
�ང་�བ་ལམ་�ི་རིམ་པ།

།�ང་�བ་ལམ་�ི་རིམ་པ་བ�གས་སོ།

།༠༠༡ །�ེ་བ�ན་དམ་པ་�གས་�ེ་ཆེན་པོ་དང་�ན་པ་�མས་�ི་ཞབས་ལ་�ས་

པས་�ག་འཚལ་ལོ།

།མི་མཇེད་ཞིང་གི་དབང་�ག་བཅོམ་�ན་འདས།

།�ལ་བའི་�ལ་ཚབ་�མས་མགོན་ཆོས་�ི་�ེ།

།བདེ་གཤེགས་�ན་�ི་ཡབ་གཅིག་འཇམ་པའི་ད�ངས།

།�ལ་བས་�ང་བ�ན་�་�བ་ཐོགས་མེད་ལ།

།�ས་པས་བ�ད་ནས་ཟབ་མོ་�་བ་དང་།

།�་ཆེན་�ོད་པའི་ལམ་�ི་རིམ་པ་ལ།

།བདེ་�ག་ཉིད་�་འ�ག་�ིར་�ར་ཡང་ནི།

།མདོར་བ�ས་�ལ་�ིས་འདིར་ནི་བཤད་པར་�།

།འདིར་�ལ་བའི་ག�ང་རབ་ཐམས་ཅད་�ི་གནད་བ�ས་པ། ཤིང་�་ཆེན་པོ་�་

�བ་དང་ཐོགས་མེད་གཉིས་�ི་ལམ་�ོལ། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་སར་

འ�ོ་བའི་�ེ་བོ་མཆོག་གི་ཆོས་�གས། �ེས་�་ག�མ་�ི་ཉམས་�་�ང་བའི་རིམ་

པ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད །པར་བ�ས་པ། �ང་�བ་ལམ་�ི་རིམ་པའི་�ོ་



ནས་�ལ་བ་དང་�ན་པ་སངས་�ས་�ི་སར་འ�ིད་པའི་�ལ་ནི་གང་བཤད་

པར་�་བའི་ཆོས་སོ། །དེ་ལ་དཔལ་བི་ཀ་མ་ལ་�ི་ལའི་མཁས་པ་�མས་ནི།

ཆོས་�ོམ་པ་པོའི་ཆེ་བ་དང་། ཆོས་�ི་ཆེ་བ་དང་། དེ་ཇི་�ར་བཤད་ཅིང་ཉན་པའི་

�ལ་ག�མ་�ོན་�་གལ་ཆེ་བར་བཞེད་པ་�ར་�ང་�བ་ལམ་�ི་རིམ་པའི་

འ�ིད་ལ་བཞི། ཆོས་�ངས་བ�ན་པར་བ�ན་པའི་�ིར་མཛད་པ་པོའི་ཆེ་བ་

བ�ན་པ་དང་། གདམས་ངག་ལ་�ས་པ་བ�ེད་པའི་�ིར་ཆོས་�ི་ཆེ་བ་བ�ན་པ་

དང་། ཆེ་བ་གཉིས་དང་�ན་པའི་ཆོས་ལ་ཉན་བཤད་ཇི་�ར་�་བ་དང་།

གདམས་པ་དངོས་�ིས་�ོབ་མ་ཇི་�ར་བ�ི་བའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་

མཛད་པ་པོ་ནི། གདམས་ངག་འདི་�ིར་�ེ་བ�ན་�མས་མགོན་�ི་མངོན་པར་

�ོགས་པའི་�ན་�ི་གདམས་ངག་ཡིན་ལ། �ད་པར་�་འདིའི་ག�ང་ནི་�ང་

�བ་ལམ་�ི་�ོན་མ་ཡིན་པས་དེ་མཛད་ཕ་པོ་ཉིད་འདིའི་ཡང་མཛད་པ་པོའོ། །དེ་

ཡང་�ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་�ི་པཾ་ཀ་ར་��ི་ཛ�་ན་མཚན་གཞན་དཔལ་�ན་ཨ་ཏི་ཤ་

ཞེས་ཡོངས་�་�གས་པ་�ེ། དེའི་ཆེ་བ་ལ་ག�མ། རིགས་�ན་�མ་ཚ�གས་པར་

�ེ་བ་བཞེས་པའི་�ལ། �ེན་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བ�ེས་པའི་�ལ། བ�ེས་ནས་བ�ན་

པ་ལ་�་བ་མཛད་བའི་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། ལོ་�ཱ་བའི་བ�ོད་པ་ལས།

ཤར་�ོགས་ཟ་ཧོར་�ལ་མཆོག་ན།

།དེ་ན་�ོང་�ེར་ཆེན་པོ་ཡོད།

།བི་�་མ་ནི་�་ར་ཡིན།



།དེ་ཡི་ད�ས་ན་�ལ་པོའི་ཁབ།

།ཕོ་�ང་ཤིན་�་ཡངས་པ་ཡོད།

།གསེར་�ི་�ལ་མཚན་ཅན་ཞེས་�།

།ལོངས་�ོད་མངའ་ཐང་འ�ོར་པ་ནི།

།�་ནག་�ོང་�ན་�ལ་པོ་འ�།

།�ལ་དེའི་�ལ་པོ་དགེ་བའི་དཔལ།

།བ�ན་མོ་དཔལ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན།

།ཡབ་�མ་གཉིས་ལ་�ས་ག�མ་མངའ།

།པདམའི་�ིང་དང་�་བའི་�ིང་།

།དཔལ་�ི་�ིང་པོ་ཞེས་�འོ།

།�ལ་�་པདམའི་�ིང་པོ་ལ།

།བ�ན་མོ་�་ཡོད་�ས་ནི་ད�།

།�ས་�ི་�་བོ་བསོད་ནམ་དཔལ།

།ད་�འི་�ས་ན་མཁས་པ་ཆེ།

།དྷན་��ི་ཞེས་�་ར་�གས།

།�ང་བ་དཔལ་�ི་�ིང་པོ་ནི།

།དགེ་�ོང་བི�་ཙན�་ཡིན།



།འ�ིང་པོ་�་བའི་�ིང་པོ་ནི།

།ད་�་�་མ་�ེ་བ�ན་ཡིན།

ཞེས་འ�ང་བ་�ར་རོ། །ཡོན་ཏན་བ�ེས་པའི་�ལ་ལ་གཉིས། མང་�་

མ�ེན་པ་�ང་གི་ཡོན་ཏན་བ�ེས་པའི་�ལ། �ལ་བཞིན་བ�བས་པ་�ོགས་

པའི་ཡོན་ཏན་བ�ེས་པའི་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། ལོ་ཉེར་གཅིག་�ན་ལ་�ི་པ་དང་ནང་པའི་རིག་པའི་གནས་�ན་

མོང་བ་�་དང་གཏན་ཚ�གས་རིག་པ། བཟོ་དང་གསོ་བ་རིག་པ་བཞི་ལ་�ངས་

པས་མཁས་པའི་�ལ་�་�ིན་པར་�ར་ཏོ། །�ད་པར་�་ལོ་བཅོ་�་བཞེས་པའི་

ཚ�་རིགས་ཐིགས་ཚར་གཅིག་གསན་ནས་�ི་རོལ་པའི་�ོག །གེ་པ་མཁས་པར་

�གས་པ་གཅིག་དང་བ�ད་དེ་དེ་ཕམ་པར་མཛད་པས། �ན་པའི་�གས་པ་

�ན་�་�ས་སོ་ཞེས་�ོ་�ང་པ་ཆེན་པོ་ག�ང་ངོ་། །དེ་ནས་རི་ནག་པོའི་

ག�ག་ལག་ཁང་གི་�ལ་འ�ོར་�ི་དབང་�ག་དཔལ་�ཻ་�ོ་�ེའི་ཞལ་གཟིགས་

ཤིང་�ོ་�ེ་མཁའ་འ�ོ་མའི་�ང་བ�ན་པ་ཐོབ་པའི་�་མ་�ཱ་�་ལ་�པཏ་ལ་

དབང་ཡོངས་�་�ོགས་པར་�ས་ཤིང་། གསང་མཚན་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་�ོ་�ེ་

ཞེས་�་བར་བཏགས་ཏེ། ད�ང་ལོ་ཉེར་ད�་�ན་ལ་དངོས་�བ་བ�ེས་པའི་�་

མ་�་མའི་�ན་�ར་�ོ་�ེ་ཐེག་པ་ལ་�ངས་པས་ག�ང་དང་གདམས་ངག་མ་

�ས་པ་ལ་མཁས་པར་�ར་ཏེ། གསང་�གས་ལ་ང་ཉིད་མཁས་སོ་�མ་�་

དགོངས་པ་�ང་བ་ན། �་ཀི་མ་�མས་�ིས་�གས་�ི་�ེགས་བམ་�ར་མཐོང་མ་

�ོང་བ་མང་པོ་མནལ་ལམ་�་བ�ན་ནས་�གས་�ལ་བཅག་གོ །དེ་ནས་�་མ་



དང་ཡི་དམ་�མས་�ིས་དངོས་དང་�ི་ལམ་ཅི་རིགས་པར་རབ་�་�ང་ན་

བ�ན་པ་དང་འ�ོ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་�་ཆེན་པོ་འ�ང་བར་བ�ལ་བ་ལ་

བ�ེན་ནས། ཕལ་ཆེན་�ེ་པའི་གནས་བ�ན་འ�ལ་བ་འཛ�ན་པ་ཆེན་པོ་�ི་ལ་

རཀྵི་ཏ་ཞེས་�་བ་�ོར་བའི་ལམ་�ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་�ོགས་གཅིག་ལ་�གས་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་བ�ེས་པ་ཅིག་ལ་མཁན་པོ་མཛད་ནས་རབ་�་�ང་�ེ་མཚན་

དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་ལོ་�མ་�་�་

གཅིག་གི་བར་�་མཚན་ཉིད་�ི་ཐེག་པའི་ནང་རིག་པའི་�ེ་�ོད་གོང་འོག་

�མས་ལ་�ངས་ཤིང་། �ད་པར་�་�ེ་�ག་�་བཤད་པ་ཆེན་པོ་ལ་�་མ་དྷ���་

རཀྵི་ཏའི་�ན་�ར་ཨོ་ཏནཏ་�་རིར་ལོ་བ�་གཉིས་�་གསན་ནོ། །�་བའི་

�ེ་བཞིའི་ག�ང་ལ་ཤིན་�་མཁས་པས་�ེ་པ་ཐ་དད་པ་�མས་�ི་�ིན་ལེན་ལ་

སོགས་པ་�ང་དོར་�ི་ཆ་�་མོ་�མས་�ང་མ་འ�ེས་པར་མ�ེན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ིར་�ལ་བའི་�ང་གི་བ�ན་པ་ཐམས་ཅད་�ེ་�ོད་རིན་པོ་ཆེ་

ག�མ་�་འ�་བས། �ོགས་པའི་བ�ན་པ་ཡང་བ�བ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ག�མ་�་

འ�འོ། །དེ་ལ་�ལ་�ིམས་�ི་བ�བ་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང་ཤེས་རབ་�ི་བ�བ་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་�ི་�ེན་�་ག�ང་རབ་དགོངས་འ�ེལ་

དང་བཅས་པ་ལས་ལན་�་མར་བ�གས་པས་ན། ཐོག་མར་�ལ་�ིམས་�ི་

བ�བ་པའི་དབང་�་�ས་པའི་�ོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་�ན་དགོས་སོ།

།དེ་ལ་ག�མ་ལས་སོ་སོར་ཐར་པའི་�ོམ་པ་མཆོག་དང་�ན་པའི་�ལ་ནི། དགེ་

�ོང་གི་�ོམ་པ་མནོས་ནས་�་�ིད་ལ་ཆགས་པའི་གཡག་གིས། �་མ་ཉག་མ་རེ་

རེ་ཤིང་ལ་ཐོགས་པ་ན་�ོན་པས་�ོག་དང་འ�ལ་བར་མཐོང་ཡང་�ོག་དང་



བ�ོས་ཏེ་�་མ་མི་གཅོད་པར་བ�ང་བ་�ར། ཁས་�ངས་པའི་བ�བ་པའི་གཞི་

ཆེན་པོ་�་ཅི་�ོས། བ�བ་པའི་གཞི་�་མོ་རེ་རེ་ཡང་�ོག་དང་བ�ོས་ཏེ་བ�ངས་

པས་གནས་བ�ན་འ�ལ་བ་འཛ�ན་པ་ཆེན་པོར་�ར་ཏོ་ཞེས་འ�ང་ངོ་། །

�ང་སེམས་�ི་�ོམ་པ་དང་�ན་པ་ནི། �མས་པ་དང་�ིང་�ེའི་�་བ་ཅན་�ི་

�ང་�བ་�ི་སེམས་�ོང་བའི་གདམས་པ་མང་པོ་དང་། �ད་པར་�་གསེར་�ིང་

པ་བ�ེན་ནས་�ེ་བ�ན་�མས་པ་དང་། འཇམ །ད�ངས་ནས་ཐོགས་མེད་དང་

ཞི་བ་�་ལས་བ�ད་པའི་གདམས་པ་མཆོག་ལ་རིང་�་�ངས་པས། བདག་པོས་

གཞན་གཅེས་པའི་�ང་�བ་�ི་སེམས་�གས་ལ་འ�ངས་ཤིང་། �ོན་པའི་

སེམས་དེས་�ངས་པའི་འ�ག་པའི་སེམས་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་�ོད་པ་

�བས་ཆེ་བ་ལ་�ོབ་པར་ཁས་�ངས་པར་�ེས་�་འ�ོ་བའི་བ�བ་པ་ལ་�ོབ་

པའི་�ོད་པ་བཟང་པོས་�ལ་�ས་�མས་�ི་བཅས་པའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་

བར་མཛད་དོ། །�ོ་�ེ་ཐེག་པའི་�ོམ་པ་དང་�ན་པ་ནི། རང་གི་�ས་�ར་

གཟིགས་པའི་བ�ེད་པའི་རིམ་པ་དང་། �ོ་�ེའི་�གས་�ོགས་པའི་རིམ་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང་�ན་པས་�ལ་འ�ོར་པའི་གཙ�་བོར་�ར་པ་དང་། �ད་པར་

�་བཅས་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་དམ་ཚ�ག་�ལ་བཞིན་�་བ�ང་བར་

མཛད་དོ། །�ོམ་པ་ག�མ་�ི་�ལ་�ིམས་�ི་བ�བ་པ་�མས་ཁས་ལེན་པ་

ལ་དཔའ་བ་ཙམ་མིན་པར་ཇི་�ར་ཁས་�ངས་པའི་�ེས་�་འ�ངས་ཏེ་བཅས་

པའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་བ�ང་ཞིང་། བ�་ལ་�ང་ཟད་འདས་ནའང་

�ར་བ་�ར་བར་རང་རང་གི་�ིར་བཅོས་�ི་ཚ�གས་དག་པར་མཛད་དོ། །

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་བ�བ་པ་དང་�ན་པ་ལ་གཉིས་ལས། �ན་མོང་བ་ནི། ཞི་

གནས་�ི་སེམས་ལས་�་�ང་བ་བ�ེས་ཤིང་། �ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། བ�ེད་



པའི་རིམ་པ་ཤིན་�་བ�ན་པ་མངའ་�ེ། དེ་ཡང་རིག་པ་བ�ལ་�གས་�ི་�ོད་པ་

ལོ་�ག་གམ་ག�མ་�་མཛད་དོ། །ཤེས་རབ་�ི་བ�བ་པ་དང་�ན་པ་ལ་

�ན་མོང་བ་ནི། ཞི་�ག་�ང་�་འ�ེལ་བའི་�ག་མཐོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་བ�ེས་

ཤིང་། �ན་མང་མ་ཡིན་པ་ནི། �ོགས་པའི་རིམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ད་པར་

ཅན་བ�ེས་པའོ། །བ�ན་པ་ལ་�་བ་མཛད་པ་ལ་གཉིས། �་གར་�་

མཛད་�ལ་དང་། བོད་�་མཛད་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། �ོ་�ེའི་གདན་�ང་�བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་�ང་�་�་�ེགས་�ི་�་བ་ངན་

པ་ལན་ག�མ་�་ཆོས་�ིས་ཕམ་པར་མཛད་ནས་སངས་�ས་�ི་བ�ན་པ་བ�ང་

ཞིང་། རང་གི་�ེ་པ་གོང་འོག་གི་བ�ན་པ་ལ་ཡང་མ་�ོགས་པ་དང་ལོག་པར་

�ོག་པ་དང་ཐེ་ཚ�མ་�ི་�ི་མ་ངན་པ་�མས་བསལ་ནས་བ�ན་པ་�ས་པར་

མཛད་པས། �ེ་པ་ཐམས་ཅད་�ིས་�ང་�ོགས་རིས་མེད་བར་ག�ག་གི་�ན་�་

འཛ�ན་ཏོ། །བོད་�་མཛད་�ལ་ནི། �་�་མ་�་དབོན་�ིས་ལོ་�ཱ་བ་�་བ�ོན་སེང་

དང་ནག་ཚ�་�ལ་�ིམས་�ལ་བ་གཉིས། རིམ་པ་བཞིན་�་གར་�་བ�ངས་ཏེ་

འབད་པ་ཆེན་པོས་ཡང་དང་ཡང་�་�ན་འ�ེན་བཏང་བས། �ང་�བ་འོད་�ི་

རིང་ལ་�ན་འ�ོངས་ཏེ་མངའ་རིས་�ོད་�་ཕེབས་ནས། སངས་�ས་�ི་བ�ན་

པའི་དག་ཏེར་མཛད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བ�ེན་ནས། མདོ་�གས་�ི་

གནད་ཐམས་ཅད་བ�ས་ཏེ་ཉམས་�་ལེན་པའི་རིམ་པར་�ིལ་བའི་ག�ང་�ང་

�བ་ལམ་�ི་�ོན་མ་མཛད་པ་ལ་སོགས་པའི་�ོ་ནས་བ�ན་པ་�ས་པར་མཛད་

དེ། དེ་ཡང་མངའ་རིས་�་ལོ་ག�མ། �ེ་ཐང་�་ལོ་ད�། ད�ས་གཙང་གཞན་�་

ལོ་�འི་བར་�་�ལ་བ་དང་�ན་པ་�མས་ལ་མདོ་�གས་�ི་ག�ང་དང་



གདམས་ངག་མ་�ས་པ་བ�ན་ནས་བ�ན །པའི་�ོལ་�བ་པ་�མས་གསར་�་

བ�གས། �ོལ་�ང་ཟད་ཡོད་པ་�མས་འཕེལ་བར་མཛད། ལོག་པར་�ོག་པའི་

�ི་མས་�གས་པ་�མས་ལེགས་པར་བསལ་ཏེ་བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་�ི་མ་དང་

�ལ་པར་མཛད་དོ། །དེ་�ར་�བ་པའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་�ེད་པའི་

ག�ང་�ོམ་པ་ལ་ཡང་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�་ག�མ་ཡོད་དེ། འདི་�ར་ཤེས་�་

རིག་པའི་གནས་�་ལ་མཁས་པ་དང་། དེ་དག་གི་དོན་ཉམས་�་ལེན་པའི་གནད་

�ི་གདམས་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་ནས་བ�ང་�ེ། དམ་པ་

བར་མ་ཆད་པ་ལས་བ�ད་པའི་མན་ངག་དང་�ན་པ་དང་། ཡི་དམ་�ི་�འི་ཞལ་

གཟིགས་ནས་ག�ང་གི་གནང་བ་ཐོབ་པའོ། །འདི་དག་རེ་རེས་�ང་

ག�ང་�ོམ་པར་�ས་ན་ག�མ་ག་ཚང་ན་ཆེས་�ན་�མ་ཚ�གས་པར་འ�ར་རོ།

།�ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ནི་ག�མ་ག་མངའོ། །དེ་ལ་ཡི་དམ་�ིས་�ེས་�་

བ�ང་བ་ནི། བ�ོད་པ་ལས།

དཔལ་�ན་ད�ེས་པའི་�ོ་�ེ་དང་།

།དམ་ཚ�ག་བཀོད་པའི་�ལ་པོ་དང་།

།དཔའ་བོ་འཇིག་�ེན་དབང་�ག་དང་།

།ཇོ་མོ་�ེ་བ�ན་�ོལ་མ་སོགས།

།ཞལ་གཟིགས་གནང་བ་ཐོབ་པས་ན།

།�ི་ལམ་ནའམ་མངོན་�མ་�།

།ཟབ་པ་དང་ནི་�་ཆེ་བའི།།

དམ་ཆོས་�ག་�་གསན་པ་ལགས།



ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །�་མ་བ�ད་པ་ལ་ཐེག་པ་�ན་མོང་བ་དང་།

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བ�ད་པ་གཉིས། དེ་ལ་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་དང་། གསང་�གས་

གཉིས་ལས།

དང་པོ་ལ་�་བའི་བ�ད་པ་དང་། �ོད་པའི་བ�ད་པ་གཉིས། �ི་མ་ལ་�མས་པ་

ནས་བ�ད་པ་དང་། འཇམ་ད�ངས་ནས་བ�ད་པ་�ེ་བ�ད་པ་ག�མ་

མོ། །གསང་�གས་ལ་ཡང་བ�ད་པ་�གས་�་དང་། གཞན་ཡང་�བ་

མཐའི་བ�ད་པ་དང་། �ིན་�བས་�ི་བ�ད་པ་དང་། གདམས་པ་�་ཚ�གས་པའི་

བ�ད་པ་ལ་སོགས་པ་བ�ད་པ་�་མ་དང་�ན་ཞིང་། དངོས་�་གསན་པའི་�་མ་

ནི། བ�ོད་པ་ལས། �ག་�་བ�ེན་པའི་�་མ་ནི། �ནཏི་པ་དང་གསེར་�ིང་པ།

།བྷ་�་བོ་དྷི་ཛ�་ན་��ི།

།དངོས་�བ་ཐོབ་པ་མང་པོ་དང་།

།�ད་པར་�་ནི་�་�བ་ནས།

།གཅིག་ནས་གཅིག་�་བ�ད་པ་ཡི།

།ཟབ་པ་དང་ནི་�་ཆེ་བའི།

།གདམས་པ་�ོད་ལ་མངའ་བ་ཡིན།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཏེ་དངོས་�བ་བ�ེས་པའི་�་མ་བ�་གཉིས་ཡོད་པར་

�གས་ཤིང་གཞན་ཡང་མང་ངོ་། །རིག་པའི་གནས་�་ལ་མཁས་པ་ནི་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེའི་�ིར་�ོབ་དཔོན་འདིས་�ལ་བའི་དགོངས་པ་ལེགས་པར་



གཏན་ལ་འབེབས་�ས་སོ། །དེ་�་�འི་�ོབ་དཔོན་འདི་ལ་�་གར་ཁ་ཆེ་

ཨཡོན་བལ་པོ་བོད་�མས་ན་�ོབ་མ་བསམ་�ིས་མི་�བ་པ་ཞིག་ཡོད་�ང་། གཙ�་

བོ་ནི་�་གར་ན་ཇོ་བོ་དང་མ�ེན་པ་མཉམ་པའི་པཎཌི་ཏ་ཆེན་པོ་བི་ཏོ་པ། དྷ�་

ཨ་ཀ་ར་མ་ཏི། ད�་མ་སེང་གེ །སའི་�ིང་པོ་�ེ་བཞི། ཁ་ཅིག་བཤེས་གཉེན་

གསང་བ་དང་�ར་�ེད་དོ། །མངའ་རིས་ནས་ལོ་�ཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་

པོ། ནག་ཚ�་ལོ་�ཱ་བ། �་�་མ་�ང་�བ་འོད། གཙང་ནས་འགར་དགེ་བ་དང་

འགོས་�ག་པ་�ས །བཙས། �ོ་�ག་ནས་ཆགས་པ་�ི་མཆོག་དང་དགེ་བ་�ོང་།

ཁམས་ནས་�ལ་འ�ོར་པ་ཆེན་པོ། དགོན་པ་བ། ཤེས་རབ་�ོ་�ེ། �ག་དར་�ོན་

པ། ད�ས་ནས་�་�ོག་འ�ོམ་ག�མ་�ང་ངོ་། །དེ་དག་གི་ནང་ནས་�ང་

�་མ་ཉིད་�ི་འ�ིན་ལས་�ས་པར་�ེད་པའི་�ད་འཛ�ན་ཆེན་པོ་ནི། �ོལ་མས་

�ང་བ�ན་པའི་འ�ོམ་�ོན་པ་�ལ་བའི་འ�ང་གནས་སོ། །འདི་དག་ནི་

མཛད་པ་པོའི་ཆེ་བ་མདོར་�ས་པ་�ེ་�ས་པར་ནི་�མ་ཐར་�ི་ཡི་གེ་ཆེན་མོ་

�མས་�་ཤེས་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ལ། ཆོས་ནི་གདམས་ངག་འདིའི་ག�ང་�ང་�བ་ལམ་�ི་�ོན་མའོ། །

ཇོ་བོས་མཛད་པའི་ག�ང་མང་�་ཡོད་�ང་�་བ་�་�་ཡོངས་�་�ོགས་པ་ནི་

ལམ་�ོན་ཡིན་ཏེ། མདོ་�གས་གཉིས་ཀའི་གནང་བ�ས་ནས་�ོན་པས་བ�ོད་

�་ཡོངས་�་�ོགས་པ་དང་།སེམས་འ�ལ་བའི་རིམ་པ་གཙ�་བོར་�ས་པས་ལག་

�་�ང་བདེ་བ་དང་ཤིང་�་ཆེན་པོ་གཉིས་�ི་�གས་ལ་མཁས་པའི་�་མ་གཉིས་

�ི་གདམས་པས་བ�ན་པས་�གས་གཞན་ལས་�ད་པར་�་འཕགས་སོ།

།ག�ང་དེའི་གདམས་ངག་གི་ཆེ་བ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་བ�ན་པ་ཐམས་ཅད་



འགལ་མེད་�་�ོགས་པའི་ཆེ་བ་ནི། �ལ་བས་ག�ངས་པ་ཇི་�ེད་པ་ཐམས་ཅད།

འདིར་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་�་བའི་ལམ་�་གོ་བ་�ེ། དེ་ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་ལམ་

�ི་གཙ�་བོ། ཁ་ཅིག་ནི་ལམ་�ི་ཡན་ལག་ཅི་རིགས་པར་འ�ར་བའོ། །དེ་ལ་

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་�ི་བཞེད་དོན་ནི་འཇིགས་�ེན་�ི་དོན་�བ་པ་

ཡིན་ལ། ག�ལ་�་ཡང་རིགས་ཅན་ག�མ་ག་�ེས་�་འཛ�ན་འདགོས་པས་དེ་

དག་གི་ལམ་ལ་བ�བ་དགོས་ཏེ། ཐེག་པ་ག�མ་�ི་ལམ་ཤེས་པ་ནི་�ང་�བ་

སེམས་དཔའི་བཞེད་དོན་�བ་�ེད་�ི་ཐབས་ཡན་པར་�ེ་བ�ན་�མས་པས་

ག�ངས་པའི་�ིར་རི། །ཐག་ཆེན་�ི་ལམ་ལ་�ན་མོང་བ་ཡིན་མིན་གཉིས་�ི་དང་

བོ་ནི། ཐེག་དམན་�ི་�ེ་�ོད་ནས་འ�ང་བ་�མས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རང་གཅིག་

�་ཞི་བདེ་དོན་གཉེར་ལ་སོགས་པའི་བསམ་པ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་བཅས་

པ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་སོགས་མ་གཏོགས་པའོ། །གཞན་ཡང་ཡང་དག་

པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་ནི་�ོན་�ོགས་རེ་ཟད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་�ོགས་རེ་

�ོགས་པ་མིན་�ི། �ོན་�ི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཡོན་ཏན་�ི་རིགས་

མཐའ་དག་�ོགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་�བ་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་�ོན་མཐའ་དག་

འགོག་ཅིང་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་བ�ེད་པས་ན། ཐེག་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་�ི་

�ངས་�ོགས་�ི་ཡོན་ཏན་�ི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་�་འ�་

བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་�ིར་སངས་�ས་�བ་པའི་ཐེག་ཆེན་�ི་ལམ་�ི་ཡན་

ལག་�་ག�ང་རབ་ཐམས་ཅད་འ�་�ེ། �ོན་�་རེ་ཟད་པར་�ེད་པའམ་ཡོན་

ཏན་�་རེ་བ�ེད་པ་མིན་པའི་�བ་པའི་ག�ང་མེད་པའི་�ིར་དང་།དེ་ཐམས་

ཅད་�ང་ཐེག་ཆེན་པས་མི་�བ་ཕ་མེད་པའི་�ིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་�་

�ིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་དེ་�ར་ཡིན་�ང་། �ོ་�ེ་ཐེག་པར་འ�ག་པ་ལ་དེ་�ར་མ་



ཡིན་ནོ་�མ་ན། ཕར་�ིན་�ི་ཐེག་པ །�ར་�ིན་སོགས་�ི་གསལ་བའི་�ེ་པ་

མཐའ་ཡས་པ་ལ་�ོབ་པའི་�ལ་�གས་དང་མི་འ�་ཡང་། �ོད་པའི་�ེན་སེམས་

བ�ེད་པ་དང་།�ོད་པ་�ིན་�ག་ལ་�ོབ་པའི་ལམ་�ི་�ས་རགས་པ་ལ་འ�་བས་

དེ་ཙམ་ཞིག་ནི་�ན་མོང་བ་ཡིན་ཏེ། �ོ་�ེ་མོ་ལས། འཚ�་བའི་�ོག་གི་�ིར་ཡང་ནི།

།�ང་�བ་སེམས་ནི་�ོ་མི་�། ཞེས་དང་།ཕ་རོལ་�ིན་�ག་�ོད་པ་ནི། །ནམ་ཡང་

དོར་བར་མི་�འོ། ཞེས་ག�ང་ཤིང་། གཞན་ཡང་�གས་�ི་ག�ང་�་མར་

ག�ངས་སོ། །�ལ་འ�ེར་�་མེད་�ི་ད�ིལ་ཚ�ག་�ངས་�བ་�་མར་ཡང་

�ན་མོང་བ་དང་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ོམ་པ་གཉིས་གཉིས་བ�ང་དགོས་པར་

ག�ང་པའི་�་མ་ནི་�ང་སེམས་�ི་�ོམ་པ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། །�ོན་པ་

རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་�ང་། བ�ན་པ་ཐམས་ཅད་�་བཞི་ལམ་�ིས་འ�ེར་ཤེས་

པ་ངའི་�་མ། ཞེས་ག�ང་�ེ་ཚ�ག་འདི་ད�ད་གཞི་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་

པ་ག�ང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམ་ངག་�་འཆར་བའི་ཆེ་བ་ནི། གང་ཡང་ག�ང་

ཆེན་མོ་�མས་ལ་ཉམས་ལེན་�ི་གནང་མེད་པའི་བཤད་ཆོས་�་�ས་ཤིང་།

ཉམས་ལེན་�ི་གནད་�ིང་པོའི་དོན་�ོན་པའི་མན་ངག་�ར་�་ཡོད་པར་གོ་

ནས། དམ་པའི་ཆོས་རང་ལ་བཤད་པ་དང་�བ་པའི་ཆོས་ལོགས་ལགས་པ་

གཉིས་ཡོད་པར་འཛ�ན་པ་ནི། �ི་མ་མེད་པའི་མདོ་�ད་དང་དགོངས་འ�ེལ་�ི་

བ�ན་བཅོས་ལ་�ས་ཆེན་པོ་�ེ་བའི་གེགས་�ེད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་ནང་གི་དོན་

མི་�ོན་པའི་�ིའི་གོ་�་ཙམ་གཅོད་པའོ་ཞེས་བ�ས་པའི་གནས་�་འཛ�ན་བའི་

ཆོས་�ོང་བའི་ལས་�ི་�ིབ་པ་གསོག་པར་ཤེས་པར་�འོ། །དེས་ན་ཐར་འདོད་

�མས་ལ་མི་�་བའི་གདམས་པ་མཆོག་ནི་ག�ང་ཆེན་མོ་�མས་ཡིན་མོད ། འོན་

�ང་རང་ཉིད་�ོ་ཞན་པ་ལ་སོགས་པའི་�་མཚན་�ིས་གདམས་པའི་མཆོག་�་



ག�ང་དེ་ཙམ་ལ་བ�ེན་ནས་དེས་མི་�ས་བས། དམ་པའི་མན་ངག་ལ་བ�ེན་

ནས་དེ་དག་ལ་ངེས་པ་བཙལ་བར་�འོ་�མ་�་མན་ངག་འཚ�ལ་དགོས་པ་ཡིན་

�ི། ག�ང་�མས་ནི་�ི་�་གཅོད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་�ིང་པོ་མེད་ལ། མན་ངག་

�མས་ནི་ནང་གི་དོན་�ོན་པས་མཚ�ག་གོ་�མ་�་མི་བ�ང་ངོ་། །�ལ་

འ�ོར་པ་ཆེན་པོ་�ང་�བ་རིན་ཆེན་�ི་ཞལ་ནས། གདམས་ངག་ལ་ནང་�ན་

�ད་པ་ནི། བེ�་�མ་ལག་མཐིལ་ཙམ་ཞིག་ལ་ངེས་པ་�ེད་པ་ལ་མི་གཟེར་�ི།

ག�ང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་�་གོ་བ་ལ་ཟེར་ཞེས་པ་དང་།ཇོ་བོ་ཆེན་

པོའི་�ོབ་མ་�ོམ་པ་རིན་ཆེན་�་མས་�ང་། ཨ་ཏི་ཤའི་གདམས་ངག་ལ་�ན་

ཐོག་གཅིག་�་�ས་ངག་ཡིད་ག�མ་�ལ་�་བ་�གས་པས། ད་ག�ང་ཐམས་

ཅད་གདམས་ངག་�་གོ་བ་ཞིག་�ང་ག�ང་བ་�ར་གོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།

།�ོན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་མང་�་བ�བས་ནས་ཆོས་�ེད་�གས་

གཞན་�་�ད་དགོས་པ་�ང་ན་ནོར་བ་ཡིན་ག�ང་བ་�ར། �ན་རིང་པོར་ཆོས་

མང་�་བ�བས་�ང་ཆོས་�ེད་�གས་ཡེ་མི་ཤེས་པར་ཆོས་�ེད་འདོད་�ང་བ་

ན་�ད་གཞན་ནས་གཅོད་དགོས་བ་�མས། །�ང་�ར་བཤད་པ་�ར་མ་གོ་བས་

ནོངས་ཏེ། འདི་�ར་བ�ན་པ་ནི་མཛ�ད་ལས། �ོན་པའི་དམ་ཆོས་�མ་གཉིས་ཏེ།

།�ང་དང་�ོགས་པའི་བདག་ཉིད་དོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�ང་�ོགས་

�ི་བ�ན་པ་གཉིས་ལས་མེད་ལ། �ང་གི་བ�ན་པ་ནི་ཆོས་ལག་�་ལེན་པའི་�ལ་

�བ་པ་�ེད་�གས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ལ། �ོགས་པའི་བ�ན་པ་ནི་

གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ན། ཇི་�ར་གཏན་ལ་ཕེབ་པ་�ར་�བ་བ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་

�་འ�ས་�་འ�ོ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་�་�ག་པ་ན་�ོན་ལ་�་ལ་ད�་ས་�ོན་པ་

དང་བ�ན་ཟིན་ནས་དེར་�ག་པ་�་�་ཡིན་ནོ། །ད�ས་གཞན་�་བ�ན་



ནས་�ག་ས་གཞན་�་�ེད་ན་བཞད་གད་�་འ�ར་བ་�ར། ཐོས་བསམ་�ིས་

གཞན་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་�བ་པ་ན་གཞན་ཞིག་བ�བ་�་ག་ལ་�ང་། དེ་

�ར་ཡང་�ོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས། ཡང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་�ང་བའི་ཤེས་

རབ་�ིས་�ོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་བ�ོམས་པ་ལས་�ང་བའི་ཤེས་རབ་

�ིས་བ�ོམ་པར་�འི་གཞན་�་མ་ཡིན་ཏེ། �་ད�ས་�ི་ས་བ�ན་ནས་�ག་པ་

བཞིན་ནོ། ཞེས་ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་ན་གདམས་པ་འདིས་བཤེས་

གཉེན་བ�ེན་�ལ་ནས། ཞི་གནས་དང་�ག་མཐོང་གི་པར་ག�ང་རབ་དགོངས་

འ�ེལ་དང་བཅས་པའི་ལམ་�ི་གནད་ཐམས་ཅད་ཚབ་བར་བ�ས་ནས། དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ལ་འཇོག་�ོམ་དགོས་པ་�མས་ལ་འཇོག་�ོམ་�ེད། ད�ད་�ོམ་

དགོས་པ་�མས་ལ་སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་ད�ད་དེ་ཉམས་ལེན་�ི་

རིམ་པར་�ིལ་ནས་འ�ིད་པས་ན། ག�ང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་�་ཤར་

ནས་དེ་དག་ལ་གདམས་པའི་མཆོག་�་འཛ�ན་པའི་ངེས་པ་�ེས་ཏེ། དེ་�མས་

གདམས་ངག་དངོས་མིན་པའི་ཆོས་�་ཙམ་�་འཛ�ན་པའི་ལོག་�ོག་�མས་�ག་

མ་མེད་པར་�ོག་པར་འ�ར་རོ། །ག�མ་པ་�ལ་བའི་དགོངས་པ་བདེ་

�ག་�་�ེད་པའི་ཆེ་བ་ནི། ག�ང་རབ་དགོངས་འ�ེལ་དང་བཅས་པའི་ག�ང་

ཆེ་བ་�མས་གདམས་པའི་མཆོག་ཡིན་�ང་། ཡོངས་�་མ་�ངས་པའི་གང་ཟག་

ལས་དང་པོ་པས་ནི། དམ་བའི་མན་ངག་ལ་མ་བ�ེན་པར་དེ་དག་ལ་�གས་�ང་

དགོངས་པ་མི་�ེད་ལ། �ེད་�་�ག་�ང་�ས་ཤིན་�་རིང་བ་དང་ཚ�གས་ཤིན་�་

ཆེ་བ་ལ་�ོས་སོ། །�་མའི་མན་ངག་འདི་དང་འདི་འ�་པ་ལ་བ�ེན་ན་ནི་

བདེ་�ག་�་�ོགས་པར་འ�ར་རོ། །བཞི་པ་ཉེས་�ོད་ཆེན་པོ་རང་

འགགས་�་འ�ོ་བའི་ཆེ་བ་ནི། པདམ་དཀར་པོ་དང་བདེན་པོའི་ལེ�་ནས་



བཤད་པ་�ར་སངས་�ས་�ི་བཀའ་ཐམས་ཅད་དངོས་དང་བ�ད་པས་འཚང་

�་བའི་ཐབས་�ོན་པར་མ་གོ་བར་འགའ་ཞིག་འཚང་�་བའི་ཐབས་དང་།

འགའ་ཞིག་འཚང་�་བའི་གེགས་�་བ�ང་ནས་བཟང་ངན་དང་རིགས་མི་

རིགས་དང་ཐེག་པ་ཆེ་�ང་�་�ེ་�ེ། �ང་སེམས་�ིས་འདི་ལ་�ོབ་དགོས་ལ་འདི་

ལ་�ོབ་མི་དགོས་སོ་ཞེས་དོར་�ར་བ�ང་ན་ཆོས་�ོང་བར་འ�ར་བ་དང་།ཆོས་

�ོང་གི་ལས་�ིབ་ནི་ཤེས་དཀའ་བའི་�་བར་�མ་པར་འཐག་པ་ཐམས་ཅད །

བ�ས་པའི་མོད་ལས་ག�ངས་སོ། །ཆོས་�ངས་ན་ཉེས་དམིགས་ཤིན་�་

ཆེ་བ་ནི། ཏིང་འཛ�ན་�ལ་པོ་ལས།

གང་གིས་ཛམ�འི་�ིང་འདིར་ནི།

།མཆོད་�ེན་ཐམས་ཅད་བཤིག་�ེད་པས།

།གང་གིས་མདོ་�ེ་�ོང་�ེད་པའི།

།�ིག་པ་དེ་ནི་ཆེས་�ད་འཕགས།

།གང་གིས་གང་གང�ི་�ེ་�ེད་�ི།

།ད�་བཅོམ་བསད་པར་�ར་པ་བས།

།གང་གིས་མདོ་�ེ་�ོང་�ེད་པའི།

།�ིག་པ་འདི་ནི་ཆེས་�ད་འཕགས།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །�ིར་ཆོས་�ོང་འ�ང་བ་ལ་�ོམ་�་�ང་ནའང་�ར་

བ�ན་པའི་�ོ་འདི་ཆེ་ཤོས་�་�ང་བས་འབད་པས་�ང་བར་�འོ། །དེ་ཡང་�ར་

བ�ན་པ་�ར་�ི་ངེས་པ་�ེད་པ་ཙམ་�ིས་�ོག་བར་འ�ར་བས་ཉེས་�ོད་རང་



འགགས་�་འ�ོ་བའོ། །ངེས་པ་དེ་ནི་བདེན་པ་པོའི་ལེ�་དང་དམ་པའི་

ཆོས་པདམ་དཀར་པོ་མང་�་བ�ས་པ་ལས་བཙལ་བར་�་ཞིང་། ཆོས་�ོང་ག་�ོ་

གཞན་�མས་ནི་�མ་པར་འཐག་པ་བ�ས་པའི་མདོ་ལས་ཤེས་པར་�འོ།

།ག�མ་པ་ལ་ག�མ། ཉན་པའི་�ལ། བཤད་པའི་�ལ། མ�ག་�་�ན་མོང་�་�་

བའི་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། ཆོས་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ། ཆོས་དང་ཆོས་�་བ་ལ་

རིམ་�ོ་བ�ེད་པ། ཉན་�ལ་དངོས་སོ།

།དང་པོ་ནི། ཐོས་པའི་ཚ�མས་ལས།

ཐོས་པས་ཆོས་�མས་ཤེས་པར་འ�ར།

།ཐོས་པས་�ིག་ལས་�ོག་པར་�ེད།

།ཐོས་པས་དོན་མ་ཡིན་པ་�ོང་།

།ཐོས་པས་�་ངན་འདས་པ་འཐོབ།

ཅེས་པ་བཞིས། ཐོས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་རིམ་པ་བཞིན་�ང་དོར་�ི་གནས་ཤེས་པ་

དང་། ཤེས་ནས་ཉེས་�ོད་ལས་�ོག་པའི་�ལ་�ིམས་དང་། དེ་ནས་དོན་མ་ཡིན་

པ་ལས་ལོག་ནས། དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་ཇི་�ར་འདོད་པར་གནས་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ེ་བ་དང་།དེ་ནས་བདག་མེད་པའི་དེ་ཉིང་�ོགས་པའི་ཤེས་

རབ་�ི་བ�བ་པས། འཁོར་བར་འཆིང་བའི་�་བ་བཅད་ནས་�མ་�ོལ་འཐོབ་



པར་ག�ངས་སོ། །�ེས་རབས་ལས་�ང་།

གང་ཞིག་ཐོས་པས་ཡིད་ནི་དང་�ར་ནས།

།ལེགས་པར་དགའ་ལ་བ�ན་པ་ཉིད་�་འ�ར།

།ཤེས་རབ་�ེ་ཞིང་གཏི་�ག་མེད་པར་འ�ར།

།རང་གི་ཤེས་�ང་དེ་ནི་ཉོ་བའི་རིགས།

།ཐོས་པ་གཏི་�ག་�ན་སེལ་�ོན་མེ་ཡིན།

།�ན་པོ་ལ་སོགས་མི་འ�ེར་ནོར་�ི་མཆོག །�ན་�་�ོངས་པའི་ད�་འཇོམས་

མཚ�ན་ཆ་ཡིན། །ཐབས་�ལ་མན་ངག་�ོན་པས་�ོགས་�ི་མཆོག །ཕོངས་པར་

�ར་�ང་མི་འ�ར་མཛའ་བོ་ཡིན། །གནོད་པ་མེད་པ་�་ངན་ནད་�ི་�ན། །ཉེས་

པ་ཆེན་པོའི་ད�ང་འཇོམས་ད�ང་གི་མཆོག །�གས་དང་དཔལ་དང་གཏེར་�ི་

མཆོག་�ང་ཡིན། །ཡ་རབས་�མས་དང་�ད་ན་�ེས་�ི་མཆོག །ཚ�གས་�ི་ནང་

ན་མཁས་པ་མ�་བར་འ�ར། ཞེས་དང་། ཐོས་པའི་�ེས་འ�ག་�བ་པ་�ིང་

པོར་�ེད། །�ེ་པའི་�ོང་ལས་ཚ�གས་�ང་ཐར་བར་འ�ར། ཞེས་ག�ངས་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་�མས་ཡང་དང་ཡང་�་བསམས་ལ་�ིང་ཐག་པ་

ནས་མོས་པ་བ�ེད་དོ།

།གཉིས་པ་ནི། སའི་�ིང་པོའི་མདོ་ལས།

།གཅིག་�་དད་ཅིང་�ས་པས་ཆོས་མཉན་�ི།



།དེ་ལ་འ�་ཞིང་�ར་བར་མི་�འོ།

།ཆོས་�་བ་ལ་མཆོད་པ་�་བ་ནི།

།སངས་�ས་འ�་བར་དེ་ལ་འ�་ཤེས་བ�ེད།

ཅེས་ག�ངས་པ་�ར་སངས་�ས་དང་འ�་བར་བ�ས་ལ་སེང་གེའི་�ི་ལ་སོགས་

པའི་བ�ར་�ི་དང་�ེད་པས་མཆོད་དེ་མ་�ས་པ་�ང་ཞིང་། �ང་ས་ལས།

ཁེངས་པ་དང་ཆོས་དང་ཆོས་�་བ་ལ་�ད་�་གསོད་པ་དང་�ལ་ཞིང་། དེ་གཉིས་

ལ་�ས་པར་�་བར་ག�ངས་པ་དང་། �ེས་རབས་ལས་�ང་། རབ་�་དམའ་

བའི་�ན་ལ་འ�ག །�ལ་བའི་དཔལ་ནི་�མ་པར་བ�ེད།

།དགའ་དང་�ན་པའི་མིག་གིས་བ�།

།ཚ�ག་གི་བ�ད་�ི་འ�ང་བ་བཞིན།

།�ས་པ་བ�ེད་ཅིང་�ེ་གཅིག་བ�ད།

།རབ་�་དང་ལ་�ི་མེད་ཡིད།

།ནད་པས་�ན་པའི་ཚ�ག་ཉན་བཞིན།

།རིམ་�ོ་བ�ེད་དེ་ཆོས་ཉོན་ཅིག །ཅེས་ག�ངས་སོ།

།ག�མ་པ་ལ་གཉིས། �ོད་�ི་�ོན་ག�མ་�ང་བ། འ�་ཤེས་�ག་བ�ེན་

པའོ།།



དང་པོ་ནི། �ོད་ཁ་�བ་པ་དང་། ཁ་�ེན་�་བཟེད་�ང་མི་གཙང་བ་དང་།

གཙང་�་ཟིན་�ང་ཞབས་བ�ོ་ལན་དེར་�ས་ཆར་ཕབ་�ང་ནང་�་མི་འ�ོ་བ་

དང་། སོང་ཡང་མི་གཙང་བས་�གས་པས་འ�ང་བ་ལ་སོགས་པའི་དགོས་པ་མི་

འ�བ་པ་དང་། མི་གཙང་བས་མ་བ�ད་�ང་ནང་�་མི་གནས་པར་ཟགས་ནས་

འ�ོ་བའོ། །དེ་བཞིན་�་ཆོས་འཆད་པའི་�ར་བ�ད་�་ཟིན་�ང་�་

ལེགས་པར་མི་གཏོད་པ་དང་། གཏད་�་ཟིན་�ང་ལོག་པར་བ�ང་པའམ། �ན་

�ོང་�ོན་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། �ོན་དེ་དག་མེད་�ང་ཉན་པའི་�ས་�་

བ�ང་བའི་ཚ�ག་དང་དོན་བ�ན་པར་མ་�ས་པར་བ�ེད་པ་ལ་སོགས་པས་

ཉམས་པར་�ར་ན་ཆོས་ཐོས་པ་དགོས་པ་ཆེན་པོར་མི་འ�ར་བས་དེ་དག་དང་

�ལ་དགོས་ཏེ། དེ་ག�མ་�ི་གཉེན་པོར་མདོ་ལས། ལེགས་པར་རབ་�་ཉོན་ལ་

ཡིད་ལ་�ངས་ཤིག །ཅེས་ཚ�ག་ག�མ་ག�ངས་ཤིང་། �ང་ས་ལས་�ང་། �་ཤེས་

པར་འདོད་པ་དང་�ེ་གཅིག་པ་དང་�་�གས་པ་དང་ཡིད་བ�ད་པ་དང་སེམས་

ཐམས་ཅད་�ིས་བསམས་ནས་ཉན་པར་ག�ངས་སོ།

།གཉིས་པ་ལ་�ག །རང་ལ་ནད་པ་�་�འི་འ�་ཤེས་གཞག་པ། ཆོས་�་བ་ལ་�ན་

པ་�་�འི་འ�་ཤེས་གཞག་པ། �ེས་�་བ�ན་པ་ལ་�ན་�ི་འ�་ཤེས་བ�ེད་པ།

ནན་ཏན་ཉམས་�་�ང་བ་ལ་ནད་འཚ�་བའི་འ�་ཤེས་བ�ེད་པ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་�ེས་�་དམ་པའི་འ�་ཤེས་གཞག་པ་ཆོས་�ི་�ལ་ལ་རིང་�་

གནས་པའི་འ�་ཤེས་བ�ེད་པའོ།

།དང་པོ་ནི། �ོད་འ�ག་ལས། ཐ་མ་ལ་ནད་�ིས་བཏབ་པ་ཡང་། །�ན་པའི་ངག་



བཞིན་�་དགོས་ན། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ཉེས་བ�་ཡི། །ནད་�ིས་�ག་

བཏབ་�ོས་ཅི་དགོས། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�ན་རིང་པ་གསོ་དཀའ་བ་�ག་

བ�ལ་�ག་པོ་བ�ེད་པའི་ནད་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པས་�ས་�ག་�་ན་བ་

ཡིན་པས་དེ་ལ་དེར་ངོ་ཤེས་པ་�ེད་དགོས། ཀ�་པའི་ཞལ་ནས། དོན་ལ་མི་ན་ན་

དེ་�ར་�ོམ་པ་�ིན་ཅི་ལོག་�་འ�ོ་�ེ། �ག་ག�མ་�ི་གཅོད་ནད་ཆེན་པོས་

ཐེབས །ནས་ནད་ཚབས་ཤིན་�་ཆེ་བ་ལ་འོ་�ོལ་�ིས་ན་བར་ཡེ་མ་ཤེས་ག�ང་།

གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན་�ང་མ�ིས་ལ་སོགས་པའི་ནད་ཚབས་པོ་ཆེས་བཏབ་པ་

ན་�ན་པ་མཁས་པ་འཚ�ལ། དེ་དང་�ད་པ་ན་དགའ་བ་ཆེན་པོ་�ེ་ཅི་ཟེར་ཉན།

�ས་པས་བ�ེན་བ�ར་བ་�ར་ཆོས་�ོན་པའི་བཤེས་གཉེན་ལ་ཡང་དེ་�ར་

འཚ�ལ་བ་དང་། �ེད་ནས་�ར་�་མི་འ�ོ་བར་�ན་�་འཛ�ན་ཏེ་ཅི་ག�ང་བ�བ་

ཅིང་�ས་པས་བ�ེན་བ�ར་བར་�ེད་པའོ།།

ག�མ་པ་ནི། ནད་པས་�ན་པས་�ར་བའི་�ན་ལ་གཅེས་�ས་ཆེན་པོ་�ེད་པ་

�ར་ཆོས་�་བས་ག�ངས་པའི་གདམས་ངག་དང་�ེས་�་བ�ན་པ་ལ་གལ་པོ་

ཆེར་མཐོང་ནས་འབད་པ་�་མས་གཅེས་�ས་�་འཛ�ན་ཅིང་བ�ེད་པ་ལ་སོགས་

པའི་�ོ་ནས་�ད་འཛའ་བར་མི་�ེད་པའོ།

།བཞི་པ་ནི། ནད་པས་�ན་པས་�ར་བའི་�ན་མ་འ�ངས་ན་ནད་ཞི་མི་�ས་

པར་མཐོང་ནས་འ�ང་བ་�ར། ཆོས་�་བས་བ�ན་བའི་གདམས་པ་ཉམས་�་

མ་�ངས་ན་ཆགས་སོགས་གཞོམ་མི་�ས་པར་མཐོང་ནས་ནན་ཏན་�ིས་ཉམས་



�་ལེན་པར་�ེད་�ི། ཉམས་ལེན་མེད་པར་�མ་�ངས་མང་པོ་གསོག་པའི་ཚ�ག་

�ར་མི་ལེན་པའོ། །དེ་ཡང་མཛ�་ཅན་ལག་པ་དང་�ང་པ་ཆེད་པ་ལ་�ན་

�ན་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་བ�ེན་པས་ཅིར་ཡང་མི་འ�ར་བ་�ར། འོ་�ོལ་ཐོག་མ་

མེད་པ་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་གཞི་ཚབས་ཅན་�ིས་ཐེབས་པ་ལ། གདམས་

ངག་གི་དོན་ལན་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཙམ་ཉམས་�་�ངས་པས་མི་ཆོག་པས་

ལམ་�ི་ཆ་ཐམས་ཅད་�ོགས་པ་ལ་སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་ད�ད་ཅིང་།

�་བོའི་�ན་བཞིན་�་འབད་འཚལ་ཏེ། བཤགས་བ�ོད་ལས།

དེར་ཡང་�ན་�་སེམས་ནི་�མ་�ོངས་ལ།

།�ན་རིང་�ས་�་ནད་གཞི་�ེན་�ེད་ཅིང་།

།མཛ�་ཅན་�ང་པ་ལག་པ་ཆད་པ་ལ།

།ཐང་འགའ་�ན་བ�ེན་པ་ཡིས་ཅི་བ�ིར་མཆིས།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །དེ་�ར་ན་རང་ལ་ནད་པ་�་�འི་འ�་ཤེས་

ཤིན་�་གལ་ཆེ་�ེ། དེ་ཡོད་ན་གཞན་�མས་�ང་འ�ང་ལ། དེ་ཚ�ག་ཙམ་�་སོང་

ན་ཉོན་མོངས་པ་བསལ་བའི་�ིར་�་གདམས་པའི་དོན་མི་བ�བ་པར་ཉན་པ་

ཙམ་ཞིག་�་འ�ར་བས། �ན་པ་བཙལ་ནས་�ན་མི་འ�ང་བར་�ན་�ོར་བ་ཁོ་

ན་�ར་�ངས་ན་ནད་པ་ནད་ལས་མི་ཐར་བ་དང་འ�་བར་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ལ་

པོ་ལས་ག�ངས་ཤིང་། ཡང་དེར། ངས་ནི་རབ་�་བཟང་པོའི་ཆོས་བཤད་�ང་། །

�ོད་�ིས་ཐོས་ནས་ཡང་དག་མ་�ད་ན། །ནད་པ་�ན་�ི་�ལ་པ་ཐོགས་པ་དག །

བདག་གི་ནད་ནི་གསོ་བར་མི་�ས་བཞིན། ཞེས་དང་། �ོད་འ�ག་ལས་�ང་།



�ས་�ིས་འདི་དག་�ད་པར་�།

།ཚ�ག་ཙམ་བ�ོད་པས་ཅི་ཞིག་འ�བ།

།�ན་ད�ད་�གས་པ་ཙམ་�ིས་ནི།

།ནད་པ་དག་ལ་ཕན་འ�ར་རམ།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །དེས་ན་ནན་ཏན་ལ་ནི་ནད་སེལ་བའི་འ�་ཤེས་བ�ེད་

པར་�འོ། །ཞེས་ག�ངས་པའི་ནན་ཏན་ནི། བཤེས་གཉེན་�ི་གདམས་པའི་�ང་

དོར་�ི་གནས་�མས་ལ་ལག་ལེན་�་�ེད་པ་�ེ། དེ་ཡང་�ེད་པ་ལ་ཤེས་དགོས་

ཤིང་། དེ་ལ །ཐོས་དགོས་པ་དང་ཐས་ནས་ཤེས་པར་�ས་པའི་དགོས་པ་ཡང་

�ེད་པ་ཡིན་པས། ཐོས་པའི་དོན་ལ་�ས་པ་དང་བ�ན་པའི་ལག་ལེན་རེ་གནད་

�་ཆེའོ། །དེ་�་མ་ཡིན་ན་འཆི་བའི་ཚ�་�བ་པ་མ་�ས་པ་ལ་འ�ོད་པ་�ེ་བ་དང་།

�ོས་གར་མཁན་གཞན་�ི་ལང་མོ་�ེད་པ་དང་། �་རམ་དོན་�་གཉེར་བས་�ར་

ཤིང་ཙམ་ཟ་བ་དང་འ�་�ེ། �ག་བསམ་བ�ལ་བ་ལས། བདག་ནི་�བ་ཉམས་ད་

ནི་ཅི་�་ཞེས། །འཆི་བའི་�ས་ཚ�་�ིས་པ་�་ངན་�ེད། །གཏིང་�ེད་མ�ར་ཤིན་�་

�ག་བ�ལ་འ�ར། །�་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །ཞེས་དང་། གར་ལ་�་

བའི་�ོད་ན་འ�ག་པ་ཞིག །དཔའ་བོ་གཞན་�ི་ཡོན་ཏན་བ�ོད་པ་བཞིན། །

བདག་ཉིད་ནན་ཏན་ཉམས་པར་འ�ར་བ་�ེ། །�་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་

དག་གོ །ཞེས་དང་། �་རམ་ཤིང་�ན་�ིང་པོ་ཅི་ཡང་མེད། །དགའ་བར་�་བའི་

རོ་ནི་ནང་ན་འ�ག །�ན་པ་ཟོས་པས་མིས་ནི་�་རམ་རོ།

།ཞིམ་པོ་�ེད་པར་�ས་པ་མ་ཡིན་ནོ།

།ཇི་�ར་�ན་པ་དེ་བཞིན་�་བ་�ེ།



།རོ་�་�་ནི་འདི་ལ་དོན་སེམས་ཡིན།

།དེ་�་བས་ན་�་ལ་དགའ་�ོངས་ཏེ།

།�ག་�་བག་ཡོད་�ོས་ལ་དོན་སོམས་ཤིག །ཅེས་ག�ངས་སོ།

།�་པ་ནི། ཆོས་ག�ང་བ་པོ་བཅོམ་�ན་འདས་�ེས་�་�ན་ནས་�ས་པ་བ�ེད་

པའོ།

།�ག་པ་ནི། ཆོས་འདི་�་�་མཉན་པ་ལ་བ�ེན་ནས་�ལ་བའི་བ�ན་པ་འཇིག་

ན་རིང་�་གནས་ན་ཅི་མ་�ང་�མ་�་སེམས་པའོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་

འཆད་པའམ་ཉན་པ་ན་རང་གི་�ད་ལོགས་�་གཞག །ཆོས་ལོགས་�་བཤད་པ་

ངེས་ཅི་བཤད་�ང་གནད་�་མི་འ�ོ་བས། རང་གི་�ད་གཏན་ལ་དབབ་པའི་

ཆེད་�་ཉན་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །དཔེར་ན་�ད་བཞིན་�ི་ནག་ནོག་ལ་

སོགས་པའི་�ི་མ་ཡོད་མེད་�ོག་པར་འདོད་པ་ན། མེ་ལོང་ལ་བ�ས་ནས་ཤེས་

པར་�ས་ཏེ་�ི་མ་སེལ་བ་�ར། རང་གི་�ོད་པ་�ོན་ཆགས་པ་�མས་�ང་ཆོས་

ཉན་པ་ན་ཆོས་�ི་མེ་ལོང་�་འཆར་ལ། དེའི་ཚ�་བདག་གི་�ད་འདི་�་�ར་སོང་

ངོ་། ཞེས་ཡིད་ལ་ག�ང་བ་�ེས་ཏེ། དེ་ནས་�ོན་སེལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་�བ་

པ་ལ་འ�ག་པས་ཆོས་�ི་�ེས་�་�ོབ་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། �ེས་རབས་ལས།

བདག་གི་�ོད་པ་ངན་པའི་ག�གས།

།ཆོས་�ི་མེ་ལོང་གསལ་མཐོང་ན།

།ཡིད་ལ་ག�ང་བ་རབ་�ེས་ཏེ།



།བདག་ནི་ཆོས་ལ་�ོགས་པར་འ�ར།

ཞེས་�་ཏ་སའི་�ས་�ལ་�ས་�་བ་ལ་ཆོས་�ོན་པའི་�ིར་�ས་པ་ན། �ང་�བ་

སེམས་དཔས་དེའི་བསམ་པ་ཆོས་ཉན་པའི་�ོད་�་�ར་པར་མ�ེན་ནས་ཆོས་

ག�ངས་པ་�ར་རོ། །མདོར་ན་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་

དོན་�་སངས་�ས་ཐོབ་པར་�། དེ་ཐོབ་པ་ལ་དེའི་�་ལ་བ�བ་དགོས། དེ་ལ་

ཆོས་ཐོས་པ་དགོས་པར་�ང་བས། ཆོས་མཉན་པར་�འོ་�མ་�་�ང་�བ་�ི་

སེམས་བ�ེད། ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་�ན་པར་�ས་ཏེ་�ོ་སིང་བ་�ས་ནས་�ོད་�ི་

�ོན་�ོང་བ་སོགས་�ས་ཏེ་མཉན་ནོ།

།གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཆོས་བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ། �ོན་པ་དང་།ཆོས་ལ་

རིམ་�ོ་བ�ེད་པ། བསམ་པ་དང་�ོར་བ་ཇི་�་�ས་བཤད་པ། �ལ་གང་ལ་

བཤད་པ་དང་མི་བཤད་པའི་�ད་པར་རོ།

།དང་པོ་ནི། མཛ�ད་ལས་ཆོས་�ིན་ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་པས། །མདོ་སོགས་ཡང་

དག་ཇི་བཞིན་�ོན། ཞེས་དང་། དེའི་རང་འ�ེལ་ལས། དེའི་�ིར་གང་དག་ཆོས་

ལོག་པར་འཆད་པར་�ེད་པ་དང་། སེམས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་�ེད་པ་དང་།

བ�ར་�ི་དང་། �གས་པ་འདོད་པས་འཆད་པ་དེ་དག་ནི་བདག་ཉིད་�ི་བསོད་

ནམས་ཆེན་པོ་ཉམས་པར་�ེད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ག�ངས་པས་ཆོས་�ོན་

པའི་�ན་�ོང་དག་པ་ཤིན་�་གལ་ཆེ་ལ། དེ་ཡང་�ར་�ོམ་པས་ཁོ་བོས་ནི་མི་

�ག་པ་�ན་རེ་�ོན་�་མ་བ�ོམས་པར་ཆོས་བཤད་མ་�ོང་ག�ང་བ་�ར་�ོན་



�་�ན་�ོང་འཆོས་པ་གནད་ཆེའོ། །�ེད་བ�ར་སོགས་ལ་�་བའི་ཟང་ཟིང་མེད་

པའི་ཆོས་�ི་�ིན་པ་�ིན་པ་ལ་ཕན་ཡོན་ཉི་�་པ་ཚན་པ་གཉིས་འ�ང་བར་�ག་

བསམ་བ�ལ་བ་ལས་ག�ངས་ལ། �ག་�ལ་ཅན་ལས་�ང་། �ིམ་པས་ཟང་ཟིང་

དཔག་�་མེད་པ་�ིན་པ་བས། རབ་�་�ང་བས་ཆོས་ཚ�གས་�་བཅད་པ་གཅིག་

ཙམ་�ིན་པ་བསོད་ནམས་�ག་པར་ག�ངས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ལ་བའི་�མ་ག�ང་བ་ན་�ོན་པ་ཉིད་�ིས་གདན་བཤམ་པ་

སོགས་མཛད་པ་�ར། ཆོས་ནི་སངས་�ས་�མས་�ིའང་བ�ར་བའི་ཞིང་ཡིན་

པས་ཆོས་དང་། �ོན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་བཀའ་�ིན་�ན་ཏེ་�ས་པ་བ�ེད་པར་

�འོ།

།ག�མ་པ་ལ་གཉིས། བསམ་པ་དང་། �ོར་བའོ།

།དང་པོ་ནི། �ོ་�ོས་�་མཚ�ས་�ས་པ་ལས་ག�ངས་པའི་འ�་ཤེས་�་བཞག་�ེ།

རང་ལ་�ན་པ་དང་། ཆོས་ལ་�ན་དང་། ཆོས་ཉན་པ་ལ་ནད་པ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་�ས་�་དམ་པ་དང་། ཆོས་�ི་�ལ་ལ་རིང་�་གནས་པའི་འ�་

ཤེས་བ�ེད་པ་དང་། འཁོར་ལ་�མས་པ་བ�ོམ། གཞན་མཐོ་བར་དོགས་པའི་

�ག་དོག་དང་�ི་ཤོལ་�ེད་པའི་ལེ་ལོ་དང་། ཡང་ཡང་འཆད་པས་ངལ་བའི་�ེ་བ་

དང་། བདག་ཉིད་�ོགས་ཤིང་གཞན་�ི་�ོན་�ེང་བ་དང་། ཆོས་ལ་དཔེ་མ�ད་

�ེད་པ་དང་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པའི་ཟང་ཟིང་ལ་�་བ་�ངས་ཏེ། རང་གཞན་

�ིས་སངས་�ས་ཐོབ་པའི་�ིར་�་བ�ན་པའི་བསོད་ནམས་དེ་ཉིད་བདག་གི་



བདེ་བའི་ཡོ་�ད་དོ་�མ་�་བསམ་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ས་�ས་ཤིང་གཙང་�་དང་�ན་པས་གོས་གཙང་མ་བགོས་ཏེ།

གཙང་ཞིང་ཡིད་�་འོང་པའི་ས་�ོགས་�་ཆོས་�ི་�ི་དང་�ན་ལ་འཁོད་ནས།

བ�ད་ཚར་བཅད་པའི་�གས་ཁ་ཏོན་�་བཏོན་ན་དེའི་ཁོར་�ག་དཔག་ཆད་

བ�་�ན་ཆད་�་བ�ད་དང་བ�ད་�ི་རིས་�ི་�་�མས་མི་འོང་ལ། འོངས་�ང་

པར་ཆད་�་མི་�ས་པར་�ོ་�ོས་�་མཚ�ས་�ས་པ་ལས་ག�ངས་པས་�གས་དེ་

གདོན་ལ། བཞིན་�ི་མདངས་རབ་�་གསལ་བས་དེས་པའི་ཡན་ལག་དཔེ་དང་

གཏན་ཚ�གས་དང་�ང་དང་�ན་པར་བཤད་དོ། །བཞི་བ་ནི། འ�ལ་བའི་

མདོ་ལས། མ་གསོལ་བར་མི་�འོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་གསོལ་བ་མ་བཏབ་པར་

མི་འཆད་ཅིང་། གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་ཡང་�ོད་བ�ག་པ་དང་�ོད་�་ཤེས་ན་

མ་གསོལ་བར་ཡང་བཤད་�་�ང་།བ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ལ་པོ་ལས་ག�ངས་ལ།

�ན་�ོད་གཞན་�མས་ནི་འ�ལ་བའི་མདོ་ལས་ག�ངས་སོ།

།ག�མ་པ་ནི། དེ་�ར་བཤད་པ་དང་མཉན་པའི་དགེ་�་�མས་བཟང་པོ་�ོད་པ་

ལ་སོགས་པའི་�ོན་ལམ་�མ་པར་དག་པས་�ས་གདབ་པར་�འོ། །དེ་�་�འི་

�ལ་�ིས་ཆོས་བཤད་ཅིང་ཉན་ན་�ན་རེ་ཙམ་ལ་ཡང་ཇི་�ད་ག�ངས་པའི་

ཕན་ཡོན་�མས་གདོན་མི་ཟ་བར་འ�ང་ལ། ཆོས་ཉན་བཤད་གནད་�་སོང་བ་

ལ་བ�ེན་ནས། ཆོས་དང་ཆོས་�་བ་ལ་མ་�ས་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་�ི་�ིབ་པ་

�ར་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་�ང་དག་ཅིང་། གསར་�་གསོག་པ་ཐམས་ཅད་

འ�ོ་འཆད་པ་དང་ཉན་པའི་�ལ་གནད་�་སོང་བས་བཤད་པའི་གདམས་ངག་



གིས་�ང་�ད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་འ�ར་བར་གཟིགས་ནས། �ིར་ནི་དམ་པ་�་

མ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་ནན་ཏན་མཛད་ཅིང་། �ད་པར་�་གདམས་ངག་འདིའི་�་

མ་གོང་མ་�མས་ནན་ཏན་ཤིན་�་ཆེ་བར་མཛད་དོ། །དེ་ནི་གདམས་ངག་

ཆེན་པོར་�ང་�ེ། འདི་ལ་ངེས་པ་མ་�ེད་ཅིང་�ོ་�མ་འ�ར་བས་ཆོས་ཟབ་ལ་

�་ཆེ་བ་ཅི་ཙམ་བཤད་�ང་། �་བ�ད་�་བབས་པ་�ར་�ར་ནས་ཆོས་དེ་ཉིད་

ཉོན་མོངས་པའི་�ོགས་�་འ�ོ་བ་ཆེས་མང་བར་�ང་ངོ་། །དེ་བས་ཚ�ས་

གཅིག་ནས་འ�གས་ན་བཅོ་�འི་བར་ཞེས་ཟེར་བ་�ར་ཡིན་པས་ཉན་པ་དང་

བཤད་པ་ལམ་�་གཏོང་�ལ་འདི་ལ་�ོ་དང་�ན་པ་�མས་�ིས་འབད་ནས་

འཆད་པ་དང་ཉན་པ་�ང་རེས་�ིས་མ་མཐའ་རེ་དང་�ན་པར་�་�ེ། གདམས་

པ་�ོན་པའི་�ོན་འ�ོའི་མཆོག་ནི་འདི་ཡིན་པའི་�ིར་རོ།

།བཞི་པ་ལ་གཉིས། ལམ་�ི་�་བ་བཤེས་གཉེན་བ�ེན་པའི་�ལ། བ�ེན་ནས་�ོ་

ཇི་�ར་�ང་བའི་རིམ་པའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། ངེས་པ་བ�ེད་པའི་�ིར་�ང་ཟད་�ོས་ཏེ་བཤད་པ། �ོང་

�ལ་མདོར་བ�ས་ཏེ་བ�ན་པའོ།

།དང་པོ་ནི། �ོབ་མའི་�ད་ལ་ཡོན་ཏན་�་གཅིག་�ེ་བ་དང་�ོན་�་གཅིག་

འ�ིབ་པ་ཡན་ཆད་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་�ི་�་བ་དམ་པའི་བཤེས་ཡིན་པས་

ཐོག་མར་དེའི་བ�ེན་�ལ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལ་�ག །བ�ེན་�་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་�ི་མཚན་ཉིད། �ེན་�ེད་�ོབ་མའི་མཚན་ཉིད། དེས་དེ་ཇི་�ར་བ�ེན་



པའི་�ལ། བ�ེན་པའི་ཕན་ཡོན། མ་བ�ེན་པའི་ཉེས་དམིགས། དེ་དག་གི་དོན་

བ�་བའོ། །དང་བོ་ནི། �ིར་ག�ང་རབ་དགོངས་འ�ེལ་དང་བཅས་པ་

ནས་ཐེག་པ་སོ་སོའི་དབང་�་�ས་པ་མང་པོ་ཞིག་ག�ངས་�ང་། འདིར་�ེས་�་

ག�མ་�ི་ལམ་ལ་རིམ་�ིས་�ིད་ནས། སངས་�ས་�ི་ལམ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་

འ�ིད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞིག་�ོན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་མདོ་�ེའི་

�ན་ལས། བཤེས་གཉེན་�ལ་བ་ཞི་ཞིང་ཉེར་ཞི་བ། །ཡོན་ཏན་�ག་པ་བ�ོན་

བཅས་�ང་གིས་�ག །དེ་ཉིད་རབ་�་�ོགས་པ་�་མཁས་�ན། །�ེ་བའི་བདག་

ཉིད་�ོ་བ་�ངས་ལ་བ�ེན། ཞེས་བཤེས་གཉེན་ཆོས་བ�་དང་�ན་པ་ཞིག་ལ་

�ོབ་མས་བ�ེན་དགོས་པར་ག�ངས་སོ། །དེ་ཡང་རང་མ་�ལ་བས་

གཞན་འ�ལ་བ་གནས་མེད་པར་ག�ངས་པས། གཞན་འ�ལ་བའི་�་མ་དེས་

ཐོག་མར་རང་གི་�ད་བ�ལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །འོ་ན་ཇི་�ར་བ�ལ་བ་

ཞིག་དགོས །�མ་ན། གང་�ང་�ང་གི་�བ་པ་�ས་ནས་�ོགས་པའི་ཡོན་ཏན་

�་མིང་བཏགས་པ་རེ་�ད་ལ་ཡོད་པས་མི་ཕན་པས། �ལ་བའི་བ�ན་པ་�ི་དང་

མ�ན་པའི་�ད་འ�ལ་�གས་ཤིག་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་བ�བ་པར་ནི་པོ་ཆེ་ག�མ་

�་ངེས་པས་�ལ་བ་ལ་སོགས་པ་ག�མ་ག�ངས་སོ། །དེ་ལ་�ལ་བ་ནི་

�ལ་�ིམས་�ི་བ�བ་པ་�ེ་སོ་སོར་ཐར་པ་ལས།

�ག་�་འབད་པས་བདའ་བ་ཡི།

།སེམས་�་ཁ་�ན་དཀའ་བ་ལ།

།མ�ན་པའི་གཟེར་�ོན་བ�་པ་ཡི།

།�བ་ནི་སོ་སོར་ཐར་འདི་ཡིན།



ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། �་ད�་�ོད་འ�ལ་�ོང་མཁན་�ིས་�བ་བཟང་པོས་

འ�ལ་བ་�ར། དབང་པོ་ལོག་པའི་�ལ་�ི་�ེས་�་འ�ང་བ་�་ད�་�ོད་�་�་�་

བ་མ་ཡིན་པ་ལ་འ�ག་ན་ཚར་གཅོད་ཅིང་། འབང་པ་�་མས་�་བར་འོས་པའི་

�ོགས་ལ་འ�ག་པར་�ེད་པའི་�ལ་�ིམས་ལ་བ�བས་པས་སེམས་�ི་�་�ལ་

བར་�ས་པའོ། །ཞི་བ་ནི་དེ་�ར་ལེགས་པར་�ད་པ་དང་ཉེས་པར་�ད་

པའི་འ�ག་�ོག་ལ་�ན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་བ�ན་པས། སེམས་ནང་�་ཞི་བར་

གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་བ�བ་པ་�ེས་པའོ། །ཉེ་བར་ཞི་བ་ནི་

སེམས་ལས་�་�ང་བའི་ཞི་གནས་ལ་བ�ེན་ནས་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་སོ་སོར་

ད�ད་པས་ཤེས་རབ་�ི་བ�བ་པ་�ེས་པའོ། །དེ་�ར་བ�བ་པ་ག�མ་

�ིས་�ད་�ལ་བར་�ས་པའི་�ོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཙམ་དང་�ན་པས་མི་ཆོག་གི

།�ང་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཡང་�ན་དགོས་པས་�ང་གིས་�ག་ཅེས་པ་ནི། �ེ་�ོད་

ག�མ་ལ་སོགས་པ་ལ་མང་�་ཐོས་པ་དང་�ན་པའོ། །དགེ་བཤེས་�ོན་

པའི་ཞལ་ནས། ཐེག་ཆེན་�ི་�་མ་�་བ་བཤད་པ་ན་འ�མས་�ས་པར་གོ་བ་

�ེད་ལ། ལག་�་ལེན་པ་ན་བ�ན་པའི་ཐ་མ་ལ་གང་ཕན་དང་། ཐད་ཀར་དོན་�་

གང་འ�ར་�ོན་པ་ཞིག་དགོས་ག�ང་ངོ་། །དེ་ཉིད་�ོགས་པ་ནི་ཤེས་རབ་

�ི་བ�བ་པ་�ད་པར་ཅན་ཆོས་བདག་མེད་པ་�ོགས་པའམ། ཡང་ན་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་མངོན་�་�ར་པ་གཙ�་བོར་ག�ང་�ེ། དེ་མེད་ནའང་�ང་རིགས་�ིས་

�ོགས་པས་�ང་འ�བ་ཅེས་ག�ང་ངོ་། །དེ་�ར་�ང་�ོགས་དང་�ན་

ཡང་�ོབ་མ་ལས་དམན་པ་དང་མཉམ་པས་མི་ཆོག་པས་ཡོན་ཏན་�ག་པ་ཞིག་

དགོས་ཏེ། ཚ�མས་ལས།



དམན་ཕ་བ�ེན་པས་མི་དག་ཉམས་འ�ར་ཞིང་།

།ཐང་ཀར་བབ་པ་བ�ེན་པས་སོ་ན་གནས།

།གཙ�་བོ་བ�ེན་པས་དམ་པ་ཐོབ་འ�ར་བ།

།དེ་�ིར་བདག་པས་གཙ�ར་�ར་བ�ེན་པར་�།

།�ལ་�ིམས་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་།

།ཤེས་རབ་ཆེས་མཆོག་�ན་པ་ཡི།

།གཙ�་བོ་གང་ཡིན་དེ་བ�ེན་ན།

།གཙ�་བོ་བས་�ང་ཆེས་གཙ�ར་འ�ར།

ཞེས་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །�་�ང་བས། དམ་པ་�མས་�ི་ལོ་�ས་

གསན་ཙན་དེ་ལ་ནི་ང་ཡར་�་བ་ཡིན་ག�ང་བ་དང་། མཐའ་བཞིའི་ཞལ་ནས།

ང་ནི་ར་�ེང་བའི་�ད་པོ་དེ་�མས་ལ་མིག་�ེན་�ེད་ག�ང་བ་�ར། ཡོན་ཏན་

�ག་པ་ལ་མིག་ཡར་�་བ་ཞིག་དགོས་སོ།།

དེ་�ར་ཆོས་�ག་པོ་དེ་ནི་རང་གིས་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །�ག་མ་ནི་

གཞན་�ེས་�་འཛ�ན་བའི་ཡོན་ཏན་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་�ད་�། �བ་�མས་�ིག་པ་

�་ཡིས་མི་འ� །ཞིང་། །འ�ོ་བའི་�ག་བ�ལ་�ག་གིས་མི་སེལ་ལ། །ཉིད་�ི་

�ོགས་པ་གཞན་ལ་�ོ་མིན་ཏེ། །ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་བ�ན་པས་�ོལ་བར་མཛད།

ཅེས་ག�ངས་པ་�ར་གཞན་ལ་ལམ་མ་ནོར་བ་བ�ན་ནས་�ེས་�་འཛ�ན་པ་མ་

གཏོགས་པ་�ིག་པ་�ས་འ�་བ་སོགས་�ར་མེད་དོ། །དེ་ལ་ཆོས་བཞི་

ལས། �་མཁས་པ་ནི་ཇི་�ར་བ�ི་བའི་རིམ་པ་ལ་མཁས་ཤིང་དོན་ག�ལ་�འི་�ོ་



ལ་�ེལ་བ་ལ་བཟོ་བའོ། །བ�ེ་བ་ནི་ཆོས་�ོན་པའི་�ན་�ོང་དག་པ་�ེ།

�ེད་བ�ར་སོགས་ལ་མི་�་བར་�ིང་�ེས་�ན་ནས་བ�ང་�ེ་�ོན་པའོ། །

པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། �ན་�་བ་ལ་ལི་མོའི་�་ཇི་ཙམ་པའི་ཆོས་བཤད་ཅིག་�ས་

ཏེ་ལེགས་སོ་ཞིག་�ང་བདག་གིར་�ེད་མ་�ོང་། འ�ོ་བ་ཉམ་ཐག་པ་མིན་པ་

མེད་ག�ང་བ་འ�་བ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་པར་གདའ། བ�ོན་བཅས་ནི་གཞན་

�ི་དོན་ལ་�ོ་བ་བ�ན་པའོ། །�ོ་བ་�ངས་པ་ནི་ཡང་ཡང་འཆད་པས་མི་

ངལ་བ་�ེ་འཆད་པའི་དཀའ་�ད་བཟོད་པའོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས།

བ�བ་པ་ག�མ་དང་དེ་ཉིད་�ོགས་པ་དང་�ིང་བ�ེ་བ་དང་�་གཙ�་བོ་ཡིན།

ངེད་�ི་�ོབ་དཔོན་ཞང་བ�ན་�ན་ལ་མང་�་ཐོས་པ་ཡང་མེད། �ོ་བ་བཟོད་པ་

ཡང་མེད་པས། �འོ་�ིན་�་གཅགས་པ་རེ་�ེད་པ་ཡང་མེད་དེ། �་མ་�་ཡོད་

པས་�ང་ན་�་ཡོད་པ་ལ་ཕན་གཉན་�ོན་ལ་�་མཁས་པ་ཡེ་མེད་ཡོན་བཤད་རེ་

�ེད་པ་ཡང་འདི་�ན་�ིས་ད་རེས་མི་གོ་�མ་པ་ལས་མི་ཤེས་ཏེ་�་པོ་ཡོད་པས་�་

ཉེ་བ་ལ་ཕན་ག�ང་ངོ་། །དེ་འ�་བའི་མཚན་ཉིད་�ོགས་པར་ཚང་བ་

�ས་�ི་དབང་གིས་�ེད་དཀའ་ནའང་། �ོན་ཤས་ཆེ་བ་དང་�ོན་ཡོན་ཆ་མཉམ་

པ་ལ་མི་བ�ེན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་�ག་པ་ཞིག་ལ་བ�ེན་དགོས་པར་ག�ངས་

སོ། །དེ་�ར་�མ་�ོལ་�བ་པའི་�་མ་ནི་གཏན་�ི་མ�ན་མའི་�་བ་ཡིན་

པས། �་མ་བ�ེན་པར་འདོད་པ་�མས་�ིས་ནི་དེ་དག་ཤེས་པར་�ས་ལ་མཚན་

ཉིད་དང་�ན་པ་འཚ�ལ་བ་ལ་འབད་པར་�་ཞིང་། �ོབ་མ་བ�ེན་འདོད་པ་

�མས་�ིས་�ང་མཚན་ཉིད་དེ་དག་དང་�ན་པར་�་བ་ལ་འབད་དོ།

།གཉིས་པ་ནི། བཞི་བ�་པ་ལས། ག�ར་གནས་�ོ་�ན་དོན་གཉེར་པ། །ཉན་པོ་



�ོད་ཅེས་�་བར་བཤད། །�་པོ་ཡོན་ཏན་�མ་གཞན་�། །མི་འ�ར་ཉན་པ་པོ་

ལའང་མིན། ཞེས་ཆོས་ག�མ་དང་�ན་པ་ཞིག་ཉན་པའི་�ོད་�་�ང་བ་དང་དེ་

ག�མ་ཚང་ན་ཆོས་�་བ་པོའི་ཡོན་ཏན་ཡོན་ཏན་�་�ང་གི །�ོན་�་མི་�ང་ལ་

དེར་མ་ཟད་ཉན་པ་པོའི་ཡོན་ཏན་�མས་�ང་གང་ཟག་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་�་�ང་

གི་�ོན་�་མི་�ང་བར་ག�ངས་ཏེ། �ོད་�ི་མཚན་ཉིད་�མས་མ་ཚང་ན་ཆོས་�་

བ་པོའི་བཤེས་གཉེན་ཆེས་ཡོངས་�་དག་�ང་ཉན་པ་པོའི་�ོན་�ི་དབང་གིས་

�ོན་ཅན་�་འ�ད་ལ། འཆད་པ་པོའི་�ོན་ཡང་ཡོན་ཏན་�་འཛ�ན་པར་འ�ེལ་

པ་ལས་ག�ངས་སོ། །དེ་ལ་ག�་བོར་གནས་པ་ནི་�ོགས་�ང་མེད་པ་�ེ།

དེ་ཡང་ན་དེས་བ�ིབས་ནས་ཡོན་ཏན་མི་མཐོང་བས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་

དོན་མི་�ེད་དེ་ད�་མ་�ིང་པོ་ལས། �ོགས་�་�ང་བས་སེམས་ག�ངས་པས། །

ཞི་བ་ནམ་ཡང་�ོགས་མི་འ�ར། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །�ོགས་�ང་

ནི་རང་གི །�གས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་�ི་�གས་ལ་�ང་བའོ། །དེ་

འ�་བ་དེ་རང་�ད་ལ་བ�གས་ཏེ་དོར་དགོས་སོ། །དེ་ཙམ་�ིས་ཆོག་གམ་

�ན་ན་ག�་བོར་གནས་�ང་ལེགས་བཤད་ལམ་ཡང་དག་དང་། ཉེས་བཤད་

ལམ་�ར་�ང་གཉིས་འ�ེད་པའི་�ོའི་མ�་མེད་ན་�ོད་�་མི་�ང་བས་དེ་

གཉིས་གོ་བའི་�ོ་དང་�ན་པ་དགོས་སོ། །དེ་གཉིས་ཙམ་�ིས་ཆོག་གམ་

�མ་ན་དེ་གཉིས་ཡོད་�ང་རི་མོའི་ཆོས་ཉན་�ར་སོང་ན་�ོད་�་མི་�ང་བས་

དོན་གཉེར་ཆེན་པོ་དང་�ན་དགོས་སོ། །འ�ེལ་པ་ལས། ཆོས་དང་ཆོས་

�་བ་ལ་�ས་པ་དང་ཡིད་གཏོད་པ་གཉིས་བ�ན་ཏེ་�ར་ག�ངས་སོ། །དེ་

�ར་ན་ཆོས་ལ་དོན་གཉེར་ཆེ་བ། ཉན་པའི་ཚ�་ཡིད་ལེགས་པར་གཏོད་པ། ཆོས་

དང་ཆོས་�་པ་ལ་�ས་པ་ཆེན་པོ་འཇོག་པ། ཉེས་བཤད་དོར་ནས་ལེགས་བཤད་



འཛ�ན་པ་�ེ་བཞིའོ། །བཞི་པ་དེའི་མ�ན་�ེན་ནི་�ོ་དང་�ན་པ་ཡིན་ལ་འགལ་

�ེན་འདོར་བ་ནི་ག�་བོར་གནས་པའོ། །�་མས་ད�ིར་�ང་བའི་ཆོས་དེ་

�མས་ཚང་མ་ཚང་བ�གས་ལ་ཚང་ན་དགའ་བ་བ�ོམ། མཚང་ན་�ི་མ་�ན་

ཆད་�་ཚང་བའི་�་ལ་འབད་པར་�འོ།

།ག�མ་པ་ནི། དེ་�ར་�ོད་དང་�ན་པ་དེས་�་མ་མཚན་ཉིད་དང་�ན་མི་�ན་

�ར་བཤད་པ་� །�ག་ལ། མཚན་ཉིད་དང་�ན་པ་ལ་ཆོས་�ི་བཀའ་�ིན་ནོད་

པར་�འོ། །དེ་�ར་བཀའ་�ིན་མནོས་པ་�ི་དང་�ད་པར་�་ཡོངས་�་�ོགས་

པའི་གདམས་ངག་གིས་�ོ་ལེགས་པར་འ�ིད་པའི་བཤེས་གཉེན་དེ་བ�ེན་པའི་

�ལ་ལ་གཉིས། བསམ་པས་བ�ེན་པའི་�ལ། �ོར་བས་བ�ེན་པའི་�ལ་

ལོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། �་བ་དད་པ་�ང་བ། བཀའ་�ིན་�ེས་�་�ན་ཏེ་�ས་པར་�་

བའོ།

།དང་པོ་ནི། དཀོན་མཆོག་ཏ་ལའི་ག�ངས་ལས། དད་པ་�ོན་འ�ོ་མ་�ར་�ེད་

པ་�ེ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་�ང་ཞིང་འཕེལ་བར་�ེད། ཅེས་དད་པས་ཡོན་

ཏན་མ་�ེས་པ་�ེད་པ་དང་། �ེས་ཟིན་གནས་པ་དང་གོང་ནས་གོང་�་�ེལ་བར་

ག�ངས་ལ། ཆོས་བ�་པ་ལས་�ང་།

གང་གིས་འ�ེན་པ་དེས་འ�ང་ལ།



།དད་པ་ཐེག་པའི་མཆོག་ཡིན་ཏེ།

།དེ་�ིར་�ོ་དང་�ན་པའི་མིས།

།དད་པའི་�ེས་�་འ�ང་བ་བ�ེན།

།མ་དད་པ་ཡི་མི་དག་ལ།

།དཀར་པོའི་ཆོས་�མས་མི་�ེ་�ེ།

།ས་བོན་མེ་ཡིས་ཚ�ག་པ་ལ།

།�་�་�ོན་པོ་ཇི་བཞིན་ནོ།

ཞེས་�ེས་�་འ�ོ་�ོག་གི་�ོ་ནས་དད་པ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་�ི་གཞིར་

ག�ངས་སོ། །དེ་ལ་�ིར་དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འ�ས་དང་བདེན་བཞི་

ལ་དད་པ་མང་�་ཡོད་�ང་འདིར་ནི་�་མ་ལ་དད་པའོ། །དེ་ཡང་�་མ་ལ་

ཇི་�ར་�་བ་ནི། ལག་ན་�ོ་�ེ་དབང་བ�ར་བའི་�ད་ལས། གསང་བ་པའི་

བདག་པོ་�ོབ་དཔོན་ལ་�ོབ་མས་ཇི་�ར་བ�་བར་�་ཞེ་ན། སངས་�ས་བཅོམ་

�ན་འདས་ལ་ཇི་�་བ་དེ་བཞིན་�འོ། ཞེས་ག�ངས་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་

�ེ་དང་འ�ལ་བ་ལས་�ང་དེ་�ར་ག�ངས་པ་ཡོད་དོ། །དེ་དག་གི་དོན་

ནི་ཇི་�ར་སངས་�ས་ཡིན་པར་ཤེས་ན་དེ་ལ་�ོན་�ོག་གི་�ོ་མི་འ�ང་ཞིང་ཡོན་

ཏན་སེམས་པའི་�ོ་འ�ང་བ་�ར། �་མ་ལ་ཡང་ཆེད་�་�ས་ཏེ་�ོན་�ོག་པ་

�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་འདོར་ཞིང་ཡོན་ཏན་�ོག་པའི་�ོ་�ོང་བའོ། །དེ་

ཡང་�ད་དེར། �ོབ་དཔོན་�ི་ནི་ཡོན་ཏན །ག�ང་། །�ོན་ནི་ནམ་ཡང་ག�ང་མི་

�། །ཡོན་ཏན་ག�ང་ན་དངོས་�བ་ཐོབ། །�ོན་�མས་ག�ང་ན་དངོས་མི་

འ�བ། ཅེས་ག�ངས་པ་�ར་�་�ེ། འདི་�ར་�་མ་ཡོན་ཏན་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་



ཡང་དེའི་�ོན་�ང་ཟད་ཡོད་པའི་ངོས་ནས་བ�གས་ན་རང་ལ་དངོས་�བ་�ི་

གེགས་�་འ�ར་ལ། �ོན་ཤས་ཆེ་ཡང་�ོན་�ི་ངོས་ནས་མ་བ�གས་པར་ཡོན་

ཏན་�ི་ངོས་ནས་དད་པ་�ངས་ན་དངོས་�བ་འ�ང་བའི་�ར་འ�ར་རོ།

།དེའི་�ིར་རང་གི་�་མ་ཡིན་ན་�ོན་ཆེ་�ང་ཅི་ཡོད་�ང་དེའི་ངོས་ནས་�ོག་པའི་

ཉེས་དམིགས་བསམས་ལ་�ོང་སེམས་མང་�་�ས་ཏེ་དགག་པར་�འོ། །གལ་ཏེ་

བག་མེད་པའམ་ཉོན་མོངས་མང་བ་སོགས་�ིས་�ོན་�ོག་པ་�ང་བའི་ཚ�་ནའང་

བཤགས་བ�མ་ལ་འབད་པར་�འོ། །དེ་�ར་གོམས་པ་ན་�ོན་ཐན་�ན་ཡོད་

པར་མཐོང་ཡང་�ོས་ཡོན་ཏན་�ི་�ོགས་འཛ�ན་པས་དད་པ་ལ་གེགས་�་མི་

འ�ོ་�ེ། དཔེར་ན་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་�་བ་ད�་མ་འཛ�ན་ཅིང་གསེར་�ིང་པ་�་བ་

སེམས་ཙམ་�མ་བདེན་འཛ�ན་པས་�་བའི་�ོ་ནས་མཆོག་དམན་ཡོད་�ང་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའི་ལམ་�ི་རིམ་པ་�ི་དང་། �ང་�བ་�ི་�གས་ཁོང་ལ་བ�ེན་ནས་

�ེད་པས་གསེར་�ིང་པ་�་མ་�མས་�ི་འ�ན་�ི་དོ་མེད་�་འཛ�ན་པ་བཞིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། ཆོས་བ�་པ་ལས། བདག་�ན་རིང་�་འཁོར་བར་འ�མས་པ་

འཚ�ལ་བར་�ེད་པ་དང་། �ན་རིང་�་གཏི་�ག་གིས་བ�ིབས་པས་ཤིང་གཉིད་

ལོག་པའི་སད་�ེད་དང་། �ིད་པའི་�་མཚ�འི་ནང་�་�ིང་བའི་འ�ིན་�ེད་དང་།

ལམ་ངན་ཕར་�གས་པ་ལ་ལམ་བཟང་པོ་�ོན་�ེད་དང་། �ིད་པའི་བཙ�ན་རར་

བཅིངས་པ་འ�ོལ་�ེད་དང་། �ན་རིང་པོར་ནད་�ིས་ཉམ་ཐག་པའི་�ན་པ་

དང་། བདག་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་མེས་�ན་�་འབར་བ་ཞི་བར་�ེད་

པའི་ཆར་�ིན་�ི་འ�་ཤེས་བ�ེད་དོ། ཞེས་ག�ངས་ཤིང་། �ོང་པོ་བཀོད་

པ་ལས་�ང་།



འདི་ནི་བདག་གི་དགེ་བཤེས་ཆོས་�་བ།

།ཆོས་�ན་ཡོན་ཏན་ཡོངས་�་�ོན་�ེད་དེ།

།�ང་�བ་སེམས་དཔའི་�ོད་ལམ་ཡོངས་�ོན་པ།

།ཡིན་ཅེས་སེམས་གཅིག་བསམས་ནས་འདིར་འོངས་སོ།

།འདི་དག་�ེད་པས་བདག་གི་མ་�་�།

།ཡོན་ཏན་འོ་མ་�ད་པས་མ་མ་འ�།

།�ང་�བ་ཡན་ལག་ཡོངས་�་�ོད་བ་ཡིན།

།དགེ་བཤེས་འདི་དག་གནོད་པ་�མ་པར་�ོག །�་ཤི་ཐར་�ེད་�ན་པ་�་�་�ེ།

།བ�ད་�ིའི་ཆར་འབེབས་�་དབང་བ�་�ིན་འ�།

།�་ཉ་�་�ར་དཀར་པོའི་ཆོས་�ིས་�ས།

།ཞི་བའི་�ོགས་�ོན་ཉི་མ་གསལ་བ་འ�།

།ད�་དང་�ོགས་ལ་རི་བོ་འ�་བ་�ེ།

།�་མཚ�་བཞིན་�་མི་འ�ག་སེམས་དང་�ན།

།ཡོངས་�་�ོང་དང་མཉན་པ་འ�་བ་ཞེས།

།ད་འ�འི་སེམས་�ིས་ནོར་བཟང་འདིར་འོངས་སོ།

།�ང་�བ་སེམས་དཔའ་བདག་གི་�ོ་�ེད་པ།

།སངས་�ས་�ས་པོ་�ང་�བ་�ེད་�ེད་པ།

།འདི་དག་བདག་བཤེས་སངས་�ས་བ�གས་པ་ཞེས།



།དེ་�ར་དགེ་བའི་སེམས་�ིས་འདིར་འོངས་སོ།

།འཇིག་�ེན་�ོབ་པས་དཔའ་བོ་�་�་�ེ།

།དེད་དཔོན་མགོན་དང་�བས་�བས་�་�ར་པ་ཡིན། །འདི་དག་བདག་ལ་བདེ་

�ོབ་མིག་ཡིན་ཞེས། །དེ་འ�འི་སེམས་�ིས་དགེ་བཤེས་བ�ེན་བ�ར་�ེད། ཅེས་

ག�ངས །པ་�ར་ཚ�གས་�་བཅད་པའི་ད�ངས་�ིས་�ང་�ན་པར་�་�ེ་ནོར་

བཟང་ནི་རང་ལ་འ�ན་པ་བ�ར་རོ།

།གཉིས་པ་ནི། �་མ་�་བ�་པ་ལས། འདིར་མང་�ོས་པས་ཅི་ཞིག་དགོས། །�་མ་

ད�ེས་�ེད་གང་ཡིན་�། །མི་མཉེས་�ེད་�ན་�ང་བ་ནི། །དེ་དང་དེ་ལ་འབད་དེ་

བ�ག །དངོས་�བ་�ོབ་དཔོན་�ེས་འ�ང་ཞེས། །�ོ་�ེ་འཛ�ན་པ་ཉིད་ག�ང་

བར། །ཤེས་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་�ིས། །�་མ་ཡོངས་�་མཉེས་པར་�། ཞེས་

ག�ངས་པ་�ར་མདོར་བ�་ན་མཉེས་པ་�བ་པ་དང་མི་མཉེས་པ་�ོང་བ་ལ་

འབད་པར་�ེད་པའོ། །མཉེས་པ་�བ་པ་ནི་�ོ་ག�མ་�ེ། ཟང་ཟིང་

ད�ལ་བ་དང་�ས་ངག་གིས་བ�ེན་བ�ར་བ་དང་བཀའ་བཞིན་�་�བ་པའོ།

།དེ་ཡང་མདོ་�ེའི་�ན་ལས། བ�ར་�ི་�ེད་པ་དག་དང་རི་མ་�ོ་དང་། །�བ་

པའི་�ོ་ནས་བཤེས་གཉེན་བ�ེན་པར་�། ཞེས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་�་

བ�་པ་ལས།

རང་གི་དམ་ཚ�ག་�ོབ་དཔོན་ནི།

།�ིན་མིན་�་དང་�ང་མ་དང་།

།རང་�ོག་གིས་�ག་བ�ེན་�་ན།



།ལོངས་�ོད་གཡོ་བས་�ོས་ཅི་དགོས།

ཞེས་དང་།

དེ་�ིན་སངས་�ས་ཐམས་ཅད་ལ།

།�ག་�་�ལ་བ་ཉིད་�་འ�ར།

།དེ་�ལ་བསོད་ནམས་ཚ�གས་ཡིན་ཏེ།

།ཚ�གས་ལས་དངོས་�བ་མཆོག་�་འ�ར།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ།

།གཉིས་པ་ནི་�ས་བ�་མ་ཉེ་�ིལ་�ིས་དང་བ�ན་གཡོག་སོགས་དང་དེའི་ཡོན་

ཏན་བ�ོད་པ་སོགས་སོ།

།ག�མ་པ་ནི་ཇི་�ར་གདམས་པ་ལས་མི་འགལ་བར་�བ་པ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་གཙ�་

བོ་ཡིན་ཏེ། �ེས་རབས་ལས། ཕན་པའི་ལན་�་མཆོད་པ་�་བ་ནི། བ�ོ་བའི་ཚ�ག་

བཞིན་ཉམས་�་ལེན་པ་ཡིན། ཞེས་ག�ངས་སོ།

།བཞི་པ་ནི། སངས་�ས་�ི་གོ་འཕང་ལ་ཉེ་བ་དང་�ལ་བ་�མས་ད�ེས་པ་དང་།

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་�ིས་མི་ཕོངས་པ་དང་། ངན་འ�ོར་མི་�ང་བ་དང་ལས་

ངན་པ་དང་ཉོན་མོངས་པས་�བ་པར་དཀའ་བ་དང་། �ང་སེམས་�ི་�ོད་པ་

དང་མི་འགལ་ཞིང་དེ་ལ་�ན་པ་དང་�ན་པས་ཡོན་ཏན་�ི་ཚ�གས་�ིས་ཇེ་མཐོ་



ཇེ་མཐོར་འ�ར་ཞིང་གནས་�བས་དང་མཐར་�ག་གི་དོན་ཐམས་ཅད་འ�བ་

པར་ག�ངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བཤེས་གཉེན་བ�ེན་བ�ར་བས་ནི་ངན་

འ�ོ་�ོང་བའི་ལས་�མས་ཚ�་འདི་ལ་�ས་སེམས་ལ་གནོད་པ་�་མོ་ཙམ་མམ། �ི་

ལམ་�་�ོང་བས་�ང་ལས་དེ་འ�ོངས་ནས་ཟད་པར་འ�ར་བ་དང་། སངས་

�ས་དཔག་�་མེད་པ་ལ་ཡོན་�ལ་ཕ་སོགས་�ི་དགེ་�་�མས་ཟིལ་�ིས་གནོན་

པ་སོགས་�ི་ཕན་ཡོན་ཤིན་�་ཆེ་བར་ག�ངས་སོ།

།�་པ་ནི། བཤེས་གཉེན་�་�ས་ནས་བ�ེན་�ལ་ལོག་ན་ཚ�་འདིར་ནད་དང་

གདོན་�་མས་འཚ�་བ་དང་�ི་མར་ངན་འ�ོའི་�ག་བ�ལ་དཔག་�་མེད་པ་

�ོང་བར་འ�ར་ཏེ། �་བ�་པ་ལས།

ནམ་ཡང་�ོབ་དཔོན་དག་གི་ནི།

།�ན་�་སེམས་ད�ག་མི་�་�ེ།

གལ་ཏེ་�ོངས་པས་�ས་�ར་ན།

།ད�ལ་བར་ངེ་པར་འཚ�ད་པར་འ�ར།

མནར་མེད་ལ་སོགས་འཇིགས་�ང་བའི།

།ད�ལ་བ་བ�ན་པ་གང་ཡིན་པ།

�ོབ་དཔོན་ལ་ནི་�ོད་པ་�མས།

།དེར་ནི་གནས་པར་ཡང་དག་བཤད།

ཅེས་དང་། ད�་ནག་གི་དཀའ་འ�ེལ་�་�ངས་པ་ལས་�ང་། ཚ�གས །བཅད་



གཅིག་ཙམ་མཉན་པ་ལ། །གང་གིས་�་མར་མི་འཛ�ན་པ། །�ི་ཡི་�ེ་གནས་བ�ར་

�ེས་ནས། །�ེ་ཤ་ཅན་�་�ེ་བར་འ�ར། ཞེས་ག�ངས་སོ། །གཞན་ཡང་

ཡོན་ཏན་མ་�ེས་པ་�མས་མི་�ེ་ལ། �ེས་པ་�མས་�ང་ཉམས་ནས་འ�ོ་ཞིང་།

མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་�ིག་�ོགས་བ�ེན་ནའང་ཡོན་ཏན་འ�ིབ་ཅིང་

�ོན་འཕེལ་ནས་མི་འདོད་པ་�ེས་པས་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་�ང་བར་�་བར་

ག�ངས་སོ།

།�ག་པ་ནི། དེ་�ར་ན་�་མའི་�ལ་འ�ོར་ཞེས་ཡོངས་�་�གས་པའི་གདམས་པ་

ཡང་�ར་བཤད་པ་�ར་གོ་དགོས་�ི་དམིགས་པ་�ན་རེ་ཙམ་�ིས་མི་ཆོག་ལ།

�ིང་ཐག་པ་ནས་ཆོས་ཤིག་�ེད་ན་ནི་མ་ནོར་བར་འ�ིད་པའི་བཤེས་གཉེན་

གཅིག་ལ་�ན་རིང་�་བ�ེན་དགོས་ལ། དེའི་ཚ�་ཡང་འཆད་ཁ་བའི་ཞལ་ནས་�་

མ་བ�ེན་བདོ་ཙ་ན་�ངས་དོགས་ཡོད་ག�ང་བ་�ར། བ�ེན་�ལ་མ་ཤེས་ན་ནི་

ཁེ་མེད་པར་�ོང་འ�ང་བས་བཤེས་གཉེན་བ�ེན་པའི་ཆོས་�ོར་འདི་�མས་

གང་ལས་�ང་གལ་ཆེ་བ་གཏན་�ི་མ�ན་མའི་�་བར་�ང་ངོ་། །འོ་�ོལ་

ཉོན་མོངས་རགས་ལ་བཤེས་གཉེན་བ�ེན་�ལ་མི་ཤེས་ཤིང་ཤེས་�ང་མི་�ེད་

པར་�་མ་ལ་ཆོས་ཉན་པ་�མས་ལ་�་མ་ལ་བ�ེན་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མང་པོ་

འ�ང་ཞིང་། དེ་ལ་ཡང་བཤགས་པ་དང་�ོམ་པ་སོགས་�ི་�ོ་འ�ང་དཀའ་བས་

�ར་བཤད་པ་�ར་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་�མས་ཤེས་པར་�ས་ཏེ་བ�ེན་

�ལ་ཇི་�་བ་བ�ེན་�ལ་ཇི་�་བ་བཞིན་མ་�ང་བ་�མས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་

བཤགས་ཤིང་�ོམ་སེམས་མང་�་�འོ། །དེ་�ར་�ས་ན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་

�ལ་�ས་�ག་�་�་དང་བཤེས་གཉེན་ཚ�ལ་བས་ངོམས་མི་ཤེས་པ་གཞོན་�་



ནོར་བཟང་�་�ར་འ�ར་རོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། �ོང་�ལ་དངོས། �ོང་�ལ་གཉིས་�ིས་བ�ང་དགོས་པའི་

�་མཚན་ནོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། �ན་�ི་ངོ་བོ་ལ་ཇི་�ར་�་བ་དང་། �ན་མཚམས་�་ཇི་�ར་

�་བའོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། �ོར་བ། དངོས་གཞི། མ�ག་�་ཇི་�ར་�་བའོ།

།དང་པོ་ནི། �ོར་བའི་ཆོས་�ག་�ེ། གསེར་�ིང་པའི་�མ་ཐར་ཡིན་པས། གནས་

ཁང་�ི་དོར་�ས་ལ་�་ག�ང་�གས་�ི་�ེན་ད�མ། མཆོད་པ་གཡོ་མེད་ཅིང་

བཀོད་པ་མཛ�ས་པར་བཤམ། �ན་བདེ་བ་ལ་�ས་�ང་པོར་བ�ང་�ེ། �ིལ་མོ་

�ང་ངམ་�ིལ་མོ་�ང་�ེད་�་ཡང་�ང་བའི་�ོད་ལམ་�ིས་འཁོད་ནས་�བས་

འ�ོ་སེམས་བ�ེད་�ད་དང་འ�ེས་ངེས་པ་ཅིག་�། མ�ན་�ི་ནམ་མཁར་�་

ཆེན་�ོད་པ་དང་ཟབ་མོ་�་བའི་བ�ད་པའི་�་མ་དང་། སངས་�ས་�ང་སེམས་

འཕགས་པ་ཉན་རང་བཀའ་�ོད་དང་བཅས་པ་དཔག་�་མེད་པ་བ�གས་པར་

བསམ་�ེ་ཚ�གས་ཞིང་གསལ་གདབ། ལམ་�ད་ལ་�ེ་བའི་མ�ན་�ེན་ཚ�གས་

བསག་པ་དང་། འགལ་�ེན་�ིབ་པ་�ོང་བ་གཉིས་མེད་ན་ལམ་ཤིན་�་�ེ་དཀའ་

བས་བསག་�ང་གི་གནད་བ�ས་པའི་ཡན་ལག་བ�ན་པས་�ད་�ང་བ་དགོས་

སོ། །དེ་ལ་�ག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་ལ་�ོ་ག�མ་བ�ོམས་པའི་�ག་ནི།



ཇི་�ེད་�་དག་ཅེས་པའི་ཚ�གས་བཅད་གཅིག་�ེ་འཇིག་�ེན་�ི །ཁམས་�ོགས་

རེ་བ་དང་། �ས་རེ་རེའི་སངས་�ས་མ་ཡིན་�ི་�ོགས་བ�་ག་དང་། �ས་ག�མ་

གར་བ�གས་པའི་�ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་

�ོ་ག�མ་�ས་པས་�ག་འཚལ་བའོ།།

�ོ་ག�མ་སོ་སོའི་�ག་ལ་�ས་�ི་�ག་ནི། བཟང་པོ་�ོད་པའི་ཞེས་སོགས་ཚ�གས་

བཅད་གཅིག་�ེ། �ོགས་དང་�ས་�ིས་བ�ས་པའི་�ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་�ི་

�ལ་�་མངོན་�མ་པ་�ར་དམིགས་ལ། རང་གི་�ས་�ལ་�་རབ་དང་�ངས་

མཉམ་པར་�ལ་ཏེ་�ག་�འོ། །དེ་ཡང་�ལ་�མས་�ི་བཟང་པོའི་�ོད་པ་ལ་དད་

པའི་�ོབས་བ�ེད་པ་ལ་དེས་�ན་ནས་བ�ང་�ེའོ། །ཡིད་�ི་�ག་ནི། �ལ་

གཅིག་�ེང་ན་ཞེས་པའི་ཚ�གས་བཅད་གཅིག་�ེ། �ལ་�་རབ་རེ་རེའི་�ེང་ན་

ཡང་�ལ་ཐམས་ཅད་�ི་�ངས་དང་མཉམ་པའི་སངས་�ས་ལ་�ང་སེམས་�ིས་

བ�ོར་བའི་ད�ས་ན་བ�གས་པ་ལ། དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་�ེས་�་�ན་པའི་མོས་

པ་�ེད་པའོ། །ངག་གི་�ག་ནི། དེ་དག་བ�གས་བ་ཞེས་སོགས་ཚ�གས་

བཅད་གཅིག་�ེ། �ལ་�མས་�ི་ཡོན་ཏན་�ི་བ�གས་པ་ཟད་མི་ཤེས་པ་�མས་

�ས་རེ་རེ་ལ་མགོ་བོ་དཔག་�་མེད་པ་དང་། མགོ་བོ་རེ་རེ་ལའང་�ེ་དཔག་�་

མེད་པར་�ལ་ནས་�ན་པའི་ད�ངས་�ིས་བ�ོད་པའོ།།

འདིར་ད�ངས་ནི་བ�ོད་པ་ཡིན་ལ་དེའི་ཡན་ལག་ནི་�་�ེ་�ེའོ། །�་མཚ�ན་ནི་

མང་པོའི་ཚ�ག་གོ། །མཆོད་པ་ལ་�་ན་ཡོད་པའི་མཆོད་པ་ནི། མེ་ཏོག་དམ་

པ་ཞེས་སོགས་ཚ�གས་བཅད་གཉིས་ཏེ། མེ་ཏོག་དམ་པ་ནི་�་དང་མིའི་མེ་ཏོག་



�ད་�་�ང་བའི་སིལ་མ་�མས་སོ། ། �ེང་བ་ནི་མེ་ཏོག་�་ཚ�གས་�ེལ་ཏེ་

བ�ས་པ་�ེ། དེ་གཉིས་ཀའང་དངོས་དང་བཅོས་མ་ཐམས་ཅད་དོ། །སིལ་

�ན་ནི་རོལ་མོ་�ད་ཅན་ལ་སོགས་པའི་�འོ། །�ག་པ་ནི་�ོས་ཞིམ་པོའི་�ེ་�འོ། །

ག�གས་མཆོག་ནི་ག�གས་�མས་�ི་མཆོག་གོ །མར་མེ་ནི་�ོས་མར་ལ་སོགས་

པ་�ི་ཞིམ་ལ་འོད་གསལ་བ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་འོད་གསལ་བ་འོ། །བ�ག་པ་ནི་

བ�ག་�ོས་�ར་བ་དང་�་གཅིག་པའོ། །ན་བཟའ་དམ་པ་ནི་གོས་�ི་

མཆོག་གོ། །�ི་མཆོག། ནི། �ོང་ག�མ་�་�ི་དང་�ང་པའི་�ིས་བ�ོས་

པའི་�་ལ་སོགས་པའོ། །�ེ་མ་�ར་མ་ནི། �ོས་ཞིམ་པོའི་�ེ་མ་གཏོར་ཞིང་

བ�ག་�་�ང་བ་�མ་པོར་�ས་པའམ། ད�ིལ་འཁོར་�ིས་པའི་ཚ�ན་�ེ་�ེལ་

བའི་རིམ་པ་�་དང་�མས་རི་རབ་དང་མཉམ་པའོ། །བཀོད་པ་ནི་གོང་མ་

�ན་�ི་མཐར་�ོར་བ་�ེ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་�ས་པ་དང་�་ཚ�གས་པ་ལ་�འོ། །

མཆོད་པ་�་ན་མེད་པ་ནི། མཆོད་པ་གང་�མས་ཞེས་སོགས་ཚ�གས་བཅད་

གཅིག་�ེ། �་ན་ཡོད་པ་ནི་འཇིག་�ེན་པའི་མཆོད་པ་ཡིན་པས། འདིར་ནི་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་མ�་ཆེན་�མས་�ིས་བཟང་ད�་�ལ་པའོ།

།ཚ�ག་�ང་ཐ་མ་གཉིས་ནི་གོང་མ་དེ་གཉིས་མ་ཚང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་�ར་ཏེ་�ག་

དང་མཆོད་པ་�མས་�ི་�ན་�ོང་དང་�ལ་�ོན་པའོ ། །�ིག་པ་བཤགས་པ་ནི།

འདོད་ཆགས་ཞེས་སོགས་ཚ�གས་བཅད་གཅིག་�ེ། �་�ག་ག�མ་ལ་བ�ེན་ནས་

གཞི་�ས་ལ་སོགས་པ་ག�མ་�ིས། རང་བཞིན་ནི་བདག་གིས་བ�ིས་པ་�ེ་དེ་

ཡང་རང་གིས །དངོས་�་�ས་པ་དང་། གཞན་�ེད་�་བ�ག་པ་དང་། གཞན་

�ིས་�ས་པ་ལ་ཡི་རང་བའོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་�ིར་བ�ས་པ་ནི་ཅི་

མཆིས་པ་ཞེས་པ་�ེ་དེ་དག་གི་ཉེས་དམིགས་�ན་ནས་�་མ་ལ་འ�ོད་ཅིང་�ི་མ་



བ�མ་པའི་སེམས་�ིས་�ིང་ཐག་པ་ནས་བཤགས་ན་�ར་�ས་འཕེལ་བ་འཆད་

ཅིང་�ི་མ་�མས་འ�ོ་ཆད་དོ། །�ེས་�་ཡི་རང་ནི། �ོགས་བ�འི་�ལ་བ་

ཞེས་སོགས་ཚ�གས་བཅད་གཅིག་�ེ། གང་ཟག་�་པོ་དེའི་དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་

�ན་ནས་དགའ་བ་བ�ོམ་པའོ། །ཆོས་འཁོར་བ�ོར་བར་བ�ལ་བ་ནི།

གང་�མས་�ོགས་བ�འི་ཞེས་སོགས་ཚ�གས་བཅད་གཅིག་�ེ། �ོགས་བ�འི་

ཞིང་�་�ང་�བ་�་�མ་པར་སངས་�ས་ཏེ་མ་ཆགས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་

མ�ེན་པ་བ�ེས་ནས་རང་�་མ་ལོན་པ་�མས་ལ་�ས་�ང་དེ་�ེད་�་�ལ་ནས་

ཆོས་�ོན་པར་�ལ་མ་གདབ་བོ། །གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། �་ངན་

འདའ་�ོན་ཞེས་སོགས་ཚ�གས་བཅད་གཅིག་�ེ། �ོགས་བ�འི་ཞིང་�་�་ངན་

ལས་འདའ་�ལ་�ོན་པ་�མས་ལ། འ�ོ་བ་�མས་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བ�ེད་

པའི་�ིར་�། ཞིང་གི་�ལ་�་རབ་�ི་�ངས་དང་མཉམ་པའི་བ�ལ་པར་�་ངན་

མི་འདའ་བར་བ�གས་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འོ། །བ�ོ་པའི་ཡན་ལག་ནི།

�ག་འཚལ་པ་དང་ཞེས་སོགས་ཚ�གས་བཅད་གཅིག་�ེ། གོང་གི་ཡན་ལག་�ག་

གི་དགེ་བས་མཚ�ན་ནས་དགེ་�་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་

མོང་�་�ས་ཏེ་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�ི་�ར་འ�ན་པ་�ག་པོས་བ�ོས་པས་

ནམ་ཡང་མི་འཛད་པའོ། །དེ་�ར་ཚ�ག་དེ་དག་གི་དོན་གོ་བར་�ས་ལ་

ཡིད་གཞན་�་མ་ཡེངས་པར་དལ་�ས་ཇི་�ད་བ�ན་པ་བཞིན་�ས་ན་བསོད་

ནམས་�ི་�ང་པོ་དཔག་�་མེད་པ་འཛ�ན་ནོ། །དེ་�ར་ན་�ག་མཆོད་པ།

བ�ལ་བ། གསོལ་གདབ། ཡི་རང་�་ནི་ཚ�གས་བསག་ཡིན་ལ། བཤགས་པ་ནི་

�ིབ་�ོང་དང་། ཡི་རང་གི་�ོགས་གཅིག་རང་གི་དགེ་བ་ལ་དགའ་བ�ོམ་པ་ནི་

དགེ་བ་�ེལ་བ་དང་། བ�ོ་བས་ནི་བསགས་པ་དང་�ངས་པ་དང་�ེལ་བའི་དགེ་



བ་�མས་�ང་�་ཡང་མང་པོར་པོར་�ེལ་བ་དང་། གནས་�བས་�་འ�ས་�་

�ང་ནས་ཟད་པར་འ�ར་བ་�མས་�ང་ནམ་ཡང་མི་ཟད་པར་�ེད་པ་�ེ་བ�་

ན་བསག་པ། �ང་བ། �ེལ་ཞིང་མི་ཟད་པར་�ེད་པ་ག�མ་མོ།།

དེ་ནས་དམིགས་པ་གསལ་བར་�ས་ཏེ་མཎཌལ་�ལ་ལ། བཤེས་གཉེན་ལ་མ་

�ས་པ་སོགས་�ིན་ཅི་ལོག་གི་�ོ་�་མཐའ་དག་འགག་པ་དང་། བཤེས་གཉེན་ལ་

�ས་པ་སོགས་�ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་�ོ་�་ཐམས་ཅད་བདེ་�ག་�་�ེ་བ་དང་། �ི་

ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་�ིན་�ིས་བ�བ་�་གསོལ་ཞེས་

འ�ན་པ་�ག་པོས་ལན་མང་�་གསོལ་བ་གདབ་བོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། �འི་�ོང་�ལ། �བས་འདིའི་�ོང་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། འཆད་པར་འ�ར་བ་�ར་�ི་ལམ་�ོམ་པ་འདི་ནི། དགེ་བའི་

དམིགས་པ་ལ་ཇི་�ར་འདོད་�་བཀོལ་�་�ང་བར་�ེད་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ། དེ་

ཡང་གང་ཟིན་ཟིན་ནས་དམིགས་པ་ལ་བ�ངས་ན་རང་ཇི་�ར་འདོད་པ་�ར་

དགེ་བའི་དམིགས་པ་�ངས་འདི་ཙམ །དང་གོ་རིམ་འདི་བཞིན་བཏང་�མ་ནས་

བཏང་ཡང་འ�ོར་མི་ཉན་ཅིང་། དང་པོ་ནས་ལང་�་སོང་བས་ཚ�་�ིལ་པོའི་དགེ་

�ོར་�ོན་ཅན་�་འ�ོའོ། །དེས་ན་ཐོག་མར་གང་བ�ང་�འི་དམིགས་པ་�མས་

�ི་�ངས་དང་གོ་རིམ་ངེས་ངེས་�། དེ་ནས་ཇི་�ར་ངེས་པར་�ས་པ་དེ་ལས་

གཞན་�་མི་བཏང་�མ་པའི་འཕེན་པ་�ག་པོ་བཏང་ལ། ཇི་�ར་ངེས་པར་�ས་

པ་ལས་�ག་ཆད་མེད་པར་�ན་ཤེས་དང་�ན་པས་བ�ང་བར་�འོ།



།གཉིས་པ་ནི། དང་པོར་བ�ེན་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། མ་བ�ེན་པའི་ཉེས་

དམིགས་�མས་བསམ། དེ་ནས་�་མའི་�ོན་�ོག་པའི་�ོ་ཡེ་མ་ཤོར་བ་�་�མ་

པའི་�ོམ་སེམས་མང་�་བཏང་ལ། �ལ་�ིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་སོགས་

པའི་ཡོན་ཏན་རང་གིས་གང་�ོགས་པ་�མས་བསམས་ཏེ་སེམས་དང་བའི་�མ་

པ་ཅན་�ི་དད་པ་མ་�ེས་བར་�་བ�ོམ། དེ་ནས་རང་ལ་ཕན་བཏགས་པ་དང་

འདོགས་པར་འ�ར་བའི་བཀའ་�ིན་�མས་�ར་མདོ་�ེ་�ངས་པ་�ར་

བསམས་ཏེ་�ིང་ཐག་པ་ནས་�ས་པ་མ་�ེས་�ི་བར་�་བ�ོམ་མོ།

།ག�མ་པ་ནི། བསགས་པའི་དགེ་བ་�མས་བཟང་པོ་�ོད་པ་དང་། �ོན་ལམ་

བ�ན་�་པ་ལ་སོགས་པའི་�ོ་ནས་གནས་�བས་དང་མཐར་�ག་གི་�ོན་གནས་

�མས་�་འ�ན་བ་�ག་པོས་བ�ོ་བར་�འོ། །དེ་�་�་དེས་ཐོ་རངས། �་�ོ ། �ི་

�ོ། �ོད་དེ་�ན་བཞི་ལ་བ�ོམ་པར་�་�ེ། དེ་ཡང་དང་པོར་�ན་རིངས་ན་�ིང་

�ོད་�ི་དབང་�་འ�ོ་�་ཞིང་། དེ་ལ་གོམས་ན་�ོ་འཆོས་དཀའ་བས་�ན་�ང་ལ་

�ངས་མང་བར་�། �ོམ་འདོད་པའི་འ�ོ་ལ་བཅད་�ིན་�ས་ན་�ི་མ་རེས་�ང་

འ�ག་�ིང་འདོད། གཞན་�་ན་མལ་མཐོང་བའི་ཚ�་�ག་ལོག་ལོག་འོང་ག�ང་

བ་�ར་རོ། �ང་ཟད་བ�ན་�་སོང་བ་ན་�ན་བ�ིད་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡང་�ོར་བ་ཧ་ཅང་། དམ་�གས་པ་དང་�ོད་པའི་�ོན་དང་�ལ་བར་བ�ང་�ེ།

དེས་ནི་གེགས་�ང་ཞིང་ཧ་ཅང་�བ་པ་དང་�ིང་�གས་སོགས་ཞི་བར་འ�ར་

རོ།



།གཉིས་པ་ནི། �ིར་�ག་དང་�ོར་བ་དང་ཁ་ཏོན་སོགས་�་མ་ཞིག་ཡོད་�ང་

གཙ�་བོ་ནི། �ན་�ི་ངོ་བོ་ལ་འབད་ནས་�ན་བཏང་བའི་མཚམས་�་བ�ད་�འི་

དམིགས་�མ་ལ་�ན་ཤེས་མ་བ�ེན་པར་�་ཡན་�་བཏང་ན་�ེད་ཤིན་�་�ང་

བས་�ན་མཚམས་�་ཡང་དེ་�ོན་པའི་ཆོས་�མས་བ�་བ་དང་། ཡང་ཡང་�ན་

པར་�་ཡོན་ཏན་�ེ་བའི་མ�ན་�ེན་ཚ�གས་�ོ་�་མ་ནས་གསོག་ཅིང་། འགལ་

�ེན་�ིབ་པ་�ོང་བ་ཡང་�ོ་�་མ་ནས་�། ཐམས་ཅད་�ི་གཞི་ཁས་�ངས་པའི་

�ལ་�ིམས་ལ་�ོམ་སེམས་མང་�་�འོ། །གཞན་ཡང་ཞི་གནས་དང་�ག་མཐོང་

གི་ལམ་བདེ་�ག་�་�ེ་བའི་�་ཚ�གས་བཞི་ལ་བ�བ་�ེ། དེ་ལ་དབང་པོའི་�ོ་�ོམ་

པ་ནི། �ལ་དང་དབང་བོ་ལ་བ�ེན་ནས་�མ་ཤེས་�ག་�ེས་པའི་མ�ག་�། ཡིད་

ཤེས་�ལ་ཡིད་�་འོང་བ་�ག་དང་མི་འོང་�ག་ལ་ཆགས་�ང་�ེ་བ་དེ་ལས་མི་�ེ་

བར་�ང་བའོ། །ཤེས་བཞིན་�་�ོད་པ་ནི ། �ོད་འ�ག་ལས། �ས་དང་

སེམས་�ི་གནས་�བས་ལ། །ཡང་དང་ཡང་�་བ�ག་�་བ། །དེ་དེ་ཁོ་ན་མདོར་ན་

ནི། །ཤེས་བཞིན་བ�ང་བའི །མཚན་ཉིད་དོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། �ས་

ལ་སོགས་པའི་�་བ་གང་དང་གང་ལ་འ�ག་པ་ན་�་བ་དང་�་བ་མ་ཡིན་པ་

ཤེས་པར་�ས་ནས་�ོད་པའོ། །ཟས་�ི་ཚ�ད་རིག་པ་ནི ། ཟས་ཧ་ཅང་མང་

�ང་�་ཟས་བ་�ངས་ཏེ་དགེ་བའི་�་བ་ལ་མི་གནོད་པའི་ཚ�ད་ཙམ་�་ཟ་བའོ།

།དེ་ཡང་ཁ་ཟས་ལ་�ེད་པའི་ཉེས་དམིགས་བ�ོམས་ནས། ཉོན་མོངས་ཅན་མ་

ཡིན་པ་དང་། �ིན་པ་པོ་ལ་ཕན་གདགས་པ་དང་། �ས་�ི་�ིན་�་ད་�་ཟང་ཟིང་

གིས་བ�ས་ལ་མ་འོངས་པ་ན་ཆོས་�ིས་བ�་�མ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་�ི་དོན་བ�བ་བ་�མ་པའི་བསམ་པས་བཟའ་བར་ག�ངས་པ་ཡང་�ན་

པར་�འོ། །བཤེས་�ིངས་ལས་�ང་།



ཁ་ཟས་�ན་དང་འ�་བར་རིགས་པ་ཡིས།

འདོད་ཆགས་ཞེ་�ང་མེད་པར་བ�ེན་བ�ི་�ེ།

།�གས་�ིར་མ་ལགས་�ེམས་པའི་�ིར་མ་ལགས།

།མཚག་�ིར་མ་ལགས་�ས་གནད་འབའ་ཞིག་�ིར།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །མི་ཉལ་བར་�ལ་འ�ོར་ལ་བ�ོན་ཞིང་ཉལ་བའི་ཚ�་ཇི་

�ར་�་བ་ནི། བཤེས་�ིངས་ལས། རིགས་པའི་བདག་ཉིད་ཉིན་པར་མཐའ་དག་

དང་། །མཚན་མོའང་�ན་�ི་�ོད་�ད་བ�ས་ནས་ནི ། །མནལ་ཚ�འང་འ�ས་�་

མེད་པར་མི་འ�ར་བར། །�ན་དང་�ན་པར་དེ་དག་བར་�་མ་མནོལ། ཞེས་

ག�ངས་པས་ཉིན་མོ་�ིལ་པོ་དང་མཚན་མོའི་ཆ་�ོད་�ད་གཉིས་�ན་མཚམས་

�་ཇི་�ར་�་བ་བ�ན་པས་འཆག་པ་དང་། འ�ག་ནས་�ིབ་པ་�་ལས་སེམས་

ཡོངས་�་�ངས་པས་དོན་�ན་�་�འོ། །ཉལ་བའི་�ན་�ོད་ནི། �ན་མཚམས་

ཡིན་པས་དེ་ཡང་དོན་མེད་�་མི་གཏང་ངོ་། །དེ་ལ་�ས་�ི་�ོད་ལམ་ནི།

མཚན་མོ་ལ་ཆ་ག�མ་�་�ས་པའི་ཆ་བར་པའི་ཚ�། �ོ་གཡས་པ་ཕབ་�ེ་�ང་པ་

གཡོན་པ་གཡས་པའི་�ེང་�་བཞག་ནས་སེང་གེ་�ར་ཉལ་པའོ།།

�ན་པ་ནི་ཉིན་པར་གང་གོམས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་དགེ་བའི་�་བ་ལ་�ན་པ་གཉིད་

�་མ་སོང་གི་བར་�་�ེས་�་འ�ང་བར་བ�ེན་པའོ། །དེས་ནི་གཉིད་ལོག་

པའི་ཚ�་ཡང་གཉིད་མ་ལོག་པ་དང་འ�་བར་ཏིང་དེ་འཛ�ན་ལ་སོགས་པའི་དགེ་

�ོར་�ོང་�ས་སོ། །ཤེས་བཞིན་ནི། �ན་པ་བ�ེན་པའི་ཚ�་ཉོན་མོངས་པ་

གང་�ང་�ང་ན་དེ་ཤེས་པར་�ས་ནས་དང་�་མི་ལེན་པར་�ོང་བའོ། །



�ང་བའི་འ�་ཤེས་ནི་འདི་ཙམ་ཞིག་ན་�ང་བར་�འོ། �མ་པའི་འཕེན་པ་

གཏོང་བའོ། །དེ་�ར་ན་དངོས་གཞིའི་�བས་�ི་�ོང་�ལ་�ན་མོང་མ་

ཡིན་པ་མ་གཏེགས་པ་�ོར་བ་དང་དངོས་གཞི་དང་མ�ག་དང་�ན་མཚམས་�་

ཇི་�ར་�་བ་�མས་ནི། འདི་ནས་བ�ང་�ེ་�ག་མཐོང་གི་བར་�ི་དམིགས་�མ་

གང་�ོང་ཐམས་ཅད་ལ་�ར་བར་�འོ།

གཉིས་པ་ནི། མདོ་�ེའི་�ན་ལས། འདི་ན་དང་པོར་ཐོས་ལ་བ�ེན་ནས་�ལ་

བཞིན་ཡིད་ལ་�ེད་པ་འ�ང་། །�ལ་བཞིན་ཡིད་ལ་�ེད་པ་ལས་�ང་ཡང་དག་

དེ་ན་�ལ་ཡེ་ཤེས་འ�ང་། ཞེས་ཐོས་པའི་དོན་�མས་བསམ་�ང་གི་ཤེས་རབ་

�ིས་�ལ་བཞིན་�་ཡིད་ལ་�ས་པ་ལས། ཡང་དག་པའི་དོན་མངོན་�མ་�་

�ོགས་པའི་བ�ོམས་�ང་འ�ང་བར་ག�ངས་ལ། མངོན་�ོགས་�ན་ལས་

�ང་། ངེས་འ�ེད་ཡན་ལག་དང་མཐོང་བའི། །ལམ་དང་�ོམ་པའི་ལམ་ཉིད །ལ།

།ཡང་དང་ཡང་�་སེམས་པ་དང་། །འཇལ་དང་ངེས་�ོག་�ོམ་པའི་ལམ། ཞེས་

ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་�ོམ་ལམ་ཡིན་པའི་ཡང་ཡང་སེམས་པ་དང་འཇལ་བ་

དང་ངེས་པར་�ོག་པ་ཡོད་པར་ག�ངས་པ་དང་། བ�བ་བ�ས་ལས་�ང་། དེ་

�་བས་ན་�ས་དང་ལོངས་�ོད་དན་བསོད་ནམས་�ན་མི་འཆད་པར་བཏང་བ་

དང་བ�ང་བ་དང་། དག་པ་དང་�ེལ་བ་ཅི་རིགས་པར་བ�ོམ་པར་�འོ། ཞེས་

�ས་ལོངས་�ོད་དགེ་�་ག�མ་རེ་རེ་ལ་བཏང་བ�ང་དག་�ེལ་བཞི་བཞི་�ེད་

པ་ཐམས་ཅད་བ�ོམ་པར་�་བར་ག�ངས་པའི་�ོམ་ལ་སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་

རབ་�ིས་ད�ད་ནས་�ོང་བའི་ད�ད་�ོམ་དང་། མི་ད�ོད་པར་�ེ་གཅིག་�་

འཇོག་པའི་འཇོག་པའི་འཇོག་�ོམ་གཉིས་ཀ་ཡོད་དོ། །འོ་ན་ལམ་ཇི་འ�་



བ་ཞིག་ད�ད་�ོམ་ཡིན་ལ་ཇི་འ�་བ་ཞིག་འཇོག་�ོམ་ཡིན་ཞེ་ན། བཤེས་གཉེན་

ལ་དད་པ་�ོམ་པ་དང་དལ་འ�ོར་དོན་ཆེ་ཞིང་�ེད་དཀའ་བ་དང་། འཆི་བ་མི་

�ག་པ་དང་ལས་འ�ས་དང་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་�ང་�བ་�ི་སེམས་

�ོམ་པ་�་�་ལ་ནི་ད�ད་�ོམ་དགོས་སོ། །འདི་�ར་དེ་དག་ལ་ནི་�ོ་

�གས་�ག་ལ་�ན་རིང་བའི་ཡིད་འ�ལ་�ས་པ་ར་དགོས་ཏེ་དེ་མེད་ན་དེ་དག་

གི་�ོག་�ོགས་མ་�ས་པ་སོགས་འགོག་མི་�ས་པའི་�ིར་དང་། �ོ་དེ་�་�་�ེད་

པའི་ཡང་དང་ཡང་�་སོ་སོར་�ོག་པས་ད�ད་ནས་�ོམ་པ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་

བའི་�ིར་རོ། །དཔེར་ན་ཆགས་�ལ་ལ་�ག་པའི་མཚན་མ་�ོ་བཏགས་

ནས་�ོམ་པ་མངས་ན་འདོད་ཆགས་�ག་པོ་�ེ་བ་དང་།ད�་ལ་ཡིད་�་མི་འོངས་

བའི་མཚན་མང་�་བསམས་ན་ཞེ་�ང་�ག་པོ་�ེ་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་

ལམ་དེ་དག་�ོམ་པ་ལ་ནི་�ལ་�ི་�མ་པ་གསལ་མི་གསལ་འ�་ཡི་�ོ་ཡི་འཛ�ན་

�ངས་�གས་�ག་ལ་�ན་རིང་པ་དགོས་པས་ད�ད་�ོམ་�འོ། །སེམས་

དམིགས་པ་གཅིག་ལ་གནས་�་མི་བ�བ་པ་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་ཇི་�ར་འདོད་

འདོད་�་བཞག་པས་ཆོག་པའི་ལས་�ང་�་�ེད་པ་ཞིག་ནས་�བ་པ་ལ་སོགས་

པའི་�བས་�་ནི་ཡང་ཡང་ད�ད་ན་སེམས་གནས་�ེ་མི་ཉན་པས་དེ་ལ་ནི་

འཇོག་�ོམ་�་དགོས་སོ། །�ལ་དེ་�ར་མི་ཤེས་པར་མཁས་པ་ཡིན་ན་

ད�ད་�ོམ་ཁོ་ན་�་ལ། �་ས་ལིས་ནི་འཇོག་�ོམ་ཁོ་ན་�འོ། ཞེས་�་བ་ཡང་མ་

ཡིན་ཏེ། རེ་རེས་�ང་གཉིས་ཀ་�་དགོས་པའི་�ིར་ཏེ། མཁས་པས་�ང་ཞི་

གནས་སོགས་�བ་དགོས་ལ། �་ས་ལིས་�ང་བཤེས་གཉེན་ལ་དད་པ་�གས་

�ག་པ་སོགས་�བ་དགོས་པའི་�ིར་རོ། །དེས་ན་སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་

རབ་�ིས་ཡང་ཡང་ད�ོད་པ་ནི་ཐོས་བསམ་�ི་�བས་ཡིན་ཏེ་ཉམས་ལེན་�ི་



�བས་མིན་ནོ་�མ་�་འཛ�ན་པ་མི་རིགས་ལ། �ོག་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མར་

འཛ�ན་པ་ཡིན་པས་འཚང་�་བ་ལ་གེགས་�ེད་པའོ་�མ་�་འཛ�ན་བ་ནི། �ལ་

མིན་ཡིད་�ེད་བདེན་འཛ�ན་�ི་�ོག་པ་དང་། �ལ་བཞིན་ཡིད་�ེད་ཡང་དག་

པའི་�ོག་པ་གཉིས་མ་�ེད་པའི་�ོན་ནོ། །གདམས་ངག་འདིར་སེམས་

དམིགས་པ་གཅིག་ལ་ཇི་�ར་འདོད་འདོད་�་བཞག་པས་ཆོག་པའི་མི་�ོག་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་བ�བ །དགོས་ལ། �་རོལ་�་ད�ད་�ོམ་མངས་ན་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

�ེ་བའི་གེགས་�་འ�ར་རོ་�མ་�་མི་ག�ང་�ེ། འདི་�ར་དཔེར་ན་གསེར་དང་

ད�ལ་ནི་མགར་བ་མཁས་པས་ཡང་དང་ཡང་�་མེར་བ�ེགས་ཤིང་�ར་བ�ས་

ན་�ི་མ་ཐམས་ཅད་�ངས་ཏེ། ཤིན་�་མཉེན་ཅིང་ལས་�ང་�་འ�ར་བས་དེ་

ནས་�་�ན་ལ་སོགས་པའི་�ན་ཆ་ཅི་འདོད་འདོད་�་བ�ར་བས་ཆོག་པ་

བཞིན་�། �ོན་ལ་ཉོན་མོངས་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེས་�ོད་�མས་

ལ་ནག་པོའི་ལས་འ�ས་དང་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་�ོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་

�བས་ནས་འ�ང་བ་�ར། སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་དེའི་ཉེས་དམིགས་

ཡང་ཡང་�ོམ་པ་སེམས་�ན་�་ག�ང་བར་འ�ར་བའམ། �ོ་བར་འ�ར་བའི་

ཡིད་�ེད་�ིས་གསེར་མེར་བ�ེགས་པ་བཞིན་�་ནག་�ོགས་�མས་ལས་ཡིད་

�ིར་�ོགས་པར་�ེད་ཅིང་�ི་མ་དེ་དག་�ོང་ལ། བཤེས་གཉེན་�ི་ཡོན་ཏན་དང་

དལ་འ�ོར་དོན་ཆེ་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་ག�མ་�ི་ཡོན་ཏན་དང་དཀར་པོའི་

ལས་འ�ས་དང་�ང་�བ་སེམས་�ི་ཕན་ཡོན་སོགས་�ི་�བས་ནས་འ�ང་བ་

�ར། སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ཡང་ཡང་�ོམ་པ་

སེམས་བ�ན་པར་འ�ར་བའམ། དད་པར་འ�ར་བའི་ཡིད་�ེད་�ིས་གསེར་

�ར་འ�་བ་�ར་དཀར་�ོགས་�མས་ལ་ཡིད་མངོན་�་�ོགས་པ་དང་དགའ་



བར་�ས་ནས། དགེ་བའི་ཆོས་�ིས་སེམས་བ�ན་པར་�ེད་དོ། །དེ་�ར་

�ར་ན་ཞི་�ག་གང་�བ་པར་འདོད་པ་དེ་ལ་ཡིད་གཏད་པ་ན་ཚ�གས་མེད་པར་

འ�བ་པས། དེ་�་�འི་ད�ད་�ོམ་ནི་མི་�ོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�བ་པའི་

ཐབས་མཆོག་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། །དེ་�ར་ཡང་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་

�ིས། དཔེར་ན་མགར་བའམ་མགར་བའི་�ོབ་མ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་གང་གི་ཚ�་

གསེར་རམ་ད�ལ་ཞིག་�ི་མ་དང་�ིགས་མ་ཐམས་ཅད་�ང་བའི་�ིར། �ས་

�ས་�་མེར་བ�ེགས་ཤིང་�ས་བ�ས་ན་�ན་དེ་དང་དེ་དག་�་�་བ་མཉེན་

ཅིང་ལས་�་�ང་བའི་�ལ་�ིས་མངོན་�མ་�་�ས་པར་འ�ར་ཏེ། དེ་ལ་མགར་

བའམ་མགར་བའི་�ོབ་མ་མཁས་པ་དེ་དང་མ�ན་པའི་བཟོ་ཤེས་པ་དེས་མགར་

�ད་�ིས་�ན་�ི་�མ་པ་ཅི་འདོད་པ་དེར་�ར་བར་�ེད་པ་དེ་བཞིན་�། �ལ་

འ�ོར་པས་�ང་གང་གི་ཚ�་སེམས་དེ་བ�བ་སེམས་ལ་སོགས་པའི་�ི་མ་དང་

�ིགས་མ་ལ་མི་�ོགས་པ་ཉིད་�ིས་�ོ་བར་�ས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་�ི་ཡིད་མི་

བདེ་བ་ལ་མི་�ོགས་པ་ཉིད་དང་། དགེ་བའི་�ོགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ལ་

མངོན་�་�ོགས་པ་ཉིད་�ིས་མངོན་པར་དགའ་བར་�ས་ན། �ལ་འ�ོར་པ་

དེས་སེམས་དེ་ཞི་གནས་�ི་�ོགས་སམ་�ག་མཐོང་གི་�ོགས་གང་དང་གང་དག་

ལ་ངེས་པར་�ོར་བར་�ེད་པ་དེ་དང་དེ་དག་ལ་ཤིན་�་ཉེ་བར་འ�ོར་པ་དང་

ཤིན་�་�ལ་�་འབབ་པ་དང་། མི་གཡོ་བ་དང་མི་འ�ལ་བར་འ�ར་ཞིང་། ཇི་

�ར་བསམས་པའི་དོན་ཡང་དག་པར་འ�བ་པའི་�ིར་འ�ོ་བར་ཡང་འ�ར་རོ།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །གཞན་ཡང་སེམས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་བ�ན་

ཆགས་པར་གནས་པའི་འགལ་�ེན་�ི་གཙ�་བོ་ནི་གཉིས་ཏེ་�ིང་བ་དང་�ོད་

པའོ། །དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་སོགས །པའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་�ོ་



�གས་�ག་ལ་�ན་རིང་བ་ཡོད་ན་�ིང་པ་གཅོད་པར་ཤིན་�་�་�ེ། དེའི་གཉེན་

པོ་ནི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་�ོ་ནས་སེམས་གཟེངས་བ�ོད་པ་ཡིན་པར་ཚད་�ན་

�་མས་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །མི་�ག་པ་དང་�ག་བ�ལ་ལ་སོགས་པའི་

ཉེས་དམིགས་མཐོང་བའི་�ོ་�གས་�ག་ལ་�ན་རིང་བ་ཡོད་ན་�ོད་པ་གཅོད་

པར་ཤིན་�་�་�ེ། �ོད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་�ི་ཆར་གཏོགས་པའི་སེམས་གཡེང་

བ་ཡིན་པས་དེའི་གཉེན་པོ་ལ་�ོ་ཤས་བ�གས་པར་ག�ང་�་མ་ནས་ག�ངས་

པའི་�ིར་རོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དལ་བའི་�ེན་ལ་�ིང་པོ་�ང་བའི་�ིར་�་བ�ལ་བ་དང་།

�ིང་པོ་ཇི་�ར་ལེན་པའི་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། དལ་འ�ོར་ངོས་ག�ང་བ་དང་། དེ་དོན་ཆེ་བ་བསམ་པ་དང་།

�ེད་དཀའ་བ་བསམ་པའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། དལ་བ་དང་། འ�ོར་པའོ།

།དང་པོ་ནི། �ད་པ་ལས། �ིམས་�ིས་�ད་འ�ོའི་འ�ོ་བ་�་མའི་ངོ་བོ་དང་། །མི་

ཁོམ་བ�ད་�ོང་དེ་ཡིས་དལ་བ་�ག་�་�ེད། ཅེས་ག�ངས་པ་�ར་མི་ཁོམ་པ་

བ�ད་དང་�ལ་བ་ནི་དལ་བའོ། །མི་ཁོམ་པ་བ�ད་ནི། འཁོར་�མ་བཞི་

མི་�་བའི་�ལ་མཐའ་འཁོབ་པ་དང་། �ེན་�གས་དང་ཡན་ལག་དང་�་བ་

སོགས་མ་ཚང་བའི་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང་། ཚ�་�་�ི་དང་ལས་འ�ས་དང་



དཀོན་མཆོག་ག�མ་མེད་པར་འཛ�ན་པའི་ལོག་�་ཅན་དང་། སངས་�ས་

འ�ང་བ་མེད་པའི་�ལ་བའི་བཀའ་མེད་པ་བཞི་ནི་མིའི་མི་ཁོམ་པ་ཡིན་ལ། ངན་

སོང་ག�མ་དང་�་ཚ�་རིང་པོ་ནི་མི་མ་ཡིན་པའི་མི་ཁོམ་པའོ། །�་ཚ�་རིང་

པོ་ནི། བཤེས་�ིངས་འ�ེལ་བར། འ�་ཤེས་མེད་པ་བ་དང་ག�གས་མེད་པ་

གཉིས་ལ་བཤད་པའི་དང་པོ་ནི། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་འ�ས་�་ཆེ་

བའི་�ོགས་གཅིག་ན་�ོང་ལས་དགོན་པའི་�ལ་�་ཡོད་ལ། �ི་མ་ནི་ག�གས་

མེད་�་�ེས་པའི་སོ་�ེའོ། །མི་ཁོམ་པ་བ�ད་�ི་གཏམ་ལས། འདོད་པའི་�་བས་

�ག་�་གཡེངས་པའི་འདོད་�་�་ཚ�་རིང་པོར་བཤད་དོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། རང་འ�ོར་�་ནི། མི་ཉིད་ད�ས་�ེས་དབང་པོ་ཚང་།

།ལས་མཐའ་མ་ལོག་གནས་ལ་དད། ཅེས་པའོ། །དེ་ལ་ད�ས་�་�ེས་པ་ནི་

འཁོར་�མ་བཞི་�་བ་ཡོད་སར་�ེས་པའོ། །དབང་པོ་ཚང་བ་ནི་�ེན་

�གས་�་མ་སོང་ཞིང་ཡན་ལག་ཉིང་ལག་མིག་�་སོགས་ཚང་བའོ། །ལས་

མཐའ་མ་ལོག་པ་ནི། མཚམས་མེད་�ས་སམ་�ེད་�་བ�ག་པ་མ་ཡིན་

པའོ། །གནས་ལ་དད་པ་ནི་འཇིག་�ེན་དང་འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པའི་

དཀར་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ེ་བའི་གནས་འ�ལ་བ་ལ་དད་པ་�ེ། འ�ལ་བ་ནི་

འདིར་�ེ་�ོད་ག�མ་ག་ལ་�འོ། །�་པོ་དེ་རང་�ད་�ིས་བ�ས་ཤིང་ཆོས་�བ་

པའི་ཆ་�ེན་ཡིན་པས་རང་འ�ོར་ཞེས་�འོ། །གཞན་འ�ོར་�་ནི། སངས་�ས་

�ོན་དང་དམ་ཆོས་�ོན། །བ�ན་པ་གནས་དང་དེ་�ེས་འ�ག །གཞན་�ིར་�ིང་

ནི་བ�ེ་བའོ། ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་སངས་�ས་�ོན་པའམ་འ�ང་བ་

ནི་བ�ལ་པ་�ངས་མེད་པ་ག�མ་�ིས་ཚ�གས་བསགས་ནས་མངོན་པར་�ོགས་



པར་འཚང་�་བའོ། །དམ་ཆོས་�ོན་པ་ནི་སངས་�ས་སམ་དེའི་ཉན་ཐོས་

�ིས་ཆོས །�ོན་པའོ། །ཆོས་བ�ན་པ་གནས་པ་ནི་སངས་�ས་ཤིང་ཆོས་

བ�ན་པ་ནས་�་ངན་ལས་མ་འདས་བར་�་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་�་�ེད་

པའི་�ལ་�ིས་�བ་པའི་ཆོས་མཉམས་པའོ། །ཆོས་གནས་པ་�ེས་�་

འ�ག་པ་ནི་ཆོས་�ོགས་པ་དེ་ཉིད་�ིས་�ེ་བོ་�མས་ལ་དམ་ཆོས་མངོན་�མ་�་

�་བའི་མ�་ཡོད་པར་རིག་ནས། ཇི་�ར་�ོགས་པ་�ར་བ�ན་པ་ལ་�ེས་�་

འ�ག་པའོ། །གཞན་�ིས་�ིར་�ིང་བ�ེ་བར་�ེད་པ་ནི་�ིན་པ་པོ་དང་

�ིན་བདག་གིས་ཆོས་གོས་སོགས་�ེར་བའོ། །དེ་�་ནི་གཞན་�ད་ལ་ཡོད་

ཅིང་ཆོས་�བ་པའི་ཆ་�ེན་ཡིན་པས་གཞན་འ�ོར་རོ།

།གཉིས་པ་ནི། གཏན་�ི་བདེ་བའི་�ིར་�་ཆོས་�མ་དག་�བ་པ་ཞིག་མ་�ང་ན་

མ་ཤི་�ན་�ི་བདེ་བ་�བ་ཅིང་�ག་བ�ལ་སེལ་བ་ཙམ་ལ་བ�ོན་པ་ནི་�ད་འ�ོ་

ལ་ཡང་ཡོད་པས་བདེ་འ�ོར་�ེས་�ང་�ད་འ�ོ་དང་འ�་ལ། ཐེག་ཆེན་�ི་ལམ་

�བ་པ་ལ་ནི་�ར་བཤད་པའི་�ེན་དེ་�་�་ཞིག་དགོས་ཏེ། �ོབ་�ིངས་ལས་�ང་

བདེར་གཤེགས་ལམ་བ�ེན་འ�ོ་བ་འ�ེན་པར་ཆས་�ར་ཅིང་། །སེམས་�ི་

�ོབས་ཆེན་མི་ཡིས་�ེད་པ་གང་ཡིན་པ། །ལམ་དེ་�་དང་�་ཡིས་�ེད་མིན་�་

མིན་དང་། །མཁའ་�ིང་རིག་འཛ�ན་མིའམ་ཅི་དང་�ོ་འ�ེས་མིན། ཞེས་ག�ངས་

སོ། །གཞན་ཡང་�ོན་མིའི་�ེན་ལ་ལམ་ལ་�ངས་པའི་བག་ཆགས་འ�ག་

པོའི་འདོད་�་ཁ་ཅིག་དང་པོར་བདེན་པ་མ་ཐོང་བའི་�ེན་�་�ང་ཡང་ཁམས་

གོང་གི་�ེན་ལ་དང་པོར་འཕགས་ལམ་ཐོབ་པ་མི་�ིད་ཅིང་། འདོད་�་ཕལ་ཆེར་

ཡང་�ར་བཤད་པ་�ར་མི་ཁོམ་པའི་གནས་�་ག�ངས་པས་ལམ་དང་པོར་�བ་



བའི་�ེན་ལ་མི་མཆོག་�་�ར་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་�་མི་�ན་པ་�ོམ་པའི་

�ེན་�་མི་�ང་བས་�ིང་ག�མ་�ི་�ེན་བ�གས་ལ་དེའི་ནང་ནས་�ང་འཛམ་

�་�ིང་པ་བ�གས་སོ། །དེས་ན་འདི་འ�་བའི་�ེན་བཟང་པོ་ཐོབ་བ་འདི་

བདག་གིས་ཅིའི་�ིར་འ�ས་�་མེད་བར་�། འདི་དོན་མེད་�་�ས་ན་ནི་རང་

གིས་རང་བ�ས་བ་དང་�ོངས་ཚབས་འདི་ལས་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ངན་འ�ོ་ལ་

སོགས་པའི་མི་ཁོམ་པའི་གནས་�ི་འ�ང་མང་པོ་ལ་བ�ད་བ�ད་ནས་ལན་ཅིག་

ཙམ་ཐར་པ་འདི་དོན་མེད་�་བཏང་ན་གནས་དེ་དག་�་ལོག་ནས་འ�ོ་ན་ནི་

རིག་�གས་�ིས་�ོངས་པ་བཞིན་�་བདག་ནི་སེམས་མེད་པར་�ར་པའོ་�མ་ཕ་

སོགས་�ི་�ོ་ནས་ཡང་ཡང་བ�ོམ་པར་�་�ེ། �ོད་འ�ག་ལས། འདི་འ�འི་དལ་

བ་�ེད་�ར་ནས། །བདག་གིས་དགེ་གོམས་མ་�ས་པ། །འདི་ལས་བ�ས་པ་

གཞན་མེད་དེ། །འདི་ལས་�ོངས་པའང་གཞན་མེད་དོ། ཞེས་དང་།

ཤིན་�་�ེད་དཀའ་ཕན་པའི་ས།

།ཅི་ཞིག་�ར་ཏེ་�ེད་�ར་ནས།

།བདག་ཉིད་ཤེས་དང་�ན་བཞིན་�།

།�ིར་ཡང་ད�ལ་བ་དེར་�ིད་ན།

།�གས་�ིས་�ོངས་བར་�ས་པ་བཞིན།

།བདག་ལ་འདིར་སེམས་མེད་�་ཟད།

།ཅིས་�ོངས་བདག་�ང་མ་ཤེས་ཏེ།

།བདག་གི་ཁོང་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད།



ཅེས་ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་མཐར་�ག་ལ་�ོས་ཏེ་དོན་ཆེ་བར་མ་ཟད་

གནས་�བས་ལ་�ོས་ནས་�ང་མངོན་མཐོའི་�ས་ལོངས་�ོད་འཁོར །�ན་

ཚ�གས་�ི་�་�ིན་པ་�ལ་�ིམས་བཟོད་པ་སོགས་�ེན་འདིས་བདེ་�ག་�་�བ་

�ས་�གས་�ང་བསམ་མོ། །དོན་ཆེ་བའི་�ེན་དེས་དེ་གཉིས་�ི་�་ལ་ཉིན་

མཚན་�་མ་འབད་ན། རིན་པོ་ཆེའི་�ིང་ནས་ལག་�ོང་�་�ོག་པ་�་�ར་�ང་

ངོ་།

།ག�མ་པ་ནི། �ང་གཞི་ལས། ངན་འ�ོ་དང་བདེ་འ�ོ་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་ངན་

འ�ོར་འ�ོ་བ་ནི་ས་ཆེན་པོ་དང་། དེ་ནས་བདེ་འ�ོར་�ེ་བ་ནི་�ག་སེན་�ི་�ེ་

མོས་བཞེས་པའི་�ལ་དང་འ�་བར་ག�ངས་པས་བདེ་འ�ོ་དང་ངན་འ�ོ་

གཉིས་ཀ་ནས་�ེད་དཀའོ། །དེ་ཙམ་�་�ེད་དཀའ་བ་ཅི་ཡིན་�མ་ན་བཞི་བ�་

པ་ལས། ཕལ་མོ་ཆེར་ནས་མི་�མས་ནི། །དམ་པ་མ་ཡིན་�ོགས་ཡོངས་འཛ�ན། །

དེས་ན་སོ་སོ་�ེ་བོ་�མས། །ཕལ་ཆེར་ངེས་པར་ངན་འ�ོར་འ�ོ །ཞེས་ག�ངས་

པ་�ར་མི་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཕལ་ཆེར་མི་དགེ་བ�་ལ་སོགས་པའི་�ོགས་འཛ�ན་

པ་མང་ལ་དེས་�ང་ངན་འ�ོར་འ�ོ་བའི་�ིར་དང་། གཞན་ཡང་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་ལ་ཁོང་�ོ་�་�་�ད་ཅིག་མ་རེ་རེས་�ང་བ�ལ་པར་མནར་མེད་

�་གནས་དགོས་ན། �ེ་བ་�་མར་བསགས་པའི་�ིག་པ་འ�ས་�་མ་�ང་ཞིང་

གཉེན་པོས་མ་བཅོམ་པ་རང་�ད་ལ་ཡོད་པ་�མས་�ིས་ངན་སོང་�་བ�ལ་པ་

�་མར་གནས་དགོས་པ་�ོས་ཅི་དགོས་དེ་�་ནའང་ངན་འ�ོའི་�་�ར་བསགས་

འདག་ངེས་�་�ོང་ཞིང་། གསར་�་འ�ག་པའི་�ོ་�ོམ་པར་�ེད་ན་བདེ་འ�ོ་མི་

དཀོན་ནའང་དེ་�་�་ནི་ཤིན་�་ཡང་དཀོན་ནོ། །དེ་�ར་མ་�ས་ན་ངན་



འ�ོར་འ�ོ་ལ། ངན་སོང་�་སོང་ན་དགེ་བ་མི་�ེད་ལ་�ིག་པ་�ན་�་�ེད་པས་

བ�ལ་པ་�་མར་བདེ་འ�ོའི་མིང་ཙམ་ཡང་མི་ཐོས་པར་�ོད་འ�ག་ལས་

ག�ངས་སོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། འཕན་�ལ་ན་�འི་�་མཁར་�་བ་

གདོས་ཅན་ཅིག་ཡོད་པ་ད�ས་�ོགས་ནས་�ན་རིང་ཁ་ཉེན་པོར་སོང་བས།

�ད་པོ་གཅིག་མཁར་དེས་ག�ངས་ཡོད་པ་ལ་ལན་ཅིག་མཁར་དེ་ཐོབ་ཟེར་བ་

ཐོས་པས་འ�ོ་མི་�ས་བཞིན་�་མ�ང་ཞིག་བ�ང་ནས་བཤལ་�ད་�ེད་ཅིང་

�འི་�་མཁར་ཐོབ་པ་འདི་�ི་ལམ་མིན་ན་�ང་�ེ་ཟེར་བ་�ར། དལ་འ�ོར་ཐོབ་

པ་ལ་ཡང་དེ་�་�འི་དགའ་བ་�ེད་ནས་ཆོས་�བ་དགོས། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་

�ོ་དེ་�་�་�ེད་�ེད་�་བ�ོམ་པར་�འོ། །དེ་�ར་དལ་བའི་�ེན་ལ་�ིང་པོ་ལེན་

འདོད་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་�ེད་པ་ལ་ཆོས་བཞི་བསམ་དགོས་སོ། །དེ་

ལ་�བ་དགོས་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་�ག་བ�ལ་

མི་འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་བདེ་བ་�བ་པ་དང་�ག་བ�ལ་སེལ་བ་ཡང་དམ་པའི་

ཆོས་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པའི་�ིར་རོ། །�བ་�ས་པ་ནི། �ིའི་�ེན་བཤེས་

གཉེན་དང་ནང་གི་�ེན་དལ་འ�ོར་དང་�ན་པའི་�ིར་རོ། །དེ་ཡང་ཚ�་

འདིར་�བ་དགོས་པ་ནི། འདིར་མ་བ�བས་ན་�ེ་བ་�་མར་དལ་འ�ོར་�ེད་

དཀའ་བའི་�ིར་རོ། །ད་�་ཉིད་ནས་�བ་དགོས་པ་ནི། ནམ་འཆི་ལ་ངེས་

པ་མེད་པའི་�ིར་རོ། །དེ་ལ་ག�མ་པས་ནི་�ེ་བ་�ིང་མ་�མས་�་ཆོས་

�འོ་�མ་ནས་འདོར་བའི་ལེ་ལོ་འགོག་ལ། བཞི་པས་ནི་ཚ�་འདིར་�བ་དགོས་

�ང་ལོ་�་བ་ཞག་�་མ་�མས་ལ་མ་�བ་�ང་�ི་མ་�ི་མ་ལ་བ�བས །པས་ཆོག་

�མ་ནས་མི་འ�ག་པའི་ལེ་ལོ་འགོག་པས། དེ་གཉིས་�ར་�་�བ་པར་བ�ས་

ནས་ག�མ་�་�ས་�ང་ཆོག་གོ །དེ་�ར་ན་འཆི་བ་�ན་པ་ནི་འདིར་ཡང་འ�ེལ་



མོད། འོན་�ང་ཚ�ག་ཚ�གས་ཆེ་བས་འོག་�་བཤད་པར་�འོ། །དེ་�ར་�ོ་�་

ཚ�གས་ནས་བསམས་ན་�ོའི་འ�ལ་ཆེ་བས་�ར་བཤད་པ་�ར་བསམ། དེ་ཙམ་

མི་�ས་ན། དལ་འ�ོར་�ི་ངོ་བོ་ཇི་�་�་ཡིན་པ་དང་གནས་�བས་དང་མཐར་

�ག་གི་�ོ་ནས་དོན་ཆེ་�གས་དང་�་དང་འ�ས་�འི་�ོ་ནས་�ེད་དཀའ་�ལ་

�་བ�ས་ཏེ། ཇི་�ར་འཚམ་པ་རེ་�ར་བཤད་པ་ནས་�ངས་ལ་བ�ོམ་མོ།

།དེ་ལ་�འི་�ོ་ནས་�ེད་དཀའ་བ་ནི། �ིར་བདེ་འ�ོ་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་

�ལ་�ིམས་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་�མ་དག་�་གཅིག་�ེད་དགོས་པ་དང་། �ད་

པར་�་དལ་འ�ོར་ཚང་བ་ཐོབ་པ་ལ་�ལ་�ིམས་�མ་པར་དག་པས་གཞི་བ�ང་

�ིན་སོགས་�ིས་�ོགས་�ས། �ོན་ལམ་�ི་མ་མེད་པས་མཚམས་�ོར་བ་སོགས་

དགེ་�་མང་པོ་ཞིག་དགོས་ན། �་དེ་�་�་�བ་པ་ཡང་ཤིན་�་�ང་བར་�ང་

བས་དེ་ལ་དཔགས་ནས། འ�ས་�་བདེ་འ�ོའི་�ེན་�ི་དང་�ད་པར་�ེད་

དཀའ་བར་སེམས་པའོ། །འ�ས་�འི་�ོ་ནས་�ེད་དཀའ་བ་ནི། རིགས་མི་

མ�ན་ངན་འ�ོ་�མས་ལ་བ�ོས་ཏེ་བདེ་འ�ོ་ཙམ་ཡང་�ིད་མཐར་�ང་ལ།

རིགས་མ�ན་བདེ་འ�ོ་ལ་བ�ོས་ཏེ་ཡང་དལ་བ་�ད་པར་ཅན་ནི་ཆེས་དཀོན་

པར་�ོམ་པའོ། །དགེ་བཤེས་དོལ་ཕས་འདི་ལ་ནན་ཆེར་མཛད་པས་ཆོས་

གཞན་�ན་དེས་�་�ངས་ནས་�ང་ག�ང་བ་�ར་ཡིན་པས་འབད་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལམ་�ིའི་�མ་གཞག་ལ་ངེས་པ་བ�ེད་པ། དེ་ལ་�ིང་པོ་

ལེན་�ལ་དངོས་སོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། �ེས་�་ག�མ་�ི་ལམ་�་ག�ང་རབ་ཐམས་ཅད་འ�་བའི་



�ལ། �ེས་�་ག�མ་�ི་�ོ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་�་འ�ིད་པའི་�་མཚན་བ�ན་

པའོ།

།དང་པོ་ནི། སངས་�ས་�ིས་ཐོག་མར་�གས་བ�ེད་པ་དང་བར་�་ཚ�གས་

བསགས་པ་དང་མཐར་མངོན་པར་�ོགས་པར་སངས་�ས་པ་ཐམས་ཅད་

སེམས་ཅན་ཁོ་ནའི་དོན་�་ཡིན་པས། ཆོས་ག�ངས་པ་ཐམས་ཅད་�ང་སེམས་

ཅན་�ི་དོན་ཁོ་ན་�བ་པར་�ེད་པའོ། །དེ་�ར་ན་བ�བ་�་སེམས་ཅན་

�ི་དོན་ནི་གཉིས་ཏེ་གནས་�བས་མངོན་མཐོ་དང་མཐར་�ག་ངེས་ལེགས་སོ།

།དང་པོ་�བ་པ་ལས་བ�མས་ཏེ་ཇི་�ེད་ག�ངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། �ེས་�་�ང་

�་དངོས་སམ་�ང་�་དང་�ན་མོང་བའི་ཆོས་�ོར་�་འ�་�ེ། �ེས་�་�ང་�་

�ད་པར་ཅན་ནི་ཚ�་འདི་ལ་ཆེད་ཆེར་མི་�ེད་པར་ཚ�་�ི་མའི་མཐོ་རིས་�ི་�ན་

ཚ�གས་དོན་�་གཉེར་ཞིང་། དེའི་�་�མས་�བ་པ་ལ་འ�ག་པའི་�ིར་ཏེ། ལམ་

�ོན་ལས།

གང་ཞིག་ཐབས་ནི་གང་དག་གིས།།

འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཙམ་དག་ལ།

།རང་ཉིད་དོན་�་གཉེར་�ེད་པ།

།དེ་ནི་�ེས་�་ཐ་མར་ཤེས།

ཞེས་སོ། །ངེས་ལེགས་ལ་གཉིས་འཁོར་བ་ལས་�ོལ་བ་ཙམ་�ི་ཐར་པ་

དང་། ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའོ། །དེ་ལ་ཉན་རང་གི་ཐེག་པ་ལས །བ�མས་

ཏེ་ཇི་�ེད་ག�ངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་�ེས་�་འ�ིང་དངོས་སམ་དེ་དང་�ན་མོང་



བའི་ཆོས་�ོར་�་འ�་�ེ། �ེས་�་འ�ིང་ནི་�ིད་པ་མཐའ་དག་ལ་�ོ་བ་བ�ེད་

ནས་�ིད་པ་ལས་�ོལ་བའི་ཐར་པ་རང་གི་དོན་�་ཐོབ་�ར་�ས་ཏེ། དེའི་ཐབས་

བ�བ་པ་ག�མ་ལ་འ�ག་པ་ཡིན་པའི་�ིར་ཏེ། ལམ་�ོན་ལས།

�ིད་པའི་བདེ་ལ་�བ་�ོགས་ཤིང་།

།�ིག་པའི་ལས་ལས་�ོག་བདག་ཉིད།

།གང་ཞིག་རང་ཞི་ཙམ་དོན་གཉེར།

།�ེས་�་དེ་ནི་འ�ེང་ཞེས་�།

ཞེས་སོ། །�མ་མ�ེན་�བ་པའི་ཐབས་ནི་གཉིས་ཏེ། གསང་�གས་དང་

པར་�ིན་�ི་ཐེག་ཆེན་ནོ། །དེ་གཉིས་ནི་�ེས་�་ཆེན་པོའི་ཆོས་�ོར་�་

འ�་�ེ། �ེས་�་ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་�་�ར་པས་སེམས་ཅན་�ི་�ག་བ�ལ་

ཐམས་ཅད་ཟད་པར་�་བའི་�ིར་�་སངས་�ས་ཐོབ་�ར་�ས་ཏེ། �ིན་�ག་

དང་རིམ་གཉིས་སོགས་ལ་�ོབ་པ་ཡིན་པའི་�ིར་ཏེ། ལམ་�ོན་ལས།

རང་�ད་གཏོགས་པའི་�ག་བ�ལ་�ིས།

།གང་ཞིག་གཞན་�ི་�ག་བ�ལ་�ན།

།ཡང་དག་ཟད་པར་�ན་ནས་འདོང་།

།�ེས་�་དེ་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ།

ཞེས་ག�ངས་ཤིང་�ེས་�་དེས་�ང་�བ་�བ་པའི་ཐབས་ལ་ཕར་�ིན་དང་

�གས་གཉིས་ཀ་འོག་ནས་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །�ེས་�་ག�མ་�ི་ཐ་



�ད་ནི་གཏན་ལ་དབབ་པ་བ�་བ་དང་མཛ�ད་འ�ེལ་སོགས་མང་པོར་ག�ངས་

སོ། །�ེས་�་�ང་�་ལ་ཚ�་འདི་�ར་ལེན་པ་དང་�ི་མ་�ར་ལེན་པ་གཉིས་

ཡོད་�ང་འདིར་ནི་གཉིས་པ་�ེ། དེ་ཡང་མངོན་མཐོའི་ཐབས་མ་ནོར་བ་ལ་

�གས་པ་ག�ང་ངོ་།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། �ེས་�་ག�མ་�ི་ལམ་�ི་�ོ་ནས་འ�ིད་པའི་དོན་གང་ཡིན་

པ། རིམ་པ་དེ་�ར་འ�ིད་པའི་�་མཚན་བ�ན་པའོ།

།དང་པོ་ནི། དེ་�ར་�ེས་�་ག�མ་�་བཤད་�ང་�ེས་�་ཆེན་པོའི་ལམ་�་

གཞན་གཉིས་�ི་ལམ་ཡང་འ�་བས་དེ་གཉིས་ཐེག་ཆེན་�ི་ལམ་�ི་ཡན་ལག་

ཡིན་པར་�ོབ་དཔོན་�་ད�ངས་�ིས་ག�ངས་སོ། །དེས་ན་འདིར་�ིད་

པའི་བདེ་བ་ཙམ་ལ་ཐོབ་�ར་�ེད་པའི་�ེས་�་�ང་�་དང་། འཁོར་བ་ལས་ཐར་

པ་ཙམ་རང་དོན་�་ཐོབ་�ར་�ེད་པའི་�ེས་�་འ�ིང་གི་ལམ་�་འ�ིད་པ་མིན་

�ི་དེ་གཉིས་དང་�ན་མོང་བའི་ལམ་འགའ་ཞིག་�ེས་�་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་

འ�ིད་པའི་�ོན་འ�ོར་�ས་ནས། �ེས་�་ཆེན་པོའི་ལམ་�ོང་བའི་ཡན་ལག་�་

�ེད་པ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། �་མཚན་དངོས་དང་། དགོས་པའོ།

།དང་པོ་ནི། ཐེག་ཆེན་�་འ�ག་པའི་འ�ག་�ོ་ནི་�ང་�བ་མཆོག་�་སེམས་

བ�ེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་�ད་ལ་�ེས་ན། �ོད་འ�ག་ལས། �ང་�བ་སེམས་



�ེས་�ར་ན་�ད་ཅིག་གིས། །འཁོར་བའི་བཙ�ན་རར་བ�མས་པའི་ཉམ་ཐག་

�མས། །བདེ་གཤེགས་�མས་�ི་�ས་ཞེས་བ�ོད་�་ཞིང་། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པའི་མིང་ཐོབ་ནས་�ེན་དེ་ཐེག་ཆེན་པར་�ད་ལ།

དེ་ཉམས་ན་ཐེག་ཆེན་པའི་གསེབ་ནས་འཐོན་པར་འ�ར་བའི་�ིར་རོ། །

དེས་ན་ཐེག་ཆེན་�་འ�ག་འདོད་པ་�མས་�ིས་ནི་སེམས་དེ་�ོ་�་མ་ནས་

འབད་དེ་བ�ེད་དགོས་ལ། དེ་�ེད་པ་ལ་ནི་�ོན་�་སེམས་དེ་བ�ེད་པའི་ཕན །

ཡོན་བ�ོམས་ནས་ཕན་ཡོན་ལ་�ོ་�གས་འཕེལ་བ་ཞིག་དང་། ཡན་ལག་བ�ན་

པ་�བས་འ�ོ་དང་བཅས་པ་དགོས་པར་བ�བ་བ�ས་དང་�ོད་འ�ག་ལས་

ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་ག�ངས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང་བ�་ན་གཉིས་གནས་

�བས་དང་མཐར་�ག་གི་ཕན་ཡོན་ནོ།

།དང་པོ་ལ་ཡང་ངན་འ�ོར་མི་�ང་བ་དང་བདེ་འ�ོར་�ེ་བ་གཉིས་ཏེ། སེམས་

དེ་�ེས་ན་ངན་སོང་གི་�་�ར་བསགས་འདག་པ་དང་�ིས་གསོག་པ་�ན་

འཆད་ལ། བདེ་འ�ོའི་�་�ར་བསགས་�མས་དེས་ཟིན་པས་�་ཆེར་འཕེལ་བ་

དང་གསར་�་�ེད་པ་�མས་�ང་དེས་�ན་ནས་�ོང་བས་ཟད་པའི་མཐའ་མེད་

དོ། །མཐར་�ག་གི་དོན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་�མས་�ང་

སེམས་དེ་ལ་བ�ན་ནས་བདེ་�ག་�་འ�བ་པ་ལ། �ོན་�་གནས་�བས་དང་

མཐར་�ག་གི་ཕན་ཡོན་ལ་ཐོབ་འདོད་བཅོས་མ་མིན་པ་ཞིག་མེད་ན། ཕན་ཡོན་

དེ་�མས་སེམས་བ�ེད་ལས་འ�ང་བས་སེམས་དེ་�ེད་པ་ལ་འབད་པར་�འོ་

ཞེས་�ས་�ང་ཚ�ག་ཙམ་ཡིན་པ་རང་�ད་ལ་བ�གས་ན་ཤིན་�་གསལ་ལོ།

།དེ་ལ་�ོན་�་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་�ི་ཕན་ཡོན་གཉིས་པོ་དེ་ལ་ཐོབ་འདོད་



�ེད་པ་ལ་�ེས་�་�ང་འ�ིང་དང་�ན་མོང་བའི་བསམ་པ་�ོང་དགོས་སོ།

།དེ་�ར་ཕན་ཡོན་གཉིས་ལ་ཐོབ་འདོད་བ�ེད་ནས་ཕན་ཡོན་ཅན་�ི་སེམས་

�ོམ་པ་ན། སེམས་དེའི་�་བ་�མས་པ་དང་�ིང་�ེ་བ�ེད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་

རང་བདེ་བས་ཕོངས་ཤིང་�ག་བ�ལ་�ིས་མནར་བའི་འཁོར་བར་འ�མས་

�ལ་བསམས་པ་ན་བ་�་གཡོ་འ�ལ་མེད་པ་ཞིག་ལ། སེམས་ཅན་གཞན་བདེ་

བས་ཕོངས་ཤིང་�ག་བ�ལ་�ིས་མནར་བ་ལ་མི་བཟོད་པ་འོད་ས་མེད་དེ། �ོད་

འ�ག་ལས། སེམས་ཅན་དེ་དག་�མས་ལ་�ོན། །རང་གི་དོན་�འང་འདི་འ�འི་

སེམས། །�ི་ལམ་�་ཡང་མ་�ིས་ན། །གཞན་�ི་དོན་�་ག་ལ་�ེ། ཞེས་ག�ངས་

སོ། །དེའི་�ིར་�ེས་�་�ང་�འི་�བས་�་རང་ལ་ངན་སོང་གི་�ག་

བ�ལ་�ི་གནོད་པ་འབབ་�ལ་དང་། འ�ིང་གི་�བས་�་མཐོ་རིས་ན་ཡང་�ག་

བ�ལ་ཞིང་ཞི་བདེ་མེད་�ལ་བསམས་ནས། དེ་ནས་གཉེན་�་�ར་བའི་སེམས་

ཅན་�མས་ལ་ཡང་རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་བ�ོམས་པས་�མས་པ་དང་

�ིང་�ེ་�ེ་བའི་�ར་འ�ར་ཞིང་། དེ་ལས་�ང་�བ་�ི་སེམས་�ེ་བས་�ང་འ�ིང་

དང་�ན་མོང་བའི་བསམ་པ་�ོང་བ་ནི། �ང་�བ་�ི་སེམས་བཅོས་མ་ཡིན་པ་�ེ་

བའི་ཐབས་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་�་དེ་གཉིས་�ི་�བས་�་�བས་འ�ོ་དང་

ལས་འ�ས་བསམས་པ་སོགས་�ི་�ོ་ནས་བསག་�ང་གི་�ོ་�་མ་ལ་འབད་པ་ནི།

�ང་�བ་�ི་སེམས་�ི་�ོན་འ�ོ་�ད་�ོང་བའི་ཐབས་ཡན་ལག་བ�ན་པ་�བས་

འ�ོ་དང་བཅས་པ་�མས་ཅི་རིགས་�་འ�ར་བས་དེ་དག་�ང་སེམས་དེ་�ེ་

བའི་ཐབས་�་གོ་བར་�འོ།།

འདིར་�ང་འ�ིང་གི་ཆོས་�ོར་�མས་�ང་�བ་�ི་སེམས་�ེ་བའི་ཡན་ལག་�་



འ�ོ་�གས་�མས་�་མས་�ང་བ�་�ད། �ོབ་མས་�ང་དེ་ལ་ངེས་པ་�ེད་པར་

�ས་ལ་�ོང་རེས་�ིས་དེ་དག་�ན་པར་�ས་ནས་�ོང་བ་ཤིན་�་གཅེས་ཏེ། །དེ་

�ར་མ་�ས་ན་�ེས་�་ཆེན་པོའི་ལམ་དད་ལམ་སོ་སོ་བ་འ�ེལ་མེད་�་འ�ར་

ཞིང་། �ེས་�་ཆེན་པོའི་ལམ་དངོས་ལ་མ་�ེབ་བར་�་�ང་�བ་�ི་སེམས་ལ་

ངེས་པ་མི་�ེད་པས་སེམས་དེ་�ེ་བའི་གེགས་སམ། དེའི་བར་�་དོན་ཆེན་པོ་ལས་

ཉམས་ནས་འ�ོ་བས་འདི་ལ་ནན་ཏན་�འོ། །དེ་�ར་�ངས་ནས་�ང་�བ་�ི་

སེམས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་�ད་ལཾ་ཅི་�ེ་�། དེ་ནས་སེམས་དེ་བ�ན་པར་�་བའི་

�ིར་�་�བས་འ�ོ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་�ོན་�་བཏང་ནས་�ོན་པའི་ཆོག་�།

�ོན་པ་ཆོགས་བ�ང་ནས་དེའི་བ�བ་�་�མས་ལ་བ�བ། དེ་ནས་�ོད་པ་�ིན་

�ག་དང་བ�་བཞི་སོགས་ལ་�ོབ་འདོད་པའི་�ོབ་འདོད་མང་�་�ང་ལ། �ིང་

ཐག་པ་ནས་�ོབ་འདོད་�ང་བ་ན། འ�ག་�ོམ་�མ་དག་ཅིག་�ང་། དེ་ནས་�་

�ང་གིས་མ་གོས་པ་ལ་�ོག་བ�ོས་�། ཟག་བ་�ང་འ�ིང་དང་ཉེས་�ས་�མས་

�ིས་�ང་མ་གོས་པ་ལ་འབད་ཅིང་ཅི་�ེ་གོས་ནའང་། �ང་བའི་�ིར་བཅོས་ཇི་

�ར་ག�ངས་པའི་�ོ་ནས་ལེགས་པར་�ང་། དེ་ནས་�ིན་�ག་�ི་ལ་བ�བ་ཅིང་།

�ད་པར་�་སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་ཇི་�ར་འདོད་འདོང་�་བཀོལ་�ང་

�་�་བའི་�ིར་ཞི་གནས་�ི་ངོ་བོ་བསམ་གཏན་ལ་བ�བ་བོ། །ལམ་�ོན་

ལས་མངོན་ཤེས་�ེད་པའི་�ིར་�་ཞི་གནས་ལ་བ�བ་པར་ག�ངས་པ་ནི་མཚ�ན་

པ་ཙམ་�ེ། ཇོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བས་གཞན་�་�ག་མཐོང་�ེད་པའི་�ིར་�་ཡང་

ག�ངས་པས་དེའི་�ིར་�་ཡང་ཞི་གནས་བ�བ་བོ། །དེ་ནས་བདག་

གཉིས་�་འཛ�ན་པའི་འཆིང་བ་གཅད་པའི་�ིར་�་�ོང་ཉིད་�ི་དོན་�་བས་

ཐག་ཆོད་པར་�ས་པ་ལ་�ོམ་�ལ་མ་ནོར་བར་བ�ངས་ནས་ཤེས་རང་�ི་ངོ་བོ་



�ག་མཐོང་བ�བ་པར་�འོ། །དེ་�ར་ན་ཞི་�ག་�བ་པ་མ་གཏོགས་པའི་འ�ག་

�ོམ་�ི་བ�བ་�་ལ་�ོབ་པ་མན་ཆད་ནི་�ལ་�ིམས་�ི་བ�བ་པ་དང་། ཞི་གནས་

ནི་སེམས་�ི་བ�བ་པ་དང་། �ག་མཐོང་ནི་ཤེས་རབ་�ི་བ�བ་པར་ལམ་�ོན་

འ�ེལ་པར་ག�ངས་སོ། །གཞན་ཡང་ཞི་གནས་མན་ཆད་ཐབས་དང་

བསོད་ནམས་�ི་ཚ�གས་དང་�ན་�ོབ་བདེན་པ་ལ་བ�ེན་པའི་ལམ་དང་�་ཆེ་

བའི་ལམ་རིམ་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་�ད་པར་ཅན་ག�མ་�ེད་པ་ནི་ཤེས་རབ་དང་

ཡེ་ཤེས་�ི་ཚ�གས་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་བ�ེན་པ་དང་ཟབ་མོའི་ལམ་རིང་

ཡིན་པས། དེ་དག་གི་གོ་རིམ་དང་�ངས་དེས་པ་དང་ཐབས་ཤེས་ཡ་�ལ་�ིས་

�ང་�བ་མི་འ�བ་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་བ�ེད་པར་�འོ། །དེ་�ར་ལམ་�ན་

མོང་བས་�ད་�ངས་ནས་ནི་ངེས་པར་�གས་ལ་འ�ག་དགོས་ཏེ་དེ་ལ་�གས་

ན་�ར་�་ཚ�གས་གཉིས་�ོགས་པར་འ�ར་བའི་�ིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཙམ་

ལས་མི་�ོགས་པའམ་རིགས་�ས་�ང་བས་མི་�ོན་ལམ་རིམ་དེ་ཉིད་ཇེ་�ས་�་

གཏོང་བ་ཙམ་�འོ། །�གས་ལ་འ�ག་ན་ནི་�ིར་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་དང་�ད་

པར་�་�གས་ནས་ནན་ཆེར་ག�ངས་པས། བཤེས་གཉེན་བ�ེན་�ལ་�ོན་ལས་

�ད་པར་�་�ར་པ་ཞིག་�། དེ་ནས་�ད་�ེ་�མ་དག་ནས་འ�ང་བའི་དབང་

གིས་�ད་�ིན་པར་�ས་ནས་དེའི་�ས་�་ཐོབ་ཕའི་དམ་ཚ�ག་དང་�ོམ་པ་�ོག་

བ�ོས་�ས་ཏེ་བ�ང་། �ད་པར་�་�་�ང་ཕོག་ན་�ར་�ང་�་ཡོད་�ང་།�ད་

�ད་ཟོས་ཏེ་ཡོན་ཏན་�ེ་དཀའ་བས་དེས་མ་གོས་པར་�ེད། ཡན་ལག་གི་�ང་བ་

�མས་�ིས་�ང་མ་གོས་པ་�ེད་ཅིང་གོས་ནའང་ཇི་མི་�མ་པར་མི་འཇོག་པར་

བཤགས་བ�མ་�ིས་དག་པར་�འོ། །དེ་ནས་�ད་�ེ་འོག་མ་�ར་ན་མཚན་

བཅས་དང་། གོང་མ་�ར་ན་བ�ེད་རིམ་�ི་�ལ་འ�ོར་གང་�ང་ཞིག་ལ་འ�ིད།



དེ་བ�ེན་ནས་�ད་�ེ་འོག་མ་�ར་ན་མཚན་མེད་�ི་�ལ་འ�ོར་དང་། གོང་མ་

�ར་ན་�ོགས་རིམ་�ི་�ལ་འ�ོར་གང་�ང་ལ་བ�བ་བོ། །དེ་�་�འི་

ལམ་�ི་�མ་གཞག་གི་�ས་ནི་ལམ་�ོན་ལམ་ག�ངས་ཏེ་ལམ་རིམ་�ིས་�ང་དེ་

བཞིན་�་འ�ིད་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་�ེས་�་�ང་འ�ིང་གི་ཆོས་�ོར་�མས་�ེས་�་ཆེན་པོའི་

�ོན་འ�ོ་ཡིན་ན། �ེས་�་ཆེན་པོའི་ལམ་རིམ་�་�ས་པས་ཚ�ག་མོད་འ�ིང་དང་

�ན་མོང་བའི་ལམ་རིམ་ཞེས་ཐ་�ད་�་ཅི་དགོས་ཤེ་ན། �ེས་�་ག�མ་སོ་སོར་

�ེ་�ེ་�ིད་པ་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་དེ། འདི་�ར་�ེས་�་�ང་འ�ིང་

དང་�ན་མོང་བའི་�ོ་མ་�ེས་པར་ཡང་རང་ཉིད་�ེས་�་ཆེན་པོར་ཁས་འཆེ་

བའི་ང་�ལ་གཞོམ་པ་དང་།�ོ་རབ་འ�ིང་ཐ་ག�མ་ལ་ཕན་ཆེ་བའོ། །ཆེ་

�གས་ནི་�ེས་�་གོང་མ་གཉིས་ལའང་མངོན་མཐོ་དང་ཐར་པ་དོན་གཉེར་

དགོས་པས་བ�ི་བར་�་བའི་གང་ཟག་ཆེ་འ�ིང་གཉིས་ལ་ཡང་དེ་གཉིས་�ི་

བསམ་པ་�ོང་བ་བ�ན་པ་�ོན་�་མི་འ�ར་ཞིང་ཡོན་ཏན་བ�ེད་པའི་�ིར་

དང་། གང་ཟག་ཐ་མ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་གོང་མ་ནས་�ངས་�ང་གསམ་པ་གོང་མ་

མི་�ེ་ལ། འོག་མ་དོར་བས་གང་ཡང་མི་�ེ་བའི་�ིར་རོ། །གཞན་ཡང་གོང་

མའི་�ལ་བ་ཅན་ལ་ལམ་�ན་མོང་བ་བ�ན་ཏེ་�ངས་པས་�ར་�ེས་ཟིན་

པའམ་མ་�ེས་�ང་�ར་�་ཡོན་ཏན་དེ་དག་�ེ་བར་འ�ར་བས་འོག་མ་འོག་མ་

�ེས་པ་ན་གོང་མ་གོང་མར་�ིད་པས་ཆོག་པས་རང་ལམ་ལས་འ�ང་བ་མེད་དོ།

།�ོ་རིམ་�ིས་བ�ེད་དགོས་པ་ནི། ག�ངས་�ི་དབང་�ག་�ལ་པོས་�ས་པ་ལས།

ནོར་�་མཁན་མཁས་པས་ནོར་�་རིམ་�ིས་�ོང་བའི་དཔེ་དོན་�་�ར་ནས་



བཀའ་�ལ་ཏོ། །མགོན་པོ་�་�བ་�ིས་�ང་།

དང་པོར་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཆོས།

།�ིས་ནི་ངེས་པར་ལེགས་འ�ང་བ།

།གང་�ིར་མངོན་པར་མཐ་ཐོབ་ནས།

།རིམ་�ིས་དེས་ཕར་ལེགས་པ་འོང་།

ཞེས་མངོན་མཐོ་དེས་ལེགས་�ི་ལམ་ལ་རིམ་ཅན་�་འ�ིད་པར་ག�ངས་པ་

དང་། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་�ིས་�ང་། ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ནི། རིམ་

�ིས་དགེ་བའི་�ོགས་ཡང་དག་པར་འ�བ་པར་�་བའི་�ིར། སེམས་ཅན་�ེས་

པའི་ཤེས་རབ་ཅན་�མས་ལ་ཐོག་མར་�་བའི་ཆོས་�ོན་པར་�ེད་ཅིང་། �་བའི་

གདམས་ངག་དང་�ེས་�་བ�ན་པ་�ེས་�་འ�ག་པར་�ེད་དོ། །དེ་དག་

ཤེས་རབ་འ�ིང་དང་�ན་པར་�ར་པར་�ོགས་ནས་ཆོས་བ�ན་པ་འ�ིང་དང་

གདམས་ངག་དང་�ེས་�་བ�ན་པ་འ�ིང་�ེས་�་འ�ག་པར་�ེད་དོ། །

དེ་དག་ཤེས་རབ་�་ཆེན་པོ་དང་�ན་པར་�ར་པར་�ོགས་ནས་ཆོས་ཟབ་མོ་

�ོན་ཅིང་གདམས་ངག་དང་�ེས་�་བ�ན་པ་�་བ་�ེས་�་འ�ག་པར་�ེད་དེ།

འདི་ནི་དེའི་སེམས་ཅན་�མས་ལ་དོན །�ོང་པ་གོ་རིམ་�་འབབ་པ་ཡིན་ནོ།

ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། འཕགས་པ་�ས་�ང་�ོད་བ�ས་�ོན་མེར་�ོན་�་ཕར་

�ིན་�ི་ཐེག་པའི་བསམ་པ་ལ་�ངས་ནས། དེ་ནས་�གས་ལ་འ�ག་�ལ་རིམ་

ཅན་དགོས་པར་བ�བས་ཤིང་། དེའི་དོན་བ�ས་ཏེ།

སེམས་ཅན་དང་པོའི་ལས་ཅན་�མས།



།དམ་པའི་དོན་ལ་འ�ག་པ་ན།

།ཐབས་འདི་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ིས།

།�ས་�ི་རིམ་པ་�་�ར་ག�ངས།

ཞེས་སོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། �ེས་�་�ང་�་དང་�ན་མོང་བའི་ལམ་�ི་རིམ་པ་ལ་�ོ་

�ང་བ་དང་། འ�ིང་དང་�ན་མོང་བའི་ལམ་�ི་རིམ་པ་ལ་�ོ་�ང་བ་དང་། �ེས་

�་ཆེན་པོའི་ལམ་�ི་རིམ་པ་ལ་�ོ་�ང་བའོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། �ང་�འི་བསམ་པ་�ོང་བ་དངོས་བསམ་པ་དེ་�ེས་པའི་ཚད།

དེ་ལ་ལོག་�ོག་བསལ་བའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། འཇིག་�ེན་�ི་མ་དོན་གཉེར་�ི་�ོ་�ོང་པ། འཇིག་�ེན་�ི་

མར་བདེ་བའི་ཐབས་བ�ེན་པའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། འཇིག་�ེན་འདིར་རིང་�་མི་གནས་པ་འཆི་བ་�ེས་�་�ན་པ་

བསམ་པ། འཇིག་�ེན་�ི་མར་ཇི་�ར་འ�ར་བ་འ�ོ་བ་གཉིས་�ི་བདེ་�ག་

བསམ་པའོ།

།དང་པོ་ལ་བཞི། འཆི་བ་�ན་པ་མ་བ�ོམས་པའི་ཉེས་དམིགས། བ�ོམས་པའི་



ཕན་ཡོན། འཆི་བ་�ན་པའི་�ོ་ཇི་�་�་ཞིག་བ�ད་པ། འཆི་བ་�་ན་པ་བ�ོམ་

པའི་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། ད་གཟོད་མཐར་འཆི་བ་ཞིག་འོང་�མ་པ་�ན་ལ་ཡོད་�ང་ཉི་མ་རེ་

རེ་ཞིང་དེ་རིང་མི་འཆི་དེ་རིང་ཡང་མི་འཆི་�མ་�་�ོས་མི་འཆི་བའི་�ོགས་

འཛ�ན་པ་འཆི་བ་མ་�ན་ལ་འ�ང་ངོ་། །དེའི་གཉེན་པོ་ཡིད་ལ་མ་�ས་

པར་དེ་�་�འི་�ོ་དེས་བ�ིབས་ན། ཚ�་འདིར་�ོད་པའི་�ོ་�ེས་ནས་འདི་དང་། །

འདི་དགོས་སོ་ཞེས་ཚ�་འདི་ཙམ་�ི་བདེ་བ་�བ་པ་དང་�ག་བ�ལ་སེལ་ཐབས་

འབའ་ཞིག་སེམས་སེམས་ནས། ཚ�་�ི་མ་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་

སོགས་དོན་ཆེན་པོ་ལ་ད�ོད་པའི་�ོ་མི་�ེ་བས་ཆོས་ལ་འ�ག་�་མི་�ེར་ལ། བ�་

ལ་ཐོས་བསམ་�ོམ་པ་སོགས་ལ་�གས་�ང་ཚ�་འདི་པ་ཙམ་�ི་ཆེད་�་སོང་ནས་

དགེ་བ་ཅི་�ས་མ�་�ང་ཞིང་། དེ་ཡང་ཉེས་�ོང་�ིག་�ང་དང་འ�ེལ་བར་

འ�ག་པས་ངན་འ�ོའི་�་དང་མ་འ�ེས་པ་དཀོན་ནོ། །གལ་ཏ་འཇིག་

�ན་�ི་མ་ལ་དམིགས་ནས་�བ་�་�ག་�ང་། �ི་ནས་བ�བ་བོ་�མ་པའི་�ི་

ཤོལ་�ི་ལེ་ལོ་འགོག་མི་�ས་ཤིང་གཉིད་�གས་དང་�ེ་མོའི་གཏམ་དང་། བཟའ་

བ�ང་སོགས་�ི་�མ་གཡེང་གིས་�ས་འདའ་བས་བ�ོན་པ་ཆེན་པོས་�ལ་

བཞིན་�་�བ་པ་མི་འོང་ངོ་། །དེ་ཙམ་�་མ་ཟད་ཚ�་འདིའི་�ན་ཚ�གས་

�ར་�ངས་པས་ཉོན་མོངས་དང་དེས་�ངས་པའི་ཉེས་�ོད་�མས་ཇེ་�ས་�་

སོང་ནས་ཆོས་�ི་བ�ད་�ི་ལས་�བ་�ིས་�ོགས་ཏེ་ངན་སོང་�་འ�ིད་པར་�ེད་

པས་ད་ལས་མ་�ངས་པ་ཞིག་ཡོད། བཞི་བ�་པ་ལས་�ང་། གང་ལ་འཇིག་�ེན་

ག�མ་མངའ་བདག །རང་ཉིད་འཆི་བདག་�ེད་པོ་མེད། །ཡོད་དེས་�ལ་བཞིན་



གཉིད་ལོག་ན། །དེ་ལས་མ་�ངས་གཞན་ཅི་ཡོད། ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། �ོད་

འ�ག་ལས་�ང་། ཐམས་ཅད་བོར་ཏེ་ཆ་དགོས་པར། །བདག་གིས་དེ་�ར་མ་

ཤེས་ནས། །མཛའ་དང་མི་མཛའི་དོན་�ི་�ིར། །�ིག །པ་�མ་པ་�་ཚ�གས་�ས།

ཞེས་ག�ངས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། འཆི་བ་�ན་པའི་�ོ་�ལ་མ་ཞིག་�ེས་ན། དཔེར་ན་དེ་རིང་སང་

རང་འཆི་བར་ཐག་ཆོད་པ་ན། ཆོས་�ི་གོ་བ་ཐན་�ན་ཡོད་པ་ཡན་ཆད་ལ་གཉེན་

ལ་སོགས་པ་དང་འ�ོགས་�་མེད་པར་མཐོང་ནས། དེ་ལ་�ེད་པ་�ོག་ཅིང་

གཏོང་བ་ལ་སོགས་པའི་�ོ་ནས་�ིང་པོ་ལེན་འདོད་ཕལ་ཆེར་ལ་ངང་གིས་

འ�ང་བ་�ར། �ེད་བ�ར་སོགས་འཇིག་�ེན་�ི་ཆོས་�ི་�ིར་འབད་པ་ཐམས་

ཅད་�ིང་པོ་མེད་པར་མཐོང་ནས་ཉེས་�ོད་ལས་�ོག་ཅིང་�བས་འ�ོ་དང་།

�ལ་�ིམས་ལ་སོགས་པའི་ལས་བཟང་པོ་གསོག་པས་གོ་འཕང་དམ་པར་རང་

ཉིད་འཛ�གས་ཏེ་འ�ོ་བ་�མས་�ང་དེར་འ�ིད་པས་ན། དེ་ལས་དོན་ཆེ་བ་ཅི་

ཞིག་ཡོད། དེའི་�ིར་དཔེ་�་མས་�ང་བ�གས་ཏེ་�་ངན་འདས་ཆེན་ལས། ཞིང་

�ོ་བ་ཐམས་ཅད་�ི་ནང་ན་�ོན་�ི་ལོག་མཆོག་གོ །�ེས་ཐམས་ཅད་�ི་ནང་ན་

བ་ལང་གི་�ེས་མཆོག་གོ །འ�་ཤེས་ཐམས་ཅད་�ི་ནང་ན་མི་�ག་པ་དང་འཆི་

བའི་འ�་ཤེས་མཆོག་ཡིན་ཏེ། འདི་དག་གིས་ནི་ཁམས་ག�མ་�ི་འདོད་པ་དང་

མ་རིག་པ་དང་ང་�ལ་ཐམས་ཅད་སེལ་ཏོ། ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་�་ཉོན་

མོངས་དང་ཉེས་�ོད་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་འཇོམས་པའི་ཐོ་བ་དང་། དགེ་

ལེགས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་�བ་པའི་�ོར་�ར་པ་ལ་སོགས་པས་བ�གས་པའོ།

།མདོར་ན་�ེས་�འི་དོན་�བ་པའི་�ས་ནི། �ེན་�ད་པར་ཅན་ཐོབ་�ས་འདི་ཁོ་



ན་ཡིན་ལ། འོ་�ོལ་ཕལ་ཆེར་ངན་འ�ོར་བ�ད་ཅིང་བདེ་འ�ོར་ལན་རེ་ཙམ་

འོངས་�ང་མི་ཁོམ་པའི་གནས་�་ཤས་ཆེ་བས་དེར་ཆོས་�བ་པའི་�བས་མ་

�ེད་ལ། བ�བས་པས་ཆོག་པའི་�ེན་རེ་ཐོབ་པ་ན་ཡང་ཆོས་�ལ་བཞིན་�་མི་

�བ་པ་ནི། ད་�ང་མི་འཆི་�མ་པ་འདི་ལ་�ག་འ�ག་པས་ན། �ོས་མི་འཆི་བའི་

�ོགས་འཛ�ན་པ་ནི་�ད་པ་�ན་�ི་�ོ་དང་། འཆི་བ་�ན་པ་ནི་�ན་ཚ�གས་ཐམས་

ཅད་�ི་�ོའོ། །དེའི་�ིར་འདི་�་�་ལ་ཆོས་ཟབ་མོ་གཞན་�ོམ་�་མེད་པ་�མས་

�ི་ཉམས་ལེན་ནོ་�མ་པ་དང་། བ�ོམ་�་ཡིན་�ང་དང་པོར་�ང་ཟད་�ོམ་�ི་

�ན་�་ཉམས་ལེན་�་མི་འོས་སོ་�མ་�་མི་བ�ང་བར། ཐོག་མཐའ་བར་ག�མ་

�་དགོས་�གས་ལ་ངེས་པ་�ིང་ཐག་པ་ནས་བ�ེད་དེ་བ�ོམ་པར་�འོ།

།ག�མ་པ་ནི། གཉེན་ལ་སོགས་པ་དང་�ལ་�ིས་དགོས་ནས་�ག་པ་ནི། ལམ་ལ་

མ་�ངས་པའི་འཆི་བ་ལ་�ག་�གས་ཡིན་པས་འདིར་དེ་�ད་པ་མིན་ནོ། །

འོ་ན་གང་�མ་ན། ལས་ཉོན་�ི་དབང་གིས་�ས་�ངས་པ་ཐམས་ཅད་འཆི་བ་

ལས་མ་འདས་པས་དེ་ལ་�ག་པ་བ�ེད་�ང་རེ་ཞིག་ལ་དགག་མི་�ས་མདོ། འོན་

�ང་ངན་འ�ོའི་�་འགོག་པ་དང་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་�ི་�་མ་བ�བས་པར་

འཆི་བ་ལ་འཇིགས་པར་�་�ེ། དེ་ལ་ནི་དེས་�ག་པ་བསམས་ན་དེ་བ�བ་�་ཡོད་

པས། འཆི་ཁར་མི་�ག་པར་�ར་ཡོད་ལ། དོན་དེ་མ་བ�བས་ན་�ིར་འཁོར་བ་

ལས་མི་ཐར་ཞིང་། �ད་པར་�་ངན་འ�ོར་�ང་བས་འཇིགས་ནས་འཆི་བའི་ཚ�་

འ�ོད་པས་ག�ང་བར་འ�ར་རོ།

།བཞི་པ་ནི། �་བ་ག�མ་�་མཚན་ད�་ཐག་བཅད་པ་ག�མ་�ི་�ོ་ནས་བ�ོམ་



པར་�འོ། །དེ་ལ་ག�མ །ངེས་པར་འཆི་བ་བསམ་པ་དང་། ནམ་འཆི་ངེས་མེད་

བསམ་པ་དང་། འཆི་བའི་ཚ�་ཆོས་མ་གཏོགས་པ་གང་གིས་�ང་མི་ཕན་པ་བསམ་

པའོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། འཆི་བདག་ངེས་པར་འོང་ལ་དེ་ཡང་�ེན་�ིས་བ�ོག་�་མེད་

བ་བསམ་པ། ཚ�་ལ་�ོན་པ་མེད་ཅིང་འ�ིད་�ེད་བར་མ་ཆད་�་ཡད་པ་བསམ་པ།

གསོན་པའི་ཚ�་ཡང་ཆོས་�་བའི་ལོང་མེད་པར་ངེས་པར་འཆི་བ་བསམ་པའོ།

།དང་པོ་ནི། �ས་ཇི་འ�་ཞིག་�ངས་པ་དང་། �ལ་གང་�་བ�ད་པ་དང་། �ས་

ནམ་ཡང་འཆི་བས་འཇོམས་པར་ཚ�མས་ལས་ག�ངས་ལ། དེ་�ར་འོང་བ་དེ་

ཡང་མ�ོགས་པས་འ�ོས་པའམ་�ོབས་དང་ནོར་དང་�ས་དང་�གས་དང་

�ན་�ིས་བ�ོག་�་མེད་པར་�ལ་པོ་ལ་གདམས་པ་ལས་ག�ངས་སོ། །ཀ་

མ་པའི་ཞལ་ནས། ད་�་འཆི་བས་འཇིགས་པ་ཞིག་དགོས། འཆི་བར་མི་མཚ�ར་

བ་ཞིག་དགོས་ཏེ། འོ་�ོལ་དེ་ལས་བ�ོག་ནས་ད་�་མི་འཇིགས་འཆི་ཁར་�ང་ལ་

སེན་མོ་འདེབས་ག�ང་ངོ་།

།གཉིས་པ་ནི། མངལ་འ�ག་ལས་ག�ངས་པ་�ར་ཚ�་ཚད་ལོ་བ�་�བ་པ་ནི་�ིད་

མཐར་�ང་ལ། དེ་�བ་�་�ག་�ང་དེའི་བར་�ི་ལོ་ནི་�་བ་ཞག་དང་ཞག་ཉིན་

མཚན་སོང་བས་འཛད་ལ། དེ་ཡང་�་�ོ་སོགས་སོང་བས་འཛད་པས་ན། ཚ�འི་�ི་

ཚད་དེ་ཡང་�ར་�་མ་ཞིག་ཟད་�ང་ཞིང་། �ག་ལ་ཡང་�ོན་པ་མེད་པར་འ�ིད་

�ེད་བར་མ་ཆད་�་ཡོད་པའི་�ིར་ཏེ། �ོད་འ�ག་ལས།



ཉིན་མཚན་�ོད་པ་ཡོད་མེད་པར།

།ཚ�་འདི་�ག་�་གོད་འ�ར་ཞིང་།

།�ེན་པ་�ང་ནས་འོང་མེད་ན།

།བདག་�་འཆི་བར་ཅིས་མི་འ�ར།

ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་ཐ་ག་པ་ཐགས་འཐག་པ་དང་གསད་�་གསོད་སར་གོམ་

པ་རེ་རེས་ཉེར་སོང་བ་དང་�གས་�ིས་�གས་རང་དབང་མེད་པར་རང་གནས་

�་�ེལ་པ་སོགས་དཔེ་�་མའི་�ོ་ནས་བསམ་ཞིང་། �་ཆེར་རོལ་པ་ལས་�ང་།

�ིད་ག�མ་མི་�ག་�ེན་ཀའི་�ིན་དང་འ�། །འ�ོ་བའི་�ེ་འཆི་གར་ལ་�་དང་

མ�ངས། །འ�ོ་བའི་ཚ�་འ�ོ་ནམ་མཁའི་�ོག་འ�་�ེ། །རི་གཟར་འབབ་�་�་

�ར་�ར་མ�ོགས་འ�ོ །ཞེས་དཔེ་�་མས་ག�ངས་སོ། །དེས་ན་ནང་�་

བསམས་པའི་འ�ིག་�ད་པ་ཞིག་ལ་�ིའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་�ིས་མི་�ག་པ་

མི་�ོན་པ་མེད་ག�ང་བ་�ར་ཡིན་པས་�ོ་�་མ་ནས་ལན་མང་�་བསམས་ན་

ངེས་པ་�ེ། �ང་ཟད་རེ་ལ་མ་�ང་�ས་པས་མི་ཕན་ཏེ། ཀ་མ་བའི་ཞལ་ནས།

བསམས་པས་མ་�ང་ཟེར་ཏེ་�ེད་�ིས་ནམ་བསམས་ཉིན་མོ་ནི་ཡེང་ཡེང་�ེད་

མཚན་མོ་ནི་གཉིད་ལོག་�ིན་འ�ག་ན་�ན་མ་ཟེར་ག�ང་བ་�ར་རོ། །

ཚ�འི་མཐར་འཆི་བདག་གིས་བཅོམ་�ེ་འཇིག་�ེན་ཕ་རོལ་�་འ�ོ་བར་མ་ཟད་

དེའི་བར་�བས་�་ཡང་ཚ�་�ི་ནས་མི་འ�ོ་བའི་�བས་ཡེ་མེད་པས། མངལ་�་

�གས་པ་ནས་བ�ང་�ེ་�ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་�ོད་པར་�ི་མར་འ�ོ་བར་ཁ་

བ�ས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བར་�ི་གསོན་པ་ཡང་ན་�འི་ཕེ་ཉས་�ིད་

ནས་འཆི་བའི་�ིར་�་འ�ོ་བ་ཁོ་ནར་ཟད་པས་གསོན་པའི་�བས་ལ་འཇིག་



�ེན་�ི་མར་མི་འ�ོ་བའི་�ོད་པར་བ�ང་ནས་དགའ་བར་མི་�་�ེ། དཔེར་ན །

�ག་མཐེན་པོའི་�ེ་མོ་ནས་�ང་བའི་ཚ�་ས་ལ་མ་�ང་བའི་བར་�ང་ལ་འ�ོ་བའི་

�བས་ལ་དགའ་བར་མི་འོས་པར་ག�ངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་བཞི་

བ�་པའི་འ�ེལ་པར་�ངས་པ་ལས། མི་ཡི་དཔའ་བོ་ཐོག་མའི་མཚན་མོར་ནི། །

གང་ན་འཇིག་�ེན་མངལ་ན་གནས་�ར་པ། །དེ་ནས་བ�མས་ཏེ་དེ་ནི་ཉིན་རེ་

ཞིང་། །འ�ོས་བཤོལ་མེད་པར་འཆི་བདག་�ང་�་འ�ོ །ཞེས་སོ།

།ག�མ་པ་ནི། དེ་ཙམ་�བ་�་�ག་�ང་ལོང་ཡོད་�ར་མི་�ང་�ེ། མངལ་འ�ག་

ལས་ག�ངས་པ་�ར། དང་པོ་�ིས་པའི་�ས་ལོ་བ�ར་ནི་ཆོས་�བ་པའི་བསམ་

པ་མི་�ེད་ཅིང་། མཐར་�ས་པའི་�བས་ལོ་ཉི་�་ནི་ཆོས་�བ་པའི་མ�་མེད་ལ།

དེའི་བར་�ི་�ས་�་ཡང་གཉིད་�ིས་�ེད་འ�ེར་ཞིང་། ནད་སོགས་�ིས་�ང་

�ས་�་མ་ཞིག་ཟད་ནས་ཆོས་�ེད་པའི་�བས་�ང་ཟད་ལས་མེད་དོ། །དེ་

�ར་ན་ཚ�་འདིའི་�ན་ཚ�གས་ཐམས་ཅད་ནི་�ི་ལམ་�ན་གཅིག་ལ་བདེ་བ་�ད་

པ་སད་ནས་�ན་པ་�ར། འཆི་བའི་�ས་�་�ན་པའི་�ལ་ཙམ་�་འ�ར་ལ།

འཆི་བའི་ད�་ནི་ངེས་པར་འོང་ན། ཚ�་འདིའི་�ོ་�ིད་ལ་ཅིའི་�ིར་དགའ་བར་�་

�མ་�་བསམ་�ེ། ཆོས་ངེས་པར་�་དགོས་པ་ལ་ཐག་བཅད་ཅིང་ཞེ་དམ་མང་�་

�་�ེ། �ེས་རབས་ལས། �ེ་མའོ་འཇིག་�ེན་ཉོན་མོངས་དག །གནས་པ་མི་

བ�ན་དགའ་མི་འ�ར། །�་�་ད་ཡི་དཔལ་འདི་ཡང་། །�ན་པར་�་བ་ཉིད་�་

འ�ར། ཞེས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་རིང་ཕན་བ�་�ན་ལ་འཆི་བ་འོང་བར་ངེས་ཤིང་དེའི་བར་�་



ཞག་གང་ལ་འོང་མ་ངེས་པས། དེ་རིང་�་�་འཆི་མི་འཆི་གང་�་ཡང་ཐག་མི་

ཆོད་མོད། འོན་�ང་�ོས་འཆི་བའི་�ོགས་བ�ང་ནས་དེ་རིང་འཆི་�མ་པའི་�ོ་

བ�ེད་དགོས་ཏེ། དེ་རིང་མི་འཆི་�མ་�་�ོས་མི་འཆི་བའི་�ོགས་བ�ང་ན། ཚ�་

འདིའི་�ོད་�བས་�ེད་�ེད་ནས་�ི་མའི་�བས་�ེད་པ་མི་འོང་བས། དེའི་བར་

�་འཆི་བདག་གིས་བ�ང་�ེ་�་ངན་དང་བཅས་བཞིན་�་འཆི་དགོས་སོ།

།ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་འཆི་�བས་�ས་ན་�ི་མའི་དོན་མང་པོ་འ�བ་པས་མ་ཤི་ཡང་

དེ་�ས་པ་ལེགས་ལ། ཤི་ན་ནི་�ད་པར་�་ཡང་དེ་དགོས་སོ། །འདི་ལ་

ག�མ། འཛམ་�་�ིང་པའི་ཚ�་ལ་ངེས་པ་མེད་པས་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་བསམ་པ།

འཆི་�ེན་ཤིན་�་མང་ཞིང་གསོན་�ེན་�ང་བ་བསམ་པ། �ས་ཤིན་�་ཉམ་�ང་

བས་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་བསམ་པའོ།

།དང་པོ་ནི། �ིར་�་མི་�ན་པའི་ཚ�་ནི་ངེས་�ི་གཞན་�མས་�ིས་རང་རང་གི་ཚ�་

ཚད་�བ་པའི་ངེས་པ་མེད་ནའང་ཕལ་ཆེར་ངེས་པ་མང་ལ། འཛམ་�་�ིང་པ་ནི་

ཤིན་�་མ་དེས་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པོར་ལོ་དཔག་མེད་�བ་པའང་�ང་ལ། དག་

དོད་ལ་བ�་ལ་རིང་མཐའ་�ེད་དགོས་ཤིང་ད་�་ཡང་�ན་གཞོན་པར་མ་གང་

ལ་འཆི་ངེས་པ་མི་�ང་ངོ་། །དེ་�ར་ཡང་མཛ�ད་ལས། འདི་ན་མ་ངེས་ཐ་

མར་ནི། །ལོ་བ�་དང་པོ་དཔག་�་མེད། ཅེས་སོ། །�་མའམ་�གས་ལ་

སོགས་པ་ཚ�་མཐར་མ་�ིན་པར། �ོ་�ར་�་�ི་ནང་གི་འཆི་�ེན་�ིས་ཤི་བ་

�མས་ཡིད་ལ་�ས་ལ། བདག་�ང་དེ་�་�འི་ཆོས་ཅན་ནོ་�མ་�་ཡང་ཡང་

བསམ་མོ། །གཉིས་པ །ནི། �ོག་འདི་ལ་སེམས་ཡོད་མེད་�ི་གནོད་པ་མང་

�ེ། འདི་�ར་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་གདོན་རིགས་�ིས་འཚ�་བ་དང་། �ད་འ�ོའི་



རིགས་�ས་�ོག་ལ་གནེད་པ་�་མས་འཚ�་�ལ་དང་། དེ་བཞིན་�་ནང་གི་ནད་

དང་�ིའི་འ�ང་བ་�མས་�ིས་གནོད་�ལ་ཞིབ་�་བསམ་མོ། །གཞན་

ཡང་རང་གི་�ས་འ�ང་བ་བཞི་ལས་�བ་དགོས་ལ། དེ་དག་�ང་ཕན་�ན་

གཅིག་ལ་གཅིག་གནོད་པ་�ེད་པས་འ�ང་བའི་ཁམས་ཆ་མ་�ོམས་པར་འཕེལ་

འ�ིབ་�་�ར་ན་ནད་�ེད་དེ། �ོག་འ�ོག་པས་དེ་དག་ནི་རང་དང་�ན་�ེས་�་

ཡེད་པས་�ས་�ོག་བ�ན་བ�ན་�ར་�ང་ཡང་ཡིད་བ�ན་མེད་དེ། འདས་

ཆེན་ལས། འཆི་བའི་འ�་ཤེས་ནི་�ོག་འདི་�ག་�་�་�ང་བ་�་མས་བ�ོར་ཏེ་

�ད་ཅིག་རེ་རེར་ཉམས་པར་�ེད་ཅིང་འཕེལ་བར་�ེད་པ་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ།

ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་འ�ེང་བ་ལས་�ང་། འཆི་བའི་བདག་�ེན་�ི་ནང་གནས་

པ། །�ང་དམར་ནང་འ�ག་མར་མེ་བཞིན། ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་གསོན་

པ་ཉིད་འཆི་བའི་དོན་�་�གས་བ་ཡིན་པས་གསོན་�ེན་མང་ཡང་དེ་ལ་ཡིད་

བ�ན་མི་�ང་�ེ། རིན་ཆེན་འ�ེང་བ་ལས། འཆི་བའི་�ེན་ནི་མང་བ་�ེ། །གསོན་

པ་ཡི་ནི་�ང་ཟད་ཅིག །དེ་དག་�མས་�ང་འཆི་བའི་ཡང་། །དེ་བས་�ག་�་ཆོས་

མཛ�ད་ཅིག ། ཅེས་ག�ངས་སོ། །ག�མ་བ་ནི། �ས་�འི་ད�་བ་�ར་ཤིན་

�་ཉམ་�ང་བས་གནོད་པ་ཆེན་པོ་མི་དགོས་པར་ཚ�ར་མ་�ག་པ་�་�་རེ་རེས་

�ང་�ད་འདོགས་�ས་ནས་�ོག་འཇིག་པས་ན། འཆི་�ེན་ཐམས་ཅད་�ིས་

གཞོམ་པ་ཡང་ཤིན་�་�་�ེ། བཤེས་�ིངས་ལས།

ས་དང་�ན་པོ་�་མཚ�་ཉི་མ་བ�ན།

།འབར་བས་བ�ེགས་པའི་�ས་ཅན་འདི་དག་�ང་།

།ཐལ་བ་ཡང་ནི་�ས་བར་མི་འ�ར་ན།



།ཤིན་�་ཉམ་�ང་མི་�་�ོས་ཅི་འཚལ།

ཞེས་སོ། །དེ་�ར་བསམས་པའི་མཐར་འཆི་བདག་གིས་�ས་�ོག་ནམ་

འཇོམས་ངེས་པ་མེད་པས་ལོང་ཡོང་མི་�་བར་ད་�་ཉིད་ནས་ཆོས་�་བར་ཐག་

གཅོད་པའི་ཞེ་དམ་མང་�་�་�ེ། ��ི་ཛ་ཀ་ཏ་མི་�ས།

ས་བདག་ཇི་�ར་གཡར་པོའི་�ས།

།ནད་མེད་�ད་མེད་བདེར་གནས་པ།

།དེ་ཉིད་ཚ�་ན་�ིང་བོ་�ང་།

།ན་འཆི་�ད་པས་འཇིགས་མེད་བ�ི།

།གང་ཚ�་ན་�ས་�ད་སོགས་ན།

།�ན་ཡང་དེ་ཚ�་ཅི་བ�ིར་མཆིས།

ཞེས་ག�ངས་བ་�ར་རོ། །�་བ་ག�མ་�ི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ནམ་

འཆི་ངེས་མེད་བསམ་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པས་འབད་བར་�འོ།

།ག�མ་པ་ནི། དེ་�ར་འཇིག་�ེན་ཕ་རོལ་�་འ�ོ་དགོས་པར་མཐོང་བ་ན། དེའི་

ཚ�་གཉེན་ནམ་བཤེས་བ�ེ་ཞིང་ག�ང་བ་ཆེ་བས་མཐའ་བ�ོར་ཡང་གཅིག་�ང་

འ�ིད་ས་མེད། ཡིད་�་འོང་བའི་ནོར་�ི་�ང་པོ་ཇི་�ེད་ཡོད་�ང་�ལ་�ན་ཙམ་

ཡང་འ�ེར་�་མེད་དེ་�ན་ཅིག་�ེས་པའི་ཤ་�ས་�ང་འདོར་ན་གཞན་�་ཅི་

�ོས། དེས་ན་ཚ�་འདིའི་�ན་ཚ�གས་ཐམས་ཅད་�ིས་�ང་བདག་འདོར་ལ།



བདག་གིས་�ང་འདི་དག་དོར་ནས་འཇིག་�ེན་གཞན་�་འ�ོ་བ་ཞིག་ངེས་བར་

འོང་དེ་ཡང་དེ་རིང་འོང་�མ་�་བསམ་ལ། གཉེན་དང་�ས་དང་ལོངས་�ོད་

སོགས་�ི་�ེན་དབང་�་མི་གཏང་བར་ཆོས་� །བར་ཐག་གཅོད་མང་�་�འོ། །

དེས་ན་�ེ་དཀའ་སེ་�ང་ཡང་ལམ་�ི་གཞི་ཡིན་པས་འབད་དགོས་ཏེ། པོ་ཏོ་བའི་

ག�ང་ནས་ངེད་�ི་�ང་སེལ་མི་�ག་པ་�ོམ་པ་འདི་ཡིན་ཏེ་ཉེ་འ�ེལ་དང་ཡོ་

�ད་སོགས་ཚ�་འདིས་�ང་བ་�ན་བསལ་ནས་རང་གཅིག་�་གཉིས་�་མེད་པར་

ཚ�་ཕ་རོལ་�་�ད་�ིས་འ�ོ་བར་ཤེས་ནས་ཆོས་མིན་པ་ཅིས་�ང་�ར་མེད་�མ་

ནས་ཚ�་འདི་ལ་མ་ཆགས་པ་ཞིག་གདོད་འོང་། འདི་�ོ་ལམ་�ེས་བར་�་ཆོས་

ཐམས་ཅད་�ི་ལམ་འགགས་ནས་འ�ག་པ་ཡིན་ག�ང་། དོལ་བའི་ཞལ་ནས་

�ང་ཞར་ལ་ཚ�གས་བསག་པ་དང་�ིབ་པ་�ོང་། �་དང་�་མ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས་ཤིང་�ས་ཤིང་དང་བཅས་ནས་ནན་ཏན་�ིས་བསམས་ན་ལོ་བ�ར་

ཡང་མི་�ེ་�མ་པ་ཞིག་�ང་འ�ས་�ས་སོ་ན་མི་�ོང་པས་ཅི་ཞིག་�ར་ལ་�ེ་བ་

ཡིན་ག�ང་ངོ་། །ཀ་མ་པ་ལ་དམིགས་པ་�ོ་བར་�ས་པ་ན་�་མ་�ོར་�ད།

འ�ོ་ནས་�ས་ཙ་ན་འ�ོ་ཡེ་མ་ཐོད་པ་ཞེས་ག�ང་སོ། །དེ་�ར་ན་བཤེས་གཉེན་

བ�ེན་པ་དང་དལ་འ�ོར་དང་མི་�ག་པའི་�ོར་�མས་ག�ང་རབ་དགོངས་

འ�ེལ་དང་བཅས་པ་གང་ན་འ�ག་�ང་�བས་དེ་དང་དེའི་ཉམས་ལེན་�་ཤེས་

ནས་བ�ངས་ན་�ལ་བའི་དགོངས་པ་བདེ་�ག་�་�ེད་པར་འ�ར་ཏེ། �བས་

གཞན་�་ཡང་དེ་�ར་ཤེས་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་�ར་�ར་�་འཆི་བར་ངེས་པས་ཚ�་འདིར་བ�ད་ལོང་མེད་ཅིང་

ཤི་བའི་འོག་�་མེད་དེ་མི་འ�ོ་བར་�ེ་བ་�ང་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་འ�ོ་བ་



གཉིས་ལས་གཞན་�ེ་ས་མེད་པས་བདེ་འ�ོའམ་ངན་འ�ོར་�ེའོ། །དེ་ཡང་རང་

དབང་མེད་ཅིང་ལས་�ི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས། ལས་དཀར་ནག་གིས་ཇི་

�ར་འཕངས་པ་བཞིན་�ེའོ། །དེ་�ར་ན་བདག་ངན་སོང་�་�ེས་ན་བདག་ཇི་

འ�་ཞིག་�་འ�ར་�མ་�་ངན་འ�ོའི་�ག་བ�ལ་བསམ་�ེ། �་�བ་�ིས།

རབ་�་ཚ་ཞིང་�ང་བ་ཡི།

།ད�ལ་བ་ཉི་མ་གཅིག་བཞིན་�ན།

།བ�ེས་�ོམ་དག་གིས་རིད་པ་ཡི།

།ཡི་�གས་དག་�ང་�ན་པར་�།

།�ོངས་པའི་�ག་བ�ལ་རབ་མང་བའི།

།�ོལ་སོང་�་ཞིང་�ན་པར་�།

།དེའི་�་�མས་�ང་བདེ་�་�ད།

།ཐོབ་དཀའ་འཛམ་�ིང་མི་ཡི་�ས།

།དེ་ཐོབ་�ས་�་ངན་སོང་�།

།རབ་�་བ�ིམས་ཏེ་གཅང་བར་�།

ཞེས་སོ། །དེ་ལ་འཁོར་བ་�ི་དང་�ད་པར་�་ངན་འ�ོའི་�ག་བ�ལ་�ོམ་

པ་ཤིན་�་གནད་ཆེ་�ེ། འདི་�ར་རང་ཉིད་�ག་བ�ལ་�ི་མཚ�ར་�ང་བ་ལ་

བསམས་ན་ནི་ཡིད་འ�ང་བས་ང་�ལ་དང་�ེགས་པ་�ོག་པ་དང་། �ག་བ�ལ་

དེ་མི་དགེ་བའི་འ�ས་�ར་མཐོང་ནས་�ིག་�ང་ལ་ཆེས་ཤིང་�་འཛ�མ་པ་དང་



�ག་བ�ལ་མི་འདོད་པས་ནི་བདེ་བ་འདོད་ལ། དེ་ཡང་དགེ་བའི་འ�ས་�ར་

མཐོང་ནས་དགེ་བ་�བ་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ཏེ་གཞན་

ལ་�ིང་�ེ་�ེ་ཞིང་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་�ང་ནས་ཐར་པ་ལ་དོན་གཉེར་དང་། �ག་

བ�ལ་�ིས་འཇིགས་ནས་�བས་འ�ོ་�གས་�ག་པ་སོགས་ཉམས་ལེན་�ི་

གནད་�་མ་ཞིག་འ�ས་པའི་�ོམ་ཆེན་པོའོ། །�ག་བ�ལ་�ི་ཡོན་ཏན་དེ་�མས་

�ོད །འ�ག་�་རང་�ད་ལ་�ང་བའི་�ག་བ�ལ་�ི་དབང་�་�ས་ནས་

ག�ངས་�ང་། �ག་བ�ལ་�ོང་བར་འ�ར་བ་ལ་ཡང་འ�་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་�ར་ན་ངན་འ�ོའི་�ག་བ�ལ་བསམ་པ་ལ་ག�མ། ད�ལ་བ། �ད་འ�ོ། ཡི་

�གས་�ི་�ག་བ�ལ་བསམ་པའོ།

།དང་པོ་ལ་བཞི། སེམས་ཅན་ད�ལ་བ་ཆེན་པོ། ཉེ་འཁོར་བའི་ད�ལ་བ། �ང་

བའི་ད�ལ་བ། ཉི་ཚ�་བའི་ད�ལ་བའོ།

།དང་པོ་ནི། འདི་ནས་དཔག་ཚད་�མ་�ི་ཉིས་�ོང་གི་འོག་ན་ཡང་སོས་ཡོད་ལ།

དེ་ནས་དཔག་ཚད་བཞི་�ོང་བཞི་�ོང་གིས་ཆོད་པ་ན་གཞན་བ�ན་ཡོད་དོ།

།དེ་�ར་བ�ད་ལས་དང་པོ་ཡང་སོས་ནི། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཕན་�ན་འ�ས་

ནས་ལས་�ི་དབང་གིས་�ང་བའི་མཚ�ན་�་ཚ�གས་�ིས་གཅིག་ལ་གཅིག་བ�ན་

པར་�ེད་དོ། །དེ་ནས་བ�ལ་ཏེ་ས་ལ་འ�ེལ་པ་ན་ནམ་མཁའ་ལས་�ེད་

�མས་ཡང་སོས་པར་�ར་ཅིག་ཅེས་�་འ�ང་ངོ་། །དེ་ནས་ཡང་ལངས་ཏེ་

�ར་བཞིན་བ�ན་པས་�ག་བ�ལ་དཔག་�་མེད་པ་ཉམས་�་�ོང་ངོ་། །

ཐིག་ནག་ནི། སེམས་ཅན་དེར་�ེས་པ་�མས་ད�ལ་�ངས་�མས་�ིས་�ར་བཞི་



ལ་སོགས་པ་�་མར་ཐིག་ནག་པོ་བཏབ་ནས་དེའི་�ེང་�་མཚ�ན་�ིས་གཤེག་པ་

སོགས་�ི་�ག་བ�ལ་�ོང་ངོ་། །བ�ས་འཇོམས་ནི། སེམས་ཅན་དེ་

�མས་གཅིག་�་འ�ས་པའི་ཚ�་ད�ལ་�ངས་�མས་�ིས་�གས་�ི་རི་ར་ལ་

སོགས་པའི་གདོང་པ་�་�་གཉིས་�ི་བར་�་འཚང་ངོ་། །དེ་ནས་དེ་མ་

ཐག་�་དེ་གཉིས་�ིས་འཚ�ར་ལ་དེའི་ཚ་�ོ་ཐམས་ཅད་ནས་�ག་གི་�ང་འབབ་

བོ། །�་འབོད་ནི། སེམས་ཅན་དེ་དག་གནས་འཚ�ལ་ཞིང་�གས་�ི་ཁང་

པའི་ནང་�་འ�ག་གོ །�གས་པ་དང་མེ་�ན་�་འབར་ནས་�ེག་གོ། །�་

འབོད་ཆེན་པོ་ནི། �་མ་དང་འ�་བ་ལ་�ད་བར་ནི་�གས་ཁང་ཉིས་རིམ་

མོ།།

ཚ་བ་ནི། སེམས་ཅན་དེ་དག་ད�ལ་�ངས་�མས་�ིས་�གས་ཟངས་དཔག་

ཚད་�་མ་ཡོད་པ་ཤིན་�་ཚ་ཞིང་འབར་བར་བ�ག་�ེ་ཉ་བཞིན་བ�ེག་ཅིང་།

�གས་�ི་གསལ་ཤིང་རབ་�་འབར་བས་འཕོངས་ནས་�ག་�ེ་�ི་བོར་འ�ིན་པ་

དང་། ཁ། མིག། �། �་བའི་�་ག་གཉིས་གཉིས་དང་བ་�འི་�ང་�་ཐམས་ཅད་

ནས་མེ་རབ་�་འབར་བ་དང་། �གས་�ི་ས་གཞི་འབར་བ་ལ་གན་�ལ་ལམ་ཁ་

�བ་�་བཞག་�ེ་�གས་�ི་ཐོ་བ་མེ་རབ་�་འབར་བས་�ང་ཞིང་ད�ལ་བར་

�ེད་དོ། །རབ་�་ཚ་པ་ནི། �གས་�ི་གསལ་ཤིང་�ེ་ག�མ་པ་འཕོངས་�་

བ�ག་�ེ་�ེ་གཡས་གཡོན་གཉིས་�ག་པ་གཉིས་དང་ད�ས་མ་�ི་བོ་ནས་འ�ིན་

ཏོ། །དེ་ལ་བ�ེན་ནས་ཁ་ལ་སོགས་པའི་�ོ་�མས་�་མེ་�ེ་འབར་བ་འ�ང་

ངོ་།།



�གས་�ེབས་པ་ཚ་ཞིང་རབ་�་འབར་བས་�ས་ད�ི་ཞིང་�གས་ཟངས་འ�ར་

�ེད་འབར་བས་གང་བའི་ནང་�་�ི�་�གས་�ས་ནས་བ�ོལ་བ་ན་�ེང་འོག་

ཐད་ཀ་�མས་�་འ�ོའོ། །དེའི་ཚ�་ཕགས་བ་དང་ཤ་�ག་�མས་ཞིག་ནས་ཀེང་

�ས་འབའ་ཞིག་�ས་པའི་ཆོ། ཡང་�ང་ནས་�གས་�ིས་གཞི་ལ་འ�ེམས་

སོ། །དེ་ནས་པགས་པ་དང་ཤ་�ག་�ེས་པ་ན་ཡང་ནང་�་འ�ག་གོ །�ག་

མ་ནི་ཚ་བ་དང་འ�འོ། །མནར་མེད་ན་ནི། ཤར་�ོགས་ནས་ས་གཞི་དཔག །ཚད་

བ�་�ག་�་མ་ཡོད་པ་�ན་�་འབར་ཞིང་མཆེད་པ་ལས་མེ་འབར་བའི་�གས་

འོང་�ེ། དེས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་པགས་པ། ཤ། �ས་བ། �ས་པ་�མས་རིམ་

�ིས་བཤིག་ནས་�ང་ལ་�ག་པར་�ེད་དོ། །མར་མེའི་�ིང་པོ་བཞིན་�་

�ས་ཐམས་ཅད་མེ་�ེ་འབར་བས་�བ་བོ། །�ོགས་གཞན་ག�མ་ཡང་དེ་

དང་འ�་�ེ། �ོགས་བཞི་ནས་མེ་འོངས་བ་དེར་འ�ེས་པས་�ག་བ�ལ་བར་མ་

ཆད་�་�ོང་བས་ཉམ་ཐག་པའི་�ད་འ�ིན་པས་སེམས་ཅན་�་ཤེས་པ་ཙམ་མོ།

།�གས་�ི་ཞི་བ་མའི་ནང་�་�གས་�ི་མེ་མདག་རབ་�་འབར་པ་འ�བ་�་

འ�ག་གོ །�གས་�ིས་གཞིར་�གས་�ི་རི་ཆེན་པོ་�མས་ལ་འབབ་འཛ�ག་�ེད་

�་འ�ག་ཅིང་། ཁ་ནས་�ེ་�ང་�ེ་�ར་པ་བ�ས་བ�ངས་ནས་�ང་གི་ཀོ་པ་ལ་

�ེད་པ་བཞིན་ཐང་བཅད་དེ་གཉེར་མ་དང་ཁམ་�མ་མེད་པར་�ེད་དོ། །

ཡང་�གས་�ི་ས་གཞི་ལ་གན་�ལ་�་བཞག་ནས་�གས་�ི་འ�ེད་�ད་�ིས་ཁ་

�ེ་ནས་�གས་�ི་�་�མ་འབར་བ་ཁར་འ�ག་ཅིང་། ཟངས་བ�ོལ་བ་ཁར་

�གས་ནས་ཁ་དང་�ོག་མ་དང་�་མ་�མས་ཚ�ག་�ེ་རོ་�ད་ནས་འ�ང་ངོ་།

�ག་མ་གཞན་ནི་རབ་�་ཚ་བ་བཞིན་ནོ། །�ག་བ�ལ་དེ་�མས་�ན་ཇི་

ཙམ་�་�ོང་བ་ནི་བཤེས་�ིངས་ལས།



དེ་�ར་�ག་བ�ལ་ཤིན་�་མི་བཟད་ལོ།

།�་བ་�ག་བ�ར་ཉམས་�་�ོང་ཡང་ནི།

།ཇི་�ིད་མི་དགེ་དེ་ཟད་མ་�ར་པ།

།དེ་�ིད་�ོག་དང་འ�ལ་བར་མི་འ�ར་རོ།

།ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །དེ་ཡང་མི་ལོ་�་བ�་ལ་�ལ་ཆེན་རིགས་བཞི་

པའི་ཞིག་གཅིག། དེ་�མ་�་ལ་�་བ། དེ་བ�་གཉིས་ལ་ལོར་�ས་པའི་ལོ་�་བ�་

ནི་�ལ་ཆེན་རིས་བཞི་པའི་ཚ�་ཚད་ཡིན་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞག་གཅིག། དེ་

�མ་�་ལ་�་བ། དེ་བ�་གཉིས་ལ་ལོར་�ས་པའི་ལོ་�་བ�་ནི་ད�ལ་བ་ཡང་

སོས་པའི་ཚ�་ཚད་དོ། །དེ་བཞིན་�་མི་ལོ་བ�་དང་། ཉིས་བ�་དང་། བཞི་

བ�་དང་། བ�ད་བ�་དང་། �ོང་�ག་བ�་ནི་�མ་�་�་ག�མ་པ་ནས་གཞན་

འ�ལ་དབང་�ེད་པའི་བར་�ི་རིམ་པ་བཞིན་ཞག་གཅིག་ཡིན་ལ། ཚ�་ཚད་ནི་

�འི་ལོ་�ོང་། ཉིས་�ོང་། བཞི་�ོང་། བ�ད་�ོང་། �ི་�ག་�ོང་ཐོབ་བོ། །

དེ་དག་ནི་རིམ་པ་�ར་ཐིག་ནག་ནས་ཚ་བའི་བར་�ི་ཞག་རེ་རེར་�ས་པའི་རང་

ལོ་�ོང་ནས་�ི་�ག་�ོང་གི་བར་�བ་ལ། རབ་�་ཚ་བ་བས་ནི་བར་བ�ལ་�ེད་

དང་། མནར་མེད་པས་ནི་བར་བ�ལ་གཅིག་�བ་པར་མཛ�ད་དང་སའི་དངོས་

གཞི་ལས་ག�ངས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། ད�ལ་བ་བ�ད་པོ་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་�ིག་ངོས་བཞི་བཞི་དང་�ོ་

བཞི་བཞི་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་�ི་རོལ་�་ནི་�གས་�ི་ར་བས་བ�ོར་ཞིང་ར་བ་དེ་

ལ་ཡང་�ོ་བཞི་བཞི་ཡོད་དོ། །�ོ་དེ་རེ་རེ་ན་སེམས་ཅན་ད�ལ་བ་�ག་པ་



བཞི་བཞི་ཡོད་ད་མེ་མ་�ར་�ི་འོབས། རོ་�གས་�ི་འདམ་མམ་�ི་སའི་འདམ་རོ་

�ར་མནམ་པ། �་�ིའི་ལམ་སོགས་དང་། �་�ང་རབ་མེད་དོ། །དེ་ལ་

དང་པོ་ནི་མེ་�ར་�ས་�བ་ཙམ་ཡོད་ལ་སེམས་ཅན་དེ་དག་གནས་འཚ�ལ་�་

འ�ོ་བ་ན་དེར་�ང་པ་བཞག་པའི་ཚ�་པགས་པ་ངང་ཤ་�ག་�ན་འཇིག་ལ་

བཏེག་པའི་ཚ�་དེ་དག་�ར་�འོ།

།གཉིས་པ་ནི་དེ་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་�ི་སའི །འདམ་རོ་�ར་མནམ་པ་ཡོད་

པ་ལ་སེམས་ཅན་གནས་འཚ�ལ་བ་དག་གིས་བ�ལ་བ་དང་དེར་འ�ེལ་ནས་མགོ་

མན་ཆང་�ིང་�ེ་འ�ག་གོ། །འདམ་དེ་ན་འ�་�་�ོན་ཞེས་�་བ་ཡོད་

པས་དེ་དག་གིས་པགས་པ་དང་ཤ་དང་�ས་པ་དང་�ས་པ་�མས་འབིགས་

ཤིང་�ང་ལ་ག�གས་ཤིང་འ�་བར་�ེད་དོ།

།ག�མ་པ་ནི་འདམ་དེ་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་�་�ིའི་སོ་གཏམས་པའི་ལམ་

ཡོད་དོ། །སེམས་ཅན་གནས་འཚ�ལ་བ་དག་དེར་སོང་བ་དང་�ང་པ་

བཞག་ན་ནི་པགས་པ་དང་ཤ་དང་�ག་གཅོད་ལ་བཏེག་ན་དེ་དག་�ར་�ེའོ། །དེ་

དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་ནགས་ཚལ་རལ་�ི་ལོ་མ་ཅན་ཡོད་དེ། །སེམས་ཅན་

གནས་འཚ�ལ་བ་དག་དེང་སོང་�ེ་དེའི་�ིབ་མ་ལ་བ�ེན་ཅིང་འཁོད་པ་ན་ཤིང་

ལས་རལ་�ི་�གས་ཏེ་དེ་དག་གིས་ཡན་ལག་དང་ཉིད་ལག་གཤེག་གོ། དེ་

དག་དེར་འ�ེལ་བ་ན་�ི་�ེ་པོ་དག་འོངས་ནས་�བ་ནས་འཐོག་ཅིང་ཟའོ། །དེ་

དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་�གས་�ི་ཤིང་ཤལ་མ་ལིའི་ཚལ་ཡོད་དོ། །

སེམས་ཅན་གནས་འཚ�ལ་བ་དག་དེར་སོང་བ་དང་དེ་ལ་འཛ�ག་�་འ�ག་�ེ།



འཛ�ག་པའི་ཚ�་ཚ�ར་མའི་�ེ་ཁ་�ར་�་�་ལ། འབབ་པའི་ཚ�་ཁ་�ེན་�་བ�་�ེ། དེ་

དག་གིས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་གཤེག་གོ། །དེ་ན་�་�གས་�ི་མ�་

ཅན་�་བ་ཡོད་པས་དེས་�ག་པའམ་མགོ་པོ་ལ་བ�ད་ནས་མིག་འ�ས་འཐོག་

ཅིང་ཟའོ། །དེ་དག་ནི་མཚ�ན་ཆའི་གནོད་པར་འ�་བས་གཅིག་�་�འོ།

།བཞི་པ་ནི། ཤལ་མ་ལི་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་�་�ང་རབ་མེད་ཅེས་�་བ་

འ�ར་�ེད་�ི་�་བ�ོལ་བས་གང་བ་ཡོད་དེ། སེམས་ཅན་གནས་འཚ�ལ་བ་དག་

དེར་�ང་ནས་�ེང་འོག་�་འ�ོ་ཞིང་འཚ�ད་པ་ནི། དཔེར་ན་ཟངས་�ས་བཀང་

བ་མེ་ཆེན་པོ་�ར་བའི་ནང་�་�ན་མ་སོགས་�གས་པ་བཞིན་ནོ། །�་

�ང་དེའི་འ�མ་གཉིས་ན་ལག་ན་ད�ག་པ་དང་མཆིལ་པ་དང་�་བ�ང་བ་དག་

བ�ད་ནས། �ིར་འ�ང་�་ཡང་མི་�ེར་ལ་མཆིལ་པའམ་�ས་�ིར་�ང་ནས་ས་

གཞི་ཆེན་པོ་འབར་བ་ལ་གན་�ལ་�་བཞག་�ེ་ཅི་འདོད་ཅེས་འ�ིའོ། །དེ་དག་

གིས་བདག་གིས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་མི་མཐོང་�ེ། འོན་�ང་བ�ེས་སོ་�ོམ་མོ་ཟེར་བ་

ན་�གས་�ི་�་�མ་མེ་རབ་�་འབར་བ་ཁར་འ�ག་ཅིང་ཟངས་བ�ོལ་བ་ཁར་

�གས་སོ། །ཉེ་འཁོར་བ་དང་ཉི་ཚ�་བ་གཉིས་ལ་ཚ�་ཚད་དེས་མེད་�་སའི་

དངོས་གཞིར་བཤད་དོ། །འོན་�ང་�ག་བ�ལ་དེ་དག་�ོང་བའི་ལས་�ི་

�ས་པ་མ་ཟད་པ་དེ་�ིད་�་�ག་བ�ལ་�ོང་བར་འ�ར་རོ།

།ག�མ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ད�ལ་བ་ཆེན་པོ་བ�ད་�ི་ཐང་སོ་དཔག་ཚད་�ི་�ག་

རེའི་ཕ་རོལ་ན་ཡོད་ཅིང་འདི་ནས་དཔག་ཚད་�མ་�ི་ཉིས་�ོང་གི་འོག་ན་�་

�ར་ཅན་ཡོད་ལ། ད་ནས་དཔག་ཚང་ཉིས་�ོང་ཉིས་�ོང་གིས་ཆོད་པ་ན་གཞན་



བ�ན་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་བ�ད་ལས་�་�ར་ཅན་ནི། �གས་པ་ཆེན་པོས་

བཏབ་པས་�ས་ཐམས་ཅད་�་�ར་�ང་བ་བཞིན་�་འ�མས་པའོ། །�་

�ར་�ོལ་བ་ནི། �་�ར་�ོལ་བ་བཞིན་�་འ�མས་བའོ། །སོ་ཐམ་ཐམ་པ་

དང་། �ི་�ད་ཟེར་བ་དང་། ཨ་�་ཟེར་བ་ནི། ཚ�ག་འདོན་�གས་ལས་བཏགས་

པའོ། །�ཏཔལ་�ར་གས་པ་ནི། �གས་པ་ཆེན །པོས་བཏབ་པས་ཁ་དོག་

�ོ་ཞིང་ཁ་�འམ་�ག་�་གས་པའོ། །པདམ་�ར་གས་པ་ནི། �ོན་པོ་ལས་

འདས་ཏེ་དམར་པོར་�ར་ཏེ་ཁ་བ�འམ་དེ་ལས་མང་བར་གས་པའོ། །

པདམ་�ར་ཆེར་གས་པ་ནི། པགས་པ་ཤིན་�་དམར་བར་�ར་ནས་ཁ་བ�འམ་

དེ་ལས་�ང་མང་བར་གས་པའོ། །དེ་དག་ནི་སའི་དངོས་གཞིར་བཤད་

དོ། །ཚ�་ཚད་ནི། མ་ག་དྷའི་ཏིལ་�ི་�ང་ཁལ་བ�ད་�་པ་ཞིག་ཏིལ་�ིས་

�ར་�ར་བཀང་�ེ། དེ་ནས་ལོ་བ�་བ�་ན་ཏིལ་རེ་རེ་�ང་བས་ཏིལ་དེ་མ་�ས་

པར་ཟད་པ་ལས། �་�ར་ཅན་�ི་ཚ�་ཆེས་རིང་བ་དང་། འོག་མ་�མས་�ི་ཚ�་ནི་�་

མ་�་མ་ལས་ཉི་�་འ�ར་�་ག�ངས་སོ། །ཉི་ཚ�་བའི་ད�ལ་བ་ནི། ཚ་

ད�ལ་དང་�ང་ད�ལ་�ི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་ཅིང་མིའི་�ལ་ནའང་ཡོད་པར་སའི་

དངོས་གཞིར་ག�ངས་ཤིང་། མཚ�་ཆེན་པོའི་འ�མ་དང་ཉེ་བ་ན་ཡོད་པར་ཡང་

�ང་གཞི་ལས་ག�ངས་ཏེ་དགེ་འ�ན་�ངས་�ི་�ོགས་བ�ོད་ལས་འ�ང་བ་

བཞིན་ནོ། །དེ་�ར་ན་དེ་དག་�་�ེ་བའི་�་ནི་འོག་ནས་འཆད་པ་�ར་

ཤིན་�་འ�ང་ཉེ་བས་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་མང་པོ་གསོག་ལ། �ར་བསགས་�ང་

ད་�ང་དཔག་�་མེད་པ་ཡོད་པས་ཡིད་བདེ་བར་�ོད་པ་མི་རིགས་པས་དེ་དག་

བསམས་ལ་འཇིགས་པར་�་�ེ། དེ་དག་དང་བར་ན་ད�གས་�་�་བ་འདི་ལས་

མེད་པའི་�ིར་ཏེ། �ོད་འ�ག་ལས། ད�ལ་བ་ཡི་ནི་ལས་�ས་ནས། །ཅི་�ིར་འདི་



�ར་བདེ་བར་གནས། ཞེ་དང་། བཤེས་�ིངས་ལས་�ང་། �ིག་ཅན་ད�གས་

འ�ང་འགག་པ་ཙམ་ཞིག་གི །�ས་�ི་བར་�་ཆོད་�མས་ད�ལ་བ་ཡི།

།�ག་བ�ལ་གཞལ་ཡས་ཐོས་ནས་�མ་�ོང་�།

།མི་འཇིགས་གང་ལགས་�ོ་�ེའི་རང་བཞིན་ནོ།

།ད�ལ་བ་�ིས་པ་མཐོང་དང་ཐོས་པ་དང་།

།�ན་དང་�གས་དང་ག�གས་�་བ�ིས་�མས་�ང་།

།འཇིགས་པ་�ེད་པར་�ར་ན་མི་བཟད་པའི།

།�མ་�ིན་ཉམས་�་�ོང་�མས་�ོས་ཅི་འཚལ།

ཞེས་སོ། །�ག་བ�ལ་�ག་པ་ཡང་བཤེས་�ིངས་ལས།

བདེ་བ་�ན་�ི་ནང་ན་�ེད་ཟད་པ།

།བདེ་བའི་བདག་པོ་བ�ིས་པ་ཇི་�་བར།

།དེ་བཞིན་�ག་བ�ལ་�ན་�ི་ནང་ན་ནི།

།མནར་མེད་ད�ལ་བའི་�ག་བ�ལ་རབ་མི་བཟད།

།འདི་ན་ཉིན་གཅིག་མ�ང་�ང་�མ་བ�་ཡིས།

།རབ་�་�ག་བཏབ་�ག་བ�ལ་གང་ལགས་པ།

།དེས་ནི་ད�ལ་བའི་�ག་བ�ལ་�ང་�་ལའང་། །འོལ་ཡང་མི་ད�ི་ཆར་ཡང་མི་

ཕོད་དོ། ཞེས་སོ། །དེ་�་�འི་�ག་བ�ལ་�ེད་པའི་�་ནི་རང་གི་



ཉེས་�ོད་ཁོ་ན་ཡིན་པར་ཤེས་པར་�ས་ལ། ཉེས་�ོད་�ང་�ས་�ང་མ་གོས་པ་

ལ་�ལ་ཅི་ཡོད་�ིས་འབད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། མི་དགེའི་འ�ས་འདི་�མས་�ིས་

བོན་ནི། །�ས་ངག་ཡིད་�ི་ཉེས་�ོད་�ོད་�ིས་ནི། །ཅི་ནས་དེ་�ལ་ཙམ་ཡང་མ་

མཆིས་པ། །དེ་�ར་ཉིད་�ི་�ལ་�ིས་འབད་པར་མཛ�ད། ཅེས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ད་འ�ོ་�མས་མ�་ཆེ་བས་�ང་བ་གསོད་པ་དང་�་མིའི་ཡོ་

�ད་�་�ར་ཏེ། རང་དབང་མེད་ཅིང་གཞན་དབང་�་�ར་པས་གསོད་པ་དང་

�ག་པ་དང་གནོད་པ་�ེད་ལ་�་མི་དང་�ན་ཅིག་�་བས་གནས་གཞན་མེད་

པར་སའི་དངོས་གཞིར་བཤད། དེ་དག་གི་གནས་�ི་�་བ�་མཚ�་ཆེན་པོ་དང་

གཞན །�མས་ནི་དེ་ལས་འ�ོས་པ་ཡིན་པར་མཛ�ད་འ�ེལ་ལས་བཤད་དོ།

།གཞན་ཡང་�ན་པ་དང་�ར་�ེས་ཤིང་དེ་དག་�་�ས་ཏེ་འཆི་བ་དང་�ར་�ི་

བས་ངལ་བ་དང་�ོ་བ་དང་�་�ེག་པ་དང་བདའ་བ་དང་། གསོང་�གས་�ང་མི་

འ�་བ་�་མས་ཉམ་ཐག་པར་�ས་ཏེ། གསོད་པ་དང་། བ�ེས་�ོམ་དང་ཉི་

�གས་�ིས་གཟིར་བ་དང་�ོན་པ་སོགས་�ིས་�ོ་�་མ་ནས་གཙ�་བས་དེ་དག་ལ་

�ས་ནམ་ཡང་འཇིགས་ཡེ་རེ་བས་�ག་བ�ལ་བའི་�ལ་�མས་བསམས་ཏེ་�ོ་

ཞིང་ཡིད་འ�ང་བར་�འོ། །ཚ�་ཚད་ནི་མཛ�ད་ལས། �ད་འ�ོ་�མས། མཆོག་

རིང་བ�ལ་པའོ། ཞེས་ཚ�་རིང་བས་བ�ལ་པ་ཙམ་�བ་ཅིང་�ང་བ་ངེས་

མེད་�་བཤད་དོ།

།ག�མ་པ་ནི། སེར་�་ཤས་ཆེར་བ�ེན་པ་�མས་ཡི་�གས་�་�ེ་ལ། དེ་དག་�ང་

བ�ེས་�ོམ་དང་�ན་པ། པགས་པ་དང་ཤ་�ག་�མས་�ོང་�མ་ཚ�ག་པ་�་�་



གདོང་�ས་ཁེབས་པ། ཁ་ཤིན་�་�མས་ཤིང་�ེས་�ག་པའོ། །འདི་ལ་

ག�མ། ཟས་�ོམ་ལ་�ིན་�ིབ་པ་ཡོད་པ། ཟས་�ོམ་ལ་ནང་གི་�ིབ་པ་ཡོད་པ།

ཟས་�ོམ་ཉིད་ལ་�ིབ་པ་ཡོད་པའོ།

།དང་པོ་ནི། དེ་དག་�་མིག་དང་མཚ�་དང་མཚ��་�མས་�་�་བ་ན་དེར་སེམས་

ཅན་རལ་�ི་དང་མ�ང་དང་མ�ང་�ང་བ�ང་བ་དག་གིས་�ིར་འགོག་པར་

�ེད་པ་དང་�་ཡང་�ག་�ག་�་མཐོང་ནས་འ�ང་བར་མི་འདོད་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཁབ་མིག་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་ཁ་འབར་བ་དང་ཝ་བ་ཅན་དང་

ག�ས་པ་ཆེ་བ་�ེ། གཞན་�ིས་གེགས་མ་�ས་པར་རང་གིས་ཟས་�ོམ་�ེད་�་

ཟིན་�ང་བཟའ་བ�ང་མི་�ས་པའོ།

།ག�མ་པ་ནི། མེ་�ེའི་�ེང་བ་ཅན་ཞེས་�་བས་ནི་ཟོས་པ་དང་འ�ངས་པ་

ཐམས་ཅད་མེར་འབར་ནས་འཚ�ག་ལ། �ན་�ིན་ཟ་བ་ཞེས་�་བས་ནི་བཤང་

གཅི་ཟ་ཞིང་འ�ང་བ་དང་མི་གཙང་ཞིང་མནམ་ལ་�ིང་བ་དང་གནོད་པ་དང་

�ད་པར་�་བ་ཙམ་ལ་བཟའ་བ�ང་�ེད་དོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རང་གི་ཤ་ལ་

བཅད་ཅིང་ཟ་ལ་གཙང་མ་དང་བཟང་པོའི་བཟའ་བ�ང་�ོད་མི་�ས་སོ།

།གནས་ནི། �ལ་པོའི་ཁབ་འཇམ་�འི་�ིང་འདིའི་འོག་དཔག་ཚད་�་བ�ས་

བཅད་པ་ན་ཡོད་ཅིང་། གཞན་ནི་དེ་ལས་འ�ོས་པར་མཛ�ད་འ�ེལ་ལས་བཤད་

དོ། །ཚ�་ཚད་ནི་སའི་དངོས་གཞི་དང་མཛ�ད་ལས། མི་�མས་�ི་�་བ་

གཅིག་ལ་ཞག་གཅིག་�་�ས་པའི་རང་ལོ་�་བ�་�བ་པར་ག�ངས་ལ། བཤེས་



�ིངས་ལས།

བར་ཆད་མེད་པར་�ག་བ�ལ་བ�ེན་�ར་པ།

།ཉེས་པར་�ད་པའི་ལས་�ི་ཞགས་པ་ནི།

།�་བས་བཅིངས་པའི་�ས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལོ།

།�་�ོང་དག་དང་�ིར་ཡང་འཆི་མི་འ�ར།

ཞེས་ག�ངས་ཏེ་ཡེ་�གས་ཁ་ཅིག་གི་ཚ�་ཚད་ལོ་�་�ོང་དང་། ཁ་ཅིག་གི་ལོ་�ི་

ཡིན་པར་འ�ེལ་པར་བཤད་དོ། །ངན་སོང་ག�མ་ག་ལ་�ས་�ི་ཚད་དེས་

པ་མེད་དེ། མི་དགེ་བའི་དབང་གིས་ཆེ་�ང་�་ཚ�གས་�་སའི་དངོས་གཞིར་

ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་ན་ངན་འ�ོའི་�ག་བ�ལ་དེ་�མས་པས་མས་པ་ན།

ད་�་མེ་མ་�ར་�་ལག་པ་བ་�ག་ནས་ཞག་གཅིག་�ོད་པ་དང་། ད�ན་�གས་

�ང་ལ་འ�གས་�བས་�་གོས་མེད་པར་དེ་ཙམ་� །�ོད་པ་དང་། ཞག་ཁ་ཡར་

བཟའ་བ�ང་མེད་པ་དང་། �ས་ལ་�ང་�་སོགས་�ིས་སོ་བཏབ་པ་ཙམ་ཡང་

བཟོད་དཀའ་ན། ཚ་ད�ལ། �ང་ད�ལ། ཡི་�གས། �ད་འ�ོ་གཅིག་གིས་

གཅིག་གསོན་པོར་མིང་པའི་�ག་བ�ལ་སོགས་བདག་གིས་ཇི་�ར་བཟོད་�མ་

�། ད་�ར་�ི་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་ཤིན་�་འཇིགས་ཤིང་�ག་པའི་ཡིད་�ི་

འ�ར་པ་མ་ཐོན་བར་�་བ�ོམ་པར་�འོ། །ད་�་�ེན་བཟང་བས་དེ་�ར་

བསམས་ན་�ར་བསགས་�ོང་བ་དང་�ི་མ་ལ་འ�ག་པ་�ང་�་འ�ོ་ཞིང་། དགེ་

བ་�ར་བསགས་འ�ན་པ་�ག་པོའི་�ོན་ལམ་�ིས་ཁ་བ�ར་བས་མང་པོར་�ེལ་

བ་དང་། གསར་�་འ�ག་པའི་�ོ་�་མ་ཞིག་ལ་�གས་པས་ཆོག་པས་ཉི་མ་རེ་རེ་

ལ་ཡང་དལ་བ་དོན་ཅན་�་�ར་ཡོད་ལ། ད་�་དེ་�མས་མ་བསམས་ན་ངན་



འ�ོང་�ང་བའི་ཚ�་འཇིགས་པ་དེ་དག་�ོབ་པའི་�བས་བཙལ་ཡང་མི་�ེད་ཅིང་

དེའི་ཚ�་�་བ་དང་�་བ་མ་ཡིན་པའི་འདོར་ལེན་ལ་�ོའི་མ�་མེད་པར་�ོད་

འ�ག་ལས་ག�ངས་སོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བ�ན་པ་ལ་འ�ག་པའི་�ོ་དམ་པ་�བས་འ�ོ་�ང་བ།

བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་�ི་�་བ་ཡིད་ཆེས་�ི་དད་པ་བ�ེད་པའོ།

།དང་པོ་ལ་བཞི། གང་ལ་བ�ེན་ནས་�བས་�་འ�ོ་བའི་�། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་

�བས་�་འ�ོ་བའི་�ལ། ཅི་ཙམ་�ིས་�བས་�་སོང་བའི་�ལ། �བས་�་སོང་

ནས་བ�བ་བར་�་བའི་རིམ་པའོ།

།དང་པོ་ནི། �ིར་�་མང་ཡང་འདིར་ནི་�ར་བཤད་པ་�ར་ཚ�་འདིར་མི་�ོད་པར་

�ར་�་འཆིབ་དང་། ཤི་བའི་འོག་�་ཡང་གང་�་�ེ་ལ་རང་དབང་མེད་ཅིང་ལས་

�ི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་ལ། ལས་�ང་�ོད་འ�ག་ལས།

ཇི་�ར་མཚན་མོ་�ན་ནག་�ིན་�མ་ན།

།�ོག་འ�་�ད་ཅིག་རབ་�ང་�ོན་པ་�ར།

།དེ་བཞིན་སངས་�ས་མ�་ཡིས་བ�་ལམ་ན།

།འཇིག་�ེན་བསོད་ནམས་�ོ་�ོས་ཐང་འགའ་འ�ང་།

།དེ་�ས་དགེ་བ་ཉམ་�ང་ཉིད་ལ་�ག །�ིག་པ་�ོབས་ཆེན་ཤིན་�་མི་བཟད་པ།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་དཀར་པོའི་ལས་�ོབས་�ང་ཞིང་ནག་པོའི་ལས་ཤིན་�་



�ོབས་ཆེ་བས་ངན་འ�ོར་�ང་བའི་�ལ་བསམས་པས་ངན་འ�ས་འཇིགས་

ཤིང་དཀོན་མཆོག་ལ་དེ་ལས་�ོབ་པའི་�ས་པ་ཡོད་ཆེས་པ་གཉིས་ཡིན་ནོ།

།དེས་ན་དེ་གཉིས་ཚ�ག་ཙམ་�་སོང་ན་�བས་འ�ོ་ཡང་དེ་དང་འ�་ལ། དེ་གཉིས་

�གས་�ག་ལ་བ�ན་པ་ཞིག་ཡོད་ན་�བས་འ�ོ་ཡང་ཡིད་འ�ལ་བ་ཞིག་འོང་

བས་�་གཉིས་ལ་འབད་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། �ལ་ངོས་བ�ང་བ། དེ་�བས་�་འོས་པའི་�་མཚན་

ནོ།

།དང་པོ་ནི། བ�ོད་པ་བ�་�་བ�་པ་ལས། གང་ཞིག་ལ་ནི་ཉེས་པ་�ན།།

གཏན་ནས་ཡོད་ཡེ་མི་མངའ་ཞིང་།

།གང་ལ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�།

།ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་�ར་པ།

།གལ་ཏེ་སེམས་ཤིག་ཡོད་ན་ནི།

།དེ་ཉིད་ལ་ནི་�བས་འ�ོ་ཞིང་།

།དེ་བ�ོད་དེ་ནི་བ�ར་བ་དང་།

།དེ་ཡི་བ�ན་ལ་གནས་པའི་རིགས།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�བས་དང་�བས་མ་ཡིན་པ་འ�ེད་པའི་�ོ་ཞིག་ཡོད་ན་



ནི་�་པ་མེད་པའི་�བས་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་ལ་�བས་�་འ�ོ་བར་

རིགས་སོ། །དེས་ནི་ཆོས་དང་དགེ་འ�ན་དཀོན་མཆོག་�ང་མཚ�ན་པ་

ཡིན་ཏེ། �བས །འ�ོ་བ�ན་�་པ་ལས། སངས་�ས་ཆོས་དང་དགེ་འ�ན་ནི། །

ཐར་པ་འདོད་པ་�མས་�ི་�བས། ཞེས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། རང་ཉིད་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འ�ོལ། གཞན་འཇིགས་པ་

ལས་�ོལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས། �ན་ལ་�གས་�ེ་ཆེན་པོ་ཉེ་རིང་མེད་པར་

འ�ག །ཕན་བཏགས་མ་བཏགས་ཐམས་ཅད་�ི་དོན་མཛད་པ་ཞིག་�བས་�་

འོས་ལ། དེ་ཡང་སངས་�ས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་�ི་དབང་�ག་སོགས་ལ་མེད་པས་དེ་

ཉིད་�བས་ཡིན་ལ། དེའི་�ིར་དེས་བ�ན་པའི་ཆོས་དང་ཉན་ཐོས་�ི་དགེ་

འ�ན་ཡང་�བས་�་འོས་སོ། །དེས་ན་བ�་བ་ནས་ག�ངས་པ་འདི་

�མས་ལ་ངེས་པ་�ངས་ནས་�ེ་གཅིག་པའི་�ོ་�ོས་འཆའ་�ས་ན་མི་�ོབ་པ་མི་

�ིད་པས་�ིང་ཐག་པ་ནས་ངེས་པ་བ�ེད་པར་�་�ེ། རང་�ོབ་པ་ལ་�་གཉིས་

ལས་�ིའི་�་མ་ཚང་བ་མེད་པར་�ོན་པས་བ�བས་ཟིན་�ང་ནང་གི་�་�ོ་

བཀལ་ནས་�བས་�་འཛ�ན་པ་མ་�ང་བས་�ག་བ�ལ་བ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ།

།ག�མ་པ་ལ་བཞི། ཡོན་ཏན་ཤེས་པ། �ད་པར་ཤེས་པ། ཁས་�ངས་པ། གཞན་

�་མི་�་བས་�བས་�་སོང་བའོ།

།དང་པོ་ནི། �བས་�ི་ཡོན་ཏན་�ན་དགོས་པས་དེ་ལ་ག�མ། སངས་�ས་�ི་

ཡོན་ཏན། ཆོས་དང་།དགེ་འ�ན་�ི་ཡོན་ཏན་ནོ།



།དང་པོ་ལ་བཞི། �འི་ཡོན་ཏན། ག�ང་གི་ཡོན་ཏན། �གས་�ི་ཡོན་ཏན།

འ�ིན་ལས་�ི་ཡོན་ཏན་ནོ།

།དང་པོ་ནི། སངས་�ས་�ི་མཚན་དང་དཔེ་�ད་�མས་�ན་པར་�ེད་པ་�ེ་དཔེ་

ལ་བ�ོད་པ་ལས།

�ོད་�་མཚན་�ིས་�ས་�ར་པ།

།མཛ�ས་�ར་མིག་གི་བ�ད་�ི་ནི།

།�ིན་མེད་�ོན་�ི་ནམ་མཁའ་ལ།

།�ར་མའི་ཚ�གས་�ིས་�ས་པ་འ�།

།�བ་པ་གསེར་�ི་མདོག་�ན་པ།

།ཆོས་གོས་�ིས་གཡོགས་མཛ�ས་�ར་པ།

།གསེར་�ི་རི་བོའི་�ེ་མོ་ནི།

།མཚམས་�ི་�ིན་�ིས་ད�ིས་པ་འ�།

།མགོན་�ོད་�ན་�ིས་མ་བ�ན་ཡང་།

།ཞལ་�ི་ད�ིལ་འཁོར་མདངས་གང་ཡིན།

།�་བའི་ད�ིལ་འཁོར་�ས་�ར་པ།

།�ིན་དང་�ལ་ལའང་དེ་མ་མཆིས།



།�ོད་�ི་ཞལ་�ི་པདམ་དང་།

།པདམ་ཉི་མས་ཁ་�ེ་བ།

།�ང་བས་མཐོང་ན་པདམར་ནི།

།ཐེ་ཚ�མ་ད�ང་ཐག་ལ་འ�ག་འ�ར།

།�ོད་ཞལ་གསེར་�ི་མདོག་�ན་པར།

།ཚ�མས་དཀར་མཛ�ས་པར་�ར་པ་ནི།

།གསེར་�ི་རི་གསེབ་�ོན་ཀ་ཡི།

།�་�ེར་�ི་མེད་�གས་པ་འ�།

།མཆོད་འོས་�ོད་�ི་�ག་གཡས་ནི།

།འཁོར་ལོའི་མཚན་�ིས་མཛ�ས་�ར་པ།

།འཁོར་བས་�ག་པའི་མི་�མས་ལ །

།�ག་གིས་ད�གས་འ�ིན་མཛད་པ་ལགས།

།�བ་�ོད་གཤེགས་པར་�ར་པའི་ཚ�།

།ཞབས་གཉིས་དཔལ་�ི་པདམ་འ�ས།

།ས་གཞི་འདི་ནི་�ིས་�ར་པ།

།པདམ་ཅན་�ི་ཇི་�ར་མཛ�ས།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�ན་པར་�འོ།



།གཉིས་པ་ནི། འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་�ི་སེམས་ཅན་གང་ཡོང་�ིས་�ས་གཅིག་�་

�ི་པ་མི་འ�་བ་རེ་རེ་ནས་�ིས་�ང་སེམས་�ི་�ད་ཅིག་གཅིག་དང་�ན་པའི་

ཤེས་རབ་�ི་བ�ང་ནས། ག�ང་གཅིག་གིས་�ི་བ་ཐམས་ཅད་�ི་ལན་མཛད་

ཅིང་། དེ་�མས་�ིས་�ང་རང་རང་གི་�ད་�་གོ་བར་འ�ར་བ་ཤིན་�་�ད་�་

�ང་བའི་�ལ །སེམས་པ་�ེ། བདེན་པ་པོའི་ལེ�་ལས། འདི་�ར་སེམས་ཅན་

�ན་�ིས་ངེས་པའི་ཚ�ག །མང་པོ་དག་གིས་�ས་གཅིག་�་�ས་ན།

།སེམས་�ི་�ད་ཅིག་གཅིག་ལ་�གས་�ད་ནས།

།ག�ང་ད�ངས་གཅིག་གིས་སོ་སོར་ལན་�ང་འདེབས།

།དེ་�་བས་ན་འ�ེན་པ་འཇིག་�ེན་ན།

།ཚངས་པའི་�་ད�ངས་ག�ང་�ོག་མ�ེན་པར་མཛ�ད།

།དེ་ནི་�་མི་�ག་བ�ལ་མཐར་འ�ིན་པའི།

།ཆོས་�ི་འཁོར་ལོ་རབ་�་བ�ོར་བ་མཛད།

ཅེས་ག�ངས་པའི་�ལ་�ིས་སེམས་པའོ།

།ག�མ་པ་ལ་གཉིས། མ�ེན་པའི་ཡོན་ཏན། བ�ེ་བའི་ཡོན་ཏན་ནོ།

།དང་པོ་ནི། ཤེས་�་ཇི་�ར་བ་དང་ཇི་�ེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལག་མཐིལ་�་�་�་

ར་བཞག་པ་�ར་མ�ེན་པ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བར་འ�ག་པས། ཤེས་�་མཐའ་

དག་ལ་�བ་པའི་མ�ེན་པས་�བ་�ི་དེ་ལས་གཞན་པ་�མས་�ི་ནི་ཤེས་�་�་ཆེ་



ལ། ཤེས་པ་�་�ང་བས་མ་�བ་པ་ཡིན་ནོ།

།དེ་ཡང་བ�གས་འོས་བ�གས་བ�ོད་ལས།

�ོད་འབའ་ཞིག་གི་ཡེ་ཤེས་�ིས།།

ཤེས་�་མཐའ་དག་�བ་ལགས་�ི།

།�ོད་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་�ི།

།ཤེས་�་ཁོ་ན་�ག་པ་ལགས།

ཞེས་དང་།

བཅོམ་�ན་�ས་�ན་�ོགས་པའི་ཆོས།

།�མ་�ན་འ�ང་གནས་ཐམས་ཅད་ནི།

།�ག་མཐིལ་�་�་ར་�་�ར།།

�ོད་�ི་�གས་�ི་�ོད་�ལ་�ར།

།ཆོས་�མས་གཡོ་དང་མི་གཡོར་བཅས།

།གཅིག་དང་�་ཚ�གས་སོ་སོ་ལ།

།མཁའ་ལ་�ང་དག་�་བ་བཞིན།

།�ོད་�ི་�གས་དག་ཐོགས་མི་མངའ།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་བསམ་པའོ།



།གཉིས་པ་ནི། སེམས་ཅན་�མས་ཉོན་མོངས་པས་རང་དབང་མེད་པར་

བཅིངས་པ་བཞིན་�་�བ་པ་ཡང་�ིང་�ེ་ཆེན་པོས་རང་དབང་མེད་པར་

བཅིངས་བས་འ�ོ་བ་�མས་�ག་བ�ལ་བ་གཟིགས་པ་ན་�གས་�ེ་ཆེན་པོ་�ན་

ཆད་མེད་པར་�ེ་�ེ། བ�་�་བ�་པ་ལས། འ�ོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །�ད་

མེད་ཉོན་མངས་�མས་�ིས་བཅིངས། �ོད་ནི་འ�ོ་བའི་ཉོན་མོངས་དག །

ད�ོལ་�ད་�ན་རིང་�གས་�ེས་བ�མས།

།དང་པོར་�ོད་ལ་�ག་བ�ིའམ།

།འོན་ཏེ་གང་གིས་འཁོར་བར་�ོད།

།�ོན་མ�ེན་�ན་རིང་དེ་�་�ར།

།བ�གས་མཛད་�གས་�ེ་ཆེ་ལ་བ�ི།

ཞེས་དང་།བདེན་པ་པོའི་ལེ�་ལས་�ང་།

གཏི་�ག་�ན་པ་�ན་ནག་གིས་�ག་�།

།སེམས་ནི་བ�ིབས་པར་�ར་པའི་�ེ་ད�་དང་།

།འཁོར་བའི་བཙ�ན་རར་�ང་པར་�མ་གཟིགས་ན།

།�ང་�ོང་དམ་པ་དེ་ནི་�གས་�ེ་�ེ།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�ན་�ཱ།



།བཞི་པ་ནི། �་ག�ང་�གས་�ི་འ�ིན་ལས་�ན་�ིས་�བ་པ་དང་�ན་མི་འཆད་

པ་གཉིས་�ིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་འདོགས་པར་མཛད་པའོ།

།དེ་ཡང་ག�ལ་�འི་བས་ནས་བ�ིར་�ང་ན་�བ་པས་ག�ལ་�་དེ་�ན་ཚ�གས་

དང་མ་�ད་པ་དང་�ད་པ་ལས་མ་�ངས་པ་མེད་པས། བ�ི་བར་འོས་པ་ཐམས་

ཅད་ངེས་པར་མཛད་པར་ག�ངས་སོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། ཡང་ཡང་

བསམས་ན་ཡིད་ཇེ་ཆེས་དང་�ད་ཇེ་དག་�་སོང་ནས་�ིན་�བས་འ�ང་། དེ་ལ་

ངེས་ཤེས་�ེད་པས་�ིང་ཐག་པ་ནས་�བས་�་སོང་�ེ་དེའི་བ�བ་�་ལ་�ོབ་

ཙམ་ན་ཅི་�ས་ཐམས་ཅད་སངས་�ས་�ི་ཆོས་�་བ་ཞིག་�་འ�ར་བ །ཡིན་ཏེ།

འོ་�ོལ་སངས་�ས་�ི་མ�ེན་པ་ལ་མོ་མ་�ོ་ཤོས་ཙམ་�་ཡང་མི་�ི་ག�ང་ངོ་།

།མོ་མ་�ོ་ཤོས་གཅིག་གིས་ད་ལོ་�ོད་ལ་�བ་ཆགས་མེ་དང་ཤེས་ཟེར་ན་བདེ་

འབོལ་�ིས་འ�ོ །དེ་ན་རེད་ལོ་ཆགས་ཆེ་འདི་�ག་�ིས་འདི་མ་�ེད་ཟེར་ན་

འབད་ནས་�བ། མ་�བ་ན་འདི་�ད་ཟེར་བ་ངས་མ་�བ་�མ་ནས་�ོ་མི་བདེ་པ་

�ེད། སངས་�ས་�ིས་འདི་དང་འདི་�ིས་འདི་དང་འདི་བ�བ་པོ་ཞེས་བཅས་

པ་ལ་�ོ་འགེལ་ལམ་མ་�བ་ན་�ོ་མི་བདེ་པ་འོང་ངམ། ཆོས་ནས་དེ་�ད་བཤད་

དེ་ད་�་�ལ་�ས་�ིས་དེ་�ག་མི་བ�བ་འདི་�ག་�ེད་དགོས་ཟེར་ནས། སངས་

�ས་�ི་ག�ང་རས་�་བོར་ནས་རང་ཤེས་ཤིག་གི་ཐོག་�་འ�ོ་བ་ཡིན་ག�ང་�ེ།

མ་བ�གས་ཉམས་དགའ་བ་ཚ�ག་ཙམ་ལ་འ�ལ་བ་མིན་པ་ཡིད་ནང་�་ལོག་

ནས་ཞིབ་�་བ�གས་ན་ཤིན་�་མད་པར་�ང་ངོ་། །དེས་ན་སངས་�ས་

�ི་ཡོན་ཏན་ཡང་ཡང་བསམས་ལ་�ིང་ཐག་པ་ནས་ངེས་པ་ཅི་འ�ོངས་ལ་

འབད་དེ་དེ་�ང་ན། དེ་གང་ལས་�ང་བའི་ཆོས་དང་ཆོས་དེ་�བ་པའི་དགེ་



འ�ན་ལ་ཡང་ངེས་པ་དེ་དང་འ�་བ་རེ་འོང་བས་�བས་འ�ོ་གནད་�་འ�ོ་ལ།

དེ་མིན་ན་ནི་ལམ་གཞན་�་ཞོག་�བས་�་འ�ོ་བ་ཡིད་འ�ལ་བ་འོང་ས་མེད་དོ།

།གཉིས་པ་ནི། སངས་�ས་ལ་�ས་པ་�་མཚན་�་�ས་ཏེ། སངས་�ས་ཡོན་ཏན་

མཐའ་ཡས་པ་ཅན་འདི་ནི་�ང་�ོགས་�ི་ཆོས་འགོག་པ་དང་ལམ་�ི་བདེན་པ་

�ོན་�ང་པ་དང་ཡོན་ཏན་�བ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་མངོན་�་�ས་པ་དང་

བ�ོམས་པ་ལས་�ང་པའོ། །�མ་�་�ན་པར་�ས་ཏེ། ཆོས་ཡང་དག་

པར་�ད་པའི་དོན་ནོ།

།ག�མ་པ་ནི། གཙ�་བོ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་�མས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་�ི་

ཡོན་ཏན་�ན་ཏེ་དེ་�ལ་བཞིན་�་�བ་པའི་�ོ་ནས་�ན་པར་�ེད་དེ་ཆོས་ཡང་

དག་པར་�ད་པའི་དོན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། བ�་པ་ནས་འ�ང་བ་�ར་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ནང་ཕན་�ན་�ི་

�ད་པར་ཤེས་ནས་�བས་�་འ�ོ་བའོ།

།ག�མ་པ་ནི། སངས་�ས་ལ་�བས་�ོན་པ་དང་ཆོས་�ང་འདས་ལ་�བས་

དངོས་དང་། དགེ་འ�ན་ལ་�བས་�བ་པའི་�ོགས་�་བ�ང་བའི་�ོ་ནས་

�བས་�་འ�ོ་པ་�ེ་འ�ལ་བ་�་ཆེར་འ�ེལ་ལས་འ�ང་བ་�ར་རོ།

།བཞི་པ་ནི། ནང་པ་དང་�ི་པའི་�ོན་པ་དང་བ�ན་པ་དང་དེ་ལ་�ོབ་བ་�མས་



�ི་མཆོག་དམན་ཤེས་ནས་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ཁོ་ན་ལ་�བས་�་འཛ�ན་�ི་དེ་

དག་དང་མི་མ�ན་པའི་�ོན་པ་སོགས་ལ་�བས་�་མི་འཛ�ན་པའོ། །དེ་

གཉིས་�ི་�ད་པར་ལ་�ོན་པའི་�ད་པར་ནི། སངས་�ས་ནི་�ོན་མེད་ཅིང་ཡོན་

ཏན་�ོགས་ལ། གཞན་�ི་�ོན་པ་ནི་དེ་ལས་བ�ོག་པ་�ེ། �ད་པར་འཕགས་

བ�ོད་ལས།

བདག་ནི་�ོན་པ་གཞན་�ངས་ནས།

།བཅོམ་�ན་�ོད་ལ་བདག་�བས་མཆིས།

།དེ་ཅིའི་�ད་�་ཞེ་ན་�ོད།

།�ོན་མི་མངའ་ལ་ཡོན་ཏན་�ན།

ཞེས་དང་།�་�ེགས་གཞན་�ི་ག�ང་�གས་ལ། །ཇི་�་ཇི་�ར་�མ་བསམས་པ།།

དེ་�་དེ་�ར་མགོན་�ོད་ལ། །བདག་གི་སེམས་འདི་དད་པར་�ར། །དེ་�ར་

ཐམས་ཅད་མ�ེན་མིན་པའི། །�བ་མཐའི་�ོན་�ིས་བ�ག་སེམས་�ན། །བསམ་

བ�ག །�མས་�ིས་�ོན་མེད་པའི། །�ོན་པ་�ོད་�ང་མི་མཐོང་ངོ་། །

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ།

།བཞི་པ་ལ་གཉིས། སོ་སོའི་བ�བ་�། �ན་མོང་གི་བ�བ་�འོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། དགག་པ་དང་།�བ་པའི་བ�བ་�འོ།



།དང་པོ་ནི། �ང་འདས་ལས། གང་ཞིག་ག�མ་ལ་�བས་འ�ོ་བ། །དེ་ནི་ཡང་

དག་དགེ་བ�ེན་ཏེ། །ནམ་�འང་�་ནི་གཞན་དག་ལ།

།�བས་�་སོང་བ་མ་ཡིན་ནོ།

།དམ་པའི་ཆོས་ལ་�བས་འ�ོ་པ།

།འཚ�་ཞིང་གསོད་པའི་སེམས་དང་�ལ།

།དགེ་འ�ན་ལ་ཡང་�བས་འ�ོ་བ།

།�་�ེགས་ཅན་དང་འ�ོགས་པ་མིན།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�་གཞན་ལ་�བས་�་མི་འ�ོ་བ་དང་།སེམས་ཅན་ལ་

གནོད་འཚ�་�ོང་བ་དང་།�་�ེགས་ཅན་དང་མི་འ�ོགས་པ་ག�མ་མོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་ནི། འཇིག་�ེན་པའི་�་�ག་པོ་དང་�བ་འ�ག་སོགས་ལའང་

�གས་�ི་�བས་�་མི་འཛ�ན་ན། ཡི་�གས་�་�ར་པའི་གཞི་བདག་དང་�་ལ་�་

ཅི་�ོས། དེ་ཡང་�བས་ག�མ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ནས་དེ་དག་ལ་�ོ་འགེལ་ན་མི་�ང་

བ་ཡིན་�ི། དེ་དག་ལ་འ�ལ་�ི་ཆོས་�ན་�ི་�་བ་འགའ་ཞིག་གི་�ོགས་འཆོལ་

བ་མི་�ང་བ་མིན་ནོ། །དཔེར་ན་�ིན་བདག་ལ་འཚ�་བའི་�ོགས་འཆོལ་བ་

དང་།�ན་པ་ལ་ནད་གསོལ་བའི་རེ་�ོས་འཆའ་བ་བཞིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི་མི་དང་�ད་འ�ོ་སོགས་ལ་�ེག་པ་འཆིང་བ་གོ་རེར་ག�ག་པ། �་

འ�གས་པ་མི་ཐེག་བཞིན་�་འགེལ་བ་སོགས་བསམ་པ་དང་�ོར་བས་གནོད་

འཚ�་�ོང་པའོ།



།ག�མ་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་�བས་�་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་�ར་བར་�ེད་

པ་�མས་དང་མ�ན་པར་མི་�ེད་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། སངས་�ས་�ི་�་ག�གས་རི་མོར་�ིས་པ་ལེགས་ཉེས་ཅི་འ�་ཞིག་

ལའང་ད�ས་མི་གདགས་ཤིང་འོ་བ�ལ་སར་མི་གཞག །གཏའ་མར་འཇོག་པ་

སོགས་མི་�ས་པ་དང་བ�ས་ཐབས་�ངས་ནས། �ོན་པ་�ར་བ�ར་བའི་ཞིང་

�་བ�ང་�ེ་བཤེས་�ིངས་ལས། ཇི་�ར་བདེ་གཤེགས་�་ག�གས་ཤིང་ལས་

�ང་། །བ�ིས་པ་ཅི་འ�འང་�ང་�ེ་མཁས་པས་མཆོད་ཅེས་ག�ངས་སོ།

།�ང་�མ་འ�ེད་ལས། ཤེད་�་སེར་�ས་�ོབ་པ་དང་མི་�ོབ་པའི་དགེ་འ�ན་

�མས་ལ་�ང་པོའི་མགོ་ཅན་�ོད་�ིས་ཆོས་སམ་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཅི་ཤེས་ཞེས་པ་

སོགས་ངན་�ས་མི་འ�་བ་བཅོ་བ�ད་�ས་པས། མགོ་བ�ན་མི་འ�་བ་བཅོ་

བ�ད་ཡོད་པའི་�་�ིན་ཉའི་རིགས་�་�ེས་ཏེ། �ོན་པ་འོད་�ངས་�ི་�ས་ནས་

��འི་�ལ་པོའི་བར་�་�ད་འ�ོར་བ�ད་པར་ག�ངས་པ་དང་། �ང་�ན་

ཚ�གས་ལས། �ོན་པ་འཁོར་བ་འཇིག་�་ངན་ལས་འདས་�ེས་�། �ལ་པོ་མཛ�ས་

�ན་�ིས་མཆོད་�ེན་ཆེན་པོ་ཞིག་�ེད་�་བ�ག་པ་ན་�་མི་ཞིག་གིས་འདི་�་

�འི་མཆོད་�ེན་ཆེན་པོ་ནམ་ཟིན་པར་འ�ར་མ་ཤེས་སོ་ཞེས་ལན་གཉིས་�་

འ�ས་པ་ལ། �ིས་ལེགས་པར་ཟིན་པ་ན་འ�ོད་དེ། གལ་�ན་�ིས་གསེར་�ི་�ིལ་

�་�ེད་�་བ�ག་�ེ་མཆོད་�ེན་ལ་བཏགས་པས། མདོག་ངན་ཞིང་�ས་�ང་ལ་

�ད་�ན་པའི་�ན་པ་བཟང་�ན་�་�ེད་པར་ག�ངས་པས། �ར་ག�གས་ལ་

འདི་ནི་འདི་འ�འོ་ཞེས་མི་�་ཞིང་� །ག�གས་�་བཟང་པོ་དང་ཆེན་པོ་�བ་པ་



ལ་འ�་བ་དང་། དེ་ལས་�ོག་པའི་ཁ་གཏོགས་སོགས་�ར་མི་�ང་ངོ་། །

�ལ་འ�ོར་པ་ཆེན་པོས་ཇོ་བོ་ལ་འཇམ་ད�ངས་�ི་�་ཞིག་གཟིགས་�་�ལ་

ནས་འདི་ལེགས་ཉེས་ཅི་འ�་ལེགས་ན་རོང་པ་འགར་དགེས་�ིན་པའི་གསེར་ཞོ་

བཞིན་�ིན་ནས་ལེན་པ་ལགས་�ས་པས། ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས་�ེ་བ�ན་�ི་�་ལ་མི་

ལེགས་པ་མེད་�་བཟོ་ནི་འ�ིང་ག�ང་ནས་�ི་བོར་བཞག །བཟོ་ཟིན་པ་�ན་

ལའང་དེ་�ར་མཛད་�ད། ཆོས་ཚ�ག་བཞི་པ་ཞིག་ཡན་ཆད་ལ་ཡང་མ་�ས་པ་

�ང་ཞིང་�ེགས་བམ་གཏའ་མར་འ�ག་པ། ཟོང་�་�ེད་པ་ས་�ེ་བོ་དང་འོ་

བ�ལ་སར་འཇོག་པ། �མ་དང་�གས་ཏེ་འ�ར་བ་དང་འགོམ་�གས་སོགས་

�ངས་ཏེ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་�ར་�ས་པར་�ེད་དོ། །དགེ་བཤེས་�ན་�་

པ་ག�ང་རབ་གདན་�ངས་པ་མཐོང་པ་ན་ཐལ་མོ་�ར་ནས་�ང་། �ིས་�ང་མ་

�ས་པ་ན་ཐལ་མོ་�ོར་�ད། ཇོ་བོ་མངའ་རིས་�་�ོན་པ་ན་�གས་པ་ཞིག་ཁོང་

ལ་ཆོས་མི་ཉན་པ་ལ། ཡིག་མཁན་ཞིག་གིས་སོ་�ག་གིས་ཆོས་ལ་�ད་པ་གཟིགས་

ནས་ཇོ་བོས་མ་བཟོད་པར་ཨ་ཙམ་མི་�ང་མི་�ང་ག�ངས་པས་�གས་པ་དེ་

དང་དེ་ཆོས་ཉན་�ད། ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས་རང་ཅག་ཆོས་ལ་�ེད་མོ་ཅི་ཡང་�ེད་

པར་འ�ག་�ེ། ཆོས་དང་ཆོས་�་བ་ལ་མ་�ས་པ་ཤེས་རབ་འཆལ་བའི་�་ཡིན།

�ོངས་པ་ད་�འི་འདིས་ཆོག་འདི་ལས་�ོངས་པ་ན་ཅི་བ�བ་ག�ང་ངོ་།།

དགེ་འ�ན་ནམ་རབ་�ང་གི་�གས་ཙམ་འཛ�ན་པ་ལ་ཡང་མི་གཤེ་ཞིང་མི་

བ�ས་པ་དང་། �ེད་དང་ངེད་�ི་ཚ�་ཞེས་རིས་�་བཅད་ནས་ད�ར་�་བ་�མ་པ་

ཐམས་ཅད་�་མི་�་བར་དགེ་འ�ན་དཀོན་མཆོག་�ར་�ས་པར་�ེད་དེ་�ག་

བསམ་བ�ལ་བ་ལས།



ཡོན་ཏན་འདོད་པ་ནགས་ན་གནས་པ་ཡིས།

།ཕ་རོལ་དག་གི་�ོན་ལ་བ�ག་མི་�།

།བདག་ནི་�ད་པར་འཕགས་ཤིང་བདག་མཆོག་ཅེས།

།དེ་�མ་�་ནི་སེམས་བ�ེད་མི་�འོ།

།�གས་འདི་བག་མེད་�ན་�ི་�་བ་�ེ།

།དགེ་�ོང་དམན་ལ་བ�ས་པར་ཡོང་མི་�།

།བ�ལ་པ་གཅིག་གིས་ཐར་པ་ཐོབ་མི་འ�ར།

།འདི་ནི་བ�ན་པ་འདི་ལ་གོ་རིམ་ཡིན།

ཞེས་སོ། །དགེ་བཤེས་�ོན་པ་དང་�ལ་འ�ོར་པ་ཆེན་པོས་�ན་པ་སེར་པོ་

རེ་འགོམ་པའི་སར་ཡོད་པ་ཡང་མི་འགོམ་པར་�གས་ནས་གཙང་སར་�ེལ་བའི་

�ག་ལེན་�ར་བ�བ་�ེ། རང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་པ་དེ་ཙམ་�་འ�ོ་བ་

�མས་�ང་རང་ལ་ཆེས་ཆེར་�ས་པར་འ�ར་བའི་�ིར་ཏེ། ཏིང་འཛ�ན་�ལ་པོ་

ལས། ཅི་འ�་བ་ཡི་ལས་�ས་པ། །འ�ས་�་དེ་འ�་ཐོབ་པར་འ�ར། ཞེས་

སོ།

།གཉིས་པ་ལ་�ག །དཀོན་མཆོག་ག�མ་�ི་�ད་པར་དང་ཡོན་ཏན་�ེས་�་�ན་

པས་ཡང་�་�བས་�་འ�ོ་བ། བཀའ་�ིན་ཆེན་པོ་�ེས་�་�ན་པས་�ས་�ག་�་

མཆོད་པ་ལ་བ�ོན་ཞིང་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བའི་�ད་�ང་ད�ལ་བ། �ིང་�ེ་

ཆེན་པོ་�ེས་�་�ན་པས་འ�ོ་བ་གཞན་ཡང་�ལ་འདི་�་�་ལ་འགོད་པ། �་བ་

གང་�ེད་པ་དང་དགོས །པ་ཅི་ཡོད་པ་ན་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་མཆོད་ནས་



གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་འཇིག་�ེན་པའི་ཐབས་གཞན་�ོང་བ། ཕན་ཡོན་ཤེས་

ནས་ཉིན་ལན་ག�མ་མཚན་ལན་ག�མ་�་�བས་�་འ�ོ་བ། དཀོན་མཆོག་

ག�མ་�ོག་གམ་བཞད་གད་�ི་�ིར་ཡང་མི་གཏོང་ཞིང་�ང་བའོ།

།དང་པོ་ནི། �ར་བཤད་པ་�ར་�ི་ནང་དང་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ནང་ཕན་�ན་

�ི་�ད་པར་དང་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ཡང་ཡང་སེམས་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། རང་ལ་བདེ་ལེགས་གང་�ང་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི་�ིན་�་

ཤེས་པར་�ས་ལ་�ས་པ་གཟོ་བའི་བསམ་པས་མཆོད་པར་�འོ། །བཟའ་བ�ང་

�ན་�་�་དགོས་པས་དེའི་ཚ�་དེ་དག་གི་�ད་�ིས་མཆོད་པ་མ་ཆག་ནའང་

ཚ�གས་མང་པོ་ཚ�གས་�ང་�ས་�ོགས་པས་�་ཡན་ཆད་གང་ལ་ལོངས་�ོད་པའི་

�ད་�ིས་�ང་�ིང་ཐག་པ་ནས་མཆོད་པར་�འོ། །དེ་ཡང་ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས།

�ད་�ི་�ོ་ས་དང་ལོ་མའི་སེར་ས་�་�་ནས་མ་ཡིན་�ི་གང་བཟང་བ་ནས་�་

དགོས་ལ། ཇ་�ད་�ན་རེ་ལ་འ�ལ་བ་�ན་�ིས་�ང་�ལ་སེལ་བ་འ�་བ་རས་མི་

འོང་ཞེས་ག�ང་ངོ་། །དཔེར་ན་ཞིང་ས་གཤིན་པ་ཞིག་ལ་ས་བོན་

འདེབས་�ས་�་མ་བཏབ་པར་�ས་པ་འ�ན་དེ་འཇོག་མི་ཕོད་པ་�ར། འདི་

�ིའི་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འ�ང་བའི་ཞིང་ས་དམ་པ་�ས་བཞི་ཐམས་ཅད་�་

�ན་ཆད་མེད་པར་བདེ་ལེགས་ཀི་ས་བོན་བཏབ་པས་ཆོག་པ་འདི་ལ་ཡང་དད་

པའི་གཤོལ་�ིས་བསོད་ནམས་�ི་ཞིང་�ེད་པར་�ར་ཅིག་ཅས་མདོ་ལས་

ག�ངས་པ་�ར་�་�་མ་�ང་ན་ཆེས་ཤིན་�་ཕངས་པས། ཞིང་གི་མཆོག་ལ་ཐ་

མལ་པའི་ཞིང་གི་མཐོང་ཙམ་ཡང་མེད་པ་འདིའོ་�ོལ་�ངས་བཟང་བར་མི་



འ�ག་པས་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ་�ས་ཐམས་ཅད་�་བ�ོན་པར་�འོ། །དེ་

�ར་�ས་ན་ཞིང་དམ་པ་ལ་དགེ་�་བ�ན་པའི་མ�་ལས་ལམ་�ི་རིམ་པ་�མས་

ལ་�ོའི་མ�་ཇེ་�ས་�་འ�ོ་བས་མཉན་ན་ཚ�ག་མི་ཟིན་བསམས་ན་དོན་མི་གོ །

བ�ོམས་ན་�ད་ལ་མི་�ེ་བའི་�ོ་མ�་ཤིན་�་�ང་བའི་�ས་�་ཞིང་གི་མ�་ལ་

བ�ེན་པ་ནི་མན་ངག་ཡིན་ནོ། །མཆོད་པ་ཡང་དངོས་པོ་ལ་མ་འཐོགས་

རང་གི་དད་པ་ལ་འཐོགས་པ་ཡིན་ག�ང་བ་�ར་དད་པ་ཡོད་ན་མཎཌལ་དང་

�་དང་�ོས་མ་བ�ང་བའི་མཆོད་པ་སོགས་�ིས་མཆོད་པས་ཆོག་པས་ཟང་ཟིང་

མེད་�ང་དེ་�ར་�། ཡོད་བཞིན་�་གཏོང་མི་�ས་པར། བདག་ནི་བསོད་ནམས་

མི་�ན་བ�ེན་ཆེན་ཏེ། །མཆོད་པའི་ནོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས། ཞེས་

ཟེར་བ་ནི། པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། �ང་པོར་�ི་མ་ཅན་ཅིག་�་�ང་�ོས་རེ་བཏབ་

ནས་ཙན་དན་ག་�ར་�ོས་�ི་�། ཞེས་ད�ས་ལོང་གིས་མིག་�ན་ལ་མགོ་�ོར་

�ེད་ག�ང་བ་དང་འ�འོ། །�་�ང་བའི་ཞལ་ནས་ངས་དང་པོ་�ང་�ོས་�་ཚ་

ཏིང་ངེ་བ་�ལ། དེ་ནས་རེང་�་བཞི་�ོར་མངར་སིང་བ་ད�ལ་�་�ང་། ད་�་ཨ་

ཀ་�་དང་�་�་ཀ་སོགས་�ི་བ�ང་ཆིང་དེ་བ་འ�ལ་ག�ང་བ་�ར་མཆོད་པ་

�ང་�་ལ་བ�ས་ནས་མ་�ལ་ན་ཚ�་རངས་པོ་དེ་འ�་ཞིག་�་འ�ོ་ལ། �ང་རིམ་

ནས་ནན་ཏན་བ�ེད་ན་ཇེ་བཟང་�་འ�ོ །བས་ཁོང་གི་�ག་ལེན་�ར་བ�བ་�ེ།

ཁོང་གིས་རེས་གཅིག་ལ་གསེར་�ང་ཉི་�་�་གཉིས་�ི་�ོས་�ར་�ད། ཡོ་�ད་ལ་

དབང་ཐོབ་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་�ིས་�ས་འ�མ་�ག་�་མར་�ལ་

པ་དང་། �ས་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལག་པ་བ�་�ོང་ལ་སོགས་པར་�ལ་ཏེ་ཞིང་ཐམས་

ཅད་�་�ོན་ནས་�ལ་བ་�མས་ལ་བ�ལ་པ་�་མར་མཆོད་པ་མཛད་ན། ཡོན་

ཏན་�ར་�ང་རེས་ཆོག་ཤེས་པ་དག་ཁོ་བོ་ནི་དེ་�་�་ལ་�ང་�བ་མི་རེ་ཞེས་�་



བ་ནི་ཆོས་�ས་ཤིན་�་�ང་བའི་ཅལ་ཅོལ་ལོ། །དཀོན་མཆོག་�ིན་ལས།

མདོ་�ེ་�མས་ལས་མཆོད་པ་དང་རིམ་�ོ་�་བ་�་ཆེན་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་�་�་

དག་མཉན་ཅིང་དེ་དག་�ིང་ཐག་པ་ནས་�ག་པའི་བསམ་པ་མཆོག་གིས་སངས་

�ས་དང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་ལ་བ�ོའོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�འོ།

།ག�མ་པ་ནི། སེམས་ཅན་གཞན་ཡང་�་�ས་�ིས་�བས་�་འ�ོ་བ་ལ་བ�ེ་བས་

འགོད་པའོ།

།བཞི་པ་ནི། �་བ་ཅི་འ�་ཞིག་�ེད་པ་དང་དགོས་པ་ཅི་འ�་བ་ཞིག་མཐོང་ཡང་

དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་བ�ེན་པ་དང་། དེ་དག་དང་�ེས་�་མ�ན་པའི་དཀོན་

མཆོག་མཆོད་པ་སོགས་�་ཡི། དེ་དག་དང་མི་མ�ན་པའི་བོན་ལ་སོགས་པ་ལ་

�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་བ�ེན་�་མི་�ང་བས་�ས་ཐམས་ཅད་�་དཀོན་མཆོག་

ལ་�ོ་ཁེལ་བར་�འོ།

།�་པ་ལ་བ�ད། ནང་པ་སངས་�ས་པར་�ད་པ། �ོམ་པ་ཐམས་ཅད་�ི་�ེན་�་

འ�ར་བ། �ོན་བསགས་པའི་ལས་�ིབ་�མས་བ�བས་ཤིང་ཟད་པར་འ�ར་བ།

བསོད་ནམས་�་ཆེན་པོ་གསོག་པ། ངན་འ�ོར་མི་�ང་བ། མི་དང་མི་མ་ཡིན་�ི་

བར་ཆད་�ིས་མི་�གས་པ། ཅི་བསམས་པ་ཐམས་ཅད་འ�བ་པ། �ར་�་འཚང་

�་བའོ།

།དང་པོ་ནི། �ིར་�ི་ནང་ལ་འཇོག་�ལ་མང་�་�ང་ནའང་ཇོ་བོ་དང་�ནཏི་པ་



�བས་འ�ོས་འ�ེད་པར་�གས་པས་�བས་འ�ོ་ཐོབ་ལ་མ་བཏང་བ་ལ་�འོ། །

དེས་ནས་སངས་�ས་པར་�ད་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་�ིང་ཐབ་པ་ནས་

�ོན་པ་ལ་སོགས་པར་འཛ�ན་པ་དགོས་�ི་དེ་མེད་ན་དགེ་བ་གང་�ས་�ང་

སངས་�ས་པར་མི་�ད་དོ།

།གཉིས་པ་ནི། མཛ�ད་འ�ེལ་ལས། �བས་�་འ�ོ་བ་�མས་ནི་�ོམ་པ་ཡང་དག་

པར་�ང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་�ོར་�ར་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་དང་། �བས་འ�ོ་

བ�ན་�་པ་ལས་�ང་། དགེ་བ�ེན་ག�མ་ལ་�བས་འ�ོ་བ། །དེ་ནི་�ོམ་བ�ད་

�་བ་ཡིན། ཞེས་ག�ངས་ཏེ་�བས་འ�ོས་�ང་འདས་�ི་བསམ་པ་བ�ན་པར་

�ེད་ཅིང་དེ་ལས་�ོམ་པ་�ེ་བ་ལ་དགོངས་སོ།

།ག�མ་པ་ནི། བ�བ་བ�ས་�་�བས་འ�ོས་�ིག་པ་འདག་པར་�ོན་པའི་

�བས་�་འདིར་ཕག་གི་�ོགས་བ�ོད་དཔེར་�འོ། ཞེས་ག�ངས་པས་ཕག་�་

�ེ་བར་འ�ར་བའི་�འི་�ས་�བས་འ�ོ་�ས་པས་དེར་མ་�ེས་པ་�་�འོ།

།གང་དག་སངས་�ས་�བས་དོང་བ།

།དེ་དག་ངན་འ�ོར་འ�ོ་མི་འ�ར།

།མི་ཡི་�ས་ནི་�ངས་ནས་�།

།དེ་དག་�་ཡི་�ས་འཐོབ་བོ།

།ཞེས་ཆོས་དང་དགེ་འ�ན་ལ་ཡང་དེ་�ར་ག�ངས་སོ།



།བཞི་པ་ནི། ཕར་�ིན་བ�ས །པ་ལས།

�བས་སོང་བསོད་ནམས་ག�གས་ཡོད་ན།

།ཁམས་ག�མ་འདི་ཡང་�ོད་�་�ངས།

།�་མཚ�་ཆེན་པོ་�་ཡི་གཏེར།

།�ལ་�ིས་བཅལ་བར་གཞལ་མི་�ས།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ།

།�་པ་ནི། �་མས་ཤེས་པར་�འོ།

།�ག་པ་ནི། གོ་�འོ། གོ་�འོ།

།བ�ན་པ་ནི། ཆོས་�ན་�ི་�་བ་གང་�བ་པའི་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་

དེ་�བས་�་སོང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་�ག་�་འ�བ་པའོ།

།བ�ད་པ་ནི། སེང་གེས་�ས་པ་ལས། དད་པས་མི་ཁོམ་�ོང་བར་འ�ར། ཞེས་

ག�ངས་པ་�ར་དལ་པ་�ད་པར་ཅན་�ེད་ཅིང་�བས་དང་མཇལ་ནས་ལམ་

�ད་པར་ཅན་ལ་�ོབ་ལ། དེས་ནི་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་འཚང་�འོ། །དེ་�་�འི་

ཕན་ཡོན་�ན་པས་ཉིན་ལན་ག�མ་མཚན་ལན་ག�མ་�་�བས་འ�ོ་�འོ།

།�ག་པ་ནི། �ས་�ོག་ལོངས་�ོད་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འ�ལ་བས་དེ་དག་གི་



�ིར་�་དཀོན་མཆོག་བཏང་ན་ནི་ཚ�་རབས་�ན་�་�ག་བ�ལ་བ�ད་མར་

འ�ང་བའི་�ིར་ཅི་ལ་བབ་�ང་�བས་མི་བཏང་ངོ་�མས་དམ་འཆའ་ཞིང་།

བཞད་གད་ཙམ་�ི་�ིར་�་ཡང་�བས་གཏོང་བའི་ཚ�ག་�་བར་མི་�འོ། །�ོགས་

གར་འ�ོ་ཡང་དེའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་�བས་�་འ�ོ་བ་ལ་བ�བ་ཅེས་

པའི་བ�བ་�་ཞིག་གོང་མ་�མས་ག�ང་�ེ་�ངས་མ་མཐོང་ངོ་། །དེ་

�ར་�ན་མོང་གི་བ�བ་�་�ག་ནི་ལམ་�ོན་འ�ེལ་པར་འ�ང་བ་བཞིན་ཡིན་

ལ། སོ་སོའི་བ�བ་�་དང་པོ་ག�མ་ནི་མདོ་�ེ་ལས་བཤད་ཅིང་�ི་མ་ག�མ་ནི་

�བས་འ�ོ་ཡན་ལག་�ག་པ་ལས་འ�ང་ངོ་། །བ�བ་�་དེ་དག་དང་

འགལ་པ་ལ་ཉམས་པ་དང་གཏོང་བའི་�ར་འ�ར་�ལ་ནི། �ོག་གི་�ིར་ཡང་མི་

གཏོང་བ་དང་འགལ་བ་ནི་�བས་འ�ོ་གཏོང་བ་དངོས་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་�་

དཀོན་མཆོག་ག�མ་མ་བཏང་ཡང་དེ་དག་དང་མི་མ�ན་པའི་�ོན་པ་སོགས་

ག�མ་ལ་གཉིས་འཛ�ན་�ེད་ན་ཡང་གཞན་�་མི་�་བ་དང་འགལ་ཞིང་�བས་

ལ་�ོ་མ་ཁེལ་བས་གཏོང་ལ། དེ་དག་མ་�ང་ན་བ�བ་�་དང་འགལ་བ་ཙམ་ཡིན་

�ི་གཏོང་ངོ་�་མིན་པར་སེམས་སོ། །དེ་�ར་ན་�བས་�་འ�ོ་བ་ནི་

སངས་�ས་�ི་བ�ན་པ་ལ་འ�ག་པའི་�ོ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞིང་། �བས་འ�ོ་ཆིག་

ཙམ་མིན་པ་ཡོད་ན་མ�་�ལ་�་�ང་བ་ལ་བ�ེན་པ་ཡིན་པས་�ི་ནང་གི་བར་

ཆད་�ི་མི་�ེ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་�ི་�ད་པར་�མས་བ�ེད་�་ཞིང་ཉམས་དཀའ་

བས་གོང་ནས་གོང་�་འཕེལ་བར་འ�ར་བས་�ར་བཤད་པ་�ར་འཇིགས་པ་

དང་ཡོན་ཏན་�ན་པ་སོགས་�ི་�ོ་ནས། �བས་�་བ�ང་ཞིང་དེའི་བ�བ་�་

ལས་མི་འདའ་བལ་འབད་པ་གནད་�་ཆེའོ།



།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། ལས་འ�ས་�ིར་བསམ་པ། �ེ་�ག་�་བསམ་པ། བསམ་

ནས་འ�ག་�ོག་�་�ལ།

དང་པོ་ལ་གཉིས། �ིར་བསམ་�ལ་དངོས། སོ་སོར་�ེ་�ེ་བསམ་པའོ།

།དང་པོ་ལ་བཞི། ལས་ངེས་པའི་�ལ། ལས་འཕེལ་ཆེ་བ། ལས་མ་�ས་པ་དང་མི་

�ད་པ། ལས་�ས་པ་�ད་མི་ཟ་པའོ།

།དང་པོ་ནི། སོ་སོ་�ེ་བོ་དང་འཕགས་པ་གང་ཡིན་�ང་ཚ�ར་པ་སིམ །པའི་�མ་པ་

ཅན་�ི་བདེ་བ་ཐ་ན་སེམས་ཅན་ད�ལ་བར་�ེས་པ་ན་�ང་བསིལ་བ་ལངས་པ་

ལ་བ�ེན་ནས་�ེས་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ནི་�ོན་དགེ་བའི་ལས་བསགས་པ་

ལས་འ�ང་གི །མི་དགེ་བའི་ལས་ལས་བདེ་བ་འ�ང་བ་ནི་གནས་མེད་ལ། ཚ�ར་

བ་ག�ང་བའི་�མ་པ་ཅན་�ི་�ག་བ�ལ་ཐ་ན་ད�་བཅོམ་པའི་�ད་ལ་�ེས་པ་

མན་ཆད་ཐམས་ཅད་�ོན་མི་དགེ་བ་བསགས་པ་ལས་འ�ང་གི་དགེ་བའི་ལས་

ལས་�ག་བ�ལ་འ�ང་བ་ནི་གནས་མེད་དེ། རིན་ཆེན་�ེང་བ་ལས། མི་དགེ་བ་

ལས་�ག་བ�ལ་�ན། །དེ་བཞིན་ངན་འ�ོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས་

བདེ་འ�ོ་ཐམས་ཅད་དང་། །�ེ་བ་�ན་�་བདེ་བ་དག །ཅེས་སོ། །དེའི་

�ིར་བདེ་�ག་�མས་ནི་�་མེད་དང་གཙ�་བོ་དང་དབང་�ག་སོགས་མི་མ�ན་

པའི་�་ལས་�ང་བ་ཡང་མིན་པར་དགེ་མི་དགེའི་ལས་�ི་ལས་བདེ་�ག་�ི་དང་།

བདེ་�ག་གི་�ད་པར་�་ཚ�གས་པ་�མས་�ང་ལས་གཉིས་�ི་�ད་པར་�་

ཚ�གས་ལས་�ང་ཟད་�ང་མ་འཆོལ་བར་སོ་སོར་འ�ང་བའི་ལས་འ�ས་ངེས་



ཅན་ནམ་མི་�་བ་ལ་ངེས་པ་�ེད་པ་ནི། སངས་�ས་པ་ཐམས་ཅད་�ི་ཡང་དག་

པའི་�་བཞེས་པ་དཀར་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་གཞིར་བ�གས་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། ལས་དགེ་བ་�ང་�་ལས་�ང་འ�ས་�་བདེ་བཤིན་�་ཆེ་བ་

འ�ང་ལ། ལས་མི་དགེ་བ་�ང་�་ལས་�ང་འ�ས་�་�ག་བ�ལ་ཤིན་�་ཆེན་པོ་

འ�ང་བས་ནང་གི་�་འ�ས་�ི་འཕེལ་འ�་བ་ནི་�ི་རོལ་�ི་�་འ�ས་ལ་མེད་དོ།།

དེ་ཡང་ཚ�མས་ལས།

�ིག་པ་�ང་�་�ས་པས་�ང་།

།འཇིག་�ེན་ཕ་རོལ་འཇིགས་ཆེན་དང་།

།�ང་�ོལ་ཆེན་པོ་�ེད་འ�ར་ཏེ།

།ཁོང་པར་སོང་བའི་�ག་བཞིན་ནོ།

།བསོད་ནམས་�ང་�་�ས་པས་�ང་།

།འཇིག་�ེན་ཕ་རོལ་བདེ་ཆེན་འ�ེན།

།དོན་ཆེན་དག་�ང་�ེད་འ�ར་ཏེ།

།འ�་�མས་�ན་ཚ�གས་�ིན་པ་བཞིན།

ཞེས་སོ།

།ག�མ་པ་ནི། བདེ་�ག་�ོང་བའི་�ར་�ར་པའི་ལས་མ་བསགས་ན་ལས་དེའི་



འ�ས་�་བདེ་�ག་གཏན་མི་�ོང་བ་�ེ། �ོན་པས་ཚ�གས་�ངས་མེད་པ་

བསེགས་པའི་འ�ས་�་ལ་�ོད་པ་�མས་�ིས་�ང་དེའི་�་ཐམས་ཅད་བསག་མི་

དགོས་�ང་ཆ་གཅིག་བསག་དགོས་སོ།

།བཞི་པ་ནི། ལས་དགེ་མི་དགེ་�ས་པ་�མས་�ིས་ཡིད་�་འོང་མི་འོང་གི་འ�ས་

�་འ�ིན་པ་�ེ། �ད་པར་འཕགས་བ�ོད་ལས། �མ་ཟེ་�མས་ནི་དགེ་�ིག་དག

།�ིན་པ་ལེན་བཞིན་འཕོ་བར་�། །�ོད་�ིས་�ས་�ད་མི་ཟ་དང་། །མ་�ས་པ་

དང་འ�ང་མེད་ག�ངས། ཞེས་དང་།ཏིང་འཛ�ན་�ལ་པོ་ལས་�ང་། དེ་ཡང་

�ས་ནས་རག་པར་མི་འ�ར་མིན། །གཞན་�ིས་�ས་པ་ཚ�ར་བར་འ�ར་བའང་

མེད། ཅེས་དང་། �ང་ལས་�ང་། ལས་�མས་བ�ལ་པ་བ�ར་ཡང་ནི། །�ད་མི་

ཟ་བའང་ཚ�གས་དང་�ས།།

�ེད་ན་�ས་ཅན་�མས་ལ་ནི། །འ�ས་�་དག་�་འ�ར་བ་ཉིད། ཅེས་ག�ངས་

སོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལས་ལམ་བ�་གཙ�་བོར་བ�ན་པ། ལས་དང་འ�ས་�་

གཏན་ལ་དབབ་པའོ།

།དང་པོ་ནི། དེ་�ར་བདེ་�ག་གི་�་འ�ས །སོ་སོར་ངེས་པ་དང་ལས་འཕེལ་ཆེ་བ་

དང་། མ་�ས་པ་དང་མི་འ�ད་ཅིང་�ས་པ་�ད་མི་ཟ་བར་རིག་པ་དེས་ལས་

དང་འ�ས་�འི་�ལ་ཇི་འ�་ཞིག་ལ་ཐོག་མར་ངེས་པ་བ�ེད་ནས་�ང་དོར་�་



ཞེ་ན། �ིར་ལེགས་�ད་ཉེས་�ད་�ི་�ོད་པ་འ�ག་པའི་�ོ་ནི་ག�མ་�་ངེས་ལ།

�ོ་ག�མ་�ི་དགེ་མི་དགེ་ཐམས་ཅད་ལས་ལམ་བ�ར་མ་འ�ས་�ང་དགེ་མི་

དགེའི་ཆེ་ལོང་ངམ་རགས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་གཞི་ཆེ་བ་�མས་བཅོམ་�ན་

འདས་�ིས་གནད་བ�ས་ནས་ནག་པོ་ལི་ལས་ལམ་བ�ར་ག�ངས་ཤིང་། དེ་

དག་�ངས་ན་དོན་ཤིན་�་ཆེ་བའི་གནད་�མས་�ང་བ�ར་འ�་བར་གཟིགས་

ནས་དཀར་པོའི་ལས་ལམ་བ�ར་ག�ངས་ཏེ། མཛ�ད་ལས། དེ་ལས་ཆེ་ལོང་

བ�ས་ནས་ནི། །དགེ་དང་མི་དགེ་ཅི་རིགས་པར། །ལས་�ི་ལམ་ནི་བ�ར་

ག�ངས་སོ། ཞེས་དང་། �ང་�མ་འ�ེད་ལས་�ང་།

ངག་�མས་བ�ངས་ཤིང་ཡིད་�ིས་རབ་བ�མས་ཏེ།

།�ས་�ིས་མི་དགེ་བ་དག་མི་�ེད་ཅིང་།

།ལས་ལམ་ག�མ་པོ་འདི་དག་རབ་�ངས་ན།

།�ང་�ོང་ག�ངས་པའི་ལམ་ནི་འཐོབ་པར་འ�ར།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །དེའི་�ིར་ས་བ�་པའི་མདོ་ནས་མི་དགེ་བ�་�ོང་གི་

�ལ་�ིམས་ལ་བ�གས་པའི་དོན་ད�་མ་ལ་འ�ག་པ་ལས་�ང་། སོ་སོ་�ེ་པོ་

�མས་དང་ག�ང་�ེས་དང་། །རང་�ང་�བ་ལ་བདག་ཉིད་དེས་�མས་དང་། །

�ལ་�ས་�མས་�ི་ངེས་པར་ལེགས་པ་དང་། །མངོན་མཐོའི་�་ནི་�ལ་�ིམས་

ལས་གཞན་མེད །ཅེས་བ�ས་ནས་ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་�ིམས་�་རེ་ལ་

ཡང་�ོམ་སེམས་ཡང་ཡང་བ�ེན་ནས་�ང་�་མེད་�ང་ཁོ་བོ་ནི་ཐེག་ཆེན་པའོ་

ཞེས་�་ན་ཤིན་�་�ད་དེ་སའི་�ིང་པོའི་མདོ་ལས། དགེ་བའི་ལམ་བ�་པོ་འདི་

དག་གིས་སངས་�ས་�་འ�ར་�ི། གང་ཇི་�ིད་འཚ�འི་བར་�་ཐ་ན་དགེ་བའི་



ལས་�ི་ལམ་གཅིག་ཅམ་ཡང་མི་�ང་ལ། འོན་�ང་ཚ�ག་འདི་�ད་�་ང་ནི་ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་པ་�ེ་ང་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་འཚ�ལ་ལོ་

ཞེས་ཟེར་ན། གང་ཟག་དེ་ནི་ཤིན་�་�ལ་འཆོས་པ་བ�ན་ཆེན་པོ་�་བ་སངས་

�ས་བཅོམ་�ན་འདས་ཐམས་ཅད་�ི་�ན་�ར་འཇིག་�ེན་ལ་�་བར་�ེད་པ་

ཆད་པར་�་བ་�ེ། དེ་�ོངས་བཞིན་�་འཆི་བའི་�ས་�ེད་ཅིང་ལོག་པར་�ང་

བར་འ�ོའོ། ཞེས་ག�ངས་སོ། །ལོག་པར་�ང་བ་ནི་ཐམས་ཅད་�་ངན་

འ�ོའི་མིང་གི་�མ་�ངས་�་གོ་བར་�འོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། ནག་པོའི་ལས་འ�ས། དཀར་པོའི་ལས་འ�ས། ལས་�ི་

�མ་ད�ེ་གཞན་བ�ན་པའོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། ནག་པོའི་ལས་ལམ་དངོས། �ི་ཡང་གི་�ད་པར། དེ་དག་གི་

འ�ས་�་བ�ན་པའོ།

།དང་པོ་ནི། དེ་ལ་�ོག་གཅོད་�ི་གཞི་ནི་སེམས་ཅན་ཕ་རོལ་པོའོ། །བསམ་པ་ལ་

ག�མ་ལས་འ�་ཤེས་ནི་བཞི་�ེ་གཞི་སེམས་ཅན་�་�་ལ་དེར་འ�་ཤེས་བ་དང་

སེམས་ཅན་མིན་པར་འ�་ཤེས་པ་དང་། སེམས་ཅན་མིན་པ་ལ་སེམས་ཅན་མིན་

པར་འ�་ཤེས་བ་དང་སེམས་ཅན་�་འ�་ཤེས་པ་བཞི་�ེ་འ�་ཤེས་པ་དང་པོ་

དང་ག�མ །པ་ནི་མ་འ�ལ་ཕ་དང་གཉིས་པ་དང་བཞི་པ་ནི་འ�ལ་པའོ།

།འདི་ལ་�ན་�ོང་�ེ་�ག་པ་དཔེར་ན་�་�ིན་ཁོ་ན་གསོད་�མ་ནས་�ོར་བ་

བ�མས་པ་ན་མཆོད་�ིན་�་ནོར་ནས་བསད་ན་དངོས་གཞིའི་�ིག་མེད་པས།



དེ་�་�་ལ་འ�་ཤེས་མ་འ�ལ་བ་དགོས་ཤིང་�ོར་བའི་�ས་�་གང་�ང་ཡང་

གསོད་�མ་པ་�ན་�ོང་�ི་�གས་ཡོད་ན་མ་འ�ལ་བ་མི་དགོས་སོ། །�ལ་

འདི་ནི་�ག་མ་ད�་ལའང་ཅི་རིགས་པར་ཤེས་པར་�འོ། །ཉོན་མོངས་ནི་�ག་

ག�མ་གང་�ང་ངོ་། །�ན་�ོང་ནི་གསོད་པར་འདོད་པའོ། །�ོར་

བ་རང་གིས་སམ་གཞན་�ེད་�་འ�ག་པ་གཉིས་འ�་�ེ། �ོར་བའི་ངོ་བོ་ནི་

མཚ�ན་ནམ་�ག་གམ་རིག་�གས་�ི་�ོ་ནས་�ས་པ་གང་�ང་ངོ་། །

མཐར་�ག་�ོར་བ་དེའི་�ེན་�ིས་དེའི་ཚ�འམ་གཞན་�ི་ཚ�་རང་གི་�་རོལ་�་ཤི་

བའོ། །མ་�ིན་ལེན་�ི་གཞི་ནི། གཞན་�ི་ཡོངས་�་བ�ང་བའི་�ས་གང་

�ང་ངོ་། །བསམ་པ་ལ་ག�མ་ལས་འ�་ཤེས་དང་ཉོན་མོངས་ནི་�ར་

བཞིན་ནོ། །�ན་�ོང་ནི་མ་གནང་ཡང་ཕ་རོལ་ལས་ད�ལ་བར་འདོད་

པའོ། །�ོར་བ་ལ་�ོར་བ་པོ་ནི་�ར་དང་འ�་ལ། �ོར་བའི་ངོ་བོ་ནི་མ�ས་

འ�ོག་པ་དང་འཇབས་ནས་�་བ་གང་�ེད་�ང་འ�འོ། །དེ་ཡང་�་ལོན་དང་

བཅོལ་བ་ལ་གཡོ་�ས་བ་དང་གཡོ་ཐབས་གཞན་�ིས་�ང་མ་�ིན་པར་ལེན་པ་

དང་རང་ངམ་གཞན་དོན་ནམ་ཕ་རོལ་ལ་གནོད་པ་སོགས་�ི་�ིར་�ེད་ནའང་

མ་�ིན་ལེན་ནོ། །མཐར་�ག་ནི་ཐོབ་�ོ་�ེས་པའོ། །དེ་ཡང་འ�ོག་

�་འ�ག་པའམ་�ར་འ�ག་ན་དེ་ལ་�ེས་པས་ཆོག་�ེ་དཔེར་ན་རང་གིས་མ་

ཤེས་�ང་མངགས་པས་ཕ་རོལ་པོ་བསང་ན་དེ་ནམ་ཤི་བ་དང་གསོད་�་འ�ག་

མཁན་ལ་དངོས་གཞིའི་�ིག་པ་འ�ང་བ་བཞིན་ནོ། །ལོག་གཡེམ་�ི་གཞི་

ལ་བཞི་ལས་བ�ོང་�་མིན་པ་ནི། མ་ལ་སོགས་པ་དང་མས་བ�ངས་པ་སོགས་�ི་

�ད་མེད་དང་�ེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མ་ནིང་དང་རབ་�ང་མའོ། །ཡན་ལག་

མིན་པ་ནི་མངལ་�ོ་མ་གཏོགས་པའི་ཁ་ལ་སོགས་པའོ། །གནས་མིན་པ་



ནི་�་མ་�་�་�མས་�ི་ཉེ་འཁོར་དང་མཆོད་�ེན་�ི་གནས་སོགས་སོ། །

�ས་མིན་པ་ནི་�མ་མ་དང་བ�ེན་གནས་ལ་གནས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །

བསམ་པ་ལ་ག�མ་ལས་འ�་ཤེས་ནི། བ�་བ་ལས་དེ་ལ་དེར་འ�་ཤེས་པ་ཞེས་

མ་འ�ལ་བ་དགོས་པར་ག�ངས་ལ། འ�ལ་བ་ལས་མི་ཚངས་�ོད་�ི་ཕམ་པ་ལ་

འ�་ཤེས་འ�ལ་མ་འ�ལ་འ�་བར་ག�ངས་སོ། །མཛ�ད་འ�ེལ་ལས་

རང་གི་ཡིན་པའི་འ�་ཤེས་�ིས་གཞན་�ི་�ང་མའི་གན་�་སོང་ན་ལས་ལམ་�་

མི་འ�ར་བ་དང་། གཞན་ཞིག་གི་�ང་མ་ལ་དེ་ལས་གཞན་པའི་�ང་མར་འ�་

ཤེས་ནས་�གས་པ་ལ་འ�ར་བ་དང་མི་འ�ར་བའི་�ལ་གཉིས་བཤད་དོ།

།ཉོན་མོངས་ནི་�ག་ག�མ་གང་�ང་ངོ་། །�ན་�ོང་ནི་མི་ཚངས་པར་

�ོད་པས་བ�ོད་པར་འདོད་པའོ། །�ོར་པ་ནི་དེའི་དོན་ལ་�ོལ་

བའོ། །མཐར་�ག་ནི་གཉིས་�ིས་གཉིས་�ད་པའོ། །བ�ན་�་�་

བའི་གཞི་ལ་གཉིས་ལས་བ�ོད་པའི་གཞི་ནི་མཐོང་བ་ཐོས་པ་�ེ་�ག་�ེད་པ།

�མ་པར་ཤེས་པ་བཞི་དང་དེ་ལས་�ོག་པ་བཞིའོ། །གོ་�འི །�ལ་ནི་ཕ་རོལ་པོས་

དོན་གོ་བའོ། །བསམ་པ་ལ་ག�མ་ལས་འ�་ཤེས་ནི་མཐོང་བ་ལ་མ་

མཐོང་བར་བ�ར་བ་སོགས་སོ། །ཉོན་མོངས་ནི་ག�མ་མོ། །�ན་

�ོང་འ�་ཤེས་བ�ར་ཏེ་�་འདོད་པའོ། །�ོར་བ་�་བའམ་ཅང་མི་�་བས་

དང་�་ལེན་པའམ་�ས་བ�ར་བའི་མཚན་མས་�ོན་པའོ། །དེ་ཡང་

དགོས་པ་རང་གཞན་ཇི་འ�་ཞིག་གི་�ིར་�་�ས་�ང་འ�་བར་ག�ངས་སོ།

།འདིར་ནི་བ�ན་�་མ་ཚ�ག་�བ་པ་ག�མ་ལ་བཅོལ་བས་�ང་དེ་ག�མ་�་

འ�ར་བར་ག�ངས་ཤིང་མཛ�ད་�་འ�ེལ་�་ངག་གི་བཞི་ཀ་བཅོལ་བས་ལས་

ལམ་�་འ�ར་བར་བཤད་དོ། །འ�ལ་བ་ལས་ནི་དེ་དག་གི་མཐར་�ག་གི་



�ང་བ་�ེད་པ་ལ་རང་གིས་�ས་པ་དགོས་པར་ག�ངས་སོ ། །མཐར་�ག་ནི་ཕ་

རོལ་པོས་གོ་བའོ། །མ་གོ་ན་ངག་བ�ལ་པ་ཙམ་�་འ�ོ་བར་མཛ�ད་

འ�ེལ་ལས་བཤད་དོ། །དེ་ནི་�་མ་དང་ཚ�ག་�བ་ལ་ཡང་འ�འོ། །�་མའི་

གཞི་ནི་སེམས་ཅན་མ�ན་པ་དང་མི་མ�ན་པ་�མས་སོ། །བསམ་པ་ལ་

ག�མ་ལས་འ�་ཤེས་དང་ཉོན་མོངས་ནི་�ར་བཞིན་ནོ། །�ན་�ོང་ནི་

སེམས་ཅན་མ�ན་པ་ལ་ད�ེ་འདོད་དང་། མི་མ�ན་ཕ་ལ་མི་འདམ་པར་འདོད་

པའོ། །�ོར་བ་ནི་བདེན་པ་དང་མི་བདེན་བའི་ཚ�ག་གང་�ང་གིས་བ�ོད་

�་�ན་མི་�ན་གང་�ང་བ�ོད་པ་དང་། །དགོས་པ་རང་གཞན་གང་�ང་གི་

�ིར་�་བའོ། །མཐར་�ག་ནི་འ�ེད་པའི་ཚ�ག་�ས་པ་གོ་བའོ། །

ཚ�ག་�བ་པོའི་གཞི་ནི། �ན་ནས་མནར་སེམས་�ེ་བའི་གཞིར་�ར་པའི་སེམས་

ཅན་ནོ། །བསམ་པ་ལ་འ�་ཤེས་དང་ཉོན་མོངས་ནི་�ར་བཞིན་ནོ།

།�ན་�ོང་ནི་ངག་�བ་པོས་�་འདོད་པའོ། །�ོར་བ་ནི་བདེན་མི་བདེན་

གང་�ང་གིས་རིས་སམ་�ས་སམ་�ལ་�ིམས་སམ་�ན་�ོད་�ི་�ོན་ལས་

བ�མས་ཏེ་མི་�ན་པ་�་བའོ། །མཐར་�ག་ནི་གང་ལ་�་བའི་�ལ་དེས་

དོན་གོ་བའོ། །ངག་བ�ལ་པའི་གཞི་ནི། དོན་མེད་པ་དང་�ན་པའི་དོན་

ནོ། །བསམ་པ་ལ་ག�མ་ལས་འ�་ཤེས་ནི། དེ་ལ་དེར་འ�་ཤེས་པའོ་ཞེས་

པ་ཙམ་ལས་མ་ག�ངས་�་ངོ་འདིར་ནི་བ�ོད་འདོད་པའི་དོན་དེ་ཉིད་ལ་དེར་

འ�་ཤེས་ནས་�་བ་ཡིན་ཏེ་འདི་ལ་གོ་�འི་�ལ་མི་དགོས་པའི་�ིར་རོ། །

ཉོན་མོངས་ནི་ག�མ་པོ་གང་�ང་ངོ་། །�ན་�ོང་ནི་མ་འ�ེལ་བའི་�ང་

�ལ་�་འདོད་པའོ། །�ོར་བ་ངག་བ�ལ་�་བར་�ོམ་པའོ། །

མཐར་�ག་ནི་ངག་བ�ལ་�ས་ཟིན་པའོ། །བ�བ་སེམས་�ི་གཞི་ནི།



གཞན་�ི་ནོར་དང་ཡོ་�ད་དོ། །བསམ་པ་ལ་ག�མ་ལས་འ�་ཤེས་ནི་གཞི་

དེ་ལ་དེར་འ�་ཤེས་པའོ། །ཉོན་མོངས་ནི་ག�མ་པོ་གང་�ང་ངོ་། །

�ན་�ོང་ནི་བདག་གིར་�་བར་འདོད་པའོ། །�ོར་བ་ནི་བསམས་པའི་

དོན་དེ་ལ་�ེལ་བ་�ེད་པའོ། །མཐར་�ག་ནི་ནོར་ལ་སོགས་པ་དེ་བདག་

གིར་�ར་ཅིག་�མ་པའོ། །གནོད་སེམས་�ི་གཞི་དང་འ�་ཤེས་དང་ཉོན་

མོངས་ནི་ཚ�ག་�བ་བ་ཇི་�་བ་བཞིན་ནོ། །�ན་�ོང་ནི་�ེག་པ་ལ་སོགས་

པར་འདོད་པ་�ེ་གསད་པ་དང་བཅིངས་པ་དང་གཞན་ནམ་རང་གི་ངང་གིས་

ལོངས་�ོད་�ད་ན་ཅི་མ་�ང་�མ་པ་སོགས་སོ། །�ོར་བ་ནི་བསམ་པ་དེ་

ལ་�ོར་བ་�ས་པའོ། །མཐར་�ག་ནི་�ེག་པ་སོགས་�་བར་ཐག་བཅད །

པའོ། །ལོག་�འི་གཞི་ནི་ཡོད་པའི་དོན་ནོ། །བསམ་པ་ལ་ག�མ་

ལས་འ�་ཤེས་ནི་�ར་པ་འདེབས་པའི་དོན་ལ་བདེན་པར་འ�་ཤེས་པའོ།

།ཉོན་མོངས་ནི་ག�མ་པོ་གང་�ང་ངོ་། །�ན་�ོང་ནི་�ར་བ་འདེབས་

འདོད་པའོ།།

�ོར་བ་ནི་བསམ་པ་དེ་ལ་�ོང་བ་བ�མས་པའོ། །དེ་ཡང་བཞི་�ེ་�་ལ་

�ར་བ་ནི། ལེགས་�ད་ཉེས་�ད་སོགས་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །འ�ས་�་ལ་

�ར་བ་ནི། དེ་གཉིས་�ི་�མ་�ིན་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །�ེད་པ་ལ་�ར་བ་ལ་

ག�མ་ལས་ས་བོན་འདེབས་པ་དང་འཛ�ན་པའི་�ེད་པ་ལ་�ར་བ་ནི། ཕས་ས་

བོན་བཏབ་པ་དང་མས་ས་བོན་བ�ང་བ་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །འ�ོ་འོང་གི་

�ེད་པ་ལ་�ར་བ་ནི་འཇིག་�ེན་�་མ་ནས་འདིར་འོང་བ་དང་འདི་ནས་�ི་མར་

འ�ོ་བ་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །�ེ་བར་འ�ར་བའི་�ེད་པ་ལ་�ར་བ་ནི་



སེམས་ཅན་བ�ས་ཚ�་�ེ་བ་བར་དོ་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །ཡོད་པའི་དངོས་པོ་

ལ་�ར་བ་ནི། ད�་བཅོམ་པ་སོགས་མེད་དོ་ཞེས་པའོ། །མཐར་�ག་ནི་

�ར་བ་གདབ་པར་ངེས་པའོ། །དེ་དག་ལས་ཡིད་ལས་སེམས་པ་ནི་ལས་

ཡིན་ལ་ལས་�ི་ལམ་མིན་ནོ། །�ས་ངག་གི་ལས་བ�ན་ནི་ལས་�ང་ཡིན་

ལ་སེམས་པ་འ�ག་པའི་གཞི་ཡང་ཡིན་པས་ལས་�ི་ལམ་ཡང་ཡིན་ནོ། །

བ�བ་སེམས་སོགས་ག�མ་ནི་ལས་�ི་ལམ་ཡིན་�ི་ལས་མིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལས་ལམ་བ�འི་�ི་ཡང་དང་། ཞར་ལ་�ོབས་�ན་�ི་ལས་

�ི་�ོ་བ�ས་ཏེ་བ�ན་པའོ།

།དང་པོ་ནི། སའི་དངོས་གཞི་ལས་�ི་བའི་�ལ་�ག་ག�ངས་�ེ། མངོན་པར་

འ�་�ེད་པ་ནི་�ག་ག�མ་མམ་དེ་ག�མ་མེད་པ་�ག་པོས་ལས་�ན་ནས་�ོང་

བའོ། །གོམས་པ་ནི་དགེ་མི་དགེའི་ལས་གཉིས་�ན་རིང་པོ་ནས་�ན་�་

བ�ེན་གོམས་ལན་�ངས་མང་�་�ས་པའོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ནི་�ས་ངག་གི་

བ�ན་�ི་མ་�ི་མ་ལས་�་མ་�་མ་�ེ་ཞིང་། ཡིད་�ི་ག�མ་ནི་�་མ་�་མ་ལས་�ི་

མ་�ི་མ་�ི་བའོ། །གཞི་ནི་སངས་�ས་ཆོས་དགེ་འ�ན་�་མ་�་�་�མས་

ལ་ཕན་གནོད་�ེད་པའོ། །མི་མ�ན་པའི་�ོགས་གཅིག་�་ངེས་པ་ནི་ཇི་

�ིད་འཚ�འི་བར་�་གཅིག་�་ངེས་པར་མི་དགེ་བའི་ལས་�ངས་ཏེ་འ�ག་ལ།

དགེ་བ་ནི་གཅིག་�ང་མི་�ེད་པའོ། །མི་མ�ན་�ོགས་སེལ་བ་ནི། མི་དགེ་

བའི་�ོགས་�ངས་ཏེ་འདོད་ཆགས་དང་�ལ་ནས་དགེ་བའི་ལས་�ོང་བའོ།

།བཤེས་�ིངས་ལས་�ང་།



�ག་དང་མངོན་པར་ཞེན་དང་གཉེན་པོ་མེད།

།ཡོན་ཏན་གཙ�་�ན་གཞི་ལས་�ང་བའི་ལས།

།དགེ་དང་མི་དགེ་�མ་�་ཆེན་པོ་�ེ།

།དེ་ལས་དགེ་བ་�ོད་ལ་བ�ོན་པར་�ིས།

ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་ལ་སོགས་བ་ཡོན་ཏན་དང་�ན་པའི་གཞི་

དང་ཕ་མ་སོགས་ཕན་འདོགས་པའི་གཞི་གཉིས་�་�ེ་བས་�འོ།

།གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཞིང་གི་�ོ་ནས་�ོབས་ཆེ་བ། �ེན་�ི་�ོ་ནས་�ོབས་ཆེ་བ།

དངོས་པོའི་�ོ་ནས་�ོབས་ཆེ་བ། བསམ་པའི་�ོ་ནས་�ོབས་ཆེ་བའོ།

།དང་པོ་ནི། དཀོན་མཆོག་ག�མ་དང་�་མ་དང་�་མ་དང་འ�་བ་དང་ཕ་མ་

སོགས་ཏེ་འདི་དག་ལ་ནི་བསམ་པ་�གས་�ག་པོ་མེད་ཅིང་ཕན་གནོད་�ང་�་

ཞིག་�ས་�ང་བསོད་ནམས་དང་།ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆེ་བའི་�ིར་རོ། །དེ་ཡང་

�ན་པ་ཉེར་གཞག་ལས། དཀོན་མཆོག་ག�མ་�ི་�ས་�ང་�་ཡང་མ་�ིན་པ་

�ངས་པ་ལས་�ར་�ལ་ན་སངས་�ས་དང་ཆོས་�ི་ནི་འདག་ཅིང་། དགེ་འ�ན་

�ི་ནི་ཚ�ར་བ་མ་�ོང་བར་�་མི་འདག་ལ། དེ་ཡང་ཞལ་�་འ�་བའི་�ོ་ཡིན་ན་

ད�ལ་བ་ཆེན་པོ་དང་། གཞན་ཡིན་ན་མནར་མེད་�ི་འཁོར་�ན་ནག་ཆེན་པོར་

�ེ་བར་ག�ངས་སོ། །�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ནི་དགེ་མི་དགེའི་ཞིང་ཤིན་

�་�ོབས་ཆེ་�ེ། དད་པའི་�ོབས་�ེད་པ་ལ་འ�ག་པའི་�ག་�འི་མདོ་ལས།

འགའ་ཞིག་�ོས་ནས་�ོགས་བ�འི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཙ�ན་ར་�ན་ནག་



�་བ�ག་པ་བས་�ོས་ཏེ་�ང་སེམས་ལ་�བ་�ིས་�ོགས་ཏེ་འ�ག་ནས་ན་

�ངས་པ་འདི་མི་བ�འོ་ཞེས་ཟེར་ན་�ིག་ཆེས་�ངས་མེད་པ་�ེད་པ་དང་།

མཆོད་�ེན་ག�ཱའི་�ང་གི་�ེ་མ་�ེད་བཤིག་པ་དང་བ�ེགས་པ་ལས་�ང་སེམས་

ལ་ཁོང་�ོ་དང་གནོད་སེམས་ལ་བ�ེད་ཅིང་མི་�ན་པ་�ས་ན་�ར་�ར་

ག�ངས་པ་དང་། ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་ལ་འ�ག་པའི་�ག་�འི་མདོ་ལས།

�ོགས་བ�འི་སེམས་ཅན་�ི་མིག་�ང་བ་ལ་�མས་པའི་སེམས་�ིས་མིག་�ར་

བ�ེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་�་མ་�མས་བ�ོན་ར་ནས་བཏོན་ཏེ་འཁོར་�ར་

རམ་ཚངས་པའི་བདེ་བ་ལ་བཀོད་པ་བས་ཐེག་ཆེན་ལ་མོས་པའི་�ང་སེམས་ལ་

དང་བས་�་བ་དང་དང་བས་�་འདོད་ཅིང་དེའི་བ�གས་པ་བ�ོད་ན་བསོད་

ནམས་ཆེས་�ངས་མེད་པ་�ེད་པར་ག�ངས་པ་དང་། རབ་�་ཞི་བ་�མ་པར་

ངེས་པའི་ཆོ་འ�ལ་�ི་མདོ་ལས་�ང་། འཛམ་�་�ིང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

�ི་�ོག་བཅད་དམ། བདོག་པ་ཐམས་ཅད་�ོགས་པ་ལས་�ང་སེམས་�ིས་ཐ་ན་

�ད་འ�ོ་ལ་ཟན་ཆངས་གཅིག་�ིན་པའི་དགེ་བ་ལ་བར་ཆད་�ས་ན་�ིག་པ་

ཆེས་�ངས་མེད་པ་�ེད་པར་ག�ངས་པས་གནས་འདི་ལ་ནི་ཤིན་�་གཟབ་པར་

�འོ།

།གཉིས་པ་ནི། �གས་�ི་གོང་�་�ང་ཡང་གཏིང་�་འ�ིང་ལ་དེ་ཉིད་�ོད་�་

�ས་པ་ནི་ཆེ་ཡང་�ེང་�་འ�ོ་བ་བཞིན་�། མི་མཁས་པ་དང་མཁས་པས་�ས་

པའི་�ིག་པ་ཡང་�ི་བ་དང་ཡང་བར་ག�ངས་སོ། །དེ་ཡང་�་མ་ལ་

འ�ོད་ལ་�ི་མ་�ོམ་ཞིང་�ིག་པ་མི་གསང་བར་དེའི་གཉེན་པོ་དགེ་བ་�ེད་པའི་

མཁས་པ་ལ་ཡང་བར་ག�ངས་�ི། དེ་དག་མི་�ེད་པར་�ད་གསོད་�ི་�ོ་ནས་



ཤེས་བཞིན་�་འ�ག་པའི་མཁས་པར་�ོམ་པ་ལ་ནི་�ི་བ་ཡིན་ནོ། །རིན་

པོ་ཆེའི་�ང་པོའི་མདོ་ལས་�ང་། �ོང་ག�མ་�ི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐེག་

ཆེན་ལ་�གས་ཏེ་འཁོར་�ར་�ི་�ལ་�ིད་དང་�ན་པས། རེ་རེས་�ང་མར་མེའི་

�ོད་�་མཚ�་ཙམ་ལ་�ིང་པོ་རི་རབ་ཅམ་�ི་མར་མེས་སངས་�ས་�ི་མཆོད་�ེན་

ལ་མཆོད་པ་བས་�ང་སེམས་�ིམ་ནས་�ང་བས་མར་མེའི་�ིང་པོ་འ�་མར་

�ིས་བ�ས་པ་མཆོད་�ེན་�ི་�ང་�་འཛ�ན་པའི་བསོད་ནམས་�ི་བ�འི་ཆར་

ཡང་མི་ཕོད་པར་ག�ངས་ཏེ། འདི་ནི་བསམ་པ་དང་ཞིང་ལ་�ད་མེད་ཅིང་

དངོས་པོ་ལ་�ད་པར་ཤིན་�་ཆེ་ཡང་�ེན་�ི་�ོབས་�་གསལ་ལོ། །འདིའི་

རིགས་པས་�ོམ་པ་ཡོད་མེད་དང་ཡོད་པ་ལ །ཡང་གཅིག་�ན་དང་གཉིས་�ན་

དང་ག�མ་�ན་�ི་�ེན་�ིས་ལམ་�ོམ་པ་ཡང་�་མ་�་མ་�མས་ལས་�ི་མ་�ི་མ་

ས་ཆོད་ཆེ་བར་གསལ་ཞིང་། �ིམ་པ་�་�ས་�ིན་གཏོང་སོགས་�ེད་པའི་ཚ�་ཡང་

བ�ེན་གནས་འ�་བའི་�ོམ་པ་དང་�ན་པའི་�ེང་ནས་�ེད་པ་དང་། �ོམ་པ་

མེད་པར་�ེད་པ་གཉིས་དགེ་�་�ོབས་ཆེ་�ང་ཤིན་�་ཆེ་བར་གསལ་ལོ། །

�ལ་�ིམས་འཆལ་ང་ཚར་གཅོད་པའི་མདོ་ལས། མི་དགེ་བ�་དང་�ན་པའི་མི་

ཞིག་�ན་�་བར་ཆད་མེད་པར་ལོ་བ�འི་བར་�་�ིག་བསགས་པ་ལས། དགེ་

�ོང་�ལ་�ིམས་རལ་བས་�ང་�ོང་གི་�ལ་མཚན་�ིས་གཡོགས་ནས་དད་པས་

�ིན་པ་ལ་ཞག་གཅིག་ལོངས་�ད་ན་མི་དགེ་བ་ཆེས་མང་བར་ག�ངས་པ་ཡང་

�ེན་�ི་�ོ་ནས་�ིག་པ་�ོབས་ཆེ་བའོ། །�ང་�མ་འ�ེད་ལས་�ང་།

�གས་གོང་མེ་�ེ་འབར་བ་དག །ཟོས་པར་�ར་པ་མཆོག་ཡིན་�ི། །�ལ་འཆལ་

ཡང་དག་མི་�ོམ་པས། །�ལ་འཁོར་བསོད་�ོམས་ཟ་བ་མིན། ཞེས་�ལ་འཆལ་

དང་བ�བ་པ་ལ་�ོད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ག�ངས་སོ། །�ོན་པའི་ག�ང་ནས་



ཆོས་ལ་བ�ེན་པའི་�ིག་པའི་གམ་ན་མི་དགེ་བ་བ�་�ིག་པ་�ད་�ད་ཡིན་

ག�ང་�ེ་མད་པར་�ང་ངོ་།

།ག�མ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ལ་�ིན་པ་གཏོང་པའི་ཆོས་�ི་�ན་པ་དང་སངས་�ས་

མཆོད་པ་ལ་�བ་པའི་མཆོད་པ་ནི་ཟང་ཟིང་གི་�ིན་པ་དང་མཆོད་པ་ལས་ཆེས་

�ལ་�་�ང་བ་�ེ་དེས་མཚ�ན་ནས་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་�འོ།

།བཞི་པ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་�ང་པོ་ལས། �ོང་ག�མ་�ི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སོ་

སོ་ནས་སངས་�ས་�ི་མཆོད་�ེན་རི་རབ་ཙམ་�ེད་ལ །དེ་དག་ལ་ཡང་བ�ལ་པ་

�ེ་བ�ེད་�་བ�ི་�ང་�་�་བ་ཐམས་ཅད་�ིས་བ�ི་�ང་�་�ེད་པ་ལས། �ང་

སེམས་�ིས་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་སེམས་དང་མ་�ལ་བས་མེ་ཏོག་གཅིག་ཙམ་

དོར་བ་བསོད་ནམས་མང་བར་ག�ངས་ཏེ། དེ་བཞིན་�་ཐོབ་�་མཆོག་དམན་

དང་རང་གཞན་�ི་དོན་ལ་དམིགས་པ་སོགས་བསམ་པའི་�ད་པར་དང་། དེ་

ཡང་�གས་�ག་གཞན་དང་�ན་རིང་�ང་སོགས་�ི་�ོ་ནས་ཤེས་པར་�འོ། །

ཉེས་�ོད་ལ་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་བསམ་པ་�གས་�ག་པ་དང་�ན་རིང་པ་

�ོབས་ཆེ་ལ། དེའི་ནང་ནས་�ང་ཁོང་�ོ་ཤིན་�་�ོབས་ཆེ་�ེ། �ོད་འ�ག་ལས།

བ�ལ་པ་�ོང་�་བསགས་པ་ཡི།

།�ིན་དང་བདེར་གཤེགས་མཆོད་ལ་སོགས།

།ལེགས་�ད་གང་ཡིན་དེ་�ན་ཡང་།

།ཁོང་�ོ་གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་�ེད།



ཅེས་སོ། །དེ་ཡང་ཚངས་པ་མ�ངས་པར་�ོད་པ་དང་། དེ་ལས་�ང་�ལ་

�ས་ལ་�ོ་བ་ནི་ཤིན་�་�ི་�ེ། ཏིང་འཛ�ན་�ལ་པོ་ལས།

གཅིག་ལ་གཅིག་�ང་གནོད་སེམས་�ས་ན་ནི།

།དེ་ལ་�ལ་�ིམས་ཐོས་པས་�ོབ་མི་�ས།

།བསམ་གཏན་མི་�ོབ་དགོན་གནས་�ོབ་མི་�ས།

།�ིན་པས་མི་�ོབ་སངས་�ས་མཆོད་པས་མིན།

ཞེས་སོ།

།ག�མ་པ་ལ་ག�མ། �མ་�ིན་�ི་འ�ས་�། �་མ�ན་�ི་འ�ས་�། བདག་

པོའམ་དཔང་གི་འ�ས་�འོ།

།དང་པོ་ནི། ལས་ལམ་བ�་པོ་རེ་རེ་ཡང་གཞི་�ག་ག�མ་�ང་འ�ིང་ཆེ །ག�མ་

ལ་བ�ེན་པས་ག�མ་ག�མ་མོ། །དེ་ལ་�ོག་གཅོད་སོགས་ཆེན་པོ་བ�་པོ་

རེ་རེས་ད�ལ་བ། འ�ིང་བ�་པོ་རེ་རེས་ཡི་�གས། �ང་�་བ�་པོ་རེ་རེས་�ད་

འ�ོར་�ེ་བར་སའི་དངོས་གཞིར་ག�ངས་ལ། ས་བ�་པའི་མདོ་ལས་ནི་�ང་

འ�ིང་གཉིས་�ི་འ�ས་�་�ོག་�ེ་ག�ངས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། ངན་འ�ོ་ནས་མིར་�ེས་�ང་རིམ་པ་�ར་ཚ�་�ང་བ་དང་ལོངས་

�ོད་�ིས་ཕོངས་པ་དང་�ང་མ་མ་བ�ངས་པར་འ�ར་པ་དང་�ར་པ་མང་བ་

དང་མཛའ་བོ་དང་འ�ེ་བ་དང་ཡིད་�་མི་འོང་བའི་�་ཐོས་པ་དང་། གཞན་�ིས་



ཚ�ག་མི་ཉན་པ་དང་ཆགས་�ང་�ོངས་ག�མ་ཤས་ཆེ་བའོ།

།ག�མ་པ་ནི། �ོག་གཅོད་པའི་ནི་�ིའི་འཇིག་�ེན་�ི་བཟའ་བ�ང་དང་�ན་

དང་འ�ས་�་སེགས་མ�་�ང་བ་སོགས་སོ། །མ་�ིན་ལེན་�ི་ནི་ཐན་པ་

དང་ཆར་ཆེས་པ་དང་འ�ས་�་�ང་བ་སོགས་སོ། །ལོག་གཡེམ་�ི་ནི་

འདམ་�བ་དང་�ན་�ིན་མང་བ་དང་ཉམས་མི་དགའ་བ་སོགས་སོ། །

བ�ན་�་�་བའི་ནི་ཞིང་ལས་དང་�་�ོད་པའི་ལས་�ི་མཐའ་�ས་པར་མི་

འ�ར་བ་སོགས་སོ། །ཕ་མའི་ནི་ས་�ོགས་འབར་འ�ར་དང་མཐོ་དམན་

དང་བ�ོད་དཀའ་བ་སོགས་སོ། །ངག་�བ་པོའི་ནི་ས་�ོགས་དོང་�་མ་

དང་ཚ�ར་མ་དང་�ོ་དང་གསེག་མ་དང་�ོ་མོ་མང་བ་སོགས་སོ། །ཚ�ག་

བ�ལ་པའི་ནི་འ�ས་�འི་�ོན་ཤིང་ལ་འ�ས་�་མི་ཆགས་པ་དང་�ས་མ་ཡིན་

པར་ཡང་འ�ས་�་ཆགས་པ་སོགས་སོ། །བ�བ་སེམས་�ི་ནི་�ན་ཚ�གས་

ཐམས་ཅད་ལོ་དང་�་བ་དང་ཞག་རེ་རེར་ཡང་ཉམས་པ་སོགས་སོ། །

གནོད་སེམས་�ི་ནི་ཡམས་དང་གནོད་པ་དང་ནད་འགོ་བ་དང་འ�ག་པ་དང་ཕ་

རོལ་�ི་དམག་ཚ�གས་ལས་འ�ག་ལོང་མང་བ་སོགས་སོ། །ལོག་�འི་ནི་

�ོད་�ི་འཇིག་�ེན་ན་འ�ང་�ངས་མཆོག་�བ་པ་སོགས་སོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དཀར་པོའི་ལས་དང་། འ�ས་�འོ།

།དང་པོ་ནི། �ོག་གཅོད་པ་དང་མ་�ིན་པར་ལེན་པ་དང་ལོག་གཡེམ་ལ་ཉེས་

དམིགས་�ི་བསམ་པ་ཅན་དགེ་བའི་སེམས་དང་�ན་པས། དེ་དག་ཡང་དག་



པར་�ོམ་པའི་�ོར་བ་�ས་པ་དང་བ�མས་པ་མཐར་�ག་པར་�ས་པའི་�ས་

�ི་ལས་སོ། །དེ་བཞིན་�་ངག་གི་བཞི་དང་ཡིད་�ི་ག�མ་ལ་ཡང་�ར་ཏེ་

�ད་པར་ནི་ངག་གི་ལས་དང་ཡིད་�ི་ལས་ཞེས་�འོ་ཞེས་སའི་དངོས་གཞིར་

ག�ངས་པས་གཞི་དང་བསམ་པ་དང་�ོར་བ་དང་མཐར་�ག་�མས་ཅི་རིགས་

པར་�ར་ཏེ། �ོག་གཅོད་�ོང་བའི་ལས་ལམ་ལ་�ར་ན་གཞི་ནི་སེམས་ཅན་

གཞན་ནོ། །བསམ་པ་ནི་ཉེས་དམིགས་མཐོང་ནས་�ོང་འདོད་

པའོ། །�ོར་བ་ནི་གསོད་པ་ཡང་དག་པར་བ�མས་པའི་འ�་�ེད་

དོ། །མཐར་�ག་ནི་ཡང་དག་པར་བ�མས་པ་�ོགས་པའི་�ས་�ི་ལས་

སོ། །�ལ་དེས་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། �མ་�ིན་ནི། དགེ་བའི་ལས་�ང་�་དང་འ�ིང་དང་ཆེན་

པོས་མི་དང་འདོད་�་དང་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་�ི་�ར་�ེའོ། །�་མ�ན་དང་།

བདག་འ�ས་ནི། མི་དགེ་བ་ལས་བ�ོག་�ེ་�ར་རོ།

།ག�མ་པ་ལ་གཉིས་ལས་འཕེན །�ོགས་�ི་ད�ེ་བ་ནི། བདེ་འ�ོ་འཕེན་པའི་

ལས་ནི་དགེ་བ་དང་། ངན་འ�ོ་འཕེན་པའི་ལས་ནི་མི་དགེ་བ་ཡིན་ལ་�ོགས་�ེད་

ལ་ངེས་པ་མེད་དེ་བདེ་འ�ོ་ཡང་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་དང་དབང་པོ་མ་ཚང་

བ་དང་མདོག་མི་�ག་པ་དང་། ཚ�་�ང་བ་དང་ནད་མང་བ་དང་ད�ལ་བ་སོགས་

ནི་མི་དགེ་བས་�ེད་ལ་�ད་འ�ོ་དང་ཡི་�གས་ལ་ཡང་དཔལ་འ�ོར་�ན་

ཚ�གས་ཡོད་པ་ནི་དགེ་བས་�ེད་པའོ། །དེ་�ར་ན་འཕེན་�ེད་དགེ་བས་

འཕངས་པ་ལ་�ོགས་�ེད་�ང་དགེ་བས་�ོགས་པ་དང་མི་དགེ་བས་�ོགས་པ་



གཉིས་དང་། འཕེན་�ེད་མི་དགེ་བས་འཕངས་པ་ལ་�ོགས་�ེད་མི་དགེ་བས་

�ོགས་པ་དང་དགེ་བས་�ོགས་པ་གཉིས་ཏེ་�་བཞིའོ། །�ོང་བར་ངེས་པ་དང་མ་

ངེས་པ་ལ་�ོང་ངེས་ནི་བསམས་བཞིན་�་�ས་པ་དང་བསགས་པའོ། །

�ོང་བར་མ་ངེས་པ་ནི་བསམས་བཞིན་�་�ས་ལ་མ་བསགས་པའོ། །�ས་

པ་དང་བསགས་པའི་�ད་པར་ལ་�ས་པ་ནི་བསམས་པའམ་བསམས་ནས་�ང་

�ས་ངག་གིས་�ན་ནས་བ�ང་བའོ། །བསགས་པ་ནི་�ི་ལམ་�་�ས་པ་

སོགས་བ�་པོ་མ་གཏོགས་པའི་ལས་སོ། །མ་བསགས་པ་ནི་�ི་ལམ་�་

�ས་པ་སོགས་�མ་པ་བ�་པོའོ། །�ོང་ངེས་ལ་འ�ས་�་�ོང་བའི་�ས་�ི་�ོ་

ནས་ག�མ་མོ། །དེ་ལ་མཐོང་ཆོས་ལ་�ོང་བ་ནི་ལས་དེའི་འ�ས་�་ཚ�་དེ་

ལ་�ོང་བའོ། །�ེས་ནས་�ོང་འ�ར་ནི་ཚ�་གཉིས་པ་ལ་འ�ས་�་�ོང་

བའོ། །ལན་�ངས་གཞན་ལ་�ོང་བ་ནི་ཚ�་ག�མ་པ་ཕན་ཆད་�་�ོང་

བའོ།

།གཉིས་པ་ནི། མི་དགེ་བ�་�ོང་གིས་�ང་�ེན་བཟང་པོ་ཞིག་�ེད་མོད་�ང་�མ་

མ�ེན་�བ་པའི་�ེན་མཚན་ཉིད་ཚང་པ་ཞིག་�བ་ན་ལམ་�ོམ་པའི་ས་ཆོད་

གཞན་དང་མི་འ�་བས་�ེན་དེ་བ�བ་པར་�འོ། །འདི་ལ་གཉིས། �མ་�ིན་�ི་

ཡོན་ཏན་དང་�ེད་ལས། �མ་�ིན་�ི་�འོ།

།དང་པོ་ལ་བ�ད། ཚ�་�ན་�མ་ཚ�གས་པ། །བ་ངོག་�ན་ཚ�གས། རིགས་�ན་

ཚ�གས། དབང་�ག་�ན་ཚ�གས། ཚ�ག་བ�ན་པ། དབང་ཆེ་བར་�གས་པ། �ེས་

པ་ཉིད་དང་། �ོབས་དང་�ན་པའོ།



།དང་པོ་ནི། �ོན་�ི་འཕེན་པས་ཚ�་རིང་�་འཕེན་ཞིང་འཕངས་པ་�ར་གནས་

པའོ། །དེས་ནི་རང་གཞན་�ི་དོན་ལས་བ�མས་ཏེ་�ན་རིང་པོར་དགེ་བ་

མང་པོ་གསོག་གོ

།གཉིས་པ་ནི། ཁ་དོག་དང་ད�ིབས་ལེགས་ལ་དབང་པོ་མཚང་བ་མེད་པས་�་

ཞེང་གབ་པའོ། །དེས་ནི་མཐོང་བ་ཙམ་�ིས་ག�ལ་�་དགའ་ནས་འ�་

ཞིང་དེའི་ཚ�ག་ཉན་ནོ།

།ག�མ་པ་ནི། འཇིག་�ེན་པས་བ�ར་ཞིང་�གས་པའི་རིགས་མཐོན་པོར་�ེས་

པའོ། །དེས་ནི་བ�ོ་བ་ལས་མི་འདའ་པར་�བ་བོ།

།བཞི་པ་ནི། ལོངས་�ོད་དང་གཉེན་དང་འཁོར་ཕལ་ཆེ་བའོ། །དེས་ནི་

སེམས་ཅན་�མས་བ�ས་ཏེ་�ིན་པར་�ེད་དོ།

།�་པ་ནི། �ས་ངག་གིས་གཞན་མི་�་བས་སེམས་ཅན་�མས་�ིས་ཚ�ག་འཛ�ན་

པའོ། །དེས་ནི་བ�་བཞིས་སེམས་ཅན་�ད་ཅིང་�ིན་པར་�ེད་དོ།

།�ག་པ་ནི། �ིན་པ་ལ་བ�ོན་པ་སོགས་�ི་ཡོན་ཏན་དང་�ན་པས་�ེ་བོ་ཆེན་པོ་

�མས་�ི་མཆོད་གནས་�་�ར་པའོ། །དེས་ནི་�་བ་ཐམས་ཅད་�ི་�ོགས་

�ས་པས་�ས་པ །གཟོ་ཞིང་བ�ོ་བ་�ར་�་ཉན་ནོ།



།བ�ན་པ་ནི། ཕོ་དབང་དང་�ན་པའོ། །དེས་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་�ི་

�ོད་དང་འ�ན་པ་དང་�ོལ་བས་ཤེས་རབ་ཡངས་པའི་�ོད་�་འ�ར་ལ།

འཁོར་�་མི་འཇིགས་པ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�ན་ཅིག་འ�ོ་བའམ།

དབེན་པར་གནས་པ་ལ་གེགས་�ེད་མེད་དོ།

།བ�ད་པ་ནི། �ོན་�ི་ལས་�ི་མ�ས་རང་བཞིན་�ིས་གནོད་པ་�ང་ཞིང་ནད་

མེད་ལ་ཚ�་འདིའི་�ེན་ལས་�ང་བའི་�ོ་བ་ཆེ་བའོ། །དེས་ནི་རང་གཞན་

�ི་དོན་གང་ལ་ཡང་མི་�ོ་ཞིང་�ོ་�གས་ཆེ་ལ་བ�ན་པས་སོ་སོར་�ོག་པའི་

�ོབས་ཐོབ་ནས་མངོན་ཤེས་�ར་རོ།

།གཉིས་པ་ལ་བ�ད་ལས་དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་ལ་མི་འཚ�་བ་དང་མི་འཚ�་བའི་

བསམ་པ་བ�ེན་པའོ། །གཞན་ཡང་།

།གསོད་སར་�ང་བ་ལེགས་བཏང་དང་།

།དེ་བཞིན་�ོག་གིས་ཕན་བཏགས་ཤིང་།

།�ོག་ཆགས་འཚ�་བ་ལས་�ོག་པས།

།ཚ�་རིང་བ་ནི་ཐོབ་པར་འ�ར།

།ནད་པའི་བ�ེན་བ�ར་�ས་�ན་པ།

།�ན་ནི་རབ་�་�ིན་པ་དང་།

།�ོག་ཆགས་བོད་བ་ད�ིག་སོགས་�ིས།



།འཚ�་བ་མེད་ལས་ནད་མེད་ཡིན།

ཞེས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། མར་མེ་ལ་སོགས་པའི་�ང་བ་དང་གོས་གསར་པ་�ིན་

པའོ། །གཞན་ཡང་།

�ོ་བ་མེད་ལ་བ�ེན་པ་དང་།

�ན་�ིན་པ་ཡིས་ག�གས་བཟང་ཉིད།

།�ག་དོག་མེད་པའི་འ�ས་�་ནི།

།�ལ་བ་བཟང་པོར་རབ་�་བཤད།

ཅེས་སོ།

།ག�མ་པ་ནི། ང་�ལ་བཅོམ་ནས་�་མ་ལ་སོགས་པ་དང་གཞན་ལ་�ན་�ར་

�ས་པར་�འོ།

།བཞི་པ་ནི། ཟས་གོས་སོགས་�ོང་བ་ལ་�ིན་ཞིང་མི་�ོང་ཡང་ཕན་འདོགས་པ་

དང་�ག་བ�ལ་བ་དང་ཡོན་ཏན་�ི་ཞིང་ཡོ་�ད་མེད་པ་ལ་ཕར་�ིན་པའོ།

།�་པ་ནི། ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་�ོང་བ་ལ་གོམས་པའོ།



།�ག་པ་ནི། �ི་མ་ལ་རང་ལ་ཡོན་ཏན་�་ཚ�གས་�བ་པར་�ོན་ལམ་འདེབས་

ཤིང་དཀོན་མཆོག་ག�མ་དང་ཕ་མ་དང་ཉན་རང་དང་མཁན་�ོབ་དང་�་མ་ལ་

མཆོད་པར་�ེད་པའོ།

།བ�ན་པ་ནི། �ེས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་དགའ་ཞིང་�ད་མེད་ལ་མི་དགའ་བར་ཉེས་

དམིགས་�་�་ལ། �ད་མེད་�ི་�ས་འདོད་པ་�མས་འ�ན་པ་�ོག་པ་དང་ཕོ་

དབང་གཅོད་པ་�མས་ཐར་པར་�ེད་པའོ།

།བ�ད་པ་ནི། གཞན་�ིས་གཏན་མི་�ས་ང་རང་གིས་�ེད་པ་དང་རང་དང་

བ�ོམས་པས་�ས་པ་ལ་གོགས་�ེད་པ་དང་བཟའ་བ�ང་�ེར་བའོ། །�་

བ�ད་པོ་དེ་�་ག�མ་དང་�ན་ན་�མ་པར་�ིན་པ་�མས་�ལ་�་�ང་བར་

འ�ར་རོ། །�་ག�མ་ལ་སེམས་�མ་པར་དག་པ་ལ་རང་ལ་�ོས་པ་གཉིས་

ནི། �་བ�བ་པའི་དགེ་བ་�མས་�་མེད་�ང་�བ་�་བ�ོ་བ་ནི་�མ་�ིན་པ་མི་

རེ་བའོ། །�ིང་ཐག་པ་ནས་�་�མས་�བ་པའི་�གས་�ག་པའོ། །

གཞན་ལ་�ོས་པ་གཉིས་ནི། ཆོས་མ�ན་པ་རབ་འ�ིང་ཐ་ག�མ་མཐོང་ན། �ག་

དོག་འ�ན་སེམས་བ�ས་པ་�ངས་ནས་�ེས་�་ཡི་རང་དང་། དེ་དག་�ར་མ་

�ས་ནའང་ཉིན་རེ་བཞིན་�ད་�ར་ལན་མང་�་�ོག་པའོ། །�ོར་བ་དག་

པ་ལ་རང་ལ་�ོས་ནས་ནི། �ས་རིང་།བ་དང་བར་མ་ཆད་པ་དང་�གས་�ག་

པའོ། །གཞན་ལ་�ོས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་མ་�ངས་པ་ལེན་�་ག�ག་པ་

དང་། �ངས་པ་�མས་དགའ་བ་བ�ེད་པའི་�ིར་བ�གས་པ་བ�ོད་པ་དང་

�ན་མི་འཆད་པར་�ེད་པ་དང་མི་འདོར་པར་�ེད་པའོ། །ཞིང་དག་པ་ནི་



བསམ་�ོར་དེ་གཉིས་ཉིད་འ�ས་�་མང་ཞིང་བཟང་བ་�ེར་བས་ན་ཞིང་�་འ�་

བས་སོ།

།ག�མ་པ་ལ་གཉིས། �ིར་བ�ན་པ་དང་། �ད་པར་�་�ོབས་བཞིས་�ང་�ལ་

ལོ།

།དང་པོ་ནི། �ོད་འ�ག་ལས།

མི་དགེ་བ་ལས་�ག་བ�ལ་འ�ང་།

།དེ་ལས་ཇི་�ར་ངེས་ཐར་ཞེས།

།ཉིན་མཚན་�ག་�་བདག་གིས་ནི།

།འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་བསམ་པར་རིགས།

ཞེས་དང་།

དགེ་བའི་�ོགས་ནི་ཐམས་ཅད་�ི།

།�་བ་མོས་པར་�བ་པས་ག�ངས།

།དེའི་ཡང་�་བ་�ག་�་ནི།

།�མ་�ིན་འ�ས་�་�ོམ་པས་སོ།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། དཀར་ནག་གི་ལས་འ�ས་ཤེས་པར་�ས་ནས་ཡང་དང་

ཡང་�་བ�ོམ་པར་�་�ེ་འདི་ཤིན་�་�ོག་�་�ར་བས་ངེས་པ་ཆེས་�ེད་དཀའ་



བའི་�ིར་རོ། །དེ་ཡང་ཏིང་འཛ�ན་�ལ་པོ་ལས།

�་བ་�ར་མར་བཅས་པ་གནས་�ང་ཞིང་།

།རི་དང་�ོང་�་�ས་པའི་ས་ཞིག་ལ།

།ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་�མ་པ་གཞན་�ར་ཡང་།

།�ོད་ནི་མི་བདེན་པ་ཡི་ཚ�ག་མི་ག�ང་།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ག�ང་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་�ས་ལ་

བ�ང་�ེ། འདི་ལ་བཅོས་མིན་�ི་ངེས་པ་མ་�ེད་ན་ཆོས་གང་ལ་ཡང་�ལ་བ་

ད�ེས་པའི་ངེས་པ་མི་�ེད་དོ། །ཁ་ཅིག་�ོང་པ་ཉིད་ལ་ངེས་པ་�ེད་པ་

�ད་ཟེར་ནས་ལས་འ�ས་ལ་ངེས་པ་མེད་ཅིང་དེ་ལ་མི་�ི་བ་ནི་�ོང་ཉིད་�ི་གོ་བ་

�ི་ཅི་ལོག་�་སོང་བ་�ེ། �ོང་ཉིད་གོ་ན་ནི་དེ་ཉིད་�ེན་འ�ེལ་�ི་དོན་�་མཐོང་

ལས་ལས་འ�ས་ལ་ངེས། པ་�ེ་བའི་�ོགས་�་འ�ར་བའི་�ིར་ཏེ། མོད་དེ་ཉིད་

ལས།

�་མ་�་�ར་�ིག་�་�ོག་འ�་ཞིང་།

།ཆོས་�མས་ཐམས་ཅད་�་ཡི་�་བ་བཞིན།

།ཤི་ནས་འཇིག་�ེན་ཕ་རོལ་འ�ོ་བ་ཡི།

།སེམས་ཅན་ཤེད་ལས་�ེས་པ་མི་དམིགས་�ང་།

།ལས་�མས་�ས་པ་མེད་པར་མི་འ�ར་ཏེ།

།དཀར་ནག་ཇི་བཞིན་འ�ས་�་�ིན་པར་�ེད།



།རིགས་པའི་�ལ་�ི་�ོ་འདི་བཟང་པོ་�ེ།

།�་ཞིང་མཐོང་དཀའ་�ལ་བའི་�ོད་�ལ་ཡིན།

།ཞེས་སོ། །དེས་ན་ལས་གཉིས་�་དང་འ�ས་�ར་བཅས་པ་ལ་ངེས་པ་

�ེད་ཅིང་ཉིན་མཚན་�ན་�་�ོ་ག�མ་ལ་�ོག་པ་ཞིག་གིས་ངན་འ�ོ་གཅོད་�ི་

ཐོག་མར་�་འ�ས་�ི་�མ་ད�ེ་ལ་མི་མཁས་ཤིང་�ང་ཟད་ཤེས་�ང་�ོ་ག�མ་

བག་ཡེངས་�་འ�ག་པ་ནི་ངན་འ�ོའི་�ོ་འ�ེད་པ་ཁོ་ན་�ེ་�་མཆོས་�ས་པ་

ལས། �འི་བདག་པོ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་�ི་ཆོས་གཅིག་གིས་ངན་

སོང་ངན་འ�ོ་ལོག་པར་�ང་བར་�ེ་བ་ཡང་དག་པར་གཅོད་དོ། །ཆོས་

གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་�་�ེ་བདག་ཇི་�ར་�ར་ཅིང་ཉིན་མཚན་�མས་

འདའ་ཞིང་འ�ག་�མ་�་དགེ་བའི་ཆོས་�མས་ལ་སོ་སོར་�ོག་པ་�ེ། ཞེས་

ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །དེ་�ར་བསམས་ནས་�ང་ཉེས་�ོད་ལས་�ོག་

པའི་�ལ་ནི་བདེན་པ་པོའི་ལེ�་ལས། �ལ །པོ་�ོད་ནི་�ོག་གཅོད་མ་མཛད་ཅིག

།�ེ་བོ་�ན་ལ་�ོག་ནི་རབ་�་ཕངས། །དེ་བས་�ན་རིང་ཚ�་བ�ང་�་འདོད་པས།

།ཡིད་�ི་ད�་ལའང་�ོག་གཅོད་མི་བསམ་མོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་མི་

དགེ་བ�་ལ་སོགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་�མས་ལ་�ན་�ོང་ཙམ་ཡང་མི་�་བར་

�ོམ་སེམས་མང་�་བ�ེན་གོམས་པར་�འོ། །�་�ང་བ་ལ་ཁམ་�ང་པས། དགེ་

བཤེས་པ་ནི་ལས་འ�ས་ཁོ་ན་གལ་ཆེ་བར་ག�ང་བ་ལ། ད་�་བཤད་པ་དང་ཉན་

པ་དང་�ོམ་རིན་མེད་པར་�ེད་དེ། འདི་ཁོ་ན་ཉམས་�་�ང་དཀའ་འམ་�མ་

ག�ངས་པས། �་�ང་བ་ཡང་དེ་�ག་ལགས་ག�ང་བ་དང་། �ོན་པའི་ཞལ་

ནས། ཇོ་བོ་བ་�ིང་ཁམ་ཆེར་མི་�ང་�ེན་འ�ེལ་འདི་�ག་ག�ང་བ་དང་། �་



�ང་བའི་ཞལ་ནས། ད་ནི་�ས་ཁར་མ�ངས་�ན་ལ་ཁ་�ན་སོང་ག�ང་བ་དང་།

ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས། སངས་�ས་�ིས་ཉེས་�ོན་ཅི་�ང་ཡང་�ོགས་ངན་དང་

མཁར་ལེན་ལ་ལེ་ལན་མ་བདས་པར་ལས་འདི་�ས་པས་འདིར་�ེས་�་བ་ཤ་

�ག་ག�ངས་ག�ང་ངོ་།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་�ར་ཉེས་�ོད་�ིས་མ་གོས་པ་ལ་འབད་�ང་བག་མེད་པ་དང་

ཉོན་མོངས་མང་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་ཉེས་པ་�ང་ན་ཇི་མི་�མ་པར་

གཞག་�་མི་�ང་བས། �ོན་པ་�གས་�ེ་ཅན་�ིས་�ིར་བཅོས་པའི་ཐབས་

ག�ངས་པ་�མས་ལ་འབད་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་�ང་བ་�ིར་བཅོས་�ལ་

ནི་�ོམ་པ་ག�མ་སོ་སོ་ནས་ག�ང་བ་�ར་�་ལ། �ིག་པ་�ིར་བཅོས་པ་ནི་

�ོབས་བཞིས་�འོ། །དེ་ལ་�ོབས་དང་པོ་�ན་འ�ིན་པའི་�ོབས་ནི། ཐོག་མ་

མེད་པ་ནས་མི་དགེ་བ་�ས་པ་ལ་འ�ོད་པ་མང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་�ེ་བ་ལ་�མ་

�ིན་སོགས་�ི་འ�ས་�་ག�མ་�ེད་�ལ་བ�ོམ་དགོས་སོ།།

ལག་ལེན་�ི་ཆེ་གསེར་འོད་དམ་པའི་བཤགས་པ་དང་སངས་�ས་སོ་�འི་�ོ་

ནས་�ི་བཤགས་པ་གཉིས་�ིས་�འོ། །གཉིས་པ་གཉེན་པོ་�ན་�་�ོད་པའི་

�ོབས་ལ་�ག །མདོ་�ེ་ཟབ་མོ་ལ་བ�ེན་པ། �ོང་ཉིད་ལ་མོས་བ། བ�ས་པ་ལ་

བ�ེན་པ། �་ག�གས་ལ་བ�ེན་པ། མཆོད་པ་ལ་བ�ེན་པ། མཚན་ལ་བ�ེན་

པའོ།

།དང་པོ་ནི། ཤེར་�ིན་ལ་སོགས་པའི་མདོ་�ེའི་ཚ�ག་ལེན་པ་དང་འཛ�ན་པ་དང་



�ོག་པ་སོགས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། བདག་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ལ་འ�ག་ཅིང་གདོད་

མ་ནས་དག་པར་ཡིད་ཆེས་པའོ།

།ག�མ་པ་ནི། ཡི་གེ་བ�་པ་སོགས་�ི་ག�ངས་�ད་པར་ཅན་�མས་ཆོ་ག་བཞིན་

�ོས་པའོ། །ད�ང་བཟང་གིས་�ས་པ་ལས། སོ་ཀ་ནགས་མེ་མཆེད་པའི་

མེ་�ེ་ཡིས། །མ་བ�ིམས་བཞིན་�་ཚང་ཚ�ང་�ན་�ེག་�ར། །བ�ས་བ�ོད་མེ་ལ་

�ལ་�ིམས་�ང་གིས་�ར། །བ�ོན་འ�ས་ཆེན་པོའི་མེ་�ེས་�ིག་པ་�ེག །ཇི་

�ར་གངས་ལ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་�ིས།

།ག�ངས་ན་གཟི་བ�ིད་མི་བཟོད་འ�་བ་བཞིན།

།�ལ་�ིམས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བ�ས་བ�ོད་�ིས།

།ག�ངས་ན་�ིག་པའི་གངས་�ང་ཟད་པར་འ�ར།

།�ན་ནག་�ག་ལ་མར་མེ་�ང་བ་ཡིས།

།�ན་ནག་མ་�ས་སེལ་བར་�ེད་པ །བཞིན། །ཚ�་རབས་�ོང་ནས་བསགས་པའི་

�ིག་པའི་�ན། །བ�ས་བ�ོད་མར་མེས་�ར་�་སེལ་བར་�ེད། ཅེས་སོ། །

དེ་ཡང་�ིག་པ་�ང་བའི་མཚན་མ་མཐོང་གི་བར་�འོ། །མཚན་མ་ནི་�ི་ལམ་ན་

ཟས་ངན་�ག་པ་དང་། ཞོ་དང་འོ་མ་སོགས་འ�ང་བ་དང་�ག་པ་དང་། ཉི་�་

མཐོང་བ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་འ�ོ་བ་དང་། མེ་འབར་བ་དང་མ་ཧེ་དང་མི་ནག་

པོ་�བ་པ་དང་། དགེ་�ོང་དང་དགེ་�ོང་མའི་དགེ་འ�ན་མཐོང་བ་དང་འོ་མ་



འ�ང་བའི་ཤིང་དང་�ང་པོ་དང་�་མཆོག་དང་རི་དང་སེང་གེའི་�ི་དང་ཁང་

བཟང་གི་�ེང་�་འཛ�ག་པ་དང་། ཆོས་ཉན་པ་�ིས་པ་ཡིན་པར་�ལ་�ེད་�ི་

ག�ངས་ལས་ག�ངས་སོ།

།བཞི་པ་ནི། སངས་�ས་ལ་དད་པ་�ེད་ནས་�་ག�གས་�ེད་པའོ།

།�་པ་ནི། སངས་�ས་དང་དེའི་མཆོད་�ེན་ལ་མཆོད་པ་�མ་པ་�་ཚ�གས་�ེད་

པའོ།

།�ག་པ་ནི། སངས་�ས་དང་�ལ་�ས་ཆེན་པོ་�མས་�ི་མཚན་�ི་མཚན་ཐོས་

ཤིང་བ�ང་བའོ། །འདི་དག་ནི་བ�བ་བ�ས་�་དངོས་�་�ང་བ་ཙམ་�ེ་

གཞན་ཡང་མང་ངོ་། །ག�མ་པ་ཉེས་པ་ལས་�ར་�ོག་པའི་�ོབས་ནི། མི་

དགེ་བ�་ཡང་དག་པར་�ོམ་པ་�ེ་འདིས་ནི་�ོག་གཅོད་སོགས་�ི་�ོ་ནས་�ོ་

ག�མ་�ི་ལས་ཉོན་དང་ཆོས་�ི་�ིབ་པ་�ས་པ་�ེད་�་བ�ག་པ། �ེས་�་ཡི་

རང་�ོན་ཅི་�ས་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་ཉི་མའི་�ིང་པོ་ལས་ག�ངས་སོ།

།ཞེ་ཐག་པ་ནས་�ི་�ོམ་སེམས་མེད་པའི་བཤགས་པ་ཚ�ག་ཙམ་�་འ�ོ་བ་ལ་

དགོངས་ནས། �ིན་ཆད་�ོམ་མ་མ་ཞེས་�ང་ལས་ག�ངས་པར་�་ཆེར་འ�ེལ་

ལས་བཤད་དོ། །དེའི་�ིར་�ིན་ཆད་མི་�ེད་པའི་�ོམ་སེམས་གལ་ཆེ་ལ་དེ་

�ེ་བ་ཡང་�ོབས་དང་པོ་ལ་རག་ལས་སོ། །བཞི་པ་�ེན་�ི་�ོབས་ནི།

�བས་འ�ོ་དང་�ང་�བ་�ི་སེམས་བ�ོམ་པའོ། །དེ་ལ་�ིར་�ལ་བས་

ལས་དང་པོ་པས་�ིག་པ་�ོང་བའི་�ོ་�་ཚ�གས་ཤིག་ག�ངས་�ང་གཉེན་པོ་



ཡོངས་�་�ོགས་པ་ནི་�ོབས་བཞི་ཚང་བའོ། །�ིག་པ་འདག་�གས་ནི་

ངན་འ�ོ་�ག་བ�ལ་ཆེན་པོར་�ེ་བའི་�་�མས་�ག་བ�ལ་�ང་བར་�ེ་བའི་

�ར་འ�ར་བའམ། ངན་འ�ོར་�ེས་�ང་དེའི་�ག་བ�ལ་མི་�ོང་བའམ་ད་

�འི་�ེན་ལ་མགོ་བོ་ན་བ་ཙམ་�ིས་དག་ནས་འ�ོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་�་�ན་

རིང་པོར་�ོང་དགོས་པ་�མས་�ན་�ང་�འམ། གཏན་�ོང་མི་དགོས་པར་

འ�ར་ཏེ་དེ་ཡང་�ོང་མཁན་�ོབས་ཆེ་�ང་དང་གཉེན་པོ་�ོབས་བཞི་�ོགས་མ་

�ོགས་དང་�གས་�ག་མི་�ག་དང་�ན་རིང་�ང་སོགས་�ི་�ོ་ནས་ཡིན་པས་

མཐའ་གཅིག་�་ངེས་པ་མེད་དོ། །མདོ་�ེ་དང་འ�ལ་བ་ནས། ལས་

�མས་བ�ལ་པ་བ�ར་ཡང་ནི། །�ད་མི་ཟ་ཞེས་ག�ངས་པ་ནི་�ོབས་བཞིའི་

གཉེན་པོ་�ོམ་པ་མེད་པ་ལ་དགོངས་�ི། �ོབས་བཞིའི་གཉེན་པོས་བཤད་པ་

�ར་�ངས་ན་ནི་�ོང་ངེས་�ང་འདག་པར་བ�ད་�ོང་འ�ེལ་པར་ག�ངས་སོ།

།དེ་�ར་བཤགས་པ་དང་བ�མས་པ་ལ་སོགས་པས་�མ་�ིན་འ�ིན་པའི་�ས་

པ་ཉམས་པར་�ས་པ་�མས་ནི། �ེན་གཞན་དང་�ད་�ང་། �མ་�ིན་འ�ིན་

པར་མི་འ�ར་ལ། དེ་བཞིན་�་ལོག་�་དང་། ཁོང་�ོས་དགེ་�་བཅོམ་པ །ལ་ཡང་

འ�་བར་�ོག་གེ་འབར་བ་ལས་ག�ངས་སོ། །བཤགས་བ�མ་�ིས་�ག་

མ་མ་�ས་པར་འདག་�་�ག་�ང་། དང་པོ་ནས་ཉེས་པས་མ་གོས་པའི་དག་པ་

དང་། བཤགས་ནས་དག་པ་གཉིས་�ད་པར་ཆེ་�ེ། དཔེར་ན། �ང་ས་ལས་�་

�ང་�ང་བ་ལ་�ང་སེམས་�ི་�ོམ་པ་�ངས་པས་�ིར་འཆོས་�ས་�ང་། ཚ�་དེ་

ལས་དང་པོ་ཐོབ་མི་�ིད་པར་ག�ངས་པ་དང་། �མ་པར་འཐག་པ་བ�ས་པའི་

མདོ་ལས་�ང་། མདོ་དེ་ནས་བཤད་པའི་ཆོས་�ོང་གི་�ིག་པ་�ང་བ་ཞིག་གིས་ལོ་

བ�ན་�ི་བར་�། ཉིན་རེ་ཞིང་། �ས་ག�མ་�་བཤགས་ན་�ིག་པ་འདག་�ང་།



ཇི་�ར་�ར་ཡང་། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལ་བ�ལ་པ་བ�་དགོས་པར་ག�ངས་

སོ། །དེས་ན་མ་�ས་པར་དག་པའི་དོན་ནི། འ�ས་�་ཡིད་�་མི་འོང་བ་

འ�ིན་པ་མ་�ས་པར་དག་པ་ཡིན་�ི། ལམ་�ི་�ོགས་པ་�ེ་བ་སོགས་ནི་ཆེས་

རིང་�་འ�ོ་བ་ཡིན་པས། དང་པོ་ནས་མ་གོས་པ་ལ་འབད་པར་�འོ། །དེའི་�ིར་

ཡང་། འཕགས་པ་�མས་�ོག་གི་�ིར་ཡང་། �ིག་�ང་�་མོ་ལ་ཡང་། ཤེས་

བཞིན་�་མི་འ�ག་པར་ག�ངས་ཏེ། བཤགས་པས་དག་བ་དང་། དང་པོ་ནས་མ་

�ང་བ་གཉིས་�ད་མེད་ན་དེ་�ར་�་མི་དགོས་པའི་�ིར་རོ། །འཇིག་�ེན་

ན་ཡང་། �ང་ལག་སོགས་བ�ད་པ་�ིར་བཅོས་�་ཡོད་�ང་། དང་པོ་ནས་མ་

བ�ད་པ་དང་མི་འ�་བ་བཞིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ར་འཇིག་�ེན་འདི་དོན་གཉེར་བཅོས་མ་མིན་པ་ཡོད་ལ།

འཇིག་�ེན་�ི་མའི་དོན་གཉེར་ཚ�ག་�ེས་འ�ངས་པའི་གོ་བ་ཙམ་�་འ�ར་བ་

དེ་གོ་ས་འཕོས་ཏེ། �ི་མའི་དོན་གཉེར་གཙ�་བོར་སོང་ཞིང་། འཇིག་�ེན་འདི་

ཞར་�ང་ཙམ་�་སོང་ན། �ེས་པ་ཡིན་ལ། འོན་�ང་བ�ན་པར་�ེད་དགོས་

པས་དེ་�ང་ནས་�ང་འབད་དེ་�ང་བར་�འོ།

།ག�མ་པ་ནི། ག�ང་རབ་ལས། འཁོར་བའི་�ན་ཚ�གས་ཐམས་ཅད་ལ། ཡིད་

�ིར་�ོགས་དགོས་པར་ག�ངས་པས་འ�ལ་གཞི་�ས་པ་ཁ་ཅིག །�ས་དང་

ལོངས་�ོད་སོགས་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་མངོན་མཐོ་ནི་འཁོར་བ་ཡིན་པས། དེ་

ལ་དོན་གཉེར་�ེད་པ་མི་རིགས་སོ་�མ་ན། དོན་�་གཉེར་�་ལ་གནས་�བས་

དང་། མཐར་�ག་གི་དོན་�་གཉེར་�་གཉིས་ལས། འཁོར་བའི་�ས་སོགས་�ི་



�ན་ཚ�གས་ནི། �ོལ་བ་དོན་གཉེར་�ིས་�ང་གནས་�བས་�་དོན་�་གཉེར་

དགོས་ཏེ། �ེན་དེ་རིམ་པར་བ�ད་པ་ལས། མཐར་ངེས་ལེགས་ཐོབ་བར་�་བ་

ཡིན་པའི་�ིར་རོ། །�ས་ལོངས་�ོད། འཁོར་�ན་ཚ�གས་�ི་མདོན་མཐོ་

གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བས་བ�ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། �ས་ལ་སོགས་པ་�ན་

ཚ�གས་མཐར་�ིན་པ་ནི་ག�གས་�་དང་། དེའི་ཞིང་གི་འ�ོར་པ་དང་། དེའི་

འཁོར་�མས་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། །དེ་ལ་དགོངས་ནས་མདོ་�ེའི་�ན་ལས།

ཕར་�ིན་དང་པོ་བཞིས་�ས། ལོངས་�ོད། འཁོར་�ོམ་པ་�ན་ཚ�གས་�ི་མངོན་

མཐོ་�བ་པར་ག�ངས་ཤིང་། ག�ང་མང་པོ་ནས། དེ་དག །གིས་ག�གས་�་

�བ་པར་ག�ངས་པས་སོ། །�ེས་�་�ང་�་དང་�ན་མོང་བའི་ལམ་�ི་

རིམ་པ་ལ་�ོ་�ང་བ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

<<་>> །།

དེ་�ར་འཆི་བ་�ེས་�་�ན་པ་དང་། ཤི་ནས་ངན་འ�ོར་�ང་བའི་�ལ་བསམས་

ཏེ། འཇིག་�ེན་འདི་ལས་�ོ་ལོག་ནས། �ི་མའི་བདེ་འ�ོ་དོན་གཉེར་�ེས་ཏེ།

�བས་འ�ོ་�ན་མོང་བ་དང་། དཀར་ནག་གི་ལས་འ�ས་ངེས་པའི་�ོ་ནས་�ིག་

པ་�ོང་། དགེ་བ་�བ་པ་ལ་འབད་པས། བདེ་འ�ོའི་གོ་འཕང་འཐོབ་མོད་�ང་།

འདིར་ནི་དེ་ཙམ་�ིས་ཆོག་པར་མི་འཛ�ན་�ི། �ེས་�་�ང་�་དང་�ན་མོང་བའི་

བསམ་པ་དེ་�ེས་པ་དང་། འ�ིང་དང་�ན་མོང་བ་འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལ་ཞེན་

པ་ལོག་པའི་བསམ་པ་བ�ེད་ནས། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་�བ་�་སེམས་བ�ེད་

དེ། �ེས་�་ཆེན་པོར་འ�ིད་པས། �ེས་�་འ�ིང་གི་བསམ་པ་�ང་དགོས་ཏེ།



འདི་�ར་�་མིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་�ང་། འ�་�ེད་�ི་�ག་བ�ལ་ལས་མ་འདས་

པས་དེ་ལ་རང་བཞིན་�ིས་བདེ་བར་འཛ�ན་པ་�ིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པས། ཡང་དག་

པར་ན་བདེ་བ་མེད་ལ། �ར་ཡང་ངན་འ�ོར་ངེས་པར་�ང་བས་མཐའ་ངན་

པའི་�ིར་རོ། །དེའི་�ིར་�ེས་�་འ�ིང་དང་�ན་མོང་བའི་ལམ་�ི་རིམ་པ་

�ོ་�ང་བ་ལ་བཞི། བསམ་པ་�ང་བ་དངོས། དེ་�ེས་བའི་ཚད། དེ་ལ་ལོག་�ོག་

བསལ་བ། ཐར་པར་བ�ོད་པའི་ལམ་�ི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་

པའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐར་པ་དོན་གཉེར་�ི་�ོ་ངོས་ག�ང་བ། དེ་�ེད་བའི་ཐབས་

སོ།

།དང་པོ་ནི། ཐར་པ་ཞེས་པ་ནི་བཅིངས་ལ་ལས་�ོལ་བ་�ེ། དེ་ཡང་ལས་ཉོན་

གཉིས་ནི་འཁོར་བར་འཆིང་�ེད་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་�ི་དབང་གིས། ཁམས་�ི་

དབང་གིས་འདོད་ཁམས་སོགས་ག�མ་དང་། འ�ོ་བས་�ེ་ན་�་ལ་སོགས་པ་

�འམ་�ག་དང་། �ེ་གནས་�ི་�ོ་ནས་མངལ་ལ་སོགས་པ་བཞིར་�ང་པོ་ཉིང་

མཚམས་�ར་བ་ནི་བཅིངས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས། དེ་ལས་�ོལ་བ་ནི་ཐར་

པའོ། །དེ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ནི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་�ི་�ོའོ།

།གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན་�ོམ་པའི་�ག་བ�ལ་ཞི་བ་ལ་ཐོབ་འདོད་འ�ང་བ་དེ་

�ོམ་པས་ག�ངས་པ་ལ་མི་འདོད་པར་མཐོང་བ་ལ་རག་ལས་བ་བཞིན་�། ཉེར་

ལེན་�ི་�ང་པོའི་�ག་བ�ལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཐར་པ་ལ་ཐོབ་འདོད་འ�ང་བ་



ཡང་། ཉེར་ལེན་�ི་�ང་པོ་�ག་བ�ལ་�ི་རང་བཞིན་ཅན་�ི་ཉེས་དམིགས་

མཐོང་བ་ལ་རག་ལས་པས། �ིད་པའི་ཉེས་དམིགས་བ�ོམས་ནས་དེ་ལ་འདོར་

འདོད་�ི་�ོ་མ་�ེས་ན་�ག་བ�ལ་དེ་ཞི་བ་ལ་ཐོབ་འདོད་མི་འ�ང་�ེ། བཞི་བ�་

པ་ལས། གང་ལ་འདིར་�ོ་ཡོད་མིན་པ། །དེ་ལ་ཞི་�ས་ག་ལ་ཡོད། ཅེས་ག�ངས་

པའི་�ིར་རོ། །དེས་ན་དེ་ལ་གཉིས། �ག་བདེ་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་

བསམ་པ། �ན་འ�ང་འཁོར་བའི་འ�ག་རིམ་བསམ་པའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས་�ག་བདེན་བདེན་བཞིའི་ཐོག་མར་ག�ངས་པའི་དགོངས་པ་

བ�ན་པ། �ག་བ�ལ་�ོམ་པ་དངོས་སོ།

།དང་པོ་ནི། �ན་འ�ང་ནི་�་དང་། �ག་བདེན་ནི་དེའི་འ�ས་�་ཡིན་པས། �ན་

འ�ང་�་ལ། �ག་བ�ལ་འ�ི་བ་ཡིན་ན། །ཅིའི་�ིར། བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་

རིམ་པ་དེ་དང་མི་མ�ན་པར། དགེ་�ོང་དག །འདི་ནི་�ག་བ�ལ་འཕགས་པའི་

བདེན་པའོ། །འདི་ནི་�ན་འ�ང་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། ཞེས་

ག�ངས་ཤེ་ན། དེ་ལ་�ོན་པས་�་འ�ས་�ི་རིམ་པ་ལས་བ�ོག་�ེ་ག�ངས་པ་ལ་

ནི། ཉམས་ལེན་�ི་གནད་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་�ོན་མེད་དོ། །དེ་ཡང་གང་ཞེ་

ན། འདི་�ར་ག�ལ་�་རང་ཉིད་ལ་ཐོག་མར་འཁོར་བ་ལས་ཐར་འདོད་�ིན་ཅི་

མ་ལོག་པ་ཞིག་མ་�ེས་ན། �་བ་ཆད་པས་དེ་ཐར་པར་ཇི་�ར་འ�ིད། དེས་ན་

ཐོག་མར་ག�ལ་�་མ་རིག་པའི་�ན་པས་བ�ིབས་ནས་འཁོར་བའི་�ན་ཚ�གས་

�ག་བ�ལ་བ་ལ་བདེ་བར་འཛ�ན་པའི་�ིན་ཅི་ལོག་གིས་བ�ས་པ་ལ། བཞི་བ�་

པ་ལས།



�ག་བ�ལ་�་མཚ�་འདི་ལ་མཐའ།

།�མ་པ་�ན་�་ཡོན་མིན་ན།

།�ིས་�ོད་འདིར་ནི་�ིང་བ་ལ།

།འཇིགས་པ་ཅིས་ན་�ེ་མི་འ�ར།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། འདི་ནི་ཡང་དག་པར་ན་བདེ་བ་མིན་�ི། �ག་བ�ལ་

ལོ། ཞེས་�ག་བ�ལ་�ི་�མ་པ་�་མ་ག�ངས་ནས་�ོ་བ་�ེད་དགོས་པས་

�ག་བདེན་ཐོག་མར་ག�ངས་སོ། །དེ་ནས་རང་�ག་བ�ལ་�ི་�་མཚ�ར་

�ང་བ་མཐོང་ནས་དེ་ལས་ཐར་བར་འདོད་པ་ན། �ག་བ�ལ་དེ་བ�ོག་དགོས་

པར་མཐོང་ལ། དེ་ཡང་�་མ་བ�ོག་ན། མི་�ོག་བར་ཤེས་ནས། དེའི་�་ཇི་�་�་

ཞིག་ཡིན་�མ་�་�ན་འ�ང་བདེན་པ་ཤེས་པར་�ེད་པས། དེའི་འོག་�་�ན་

འ�ང་བདེན་ང་ག�ངས་སོ། །དེ་ནས་འཁོར་བའི་�ག་བ�ལ་ཟག་

བཅས་�ི་ལས་དང་། ལས་དེ་ཉོན་མོངས་�ིས་བ�ེད་ཅིང་། དེའི་�་བ་བདག་

འཛ�ན་�་ཤེས་པའི་�ན་འ�ང་བདེན་པ་ཤེས་པ་�ེས་ཤིང་། བདག་འཛ�ན་ཡང་

བ�ོག་�ས་�་མཐོང་བ་ན། �ག་བ�ལ་འགགས་པའི་འགོག་པ་མངོན་�་�་

བར་ཡི་དམ་འཆའ་བས། དེའི་འོག་�་འགོག་བདེན་ག�ངས་སོ། །འོ་ན་

�ག་བདེན་བ�ན་པ་ན་ཐར་པ་ལ་འདོད་པ་�ེ་བས། �ག་བདེན་�ི་འོག་�་

འགོག་བདེན་�ོན་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། �ོན་མེད་དེ་དེའི་ཚ�་�ག་བ�ལ་ཞི་བའི་

འགོག་པ་ལ་ཐོབ་ན་�མ་པའི་ཐར་འདོད་ཡོད་�ང་། �ག་བ�ལ་�ི་�་ངོས་མ་

ཟིན་ཅིང་། �་དེ་བ�ོག་�ས་�་མ་མཐོང་བས། འགོག་པ་མངོན་�་�འོ། །�མ་

�་ཐར་པ་ལ་ཐོབ་�ར་མི་འཛ�ན་པའི་�ིར་རོ། །དེ་�ར་ཐར་པ་འགོག་པ་



མངོན་�་�འོ། �མ་�་འཛ�ན་པ་ན། དེར་འ�ོ་བའི་ལམ་གང་ཡིན་�མ་�། ལམ་

བདེན་ལ་འ�ག་པས་ལམ་བདེན་ཐ་མར་ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་ན་བདེན་

བཞི་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་�ང་�ན་�་ལན་�་མར་ག�ངས་ཤིང་། འཁོར་བར་འ�ག་པ་

དང་། དེ་ལས་བ�ོག་པའི་གནད་�མས་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བ�ས་པ་ཡིན་

པས། �མ་�ོལ་�བ་པ་ལ་ཤིན་�་གལ་ཆེ་ཞིང་། ཉམས་ལེན་�ི་འགག་བ�ོམས་

ཆེ་བས་རིམ་པ་དེ་�ར་�་�ོབ་མ་འ�ིད་དགོས་ཏེ། �ག་བདེན་བསམས་པའི་�ོ་

ནས་འཁོར་བ་ལ་ཞེན་ལོག་�ལ་མ་ཞིག་མེད་ན་ཐར་པ་ཐོབ་འདོད་ཚ�ག་ཙམ་�་

འ�ོ །བས། ཅི་�ས་�ན་འ�ང་�་འ�ོ་ལ། �ན་འ�ང་བསམས་པའི་�ོ་ནས་

འཁོར་བའི་�་བ་ལས་ཉོན་�མས་ལེགས་པར་མི་ཤེས་ན། འབེམ་མ་མཐོང་བའི་

མདའ་བ�ེག་པ་�ར་ལམ་�ི་གནད་�མས་ཆད་ཅིང་། �ིད་པ་ལས་�ོལ་བའི་

ལམ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་བ�ང་ནས་ངལ་བ་འ�ས་�་མེད་པར་འ�ར་བའི་

�ིར་དང་། �ང་�་�ག་�ན་མ་ཤེས་ན། དེ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཐར་པ་ཡང་ངོས་མི་

ཟིན་པས་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ཡང་�ོམ་པ་ཙམ་�་ཟད་པའི་�ིར་རོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འཁོར་བ་�ིའི་�ག་བ�ལ་བསམ་པ། སོ་སོའི་�ག་བ�ལ་

བསམ་པའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། �ག་བ�ལ་བསམ་བ�ད་བསམ་པ། �ག་བ�ལ་�ག་བསམ་

པའོ།

།དང་པོ་ནི། འ�ིང་དང་�ན་མོང་བའི་དམིགས་�ོར་�ོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་།



�ན་མོང་བ་�མས་ནི་�ང་�འི་�བས་�་བཤད་པ་�མས་འདིར་ཡང་�ང་བར་

�་ཞིང་། �ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ོང་�་�མས་ལ་ནི། �ོའི་མ�་ཡོད་ན་ཇི་�ར་

�ིས་པ་�ར་བ�ང་ལ། �ོའི་མ�་�ང་ན་�ང་འ�ེན་དོར་ནས་�བས་�་གང་

བབ་པའི་དོན་�ི་ངོ་བོ་ཙམ་བ�ང་བར་�འོ། །འདི་�མས་ད�ད་�ོམ་ཡིན་ཡང་།

�ོམ་�འི་དམིགས་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་དགེ་མི་དགེ་�ང་མ་བ�ན་གང་

ལ་ཡང་མི་གཏང་བར། སེམས་དམིགས་པ་ལ་�ོད་པ་སོགས་དགག །གཉིད་

�གས་དང་། �ིང་བའི་དབང་�་མི་གཏང་བར། ཤེས་པ་ཆེར་གསལ་ཞིང་�ངས་

པའི་ངང་ནས་�ེང་ཆགས་�་བ�ོམ་�ེ། �ོད་འ�ག་ལས།

བ�ས་བ�ོད་དང་ནི་དཀའ་�བ་སོགས།

།�ན་རིང་�ས་�་�ད་�ས་�ང་།

།སེམས་གཞན་གཡེངས་པས་�ས་པ་ནི།

།དེ་ཉིད་རིག་པས་དོན་མེད་ག�ངས།

ཞེས་ཡིད་གཞན་�་ཡེངས་པའི་དག་�ོར་ཐམས་ཅད་འ�ས་�་�ང་བར་

ག�ངས་པའི་�ིར་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་�ོམ་པའི་མདོ་ལས་�ང་།

རིགས་�ི་�། �མ་�ངས་འདིས་�ང་འདི་�ར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་

�ི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་འ�ང་བ་གང་ཅི་ཡང་�ང་། དེ་

ཐམས་ཅད་ནི་�མ་པར་མ་གཡེངས་པའི་སེམས་�ིས་དོན་དང་ཆོས་ཡང་དག་

པར་བསམས་པ་ལས་འ�ང་བར་རིག་པར་�འོ། ཞེས་ག�ངས་པའི་�ིར་

རོ། །དེ་ལ་�མ་པར་མ་གཡེངས་པའི་སེམས་ནི། དགེ་བའི་དམིགས་པ་

ལས་གཞན་�་མི་གཡེང་བ་ཡིན་ལ། དོན་དང་ཆོས་ནི་དོན་དང་ཚ�ག་�ེ། ཡང་



དག་པར་བསམས་པ་ནི། སོ་སོར་�ོག་པའི་�ོས་ད�ད་ཅིང་སེམས་པའོ། །

དེས་ནི་ཡོན་ཏན་�ི་ཆོས་�བ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་གཉིས་དགོས་པར་བ�ན་ཏོ། །

དེས་ན་ཐེག་པ་ག�མ་�ི་ཡོན་ཏན་�བ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་དགེ་བའི་

དམིགས་པ་དེ་ལས་གཞན་�་མི་གཡེང་བར་གནས་པའི་�ེ་གཅིག་པ་ཞི་གནས་

དངོས་སམ། དེ་དང་�ེས་�་མ�ན་པ་གཅིག་དང་། དགེ་པའི་དམིགས་པ་ལ་སོ་

སོར་ད�ོད་པའི། ཇི་�་པ་དང་ཇི་�ེད་པ་འ�ེད་པའི་�ག་མཐོང་དངོས་སམ། དེ་

དང་�ེས་�་མ�ན་པ་གཅིག་�ེ། གཉིས་དགོས་པར །ག�ངས་སོ། །དེ་

�ར་ཡང་དགོངས་འ�ེལ་ལས། �མས་པ། ཡང་ཉན་ཐོས་�མས་�ིའམ། �ང་

�བ་སེམས་དཔའ་�མས་�ིའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་�མས་�ི་དགེ་བའི་ཆོས་

འཇིག་�ེན་པའམ། འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་�ང་། ཞི་གནས་དང་

�ག་མཐོང་གི་འ�ས་�ར་རིག་པར་�འོ། ཞེས་ག�ངས་སོ། །འདི་ལ་ཞི་

�ག་དངོས་དང་། �ེས་མ�ན་པ་གཉིས་མ་�ས་ན། ཐེག་པ་ག�མ་�ི་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་ཞི་�ག་དངོས་�ི་འ�ས་�ར་འོང་བའི་ངེས་པ་མེད་དོ། །

འདིར་�ག་བ�ལ་བ�ད་�ི་དང་པོ་�ེ་བའི་�ག་བ�ལ་བསམ་པ་ལ་�་ལས། �ེ་

བ་�ག་བ�ལ་དང་�ན་པས་�ག་བ�ལ་བ་ནི། སེམས་ཅན་ད�ལ་བ་པ་དང་།

མཐའ་གཅིག་�་�ག་བ�ལ་བའི་ཡི་�གས་�མས་དང་། མངལ་�ེས་�མས་

དང་། �ོང་�ེས་ཏེ་བཞི་པོ་དེ་དག་ནི་�ེ་བ་ན་�ག་བ�ལ་�ི་ཚ�ར་བ་�ག་པོ་མང་

པོ་དང་བཅས་ཏེ་�ེའོ། །�ེ་བ་གནས་ངན་ལེན་དང་�ན་པས་ནི། ཉོན་མོངས་�ེ་

བ་དང་། གནས་པ་དང་། འཕེལ་བའི་ས་བོན་�ེས་�་འ�ེལ་བས། དགེ་བ་ལ་

བཀོལ་བཟོད་པའི་ལས་�ང་ཡང་མེད་ཅིང་། འདོད་འདོད་�་དབང་བ�ར་�་

ཡང་མི་�ང་བའོ། །�ེ་བ་�ག་བ�ལ་�ི་གནས་�་�ར་པས་ནི། ཁམས་



ག�མ་�་�ེ་བ་�ངས་པ་དེ་ལ་བ�ེན་ནས། �་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་ལ་

སོགས་པའི་�ག་བ�ལ་�ས་པར་འ�ར་བའོ། །�ེ་བ་ཉོན་མོངས་�ི་

གནས་�་�ར་པས་ནི། འཁོར་བར་�ེས་པ་ན། ཆགས་པ་དང་�ང་བ་དང་�ོངས་

པར་འ�ར་བའི་�ལ་�མས་ལ་�ག་ག�མ་�ེ་ཞིང་། དེ་ལས་�ང་�ས་སེམས་

རབ་�་མ་ཞི་བས་�ག་བ�ལ་ནས་བདེ་བ་ལ་མི་གནས་ཏེ། ཉོན་མོངས་བས་�ོ་

�་ཚ�གས་ནས་�ས་སེམས་ག�ང་བའོ། །�ེ་བ་མི་འདོད་བཞིན་�་འ�ལ་

བའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་�ག་བ�ལ་བ་ནི། �ེས་པ་ཐམས་ཅད་�ི་མཐའ་འཆི་བ་

ལས་མ་འདས་ཤིང་། དེ་ཡང་མི་འདོད་ལ། དེས་�ང་�ག་བ�ལ་ཁོ་ན་�ོང་བར་

�ེད་པ་དེ་�མས་ཡང་ཡང་སེམས་པའོ། །གཉིས་པ་�་བའི་�ག་བ�ལ་

བསམ་པ་ལ་�་ལས། ག�གས་བཟང་པོ་ཡོངས་�་ཉམས་པ་ནི། �ེད་པ་ག�་�ར་

ད�་བ་དང་། མགོ་�་བའི་མེ་ཏོག་�ར་དཀར་བ་དང་། ད�ལ་བ་�ས་�ན་�ར་

གཉེར་མས་ཁེབས་པ་སོགས་�ིས་ལང་ཚ�་ཉམས་ཏེ་མི་�ག་པར་�ར་པའོ།

།མ�་�ོབས་ཉམས་པ་ནི། འ�ག་ནས་�ེ་ཐག་པ་ཆད་པ་འ�་བ་དང་། �ན་ན་

ཤིང་�་གནམ་�་འདོན་པ་འ�་བ་དང་། �་ན་�ིབ་ཅིང་། འ�ོ་ན་འ�བ་པ་

སོགས་�ེད་པའོ། །དབང་པོ་ཉམས་པ་ནི། མིག་ལ་སོགས་པས་ག�གས་

སོགས་གསལ་བར་མི་མཐོང་བ་དང་། བ�ེད་ངས་ཆེ་བ་སོགས་�ིས་�ན་པ་ལ་

སོགས་པའི་མ�་�ི་བའོ། །�ལ་ལ་ལོངས་�ོད་པ་ཉམས་པ་ནི། བཟའ་

བ�ང་སོགས་འ�་དཀའ་ཞིང་། གཞན་འདོད་ཡོན་�མས་ལ་ལོངས་�ོད་པར་

མི་�ས་པའོ། །ཆོ་ཡོངས་�་ཉམས་པའི་�ག་བ�ལ་ནི། ཚ�་ཕལ་ཆེར་ཟད་

པས་འཆི་པ་ལ་�ོགས་པ་�ེ། དེ་�མས་ཡང་དང་ཡང་�་སེམས་པའོ། །

�ན་�འི་ཞལ་ནས། འཆི་བའི་�ག་བ�ལ་�་�ེ། �ན་�ང་། �ས་པ་འདི་ཀ་� །



ག�ང་ངོ་། །ཀ་མ་བའི་ཞལ་ནས། �ས་པ་ཁད་�ིས་ཁད་�ིས་འོང་བས་

�ག །�ས་གཅིག་ལ་འོང་ན་བ�ན་ཐབས་མེད་ག�ང་ངོ་། །ག�མ་པ་ན་

བའི་�ག་བ�ལ་བསམ་པ་ལ་�་ལས། �ས་�ི་རང་བཞིན་འ�ར་བ་ནི། �ས་�ི་

ཤ་�་པགས་པ་བ�མས་པ་སོགས་སོ། །�ག་བ�ལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་

འཕེལ་ཞིང་དེ་ལ་ཤས་ཆེར་གནས་པ་ནི། �ས་�ི་�་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་�མས་

ཆ་མི་མཉམ་པར་ཤས་ཆེ་�ང་�་འ�གས་པས་�ས་ལ་ག�ང་བ་�ེད་ཅིང་། དེས་

སེམས་ལ་མི་བདེ་བ་�ེད་པས་ཉིན་མཚན་འདའ་དགོས་པའོ། །�ལ་�ི་

ལོངས་�ོད་ཡིད་�་འོང་བ་མི་འདོད་པ་ནི། ཡིད་�་འོང་བའི་�ལ་�མས་ལ་ནད་

ལ་གནེད་ཟེར་ནས་འདོད་བཞིན་�་�ད་དབང་མེད་པ་�ེ། དེ་བཞིན་�་�ོད་

ལམ་གང་འདོད་པ་ཡང་�ར་མེད་པའོ། །�ལ་�ི་ལོངས་�ོད་ཡིད་�་མི་

འོང་བ་ལ་མི་འདོད་བཞིན་�་�ད་དགོས་པ་ནི། �ན་དང་བཟའ་བ�ང་སོགས་

ཡིད་�་མི་འོང་པ་ནན་�ིས་�ད་དགོས་ཤིང་། དེ་བཞིན་�་མེས་�ེག་པ་མཚ�ན་

�ིས་འ�གས་པ་སོགས་ད�ད་�བ་པོ་�མས་བ�ེན་དགོས་པའོ། །�ོག་

དང་འ�ལ་བར་འ�ར་བ་ནི། ནད་མི་འཚ�་བར་མཐོང་ནས་�ག་བ�ལ་�ེད་པ་

�ེ་དེ་�མས་ལ་ཞིབ་�་སེམས་པའོ། །བཞི་པ་འཆི་བའི་�ག་བ�ལ་བསམ་

པ་ལ་�་ལས། ལོངས་�ོད། �་འཇིང་། འཁོར། �ས་�ག་པ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་

བཞི་དང་འ�ལ་བ་དང་། འཆི་བའི་ཚ�་�ག་བ�ལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་�ག་པོ་�ོང་

བ་�ེ། དེ་�མས་ལ་ཡིད་�ོ་བར་མ་�ར་�ི་བར་�་ཡང་ཡང་སེམས་པའོ། །

�་མ་བཞི་�ག་བ�ལ་�་འ�ོ་�ལ་ནི་བཞི་པོ་དེ་དག་དང་འ�ལ་བར་མཐོང་

ནས་�ག་བ�ལ་བའོ། །�་པ་མི་�ག་པ་དང་�ད་པའི་�ག་བ�ལ་ལ་�་

�ེ། ད�་�་�་དང་�ད་པ་ཙམ་�ིས་�ག་བ�ལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་�ེ་བ་དང་།



དེས་ཆད་པས་གཅོད་པའི་འཇིགས་པའི་གནས་�་�ར་པ་དང་། གཏམ་ངན་

པས་འཇིགས་པ་དང་། ཉམ་ང་བཞིན་�་འཆི་བས་འཇིགས་པ་དང་། ཆོས་དང་

འགལ་བས་ཤི་བའི་འོག་�་ངན་འ�ོང་སོང་ངོགས་ནས་འཇིགས་པ་�ེ་དེ་དག་

ལ་སེམས་པའོ། །�ག་པ་�ག་པ་དང་�ལ་བའི་�ག་བ�ལ་ལ་�་�ེ། ཆེས་

ཕངས་པའི་གཉེན་ལ་སོགས་པ་དང་�ལ་བ་ན་དེས་སེམས་ལ་�་ངན་�ེ་བ་དང་།

ངག་�་�ེ་�གས་འདན་པ་དང་། �ས་ལ་གནོད་པ་�ེད་པ་དང་། �ལ་དེའི་ཡོན་

ཏན་�ན་ཞིང་འདོད་པས་ཡིད་ག�ང་བ་དང་། དེའི་ལོངས་�ོད་མ་ཚང་བ་�ེ། །

དེ་�མས་སེམས་པའོ། །བ�ན་པ་འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་མ་�ེད་པའི་�ག་

བ�ལ་བསམ་པ་ལ་�་�ེ། �ག་པ་དང་�ལ་བ་དང་འ�འོ། །འདོད་པ་བཙལ་ཏེ་

མ་�ེད་པ་ནི་སོ་ནམ་�ས་�ང་�ོན་ཐོག་མ་�བ་པ་དང་། ཚ�ང་�ས་�ང་ཁེ་

�ོགས་མ་ཐོན་པ་སོགས་ཏེ། གང་ལ་རེ་བ་དེ་འབད་ནས་བཙལ་ཡང་མ་�ེད་པས་

ཡིད་ཆད་པའི་�ག་བ�ལ་ལོ། །བ�ད་པ་མདོར་ན་ཉེ་བར་ལེན་པའི་�ང་

པོ་�་�ག་བ�ལ་ཞེས་ག�ངས་པའི་དོན་བསམ་པ་ལ །�་�ེ། མངོན་པར་འ�བ་

པའི་�ག་བ�ལ་�ི་�ོད་དང་། མངོན་པར་�བ་པ་ལ་བ�ེན་པའི་�ག་བ�ལ་�ི་

�ོད་དང་། �ག་བ�ལ་�ི་�ག་བ�ལ་�ི་�ོད་དང་། འ�ར་བའི་�ག་བ�ལ་�ི་

�ོད་དང་། འ�་�ེད་�ི་�ག་བ�ལ་�ི་རང་བཞིན་�་�ར་པ་�ེ་དེ་དག་ལ་ཡང་

ཡང་སེམས་པའི། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་ཉེར་ལེན་�ི་�ང་པོ་འདི་�ངས་པ་ལ་བ�ེན་

ནས་�ེ་བ་�ི་མ་ཕན་ཆད་�ི་�ག་བ�ལ་�མས་འ�ེན་ལའོ།

།གཉིས་པ་ནི་�ང་པོ་�བ་ཟིན་ལ་བ�ེན་པའི་ན་�་སོགས་�ི་�ེན་�་�ར་པའོ།

།ག�མ་པ་དང་བཞི་པ་ནི་�ག་བ�ལ་གཉིས་པོ་དེའི་གནས་ངན་ལེན་�ེས་�་



འ�ེལ་བས་དེ་གཉིས་�ེད་པའོ། །�་བ་ནི་ཉེར་ལེན་�ི་�ང་པོ་�བ་ཙམ་

�ིས་འ�་�ེད་�ི་�ག་བ�ལ་�ི་རང་བཞིན་�་�ེ་�ེ། ལས་ཉོན་�་མའི་གཞན་

དབང་�་�ར་པའི་འ�་�ེད་ཐམས་ཅད་འ�་�ེད་�ི་�ག་བ�ལ་ཡིན་པའི་�ིར་

རོ། །ཉེར་ལེན་�ི་�ང་པོའི་རང་བཞིན་�ི་འཁོར་བ་ལ་�ོ་བ་�ལ་མ་ཞིག་

མ་�ེས་ན་ཐར་པ་དོན་གཉེར་�ི་�ོ་�ལ་མ་�ེ་ས་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་འཁོར་

བར་འ�མས་པ་ལ་�ིང་�ེ་ཆེན་པོ་ཡང་�ེ་ཐབས་མེད་པས། ཐེག་པ་ཆེ་�ང་གང་

�་འ�ག་�ང་བསམ་པ་འདི་ཤིན་�་གལ་ཆེའོ།

།གཉིས་པ་ནི། བཤེས་�ིངས་ལས། ངེས་པ་མེད་པ་དང་། ངོམས་མི་ཤེས་པ་དང་།

�ས་ཡང་དང་ཡང་�་འདེར་བ་དང་། ཡང་དང་ཡང་�་ཉིང་མཚམས་�ོར་བ་

དང་། ཡང་དང་ཡང་�་མཐོ་དམན་�་འ�ར་བ་དང་། �ོགས་མེད་པའི་ཉེས་པ་

�ག་ག�ངས་པ་ནི། ག�མ་�་འ�་�ེ། འཁོར་བ་ལ་ཡིད་བ�ན་�ས་མེད་པ་

དང་། དེའི་བདེ་བ་ལ་ཇི་ཙམ་�ད་�ང་ངོམས་པའི་མཐའ་མེད་པ་དང་། ཐོག་མ་

མེད་པ་ནས་�གས་པའོ།

།དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། �ས་ཐོབ་པ་ལ་ཡིད་བ�ན་མི་�ང་བ་ནི་ཡང་དང་ཡང་�་

�ས་འདོར་བའོ། །ཕན་གནོད་�ེད་པ་ལ་ཡིད་བ�ན་མི་�ང་བ་ནི་ཕ་�་

དང་། མ་�ང་མར་འ�ར་བ་དང་། ད�་བཤེས་�་འ�ར་བ་སོགས་ངེས་པ་མེད་

པའོ། །�ན་ཚ�གས་ཐོབ་པ་ལ་ཡིད་བ�ན་མི་�ང་བ་ནི་མཐོ་ས་ནས་དམའ་

སར་�ང་བའོ། །འ�ོགས་པ་ལ་ཡིད་བ�ན་མི་�ང་བ་ནི། �ོགས་མེད་

པར་འ�ོ་བའོ།



།ག�མ་པ་ནི་ཡང་ཡང་ཉིང་མཚམས་�ོར་བ་�ེ་�ེ་བ་བ�ད་པའི་མཐའ་མི་

མངོན་པ་�ེ། དེ་�ར་ཡང་ཡང་བསམ་པར་�འོ། །གཞན་ཡང་ཆགས་པ་�ས་

པར་འ�ར་བའི་ད་�འི་ཚ�ར་བ་བདེ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི། �ག་བ�ལ་�ིར་བཅོས་པ་

ལ་བདེ་བའི་�ོ་�ེས་པ་ཡིན་�ི། �ག་བ�ལ་བསལ་བ་ལ་མི་�ོས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

�ིས་བདེ་བ་ནི་མེད་དེ། དཔེར་ན་འ�ོ་བ་�ག་པས་�ག་བ�ལ་བ་ན། བ�ད་

པས་བདེ་བའི་�ོ་འ�ང་བ་དེ་�་མའི་�ག་བ�ལ་ཆེ་རིམ་ནས་འགགས་པའི་ཆེ་

བདེ་བ་རིམ་�ིས་�ེས་པར་�ང་བ་ཡིན་�ི། ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་བདེ་བ་ནི་མིན་ཏེ།

�ར་ཡང་བ�ད་�གས་ན་�ར་�ར་�ག་བ�ལ་�ེད་བའི་�ིར་རོ། །ངོ་བོ་

ཉིད་�ིས་བདེ་བའི་�་ཡིན་ན་�ག་བ�ལ་�ི་�་ཇི་�ར་བ�ེན་པ་ཙམ་�ིས་�ག་

བ�ལ་ཇེ་འཕེལ་�་འ�ོ་བ་བཞིན་�་འ�ོ་འ�ག་ཉལ་བ་དང་། བཟའ་བ�ང་

དང་། །ཉི་མ་དང་། �ིབ་མ་བ�ེན་པ་སོགས་�ང་ཇི་ཙམ་རིང་�་བ�ེན་པ་དེ་ཙམ་

�་བདེ་བ་ཇེ་འཕེལ་�་འ�ོ་དགོས་པ་ལ། རིང་�གས་ན་�ག་བ�ལ་འབའ་ཞིག་

བ�ེད་པར་�ང་ངོ་། །དེ་དག་�ང་མངལ་འ�ག་དང་། བཞི་བ�་པ་�་

འ�ེལ་ལས་ག�ངས་སོ།

།གཉིས་པ་ལ་བཞི། ངན་སོང་ག�མ་�ི་�ག་བ�ལ། མིའི་�ག་བ�ལ། �་མ་ཡིན་

�ི་�ག་བ�ལ། �འི་�ག་བ�ལ་བསམ་པའོ།

།དང་པོ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ།



།གཉིས་པ་ནི། བ�ེས་�ོམ་དང་། ཚ་�ང་གི་རེག་པ་ཡིད་�་མི་འོང་བ་དང་། ཚ�ལ་

�ོ་དང་། ངལ་བའི་�ག་བ�ལ་དང་། གཞན་ཡང་�ེ་�་ན་འཆི་སོགས་བ�ན་ནི་

�ར་བཤད་པས་ཤེས་པར་�འོ། །གཞན་ཡང་ཚ�གས་�ི་གཏམ་ལས།

ངན་འ�ོའི་�ག་བ�ལ་མ་�ས་པ།

།མི་�མས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་�ང་།

།�ག་བ�ལ་གཟིར་བས་ད�ལ་བ་མ�ངས།

།ད�ལ་བས་གཤིན་�ེའི་འཇིག་�ེན་པ།

།འདི་ཡི་�ད་འ�ོའི་�ག་བ�ལ་ཡང་།

།མ�་�ན་�ོབས་�ིས་མ�་མེད་པ།

།�མ་པར་གནོན་ཞིང་འཚ�་བ་དག །�་བོ་�་�་ཉིད་ཡིན་ནོ། ཞེས་དང་།

བཞི་�་པ་ལས་�ང་། མཆོག་ལ་ཡིད་�ེ་�ག་བ�ལ་ཏེ། །ཐ་མ་ལ་�མས་ལ་�ས་

�ེས་སོ། །�ག་བ�ལ་གཉིས་�ིས་འཇིག་�ེན་འདི། །ཉིན་རེ་ཉིན་རེ་

འཇོམས་པར་�ེད། ཅེས་ག�ངས་པ་�ར་བསམ་མོ།

།ག�མ་པ་ནི། �་མ་ཡིན་�མས་�འི་དཔལ་འ�ོར་མི་བཟོད་པའི་�ག་དོག་གིས་

ཡིད་ག�ང་ལ། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་�་དང་འཐབ་པ་ན་�ས་བཅད་པ་དང་། �ལ་

བ་སོགས་�ི་�ག། བ�ལ་�་མ་�ོང་བ་དང་། དེ་�མས་ཤེས་རབ་དང་�ན་ཡང་

�མ་�ིན་�ི་�ིབ་པ་ཅན་ཡིན་པས་�ེན་དེ་ལ་བདེན་པ་མཐོང་�་མི་�ང་བར་

ག�ངས་སོ།



།བཞི་པ་ལ་གཉིས། འདོད་�འི་�ག་བ�ལ། ཁམས་གོང་གི་�འི་�ག་བ�ལ་

ལོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ་�ེ། འཆི་འཕོ་བ་དང་�ང་བའི་�ག་བ�ལ། �་གོང་བའི་�ག་

བ�ལ། བཅད་པ་དང་�ལ་བ་དང་གསོད་པ་དང་�ག་པའི་�ག་བ�ལ་

ལོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། འཆི་འཕོ་བའི་�ག་བ�ལ། གནས་འོག་མར་�ང་བའི་�ག་

བ�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། �ར་�འི་འདོད་པ་ལ་ལོངས་�ད་པ་ལས་�ང་བའི་བདེ་བ་ལས་

འཆི་འཕོ་བའི་ཆེ་འཆི་�ས་�་མཐོང་བ་ན་དེ་ལས་�ང་བའི་�ག་བ�ལ་ཆེས་ཆེ་

བ་འ�ང་བའོ། །འཆི་�ས་�་ནི། �ས་�ི་ཁ་དོག་མི་�ག་པ་དང་། �ན་ལ་

མི་དགའ་བ་དང་། མེ་ཏོག་གི་�ེང་བ་བ�ིངས་པ་དང་། གོས་ལ་�ི་མ་ཆགས་པ་

དང་། �ས་ལ་�ོན་མེད་པའི་�ལ་འ�ང་བའོ།

།གཉིས་པ་ནི། བཤེས་�ིངས་ལས།

�་ཡི་འཇིག་�ེན་དག་ནས་འཕོས་པ་ལ།

།གལ་ཏེ་དགེ་བའི་�ག་མ་འགའ་མེད་ན།



།དེ་ནས་དབང་མེད་�ད་འ�ོ་ཡི་�གས་དང་།

།ད�ལ་བར་གནས་པ་གང་ཡང་�ང་བར་འ�ར།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ།

།གཉིས་པ་ནི། བསོད་ནམས་�ི་�ང་པོ་ཆེས་�་ཆེན་པོ་དང་�ན་པའི་�་�མས་

ལ། འདོད་ཡོན་ཆེས་�ལ་�་�ང་བ་འ�ང་ལ། དེ་�འི་�་བསོད་ནམས་�ང་བ་

�མས་�ིས་མཐོང་བ་ན་�་གོང་བར་འ�ར་ཞིང་གཞི་དེ་ལས་�ག་བ�ལ་དང་

ཡིད་མི་བདེ་ཆེན་པོ་�ོང་བའོ།

།ག�མ་པ་ནི། �་�མས་�་མ་ཡིན་དང་འཐབ །པ་ན་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་

བཅད་པ་དང་། �ས་�ལ་བ་དང་། གསོད་པའི་�ག་བ�ལ་�ོང་�ེ། མགོ་བཅད་

ན་ནི་འཆི་ལ། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་�ག་མ་བཅད་ཅིང་�ལ་བ་�མས་�ིར་�ེ་

ཞིང་འཚ�འོ། །�ག་པ་ནི། �་ཆེས་�ོབས་དང་�ན་པ་�མས་འ�གས་ན། �འི་�་

ཆེས་མ�་�ང་བ་�མས་རང་གི་གནས་ནས་�ོད་པར་�ེད་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་�ི་�་�མས་ལ་�ག་བ�ལ་�ི་�ག་བ�ལ་

མེད་�ང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་�ན་ཞིང་�ིབ་པ་དང་བཅས་ལ། འཆི་འཕོ་བ་

དང་གནས་པ་ལ་རང་དབང་མེད་པས་གནས་ངན་ལེན་�ིས་ནི་�ག་བ�ལ་ལོ།

།གཞན་ཡང་ཚ�གས་�ི་གཏམ་ལས།

གང་ཞིག་ག�གས་ཅན་ག�གས་མེད་པ།



�ག་བ�ལ་�ག་བ�ལ་ལས་འདས་ཤིང་།

།ཏིང་འཛ�ན་བདེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན།

།བ�ལ་པར་གཡོ་བ་མེད་པར་གནས།

།དེ་ཡང་ཤིན་�་ངེས་�ོལ་མིན།

།དེ་ལས་�ར་ཡང་�ང་བར་འ�ར།

།ངན་འ�ོའི་�ག་བ�ལ་རབ་�ོང་ལས།

།འདས་པ་�་�ར་�ང་�ར་ལ།

།འབད་�ང་ཇི་�ར་རིང་མི་གནས།

།མཁའ་ལ་�ིང་བའི་�་དང་མ�ངས།

།�ིས་པའི་�ོབས་�ིས་མདའ་འཕངས་�ར།

།དེ་ནི་�ང་བའི་མཐའ་ཅན་ཡིན།

།མར་མེ་རིང་�་འབར་བ་དག །

�ད་ཅིག་རེ་རེར་འཇིག་པ་�ར།

།འ�་�ེད་ཡོངས་འ�ར་ཞེས་པ་ཡི།

།�ག་བ�ལ་དག་གིས་ཉེ་བར་གཙ�ས།

ཞེས་སོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། ཉོན་མོངས་�ེ་བའི་�ལ། དེས་ལས་གསོག་�ལ། འཆི་འཕོ་



བ་དང་ཉིད་མཚམས་�ོར་བའི་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། འཁོར་བ་འ�བ་པའི་�ལ་ལས་ཉོན་གཉིས་དགོས་�ང་། ཉོན་

མོངས་གཙ�་བོ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་མེད་ན་�ར་བསགས་�ི་ལས་བ�ངས་ལས་

འདས་པ་ཡོད་�ང་། �ན་དང་ས་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་ས་བོན་�ིས་�་�་མི་

འ�བ་པ་བཞིན་�་ལས་ལ་�ན་ཅིག་�ེད་�ེན་མེད་པས་�ག་བ�ལ་�ི་�་�་མི་

འ�བ་པའི་�ིར་དང་། ཉོན་མོངས་ཡོད་ན་ལས་�ར་བསགས་མེད་�ང་། དེ་མ་

ཐག་གསར་�་བསགས་ནས་�ང་པོ་�ི་མ་ལེན་པའི་�ིར་རོ། །དེ་�ར་ཡང་

�མ་འ�ེལ་ལས། �ིད་པའི་�ེད་ལས་�མ་བ�ལ་བའི། །ལས་གཞན་འཕེན་�ས་

མ་ཡིན་ཏེ། །�ན་ཅིག་�ེད་པ་ཟད་�ིར་རོ། ཞེས་དང་། �ེད་པ་ནི། ཡོད་ན་

�ར་ཡང་འ�ང་�ིར་རོ། ཞེས་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །དེའི་�ིར་

ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོ་བ�ེན་པ་གལ་ཆེ་ལ། དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཤེས་པ་ལ་

རག་ལས་པས་ཉོན་མོངས་�མས་ལ་མཁས་པར་�འོ། །འདི་ལ་ག�མ། ཉོན་

མོངས་ངོས་ག�ང་པ། ཇི་�ར་�ེ་བའི་རིམ་པ། ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་དམིགས་

སོ།

།དང་པོ་ལ་བ�་ལས། འདོད་ཆགས་ནི། �ིའམ་ནང་གི་�ལ་�ག་པ་ཡིད་�་འོད་

བ་ལ་དམིགས་ནས་�ེས་�་ཆགས་པ་�ེ། དཔེར་ན་རས་ལ་�མ་�གས་པ་ད�ང་

དཀའ་བ་བཞིན་�་འདི་ཡང་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཞེན་ཅིང་མཆེད་པ་ནི་

དམིགས་པ་དེ་དང་ད�ལ་དཀའ་བའོ། །ཁོང་�ོ་བ་ནི། སེམས་ཅན་�མས་

དང་�ག་བ�ལ་དང་། མཚ�ན་དང་། ཚ�ར་མ་སོགས་�ག །བ�ལ་�ི་གནས་



�མས་ལ་དམིགས་ནས་�ན་ནས་མནར་སེམས་པ། སེམས་�བ་མོ། �ལ་དེ་

�མས་ལ་གནོད་པ་�་བར་སེམས་པའོ། །ང་�ལ་ནི། འཇིག་�་ལ་བ�ེན་

ཏེ་�ི་འམ་ནང་གི་མཐོ་དམན་དང་། བཟང་ངན་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་ཁེངས་

བ�ེ། མཐོ་བའི་�མ་པ་ཅན་�་འ�ག་པའོ། །མ་རིག་པ་ནི། བདེན་བཞི་

དང་། ལས་འ�ས་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་རང་བཞིན་ལ་�ོ་མི་གསལ་བས་མི་

ཤེས་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །ཐེ་ཚ�མ་ནི། བདེན་པ་སོགས་ག�མ་ལ་

དམིགས་ནས་ཡོད་དམ་མེད་ཡིན་ནམ་མིན་�མ་པའོ། །འཇིག་ཚ�གས་ལ་

�་བ་ནི། ཉེར་ལེན་�ི་�ང་པོ་ལ་དམིགས་ནས་ང་དང་ངའི་ཞེས། བདག་དང་

བདག་གིར་�་བའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །དེ་ལ་འཇིག་པ་ནི་མི་

�ག་པ་དང་། ཚ�གས་པ་ནི་�་མ་ཡིན་པས། འདིས་གང་ལ་བ�་བའི་གཞི་ནི་མི་

�ག་པ་དང་། �་མའི་ཆོས་ཙམ་ཡིན་�ི། �ག་པ་དང་གཅིག་�འི་གང་ཟག་ནི་

མེད་དོ། ཞེས་བ�ན་པའི་�ིར་�་འཇིག་ཚ�གས་ལ་�་བ་ཞེས་མིང་

བཏགས་སོ། །མཐར་འཛ�ན་པའི་�་བ་ནི། འཇིག་�ས་གང་ག�ང་བའི་

བདག་དེ་ལ་དམིགས་ནས་�ག་པ་ཐེར་�ག་པའམ། འདི་ནས་�ི་མར་ཉིང་

མཆམས་�ོར་བ་མེད་པའི་ཆད་པར་�་བའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ།

།�་བ་མཆོག་�་འཛ�ན་པ་ནི། འཇིག་�། མཐར་�། ལོག་�་ག�མ་གང་�ང་

དང་། དེ་དག་གང་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ང་བའི་�་བ་པོའི་�ང་པོ་ལ་དམིགས་ནས་

མཆོག་�་འཛ�ན། པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །�ལ་�ིམས་དང་།

བ�ལ་�གས་མཆོག་འཛ�ན་ནི། འཆལ་�ལ་�ོང་བའི་�ལ་�ིམས་དང་། ཆ་�ད་

དང་�ལ་དང་�ས་ངག་གི་འ�ག་པ་ངེས་པར་�ེད་པའི་བ�ལ་�གས་དང་།

གང་ལ་བ�ེན་ནས་དེ་དག་འ�ང་བའི་�ང་པོ་ལ་དམིགས་ནས་�ིག་པ་འདག་



པ་དང་། ཉོན་མོངས་ལས་�ོལ་བ་དང་། འཁོར་བ་ལས་ངེས་བར་འ�ིན་པར་�་

བའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །ལོག་�་ནི། ཚ�་�་�ི་དང་། ལས་

འ�ས་སོགས་མེད་ཅེས་�ར་པ་འདེབས་པ་དང་། དབང་�ག་དང་། གཙ�་བོ་

སོགས་འ�ོ་བའི་�ར་འཛ�ན་པའི་�ོ་འདོགས་�ི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ།

།དེ་�མས་ནི་�བ་མཐའ་གོང་འོག་�ན་མོང་གི་དབང་�་�ས་པའི་ཉོན་མོངས་

པའི་ངོས་འཛ�ན་ཡིན་�ི། ད�་མ་ཐལ་འ�ར་བའི་�གས་ནི་འོག་�་འཆད་པར་

འ�ར་རོ།

།གཉིས་པ་ནི། འཇིག་�་དང་མ་རིག་པ་སོ་སོར་འདོད་པ་�ར་ན། དཔེར་ན་ཐག་

པ་བ�ོགས་པ་ལ་�ན་པ་�ང་ཟད་བབས་ཏེ། ཐག་པའི་གནས་�གས་མི་གསལ་

བ་ན། དེ་ལ་�ལ་འཛ�ན་�ི་�ོ་�ེ་བ་�ར། �ང་པོའི་གནས་�གས་གསལ་བ་ལ་

�ིབ་པའི་མ་རིག་པའི་�ན་པ་ལས་�ང་པོ་ལ་བདག་�་འ�ལ་པ་�ེ་ལ། དེ་ལས་

ཉོན་མོངས་གཞན་�མས་�ེའོ། །དེ་གཉིས་གཅིག་�་འདོད་པ་�ར་ན་འཇིག་�་

ཉིད་ཉོན་མོངས་�ི་�་བའོ། །དེ་ཡང་འཇིག་�ས་བདག་�་བ�ང་བ་ན་

རང་གཞན་སོ་སོ་བར་རིས་�་གཅོད་པར་�ེད་ལ། དེ་�ར་རང་ད་ནས་རང་

�ོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་། གཞན་�ོགས་ལ་ཞེ་�ང་འ�ང་། བདག །ལ་དམིགས་

ནས་ཁེངས་པ་ཡང་�ེ་ལ། བདག་དེ་ཉིད་ལ་�ག་ཅད་�་འཛ�ན་ཞིང་བདག་�་�་

བ་སོགས་དང་། དེ་དང་འ�ེལ་བའི་�ོད་པ་ངན་པ་ལ་མཆོག་�་འཛ�ན་པ་�ེའོ། །

དེ་བཞིན་�་བདག་མེད་�ོན་པའི་�ོན་པ་དང་། དེས་བ�ན་པའི་ལས་འ�ས་

དང་། བདེན་བཞི་དང་། དཀོན་མཆོག་སོགས་ལ་དེ་དག་མེད་དོ། །ཞེས་

པའི་ལོག་�་འམ། ཡང་ནེ་ད་�་�་ཡོད་དམ་མེད། ཡིན་ནམ་མིན་�མ་�་ཐེ་ཚ�མ་



�ེད་དེ། �མ་འ�ེལ་ལས།

བདག་ཡོད་ན་ནི་གཞན་�་ཤེས།

།བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛ�ན་དང་�ང་།

།འདི་དག་དང་ནི་ཡོངས་འ�ེལ་ལས།

།ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འ�ང་བར་འ�ར།

ཞེས་ག�ངས་སོ།

།ག�མ་པ་ནི། མདོ་�འི་�ན་ལས།

ཉོན་མོངས་�མས་�ིས་བདག་འཇོམས་སེམས་ཅན་འཇོམས་ཤིང་�ལ་

�ིམས་འཇོམས།

།ཉམས་བཅས་�ེད་པས་དམན་ཞིང་བ�ང་དང་དེ་བཞིན་�ོན་པས་�ད།

།�ོད་པ་མི་�ན་དེ་ནི་གཞན་�་མི་ཁོམ་གནས་�་�ེ།

།ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ཉམས་པས་ཡིད་ལ་�ག་བ�ལ་ཆེན་པོ་འཐོབ།

ཅེས་སོ། །�ོད་འ�ག་ལས་�ང་།

ཞེ་�ང་�ེད་སོགས་ད�་�མས་ནི།

།�ང་ལག་ལ་སོགས་ཡོད་མིན་ལ།

།དཔའ་མཛངས་མིན་ཡང་ཇི་ཞིག་�ར།

།དེ་དག་གིས་བདག་�ན་བཞིན་�ས།



།བདག་གི་སེམས་ལ་གནས་བཞིན་�།

།དགའ་ད�ར་བདག་ལ་གནོད་�ེད་པ།

།དེ་ལའང་མི་�ོ་བཟོད་པ་ནི།

།གནས་མིན་བཟོད་པ་�ད་པའི་གནས།

།གལ་ཏེ་�་དང་�་མིན་�མས།

།ཐམས་ཅད་བདག་ལ་ད�ར་ལངས་�ང་།

།དེ་དག་གིས་�ང་མནར་མེད་པའི།

།མེ་ནང་འ�ིད་ཅིང་འ�ག་མི་�ས།

།ཉོན་མོངས་�ོབས་ཅན་ད�་འདིས་ནི།

།གང་དང་�ད་ན་རི་རབ་�ང་།

།ཐལ་བ་ཡང་ནི་མི་�ས་པ།

།དེར་བདག་�ད་ཅིག་གཅིག་ལ་འདོར།

།བདག་གི་ཉོན་མོངས་ད�་པོ་གང་།

།�ས་རིང་ཐོག་མཐའ་མེད་པ་�ར།

།ད�་གཞན་�ན་�ང་དེ་�་�ར།

།�ན་རིང་�བ་པ་མ་ཡིན་ནོ།

།མ�ན་པར་རིམ་�ོ་བ�ེན་�ས་ན།

།ཐམས་ཅད་ཕན་དང་བདེ་�ེད་ན།



།ཉོན་མོངས་�མས་ནི་བ�ེན་�ས་ན།

།�ིར་ཞིང་�ག་བ�ལ་གནོད་པ་�ེད།

ཅེས་ག�ངས་པའི་ཉེས་དམིགས་�མས་བསམ་པར་�འོ། །དགོན་པ་བའི་ཞལ་

ནས། ཉོན་མོངས་�ོང་བ་ལ་ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་དམིགས་དང་། མཚན་ཉིད་

དང་། གཉེན་པོ་དང་། �ེ་བའི་�་�མས་ཤེས་དགོས། ཉེས་དམིགས་ཤེས་པར་

�ས་ནས་�ོན་�་བ�་ད�ར་ག�ང་། ཉེས་དམིགས་མ་ཤེས་ན་ད�ར་མི་གོ་བས།

མདོ་�ེ་�ན་དང་། �ོད་འ�ག་ནས་ག�ངས་པ་�ར་སེམས་པ་ཡིན་ག�ང་བ་

དང་། ཉོན་མོངས་�ི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ཆོས་མངོན་པ་མཉན། མ་

མཐའ་ནའང་�ང་པོ་�འི་རབ་�ེད་མཉན་ལ། �་བ་དང་། ཉེ་ཉོན་�མས་ངོ་

ཤེས་བར་�ས་ནས་ཆགས་�ང་ལ་སོགས་པ་གང་�ང་�ད་ལ་�ེས་ཙ་ན་འདི་དེ་

ཡིན་ཨང་། ཁོ་�ང་ངོ་�མ་�་ངོས་བ�ང་ཡིན ། ཉོན་མོངས་དང་འཐབ་པ་ཡིན་

ནོ། །ག�ང་བ་�ར་གོ །དགོས་སོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསག་པར་�་བའི་ལས་ངོས་བ�ང་བ། དེ་ཇི་�ར་གསོག་

པའི་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། སེམས་པའི་ལས་ནི་རང་དང་མ�ངས་པར་�ན་པའི་སེམས་�ལ་

�མས་ལ་གཡོ་ཞིང་�ལ་བར་�ེད་པའི་སེམས་�ང་ཡིད་�ི་ལས་སོ། །

བསམ་པ་ནི། སེམས་པ་དེས་�ན་ནས་བ�ང་བའི་�ས་ངག་གི་ལས་ཏེ། དེ་ལ་

རིག་�ེད་དང་རིག་�ེད་མ་ཡིན་པ་གཉིས་�་�ས་ནས་ག�གས་ཅན་ཁོ་ནར་�ེ་



�ག་�་�་བ་འདོད་པ་ལ། �ོབ་དཔོན་ད�ིག་གཉེན་�ིས་བཀག་ནས། �ས་ངག་

གི་རིག་�ེད་དང་མཉམ་�་འ�ག་པའི་སེམས་པ་ལ་བཞེད་པས། ལས་གཉིས་ཀ་

སེམས་པར་བཤད་དོ། །དེ་ལ་མི་དགེ་བའི་ལས་ནི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་

པའི་ལས་ཡིན་ལ། བསོད་ནམས་�ི་ལས་ནི་འདོད་པ་ཁམས་�ིས་བ�ས་པའི་

དགེ་བའི་ལས་སོ། །མི་གཡོ་བའི་ལས་ནི་ག�གས་ག�གས་མེད་�ི་སས་

བ�ས་པའི་དགེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། བདག་མེད་མངོན་�མ་�་�ོགས་ནས་ནི་ལས་ཉོན་�ི་དབང་གིས་

འཁོར་བར་�ེ་བ་ཡོད་�ང་འཕེན་�ེད་�ི་ལས་གསར་�་མི་གསོག་པས་འཁོར་

བར་འཕེན་�ེད་�ི་ལས་གསོག་པ་པོ་ནི་ཐེག་ཆེན་�ོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་

ལ་གནས་པ་མན་ཆད་�ི་སོ་�ེ་ཐམས་ཅད་དོ། །དེ་ཡང་�ེན་དེས་�ོ་

ག�མ་པོས་�ོག་གཅོད་སོགས་མི་དགེ་བ་འ�་�ེད་ན་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་

ལས་གསོག་ལ། འདོད་ཁམས་�ི་དགེ་བ་�ིན་གཏོང་དང་�ལ་�ིམས་བ�ང་བ་

སོགས་འ�་�ེད་ན་བསོད་ནམས་�ི་ལས་དང་། བསམ་གཏན་དང་ག�གས་མེད་

�ི་སས་བ�ས་པའི་ཞི་གནས་སོགས་�ོམ་ན་མི་གཡོ་བའི་ལས་གསོག་གོ།

།ག�མ་པ་ལ་� ། འཆི་བའི་�ེན། འཆི་བའི་སེམས། �ོད་གང་ནས་�ད་པ། ཤིན་

ནས་བར་དོ་འ�བ་�གས། དེ་ནས་�ེ་�ིད་�་�ེ་བ་ལེན་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། ཚ�་ཟད་པས་འཆི་བ་ནི་�ོན་ལས་�ིས་ཇི་�ར་འཕངས་པའི་ཚ�་

ཐམས་ཅད་ཟད་དེ་�ས་ལ་བབ་�ེ་འཆི་བའོ། །བསོད་ནམས་ཟད་ནས་



འཆི་བ་ནི་ཡོ་�ད་མེད་དེ་འཆི་བ་�་�འོ། །ཡ་ང་བ་མ་�ངས་པར་འཆི་བ་ནི་འཆི་

བའི་�་�ེན་ཁ་ཟས་ཚ�ད་མི་ཟིན་པར་ཟ་བསོགས་ད�་མདོ་ནས་ག�ངས་པ་�་

�འོ།

།གཉིས་པ་ནི། དད་སོགས་དགེ་བ་དང་། ཆགས་སོགས་མི་དགེ་བའི་སེམས་

གཉིས་ནི། རང་གིས་སམ། གཞན་�ིས་�ན་�་བ�ག་པ་ལ་བ�ེན་ནས་འ�་�ེད་

རགས་པ་འ�ག་པའི་བར་�་སེམས་ལ་འ�ང་ལ། �ང་མ་བ�ན་�ི་སེམས་དང་

�ན་པར་འཆི་བ་ནི། དགེ་མི་དགེའི་སེམས་གཉིས་རང་གིས་མ་�ན་ལ་གཞན་

�ིས་�ང་�ན་པར་མ་�ས་པའོ། །དེ་ལ་དགེ་བ་�ེད་པ་ནི་�ན་�ོད་ནས་

�ང་བར་འ�ོ་བ་དང་འ�་ལ། འཆི་པའི་ཚ�་�ི་ལམ་�་�འི་ག�གས་ཡིད་�་འོང་

བ་�་ཚ�གས་འ�ང་ཞིང་བདེ་བར་འཆི་ལ་གནད་གཅོད་�ང་ཤིན་�་ཚབས་�ང་

ངོ་། །མི་དགེ་བ་�ེད་པ་ནི་�ང་བ་ནས་�ན་�ོད་�་འ�ོ་བ་དང་འ�ོ་ལ།

འཆི་བའི་ཚ�་�ི་ལམ་�་�འི་ག�གས་མི་�ག་པ་�་ཚ�གས །�ང་ཞིང་�ག་བ�ལ་

�ི་ཚ�ར་བ་�ག་པོ་འ�ང་ལ། གནད་གཅོང་�ང་ཤིན་�་ཚབས་ཆེའོ། །གནད་

གཅོད་ནི་�་དང་ད�ལ་བ་མ་གཏོགས་པའི་�ེ་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་དོ།

།�ང་མ་བ�ན་�ི་སེམས་དང་�ན་པ་ལ་ནི་�ར་བཤད་པའི་བདེ་�ག་གཉིས་ཀ་

མི་འ�ང་ངོ་། འཚ�་བའི་ཚ�་དགེ་མི་དགེའི་སེམས་གཉིས་ནི་གང་གོམས་པ་

ཆེ་བ�ེ་མངོན་�་འ�ར་�ི་སེམས་གཞན་�ེས་�་མི་འ�ག་ལ། གཉིས་ཀ་ལ་

གོམས་པ་མཉམ་ན་ནི། དང་པོར་གང་�ན་པ་དེ་མངོན་�་འ�ར་ལ། གཞན་�ེས་

�་མི་འ�ག་གོ། །སེམས་ཆ་�་མོར་�་བའི་ཚ�་ནི་དགེ་མི་དགེའི་སེམས་

གཉིས་�ོག་ཅིང་�ང་མ་བ�ན་�ི་སེམས་�་འ�ར་རོ། །ཐམས་ཅད་�ང་



འཆི་བའི་ཚ�ན་འ�་ཤེས་མི་གསལ་བ་ལ་མ་�ེབ་པའི་བར་�་�ན་རིང་མོ་ནས་

གོམས་པའི་བདག་ལ་ཆགས་པ་འ�ང་ངོ་། །དེའི་འོག་�་བདག་ལ་ཆགས་

པའི་དབང་གིས་བདག་ནི་མེད་པར་འ�ར་རོ་�མ་ནས་�ས་ལ་དགའ་བར་

འ�ར་ཏེ། དེ་ནི་བར་དོ་འ�བ་པའི་�འོ། །�ན་�གས་དང་�ིར་འོང་ལ་ཡང་

བདག་ཆགས་འ�ང་མོད་�ི། ཤེས་རབ་�ིས་བ�གས་ནས་�ོང་གི་དང་�་མི་

ལེན་ཏེ། དཔེར་ན་མི་�ོབས་�ན་�ིས་�ོབས་�ང་�་བ�ང་བ་དང་འ�འོ། །�ིར་

མི་འོང་ལ་ནི་བདག་ཆགས་དེ་མི་འ�ང་ངོ་།

།ག�མ་པ་ནི། མི་དགེ་བ་�ེད་པ་ནི་ཐོག་མར་རོ་�ོད་ནས་�ོད་བ�ས་ཏེ་�ིང་ག་

བར་�་འདོར་ལ་དགེ་བ་�ེད་པ་ནི་དང་པོར་རོ་�ད་ནས་�ོད་བ�ས་ནས་�ིང་

ག་བར་�་འདོར་ལ་�ིང་གནས་�མ་ཤེས་འཕོའོ། །དང་པོ་�་�ག་གི་ད�ས་�་

�མ་ཤེས་གང་�གས་པ་དེ་�ིང་གར་འ�ར་ཞིང་། ཐ་མར་�ོགས་གང་ནས་འཕོ་

པ་དེ་ཉིད་�་ཐོག་མར་འ�ག་པ་ཡིན་ནོ།

།བཞི་པ་ནི། �ར་བཤད་བ་�ར་�མ་ཤེས་གང་ནས་འཕོས་པའི་�ོགས་དེ་ནས་

བར་མཆད་པར་�ད་མདའི་མཐོ་དམན་བཞིན་�་ཤི་བ་དང་བར་དོ་འ�བ་�ེ།

བར་དོ་དེ་ཡང་མིག་སོགས་དབང་པོ་ཚང་བ། གང་�་�ེ་འ�ར་�ི་འ�ོ་བ་དེའི་

�ས་�ི་�མ་པ་ཅན་�ེ་བ་མ་�ངས་བར་�་མིག་ནི་�འི་མིག་�ར་ཐོགས་པ་མེད་

ཅིང་�ས་�ང་�་འ�ལ་དང་�ན་པ་བཞིན་�་ཐོགས་པ་མེད་དོ། །བར་དོ་

རིས་མ�ན་དང་བ�ོམས་པ་ལས་�ང་བའི་�འི་མིག་�ོན་དང་�ལ་པས་མཐོང་

ལ། འ�ོ་བ་གང་ཡིན་པའི་བར་དོ་�བ་ན། དེ་ནས་�ེ་བ་གཞན་�་བ�ོག་�་མེད་



པར་མཛ�ད་ལས་ག�ངས་མོད་�ང་། �ན་ལས་བ�ས་�་�ོག་པ་ཡང་བཤད་

དོ། །མི་དགེ་བ་�ེད་པའི་བར་�ིད་ནི། �ར་བ་ནག་པོའམ། མཚན་མོ་�ན་

ནག་�་�ང་བ་�་�་དང་། དགེ་བ་�ེད་པའི་བར་�ིད་ནི་�མ་�་དཀར་པོའམ་

�་བའི་འོད་དང་བཅས་པའི་མཚན་མོའི་�ང་བ་�་�འོ། །རང་དང་རིགས་

མ�ན་པའི་བར་དོ་དང་། དེ་དང་རང་གི་�ེ་གནས་�ང་མཐོང་ངོ་། །

ད�ལ་བའི་བར་དོ་ནི་�ོང་�མ་ཚ�ག་པ་དང་། �ད་འ�ོའི་བར་དོ་ནི་�་བ་དང་།

ཡི་�གས་�ི་བར་དོ་ནི་�་དང་། འདོད་�་དང་མའི་པར་དོ་ནི་གསེར་�་�་དང་།

ག�གས་ཁམས་པའི་བར་དོ་ནི་དཀར་པར་མངལ་འ�ག་ལས་ག�ངས་སོ།

།ག�གས་མེད་ནས་ཁམས་འོག་མ་གཉིས་�་�ེ་ན་པར་དོ་ཡོད་ལ། དི་གཉིས་ནས་

ག�གས་མེད་�་�ེན། གང་�་ཤི །བ་དེར་ག�གས་མེད་�ི་�ང་པོ་འ�བ་�ི་བར་

དོ་མེད་དོ། །�འི་བར་དོ་ནི་�ེན་�འོ། །མིའི་ནི་ཐད་ཀར་འ�ོའོ། །ཉེས་

པའི་ལས་�ེད་པ་�མས་�ི་ནི་མིག་�ར་�་�ས་ཏེ་�ི�་�གས་�་འ�ོ་བར་

ག�ངས་ཏེ་ངན་སོང་ག�མ་ག་ལ་དགོངས་པ་འ�འོ། །ཚ�་ཚད་ནི་�ེ་བའི་�ེན་མ་

�ེད་ན་རེ་�ར་ཐོགས་ནའང་ཞག་བ�ན་�་གནས་སོ། །�ེན་�ེད་ན་ནི་

ངེས་པ་མེད་དོ། །མ་�ེད་ནའང་�ས་བ�ེས་ནས་ཞག་བ�ན་�ག་བ�ན་

�ན་ཆད་�་གནས་�ི། དེ་�ན་ཆད་�་ངེས་པར་�ེ་བའི་�ེན་�ེད་པས་དེ་ཕན་

ཆད་མི་གནས་སོ། །�འི་བར་དོ་�་�་དེ་ཞག་བ�ན་�ིས་ཤི་འཕོས་ནས་

�འི་བར་དོ་དེའམ། ཡང་ན་མི་ལ་སོགས་པའི་བར་དོ་འ�བ་�ེ། ལས་གཞན་�ི་

�་བ་འ�ར་བས་བར་དོའི་ས་བོན་འ�ར་བར་�ེད་པའི་�ིར་རོ། །གཞན་

ལ་ཡང་དེ་�ར་རོ།



།�་པ་ནི། མངལ་�་�ེ་ན་ཕ་མའི་�་�ག་ལ་�ིན་ཅི་ལོག་�་མཐོང་བ་�ེ་�ེ། དེའི་

ཚ�་ཕ་མ་ཉལ་པོ་�ེད་པ་མེད་བཞིན་�་ཉལ་པོ་�ེད་པ་�་མ་བཞིན་�་མཐོང་�ེ་དེ་

ལ་ཆགས་པར། ས་མང་པོ་པ་ལས་ག�ངས་ལ། མཛ�ང་འ�ེལ་ལས། ཕ་མ་ཉལ་པོ་

�ེད་པ་མཐོང་བར་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་མར་�ེ་ན་�ད་མེད་དང་འ�ལ་

འདོད་ཅིང་�ེས་པ་ལ་ཆགས་ཏེ་ཉལ་འདོད་དོ། །ཕོར་�ེ་ན་ནི་�ེས་པ་

དང་འ�ལ་འདོད་ཅིང་�ད་མེད་ལ་ཆགས་ཏེ་ཉལ་འདོད་དོ། །དེ་�་�འི་

འདོད་པ་�ེས་ནས་ཇི་�ར་ཉེ་བར་�ོགས་པ་དེ་�ར་�ེས་པ་དང་�ད་མེད་དེའི་

ཡན་ལག་གཞན་གང་ཡང་མི་�ང་བར་ཕོ་མོའི་མཚན་མ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་མཐོང་

ངོ་། །དེ་ལ་�ོས་ཏེ་བར་�ིད་དེ་འཆི་འཕོ་ཞིང་�ེའོ། །དེ་ཡང་ཕ་མ་གཉིས་

ཆགས་པ་�ག་པོའི་�བས་�་བབ་པ་ན་མ�ག་ཁོ་ནར་�་བ་བ�་བ་འ�ང་ལ།

དེའི་�ེས་ལ་གཉིས་ཀ་ལས་�་�ག་གི་ཐིགས་པ་གཉིས་གདོན་མི་ཟ་བར་འ�ང་

�ེ། དེ་གཉིས་མའི་�ེ་གནས་�་འ�ེས་ནས། དཔེར་ན་འོ་མ་�ོལ་བ་�ངས་པའི་

�ིས་མ་བཞིན་�་ཆགས་པར་�ར་པ་དེ་དང་�ན་ཅིག་�་བར་�ིད་དེ་འགག་

པར་འ�ར་ལ། དེ་འགགས་པ་དང་�ས་གཅིག་�་ཉིད་མཚམས་�ར་བའི་�མ་

ཤེས་�ི་མ�ས། དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་པོའི་འ�ང་བ་ཆེན་པོ་ཆ་�་བ་དང་

འ�ེས་པ་དེ་དང་མ�ན་པའི་�་�ག་འ�ས་པ་དབང་པོ་དང་བཅས་པ་གཞན་

འ�ང་�ེ། དེའི་�ས་�་�གས་པའི་�མ་ཤེས་ནི་�ན་གཞི་ཁས་ལེན་པ་�མས་

�ན་གཞིར་འདོད་ལ། �ན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པ་�མས་ཡིད་�ི་�མ་ཤེས་�ིས་

ཉིང་མཚམས་�ོར་བར་འདོད་དོ། །�ེ་གནས་�་འ�ོ་འདོད་མེད་ན་མི་

འ�ོ་ལ་མ་སོང་ན་དེར་མི་�ེ་བས་ད�ལ་བར་�ེ་བའི་ལས་�ས་ཤིང་བསགས་པ་

�ག་གསོད་པའམ་�་བའམ་ཕག་འཚ�ང་སོགས་�ོམ་མིན་ཅན་�མས་�ི་བར་



�ིད་ན་�ེ་གནས་�་�ག་ལ་སོགས་པ་�ི་ལམ་བཞིན་�་མཐོང་ནས་�ོན་གོམས་

པའི་དགའ་བས་དེར་�ག་གོ། དེ་ནས་�ེ་གནས་�ི་ག�གས་དེ་ལ་�ོས་

ནས་བར་�ིད་འགག་ཅིང་�ེ་�ིད་�་�ེ་�ེ། དེ་བཞིན་�་ད�ལ་བ་དང་ཡི་�གས་

ཝ་བ་ཅན་སོགས་�་�ེ་བ་ཡང་དེ་དང་འ�འོ། །�ད་འ�ོ །ཡི་�གས་མི། འདོད་པ་

དང་ག�གས་ན་�ོད་པའི་�ར །�ེ་ན་ནི་�ེ་གནས་�་རང་དང་རིགས་མ�ན་པ་

དགའ་བར་འ�ར་བའི་སེམས་ཅན་མཐོང་ཞིང་། དེ་ནས་དེར་དགའ་བ་དང་།

འདོད་པ་བ�ེད་དེ་སོང་བ་དང་། �ེ་གནས་ལ་�ོས་ནས་བར་�ིད་འགག་ཅིང་�ེ་

�ིད་�་�ེ་བར་སའི་དངོས་གཞིར་ག�ངས་སོ། །�ོམ་མིན་ཅན་�་པ་དང་

ཕག་འཚ�ང་སོགས་མིན་པའི་ད�ལ་བར་�ེ་�ལ་ཡང་འདི་དང་འ�་བར་�འོ། །

མཛ�ད་�། �ི་དང་གནས་ལ་མངོན་འདོད་བཞིན། ཞེས་�ོད་གཤེར་ལས་�ེ་ན་�ི་

དང་། བ�ས་ཏེ་�ེ་ན་གནས་འདོད་ནས་�ེ་བར་ག�ངས་ལ། དེ་ཡང་ཚ་ད�ལ་

�་�ེ་ན་�ོ་བ་དང་། �ང་ད�ལ་�་�ེ་ན་བསིལ་བ་འདོད་ནས་བར་�ིད་འ�ོ་

བར་འ�ེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །�ོང་�ེས་�ང་མངལ་�ེས་དང་འ�་བར་

མཛ�ད་འ�ེལ་ལས་བཤད་དོ།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་�ར་�ག་�ན་གཉིས་�ི་�ོ་ནས་འཁོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཞི་བ་

�་ཤེས་པར་�ས་པ་ན་དེ་འདོར་འདོད་པ་དང་། དེ་�མས་ཉེ་བར་ཞི་པ་ལ་ཐོབ་

འདོད་�ང་བ་ཙམ་ནས་ངེས་འ�ང་གི་བསམ་པ་ཡིན་མོད་�ང་དེ་ཙམ་�ིས་མི་

ཆོག་པས། མེ་འབར་བའི་�ིམ་�་�ད་པ་དང་། བཙ�ན་རར་�ད་བའི་བཙ�ན་

གནས་དེ་ལ་མི་འདོད་ཅིང་དེ་ནས་ཐར་པར་འདོད་པའི་�ོ་ཅི་ཙམ་�ེ་བ་དེ་�་

�འི་�ོའི་ཚ�ད་ཙམ་�་བ�ེད་པར་�་ཞིང་། དེ་ནས་�ང་ཇེ་འཕེལ་�་བཏང་



དགོས་སོ། །བསམ་པ་འདི་ཤ་ར་བ་ག�ང་བ་�ར་སིང་�ར་ལ་བཏབ་པའི་

�ེ་བཞིན་ཁ་ན་ཕར་ཡམ་མེ་བ་ཞག་ལས་མི་འ�ག་ན་འཁོར་བའི་�་�ན་འ�ང་

ལ་མི་འདོད་པར་�་བ་ཡང་དེ་འ�་ཞིག་ལས་མི་འོང་། དེ་�ར་ན་�ག་�ན་

འགགས་པའི་འགོག་པ་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ཡང་དེ་དང་འ�། དེའི་�ིར་ཐར་

པའི་ལམ་ལ་�བ་བ་�ེད་པར་འདོད་པ་ཡང་ཚ�ག་ཙམ་�་འ�ོ་ཞིང་། སེམས་ཅན་

གཞན་འཁོར་བར་འ�མས་པའི་�ག་བ�ལ་མ་བཟོད་པའི་�ིང་�ེ་ཡང་འོང་ས་

མེད་ལ། �་མེད་�ང་�བ་�ི་སེམས་མ་བཅོས་པ་ཡིད་བ�ལ་�ས་པའི་�གས་

ཅན་ཡང་མི་�ེ་བས་ཐེག་ཆེན་པ་ཡང་ཚ�ག་�ེས་འ�ངས་པའི་གོ་བ་ཙམ་�་

འ�ར་བས་ཡང་དང་ཡང་�་བ�ོམ་པར་�འོ།

།ག�མ་པ་ནི། གལ་ཏེ་འཁོར་བས་ཡིད་ཤིན་�་འ�ང་ཞིང་�ོ་བ་བ�ོམས་ན་ཉན་

ཐོས་�ར་འཁོར་བར་�གས་པ་ལ་མི་དགའ་བའི་�ིར་ཞི་བའི་མཐར་�ང་བས་

�ོ་བ་�ོམ་པ་ཐེག་དམན་ལ་མཛ�ས་�ི། �ང་སེམས་ལ་ནི་དེ་�ོམ་པར་མི་རིགས་

ཏེ། དེ་�ར་གསང་བ་བསམ་�ིས་མི་�བ་པ་ལས་བཤད་པས་སོ་�མ་ན། འདི་

�ར་�ང་སེམས་འཁོར་བ་ལ་�ག་པར་མི་�། ཞེས་ག�ངས་པའི་དོན་ནི། ལས་

ཉོན་�ི་དབང་གིས་�ིད་པར་འ�མས་པའི་�ེ་�་ན་འཆི་སོགས་�ི་�ག་བ�ལ་

ལ་ཡིད་འ�ང་མི་�་བར་�ོན་པ་མིན་�ི། �ང་སེམས་�ིས་�ོན་ལམ་དང་�ིང་

�ེའི་དབང་གིས་�ིད་པར་སེམས་ཅན་�ི་དོན་�་�ེ་བ་འཛ�ན་པ་ལ་�ག་པར་མི་

�། ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེས་ན་ལས་ཉོན་�ི་དབང་གིས་�ིད་པར་

འ�མས་ན་�ག་བ�ལ་�་མས་མནར་ནས་རང་དོན་ཡང་མི་�ས་ན་གཞན་དོན་

�་ཅི་�ོས། དེ་ནི་�ད་པ་�ན་�ི་�ོ་ཡིན་པས་ཐེག་དམན་ལས་ཆེས་ཤིན་�་�ོ་



བར་�ས་ལ་དགག་དགོས་ཤིང་། �ོན་ལམ །དང་�ིང་�ེའི་དབང་གིས་�ིད་པར་

�ེ་བ་འཛ�ན་པ་ལ་ནི་དགའ་བར་�་དགོས་སོ། །དེ་�ར་ཡང་མདོ་དེ་ཉིད་

ལས། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་�་�ིན་པ་དེ་ཉིད་ཉེ་

བར་བ�ང་ནས་འཁོར་བ་ལ་ཕན་ཡོན་�་�་བ་དེ་�ར་ནི་ཡོངས་�་འདས་པ་

ཆེན་པོ་ལ་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་མ་�ེད་པར་

�ར་�ར་�་ན་ནི་�་བ་པོ་དེ་ལ་�ང་སེམས་�ི་�ོམ་པ་ཡོད་ན་ཉེས་�ས་ཉོན་

མོངས་ཅན་ཞིག་�ེད་པར་�ང་ས་ལས་ག�ངས་སོ། །འཁོར་བ་ལ་ཡིད་

འ�ང་བར་�ས་ནས་སེམས་ཅན་དེ་�མས་རང་གི་གཉེན་�་མཐོང་�ེ་དེ་དག་

གི་དོན་�་�ང་�བ་�་སེམས་བ�ེད་པ་ནི་བཞི་བ�་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་ཞིང་

གསལ་བར་�ོབ་དཔོན་ཆེན་ཕོ་�་བ་�གས་པས་དེའི་འ�ེལ་པར་ག�ངས་སོ།

།བཞི་པ་ནི། �ར་བཤད་པ་�ར་�ིད་པའི་ཉེས་དམིགས་བ�ོམས་པས་འཁོར་བ་

ལས་ངེས་པར་འ�ང་འདོད་�ག་པོ་�ེས་པ་དེས་འཁོར་བ་བ�ོག་དགོས་པས།

དེ་ལ་གཉིས། �ེན་ཇི་�་�ས་འཁོར་བ་བ�ོག་པ། ལམ་ཇི་འ�་ཞིག་བ�ོམས་པས་

བ�ོག་པའོ།

།དང་པོ་ནི་བཤེས་�ིངས་ལས། �ེ་བ་ཞེས་བ�ི་མི་ཁོམ་�ོན་བ�ད་པོ། །དེ་དག་

དང་�ལ་ཁོམ་པ་�ེད་ནས་ནི། །�ེ་བ་བ�ོག་པའི་�ད་�་འབད་པར་མཛ�ད།

ཅེས་ག�ངས་པ་�ར་དལ་འ�ོར་ཐོབ་པའི་�ས་འདིར་བ�ོག་དགོས་ཏ། མི་

ཁོམ་པར་ནི་བ�ོག་པའི་�བས་མེད་པའི་�ིར་ཏེ་�ར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །�ལ་

འ�ོར་བ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ད་རེས་�གས་ལས་�ེ་�ག་འ�ེད་པའི་�ས་ཡིན་



ནོ་ག�ང་། པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས་�ང་། �ར་དེ་ཙམ་ཞིག་འ�མས་པ་ལ་རང་ལོག་

མ་�ང་ཙ་ན་ད་ཡང་རང་ལོག་མི་འོང་བས་བ�ོག་དགོས། བ�ོག་�ས་�ང་ད་

རེས་དལ་འ�ོར་ཐོབ་པའི་�ས་འདིར་ཡིན་ག�ང་ངོ་། །དེ་ལས་�ང་�ིམ་

ན་གནས་པ་ནི་ཆོས་�བ་པའི་བར་ཆད་མང་ཞིང་ཉེས་པ་�་མའི་�ོན་ཆགས་ལ།

རབ་�་�ང་བ་ནི་དེ་ལས་བ�ོག་པས་ན། འཁོར་བ�ོག་པའི་�ེན་ནི་རབ་�ང་

མཆོག་�་�ར་པས། མཁས་པས་རབ་�་�ང་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་�འོ།

།�ག་�ལ་ཅན་�ིས་�ས་པ་ལས། �ང་སེམས་�ིམ་ན་གནས་པས་རབ་�ང་ལ་

�ོན་པ་�་བར་ག�ངས་ཏེ། འདིས་ནི་གཙ�་བོར་བ�ེན་པར་�ོགས་པ་ལ་�ོན་

པར་ག�ངས་སོ། །མདོ་�ེའི་�ན་ལས་�ང་།

རབ་�་�ང་བའི་�ོགས་དག་ནི།

།ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་�མས་དང་�ན།

།དེ་�ས་�ོམ་བ�ོན་�ིམ་པ་ཡི།

།�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ལས་�ད་འཕགས།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་ན་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པའི་�མ་�ོལ་�བ་པ་

ལ་རབ་�ང་བ�གས་པར་མ་ཟད། ཕར་�ིན་དང་�གས་�ི་�ོ་ནས་�མ་མ�ེན་

�བ་པ་ལ་ཡང་རབ་�ང་�ེན་མཆོག་�་ག�ངས་ལ། རབ་�ང་གི་�ོམ་པ་ནི་�ོམ་

པ་ག�མ་གི་ནང་ནས་སོ་སོར་ཐར་པ་ཉིད་ཡིན་པས་བ�ན་པའི་�་བ་སོ་སོར་

ཐར་པ་ལ་�ས་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ནི། བཤེས་�ིངས་ལས། མགོ་འམ་གོས་ལ་�ོ་�ར་མེ་ཤོར་ན། །དེ་དག་



�ིར་བ�ོག་བ�ི་བ་བཏང་ནས་�ང་། །ཡང་�ིད་མེད །པར་བ�ི་�ད་འབད་

འཚལ་ཏེ།

།འདི་ལས་ཆེས་མཆོག་དགོས་པ་གཞན་མ་མཆིས།

།�ལ་�ིམས་དག་དང་ཤེས་རབ་བསམ་གཏན་�ིས།

།�་ངན་འདས་ཞི་�ལ་བ་�ི་མེད་པའི།

།གོ་འཕང་མི་�་མི་འཆི་ཟད་མི་འཚལ།

།ས་�་མེ་�ང་ཉི་�་�ལ་ཐོབ་མཛ�ད།

ཅེས་ག�ངས་པ་�ར་ལམ་བ�བ་པ་རིན་པོ་ཆེ་�མ་པ་ག�མ་ལ་བ�བ་དགོས་

སོ། །འདིར་�ེས་�་འ�ིང་གི་ལམ་རང་དགའ་བ་ལ་འ�ིད་ན་བ�བ་པ་

ག�མ་ལ་འ�ིད་�གས་�ས་པར་དགོས་ནའང་དེ་མིན་པས་ཤེས་རབ་�ག་

མཐོང་དང་སེམས་�ི་བ�བ་པ་ཞི་གནས་�ེད་�གས་ནི་�ེས་�་ཆེན་པོའི་�བས་

�་འཆད་པས་འདིར་�ལ་�ིམས་ལ་བ�བ་�ལ་མདོར་བ�ས་ཤིག་བ�ོད་པར་

�འོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ནི། �ལ་�ིམས་�ི་ཕན་ཡོན་ཡང་ཡང་བསམས་ནས་�ིང་

ཐག་པ་ནས་�ོ་�གས་འཕེལ་བར་�་�ེ། བཤེས་�ིངས་ལས། �ིམས་ནི་�་དང་

མི་�འི་ས་བཞིན་�། ། ཡོན་ཏན་�ན་�ི་གཞི་�ེན་ལགས་པར་ག�ངས། ཞེས་

དང་། ད�ང་བཟང་གིས་�ས་བ་ལས་�ང་། ཇི་�ར་ལོ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ནི།

།བ�ེན་ནས་�ོན་མེད་པར་ནི་�ེ་བ་�ར། །དེ་བཞིན་�ལ་�ིམས་བ�ེན་ནས་ཆོས་

དཀར་མཆོག །�ིང་�ེའི་�ས་བ�ན་པས་ནི་�མ་པར་�ེ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་

བསམ་མོ། །ཁས་�ངས་ནས་བ�ངས་ན་ཕན་ཡོན་ཤིན་�་ཆེ་བ་བཞིན་�་



མ་བ�ངས་ན་ཡང་ཉེས་དམིགས་ཆེ་�ེ། དགེ་�ོང་ལ་རབ་�་གཅེས་པའི་མདོ་

ལས།

ལ་ལའི་�ལ་�ིམས་བདེ་བ་�ེ།།

ལ་ལའི་�ལ་�ིམས་�ག་བ�ལ་ཡིན།

།�ལ་�ིམས་�ན་པ་བདེ་བ་�ེ།

།�ལ་�ིམས་འཆལ་པ་�ག་བ�ལ་ལོ།

ཞེས་དང་། འཇམ་དཔལ་�་�ད་ལས་�ང་། �ོས་པ་འདི་ལ་�ལ་�ིམས་ཉམས། །

དེ་ལ་�བ་པ་མཆོག་མེད་ཅིང་། །�བ་པ་འ�ིང་ཡང་ཡོད་མེད་དེ། །�བ་པ་ཐ་

མའང་ཡོད་མ་ཡིན།

།�ལ་�ིམས་འཆལ་ལ་�བ་དབང་གིས།

།�གས་འ�བ་པར་ནི་མ་ག�ངས་ཏེ།

།�་ངན་འདས་�ོང་འ�ོ་བ་ཡི།

།�ལ་དང་�ོགས་�ང་མ་ཡིན་ནོ།

།�ིས་པ་ངན་པ་འདི་ལ་ནི།

།�གས་འ�བ་པ་ནི་ག་ལ་ཡོད།

།�ེ་བོ་�ལ་�ིམས་འཆལ་འདི་ལ།

།དེ་ལ་བདེ་འ�ོ་ག་ལ་ཡོད།

།མཐོ་རིས་�་ཡང་མི་འ�ར་ཞིང་།



།བདེ་བ་མཆོག་�འང་མི་འ�ར་ན། །�ལ་བས་ག�ངས་པའི་�གས་�མས་ནི།།

འ�བ་པར་འ�ར་བ་�ོས་ཅི་དགོས། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་མ་བ�ངས་པའི་

ཉེས་དམིགས་ཡང་ཡང་བསམ་པར་�འོ། །ཏིང་འཛ�ན་�ལ་པོ་ལས།

�ིམ་པ་�་བོའི་གོས་�ོན་ལ།

།ངས་ནི་བ�བ་པ་གང་བཤད་པ།

།དེ་ཚ�་དགེ་�ོང་དེ་དག་ལ།

།བ�བ་པ་དེ་ཡང་མེད་པར་འ�ར།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་དགེ་བ�ེན་ལ་ག�ངས་པའི་བ�བ་པའི་གཞི་�་ཡོངས་�་

�ོགས་པར་�ང་བ་དགེ་�ོང་ལ་ཡང་མེད་པར་ག�ངས་པའི་�ས་འདིར་བ�བ་

པ་ལ་བ�ོན་པ་ནི་�ག་པར་ཡང་འ�ས་�་ཆེ་བས་འབད་པར་�་�ེ། དེ་ཉིད་

ལས། བ�ལ་པ་�ེ་བ་གང�འི་�ེ་�ེད་�།

།དང་པའི་སེམས་�ི་ཟས་དང་�ོམ་�མས་དང་།

།ག�གས་དང་བ་དན་མར་མེའི་�ེང་བ་ཡིས།

།སངས་�ས་�ེ་པ་�ག་�ིག་རིམ་�ོ་�ས།།

།གང་གིས་དམ་ཆོས་རབ་�་འཇིག་པ་དང་།

།བདེར་གཤེགས་བ�ན་པ་འགག་པར་འ�ར་བའི་ཚ�།

།ཉིན་མཚན་�་ནི་བ�བ་པ་གཅིག་�ོད་པ།



།བསོད་ནམས་འདི་ནི་དེ་བས་�ེ་�ག་འཕགས།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །ཇི་�ར་བ�བ་པའི་�ལ་ནི། �ང་བ་འ�ང་བའི་�་

བཞི་ལས་མི་ཤེས་པའི་གཉེན་པོར་ནི་བ�བ་�་�མས་མཉན་ནས་ཤེས་པར་

�འོ། །བག་མེད་པའི་གཉེན་པོར་ནི་�ང་དོར་�ི་དམིགས་�མ་མ་བ�ེད་པའི་

�ན་པ་དང་། འ�ལ་འ�ལ་�་�ོ་ག�མ་ལ་སོ་སོར་�ོག་ཅིང་ལེགས་ཉེས་གང་ལ་

འ�ག་ཤེས་པར་�ེད་པའི་ཤེས་བཞིན་དང་། བདག་གམ་ཆོས་�ི་དབང་�་�ས་

ནས་ཉེས་པ་ལ་འཛ�མ་པའི་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། གཞན་�ིས་�ད་�་འོང་�མ་

ནས་འཛ�མ་པའི་�ེལ་ཡོད་དང་། ཉེས་�ོད་�ི་�མ་�ིན་ལ་འཇིགས་ནས་བག་

འ�མས་པ་སོགས་ལ་བ�བ་པོ། །མ་�ས་པའི་གཉེན་པོར་ནི་�ོན་པ་དང་། དེའི་

བཅས་པ་དང་། ཚངས་པ་མ�ངས་པར་�ོད་པ་�མས་ལ་�ས་པར་�འོ། །ཉོན་

མོངས་མང་བའི་གཉེན་པོར་ནི་�ད་ལ་བ�གས་ཏེ་ཉོན་མོངས་གང་ཤས་ཆེ་བ་

ལ་གཉེན་པོ་འབད་ནས་བ�ེན་ནོ། །དེ་�ར་མི་འབད་བར་འདི་ཙམ་ལས་

འགལ་ཡང་�ོན་�ང་ངོ་�མ་�་བསམས་ཏེ། བཅས་པ་ལ་བག་ཡོངས་�་འ�ག་

པ་ནི་�ག་བ�ལ་འབའ་ཞིག་འཐོབ་�ེ། �ང་�མ་འ�ེད་ལས། གང་ཞིག་�ོན་པ་

�གས་�ེའི་བ�ན་པ་ལ། །ཡང་བར་སེམས་ཤིང་�ང་ཟད་འདའ་�ེད་པ ། །དེ་ནི་

ལས་�ག་བ�ལ་གཞན་དབང་འཐོབ།

།�ིག་ཚལ་�ེགས་པས་ཨ་�འི་ཚལ་ཉམས་བཞིན།

།འདི་ན་ལ་ལ་�ལ་པོའི་ཚ�ག་ཆེན་ཡང་།

།འདས་ན་ལན་འགའ་ཆད་པ་ཐོབ་མི་འ�ར།

།�བ་པའི་བཀའ་�ང་�ལ་མིན་འདས་�ས་ན།



།�ད་འ�ོར་འ�ོ་འ�ར་ཨེ་ལའི་འདབ་�་བཞིན།

ཞེས་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཉེས་�ང་གིས་མ་གེས་པ་ལ་

འབད་ཅིང་། བ�་ལ་གོས་ན་ཡང་། ཇི་མི་�མ་པར་མི་འཇོག་པར་�ང་བ་དང་།

�ིག་པའི་�ིར་བཅོས་ལ་ཇི་�ར་ག�ངས་པ་�ར་འབད་པར་�འོ། །དེ་�་�འི་

�ལ་�ིས་བ�ང་བ་ནི་སོ་ཐར་�ི་�ོམ་�ན་ཡིན་ན་�གས་ལ་ཡང་འ�་བ་ཡིན་ཏེ།

ད�ང་བཟང་གིས་�ས་པ་ལས།

�ལ་བ་ངས་ག�ངས་སོ་སོར་ཐར་པ་ཡི།

།�ལ་�ིམས་�མ་དག་འ�ལ་བ་མ་�ས་ལས།

།�གས་པ་�ིམ་པས་�གས་དང་ཆོ་ག་�ང་།

།�ག་མ་�མས་ནི་ཉམས་�་�ང་བར་�།

ཞེས་�གས་པ་�ིམ་པས་�ང་རབ་�ང་གི་�གས་�ི་�ོར་དང་ལས་�ི་ཆོག་དང་།

བཅས་པ་�ང་པའི་ཆོག་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་པ་འ�ལ་བ་ནས་འ�ང་བ་

བཞིན་�་དགོས་ན་�གས་པ་རབ་�ང་ལ་�ོས་ཅི་དགོས་པའི་�ིར་རོ། །

ཁམ་�ང་པའི་ཞལ་ནས་�ང་། �་གེ་�ང་ཙ་ན་ཐམས་ཅད་ནས་�ི་�ེང་�་འོང་།

དེ་བཞིན་�་ཐམས་ཅད་�ལ་�ིམས་�ི་�ེང་�་ཀོར་ཀོར་འོད་བས་འདི་ལ་

འ�ངས་ཤིག །�ལ་�ིམས་དག་པའང་ལས་འ�ས་མ་བསམས་པ་ལ་མི་འོང་

བས། དེས་ན་འདི་སེམས་པ་མན་ངག་ཡིན་ག�ང་བ་དང་། ཤར་བའི་ཞལ་ནས་

�ང་། �ིར་ལེགས་ཉེས་ཅི་�ང་ཡང་ཆོས་ལ་བ�ེན །པ། དེའི་ནང་ནས་�ང་

འ�ལ་བ་ནས་ཇི་�ར་འ�ང་བ་ལ་བ�ེན་ན། �་བ་�ང་མི་དགོས་པ། ཞེ་གཅང་



བ། བ�ག་�བ་པ། ཉམས་དགའ་བ། མཐའ་བཟང་བ་ཡིན། ག�ང་བ་དང་།

དགེ་བཤེས་�ོན་པའི་ཞལ་ནས་�ང་། ཚན་གཅིག་གིས་འ�ལ་བ་ལ་བ�ེན་ནས་

བ�གས་ཅ་འ�ིད། �གས་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ལ་བ་ཅ་འ�ིད་དེ། འ�ལ་བ་

�གས་�ི་�ོགས། �གས་འ�ལ་བའི་�ོགས་�་སོང་བ་ངའི་�་མའི་བཀའ་�ད་

མིན་པ་ལ་མེད། ག�ང་བ་དང་། ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས་�ང་། ངེད་�་གར་ན་དོ་གལ་

ཆེན་པོའམ། �་བ་�ོ་�ར་བ་�ང་ན་�ེ་�ོད་འཛ�ན་པ་�མས་འཚ�གས་ནས་�ེ་

�ོད་ག�མ་ནས་མ་བཀག་གམ། �ེ་�ོད་ག�མ་དང་མི་འགལ་ལམ། ཞེས་གཏན་

ལ་ཕབ་ནས་དེའི་�ེང་�་འཇོག་པ་ཡིན། ངེད་�ི་ཀ་མ་ལ་�ི་ལ་བ་ལ། དེའི་�ེང་�་

�ང་སེམས་�ི་�ོད་པ་ནས་མ་བཀག་གམ། དེ་དང་མི་འགལ་ལམ་�་བ་ཞིག་ཡོད་

ལ། མ�ན་མའི་ཞབས་འ�ལ་བ་འཛ�ན་པས་འ�ག་པ་ཡིན་ག�ང་ངོ་། །

�ེས་�་འ�ིང་དང་�ན་མོང་བའི་ལམ་�ི་རིམ་པ་ལ་�ོ་�ང་བ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

<<་>> །།

དེ་�ར་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་�ོ་�་ཚ�གས་ནས་�ན་རིང་�་བ�ོམས་པ་ལས།

�ིད་པ་ཐམས་ཅད་མེ་འབར་བའི་�བས་�ར་མཐོང་�ེ། ཉོན་མོངས་དང་�ག་

བ�ལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཐར་པ་ལ་ཐོབ་འདོད་�ིས་ཡིད་�ན་�་ག�ངས་པ་དེས།

ལམ་བ�བ་པ་ག�མ་ལ་བ�བས་ན་འཁོར་བ་ལས་�ོལ་བའི་ཐར་པ་འཐོབ་

ཅིང་། དེ་ཡང་མཐོ་རིས་�ི་དཔལ་�ར་�ར་�ོག་པ་ཡང་མ་ཡིན་མོད། འོན་�ང་

�ོན་བད་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་�ོགས་རེ་བ་ཡིན་པས་རང་དོན་མ་�ོགས་ལ།

དེ་ཉིད་�ིས་ན། གཞན་དོན་ཡང་ཉི་ཚ�་བར་ཟད་ཅིང་། མཐར་སངས་�ས་�ིས་



བ�ལ་ནས་ཐེག་ཆེན་�་འ�ག་དགོས་པས་ན། �ོ་དང་�ན་པ་�མས་�ིས་ནི་

ཐོག་མ་ནས་ཐེག་ཆེན་�་འ�ག་པར་རིགས་ཏེ་ཕར་�ིན་བ�ས་པ་ལས། འཇིག་

�ེན་དོན་�བ་�ལ་ལ་མ�་མེད་པའི། །ཐེག་པ་གཉིས་པོ་གཏན་�་�ངས་�ས་

ཤིང་། །�བ་�ལ་ཐེག་པ་�ིང་�ེས་བ�ན་པ་ལ། །གཞན་ཕན་རོ་གཅིག་རང་

བཞིན་དེ་དག་འ�ག །ཅེས་སོ། །འདི་ན་�ེས་�་�མས་�ི་བདེ་བ་དང་

བ�ིད་བག་དང་། �ེས་�འི་�ལ་ནི། གཞན་དོན་�ར་�་�ེར་བ་ལ་�་བར་

རིགས་ཏེ། རང་དོན་ཙམ་ལ་དམིགས་པ་ནི་�ད་འ�ོ་དང་ཡང་�ན་མོང་བ་ཡིན་

པའི་�ིར་རོ། །དེའི་�ིར་ཆེན་པོ་�མས་�ི་ངང་�ལ་ནི། གཞན་�ི་ཕན་

བདེ་ལ་མཐའ་གཅིག་�་གཞོལ་བ་ཡིན་ཏེ། �ོབ་�ིངས་ལས། ཤིན་�་�ེད་�འི་

�་ཁམ་འགའ་�་�གས་�ང་རང་ཉིད་ཟ། །ཤིན་�་�ོམ་པས་ག�ངས་པའང་�་

ཞིག་�ེད་ན་དགའ་མ�ར་འ�ང་།

།འདི་ན་�ེས་�་གཞན་དོན་�ེད་པར་བ�ོན་པ་གང་ཡིན་པ།

།དེ་འདིའི་བ�ིད་བག་ཡིན་ཏེ་དེ་བདེ་�ེས་�འི་�ལ་དེ་འཕགས།

།ཉི་མ་�བས་ཆེན་�་ཞོན་�་བ་�ང་�ེད་གང་ཡིན་དང་།

།�ར་ལ་མི་�ག་ས་ཡིས་འཇིག་�ེན་འདེགས་པ་གང་ཡིན་དེ།

།རང་དོན་འགའ་མེད་ཆེན་པོ་�མས་�ི་རང་བཞིན་དེ་འ�་�ེ།

།དེ་དག་འཇིག་�ེན་ཕན་དང་བདེ་བའི་རོ་ལ་གཅིག་�་གཞོལ།

ཞེས་སོ། །དེ་�ར །འ�ོ་བ་�ག་བ�ལ་�ིས་�ན་�་ག�ངས་པར་མཐོང་

ནས། དེའི་དོན་�་�ེལ་བ་ལ་�ེས་�་ཞེས་�་ལ། མཁས་བ་ཞེས་�ང་དེ་ལ་�་�ེ།



དེ་ཉིད་ལས། འཇིག་�ེན་མ་རིག་�ད་�ིན་འ�ིགས་པས་འ�ོ་བ་འ�གས་�ར་

པ། །�ག་བ�ལ་མེ་རབ་འབར་བའི་ནང་�་དབང་མེད་�ང་མཐོང་ནས། །ཐོད་

ལ་མེ་མཆེད་འབར་བ་�་�ར་ཡིད་�ེལ་བ�ོན་པ་གང་། །འདི་ན་དེ་དག་�ེས་�་

ཡིན་ཏེ་མཁས་པའང་དེ་དག་ཡིན། ཞེས་སོ། །དེའི་�ིར་རང་གཞན་�ི་

ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་�ི་འ�ང་གནས། �ད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་�ན།

མཁས་པའི་�ེ་བོ་�ན་�ིས་བ�ོད་བའི་ལམ་ཆེན་པོ། མཐོང་ཐོས་�ན་རེག་གིས་

�ང་འགོ་བ་�ན་�ི་གསོས་�་�ར་པ། གཞན་དོན་�་�གས་པས་རང་དོན་མ་

ཚང་བ་མེད་པར་ཞར་ལ་འ�བ་པའི་ཐབས་མཁས་ཆེན་པོ་དང་�ན་པའི་ཐེག་

ཆེན་ལ་འ�ག་�་ཡོད་པ་ནི། �ེ་མའོ་བདག་གིས་�ེད་པ་ལེགས་པར་�ེད་

དོ། །�མ་�་བསམས་ལ་�ེས་�འི་�ལ་ཅི་ཡོད་�ིས་ཐེག་པའི་མཆོག་

འདིར་འ�ག་པར་�འོ། །དེ་�ར་ན་�ེས་�་ཆེན་པོའི་ལམ་�ི་རིམ་པ་ལ་�ོ་�ང་

བ་ལ་ག�མ། ཐེག་ཆེན་�ི་འ�ག་�ོ་སེམས་བ�ེད་ཁོ་ནར་བ�ན་པ། སེམས་དེ་

ཇི་�ར་བ�ེད་པའི་�ལ། སེམས་བ�ེད་ནས་�ོད་པ་ལ་�ོབ་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། དེ་�ར་ཐེག་ཆེན་ལ་འ�ག་དགོས་ན་འ�ག་�ོ་གང་ནས་ཡིན་�མ་

ན། དེ་ལ་�ལ་བས་ཕར་�ིན་དང་�གས་�ི་ཐེག་ཆེན་གཉིས་ག�ངས་�ི་དེ་ལས་

གཞན་པའི་ཐེག་ཆེན་ནི་མེད་དོ། །དེ་གཉིས་གང་གི་�ོར་འ�ག་�ང་

འ�ག་�ོ་ནི་�ང་�བ་�ི་སེམས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་�ད་ལ་ནམ་�ེས་པ་ན་གཞན་

གང་ཡང་མ་�ེས་�ང་ཐེག་ཆེན་པར་འཇོག་ལ། དེ་དང་ནམ་�ལ་བ་ན། �ོང་

ཉིད་�ོགས་པ་སོགས་�ི་ཡོན་ཏན་ཅི་ཡོད་�ང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སར་

�ང་ཞིང་ཐེག་ཆེན་ལས་ཉམས་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བའི་ག�ང་�་མ་ལས་



ག�ངས་ཤིང་། རིགས་པས་�ང་འ�བ་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐེག་ཆེན་པ་

ནི་སེམས་དེ་ཡོད་མེད་�ི་�ེས་�་འ�ོ་�ོག་�ེད་དོ། །དེ་�ར་ཡང་�ོད་

འ�ག་ལས། སེམས་དེ་�ེས་མ་ཐག་�་�ལ་�ས་�་འ�ོ་བར་ག�ངས་ལ། �མས་

པའི་�མ་ཐར་ལས་�ང་། རིགས་�ི་�། འདི་�་�ེ། དཔེར་ན་�ོ་�ེ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་

ཆག་�ང་གསེར་�ི་�ན་�ད་པར་�་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་�ིས་གནོན་

ཞིང་། �ོ་�ེ་རིན་པོ་ཆེའི་མིང་ཡང་མི་འདོར་ལ། ད�ལ་བ་ཐམས་ཅད་�ང་�མ་

པར་�ོག་གོ །རིགས་�ི་�་དེ་བཞིན་�་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པར་སེམས་བ�ེད་

པའི་�ོ་�ེ་རིན་པོ་ཆེ་ནན་ཏན་དང་�ལ་ཡང་། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་�ས་�ི་

ཡོན་ཏན་�ི་གསེར་�ི་�་ན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་�ིས་གནོན་ཞིང་། �ང་�བ་སེམས་

དཔའི་མིང་ཡང་མི་འདོར་ལ། འཁོར་བའི་ད�ལ་བ་ཐམས་ཅད་�ང་�མ་པར་

�ོག་གོ །ཞེས་�ོད་པ་ལ་མ་བ�བས་�ང་སེམས་དེ་ཡོད་ན་�ང་�བ་སེམས་

དཔར་ག�ངས་སོ། །དེས་ན་ཆོས་ཐེག་ཆེན་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་མི་ཆོག་གི་

གང་ཟག་དེ་ཐེག་ཆེན་པར་�ད་པ་ཞིག་གལ་ཆེའོ། །ཐེག་ཆེན་པར་�ེད་པ་ཡང་

�ང་�བ་�ི་སེམས་ཉིད་ལ་རག་ལས་པས་ན། སེམས་དེ་གོ་བ །ཙམ་ལས་མེད་ན་

ཐེག་ཆེན་པ་ཡང་དེ་དང་འ�་ལ། སེམས་དེ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ཐེག་

ཆེན་པ་ཡང་�མ་དག་ཅིག་འོང་བས། འདི་ལ་འབད་པར་�འོ། །འདི་ལ་�ོང་པོ་

བཀོད་པ་ལས། རིགས་�ི་�་�ང་�བ་�ི་སེམས་ནི་སངས་�ས་�ི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་�ི་ས་བོན་�་�འོ། ཞེས་ག�ངས་པ་ལ་ངེས་པ་�ེད་དགོས་པས་དེ་བཤད་

པར་�འོ། །དེ་ལ་�་�ད་�ོད་དང་། ས་ལ་སོགས་པ་ནི་འ�ས་�ི་ས་བོན་དང་

ཚ�གས་ན་འ�ས་�ི་�་�འི་�་�ེད་ལ། �ོ་དང་�ན་མ་ལ་སོགས་པའི་ས་བོན་

དང་ཚ�གས་ན་ཡང་དེ་དག་གི་�་�འི་�་�ེད་པས་དེ་དག་ནི་�་�ན་མོང་བ་ཡིན་



ནོ། །ནས་�ིས་བོན་ནི་�ེན་�་དང་ཚ�གས་�ང་འ�ས་ལ་སོགས་པའི་�་

�འི་�ར་མི་�ང་བས་ནས་�ི་�་�འི་�་�ན་མོང་མིན་པ་ཡིན་ལ། དེས་ཟིན་

པའི་�་�ད་སོགས་�ང་ནས་�ི་�་�འི་�ར་འ�ར་བ་དེ་བཞིན་�་�་མེད་�ང་

�བ་�ི་སེམས་ནི་སངས་�ས་�ི་�་�འི་�འི་ནང་ནས་ས་བོན་�་�་�ན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་�་ཡིན་ལ། �ོང་ཉིད་�ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་�་�ད་སོགས་དང་འ�་

བར་�ང་�བ་ག�མ་གའི་�་�ན་མོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་�ིར་�ད་�་ལས་

�ང་། ཐེག་མཆོག་ལ་མོས་ས་བོན་ཤེས་རབ་ནི། །སངས་�ས་ཆོས་�ེང་མ་དང་།

ཞེས་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་མོས་པ་ནི་ཕའི་ས་བོན་དང་། བདག་མེད་�ོགས་པའི་ཤེས་

རབ་ནི་མ་�་�ར་ག�ངས་ཏེ། དཔེར་ན་ཕ་བོད་ལ་�་�་ཧོར་སོགས་�ེ་མི་�ིད་

པས། ཕ་ནི་�འི་རིགས་ངེས་པའི་�་ཡིན་ལ། མ་བོད་ལ་ནི་�་�་ཚ�གས་པ་�ེ་བས་

�ན་མོང་གི་�ར་འ�ར་བ་བཞིན་ནོ། །�་�བ་�ིས་�ང་།

སངས་�ས་རང་སངས་�ས་�མས་དང་།

།ཉན་ཐོས་�མས་�ིས་ངེས་བ�ེན་པ།

།ཐར་པའི་ལམ་ནི་གཅིག་ཉིད་�ོད།

།གཞན་དག་མེད་ཅེས་�་བར་ངེས།

ཞེས་ཤེར་�ིན་ལ་བ�ོད་པས། ཉན་རང་�མས་�ང་དེ་ལ་བ�ན་དེས་ན་ཤེར་

�ིན་ལ་�མ་ཞེས་�ང་ག�ངས་པས་ཐེག་པ་ཆེ་�ང་གཉིས་ཀའི་�ས་�ི་�མ་

ཡིན་པས། �ོང་ཉིད་�ོགས་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་ཐེག་པ་ཆེ་�ང་འ�ེད་པ་མིན་�ི།

�ང་�བ་�ི་སེམས་དང་�ོད་པ་�བས་ཆེ་བ་�མས་�ིས་འ�ེད་པ་ཡིན་ཏེ། རིན་

ཆེན་འ�ེང་བ་ལས།



ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནི།

།�ང་�བ་སེམས་དཔའི་�ོན་ལམ་དང་།

།�ོད་པ་ཡོངས་བ�ོ་མ་བཤད་དེས།

།�ང་�བ་སེམས་དཔར་ག་ལ་འ�ར།

ཞེས་�་བས་མ་�ེ་ཞིང་�ོད་པས་�ེ་བར་ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་�ོང་ཉིད་

�ོགས་པའི་ཤེས་རབ་�ང་ཐེག་ཆེན་�ི་ལམ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པར་མི་འ�ར་ན།

དེ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་�མས་�་�ོས་�ང་ཅི་དགོས། དེའི་�ིར་�ང་�བ་�ི་

སེམས་གདམས་པའི་མཐིལ་�་བ�ང་ནས་�ོང་དགོས་སོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། �ང་�བ་�ི་སེམས་�ང་བའི་རིམ་པ། �ེས་པའི་ཚད། ཆོ་

གས་ག�ང་བའི་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ནས་བ�ད་པ་ལ་མན་ངག་�་འ�ས་བ�ན་མ་དང་།

�ལ་�ས་ཞི་བ་�འི་ག�ང་ནས་འ�ང་བ་ལ་བ�ེན་ནས་�ོང་བ་གཉིས་�ང་ངོ་།

།�་འ�ས་བ�ན་ནི་�ོགས་པའི་སངས་�ས་�ང་�བ་�ི་སེམས་ལས་འ�ང་ལ།

སེམས་དེ་�ག་བསམ་ལས་དང་། བསམ་པ་དེ་�ིང་�ེ་ལས་དང་། �ིང་།�ེ་�མས་

པ་ལས་དང་། �མས་པ་�ིན་�་གཟོ་བ་ལས་དང་། �ིན་�་གཟོ་བ་�ིན་�ན་པ་

ལས་དང་། �ིན་�ན་པ་ནི་མར་མཐོང་བ་ལས་འ�ང་�ེ་བ�ན་ནོ། །འདི་

ལ་གཉིས། རིམ་པ་ལ་ངེས་པ་བ�ེད་པ། རིམ་ཅན་�་�ང་བ་དངོས་སོ།



།དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐེག་ཆེན་�ི་ལམ་�ི་�་བ་�ིང་�ེར་བ�ན་པ། �་འ�ས་

གཞན་�མས་དེའི་�་འ�ས་�་འ�ར་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། ཐོག་མར་གལ་ཆེ་བ། བར་�་གལ་ཆེ་བ། ཐ་མར་གལ་ཆེ་

བའོ།

།དང་པོ་ནི། �ིང་�ེ་ཆེན་པོས་ཡིད་བ�ོད་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་འཁོར་པ་ལས་

གདོན་པའི་�ིར་ངེས་བར་དམ་འཆའ་བར་འ�ར་ལ། �ིང་�ེ་དམན་ན་དེ་�ར་

�ེད་པ་མི་འོང་བས་འ�ོ་བ་མ་�ས་པ་�ོལ་བའི་�ར་འ�ེར་བ་ནི་དེ་ལ་རག་ལས་

པའི་�ིར་དང་། �ར་དེ་མི་འཛ�ན་ན་ཐེག་ཆེན་པར་མི་�ད་པའི་�ིར་�ིང་�ེ་ནི་

ཐོག་མར་གལ་ཆེའོ། །�ོ་�ོས་མི་ཟད་པས་བ�ན་པ་ལས། བ�ན་བ་�་ར་�་ཏིའི་

�། གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་�ི་�ིང་�ེ་ཆེན་པོ་མི་ཟད་

དོ།།

དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན་�ོན་�་འ�ོ་བའི་�ིར་རོ། །བ�ན་པ་�་ར་�་ཏིའི་�།

འདི་�་�ེ། དཔེར་ན་ད�གས་�ི་ནང་�་�་བ་ནི་མིའི་�ོག་གི་དབང་པོའི་�ོན་�་

འ�ོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་�་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་�ིང་�ེ་ཆེན་པོ་ནི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་འ�བ་པའི་�ོན་�་འ�ོ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་

དང་། ག་ཡ་གོ་རི་ལས་�ང་། འཇམ་དཔལ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་�ི་

�ོད་པའི་�ོམ་པ་ནི་ཅི། གནས་ནི་གང་། འཇམ་དབལ་�ིས་�ས་པ། �འི་�།

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་�ི་�ོད་པའི་�ོམ་པ་ནི་�ིང་�ེ་ཆེན་པོའོ། །གནས་



ནི་སེམས་ཅན་ནོ། ཞེས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་�ར་ལན་ཅིག་སེམས་དེ་�་�་�ེས་ནས་�གས་�ང་། སེམས་

ཅན་�ངས་མང་ཞིང་�ེད་ངན་པ་དང་། བ�བ་�་ཡང་ཤིན་�་�་དཀའ་ཞིང་

མཐའ་ཡས་པ་དང་། �ས་�ང་དཔག་མེད་དགོས་པར་མཐོང་བ་ན་�མ་ནས་

ཐེག་པ་དམན་པར་�ང་བ་ལ། �ིང་�ེ་ཆེན་པོ་ལན་ཅིག་བ�ེད་པ་ཙམ་མིན་པར་

ཇེ་འཕེལ་�་གོམས་པར་�ས་པས། རང་གི་བདེ་�ག་ལ་མི་�་ཞིང་གཞན་དོན་ལ་

མི་�ོ་བས་ཚ�གས་ཐམས་ཅད་བདེ་�ག་�་�ོགས་པར་�ེད་དོ།

།ག�མ་པ་ནི། སངས་�ས་�མས་འ�ས་�་བ�ེས་པའི་ཚ�་ཡང་ཐེག་དམན་

བཞིན་ཞི་བར་མི་གནས་པར་ནམ་མཁའ་ཇི་�ིད་�་འ�ོ་བའི་དོན་མཛད་པ་

ཡང་�ིང་�ེ་ཆེན་པོའི་མ�་�ེ། དེ་མེད་ན་ཉན་ཐོས་�ར་འ�ར་བའི་�ིར་

རོ། །དཔེར་ན་ལོ་ཏོག་ལ་ཐོག་མར་ས་བོན་དང་། བར་�་�་དང་།ཐ་མར་

�ིན་པ་གལ་ཆེ་བ་�ར། སངས་�ས་�ི་ལོ་ཏོག་ལ་ཡང་ཐོག་མཐའ་བར་ག�མ་�་

གལ་ཆེ་བ་�ིང་�ེ་ཡིན་པར། དཔལ་�ན་�་བ་�གས་བས་ག�ངས་སོ། །

དེས་ན་ཞང་�་�ང་�ོན་པས། ཇོ་བོ་ལེ་གདམས་ངག་�ས་�ང་། འཇིག་�ེན་

�ོས་ཐོང་། �ང་�བ་�ི་སེམས་�ོམས་�་བ་ཞིག་ལས་མི་འོང་�ས་པ་ལ། དགེ་

བཤེས་�ོན་པས་�ེལ་ནས། དེ་ཇོ་བོའི་གདམས་ངག་གི་མཐིལ་�ང་བ་ལ།

ག�ངས་ཏེ་ཆོས་�ི་གནད་མ�ེན་པ་ཡིན་ནོ། །ངེས་པ་�ེད་པ་ཡང་འདི་ཁོ་

ན་དཀའ་བས། ཡང་།ཡང་བསག་�ང་དང་། �ོང་པོ་བཀོད་པ་སོགས་�ི་ག�ང་

རབ་དང་། དགོངས་འ�ེལ་�མས་བ�ས་ནས་ངེས་པ་བ�ན་པོ་བཙལ་དགོས་



ཏེ། དཔལ་�ན་མ་ཁོལ་�ིས།

�ོད་�ི་�གས་ནི་རིན་པོ་ཆེ།

།�ོགས་པའི་�ང་�བ་ས་བོན་དེ།

།དཔའ་�ོད་ཁོ་ནས་�ིང་པོར་མ�ེན།

།དེ་གཞན་�ེ་བོས་འོལ་མི་ད�ི།

ཞེས་པ་�ར་རོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མར་ཤེས་ནས་�མས་པའི་བར་�ར་འ�ར་�ལ། �ག་

བསམ་དང་སེམས་བ�ེད་འ�ས་�ར་འ�ར་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། �ིར་�ག་བ�ལ་དང་འ�ལ་འདོད་ཙམ་ཞིག་ནི་སེམས་ཅན་དེའི་

�ག་བ�ལ་ཡང་ཡང་བསམས་ན་�ེ་མོད་�ང་། �ོ་དེ་�ེ་�་བ་དང་།�གས་�ག་

ལ་བ�ན་པོར་�ེ་བ་ལ་ནི། �ོན་�་སེམས་ཅན་དེ་ཡིད་�་འོང་ཞིང་གཅེས་ལ་

ཕངས་པའི་�མ་པ་ཅན་ཞིག་དགོས་ཏེ། གཉེན་ལ་�ག་བ�ལ་�ང་ན་མི་བཟོད་

ལ། ད�་ལ་�ག་བ�ལ་�ང་ན་དགའ་ཞིང་། ད�་གཉེན་བར་མ་ལ་�ག་བ�ལ་

�ང་ན་ཕལ་ཆེར་ཡལ་བར་འདོར་བའི་བཏང་�ོམས་�ེ་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་

ལ་དང་པོ་ནི། ཡིད་�་�ག་པ་ཡོད་པས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཇི་ཙམ་གཅེས་པ་དེ་ཙམ་

�་�ག་བ�ལ་ལ་མི་བཟོད་པ་ཡང་དེ་ཙམ་�་�ེ་�ེ། གཅེས་པ་�ང་འ�ིང་ལ་མི་

བཟོད་བ་ཤས་�ང་ལ། ཤིན་�་གཅེས་ན་�ག་བ�ལ་�་མོ་ལ་ཡང་མི་བཟོད་པ་

ཆེན་པོ་�ེ་བས་སོ། །ད�་ལ་�ག་བ�ལ་མཐོང་ན་འ�ལ་འདོད་མི་�ེ་བར་



མ་ཟད། ད་�ང་དེ་ལས་ཆེ་བ་དང་། དེ་དང་མ་�ལ་ན་�མ་པ་�ེ་བ་ནི་ཡིད་�་མི་

འོང་བས་ལན་ལ། དེ་ཡང་ཡིད་�་མི་འོང་བ་ཤས་ཆེ་�ང་གིས་�ག་བ�ལ་�ང་

བ་ལ་དགའ་བ་ཤས་ཆེ་�ང་�་འ�ར་རོ། །ད�་གཉེན་བར་མའི་�ག་

བ�ལ་ལ་མི་བཟོད་པ་ཡང་མེད་ལ། དགའ་བ་ཡང་མེད་ལ། དགའ་བ་ཡང་མེད་

པ་ནི། ཡིད་�་འོང་མི་འོང་གང་ཡང་མེད་པས་ལན་ནོ། །དེ་�ར་�ས་ན་

སེམས་ཅན་གཉེན་�་�ོམ་པ་ནི་ཡིད་འོང་བ�ེད་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ། གཉེན་�ི་

མཐར་�ག་ནི་མ་ཡིན་པས། མར་�ོམ་པ་དང་། དེའི་�ིན་�ན་པ་དང་། �ིན་ལན་

གཟོ་བ་ག�མ་ནི་ཡིད་�་འོང་ཞིང་གཅེས་པ་�བ་�ེད་ཡིན་ལ། སེམས་ཅན་ལ་�་

གཅིག་པ་�ར་�ིང་�་�ག་པར་འཛ�ན་པའི་�མས་པ་ནི། དེ་ག�མ་�ི་འ�ས་�་

ཡིན་ཏེ། དེས་�ིང་�ེ་�ེད་པར་�ེད་དོ། །བདེ་བ་དང་�ད་འདོད་�ི་

�མས་པ་དང་། �ིང་�ེལ་�་འ�ས་�ི་ངེས་པ་མི་�ང་ངོ་། །སེམས་བ�ེད་

�ེ་བའི་�ར་སེམས་ཅན་�མས་གཉེན་�་�ོམ་པ་འདི་ནི། �ོབ་དཔོན་�་�གས་

དང་། བ�ན་པ་�་བ་དང་། �ོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་�ི་ལ་�མས་�ིས་བཤད་

དོ།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་�ར་�ོ་རིམ་�ིས་�ངས་པས་�ིང་�ེ་�ེས་པ་ན། སེམས་ཅན་�ི་

དོན་�་སངས་�ས་ལ་ཐོབ་འདོད་�ེ་བས། དེ་ཙམ་�ིས་ཆོག་མོད། བར་དེར་�ག་

བསམ་བ�ག་པས་ཅི་�་�མ་ན། སེམས་ཅན་བདེ་བ་དང་�ད་པ་དང་། �ག་

བ�ལ་དང་�ལ་ན་�མ་པའི་�མས་པ་དང་། �ིང་�ེ་ཚད་མེད་པ་ནི་ཉན་རང་ལ་

ཡང་ཡོད་�ང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་�བ་པ་དང་། �ག་བ�ལ་

སེལ་བ་�ར་�་བཞེས་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་པ་མིན་པ་ལ་མེད་བས། �ིང་�ོབས །�ི་



བསམ་པ་�ག་པའི་�ག་བསམ་�ེད་དགོས་ཏེ། �ད་�འི་འ�ེལ་བར། �ོ་�ོས་�་

མཚ�ས་�ས་པའི་མདོ་�ངས་བ་ལས་ཤེས་སོ། །དེ་�ར་སེམས་ཅན་�ོལ་

བའི་�ོ་�ེས་པ་ན་རང་གི་གནས་�བས་འདི་�་�ས་ནི་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་

དོན་ཡང་�ོགས་པར་�་མི་�ས་ལ། དེར་མ་ཟད་ད�་བཅོམ་པ་གཉིས་�ི་གོ་

འཕང་ཐོབ་�ང་། སེམས་ཅན་�ང་ཟད་རེ་དང་། དེའི་དོན་ཡང་ཐར་པ་ཙམ་

�བ་པར་�ས་�ི། ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ལ་དགོང་མི་�ས་པས། སེམས་ཅན་

མཐའ་ཡས་པ་དང་། དེ་དག་གི་གནས་�བས་དང་མཐར་�ག་གི་དོན་ཐམས་

ཅད་�ོགས་པར་�་ཞིག་གིས་�ས་�མ་�་བསམས་པ་ན། སངས་�ས་ཉག་

གཅིག་ལ་�ས་པ་དེ་ཡོད་པར་ཤེས་ནས་སེམས་ཅན་�ི་དོན་�་སངས་�ས་ཐོབ་

འདོད་�ེད་དོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། གཞན་དོན་དོན་གཉེར་�ི་�ོ་�ང་བ། �ངས་པའི་འ�ས་

�་སེམས་བ�ེད་ངོས་ག�ང་བའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། �ོ་དེ་�ེ་བའི་གཞི་བ�བ་པ་དང་། �ོ་དེ་བ�ེད་པ་དངོས་

སོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། སེམས་ཅན་ལ་སེམས་�ོམས་པ་བ�བ་པ་དང་། ཐམས་ཅད་

ཡིད་འོང་གི་�མ་པ་ཅན་�་བ�བ་པའོ།

།དང་པོ་ནི། �ར་�ེས་�་�ང་འ�ིང་གི་�བས་�་བཤད་པ་�ར་�ོན་འ�ོ་ལ་



སོགས་པའི་རིམ་པ་�མས་འདིར་ཡང་�ངས་ལ་བ�ང་བར་�འོ། །དེ་ལ་ཐོག་

མར་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལ་ཆགས། ཁ་ཅིག་ལ་�ང་བའི་�ོགས་རིས་�་གཅོད་པ་

བཀག་ནས་སེམས་�ོམས་པ་མ་བ�བས་ན་�མས་པ་དང་�ིང་�ེ་གང་�ེ་བ་དེ་

�ོགས་རིས་ཅན་�་�ེའི། �ོགས་རིས་མེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་མི་�ེ་བས་བཏང་

�ོམས་བ�ོམ་པར་�འོ།།

དེ་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་�མས་ལ་ཆགས་�ང་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་མེད་པ་

�བ་པའི་�མ་པ་ཅན་ཞིག་དང་། རང་ཉིད་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་�ང་དང་�ལ་

ནས་སེམས་�ོམས་པ་གཉིས་ག�ངས་པ་ལས་འདིར་�ི་མའོ། །འདི་�ོམ་པའི་གོ་

རིམ་ནི་�ེ་�་བས་ཐོག་མར་ཕན་གནོད་གང་ཡང་མ་�ས་པའི་བར་མ་ཞིག་ལ་

དམིགས་�ེན་�ས་ནས། �ེས་�་ཆགས་པ་དང་ཁོང་�ོ་བ་བསལ་ཏེ་སེམས་

�ོམས་པ་བ�བ་པར་�འོ། །དེ་ལ་སེམས་�ོམས་པ་�བ་ན། དེ་ནས་མཛའ་

བཤེས་ལ་སེམས་�ོམས་བ་བ�བ་�ེ། དེ་ལ་སེམས་མ་�ོམས་པ་ནི་ཆགས་�ང་

གིས་རིས་�་གཅོད་པའམ། ཆགས་པ་ཆེ་�ང་གིས་མ་�ོམས་པའོ། །དེ་ལ་

�ོམས་ན་ད�་ལ་སེམས་�ོམས་པ་བ�ོམ་�ེ། དེ་ལ་མ་�ོམས་བ་ནི་མཐའ་གཅིག་

�་མི་མ�ན་པར་བ�ས་ནས་ཞེ་�ང་བའོ། །དེ་ལ་�ོམས་ནས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་�ོམས་པ་བ�ོམ་མོ། །དེ་ཡང་གཉིས་ཏེ། སེམས་ཅན་

�ི་ངོས་ནས་ནི་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་�ག་བ�ལ་མི་འདོད་པར་མ�ངས་

པས་ན། ཁ་ཅིག་ལ་ཉེ་བར་བ�ང་ནས་ཕན་འདོགས་ཤིང་། ཁ་ཅིག་ལ་རིང་བར་

བ�ང་ནས་གནོད་པ་�ེད་ཕའམ། ཕན་བ་མི་�ེད་པ་མི་རིགས་སོ་�མ་པ་དང་།

རང་གི་ངོས་ནས་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་སེམས་ཅན་བ�ར་བདག་



གི་གཉེན་�་མ་�ར་པ་ནི་གང་ཡང་མེད །པས། གང་ལ་ནི་ཆགས་པར་�་ལ།

གནག་ལ་ནི་�ང་བར་�མ་�་སེམས་པའོ། ཞེས་�ོམ་རིམ་བར་པ་ལས་

ག�ངས་སོ། །ཡང་གཉེན་ལ་ཆགས་པ་ལ་ནི། །�་མོ་�་བ་མཆོག་གིས་

�གས་པ་ལས། བདག་གིས་�ོན་ཆང་�ེད་�མས་ཐམས་ཅད་བསད། །བདག་

�ང་�ེད་�ིས་�ོན་ཆད་གཤགས་ཤིང་ག�་བས། །�ན་�ང་ཕན་�ན་ད�་དང་

གསོད་པ་ཡིན། །�ེད་ཅག་ཇི་�ར་འདོད་ཆགས་སེམས་�ང་�ེ། ཞེས་ག�ངས་པ་

དང་། �ར་ངེས་མེད་�ི་ཉེས་པའི་�བས་�་བཤད་པ་�ར་ད�་གཉེན་ཐམས་

ཅད་�ར་�་འ�ར་ནས་འ�ོ་བའི་�ལ་བསམ་�ེ། དེས་ནི་�ོ་ཆགས་གཉིས་ཀ་

�ོག་གོ །འདི་ད�འམ་གཉེན་�ད་གཞིར་བ�ང་ནས་�ེད་དགོས་པས། ད�་

གཉེན་�ི་�ོ་�ོག་མི་དགོས་�ི། ད�་གཉེན་ཡིན་པ་�་མཚན་�་�ས་ནས་ཆགས་

�ང་གིས་རིས་�་གཅོད་པའི་�ོ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། མར་བ�ོམ་པ། �ིན་�ན་པ། �ིན་�་གཟོ་བ་བ�ོམ་

པའོ།

།དང་པོ་ནི། འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་མེད་པས་རང་གི་�ེ་བ་ལ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པས་

ན་�ེ་ཤི་བ�ད་མར་�ས་ཏེ་འཁོར་བ་ན་�ས་འདི་མ་�ངས་�་བ་དང་། �ོགས་

འདིར་མ་�ེས་�་བ་ནི་ཡེ་མེད་ལ། མ་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་�་ཡང་མ་�ར་པ་

མེད་པར་མདོ་ལས་ག�ངས་སོ། །དེ་ཡང་�ར་མ་�ས་པར་མ་ཟད་མ་

འོངས་པ་ན་�ེད་པར་ཡང་འ�ར་བས། དེ་�ར་བསམས་ལ་རང་གི་མ་�ས་པ་ལ་

ངེས་པ་བ�ན་པོ་བཙལ་བར་�་�ེ། འདི་�ེས་ན་དེའི་�ིན་�ན་པ་སོགས་�ེ་�་ལ།



འདི་མ་�ེས་ན་དེའི་�ིན་�ན་པ་སོགས་�ི་གཞི་མེད་པའི་�ིར་རོ།

།གཉིས་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མར་བ�ོམས་པའི་འོག་�་ཐོག་མར་ཚ�་

འདིའི་མ་ལ་བ�ོམས་ན་�ེ་�ར་བར་པོ་ཏོབ་བཞེད་པ་�ར་བ�ོམ་པར་�་�ེ།

མ�ན་�་མ་�མ་པ་གསལ་པོ་ཞིག་བསམས་ལ། ད་�ར་�་མ་ཟད་འཁོར་བ་ཐོག་

མ་མེད་པ་ནས། འདིས་བདག་གི་མ་བ�ང་ལས་འདས་པ་�ེད་�ེད་པ་ཡིན་�མ་

�་ལན་འགའ་ཞིག་བསམ་མོ། །དེ་�ར་དེས་མ་�ས་པའི་�ས་�་གནོད་པ་

ཐམས་ཅད་ལས་བ�བས་ཕན་བདེ་ཐམས་ཅད་བ�བས། �ད་པར་�་ཚ�་འདིར་

ཡང་དང་པོར་མངལ་�་�ན་རིང་པོར་བ�ང་། དེ་ནས་བཙས་པའི་�ས་�་�་

སེར་ཟིང་ངེ་བ་ཞིག་ཤའི་�ོད་ལ་བཅར། སོར་མོ་བ�འི་ཁ་ལ་གཡེངས། �་ཞོ་

བ�ན། ནོམ་�་ཁས་བ�ོད། �བས་ཁས་�ིས། མི་གཙང་བ་ལག་པས་�ིས་�ིན་

ཐབས་�་ཚ�གས་�ིས་�ོ་ངལ་ངལ་མེད་པར་གསོས། དེ་ཡང་བ�ེས་�ོམ་�ི་�ས་

�་བཟའ་བ�ང་དང་། འ�གས་པའི་�ས་�་གོས་དང་། ཕོངས་པའི་�ས་�་

ནོར་རང་གིས་�ད་མི་�་བ་�མས་�ིན། ཡོ་�ད་དེ་�མས་�ང་བདེ་�ག་�་�ེད་

ནས་མིན་�ི། �ིག་�ག་གཏམ་ངན་དང་བ�ེས་�ིན་ཤ་ཐང་ཐང་�་བཙལ་ནས་

�ིན་པ་ཡིན། �་ལ་ན་ཚ་སོགས་�ག་བ�ལ་�ང་ན་�་འཆི་བ་བས། རང་འཆི་བ་

དང་། �་ན་བ་ལས་རང་ན་བ་སོགས་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་འདམ་ཞིང་། �ོར་

བས་དེ་བསལ་བའི་ཐབས་�ེད་པ་ཡིན། མདོར་ན་�ག་གིས་ཤེས་ཚད་དང་�ས་

ཚད་�ིས་ཕན་བདེ་གང་ཡིན་�བ། གནོད་པ་དང་།�ག་བ�ལ་སེལ་བར་�ེད་

པའི་�ལ་�མས་ལ་�ེ་གཅིག་�་སེམས་པའོ། །དེ་�ར་བ�ོམས་པས་�ིན་

�ན་པའི་�ོ་ཚ�ག་ཙམ་མ་མིན་པ་ཞིག་�ེས་པ་ན། དེ་ནས་ཕ་ལ་སོགས་པའི་མཛའ་



བཤེས་གཞན་ལ་ཡང་མར་ཤེས་པར་�ས་ལ་བ�ོམ། དེ་ནས་བར་མ་�མས་�ང་

མར་ཤེས་པར་�ས་ལ་བ�ོམ། དེ་ལ་མཛའ་བཤེས་འ�་པའི་�ོ་�ེས་པ་ན་ད�་

�མས་�ང་མར་ཤེས་པར་�ས་པ་ལ་བ�ོམ། དེ་ལ་མ་དང་འ�་བའི་�ོ་�ེས་པ་ན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མར་ཤེས་པ་�ོན་�་བཏང་ལ། རིམ་�ིས་�་ཇེ་ཆེ་ཇེ་

ཆེར་བཏང་ལ་བ�ོམ་མོ།

།ག�མ་པ་ནི། དེ་�ར་�ེ་ཤི་འཕོས་པས་ངོ་མ་ཤེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་བདག་

གི་མ་�ིན་ཅན་�ག་བ�ལ་ཞིང་�བས་མེད་པ་དེ་�མས་གཙ�གས་མེད་�་དོར་

ནས། རང་ཉིད་འཁོར་བ་ལས་ཅི་ཐར་�ེད་ན་དེ་ལས་�ེལ་�ང་བ་མེད་དེ། �ོབ་

�ིངས་ལས། ཉེ་�་འཁོར་བའི་�་མཚ�འི་ཁོངས་�་�ད་�ར་པ། །�ོང་གི་ནང་�་

�ང་བ་�་�་ར་�ང་བཞིན་�། །�ེ་ཤི་འཕོས་པས་ངོ་མ་ཤེས་པ་དེ་བོར་ནས། །

གལ་ཏེ་གཅིག་ཐར་�ེད་དེ་ལས་�ེལ་བོར་མེད། ཅེས་སོ། །དེས་ན་དེ་�་

�འི་�ིན་ཅན་འདོར་བ་ནི་མ་རབས་�མས་ལའང་མི་རིགས་ན། བདག་གི་�ལ་

དང་ག་ལ་མ�ན་�མ་�་བསམས་ནས་�ིན་ལས་བ�ོར་བའི་�ར་ག�ང་ངོ་།

།འོ་ན་ཕན་ལན་�ེད་པ་དེ་ཇི་�་�་ཞིག་�་�མ་ན། མ་�ག་གིས་�ང་འཁོར་བའི་

བདེ་འ�ོར་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་�ེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་�ིས་མ་བ�ས་པ་མེད། དེས་

ན་བདག་གིས་�ོད་ཆད་ཉོན་མོངས་པའི་གདོན་�ིས་བ�མས་པའི་དབང་གིས་

�ས་ནས་�་�ག་པོ་�ང་ཟིན་པ་ལ། བ་ཚ་ལ་སོགས་པའི་འ�ར་�ེད་འདེབས་པ་

དང་འ�་བར་རང་བཞིན་�ིས་�ག་བ�ལ་བར་�ར་པ་�མས་ལ་�ར་ཡང་�ག་

བ�ལ་�་ཚ�གས་བ�ེད་པ་དང་། �མས་པས་ཕན་བཏགས་པ་དེ་�མས་ནི་ཐར་

པ་�་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ལ་དགོད་པར་�འོ། �མ་�་ཕན་ལན་�་



དགོས་སོ། །མདོར་བ�་ན་རང་གི་མ་�ན་པ་�ལ་�་མི་གནས་པར་�ོ་

ཞིང་མིག་ལོང་བ་ལོང་�ིད་མེད་པ། གོམ་པ་རེ་རེ་ནས་བ�ེག་འཆའ་ཞིང་གཡང་

ཁ་འཇིགས་�་�ང་བ་ལ་མངོན་པར་�ོགས་ནས་འ�ོ་ན་མ་དེས་�ང་�་ལ་མི་རེ་

ན་�་ལ་རེ། �་དེ་ལ་ཡང་མ་དེ་འཇིགས་པ་དེ་ལས་�ོལ་བ་མི་འབབ་ན་�་ལ་

འབབ་པས་དེ་ལས་�ོལ་དགོས། དེ་བཞིན་�་མར་�ར་པའི་སེམས་ཅན་�མས་

�ང་ཉོན་མོངས་པའི་གདོན་�ིས་སེམས་�ལ་�་གནས་བ་ད�གས་པས་ཤེས་པ་

ལ་རང་དབང་མ་ཐོབ་པས་ནི་�ོ། མངོན་མཐོ་དེས་ལེགས་�ི་ལམ་�་བའི་མིག་

དང་ནི་�ལ། ཡང་དག་པའི་བཤེས་�ི་ལོང་�ིད་ནི་མེད། �ད་ཅིག་རེ་རེ་ཞིང་

ཉེས་�ོད་�ིས་ད�ེན་བཅོས་པས་ནི་བ�ེག་འཆའ། �ིར་འཁོར་བ་དང་། �ད་

པར་�་ངན་འ�ོའི་གཡང་ས་འ�ིམ་པ་མཐོང་ན། མ་དེ་ཡང་�་ལ་རེ་དགོས་ལ།

�་ལ་ཡང་མ་དེ་འདོན་པ་འབབ་པས། དེ་�ར་བསམས་ནས་འཁོར་བ་ལས་ངེས་

པར་འདོན་པའི་�ིན་གཟོ་�་�ེ། བ�བ་བ�ས་ལས། ཉོན་མོངས་�ིས་�ོ་གཏི་

�ག་�ོངས། །གཡངས་མང་པོའི་ལམ་�་ནི། །གོམ་པ་རེ་རེ་བ�ེག་འཆའ་བ། །

བདག་དང་གཞན་�ག་�་ངན་གཞི། །འ�ོ །བ་�མས་ནི་�ག་བ�ལ་མ�ངས།

ཞེས་དེ་�ར་བ�ས་ནས་གཞན་ལ་�ོན་བཙལ་བར་མི་རིགས་ཤིང་ཡོན་ཏན་�་

རེ་མཐོང་ན་ངོ་མཚར་བར་ག�ང་ཞེས་ག�ངས་མོད་�ང་། འདིར་ཡང་ཉམ་

ཐག་པའི་�ལ་�ར་�་�ང་ངོ་།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། �མས་པ། �ིང་�ེ། �ག་བསམ་བ�ོམ་པའོ།

།དང་པོ་ནི། �མས་པའི་དམིགས་པ་ནི་བདེ་བ་དང་མི་�ན་པའི་སེམས་ཅན་



ནོ། །�མ་པ་ནི་བདེ་བ་དང་�ད་ན་ཅི་མ་�ང་། བདེ་བ་དང་�ད་པར་�ར་

ཅིག་�མ་པ་དང་། བདེ་བ་དང་�ད་པར་�འོ་�མ་པའོ། །ཕན་ཡོན་ནི།

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ལ་པོ་ལས།

�ེ་བ་�ག་�ིག་ད�ིགས་པའི་ཞིང་དག་ན།

།མཆོད་པ་�མ་མང་དཔག་མེད་ཇི་�ེད་པ།

།�ེས་མཆོག་�མས་ལ་དེ་ཡིས་�ག་མཆོད་པས།

།�མས་པའི་སེམས་�ི་�ངས་དང་ཆར་མི་ཕོད།

ཅེས་དངོས་བོ་ཤིན་�་�་ཆེ་བས། �ལ་མཐར་�ག་པའི་ཞིང་ལ། �ས་�ག་�་

མཆོད་པ་�ེད་པ་ལས་བསོད་ནམས་ཆེས་ཆེ་བར་ག�ངས་པ་དང་། འཇམ་

དཔལ་�ི་ཞིང་བཀོད་ལས་�ང་། �ང་ཤར་�ི་མཚམས་ན་སངས་�ས་དབང་

�ག་ཆེན་པོའི་�ལ་པོའི་འཇིག་�ེན་�ི་ཁམས་�ོང་གིས་བ�ན་པ་ཞེས་�་བ་དེ་

ན། དགེ་�ོང་འགོག་པ་ལ་�གས་པའི་བདེ་བ་བཞིན་�་སེམས་ཅན་�མས་�ང་

བདེ་བ་དང་�ན་ནོ། །དེར་ལོ་�ེ་བ་བ�་�ོང་�་ཚངས་�ོད་�ད་པ་བས་

ནི་ཞིང་འདིར་ཐ་ན་སེ་གོལ་གཏོགས་པའི་�ན་ཙམ་�་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་�མས་པའི་སེམས་བ�ེད་ན་�་མ་ལས་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་�་�ེད་ན་

ཉིན་མཚན་�་གནས་པ་�་ཅི་�ོས། ཞེས་བཤད་པ་དང་།རིན་ཆེན་�ེང་བ་ལས་

�ང་། �ི�་ཚ�ས་�མ་བ�འི་ཁ་ཟས་དག །ཉིན་རེ་�ས་ག�མ་�ིན་པས་�ང་། །

�མས་པ་�ད་ཙམ་ཐང་ཅིག་གི །བསོད་ནམས་དག་ལ་ཆར་མི་ཕོད།

།�་མི་�མས་པར་འ�ར་བ་དང་།



།དེ་དག་�ང་ནི་བ�ང་བ་དང་།

།ཡིད་བདེ་བ་དང་བདེ་མང་དང་།

།�ག་དང་མཚ�ན་�ིས་གནོད་མེད་དང་།

།འབད་པ་མེད་པར་དོན་འཐོབ་དང་།

།ཚངས་པའི་འཇིག་�ེན་�ེ་འ�ར་ཏེ།

།གལ་ཏེ་�ོལ་བར་མ་�ར་�ང་།

།�མས་ཆོས་ཡོན་ཏན་བ�ད་འཐོབ་བོ།

ཞེས་ག�ངས་ཏེ། �མས་པ་ཡོད་ན་�་མི་�མས་ཤིང་ངང་གིས་འ�་བ་དང་།

�ལ་བས་�ང་བ�ད་�ེ་�མས་པའི་�ོབས་�ིས་ཕམ་པར་མཛད་པས་བ�ང་

བའི་མཆག་�་འ�ར་བ་སོགས་སོ། །�མས་པ་�ོམ་པའི་རིམ་བ་ནི་ཐོག་

མར་མཛའ་བཤེས་དང་། དེ་ནས་བར་མ་དང་། དེ་ནས་ད�་ལ་བ�ོམ་པར་�་

ཞིང་། དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རིམ་པ་བཞིན་�་བ�ོམ་མོ། །

�ོམ་�ལ་ནི་ཇི་�ར་སེམས་ཅན་�ག་བ�ལ་�ིས་�ག་བ�ལ་བའི་�ལ་ཡང་ཡང་

བསམས་ན་�ིང་�ེ་�ེ་བ་�ར། སེམས་ཅན་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་�ི་བདེ་བ་

མེད་ཅིང་། བདེ་བས་ཕོངས་�གས་�མས་ཡང་ཡང་བསམ་�ེ། དེ་གོམས་པ་ན་

བདེ་བ་དང་�ད་འདོད་ངག་གིས་འ�ང་ལ། དེ་ཡང་བདེ་བ་�་ཚ�གས་པ་�མས་

ཡིད་ལ་�ས་ནས་དེ་དག་སེམས་ཅན་�མས་ལ་བ�བ་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ིང་�ེའི་དམིགས་པ་ནི་�ག་བ�ལ་ག�མ་�ིས་ཅི་རིགས་པར། །

�ག་བ�ལ་བའི་སེམས་ཅན་ནོ། །�མ་པ་ནི་�ག་བ�ལ་དེ་དག་དང་�ལ་



ན་�མ་པ་དང་། �ལ་བར་�ར་ཅིག་�མ་པ་དང་། �ལ་བར་�འོ་�མ་

པའོ། །�ོམ་པའི་གོ་རིམ་ནི། ཐོག་མར་མཛའ་བཤེས་དང་། དེ་ནས་པར་མ་

དང་། དེ་ནས་ད�་དང་། དེ་ནས་�ོགས་བ�འི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་

བ�ོམ་མོ། །དེ་�ར་བཏང་�ོམས་དང་། �མས་པ་དང་། �ིང་�ེ་ལ་�ལ་

ལ་སོ་སོར་�ེ་ནས་རིམ་ཅན་�་�ོམ་པ་དེ་ནི་ཆོས་མངོན་པའི་མདོའི་�ེས་�་

འ�ངས་ནས་�ོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་�ི་ལས་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་གནད་ཤིན་�་

ཆེ་�ེ། སོ་སོར་མ་�ེ་བར་དང་པོ་ནས་�ི་ལ་དམིགས་ནས་�ངས་པ་ལ་�ེ་བ་�ར་

�ང་ཡང་། རེ་རེ་ནས་བསམས་ན་གང་ལ་ཡང་མི་�ེ་བར་�ང་ལ། རེ་རེ་ནས་ཡིད་

འ�ར་བའི་�ོང་བ་�ར་བཤད་བ་�ར་བཏོན་ནས་ཇེ་མང་�་བཏང་�ེ། མཐར་

�ི་ལ་དམིགས་ནས་བ�ངས་ན་ཚ�གས་བ་དང་། སོ་སོ་བ་གང་ལ་དམིགས་�ང་

�མ་དག་�ེ་བའི་�ིར་རོ། །�ོམ་�ལ་ནི་མར་�ར་པའི་སེམས་ཅན་དེ་

�མས་�ིད་པར་�ང་ནས་�ི་དང་སོ་སོའི་�ག་བ�ལ་ཇི་�ར་ཉམས་�་�ོང་བ་

�མས་སེམས་པ་�ེ། �ག་བ�ལ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །�ིང་�ེ་�ེས་པའི་ཚད་ནི།

�ོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། གང་གི་ཚ�་ཡིད་�་འོང་བའི་�་མི་བདེ་བ་བཞིན་�་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་�ག་བ�ལ་གཏན་ནས་�ང་བར་འདོད་པའི་�མ་པའི་

�ིང་�ེ་རང་གི་ངང་གིས་འ�ག་བ་བདག་ཉིད་�ིས་མ�ངས་པར་འ�ག་པར་

འ�ར་བ་དེའི་ཚ�། དེ་�ོགས་པ་ཡིན་པས་�ིང་�ེ་ཆེན་པོའི་མིང་འཐོབ་�ེ། ཞེས་

�་�ང་�་�ིང་�་ཆེས་�ག་བ�ལ་བར་�ར་བ་ལ། མ་དེ་�ིང་�ེ་ཇི་ཙམ་�ེ་བ་དེ་

ཙམ་པའི་�ོའི་ཚ�ད་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་�ིང་�ེ་རང་གི་ངང་གིས་�ེ་

བ་ན་�ིང་�ེ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་ག�ངས་སོ། །འདིས་�མས་

པ་ཆེན་པོ་�ེས་པའི་ཚད་�ང་རིག་པར་�འོ།



།ག�མ་པ་ནི། དེ་�ར་�མས་པ་དང་�ིང་�ེ་བ�ོམས་པའི་མཐར། �ེ་མ་བདག་

ལ་�ག་ཅིང་ཡིད་�་འོང་བའི་སེམས་ཅན་འདི་དག་འདི་�ར་བདེ་བས་ཕོངས་པ་

དང་�ག་བ�ལ་�ིས་མནར་ན་འདི་དག་གི་ཇི་�ར་བདེ་བ་དང་�ད་པ་དང་།

�ག་བ�ལ་ལས་ཐར་བར་�་�མ་�་སེམས་ཤིང་།དེ་དག་�ོལ་བའི་�ར་འ�ེར་

བ་ལ་ཐ་ན་ཚ�ག་ཙམ་�ིས་�ང་�ོ་�ང་ངོ་། །འདི་�ིན་ལན་གཟོ་བའི་

�བས་�་ཡང་�ང་ཟད་�ང་མོད་�ང་འདིར་བ�ན་པ་ནི་བདེ་བ་དང་�ད་ན་

དང་། �ག་བ�ལ་དང་�ལ་ན་�མ་པའི་�མས་�ིང་�ེས་མི་ཆོག་གི །སེམས་

ཅན་ལ་བདག་གིས་ཕན་བདེ་བ�བ་བོ་�མ་པའི་བསམ་པ་འ�ེན་�ས་པའི་

�མས་�ིང་�ེ་བ�ེད་དགོས་པར་བ�ན་པའི་�ིར་རོ། །དེ་དག་�ང་�ན་

�ི་ངོ་བོ་ཙམ་ལ་མིན་�ི། �ན་�ེས་སོགས་�ི་�ོད་ལམ་ཐམས་ཅད་�་�ན་པར་

�ས་ནས་�ན་�ན་�་བ�ང་བར་�ོམ་རིམ་བར་པ་ལས་ག�ངས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ར་བཤད་པའི་རིམ་པས་བདས་ནས་གཞན་དོན་ལ་�ང་�བ་

དགོས་པར་མཐོང་ན། དེ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་�ེད་པ་ཡང་ཡིན་མོད། འོན་�ང་དེ་

ཙམ་�ིས་མི་ཆོག་པས་�ར་�བས་འ�ོའི་�བས་�་བཤད་པ་�ར། �་ག�ང་

�གས་�ིན་ལས་�ི་ཡོན །ཏན་�མས་བསམས་པའི་�ོ་ནས་ཐོག་མར་དད་པ་ཅི་

འཕེལ་�། དེ་ནས་དད་པས་འ�ན་པའི་�ེན་�ེད་པར་ག�ངས་པས། ཡོན་ཏན་

དེ་དག་ལ་�ིང་ཐག་པ་ནས་ཐོབ་འདོད་བ�ེད་དེ། རང་དོན་ལ་ཡང་�མ་མ�ེན་

ཐོབ་པ་མེད་�་མི་�ང་བ་ལ་ངེས་པ་�ང་ངོ་།



།ག�མ་པ་ནི། �ིའི་མཚན་ཉིད་ནི། མངོན་�ོགས་�ན་ལས། སེམས་བ�ེད་པ་ནི་

གཞན་དོན་�ིར། །ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་འདོད། ཅེས་ག�ངས་པ་

�ར་ཡིན་ལ། ད�ེ་བ་ནི། �ོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོའི་�ེས་�་འ�ངས་ནས། �ོད་

འ�ག་ལས།

འ�ོ་བར་འདོད་དང་འ�ོ་བ་ཡི།

།�ེ་�ག་ཇི་�ར་ཤེས་པ་�ར།

།དེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་གཉིས་�ི།

།�ེ་�ག་རིམ་བཞིན་ཤེས་པར་�།

ཞེས་�ོན་འ�ག་གཉིས་�་ག�ངས་སོ།

།འདི་ལ་མི་མ�ན་པ་མང་�་�ང་ན་ཡང་། སེམས་ཅན་�ི་དོན་�་སངས་�ས་�་

�ར་ཅིག་�མ་པའི་སེམས་ནི་�ོན་སེམས་ཡིན་ལ། �ོམ་པ་བ�ང་ནས་སེམས་དེ་

འ�ག་པ་སེམས་བ�ེད་�་�ོམ་རིམ་དང་པོ་ལས་ག�ངས་སོ། །གཉིས་པ་

ཞི་བ་�འི་ག�ང་ལ་བ�ེན་ནས་�ོང་བ་ལ་ག�མ། བདག་གཞན་བ�ེས་པ་དང་

མ་བ�ེས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་བསམ་པ། སེམས་དེ་གོམས་ན་

བ�ེད་�ས་�་བ�ན་པ། བདག་གཞན་བ�ེ་�ལ་�ོམ་པའི་རིམ་པའོ།

།དང་པོ་ནི། �ོད་འ�ག་ལས།

གང་ཞིག་བདག་དང་གཞན་�མས་ནི།



།�ར་�་བ�བ་པར་འདོད་པ་དེས།

།བདག་རང་གཞན་�་བ�ེ་�་བ།

།གསང་བའི་དམ་པ་�ད་པར་�།

ཞེས་དང་འཇིག་�ེན་བདེ་བ་ཇི་�ེད་པ།

།དེ་�ན་གཞན་བདེ་འདོད་ལས་�ང་།

།འཇིག་�ེན་�ག་བ�ལ་ཇི་�ེད་པ།

།དེ་�ན་བདག་བདེ་འདོད་ལས་�ང་།

།མང་�་བཤད་�་ཅི་དགོས་ཏེ།

།�ིས་པ་རང་གི་དོན་�ེད་དང་།

།�བ་པ་གཞན་�ི་དོན་མཛད་པ།

།འདི་གཉིས་�ི་ནི་�ད་པར་�ོས།

།བདག་བདེ་གཞན་�ི་�ག་བ�ལ་དག །ཡང་དག་བ�ེ་བར་མ་�ས་ན། །སངས་

�ས་ཉིད་�་མི་འ�བ་ཅིང་། །འཁོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། ཅེས་ག�ངས་པ་

�ར་བདག་གཅེས་འཛ�ན་ནི་�ད་པ་�ན་�ི་�ོ་དང་། གཞན་གཅེས་འཛ�ན་ནི་

�ན་ཚ�གས་ཐམས་ཅད་�ི་གནས་�་བསམ་མོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ར་རང་གི་ད�་�ེད་པ་མིང་ཐོས་ན་ཡང་འཇིགས་པ་�ེ་བ་ཞིག་

�ིས་མ�ན་པར་�ས་ནས་མཛའ་བ་ན། དེ་མེད་ན་མི་དགའ་བ་ཆེན་པོ་�ེ་བ་



�ར། �ོ་གོམས་པའི་�ེས་�་�ེད་པས་ན་བདག་ལ་གཞན་བཞིན་དང་། གཞན་

ལ་བདག་བཞིན་�་�་བ་ཡང་གོ་མས་ན་�ེ་�ེ། དེ་ཉིད་ལས།

དཀའ་ལས་�ིར་�ོག་མི་�་�ེ།

།འདི་�ར་གོམས་པའི་མ�་ཡིས་ནི།

།གང་གི་མིང་ཐོས་འཇིགས་པ་ཡང་།

།དེ་ཉིད་མེད་ན་མི་དགར་འ�ར།

ཞེས་དང་། བདག་གི་�ས་ནི་གཞན་དག་�། །བཞག་པ་དེ་�ར་དཀའ་བ་མེད།

ཅེས་སོ། །གལ་ཏེ་གཞན་�ི་�ས་བདག་གི་�ས་མིན་པས་དེ་ལ་རང་གི་�ོ་

འ�་བ་ཇི་�ར་བ�ེད་�་�ང་�མ་ན། �ས་འདི་ཡང་པ་མའི་�་�ག་ལས་�བ་པ་

ཡིན་ཞིང་། གཞན་�ི་�ས་�ི་ཆ་ཤས་ལས་�བ་པ་ཡིན་ཡང་�ོན་གོམས་པའི་

དབང་གིས་ངར་འཛ�ན་�ེ་བ །�ར། གཞན་�ས་ལ་ཡང་རང་གི་བཞིན་གཅེས་

འཛ�ན་གོམས་ན་�ེ་�ེ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་བས་ཇི་�ར་གཞན་དག་གི །�་བ་�ག་གི་

ཐིགས་པ་ལ། །�ོད་�ིས་ངར་འཛ�ན་�ས་པ་�ར། །དེ་བཞིན་གཞན་ལའང་

གོམས་པར་�ིས། ཞེས་སོ། །དེ་�ར་ཕན་ཡོན་ཉེས་དམིགས་ལེགས་པར་

བསམས་པས་ནི་�ིང་ཐག་པ་ནས་དེ་�ོམ་པ་ལ་�ོ་�གས་�ེ་ལ། གོམས་པར་�ས་

ན་བ�ེད་�ས་�་མཐོང་ནས་�ོམ་མོ།

།ག�མ་པ་ལ་གཉིས། གེགས་བསལ་བ་དང་། �ོམ་�ལ་དངོས་སོ།

།དང་པོ་ནི། བདག་གཞན་བ�ེ་ཞེས་པ་དང་བདག་གཞན་�་�་ཞིང་། གཞན་



བདག་�་�་ཞེས་ག�ངས་པ་ནི་གཞན་ལ་ངའོ་�མ་�་དང་། དེའི་མིག་སོགས་ལ་

ངའི་འོ་�མ་པའི་�ོ་�ོང་བ་མིན་�ི། རང་གཅེས་འཛ�ན་དང་། གཞན་ཡལ་བར་

འདོར་བའི་�ོ་གཉིས་གོ་ས་བ�ེས་ཏེ། གཞན་ལ་རང་�ར་གཅེས་པར་འཛ�ན་

ཞིང་། རང་ལ་གཞན་�ར་ཡལ་བར་འདོར་བའི་�ོ་�ེད་པའོ། །དེའི་�ིར་

བདག་གི་བདེ་བ་དང་། གཞན་�ི་�ག་བ�ལ་བ�ེ་བར་ག�ངས་པ་ཡང་བདག་

གཅེས་འཛ�ན་ལ་ད�ར་བ�ས་ནས་བདག་གི་བདེ་བ་ལ་ཆེད་ཆེད་�ེད་པ་འགོག་

ཅིང་། གཞན་གཅེས་འཛ�ན་ལ་ཡོན་ཏན་�་བ�ས་ནས། གཞན་�ི་�ག་བ�ལ་

ཡལ་བར་འདོར་བ་བཀག་ནས། དེ་སེལ་བ་ལ་ཆེད་ཆེར་�ེད་བ་�ེ། མདོར་ན་

རང་གི་བདེ་བ་ལ་མི་�་བར་གཞན་�ི་�ག་བ�ལ་བསལ་བའི་དོན་�་འ�ག་

པའོ། །�ོ་དེ་�ོང་བ་ན་གེགས་གཉིས་ཏེ། རང་གཞན་�ི་བདེ་�ག་གི་�ེན་

བདག་གཞན་གཉིས་�ོ་སེར་�ར་སོ་སོ་བར་རིས་�་བཅད་ནས་�བ་པར་འཛ�ན་

ཞིང་དེ་ནས་དེ་ལ་བ�ེན་པའི་བདེ་�ག་ལ་ཡང་འདི་ནི་ངའི་ཡིན་པས་བ�བ་

པའམ་བསལ་པར་�འོ། །འདི་ནི་གཞན་�ི་ཡིན་པས་�མ་ནས་ཡལ་བར་འདོར་

བས། དེའི་གཉེན་པོར་བདག་གཞན་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་སོ་སོར་རིས་�་ཆད་པ་མེད་

དེ། ཕན་�ན་�ོས་ནས་བདག་ལ་ཡང་གཞན་�ི་�ོ་�ེ་ལ་གཞན་ལ་ཡང་བདག་གི་

�ོ་�ེ་བའི་�ིར་ཏེ་ཕ་རི་�་རི་བཞིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཕ་རི་ལ་འདི་ངོས་ནས་

ཕ་རིའི་�ོ་�ེ་ཡང་། ཕ་རིར་�ིན་ན་�་རིའི་�ོ་�ེ་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་

�ོན་པོ་ཁ་དོག་�་ལ་�ོས་�ང་�ོན་པོ་ཉིད་�ི་�ོ་�ེ་ཡི། ཁ་དོག་གཞན་�ི་�ོ་མི་�ེ་

བ་དང་མི་འ�འོ། །དེ་�ར་ཡང་བ�བ་བ�ས་ལས།

བདག་གཞན་མཉམ་ཉིད་གོམས་�ས་པས།



།�ང་�བ་སེམས་ནི་བ�ན་པར་འ�ར།

།བདག་དང་གཞན་ཉིད་�ོས་པ་�ེ།

།ཕ་རོལ་�་རོལ་ཇི་བཞིན་བ�ན།

།དོགས་ཏེ་རང་གིས་ཕ་རོལ་མིན།

།གང་ལ་�ོས་ནས་�་རོལ་འ�ར།།

བདག་ཉིད་རང་གིས་མ་�བ་ན།

།གང་ལ་�ོས་ཏེ་གཞན་�་འ�ར།

ཞེས་བ�ོས་ས་ལ་�ོས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་�ིས། རང་གི་རང་གི་ངོ་བོས་�བ་

པ་མེད་པར་ག�ངས་སོ། །ཡང་གཞན་�ི་�ག་བ�ལ་�ིས་བདག་ལ་མི་

གནོད་པས་དེ་སེལ་བའི་དོན་�་མི་འབད་དོ་�མ་པའི་གེགས་བསལ་བ་ནི། དེ་�་

ན་�ས་པའི་ཚ�་�ག་བ�ལ་བར་དོགས་ནས་གཞོན་�ས་�་ནོར་གསོག་པ་མེད་

པར་འ�ར་ཏེ། �ས་པའི་�ག་བ�ལ་�ིས་གཞོན་པ་ལ་མི་གནོད་པའི་�ིར །རོ། །

དེ་བཞིན་�་�ང་པའི་�ག་བ�ལ་ཡང་ལག་པས་མི་སེལ་བར་འ�ར་ཏེ་གཞན་

ཡིན་པའི་�ིར་རོ། ཞེས་ག�ངས་སོ། །དེ་ནི་མཚ�ན་པ་ཙམ་ཡིན་�ི་

�་�ོ་�ི་�ོ་སོགས་ལའང་�ར་རོ། །གལ་ཏེ་�ན་གཞོན་�ད་གཅིག་ཡིན་

ཞིང་། �ང་ལག་ཚ�གས་པ་གཅིག་ཡིན་པས་རང་གཞན་གཉིས་དང་མི་འ�འོ་

�མ་ན། �ན་དང་ཚ�གས་པ་ནི་�ད་ཅིག་མང་པོ་དང་། ཚ�གས་པ་ཅན་མང་པོ་ལ་

བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་�ི། རང་�་བའི་ངོ་བོ་མེད་ལ་རང་གི་བདག་དང་། གཞན་

�ི་བདག་�ང་ཚ�གས་�ན་དེ་ལ་འཇོག་དགོས་པས། བདག་གཞན་�ོས་བཞག་

ཙམ་མིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོས་�བ་པ་མེད་དོ། །འོན་�ང་ཐོག་མ་མེད་པ་



ནས་གཅེས་འཛ�ན་གོམས་པའི་དབང་གིས་རང་གི་�ག་བ�ལ་�ང་བ་ལ་མི་

བཟོད་པ་ཡིན་པས། གཞན་ལ་ཡང་གཅེས་འཛ�ན་གོམས་ན་དེའི་�ག་བ�ལ་ལ་

ཡང་མི་བཟོད་པ་�ེ་བ་ཡིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། བདག་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་རང་གཅེས་པར་བ�ང་བ་

འདིས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་ད་བར་�་མི་འདོད་པ་�་ཚ�གས་བ�ེད་ལ། རང་

�ན་ཚ�གས་ཤིག་�ེད་པར་འདོད་�ང་རང་དོན་གཙ�་བོར་བ�ང་�ེ་ཐབས་མ་

ཡིན་པ་ལ་�གས་པས། བ�ལ་པ་བ�ང་ལས་འདས་པ་མང་པོ་སོང་ཡང་རང་

གཞན་�ི་དོན་གང་ཡང་མ་�བ། མ་�བ་པ་ཙམ་�་མ་ཟད་�ག་བ�ལ་འབའ་

ཞིག་གིས་མནར་བར་�ར། རང་དོན་�ི་བསམ་པ་དེ་གཞན་ལ་�ོས་ནས་�གས་

ན་ཆེས་ཤིན་�་�་བར་སངས་�ས་ནས། རང་གཞན་�ི་དོན་ཐམས་ཅད་�ན་

�མ་ཚ�གས་པར་འ�ར་བར་གདོན་མི་ཟ་བ་ལ་དེ་�ར་མ་�ས་པས་དཀའ་ལ་

དོན་མེད་པས་�ས་འདས་སོ། །ད་ནི་དེ་�ར་ཤེས་པར་�ས་ལ། ད�འི་

མཆོག་བདག་གཅེས་འཛ�ན་འདི་�ན་ཤེས་བ�ེན་ནས་འབད་པ་�་མས་མ་�ེས་

པ་མི་�ེ་བ་དང་། �ེས་པ་�ན་འ�ད་�་མི་ག�ག་གོ་�མ་པའི་ངེས་པ་བ�ན་

པར་�ས་ན་ལན་�་མར་གོམས་པར་�ེད་པའོ། །དེ་བཞིན་�་གཞན་

གཅེས་འཛ�ན་�ི་ཕན་ཡོན་ཡང་ཡང་བསམས་ལ་�ིང་ཐག་པ་ནས་�ོ་�གས་

བ�ེད་དེ། གཞན་ཡལ་བར་འདོར་བའི་�ོ་མ་�ེས་པ་མི་�ེད་པ་དང་། �ེས་པ་

�ན་འ�ད་�་མི་ག�ག་ཅིང་། གཞན་ལ་ཕངས་པ་དང་། �ག་པ་དང་། ཡིད་�་

འོང་བ་ཅི་�ེའི་�ོ་ནས་�ར་རང་ལ་གཅེས་པར་འཛ�ན་པ་བཞིན་གཞན་ལ་

གཅེས་པར་འཛ�ན་པའི་�ོ་བ�ེད་པར་�འོ། །ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས། �མས་པ་དང་།



�ིང་�ེ་�ོང་མི་ཤེས་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་བོད་�ིས་ཤེས་པ་ག�ང་། འོ་ན་

ཅི་�ག་�ེད་ན། དང་པོ་ནས་གོ་རིམ་�་བ�བས་ནས་�ེད་པ་ཞིག་དགོས་ག�ང་

�ང་རི་ཐང་པའི་ཞལ་ནས། ཤ་བོ་བ་དང་། ངེད་གཉིས་ལ་མི་ཐབས་བཅོ་བ�ད།

�་ཐབས་གཅིག་དང་བ�་ད�་ཡོད། མི་ཐབས་ནི་�ང་�བ་མཆོག་�་སེམས་

བ�ེད་ནས་ཅི་�ེད་སེམས་ཅན་�ི་དོན་�་�ོབ་པ་དེ་ཡིན། �་ཐབས་ནི་�ང་

སེམས་མ་�ེས་པ་མི་�ེད། �ེས་པ་མི་གནས་ཤིང་འཕེལ་�་མི་�ེར་བ་བདག་

གཅེས་འཛ�ན་ཡིན་པས། འདི་ལ་�ར་བ�ན་ནས་ཅི་གནོད་�་�ོང་། སེམས་ཅན་

ལ་ཐེལ་བ�ན་ནས་ཅི་ཕན་�་�ོང་།བ་ཡིན་ག�ངས། ཁམ་�ང་པའི་ཞལ་ནས།

རང་ཅག་གིས་ཇོ་བོ་སེམས་ཅན་ལ་ཡོལ་ལེ་�ོད་དེ་�ས་པས། སེམས་ཅན་�ིས་

�ང་�་ཅག་ལ་དེ་�ར་འོང་ག�ང་ངོ་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་�་བ་�གས་མི་

�གས་དང་། ཐེག་ཆེན་པའི་གསེབ་�་�ད་མི་�ད་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་�ག་པས།

�ས་ཐམས་ཅད་�་འདི་ལ་�ོ་བ�ེད་ཅི་�ང་བ་�ས་ལ་�ེས་ན་ནི་ལེགས། མ་�ེས་

ནའང་དེ་�ར་མི་བ�ད་པར་དེ་�ོན་པའི་དགེ་བཤེས་བ�ེན་ནས། དེ་�ར་�ོ་

�ོང་བའི་�ོགས་དང་�ག་�་འ�ོགས། དེ་�་�་�ོན་པའི་ག�ང་རབ་དགོངས་

འ�ེལ་བ�། དེའི་�ར་ཚ�གས་གསོག །�ིབ་པ་�ོང་། རང་ཡང་དེ་�ར་�ོ་�ངས་

ན་ས་བོན་ཚང་བར་ཐེབས་ངེས་པས། ལས་དོན་མི་�ང་ཞིང་དགའ་བར་རིགས་

ཏེ། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས།

ཐེག་ཆེན་ཆོས་�ོར་འ�ག་འདོད་པས།

།�ན་སེལ་ག�ང་བ་ཞི་�ེད་པ།

།ཉི་�་�་�འི་�ང་�བ་སེམས།



།བ�ལ་པར་འབད་པས་�ེ་ཡང་�ང་།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ར་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་�འོ།

།ག�མ་པ་ལ་ག�མ། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་�ེད་པ། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བ�ང་

བ། ཉམས་ན་�ིར་བཅོས་པའི་ཐབས་སོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། གང་ལས་�ང་པའི་�ལ། གང་གིས་ལེན་པའི་�ེན། ཇི་�ར་

�ང་པའི་ཆོ་གའོ།

།དང་པོ་ནི། གོང་མ་�མས་�ོན་སེམས་དང་�ན་ཞིང་དེའི་བ�བ་�་ལ་གནས་

པས་མི་ཆོག་གི་འ�ག་�ོམ་དང་�ན་པ་དགོས་པར་བཞེད་དེ། ད�་ལས་�མ་

�ལ་དང་མ�ན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། �་�་སོགས་�ས་དང་བསམ་པའི་�ོ་ནས་�ོན་སེམས་�ེར་�ང་བ་

ཐམས་ཅད་འདིའི་�ེན་�་�ང་ཡང་། འདིར་ནི་ལམ་�ོན་འ�ེལ་པར། འཁོར་

བས་ཡིད་འ�ང་ལ་འཆི་བ་�ན་པ། ཤེས་རབ་དང་�ིང་�ེ་ཆེ་བ། ཞེས་འ�ང་བ་

�ར་�ར་བཤད་པ་�ར་�ི་ལམ་རིམ་ལ་�ོ་�ངས་པས་�ང་�བ་�ི་སེམས་ལ་

ཡིད་འ�ར་བའི་ཉམས་�ོང་�ང་ཟད་�ེད་པ་ཞིག་ལ་�ེད་པ་ཡིན་ནོ།



།ག�མ་པ་ལ་ག�མ། �ོར་བའི་ཆོག །དངོས་གཞིའོ་ཆོ་ག། །མ་�ག་གི་ཆོ་གའོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། �བས་འ�ོ་�ད་པར་ཅན་�་བ། ཚ�ག་བསག་པ། བསམ་པ་

�ང་བའོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། གནས་བ�ན་ཅིང་�ེན་བ�མ་ནས་མཆོད་�ས་བཤམ་པ།

གསོལ་པ་གདབ་ཅིང་�བས་�་འ�ོ་བ། �བས་�་སོང་བའི་བ�བ་�་བ�ོད་

པའོ།

།དང་པོ་ནི། དཔེན་པའི་ས་�ོགས་�ི་དོར་�ས་པར། བ་�ང་�ས་�ག་པ་�ས་ལ།

ཙན་དན་ལ་སོགས་པའི་�ིའི་�་�ལ་�་�ང་བས་�ང་�ག་ཅིང་། �ི་ཞིམ་པའི་མེ་

ཏོག་སིལ་མ་གཏོར་ལ། དཀོན་མཆོག་ག�མ་�ི་ག�གས་བ�ན་�གས་མ་ལ་

སོགས་པ་དང་། པོ་ཏི་སོགས་དང་། �ང་�བ་སེམས་དཔའི་�་ག�གས་�མས་

�ི�་འམ་�ི�་འམ་�ེགས་�་བཟང་པོ་ལ་ག�གས་�་ག�ག་�་རེ་དང་མེ་ཏོག་

སོགས་མཆོད་པའི་ཡོ་�ད་ཅི་འ�ོར་དང་། རོལ་མོ་དང་ཞལ་ཟས་སོགས་�་གོན་

�། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བ�གས་པའི་གདན་�ི་མེ་ཏོག་གིས་བ�ན་པ་ཡང་

བཤམ་མོ། །གོང་མ་�མས་ནི་དགེ་འ�ན །�ི་བ�ེན་བ�ར་དང་། འ�ང་

པོའི་གཏོར་མ་བཏང་བའི་�ོ་ནས་ཚ�གས་གསོག་པ་དང་། མཆོད་པ་ཡང་མེད་ན་

བ�ལ་བཟང་ལས་ག�ངས་པ་�ར་རས་�ི་ཁ་ཚར་�ལ་བ་སོགས་�ིས་�ང་

འ�བ་ལ། ཡོད་ན་གཡོ་མེད་པར་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བཅལ་ནས་�ོགས་པོའི་



�ོར་མི་ཤོང་བ་ཙམ་བཤམ་དགོས་ཏེ། ཇོ་བོ་ལ། བོད་�ོན་�མས་�ིས་མང་�ལ་

དང་བསམ་ཡས་�་སེམས་བ�ེད་�ས་�ས་�་མཆོད་པ་ངན་པས་མི་�ེ་ག�ང་

�ད། �ེན་ཡང་བ�ན་པའི་གཙ�་བོའི་�་རབ་གནས་ཅན་ཞིག་མེད་ཐབས་མེད།

�ེགས་བམ་ཡང་�ད་པ་ཡན་ཤེར་�ིན་ལ་�་ག�ང་ངོ་། །དེ་ནས་

འཕགས་པའི་ཚ�གས་�ན་�ང་། �ོབ་མ་�ས་�ས། གོས་བཟང་པོ་བགོས། ཐལ་

མོ་�ར་བ་ལ་�་མས། ཚ�གས་ཞིང་�མས་�ི་ཡོན་ཏན་ལ་�ིང་ཐག་པ་ནས་དང་

བ་�ེད་�་བ�ག་ལ། སངས་�ས་�ང་སེམས་རེ་རེའི་མ�ན་ན་རང་ཉིད་འ�ག་

པར་བསམས་ནས། དལ་�ས་ཡན་ལག་བ�ན་པ་�ེད་�་ག�ག་གོ

།གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་�་མ་ལ་�ོན་པའི་འ�་ཤེས་བ�ེད་ལ། �ག་འཚལ་ཏེ་ཡོན་

ཏན་དང་མཎཌལ་�ལ་ལ། �ས་མོ་གཡས་པའི་�་ངས་ལ་བ�གས་ཏེ་ཐལ་མོ་

�ར་ནས། �ང་�བ་�ི་སེམས་�ི་དོན་�་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཇི་�ར་�ོན་�ི་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་

�མས་དང་། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཆེན་པོས་ཆེན་པོ་ལ་བ�གས་པ་

�མས་�ིས་དང་པོར་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་

སེམས་བ�ེད་པ་དེ་བཞིན་�་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ�ི་བ་ཡང་། �ོབ་དཔོན་

�ིས་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་སེམས་བ�ེད་�་

གསོལ། ཞེས་ལན་ག�མ་�ི་བར་�་བ�ོད་དོ། །དེ་ནས་�ལ་སངས་�ས་

དང་། ཆོས་འགོག་པ་གཙ�་བོར་�ས་པའི་ལམ་བདེན་དང་། དགེ་འ�ན་�ིར་མི་

�ོག་པའི་�ང་སེམས་འཕགས་པ་ལ་�ས་ད་ནས་བ�ང་�ེ་�ང་�བ་མ་ཐོབ་�ི་

བར་�་ཆེད་�་�་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ�བ་པའི་�ིར། སངས་�ས་ལ་



�བས་�ོན་པ་དང་། ཆོས་ལ་�བས་དངོས་དང་། དགེ་འ�ན་ལ་�བས་�བ་པའི་

�ོགས་�་�མ་པའི་བསམ་པ་�ི་དང་། �ད་པར་�་དེ་�་�འི་བསམ་པ་ལས་�ས་

ཐམས་ཅད་�་མི་�ོག་པར་�འོ་�མ་པའི་འ�ན་པ་�ག་པོ་�ས་ལ། �ོད་ལམ་

�ར་བཤད་པ་དང་འ�་བས་�བས་འ�ོ་�་�ེ། �ོབ་དཔོན་དགོངས་�་གསོལ།

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ�ི་བ་�ས་འདི་ནས་བ�ང་ནས་ཇི་�ིད་�ང་�བ་�ིང་པོ་

ལ་མཆིས་�ི་བར་�་�ང་གཉིས་�མས་�ི་མཆོག་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་

�མས་ལ་�བས་�་མཆིའོ། །�ོབ་དཔོན་དགོངས་�་གསོལ། བདག་མིང་འདི་

ཞེས་བ�ི་པ་�ས་འདི་ནས་བ�ང་ནས་�ང་�བ་�ིང་པོ་ལ་མཆིས་�ི་བར་�་

ཆོས་�མས་�ི་མཆོག་ཞི་བ་འདོད་ཆགས་དང་�ལ་བའི་ཆོས་ནལ་�བས་�་

མཆིའོ། །�ོབ་དཔོན་དགོངས་�་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ་�ི་བ་�ས །

འདི་ནས་བ�ང་ནས་ཇི་�ིད་�ང་�བ་�ིང་པོ་ལ་མཆིས་�ི་བར་�་ཚ�གས་�མས་

�ི་མཆོག་འཕགས་པ་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�ིར་མི་�ོག་པའི་དགེ་འ�ན་

�མས་ལ་�བས་�་མཆིའོ། ཞེས་ལན་ག�མ་བ�ོད་དོ། །དཀོན་མཆོག་རེ་

རེའི་�བས་འ�ོ་ལ་དགོངས་གསོལ་རེ་དང་། ཆོས་�ི་�བས་འ�ོའི་ཚ�ག་གཞན་

དང་མི་འ�་ཡང་། ཇོ་བོས་མཛད་པའི་ཆོག་ཇི་�་བ་བཞིན་ནོ།

།ག�མ་པ་ནི། �ར་�ེས་�་�ང་�འི་�བས་�་བཤད་པའི་བ�བ་�་�མས་

འདིར་ཡང་�ོབ་དཔོན་�ིས་བ�ོད་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ནི། དངོས་བ�ད་�ི་�་མ་�མས་དང་། �ར་བཤད་པའི་ཚ�གས་ཞིང་

གི་�ན་�ར་ཡན་ལག་བ�ན་པ་�ར་བཞིན་�འོ།



།ག�མ་པ་ནི། �ར་བཤད་པ་�ར་�མས་�ིང་�ེའི་དམིགས་�མ་གསལ་གདབ་

བོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ོབ་དཔོན་�ི་མ�ན་�་�ས་མོ་གཡས་པའི་�་ང་ས་ལ་བ�གས་

པའམ་ཙ�ག་�་ཡང་�ང་བས་འ�ག་ལ། ཐལ་མོ་�ར་ནས་སེམས་བ�ེད་པར་

�འོ། །གཞན་དོན་�་སངས་�ས་ཐོབ་པར་�འོ་�མ་�་སེམས་བ�ེད་པ་ཙམ་

མིན་�ི། སེམས་དེ་བ�ེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་�ང་�བ་མ་ཐོབ་པར་�་མི་བཏང་

ངོ་། །�མ་�་དམ་བཅའ་བ་ཡིན་པས། དེའི་བསམ་པ་ཆོག་ལ་བ�ེན་ནས་

བ�ེད་པར་�འོ། །དེ་�་�་ནི་�ོན་སེམས་�ི་བ�བ་�་ལ་�ོབ་མི་�ས་ན་མི་�་ལ།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་དོན་�་བདག་སངས་�ས་�་འ�ར་པར་�འོ། །�མ་

པ་ཙམ་ཚ�གས་�ེད་ན་ནི་སེམས་བ�ེད་�ི་བ�བ་�་ལ་�ོབ་�ས་མི་�ས་ཐམས་

ཅད་ལ་�ས་པས་ཆོག་གོ །�ོན་སེམས་ལ་དེ་�ར་གཉིས་�ང་གི་འ�ག་སེམས་

ཆོགས་ལེན་པ་ལ་བ�བ་�་ལ་མི་�ོབ་ན་�ར་མི་�ང་བས། �་�བ་དང་། ཐོགས་

མེད་ནས་བ�ད་པ་�ོམ་པའི་ཆོ་ག་མང་པོ་ལ་�ར་�ང་བ་དང་། མི་�ང་བའི་

�ད་པར་འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་སོ། །གསལ་�ལ་ལ་གདམས་པ་ལས་

�ང་། �ིན་སོགས་�ི་བ�བ་�་ལ་�ོབ་མི་�ས་ན་སེམས་བ�ེད་པ་ཙམ་ལ་ཡང་

བསོད་ནམས་མང་པོ་འ�བ་པ་�ངས་�་མཛད་ནས། གང་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་

�མས་ལ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་ཐམས་ཅད་�ིས་�ོབ་པར་མི་�ས་པ་དེས་�ང་

འ�ས་�་ཆེ་བའི་�ིར། ཐབས་�ིས་ཡོངས་�་ཟིན་པར་�ང་�བ་�་སེམས་

བ�ེད་པར་�་�ེ། ཞེས་�ོམ་རིམ་དང་པོ་ལས་ག�ངས་པས། �ིན་སོགས་�ི་



བ�བ་�་ལ་མི་�ོབ་པ་ལ་སེམས་བ�ེད་�ར་�ང་བ་དང་། �ོམ་པ་ག�ང་�་མི་

�ང་བར་ཆེས་གསལ་ལོ། །སེམས་བ�ེད་ག�ང་བའི་ཆོག་ནི། �ོགས་བ�་

�མས་ན་བ�གས་པའི་སངས་�ས་དང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་

བདག་ལ་དགོངས་�་གསོལ། �ོབ་དཔོན་དགོངས་�་གསོལ། །བདག་མིང་འདི་

ཞེས་བ�ི་བས་�ེ་བ་འདི་དང་། �ེ་བ་གཞན་དང་གཞན་དག་�་�ིན་པའི་རང་

བཞིན་དང་། �ལ་�ིམས་�ི་རང་བཞིན་དང་། བ�ོམས་པའི་རང་བཞིན་�ི་དགེ་

བའི་�་བ་བདག་གིས་བ�ིས་པ་དང་། བ�ིད་�་བ�ལ་བ་དང་བ�ིད་པ་ལ་�ེས་

�་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་�་བ་དེས། ཇི་�ར་�ོན་�ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད�་

བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས །པའི་སངས་�ས་�མས་དང་ས་ཆེན་པོ་ལ་རབ་

�་བ�གས་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་�ིས་�་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�་�གས་བ�ེད་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་�་

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བ�ི་བས་�ང་�ས་འདི་ནས་བ�ང་ནས། ཇི་�ིད་�ང་

�བ་�ིང་པོ་ལ་མཆིས་�ི་བར་�། �་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་

�བ་ཆེན་པོར་སེམས་བ�ེད་པར་ད�ིའོ། །སེམས་ཅན་མ་བ�ལ་བ་�མས་

བ�ལ་ཕར་བ�ིའོ། །མ་�ོལ་བ་�མས་�ོལ་བར་བ�ིའོ། །ད�གས་མ་�ིན་པ་

�མས་ད�གས་ད�ང་བར་བ�ིའོ། །ཡོངས་�་�་ངན་ལས་མ་འདས་པ་�མས་

ཡོངས་�་�་ངན་ལས་བཟལ་བར་བ�ིའོ། ཞེས་ལན་ག�མ་བ�ོད་དོ། །

�བས་འ�ོའི་ཆོག་དང་། འདི་གཉིས་ལ་�ོབ་དཔོན་�ི་�ེས་�་བ�ས་དགོས་

པའི་གསལ་ཁ་མ་�ང་ཡང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་�ོབ་དཔོན་ཡོད་

པའི་�གས་ཡིན་ལ། �ོབ་དཔོན་མ་�ེད་ན་ཇི་�ར་�་བ་ནི། སེམས་བ�ེད་�ི་

ཆོག་ཇོ་བོས་མཛད་པ་ལས། དེ་�ར་�ོབ་དཔོན་མེད་�ང་བདག་ཉིད་�ང་�བ་



�་སེམས་བ�ེད་པའི་ཆོག་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་��་�བ་པ་དང་། �ོགས་

བ�འི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་བསམས་ཏེ་�ག་འཚལ་བ་དང་།

མཆོད་པའི་ཆོག་ལ་སོགས་པ་�ས་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་། �ོབ་དཔོན་

ཞེས་�་བའི་ཚ�ག་�ངས་པའི་�བས་�་འ�ོ་བ་ལ་སོགས་པའི་གོ་རིམ་�་མ་

བཞིན་�འོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ།

།ག�མ་པ་ནི། �ོབ་དཔོན་�ིས་�ོན་སེམས་�ི་བ�བ་�་�མས་�ོབ་མ་ལ་བ�ོད་

པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཚ�་འདིར་སེམས་བ�ེད་མི་ཉམས་པའི་�་ལ་བ�བ། �ེ་བ་

གཞན་�་ཡང་དེ་དང་མི་འ�ལ་བའི་�་ལ་བ�བ་པའོ།

།དང་པོ་ལ་བཞི། སེམས་བ�ེད་ལ་�ོ་�གས་འཕེལ་བའི་�ིར་�་ཕན་ཡོན་�ན་པ་

ལ་བ�བ་པ་དང་། སེམས་བ�ེད་དངོས་འཕེལ་བའི་�ིར་�་ལན་�ག་�་བ�ེད་

པ་ལ་བ�བ། གང་གི་དོན་�་སེམས་བ�ེད་པའི་སེམས་ཅན་�ོས་མི་�ང་བ་ལ་

བ�བ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་�ི་ཚ�གས་བསག་པ་ལ་བ�བ་པའོ།

།དང་པོ་ནི། མདོ་�ེ་བ�་བའམ་�་མ་ལས་མཉན་ཏེ་�ང་�བ་སེམས་�ི་ཕན་

ཡོན་�མས་སེམས་པ་�ེ། �ོང་པོ་བཀོད་པ་ལས་�ས་པར་ག�ངས་པས་དེར་

བ�་དགོས་ཤིང་། དེ་ལས་�ང་�ར་�ངས་པའི་སངས་�ས་�ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

�ིས་བོན་�་�ར་ག�ངས་པ་དང་། �ང་�བ་སེམས་དཔའི་�ོད་པ་དང་། �ོན་



ལམ་ཐམས་ཅད་བ�ས་པའི་�ིར། མདོར་བ�ན་པ་�་�འོ། ཞེས་ཡན་ལག་�ས་

བཤད་ལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད་�ང་། མདོར་བ�ན་�་ཐམས་ཅད་འ�ས་

པས། མདོར་བ�ན་དེ་དེའི་�ོམ་ཡིན་པ་�ར། �ང་སེམས་�ི་ལམ་ཐམས་ཅད་�ི་

གནད་བ�ས་པའི་�ོམ་�་ག�ངས་སོ། །�ངས་ལས་ཕན་ཡོན་ག�ངས་

པ་ནི་�ོན་སེམས་�ི་ཡིན་པས། དེ་ལས་དང་པོ་སེམས་བ�ེད་པ་བ�ན་པོ་བ�ེད་

པ་ལ་ཕན་ཡོན་གཉིས་ག�ངས་ཏེ། ཞིང་དམ་པར་འ�ར་བ་དང་། གནོད་པ་མེད་

པའི་བསོད་ནམས་ཡོངས་�་འཛ�ན་པའོ། །དང་།པོ་ནི། འཇིག་�ེན་�་

མིར་བཅས་པས་�ག་�ར་འ�ར། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་སེམས་བ�ེད་མ་ཐག་

ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�ི་ཡོན་གནས་�་འ�ར་བ་དང་། སེམས་བ�ེད་མ་

ཐག་ནས་ད�་བཅོམ་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་�མས་�ང་རིགས་�ི་�ོ་ནས་ཟིལ་

�ིས་གནོན་པར་ག�ངས་པ་�ར། �་མའམ་གོང་མར་འ�ར་བ་དང་། བསོད་

ནམས་�་བ་�ང་�་ཞིག་�ས་�ང་འ�ས་�་མཐའ་ཡས་པ་འ�ིན་པས་བསོད་

ནམས་�ི་ཞིང་དང་། འཇིག་�ེན་ཐམས་ཅད་བ�ེན་པས་ས་�་�འོ། ཞེས་

ག�ངས་པ་�ར་�ེ་ད�་�མས་�ི་ཕ་དང་འ�་བར་འ�ར་བའོ།

།གཉིས་པ་ནི་འཁོར་ལོས་�ར་�ལ་�ང་བའི་�ངས་མ་ཉིས་འ�ར་�ིས་�ག་�་

བ�ངས་པས་གཉིད་ལོག་གམ། �ོས་སམ། བག་མེད་པར་�ར་པ་ན་ཡང་།

གནོད་�ིན་ནམ། མི་མ་ཡིན་ག�ག་མར་གནས་པ་�མས་�ིས་གཙ�་མི་�ས་

པའོ། །གསང་�གས་དང་། རིག་�གས་�ི་ཚ�ག་ཡམས་དང་། གནོད་པ་

དང་། ནད་འགོ་བ་ཞི་བར་�ེད་པ། སེམས་ཅན་�ི་ལག་ན་འ�ག་པ་མ་�བ་པ་

�མས་�ང་། འདིའི་ལག་�་འོངས་ན་འ�བ་པར་འ�ར་ན་�བ་པ་དག་�་ཅི་



�ོས། འདིས་ནི་ཞི་སོགས་�ི་ལས་ཚ�གས་�ང་། སེམས་བ�ེད་བ�ན་ན་འ�བ་�་

བར་བ�ན་པས། �ན་མོང་གི་དངོས་�བ་�བ་པ་ལ་ཡང་འདི་ཡོད་ན་�ར་

བའོ། །གང་ན་གནས་པ་དེར་ཡང་འཇིགས་པ་དང་། �་གེ་དང་། མི་མ་

ཡིན་�ི་གནོད་པ་མ་�ང་བ་�མས་མི་འ�ང་བ་སོགས་དང་། ཚ�་འཕོས་པའི་འོག་

�་ཡང་གནོད་པ་�ང་ཞིང་། ནད་མེད་པ་སོགས་དང་། བཟོད་པ་དང་། ངེས་པ་

དང་�ན་པས་�ར་གནོད་པ་�ས་པ་བཟོད་ཅིང་། ཕར་གནོད་པ་མི་�ེད་པ་

སོགས་དང་། ངན་སོང་�་ཡང་�ེ་དཀའ་ཞིང་། �ེས་ནའང་�ར་�་ཐར་པ་དང་།

དེར་ཡང་�ག་བ�ལ་�ང་ཞིང་། དེས་�ེན་�ས་ནས་འཁོར་བ་ལ་ཤིན་�་�ོ་བ་

དང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ཡང་�ིང་�ེ་�ེའོ། །�ང་�བ་སེམས་�ི་བསོད་

ནམས་ག�གས་�་�བ་ན་ནམ་མཁར་ཡང་མི་ཤོང་བ་དང་། སངས་�ས་ཟང་

ཟིང་གིས་མཆོད་པས་ཆ་ཙམ་�་ཡང་མི་ཆོག་པ་ནི། དཔལ་�ིན་�ིས་�ས་པ་ལས།

�ང་�བ་སེམས་�ི་བསོད་ནམས་གང་།

།དེ་ལ་གལ་ཏེ་ག�གས་མཆིས་ན།

།ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་�ན་བཀང་�ེ།

།དེ་ནི་དེ་བས་�ག་པར་འ�ར།

གད�འི་�ེ་མའི་�ངས་�ེད་�ི།

སངས་�ས་ཞིང་�མས་མི་གང་གིས།

།རིན་ཆེན་དག་གིས་�ན་བཀང་�ེ།

།འཇིག་�ེན་མགོན་ལ་�ལ་བ་བས།



།གང་གིས་ཐལ་མོ་�ར་བ�ིས་དེ།

།�ང་�བ་�་ནི་སེམས་བ�ད་ན།

།མཆོད་པ་འདི་ནི་�ད་པར་འཕགས།

།དེ་ལ་མཐའ་ནི་མ་མཆིས་སོ།

།ཞེས་སོ། །ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་�ོ་�ེ་གདན་ལ་�ོར་བ་མཛད་ནས། ཇི་�ར་�ས་

ན་�ར་�་�ོགས་པའི་�ང་�བ་འཐོབ་དགོངས་པ་ན། �་ག�གས་�ང་བ་

�མས་བཞེངས་ནས་ཆེ་བ་�མས་ལ་�ར་�་འཚང་�་བར་འདོད་པས་གང་ལ་

བ�བ་པར་�། ཞེས་�ིས་པ་ན་�ང་�བ་�ི་སེམས་ལ་བ�བ་པར་�འོ། ཞེས་པ་

དང་། གནདྷོ་ལའི་�ེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་�ད་མེད་�ན་པ་ཞིག་ལ་གཞོན་པ་ཞིག

།གིས་�ིས་པ་ལ་ཡང་ལན་�ར་�ར་མཛད་པ་གསན་པས་�ང་�བ་�ི་སེམས་ལ་

�གས་དེས་ཆེར་སོང་�ད། དེ་�ར་ན་ཐེག་ཆེན་�ི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་�ི་

གནད་བ�ས་པ། དངོས་�བ་ཐམས་ཅད་�ི་གཏེར་ཆེན་པོ། ཐེག་དམན་ལས་

འ�ེད་པའི་ཐེག་ཆེན་�ི་�ད་ཆོས། �ལ་�ས་�མས་�ོད་པ་�བས་པོ་ཆེ་ལ་

བ�ལ་བའི་�ེན་དམ་པ་ནི་�ང་�བ་�ི་སེམས་�་ཤེས་པར་�ས་ལ། དེ་�ོམ་པ་

ལ་�ོ་�གས་ཇེ་འཕེལ་�་བཏང་ནས་�ོམ་པས་�འི་གཏམ་ཐོས་པ་�ར་�་�ེ།

བ�ལ་བ་�་མའི་བར་�་�ད་�་�ང་བའི་མ�ེན་རབ་�ིས་ཆེས་�་བར་�ས་ཏེ།

ལམ་�མས་ལ་ད�ད་པ་ན་འདི་ཉིད་འཚང་�་བའི་ཐབས་དམ་པར་�ལ་བ་�ས་

བཅས་�ིས་གཟིགས་པའི་�ིར་རོ། །དེ་�ར་ཡང་�ོད་འ�ག་ལས། བ�ལ་

པ་�་མར་རབ་དགོངས་མཛད་པ་ཡི། །�བ་དབང་�མས་�ིས་འདི་ཉིད་ཕན་

པར་གཟིགས། ཞེས་སོ།



།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། �ོན་སེམས་བ�ེད་པ་མི་གཏོང་པ་དང་། �ེལ་བ་ལ་བ�བ་

པའོ།

།དང་པོ་ནི། དེ་�ར་སངས་�ས་�ང་སེམས་བཤེས་གཉེན་དཔང་�་�ས་ཏེ།

དེའི་�ན་�ར་སེམས་ཅན་མ་བ�ལ་བ་བ�ལ་བ་སོགས་�ི་དམ་བཅའ་�ས་ནས།

སེམས་ཅན་�ངས་མང་ཞིང་�ེད་ངན་པའམ། བ�ལ་པ་�་མར་འབད་དགོས་

པའི་�ས་རིང་པོའམ། ཚ�གས་གཉིས་མཐའ་ཡས་ཤིང་�་དཀའ་བ་�མས་ལ་

བ�བ་དགོས་པར་མཐོང་བས་�མ་པའི་�ེན་�ས་ཏེ། སེམས་བ�ེད་�ི་�ར་

བཞག་ན་སོ་ཐར་�ི་ཕམ་པ་ལས་�ང་�ིག་ཆེ་བར་�ད་པར་ག�ངས་ཤིང་། ཁས་

�ངས་པའི་སེམས་དོར་ན་ངན་འ�ོར་རིང་�་འ�མ་དགོས་པར་�ོད་འ�ག་

ལས་ག�ངས་ལ། ཡང་དེ་ཉིད་ལས།

ལོང་བས་�ག་དར་�ང་པོ་ལས།

།ཇི་�ར་རིན་ཆེན་�ེད་པ་�ར།

།དེ་བཞིན་ཅི་ཞིག་�ར་�ེས་ན།

།�ང་�བ་སེམས་ནི་བདག་ལ་�ེས།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། འདི་འ�་བ་བདག་གིས་�ེད་པ་ནི་ཤིན་�་ཡ་མཚན་

ནོ། །�མ་�་བསམས་ལ། �མ་པ་ཐམས་ཅད་�་མི་གཏང་བར་�་�ེ། དེ་

ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་�ད་ཅིག་�ང་མི་འདོར་བའི་ཞེ་དམ་མང་�་�འོ།



།གཉིས་པ་ནི། དེ་�ར་མ་བཏང་བ་ཙམ་�ིས་མི་ཆོག་པས། ཉིན་ལན་ག�མ་

མཚན་ལན་ག�མ་�་འབད་པ་ཆེན་པོས་�ེལ་བར་�འོ། །དེ་ཡང་�ར་བཤད་

པའི་ཆོ་ག་�ས་པ་�བ་ན་དེ་�ར་�། མ་�བ་ན་ཚ�གས་ཞིང་གསལ་བཏབ་ལ་

མཆོད་པ་�ལ་ནས། �མས་པ་དང་�ིང་�ེ་སོགས་�ངས་ཏེ། ལན་�ག་ག�ང་

བར་�འོ། །དེའི་ཆོག་ནི་སངས་�ས་ཆོས་དང་ཚ�གས་�ི་མཆོག་�མས་ལ། །�ང་

�བ་བར་�་བདག་ནི་�བས་�་མཆི། །བདག་གིས་�ིན་སོགས་བ�ིས་པ་འདི་

དག་གིས། འ�ོལ་ཕན་�ིར་སངས་�ས་འ�བ་པར་ཤོག། ཅེས་པ་�ེ་ལན་ག�མ་

ག�མ་མོ།།

ག�མ་པ་ནི། སེམས་ཅན་�ོས་�ངས་པའི་ཚད་ནི། མི་འཐད་པ་�ས་པ་ལ་

སོགས་པའི་�ེན་འགའ་ཞིག་ལ་བ�ེན་ནས། ད་ནི་�ས་ནམ་ཡང་འདིའི་དོན་མི་

�འོ་�མ་པ་�ེས་པའོ།

།བཞི་པ་ནི། �ོན་སེམས་ཆོ་གས་བ�ང་།ནས་ཞག་རེ་རེ་ཞིང་�ང་�བ་�ི་སེམས་

འཕེལ་བའི་�ར་དཀོན་མཆོག་པ་སོགས་ཚ�གས་གསོག་པ་ལ་འབད་པའོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཉམས་པར་�ེད་པ་ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་�ང་བ་དང་མི་

ཉམས་པར་�ེད་པ་དཀར་པོའི་ཆོས་བཞི་�ང་བ་ལ་བ�བ་པའོ།

།དང་པོ་ནི། དེ་ལན་ག་ཆོས་བཞི་ལས། མཁན་པོ་དང་། �ོབ་དཔོན་དང་། �་མ་

དང་། �ིན་གནས་�་བ་ལ་�ལ་ནི། མཁན་�ོབ་གོ་�་ལ། �་མ་ནི་ཕན་པར་



འདོད་པ་དང་། �ིན་གནས་ནི་�་མ་གཉིས་�ི་�ངས་�་མ་གཏོགས་�ང་ཡོན་

ཏན་དང་�ན་པའོ། །དེ་ལ་ཅི་ཞིག་�ས་ན་ནག་ཆོས་�་འ�ོ་�མ་ན། �ལ་

དེ་དག་གང་�ང་ལ་རང་གིས་ཤེས་བཞིན་�་ད�་�ོར་ཐབས་�ས་ན་ནག་ཆོས་

སོ། །འོན་�ང་བ�ན་མིན་བའི་གཡོ་�་ནི་འོག་�་�ོན་པས་བ�ན་�ིས་

ད�་བ�ོར་བ་ཞིག་དགོས་ཏེ། བ�བ་བ�ས་�་ནག་པོའི་ཆོས་�མས་�ོང་བ་

དཀར་པོའི་ཆོས་ཡིན་པར་ག�ངས་ལ། འདིའི་གཉེན་པོ་ནི་དཀར་ཆོས་བཞིའི་

དང་པོ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། །གཞན་འ�ོད་པ་མེད་པ་ལ་འ�ོད་པ་ཉེ་བར་

བ�བ་པ་ལ་�ལ་ནི། གང་ཟག་གཞན་དགེ་བ་�ེད་པ་འ�ོད་པ་དང་མི་�ན་

པའོ། །དེ་ལ་ཅི་ཞིག་�ས་པ་ནི་འ�ོད་�་ག�ག་པའི་བསམ་པས་འ�ོད་

པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་འ�ོད་པ་�ེད་པའོ། །དེ་གཉིས་ལ་�་�བ་མ�བ་

དང་འ�ོད་པ་�ེས་མ་�ེས་ནི་འ�འོ། །ཐེག་ཆེན་ལ་�གས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་མི་

བ�གས་པ་སོགས་�་བ་ལ་�ལ་ནི། �ང་�བ་�་སེམས་བ�ེད་ཅིང་ད་�་དེ་དང་

�ན་པའོ། །དེ་ལ་ཅི་ཞིག་�ས་པ་ནི། ཞེ་�ང་གིས་�ན་ནས་བ�ང་�ེ་མི་

�ན་པ་བ�ོད་པའོ། །�ལ་གང་ལ་�ས་པ་ནི་དོན་གོ་བ་ལའོ། །འདི་འ�ང་

ཡང་ཉེ། ཉེས་དམིགས་�ང་ཤིན་�་ཆེ་�ེ། �ར་མདོར་བ�ས་བ�ོད་ཟིན་ལ།

གཞན་ཡང་�ང་�བ་སེམས་ལ་བ�ས་པའི་སེམས་བ�ེད་ན་ཡང་། དེ་�ེད་�ི་

བ�ལ་བར་�ང་སེམས་དེ་ད�ལ་བར་གནས་དགོས་པ་དང་། �ང་�བ་སེམས་

དཔའ་ལ་�ར་བ་བཏབ་པ་མ་གཏོགས་པ་ལས་གཞན་གང་གིས་�ང་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་ངན་འ�ོར་�ང་མི་�ས་པར་རབ་�་ཞི་བ་�མ་པར་ངེས་པའི་ཆོ་

འ�ལ་�ི་མདོ་ལས་ག�ངས་ལ། �ད་པ་ལས་�ང་། �ང་བ�ན་མ་ཐོབ་པའི་

�ང་�བ་སེམས་དཔས་�ང་བ�ན་ཐོབ་པའི་�ང་སེམས་ལ་�ོས་ཏེ་�ོད་པ་�ེད་



ན། ཁོང་�ོའི་སེམས་ཅི་ཙམ་�ེས་པ་དེ་ཙམ་�ི་བ�ལ་བར་གཞི་ནས་ལམ་བ�ོད་

དགོས་པར་ག�ངས་སོ། །དེའི་�ིར་ཁོང་�ོ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་དགག་

ཅིང་། �ང་ན་ཡང་དེ་མ་ཐག་བཤགས་པ་དང་། �ོམ་པ་ལ་འབད་དགོས་པར་

ཡང་། དེ་ཉིད་ལས་ག�ངས་སོ། །�་དང་གཡོས་ཉེ་བར་�ོད་�ི་�ག་

བསམ་�ིས་མ་ཡིན་པ་ལ་�ལ་ནི། སེམས་ཅན་གཞན་གང་ཡང་�ང་བའོ།

།དེ་ལ་ཞིག་�ས་པ་ནི། གཡོ་�ས་�ོད་པའོ། །དེ་ལ་གཡོ་ནི་�ེ་�ང་ལ་�་

�ེད་པ་སོགས་དང་། �ལ་བ་ཡེ་འ�ང་གིས་རག་མར་གཏོང་བ་ལ། �ོད་�ངས་

�་གཏོང་�ས་ནས། �ིས་རག་མ་ཅི་བདེར་ཁས །�ངས་པ་�་�་ཡིན་ག�ངས་

ངོ་། །�་ནི་ཡོན་ཏན་མེད་བཞིན་�་ཡོད་པ་�ར་�ོན་པ་དང་། གཡོ་ནི་རང་གི་

ཉེས་པ་ཐབས་�ིས་མི་མངོན་པར་�ེད་པ་ལ། �ན་ལས་བ�ས་ལས་ག�ངས་

སོ།

།གཉིས་པ་ནི། དཀར་ཆོས་དང་པོའི་�ལ་ནི། སེམས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཅོག་གོ །�་བ་

ནི་དེ་ལ་�ོག་གམ་ཐ་ན་བཞད་གད་�ི་�ིར་ཡང་ཤེས་བཞིན་�་བ�ན་�་�་བ་

�ོང་བ་�ེ། དེ་�ར་�ས་ན་རང་གི་མཁན་�ོབ་སོགས་�ལ་�ད་པར་ཅན་ལ་

བ�ན་�ིས་མགོ་བ�ོར་བ་ཡི་འ�ང་ངོ་། །དཀར་ཆོས་གཉིས་པའི་�ལ་ནི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོ། དེ་ལ་གཡོ་�་མེད་པར་�ག་པའི་བསམ་པས་

གནས་པ་�ེ། བསམ་པ་�ང་པོས་གནས་པའོ། །འདི་ནི་ནག་ཆོས་བཞི་

པའི་གཉེན་པོའོ། །དཀར་ཆེས་ག�མ་པའི་�ལ་ནི་�ང་སེམས་ཐམས་ཅད་

དོ། །�་བ་ནི་�ོན་པ་དང་འ�་བའི་འ�་ཤེས་�ེད་ཅིང་། དེ་དག་གི་དོན་

གནས་�ི་བ�གས་པ་�ོགས་བཞིར་བ�ོད་པའོ། །ཤར་བའི་ཞལ་ནས་འོ་



�ོལ་དགེ་བ་འ�་བ་�ད་�ད་�ེད་པར་འ�ག་�ང་། འཕེལ་�གས་མེད་པར།

ཟང་�གས་མང་བ་དེ། �ང་སེམས་དང་། �ོགས་ལ་ཞོ་�ང་དང་། བ�ས་པ་�ས་

ཤིང་�་�ང་བས་ཟད། དེས་ན་འདི་དང་�ང་སེམས་ལ་�་འ�ིན་པ་�ོང་བ་

གཉིས་�བ་ན། བ�བ་བ�ས་ནས་གང་ཟག་ལ་བ�ེན་པའི་གནོད་འ�ར་

ག�ངས་པ་ཐམས་ཅད་མི་འོང་ག�ང་�ེ། �ང་སེམས་གང་ན་ཡོད་མི་ཤེས་པས།

འོད་�ངས་�ིས་�ས་པ་�ར་སེམས་ཅན་�ན་ལ་�ོན་པའི་འ�་ཤེས་བ�ེད་ནས།

དག་�ང་�ོད་བའི་དབང་�་�ས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་བ�ོད་པ་ཡང་

ཉན་པ་པོ་�བས་ལ་བབ་པ་ན་ཡིན་�ི། �ོགས་བཞིར་སོང་ནས་མ་བ�ོད་ན་ཉེས་

པར་འ�ར་བ་མིན་ནོ། །འདི་ནི་ནག་ཆོས་ག�མ་པའི་གཉེན་པོའོ། །

དཀར་ཆོས་བཞི་པའི་�ལ་ནི་རང་གིས་�ིན་པར་�ེད་པའི་སེམས་ཅན་ན། །དེ་ལ་

�་བ་ནི་ཉི་ཚ�་བའི་ཐེག་པ་མི་འདོད་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་འཛ�ན་�་འ�ག་

པའོ། །དེ་ཡང་རང་ངོས་ནས་ག�ལ་�་དེ་ལ་�ར་བ་དགོས་�ི། ག�ལ་�་

དེ་ལ་བསམ་པ་དེ་མ་�ེས་ན་ཉེས་པར་འ�ོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། �བ་པར་མི་�ས་པའི་

�ིར་རོ། །འདིས་ནག་ཆོས་གཉིས་པ་�ོང་�ེ། གཞན་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་

�ི་མཐར་�ག་པ་ལ་�ིང་ཐག་པ་ནས་འཇོག་འདོད་ཡོད་ན། གཞན་ལ་ཡིད་མི་

བདེ་བའི་འ�ོད་པ་ཙམ་ཞིག་བ�ེད་པའི་ཆེད་�། ཡིད་མི་བདེ་�ེད་པའི་�ོར་བ་

ཆེད་�་མི་�བ་པའི་�ིར་རོ། །སེར་གེས་�ས་པ་ལས་�ང་།

�ེ་བ་�ན་�་�ང་�བ་སེམས།

།�ི་ལམ་ན་ཡང་སེམས་འདི་ནི།

།འདོར་མི་འ�ར་ན་མ་ཉལ་ཚ�།



།�ོས་ཅི་འཚལ་བར་གང་གིས་འ�ར།

།བཀའ་�ལ་པ།

�ོང་ངམ་�ོང་�ེར་�མས་�འམ།

།གང་�་གནས་པའི་�ལ་�མས་�།

།�ང་�བ་ལ་ནི་ཡང་དག་འ�ད།

།དེས་ན་སེམས་འདོར་མི་འ�ར་རོ།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །གཞན་ཡང་ང་�ལ་དང་། �ག་དོག་དང་། སེར་�་

�ངས་པ་དང་། གཞན་�ི་འ�ོར་པ་མཐོང་ན་ཡིད་དགའ་བ་བཞི་དང་�ན་ན།

�ོན་ལམ་མི་འདོར་བར་འཇམ་དཔལ་�ི་ཞིང་བཀོད་ལས་ག�ངས་པ་དང་།

དཀོན་བ�ེགས་ལས། �ོད་ལམ་ཐམས་ཅད་�་�ང་�བ །�ི་སེམས་�ོད་བ་དང་།

དགེ་བ་ཅི་�ེད་�ི་�ོན་�་�ང་�བ་�ི་སེམས་གཏོང་བ་�ས་ན། �ེ་བ་གཞན་�་

ཡང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མི་འ�ལ་བ་ནི། ཇི་�་ཇི་�ར་མང་�་མིས་བ�གས་

ན། ཞེས་སོགས་�ིས་གསལ་བར་ག�ངས་སོ།

།ག�མ་པ་ནི། �ོན་སེམས་གཏོང་བ་དང་། སེམས་ཅན་�ོས་མི་གཏོང་བ་གཉིས་

མ་གཏོགས་པའི་བ�བ་�་�མས་དང་འགལ་ན་�ང་སེམས་�ི་�ོམ་པ་དང་མི་

�ན་�ི་བར་�་�ང་སེམས་�ི་དབང་�་�ས་པའི་�ང་བ་མེད་�ང་། བར་མ་དགེ་

བ་ཁས་�ངས་པའི་བ�བ་�་དང་འགལ་བ་ཡོད་བས་ཉེས་�ོད་�་འ�ར་བས།

�ོབས་བཞིས་བཤགས་པར་�འོ།



།ག�མ་པ་ལ་ག�མ། སེམས་བ�ེད་ནས་བ�བ་པ་ལ་�ོབ་དགོས་པའི་�་མཆན།

ཐབས་ཤེས་རེ་རེ་བ་ལ་བ�བས་པས་སངས་�ས་མི་འ�བ་པར་བ�ན་པ།

བ�བ་པ་ལ་�ོབ་པའི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པའོ།

།དང་པོ་ནི། དེ་�ར་�ོན་སེམས་བ�ེད་ནས་�ིན་སོགས་�ི་བ�བ་�་ལ་མི་�ོབ་

པ་དེ་ཡང་�མས་པའི་�མ་ཐར་�ི་�ང་�ར་�ངས་པ་�ར། ཕན་ཡོན་ཆེ་མོད་

�ང་། �ང་སེམས་�ི་བ�བ་པ་ལ་�བ་པ་�ིང་པོར་མ་�ས་ན་འཚང་�་བ་མི་

�ིད་པས་�ོད་པ་ལ་བ�བ་པར་�་�ེ། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ལ་པོ་ལས། དེ་བས་ན་

�བ་པ་�ིང་པོར་�འོ། །དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། གཞོན་�་�བ་པ་�ིང་པོར་�ེད་པ་ལ་

�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་�ང་�བ་�ེད་དཀའ་བ་མ་ཡིན་པའི་

�ིར་རོ། ཞེས་དང་། �ོམ་རིམ་དང་པོ་ལས་�ང་། དེ་�ར་སེམས་བ�ེད་

པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་བདག་མ་�ལ་བར་གཞན་མི་འ�ལ་བར་ཤེས་ནས།

བདག་ཉིད་�ིན་པ་ལ་སོགས་པའི་�བ་པ་ལ་རབ་�་�ོར་རོ། །�བ་པ་

མེད་པར་�ང་�བ་མི་འཐོབ་བོ། ཞེས་ག�ངས་སོ། །�བ་པ་ཡང་

�ོམ་པ་བ�ང་ནས་དེའི་བ�བ་པ་ལ་�ོབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། སངས་�ས་�བ་པའི་ཐབས་ལ་འ�ག་པ་དེ་ཡང་ཐབས་མ་ནོར་བ་

ཞིག་དགོས་ཏེ། ནོར་བའི་ལམ་ལ་ཇི་ཙམ་འབད་�ང་འ�ས་�་མི་འ�ང་�ེ། འོ་

མ་བཞོ་བར་འདོད་པས་�་ལ་འཐེན་པ་བཞིན་ནོ། །མནོར་�་ཟིན་�ང་ཆ་

མ་ཚང་ན་འབད་�ང་འ�ས་�་མི་འ�ང་�ེ། ས་བོན་དང་། �་དང་། ས་ལ་



སོགས་པ་གང་�ང་ཞིག་མ་ཚང་ན་�་�་མི་�ེ་བ་དང་འ�་བར་�ོམ་རིམ་བར་པ་

ལས་ག�ངས་སོ། །འོ་ན་�་�ེན་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་གང་ཞེ་ན། �མ་�ང་

མངོན་�ང་ལས། གསང་བ་བའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་

�ིང་�ེའི་�་པ་ལས་�ང་བ་ཡིན། �ང་�བ་�ི་སེམས་�ི་�་ལས་�ང་བ་ཡིན།

ཐབས་�ིས་མཐར་�ིན་པ་ཡིན། ཞེས་སོ། །དེ་ལ་�ིང་�ེ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ།

།�ང་�བ་�ི་སེམས་ནི་�ན་�ོབ་དང་། དོན་དམ་པའི་�ང་�བ་�ི་སེམས་གཉིས་

དང་། ཐབས་ནི་�ིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་�་�ོགས་པ་ལ། ཤིང་�་ཆེན་པོ་ཀ་མ་

ལ་�ི་ལས་བཤད་དོ། །དེ་�་�འི་ལམ་ལ་�ིན་ཅི་ལོག་�་�ོག་པ་�་ནག་�་

ཤང་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། �མ་�ོག་ཡིན་�ིན་ཆད་ངན་�ོག་ཡིན་ན་�་ཅི་

�ོས་ཏེ་བཟང་�ོག་ཡིན་ན་ཡང་འཁོར་བར་འཆིང་བས། དེའི །འ�ས་�་འཁོར་

བ་ལས་མི་འདའ་�ེ། གསེར་�ོག་དང་ཐག་�ོག་གིས་བཅིངས་པ་དང་། �ིན་

དཀར་ནག་གཉིས་ཀས་ནམ་མཁའ་ལ་�ིབ་པ་དང་། �ི་དཀར་ནག་གང་གིས་

�ག་�ང་�ག་བ�ལ་�ེད་པ་དང་འ�འོ། །དེས་ན་ཅིར་ཡང་མི་�ོག་པར་བཞག་

པ་ཉིད་འཚང་�་བའི་ལམ་ཡིན་ལ། �ིན་པ་དང་�ལ་�ིམས་སོགས་ནི་དེ་�་�འི་

ངེས་དོན་�ོམ་མི་�ས་པའི་�ེ་བོ་�ན་པོའི་དོན་�་ག�ངས་པ་ཡིན་པས། ངེས་

དོན་�ེད་ནས་�ོད་པ་དེ་དག་ལ་འ�ག་པ་ནི། �ལ་པོ་དམངས་�་བབས་པའམ།

�ང་པོ་�ེད་ནས་�ང་པོའི་�ེས་ཚ�ལ་བ་དང་འ�་བར་�འོ། །དེ་ལ་�་ཤང་གིས་

ནི། ཅིར་ཡང་མི་�ོག་པ་ལ་བ�གས་པ་མཛད་པའི་མདོའི་�ངས་བ�ད་�་

�ངས་ནས་བ�བས་སོ། །འདིས་ནི་ཐབས་ཆ་ཐམས་ཅད་སངས་�ས་�ི་

ལམ་�ལ་མ་མིན་ནོ། ཞེས་�ར་པ་ཆེན་པོ་བཏབ་ཅིང་། �ལ་བའི་བ�ན་

པའི་�ིང་པོ་བདག་མེད་ལ་སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་�ོད་པ་བཀག་པས།



དོན་དམ་པའི་�ལ་�ང་རིང་�་�ངས་པ་འདི་ནི། ཀ་མ་ལ་�ི་ལས། �ང་རིགས་

�ི་མ་མེད་པས་ལེགས་པར་བཀག་ནས་�ལ་བ་ད�ེས་པའི་ལམ་བཟང་པོ་�ས་

པར་མཛད་མོད་�ང་། ད་�ང་ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་བ�ང་�ོམ་སོགས་�ོད་�ོགས་

�མས་�ད་�་བསད་ནས། ལམ་�ོམ་པའི་ཚ�་དེ་དག་འདོར་བ་སོགས་�་མ་

བཞིན་�ེད་ཅིང་། ལ་ལ་ནི་ཐབས་ཆ་ལ་�ར་བ་མ་གཏོགས་པ་�་བའི་གོ་�གས་

དང་། གཞན་དག་ནི་སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་�་བ་

འཚ�ལ་བ་དོར་ནས་ཅི་ཡང་མི་སེམས་པའི་�་ནག་གི་�ོམ་དེ་ལེགས་པར་འདོད་

པར་�ང་ངོ་། །དེ་ནི་�ོང་ཉིད་�ོམ་པའི་�ོགས་ནའང་མི་�ང་ལ། �ོང་

ཉིད་�ོམ་པ་ཡིན་�་�ག་�ང་�ོང་ཉིད་�ི་དོན་ལེགས་པར་�ོམ་པ་�མས་�ིས་

�ོང་ཉིད་ཁོ་ན་�ོམ་པར་�་ལ། �ོད་�ོགས་�ན་�ོབ་པའི་�ལ་ཅན་�མས་�ོམ་

མི་དགོས་ཞེས་པ་ནི་ག�ང་རབ་མཐའ་དག་དང་འགལ་ཞིང་། རིགས་པའི་ལམ་

ལས་འདས་པ་ཁོ་ནར་�ང་�ེ། ཐེག་ཆེན་པ་�མས་�ི་བ�བ་�་ནི། མི་གནས་

པའི་�ང་འདས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་འཁོར་བ་ལ་མི་གནས་པ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོགས་

པའི་ཤེས་རབ་དང་། དོན་དམ་པ་ལ་བ�ེན་པའི་ལམ་རིམ་དང་། ཟབ་མོའི་ལམ་

ཞེས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་�ི་ཚ�གས་དང་། ཤེས་རབ་�ི་ཆ་ཞེས་པ་�མས་�ིས་�བ་པ་

ཡིན་ལ། ཞི་བ་�ང་འདས་ལ་མི་གནས་པ་ནི། ཇི་�ེད་པ་རིག་པའི་ཤེས་རབ་དང་།

�ན་�ོབ་བདེན་པ་ལ་བ�ེན་པའི་ལམ་རིམ་དང་། �་ཆེ་བའི་ལམ་དང་། བསོད་

ནམས་�ི་ཚ�གས་དང་། ཐབས་�ི་ཆ་ཞེས་པ་�མས་�ིས་�བ་དགོས་པའི་�ིར་

རོ། །དེ་�ད་�་ཡང་གསང་བ་བསམ་�ིས་མི་�བ་པའི་མདོ་ལས། ཡེ་ཤེས་

�ི་ཚ�གས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་�ོང་བར་འ�ར་བ་ལགས་སོ། །

བསོད་ནམས་�ི་ཚ�གས་�ིས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་འཚ�་བར་འ�ར་



བ་ལགས་སོ། །བཅོམ་�ན་འདས་དེ་�་ལགས་པས། �ང་�བ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་བསོད །ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་�ི་ཚ�གས་ལ་བ�ོན་

པར་བ�ིའོ། ཞེས་དང་། �ི་མ་མེད་པར་�གས་པས་བ�ན་པའི་མདོ་ལས་�ང་།

�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་�ི་འཆིང་བ་ནི་གང་། ཐར་པ་ནི་གང་། ཞེས་�ིས་

པའི་ལན་�་ཐབས་�ིས་མ་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་ནི་འཆིང་བའོ། །ཐབས་

�ིས་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཐར་པའོ། །ཤེས་རབ་�ིས་མ་ཟིན་པའི་ཐབས་

ནི་འཆིང་བའོ། །ཤེས་རབ་�ིས་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་ཐར་པའོ།

ཞེས་དང་། ག་ཡ་གོ་རི་ལས། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་�ི་ལམ་ནི་མདོར་

བ�་ན་འདི་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེ་ན། འདི་�་�ེ། ཐབས་དང་། ཤེས་རབ་

བོ། ཞེས་སོ། །དེ་�མས་�ི་དོན་ལམ་�ོན་ལས་�ང་། ཤེས་རབ་ཕ་

རོལ་�ིན་�ོར་དང་། །�ལ་བས་�ིབ་པ་ཟད་མི་འ�ར། །དེ་�ིར་ཉོན་མོངས་ཤེས་

�འི།

།�ིབ་པ་མ་�ས་�ང་བའི་�ིར།

།ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་�ིན་�ལ་འ�ོར།

།�ག་�་ཐབས་བཅས་བ�ོམ་པར་�།

།ཐབས་དང་�ལ་བའི་ཤེས་རབ་དང་།

།ཤེས་རབ་�ལ་བའི་ཐབས་�ིས་�ང་།

།གང་�ིར་འཆིང་བ་ཞེས་ག�ངས་པ།

།དེ་བས་གཉིས་ཀ་�ང་མི་�།



ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་�ིན་�ངས་པའི། །�ིན་པའི་ཕ་རོལ་�ིན་ལ་སོགས་

དགེ་བའི་ཚ�གས་�མས་ཐམས་ཅད་དག །�ལ་བ་�མས་�ིས་ཐབས་�་བཤད།

།ཐབས་གོམས་དབང་གིས་བདག་ཉིད་�ིས།

།གང་ཞིག་ཤེས་རབ་�མ་�ོམ་པ།

།ངེས་ནི་�ང་�བ་�ར་�་འཐོབ།

།བདག་མེད་གཅིག་�་བ�ོམས་པས་མིན།

།�ང་པོ་ཁམས་དང་�ེ་མཆེད་�མས།

།�ེ་བ་མེད་པར་�ོགས་�ར་པའི།

།རང་བཞིན་�ོང་ཉིད་ཤེས་པ་ནི།

།ཤེས་རབ་ཅེས་ནི་ཡོངས་�་བཤད།

ཅེས་གསལ་བར་ག�ངས་ཤིང་། ག�ག་ན་རིན་པོ་ཆེའི་མདོ་ལས། �ིན་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཐབས་�ི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི། �མ་པ་ཐམས་ཅད་�ི་མཆོག་

དང་�ན་པའི་�ོང་ཉིད་�ོམ་དགོས་པར་ག�ངས་ལ། �མ་པར་འཐག་པ་

བ�ས་པ་ལས་�ང་། �ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་�ིས་�ང་�བ་�ི་�ིར་�་

�ིན་�ག་�བ་པ་ལ་མི་�ན་པོ་དག་ཤེར་�ིན་ཁོ་ན་ལ་བ�བ་པར་�་ཡི། �ག་མ་

�མས་�ིས་ཅི་ཞིག་�། ཞེས་�ན་འ�ིན་པར་སེམས་སོ། ཞེས་དང་། ཡང་

མི་�ན་པོ་དག །�ལ་གཅིག་ཁོ་ནས་�ང་�བ་པ་�ེ། �ོང་བ་ཉིད་�ི་�ལ་�ིས་སོ་

ཟེར་ཏེ། དེ་དག་ནི་�ོད་པ་ཡོངས་�་མ་དག་པར་འ�ར་རོ། ཞེས་

སོ། །གལ་ཏེ་�ིན་པ་ལ་སོགས་པའི་�ོད་པ་�མས་ལ་�ོབ་པ་ནི། �ོང་ཉིད་



�ི་�ོགས་པ་བ�ན་པོ་མེད་ན་ཡིན་�ི། ཡོད་ན་དེས་ཆོག་གོ་�མ་ན། དེ་�་ཡིན་

ནས་དང་པོ་སོགས་ཐོབ་པའི་�ལ་�ས་�མས་དང་། �ད་པར་�་མི་�ོག་ཡེ་ཤེས་

ལ་དབང་ཐོབ་པའི་ས་བ�ད་པའི་�ལ་�ས་ལ་�ོད་པ་མི་དགོས་པར་འ�ར་ན།

དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ས་བ�་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་�ིན་སོགས་གཙ�་པོར་�ར་པ་

རེ་རེ་ཡིན་ཡང་། �ག་མ་�མས་�ང་མི་�ོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ས་བ�་པ་

ལས་ག�ངས་པས། ས་རེ་རེ་ན །ཕར་�ིན་�ག་�ག་གམ། བ�་བ�་�ོད་པར་

ག�ངས་ཤིང་། �ད་པར་�་ས་བ�ད་པའི་�བས་�་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་

ཟད་པས། �ོས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་དོན་དམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཚ�། སངས་�ས་

�མས་�ིས་�ོང་ཉིད་�ི་�ོགས་པ་འདི་ཙམ་�ིས་འཚང་�་བར་མི་�ས་ཏེ། ཉན་

རང་�མས་�ིས་�ང་འདི་འཐོབ་པས་སོ། །ངེད་�ི་�་དང་། ཡ་ཤེས་ངང་

ཞིང་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་པ་འདི་དག་ལ་�ོས་ཤིག །ངེད་�ི་�ོབས་ལ་སོགས་པ་

ཡང་�ེད་ལ་མེད་�ི། དེའི་�ིར་བ�ོན་འ�ས་�ོམས་ཤིག །སེམས་ཅན་མ་ཞི་བ་

ཉོན་མོངས་�་ཚ�གས་�ིས་ད�གས་པ་ལ་སོམས་ཤིག །བཟོད་པ་འདི་ཡང་མ་

འདོར་ཞིག །ཅེས་སོགས་�ིས་བ�ལ་ནས་�ང་སེམས་�ི་�ོད་པ་ལ་�ོབ་དགོས་

པར་བཤད་ན། གཞན་ལ་�་ཅི་�ོས་པའི་�ིར་རོ། །�གས་�་མེད་�ི་ལམ་

མཐོན་པོའི་�བས་�་འདི་དང་མི་འ�་བ་ཡོད་མོད་�ང་། �ིར་�གས་དང་ཕར་

�ིན་གཉིས་ལ་�ང་�བ་�་སེམས་བ�ེད་པ་གཉིས་དང་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་

ལ་�ོབ་པའི་ལམ་�ི་�ས་�ན་མོང་བ་རགས་པ་ཞིག་ལ་འ�་བར་ནི་�ར་བཤད་

ཟིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་�ིན་པ་ལ་སོགས་པ་མི་དགོས་པར་མི་འདོད་�ི། ཅིར་ཡང་མི་

སེམས་པ་དེ་ལ་དེ་དག་ཚང་�ེ། �ིན་�། �ིན་�ེད། �ིན་�ས་�་མི་ཞེན་པས་

དམིགས་མེད་�ི་�ིན་པ་ཚང་ལ། དེ་བཞིན་�་�ག་མ་�མས་�ང་ཚང་ཞིང་།



མདོ་ལས་�ང་རེ་རེའི་ནང་�་�ག་�ག་འ�ས་པར་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ་�མ་

ན། དེ་ཙམ་�ིས་ཚང་བར་འ�ར་ན། �་�ེགས་ཅན་�ི་སེམས་�ེ་གཅིག་པའི་ཞི་

གནས་�མས་ལ་ཡང་། མཉམ་པར་བཞག་པའི་�ས་ན། དེ་�ར་�་ཞེན་པ་མེད་

པས་ཕར་�ིན་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་འ�ར་ལ། �ད་པར་�་ས་བ�་པ་ལས་

ག�ངས་པ་�ར། ཉན་རང་ལ་ཡང་ཆོས་ཉིད་ལ་�མ་པར་མི་�ོག་བའི་ཡེ་ཤེས་

ཡོད་ལ། དེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚ�་�ང་སེམས་�ི་�ོད་པ་ཐམས་ཅད་ཚང་

བར་འ�ར་བས་ཐེག་ཆེན་པར་འ�ར་རོ། །རེ་རེའི་ནང་�་�ག་�ག་

འ�ས་པར་ག�ངས་པས་དེ་ཙམ་�ིས་ཆོག་པར་འདོད་ན། �ཱཎཌལ་ད�ལ་བ་

ལ་ཡང་། བ་ཡི་�ི་བ་�ར་བཅས་�ིན་པ་�། ཞེས་སོགས་�ིས་�ག་ག་ཡོད་པར་

ག�ངས་པས། དེ་ཁོ་ན་�་བར་རིགས་སོ། །དེས་ན་�་བས་ཟིན་པའི་�ོད་

པ་དང་། ཐབས་�ིས་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་ནི། དཔེར་ན་�་�ག་པ་ཤི་བའི་�་ངན་

�ིས་མནར་བའི་མ་དེ་གཞན་དང་�་བ་སོགས་ལ་འ�ག་པའི་ཚ�་�ོ་ཅི་�ེས་�ང་།

�་ངན་�ི་�གས་�ིས་མ་བཏང་ཡང་�ོ་ཐམས་ཅད་�་ངན་�ི་�ོ་མིན་པ་བཞིན་

�་�ོང་ཉིད་�ོགས་པའི་ཤེས་རབ་�གས་�ག་ན་�ིན་པ་གཏོང་བ་དང་། �ག་

དང་། �ོར་བ་སོགས་�ེད་པའི་ཚ�། དེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་�ོ་དེ་�མས་�ོང་

ཉིད་�ོགས་པ་མིན་ཡང་། དེའི་�གས་དང་�ན་པར་འ�ག་པ་མི་འགལ་ལ།

�ན་མགོ་�་�་ལ་�ང་�བ་�ི་སེམས་�གས་�ག་པ་�ོན་�་བཏང་ན། �ོང་ཉིད་

�ི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་བཞག་པའི་ཚ�། �ང་�བ་�ི་སེམས་དེ་དངོས་�་མེད་�ང་།

དེའི །�ིས་ཟིན་པ་མི་འགལ་ཏེ། ཐབས་ཤེས་མ་�ལ་བའི་�ལ་ཡང་དེ་�ར་

རོ། །བསོད་ནམས་�ི་ཚ�གས་�ི་འ�ས་�་འཁོར་བའི་�ས་དང་། ལོངས་

�ོད་དང་། ཚ�་རིང་བ་སོགས་�་ག�ངས་པ་ལ་ཡང་འ�ལ་བར་མི་�་�ེ། ཐབས་



ཤེས་དང་�ལ་ན་དེ་�ར་ཡིན་ཡང་། དེས་ཟིན་ན་ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་

མ�ེན་པའི་�ར་ཤིན་�་�ང་�ེ། རིན་ཆེན་�ེང་བ་ལས། ག�གས་�ི་�་ནི་མདོར་

བ�་ན། །�ལ་པོ་གསོད་ནམས་ཚ�གས་ལས་འ�ངས། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཏེ།

�ང་མཐའ་ཡས་སོ། །གཞན་ཡང་། �ེད་རེས་འགའ་ནི། ངན་འ�ོའི་�ར་

འ�ོ་བའི་ཉེས་�ོད་དང་། ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་�ང་། སངས་�ས་�ི་�ར་�ར་

�ས་པར་�་ལ། རེས་འགའ་ནི་མངོན་མཐོའི་�ར་འ�ར་བའི་�ིན་པ་དང་�ལ་

�ིམས་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་�མས་�ང་འཁོར་བའི་�་ཡིན་�ི། �ང་�བ་�ི་

�ར་མི་འ�ར་ཟེར་བར་�ང་བས་སེམས་�ལ་�་ཞོག་ལ་�ོས་ཤིག །ཡང་མདོ་

ལས། �ིན་སོགས་�ག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་བ�ད་�ི་ལས་སོ། ཞེས་

དང་། �ང་པོ་ག�མ་པ་ལས་�ང་། དམིགས་པར་�ང་བས་�ིན་པ་�ིན་པ་དང་།

�ལ་�ིམས་མཆོག་འཛ�ན་�ིས་�ལ་�ིམས་བ�ངས་པ་སོགས་ལ་དེ་དག་སོ་སོར་

བཤགས་པར་བ�ིའོ། ཞེས་བཤད་པ་དང་། ཚངས་པས་�ས་པ་ལས། �ོད་པ་ཇི་

�ེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་�ོག་པའོ། །ཡོངས་�་མི་�ོག་པ་ནི་�ང་�བ་

བོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�མས་ལ་འ�ལ་བར་མི་�་�ེ། དང་པོའི་དོན་ནི་

བདག་གཉིས་�་�ིན་ཅི་ལོག་�་ཞེན་པས་�ན་ནས་བ�ངས་པའི་�ིན་སོགས་ནི་

མ་དག་པས་བ�ད་ལས་�་བཤད་�ི། �ིན་སོགས་བ�ད་ལས་�་�ོན་པ་མིན་ཏེ།

དེ་�་མ་ཡིན་ན་དམིགས་པར་�ང་ནས་�ིན་པ་�ལ་བ། ཞེས་དམིགས་པར་�ང་

པ་མི་དགོས་པར། �ིར་�ིན་པ་བཏང་བ་བཤགས་སོ། ཞེས་ག�ངས་

རིགས་པ་ལས། དེ་�ར་མ་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །�ོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས།

ལན་འདེབས་�ལ་འདི་�ར་མཛད་པ་འདི་ཤིན་�་གནད་ཆེ་�ེ། འདི་�ིན་ཅི་

ལོག་�་གོ་ནས། �ོད་�ོགས་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གམ། ཆོས་�ི་བདག་གི་མཚན་



འཛ�ན་�་�ས་ནས། མཚན་བཅས་�་འདོད་པའི་�ིར་རོ། །�ས་འདི་

གཏོང་ངོ་�མ་པའི་གཏོང་སེམས་དང་། ཉེས་�ོད་འདི་བ�མ་མོ་�མ་པའི་�ོམ་

སེམས་དང་། དེ་འ�་བའི་དགེ་བའི་�ོག་པ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ག�མ་�་འཛ�ན་

པའི་ཆོས་�ི་བདག་འཛ�ན་ཡིན་ན། ཆོས་�ི་བདག་མེད་�ི་�་བ་�ེད་པ་�མས་

�ིས་ཞེ་�ང་དང་། ང་�ལ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་�་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་དགག་

པར་རིགས་�ི། དེ་ཆེད་�་�ས་ནས་བ�ེན་�་མི་�ང་ངོ་། །འདི་འདིའོ་

�མ་པའི་�ོག་པ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ག�མ་�་�ོག་པའི་ཆོས་�ི་བདག་འཛ�ན་�་

�ས་ན། བཤེས་གཉེན་�ི་ཡོན་ཏན་དང་། དལ་འ�ོར་དོན་ཆེ་སོགས་སེམས་པ་

དང་། འཆི་བ་�ན་པ་དང་། ངན་འ�ོའི་�ག་བ�ལ་སེམས་པ་དང་། �བས་འ�ོ་

དང་། ལས །འདི་ལས་འ�ས་�་འདི་འ�ང་དང་། �མས་པ་དང་། �ིང་�ེ་དང་།

�ང་�བ་�ི་སེམས་�ོང་བ་དང་། འ�ག་སེམས་�ི་བ�བ་�་ལ་�ོབ་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་འདི་ནི་འདིའོ། །འདི་ལས་འདི་འ�ང་ངོ་། །འདི་ལ་ཡོན་ཏན་དང་།

ཉེས་དམིགས་འདི་ཡོང་བོ་�མ་�་བསམས་ནས། ངེས་པ་�ང་དགོས་པ་ཤ་�ག་

ཡིན་པས། དེ་ལ་ཇི་�ར་ངེས་པ་ཆེ་བ་ཙམ་�་ཆོས་�ི་བདག་འཛ�ན་ཇེ་འཕེལ་�་

འ�ོ་ལ། ཡང་ཆོས་�ི་བདག་མེད་ལ་ངེས་བ་ཇི་ཙམ་ཆེ་བར་བ�ངས་པ་ལས།

ལམ་དེ་དག་གི་ངེས་པ་ཇེ་�ང་�་འ�ོ་བས། �ོད་པ་དང་�་བའི་�ོགས་གཉིས་ཚ་

�ང་�ར་འགལ་འ�ར་སོང་ནས། གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་ཤེས་�གས་�ག་ལ་�ན་

རིང་བ་བ�ེད་ས་མེད་པར་འ�ོའོ། །དེའི་�ིར་འ�ས་�འི་གནས་�བས་ན་ཆོས་

�་ཐོབ་�ར་འཇོག་པ་དང་། ག�གས་�་ཐོབ་�ར་�ེད་པ་གཉིས་མི་འགལ་བ་

�ར། ལམ་�ས་�་ཡང་བདག་གཉིས་�་མཚན་མར་འཛ�ན་པའི་དམིགས་གཏད་

�ལ་ཙམ་ཡང་མ་�ས་པའི་�ོས་�ལ་ལ་ཡང་ངེས་ཤེས་འ�ེན་པ་དང་། འདི་ལས་



འདི་འ�ང་དང་། འདི་ལ་�ོན་ཡོན་འདི་ཡོད་ལ་ཡང་ངེས་ཤེས་འ�ེན་པ་གཉིས་

མི་འགལ་བཞིག་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་གཞིའི་�་བ་བདེན་གཉིས་གཏན་ལ་

འབེབ་�ལ་ལ་རག་ལས་པས། �ང་རིགས་�ིས། འཁོར་འདས་�ི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ལ་རང་གི་�ོད་�གས་སམ་ཡིན་�ལ་ལ་རང་བཞིན་�ལ་ཙམ་ཡང་མ་�བ་

པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དོན་དམ་པ་�མ་པར་འཇོག་པའི་ཚད་མ་དང་། �་

འ�ས་�ི་ཆོས་�ང་ཟད་�ང་མ་འཆོལ་བར་སོ་སོར་ངེས་པའི་�་འ�ས་�མ་

པར་འཇོག་པའི་ཐ་�ད་པའི་ཚད་མ་གཉིས་པ་ན་�ན་གནོད་�་གནོད་�ེད་�་

འ�ོ་བ་�་ཅི་�ོས་ཏེ། གཅིག་གཅིག་གི་�ོགས་�་འ�ར་བ་ལ་རེས་པ་�ེད་ན། དེ་

ནས་བདེན་ཕ་གཉིས་�ི་དོན་�ོགས་པ་དང་། �ལ་བའི་དགོངས་པ་�ེད་པ་ཞེས་

�་བའི་�ངས་�་འ�ོ་བ་ཡིན་ནོ། །�ང་ག�མ་པའི་དོན་ནི། མདོ་དེའི་

�བས་དེ་�ེ་བ་སོགས་ད�ོད་པའི་�བས་ཡིན་པས། �ིན་སོགས་དེ་ཁོ་ནར་མ་

�ེས་བར་�ོན་པ་ལ་�ོག་པའོ། ཞེས་�ོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་�་�ོན་�ི།

དེ་དག་མི་བ�ེན་པར་དོར་�ར་�ོན་པ་མིན་ཕར་�ོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས་ག�ངས་

སོ། །ལམ་�ོགས་རེ་བས་མི་ཆོག་པ་ནི། མདོ་�ན་ལས་བ�ས་བ་ལས་�ང་།

ཐབས་མཁས་པ་དང་�ལ་བའི་�ང་�བ་སེམས་དཔས་ཆོས་ཟབ་མོ་ཉིད་ལ་

མངོན་པར་བ�ོན་པར་མི་�འོ། ཞེས་གསལ་བར་ག�ངས་ཤིང་། གསང་བ་

བསམ་�ིས་མི་�བ་པ་ལས་�ང་། རིགས་�ི་�་འདི་�་�ེ། དཔེར་ན་མེ་ནི་�་ལས་

འབར་ཏེ་�་མེད་ན་ཞི་བར་འ�ར་རོ། །དེ་བཞིན་�་དམིགས་པ་ལས་

སེམས་འབར་�ི། དམིགས་པ་མེད་ན་སེམས་ཞི་བར་འ�ར་རོ། །དེ་ཐབས་

ལ་མཁས་པའི་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ཡོངས་�་

དག་པས་དམིགས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བར་ཡང་ཤེས་ལ་དགེ་བའི་�་བ་ལ་དམིགས་



པའང་ཉེ་བར་ཞི་བར་མི་�ེད། ཉོན་མོངས་པ་ལ་དམིགས་པའང་འ�ང་བར །མི་

�ེད་ལ། ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་དམིགས་པ་ལའང་འཇོག་པར་�ེད། �ོང་པ་ཉིད་�ི་

དམིགས་པ་ལ་ཡང་སོ་སོར་�ོག་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་�ིང་�ེ་ཆེན་པོས་

དམིགས་པ་ལའང་�འོ། ཞེས་དམིགས་པ་མེད་�གས་དང་། དམིགས་པ་ཡོད་

�གས་སོ་སོར་ག�ངས་པ་�མས་�ེད་དགོས་སོ། །དེ་བཞིན་�་ཉོན་

མོངས་དང་མཚན་མར་འཛ�ན་པའི་འཆིང་བ་�ོད་དགོས་ལ། བ�བ་པའི་ཐག་

པས་དམ་�་བ�མ་དགོས་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གཉིས་ཞིག་དགོས་ལ། དགེ་

བའི་�་བ་�མས་མ་ཞིག་དགོས་པས་བ�བ་པས་བ�མ་པ་དང་། མཚན་འཛ�ན་

�ིས་བཅིངས་པ་གཉིས་མི་གཅིག་ཅིང་བ�ང་�ོམ་�ོད་པ་དང་། བདག་�་

འཛ�ན་པའི་འཆིང་བ་�ོད་པ་གཉིས་�ང་མི་གཅིག་པས་ཞིག་པོ་དང་། རང་�ོལ་

སོགས་�ི་དོན་ཡང་ལེགས་པར་ད�ད་པར་�འོ། །�ོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་�ི་ལས།

ཡིད་ལ་མི་�ེད་པ་བཀག་པའི་�ལ་ནི་ཡིན་�གས་�ི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་�་

ཐོག་�་བཞག་ནས་གཞན་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་�ེད་པར་�ེ་གཅིག་�་བཞག་

ནས་�ོམ་པ་བཀག་པ་མ་ཡིན་�ི། �་བས་ཡིན་�གས་�ི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

དོན་ལ་འཇོག་�་མེད་པར་སེམས་ཅིར་ཡང་མི་�ོག་པར་འཇོག་པའི་ཙ�མ་འཇོག་

�ོང་ཉིད་�ོམ་པའི་�ོམ་�་�ེད་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་�གས་དང་

ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་གཉིས་ཀ་ལ་འ�འོ། །འོན་�ང་དེ་གཉིས་�ི་�གས་ལ་སོ་སོར་

�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་ད�ད་ནས་�ོང་བ་ལ་འ�་མི་འ�འི་�ལ་ཇི་�ར་ཡོད་

ཕ་སོགས་ནི་འཆད་པར་འ�ར་རོ།

།ག�མ་པ་ལ་གཉིས། ཐེག་ཆེན་�ིལ་བ�བ་�ལ། �ད་པར་�་�ོ་�ེ་ཐེག་པ་ལ་



བ�བ་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། �ང་སེམས་�ི་བ�བ་པ་ལ་�ོབ་འདོད་�ང་བ་དང་། �ངས་

ནས་�ལ་�ས་�ི་�ོམ་པ་ག�ང་བ། བ�ར་ནས་ཇི་�ར་བ�བ་པའི་�ལ་

ལོ།

།དང་པོ་ནི། འ�ལ་བ་དང་�གས་གཉིས་ལ། དང་པོར་རང་རང་གི་�ོམ་པ་མ་

བ�ང་བར། བ�བ་�་�མས་ཉན་�་མི་�ང་ཡང་། འདི་ནི་དེ་དག་དང་མི་འ�་

�ེ། �ོན་�་བ�བ་�་�མས་ཤེས་པར་�ས་ཏེ་�ད་�ངས་ནས། དེ་ནས་འཛ�ན་

པར་�ོ་བ་ན་�ོམ་པ་འབོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བ�བ་�་�མས་ཤེས་

པར་�ས་ཏེ་ཡིད་�ལ་�་�ས་ནས། དེ་དག་ལ་�ིང་ཐག་པ་ནས་�ོབ་འདོད་

�ངས་ཏེ་�ོམ་པ་�ངས་ན་ཤིན་�་བ�ན་པས། འདི་ནི་ཐབས་བཟང་པོའོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ལ་�ིམས་ལེ�འི་འ�ེལ་པར། དང་པོར་ཇི་�ར་ལེན་�གས་

དང་། དེ་མ་ཐག་ནས་�་�ང་དང་། ཉེས་�ས་�ི་�ང་བ་�མས་བ�ང་�ལ་དང་།

ཉམས་ན་�ིར་བཅས་�གས་�མས་�ས་པར་གཏན་ལ་བབ་ཟིན་པས། �ོམ་པ་

ལེན་པའི་�་རོལ་�་ངེས་པར་�་དགོས་པས་དེར་ཤེས་པར་�འོ།

།ག�མ་པ་ལ་ག�མ། གང་ལ་བ�བ་པའི་གཞི། དེར་བ�བ་པ་�མས་འ�་�ལ།

དེ་ལ་ཇི་�ར་བ�བ་པའི་རིམ་པའོ།



།དང་པོ་ནི། གསལ་བའི་ད�ེ་བ་མཐའ་ཡས་�ང་། རིགས་བ�་ན། �ིན་�ག་�་

�ང་སེམས་�ི་བ�བ་�་ཐམས་ཅད་འ�་བས། �ིན་�ག་ནི། �ང་སེམས་�ི་ལམ

།�ི་གནད་མཐའ་དག་བ�ས་པའི་�ོམ་ཆེན་པོའོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་�ི་དོན་�ངས་ངེས་པ། ཞར་ལ་གོ་རིམ་ངེས་

པའོ།

།དང་པོ་ནི། བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་�ིན་�ག་གི་�ོམ་ཙམ་མཛད་པ་ལ། �ལ་

ཚབ་དམ་པས། དེ་�ར་མཛད་པའི་�་མཚན་�ི་གནད་�མས་དགོངས་པ་བཞིན་

བ�ལ་ནས། ངེས་ཤེས་བ�ེད་པ་ནི། �ངས་ངེས་�ལ་འདི་�མས་ཡིན་པས།

འདི་དག་ལ་ཡིད་འ�ོག་པའི་ངེས་པ་�ེད་ན། �ིན་�ག་གི་ཉམས་ལེན་ལ་

གདམས་པའི་མཆོག་�་འཛ�ན་ནོ། །འདི་ལ་�ག །མངོན་མཐོ་ལ་�ོས་པའི་

དང་། དོན་གཉིས་�བ་པ་ལ་�ོས་པའི་དང་། གཞན་དོན་�མ་པ་ཐམས་ཅད་པ་

�ོགས་པར་�བ་པ་ལ་�ོས་པའི་དང་། ཐེག་ཆེན་ཐམས་ཅད་�ད་པ་ལ་�ོས་པའི་

དང་། ལམ་མམ་ཐབས་�ི་�མ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་དབང་�་མཛད་པའི་དང་།

བ�བ་པ་ག�མ་ལ་�ོས་པའི་�ངས་ངེས་པའོ།

།དང་པོ་ནི། �ང་�བ་�ི་�ོད་པ་�བས་ཆེ་བ་�མས་�ོགས་པ་ལ། ཚ�་རབས་མང་

པོར་བ�ད་དགོས་ལ། དེར་ཡང་ལམ་�ི་ས་ཆོད་འོང་བ་ལ། �ེན་མཚན་ཉིད་

ཡོངས་�ོགས་རེ་མེད་པར། ད་�འི་�ེན་འདི་འ�་བ་ཆ་རེ་རེ་ཙམ་ཡོད་པས་

བ�བས་�ང་བོགས་ཅི་ཡང་མི་ཐོན་པས། �ེན་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་�ན་ཚ�གས་



ཤིག་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་གང་ལ་�ོད་པའི་ལོངས་�ོད། གང་གིས་�ོད་

པའི་�ས། གང་དང་�ན་ཅིག་�་�ོད་པའི་འཁོར་དང་། ལས་�ི་མཐའ་གང་

བ�མས་པ་�མས་འ�བ་པའི་�ན་ཚ�གས་བཞི་�ན་ཞིག་དགོས་སོ། །དེ་

དག་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཙམ་�ིས་�ང་ཉོན་མོངས་�ི་�ེན་�་འ�ོ་བ་མང་བས།

དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་�ི་དབང་�་མི་འ�ོ་བ་དང་། དེས་�ང་མི་ཆོག་པས། �ང་

དོར་�ི་གནས་�མས་ལ་�ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འ�ག་ཅིང་�ོག་པའི་དམིགས་

ལེགས་པར་�ེད་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། གཞན་�་ན་�ིག་མ་དང་�་ཤིང་རང་གི་

འ�ས་�་ཆགས་པ་དང་། �ེ�་མོ་�མ་པས་བ�ག་པ་�ར། �ན་ཚ�གས་དེ་ཉིད་

�ིས་བ�ག་པར་འ�ར་བའི་�ིར་རོ། །ཤེས་རབ་ཡོད་ན་�ར་�ི་བཟང་

ཕོའི་ལས་�ི་འ�ས་�ར་ཤེས་ནས་�ར་ཡང་�་�མས་ལ་འབད་དེ་ཇེ་འཕེལ་�་

འ�ོ་ལ། ཤེས་རབ་མེད་ན་�ར་བསགས་�ི་འ�ས་�་ལོངས་�ད་པས་ནི་ཟད།

གསར་�་ནི་མི་�ེལ་བས། �ི་མ་ལ་�ག་བ�ལ་བའི་མགོ་�གས་པར་འ�ར་

རོ། །དེས་ན་�ེ་བ་གཞན་�་དེ་�ག་འ�ང་བ་ཡང་། �་མེད་དང་མི་མ�ན་

པའི་�་ལས་མི་འ�ང་ཞིང་། �ེས་མ�ན་�ི་�་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་�ིན་�ག་�་

ངེས་སོ། །ལམ་�ི་�བས་�ི་ལོངས་�ོད་སོགས་ནི་གནས་�བས་�ི་མངོན་

མཐོ་ཡིན་ལ། �ས་�ན་ཚ�གས་སོགས་མཐར་�ིན་པའི་མངོན་མཐོ་ནི་སངས་

�ས་�ི་ས་ན་ཡོད་དོ། །དེ་�ར་ཡང་མདོ་�ེའི་�ན་ལས། ལོངས་�ོད་དང་

�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་དང་། །འཁོར་�ོམ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་མངོན་མཐོ་དང་།

�ག་�་ཉོན་མོངས་དབང་ཉིད་མི་འ�ོ་དང་། །�་བ་�མས་ལ་�ིན་ཅི་མ་ལོག་

པའོ། ཞེས་སོ།



།གཉིས་པ་ནི། དེ་�ར་�ེན་དེ་�་�ས་�ང་སེམས་�ི་�ོད་པ་ལ་�ོབ་བ་ན་�ང་

སེམས་�ི་�་བ་ནི་གཉིས་�་ཟད་དེ། རང་དང་གཞན་�ི་དོན་�བ །པའོ། །

དེ་ཡང་གཞན་དོན་�བ་པ་ལ་ཐོག་མར་ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་འདོགས་དགོས་ལ།

དེ་ལ་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚ�་དང་བཅས་པའི་�ིན་པས་ཅིར་ཡང་མི་འ�ར་

བས། གཞན་གནོད་གཞི་བཅས་ལས་ལེགས་པར་�ོག་པ་ཉིད་གཞན་དོན་ཆེན་

པོ་ཡིན་པས་�ལ་�ིམས་དགོས་སོ། །དེ་མཐར་འ�ིན་པ་ལ་ཡང་�ར་

གནོད་མ་བཟོད་པར་གཅིག་ལན་དང་གཉིས་ལན་�ས་ན་�ལ་�ིམས་དག་པོ་མི་

འོང་བས་�ར་གནོད་ལ་ཇི་མི་�མ་པའི་བཟོད་པ་དགོས་སོ། །འདིས་ལན་

མ་�ས་པས་གཞན་�ིས་�ིག་གསོག་ཕ་�་མ་ཁེགས་ཤིང་། དེས་འ�ན་ནས་དགེ་

བ་ལ་�ར་�་ཡོད་པས་གཞན་དོན་ཆེན་པོའོ། །རང་དོན་ནི་ཤེས་རབ་�ི་མ�ས་

�མ་�ོལ་�ི་བདེ་བ་འཐོབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡང་སེམས་གཡེངས་ཕ་ལ་མི་འོང་བས་

བསམ་གཏན་�ིས་སེམས་མཉམ་པར་བཞག་�ེ། དམིགས་པ་ལ་ཇི་�ར་འདོད་

འདོད་�་གནས་པའི་ལས་�ང་ཐོབ་དགོས། དེ་ལེ་ལོ་ཅན་ལ་མི་�ེ་བས་ཉིན་

མཚན་�ན་�་མི་ངལ་བའི་བ�ོན་འ�ས་�ེམ་དགོས་པས་དེ་ནི་དེ་དག་གི་

གཞིའོ། །དེས་ན་དོན་གཉིས་པོ་དེ་�བ་པ་ལ་�ིན་�ག་�་ངེས་ཏེ།

སེམས་ཅན་དོན་ལ་རབ་བ�ོན་པ།

།གཏོང་དང་མི་གནོད་བཟོད་པས་�ེད།

།གནས་དང་�ོལ་བ་གཞིར་བཅས་པས།

།རང་དོན་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�ོད།

ཅེས་ཏེ་འདི་ལ་གཞན་དོན་�མ་པ་ཐམས་ཅད་པ་མེད་དོ། །གནས་དང་



�ོལ་བ་ཞེས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ་བསམ་གཏན་�ི་ལག་�ེས་དང་།

འཁོར་བ་ལས་�ོལ་བ་ཤེས་རབ་�ི་ལག་�ེས་�་ག�ངས་པ་འདི་གཉིས་སོ་སོར་

�ེད་ན་ཞི་གནས་ལ་�ག་མཐོང་�་མི་འ�ལ་ལོ།

།ག�མ་པ་ནི། ཐོག་མར་ཟང་ཟིང་བཏང་བས་དེའི་ཕོངས་པ་སེལ། དེ་ནས་

སེམས་ཅན་གང་ལ་ཡང་ཕར་གནོད་མི་�ེད། དེར་མ་ཟད་�ར་གནོད་བཟོད་

པར་�ས། ཁོའི་�ོགས་�ས་པས་མི་�ོ་བའི་བ�ོན་འ�ས་བ�མས་ཤིང་། བསམ་

གཏན་ལ་བ�ེན་ནས་�་འ�ལ་སོགས་�ིས་ཡིད་འ�ན་པར་�ས་ཏེ་�ོད་�ང་�་

སོང་བ་ན་ཤེས་རབ་ལ་བ�ེན་ནས་ལེགས་པར་བཤད་དེ་ཐེ་ཚ�མ་བཅད་པས་

�ོལ་བར་�ེད་བའི་�ིར་�ིན་�ག་�་ངེས་ཏེ།

མི་ཕོངས་པ་དང་�མ་པར་མི་འཚ�་དང་།

།�མ་འཚ�་བཟོད་དང་�་བས་མི་�ོ་དང་།

།དགའ་�ེད་ལེགས་པར་བ�ོད་པ་དེ་ཡི་�ིར།

།གཞན་�ི་དོན་ནི་རང་གི་དོན་ཡིན་ནོ།

།ཞེས་སོ།

།བཞི་པ་ནི། འདི་�ར་ལོངས་�ོད་�ེད་པ་ལ་མི་ཆགས་ཤིང་མ་�ེད་པ་དོན་�་མི་

གཉེར་བས་ལོངས་�ོད་ལ་མི་�་བ་དང་། དེ་ཡོད་ན་བ�བ་པ་བ�ང་�ས་པས་

�ལ་�ིམས་ལེན་ཅིང་དེ་ལ་�ས་པ་དང་། སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་

ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བའི་�ག་བ�ལ་ལ་བཟོད་པས་མི་�ོ་བ་དང་། དགེ་བའི་�་



བ་ཅི་འ�་ལ་�ོར་ཡང་�ོ་བས་དེས་མི་�ོ་བ་དང་། ཞི་གནས་དང་�ག་མཐོང་གི་

�ལ་འ�ོར་མི་�ོག་པ་�ོམ་པ་�ག་གིས་ནི། འདིས་འ�ོ་བའི་ཐེག་ཆེན་ཐམས་

ཅད་བ�ས་ལ། དེ་དག་�ང་�ིན་�ག་གིས་རིམ་པར་�བ་ཅིང་དེ་ལས་མང་མི་

དགོས་པའི་�ིར་ཏེ།

ལོངས་�ོད་མངོན་བར་མི་དགའ་དང་།

།རབ་�ས་གཉིས་ལ་མི་�ོ་དང་།

།�ལ་འ�ོར་�མ་པར་མི་�ོག་པ།

།ཐེག་ཆེན་མཐའ་དག་འདིར་ཟད་དོ།

ཞེས་སོ།

།�་པ་ནི། ཐོབ་ཟིན །�ི་�ལ་�ི་ལོངས་�ོད་ལ་མ་ཆགས་པའི་ལམ་མམ་ཐབས་ནི་

�ིན་པ་�ེ། གཏོང་བ་ལ་གོམས་པས་དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་�ལ་བའི་�ིར་རོ།

།�ལ་མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་པའི་དོན་�་�ོལ་བའི་�མ་གཡེང་�ོམ་པའི་ཐབས་ནི་

�ལ་�ིམས་ཏེ། དགེ་�ོང་གི་�ོམ་པ་ལ་ལས་�ི་མཐའི་�མ་གཡེང་ཐམས་ཅད་མི་

འ�ང་བའི་�ིར་རོ། །སེམས་ཅན་མི་གཏོང་བའི་ཐབས་ནི་བཟོད་པ་�ེ།

གནོད་པ་�ེད་པའི་�ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་�ིས་ཡིད་མི་འ�ང་བའི་�ིར་རོ།

།དགེ་བ་འཕེལ་བའི་ཐབས་ནི་བ�ོན་འ�ས་ཏེ། བ�ོན་འ�ས་བ�མས་པ་ལས་

དེ་འཕེལ་བས་སོ། །�ིབ་པ་�མ་པར་�ོང་བའི་ཐབས་ནི་ཕར་�ིན་ཐ་མ་

གཉིས་ཏེ། བསམ་གཏན་�ིས་ཉོན་མོངས་དང་། ཤེས་རབ་�ིས་ཤེས་�ིབ་�མ་

པར་�ོང་བའི་�ིར་རོ།



།དེའི་�ིར་�ིན་�ག་�་ངེས་ཏེ།

�ལ་�མས་ལ་ནི་མ་ཆགས་ལམ།

།དེ་ཐོབ་�མ་གཡེང་�ོམ་པ་གཞན།

།སེམས་ཅན་མི་གཏོང་འཕེལ་བ་དང་།

།�ིབ་པ་�མ་པར་�ོང་བ་གཞན།

ཞེས་སོ།

།�ག་པ་ནི། �ལ་�ིམས་�ི་བ�བ་པའི་ངོ་བོ་ནི་�ལ་�ིམས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

ལོངས་�ོད་ལ་མི་�་བའི་�ིན་པ་ཡོད་ན་ལེན་པས་དེ་ནི་�ལ་�ིམས་�ི་ཚ�གས་སོ།

།�ངས་པ་ཡང་གཤེ་བ་ལ་�ར་མི་གཤེ་བ་སོགས་བཟོད་པས་�ང་བས་དེ་ནི་དེའི་

འཁོར་རོ། །བསམ་གཏན་ནི་སེམས་�ི་བ�བ་པ་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་ནི་

ཤེས་རབ་�ི་བ�བ་པ་ཡིན་ནོ། །བ�ོན་འ�ས་ནི་བ�བ་པ་ག�མ་ག་ལ་

གཏོགས་པས་�ིན་�ག་�་ངེས་ཏེ། བ�བ་ག�མ་དབང་�་མཛད་ནས་ནི། །�ལ་

བས་ཕ་རོལ་�ིན་པ་�ག །ཡང་དག་བཤད་དེ་དང་པོ་ག�མ། །ཐ་མ་གཉིས་�ི་

�མ་པ་གཉིས། །གཅིག་ནི་ག�མ་ཆར་ལ་ཡང་གཏོགས། ཞེས་སོ། །དེ་�ར་

ན་�ེན་�ན་ཚ�གས་ཇི་འ�་ཞིག་གིས་རང་གཞན་�ི་དོན་ཇི་འ�་ཞིག་ཡོངས་�་

�ོགས་པ་ཐེག་པ་གང་ལ་གནས་ནས་ཐབས་�ི་�མ་པ་ཇི་�ེད་དང་�ན་པས།

བ�བ་པ་གང་�བ་པའི་�ེན་དང་། དོན་དང་། ཐེག་ཆེན་དང་། ཐབས་དང་།

བ�བ་པ་�མས་ཡོངས་�་�ོགས་པར་�ེད་པ་དང་། �ད་པར་�ེད་པ་ནི་�ིན་

�ག་ཉིད་�་ཤེས་པར་�ས་ལ། �ང་སེམས་�ི་ཉམས་ལེན་�ི་གནད་ཐམས་ཅད་



�ི་�ོམ་ཡིན་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་མ་�ེད་བར་�་བསམ་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། �ེ་བའི་རིམ་པ། དམན་མཆོག་གི་རིམ་པ། �་རགས་�ི་རིམ་

པའོ།

།དང་པོ་ནི། ལོངས་�ོད་ལ་མི་�་ཞིང་མ་ཆགས་པའི་�ིན་པ་ཡིད་ན། �ལ་�ིམས་

ལེན་ཅིང་། ཉེས་�ོད་�ོམ་པའི་�ལ་�ིམས་དང་�ན་ན་གནོད་པ་ལ་བཟོད་པར་

འ�ར་རོ། །དཀའ་�ད་ལ་མི་�ོ་བའི་བཟོད་པ་ཡོད་ན་�ོག་�ེན་�ང་བས་

བ�ོན་འ�ས་�ོམ་�ས་སོ། །ཉིན་མཚན་�་བ�ོན་འ�ས་བ�མས་ན་

སེམས་དགེ་བ་ལ་བཀོལ་�ང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ེའོ། །སེམས་མཉམ་པར་

བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་�་བ་བཞིན་�ོགས་པ་འ�ང་ངོ་།

།གཉིས་པ་ནི། �་མ་�་མ་དམན་ལ་�ི་མ་�ི་མ་མཆོག་གོ།

།ག�མ་པ་ནི། �་མ་�མས་�ི་མ་�མས་ལས་འ�ག་པ་དང་། �་བ་�་བས་རགས་

ལ། �ི་མ་�མས་�་མ་�མས་ལས་འ�ག་པ་དང་�་བ་དཀའ་བས་�་བ་�ེ། མདོ་

�ེའི་�ན་ལས། � །མ་ལ་བ�ེན་�ི་མ་�ེ། །དམན་དང་མཆོག་�་གནས་�ིར་

དང་། །རགས་པ་དང་ནི་�་བའི་�ིར། །དེ་དག་རིམ་པར་བ�ན་པ་ཡིན། ཞེས་

སོ།

།ག�མ་པ་ལ་གཉིས། �ོད་པ་�ི་ལ་བ�བ་�ལ། �ད་པར་�་ཕར་�ིན་ཐ་མ་



གཉིས་ལ་བ�བ་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་གི་སངས་�ས་�ི་ཆོས་�ིན་པར་�ེད་པ་ཕར་�ིན།

གཞན་�ད་�ིན་པར་�ེད་པ་བ�་བཞི་ལ་བ�བ་པའོ།

།དང་པོ་ལ་�ག ། །�ིན་པ། �ལ་�ིམས། བཟོད་པ། བ�ོན་འ�ས། བསམ་གཏན།

ཤེས་རབ་ལ་བ�བ་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། �ིན་པའི་ངོ་བོ། རབ་ད�ེ། �ད་ལ་�ེད་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། གཏོང་བའི་སེམས་པ་དགེ་བ་དང་། དེས་�ན་ནས་བ�ང་བའི་�ས་

ངག་གི་ལས་ཏེ། དེ་ནི་�ས་ངག་�ིན་པ་ལ་འ�ག་བཞིན་པའི་�ས་�ི་སེམས་

པའོ། །དེ་ལ་�ིན་པའི་ཕར་�ིན་�ོགས་པ་ནི་�ིན་�འི་�ས་གཞན་ལ་

བཏང་བས་འ�ོ་བ་�མས་�ི་ད�ལ་བ་བོར་བ་ལ་མི་�ོས་�ི། སེར་�འི་འཛ�ན་པ་

བཅོམ་ནས་བཏང་བའི་འ�ས་�་དང་བཅས་པ་གཞན་ལ་གཏོང་བའི་�ོ་གོམས་

པ་ཡོངས་�་�ོགས་པ་ལས་�ིན་པའི་ཕར་�ིན་�་འ�ར་རོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། �ེན་སོ་སོ་ལ་�ོས་པའི་རབ་ད�ེ། �ིན་པ་རང་གི་ངོ་བོའི་

རབ་ད�ེའོ།

།དང་པོ་ནི། �ིར་ཟང་ཟིང་གི་�ིན་པ་�ིམ་པའི་�ང་སེམས་�ིས་�ེད་ལ། �ང་



སེམས་རབ་�ང་གིས་ཆོས་�ི་�ིན་པ་�་ཡི། ཟང་ཟིང་གི་�ིན་པ་མི་�་བར་�ང་

སེམས་�ི་སོ་ཐར་ལས་ག�ངས་སོ། །དེ་ཡང་ཐོས་པ་ལ་སོགས་བའི་བར་

ཆད་�་འ�ར་བ་ལ་དགོངས་པར་བ�བ་བ�ས་ལས་ག�ངས་ཏེ། རབ་�ང་

གིས་ཟང་ཟིང་ཆེད་�་བ�བས་ནས་�ིན་གཏོང་�ེད་པ་བཀག་གི །རང་གི་དགེ་

བའི་�་བ་ལ་མི་གནོད་པར་�ོན་�ི་བསོད་ནམས་�ི་མ�ས་མང་�་�ེད་ན་ཟང་

ཟིང་གཏོང་དགོས་པར་ག�ངས་སོ། །ཤར་པའི་ཞལ་ནས། ང་ནི་�ེད་ལ་

གཏོང་བའི་ཕན་ཡོན་མི་བ�ོད་�ི། འཛ�ན་པའི་ཉེས་དམིགས་བ�ོད་པ་ཡིན་

ག�ང་�ེ། རབ་�ང་གིས་ཤ་ཐང་ཐང་�་ནོར་བཙལ་ཞིང་བསགས་ནས་�ལ་

�ིམས་ལ་�་མང་�་�ང་�ེ་�ིན་པ་གཏོང་བ་ལ་མ་ད�ེས་པའི་གཏམ་མོ།

།གཉིས་པ་ལ་ཆོས་�ི་�ིན་པ་ནི། དམ་པའི་ཆོས་�ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་�ོན་པ་དང་།

བཟོ་ལ་སོགས་པའི་འཛ�ན་�ི་ལས་�ི་མཐའ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་རིགས་པར་

�ོན་པ་དང་། བ�བ་པའི་གཞི་འཛ�ན་�་འ�ག་པའོ། །མི་འཇིགས་པའི་

�ིན་པ་ནི། �ལ་པོ་དང་ཆོམ་�ན་སོགས་མིའི་འཇིགས་པ་དང་། སེང་གེ་དང་

�ག་སོགས་མི་མ་ཡིན་དང་། �་དང་མེ་སོགས་འ�ང་བའི་འཇིགས་པ་ལས་

ཡོངས་�་�ོབ་པའོ། །ཟང་ཟིང་གི་�ིན་པ་ནི་ཟང་ཟིང་གཞན་ལ་གཏོང་

བའོ།

།ག�མ་པ་ནི། �ས་ལོངས་�ོད་ལ་སེར་�་མ་�ས་པར་བཅོམ་པ་ཙམ་�ིས་ནི་

�ིན་པའི་ཕར་�ིན་�་མི་འ�ར་ཏེ། སེར་�་ནི་འདོད་ཆགས་�ི་ཆར་གཏོགས་པ་

ཡིན་པས་ཐེག་དམན་ད�་བཅོམ་པ་གཉིས་�ིས་�ང་ས་བོན་དང་བཅས་པ་མ་



�ས་པར་�ངས་པའི་�ིར་རོ། །དེའི་�ིར་གཏོང་བའི་གེགས་སེར་�འི་

�ན་འཛ�ན །བསལ་བ་ཙམ་�་མ་ཟད། བདོག་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་གཏོང་

བའི་བསམ་བ་�ིང་ཐག་པ་ནས་�ེད་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ཡོངས་�་ག�ང་

བའི་ཉེས་དམིགས་དང་བཏང་བའི་ཕན་ཡོན་�ོམ་པ་གཉིས་དགོས་པའི་དང་པོ་

ནི་�་བ་�ོན་མེ་ལས་ག�ངས་པ་�ར། �ས་མི་གཙང་བ་དང་། �ོག་རི་གཟར་�ི་

�་�ར་གཡོ་བ་དང་། �ས་�ོག་གཉིས་ཀ་ལས་�ི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས།

རང་དབང་བའི་བདག་མེད་པ་དང་། �ི་ལམ་དང་�་མ་�་�ར་བ�ན་པར་

བ�ས་ནས་དེ་ལ་ཆགས་པ་དགག་དགོས་ཏེ། དེ་མ་ལོག་ན་ཆགས་པའི་དབང་�་

སོང་�ེ། ཉེས་�ོད་ཆེན་པོ་�མས་བསགས་ནས་ངན་འ�ོར་འ�ོ་པར་ག�ངས་

པ་དང་།

གཉིས་པ་ནི། བ�བ་བ�ས་ལས།

འདི་�ར་བདག་གི་�ས་དང་སེམས།

།�ད་ཅིག་རེ་རེས་འ�ོ་བ་ཉིད།

།གལ་ཏེ་མི་�ག་�ི་འབབ་པའི།

།�ས་�ིས་�ག་ཅིང་�ི་མེད་པའི།

།�ང་�བ་ཐོབ་པར་འ�ར་ན་ནི།

།དེ་ནི་རིན་མེད་�ེད་མིན་ནམ།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །�ེད་�ལ་དངོས་ནི། �ོད་འ�ག་ལས།



�ས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་�ོད་དང་།

།�ས་ག�མ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་�ང་།

།སེམས་ཅན་�ན་�ི་དོན་བ�བ་�ིར།

།ཕངས་པ་མེད་པར་གཏང་བར་�།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�ས་ལོངས་�ོད་དགེ་�་ག�མ་དམིགས་�ལ་�་�ས་ནས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཏོང་བའི་བསམ་པ་ཡང་ཡང་གོམས་བར་�འོ། །ད་

�་མོས་པ་མ་�ིན་ཞིང་�ོབས་�ང་བས་སེམས་ཅན་ལ་བསམ་པས་�ས་�ིན་

ཟིན་ཡང་ཤ་ལ་སོགས་བ་དངོས་�་མི་�ེར་མོད། འོན་�ང་�ས་�ོག་གཏོང་བའི་

བསམ་པ་མ་�ངས་ན་གོམས་པ་མེད་པས། དག་ཟོད་�ང་�ས་�ོག་གཏོང་མི་

�ས་པར་བ�བ་བ�ས་ལས་ག�ངས་བས། ད་�་ནས་བསམ་པ་�ང་དགོས་

སོ། །དེ་�ར་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སེམས་ཅན་ལ་བཏང་བའི་ཟས་གོས་

སོགས་ལ་�ོད་པ་ན། གཞན་དོན་�་འདི་དག་�ད་པར་�འོ་�མ་པའི་བསམ་པ་

བ�ེད་ནས་རང་དོན་�་�ེད་པས་�ོད་ན་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་། �ེད་པ་ནི་མེད་

ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་འ�་ཤེས་བ�ེད་བའམ། སེམས་ཅན་

གཞན་ཞིག་གི་�ིར་ཆགས་ན་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་�ང་བའོ། །

གཞན་ལ་བ�ོས་པ་དེ་དག་ལ་གཞན་�ི་�ས་�་འ�་ཤེས་ནས་རང་གི་�ིར་�ོད་

ན་མ་�ིན་ལན་�་འ�ར་ཞིང་། རིན་ཐང་ཚང་ན་སོ་ཐར་�ི་ཕམ་པར་འ�ར་བ་

དང་། སེམས་ཅན་ཁོ་རང་གི་ལོངས་�ོད་�ད་ལ་ཁོའི་དོན་�འོ་�མ་�་�ོད་ན་

ཉེས་མེད་�་བ�བ་བ�ས་ལས་ག�ངས་སོ། །ཕམ་པ་འོང་�ལ་ནི་མིའི་

འ�ོ་བ་པ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བ�ོས་ཤིང་དེས་�ང་དེ་རིག་ནས་བདག་�་



བ�ང་བའི་�བས་�་གཞན་�ི་ཡིན་པར་འ�་ཤེས་ནས་རང་དོན་�་ལེན་པ་ལ་

རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པ་འོང་ས་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །གཞན་ཡང་�ིང་

ཐག་པ་ནས་དང་བས། �ིན་�འི་ཆོས་�་ཚ�གས་པ་དཔག་མེད་�ོག་པས་�ལ་

ནས་སེམས་ཅན་ལ་�ིན་པར་མོས་བའི་མོས་པ་�ོང་བ་ནི་ཚ�གས་�ང་�ས་

བསོད་ནམས་དཔག་མེད་འཕེལ་བ་དང་། དེ་ཡང་�ང་སེམས་ཤེས་རབ་ཅན་�ི་

�ིན་བར་�ང་ལ་ལས་ག�ངས །སོ། །�ིན་པའི་ཕར་�ིན་ལ་�ོབ་པའི་ཚ�་ཡང་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པ་�ག་�ན་�་�ས་ཏེ་�ོབ་པ་�ང་ན་�ོབས་ཆེའོ། །དེ་ཡང་དེའི་ཚ�་

ཉན་རང་གི་ཡིད་�ེད་�ོམ་པའི་�ལ་�ིམས་དང་། �མ་མ�ེན་�ི་ཆོས་ལ་མོས་

ཤིང་བཟོད་ལ། གཞན་�ིས་གཤེ་བ་བཟོད་པ་དང་། དེ་ཉིད་གོང་ནས་གོང་�་

འཕེལ་བའི་�ིར་འ�ན་པ་�ེད་བའི་བ�ོན་འ�ས་དང་། ཐེག་དམན་དང་མ་

འ�ེས་པའི་སེམས་�ེ་གཅིག་པས་དགེ་བ་དེ་�ོགས་�ང་�་བ�ོ་བའི་བསམ་

གཏན་དང་། �ིན་�་�ིན་�ེད་ལེན་པ་པོ་�མས་ལ་�་མ་�་�ར་ཤེས་པའི་ཤེས་

རབ་�ེ་�ག་ཚང་བར་�ེད་པའོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། �ལ་�ིམས་�ི་ངོ་བོ། རབ་ད�ེ། �ད་ལ་�ེད་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། གཞན་ལ་གནོད་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་ལས་ཡིད་�ིར་ལོག་པའི་�ོང་

བའི་སེམས་པ་ནི་�ལ་�ིམས་ཏེ། �ོམ་པའི་�ལ་�ིམས་གཙ�་བོ་ཡིན་པའི་དབང་

�་�ས་སོ། །སེམས་པ་དེའི་གོམས་པ་གོང་ནས་གོང་�་ཡོངས་�་�ོགས་

པས་�ལ་�ིམས་�ི་ཕར་�ིན་�་འ�ར་�ི། �ི་རོལ་�་སེམས་ཅན་གནོད་འཚ�་མ་

�ས་པ་དང་�ལ་བ་ལ་བཀོད་པའི་�ོ་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། �ོད་འ�ག་ལས། �ོང་



བའི་སེམས་ནི་ཐོབ་པ་ལས། །�ལ་�ིམས་ཕ་རོལ་�ིན་པར་བཤད། ཅེས་

སོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ་ལས། �ོམ་པའི་�ལ་�ིམས་ནི། �ན་�ོང་དང་བཅས་བའི་

དབང་�་�ས་ན་མི་དགེ་བ�་�ོང་བའི་�ོང་བ་བ�་ཡིན་ལ། རང་གི་ངོ་བོའི་

དབང་�་�ས་ན་མི་དགེ་བ་བ�ན་�ོང་བའི་�ས་ངག་གི་�ོང་བ�ན་ནོ། །

འདི་ལ་�ང་ས་ལས། �ང་སེམས་�ི་�ད་�ི་�ོམ་པའི་�ལ་�ིམས་སོ་ཐར་རིས་

བ�ན་ལ་ག�ངས་པའི་དགོངས་པ་ནི། སོ་ཐར་�ི་�ོམ་�ན་�ང་སེམས་�ི་�ོམ་

�ན་ཡིན་ན་ནི། �ིམ་པའམ་རབ་�ང་གི་�ོགས་�ི་སོ་ཐར་�ི་�ོམ་པ་དངོས་

དང་། དེའི་�ད་�ི་དེ་དག་དང་�ན་མོང་བའི་�ོང་�ོམ་ནི་�ོམ་པའི་�ལ་�ིམས་

ཡིན་ལ། སོ་ཐར་�ི་�ོམ་པའི་�ེན་�་མི་�ང་བའི་�ང་སེམས་�ི་�ོམ་�ན་ཡིན་

ན་སོ་ཐར་དང་�ན་མོང་བའི་རང་བཞིན་�ི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་

མ་ཐོ་བ་ཅི་རིགས་པར་�ོང་བའི་�ོང་བའི་�ོང་�ོམ་ནི་�ོམ་པའི་�ལ་�ིམས་སོ།

།�ང་སེམས་�ི་�ད་�ི་སོ་ཐར་�ི་�ོམ་པ་ནི་�ང་�བ་སེམས་དཔའི་�ད་�ི་�ལ་

�ིམས་�ི་�ོམ་པ་ཡིན་ཡང་�ང་སེམས་�ི་�ོམ་པ་དངོས་མིན་ལ། �ག་མ་ལ་ནི་

�ང་སེམས་�ི་�ོམ་པ་དང་གཞི་མ�ན་པ་ཡོད་དོ། །དགེ་བ་ཆོས་�ད་�ི་

�ལ་�ིམས་ནི། �ིན་�ག་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ལ་དམིགས་ནས་རང་�ད་ལ་མ་

�ེས་པ་དེ་�ེད་ཅིང་�ེས་ཟིན་མི་ཉམས་པ་དང་གོང་ནས་གོང་�་�ེལ་བར་�ེད་

པའོ། །སེམས་ཅན་དོན་�ེད་�ི་�ལ་�ིམས་ནི། �ལ་�ིམས་�ི་�ོ་ནས་

སེམས་ཅན་�ི་འདི་དང་�ི་མའི་དོན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་ཇི་�ར་རིགས་པར་

�བ་པའོ།



།ག�མ་པ་ནི། �ལ་�ིམས་དག་པ་ནི་འ�ག་�ོག་ལ་ཇི་�ར་བཅས་པ་�ར་ལག་

�་ལེན་པ་ལ་རག་ལས་ལ། དེ་ཡང་�ང་འདོད་�གས་�ག་ཅིང་བ�ན་པའི་�ེས་

�་�ེད་ལ། དེ་�ེ་བ་ལ་མ་བ�ངས་པའི་ཉེས་དམིགས་དང་བ�ངས་བའི་ཕན་

ཡོན་རིང་�་�ོམ་དགོས་སོ། ། །དེ་ནི་�ར་�ེས་�་འ�ིང་གི་�བས་�་

བཤད་ལ། གཞན་ཡང་ཕར་�ིན་བ�ས་པ་ལས།

�ལ་�ིམས་ཉམས་པས་རང་དོན་མི་�ས་ན།

།གཞན་དོན་�ལ་ལ་མ�་ཡོ་དག་ལས་འོང་།

།དེ་�ིར་གཞན་དོན་ལེགས་པར་བ�ོན་པ་ཡིས།

།འདི་ལ་རིམ་�ོ་�ོད་པར་རིགས་པ་མིན།

ཞེས་དང་།

�ལ་�ིམས་དེ་ནི་�ད་པར་འཐོབ་པའི་ལམ།

།�ིང་�ེའི་ངང་ཅན་�མས་དང་མཉམ་པར་�བ།

།ཡེ་ཤེས་གཙང་མ་�ལ་�ི་རང་བཞིན་ཏེ།

།�ོན་�ལ་�ན་�་འ�ར་བའི་མཆོག་ཅེས་�།

།ཁམས་ག�མ་�ན་�་ཡིད་འོང་�ི་བ�ང་�ེ།

།རབ་�་�ང་དང་མི་འགལ་�ག་པ་ཡིན།

།ཆ་�གས་མ�ན་ཡང་�ལ་�ིམས་�ན་�ར་ན།



།མི་ཡི་ནང་ན་དེ་ནི་འཕགས་པར་འ�ར།

ཞེས་འདི་ལ་བ�ེན་ནས་�ད་གོང་ནས་གོང་�་འ�ོ་བ་དང་། �ིང་�ེའི་དང་ཅན་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་�མས་དང་བ�བ་པ་མ�ངས་པར་འ�ར་བ་དང་། ཉེས་

�ོད་�ི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་�ངས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཙང་མ་འཐོབ་པ་དང་། �ན་

གཞན་ནི་ཧ་ཅང་གཞོན་བ་དང་�ན་པ་ལ་མི་མཛ�ས་�ང་། �ལ་�ིམས་�ི་�ན་

ནི་�ན་གཞོན་བར་མ་�་ལ་�ན་ཡང་ཐམས་ཅད་དགའ་བ་�ེད་པས་�ན་

མཆོག་དང་། �ི་བཟང་པོ་གཞན་ནི་�ི་�ོགས་�་འ�ོ་ཡང་�ི་�ོགས་མིན་པར་མི་

འ�ོ་བས་�ོགས་རེ་བ་ཡིན་ལ། �ལ་�ིམས་�ི་�གས་བའི་�ི་ནི་�ོགས་ཐམས་

ཅད་ལ་འ�ོ་བ་དང་། ཚ་ག�ང་སེལ་བའི་ཙནདན་སོགས་�ི་�ེ་�འི་�ག་པ་ནི་

རབ་�ང་ལ་འགལ་ཡང་། ཉོན་མོངས་�ི་ཚ་ག�ང་�ོབ་བའི་�ག་པ་ནི་རབ་�ང་

ལ་མི་འགལ་ཞིང་མ�ན་པ་དང་། རབ་�ང་གི་�གས་ཙམ་�ན་པར་འ�་ཡང་

�ལ་�ིམས་�ི་ནོར་དང་�ན་པ་ནི་གཞན་ལས་�ལ་�་�ང་བར་ག�ངས་སོ།

།ཡང་དེ་ཉིད་ལས།

ཚ�ག་�་མ་བ�ོད་ཚ�གས་�་མ་�ར་�ང་།

།ཉམས་�་མཁོ་བའི་ལོངས་�ོད་རིམ་�ོ་འ�།

།བ�ིགས་པ་མེད་པར་འཇིག་�ེན་�ན་འ�ད་དེ།

།ཆགས་མེད་མ་བ�བས་དབང་�ག་ཐོབ་པར་འ�ར།

།བ�ོད་�་མ་འོས་རིགས་�་འ�ང་བ་དང་།

།ཕན་ཞིང་དབེན་པ་གང་ཡང་མ་�ས་ཤིང་།



།�ན་ཆད་མི་བཤེས་�ེ་བོ་ཐམས་ཅད་�ང་།

།�ལ་�ིམས་�ན་པའི་�ེ་བོ་དེ་ལ་འ�ད།

།�ང་པས་བ�་ཤིས་�ར་པའི་�ལ་དག་�ང་།

།�ི་ག�ག་དམ་པས་�ངས་ཤིང་�་དང་མི།

།�ག་འཚལ་མགོས་ག�གས་ཐོབ་པ་�ན་�་འ�ེར།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་བསམ་པར་�འོ། །དེ་�ར་�ལ་�ིམས་ག�མ་ཡོད་�ང་

�ོམ་པའི་�ལ་�ིམས་སོ་ཐར་�ི་བཅས་པ་དངོས་སམ་དེ་དང་�ན་མོང་བ་ལ་

འ�ག་�ོག་�ེད་པ་ཉིད་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་ཐོག་མར་གལ་ཆེ་�ེ། དེ་

བ�ངས་ན་གཞན་དག་�ང་བ�ངས་པར་འ�ར་ལ། དེ་མ་བ�ངས་ན་གཞན་

དག་�ང་མ་བ�ངས་བར་འ�ར་བས་�ང་སེམས་�ི་�ོམ་པའི་�ལ་�ིམས་

ཉམས་ན་�ོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་པ་ཡིན་པར་བ�་པ་ལས་ག�ངས་སོ།

།དེའི་�ིར་སོ་ཐར་�ི་�ོམ་པ་ཉན་ཐོས་�ི་ཡིན་ནོ་�མ་�་བ�ང་ནས་དེའི་འ�ག་

�ོག་གི་བཅས་པ་�མས་དོར་ཏེ། �ང་སེམས་�ི་བ�བ་�་གཞན་ཞིག་ལ་�ོབ་

དགོས་ཟེར་བ་ནི་�ང་སེམས་�ི་�ལ་�ིམས་�ི་བ�བ་པའི་གནད །མ་ཟིན་པ་

ཡིན་ཏེ། �ོམ་པའི་�ལ་�ིམས་ནི་�ལ་�ིམས་�ི་མ་གཉིས་�ི་གཞི་དང་གནས་�་

ལན་�་མར་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །�ོམ་པའི་�ལ་�ིམས་�ི་གཙ�་བོ་ཡང་

རང་བཞིན་�ི་ཁ་ན་མ་ཐོབ་བ་�མས་�ོང་བ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་�མས་�ི་ཡང་

ཉེས་དམིགས་ཆེ་བའི་གནད་བ�ས་པ་ནི་མི་དགེ་བ�་�ོང་ཡིན་པས་དེ་ལ་�ན་

�ོང་ཙམ་ཡང་མི་�་བའི་�ོམ་སེམས་ཡང་ཡང་�་�ེ། ཕར་�ིན་བ�ས་པ་ལས།



མཐོ་རིས་ཐར་པའི་བདེ་ལམ་�ར་པ་�ེ།

།ལས་ལམ་བ�་པོ་འདི་ལས་ཉམས་མི་�།

།འདི་ལ་གནས་པས་འ�ོ་ལ་ཕན་བསམས་པའི།

།བསམ་པའི་�ད་པར་འ�ས་�་ཡོད་པར་འ�ར།

།ངག་�ས་ཡིད་�མས་ཡང་དག་བ�མ་�་བ།

།མདོར་བ�ས་�ལ་�ིམས་ཡིན་ཞེས་�ལ་བས་ག�ངས།

།�ལ་�ིམས་མ་�ས་འ�་བའི་གཞི་ཡིན་པས།

།དེ་�ིར་འདི་དག་�མ་པར་�ང་བར་�ིས།

ཞེས་སོ། །མདོར་ན་དེ་གཞིར་�ས་ནས་རང་གིས་གང་ཁས་�ངས་པའི་

�ལ་�ིམས་�ི་བ�བ་པ་ལ་�ོབ་པའི་�ོམ་སེམས་སོགས་ཡང་ཡང་�ོང་བ་ནི་

�ལ་�ིམས་�ི་ཉམས་ལེན་ནོ། །ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་�ག་�ན་�་�་བ་ནི།

རང་�ལ་�ིམས་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགོད་པ་ནི་�ིན་པ་ཡིན་ལ། �ག་མ་

ནི་�་མ་བཞིན་ནོ།

།ག�མ་པ་ལ་ག�མ། བཟོད་པའི་ངོ་བོ། རབ་ད�ེ། �ད་ལ་�ེད་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། གནོད་པ་�ེད་པ་དང་�ག་བ�ལ་�ང་བས་མི་བ�ི་བར་སེམས་�ལ་

�་གནས་པ་དང་། ཆོས་ལ་མོས་པ་ཤིན་�་གནས་པའོ། །དེའི་མི་མ�ན་

�ོགས་ནི་ཞེ་�ང་དང་། �ོ་ཤི་བ་དང་། མ་མོས་ཤིང་མི་འདོད་པའོ། །དེ་ལ་

བཟོད་པའི་ཕར་�ིན་�ོགས་མ་ནི་རང་གི་�ོ་བ་སོགས་འགོག་པའི་སེམས་�ི་



གོམས་པ་�ོགས་པ་ཙམ་ཡིན་�ི། སེམས་ཅན་མི་བ�ན་པ་དང་�ལ་བ་ལ་མི་�ོས་

སོ།

།གཉིས་པ་ནི། གཞན་�ིས་གནོད་པ་�ས་པ་ལ་ཇི་མི་�མ་པ་དང་། རང་�ད་ལ་

�ག་བ�ལ་�ང་བ་དར་ལེན་དང་། ཆོས་ལ་ངེས་སེམས་�ི་བཟོད་པའོ།

།ག�མ་པ་ནི། བཟོད་པའི་ཕན་ཡོཿ་དང་མི་བཟོད་པའི་ཉེས་དམིགས་�ོམ་དགོས་

པས་དང་པོ་ནི། �ི་མ་ལ་ད�་�ང་བ་དང་། མཛའ་བོ་དང་མི་འ�ེད་བ་དང་།

བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་མང་བ་དང་། འ�ོད་པ་མེད་པར་འཆི་བ་དང་། �ས་ཞིག་

ནས་�འི་ནང་�་�ེ་བར་འ�ར་རོ། །�མ་�་སེམས་པ་དང་། ཕར་�ིན་

བ�ས་པ་ལས། གཞན་དོན་འདོར་བའི་ཡིད་དང་�ན་པ་ལ། །�ལ་�ི་དམ་པ་

བཟོད་པ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས། །འཇིག་�ེན་ལེགས་བ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་དག །�ོ་

བའི་�ོན་ལས་བཟོད་པས་ཡོངས་�་�ོབ།

།མ�་�ན་�མས་�ི་�ན་�ི་དམ་པ་�ེ།

།དཀའ་�བ་�ལ་འཆང་�མས་ལ་�ོབས་�ི་�ལ།

།གནོད་སེམས་འ�ོག་གི་མེ་ལ་�་ཡི་�ན།

།འདི་དང་གཞན་ལ་གནོད་ད�་བཟོད་པས་སེལ།

།�ེ་བོ་མཆོག་གི་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་ལ།

།མི་བ�ན་�ེ་བོའི་ཚ�ག་གི་མདའ་�གས་པས།

།དེ་དག་བ�ོད་པའི་མེ་ཏོག་བཟང་�ར་ཅིང་།



།�གས་པའི་�ེང་བ་ཡིད་�་འོང་བར་འ�ར།

ཞེས་དང་། ཡོན་ཏན་མཛ�ས་�ན་མཚན་རབ་བ�ན་པ་ཡི། །ག�གས་�བ་བཟོ །

ཡི་གནས་�ང་བཟོད་པ་ཡིན། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཕན་ཡོན་ལ་ངེས་པ་�གས་

�ག་ལ་བ�ན་པ་མ་�ེད་བར་�་བ�ོམ་མོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ོད་འ�ག་ལས།

བ�ལ་པ་�ོང་�་བསགས་པ་ཡི།

།�ིན་དང་བདེར་གཤེགས་མཆོད་ལ་སོགས།

།ལེགས་�ད་གང་ཡིན་དེ་�ན་ཡང་།

།ཁོང་�ོ་གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་�ེད།

ཅེས་ག�ངས་པ་�ེ། འདི་ནི་འཕགས་པ་དཔའ་བོས་མཛད་པ་ཇི་�་བ་བཞིན་

བཀོད་པར་�ང་ངོ་། །འཇམ་དཔལ་�མ་པར་རོལ་བའི་མདོ་ལས་ནི་

བ�ལ་པ་བ�ར་བསགས་པའི་དགེ་བ་འཇོམས་པར་ག�ངས་སོ། །�ལ་

ལ་ནི། ཁ་ཅིག་�ང་སེམས་དགོས་པར་འཆད་ལ། ཁ་ཅིག་�ལ་�ི་ལ་བཞེད་པའི་

�་མ་ནི། འ�ག་པ་ལས། གང་�ིར་�ལ་�ས་�མས་ལ་�ེས་པ་ཡིས། །�ིན་དང་

�ིམས་�ང་དགེ་བ་བ�ལ་པ་བ�ར། །བསགས་པ་�ད་ཅིག་གིས་འཇོམས། ཞེས་

ག�ངས་པ་དང་མ�ན་ན། །ཁོང་�ོ་�ེ་བའི་�ེན་ནི་�ང་སེམས་�ིས་�ོས་ན་ཡང་

དག་�་འཇོམས་ན། �ང་སེམས་མ་ཡིན་པས་�ང་སེམས་ལ་�ོས་ན་�་ཅི་�ོས་པ་

དང་། �ལ་དེ་�ང་སེམས་�་ངེས་མ་ངེས་དང་�ོ་བའི་�་མཆན་�ི་�ོན་མཐོང་བ་



བདེན་མི་བདེན་ནི་�ར་བཤད་པ་�ར་�ི་དགེ་བ་འཇོམས་པ་ལ་འ�་བར་འ�ག་

འ�ེལ་ལས་ག�ངས་སོ། །�ིར་དགེ་�་འཇོམས་པ་ལ་�ང་སེམས་ལ་�ོས་

པ་མི་དགོས་ཏེ། བ�བ་བ�ལ་�་ཐམས་ཅད་ཡོད་�འི་ག�ང་�ངས་པ་ལས།

དགེ་�ོང་གིས་ད�་�་དང་སེན་མོའི་མཆོད་�ེན་ལ་སེམས་དང་བས་ཡན་ལག་

ཐམས་ཅད་�ིས་�ག་འཚལ་བ་ན། གསེར་�ི་ས་གཞི་ལ་�ག་གི་བར་�ས་ཇི་ཙམ་

ནོན་པའི་�ལ་ཇི་�ེད་པ་དེ་�ེད་�ི་འཁོར་�ར་�ི་�ལ་�ིད་�ོང་འ�ར་ལོངས་

�ོད་པར་འ�ར་རོ། །ཞེས་ག�ངས་ཤིང་། ཡང་དགེ་�་དེ་ཚངས་པ་

མ�ང་པར་�ོད་པ་ལ་�་�ང་བ་དང་། �ས་པར་�ས་ན་འཛད་པར་འ�ར་ར། །

དེ་བསན་མགལ་�མ་ལ་ཡང་མི་�ོན་�མ་ཤེས་དང་བཅས་པའི་�ས་ལ་�་ཅི་

�ོས། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །དགེ་�་བཅོམ་པའི་དོན་ནི། �ར་�ི་དགེ་

བ་�མས་�ི་འ�ས་�་�ར་�་�ེད་པའི་�ས་པ་བཅོམ་ནས་འ�ས་�་འ�ིན་པ་

�ང་བ�ིངས་ཏེ། �ོན་ལ་ཞེ་�ད་�་�་དེའི་འ�ས་�་འ�ིན་པ་ཡིན་�ི། ད་

གདོད་�ེན་དང་�ད་ན་རང་རང་གི་འ�ས་�་མི་འ�ིན་པ་མིན་ཏེ། འཇིག་�ེན་

པའི་ལམ་གང་གིས་�ང་�ང་�འི་ས་བོན་�ོང་མི་�ས་ན། ཉོན་མོངས་པས་ས་

བོན་�ོང་མི་�ིད་པའི་�ིར་རོ། ཞེས་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་ག�ང་

ངོ་། །�་མཆིན་དེ་ནི་མ་ངེས་ཏེ། སོ་�ེས་གཉེན་པོ་�ོབས་བཞིས་མི་དགེ་བ་

�ངས་བའི་དག་པ་ཡངས་བོན་�ངས་པ་མིན་ཡང་ད་གཟོད་�ེན་དང་�ད་�ང་

�མ་�ིན་འ�ིན་པ་མི་�ིད་པར་�ེད་པའི་�ིར་དང་། �ོར་ལམ་�ེ་མོ་དང་བཟོད་

པ་ཐོབ་པའི་ཚ�་ལོག་�་དང་དན་འ�ོའི་�ར་�ར་པའི་མི་དགེ་བའི་ས་བོན་མ་

�ངས་�ང་�ེན་དང་�ད་ནའང་ལོག་�་དང་ངན་འ�ོར་�ེ་མི་�ིད་པའི་�ིར་

རོ། །ལས་�ིས་འཁོར་བར་�ི་གང་དང་། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། དགེ་མི་



དགེའི་ལས་གང་�ོན་ལ་�ིན་པ་དེས་རེ་ཞིག་ལ་ལས་གཞན་དེ་�ིན་པའི །གོ་

�བས་མེད་པ་དང་། དེ་ཙམ་�ིས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བ་འཇོམས་པར་གཞག་མི་

�ས་ཤིང་མ་ག�ངས་པའི་�ིར། རེ་ཞིག་�མ་�ིན་�ང་བ�ིངས་པ་ཙམ་དགེ་�་

བཅོམ་པའི་དོན་�་མི་�ང་�ེ། གཞན་�་ན་མི་དགེ་བའི་ལས་�ོབས་�ན་ཐམས་

ཅད་དགེ་�་འཇོམས་�ེད་�་ག�ང་དགོས་པར་འ�ར་རོ། །དེས་ན་འདི་

ལ་�ོབ་དཔོན་ལེགས་�ན་འ�ེད་�ིས་ནི། �ར་བཤད་པ་�ར་མི་དགེ་བ་�ོབས་

བཞིས་�ངས་པ་དང་། ལོག་�་དང་གནོད་སེམས་�ིས་དགེ་�་བཅོམ་པ་གཉིས་

ཀ་ས་བོན་ཉམས་པ་�ེན་དང་�ད་�ང་�་�་མི་འ�ང་བ་�ར། ད་གདོད་�ེན་

དང་�ད་�ང་འ�ས་�་འ�ིན་མི་�ས་པར་ག�ངས་སོ། །དེ་ཡང་�ར་

བཤད་པ་�ར་�ིག་པ་བསགས་པ་�ོབས་བཞིས་�ངས་པས་འདག་�ང་། ལམ་

གོང་མ་�ེ་བ་�ལ་�་སོང་བ་མི་འགལ་བ་�ར། ཁ་ཅིག་ལ་�ིན་པ་བཏང་བ་དང་

�ལ་�ིམས་བ�ངས་པའི་འ�ས་�་ལོངས་�ོད་དང་�ས་�ན་ཚ�གས་འ�ང་བ་

�་�་ཞིག་བཅོ་མ་ཡང་། གཏོང་བ་དང་�ོང་སེམས་ལ་གོམས་པའི་�ེད་བ་�་

མ�ན་�ིས་�ར་ཡང་�ིན་པ་དང་�ལ་�ིམས་�ི་དགེ་�་�ེ་�་བ་འཇོམས་མི་

�ས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་ནང་གི་�ལ་�ིམས་ལ་སོགས་པའི་�ེད་པ་�་མ�ན་

རིགས་འ�་�་ན་ཆགས་�་འ�ང་བ་བཅོམ་ནས། �ས་ལོངས་�ོད་སོགས་�ན་

ཚ�གས་འ�ང་བ་མི་འཇོམས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ལ་�ར་བཤད་པ་�ར་�ང་བ�ན་

ཐོབ་པའི་�ང་སེམས་ལ་ཁོང་�ོ་མ་�ེས་ན། བ�ལ་པ་གཅིག་གིས་�ོགས་པར་

བ�ོད་�ས་པའི་ལམ་�ི་�ོགས་པ་འགའ་ཞིག་ཁོང་�ོའི་བསམ་པ་གཅིག་�ེས་ན་

ལམ་དེ་�ད་ལ་ཡོད་པ་མ་བཏང་ཡང་བ�ལ་པ་གཅིག་གིས་ལམ་བ�ོད་པ་�ལ་

�་སོང་བ་�་�་�ེ། མདོར་ན་མི་དགེ་བ་འདག་པ་ལ་ཡང་དེའི་�ེད་པ་གང་ཡིན་



ཐམས་ཅད་འདག་མི་དགོས་པ་དང་འ�་བར་དགེ་བ་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་དེའི་�ེད་

པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་འཇོམས་མི་དགོས་སམ་�མ་མོ། །འོན་�ང་འདི་

གལ་ཆེ་ཞིང་སངས་�ས་ཉག་གཅིག་གི་�ང་དང་། དེ་ལ་བ�ེན་པའི་རིགས་པ་ལ་

བ�ེན་ནས་ད�ད་དགོས་པ་ཁོ་ནར་�ང་བས། ལེགས་པར་ག�ང་རབ་བ�ས་

ལ་ད�ད་པར་�འོ། །དེ་�ར་ན་�མ་�ིན་ཡིད་�་མི་འོང་བ་ཆེས་�ག་པ་འཕེན་

པ་དང་། གཞན་�ི་�མ་�ིན་ཆེས་ཡིད་�་འོང་བ་འ�ིན་པ་འགག་པ་ནི་མ་

མཐོང་བའི་ཉེས་དམིགས་སོ། །མཐོང་ཆོས་�ི་ཉེས་དམིགས་ནི། ཡིད་ཞི་

ཞིང་ངེས་པ་ཉམས་�་མི་�ོང་བ་དང་། དགའི་བ་དང་བདེ་བ་�ར་ཡོད་འཇིག་

ཅིང་�ི་མ་མི་འཐོབ་པ་དང་། གཉིད་མི་ཕེབས་ཤིང་སེམས་�ལ་�་མི་གནས་པ་

དང་། ཞེ་�ང་ཆེ་ན་�ར་�ིན་�ིས་བ�ངས་པས་�ང་�ིན་བ�ེད་ནས་གསོད་པ་

དང་། མཛའ་བཤེས་�ིས་�ང་�ན་ནས་�ོང་བ་དང་། �ིན་པས་བ�ས་�ང་མི་

�ོད་པ་སོགས་�ོད་འ�ག་ལས་ག�ངས་སོ། །ཡང་�ོད་འ�ག་ལས།

ཞེ་�ང་�་�འི་�ིག་པ་མེད།

།བཟོད་པ་�་�འི་དཀའ་�བ་མེད།

།དེ་བས་བཟོད་ལ་ནན་ཏན་�།

།�་ཚ�གས་�ལ་�ིས་བ�ོམ་པར་�།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་བསམས་ལ། �ོ་�་མ །ནས་

བཟོད་པ་�ོམ་པ་ལ་འབད་དོ། །�མ་�ིན་ཚབས་ཆེ་བ་དང་དགེ་�་

འཇོམས་པ་གཉིས་ཀ་ཚ�གས་པའི་ཉེས་�ོད་ནི་ཞེ་�ང་ཁོ་ནར་མ་ངེས་ཏེ། �ར་

འདེབས་�ི་ལོག་�་དང་། དམ་ཆོས་�ོང་བ་དང་། �ང་སེམས་དང་�་མ་སོགས་



ལ་�ད་�་གསོད་ཅིང་ང་�ལ་�ེད་པ་སོགས་ཏེ། བ�བ་བ�ས་ལས་ཤེས་པར་

�འོ། །གནོད་�ེད་ལ་ཇི་མི་�མ་པའི་བཟོད་པ་�ོམ་�ལ་ནི། གནོད་�ེད་དེས་

གནོད་པ་མི་�ེད་པ་ལ་རང་དབང་ཡོད་མེད་བ�གས་པ་ན་རང་དབང་ཡོད་

བཞིན་�་གནོད་པ་�ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་�ར་�ོན་གོམས་པའི་ཉོན་མོངས་

�ིས་བོན་དང་�ལ་མིན་ཡིད་�ེད་སོགས་�ི་�་�ེན་�ིས་གནོད་པ་�ེད་འདོད་

�ེད་ལ། དེས་�ང་གནོད་པ་�ེད་པའི་�ོར་བ་�མས་�ེད་ཅིང་དེས་གཞན་ལ་

�ག་བ�ལ་�ེད་པའི་�ིར་ཏེ། ཁོ་ཉིད་�ང་ཉོན་མོངས་�ི་གཞན་དབང་�་�ར་

པས་�ན་�ར་སོང་བའི་�ིར་རོ། །རང་དབང་མེད་པར་གཞན་�ིས་

བ�ལ་ནས་གནོད་པ་�ས་པ་ཡིན་ནའང་�ོ་བར་མི་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན་གདོན་

�ིས་བ�མས་ནས་དེའི་དབང་�་སོང་བ་འགའ་ཞིག་རང་དེ་ལས་ཐར་བར་�ེད་

པའི་ཕན་འདོགས་མཁན་ལ་གནོད་པ་�ེད་འདོད་ཅིང་། བ�ེག་པ་སོགས་�ེད་

�ང་འདི་ནི་གདོན་�ིས་རང་དབང་མེད་པར་�ས་པས་དེ་�ར་�ེད་དོ་�མ་ནས་

དེ་ལ་�ང་ཟད་�ང་མི་�ོ་བར་གདོན་དེ་དང་ཅི་�ེལ་ལ་འབད་པ་བཞིན་�་�ང་

སེམས་�ིས་�ང་དེ་�ར་�ེད་དགོས་པའི་�ིར་ཏེ། བཞི་བ�་པ་ལས།

�ོ་ཡང་འ�ང་པོས་བ�ང་པ་ལ།

།�ན་པ་འ�ག་པ་མིན་དེ་�ར།

།�བ་བས་ཉོན་མོངས་དག་གཟིགས་�ི།

།ཉོན་མོངས་དང་འ�ེལ་གང་ཟག་མིན།

ཞེས་དང་།



�ོབ་དཔོན་�་བ་�གས་པས་�ང་།

འདི་འདིར་སེམས་ཅན་�ོན་མིན་�ི།

།འདི་ནི་ཉོན་མོངས་�མས་�ོན་ཞེས།

།�མ་པར་ད�ད་ནས་མཁས་པ་�མས།

།སེམས་ཅན་དག་ལ་འ�ག་མི་�ེད།

ཅེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །གཞན་ཡང་གནོད་�ེད་�ིས་བ�ེད་པའི་�ག་

བ�ལ་�ོང་བ་ནི། རང་གི་�ར་བསགས་པའི་ལས་ངན་�ི་འ�ས་�་�ོང་བ་ཡིན་

ཞིང་། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་ལས་དེ་ཟད་པར་འ�ར་ལ། དེ་ལ་བཟོད་པ་བ�ོམས་ན་

�ི་མར་�ག་བ�ལ་�ོང་བའི་�་གསར་�་མི་གསོག་ཅིང་། �ོས་ན་ནི་དེ་ལས་

�ང་ཆེས་ཆེ་བའི་�ག་བ�ལ་�ོང་དགོས་སོ། །དེས་ན་ནད་ཆེན་པོ་གསོ་

བའི་ཐབས་�་གཏར་�ེག་�ེད་པ་བཟོད་པ་�ར་�ག་བ�ལ་ཆེན་པོ་�ོག་པའི་

�ིར་�་�ག་བ�ལ་�ང་�་ལ་བཟོད་པར་ཤིན་�་རིགས་སོ། །�ག་བ�ལ་

དང་ལེན་�ི་བཟོད་པ་�ོམ་�ལ་ནི་�ག་བ�ལ་�ང་བ་དེ་�ར་བཅོས་�་འ�ག་

ན་ནི་ཡིད་མི་དགའ་པ་�་མི་དགོས་ལ། བཅོས་�་མི་�ང་ན་ནི་མི་དགའ་བ་�ས་

�ང་ཕན་བ་མེད་པས་དགོས་�ས་མེད་ཅིང་ཉེས་དམིགས་�ང་ཡོད་དེ། བཟེ་རེ་

ཆེན་�ག་བ�ལ་�་མོའང་ཤིན་�་བཟོད་བཀའ་ལ། བཟེ་རེ་�ང་ན་�ག་བ�ལ་

ཆེན་པོ་ཡང་བ�ན་�ས་པའི་�ིར་རོ། །�ོས་�ག་བ�ལ་�ི་�ོགས་འཛ�ན་

�ལ་ནི་འདི་�ར། �ག་བ�ལ་མེད་ན་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འ�ང་འདོད་མི་

�ེ་བས། ཐར་པ་ལ་ཡིད་བ�ལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་། �ག་བ�ལ་�ིས་ཐེབས་ན་

�ོམ་པས །མཐོ་བ་འཇིག་པས་�ེགས་པ་སེལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་། �ག་བ�ལ་�ི་



ཚ�ར་བ་�ག་པོ་�ོང་ན་དེ་མི་དགེ་བ་ལས་�ང་བས་འ�ས་�་དེ་མི་འདོད་ན་�་

ལས་�ོག་དགོས་པས་�ིག་ལ་འཛ�མ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། �ག་བ�ལ་�ིས་

ག�ངས་པ་ནི་བདེ་བ་འདོད་པས་དེ་དགོས་ན་དགེ་བ་�བ་དགོས་པས་དགེ་བ་

�བ་པ་ལ་དགའ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་། རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་གཞན་ཡང་

�ག་བ�ལ་ལོ། །�མ་ནས་འཁོར་བ་པ་ལ་�ིང་�ེ་�ེ་བ་ཤེས་པར་�ས་ལ།

�ག་བ�ལ་འདི་ནི་འདོད་པའི་གནས་སོ་�མ་�་ཡང་ཡང་�ོ་�ང་ངོ་། །

དེ་ཡང་། གོམས་ན་�་བར་མི་འ�ར་བའི། །དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་

བས་གནོད་པ་�ང་གོམས་པས། །གནོད་པ་ཆེན་པོའང་བཟོད་པར་�། ཞེས་

ག�ངས་པ་�ར་�ག་བ�ལ་དང་ལེན་�ི་བསམ་པའི་གོ་ཆ་བ�ང་ནས་�ག་

བ�ལ་�ང་རིམ་དང་བ�ེས་�ིན་�ས་ན་�ག་བ�ལ་དང་ལེན་�ོབས་ཇེ་�ས་�་

འ�ར་རོ། །ཆོས་ལ་ངེས་སེམས་ལ་མོས་པའི་བཟོད་པ་�ོམ་�ལ་ནི། དང་

བའི་�ལ་དཀོན་མཆོག་ག�མ་དང་། མངོན་�་�་�ལ་བདག་མེད་གཉིས་དང་།

འདོད་པའི་�ལ་སངས་�ས་�ང་སེམས་�ི་མ�་ཆེན་པོ་དང་། �ང་དོར་�ི་�ལ་

ལེགས་�ད་ཉེས་�ད་�ི་�་དང་། དེ་དག་གི་འ�ས་�་དང་། བ�ོམ་པའི་�ལ་

ཐོབ་�འི་དོན་�ང་�བ་དང་། དེ་འཐོབ་པའི་ཐབས་�ང་སེམས་�ི་བ�བ་པའི་

ལམ་དང་། ཐོས་བསམ་�ི་�ལ་ག�ང་རབ་ཡན་ལག་བ�་གཉིས་སོགས་�ི་དམ་

ཆོས་ཏེ། དེ་�མས་ལ་�ོགས་རིས་མེད་པར་མོས་པ་�ོད་པའོ།

།བཞི་པ་ལ་ག�མ། བ�ོན་འ�ས་�ི་ངོ་བོ། རབ་ད�ེ། �ད་ལ་�ེད་�ལ་

ལོ།



།དང་པོ་ནི། དགེ་བ་བ�་བ་དང་། སེམས་ཅན་�ི་དོན་�་བའི་�ིར་�་སེམས་

མངོན་པར་�ོ་བ་དང་། དེས་བ�ངས་པའི་�ོ་ག�མ་�ི་ལས་གཡོ་བ་ལ་�ང་སར་

བཤད་དོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ་ལས། གོ་ཆའི་བ�ོན་འ�ས་ནི། �ང་སེམས་བ�ོན་འ�ས་

�ོམ་པ་ན་�ོར་བའི་�་རོལ་ནས་སེམས་�ི་�ོ་བ་�ོན་�་འ�ོ་བའི་བསམ་པའི་གོ་

ཆ་བ�ལ་ཆེན་�ངས་མེད་ག�མ་�ེ་བ་�ག་འ�མ་འ�ར་�ིས་སེམས་ཅན་

གཅིག་གི་�ག་བ�ལ་བསལ་བའི་�ིར་�་ད�ལ་བ་ཁོ་ནར་གནས་ནས་སངས་

�ས་འཐོབ་པར་འ�ར་ན་ཡང་�ོ་བར་�ེད་དེ། �ོགས་�ང་གི་�ིར་�་བ�ོན་

པར་�ེད་ལ། བ�ོན་འ�ས་ལ་�གས་པ་ཡང་མི་གཏོང་ན་�ས་�ི་�ན་དེ་ལས་

�ང་བ་དང་། �ག་བ�ལ་ཆེས་�ང་བས་�་ཅི་�ོས་�མ་�་བསམ་པའི་གོ་ཆ་

�ོན་པའོ། །དགེ་བའི་ཆོས་�ད་པའི་བ�ོན་འ�ས་ནི། �ིན་�ག་འ�བ་

པར་�་བའི་�ིར་དེ་དག་ལ་�ོར་བའོ། །སེམས་ཅན་དོན་�ེད་�ི་བ�ོན་

འ�ས་ནི། �ར་དང་འ�འོ། །ག�མ་པ་�ད་ལ་�ེད་�ལ་ནི། བ�ོན་འ�ས་

བ�མས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། མདོ་�ན་ལས། དགེ་བའི་ཚ�གས་�ི་ནང་ན་བ�ོན་

འ�ས་མཆོག །འདི་�ར་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་དེ་�ེས་འཐོབ། །བ�ོན་འ�ས་�ིས་ནི་

མོད་ལ་བདེ་གནས་མཆོག །དངོས་�བ་འཇིག་�ེན་འདས་དང་འཇིག་�ེན་

གཏོགས། །བ�ོན་འ�ས་�ིས་ནི་�ིད་�ོད་འདོད་པ་འཐོབ། །བ�ོན་འ�ས་�ིས་

ནི་དག་པར་རབ །འ�ར་�ན། །བ�ོན་འ�ས་�ིས་ནི་འཇིག་ཚ�གས་འདས་ནས་

�ོལ། །བ�ོན་འ�ས་�ིས་ནི་�ང་�བ་མཆོག་འཚང་�ས། ཞེས་དང་། ཕར་�ིན་

བ�ས་པ་ལས་�ང་། ཡོངས་�་�ོ་མེད་བ�ོན་འ�ས་ཚ�་�ན་ན། །མི་འཐོབ་མི་



འ�བ་�མ་པ་གང་ཡང་མེད། ཅེས་དང་། མི་མིན་�ན་�ང་དེ་ལ་ཕན་པར་

དགའ། །ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�མ་པ་�ན་�ང་ཐོབ་པར་འ�ར། །ཉིན་མཚན་�ས་

�མས་འ�ས་�་ཡོད་པར་འདའ། །ཡོན་ཏན་ཚ�གས་�ིས་དམའ་བར་འ�ར་བ་

མེད། །མི་ཡི་ཆོས་ལས་འཕགས་པའི་དོན་�མས་�ིས། །མེ་ཏོག་�ཏཔལ་བཞིན་

�མ་པར་འཕེལ། ཞེས་སོ། །མ་བ�མས་པའི་ཉེས་དམིགས་ནི། �ོ་�ོས་�་

མཚ�ས་�ས་པ་ལས། ལེ་ལོ་ཅན་ལ་ནི་�ང་�བ་ཤིན་�་རིང་ཞིང་�མ་པར་རིང་

ངོ་། །ལེ་ལོ་ཅན་�མས་ལ་ནི་�ིན་པ་མེད་པ་ནས་ཤེས་རབ་�ི་བར་�་མེད་

དོ། །ལེ་ལོ་ཅན་�མས་ལ་ནི་གཞན་�ི་དོན་མེད་དོ།

ཞེས་དང་།�ན་པ་ཉེར་གཞག་ལས་�ང་།

ཉོན་མོངས་�མས་�ི་གཞི་གཅིག་ནི།

།ལེ་ལོ་ཡིན་ཏེ་གང་ལ་ཡོད།

།གང་ལ་ལེ་ལོ་གཅིག་ཡོད་པ།

།དེ་ལ་ཆོས་�ན་མེད་པ་ཡིན།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་བསམ་མོ། །བ�ོན་འ�ས་�ེད་�ལ་དངོས་�ི་

འགལ་�ེན་ལ་གཉིས་ཏེ། དགེ་བའི་ཆོས་�བ་�ས་�་མཐོང་ཡང་མི་འ�ག་པ་

དང་། བདག་གིས་དེ་འ�་�བ་ག་ལ་�ས་�མ་�ེ་�མ་པའོ། །དང་པོ་

ལའང་གཉིས་ཏེ། ད་�ང་ལོང་ཡོད་�མ་�ེ་�ི་བཤོལ་�ེད་པ་དང་།དེ་མིན་ཡང་�་

བ་ངན་པ་�མས་ལ་ཆགས་པས་ཟིལ་�ིས་ནོན་པའོ། །དང་པོའི་གཉེན་

པོར་ནི་�ས་ཐོབ་པ་�ར་�་འཇིག་པ་དང་།ཤི་བའི་འོག་�་ངན་འ�ོར་�ང་བ་



དང་།�ར་ཡང་�ེན་བཟང་པོ་འདི་�ེད་དཀའ་བ་ག�མ་�ོམ་པ་�ེ་�ར་ཟིན་ཏོ།

།ཆགས་པའི་གཉེན་པོར་ནི། དམ་ཆོས་ནི་འདི་�ིར་དགའ་བ་མཐའ་ཡས་པ་

འ�ང་བའི་�་མིན་པ་དང་། དོན་མེད་�ི་ཅལ་ཅོལ་�་བ་དང་། �ོད་པ་སོགས་�ི་

�མ་གཡེང་�མས་ནི་འདིར་དོན་ཆེན་པོ་ཉམས་པར་�ེད་པ་དང་། �ི་མར་�ག་

བ�ལ་�་མ་�ེད་པའི་གནས་�་མཐོང་ནས་འགོག་པའོ། །�མ་པ་ལའང་

ག�མ་�ེ། ཐོབ་�་སངས་�ས་�ི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པས། དེ་བདག་གིས་

འཐོབ་པར་མི་�ས་�མ་པ་དང་། ཐབས་�ང་ལག་གཏོང་བ་སོགས་�་དཀའ་བ་

དཔག་�་མེད་པས། དེ་བདག་གིས་�བ་མི་�ས་�མ་པ་དང་། གནས་འཁོར་བར་

�ེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ལེན་དགོས་ལ། དེའི་ཚ�་འཁོར་བའི་�ག་བ�ལ་�ིས་གནོད་

པས་�མ་�་�མ་པའོ། །དང་པོའི་གཉེན་པོར། �ར་སངས་�ས་པ་�མས་

�ང་དང་པོ་ནས་ལམ་མཐོན་པོ་ཐོབ་ཟིན་མིན་�ི། བདག་འ��་བ་ཞིག་ཁོ་ན་ལམ་

ཇེ་མཐོར་གཤེགས་ཏེ་སངས་�ས་པ་ཡིན་ཞིང་། བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་�ང་།

བདག་ལས་ཆེས་དམན་པ་�མས་�ིས་�ང་སངས་�ས་འཐོབ་པར་ག�ངས་

པས། བདག་གིས་�ང་བ�ོན་པ་མ་བཏང་ན་ཅིའི་�ིར་མི་འཐོབ་�མ་�་བསམ་

མོ། །གཉིས་པའི་གཉེན་པོར་�ས་ལ་སོགས་པ་གཏོང་བ་ཡང་། �་དཀའ་

པའི་འ�་ཤེས་�ེ་བའི་རིང་ལ་མི་གཏོང་ལ། གཏོང་བའི་ཚ�་ཚ�ད །མ་སོགས་�ེར་

བ་དང་འ�་བར་མི་དཀའ་བས་སོ་�མ་�་བསམ་མོ། །ག�མ་པའི་གཉེན་

པོར་ནི། �ང་སེམས་�ིས་�ིག་པ་�ངས་པས། དེའི་འ�ས་�་ཚ�ར་བ་�ག་བ�ལ་

མི་འ�ང་ལ། འཁོར་བ་རང་བཞིན་མེད་པ་�་མ་�ར་�ོགས་པ་བ�ན་པས།

སེམས་ལ་�ག་བ�ལ་མེད་ཅིང་�ས་སེམས་བདེ་བས་�ས་ན་འཁོར་བར་�ོད་

�ང་�ོ་དོན་མེད་�མ་�་བསམས་ནས་�མ་པ་འགོག་པའོ། །བ�ོན་



འ�ས་�ི་མ�ན་�ེན་བ�ེན་པ་ལ་བཞི་ལས་མོས་པའི་�ོབས་ནི། ལས་འ�ས་

བ�ོམས་ཏེ་འདོར་ལེན་�ེད་པ་ལ་འ�ན་པ་བ�ེད་པའོ། །བ�ན་བའི་

�ོབས་ནི། མ་བ�གས་པར་ཅི་�ང་�ང་�་མི་འ�ག་ལ། བ�གས་ནས་�གས་པ་

དེ་མཐར་འ�ིན་པའོ། །དགའ་བའི་�ོབས་ནི། �ིས་བ་�ེད་མོ་ལ་འ�ག་

པ་�ར་འ�ོ་མི་གཅོད་པར་ངོམས་པ་མེད་པར་བ�ོན་འ�ས་�ོམ་པའོ། །

ངོར་བའི་�ོབས་ནི། བ�ོན་འ�ས་བ�མས་པས་�ས་སེམས་�བ་པ་ན་ངལ་

བསོས་ཏེ་ཡང་སོས་མ་ཐག་ནས་�ོམ་པའོ། །དེ་�ར་འགལ་�ེན་འགོག་པ་

དང་མ�ན་�ེན་བ�ེན་པ་ལ་བ�ེན་ནས་�ས་སེམས་�ང་བ་ཡང་བ་ཤིང་བལ་

�ི་འདབ་མ་�ང་གིས་བ�ོད་པ་�ར་སོང་སོང་གི་བར་�་བ�ོན་འ�ས་�ོམ་མོ།

།བ�ན་འ�ས་ལ་�ོབ་པའི་ཚ�་ཕར་�ིན་�ག་�ན་�་�་བ་ནི།།

རང་བ�ོན་འ�ས་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགོད་པ་ནི་བ�ོན་འ�ས་�ི་�ིན་

པ་ཡིན་ལ། �ག་མ་�་མ་བཞིན་ནོ།

།�་པ་ལ་ག�མ། བསམ་གཏན་�ི་ངོ་བོ། རབ་ད�ེ། �ད་ལ་�ེད་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་གང་ཡང་�ང་ཞིག་ལ་�ེ་གཅིག་�་

གནས་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། ངོ་བོའི་�ོ་ནས། འཇིག་�ེན་དང་འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པ་

གཉིས་དང་། �ོགས་�ི་�ོ་ནས། ཞི་གནས་དང་། �ག་མཐོང་དང་། དེ་གཉིས་



�ང་འ�ེལ་�ི་�ོགས་ག�མ་དང་། �ེད་ལས་�ིས་�ེ་ན། ཚ�་འདི་ལ་�ས་སེམས་

བདེ་བར་གནས་པར་�ེད་བ་དང་། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་�བ་པ་དང་། སེམས་

ཅན་�ི་དོན་�ེད་བའི་བསམ་གཏན་ནོ། །དང་བོ་ནི། གང་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་ན་�ས་སེམས་ཤིན་�་�ངས་བ་�ེད་པའི་བསམ་གཏན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། མངོན་ཤེས། �མ་ཐར། ཟད་པར། ཟིལ་གནོན་སོགས། ཉན་ཐོས་

དང་�ན་མོང་བའི་ཡོན་ཏན་�བ་པའི་བསམ་གཏན་ནོ། །ག�མ་བ་ནི།

བསམ་གཏན་�ིས་དོན་�་བ་བ�་གཅིག་གི་དོན་�མས་�བ་པའི་བསམ་གཏན་

ནོ།

།ག�མ་པ་ནི། བསམ་གཏན་བ�ོམས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། མ་བ�ོམས་པའི་ཉེས་

དམིགས་སེམས་བ་སོགས་ཏེ། ཞི་གནས་�ི་�བས་�་འཆད་པར་འ�ར་

རོ། །བསམ་གཏན་ལ་ཕར་�ིན་�ག་�ན་�་�ོབ་བའི་�ིན་པ་ནི་རང་

བསམ་གཏན་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགོད་བ་ཡིན་ལ། �ག་མ་�མས་ནི་�་

མ་བཞིན་ནོ།

།�ག་པ་ལ་ག�མ། ཤེས་རབ་�ི་ངོ་བོ། རབ་ད�ེ། �ད་ལ་�ེད་�ལ་ལོ། །

དང་བོ་ནི། �ིར་ཤེས་རབ་ནི་བ�གས་པའི་དངོས་པོ་ལ་ཆོས་རབ་�་�མ་པར་

འ�ེད་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་རིག་པའི་གནས་�་ལ་མཁས་པ་སོགས་�ི་ཤེས་རབ་

བོ།



།གཉིས་པ་ནི། །དོན་དམ་�ོགས་པ་དང་། �ན་�ོབ་�ོགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་

�ི་དོན་�་བ་�ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ག�མ་མོ།

།དང་པོ་ནི། བདག་མེད་�ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་�ིའི་�ོ་ནས་འཇལ་བ་དང་། མངོན་

�་�ར་པའི་�ོ་ནས་འཇལ་བའོ།

།གཉིས་པ་ནི། རིག་པའི་གནས་�་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་བོ།

།ག�མ་པ་ནི། སེམས་ཅན་�ི་འདི་�ིའི་དོན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་�བ་�ལ་

ཤེས་པའོ།

།ག�མ་པ་ནི་ཤེས་རབ་བ�ེད་མ་བ�ེད་�ི་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་སེམས་

པ་ཡིན་ལ།

དང་པོ་ནི། ཤེས་རབ་བ�་པ་ལས།

མཐོང་དང་མ་མཐོང་ཡོན་ཏན་འདི།

།�ན་�ི་�་བ་ཤེས་རབ་ཡིན།

།དེ་�ར་གཉིས་ཀ་བ�བ་པའི་�ིར།

།ཤེས་རབ་ཡོངས་�་ག�ང་བར་�།

ཞེས་སོགས་�ང་�བ་སེམས་དཔས་�ོང་བ་པོ་ལ་ཤ་�ིན་ཡང་། �ན་�ི་�ོང་བོ་



ལས་�ངས་པ་�ར་ང་�ལ་དང་�མ་པ་སོགས་�ི་�མ་�ོག་གིས་མི་འ�ར་བ་ནི།

ཤེས་རབ་�ིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་�་�ར་བ་ལས་ཡིན་ལ། �ིད་ཞིའི་�ད་པ་

མཐོང་བའི་ཤེས་རབ་�ིས། �ལ་�ིམས་གཞན་དོན་�་བ�བས་པས། �ལ་

�ིམས་དག་པར་�ེད་པ་དང་། མི་བཟོད་པ་དང་བཟོད་པའི་�ོན་ཡོན་ཤེས་རབ་

�ིས་�ོགས་ནས་སེམས་བ�ལ་བས། ལོག་�བ་དང་�ག་བ�ལ་�ིས་མི་འ�ོགས་

པ་དང་། ཤེས་རབ་�ིས་བ�ོན་འ�ས་�ོམ་པའི་གཞི་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་དེ་ལ་

བ�ོན་པས་ལམ་�ི་ཆོད་ཆེ་བ་དང་།དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་དོན་ལ་གནས་པའི་བསམ་

གཏན་�ི་དགའ་བདེ་མཆོག་ནི་རིགས་པའི་�ལ་ལ་བ�ེན་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་

�བ་པར་�ེད་པས་�ིན་སོགས་ཕར་�ིན་དང་པོ་�་ཡོངས་�་དག་པར་�ེད་པ་

ནི་ཤེས་རབ་ལ་རག་ལས་སོ། །འགལ་བར་�ང་བའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ཤེས་

རབ་དང་�ན་པས་མི་འགལ་བར་�བ་པ་ནི། �ང་སེམས་�ིང་བཞི་ལ་དབང་

བའི་འཁོར་�ར་�ི་�ལ་པོར་�ར་པ་ན་འདོད་ཡོན་�ི་དབང་�་མི་འ�ོ་�་མི་

འ�ོ་བ་ནི། ཤེས་རབ་�ི་�ོན་པོ་དང་�ན་བའི་མ�་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་�་སེམས་

ཅན་ཡིད་འོང་�་མཐོང་བའི་�མས་པ་�གས་�ག་�ང་། འདོད་ཆགས་�ང་

ཟད་�ང་མི་འ�་བ་དང་། སེམས་ཅན་�ི་�ག་བ�ལ་ལ་མི་བཟོད་པའི་�ིང་�ེ་

�གས་�ག་ལ་�ན་རིང་བ་ཡོད་�ང་། �་ངན་�ིས་ནོན་ནས་དགེ་བ་ལ་མི་�ོ་

བའི་ལེ་ལོ་མེད་པ་དང་། དགའ་བ་ཆད་མེད་དང་�ན་ཡང་། སེམས་དམིགས་པ་

ལས་གཡེང་བའི་ཡ་ཡ་བོ་མེད་པ་དང་། བཏང་�ོམས་ཆེན་པོ་དང་�ན་�་�ན་

ཡང་། འ�ོ་བའི་དོན་ལ་�ད་ཅིག་�ང་མི་གཡེལ་བ་ནི་ཤེས་རབ་�ིས་�ེད་དེ། དེ་

དག་�ོབས་མ�ངས་�་�བ་པའི་གེགས། ཤེས་རབ་�ིས་འགོག་པའི་�ིར་

རོ། །བ�གས་འོས་བ�གས་བ�ོད་ལས། ཆོས་ཉིད་འདོར་བར་མི་མཛད་



ལ། །�ན་�ོབ་དང་ཡང་�ེས་�་མ�ན། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། མཚན་འཇིན་�ི་

དམིགས་གཏད་�ས་�ལ་ཙམ་ཡང་མ་�བ་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་�ེད་པའི་ཆོས་

ཉིད་འདོར་མི་དགོས་པ་དང་། �ི་ནང་གི་�་�ེན་ལས་འ�ས་�་སོ་སོར་འ�ང་བ་

ལ་ངེས་བ་གཏིང་ཐག་བ་ནས་�ེད་པའི་�ན་�ོབ་དང་ཡང་མི་འགལ །ཞིང་�ེས་

�་མ�ན་པ། �ོའི་མ�་མེད་པ་ལ་ཆེས་ཤིན་�་འགལ་བ་ཡང་། ཤེས་རབ་ཅན་ལ་

མི་འགལ་ཞིང་མ�ན་པ་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས་གནང་བ་དང་ནི་བཀག་པ་ལ།

�ོད་བཀའ་ལ་ལར་གཅིག་�་ངེས། །ལ་ལ་ར་ངེས་པ་མ་ལགས་ལ། །ཕན་�ན་

འགལ་བའང་མ་མཆིས་སོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། ཐེག་པ་གོང་འོག་

དང་། མདོ་�གས་གཉིས་ལ་གནང་བཀག་མི་འ�་བ་མང་�་ཡོད་པ་དང་། དེ་

�མས་གང་ཟག་གཅིག་གིས་ཉམས་�་ལེན་པ་གཉིས་ག�ང་རབ་རབ་འ�མས་

�ི་དགོངས་པ་འཚ�ལ་བ་ལ། �ོའི་མ�་མེད་པ་ལ་འགལ་ཡང་། མཁས་པ་ལ་མི་

འགལ་བ་ཡང་ཤེས་རབ་�ིས་�ེད་བ་ཡིན་ནོ། །ཉེས་དམིགས་ནི་ཤས་རབ་

དང་�ལ་ན་�ིན་སོགས་�་དང་། �་པ་དག་པར་མི་འ�ར་བ་ནི། ཕར་�ིན་

བ�ས་པ་ལས།

ཤེས་རབ་མེད་ན་འ�ས་�་དོན་གཉེར་ལ།

།�ིན་པ་བདག་ཉིད་�མ་པར་དག་མི་འ�ར།

།གཞན་དོན་བཏང་བ་�ིན་པའི་མཆོག་ཅེས་ག�ངས།

།�ག་མ་ནོར་�ེལ་དོན་�ི་�ོར་བ་ཡིན།

ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་�ང་བས་�ན་པ་མ་བསལ་ན། །�ལ་�ིམས་དག་དང་�ན་

པར་དེ་མི་འ�ར། །ཕལ་ཆེར་ཤེས་རབ་མེད་པས་�ལ་�ིམས་དག །ཤེས་པའི་�ོན་



�ིས་ཉོན་མོངས་�ོག་བཅས་འ�ར། ཞེས་དང་།

ཤེས་རབ་ལོག་པའི་�ོན་�ིས་སེམས་བ�ོགས་ན།

།བཟོང་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལ་གནས་མི་མོས།

།ལེགས་ཉེས་�ོག་ལ་མི་དགེའི་�ལ་འཆང་ཞིང་།

།ཡོན་ཏན་མེད་པའི་�ལ་ལ་�གས་པ་བཞིན།

ཞེས་དང་། མཁས་པ་�མས་ལ་�ལ་�་བ�གས་�ར་ཅིང་། །དེ་ལས་�་ཞིང་ཟབ་

པ་གཞན་མེད་པ། །འདོད་པའི་�ོན་�ིས་ཡོངས་�་མ་བ�ིབས་པའི། །ཡིད་ལམ་

�ང་པོར་ཤེས་རབ་མེད་མི་འ�ོ །ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་�ལ་ལ་བ�ོན་མེད་�ོ་

འཆང་ན། །དེ་ཡི་�་བ་ཡོངས་�་དག་མི་འ�ར། ཞེས་སོ། །དེ་ལ་�ལ་ལ་

�གས་པ་ནི། ཡོན་ཏན་མེད་པའི་�ལ་པོ་ལ་�གས་པ་ལན་ཅིག་�ང་ཡང་ཉམས་

ནས་འ�ོ་བའོ། །དེས་ན་ཤེས་རབ་�ེད་དགོས་ལ། དེའི་�་ཡང་�མ་པར་

དག་པའི་ག�ང་ལ་�ོ་�ས་དང་བ�ན་ནས་ཐོས་པ་�ེད་བ་�ེ། ཕར་�ིན་བ�ས་

པ་ལས།

ཐོས་�ད་ད�ས་ལོང་�ོམ་པའི་�ལ་མི་ཤེས།

།དེ་མེད་དེས་ཀོ་ཅི་ཞིག་བསམ་པར་�།

།དེ་བས་ཐོས་ལ་བ�ོན་�་དེ་�་ལས།

།བསམ་བཞིན་བ�ོམས་ལས་ཤེས་རབ་ཡངས་པ་འ�ང་།

ཞེས་སོ། །�ེ་བ�ན་�མས་པས་�ང་།



འཁོར་ག�མ་�མ་པར་�ོག་པ་གང་།

།དེ་ནི་ཤེས་�འི་�ིབ་པར་འདོད།

།སེར་�་ལ་སོགས་�མ་�ོག་གང་།

།དེ་ནི་ཉོན་མོངས་�ིབ་བར་འདོད།

།ཤེས་རབ་ལས་གཞན་འདི་དག་ནི།

།�ོང་�་གཞན་མེད་དེ་ཡི་�ིར།

།ཤེས་རབ་མཆོག་ཡིན་དེ་གཞི་ནི།

།ཐོས་པ་དེ་�ིར་ཐོས་པ་མཆོག །ཅེས་ག�ངས་སོ། །བ�བ་བ�ས་ལས་

�ང་། བཟོད་�་ཐོས་པ་བཙལ་བར་�། །དེ་ནས་ནགས་�་གནས་པར་�། །

མཉམ་པར་བཞག་ལ་བ�ོན་�་ཞིང་། ཞེས་སོ། །དམ་པ་�་མ་�མས་�ི་

ཞལ་ནས་�ང་། �ར་ཐོས་པའི་ཆོས་�མས་�ོ་ལ་�ག་གེ་ཡོད་པར་�ས་ལ། ཡང་

དང་ཡང་�་སེམས་པར་�ེ། འཇལ་པར །�ེད། �ོག་པར་�ེད་དགོས། ཆོས་

བ�ེད་�་བ�ག་ནས་སེམས་འཛ�ན་�ང་པ་རེ་ལ་�ོབ་པ་དེ་ལ་�ོག་མེད། �ོམ་

ཆེན་རབ་ལ་�ོན་པ་རབ། �ོམ་ཆེན་འ�ིང་ལ་�ོན་པ་འ�ིང་འོང་བ་ཡིན། ཇི་

ཙམ་བ�ོམས་པ་དེ་ཙམ་�་ཆོས་ཤེས་པ་ཇེ་ཆེར་འ�ོ་བ་ཞིག་དགོས། དེ་�ར་

བསམས་པས་ངེས་ཤེས་བ�ན་ན། དགེ་མི་དགེའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་�ོག་པ་

ཡིན་པས་�ང་�་ཡིན། ཞེས་�ིག་�ོགས་�ིས་ཟེར་བ་ན། ཆོས་ནས་དེ་�ར་མ་

ག�ངས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡང་དེ་�ར་མི་བཞེད་�མ་ནས་ཁོའི་ཁ་ལ་མི་

ཉན་པ་ཞིག་འོང་། དེ་མེད་ན་དད་པ་ནི་བག་རེ་ཡོད། ཤེས་རབ་མེད་པ་དེ་ལ་�་

བའི་ཁ་ལ་བ�ས་ན་�་�ོ། དགོད་པའི་ཁ་ལ་བ�ས་ན་དགོད་�ོ། �་�་བཞིན་�་



ཅི་ཟེར་ལ་བདེན་�མ་ནས་གར་�ིད་སར་འ�ོ་ག�ང་ངོ་། །ཤེས་རབ་ལ་

�ོབ་པའི་ཚ�། ཕར་�ིན་�ག་�ན་�་�་བ་ནི། རང་ཤེས་རབ་ལ་གནས་ནས་

གཞན་ཤེས་རབ་ལ་འགོད་པ་ནི་ཤེས་རབ་�ི་�ིན་པ་ཡིན་ལ། �ག་མ་ནི་�་མ་

བཞིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ིན་པ་ནི། �ར་ཕར་�ིན་�ི་�བས་�་བཤད་པ་དང་འ�་ལ། �ན་

�་ནི་ག�ལ་�་ལ་ཕར་�ིན་�མས་�ོན་པའོ། །དོན་�ོད་ནི། ཇི་�ར་

བ�ན་པའི་དོན་དེ་�མས་ལ་ག�ལ་�་�ོད་�་འ�ག་པའམ། ཡང་དག་པར་

ལེན་�་འ�ག་པའོ། །དོན་མ�ན་ནི། གཞན་�མས་དོན་གང་ལ་�ར་བ་

དེ་ལ་རིང་གནས་ནས་དེ་དང་མ�ན་པར་�ོབ་པ་�ེ། མདོ་�ེ་�ན་ལས།

�ིན་མ�ངས་དེ་�ོན་ལེན་འ�ག་དང་།

།བདག་ཉིད་�ེས་�་འ�ག་�མས་�ིས།

།ཉན་པར་�་དང་དོན་�ོད་དང་།

དོན་མ�ན་ཉིད་�་འདོད་པ་ཡིན།

ཞེས་སོ། །ཅིའི་�ིར་བ�་བཞིར་ངེས་ཤེ་ན། འཁོར་དགེ་བ་ལ་�ར་བའི་

�ིར་�ད་པ་ལ་ནི་ཐོག་མར་དེ་དགའ་དོགས་ལ། དེ་ཡང་ཟང་ཟིང་གི་�ིན་པ་�ིན་

ནས་�ས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་�ོས་སོ། །དེ་�ར་དགའ་ནས་ལམ་ལ་

འ�ག་པ་ལ་ཐོག་མར་དེས་ཇི་�ར་�་�ལ་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་�ན་ཕར་�་

བས་ཆོས་བཤད་པས། མི་ཤེས་པ་དང་ཐེ་ཚ�མ་ཟ་བ་དོར་ནས་དོན་�ིན་ཙམ་ལོག་

པར་འཇིན་�་འ�ག་པའི་�ིར་རོ། །དེ་�ར་ཤེས་པ་ན་དོན་�ོད་པས་དགེ་



བ་�བ་པ་ལ་འ�ག་པར་�ེད་ལ། དེ་ཡང་རང་གིས་མ་བ�བས་ན་གཞན་ལ་

འ�ག་�ོག་འདི་�ར་�་དགོས་སོ་ཞེས་བཤད་པ་ན། �ོད་རང་ཡང་དོན་དེ་མི་

�བ་ན་གཞན་ལ་དེ་�བས་ཞེས་ཅིའི་�ིར་�། �ོད་�ང་ད་�ང་གཞན་�ིས་

བཅོས་དགོས་སོ། ཞེས་ཟེར་ནས་�བ་�་མི་ཉན་ལ། རང་གིས་�བ་པ་

ཞིག་ཡིན་ན་བདག་གང་ལ་བ�ད་པའི་དགེ་བ་དེ་ལ་ཁོང་རང་ཡང་གནས་པར་

�ེད་པས་ན། འདི་བ�བས་ན་བདག་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་འ�ར་ངེས་�མ་

ནས་གསར་�་འ�ག་ཅིང་། �གས་ཟིན་�མས་�ང་མི་�ོག་པར་བ�ན་པས་དེ་

ལ་ནི་དོན་མ�ན་དགོས་སོ། །ག�ལ་�་�ན་�ི་དོན་�ན་འ�བ་པ་དང་།

ཐབས་བཟང་ཕོར་སངས་�ས་�མས་�ིས་ག�ངས་པས་ན། འཁོར་�ད་པ་

�མས་�ིས་འདི་ལ་བ�ེན་དགོས་ཏེ། འཁོར་�ད་པ་དང་�ན་པ་�མས། །�ལ་

འདི་ལ་ནི་ཡང་།དག་བ�ེན། །�ན་�ི་དོན་�ན་འ�ང་�ེད་ཅིང་། །ཐབས་བཟང་

ཡིན་པར་རབ་�་བ�གས། ཞེས་སོ། །དེ་དག་ལ་མཉམ་�ེས་�་ཇི་�ར་

�བ་པའི་�ལ་ནི། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས།

�ང་�བ་སེམས་དཔའི་�ོད་པ་ནི།

།�བས་ཆེན་ཕ་རོལ་�ིན་�ག་སོགས།

།མཉམ་གཞག་ལངས་པའི་�ལ་འ�ོར་�ིས།

།ཚ�གས་�ི་ལམ་འདི་བ�ན་པར་བ�བ།

ཅེས་ག�ངས་པ་�ར། �ལ་�ས་�ི་�ོམ་པ་བ�ང་བའི་�ང་སེམས་ལས་དང་པོ་

པ་ཚ�གས་�ི་ལམ་ལ་གནས་པ་དེས་མཉམ་�ེས་གང་�ེད་�ང་�ིན་�ག་ལས་མི་

འདའ་བས་�ིན་�ག་ལ་ལ་མཉམ་གཞག་�་བ�ང་ཞིང་། ལ་ལ་�ེས་ཐོབ་�་



བ�ང་�ེ། བསམ་གཏན་�ི་ངོ་བོ་ཞི་གནས་དང་། ཤེར་�ིན་�ི་ངོ་བོ་�ག་མཐོང་

འགའ་ཞིག་མཉམ་གཞག་�་བ�ོམ་ལ། ཕར་�ིན་དང་པོ་ག�མ་དང་། བསམ་

གཏན་དང་ཤེས་རབ་�ི་ཆ་འགའ་ཞིག་�ེས་ཐོབ་�་བ�ང་ངོ་། །བ�ོན་

འ�ས་ནི་མཉམ་�ེས་གཉིས་ཀར་འོད་ལ། བཟོད་པའི་�ོགས་གཅིག་ཆོས་ཟབ་

མོ་ལ་ངེས་པར་སེམས་པ་འགའ་ཞིག་ནི་མཉམ་གཞག་�་ཡང་འ�ང་ངོ་།

།ཇོ་བོ་ཆེན་པོས།

མཉམ་གཞག་ལངས་པའི་�ས་དག་�།

།�་མའི་དཔེ་བ�ད་�་�ར་ནི།

།ཆོས་�ན་�་བ་གོམས་�ས་པས།

།�ེས་�ི་�ོག་པ་�ང་བ་དང་།

།ཐབས་ལ་�ོབ་པ་གཙ�་བོར་�།

།མཉམ་པར་བཞག་པའི་�ས་དག་�།

།ཞི་གནས་�ག་མཐོང་ཆ་མཉམ་ཞིང་།

།དེ་�ན་�ག་�་གོམས་པར་�།

ཞེས་སོ།།

དེ་�་�འི་�ོད་པ་�ད་�་�ང་བ་�་དཀའ་པ་�ོ་མ་�ངས་པས་ཐོས་ན་ཡིད་ལ་

ག�ང་བ་�ེད་པ་�མས་ནི། �ང་སེམས་�མས་�ིས་�ང་དང་པོ་ནས་ཉམས་�་

བཞེས་མི་�ས་�ང་ཤེས་པར་�ས་ནས་�ོན་�ལ་�ན་ཆད་�་གོམས་པར་�ས་



པ་ན། �ིས་ནི་འབད་པ་ལ་མི་�ོས་པར་རང་གི་ངང་གིས་འ�ག་པ་འོང་བས་

གོམས་པ་གལ་ཆེ་�ེ། དངོས་�་འ�ག་མི་�ས་པར་མཐོང་ནས་དེ་དག་ལ་�ོ་�ོང་

བའི་གོམས་པ་ཡང་དར་ན་ལམ་�མ་དག་ལས་ཆེས་ཤིན་�་འ�ང་བའི་�ིར་ཏེ།

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བ�ོད་པ་ལས། གང་ཞིག་ཐོས་པར་�ར་ནའང་

འཇིག་�ེན་འདི་ལ་གནོད་པ་�ེ་འ�ར་དང་། །གང་ཡང་�ོད་ཉིད་�ིས་�ང་�ན་

རིང་�་ཉམས་བཞེས་པར་མི་�ོད་པའི། །�ོད་པ་དེ་དག་�ོད་ལ་གོམས་པས་�ས་

�་རང་གི་ངང་ཉིད་འ�ར། །དེ་�ད་ཡོན་ཏན་དག་ནི་ཡོངས་གོམས་མ་བ�ིས་

�ེལ་བར་དཀའ་བ་ལགས། ཞེས་སོ། །དེའི་�ིར་�ང་སེམས་�ི་�ོམ་པ་

བ�ང་བ་�མས་�ིས་ནི་�ོད་པ་ལ་མི་�ོབ་པའི་ཐབས་མེད་ལ། འ�ག་སེམས་ཆོ་

གས་མ་བ�ང་བ་�མས་�ིས་�ང་�ོབ་འདོད་�ོད་བ་ལ་འབད་ནས། �ོད་པ་ལ་

�ོ་�གས་འཕེལ་བ་ན་�ོམ་པ་བ�ང་ན་ཤིན་�་བ�ན་པས་འབད་པར་�འོ། །

�ེས་�་ཆེན་པོའི་ལམ་རིམ་ལས་�ོན་སེམས་�ང་བ་དང་�ལ་�ས་�ི་�ོད་པ་�ི་

ལ་བ�བ་པའི་ལམ་རིམ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

༈ །།

�ད་པར་�་ཕར་�ིན་ཐ་གཉིས་ལ་བ�བ་པ་ནི། ཞི་�ག་�ོམ་པའི་�ལ་ཏེ། དེ་

གཉིས་རིམ །པ་�ར་བསམ་གཏན་དང་། ཤེར་�ིན་�ིས་བ�ས་པའི་�ིར་

རོ། །འདི་ལ་�ག །ཞི་�ག་བ�ོམ་པའི་ཕན་ཡོན། དེ་གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

�ན་�ི་�ད་�ེད་�་བ�ན་པ། ཞི་�ག་གི་ངོ་བོ། གཉིས་ཀ་�ོམ་དགོས་པའི་�་

མཚན། གོ་རིམ་ངེས་�ལ། སོ་སོའི་བ�བ་�ལ་ལོ། །དང་བོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་



�ང་གི་ཡོན་ཏན་འཇིག་�ེན་དང་འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་�ག་

གི་འ�ས་�་ཡིན་པར་དགོངས་འ�ེལ་ལས་ག�ངས་སོ།།

ཞིག་�ག་ནི་བ�ོམས་�ང་ཐོབ་པའི་�ད་�ི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་ནམ། ཡོན་ཏན་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ད་གཉིས་�ི་འ�ས་�ར་ཇི་�ར་འཐད་�མ་ན། ཞིག་�ག་

དངོས་ནི་འཆད་པ་�ར་དང་བ�ོམས་�ང་ཐོབ་པའི་�ད་�ི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པས།

ཐེག་པ་ཆེ་�ང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དེ་གཉིས་�ི་འ�ས་�་མིན་ཡང་། དགེ་

བའི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་�ེ་གཅིག་པ་ཡན་ཆད་�ི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�མས་ཞི་

གནས་�ི་�ོགས་�་འ�ལ། ཇི་�་བའམ་ཇི་�ེད་པའི་དོན་སོ་སོར་འ�ེད་པའི་

ཤེས་རབ་དགེ་བ་�མས་�ག་མཐོང་གི་�ོགས་�་འ�་བས། དེ་ལ་དགོངས་ནས་

ཐེག་པ་ག�མ་�ི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་�ག་གི་འ�ས་�ར་ག�ངས་པས་

འགལ་བ་མེད་དོ། །ཡང་དགོངས་འ�ེལ་ལས།

�ེ་བ་པོ་ཡིས་�ག་མཐོང་དང་།

།ཞི་གནས་གོམས་པར་�ས་ན་ནི།

།གནས་ངན་ལེན་�ི་འཆིང་བ་དང་།

།མཚན་མའི་འཆིང་ལས་�མ་�ོལ་འ�ར།

ཞེས་པའི་དོན། གནས་ངན་ལེན་ནི་�ལ་ཅན་�ིན་ཅི་ལོག་གོང་�་�ེད་པའི་�ས་

པ་སེམས་�ད་ལ་གནས་པའི་བག་ཆགས་དང་། མཚན་མ་ནི་�ལ་�ིན་ཅི་ལོག་ལ་

ཞེན་པ་�་�ིར་འ�ང་བ་བག་ཆགས་དེ་གསོ་བ་དང་། �་མ་�ག་མཐོང་དང་། �ི་

མ་ཞི་གནས་�ིས་�ོང་བར་ཤེར་�ིན་མན་ངག་�་བཤད་དོ། །དེ་དག་ནི་



ཞི་�ག་གི་ཐ་�ད་བཏགས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡིན་�ི། ཞི་�ག་གི་ཐ་�ད་མ་བཏགས་

�ང་དོན་འ�་བ། བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་�ི་ཕན་ཡོན་ག�ངས་པ་�མས་

�ང་འདི་གཉིས་�ི་ཕན་ཡོན་�་ཤེས་པར་�འོ། །གཉིས་བ་ནི། ཐེག་བ་ཆེ་�ང་གི་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་མཐའ་ཡས་བ་བཀའ་�ལ་པ་ཐམས་ཅད་�ང་ཞི་�ག་གིས་བ�ས་

པར་དགོངས་འ�ེལ་ལས་ག�ངས་པས་ན་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དོན་�་གཉེར་བ་

�མས་�ིས་གསལ་བའི་ད�ེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་�ད་གཅད་མི་�ས་པས། ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་�ན་�ི་�ི་ཆིངས་ཞིག་�ག་གི་�ོང་�ལ་ལེགས་པར་�ད་བཅད་དོ།

།ག�མ་པ་ལ་ཞི་གནས་�ི་ངོ་བོ་ནི། དགོངས་འ�ེལ་ལས། དེ་གཅིག་�་དབེན་

པར་འ�ག་�ེ་ནང་�་ཡང་དག་བཞག་ནས་ཇི་�ར་ལེགས་པར་བསམས་པའི་

ཆོས་དེ་དག་ཉིད་ཡིད་ལ་�ེད་ཅིང་། སེམས་གང་གིས་ཡིད་ལ་�ེད་པའི་སེམས་དེ་

ནང་�་�ན་ཆགས་�་ཡིད་ལ་�ེད་བས་ཡིད་ལ་�ེད་དོ། །དེ་�ར་�གས་

ཤིང་དེ་ལ་ལན་མང་�་གནས་པ་དེ་ལ་�ས་ཤིན་�་�ངས་པ་དང་། སེམས་ཤིན་

�་�ངས་པ་འ�ང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཞི་གནས་ཞེས་�་�ེ། ཞེས་ག�ང་ལ།

དེའི་དོན་སེམས་གཞན་�་མི་གཡང་བར་�ན་ཆགས་�་ཡིད་ལ་�ས །པས།

སེམས་དམིགས་པ་ལ་རང་གི་དང་གིས་གནས་ཏེ། �ས་སེམས་ཤིན་�་�ངས་

པའི་དགའ་བདེ་�ེས་པ་ན། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེ་ཞི་གནས་�་འ�ར་ཏེ། འདི་ནི་

སེམས་དམིགས་པ་ལས་མི་གཡེང་བར་ནང་�་བ�ང་བ་ཙམ་ལས་�ེ་བར་འ�ར་

�ི། དངོས་བོའི་དེ་ཉིད་ཁོང་�་�ད་པ་ལ་མི་�ོས་སོ། །�ག་མཐོང་གི་ངོ་བོ་

ནི། མདོ་དེ་ཉིད་ལས། དེ་�ས་ཤིན་�་�ངས་པ་དང་། སེམས་ཤིན་�་�ངས་པ་དེ་

ཐོབ་ནས། དེ་ཉིད་ལ་གནས་ཏེ་སེམས་�ི་�མ་པ་�ངས་ནས། ཇི་�ར་བསམས་



པའི་ཆོས་དེ་དག་ཉིད་ནང་�་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་�ོད་�ལ་ག�གས་བ�ན་�་སོ་

སོར་�ོག་པར་�ེད། མོས་པར་�ེད་དོ། །དེ་�ར་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་�ོད་

�ལ་ག�གས་བ�ན་དེ་དག་ལ་ཤེས་�འི་དོན་དེ་�མ་པར་འ�ེད་པ་དང་། རབ་

�་�མ་པར་འ�ེད་བ་དང་། ཡོངས་�་�ོག་པ་དང་། ཡོངས་�་ད�ོད་པ་དང་།

བཟོད་པ་དང་། འདོད་པ་དང་། �ེ་�ག་འ�ེད་པ་དང་། �་བ་དང་། �མ་པར་

�ོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་�ག་མཐོང་ཞེས་�་�ེ། དེ་�ར་ན་�ང་�བ་སེམས་

དཔའ་�ག་མཐོང་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་སོ། །དེ་ལ་�མ་པར་

འ�ེད་པ་ནི་ཇི་�ེད་པ་དང་། རབ་�་�མ་པར་འ�ེད་པ་ནི་ཇི་�་བ་འ�ེད་པ་

དང་། �ོག་པ་ནི་�ིང་བར་�ོག་པ་ཡིན་ལ། ད�ོད་པ་ནི་ཞིབ་བར་ད�ོད་

པའོ། །དཀོན་མཆོག་�ིན་ལས། ཞི་གནས་ནི་སེམས་�ེ་གཅིག་

པའོ། །�ག་མཐོང་ནི་སོ་སོར་�ོག་པའོ། ཞེས་དང་། �ེ་བ�ན་

�མས་པས་�ང་། ཆོས་�ི་མིང་ནི་བ�ོམས་པའང་འདི། །ཞི་གནས་ལམ་�་ཤེས་

པར་�། །�ག་མཐོང་ལམ་ནི་དེ་དོན་�མས། །�མ་པར་ད�ོད་པར་ཤེས་པར་�།

ཞེས་དང་།

ཡང་དག་གནས་པ་ལ་བ�ེན་ནས།

།སེམས་ལ་སེམས་ནི་འཇོག་�ིར་དང་།

།ཆོས་རབ་�མ་པར་འ�ེད་པའི་�ིར།

།ཞི་གནས་དང་ནི་�ག་མཐོང་ཡིན།

ཞེས་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་བ�ེན་ནས་སེམས་འཇོག་པ་ཞི་གནས་

དང་། ཆོས་རབ་�་�མ་པར་འ�ེད་པའི་ཤེས་རབ་ལ་�ག་མཐོང་�་ག�ངས་



སོ། །�ང་ས་ལས་�ང་དེ་བཞིན་�་ག�ངས་ཤིང་། �ོམ་རིམ་བར་པ་ལས་

�ང་། �ི་རོལ་�ི་�ལ་ལ་�མ་པར་གཡེང་བ་ཞི་ནས། ནང་�་དམིགས་པ་ལ་�ན་

�་རང་གི་ངང་གིས་འ�ག་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། ཤིན་�་�ངས་པ་དང་�ན་པའི་

སེམས་ཉིད་ལ་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཞེས་�འོ། །ཞི་གནས་དེ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་

ཚ�། དེ་ཁོ་ན་ལ་�མ་པར་ད�ོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་�ག་མཐོང་ཡིན་ཏེ། ཞེས་

དང་། ཤེར་�ིན་མན་ངག་ལས་�ང་དེ་བཞིན་�་བཤད་པས། ས་�ེ་དང་། ཤེར་

�ིན་མན་ངག་ལས་ག�ངས་པ་�ར། ཞི་�ག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཇི་�་ཇི་�ེད་གཉིས་

ཀ་ལ་དམིགས་པ་ཡོད་བའི་�ིར། ཞི་�ག་གཉིས་དམིགས་�ལ་�ི་�ོ་ནས་སོ་སོར་

མི་�ེད་ཅིང་། �ོང་ཉིད་�ོགས་པའི་ཞིག་གནས་�ང་ཡོད་ལ། �ོང་ཉིད་མ་

�ོགས་པའི་�ག་མཐོང་ཡང་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་སེམས་�ི་རོལ་�ི་�ལ་ལ་

�ག་བ་ཞི་ནས། ནང་�་དམིགས་པ་ལ་གནས་པས་ན་ཞིག་གནས་ཞེས་�་ལ།

�ག་བ་�ེ་�ད་པར་�་མཐོང་བས་ན། �ག་མཐོང་ཞེས་�འོ། །གང་དག་སེམས་

མི །�ོག་པར་གནས་པ། རིག་པའི་གསལ་ཆའི་ངར་མེད་པ་ཞི་གནས་དང་།

གསལ་ཆའི་ངར་ཡོད་པ་�ག་མཐོང་�་འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། �ར་བཤད་པ་

ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བའི་�ིར་དང་། �ད་པར་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ིང་བ་

ཡོད་མེད་�ི་�ད་པར་ཙམ་ཡིན་པའི་�ིར་ཏེ། ཞི་གནས་�ི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡང་�ིང་བ་སངས་པ་ངེས་པར་དགོས་ལ། �ིང་བ་དང་�ལ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་�ི་གསལ་ཆ་ངེས་པར་འོང་པའི་�ིར་རོ། །

དེས་ན་�ོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང་ཤེས་རབ་ཡིན་མིན་ནི་

�ལ་བདག་མེད་གཉིས་གང་ཡང་�ང་བ་�ོ་དེས་�ོགས་མ་�ོགས་�ི་�ོ་ནས་

ངོས་ག�ང་དགོས་ཏེ། �ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་�ོ་ཁ་མ་�ོགས་པའི་བདེ་གསལ་མི་



�ོག་པའི་རིང་ངེ་འཛ�ན་དཔག་མེད་ཡོད་པའི་�ིར་རོ། །འདི་�ར་ཡིན་

�གས་�ོགས་པའི་�་བ་མ་�ེད་�ང་སེམས་ཅིར་ཡང་མི་�ོག་པར་བ�ང་བས་

ཆོག་པ་མངོན་�མ་�ིས་འ�བ་པས། �ོང་ཉིད་མ་གོ་ཡང་མི། �ོག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་�ེ་བ་ལ་འགལ་བ་�ང་ཟད་�ང་མེད་ལ། དེའི་�ོ་ནས་སེམས་རིང་�་ཟིན་

ན་སེམས་ཟིན་པའི་མ�ས་�ང་ལས་�ང་�ེ་ལ། དེ་�ེས་པ་ན་�ས་སེམས་ལ་

དགའ་བདེ་�ེ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་བདེ་བ་�ེ་བ་མི་འགལ་ཞིང་། དེ་�ེས་པ་ན་

དགའ་བདེའི་ཚ�ར་བ་�མ་པ་གསལ་བའི་མ�ས་སེམས་ལ་གསལ་ཆ་འོང་བས་ན།

བདེ་གསལ་མི་�ོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཐམས་ཅད་�ིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོགས་

པར་འཇོག་མི་�ས་སོ། །དེས་ན་�ོང་ཉིད་�ོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་

ཡང་བདེ་གསལ་མི་�ོག་པ་འོང་ལ། �ོང་ཉིད་ལ་�ོ་ཁ་མ་�ོགས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་ལ་ཡང་བདེ་གསལ་མི་�ོག་པ་འ�ང་བ་མང་བས། དེ་གཉིས་�ི་�ད་�ེད་

དགོས་སོ།

།བཞི་པ་ནི། ཅིའི་�ིར་ཞི་གནས་དང་�ག་མཐོང་རེ་རེ་བ་བ�ོམས་པས་མི་ཆོག་

པར་གཉིས་ཀ་�ོམ་དགོས་པ་ཡིན་�མ་ན། དཔེར་ན་མཚན་མོ་ལོགས་རིས་བ�་

བའི་དོན་�་མར་མེ་�ར་བ་ན་མར་མེ་ཤིན་�་གསལ་བ་དང་། �ང་གིས་མི་གཡོ་

བ་གཉིས་དང་�ན་ན་�ིས་�་�མས་ཤིན་�་གསལ་བར་མཐོང་ལ། མར་མེ་མི་

གསལ་བའམ། གསལ་ཡང་�ང་གིས་བ�ོད་ན་ག�གས་�མས་གསལ་བར་མི་

མཐོང་བ་བཞིན་�་ཟབ་མོའི་དོན་�་བ་�་བ་ལ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་དོན་�ིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་ངེས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། སེམས་དམིགས་པ་ལ་ཇི་�ར་འདོད་པ་

བཞིན་�་གནས་པའི་མི་གཡོ་བ་གཉིས་དང་�ན་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསལ་བར་



མཐོང་གི །སེམས་གཞན་�་མི་འ�ོ་བར་གནས་པའི་མི་�ོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

ཡོད་�ང་། ཡིན་�གས་�ོགས་པའི་ཤེས་རབ་མེད་ན་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་ཇི་ཙམ་

གོམས་�ང་། ཡིན་�གས་�ེགས་པ་མི་�ིད་ལ། བདག་མེད་ཁོང་�་�ད་པའི་�་

བ་ཡོད་�ང་སེམས་�ེ་གཅིག་�་གནས་པ་བ�ན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་མེད་ན།

ཡིན་�གས་�ི་དོན་གསལ་བར་མཐེང་བ་མི་�ིད་པའི་�ིར། ཞི་�ག་གཉིས་ཀ་

དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། �ོམ་རིམ་བར་བ་ལས། ཞི་གནས་དང་�ལ་བའི་�ག་མཐོང་

འབའ་ཞིག་གིས་ནི་�ལ་འ�ོར་བའི་སེམས་�ལ་ལ །�མ་པར་གཡེང་བར་

འ�ར་�ི། �ང་གི་ནང་ན་འ�ག་པའི་མར་མེ་བཞིན་�་བ�ན་པར་མི་འ�ར་

རོ། །དེ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་�ི་�ང་བ་ཤིན་�་གསལ་བ་མི་འ�ང་�ེ། དེ་�་

བས་ན་གཉིས་ཀ་འ�་བར་བ�ེན་པར་�འོ། ཞེས་དང་། ཞིག་གནས་�ི་�ོབས་

�ིས་ནི་མར་མེ་�ང་མེད་པར་བཞག་པ་བཞིན་�་�མ་པར་�ོག་པའི་�ང་

�མས་�ིས་སེམས་གཡོ་བར་མི་འ�ར་རོ། །�ག་མཐོང་གིས་ནི་�་བ་ངན་

པའི་�་བ་མཐའ་དག་�ངས་པས་གཞན་དག་གིས་མི་�ེད་དེ། �་བ་�ོན་མའི་

མདོ་ལས་ཇི་�ད་�། ཞི་གནས་�ོབས་�ིས་གཡོ་བ་མེད་བར་འ�ར། །�ག་

མཐོང་གིས་ནི་རི་དང་འ�་བར་འ�ར། ཞེས་ག�ངས་པ་�་�འོ། ཞེས་སོ།

།དེ་�ར་སེམས་�ིང་�ོད་�ིས་མི་མཉམ་བ་མེད་པའི་ཞི་གནས་�ི་མཉམ་གཞག་

དང་�ན་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་བ�གས་ན། ཡང་དག་པའི་དོན་ཤེས་པར་འ�ར་

བ་ལ་དགོངས་ནས། ཆོས་ཡང་དག་པར་�ད་པ་ལས། སེམས་མཉམ་པར་བཞག་

ན་ཡང་དག་པ་ཇི་�་བ་བཞིན་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། ཞེས་ག�ངས་ཏེ།

�ོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། སེམས་�ང་བཞིན་�་གཡོ་བའི་�ིར། ཞིག་གནས་�ི་གཞི་

མེད་པར་གནས་པ་མེད་དེ། མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་�ིས་ནི་ཡང་དག་



པ་ཇི་�་བ་བཞིན་ཤེས་བར་མི་�ས་ཏེ། བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་�ང་མཉམ་པར་

བཞག་པས་ཡང་དག་པ་ཇི་�་བ་བཞིན་�་རབ་�་ཤེས་སོ། །ཞེས་བཀའ་

�ལ་ཏོ་ཞེས་སོ། །ཞི་གནས་�བ་ན་བདག་མེད་ལ་�ལ་བཞིན་�་ད�ོད་

པའི་ཤེས་རབ་�ི་གཡོ་བའི་�ོན་�ོག་པར་མ་ཟད་མི་�ོག་པ་དང་། ལས་འ�ས་

དང་། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་།�མས་པ་དང་།�ིང་�ེ་དང་།�ང་�བ་�ི་

སེམས་�ང་བ་ལ་སོགས་པའི་སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་ད�ད་�ོམ་�ེད་

པ་ཐམས་ཅད་�ང་། དམིགས་པ་ལ་གཡེང་བའི་�ོན་ལོག་ནས་རང་རང་གི་

དམིགས་པ་གང་ཡིན་ལ་གཞན་�་མི་གཡེང་པར་འ�ག་པས། དགེ་བ་གང་�ེད་

ཐམས་ཅད་�ོབས་ཆེ་ལ། ཞི་གནས་མ་�ེད་པའི་�ོན་�་ནི་ཤས་ཆེར་དམིགས་པ་

གཞན་ལ་གཡེང་བས་དགེ་�ོར་�ས་པ་ཐམས་ཅད་�ོབས་�ང་�ེ། �ོད་འ�ག་

ལས། སེམས་ནི་�མ་པར་གཡེང་པའི་མི། །ཉོན་མོངས་མཆེ་བའི་�ག་ན་གནས།

ཞེས་དང་།

བ�ས་བ�ོད་དང་ནི་དཀའ་�བ་སོགས།

�ན་རིང་�ས་�་�ད་�ས་�ང་།

།སེམས་གཞན་གཡེངས་བས་�ས་པ་ནི།

།དེ་ཉིད་རིག་པས་དོན་མེད་ག�ངས།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ།

།�་པ་ནི། �ོད་འ�ག་ལས། ཞི་གནས་རབ་�་�ན་པའི་�ག་མཐོང་གིས། །ཉོན་

མོངས་�མ་པར་འཇེམས་པར་ཤེས་�ས་ཏེ། །ཐོག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་�། ཞེས་



ག�ངས་པ་�ར་�ོན་ལ་ཞི་གནས་བ�བས་ནས། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་མཐོང་

�ོམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་འདི་�མ་�། �ོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། དེའི་དམིགས་

པ་ལ་ངེས་པ་མེད་དོ། ཞེས་ཞི་གནས་�ི་དམིགས་པ་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་

ག�ངས་ཤིང་། �ར་བཤད་པ་�ར་ཞི་གནས་�ི་དམིགས་པ་ལ་ཆོས་ཅན་དང་

ཆོས་ཉིད་གཉིས་ཡོད་པས། དང་པོ་བདག་མེད་པའི་དོན་གོ་བར་�ས་ནས་དེ་ལ་

དམིགས་ཏེ །བ�ོམས་པས། སེམས་གཞན་�་མི་གཡེང་བའི་ཞི་གནས་དང་།

�ོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་�ག་མཐོང་གཉིས་ཀ་�ས་གཅིག་�་བ�ེད་པས་ཆོག་

མོད། ཅིའི་�ིར་�ོན་ལ་ཞི་གནས་བཙལ་ནས། དེ་ནས་�ག་མཐོང་�ོམ་པར་�ེད་

ཅེ་ན། དེ་ལ་ཞི་གནས་�ག་མཐོང་གི་�ོན་�་འ�ོ་�གས་ནི། བདག་མེད་�ོགས་

པའི་�་བའི་གོ་བ་�ེ་བ་ལ་ཞི་གནས་�ོན་�་འ�ོ་མི་དགོས་ཏེ། ཞི་གནས་མེད་པ་

ལ་ཡང་�་བ་�ེ་བ་མཐོང་བའི་�ིར་རོ། །�་བ་དེ་ལ་ཡིད་འ�ར་བའི་�ོང་

བ་�ེ་བ་ལ་ཡང་ཞི་གནས་�ོན་�་འ�ོ་མི་དགོས་ཏེ། ཞི་གནས་མེད་�ང་སོ་སོར་

�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་ཡང་ཡང་ད�ད་དེ་གོམས་པར་�ས་པས་ཡིད་འ�ར་བ་

�ེ་བར་མི་འགལ་བའི་�ིར་ཏེ། འགལ་ན་མི་�ག་པ་དང་འཁོར་བའི་ཉེས་

དམིགས་དང་�ང་�བ་�ི་སེམས་�ང་བ་ལ་ཡང་ཡིད་འ�ར་བའི་�ོང་བ་�ེ་བ་

ཞི་གནས་ལ་རག་ལས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འ�ར་ཏེ་�་མཚན་མ�ངས་པའི་

�ིར་རོ། །འོ་ན་ཞི་གནས་�ག་མཐོང་གི་�ོན་�་འ�ོ་�གས་དེ་གང་ཡིན་

�མ་ན། འདིར་�ག་མཐོང་�ེད་པ་ནི་�ོམ་�ང་གི་�ོགས་པ་�ར་མ་�ེས་པ་

གསར་�་�ེད་པ་སོ་�ེའི་�བས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་ཡང་�ོད་ཉིད་�ོགས་པའི་�ལ་

ཅན་�ད་པར་ཅན་�ིས་བདག་མེད་�ོམ་པའི་�ལ་འོག་ནས་འཆད་པའི་

དམིགས་བསལ་ཅན་མ་གཏོགས་པ། ཕར་�ིན་�ི་ཐེག་པ་དང་�ད་�ེ་འོག་མ་



ག�མ་�ི་�བས་�་ནི། བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་

ད�ད་ནས་�ོང་བའི་ད�ད་�ོམ་མ་�ས་པར་�ག་མཐོང་བ�ོམས་�ང་གི་

�ོགས་པ་མི་�ེ་བས་ད�ད་�ོམ་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ནི་ཞི་གནས་མ་�བ་

བའི་�ོན་�་བདག་མེད་པའི་གོ་བ་བཙལ་ནས་དེའི་དོན་ལ་ཡང་ཡང་ད�ོད་པར་

�ེད་ན་ནི་�ོན་�་ཞི་གནས་མ་�བ་པས་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་ཞི་གནས་འ�བ་མི་

�ིད་ལ། མི་ད�ོད་པར་འཇེག་�ོམ་�ེད་ན་ནི་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་ཞི་གནས་འ�བ་

�ང་། ཞི་གནས་�ི་�ོང་�ལ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་�ག་མཐོང་�ོང་�ལ་མེད་

པས་�ི་ནས་�ག་མཐོང་བཙལ་དགོས་བའི་�ིར། ཞི་གནས་�ོན་�་བཙལ་ནས་

དེ་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་མཐོང་�ོམ་པའི་རིམ་པ་ལས་མ་འདས་སོ། །དེས་ན་

�གས་འདི་ལ་�ག་མཐོང་�ེད་�ལ་ནི་སོ་སོར་�ོག་པའི་ད�ད་�ོམ་�ིས་ཤིན་

�ངས་�ེད་པ་ལ་མི་�ེད་ན། ཞི་གནས་�ོན་�་བཙལ་བ་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་

མཐོང་�ོམ་པ་ལ་�་མཚན་ཡང་དག་མེད་ལ། རིམ་པ་དེ་�ར་�ོམ་པར་མི་�ེད་ན་

ཡང་ཆེས་མི་རིགས་ཏེ། དགོངས་འ�ེལ་ནས་ཞི་གནས་ཐོབ་པ་ལ་བ�ེན་ནས་

�ག་མཐོང་�ོམ་པར་�ར་�ར་ག�ངས་ཤིང་། �་མ་ལ་བ�ེན་�ི་མ་�ེ། ཞེས་

�ིན་�ག་གི་བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་�ི་རིམ་པ་དང་�ག་པ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

�ི་བ�བ་པ་ལ་བ�ེན་ནས་ཤེས་རབ་�ི་བ�བ་པ་�ེ་བའི་རིམ་པ་�མས་ཞི་

གནས་�ོན་�་བ�ོམས་ནས་�ག་མཐོང་�ིས་�ོམ་པའི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། �ང་ས་

དང་། ཉན་ས་ལས་�ང་ཞི་གནས་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་མཐོང་�ོམ་པར་ག�ངས་

ཤིང་། ད�་མ་�ིང་པོ་དང་། �ོད་འ�ག །�ོམ་རིམ་ག�མ། །ཡེ་ཤེས་�གས་པ།

�ནཏི་བ་�མས་�ིས་�ོན་�་ཞི་གནས་བཙལ་ནས་�ག་མཐོང་�ོམ་མ་པར་

ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །དེས་ན་�་གར་བའི་�ོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་ཞི་གནས་



�ར་�་མི་འཚ�ལ་བར་དང་པོ་ནས་སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་ད�ད་པ་

ལས་�ག་མཐོང་�ེད་པར་བཞེད་པ་ནི་ཤིང་�་ཆེན་པོ་�མས་�ི་ག�ང་དང་

འགལ་བས་�ོ་དང་�ན་པ་�མས་�ིས་ཡིད་བ�ན་པའི་གནས་�་མི་�ང་ངོ་།

།ཞི་�ག་གི་གོ་རིམ་དེ་ཡང་དང་པོར་གསར་�་�ེད་པའི་ཚ�་དེ་�ར་�ེད་�ི། �ིས་

ནི་�ག་མཐོང་�ོན་�་བ�ོམས་ནས་ཞི་གནས་�ོམ་པ་ཡང་�ེད་པས་གོ་རིམ་

ངེས་པ་མེད་དོ། །འོ་ན་�ན་ལས་བ�ས་ལས། ལ་ལ་ནི་�ག་མཐོང་ཐོབ་པ་

ཡིན་�ི། ཞི་གནས་ནི་མ་ཐོབ་པ་�ེ། དེ་�ག་མཐོང་ལ་བ�ེན་ནས་ཞི་གནས་ལ་

བ�ོན་པར་�ེད་དོ། ཞེས་ག�ངས་པ་ཇི་�ར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་བསམ་

གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བ�ོགས་�ིས་བ�ས་པའི་ཞི་གནས་མ་ཐོབ་པ་མིན་�ི།

བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞི་ཡན་ཆད་�ི་ཞི་གནས་མ་ཐོབ་པ་�ེ། དེ་ཡང་

བདེན་པ་བཞི་མངོན་�མ་�་�ོགས་ནས། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་བསམ་གཏན་དང་

པོ་ཡན་ཆད་�ི་ཞི་གནས་�བ་པ་�ེ། སའི་དངོས་གཞི་ལས། གཞན་ཡང་�ག་

བ�ལ་ནས་ལམ་�ི་བར་�་ཡང་། ཡང་དག་པ་ཇི་�་བ་བཞིན་�་རབ་�་ཤེས་ལ་

བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་མཐོབ་པ་�ེ། དེ་འ�ག་མ་ཐག་�་སེམས་

འཇོག་�ེ། སེམས་�མ་པར་འ�ེད་པར་མི་�ེད་དོ། །དེ་�ག་པའི་ཤེས་

རབ་དེ་ཉིད་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་པའི་སེམས་ལ་�ོར་བར་�ེད་དོ། ཞེས་

ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །�ིར་ཐ་�ད་ཟོར་ཡང་བའི་�ིར་�་སེམས་ད�་ལ་

ཞི་གནས་དང་། �མ་པར་འ�ེད་པ་སོགས་བཞི་ལ་�ག་མཐོང་�་ག�ངས་པ་

ཡོད་�ང་ཞི་�ག་དངོས་ནི་འཆད་པ་�ར་ཤིན་�ངས་�ེས་པ་ནས་གཞག་དགོས་

སོ།



།�ག་པ་ལ་ག�མ། ཞི་གནས་ལ་བ�བ་�ལ། �ག་མཐོང་ལ་བ�བ་�ལ། དེ་

གཉིས་�ང་�་འ�ེལ་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། ཞི་གནས་�ི་ཚ�གས་བ�ེན་པ། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་ཞི་གནས་

�ོམ་�ལ། བ�ོམས་པས་ཞི་གནས་�བ་པའི་ཚད་དོ།

།དང་པོ་ལ་�ག་ལས། མ�ན་པའི་�ལ་ན་གནས་པ་ནི། ཡོན་ཏན་�་དང་�ན་

པའི་�ལ་ཏེ། ཟས་གོས་སོགས་ཚ�གས་མེད་�་�ེད་པས་�ེད་�་བ་དང་། གཅན་

གཟན་སོགས་�ེ་བོ་མི་བ�ན་པ་དང་། ད�་ལ་སོགས་པ་མི་གནས་པས་གནས་

བཟང་བ་དང་། ནད་མི་�ེད་པའི་ས་ཡིན་པས་ས་བཟང་བ་དང་། �ལ་�ིམས་

དང་�་བ་མ་�ངས་པའི་�ོགས་དང་�ན་པས་�ོགས་བཟང་བ་དང་། ཉིན་མོ་�ེ་

བོ་མང་པོ་མེད་ཅིང་མཚན་མོ་�་�ང་བས་ལེགས་པར་�ན་པའོ། །མདོ་�ེ་

�ན་ལས་�ང་།

�ོ་�ན་གང་�་�བ་པའི་�ལ།

ལེགས་པར་�ེད་དང་གནས་བཟང་དང་།

།ས་བཟང་བ་དང་�ོགས་བཟང་དང་།

།�ལ་འ�ོར་བདེ་བའི་ཡོ་�ད་�ན།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །འདོད་པ་�ད་པ་ནི། ཆོས་གོས་སོགས་བཟང་པོའམ་

མང་པོ་ལ་�ག་པར་ཆགས་པ་མེད་པའོ། །ཆོག་ཤེས་པ་ནི། ཆོས་གོས་

སོགས་ངན་ངོན་ཙམ་�ེད་པས་�ག་�་ཆོག་ཤེས་པའོ། །�་བ་མང་པོ་



ཡོངས་�་�ངས་པ་ནི་ཉོ་ཚ�ང་སོགས་�ི་�་བ་ངན་པ་དང་། �ིམ །པ་དང་རབ་

�ང་�མས་དང་ཧ་ཅང་འ�ིས་བཤེས་�ེད་པ་དང་། �ན་�ེད་པ་དང་། �ར་མ་

�ི་བ་སོགས་ཡོངས་�་�ངས་པའོ། །�ལ་�ིམས་�མ་པར་དག་པ་ནི། སོ་

ཐར་དང་། �ང་སེམས་�ི་�ོམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་

མ་ཐོ་བའི་བ�བ་པའི་གཞི་མི་འ�ལ་བ་དང་། བག་མེད་པས་རལ་ན་ཡང་�ེན་

པར་འ�ོད་པས་ཆོས་བཞིན་�་�ིར་འཆོས་པའོ། །འདོད་པ་ལ་སོགས་

པའི་�མ་�ོག་ཡོངས་�་�ངས་པ་ནི། འདོད་པ་�མས་ལ་གསོད་པ་དང་འཆིང་

བ་སོགས་ཚ�་འདི་དང་། ངན་འ�ོར་འ�ོ་བ་སོགས་�ི་མའི་ཉེས་དམིགས་

བ�ོམས་ནས་སམ། ཡང་ན་འཁོར་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་�་འོང་མི་འོང་ཐམས་

ཅད་ནི་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་མི་�ག་པ་�ེ། ངེས་པར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་

བདག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་འ�ལ་བར་འ�ར་ན། བདག་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་�ག་

པར་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པར་འ�ར་�མ་�་བ�ོམས་ལ་འདོད་པའི་�མ་�ོག་

ཐམས་ཅད་�ང་བར་�འོ། །ལམ་�ོན་ལས་�ང་།

ཞི་གནས་ཡན་ལག་�མ་ཉམས་པས།

།རབ་�་འབད་དེ་�ོམ་�ས་�ང་།

།ལོ་ནི་�ོང་�ག་དག་གིས་�ང་།

ཏིང་འཛ�ན་འ�བ་པར་མི་འ�ར་རོ།

།ཞེས་ག�ངས་པས། ཞི་�ག་གི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ིང་ཐག་པ་ནས་�བ་འདོད་པ་

�མས་�ིས་ཞི་གནས་�ི་ཚ�གས་ཉན་ས་ནས་ག�ངས་པའི་བ�་ག�མ་སོགས་ལ་

འབད་པ་གལ་ཆེའོ།



།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། �ོར་བ། དངོས་གཞིའོ།

།དང་པོ་ནི། �ར་བཤད་པའི་�ོར་བའི་ཆོས་�ག་དང་�ང་�བ་�ི་སེམས་�ན་

རིང་�་�ོམ་ཞིང་། དེའི་ཡན་ལག་�་�ེས་�་�ང་འ�ིང་དང་�ན་མོང་བའི་

དམིགས་པའི་ངོ་བོ་�མས་�ང་�ང་བར་�འོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། �ས་�ི་�ོད་ལམ་ཅི་འ�་བས་�ོམ་པ། �ོམ་པའི་རིམ་པ་

ཉིད་བཤད་པའོ།

།དང་པོ་ནི། �ོམ་རིམ་ལས་ག�ངས་པ་�ར། �ན་ཤིན་�་འཇམ་ཞིང་བདེ་བ་ལ་

�ས་�ི་�ན་�ོད་ཆོས་བ�ད་དང་�ན་པར་�འོ། །དེ་ལ་�ང་པ་ནི་�ིལ་�ང་

ཡོངས་�་�ོགས་པའམ། �ིལ་�ང་�ེད་པ་ཡང་�ང་�ེ་དེ་�ར་�འོ། །མིག་ནི་ཧ་

ཅང་�ེ་བ་དང་བ�མས་པ་མིན་པར་�་�ེར་གཏད་དོ། །�ས་ནི་ཧ་ཅང་

ད�ེ་བ་དང་ད�་བ་མིན་པར་�ང་པོར་བ�ངས་ལ་�ན་པ་ནང་�་བཞག་�ེ་

འ�ག་པར་�འོ། །�ག་པ་ནི་ཐད་ཀར་མཉམ་པར་བཞག་གོ །མགོ་ནི་མི་མཐོ་མི་

དམའ་ཞིང་�ོགས་གཅིག་�་མ་ཡོ་བར་བཞག་�ེ་�་ནས་�ེ་བར་�ང་པོར་

བཞག་གོ །སོ་དང་མ�་ནི་རང་�གས་�་ཐ་མལ་པར་བཞག་གོ །�ེ་ནི་ཡ་སོའི་

�ང་�་གཞར་རོ། །ད�གས་ནི་�ི་ནང་�་�་བ་�་ཅན་དང་�མས་པ་

དང་�ོད་བག་ཅན་�་མི་བཏང་གི་ཅི་ནས་�ང་ཕར་�་�ར་�་མི་ཚ�ར་བར་དལ་

�་དལ་�ས་འབད་པ་མེད་པར་འ�ག་པ་དེ་�ར་�འོ། །དེ་�ར་ན་ཐོག་མར་�ས་



�ི་�ན་�ོད་བ�ད་དང་�ད་པར་�་�ང་ཆམ་ལ་དབབ་པ་ཇི་�ར་བཤད་པ་

བཞིན་བ�བ་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ནི། ལམ་རིམ་ཕལ་མོ་ཆེར་ད�ས་མཐའ་ནས་ག�ངས་པའི་ཉེས་པ་�་

�ོང་བའི་འ�་�ེད་བ�ད་�ི་�ོ་ནས་ཞི་གནས་བ�བ་པར་ག�ངས་ལ། དགེ་

བཤེས །ལག་སོར་བ་ནས་བ�ད་པའི་གདམས་ངག་�མས་ལས་དེའི་�ེང་�་

ཉན་ས་ལས་བཤད་པའི་�ོབས་�ག་དང་། ཡིད་�ེད་བཞི་དང་སེམས་ད�ས་

�བ་དགོས་པར་བཤད་དོ། །�ེ་བ�ན་�མས་པས་�ང་། མདོ་�ེའི་�ན་

དང་ད�ས་མཐར་སེམས་གནས་པའི་ཐབས་ད�་དང་། །�ོང་པའི་འ�་�ེད་

བ�ད་ག�ངས་ལ། དེའི་�ེས་�་འ�ངས་ནས་�ོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ། ཀ་

མ་ལ་�ི་ལ། �ནཏི་པ་ལ་སོགས་པའི་�་གར་�ི་མཁས་པ་�མས་�ིས་�ང་ཏིང་

ངེ་འཛ�ན་�བ་པའི་རིམ་པ་མང་�་མཛད་དེ། དེ་�མས་ནི་�གས་�ི་ཐེག་པ་ལ་

ཡང་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་སེམས་གནས་�ེ་བའི་རིམ་པའོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། སེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏད་པའི་སེལ་བའི་�ལ་ནི་མདོ་�ེའི་

�ོགས་�མས་�ས་པར་�ང་དོ། །འདིལ་གཉིས། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ོན་མེད་�ེད་

པའི་�ལ། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་སེམས་གནས་�ེ་བའི་རིམ་པའོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། སེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏད་པའི་�ོན་�་ཇི་�ར་�་བ།

དམིགས་པ་ལ་གཏད་པའི་�ས་�་ཇི་�ར་�་བ། དམིགས་པ་ལ་གཏད་པའི་འོག་

�་ཇི་�ར་�་བའོ།



།དང་པོ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ོམ་པ་ལ་མི་�ོ་ཞིང་དེའི་མི་མ�ན་�ོགས་ལ་དགའ་

བའི་ལེ་ལོ་འགོག་མ་�ས་ན་དང་པོ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་འ�ག་�་མི་�ེར་ཞིང་

ལན་ཅིག་ཐོབ་�ང་�ན་འ�ད་མི་�ས་པས་�ར་�་ཉམས་པར་འ�ར་རོ།

།དེའི་�ིར་ཐོག་མར་ལེ་ལོ་འགོག་པ་གནད་�་ཆེའོ། །དེ་ལ་�ས་སེམས་དགའ་བ་

དེས་�ས་པའི་ཤིན་�ངས་ཐོབ་ན་ཉིན་མཚན་�ན་�་དགེ་བ་ལ་�ོར་བ་ལ་�ོ་

�བ་མི་འ�ང་བས་ལེ་ལོ་�ོག་གོ །དེ་�ེད་པ་ལ་ཤིན་�ངས་�ེད་པའི་�་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་ལ་བ�ོན་འ�ས་�ན་�ན་�་�ོམ་�ས་པ་དགོས་སོ། །དེ་�ེད་པ་ལ་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་དོན་གཉེར་�ི་འ�ན་པ་�ག་པོ་�ན་�ན་པ་དགོས་སོ། །

དེའི་�ར་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡིད་�ོགས་པའི་དད་པ་བ�ན་

པོ་དགོས་པས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་ཡོན་ཏན་སེམས་པའི་དད་པ་ཡང་ཡང་བ�ོམ་

པར་�་�ེ། ད�ས་མཐའ་ལས། གནས་དང་དེ་ལ་གནས་པ་དང་།�་དང་འ�ས་

�་ཉིད་�འོ། ཞེས་སོ། །དེ་ལ་གནས་ནི་འ�ན་པ་�ེ་�ོལ་བའི་གནས་

སོ། །གནས་པ་ནི་�ོལ་བའམ་བ�ོན་འ�ས་སོ། །འ�ན་པའི་�་ནི་

ཡོན་ཏན་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པའོ། །�ོལ་པའི་འ�ས་�་ནི་ཤིན་�ངས་

སོ། །འདིར་བ�ོམ་པར་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་ཡོན་ཏན་ནི་ཞི་གནས་

�བ་ན་སེམས་ལ་དགའ་བ་དང་�ས་ལ་བདེ་བ་�ས་པས། མཐོང་ཆོས་ལ་བདེ་

བར་གནས་པ་དང་། �ས་སེམས་ཤིན་�ངས་�ེད་པས་སེམས་དགེ་བའི་

དམིགས་པ་ལ་གང་འདོད་�་བཀོལ་�་�ང་བ་དང་། རང་དབང་མེད་པར་�ིན་

ཅི་ལོག་གི་�ལ་ལ་གཡེང་བཞི་པས་ཉེས་�ོད་མང་པོ་མི་འ�ང་ཞིང་དགེ་བ་གང་

�ེད་�ོབས་ཆེ་བ་དང་། ཞི་གནས་ལ་བ�ེན་ནས་མངོན་ཤེས་དང་�་འ�ལ་



སོགས་�ི་ཡོན་ཏན་�མས་�བ་�ས་པ་དང་། �ད་པར་�་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་�ོང་

ཉིད་�ོགས་པའི་�ག་མཐོང་གི་�ོགས་པ་�ེ་བས། འཁོར་བའི་�་བ་�ར་�་

གཅོད་�ས་པ་སོགས་�ི་ཡོན་ཏན་གང་བསམས་ན་ཏིང་ངེ་།འཛ�ན་�ོམ་པ་ལ་�ོ་

�གས་འཕེལ་བར་འ�ར་བ་�མས་ཤེས་པར་�ས་ལ་བ�ོམ་�ེ། འདི་�ེས་ན་

ནང་ནས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ོམ་པ་ལ་�ན་�་བ�ལ་བས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཐོབ་�་

ཞིང་། ཐོབ་ནས་�ང་ཡང་ཡང་�ོམ་པ་ལ་འ�ག་པས་ཉམས་པར་དགའ་

འོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སེམས་གང་ལ་འཇོག་པའི་གཞི་དམིགས་པ་ངོས་ག�ང་བ།

དེ་ལ་སེམས་ཇི་�ར་གཏོད་པའི་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། དམིགས་པ་�ིའི་�མ་གཞག །�བས་�་བབ་པའི་དམིགས་པ་

ངོས་ག�ང་བའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། དམིགས་པ་དངོས་བ�ན་པ། གང་ཟག་གང་གིས་གང་ལ་

དམིགས་པར་�་བ་བ�ན་པའོ།

།དང་པོ་ནི། བཅོམ་�ན་འདས་�ིས་�ལ་འ�ོར་བའི་དམིགས་པ་བཞི་ག�ངས་

པ་ལ་�བ་པའི་དམིགས་པ་ནི་བཞི་�ེ། མི་ད�ོད་པར་འཇོག་པ་དང་། ད�ོད་

པའི་དམིགས་པ་གཉིས་དང་། ཇི་�་ཇི་�ེད་�ི་དངོས་བོའི་མཐའ་དང་། �ོམ་

�ལ་�་མ་གཉིས་�ི་�ོ་ནས་ཇི་�་ཇི་�ེད་�ི་དོན་ལ་དམིགས་ནས་བ�ོམས་པས་



གནས་�ར་ཐོབ་པ་ནི་དགོས་པ་�བ་པ་�ེ་བཞིའོ། །�ད་པ་�མ་�ོང་གི་དམིགས་

པ་ལ་ནི་ཚ�་�་མར་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་�ང་དང་། གཏི་�ག་དང་། ང་�ལ་

དང་། �མ་�ོག་ལ་ཤས་ཆེར་�ད་པའི་གཉེན་པོར་རིམ་པ་བཞིན་�་མི་�ག་པ་

དང་། �མས་པ་དང་། �ེན་འ�ེལ་དང་། ཁམས་�ི་རབ་ད�ེ་དང་། ད�གས་

འ�ང་�བ་�ོམ་པའི་དམིགས་པ་�འོ། །མཁས་པའི་དམིགས་པའང་�་�ེ། �ང་

པོ་དང་། ཁམས་དང་། �ེ་མཆེད་དང་། �ེན་འ�ེལ་བ�་གཉིས་དང་། གནས་

དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པའི་དམིགས་པའོ། །ཉོན་མོངས་པ་�ོང་

བའི་དམིགས་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། ས་གོང་འོག་གི་ཞི་རགས་དང་། བདེན་བཞིའི་མི་

�ག་ལ་སོགས་བ�་�ག་གོ། དེ་ལ་�ད་པ་�མ་�ོང་གི་དམིགས་པ་�མས་

ནི་ཆགས་སོགས་�ག་པར་�ད་པ་�མས་�ི་ཆགས་སོགས་�ོག་�་ཞིང་དེ་ལ་

བ�ེན་ནས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ནི་ཐོབ་�་བས་དམིགས་པ་�ད་པར་ཅན་ཡིན་ལ།

མཁས་པའི་དམིགས་པ་�མས་ནི་ཆོས་དེ་དག་ལས་མ་གཏོགས་པའི་གང་ཟག་གི་

བདག་འགོག་པས་བདག་མེད་�ོགས་པའི་�ག་མཐོང་�ེ་བ་དང་�ེས་�་མ�ན་

པས་ཞི་གནས་�ི་དམིགས་པ་བཟང་ཞིང་། ཉོན་མོངས་�ོང་བའི་དམིགས་པ་

�མས་ནི་ཉོན་མོངས་�ིའི་གཉེན་པོར་འ�ོ་བས་དོན་ཆེའོ། །�བ་པའི་དམིགས་

པ་ནི་དམིགས་པ་�་མ་དེ་དག་ལས་�ར་ན་མེད་དོ། །དེའི་�ིར་དགོས་པ་

�ད་པར་ཅན་དང་�ན་པའི་ཞི་གནས་�ི་དམིགས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་�བ་དགོས་པས་�ེ�་ངང་ཤིང་�་སོགས་ལ་དམིགས་�ེན་�ས་ནས་ཏིང་

ངེ་འཛ�ན་�བ་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་དམིགས་པའི་�མ་གཞག་མི་ཤེས་པར་

གསལ་ལོ།



།གཉིས་པ་ནི། འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བ་ནས་�མ་�ོག་ཤས་ཆེ་བའི་བར་�ི་གང་

ཟག་ཡིན་ན་ནི་ནམ་�ས་�ས་པ་ལས་ག�ངས་པ་�ར། རིམ་པ་བཞིན་�་མི་�ག་

པ་ནས་ད�གས་འ�ང་�བ་�ི་བར་ལ་སོ་སོར་ངེས་པའི་དམིགས་�ེན་�་དགོས་

པར་ག�ངས་སོ། །ཆ་མཉམ་པར་�ད་པ་དང་།ཉོན་མོངས་�ང་བའི །

གང་ཟག་ཡིན་ན་ནི་�ར་བཤད་པའི་དམིགས་པ་དེ་དག་ལས་གང་ལ་དགའ་བ་

ཞིག་ལ་སེམས་བ�ང་བས་ཆོག་གི་ངེས་ཅན་མི་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ཆགས་

སོགས་�་ཤས་ཆེ་པ་ནི་�ེ་བ་�་མར་ཆགས་སོགས་�་གོམས་པར་�ས་པས་

ཆགས་སོགས་�འི་�ལ་�ང་�་ལ་ཡང་ཆགས་སོགས་�་�ན་རིང་�ེ་བའོ།

།ཆ་མཉམ་པར་�ོད་པ་ནི་�ེ་བ་�་མར་ཆགས་སོགས་གོམས་པར་མ་�ས་�ང་དེ་

དག་ལ་ཉེས་དམིགས་�་མ་བ�ས་པས། དེ་དག་གི་�ལ་ལ་ཆགས་སོགས་ཤས་

ཆེན་པོ་�ན་རིང་མི་�ེ་ཡང་མི་འ�ང་བ་མིན་པའོ། །ཉོན་མོངས་�ང་བ་

ནི་�ེ་བ་གཞན་�་ཆགས་སོགས་གོམས་པར་མ་�ས་ཤིང་ཉེས་དམིགས་�་�་བ་

སོགས་�ས་པས་ཆགས་སོགས་�ི་�ལ་ཆེན་པོ་དང་མང་པོ་ལ་ཆགས་སོགས་�ལ་

བར་�ེ་ལ། �ལ་འ�ིང་དང་�ང་�་ལ་མི་�ེ་བའོ། །དེ་ཡང་ཆགས་སོགས་

�་ཤེས་ཆེ་བས་ནི་�ན་རིང་པོ་དང་ཆ་མཉམ་པར་�ད་པས་ནི་ཧ་ཅང་�ན་རིང་

པོ་མིན་པ་དང་། ཉོན་མོངས་�ང་བས་ནི་�ར་བར་སེམས་གནས་འ�བ་

བོ།

།གཉིས་པ་ནི། འདིར་དམིགས་པ་གང་ལ་བ�ེན་ནས་ཞི་གནས་བ�བ་�མ་ན།

�ིར་ནི་གང་ཟག་སོ་སོའི་དམིགས་པ་�ར་བཤད་པ་�ར་ཡིན་ལ། �ད་པར་�་

�མ་�ོག་ཤས་ཆེ་བས་ནི་�ང་�ོམ་པ་གནང་ཆེའོ། །གཞན་ཡང་ད་�ར་�ི་སངས་



�ས་མངོན་�མ་�་བ�གས་པའི་རིང་ངེ་འཛ�ན་དང་། རིང་དེ་འཛ�ན་�ལ་པོའི་

�ེས་�་འ�ངས་ནས་�ོམ་རིམ་བར་པ་དང་ཐ་མ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

�་ལ་དམིགས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�བ་པ་ག�ངས་ལ། �ོབ་དཔོན་�ང་�བ་

བཟང་པོས་�ང་�་ལ་དམིགས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�བ་པར་ག�ངས་པ་ལམ་

�ོན་འ�ེལ་པ་�ངས་སོ། །དེ་ལ་སངས་�ས་�ི་�་ལ་སེམས་འཛ�ན་པ་ནི།

སངས་�ས་�ེས་�་�ན་པ་ཡིན་པས་བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་པ་�ེ་བ་དང་། �་

དེ་�མ་པ་གསལ་ཞིང་བ�ན་ན་�ག་དང་མཆོད་པ་དང་�ོན་ལམ་སོགས་ཚ�གས་

གསོག་པའི་ཞིང་དང་བཤགས་བ�མ་སོགས་�ིབ་པ་�ོང་བའི་ཞིང་དམིགས་

པར་�ེད་པ་ལ་�ད་ཆེ་བ་དང་། འཆི་བའི་ཚ�་སངས་�ས་�ས་�ན་ལས་མི་ཉམས་

པ་སོགས་�ི་ཡོན་ཏན་དང་། �གས་�ི་ལམ་�ོམ་ན་�འི་�ལ་འ�ོར་ལ་�ད་ཆེ་

བ་སོགས་�ི་དགོས་པ་མང་པོ་�ང་ངོ་། །ཏིང་ང་འཛ�ན་�ལ་པོ་ལས།

གསེར་�ི་ཁ་དོག་�་�འི་�་�ས་�ིས།

།འཇིག་�ེན་མགོན་པོ་�ན་�་མཛ�ས་པ་�ེ།

།དམིགས་པ་དེ་ལ་གང་གི་སེམས་འ�ག་པ།

།�ང་�བ་སེམས་དཔའ་དེ་མཉམ་གཞག་ཅེས་�།

ཞེས་ག�ངས་པ་�་�་ལ་དམིགས་�ེན་�འོ། །དེ་ཡང་�ོས་གསར་�་བ�ེད་པ་

དང་རང་བཞིན་�ིས་བ�གས་པ་གསལ་འདེབས་པ་གཉིས་ལས། �ི་མ་ནི་དད་

པ་�ེ་བ་ལ་�ད་ཆེ་ཞིང་ཐེག་པ་�ན་མོང་བའི་�བས་དང་མ�ན་པས་�ི་མ་�ར་

�འོ། �ོན་�་སེམས་གང་ལ་འཛ�ན་པའི་གཞི་དམིགས་�ེན་ཚ�ལ་བ་ན་�ིས་�་

དང་�གས་མ་སོགས་�ོན་པའི་�་ལེགས་བ་ཞིག་བཙལ་ལ་ཡང་ཡང་བ�་ཞིང་



དེའི་མཚན་མ་བ�ང་ནས་ཡིད་�ལ་�་འཆར་བ་ལ་གོམས་�་ག�ག །ཡང་ན་�་

མས་བ�་�ད་པ་ཐོས་པའི་དོན །བསམ་ཞིང་ཡིད་ངོར་འཆར་�་བ�ག་ལ་

དམིགས་�ེན་བཙལ་ལོ། །དམིགས་�ེན་ཡང་�ིས་�་དང་�གས་མ་

སོགས་�ི་�མ་པ་མི་�་བར་སངས་�ས་དངོས་�ི་�མ་པ་ཅན་�་འཆར་བ་ལ་

བ�བ་བོ། །ཁ་ཅིག་�་ག�གས་མ�ན་�་བཞག་པ་ལ་མིག་གིས་བ�ས་

ནས་ཧར་�ོམ་�ེད་བ་�ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་�ེས་བཀག་པ་ནི་ཤིན་�་རིགས་ཏེ།

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དབང་ཤེས་ལ་མི་�བ་�ི་ཡིད་ཤེས་ལ་�བ་བ་ཡིན་པས ། ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་�ི་དངོས་�ི་དམིགས་པ་ནི་ཡིད་ཤེས་�ི་དངོས་�ལ་ཡིན་པས་དེ་ལ་

སེམས་ག�ང་དགོས་པའི་�ིར་དང་། །�ར་བཤད་པ་�ར་དམིགས་�ལ་དངོས་

�ི་དོན་�ིའམ་ག�གས་བ�ན་ཤར་བ་ལ་དམིགས་དགོས་པར་ག�ངས་པའི་

�ིར་རོ། །�འི་ཆ་�་རགས་གཉིས་�ང་དང་པོ་རགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་

དེ་ལ་བ�ན་པ་ན་�ིས་�་བ་ལ་དམིགས་དགོས་པར་�ོགས་གཞན་ནས་ག�ངས་

ཤིང་། �ོང་བ་ལ་ཡང་རགས་པ་ཤིན་�་འཆར་�་བས་�འི་རགས་རིམ་ནས་

དམིགས་�ེན་�་དགོས་ལ། �ད་པར་�་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་མ་

�བ་བར་�་�བ་པ་ཡིན་ན་ནི་དམིགས་པ་རིགས་མི་མ�ན་མང་པོ་ལ་�ོས་ནས་

�ེད་པ་མི་�ང་�ེ། དམིགས་པ་མི་འ�་བ་མང་པོ་ལ་འཕོས་�ིན་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

བ�ོམས་ན་ཞི་གནས་འ�བ་པའི་གེགས་ཆེན་པོར་འ�ར་པའི་�ིར་ཏེ། འཕགས་

པ་དཔའ་བོས། དམིགས་པ་གཅིག་ལ་བ�ན་�ལ་�། །ཡིད་�ི་བསམ་པ་བ�ན་

པར་�། །དམིགས་པ་མང་པོ་�ད་པ་ལས། ། ཡིད་ནི་ཉོན་མོངས་འ�ག་པར་

འ�ར། ཞེས་དང་། ལམ་�ོན་ལས་�ང་། དམིགས་པ་གང་�ང་གཅིག་དག་ལ། །

ཡིད་ནི་དགེ་ལ་གཞག་པར་�། ཞེས་གཅིག་དག་ལ་ཞེས་ངེས་ག�ང་གི་ཆིག་གིས་



ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་ཐོག་མར་སེམས་གང་ལ་འཛ�ན་པའི་དམིགས་�ེན་

�ེད་པའི་ཚད་ནི། ད�་དང་�ག་གཉིས་དང་�འི་ཁོག་གཞན་དང་ཞབས་

གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་�་ལམ་འགའ་�ང་གསལ་གདབ་ལ། དེའི་མཐར་�འི་�ི་

ཡིད་ལ་�ས་པ་ན་ཡིད་ངོར་ཡན་ལག་རགས་པ་�མས་ཆ་�ེད་ཙམ་འཆར་�བ་

པ་�ང་ན་འོད་དང་བཅས་བའི་གསལ་པོ་མ་�ང་ཡང་དེ་ཙམ་�ིས་ཆོག་ཤེས་

�ས་ནས་དེ་ལ་སེམས་ག�ང་�ེ། འདི་�ར་དེ་ཙམ་�ིས་ཆོག་ཤེས་�ས་ནས་

སེམས་མི་འཛ�ན་པར་དེ་ལས་�ང་གསལ་བ་ཞིག་འདོད་ནས་ཡང་ཡང་གསལ་

བཏབ་ན་དམིགས་པ་གསལ་�་འ�ོ་ཡང་། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་བ�ན་པོ་མི་�ེད་པར་

མ་ཟད་�ེད་པའི་གེགས་�་འ�ར་ལ། དམིགས་པ་ཆར་མི་གསལ་ཡང་ཆ་�ེད་

ཙམ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་བ�ང་ན་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ར་�་�ེད་ཅིང་དེ་ནས་གསལ་

བ་ལ་པོགས་བཏོན་པས་གསལ་ཆ་བདེ་�ག་�་འ�བ་པའི་�ིར་རོ། །འདི་

ནི་�ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་�ེའི་གདམས་པ་ལས་འ�ང་�ེ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་�ང་

ཚད་�ིས་�འི་�ི་ལ་ག�ང་ཞིང་། �་དེའི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་གསལ་བར་�ང་ན་

དེ་ལ་ག�ང་། དེ་མིགས་ལ་བར་སོང་ན་ཡང་�ི་ལ་ག�ང་ངོ་། །དེའི་ཚ�་སེར་

པོ་�ོམ་འདོད་པ་ལ་དམར་པོ་ཤར་བ་སོགས་ཁ་དོག་དང་། བ�གས་པའི །

ད�ིབས་ཅན་�ོམ་འདོད་པ་ལ་བཞེངས་པ་སོགས་ད�ིབས་དང་། གཅིག་�ོམ་

འདོད་པ་ལ་གཉིས་ཤར་བ་སོགས་�ངས་དང་། ཆེ་བ་�ོམ་འདོད་པ་ལ་�ང་བ་

ཤར་བ་�་�་ཆེ་�ང་མ་ངེས་པ་�ང་ན་དེ་དག་གི་�ེས་�་འ�ང་�་མི་�ང་བས་

�་བའི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་�ེན་�འོ། །གསང་�གས་�ི་

�འི་�ལ་འ�ོར་�བ་པའི་�བས་ཡིན་ན་�འི་�མ་པ་གསལ་པོ་�བ་དགོས་པས་

དེ་མ་ཤར་བར་�་ཐབས་�་མས་དེ་�ེད་ཐབས་�་དགོས་�ི། འདིར་ནི་�འི་�མ་



པ་འཆར་དཀའ་ན་�ར་བ�ན་པའི་དམིགས་པ་གང་�ང་ཞིག་གམ། དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ངེས་པའི་�་ཐོག་�་བཞག་�ེ་སེམས་བ�ང་ནས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་བ�བས་

པས་�ང་ཆོག་�ེ། ཞི་གནས་�བ་པ་དགོས་པའི་གཙ�་བོ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། �ོན་མེད་པའི་�གས་བཞག་པ། �ོན་དང་བཅས་པའི་

�གས་བསལ་པ། �ན་�ི་ཚད་བ�ན་པའོ།

།དང་པོ་ནི། འདིར་བ�བ་པར་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ནི་�ད་པར་གཉིས་དང་

�ན་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། འདི་�ར་སེམས་ཤིན་�་གསལ་བའི་གསལ་ཆའི་ངར་དང་

�ན་པ་དང་། དམིགས་པ་ལ་�ེ་གཅིག་�་གནས་པའི་མི་�ོག་བའི་གནས་ཆ་དང་

�ན་པའོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་བདེ་བ་བ�ན་ནས་ག�མ་�་�ེད་ལ། གཞན་

དག་�ངས་པ་བ�ན་ཏེ་བཞིར་�ེད་�ང་། �ངས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། �ལ་ཅན་�ི་

�ངས་པ་ནི་�ི་མ་མེད་པའི་ཤེལ་�ི་�ོད་�་�ི་མ་མེད་པའི་�ས་བཀང་�ེ། �ིན་

མེད་པའི་ཉི་འོད་�ིས་ཕོག་པ་ལས་�ང་�ངས་པ་�མ་�ེད་པ་དང་། ཀ་བ་སོགས་

�ལ་�ི་�མ་པ་ཤར་བ་ན་དེ་དག་གི་�ལ་�་རབ་ལ་�ག་གི་བར་བ�ང་�བ་པ་

�མ་�ེད་པའི་�ངས་པ་འ�ང་ལ། དེ་གཉིས་�ང་�ིང་པ་�་མོ་ནས་བཅད་པའི་

གསལ་ཆའི་ངར་བ�ེད་དེ་བ�ངས་པ་ལས་འ�ང་བས་དང་པོ་ལས་�ར་�་�ོས་

མི་དོགས་ལ། ཚ�ར་བ་སིམ་བའི་�མ་བ་ཅན་�ི་དགའ་བ་དེ་ནི་�བས་འདིར་

བ�བ་པར་�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་འ�ས་�་ལ་འ�ང་ཡང་བསམ་གཏན་དང་

པོའི་ཉེར་བ�ོགས་�ིས་བ�ས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང་མ�ངས་�ན་�་མི་

འ�ང་བས་འདིར་མ་བ�ངས་སོ། །དེ་�་�འི་གསལ་ཆའི་ངར་ཐོན་པ་ལ་



ནི་�ིང་བས་བར་�་གཅོད་ལ། �ེ་གཅིག་བའི་མི་�ོག་པ་ལ་ནི་�ོད་པས་བར་�་

གཅོད་པས་�ིང་�ོད་གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�མ་དག་འ�བ་པའི་གེགས་�ི་གཙ�་

བོར་འོང་པའི་�་མཚན་ཉིད་ནི་དེའོ། །དེས་ན་�ིང་�ོད་�་རགས་�མས་ལེགས་

པར་ངོས་ཟིན་པ་ཞིག་དང་། དེ་གཉིས་འགོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་�ོང་�གས་

�མ་དག་ཅིག་མི་ཤེས་ན་�ག་མཐོང་�་ཅི་�ོས། ཞི་གནས་�ང་�ེ་བ་མི་�ིད་

པས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དོན་�་གཉེར་བའི་�ོ་�ན་�མས་�ིས་�ལ་དེ་ལ་མཁས་

པར་�འོ། །དེ་ལ་�ིང་�ོད་གཉིས་ནི་ཞི་གནས་འ�བ་པའི་འགལ་�ེན་ཡིན་ཞིང་

འགལ་�ེན་ངོས་འཛ�ན་པ་དང་འགོག་�ལ་དངོས་ནི་འོག་�་�ོན་པས་འདིར་ནི་

ཞི་གནས་འ�བ་པའི་མ�ན་�ེན་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ེད་�ལ་བ�ོད་པར་�འོ། །

འདི་ལ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ནི་སེམས་དམིགས་པ་ལ་�ེ་གཅིག་�་གནས་པའི་ཆ་ཡིན་

ལ་དེ་ཡང་དམིགས་པ་ལ་�ན་�ན་�་�ོད་པ །ཞིག་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ནི་

སེམས་�་བའི་དམིགས་པ་ལས་གཡེང་བར་མི་�ེད་པའི་ཐབས་ཅིག་དང་།

གཡེང་བར་འ�ར་མི་འ�ར་ཇི་�་བ་བཞིན་ཤེས་པ་གཉིས་དགོས་པའི་དང་པོ་

ནི་�ན་པ་དང་།

གཉིས་པ་ནི་ཤེས་བཞིན་ཡིན་ཏེ། མདོ་�ན་འ�ེལ་པ་ལས་�ན་པ་དང་ཤེས་

བཞིན་ནི་ཉེ་བར་གཏོད་པར་�ེད་པ་�ེ། གཅིག་གིས་སེམས་དམིགས་པ་ལས་མི་

འ�ོ་བར་�ེད་པའི་�ིར་དང་། གཉིས་པས་སེམས་འ�ོ་བ་རབ་�་ཤེས་པའི་�ིར་

རོ། ཞེས་ག�ངས་སོ། །�ན་པ་ཉམས་ནས་དམིགས་པ་བ�ེད་ན་

ཡེངས་ནས་དེ་མ་ཐག་�་དམིགས་པ་�ོར་བར་འ�ར་བས་དམིགས་པ་མ་བ�ེད་

པའི་�ན་པ་�་བ་ཡིན་ནོ། །�ན་པ་དེས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་ཉེ་བར་



གཏོད་�ལ་ནི། �ར་བཤད་པ་�ར་དམིགས་�ེན་གསལ་བཏབ་ནས་མ་མཐའ་

ཞིག་ཤར་�ང་བ་ན་དེ་ཤེས་པས་ག�ང་བའི་འཛ�ན་�ངས་�གས་ཅན་ཞིག་

བ�ེད་ལ། སེམས་འཕང་མཐོ་བར་�ས་ཏེ་གསར་�་གང་ལ་ཡང་མི་ད�ོད་པར་

འཇོག་གོ། �ན་པ་ནི་�ན་ལས་བ�ས་ལས། �ན་པ་གང་ཞེ་ན། འ�ིས་

པའི་དངོས་པོ་ལ་སེམས་�ི་བ�ེད་པ་མེད་པ་�ེ། �མ་པར་མི་གཡེང་བའི་ལས་

ཅན་ནོ། ཞེས་�ད་པར་ག�མ་དང་�ན་པར་ག�ངས་སོ། །དེ་ལ་

�ལ་�ི་�ད་པར་ནི་�ར་མ་འ�ིས་པའི་�ལ་ལ་�ན་པ་མི་�ེབས་འ�ིས་པའི་

དངོས་པོ་ལ་ཞེས་ག�ངས་ཏེ། �བས་འདིར་ནི་�ར་ངེས་པར་�ས་པའི་

དམིགས་�ེན་�ི་�མ་པ་ཤར་བའོ། །འཛ�ན་�ངས་�ི་�ད་པར་ནི་སེམས་

�ི་བ�ེད་པ་མེད་པ་ཞེས་པ་�ལ་དེ་སེམས་�ིས་མ་བ�ེད་པའི་ཆ་�ེ་�བས་

འདིར་ནི་དམིགས་�ེན་མ་བ�ེད་པའོ། །མ་བ�ེད་�ལ་ནི་གཞན་�ིས་

�ིས་པ་དང་། རང་གིས་དེ་ལ་�ོག་པ་བ�ག་པ་ན་དམིགས་�ེན་དེ་ནི་འདི་འ�་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་�་མས་བ�ན་པ་�ན་�བ་པ་ཙམ་ལ་མི་ཟེར་�ི། སེམས་དམིགས་པ་

ལ་བཏགས་པ་དེ་�ར་རེ་�ན་ནས་�ང་ཟད་�ང་མི་ཡེངས་པ་�ེ། ཡེངས་ན་དེ་

�ང་ཙམ་�ིས་�ན་པ་�ོར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སེམས་དམིགས་�ེན་ལ་

བཞག་ཟིན་པ་དང་འདི་�ར་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་སོ་�མ་པ་ཞིག་བ�ེད་ལ།

དེ་ནས་གསར་�་མི་�ོག་པར། �ོ་དེ་ཉིད་�ི་�གས་མ་ཆད་པར། �ན་�ོང་བ་ནི་

�ན་པ་བ�ེན་�ལ་�ི་གནད་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །�ེད་ལས་�ི་�ད་པར་ནི།

དམིགས་པ་ལས་སེམས་གཞན་�་མི་གཡེང་བར་�ེད་པའོ། །དེ་�ར་

སེམས་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་ཏེ་འ�ལ་བ་ནི་�ང་པོ་ཆེ་འ�ལ་བའི་དཔེས་

ག�ངས་ཏེ། དཔེར་ན་�ོང་པོའམ་ཀ་བ་ཤིན་�་བ�ན་པ་ལ་ཐག་པ་�་བ་�་



མས། མི་བ�ན་པའི་�ང་པོ་བཏགས་ཏེ། �ང་�ིས་ཇི་�ར་བ�བས་པ་�ར་�ེད་

ན་ལེགས། མི་�ེད་ན་�གས་�་�ོན་པོས་ཡང་ཡང་བཏབ་ནས་ཚར་བཅད་དེ་

འ�ལ་བ་�ར། སེམས་�ང་པོ་ཆེ་མ་�ལ་པ་དང་འ�་བ་འདི་ཡང་། �ར་བཤད་

པའི་དམིགས་པའི་ཀ་བ་བ�ན་པོ་ལ་�ན་པའི་ཐག་པས་བཅིང་ཞིང་། དེ་ལ་�ོད་

�་མ་བ�བ་ན། ཤེས་བཞིན་�ི་�གས་�ས་གཙགས་ནས་ཁད་�ིས་ཁད་�ིས་

དབང་�་�་�ེ། ད�་མ་�ིང་པོ་ལས། ཡིད་�ི་�ང་པོ་ལོག །འ�ོ་བ། །དམིགས་

པའི་ཀ་བ་བ�ན་པོ་ལ། །�ན་པའི་ཐག་པས་དེས་བཅིངས་ནས། །ཤེས་རབ་

�གས་�ས་རིམ་དབང་�། ཞེས་དང་། �ོམ་རིམ་བར་པ་ལས་�ང་། �ན་པ་དང་

ཤེས་བཞིན་�ི་ཐག་པས། ཡིད་�ི་�ང་པོ་ཆེ་དམིགས་པའི་�ོང་པོ་དེ་ཉིད་ལ་

གདགས་པར་�འོ། ཞེས་སོ། །�ན་པ་ལ་བ�ེན་ནས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་འ�བ་

པར་ག�ངས་པ་དང་། �ན་པ་ཐག་པ་�ར་སེམས་དམིགས་པ་ལ་�ན་�ན་�་

འདོགས་�ེད་�་ག�ངས་པས། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�བ་�ེད་�ི་གཙ�་བོའི་�ོང་�ལ་

ནི་�ན་པའི་�ོང་�ལ་ཡིན་ལ། �ན་པ་ཡང་ངེས་པའི་�མ་པ་ཅན་�ི་འཛ�ན་

�ངས་ཅན་ཡིན་པས། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ོང་བ་ན་ངེས་ཤེས་�ི་འཛ�ན་�ངས་དམ་

པོ་མེད་པར་འཇོག་པ་ལ་སེམས་�ངས་པའི་གསལ་ཆ་འོང་ཡང་། ངེས་ཤེས་�ི་

ངར་ཐོན་པའི་གསལ་ཆ་མི་ཐོན་པས་�ན་པ་�ོབས་ཅན་མི་�ེ་ཞིང་། �ིང་བ་�་

མོ་ཡང་མི་ཁེགས་པས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ོན་ཅན་�་འ�ར་རོ། །�་�་

སོགས་�ི་དམིགས་�ེན་གཞན་མི་འཇོག་པར་སེམས་མི་�ོག་པ་ཙམ་�ོང་བས་

�ང་སེམས་�ལ་གང་ལ་ཡང་མི་�ོག་པར་གཞག་པར་�འོ་ཞེས་�ན་ནས། དེ་

ནས་སེམས་མི་འ�ོ་བ་ལ་མ་ཡེངས་པར་�་ལ། མ་ཡེངས་པ་ཡང་དམིགས་པ་མ་

བ�ེད་པའི་�ན་པ་དང་དོན་གཅིག་པས་�ན་པའི་�ོང་�ལ་ལས་མ་འདས་པས་



དེ་�ར་�ོམ་པ་དེས་�ང་ངེས་ཤེས་�ི་�གས་ཐོན་པའི་�ན་པ་བ�ེན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། གསལ་�འི་ལོག་�ོག་འདི་�་�་ཡོད་དེ། �ར་བཤད་པ་�ར་ཤེས་

པ་འཕང་བ�ོད་དེ་བ�ིམས་ནས་མི་�ོག་བར་བཞག་པ་ན་�ིང་བ་མེད་�ང་

�ོད་པ་ཤས་ཆེ་བས་གནས་ཆ་�ན་འ�ད་�བ་པ་མི་འོང་བ་མཐོང་�ེ། རིག་པའི་

གཟེངས་ཡང་�ད། བ�ིམས་པ་ཧ་ཅང་�ོད་པས་གནས་ཆ་�ར་པོར་�ེ་བ་

མཐོང་�ེ་ཐབས་བཟང་པོའོ་�མ་�་བ�ང་ནས་�ོད་རབ་ལ་�ོམ་རབ་ཅེས་�་བ་

མང་ཡང་། འདི་ནི་�ིང་བ་�ེས་པ་དང་། �ོམ་�ེས་པ་གཉིས་མ་�ེད་པ་ཡིན་པས།

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ོན་མེད་ནི་�ར་བཤད་པ་�ར་�ད་པར་གཉིས་�ན་དགོས་�ི།

སེམས་མི་�ོག་པའི་གནས་ཆ་གཅིག་�ས་མི་ཆོག་གོ། །གལ་ཏེ་དེ་འ�་བ་

དེ་ལ་སེམས་ཉོག་ཉོག་པོར་སོང་པའི་ཐིབས་པོ་ཡོད་ན་�ིང་བ་ཡིན་ཡང་། དེ་མེད་

པར་སེམས་�ངས་པའི་གསལ་ཆ་ཡོད་པས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ོན་མེད་དོ་�མ་ན།

དེ་ནི་�གས་པ་དང་�ིང་པ་མ་�ེད་པར་�ང་བས་འདི་�མས་འོག་�་འཆད་དོ།

།དེས་ན་བ�ིམས་�གས་པའི་རིག་པ་ངར་�ན་�་�ས་པ་ན་གསལ་ཆ་ཡོད་�ང་

�ོད་ཤས་ཆེ་བས་གནས་ཆ་�ེད་དཀའ་ལ། དེ་ཧ་ཅང་�ོད་ནས་བ�ངས་པ་ན་

གནས་ཆ་ཡོད་�ང་�ིང་ཤས་ཆེ་བས་ངར་ཐོན་པའི་གསལ་བ་མེད་དོ། །

�ིམས་�ོད་རན་པའི་མཚམས་ཟིན་པའང་དཀའ་བས་�ིང་�ོད་དང་�ལ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ེ་དཀའ་བ་ལ་དགོངས་ནས་ཙན�་གཽ་མིས།

བ�ོན་པ་བ�ེན་ན་�ོད་པ་འ�ང་འ�ར་ཞིང་།

།དེ་�ངས་ན་ནི་�མ་པ་�ེ་བར་འ�ར།



།འདི་ཡིས་རིགས་པར་མཉམ་འ�ག་�ེད་དཀའ་ན།

།བདག་གིས་སེམས་ད�གས་པས་ནི་ཅི་ཞིག་བ�ི།

།ཞེས་དང་། འབད་པས་འ�ག་ན་�ོད་པ་འ�ང་འ�ར་ཞིང་། །དེ་�ོད་ན་ནི་�མ་

པ་�ེ་བར་འ�ར། །འདི་ཡིས་ད�་མར་�བ་པའང་�ེད་དཀའ་ན། །བདག་གིས་

སེམས་ད�གས་བས་ནི་ཅི་ཞིག་བ�ི། ཞེས་འབད་པས་བ�ིམས་ཏེ་བ�ོན་པ་

བ�ེན་ན་ནི་�ོད་པ་འ�ང་ལ། དེ་མཐོང་ནས་འབད་པས་འ�ག་པའི་སེམས་

�ོད་ཅིང་�ོལ་བ་�ངས་ན་ནི་སེམས་ནང་�་�མ་པའི་�ིང་བ་�ེ་བས། �ིང་�ོད་

�ི་མཐའ་གཉིས་དང་�ལ་བའི་ད�་མ་�ེ་ཆ་མཉམ་�་གནས་པའི་སེམས་མཉམ་

འ�ག་�ེད་དཀའ་འོ། ཞེས་ག�ངས་པས། �ོད་པ་རབ་�ེད་ན་དགའ་�་

ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། དེ་ལས་�ིང་བ་�ེ་བར་ག�ངས་པས་�ལ་དེས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

�བ་པ་མི་རིགས་སོ། །�ིམས་�ོད་རན་པའི་མཚམས་ནི་རང་གིས་

བ�གས་པ་ན་རིག་པ་འཕང་འདི་ཙམ་ཞིག་བ�ོད་ན་�ོད་པ་�ེ་ངེས་པར་

འ�ག་�མ་པའི་ཚད་དེ་ལས་ནི་�ོད་ལ། འདི་ཙམ་ཞིག་ལ་བཞག་ན་�ིང་བ་�ེ་�་

བར་འ�ག་�མ་པའི་ཚད་དེ་ལས་�ང་འཕང་མཐོ་བའི་འཇོག་�ལ་ལ་�འོ། །

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་�ིས་�ང་དེ་ལ་འཇོག་པར་�ེད་པ་དང་ཡང་དག་པར་

འཇོག་པར་�ེད་པ་ལ་ནི་བ�ིམས་ཏེ་འ�ག་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པ་ཡོད་དོ།

ཞེས་སེམས་དང་པོ་གཉིས་�ི་�བས་�་ག�ངས་ཤིང་། �ོམ་རིམ་དང་པོ་ལས་

�ང་�ིང་བ་བསལ་ལ། དམིགས་པ་དེ་ཉིད་དམ་�་བ�ང་ངོ་། ཞེས་བཤད་

དོ། །�ན་པའི་བ�ེན་�གས་�ར་�ར་མ་ཤེས་པར་བ�ངས་ན་�ོམ་ཇི་

ཙམ་མང་�་�ས་པ་ཙམ་�་བ�ེད་ངས་ཚ�་བ་དང་། ཆོས་རབ་�་�མ་འ�ེད་�ི་



ཤེས་རབ་�ལ་�་འ�ོ་བ་སོགས་�ི་�ོན་མང་པོ་འ�ང་ངོ་། །འོ་ན་�ན་

པས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་པ་དེའི་ཚ�་དམིགས་པ་ལེགས་པར་འཛ�ན་

ནམ་མི་འཛ�ན་�ི་�་ར་�ེད་པའི་�ོག་པ་བ�ེད་�་�ང་ངམ་�མ་ན། འདི་ནི་�་

དགོས་པར་�ོམ་རིམ་པར་པ་ལས་ག�ངས་སོ། །དེ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

བཏང་ནས་དེ་�ར་�་བ་མིན་�ི། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་གནས་བཞིན་པའི་ངང་ནས་

�་བའི་དམིགས་པ་ལ་�ར་བཞག་པ་�ར་གནས་མི་གནས་དང་། མི་གནས་ན་

�ིང་�ོད་གང་�་སོང་�་བ་ཙམ་�ེད་པ་�ེ། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་བཞག་ནས་ཧ་

ཅང་�ང་བ་དང་། ཧ་ཅང་རིང་བ་མ་ཡིན་པར། བར་བར་�་�་ར་�ེད་དོ།

།�ོ་�་མའི་�གས་མ་ཟད་ཙམ་ནས་འདི་�ས་པ་ན་�ོ་དེའི་ངར་�ེས་ནས། ངར་

�ན་ལ་གནས་པའི་�ན་རིང་བ་དང་། �ིང་�ོད་�ར་�་�ོགས་པའི་དགོས་པ་

ཡོད་དོ། །དེ་བཞིན་�་བར་བར་�་དམིགས་པ་�་མ་�ན་ཙམ་�ན་ཙམ་

�ས་ནས་�ོང་བ་ཡང་�ན་པ་�ོབས་ཆེ་བ་དང་། �ན་�ན་�་འ�ག་པའི་�ར་

དགོས་པས། �ན་པའི་�ོང་�ལ་དེ་ནི་ཉན་ས་ལས་ག�ངས་ལ། ད�ས་མཐའི་

འ�ེལ་བཤད་ལས། �ན་པ་ནི་དམིགས་པ་མ་བ�ེད་པའོ། ཞེས་�་བ་ནི་

སེམས་གནས་པར་�་བའི་གདམས་ངག་ཡིད་�ིས་བ�ོད་པའོ་ཞེས་ག�ངས་པ་

ནི། �ན་པ་བ�ེན་པ་ནི་དམིགས་པ་ལས་ཡེངས་ནས་དམིགས་པ་བ�ེད་པ་

འགོག་པའི་ཆེད་ཡིན་པས་དམིགས་པ་མ་བ�ེད་པ་ནི་ཡིད་�ིས་དམིགས་པ་

བ�ེད་པ་�ེ་ཡང་ཡང་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་�ེད་པའོ། །དཔེར་ན་ཤེས་པའི་

དོན་འགའ་ཞིག །བ�ེད་�ིས་དོགས་ནས་ཡང་ཡང་�ན་པར་�ས་ན་བ�ེད་

དཀའ་བ་དང་འ�འོ།



།ག�མ་པ་ནི། འོ་ན་�ན་པས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་པ་ལ་འདི་ཙམ་བར་

�་འཇོག །ཅེས་པའི་�ན་ཚད་ངེས་པ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེན། འདི་ལ་ཉན་ས་ལ་

སོགས་པའི་ག�ང་ཆེ་བ་�མས་ནས་�ན་ཚད་གསལ་བར་བ�ང་བ་མི་�ང་ཡང་

�ོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས། དེ་�་�འི་རིམ་པ་འདིས་�་ཚ�ང་གཅིག་གམ་མེ་ལ་ཚ�་�ན་

�ེད་དམ། �ན་གཅིག་གམ་ཇི་�ིད་�ས་པ་དེ་�ིད་�་འ�ག་པར་�འོ། ཞེས་

ག�ངས་ལ། འདི་ཞི་གནས་�བ་ཟིན་ནས་�ག་མཐོང་�ོམ་པའི་�ས་�ི་�ན་

ཚད་�ི་�བས་�་ག�ངས་�ང་ཡང་། ཐོག་མར་ཞི་གནས་�བ་པའི་�བས་�་

ཡང་འ�་བར་མངོན་ནོ། །དེ་ཡང་�ར་བཤད་ཕ་�ར་�ན་ཤེས་�ོང་

�གས་པར་བར་�་དམིགས་པ་�ན་པ་དང་། བར་བར་�་�ང་�ེད་ན་�ན་�ང་

རིང་ཡང་�ོན་མེད་མོད། །འོན་�ང་ལས་ངང་པོ་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་�ན་རིངས་ན།

ཡང་ན་བ�ེད་ངས་�ེས་ཏེ་ཡེངས་ནས་འ�ོ་ཞིང་དེའི་ཚ�་�ིང་�ོད་གང་�ང་

ཡང་�ན་རིང་ཕོ་ནས་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་�ར་པོར་ངོས་མི་ཟིན་ལ།

�ན་པ་མ་བ�ེད་�ང་�ིང་�ོད་�ི་དབང་�་འ�ོ་�་ཞིང་། �ིང་�ོད་�ང་བ་�ར་

པོར་ངོས་མི་ཟིན་ན། །དེ་གཉིས་�ི་�་མས་ནི་�ན་པ་�ོབས་�ན་�ེ་བ་ལ་བར་�་

གཅོད་ལ། �ི་མས་ཤེས་བཞིན་�ོབས་�ན་�ེ་བ་ལ་བར་�་གཅོད་པས་�ིང་�ོད་

གཅོད་པ་དཀའ་འོ། །�ད་པར་�་དམིགས་པ་བ�ེད་ནས་ཡེངས་ཏེ་�ིང་

�ོད་�ང་བ་ངོས་མི་ཟིན་པ་ནི། དམིགས་པ་མ་བ�ེད་པའི་ངང་ནས་�ིང་�ོད་

�ང་བ་�ར་པོར་ངོས་མི་ཟིན་པ་ལས་ཆེས་ངན་པས། ཡེངས་ནས་�ན་པ་ཉམས་

པ་འགོག་པའི་གཉེན་པོར་�ར་བཤད་པ་�་�འི་�ན་པ་�ོང་�ལ་གལ་ཆེའོ། །

ཡེངས་ནས་འ�ོ་བའི་བ�ེད་ངས་ཆེ་བ་དང་། �ིང་�ོད་�ར་པོར་ངོས་མི་ཟིན་

པའི་ཤེས་བཞིན་མ�་�ང་ན། �ན་�ང་དགོས་ལ། བ�ེད་ངས་�ེ་དཀའ་ཞིང་



�ིང་�ོད་�ར་པོར་�ོགས་�ས་པར་�ང་ན། �ན་�ང་རིང་ཡང་�ོན་མེད་པ་ལ་

དགོངས་ནས་�་ཚ�ད་གཅིག་ལ་སོགས་པའི་�ན་ཚད་མ་ངེས་པར་ག�ངས་ཤིང་།

མདོར་ན་རང་གི་�ོ་�ས་དང་བ�ན་དགོས་པས་ཇི་�ིད་�ས་པ་དེ་�ིད་�་ཞེས་

ག�ངས་སོ། །གཞན་ཡང་�ས་སེམས་ལ་�ོ་�ར་བའི་གནོད་པ་མ་�ང་ན་

མཉམ་པར་འཇོག་ལ། �ང་ན་�་�གས་�ས་ཏེ་མི་བ�ོམ་པར་ཁམས་�ི་བར་

ཆད་བསལ་ཏེ་�ོམ་པ་ནི་མཁས་པ་�མས་�ི་དགོངས་པ་ཡིན་པས། དེ་�ར་�ེད་

པ་ཡང་�ན་ཚད་�ི་ཡན་ལག་�་ཤེས་པར་�འོ།

།ག�མ་པ་ལ་གཉིས་�ིང་�ོད་�ང་�ས་ཇི་�ར་�་བ། �ིང་�ོད་དང་�ལ་�ས་

ཇི་�ར་�་བའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། �ིང་�ོད་དོས་མི་ཟིན་པའི་གཉེན་པོ་བ�ེན་པ། ངོས་ཟིན་

�ང་དེ་�ོང་བའི་�ིར་�་མི་�ོལ་བའི་གཉེན་པོ་བ�ེན་པའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། �ིང་�ོད་�ི་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་པ། �ོམ་པའི་�ས་

�་དེ་�ོགས་པའི་ཤེས་བཞིན་�ེད་ཐབས་སོ།

།དང་པོ་ལ་�ོད་པ་ནི། �ན་ལས་བ�ས་ལས། �ོད་པ་གང་ཞེ་ན། �ག་པའི་

མཚན་མའི་�ེས་� །འ�ག་པའི་འདོད་ཆགས་�ི་ཆར་གཏོགས་པའི་སེམས་�མ་

པར་མ་ཞི་བ་�ེ་ཞི་གནས་�ི་བར་�་གཅོད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། ཞེས་

ག�ངས་པ་�ར་ཏེ། འདི་ལ་ག�མ་ལས། དམིགས་པ་ནི་�ལ་ཡིད་�་འོང་ཞིང་



�ག་པའོ། །�མ་པ་ནི་སེམས་�མ་པར་མ་ཞི་ཞིང་�ིར་ལ་འ�ོ་བ་�ེ་

འདོད་ཆགས་�ི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པས་�ལ་ལ་�ེང་བའི་�མ་པས་འ�ག་པའོ།

།�ེད་ལས་ནི་སེམས་དམིགས་པ་ལ་གནས་པའི་བར་ཆད་�ེད་པའོ། །

སེམས་ནང་�་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་པ་ན་ག�གས་�་སོགས་ལ་ཆགས་པའི་

�ོད་པས་དབང་མེད་�་�ལ་དེ་དག་ལ་སེམས་འ�ེན་ཞིང་གཡེང་�ེ། བཤགས་

བ�ོད་ལས།

ཇི་�་ཇི་�ར་ཞི་གནས་ལ་དམིགས་ཤིང་།

།དེ་དང་དེར་ཡིད་ཡང་ཡང་གཏད་པ་ན།

།དེ་དང་དེ་ལས་ཉོན་མོངས་ཞགས་པ་ནི།

།�ལ་ལ་ཆགས་པའི་ཐག་པས་དབང་མེད་�ངས།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །�ིང་བ་ནི། འ�ར་མང་པོ་ལས་�མ་པར་ཡང་

བ�ར་རོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་�ལ་གཞན་ལ་འ�ོ་བ་མེད་པར་གནས་ཤིང་

གསལ་�ངས་མེད་པའི་སེམས་�གས་པ་ལ་�ིང་བར་འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ།

�ོམ་རིམ་བར་པ་དང་། དགོངས་འ�ེལ་ལས། �གས་པ་ལས་�ིང་བ་�ེ་བར་

ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །�ན་ལས་བ�ས་ལས་�ང་། �ིང་བ་ཉེ་ཉོན་�ི་

�མ་གཡེང་གི་�བས་�་བཤད་མོད་�ང་། དེར་བཤད་པའི་�མ་གཡེང་ལ་དགེ་

བ་ཡང་�ང་བས་ཉོན་མོངས་ཅན་�་མ་ངེས་སོ། །དེས་ན་�གས་པ་ནི།

�ན་ལས་བ�ས་དང་། མཛ�ད་འ�ེལ་ལས། གཏི་�ག་གི་ཆ་ཤས་�ས་སེམས་�ི་

ཞིང་ལས་�་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་ག�ངས་སོ། །�ིང་བ་ནི་སེམས་�ིས་

དམིགས་པ་འཛ�ན་པའི་འཛ�ན་�ངས་�ེད་ནས། དམིགས་པ་གསལ་བའམ་དམ་



པར་མི་འཛ�ན་པས་�ངས་ཆ་ཡོད་�ང་དམིགས་པའི་འཛ�ན་�ངས་གསལ་བ་

མེད་ན་�ིང་བར་འ�ོ་�ེ། �ོམ་རིམ་བར་པ་ལས། གང་གི་ཚ�་ད�ས་ལོད་�་

�འམ་མི་�ན་པར་�གས་པ་�་�འམ། དམིགས་བ�མས་པ་�་�ར་སེམས་

�ིས་དམིགས་པ་གསལ་བར་མི་མཐོང་བ་དེའི་ཚ�་�ིང་བར་�ར་པར་རིག་པར་

�འོ། ཞེས་སོ། །ག�ང་ཆེ་བ་གཞན་ནས་�ིང་བའི་མཚན་ཉིད་གསལ་

བར་བ�ང་བར་བ�ང་བ་མ་མཐོང་ངོ་། །�ིང་བ་ལ་དགེ་བ་དང་། �ང་མ་

བ�ན་གཉིས་ཡོད་ལ། �གས་པ་ནི་མི་དགེ་བ་དང་། བ�ིབས་ལ་�ང་མ་བ�ན་

གང་�ང་དང་། གཏི་�ག་གི་ཆ་ཤས་ཁོ་ནའོ། །ག�ང་ཆེ་བ་�མས་ནས་�ིང་བ་

སེལ་བ་ལ་�་ག�གས་སོགས་དགའ་བའི་�ལ་དང་། �ང་བ་བ�ོམས་ནས་

སེམས་གཟེངས་བ�ོད་དགོས་པར་ག�ངས་བས། སེམས་ལ་�ན་པ་བབས་པ་�་

�འི་�ལ་མི་གསལ་བ་དང་། �ོའི་འཛ�ན་�ངས་དམའ་�་སོང་བ་བཀག་ནས།

དམིགས་པ་གསལ་བ་དང་འཛ�ན་�ངས་�ི་�ིམས་ཆ་གཉིས་ཀ་དགོས་སོ།

།�ོད་པ་རིག་�་ལ་�ིང་བ་�ངས་�བ་�ི་ག�ང་ཆེ་བ་ལས་གསལ་བར་ངོས་མ་

བ�ང་བས་ཤེས་དཀའ་ཞིང་གལ་ཡང་ཆེ་�ེ། འདི་ལ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ོན་མེད་�་

འ�ལ་ས་ཆེ་བས་སོ། །དེའི་�ིར་�ོ །ཞི་བ་མོས་ཉམས་�ོང་གི་�ེད་ནས་

�ོམ་རིམ་�་ག�ངས་པ་�ར་ལེགས་བར་བ�གས་ལ་ངོས་ཟིན་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ིང་�ོད་�ི་གོ་བ་ཡོད་ཙམ་�ིས་མི་ཆོག་གི །བ�ོམས་པའི་ཚ�་ན་

�ིང་�ོད་�ང་མ་�ང་ཇི་བཞིན་�་ཤེས་པའི་ཤེས་བཞིན་�ེད་�བ་ཕ་ཞིག་

དགོས་སོ། །དེ་ཡང་ཤེས་བཞིན་�ོབས་�ན་རིམ་�ིས་བ�ེད་པས་�ིང་

�ོད་�ང་བའི་དེ་མ་ཐག་�་དེ་ངོས་ཟིན་པའི་ཤེས་བཞིན་�ེད་�བ་པ་�་ཅི་�ོས།



དངོས་�་མ་�ེས་པར་�ེ་བའི་�བས་�ེད་པ་ནས་རིག་པའི་ཤེས་བཞིན་�ེད་

དགོས་ཏེ། �ོམ་རིམ་�ི་མ་གཉིས་ལས། སེམས་�ིང་ངམ་�ིད་�་དགོས་པར་

མཐོང་ན། ཞེས་དང་། སེམས་�ོད་པའམ་�ོད་�་དོགས་པར་མཐོང་བ། ཞེས་

ག�ངས་བའི་�ིར་རོ། །དེ་�་�འི་ཤེས་བཞིན་ཞིག་མ་�ེས་བར་�་འདི་

ནས་འདིའི་བར་ལ་�ིང་�ོད་མེད་པའི་�ོམ་�ོན་མེད་�ང་ངོ་ཞེས་ཐག་བཅད་

�ང་�ེང་�་མི་འ�ོ་�ེ། �ིང་�ོད་�ང་ཡང་ངེས་པར་མི་�ས་པའི་�ིར་ཏེ་ཤེས་

བཞིན་�ོབས་�ན་མ་�ེས་པའི་�ིར་རོ། །དེ་�ར་ཡང་ད�ས་མཐའ་ལས།

�ིང་དང་�ོད་བ་�ོགས་བ་དང་། ཞེས་�ིང་�ོད་�ོགས་པ་ལ་ཤེས་བཞིན་དགོས་

བར་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །དེ་�ར་ན་�ིང་�ོད་�ང་ན་མི་རིག་པ་མི་

�ིད་པའི་ཤེས་བཞིན་མ་�ེས་ན་�ས་རིང་པོར་�ོམ་ལོ་�ས་�ང་�ིང་�ོད་�ང་

བཞིན་�་མི་ཚ�ར་བར་�ིང་�ོད་�་མོས་�ས་འདའོ། །འོ་ན་ཤེས་བཞིན་དེ་ཇི་

�ར་བ�ེད་�མ་ན། འདི་ལ་�ར་བ�ན་པའི་�ན་པའི་�ོང་�གས་དེ་�་གལ་ཆེ་

ཤོས་གཅིག་ཡིན་ཏེ། འདི་�ར་�ན་པ་�ན་�ན་པ་དེ་�ེད་�ས་ན་དམིགས་པ་

བ�ེད་ནས་ཡེངས་འ�ོ་བ་དགག་�ས་པས། �ིང་�ོད་�ེས་པ་�ན་རིང་པོར་མི་

ཚ�ར་བ་�ོག་པས་�ིང་�ོད་�ོགས་�་བའི་�ིར་ཏེ། �ན་པ་ཉམས་པའི་�ས་�ི་

�ིང་�ོད་རིག་པ་དང་། མ་ཉམས་པའི་�ས་�ི་�ིང་�ོད་རིག་པའི་�ས་རིང་�ང་

གཉིས་�ོང་བ་ལ་བ�ོར་ནས་བ�ས་ན་ཆེས་གསལ་ལོ། །དེ་ལ་དགོངས་

ནས་�ོད་འ�ག་ལས་�ང་། གང་ཚ�་�ན་པ་ཡིད་�ོ་ནས། །བ�ང་བའི་དོན་�་

གནས་�ར་པ། །དེ་ཚ�་ཤེས་བཞིན་འོང་འ�ར་ཞིང་། ཞེས་དང་། ད�ས་མཐའི་

འ�ེལ་བཤད་ལས་�ང་�ན་པ་ཤེས་བཞིན་�ི་�ར་ག�ངས་སོ། །�་ཅིག་

ནི་སེམས་�་�་སོགས་ག�ང་བའི་�མ་པ་ལ་དམིགས་པའམ་�ོང་བ་རིག་ཙམ་



གསལ་ཙམ་སོགས་འཛ�ན་�མ་ལ་དམིགས་ནས། �ར་བཤད་པ་�ར་�ན་པ་

བ�ེན་པའི་ངང་ནས་དེ་ལས་གཞན་�་འ�ོ་མི་འ�ོ་ལ་�་ར་�་རེ་�ས་ནས་

སེམས་འཛ�ན་པ་ཡིན་ཏེ་འདི་ནི་ཤེས་བཞིན་�ོང་བའི་གནད་�་ག�ང་ངོ་།

།དེ་�ར་ཡང་�ོད་འ�ག་ལས།

�ས་དང་སེམས་�ི་གནས་�བས་ལ།

།ཡང་དང་ཡང་�་བ�ག་�་བ།

།དེ་དེ་ཁོ་ན་མདོར་ན་ནི།

།ཤེས་བཞིན་�ང་བའི་མཚན་ཉིད་དོ།

།ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །དེས་ན་འདིས་ནི་�ིང་�ོད་�ེ་བའི་�བས་

�ེད་པ་ནས་རིག་པའི་ཤེས་བཞིན་�ེད་ལ་�ན་པ་བསེན་�ལ་�ིས་ནི་ཡེངས་ནས་

འ�ོ་བའི་བ�ེད་ངས་འགོག་པས་ལེགས་པར་དམིགས་�ེད་དགོས །སོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ར་བཤད་པ་�ར་�ན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་�ི་�ོང་�གས་ལེགས་

ཕར་�ས་པས་�ན་པ་�ོབས་�ན་�ེས་ཏེ་�ིང་�ོད་�་མོ་ཡང་ཤེས་བཞིན་�ིས་

རིག་�ས་པས། �ིང་�ོད་�ང་བ་ངོས་མི་ཟིན་པའི་�ོན་མེད་�ང་། དེ་གཉིས་

�ང་མ་ཐག་ནས་འགོག་པའི་�ོལ་བ་མི་བ�ེན་པར་དང་�་ལེན་པའི་མི་�ོལ་

བའམ་འ�་མི་�ེད་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་�ོན་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་དེའི་གཉེན་

པོར་འ�་�ེད་པའམ་�ོལ་བ་ཞེས་བཏགས་པའི་སེམས་པ་བ�ོམ་མོ། །

འདི་ལ་གཉིས། སེམས་པ་ངོས་ག�ང་ཞིང་�ིང་�ོད་འགོག་པའི་�ལ། གང་ལ་

བ�ེན་ནས་�ོད་�ེ་བའི་�་ངོས་ག�ང་བའོ།



།དང་པོ་ནི། �ན་ལས་བ�ས་ལས། སེམས་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་མངོན་པར་འ�་

�ེད་པ་ཡིད་�ི་ལས་ཏེ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་�ང་�་མ་བ�ན་པ་�མས་ལ་

སེམས་འ�ག་པར་�ེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། ཞེས་པའི་དོན་ནི་�ོ་ཁབ་ལེན་

�ི་དབང་གིས་�གས་རང་དབང་མེད་པར་གཡོ་བ་�ར། སེམས་དགེ་མི་དགེ་

�ང་མ་བ�ན་ག�མ་པོ་གང་�ང་ལ་གཡོ་ཞིང་བ�ལ་བའི་སེམས་�ང་ནི་སེམས་

པ་ཡིན་པས། འདིར་ནི་�ིང་�ོད་གང་�ང་�ང་ན་དེ་�ོང་བ་ལ་སེམས་མངོན་

པར་འ�་�ེད་པའི་སེམས་པ་ག�ང་ངོ་། །འོ་ན་�ིང་�ོད་འགོག་�ལ་ཇི་

འ�་�ེད་ཅེ་ན། སེམས་�ིང་བ་ནི་ཧ་ཅང་ནང་�་བ�ས་�གས་ནས་དམིགས་

པའི་འཛ�ན་�ངས་ཤོར་བ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ནི་སེམས་�ིར་འ�ོ་བའི་�་དགའ་

བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་�་�ེ། དེ་ཡང་སངས་�ས་�ི་�་�་�་ཡིན་�ི་ཉོན་མོངས་

�ེ་བའི་དགའ་བ་མིན་ནོ། །ཡང་ན་ཉི་འོད་སོགས་�ང་བའི་མཚན་མ་ཡིད་

ལ་�ས་ལ་�ིང་བ་སངས་བ་ན་དེ་མ་ཐག་ནས་དམིགས་པའི་འཛ�ན་�ངས་དམ་

པར་�ས་ལ་བ�ང་བར་�ོམ་རིམ་དང་པོ་ལས་ག�ངས་སོ། །འདི་ལ་�ོ་

བའི་དམིགས་པ་བ�ོམ་པར་མི་�་�ེ། �ོ་ཤས་ནི་སེམས་ནང་�་�ད་པའི་�་ཡིན་

པའི་�ིར་རོ། །སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་གང་ལ་ད�ོད་འདོད་པའི་

�ལ་ལ་ད�ད་ནས་�ོས་ན་ཡང་�ིང་བ་�ག་�ེ། ཕར་�ིན་བ�ས་པ་ལས། �ག་

མཐོང་བ�ོན་པའི་�ོབས་�ི་མ�ས། །�མ་པར་�ར་ན་གཟེངས་�ང་བ�ོད།

ཅེས་སོ། །དེ་�ར་�ིང་བའམ་�མ་པ་ནི་དམིགས་པའི་འཛ�ན་�ངས་

འཕང་དམའ་�་སོང་བས་�ིང་བ་དང་། ཧ་ཅང་ནང་�་བ�ས་པས་ན་�མ་པ་

ཡིན་པས། འཛ�ན་�ངས་བ�ོད་པ་དང་། དམིགས་པ་�་བ�ེད་ནས་�ོས་པས་



�ོག་�ེ། ད�་མ་�ིང་པོ་ལས། �མ་པ་དམིགས་པ་�་ཆེན་དག། བ�ོམས་པས་

ཡངས་པ་ཉིད་�་�། ཞེས་དང་། �མ་པ་ཡང་ནི་བ�ོན་འ�ས་�ི། །ཕན་ཡོན་

མཐོང་བས་གཟེངས་བ�ོད་�། ཞེས་སོ། །�ིང་བ་འགོག་པའི་གཉེན་པོ་

གལ་ཆེ་ཤོས་ནི། དཀོན་མཆོག་ག�མ་དང་�ང་�བ་སེམས་�ི་པན་ཡོན་དང་

དལ་བ་ཐོབ་བ་དོན་ཆེ་བ་སོགས་�ི་ཡོན་ཏན་བསམས་པ་ན་གཉིད་�ར་བའི་

གདོང་�་�་�ང་བཏབ་ན་རིགས་པ་སིང་ཡེར་�ིས་འ�ོ་བ་�ར་འ�ོ་�བ་བ་

ཞིག་དོགས་ཏེ། འདི་ནི་ཕན་ཡོན་�ི་�ོགས་�མས་ལ་སོ་སོར །�ོག་པའི་ད�ད་

�ོམ་�ིས་�ོང་བ་ཐོན་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །གང་ལ་བ�ེན་ནས་�ིང་བ་�ེ་

བའི་�་�གས་པ་དང་གཉིད་དང་། དེ་གཉིས་འ�ེན་པའི་ཆོས་སེམས་�ན་པའི་

�མ་པ་ཅན་ལ་�ང་བ་�ོམ་པའི་གཉེན་པོ་བ�ེན་ན་ཡང་དེ་དག་ལ་བ�ེན་པའི་

�ིང་བ་མི་�ེ་ཞིང་�ེས་པ་�ོག་གོ། །འདི་ལ་�ོད་ལམ་འཆག་པ་དང་�ང་

པའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བ�ང་ནས་ཡང་ཡང་གོམས་པར་�ེད་པ་དང་། དཀོན་

མཆོག་ག�མ་དང་�ལ་�ིམས་དང་གཏོང་ང་དང་�་�ེས་�་�ན་པ་�ག་གང་

�ང་ངམ། དེ་ལས་གཞན་པའི་དང་བར་འ�ར་བའི་དམིགས་པ་�མས་�ིས་

སེམས་གཟེངས་བ�ོད་པ་དང་། �གས་གཉིད་�ི་ཉེ་ས་དམིགས་�ོན་པའི་ཆོས་

ཁ་ཏོན་�ེད་པ་དང་�ོགས་དང་�་�ར་ལ་�་བ་དང་གདོང་�ས་འ�་བ་སོགས་

�་བར་ཉན་ས་ལས་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་�ིང་བ་ཤིན་�་�བ་པ་དང་ལན་

རེ་ཙམ་ལས་མི་འོང་ན་སེམས་�ི་འཛ�ན་�ངས་�ིམས་པར་�ས་ཏེ་བ�ོམ་ལ།

�ིང་བ་འ�ག་པ་དང་ཡང་ཡང་འདོ་ན་�ོམ་པའི་འ�ོ་བཤོལ་ཏེ་གཉེན་པོ་དེ་

�མས་ཅི་རིགས་པར་བ�ེན་ལ་�ིང་བ་སངས་པ་དང་བ�ོམ་མོ། །སེམས་

གང་ལ་བ�ང་བའི་དམིགས་པ་མི་གསལ་བར་སེམས་ལ་�ན་པ་བབས་པ་�་



�འི་�མ་པ་�བ་འ�ག་གང་�ང་�ང་ན་དེའི་གཉེན་པོར་མར་མེ་དང་མེ་དང་

ཉི་འོད་སོགས་�ི་�ང་བའི་མཚན་མ་བ�ང་ནས་ཡང་ཡང་གོམས་པར་�ས་ན་

སེམས་�ི་གསལ་�ངས་ཆེན་པོ་�ེའོ། །�ོད་པ་ནི་ཆགས་པའི་�ོ་ནས་ག�གས་�་

སོགས་�ི་�ལ་ལ་སེམས་�ག་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ནི་སེམས་ནང་�་�ད་པའི་�་

ཡིད་འ�ང་བའི་དོས་པོ་ཡིད་ལ་�་ལ། དེས་�ོད་པ་ཞི་མ་ཐག་ཡང་མཉམ་པར་

འཇོག་གོ །ད�་མ་�ིང་པོ་ནས། �ོད་པ་མི་�ག་ལ་སོགས་པ། །ཡིད་ལ་�ེད་པས་

ཞི་བར་�། ཞེས་དང་། གཡེངས་པ་གཡེངས་པའི་མཚན་མ་ལ། །ཉེས་དམིགས་�་

བས་བ�་བར་�། ཞེས་སོ། །�ོད་པ་�གས་�ག་པའམ་�ན་རིང་�ང་ན་

རེ་ཞིག་�ོམ་པ་�ོད་ལ། �ོ་ཤས་�ོམ་པ་གནད་�་འ�ོ་བ་ཡིན་�ི། སེམས་འ�ོ་

རེས་�ིས་བ�ག་ཅིང་འཇོག་པ་མིན་ནོ། །�ད་པ་དེ་ཅམ་ཤས་མི་ཆེ་བ་ལ་

ནི་འ�ོས་པ་དེ་བ�ག་ནས་དམིགས་པ་ལ་གདགས་ཏེ། ཕར་�ིན་བ�ས་པ་ལས།

�ད་པར་གང་ཚ�་�ར་པའི་ཡིད། །ཞི་གནས་�ལ་�ིས་བ�ོག་པར་�། ཞེས་

སོ། །སེམས་�ོད་པ་ལ་ནི་དང་ཞིང་དགའ་བའི་�ལ་ཡིད་ལ་མི་�་�ེ་དེ་ནི་

�ི་རོལ་�་གཡེང་བའི་�་ཡིན་པའི་�ིར་རོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ིང་�ོད་གཉིས་ཀའི་�་�ན་མོང་བ་ནི། དབང་པོའི་�ོ་མ་

བ�ངས་པ་དང་། ཟས་�ི་ཚ�ད་མ་ཟིན་པ་དང་། ནམ་�ི་ཆ་�ོང་�ད་ལ་མི་ཉལ་

བའི་�ོར་བ་ལ་མི་བ�ོན་པ་དང་། ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པར་གནས་པ་ཡིན་ཞིང་།

�ིང་བའི་�་ནི་གཉིང་ཆེ་བ་དང་། སེམས་དམིགས་པ་འཛ�ན་པ་ལ་ཧ་ཅང་�ད་

པ་དང་། ཞི་�ག་ཆ་མ་མཉམ་པར་ཞི་གནས་བ�ེན་�གས་པ་དང་། སེམས་�ན་

པ་�ར་འ�ག་པ་དང་།



དམིགས་པ་ལ་གཏོད་པར་མི་དགའ་བོའོ།

།�ོད་པའི་�་ནི་�ོ་ཤས་�ང་བ་དང་།

སེམས །དམིགས་པ་ལ་ཧ་ཅང་དམ་�གས་པ་དང་།

བ�ོན་པ་ལ་གོམས་པར་མ་�ས་པ་དང་།

ཉེ་�་ལ་�ོག་པ་སོགས་�ིས་སེམས་�མ་པར་གཡེངས་པ་ལ་བཤད་དོ། །

དེས་ན་�ིང་�ོད་ཆ་�་མོ་ཡང་ཤེས་བཞིན་�ིས་རིག་པར་�ས་ལ་ཐམས་ཅད་�་

དགག་དགོས་པས་�ོད་པ་དང་�མ་གཡེང་སོ་གས་�་མོ་�མས་ཐོག་མའི་�ས་

�་བཅད་�ང་མི་ཆོད་པས་�མ་ནས་འདོར་བ་དང་། དེ་�མས་�གས་�ག་པ་

དང་ཧ་ཅང་�ན་རིང་པའི་�་�་�ད་མེད་ན་�ན་�ང་དེ་བ་དང་�གས་ཞན་

པས་ལས་མི་གསོག་པས་བཅད་མི་དགོས་སོ་�མ་པས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�མ་

དག་�བ་མི་ཤེས་ཏེ། �ེ་བ�ན་�མས་པ་སོགས་�ིས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�བ་པའི་

�ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་�ི་རོལ་�་�ར་པའི་�ིར་རོ། །དེས་ན་འ�ོ་

�ོད་ལས་སེམས་�ན་ཏེ་ནང་�་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་ལ་གནས་ཆ་བཙལ།

གནས་ཆ་�ང་རེས་�ིས་�ིང་ཟོན་�ས་ཏེ་གསལ་བའི་དར་གདོན། དེ་གཉིས་རེ་

མོས་�་�ས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ོན་མེད་བ�བ་�ི། འཛ�ན་�ངས་�ི་ངར་དང་

�ན་པའི་གསལ་ཆ་མེད་པའི་�ངས་པ་བཙམ་ལ་ཡིད་བ�ན་མི་�འོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ར་བཤད་པ་�ར་�ིང་�ོད་�་མོ་ཡང་བཅད་དེ་བ�ོམས་པས་

ཡང་ན་�ིང་བ་དང་ཡང་ན་�ོད་པར་འ�ར་བའི་མི་མཉམ་པ་མེད་པར་སེམས་

མཉམ་པ་ཉིད་�་འ�ག་པའི་ཚ�་འ�་�ེད་པའམ་�ོལ་ན་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་�ོན་



ཡིན་པས་དེའི་གཉེན་པོར་བཏང་�ོམས་བ�ོམ་པར་�འོ། །འ�་�ེད་པའམ་

�ོལ་བ་�ས་པས་�ོན་�་འ�ར་�གས་ནི་སེམས་ནང་�་འ�གས་པ་དང་�ིང་

ན་གཟེངས་བ�ོད་དེ་བ�ོམས་པས་�ན་འཚམ་པ་རེ་ལ་�ིང་�ོད་མི་འོང་བའི་

གདེང་ཐོབ་པའི་�ས་�་ཐོག་མའི་�ས་བཞིན་�ིང་ཟོན་དང་�ོད་ཟོན་ཆེན་པོ་

�ས་ཤིང་�ོང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་�ར་�ས་ན་སེམས་གཡེང་བར་འ�ར་བས་དེའི་ཚ�་

�ོད་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་�ོལ་བ་�ོད་པ་ཡིན་�ི་འཛ�ན་�ངས་�ི་ངར་

གཏོང་བ་མིན་ནོ། །དེས་ན་བཏང་�ོམས་�ོམ་པ་འདི་�ིང་�ོད་མ་�ང་

བའི་�བས་ཐམས་ཅད་�་�ེད་པ་མིན་�ི་�ིང་�ོད་�ི་དབལ་ཆོགས་པ་ནས་

ཡིན་ཏེ། �ིང་�ོད་�ི་དབལ་མ་ཆོགས་པའི་�ས་�་བཏང་�ོམས་ཉིད་མེད་པའི་

�ིར་རོ། །འོ་ན་བཏང་�ོམས་དེ་གང་�མ་ན། ཚ�ར་བ་དང་། ཚད་མེད་

དང་། འ�་�ེད་བཏང་�ོམས་ག�མ་ལས་འདི་ནི་ཐ་མ་ཡིན་ལ། དེའི་ངོ་བོ་ནི་

ཉན་ས་ལས། ཞི་�ག་གི་�ོགས་�ི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་དང་�ལ་

�་འབབ་པ་དང་རང་གི་ངང་གིས་འ�ག་པ་དང་ལས་�་�ང་བ་ཐོབ་པ་ལ་

བཤད་པ་�ར་ཡིན་ལ། དེ་འ�་བའི་བཏང་�ོམས་ཐོབ་པའི་ཚ�་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

�ོམ་པ་ན་�ིང་�ོད་མ་�ང་བའི་�ས་�་བཏང་�ོམས་དེ་མངོན་�་�ས་ལ་�ོལ་

བ་མི་�ག་པར་བཞག་གོ །དེ་�མས་ནི་ད�ས་མཐའ་ལས།

དེར་གནས་ལས་�་�ང་བ་ཉིད།

།དོན་�མས་ཐམས་ཅད་འ�ོར་པར་འ�ར།

།ཉེས་པ་�་�ོང་འ�་�ེད་བ�ད།

།བ�ེན་པའི་�་ལས་�ང་བའོ།



།ལེ་ལོ་དང་ནི་གདམས་ངག་�མས།

།བ�ེད་དང་�ིང་།དང་�ོད་པ་དང་།

།འ�་མི་�ེད་དང་འ�་�ེད་དེ།

།འདི་དག་ཉེས་པ་�ར་འདོད་དོ།

།གནས་དང་དེ་ལ་གནས་པ་དང་།

།�་དང་འ�ས་�་ཉིད་�འོ།

།དམིགས་པ་བ�ེད་པར་མ་�ར་དང་།

།�ིང་དང་�ོད་པ་�ོགས་པ་དང་།

།དེ་�ོང་མངོན་པར་འ�་�ེད་དང་།

།ཞི་ཚ�་�ལ་�་འ�ག་པའོ།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དེར་གནས་ནི། མི་མ�ན་�ོགས་བསལ་བའི་

དོན་�་བ�ོན་འ�ས་�ོམ་པ་དེར་གནས་པ་�ེ་དེ་ལས་སེམས་ལས་�ང་གི་རིང་

ངེ་འཛ�ན་�ེའོ། །དེ་ཡང་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འ�བ་པར་

�ེད་པའི་�་འ�ལ་�ི་�ང་པའམ་གནས་ཡིན་པས་དོན་�མས་འ�ོར་པར་�ེད་

པའོ། །དེ་འ�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ནི་ཉེས་པ་�་�ོང་བ་དང་འ�་�ེད་

བ�ད་བ�ེན་པའི་�་ལས་�ེའོ། །ཉེས་པ་�་ནི་�ོར་པའི་ཚ�་ན་ལེ་ལོ་ཉེས་པ་ཡིན་

ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་མི་�ོར་བའི་�ིར་རོ། །ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་བ�ོན་པའི་

ཚ�་གདམས་ངག་བ�ེད་པ་ཉེས་པ་ཡིན་ཏེ་དམིགས་པ་བ�ེད་ན་སེམས་དམིགས་



པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་མེད་པའི་�ིར་རོ། །མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་

�ིང་�ོད་ཉེས་པ་�ེ། དེ་གཉིས་�ིས་སེམས་ལས་�ང་མེད་པར་�ེད་པའི་�ིར་

རོ། །�ིང་�ོད་�ང་བའི་ཚ�་མི་�ོལ་བ་ཉེས་པ་�ེ། དེས་དེ་གཉིས་ཞི་བར་མི་

�ེད་པས་སོ། །�ིང་�ོད་དང་�ལ་བའི་ཚ�་འ�་�ེད་པའི་སེམས་པ་�ེ།

�ིང་ས�ོད་གཉིས་གཅིག་�་�ས་ན་�་ཡིན་ལ་སོ་སོར་�ེ་ནས་�ག་�་ཡང་�ོམ་

རིམ་�མས་ལས་ག�ངས་སོ། །དེ་དག་གི་གཉེན་པོ་�ོང་བའི་འ�་�ེད་

བ�ད་ལས་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོ་བཞི་�ེ། དད་པ་དང་འ�ན་པ་དང་�ོལ་བ་དང་

ཤིན་�ངས་སོ། །དེ་ནས་བ�ེད་ངས་དང་�ིང་�ོད་དང་འ�་མི་�ེད་�ོད་

དང་འ�་མི་�ེད་པ་དང་འ�་�ེད་པའི་གཉེན་པོར་རིམ་པ་�ར། �ན་པ་དང་

ཤེས་བཞིན་དང་འ�་�ེད་པའི་སེམས་པ་དང་�ལ་�་འཇོག་པའི་བཏང་�ོམས་

ཏེ། དེ་དག་ནི་�ར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །འདི་ནི་སེམས་�ེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

�ན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་�ིས་�ིང་�ོད་དང་�ལ་བར་�ས་ཏེ་�ོང་བའི་གདམས་

ངག་ཐམས་ཅད་�ི་�ན་མོང་བ་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་�ོས་ཆོས་ཡིན་

�ི་�གས་ལ་མི་དགོས་སོ་�མ་�་མི་ག�ང་�ེ། �ལ་འ�ོར་�་མེད་�ི་�ད་�ེ་�་

མར་ཡང་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། སེམས་གནས་�ེ་བའི་རིམ་པ་དངོས། དེ་�ོབས་�ག་གིས་

འ�བ་�གས། དེ་ལ་ཡིད་�ེད་བཞི་ཡོད་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ལ་ད�་ལས། དེ་དང་དེ་ལ་སེམས་འཇོག་པ་ནི། �ི་རོལ་�ི་དམིགས་པ་

ཐམས་ཅད་ལས་སེམས་བ�ས་ནས་ནང་�་དམིགས་པ་ལ་གཏོད་པ་�ེ། མདོ་



�ན་ལས། དམིགས་པ་ལ་ནི་སེམས་གཏད་ནས། ཞེས་སོ། །�ན་�་འཇོག་

པ་ནི། དང་པོར་གཏད་པའི་སེམས་དེ་ཉིད་གཞན་�་མི་གཡེངས་པར་དམིགས་

པ་དེ་ལ་�ན་�་འཇོག་པ་�ེ། དེ་�ན་�མ་པར་གཡེང་མི་�། ཞེས་སོ། །

�ན་ཏེ་འཇོག་པ་ནི། བ�ེད་ངས་�ིས་ཡེངས་ཏེ་�ི་རོལ་�་གཡེངས་ན་དེ་ཤེས་

པར་�ས་ནས་�ར་ཡང་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་འདོགས་པ །�ེ། �མ་གཡེང་�ར་

�་�ོགས་�ས་ནས། །དེ་ལ་�ར་ནི་�ན་པར་�། ཞེས་སོ། །ཉེ་བར་འཇོག་

པ་ནི། ཤེར་�ིན་མན་ངག་ལས། སེམས་རང་བཞིན་�ིས་�་ཆེ་བ་ལས་ཡང་ཡང་

བ�ས་ཏེ་�་བར་�ས་ནས་གོང་ནས་གོང་�་འཇོག་པ་ལ་བཤད་དེ། �ོ་�ན་གོང་

ནས་གོང་�་ཡང་། །སེམས་ནི་ནང་�་བ�་བར་�། ཞེས་ག�ངས་པ་དང་མ�ན་

ནོ། །�ལ་བར་�ེད་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་ཡོན་ཏན་བསམས་ནས་ཏིང་

ངེ་འཛ�ན་ལ་དགའ་བ་�ེ། དེ་ནས་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་�ིར། །ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་

སེམས་འ�ལ་ལོ། ཞེས་སོ། ཞི་བར་�ེད་པ་ནི། �མ་གཡེང་ལ་�ོན་

�་བ�ས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་མི་དགའ་བ་ཞི་བར་�ེད་པ་�ེ། �མ་གཡེང་ཉེས་

པ་མཐོང་བའི་�ིར། །དེ་ལ་མི་དགའ་ཞི་བར་�། ཞེས་སོ། །�མ་པར་ཞི་

བར་�ེད་བ་ནི། ཆགས་སེམས་དང་ཡིད་མི་བདེ་དང་�གས་པ་དང་གཉིད་ལ་

སོགས་པ་�ང་བ་�མས་ཞི་བར་�ེད་པ་�ེ། ཆགས་སེམས་ཡིད་མི་བདེ་ལ་སོགས།།

ལངས་པ་དེ་བཞིན་ཞི་བར་�། ཞེས་སོ། །�ེ་གཅིག་�་�ེད་པ་ནི། འབད་

མེད་�་འ�ག་པའི་�ིར་�་འབད་པ་�ེ། དེ་ནས་�ོམ་བ�ོན་ཅན་�ིས་ནི། །

སེམས་ལ་མངོན་པར་འ�་�ེད་བཅས། །རང་གི་ངང་གིས་འ�ང་བ་ཐོབ། ཅེས་

སོ། །མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི། སེམས་མཉམ་པར་�ར་པ་ན་བཏང་�ོམས་



�་�ེད་པ་ལ་�ོམ་རིམ་ལས་ག�ངས་ལ། �ད་གཅིག་�་�ེད་པ་གོམས་པས་�ན་

�བ་�་རང་གི་ངང་གིས་འ�ག་ཅིང་རང་དབང་ཐོབ་པ་ལ་ཤེར་�ིན་མན་ངག་

�་ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་ཡང་། དེ་གོམས་པ་ལས་འ�་མི་�ེད། ཅེས་

སོ། །སེམས་ད�འི་མིང་འདོགས་དེ་དག་ནི་�ོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། ཞི་

གནས་�ི་ལམ་འདི་ནི་ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་བཤདདེ་

ཞེས་སོགས་�ངས་པ་�ར་�ས་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ོབས་ནི�ག་�ེ། ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་�ན་པ་དང་ཤེས་

བཞིནདང་བ�ོན་འ�ས་དང་ཡོངས་�་འ�ིས་པའི་�ོབས་སོ། །དེ་དག་

གིས་སེམས་གང་འ�བ་�ལ་ནི། ཐོས་པའི་�ོབས་�ིས་ནི་འཇོག་པའི་སེམས་

འ�བ་�ེ། སེམས་དམིགས་པ་ལ་འཇོག་པའི་གདམས་ངག་གཞན་ལས་ཐོས་པ་

ཙམ་�ི་�ེས་�་འ�ངས་ནས། དང་པོར་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་�ི་

རང་གིས་ཡང་ཡང་བསམས་ནས་གོམས་པ་མིན་པའི་�ིར་རོ། །བསམ་

པའི་�ོབས་�ིས་ནི་�ན་�་འཇོག་པའི་སེམས་འ�བ་�ེ། དང་པོར་དམིགས་པ་

ལ་བཏགས་པ་དེའི་�ན་ཡང་ཡང་བསམས་ནས་བ�ངས་པ་ལས་�ན་�ང་ཟད་

འ�ད་�ས་པ་ཐོག་མར་འཐོབ་པའི་�ིར་རོ། །�ན་པའི་�ོབས་�ིས་ནི་

�ན་ཏེ་འཇོག་པ་དང་། ཉེ་བར་འཇོག་པའི་སེམས་གཉིས་འ�བ་�ེ། དམིགས་པ་

ལས་ཡེངས་ནས་གཡེངས་པ་ན་�ར་�ི་དམིགས་པ་�ན་ནས་ནང་�་�ད་པ་

དང་། དང་པོ་ནས་�ན་པའི་�གས་བ�ེད་དེ་དམིགས་པ་ལས་གཡེང་བར་མི་

�ེད་བའི་�ིར་རོ། །ཤེས་བཞིན་�ི་�ོབས་�ིས་ནི་�ལ་བར་�ེད་པ་དང་ཞི་

བར་�ད་པའི་སེམས་གཉིས་འ�བ་�ེ། �མ །�ོག་དང་ཉེ་ཉོན་�ི་མཚན་མ་ལ་



འ�ོ་བའི་ཉེས་དམིགས་ཤེས་བཞིན་�ིས་རིག་ནས་ཉེས་དམིགས་�་བ�ས་པས་

དེ་གཉིས་ལ་འ�ོར་མི་�ེར་བར་�ེད་པའི་�ིར་རོ། །བ�ོན་འ�ས་�ི་

�ོབས་�ིས་ནི་�མ་པར་ཞི་བར་�ེད་པ་དང་�ེ་གཅིག་�་�ེད་པའི་སེམས་

གཉིས་འ�བ་�ེ། �མ་�ོག་དང་ཉེ་ཉོན་�ང་བ་�་མོ་ཡང་�ོལ་བས་�ོང་བས་

དང་�་མི་ལེན་ཞིང་། དེ་�ར་�ས་པས་�ིང་�ོད་ལ་སོགས་པས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་

བར་གཅོད་མི་�ས་པར་�ན་ཆགས་�་�ེ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་འ�བ་པའི་�ིར་

རོ། །འ�ིས་པའི་�ོབས་�ིས་ནི་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་སེམས་འ�བ་�ེ།

�་མ་�མས་ལ་གོམས་པ་ཆེས་པའི་�ོབས་�ིས་འབད་མེད་�་ངང་གིས་འ�ག་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ེ་བའི་�ིར་རོ། །དེ་དག་ནི་ཉན་སའི་དགོངས་པ་ཇི་

�་བ་བཞིན་ཡིན་པས་དེ་ལས་གཞན་�་འཆད་པ་ལ་ཡིད་བ�ན་མི་�འོ། །དེ་ལ་

སེམས་ད�་པ་ཐོབ་ན་ནི་དཔེར་ན་ག�ང་ལ་སོགས་པ་འདོན་པ་ལ་ཆེས་ཤིན་�་

གོམས་ན། དང་པོར་འདོན་པའི་�ན་�ོང་�ང་ནས་བཏོན་ན་བར་�བས་�་

སེམས་གཞན་�་གཡེངས་�ང་ཁ་ཏོན་དེ་ཉིད་མི་འཆད་པར་�ོལ་མེད་�་འོང་བ་

�ར། དང་པོར་སེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏོད་པའི་�ན་པས་ལན་ཅིག་མཉམ་པར་

བཞག་ན། དེ་ནས་�ན་ཤེས་ན་རེ་�ན་�ན་�་བ�ེན་པ་མ་�ང་ཡང་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་དེ་འ�ོ་མི་འཆད་པར་�ན་ཆགས་�་�ན་རིང་པོར་འ�ག་�བ་པ་ཞིག་

འ�ང་ངོ་། །�ན་ཤེས་�ན་�ན་ན་རེ་བ�ེན་པའི་�ོལ་བ་མི་དགོས་པ་ལ་

མངོན་པར་འ�་�ེད་པའམ་འབད་�ོལ་མེད་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་�ེ་བ་ལ་

�ོན་�་�ན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་�ོལ་བས་ན་རེ་བ�ེན་ན། �ིང་�ོད་སོགས་�ི་མི་

མ�ན་�ོགས་�ིས་བར་གཅོད་མི་�ས་པར་�ན་རིང་པོ་འ�ོངས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་ཞིག་�ེ་དགོས་ལ་དེ་ཡང་སེམས་བ�ད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་དང་ད�་པ་



གཉིས་�ིང་�ོད་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་མི་མ�ན་�ོགས་�ིས་བར་

གཅོད་མི་�ས་པར་འ�་ཡང་། འདི་ལ་�ན་ཤེས་བར་མ་ཆད་�་བ�ེན་དགོས་

པས་མངོན་པར་འ�་�ེད་པའམ་འབད་�ོལ་དང་བཅས་པ་ཞེས་ཟེར་རོ།

།དེ་�ེ་བ་ལ་�ིང་�ོད་སོགས་�་མོ་ཡང་�ེས་ཙམ་ནས་དང་�་མི་ལེན་པར་འགོག་

པ་ཞིག་དགོས་པས་སེམས་བ�ན་པ་དགོས་སོ། །དེ་�ེ་བ་ལ་�མ་�ོག་དང་

ཉེ་ཉོན་�ིས་གཡེང་བ་ལ་ཉེས་དམིགས་�་ཤེས་ནས་དེ་དག་ལ་མི་འ�ོ་བར་�་ར་

�ེད་པའི་ཤེས་བཞིན་�ོབས་�ན་དགོས་པས་སེམས་�་པ་དང་�ག་པ་དགོས་ཏེ།

དེ་གཉིས་ཤེས་བཞིན་�ོབས་�་�ར་པས་བ�བས་པའི་�ིར་རོ། །དེ་འ�་

བ་དེ་�ེ་བ་ལ་ཡང་དམིགས་པ་ལས་ཡེངས་ན་ཡང་དམིགས་པ་�ར་�་�ན་པ་

དང་། དང་པོ་ནས་དམིགས་པ་ལས་གཡེང་བར་མི་�ེད་པའི་�ན་པ་དགོས་པས་

སེམས་ག�མ་པ་དང་བཞི་བ་དགོས་ཏེ། དེ་གཉིས་ནི་�ན་པ་དེ་གཉིས་�ིས་

བ�བས་པ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། །དེ་�ེ་བ་ལ་ཡང་ཐོག་མར་སེམས་དམིགས་

པ་ལ་འདོགས་པ་དང་བཏགས་པ་དེའི་�ན་མི་གཡེང་བ་དགོས་པས་སེམས་དང་

པོ་གཉིས་�ོན་�་�ེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་�ར་ན་མདོར་བ�་ན །དང་པོར་

གདམས་ངག་ཐོས་པའི་�ེས་�་འ�ངས་ལ་སེམས་མཉམ་པར་འཇོག་�ལ་

ལེགས་པར་�། དེ་ནས་དེ་�ར་བཞག་པ་དེ་ཡང་ཡང་བསམས་ལ་�ན་�ང་ཟད་

འ�ད་�བ་པའི་�ོ་ནས་�ན་བ�ང་། དེ་ནས་�ན་པ་ཉམས་ནས་གཡེངས་ན་

�ར་�་བ�ས་ལ་དམིགས་པ་བ�ེད་པ་�ར་�་�ན་པ་དང་། དེ་ནས་�ང་�ན་པ་

�གས་ཅན་བ�ེད་ལ། དང་པོ་ནས་དམིགས་པ་ལས་མི་ཡེངས་པའི་�ན་པའི་

�ོབས་བ�ེད། �ན་པ་�ོབས་ཅན་�བ་པ་དང་དམིགས་པ་ལས་གཞན་�་གཡེང་

བའི་�ིང་�ོད་སོགས་�ི་�ོན་མཐོང་བའི་�ོ་ནས་�་ར་�ེད་པའི་ཤེས་བཞིན་�ག་



པོ་བ�ེད། དེ་ནས་བ�ེད་ངས་�་མོས་གཡེངས་ན་ཡང་དེ་མ་ཐག་རིག་ནས་�ན་

གཅོད་པ་དང་། བཅད་ནས་མི་མ�ན་�ོགས་�ིས་བར་མ་བཅད་པའི་�ན་ཇེ་

རིང་�་གཏོང་བའི་�ོལ་བའི་�ོབས་བ�ེད། དེ་�ེས་པ་ན་འབད་ནས་བ�ོམས་

པས་གོམས་པ་�ོད་�་�ར་ནས་འབད་�ོལ་མེད་པར་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�་འ�ོ་བའི་

སེམས་ད�་པ་འ�བ་བོ། །དེས་ན་སེམས་ད�་པ་མ་ཐོབ་པའི་གོང་�་�ལ་

འ�ོར་པས་སེམས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་འཇོག་པའི་�ོལ་བ་ཕར་�་དགོས་ལ།

སེམས་ད�་པ་ཐོབ་ནས་ཆེད་�་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་�ོལ་བ་མ་�ས་�ང་།

སེམས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�་�ིལ་�ིལ་འ�ོའོ། །དེ་�་�འི་སེམས་ད�་པ་འདི་ཐོབ་

�ང་ཤིན་�ངས་པ་མ་ཐོབ་ན་འོག་ནས་འཆད་པ་�ར་ད་�ང་ཞི་གནས་ཐོབ་

པར་ཡང་མི་འཇོག་ན་�ག་མཐོང་ཐོབ་པ་�་ཅི་�ོས།

ག�མ་པ་ནི། ཉན་ས་ལས། སེམས་གནས་ད�་ལ་ཡིད་�ེད་བཞི་ཡོད་པར་བཤད་

པ་�ར་བཤད་ན། སེམས་དང་པོ་གཉིས་�ི་�ས་�་འབད་པས་�ིམ་དགོས་པས་

བ�ིམས་ཏེ་འ�ག་པ་དང་། དེ་ནས་སེམས་�འི་�བས་�་ནི་�ིང་�ོད་�ིས་བར་

�་བཅད་ནས་�ན་རིང་པོ་�ོང་མི་�ས་པས་�བས་�་ཆད་ཅིང་འ�ག་པ་དང་།

དེ་ནས་སེམས་བ�ད་པ་ལ་ནི་�ིང་�ོད་�ིས་བར་གཅོད་མི་�ས་པར་�ན་རིང་

པོ་�ོད་�བ་པས་�བས་�་ཆད་པ་མེད་པར་འ�ག་པ་དང་། དེ་ནས་སེམས་ད�་

པ་ལ་ནི་བར་ཡང་མི་འཆད་ཅིང་�ོལ་བ་ཡང་�ན་པར་བ�ེན་མི་དགོས་པས་

�ོལ་བ་མེད་པར་འ�ག་པའི་ཡིད་�ེད་འཇོག་གོ །འོ་ན་སེམས་དང་པོ་གཉིས་�ི་

�བས་�་འཆད་ཅིང་འ�ག་པ་ཡོད་ལ། སེམས་བར་པ་�འི་�བས་�་ཡང་�ིམ་

དགོས་པ་ཡོད་པ་ལ། དང་པོ་གཉིས་ལ་འཆད་ཅིང་འ�ག་པའི་ཡིད་�ེད་ཡོད་



པར་མི་འཆད་པ་དང་། བར་པ་�་ལ་བ�ིམས་ཏེ་འ�ག་པའི་ཡིད་�ེད་ཡོད་པར་

མི་འཆད་པ་ཅི་ཞེ་ན། སེམས་དང་པོ་གཉིས་ལ་ནི་སེམས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�་འ�ོ་

བ་དང་། དེར་མི་འ�ོ་བ་གཉིས་�ི་མ་ཆེས་རིང་ལ། བར་པ་�་ལ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

ལ་གནས་པ་ཆེས་རིང་བས་�ི་མ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་བར་བཅད་པའི་ཐ་�ད་

མཛད་ལ། �་མ་ལ་མ་མཛད་དོ། །དེའི་�ིར་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་བ�ིམས་ཏེ་

འ�ག་པ་ཡོད་པར་འ�་མོད་�ང་�བས་�་ཆད་ཅིང་འ�ག་པ་ཡོད་མེད་མི་འ�་

བས། བ�ིམས་ཏེ་འ�ག་པ་ཡོད་པའི་ཡིད་�ེད་�་སེམས །�་པོ་དེ་མ་བཞག་གོ།

།དེ་ཡང་ཕར་�ིན་བ�ས་པ་ལས།

�ན་མི་འཆད་པའི་�ལ་འ�ོར་�ིས།

།བསམ་གཏན་བ�བ་ལ་བ�ོན་པར་�།

།ཡང་དང་ཡང་ཞིང་ངལ་བསོ་ན།

།ག�བས་པས་མི་�ིན་མི་འ�ར་ཏེ།

།�ལ་འ�ོར་�ལ་ལའང་དེ་བཞིན་�། །�ད་པར་མ་ཐོབ་གཏང་མི་�། ཞེས་

ག�ངས་པ་�ར་བ�བ་བོ།

།ག�མ་པ་ལ་ག�མ། ཞི་གནས་�བ་པ་དང་མ་�བ་པའི་ས་མཚམས་བ�ན་པ།

ཞི་གནས་ལ་བ�ེན་ནས་ལམ་བ�ོད་�ལ་�ིར་བ�ན་པ། �ད་པར་�་འཇིག་

�ེན་པའི་ལམ་བ�ོད་�ལ་བ�ན་པའོ།



།དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་�ི་དོན་བ�ན་པ། ཡིད་�ེད་དང་�ན་པའི་�གས་

དོགས་གཅོད་པ་དང་བཅས་པའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། ཤིན་�ངས་�ོགས་པར་ཐོབ་མ་ཐོབ་�ི་�ོ་ནས་ཞི་གནས་ཐོབ་

མ་ཐོབ་�་བ�ན་པ་དང་། ཤིན་�ངས་�ོས་པར་ཐོབ་ནས་ཞི་གནས་འ�བ་

�གས་བ�ན་པའོ།

དང་པོ་ནི། �ར་བཤད་པ་�ར་སེམས་ད�་པ་�ིང་�ོད་ཕར་མོ་དང་�ལ་བར་

�ན་རིང་པོ་�ོང་�ས་ཤིང་། དེ་ཡང་�ན་ཤེས་�ན་�ན་�་བ�ེན་པའི་འབད་

�ོལ་ལ་མི་�ོས་པར་�་�བ་�་འ�ག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཐོབ་ན་ཞི་གནས་ཐོབ་

པ་ཡིན་ནམ་མིན་�མ་ན། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་འདི་ཐོབ་པ་ལ་ཤིན་�ངས་ཐོབ་མ་ཐོབ་

གཉིས་�་ཡོད་པས་ཤིན་�ངས་མ་ཐོབ་ན་ཞི་གནས་�ེས་མ�ན་པ་ཡིན་�ི། ཞི་

གནས་དངོས་མིན་ཏེ། དགོངས་འ�ེལ་ལས། བཅོམ་�ན་འདས་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་དེ་ཇི་�ིད་�་སེམས་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་ནང་�་ཡིད་ལ་བ�ིད་

པ་ན་�ས་ཤིན་�་�ངས་པ་དང་སེམས་ཤིན་�་�ངས་པ་མ་ཐོབ་པ་དེའི་བར་�་

ཡིད་ལ་བ�ིད་པ་དེ་ལ་ཅི་ཞེས་བ�ི། �མས་པ། ཞི་གནས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཞི་གནས་

�ི་�ེས་�་མ�ན་པའི་མོས་པ་དང་མ�ངས་པར་�ན་པ་ཡིན་པར་བ�ོད་པར་

�འོ། ཞེས་ག�ངས་ཤིང་། མདོ་�ན་ལས་�ང་།

དེ་གོམས་པ་ལས་འ�་མི་�ེད།

།དེ་ནས་དེ་ཡི་�ས་དང་སེམས།



།ཤིན་�་�ངས་པ་ཆེ་ཐོབ་ནས།

།ཡིད་ལ་�ེད་དང་བཅས་ཞེས་�།

ཞེས་ཏེ་ཡིད་ལ་�ེད་པ་ནི་�བས་འདིར་ཞི་གནས་སོ། །�ོམ་རིམ་བར་པ་

ལས་�ང་། དེ་�ར་ཞི་གནས་གོམས་པར་�ས་པ་དེའི་�ས་དང་སེམས་གང་གི་ཚ�་

ཤིན་�་�ངས་པར་�ར་པ་དང་ཇི་�ར་འདོད་པ་བཞིན་�་དམིགས་པ་ལ་སེམས་

དབང་�་�ར་པ་དེའི་ཚ�་ཞི་གནས་�བ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་�འོ། ཞེས་གསལ་

བར་ག�ངས་སོ། །ཤེར་�ིན་མན་ངག་ལས་�ང་། འདི་ན་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་གཅིག་�་དབེན་པར་གནས་བཅས་ལ་ཇི་�ར་བསམས་པའི་དོན་

ཡིད་ལ་�་�ེ། ཡིད་�ི་བ�ོད་པ་�ངས་ནས་སེམས་ཉིད་དེ་�ར་�ང་བ་ལ་ལན་

མང་�་ཡིད་ལ་�་�ེ་ཇི་�ིད་�་�ས་དང་སེམས་ཤིན་�་�ངས་པ་མ་�ེས་�ི་བར་

�་ཞི་གནས་དང་�ེས་�་མ�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པ་ཡིན་ལ། གང་གི་ཚ�་�ེས་པ་

དེའི་ཚ�་ཞི་གནས་ཡིན་ནོ། ཞེས་ག�ངས་སོ། །འོ་ན་ཤིན་�་�ངས་

པ་མ་�ེས་པའི་གོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེ་ས་གང་གིས་བ�ས་པ་ཡིན་ཞེ་ན།

འདོད་པའི་སས་བ�ས་སོ། །དེ་ལ་དེ །འ�་བའི་སེམས་�ེ་གཅིག་པ་ཡོད་

�ང་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ས་ཡིན་�ི་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས་ཞེས་མི་

འཇོག་པ་ནི། འ�ོད་པ་མེད་པ་དང་དགའ་བདེ་མཆོག་དང་ཤིན་�ངས་�ིས་མ་

བ�བས་པའི་�་མཚན་�ིས་ཡིན་པར་སའི་དངོས་གཞི་ལས་བཤད་དོ། །

དེ་�ར་ན་ཤིན་�ངས་མ་ཐོབ་ན་�ན་པ་ནར་མར་མ་བ�ེན་ཡང་སེམས་མི་�ོག་

པར་རང་�གས་�ིས་འ�ོ་ཞིང་དེ་ཡང་འ�ོ་འཆག་ཉལ་འ�ག་གི་�ོད་ལམ་

ཐམས་ཅད་དང་འ�ེ་�བ་པ་�ར་�ང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ནི་འདོད་སེམས་�ེ་



གཅིག་པ་ཞེས་�་བ་ཡིན་�ི་ཞི་གནས་དངོས་མིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་ཤིན་�ངས་ཐོབ་�གས་དེ་ཅི་འ�་ཞིག་ཡིན། དེ་ཐོབ་ནས་ཞི་

གནས་�་འ�ོ་�གས་�ང་ཇི་འ�་ཡིན་�མ་ན། དེ་ལ་ཤིན་�ངས་ནི་�ན་ལས་

བ�ས་ལས། ཤིན་�་�ངས་པ་གང་ཞེ་ན། �ས་དང་སེམས་�ི་གནས་ངན་ལེན་

�མས་�ི་�ན་གཅོད་པའི་�ིར་�ས་དང་སེམས་ལས་�་�ང་བ་ཉིད་དེ་�ིབ་པ་

ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་ལས་ཅན་ནོ། ཞེས་སོ། །�ས་སེམས་�ི་

གནས་ངན་ལེན་ནི་�ས་སེམས་དགེ་བའི་�་བ་ལ་ཇི་�ར་འདོད་འདོད་�་བཀོལ་

�་མི་�ང་བ་ཡིན་ལ། དེའི་གཉེན་པོ་�ས་སེམས་ཤིན་�ངས་ནི་�ས་སེམས་�ི་

གནས་ངན་ལེན་གཉིས་དང་�ལ་བས་�ས་སེམས་དགེ་བའི་�་བ་ལ་དགེ་བའི་

�་བ་ལ་བཀོལ་པ་ལ་ཤིན་�་ལས་�་�ང་པའོ། །དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་�ོང་

བ་ལ་དགའ་བ་ལ་བར་�་གཅོད་ཅིང་། ཉོན་མོངས་�ི་�ོགས་�་�ར་པའི་�ས་

�ི་གནས་ངན་ལེན་ཉོན་མོངས་�ོང་བ་ལ་�ོལ་བ་ན་�ས་�ི་བ་སོགས་�ི་ལས་�་

མི་�ང་བ་དང་�ལ་ནས་�ང་བ་ཡང་བ་ནི་�ས་ལས་�ང་ངོ་། །དེ་བཞིན་

�་ཉོན་མོངས་�ོང་བ་ལ་དགའ་བ་ལ་བར་�་གཅོད་�ེད་ཉོན་མོངས་�ི་�ོགས་

�་�ར་པའི་སེམས་�ི་གནས་ངན་ལེན་ཉོན་མོངས་�ོང་བའི་�ིར་�་�ོལ་བ་ན།

སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་གཏོང་བ་ལ་དགའ་འ�ར་འ�ག་�་མི་�ང་བ་

དང་�ལ་ནས། སེམས་དམིགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འ�ག་པ་ནི་སེམས་

ལས་�ང་ངོ་། །དེ་�ར་ཡང་�ོབ་དཔོན་�ོ་བ�ན་�ིས། དེ་ལ་�ས་ལས་�་

�ང་བ་ནི། �ས་�ི་རང་གི་�་བ་�མས་ལ་�ང་བ་ཡང་བ་གང་ལས་འ�ང་

བའོ། །སེམས་ལས་�་�ང་བ་ནི་ཡང་དག་པར་ཡིད་ལ་�ེད་པ་ལ་�གས་



པའི་སེམས་�ི་སིམ་པ་དང་ཡང་བར་འ�ར་བའི་�་སེམས་ལས་�ང་བའི་ཆོས་

གཞན་�་�ར་པ་གང་ཡིན་པ་�ེ། དེ་དང་�ན་ན་དམིགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་

པར་འ�ག་པས་དེའི་�ིར་སེམས་ལས་�་�ང་བ་ཞེས་�འོ། ཞེས་ག�ངས་ཏེ།

མདོར་ན་ཤིན་�ངས་ཐོབ་ན་ཉོན་མོངས་�ོང་བ་ལ་�ོལ་བར་འདོད་�ང་། ལས་

ལ་ངན་རང་གི་�་བ་ལ་འ�ག་པ་�ར་མཚ�ར་�ང་གིས་འ�ག་པར་དཀའ་བའི་

�ས་སེམས་ལས་�་མི་�ང་བ་ལོག་ནས་�ས་སེམས་ཤིན་�་བཀོལ་བདེ་བ་དང་

�ན་པར་འ�ར་རོ། །དེ་�་�འི་�ས་སེམས་ལས་�ང་ཡོངས་�་�ོགས་པ་

དེ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཐོབ་མ་�ེད་པ་ནས་ཆ་�་མོ་རེ་འ�ང་བས། ཇེ་ཆེར་སོང་།

བ་ལས་མཐར་ཤིན་�ངས་དང་�ེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་�་འ�ར་ལ། དེ་ཡང་

དང་པོ་�་བས་རིག་དཀའ་ཞིང་�ི་ནས་ནི་རིག་�་བ་འ�ང་བར་ཉམ་ས་ལས་

ག�ངས་སོ། །མཚན་ཉིད་ཡོངས་�་�ོགས་ཤིང་བ�ག་པར་�་བའི་ཤིན་

�ངས་དེ་�ེ་བའི་�་�ས་ནི། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ོམ་པ་ལ་བ�ོན་པའི་གང་ཟག་དེའི་

�ད་པ་�ི་བེམ་པ་�མ་�ེད་པ་�ེ་�ེ། མི་བདེ་བའི་�ི་བ་ནི་མིན་ནོ། །དེ་

�ེས་མ་ཐག་�་ཉོན་མོངས་�ོང་བ་ལ་དགའ་བའི་བར་ཆད་�ེད་པའི་སེམས་�ི་

གནས་ངན་ལེན་དང་�ལ་བར་འ�ར་ཞིང་དེའི་གཉེན་པོ་སེམས་ཤིན་�ངས་

�ོན་ལ་�ེ་�ེ་ཉན་ས་ལས། ཇི་ཙམ་ན་དེའི་རགས་ཤིང་བ�ག་པར་�་བའི་སེམས་

�ེ་གཅིག་པ་ཉིད་དང་། སེམས་དང་�ས་ཤིན་�་�ངས་པ་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་

�ེ་བར་འ�ར་བའི་�་�ས་�་དེའི་�ད་པ་�ི་བར་�ང་བ་�ེ་བར་འ�ར་ཏེ། དེ་

ཡང་གནོད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་�ེས་མ་ཐག་�་�ོང་བ་ལ་

དགའ་བའི་བར་ཆད་�ེད་པ། ཉོན་མོངས་པ་�མས་�ི་�ོགས་�་�ར་པ། སེམས་

�ི་གནས་ངན་ལེན་གང་ཡིན་པ་དེ་�ོང་བར་འ�ར་ཞིང་དེའི་གཉེན་པོ་སེམས་



ལས་�་�ང་བ་དང་སེམས་ཤིན་�་�ངས་པ་ཡང་�ེ་བར་འ�ར་རོ། ཞེས་

སོ། །དེ་ནས་སེམས་ལས་�ང་གི་ཤིན་�ངས་དེ་�ེས་པའི་མ�་ལ་བ�ེན་

ནས་�ས་ཤིན་�ངས་�ེ་བའི་�ར་�ར་པའི་�ང་�ས་ལ་�འོ། །�ང་དེ་�ས་�ི་

ཆ་�མས་ལ་�བ་པར་བ�ས་པ་ན་�ས་�ི་གནས་ངན་ལེན་དང་�ལ་བར་

འ�ར་ཞིང་�ས་�ི་གནས་ངན་ལེན་�ི་གཉེན་པོ་�ས་ཤིན་�ངས་�ེ་�ེ། དེ་ཡང་

�ས་ཐམས་ཅད་�ས་ནས་ལས་�་�ང་བའི་�ང་གི་མ�ས་གང་བ་བཞིན་�་

�ང་བར་འ�ར་ཏེ། ཉན་ས་ལས། དེ་�ེས་པས་�ས་ཤིན་�་�ངས་པ་�ེ་བ་དང་

མ�ན་པ་འ�ང་བ་ཆེན་པོའི་�ང་དག་�ས་ལ་�་བར་འ�ར་ཏེ། དེ་དག་�་བའི་

�ས་ན་�ོང་བ་ལ་དགའ་བའི་བར་གཅོད་�ེད་པ་ཉོན་མོངས་པའི་�ོགས་�་

�ར་པ་�ས་�ི་གནས་ངན་ལེན་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་འ�ལ་བར་འ�ར་ཞིང་དེའི་

གཉེན་པོ་�ས་ཤིན་�་�ངས་པ་�ས་ཐམས་ཅད་�ས་ཏེ་གང་བ་བཞིན་�་�ང་

བར་འ�ར་རོ། ཞེས་སོ། །དེ་ལ་�ས་ཤིན་�ངས་ནི་�ས་�ི་ནང་གི་

རེག་�་ཆེས་ཡིད་�་འོང་བ་ཞིག་ཡིན་�ི་སེམས་�ང་ནི་མིན་ཏེ། �ོབ་དཔོན་�ོ་

བ�ན་�ིས། �ས་�ི་རེག་�འི་�ད་པར་དགའ་བས་ཟིན་ན་�ས་ཤིན་�་�ངས་

པར་རིག་པར་�་�ེ། ཡིད་དགའ་ན་�ས་ཤིན་�་�ངས་པར་འ�ར་རོ་ཞེས་མདོ་

ལས་འ�ང་བའི་�ིར་རོ། ཞེས་སོ། །དེ་�ར་�ས་ཤིན་�ངས་ཐོག་

མར་�ེས་པའི་ཚ�་ན་�ང་གི་མ�ས་�ས་ལ་བདེ་ཉམས་ཆེན་པོ་�ེས་པ་ལ་བ�ེན་

ནས་སེམས་ལ་ཡང་དགའ་བ་དེའི་ཉམས་ཆེས་�ལ་�་�ང་བ་འ�ང་ངོ་།

།དེའི་�ེས་�་ཤིན་�ངས་ཐོག་མར་�ེས་པའི་�གས་དེ་རིམ་�ིས་�ང་�་འ�ོ་�ེ།

དེ་ཡང་ཤིན་�ངས་ཟད་ནས་འ�ོ་བ་མིན་�ི་རགས་པ་དེས་སེམས་ཧ་ཅང་གཡོ་

བས་དེ་ལོག་ནས་�ིབ་མ་�ར་�བ་པའི་ཤིན་�ངས་མི་གཡོ་བ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་



དང་།མ�ན་པ་འ�ང་ངོ་། །སེམས་དགའ་ཡལ་ཡལ་བ་དེ་ཡང་ལོག་ནས་

དེ་ནས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་བ�ན་པར་གནས་ཤིང་དགའ་བ་ཆེན་པོས་བ�ོད་

པའི་མ་ཞི་བ་དང་�ལ་བའི་ཞི་གནས་འཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ས་ལས། དང་པོར་

དེ་�ེས་པར་�ར་པ་དེའི་ཚ�་ན་སེམས་དགའ་བ་དང་སེམས་ཤིན་�་ཉམས་བདེ་

བ་དང་སེམས་མཆོག་�་དགའ་བ་དང་�ན་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་མངོན་པར་

དགའ་བ་དང་བཅས་པར་ཡང་�ང་བར་འ�ར་རོ། །དེའི་འོག་�་ཤིན་�་

�ངས་པའི་�གས་དང་པོ་�ེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁད་�ིས་ཁད་�ིས་ཤིན་�་�་

བར་འ�ར་ཞིང་�ས་ལ་ཤིན་�་�ངས་པ་�ིབ་མ་�་�་དང་�ན་པར་འ�ར་རོ།

།སེམས་དགའ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་�ོང་བར་འ�ར་ཞིང་། སེམས་ཞི་གནས་

�ིས་ཉེ་བར་བ�ན་ཞིང་རབ་�་ཞི་བའི་�མ་པས་དམིགས་པ་ལ་འ�ག་པར་

འ�ར་རོ། ཞེས་སོ། །དེ་�་�་�ང་ན་ཡིད་�ེད་དང་བསམ་གཏན་

དང་པོའི་ཉེར་བ�ོགས་�ིས་བ�ས་པའི་ཞི་གནས་ཐོབ་པས་མཉམ་པར་བཞག་

པའི་ས་པའི་ཡིད་�ེད་�ང་�་ཐོབ་པར་ཉན་ས་ལས་བཤད་དོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡིད་�ེད་དང་�ན་པའི་�གས་དངོས། དོགས་གཅོད་

བཤད་པའོ།

།དང་པོ་ནི། རང་གཞན་�ིས་ཡིད་�ེད་ཐོབ་པ་རིག་པར་�་བའི་མཚན་མ་ནི། དེ་

�་�་ཐོབ་པ་ངེས་ག�གས་�ིས་ས་བ�ས་པའི་སེམས་དང་། �ས་དང་། སེམས་

ཤིན་�ངས་དང་། �ེ་གཅིག་པ་བཞི་པོ་�ང་�་ཐོབ་པ་དང་ཞི་རབས་སམ་བདེན་

པའི་�མ་པ་ཅན་�ི་ལམ་�ིས་ཉོན་མོངས་�ོང་པ་ལ་�ས་པ་དང་�ན་པ་དང་།



ནང་�་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་�ར་བ་�ར་བར་�ས་སེམས་ཤིན་�ངས་�ེ་བ་

དང་། འདོད་པ་ལ་འ�ན་པ་དང་གཉིད་ལ་སོགས་པའི་�ིབ་པ་�་ཕལ་ཆེར་མི་

འ�ང་བ་དང་། མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་པའི་ཚ�་ཡང་�ས་སེམས་ཤིན་�ངས་

འགའ་རེ་དང་�ན་པར་ཉན་ས་ལས་ག�ངས་སོ། །�གས་དེ་དག་དང་

�ན་པའི་ཡིད་�ེད་དེ་ཐོབ་ནས་ནི་ཞི་གནས་�ི་ལམ་དག་པར་འ�ར་བ�་�ེ།

སེམས་�ེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མ�ག་�། �ར་པོར་

�ས་སེམས་ཤིན་�ངས་འ�ེན་�ས་པས་ཤིན་�ངས་འཕེལ་བར་འ�ར་ལ། ཤིན་

�ངས་ཇི་ཙམ་འཕེལ་བ་ཙམ་�ིས་�ང་ཞི་གནས་འཕེལ་བས་ཕན་�ན་གཅིག་

གིས་གཅིག་�ེལ་བར་ཉན་སར་བཤད་དོ། །མདོར་ན་སེམས་ལས་�་�ང་

བ་ན་�ང་བ་ན་�ང་ལས་�ང་�་འ�ར་ལ། དེའི་ཚ�་�ས་ཤིན་�ངས་�ད་པར་

ཅན་འ�ང་ཞིང་དེ་�ང་ན་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ད་པར་ཅན་�ེ་བ་དང་། དེས་�ང་

�ང་ལས་�ང་�ད་པར་ཅན་�་བ�བས་པས་�ས་སེམས་ཤིན་�ངས་འ�ེན་ནོ།

།གཞན་ཡང་ཉན་ས་ལས། མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་�ོགས་ཤིང་། �མ་པར་

གཡེང་བ་མེད་པར་�་བའི་�ིར། དང་པོ་ནས་ཉེ་བར་གཏོང་པས་ནི་�ན་པ་མེད་

ཅིང་ཡིད་ལ་�ེད་པ་མེད་པར་�ེད་དོ། ཞེས་དང་པོར་སེམས་�ེ་གཅིག་�་

འཇོག་པའི་ཚ�་�ན་པ་དང་ཡིད་ལ་�ེད་པ་གཞན་གང་ཡང་མེད་པར་འཇོག་པར་

བཤད་ལ། དེ་�ར་གོམས་པར་�ས་ན་ཉན་ས །ལས། �ོད་�ིས་ཅི་ནས་�ང་�ེ་

གཅིག་པ་ཉིད་ལ་ཉེ་བར་གཏོད་པ་དང་། ནང་གི་སེམས་�ི་ཞི་གནས་ལ་ཉེ་བར་

གཏོད་པའི་རིམ་�ིས། སེམས་�ི་�ད་དང་སེམས་�ི་�ན་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་

མེད་པ་དང་། �མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་དང་ཉེ་བར་ཞི་བར་འ�ར་བ་དེ་�་དེ་

�ར་སེམས་གཏད་པར་�ིས་ཤིག །དེ་�ར་ཞི་གནས་�ི་སེམས་ཐོབ་པ་ན། གལ་



ཏེ་བ�ེད་ངས་པ་དང་མ་གོམས་པའི་ཉེས་པས་མཚན་མ་དང་�མ་པར་�ོག་པ་

དང་། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དག་གིས་�ང་པར་འ�ར། �ོ་�ོན་པར་འ�ར།

དམིགས་པར་�ེད་པར་འ�ར་ན། དེ་དག་�ང་ངོ་ཅོག་ལ་འདི་�་�ེ། ཉེས་

དམིགས་�ར་མཐོང་བ་དེ་ཉིད་�ི་དབང་�་�ས་ཏེ། �ན་པ་མེད་པ་དང་། ཡིད་

ལ་�ེད་པ་མེད་པར་�་�ེ། དེ་�ར་�ན་པ་མེད་པ་དང་། ཡིད་ལ་�ེད་པ་མེད་པས་

དམིགས་པ་དེ་�མ་བར་བཤིག་ཅིང་�མ་པར་བསལ་ན་�ང་བ་མེད་པ་ཉིད་ལ་

ཉེ་བར་བཞག་པར་འ�ར་རོ། །བཞིན་བཟང་དམིགས་པ་དེ་ནི་�་བ་དང་

�ོགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་པས་�ོད་�ིས་དེ་�ོགས་པར་�་བའི་�ིར་འ�ན་པ་

དང་འབད་པ་�ག་�་�འོ། ཞེས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ེ་�ལ་ག�ངས་སོ། །དེ་

ལ་�ིས་ཤིག་ཅེས་པ་ཡན་�ིས་ནི་�་མ་�ར་བ�ངས་པ་ལས། མཚན་མ་མེད་པ་

སོགས་ག�མ་རིམ་�ིས་�ེ་�ལ་བ�ན་ཏོ། །དེ་ནས་མེད་པར་�་�ེ་ཞེས་པ་ཡན་

�ིས་ནི་ཞི་གནས་�བ་�ང་དེ་ལ་གོམས་པ་ཆེན་པོ་མེད་པ་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་

�ོ་ནས་�ོ་ལ་མཚན་མ་སོགས་�ད་བར་�ར་ན། སེམས་དེ་དག་གི་དབང་�་སོང་

བའི་ཉེས་དམིགས་�ན་པར་�ས་ལ་དེ་དག་གི་�ེས་�་མི་འ�ང་བར་ཅི་ཡང་མི་

བསམ་པར་འཇོག་དགོས་པར་བཤད་དོ། །དེ་ནས་འ�ར་རོ་ཞེས་པ་ཡན་

�ིས་ནི་དེ་�ར་གོམས་པར་�ས་བས་མཚན་མ་ལ་སོགས་པ་ག�མ་པོ་གང་�ང་

བ་དེ་ཅིར་ཡང་མི་སེམས་པའི་གོམས་�གས་�ིས་ཆེད་�་གཏད་པ་ལ་མ་�ོས་

པར་རང་ཞིར་སོང་ནས །ག�མ་པོ་དེ་�ང་བ་མེད་པ་ལ་གནས་ནས། དེ་དག་

གིས་མི་འ�ོགས་པར་བཤད་ལ། �ག་མས་ནི་ཞི་གནས་དེ་�་བ་དང་། དེའི་

བཤད་པ་�ོགས་དཀའ་བར་བ�ན་ཏོ། །དེ་ལ་མཚན་མ་ནི་ག�གས་སོགས་�ལ་

�འི་དང་། �ག་ག�མ་�ི་དང་། �ེས་པ་དང་�ད་མེད་�ི་མཚན་མ་བ�་ལ་



བཤད་ལ། དེ་མེད་པར་འ�ར་�ལ་ནི་དང་པོར་ག�གས་སོགས་�ལ་�ི་མཚན་

མ་�་ཚ�གས་ཤིག་འཆར་ལ། ཤར་མ་ཐག་རང་ཞི་རང་དག་�་འ�ོ་ཞིང་། མཐར་

མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་ག�གས་�་སོགས་�ི་མཚན་མ་མི་འཆར་བར་སེམས་

རིག་ཅིང་གསལ་བ་དང་བདེ་སིང་ངེ་བ་ཙམ་�ི་�མ་པ་འབའ་ཞིག་འཚར་རོ།

།དེ་ནས་�མ་�ོག་མེད་པར་འ�ར་�ལ་ནི་�ར་�ར་�ན་པ་དང་ཡིད་�ེད་མེད་

པར་བཞག་བས་�མ་�ོག་གང་�ེས་པ་�མས་�་ལས་�་�ར་�ང་བཞིན་�་

འ�ོ་ཆེར་འ�ད་མི་�བ་པར་རང་ཞིར་འ�ོ་ཞིང་དེ་ནས་�ར་�ར་བ�ངས་པས་

�ོང་རིག་དང་བདེ་བདེ་བར་�ང་བ་དེ་ཡང་ཆེད་�་བཀག་པ་མིན་བར་ཤར་མ་

ཐག་ནས་�ན་པ་�ད་པ་བཞིན་�། །གཏད་མི་བཟོད་པར་རང་ཞི་རང་དག་�་

འ�ོ་�ེ། བདེ་བ་དང་�ོང་རིག་�མས་�་�་སོང་བའོ། །དེའི་�ས་�་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚ�་རང་གི་�ས་ལ་སོགས་པའི་�ང་བ་གང་ཡང་མི་

འཆར་ལ། སེམས་ནི་ནམ་མཁའ་དང་ད�ེར་མེད་པར་སོང་བ་�་�འི་ཉམས་

འཆར་ཞིང་། དེ་ལས་ལངས་པ་ན་�ས་�ོ་�ར་�་�ང་བ་�་�འི་ཉམས་འཆར་

རོ། །�ེས་�ི་ཚ�་ཡང་ཞེ་�ང་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་�ི་�མ་�ོག་�ེས་

པ་�མས་�ང་�ར་དང་ཡེ་མི་འ�་བར་�གས་ཞན་པ་དང་�ན་ཆེན་པོ་འ�ད་

མི་�བ་བོ། །དེ་�མས་�ི་�བས་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བར་འ�ར་བ་ཞེས་པའི་

�བས་ཡིན་ཏེ། གསལ་ཉམས་ཆེ་བ་ལ་ཁང་པའི་ཀ་བ་དང་�ིག་པ་སོགས་�ི་�ལ་

�་རབ་�མས་�ང་བ�ང་�བ་པ་�མ་�ེད་པ་དང་། གནས་ཆ་འ�ག་པས་

གཉིད་�ི་ཚ�་ཡང་�ར་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་མ་ཐོབ་པའི་�ས་བཞིན་�ི་གཉིད་མི་འོང་

བར་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང་འ�ེས་པ་�མ་འ�ང་ལ། �ི་ལམ་�ི་�ང་བ་མང་པོ་དག་

པ་སོགས་�ང་འ�ང་ངོ་།



།གཉིས་པ་ནི། �ར་བཤད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེ་འ�་བ་དེ་ཐོབ་ན་ལམ་�འི་

�བས་གང་�་འཇོག་�མ་ན། �ར་བཤད་པ་དེ་བདག་མེད་པའི་�་བ་�ིན་ཅི་མ་

ལོག་པར་ངེས་ནས། �་ཐོག་�་བཞག་ནས་བ�ོམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡིན་ན།

སོ་�ེའི་�བས་�ི་ཐར་ལམ་�་འཇོག་�ས་�ང་། དེ་འ�་བ་དེ་མིན་པར་བ�ངས་

པའི་�ོམ་ཡིན་ནི། ཉན་ས་ལས། བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞི་�བ་པའི་ཞི་

རགས་�ི་�མ་པ་ཅན་�་�་བའི་འཇིག་�ེན་པའི་ལམ་�མས་�ང་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་འདི་ལ་བ�ེན་ནས་�བ་པར་ག�ངས་པའི་�ིར། �ི་རོལ་པའི་�ང་�ོང་

འཇིག་�ེན་པའི་ལམ་�ིས་ཅི་ཡང་མེད་པ་མན་ཆད་�ི་ས་འོག་མ་ལ་ཆགས་པ་

དང་འ�ལ་བར་�ེད་པ་�མས་�ིས་�ང་འདི་ལ་བ�ེན་ནས་ལམ་གོང་མར་

བ�ོད་དགོས་པས་�ི་ནང་གཉིས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ན་མོང་ངོ་། །

གཞན་ཡང་བདག་མེད་�ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་�ོགས་པའི་�་བ་དང་། �ིད་པ་

མཐའ་དག་གི་�ོན་ལེགས་པར་�ོགས་ནས་འཁོར་བ་ལས་ཡིད་འ�ང་ཞིང་།

ཐར་པ་དོན་གཉེར་�ི་ངེས་འ�ང་གི་བསམ་པས་ཟིན་ན་ཐར་ལམ་�་འ�ར་

ཞིང་། �ང་�བ་�ི་སེམས་�ིས་ཟིན་ན་ནི་ཐེག་ཆེན་�ི་ལམ་�་ཡང་འ�ར་ཏེ།

དཔེར་ན་�ད་འ�ོ་ལ་ཟན་ཆངས་གཅིག་�ེར་བའི་�ིན་པ་དང་�ལ་�ིམས་�་

གཅིག་བ�ང་བ་ཡང་བསམ་པ་དེས་ཟིན་ན། རིམ་པ་�ར་ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མ�ེན་པའི་ལམ་�ི་ཚ�གས་�་འ�ར་བ་དང་འ�འོ། །འོན་�ང་འདིར་ནི་

ལམ་གཞན་ཞིག་གིས་ཟིན་པའི་�ོ་ནས་ཐར་པ་དང་�ན་མ�ེན་�ི་ལམ་�་འ�ོ་

མི་འ�ོ་ད�ོད་པ་མིན་�ི། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེ་རང་གི་ངོ་བོའི་�ོ་ནས་ལམ་གང་�་

འ�ོ་ད�ོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་�ན་པ་མེད་པ་དང་། ཡིད་ལ་མི་�ེད་པའི་



�ོམ་ལ་�ོས་མ་བཅོས་པ་དང་། འཛ�ན་མེད་�་མིང་བཏགས་པའི་བདེ་གསལ་མི་

�ོག་པ་ལ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་�ོང་ཉིད་�ི་�ོམ་

ཡིན་མིན་གཉིས་ཡོད །པས་ལེགས་པར་�ེད་པ་ཤིན་�་གལ་ཆེ་�ེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

�ི་དོན་མ་�ོགས་པ་ལའང་�ོགས་པར་འ�ལ་ས་ཤིན་�་ཆེ་བའི་�ིར་རོ། །

�ར་བཤད་པ་�ར་མ་�ེད་ན་ནི་ཆོས་འདི་པ་དང་གཞན་པ་�ན་མོང་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛ�ན་ལ་ཡང་�ལ་འ�ོར་�་མེད་�ི་�ོགས་རིམ་�ི་གཙ�་བོར་འཛ�ན་པ་འོང་

བས་ཞིབ་�་བ�ག་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་�ར་�ར་བཤད་པའི་མི་�ོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡིད་ལ་�ེད་

པ་ཐོབ་པ་དེས་གསལ་བ་དང་མི་�ོག་པ་ལ་སོགས་པའི་�ད་པར་ཅན་�ི་མི་�ོག་

པ་དེ་ཙམ་ཞིག་བ�ང་བར་�འམ་ཞེ་ན། འདི་འ�་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ད་ལ་

�ེད་པ་ནི། ཉོན་མོངས་འཇོམས་པའི་�ག་མཐོང་བ�ེད་པའི་�ིར་ཡིན་པས་དེ་

ལ་བ�ེན་ནས་�ག་མཐོང་མ་�ེས་ན། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེ་ལ་ཇི་ཙམ་གོམས་�ང་

འདོད་ཁམས་�ི་ཉོན་མོངས་�མས་�ང་�ོང་མི་�ས་ན། ཉོན་མོངས་ཐམས་

ཅད་�ོང་བ་�་ཅི་�ོས། དེའི་�ིར་�ག་མཐོང་�ོམ་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་

ཉོན་མོངས་མངོན་�ར་�ོང་བའི་འཇིག་�ེན་པའི་ལམ་�ིས་བ�ོད་པའི་�ག་

མཐོང་དང་། ཉོན་མོངས་�ིས་བོན་�་བ་ནས་�ོང་བའི་འཇིག་�ེན་ལས་འདས་

པའི་ལམ་�ིས་བ�ོད་པའི་�ག་མཐོང་གཉིས་ཡོད་ལ། �་མ་ནི་ས་འོག་མ་ལ་

རགས་པ་དང་གོང་མ་ལ་ཞི་བར་�་བའི་ཞི་རགས་�ི་�མ་པ་ཅན་དང་། �ི་མ་ནི་

བདེན་བཞི་ལ་མི་�ག་སོགས་བ�་�ག་གི་�མ་པ་ཅན་�་�་བའི་�ོམ་གཉིས་

ཉན་སར་ག�ངས་པའི་གཙ�་བོ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�ོགས་པའི་�་བའོ།



།དེ་�ར་ན་�ི་རོལ་པ་ཞི་རགས་�ི་�མ་པ་ཅན་�ི་ལམ་བ�ོམས་ནས་ཉོན་མོངས་

མངོན་�ར་�ོང་བ་དང་། ནང་པ་སངས་�ས་པ་བདག་མེད་པའི་དོན་བ�ོམས་

ནས་ཉོན་མོངས་�་བ་ནས་�ོང་བ་གང་ཡིན་ཡང་། ཐོག་མར་�ར་བཤད་པའི་ཞི་

གནས་ད་ནི་�ི་ནང་གཉིས་ཀའི་�ལ་འ�ོར་པ་�མས་�ི་ཉོན་མོངས་�ོང་བའི་

གཞིར་དགོས་ལ། དེར་མ་ཟད་ཐེག་པ་ཆེ་�ང་གཉིས་�ི་�ལ་འ�ོར་པ་གང་གིས་

�ང་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དེ་�བ་དགོས་ཤིང་། ཐེག་ཆེན་པ་ལ་ཡང་�གས་དང་ཕར་

�ིན་ཐེག་པའི་�ལ་འ�ོར་པ་ཐམས་ཅད་�ིས་�ང་ཞི་གནས་དེ་�བ་དགོས་པས།

ཞི་གནས་འདི་ནི་�ལ་འ�ོར་པ་ཐམས་ཅད་�ི་ལམ་བ�ོད་པའི་གཞིར་གལ་ཆེའོ།

།སངས་�ས་པ་ལ་ནི་�ག་མཐོང་གཉིས་�ི་�་མ་ནི་མེད་མི་�ང་མིན་ལ། �ི་མ་

བདག་མེད་�ོགས་པའི་�ག་མཐོང་ནི་མེད་མི་�ང་གི་ཡན་ལག་གོ། །དེ་

ཡང་�ར་བཤད་པའི་ཞི་གནས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བ�ོགས་�ིས་ས་

བ�ས་པ་ཞིག་ཐོབ་ན། དེ་ཡན་ཆད་�ི་བསམ་གཏན་ནམ། ག�གས་མེད་�ི་ཞིག་

གནས་མ་ཐོབ་�ང་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་མཐོང་བ�ོམས་བས་འཁོར་བའི་

འཆིང་བ་མཐའ་དག་ལས་�ོལ་བའི་ཐར་པ་འཐོབ་�ས་ལ། བདག་མེད་པའི་དེ་

ཉིད་མ་�ོགས་ཤིང་མ་བ�ོམས་ན་�ར་བཤད་པའི་ཞིག་ནས་དང་། དེ་ལ་བ�ེན་

ནས་འཇིག་�ེན་པའི་�ག་མཐོང་གིས་ཅི་ཡང་མེད་པ །མན་ཆད་�ི་ཉོན་མོངས་

མངོན་�ར་ཐམས་ཅད་�ངས་པའི་�ིད་�ེའི་སེམས་ཐོབ་�ང་འཁོར་བ་ལས་མི་

ཐར་བའི་�ིར་ཏེ། བ�གས་འོས་བ�གས་བ�ོད་ལས།

�ོད་�ི་ཆོས་ལ་མི་�ོགས་པའི།

�ེ་བོ་གཏི་�ག་གིས་�ོངས་པ།



།�ིད་�ེའི་བར་�་སོང་ནས་�ང་།

།�ག་བ�ལ་ཡང་འ�ང་�ིད་པ་�བ།

།�ོད་�ི་བ�ན་པའི་�ེས་འ�ོ་བ།

།བསམ་གཏན་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་�ང་།

།བ�ད་�ི་མིག་རས་བཙའ་བཞིན་�།

�ིད་པ་དག་ནི་�ོག་པར་བ�ིད།

ཅེས་སོ། །དེའི་�ིར་�ལ་འ�ོར་�་མེད་པའི་�ལ་འ�ོར་པས་�ང་ཞི་

རགས་�ི་�མ་པ་ཅན་�ི་ཇི་�ེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་�ག་མཐོང་དང་། དེས་

བ�བ་པའི་ཞི་གནས་མི་�ེད་�ང་ཞི་གནས་ཤིག་�ེད་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་ཐོག་

མར་�ེ་མཚམས་ནི་བ�ེད་རིམ་�ི་�བས་�་�ེ་བ་ཡིན་ནོ།

།ག�མ་པ་ནི། འདིར་སེམས་ད�་པ་ནས་བ�ང་�ེ་ཡིད་�ེད་མ་ཐོབ་པའི་བར་�་

ནི་ཡིད་ལ་�ེད་པའི་ལས་དང་པོ་པ་ཡིན་ལ། ཡིད་�ེད་ཐོབ་ནས་ཉོན་མོངས་�ོང་

འདོད་པས་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་རིག་པའི་ཡིད་�ེད་�ོམ་པ་ནི་ཉོན་མོངས་�མ་

�ོང་གི་ལས་དང་པོ་པར་ཉན་སར་བཤད་དོ། །ཉན་ས་ནས་བཤད་པ་འདི་

ལེགས་པར་མ་ངེས་ན། བསམ་གཏན་དང་ག�གས་མེད་�ི་ལམ་�ི་དམའ་ཤོས་

ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བ�ོགས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡིད་�ེད་�ག་བཤད་

པའི་ཐོག་མ་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིན་པས། ཉེར་པ་�ོགས་�ིས་བ�ས་

པའི་སེམས་ཐོག་མར་�ེ་བ་ནི་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིན་ནོ་�མ་�་འ�ལ་

པ་�ེ་བར་འ�ར་རོ། །དེ་�ར་བ�ང་ན་མི་འཐད་དེ། འདི་�ར་ཞི་གནས་



མ་ཐོབ་པར་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བ�ོགས་�ེས་མེད་ལ། ཉེར་བ�ོགས་

དེ་མ་ཐོབ་ན་ཞི་གནས་མི་འཐོབ་པའི་�ིར་དང་། མཚན་ཉིད་སོ་སོར་རིག་པ་

ད�ད་�ོམ་ཡིན་པས་དེ་བ�ོམས་པས་ཞི་གནས་�ར་མ་ཐོབ་གསར་�་�བ་མི་

�ས་པའི་�ིར་རོ། །དེས་ན་ཉེར་བ�ོགས་དང་པོའི་ཡིད་�ེད་�ག་གི་ཐོག་

མ་ནི་ཉེར་བ�ོགས་�ིས་བ�ས་པའི་�ག་མཐོང་�ོམ་པའི་མགོ་ཡིན་�ི། ཉེར་

བ�ོགས་དང་པོ་ཙམ་�ི་ཐོག་མ་མིན་ཏེ། དེའི་གོང་�་ཉེར་བ�ོགས་�ིས་བ�ས་

པའི་ཞི་གནས་འ�ོ་དགོས་པས་སོ། །ཉེར་བ�ོགས་དང་པོས་བ�ས་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛ�ན་མ་ཐོབ་གོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཐམས་ཅད་འདོད་སེམས་�ེ་གཅིག་

པ་ཡིན་པས། ག�ང་ཆེ་བ་�མས་དང་བ�ན་ན་ཞི་གནས་ཐོབ་པ་ཡང་ཤིན་�་

�ང་བར་�ང་ངོ་། །འདིར་ཉེར་བ�ོགས་�ི་ཡིད་�ེད་�ག་གིས་འདོད་པ་

ལ་ཆགས་པ་དང་�ལ་བར་�ེད་�ལ་ནི་ཚ�ག་མངས་�་དོགས་པས་མ་�ིས་སོ།།

༈ །།

གཉིས་བ་�ག་མཐོང་ལ་བ�བ་པའི་�ལ་ལ་བཞི། �ག་མཐོང་གི་ཚ�གས་བ�ེན་

པ། �ག་མཐོང་གི་རབ་ད�ེ། �ག་མཐོང་�ོམ་པའི་�ལ། བ�ོམས་མ་པས་�ག་

མཐོང་�བ་པའི་ཚད་དོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། �ག་མཐོང་གི་ཚ�གས་བ�ེན་�ལ་�ིར་བ�ན། �ད་པར་�་

�་བ་གཏན་ལ་འབེབས་�ལ་ལོ།



།དང་པོ་ནི། �ེས་�་དམ་པ་ལ །བ�ེན་པ་དང་། དེ་ལས་ཆོས་ཐོས་པ་བཙལ་བ་

དང་། �ལ་བཞིན་�་སེམས་པ་�ེ། �ག་མཐོང་གི་ཚ�གས་ག�མ་�ོམ་རིམ་བར་

པ་ལས་ག�ངས་སོ། །དེ་ཡང་ག�ང་རབ་�ི་གནད་�ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

མ�ེན་པའི་མཁས་པ་ལ་བ�ེན་ནས། �ི་མ་མེད་པའི་ག�ང་ཉན་ཏེ་ཐོས་བསམ་

�ི་ཤེས་རབ་�ིས་དེ་ཉིད་�ོགས་པའི་�་བ་�ེད་པ་ནི། �ག་མཐོང་གི་�འི་ཚ�གས་

མེད་མི་�ང་ཡིན་ཏེ། ཡིན་�གས་�ི་དོན་ལ་�་ཐག་ཆོད་པའི་�་བ་མེད་ན། ཇི་�་

བ་�ོགས་པའི་�ག་མཐོང་གི་�ོག་པ་�ེ་བ་མི་�ིད་པའི་�ིར་རོ། །དེ་འ�་

བའི་�་བ་ཡང་�ང་དོན་ལ་མི་�ོན། ངེས་དོན་ལ་�ོན་པ་ཞིག་གིས་བཅལ་དགོས་

པས། �ང་ངེས་�ི་�ད་བར་ཤེས་ནས་ངེས་དོན་�ི་ག�ང་རབ་�ི་དོན་ཁོང་�་

�ད་དགོས་ལ། འདི་ཡང་ཚད་མར་�ར་པའི་ཤིང་�འི་�ོལ་འ�ེད་ཆེན་པོ་ཞིག་

གིས་དགོངས་པ་བ�ལ་བའི་བ�ན་བཅོས་ལ་མ་བ�ེན་ན། ད�ས་ལོང་ལོང་

�ིད་མེད་པར་ཉམ་པ་པའི་�ོགས་�་འ�ོ་བ་དང་འ�་བས། དགོངས་འ�ེལ་

�ིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་བ�ེན་པར་�འོ། །ཇི་འ�་ཞིག་ལ་བ�ེན་�མ་ན། བཅོམ་

�ན་འདས་ཉིད་�ིས་བ�ན་པའི་�ིང་པོ་ཡོད་མེད་�ི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་

�ལ་བའི་ཟབ་མོའི་དོན་འ�ེལ་བར་མདོ་�ད་�་མ་ནས། ཤིན་�་གསལ་བར་

�ང་བ�ན་པའི་འཕགས་པ་�་�བ་ཅེས་ས་ག�མ་ན་ཡོངས་�་�གས་པ་དེ་

ཡིན་པས། དེའི་ག�ང་ལ་བ�ེན་ནས་�ོང་ཉིད་�ོགས་པའི་�་བ་བཙལ་པར་

�འོ། །འདི་ལ་འཕགས་པ་�་ནི་�ོབ་དཔོན་སངས་�ས་བ�ངས་དང་། ལེགས་

�ན་འ�ེད་དང་། �་བ་�གས་པ་དང་། ཞི་བ་འཚ�་ལ་སོགས་པའི་ད�མ་པ་ཆེན་

པོ་�མས་�ིས་�ང་། �ོབ་དཔོན་དང་འ�་བར་ཚད་མར་མཛད་པས་ཡབ་�ས་

གཉིས་ཀ་ད�་མ་པ་གཞན་�མས་�ི་�ངས་ཡིན་པས། �་རབས་པ་�མས་དེ་



གཉིས་ལ་ག�ང་�ི་མོའི་ད�་མ་པ་ཞེས་དང་། གཞན་�མས་ལ་�ོགས་འཛ�ན་

པའི་ད�་མ་པ་ཞེས་ཐ་�ད་�ེད་དོ། །�་རབས་པའི་བཤེས་གཉེན་ཁ་ཅིག་

ན་རེ། ཐ་�ད་འཇོག་�ལ་�ི་�ོ་ནས་མིང་བཏགས་པའི་ད�་མ་པ་ནི་གཉིས་ཏེ།

ཐ་�ད་�་�ི་རོལ་ཡོད་པར་འདོད་པ་མདོ་�ེ་�ོད་པ་དང་། ཐ་�ད་�་�ི་རོལ་

མེད་པར་འདོད་པ་�ལ་འ�ོར་�ེད་པའི་ད�་མ་པའོ། །དོན་དམ་འདོད་

�ལ་�ི་�ོ་ནས་མིང་བཏགས་པ་ཡང་གཉིས་ཏེ། �་�་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཅན་

དང་བདེན་མེད་�ི་�ང་བ་ཚ�གས་པ་དོན་དམ་བདེན་པར་འདོད་པ་�ར་མ་

རིགས་�བ་པ་དང་། �ང་བ་ལ་�ོས་པ་�མ་པར་བཅད་པའི་ཡོངས་གཅེད་དོན་

དམ་བདེན་པར་འདོད་པ་རབ་�་མི་གནས་པར་�་བའོ། །དེ་གཉིས་�ི་�་

མ་ནི་�ོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚ�་དང་། ཀ་མ་ལ་�ི་ལ་སོགས་ཡིན་པར་འདོད་ལ། �་མ་

�་�་དང་རབ་�་མི་གནས་པའི་ཐ་�ད་ནི་�་གར་བ་ཁ་ཅིག་�ང་འདོད་དོ།

།དོན་དམ་འདོད་�ལ་�ི་�ོ་ནས་གཉིས་�་བཞག་པ་ནི་�ོངས་པ་ངོ་མཚར་�ེད་

པའི་�མ་གཞག་གོ། །ཞེས་ལོ་ཙཚ་བ་ཆེན་པོ་ག�ང་ངོ་། །འདི །ལ་

�ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་�ེ་ན་རེ། འཕགས་པ་ཡབ་�ས་�ིས་ད�་མའི་བ�ན་བཅོས་

མཛད་པ་ལས་�ི་དོན་ཡོད་མེད་�ི་�ལ་གསལ་བར་མ་མཛད་ལ། དེའི་འོག་�་

�ོབ་དཔོན་ལེགས་�ན་འ�ེད་�ིས་�མ་རིག་ཙམ་�ི་�གས་�ན་�ང་�ེ་ཐ་�ད་

�་�ི་དོན་ཡོད་པའི་�གས་བཞག་གོ །དེ་ནས་�ོབ་དཔོན་ཞི་འཚ�ས་�ལ་འ�ོར་

�ོད་པའི་ག�ང་ལ་བ�ེན་ནས་ཐ་�ད་�་�ི་དོན་མེད་པ་དང་། དོན་དམ་པར་

སེམས་རང་བཞིན་མེད་པར་�ོན་པའི་ད�་མའི་�ལ་མི་འ�་བ་ཞིག་མཛད་པས་

ད�་མ་པ་�མ་པ་གཉིས་�་�ང་ཞིང་�་མ་ལ་མདོ་�ེ་པའི་ད�་མ་པ་ཞེས་དང་།

�ི་མ་ལ་�ལ་འ�ོར་�ོད་པའི་ད�་མ་པ་ཞེས་བཏགས་སོ། །ཞེས་འཆད་པ་



ནི་བ�ན་བཅོས་ཆེན་པོས་གསལ་བར་�ས་པའི་�ང་རིམ་དེ་�ར་�་མངོན་ནོ།

།འོན་�ང་�ོབ་དཔོན་�་བ་�གས་པ་ནི་ཐ་�ད་�་�ི་དོན་ཡོད་པར་བཞེད་�ང་

�བ་མཐའ་�་བ་གཞན་དང་�ོ་མི་བ�ན་པས་མདོ་�ེ་�ོད་པ་ཞེས་�ར་མི་�ང་

ལ། �ེ་�ག་�་བ་དང་མ�ན་པར་འདོད་པ་ཡང་མི་རིགས་སོ། །གངས་

རིའི་�ོད་�ི་�ི་དར་�ི་མཁས་པ་�མས་ད�་མ་པ་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་�ི་ཐ་�ད་

�ེད་པ་ནི་ཚ�ག་གསལ་དང་མ�ན་ནོ། །དེས་ན་ཐ་�ད་�་�ི་རོལ་འདོད་

མི་འདོད་གཉིས་�་ངེས་ལ། �ོང་ཉིད་ངེས་པའི་�་བ་�ད་ལ་�ེད་�ལ་�ི་�ོ་ནས་

མིང་འདོགས་ན་ཡང་ཐལ་རང་གཉིས་�་ངེས་སོ། །འོ་ན་�ོབ་དཔོན་དེ་

དག་�འི་�ེས་�་འ�ངས་ནས་འཕགས་པ་ཡབ་�ས་�ི་དགོངས་པ་འཚ�ལ་�མ་

ན། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་�ོབ་དཔོན་�་བ་�གས་པའི་�གས་ལ་གཙ�་བོར་མཛད་པའི་

�ེས་�་འ�ངས་ནས་གདམས་ངག་འདིའི་�་མ་གོང་མ་ཆེན་པོ་�མས་�ང་

�གས་དེ་གཙ�་བོར་འཛ�ན་ནོ། །�ོབ་དཔོན་�་བས་ནི་�་ཤེའི་འ�ེལ་�ེད་

�མས་�ི་ནང་ནས། �ོབ་དཔོན་སངས་�ས་བ�ངས་�ིས་འཕགས་པའི་

དགོངས་པ་�ོགས་པར་བ�ལ་བར་གཟིགས་ནས་�གས་དེ་གཞིར་འཇོག་ཅིང་།

�ོབ་དཔོན་ལེགས་�ན་འ�ེད་�ིའང་ལེགས་བཤད་མང་པོ་�ངས་ལ། �ང་ཟད་

མི་འཐད་པར་�ང་བ་�མས་�ན་�ང་ནས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འ�ེལ་ལོ།

།�ོབ་དཔོན་འདི་གཉིས་�ི་འ�ེལ་བ་�མས་ནི་འཕགས་པ་ཡབ་�ས་�ི་ག�ང་

འཆད་པ་ལ་ཆེས་�ལ་�་�ང་བར་མཐོང་བས་ན། འདིར་ནི་�ོབ་དཔོན་སངས་

�ས་བ�ངས་དང་�་བའི་ཞབས་�ི་�ེས་�་འ�ངས་ནས་འཕགས་པ་ཡབ་�ས་

�ི་དགོངས་བ་གཏན་ལ་དབབ་བོ།



།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། ཉོན་མོངས་ཅན་�ི་མ་རིག་པ་ངེས་ག�ང་བ། དེ་འཁོར་

བར་འཁོར་བའི་�་བར་བ�ན་པ། བདག་འཛ�ན་དེ་�ོང་བར་འདོད་པས་བདག་

མེད་�ི་�་བ་བཅལ་བའོ།

།དང་པོ་ནི། �ལ་བས་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་གཞན་�ི་གཉེན་པོ་ག�ངས་པ་

ནི་�ོགས་རེའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ལ། མ་རིག་པའི་གཉེན་པོ་ག�ངས་པ་ནི་མཐའ་

དག་གི་གཉེན་པོར་འ�ར་བས་མ་རིག་པ་ནི་ཉེས་�ོན་ཐམས་ཅད་�ི་གཞི་ཡིན་

ཏེ། ཚ�ག་གསལ་ལས། སངས་�ས་�མས །�ིས་མོད་ཡི་�ེ་སོགས་བདེན་པ་

གཉིས་བ�ེན་བ�ན་པ་�མ་པ་ད�། །འཇིག་�ེན་�མས་�ི་�ོད་ངོར་�་ཆེ་གང་

ཞིག་འདིར་ནི་ཡང་དག་བ�གས་�ར་པ། དེར་ནི་འདོད་ཆགས་བསལ་�ིར་

ག�ངས་པས་ཞེ་�ང་ཟབ་པར་�ེད་མི་འ�ར། །ཞེ་�ང་བསལ་བར་�་�ིར་

ག�ངས་པས་�ང་ནི་འདོད་ཆགས་ཟད་པར་�ེད་འ�ར་མིན། །གང་ཞིག་ང་

�ལ་སོགས་ཟད་�་�ིར་ག�ངས་པ་དེས་�ང་�ི་མ་གཞན་མི་འཇོམས། །དེ་�ིར་

དེ་ནི་ཆེས་�བ་མ་ཡིན་ག�ང་དེ་དག་དང་དེ་དག་དོན་ཆེན་མིན། །གཏི་�ག་ཟད་

པར་�་�ིར་ག�ངས་པ་གང་ཡིན་དེས་ནི་ཉོན་མོངས་མ་�ས་འཇོམས། །ཉོན་

མོངས་མཐའ་དག་གཏི་�ག་ལ་ནི་ཡང་དག་བ�ེན་པར་�ལ་བ་�མས་�ིས་

ག�ངས། ཞེས་སོ། །དེ་�ར་ན་མ་རིག་པའི་གཉེན་པོར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོམ་

དགོས་ལ། དེ་ཡང་མ་རིག་པ་ངོས་མ་ཟིན་ན་དེའི་གཉེན་པོ་�ོམ་མི་ཤེས་པས་མ་

རིག་པ་ངོས་འཛ�ན་པ་ཤིན་�་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལ་མ་རིག་པ་ནི་རིག་པའི་བ�ོག་

�ོགས་ཡིན་ལ། རིག་པ་ཡང་གང་�ང་�ང་ལ་མི་�འི། བདག་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་རིག་པའི་ཤེས་རབ་བོ། །དེའི་བ�ོག་�ོགས་ནི་ཤེས་རབ་དེ་མེད་པ་



ཙམ་དང་དེ་ལས་གཞན་པ་ཙམ་ལ་མི་�ང་བས་དེའི་འགལ་�འོ། །དེ་ནི་བདག་

�་�ོ་འདོགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་�་�ོ་འདོགས་པ་

གཉིས་ཡིན་པས་ཆས་�ི་བདག་འཛ�ན་དང་གང་ཟག་གེ་བདག་འཛ�ན་གཉིས་ཀ་

མ་རིག་པའོ། །དེས་�་འདོགས་�གས་ནི་ཆོས་�མས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་

སམ། རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་སམ། རང་བཞིན་�ིས་�བ་པ་ཡོད་པར་འཛ�ན་

པའོ། །དེ་ཡང་ཉེ་བར་འཁོར་�ིས་�ས་པ་ལས། �་ཚ�གས་ཡིད་དགའ་མེ་

ཏོག་ཁ་�ེ་ཞིང་། །གསེར་�ི་ཁང་མཆོག་འབར་བ་ཡིད་འོང་བ། །འདི་ན་དེ་ལའང་

�ེད་པ་འགའ་མེད་དེ། །དེ་དག་�ོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན། །�ོག་པའི་

དབང་གིས་འཇིག་�ེན་�མ་བཏགས་ཏེ། ཞེས་ཆོས་�མས་�ོག་པའི་དབང་གིས་

བཞག་པར་ག�ངས་པ་དང་།

རིགས་བ་�ག་�་པ་ལས་�ང་།

འཇིག་�ེན་མ་རིག་�ེན་ཅན་�།

།གང་�ིར་�ོགས་པའི་སངས་�ས་ག�ངས།

།དེ་ཡི་�ིར་ན་འཇིག་�ེན་འདི།

།�མ་�ོག་ཡིན་ཞེས་ཅིས་མི་འཐད།

ཅེས་ག�ངས་པའི་དོན་འ�ེལ་བར་འཇིག་�ེན་�མས་རང་གི་ངོ་བོས་མ་�བ་

པ། �ོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་�་བཤད་ཅིང་། བ�་བ་ལས་�ང་།

�ོག་པ་མེད་པར་འདོད་ཆགས་ལ།



།སོགས་ལ་ཡིད་ཉིད་ཡོད་མིན་ན།

།ཡང་དག་དོན་དང་�ོག་པ་ཞེས།

།�ོ་དང་�ན་པ་�་ཞིག་འཛ�ན།

ཞེས་ག�ངས་ཤིང་། དེའི་འ�ེལ་བ་ལས་�ང་། �ོག་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་ཡོད་པ་

ཉིད་དང་། �ོག་པ་མེད་པར་ཡོད་པ་ཉིད་མེད་པ་དེ་དག་ནི། གོར་མཆོག་པར་

ཐག་པ་བ�ོགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་�ལ་�ར་རང་གི་ངོ་བོས་མ་�བ་པར་ངེས་

སོ། ཞེས་རང་གི་ངོ་བོས་མ་�བ་བཞིན་�་བཏགས་བའི་ཆ་ནས། ཆགས་

སོགས་�མས་ཐག་པ་ལ་�ལ་�་བཏགས་པ་དང་འ�་བར་བཤད་དེ། །དེ་དང་

ཆགས་སོགས་�མས་ཐ་�ད །�་ཡོད་མེད་མ�ངས་པ་ནི་མིན་ནོ། །�་

མཚན་དེ་�མས་�ིས་ན་དགག་�་བདེན་པར་འཛ�ན་པའི་�ལ་ནི། ཐོག་མ་མེད་

པའི་�ོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པ་རང་གི་ངོ་བོའི་�ོ་ནས་�ལ་�ེང་�་

�བ་པར་འཛ�ན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཞེན་�ལ་ལ་བདག་གམ་རང་བཞིན་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་ཉིད་�ད་གཞི་གང་ཟག་གི་�ེང་�་མེད་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་དང་། མིག་�་སོགས་ཆོས་�ི་�ེང་�་མེད་པ་ནི་ཆོས་�ི་བདག་མེད་�་

ག�ངས་བས། རང་བཞིན་དེ་གང་ཟག་དང་ཆོས་�ི་�ེང་�་ཡོད་པར་འཛ�ན་པ་

ནི། བདག་གཉིས་�ི་འཛ�ན་པར་�གས་�ིས་�ོགས་སོ། །བ�་པའི་འ�ེལ་

པ་ལས། དེ་ལ་བདག་ཅེས་�་བ་ནི་གང་ཞིག་དངོས་པོ་�མས་�ི་གཞན་ལ་རག་

མ་ལས་པའི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པའོ། །དེ་ནི་

ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་ད�ེ་བས་གཉིས་�་�ོགས་ཏེ། ཆོས་�ི་བདག་མེད་པ་དང་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བ་ཞེས་�འོ། །ཞེས་པ་�ར་རོ།།



གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་�ི་དམིགས་པ་ལ་མང་པོས་བ�ར་བའི་�ེ་བ་ཁ་ཅིག་

�ང་པོ་�་ཆར་དང་། ཁ་ཅིག་སེམས་གཅིག་�་བདག་�འི་�ེན་ནམ་དམིགས་

པར་འདོད་པར་འ�ག་པ་ལས་བཤད་ཅིང་། སེམས་�ང་སེམས་ཙམ་པ་དང་

ད�་མ་པ་�ན་གཞི་�མ་ཤེས་འདོད་པ་ཁ་ཅིག་�ན་གཞི་�མ་ཤེས་དང་། དེ་མི་

འདོད་པའི་ལེགས་�ན་ལ་སོགས་པའི་ད�་མ་པ་ཁ་ཅིག་དང་། ཉན་ཐོས་�ེ་པ་

མང་པོ་ཡིད་�ི་�མ་ཤེས་དམིགས་པར་འདོད་པ་ཡོད་ལ། འདི་དག་གི་�གས་ལ་

ཡང་ལམ་�ོམ་པ་པོ་དང་། འཁོར་བར་འཁོར་མཁན་སོགས་�ི་གང་ཟག་གི་ཐ་

�ད་འ�ག་པའི་དོན་ནི། །ད་ཙམ་དང་། ང་དེའི་མཚན་གཞིར་�ན་གཞི་སོགས་

འཇོག་པའི་�ལ་གཉིས་ཤེས་དགོས་སོ། །བདག་འཛ�ན་�ི་འཇིག་�་�ན་

�ེས་ལ་ནི། འ�ག་པར་�ང་བོ་དམིགས་པ་ཡིན་པ་བཀག་ཅིང་འ�ེལ་བར་

བ�ེན་ནས་བཏགས་པའི་བདག་དམིགས་པར་ག�ངས་ལ། �ང་པོ་ཚ�གས་ཙམ་

ཡང་ཐ་�ད་པའི་བདག་མིན་པར་ག�ངས་པས། �ས་གཅིག་པའི་ཚ�གས་པ་

དང་། �ས་�་�ིའི་�ང་པོའི་�ན་�ི་ཚ�གས་པ་གང་ཡང་དམིགས་པ་མིན་�ི།

ངའི་�མ་པ་ཙམ་ཞིག་�ེ་བའི་དམིགས་པའི་ང་ཙམ་དང་། གང་ཟག་ཙམ་ཞིག་ལ་

དམིགས་པར་�་ལ། ང་དེའི་མཚན་གཞིར་ནི་�ང་པོ་ཁ་ཡར་བ་དང་ཚ�གས་པ་

གཉིས་གང་ཡང་མི་འཇོག་གོ། །འདི་ཡང་�གས་འདིའི་�ད་ཆོས་�་ན་

མེད་པ་�ེ་�ས་པར་གཞན་�་བཤད་ཟིན་ཏོ། །འཇིག་�་�ན་�ེས་�ི་དམིགས་པ་

ལ་ངའོ་�མ་པའི་�ོ་ངང་གིས་�ེ་བ་དགོས་པས། �ད་གཞན་�ི་གང་ཟག་རང་གི་

མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པར་འཛ�ན་པའི་�ན་�ེས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་�ན་

�ེས་ཡིན་ཡང་། གང་ཟག་དེའི་འཇིག་�་�ན་�ེས་མིན་ནོ། །བདག་གིར་



འཛ�ན་པའི་འཇིག་�་�ན་�ེས་�ི་དམིགས་པ་ནི། །ང་ཡིའོ་�མ་པའི་�ོ་�ན་�ེས་

�ི་དམིགས་པ་ང་ཡི་བ་ཉིད་ཡིན་�ི། རང་གི་མིག་སོགས་དམིགས་པར་མི་ག�ང་

ངོ་། །�མ་པ་ནི་དམིགས་པ་དེ །ལ་དམིགས་ནས། ང་ཡི་བ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་�ིས་�བ་པར་འཛ�ན་པའོ། །ཆོས་�ི་བདག་འཛ�ན་�ན་�ེས་�ི་

དམིགས་པ་ནི། རང་གཞན་�ི་�ད་�ི་ག�ངས་�ང་སོགས་དང་། མིག་�་སོགས་

དང་། �ད་�ིས་མ་བ�ས་པའི་�ོད་ལ་སོགས་པའོ། །�མ་པ་ནི་�ར་

བཤད་པ་�ར་རོ། །འ�ག་འ�ེལ་ལས། གཏི་�ག་�ེ་མ་རིག་པ་དངོས་

པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་�ོ་འདོགས་པར་�ེད་པ། རང་བཞིན་མཐོང་

བ་ལ་�ིབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་�ན་�ོབ་བོ། །ཞེས་དང་། དེ་�ར་ན་

�ིད་པའི་ཡན་ལག་གིས་ཡོངས་�་བ�ས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་�ི་མ་རིག་པའི་

དབང་གིས། ཞེས་ག�ངས་པས་�ལ་ལ་བདེན་པར་འཛ�ན་པ་མ་རིག་པ་དང་། དེ་

ཉིད་ཉོན་མོངས་ཅན་�ི་མ་རིག་པར་བཞེད་པས་ཆོས་�ི་བདག་འཛ�ན་ལ་ཉོན་

མོངས་དང་ཤེས་�ིབ་�་འཇོག་པའི་�ལ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། འདིར་ནི་�་མ་

�ར་རོ། །དེ་ནི་འཕགས་པ་ཡབ་�ས་�ིས་�ང་ག�ངས་ཏེ། �ོང་ཉིད་

བ�ན་�་པ་ལས།

�་དང་�ེན་ལས་�ེས་དངོས་�མས།

།ཡང་དག་པར་ནི་�ོག་པ་གང་།

།དེ་ནི་�ོན་པས་མ་རིག་ག�ངས།

།དེ་ལས་ཡན་ལག་བ�་གཉིས་འ�ང་།

།ཡང་དག་མཐོང་�ིར་དངོས་�ོང་པར།



།ལེགས་ཤེས་མ་རིག་མི་འ�ང་བ།

།དེ་ནི་མ་རིག་འགག་པ་ཡིན།

།དེ་�ིར་ཡན་ལག་བ�་གཉིས་འགག །ཅེས་ག�ངས་ཏེ་དངོས་པོ་ལ་ཡང་དག་

པར་�ོག་པ་ནི་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་�བ་པའམ་བདེན་པར་འཛ�ན་པའོ། །

འདི་ནི་རིན་ཆེན་�ེང་བ་ལས། ཇི་�ིད་�ང་པོར་འཛ�ན་ཡོད་པ། །དེ་�ིད་དེ་ལ་

ངར་འཛ�ན་ཡོད། ཅེས་�ང་པོ་བདེན་འཛ�ན་མ་ལོག་བར་�་འཇིག་�་མི་�ོག་

པར་ག�ངས་པ་དང་ཡང་དོན་འ�འོ། །བཞི་བ�་པ་ལས་�ང་།

�ས་ལ་�ས་དབང་ཇི་བཞིན་�།

།གཏི་�ག་�ན་ལ་གནས་འ�ར་ཏེ།

།དེ་�ིར་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་�ང་།

།གཏི་�ག་བཅོམ་པས་བཅོམ་པར་འ�ར།

།�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་ནི།

།མཐོང་ན་གཏི་�ག་འ�ང་མི་འ�ར།

།དེ་�ིར་འབད་པ་�ན་�ིས་འདིར།

།གཏམ་དེ་ཁོ་ན་བ�ད་པར་�།

ཞེས་ག�ངས་ལ། དེ་�ར་ག�ངས་པའི་གཏི་�ག་ནི་�ག་ག�མ་�ི་ཡ་�ལ་�ི་

གཏི་�ག་ངེས་འཛ�ན་པའི་�བས་ཡིན་པས། ཉོན་མོངས་ཅན་�ི་མ་རིག་པ་ཡིན་

ཞིང་། མ་རིག་པ་དེ་�ོག་པ་ལ། �ོང་པའི་དོན་�ེན་འ�ང་གི་དོན་�་ཤར་བའི་



�ེན་འ�ེལ་ཟབ་མོའི་དོན་�ོགས་དགོས་པར་ག�ངས་པས། ཉོན་མོངས་ཅན་�ི་

གཏི་�ག་ནི་ག�ང་དེའི་འ�ེལ་པར། དངོས་པོ་བདེན་པར་�ོ་འདོགས་པ་ལ་

བཤད་པ་�ར་�་དགོས་སོ། །�ལ་འདི་ནི་�དདྷ་�ཱ་ལི་ཏ་ལས་འཕགས་

པའི་དགོངས་པ་བ�ལ་བའི་�ེས་�་�གས་ནས། �་བའི་ཞབས་�ིས་གསལ་

བར་ག�ངས་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་�ར་བདག་གཉིས་�་འཛ�ན་པའི་མ་རིག་པ་�ར་བཤད་པ་དེ་

ཡང་། �ི་ནང་གི་�བ་མཐའ་�་བ་�མས་�ི་འདོད་པ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པས་

བཏགས་པའི་གང་ཟག་�ག་གཅིག་རང་དབང་།ཅན་དང་། ག�ང་བ་�ིར་རོལ་

�ི་དོན་ཤར་ལ་སོགས་པའི་�ོགས་�ི་ཆ་མེད་�ི་�ལ་�་རབ་དང་། དེ་བསགས་

པའི་རགས་པ་དང་། འཛ�ན་པ་ནང་ཤེས་རིག་�་�ི་ལ་སོགས་པའི་�ས་�ི་ཆ་

མེད་པའི་ཤེས་པ་�ད་ཅིག་ཆ་མེད་དང་། དེ་འ�ད་པའི་ཤེས་པའི་�ན་དང་། དེ་

འ�་བའི་ག�ང་འཛ�ན་�ིས་�ོང་བའི་གཉིས་མེད་�ི་རང་རིག་བདེན་པར་

འདོད་པའི་�ན་བ�གས་�ི་གང་ཟག་དང་། ཆོས་�ི་བདག་འཛ�ན་མིན་�ི། �བ་

མཐས་�ོ་བ�ར་མ་བ�ར་ཐམས་ཅད་ལ་�ན་མོངས་�་ཡོད་པ། �བ་མཐས་�ོ་

བ�ད་པ་ལ་མི་�ོས་པར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་�ེས་�་�གས་པ་�ན་�ེས་�ི་

བདག་འཛ�ན་གཉིས་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་འདིར་འཁོར་བའི་�་བར་ག�ང་�ེ།

འ�ག་པ་ལས། གང་དག་�ད་འ�ོར་བ�ལ་མང་བ�ལ་�ར་པ། །དེས་�ང་མ་

�ེས་�ག་འདི་མ་མཐོང་ལ། །ངར་འཛ�ན་དེ་དག་ལ་ཡང་འ�ག་མཐོང་�ེ། ཞེས་

ག�ངས་པའི་རིགས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་འཆིང་བ་ནི་�ན་

�ེས་�ི་མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་�ིར་དང་། �ན་བ�གས་�ི་མ་རིག་པ་ནི་�བ་



མཐའ་�་བ་དེ་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས་འཁོར་བའི་�་བར་མི་འཐད་པའི་�ིར་རོ།

།འདི་ལ་ངེས་པ་དམིགས་�ེད་པར་�ེད་པ་ཤིན་�་གལ་ཆེ་�ེ། དེ་�ར་མ་ཤེས་ན་

ནི་�་བས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་�ས་�་�ན་�ེས་�ི་མ་རིག་པས་ཇི་�ར་

བ�ང་བའི་དོན་མེད་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་གཙ�་བོར་བ�ང་ནས་དེའི་ཡན་

ལག་�་�ན་བ�གས་�ི་འཛ�ན་པའི་�ལ་�མས་�ན་འ�ིན་པ་མི་ཤེས་པར་�ན་

�ེས་�ི་མ་རིག་པའི་འཛ�ན་�ངས་�ན་འ�ིན་པ་དོར་ནས་བདག་གཉིས་འགོག་

པ་ན་�ར་བཤད་པ་�ར་�ི་�བ་མཐའ་�་བ་�མས་ཁོ་ནས་བཏགས་པ་�མས་

བཀག་པའི་བདག་མེད་ཙམ་ཞིག་གཏན་ལ་འབེབས་པས། �ོམ་པའི་ཚ�་ཡང་དེ་

ཙམ་ཞིག་�ོམ་དགོས་ཏེ། �་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི་�ོམ་པའི་དོན་�་ཡིན་པའི་

�ིར་རོ། །དེའི་�ིར་བ�ོམས་ནས་མངོན་�་�ར་པ་དང་། གོམས་པ་དེ་

མཐར་�ག་ན་ཡང་དེ་ཙམ་ཞིག་�་ཟད་ལ། དེ་�ར་�ན་བ�གས་�ི་འཛ�ན་པས་

བཏགས་པ་ཙམ་�ི་བདག་གཉིས་མེད་པར་མཐོང་བས། �ན་�ེས་�ི་ཉོན་

མོངས་�མས་�ོག་པར་འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ། འ�ག་པ་ལས། བདག་མེད་

�ོགས་ཚ�་�ག་པའི་བདག་དོན་འདི་ཉི་དཔེའི་�ོ་ནས་གསལ་བར་�་བའི་�ིར་

བཤད་པ། རང་�ིམ་�ིག་�ག་�ལ་གནས་མཐོང་བཞིན་�། །འདི་ན་�ང་འ�ིན་

ཞེས་�་བ་ཤིན་�་ཚར། །ཞེས་ག�ངས་ཤིང་འ�ེལ་པ་�ོང་བར་�ེད་པ་ནི། །�ེ་མ་

གཞན་�ི་གནམ་པོར་འ�ར་ཉིད་དོ། །ཞེས་ག�ངས་ཏེ། འདི་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ལ་ག�ངས་�ང་ཆོས་�ི་བདག་མེད་ལ་ཡང་མ�ངས་ཏེ། བདག་མེད་

�ོགས་ཚ�་�ན་བ�གས་བདག་�ོང་།ཞིང་། །འདི་ནི་མ་རིག་�ེན་�འང་མི་འདོད་

པ། །དེ་�ིར་བདག་མེད་ཤེས་པས་མ་རིག་པ། །ད�ིས་�ང་འ�ིན་ཞེས་�་བ་ཤིན་

�་མཚར། ཞེས་�ར་རོ།



།གལ་ཏེ་རིན་ཆེན་�ེང་བ་ལས།

ཇི་�ིད་�ང་པོར་འཛ�ན་ཡོད་པ།

།དེ་�ིད་དེ་ལ་ངར་འཛ�ན་ཡོད།

།ངར་འཛ�ན་ཡོད་ན་ཡང་ལས་ཏེ།

།ལས་ལས་�ང་ནི་�ེ་བ་ཡིན།

ཞེས་�ང་པོ་བདེན་འཛ�ན་ཆོས་�ི་བདག་འཛ�ན་འཁོར་བའི་�་བའི་�་བར་

བཤད་ལ། འ�ག་པ་ལས། ཉོན་མོངས་�ོན་�མས་མ་�ས་འཇིག་ཚ�གས་ལ། །�་

ལས་�ང་བར་�ོ་ཡིས་མཐོང་�ར་ཅིང་། །ཞེས་འཇིག་�་འཁོར་བའི་�་བར་

བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ཏེ། འཁོར་བའི་�་བ་མི་མ�ན་པ་གཉིས་མི་འཐད་པའི་

�ིར་རོ་ཞེ་ན། �ོན་མེད་དེ། འདི་པའི་�གས་�ིས་བདག་འཛ�ན་གཉིས་དམིགས་

པས་སོ་སོར་འ�ེད་�ི། འཛ�ན་�ངས་�ི་�མ་པ་མི་འ�་བ་མེད་དེ། གཉིས་ཀ་

ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པར་འཛ�ན་པའི་�མ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་�ིར་

དང་། འཁོར་བའི་�་བ་གཉིས་འགལ་བ་ནི་�ལ་ལ་འ�ག་པའི་འཛ�ན་�ངས་མི་

མ�ན་པ་གཉིས་འཁོར་བའི་�་བར་འཇོག་པ་ལ་�ེད་པའི་�ིར་རོ། །དེས་

ན་ཆོས་�ི་བདག་འཛ�ན་འཇིག་�འི་�ར་�ོན་པ་ན། མ་རིག་པའི་ནང་ཚན་

གཉིས་�་འ�ས་�་�ོན་ཞིང་། དེ་གཉིས་ཀ་ཉོན་མོངས་�ི་�་བར་�ོན་པ་ན་

རང་དང་འཛ�ན་�ངས་མི་མ�ན་པའི་ཉོན་མོངས་གཞན་ཐམས་ཅད་�ི་�་བར་

�ོན་པ་ཡིན་ལ། �ལ་དེ་ཡང་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་པས་མི་འགལ་ཏེ། མ་རིག་པའི་

རིགས་འ�་�་�ི་གཉིས་ཀ་འཁོར་བའི་�་བར་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནོ། །�་

བའི་ཞབས་�ིས་འཇིག་�་ལ་�ོས་�་མ་རིག་པར་གསལ་བར་བཤད་པ་མ་�ང་



ཡང་། གང་ཟག་དང་ཆོས་སོ་སོར་མ་�ེ་བར་�ིར་དངོས་པོ་བདེན་འཛ�ན་ཉོན་

མོངས་ཅན་�ི་མ་རིག་པར་ག�ངས་ཤིང་། གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་ཡང་གང་

ཟག་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པར་འཛ�ན་པར་བཞེད་ལ། འཇིག་�་�ན་

�ེས་�ང་འཁོར་བའི་�་བར་མང་�་བཤད་པ་དང་། བདེན་འཛ�ན་�ི་མ་རིག་པ་

ལས་དོན་གཞན་�་བཞེད་ན། འཁོར་བའི་�་བ་འཛ�ན་�ངས་མི་མ�ན་པ་

གཉིས་འཇོག་པ་འགལ་བས། གཉིས་ཀ་མ་རིག་པར་�འོ། །�ར་བཤད་པའི་མ་

རིག་པ་�ན་�ེས་�ིས་�ོ་བཏགས་པའི་�ལ་དེ་ཉིད་ལ་�ན་�ེས་དང་�ན་

བ�གས་�ི་ཉོན་མོངས་གཞན་ཐམས་ཅད་�ིས་�ལ་�ི་�ད་པར་རེ་རེ་བ�ང་

ནས་འ�ག་པས། མིག་སོགས་�ི་དབང་པོ་གཞན་བཞི་ག་�ས་དབང་ལ་བ�ེན་

ནས་གནས་�ི། དེ་ལས་�ལ་རང་དབང་�་མི་གནས་པ་བཞིན་�། ཉོན་མོངས་

གཞན་ཐམས་ཅད་�ང་�ན་�ེས་�ི་མ་རིག་པ་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ག་པས། གཏི་

�ག་གཙ�་བོ་ཡིན་པར་ག�ངས་ཏེ། �ས་ལ་�ས་དབང་ཇི་བཞིན་�། །གཏི་�ག་

�ན་ལ་གནས་འ�ར་ཏེ། ཞེས་པའི་བ�་པའི་འ�ེལ་པ་ལས། འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་དག་�ང་གཏི་�ག་གིས་�ན་�་བཏགས་པའི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་

ཁོ་ན་ལ། །�ག་པ་དང་མི་�ག་པ་ལ་སོགས་པའི་�ད་པར་�ོ་འདོགས་པར་

འ�ག་པ་ཉིད་�ི་�ིར་གཏི་�ག་ལས་ཐ་མི་དད་པར་འ�ག་པར་འ�ར་ཞིང་།

གཏི་�ག་ལ་བ�ེན་པར་ཡང་འ�ར་ཏེ། གཏི་�ག་གཙ�་བོ་ཉིད་�ི་�ིར་རོ།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །དེས་ན་གཏི་�ག་གིས་�ལ་�མས་ལ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་�ིས་�བ་པར་བ�ང་བ་ན། བ�ང་བའི་�ལ་དེ་རང་གི་ཡིད་དང་མ�ན་པ་

ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ལ་དམིགས་ནས་འདོད་ཆགས་དང་། གལ་ཏེ་རང་གི་ཡིད་དང་

མི་མ�ན་པར་�ང་ན་ནི་དེ་ལ་ཁོང་�ོ་�ེ་ལ། ཅི་�ེ་�ལ་དེ་ཡིད་དང་མ�ན་མི་



མ�ན་གང་�་ཡང་མི་�ང་བ་ཐ་མལ་པ་བར་མར་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། དེ་

ལ་དམིགས་ནས་གཞན་གཉིས་མི་�ེ་ཡང་གཏི་�ག་གི་རིགས་འ�་�ི་མ་�ེ་�ེ།

རིགས་པ་�ག་�་པ་ལས། གནས་བཅས་སེམས་དང་�ན་�མས་ལ། །ཉོན་མོངས་

�ག་ཆེན་ཅིས་མི་འ�ང་། །གང་ཚ�་ཐ་མལ་འ�ག་པ་ཡང་ཉོན་མོངས་�ལ་�ིས་

ཟིན་པར་འ�ར། ཞེས་ག�ངས་ཏེ། དེའི་འ�ེལ་པར་�ར་བཞིན་བཤད་

དོ། །�ང་པོ་བདེན་འཛ�ན་ལས་འཇིག་�་�ེ་བ་རིན་ཆེན་�ེང་བའི་ཡང་

དགོངས་པར་�ང་ཞིང་། ཉོན་མོངས་�ག་མའི་�ེ་�ལ་ནི་�ེས་�་འ�ིང་གི་

�བས་�་བཤད་པ་ལས་དཔགས་ནས་ཤེས་པར་�འོ། །ཡང་�མ་འ�ེལ་ལས།

གང་ཞིག་བདག་མཐོང་དེ་ལ་ནི།

ང་ཞེས་�ག་�་ཞེན་པར་འ�ར།

།ཞེན་པས་བདེ་ལ་�ེད་འ�ར་ཏེ།

།�ེད་པས་�ོན་�མས་�ིབ་པར་�ེད།

།ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡོངས་�ེད་པ།

།ང་ཡི་ཞེས་དེའི་�བ་�ེད་ལེན།

།དེས་ན་བདག་ལ་མངོན་ཆགས་པ།

།དེ་�ིད་དེ་ནི་འཁོར་བར་འ�ར།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཡང་ཤེས་པར་�་�ེ། འདིའི་�གས་དང་�ར་བཤད་པའི་

བདག་འཛ�ན་གཉིས་འཇོག་�ལ་མི་འ�་ཡང་། ཉོན་མོངས་�ེ་�ལ་�ི་རིམ་པ་

འདི་ལ་བ�ེན་ནས་ཤེས་པར་�ར་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་དང་པོར་ངའོ་�མ་



པའི་དམིགས་པ་ང་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པར་བ�ང་བ་ན། བདག་ལ་

ཆགས་པ་�ེ། དེས་ནི་བདག་གི་བདེ་བ་ལ་�ེད་པ་�ེད་ལ། བདག་གི་བདེ་བ་ཡང་

བདག་གི་བ་�མས་ལ་མ་�ོས་པར་རང་མེད་པས་བདག་གི་བ་ལ་�ིད་ལ། དེས་ནི་

དེའི་�ོན་བ�ིབས་ནས་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་མཐོང་�་འ�ག་གོ །དེ་ནས་ནི་བདག་གི་

བ་�མས་བདག་གི་བདེ་བ་�བ་�ེད་�་ལེན་ནོ། །དེ་�ར་�ེས་པའི་ཉོན་

མོངས་�ིས་ནི་ལས་འ�་�ེད་ལ། ལས་�ིས་�ང་འཁོར་བར་ཉིད་མཚམས་�ོར་

ཏེ། �ོང་ཉིད་བ�ན་�་པ་ལས།

ལས་ནི་ཉོན་མོངས་�་མཚན་ཅན།

།འ�་�ེད་ཉོན་མོངས་ལས་བདག་ཉིད།

།�ས་ནི་ལས་�ི་�་མཚན་ཅན།

།འ�་�ེད་ཉོན་མོངས་ལས་བདག་ཉིད།

།�ས་ནི་ལས་�ི་�་མཚན་ཅན།

།ག�མ་�ང་ངོ་བོ་ཉིད་�ི་�ོང་།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །དེ་�་�འི་�ལ་�ིས་འཁོར་བར་འཁོར་བའི་རིམ་པ་ལ་

ངེས་པ་�ེད་�ེད་�་�ང་ངོ་།

།ག�མ་པ་ལ་གཉིས། མ་རིག་པ་དེ་�ོང་འདོད་ན་བདག་མེད་�ོགས་པའི་�་བ་

འཚ�ལ་དགོས་པའི་�་མཚན། བདག་མེད་�ོགས་པའི །�་བ་�ེད་བའི་�ལ་

ལོ།



།དང་པོ་ནི།

།དང་པོ་ནི། �ར་བཤད་པའི་མ་རིག་པ་བདག་འཛ�ན་གཉིས་�ངས་ཏེ་ཟད་པ་

ཞིག་ནི་འདོད་དགོས་�ང་དགོས་ལ་འདོད་�ང་འདོད་པར་�ང་ངོ་། །དེ་

�་ནའང་དེ་�ར་འདོད་བཞིན་�་བདག་འཛ�ན་འཁོར་བའི་�་བར་འ�ོ་�ལ་

ཤེས་པ་ལ་མི་འབད་པ་དང་། དེའི་�ོགས་མཐོང་ཡོད་�ང་། བདག་འཛ�ན་�ིས་

ག�ང་བའི་�ལ་ངེས་དོན་�ི་�ང་རིགས་�ིས་ལེགས་པར་བཀག་ནས། བདག་

མེད་�ི་�་བ་�མ་དག་�ད་ལ་བ�ེད་པའི་དོན་�་མི་འབད་པ་ནི། དབང་པོ་ཤིན་

�་�ལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པར་བ�ོད་པའི་ལམ་�ི་�ོག་

�ོར་ཡང་ཇི་མི་�མ་པར་འཇོག་པའི་�ིར་རོ། །དེས་ན། དཔལ་�ན་ཆོས་

�གས་�ིས།

འདི་�ལ་�ན་�ང་མེད་པར་ནི།

།དེ་�ོང་བར་ནི་�ས་མ་ཡིན།

།དེ་�ོང་བར་ནི་�ས་མ་ཡིན།

།ཡོན་ཏན་�ོན་དང་�ེས་འ�ེལ་བའི།

།འདོད་དང་�ང་སོགས་�ོང་བ་ནི།

།དེ་དག་�ལ་ལ་མ་མཐོང་བས།

།ཡིན་�ི་�ི་�ལ་དག་གིས་མིན།



ཞེས་�ི་རོལ་�ི་�ང་�་ཚ�ར་མ་�ག་པ་�་�་དེ་འདོན་པ་ན། ངེས་ཇི་�ར་བ�ང་

བའི་�ལ་�ན་འ�ིན་པ་ལ་མི་�ོས་པར་ཁབ་�་�ས་�་བ་ནས་འདོན་པ་�ར།

ནང་སེམས་�ི་�ེང་གི་�ང་�་�ོང་བ་ན་དེ་�ར་�ེད་པ་མིན་�ི། འོན་�ང་བདག་

འཛ�ན་�་�་དེས་�ལ་ལ་ཇི་�ར་བ�ང་བའི་དོན་དེ་མེད་པར་མཐོང་ནས་�ོང་

དགོས་པར་ག�ངས་སོ། །དཔལ་�ན་�་བས་�ང་། ཆགས་སོགས་ཉོན་

མོངས་དང་། �ེ་�་སོགས་�ི་�ོན་ཐམས་ཅད་བདག་འཛ�ན་ལས་འ�ང་བར་

མཐོང་བ་ན། དེ་འགོག་ཅིང་�ོང་འདོད་འ�ང་ལ། དེའི་ཚ�་བདག་འཛ�ན་�ི་�ོ་

བཏགས་པའི་�ལ་གང་ཟག་གི་བདག་�ལ་འ�ོར་པས་རིགས་པས་འགོག་པར་

ག�ངས་ཏེ། འ�ག་པ་ལས།

ཉོན་མོངས་�ོན་�མས་མ་�ས་འཇིག་ཚ�གས་ལ།

།�་ལས་�ང་བར་�ོ་ཡིས་མཐོང་�ར་ཅིང་།

།བདག་ནི་འདི་ཡི་�ལ་�་�ོགས་�ས་ནས།

�ལ་འ�ོར་པ་ཡིས་བདག་ནི་འགོག་པར་�ེད།

ཅེས་གསལ་བར་ག�ངས་སོ། །དེ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོམ་པ་པོས་�་དགོས་

པས། �ལ་འ�ོར་པས་ཞེས་ག�ངས་སོ། །�ལ་འདི་ནི་མགོན་པོ་�་�བ་

�ིའང་དགོངས་པ་དམ་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་པ་�ག་�་པ་ལས།

དེ་ནི་�་བ་�ན་�ི་�།

།དེ་མེད་ཉོན་མོངས་མི་�ེ་�ེ།

།དེ་�ིར་དེ་ནི་ཡོངས་ཤེས་ན།



།�་དང་ཉོན་མོངས་ཡོངས་�་འ�ང་།

།གང་གིས་དེ་ཤེས་འ�ར་�མ་ན།

།བ�ེན་ནས་འ�ང་བ་མཐོང་བ་�ེ།

།བ�ེན་ནས་�ེས་པ་མ་�ེས་པར།

།དེ་ཉིད་མ�ེན་པའི་མཆོག་གིས་ག�ངས།

ཞེས་�་བ་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་།

ཉོན་མོངས་གཞན་�ན་�ི་�ར་�ར་པའི་དངོས་པོར་ཁས་ལེན་ཞེས་པའི་བདེན་

འཛ�ན་དེ། བ�ེན་ནས་འ�ང་བའི་�་མཚན་�ིས་རང་བཞིན་�ིས་མ་�ེས་པའི་

དངོས་པོའི་དེ་ཉིད་�ོགས་པས་�ོང་བར་བ�ན་ལ། རང་བཞིན་དེ་མེད་པར་

མཐོང་བ་ནི། དངོས་པོ་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པར་འཛ�ན་པའི་�ལ་�ན་�ང་པ་

མེད་པར་མི་འ�ང་བའི་�ིར་རོ། །འདི་དང་མ�ན་པར ། །འཕགས་པ་

�ས་ག�ངས་པ་ནི་�ར་�ངས་ཟིན་ལ། ཡང་བཞི་བ�་པ་ལས། �ལ་ལ་བདག་

མེད་མཐོང་ན་ནི། །�ིད་པའི་ས་བོན་འགག་པར་འ�ར། ཞེས་བདག་འཛ�ན་�ིས་

ག�ང་བའི་དམིགས་�ལ་�ི་བདག་མེད་པར་མཐོང་བས་�ིད་པའི་�་བ་མ་རིག་

པ་གཅོད་པར་ག�ངས་སོ། །�ེ་བ�ན་ཞི་བ་�ས་�ང་། གང་ཟག་�ོང་པ་

ཉིད་ནི་དེ་�ར་ཤིན་�་�བ་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་�ིར་�་བ་ཆད་པས་ཉོན་

མོངས་པ་ཐམས་ཅད་�ན་�་མི་འ�ང་ངོ་། །འཕགས་པ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་གསང་བའི་མདོ་ལས་ཇི་�ད་�། ཞི་བའི་�ོ་�ོས། འདི་�་�ེ་དཔེར་

ན་ཤིང་�་བ་ནས་ཆད་ན་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་དང་ཡལ་ག་�་མོ་ཐམས་ཅད་



བ�མས་པར་འ�ར་རོ། །ཞི་བའི་�ོ་�ོས། དེ་བཞིན་�་འཇིག་ཚ�གས་ལ་

�་བ་ཉེ་བར་ཞི་ན་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་

འ�ར་རོ་ཞེས་ག�ངས་པ་�་�འོ། ཞེས་གང་ཟག་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པས་

�ོང་པའི་�ོང་པ་ཉིད་�ོགས་པ་བ�ོམས་པས་འཇིག་�་�ོག་པ་དང་། དེ་ལོག་ན་

ཉོན་མོངས་གཞན་ཐམས་ཅད་�ོག་པར་ག�ངས་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་

�ི་�ལ་�ན་མ་�ང་བར་བདག་མེད་�ོགས་པ་མི་�ིད་བའི་�ིར་རོ། །�ང་

དེས་ནི་འཇིག་�་ཉོན་མོངས་གཞན་ཐམས་ཅད་�ི་�་བར་བ�ན་ཏེ། དེ་མ་རིག་

པ་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་ན་འཁོར་བའི་�་བ་མི་མ�ན་པ་གཉིས་ཡོད་པར་

འ�ར་བས་དེ་ཡང་མ་རིག་པར་�འོ། །མདོར་ན་ཟབ་མོའི་ག�ང་རབ་�ི་དོན་

འ�ེལ་བའི་མཁས་མཆོག་�་མས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་

�ང་རིགས་�་མས་�མ་པར་ད�ོད་པ་ནི། �ིན་ཅི་ལོག་གི་འཛ�ན་པས་ཇི་�ར་

བ�ང་བའི་བདག་དེ་མེད་པ་དང་། བདག་དེས་�ོད་བར་མ་མཐོང་བར་བདག་

མེད་དང་། �ོང་ཉིད་�ོགས་མི་�ས་པར་གཟིགས་ནས་དེ་�ར་མཛད་པ་འདི་ལ་

ངེས་པ་�ེད་པ་གལ་ཆེའོ། །འདི་�ར་འཁོར་བར་འཆིང་བའི་�་བའི་�ིན་ཅི་ལོག་

གི་�ལ་བཀག་པའི་དོན་མ་བ�ོམས་ན། དེ་ལས་གཞན་པའི་དོན་ཟབ་པར་

འདོད་པ་བ�ོམས་�ང་བདག་འཛ�ན་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོད་དེ། �ོ་བདག་མེད་

དང་�ོང་པ་ཉིད་�ི་དེ་ཁོ་ན་ལ་མ་�གས་པར་བདག་འཛ�ན་�ོག་བ་མི་�ིད་པའི་

�ིར་དང་། བདག་འཛ�ན་�ི་�ལ་�ན་མ་�ང་བར་དེའི་�ལ་ལ་ཡིད་ཕར་འ�ོ་བ་

�ར་བ�ས་པ་ཙམ་�ས་�ང་། དེས་ནི་བདག་མེད་ལ་�གས་པར་འཇོག་མི་�ས་

པའི་�ིར་རོ། །དེའི་�་མཚན་ནི་ཡིད་�ལ་ལ་འ�ག་པ་ན་དམིགས་པ་དེ་

བདེན་པར་འཛ�ན་པ་ཞིག་དང་། བདེན་མེད་�་འཛ�ན་པ་ཞིག་དང་། དེ་གཉིས་



གང་གིས་�ང་�ད་པར་�་མ་�ས་པར་འཛ�ན་པ་ཞིག་དང་ག�མ་ཡོད་པས།

བདེན་མེད་�་མ་བ�ང་ཡང་བདེན་པར་འཛ�ན་མི་དགོས་པ་བཞིན་�་བདག་

གཉིས་ལ་མ་�གས་�ང་། བདག་མེད་གཉིས་ལ་�གས་མི་དགོས་ཏེ། �ོ་�ང་པོ་

ག�མ་པ་ལ་གནས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་�ིར་རོ། །བདག་�་

འཛ�ན་པ་གཉིས་�ང་གཙ�་བོར་གང་ཟག་དང་ཆོས་�ི་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་ནས་

འ�ག་པས། །གང་ལ་འ�ལ་བའི་གཞི་དེ་ཉིད་ཇི་�ར་བ�ང་བ་�ར་�་མེད་པར་

གཏན་ལ་དབབ་དགོས་ཏེ། དེ་�་མ་ཡིན་ན་�ན་མ་ནགས་ལ་སོང་བའི་�ེས་�ང་

ལ་�ད་གཅོད་པ་དང་འ�འོ། །དེས་ན་དེ་�ར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་བ�ོམས་

པས་འ�ལ་པ་ཟད་པར་�ེད་པས། དེ་འ�་བའི་�ོང་པ་ཉིད་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་དོན་

མཆོག་ཡིན་�ི། དེ་ངོར་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་དོན་ལོགས་ཤིག་�་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ནི། འདོད་པས་བཏགས་པ་ཙམ་�་ཟད་པས་ག�ང་རབ་�ི་དོན་ལས་�ི་རོལ་�་

�ར་པར་�ངས་ཤིག །དེ་�ར་ན་�ེས་པ་དང་�ད་མེད་སོགས་གང་ཟག་དང་།

ག�གས་ཚ�ར་སོགས་ཆོས་�ི་�ོས་པ་ལ་བདེན་པར་འཛ�ན་པའི་མ་རིག་པ་ནི།

བདག་མེད་པའི་�ོང་ཉིད་�ོགས་པའི་�་བ་�ེད་ནས་དེ་བ�ོམས་པས་�ོག་ལ།

དེ་ལོག་ན་བདེན་འཛ�ན་�ི་�ལ་ལ་དམིགས་ནས་�ག་མི་�ག་སོགས་�ི་མཚན་

མ་�ོ་འདོགས་པའི་�ལ་མིན་ཡིད་�ེད་�ི་�མ་�ོག་�ོག་གོ །དེ་ལོག་ན་འཇིག་

�འི་�་བ་ཅན་�ི་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་གཞན་�མས་�ོག་གོ །དེ་ལོག་ན་

དེས་�ན་ནས་བ�ངས་པའི་ལས་�ོག་གོ །དེ་ལོག་ན་ལས་�ིས་འཕངས་པའི་

འཁོར་བར་རང་དབང་མེད་པར་�ེ་བ་�ོག་པས། ཐར་པ་ཐོབ་པོ་�མ་�་ངེས་པ་

བ�ན་པོ་བ�ེད་ལ། དེ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་�་པ་�་ཐག་ཚ�ང་པར་བཙལ་ཏེ། �་

ཤེ་ལས། ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཟད་པས་མཐར། ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་�མ་



�ོག་ལས། །དེ་དག་�ོས་ལས་�ོས་པ་ནི། །�ོང་པ་ཉིད་�ིས་འགག་པར་འ�ར།

ཞེས་སོ། །དེ་�ར་འཁོར་བ་�ོག་འ�ག་གི་རིམ་པ་ཤེས་ནས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

�ི་དོན་�ོགས་པ་ལ་གཅེས་�ས་�་�ེད་པ་དགོས་�ི། དམིགས་ལེགས་པར་མ་

�ེད་པའི་ཏོམ་འ�ག་གིས་མི་འོང་ངོ་།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། བདག་མེད་�ི་�་བ་གཉིས་�ེད་པའི་རིམ་པ་དང་། �་བ་

གཉིས་རིམ་ཅན་�་བ�ེད་པ་དངོས། �ན་�ོབ་དང་དོན་དམ་�ི་བདེན་པ་�མ་

པར་བཞག་པའོ།

།དང་པོ་ནི། བདག་འཛ�ན་གཉིས་�ི་�ེ་རིམ་ལ་ཆོས་�ི་བདག་འཛ�ན་�ིས་གང་

ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་�ེད་པ་ཡིན་ཡང་། བདག་མེད་�ི་དེ་ཉིད་ལ་འ�ག་པ་ན།

�ོན་�་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�ི་�་བ་བ�ེད་ནས། དེའི་འོག་�་ཆོས་�ི་བདག་

མེད་�ོགས་པའི་�་བ་�ེད་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་རིན་ཆེན་འ�ེང་བ་ལས།

�ེས་�ས་མིན་�་མ་ཡིན།

།མེ་མིན་�ང་མིན་ནམ་མཁའ་མིན།

།�མ་ཤེས་མ་ཡིན་�ན་མིན་ན།

།དེ་ལས་གཞན་ན་�ེས་�་གང་།

།�ེས་�་ཁམས་�ག་འ�ས་པའི་�ིར།

།ཡང་དག་མ་ཡིན་ཇི་�་བར།

།དེ་བཞིན་ཁམས་ནི་རེ་རེ་ཡང་།



།འ�ས་�ིར་ཡང་དག་ཉིད་�་མིན།

ཞེས་�ོན་�་གང་ཟག་དང་། དེ་ནས་དེར་བཏགས་པའི་གཞི་ས་ལས་སོགས་པའི་

ཁམས་�མས་རང་བཞིན་མེད་པར་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །ཚ�ག་གསལ་

དང་�ད་�ྷ་�ཱ་ལི་ཏ་ལས་�ང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འ�ག་པ་ན། ཐོག་མར་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་ནས་འ�ག་པར་བཤད་པའི་�ིར་དང་། །ཞི་བ །�ས་�ང་དེ་

བཞིན་�་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །དེ་�ར་�་དགོས་པའི་�་མཚན་ནི།

གཞི་གང་ཟག་དང་ཆོས་�ི་�ེང་�་ངེས་�འི་བདག་མེད་ལ་�་རགས་མེད་�ང་།

�ད་གཞིའི་གནད་�ིས་གང་ཟག་གི་�ེང་�་ངེས་�་ལ། ཆོས་�ི་�ེང་�་ངེས་

དཀའ་བའི་�ིར་ཏེ། དཔེར་ན་ཆོས་�ི་བདག་མེད་དེ་མིག་�་སོགས་�ི་�ེང་�་

ངེས་དཀའ་ཞིང་། ག�གས་བ�ན་སོགས་�ི་�ེང་�་ངེས་�་བས། དེ་�མས་�་

མའི་�ེང་�་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དཔེར་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ།

།དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ལ་པོ་ལས་�ང་།

ཇི་�ར་�ོད་�ིས་བདག་གི་འ�་ཤེས་ནི།

།ཤེས་པ་དེ་བཞིན་�ན་ལ་�ོས་�ར་�།

།ཆོས་�མས་ཐམས་ཅད་དེ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད།

།ཡོངས་�་དག་པ་ནམ་མཁའ་�་�་ཡིན།

།གཅིག་གིས་�ང་ནི་ཐམས་ཅད་ཤེས། །གཅིག་གིས་�ང་ནི་ཐམས་ཅད་མཐོང་།

ཞེས་ངའོ་�མ་པའི་བདག་གི་འ�་ཤེས་གང་ལ་འ�ག་པའི་ངའི་གནས་�གས་

ལེགས་པར་ཤེས་པ་ན། མིག་�་སོགས་ནང་དང་། �མ་པ་སོགས་�ིའི་ཆོས་�ན་



ལ་དེའི་རིགས་པ་�ར་ནས། དེ་དང་མ�ངས་པར་ཤེས་པར་�་བས་ན། ཆོས་

གཅིག་གི་ངང་�ལ་ཤེས་ཤིང་མཐོང་བས་ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་�ི་རང་བཞིན་

ཡང་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བར་�ས་པར་ག�ངས་སོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། ཆོས་�ི་

བདག་མེད་གཏན་ལ་དབབ་པའོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་ངོས་ག�ང་བ་དང་། དེ་རང་བཞིན་མེད་པར་

གཏན་ལ་དབབ་པའོ།

།དང་པོ་ནི། གང་ཟག་ཅེས་པ་ནི་�་ལ་སོགས་པ་རིགས་�ག་གི་གང་ཟག་དང་།

སོ་�ེ་དང་འཕགས་པའི་གང་ཟག་སོགས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དཀར་ནག་གི་ལས་

གསོག་པ་པོ་དང་། དེའི་འ�ས་�་�ོང་བ་པོ་དང་། འཁོར་བར་འཁོར་མཁན་

དང་། ཐར་པའི་དོན་�་ལམ་�ོམ་པ་པོ་དང་། ཐར་པ་ཐོབ་པ་པོ་སོགས་སོ།

།འདི་ཡང་འ�ག་འ�ེལ་སོགས་�་མདོ་�ངས་པ་ལས།

བདག་ཅེས་�་བ་བ�ད་�ི་སེམས།

།�ོད་ནི་�་བར་�ར་པ་ཡིན།

།འ�་�ེད་�ང་པོ་འདི་�ོང་�ེ།

།འདི་ལ་སེམས་ཅན་ཡོད་མ་ཡིན།

།ཇི་�ར་ཡན་ལག་ཚ�གས་�མས་ལ།



བ�ེན་ནས་ཤིང་�ར་བ�ོད་པ་�ར།

།དེ་བཞིན་�ང་པོ་�མས་བ�ེན་ནས།

།�ན་�ོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་�འོ།

ཞེས་ཚ�གས་བཅད་དང་པོས་དོན་དམ་པར་གང་ཟག་མེད་པའི་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་བ�ན་ཏེ། �ང་པ་དང་པོས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་བ�ད་�ི་

སེམས་�་དང་། གཉིས་པས་དེ་�ར་འཛ�ན་མཁན་�་ངན་�ི་དབང་�་�ར་པ་

དང་། ག�མ་པ་དང་བཞི་པས་�ང་པོ་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་�ོང་བར་

ག�ངས་ལ། ཚ�གས་བཅད་གཉིས་པས་གང་ཟག་ཐ་�ད་�་ཡོད་པར་�ོན་ཏེ། དེ་

ཡང་�ང་པ་དང་པོ་གཉིས་�ིས་དབ་དང་། ཐ་མ་གཉིས་�ིས་དོན་�་�ར་ནས་

གང་ཟག་�ང་པོ་ལ་བ�ེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་�་བ�ན་ཏོ། །མདོ་འདིས་�ང་།

པོའི་ཚ�གས་པ་གང་ཟག་གི་གདགས་གཞིར་ག�ངས་ཤིང་། གདགས་གཞི་

བཏགས་ཆོས་�་མི་འཐད་ལ། �ང་པོའི་ཚ�གས་པ་ནི་�ས་གཅིག་དང་�་�ི་བའི་

ཚ�གས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་�་དགོས་པས། �ང་པོའི་ཚ�གས་�ན་གང་ཟག་�་འཇོག་

པ་མི་འཐད་ལ། ཚ�གས་པ་གདགས་གཞིར་འཇོག་པ་ན། ཚ�གས་པ་ཅན་ཡང་

གདགས་གཞིར་འཇོག་པས། དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་གང་ཟག་�་མི་རིགས་ཏེ། འ�ག་

པ་ལས། མདོ་ལས་�ང་པོ་བ�ེན་ནས་ཡིན་ག�ངས་པ། །ད་�ིར་�ང་པོ་འ�ས་

ཙམ་བདག་མ་ཡིན། ཞེས་དང་།

གང་�ིར་�ོན་པས་�ང་པོ་བདག་གོ་ཞེས།

།ག�ངས་པ་དེ་�ིར་�ང་པོ་བདག་འདོད་ན།

།དེ་ནི་�ང་ལས་གཞན་བདག་འགོག་པ་�ེ།



།ག�གས་བདག་མིན་སོགས་མདོ་གཞན་ག�ངས་�ིར་རོ།

ཞེས་ག�ངས་པས་དགེ་�ོང་དང་�མ་ཟེ་གང་དག་བདག་དང་བདག་གིར་�་བ་

ནི་�ང་པོ་�་བོ་འདི་ཁོ་ན་ལ་�་བའོ། ཞེས་ག�ངས་པས་�ང་�ང་པོ་

ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་བདག་ངར་འཛ�ན་�ན་�ེས་�ི་དམིགས་པར་ཡོད་པ་ནི་

ཁོ་ནའི་�ས་བཀག་ལ། དེ་བཀག་ནས་�ང་པོ་ངར་འཛ�ན་�ི་དམིགས་པར་�ོན་

པ་ཡང་མིན་ཏེ། ཡིན་ན་ནི་མདོ་གཞན་ལས་�ང་པོ་�་བདག་ཡིན་པ་བཀག་པ་

དང་འགལ་བར་འ�ར་ཏེ། ངར་འཛ�ན་�ི་དམིགས་�མ་གཉིས་�ི་ནང་ནས་

དམིགས་པའི་�ལ་ཡིན་ན། བདག་�་གཞག་དགོས་པས་སོ། །དེས་ན་མདོ་

ལས་�ང་པོ་ལ་�་བར་ག�ངས་པའི་དོན་ནི། �ང་པོ་ལ་བཏགས་པའི་བདག་ལ་

དམིགས་པར་�ེད་པ་ལ་བཤད་དགོས་སོ། །དེའི་�ིར་ང་ཙམ་ལ་བདག་�་

�ས་པ་ཐ་�ད་�་ཡོད་པ་དང་། གང་ཟག་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པ་ལ་བདག་�་

�ས་པ་ནི་ཐ་�ད་ཙམ་�འང་མེད་པར་ག�ངས་པ་སོ་སོར་�ེད་པར་�་ཡི།

�གས་འདིས་གང་ཟག་གི་བདག་ཐ་�ད་�་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་མི་�འོ། །དེ་

འ�་བའི་གང་ཟག་གི་ངོས་འཛ�ན་ནི་�གས་�་ན་མེད་པ་འདིའི་�ད་ཆོས་ཏེ།

འདི་ལེགས་པར་ངེས་པ་ནི་�ན་མོང་མིན་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�ོགས་

པའི་ཐབས་བཟང་པོ་ཞིག་གོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། ང་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། ང་ཡི་བ་

རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་གང་ཟག་�་མ་

�་�ར་འཆར་�ལ་བ�ན་པའོ།



།དང་པོ་ནི། འདི་ལ་གནད་བཞི་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི་རང་�ད་ལ་བ�གས་ཏེ་གང་

ཟག་གི་བདག་�་འཛ�ན་�གས་ངོས་ཟིན་པར་�་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་�ར་བཤད་

དོ།

།གཉིས་པ་ནི་གང་ཟག་དེ་རང་བཞིན་�ིས་�བ་ན་�ང་པོ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་དང་

ཐ་དང་གང་�ང་�་�བ་དགོས་�ི། དེ་གཉིས་ལས་གཞན་�་�བ་ཐབས་མེད་

པར་ཐག་བཅད་པའོ། །དེ་ནི་�ིར་�མ་པ་དང་ཀ་བཞེས་པ་�་�་�་

བཅས་�་�ར་ཡོངས་�་གཅོད་པ་ན། �་མེད་ཡིན་པ་ཕར་�མ་པར་གཅོད་ཅིང་།

�མ་པ་ཞེས་པ་�་�་�་མེད་�་�ང་ཡོངས་�་གཅོད་པ་ན། �་བཅས་ཡིན་པ་

ཕར་�མ་པར་གཅོད་པ་�ོང་བས་�བ་པས། གཅིག་དང་�་མ །གང་ཡང་མིན་

པའི་�ང་ག�མ་མེད་ལ། དེའི་�ིར་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་གང་ཡང་

མིན་པ་ཡང་མི་�ིད་པར་ངེས་པར་�ེད་པའོ།

།ག�མ་པ་ནི་གང་ཟག་དང་�ང་པོ་གཉིས་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པའི་ངོ་བོ་

གཅིག་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་མཐོང་བའོ།

།བཞི་པ་ནི་དེ་གཉིས་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པའི་ཐ་དད་ཡིན་པ་ལ་གནོད་�ེད་

ལེགས་པར་མཐོང་བའོ། །དེ་�ར་བཞི་ཚང་ན་དེ་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོགས་པའི་�་བ་�མ་དག་�ེའོ། །དེ་ལ་བདག་�ང་གཉིས་

རང་བཞིན་�ིས་�བ་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་ན། �ོན་ག�མ་ཡོད་པའི་གནོད་



�ེད་དང་པོ་བདག་ཁས་�ངས་པ་དོན་མེད་པ་ནི། དེ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དེ་

རང་བཞིན་�ིས་�བ་ན་དེ་�་བ་གཏན་མེད་པའི་གཅིག་�་འ�ར་ཏེ། ངོ་བོ་

གཅིག་པ་དོན་དམ་�་�བ་ན་དེ་གཉིས་�ོ་གང་ལ་�ང་ཡང་ཐ་དད་�་མི་�ང་

དགོས་པའི་�ིར་རོ། །དེའི་�་མཚན་ནི་�ན་པ་�ན་�ོབ་པ་ལ་�ང་�ལ་

དང་གནས་�ལ་མི་མ�ན་པ་འོང་བ་མི་འགལ་ཡང་། བདེན་པར་�བ་པ་ལ་དེ་

གཉིས་འགལ་དགོས་པའི་�ིར་ཏེ། བདེན་�བ་གང་ལ་�ང་བའི་�ོ་དེ་ལ་དེའི་

གནས་�ལ་ཇི་�་བ་བཞིན་�ང་དགོས་པའི་�ིར་རོ། །དེ་�ར་ན་བདག་ངོ་

བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པར་ཁས་�ངས་པ་ནི་�ང་པོ་འདོར་ལེན་�ེད་པ་པོ་�བ་པའི་

དོན་�་ཡིན་ལ། �ང་པོ་དང་གཅིག་�་སོང་ན་དེ་མི་�ང་བའི་�ིར་རོ། །དེ་

ནི་�་ཤེ་ལས་�ང་།

ཉེ་བར་ལེན་པ་མ་གཏོགས་པའི།

།བདག་ཡོད་མ་ཡིན་�ས་པའི་ཚ�།

།ཉེ་བར་ལེན་ཉིད་བདག་ཡིན་ན།

།�ོད་�ི་བདག་ནི་མེད་པ་ཡིན།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །གཉིས་པ་བདག་མང་པོར་འ�ར་བ་ནི། བདག་�ང་པོ་

�མས་དང་གཅིག་�་�བ་ན་གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཡང་�ང་པོ་�་མ་ཡོད་པ་

བཞིན་�་བདག་�ང་མང་པོ་ཡོད་པར་འ�ར་ལ། བདག་གཅིག་ལས་མེད་པ་

བཞིན་�་�ང་པོ་�མས་�ང་གཅིག་�་འ�ར་བའི་�ོན་ཡོད་དེ། འ�ག་པ་ལས།

གལ་ཏེ་�ང་པོ་བདག་ན་དེ་�ིར་དེ། །མང་བས་བདག་དེ་དག་�ང་མང་པོར་

འ�ར། ཞེས་ག�ངས་སོ། །ག�མ་པ་བདག་�ེ་འཇིག་ཅན་�་འ�ར་བ་



ནི། �་ཤེ་ལས། གལ་ཏེ་�ང་པོ་བདག་ཡིན་ན། །�ེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་�་འ�ར།

ཞེས་ག�ངས་ཏེ། �ང་པོ་�ེ་འཇིག་�ེད་པ་བཞིན་�་བདག་�ང་�ེ་འཇིག་�ེད་

པར་འ�ར་ཏེ། དེ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། །བདག་གམ་གང་ཟག་

�ད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་�ེ་འཇིག་�ེད་པ་ནི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ་�མ་ན། ཐ་�ད་�་དེ་

�ར་འདོད་པ་ཙམ་ལ་�ོན་མེད་�ང་། ཕ་རོལ་པོས་གང་ཟག་རང་མཚན་�ིས་

�བ་པར་ཁས་�ངས་པས། དེ་�་ན་གང་ཟག་དེ་རང་གི་ངོ་པོ་ཉིད་�ིས་�བ་

པའི་�ེ་འཇིག་�ེད་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལ་ནི་�ོན་ག�མ་འ�ག་འ�ེལ་

ལས་ག�ངས་པའི་དང་པོ་ནི། འ�ག་པ་ལས། གང་དག་རང་མཚན་ཉིད་�ིས་སོ་

སོ་བ། །དེ་དག་�ད་གཅིག་གཏོགས་པར་རིགས་མ་ཡིན། ཞེས་ག�ངས་པས་རང་

གི་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པའི་�་�ི་སོ་སོ་བ་�མས་ལ། �ི་མ་�་མ་ལ་�ོས་པའི་

འ�ེལ་བ་མི་འཐད་དེ། �་�ི་�མས །རང་དབང་ཅན་�ི་�གས་�བ་�་�བ་པས་

གཞན་ལ་རག་ལས་པ་མི་�ང་བའི་�ིར་རོ། །དེ་�ར་�ད་གཅིག་པ་མི་

འཐད་ན་ང་དེའི་ཚ�་དེའི་�ས་ན་འདི་འ�་ཞིག་�་�ར་ཏོ། ཞེས་�ེ་བ་�ན་བ་མི་

རིགས་ཏེ། �ད་སོ་སོ་བ་�་�ིན་�ིས་�ེ་བ་�ན་པ་ན། ང་མཆོད་�ིན་�་�ར་ཏོ་

�མ་�་མི་�ན་པ་བཞིན་ནོ། །རང་གི་�གས་ལ་�ད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་འཇིག་

པ་ཡིན་ཡང་�་�ི་�ད་གཅིག་པ་མི་འགལ་བས་�ེ་བ་�ན་པ་འཐད་དོ། །

འདིའི་དོན་མ་�ོགས་པ་�མས་ལ་མདོ་�ེ་ལས། ང་ནི་�ོན་འདིར་�ར་ཅེས་མང་

�་ག�ངས་པས། སངས་�ས་པའི་�ས་�ི་གང་ཟག་དང་། དེའི་�ོན་�ི་�བས་

�ི་གང་ཟག་གཉིས་གཅིག་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་འ�ས་�ས་ཡིན་ན་�ད་ཅིག་

གིས་འཇིག་པས་གཅིག་�་མི་�ང་བའི་�ིར། དེ་གཉིས་ཀ་�ག་པའོ། ཞེས་

�ོན་�ི་མཐའ་ལ་བ�ེན་པའི་�་བ་ངན་པ་བཞི་ག�ངས་པའི་ལོག་�་དང་པོ་



�ེད་པར་�ེད་དོ། །དེར་མ་�ང་བར་�ེད་པ་ལ་ནི་�ེ་བ་�ན་པའི་�ས་�་

�ལ་དང་�ས་དང་རང་བཞིན་�ེ་�ག་པས་�ད་པར་�་མ་�ས་པར་�ིར་ང་

ཞེས་�ན་པའི་�ན་�ལ་�ད་པར་བ་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །གཉིས་

བ་ལས་�ས་པ་�ད་ཟོས་པའི་ཉེས་པ་ནི། ལས་�ེད་པ་པོ་དང་འ�ས་�་�ོང་བ་

པོ་གཉིས་གཞི་ང་ཙམ་གཅིག་གི་�ེང་�་འ�ར་མི་�ང་བའོ། །ལས་མ་

�ས་པ་དང་�ད་པའི་ཉེས་པ་ནི་�ད་ཐ་དད་པ་གཞན་�ིས་གང་བསགས་པའི་

ལས་�ི་འ�ས་�་�ན་ཡང་། �ད་ཅིག་ཤོས་�ིས་�ོང་བར་འ�ར་བའི་ཧ་ཅང་

ཐལ་བའོ། །ཉེས་པ་འདི་གཉིས་འ�ག་པ་ཡང་�ར་བཤད་པ་�ར་གང་

ཟག་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་ན། �ད་ཅིག་�་�ིར་�མས་�ད་གཅིག་པ་མི་�ང་བའི་

གནད་�ིས་ཡིན་ཏེ། �་ཤེ་ལས་�ང་། གལ་ཏེ་�་མི་གཞན་ཡིན་ན། །�ད་ནི་

འཐད་པར་མི་འ�ར་རོ། ཞེས་ག�ངས་སོ། །ཅི་�ེ་བདག་དང་

�ང་པོ་གཉིས་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པའི་ཐ་དད་�་འདོད་ན་�ོན་ཅི་ཡོད་�མ་

ན། �་ཤེ་ལས། གལ་ཏེ་�ང་པོ་�མས་ལས་གཞན། །�ང་པོའི་མཚན་ཉིད་མེད་

པར་འ�ར། ཞེས་པའི་�ོན་ག�ངས་སོ། །དེ་ལ་བདག་�ང་པོ་ལས་ངོ་

བོས་�བ་པའི་ཐ་དད་པར་ཡོད་ན་ནི། �ང་པོ་འ�ས་�ས་�་མཚ�ན་པའི་མཚན་

ཉིད་�ེ་འཇིག་གནས་པ་དང་མི་�ན་པར་འ�ར་ཏེ། དཔེར་ན་�་བ་ལང་ལས་

དོན་གཞན་�་�བ་པས་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་དང་མི་�ན་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་�་ཡིན་མོད་�མ་ན། འོ་ན་དེ་�ན་�ེས་�ི་འཛ�ན་པས་བདག་�་ཐ་�ད་

འདོགས་པའི་གཞིའི་དམིགས་པར་མི་འཐད་དེ། འ�ས་མ་�ས་ཡིན་པའི་�ིར།

དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་གམ་�ང་འདས་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་

�ང་སོགས་�ི་མཚན་ཉིད་ག�གས་�་�ང་བ་སོགས་ལས་རང་བཞིན་ཐ་དད་�་



ཡོད་ན། དེ་�ར་�་དམིགས་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་ག�གས་སེམས་ཐ་དད་�་

དམིགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་�ར་འཛ�ན་པ་ཡང་མེད་པས་བདག་དོན་

གཞན་�་མེད་དེ། �་ཤེ་ལས། བདག་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས། །གཞན་�་འཐད་པ་

ཉིད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་གཞན །ན་ལེན་མེད་པར། །ག�ང་ཡོད་རིགས་ན་ག�ང་�་

མེད། ཅེས་དང་། འ�ག་པ་ལས་�ང་། དེ་�ིར་�ང་པོ་ལས་གཞན་བདག་མེད་དེ།

།�ང་པོ་མ་གཏོགས་དེ་འཛ�ན་མ་�བ་�ིར། ཞེས་ག�ངས་སོ། །དེ་�་�འི་

རིགས་པ་�མས་�ིས་བདག་�ང་པོ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དང་�་ཡོད་པ་ལ་གནོད་�ེད་

མཐོང་བའི་ངེས་པ་བ�ན་པོ་�ེད་�ེད་�་�ང་བར་�་�ེ། གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་

པའི་�ོགས་འདི་གཉིས་ལ་གནོད་�ེད་�ི་ངེས་པ་�མ་དག་མ་འ�ོངས་ན། གང་

ཟག་རང་བཞིན་མེད་པར་ཐག་བཅད་�ང་དམ་བཅའ་ཙམ་�་འ�ོ་བས་�་བ་

�མ་དག་མི་�ེད་པའི་�ིར་རོ།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་�ར་བདག་ལ་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པ་ཡོད་མེད་རིགས་པས་

བཙལ་བ་ན། གཅིག་དང་�་མ་གང་�་ཡང་མ་�ེད་པས་བདག་ལ་རང་བཞིན་

ཁེགས་པ་དེའི་ཚ�་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ད�ོད་པའི་རིགས་པས་བདག་གི་བ་རང་

བཞིན་�ིས་�བ་པ་�ེད་པར་མི་འ�ར་ཏེ། མོ་གཤམ་�ི་�་མ་དམིགས་ན་དེའི་

བདག་གི་བ་མིག་སོགས་མི་དམིགས་པ་བཞིན་ནོ། །�་ཤེ་ལས་�ང་།

བདག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །བདག་གི་ཡོད་པར་ག་ལ་འ�ར། ཞེས་དང་།

འ�ག་པ་ལས་�ང་།

གང་�ིར་�ེད་པོ་མེད་ཅན་ལས་མེད་པ།



།དེ་�ིར་བདག་གི་བདག་མེད་པར་ཡོད་མིན།

།དེ་�ིར་བདག་དང་བདག་གི་�ོང་�་བས།

།�ལ་འ�ོར་པ་དེ་�མ་པར་�ོལ་བར་འ�ར།

ཞེས་སོ། །དེ་�ར་རང་�ད་�ི་ངའོ་�མ་�་འཛ�ན་པའི་ངའམ་བདག་གམ་

གང་ཟག་དེ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་མ་�བ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་

པ་དེས། ད�ལ་བ་ནས་སངས་�ས་�ི་བར་�ི་གང་ཟག་དང་དེའི་བདག་གི་པ་

ཐམས་ཅད་�ང་། གདགས་གཞི་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་�ི་�ང་པོ་གང་ཡིན་

པ་དེ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པར་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པ་མེད་

པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་དོན་ཐམས་ཅད་�ང་�ོགས་

པར་�་ཞིང་། དེས་�ང་དེ་�མས་�ི་བདག་གི་བ་ཐམས་ཅད་�ང་རང་བཞིན་

མེད་པར་འ�བ་�ལ་ཤེས་པར་�འོ།

།ག�མ་པ་ལ་གཉིས། �་མ་�་�ར་ག�ངས་པའི་དོན་བ�ན་པ། ཐབས་གང་ལ་

བ�ེན་ནས་�་མ་�་�ར་འཆར་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ལ་གཉིས། �་མ་བཞིན་�་འཆར་�ལ་�ིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་། �་མ་

བཞིན་�་འཆར་�ལ་�ར་�ང་བ�ན་པའོ།

།དང་པོ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ལ་པོ་ལས།

ཇི་�ར་�ིག་�་�་ཟའི་�ོད་�ེར་དང་།



།�་མ་ཇི་བཞིན་�ི་ལམ་ཇི་�་�ར།

།མཚན་མ་�ོམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�ོང་།

།ཆོས་�མས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་�ིས།

ཞེས་དང་། �ལ་བའི་�མ་ལས་�ང་། ག�གས་ནས་�མ་མ�ེན་�ི་བར་�ི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་�་མ་དང་�ི་ལམ་བཞིན་�་ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་ག�ངས་

པའི་�་མ་�་�འི་དོན་ནི་གཉིས་ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་�་མ་�་�ར་ག�ངས་པ་

�་�་ཡོད་ཙམ་�་�བ་�ང་བདེན་པ་ཁེགས་པ་ལ་�ས་པ་དང་། �ོང་བཞིན་�་

�ང་བའི་�ང་བ་�་མ་�་�་གཉིས་ལས་འདིར་ནི་�ི་མའོ། །འདི་ལ་ནི་དེར་�ང་

བ །དང་�ང་བ་�ར་�ི་དོན་ཡོད་པས་�ོང་པ་གཉིས་དགོས་�ི། རི་བོང་གི་�་

དང་མོ་གཤམ་�ི་�་�ར་�ང་བ་ཙམ་�་ཡང་གཏན་མེད་པ་དང་། �ང་ཡང་�ང་

བ་�ར་�ི་དོན་ཡོད་པས་�ོང་པར་མི་འཆར་ན་ཡང་�ང་བ་�་མ་�་�འི་དོན་�ོ་

ལ་མི་འཆར་རོ། །དེས་ན་�་མའི་དཔེ་དང་འ�་བར་ཆོས་གཞན་�མས་

ཤེས་པར་�ད་�ལ་ནི། དཔེར་ན་�་མ་མཁན་�ིས་�ལ་པའི་�་མ་དེ། �་�ང་

གིས་གདོད་མ་ནས་�ོངས་�ང་�་�ང་�་�ང་བ་བ�ོན་མི་�ས་པར་འཆར་བ་

བཞིན་�། གང་ཟག་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་�མས་�ང་�ལ་�ེང་ན་རང་གི་ངོ་བོས་

�བ་པའི་རང་བཞིན་�ིས་གདོད་མ་ནས་�ོངས་�ང་། དེར་�བ་པར་�ང་བ་ལ་

བ�ོན་མི་�ས་པར་ཤེས་པའོ། །དེ་�ར་�་དང་མི་ལ་སོགས་པར་�ང་བ་

ནི་གང་ཟག་དང་། ག�གས་�་ལ་སོགས་པར་�ང་བའི་དོན་ནི་ཆོས་�་འཇོག་

པས། གང་ཟག་དང་ཆོས་�མས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པའི་རང་

བཞིན་�ལ་ཙམ་ཡང་མེད་�ང་། ལས་གསོག་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་། བ�་བ་



དང་མཉན་པར་�་བ་སོགས་�ེན་འ�ེལ་�ི་�་�ེད་ཐམས་ཅད་�ང་འཐད་དོ།

།�་�ེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པའི་�ིར་ཆད་�ོང་མིན་ལ། ཆོས་�མས་ཡེ་གདོད་མ་

ནས་དེ་�ར་�ོང་བ་ལ་�ོང་བར་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་�ོས་�ས་�ི་�ོང་བའང་

མིན་ཞིང་། ཤེས་�་ཐམས་ཅད་དེ་�ར་འདོད་པས་ཉི་ཚ�་བའི་�ོང་བའང་མིན་

པས། དེ་བ�ོམས་པས་བདེན་འཛ�ན་�ི་མངོན་ཞེན་མཐའ་དག་གི་གཉེན་པོར་

ཡང་འ�ོའོ། །ཟབ་མོའི་དོན་དེ་�ོ་གང་གི་ཡང་�ལ་�་མི་�ང་བ་མིན་�ི། ཡང་

དག་པའི་�་བས་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་དོན་�ོམ་པའི་�ོམ་

པས་�ལ་�་�ེད་�ས་པས། ལམ་�ས་�་ཉམས་�་ལེན་མི་�ས་པ་དང་། རིག་�་

དང་�ོགས་�་ཅི་ཡང་མེད་པའི་�ོང་བ་ཡང་མིན་ནོ། །འོ་ན་ག�གས་

བ�ན་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་གང་�་�ང་བས་�ོང་པར་ངེས་པ་འདི་དེ་དག་གི་

རང་བཞིན་མེད་པར་�ོགས་པ་ཡིན་ན། སོ་�ེའི་མངོན་�མ་�ིས་རང་བཞིན་

མེད་པ་�ོགས་པར་འ�ར་བས་དེ་དག་འཕགས་པར་འ�ར་རོ། །མིན་ན་

འདི་�མས་རང་བཞིན་མེད་པའི་དཔེར་ཇི་�ར་�ང་�མ་ན། འདི་ལ་བཞི་བ�་

བ་ལས།

དངོས་པོ་གཅིག་གི་�་པོ་གང་།

།དེ་ནི་�ན་�ི་�་པོར་བཤད།

།གཅིག་གི་�ོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ།

།དེ་ནི་�ན་�ི་�ོང་ཉིད་ཡིན།

ཞེས་དངོས་པོ་གཅིག་གི་�ོང་ཉིད་�་བ་པོའམ་�ོགས་པ་པོ་དེས་དངོས་པོ་

གཞན་�མས་�ི་�ོང་ཉིད་�ང་�ོགས་�ས་པར་བཤད་ལ། �ད་བཞིན་�ི་



ག�གས་བ�ན་�ད་བཞིན་�ིས་�ོང་བར་�ོགས་པས་ནི། ག�གས་བ�ན་རང་

གི་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པར་འཛ�ན་པའི་བདེན་འཛ�ན་�ི་�ལ་ལ་ཅི་ཡང་མི་

གནོད་ཅིང་། དེའི་�ལ་�ན་�ང་བ་མེད་པར་ག�གས་བ�ན་རང་བཞིན་�ིས་

�བ་པས་�ོང་བའི་�ོང་ཉིད་མ་�ོགས་པའི་�ིར། �ོ་དེས་ག�གས་བ�ན་�ི་དེ་

ཉིད་�ོགས་པ་མིན་ནོ། །འདིས་ནི་�་མ་�་�ང་གིས་�ོང་བ་དང་། �ི་ལམ་

�ི་�ང་བ་སོགས་གང་�་�ང་བ་དེས་�ོང་བར་�ོགས་�ང་། �་མ་དང་�ི་ལམ་

�་�ར་�ོགས་པའི །ད�་མ་པའི་�་བ་�ེད་པ་མིན་ནོ། །འོན་�ང་འདི་

དག་དཔེར་ལེན་པ་ནི་ག�གས་�་སོགས་�ི་ཆོས་གཞན་�མས་ལས། འདི་�མས་

རང་བཞིན་མེད་པར་�ོགས་�་བའི་�་མཚན་�ིས་ཡིན་ལ། འདི་�མས་དོ་བོ་

ཉིད་�ིས་�བ་པའི་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་བར་ནི། �ལ་བདེན་པར་�བ་ན་རང་

གི་གནས་�ལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་�མ་པ་གཞན་�་�ོ་ལ་འཆར་�་མི་�ང་བས།

དེ་གཉིས་ལ་འགལ་བ་བ�ན་ནས་�བ་པ་ཡིན་ནོ།།

འཇིག་�ེན་�ན་པར་�གས་པའི་དཔེ་འདི་�མས་ཐོག་མར་རང་བཞིན་མེད་

པར་�ོགས་�་བ�ག་ནས། དེ་ནས་འཇིག་�ེན་ན་�ན་པར་མ་�གས་པའི་ཆོས་

གཞན་�མས་རང་བཞིན་མེད་པར་�ོགས་པ་�ེད་དགོས་ཤིང་། དེ་གཉིས་ལ་�་

�ིའི་རིམ་པ་དགོས་པས་ཆོས་གཅིག་གི་�ོང་ཉིད་�ོགས་པ་ན། ཆོས་གཞན་

ཐམས་ཅད་�ི་�ོང་ཉིད་དངོས་�་�ོགས་པ་མིན་�ི། ཆོས་གཞན་བདེན་པར་

ཡོད་མེད་ལ་�ོ་ཁ་�ོགས་པ་ན་�ོགས་�ས་པའི་དོན་ནོ། །དེ་�ར་ན་�ི་

ལམ་ལ་དེར་ཤེས་ནས་�ེས་པ་�ད་མེད་སོགས་�་�ང་བ་ངེས་�ོང་བར་�ོགས་

པ་དང་། མངོན་�ོགས་�ན་ལས། �ི་ལམ་ན་ཡང་ཆོས་�མས་�ན། །�ི་ལམ་�་



�ར་�་ལ་སོགས། ཞེས་�ི་ལམ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་ལམ་�་�ར་�་བར་

ག�ངས་པ་གཉིས་�ང་དོན་མི་གཅིག་གོ །དེ་བཞིན་�་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་བ�ོམས་

པའི་ཉམས་�ི་�ང་བ་ལ། �མ་�མ་སོགས་�་�ང་བ་�མས་གང་�་�ང་བ་དེས་

�ོང་པར་�ོགས་པ་དང་། དེ་�མས་རང་བཞིན་�ིས་མ་�བ་པའི་�་མ་དང་�ི་

ལམ་�་�ར་�ོགས་པ་གཉིས་�ང་དོན་མི་གཅིག་པས། ངེས་དོན་�ི་ག�ང་རབ་

དང་། བ�ན་བཅོས་ནས་�་མ་དང་�ི་ལམ་བཞིན་�་�ོགས་པར་�་བར་

ག�ངས་པའི་�་མ་བཞིན་�་འཆར་�ལ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་�མས་ལེགས་པར་

�ད་གཅད་པར་�འོ། །དེ་�ར་�ས་ན་བ�ན་ལམ་�ང་བའི་�ིས་པས་མེ་ལོང་གི་

ག�གས་བ�ན་ལ་�ད་བཞིན་སོགས་�་འཛ�ན་པ་དང་། �་མའི་�ས་མེད་པའི་

�ད་མོ་བས་�་མའི་�ང་བ་ལ་�་�ང་སོགས་�་འཛ�ན་པ་དང་། �ི་ལམ་ལ་དེར་

མ་ཤེས་པས་དར་�ང་བའི་རི་ཁང་�ིམ་སོགས་ལ་དེ་�མས་དངོས་ཡིན་པར་

འཛ�ན་པ་�མས་�ང་འ�་ལ། ཡང་�ན་པོ་བ�་ལ་�ང་བ་དང་། �་མ་�ལ་

མཁན་དང་། �ི་ལམ་ལ་�ི་ལམ་�་ཤེས་པ་�མས་�ིས་�ང་བ་དེ་དང་དེ་�མས་

�་མི་བདེན་པར་ཤེས་པ་�མས་�ང་འ�་�ེ། གཉིས་ཀས་�ང་དེ་ཁོན་ཉིད་�ི་�་

བ་�ེད་པ་མིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ར་བཤད་པའི་དགག་�འི་ཚད་ལེགས་པར་མ་ཟིན་པར། �ལ་

ལ་རིགས་པས་ད�ད་དེ་གསིལ་བ་ན་�ལ་དེ་མི་འ�ག་པ་�མ་པ་དང་པོར་

འ�ང་ཞིང་། དེ་ནས་ད�ད་མཁན་ལ་ཡང་དེ་དང་འ�་བར་མཐོང་ནས། མེད་

པར་ངེས་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་གང་ལ་ཡང་འདི་ཡིན་འདི་མིན་�ི་

ངེས་པ་�ས་མེད་པར་སོང་ནས། �ང་བ་བན་�ན་�་སོང་བའི་�ང་བ་འཆར་བ་



ཡང་རང་བཞིན་ཡོད་མེད །དང་། ཡོད་མེད་ཙམ་མ་�ེད་པ་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་

བ་ཡིན་པས། དེ་འ�འི་�ོང་བ་ཡང་�ེན་འ�ེལ་བཤིག་པའི་�ོང་པ་ཡིན་ལ། དེས་

ན་དེ་�ོགས་པས་�ངས་པའི་�ང་བ་བན་�ན་�་ཤར་བ་ཡང་�་མ་�་�འི་དོན་

གཏན་མིན་ནོ། །དེས་ན་རིགས་པས་ད�ད་པ་ན་གང་ཟག་སོགས་ལ་རང་

གི་ངོ་བོས་�བ་པའི་�ལ་�ེང་�་�ོད་�ལ་�ང་ཟད་�ང་མི་འ�ག་གོ་�མ་པ་

དང་། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བ་འདི་�མས་�ང་བན་�ན་�་འཆར་བ་ཙམ་

དཀའ་པ་མིན་�ི། དེ་འ�་དེ་ད�་མའི་�བ་མཐའ་ལ་མོས་ཤིང་རང་བཞིན་མེད་

པའི་�ལ་�ོན་པའི་ཆོས་ཐན་�ན་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འོང་ཡང་། དཀའ་ས་ནི་

རང་གི་ངོ་བོས་�བ་པའི་རང་བཞིན་མ་�ས་པར་ཁེགས་པ་དང་། རང་བཞིན་

མེད་པའི་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་དེ་ཉིད་ལས་གསོག་པ་པོ་དང་། འ�ས་�་�ོང་

བ་པོ་ལ་སོགས་པར་འཇོག་པ་ལ་དེས་པ་གཏིང་ནས་འ�ོངས་ཏེ། དེ་�མས་�་

འཇོག་�བ་པའི་གཉིས་ཚ�གས་དེ་�ིད་མཐའ་ཙམ་�་སོང་བས་ད�་མའི་�་བ་

ཤིན་�་�ེད་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། དེའི་�ིར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ད�ོད་པའི་

རིགས་པས་ད�ད་པའི་ཚ�། �ེ་བ་ལ་སོགས་པ་མ་�ེད་པས་ནི། རང་བཞིན་�ིས་

�ེ་བ་སོགས་འགོག་གི །�ེ་འགག་སོགས་གང་ཡིན་�ན་མི་འགོག་པ་དང་། དེ་

བཀག་ན་དོན་�ེད་པ་ཐམས་ཅད་�ིས་�ོང་བའི་རི་བོང་གི་�་དང་མོ་གཤམ་�ི་

�་བཞིན་�་འ�ར་�ི། �ང་བ་�་མ་�་�་ཙམ་ཞིག་�ག་མར་�ས་པ་ལ། �ེན་

འ�ེལ་�ི་�་�ེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་མེད་པའི་�ོན་ག�ངས་ཏེ། བཞི་བ�་པ་

ལས། དེ་�་ཡིན་ན་ཇི་�་�ར། །�ིད་པ་�་མ་འ�་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་འ�ེལ་པར།

�ེན་ཅིང་འ�ེལ་པར་འ�ང་བ་ཇི་�་བ་བཞིན་མཐོང་བ་ན། �་མ་�ས་པ་�་

�ར་འ�ར་�ི། མོ་གཤམ་�ི་�་�་�་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་�མ་པར་



ད�ད་པ་འདིས་�ེ་བ་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�་བཀག་པ་ལས། འ�ས་�ས་�ེ་བ་

མེད་པར་བ�ན་པར་འདོད་ན་ནི། དེའི་ཚ�་དེ་�་མ་�་�་ཉིད་�་མི་འ�ར་�ི། མོ་

གཤམ་�ི་�་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་ཉེ་བར་གཞལ་བར་འ�ར་བ་ཞིག་ནས། �ེན་

ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་བ་མེད་པར་ཐལ་བར་འ�ར་བའི་འཇིགས་པས། དེ་

དག་དང་བ�ན་པར་མི་�ེད་�ི། དེ་དང་མི་འགལ་བ་�་མ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་

ནི་�ེད་དོ། ཞེས་དང་། དེའི་�ིར་དེ་�ར་ཡོངས་�་ད�ད་པ་ན་དངོས་པོ་

�མས་�ི་རང་བཞིན་འ�བ་པར་མི་འ�ར་བས་སོ་སོ་ནས་དངོས་པོ་�མས་ལ་

�་མ་�་�་དེ་ཉིད་�ག་མར་�ས་པར་འ�ར་རོ། ཞེས་ག�ངས་སོ།

།དེའི་�ིར་�ང་བ་�་མ་�་�འི་�ེན་འ�ེལ་ཡོད་བ་ཙམ་�་འཛ�ན་པ་�ོན་ཅན་�ི་

�་འཛ�ན་མིན་�ི། �་མ་�་�འི་�ང་བ་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པ་དང་བདེན་པར་

འཛ�ན་ན་�ོན་ནོ། །ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་�ལ་པོ་ལས་�ང་།

�ིད་པའི་འ�ོ་བ་�ི་ལམ་�་�་�ེ།

།འདི་ལ་མི་�ེ་�་ཡང་འཆི་བ་མེད།

།སེམས་ཅན་མི་དང་�ོག་�ང་མི་�ེད་དེ།

།ཆོས་འདི་�མས་ནི་ད�་བ་�་ཤིང་འ�།

།�་མ་�་�་ནམ་མཁའི་�ོག་འ�་�ེ།

།�་ཡི་�་བ་འ�་ཞིང་�ིག་�་བཞིན།

།མི་འགའ་འཇིག་�ེན་འདིར་ཡང་ཤི་ནས་ནི།

།འཇིག་�ེན་གཞན་�་འཕོ་ཞིང་འ�ོ་མེད་�ང་།



།ལས་�ས་�མས་ནི་ནམ་ཡང་�ད་མི་ཟ།

།འཁོར་བ་ན་ཡང་དཀར་ནག་འ�ས་�་�ིན།

ཞེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ད�ོད་པའི་རིགས་པས་བཙལ་བ་ན། �ེ་བ་དང་འཆི་འཕོ་

བའི་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་ད�ད་བཟོད་པ་�ལ་ཙམ་ཡང་མི་�ེད་�ང་། ཆོས་

�མས་�་མ་�་�་ལ་དཀར་ནག་གི་འ�ས་�་�མས་འ�ང་བར་ག�ངས་པ་�་

�འི་གོ་བ་ཆགས་པ་དགོས་སོ། །གཞན་ཡང་མཉམ་གཞག་�་ཡིན་�གས་

�་ཐག་ཆོད་པའི་�་ཐོག་�་བཞག་ནས་བ�ངས་པ་མིན་པར། སེམས་གང་�་

ཡང་མི་འཛ�ན་པའི་�ེ་གཅིག་པ་ཙམ་བ�ན་པོ་�ེད་པའི་མ�ས། དེ་ལས་ལངས་

ན་རི་ལ་སོགས་པའི་�ང་པ་�མས། �ར་�་འཐས་�་འཆར་བ་བཞིན་མིན་པར་

འཇའ་ཚ�ན་ནམ། �་བ་�བ་མོ་བཞིན་�་བ�ག་མེད་�་འཆར་བ་ཡང་ག�ང་

རབ་ནས་བཤད་པའི་�་མ་བཞིན་�་ཤར་བ་མིན་ཏེ། དེ་ནི་ཐོགས་བཅས་རགས་

པ་ཞིག་གིས་�ོང་བར་�ང་བ་ཡིན་�ི། �ལ་�ང་དེ་�མས་རང་བཞིན་�ིས་�བ་

པས་�ོང་བར་�ང་བ་མིན་པའི་�ིར་དང་། ཐོགས་བཅས་�་འཐས་པར་མེད་པ།

རང་བཞིན་མེད་པའི་�ོང་པའི་དོན་�་གཏན་མི་�ང་བའི་�ིར་རོ། །དེ་�་

མ་ཡིན་ན་འཇའ་ཚ�ན་སོགས་�ད་གཞིར་བ�ང་བའི་ཚ�་བདེན་འཛ�ན་�ེར་མི་

�ང་བ་དང་། ཐོགས་བཅས་�ད་གཞིར་བ�ང་བའི་ཚ�་བདེན་མེད་�ོགས་པའི་

ཤེས་པ་བ�ེད་�་མི་�ང་བའི་�ོན་�་འ�ར་རོ།

།གཉིས་པ་ནི། འོན་ཇི་�ར་�ས་ན་�་མའི་དོན་�ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཆར་�མ་

ན། དཔེར་ན་�་མའི་�་�ང་མིག་གི་ཤེས་པས་མཐོང་བ་དང་། �ང་བ་�ར་�ི་�་



�ང་མེད་པར་ཡིད་ཤེས་�ིས་ངེས་པ་ལ་བ�ེན་ནས། �་�ང་�་�ང་བ་དེ་�་

མའམ་�ན་པའི་�ང་བར་ངེས་པ་�ེ་བ་དེ་བཞིན་�། གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་ཐ་

�ད་པའི་ཤེས་པ་ལ་བ�ོན་མེད་�་�ང་བ་དང་། དེ་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོས་�བ་

པའི་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་བར་རིགས་ཤེས་�ིས་ངེས་པ་གཉིས་ལ་བ�ེན་ནས།

གང་ཟག་དེ་�་མའམ་�ན་པའི་�ང་བར་ངེས་པ་�ེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་

གནད་�ིས་མཉམ་གཞག་�་མཚན་འཛ�ན་�ི་དམིགས་གཏད་�ལ་ཙམ་ཡང་

མེད་པའི་ནམ་མཁའ་�་�འི་�ོང་ཉིད་�ོམ་པ་གནད་�་སོང་ན། དེ་ལས་ལངས་

ནས་�ལ་�ང་འཆར་བ་ལ་བ�ས་ན་�ེས་ཐོབ་�་�་མ་�་�འི་�ོང་པ་འཆར་རོ།

།དེ་བཞིན་�་ཆོས་�མས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་�བ་པ་ཡོད་མེད་ད�ོད་པའི་རིགས་

པས་མང་�་ད�ད་ནས། རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་�གས་�ག་བ�ེད་པའི་

�ེས་�། �ང་བ་ཤར་བ་ལ་བ�ས་ན་�་མ་�་�ར་འཆར་བ་ཡིན་�ི། �་མ་�་

�འི་�ོང་པ་ལོགས་�་གཏན་ལ་འབེབས་�ལ་མེད་དོ། །དེས་ན་�ག་�ོར་

བ་སོགས་�ི་�ོད་�ོགས་ལ་འ�ག་ན་ཡང་�ར་�ར་ད�ད་པའི་ངེས་པའི་�ིས་

ཟིན་པར་�ས་ནས། དེ་དག་ལ་�གས་པས་�་མ་�་�ར་འཆར་བ་ལ་བ�བ་�ེ།

དེའི་ངང་ནས་དེ་དག་�འོ། །དེ་ལ་�ང་ནས་ནི་�་བ་�ན་ཙམ་�ིས་�ང་དེ་

�མས་�་མ །བཞིན་�་འཆར་རོ། །ངེས་པ་དེའི་འཚ�ལ་�གས་གོ་བདེ་

བར་བ�ོད་ན། �ར་བཤད་པ་�ར་རིགས་པའི་དགག་�འི་ལེགས་པར་འཆར་

�་ག�ག་ལ། རང་�ད་�ི་མ་རིག་པས་རང་བཞིན་ཇི་�ར་�ོ་བཏགས་པ་�མས་

ལེགས་པར་བསམས་ལ་ངོས་ཟིན་པར་�། དེ་ནས་རང་བཞིན་དེ་འ�་ཡོད་ན་

གཅིག་ཐ་ལས་མི་འདའ་བའི་�ལ་དང་། དེ་གཉིས་ཀར་ཁས་�ངས་པ་ལ་གནོད་

�ེད་ཡོང་�གས་དམིགས་�ེད་པར་བསམས་ལ་གནོད་�ེད་མཐོང་བའི་ངེས་པ་



�ང་ཞིང་། མཐར་གང་ཟག་ལ་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པ་�ང་ཟད་�ང་མེད་དོ་

�མ་པའི་ངེས་པ་བ�ན་པར་�་�ེ། �ོང་�ོགས་ལ་དེ་འ�་མང་�་�ང་། དེ་ནས་

གང་ཟག་གི་ཐ་�ད་བ�ོན་མི་�ས་པར་�ང་བ་�མས་�ོའི་�ལ་�་འཆར་�་

ག�ག་ལ། དེ་ལས་གསོག་པ་པོ་དང་འ�ས་�་�ོང་བ་པོར་འཇོག་པའི་�ེན་

འ�ེལ་�ི་�ོགས་�མས་ཡིད་ལ་�་ཞིང་། རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་�ེན་འ�ེལ་

འཐད་�གས་�མས་ལ་ངེས་པ་�ེད་པར་�འོ། །དེ་གཉིས་འགལ་པར་�ང་བའི་

ཚ�་ན་ག�གས་བ�ན་སོགས་དཔེར་�ངས་ནས་མི་འགལ་བའི་�ལ་བསམ་ཏེ།

འདི་�ར་�ད་བཞིན་�ི་ག�གས་བ�ན་མིག་�་སོགས་གང་�་�ང་བ་�མས་

�ིས་�ོང་�ང་། �ད་དང་མེ་ལོང་ལ་བ�ེན་ནས་�ེ་བ་དང་། �ེན་དེ་དག་འགའ་

ཞིག་ལོག་པའི་ཚ�་འཇིག་པ་གཉིས་བ�ོན་མི་�ས་པར་གཞི་མ�ན་�་འ�་བ་

བཞིན་�། གང་ཟག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པ་�ལ་ཙམ་མེད་�ང་། ལས་

གསོག་པ་པོ་དང་། འ�ས་�་�ོང་བ་པོ་དང་། �ོན་�ི་ལས་ཉོན་སོགས་ལ་བ�ེན་

ནས་�ེ་བ་ཡང་མི་འགལ་ལོ་�མ་�་�ང་བར་�་�ེ། འདི་�་�་ནི་འདི་འ�་

ཐམས་ཅད་�ི་�བས་�་ཤེས་པར་�འོ།

།གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་�་གདགས་པའི་གཞི་�ང་པོ་�་དང་སའི་ཁམས་ལ་

སོགས་པ་ཁམས་�ག་དང་། མིག་སོགས་�ེ་མཆེད་�ག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཡིན་

ལ། དེ་རང་གི་ངོ་བོས་�བ་པའི་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་བ་ནི་ཆོས་དེ་དག་གི་བདག་

མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་�ལ་ལ་གཉིས། �ར་བཤད་

པའི་རིགས་པ་ཁ་�ོས་ནས་འགོག་པ་དང་། �ར་མ་བཤད་པའི་རིགས་པ་གཞན་

�ིས་དགག་པའོ།



།དང་པོ་ནི། �ང་པོ་དང་ཁམས་དང་�ེ་མཆེད་�ི་དངོས་པོ་ལ་གཉིས་ལས།

ག�གས་ཅན་�མས་ནི་རང་གི་ཤར་ལ་སོགས་པའི་�ོགས་�ི་ཆ་�མས་དང་། ཆ་

ཅན་གཉིས་དང་། ཤེས་པ་�མས་ནི་རང་གི་�་�ི་ལ་སོགས་པའི་�ས་�ི་ཆ་

�མས་དང་། ཆ་ཅན་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པའི་གཅིག་ཐ་དད་གང་�་�བ་

བ�གས་ནས། �ར་བཞིན་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི། ཇི་�ར་�ོད་�ིས་བདག་

གི་འ�་ཤེས་ནི། །ཤེས་པ་དེ་བཞིན་�ན་ལ་�ོས་�ར་�། ཞེས་ག�ངས་པའི་མདོ་

�ར་�ངས་པའི་དོན་ནོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། �ན་འ�ང་གི་གཏན་ཚ�གས་བ�ན་པ ། དེ་དང་རིགས་པ་

�་མས་འ�ས་མ་�ས་�ང་བདེན་མེད་�་འ�བ་�ལ་ལོ།

།དང་པོ་ནི། �ེན་འ�ེལ་�ི་གཏན་ཚ�གས་ནི། �ོ་�ོས །�་མཚ�ས་�ས་པ་ལས།

གང་�མས་�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་འ�ང་། །དེ་�མས་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་མེད། ཅེས་

�ེན་འ�ང་གི་�གས་�ིས། རང་བཞིན་�ིས་�བ་པ་འགོག་པ་གསལ་བར་

ག�ངས་ཤིང་། མ་�ོས་པས་�ས་པ་ལས་�ང་།

གང་ཞིག་�ེན་ལས་�ེ་བ་དེ་མ་�ེས།

།དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�ེ་བ་མེད།

།གང་ཞིག་�ེན་ལ་�ོས་པ་དེ་�ོང་ག�ངས།

།གང་གིས་�ོང་ཉིད་ཤེས་དེ་བག་ཡོད་ཡིན།



ཞེས་གསལ་བར་ག�ངས་ཏེ། འདི་ནི་ག�ང་རབ་རིན་པོ་ཆ་�མས་ན་ཤིན་�་

མང་ངོ་། །དེ་ཡང་�ང་པ་དང་པོས་མ་�ེས་ཞེས་ག�ངས་པའི་དོན་ནི།

�ང་པ་གཉིས་པས་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�ེ་བ་མེད་ཅེས་བཤད་པས། �ེ་བ་འགོག་པ་ལ་

དགག་�འི་�ད་པར་�ར་བ་ཡིན་ལ། ལང་གཤེགས་ལས། རང་བཞིན་�ིས་མ་

�ེས་པ་ལ་དགོངས་ནས། ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་�ེས་པའོ། ཞེས་

ག�ངས་སོ། ཞེས་པ་ཚ�ག་གསལ་�་�ངས་པ་ལས་�ང་། �ད་པར་མ་

�ར་བར་�ེ་བ་མེད་པར་ག�ངས་པ་�མས་�ེ་བ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་མེད་

པར་བ�ང་དོགས་ནས། �ོན་པ་ཉིད་�ིས་མདོ་�ེའི་དགོངས་པ་�ངས་ཏེ་རང་

བཞིན་�ིས་�ེ་བ་མེད་པའི་དོན་�་བཤད་དོ།

།དེ་ནས་�ང་པ་ག�མ་པས་�ེན་ལ་རག་ལས་ཤིང་�ོས་པ།

ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པས་�ོང་བའི་དོན་�་ག�ངས་པས་ནི།

རང་བཞིན་�ིས་�བ་པས་�ོང་བ་�ེན་འ�ང་གི་དོན་ཡིན་�ི།

�ེ་ཙམ་བཀག་པའི་དོན་�ེད་པས་�ོང་བ་མིན་པར་བ�ན་ཏོ།

།�་ཤེ་ལས་�ང་། �ེན་ཅིང་འ�ང་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་ཞི། ཞེས་

བ�ེན་ནས་འ�ང་བའི་�་མཚན་�ིས། ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་བས་ཞི་བའམ་�ོང་

པར་ག�ངས་པས། ད�་མ་པའི་�གས་�ིས་ནི། བ�ེན་ནས་�ེ་བ་ཉིད་�ིས། མ་

�ེས་ཞེས་�་བར་�་དགོས་སོ་ཞེས་སོགས་�ི། �ན་�ལ་གང་ཅིའང་�ང་�་བ། །

དེ་དག་�ང་ནི་བསལ་བ་ཡིན། ཞེས་ཤེས་པར་�འོ། །དེ་འ�་བའི་�ེན་འ�ང་གི་

གཏན་ཚ�གས་ལ་ནི་ཤིན་�་བ�གས་ཏེ། མ་�ོས་པས་�ས་པ་ལས། མཁས་པས་

�ེན་འ�ང་ཆོས་�མས་�ོགས་འ�ར་ཏེ། །མཐར་�་བ་ལ་བ�ེན་པར་ཡོང་མི་



�ེད། ཅེས་�ེན་འ�ང་ཇི་བཞིན་�་�ོགས་པས་མཐར་འཛ�ན་�ི་�་བ་ལ་མི་�ེན་

པར་ག�ངས་པའི་དོན། འ�ག་པ་ལས།

གང་�ིར་དངོས་པོ་བ�ེན་ནས་རབ་འ�ང་བས།

།�ོག་པ་འདི་དག་བ�ག་པར་མི་�ས་པ།

།དེ་�ིར་�ེན་འ�ང་རིགས་པ་འདི་ཡིས་ནི།

�་ངན་�་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་�ེད།

ཅེས་ག�ངས་ཏེ། འདི་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་�་�བ་ཡབ་�ས་�ི་�ད་ཆོས་�་ན་

མེད་པའོ། །དེའི་�ིར་འདིར་རིགས་པ་�མས་�ི་ནང་ནས་�ེན་འ�ང་གི་

རིགས་པ་བ�ོད་པར་�འོ། །འདིར་�་བ་�མ་དག་གི་གེགས་གོལ་སའི་གཙ�་པོ་ནི་

གཉིས་ཏེ། གཅིག་ནི་ཆོས་�མས་ལ་བདེན་པར་འཛ�ན་པའི་བདེན་འཛ�ན་�ི་

དམིགས་གཏད་ཅན་�ི་�ག་�་དང་�ོ་འདོགས་�ི་�་བའོ།

།གཉིས་པ་ནི་དགག་�འི་ཚད་མ་ཟིན་པར་ཐལ་�གས་ནས། �་འ�ས་�ེན་

འ�ང་གི་ངེས་པ་རང་�གས་ལ་�ང་� །མེད་པར་སོང་ནས། འདི་ཡིན་དང་འདི་

མ་ཡིན་�ི་ངོས་ག�ང་�་ས་མེད་པ། ཆད་�་དང་�ར་འདེབས་�ི་�་བའོ།

།དེ་གཉིས་ནི་�་�ེན་འདི་ལས་འ�ས་�་འདི་འ�ང་ལ་ངེས་པ་�ངས་པའི་

གཏན་ཚ�གས་ལ་བ�ེན་ནས་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པ་བཀག་པ་ན་མ་�ས་པར་

�ོང་བ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚ�གས་�ི་ངེས་པས་ནི་ཆད་�་དང་། དམ་བཅས་པའི་

དོན་ངེས་པས་ནི་�ག་�་�་བ་ནས་�ན་འ�ིན་པའི་�ིར་རོ། །དེས་ན་�་

�་ལ་སོགས་པ་�ི་དང་། འ�་�ེད་ལ་སོགས་པ་ནང་གི་དངོས་པོ་�མས་རིམ་པ་



བཞིན་�་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དང་། མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་

འ�ང་ལ། དེ་�་ཡིན་ན་དེ་དག་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པ་མི་འཐད་དེ།

རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་ན་ནི། རང་ལ་རང་དབང་བའི་�གས་�བ་�ི་རང་

བཞིན་�བ་དགོས་པས། �་�ེན་ལ་རག་ལས་པ་འགལ་བའི་�ིར་ཏེ། བ�་པ་

ལས།

གང་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ང་ཡོད་པ།

།དེ་ནི་རང་དབང་མི་འ�ར་རོ།

།འདི་�ན་རང་དབང་མེད་པ་�ེ།

།དེས་ན་བདག་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།

ཞེས་སོ། །འདིས་ནི་གནག་ཟག་དང་�མ་པ་སོགས་�ང་རང་གི་ཚ�གས་པ་

ལ་བ�ེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པས། རང་བཞིན་�ིས་�བ་པ་མེད་པར་ཤེས་

པར་�་�ེ། �ེན་འ�ང་གི་གཏན་ཚ�གས་�ི་�མ་གཞག་གཉིས་སོ། །

བ�ེན་ནས་�ེས་པ་དང་བ�ེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ན། གང་ལ་བ�ེན་པ་དེ་

དང་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པའི་གཅིག་�་མེད་དེ། གཅིག་�་ཡོད་ན་�་�ེད་ཐམས་

ཅད་གཅིག་�་འ�ར་རོ། །དེ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་�བ་པའི་གཞན་

�འང་མེད་དེ། ཡོན་ན་ནི་འ�ེལ་པ་འགོག་�ས་པས། དེ་ལ་�ོས་པ་འགལ་བའི་

�ིར་རོ། །�་ཤེ་ལས་�ང་། གང་ལ་བ�ེན་ཏེ་གང་འ�ང་བ། །དེ་ནི་རེ་ཞིག་

དེ་ཉིད་མིན། །དེ་ལས་གཞན་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་�ིར་ཆད་མིན་�་ག་མ་ཡིན།

ཞེས་དང་། འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པར་བ�ོད་པ་ལས་�ང་།



�ག་བ�ལ་རང་གིས་�ས་པ་དང་།

།གཞན་�ིས་�ས་དང་གཉིས་ཀས་�ས།

།�་མེད་པར་ནི་�ོག་གེ་འདོད།

།�ོད་�ིས་བ�ེན་ནས་འ�ང་བར་ག�ངས།

།�ེན་ཅིང་འ�ེལ་བར་གང་འ�ང་བ།

།དེ་ཉིད་�ོད་ནི་�ོང་པར་བཞེད།

།དངོས་ཕོ་རང་དབང་ཡོད་མིན་ཞེས།

།མཉམ་མེད་�ོད་�ིས་སེང་གེའི་�།

ཞེས་�ེན་འ�ེལ་�ི་གཏན་ཚ�གས་�ིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་དང་�ག་ཆད་�ི་

མཐའ་དང་། �ེ་བའི་མཐའ་བཞིར་འཛ�ན་པ་འགོག་པར་ག�ངས་སོ། །དེ་

�ར་མཚན་འཛ�ན་�ི་དམིགས་གཏད་མཐའ་དག་གིས་�ོང་བའི་�ོང་ཉིད་�ི་

ངེས་པ་�ངས་ནས། ལས་འ�ས་�ི་འ�ེལ་བའི་ངེས་པ་མི་འདོར་བས། འདོར་

ལེན་བ�ེན་པ་ལ་ཤིན་�་བ�གས་ཏེ། �ང་�བ་སེམས་འ�ེལ་ལས།

ཆོས་�མས་�ོང་པ་འདི་ཤེས་ནས།

།ལས་དང་འ�ས་�་བ�ན་པ་གང་།

།ངོ་མཚར་བས་�ང་འདི་ངོ་མཚར།

།�ད་�ང་བས་�ང་འདི་�ད་�ང་།

ཞེས་ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་འོང་བ་ལ་ནི་རང་བཞིན་�ིས་ཡོད་པ་དང་།



ཡོད་ཙམ་དང་། །རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་མེད་པ་དང་། མེད་པའི་�ད་པར་�ེད་

དགོས་ཏེ། འ�ག་འ�ེལ་ལས། ག�གས་བ�ན་རང་བཞིན་མེད་པའི་�་དང་

འ�ས་�འི་�མ་པར་བཞག་པ་ཡང་ཤེས་བཞིན་�། མཁས་པ་�་ཞིག་ག�གས་

དང་ཚ�ར་བ་ལ་སོགས་པ་�་དང་། འ�ས་�་ལས་ཐ་དང་མེད་པར་གནས་པ་

�མས་ཡོད་ཙམ་ཞིག་�་དམིགས་པས། རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་ངེས་པར་

�ེད། དེའི་�ིར་ཡོད་པར་དམིགས་�ང་རང་བཞིན་�ིས་�ེ་བ་མེད་དོ།

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །དེ་དག་མ་�ེད་ན་དངོས་པོ་ཡོད་�ིན་ཆད་རང་

གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་དང་། རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་དང་། རང་གི་ངོ་བོས་མེད་�ིན་

ཆད་ཡེ་མེད་�་སོང་ནས། �ོ་འདོགས་དང་�ར་འདེབས་�ི་མཐའ་གཉིས་ལས་

མི་འདའ་�ེ། བ�་བའི་འ�ེལ་པ་ལས། དངོས་པོ་དངོས་པོ་ཡོད་པར་�་བའི་�ར་

ན་ནི། ཇི་�ིད་�་དངོས་པོ་དེའི་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་�ིད་�་དེ་�ར་རང་གི་ངོ་

བོ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། གང་གི་ཚ�་རང་གི་ངོ་བོ་དང་�ལ་པ་དེའི་ཚ�་དེ་ལ་

དངོས་པོ་དེ་�མས་པ་ཐམས་ཅད་�་མེད་པའི་�ིར་བོང་�འི་�་དང་འ�་བས།

གཉིས་�་�་བ་ལས་མ་འདས་པའི་�ིར་འདིའི་མངོན་པར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་

འ�ིག་དཀའ་བར་འ�ར་རོ། ཞེས་སོ། །དེས་ན་རང་གི་ངོ་བོས་

མེད་པས་ཡོད་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་�་

འ�ས་འཇོག་�ས་པས་མེད་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་�ོལ། མཐའ་ལ་�མ་བཤད་

རིགས་པ་ལས། །མཐའ་ནི་ཟད་དང་འ�ག་ཆ་དང་། །ཉེ་དང་�ོགས་དང་�ད་པ་

ལའོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�ི་མཐའ་�མས་རང་�གས་ལའང་ཁས་ལེན་མོད་

�ང་། མཐའ་�ལ་ཞེས་པའི་�་བའི་གོལ་སའི་མཐའ་ནི། ད�་མ་�ང་བ་ལས།

གལ་ཏེ་ད�་མ་ལ་སེམས་�ི། རང་གི་ངོ་བོའི་བདག་ཉིད་�ི་དངོས་པོ་དོན་དམ་པ་



བ་ཅི་ཡང་�ང་བ་ཞིག་ཡོད་པར་�ར་ན་ནི། དེའི་ཚ�་དེ་ལ་དེ་ཡོད་པས་�ག་གོ་

ཞེའམ་མི་�ག་གོ་ཞེས་�་བར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡང་ཇི་�ར་མཐར་འ�ར་ཏེ།

དངོས་བོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཇི་�་བ་བཞིན་�ི་�ེས་�་སོང་ཞིང་�ལ་བཞིན་ཡིད་ལ་

�ེད་པ་ཉིད་ནི་�ང་བའི་གནས་སོ། ཞེས་�་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། ཞེས་ཇི་�ར་གནས་པའི་དོན་ལ། དེ་�ར་�་ཡིད་ལ་�ེད་པ་ནི། �ང་

བའི་གནས་མིན་པས་མཐར་འཛ�ན་མིན་པར་ག�ངས་པ་�ར་ཡིན་པས། འཇིག་

�ེན་ན་�ག་གཡང་ལ་མཐའ་དང་། དེ་ལ་�ང་བ་ལ་མཐའ་ལ་�ང་ཞེས་�་བ་

བཞིན་�། ཆོས་�མས་བདེན་པར་འཛ�ན་པ་དང་། ཅིར་ཡང་མ་�བ་པ་དང་ཡོད་

པ་མིན་པར་འཛ�ན་པ་ནི། ཡང་དག་པའི་དོན་�ི་བ�ོག་�ོགས་�ི་�ག་ཆད་�ི་

མཐར་�ང་བ་ཡིན་�ི། ཆོས་�མས་དོན་དམ་པར་མེད་པ་དང་། ལས་འ�ས་

སོགས་ཐ་�ད་�་ཡོད་པར་འཛ�ན་པ་སོགས་ནི་མཐར་འཛ�ན་མིན་ཏེ། བ�ང་བ་

�ར་�་�ལ་དེ་དེ་�ར་གནས་པའི་�ིར་ཏེ། �ོད་�ོག་ལས། རང་བཞིན་མེད་པ་

ཉིད་ལོག་ན། །རང་བཞིན་ཉིད་�་རབ་�བ་འ�ར། ཞེས་དོན་དམ་པར་མེད་པ་

མ་ཡིན་ན་དེར་ཡོད་པར་ག�ངས་པ་དང་། ཐ་�ད་ཁས་ནི་མ་�ངས །པར། །ངེད་

ཅག་འཆད་པར་མི་�ེད་དོ། ཞེས་དང་། �ོང་ཉིད་བ�ན་�་པ་ལས། འདི་

བ�ེན་འདི་འ�ང་ཞེས་�་བའི། །འཇིག་�ེན་�ལ་འདི་འགོག་མི་མཛད། ཅེས་

ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །དེས་ན་གཞི་དེ་ཡོད་པ་མིན་པ་དང་། ཡོད་པ་

གཉིས་དང་། མེད་པ་མིན་པ་དང་། མེད་ཅེས་པའི་�ད་འ�ེད་ནི། �་�གས་�ི་

�ད་པར་ཙམ་�་ཟད་�ི། གཉིས་ཀའི་དོན་�ོ་ལ་འཆར་�ལ་ལ་ཇི་ཙམ་བ�གས་

�ང་�ད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པའི་�ིར་ན། �ལ་དེས་མཐར་�ང་མི་�ང་�་�་བ་ནི་

ཚ�ག་ཙམ་ལ་འཚ�ལ་བར་ཟད་དོ།



།གཉིས་པ་ནི་དེ་�ར་གང་ཟག་དང་ཆོས་འ�ས་�ས་�མས་�ར་བཤད་པའི་

རིགས་པ་�མས་�ིས་བདེན་མེད་�་�བ་ན། ནམ་མཁའ་དང་། སོ་སོར་བ�གས་

པའི་འགོག་པ་དང་། སོ་སོར་བ�གས་མིན་�ི་འགོག་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་

སོགས་པའི་འ�ས་མ་�ས་�མས་བདེན་མེད་�་ཚ�གས་�ང་�ས་འ�བ་པ་ལ་

དགོངས་ནས། �་ཤེ་ལས། འ�ས་�ས་རབ་�་མ་�བ་པས། །འ�ས་མ་�ས་ནི་ཇི་

�ར་འ�བ། ཅེས་ག�ངས་སོ། །འ�བ་�་�གས་ནི་འ�ས་�ས་རང་

བཞིན་�ིས་�བ་པ་�ར་�ར་བཀག་པ་ན། རང་བཞིན་�ིས་མ་�བ་�ང་དེ་

�མས་ལ་འཆིང་�ོལ་དང་། �་འ�ས་དང་། གཞལ་�་འཇལ་�ེད་སོགས་�་

�ེད་བཞག་པས་ཆོག་པ་འ�བ་ལ། དེ་�བ་ན་འ�ས་མ་�ས་ཆོས་ཉིད་དང་

བ�གས་འགོག་�་�་ལ་ཡང་བདེན་པར་མ་�བ་�ང་། ལམ་�ི་ཐོབ་�་དང་

གཞལ་�་དང་། ག�ལ་�འི་�བས་གནས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་�་འཇོག་པ་

སོགས་�ི་�མ་གཞག་�མས་ལེགས་པར་བཞག་པས་ཆོག་པས། དེ་�མས་བདེན་

བར་ཁས་མ་�ངས་ན། དེ་�མས་གཞག་དགོས་པའི་�མ་གཞག་འདི་མི་འཐད་

ཅེས་གང་ཡང་�ར་མེད་པས་དེ་�མས་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པའི་དོན་མེད་དོ།

།དེ་�མས་བདེན་པར་འདོད་པས་�ང་དེ་དག་གི་མཚན་མཚ�ན་དང་། �ལ་�་

དང་། �ལ་འ�ས་དང་། ཚད་མ་འདིས་གཞལ་བ་སོགས་�ི་�མ་གཞག་�མས་

འདོད་དགོས་�ང་དགོས་ལ། འདོད་�ང་འདོད་དོ། །དེའི་ཚ�་དེ་�མས་

རང་གི་ཐབ་�་དང་མཚན་ཉིད་དང་འཇལ་�ེད་སོགས་ལ་མ་འ�ེལ་ན་ནི།

འ�ེལ་མེད་ཐམས་ཅད་མཚན་མཚ�ན་སོགས་�་འ�ར་བ་བ�ོག་མི་�ས་ལ།

འ�ེལ་བ་འདོད་ན་ནི་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པའི་བདེན་�བ་ལ་གཞན་ལ་�ོས་



པ་མི་�ང་བས། འ�ེལ་པ་འཇོག་མི་�ས་སོ། །དེ་བཞིན་�་གཅིག་དང་ཐ་

དད་བ�གས་ནས་�ང་དགག་པར་�་�ེ། རིགས་པའི་ད�ོད་པ་འདིས་ད་དག་

བདེན་�བ་�་འདོད་པ་དགག་མི་�ས་ན། འ�ས་�ས་ལའང་�མ་པ་�ན་�་

མ�ངས་པས་བདེན་པ་�ང་ཟད་�ང་འགོག་མི་�ས་པར་འ�ར་རོ། །

གལ་ཏེ་འ�ས་�ས་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པའི་རང་གི་ངོ་བོས་�ོང་ཞེས་པའི་

དོན་ནི། ཆོས་དེ་ལ་དེའི་ངོ་བོ་མེད་པའི་དོན་ཡིན་པས། ཆད་པའི་�ོང་པ་ཡིན་�ི།

ད་བཞིན་ཉིད་ལ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པས་བདེན་པར་ཡོད་དོ་�མ་ན། དེ་ནི་

འ�ས་�ས་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པས་�ོང་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་�ིན་ཅི

།ལོག་གི་གོལ་ས་མཐར་�ག་པ་འ�ས་�ས་�ི་�ེན་འ�ེལ་ལ་�ར་འདེབས་�ི་�་

བ་ཡིན་ཞིང་། �ི་མ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་ན་བདེན་�བ་�་�ོ་འདོགས་�ི་�ག་�་

མི་བཟད་པ་ཡིན་པས་ཡང་དག་པའི་�ོང་ཉིད་�ི་དོན་ལ་ལོག་པར་�གས་པའོ།

།གལ་ཏེ་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པའི་རང་གི་ངོ་བོས་�ོང་པ་ནི་ཁོ་རང་ལ་ཁོ་རང་

མེད་པ་ཡིན་ན། རང་ལ་མེད་པ་ནི་འགར་ཡང་ཡོད་པ་མི་�ིད་པས་ཆོས་འགའ་

ཞིག་བདེན་པར་དམ་འཆའ་མཁན་དང་། དེ་�བ་པའི་�ང་རིགས་ལ་སོགས་པ་

�མས་�ང་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པའི་རང་གི་ངོ་བོས་�ང་བ་ཡིན་པས་གཞི་མ་

�བ་པས་ཆོས་འགའ་ཞིག་བདེན་པའི་�བ་མཐའ་འཇོག་པ་ནི་མ་བ�གས་པར་

�ང་�ལ་�་�་བའོ། །�ལ་འདིའི་རིགས་པའི་འ�ེས་�མས་ལེགས་བར་

མཐོང་ནས་འཕགས་�ལ་�ི་རང་�ེ་ཆོས་བདེན་�བ་�་�་བ་ཐམས་ཅད་ངེས་

པར་དངོས་པོ་བདེན་�བ་�་�་བས་དེ་དག་ལ་དངོས་པོར་�་བ་ཞེས་ཟེར་ལ་

དངོས་པོ་བདེན་མེད་�་�་�ིན་ཆད་ཆོས་གང་ཡང་བདེན་�བ་�་མི་འདོད་པ་

ནི་�ོགས་འདིའི་�་ཅོར་�་བ་�མས་ལས་ཆེས་ཆར་�ད་པར་�་འཕགས་པའི་



�གས་�་�ང་ངོ་། །འདི་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་མི་མ�ན་པ་གཉིས་�་�་བ་

�མས་�ང་�ན་�ོབ་པ་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པའི་རང་གི་ངོ་བོས་�ོང་བའི་

�ལ་�་མ་�་�་ལ་�ོ་མ�ན་�ས་ནས་དོན་དམ་པ་དོན་དམ་�་�བ་མ་�བ་ལ་

�ོད་པའི་�ལ་�མས་ཇི་�ར་�་སོང་བ་ཡང་�ར་བཤད་པས་ལེགས་པར་ཤེས་

དགོས་ཏེ། རིགས་པས་ཆོས་�མས་ལ་བདེན་པ་ཁེགས་ནས་དངོས་པོ་དང་ཆོས་

�ན་ལ་བདེན་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། �ོང་པའི་གོ་�གས་ཉེས་པའི་ཆད་�ོང་

ལ་བ�ེན་ནས་དངོས་པོ་དང་། ཆོས་�ན་བདེན་མེད་�་�་བ་གཉིས་�མ་པ་

ཐམས་ཅད་�་མི་མ�ངས་པའི་�ིར་རོ། །གལ་ཏེ། འ�ས་�ས་རབ་�་མ་

�བ་པས། འ�ས་མ་�ས་ནི་ཇི་�ར་འ�བ། ཅེས་པའི་དོན་�ར་�ར་ཡིན་ན་

རིགས་པ་�ག་�་པ་ལས།

�་ངན་འདས་པ་བདེན་གཅིག་�ར།

།�ལ་བ་�མས་�ིས་ནམ་ག�ངས་པ།

།དེ་ཚ�་�ག་མ་ལོག་མིན་ཞེས།

།མཁས་པ་�་ཞིག་�ོག་པར་�ེད།

ཅེས་�ང་འདས་གཅིག་�་བདེན་�ི་གཞན་�མས་མི་བདེན་པར་ག�ངས་པ་

དང་། ཆོས་ད�ིངས་བ�ོད་པ་ལས་�ང་། �ོང་པ་ཉིད་ནི་�ོན་པའི་མདོ། །�ལ་

བས་ཇི་�ེད་ག�ངས་པ་དེ། །དེ་དག་�ན་�ིས་ཉོན་མོངས་བ�ོག །ཁམས་འདི་

ཉམས་པར་�ེད་མ་ཡིན། ཞེས་རང་བཞིན་མེད་པའི་�ོང་ཉིད་�ོན་པའི་མདོ་�ེ་

�མས་ནི། ཉོན་མོངས་�ོང་བའི་དོན་�་ཡིན་�ི། རང་བཞིན་�མ་དག་གི་ཁམས་

མེད་པར་�ོན་པ་མིན་པར་�ོན་པ་མིན་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་ཇི་�ར་མི་འགལ་



�མ་ན། དེ་དག་ནི་�ང་གི་དོན་ལ་ལོག་པར་�གས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་�ར་�ང་�་

མའི་དོན་ནི། བཅོམ་�ན་འདས་�ིས། དགེ་�ོང་དག་བདེན་པ་དམ་པ་འདི་ནི་

གཅིག་�ེ། འདི་�་�ེ་མི་�་བའི་ཆོས་ཅན་�་ངན་ལས་འདས་པའོ། །འ�་

�ད་ཐམས་ཅད་ནི་�ན་པ་�་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། ཞེས་ག�ངས་པའི་དོན་

ཡིན་ལ། མདོ་དེས །�ང་�ང་འདས་བདེན་པ་དང་འ�་�ེད་ཐམས་ཅད་བ�ན་

པར་ག�ངས་ལ། བདེན་པའི་དོན་ནི་མདོ་�་མས་མི་�་བ་དང་། �ན་པའི་དོན་

ནི་མདོ་�ི་མས་�་བ་ལ་ཤིན་�་གསལ་བར་བཤད་ལ། དེ་ཡང་�ང་འདས་ནི་དོན་

དམ་བདེན་པ་ལ་རིགས་པ་�ག་�་པའི་འ�ེལ་པས་བཤད་པ་�ར་ཡིན་པས། དེ་

མངོན་�མ་�་མཐོང་བའི་�ོ་དེའི་ངོར་རང་བཞིན་�ིས་མ་�བ་བཞིན་�་དེར་

�ང་བའི་�་བ་མེད་ལ། �ག་མ་འ�་�ེད་�མས་ནི་རང་མངོན་�མ་�་�ང་བའི་

�ོའི་ངོར་རང་བཞིན་�ིས་མ་�བ་བཞིན་�་དེར་�ང་བའི་�་བ་ཡོད་པས་

བདེན་པར་�བ་མ་�བ་ད�ོད་པའི་རིགས་པས་ད�ད་པ་ན་ད�ད་བཟོད་�ི་

བདེན་པར་�བ་བ་མིན་པས་དོན་ལ་ཞིབ་�་མ་བསམས་པར་མིང་ཙམ་ལ་

ཆགས་པས་ཅི་ཞིག་�། གཞན་ཡང་། རིགས་པ་�ག་�་པ་ལས།

�ིད་པ་དང་ནི་�་ངན་འདས།

།གཉིས་པོ་འདི་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།

།�ིད་པ་ཡོངས་�་ཤེས་པ་ཉིད།

།�་ངན་འདས་ཞེས་�་བར་བ�ོད།

ཅེས་�ིད་ཞི་གཉིས་ཀ་རང་བཞིན་�ིས་ཡོད་པ་མིན་པ་དང་། �ིད་པ་རང་བཞིན་

�ིས་�བ་པ་མེད་པར་ཤེས་པའི་�ལ་ཉིད་ལ་�ང་འདས་འཇོག་པར་བཤད་པས་



འཁོར་བ་བདེན་པ་མེད་པའི་�ོང་བ་ཆད་�ོང་�་འདོད་པའི་�ོགས་ག་ལ་ཡིན།

བ�ོད་པའི་�ང་དོན་ཡང་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པ་མེད་པའི་�ོང་ཉིད་�ོན་པའི་

མདོ་�མས་�ིས་ཉོན་མོངས་གཞན་ཐམས་ཅད་�ི་�་བ་དངོས་པོ་བདེན་འཛ�ན་

བ�ོག་པའི་དོན་�་དེའི་ཞེན་�ལ་མེད་པར་�ོན་པ་ཡིན་�ི། བདེན་འཛ�ན་�ི་

�ལ་བདག་གཉིས་བཀག་པའི་རང་བཞིན་�མ་དག་གི་ཁམས་�ོང་ཉིད་མེད་

པར་�ོན་པ་མིན་ནོ། ཞེས་པ་ཡིན་ལ། �ོང་ཉིད་དེ་ཡོད་�ང་བདེན་པར་

�བ་བ་མིན་པས་�ང་དེ་དགག་�་བདེན་པ་བཀག་པའི་�ོང་ཉིད་�ང་ཡོད་པ་

མིན་ཞེས་�་བ་དང་། ཉོན་མོངས་ཟད་པར་�ོང་བ་ལ་དོན་དམ་པའི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་�ི་�ོང་ཉིད་�ོགས་མི་དགོས་ཞེས་�་བ་འགོག་པ་ལ་�ངས་�་འ�ར་རོ།

།དེས་ན་བ�ོད་པ་དེ་ཉིད་ལས།

མི་�ག་�ོང་པ་�ག་བ�ལ་ཞེས།

།�་བ་ག�མ་པོས་སེམས་�ོང་�ེད།

།མཆོག་�་སེམས་ནི་�ོང་�ེད་པའི།

།ཆོས་ནི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན།

ཞེས་དང་། ཆོས་�མས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད། །ཆོས་�ི་ད�ིངས་�་བ�ོམ་

པར་�། ཞེས་ཆོས་འདི་�མས་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་

ཉིད་བ�ོམ་�འི་ཆོས་�ི་ད�ིངས་དང་། དེ་�ོམ་པ་ཉིད་སེམས་�ོང་བའི་མཆོག་

�་ག�ངས་པས། འདི་�ར་�ང་བའི་ཆོས་�མས་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པ་མེད་

པའི་�ོང་པ་ཆད་�ོང་ཡིན་པས་དེ་ལས་ལོགས་པའི་�ོང་པ་ཉིད་བདེན་པར་



�བ་པ་ཞིག་བ�ོམ་�འི་�ོང་ཉིད་�་འཇོག་པའི་�ོགས་ལ་ཇི་�ར་�ང་�་�ང་།

དེ་ནི་ཤར་�ོགས་ན་�ལ་མེད་བཞིན་�་ཡོད་པར་བ�ང་ནས་འཇིགས་པའི་�ག་

བ�ལ་སེལ་པ་ལ་ཤར་�ོགས་ན་�ལ་མེད་པར་�ོན་པ་དེའི་གཉེན་པོར་མི་འ�ོ་

ཡི། �བ་�ོགས་ན་ཤིང་�ོང་ཡོད་ཅེས་བ�ན་དགོས་ཞེས་�་བ་དང་འ�་�ེ།

སེམས་ཅན་�མས་འདི་�ར་�ང་བ །ལ་བདེན་པར་ཞེན་ནས་�ག་བ�ལ་སེལ་

བ་ལ་གང་ལ་བདེན་པར་བ�ང་བའི་གཞི་དེ་བདེན་མེད་�་�ོགས་པ་གཉེན་པོར་

མི་འ�ོ་ཡི། གཞི་གཞན་དོན་མེད་ཅིག་བདེན་པར་ཡོད་པར་བ�ན་དགོས་ཞེས་

�་བའི་�ིར་རོ།

།ག�མ་པ་ལ་བཞི། བདེན་གཉིས་གང་ལས་འ�ེད་པའི་གཞི། ཇི་�ར་�་�ེ་བའི་

�ངས། དེ་�ར་�་�ེ་བའི་དོན། �ེ་བ་སོ་སོའི་དོན་བཤད་པའོ།

།དང་པོ་ནི། བདེན་གཉིས་�ི་ད�ེ་གཞི་ལ་�་མ་�མས་ལ་འདོད་�ལ་མང་�་ཡོད་

�ང་། འདིར་ནི་བ�བ་བ�ས་ལས། ཤེས་པར་�་བ་ཡང་�ན་�ོབ་དང་དོན་དམ་

པའི་བདེན་པ་འདིར་ཟད་དོ། ཞེས་ག�ངས་པས་ཤེས་�་ནི་ད�ེ་གཞིའོ།

།གཉིས་པ་ནི། �་ཤེ་ལས། འཇིག་�ེན་�ན་�ོབ་བདེན་པ་དང་། །དམ་པའི་དོན་

�ི་བདེན་པའོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�ན་�ོབ་དང་དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་གཉིས་�་ད�ེའོ།

།ག�མ་པ་ནི། གཉིས་�་�ེ་བ་གཉིས་ནི་ཐ་དད་པ་དགོས་པས་ཐ་དད་�ལ་ཇི་



�ར་ཡིན་�མ་ན། འདི་ལ་�་རབས་པ་མང་པོ་�མ་པ་དང་�མ་�་�་�་ངོ་བོ་ཐ་

དད་པ་དང་། �ས་པ་དང་མི་�ག་པ་�་�་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་�ོག་པ་ཐ་དད་པ་

གཉིས་ནི། ཐ་དད་�་གཉིས་ཀ་དངོས་པོ་ཡིན་ལ། གང་�ང་གཅིག་དངོས་པོར་

མེད་པའི་ཐ་དད་ནི་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་ག�མ་ཡོད་པས། བདེན་

གཉིས་ནི་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་�་�་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་དེ་གཉིས་ངོ་བོ་

གཅིག་ལ་�ོག་པ་ཐ་དད་�་འདོད་དོ། །ད�་མ་�ང་བ་ལས། བདག་

གཅིག་པའི་འ�ེལ་པ་ནི། དངོས་པོར་མེད་པ་ལའང་མི་འགལ་བར་ག�ངས་པ་

�ར་ལེགས་པས་ཐ་དད་�་གཉིས་ཀ་དངོས་པོར་མེད་པ་དང་། གང་�ང་གཅིག་

དངོས་པོར་མེད་པ་གཉིས་ཅར་ལའང་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་�ོག་པ་ཐ་དད་མི་འགལ་

ལོ། །འ�ག་འ�ེལ་ལས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་�ི་རང་གི་ངོ་བོ་�མ་པ་

གཉིས་ཉེ་བར་བ�ན་ཏེ། འདི་�་�ེ་�ན་�ོབ་དང་དོན་དམ་པའོ། ཞེས་

ག�ངས་པས་ཆོས་ཅན་རེ་རེའི་ངོ་བོ་ལ་�ན་�ོབ་དང་དོན་དམ་པའི་ངོ་པོ་

གཉིས་གཉིས་ཡོད་པའི་�ིར་དང་། བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་མིན་ན་ངོ་བོ་ཐ་

དད་�་ཤིན་�་ཡང་མི་རིགས་པས་དེ་གཉིས་ལ་ངོ་བོ་མེད་པས་མེད་པར་འ�ར་

ཏེ། ཡོད་པ་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་དང་�་མར་ཡོད་པ་གང་�ང་གིས་�བ་པའི་�ིར་

རོ། །�ང་�བ་སེམས་འ�ེལ་ལས་�ང་།

�ན་�ོབ་�ོང་པ་ཉིད་�་བཤད།

།�ོང་ཉིད་ཁོ་ན་�ན་�ོབ་ཡིན།

།མེད་ན་མི་འ�ང་ངེས་པའི་�ིར།

།�ས་དང་མི་�ག་དག་བཞིན་ནོ།



ཞེས་ག�ངས་ལ། �་�་�་�་དེ་རང་གི་དོན་དམ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་ན་དེ་

རང་གི་བདེན་�ོང་དང་ཡང་ངོ་པོ་ཐ་དད་པས་�་�་བདེན་�བ་�་འ�ར་བས་

ངོ་བོ་ཐ་དད་མིན་པས་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ། །�་�་ནི་རང་གི་དོན་དམ་

བདེན་པ་ནི་མིན་ནོ། །ག�ང་འགའ་ཞིག་ལས་བདེན་གཉིས་གཅིག་དང་

ཐ་དད་གང་ཡང་མིན་པར་ག�ངས་པའི་ཁ་ཅིག་ནི་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པའི་

གཅིག་ཐ་དད་ལ་དགོངས་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་དང་�ོག་པ་གཅིག །པ་

གཉིས་ཀར་མིན་པ་ལ་དགོངས་སོ།

།བཞི་པ་ལ་ག�མ། �ན་�ོབ་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། བདེན་

གཉིས་�ི་�ངས་ངེས་བ�ན་པའོ།

།དང་པོ་ལ་ག�མ། �ན་�ོབ་དང་བདེན་པའི་�་དོན་བཤད་པ། �ན་�ོབ་བདེན་

པའི་མཚན་ཉིད། �ན་�ོབ་�ི་ད�ེ་བའོ།

།དང་པོ་ནི། ཚ�ག་གསལ་ལས། �ན་�ོབ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་�ིབ་པ་དང་། ཕན་

�ན་བ�ེན་པའི་དོན་དང་། འཇིག་�ེན་�ི་ཐ་�ད་ག�མ་བཤད་ཅིང་། �ི་མ་ནི་

བ�ོད་�་དང་�ོད་�ེད་དང་། ཤེས་པ་དང་ཤེས་�་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཅན་�་བཤད་པས། �ལ་ཅན་�ི་ཐ་�ད་ཤེས་བ�ོད་ཙམ་མིན་ལ། ཤེས་�་དང་

བ�ོད་�་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་�ང་�ན་�ོབ་བདེན་པར་མི་ག�ང་ངོ་།།

དེ་ལ་ག�གས་སོགས་�མས་ཤེས་པ་�ན་�ོབ་པ་གང་གི་ངོར་བདེན་པར་འཇོག་



པའི་�ན་�ོབ་པ་ནི་ག�མ་�ི་དང་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་�མས་ལ་རང་བཞིན་

�ིས་�བ་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་�ོ་འདོགས་པའི་མ་རིགས་པ་

ཡིན་ཏེ། དོན་ལ་བདེན་པར་�བ་པ་མི་�ིད་པས་བདེན་པར་འཇོག་པ་ནི་�ོའི་

ངོར་ཡིན་ལ། བདེན་འཛ�ན་མིན་པའི་�ོའི་ངོར་བདེན་པར་བཞག་�་མེད་པའི་

�ིར་རོ། །དེ་�ར་ཡང་འ�ག་པ་ལས། གཏི་�ག་རང་བཞིན་�ིབ་�ིར་

�ན་�ོབ་�ེ། །དེ་གང་བཅོས་མ་བདེན་པར་�ང་དེ་ནི། །�ན་�ོབ་བདེན་ཞེས་

�བ་པ་དེས་ག�ངས་ཏེ། །བཅོས་མར་�ར་པའི་དངོས་ནི་�ན་�ོབ་�འོ། །ཞེས་

སོ། །འདིར་འ�ག་འ�ེལ་ལ། དེ་�ར་རེ་ཞིག་�ིད་པའི་ཡན་ལག་གིས་

ཡོངས་�་བ�ས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་�ི་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་�ན་�ོབ་�ི་

བདེན་པ་�མ་པར་བཞག་གོ །དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་�ས་དང་�ང་

�བ་སེམས་དཔའ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་�ི་མ་རིག་པ་�ངས་པ། འ�་�ེད་

ག�གས་བ�ན་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་དང་འ�་བར་གཟིགས་པ་�མས་ལ་

ནི་བཅོས་མའི་རང་བཞིན་ཡིན་�ི། བདེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་བདེན་པར་མངོན་

པར་�ོམ་པ་མེད་པའི་�ིར་རོ། །�ིས་པ་�མས་ལ་ནི་�་བར་�ེད་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ལས་གཞན་པ་�མས་ལ་ནི་�་མ་ལ་སོགས་པ་�ར་�ེན་ཅིང་འ�ེལ་པར་

འ�ང་བ་ཉིད་�ིས་�ན་�ོབ་ཙམ་�་འ�ར་རོ། ཞེས་ག�ངས་པས་ནི་

�ན་�ོབ་བདེན་པ་ཡོད་པར་འཇོག་པ་�མས་མ་རིག་པས་ཡོད་པར་འཇོག་པ་

དང་། ཉོན་མོངས་ཅན་�ི་མ་རིག་པ་�ངས་པའི་ཉན་རང་དང་�ང་སེམས་�ི་

དོར་�ན་�ོབ་�ི་བདེན་པ་མི་འཇོག་པར་�ོན་པ་མིན་ནོ། །དེ་ལ་དང་

པོའི་�་མཚན་ནི་�ར་བཤད་པ་�ར། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་�ི་མ་རིག་པ་ནི་བདེན་

འཛ�ན་ཡིན་པས། དེས་བ�ང་བའི་དོན་ཐ་�ད་�་ཡང་མི་�ིད་པའི་�ིར་དང་།



�ན་�ོབ་བདེན་པ་ཡིན་ན་ཐ་�ད་�་ཡོད་པས་�བ་པའི་�ིར་རོ། །དེས་

ན་ཆོས་�མས་�ན་�ོབ་�་ཡོད་པར་འཇོག་པའི་འཇོག་སའི་�ན་�ོབ་ཡིན་ན་

ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་�ི་མ་རིག་པ་ལ་�ན་�ོབ་�་�ས་པ་དེ་མ་ཡིན་དགོས་

སོ། །གཉིས་པའི་�་མཚན་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་�ི་མ་རིག་པའི་�ན་�ོབ་

�ངས་པ་�མས་ལ་གང་གི་ངོར་བདེན་པར་འཇོག་པའི་བདེན་ཞེན་�ི་�ན་�ོབ་

མེད །པའི་�་མཚན་�ིས་འ�་�ེད་�མས་དེ་དག་གི་ངོར་མི་བདེན་པར་

བ�བས་�ི། �ན་�ོབ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་མ་བ�བས་པའི་�ིར་རོ། །

དེས་ན་དེ་དག་གི་ངོར་འ�་�ེད་�མས་�ན་�ོབ་ཙམ་�་ག�ངས་པས་ནི། དེའི་

ངོར་�ན་�ོབ་དང་བདེན་པ་གཉིས་�ི་ནང་ནས་བདེན་པར་གཞག་�་མེད་པས།

ཙམ་�ི་�ས་ནི་བདེན་པ་གཅོད་�ི་�ན་�ོབ་བདེན་པ་མི་གཅོད་པས་�ན་�ོབ་

ཙམ་དང་�ན་�ོབ་བདེན་པ་གཉིས་ག�ངས་པའི་དགོངས་པ་དེ་བཞིན་�་ཤེས་

པར་�འོ། །ཚ�ག་གསལ་ལས། འཇིག་�ེན་�ི་�ན་�ོབ་�་བདེན་པ་ནི། འཇིག་

�ེན་�ན་�ོབ་བདེན་པ་�ེ། ཞེས་ག�ངས་པ་ནི་འ�ག་འ�ེལ་ལས། �ན་�ོབ་

དེས་གང་ཞིག་བདེན་པར་�ང་ཞིང་རང་བཞིན་མེད་བཞིན་�་རང་བཞིན་�་སོ་

སོར་�ང་བ་དེ་ནི་འཇིག་�ེན་�ིར་ཅི་ལོག་�་�ར་པའི་�ན་�ོབ་�་བདེན་པས་

འཇིག་�ེན་�ི་�ན་�ོབ་བདེན་པ་�ེ། ཞེས་�ར་བཤད་པའི་�ན་�ོབ་དེའི་དོར་

བདེན་པ་ལ་གསལ་བར་ག�ངས་པ་�ར་�་ཡི། ཐ་�ད་�་བདེན་པར་�བ་པ་ལ་

མི་�་�ེ། གཞན་�་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པ་ཐ་�ད་�་ཡང་མི་�ིད་

པའི་�གས་དང་འགལ་བའི་�ིར་དང་། བདེན་�བ་འགོག་པ་དང་བདེན་མེད་

�བ་པ་�མས་ཐ་�ད་�་�ེད་པའི་�ིར་རོ། །�ལ་འདིས་�ོབ་དཔོན་ཡེ་

ཤེས་�ིང་པོས་�ན་�ོབ་�་བདེན་པར་གནས་པར་བཤད་པའང་ཤེས་པར་�འོ།



།འོ་ན་ཆོས་ཉིད་དང་བདག་གཉིས་བདེན་འཛ�ན་�ན་�ོབ་པའི་ངོར་བདེན་པས་

�ན་�ོབ་བདེན་པར་འ�ར་རོ་�མ་ན། བདེན་འཛ�ན་�ན་�ོབ་པའི་ངོར་བདེན་

པ་ཙམ་ཞིག་ལ་�ན་�ོབ་བདེན་པར་འཇོག་ན་དེ་�ར་འ�ར་མོད་�ང་དེ་�ར་

ནི་མི་�འི་�ན་�ོབ་བདེན་པའི་བདེན་པ་དེ་�ན་�ོབ་པ་གང་གི་ངོར་བདེན་

པའི་�ན་�ོབ་པ་དང་དེའི་ངོར་བདེན་�ལ་བཤད་པ་ཙམ་མོ།

།གཉིས་པ་ནི། �ི་ནང་གི་དངོས་པོ་འདི་�མས་རེ་རེ་ལ་ཡང་དོན་དམ་པ་དང་

�ན་�ོབ་པའི་ངོ་བོ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་�་�་�་�་ཞིག་ལ་མཚ�ན་ན་

ཤེས་�་ཡང་དག་པ་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་གཟིགས་པའི་རིགས་ཤེས་�ིས་�ེད་པའི་�་

�འི་ངོ་པོ་དང་། ཤེས་�་�ན་པ་�་བའི་དོན་འཇལ་བའི་ཐ་�ད་པའི་ཤེས་པས་

�ེད་པའི་�་�འི་ངོ་བོའོ། །དེའི་�་མ་ནི་�་�འི་དོན་དམ་བདེན་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་

ལ། �ི་མ་ནི་�་�འི་�ན་�ོབ་བདེན་པའི་ངོ་བོའོ། །དེ་�ར་ཡང་འ�ག་པ་ལས།

དངོས་�ན་ཡང་དག་�ན་པ་མཐོང་བ་ཡིས།

།དངོས་�ེད་ངོ་བོ་གཉིས་ནི་འཛ�ན་པར་འ�ར།

།ཡང་དག་མཐོང་�ལ་གང་དེ་དེ་ཉིད་དེ།

།མཐོང་བ་�ན་པ་�ན་�ོབ་བདེན་པར་ག�ངས།

ཞེས་སོ། །འདིས་ནི་�་�འི་ངོ་བོ་ལ་བདེན་གཉིས་�ི་ངོ་བོ་གཉིས་ཡོད་

པའི་དོན་དམ་ནི་ཤེས་པ་�་མ་དང་། �ན་�ོབ་ནི་ཤེས་པ་�ི་མས་�ེད་པར་�ོན་

�ི། �་�འི་ངོ་བོ་གཅིག་ཉིད་ཤེས་པ་�་�ི་གཉིས་ལ་�ོས་ནས་བདེན་པ་གཉིས་

�་�ོན་པ་མིན་ཏེ། འ�ག་འ�ེལ་ལས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་�ི་རང་གི་ངོ་བོ་



�མ་པ་གཉིས་ཉེ་བར་བ�ན་ཏེ། འདི་�་�ེ་�ན་�ོབ་དང་དོན་དམ་པའོ།

ཞེས་དངོས་པོ་རེ་རེའི་ངོ་བོ་ལ་གཉིས་གཉིས་�་�ེ་ནས་དོན །དམ་པ་ནི་ཡང་དག་

པའི་དོན་གཟིགས་པའི་ཤེས་པ་དང་། �ན་�ོབ་ནི་�ན་པ་མཐོང་བའི་ཤེས་པས་

�ེད་པར་ག�ངས་སོ། །�ན་�ོབ་བདེན་པ་ནི་དོན་ལ་མི་བདེན་�ི་བདེན་

འཛ�ན་�ི་ངོ་ཙམ་�་བདེན་པ་ཡིན་པས་དེའི་དོན་�ོག་ངེས་པ་ལ་�ན་པར་ངེས་

དགོས་སོ། །མཚན་གཞི་�མ་པ་�་�་ཞིག་ཤེས་�་�ན་པ་�་བའི་དོན་�་

ངེས་པ་ལ་གཞི་དེ་ལ་བདེན་པར་འཛ�ན་པའི་ཞེན་�ལ་རིགས་ཤེས་�ིས་�ན་

�ང་བའི་�་བ་�ེད་དགོས་ཏེ། བདེན་པ་རིགས་པས་མ་ཁེགས་པར་�ན་པ་ཚད་

མས་མི་འ�བ་པའི་�ིར་རོ། །�མ་�མ་ལ་སོགས་པ་�ན་�ོབ་བདེན་པ་

ཡིན་ཡང་དེ་དག་�ོས་�བ་པ་ན་�ན་�ོབ་བདེན་པའི་དོན་�ོས་�བ་མི་དགོས་

ཏེ། �མ་�མ་སོགས་རང་བཞིན་མེད་བཞིན་�་�ང་བའི་�་མ་�་�་ཡིན་ཡང་།

དེ་དག་�བ་པའི་�ོས་�་མ་�་�འི་དོན་�བ་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ ། །དེའི་�ིར་

ད�་མའི་�་བ་མེད་པའི་སོ་�ེའི་ཤེས་ངོ་ལ་�ོས་ཏེ་�མ་�མ་སོགས་�ན་�ོབ་

བདེན་པ་དང་། འཕགས་པ་ལ་�ོས་ཏེ་དོན་དམ་བདེན་པར་འཇོག་པ་འདིའི་

�གས་�་�་བ་ནི་རིགས་པ་མིན་ཏེ། འ�ག་འ�ེལ་ལས། དེ་ལ་སོ་སོའི་�ེ་བོ་

�མས་�ི་དོན་དམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད། འཕགས་པ་�ང་བ་དང་བཅས་པའི་

�ོད་�ལ་ཅན་�མས་�ི་�ན་�ོབ་ཙམ་ཡིན་ལ། དེའི་རང་བཞིན་�ོང་བ་ཉིད་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་�མས་�ི་དོན་དམ་པའོ་ཞེས་ག�ངས་པ་ལས་བ�ོག་ནས་

�་བ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། །སོ་སོ་�ེ་བོ་�མས་�ིས་ནི་�མ་པ་སོགས་ལ་

བདེན་པར་འཛ�ན་ལ། དེ་ཉིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་འཛ�ན་པ་ཡང་ཡིན་པས།

དེ་དག་གི་ཤེས་ངོ་དེ་ལ་�ོས་ཏེ་�མ་སོགས་�མས་དོན་དམ་པར་�བ་པ་ཡིན་�ི།



�ན་�ོབ་པའི་དོན་མིན་ནོ། །དེ་དག་གི་ངོར་དོན་དམ་པར་�ར་བའི་གཞི་

�མ་སོགས་�མས་འཕགས་པའི་�ད་�ི་�ང་བ་�་མ་�་�་འཇལ་བའི་ཡེ་ཤེས་

�ི་གཟིགས་པ་ལ་�ོས་ནས་�ན་�ོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་པ་དེ་ལ་�ོས་ན་

བདེན་པར་གཞག་�་མེད་པས་�ན་�ོབ་ཙམ་ཞེས་ག�ངས་སོ། །དེ་�་

ནའང་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་དོན་དམ་བདེན་པར་ག�ངས་པས་�མ་སོགས་

�ན་�ོབ་དང་། དེ་དག་གི་རང་བཞིན་འཕགས་པའི་དོན་དམ་མོ་ཞེས་�ེ་ནས་

བ�ོད་པར་�་ཡི། �མ་སོགས་འཕགས་པ་ལ་དོན་དམ་མོ་ཞེས་�་བར་མི་�་�ེ།

དེའི་ཡང་དག་པའི་དོན་མཐོང་བའི་རིགས་ཤེས་�ིས་�མ་སོགས་མ་�ེད་པའི་

�ིར་དང་། ཡང་དག་པའི་དོན་མཐོང་བའི་རིགས་ཤེས་�ིས་�ེད་པ་དོན་དམ་

བདེན་པའི་དོན་�་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ།

།ག�མ་པ་ནི། ད�་མ་རང་�ད་པ་དག་ཤེས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་

པར་�ང་བ་ནི་�ང་བ་�ར་�་ཡོད་པར་ངེས་པས། �ལ་ཅན་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་

མི་འ�ེད་པར་�ལ་�་�ང་བ་ལ་ཇི་�ར་�ང་བ་�ར་�ི་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་

ཡོད་མེད་འ�ེད་པ་�མས་ནི། བདེན་གཉིས་ལས། �ང་�་འ�་ཡང་དོན་�ེད་

དག །�ས་པའི་�ིར་དང་མི་�ས་�ིར། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི ། །�ན་

�ོབ་�ི་ནི་ད�ེ་བ་�ས། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་བཞེད་དོ། །�གས་འདི་ནི་

མ་རིག་པ་དང་�ན་པ་ལ་རང་གི་མཚན །ཉིད་�ིས་�བ་པར་གང་�ང་བ་ཐམས་

ཅད་ཤེས་པ་དེ་མ་རིག་པས་བ�ད་པའི་�ང་བར་བཞེད་པས། �ན་�ོབ་པའི་

དོན་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་�་མི་འ�ེད་དོ། །འདིར་འ�ག་འ�ེལ་ལས། གང་

ཞིག་�ན་�ོབ་�་ཡང་�ན་པ་དེ་ནི་�ན་�ོབ་�ི་བདེན་པ་མ་ཡིན་ནོ།



ཞེས་ག�ངས་པ་ནི་བ�་ལ་�ང་བའི་འཇིག་�ེན་པའི་�ན་�ོབ་�ི་ངོང་�ད་

བཞིན་�ི་ག�གས་བ�ན་�་�་དེ་�ད་བཞིན་�་མི་བདེན་པས། དེ་ལ་�ོས་པའི་

�ན་�ོབ་བདེན་པ་མིན་ནོ། །དེ་�་ནའང་ཤེས་�་�ན་བ་�་བའི་དོན་

མཐོང་བས་�ེད་པའི་དོན་ནི་ཡིན་པས་�ན་�ོབ་བདེན་པའོ། །ག�གས་

བ�ན་�ང་བའི་ཤེས་པ་�ང་�ལ་ལ་འ�ལ་བ་བཞིན་�་མ་རིག་པ་དང་�ན་པ་

�མས་ལ་�ོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པར་�ང་བ་ཡང་

�ང་�ལ་ལ་འ�ལ་པར་མ�ངས་སོ། །གཞལ་�་བདེན་པ་འཇོག་ན་དེ་

�ར་འ�ལ་པ་དེས་འཇོག་པ་འགལ་ཡང་། གཞལ་�་�ན་པ་འཇོག་པ་ལ་དེ་ཉིད་

�ོགས་�་འ�ོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་�་མ་ཡིན་ན་ཐ་�ད་�་བདེན་པར་མ་�བ་

ན། �ན་�ོབ་བདེན་པར་འཇོག་མི་�ས་པས། �་མ་�་�འི་�ན་པ་�མས་ཐ་

�ད་�་འཇོག་ན། �ན་�ོབ་བདེན་པ་གཞག་མི་�ས་པར་འ�ར་རོ། །

ཐལ་འ�ར་བའི་�གས་�ིས་ནི། འ�ལ་�ི་འ�ལ་�ས་མ་བ�ད་པའི་ཤེས་པ་

�ག་དང་། དེ་ལས་བ�ོག་པའི་ཤེས་པ་�ག་དང་། ཤེས་པ་�་མ་�ག་གིས་བ�ང་

བའི་�ལ་�ག་དང་། �ི་མ་�ག་གིས་བ�ང་བའི་�ལ་�ག་�ེ། ལོག་པའི་�ལ་

�ལ་ཅན་�ག་ལོག་པའི་�ན་�ོབ་དང་། མ་ལོག་པའི་�ལ་�ལ་ཅན་�ག་ཡང་

དག་�ན་�ོབ་�་འཇོག་ལ། དེ་ཡང་འཇིག་�ེན་པའམ་ཐ་�ད་པའི་ཚད་མ་ཉིད་

ལ་�ོས་ནས་ཡང་དག་དང་ལོག་པའི་�ན་�ོབ་�་འཇོག་གི །འཕགས་པའི་

གཟིགས་པའི་�ེས་�་འ�ང་བའི་རིགས་ཤེས་ལ་�ོས་ནས་མིན་པས། ད�་མ་པ་

རང་གི་�གས་ལ་མ་རིག་པ་དང་�ན་པ་ལ་ག�གས་བ�ན་སོགས་དང་། �ོ་

སོགས་�ང་བ་གཉིས་ལ་�ང་�ལ་ལ་�ོས་ཏེ་འ�ལ་མ་འ�ལ་གཉིས་མེད་པའི་

�ིར། ཡང་དག་དང་ལོག་པའི་�ན་�ོབ་གཉིས་�་མི་�ེད་དེ། འ�ག་པ་ལས།



གནོད་པ་མེད་པའི་དབང་པོ་�ག་�མས་�ིས།

།བ�ང་བ་གང་ཞིག་འཇིག་�ེན་�ིས་�ོགས་ཏེ།

།འཇིག་�ེན་ཉིད་ལས་བདེན་ཡིན་�ག་མ་ནི།

།འཇིག་�ེན་ཉིད་ལས་ལོག་པར་�མ་པར་བཞག།

།ཅེས་སོ། །གང་ཟག་དང་ཆོས་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པར་འཛ�ན་

པ་ལ་གཉིས་ཡོད་པའི་རང་གི་�བ་མཐའ་ངན་པས་འ�ལ་�་ཡིད་བ�ད་པ་

ལས་�ང་བ་�་�འི་འཛ�ན་�ངས་�ི་བ�ོག་�ོགས་ནི་ཐ་�ད་པའི་ཚད་མས་མི་

འ�བ་པས་དམིགས་བསལ་ལོ། །གཞན་ཡང་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་

�ིས་�ོད་པའི་�་མཐའ་དག་དང་�ལ་བའི་ཇི་�ེད་པ་མ�ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་

གཉིས་�་�ང་བ་ཤར་བ་ཡང་། �ང་�ལ་ལ་འ�ལ་བ་ནི་མིན་ཏེ། �་མཚན་ནི་

གཞན་�་བཤད་ཟིན་ཏོ།

།གཉིས་པ་ལ་ག�མ། དོན་དམ་དང་བདེན་པའི་དོན་བཤད་པ། དོན་དམ་བདེན་

པའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། དོན་དམ་པའི་ད�ེ་བ་བཤད་པའོ།

།དང་པོ་ནི། ཚ�ག །གསལ་ལས། དོན་ཡང་དེ་ཡིན་ལ་དམ་པ་ཡང་ཡིན་པས་ན་དོན་

དམ་པའོ། །དེ་ཉིད་བདེན་པ་ཡིན་པས་དོན་དམ་བདེན་པའོ། ཞེས་

ག�ངས་པས་དོན་དང་དམ་པ་གཉིས་ཀ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཉིད་ལ་བཞེད་དོ།

།དོན་དམ་བདེན་པའི་བདེན་�ལ་ནི་མི་�་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གནས་�ལ་གཞན་

�་གནས་ཤིང་�ང་�ལ་གཞན་�་�ང་ནས་འཇིག་�ེན་ལ་མི་�་བའི་�ིར། དོན་



དམ་བདེན་པར་འཇིག་�ེན་�ི་ཐ་�ད་�ི་དབང་གིས་ཡོད་པར་བཞག་པ་ཙམ་

ཡིན་པར་རིགས་པ་�ག་�་པའི་འ�ེལ་པ་ལས་ག�ངས་སོ། །དེས་ན་�བ་

�ོབ་བདེན་པའི་བདེན་པ་ནི་བདེན་འཛ�ན་�ི་ངོར་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་

བདེན་པ་གཉིས་�་དོན་མི་འ�འོ།

།གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་�ི་དོན་དང་། �ོད་པ་�ང་བའོ།

།དང་པོ་ནི། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་འ�ག་པ་ལས། ཤེས་�་ཡང་

དག་པའི་དོན་མཐོང་བས་�ེད་པ་ལ་ག�ངས་པ་�ར་བཤད་པ་�ར་ཡིན་ལ་དེའི་

འ�ེལ་བ་ལས། དེ་ལ་དོན་དམ་པ་ནི་ཡང་དག་པ་གཟིགས་པ་�མས་�ི་ཡེ་ཤེས་�ི་

�ད་པར་�ི་�ལ་ཉིད་�ིས། བདག་གི་རང་གི་ངོ་བོ་�ེད་པ་ཡིན་�ི། རང་གི་

བདག་ཉིད་�ིས་�བ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་འདི་ནི་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་ནོ། ཞེས་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འཇལ་བའི་ཟབ་མེད་�ི་ཡེ་ཤེས་�ིས་�ེད་ལ། རང་གི་ངོ་བོས་མ་

�བ་པར་ག�ངས་པས། མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་�ིས་�ེད་�་ཞིག་�ང་ན་

བདེན་པར་�བ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་�་བ་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་

�ི་�ད་པར་ཞེས་ག�ངས་བས་ནི་འཕགས་པ་�མས་�ི་ཡེ་ཤེས་གང་ཡིན་�ིས་

�ེད་པས་མི་ཆོག་གི །ཡེ་ཤེས་�ི་�ད་པར་ཇི་�་བ་མ�ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་�ིས་�ེད་

པ་ཞིག་དོན་དམ་བདེན་པར་�ོན་པའོ། །�ེད་པའི་དོན་ནི་ཤེས་པ་དེས་དེ་

�ར་�བ་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། �ན་�ོབ་ལ་ཡང་འ�འོ། །ཡང་དེས་ཇི་�ར་�ེད་

པའི་�ལ་ནི་རབ་རིབ་ཅན་�ི་མིག་གིས་བར་�ང་གི་གཞིར་�་ཤད་འཛག་པར་

མཐོང་བ་ན་རབ་རིབ་མེད་བའི་མིག་གིས་གཞི་དེར་�་ཤད་འཛག་པའི་�ང་བ་



ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་བ་བཞིན་�་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་�ིས་གནོད་པ་�ས་པ་

�མས་�ིས་�ང་པོ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་མ་རིག་པའི་

བག་ཆགས་མ་�ས་པར་ཟད་པ་དང་། འཕགས་པ་�ོབ་པའི་མཉམ་གཞག་ཟག་

མེད་�ི་ཡེ་ཤེས་�ིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་�ལ་�ི་དབང་�་�ས་ན་རབ་རིབ་

མེད་པའི་མིག་བཞིན་�་གཉིས་�ང་�་མོ་ཡང་མ་གཟིགས་པའི་�ལ་�ིས་རང་

བཞིན་གང་གིས་གཟིགས་པ་ནི་དོན་དམ་བདེན་པ་�ེ། འ�ག་པ་ལས།

རབ་རིབ་མ�་ཡིས་�་ཤད་ལ་སོགས་པ།

།ངོ་བོ་ལོག་པ་གང་ཞིག་�མ་བ�གས་པ།

།དེ་ཉིད་བདག་ཉིད་གང་�་མིག་དག་པས།

།མཐོང་�ེ་དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་འདིར་ཤེས་�ིས།

ཞེས་ག�ངས་ཤིང་དེའི་འ�ེལ་པ་ལས་�ང་། �ང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཉིད་མ་

རིག་པའི་བག་ཆགས་དང་�ལ་བ་སངས་�ས་བཅོམ་�ན་འདས་�མས་�ིས་

རབ་རིབ་ཅན་མ་ཡིན་པས་�་ཤད་མཐོང་བའི་�ལ་�་རང་བཞིན་གང་གིས་

གཟིགས་པ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའོ། ཞེས །ག�ངས་

སོ། །དེ་�ར་གཟིགས་པའི་དོན་དམ་པ་ནི། ཆོས་ཅན་རེ་རེ་ལ་ངོ་བོ་གཉིས་

གཉིས་ཡོད་བའི་དོན་དམ་�ི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་ཅན་�མས་རང་བཞིན་

�ིས་�བ་པས་�ོར་བའི་རང་བཞིན་�མ་དག་གི་�ང་འདས་དང་། དེ་ཉིད་�ི་

མའི་ས་བོན་ཅི་རིགས་པ་དང་�ལ་བའི་འགོག་བདེན་�ི་�ང་འདས་གཉིས་ཡིན་

པས། རིགས་པ་�ག་�་པའི་འ�ེལ་པ་ལས། ཅི་�་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་�ན་

�ོབ་བདེན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འདི་ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། ཞེས་དང་། དེའི་�ིར་�་ངན་



ལས་འདས་པ་ནི་�ན་�ོབ་�ི་བདེན་པར་ཡོངས་�་བ�གས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།

ཞེས་ག�ངས་པའི་དོན་ནི། �ང་འདས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡོད་པར་འཇོག་པ་

ཡང་�ན་�ོབ་བདེན་པ་ཐ་�ད་པའི་ཤེས་ངོར་ཡོད་པ་ཙམ་�་འཇོག་གི །�གས་

འདིས་�ང་འདས་�ན་�ོབ་བདེན་པར་བཞེད་པ་མིན་ཏེ། འ�ེལ་པ་དེ་ཉིད་

ལས་�ང་། བདེན་པ་ག�མ་�ན་�ོབ་བདེན་པ་དང་། �ང་འདས་དོན་དམ་

བདེན་པར་བཤང་ཅིང་། འ�ག་འ�ེལ་ལས་�ང་། བདེན་པ་གཞན་ག�མ་�ན་

�ོབ་དང་། འགོག་བདེན་དོན་དམ་བདེན་པར་ག�ངས་པའི་�ིར་དང་། �ང་

འདས་�ན་�ོབ་�་ཡོད་པར་འཇོག་ན་དོན་དམ་བདེན་པར་ག�ངས་པ་དང་

འགལ་བར་བ�ད་པའི་ལན་�་འཇིག་�ེན་�ི་ཐ་�ད་ཁོ་ནས་དོན་དམ་པའི་

བདེན་བར་ག�ངས་སོ། ཞེས་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །དེའི་�ིར་

ཡོད་པར་འཇོག་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག་�ེན་�ི་ཐ་�ད་�ི་དབང་གིས་འཇོག་�ེ།

ཤེར་�ིན་འ�མ་པ་ལས། ཆོས་འདི་ཐམས་ཅད་ནི་འཇིག་�ེན་�ི་ཐ་�ད་ལ་

བ�ེན་ནས་བཏགས་�ི་དོན་དམ་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག�ནས་ཤིང་།

།�ོང་ཉིད་བ�ན་�་པ་ལས་�ང་། གནས་པའམ་�ེ་འཇིག་ཡོད་མེད་དམ། །

དམན་པའམ་མཉམ་པའམ་�ད་པར་ཅན། སངས་�ས་ཅན། སངས་�ས་

འཇིག་�ེན་སཉད་དབང་གིས། །ག�ངས་�ི་ཡང་དག་དབང་གིས་མིན། ཞེས་�ེ་

འཇིག་གནས་ག�མ་དང་། དམ་ན་མཆོག་འ�ིང་ག�མ་དང་། འདི་ཡིད་འདི་

མེད་�ི་�མ་གཞག་ཇི་�ེད་ཅིག་ག�ངས་པ་ཐམས་ཅད་�ལ་པས་འཇིག་�ེན་�ི་

ཐ་�ད་�ི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་�་ག�ངས་�ི། ཐ་�ད་�ི་དབང་གིས་

བཞག་པ་ཙམ་མིན་པའི་ཡང་དག་པའི་གནས་ཚ�ད་�ི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་

པར་ག�ངས་s་�ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་�ིང་པོས་དོན་དམ་པར་བདེན་པས་དོན་



དམ་བདེན་པའོ། ཞེས་བཤད་པ་ཡང་། དེས་རིགས་ཤེས་�ང་དོན་དམ་�་

བཤད་པས། དེའི་ངོར་མི་�་བ་ལ་བདེན་པར་ག�ངས་པ་ཡིན་�ི། ད�ད་བཟོད་

�ི་བདེན་�བ་ལ་དགོངས་པ་མིན་ཏེ། ག�ང་དེར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་

�བ་པ་བཀག་པའི་�ིར་རོ། །དེའི་�ིར་དོན་དམ་དོན་དམ་�་མི་བདེན་ན།

�ན་�ོབ་�ན་�ོབ་�་མི་བདེན་ནོ་ཞེས་�་བ་ནི་འདོད་པ་ཡིན་ལ། �་མ་�་མར་

མ་�བ་ན་�ི་མ་�ི་མར་མ་�བ་བོ་ཞེས་�་ན་ནི། བདེན་པ་བཀག་པ་བདེན་པར་

མ་�བ་ན་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་�མས་བདེན་�བ་�་འ�ར་རོ་ཞེས་པར་འ�ར་

ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ནི་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་བདེན་པ་བཀག་པ་ཙམ་ལ་

འཇོག་པའི་�ིར་དང་། ཆོས །ཅན་�མས་�ན་�ོབ་�་མ་�བ་པར་འཕེན་པ་ནི་

�ན་པར་མ་�བ་པར་འཕེན་པའི་�ིར་རོ། །དེ་�་ན་ནི་ཤིན་�་ཡང་མ་

འ�ེལ་བར་འ�ར་ཏེ། ཆོས་ཅན་�ང་བ་�མས་བདེན་�བ་�་མེད་པ་བདེན་

པར་མ་�བ་པ་ཉིད་�ིས་དགག་གཞི་�མས་�ན་པར་འ�བ་དགོས་པའི་�ིར་རོ།

།དེས་ན་ཐ་�ད་�་ཡོད་པར་འཇོག་པ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་རིགས་ཤེས་�ིས་འ�བ་

མི་དགོས་�ང་། ཐ་�ད་པ་དང་རིགས་ཤེས་�ི་ཚད་མ་གང་གིས་�ང་མི་གནོད་པ་

ཞིག་དགོས་ཏེ། རིགས་པ་�ག་�་པའི་འ�ེལ་པ་ལས། ཉེར་ལེན་�ི་�ང་པོ་མི་

�ག་སོགས་བཞིར་�ན་�ོབ་�་གནས་པས་དེ་བཞིར་འཛ�ན་པ་དེ་ལ་�ོས་ཏེ་

�ིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་། �ང་པོ་�ག་སོགས་བཞིར་�ན་�ོབ་�་ཡང་གནས་པ་

མེད་པས་དེ་བཞིར་འཛ�ན་པ་དེ་ལ་�ོས་ཏེ་�ིན་ཅི་ལོག་�་བཤད་ཅིང་། འ�ག་པ་

ལས།

མི་ཤེས་གཉིད་�ིས་རབ་བ�ོད་�་�ེགས་ཅན།



།�མས་�ིས་བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་བཏགས་པ་དང་།

།�་མ་�ིག་�་སོགས་ལ་བཏགས་པ་གང་།

།དེ་དག་འཇིག་�ེན་ལས་�ང་ཡོད་མིན་ཉིད།

ཅེས་�་�ེགས་�ིས་�ན་བཏགས་པའི་བདག་དང་གཙ�་བོ་སོགས་དང་། �་མའི་

�་�ང་སོགས་�་ཞེན་པའི་�ལ་�མས་ཐ་�ད་�་ཡང་མེད་པར་ག�ངས་པས་

�ོ་འ�ལ་པ་ཞིག་གི་ངོར་ཡོད་ཅམ་ལ་�ན་�ོབ་�་ཡོད་པར་འཇོག་པ་ཐལ་

འ�ར་བའི་�གས་�་�་བ་ནི་�ིང་པོ་མེད་པའི་གཏམ་ཡིན་ལ། ད�་མ་པ་ཆེན་པོ་

གཞན་�ས་�ང་མི་འདོད་དོ། །འ�ག་པ་ལས་�ལ་�ལ་ཅན་ལ་ཡོད་མེད་

མགོ་མ�ངས་མཛད་པ་ཡང་�ིར་ཡོད་མེད་ཙམ་མིན་�ི། དེ་གཉིས་རང་བཞིན་

�ིས་ཡོད་མེད་ལ་དེ་�ར་མཛད་པའོ། །དེས་ན་ཐ་�ད་�་ཡོད་པར་འཇོག་

པ་�མས་མིང་གི་ཐ་�ད་�ི་དབང་གིས་ཡོད་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཡང་དེའི་དབང་

གིས་གང་བཞག་ཐམས་ཅད་ཐ་�ད་�་ཡོད་པར་མི་འདོད་ལ། ཐ་�ད་�ི་དབང་

གིས་བཞག་པ་ཙམ་�་འདོད་�ང་ཙམ་�ི་�ས་ནི་�ལ་ཅན་�ི་ཐ་�ད་མིན་པའི་

དོན་ཡིན་པ་གཅོད་པ་དང་། འཇོག་པའི་དོན་དེ་ཚད་མས་�བ་པ་གཅོད་པ་

གཏན་མིན་ཏེ། འདི་�ར་ཐ་�ད་བཏགས་པའི་དབང་གིས་འཇོག་པས་མ་ཚ�མ་

པར་དེ་ཙམ་མིན་པའི་བཏགས་དོན་དོན་ལ་ཇི་�ར་ཡོད་བཙལ་ནས་�ེད་ན་ཡོད་

པར་འཇོག་ལ། མ་�ེད་ན་མེད་པར་འཇོག་པ་�ར་�གས་འདིས་མི་�ེད་�ི། ཚ�ལ་

�གས་དེས་བཙལ་ནས་�ེད་�་�ང་ན་བདེན་�བ་�་འ�ར་བར་བཞེད་པས་དེ་

འ�་བའི་ད�ད་ནས་ཡོད་པར་�ེད་པ་ཐ་�ད་�་ཡང་མི་འདོད་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

ལ་ད�ད་མ་ད�ད་�ི་ས་མཚམས་�ང་དེ་ནས་འཇོག་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་



�ིས་�བ་པ་ཡོད་ན་�ལ་ཅན་�ི་ཐ་�ད་�ི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པའི་

དོན་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་འ�ར་བར་གཟིགས་ནས་རང་བཞིན་�ིས་སམ།

རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་སམ། རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་�ིས་ཡོད་པ་ཐ་�ད་�་ཡང་མི་

བཞེད་དེ་�ས་པར་གཞན་�་བཤད་ཟིན་ཏོ།

།གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་སངས་�ས་�ི་ཇི་�་བ་མ�ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་�ིས་དོན་དམ་

པའི་བདེན་པ་�ེད་ན། འ�ག་འ�ེལ་ལས། གལ་ཏེ་�མ་པ་དེ་�་�འི །རང་

བཞིན་མཐོང་བ་མེད་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ། དེའི་�ིར་ཇི་�ར་དེ་དག་གིས་

གཟིགས་ཤེ་ན། བདེན་མོད་�ི་འོན་�ང་མ་གཟིགས་པའི་�ལ་�ིས། དེ་དག་གིས་

གཟིགས་སོ་ཞེས་བ�ོད་དོ། ཞེས་ཅི་ཡང་མ་གཟིགས་པ་ལ་དེ་ཁོ་ན་

གཟིགས་པར་བཤད་ཅིང་། དེའི་ཤེས་�ེད་�་དོན་དམ་བདེན་པ་ཐམས་ཅད་

མ�ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་�ི་�ལ་ལས་�ང་འདས་པར་བཤད་པ་�ངས་པ་དང་།

སངས་�ས་�ི་ས་ལ་སེམས་སེམས་�ང་གི་�་བ་གཏན་ལོག་པར་བཤད་བ་དང་།

སངས་�ས་�ིས་�ང་སོགས་མ་གཟིགས་ན་�ོབས་བ�འི་�བས་�་ཆོས་ཐམས་

ཅད་མ�ེན་པར་བཤད་པ་ཇི་�ར་མི་འགལ་ཞེ་ན། མ་གཟིགས་པའི་�ལ་�ིས་

གཟིགས་ཞེས་པ་ནི། �ལ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་མ་མཐོང་བ་ལ་མི་�ེད་�ི། མ་

རིག་པའི་རབ་རིབ་�ི་མ�ས་དམིགས་པ་འདི་�མས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�་ཡོད་ན།

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་�ིས་དམིགས་དགོས་པ་

ལས། དེ་�མས་ཅི་ཡང་མ་གཟིགས་པའི་�ོ་ནས་དེ་དག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་

བར་�ོན་པ་ཡིན་ཏེ། དགག་�་ཡོད་ན་དམིགས་�་�ང་བ་ལས་མ་དམིགས་པ་

ཉིད་ལས་དགག་�་བཀག་པ་�ོགས་པར་འཇོག་པའི་�ིར་རོ། །མཐོང་བ་



མེད་པ་ནི་མཐོང་བ་དམ་པའོ། ཞེས་ག�ངས་པའི་དོན་ཡང་དེ་བཞིན་�་

ཤེས་པར་�འོ། །དེ་�ར་ཡང་�ད་པ་ལས།

ག�གས་�མས་མི་མཐོང་ཚ�ར་བ་དག་�ང་མི་མཐོང་ཞིང་།

།འ�་ཤེས་མཐོང་བ་མེད་ལ་སེམས་པ་མི་མཐོང་ཞིང་།

།གང་ལ་�མ་པར་ཤེས་དང་སེམས་ཡིད་མཐོང་མེད་པ།

།འདི་ནི་ཆོས་མཐོང་ཡིན་ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བ�ན།

།ནམ་མཁའ་མཐོང་ཞེས་སེམས་ཅན་ཚ�ག་�་རབ་བ�ོང་པ།

།ནམ་མཁའ་ཇི་�ར་མཐོང་�ེ་དེས་འདི་བ�ག་པར་�ིས།

།དེ་�ར་ཆོས་མཐོང་བ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བ�ན།

།མཐོང་བ་དཔེ་གཞན་�ིས་ནི་བ�ད་པར་�ས་མ་ཡིན།

ཞེས་མི་མཐོང་པ་�ང་པོ་�་དང་། མཐོང་བ་ནི་ཆོས་ཞེས་ག�ངས་ལ། དེ་ནི་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་�ི་དོན་ཏེ་�ས་�ེན་འ�ེལ་མཐོང་བ་དེས་ཆོས་མཐོང་ངོ་། ཞེས་

ག�ངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་ཐོགས་པའི་རེག་

�་བཅད་ཙམ་ཡིན་ལ། དེ་མཐོང་ངམ་�ོགས་པ་ནི་དགག་�་�ིབ་ཐོགས་ཡོད་ན་

དམིགས་�་�ང་བ་ལས་མ་མཐོང་བ་ལ་�ེད་པ་དང་འ�་�ེ། དེར་ཡང་མཐོང་བ་

ནི་ནམ་མཁའ་དང་མ་མཐོང་བ་ནི་�ིབ་ཐོགས་སོ། །དཔེ་དེ་བཞིན་�་

མཐོང་བ་མིན་པར་�ོན་པོ་མཐོང་བ་བཞིན་�་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་ནི་�ང་པ་

ཐ་མ་གཉིས་�ིས་བཀག་གོ །�ང་པོ་�་མི་མཐོང་བར་ག�ངས་པས་ནི་ཟག་མེད་

�ི་མཉམ་གཞག་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པའི་ངོར་ཆོས་ཅན་མཐོང་བ་མིན་



པར་བ�ན་ཏོ། །བདེན་པ་གཉིས་ལ་འ�ག་པ་ལས། �འི་�་དག །དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་ནི་�མ་པ་ཐམས་ཅད་�ི་མཆོག་དང་�ན་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་�ི་�ལ་�ི་བར་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ་ཇི་�ར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའོ་

ཞེས་བ�ོད་པ་�ར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་དོན་དམ་བདེན་པའོ་ཞེས་བ�ོད་

པའི་ཚ�་ན། �ོ་ལ་�ལ་�ལ་ཅན་གཉིས་སོ །སོར་�ང་བ་�ར་མི་མཐོང་བ་ལ་

བཤད་པས་གཉིས་�ང་ལོག་པའི་�ངས་ཡིན་�ི། སངས་�ས་�ིས་དོན་དམ་མ་

�ོགས་པའི་�ངས་མིན་ནོ། །འ�ག་འ�ེལ་ལས་�ང་། དངོས་པོ་�ས་པ་

ཅན་ལ་མ་རེག་པར་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་མངོན་�མ་�་མཛད་པས་དེ་ཉིད་

�གས་�་�ད་པའི་�ིར་སངས་�ས་ཞེས་བ�ོད་དོ། ཞེས་སངས་�ས་�ི་

ཇི་�་བ་མ�ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་�ིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པའི་ངོར་གཞན་དབང་

ལ་མ་རེག་པར་ཆོས་ཉིད་འབའ་ཞིག་�གས་�་�ད་པར་ག�ངས་སོ། །

སེམས་སེམས་�ང་གི་�་བ་ལོག་བ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་�་�ར་པའི་ཚ�་�མ་

�ོག་གི་�་བ་ལོག་པའི་དོན་ཡིན་�ི། སེམས་དང་སེམས་�ང་མེད་པར་�ོན་པ་

མིན་ཏེ། ཚ�ག་གསལ་ལས། �མ་པར་�ོག་པ་ནི་སེམས་�ི་�་བ་ཡིན་ན་དེ་དང་

�ལ་བའི་�ིར། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་ནི་�མ་པར་�ོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་

�ད་�་མདོ་ལས། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ལ་སེམས་�ི་�་བ་

ཡང་མེད་ན་ཡི་གེ་�མས་�་�ོས་�ང་ཅི་དགོས། ཞེས་ག�ངས་སོ། ཞེས་

སེམས་�ི་�་བ་མེད་པར་ག�ངས་པའི་དོན་�མ་�ོག་གི་�་བ་མེད་པ་ལ་བཤད་

དོ། །དེ་ཡང་འཕགས་པ་�ོབ་པའི་མཉམ་གཞག་གི་�ས་�་གཏན་ལོག་པ་

མིན་�ི། སངས་�ས་པའི་�ས་�་གཏན་ལོག་པར་འ�ག་འ�ེལ་ལས་ག�ངས་

སོ། །གཞན་ཡང་འ�ག་འ�ེལ་ལས། རང་བཞིན་དེ་ཡོད་པ་མིན་ན་དེ་



�ོགས་པའི་�ིར་�་�ང་སེམས་�མས་དཀའ་བ་�ོད་པ་དོན་མེད་པར་ཤེས་�ེད་

དང་བཅས་པས་བ�བས་ཏེ། ཇི་�ད་�་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཡང་གང་ཞིག་ཅེ་

ན། དེ་དག་གི་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཞན་ལ་�ོས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་

�ེ། མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་དང་�ལ་བའི་ཤེས་པས་�ོགས་པར་�་བའི་རང་གི་ངོ་

བོའོ། །ཅི་དེ་ཡོད་དམ་མེད་དོ་ཞེས་ཇི་�ད་�་�་�། གལ་ཏེ་མེད་ན་ནི་ཅིའི་དོན་

�་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་ལམ་�ོམ་པར་འ�ར་ཏེ།

གང་གི་�ིར་ཆོས་ཉིད་དེ་�ོགས་པར་�་བའི་�ིར་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་�མས་

དེ་�ར་དཀའ་བ་བ�་�ག་�ོམ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ག�ངས་ཤིང་། དེའི་

ཤེས་�ེད་�། རིགས་�ི་�་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པ་ཡོད་པར་མ་�ར་ན་ནི་ཚངས་པར་

�ོད་པ་དོན་མེད་པར་འ�ར་ཞིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་�མས་འ�ང་བ་དོན་

མེད་པར་འ�ར་རོ། །གང་གི་�ིར་དོན་དམ་པ་ཡོད་པ་དེའི་�ིར་�ང་�བ་

སེམས་དཔའ་�མས་ལ་དོན་དམ་པ་ལ་མཁས་པ་ཞེས་�འོ། ཞེས་དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡོད་པ་མིན་ན་མཐར་�ག་གི་�ང་འདས་�ི་ཚངས་པའི་དོན་�་�ད་

པ་�ོད་པ་དོན་མེད་པ་དང་ག�ལ་�ས་དེ་�ོགས་པ་མི་�ིད་པས། དེས་དེ་�ོགས་

བར་�་བའི་དོར་�་སངས་�ས་འཇིག་�ེན་�་�ོན་པ་དོན་མེད་པ་དང་། �ལ་

�ས་ཆེན་པོ་�མས་དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་མཁས་པ་མིན་པར་འ�ར་བས་དོན་

དམ་བདེན་པ་ཡོད་པར་བ�བས་པའི་མདོ་�ེ་�ངས་པས་ན་�ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

འདིའི་�གས་�ིས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་�་མིན་པ་དང་། འཕགས་པའི་

མཉམ་གཞག་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མིང་པར་�་བ་ནི་ལོག་པར་�་

བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་འ�ག །འ�ེལ་ལས། དེའི་�ིར་བཏགས་པ་

ལས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོགས་སོ་ཞེས་�མ་པར་བཞག་གི །དངོས་�་ནི་འགའ་ཞིག་



གིས་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་དང་ཤེས་�་གཉིས་ག་ཡང་མ་�ེས་པ་ཉིད་�ི་

�ིར་རོ། ཞེས་ག�ངས་པའི་དང་པོའི་དོན་ནི་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

གཉིས་�ལ་�ལ་ཅན་སོ་སོ་བ་གཉིས་�་�ས་ནས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོགས་པར་

འཇོག་པ་ནི། ཐ་�མ་པའི་ཤེས་ངོ་ཙམ་�་འཇོག་གི། །ཡེ་ཤེས་དེའི་ངོར་མི་འཇོག་

པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཤེས་པ་མ་�ེས་ཞེས་པ་ནི་རང་བཞིན་�ིས་མ་�ེས་པའི་དོན་

ལ་�་ལ་�་བཞག་པ་བཞིན་�་�ར་ཅེས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་�ི་�ལ་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ལ་སེམས་སེམས་�ང་མི་འ�ག་པས། �་ཁོ་ནས་མངོན་�མ་�་མཛད། ཅེས་

ག�ངས་པ་ནི། མངོན་�་�་�འི་ལས་�་�་བ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། �ལ་ཅན་�ི་

ཡེ་ཤེས་ནི་དེ་མངོན་�་�ེད་པའི་�ེད་པ་དང་། ལོངས་�ོད་�ོགས་པའི་�་ནི་དེ་

མངོན་�་�ེད་པའི་�ེད་པ་པོ་�ེ། མ�ེན་པ་པོའོ། །དེས་དེ་མངོན་�་�ེད་�ལ་ནི།

�ར་བཤད་པ་�ར་སེམས་སེམས་�ང་གི་�ན་�ོག་གི་�་བ་ལོག་པའི་�ལ་�ིས་

ཡིན་ཏེ། འ�ེལ་པ་ལས། �་གང་གིས་དེ་ཉིད་མངོན་�་མཛད་པའི་�་དེ་སེམས་

སེམས་�ང་དང་�ལ་བས་ཞི་བའི་རང་བཞིན་ཅན་�་བཤད་པས་ཤེས་སོ།

།སངས་�ས་�ིས་�ང་སོགས་མ་གཟིགས་ན་ཇི་�ེད་པ་མ�ེན་པ་དང་། ཇི་�ེད་

པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་�ར་པ་འདེབས་པར་འ�ར་ཏེ། ཡོད་པ་དང་སངས་

�ས་�ིས་མི་མ�ེན་པ་གཉིས་འགལ་བའི་�ིར་རོ། །དེས་ན་ཇི་�ེད་པ་

མ�ེན་པ་ལ་ཇི་�ེད་པའི་དོན་�མས་�ང་དགོས་ཤིང་། �མ་མེད་�་མ�ེན་པ་

འདི་པའི་�གས་མིན་པས་�མ་པར་ཤར་ནས་སོ། །�ང་�ལ་ཇི་�ེད་པ་

ཡང་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་�ིས་མ་བ�ད་པའི་སངས་�ས་�ི་མཚན་དཔེ་

སོགས་དང་། མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་�ིས་བ�ད་པའི་མ་དག་པའི་�ོད་བ�ད་

ལ་སོགས་པ་གཉིས་སོ། །དེའི་དང་པོ་ནི་སངས་�ས་�ི་སར་�ོག་པའི་དོན་



མེད་ལ།

གཉིས་པ་ནི་ས་དེར་�་ལོག་པས་�ོག་པ་ཡིན་ནོ། །�ང་�ལ་ནི་སངས་

�ས་�ི་མཚན་དཔེ་མ་རིག་པ་མ་�ངས་པའི་གང་ཟག་ལ་�ང་བ་ན། རང་གི་

མཚན་ཉིད་�ིས་མ་�བ་བཞིན་�་དེར་�ང་བ་ནི། �ལ་དེ་མ་རིག་པའི་བག་

ཆགས་�ི་དབང་གིས་�ང་བའི་�་མཚན་�ིས་མིན་�ི། �ལ་ཅན་དེ་མ་རིག་པའི་

བག་ཆགས་�ིས་བ�ད་པའི་དབང་གིས་�ང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་གང་ཟག་གཞན་

ལ་དེ་�ར་�ང་བ་ཙམ་�ི་ངོས་ནས་�ལ་ཅན་དེ་ལ་�ང་བ་མིན་པར་རང་ངོས་

ནས་དེ་�ར་�ང་བ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། །སངས་�ས་�ི་ཇི་�ེད་པ་མ�ེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལ། མ་རིག་པ་མ་�ངས་པའི་ངོར་ག�གས་�་སོགས་རང་གི་མཚན་

ཉིད་�ིས་མ་�བ་བཞིན་�་དེར་�ང་བའི་དོན་�མས་�ང་བ་ནི། མ་རིག་པའི་

བ�ད་པ་ཡོང་བའི་གང་ཟག་ལ་དེ་དག་�ང་བ་ཁོ་ནའི་�ོ་ནས་སངས་�ས་ལ་

�ང་བ་ཡིན་�ི། གཞན་ལ་དེ་�ར་�ང་བ་ལ་མ་�ོས་པར་སངས་�ས་�ི་རང་

ངོས་ནས་�ང་བ་མིན་ནོ། །དེའི་�ིར་ག�གས་སོགས་རང་བཞིན་�ིས་མ་

�བ་བཞིན་�་དེར་�ང་བ་སངས་�ས་�ིས་མ�ེན་པ་ཡང་མ་རིག་པ་དང་�ན་

པ་དེ་�ར་�ང་བའི་ངོས་ནས། །ཡིན་�ི། གང་ཟག་དེ་ལ་དེར་�ང་བ་ལ་མ་�ོས་

པར་སངས་�ས་རང་གི་ངོས་ནས་དེ་�ར་�ང་བའི་�ལ་�ིས་མ�ེན་པ་མིན་

པས། དེར་�ང་བས་འ�ལ་བར་འ�ར་བའི་དོན་མེད་དེ། དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་ལ་བ�ད་

པ་ཡོད་ནས་�ང་བ་མིན་ཡང་ཡེ་ཤེས་དེས་ཤེས་�་ཐམས་ཅད་མ�ེན་དགོས་

པའི་གནང་�ིས་ཡིན་པས་སོ། །དེ་�ར་ན་ཇི་�ེད་པ་མ�ེན་པའི་རང་ངོས་

ནས་ནི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་དང་རང་བཞི་�ིས་མེད་པའི་ངོ་



བོར་�ང་བས་�ན་པ་�་མ་བཞིན་�་�ང་གི། །བདེན་པར་མི་�ང་ལ། མ་རིག་པ་

དང་�ན་པ་�མས་ལ་�ང་བའི་ཆ་ནས་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་�ང་བ་ན། གང་ཟག་

གཞན་དེ་ལ་བདེན་པར་�ང་བར་ཤར་བཙམ་མོ།

།རིགས་པ་�ག་�་པ་ལས་�ང་།

དངོས་ལ་མཁས་པ་�མས་�ིས་ནི།

།དངོས་པོ་མི་�ག་�་བའི་ཆོས།

།གསོག་དང་�ོང་པ་བདག་མེད་པ།

།�མ་པར་དབེན་ཞེས་�་བར་མཐོང་།

ཞེས་ག�ངས་ལ། དེའི་འ�ེལ་བར་ཡང་། མཛད་པ་མཐར་�ིན་པས་དེ་�ར་

གཟིགས་པར་ག�ངས་སོ། །དེ་�ར་ན་བདེན་གཉིས་ལས།

བ�གས་པའི་ངོ་བོས་དབེན་པ་ཡི།

།ཇི་�ར་�ང་བ་འདི་ཁོ་ན།

།བ�ེན་ཏེ་�ེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི།

།ཐམས་ཅད་མ�ེན་པས་མངོན་�མ་གཟིགས།

ཞེས་ཇི་�ེད་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་�མ་�་ས་ལེ་གཟིགས་པ་དང་།

གང་ཚ�་ཤེས་དག་ཤེས་�་དང་།

།བདག་ཉིད་�ེས་�་མི་མཐོང་བ།



།དེ་ནི་མཚན་མ་མི་འ�ང་བའི།

།གནས་པ་བ�ན་�ིར་མི་བཞེངས་སོ།

ཞེས་གཉིས་�ང་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལས་�ས་ནམ་ཡང་མི་བཞེངས་

པར་བཤད་པ་གཉིས་ཀའི་�ལ་ག�ངས་པ་�མས་�ང་། ཇི་བཞིན་�་མ་གོ་བ་ལ་

དེ་གཉིས་གང་�ང་གཅིག་མ་གཏོག་པ། གཉིས་ཀ་ཁས་ལེན་པ་འགལ་བར་�ང་

ཡང་འགལ་བ་ནི་མེད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པ་དང་། ཇི་�ེད་པ་གཟིགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་ཡང་། �ལ་སོ་སོ་ལ་�ོས་ཏེ་རིགས་ཤེས་

དང་། ཐ་�ད་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་�་འ�ོ་བ་�ང་ཟད་�ང་མི་འགལ་བའི་�ིར་

རོ། །འདི་ཡང་གཞིའི་�་བའི་�བས་�་ཆོས་ཅན་གཅིག་གི་�ེང་ནས་

རིགས་ཤེས་དང་ཐ་�ད་པའི་ཚད་མ་གཉིས་�ིས་�ེད་�ལ་མི་འ�་བ་གཉིས་འོང་

ཡང་། འགལ་པ་�ང་ཟད་�ང་མེད་པ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་

སོ། །འ�ས་�འི་�བས་�་ཡེ་ཤེས་གཉིས་�ིས་�ལ་འཇལ་བ་ན། དེ་ཙམ་

�་མ་ཟད་�ལ་དེ་ལ་ཚད་མ་གཉིས་གང་�་སོང་ལེགས་པར་ཤེས་ན། �ལ་སོ་སོར་

མ་ངེས་�ང་�ལ་ཅན་གཉིས་གཞི་མ�ན་�་མི་འོང་བ་ཡང་ཤེས་པར་�ས་ཏེ།

འདིས་ནི་བདེན་པ་གཉིས་�ི་མཚན་ཉིད་�ི་ཞི་བ་འ�ཱང་ཤེས་པར་�འོ།

།ག�མ་པ་ནི། དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་ད�ེ་ན། འ�ག་འ�ེལ་ལས། �ོང་པ་ཉིད་ལ་

�ས་པར་�ེད་ན། �ོང་པ་ཉིད་བ�་�ག་དང་། འ�ིང་�་�ེ་ན་དངོས་པོ་དང་།

དངོས་མེད་དང་། རང་དང་། གཞན་�ི་ངོ་བོ་�ོང་པ་ཉིད་དེ་བཞི་དང་། བ�ས་

ན་གང་ཟག་དང་། ཆོས་�ི་བདག་མེད་གཉིས་�་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །



ག�ང་གཞན་ལས་ནི་དོན་དམ་པ་དངོས་དང་། མ�ན་པའི་དོན་དམ་གཉིས་

ག�ངས་ཏེ། ད�་མ་�ང་བ་ལས། �ེ་བ་མེད་པ་འདི་ཡང་དོན་དམ་པ་དང་

མ�ན་པའི་�ིར་དོན་དམ་པ་ཞེས་�་ཡི། །དངོས་�་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་�་ན་

དོན་དམ་པ་�ོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་�ིར་རོ། ཞེས་དང་། ད�་

མ་�ན་ལས་�ང་།

དམ་པའི་དོན་དང་མ�ན་པའི་�ིར།

།འདི་ནི་དམ་པའི་དོན་ཞེས་�།

།ཡང་དག་�་ན་�ོས་པ་ཡི།

།ཚ�གས་�མས་�ན་ལས་དེ་�ོལ་ཡིན།

ཞེས་དང་། བདེན་གཉིས་ལས་�ང་དེ་བཞིན་�་ག�ངས་ཤིང་། བདེན་གཉིས་

རང་འ�ེལ་དང་�ན་ལས་དོན་དམ་པར་�ེ་སོགས་བཀག་པ་�ན་�ོབ་པར་

བཤད་དོ། །དེ་�མས་�ི་དོན་ནི་�ོན་�ི་མང་པོས་�མ་�ངས་པ་ཡིན་མིན་

�ི་དོན་དམ་བདེན་པ་གཉིས་�ས་ནས། ག�གས་སོགས་ལ་དོན་དམ་པར་�ེ་

སོགས་བཀག་པའི་�ོང་ཉིད་�་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་བཏགས་པ་

བ། �ན་�ོབ་བདེན་པ་མཚན་ཉིད་པ་དང་། �ི་མ་ནི་�ོ་གང་གིས་�ང་�ལ་�་�་

མ་�ས་པས་ཤེས་�་མིན་པར་འདོད་དོ། །དེ་ནི་དེ་�མས་�ི་དོན་མིན་

པས་འདི་�ར་བཤད་དེ། �ལ་ཆོས་ཉིད་ལ་དོན་དམ་པར་�་དགོས་མོད་�ང་

�ལ་ཅན་རིགས་ཤེས་ལ་ཡང་དེར་བཤད་པ་མང་�ེ། བདེན་གཉིས་ལས། �་བ་

མེད་པས་རིགས་པ་ནི། །དོན་དམ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང་། ད�་མ་�ང་བ་ལས་�ང་།

གང་ཡང་དོན་དམ་པར་�ེ་བ་མེད་ཅེས་�་བ་ལ་སོགས་པ་�ས་པ་དེ་ལ་ཡང་དོན་



ནི་འདི་ཡིན་པར་འདོད་དེ། ཡང་དག་པའི་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བ�ོམས་

པ་ལས་�ང་བའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། �ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་�ལ་ཅན་ཡིན་པའི་

�ིར། དོན་དམ་པ་ཞེས་�་�ེ། འདིའི་དོན་དམ་པ་ཡིན་པའི་�ིར། ཞེགས་

ག�ངས་པ་�ར་རོ། །རིགས་ཤེས་ལ་གཉིས་ལས་འཕགས་པའི་མཉམ་

གཞག་མི་�ོག་ཡེ་ཤེས་�ོག་མེད་དང་། �གས་ལ་བ�ེན་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འཇལ་

བའི་རིགས་ཤེས་�ོག་བཅས་ལ་སོགས་པའོ། །�ོག་གེ་འབར་བ་ལས།

དོན་དམ་ལ་མི་�ོག་ཡེ་ཤེས་དང་། དེ་དང་�ེས་�་མ�ན་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་

བཤད་པའི་དགོངས་པ་དང་། ད�་མ་�ང་བ་ལས་དོན་དམ་གཉིས་བཤད་པ་

གཉིས་ནི་དགོངས་པ་གཅིག་ཡིན་པས། དོན་དམ་གཉིས་བཤད་པ་ནི་�ལ་ཅན་

ལ་མི་�ེད་པར་�ལ་�ི་དོན་དམ་ཁོ་ན་ལ་�ེད་པ་ནི་ག�ང་གི་དོན་མིན་ནོ།

།དེ་ལ་དང་པོ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འ�ག་པ་ནི། བདེན་པ་དང་གཉིས་�ང་གི་�ོས་

པ་ཅིག་ཅར་རང་གི་�ལ་�་གཅོད་�ས་པས་དོན་དམ་པ་དངོས་ཡིན་ཏེ། �ོས་པ་

ཐམས་ཅད་ལས་འདས་ཞེས་པའི་དོན་ཡང་དེའི། །གཉིས་པས་ནི་རང་གི་�ལ་�་

བདེན་པའི་�ོས་པ་འགོག་�ས་�ང་། གཉིས་�ང་གི་�ོས་པ་གཅོད་མི་�ས་པས།

འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པའི་དོན་དམ་དང་�མ་པ་�ེས་�་མ�ན་པས་མ�ན་

པའི་དོན་དམ་མོ། །ག�གས་སོགས་ལ་དོན་དམ་པར་�ེ་སོགས་བཀག་

པའི་�ལ་�ི་དོན་དམ་ལ་ཡང་�ལ་གཉིས་བཤད་དགོས་ལ། དེ་ལ་ནི་�ལ་�ི་�ོང་

ཉིད་དེ་རིགས་ཤེས་�ོག་མེད་�ི་ངོར་ནི་�ོས་པ་གཉིས་ཅར་དང་�ལ་བའི་དོན་

དམ་དངོས་ཡིན་ལ། རིགས་ཤེས་�ོག་བཅས་�ི་ངོར་ནི་�ོས་པ་�ོགས་གཅིག་

ཙམ་དང་�ལ་བས། �ོས་པ་�ོགས་གཅིག་ཙམ་དང་�ལ་བས། �ོས་པ་གཉིས་

ཅར་དང་�ལ་བའི་དོན་དམ་དངོས་མིན་�ི། �ིར་དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་



མིན་ཟེར་བ་མིན་ནོ། །དེས་ན་�ོ་འགའ་ཞིག་གི་ངོར་གཉིས་�ང་གི་�ོས་

པ །ཐམས་ཅད་དང་�ལ་བ་མ་གཏོགས་པ། བདེན་�ོང་དེ་�ང་བའི་�ོས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་�ལ་བ་མི་�ིད་པས། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ན་གཉིས་�ང་གི་

�ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་�ལ་དགོས་པ་ནི་ག�ང་གི་དོན་མིན་ནོ། །དེས་ན་

�་མ་རིགས་�བ་པས་གཞི་�ང་པོ་�་�་དང་བདེན་�ོང་གི་�ང་བ་གཉིས་

ཚ�གས་པ་རིགས་ཤེས་�ེས་བཔག་གིས་�བ་པའི་དོན་ཙམ་དོན་དམ་བདེན་པར་

འདོད་པ་ནི། མ�ན་པའི་དོན་དམ་�་འ�ར་�ི་དོན་དམ་བདེན་པ་མིན་

ནོ། །བདེན་པའི་གཅིག་དང་�་�ལ་�ི་�ང་བས་�་�་སོགས་བདེན་མེད་

�ི་�ང་བར་�བ་པ་ཡང་། གཞི་དེ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚ�མ་མཆོད་པའི་གང་

ཟག་�ོགས་�ན་ལ་ནི་དེ་�ར་�བ་པའི་དོན་མེད་ལ། ཐེ་ཚ�མ་ཆོད་པ་ལ་ནི་�གས་

དེ་�གས་ཡང་དག་�་མི་འ�ར་བ་དང་། ད�་མ་�ང་བ་ལས་གཅིག་�་�ལ་�ི་

�གས་ཆོས་གཉིས་ཀ་�མས་ཅད་ཙམ་�་ག�ངས་ཤིང་། གཅིག་དང་�་མ་མིན་

པ་དང་། དེ་གཉིས་�་མེད་པ་གང་�གས་�་�ས་�ང་འ�་བར་ག�ངས་པ་ནི།

མ་ཡིན་དགག་ལ་མི་�ེད་པར་དེ་ཉིད་�ི་དཔེར་བ�ོད་ལས་ཤེས་པས། �ོབ་

དཔོན་ཞི་བ་འཚ�་ཡབ་�ས་དང་། �ོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོའི་བཞེད་པ་

གཏན་མིན་ནོ། །�ང་བ་ལ་དགག་�འི་�ོས་པ་�མ་པར་བཅད་པ་ལ་

�མས་ཅད་དང་ལོངས་གཅོད་གཉིས་�་�ས་པའི་�ི་མ་�ེས་དཔག་གིས་གཞལ་

བའི་དོན་ཙམ་དོན་དམ་བདེན་པར་འདོད་པ་ཡང་ད�་མ་པ་ཆེན་པོ་�་ཡང་མི་

བཞེད་དོ། །�ལ་འདིས་ལམ་རིམ་�ས་པར་འདི་དག་གི་�མ་གཞག་

བཤད་པ་ཡང་ཞིབ་�་ཤེས་པར་�འོ། །�ེས་སོགས་བཀག་པ་མ�ན་པའི་དོན་

དམ་�་བཤད་པའི་འ�ོ་ལ། བདེན་གཉིས་རང་འ�ེལ་ལས། གཞན་དག་ནི་ཡང་



དག་པ་ཁོ་ནར་འཛ�ན་པས། ཡང་ཞེས་�་བ་བ�་བའི་དོན་ནོ། །དེ་ཡང་

རིག་པས་ད�ད་ན་�ན་�ོབ་ཁོ་ན་�ེ། ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། དགག་�་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པས། །ཡང་དག་�་ན་བཀག་མེད་གསལ། ཞེས་གཞན་དག་སེམས་ཙམ་པ་དགག་

གཞི་ལ་ཆོས་བདག་བཀག་པའི་དགག་པའི་�ོང་ཉིད་ཡང་དག་�་�བ་པར་

འདོད་པ་དང་། རང་�གས་�ིས་དགག་�་ཆོས་བདག་མེད་པས་དེ་བཀག་པའི་

དགག་པ་ཡང་དག་པར་མ་�བ། ཅེས་ག�ངས་པས། དོན་དམ་པར་�ེ་སོགས་

བཀག་པ་�ན་�ོབ་པར་བཤད་པ་ནི་�ན་�ོབ་�་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་�ི། �ན་

�ོབ་ཡིན་པར་�ོན་པ་མིན་ནོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཡང་དག་པའི་�ེ་

སོགས། དངོས་པོ་�ང་བ་ན་མི་�ང་བས། ལོག་པའི་�ན་�ོབ་ཡིན་པ་བཞིན་�།

ཡང་དག་པའི་�ེ་སོགས་བཀག་པ་ཡང་ལོག་པའི་�ན་�ོབ་�་འ�ར་ཏེ། དེ་ནི་

དགག་གཞིའི་དངོས་པོ་�ང་བ་མི་�ང་ངོ་། ཞེས་པའི་ལན་�་མི་�ང་བ་

མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ངོ་བོ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་�ིར་རོ། ཞེས་�ོན་པོ་�་�་

�ང་བ་ན། དེའི་བདེན་�ོང་�ང་བར་བཤད་པ་ནི། བདེན་པ་མེད་པར་བཀག་

པའི་�མ་བཅད་ཙམ་མིག་ཤེས་སོགས་ལ་�ང་བ་མིན་�ི། མ་ཡིན་དགག་ལ་

དགོངས་པས། དེ་འ�་དེ་�ན་�ོབ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་�ང་། བདེན་པ་བཅད་

ཙམ་�ི་�ོང་པ་དོན་དམ་བདེན་པར་མི་འགལ་ལོ། །ད�་མ་�ན །ལས།

དོན་དམ་པར་�ེ་བ་སོགས་བཀག་པ་ཡང་དག་�ན་�ོབ་�་གཏོགས་པ་ཡིན་

ཡང་དོན་དམ་པ་དང་མ�ན་པས་དེར་བཤད་ལ། དོན་དམ་པ་ནི་དངོས་པོ་ཡོད་

མེད་སོགས་�ི་�ོས་པའི་�་བ་མཐའ་དག་�ངས་པར་ག�ངས་པའི་�ོས་པའི་�་

བ་ནི། བདེན་གཉིས་རང་འ�ེལ་ལས།



དེ་ཉིད་�ིར་ན་དེ་�ོང་མིན།

།མི་�ོང་མ་ཡིན་ཡོད་མེད་མིན།

།མི་�ེ་མ་ཡིན་�ེ་མིན་ཞེས།

།དེ་ལ་སོགས་པ་བཅོམ་�ན་ག�ངས།

ཞེས་དང་། དེ་ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་�ོས་པ་མེད་པ་ཡིན། །དེ་ཁོ་ན་ནི་�ོག་པའི་�་

བ་ཐམས་ཅད་དང་�ལ་བའོ། ཞེས་�ོག་པའི་�་བ་ལ་�ོས་པའི་�་བར་

བཤད་པ་�ར་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་�མ་�་�ོགས་བའི་ངོར་�ོག་

པས། དེ་ནི་དོན་དམ་དངོས་དང་། དེ་�ར་མ་�ར་པའི་རིགས་ཤེས་�ལ་བཅས་

ནི་�་མའི་�ེས་མ�ན་པ་ཡིན་པ་སོགས་ནི་�ར་བཞིན་ནོ། །ཡང་དག་པའི་

�ེ་སོགས་བཀག་པ་ལ་ཡང་། འདིས་བཀག་པའི་རིགས་ཤེས་དང་། དེའི་གཞལ་

�་གཉིས་ཡོད་པས། ཡང་དག་པའི་�ན་�ོབ་�་གཏོགས་�ལ་ཡང་དེའི་�ེང་

ནས་ཤེས་པར་�འོ། །བདེན་གཉིས་�ི་�ོས་པ་ཡིན་ནོ་ཅོག་གི་�་བ་དང་�ལ་

བར་བཤད་�ལ་དེ་ནི་�བས་མང་པོ་ཞིག་�་ཉེ་བར་མཁོའོ།

།ག�མ་པ་ནི། གཞི་གང་ཞིག་�ན་པ་�་བའི་དོན་�་ཡོངས་�་བཅད་ན། མི་�་

བའི་དོན་ཡིན་པ་�མ་པར་བཅད་དགོས་པས། �་མི་�་ནི་ཕན་�ན་�ངས་ཏེ་

གནས་པའི་འགལ་བའོ། །དེ་ནི་ཤེས་�་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་�ན་�ངས་

པའི་�ལ་�ིས་�བ་�ེད་�་འ�ག་པས་�ང་པོ་ག�མ་པ་ཡང་�ོག་གོ །དེའི་�ིར་

ཤེས་�་ལ་བདེན་གཉིས་�་�ངས་ངེས་པར་ཤེས་པར་�འོ། །ཡབ་�ས་མཇལ་བ་

ལས་�ང་། འདི་�ར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་�ན་�ོབ་དང་དོན་དམ་པའི་



བདེན་པ་གཉིས་�གས་�་�ད་དེ། ཤེས་པར་�་བ་ཡང་�ན་�ོབ་དང་དོན་དམ་

པའི་བདེན་པ་འདིར་ཟད་དོ། ཞེས་ཤེས་�་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་གཉིས་

�་ཟང་པར་ག�ངས་ལ། འཕགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པར་བ�ན་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་ལས་�ང་། གང་ཞིག་�ན་�ོབ་དེ་བཞིན་དོན་དམ་�ེ། །བདེན་པ་ག�མ་

པ་གང་ཡང་མ་མཆིས་སོ། ཞེས་བདེན་གཉིས་�་�ངས་ངེས་པར་གསལ་

བར་ག�ངས་སོ། །བདེན་གཉིས་�ི་�མ་ད�ེ་ཤེས་ན་�བ་པའི་བཀའ་ལ་

མི་�ོངས་པ་དང་། མི་ཤེས་ན་ནི་བ�ན་པ་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པར་ག�ངས་ལ། དེ་

ཡང་མགོན་པོ་�་�བ་�ིས་ཇི་�ར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་�ར་ཤེས་དགོས་ཏེ། འ�ག་

པ་ལས།

�ོབ་དཔོན་�་�བ་ཞབས་�ི་ལམ་ལས་ནི།

།�ི་རོལ་�ར་ལ་ཞི་བའི་ཐབས་མེད་དེ།

།དེ་དག་�ན་�ོབ་དེ་ཉིད་གདན་ལས་ཉམས།

།དེ་ལས་ཉམས་པས་ཐར་པ་�བ་ཡོད་མིན།

།ཐ་�ད་བདེན་པ་ཐབས་�་�ར་པ་དང་།

།དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་�ང་�ར་པ་�ེ།

།དེ་གཉིས་�མ་ད�ེ་གང་གིས་མི་ཤེས་པ།

།དེ་ནི་�མ་�ོག་ལོག་པས་ལམ་ངན་�གས།

ཞེས་ག�ངས་པས་ཐར་པ་འདོད་པ་�མས་�ིས་བདེན་གཉིས་ལ་མཁས་པར་�་

བ་ཤིན་�་གལ་ཆའོ།



།གཉིས་པ་ནི། �ར་བཤད་པ་�ར་�ི་�ག་མཐོང་གི་ཆོགས་བ�ེན་པ་ལས་བདག་

མེད་གཉིས་�ོགས་པའི །�་བ་�ེད་པ་ན་�ག་མཐོང་བ�ོམ་པར་�འོ། །འོ་ན་

�ག་མཐོང་�་ཞིག་ཡོད་�མ་ན། འདིར་ནི་ས་མཐོན་པོའི་�ག་མཐོང་�མས་

གཙ�་བོར་མི་�ོན་�ི། སོ་�ེའི་�ས་�ི་བ�ོམ་པར་�་བའི་�ག་མཐོང་གཙ�་བོར་

�ོན་ནོ།།

དེའི་�ག་མཐོང་གི་ད�ེ་བ་�ོགས་པར་�ས་ན། ངོ་བོ་ཉིད་བཞིའི་དང་། �ོ་

ག�མ་�ི་དང་། ཚ�ལ་བ་�ག་གི་�ག་མཐོང་ངོ་། །བཞི་ནི་དགོངས་འ�ེལ་

ལས་ག�ངས་པའི་�མ་པར་འ�ེད་པ་སོགས་བཞིའོ། །དེ་ལ་�མ་པར་འ�ེད་པ་

ནི་ཇི་�ེད་པ་ལ་དམིགས་བའོ། །རབ་�་�མ་པར་འ�ེད་པ་ནི་ཇི་�་བ་ལ་

དམིགས་པའོ།

།དང་པོ་ལ་ཡོངས་�་�ོག་པ་དང་ཡོངས་�་ད�ོད་པ་གཉིས་ཡོད་ལ།

གཉིས་པ་ལ་ཡང་�ོག་པ་དང་ད�ོད་པ་གཉིས་ཡད་དེ། དོན་རགས་པ་དང་�་བ་

�མས་འ�ེད་པའོ། །དེ་བཞིའི་ངོས་འཛ�ན་ནི་ཉན་ས་དང་ཤེར་�ིན་མན་

ངག་སོགས་ལས་ག�ངས་སོ། །�ོ་ག�མ་ནི་དགོངས་འ�ེལ་ལས། མཚན་

མ་ལས་�ང་བ་དང་། ཡོངས་�་ཚ�ལ་བ་ལས་�ང་བ་དང་། སོ་སོར་�ོག་པ་ལས་

�ང་བ་ག�མ་ག�ངས་པའོ། །དེ་ག�མ་�ི་ངོས་འཛ�ན་ནི་བདག་མེད་

པའི་དོན་�་�་ཞིག་ལ་མཚ�ན་ན།



དང་པོ་ནི་བདག་མེད་ངེས་ཟིན་ལ་དམིགས་ནས་དེའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་�ེད་�ི།

གཏན་ལ་འབེབས་པ་མང་�་མི་�ེད་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི་�ར་མ་ངེས་པ་དེས་པར་�་བའི་�ིར་�་གཏན་ལ་འབེབས་པའོ།

།ག�མ་པ་ནི་ངེས་ཟིན་�ི་དོན་ལ་�ར་བཞིན་�་ད�ོད་པར་�ེད་པའོ། །

ཚ�ལ་བ་�ག་ནི་དོན་དང་དངོས་པོ་དང་མཚན་ཉིད་དང་�ོགས་དང་�ས་དང་

རིགས་པ་ཡོངས་�་ཚ�ལ་བར་�ེད་ཅིང་བཙལ་ནས་�ང་སོ་སོར་�ོག་པའོ།

།དེ་ལ་དོན་ཚ�ལ་བ་ནི་ཚ�ག་འདིའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཚ�ལ་བའོ། །

དངོས་པོ་ཚ�ལ་བ་ནི་འདི་ནི་ནང་གིའོ། །འདི་ནི་�ིའི་དངོས་པོའོ་ཞེས་ཚ�ལ་

བའོ། །མཚན་ཉིད་ཚ�ལ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ་འདི་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

དོ། །འདི་ནི་�ིའི་མཆན་ཉིད་དོ། ཞེས་པའམ། �ན་མོང་བ་དང་

�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཚ�ལ་བའོ། །�ོགས་ཚ�ལ་བ་ནི་ནག་�ོགས་�ོན་དང་

ཉེས་དམིགས་�ི་�ོ་ནས་དང་། དཀར་�ོགས་ནི་ཡོན་ཏན་དང་ཕན་ཡོན་�ི་�ོ་

ནས་ཚ�ལ་བའོ། །�ས་ཚ�ལ་བ་ནི་འདས་པའི་�ས་ན་འདི་�ར་�ང་

ངོ་། །མ་འོངས་པའི་�ས་ན་འདི་�ར་འ�ང་ངོ་། །ད་�ར་བའི་

�ས་ན་འདི་�ར་ཡོད་དོ་ཞེས་ཚ�ལ་བའོ། །རིགས་པ་ཚ�ལ་བ་ནི་རིགས་པ་

བཞི་ལས། �ོས་པའི་རིགས་པ་ནི་འ�ས་�་�མས་འ�ང་བ་�་དང་�ེན་ལ་�ོས་

པའོ། །འདི་ཡང་�ན་�ོབ་དང་དོན་དམ་དང་དེ་དག་གི་གཞི་�མས་སོ་

སོའི་�ོ་ནས་ཚ�ལ་བའོ། །�་བ་�ེད་པའི་རིགས་པ་ནི་མེས་�ེག་པའི་�་བ་



�ེད་པ་སོགས་ཆོས་�མས་�ིས་རང་རང་གི་�་བ་�ེད་པའོ། །འདི་ཡང་

འདི་ནི་ཆོས་སོ། །འདི་ནི་�ེད་པའོ། །ཆོས་འདིས་ནི་�་བ་འདི་�ེད་

དོ། ཞེས་�ལ་བའོ། །འཐད་པས་�བ་པའི་རིགས་པ་ནི་ཚད་མ་

དང་མི་འགལ་བར་དོན་�བ་པའོ། །འདི་ཡང་ཅི་འདི་ལ་མངོན་�མ་དང་

�ེས་དཔག་དང་ཡིད་ཆེས་པའི་�ང་གི་ཚད་མ་ག�མ་པོ་ཡོད་དམ་མེད་�མ་�་

ཚ�ལ་བའོ། །ཆོས་ཉིད་�ི་རིགས་པ་ནི་མེ་ཚབ་དང་�་�ན་པ་སོགས་ལ་དེ་

དག་གི་ཆོས་ཉིད་�་འཇིག་�ེན་ན་�གས་པའི་ཆོས་ཉིད །དང་། བསམ་�ིས་མི་

�བ་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་། གནས་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་མོས་པར་�ེད་ཅིང་དེ་�ར་

ཡིན་པའི་�་མཚན་གཞན་སེམས་པར་མི་�ེད་དེ། དེ་�ར་ཚ�ལ་བའོ། །དེ་

�ར་�ག་�་བཞག་པས་ནི་�ལ་འ�ོར་པས་ཤེས་པར་�་བ་ནི་ག�མ་�་ངེས་ཏེ།

�ས་པའི་དོན་དང་ཤེས་�་ཇི་�ེད་པ་ངང་ཇི་�་བའོ། །དེ་ལ་དང་པོའི་

དབང་�་�ས་ནས་ཚ�ལ་བ་དང་པོའོ། །གཉིས་པའི་དབང་�་�ས་ནས་དངོས་པོ་

ཚ�ལ་བ་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཚ�ལ་བ་གཉིས་སོ། །ག�མ་པའི་དབང་�་

�ས་ནས་�ག་མ་ག�མ་དང་�ིའི་མཚན་ཉིད་ཚ�ལ་བ་བཞག་གོ །དང་པོར་

བཤད་པའི་�ག་མཐོང་བཞིའི་�ོ་ནི་ག�མ་ཡིན་ལ། ཚ�ལ་�གས་ནི་�ག་�་

ག�ངས་པས་�ོ་ག�མ་དང་ཚ�ལ་བ་�ག་ནི་�་མ་བཞིར་འ�འོ། །�ར་བཤད་

པའི་བ�ིམས་ཏེ་འ�ག་པའི་ཡིད་�ེད་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡང་ཞི་�ག་གཉིས་ཀའི་

�ན་མོང་བ་ཡིན་པར་ཉན་སར་ག�ངས་པས་�ག་མཐོང་ལ་ཡང་ཡིད་�ེད་བཞི་

ཡོད་དོ།

།ག�མ་པ་ལ་ག�མ། ཞི་གནས་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་མཐོང་བ�ོམ་པར་ག�ངས་



པའི་དོན་བ�ན་པ། �གས་དེ་ཐེག་པ་ཆེ་�ང་གང་གི་ལམ་གང་གི་དབང་�་�ས་

པ་ཞི་གནས་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་མཐོང་�ོམ་�ལ་དངོས་བ�ན་པའོ།

།དང་པོ་ནི། དགོངས་འ�ེལ་ལས་�ོན་�་ཞི་གནས་�བ་པར་�ས་ནས། �ིས་

�ག་མཐོང་བ�ོམ་པར་ག�ངས་པ་བཞིན་�། �ེ་བ�ན་�ི་ག�ང་དང་། �ངས་

དང་། ཉན་ས་དང་། ལེགས་�ན་འ�ེད་དང་། ཞི་བ་�་དང་། ཀ་མ་ལ་�ི་ལའི་

�ོམ་རིམ་ག�མ་དང་། ཤེར་�ིན་མན་ངག་སོགས་ག�ང་�་མ་ཞིག་ལས་�ང་

ག�ངས་སོ། །འདི་�མས་�ི་དགོངས་པ་ནི་�ོན་�་བདག་མེད་�ི་དོན་ལ་

མ་དམིགས་པར་དམིགས་པ་གང་�ང་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་བ�ེད་

ནས། �ིས་བདག་མེད་ལ་དམིགས་ཏེ་�ོང་བ་ཉིད་ལ་�ག་མཐོང་�་�ེད་པ་ནི་

མིན་ཏེ། ཞི་�ག་གཉིས་དམིགས་པའི་�ོ་ནས་འ�ེད་པ་མིན་པའི་�ིར་དང་། ཤེར་

�ིན་མན་ངག་ལས་�ང་། ག�ང་འཛ�ན་གཉིས་�ོང་གི་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་

�ོན་�་ཞི་གནས་བ�ེད་པའི་འོག་�། དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་

ད�ད་�ོམ་�ིས་�ག་མཐོང་བ�ེད་པར་བཤད་པའི་�ིར་དང་། འཕགས་པ་

ཐོགས་མེད་�ིས་�ང་། ཇི་�ེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་�ག་མཐོང་བཤད་ཅིང་�ོན་

�་ཞི་གནས་བ�ེད་ཟིན་པའི་�ེས་�། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་ཞི་རགས་�ི་�མ་པ་ཅན་

�ི་�ག་མཐོང་བ�ོམ་པར་ག�ངས་པའི་�ིར་དང་། དེ་ཡང་�ི་ནང་གཉིས་དང་

�ེ་འཕགས་གཉིས་ཀའི་�ན་མོང་གི་ལམ་�་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །དེས་

ན་ཞི་གནས་�ར་མ་ཐོབ་པ་གསར་�་�བ་ན་ནི། དམིགས་པ་གང་�ང་ལ་�ེ་

གཅིག་�་བཞག་ནས་�བ་པ་མ་གཏོགས་པ། རང་གི་དམིགས་པ་ལ་�མ་པ་�་

མར་ད�ད་ནས་�བ་�་མི་�ང་�ེ། �་མ་�ར་�ས་ན་འ�བ་�ི། �ི་མ་�ར་�ས་



ན་ཞི་གནས་འ�བ་མི་�ིད་པའི་�ིར་རོ། །ཞི་གནས་�ོན་�་�བ་ཟིན་

�ིས་ནི། �ར་བཞིན་འཇོག་�ོམ་ཙམ་ཞིག་ལ་གོམས་པ་�ིད་པ་ལས། ཇི་�་

བའམ་ཇི་�ེད་པའི་དོན་�བས་�་གང་བབ་ལ་ཤེས་རབ་�ིས་སོ་སོར་འ�ེད །

པའི་ད�ད་�ོམ་�ས་ན། དེའི་མཐར་�ེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ད་པར་

ཅན་འ�ེན་�བ་པས། དེས་ནི་�ེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཤིན་�་�ོབས་ཆེ་བ་

འ�བ་པ་འ�་བ་�་མས་མི་�ས་པས་ད�ད་�ོམ་བ�གས་སོ། །�བ་�ལ་

དེ་ཉིད་ཞི་གནས་�ོན་�་བཙལ་བ་ལ་བ�ེན་ནས། �ིས་�ག་མཐོང་�ོམ་པའི་

�ལ་ཡིན་པས། བདག་མེད་�་�འི་དམིགས་པ་གཅིག་ཡིན་ཡང་། ཞི་�ག་གཉིས་

�ི་�ོང་�ལ་མི་འ�་བ་གཉིས་འོང་བའི་�་མཚན་�ི་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །�ེ་

�ག་�་ཁམས་གོང་འོག་གི་�ོན་ཡོན་སོ་སོར་འ�ེད་པའི་ཞི་རགས་�ི་�མ་པ་

ཅན་དང་། བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་ད�ད་ནས་

�ོང་བའི་བདག་མེད་�ི་�མ་པ་ཅན་�ི་�ག་མཐོང་�ོམ་པ་ནི། ངེས་པ་�གས་

�ག་ལ་བ�ན་པ་�ེ་བ་ལ་དགོས་པས། སོ་སོའི་�ང་�་�ོང་བ་ལ་མ�་ཆེ་བ་ཡིན་

ནོ། །ཇི་�ེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་�ག་མཐོང་ནི། ཉོན་མོངས་མངོན་�ར་

�ོང་བའི་ཞི་རགས་�ི་�མ་པ་ཅན་�་�ོམ་པར་མ་ཟད། ཤེར་�ིན་མན་ངག་�་

བཤད་པ་�ར་ཁམས་བཅོ་བ�ད་�ི་མཚན་ཉིད་�མ་པར་འ�ེད་པའི་ད�ད་

�ོམ་ཡང་ཡིན་པས། དེས་མཚ�ན་ནས་ཇི་�ེད་པའི་དོན་�མ་པར་�ེ་ནས་�ོམ་

པའི་�ག་མཐོང་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་�འོ། །ཤེར་�ིན་མན་ངག་ལས་ཇི་�་བ་ལ་

དམིགས་པའི་ཞི་�ག་གཉིས་�ེད་པའི་�ོན་�། ཇི་�ེད་ཕ་ལ་དམིགས་པའི་�ལ་

འ�ོར་�ི་སའི་ཞི་�ག་གཉིས་�ེད་པ་�ོན་�་གཏོང་བར་བཤད་�ང་། འདིར་ནི་

ཞི་བ་�་དང་ཀ་མ་ལ་�ི་ལ་སོགས་�ི་བཞེད་པ་�ར། �ོན་�་ཞི་གནས་གང་�ང་



ཞིག་བ�ེད་ནས་�ག་མཐོང་�ེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཇི་�་བ་ལ་དམིགས་པའི་

�ག་མཐོང་ཉིད་�ོན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་དེ་འ�་བའི་ཞི་�ག་རིམ་ཅན་�་�ེད་�ལ་དེ། ཐེག་པ་ཆེ་�ང་

དང་མདོ་�གས་གང་གི་དབང་�་�ས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ནི་ཉན་རང་དང་ཕ་

རོལ་�་�ིན་པའི་ཐེག་ཆེན་པ་གཉིས་དང་། དེ་ཡང་�བ་མཐའ་བཞིའི་མ�ན་

མོང་བ་ཡིན་ལ། �གས་�ི་�ད་�ེ་ག�མ་ལའང་འ�་བར་�ང་སོ་སོ་དང་དེ་དག་

གི་འ�ེལ་མཛད་ཆེན་པོའི་བཞེང་པར་�གས་�ི་ལམ་�ི་རིམ་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།

།�ལ་འ�ོར་�་མེད་ལ་ནི། ཤེར་�ིན་མན་ངག་ལས།

རང་གི་སེམས་ནི་བ�གས་པ་ན།

།ཆོས་�ན་རང་གི་སེམས་ལ་གནས།

།ཆོས་འདི་ནམ་མཁའི་�ོ་�ེར་གནས།

།ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་མེད་པའོ།

ཞེས་གསང་འ�ས་ལས་ག�ངས་པས་�ང་།

ལང་གཤེགས་ལས། སེམས་ཙམ་ལ་ནི་བ�ེན་ནས་�། །�ི་རོལ་དོན་ལ་མི་བ�ག་

གོ །ཞེས་སོགས་�ིས་བ�ན་པའི་སེམས་ཙམ་ལ་དམིགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་

ལ་དམིགས་པ་དང་། �ང་མེད་�ི་�ལ་འ�ོར་�ི་ས་ག�མ་�ོན་པར་འཆད་ཅིང་།

ས་དང་པོ་གཉིས་ལ་འཇོག་�ོམ་དང་ད�ད་�ོམ་�ིས་ཞི་�ག་�བ་�ལ་�ར་

བཞིན་འཆད་པར་�ང་བས། ཇི་�་བ་ལ་དམིགས་པའི་�ད་ལ་�ེད་�ལ་འ�་



བར་བཞེད་དོ། །རང་གི་�གས་ནི་�ལ་འ�ོར་�་མེད་�ི་�བས་�་ཡང་�་

བའི་གོ་བ་�ེད་�གས་ད�་མའི་ག�ང་།ནས་འ�ང་བ་�ར་�་དགོས་ལ། �ོང་

�གས་ལ་བ�ེད་རིམ་དང་�ོགས་རིམ་�ི་�ེས་ཐོབ་�ི་�བས་འགའ་ཞིག་�་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ད�ད་ནས་ཡིད་ལ་�ེད་པ་ཡོད་�ང་། �ས་ལ་གནད་�་བ�ན་པའི་

�ས་པ་ཐོབ་པའི་�ོགས་རིམ་པས་མཉམ་གཞག་�་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོང་བ་ན་�་

ཐོག་�་བཞག་ནས་�ོམ་པ་ངེས་པར་དགོས་�ང་། �ག་མཐོང་གི་ད�ད་�ོམ་

ག�ང་གཞན་ནས་འ�ང་བ་�ར་མི་�ེད་དོ། །དེས་ན་�བས་དེར་ད�ད་

�ོམ་འཇོག་པའི་ཞར་ལ་�་ཐོག་ནས་�ེ་གཅིག་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོམ་པ་མ་

འཇོག་ཅིག །དེ་�ར་�ས་པས་ཆོག་པའི་�་མཚན་�མས་འདིར་གསལ་བར་

�ོན་པ་�བས་�་མ་བབ་པས། འདིར་ལམ་གཞན་�མས་ལ་དེ་�ར་�ེད་པའི་�་

མཚན་�མས་བཤད་དོ།

།ག�མ་པ་ནི། བདག་མེད་པའི་�་བ་མ་�ེད་ན་�ོམ་�གས་གང་�ས་�ང་�ོམ་

དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་དོན་ལ་གནས་པ་མིན་པས། �་བ་དེ་�ེད་དགོས་ལ། �་བའི་གོ་

བ་ཡོང་�ང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོམ་པའི་ཚ�་�་བ་�ན་ཏེ། དེའི་�ེང་�་བཞག་ནས་མ་

བ�ོམས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བ�ོམས་པར་མི་འ�ར་བས། �་བའི་ད�ད་པ་ཚར་རེ་

�ོན་�་བཏང་བའི་མཐར་ཡིད་ལ་ཅི་ཡང་མི་སེམས་པར་འཇོག་པ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་�ོང་བ་མིན་ནོ། །�་བ་�ན་ནས་དེའི་�ེང་�་བཞག་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་

གོམས་པ་ཡང་�ར་�ི་ཞི་གནས་�ི་�ོང་�ལ་ཉིད་�་ཟད་པས། དེ་ལས་�ར་པའི་

�ག་མཐོང་�ོང་�ལ་བཤད་པའི་ག�ང་གི་དོན་མིན་ནོ། །དེའི་�ིར་

བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་�ར་བཤད་པ་�ར་ཤེས་རབ་�ིས་སོ་སོར་ད�ད་ནས་



བ�ང་བར་�འོ། །ད�ད་པའི་�ོམ་གཅིག་�་�ས་ནའང་�ར་བ�ེད་པའི་ཞི་

གནས་ཉམས་པར་འ�ར་བས། ཞི་གནས་�ི་�་ལ་བ�ོན་ནས་ད�ད་དེ་�ོང་བ་

དང་། བར་བར་�་འཇོག་�ོམ་�ེལ་མར་�འོ། །དེ་ཡང་ད�ད་�ོམ་མངས་པས་

གནས་ཆ་�ང་�་སོང་ན་འཇོག་�ོམ་མང་�་�ས་ལ་གནས་ཆ་སོར་ག�ག །

འཇོག་�ོམ་མངས་པས་ད�ོད་�ིང་མི་འདོད་པ་དང་། ད�ད་�ང་འ�ོ་མི་ཉན་

པར་སེམས་གནས་ཆ་ལ་�ིལ་�ིལ་འ�ོ་ན་ད�ད་�ོམ་མང་�་�ས་ཏེ་ཞི་�ག་

གཉིས་ཆམ་ཉམ་�ིན་བ�ོམས་ན་�ོབས་ཆེ་བས་དེ་�ར་�་�ེ། �ོམ་རིམ་ཐ་མ་

ལས། ཡང་གང་གི་ཚ�་�ག་མཐོང་བ�ོམས་པས་ཤེས་རབ་ཤིན་�་ཤས་ཆེ་བར་

�ར་པ་དེའི་ཚ�་ཞི་གནས་�ངས་པའི་�ིར། མར་མེ་�ང་ལ་བཞག་པ་བཞིན་�་

སེམས་གཡོ་བས། དེ་ཁོ་ན་ཤིན་�་གསལ་བར་མི་མཐོང་བར་འ�ར་ཏེ། དེའི་�ིར་

དེའི་ཚ�་ཞི་གནས་བ�ོམ་པར་�འོ། །ཞི་གནས་�ི་ཤས་ཆེ་ན་ཡང་གཉིད་�ིས་ལོག་

པའི་མི་བཞིན་�། དེ་ཁོ་ན་ཤིན་�་གསལ་ཕར་མཐོང་བར་མི་འ�ར་ཏེ། དེ་�་

བས་ན་དེའི་ཚ�འང་ཤེས་རབ་བ�ོམ་པར་�འོ། ཞེས་སོ། །དེ་�ར་ད�ད་

ནས་�ོང་བ་ལ་�ོག་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་འཛ�ན་པའི་མཚན་

འཛ�ན་�་བ�ང་ནས་འགོག་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། བདེན་འཛ�ན་�ི་�ོག་པ་ནི་�ོག་

པའི་�ོགས་གཅིག་ཙམ་ཡིན་པར་�ར་མང་�་བ�བས་པའི་�ིར་རོ། །

�ོག་པས་གང་�་བ�ང་བ་ལ་རིགས་པའི་གནོད་པ་འབབ །པར་མཐོང་བ་ནི།

རིགས་པའི་དགག་�་ཐལ་ཆེས་པའི་�ར་འདེབས་ཡིན་ཞིང་། �ང་གི་དོན་ཡང་

མིན་པར་བ�བས་ལ། ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་དེ་�ར་མི་འདོད་�ང་ཆོས་ཉིད་ལ་

�ོས་གང་�་བ�ང་བ་ཐམས་ཅད་བདེན་ཞེན་�ི་མཚན་འཛ�ན་ནོ་�མ་ན། དེ་

ཡང་འཛ�ན་�ལ་ཉེས་པའི་�ོན་ཡིན་�ི། གང་བ�ང་ཐམས་ཅད་ལ་མིན་ཏེ། �ར་



མཐོང་�ོལ་བ་དོན་གཉེར་�ིས་�ང་རིགས་�ི་�ོ་�་མ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ད་

གཅོད་དགོས་པར་ག�ངས་པའི་�ིར་རོ། །འདིར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོམ་པ་ནི་

མི་�ོག་པ་བ�ེད་པའི་�ིར་ཡིན་ན། སོ་སོར་�ོག་པ་ལས་ནི་དེ་མི་�ེ་�ེ། �་འ�ས་

གཉིས་�ེས་�་མ�ན་དགོས་པའི་�ིར་རོ་�མ་ན། འདི་ལ་ནི་བཅོམ་�ན་འདས་

ཉིད་�ིས་ལན་གསལ་བར་ག�ངས་ཏེ། འོད་�ངས་ལེ�་ལས། འོད་�ངས། འདི་

�་�ེ། དཔེར་ན་ཤིང་གཉིས་�ང་གིས་�ད་པ་དེ་ལས་མེ་འ�ང་�ེ། �ང་ནས་

ཤིང་གཉིས་�ེག་པ་དེ་བཞིན་�། འོད་�ངས་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་�ོག་པ་ཡོད་

ན་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་�ི་དབང་པོ་�ེ་�ེ། དེ་�ེས་པས་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་

�ོག་པ་དེ་ཉིད་�ེག་པར་�ེད་དོ། ཞེས་སོ་སོར་�ོག་པ་ལས་འཕགས་པའི་

ཤེས་རབ་�ེ་བར་ག�ངས་ལ། �ོམ་རིམ་བར་པ་ལས་�ང་། དེས་དེ་�ར་ཤེས་

རབ་�ིས་�མ་པར་ད�ད་དེ་གང་གི་ཚ�་�ལ་འ�ོར་པས་དངོས་པོ་གང་གི་ངོ་བོ་

ཉིད་དོན་དམ་པར་ངེས་པར་མི་འཛ�ན་པ་དེའི་ཚ�་�མ་པར་མི་�ོག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛ�ན་ལ་འ�ག་གོ །ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་�ང་�ོགས་སོ།

།གང་ཞིག་ཤེས་རབ་�ིས་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོ་སོར་བ�གས་ནས་མི་�ོམ་�ི།

ཡིད་ལ་�ེད་པ་ཡོངས་�་�ངས་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་�ོམ་པར་�ེད་པ་དེའི་�མ་

པར་�ོག་པ་ནམ་ཡང་མི་�ོག་ཅིང་། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ནམ་ཡང་�ོགས་བར་

མི་འ�ར་ཏེ། ཤེས་རབ་�ི་�ང་བ་མེད་པའི་�ིར་རོ། །འདི་�ར་ཡང་དག་

པར་སོ་སོར་�ོག་པ་ཉིད་ལས་ཡང་དག་པ་ཇི་�་བ་བཞིན་�་ཤེས་པའི་མེ་�ང་ན་

ག�བ་ཤིང་ག�བས་པའི་མེ་བཞིན་�་�ོག་པའི་ཤིང་�ེག་གོ །ཞེས་བཅོམ་�ན་

འདས་�ིས་བཀའ་�ལ་ཏེ། ཞེས་སོ། །དེ་�་མ་ཡིན་ན་ཟག་བཅས་ལས་

ཟག་མེད་འ�ང་བ་དང་། འཇིག་�ེན་པ་ལས་འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པ་དང་།



སེམས་ཅན་ལས་སངས་�ས་དང་། སོ་�ེ་ལས་འཕགས་པ་འ�ང་བ་སོགས་མི་

�ིད་པར་འ�ར་ཏེ། �་འ�ས་གཉིས་མི་འ�་བའི་�ིར་རོ། །�ང་�བ་

སེམས་འ�ེལ་ལས།

གང་�་�མ་�ོག་�ང་�ར་པ།

།དེར་ནི་�ོང་ཉིད་ག་ལ་ཡོད།

།བ�ག་�་�ོག་�ེད་�མ་པའི་སེམས།

།དེ་བཞིན་གཤེགས་�མས་�ིས་མ་གཟིགས།

།གང་ན་བ�ག་�་�ོག་�ེད་ཡོད།

།དེར་ནི་�ང་�བ་ཡོད་མ་ཡིན།

ཞེས་ག�ངས་པ་ནི་བ�ག་�་དང་�ོག་�ེད་�་བདེན་པར་འཛ�ན་པ་ལ་�ང་

�བ་འཐོབ་པ་མེད་པར་�ོན་�ི། སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་འགོག་པ་དང་།

བ�ག་�་དང་�ོག་�ེད་ཙམ་འགོག་ན། ག�ང་དེར་སོ་སོར་�ོག་པའི་ད�ད་

པའི་�ོ་�་མས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་འགལ་ཞིང་། དེ་གཉིས་སངས་

�ས །�ིས་མ་གཟིགས་ན་མེད་པར་འ�ར་བའི་�ིར་རོ། །ཡང་དེ་ཉིད་

ལས།

�ེ་མེད་དང་ནི་�ོང་ཉིད་དང་།

།བདག་མེད་ཅེས་�ར་�ོང་པ་ཉིད།

།བདག་ཉིད་དམན་པར་གང་�ོམ་པ།



།དེ་དེ་�ོམ་པར་�ེད་པ་མིན།

ཞེས་ག�ངས་པ་ཡང་རང་བཞིན་�ིས་�ེ་བ་མེད་པའི་�ོང་ཉིད་བདག་མེད་ལ་

དམིགས་ནས་�ོམ་པ་མི་འགོག་གི །དེ་དག་�་བདེན་པར་བ�ང་བའི་བདག་

ཉིད་དམན་པ་�ེ། �ད་པའི་�ོང་ཉིད་�ོམ་པ་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་�ེན་ལས་

འདས་པར་བ�ོད་པ་ལས།

�ན་�ོག་ཐམས་ཅད་བསལ་བའི་�ིར།

།�ོང་ཉིད་བ�ད་�ི་�ོན་མཛད་ན།

།གང་ཞིག་དེ་ལ་ཞེན་�ར་པ།

།དེ་ཉིད་�ོད་�ིས་ཤིན་�་�ད།

ཅེས་ག�ངས་པ་�ར་རོ། །དེ་བཞིན་�་རིན་ཆེན་�ེང་པ་ལས་�ང་། དེ་

�ར་བདག་དང་བདག་མེད་པ། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་དམིགས་�་མེད། །བདག་

དང་བདག་མེད་�་བ་དག །དེ་�ིར་�བ་པ་ཆེན་པོས་བ�ོག །ཅེས་ག�ངས་པ་

ཡང་བདག་དང་བདག་མེད་གཉིས་ཀ་ཡང་དག་པར་མ་�བ་པས། དེ་གཉིས་

ཡང་དག་པར་ཡོད་པར་�་བ་བ�ོག་པ་ཡིན་�ི། བདག་མེད་པར་�་བ་མི་འགོག་

�ེ། �ར་�ོད་�ོག་�ངས་པ་�ར་རང་བཞིན་�ིས་�བ་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་

མ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་�ིས་�བ་པ་ཡོད་པར་འ�ར་བའི་�ིར་རོ། །དེ་

དག་ནི་�ད་པ་ལས། �ང་འདི་�ོང་ཞེས་�ོག་ནའང་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་ནི།

།མཚན་མ་ལ་�ོད་�ེ་མེད་གནས་ལ་དད་མ་ཡིན། ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། �མ་

ཆེན་མོ་ལས་ག�གས་�ོང་པ་དང་བདག་མེད་ཅེས་�་བར་�ོད་ན་མཚན་མས་



�ི། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པ་ལ་མི་�ོད་དོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�མས་

�ི་དོན་ཡང་�ོང་ཉིད་སོགས་བདེན་པར་བ�ང་བ་ལ་�་�ེ། དེ་�་མ་ཡིན་ན། �ེ་

མེད་གནས་ལ་དད་མ་ཡིན། ཞེས་པའང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལ་དད་པ་ཡང་མཚན་

མ་ལ་�ོད་པར་འ�ར་པའི་�ིར་དང་། མདོ་དེ་ཉིད་ལས་ཆོས་�མ་རང་བཞིན་

མེད་པར་ཡོངས་�་ཤེས་�ར་པ། །འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་�ིན་མཆོག་�ོད་པ་

ཡིན། །ཞེས་དང་། གང་ཚ�་འ�ས་�ས་འ�ས་མ་�ས་དང་དཀར་ནག་ཆོས། །ཤེས་

རབ་�མ་པར་བ་ཤིག་ན་�ལ་ཙམ་མི་དམིགས་ཚ�། །འཇིག་�ེན་དག་ན་ཤེས་རབ་

ཕ་རོལ་�ིན་�ངས་འ�ོ །ཞེས་དང་། ཏིང་འཛ�ན་�ལ་པོ་ལས་�ང་། གལ་ཏེ་ཆོས་

ལ་བདག་མེད་སོ་སོར་�ོག །སོ་སོར་བ�གས་ནས་གང་ཞིག་དེ་�ོམ་པ། །འ�ས་

�་�་ངན་འདས་འཐོབ་�་དེ་ཡིན། །�་གཞན་གང་ཡིན་དེས་ནི་ཞིར་མི་འ�ར།

ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། ཤེས་རབ་�ི་ཕ་རོལ་�་�ིན་པའི་�ིང་པོ་ལས་�ང་། �་

རིའི་�ས། �ང་སེམས་ཤེར་�ིན་ཟབ་མོ་ལ་�ོད་པར་འདོད་པས། ཇི་�ར་བ�བ་

པར་�། ཞེས་�ིས་པའི་ལན་�་�ན་རས་གཟིགས་�ིས། �ང་པོ་�་པོ་དེ་དག་

�ང་རང་བཞིན་�ིས་�ོང་པར་�མ་པར་ཡང་དག་པར་�ེས་�་བ�འོ། ཞེས་

སོགས་མང་�་གསངས་པ་དང་འགལ་པར་འ�ར་རོ། །དེས་ན་ཆོས་

ད�ིངས་བ�ོད་པ་ལས། མཆོག་�་སེམས་ནི་�ོང་�ེད་པའི། །ཆོས་ནི་རང་བཞིན་

མེད་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། བདག་དང་བདག་གི་ཞེས་འཛ�ན་པས། །ཇི །�ིད་�ི་

རོལ་�མ་བཏགས་པ། །བདག་མེད་�མ་པ་གཉིས་མཐོང་ན། །�ིད་པའི་ས་བོན་

འགག་པར་འ�ར། ཞེས་དང་། འ�ག་པ་ལས་�ང་། དེ་�ིར་བདག་དང་བདག་

གི་�ོང་�་བས། །�ལ་འ�ོར་བ་དེ་�མ་པར་�ོལ་བར་འ�ར། ཞེས་ག�ངས་པ་

�ར་ཤེས་པར་�་�ེ་བདག་མེད་པ་དང་རང་བཞིན་མེད་པའི་ངེས་པའི་�ན་



བ�ང་བར་�འོ། །འདིར་�ོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། �མ་པར་མི་�ོག་པར་འ�ག་

པའི་ག�ངས་ལས། ཡིད་ལ་མི་�ེད་པས་ག�གས་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་�ོང་

ངོ་། ཞེས་ག�ངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཤེས་རབ་�ིས་བ�གས་ན་མི་

དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དེར་ཡིང་ལ་མི་�ེད་པར་དགོངས་�ི། ཡིད་ལ་�ེད་པ་

མེད་པ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འ�་ཤེས་མེད་པའི་�ོམས་པར་འ�ག་པ་�ར་ཐོག་མ་

མེད་པའི་�ས་ནས། ག�གས་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིད་ལ་�ེད་པ་

�ངས་པ་ཙམ་�ིས་�ོང་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ག�ང་རབ་ལས་ཡིད་ལ་མི་

�ེད་པ་བ�ོམས་པས་མཚན་འཛ�ན་�ོང་པར་ག�ངས་པ་�མས་�ང་། �ལ་

བཞིན་�་ད�ོད་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་བ�གས་ནས་བདེན་འཛ�ན་�ི་དམིགས་

གཏད་�ལ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་པར་�ོགས་པའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་

ལ་དགོངས་པར་ག�ངས་ལ། �ོམ་རིམ་བར་པ་ལས་�ང་། སེམས་གང་ཡིན་པ་

དེ་ཡང་བཅལ་ན་�ོང་པར་�ོགས་སོ། །སེམས་གང་གིས་�ོགས་པ་དེ་ཡང་

ངོ་བོ་ཉིད་�ན་�་བཙལ་ན་�ོང་པར་�ོགས་ཏེ་དེ་�ར་�ོགས་པས་མཚན་མ་

མེད་པའི་�ལ་འ�ོར་ལ་འ�ག་གོ །ཞེས་འ�ང་ངོ་། །འདིས་ནི་ཡོངས་�་

�ོགས་པ་�ོན་�་གཏོང་བ་ཉིད་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ལ་འ�ག་པར་བ�ན་ཏེ།

ཡིད་ལ་�ེད་པ་ཡོངས་�་�ོང་བ་ཙམ་དང་། ཤེས་རབ་�ིས་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་

མི་ད�ོད་པ་�མ་པར་མི་�ོག་པ་ཉིད་�་འ�ག་མི་�ིད་པར་ཤིན་�་གསལ་བར་

བ�ན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་དཀོན་མཆོག་�ིན་ལས་དེ་�ར་ག�ངས་པ་དེས།

�ོན་�་�ལ་བཞིན་�་ད�ད་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་�་བ་བ�ེད་པ་མེད་ན་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་�ི་དོན་ལ་མི་�ོག་པར་འ�ག་པ་མི་�ིད་པར་ག�ངས་པ་དང་། �ོམ་རིམ་ཐ་

མ་ལས། བསམ་�ིས་མི་�བ་པ་དང་�ོ་ལས་འདས་པ་སོགས་ག�ངས་པ་དེར་ནི་



ཟབ་མོའི་དོན་ཐོས་པ་དང་སེམས་པ་ཙམ་�ིས་�ོགས་པར་�ོམ་པ་དགག་པའི་

�ིར། དེ་�མས་འཕགས་པའི་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་�་བ་ཡིན་པས། གཞན་

�ིས་བསམ་མི་�བ་པ་ལ་སོགས་པར་�ོན་པ་དང་། ཡང་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་བདེན་

པར་བ�ང་ནས་�ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་སེམས་པ་དགག་པའི་�ིར་ག�ངས་�ི།

སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་�ལ་བཞིན་�་ད�ོད་པ་འགོག་པ་མིན་པ་དང་།

དེ་འགོག་ན་རིགས་པ་དང་�ང་ཤིན་�་མང་པོ་དང་འགལ་བར་ག�ངས་པ་

དང་། དེ་�མ་པར་�ོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་�་ཟིན་�ང་�ལ་བཞིན་ཡིད་ལ་�ེད་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་བའི་�ིར། �མ་པར་མི་�ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་འ�ང་བར་འ�ར་

བས་ན། ཡེ་ཤེས་དེ་འདོད་པས་དེ་ལ་བ�ེན །པར་�འོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�མས་

�ིས། �་ནག་གི་མཁན་པོས་�ང་རིགས་ལ་བ�ེན་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་�་བ་མ་�ེད་�ང་། ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་�ེད་པར་མཉམ་པར་བཞག་

པས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ོགས་པར་འ�ར་རོ། ཞེས་�་བ་འགོག་པའི་�ལ་

�མས་ཤེས་པ་ཤིན་�་གལ་ཆེའོ། །�ོམ་�ལ་དེ་དག་ནི་ལམ་རིམ་�ི་གདམས་ངག་

�་མ་�མས་ལས་�ང་འ�ང་�ེ། པོ་ཏོ་བའི་བེ�་�མ་ལས། ཁ་ཅིག་ཐོས་བསམ་

�ས་ན་རིགས་པས། །རང་བཞིན་མེད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ལ། །�ོམ་�ས་མི་�ོག་

འབའ་ཞིག་�ོམ་ཟེར། །དེ་�་ན་ནི་འ�ེལ་མེད་�ོང་ཉིད། །ལོགས་�་བ�ོམས་

�ིར་གཉེན་པོར་མི་འ�ར། །དེ་�་བས་ན་�ོམ་�ས་ཉིད་ནའང་། །གཅིག་དང་�་

�ལ་�ེན་འ�ེལ་ལ་སོགས། །གང་ལ་གོམས་པས་སོ་སོར་བ�ག་ཅིང་། །�ང་ཟད་

མི་�ོག་ཉིད་�འང་གནས་�། །དེ་�ར་བ�ོམས་ན་ཉོན་མོངས་གཉེན་བོ། །�་

གཅིག་�ེས་�་འ�ང་བར་འདོད་ཅིང་། །ཕ་རོལ་�ིན་�གས་�ོད་པར་འདོད་

བས། །ཤེས་རབ་�ོམ་པའི་�གས་ནི་དེ་ཡིན། །དེ་ཡང་གང་ཟག་བདག་མེད་



གོམས་པས། །དེ་ནས་དེ་�ར་�ེས་�་འ�ག་�། ཞེས་འ�ང་བ་�ར་རོ། །

འདི་ཡང་ཇོ་བོས།

�ོང་ཉིད་གང་གིས་�ོགས་ཤེ་ན།

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་�ང་བ�ན་ཅིང་།

།ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་གཟིགས་པ་ཡི།

།�་�བ་�ོབ་མ་�་�གས་ཡིན།

།དེ་ལས་བ�ད་པའི་མན་ངག་གིས།

།ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་�ོགས་པར་འ�ར།

ཞེས་ག�ངས་ཤིང་། དེའི་འ�ིད་�ལ་ཡང་ཇོ་བོས་ད�་མའི་གདམས་ངག་�་

ག�ངས་པ་དང་། �ོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་�ི་ལའི་དགོངས་པ་གཉིས་འ�་བར་�ང་

བ�ས་�་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་�ར་�ག་མཐོང་�ོང་བ་ལ་�ོར་བའི་ཆོས་

�ག་བ�ེན་པ་དང་། �ན་�ི་དངོས་གཞི་དང་། �ན་�ེས་དང་། �ན་མཚམས་�་

ཇི་�ར་�་དང་། �ད་པར་�་�ིང་�ོད་དང་�ལ་བར་�ེང་�ལ་�མས་�ར་

བཞིན་ཤེས་པར་�འོ། །བཞི་པ་བ�ོམས་པས་�ག་མཐོང་�བ་པའི་ཆད་ནི། དེ་

�ར་སོ་སོར་�ོག་པའི་ཤེས་རབ་�ིས་ད�ད་ནས་བ�ོམས་པ་ན་�ར་བཤད་པའི་

ཤིན་�ངས་དེ་མ་�ེས་�ན་ཆད་�་�ག་མཐོང་�ེས་མ�ན་པ་ཡིན་ལ། དེ་�ེས་

ནས་�ག་མཐོང་མཆན་ཉིད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤིན་�ངས་�ི་ངོ་བོ་དང་�ེ་�གས་ནི་

�ར་བཤད་པ་�ར་རོ། །འདི་ཡང་ཞི་གནས་�བ་པ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པ་

དེས་�ངས་པའི་ཤིན་�ངས་�ང་ཡོད་པས་ན། ཤིན་�ངས་ཡོད་པ་ཙམ་མིན་



ནོ། །འོ་ན་གང་ཡིན་�མ་ན་ད�ད་�ོམ་�ས་བ་དེའི་རང་�ོབས་�ིས་ཤིན་

�ངས་འ�ེན་�བ་པ་ན། དེ་ནས་�ག་མཐོང་�་འ�ར་རོ། །དེ་ནི་ཇི་�ེད་

པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཇི་�་བ་ལ་དམིགས་པའི་�ག་མཐོང་གཉིས་ཀ་ལ་འ�འོ།

།དེ་�ར་ཡང་དགོངས་འ�ེལ་ལས། བཅམ་�ན་འདས་�ང་�བ་སེམས་དཔའ་

དེ་ཇི་�ིད་�་�ས་དང་སེམས་ཤིན་�་�ངས་པ་མ་ཐོབ་�ི་བར་�། ཇི་�ར་ལེགས་

པར་བསམས་པའི་ཆོས་དེ་དག་ལ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་�ོད་�ལ་ག�གས་བ�ན་

ནང་�་ཡིད་ལ་བ�ིད་པའི་ཡིད་ལ་ཅི་ཞེས་བ�ི། �མས །པ་�ག་མཐོང་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། �ག་མཐོང་དང་�ེས་�་མ�ན་པའི་མོས་པ་དང་མ�ངས་པར་�ན་པ་

ཡིན་པར་བ�ོད་པར་�འོ། ཞེས་དང་། ཤེར་�ིན་མན་ངག་ལས་�ང་། དེས་�ས་

དང་སེམས་ཤིན་�་�ངས་པ་ཐོབ་པ་དེ་ཉིད་ལ་གནས་ཏེ་ཇི་�ར་བསམས་པ་དེ་

ཉིད་�ི་དོན་ནང་གི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་ག�གས་བ�ན་�ི་�ོད་�ལ་ལ་�ག་པར་

མོས་པས་སོ་སོར་བ�ག་པར་�་�ེ། ཇི་�ིད་�་�ས་དང་སེམས་ཤིན་�་�ངས་པ་

མ་�ེས་པ་དེ་�ིད་�་ནི། �ག་མཐོང་དང་�ེས་�་མ�ན་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་པ་ཡིན་

ལ། གང་གི་ཚ�་�ེས་པ་དེའི་ཚ�་�ག་མཐོང་ཡིན་ནོ། ཞེས་སོ། །ཤིན་

�ངས་རང་�ོབས་�ིས་འ�ེན་�བ་ན་སེམས་�ེ་གཅིག་པ་ཡང་འ�ན་�ས་པས་

ན། སོ་སོར་�ོག་པའི་ད�ད་�ོམ་�ིས་རང་�ོབས་�ིས་ཞི་གནས་འ�ེན་པ་འདི་

ནི་�ོན་�་ཞི་གནས་�བ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དེ་�ར་ཞི་གནས་ལེགས་པར་

�བ་པ་ཞིག་གིས་ད�ད་�ོམ་�ས་པས་�ང་ཞི་གནས་ཆེས་�ལ་�་�ང་བར་

འ�ོ་བས་ན། སོ་སོར་�ོག་པའི་ད�ད་�ོམ་�ས་ན་གནས་ཆ་�ང་�་འ�ོའོ་�མ་

�་མི་ག�ང་ངོ་། །ག�མ་པ་ཞི་�ག་�ང་�་འ�ེལ་�ལ་ནི། དེ་གཉིས་�བ་

པའི་ཚད་�ི་�བས་�་བཤད་པ་�ར་ཞི་�ག་གཉིས་མ་ཐོབ་ན་�ང་�་�ེལ་�་མི་



འོང་བས། �ང་འ�ེལ་ལ་ནི་དེ་གཉིས་ངེས་པར་ཐོབ་དགོས་སོ། །འདི་

ཡང་ནམ་�ག་མཐོང་ཐོབ་པའི་ཐོག་མ་ནས་�ང་འ�ེལ་ཐོབ་པར་འ�ར་བས།

དེའི་�ལ་ནི་�ར་�ི་གནས་ལ་བ�ེན་ནས་ད�ད་�ོམ་�ས་པའི་མ�ས། �ར་ཞི་

གནས་�ི་�བས་�་བཤད་པ་བཞིན་�། མངོན་པར་འ�་�ེད་པ་མེད་པར་རང་

གི་ངང་གིས་འ�ག་པའི་ཡིད་�ེད་ཐོབ་པ་ན་�ང་འ�ེལ་�་འ�ོ་�ེ། ཉན་ས་ལས།

དེ་ལ་ཅི་ཙམ་�ིས་ན་ཞི་གནས་དང་�ག་མཐོང་འ�ེས་པར་�ར་ཅིང་མཉམ་པར་

�ང་�་འ�ག་པ་དང་། གང་གིས་ན་�ང་�་འ�ེལ་བར་འ�ག་པའི་ལམ་ཞེས་�་

ཞེ་ན། �ས་པ། སེམས་གནས་པ་�མ་པ་ད�་པོ་དག་ལས། འདི་�་�ེ། མཉམ་

པར་བཞག་པའི་�མ་པ་ད�་པ་གང་ཡིན་པ་ཐོབ་པར་�ར་ཅིང་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

ཡོངས་�་�བ་པ་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་པའི་ཤེས་རབ་ཆོས་�མ་པར་འ�ེད་པ་

ལ་རབ་�་བ�ོན་པར་�ེད་དེ། དེའི་ཚ�་ན་ཆོས་�མ་པར་འ�ེད་པ་དེའི་ལམ་རང་

གི་ངང་གིས་འ�ག་པར་དང་�ོལ་བ་མེད་པར་འ�ག་པར་འ�ར་ཞིང་། ཞི་

གནས་�ི་ལམ་ཇི་�་བ་བཞིན་�་མངོན་པར་འ�་�ེད་པ་མེད་པས་�ག་མཐོང་

ཡོངས་�་དག་པ་དང་། ཡོངས་�་�ང་བ་དང་། ཞི་གནས་�ི་�ེས་�་སོང་བ་

དང་། ཉམས་བདེ་བས་ཡོངས་�་ཟིན་པར་འ�ར་ཏེ། དེའི་�ིར། དེའི་ཞི་གནས་

དང་�ག་མཐོང་གཉིས་འ�ེས་པར་�ར་�ང་མཉམ་པར་འ�ག་པ་དང་། ཞི་

གནས་དང་�ག་མཐོང་�ང་�་འ�ེལ་བར་འ�ག་པའི་ལམ་ཞེས་�འོ། ཞེས་

དང་། �ོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས་�ང་། ཇི་�ེ་གང་གི་ཚ�་�ིང་བ་དང་�ོད་པ་ལས་དབེན་

པའི་�ིར། མཉམ་པར་�གས་ཤིང་རང་གི་ངང་གིས་འ�ག་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་

སེམས །ཤིན་�་གསལ་བ་�ང་བར་�ར་པ་དེའི་ཚ�། �ོལ་བ་�ོད་པས་བཏང་

�ོམས་�་�་�ེ། དེའི་ཚ�་ཞི་གནས་དང་�ག་མཐོང་�ང་�་འ�ེལ་བའི་ལམ་�བ་



པ་ཡིན་པར་རིག་པར་�འོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཏེ། �་མཐོང་མཚན་ཉིད་པ་

ཐོབ་པའི་མཚམས་ནས་ཡིན་ནོ། །ཤེར་�ིན་མན་ངག་ལས་�ང་། དེའི་

འོག་�་�མ་པར་�ོག་པ་དང་བཅས་པའི་ག�གས་བ�ན་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ཏེ།

སེམས་དེ་ཉིད་ལ་གང་གི་ཚ�་�ན་མི་འཆད་པ་དང་བར་མ་ཆད་པའི་ཡིད་ལ་�ེད་

པའི་�ན་�ིས་གཉིས་ཀ་ཉམས་�་�ོང་བ་དེའི་ཚ�་ཞི་གནས་དང་�ག་མཐོང་

�ང་�་འ�ེལ་བའི་ལམ་ཞེས་བ�ོད་དེ། དེ་ལ་ཞི་གནས་དང་�ག་མཐོང་ནི་�ང་

ཡིན་ལ་འ�ེལ་པ་ནི་�ན་�ེ་ཕན་�ན་བཅིངས་ནས་འ�ག་པའོ། ཞེས་

ག�ངས་ཏེ་བར་མ་ཆད་པ་ནི་ད�ད་�ོམ་དེ་ཉིད་�ི་འ�ོ་བཞག་ནས། མི་�ོག་

པར་གཞག་མི་དགོས་པར་ད�ད་�ོམ་དེ་ཉིད་�ིས་མི་�ོག་པ་འ�ེན་པའོ།

།གཉིས་ཀ་ཉམས་�་�ོང་བ་ནི་མི་�ོག་པའི་ག�གས་བ�ན་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་

གནས་དང་�མ་པར་�ོག་པ་དང་བཅས་པའི་ག�གས་བ�ན་ལ་དམིགས་པའི་

�ག་མཐོང་གཉིས་ཀ་ཉམས་�་�ོང་བའོ། །�ན་�ིས་ཞེས་པ་ནི་ད�ོད་

པའི་�་མཐོང་དང་ད�ད་མཐར་གནས་པའི་ཞི་གནས་གཉིས་�ས་གཅིག་�་མི་

འ�ང་བའི་དབང་�་�ས་�ི། ད�ད་�ོབས་�ིས་ཞི་གནས་དངོས་�ངས་པའི་ཞི་

གནས་�ི་�ས་�་ནི། ཇི་�་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་རབ་�་�མ་འ�ེད་�ི་�ག་

མཐོང་དང་ཇི་�་བ་ལ་�ེ་གཅིག་�་བ�ན་པར་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ི་ཞི་

གནས་གཉིས་མ�ངས་�ན་�་འ�ག་གོ། །དེ་འ�་བའི་ཚ�་ནི་ཞི་�ག་

གཉིས་འ�ེས་པ་�ེ་མཉམ་པར་འ�ག་པའོ། །དེ་ལ་ནི་�ོམ་�ང་གི་�ོགས་

པ་ཐོབ་དགོས་པས། �་མི་གཡོ་བར་གནས་པའི་�ེང་ན་ཕར་ཉེ�་�ང་འ�ོ་བ་

བཞིན་�་གནས་ཆ་བ�ན་པོའི་མི་�ོག་པའི་�ི་མ་ཞིག་པའི་ངང་ནས་བདག་

མེད་པའི་དོན་ལ་སོ་སོར་ད�ད་པས་ཆོག་པའི་གཉིས་ཚ�གས་ལ་ཞི་�ག་�ེས་



མ�ན་པར་འཇོག་ན་མ་གཏོགས་པ་ཞི་�ག་དངོས་�ི་�ང་འ�ེལ་�ི་དོན་མེད་དོ།

།དེ་�ར་ཞི་�ག་�ང་�་འ�ེལ་བའི་�ལ་ནི། ག�ང་�ངས་མ་དེ་དག་ནས་འ�ང་

བ་བཞིན་�་ཤེས་པར་�་ཡི། དེ་ལས་གཞན་�་�ོ་བཏགས་ནས་འཆད་པ་ལ་ཡིད་

བ�ན་པར་མི་�འོ། །�ང་�བ་ལམ་�ིའི་མ་པའི་རིགས་པའི་མཐའ་གཅོད་དང་།

ཤེས་�ེད་�ིས་�ང་དང་། �ོམ་པའི་�ལ་�ས་པར་ནི། ལམ་རིམ་�ས་པ་ལས་

ཤེས་པར་�འོ། །ད་ནི་ལམ་�ིའི་དོན་བ�་བ་�ང་ཟད་བ�ོད་པར་�་�ེ། ཐོག་

མར་ལམ་�ི་�་བ་བཤེས་གཉེན་བ�ེན་�ལ་ལ་�ག་པས། དེའི་བདར་ཤ་བཅད་

དེ། དེ་ནས་དལ་བ་ལ་�ིང་པོ་ལེན་འདོད་བཅོས་མ་མིན་པ་�ེས་ན་དེས་�བ་པ་

ལ་ནང་ནས་བ�ལ་བས། དེ་བ�ེད་པའི་ཆེད་�་དལ་འ�ོར་�ི་�ོར་�མས་

བ�ོམ། དེ་ནས་ཚ�་འདི་དོན་གཉེར་�ི་�ོ་མ་ལོག་ན་འཇིག་�ེན་�ི་མ་ལ་དོན་

གཉེར་�ག་པོ་མི་འ�ང་བས། �ས་ཐོབ་པ་རིང་�་མི་�ོད་པའི་མི་�ག་པ་དང་།

ཤི་ནས །ངན་འ�ོར་འ�མ་�ལ་�ོམ་པ་ལ་འབང་། དེའི་ཚ�་འཇིགས་པ་�ན་པའི་

�ོ་�ལ་མ་�ེ་བས། �བས་ག�མ་�ི་ཡོན་ཏན་ལ་�ིང་ཐག་པ་ནས་ངེས་པ་བ�ེད་

ལ། �བས་འ�ོ་�ན་མོང་བའི་�ོམ་པ་ལ་གནས་ཤིང་དེའི་བ�བ་�་ལ་བ�བ།

དེ་ནས་དཀར་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ི་གཞི་ལས་འ�ས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དང་པ་�ོ་

�་མ་ནས་བ�ེད་ལ་བ�ན་པར་�ས་ཏེ། དགེ་མི་དགེའི་འ�ག་�ོག་ལ་འབད་

ཅིང་�ོབས་བཞིའི་ལམ་�་�ན་�་�གས་པ་ཞིག་�། དེ་�ར་�ེས་�་�ང་�འི་

ཆོས་�ོར་�མས་ཚགས་�་�ད་པ་ན། འཁོར་བ་�ི་དང་�ེ་�ག་གི་ཉེས་དམིགས་

མང་�་བསམས་ལ་འཁོར་བ་�ི་ལས་�ོ་ཅི་�ོག་�། དེ་ནས་འཁོར་བ་གང་ལས་

འ�ང་བའི་�་ལས་ཉོན་ངོས་བ�ང་ནས་དེ་�ོང་འདོད་བཅོས་མིན་བ�ེད།

འཁོར་བ་ལས་�ོལ་བའི་ལམ་བ�བ་ག�མ་�ི་དང་། �ད་པར་�་རང་གིས་གང་



ཁས་�ངས་པའི་སོ་ཐར་ལ་འབང་དོ། །དེ་�ར་�ེས་�་འ�ིང་གི་ཆོས་�ོར་�མས་

ཚགས་�་�ད་པ་ན་རང་�ིད་མཚ�ར་�ང་བ་ཇི་འ�་བ་དེ་བཞིན་�་མ་�མས་

�ང་དེ་འ�་བར་སོང་བ་ཡིད་ལ་�ས་ཏེ་�མས་�ིང་�ེའི་�་བ་ཅན་�ི་�ང་�བ་

�ི་སེམས་�ངས་ལ་ཅི་�ེ་ལ་འབད་དགོས་ཏེ། དེ་མེད་ན་�ིན་�ག་དང་རིམ་

གཉིས་སོགས་�ང་མེད་པའི་ཐོག་�ེད་པ་དང་འ�་བས་སོ། །དེ་ལ་�ོང་

བའི་�མ་པ་ཐན་�ན་�ེས་ན། ཆོ་གས་བ�ང་ལ་དེའི་བ�བ་�་ལ་འབད་དེ་�ོན་

སེམས་ཅི་བ�ན་�། དེ་ནས་�ོད་པ་�བས་ཆེ་བ་�མས་མཉན་ལ། �ོག་འ�ག་

གི་མཚམས་�མས་ཤེས་པ་དང་དེ་ལ་�ོབ་འདོད་བ�ེད། དེ་�ེས་པ་ན་འ�ག་

�ོམ་ཆོགས་བ�ང་ལ། རང་�ད་�ིན་�ེད་�ིན་�ག་དང་། གཞན་�ད་�ིན་�ེད་

བ�་བཞི་སོགས་ལ་བ�བ། �ད་པར་�་�་�ང་ལ་�ོག་བ�ོས་�། ཟག་པ་�ང་

འ�ིང་དང་ཉེས་�ས་�མས་�ིས་མགོས་པ་ལ་འབད། གོས་ནའང་�ིར་བཅོས་

ལ་འབད་དོ། །དེ་ནས་ཕར་�ིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་�ད་པར་�་བ�བ་དགོས་

པས། བསམ་གཏན་�ོང་�གས་ལ་མཁས་པར་�ས་ལ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་བ�བ།

བདག་མེད་གཉིས་�ི་�་བ་�མ་དག་ཅིག་�ད་ལ་ཅི་�ེ་�་�ེ་�ེད་པ་དང་�་ཐོག་

�་བཞག་ནས་�ོང་བའི་�ལ་ཤེས་པར་�ས་ལ་བ�ང་ངོ་། །དེ་འ�་བའི་

བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ལ་ཞི་�ག་གི་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་�ི། དེ་

གཉིས་ལས་�ར་པ་ཞིག་མེད་པས་�ང་སེམས་�ི་�ོམ་པ་བ�ང་ནས་དེའི་བ�བ་

�་ལ་�ོབ་པའི་གསེབ་ནས་འོང་ངོ་། །འདི་ཡང་ལམ་འོག་མ་བ�ོམས་

�ིན་གོང་མ་ལ་ཐོབ་འདོད་ཆེར་འ�ོ་བ་དང་། གོང་མ་མཉན་པ་ན་འོག་མ་ལ་

བ�བ་འདོད་ཇེ་ཆེར་འ�ོ་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །དེ་�མས་�ོམ་པའི་ཚ�་ཡང་

�ོག་པ་�ང་བར་�ས་ནས་�ོ་ཆ་མཉམ་དགོས་ཏེ། འདི་�ར་ལམ་ལ་འ�ིད་པའི་



ཤེས་གཉེན་ལ་�ས་པ་�ང་བར་�ང་ན་ལེགས་ཚ�གས་�ི་�་བ་འཆད་པས་

བ�ེན་�ལ་ལ་འབད། དེ་བཞིན་�་�བ་པ་ལ་�ོ་�གས་�ང་ན་དལ་འ�ོར་�ི་

�ོར་དང་། ཚ�་འདི་ལ་མངོན་ཞེན་ཆེར་སོང་ན་མི་�ག་པ་དང་ངན་འ�ོའི་ཉེས་

དམིགས་�ོམ་པ་ལ་གཙ�་བོར་�། ཁས་�ངས་པའི་བཅས་མཚམས་ལ་གཡེལ་

བར་�ང་ན་ལས་འ�ས་�ོམ་པ་ལ་གཙ�་བོར་�། འཁོར་བ་ལ་�ོ་ཤས་�ང་ན་

ཐར་པ་དོན་གཉེར་ཚ�ག་ཙམ་� །འ�ོ་བས་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསམ། ཅི་

�ེད་སེམས་ཅན་�ི་དོན་�་�ེད་པའི་�ོ་�གས་�ག་མི་�ང་ན་ཐེག་ཆེན་�ི་�་བ་

འཆད་པས་�ོན་སེམས་�་དང་བཅས་པ་ལ་�ང་། �ལ་�ས་�ི་�ོམ་པ་�ངས་

ནས་�ོད་པ་ལ་�ོབ་པ་ན་མཚན་འཛ�ན་�ི་འཆིང་བ�གས་�ག་པར་�ང་ན་

མཚན་འཛ�ན་�ི་དམིགས་གཏད་རིགས་ཤེས་�ིས་བཤིག་ལ་ནམ་མཁའ་�་�་

དང་�་མ་�་�འི་�ོང་ཉིད་ལ་�ང་། སེམས་དམིགས་པ་ལ་མི་�ོད་པར་�མ་

གཡེང་གི་�ན་�་�ར་པར་�ང་ན་�ེ་གཅིག་པའི་གནས་ཆ་ལ་གཙ�་བོར་�ོང་

བར་གོང་མ་�མས་ག�ང་�ེ། དེས་མཚ�ན་ནས་མ་བཤད་པ་�མས་�ང་ཤེས་

པར་�་ལ། མདོར་ན་�ོགས་རེ་བར་མ་སོང་བར་�ད་དགེ་བའི་�ོགས་ཐམས་

ཅད་ལ་བཀོལ་�ང་ཞིག་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་�ད་པར་�་�ོ་�ེ་ཐེག་པ་

ལ་བ�བ་པའི་�ལ་ནི། དེ་�ར་མདོ་�གས་གཉིས་ཀའི་ལམ་�ན་མོང་བ་�མས་

ལ་�ངས་པའི་འོག་�་ནི། གདོན་མི་ཟ་བར་�གས་ལ་འ�ག་པར་�་�ེ། ལམ་དེ་

ནི་ཆོས་གཞན་�མས་ལས་ཆེས་དཀོན་པ་དང་། �ར་�་ཚ�གས་གཉིས་�ོགས་

པར་�ེད་པའི་�ིར་རོ། །དེ་ལ་འ�ག་ན་ནི་ལམ་�ོན་ལས་ག�ངས་པ་

�ར། ཐོག་མར་�་མ་མཉེས་པར་�་བ་�ར་བཤད་པ་ལས་�ང་�ག་པ་ཞིག་�་

དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་དེ་ལས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་མ་མཐའ་ཚང་བ་ཞིག་ལ་དེ་



�ར་�ེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཐོག་མར་�ད་�ེ་�ངས་མ་ནས་བཤད་པའི་

དབང་ཞིག་གིས་�ད་�ིན་པར་�། དེ་ནས་དེའི་ཚ�་བ�ང་བའི་དམ་ཚ�ག་དང་

�ོམ་པ་�མས་མཉན་ནས་ཤེས་པར་�ས་ལ་བ�ང་�ེ། �་�ང་ཕོག་ན་�ར་�ང་

�་ཡོད་�ང་ལམ་�ི་ཡོན་ཏན་�ད་ལ་�ེ་བ་ལ་ཆེས་འ�ངས་པས་དེས་མ་གོས་པ་

ལ་འབད། �ོམ་པོའི་�ང་བས་མ་གོས་པ་ལ་འབད་ཅིང་། བ�་ལ་གོས་ནའང་།

�ར་འཆོས་པའི་ཐབས་�མས་�་�ེ། འདི་དག་ནི་ལམ་�ོམ་པའི་གཞི་ཡིན་པས་

དེ་དག་མེད་ན་འ�མ་�་ཟགས་པའི་ཁང་�ལ་�ར་འ�ར་པའི་�ིར་རོ། །

འཇམ་དཔལ་�ི་�་བའི་�ད་ལས། �ལ་�ིམས་འཆལ་ལ་�བ་དབང་གིས། །

�གས་འ�བ་པར་ནི་མ་ག�ངས་ཏེ། ཞེས་སོགས་�ིས་�བ་པ་རབ་འ�ིང་ཐ་

ག�མ་གང་ཡང་མེད་པར་ག�ངས་ཤིང་། �ལ་འ�ོར་�་མེད་�ི་�ད་�་ཡང་

དམ་ཚ�ག་མི་�ང་བ་དང་། དབང་བ�ར་དམན་པ་དང་། དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པ་

ག�མ་�ིས་བ�བས་�ང་ཅི་ཡང་མི་འ�ང་པ་ག�ངས་པས་ན་དམ་ཚ�ག་དང་

�ོམ་པ་�ང་བ་མེད་པའི་ལམ་�ོམ་པ་�ད་�ེད་པ་ནི་�གས་�ི་�ལ་ལས་�མ་

པར་འ�མས་པའོ། །དེ་�ར་དམ་ཚ�ག་དང་�ོམ་པ་�ང་བ་དེས་�གས་�ི་

ལམ་བ�ོམ་པར་�་བ་ལ། �ད་�ེ་འོག་མ་ག�མ་�ར་ན་མཚན་མ་ཡོད་མེད་�ི་

�ལ་འ�ོར་གཉིས་ལ་རིམ་�ིས་དང་། གོང་མ་�ར་ན་རིམ་པ་གཉིས་�ི་�ལ་

འ�ོར་ལ་རིམ་ཅན་�་བ�བ་བོ། །འདི་དག་ནི་འདིར་མིང་ཙམ་�ི་�ོ་ནས་

�གས་ལ་འ�ག་པའི་�ོགས་ཙམ་ཞིག་བ�ན་པ་ཡིན་པས། �ས་པར་ནི་�གས་

�ི་ལམ་�ི་རིམ་པ་�མས་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་�་�འི་�ལ་�ིས་

བ�བས་ན་མདོ་�གས་�ི་གནད་ཐམས་ཅད་བ�ས་པའི་ལམ་�ི་�ས །ཡོངས་

�་�ོགས་པ་ལ་བ�བས་པར་འ�ར་བས་དལ་བ་ཐོབ་པ་དོན་�ན་�་�ེད་ཅིང་



�ལ་བའི་བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རང་གཞན་�ི་�ད་ལ་�ས་པར་�ེད་�ས་པ་ཡིན་

ནོ།།

།།�ལ་བས་མདོ་དང་�ད་�ེའི་ལམ་�ི་�ལ།

།�མ་གཉིས་ག�ངས་པའི་མདོ་�ེའི་�ོགས་�མས་�ི།

།ག�ང་རབ་བ�ན་བཅོས་�ན་�ི་ལམ་ལ་ནི།

།མི་འཇིགས་�ོབས་པ་�ིན་པས་ག�ང་བཟང་�མས།

།བདེ་�ག་ཉིད་�་གདམས་པར་འཆར་བ་དང་།

།�ད་�ེ་ནས་བཤད་ཐེག་ཆེན་�ན་མོང་ལམ།

།མ་�ས་གསལ་�ེད་�ད་ནི་�ོང་�ེད་མཆོག །�ག་པར་�ི་རོལ་པ་དང་ནང་པ་

དང་།

།ཐེག་པ་ཆེ་�ང་ཐེག་ཆེན་�མ་གཉིས་དང་།

།�ད་�ེ་གོང་འོག་རིམ་པ་�མ་གཉིས་�ི།

།�བས་�་�ེ་བའི་ཏིང་འཛ�ན་�ན་མོང་བ།

།ཤིན་�་གསལ་བར་མཁས་མང་ག�ང་བཞིན་�།

།ལེགས་པར་བཤད་པས་�ལ་འ�ོར་�ར་ལེན་�ི།

།ལམ་�ི་གོལ་ས་ལེགས་པར་�ོགས་འ�ར་བའི།

།�ང་�བ་ལམ་�ི་རིམ་པ་བ�ས་པ་འདི།



།�ར་ཡང་ཐར་འདོད་�མས་�ི་དོན་�་�ར།།

ཟབ་མོའི་�་བ་�་ཆེན་�ོད་པའི་ལམ།

།�ལ་ཚབ་�མས་པ་�ེ་བ�ན་འཇམ་ད�ངས་ནས།

།མགོན་པོ་�་�བ་ཐོགས་མེད་ཞི་བ་�འི།

།བ�ད་པའི་�་བོ་�མ་པ་ག�མ་འ�ེས་པ།

།དཔལ་�ན་ཨ་ཏི་ཤ་ཡི་གདམས་པ་མཆོག །འདིར་འབད་པ་ལས་ཐོབ་པའི་དགེ་

བ་ཡིས། །�ེ་ད�འི་ཕན་བདེའི་�་བ་�ལ་བའི་བ�ན། །�ི་མ་བ�ད་རིང་�་�ས་

པར་ཤོག །ཅེས་�ལ་བའི་ག�ང་རབ་ཐམས་ཅད་�ི་གནད་བ�ས་པ། ཤིང་�་

ཆེན་པོ་�་�བ་དང་ཐོགས་མེད་གཉིས་�ི་ལམ་�ོལ། �མ་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་

པའི་སར་བ�ོད་པའི་�ེ་བོ་མཆོག་གི་ཆོས་�གས། �ེས་�་ག�མ་�ི་ཉམས་�་

�ང་བའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་�ོན་པའི་�ང་�བ་ལམ་�ི་རིམ་པ་

དགོན་པ་པ་ནས་�ེ�་�ར་པ་ལ་བ�ད་པ་དང་། �ན་�་བ་ནས་བ�ད་པ་གཉིས་

དང་། པོ་ཏོ་བ་ནས་ཤ་ར་བ་ལ་བ�ད་པ་དང་། པོ་ཏོ་བ་ནས་དོལ་པ་ལ་བ�ད་

པའི་གདམས་ངག་ཐོས་པ་�མས་�ི་དོན། ལམ་རིམ་�ས་པ་ལས་�ར་ཡང་

བ�ས་པ་འདི་ནི། མང་�་ཐོས་པའི་དགེ་�ོང་�ོང་བ་པ་ཤར་ཙ�ང་ཁ་པ་�ོ་བཟང་

�གས་པའི་དཔལ་�ིས་རི་བོ་དགེ་�ན་�་�ར་བའོ། །མངག་ལཾ།།


