ ར་ཡང་ ན་པའི་ གས་ལས་རང་རིག་བ བ་པ། (༣༧༦ན)
ཕ༡ བ་ ེད་དངོས། (༣༧༦ན)
ཕ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༧༦ན)
བ༡ ོད་པ། (༣༧༦བ)
བ༢ དེའི་ལན། (༣༧༦བ)
མ༡ ཡི་གེ་རིང་སོགས་མི་འཛན་པར་ཐལ་བ། (༣༧༦བ)
ཙ༡ ོ་གཅིག་གིས་ཡི་གེ་རིང་སོགས་འཛན་པ་མི་འཐད་པ། (༣༧༦བ)
ཚ༡ ཐལ་བ་དགོད་པ། (༣༧༦བ)
ཚ༢ ་མ་མཐའི་བར་ ་གནས་པ་དགག་པ། (༣༧༧ན)
ཚ༣ ཡི་གེ་གཅིག་ ེས་པ་ལའང་མ ངས་པ། (༣༧༧བ)
ཙ༢ ོ་ ་མས་ཡི་གེ་རིང་སོགས་འཛན་པ་མི་འཐད་པ། (༣༧༧བ)
ཙ༣ ་མ་ ེལ་ནས་ ང་འཛན་པ་མི་འཐད་པ། (༣༧༧བ)
ཚ༡ ཐལ་བ་དངོས། (༣༧༨ན)
ཚ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༧༨ན)
ཛ༡ དབང་ཤེས་ ས
ི ་ ོར་བ་དགག་པ། (༣༧༨ན)
ཝ༡ དབང་ཤེས་འ ལ་པར་ཐལ་བ། (༣༧༨བ)
ཝ༢ ཡི་གེ་རིམ་ ིས་ ོགས་པའི་ ལ། (༣༧༨བ)
ཝ༣ དོན་བ ་བ། (༣༧༩ན)
ཛ༢ ཡིད་ཤེས་ ས
ི ་ ོར་བ་དགག་པ། (༣༧༩ན)
ཛ༣ བར་མ་ཆོད་པ་ལ་གནོད་པ་ ང་བ། (༣༧༩ན)
ཛ༤ ཆོད་པའི་ བ་ ེད་དགག་པ། (༣༧༩བ)
ཛ༥ དེས་རིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁེགས་པ། (༣༨༡ན)
ཛ༦ ངེས་ཤེས་དབང་ཤེས་ ་མི་འཐད་པ། (༣༨༡བ)

མ༢ ཤེས་པ་ ་མ་ཅིག་ཅར་ ེ་བ་མི་འཐད་པ། (༣༨༠བ)
ཙ༡ དོན་ཤེས་ ས་ཐ་དད་ ན་ཅིག་ ེས་པ་མི་འཐད་པ། (༣༨༠བ)
ཙ༢ རིམ་ ིས་ ེ་བའང་མི་འཐད་པ། (༣༨༡ན)
ད༤ གཞན་ ིས་ ོང་ན་ ག་མེད་ ་ཐལ་བ། (༣༨༡བ)
ན༡ བཤད་ འི་མདོ་དགོད་པ། (༣༨༡བ)
ན༢ དེ་ ེ་བ ན་མཛད་པས་ཇི་ ར་འ ེལ་པའི་ ལ། (༣༨༢ན)
པ༡ ི་བ། (༣༨༢ན)
པ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༨༢ན)
ཕ༡ ོང་ ེད་ ག་མེད་ ་ཐལ་བས་དགག་པ། (༣༨༢ན)
ཕ༢ ལ་གཞན་ལ་མི་འཕོ་བར་ཐལ་བས་དགག་པ། (༣༨༢ན)
བ༡ རིགས་པ་དངོས། (༣༨༢བ)
བ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༨༢བ)
མ༡ དོན་ ིས་གེགས་ ས་པ་དགག་པ། (༣༨༢བ)
ཙ༡ རིགས་པ་དངོས། (༣༨༢བ)
ཙ༢ ོའ་ ོང་བ་མི་ ིད་པར་ཐལ་བ། (༣༨༣ན)
ཙ༣ འདས་སོགས་འཛན་པའི་ མ་ ོག་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༣༨༣ན)
མ༢ དེས་ཤེས་པ་ ི་མ་བ ེད་པའི་ ས་པ་ཟད་པ་དགག་པ། (༣༨༣བ)
ཙ༡ དོན་ལ་འཐོབ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ། (༣༨༣བ)
ཙ༢ ན་གཞི་ལས་ ེ་བ་དགག་པ། (༣༨༣བ)
ཙ༣ ཡིད་ ག་པ་ལས་ ེ་བ་དགག་པ། (༣༨༤ན)
ཙ༤ བདག་ཡིད་ ན་པ་ལས་ ེ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ། (༣༨༤ན)
ཙ༥འ ་ ེད་ལས་ ེ་བ་དགག་པ། (༣༨༥ན)
མ༣ ་ཡིན་ ང་ག ང་བ་མིན་པ་དགག་པ། (༣༨༥ན)
ཙ༡ དགག་པ་དངོས། (༣༨༥བ)
ཙ༢ ས་པ་ཉམས་པ་དགག་པ། (༣༨༥བ)

ཚ༡ ག ང་བའི་ ས་པ་ཉམས་པ་མི་རིགས་པ། (༣༨༥བ)
ཚ༢ དེ་ལ་ ོད་པ་ ང་བ། (༣༨༦བ)
ཚ༣ ས་པ་གཅིག་དང་ ་མ་དགག་པ། (༣༨༧ན)
མ༤ དོན་དང་ མ་ཤེས་ཅིག་ཅར་འཛན་པ་དགག་པ། (༣༨༧བ)
མ༥ ོང་བ་གཏན་མི་ ིད་པར་ཐལ་བས་དགག་པ། (༣༨༨ན)
ཙ༡ ཐལ་བ་དངོས། (༣༨༨ན)
ཙ༢ ོད་པ་ ང་བ། (༣༨༨ན)
ཏ༣ གཞན་འདོད་པའི་མངོན་ མ་དགག་པ། (༣༨༨བ)
ཐ༡ མདོ་མཛད་པས་ཇི་ ར་བཀག་པའི་ ལ། (༣༨༨བ)
ད༡ ོད་ བ་མཁན་པོའ་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༨༨བ)
ན༡ ོད་ བ་དགག་ ་མིན་པའི་དོགས་པ་བསལ་བ། (༣༨༩ན)
ན༢ འགོག་ ེད་ ་ི རིགས་པ་དངོས་བ ན་པ། (༣༨༩ན)
པ༡ འདོད་པ་བ ོད་པ། (༣༨༩ན)
པ༢ དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པ། (༣༨༩ན)
ཕ༡ དམིགས་པ་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ། (༣༨༩བ)
ཕ༢ དེས་ན་ཐ་ ད་མི་འཐད་པ། (༣༨༩བ)
ད༢ རིགས་པ་ཅན་པའི་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༩༠ན)
ན༡ འདོད་པ་བ ོད་པ། (༣༩༠ན)
ན༢ གནོད་ ེད་བ ོད་པ། (༣༩༠བ)
པ༡ མཚན་ཉིད་ལ་ མ་བཅད་མེད་པས་མི་འཐད་པ། (༣༩༠བ)
པ༢ ཡིད་དབང་མེད་ན་བདེ་སོགས་གཞལ་ ར་མི་འཐད་པ། (༣༩༡ན)
པ༣ ཚད་འ ས་དོན་གཞན་ ་འདོད་པ་མི་འཐད་པ། (༣༩༡བ)
ད༣ ེ་ ག་པའི་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༩༢བ)
ན༡ འདོད་པ་བ ོད་པ། (༣༩༢བ)
ན༢ དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པ། (༣༩༢བ)

པ༡ རང་ག ང་དང་འགལ་བས་དགག་པ། (༣༩༢བ)
པ༢ ི་སོགས་ལ་བ ོས་པ་མངོན་ མ་ཡིན་པ་དགག་པ། (༣༩༣ན)
པ༣ ཡོན་ཏན་ཅན་ མས་གཅིག་ན་དབང་པོ་གཞན་དག་དོན་མེད་ ་ཐལ་བ། (༣༩༣ན)
ཕ༡ ཐལ་བ་དངོས། (༣༩༣བ)
ཕ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༩༣བ)
ད༤ སེར་ ་པའི་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༩༤བ)
ན༡ ངས་ཅན་པ་ ་མའི་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༩༤བ)
པ༡ འདོད་པ་བ ོད་པ། (༣༩༤བ)
པ༢ དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པ། (༩༣༤བ)
ཕ༡ ལ་འཛན་ ལ་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ། (༣༩༤བ)
ཕ༢ ད ིབས་སོགས་འཛན་ ལ་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ། (༣༩༥ན)
ཕ༣ རིགས་འཛན་ ལ་ལ་བ གས་ནས་དགག་པ། (༣༩༥ན)
ན༢ ངས་ཅན་པ་ ི་མའི་འདོད་པ་དགག་པ། (༣༩༦ན)
པ༡ འདོད་པ་བ ོད་པ། (༣༩༦ན)
པ༢ དེ་ལ་གནོད་ ེད་བ ོད་པ། (༣༩༦བ)
ཕ༡ ི་བ། (༣༩༦བ)
ཕ༢ ལན། (༣༩༦བ)
བ༡ ཁས་ ངས་འགལ་བས་དགག་པ། (༣༩༦བ)
མ༡ ཐལ་བ་དངོས། (༣༩༦བ)
མ༢ དེའི་ལན་དགག་པ། (༣༩༧ན)
བ༢ ལ་ ་མ་ལ་འ ག་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ་བས་དགག་པ། (༣༩༧ན)
མ༡ འདོད་པ་བ ོད་པ། (༣༩༨ན)
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