
@270B.1 ༎
་གར་�ད་ད�། ��ར�་བི་མ་ལ་ཀ�ི�ི་ནི་�ེ་ཤ་ན�་མ་མ"#་ཡ�་ན་ 
 

ས&་'། བོད་�ད་ད�། འཕགས་པ་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་བ.ན་པ་ཞེས་0་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པ3་མདོ། སངས་
ས་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དང༌། འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་ 
 

སངས་
ས་འདས་པ་དང༌། ད་8ར་9་ིདང༌། མ་0ོན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་;ག་འཚལ་ལོ། །འདི་�ད་བདག་གིས་ཐོས་པ་ད�ས་གཅིག་ན། བཅོམ་=ན་འདས་ཡངས་པའི་-ོང་>ེར་ན་ཨ་@་ 
 

ABང་བའི་ཚལ་ན། དགེ་Cངོ་བ
ད་.ངོ་གི་དགེ་Cངོ་གི་དག་ེའད�ན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏ�་བE�གས་ཏེ། ཐམས་ཅད་Gང་ད-་བཅོམ་པ། ཟག་པ་ཟད་པ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ། 
 

དབང་དང་=ན་པར་9Iར་པ། སེམས་ཤིན་ཏ�་Jམ་པར་-ོལ་བ། ཤེས་རབ་ཤིན་ཏ�་Jམ་པར་-ལོ་བ། ཅང་ཤེས་པ། Kང་པོ་ཆེན་པོ། 0་བ་0ས་པ། 0ེད་པ་0ས་པ། ཁMར་བོར་བ། བདག 

 

གི་དོན་Nསེ་སM་ཐོབ་པ། Aདི་པར་ཀ�ན་ཏ�་Oོར་བ་ཡངོས་སM་ཟད་པ། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་སེམས་ཤིན་ཏ�་Jམ་པར་-ལོ་བ། སེམས་Gི་དབང་ཐམས་ཅད་Gི་དམ་པའི་ཕ་རལོ་ཏ�་སོན་པ་ 
 

ཤ་.ག་ག ོ།0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སMམ་Pི་ཉིས་.ོང་དང་ཡང་ཐབས་གཅིག་.།ེ མངོན་པར་ཤེས་པ་མངནོ་པར་ཤེས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་ 



 

@271A ༄༅། །ཤེས་པ་ཆེན་པོ་ཡངོས་སM་Oངས་པ་ལས་ངསེ་པར་0Iང་བ། སངས་
ས་Gིས་0ིན་9་ིTབས་Gིས་0ིན་9སི་བTབས་པ། ཆོས་Gི་-ོང་>ེར་ABང་བ། དམ་པའི་ 
 

ཆོས་ཡོངས་སM་འཛVན་པ། སེང་གེའི་W་ཆེན་པོ་Wགོས་པ། ;ོགས་བཅ6ར་W་ཤིན་ཏ�་བWགས་པ། གསོལ་བ་མ་བཏབ་པར་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ད�་ 
 

9Iར་པ། དཀོན་མཆོག་གསMམ་9ི་རགིས་
Yན་མ་ིའཆད་པར་0ེད་པ། བད�ད་དང༌། ;ིར་Zལོ་བ་བཅོམ་པ། ཕ་རོལ་9་ིZོལ་བ་ཐམས་ཅད་Gིས་ཟིལ་9སི་མི་ནོན་པ། ,ན་པ་དང༌། [ོ་ 
 

-ོས་དང༌། �ོགས་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛVན་དང༌། གཟMངས་དང༌། \ོབས་པ་ཕMན་སMམ་ཚ]གས་པ། Wིབ་པ་དང༌། ཀ�ན་ནས་=ང་བ་ཐམས་ཅད་དང་^ལ་བ། Wིབ་པ་མེད་པའི་Jམ་པར་ 
 

ཐར་པ་ལ་གནས་པ། \ོབས་པ་
Yན་མི་འཆད་པ། _ིན་པ་དང༌། ད�ལ་བ་དང༌། མི་འ9Iར་བ་དང༌། ཡང་དག་པར་`ོམ་པ་དང༌། ཚ6ལ་Pིམས་དང༌། བཟོད་པ་དང༌། བaོན་འ-Bས་ 
 

དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཤེས་རབ་དང༌། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང༌། bོན་ལམ་དང༌། .ོབས་དང༌། ཡེ་ཤེས་Gི་ཕ་རལོ་ཏ�་;ིན་པ་ལས་ངསེ་པར་0Iང་བ། མི་དམིགས་པའི་ 
 



ཆོས་ལ་བཟོད་པ་དང་=ན་པ། ;ིར་མི་=གོ་པའི་ཆོས་Gི་འཁོར་ལ་ོ�ོར་བ། མཚན་ཉིད་མེད་པའི་;ིར་
ས་བཏབ་བ། ༈ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་དབང་པོ་ཤེས་པ་ལ་མཁས་ 
 

@271B པ༑ འཁོར་ཐམས་ཅད་ཟིལ་9སི་མ་ིནོན་པའི་མི་འཇིགས་པས་Jམ་པར་གནོན་པ། བསོད་ནམས་དང༌། ཡེ་ཤེས་Gི་ཚ]གས་ཆནེ་པོ་བསགས་པ། མཚན་དང༌། དཔེ་0ད་བཟང་པོ་ཐམས་
ཅད་ 
 

Gིས་ལMས་ཤིན་ཏ�་བ
ན་པ། གཟMགས་དམ་པ་འཇིན་པ། 
ན་དང་^ལ་བ། ར་ིརབ་Gི་aེ་མ་ོམཐོ་བ་བཞིན་ད�་fན་པ་དང༌། -གས་པས་མངོན་པར་འཕགས་པ། gག་པའི་བསམ་པ་ 
 

�ོ་Nེ་8ར་A་བས་སངས་
ས་དང༌། ཆོས་དང༌། དགེ་འད�ན་ལ་མི་;ེད་པའི་དད་པ་hེད་པ། ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་འོད་ཟེར་ལས་བད�ད་aིའི་ཆར་ཤིན་ཏ�་འབེབས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ 
 

Gི་�ད་དང༌། i་བ་དང༌། ད0ངས་Gི་ཡན་ལག་དང༌། W་Jམ་པར་དག་པའི་ད0ངས་དང་=ན་པ། ཆསོ་ཟབ་མོ་�ེན་ཅིང་འ^ེལ་པར་འ0Iང་བ་ལ་འཇMག་ཅིང་མཐའ་དང༌། མཐའ་མེད་པར་ 
 

8་བའི་བག་ཆགས་Gི་མཚམས་Oོར་བ་ཀ�ན་གཅོད་པ་དང༌། སེང་གེ་8ར་འཇིགས་པ་མེད་ཅིང་W་མངོན་པར་Wགོས་པ། ཆོས་ཆེན་པ3་འ B̂ག་W་Wགོས་པ། མཚ6ངས་པ་དང༌། མི་མཚ6ངས་ 
 



བའི་ཆོས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཤེས་རབ་དང༌། བསོད་ནམས་Gི་ཚ]གས་ཡང་དག་པར་Wjབ་པའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ། ,ང་བ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། k་བ་དང༌། འཇམ་པ་ 
 

དང༌། བ8་དཀའ་བ་དང༌། �ོགས་པར་དཀའ་བའི་ཆསོ་Gི་ཚ6ལ་ལ་མཁས་པ། སེམས་ཅན་Jམས་Gི་འོང་བ་དང༌། འ-ོ་བ་དང༌། སམེས་ཅན་9ི་བསམ་པ་�ོགས་པའི་Nེས་སM་E�གས་ 
 

@272A ༄༅། །པའི་ཡེ་ཤེས་Gི་ཡMལ་དང་=ན་པ། མི་མཉམ་པ་དང༌། མཉམ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ�lར་བས་དབང་བ�lར་བ། .ོབས་བཅ6་དང༌། མི་ 
 

འཇིགས་པ་དང༌། སངས་
ས་Gི་མ་འ,ེས་པ་ལ་gག་པའི་བསམ་པས་E�གས་པ། ངན་སངོ་གི་འཇིགས་པ་དང༌། ངན་འ-་ོལགོ་པར་8lང་བའི་འཇིགས་པའི་འོབས་ 
 

ཐམས་ཅད་ལས་བZལ་བས་བསམས་བཞིན་ད�་Aིད་པའི་འ-ོ་བར་m་ེབ་.ོན་པ། bན་པའི་
ལ་པོ་ཆེན་པོ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འད�ལ་བའི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་པ། སམེས་ 
 

ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་ཉོན་མངོས་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་�ོགས་པ། ཅི་རགིས་པར་ཆོས་Gི་bན་Oར་བ་རབ་ཏ�་Oོར་བ། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པའི་འ0Iང་གནས་དང་=ན་པ། སངས་ 
 


ས་Gི་ཞིང་མཐའ་ཡས་པར་ཡོན་ཏན་བཀོད་པས་ལགེས་པར་བ
ན་པ་མཐོང་བ་དང༌། ཐོས་པ་འ^ས་བM་ཡོད་པ། གོམ་པ་འདོར་བ་འ^ས་བM་ཡོད་པ། བ�ལ་པ་0ེ་བ་Pག་Pིག 



 

བ
་.ོང་དཔག་ཏ�་མེད་པར་ཡོན་ཏན་ཡངོས་སM་བNདོ་Gང་ཡོན་ཏན་9ི་ཆ6་བོ་མཐའ་ཡས་པར་�གོས་པ་ལ། འདི་8་.ེ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་མཉམ་པར་8་བ་ཞེས་0་དང༌། མཉམ་ 
 

མི་མཉམ་8་བ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛVན་Jམ་པར་njལ་པའི་
ལ་པོ་དང༌། ཆསོ་Gི་དབང་;Iག་དང༌། ཆོས་Gི་ཏོག་དང༌། འོད་Gི་ཏོག་དང༌། འོད་བཀོད་པ་དང༌། རིན་པོ་ཆ་ེབཀོད་པ་དང༌། 
 

@272B བཀོད་པ་ཆེན་པོ་དང༌། \ོབས་པ་བaེགས་པ་དང༌། རིན་པོ་ཆེན་བaེགས་པ་དང༌། ལག་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ལག་ན་;ག་
་རིན་པོ་ཆ་ེདང༌། �ག་ཏ�་ལག་བoང་དང༌། �ག་ཏ�་ལག 

 

བཏེག་དང༌། �ག་ཏ�་གད�ང་དང༌། �ག་ཏ�་དགའ་དགོད་དབང་པོ་དང༌། མཆགོ་ཏ�་དགའ་བའི་
ལ་པོ་དང༌། gའི་
ལ་པོ་དང༌། bོན་ལམ་ལ་E�གས་པས་;ིན་པ་དང༌། སོ་ས་ོ 
 

ཡང་དག་པར་རིག་པ་རབ་ཏ�་Wjབ་པ་ཐོབ་དང༌། ནམ་མཁའི་མཛ]ད་དང༌། རིན་ཆེན་Wོན་མ་འཛVན་དང༌། རིན་ཆེན་དཔའ་དང༌། རིན་ཆེན་དགའ་བ་དང༌། རིན་ཆེན་དཔལ་དང༌། 
 

མིག་འkBལ་ཅན་དང༌། ,་བ་ཅན་9ི་འོད་དང༌། དམིགས་པ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་དང༌། ཤེས་རབ་བaེགས་དང༌། རིན་ཆེན་གཏོང་དང༌། བད�ད་འཇོམས་དང༌། Kོག་གི་g་ 
 



དང༌། Jམ་པར་འkBལ་པའི་
ལ་པོ་དང༌། མཚན་བaེགས་ཡང་དག་འདས་དང༌། སེང་གེའི་ང་རོ་མངོན་པར་བWགས་པའི་ད0ངས་དང༌། རིའི་aེ་མོ་ཀ�ན་ཏ�་འཇོམས་པའི་
ལ་ 
 

པོ་དང༌། \ོས་Gི་Kང་པོ་ཆེ་དང༌། \སོ་Gི་བལ་Kང་Kང་པོ་ཆ་ེདང༌། �ག་ཏ�་འབད་དང༌། བaོན་པ་མི་འདོར་བ་དང༌། རབ་Gི་[ོ་-སོ་དང༌། མཛpས་པར་mསེ་དང༌། པད་མ3་དཔལ་ 
 

9ི་fངི་པོ་དང༌། པད་མོ་བཀོད་པ་དང༌། _ན་རས་གཟིགས་Gི་དབང་;Iག་དང༌། མཐM་ཆེན་ཐོབ་དང༌། ཚངས་པའི་,་བ་ཅན་དང༌། རནི་ཆེན་གདན་དཀར་ཅན་དང༌། བད�ད་ལས་
ལ་ 
 

@273A ༄༅། །དང༑ ཞིང་fོམས་
ན་དང༌། །ནོར་བM་རིན་ཆེན་གད�གས་དང༌། གཙ6ག་ན་གསརེ་དང༌། གཙ6ག་ན་ནོར་བM་དང༌། 0མས་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ 
 

ན�ར་9Iར་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་སོགས་པ་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་སMམ་Pི་ཉིས་.ོང་ངོ། །Kིང་ཆེན་པོ་བཞི་པའི་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་s་ངན་མེད་པ་ནས་ཚངས་པ་རལ་པ་ཅན་ལ་ 
 

སོགས་པ་ཚངས་པ་Pི་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་8་བ་དང༌། ;ག་འཚལ་བ་དང༌། བfེན་བཀ�ར་0་བ་དང༌། ཆོས་མཉན་པའི་;ིར་gགས་པ་དེ་དག་Gང་འཁརོ་དེ་ཉིད་ད�་འད�ས་ 
 

སོ༑ ༑Kིང་ཆེན་པོ་བཞི་པ་སོ་སོ་ནས་Gང་བ
་0ིན་Pི་ཉིས་.ངོ་gགས་ཏེ། དེ་དག་Gང་འཁོར་དེ་ཉིད་ད�་འད�ས་སོ། །དེ་བཞིན་ད�། གཞན་ཡང༌། དབང་ཆེ་བ་དབང་ཆེ་བར་-གས་ 



 

པའི་ཚངས་པ་དང༌། བ
་0ིན་དང༌། འཇིག་�ེན་mོང་དང༌། g་དང༌། tུ་དང༌། གནོད་Oིན་དང༌། ,ི་ཟ་དང༌། g་མ་ཡིན་དང༌། ནམ་མཁའ་=ངི་དང༌། མིའམ་ཅི་དང༌། 8ོ་འ;ེ་ 
 

ཆེན་པོ་Jམས་Gང་འཁརོ་དེ་ཉིད་ད�་འད�ས་པར་9Iར་ཏོ། །དེ་བཞིན་ད�་འཁོར་བཞི་པོ་དགེ་Cོང་དང༌། དགེ་Cོང་མ་དང༌། དག་ེབfེན་དང༌། དགེ་བfེན་མ་Jམས་Gང་དེར་gགས་ 
 

སོ༑ ༑དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་དཔལ་9ི་fངི་པ3་སེང་གེའི་Pི་ལ་བE�གས་ཏེ། འཁོར་བ
་.ོང་ད�་མས་ཡངོས་སM་བ�རོ་ཅིང་མད�ན་9ིས་བ8ས་ནས་ཆོས་.ནོ་ཏོ། །
་མཚ3་ 
 

@273B ནང་ནས་རིའི་
ལ་པོ་རི་རབ་མངོན་པར་འཕགས་པ་བཞིན་ད�་འཁརོ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་9སི་མནན་ཏེ་gམ་མེ་gན་ནེ་gང་ངེར༌༈ དཔལ་9ི་fངི་པ3་སངེ་གེའི་Pི་ལ་བE�གས་སོ། །དེ་
ནས་0ང་ 
 

ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ལི་ཙ་བ�ི་གཞོན་ན�་དཀོན་མཆགོ་འ0Iང་གནས་ལི་ཙ་བ�་ིགཞོན་ན�་v་བ
་ཙམ་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་w་བད�ན་9་ིགད�གས་ཐོགས་ནས་ཡངས་པའི་-ངོ་>ེར་ཆེན་པོ་ནས་ 
 

0Iང་.ེ། ཨ་@་ABང་བའི་ཚལ་ག་ལ་བ་དང༌། བཅོམ་=ན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་དོང་.ེ་gགས་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gི་ཞབས་ལ་མགོ་པོས་;ག་བཙལ་ཏེ། བཅོམ་=ན་འདས་ལ་ 



 

ལན་བད�ན་བ�ོར་བ་0ས་ནས། རིན་པོ་ཆེའི་གད�གས་ཇི་8་བM་ཐོགས་པ་དེ་དག་གིས་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་མངོན་པར་བmབས་ཏེ། མངོན་པར་བmབས་ནས་;ོགས་གཅིག་ཏ�་ 
 

འཁོད་དོ། །རིན་པོ་ཆེའི་གད�གས་དེ་དག་ཕMལ་མ་ཐག་ཏ�་དེའི་མོད་ལ་སངས་
ས་Gི་མཐMས་རིན་པོ་ཆེའི་གད�གས་དེ་དག་གཅིག་ཏ�་9Iར་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་གད�གས་དེས་.ོང་གསMམ་ 
 

9ི་.ངོ་ཆེན་པ3་འཇིག་�ནེ་9ི་ཁམས་འདི་ཐམས་ཅད་ཁེབས་པར་wང་ངོ། །.ོང་གསMམ་9ི་.ངོ་ཆེན་པ3་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་Gི་ཆ6་ཞེང་དེ་དག་Gང་རིན་པོ་ཆེའི་གད�གས་ཆེན་པོ་ 
 

དེ་ཉིད་Gི་ནང་ན་wང་ངོ། །.ོང་གསMམ་9ི་.ངོ་ཆེན་པ3་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་འདི་ན་རིའི་
ལ་པོ་ར་ིརབ་གང་དག་ཡོད་པ་Jམས་དང༌། གངས་ར་ིདང༌། ར་ིབཏང་བཟMང་དང༌། རི་བཏང་ 
 

@274A ༄༅། །བཟMང་ཆེན་པོ་དང༌། \སོ་Gི་ངད་=ན་དང༌། རིན་པོ་ཆེའི་རི་དང༌། རི་ནག་པོ་དང༌། ཁོར་ཡMག་དང༌། ཁོར་ཡMག་ཆེན་པོ་དང༌། དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gང་རིན་པོ་ཆེའི་གད�གས་ 
 

ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་Gི་ནང་ན་wང་ངོ། །.ོང་གསMམ་9ི་.ངོ་ཆེན་པ3་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་འདི་ན་
་མཚ]་ཆེན་པོ་གང་དག་ཡོད་པ་Jམས་དང༌། མཚ]་དང༌། མཚpའM་དང༌། yིང་དང༌། འབབ་ 
 



ཆ6་དང༌། ཆ6་^ན་དང༌། ལM་མ་འབབ་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gང་རིན་པོ་ཆེའི་གད�གས་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་Gི་ནང་ན་wང་ངོ། །.ོང་གསMམ་9ི་.ངོ་ཆེན་པ3་འཇིག་�ནེ་9ི་ཁམས་འདི་ན་ཉི་ 
 

མ་དང༌། z་བའི་གཞལ་མདེ་ཁང་དང༌། �ར་མའི་གཟMགས་དང༌། gའི་གནས་དང༌། tུའི་གནས་དང༌། གནོད་Oིན་དང༌། ,ི་ཟ་དང༌། g་མ་ཡིན་དང༌། ནམ་མཁའ་=ངི་དང༌། 
 

མི་འམ་ཅི་དང༌། 8ོ་འ;ེ་ཆནེ་པ3་གནས་Jམས་དང༌། 
ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་གནས་དང༌། -ངོ་དང༌། -ངོ་>ེར་དང༌། -ོང་�ལ་དང༌། ཡMལ་འཁརོ་དང༌། 
ལ་པ3་ཕོ་^ང་ 
 

འཁོར་ཇི་fེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gང་རིན་པོ་ཆེའི་གད�གས་ཆེན་པོ་གཅིག་པོ་དེ་ཉིད་Gི་ནང་ན་wང་ངོ། །;ོགས་བཅ6འི་འཇིག་�ེན་ན་སངས་
ས་བཅོམ་=ན་འདས་Jམས་ 
 

Gི་ཆོས་.ོན་པ་གང་འ0Iང་བ༌༈ དེའང་རིན་པོ་ཆེའི་གད�གས་ཆེན་པོ་གཅིག་པོ་དེ་ལས་འ0Iང་བའི་Wར་-ག་ག ོ།དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ལས་དེ་8་བMའི་ཆ་ོའkBལ་ཆེན་པོ་འདི་ 
 

@274B མཐོང་ནས་ཐམས་ཅད་དང་=ན་པའི་འཁརོ་དེ་ངོ་མཚར་ད�་9Iར་ཏེ། ཚVམ་ཞིང་མག�་ནས་ཡ་ིརངས་ཏེ། རབ་ཏ�་དགའ་ཞིང་དགའ་བ་དང༌། ཡིད་བདེ་བ་mེས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ 
 

ལ་;ག་བཙལ་ཏེ། མིག་མ་ིའཛMམ་པར་8་ཞིང་འཁོད་དོ། །དེ་ནས་ལི་ཙ་བ�་ིགཞོན་ན�་དཀོན་མཆོག་འ0Iང་གནས་Gིས་བཅོམ་=ན་འདས་ལས་དེ་8་བMའི་ཆ་ོའkBལ་ཆེན་པོ་འདི་མཐོང་ 



 

ནས་པMས་མོ་གཡས་པའི་g་ང་ས་ལ་བཙ6གས་ཏེ། བཅོམ་=ན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སM་ཐལ་མ་ོOར་བ་བཏ�ད་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་ཚVགས་སM་བཅད་པ་འདི་དག་གིས་མངོན་ 
 

པར་བ.ོད་དོ། །གཙང་ཞིང་མཛpས་པ་པདམའི་འདབ་8ར་ཡངས་པའི་_ན། །དགོངས་པ་དག་ཅིང་ཞི་གནས་ཕ་རལོ་;ིན་མཆགོ་བhེས། །དགེ་བའི་ལས་བསགས་ཡོན་ཏན་
་མཚ]་ 
 

དཔག་མི་ལང༌། ༈ །དགེ་_ོང་ཞི་བའི་ལམ་བ�ེན་>ེད་ལ་;ག་འཚལ་ལོ། །mེས་བM་>I་མཆགོ་འ,ེན་པའི་y|་འkBལ་>ོད་གཟིགས་ཤིག །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཞིང་མཆོག་རབ་གསལ་ 
 

ཀ�ན་Gང་གདའ། །>ོད་Gི་ཆེས་Gི་བཀའ་མཆིད་
་ཆེ་འཆི་མེད་འ-ོ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་འདི་ཡི་དGིལ་ན་གདའ། །>ོད་Gི་ཆསོ་Gི་
ལ་Aིད་མཆོག་འདི་ཆསོ་Gི་
ལ། །
ལ་ 
 

བས་འ-་ོབ་Jམས་ལ་ཆསོ་Gི་ནོར་Gང་}ལ། །ཆོས་Jམས་རབ་ཏ�་འ0ེད་མཁས་དོན་དམ་.ོན་མཛད་པ། །ཆོས་Gི་དབང་;Iག་ཆོས་
ལ་>ོད་ལ་མགོས་;ག་འཚལ། །མཆིས་པ་ 
 

@275A ༄༅། །མ་ལགས་པ་དང་མ་མཆསི་མ་ལགས་དང༌། །ཆོས་འདི་ཐམས་ཅད་
Y་ལས་བ�ེན་ནས་འ0Iང་བ་དང༌། །འདི་ལ་བདག་མེད་ཚ]ར་བ་པོ་དང་0ེད་མེད་ཅིང༌༎ 
 



དགེ་`གི་ལས་ཅིའང་ཆ6ད་མི་ཟ་ཞེས་གསMང་གིས་.ནོ། །ཐMབ་དབང་>ོད་Gིས་བད�ད་དཔMང་.ོབས་ཅན་རབ་བཏ�ལ་ནས། །0ང་ཆ6བ་མཆགོ་རབ་ཞི་བ་མི་འཆི་བདེ་བ་བhེས། །དེ་ལ་ 
 

ཚ]ར་མེད་སམེས་དང་ཡིད་Gི་
Y་བ་མེད། །མM་.ེགས་ངན་པའི་ཚ]གས་Jམས་ཀ�ན་9ིས་དེ་མ་ི�ོགས། །�ད་0Iང་ཆསོ་Gི་
ལ་པོ་g་མི་མངོན་སMམ་ད�། །ལན་གསMམ་བzས་པ་ཆོས་ 
 

Gི་འཁོར་ལ་ོJམ་མང་པོ། །ཤིན་ཏ�་ཞི་བ་རང་བཞིན་Jམ་དག་རབ་ཏ�་བ�རོ། །དེ་ཚp་དཀོན་མཆགོ་གསMམ་པོ་དག་Gང་ཉེ་བར་བ.ན། །>ོད་Gིས་དཀོན་མཆོག་ཆོས་Gིས་ལེགས་ 
 

པར་གང་བཏ�ལ་བ། །དེ་དག་�ོག་པ་མ་མཆསི་�ག་པར་རབ་ཏ�་ཞི། །>ོད་ནི་mེ་Z་ན་འཆི་མཐར་འ0ིན་bན་པའི་མཆགོ །ཡོན་ཏན་
་མཚ]་དཔག་མི་ལང་ལ་མགོས་;ག་འཚལ། ། 
 

བ.ི་.ང་ལགེས་པར་བ9སི་པས་མ་ིབmོད་རི་རབ་བཞིན། །ཚ6ལ་Pིམས་=ན་དང་ཚ6ལ་Pིམས་འཆལ་ལ་མཚ6ངས་པར་0མས། །མཉམ་པ་ཉིད་ལ་བE�གས་ཤིང་ཐMགས་Gང་ 
 

ནམ་མཁའ་བཞིན། །སེམས་ཅན་དཀོན་མཆགོ་འདི་ལ་སM་ཞིག་མཆོད་མ་ིབ9ིད། །ཐMབ་པ་ཆེན་པོ་འཁོར་Jམས་འད�ས་པ་འདི་དག་ནི། །>ོད་Gི་ཞལ་ད�་རབ་ཏ�་དད་པའི་ཡིད་Gིས་8༎ 

 

@275B ཐམས་ཅད་Gིས་Gང་
ལ་བ་རང་གི་མད�ན་གནས་མཐོང༌། །དེ་ནི་
ལ་བའི་མ་འ,ེས་སངས་
ས་མཚན་ལགས་སོ། །བཅོམ་=ན་འདས་Gི་གསMང་གཅིག་རབ་ཏ�་;Iང་བ་



ཡང༌། །འཁོར་ 
 

Jམས་Gིས་ནི་གསMང་ལ་ཐ་དད་Jམ་པར་རགི །འ-་ོབ་དག་གིས་རང་ག་ིདོན་བཞིན་Jམ་རགི་པ། །དེ་ནི་
ལ་བའི་མ་འ,ེས་སངས་
ས་མཚན་ལགས་སོ། །གསMང་གཅིག་རབ་ཏ�་བWགས་ 
 

པ་མཛད་པ་དེ་ཡིས་ནི། །ཁ་ཅིག་བག་ཆགས་བ�ོས་ཤིང་ཁ་ཅིག་�ོགས་པར་0ས། །སོམ་ཉི་འཚལ་བ་འ,ེན་པས་རབ་ཏ�་ཞི་མཛད་དེ། །དེ་ནི་
ལ་བའི་མ་འ,ེས་སངས་
ས་མཚན་ 
 

ལེགས་སོ། །.ོབས་བཅ6་འ,ེན་པའི་aལ་མངའ་>ོད་ལ་;ག་འཚལ་ལོ། །འཇིགས་པ་མི་མངའ་འཇིགས་^ལ་>ོད་ལ་;ག་འཚལ་ལོ། །མ་འ,ེས་པ་ཡི་ཆོས་Jམས་ངསེ་པར་རབ་ 
 

�ོགས་པ། །འ-ོ་བ་ཐམས་ཅད་འ,ེན་པ་>ོད་ལ་;ག་འཚལ་ལོ། །ཀ�ན་ཏ�་Oར་བའི་བཅིངས་པ་གཅོད་ལ་;ག་འཚལ་ལོ། །ཕ་རལོ་;ིན་ནས་�མ་ལ་བE�གས་ལ་;ག་འཚལ་ལོ། ། 
 

ད�བ་པའི་འ-ོ་བ་Wོལ་བ་>ོད་ལ་;ག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་བའི་འ-ོ་བར་མ་ིགནས་པ་ལ་;ག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཅན་Jམས་དང་འ-ོ་བར་བE�གས་ཤིང་ཀ�ན་འ-ོགས་Gང༌། །འ-ོ་ 
 

བ་ཐམས་ཅད་ལས་ནི་Jམ་པར་-ོལ་བའི་ཐMགས། །པདམ་དག་ནི་ཆ6་mསེ་ཆ6་ཡིས་ཡངོས་མ་ིགསོ། །ཐMབ་པའི་པདམས་.ངོ་པ་ཉིད་ནི་ངེས་པར་བ�ོམས། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་Jམ་པ་



ཀ�ན་ 
 

@276A ༄༅། །ཏ�་རབ་ཏ�་གསལ། །>ོད་ནི་ཅི་ལའང་bོན་པར་མཛད་པ་ཡངོ་མ་ིམངའ། །སངས་
ས་དག་གི་མཐM་ཆེན་བསམ་9སི་མ་ི>བ་.ེ། །ནམ་མཁའ་8་བMར་ 
 

མི་གནས་པ་ལ་བདག་;ག་འཚལ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་ལ་ིཙ་བ�ི་གཞོན་ན�་དཀོན་མཆགོ་འ0Iང་གནས་Gིས་ཚVགས་སM་བཅད་པ་དེ་དག་གསི་མངནོ་པར་བ.ོད་ནས་ 
 

བཅོམ་=ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས། ལི་ཙ་བ�་ིགཞོན་ན�་v་བ
་ཙམ་པོ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་Gང་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་ 
 

ཡང་དག་པར་E�གས་ཏེ། འདི་དག་Gང་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་Jམས་Gི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་དག་པ་གང་ལགས་ཞེས་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡངོས་སM་དག་པ་E�་ན། བཅོམ་ 
 

=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་དག་པ་ལགེས་པར་བཤད་ད�་གསོལ། དེ་�ད་ཅེས་གསལོ་བ་དང༌། བཅོམ་ 
 

=ན་འདས་Gིས་ལི་ཙ་བ�་ིགཞོན་ན�་དཀོན་མཆགོ་འ0Iང་གནས་ལ་ལེགས་ས་ོཞེས་0་བ་0ིན་ཏེ། ལེགས་ས།ོ །ལེགས་སོ། །གཞོན་ན�་>ོད། གང་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་དག་པ་ལས་ 



 

བaམས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འ,ི་བ་ལགེས་སོ། །དེའི་;ིར་གཞོན་ན�་>ོད་ལེགས་པར་རབ་ཏ�་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟMངས་ཤིག་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gི་སངས་ 
 

@276B 
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་དག་པ་ལས་བaམས་ཏེ་ངས་>ོད་ལ་བཤད་དོ། །བཅོམ་=ན་འདས། ལེགས་ས་ོཞེས་གསལོ་ནས་ལི་ཙ་བ�ི་གཞོན་ན�་དཀོན་མཆོག་འ0Iང་གནས་དང༌། ལི་ཙ་
བ�ི་ 
 

གཞོན་ན�་v་བ
་ཙམ་པོ་དེ་དག་བཅོམ་=ན་འདས་Gི་8ར་ཉན་པ་དང༌། བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་དེ་དག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ཏོ། །རིགས་Gི་བM། སེམས་ཅན་9ི་ཞིང་ནི་0ང་ 
 

ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ངོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ཇི་ཙམ་ད�་སེམས་ཅན་Jམས་ལ་
ས་པར་0ེད་པ་དེ་ཙམ་ད�་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་འཛVན་ཏོ། ། 
 

སེམས་ཅན་Jམས་ཇི་8་བMས་འད�ལ་བར་འ9Iར་བ་དེ་8་བMའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་འཛVན་ཏོ། །སངས་
ས་Gི་ཞིང་ལ་འཇMག་པ་ཇི་8་བMས་སེམས་ཅན་Jམས་སངས་
ས་Gི་ཡ་ེཤེས་ 
 

ལ་འཇMག་པར་འ9Iར་བ་དེ་8་བMའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་འཛVན་ཏོ། །སངས་
ས་Gི་ཞིང་ལ་འཇMག་པ་ཇི་8་བMས་སེམས་ཅན་Jམས་འཕགས་པ་8་བMའི་དབང་པོ་mེ་བར་འ9Iར་བ་དེ་8་ 



 

བMའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་འཛVན་ཏོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། རགིས་Gི་བM། 0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་Jམས་Gི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ནི་སེམས་ཅན་9ི་དོན་ལས་0Iང་བའི་;ིར་རོ། །དཀོན་ 
 

མཆོག་འ0Iང་གནས། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་ཇི་8་བMར་0་བ་འདོད་པ་དེ་བཞིན་ད�་0ེད་མོད་Gི་ནམ་མཁའ་ལ་ནི་0ར་མ་ིརMང་ཞིང་བ
ན་ད�འང་མི་རMང་བ་དེ་བཞིན་ད�། དཀོན་ 
 

@277A ༄༅། །མཆོག་འ0Iང་གནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་དང་མཚ6ངས་པར་ཤེས་ནས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཡངོས་སM་bིན་པར་0་བའི་;ིར་ 
 

སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཇི་8་བMར་0་བར་འདོད་པ་དེ་8་བMར་སངས་
ས་Gི་ཞིང་0ེད་མོད་Gི། སངས་
ས་Gི་ཞིང་ནམ་མཁར་ནི་0ར་མ་ིརMང་ངོ། །བ
ན་ད�་མི་རMང་ངོ། །དཀོན་མཆོག་འ0Iང་ 
 

གནས། འོན་Gང་བསམ་པའི་ཞིང་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ད�་སེམས་ཅན་གཡོ་མེད་པ་དང༌། ��་མེད་པ་Jམས་ 
 

mེ་བར་འ9Iར་རོ། །རིགས་Gི་བM། gག་པའི་བསམ་པའི་ཞིང་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ད�་དགེ་བའི་a་བ་དང༌། ཚ]གས་ 
 



ཐམས་ཅད་བསགས་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་m་ེབར་འ9Iར་རོ། །Oོར་བའི་ཞིང་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ད�་དག་ེ 
 

བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་m་ེབར་འ9Iར་རོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སེམས་བmེད་པ་
་ཆེན་པོ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ 
 

ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་E�གས་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་m་ེབར་འ9Iར་རོ། །Oིན་པའི་ཞིང་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ 
 

@277B ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེར་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སM་གཏོང་བའི་སེམས་ཅན་Jམས་m་ེབར་འ9Iར་རོ། །ཚ6ལ་Pིམས་Gི་ཞིང་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་
དཔའི་ 
 

སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེར་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་=ན་པའི་དགེ་བ་བཅ6འི་ལས་Gི་ལམ་ཡོངས་སM་ABང་བའི་སེམས་ཅན་Jམས་m་ེབར་འ9Iར་ 
 

རོ༑ ༑བཟོད་པའི་ཞིང་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེར་མཚན་སMམ་ཅ6་a་གཉིས་Gིས་བ
ན་ཅིང་བཟོད་པ་དང༌། ད�ལ་བ་དང༌། 
 



ཞི་གནས་དམ་པའི་ཕ་རལོ་ཏ�་;ིན་པའི་སམེས་ཅན་Jམས་m་ེབར་འ9Iར་རོ། །བaོན་འ-Bས་Gི་ཞིང་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ 
 

ཞིང་དེར་དགེ་བའི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ལ་བaོན་འ-Bས་བaམས་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་m་ེབར་འ9Iར་རོ། །བསམ་གཏན་9་ིཞིང་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ 
 

ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེར་,ན་པ་དང༌། ཤེས་བཞིན་9སི་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་m་ེབར་འ9Iར་རོ། །ཤེས་རབ་Gི་ཞིང་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་ 
 

སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེར་ཡང་དག་པ་ཉིད་ད�་ངསེ་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་mེ་བར་འ9Iར་རོ། །ཚད་མེད་པ་བཞི་Jམས་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་ 
 

@278A ༄༅། །དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེར་0མས་པ་དང༌། fིང་N་ེདང༌། དགའ་བ་དང༌། བཏང་fོམས་ལ་གནས་པའི་ 
 

སེམས་ཅན་Jམས་m་ེབར་འ9Iར་རོ། །བ`l་བའི་དངསོ་པོ་བཞི་Jམས་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེར་Jམ་པར་ 
 

-ོལ་བ་ཐམས་ཅད་Gིས་ཡོངས་སM་ཟིན་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་mེ་བར་འ9Iར་རོ། །ཐབས་མཁས་པ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་ 



 


ས་Gི་ཞིང་དེར་ཐབས་དང༌། _ོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་m་ེབར་འ9Iར་རོ། །0ང་ཆ6བ་Gི་;ོགས་སMམ་ཅ6་a་བད�ན་9་ིཆསོ་Jམས་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་ 
 

སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེར་,ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་\ོང་བ་དང༌། y|་འkBལ་9་ི�ང་པ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། .ོབས་དང༌། 
 

0ང་ཆ6བ་Gི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་Wjབ་པ་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་m་ེབར་འ9Iར་རོ། །ཡོངས་སM་བ�ོ་བའི་སམེས་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ 
 

ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ད�་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་Gི་
ན་Jམས་wང་བར་འ9Iར་རོ། །མི་ཁོམ་པ་བ
ད་རབ་ཏ�་ཞི་བར་བ.ན་པ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ 
 

@278B ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ད�་ངན་སངོ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏ�་ཆད་ཅིང་མ་ིཁོམ་པ་བ
ད་མེད་པར་འ9Iར་རོ། །བདག་ཉིད་བCབ་པའི་གཞི་Jམས་ལ་གནས་ཤིང་
ཕ་ 
 

རོལ་9་ི8lང་བ་མ་ིKེང་བ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེར་8lང་བའི་Wའང་མ་ི-ག་པར་འ9Iར་རོ། །དགེ་བ་བཅ6འི་ལས་Gི་ 



 

ལམ་ཡངོས་སM་དག་པ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ེ། དེ་0ང་ཆ6བ་ཐོབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེར་ཚp་ངེས་པ་དང༌། ལོངས་_ོད་ཆ་ེབ་དང༌། ཚངས་པར་_ོད་པ་དང༌། 
 

བདེན་པའི་Nེས་སM་འཇMག་པའི་ཚVག་གསི་བ
ན་པ་དང༌། ངག་འཇམ་པ་དང༌། འཁོར་མ་ི;ེད་པ་དང༌། 0ེ་བ་`lམ་པ་ལ་མཁས་པ་དང༌། kག་དོག་དང་^ལ་བ་དང༌། གནོད་སེམས་Gི་ 
 

སེམས་མེད་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་8་བ་དང་=ན་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་m་ེབར་འ9Iར་རོ། །རིགས་Gི་བM། དེ་8ར་ན་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའི་0ང་ཆ6བ་Gི་སམེས་བmེད་པ་ཅི་འ,་བར་ 
 

བསམ་པའང་དེ་འ,འོ། །བསམ་པ་ཅི་འ,་བར་Oོར་བའང་དེ་འ,འོ། །Oོར་བ་ཇི་fེད་པར་gག་པའི་བསམ་པའང་དེ་fེད་དོ། །gག་པའི་བསམ་པ་ཇི་fེད་པར་ངེས་པར་སམེས་པའང་དེ་ 
 

fེད་དོ། །ངེས་པར་སེམས་པ་ཇི་fེད་པར་Wjབ་པའང་དེ་fེད་དོ། །Wjབ་པ་ཇི་fེད་པར་ཡངོས་སM་བ�་ོབའང་དེ་fེད་དོ། །ཡོངས་སM་བ�་ོབ་ཇི་fེད་པར་ཐབས་Jམས་Gང་དེ་fེད་
དོ། །ཐབས་ 
 

@279A ༄༅། །Jམས་ཇི་fེད་པར་ཞིང་ཡོངས་སM་དག་པའང་དེ་fེད་དེ། ཞིང་ཡངོས་སM་དག་པ་ཇི་8་བ་བཞིན་ད�་སེམས་ཅན་ཡངོས་སM་དག་པའང་དེ་བཞིན་ནོ། །སེམས་ཅན་ཡངོས་སM་



དག 

 

པ་ཇི་8་བ་བཞིན་ད�་ཡ་ེཤེས་ཡངོས་སM་དག་པའང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་ཡངོས་སM་དག་པ་ཇི་8་བ་བཞིན་ད�་བ.ན་པ་ཡོངས་སM་དག་པའང་དེ་བཞིན་ནོ། །བ.ན་པ་ཡོངས་སM་དག 

 

པ་ཇི་8་བ་བཞིན་ད�་ཡ་ེཤེས་བWjབས་པ་ཡོངས་སM་དག་པའང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་བWjབས་པ་ཡོངས་སM་དག་པ་ཇི་8་བ་བཞིན་ད�་རང་ག་ིསེམས་ཡངོས་སM་དག་པའང་དེ་བཞིན་ 
 

ཏེ༑ རིགས་Gི་བM། དེ་8་བས་ན་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡངོས་སM་དག་པར་0ེད་འདོད་པས་རང་ག་ིསེམས་ཡངོས་སM་Oང་བ་ལ་ནན་ཏན་0འོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། ཇི་ 
 

8་བMར་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའི་སེམས་ཡངོས་སM་དག་པ་དེ་འ,་བར་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་དག་པར་འ9Iར་རོ། །དེ་ནས་སངས་
ས་Gི་མཐMས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བM་འདི་fམ་ 
 

ད�་སེམས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཇི་8་བMར་སེམས་ཡངོས་སM་དག་པ་དེ་འ,་བར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་དག་པར་འ9Iར་ན། བཅོམ་=ན་འདས་�#G་ཐMབ་པ་0ང་ 
 

ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ད་པ་_ོད་པ་ན། དེ་སེམས་ཡངོས་སM་མ་དག་གམ། ཅི་ནས་སངས་
ས་Gི་ཞིང་འདི་8་བMར་ཡོངས་སM་མ་དག་ པར་wང་fམ་མོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ 



 

@279B Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་]�#་རིའི་བMའི་སེམས་Gི་ཡོངས་སM་�གོ་པ་ཐMགས་Gིས་མ>ེན་ནས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རའིི་བM་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ཏོ། །�#་རིའི་བM། འདི་ཇི་fམ་ད�་སམེས། 
ཉི་མ་དང་ 
 

z་བ་ཡོངས་སM་མ་དག་གམ། ཅི་ན་དམMས་ལོང་དག་གིས་མི་མཐོང༌། གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། དེ་8ར་མ་ལགས་སོ། །དེ་ནི་དམMས་ལོང་གསི་ནོངས་Gི་ཉི་མ་དང༌། z་བས་ནི་མ་ནོངས་ 
 

སོ༑ ༑བཀའ་}ལ་པ། �#་རིའི་བM། དེ་བཞིན་ད�་སེམས་ཅན་ལ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ག་ིཡོན་ཏན་9ི་
ན་བཀོད་པ་མི་མཐོང་བ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་Jམས་Gི་ 
 

མི་ཤེས་པས་ཉེས་Gི་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཉེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །�#་རའིི་བM། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ནི་ཡོངས་སM་དག་མོད་Gི་>ོད་Gིས་དེ་མི་མཐོང་ངོ། ། 
 

དེ་ནས་ཚངས་པ་རལ་པ་ཅན་9ིས་གནས་བ�ན་�#་རའིི་བM་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡངོས་སM་མ་དག་གོ་ཞེས་མ་ཟེར་ 
 

ཅིག༑ བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། བཅོམ་=ན་འདས་Gི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་དག་པ་འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། གཞན་འkBལ་དབང་0ེད་Gི་g་Jམས་Gི་གནས་Gི་བཀོད་ 



 

པ་བཞིན་ད�་བཅོམ་=ན་འདས་�#G་ཐMབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་བཀོད་པའང་ཁོ་བོས་དེ་འ,་བ་མཐོང་ང།ོ །དེ་ནས་གནས་བ�ན་�#་རིའི་བMས་ཚངས་པ་རལ་པ་ཅན་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་ 
 

@280A ༄༅། །སོ། །ཚང་པ། ཁོ་བོས་ནི་ས་ཆེན་པོ་འདི་མཐོ་དམན་དང༌། ཚpར་མ་དང༌། གཡང་ས་དང༌། རིའི་aེ་མོ་དང༌། ངམ་-ོག་དང༌། འཇིམ་ངན་9སི་རབ་ཏ�་གང་ 
 

བར་མཐོང་ངོ། ། ཚངས་པ་རལ་པ་ཅན་9ིས་iས་པ། འདི་8ར་སངས་
ས་Gི་ཞིང་འདི་འ,་བར་ཡངོས་སM་མ་དག་པར་མཐོང་མ་ནི། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། སེམས་ལ་མཐོ་དམན་ཡོད་ 
 

ཅིང་སང་
ས་Gི་ཡ་ེཤེས་ལ་བསམ་པ་ཡོངས་སM་མ་དག་པར་ངསེ་སོ། །གང་དག །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མཉམ་ཞིང་སང་
ས་Gི་ཡ་ེཤེས་ལ་ 
 

བསམ་པ་ཡོངས་སM་དག་པ་དེ་དག་གསི་ནི་སངས་(DRGYA)ས་Gི་ཞིང་འདི་ཡོངས་སM་དག་པ་མཐོང་ང།ོ །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་.ངོ་གསMམ་9ི་.ོང་ཆེན་པ3་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་ 
 

འདི་ལ་ཞབས་Gི་མཐེ་བོས་བwlན་པ་དང༌། བwlན་མ་ཐག་ཏ�་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་འདི་རིན་པོ་ཆེན་ད�མ་བaེགས་པ་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་བ
་.ོང་ད�་མའི་ཚ]གས་དག་རིན་པོ་ཆེ་བ
་.ོང་ད�་མ་ས་ོ 
 



སོར་བཀོད་པར་9Iར་པ་འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཀོད་པའི་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མཐའ་ཡས་བཀོད་པ་བཞིན་ད�་འཇིག་�ེན་9ི་ 
 

ཁམས་འདིའང་དེ་འ,འོ། །དེ་ནས་ཐམས་ཅད་དང་=ན་པའི་འཁོར་དེའང་ངོ་མཚར་ད�་9Iར་ཅིང་བདག་ཉིད་Gང་རིན་པོ་ཆེའི་པདམ་བཀོད་པའི་.ན་ལ་འད�ག་པ་fམ་0ེད་དོ། །དེ་ནས་ 
 

@280B བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བM་ལ་བཀའ་}ལ་པ། �#་རིའི་བM། >ོད་Gིས་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ག་ིཡོན་ཏན་བཀོད་པ་འདི་མཐོང་ངམ། གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། 
 

མཐོང་ལགས་སོ། །vོན་མ་མཐོང་མ་ཐོས་པའི་བཀོད་པ་འདི་དག་གདའོ། །བཀའ་}ལ་པ། ཤའ་རིའི་བM། སངས་
ས་Gི་ཞིང་འདི་ནི་�ག་ཏ�་འདི་འ,་མོད་Gི་སེམས་ཅན་དམན་པ་ 
 

Jམས་ཡངོས་སM་bིན་པར་0་བའི་;ིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེ་8་བMར་ཉེས་པ་མང་པ3་mོན་ཆགས་པར་.ོན་ཏེ། �#་རིའི་བM། འདི་.་8ེ། དཔེར་ན། gའི་བM་Jམས་ 
 

རིན་པོ་ཆེའི་wོད་གཅིག་ཏ�་ཟས་ཟའང་བསོད་ནམས་ཇི་8་བM་བསགས་པའི་0ེ་^ག་གིས་gའི་ཟས་བད�ད་aི་ཉེ་བར་གནས་པ་དེ་བཞིན་ད�། ཤའ་རིའི་བM། །སེམས་ཅན་སངས་
ས་Gི་ཞིང་གཅིག 

 

ཏ�་mེས་པ་དག་Gང་སེམས་ཅན་ཇི་8ར་ཡངོས་སM་དག་པ་བཞིན་ད�་ཞིན་ད�་སངས་
ས་Jམས་Gི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ག་ིཡོན་ཡན་བཀོད་པ་མཐོང་ངོ། །སངས་
ས་Gི་ཞིང་ག་ིཡོན་ཏན་9ི་




ན་བཀོད་པ་ 
 

འདི་wང་བ་ན་Aགོ་ཆགས་བ
ད་Pི་བཞི་.ངོ་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་mེས་སོ། །ལི་ཙ་བ�ི་གཞོན་ན�་གང་དག་ལི་ཙ་བ�་ིགཞོན་ན�་དཀོན་མཆོག་འ0Iང་གནས་ 
 

དང་gན་ཅིག་ཏ�་gགས་པ་v་བ
་བོ་དེ་དག་Gང་Nེས་སM་མཐMན་པའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་9Iར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་y|་འkBལ་དེ་དག་བ�lལ་བ་དང༌། དེ་ནས་ཡང་སངས་
ས་Gི་ 
 

@281A ༄༅། །ཞིང་དེ་;ིར་�ོན་9་ིརང་བཞིན་ད�་9Iར་པར་wང་ངོ། །དེ་ན་ཉན་ཐོས་Gི་ཐེག་པ་ཅན་9ི་g་དང༌། མི་Jམས་འདི་fམ་ད�་སམེས་ཏེ། Gེ་མའོ་འད�་0ེད་འདི་དག་ནི་ 
 

མི་�ག་ག་ོfམ་ད�་རིག་ནས་Aོག་ཅགས་སMམ་Pི་ཉིས་.ངོ་ཆོས་Jམས་ལ་ཆསོ་Gི་མིག་�lལ་མེད་ཅིང་,ི་མ་དང་^ལ་བར་Jམ་པར་དག་ག ོ།དག་ེCོང་བ
ད་.ོང་ནི་ལེན་པ་མེད་པར་ 
 

ཟག་པ་Jམས་ལས་སེམས་Jམ་པར་-ལོ་ལོ། །སངས་
ས་Gི་ཞིང་
་ཆེན་པོ་ལ་མསོ་པའི་Aགོ་ཆགས་བ
ད་Pི་བཞི་.ངོ༌༈ ཡང་ཆསོ་ཐམས་ཅད་Jམ་པར་བWjབས་པས་ཉེ་བར་བཞག 

 

པའི་མཚན་ཉིད་ད�་རགི་ནས་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་mསེ་སོ། །སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་དག་པ་Kངེ་གཞིའི་ལེའM་.་ེདང་པོའོ༎ ༎ 



 

ཡང་དེའི་ཚp་ཡངས་པའི་-ངོ་>ེར་ཆེན་པོ་ན་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ཞེས་0་བཞིག་འད�ག་.ེ། �ོན་9ི་
ལ་བ་ལ་gག་པར་0་བ་0ས་ཤིང་དགེ་བའི་a་བ་བmེད་པ། སངས་
ས་ 
 

མང་པོ་ལ་བfེན་བཀ�ར་0ས་པ། བཟོད་པ་ཐོབ་པ། \ོངས༌༈ པ་ཐོབ་པ། མངནོ་པར་ཤེས་པ་ཆེན་པོས་Jམ་པར་aེན་པ། གཟMངས་ཐོབ་པ། མི་འཇིགས་པ་ཐོབ་པ། བད�ད་དང༌། ;ིར་ 
 

Zོལ་བ་བཅོམ་པ། ཆོས་Gི་ཚ6ལ་ཟབ་མ་ོལ་ཤིན་ཏ�་E�གས་པ། ཤེས་རབ་Gི་ཕ་རལོ་ཏ�་;ིར་པ་ལ་ས་ངསེ་པར་0Iང་བ། ཐབས་མཁས་པ་�ོགས་པར་ཁངོ་ད�་ཆ6ད་པ། \ོབས་པ་དང་ 
 

@281B =ན་པ། སེམས་ཅན་9ི་བསམ་པ་དང༌། _དོ་པ་ལ་མཁས་པ། སེམས་ཅན་9ི་དབང་པོ་མཆགོ་དང༌། མཆོག་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་ལས་ངེས་པར་0Iང་པ་སོ་ས་ོཅི་རགིས་པར་ཆསོ་.ོན་
པ། 
 

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་བaོན་པར་0ས་ཤིང་ཤེས་པར་0ས་པ། ཤིན་ཏ�་བ�གས་ཏེ་ལས་0ེད་པ། སངས་
ས་Gི་_ོད་ལམ་ལ་གནས་པ། [ོ་དམ་པ་
་མཚ]་8་བMའི་Nེས་སM་E�གས་ 
 

པ། སངས་
ས་ཐམས་ཅད་Gིས་བ.ོད་ཅིང་བཀ�ར་ཏེ་རབ་ཏ�་བ�གས་པ། བ
་0ིན་དང༌།ཚངས་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་mོང་བ་ཐམས་ཅད་Gིས་;ག་0ས་པ་དེ་སེམས་ཅན་ཡངོས་སM་bནི་པར་ 



 

0་བའི་;ིར་ཐབས་མཁས་པས་ཡངས་པའི་-ོང་>ེར་ཆེན་པོ་ན་གནས་ཏེ། སེམས་ཅན་མགོན་མེད་པ་དང༌། དབMལ་པོ་Jམས་བ`l་བའི་;ིར་ལོངས་_ོད་ཟད་མི་ཤེས་པ། སེམས་ཅན་ཚ6ལ་ 
 

Pིམས་འཆལ་པ་Jམས་བ`l་བའི་;ིར་ཚ6ལ་Pིམས་ཡོངས་སM་དག་པ། སེམས་ཅན་`ང་བ་དང༌། རབ་ཏ�་`ང་བ་དང༌། གནོད་སེམས་ཅན་དང༌། ཚ6ལ་Pིམས་འཆལ་བ་དང༌། Pོ་བའི་ 
 

སེམས་ཅན་Jམས་བ`l་བའི་;ིར་བཟོད་པ་དང༌། ད�ལ་བ་ཐོབ་པ། སེམས་ཅན་ལེ་ལ་ོཅན་Jམས་བ`l་བའི་;ིར་བaོན་འ-Bས་འབར་བ། སེམས་འPBག་པའི་སམེས་ཅན་Jམས་བ`l་བའི་ 
 

;ིར་བསམ་གཏན་དང༌། ,ན་པ་དང༌། ཏེང་ང་ེའཛVན་ལ་གནས་པ༌། སེམས་ཅན་འཆལ་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་Jམས་བ`l་བའི་;ིར་ཤེས་རབ་Jམ་པར་ངསེ་པ་ཐོབ་པ། གོས་དཀར་པོ་9ོན་ 
 

@282A ༄༅། །ལ་དགེ་Oངོ་གི་_ོད་པས་ཕMན་སMམ་ཚ]གས་པ། >ིམ་9་ིགནས་ན་གནས་ལ་འདོད་པའི་ཁམས་དང༌། གཟMགས་Gི་ཁམས་དང༌། གཟMགས་མེད་པའི་ཁམས་ 
 

དང་མ་འ,ེས་པ། བM་དང༌། ཆ6ང་མ་དང༌། Cས་Jམས་Gང་�ག་ཏ�་ཚངས་པར་_ོད་པ། གཡོག་^ན་9སི་ཡོངས་སM་བ�རོ་བར་wང་ཡང་རབ་ཏ�་དཔེན་པར་_ོད་པ། 
ན་9ིས་བ
ན་ 
 



པར་wང་ཡང་�ག་ཏ�་མཚན་དང་=ན་པ། ཟས་�མོ་9ིས་ཟས་ཟ་བར་wང་བའང་�ག་ཏ�་བསམ་གཏན་9ི་དགའ་བའི་ཟས་ཟ་བ། aེད་མོ་དང༌། 
ན་པ3་(GRWA)་ཐམས་ཅད་ན་wང་ 
 

ཡང་aེད་མ་ོདང༌། 
ན་པོ་ལ་ཆགས་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་ཡོངས་སM་bིན་པར་0ེད་ཅིང་�ག་ཏ�་དོན་ཡོད་པ། _ོད་པ་ཡ་མཚན་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚ]ལ་ཡང་སངས་
ས་ལ་མི་;ེད་པའི་ 
 

བསམ་པ་དང་=ན་པ། འཇིག་�ེན་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པའི་གསང་�གས་དང༌། བ.ན་བཅོས་Gི་Jམ་པར་ཤེས་Gང་�ག་ཏ�༌༈ ཆསོ་Gི་ཀ�ན་དགའ་ལ་དགའ་མསོ་པ། 
 

འད�་འཛV་ཀ�ན་9ི་ནང་ན་wང་ཡང་ཐམས་ཅད་Gི་ནང་ན་གཙ]་བོར་མཆོད་པ། འཇིག་�ེན་དང་མཐMན་པར་0་བའི་;ིར་Zན་རབས་དང༌། བར༌༈ མ་དང༌། གཞོན་ན�འི་-ོགས་སM་9Iར་ 
 

ཅིང་ཆསོ་གཟིན་ད�་i་བ། ཐ་fད་ཐམས་ཅད་ད�་འཇMག་Gང་hེད་པ་དང༌། ལོངས་_ོད་ལ་ར་ེབ་མེད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གད�ལ་བའི་;ིར་ལམ་9ི་བཞི་མ་དོ་དང༌། སM་མ་མདོ་ 
 

@282B ཐམས་ཅད་ནའང་wང་ལ་སེམས་ཅན་Jམས་ABང་བའི་;ིར་
ལ་པ3་0་བ་Jམས་ལའང་E�གས་པ། ཐེག་པ་དམན་པ་ལ་མསོ་པ་zོག་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སེམས་ཅན་Jམས་ཡང་ 
 

དག་པར་གཟMད་པའི་;ིར་ཆོས་ཉན་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་བNོད་པ་ཐམས་ཅད་ནའང་wང་བ། 0ེས་པ་Jམས་ཡངོས་སM་bིན་པར་0་བའི་;ིར་ཡེ་གེའི་(GRWA)་ཁང་ཐམས་ཅད་ཏ�འང་འ-ོ་བ། 



 

འདོད་པའི་ཉེས་པ་ཡང་དག་པར་བ.ན་པའི་;ིར་bད་འཚ]ང་གི་>ིམ་ཀ�ན་ཏ�འང་འཇMག་པ། ,ན་པ་ཡང་དག་པར་གཞག་པའི་;ིར་ཆང་འཚ]ང་བའི་>ིམ་ཐམས་ཅད་ད�འང་འཇMག་པ། ཆོས་ 
 

Gི་མཆགོ་བ.ན་པའི་;ིར་ཚ]ང་དཔོན་9ི་ནང་ད�འང་ཚ]ང་དཔོན་ད�་ཀ�ན་9སི་བཀ�ར་བ། འཛVན་པ་ཐམས་ཅད་Gི་ལེན་པ་ཡོངས་སM་གཅད་པའི་;ིར་>ིམ་བདག་གི་ནང་ད�འང་>ིམ་བདག་ཏ�་ 
 

ཀ�ན་9ིས་བཀ�ར་བ། བཟོད་པ་དང༌།དེས་པ་དང༌། .ོབས་ལ་རབ་ཏ�་དགོད་པའི་;ིར་
ལ་རིགས་Gི་ནང་ད�་
ལ་རིགས་སM་ཀ�ན་9ིས་བཀ�ར་བ། ང་
ལ་དང༌། 
གས་པ་དང༌། ,ེགས་པ་ 
 

ཤིན་ཏ�་གཞོམ་པའི་;ིར་^མ་ཟེའི་ནང་ད�འང་^མ་ཟེར་ཀ�ན་9སི་བཀ�ར་བ། 
ལ་པ3་0་བ་ཐམས་ཅད་ཆསོ་དང་མཐMན་པར་བ�ོ་བའི་;ིར་[ོན་པ3་ནང་ད�འང་[ོན་པོར་ཀ�ན་9སི་བཀ�ར་ 
 

བ། 
ལ་པ3་ལངོས་_ོད་དང༌། དབང་;Iག་ལ་ཆགས་པ་བzོག་པའི་;ིར་གཞོན་ན�འི་ནང་ད�འང་གཞོན་ན�ར་ཀ�ན་9སི་བཀ�ར་བ། བMད་མདེ་གཞོན་ན�་ཡངོས་སM་bིན་པར་0་བའི་;ིར་བཙ6ན་ 
 

@283A ༄༅། །མ3་འཁོར་9ི་ནང་ད�འང་ཉBག་རMམ་ད�་ཀ�ན་9སི་བཀ�ར་བ། ཐ་མལ་པའི་བསོད་ནམས་>ད་པར་ད�་འཕགས་པར་དམགིས་པར་0་བའི་;ིར་m་ེབོ་ཕལ་ 
 



པོ་དང་ཡང་མཐMན་པར་འཇMག་པ། དབང་;Iག་ག་ིབདག་པོར་བ.ན་པའི་;ིར་བ
་0ིན་9་ིནང་ད�འང་བ
་0ིན་ད�་ཀ�ན་9ིས་བཀ�ར་བ། ཡེ་ཤེས་Gི་>ད་པར་བ.ན་པའི་;ིར་ཚངས་ 
 

པའི་ནང་ད�འང་ཚངས་པར་ཀ�ན་9སི་བཀ�ར་བ། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སM་bིན་པར་0་བའི་;ིར་འཇིག་�ེན་mངོ་པར་ཀ�ན་9སི་བཀ�ར་བ་.ེ། དེ་8ར་ལ་ེཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་ 
 

-གས་པ་ཚད་མེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་=ན་ཏེ། ཡངས་པའི་-ོང་>ེར་ཆེན་པོ་ན་གནས་ཤིང་འད�ག་ག ོ།དེ་ཐབས་ལ་མཁས་པས་བདག་ཉིད་ན་བ་8་བMར་ 
 

བ.ན་ནས་དེ་ལ་ནད་འ,ི་བའི་;ིར་ཡངས་པའི་-ོང་>ེར་ཆེན་པོ་ནས་
ལ་པོ་དང༌། [ོན་པོ་དང༌། དབང་པོ་དང༌། གཞོན་ན�འི་འཁརོ་དང༌། ^མ་ཟེ་དང༌། >ིམ་བདག་དང༌། ཚ]ང་ 
 

དཔོན་དང༌། -ངོ་པ་དང༌། ཡMལ་9་ིམ་ིདང༌། དེ་མ་ཡིན་པ་Aགོ་ཆགས་.ོང་kག་མང་པོ་ནད་འ,ིར་འོངས་ཏི། དེར་gགས་པ་དེ་དག་ལ་ལ་ེཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་འ0Iང་བ་ 
 

ཆེན་པོ་བཞིའི་ལMས་འདི་ཉིད་ལས་བaམས་ནས་ཆསོ་.ོན་ཏེ། -ོགས་པོ་དག །ལMས་འདི་ནི་འདི་8ར་མི་�ག་པ། འདི་8ར་མི་བ�ན་པ། འདི་8ར་ཡིད་བ�ན་ད�་མི་རMང་བ། འདི་8ར་ 
 

@283B ཉམ་ཆ6ང་བ། འདི་8ར་fངི་པོ་མེད་པ། འདི་8ར་ཞིག་པ། འདི་8ར་ཡMན་ཐMང་བ། འདི་8ར་��ག་བ�ལ་བ། འདི་8ར་ནད་མང་པ། འདི་8ར་འ9Iར་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །-ོགས་པོ་དག 



 

འདི་8ར་ལMས་འདི་ནི་ནད་མང་པ3་wོད་དེ། མཁས་པས་དེ་ལ་གནས་པར་མི་0འོ། །-གོས་པོ་དག །ལMས་འདི་ནི་བཅང་མ་ིབཟོད་པ་.ེ། དབM་བ་�ོས་པ་8་བMའོ། །ལMས་འདི་ནི་རངི་ད�་མི་ 
 

གནས་པ་.ེ། ཆ6འི་ཆ6་བMར་8་བMའོ། །ལMས་འདི་ནི་ནོན་མོངས་པའི་Aེད་པ་ལས་0Iང་བ་.ེ། bིག་
Y་8་བMའོ། །ལMས་འདི་ནི་fངི་པོ་མེད་པ་.ེ། ཆ6་ཤིང་ག་ི`ངོ་པོ་.་བMའོ། །Gེ་མ་ལMས་འདི་ 
 

ནི་རMས་པ་ལ་oས་པས་�ལེ་བ་.ེ། འPBལ་འཁོར་8་བMའོ། །ལMས་འདི་ནི་;ིན་ཅི་ལོག་ལས་0Iང་བ་.ེ། ��་མ་8་བMའོ། །ལMས་འདི་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་མཐོང་བ་.ེ། �ི་ལམ་8་བMའོ། ། 
 

ལMས་འདི་ནི་�ོན་9ི་ལས་Gིས་གཟMགས་བhན་wང་བ་.ེ། གཟMགས་བJན་8་བMའོ། །ལMས་འདི་ནི་oེན་ལ་རག་ལMས་པའི་;ིར། ^ག་ཅ་8་བMའོ། །ལMས་འདི་ནི་སེམས་འPBག་ཅིང་འ9སེ་ 
 

པའི་མཚན་ཉིད་དེ། nིན་8་བMའོ། །ལMས་འདི་ནི་�ད་ཅིག་ཏ�་འཇིག་པ་དང་=ན་ཞིང་མ་ིགནས་པ་.ེ། Kོག་དང་མཚ6ངས་སོ། །ལMས་འདི་ནི་oེན་w་ཚ]གས་ལས་0Iང་བ་.ེ་བདག་པོ་མེད་
པའོ། ། 
 

ལMས་འདི་ནི་ལ་དང་འ,་.།ེ 0ེད་པ་མེད་པའོ། །ལMས་འདི་ནི་ཆ6་དང་འ,་.ེ། །བདག་མེད་པའོ། །ལMས་འདི་ནི་མ་ེདང་འ,་.ེ། Aོག་མེད་པའོ། །ལMས་འདི་ནི་T�ང་དང་འ,་.ེ། གང་ཟག་



མེད་པའོ། ། 
 

@284A ༄༅། །ལMས་འདི་ནི་ནམ་མཁའ་དང་འ,་.ེ། རང་བཞིན་མེད་པའོ། །ལMས་འདི་ནི་འ0Iང་བ་ཆེན་པོ་Jམས་Gི་གནས་ཏེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའོ། །ལMས་འདི་ནི་ 
 

བདག་དང༌། བདག་གི་མདེ་པ་.ེ། .ོང་པའོ། །ལMས་འདི་ནི་(RTZWA)་དང༌། ཤིང་དང༌། aིག་པ་དང༌། བོང་བ་དང༌། མགི་ཡརོ་8་བM་.ེ། བེམས་པོའོ། །ལMས་འདི་ནི་T�ང་གི་འPBལ་འཁརོ་
དང་ 
 

=ན་པས་འ0Iང་.ེ། ཚ]ར་བ་མེད་པའོ། །ལMས་འདི་ནི་Jག་དང༌། མི་གཙང་བ་བསགས་པ་.ེ། གསོག་ག ོ།ལMས་འདི་ནི་�ག་ཏ�་བ�l་བ་དང༌། མཉེ་བ་དང༌།འཇིག་པ་དང༌།འགཡསེ་པའི་ཆོས་ 
 

ཅན་དེ། གསོབ་བོ། །ལMས་འདི་ནི་ནད་བཞི་བ
་a་བཞིས་གཙpས་པའོ། །ལMས་འདི་ནི་�ག་ཏ�་Z་བས་ཟེལ་9སི་ནོན་པ་.ེ། Pོན་པ་hིང་པ་དང་འ,་བའོ། །ལMས་འདི་ནི་འཆ་ིབའི་མཐའ་ཡིན་ 
 

ཏེ། མཐར་མི་གནས་པའོ། །ལMས་འདི་ནི་ཕMང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། mེ་མཆེད་Gིས་ཡོངས་སM་ཟིན་པ་.ེ། གཤེད་མ་དང༌། �jལ་གད�ག་པ་དང༌། -ོང་.ོང་པ་8་བM་.ེ། >ོད་Gིས་དེ་ 
 



8་བMའི་ལMས་དེ་ལ་ཡིད་0Iང་བ་དང༌། mོ་བ་བmེད་ཅིང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�l་ལ་མོས་པ་བmེད་པར་བ9ིའོ། །-ོགས་པོ་དག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�l་ནི་ཆསོ་Gི་�l་.ེ། ཡེ་ཤེས་ 
 

ལས་mེས་པའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�l་ནི་བསདོ་ནམས་ལས་mསེ་པ། Oིན་པ་ལས་mསེ་པ། ཚ6ལ་Pིམས་ལས་mསེ་པ། ཏེང་ང་ེའཛV�་ལས་mསེ་པ། ཤེས་རབ་ལས་mསེ་པ་ 
 

@284B Jམ་པར་-ལོ་པ་ལས་mེས་པ། Jམ་པར་-ལོ་བའི་ཡ་ེཤེས་མཐོང་བ་ལས་mེས་པ། 0མས་པ་དང༌། fིང་Nེ་དང༌། དགའ་བ་དང༌། བཏང་fོམས་ལས་mསེ་པ། Oིན་པ་དང༌། 
 

ད�ལ་བ་དང༌། ཡང་དག་པར་`ོམ་པ་ལས་mསེ་པ། དགེ་བ་བཅ6འི་ལས་Gི་ལམ་ལས་mསེ་པ། བཟོད་པ་དང༌། དེས་པ་ལས་mསེ་པ། བaོན་འ-Bས་བ�ན་པའི་དགེ་བའི་a་མ་ལས་ 
 

mེས་པ། བསམ་གཏན་དང༌། Jམ་པར་ཐར་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛVན་དང༌། wོམས་པར་འཇMག་པ་ལས་mསེ་པ། ཐོས་པ་དང༌། ཤེས་རབ་དང༌། ཐབས་ལས་mསེ་པ། 0ང་ཆ6བ་Gི་;ོགས་ 
 

Gི་ཆོས་སMམ་ཅ6་a་བད�ན་ལས་mེས་པ། ཞི་གནས་དང༌། gག་མཐོང་ལས་mསེ་པ། .ོབས་བཅ6་ལས་mསེ་པ། མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལས་mེས་པ། སངས་
ས་Gི་ཆསོ་མ་འ,ེས་པ་ 
 

བཅོ་བ
ད་ལས་mསེ་པ། ཕ་རོལ་ཏ�་;ིན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་mསེ་པ། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང༌། རགི་པ་ལས་mེས་པ། མི་དག་ེབའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་\ངས་པ་ལས་mེས་པ། དགེ་བའི་ 



 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་`lད་པ་ལ(DS) mེས་པ། བདེན་པ་ལས་(DSKYE)ས་པ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ལས་mེས་པ། བག་ཡོད་བ་ལས་mསེ་པའོ། །-ོགས་པོ་དག །དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་ 
 

�l་ནི་དག་ེབའི་ལས་ཚད་མེད་པ་ལས་mསེ་པ་.ེ། >ེད་Gི་དེ་8་བMའི་�l་དེ་ལ་མོས་པ་བmེད་པར་0འོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་ནོན་མོངས་པའི་ནད་རབ་ཏ�་\ང་པའི་;ིར་[་ན་མེད་པ་ 
 

@285A ༄༅། །ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སམེས་བmེད་པར་0འོ། །དེ་བཞིན་ད�་ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་དེ་8ར་ནད་འ,ི་བའི་ཚ]གས་པ་དེ་དག་ལ་ཇི་ 
 

ནས་སམེས་ཅན་བ
་.ངོ་མང་པོ་དག་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་བmེད་པ་དེ་8་དེ་8་བMར་ཆོས་འཆད་དོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་བསམ་9སི་མི་>བ་ 
 

པའི་ལེའM་ཞེས་0་.་ེགཉིས་པའོ༎ ༎དེ་ནས་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་འདི་fམ་ད�་སེམས་ཏེ། བདག་ནི་ན་ཞིང་མ་ིབདེ་.ེ་Pིའི་.ེང་ན་འད�ག་ན། དེ་བཞིན་ 
 

གཤེགས་པ་ད-་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་སངས་
ས་Gིས་བདག་ལ་མ་དགོངས་ཏེ། ཐMགས་མི་བཙp་བའི་;ིར་ནད་འ,ི་བ་འགའ་ཡང་མ་བཏང་ངོ་fམ་མོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ 



 

=ན་འདས་Gིས་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་སེམས་Gི་�གོ་པ་དེ་8་བM་མ>ེན་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བM་ལ་བཀའ་}ལ་པ། �#་རིའི་བM། >ོད་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་ 
 

མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སངོ་ཞིག །དེ་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་པ་དང༌། བཅོམ་=ན་འདས་ལ་ཚp་དང་=ན་པ་ཤའ་རིའི་བMས་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས། 
 

བདག་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆ་ིབར་མ་ིnོའོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་མངོན་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན། ཞིང་ཞིག 

 

@285B ༄༅། །གི་,Bང་ན་ནང་ད�་ཡང་དག་བཞག་པར་9Iར་པ་ན་ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ཡང་ཤིང་དེའི་,Bང་ག་ལ་བ་དེར་མཆིས་ནས་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མ་ཆིའོ། །བཙ6ན་
པ་�#་རིའི་ 
 

བM། ཇི་8ར་>ོད་Gིས་ནང་ད�་ཡང་དག་པར་བཞག་པ་དེ་8་བMའི་ནང་ད�་ཡང་དག་འཇོག་པ་ལ་ནང་ད�་ཡང་དག་བཞག་པར་མ་ི0འོ། །ཇི་8ར་ཁམས་གསMམ་ད�་ལMས་དང༌། སེམས་མི་wང་ 
 

བར་འ9Iར་བ་དེ་8ར་ནང་ད�་ཡང་དག་གཞག་པར་9སི་ཤིག །ཇི་8ར་འགོག་པ་ལས་Gང་མ་ི=ང་ཞིང་_དོ་ལམ་ཀ�ན་ཏ�འང་wང་བར་འ9Iར་བ་དེ་8ར་ནང་ད�་ཡང་དག་གཞག་པར་ 



 

9ིས་ཤིག །ཇི་8ར་ཐོབ་པའི་མཚན་ཉིད་Gང་མི་འདོར་ལ་སོ་ས3་mེ་བ3༌༈ མཚན་ཉིད་ད�འང་wང་བ་དེ་8ར་ནང་ད�་ཡང་དག་གཞག་པར་9ིས་ཤིག །ཇི་8ར་>ོད་Gི་སེམས་ 
 

ནང་ནའང་མ་ིའད�ག་ལ་;ི་རོལ་9་ིགཟMགས་ལའང་མི་
Y་བ་དེ་8ར་ནང་ད�་ཡང་དག་གཞག་པར་9སི་ཤིག །ཇི་8ར་8་བར་9Iར་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་མ་ིགཡོ་ཞིང་0ང་ཆ6བ་ 
 

Gི་;ོགས་Gི་ཆསོ་སMམ་ཅ6་a་བད�ན་Jམས་ལའང་wང་བ་དེ་8ར་ནང་ད�་ཡང་དག་གཞག་པར་9སི་ཤིག །ཇི་8ར་འཁརོ་བ་ན་_ོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་Jམས་Gང་མ་ི\ོང་ 
 

ལ། s་ངན་ལས་འདས་པ་ལའང་ཡང་དག་པར་གཞོལ་བར་འ9Iར་འབ་དེ་8ར་ནང་ད�་ཡང་དག་གཞག་པར་9ིས་ཤིག །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། །གང་དག་དེ་8ར་ནང་ད�་ཡང་ 
 

@286A ༄༅། །དག་བཞག་པ་ལ་ནང་ད�་ཡང་དག་འཇོག་ན་དེ་རག །བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ནང་ད�་ཡང་དག་འཇོག་པར་བཀའ་}ལ་ཏོ་ཞེས་མ་ཆི་ནས། 
 

བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་ཆོས་ཉིད་དེ་ཐོས་ནས་དེ་ལ་Cར་ཚVག་ལན་=ོན་པའི་�ོ་མ་ཐོགས་ཤིང་ཅང༌༈ མི་མཆ་ིབར་འ9Iར་ཏེ། དེའི་Cད་ད�་བདག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་ 
 



^ོ་འ,ི་ཞིང་(BCHI)་བར་མི་nོའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་མཽ ལ་9ི་བM་ཆེན་པོ་ལ་བཀའ་}ལ་པ། མཽ ལ་9་ིབM། >ོད་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་ 
 

འ,ིར་སངོ་ཞིག །མཽ ལ་9ི་བMས་Gང་གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་mེས་བM་དམ་པ་དེའི་^ེ་འ,ི་ཞིང་མཆ་ིབར་མི་nོའོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་ 
 

འདས། བདག་གསི་མངནོ་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན་ཡངས་པའི་-ོང་>ེར་ཆེན་པ3་Aང་ཞིག་གི་�་ོན་>ིམ་བདག་Jམས་ལ་བདག་ཆསོ་.ོན་ཅིང་མཆིས་པའི་,Bང་དེར་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་ 
 

པར་-གས་པ་མཆསི་ནས་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་མཽ ལ་9ི་བM། ཇི་8ར་.ོན་པ་8ར་ནི་>ིམ་པ་གོས་དཀར་པོ་ཅན་Jམས་ལ་དེ་8ར་ཆོས་མི་བ.ན་ཏོ། ། 
 

བཙ6ན་པ་མཽ ལ་9་ིབM། ཆོས་དེ་ཇི་8་བ་བཞིན་ད�་ཆསོ་བ.ན་པར་0་.ེ། བཙ6ན་པ་མཽ ལ་9་ིབM་ཆོས་ནི་སམེས་ཅན་མེད་པ་.ེ་སེམས་ཅན་9ི་�lལ་དང་^ལ་བ། བདག་མེད་ 
 

@286B པ་.ེ་འདོད་ཆགས་Gི་�lལ་དང་^ལ་པ། Aགོ་མེད་པ་.ེ་mེ་བ་དང༌། འཆི་འཕོ་དང་^ལ་བ། གང་ཟག་མེད་པ་.ེ་�ོན་9་ིམཐའ་དང༌། ;ི་མའི་མཐའ་ཡོངས་སM་མ་ཆད་པ། ཞི་བ་དང༌། 
ཉེ་ 
 



བར་ཞི་བའི་མཚན་ཉིད་དེ་འདོད་ཆགས་དང་^ལ་བ། དམིགས་པ་མེད་པར་འ-ོ་བ་.ེ་ཡ་ིག་ེམེད་པ། ཚVག་ཐམས་ཅད་ཆད་པ། བNོད་ད�་མེད་པ། Tབས་ཐམས་ཅད་དང་^ལ་བ། ཐམས་ 
 

ཅད་Gི་Nེས་སM་སོང་བ་.ེན་མ་མཁའ་དང་མཉམ་ཞིང་མཚ6ངས་པ། ཁ་དོག་དང༌། �གས་དང༌། ད0ིབས་མེད་པ། 
Y་བ་ཐམས་ཅད་དང་^ལ་བ། ང་ཡི་བ་མེད་པ། ང་ཡིར་འཛVན་པ་མེད་པ་ 
 

Jམ་པར་རགི་པ་མེད་པ་.།ེ སེམས་དང༌། ཡིད་དང༌། Jམ་པར་ཤེས་པ་དང་^ལ་པ། གཉེན་པོ་མེད་པའི་;ིར་འ,་བ་མེད་པ། 
Y་དང་མ་ིམཐMན་ཞིང་
ེན་ད�་W་ོའདོགས་པ་མེད་པ། ཆོས་Gི་
ད0ིངས་ 
 

སM་ཡང་དག་པར་འད�་བའི་;ིར་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ནི་ཉམ་པར་བཞག་པ། Nསེ་སM་མི་འ-་ོབའི་ཚ6ལ་9ིས་དེ་བཞིན་ཉིད་Gི་Nེས་སM་སོང་བ། ཤིན་ཏ�་མ་གཡོས་པའི་;ིར་ཡང་དག་པ་ཉིད་ 
 

Gི་མཐའ་ལ་གནས་པ། ཡMལ་,Bག་ལ་མི་�ེན་པས་མ་གཡོས་པ། མི་གནས་པས་གང་ད�འང་འ-་ོབ་དང༌། འོང་བ་མེད་པ། .ོང་པ་ཉིད་ད�་ཡང་དག་པར་འད�་བ། མཚན་མ་མདེ་པས་རབ་ཏ�་0ེ་
བ། 
 

bོན་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་�ོག་པ་དང༌། སལེ་བ་མེད་པ། དོར་བ་མེད་ཅིང་གཞག་པ་མེད་པ། mེ་བ་དང༌། འཇིག་པ་མེད་པ། ཀ�ན་གཞི་མེད་པ། མགི་དང༌། J་བ་དང༌། w་དང༌། ¡ེ་དང༌། 



 

@287A ༄༅། །ལMས་དང༌། ཡིད་Gི་ལམ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། མ་ཁེངས་པ། མད�ད་པ། གནས་པ། མི་གཡ་ོབར་9Iར་པ། 
Y་བ་ཐམས་ཅད་དང་^ལ་བ་.ེ། 
 

བཙ6ན་པ་མཽ ལ་9་ིབM་ཆེན་པོ། དེ་8་བMའི་ཆོས་ལ་བ.ན་པ་ཇི་8་བM་ཞིག་ཡོད། བཙ6ན་པ་མཽ ལ་9་ིབM་ཆེན་པོ། ཆོས་བ.ན་པ་ཞེས་0་བ་དེའང་Wོ་བཏགས་པའི་ཚVག་.ེ། གང་དག་ཉན་ 
 

པ་དེ་དག་Gང་W་ོབཏགས་པ་ཉན་ཏོ། །བཙ6ན་པ་མཽ ལ་9ི་བM། གང་ལ་W་ོབཏགས་པའི་ཚVག་མེད་པ་དེ་ལ་ཆསོ་.ོན་པའང་མེད་དེ། ཐོས་པའང་མེད། ཤེས་པའང་མེད་དོ། །འདི་ 
 

8་.ེ། དཔེར་ན། ��་མའི་mེས་བMས་��་མའི་mེས་བM་དག་ལ་ཆསོ་བ.ན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་8་བMར་སམེས་གནས་པས་ཆོས་བ.ན་པར་0འོ། །>ོད་Gིས་སེམས་ཅན་9ི་དབང་པོ་ 
 

ལ་མཁས་པར་0འོ། །ཤེས་རབ་Gི་མིག་གིས་ལགེས་པར་མཐོང་བ་དང༌། fིང་N་ེཆེན་པོ་མངོན་ད�་9Iར་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པ3་བ�གས་པ་བNོད་པ་དང༌། སངས་
ས་ 
 

ལ་0ས་པ་གཟོ་བ་དང༌། བསམ་པ་དག་པ་དང༌། ཆསོ་Gི་ངསེ་པའི་ཚVག་Jམ་པར་ཤེས་པས་དཀོན་མཆོག་གསMམ་9ི་རིགས་མ་ཆད་པར་0་བའི་;ིར་>ོད་Gིས་ཆོས་བ.ན་ 
 



པར་0འོ་ཞེས་མཆི་.ེ། བཅོམ་=ན་འདས། དེ་8་དེ་8་བMར་དེས་ཆསོ་བ.ན་པས་Gིམ་བདག་ག་ིའཁོར་དེ་ལས་>ིམ་བདག་བ
ད་བ
་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་ 
 

@287B 0ང་ཆ6བ་ཏ�་སམེས་mསེ་སོ། །བདག་Gང་\ོབས་པ་མ་མཆིས་པར་9Iར་ཏེ། བཅོམ་=ན་འདས། དེའི་Cད་ད�་བདག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་(BCHI)་བར་མི་nོའོ། །དེ་ནས་
བཅོམ་ 
 

=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་འོད་ABང་ཆེན་པོ་ལ་བཀའ་}ལ་པ། འོད་ABང༌། >ོད་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སོང་ཞིག །འོད་ABང་ཆེན་པོས་Gང་གསལོ་པ། བཅོམ་ 
 

=ན་འདས། བདག་mེས་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་བར་མ་ིnོའོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བདག་གསི་མངོན་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན། དབMལ་པ3་Aང་ད�་བསོད་fོམས་ 
 

ལ་མཆསི་ལ་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་དེར་མཆིས་ནས་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །འདི་8ར་སེམས་ཅན་ཆེན་པ3་>ིམ་བཀོལ་ཏེ་དབMལ་པ3་>ིམ་Jམས་སM་འ-་ོབ་ནི། 
 

བཙ6ན་པ་འོད་ABང་ཆེན་པ3་0མས་པ་;ོགས་གཅིག་པ་ཡིན་9ི། བཙ6ན་པ་འོད་ABང་ཅེ¢་པོ། ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་པར་0འོ། །ད�ས་ཐམས་ཅད་ད�་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསམས་
ཏེ་བསོད་ 



 

fོམས་བཙལ་བར་0འོ། །ཟས་མེད་པར་ཟས་བཙལ་བར་0འོ། ། གཞན་9ི་རལི་པོར་འཛVན་པ་བསལ་བའི་;ིར་>ོད་བསོད་fོམས་ལ་འ-་ོབར་0འོ། །-ོང་.ོང་པར་0ིན་9ིས་བTབས་ཏེ་ 
 

>ོད་ད-ོང་ད�་འཇMག་པར་0འོ། །mེས་པ་དང༌། བMད་མེད་ཡོངས་སM་bིན་པར་0་བའི་;ིར་>ོད་-ངོ་>ེར་ད�་འཇMག་པར་0འོ། ། སངས་
ས་Gི་རགིས་Gིས་>ོད་>ིམ་ད�་འ-་ོབར་0འོ་ 
 

@288A ༄༅། །མི་ལནེ་པས་བསོད་fོམས་[ང་བར་0འོ། །དམMས་ལོང་དང་མཚ6ངས་པར་གཟMགས་Jམས་ལ་བ8འོ། །^ག་ཅ་དང་འ,་བར་W་Jམས་མཉན་ཏོ། །T�ང་ 
 

དང་མཚ6ངས་པར་,ི་Jམས་མ༌༈ ནམ་མོ། །Jམ་པར་རིག་པ་མེད་པས་ར་ོJམས་sངོ་ངོ། །ཡེ་ཤེས་ལ་རིག ༈ པ་མེད་པས་རགེ་0་Jམས་ལ་རགི ༈ པར་0འོ། །��་མའི་mེས་ 
 

བMའི་Jམ་པར་རགི་པས་ཆསོ་Jམས་ལ་རགི་པར་0འོ། །གང་བདག་ག་ིདངསོ་པོ་དང༌། གཞན་9ི་དངསོ་པོ་དེ་ནི་མི་འབར་བའོ། །གང་མི་འབར་བ་དེ་ནི་ཞི་བར་མ་ིའ9Iར་རོ། ། 
 

གལ་ཏེ། གནས་བ�ན་འོད་ABང་ཆེན་པོ། ལགོ་པ་ཉིད་བ
ད་ལས་Gང་མ་ིའདའ་ཞིང་Jམ་པར་ཐར་པ་བ
ད་ལའང་fོམས་པར་འཇMག་ཅིང་ལགོ་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་Gིས་ཡང་ 
 



དག་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་འཇMག་པ་དང༌། བསོད་fམོས་གཅིག་Gང་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་Oིན་ཞིང་སངས་
ས་ཐམས་ཅད་དང༌། འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་དབMལ་ 
 

ཏེ། ཕMལ་ནས་གདོད་བདག་གིས་བཟའ་བ་8་ན་ཇི་8ར་ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པའང་མ་ཡིན། ཉོན་མོངས་དང་^ལ་བའང་མ་ཡིན་པ་དེ་8ར་བཟའོ། །མཉམ་པར་བཞག 

 

པའང་མ་ཡིན། ལངས་པའང་མ་ཡིན་པར་བཟའོ། །འཁོར་བ་ལའང་མི་གནས་ལ་s་ཉན་ལས་འདས་པའང་མི་གནས་པར་བཟའོ། །བཙ6ན་པ། >ོད་ལ་གང་དག་བསོད་fོམས་ 
 

@288B Oིན་པར་0ེད་པ་དེ་དག་Gང་འ^ས་བM་ཆེ་བར་ཡང་མི་འ9Iར། འ^ས་བM་ཆ6ང་བར་ཡང་མི་འ9Iར། འ^ིང་བར་ཡང་མི་འ9Iར། >ད་པར་ད�འང་མ་ིའ9Iར། སངས་
ས་གཤེགས་ 
 

པར་ཡང་དག་པར་གཞོལ་བར་0་ཡི། །ཉན་ཐོས་འ-ོ་བར་ཡང་དག་པར་གཞོལ་བར་མ་ི0འོ། །གནས་བ�ན་འོད་ABང་ཆེན་པོ། དེ་8ར་ཡMལ་འཁོར་9་ིབསདོ་fོམས་དོན་ཡོད་པར་ 
 

བཟའོ་ཞེས་མཆ་ི.ེ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་ཆསོ་བ.ན་པ་འདི་ཐོས་ནས་ངོ་མཚར་ད�་9Iར་ཏེ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་;ག་འཚལ་ལོ། །>ིམ་ན་གནས་ 
 

བའང་འདི་8་བMའི་\ོབས་པ་དང་=ན་ན། སM་ཞིག་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་མ་ིmེད་fམ་ནས་དེ་ཚ6ན་ཆད་བདག་གསི་སེམས་ཅན་གང་ཡང་ཐེག་པ་ 



 

ཆེན་པོ་མ་ལགས་པར་ཉན་ཐོས་Gི་ཐེག་པ་དང༌། རང་སངས་
ས་Gི་ཐེག་པ་ལ་�ོན་ཆད་མ་བཙ6ད་དོ། །བཅོམ་=ན་འདས། དེའི་Cད་ད�་བདག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་ 
 

བར་མ་ིnོའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་རབ་འ0ོར་ལ་བཀའ་}ལ་པ། རབ་འ0ོར། >ོད་ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སོང་ཞིག །རབ་འ0ོར་ 
 

9ིས་Gང་གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆ་ིབར་མ་ིnོའོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་མངོན་པར་འཚལ་ 
 

@289A ༄༅། །བ་ད�ས་གཅིག་ན། ཡངས་པའི་-ོང་>ེར་ཆེན་པོར་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་>ིམ་ད�་བསོད་fོམས་ལ་མཆིས་པ་དང༌། ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་ 
 

པར་-གས་པས་བདག་ག་ིglང་བཟེད་འཚལ་ནས་ཟས་བཟང་པོས་བཀང་.ེ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་རབ་འ0ོར། >ོད་གལ་ཏེ་ཟང་ཟིང་ག་ིམཉམ་པ་ཉིད་Nེས་སM་�གོས་ 
 

ཤིང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་Gི་མཉམ་པ་ཉིས་Gིས་སངས་
ས་Gི་ཆསོ་Gི་མཉམ་པ་ཉིད་Nེས་སM་�ོགས་ན་གཟོད་བསོད་fོམས་འདི་ལོངས་ཤིག །བཙ6ན་པ་རབ་འ0ོར། ཁོད་གལ་ 
 



ཏེ་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་`ང་དང༌། གཏི་མMག་Gང་མ་\ངས་ལ་དེ་དག་དང་gན་ཅིག་ཏ�འང་མ་ིགནས། གལ་ཏེ་འཇིག་ཚ]གས་ལ་8་བའང་མ་ིབmོད་ལ་བ-དོ་པ་གཅིག་བའི་ 
 

ལམ་ད�འང་སངོ༌། །>ོད་Gིས་མ་རགི་པ་དང་Aིད་པའི་Aེད་པའང་མ་བཅོམ་ལ་རིག་པ་དང་Jམ་པར་-ོལ་པའང་བmེད་མཚམས་མདེ་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་དང༌། >ོད་Gི་ 
 

Jམ་པར་-ལོ་བའང་མཚ6ངས། >ོད་-ལོ་བའང་མ་ཡིན་ལ་བཅིངས་པའང་མ་ཡིན། ཁོད་Gིས་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའང་མ་མཐོང་ལ་བདེན་པ་མ་མཐོང་བའང་མ་ 
 

ཡིན། འ^ས་བM་ཐོབ་པའང་མ་ཡིན་ལ་ས་ོས3་m་ེབོའང་མ་ཡིན། སོ་ས3་mེ་བ3་ཆོས་ལས་Gང་མ་ལོག །>ོད་འཕགས་པའང་མ་ཡནི་ལ་མ་འཕགས་པའང་མ་ཡིན། 
 

@289B ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་ཡང་=ན་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་Gི་འད�་ཤེས་དང་ཡང་^ལ། >ོད་Gིས་.ོན་པའང་མ་མཐོང༌། ཆསོ་Gང་མ་ཐོས། དགེ་འད�ན་ལའང་བfེན་བཀ�ར་མ་0ས་ 
 

ཤིང་.ོན་པ་,Bག་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག །འདི་8་.།ེ འོད་བABང་yོགས་0ེད་དང༌། ཀ�ན་ཏ�་
Y་གནག་gས་Gི་བM་དང༌། i་འདོད་Gི་བM་མ3་བM་ཡང་དག་
ལ་བ་ཅན་དང༌། ཀ�་£འི་བM་ནོག 

 

ཅན་དང༌། མི་པམ་¤འི་ལ་བ་ཅན་དང༌། གཅེར་བM་གཉེན་9ི་བM་དེ་དག་བཙ6ན་པའི་.ོན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་བ�ེན་ནས་>ོད་རབ་ཏ�་0Iང་ཞིང༌། .ོན་པ་,Bག་པོ་དེ་དག་གི་རེ་འ-ོ་བར་ 



 

འཕགས་པ་རབ་འ0ོར་ཡང་འ-་ོལ། 8་བར་9Iར་པ་ཐམས་ཅད་Gི་ནང་ད�འང་>ོད་ཆ6ད་ཅིང་མཐའ་དང༌། དབMས་Gང་མ་ིhེད་དོ། །>ོད་མི་ཁོམ་པ་བ
ད་ད�འང་འཇMག་ལ་དལ་བ་ཐོབ་ 
 

པའང་མེད། །>ོད་ཀ�ན་ནས་ཉོན་མངོས་པ་དང་མཉམ་པར་9Iར་ལ་Jམ་པར་0ང་བའང་ཁོང་ད�་མ་ཆ6ད། གང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་ཉོན་མངོས་པ་མེད་པ་དེ། བཙ6ན་པའི་ཉོན་ 
 

མོངས་པ་མེད་པ་ཡིན། >ོད་Gི་Oནི་པའང་Jམ་པར་མ་Oངས། བཙ6ན་པ། >ོད་ལ་སM་དག་བསོད་fོམས་Oིན་པར་0ེད་པ་དེ་དག་('KYA)ང་ལོག་པར་8lང་བར་0ེད། >ོད་བད�ད་ཐམས་ཅད་ 
 

དང་ཡང་gན་ཅིག །ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་Gང་Gོད་Gི་-གོས་སM་9Iར། ནོན་མོངས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་བཙ6ན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་Gང་དེ་ཡིན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ 
 

@290A ༄༅། །ལའང་>ོད་Gིས་གསང་བའི་སམེས་ཉེ་བར་གཞག །སངས་
ས་ཐམས་ཅད་ལའང་>ོད་Gིས་�lར། སངས་
ས་Gི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ལའང་མ་ིfན་པར་ 
 

0ས༑ དགེ་འད�ན་ལའང་>ོད་མི་�ོན་ཅིང་ནམ་ཡང་ཡོངས་སM་s་ངན་ལས་མ་ིའདའ་ན་གདོད་>ོད་Gིས་བསོད་fོམས་འདི་ལོངས་ཤིག་ཅེས་མཆ་ི.ེ། བ.ན་པ་འདི་དེ་ལས་ཐོས་ནས། 
 



བཅོམ་=ན་འདས། དེ་ལ་བདག་གསི་ཇི་�ད་བཤད། ཇི་�ད་i། ཇི་8ར་བ9་ིfམ་.ེ། ;ོགས་བཅ6་མMན་པར་9Iར་ནས་བདག་གསི་glང་བཟེད་དེའང་བོར་ཏེ་>ིམ་ནས་Cར་འ0Iད་ 
 

བར་བ9སི་ན་ལ་ིཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་རབ་འ0ོར། ཡི་ག་ེདག་ལ་མ་འཇིགས་པར་glང་བཟེད་འདི་ལོངས་ཤིག །བཙ6ན་པ་རབ་ 
 

འ0ོར༑ འདི་ཇི་fམ་ད�་སམེས། གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་njལ་པ་ལ་དེ་�ད་0ས་ན་དེ་ཇི་¤ག་པར་འ9Iར་རམ། བདག་གསི་དེ་ལ། རིགས་Gི་བM། དེ་8་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ 
 

བ9ིས་སོ། །དེས་བདག་ལ་iས་པ། བཙ6ན་པ་རབ་འ0ོར། ��་མ་njལ་པའི་རང་བཞིན་9་ིཆསོ་ཐམས་ཅད་ལ་¤ག་པར་མ་0ེད་ཅིག །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། ཚVག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ 
 

Gང་དེའི་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་8ར་མཁས་པ་དག་ཡ་ིག་ེJམས་ལའང་མི་ཆགས་ཤིང་དེ་དག་ལ་¤ག་པར་མ་ི0ེད་པའི་;ིར་རོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། ཡི་གེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཡ་ིགེ་ 
 

@290B མེད་པ་.ེ། Jམ་པར་-ོལ་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་Jམ་པར་-ལོ་བའི་མཚན་ཉིད་དོ། །བ.ན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་gའི་བM་ཉིས་བ
་ཆསོ་Jམས་ལ་ཆོས་Gི་མིག་
�lལ་མེད་ 
 



ཅིང་,ི་མ་དང་^ལ་བ་Jམ་པར་དག་ག ོ།gའི་བM་v་བ
་ནི་Nསེ་སM་མཐMན་པའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་9Iར་ཏོ། །བདག་Gང་\ོབས་པ་མ་མཆིས་པར་9Iར་ནས་དེ་ལ་Cར་ལན་=ོན་པའི་�ོ་མ་ཐོག་
.ེ། 
 

བཅོམ་=ན་འདས། དེའི་Cད་ད�་བདག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་བར་མ་ིnོའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་0མས་མའི་བM་གང་པོ་ལ་བཀའ་}ལ་པ། གང་པོ། 
>ོད་ལི་ཙ་ 
 

བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སོང་ཞིག །གང་པོས་Gང་གསོལ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་ཞིང་མཆ་ིབར་མི་nོའོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། 
 

བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་མངོན་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན། ནགས་ཚལ་ཆེན་པ3་ས་;ོགས་ཤིག་ན་ལས་དང་པོ་པའི་དག་ེCོང་དག་ལ་ཆོས་.ོན་ཅིང་མཆསི་ན་ལ་ིཙ་བ�འི་ 
 

,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་དེར་མཆསི་ནས་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་གང་པོ། fོམས་པར་E�གས་ཏེ་དག་ེCོང་འདི་དག་ག་ིསེམས་8ོས་ལ་ཆསོ་.ོན་ཅིག །རིན་པོ་ 
 

ཆེའི་wོད་ཆེན་པོར་ཟན་རMལ་མ་[�གས་ཤིག །དགེ་Cོང་འདི་དག་གི་བསམ་པ་ཇི་8་བM་ཤེས་པར་9ིས་ལ་ནོར་བM་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་ཌ&ར�་མཆངི་བMའི་ནོར་བM་དང་མཚ6ངས་པར་མ་0ེད་ཅིག །  



 

@291A ༄༅། །བཙ6ན་པ་གང་པོ། སེམས་ཅན་9ི་དབང་པོ་དག་ལ་མ་བ�གས་པར་ཉི་ཚp་བའི་དབང་པོ་ཉེ་བར་མ་Wjབས་ཤིག །�་མེད་པ་ལ་�་མ་;Iངས་ཤིག །ལམ་ཆེན་ 
 

པོར་འཇMག་པར་འདོད་པ་Aང་དོག་པར་མ་གཟMད་ཅིག །
་མཚ]་ཆེན་པོ་བ་ལང་གི་�ིག་Nེས་སM་མ་[�གས་ཤིག །རི་རབ་ཡMངས་འ B̂འི་ནང་ད�་མ་གE�ག་ཅིག །ཉི་མའི་འོད་Aིན་བM་མ་ེ 
 

>ེར་9ིས་མ་བzོག་ཅིག །སེང་གེའི་W་Wགོས་པར་འདོད་པ་Jམས་ཝའི་W་ལ་མ་གཟMད་ཅིག །བཙ6ན་པ་གང་པོ། དགེ་Cོང་འདི་དག་ཐམས་ཅང་ནི་ཐེག་པ་ཆནེ་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ 
 

E�གས་པ་ལས་0ང་ཆ6བ་Gི་སེམས་.ོར་བ་ཤ་.ག་.།ེ བཙ6ན་པ་གང་པོ། འདི་དག་ལ་ཉན་ཐོས་Gི་ཐེག་པ་མ་.ོན་ཅིག །ཉན་ཐོས་Gི་ཐེག་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ 
 

9ི་དབང་པ3་རིམ་པ་ཤེས་པ་ལ་ཉན་ཐོས་འདི་དག་ནི་ཁོ་བོས་དམMས་ལངོ་དང་འ,་བ་fམ་0ེད་དོ། །དེ་ནས་ལི་ཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་དེའི་ཚp་ཇི་8ར་དགེ་Cངོ་དེ་དག་�ནོ་9་ི 
 

གནས་Jམ་པ་མང་པོ་Nསེ་སM་,ན་པར་འ9Iར་བ་དེ་8་བMའི་ཏིང་ང་ེའཛVན་ལ་fམོས་པར་E�གས་ནས། དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་0ང་ཆ6བ་Gི་;ིར་སངས་
ས་v་བ
་ལ་ 
 



བfེན་བཀ�ར་0ས་པའི་དགེ་བའི་a་བ་དང་=ན་པ་.ེ། དེ་དག་ག་ི0ང་ཆ6བ་Gི་སེམས་དེའང་མངོན་ད�་9Iར་ནས་དེ་དག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་�ང་པ་ལ་མགོ་བོས་;ག་བཙལ་ཏེ། 
 

@291B ཐལ་མོ་Oར་བར་9Iར་པ་དང༌། དེས་Gང་དེ་དག་ལ་[ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་0ང་ཆ6བ་ལས་;ིར་མ་ི=ོག་པར་འ9Iར་བ་དེ་8་བMའི་ཆསོ་བ.ན་ནས། བཅོམ་=ན་འདས་ 
 

བདག་གསི་འདི་fམ་ད�་བསམས་སོ། །ཉན་ཐོས་Gིས་ཕ་རལོ་9ི་སེམས་དང་བསམ་པ་མ་བ�གས་པར་སM་ལའང་ཆོས་མ་ིབ.ན་ཏོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་ནི་སམེས་ཅན་ 
 

ཐམས་ཅད་Gི་དབང་པོ་མཆོག་དང༌། མཆགོ་མ་ལགས་པ་ལ་མཁས་པའང་མ་མཆསི། ཇི་8ར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད-་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་སངས་
ས་བཞིན་ད�་ 
 

�ག་ཏ�་མཉམ་པར་བཞིག་པའང་མ་ལགས་ས་ོfམ་བ9ིད་དེ། བཅོམ་=ན་འདས། དེའི་Cད་ད�་བདག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆ་ིབར་མ་ིnོའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ 
 

ཚp་དང་=ན་པ་ཀ�་£འི་བM་ཆནེ་པོ་ལ་བཀའ་�འ་}ལ་པ། ཀ�་£འི་བM། >ོད་ལི་ཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སོང་ཞིག །ཀ£འི་བMས་Gང་གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། 
 

བདག་mེས་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་བར་མ་ིnའོོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གིས་མངོན་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན། བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་དག་ེ 



 

Cོང་Jམས་ལ་གདམས་པ་མདོར་བཀའ་}ལ་ཏེ། མདོ་དེའི་ཚVག་གཏན་ལ་དབབ་པའི་Cད་ད�་བདག་གསི། འདི་8་.ེ། མི་�ག་པའི་དོན་དང༌། `lག་བ�ལ་བའི་དོན་དང༌། བདག 

 

@292A ༄༅། །མེད་པའི་དོན་དང༌། ཞི་བའི་དོན་9་ིཆསོ་བ.ན་ན་ལི་ཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་དེར་མཆིས་ནས་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་ཀ�་£འི་བM་  
 

ཆེན་པོ། 
Y་བ་དང་བཅས་པ། mེ་བ་དང་བཅས་པ། འཇིག་པ་དང་=ན་པའི་ཆསོ་ཉིད་མ་.ོན་ཅིག །བཙ6ན་པ་ཀ�་£འི་བM་ཆེན་པོ། གང་ཤིན་ཏ�་མ་mེས། མ་བmདེ། བmོད་པར་ 
 

མི་འ9Iར། མ་འགགས། མི་འགག །འགག་པར་མ་ིའ9Iར་བ་དེ་ནི་མ་ི�ག་པའི་དོན་ཏོ། །གང་ཕMང་པོ་v་པོ་དག་ལ་.ངོ་པ་ཉིད་ད�་�གོས་པས་mེ་བ་མེད་པ་�གོ་པའི་དོན་དེ་ནི་ 
 

`lག་བ�ལ་9ི་དོན་ཏོ། །གང་བདག་དང༌། བདག་མེད་པ་གཉིས་སM་མེད་པ་ཉིད་དེ་ནི་བདག་མེད་པའི་དོན་ཏོ། །གང་རང་ག་ིང་ོབོ་མེད་པ་དང༌། གཞན་9ི་ངོ་བོ་མེད་པ་དེ་ནི་མ་ིའབར་ཏེ། 
 

གང་མི་འབར་བ་དེ་ནི་ཞི་བར་མ་ིའ9Iར་ཞིང༌། གང་རབ་ཏ�་མ་ཞི་བ་དེ་ནི་ཞི་བའི་དོན་ཏོ། །བ.ན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་དགེ་Cངོ་དེ་དག་ལེན་པ་མེད་པར་ཟག་པ་Jམས་ལས་སེམས་ 
 



Jམ་པར་-ལོ་ལོ། །བཅོམ་=ན་འདས། དེའི་Cད་ད�་བདག་ནི་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆ་ིབར་མི་n3། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་མ་འགགས་པ་ལ་ 
 

བཀའ་}ལ་པ། མ་འགགས་པ། >ོད་ལ་ིཙ་བ�འི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སངོ་ཞིག །མ་འགགས་པས་Gང་གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་འདས་བདག་mེས་བM་དམ་པ་དེའི་ 
 

@292B ^ོ་འ,ི་ཞིང་མ་ཆ་ིབར་མ་ིnོའོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་མངོན་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན། བདག་འཆགས་ཤིག་ན་འཆག་པ་དེར་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ 
 

དགེ་བ་བཀོད་པ་ཞེས་བ9ི་བ་ཚངས་པ་Pི་དང་gན་ཅིག་;ོགས་དེ་wང་བར་བ9སི་ནས་བདག་ག་ལ་བ་དེར་མཆིས་ཏེ། བདག་ག་ི�ང་པ་ལ་མག་ོབོས་;ག་བ9ིས་ནས་;ོགས་གཅིག 

 

ཏ�་འཁོད་དེ་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་མ་འགགས་པ། >ོད་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་gའི་མིག་ཅན་9ི་མཆོག་ཏ�་གསMངས་ན། ཚp་དང་=ན་པ་མ་འགགས་པའི་gའི་ 
 

མིག་གསི་ཇི་Aིད་ཚ6ན་ཆད་མཐོང༌། བདག་གསི་དེ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བ9སི་སོ། །-ོགས་པོ་དག །ཁོ་བོས་ནི་བཅོམ་=ན་འདས་�#GཐMབ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་.ོང་གསMམ་9ི་.ངོ་ 
 

ཆེན་པ3་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་ནི་འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། mེས་བM་མགི་དང་=ན་པའི་ལག་མཐིལ་ད�་m�་རM་རའི་འ^ས་བM་བཞག་པ་བཞིན་ད�་མཐོང་ང་ོཞེས་བཀའ་མཆིད་འདི་བ9ིད་པ་ 



 

དང༑ ལི་ཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་;ོགས་དེར་མཆིས་ཏེ། བདག་ག་ི�ང་པ་ལ་མག་ོབོས་;ག་བ9སི་ནས་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་མ་འགགས་པའི་gའི་ 
 

མིག་མངོན་པར་འད�་0ེད་པའི་མཚན་ཉིད་དམ། འོན་ཏེ་མངོན་པར་འད�་མི་0ེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། དེ་གལ་ཏེ་མངོན་པར་འད�་0ེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་;ི་རལོ་9ི་མངོན་པར་ 
 

@293A ༄༅། །ཤེས་པ་v་དང་མཚ6ངས་སོ། །ཇི་.ེ་མངོན་པར་འད�་མི་0ེད་པ་ཡིན་ན་ནི་མངོན་པར་འད�་མི་0ེད་པ་ནི་འད�ས་མ་0ས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ནི་མཐོང་བར་མི་ན�ས་ 
 

ན་གནས་བ�ན་9སི་ཇི་8ར་མཐོང་ཞེས་མཆ་ིནས་བདག་ཅང་མི་མཆི་བར་9Iར་ཏེ། ཚངས་པ་དེའང་mསེ་བM་དམ་པ་དེ་ལས་བ.ན་པ་འདི་ཐོས་ནས་ངོ་མཚར་ད�་9Iར་ཏེ་;ག་བཙལ་ནས་ 
 

འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །འཇིག་�ེན་ན་gའི་མགི་ཅན་གང་ལགས། iས་པ། སངས་
ས་བཅོམ་=ན་འདས་Jམས་ནི་འཇིག་�ེན་ན་gའི་མིག་ཅན་ཏེ། དེ་དག་ནི་མཉམ་པར་གཞག 

 

པའི་གནས་Gང་མི་འདོར་ལ་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཐམས་ཅད་Gང་གཟིགས་ཏེ། གཉིས་Gིས་རབ་ཏ�་;ེ་བའང་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཚངས་པ་གཡགོ་འཁརོ་Pིས་བ.ན་པ་འདི་ཐོས་ 
 



ནས་gག་པའི་བསམ་པས་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་བmེད་དོ། །དེས་བདག་དང༌། mེས་བM་དམ་པ་དེ་ལ་;ག་བ9སི་ཏེ་ག�ས་པར་iས་ནས་དེ་ཉིད་ད�་ 
 

མི་གདའ་བར་9Iར་ཏེ། བདག་Gང་\ོབས་པ་མ་མཆསི་པར་9Iར་ཏོ། དེའི་Cད་ད�་བདག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་བར་མི་nོའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་ 
 

པ་ཉེ་བར་འཁརོ་ལ་བཀའ་}ལ་པ། ཉེ་བར་འཁོར་>ོད་ལི་ཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སངོ་ཞིག །ཉེ་བར་འཁརོ་9སི་Gང་གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག 

 

@293B mེས་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་བར་མི་nོའོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་མངོན་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན། དགེ་Cོང་གཉིས་ཤིག་8lང་བ་0Iང་
ནས་ 
 

བཅོམ་=ན་འདས་ལ་ངོ་ཚ་.ེ་བཅོམ་=ན་འདས་Gི་,Bང་ད�་མ་མཆསི་Gི། དེ་གཉིས་བདག་ག་ལ་བ་དེར་མཆིས་ཏེ་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་ཉེ་བར་འཁརོ། བདག་ཅག 

 

གཉིས་ལ་8lང་བ་0Iང་.ེ་ངོ་ཚ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gི་,Bང་ད�འང་མ་མཆསི་ན། ཚp་དང་=ན་པ་ཉེ་བར་འཁོར། >ོད་Gིས་བདག་ཅག་གཉིས་Gི་ཐེ་ཚ]མ་སལོ་ཏེ་བདག་ཅག་གཉིས་8lང་བ་ 
 



ལས་;Iངས་ཤིག་ཅེས་མཆ་ིནས། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་དགེ་Cངོ་དེ་གཉིས་ལ་ཆོས་Gི་གཏམ་.ོན་པའི་;ོགས་དེར་ལ་ིཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའང་མཆིས་ནས་དེ་བདག 

 

ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་ཉེ་བར་འཁརོ་>ོད་Gིས་དགེ་Cངོ་འདི་གཉིས་Gི་8lང་བ་དེ་;ིར་དམ་ད�་མི་0། hོག་པ་ཅན་ད�་མི་0་བར་འདི་གཉིས་Gི་8lང་བའི་འ9Iར་བ་སོལ་ཅིག ། 
 

བཙ6ན་པ་ཉེ་བར་འཁརོ། 8lང་བ་ནི་ནང་ནའང་མི་གནས། ;ི་རལོ་ད�འང་མི་འཕོས། གཉིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མ་ིདམིགས་སོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་བཀའ་}ལ་ 
 

པ༑ སེམས་ཀ�ན་ནས་ཉོན་མོངས་པས་སམེས་ཅན་ཀ�ན་ནས་ཉོན་མོངས་སོ། །སེམས་Jམ་པར་0ང་བས་Jམ་པར་དག་པར་འ9Iར་རོ་ཞེས་གསMངས་པའི་;ིར་ཏེ། བཙ6ན་པ་ཉེ་བར་འཁརོ་ 
 

@294A ༄༅། །སེམས་ནི་ནང་ནའང་མ་ཡིན། ;ི་རོལ་ནའང་མ་ཡིན། གཉིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །སེམས་ཇི་8་བར་8lང་བའང་དེ་ 
 

བཞིན་ནོ། 8lང་བ་ཇི་8་བར་ཆསོ་ཐམས་ཅད་Gང་དེ་བཞིན་ཏེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་མ་ིའདའོ། །བཙ6ན་པ་ཉེ་བར་འཁརོ། སེམས་Gི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དང༌། 
 

སེམས་Gི་རང་བཞིན་གང་གིས་བཙ6ན་པའི་སེམས་Jམ་པར་-ལོ་བའི་སེམས་Gི་རང་བཞིན་དེ་ནམ་ཡང་ཀ�ན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་9Iར་ཏམ། iས་པ། དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །iས་པ། 



 

(BTSU)ན་པ་ཉེ་བར་འཁརོ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་སེམས་ནི་དེའི་རང་བཞིན་ཏེ། བཙ6ན་པ་ཉེ་བར་འཁོར། ཀ�ན་ཏ�་�ོག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་.ེ། མ་ི�ོག །Jམ་པར་མི་�གོ་པ་ནི་ 
 

རང་བཞིན་ནོ། །;ིན་ཅི་ལོག་ནི་ཀ�ན་ནས་ཉོན་མངོས་པ་.ེ། ;ིན་ཅི་མ་ལགོ་པ་ནི་རང་བཞིན་ནོ། །བདག་ཏ�་Wོ་འདོགས་པ་ནི་ཀ�ན་ནས་ཉོན་མངོས་པ་.ེ། བདག་མེད་པ་ནི་རང་བཞིན་  
 

ནོ༑ ༑བཙ6ན་པ་ཉེ་བར་འཁརོ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་mསེ་ནས་འཇིག་ཅིང་མ་ིགནས་པ་.ེ། ��་མ་དང༌། nནི་དང༌། Kོག་8་བMའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་`ོད་པ་.ེ། �ད་ཅིག་ཙམ་ 
 

ད�འང་མི་འད�ག་ག ོ།ཆསོ་ཐམས་ཅད་ནི་�ི་ལམ་དང༌། bིག་
Y་བ་དང་འ,་.ེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་མཐོང་བའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཆ6་z་དང༌། གཟMགས་བhན་དང་འ,་.ེ། 
 

@294B སམེས་ཀ�ན་ཏ�་�གོ་པ་ལས་0Iང་བའོ། །གང་དག་གསི་དེ་8ར་ཤེས་པ་དེ་དག་ནི་འད�ལ་བ་འཛVན་པ་ཞེས་0་.ེ། གང་དག་དེ་8ར་བཏ�ལ་བ་དེ་དག་ནི་ལེགས་པར་བཏ�ལ་བའོ། །དེ་
ནས་དག་ེ 
 

Cོང་དེ་གཉིས་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །>ིམ་བདག་འདི་ནི་ཤིན་ཏ�་ཤེས་རབ་དང་=ན་ཏེ། བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་འད�ལ་བ་འཛVན་པ་Jམས་Gི་མཆགོ་ཏ�་གསMངས་པ་བཙ6ན་པ་ཉེ་བར་ 



 

འཁོར་འདི་ནི་དེ་ཙམ་མ་ཡནི་ནོ། །དེ་གཉིས་ལ་བདག་གིས་འདི་�ད་ཅེས་བ9སི་སོ། །དགེ་Cངོ་>ེད་Gིས་འདི་ལ་>ིམ་བདག་fམ་པའི་འད�་ཤེས་མ་mེད་ཅིག །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། དེ་ 
 

བཞིན་གཤེགས་པ་མ་གཏོགས་པར་གང་དག་འདིའི་\ོབས་པའི་
Yན་གཅོད་ན�ས་པའི་ཉན་ཐོས་སམ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་གང་ཡང་མེད་དེ། འདིའི་ཤེས་རབ་Gི་wང་བ་ནི་དེ་ 
 

དང་འ,འོ། །དེ་ནས་དགེ་Cོང་དེ་གཉིས་ཐེ་ཚ]མ་བསལ་ནས་དེ་ཉིད་ད�་gག་པའི་བསམ་པས་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་བmེད་དེ། དེ་གཉིས་Gིས་mསེ་ 
 

བM་དམ་པ་དེ་ལ་;ག་བཙལ་ནས། འདི་�ད་ཅེས། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gིས་Gང་འདི་8་བMའི་\ོབས་པ་ཐོབ་པར་9Iར་ཅིག་ཅེས་མཆིའོ། །དེའི་Cད་ད�་བདག་mེས་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་  
 

ཞིང་མཆ་ིབར་མི་nོའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་W་གཅན་ཟིན་ལ་བཀའ་}ལ་པ། W་གཅན་ཟིན། >ོད་ལི་ཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སོང་ཞིག ། 
 

@295A ༄༅། །W་གཅན་ཟིན་9ིས་Gང་གསོལ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་mསེ་བM་དེའི་ªོ་འ,ི་ཞིང་མཆ་ིབར་མ་ིnོའོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་ 
 



འདས་བདག་གསི་མངོན་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན། ལི་ཙ་བ�འི་གཞོན་ན�་མང་ཞིག་བདག་ག་ལ་བ་དེར་མཆསི་ནས་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་W་གཅན་ 
 

ཟིན༑ >ོད་བཅོམ་=ན་འདས་Gི་Aས་ཡིན་ཏེ། འཁོར་ལསོ་བ��ར་བའི་
ལ་Aདི་བོར་ནས་རབ་ཏ�་0Iང་ན། >ོད་Gིས་གང་ལ་དམིགས་ནས་རབ་ཏ�་0Iང་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ 
 

ཕན་ཡོན་གང་ལགས་ཞེས་མཆི་ནས། བདག་དེ་དག་ལ་ཅི་རིགས་པར་རབ་ཏ�་0Iང་བའི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཕན་ཡོན་.ོན་ཅིང་མཆསི་ན། ལི་ཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ 
 

ཡང་བདག་ག་ལ་བ་དེར་མཆིས་པ་དེར་བདག་ལ་;ག་བ9ིས་ནས་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་W་གཅན་ཟིན། རབ་ཏ�་0Iང་བའི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཕན་ཡནོ་ཇི་8ར་>ོད་ 
 

.ོན་པ་དེ་8ར་མི་བ.ན་ཏོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། རབ་ཏ�་འ0Iང་བ་ནི་ཡནོ་ཏན་མདེ་ཅིང་ཕན་ཡོན་མེད་པ་ཡནི་ནོ། །བཙ6ན་པ་W་གཅན་ཟིན། གང་ལ་འད�ས་0ས་འཇMག་པ་དེ་ 
 

ལ་ཡོན་ཏན་དང༌། ཕན་ཡོན་ཡོད་མོད་Gི་རབ་ཏ�་0Iང་པ་ནི་འད�ས་མ་0ས་པར་Oརོ་བ་ཡིན་ཏེ། འད�ས་མ་0ས་ལ་ནི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཕན་ཡོན་མེད་དོ། །བཙ6ན་པ་W་གཅན་ཟིན་ 
 

@295B རབ་ཏ�་འ0Iང་བ་ནི་གཟMགས་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། གཟMགས་དང་^ལ་པའོ། །ཐོག་མ་དང༌། ཐ་མའི་མཐར་8་བ་དང་^ལ་པའོ། །s་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་མོ། །མཁས་པ་Jམས་



Gིས་ 
 

བ�གས་པའོ། །འཕགས་པ་Jམས་Gིས་ཡངོས་སM་བཟMང་བའོ། །བད�ད་ཐམས་ཅད་ཕམ་པར་0ེད་པའོ། །འ-ོ་བ་v་ལས་-ོལ་བའོ། །མིག་v་Jམ་པར་Oངོ་བའོ། །.ོབས་v་ 
 

འཐོབ་པའོ། །དབང་པོ་vའི་�ེན་ཏོ། །གཞན་དག་ལ་མ་ིགནོད་པའོ། །`ིག་པའི་ཆོས་དང་མ་འ,ེས་པའོ། །ཕ་རལོ་མM་.གེས་ཅན་རབ་ཏ�་འད�ལ་བའོ། །གདགས་པ་ལས་ཡང་དག 

 

པར་འདས་པའོ། །འདོད་པའི་འདམ་ལ་ཟབ་པའོ། །ཡོངས་སM་འཛVན་པ་མེད་པའོ། །ང་ཡ་ིབ་མེད་ཅིང་ངར་འཛVན་པ་དང་^ལ་བའོ། །ལེན་པ་མེད་པའོ། །འPBག་པ་མེད་པའོ། །འPBག 

 

པ་\ངས་པའོ། །རང་གི་སེམས་འད�ལ་ཞིང་གཞན་9ི་སེམས་ABང་བའོ། །ཞི་གནས་དང་མཐMན་པའོ། །ཐམས་ཅད་ད�་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་.ེ། དེ་མ་ིརབ་ཏ�་0Iང་བ་ཞེས་0། གང༌། 
 

དག་དེ་8ར་རབ་ཏ�་0Iང་བ་དེ་དག་ནི་ལེགས་པར་རབ་ཏ�་0Iང་བའོ། །གཞོན་ན�། >ོད་Gང་ལེགས་པར་གསMངས་པའི་ཆསོ་འདི་8་བM་ལ་རབ་ཏ�་;Iངས་ཤིག་སངས་
ས་འ0Iང་བའང་ 
 

hེད་པར་དཀའོ། །དལ་བ་འ0ོར་པའང་hེད་པར་དཀའོ། །མིར་འ9Iར་བའང་hེད་པར་དཀའོ། །གཞོན་ན�་དེ་དག་གིས་འདི་�ད་iས་སོ། །>ིམ་བདག །བདག་ཅག་གིས་ཐོས་ 



 

@296A ༄༅། །ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཕ་མས་མ་བཏང་བར་རབ་ཏ�་མི་འ0ིན་ཅེའོ། །དེས་དེ་དག་ལ་iས་པ། གཞོན་ན�། >ོད་Gིས་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་ 
 

པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སམེས་བmེད་ལ་ནན་ཏན་9ིས་Wjབས་ཤིག་དང༌། དེ་ཉིད་>ོད་Gིས་རབ་ཏ�་0Iང་ཞིང་བfནེ་པར་yོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ལ་ིཙ་བ�འི་གཞོན་ན�་སMམ་.ོང་ཉིས་བ
་ 
 

[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སམེས་བmེད་དོ། །བཅོམ་=ན་འདས། དེའི་Cད་ད�་བདག་mེས་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་བར་མ་ིnོའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ 
 

=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་}ལ་པ། ཀ�ན་དགའ་བོ། >ོད་ལི་ཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སོང་ཞིག །ཀ�ན་དགའ་བོས་Gང་གསལོ་པ། 
 

བཅོམ་=ན་འདས་བདག་mེས་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆ་ིབར་མི་nོའོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་མངོན་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན། 
 

བཅོམ་=ན་འདས་Gི་�l་ལ་flན་ཅིག་0Iང་ནས། དེ་ལ་འོ་མ་ཞིག་འཚལ་ཏེ་བདག་^མ་ཟེ་ཤིང་ས�་ལ་ཆེན་པོ་8་བM་ཞིག་ག་ི�ོ་,Bང་ན་glང་བཟེད་ཐོགས་ཤིང་མཆསི་པ་དང༌། ལི་ 
 



ཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་;ོགས་དེར་མཆསི་ནས་བདག་ལ་;ག་བ9སི་ཏེ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ། ཅིའི་;ིར་ནང་པར་�ར་glང་བཟེད་ཐོགས་ནས་ 
 

@296B >ིམ་9་ི�་ོ,Bང་འདི་ན་འད�ག །དེ་ལ་བདག་གིས་འདི་�ད་ཅེས་བ9སི་སོ། །བཅོམ་=ན་འདས་Gི་�l་ལ་flན་ཅིག་0Iང་.་ེདེ་ལ་འོ་མ་ཞིག་དགསོ་ནས་དེ་ཙ]ལ་ལ་ོཞེས་བ9སི་པ་དང༌། 
 

དེ་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །བཙ6ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ། དེ་�ད་མ་ཟེར་ཅིག །བཙ6ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ༎དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�l་ནི་�་ོN་ེ8་བM་མPེགས་པ་.ེ། མི་དག་ེཔ་ཐམས་ 
 

ཅད་Gི་བག་ཆགས་ནི་\ངས། དགེ་བའི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་དང་ནི་=ན་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་flན་ག་ལ་འ0Iང༌། དེ་ལ་ཉམ་ང་བ་ག་ལ་ཡོད། བཙ6ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ། བཅོམ་=ན་འདས་ 
 

ལ་�lར་པ་མ་འདེབས་པར་ཅང་མ་ཟེར་བར་Cར་སངོ་ཞིག །གཞན་སM་ལའང་དེ་�ད་མ་i་ཞིག །གཟི་བNདི་ཆེ་བ་གཟི་བNིད་ཆེ་བའི་gའི་བM་Jམས་དང༌། སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཀ�ན་  
 

ནས་gགས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gིས་ཐོས་ས་རེ། བཙ6ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ། འཁོར་ལོས་བ��ར་བའི་
ལ་པོ་དག་ེབའི་a་བ་ཆ6ང་ངM་དང་=ན་པ་ལའང་ནད་མེད་ 
 

ན༑ བཅོམ་=ན་འདས་དག་ེབའི་a་བ་ཚད་མེད་པ་དང་=ན་=ན་པ་དེ་ལ་flན་ག་ལ་མངའ་.ེ། དེ་ནི་གནས་མེད་དོ། །བཙ6ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ། ཁོ་བོ་ངོ་ཚ་བར་མ་ི0་བར་Cར་སོང་ 



 

ཞིག །གཞན་མM་.གེས་ཅན་_ོད་པ་པ་དང༌། ཀ�ན་ཏ�་
Y་དང༌། གཅེར་བM་པ་དང༌། འཚ]་བ་པ་དག་གསི་ཐོས་ས་རེ། དེ་དག་འདི་fམ་ད�་Gེ་མའོ་འདི་དག་གི་.ོན་པ་ནི་བདག་ཉིད་Gང་ 
 

@297A ༄༅། །ན་བ་ལས་mོབ་མ་ིན�ས་ན། སེམས་ཅན་ན་བ་དག་ག་ིmབས་8་ག་ལ་ན�ས་fམ་ད�་སམེས་ས་རེ། བཙ6ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ། གབ་ཅིང་མི་wང་བར་བE�ད་ 
 

ཅིག །སMས་Gང་ཐོས་ས་ར།ེ བཙ6ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Jམས་ནི་ཆོས་Gི་�l་.ེ། ཁ་ཟས་Gིས་གསོས་པའི་ལMས་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Jམས་ 
 

ནི་འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པའི་�l་ཡིན་ཏེ། འཇིག་�ནེ་9ི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�l་ལ་གནོད་པ་མེད་དེ། ཟག་པ་ 
 

ཐམས་ཅད་ལས་Jམ་པར་ལོག་པའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�l་ནི་འད�ས་མ་0ས་ཏེ། འད�་0ེད་ཐམས་ཅད་དང་^ལ་བའོ། །བཙ6ན་པ་ཀ�ན་དགའབོ། དེ་8་བM་ལ་ནད་ཡོད་ 
 

པར་འདོད་པ་ནི་མ་ིརགིས་ཤིང་འ,་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མཆི་ནས། དེ་ལ་བཅོམ་=ན་འདས་ལས་བདག་གིས་ལོག་པར་ཐོས་ཤིང་ལོག་པར་བཟMང་བར་མ་9Iར་-ང་fམ་.ེ། 
 



བདག་རབ་ཏ�་ང་ོཚ་བར་9Iར་ཏེ། དེ་ནས་བདག་གིས་བར་wང་ལས་W་ཐོས་པ། ཀ�ན་དགའ་བོ། >ིམ་བདག་ཇི་8ར་.ོན་པ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། འོན་Gང་བཅོམ་=ན་འདས་fགིས་  
 

མ་vའི་ད�ས་ལ་0Iང་བས་དེའི་;ིར་སེམས་ཅན་Jམས་དམན་ཞིང་དབMལ་བའི་_ོད་པས་Jམ་པར་འད�ལ་ཏེ། དེ་བས་ན། ཀ�ན་དགའ་བོ། ངོ་ཚ་བར་མ་0ེད་པར་འོ་མ་>ེར་ལ་ 
 

@297B Cར་སངོ་ཞིག་ཅེས་མཆིའོ། །བཅོམ་=ན་འདས། ལི་ཙ་བ�འི་,ི་མ་མདེ་པར་-གས་པ་,ིས་པ་ལན་འདེབས་པའི་.ན་པ་འདི་འ,ི་.ེ། བཅོམ་=ན་འདས། དེའི་Cད་ད�་བདག་mེས་བM་
དམ་ 
 

པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་བར་མ་ིnོའོ། །དེ་བཞིན་ད�་ཉན་ཐོས་v་བ
་ཚམ་མི་nོ་བར་9Iར་པ་དེ་དག་གསི་རང་ག་ི\ོབས་པ་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་གསོལ་ཏེ། གང་དག་ལི་ཙ་བ�འི་,ི་མ་ 
 

མེད་པར་-གས་པ་དང་གཏམ་0ས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་Gང་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་གསལོ་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་0མས་པ་ལ་བཀའ་}ལ་པ། 0མས་ 
 

པ༑ >ོད་ལི་ཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སངོ་ཞིག །0མས་པས་Gང་གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆ་ིབར་མ་ིnོའོ། །དེ་ཅིའི་ 
 



Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་འདས། །བདག་གསི་མངོན་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན། gའི་བM་ཡོངས་སM་དགའ་=ན་ལ་སོགས་པ་དགའ་=ན་རིགས་Gི་gའི་བM་Jམས་ལ་gན་ཅིག་ཏ�་ 
 

འདི་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Jམས་Gི་;ིར་མ་ི=ོག་པའི་ས་ལ་བaམས་ཏེ་ཆསོ་Gི་བཀའ་མཆིད་མཆི་བའི་;ོགས་དེར་ལ་ིཙ་བ�འི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་མཆིས་ 
 

ཏེ༑ དེ་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །0མས་པ། >ོད་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་mེ་བ་གཅིག་གསི་ཐོགས་པར་ལMང་བ.ན་ན༌། 
 

@298A ༄༅། །0མས་པ་དེ་mེ་བ་གང་གསི་ལMང་བ.ན། 0མས་པ་ཅི་འདས་པས་སམ། འོན་ཏེ་མ་འོངས་པས་སམ། འོན་ཏེ་ད་8ར་9ིས་དེ་ལ་གང་འདས་པའི་m་ེ 
 

བ་དེ་ནི་ཟད་པའོ། །གང་མ་འོངས་པ་དེ་ནི་མ་;ིན་པའོ། །ད་8ར་9་ིmེ་བ་ལ་ནི་གནས་པའང་མེད་དེ། འདི་8་.ེ། བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་བཀའ་}ལ་པ། འདི་8ར་དག་ེCོང་ 
 

དག༑ >ོད་ནི་�ད་ཅིག་གཅིག་ཏ�་mེའོ། །Zའོ། །འཆིའོ། 0ས་པའོ་0Iང་ང་ོཞེས་གསMངས་སོ། །mེ་བ་མདེ་པ་ལ་ནི་ངསེ་པར་9Iར་པ་ལ་འཇMག་པ་.ེ། མ་ིmེ་བ་ནི་ལMང་བ.ན་ 
 

པའང་མེད། མི་mེ་བ་ནི་མངོན་པར་yགོས་པར་འཚང་
་བའང་མ་ཡིན་ན། 0མས་པ། >ོད་དེ་བཞིན་ཉིད་mེ་བས་སམ། དེ་བཞིན་ཉིད་འགག་པས་སམ། ཇི་8ར་ལMང་བ.ན་པ་དེ་ 



 

བཞིན་ཉིད་ནི་མི་m་མ་ིའགག་ཅིང་mེ་བར་མི་འ9Iར་ལ་འགག་པར་མི་འ9Iར་ཏེ། གང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། གང་ཆོས་ཐམས་ཅད་Gི་དེ་ 
 

བཞིན་ཉིད་དང༌། གང་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་Gི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ནི། 0མས་པ། >ོད་Gི་འང་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །གལ་ཏེ་>ོད་དེ་8་བMར་ལMང་བ.ན་ན་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ 
 

ཅད་Gང་ལMང་བ.ན་པ་ཡནི་ནོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་གཉིས་Gིས་རབ་ཏ�་;ེ་བ་མ་ཡིན། ཐ་དད་པས་རབ་ཏ�་;ེ་བ་མ་ཡིན་པའི་;ིར་ཏེ། 0མས་པ། >ོད་ 
 

@298B གང༌༈།ཏོ༌༈ 0ང་ཆ6བ་མངོན་པར་yགོས་པར་འཚང་
་བ་དེའི་ཚp་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gང་དེ་8་བMའི་0ང་ཆ6བ་མངོན་པར་yོགས་པར་འཚང་
་བར་འ9Iར་རོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། 
 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Nསེ་སM་�གོས་པ་ནི་0ང་ཆ6བ་ཡིན་པའི་;ིར་རོ། །0མས་པ། >ོད་གང་གི་ཚp་ཡངོས་སM་s་ངན་ལས་འདས་པ་དེའི་ཚp་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gང་ཡངོས་སM་ 
 

s་ངན་ལས་འདའ་བར་འ9Iར་རོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སM་s་ངན་ལས་མ་འདས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡངོས་སM་s་ངན་ལས་མི་འདའ་ 
 



.ེ། དེ་དག་ག་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏ�་ཡོངས་སM་s་ངན་ལས་འདས་ཤིང་s་ངན་ལས་འདས་པའི་རང་བཤིན་ཅན་ད�་མཐོང་བའི་;ིར་རོ། 0མ་པ། དེ་8་པས་ན་gའི་བM་འདི་Jམས་མ་
^ིད་མ་ 
 

C�་ཞིག །0ང་ཆ6བ་ལ་ནི་སMའང་མི་གནས་མ་ི=ོག་ག ི།0མས་པ། gའི་བM་འདི་དག་0ང་ཆ6བ་ལ་ཀ�ན་ཏ�་�གོ་པར་8་བ་དེ་འདོར་ད�་ཆ6ག་ཅིག །0ང་ཆ6བ་ནི་ལMས་Gིས་མངོན་པར་ 
 

yོགས་པར་འཚང་
་པ་མ་ཡིན། སེམས་Gིས་Gང་མ་ཡིན་ནོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་Jམ་པར་ཞི་བའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་Gིས་W་ོབཏགས་པ་ 
 

མེད་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་ཡིད་ལ་0ེད་པ་ཐམས་ཅད་
Y་བ་མེད་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་8་བར་9Iར་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སM་ཆད་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་ཡངོས་སM་�ོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ 
 

@299A ༄༅། །^ལ་བའི། །0ང་ཆ6བ་ནི་གཡོ་བ་དང༌། སེམས་པ་དང༌། བmོད་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ^ལ་བའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་bོན་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་འཇMག 

 

པའོ༑ ༑0ང་ཆ6བ་ནི་འཛVན་པ་ཐམས་ཅད་དང་^ལ་ཞིང་མ་ཆགས་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་ཆསོ་Gི་ད0ིངས་Gི་གནས་Gིས་གནས་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་Nེས་ 
 



སM་�གོས་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་ཡང་དག་པ་ཉིད་Gི་མཐའ་ལ་གནས་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་ཡིད་དང༌། ཆསོ་མེད་པས་གཉིས་སM་མདེ་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་ 
 

པས་མཉམ་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་mེ་བ་དང༌། འཇིག་པ་དང༌། གནས་པ་དང༌། གཞན་ད�་འ9Iར་བ་མེད་པས་འད�ས་མ་0ས་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་ 
 

སེམས་དང༌། _ོད་པ་དང༌། བསམ་པ་ཡངོས་སM་ཤེས་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་m་ེམཆེད་Jམས་Gི་�་ོམ་ཡནི་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་Gི་མཚམས་Oརོ་  
 

བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་^ལ་བས་མ་འ,ེས་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་གནས་དང༌། ག«་མ་ཡིན་པ་དང༌། ^ལ་བས་ཡMལ་ལ་མི་གནས་ཤིང་;ོགས་ལ་མི་གནས་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་ 
 

ཀ�ན་ནས་མ་ི=ང་ཞིང་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་མི་གནས་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་མངི་ཙམ་.ེ་མིང་དེའང་གཡ་ོབ་མེད་དོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་[ང་བ་དང༌། དོར་བ་མེད་པས་Tབས་མེད་དོ༎ 
 

@299B 0ང་ཆ6བ་ནི་འPBག་པ་མེད་པ་.ེ་རང་བཞིན་9ིས་ཡོངས་སM་དག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་རབ་ཏ�་wང་བ་.ེ་ང་ོབོ་ཉིད་Jམ་པར་དག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་འཇིན་པ་མེད་པ་.་ེཤིན་ཏ�་དམགིས་ 
 

པ་མེད་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་མཉམ་པ་ཉིད་ཁོང་ད�་ཆ6ད་པས་ཐ་དད་པ་མེད་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་དཔེ་བ.ན་པ་དང་^ལ་བས་དཔེ་མེད་པའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་ཤིན་ 



 

ཏ�་ཁོང་ད�་ཆ6ད་པར་དཀའ་བའི་;ིར་k་བའོ། །0ང་ཆ6བ་ནི་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་བས་ན་ཐམས་ཅད་ད�་སངོ་བ་.ེ། དེ་ནི་ལMས་Gིས་སམ། སེམས་Gིས་མངོན་པར་yོགས་པར་ 
 

འཚང་
་བར་མི་ན�ས་སོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། ལMས་ནི་a་དང༌། ཤིང་དང༌། aིག་པ་དང༌། ལམ་དང༌། མགི་ཡརོ་8་བMའོ། །སེམས་ནི་གཟMགས་མེད་པ། བ.ན་ད�་མེད་པ། 
 

�ེན་མེད་པ། Jམ་པར་རགི་པ་མེད་པའོ། །བཅོམ་=ན་འདས། བ.ན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་འཁོར་དེ་ནས་gའི་བM་ཉིས་བ
་མི་mེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་བོ། །བདག་Gང་\ོབས་ 
 

པ་མ་མཆསི་པར་9Iར་ཏེ། བཅོམ་=ན་འདས། དེའི་Cད་ད�་བདག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་བར་མ་ི�ོའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ལ་ིཚ་བ�ི་གཞོན་ན�་འོད་བཀོད་ 
 

པ་ལ་བཀའ་}ལ་པ། འོད་བཀོད་པ། >ོད་ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སངོ་ཞིག །འོད་བཀོད་པས་Gང་གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་mསེ་བM་དམ་ 
 

@300A ༄༅། །པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་བར་མི་nོའོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་མངོན་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན། བདག 

 



ཡངས་པའི་-ོང་>ེར་ཆེན་པོ་ནས་0Iང་བ་དང༌། ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ནང་ད�་མཆི་བ་དང་མཇལ་ཏེ། དེས་བདག་ལ་ག�ས་པར་iས་པ་དང༌། བདག་གིས་འདི་�ད་ 
 

ཅེས་བ9སི་སོ། །>ིམ་བདག །>ོད་ག་ལས་འོངས། དེས་བདག་ལ་iས་པ། 0ང་ཆ6བ་Gི་fངི་པོ་ནས་འོངས་སོ། །བདག་གསི་དེ་ལ་iས་པ། 0ང་ཆ6བ་Gི་fིང་པོ་ཞེས་0་ 
 

བ་དེ་གང་གི་ཚVག་[་དཝགས། དེ་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །རིགས་Gི་བM། 0ང་ཆ6བ་Gི་fིང་པོ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་;ིར་བསམ་པའི་fིང་པོའོ། ། 
 

aོམ་པའི་ལས་Wོལ་བའི་;ིར་དེ་ནི་Oརོ་བའི་fིང་པོའོ། །>ད་པར་ད�་ཁོང་ད�་ཆ6ད་པའི་;ིར་དེ་ནི་gག་པའི་བསམ་པའི་fིང་པོའོ། །ཡང་དག་པར་མི་བNེད་པའི་;ིར་དེ་ནི་ 
 

0ང་ཆ6བ་Gི་སེམས་Gི་fིང་པོའོ། །Jམ་པར་bིན་པ་ལ་མ་ིར་ེབའི་;ིར་དེ་ནི་Oནི་པའི་fིང་པོའོ། །bོན་ལམ་ཡོངས་སM་yགོས་པའི་;ིར་དེ་ནི་ཚ6ལ་Pིམས་Gི་fིང་པོའོ། ། 
 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁོང་Pོ་བའི་སམེས་མེད་པས་དེ་ནི་བཟོད་པའི་fངི་པོའོ། །;ིར་མ་ི=གོ་པའི་;ིར་དེ་ནི་བaོན་འ-Bས་Gི་fངི་པོའོ། །སེམས་ལས་སM་རMང་བའི་;ིར་ 
 

@300B དེ་ནི་བསམ་གཏན་9་ིfིང་པོའོ། །མངོན་སMམ་ད�་མཐོང་བའི་;ིར་དེ་ནི་ཤེས་རབ་Gི་fངི་པོའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མཉམ་པའི་;ིར་དེ་ནི་0མས་པའི་fིང་པོའོ། ། 



 

གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟོད་པའི་;ིར་དེ་ནི་fངི་Nེའི་fངི་པོའོ། །ཆོས་Gི་ཀ�ན་དགའ་ལ་དགའ་ཞིང་མོས་པའི་;ིར་དེ་ནི་དགའ་བའི་fངི་པོའོ། །Nསེ་སM་ཆགས་པ་དང༌། ཁོང་Pོ་བ་ 
 

\ངས་པའི་;ིར་དེ་ནི་བཏང་fོམས་Gི་fངི་པོའོ། །,Bག་མངོན་པར་ཤེས་པས་དེ་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པའི་fིང་པོའོ། །མི་�གོ་པའི་;ིར་དེ་ནི་Jམ་པར་ཐར་པའི་fིང་པོའོ། །སེམས་ཅན་ 
 

ཡོངས་སM་bིན་པར་0ེད་པའི་;ིར་དེ་ནི་ཐབས་Gི་fིང་པོའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་`lད་པའི་;ིར་དེ་ནི་བ`l་པའི་དངསོ་པ3་fིང་པོའོ། །ནན་ཏན་fིང་པོར་0ེད་པའི་;ིར་དེ་ནི་ཐོས་ 
 

པའི་fིང་པོའོ། །ཚ6ལ་བཞིན་སོ་སོར་�གོ་པའི་;ིར་དེ་ནི་ངེས་པར་སེམས་པའི་fིང་པོའོ། །འད�ས་0ས་དང༌། འད�ས་མ་0ས་\ོང་བའི་;ིར་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་Gི་;ོགས་Gི་ཆོས་Gི་fངི་པོའོ༎ 
 

འཇིག་�ེན་ཐམས་ཅད་མི་C�་བའི་;ིར་དེ་ནི་བདེན་པའི་fིང་པོའོ། །མ་རགི་པའི་ཟག་པ་ཟད་པ་ནས་Z་ཤིའི་བར་9ི་ཟག་པ་ཟད་པའི་;ིར་དེ་ནི་�ེན་ཅིང་འ^ེལ་བར་འ0Iང་བའི་fིང་ 
 

པོའོ༑ ༑ཡང་དག་པ་ཇི་8་བ་བཞིན་ད�་མངོན་པར་yགོས་པར་0ང་ཆ6བ་པའི་;ིར་དེ་ནི་ཉོན་མངོས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏ�་ཞི་བའི་fིང་པོའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་   
 



@301A ༄༅། །པའི་;ིར་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་fིང་པོའོ། །.ོང་པ་ཉིད་མངོན་པར་0ང་ཆ6བ་པའི་;ིར་དེ་ནི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་Gི་fིང་པོའོ། །མི་གཡ་ོ 
 

བའི་;ིར་དེ་ནི་བད�ད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏ�་འཇོམས་པའི་fིང་པོའོ། །འཇMག་པ་དང་^ལ་བའི་;ིར་དེ་ནི་ཁམས་གསMམ་པའི་fིང་པོའོ། །མི་འཇིགས་ཤིང་མ་ིདང་ངས་པའི་;ིར་དེ་ 
 

ནི་སེང་གེའི་W་Wོགས་པའི་བaོན་འ-Bས་Gི་fིང་པོའོ། །ཐམས་ཅད་ད�་མ་bད་པའི་;ིར་དེ་ནི་.ོབས་དང༌། མི་འཇིགས་པ་དང༌། མ་འ,ེས་པ་དང༌། སངས་
ས་Gི་ཆསོ་ 
 

ཐམས་ཅད་Gི་fངི་པོའོ། །ཉོན་མོངས་པ་མ་ལMས་པའི་;ིར་དེ་ནི་རགི་པ་གསMམ་9་ིfིང་པོའོ། །ཐམས་ཅད་མ>ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་-Bབ་པའི་;ིར་དེ་ནི་སེམས་ 
 

Gི་�ད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཆསོ་ཐམས་ཅད་མ་ལMས་བར་ཁོང་ད�་ཆ6ད་པའི་fིང་པོའོ། །རིགས་Gི་བM། དེ་8ར་ཇི་ཙམ་ད�་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་ཕ་རོལ་ཏ�་;ིན་པ་དང་ 
 

=ན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཡོངས་སM་bིན་པར་0ེད་པ་དང་=ན་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སM་འཛVན་པ་དང་=ན་པ་དང༌། དགེ་བའི་a་བ་དང་=ན་པའི་གོམ་པ་ 
 

འདོར་བ་དང༌། འདེག་པ་དེ་ཐམས་ཅད་Gང་0ང་ཆ6བ་Gི་fིང་པོ་ནས་འོངས་སོ། །སངས་
ས་Gི་ཆོས་Jམས་ལས་འོངས་ཤིང་སངས་
ས་Gི་ཆོས་Jམས་ལ་གནས་སོ། ། 



 

@301B བཅོམ་=ན་འདས། བ.ན་པ་འདི་བཤད་པ་ན། g་དང༌། མི་v་བ
་ཙམ་9སི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་བmེད་དེ། བདག་Gང་དེ་ནས་\ོབས་པ་མ་མཆིས་པར་9Iར་ཏོ། །བཅོམ་=ན་ 
 

འདས། དེའི་Cད་ད�་བདག་mེས་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་བར་མ་ིnོའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འ-ོ་བ་འཛVན་ལ་བཀའ་}ལ་པ། འ-ོ་ 
 

བ་འཛVན། >ེད་ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སངོ་ཞིག །འ-ོ་བ་འཛVན་9སི་Gང་གསོལ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་ 
 

མཆི་བར་མ་ིnོའོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་མངོན་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན། རང་ག་ིགནས་ན་མཆིས་པའི་ཚp་བད�ད་`ིག་ཅན་gའི་བM་མོ་Pི་ 
 

ཉིས་.ོང་གིས་ཡོངས་སM་བ�ོར་ཏེ། བ
་0ིན་9་ིཆ་0ད་Gིས་སིལ་fན་དང༌། K¬་ད0ངས་ལེན་ཅིང་བདག་ག་ལ་བ་དེར་མཆསི་ཏེ། བདག་གི་�ང་པ་ལ་མགོ་བོས་;ག་བཙལ་ནས་ 
 

དེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བདག་ལ་མད�ན་9སི་བ8ས་ཏེ་;ོགས་གཅིག་ཏ�་མཆསི་སོ། །བདག་ནི་དེ་ལ་བ
་0ིན་gའི་དབང་པོ་ལགས་fམ་བ9ིད་དེ། བདག་གསི་དེ་ལ་འདི་�ད་ 
 



ཅེས་བ9སི་སོ། །ཀཽ་ཤི་ཀ༌།>ོད་ལེགས་པར་འོངས་སོ། །འདོད་པའི་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བག་ཡོད་པར་9ིས་ཤིག །ལMས་དང༌། Aོག་དང༌། ལོངས་_ོད་Jམས་ལས་ 
 

@302A ༄༅། །fིང་པོ་[ངས་པ་དང༌། མི་�ག་པར་�གོ་པ་མང་ད�་9སི་ཤིག །དེ་ནས་དེ་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །mེས་བM་དམ་པ། gའི་བM་མོ་Pི་ 
 

ཉིས་.ོང་འདི་དག་བདག་ལས་>ོད་Gིས་ལངོ་ལ་འདི་དག་>ོད་Gི་གཡགོ་9སི་ཤིག་ཅེས་མཆ་ིབ་དང༌། དེ་ལ་བདག་གསི་འདི་�ད་ད�། ཀཽ་ཤི་ཀ༌།རMང་བ་མ་ཡིན་པའི་ 
 

དངོས་པོ་དག་དགེ་Oངོ་�#Gའི་Aས་ལ་མ་འབMལ་ཅིག །འདི་དག་ནི་ངེད་ལ་རMང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ9སི་སོ། །བཀའ་མཆིད་དེ་བ9ིས་པ་དང༌། ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་ 
 

པ་དེ་མཆསི་ནས་བདག་ལ། འདི་�ད་ད�། རིགས་Gི་བM། འདི་ལ་བ
་0ིན་ཡིན་fམ་ད�་འད�་ཤེས་མ་mེད་ཅིག །འདི་ནི་བད�ད་`ིག་ཅན་ཏེ། >ོད་ལ་ཅོ་,ི་བའི་;ིར་འོངས་ 
 

Gི་བ
་0ིན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མཆིའོ། །དེ་ནས་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་བད�ད་`གི་ཅན་དེ་ལ། འདི་�ད་ད�། བད�ད་`ིག་ཅན། gའི་བM་མོ་འདི་Jམས་དག་ེOངོ་ 
 

�#Gའི་Aས་ལ་ནི་རMང་བ་མ་ཡིན་9ི། ང་ལ་0ིན་ཅིག་ཅེས་བ9ིས་པ་དང༌། དེ་ནས་བད�ད་`གི་ཅན་འཇིགས་ཤིང་¤ག་ནས་མ་ིདགའ་.ེ། ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་ 



 

པ་འདིས་བདག་ལར་C�ས་སM་འོང་ང་ོཞེས་དེ་མ་ིwང་བར་བ9་ིབར་འཚལ་བ་མ་ན�ས་ཏེ། y|་འkBལ་ཐམས་ཅད་བ.ན་Gང་མ་ིwང་བར་མ་ན�ས་སོ། །དེ་ནས་བར་wང་ལས་ 
 

@302B W་0Iང་.ེ། `ིག་ཅན། >ོད་Gིས་gའི་བM་མ་ོའདི་Jམས་mསེ་བM་དམ་པ་འདི་ལ་ཕMལ་ཅིག་དང༌། གདོད་བདག་ག་ིགནས་སM་འ-ོ་ན�ས་པར་འ9Iར་རོ། །དེ་ནས་བད�ད་`ིག་ཅན་འཇིགས་ 
 

ཤིང་¤ག་ནས་མི་འཚལ་བཞིན་ད�་gའི་བM་མོ་དེ་Jམས་ཕMལ་ལོ། །དེ་ནས་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་gའི་བM་མོ་དེ་Jམས་[ངས་ནས་gའི་བM་མོ་དེ་དག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། ། 
 

>ོད་`ིག་ཅན་9སི་ང་ལ་0ིན་9ི། དེ་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སམེས་mེད་ཅིག །དེས་དེ་དག་ལ་0ང་ཆ6བ་ཏ�་ཡོངས་སM་bིན་པར་འ9Iར་བའི་Nེས་སM་ 
 

མཐMན་པའི་གཏམ་བ9ིས་པ་དང་དེ་དག་Gང་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་བmེད་དོ། །དེ་ནས་ཡང་དེས་དེ་དག་ལ་>ེད་Gིས་ང་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་བmདེ་ཟིན་9ི། ད་ཕན་ཆད་>ེད་ཆསོ་ 
 

Gི་ཀ�ན་དགའ་ལ་དགའ་ཞིང་མསོ་པར་9སི་ལ་འདོད་པ་ལ་དགའ་ཞིང་མསོ་པར་མ་0ེད་ཅིག་ཅེས་བ�ོའོ། །དེ་དག་གསི་iས་པ། ཆོས་Gི་ཀ�ན་དགའ་ལ་དགའ་བ་དེ་གང་ལགས། 
 



དེས་iས་པ། སངས་
ས་ལ་མི་;ེད་པར་དད་ཅིང་དགའ་བ་དང༌། ཆོས་ཉན་པར་འདོད་ཅིང་དགའ་བ་དང༌། དགེ་འད�ན་ལ་བfེན་བཀ�ར་0་བར་དགའ་བ་དང༌། ང་
ལ་མེད་ 
 

ཅིང་[་མ་དག་ལ་བ.་ི.ང་0ེད་པར་དགའ་བ་དང༌། ཁམས་ཀ�ན་ནས་འ0Iང་བར་དགའ་བ་དང༌། ཡMལ་Jམས་ལ་མ་ིགནས་པར་དགའ་བ་དང༌། ཕMང་པོ་Jམས་ལ་གཤེད་མ་8་ 
 

@303A ༄༅། །བMར་�གོ་པ་ལ་དགའ་བ་དང༌། ཁམས་Jམས་ལ་�jལ་གད�ག་པ་དང་མཚ6ངས་པར་�ོག་པ་ལ་དགའ་བ་དང༌། mེ་མཆེད་Jམས་ལ་-ངོ་.ོང་པ་8་ 
 

བMར་དབེན་པར་དགའ་བ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་Gི་སེམས་Gི་ཀ�ན་ཏ�་བABང་བར་དགའ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་0ེད་པར་དགའ་བ་དང༌། Oིན་པ་ལ་བག་ོབཤའ་0ེད་པར་ 
 

དགའ་བ་དང༌། ཚ6ལ་Pིམས་ལ་མ་ིgོད་པར་དགའ་བ་དང༌། བཟོད་པ་ལ་བཟོད་ཅིང་ད�ལ་བར་དགའ་བ་དང༌། བaོན་འ-Bས་ལ་དགེ་བ་ཡང་དག་པར་བWjབ་པར་དགའ་ 
 

བ་དང༌། བསམ་གཏན་ལ་ཡོངས་སM་_ོད་པར་དགའ་བ་དང༌། ཤེས་རབ་ལ་ཉོན་མོངས་པའི་wང་བ་མེད་པར་དགའ་བ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་ལ་
་ཆརེ་དགའ་བ་དང༌། བད�ད་ 
 

བཟང་པོ་ཡོངས་སM་Wjབ་པའི་;ིར་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་བསགས་པ་ལ་དགའ་བ་དང༌། ཆོས་ཟབ་མོ་ཐོས་པས་མི་¤ག་པར་དགའ་བ་དང༌། Jམ་པར་ཐར་པའི་�་ོགསMམ་ལ་ 



 

ཚར་གཅོད་པར་དགའ་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་Jམས་ངེས་པར་གཞོམ་པར་དགའ་བ་དང༌། སངས་
ས་Gི་ཞིང་Jམ་པར་Oོད་བར་དགའ་བ་དང༌། མཚན་དང༌། དཔེ་0ད་ 
 

འ,ིས་པར་0ེད་པའི་དགའ་བ་དང༌། s་ངན་ལས་འདས་པའི་དམིགས་པ་ལ་དགའ་བ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་Gི་fིང་པ3་
ན་ལ་དགའ་བ་དང༌། ད�ས་མ་ཡིན་པར་ཐོབ་པར་ 
 

@303B 0ེད་པ་ལ་དགའ་བ་དང༌། �ལ་བ་མཉམ་པའི་mེ་བོ་ལ་བ.ེན་པར་དགའ་བ་དང༌། �ལ་བ་མ་ིམཉམ་པ་Jམས་ལ་ཞེ་མ་ི`ང་ཞིང་ཁོང་Pོ་བ་མེད་པའི་དགའ་བ་དང༌། དགེ་བའི་ 
 

བཤེས་གཉེན་Jམས་ལ་བ.ེན་པར་དགའ་བ་དང༌། `ིག་པའི་-གོས་པོ་དག་Jམ་པར་\ང་བར་དགའ་བ་དང༌། ཆོས་ལ་མོས་ཤིང་དད་དེ་མཆོག་ཏ�་དགའ་བའི་དགའ་བ་དང༌། 
 

ཐབས་ལ་`lད་པའི་དགའ་བ་དང༌། བག་ཡོད་པར་0ང་ཆ6བ་Gི་;ོགས་Gི་ཆོས་བ.ེན་པ་ལ་དགའ་བ་.ེ། དེ་8ར་ན་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ཆོས་Gི་ཀ�ན་དགའ་ལ་དགའ་ཞིང་མོས་པ་ 
 

ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་བད�ད་`ིག་ཅན་9ིས་gའི་བM་མ་ོདེ་དག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །དེ༌༈ བདག་ཅག་གི་གནས་སM་འདོང་གི་ཚ6ར་ཤོག །དེ་དག་གསི་iས་པ། >ོད་Gིས་བདག་ཅག 

 



>ིམ་བདག་འདི་ལ་ཕMལ་བས་ད་ནི་ཆོས་Gི་ཀ�ན་དགའ་ལ་དགའ་ཞིང་མསོ་པར་0འོ། །འདོང་པ་ལ་ནི་དགའ་ཞིང་མསོ་པར་མ་ི0འོ། །དེ་ནས་བད�ད་`ིག་ཅན་9སི་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་ 
 

པར་-གས་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡངོས་སM་གཏོང་ཞིང་སེམས་འཛVན་པ་མེད་པ་ལགས་ན། >ིམ་  
 

བདག །>ོད་Gིས་gའི་བM་མོ་འདི་Jམས་ད9་ེབར་གསོལ། ,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་iས་པ། འདི་Jམས་བGེ་བ་ཡིན་9ི། `ིག་ཅན་གཡོག་དང་བཅས་ཏེ་དེངས་ཤིག ། 
 

@304A ༄༅། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་ཆོས་Gི་བསམ་པ་ཡངོས་སM་yགོས་པར་9Iར་ཅིག །དེ་ནས་gའི་བM་མོ་དེ་དག་གསི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ལ་;ག་བཙལ་ 
 

ནས་འདི་�ད་ཅེས་iས་ས།ོ །>ིམ་བདག །ཇི་8ར་བདག་ཅག་བད�ད་Gི་གནས་ན་གནས་པར་བ9ི། iས་པ། Aངི་མ་ོདག །མི་ཟད་པའི་Wནོ་མ་ཞེས་0་བའི་ཆོས་Gི་�ོ་ཡོད་དེ། 
 

དེ་ལ་ནན་ཏན་9སི་ཤིག །དེའང་གང་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། Aིང་མ་ོདག །Wོན་མ་གཅིག་ལས་Wོན་མ་བ
་.ོང་འབར་བར་0ས་Gང་Wོན་མ་དེ་འ^ི་བར་མ་ིའ9Iར་བ་དེ་བཞིན་ 
 

ད�༑ Aིང་མོ་དག །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་གཅིག་གསི་སེམས་ཅན་བ
་.ོང་མང་པོ་Jམས་0ང་ཆ6བ་ལ་བཀོད་Gང་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་སེམས་,ན་པ་མི་འ^ི། ཡོངས་སM་ 



 

མི་འ^ི་བའི་.ངེ་ད�་འཕེལ་ལོ། །དེ་བཞིན་ད�་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་Gང་ཇི་8་ཇི་8ར་གཞན་དག་ལ་བ�ོ་ཞིང་བ.ན་པ་དེ་8་དེ་8ར་དག་ེབའི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་Gིས་Jམ་པར་ 
 

འཕེལ་ཏེ། འདི་ནི་མི་ཟད་པའི་Wོན་མ་ཞེས་0་བའི་ཆསོ་Gི་�ོའོ། །བད�ད་Gི་གནས་དེ་ན་>ོད་གནས་པའི་ཚp་gའི་བM་དང༌། gའི་བM་མ་ོཚད་མེད་པ་Jམས་0ང་ཆ6བ་Gི་སམེས་ 
 

ལ་མསོ་པར་9སི་ཤིག །དེ་8ར་ན་>ེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་0ས་པ་གཟོ་བར་འ9Iར་རོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་འཚ]་བར་ཡང་འ9Iར་རོ། །དེ་ནས་gའི་བM་མོ་དེ་དག་ལི་ཙ་བ�འི་,ི་མ་ 
 

@304B མེད་པར་-གས་པའི་�ང་པ་ལ་མག་ོབོས་;ག་བཙལ་ཏེ་བད�ད་དང་gན་ཅིག་Cར་མ་ཆསི་སོ། །བཅོམ་=ན་འདས། ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་Jམ་པར་འkBལ་པའི་ 
 

>ད་པར་དེ་བདག་གིས་མཐོང་.ེ། བཅོམ་=ན་འདས། དེའི་Cད་ད�་བདག་mེས་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་བར་མ་ིnོའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཚ]ང་དཔོན་ 
 

9ི་བM་ལགེས་པར་0ིན་ལ་བཀའ་}ལ་པ། རགིས་Gི་བM། >ོད་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མདེ་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སངོ་ཞིག །ལགེས་པར་0ིན་9ིས་Gང་གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་ 
 



འདས། བདག་mེས་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆི་བར་མ་ིnོའོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་མངོན་པར་འཚལ་བ་ད�ས་གཅིག་ན། བདག་པའི་ 
 

`lམ་པ་ན་མཆོད་Oིན་ཆེན་པོ་བ9ིད་པའི་Cད་ད�་དགེ་Oོང་དང༌། ^མ་ཟེ་ཐམས་ཅད་དང༌། དབMལ་པོ་དང༌། `lག་བ�ལ་བ་དང༌། བེན་པ་དང༌། `lག་ཕོངས་པ་དང༌། Cོང་པ་ 
 

ཐམས་ཅད་ལ་Oིན་པ་}ལ་ཏེ། གད�གས་བད�ན་ད�་མཆོད་Oིན་ཆེན་པོ་བ9སི་པ་དེར་གད�གས་ཐ་མ་དེར་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་མཆོད་Oིན་ཆེན་པ3་ས་དེར་མཆིས་ 
 

ནས་བདག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་མཆིའོ། །ཚ]ང་དཔོན་9ི་བM། ཇི་8ར་>ོད་མཆོད་Oིན་0ེད་པ་དེ་8ར་མཆོད་Oིན་མི་0་ཡི། >ོད་Gིས་ཆོས་Gི་མཆོད་Oིན་0འོ། །ཟང་ཟིང་གི་མཆོད་ 
 

@305A ༄༅། །Oིན་9ིས་>ོད་ལ་ཅི་ཞིག་0། བདག་གསི་དེ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བ9ིས་སོ། །ཆོས་Gི་མཆོད་Oིན་དེ་ཇི་8ར་Oིན་པར་0། དེས་བདག་ལ་iས་ 
 

པ༑ ཆོས་Gི་མཆོད་Oིན་དེ་གང་གསི་�་;ི་མེད་པར་སེམས་ཅན་ཡོངས་སM་bིན་པར་འ9Iར་བ་དེ་ནི་ཆསོ་Gི་མཆོད་Oིན་ནོ། །དེའང་གང་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། 0ང་ཆ6བ་Gི་Jམ་ 
 

པར་བWjབས་པའི་0མས་པ་ཆེན་པོ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་བ`lས་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་fངི་Nེ་ཆནེ་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་མཆགོ་ཏ�་དགའ་བ་ལ་ 



 

དམིགས་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་དགའ་བ་ཆནེ་པོ་དང༌། ཤེས་པས་བ`lས་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་བཏང་fོམས་ཆེན་པོ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། ད�ལ་བས་ 
 

མངོན་པར་བWjབས་པའི་Oིན་པའི་ཕ་རལོ་ཏ�་;ིན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཚ6ལ་Pིམས་འཆལ་པ་Jམས་ཡངོས་སM་bིན་པར་0ེད་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་ཚ6ལ་ 
 

Pིམས་Gི་ཕ་རོལ་ཏ�་;ིན་པ་དང༌། བདག་མེད་པའི་ཆོས་Gིས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རལོ་ཏ�་;ིན་པ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་ཏ�་aོམ་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་ 
 

བaོན་འ-Bས་Gི་ཕ་རལོ་ཏ�་;ིན་པ་དང༌། ལMས་དང༌། སེམས་དབེན་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་བསམ་གཏན་9་ིཕ་རོལ་ཏ�་;ིན་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་མ>ེན་པའི་ 
 

@305B ཡེ་ཤེས་Gིས་མངནོ་པར་བWjབས་པའི་ཤེས་རབ་Gི་ཕ་རལོ་ཏ�་;ིན་པ་དང༌། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སM་bིན་པར་0ེད་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་.ོང་པ་ཉིད་ལ་�ོམ་པ་ 
 

དང༑ འད�ས་0ས་ཡངོས་སM་Oངོ་བས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་�མོ་པ་དང༌། བསམས་བཞིན་ད�་m་ེབས་མངནོ་པར་བWjབས་པའི་bོན་པ་མེད་པ་ལ་�ོམ་པ་ 
 



དང༑ དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སM་འཛVན་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་.ོབས་Gིས་�lལ་བ་དང༌། བ`l་བའི་དངོས་པོས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་Aགོ་གི་དབང་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་ 
 

ཐམས་ཅད་Gི་^ན་དང༌། Cོབ་མར་9Iར་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་ང་
ལ་མེད་པ་དང༌། fིང་པོ་མེད་པ་ལས་fངི་པོ་ལེན་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་ལMས་དང༌། Aགོ 

 

དང༑ ལོངས་_ོད་hེད་པ་དང༌། Nེས་སM་,ན་པ་,Bག་གིས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་,ན་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་དགའ་བར་འ9Iར་བའི་ཆོས་Gིས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་ 
 

བསམ་པ་དང༌། ཡང་དག་པའི་ནན་ཏན་9ིས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་འཚ]་བ་ཡོངས་སM་དག་པ་དང༌། དད་པ་དང༌། མཆགོ་ཏ�་དགའ་བ་བ.ེན་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་འཕགས་ 
 

པ་ལ་བfེན་བཀ�ར་0ེད་པ་དང༌། འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཁངོ་Pོ་བ་མེད་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་སེམས་ངསེ་པར་སེམས་པ་དང༌། རབ་ཏ�་0Iང་བས་མངོན་པར་བWjབས་ 
 

@306A ༄༅། །པའི་gག་པའི་བསམ་པ་དང༌། ནན་ཏན་9ིས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་ཐོས་པ་ལ་མཁས་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཆསོ་�གོས་པས་མངོན་ 
 

པར་བWjབས་པའི་དགོན་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། སངས་
ས་Gི་ཡ་ེཤེས་འཐོབ་པར་0ེད་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་ནང་ད�་ཡང་དག་འཇོག་པ་དང༌། སམེས་ཅན་ཐམས་ 



 

ཅད་ཉོན་མོངས་པ་ལས་Jམ་པར་-ལོ་བའི་Jལ་འ0ོར་9ིས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་Jལ་འ0ོར་_ོད་པའི་ས་དང༌། མཚན་དང༌། དཔེ་0ད་བཟང་པོ་དང༌། སངས་
ས་ 
 

Gི་ཞིང་གི་
ན་དང༌། སམེས་ཅན་ཡངོས་སM་bིན་པར་0ེད་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་བསོད་ནམས་Gི་ཚ]གས་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་སེམས་དང༌། _ོད་པ་ 
 

ལ་ཅི་རིགས་པར་ཆསོ་.ོན་པས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་ཡེ་ཤེས་Gི་ཚ]གས་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་[ང་བ་མེད་པ་དང༌། དོར་བ་མེད་པ་ཚ6ལ་གཅིག་པའི་ཡ་ེཤེས་ 
 

Gིས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་ཤེས་རབ་Gི་ཚ]གས་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། བWིབས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། མི་དག་ེབའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་\ོང་བས་མངོན་ 
 

པར་བWjབས་པའི་དག་ེབའི་a་བ་ཐམས་ཅད་Gི་ཚ]གས་དང༌། ཐམས་ཅད་མ>ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁོང་ད�་ཆ6ད་པ་དང༌། དག་ེབའི་ཆསོ་Gིས་མངོན་པར་བWjབས་པའི་0ང་ 
 

@306B ཆ6བ་Gི་;ོགས་Gི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འ0Iང་བ་དེ་ནི། རགིས་Gི་བM། ཆོས་Gི་མཆོད་Oིན་ཏེ་ཆོས་Gི་མཆོད་Oིན་དེ་ལ་གནས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་མཆོད་Oིན་0ིན་པ་ 
 



མཆོད་Oིན་ཤིན་ཏ�་0ེད་པ་ཡིན་ཏེ། g་དང་བཅས་པ་འཇིག་�ེན་9་ིOིན་གནས་སM་འ9Iར་རོ། །བཅོམ་=ན་འདས། དེ་8་བMར་>ིམ་བདག་དེས་བ.ན་པ་འདི་བཤད་པའི་ཚp་^མ་ 
 

ཟེའི་འཁོར་དེ་ནས་^མ་ཟེ་ཉིས་བ
་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སམེས་mསེ་སོ། །བདག་Gང་དད་ཅིང་ངོ་མཚར་ད�་9Iར་ཏེ། mེས་བM་དམ་པའི་�ང་པ་ལ་ 
 

;ག་བ9སི་ནས་མM་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་བ
་.ོང་ར་ིབ་བདག་ག་ིམག�ལ་ནས་དོལ་ཏེ་}ལ་ན། དེ་མM་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་དེ་ལེན་ད�་མ་བཏ�བ་ནས་དེ་ལ་བདག་གསི། འདི་�ད་ཅེས་བ9སི་ 
 

སོ༑ ༑འདི་ལོང་ལ་གང་ལ་མོས་པ་ལ་0ིན་ཅིག་ཅེས་བ9ིས་པ་དང༌། དེར་མM་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་[ངས་ཏེ་ད�མ་བM་གཉིས་སM་བ9སི་ན། ཆ་གཅིག་ནི་མཆོད་Oནི་9ི་གནས་དེ་ན་འཇིག་�ེན་ 
 

ཐམས་ཅད་Gིས་bད་པ་-ངོ་>ེར་9ི་ནང་ན་དབMལ་པོ་ལ་}ལ་ཏོ། །ཆ་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ལ་ཕMལ་ཏེ། ཇི་8ར་འཁོར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gིས་bགི 

 


Yའི་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་དེ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་དེའང་མཐོང་ཞིང་མM་ཏིག་ག་ིདོ་ཤལ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་_ི་བ3་.ངེ་ 
 

@307A ༄༅། །ན་མM་ཏིག་ག་ིདོ་ཤལ་9་ིཁང་པ་བaེགས་པ། བ་བ། བ8་ན་`lག་པ། -B་བཞི་gམ་པ། ཀ་བ་བཞི་ཟMག་པ། ངོས་མཉམ་ཞིང་རབ་ཏ�་Jམ་པར་;ེ་བ་ 



 

;Iང་བ་མཐོང་བ་དེས་དེ་8་བMའི་ཆོ་འkBལ་བ.ན་ནས་ཚVག་འདི་�ད་ཅེས་iས་ས།ོ །Oིན་པ་པོ་Oིན་བདག་གང་ཇི་8ར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་Oིན་གནས་སM་འད�་ཤེས་པ་ 
 

དེ་འ,་བར་-ོང་>ེར་9ི་དབMལ་པོ་དང་ཐ་དད་པ་མེད་པར་མཉམ་ཞིང་fངི་Nེ་ཆནེ་པ3་སེམས་དང༌། Jམ་པར་bིན་པ་ལ་མི་རེ་བས་ཡོངས་སM་གཏོང་བ་དེ་ནི་ཆསོ་Gི་མཆོད་ 
 

Oིན་ཡོངས་སM་yགོས་པའོ་ཞེས་བ9སི་པ་དང༌། དེ་ནས་-ོང་>ེར་9ི་དབMལ་པོ་དེས་ཆ་ོའkBལ་དེ་མཐོང༌། ཆོས་བ.ན་པ་དེའང་ཐོས་ནས་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་ 
 

པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སམེས་བmེད་དོ། །བཅོམ་=ན་འདས། དེའི་Cད་ད�་བདག་mསེ་བM་དམ་པ་དེའི་^ོ་འ,ི་ཞིང་མཆ་ིབར་མ་ིnོའོ། །དེ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ 
 

ཆེན་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gང་གང་mེས་བM་དམ་པ་དེ་དང༌། �བས་སM་གཏམ་གང་དག་བNོད་པ་སོ་ས3་བ.ན་པ་བཤད་དེ་འ-ོ་བར་མ་ིnོའོ། །ཉན་ཐོས་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སམེས་ 
 

དཔའ་གཏང་བར་iས་པའི་ལེའM་.་ེགསMམ་པའོ༎ ༎དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་ལ་བཀའ་}ལ་པ། འཇམ་དཔལ། 
 



@307B >ོད་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་ནད་འ,ིར་སངོ་ཞིག །འཇམ་དཔལ་9སི་Gང་གསོལ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ནི་བfེན་པར་དཀའ་ 
 

ཞིང་ཟབ་མ3་ཚ6ལ་ལ་\ོབས་པ་རབ་ཏ�་E�གས་པ། ཚVག་wལེ་ཞི་དང༌། yགོས་པའི་ཚVག་Wjབ་པ་ལ་མཁས་པ། \ོབས་པ་
Yན་མ་ིའཆད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁངོ་Pོ་བ་ 
 

མ་མཆསི་པའི་[ོ་དང་=ན་པ། 0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའི་བ9ི་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་;ིན་པ། 0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། རང་སངས་
ས་Gི་གསང་བའི་གནས་ལ་ཤིན་ 
 

ཏ�་E�གས་པ། བད�ད་ཐམས་ཅད་Gི་གནས་Jམ་པར་zོག་པ་ལ་མཁས་པ། མངོན་པར་ཤེས་པ་ཆེན་པོས་Jམ་པར་aེན་པ། ཐབས་དང༌། ཤེས་རབ་ལས་ངསེ་པར་འ0Iང་བ། ཆོས་ 
 

Gི་ད0ིངསM་གཉིས་སM་མ་མཆིས་ཤིང་ད0ེར་མ་མཆསི་པའི་_ོད་ཡMལ་9་ིདམ་པའི་མཆོག་ཐོབ་པ་ཆསོ་Gི་ད0ིངས་བཀོད་པ་གཅིག་པ་Jམ་པ་མཐའ་ཡས་པའི་བཀོད་པར་ཆསོ་ 
 

.ོན་པ་ལ་མཁས་པ། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་དབང་པོ་བཀོད་པ་འཐོབ་པར་བ9ིད་པ་འཚལ་བ་ལ་མཁས་པ། ཐབས་མཁས་པ་�ོགས་པར་ཁོང་ད�་ཆ6ད་པ། ,ིས་པ་ 
 

གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཐོབ་པ་.ེ། དེ་ནི་གོ་ཆ་ཆ6ང་ད�ས་མག�་བར་མ་ིན�ས་Gིས། འོན་Gང་སངས་
ས་Gི་0ིན་9ི་Tབས་Gིས་དེར་མཆསི་ཏེ་ཡང་དག་པ་ཇི་8་བ་དང༌། མཐM་ཇི་8་བ་ 



 

@308A ༄༅། །བཞིན་ད�་བཤད་པར་འཚལ་ལོ། །དེ་ནས་འཁོར་དེ་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དང༌། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་དང༌། བ
་0ིན་དང༌། ཚངས་ 
 

པ་དང༌། འཇིག་�ེན་mངོ་བ་དེ་དག་དང༌། gའི་བM་དེ་དག་དང༌། gའི་བM་མོ་དེ་དག་འདི་fམ་ད�་སེམས་སོ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་དང༌། mེས་བM་དམ་པ་དེ་གཉིས་ 
 

i་བ་ལས་དེར་ནི་ཆསོ་བWགས་པའི་གཏམ་ཆནེ་པོ་གདོན་མི་ཟ་བར་འ0Iང་ང་ོfམ་.ེ། དེ་ནས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་བ
་.ངོ་དང༌། ཉན་ཐོས་v་བ
་ཙམ་དང༌། བ
་0ིན་ 
 

དང༌། ཚངས་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་mངོ་བ་ཤིན་ཏ�་མང་བ་དང༌། gའི་བM་བ
་.ངོ་kག་ཤིན་ཏ�་མང་པོ་Jམས་ཆསོ་ཉན་པའི་;ིར་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པའི་;ི་ 
 

བཞིན་དོང་ངོ། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དང༌། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་དང༌། བ
་0ིན་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་ 
 

mོང་བ་དེ་དག་དང༌། gའི་བM་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gིས་ཡོངས་སM་བ�རོ་ཅིང་མད�ན་ད�་བདར་ཏེ། ཡངས་པའི་-ོང་>ེར་ཆེན་པོར་E�གས་སོ། །དེ་ནས་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་ 
 



-གས་པ་འདི་fམ་ད�་སམེས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་འཁརོ་མང་པོ་དང་འོང་ག ི།བདག་གི་>ིམ་འདི་.ོང་པར་0ིན་9ིས་བTབ་བོ་fམ་.ེ། དེས་>ིམ་དེ་.ངོ་ 
 

@308B པར་0ིན་9ིས་བTབས་ནས་དེ་ན་�་ོབའང་མེད་དོ། །Pི་གང་ལ་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ན་བ་ཉལ་ཞིང་འད�ག་པའི་Pི་གཅིག་པོ་དེ་མ་གཏོགས་པར་དེ་ན་Pིའམ། PིའMའམ། .ན་
གང་ 
 

ཡང་མ་ིwང་ངོ། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་གནས་ག་ལ་བ་དེར་དོང་.ེ་gགས་ནས་ནང་ད�་འོངས་པ་དང་>ིམ་དེ་.ོང་པར་མཐོང་.ེ། དེ་ 
 

ན་�ོ་བའང་མེད། ,ི་མ་མདེ་པར་-གས་པ་ཉལ་ཞིང་འད�ག་པའི་Pི་གཅིག་པM་དེ་ལས་གཞན་Pི་འམ། PིའMའམ། .ན་མ་མཐོང་ངོ། །དེ་ནས་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་ 
 

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་མཐོང་.ེ། མཐོང་ནས་འདི་�ད་ཅེས་iས་ས།ོ །འཇམ་དཔལ། ལེགས་པར་འོངས་སོ། །འཇམ་དཔལ། ཤིན་ཏ�་ལེགས་པར་འོངས་སོ། ། 
 

�ོན་མ་འོངས། མ་མཐོང༌། མ་ཐོས་པ་མཐོང་ངོ། །འཇམ་དཔལ་9སི་iས་པ། >ིམ་བདག །ཇི་�ད་ཟེར་བ་དེ་བཞིན་ཏེ། གང་འོངས་པ་དེ་ནི་;ིས་མ་ིའོང་ང།ོ །གང་སོང་བ་ 
 



དེའང་;ིར་མི་འ-ོའོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། མ་འོངས་པ་ལ་འོང་བར་ཤེས་པའང་མེད་ཅིང་སོང་བ་ལའང་འ-ོ་བར་ཤེས་པ་མེད་པ་ལ། གང་མཐོང་བ་དེ་ནི་;ིར་ཡང་བ8་བར་ 
 

0་བ་མ་ཡིན་པའི་;ིར་རོ། །mེས་བM་དམ་པ་>ོད་བཟོད་དམ། འཚ]་འམ། >ོད་Gི་ཁམས་Jམས་མི་འPBག་གམ། >ོད་Gི་ནད་དེ་འ0Iང་ངམ། མ་ིmེ་བའམ། བཅོམ་=ན་ 
 

@309A ༄༅། །འདས་Gང་>ོད་ལ་གནོད་པ་ཆ6ང་ངམ། ཉམ་ང་བ་ཉBང་ངམ། ན་བ་ཉBང་ངམ། བmོད་པ་ཡང་ངམ། འཚ]་བ་དང༌། .ོབས་དང༌། བདེ་བ་དང༌། ཁ་ན་ 
 

མ་ཐོ་བ་དང༌། བདེ་བར་རགེ་པ་ལ་གནས་སམ་ཞེས་གསMང་ངོ། །>ིམ་བདག །>ོད་Gི་ནད་འདི་ཅི་ལས་0Iང༌། 0Iང་ནས་ཅི་Aིད་ལནོ། ཇི་8ར་གནས། ཅི་ཙམ་ན་ཞི་བར་འ9Iར། 
 

,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་iས་པ། འཇམ་དཔལ། མ་རགི་པ་དང༌། Aེད་པའི་Aེད་པ་ཇི་Aིད་པར་ཁ་ོབ3་ནད་འདིའང་དེ་Aིད་དོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་ནད་ཇི་Aིད་ 
 

པར་ཁ་ོབ3་ནད་Gང་དེ་Aདི་དོ། །ནམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་དང་^ལ་བར་9Iར་པ་དེ་ན་ཁོ་བ3་ནད་Gང་མ་ིའ0Iང་ངོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ། 0ང་ཆ6བ་ 
 

སེམས་དཔའི་འཁོར་བའི་གནས་ནི་སེམས་ཅན་ཏེ། ནད་ནི་འཁོར་བ་ལ་གནས་སོ། །ནམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་དང་^ལ་བར་9Iར་པ་དེ་ན་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ 



 

ཡང་ནད་མེད་པར་འ9Iར་རོ། །འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ཚ]ང་དཔོན་9ི་བM་གཅིག་པ་ན་བར་9Iར་ན་དེ་ན་བའི་;ིར་ཕ་མ་གཉིས་Gང་ན་བར་འ9Iར་རོ། །ཇི་Aིད་ 
 

ད�་བM་གཅིག་པ་དེ་ནད་མེད་པར་མ་9Iར་པ་དེ་Aིད་ད�་ཕ་མ་གཉིས་Gང་`lག་བ�ལ་བར་འ9Iར་ཏེ། འཇམ་དཔལ། དེ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ 
 

@309B ལ་བM་གཅིག་པ་བཞིན་ད�་`lག་པ་ཡིན་ཏེ། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ན་བས་དེའང་ན་བར་འ9Iར། སེམས་ཅན་ལ་ནད་མེད་ན་དེའང་ན་བ་མེད་དོ། །གང་འཇམ་དཔལ། >ོད་ནད་འདི་ཅི་ 
 

ལས་0Iང་ཞེས་ཟེར་བའང་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gི་ནད་ནི་fིང་N་ེཆནེ་པོ་ལས་འ0Iང་ངོ། །འཇམ་དཔལ་9ིས་iས་པ། >ིམ་བདག་>ོད་Gི་>ིམ་འདི་.ོང་ན་>ོད་ལ་ 
 

གཡོག་འགའ་ཡང་མེད་དམ། iས་པ། འཇམ་དཔལ། སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཐམས་ཅད་Gང་.ངོ་ངོ། །iས་པ། ཅིས་.ོང༌། iས་པ། .ོང་པ་ཉིད་Gིས་.ོང་ངོ། །iས་པ། 
 

.ོང་པ་ཉིད་ལ་.ངོ་མ་ཅི་ཞིག་ཡོད། iས་པ། ཀ�ན་ཏ�་�ོག་པ་ནི་.ོང་པ་ཉིད་Gིས་.ངོ་པའོ། །iས་པ། .ོང་པ་ཉིད་ཀ�ན་ཏ�་བ�ག་པར་ན�ས་སམ། iས་པ། ཡོངས་སM་�གོ་པ་དེའང་ 
 



.ོང་པ་.ེ། .ོང་པ་ཉིད་ནི་.ོང་པ་ཉིད་ལ་མ་ི�གོ་ག ོ།iས་པ། >ིམ་བདག །.ངོ་པ་ཉིད་གང་ད�་བཙལ། iས་པ། འཇམ་དཔལ། .ོང་པ་ཉིད་ནི་8་བར་9Iར་པ་,Bག་ཅ6་a་ 
 

གཉིས་ལས་བཙལ་ལོ། །iས་པ། 8་བར་9Iར་པ་,Bག་ཅ6་a་གཉིས་གང་ལས་བཙལ། iས་པ། དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་Jམ་པར་-ོལ་བ་ལས་བཙལ་ལོ། །iས་པ། དེ་ 
 

བཞིན་གཤེགས་པའི་Jམ་པར་-ོལ་བ་འདི་གང་ལས་བཙལ། iས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་སེམས་དང་པོ་_ོད་པ་ལས་བཙལ་ལོ། །འཇམ་དཔལ། གང་>ོད་ལ་གཡགོ་ 
 

@310A ༄༅། །Gང་མེད་དམ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་བད�ད་ཐམས་ཅད་དང༌། ཕས་Gི་Zལོ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་ཁོ་བ3་གཡགོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། བད�ད་Jམས་ནི་འཁོར་ 
 

བའི་བ�གས་པ་i་བ་.ེ། འཁོར་བ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་གཡོག་ག ོ།ཕས་Gི་Zོལ་བ་Jམས་ནི་8་བར་9Iར་པ་Jམས་Gི་བ�གས་པ་i་བ་.ེ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ནི་ 
 

8་བར་9Iར་པ་ཐམས་ཅད་ལས་མི་གཡོའོ། །དེ་བས་ན་བད�ད་ཐམས་ཅད་དང༌། ཕས་Gི་Zལོ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་ཁོ་བ3་གཡགོ་ག ོ།འཇམ་དཔལ་9སི་iས་པ། >ིམ་བདག ། 
 

>ོད་Gི་ནད་ཅི་འ,། iས་པ། གཟMགས་མེད་ཅིང་བ.ན་ད�་མེད་དོ། །iས་པ། ནད་དེ་ལMས་དང་=ན་ནམ། འོན་ཏེ་སེམས་དང་=ན། iས་པ། ལMས་དབེན་པས་ན་ལMས་དང་ 



 

=ན་པའང་མ་ཡིན། སེམས་��་མའི་ཆོས་ཉིད་པས་ན་སེམས་དང་ཡང་མ་ི=ན་ནོ། །iས་པ། >ིམ་བདག །འདི་8་.ེ། སའི་ཁམས་དང༌། ཆ6འི་ཁམས་དང༌། མེའི་ཁམས་ 
 

དང༑ T�ང་ག་ིཁམས་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་འདི་བཞི་ལས་ཁམས་གང་གནོད་པར་འ9Iར། iས་པ། འཇམ་དཔལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ Gི་ནད་ཁམས་དེ་8་བM་ 
 

གང་ཡིན་པ་དེས་ཁ་ོབོའང་ནའོ། །འཇམ་དཔལ། ཇི་8ར་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ན་བ་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་0། འཇམ་དཔལ་9ིས་iས་པ། 
 

@310B ལMས་མི་�ག་པ་.།ེ ཡིད་0Iང་ཞིང་འདོད་ཆགས་དང་^ལ་བས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལMས་`lག་བ�ལ་བ་.ེ། s་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་དགའ་བས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལMས་བདག་མེད་པ་.ེ། 
 

འོན་Gང་སེམས་ཅན་bིན་པར་0་བས་སོ། །ལMས་ཞི་བ་ཉིད་Gིས་ཏེ། ཤིན་ཏ�་ཞི་བས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཉེས་པར་_ོད་པ་ཐམས་ཅད་བ.ན་པ་.ེ། འཕོ་བས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བདག་ན་བས་ 
 

སེམས་ཅན་གཞན་ན་བ་ལ་fིང་Nེ་བ་དང༌། �ོན་9་ིམཐའི་མMའི་`lག་བ�ལ་Nསེ་སM་,ན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་9ི་དོན་0་བ་Nསེ་སM་,ན་པ་དང༌། དག་ེབའི་a་བ་མངོན་ད�་0་བ་དང༌། 
 



གཟོད་མ་ནས་Jམ་པར་དག་པ་དང༌། Aེད་པ་མེད་པ་དང༌། �ག་ཏ�་བaོན་འ-Bས་བaམས་པས་ནད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་0ེད་པའི་bན་པའི་
ལ་པོར་འ9Iར་རོ་ཞེས་དེ་8ར་0ང་ཆ6བ་ 
 

སེམས་དཔས་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ན་བ་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་0འོ། །འཇམ་དཔལ་9སི་iས་པ། རིགས་Gི་བM། 0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ན་པས་ཇི་8ར་རང་ག་ིསམེས་ངསེ་ 
 

པར་བསམ་པར་0། ,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་iས་པ། འཇམ་དཔལ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ན་བས་ནི་བདག་ག་ིསེམས་ལ་འདི་8ར་ངེས་བར་བསམ་པར་0འོ། །ནད་ནི་ 
 

�ོན་9ི་མཐའ་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་;ིན་ཅི་ལགོ་གི་ལས་ཀ�ན་ནས་=ང་བ་ལས་0Iང་ངོ། །ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཀ�ན་ཏ�་�ོག་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ལས་0Iང་.ེ། དོན་དམ་པར་ནི་ 
 

@311A ༄༅། །འདི་ལ་གང་ག་ིན་བ་ཞེས་0་བའི་ཆོས་དེ་གང་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། འ0Iང་བ་ཆནེ་པོ་བཞི་ལས་9Iར་པའི་ལMས་འདི་ཁམས་འདི་ 
 

དག་ལ་བདག་པོ་གང་ཡང་མེད་དེ་བmེད་པའང་མེད་དོ། །ལMས་འདི་ལ་བདག་མེད་དེ། བདག་ཏ�་མངོན་པར་ཞེན་པ་མ་གཏོགས་པར་འདི་ལ་དོན་དམ་པར་ན་གང་ནད་ཅེས་0་བ་ 
 

དེ་མི་དམིགས་ཏེ། དེ་བས་ན་བདག་ནི་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་ཅིང༌། ནད་Gི་a་བ་ཀ�ན་ཤེས་པ་ལ་གནས་པར་0འོ་ཞེས་དེས་བདག་ཏ�་འད�་ཤེས་པ་
Yན་བཅད་དེ་ཆོས་Gི་འད�་ 



 

ཤེས་བmེད་པར་0འོ། །ལMས་འདི་ནི་ཆསོ་མང་པོ་འད�ས་པ་.ེ། mེ་བ་ནའང་ཆོས་ཁོ་ན་mེ། འགག་པ་ནའང་ཆསོ་ཁ་ོན་འགག་.ེ། ཆོས་དེ་དག་ནི་ཕན་ཚ6ན་ད�་མི་ཚ]ར་མ་ི 
 

ཤེས་ཏེ། ཆོས་དེ་དག་mེ་བ་ནའང་འདི་fམ་ད�་བདག་mེའོ་fམ་ད�་མི་སེམས་སོ། །འགག་པ་ནའང་འདི་fམ་ད�་བདག་འགག་གོ་fམ་ད�་མི་སེམས་སོ། །དེས་ཆོས་Gི་འད�་ཤེས་ཀ�ན་ཤེས་
པར་0་བའི་ 
 

;ིར་སེམས་བmེད་པར་0་.ེ། གང་བདག་གིས་འདི་8ར་ཆསོ་སM་འད�་ཤེས་པ་དེའང་;ིན་ཅི་ལགོ་.ེ། ;ིན་ཅི་ལོག་ནི་ནད་ཆེན་པོའོ། །བདག་ནི་ནད་དང་^ལ་བར་0་.ེ། 
 

ནད་རབ་ཏ�་\ང་བའི་;ིར་བaོན་པར་0འོ། །དེ་ལ་ནད་\ང་བ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། ངར་འཛVན་པ་དང༌། ང་ཡརི་འཛVན་པ་\ང་བའོ། །ངར་འཛVན་པ་དང༌། ང་ཡིར་ 
 

@311B འཛVན་པ་\ང་བ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། གཉིས་དང་^ལ་བའོ། །དེ་ལ་གཉིས་དང་^ལ་བ་གང་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། ནང་དང༌། ;ི་རལོ་ཏ�་ཀ�ན་ཏ�་_ོད་པ་མེད་པའོ༎ 
 

དེ་ལ་ནང་དང༌། ;ི་རོལ་ཏ�་ཀ�ན་ཏ�་_ོད་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། མཉམ་པ་ཉིད་ལས་མི་གཡ་ོབ། རབ་ཏ�་མི་གཡོ་བ། Jམ་པར་མ་ིགཡ་ོབའོ། །མཉམ་པ་ 



 

ཉིད་གང་ཞེ་ན། བདག་མཉམ་པ་ཉིད་ནས་s་ངན་ལས་འདས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་Gི་བར་ད�འོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། བདག་དང༌། s་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་ཀའང་ 
 

.ོང་པའི་;ིར་རོ། །དེ་གཉིས་ཀ་ཅིས་.ོང་ཞེ་ན། མིང་ད�་བNོད་པ་དེ་གཉིས་.ངོ་.ེ། དེ་དག་Gང་ཡོངས་སM་མ་-Bབ་པའོ། །དེ་8ར་མཉམ་པ་ཉིད་མཐོང་བ་དེས་ནད་ཉིད་གཞན་ 
 

མ་ཡིན། .ོང་པ་ཉིད་གཞན་ད�་མི་0ེད་དེ། ནད་ཉིད་.ོང་པ་ཉིད་དོ། །ཚ]ར་བ་དེ་ནི་ཚ]ར་བ་མེད་པར་རགི་པར་0་.ེ། དེས་ཚ]ར་བ་འགོག་པའང་མངོན་སMམ་ད�་མི་0འོ། །སངས་ 
 


ས་Gི་ཆསོ་ཡངོས་སM་yགོས་པ་ལ་ཚ]ར་བ་གཉིས་ཀ་དོར་མོད་Gི་ངན་འ-རོ་mེས་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་fངི་Nེ་ཆེན་པོ་མི་mེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་8ར་སམེས་ 
 

ཅན་འདི་དག་ལ་ཚ6ལ་བཞིན་ངེས་བར་སམེས་བས་ནད་སེལ་བར་འ9Iར་བ་དེ་8ར་0འོ། །འདི་དག་ལ་ཆསོ་གང་ཡང་ཉེ་བར་Oར་བར་ཡང་མ་ི0། བསལ་བར་མི་0་.ེ། དེ་ 
 

@312A ༄༅། །གཞི་གང་ལས་ནད་0Iང་བ་དེ་ཡངོས་སM་ཤེས་པར་0་བའི་;ིར་དེ་དག་ལ་ཆསོ་བཤད་པར་0འོ། །གཞི་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། gག་པར་ 
 



དམིགས་པ་ནི་གཞིའོ། །gག་པར་དམིགས་པའི་གཞི་ལ་ཇི་ཙམ་ད�་དམིགས་པ་དེ་ཙམ་ད�་ནད་Gི་གཞིའོ། །ཅི་ལ་gག་པར་དམིགས་ཤེ་ན། ཁམས་གསMམ་ལ་gག་པར་ 
 

དམིགས་སོ། །gག་པར་དམིགས་པའི་གཞི་ཡོངས་སM་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། དམིགས་པ་མེད་ཅིང་མ་ིདམིགས་པའོ། །གང་མ་ིདམིགས་པ་དེ་ནི་gག་པར་མ་ི 
 

དམིགས་པའོ། །ཅི་མི་དམིགས་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། བདག་ཏ�་8་བ་དང༌། ཕ་རལོ་ཏ�་8་བ་དང༌། 8་བ་གཉིས་སM་མ་ིདམིགས་ཏེ། དེས་ན་མ་ིདམིགས་པ་ཞེས་0འོ། །འཇམ་ 
 

དཔལ། དེ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ན་བས་Z་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། འཆ་ིབ་དང༌། mེ་བ་\ང་བའི་;ིར་བདག་ག་ིསམེས་ལ་ངསེ་པར་བསམ་པར་0འོ། །འཇམ་དཔལ། 
 

0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gི་ནད་ནི་དེ་8་བM་ཡནི་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་8་མ་ཡནི་ད�་ཟིན་ན། འབད་པ་དོན་མེད་པར་འ9Iར་རོ། །འདི་8་.ེ། དཔེར་0་ན། ;ིར་Zལོ་བ་བཅོམ་ 
 

བས་དཔའ་བོ་ཞེས་0་བ་དེ་བཞིན་ད�་Z་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། འཆི་བའི་`lག་བ�ལ་ཞི་བར་0ེད་པས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ཞེས་0འོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ན་བ་དེས། 
 

@312B འདི་fམ་ད�་ཇི་8ར་བདག་ག་ིནད་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ད�་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་ནད་Gང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ�ག་



པར་ 
 

0་.ེ། དེ་དེ་8ར་�གོ་པ་ན་ཕན་ཡོན་ད�་8་བར་མི་glང་ཞིང་སེམས་ཅན་Jམས་ལ་fིང་N་ེཆེན་པོ་mེ་.ེ། Kོ་བMར་9ི་ཉོན་མངོས་པ་\ང་བའི་;ིར་མངོན་པར་བaོན་པའི་fིང་N་ེཆེན་པོ་ 
 

སེམས་ཅན་Jམས་ལ་m་ེབ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། ཕན་ཡོན་ད�་8་བར་8lང་བའི་fངི་Nེ་ཆནེ་པོས་ནི་m་ེབ་Jམས་སM་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་m་ོབར་འ9Iར་རོ། ། 
 

ཕན་ཡོན་ད�་8་བའི་ཀ�ན་ནས་=ང་བ་དང་^ལ་བའི་fངི་N་ེཆེན་པོས་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་mེ་བ་Jམས་སM་m་ོབར་མི་འ9Iར་རོ། །8་བ་ཀ�ན་ནས་=ང་བ་ཀ�ན་ཏ�་=ང་ཞིང་མི་m་ེ.ེ། 
 

དེ་སེམས་ཀ�ན་ནས་=ང་བ་མེད་པར་mེ་བས་དེ་-ལོ་བཞིན་ད�་mེ། དེ་-ོལ་བཞིན་ད�་འ0Iང་ངོ། །-ོལ་བཞིན་ད�་mེ་ཞིང་-ལོ་བཞིན་ད�་འ0Iང་བས་སམེས་ཅན་བཅིངས་པ་Jམས་ 
 

བཅིངས་པ་ལས་-ོལ་བའི་ཆོས་.ོན་པར་ན�ས་ཤིང་མཐM་ཡོད་དོ། །འདི་8་.ེ། བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་བདག་ཉིད་བཅིངས་པས་ཕ་རོལ་བཅིངས་པ་ལས་ད-ལོ་བ་དེ་ནི་གནས་ 
 

མེད་དེ། བདག་-ོལ་བས་ཕ་རོལ་བཅིངས་བ་ལས་-ལོ་བ་དེ་ནི་གནས་ཡོད་དོ་ཞེས་གསMངས་ཏེ། དེ་བས་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་-ོལ་བར་0་ཡི། བཅིངས་བར་ནི་མ་ི0འོ། ། 



 

@313A ༄༅། །དེ་ལ་བཅིངས་པ་གང༌། -ལོ་བ་གང་ཞེ་ན། ཐབས་མེད་པར་Aིད་པའི་-ོལ་བ་ཡངོས་སM་འཛVན་པ་ནི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའི་བཅིངས་པའོ། །ཐབས་Gིས་ 
 

Aིད་པའི་འ-་ོབར་འཇMག་པ་ནི་-ལོ་བའོ། །ཐབས་མེད་པས་བསམ་གཏན་དང༌། ཏིང་ང་ེའཛVན་དང༌། fམོས་པར་འཇMག་པར་རོ་sང་བ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་བཅིངས་བའོ༎ 
 

ཐབས་Gིས་བསམ་གཏན་དང༌། ཏིང་ང་ེའཛVན་9ི་རོ་sང་བ་ནི་-ལོ་བའོ། །ཐབས་Gིས་མ་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་ནི་བཅིངས་པའོ། །ཐབས་Gིས་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་ནི་-ལོ་བའོ༎ 
 

ཤེས་རབ་Gིས་མ་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་བཅིངས་པའོ། །ཤེས་རབ་Gིས་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་-ོལ་བའོ། །དེ་ལ་ཐབས་Gིས་མ་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་བཅིངས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ 
 

8་.ེ༑ .ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། bནོ་པ་མེད་པ་ལ་ངེས་པར་སེམས་ཤིང༌། མཚན་དང༌། དཔེ་0ད་བཟང་པོ་དང༌། སངས་
ས་Gི་ཞིང་ག་ི
ན་དང༌། སེམས་ 
 

ཅན་ཡོངས་སM་bིན་པར་0་བ་ལ་ངེས་པར་མ་ིསེམས་པ་ནི་ཐབས་Gིས་མ་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་.་ེབཅིངས་པའོ། །དེ་ལ་ཐབས་Gིས་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་-ོལ་བ་གང་ཞེ་ན། འདི་8་ 
 



.ེ༑ མཚན་དང༌། དཔེ་0ད་བཟང་པོ་དག་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ག་ི
ན་དང༌། སམེས་ཅན་ཡངོས་སM་bིན་པར་0་བ་ལ་སམེས་ངསེ་པར་སེམས་ཤིང་.ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་ 
 

@313B མ་མེད་པ་དང༌། bོན་པ་མེད་པ་ལ་འ,ིས་པར་0ེད་པ་འདི་ནི་ཐབས་Gིས་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་.་ེ-ལོ་བའོ། །དེ་ལ་ཤེས་རབ་Gིས་མ་ཟིན་པའི་ཐབས་བཅིངས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་8་ 
 

.ེ༑ 8་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་ཀ�ན་ནས་=ང་བ་དང༌། བག་ལ་ཉལ་དང༌། Nསེ་སM་ཆགས་པ་དང༌། ཁོང་Pོ་བ་ལ་གནས་པའི་དགེ་བའི་a་བ་aོམ་པ་ཐམས་ཅད་0ང་ 
 

ཆ6བ་ཏ�་མི་བ�་ོབ་ནི་ཤེས་རབ་Gིས་མ་ཟིན་པའི་ཐབས་ཏེ་བཅིངས་པའོ། །དེ་ལ་ཤེས་རབ་Gིས་ཟིན་པའི་ཐབས་-ོལ་བ་གང་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། 8་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་ 
 

ཀ�ན་ནས་=ང་བ་དང༌། བག་ལ་ཉལ་བ་དང༌། Nེས་སM་ཆགས་པ་དང༌། ཁོང་P་ོབ་\ངས་པའི་དག་ེབའི་a་བ་aོམ་པ་ཐམས་ཅད་0ང་ཆ6བ་ཏ�་ཡོངས་སM་བ�ོས་ལ་དེས་Gང་མི་fེམས་ 
 

པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་Gིས་ཟིན་པའི་ཐབས་ཏེ་-ོལ་བའོ། །འཇམ་དཔལ། དེ་ལ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ན་བས་དེ་8ར་ཆསོ་དེ་དག་ལ་ངསེ་པར་བསམ་པར་ 
 

0་.ེ༑ གང་ལMས་དང༌། སམེས་དང༌། ནད་ལ་མ་ི�ག་པ་དང༌། `lག་བ�ལ་བ་དང༌། .ངོ་པ་དང༌། བདག་མེད་པར་�གོས་པ་དེ་ནི་དེའི་ཤེས་རབ་བོ། །གང་ཡང་ལMས་Gི་ནད་ཡངོས་ 



 

སM་\ངོ་བས་མ་ིm་ེ.ེ། འཁོར་བའི་
Yན་མི་གཅོད་ཅིང་སེམས་ཅན་9་ིདོན་Oརོ་བ་ལ་Nེས་སM་Oརོ་བ་འདི་ནི་དེའི་ཐབས་སོ། །གཞན་ཡང༌། གང་ལMས་དང༌། སེམས་དང༌། ནད་Jམས་ 
 

@314A ༄༅། །ཕན་ཚ6ན་ད�་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏ�་གསར་པར་ཡང་མ་ཡིན། hིང་པའང་མ་ཡིན་པར་�ོག་པ་དེ་ནི་དེའི་ཤེས་རབ་བོ། །གང་ཡང་ལMས་དང༌། སེམས་ 
 

དང༑ ནད་Jམས་ཤིན་ཏ�་ཞི་བ་དང༌། འགགོ་པ་མི་mདེ་པ་དེ་ནི་དེའི་ཐབས་སོ། །འཇམ་དཔལ། དེ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ན་བས་རང་ག་ིསེམས་ངསེ་པར་བསམ་པར་0་ 
 

མོད་Gི་དེས་ངསེ་པར་སེམས་པ་དང༌། ངསེ་པར་མ་ིསེམས་པར་མ་ི0འོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ངསེ་པར་སེམས་པ་ལ་གནས་ན་དེ་ནི་0ིས་པའི་ཆོས་སོ། །ཅི་.ེ་ངསེ་པར་ 
 

མི་སེམས་པ་ལ་གནས་ན་དེ་ནི་ཉན་ཐོས་Gི་ཆོས་སོ། །དེ་8་བས་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་ངསེ་པར་སམེས་པ་དང༌། མི་སེམས་པ་ལ་གནས་པར་མི་0འོ། །གང་དེ་ལ་མི་ 
 

གནས་པ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ཏེ། གང་སོ་ས3་mེ་བ3་_ོད་ཡMལ་ཡང་མ་ཡིན། འཕགས་པའི་_ོད་ཡMལ་ཡང་མ་ཡནི་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ 
 



ཡMལ་ལོ། །གང་འཁོར་བའང་_ོད་ཡMལ་ལ་ཉོན་མངོས་པའང་_ོད་ཡMལ་མ་ཡནི་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་s་ངན་ལས་འདས་པར་�ོག་པར་ཡང་ 
 

_ོད་ཡMལ་ལ་གཏན་ད�་ཡངོས་སM་s་ངན་ལས་འདས་པར་ཡང་_ོད་ཡMལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་བད�ད་བཞི་.ོན་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་ 
 

@314B བད�ད་Gི་ཡMལ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའང་_ོད་ཡMལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་ཐམས་ཅད་མ>ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཚ]ལ་བའང་ 
 

_ོད་ཡMལ་ལ་ད�ས་མ་ཡིན་པར་ཡ་ེཤེས་འཐོབ་པའང་_ོད་ཡMལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_དོ་ཡMལ་ལོ། །གང་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་ད�ས་མ་ཡིན་ 
 

པར་བདེན་པ་�གོས་པར་0ེད་པའང་_ོད་ཡMལ་མ་ཡནི་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་ནད་ད�་སོ་སོར་�གོ་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་བསམས་བཞིན་ད�་Aིད་པར་mེ་བ་ 
 

ཡོངས་སM་འཛVན་པའང་_དོ་ཡMལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་མི་mེ་བ་སོ་སོར་�གོ་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་ངསེ་པར་9Iར་པ་ལ་འཇMག་པའང་_ོད་ཡMལ་ 
 

མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་�ེན་ཅིང་('PRE)ལ་པར་འ0Iང་བའི་ཡང་_ོད་ཡMལ་ལ་8་བ་ཐམས་ཅད་Gི་ཡMལ་ཡང་_ོད་ཡMལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་ 



 

སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་འད�་འཛVའང་_ོད་ཡMལ་ལ་ཉོན་མངོས་པའི་བག་ལ་ཉལ་ཡང་_ོད་ཡMལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ 
 

ཡMལ་ལོ། །གང་དབེན་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་ལMས་དང༌། སེམས་ཟད་པའི་གནས་Gང་_ོད་ཡMལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་ཁམས་གསMམ་ཡང་_ོད་ཡMལ་ 
 

@315A ༄༅། །ལ་ཆསོ་Gི་ད0ིངས་ད0ེ་བར་0་བའང་_ོད་ཡMལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་.ངོ་པ་ཉིད་Gང་_ོད་ཡMལ་ལ་ཡོན་ཏན་ 
 

9ི་Jམ་པ་ཐམས་ཅད་ཚ]ལ་པའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་མཚན་མ་མེད་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་སེམས་ཅན་རབ་ཏ�་-ོལ་བར་0་བ་ལ་དམིགས་ 
 

ཤིང་�ོག་པའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་bོན་པ་མེད་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་བསམས་བཞིན་ད�་Aིད་པའི་འ-་ོབར་.ོན་པའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་ 
 

0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_དོ་ཡMལ་ལོ། །གང་མངོན་པར་འད�་མ་ི0ེད་པའང་_དོ་ཡMལ་ལ་དགེ་བའི་a་བ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་འད�་0ེད་པ་
Yན་མ་ིགཅོད་པའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ 
 



ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_དོ་ཡMལ་ལོ། །གང་ཕ་རོལ་ཏ�་;ིན་པ་,Bག་Gང་_ོད་ཡMལ་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་སེམས་དང༌། _ོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏ�་འ-ོ་བར་ཡང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ 
 

ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་མངོན་པར་ཤེས་པ་,Bག་Gང་_ོད་ཡMལ་ལ་ཟག་པ་ཟད་པའང་_ོད་ཡMལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_དོ་ཡMལ་ལོ། །གང་དམ་ 
 

པའི་ཆོས་ལ་གནས་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་ལམ་ངན་པ་ལ་མ་ིདམིགས་པའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་ཚད་མེད་པ་བཞི་ལའང་_ོད་ཡMལ་ 
 

@315B ལ་ཚངས་པའི་འཇིག་�ེན་ད�་m་ེབ་ལ་མ་ིརགེ་པའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_དོ་ཡMལ་ལོ། །གང་Nསེ་སM་,ན་པ་,Bག་Gང་_ོད་ཡMལ་ལ་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་Gང་_ོད་
ཡMལ་ 
 

མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་བསམ་གཏན་དང༌། ཏིང་ང་ེའཛVན་དང༌། fོམས་པར་འཇMག་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛVན་དང༌། fོམས་པར་འཇMག 

 

པའི་དབང་གསི་མི་m་ེབའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་,ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་ལMས་དང༌། ཚ]ར་བ་དང༌། སེམས་དང༌། ཆསོ་ 
 



Gང་ཤིན་ཏ�་_ོད་ཡMལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་ཡང་དག་པར་\ོང་བའང་_ོད་ཡMལ་ལ་དགེ་བ་དང༌།མི་དག་ེབ་གཉིས་སM་དམིགས་པའང་_ོད་ཡMལ་ 
 

མ་ཡནི་པ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་y|་འkBལ་9་ི�ང་པ་Wjབ་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་glན་9སི་-Bབ་པའི་y|་འkBལ་9་ི�ང་པ་ལ་དབང་��ར་བའང་_ོད་ཡMལ་པ་དེ་ནི་ 
 

0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_དོ་ཡMལ་ལོ། །གང་དབང་པོ་vའི་ཡང་_ོད་ཡMལ་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་དབང་པོ་མཆགོ་དང༌། མཆོག་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ 
 

ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་.ོབས་v་ལ་གནས་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་.ོབས་བཅ6་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་ 
 

@316A ༄༅། །སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་0ང་ཆ6བ་Gི་ཡན་ལག་བད�ན་ཡོངས་སM་-Bབ་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་[ོ་རབ་ཏ�་ད0ེ་བ་ཤེས་པ་ལ་མཁས་པའང་_ོད་ 
 

ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་ལམ་ལ་གནས་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་ལམ་ངན་པ་ལ་མི་དམགིས་པའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ 
 

ཡMལ་ལོ། །གང་ཞི་གནས་དང༌། gག་མཐོང་གི་ཚ]གས་ཚ]ལ་བའང་_དོ་ཡMལ་ལ་ཤིན་ཏ�་ཞི་བར་མ་ི8lང་བའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་ཆསོ་ 



 

ཐམས་ཅད་mེད་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ད�་�གོ་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་མཚན་དང༌། དཔེ་0ད་བཟང་པོ་དང༌། སངས་
ས་Gི་�l་དང༌། 
ན་ཡོངས་སM་Wjབ་པའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ 
 

ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་
ས་Gི་ཚ6ལ་.ོན་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་སངས་
ས་Gི་ཆསོ་ལས་མ་ིཉམས་པའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་ 
 

སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་རང་བཞིན་རབ་ཏ�་Jམ་པར་དག་པར་9Iར་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་Gི་Nསེ་སM་འ-ོ་བའང་_ོད་ཡMལ་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཇི་8ར་མསོ་ 
 

བ་བཞིན་ད�་_ོད་ལམ་.ོན་པའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིན་ཏ�་འཇིག་པ་དང༌། འཆགས་པ་མེད་ 
 

@316B པ་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ད�་�གོས་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་w་ཚ]གས་སM་བཀོད་པ་དང༌། ད�་མར་བཀོད་པ་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ག་ིཡོན་ཏན་བཀོད་པ་.ོན་པའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་ 
 

སེམས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །གང་ཆསོ་Gི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏ�་བ�རོ་བ་དང༌། ཡོངས་སM་s་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་.ོན་པའང་_ོད་ཡMལ་ལ་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའི་_ོད་པ་མི་ 
 



གཏོང་བའང་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའི་_ོད་ཡMལ་ལོ། །བ.ན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་བ་དང་gན་ཅིག་ཏ�་gགས་པའི་gའི་བM་དེ་དག་ལས་ 
 

gའི་བM་བ
ད་.ོང་[་ན་མདེ་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སམེས་mསེ་སོ། །ན་བ་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་0་བའི་ལེའM་.ེ་བཞི་པའོ༎ ༎དེ་ནས་ཚp་དང་ 
 

=ན་པ་�#་རིའི་བM་འདི་fམ་ད�་སེམས་ཏེ། >ིམ་འདི་ན་.ན་དག་Gང་མེད་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འདི་དག་དང༌། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་འདི་དག་ཅི་ལ་འཁོད་fམ་མོ། །དེ་ནས་ལ་ི 
 

ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བMའི་སེམས་Gི་�ོག་པ་ཤེས་ནས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བM་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །བཙ6ན་པ་�#་རའིི་བM། ཅི་ཆོས་འདོད་ 
 

དེ་འོངས་སམ། འོན་ཏེ་.ན་འདོད། iས་པ། ཁོ་བོ་ནི་ཆོས་འདོད་དེ་འོངས་Gི། .ན་འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །iས་པ། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། དེ་བས་ན་གང་ཆོས་འདོད་པ་དེ་ 
 

@317A ༄༅། །བདག་ག་ིལMས་Gང་འདོད་པ་མ་ཡིན་ན། .ན་འདོད་པར་8་ག་ལ་འ9Iར། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། གང་ཆསོ་འདོད་པ་དེ་ནི་གཟMགས་དང༌། ཚ]ར་ 
 

བ་དང༌། འད�་ཤེས་དང༌། འད�་0ེད་དང༌། Jམ་པར་ཤེས་པ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཕMང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། mེ་མཆེད་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཆསོ་འདོད་པ་དེ་ནི་འདོད་ 



 

པའི་ཁམས་དང༌། གཟMགས་Gི་ཁམས་དང༌། གཟMགས་མེད་པའི་ཁམས་ འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཆསོ་འདོད་པ་དེ་ནི་སངས་
ས་ལ་མངོན་པར་ཞེ་ན་པ་འདོད་པ་མ་ཡིན། 
 

ཆོས་དང༌། དགེ་འད�ན་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། གཞན་ཡང༌། གང་ཆསོ་འདོད་པ་དེ་ནི་`lག་བ�ལ་ཡངོས་སM་ཤེས་པར་འདོད་པ་མ་ 
 

ཡིན༑ ཀ�ན་འ0Iང་བ་\ང་བར་འདོད་པ་མ་ཡིན། འགོག་པ་མངོན་ད�་0་བར་འདོད་པ་མ་ཡིན། ལམ་བ�མོ་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། ཆོས་ནི་nོས་པ་ 
 

མེད་པ། ཡི་གེ་མེད་པ་.ེ། དེ་ལ་`lག་བ�ལ་ཤེས་པར་0། ཀ�ན་འ0Iང་བ་\ང་བར་0། འགོག་པ་མངོན་ད�་0། ལམ་བ�ོམ་པར་0འོ་ཞེས་གང་འkོས་པར་0ེད་པ་དེ་ནི་ 
 

ཆོས་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་nོས་པ་འདོད་པའོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། ཆོས་ནི་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་རབ་ཏ�་ཞི་བ་.ེ། དེ་ལ་གང་དག་mེ་བ་དང༌། འཇིག་པ་ལ་_ོད་པ་དེ་དག་ནི་ 
 

@317B ཆོས་འདོད་པ་མ་ཡིན། དབེན་པ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་mེ་བ་དང༌། འཇིག་པ་འདོད་པའོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། གཞན་ཡང༌། ཆསོ་ནི་�lལ་མེད་ཅིང་�lལ་དང་^ལ་པ་.ེ། དེ་ལ་
གང་ 



 

དག་ཆསོ་གང་ལ་ཆགས་ན་ཐ་ན་s་ངན་ལས་འདས་པ་ལའང་རMང་.ེ། དེ་དག་ནི་ཆོས་འདོད་པ་མ་ཡིན་9།ི དེ་དག་ནི་འདོད་ཆགས་Gི་�lལ་འདོད་པའོ། །ཆོས་ནི་ཡMལ་མ་ཡིན་ཏེ༌། 
 

གང་དག་ཡMལ་བ-ང་བ་དེ་དག་ནི་ཆོས་འདོད་པ་མ་ཡིན་9ི། དེ་དག་ནི་ཡMལ་འདོད་པའོ། །ཆོས་ནི་[ང་བ་མེད་པ། དོར་བ་མེད་པ་.ེ། གང་དག་ཆསོ་གང་ལ་འཛVན་པ་དང༌། གཏོང་བ་ 
 

དེ་དག་ནི་ཆསོ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་འཛVན་བ་དང༌། གཏོང་བ་འདོད་པའོ། །ཆོས་ནི་ཀ�ན་གཞི་མེད་པ་.ེ། གང་ཀ�ན་གཞི་ལ་དགའ་བ་དེ་དག་ནི་ཆོས་འདོད་པ་མ་ཡིན་9ི། དེ་ 
 

དག་ནི་ཀ�ན་གཞི་འདོད་པའོ། །ཆོས་ནི་མཚན་མ་མདེ་པ་.ོང་པ་.ེ། གང་དག་ག་ིJམ་པར་ཤེས་པ་མཚན་མའི་Nསེ་སM་འཇMག་པ་དེ་དག་ནི་ཆོས་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་ 
 

མཚན་མ་འདོད་པའོ། །ཆོས་ནི་gན་ཅིག་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་སM་དག་ཆོས་དང་gན་ཅིག་གནས་པ་དེ་དག་ནི་ཆསོ་འདོད་པ་མ་ཡིན་9ི། དེ་དག་ནི་གནས་པ་འདོད་པའོ། །ཆོས་ 
 

ནི་མཐོང་བ་དང༌། ཐོས་པ་དང༌། 0ེ་^ག་;ེད་པ་དང༌། Jམ་པར་རིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་དག་མཐོང་བ་དང༌། ཐོས་པ་དང༌། 0ེ་^ག་;ེད་པ་དང༌། Jམ་པར་རགི་པ་ལ་_ོད་པ་ 
 



@318A ༄༅། །དེ་དག་ནི་མཐོང་བ་དང༌། ཐོས་པ་དང༌། 0ེ་^ག་;ེད་པ་དང༌། Jམ་པར་རགི་པ་འདོད་པ་ཡིན་9་ིདེ་དག་ནི་ཆསོ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། 
 

ཆོས་ནི་འད�ས་0ས་དང༌། འད�ས་མ་0ས་མེད་པ་.ེ། གང་དག་འད�ས་0ས་_ོད་ཡMལ་བ་དེ་དག་ནི་ཆསོ་འདོད་པ་མ་ཡིན་9་ིདེ་དག་ནི་འད�ས་0ས་སM་འཛVན་པ་འདོད་པའོ། །བཙ6ན་པ་�#་ 
 

རིའི་བM། དེ་8་བས་ན་>ོད་ཆོས་འདོད་པར་0་ན་>ོད་Gིས་ཆསོ་ཐམས་ཅད་མི་འདོད་པར་0འོ། །ཆོས་བ.ན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་gའི་བM་v་བ
་ཆསོ་Jམས་ལ་ཆོས་Gི་མགི 

 

Jམ་པར་དག་ག ོ།དེ་ནས་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་བ་ལ་iས་པ། འཇམ་དཔལ། >ོད་Gིས་;ོགས་བཅ6འི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་བ
་.ངོ་ 
 

-ངས་མེད་པ་དག་ཏ�་སངས་
ས་Gི་ཞིང་
Y་ཞིང་འ-ོ་བ་ན་སངས་
ས་Gི་ཞིང་གང་ན་སང་གེའི་Pི་ཐམས་ཅད་Gི་མཆགོ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་=ན་པ་དག་མཐོང༌། དེ་�ད་ཅེས་ 
 

iས་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་བས་ལ་ིཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །རིགས་Gི་བM། འདི་ནས་ཤར་;ོགས་སM་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ 
 

གངག�འི༌༈tུང་སMམ་ཅ6་a་གཉིས་Gི་0ེ་མ་fེད་འདས་པ་ན་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་glན་པ3་
ལ་མཚན་ཞེས་0་བ་ཡོད་དེ། །དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་glན་པ3་Wོན་མེའི་ 



 

@318B 
ལ་པོ་ཞེས་0་བ་བE�གས་ཏེ་འཚ]་ཞིང་གཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་�l་ནི་དཔག་ཚད་འབMམ་kག་བ
ད་ཅ6་a་བཞིའོ། །བཅོམ་=ན་འདས་དེའི་སེང་གེའི་Pིའི་ཚད་ནི་
དཔག 

 

ཚད་འབMམ་kག་,Bག་ཅ6་a་བ
ད་དོ། །0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་དེ་དག་གི་ལMས་Gང་དཔག་ཚད་འབMམ་kག་བཞི་བཅ6་a་གཉིས་སོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གི་སེང་གེའི་ 
 

Pིའང་དཔག་ཚད་འབMམ་kག་སMམ་ཅ6་a་བཞི་ཡོད་དེ། རིགས་Gི་བM། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་glན་པ3་Wོན་མེའི་
ལ་པོ་དེའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་glན་པ3་ 
 


ལ་མཚན་དེ་ན་སེང་གེའི་Pི་ཐམས་ཅད་Gི་མཆོག་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་=ན་པ་དག་ཡོད་དོ། །དེ་ནས་ལ་ིཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་དེའི་ཚp་དེ་8་བMའི་བསམ་པ་ཀ�ན་ 
 

བསམས་ཤིང༌། འདི་8་བMའི་y|་འkBལ་འདི་མངོན་པར་འད�་0ེད་པ་མངོན་པར་0ས་ཏེ། གང་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་glན་པ3་
ལ་མཚན་དེ་ན་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་ 
 

གཤེགས་པ་glན་པ3་Wོན་མའི་
ལ་པོ་དེས་སངེ་གའེི་Pི་སMམ་Pི་ཉིས་.ོང་བ�lར་ཏེ། དེ་ཙམ་ད�་འཕང་མཐོ་བ། དེ་ཙམ་ད�་ཡངས་པ། དེ་ཙམ་ད�་བ8་ན་`lག་པ། གང་0ང་ 



 

ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དང༌། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་དང༌། བ
་0ིན་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། འཇིག་�ནེ་mོང་བ་དང༌། gའི་བM་དེ་དག་གསི་�ོན་མ་མཐོང་བ་དེ་དག་.ེང་ག་ི 
 

@319A ༄༅། །ནམ་མཁའ་ལས་འོངས་ཏེ། ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་>ིམ་ད�་ས་ོསོར་གནས་སོ། །སེང་གེའི་Pི་w་ཚ]གས་སMམ་Pི་ཉིས་.ངོ་མ་zོས་པར་ 
 

ཤོང་.ེ། >ིམ་དེའང་དེ་ཙམ་ད�་ཡངས་པར་wང་ངོ། །ཡངས་པའི་-ངོ་>ེར་ཆེན་པོའང་བWིབས་པར་9Iར་པ་མེད། ཛམབMའི༌༈Kིང་དང༌། Kིང་བཞི་པའང་བWིབས་པ་མེད་དེ། 
 

དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gང་�ནོ་ཇི་8་བ་བཞིན་ད�་wང་ང།ོ །དེ་ནས་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་ས།ོ །འཇམ་ 
 

དཔལ། སེང་གེའི་Pི་དང་འཚམ་པའི་ལMས་སM་0ིན་9ིས་བTབས་ནས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འདི་དག་དང་སངེ་གེའི་Pི་ལ་འད�ག་ཅིག །དེ་ནས་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ 
 

གང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པ་དེ་དག་ནི་བདག་ག་ིལMས་དཔག་ཚད་འབMམ་kག་བཞི་བཅ6་a་གཉིས་པར་0ིན་9ིས་བTབས་ཏེ་སེང་གེའི་Pི་ལ་འཁདོ་དོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་ 
 



དཔའ་གང་དག་ལས་དང་པོ་པ་དེ་དག་ནི་སངེ་གེའི་Pི་དེ་དག་ལ་འད�ག་མ་ན�ས་སོ། །དེ་ནས་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་ཇི་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་མངོན་ 
 

པར་ཤེས་པ་v་འ-Bབ་པར་འ9Iར་བ་དེ་8་དེ་8་བMར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་ཆསོ་བ.ན་ཏེ། དེ་དག་གིས་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་ནས་ལMས་དཔག་ཚད་འབMམ་ 
 

@319B kག་བཞི་བཅ6་a་གཉིས་པར་མངོན་པར་Wjབ་ཏེ་སངེ་གེའི་Pི་ད་དག་ལ་འཁོད་དོ། །ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་Gང་སངེ་གའེི་Pི་དེ་དག་ལ་འཁོད་མ་ན�ས་ཏེ། དེ་ནས་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་ 
 

པར་-གས་པས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བM་ལ་iས་པ། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། སེང་གེའི་Pི་ལ་འད�ག་ཅིག །iས་པ། mེས་བM་དམ་པ། སངེ་གེའི་Pི་འདི་དག་མཐོ་ཞིང་ཆ་ེབས་ 
 

འད�ག་མི་ན�ས་སོ། །iས་པ། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་glན་པ3་Wོན་མའི་
ལ་པོ་དེ་ལ་;ག་9སི་ཤིག་དང༌། འད�ག་ན�ས་པར་འ9Iར་རོ། ། 
 

དེ་ནས་ཉན་ཐོས་ཆནེ་པོ་དེ་དག་གསི་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་glན་པ3་Wོན་མའི་
ལ་པོ་དེ་ལ་;ག་བཙལ་ནས་གདོད་དེ་དག་སངེ་གེའི་Pི་ལ་འཁོད་དོ། །དེ་ནས་ 
 

ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བMས་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །རིགས་Gི་བM། >ིམ་ཆ6ང་ངMའི་ནང་ད�་སངེ་གེའི་Pི་འདི་8་བMའི་མཐོ་ཞིང་ཆ་ེབ་w་ཚ]གས་ 



 

འདི་8་བM་.ོང་kག་འདི་fདེ་ཆ6ད་པ་དང༌། འདི་དག་གིས་ཡངས་པའི་-ངོ་>ེར་ཆེན་པོའང་བWིབས་པར་མ་9Iར། ཛམབMའི་Kངི་གི་-ོང་དང༌། -ངོ་>ེར་དང༌། -ོང་�ལ་དང༌། ཡMལ་འཁོར་ 
 

དང༑ 
ལ་པ3་འཁརོ་དང༌། Kིང་ཆེན་པོ་བཞི་ལའང་ཅ6ང་ ཟད་Gང་མ་བWབིས། g་དང༌། tུ་དང༌། གནོད་Oིན་དང༌། ,ི་ཟ་དང༌། g་མ་ཡིན་དང༌། ནམ་མཁའ་=ིང་ 
 

@320A ༄༅། །དང་མིའམ་ཅི་དང༌། 8ོ་འ;ེ་ཆནེ་པ3་གནས་Jམས་Gང་བWིབས་པར་མ་9Iར་ཏེ། �ོན་ཅི་འ,་བ་;ིས་Gང་དེ་བཞིན་ད�་wང་བ་ནི་ང་ོམཚར་ཏོ། །ལི་ཙ་བ�་ི,ི་ 
 

མ་མེད་པར་-གས་པས་iས་པ། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་ལ་ནི་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པ་ཞེས་0་ 
 

བ་ཡོད་དེ། Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པ་དེ་ལ་གནས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ནི་རིའི་
ལ་པོ་རི་རབ་དེ་ཙམ་ད�་མཐོ་བ། དེ་ཙམ་ད�་ཆེ་བ། དེ་ཙམ་ད�་འཕགས་ 
 

པ༑ དེ་ཙམ་ད�་ཡངས་པའང་ཡMངས་འ B̂འི་ནང་ད�་འཇMག་.ེ། ཡMངས་འ B̂་དེའང་mསེ་པའང་མེད། རི་རབ་Gང་གང་བའང་མེད་ལ་0་བ་དེའང་.ོན་ཏོ། །
ལ་ཆེན་བཞིའི་རསི་ 
 



Gི་g་Jམས་དང༌། སMམ་ཅ6་a་གསMམ་པའི་g་Jམས་Gང་བདག་ཅག་གང་ད�་བཅ6ག་མི་ཤེས་སོ། །y|་འkBལ་9ིས་འད�ལ་བའི་སེམས་ཅན་གཞན་དག་གསི་ནི་རིའི་
ལ་པོ་ 
 

རི་རབ་དེ་ཡMངས་འ B̂འི་ནང་ད�་བཅ6ག་པར་ཤེས་ཤིང་མཐོང་ངོ། །དེ་ནི་བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gི་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པའི་ 
 

ཡMལ་ལ་འཇMག་པའོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། གཞན་ཡང༌། Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པ་ལ་གནས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་
་མཚ]་ཆེན་པོ་བཞིའི་ཆ6འི་ཕMང་ 
 

@320B པོ་Jམས་\¯འི་ཁMང་བM་གཅིག་ཏ�་[�གས་ཏེ༑ ཉ་དང༌། རMས་°ལ་དང༌། ཆ6་Aིན་0ིས་པ་གསོད་དང༌། °ལ་པ་དང༌། ཆ6་ལས་mེས་པའི་Aགོ་ཆགས་གཞན་དག་ལའང་གནོད་པར་9Iར་ 
 

པ་མེད། tུ་དང༌། གནོད་Oིན་དང༌། ,ི་ཟ་དང༌། g་མ་ཡིན་Jམས་Gང་འདི་fམ་ད�་བདག་ཅག་གར་བཙ6ད་fམ་ཡང་མ་ིསམེས་ལ། 0་བ་དེའང་wང་ཞིང་སམེས་ཅན་དེ་དག་ལ་ 
 

གནོད་ཅིང་འPBག་པར་9Iར་པའང་མེད་དོ། །.ོང་གསMམ་9ི་.ངོ་ཆེན་པ3་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་འདིའང་y་མ་ཁན་9ི་འཁརོ་ལོ་བཞིན་ལག་པ་གཡས་པས་[ངས་ཏེ་བ�རོ་ནས་ 
 

འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་གངག�འི་tུང་ག་ི0ེ་མ་fེད་ད�་འཕངས་Gང་སེམས་ཅན་Jམས་བདག་ཅག་གང་ད�་;Iང༌། གང་ནས་འོངས་མ་ིཤེས་སོ། །Cར་ཡང་[ངས་ནས་གནས་བཞིན་ 



 

ད�་བཞག་Gང་འོང་བ་དང༌། འ-ོ་བར་མི་ཤེས་མོད་Gི་0་བ་དེའང་ཀ�ན་ཏ�་wང་ངོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། གཞན་ཡང༌། འཁོར་བ་ཚད་མེད་པས་འད�ལ་བའི་སམེས་ཅན་དག་Gང་ཡོད། 
 

འཁོར་བ་བ.lང་བས་འད�ལ་བ་དག་Gང་ཡོད་དེ། དེ་ལ་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9ིས་མི་>བ་པ་ལ་གནས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ནི་འཁོར་བ་ཚད་མེད་པས་འད�ལ་བའི་ 
 

སེམས་ཅན་Jམས་འད�ལ་བའི་དབང་ག་ི;ིར་ཞག་བད�ན་ཡང་བ�ལ་པ་འདས་པར་.ོན་ཏེ། འཁོར་བ་བ.lང་བས་འད�ལ་བའི་སམེས་ཅན་Jམས་ལ་ནི་བ�ལ་པའང་ཞག 

 

@321A ༄༅། །བད�ན་9ིས་འདས་པར་.ོན་ཏོ། །དེ་ལ་འཁརོ་བ་ཚད་མེད་པས་འད�ལ་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་ནི་ཞག་བད�ན་ལའང་བ�ལ་པ་འདས་པ་fམ་ 
 

ད�་ཤེས་སོ། །གང་འཁོར་བ་བ.lང་བས་འད�ལ་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་བ�ལ་པའང་ཞག་བད�ན་9སི་འདས་པར་ཤེས་སོ། །དེ་8ར་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མི་ 
 

>བ་པ་ལ་གནས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ནི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཐམས་ཅད་Gི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་Jམས་སངས་
ས་Gི་ཞིང་གཅིག་ཏ�་.ོན་ཏོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ 
 



ཅད་Gང་ལག་པ་གཡས་པའི་མཐིལ་ད�་བཞག་.ེ། སམེས་Gི་མ9ོགས་པའི་y|་འkBལ་9སི་འ-ོ་ཞིང་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཀ�ན་ཏ�་.ོན་Gང་སངས་
ས་Gི་ཞིང་གཅིག་ནས་Gང་ 
 

མ་གཡསོ་སོ། །;ོགས་བཅ6འི་སངས་
ས་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་མཆོད་པ་ཇི་fདེ་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་\འི̄་ཁMང་བM་གཅིག་ཏ�་.ོན་ཏོ། །;ོགས་བཅ6་ན་z་བ་དང༌། ཉི་མ་དང༌། 
 

�ར་མའི་གཟMགས་ཇི་fེད་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་Gང་\¯འི་ཁMང་བM་གཅིག་ཏ�་.ོན་ཏོ། །;ོགས་བཅ6་ན་T�ང་གི་དGིལ་འཁོར་=ང་བ་ཇི་fེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཁའི་ནང་ད�་བ�lབས་ 
 

Gང་དེའི་ལMས་ཞིག་པའང་མེད་ཅིང་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེ་དག་གི་(RTZWA)་དང༌། ནགས་ཚལ་Jམས་ཉལ་བའང་མེད་དོ། །;ོགས་བཅ6འི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་Jམས་Aེག་པའི་བ�ལ་ 
 

@321B པས་ཚVག་པའི་མའེི་ཕMང་པོ་དེ་ཀ�ན་རང་ག་ི8ོར་བཅ6ག་Gང་གང་དེས་ལས་0་བ་དེའང་0ེད་དོ། །འོག་ཏ�་སངས་
ས་Gི་ཞིང་གངག�འི་tུང་གི་0ེ་མ་fདེ་འདས་པ་ནས་སངས་
ས་Gི་
ཞིང་དེ་ 
 

.ེང་ད�་0Iང་.་ེབཏེག་ནས། 9ེན་ད�་སངས་
ས་Gི་ཞིང་གངག�འི་tུང་ག་ི0ེ་མ་fེད་འདས་པར་.ངེ་ད�་འཇོག་.ེ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། mེས་བM་མཐM་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ཁབ་Gི་aེ་ 
 



མོས་
་��ག་ག་ིལ་ོམ་ལ་བཙ6གས་ཏེ་བཏེག་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་8ར་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པ་ལ་གནས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་ 
 

ལོས་བ��ར་བའི་གཟMགས་སM་0ིན་9ིས་Tོབ་བོ། །དེ་བཞིན་ད�་འཇིག་�ེན་mོང་བའི་གཟMགས་སM་0ིན་9སི་Tོབ་བོ། །བ
་0ིན་9ི་གཟMགས་སM་0ིན་9སི་Tོབ་བོ། །ཚངས་པའི་ 
 

གཟMགས་སM་0ིན་9སི་Tོབ་བོ། །ཉན་ཐོས་Gི་གཟMགས་སM་0ིན་9སི་Tོབ་བོ། །རང་སངས་
ས་Gི་གཟMགས་སM་0ིན་9སི་Tོབ་བོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་གཟMགས་སM་0ིན་9སི་ 
 

Tོབ་བོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་
ས་Gི་གཟMགས་སM་0ིན་9སི་Tོབ་བོ། །;ོགས་བཅ6་ན་སེམས་ཅན་རབ་འ^ིང་ཐ་མ་ཐམས་ཅད་Gི་Wར་-གས་པ་དང༌། Wར་བཏགས་ 
 

པ་གང་ཇི་fེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་
ས་Gི་གསMང་ད0ངས་དང༌། སངས་
ས་Gི་W་དང༌། ཆོས་Gི་W་དང༌། དགེ་འད�ན་9ི་Wར་0ིན་9སི་Tོབ་.ེ། W་ད0ངས་དེ་ལས་ 
 

@322A ༄༅། །Gང་མི་�ག་པ་དང༌། `lག་བ�ལ་བ་དང༌། .ོང་བ་དང༌། བདག་མེད་པའི་W་ད0ངས་འ0Iང་བར་0ེད་དེ། ;ོགས་བཅ6འི་སངས་
ས་བཅོམ་ 
 

=ན་འདས་Jམ་པ་ཇི་fེད་ད�་བ.ན་པས་ཆོས་.ོན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་W་དང༌། ད0ངས་དེ་དག་ལས་འ0Iང་བར་0ེད་དོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། འདི་ནི་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་ 



 

9ིས་མི་>བ་པ་ལ་གནས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gི་ཡMལ་ལ་འཇMག་པ་ཅ6ང་ཟད་ཙམ་ཞིག་བ.ན་པར་ཟད་དེ། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་ 
 

9ིས་མི་>བ་པ་ལ་གནས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gི་ཡMལ་ལ་འཇMག་པ་བ.ན་པ་ནི་བ�ལ་པ་ལས་gག་པའམ། དེ་ལས་འདས་པའང་ཁོ་བོས་བཤད་དོ། །དེ་ 
 

ནས་གནས་བ�ན་འོད་ABང་ཆེན་པོས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9ིས་མ་ི>བ་པ་བ.ན་པ་འདི་ཐོས་ནས་ངོ་མཚར་ད�་9Iར་ཏེ། གནས་བ�ན་�#་རིའི་བM་ 
 

ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བM། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། མི་དམMས་ལོང་ག་ིམད�ན་ད�་ལ་ལས་གཟMགས་སM་9Iར་པ་ཐམས་ཅད་བ.ན་Gང་དམMས་ལངོ་ 
 

ངེས་གཟMགས་གཅིག་Gང་མི་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་ད�། ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བM། Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པའི་�་ོའདི་བ.ན་པའི་ཚp་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་
ས་ 
 

@322B ཐམས་ཅད་དམMས་ལོང་དང་འ,་བར་མགི་མདེ་དེ། བསམ་9སི་མ་ི>བ་པའི་
Y་གཅིག་ཙམ་ཡང་མངོན་ད�་མ་9Iར་ན། Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པ་འདི་ཐོས་ནས་མཁས་ 
 



པ་སM་ཞིག་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སམེས་མི་mེད། དབང་པོ་ཤིན་ཏ�་ཉམས་པ། ས་བོན་ཚVག་པ་དང༌། རMལ་བ་8ར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་wོད་ད�་མ་9Iར་ན་ 
 

ད་ཇི་8ར་0། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་
ས་ཐམས་ཅད་Gིས་ཆསོ་བ.ན་པ་འདི་ཐོས་ནས་ཆོ་ངསེ་བཏབ་.།ེ .ོང་གསMམ་9ི་.ངོ་ཆེན་པ3་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་སM་ག་ོབར་0ས་ས༎ོ 
 

0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་Gིས་ནི་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པ་འདི་ཐོས་ན་
ལ་བM་གཞོན་ན�ས་ཅོད་པན་[ང་བ་བཞིན་ད�་རབ་ཏ�་དགའ་བས་_་ིབོར་[ང་ཞིང་ 
 

འདི་ལ་མསོ་པའི་.ོབས་ཤིན་ཏ�་བmེད་པར་0འོ། །གང་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མི་>བ་པ་འདི་ལ་མོས་པ་དེ་ལ་བད�ད་ཐམས་ཅད་Gང་ཅི་ཞིག་0ེད་པར་འ9Iར། གནས་ 
 

བ�ན་འོད་ABང་ཆེན་པོས་བ.ན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་gའི་བM་སMམ་Pི་ཉིས་.ངོ་གིས་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་བmེད་དོ། །དེ་ནས་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་ 
 

པར་-གས་པས་གནས་བ�ན་འོད་ABང་ཆེན་པོ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །བཙ6ན་པ་འོད་ABང་ཆེན་པོ། ;ོགས་བཅ6འི་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་དཔག་ཏ�་མེད་པ་དག་ན་བད�ད་ཇི་fེད་ 
 

@323A ༄༅། །བད�ད་0ེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gང་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མི་>བ་པ་ལ་གནས་པའི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་Jམས་ཐབས་ལ་མཁས་ 



 

པས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སM་bིན་པར་0་བའི་;ིར་བད�ད་0ེད་དོ། །བཙ6ན་པ་འོད་ABང་ཆེན་པོ། ;ོགས་བཅ6འི་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་དཔག་ཏ�་མེད་པ་དག་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་ 
 

དཔའ་ལ་Cོང་བ་གང་དག་གིས་ལག་པའམ། �ང་པའམ། J་བའམ། wའམ། Pག་གམ། 
Yས་པའམ། རMས་པའམ། �ང་པའམ། མིག་གམ། རོ་.ོད་དམ། མགོ་ 
 

འམ༑ ཡན་ལག་དང༌། ཉིང་ལག་གམ། 
ལ་པ3་Aིད་དམ། ཡMལ་འཁརོ་རམ། ±ོངས་སམ། ཆ6ང་མ་དང༌། བM་ཕོ་དང༌། བM་མ་ོདང༌། ^ན་ཕོ་དང༌། ^ན་མོ་དང༌། �་དང༌། 
 

Kང་པོ་ཆེ་དང༌། ཤིང་�་དང༌། བཞོན་པ་དང༌། གསརེ་དང༌། དངMལ་དང༌། ནོར་བM་དང༌། མM་ཏིག་དང༌། ད�ང་དང༌། མན་ཤེལ་དང༌། 0I་རM་དང༌། བཻ་ཌ&ར�་དང༌། ནོར་བM་ 
 

རིན་པོ་ཆ་ེJམས་Gང་རMང༌། བཟའ་བ་དང༌། བཏ�ང་བ་དང༌། ^ོ་བ་Jམས་སམ། གོས་Jམས་Gང་རMང༌། ཉམ་ང་བར་0ས་ཏེ་Cོང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gང་ཕལ་ཆེར་Jམ་ 
 

པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པ་ལ་གནས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་ཏེ། ཐབས་ལ་མཁས་པས་gག་པའི་བསམ་པ་བ�ན་པ་འདི་.ོན་ཏོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། 
 



@323B བཙ6ན་པ་འོད་ABང་ཆེན་པོ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་ནི་དཀའ་ཐMབ་,ག་པས་ན་དེ་8་བMར་.ནོ་ཏེ། གོ་�བས་མ་;ེ་བར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ལ་ཉམ་ང་བར་0ེད་པའི་མཐM་ 
 

mེ་བོ་ཕལ་ལ་མེད་དོ། །ག་ོ�བས་མ་;ེ་བར་གསད་པའམ། བCང་བར་ཡང་མི་ན�ས་སོ། །བཙ6ན་པ་འོད་ABང༌། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། Aིན་བM་མེ་>ེར་9སི་ཉི་མའི་དGིལ་འཁོར་ 
 

9ི་འོད་ཟིལ་9སི་མནན་པར་མ་ིན�ས་པ་དེ་བཞིན་ད�། བཙ6ན་པ་འོད་ABང༌། གོ་�བས་མ་;ེ་བར་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའི་ཐད་ད�་འ-ོ་བའམ། བCང་བར་མི་ན�ས་སོ། །བཙ6ན་པ་ 
 

འོད་ABང་ཆེན་པོ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། བལ་Kང་Kང་པོ་ཆེ་ལ་བ�གེ་པ་ནི་བོང་བMས་བཟོད་པར་མི་ན�ས་ཏེ། དེ་བཞིན་ད�། བཙ6ན་པ་འོད་ABང་ཆེན་པོ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ 
 

མ་ཡིན་པས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ལ་ཉམ་ང་བར་0ེད་མི་ན�ས་Gི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ཉིད་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ལ་ཉམ་ང་བར་0ེད་དེ། 0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ཉམ་ང་བར་0ས་པ་0ང་ 
 

ཆ6བ་སམེས་དཔས་བཟོད་དོ། །བཙ6ན་པ་འོད་ABང་ཆནེ་པོ། དེ་ནི་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པ་ལ་གནས་པའི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་Jམས་Gི་ཐབས་ཤེས་པའི་.ོབས་ལ་ 
 

འཇMག་པའོ། །Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མི་>བ་པ་བ.ན་པའི་ལེའM་.ེ་v་པའོ༎  ༎དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པས་ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་ 



 

@324A ༄༅། །པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །mེས་བM་དམ་པ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་8ར་བ8་བར་0། iས་པ། འཇམ་དཔལ། 
 

འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། mེས་བM་མཁས་པ་ཆ6་z་ལ་8་བ་དེ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བ8་བར་0འོ། །འཇམ་དཔལ། འདི་8་.།ེ 
 

དཔེར་ན། ��་མ་མཁན་དག་��་མ་མཁན་9ིས་njལ་པའི་མི་ལ་8་བ་དེ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བ8་བར་0འོ། །འཇམ་དཔལ་ 
 

འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། མེ་ལོང་ག་ིདGིལ་འཁརོ་ལ་བཞིན་8་བ་དེ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བ8་བར་0འོ། །འཇམ་དཔལ། འདི་8་ 
 

.ེ༑ དཔེར་ན། bིག་
Yའི་ཆ6་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བ8་བར་0འོ། །འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ^ག་ཅའི་W་�ད་8་ 
 

བMར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བ8་བར་0འོ། །འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་nནི་9ི་ཕMང་པོ་8་བMར་0ང་ཆ6བ་ 
 



སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བ8་བར་0འོ། །འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། དབM་བ་�ོས་བའི་�ོན་9་ིམཐའ་8་བMར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་ 
 

@324B སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བ8་བར་0འོ། །འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ཆ6འི་ཆ6་བMར་འ0Iང་བ་དང༌། འཇིག་པ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ 
 

ལ་སོ་སོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ཆ6་ ཤིང་ལ་fངི་པོ་8་བ་8ར་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔས་སེམས་ ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་ 
 

དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། Kོག་ག་ིའཕོ་བ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ཁམས་ 
 

v་པོ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། mེ་མཆེད་བད�ན་པོ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་ 
 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། གཟMགས་མེད་པ་དག་ལ་གཟMགས་སM་wང་བ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སམེས་ཅན་ 
 

ཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ས་བོན་བ�ོས་པ་ལས་sI་ག�་འ-Bབ་པ་8ར་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སོར་ 



 

བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། °ལ་པའི་\¯འི་གསོ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སརོ་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། 
 

@325A ༄༅། །དཔེར་ན། ཤི་བ་འདོད་པའི་aེད་མོ་ལ་དགའ་བ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསརོ་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་ 
 

8་.ེ། དཔེར་ན། 
Yན་ད�་E�གས་པའི་འཇིག་ཚ]གས་ལ་8་བ་8ར་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སརོ་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ 
 

ན༑ ལན་གཅིག་;ིར་འོང་བས་Aིད་པ་གསMམ་པོ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ;ིར་ 
 

མི་འོང་བ་ལ་མངལ་ད�་འཇMག་པ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ད-་བཅོམ་པ་ལ་འདོད་ 
 

ཆགས་དང༌། ཞེ་`ང་དང༌། གཏི་མMག་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསརོ་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། བཟོད་པ་ཐོབ་ 
 



པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ལ་སརེ་w་དང༌། འཆལ་པའི་ཚ6ལ་Pིམས་དང༌། གནོད་སེམས་དང༌། Jམ་པར་འཚp་བའི་སམེས་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔས་སེམས་ 
 

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསརོ་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བག་ཆགས་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ 
 

@325B ཅད་ལ་སོ་སོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། མི་དམMས་ལངོ་གསི་གཟMགས་མཐོང་བ་8ར་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསརོ་བ�ག 

 

གོ༑ འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། འགོག་པ་ལ་fམོས་པར་E�གས་པའི་དབMགས་འ0Iང་བ་དང༌། �²བ་པ་དེ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ 
 

སོ་སོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་0འི་Nསེ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སརོ་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། 
 

འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། མ་ནིང་ལ་ཕོ་མཚན་mེ་བ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། མོ་གཤམ་ 
 

9ི་བM་hེད་པ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསརོ་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་njལ་པའི་ཉོན་མོངས་ 



 

པ་མ་mསེ་པ་དེ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསརོ་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། �ི་ལམ་ན་wང་བ་སད་ན་མཐོང་བ་བཞིན་ད�་ 
 

0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ཀ�ན་ཏ�་མི་�ོག་པ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སེམས་ 
 

@326A ༄༅། །དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། 
Y་མེད་པ་ལས་མེ་འ0Iང་བ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་ 
 

སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ཡོངས་སM་s་ངན་ལས་འདས་པའི་ཉིད་མཚམས་Oར་བ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་ 
 

སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསོར་བ�ག་ག ོ།འཇམ་དཔལ། དེ་8་བMར་ཡང་དག་པ་ཉིད་བདག་མེད་པར་རབ་ཏ�་�གོས་པས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ 
 

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསརོ་བ�ག་ག ོ།iས་པ། རགིས་Gི་བM། གལ་ཏེ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་8་བMར་སོ་སོར་བ�གས་ན་ཇི་8ར་ན་སེམས་ 
 



ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་0མས་པ་ཆེན་པོ་m་ེབར་འ9Iར། iས་པ། འཇམ་དཔལ། ནམ་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་དེ་8ར་ས་ོསརོ་�གོ་པ་ན་དེ་8ར་ཆོས་ཡོངས་སM་ཤེས་ནས་ 
 

སེམས་ཅན་འདི་དག་ལའང་བདག་གསི་ཆོས་བ.ན་ཏོ་fམ་.ེ། དེ་བས་ན་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པའི་mབས་Gི་0མས་པ་mེ་.ེ། ལེན་པ་མདེ་པའི་;ིར་ཉེ་ 
 

བར་ཞི་བའི་0མས་པའོ། །ཉོན་མོངས་པ་མེད་པས་གད�ང་བ་མེད་པའི་0མས་པའོ། །ད�ས་གསMམ་མཉམ་པ་ཉིད་Gི་;ིར་ཅི་བཞིན་པ་ཉིད་Gི་0མས་པའོ། །ཀ�ན་ནས་=ང་བ་ 
 

@326B མེད་པའི་;ིར་འགལ་བ་མེད་པའི་0མས་པའོ། །;ི་ནང་མ་འ,ེས་པའི་;ིར་གཉིས་སM་མེད་པའི་0མས་པའོ། །ཤིན་ཏ�་མཐར་ཐMག་པའི་;ིར་མི་འPBགས་པའི་0མས་པའོ། །བསམ་ 
 

པ་�ོ་N་ེ8་བMར་མ་ི;ེད་པའི་;ིར་བ�ན་པའི་0མས་པའོ། །རང་བཞིན་9ིས་ཡོངས་སM་དག་པའི་;ིར་ཡངོས་སM་དག་པའི་0མས་པའོ། །བསམ་པ་མཉམ་པའི་;ིར་མཉམ་པའི་ 
 

0མས་པའོ། །ད-་བཅོམ་པའི་;ིར་ད-་བཅོམ་པའི་0མས་པའོ། །སེམས་ཅན་ཡོངས་སM་bིན་པར་0་བ་
Yན་མི་འཆད་པའི་;ིར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་0མས་པའོ། །ཡང་ 
 

དེ་བཞིན་ཉིད་ཁོང་ད�་ཆ6ད་པའི་;ིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་0མས་པའོ། །སེམས་ཅན་གཉིད་Gིས་ལགོ་པ་རབ་ཏ�་སད་པར་0ེད་པའི་;ིར་སངས་
ས་Gི་0མས་པའོ། །རང་ 



 

མངནོ་པར་yགོས་པར་0ང་ཆ6བ་པའི་;ིར་རང་0Iང་གི་0མས་པའོ། །རོ་མཚ6ངས་པའི་;ིར་0ང་ཆ6བ་Gི་0མས་པའོ། །Nེས་སM་ཆགས་པ་དང༌། ཁོང་Pོ་བ་\ངས་པའི་;ིར་ 
 

Wོ་བཏགས་པ་མེད་པའི་0མས་པའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སM་wང་བར་0ེད་པའི་;ིར་fངི་Nེ་ཆེན་པ3་0མས་པའོ། །.ོང་པ་དང༌། བདག་མེད་པར་སོ་སརོ་�གོ་པའི་;ིར་ 
 

ཡོངས་སM་མ་ིmོ་བའི་0མས་པའོ། །Cོབ་དཔོན་དཔེ་མ>Iད་མེད་པའི་;ིར་ཆོས་Gི་Oིན་པའི་0མས་པའོ། །ཚ6ལ་Pིམས་འཆལ་པའི་སེམས་ཅན་ལ་8་བའི་;ིར་ཚ6ལ་Pིམས་ 
 

@327A ༄༅། །Gི་0མས་པའོ། །བདག་དང༌། ཕ་རོལ་ABང་བའི་;ིར་བཟོད་པའི་0མས་པའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་ཁMར་>ེར་བའི་;ིར་བaོན་འ-Bས་Gི་ 
 

0མས་པའོ། །རོ་sང་བ་མེད་པའི་;ིར་བསམ་གཏན་9ི་0མས་པའོ། །ད�ས་སM་ཐོབ་པར་0ེད་པའི་;ིར་ཤེས་རབ་Gི་0མས་པའོ། །ཐམས་ཅད་ད�་�ོ་.ོན་པའི་;ིར་ཐབས་Gི་ 
 

0མས་པའོ། །བསམ་པ་Jམ་པར་དག་པའི་;ིར་ཚ6ལ་འཆསོ་པ་མེད་པའི་0མས་པའོ། །བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་0ེད་པའི་;ིར་གཡ་ོམེད་པའི་0མས་པའོ། །ཉོན་མོངས་པ་ 
 



མེད་པའི་;ིར་gག་པའི་བསམ་པའི་0མས་པའོ། །བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་;ིར་��་མེད་པའི་0མས་པའོ། །སངས་
ས་Gི་བདེ་བ་ལ་འགོད་པའི་;ིར་བདེ་བའི་0མས་པ་.ེ། 
 

འཇམ་དཔལ། དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་0མས་པའོ། །iས་པ། དེའི་fིང་Nེ་ཆེན་པོ་གང་ཡིན། iས་པ། དགེ་བའི་a་བ་ཅི་0ས་པ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཏོང་ 
 

བའོ༑ ༑iས་པ། དེའི་དགའ་བ་ཆེན་པོ་གང་ཡིན། iས་པ། གང་0ིན་ནས་ཡིད་དགའ་བར་9Iར་ཏེ་མི་འ9དོ་པའོ། །iས་པ། དེའི་བཏང་fོམས་གང་ཡིན། iས་པ། གང་ 
 

གཉིས་ཀའི་དོན་ད�་འ9Iར་བའོ། །iས་པ། འཁོར་བའི་འཇིགས་པས་¤ག་པ་གང་ལ་བ�ེན་པར་0། iས་པ། འཇམ་དཔལ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འཁརོ་བའི་ 
 

@327B འཇིགས་པས་¤ག་པ་ནི་སངས་
ས་Gི་ཆ་ེབ་ཉིད་ལ་བ�ེན་པར་0འོ། །iས་པ། སངས་
ས་Gི་ཆེ་བ་ཉིད་ལ་གནས་པར་འདོད་པས་གང་ལ་གནས་བར་0། iས་པ། སངས་ 
 


ས་Gི་ཆ་ེབ་ཉིད་ལ་གནས་པར་འདོད་པས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་fོམས་པར་གནས་པར་0འོ། །iས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་fོམས་པར་གནས་པར་འདོད་པས་ 
 

གང་ལ་གནས་པར་0། iས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་fོམས་པར་གནས་པར་འདོད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་ཏ�་ཐར་བར་0་བའི་;ིར་གནས་པར་0འོ། ། 



 

iས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་ཏ�་ཐར་བར་0་བར་འདོད་པས་ཇི་8་བMར་0། iས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་ཏ�་ཐར་བར་0་བར་འདོད་པས་ཉོན་མངོས་པ་ལས་ 
 

རབ་ཏ�་ཐར་བར་0འོ། །iས་པ། ཉོན་མོངས་པ་\ང་བར་འདོད་པས་ཇི་8ར་རབ་ཏ�་Oར་བར་0། iས་པ། ཉོན་མོངས་པ་\ང་བར་འདོད་པས་ཚ6ལ་བཞིན་རབ་ཏ�་Oར་བར་ 
 

0འོ༑ ༑iས་པ། ཇི་8་བMར་རབ་ཏ�་Oར་ན། ཚ6ལ་བཞིན་ད�་རབ་ཏ�་Oརོ་བ་ཡིན། iས་པ། mེ་བ་མེད་པ་དང༌། འགག་པ་མེད་པ་ལ་རབ་ཏ�་Oརོ་བ་ནི་ཚ6ལ་བཞིན་ད�་རབ་ཏ�་ 
 

Oོར་བ་ཡིན་ནོ། །iས་པ། ཅི་མི་mེད། ཅི་མི་འགགོ །iས་པ། མི་དག་ེབ་Jམས་མ་ིmེད་ཅིང༌། དགེ་བ་Jམས་Gིས་མི་འགོག་ག ོ།iས་པ། དགེ་བ་དང༌། མི་དགེ་བའི་a་བ་ 
 

@328A ༄༅། །གང༑ iས་པ། འཇིག་ཚ]གས་ནི་a་བའོ། །iས་པ། འཇིག་ཚ]གས་Gི་a་བ་གང༌། iས་པ། འཇིག་ཚ]གས་Gི་a་བ་ནི་འདོད་པ་དང༌། ཆགས་པའོ༎ 
 

iས་པ། འདོད་པ་དང༌། ཆགས་པའི་a་བ་གང༌། iས་པ། འདོད་པ་དང༌། ཆགས་པའི་a་བ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཀ�ན་�གོ་པའོ། །iས་པ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཀ�ན་ 
 



ཏ�་�ོག་པའི་a་བ་གང༌། iས་པ། ཡང་དག་པ་མ་ཡནི་པ་ཀ�ན་�ོག་པའི་a་བ་ནི་;ིན་ཅི་ལོག་ག་ིའད�་ཤེས་སོ། །iས་པ། ;ིན་ཅི་ལགོ་གི་འད�་ཤེས་Gི་a་བ་གང༌། iས་པ་ 
 

;ིན་ཅི་ལོག་ག་ིའད�་ཤེས་Gི་a་བ་ནི་�ེན་མེད་པའོ། །iས་པ། �ེན་མེད་པའི་a་བ་གང༌། iས་པ། འཇམ་དཔལ། གང་�ེན་མེད་པ་དེའི་a་བར་འ9Iར་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དོ། དེ་ 
 

8ར་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ནི་�ནེ་མེད་པའི་a་བ་ལ་གནས་པའོ། །དེ་ནས་>ིམ་དེ་ན་གང་གནས་པའི་g་མོ་དེས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག 

 

གི་ཆསོ་བ.ན་པ་འདི་ཐོས་ནས་དགའ་ཞིང་མག�་ལ་ཡི་རངས་ཏེ་བདག་ག་ིལMས་རགས་པ་བ.ན་ནས་gའི་མེ་ཏོག་དག་གསི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ 
 

དེ་དག་དང༌། ཉན་ཐོས་ཆནེ་པོ་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་གཏོར་ཏེ། གཏོར་བ་དང་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gི་ལMས་ལ་མ་ེཏོག་གང་དག་བབ་པ་དེ་དག་ནི་ས་ལ་glང་ང༎ོ 
 

@328B ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་Jམས་Gི་ལMས་ལ་མེ་ཏོག་གང་དག་བབ་པ་དེ་དག་ནི་དེ་ཉིད་ད�་ཆགས་ནས་ས་ལ་མ་glང་ངོ། །དེ་ནས་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་y|་འkBལ་9ི་ཆ་ོའkBལ་9སི་མེ་ཏོག་དེ་
དག 

 



njགས་Gང་མ་glང་ངོ། །དེ་ནས་g་མ་ོདེས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བM་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། མེ་ཏོག་འདི་དག་njགས་ཏེ་ཅི་0། iས་པ། g་མོ། མེ་ཏོག་འདི་དག 

 

ནི་རMང་བ་མ་ཡིན་པས་ན་བདག་མེ་ཏོག་འདི་དག་འདོར་རོ། །g་མོས་iས་པ། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། དེ་�ད་མ་i་ཞིག །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། མེ་ཏོག་འདི་དག་ནི་རMང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ 
 

;ིར་ཞེ་ན། འདི་8ར་མེ་ཏོག་དེ་དག་ནི་མ་ི�གོ །Jམ་པར་མ་ི�ོག་པ་.ེ། གནས་བ�ན་�#་རིའི་བM། ཉིད་�ོག་ཅིང་Jམ་པར་�ོག་ག ོ།བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། གང་དག་ལེགས་པར་གསMངས་ 
 

པའི་ཆོས་འད�ལ་བ་ལ་རབ་ཏ�་0Iང་ནས་�གོ་པ་དང༌། Jམ་པར་�གོ་པ་དེ་དག་ནི་རMང་བ་མ་ཡིན་པའོ། །གནས་བ�ན་ནི་�གོ་ཅིང་Jམ་པར་�གོ་.ེ། གང་དག་མ་�ོག་པ་དེ་དག་ནི་རMང་བའོ། ། 
 

བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། འདི་8ར་�གོ་པ་དང༌། Jམ་པར་�གོ་པ་\ངས་པའི་;ིར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་དག་གི་ལMས་ལ་མ་ེཏོག་མི་ཆགས་པ་ལ་8ོས། འདི་8་.ེ། 
 

དཔེར་ན། །འཇིགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་9ི་མི་ལ་ནི་མི་མ་ཡིན་པ་Jམས་Gིས་Kགས་hེད་དོ། །དེ་བཞིན་ད�་འཁོར་བའི་འཇིགས་པས་¤ག་པ་Jམས་ལ་ནི་གཟMགས་དང༌། W་ 
 

@329A ༄༅། །དང༌། ,ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་0ས་Kགས་hེད་པར་འ9Iར་རོ། །གང་དག་འད�་0ེད་ཐམས་ཅད་Gི་ཉོན་མོངས་པའི་འཇིགས་པ་དང་^ལ་བ་དེ་ 



 

དག་ལ་གཟMགས་དང༌། W་དང༌། ,ི་དང༌། ར་ོདང༌། རེག་0ས་ཅི་ཞིག་0ར་ཡོད། གང་དག་བག་ཆགས་མ་\ངས་པ་དེ་དག་ལ་ནི་མེ་ཏོག་Gང་འཆགས་Gི། གང་དག་བག་ཆགས་ 
 

\ངས་པ་དེ་དག་གི་ལMས་ལ་མ་ེཏོག་མི་ཆགས་ཏེ། དེ་བས་ན་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་\ངས་པ་Jམས་Gི་ལMས་ལ་མེ་ཏོག་མ་ིཆགས་སོ། །དེ་ནས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བMས་g་མོ་ 
 

དེ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །g་མོ། >ོད་>ིམ་འདིའི་ནང་ད�་E�གས་ནས་ཡMན་ཇི་Aིད་ཅིག་ལོན། g་མསོ་iས་པ། གནས་བ�ན་9ིས་Jམ་པར་-ོལ་བ་ལ་E�གས་ནས་ཡMན་ཇི་ 
 

Aིད་པའོ། །iས་པ། g་མོ། >ོད་>ིམ་འདིར་གནས་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་8་ཞིག །iས་པ། གནས་བ�ན་9ིས་Jམ་པར་-ོལ་བ་ལ་E�གས་ནས་ཇི་Aིད་ལོན། དེ་ནས་ 
 

གནས་བ�ན་ཅང་མ་ིཟེར་བར་9Iར་ཏོ། །iས་པ། གནས་བ�ན་ཤེས་རབ་ཆནེ་པོ་དང་=ན་པའི་མཆགོ་ནི་ཅིའི་;ིར་མ་ིi་ཞིང་ད་ད�ས་ལ་བབ་ན་,ིས་པའི་ལན་མི་Cན། iས་ 
 

པ༑ g་མོ། Jམ་པར་-ལོ་བ་ནི་བNོད་ད�་མེད་ན་དེ་ཇི་�ད་ད�་བNོད་མ་ིཤེས་སོ། །iས་པ། གནས་བ�ན་9ིས་གང་ཡི་གེར་བNོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་Gང་Jམ་པར་-ོལ་བའི་ 
 



@329B མཚན་ཉིད་དོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། Jམ་པར་-ལོ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ནང་ནའང་མེད། ;ི་རལོ་ནའང་མེད། གཉིས་ཀ་མདེ་པར་ཡང་མ་ིདམིགས་ས།ོ །དེ་བཞིན་ད�་ཡི་གེ་དེ་ནང་ 
 

ནའང་མེད། ;ི་རོལ་ནའང་མེད། གཉིས་ཀ་མེད་པར་མི་དམིགས་སོ། །དེ་8་བས་ན། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། ཡི་གེ་བསལ་བས་Jམ་པར་-ོལ་བ་མ་.ོན་ཅིག །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། 
 

ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ནི་འཕགས་པའི་Jམ་པར་-ོལ་བ་ཡིན་པའི་;ིར་རོ། །iས་པ། g་མོ། འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་`ང་དང༌། གཏི་མMག་དང་^ལ་བའི་;ིར་Jམ་པར་ 
 

-ོལ་བ་མ་ཡིན་ནམ། g་མོས་iས་པ། འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་`ང་དང༌། གཏི་མMག་དང་^ལ་བས་Jམ་པར་-ོལ་བའོ་ཞེས་0་བ་འདི་ནི་མངོན་པའི་ང་
ལ་ཅན་Jམས་ལ་ 
 

བ.ན་པ་.ེ། གང་དག་མངོན་པའི་ང་
ལ་མེད་པ་དེ་དག་ལ་ནི་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་`ང་དང༌། གཏི་མMག་གི་རང་བཞིན་ཉིད་Jམ་པར་-ོལ་བའོ། །དེ་ནས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་ 
 

རིའི་བMས་g་མ་ོདེ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །ལེགས་སོ། །ལེགས་སོ། །g་མོ། >ོད་Gིས་ཅི་ཐོབ་ཅིང་ཅི་མངོན་ད�་0ས་ནས་>ོད་དེ་8་བMའི་\ོབས་པ་དང་=ན། iས་པ། བཙ6ན་པ་ 
 

�#་རིའི་བM། བདག་གིས་ནི་ཅིའང་ཐོབ་པའང་མེད། མངོན་སMམ་ད�་0ས་པའང་མདེ་དེ། དེས་ན་བདག་གི་\བོས་པ་འདི་འ,འོ། །གང་དག་འདི་fམ་ད�་བདག་གསི་ཐོབ་ཅིང་ 



 

@330A ༄༅། །མངོན་སMམ་ད�་0ས་སོ་fམ་པ་དེ་དག་ནི་ལགེས་པར་གསMངས་པའི་ཆོས་འད�ལ་བ་ལ་ང་
ལ་ཅན་ཞེས་0འོ། །iས་པ། g་མོ། >ོད་ཉན་ཐོས་Gི་ཐེག 

 

པ་པའམ། རང་སངས་
ས་Gི་ཐེག་པ་པའམ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པའམ། iས་པ། བདག་ནི་ཉན་ཐོས་Gི་ཐེག་པ་.ོན་པས་ན་ཉན་ཐོས་Gི་ཐེག་པ་ཅན་ནོ། །བདག་ནི་�ེན་འ^ེལ་ 
 

བཅ6་གཉིས་Gི་�་ོནས་འཇMག་པས་ན་རང་སངས་
ས་Gི་ཐེག་པ་ཅན་ནོ། །བདག་ནི་fངི་Nེ་ཆེན་པོ་མ་ིགཏོང་བས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཡིན་མོད་Gི། འོན་Gང༌། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM༎ 
 

དཔེར་ན། ཙམཔ་ཀའི་ཚལ་ད�་E�གས་ན་ཨེ་(Rnd'I)་,ི་ལ་མི་wོམ་9ི། ཙམ་པ་ཀའི་ཚལ་ད�་E�གས་ན་ཙམ་པ་ཀ་ཉིད་Gི་,ི་ལ་wོམ་པ་དེ་བཞིན་ད�། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། >ིམ་འདི་ན་ 
 

སངས་
ས་Gི་ཆསོ་Gི་ཡནོ་ཏན་,ི་ངད་=ན་པ་གནས་པས་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་
ས་Gི་,ི་ལ་མ་ིwོམ་མོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། >ིམ་འདིར་བ
་0ིན་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། 
 

འཇིག་�ེན་mོང་བ་དང༌། g་དང༌། tུ་དང༌། གནོད་Oིན་དང༌། ,ི་ཟ་དང༌། g་མ་ཡིན་དང༌། ནམ་མཁའ་=ིང་དང༌། མིའམ་ཅི་དང༌། 8ོ་འ;ེ་ཆེན་པོ་གང་དག་>ིམ་ 
 



འདིར་གནས་པ་དེ་དག་Gང་0ེས་བM་དམ་པ་འདིའི་ཆསོ་ཐོས་པས་སངས་
ས་Gི་ཆོས་Gི་ཡོན་ཏན་9་ི,ིས་0ང་ཆ6བ་Gི་སེམས་བmདེ་དེ་དོང་ངོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། 
 

@330B བདག་>ིམ་འདི་ལ་ལ་ོབཅ6་གཉིས་ལོན་ཡང་0མས་པ་ཆེན་པོ་དང༌། fིང་Nེ་ཆེན་པོར་=ན་པ་དང༌། བསམ་9སི་མ་ི>བ་པའི་སངས་
ས་Gི་ཆོས་དང་=ན་པ་མ་གཏོགས་པར་ཉན་ 
 

ཐོས་དང༌། རང་སངས་
ས་དང་=ན་པའི་གཏམ་�ནོ་མ་ཐོས་སོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། >ིམ་འདི་ནི་ངོ་མཚར་�ད་ད�་0Iང་བའི་ཆསོ་Jམ་པ་བ
ད་�ག་ཏ�་
Yན་མི་འཆད་པར་wང་ 
 

ངོ༑ ༑བ
ད་པོ་གང་ཞེ་ན། >ིམ་འདི་ནི་གསེར་9ི་ཁ་དོག་ག་ིའོད་�ག་ཏ�་
Yན་མ་ིའཆད་པས་ན་མཚན་མོའམ། ཉིན་བར་ད�འང་མ་ིམངོན། >ིམ་འདིར་z་བ་དང༌། ཉི་མའང་མི་མངོན་ 
 

མི་wང་.ེ། དེ་ནི་ང་ོམཚར་�ད་ད�་0Iང་བའི་ཆསོ་དང་=ན་པ་དང་པོའོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། གཞན་ཡང༌། གང་དག་>ིམ་འདིར་E�གས་པ་དེ་དག་E�གས་མ་ཐག་ཏ�་ཉོན་མོངས་པས་ 
 

གཙp་བ་མེད་དེ། དེ་ནི་ང་ོམཚར་�ད་ད�་0Iང་བའི་ཆསོ་གཉིས་པའོ། །བཙ6ན་པ་ཤའ་རིའི་བM། གཞན་ཡང༌། >ིམ་འདི་ན་�ག་ཏ�་བ
་0ིན་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་mོང་བ་ 
 

དང༑ སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ནས་gགས་པའི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་Jམས་དང་མི་འ^ལ་ཏེ། དེ་ནི་ངོ་མཚར་�ད་ད�་0Iང་བའི་ཆོས་གསMམ་པའོ། །གཞན་ཡང༌། བཙ6ན་ 



 

པ་�#་རིའི་བM། >ིམ་འདི་ན་�ག་ཏ�་
Yན་མི་འཆད་པར་ཆོས་བWགས་པ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏ�་;ིན་པ་,Bག་དང་=ན་པའི་གཏམ་དང༌། ;ིར་མི་=ོག་པའི་ཆསོ་Gི་འཁོར་ལ3་གཏམ་ 
 

@331A ༄༅། །དང་མི་འ^ལ་ཏེ། དེ་ནི་ང་ོམཚར་�ད་ད�་0Iང་བའི་ཆོས་བཞི་པའོ། །གཞན་ཡང༌། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། >ིམ་འདི་ན་�ག་ཏ�་g་དང༌། མའིི་ 
 

�་དང༌། K¬འི་ད0ངས་དང༌། རོལ་མོ་0ེད་དེ། �་དེ་དག་ལས་སངས་
ས་Gི་ཆསོ་ཚད་མེད་པ་བWjབ་པའི་W་ད�ས་ཐམས་ཅད་ད�་འ0Iང་.ེ། འདི་ནི་ང་ོམཚར་�ད་ད�་0Iང་བའི་ 
 

ཆོས་v་པའོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། གཞན་ཡང༌། >ིམ་འདི་ན་རིན་པོ་ཆ་ེཐམས་ཅད་Gིས་གང་བ་ཟད་མ་ིཤེས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་དེ། དེའི་མཐMས་སམེས་ཅན་དབMལ་ 
 

ཞིང་ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་Gིས་>ེར་ཏེ། དོང་ཡང་ཟད་མི་ཤེས་ཏེ། དེ་ནི་ངོ་མཚར་�ད་ད�་0Iང་བའི་ཆོས་,Bག་པའོ། །བཙ6ན་པ་�#་རའིི་བM། གཞན་ཡང༌། >ིམ་འདི་ན་དེ་བཞིན་ 
 

གཤེགས་པ་�#G་ཐMབ་པ་དང༌། wང་བ་མཐའ་ཡས་དང༌། མི་འPBགས་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་དཔལ་དང༌། དཀོན་མཆོག་འོད་འkོ་དང༌། དཀོན་མཆོག་z་བ་དང༌། དཀོན་ 
 



མཆོག་བཀོད་པ་དང༌། བཟོད་དཀའ་དང༌། དོན་ཐམས་ཅད་-Bབ་པ་དང༌། རིན་ཆེན་མང་དང༌། སངེ་གེ་བWགས་པ་དང༌། སེང་གེའི་W་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སགོས་པ་ 
 

;ོགས་བཅ6འི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚད་མེད་པ་Jམས་mསེ་བM་དམ་པ་འདིས་བསམས་མ་ཐག་ཏ�་ཀ�ན་གཤེགས་ཏེ། གཤེགས་ནས་Gང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་ 
 

@331B བ་ཞེས་0་བའི་ཆསོ་Gི་�ོ་ལ་འཇMག་པ་བ.ན་ནས་Cར་གཤེགས་ཏེ། དེ་ནི་ངོ་མཚར་�ད་ད�་0Iང་བའི་ཆོས་བད�ན་པའོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། གཞན་ཡང༌། >ིམ་འདི་ན་g་ཐམས་ 
 

ཅད་Gི་གནས་Gི་བཀོད་པ་དང༌། སངས་
ས་Gི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་wང་.ེ། དེ་ནི་ངོ་མཚར་�ད་ད�་0Iང་བའི་ཆསོ་བ
ད་པའོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། >ིམ་འདི་ 
 

ནི་ངོ་མཚར་�ད་ད�་0Iང་བའི་ཆོས་བ
ད་པོ་དེ་དག་wང་.ེ། འདི་8་བM་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པའི་ཆོས་མཐོང་ན་ཉན་ཐོས་Gི་ཆསོ་ལ་སM་ཞིག་འདོད་པར་འ9Iར། iས་པ། g་མོ། 
 

>ོད་བMད་མེད་Gི་དངསོ་པོ་ལས་བ��ར་ན་ཅི་ཉེས། iས་པ། བདག་གི་ལོ་བཅ6་གཉིས་Gི་བར་ད�་བMད་མེད་Gི་དངོས་པོ་བཙལ་ནའང་ད་ད�ང་མ་hེད་དོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། 
 

��་མ་མཁན་9སི་བMད་མདེ་njལ་པ་དེ་ལ། འདི་8ར། >ོད། བMད་མེད་Gི་དངསོ་པོ་ལས་བ��ར་ན་ཅི་ཉེས་ཞེས་0ས་ན་དེ་ཇི་�ད་ཟེར་བར་འ9Iར། iས་པ། དེ་ལ་ཡང་དག་པ་ཡངོས་སM་ 



 

-Bབ་བ་གང་ཡང་མེད་དོ། །iས་པ། བཙ6ན་པ་�#་རའིི་བM། དེ་བཞིན་ད�་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡངོས་སM་མ་-Bབ་པ་.ེ། ��་མས་njལ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་བMད་མེད་Gི་དངོས་པོ་ལས་བ��ར་ 
 

ན་ཅི་ཉེས་ཞེས་>ོད་དེ་fམ་ད�་སེམས། དེ་ནས་g་མ་ོདེས་འདི་8་བMར་0ིན་9ིས་བTབ་པ་0ིན་9སི་བTབས་ནས་ཇི་8་བMར་གནས་བ�ན་�#་རིའི་བM་g་མ་ོདེ་ཅི་འ,་བ་དེ་འ,་བར་ 
 

@332A ༄༅། །wང་.ེ། g་མོ་དེའང་གནས་བ�ན་�#་རིའི་བM་ཅི་འ,་བར་དེ་འ,་བར་wང་ངོ། །དེ་ནས་g་མ་ོ�#་རིའི་བMའི་གཟMགས་སM་9Iར་པ་དེས་�#་རིའི་བM་g་ 
 

མ3་གཟMགས་སM་9Iར་པ་དེ་ལ་འདི་8ར། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། བMད་མེད་Gི་དངསོ་པོ་ལས་བ��ར་ན་ཅི་ཉེས་ཞེས་,ིས་སོ། །�#་རིའི་བM་g་མ3་གཟMགས་སM་9Iར་པས་འདི་ 
 

�ད་ཅེས་iས་སོ། །ཁོ་བོ་mེས་པའི་གཟMགས་ནི་མི་wང་བར་9Iར་ཏེ། ཁོ་བོ་བMད་མེད་Gི་ལMས་སM་9Iར་ནས་གང་བ��ར་མ་ིཤེས་སོ། །iས་པ། གལ་ཏེ་གནས་བ�ན་9ིས་བMད་ 
 

མེད་Gི་གཟMགས་ལས་Cར་བ��ར་ན�ས་ན་ནི་བMད་མེད་ཐམས་ཅད་Gིས་བMད་མེད་Gི་དངོས་པོ་ལས་འ9Iར་ར།ོ །ཇི་8ར་གནས་བ�ན་བMད་མེད་ད�་wང་བ་དེ་བཞིན་ད�་བMད་མེད་ཐམས་ཅད་Gང་
བMད་མེད་ 



 

Gི་གཟMགས་སM་wང་.ེ། བMད་མེད་མ་ཡིན་པ་ལས་བMད་མེད་Gི་གཟMགས་སM་wང་ངོ། །དེ་ལ་དགོངས་ཏེ་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བMད་མེད་Gང་མ་ཡིན། mེས་པའང་མ་ཡནི་ 
 

ཞེས་གསMངས་སོ། །དེ་ནས་g་མོ་དེས་0ིན་9ིས་བTབས་དེ་བཏང་བ་དང༌། ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བM་Cར་ཡང་བདག་གི་གཟMགས་དང་=ན་པར་9Iར་ཏོ། །དེ་ནས་g་མོ་དེས་ 
 

�#་རིའི་བM་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །བཙ6ན་པ་�#་རའིི་བM། >ོད་Gིས་བMད་མེད་Gི་གཟMགས་སM་0ས་པ་དེ་ག་རེ། iས་པ། བདག་གསི་0ས་པའང་མེད། བ��ར་བའང་ 
 

@332B མེད་དོ། །iས་པ། དེ་བཞིན་ད�་ཆོས་ཐམས་ཅད་Gང་0ས་པའང་མེད། བ��ར་པའང་མེད་དོ། །གང་མ་0ས་ཤིང་བ��ར་བ་མེད་པ་དེ་ནི་སངས་
ས་Gི་བཀའོ། །iས་པ། g་མོ་ 
 

>ོད་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ན་གང་ད�་mེ། iས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་njལ་པ་དེ་གར་mེ་བར་བདག་Gང་དེར་mེའོ། །iས་པ། དེ་བཞིན་བཤེགས་པས་njལ་པ་ལ་ནི་འཆི་ 
 

འཕོའང་མེད། mེ་བའང་མེད་དོ། །iས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་Gང་དེ་བཞིན་ཏེ། འཆི་འཕོ་མེད་ཅིང་m་ེབ་མེད་དོ། །iས་པ། g་མོ་>ོད་ཇི་Aིད་ན་0ང་ཆ6བ་མངོན་པར་yགོས་པར་ 
 



འཚང་
་བར་འ9Iར། iས་པ། གང་གི་ཚp་གནས་བ�ན་>ོད་སོ་ས3་mེ་བ3་ཆོས་དང་=ན་པར་འ9Iར་བ་དེའི་ཚp་བདག་Gང་0ང་ཆ6བ་མངོན་པར་yགོས་པར་འཚང་
འོ། ། 
 

iས་པ། g་མོ། ཁོ་བོ་ས་ོས3་m་ེབ3་ཆོས་དང་=ན་པར་འ9Iར་བ་དེ་ནི་གནས་མ་ཡིན་ནོ། །iས་པ། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། དེ་བཞིན་ད�་བདག་Gང་0ང་ཆ6བ་མངོན་པར་yགོས་ 
 

པར་འཚང་
་བ་དེ་ནི་གནས་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། 0ང་ཆ6བ་ནི་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་གནས་པའི་;ིར་ཏེ། དེ་8་བས་ན་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་སMའང་མངོན་པར་yགོས་ 
 

པར་འཚང་
་བ་མེད་དོ། །གནས་བ�ན་�#་རིའི་བMས་iས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསMངས་པ་ནི་གངག�འི་tུང་གི་0ེ་མ་fེད་Gི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Jམས་མངོན་པར་yོགས་ 
 

@333A ༄༅། །པར་སངས་
ས་སོ། །མངོན་པར་yགོས་པར་འཚང་
འོ། །མངོན་པར་yོགས་པར་འཚང་
་བར་འ9Iར་རོ་ཞེས་གསMངས་སོ། །g་མོས་ 
 

iས་པ། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། འདས་པ་དང༌། མ་འོངས་པ་དང༌། ད་8ར་0Iང་བའི་སངས་
ས་Jམས་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་ཡ་ིག་ེབ-ང་བའི་བ�འི་ཚVག་[་དཝགས་ཏེ། སངས་ 
 


ས་Jམས་ནི་འདས་པའམ། མ་འོངས་པའམ། ད་8ར་0Iང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 0ང་ཆ6བ་ནི་ད�ས་གསMམ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའོ། །གནས་བ�ན་9སི་ད-་བཅོམ་པ་ 



 

ཐོབ་བམ། iས་པ། ཐོབ་པ་མེད་པའི་
Yས་ཐོབ་བོ། །iས་པ། དེ་བཞིན་ད�་མངནོ་པར་yོགས་པར་0ང་ཆ6བ་བ་མེད་པའི་
Yས་མངོན་པར་yོགས་པར་0ང་ཆ6བ་བོ། །དེ་ 
 

ནས་ལ་ིཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་ཚp་དང་=ན་པ་གནས་བ�ན་�#་རིའི་བM་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། g་མོ་འདི་ནི་སངས་
ས་0ེ་བ་Pག་Pིག 

 

kག་དག�་བཅ6་a་གཉིས་ལ་བfེན་བཀ�ར་0ས་ཏེ། མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་Jམ་པར་aེ་བ། bོན་ལམ་ལས་ཡང་དག་པར་0Iང་བ། བཟོད་པ་ཐོབ་པ། ;ིར་མ་ི 
 

=ོག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་E�གས་པ་.ེ། སེམས་ཅན་ཡོངས་སM་bིན་པར་0་བའི་;ིར་bོན་ལམ་9་ིདབང་གསི་ཇི་8ར་འདོད་པ་དེ་བཞིན་ད�་གནས་སོ། །g་མ3་ལེའM་.ེ་ 
 

@333B ,Bག་པའོ༎ ༎དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པས་ལ་ིཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །རིགས་Gི་བM། ཇི་8ར་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ 
 

སངས་
ས་Gི་ཆསོ་Jམས་ལ་འ-ོ་བར་སངོ་བ་ཡིན་ནོ། iས་པ། འཇམ་དཔལ། གང་ག་ིཚp་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འ-་ོབ་མ་ཡིན་པར་འ-ོ་བ་དེའི་ཚp་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སངས་ 
 




ས་Gི་ཆསོ་Jམས་ལ་འ-ོ་བར་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །iས་པ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་འ-་ོབ་མ་ཡིན་པར་འ-ོ་བ་གང༌། iས་པ། གང་གི་ཚp་མ་ཚམས་མེད་པ་vའི་འ-ོ་བར་ 
 

འ-ོའང་གནོད་སམེས་དང༌། Jམ་པར་འཚp་བ་དང༌། རབ་ཏ�་`ང་བར་མི་འ9Iར་རོ། །སེམས་ཅན་དsལ་བའི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་ཉོན་མོངས་པའི་�lལ་ཐམས་ཅད་དང་^ལ་བ་ 
 

ཡིན༑ ད�ད་འ-3་འ-ོ་བར་འ-ོའང་Kེན་པའི་མMན་པ་མMན་གནག་དང་^ལ་བ་ཡིན། g་མ་ཡིན་ད�་འ-་ོབར་འ-ོའང་ང་
ལ་དང༌། 
གས་པ་དང༌། ,ེགས་པ་མེད་པ་ཡིན། 
 

གཤིན་Nེའི་འཇིག་�ེན་ད�་འ-ོ་བར་འ-ོའང་བསོད་ནམས་དང༌། ཡ་ེཤེས་Gི་ཚ]གས་ཐམས་ཅད་[ངས་པ་ཡིན། མི་གཡ་ོབ་དང༌། གཟMགས་མེད་པའི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་དེའི་འ-ོ་བ་ལ་ 
 

ཡང་དག་པར་འཇMག་པ་མ་ཡིན། འདོད་ཆགས་Gི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་འདོད་པའི་ལོངས་Oོད་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་^ལ་པ་ཡིན། ཞེ་`ང་གི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་སེམས་ 
 

@334A ༄༅། །ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁངོ་Pོ་བ་མདེ་པ་ཡིན། གཏི་མMག་གི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཤེས་རབ་Gིས་ངེས་པར་�ོགས་པའི་སེམས་པ་ 
 

དང་=ན་པ་ཡིན། སརེ་wའི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་ལMས་དང༌། Aོག་ལ་མི་8་བས་;ི་ནང་གི་དངསོ་པོ་ཡོངས་སM་གཏོང་པ་ཡིན། ཚ6ལ་Pིམས་འཆལ་བའི་འ-་ོབར་འ-ོའང་ཁ་ན་མ་ 



 

ཐོ་བ་ཅ6ང་ཟད་ལའང་འཇིགས་པར་8་ཞིང་Oངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཡོ་0ད་བflངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་ཡིན། གནོད་སམེས་Gི་ཐ་བ་དང༌། ཁོང་Pོ་བའི་འ-་ོབར་འ-ོའང་ 
 

ཤིན་ཏ�་གནོད་སམེས་མེད་ཅིང་0མས་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན། ལེ་ལ3་འ-་ོབར་འ-ོའང་བaོན་འ-Bས་aོམ་པ་
Yན་མ་ིའཆད་ཅིང་དགེ་བའི་a་བ་ཐམས་ཅད་ཡངོས་སM་ཚ]ལ་བ་ལ་ 
 

བaོན་པ་ཡིན། དབང་པོ་འPBལ་བའི་འ-་ོབར་འ-འོང་རང་བཞིན་9སི་fོམས་པར་E�གས་ཤིང་བསམ་གཏན་དོན་ཡོད་པ་ཡིན། འཆལ་བའི་ཤེས་རབ་Gི་འ-ོ་བར་ 
 

འ-ོའང་ཤེས་རབ་Gི་ཕ་རལོ་ཏ�་;ིན་པའི་འ-ོ་བར་སངོ་ཞིང་འཇིག་�ེན་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པའི་བ.ན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་ཡིན། ཚ6ལ་འཆོས་པ་ 
 

དང༌། ཁ་གསག་0ེད་པའི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་=མེ་པོ་དག་ལ་མཁས་ཤིང་ཐབས་མཁས་པའི་_ོད་པ་ཚར་;ིན་པའང་ཡིན། ང་
ལ་9ི་འ-ོ་བའང་.ོན་ལ་འཇིག་�ེན་ཐམས་ 
 

@334B ཅད་Gི་ཟམ་པ་དང༌། .ེགས་བMར་འ9Iར་བའང་ཡིན། ཉོན་མོངས་པའི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་ཤིན་ཏ�་ཀ�ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མདེ་ཅིང་རང་བཞིན་9སི་ཡངོས་སM་དག་པའང་ཡིན། བད�ད་
Gི་འ-ོ་ 



 

བར་འ-ོའང་སངས་
ས་Gི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་9ི་,ིང་ལ་མ་ིའཇོག་པའང་ཡིན། ཉན་ཐོས་Gི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་སེམས་ཅན་Jམས་ལ་མ་ཐོས་པའི་ཆསོ་ཐོས་པར་0ེད་པའང་ 
 

ཡིན༑ རང་སངས་
ས་Gི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སM་bིན་པར་0་བའི་;ིར་fིང་Nེ་ཆེན་པོ་ལས་0Iང་བའང་ཡིན། དབMལ་པ3་འ-ོ་བར་འ-ོའང་ལོངས་_ོད་ 
 

ཟད་མི་ཤེས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ལག་ན་ཐོགས་པའང་ཡིན། དབང་པོ་ཉམས་པའི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་གཟMགས་བཟང་ཞིང་མཚན་9ིས་ལགེས་པར་བ
ན་པའང་ཡནི། རིགས་ངན་པར་ 
 

mེ་བའི་འ-་ོབར་འ-ོའང་བསོད་ནམས་དང༌། ཡེ་ཤེས་Gི་ཚ]གས་བསགས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གད�ང་རབ་ཏ�་mེ་བར་འ9Iར་བའང་ཡིན། ཉམ་ཆ6ང་ཞིང་མདོག་ངན་པ་གཞན་ 
 

པའི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་བ8ན་`lག་པ་དང༌། Aེད་མདེ་Gི་བMའི་ལMས་8་བM་ཐོབ་པའང་ཡིན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལན་བ་དང༌། མི་བདེ་བའི་_ོད་པའང་.ནོ་ལ་འཆ་ིབའི་འཇིགས་པ་ 
 

ལས་ཤིན་ཏ�་འདས་ཤིང་རབ་ཏ�་ཆོམས་པའང་ཡིན། ལོངས་Oོད་Gི་འ-་ོབར་འ-ོའང་བཙལ་བ་ཐམས་ཅད་མེད་ཅིང་མ་ི�ག་པའི་འད�་ཤེས་ལ་སོ་སོར་�གོ་པ་མང་བའང་ཡིན། 0ང་ 
 



@335A ༄༅། །ཆ6བ་སེམས་དཔས་Cས་དང༌། གར་ཐབས་མང་པོ་.ོན་Gང་དབེན་པར་Oོད་ཅིང་འདོད་པའི་འདམ་ལས་བZལ་བའང་ཡིན། ཁམས་དང༌། mེ་མཆེད་Gི་ 
 

འ-ོ་བར་འ-ོའང་གཟMངས་ཐོབ་ཅིང་\ོབས་པ་w་ཚ]གས་Gིས་བ
ན་པའང་ཡནི། མM་.ེགས་ཅན་9་ིའ-་ོབར་འ-ོའང་མM་.ེགས་སM་9Iར་པའང་མ་ཡིན། འཇིག་�ེན་ཐམས་ཅད་ 
 

Gི་འ-ོ་བར་འ-ོའང་འ-་ོབ་ཐམས་ཅད་ལས་;ིར་=གོ་པའང་ཡིན། s་ངན་ལས་འདས་པའི་འ-་ོབར་འ-ོའང་འཁརོ་བའི་
Yན་Gང་མ་ིགཏོང་བ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ། དེ་ 
 

8ར་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འ-ོ་བ་མ་ཡིན་པར་འ-ོ་བ་.ེ། སངས་
ས་Gི་ཆོས་Jམས་ལ་འ-་ོབར་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་འཇམ་ 
 

དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །འཇམ་དཔལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Jམས་Gི་རགིས་གང་ཡིན། iས་པ། རིགས་Gི་བM། འཇིག་ཚ]གས་ནི་དེ་བཞིན་ 
 

གཤེགས་པ་Jམས་Gི་རིགས་སོ། །མ་རིག་པ་དང༌། Aིད་པའི་Aེད་པ་ནི་རགིས་སོ། །འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་`ང་དང༌། གཏི་མMག་ནི་རིགས་སོ། །;ིན་ཅི་ལོག་བཞི་ནི་རགིས་ 
 

སོ༑ ༑Wིབ་པ་v་ནི་རགིས་སོ། །mེ་མཆེད་,Bག་ནི་རགིས་སོ། །Jམ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་བད�ན་ནི་རགིས་སོ། །ལོག་པ་བ
ད་ནི་རིགས་སོ། །ཀ�ན་ནས་མནར་སེམས་Gི་ 



 

@335B དངོས་པོ་དག�་ནི་རིགས་སོ། །མི་དགེ་བའི་ལས་Gི་ལམ་བཅ6་ནི་རགིས་སོ། །རགིས་Gི་བM། འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Jམས་Gི་རགིས་ཏེ། རགིས་Gི་བM། མདོར་ན་8་བར་9Iར་པ་
,Bག་ཅ6་ 
 

a་གཉིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Jམས་Gི་རགིས་སོ། །iས་པ། འཇམ་དཔལ། ཅི་ལས་བསམས་ཏེ་དེ་�ད་i། iས་པ། རིགས་Gི་བM། འད�ས་མ་0ས་མཐོང་བ་ངེས་པར་འཇMག 

 

པ་ལ་གནས་པས་ནི་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་བmེད་མི་ན�ས་སོ། །ཉོན་མོངས་པའི་འ0Iང་གནས་འད�ས་0ས་ལ་གནས་པ་བདེན་པ་མ་མཐོང་ 
 

བས་ནི་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་བmེད་ན�ས་ས།ོ །རིགས་Gི་བM། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། དགོན་ད�ང་གིས་;ོགས་སM་མ་ེཏོག་�Mཏཔ་ལ་དང༌། པདམ་དང༌། 
 

ཀ�་མM་ད་དང༌། པདམ་དཀར་པོ་དང༌། ,ི་མཆགོ་Jམས་མ་ིmེ་.ེ། འདམ་དང༌། ཆ6་Kིང་ད�་བmེད་ན་མ་ེཏོག་�Mཏཔ་ལ་དང༌། པདམ་དང༌། ཀ�་མM་ད་དང༌། པདམ་དཀར་པོ་དང༌། ,ི་མཆགོ་
Jམས་mེའོ༎ 
 



རིགས་Gི་བM། དེ་བཞིན་ད�་འད�ས་མ་0ས་ངེས་པ་ཐོབ་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་ལ་ནི་སངས་
ས་Gི་ཆོས་Jམས་མ་ིmེའོ། །ཉོན་མོངས་པའི་འདམ་དང༌། ཆ6་Kངི་ད�་9Iར་པའི་སེམས་ཅན་ 
 

Jམས་ལ་ནི་སངས་
ས་Gི་ཆོས་Jམས་mེའོ། །འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལས་བོན་མ་ིm་ེཡི། ས་ལ་གནས་ཤིང་m་ེབ་དེ་བཞིན་ད�་འབMས་མ་0ས་ངསེ་བ་ཐོབ་པའི་སེམས་ 
 

@336A ༄༅། །ཅན་ལ་སངས་
ས་Gི་ཆསོ་མི་mེ་ཡི། འཇིག་ཚ]གས་ལ་8་བ་ར་ིརབ་དང་མཉམ་པ་བmེད་ནས་0ང་ཆ6བ་Gི་སམེས་m་ེ.ེ། དེ་ནས་སངས་
ས་Gི་ 
 

ཆོས་Jམས་mེའོ། །རིགས་Gི་བM། Jམ་-ངས་འདིས་ཉོན་མངོས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Jམས་Gི་རགིས་སM་རགི་པར་0འོ། །རགིས་Gི་བM། འདི་8་.ེ། 
 

དཔེར་ན། 
་མཚ]་ཆེན་པོར་མ་E�གས་པར་རིན་ཐང་མེད་པའི་རིན་པོ་ཆརེ་;ིན་པར་མ་ིན�ས་སོ། །དེ་བཞིན་ད�་ཉོན་མོངས་པའི་
་མཚ]ར་མ་E�གས་པར་ནི་ཐམས་ཅད་མ>ེན་པ་ 
 

ཉིད་དེ་ལས་mེད་པར་མ་ིན�ས་སོ། །དེ་ནས་གནས་བ�ན་འོད་ABང་ཆེན་པོས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་ལ་ལགེས་ས་ོཞེས་0་བ་0ིན་ཏེ། ལེགས་སོ། །ལེགས་སོ། །འཇམ་ 
 

དཔལ། ཚVག་འདི་ནི་ལེགས་པར་iས་པ་འདི་ནི་ཡང་དག་ག ོ།ཉོན་མོངས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Jམས་Gི་རགིས་ཏེ། བདག་ཅག་8་བMས་ནི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་བmེད་ 



 

པའམ། སངས་
ས་Gི་ཆསོ་ལ་མངོན་པར་yོགས་པར་འཚང་
་བར་ག་ལ་ན�ས། མཚམས་མེད་པ་v་དང་=ན་པས་ནི་0ང་ཆ6བ་Gི་སེམས་བmེད་པར་ཡང་ན�ས། སངས་
ས་ 
 

Gི་ཆོས་Jམས་Gང་མངོན་པར་yོགས་པར་འཚང་
་བར་འ9Iར་རོ། །འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། mེས་བM་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་ལ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་v་ནི་ཡོན་ཏན་མེད་ཅིང་ན�ས་ 
 

@336B པ་མེད་པ་.ེ། དེ་བཞིན་ད�་ཀ�ན་ཏ�་Oོར་བ་ཐམས་ཅད་\ངས་པའི་ཉན་ཐོས་ལ་ནི་སངས་
ས་Gི་ཚ]ས་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་མེད་ཅིང་ན�ས་པ་མེད་དེ། དེ་ལ་;ིར་དམགིས་པར་མ་ིན�ས་ 
 

སོ༑ ༑འཇམ་དཔལ། དེ་8་བས་ན་ས་ོས3་m་ེབོ་Jམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་0ས་པ་གཟོ་ཡི། ཉན་ཐོས་Jམས་ནི་0ས་པ་གཟོ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། སོ་ས3་m་ེ 
 

པོས་ནི་སངས་
ས་Gི་ཡནོ་ཏན་ཐོས་པས་དཀོན་མཆོག་གསMམ་9་ིགད�ང་
Yན་མི་འཆད་པར་0་བའི་;ིར་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སམེས་བmེད་པར་0ེད་ 
 

ལ། ཉན་ཐོས་Gིས་ནི་ཇི་Aདི་འཚ3་བར་ད�་སངས་
ས་Gི་ཆསོ་.ོབས་དང༌། མི་འཇིགས་པ་Jམས་ཐོས་Gང་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་བmེད་པར་ 
 



མི་ན�ས་པའི་;ིར་རོ། །དེ་ནས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་གཟMགས་ཐམས་ཅད་.ནོ་པ་ཞེས་0་བ་འཁརོ་དེར་འད�ས་ཏེ་འད�ག་པ་དེས་ལ་ིཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ལ་འདི་�ད་ 
 

ཅེས་iས་སོ། །>ིམ་བདག །>ོད་Gི་ཕ་མ་དང༌། བM་དང༌། ཆ6ང་མ་དང༌། ^ན་ཕོ་དང༌། ^ན་མོ་དང༌། ལས་0ེད་པ་དང༌། ཞོ་ཤས་འཚ]་བ་Jམས་ག་རེ། མཛའ་བཤེས་དང༌། ཉེ་ 
 

ད�་དང༌། wག་ག་ིགཉེན་མཚམས་Jམས་ག་རེ། 9ོག་དང༌། �་དང༌། Kང་པོ་ཆེ་དང༌། ཤིང་�་དང༌། དཔMང་བM་ཆ6ང་དང༌། བཞོན་པ་Jམས་ག་རེ། དེ་�ད་ཅེས་iས་པ་དང༌། 
 

@337A ༄༅། །ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་གཟMགས་ཐམས་ཅད་.ནོ་པ་ལ་ཚVགས་སM་བཅད་པ་འདི་དག་iས་སོ། །0ང་ཆ6བ་ 
 

སེམས་དཔའ་Jམ་དག་ག ི།མ་ནི་ཤེས་རབ་ཕ་རལོ་;ིན། །ཕ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་.ེ། །འ,ེན་པ་Jམས་ནི་དེ་ལས་mསེ། །ཆོས་ལ་དགའ་བ་ཆ6ང་མ་.ེ། །0མས་དང་fིང་ 
 

Nེ་བM་མ་ོཡིན། །ཆོས་དང་བདེན་གཉིས་བM་པོ༌༈ ཡིན། །.ོང་པའི་དོན་སེམས་>ིམ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ནི། །ཅི་དགར་དབང་0ེད་Cབོ་མ་འོ། །མཛའ་བཤེས་ 
 

0ང་ཆ6བ་ཡན་ལག་.ེ། །དེས་ནི་0ང་ཆ6བ་མཆགོ་རབ་འ9Iར། །དེ་-ོགས་�ག་ཏ�་འ-ོགས་པ་ནི། །ཕ་རོལ་;ིན་པ་,Bག་Jམས་ས།ོ །བ`l་བ་དེ་ཡི་བMད་མེད་>ིམ། །K¬་ 



 

ད0ངས་ཆསོ་Jམས་.ོན་པ་འོ། །གཟMགས་Jམས་དེ་ཡི་mེད་མསོ་ཚལ། །0ང་ཆ6བ་ཡན་ལག་མེ་ཏོག་
ས། །འ^ས་བM་Jམ་-ལོ་ཡ་ེཤེས་ཏེ། །ཆོས་Gི་ནོར་ཆེན་.ངོ་པ་འོ། ། 
 

Jམ་པར་ཐར་པ་yངི་ཡིན་ཏེ། །ཏིང་ང་ེའཛVན་9ི་ཆ6་ཡིས་བཀང༌། །Jམ་དག་པདམས་ཀ�ན་ཁེབས་པ། །དེ་ལ་འPB་བ་,ི་མ་མེད། །མངོན་ཤེས་དེ་ཡི་བཞོན་པ་.ེ། །ཐེག་པ་ 
 

ཆེན་པོ་[་ན་མེད། །ཁ་ལོ་��ར་བ་0ང་ཆ6བ་སེམས། །ལམ་ནི་ཞི་བ་ཡན་ལག་བ
ད། །དེ་ཡི་
ན་ནི་མཚན་Jམས་དང༌། །དཔེ་0ད་བཟང་པོ་བ
ད་ཅ6་འོ། །བསམ་པ་དགེ་བ་ 
 

@337B དེ་དག་ག ི།གསོ་ནི་Pེལ་ཡོད་ངོ་ཚ་ཤེས། །དེ་དག་དམ་ཆོས་ནོར་དང་=ན། །རབ་ཏ�་Oོར་བ་ཆསོ་.ོན་པ། །ནན་ཏན་དག་ནི་hེད་ཆེན་ཏེ། །ཡོངས་སM་བ�་ོབ་0ང་ཆ6བ་;ིར། །མལ་ 
 

ནི་བསམ་གཏན་བཞི་Jམས་ཏེ། །འཚ]་བ་དག་པས་ཀ�ན་ཏ�་བཏིང༌། །དེ་དག་སད་པ་ཡ་ེཤེས་ཏེ། །�ག་ཏ�་ཐོས་པ་མཉམ་པར་གཞག །དེ་དག་ཟས་ནི་བད�ད་aི་.ེ། །Jམ་-ལོ་ཁM་ 
 

བ་བཏ�ང་བ་ཡིན། །བསམ་པ་Jམ་དག་PBས་ཡིན་ཏེ། །\ོས་Gིས་བ�l་བ་ཚ6ལ་Pིམས་སོ། །ཉོན་མོངས་ད-་Jམས་བཅོམ་པས་ན། །དེ་དག་དཔའ་བོ་མི་ཕམ་པ་པ། །བད�ད་བཞི་ 
 



དག་Gང་རབ་ཏ�་བཏ�ལ། །0ང་ཆ6བ་དGིལ་འཁརོ་
ལ་མཚན་བWེང༌། །བསམས་བཞིན་m་ེབ་.ོན་མོད་Gི། །mེ་བ་མེད་ཅིང་འ0Iང་བ་མེད། །ཞིང་ཀ�ན་ཏ�་ཡང་wང་བ་ནི། །ཉི་མ་ 
 

ཤར་བ་བཞིན་ད�་འོ། །འ,ེན་ལ་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་Gིས། །སངས་
ས་0ེ་བ་མཆོད་ནས་Gང༌། །བདག་Gང་སངས་
ས་Jམས་ལ་ནི། །ནམ་Gང་གནས་པར་ཡངོ་མ་ི0ེད། ། 
 

ཇི་8ར་སེམས་ཅན་ཕན་པར་ཡང༌། །སངས་
ས་ཞིང་Jམས་Oངོ་མོད་Gི། །ནམ་མཁའ་8་བMར་ཞིང་Jམས་9Iར། །སེམས་ཅན་སེམས་ཅན་འད�་ཤེས་མེད། །སེམས་ཅན་ཀ�ན་ 
 

9ི་གཟMགས་Jམས་དང༌། །W་�ད་གང་Jམས་འ0ིན་པ་དང༌། །འཇིགས་མདེ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས། །�ད་ཅིག་གཅིག་གསི་.ོན་པར་0ེད། །བད�ད་Gི་ལས་Jམས་ཤེས་ 
 

@338A ༄༅། །མོད་Gི། །བད�ད་Jམས་Gི་ཡང་Nསེ་སM་འཇMག །ཐབས་Gི་ཕ་རལོ་;ིན་པ་དག །དེ་ཡི་0་བ་ཀ�ན་Gང་.ོན། །��་མའི་ཆསོ་Gིས་Jམ་aེན་པས། །སེམས་ 
 

ཅན་ཡོངས་སM་bིན་པའི་;ིར། །Z་བ་དང་ནི་ན་བར་9Iར། །བདག་ཉིད་ཤི་བར་རབ་ཏ�་.ོན། །ས་Jམས་རབ་ཏ�་ཚVག་པ་ནི། །བ�ལ་པས་Aེག་པར་ཀ�ན་.ོན་ཏེ། །སེམས་ཅན་ 
 

�ག་པར་འད�་ཤེས་པ། །མི་�ག་པར་ནི་རབ་བ.ན་ཏོ། །སེམས་ཅན་0ེ་བ་.ངོ་Jམས་Gང༌། །ཡMལ་གཅིག་ཏ�་ནི་མ-ོན་ད�་གཉེར། །ཐམས་ཅད་>ིམ་ད�་ཟན་0ིན་ཏེ། །ཐམས་ 



 

ཅད་0ང་ཆ6བ་;ིར་བ�་ོའོ། །�གས་དང་རགི་པ་ཅི་ཡོད་དང༌། །བཟོ་གནས་Jམ་པ་མང་པོ་དག །ཐམས་ཅད་Gི་ཡང་ཕ་རོལ་;ིན། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ཐོབ་0ེད། 
 

འཇིག་�ེན་ཡ་མཚན་ཇི་fདེ་པ། །དེ་དག་ཀ�ན་ཏ�་རབ་0Iང་ནས། །8་བ་ཐ་དད་9Iར་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་Jམས་ནི་ཡོངས་སM་འ-ལེ། །z་བའམ་ཉི་མར་དེ་འ9Iར་ཏེ། །བ
་ 
 

0ིན་ཚངས་པ་m་ེདག�་དབང༌། །ཆ6་དང་མརེ་Gང་རབ་9Iར་ཏེ། །ས་དང་T�ང་ད�འང་དེ་བཞིན་ནོ། །ནད་Gི་བ�ལ་པ་བར་མ་ལ། །དེ་ནི་aི་མཆགོ་དམ་པར་9Iར། །དེས་ནི་སམེས་ 
 

ཅན་Jམ་-ོལ་ཞིང༌། །ནད་Jམས་མེད་ཅིང་བདེ་བར་འ9Iར། །མM་གེའི་བ�ལ་པ་བར་མ་ལ། །ཟས་དང་�ོམ་ད�་བ��ར་ནས་སM། །བེས་ཤིང་�མོ་པ་མདེ་0ས་ཏེ། ། 
 

@338B Aོག་ཆགས་Jམས་ལ་ཆསོ་.ོན་ཏོ། །མཚ]ན་9ི་བ�ལ་པ་བར་མ་ལ། །དེ་དག་0མས་པ་�ོམ་9Iར་ཏེ། །སེམས་ཅན་0ེ་བ་བ
་མང་པོ། །གནོད་སེམས་མེད་ལ་འཛMད་པར་0ེད། ། 
 

གཡMལ་ཆེན་འ,ེན་པའི་ནང་ད�་ནི། །དེ་དག་;ོགས་ལ་མཉམ་པར་འ9Iར། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་.བོས་ཆེན་Jམས། །འད�མ་ཞིང་འད�་བར་དགའ་བར་0ེད། །སངས་
ས་ཞིང་ 
 



ནི་ཇི་fེད་པ། །བསམ་9སི་མ་ི>བ་དsལ་བར་ཡང༌། །སེམས་ཅན་Jམས་ལ་ཕན་པའི་;ིར། །བསམས་བཞིན་ད�་ནི་དེར་འ-ོ་འོ། །ཇི་fེད་ད�ད་འ-3་mེ་གནས་Gི། །འ-ོ་བར་0ང་ཆ6་ 
 

རབ་ཏ�་བ.ན་པ་ནི། །ཐམས་ཅད་ད�་ཡང་ཆོས་.ོན་ཏོ། །དེ་;ིར་Jམ་པར་འ,ེན་ཅེས་0། །འདོད་པའི་ལོངས་_ོད་Jམས་Gང་.ོན། །བསམ་གཏན་པ་ལ་བསམ་གཏན་.ོན། །བད�ད་ 
 

Jམས་རབ་ཏ�་འཇོམས་0ེད་ཅིང༌། །དེ་དག་Kགས་hེད་འ9Iར་མི་0ེད། །མེ་དབMས་ནས་ནི་པདམ་8ར། །ཡང་དག་མ་ཡིན་དེ་.ནོ་ཏེ། །དེ་བཞིན་འདོད་དང་བསམ་གཏན་ཡང༌། །ཡང་ 
 

དག་མ་ཡིན་དེ་.ོན་ཏོ། །བསམས་བཞིན་bད་འཚ]ང་Jམས་སM་��ར། །mེས་པ་Jམས་ནི་བ`l་བའི་;ིར། །འདོད་ཆགས་¡གས་GIས་བ�ོད་ནས་སM། །དེ་དག་སངས་
ས་ཡེ་ཤེས་ 
 

འགོད། །སེམས་ཅན་Jམས་ལ་ཕན་པའི་;ིར། །-ངོ་མ་ིདང་ནི་དེད་དཔོན་དང༌། །མད�ན་ན་འདོན་དང་[ོན་པོ་དང༌། །[ོན་པོ་ཆེན་པོར་�ག་ཏ�་9Iར། །སེམས་ཅན་དབMལ་པོ་Jམས་ལ་ནི༎ 

 

@339A ༄༅། །ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་ད�་9Iར། །གང་ལ་Oིན་པ་0ིན་པ་ཡང༌། །དེ་དག་0ང་ཆ6བ་སེམས་བmེད་བཙ6ད། །ང་
ལ་ཁངེས་པའི་སེམས་ཅན་ལ། ། 
 

དེ་དག་ཚན་ཆེན་མཆགོ་9Iར་ཏེ། །ང་
ལ་ཀ�ན་Gང་བཅོམ་ནས་སM། །[་མེད་0ང་ཆ6བ་ཚ]ལ་ད�་བཙ6ད། །འཇིགས་¤ག་སེམས་ཅན་Jམས་ལ་ནི། །�ག་ཏ�་དེ་ཡི་མད�ན་ན་འད�ག 



 

དེ་དག་མ་ིའཇིགས་0ིན་ནས་Gང༌། །0ང་ཆ6བ་ཏ�་ནི་bིན་པར་0ེད། །དེ་དག་v་མངོན་ཤེས་པ་ཡི། །,ང་Aོང་ཚངས་པར་_ོད་9Iར་ཏེ། །བཟོད་དང་དེས་པ་ཚ6ལ་Pིམས་དང༌། ། 
 

`ོམ་པ་ལ་ནི་སེམས་ཅན་འགོད། །རིམ་-ོ་glར་0ེད་སེམས་ཅན་Jམས། །འཇིགས་པ་མེད་པས་འདིར་མཐོང་ན། །^ན་དང་9གོ་ཏ�་ཤིན་ཏ�་9Iར། །Cོབ་མར་ཡང་ནི་ཉེ་ 
 

བར་འ-༌ོ།ཡན་ལག་གང་དང་གང་Jམས་Gིས། །སེམས་ཅན་ཆསོ་ལ་དགར་9Iར་པ། །ཐབས་ཆེན་ཤིན་ཏ�་བCབས་པ་དང༌། །0་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་.ོན། །དེ་དག་Cབོ་ 
 

པ་མཐའ་ཡས་ཤིང༌། །_ོད་ཡMལ་Jམས་Gང་མཐའ་ཡས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་yགོས་པས་ན། །Aགོ་ཆགས་མཐའ་ཡས་-ལོ་བར་0ེད། །བ�ལ་པ་དག་ནི་0ེ་བ་དང༌། 
 

བ�ལ་པ་0ེ་བ་kག་བ
ར་ནི། །བཅོམ་=ན་སངས་
ས་Jམས་Gིས་Gང༌། །དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་མཐའ་བNདོ་དཀའ། །གང་Jམས་ཤེས་རབ་མེད་པ་ཡི། །སམེས་ཅན་དམན་པ་མ་ 
 

@339B གཏོགས་པར། །མཁས་པས་ཆོས་འདི་ཐོས་9Iར་ནས། །0ང་ཆ6བ་མཆོག་ལ་སM་མི་bོན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རགིས་Gི་ལེའM་.་ེབད�ན་པའོ༎ ༎དེ་ནས་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་ 
 



མེད་པར་-གས་པས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །mེས་བM་དམ་པ་དག །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gི་གཉིས་སM་མེད་པའི་ཆོས་Gི་�རོ་འཇMག་པ་གང་ 
 

ཡིན༑ ༑\ོབས་པར་9སི་ཤིག །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ཆོས་Jམ་པར་འkBལ་པ་ཞེས་0་བ་དེར་འད�ས་པ་དེས་འདི་�ད་ཅེས་iས་ས།ོ །རིགས་Gི་བM། mེ་བ་དང༌། འཇིག་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། 
 

གང་མ་mསེ་མ་0Iང་བ་དེ་ལ་འཇིག་པ་གང་ཡང་མེད་དེ། མི་m་ེབའི་ཆསོ་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པ་ལ་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དཔལ་°ས༌༈ Gིས་iས་པ། ང་ 
 

དང༑ ངའོ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། བདག་ཏ�་Wོ་བཏགས་པ་མེད་ན་ངའི་བར་མི་འ9Iར་ཏེ། གང་W་ོབཏགས་པ་མེད་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པ་ལ་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ 
 

དཔལ་བaེགས་Gིས་iས་པ། ཀ�ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། Jམ་པར་0ང་བ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ་ཀ�ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཡངོས་སM་ཤེས་ན་Jམ་པར་0ང་བ་ལ་Tོམ་སེམས་སM་ 
 

མི་འ9Iར་ཞིང་Tོམ་སེམས་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་འཇོམས་པ་དང༌། མཐMན་པར་འ-ོ་བའི་ལམ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པ་ལ་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་�ར་བཟང་གིས་iས་ 
 

@340A ༄༅། །པ། གཡོ་བ་དང༌། Tོམ་སེམས་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། གང་གཡོ་བ་མེད་ཅིང་Tོམ་སམེས་སM་མ་ི0ེད། ཡིད་ལ་མ་ི0ེད་པ། gག་པར་0་པ་མདེ་པ། gག་པར་0་བ་ 



 

དང་^ལ་བ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ལག་བཟང་གསི་iས་པ། 0ང་ཆ6བ་Gི་སེམས་དང༌། ཉན་ཐོས་Gི་སེམས་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། གང་��་མའི་ 
 

སེམས་དང་མཚ6ངས་པར་མཐོང་བ་དེ་0ང་ཆ6བ་Gི་སམེས་Gང་མེད། ཉན་ཐོས་Gི་སེམས་Gང་མེད་དེ། གང་སེམས་Gི་མཚན་ཉིད་མཚ6ངས་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ༎ 
 

0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་མགི་མ་ིའཛMམས་Gིས་iས་པ། ལེན་པ་དང༌། མི་ལེན་པ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། གང་མ་ིལེན་པ་དེ་མ་ིདམིགས་པ་.ེ་གང་མ་ིདམིགས་པ་དེ་ལ་�གོ་པ་དང༌། བསལ་བར་མ་ི 
 

0ེད༑ ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་ི0ེད་མི་_ོད་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་མགི་བཟང་གསི་iས་པ། མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་དང༌། མཚན་ཉིད་མེད་པ་ 
 

ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ས།ོ །གང་�གོ་པར་མི་0ེད། ཀ�ན་ཏ�་�ོག་པར་མི་0ེད། མཚན་ཉིད་གཅིག་པར་མ་ི0ེད། མཚན་ཉིད་མེད་པར་མི་0ེད་དོ། །གང་མཚན་ཉིད་དང༌། མཚན་ཉིད་ 
 

མི་འ,་བ་ལ་མཚན་ཉིད་མཚ6ངས་པར་འཇMག་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་�ར་
ལ་9སི་iས་པ། དགེ་བ་དང༌། མ་ིདགེ་བ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ 
 



@340B ཏེ༑ གང་དག་ེབ་དང༌། མི་དག་ེབ་མ་ིCོང་ཞིང་མཚན་མ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གཉིས་སM་མདེ་པར་�གོ་པ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སངེ་གེས་
iས་པ། ཁ་ 
 

ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། གང་གསི་�་ོN་ེ8ར་རབ་ཏ�་འབིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་Gིས་མི་འཆངི་མ་ི-ོལ་བ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་
པའོ༎ 

 

0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སངེ་གེ་[ོ་-སོ་Gིས་iས་པ། འདི་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ། འདི་ནི་ཟག་པ་མེད་པའོ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། གང་མཉམ་པ་ཉིད་Gིས་ཆོས་ཐོབ་པས་ཟག་པ་དང༌། 
 

ཟག་པ་མེད་པའི་འད�་ཤེས་སM་མ་ི0ེད། འད�་ཤེས་མེད་པར་9Iར་པའང་མ་ཡིན། མཉམ་པ་ཉིད་ལ་མཉམ་པ་ཉིད་ཐོབ་པའང་མེད་ཅིང་འད�་ཤེས་Gི་མད�ད་པ་མེད་པ་དེ་8ར་གང་འཇMག 

 

པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་བདེ་མསོ་Gིས་iས་པ། འདི་ནི་བདེ་བ། འདི་ནི་མི་བདེ་བའོ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། གང་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏ�་Jམ་པར་ 
 

དག་པའི་;ིར་-ངས་ཐམས་ཅད་དང་^ལ་ཞིང་[ོ་ནམ་མཁའ་དང་མཚ6ངས་པར་མ་ིཆགས་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Aེད་མེད་Gིས་iས་པ། འདི་ 



 

ནི་འཇིག་�ེན་པའོ། །འདི་ནི་འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། གང་འཇིག་�ེན་9་ིརང་བཞིན་.ོང་པ་དེ་ལ་ཅ6ང་ཟད་Gང་Zལ་བའང་མེད། འཇMག་པའང་མེད། འ-ོ་ 
 

@341A ༄༅། །བའང་མེད། མི་འ-ོ་བའང་མེད་དེ། གང་ལ་མི་Zལ། མི་འཇMག །འ-ོ་བའང་མེད། མི་འ-་ོབའང་མེད་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ 
 

ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འད�ལ་བའི་[ོ་-སོ་Gིས་iས་པ། འཁོར་བ་དང༌། sང་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། འཁོར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཐོང་བས་མ་ིའཁོར་ཞིང་ཡངོས་སM་s་ངན་ 
 

ལས་མི་འདའ་.ེ། གང་དེ་8ར་�གོས་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་མངོན་སMམ་མཐོང་གིས་iས་པ། ཟད་པ་དང༌། མི་ཟད་པ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ 
 

མོ༑ ༑ཟད་པ་ནི་ཤིན་ཏ�་ཟད་པ་.ེ། གང་ཤིན་ཏ�་ཟད་པ་དེ་ལ་ཟད་པར་0་བ་མ་ཡིན་པས་ན་དེའི་;ིར་མི་ཟད་པ་ཞེས་0འོ། །གང་མ་ིཟད་པ་དེ་ནི་�ད་ཅིག་པ་.།ེ �ད་ཅིག་པ་ལ་ཟད་པ་ 
 

མེད་དོ། །དེ་8་བMར་རབ་ཏ�་E�གས་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པའི་ཆསོ་Gི་�རོ་E�གས་པ་ཞེས་0འོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ཀ�ན་ནས་°ས་Gིས་iས་པ། བདག་དང༌། བདག་མེད་དོ་ 
 



ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། གང་བདག་གི་དངོས་པོ་མ་ིདམིགས་པ་དེ་ཅི་ཞིག་བདག་མེད་པར་0ེད་པར་འ9Iར་བ་དེ་དག་ག་ིང་ོབོ་ཉིད་མཐོང་བས་གཉིས་སM་མེད་པ་ནི་གཉིས་སM་མེད་ 
 

པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Kགོ་ག ི༈gས་iས་པ། རིག་པ་དང༌། མ་རིག་པ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། མ་རགི་པའི་རང་བཞིན་8ར་རགི་པའང་དེ་བཞིན་ཏེ། མ་རགི 

 

@341B པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལMང་ད�་མ་བ.ན་པ། བ-ང་ད�་མེད་པ། བ-ང་བའི་ལམ་ལས་འདས་པའོ། །གང་འདི་ལ་མངོན་པར་�ོགས་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་
སེམས་ 
 

དཔའ་མཐོང་དགས་iས་པ། གཟMགས་ཉིད་.ངོ་པ་.ེ། གཟMགས་བཤིག་པས་.ོང་པ་མ་ཡིན་9ི། གཟMགས་Gི་རང་བཞིན་ནི་.ངོ་པ་.ེ། དེ་བཞིན་ད�་ཚ]ར་བ་དང༌། འད�་ཤེས་དང༌། འད�་0ེད་
དང༌། Jམ་ 
 

པར་ཤེས༌༈ པ་.ངོ་པ་ཉིད་ཅེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་སོ། །Jམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ནི་.ོང་པ་ཉིད་དེ། Jམ་པར་ཤེས་པ་བཤིག་པས་.ོང་པ་མ་ཡིན་9ི། Jམ་པར་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ནི་.ངོ་པ་ 
 

ཉིད་དོ། །འདི་ལ་གང་གསི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕMང་པོ་v་ལ་དེ་བཞིན་ད�་ཤེས་ཤིང་དེ་8་བMར་ཡ་ེཤེས་Gིས་རགི་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འོད་Gི་ཏོག 



 

གིས་iས་པ། ཁམས་བཞི་པོའང་གཞན་ལ་ནམ་མཁའི་ཁམས་Gང་གཞན་ནོ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། ཁམས་བཞི་པོ་ནི་ནམ་ཁའི་རང་བཞིན་ནོ། །�ོན་9ི་མཐའ་ཡང་ནམ་མཁའི་ 
 

རང་བཞིན་ནོ། །;ི་མའི་མཐའ་ཡང་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་ད�་ད་8ར་ཡང་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ཏེ། གང་དེ་8ར་ཁམས་ལ་འཇMག་པའི་ཡ་ེཤེས་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་ 
 

པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་རབ་Gི་[ོ་-ོས་Gིས་iས་པ། མིག་དང༌། གཟMགས་སོ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། གང་མགི་ཡངོས་སM་ཤེས་པས་གཟMགས་ལ་མི་ཆགས། མི་ 
 

@342A ༄༅། །`ང༌། མི་�ོངས་པ་དེ་ནི་ཞི་བ་ཞེས་0འོ། །དེ་བཞིན་ད�་J་བ་དང་W། w་དང་,ི། ¡ེ་དང་རོ། ལMས་དང་རེག །ཡིད་དང་ཆསོ་དེ་དག་ནི་གཉིས་སོ། །གང་ཡང་ཡིད་ 
 

ཡོངས་སM་ཤེས་ནས་ཆསོ་ལ་མ་ིཆགས། མི་`ང༌། མི་�ོངས་པ་དེ་ནི་ཞི་བ་ཞེས་0འོ། །དེ་8ར་ཞི་བ་ལ་གནས་པ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་[ོ་-སོ་མི་ 
 

ཟད་པས་iས་པ། Oིན་པ་ཐམས་ཅད་མ>ེན་པ་ཉིད་ད�་ཡོངས་སM་བ�་ོབ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། Oིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་མ>ེན་པའོ། །ཐམས་ཅད་མ>ེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ཡོངས་ 
 



སM་བ�་ོབའོ། །དེ་བཞིན་ད�་ཚ6ལ་Pིམས་དང༌། བཟོད་པ་དང༌། བaོན་འ-Bས་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་མ>ེན་པ་ཉིད་ད�་ཡོངས་སM་བ�ོ་བ་དེ་ནི་གཉིས་སོ། ། 
 

ཐམས་ཅད་མ>ེན་པ་ནི་ཤེས་རབ་Gི་རང་བཞིན་ནོ། །ཡོངས་སM་བ�ོ་བའང་ཐམས་ཅད་མ>ེན་པའི་རང་བཞིན་ཏེ། གང་ཚ6ལ་གཅིག་པ་འདི་ལ་འཇMག་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་ 
 

འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་[ོ་ཟབ་Gིས་iས་པ། .ོང་པ་ཉིད་Gང་གཞན་ལ་མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། bོན་པ་མེད་པའང་གཞན་ནོ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། .ོང་པ་གང་ 
 

ཡིན་པ་དེ་ལ་མཚན་མ་གང་ཡང་མེད་དོ། །མཚན་མ་མེད་པ་ལ་bོན་པ་མེད། bོན་པ་མེད་པ་ལ་སེམས་དང༌། ཡིད་དང༌། Jམ་པར་ཤེས་པ་
Y་བ་མེད་དེ། གང་Jམ་པར་ཐར་པ་གཅིག 

 

@342B གི་�་ོདེ་ལ་Jམ་པར་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་Gི་�ོ་Jམས་སM་བ8་བར་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པའི་�རོ་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དབང་པོ་ཞི་བས་iས་པ། སངས་
ས་དང༌། 
 

ཆོས་དང༌། དགེ་འད�ན་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། སངས་
ས་Gི་རང་བཞིན་ནི་ཆོས་སོ། །ཆོས་Gི་རང་བཞིན་ནི་དགེ་འད�ན་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gང་འད�ས་མ་0ས་པའོ། །འད�ས་མ་ 
 

0ས་ནི་ནམ་མཁའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་Gི་ཚ6ལ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཚ6ངས་ཏེ། གང་དེ་8ར་Nེས་སM་འ-་ོབ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ཐོགས་པ་ 



 

མེད་པའི་མིག་གསི་iས་པ། འཇིག་ཚ]གས་དང༌། འཇིག་ཚ]གས་འགགོ་པ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། འཇིག་ཚ]གས་ཉིད་ནི་འགགོ་པའོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། འཇིག་ཚ]གས་སM་8་བ་མི་ 
 

mེ་བ་མེད་ཅིང་གང་8་བ་དེས་འཇིག་ཚ]གས་ས་ོཞེའམ། འཇིག་ཚ]གས་འགགོ་ཅེས་མི་�གོ་.ེ། དེ་མི་�གོ །Jམ་པར་མ་ི�ོག །ཤིན་ཏ�་མི་�ོགས་པས་འགགོ་པའི་རང་བཞིན་ད�་9Iར་ 
 

ཏེ༑ མི་འ0Iང་མི་འཇིག་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ཤིན་ཏ�་ད�ལ་བས་iས་པ། ལMས་དང༌། ངག་དང༌། ཡིད་Gི་`ོམ་པ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་སM་ 
 

མེད་དེ། དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། ཆོས་འདི་དག་ནི་མངོན་པར་འད�་མ་ི0ེད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ། ལMས་Gི་མངོན་པར་འད�་མ་ི0ེད་པ་གང་ཡནི་པ་ངག་གི་མངོན་པར་འད�་མི་0ེད་པའང་དེའི་མཚན་ 
 

@343A ༄༅། །ཉིད་དོ། །ཡིད་Gི་མངོན་པར་འད�་མི་0ེད་པའང་དེའི་མཚན་ཉིད་དེ། གང་ཆསོ་ཐམས་ཅད་Gི་མངོན་པར་འད�་མི་0ེད་པ་དེ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་0་ 
 

Nེས་སM་རགི་པར་0་.ེ། གང་འདི་ལ་མངོན་པར་འད�་མི་0ེད་པར་ཤེས་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་བསོད་ནམས་ཞིང་གིས་iས་པ། བསོད་ 
 



ནམས་དང༌། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་དང༌། མི་གཡོ་བ་མངོན་པར་འད�་0་བ་མངོན་པར་འད�་0ེད་དོ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། གང་བསོད་ནམས་དང༌། བསདོ་ནམས་མ་ཡིན་པ་དང༌། 
 

མིག་གཡ་ོབ་མངོན་པར་འད�་མི་0ེད་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པའོ། །བསོད་ནམས་དང༌། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་དང༌། མི་གཡ་ོབའི་འད�་0ེད་Jམས་Gི་རང་ག་ིམཚན་ཉིད་.ོང་པ་.ེ། 
 

དེ་ལ་བསོད་ནམས་Gང་མདེ། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའང་མེད། མི་གཡ་ོབའང་མེད། མངོན་པར་འད�་0ེད་པའང་མེད་དེ། གང་དེ་8ར་མ་ིWjབ་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་ 
 

འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་པདམ་བཀོད་པས་iས་པ། བདག་ཀ�ན་ནས་=ང་བ་ལས་mསེ་པ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། བདག་ཡངོས་སM་ཤེས་པ་ནི་གཉིས་མི་Cོང་ངོ། །དེ་8ར་ 
 

གཉིས་སM་མེད་པར་གནས་པ་ལ་Jམ་པར་རགི་པ་མེད་པས་Jམ་པར་རིག་པ་མེད་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དཔལ་9ི་fིང་པོས་iས་པ། 
 

@343B དམིགས་པས་རབ་ཏ�་;ེ་བ་དེ་ནི་གཉིས་སོ། །གང་མི་དམགིས་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པ་.ེ། དེའི་;ིར་གང་ལེན་པ་མེད་ཅིང་འདོར་བ་མེད་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་
པའོ། །0ང་ཆ6བ་ 
 



སེམས་དཔའ་z་བའི་[་མས་iས་པ། མMན་པ་དང༌། wང་བ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། མMན་པའང་མེད། wང་བའང་མེད་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པའོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། འདི་8ར་འགོག 

 

པར་fོམས་པར་E�གས་པ་ལ་མMན་པའང་མེད། wང་བའང་མེད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་Gི་མཚན་ཉིད་Gང་དེ་བཞིན་ཏེ། གང་མཉམ་པ་ཉིད་འདི་ལ་འཇMག་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་ 
 

འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ལག་ན་;ག་
་རིན་པོ་ཆསེ་iས་པ། s་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་ཞིང་འཁོར་བ་ལ་མི་དགའ་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། གང་s་ངན་ལས་ 
 

འདས་པ་ལའང་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པ། འཁརོ་བ་ལའང་མི་དགའ་བ་མེད་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པའོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། གང་བཅིངས་པ་ལས་ནི་-ོལ་བར་བ.ན་9ི། གང་ཤིན་ 
 

ཏ�་མ་བཅིངས་པ་དེ་ཐར་པ་ག་ལ་ཚ]ལ། མ་བཅིངས་མ་-ལོ་བའི་དགེ་Cངོ་གསི་ནི་དགའ་བ་དང༌། མི་དགའ་བའང་མི་hེད་དེ། དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ 
 

ནོར་བM་བaེགས་པའི་
ལ་པོས་iས་པ། ལམ་དང༌། ལམ་ངན་པའོ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། ལམ་ད�་E�གས་པ་ལ་ནི་ལམ་ངན་པ་མི་_ོད་དོ། །མི་_ོད་པ་ལ་གནས་པ་ནི་ལམ་9་ིའད�་ཤེས་ 
 

@344A ༄༅། །སམ༑ ལམ་མ་ཡིན་པའི་འད�་ཤེས་སM་མ་ིའ9Iར་རོ། །འད�་ཤེས་ཡོངས་སM་རགི་པ་ནི་[ོ་གཉིས་སM་མ་ིའཇMག་.ེ། དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། ། 



 

0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་བདེན་དགས་iས་པ། བདེན་པ་དང༌། y|ན་པ་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་གཉིས་ཏེ། བདེན་པ་མཐོང་བས་Gང་བདེན་པ་ཉིད་ཡང་དག་པར་Nེས་སM་མ་ིམཐོང་ན་y|ན་པ་ 
 

8་ག་ལ་མཐོང༌། དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། ཤའི་མིག་གིས་མི་མཐོང་ག་ིཤེས་རབ་Gི་མིག་གསི་མཐོང་.ེ། ཇི་8ར་མ་ིམཐོང་ན་Jམ་པར་མ་ིམཐོང་བ་དེ་8ར་མཐོང་ངོ། །གང་ལ་མཐོང་ 
 

བའང་མེད། Jམ་པར་མཐོང་བའང་མེད་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །དེ་8ར་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གིས་རང་རང་ག་ིབ.ན་པ་བཤད་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ 
 

ན�ར་9Iར་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །འཇམ་དཔལ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པ་གང་ཡིན། འཇམ་དཔལ་9སི་iས་པ། mེས་བM་དམ་པ་>ེད་ཀ�ན་ 
 

9ིས་Gང་ལགེས་པར་iས་མོད་Gི་>ེད་Gིས་བཤད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་གཉིས་སོ། །བ.ན་པ་གཅིག་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ་བNོད་ད�་མདེ་པ། iར་མེད་པ། བཤད་ད�་མེད་པ། བWག 

 

ཏ�་མེད་པ། བ.ན་ད�་མེད་པར་གདགས་སM་མེད་པ་དེ་ནི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པའོ། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པས་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ལ་འདི་�ད་ 
 



@344B ཅེས་iས་སོ། །ཁོ་བོ་ཅག་གསི་ནི་རང་རང་ག་ིབ.ན་པ་བཤད་ཟིན་ན་རིགས་Gི་བM་>ོད་Gང་གཉིས་སM་མེད་པའི་ཆསོ་Gི་�ོ་བ.ན་པ་ལ་\ོབས་པར་9སི་ཤིག །དེ་ནས་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་
མེད་པར་ 
 

-གས་པ་ཅང་མི་i་བར་9Iར་ཏོ། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པས་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ལ་ལགེས་སོ་ཞེས་0་བ་0ིན་ཏེ། ལེགས་ས།ོ །ལེགས་སོ། །རིགས་Gི་བM། 
འདི་ 
 

ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gི་གཉིས་སM་མེད་པར་འཇMག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡི་ག་ེདང༌། W་དང༌། Jམ་པར་རགི་པའི་
Y་བ་མེད་དོ། །བ.ན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ 
 

v་.ོང་གཉིས་སM་མེད་པའི་ཆོས་Gི་�ོར་E�གས་བས་མི་mེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་9Iར་ཏོ། །གཉིས་སM་མེད་པའི་ཆསོ་Gི་�རོ་འཇMག་པའི་ལེའM་.ེ་བ
ད་པའོ༎ ༎ 
 

དེ་ནས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རའིི་བMས་འདི་fམ་ད�་བསམས་ཏེ། གད�གས་ཚ]ད་ལའང་བབ་ན་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་དག་ནི་མི་=ང་ན་འདི་དག་ཟན་གར་ཟ་fམ་མོ། །དེ་ནས་ 
 

ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བMའི་སེམས་Gི་�ོག་པ་སམེས་Gིས་ཤེས་ནས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བM་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། དེ་ 



 

བཞིན་གཤེགས་པས་Jམ་པར་ཐར་པ་བ
ད་པོ་གང་དག་གསMངས་པའི་Jམ་པར་ཐར་པ་དེ་དག་ལ་གནས་པར་9སི་ལ་ཟང་ཟིང་དང་འ,ེས་པའི་
Yད་Gིས་ཆོས་མ་ཉན་ཅིག །བཙ6ན་པ་�#་ 
 

@345A ༄༅། །རིའི་བM། ཡMད་ཙམ་ཞིག་`ོད་ཅིག་དང༌། �ོན་མ་sངོ་བའི་ཁ་ཟས་ཟ་བར་འ9Iར་རོ། །དེ་ནས་དེའི་ཚp་ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་དེ་8་བMའི་ཏིང་ངེ་ 
 

འཛVན་ལ་fོམས་པར་E�གས་ཏེ། འདི་འ,་བའི་y|་འkBལ་མངོན་པར་འད�་0་བ་མངོན་པར་འད�་0ས་སོ། །གང་.ེང་ག་ི;ོགས་སM་སངས་
ས་Gི་ཞིང་འདི་ནས་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ 
 

གངག�འི་tུང་བཞི་བཅ6་a་གཉིས་Gི་0ེ་མ་fེད་འདས་པ་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་\ོས་ཐམས་ཅད་Gི་,ི་མཆགོ་ཅེས་0་བ་ཡོད་དེ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག 

 

དང༌། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་བ.ན་ཏོ། །དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་\ོས་མཆོག་བaེགས་པ་ཞེས་0་བ་ད་8ར་བE�གས་ཏེ་འཚ]་ཞིང་གཞེས་སོ། །འཇིག་�ེན་9ི་ 
 

ཁམས་དེར་;ོགས་བཅ6འི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཐམས་ཅད་Gི་མི་དང༌། gའི་,ི་འ0Iང་བ་དེ་བས་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་དེའི་ཤིང་ལས་ཆེས་>ད་ད�་འཕགས་པ་འ0Iང་ངོ། །འཇིག་�ེན་ 
 



9ི་ཁམས་དེ་ན་ནི་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་
ས་Jམས་Gི་མིང་ཡང་མེད་དེ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འབའ་ཞིག་གི་ཚ]གས་འད�ས་པ་དེ་དག་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་\སོ་མཆགོ 

 

བaེགས་པ་དེ་ཆསོ་.ོན་ཏོ། །འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་དེ་ན་ཁང་པ་བaེགས་པ་ཐམས་ཅད་Gང་\སོ་ལས་0ས། འཆག་ས་དང༌། mདེ་མོས་ཚལ་དང༌། གཞལ་མེད་ཁང་ཐམས་ 
 

@345B ཅད་Gང་\སོ་ལས་0ས་སོ། །གང་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཟས་ཟ་བའི་ཟས་དེའི་,ིས་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་ཆེད་མདེ་པ་>བ་བོ། །དེའི་ཚp་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་
གཤེགས་ 
 

པ་\ོས་མཆགོ་བaེགས་པ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དང་ཐབས་གཅིག་ཏ�་བཤོས་གསོལ་བའི་;ིར་E�གས་ཏེ། དེ་ན་gའི་བM་\སོ་བཀོད་པའི་ཟས་ཞེས་0་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ 
 

ཡང་དག་པར་E�གས་པ་དེ་བཅོམ་=ན་འདས་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ག་ིརིམ་-ོ་དང༌། བfེན་བཀ�ར་0ེད་པར་བaོན་ནོ། །དེ་ནས་ཐམས་ཅད་དང་=ན་པའི་འཁརོ་དེས་འཇིག 

 

�ེན་9་ིཁམས་དེ་ན་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་བཤོས་ལ་བཀོད་དེ་བE�གས་པ་མཐོང་ངོ། །དེ་ནས་ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་0ང་ཆ6བ་སེམས་ 
 



དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །mེས་བM་དམ་པ་>ེད་Gི་ནང་ན་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེ་ནས་ཟས་ལེན་པར་སM་n།ོ །དེ་ན་འཇམ་དཔལ་9་ི0ིན་9ི་Tབས་Gིས་སMའང་nོ་ 
 

བ་མེད་དོ། །དེ་ནས་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་ལ་འདི་�ད་ཅས་iས་སོ། །འཇམ་དཔལ། >ོད་Gི་འཁོར་འདི་འ,་བ་ངོ་མི་ཚའམ། iས་པ། 
 

རིགས་Gི་བM། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མ་བCབས་པ་ལ་བhེས་པར་མི་0འོ་ཞེས་མ་གསMངས་སམ། དེ་ནས་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་མལ་དེ་ནས་མ་ལངས་པར་0ང་ 
 

@346A ༄༅། །ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ག་ིམད�ན་ད�་njལ་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་ལMས་གསེར་9ི་ཁ་དོག་8་བM་མཚན་དང༌། དཔེ་0ད་བཟང་པོས་ལགས་པར་བ
ན་ 
 

པ་ཞིག་njལ་ཏོ། །གང་གསི་འཁརོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མོག་མོག་པོར་0ས་པར་འ9Iར་བ་དེ་8་བMའི་གཟMགས་སM་wང་བར་9Iར་ཏོ། །དེ་ནས་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་njལ་ 
 

པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །རིགས་Gི་བM། >ོད་.ེང་གི་;ོགས་སM་སངོ་ལ་སངས་
ས་Gི་ཞིང་གངག�འི་tུང་བཞི་བཅ6་a་གཉིས་Gི་0ེ་མ་fེད་འདས་ 
 

པ་ན་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་\ོས་ཐམས་ཅད་Gི་,ི་མཆགོ་ཅེས་0་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་\ོས་མཆོག་བaེགས་པ་ཞེས་0་བ་ད་8ར་བཤོས་གསོལ་བའི་;ིར་ 



 

བE�གས་པ་དེར་སངོ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་;ག་བཙལ་ཏེ་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཅིག །ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མདེ་པར་-གས་པ་བཅོམ་=ན་འདས་Gི་ཞབས་ 
 

ལ་ལན་བ
་.ངོ་ད�་མག་ོབོས་;ག་བཙལ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་གནོད་པ་ཆ6ང་ངམ། ཉམ་ང་བ་ཉBང་ནམ། བmོད་པ་ཡང་ངམ། འཚ]འམ། .ོབས་དང༌། བདེ་བ་དང༌། 
 

ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་ིམངའ་ཞིང་བདེ་བར་རེག་པ་ལ་གནས་སམ་ཞེས་flན་གསལོ་ཞིང་འདི་�ད་ཅེས་Gང་མཆིའོ། །བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་གསལོ་བའི་ཕམ་ཕ་བས་བདག་ལ་}ལ་ 
 

@346B བར་གསལོ། དེས་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མ་ིམཇེད་ད�་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་བ9ིད་པར་འ9Iར་རོ། །དམན་པ་ལ་མོས་པའི་སེམས་ཅན་འདི་དག་Gང་
་ཆེན་པོ་ལ་དད་པར་བ9ིད་
པར་ 
 

འ9Iར༌༈ རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་Gང་
ས་པར་བ9ིད་པར་འ9Iར་རོ་ཞེས་གསོལ་ཅིག །དེ་ནས་njལ་བའི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་དེས་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ 
 

ལ་ལགེས་སོ་ཞེས་0ས་ནས་དེ་མཉན་ཏེ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ག་ིམད�ན་ནས་བཞིན་9ེན་ད�་བ8ས་ཏེ་སོང་ན། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གསི་དེ་འ-ོ་བ་མ་མཐོང་ 



 

ངོ༑ ༑དེ་ནས་njལ་བའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེས་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་\ོས་ཐམས་ཅད་Gི་,ི་མཆགོ་ཅེས་0་བ་དེར་;ིན་ནས། བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་\ོས་མཆགོ 

 

བaེགས་པ་དེའི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་;ག་བཙལ་ཏེ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་བཅོམ་=ན་འདས་Gི་ཞབས་ལ་ 
 

མགོ་བོས་;ག་བཙལ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་གནོད་པ་ཆ6ང་ངམ། ཉམ་ང་བ་ཉBང་ངམ། བmོད་པ་ཡང་ངམ། འཚ]་འམ། .ོབས་དང༌། བདེ་བ་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་ིམངའ་ 
 

ཞིང་བདེ་བར་རགེ་པ་ལ་གནས་སམ་ཞེས་flན་གསལོ་ལོ། །དེས་བཅོམ་=ན་འདས་Gི་ཞབས་ལ་ལན་བ
་.ོང་ད�་མགོ་བོས་;ག་བཙལ་ནས་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་ 
 

@347A ༄༅། །འདས་གསོལ་བའི་ཞལ་ཟས་Gི་ཕམ་ཕབས་བདག་ལ་}ལ་བར་གསོལ། དེས་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིར་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་བ9ིད་ 
 

པར་འ9Iར་རོ། །དམན་པ་ལ་མོས་པའི་སེམས་ཅན་འདི་དག་Gང་སངས་
ས་Gི་ཆོས་
་ཆེན་པོ་ལ་[ོ་-སོ་མསོ་པར་བ9ིད་ཅིང་སངས་
ས་Gི་མཚན་Gང་
ས་པར་བ9ིད་པར་ 
 



འ9Iར་ར་ོཞེས་མཆིའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་\ོས་མཆོག་བaེགས་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ག་ི0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ངོ་མཚར་ད�་ 
 

9Iར་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་\སོ་མཆོག་བaེགས་པ་དེ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས། སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་འདི་8་བM་ག་ལ་ 
 

མཆིས། འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་མ་ིམཇེད་དེ་གང་ན་མཆིས། དམན་པ་ལ་མསོ་པ་ཞེས་བ9ི་བ་དེ་ཅི་ལགས་ཞེས་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་ལ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག 

 

གིས་དེ་�ད་ཅེས་E�ས་པ་དང༌། དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ཏོ། །རགིས་Gི་བM། འོག་ག་ི;ོགས་ན་སངས་ 
 


ས་Gི་ཞིང་འདི་ནས་སངས་
ས་Gི་ཞིང་གངག�འི་tུང་བཞི་བཅ6་a་གཉིས་Gི་0ེ་མ་fེད་འདས་པ་ན་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མ་ིམཇེད་ཅེས་0་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ 
 

@347B �#G་ཐMབ་པ་ཞེས་0་བ་fིགས་མ་vའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ན་དམན་པ་ལ་མོས་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་ལ་ཆསོ་.ོན་ཏོ། །དེ་ནས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ 
 

ཞེས་0་བ་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9ིས་མ་ི>བ་པ་ལ་གནས་པ་དེ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་ལ་ཆསོ་.ོན་ཏེ། དེས་ངའི་མངི་ཡངོས་སM་བWགས་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་ 



 

འདིའི་བ�གས་པ་རབ་ཏ�་བ.ན་པ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ག་ིདགེ་བའི་a་བ་ཤིན་ཏ�་འབར་བར་0་བའི་;ིར་njལ་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་བཏང་ངོ། །དེ་ནས་ 
 

0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གསི་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེའི་ཆེ་བ་ཇི་ཙམ་ན་དེའི་njལ་པ་འདིའང་y|་འkBལ་དང༌། .ོབས་དང༌། མི་ 
 

འཇིགས་པ་འདི་8་བMར་9Iར། བཅོམ་=ན་འདས་དེས་བཀའ་}ལ་པ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེའི་ཆ་ེབ་ནི་འདི་འ,་.ེ། དེས་;ོགས་བཅ6འི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ད�་ 
 

njལ་པ་འ9ེད་དེ་njལ་པ་དེ་དག་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེ་དག་ག་ིསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་སངས་
ས་Gི་0་བས་ཉེ་བར་གནས་པར་འ9Iར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་ 
 

བཞིན་གཤེགས་པ་\སོ་མཆོག་བaེགས་པས་,ི་ཐམས་ཅད་དང་=ན་པའི་wོད་ད�་,ི་ཐམས་ཅད་བ�སོ་པའི་ཟས་[�གས་ཏེ། དེ་njལ་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་0ིན་ནོ། ། 
 

@348A ༄༅། །དེ་ནས་དེའི་ཚp་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་བ
་.ོང་kག་དག�་བཅ6འང་དེར་འ-ོ་བར་ཆས་ཏེ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་ཅག་Gང་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་མ་ིམཇེད༌༈ 
 



དེར་བཅོམ་=ན་འདས་�#G་ཐMབ་པ་དེ་ལ་བ8་བ་དང༌། ;ག་འཚལ་བ་དང༌། བfེན་བཀ�ར་བ9ི་བ་དང༌། ,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་དེ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་Gང་ 
 

བ8་བའི་Cད་ད�་མཆིའོ། །བཅོམ་=ན་འདས་དེས་བཀའ་}ལ་པ། རགིས་Gི་བM་དག །ད་དེའི་ད�ས་ལ་བབ་པར་ཤེས་ན་དེངས་ཤིག །རིགས་Gི་བM་དག །སེམས་ཅན་དེ་དག 

 

sོས་ཤིང་བག་མེད་པར་9Iར་ཏ་རེ། ,ི་Jམས་མེད་པར་9ིས་ལ་དེངས་ཤིག །འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མི་མཇེད་དེའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་\་གངོ་བར་འ9Iར་ད�་འོང་གི་རང་ག་ིགཟMགས་ 
 

Gང་��ར་ཅིག །འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་དེ་ལའང་ངན་པར་འད�་ཤེས་བmདེ་ནས་ཁོང་Pོ་བའི་འད�་ཤེས་མ་mེད་ཅིག །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། རིགས་Gི་བM། སངས་
ས་Gི་ཞིང་ནི་ 
 

ནམ་མཁའི་ཞིང་.ེ། སེམས་ཅན་Jམས་ཡངོས་སM་bནི་པར་0་བའི་;ིར་སངས་
ས་བཅོམ་=ན་འདས་Jམས་ནི་སངས་
ས་Gི་ཡMལ་ཐམས་ཅད་མི་.ོན་ཏོ། །དེ་ནས་njལ་པའི་ 
 

0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེས་ཞལ་ཟས་དེ་ཐོགས་ནས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་བ
་.ོང་kག་དག�་བཅ6་དང་gན་ཅིག་ཏ�་སངས་
ས་Gི་མཐM་དང༌། ,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་0ིན་9་ི 
 

@348B Tབས་Gིས་�ད་ཅིག་ཡMད་ཙམ་ཐང་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་\སོ་ཐམས་ཅད་Gི་,ི་མཆོག་དེ་ནས་མི་wང་བར་9Iར་ཏེ། ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མདེ་པར་-གས་པའི་>ིམ་ན་འད�ག་



གོ། 
 

དེ་ནས་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་སངེ་གེའི་Pི་�་མ་ཅི་འ,་བ་དེ་8་བMའི་སེང་གེའི་Pི་བ
་.ངོ་kག་དག�་བཅ6་0ིན་9སི་བTབས་ཏེ། དེ་ལ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་འཁདོ་ 
 

དོ༑ ༑དེ་ནས་njལ་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེས་ཞལ་ཟས་Gིས་བཀང་བའི་wོད་དེ་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ལ་0ིན་ནོ། །དེ་ནས་ཞལ་ཟས་དེའི་,ིས་ཡངས་པའི་-ོང་>ེར་ཆེན་ 
 

པོར་འད�ག་པར་9Iར་ཏེ། འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་.ོང་གི་བར་ད�་,ི་ཞིམ་པོ་མནམ་པར་9Iར་ཏོ། །གང་ཡངས་པའི་-ོང་>ེར་9ི་^མ་ཟེ་དང༌། >ིམ་བདག་Jམས་དང༌། ལི་ཙ་བ�་ིJམས་ 
 

Gི་དབང་པོ་ལི་ཙ་བ�་ིz་གད�གས་Gིས་,ི་དེ་མནམས་ནས་ངོ་མཚར་ད�་9Iར་�ད་ད�་9Iར་ཏེ། ལMས་དང༌། སེམས་དང་བར་9Iར་ནས་ལི་ཙ་བ�ི་བ
ད་Pི་བཞི་.ོང་ཚང་བ་དང་gན་ཅིག་ཏ�་,ི་མ་ 
 

མེད་པར་-གས་པའི་>ིམ་ད�་E�གས་སོ། །དེ་དག་ག་ི>ིམ་དེ་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་གང་པའི་སངེ་གའེི་Pི་དེ་ཙམ་ད�་མཐོ་བ་དེ་ཙམ་ད�་ཆ་ེཞིང་ཡངས་པ་ལ་འཁོད་པ་མཐོང་.ེ། 
 

མཐོང་ནས་དེ་དག་ཤིན་ཏ�་མོས་ཤིང་རབ་ཏ�་དགའ་བ་ཆེན་པོ་mསེ་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gིས་ཉན་ཐོས་ཆནེ་པོ་དེ་དག་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་;ག་བཙལ་ 



 

@349A ༄༅། །ནས་;ོགས་གཅིག་ཏ�་འཁོད་དོ། །ས་ལ་_ོད་པའི་gའི་བM་Jམས་དང༌། འདོད་པ་ན་_ོད་པ་དང༌། གཟMགས་ཡདོ་པ་ན་_ོད་པའི་gའི་བM་Jམས་Gང་ 
 

,ི་དེས་བ�lལ་ནས་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པའི་>ིམ་ད�་gགས་སོ། །དེ་ནས་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་གནས་བ�ན་�#་རིའི་བM་དང༌། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་ 
 

འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །བཙ6ན་པ་Jམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞལ་ཟས་བད�ད་aི་ཐMགས་Nེ་ཆེན་པོས་ཡངོས་སM་བ�ོས་པ་ཟོ་ལ་ཉི་ཚp་བའི་_ོད་པ་ལ་སེམས་ཉེ་བར་མ་འདོགས་ 
 

ཤིག །_ིན་པ་_ོད་མ་ན�ས་ས་རེ། དེ་ན་ཉན་ཐོས་ཁ་ཅིག་འདི་fམ་ད�་སེམས་སོ། །ཞལ་ཟས་ཉBང་ངM་འདི་ལ་འདི་8་བMའི་འཁརོ་འདིས་ཇི་8ར་བཟའོ་fམ་མོ། །དེ་ནས་njལ་ 
 

པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེས་ཉན་ཐོས་དེ་དག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །ཚp་དང་=ན་པ་དག །>ེད་རང་ག་ིཤེས་རབ་དང༌། བསོད་ནམས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ 
 

ཤེས་རབ་དང༌། བསོད་ནམས་སM་མ་fོམས་ཤིག །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། 
་མཚ]་ཆནེ་པོ་བཞི་ནི་ཟད་Gང་Aིད་Gི། ཞལ་ཟས་འདི་ལ་ཟད་པ་ཅ6ང་ཟད་Gང་ 
 



མེད་དོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gིས་ཞལ་ཟས་འདི་ཁམ་རི་རབ་ཙམ་ད�་བ�ལ་བར་ཟོས་Gང་འདི་ཟད་པར་མ་ིའ9Iར་རོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། ཚ6ལ་Pིམས་དང༌། ཤེས་ 
 

@349B རབ་དང༌། ཏིང་ང་ེའཛVན་མི་ཟད་པ་ལས་0Iང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞལ་ཟས་Gི་wོད་ད�་ལMས་པ་འདི་ཟད་པར་མ་ིན�ས་ས།ོ །དེ་ནས་ཞལ་ཟས་དེས་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཚVམ་ 
 

པར་0ས་Gང་ཞལ་ཟས་དེ་ཟད་པར་མ་9Iར་ཏོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། བ
་0ིན་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། འཇིག་�ེན་mངོ་བ་Jམས་དང༌། སེམས་ཅན་གཞན་ 
 

དག་གསི་ཞལ་ཟས་ཟོས་པ་དེ་དག་Gང་ཇི་8ར་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་Gིས་རབ་ཏ�་བ
ན་པ་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gི་བདེ་བ་ཅི་འ,་བ་དེ་8་བMའི་བདེ་པ་ 
 

ལMས་ལས་mསེ་སོ། །དེ་དག་ག་ི\¯འི་ཁMང་བM་ནས་Gང་འདི་8་བMའི་,ི་འ0Iང་བ་ནི། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་\ོས་ཐམས་ཅད་Gི་,ི་མཆགོ་དེ་ན་ཤིང་Jམས་ལས་ 
 

,ི་འ0Iང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ནས་ལ་ིཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ཤེས་བཞིན་ད�་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་\ོས་མཆགོ་བaེགས་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ནས་gགས་ 
 

པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །རིགས་Gི་བM་དག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་\ོས་མཆོག་བaེགས་པ་དེའི་ཆོས་.ོན་པ་ཅི་འ,། དེ་དག་གསི་iས་པ། 



 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་ཡི་ག་ེདང༌། ངསེ་པའི་ཚVག་གསི་ཆོས་མི་.ོན་ཏེ། ,ི་དེ་ཉིད་Gིས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་འད�ལ་བར་9Iར་ཏེ། \ོས་Gི་ཤིང་གང་དང༌། གང་ག་ི,Bང་ད�་ 
 

@350A ༄༅། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་འད�ག་པ་དེ་དང༌། དེ་དག་ལས་འདི་འ,་བའི་,ི་0Iང་.ེ། གང་,ི་དེ་མནམས་མ་ཐག་ཏ�་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་ 
 

ཐམས་ཅད་Gི་འ0Iང་གནས་ཞེས་0་བའི་ཏིང་ངེ་འཛVན་རབ་ཏ�་ཐོབ་པར་འ9Iར་རོ། །ཏིང་ང་ེའཛVན་དེ་ཐོབ་མ་ཐག་ཏ�་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་Jམས་ 
 

mེའོ༑ ༑དེ་ནས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གསི་ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །འདི་ན་བཅོམ་=ན་འདས་�#G་ཐMབ་པ་ཆསོ་བ.ན་པ་ཇི་8་བM་ 
 

རབ་ཏ�་.ོན་པར་མཛད། iས་པ། mེས་བM་དམ་པ་Jམས། སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་གད�ལ་དཀའ་.ེ། སམེས་ཅན་དམM་Zོད་གད�ལ་དཀའ་བ་འདི་Jམས་ལ་དམM་Zོད་དང༌། 
 

གད�ལ་དཀའ་བ་གད�ལ་བའི་གཏམ་Jམས་རབ་ཏ�་.ནོ་ཏོ། །དམM་Zདོ་གད�ལ་དཀའ་བ་Jམས་གད�ལ་བ་གང༌། དམM་Zོད་གད�ལ་དཀའ་བའི་གཏམ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། 
 



འདི་ནི་སེམས་ཅན་དsལ་བའོ། །འདི་ནི་ད�ད་འ-3་mེ་གནས་སོ། །འདི་ནི་གཤིན་Nེའི་འཇིག་�ེན་ནོ། །འདི་ནི་མི་ཁོམ་པའོ། །འདི་ནི་དབང་པོ་ཉམས་པར་mེ་བའོ། །འདི་ 
 

ནི་ལMས་Gི་ཉེས་པར་\ོད་པའོ། །འདི་ནི་ལMས་Gིས་ཉེས་པར་_ད་པའི་Jམ་པར་bིན་པའོ། །འདི་ནི་དག་གི་ཉེས་པར་_ོད་པའོ། །འདི་ནི་ངག་གསི་ཉེས་པར་Oད་པའི་Jམ་པར་ 
 

@350B bིན་པའོ། །འདི་ནི་ཡིད་Gི་ཉེས་པར་_ོད་པའོ། །འདི་ནི་ཡིད་Gིས་ཉེས་པར་_ད་པའི་Jམ་པར་bིན་པའོ། །འདི་ནི་Aོག་གཅོད་པའོ། །འདི་ནི་མ་0ིན་པར་ལེན་པའོ། །འདི་ནི་
འདོད་ 
 

པས་ལགོ་པར་གཡམེ་པའོ། །འདི་ནི་བy|ན་ད�་i་བའོ། །འདི་ནི་k་མའོ། །འདི་ནི་ངག་a|བ་པའོ། །འདི་ནི་ཚVག་Gལ་པའོ། །འདི་ནི་བJབ་སེམས་སོ། །འདི་ནི་གནོད་སེམས་སོ། ། 
 

འདི་ནི་ལོག་པར་8་བའོ། །འདི་ནི་དེ་དག་ག་ིJམ་པར་bིན་པའོ། །འདི་ནི་སེར་wའོ། །འདི་ནི་སརེ་wའི་འ^ས་བMའོ། །འདི་ནི་འཆལ་པའི་ཚ6ལ་Pིམས་སོ། །འདི་ནི་Pོ་བའོ། །འདི་ནི་ 
 

ལེ་ལོའོ། །འདི་ནི་ལེ་ལ3་འ^ས་བMའོ། །འདི་ནི་འཆལ་པའི་ཤེས་རབ་བོ། །འདི་ནི་འཆལ་པའི་ཤེས་རབ་Gི་འ^ས་བMའོ། །འདི་ནི་བCབ་པའི་གཞི་ལས་འདས་པའོ། །འདི་ནི་ 
 



སོ་སོར་ཐར་པའོ། །འདི་ནི་0་བའོ། །འདི་ནི་མི་0་བའོ། །འདི་ནི་Jམ་པར་འ0ོར་པའོ། །འདི་ནི་\ོང་བའོ། །འདི་ནི་Wིབ་པའོ། །འདི་ནི་Wིབ་པ་མེད་པའོ། །འདི་ནི་8lང་བའོ། །འདི་ 
 

ནི་8lང་བ་ལས་0Iང་བའོ། །འདི་ནི་ལམ་མོ། །འདི་ནི་ལམ་ངན་པའོ། །འདི་ནི་དགེ་བའོ། །འདི་ནི་མི་དགེ་བའོ། །འདི་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའོ། །འདི་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་ 
 

པའོ༑ ༑འ,ི་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའོ། །འདི་ནི་ཟག་པ་མེད་པའོ། །འདི་ནི་འཇིག་�ེན་པའོ། །འདི་ནི་འཇིག་�ེན་ལས་འདས་པའོ། །འདི་ནི་འད�ས་0ས་སོ། །འདི་ནི་འད�ས་མ་ 
 

@351A ༄༅། །0ས་སོ། །འདི་ནི་ཀ�ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའོ། །འདི་ནི་Jམ་པར་0ང་པའོ། །འདི་ནི་འཁོར་བའོ། །འདི་ནི་s་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་དེ་8་བMར་ 
 

ཆོས་Jམ་པ་ད�་མར་བཤད་ནས་�་དམM་Zོད་8་བMའི་སམེས་རབ་ཏ�་གནས་པར་0ེད་དོ། །འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། �འམ། བལ་Kང་དམM་Zོད་གནད་ད�་བ�བ་པ་ཚ6ན་ཆད་Gིས་ 
 

ད�ལ་བར་འ9Iར་རོ། །དེ་བཞིན་ད�་སེམས་ཅན་དམM་Zོད་གད�ལ་དཀའ་བ་Jམས་Gང་`lག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་bོས་པའི་གཏམ་9སི་ད�ལ་བར་འ9Iར་རོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་ 
 

དཔའ་དེ་དག་གསི་iས་པ། འདི་8ར་བཅོམ་=ན་འདས་�#G་ཐMབ་པ་སངས་
ས་Gི་ཆེ་བ་བཞག་.ེ། ངན་ཅིང་དབMལ་བ་སེམས་ཅན་དམM་Zོད་Jམས་འད�ལ་བ་ནི་ངོ་མཚར་ 



 

ཏོ༑ ༑0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་གང་འདི་8་བMར་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡང་པ་ན་འཁོད་པ་དེ་དག་ག་ིfིང་N་ེཆེན་པོའང་བསམ་9སི་མ་ི>བ་བོ། །དེ་ནས་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་ 
 

-གས་པས་iས་པ། mེས་བM་དམ་པ་དག །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ་ཇི་�ད་iས་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །གང་འདིར་mེས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འདི་དག་གིས་fངི་Nེ་ཆནེ་པོ་ཤིན་ཏ�་ 
 

བ�ན་ནོ། །དེ་དག་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་འདིར་ཚp་གཅིག་ལ་སམེས་ཅན་9་ིདོན་ཤིན་ཏ�་མང་ད�་0ེད་དེ། འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་\ོས་ཐམས་ཅད་Gི་,ི་མཆགོ་དེར་བ�ལ་པ་བ
་ 
 

@351B .ོང་གསི་Gང་སམེས་ཅན་9ི་དོན་དེ་8ར་0ེད་མི་ན�ས་སོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། mེས་བM་དམ་པ་དག །འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིར་གང་དེ་དག་ཡངོས་སM་འཛVན་པར་འ9Iར་
བའི་ 
 

དགེ་བ་བསགས་པ་ཆསོ་བཅ6་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་གཞན་ན་མེད་དོ། །བཅ6་གང་ཞེ་ན། འདི་8་.ེ། དབMལ་པོ་Jམས་ལ་ནི་Oིན་པས་`lད་དོ། །ཚ6ལ་Pིམས་འཆལ་ 
 

པ་Jམས་ལ་ནི་ཚ6ལ་Pིམས་Gིས་`lད་དོ། །ཁོང་Pོ་བ་Jམས་ལ་ནི་བཟོད་པས་`lད་དོ། །ལེ་ལོ་ཅན་Jམས་ལ་ནི་བaོན་འ-Bས་Gིས་`lད་དོ། །སེམས་གཡངེ་བ་Jམས་ལ་ནི་བསམ་ 



 

གཏན་9སི་`lད་དོ། །ཤེས་རབ་འཆལ་བ་Jམས་ལ་ནི་ཤེས་རབ་Gིས་`lད་དོ། །མི་ཁོམ་པར་9Iར་པ་Jམས་ལ་ནི་མི་ཁོམ་པ་བ
ད་ལས་འདའ་བ་.ོན་ཏོ། །ཉི་ཚp་བར་_ོད་པ་ 
 

Jམས་ལ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་.ོན་ཏོ། །དགེ་བའི་a་བ་མ་བmེད་པ་Jམས་ལ་ནི་དགེ་བའི་a་བས་`lད་དོ། །བ`l་བའི་དངོས་པོ་བཞིས་�ག་ཏ�་
Yན་མི་འཆད་པར་སེམས་ཅན་ཡོངས་ 
 

སM་bིན་པར་0ེད་པ་.ེ། དགེ་བ་བསགས་པའི་ཆསོ་བཅ6་པོ་འདི་དག་རབ་ཏ�་འཛVན་པར་འ9Iར་བ་དེ་དག་ནི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་གཞན་ན་མེད་དོ། །0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་དེ་ 
 

དག་གསི་iས་པ། ཆོས་ད�་དང་=ན་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་མ་ིམཇེད་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་མ་�ས་མ་wང་པར་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་དག 

 

@352A ༄༅། །པར་འ-ོ་བར་འ9Iར། iས་པ། ཆོས་བ
ད་དང་=ན་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མ་ིམཇེད་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་  
 

མ་�ས་མ་wད་པར་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་དག་པར་འ-་ོབར་འ9Iར་རོ། །བ
ད་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་གསི་ཕན་པར་0་.།ེ འདི་དག་ལས་ 
 



ནི་ཕན་པ་ཅ6ང་ཟད་Gང་མ་ིའཚལ་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་`lག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་བཟོད་པར་0་.ེ། དེས་དགེ་བའི་a་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ 
 

གཏང་བར་0འོ་fམ་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁངོ་Pོ་བ་མེད་པ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་.ོན་པ་8་བMར་དགའ་བ་དང༌། ཐོས་པ་དང༌། 
 

མ་ཐོས་པའི་ཆསོ་Jམས་ཐོས་ན་མ་ི\ངོ་བ་དང༌། གཞན་9ི་hེད་པ་ལ་kག་དོག་མེད་ཅིང་བདག་གི་hེད་པས་མ་ིfེམས་ཤིང་སེམས་ངེས་པར་སེམས་པ་དང༌། བདག་ག་ི 
 

འPBལ་པ་ལ་སོ་སརོ་�གོ་ཅིང་གཞན་9ི་ཉེས་པ་མི་Kངེ་བ་དང༌། བག་ཡོད་པ་ལ་དགའ་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་.ེ། ཆོས་བ
ད་པོ་དེ་དག་དང་ 
 

=ན་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མི་མཇེད་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་མ་�ས་མ་wད་པར་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡངོས་སM་དག་པར་འ-་ོབར་འ9Iར་རོ། ། 
 

@352B དེ་ནས་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པས་དེ་8ར་འཁརོ་དེར་འད�ས་པ་ལ་དེ་8ར་ཆསོ་བ.ན་པས་འདི་8ར་Aགོ་ཆགས་འབMམ་ཚང་བ་ 
 

[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སམེས་mསེ་སོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Pི་ནི་མི་m་ེབའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་9Iར་ཏོ། །njལ་པས་ཞལ་ཟས་[ངས་པའི་ 



 

ལེའM་.ེ་དག�་པའོ༎ ༎ཡང་དེའི་ཚp་བཅོམ་=ན་འདས་ཨ་@་ABང་བའི་ཚལ་ན་ཆོས་.ོན་པའི་འཁརོ་9ི་>མས་དེའང་
་ཆེ་ཞིང་ཡངས་པར་9Iར་ཏོ། །འཁོར་དེའང་ 
 

གསརེ་9་ིཁ་དོག་8་བMར་འད�ག་ག ོ།དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་ཚp་དང་=ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོས་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས། འདི་8ར་ཨ་@་ABང་བའི་ཚལ་ 
 

འདི་
་ཆེ་ཞིང་ཡངས་པར་9Iར་པ་དང༌། འཁོར་ཐམས་ཅད་Gང་གསརེ་9་ིཁ་དོག་ཏ�་གདའ་བ་འདི་སMའི་�་8ས་ལགས། བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་བཀའ་}ལ་པ། ཀ�ན་དགའ་ 
 

པོ༑ འདི་ནི་ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་གཉིས་འཁོར་མང་པོས་ཡངོས་སM་བ�རོ་ཅིང་མད�ན་ད�་བདར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་ 
 

པའི་,Bང་ད�་འོང་བའི་�་8ས་སོ། །དེ་ནས་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །འཇམ་དཔལ། སེམས་ཅན་ཆེན་ 
 

@353A ༄༅། །པོ་འདི་དག་Gང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་ཞིང་;ག་འཚལ་བར་འ9Iར་9ི། ཡM་བM་ཅག་བཅོམ་=ན་འདས་Gི་,Bང་ད�་འདོང་ངོ། །འཇམ་དཔལ་ 
 



9ིས་iས་པ། རགིས་Gི་བM་དག །དེའི་ད�ས་ལ་བབ་པ་ཤེས་ན་འདོང་ངོ། །དེ་ནས་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་འདི་8་བMའི་y|་འkBལ་མངོན་པར་འད�་0་བ་མངོན་ 
 

པར་འད�་0ས་པས་ཇི་8ར་འཁོར་ཐམས་ཅད་སེང་གའེི་Pི་དེ་དག་དང་བཅས་ཏེ་ལག་པ་གཡས་པའི་.ངེ་ད�་བཞག་ནས། བཅོམ་=ན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་དོང་.ེ་དེར་ 
 

;ིན་པ་དང༌། དེ་དག་ས་ལ་བཞག་.་ེབཅོམ་=ན་འདས་Gི་ཞབས་ལ་མག་ོབོས་;ག་བཙལ་ནས། བཅོམ་=ན་འདས་ལ་ལན་བད�ན་ད�་བ�ོར་ཏེ་;ོགས་གཅིག་ཏ�་འད�ག 

 

ག ོ༑དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་\སོ་མཆགོ་བaེགས་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ནས་gགས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་Gང་སེང་གེའི་Pི་ལས་བབས་ཏེ། བཅོམ་ 
 

=ན་འདས་Gི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་;ག་བཙལ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་ཐལ་མ་ོOར་ཏེ་;ག་འཚལ་ཞིང་;ོགས་གཅིག་ཏ�་འཁོད་དོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སམེས་ 
 

དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་དང༌། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gང་སེང་གེའི་Pི་ལས་བབས་ཏེ་བཅོམ་=ན་འདས་Gི་ཞབས་ལ་མག་ོབོས་;ག་བཙལ་ནས་;ོགས་གཅིག་ཏ�་ 
 

@353B འཁོད་དོ། །དེ་བཞིན་ད�་བ
་0ིན་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། འཇིག་�ན་mོང་བ་དང༌། gའི་བM་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gང་བཅོམ་=ན་འདས་Gི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་;ག་བཙལ་ནས་;ོགས་ 



 

གཅིག་ཏ�་འཁོད་དོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་ཆསོ་Gི་གཏམ་9སི་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་0ས་ནས་འདི་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ཏོ། །རིགས་ 
 

Gི་བM་དག །རང་རང་གི་སངེ་གེའི་Pི་ལ་འཁོད་ཅིག །བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་དེ་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ནས་དེ་དག་འཁོད་དོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་�#་རིའི་བM་ལ་འདི་ 
 

�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ཏོ། །�#་རིའི་བM། >ོད་Gིས་སམེས་ཅན་9ི་མཆོག་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gི་Jམ་པར་འkBལ་པ་མཐོང་ངམ། གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། མཐོང་ 
 

ལགས་སོ། །བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་བཀའ་}ལ་པ། དེ་ལ་>ོད་Gི་འད�་ཤེས་ཇི་8་བMར་mསེ། གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་དེ་ལ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པའི་འད�་ཤེས་ 
 

mེས་ལགས་སོ། །ཇི་8ར་བསམ་པ་དང༌། གཞལ་བ་དང༌། བ-ང་བར་མི་ན�ས་པ་དེ་8་བMར་དེ་དག་ག་ིབ9ིད་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པ་མཐོང་ངོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་ 
 

ཚp་དང་=ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོས་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས། �ོན་མ་མན་མས་པའི་,ི་ཞིག་གདའ་ན་འདི་8་བM་སMའི་,ི་ལགས། བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་བཀའ་ 
 



@354A ༄༅། །}ལ་པ། ཀ�ན་དགའ་བོ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འདི་དག་གིས་ལMས་Gི་\¯འི་ཁMང་བM་ཐམས་ཅད་ནས་,ི་;Iང་བ་ཡིན་ནོ། །�#་རིའི་བMས་Gང་iས་ 
 

པ༑ ཚp་དང་=ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལMས་Gི་\¯འི་ཁMང་བM་ཐམས་ཅད་ནས་Gང་འདི་8་བMའི་,ི་འ0Iང་ངོ། །iས་པ། ,ི་ཅི་ལས་0Iང༌། iས་པ། ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་ 
 

པར་-གས་པ་འདིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་\ོས་མཆགོ་བaེགས་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་\སོ་ཐམས་ཅད་Gི་,ི་མཆགོ་ནས་ཞལ་ཟས་[ངས་ཏེ། ཟོས་ 
 

སོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་Gི་ལMས་ལས་འདི་8་བMའི་,ི་འ0Iང་ངོ། །དེ་ནས་ཚp་དང་=ན་པ་ཀ�ན་དགའ་པོས་ལི་ཙ་བ�་ི,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །,ི་འདི་ཇི་Aིད་ 
 

Gི་བར་ད�་འཆགས་པར་འ9Iར། iས་པ། ཇི་Aིད་ཟས་མ་E�་བའི་བར་ད�འོ། །ཀ�ན་དགའ་བོས་iས་པ། ཟས་དེ་ཡMན་ཇི་Aིད་ན་E�་བར་འ9Iར། iས་པ། ཞག་བད�ན་kག   
 

བད�ན་9ིས་E�་བར་འ9Iར་ཏེ། དེ་ནས་ཡང་ཞག་བད�ན་9ི་བར་ད�་དེས་མདངས་
ས་པར་འ9Iར་རོ། །མ་E�་པའི་གནོད་པར་ཡང་མ་ིའ9Iར་རོ། །བཙ6ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ། དག 

 

Cོང་གང་ངསེ་པ་ལ་མ་E�གས་པས་ཟས་འདི་ཟོས་ན་དེ་དག་ངསེ་པ་ལ་E�གས་ན་དེ་འཇM་བར་འ9Iར་རོ། །ངེས་པ་ལ་E�གས་པ་གང་གིས་ཞལ་ཟས་འདི་ཟོས་པ་དེ་དག་སེམས་ 



 

@354B ཡོངས་སM་མ་-ལོ་9་ིབར་ད�་མི་འཇMའོ། །སམེས་ཅན་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སམེས་མ་བmེད་པ་གང་དག་གིས་དེ་ཟོས་པ་དེ་དག་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་བmེད་ན་དེ་འཇM་བར་འ9Iར་རོ། །0ང་ཆ6བ་ 
 

ཏ�་སེམས་བmེད་པ་གང་དག་གིས་ཟོས་པ་དེ་དག་བཟོད་པ་མ་ཐོབ་Gི་བར་ད�་མི་འཇMའོ། །བཟོད་པ་ཐོབ་པ་གང་དག་གསི་ཟོས་པ་དེ་དག་m་ེབ་གཅིག་གསི་ཐོགས་ན་འཇM་བར་འ9Iར་ 
 

རོ༑ ༑བཙ6ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། bན་[ོ་=ན་ཞེས་0་བ་8ོར་སོང་ན་ད�ག་ཐམས་ཅད་མེད་པར་མ་9Iར་9་ིབར་ད�་མི་འཇM་.་ེbན་དེ་;ིས་འཇM་བར་འ9Iར་རོ། །དེ་ 
 

བཞིན་ད�། བཙ6ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་Gི་ད�ག་མེད་པར་མ་9Iར་9་ིབར་ད�་ཟས་དེ་འཇM་བར་མ་ིའ9Iར་ཏེ། ཟས་དེ་;ིས་གདོད་འཇM་བར་འ9Iར་རོ། །དེ་ནས་ 
 

ཚp་དང་=ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོས་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཏོ། བཅོམ་=ན་འདས། ཞལ་ཟས་འདི་ནི་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་བ9ིད་དོ། །བཀའ་}ལ་པ། ཀ�ན་ 
 

དགའ་བོ། དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཇི་�ད་iས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། གང་དག་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་Jམས་Gང་ཡོད་  
 



དོ༑ ༑གང་དགན་འོད་Gིས་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་Jམས་Gང་ཡོད་དོ། །གང་དག་ན་0ང་ཆ6བ་Gི་ཤིང་གིས་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་པའི་སངས་
ས་ 
 

@355A ༄༅། །Gི་ཞིང་Jམས་Gང་ཡོད་དོ། །གང་དག་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་དང༌། གཟMགས་མཐོང་བས་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ 
 

Jམས་Gང་ཡོད་དོ། །གང་དག་ན་ཆསོ་གསོ་Gིས་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་Jམས་Gང་ཡོད་དོ། །དེ་བཞིན་ད�་ཞལ་ཟས་Gིས་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་ 
 

པ་དང༌། དེ་བཞིན་ད�་ཆ6་དང༌། mེད་མོས་ཚལ་དང༌། གཞལ་མེད་ཁང་དང༌། ཁང་པ་བaེགས་པས་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་པ་དག་Gང་ཡོད་དོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། གང་དག 

 

ན་njལ་པས་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་Jམས་Gང་ཡོད་དོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། ནམ་མཁའ་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དག 

 

Gང་ཡོད་དོ། །དེ་བཞིན་ད�་ནམ་མཁའ་དང༌། བར་wང་དག་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་དེ། དེ་8་བMས་སམེས་ཅན་དེ་དག་འད�ལ་བར་འ9Iར་རོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། དེ་བཞིན་ད�་ 
 

�ི་ལམ་དང༌། གཟMགས་བhན་དང༌། ཆ6་z་དང༌། ^ག་ཅ་དང༌། ��་མ་དང༌། bིག་
Y་དང༌། དཔེར་བ.ན་པ་དང༌། ཡི་གེ་དང༌། ངསེ་པའི་ཚVག་.ོན་པ་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ 



 

སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་པ་དག་Gང་ཡོད་དོ། །གང་དག་ན་ཡི་གེ་Jམ་པར་རགི་པར་0ེད་པས་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དག་Gང་ཡོད་དོ། །ཀ�ན་ 
 

@355B དགའ་བོ། གང་ན་i་བ་མེད་པ་དང༌། བNོད་པ་མེད་པ་དང༌། མ་ིབ.ན་པ་དང༌། མི་བNོད་པས་སམེས་ཅན་དེ་དག་ལ་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་དེ། དེ་8་བMར་ཡོངས་སM་དག་པའི་ 
 

སངས་
ས་Gི་ཞིང་Jམས་Gང་ཡོད་དོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། སངས་
ས་བཅོམ་=ན་འདས་Jམས་Gི་_ོད་ལམ་དང༌། ལོངས་_ོད་དང༌། ཡོངས་སM་_ོད་པས་སེམས་ཅན་Jམས་འད�ལ་ 
 

བའི་;ིར་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་མ་ི0ེད་པ་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། བད�ད་བཞི་པོ་དེ་དག་དང༌། ཉོན་མོངས་པའི་�ོ་བ
་.ོང་kག་བ
ད་ཅ6་a་བཞིས་སམེས་ཅན་Jམས་ 
 

ཀ�ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་Gིས་སངས་
ས་བཅོམ་=ན་འདས་Jམས་སངས་
ས་Gི་མཛད་པ་0ེད་དོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། འདི་ནི་སངས་
ས་Gི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་Gི་�ོར་ 
 

འཇMག་པ་ཞེས་0་བའི་ཆོས་Gི་�ོ་.ེ། ཆསོ་Gི་�ོ་འདིར་E�གས་པའི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་
་ཆེན་པོ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་=ན་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་Jམས་ལ་ 
 



E�མ་པའང་མེད། གངོ་བའང་མེད། ཡོན་ཏན་
་ཆནེ་པོ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་=ན་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་Jམས་ལ་དགའ་བའང་མེད། fེམས་པའང་མེད་དེ། དེ་བཞིན་ 
 

གཤེགས་པ་Jམས་ལའང་རབ་ཏ�་རི་མརོ་mེད་དོ། །སངས་
ས་བཅོམ་=ན་འདས་ཆསོ་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཐMགས་སM་ཆ6ད་པ་Jམས་Gི་སེམས་ཅན་ཡངོས་སM་bིན་པར་0་བའི་  
 

@356A ༄༅། །;ིར་སངས་
ས་Gི་ཞིང་w་ཚ]གས་སM་.ོན་པ་དེ་ནི་ང་ོམཚར་ཏོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། འདི་8་.ེ། སངས་
ས་Gི་ཞིང་Jམས་Gི་ཡོན་ཏན་གཞན་དང༌། གཞན་ 
 

ད�་w་ཚ]གས་སM་འ9Iར་ཡང་0་ལམ་9སི་ཁེབས་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ད�། ཀ�ན་དགའ་བོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Jམས་Gི་གཟMགས་ 
 

Gི་�l་ཐ་དད་ད�་འ9Iར་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Jམས་Gི་ཆགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཐ་དད་པ་མ་ཡནི་ནོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། སངས་
ས་ཐམས་ཅད་Gི་གཟMགས་དང༌། ཁ་ 
 

དོག་དང༌། གཟི་བNིད་དང༌། �l་དང༌། མཚན་དང༌། རིགས་བཙ6ན་པ་དང༌། ཚ6ལ་Pིམས་དང༌། ཏིང་ང་ེའཛVན་དང༌། ཤེས་རབ་དང༌། Jམ་པར་-ོལ་བ་དང༌། Jམ་པར་-ལོ་ 
 

བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་དང༌། .ོབས་Jམས་དང༌། མི་འཇིགས་པ་Jམས་དང༌། སངས་
ས་Gི་ཆསོ་Jམས་དང༌། 0མས་པ་ཆེན་པོ་དང༌། fིང་Nེ་ཆེན་པོ་དང༌། ཕན་པར་དགངོས་ 



 

པ་དང༌། _ོད་ལམ་དང༌། _ོད་པ་དང༌། ལམ་དང༌། ཚpའི་ཚད་དང༌། ཆོས་.ོན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཡངོས་སM་bིན་པར་0ེད་པ་དང༌། སེམས་ཅན་Jམ་པར་-ལོ་བ་དང༌། ཞིང་ 
 

ཡོངས་སM་དག་པ་དང༌། སངས་
ས་Gི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སM་yོགས་པར་མཚ6ངས་ཏེ། དེ་བས་ན་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་སངས་
ས་ཞེས་0འོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ 
 

@356B ཞེས་0འོ། །སངས་
ས་ཞེས་0འོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། ཚVག་དེ་གསMམ་9ི་དོན་
ས་པ་དང༌། ཚVག་Jམ་པར་ད0ེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་>ོད་ཚpའི་ཚད་བ�ལ་པར་འད�ག་Gང་བདེ་བར་
ཀ�ན་ཆ6བ་ 
 

པར་C་བ་མ་ཡིན་ནོ། །.ོང་གསMམ་ད�་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་Jམས་ཀ�ན་དགའ་བོ་>ོད་འ,་བར་མང་ད�་ཐོས་པ་དང༌། ,ན་པ་དང༌། གཟMངས་ཐོབ་པ་Jམས་Gི་ནང་ན་མཆགོ་ཏ�་9Iར་ 
 

ལ༑ ཀ�ན་དགའ་བོ་དང་འ,་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gིས་Gང་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་སངས་
ས་ཞེས་0་བ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་0་བ་དང༌། སངས་
ས་ 
 

ཞེས་0་བའི་ཚVག་དེ་གསMམ་9་ིདོན་གདོན་མ་ིཟ་བར་བ.ན་པ་ནི་བ�ལ་པར་ཡང་ཀ�ན་ཆ6བ་པར་མི་ན�ས་སོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། དེ་8ར་སངས་
ས་Gི་0ང་ཆ6བ་ནི་ཚད་མེད་དེ། དེ་བཞིན་ 



 

གཤེགས་པ་Jམས་Gི་ཤེས་རབ་དང༌། \ོབས་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་བོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་ཚp་དང་=ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོས་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་དས་ 
 

དེང་bན་ཆད་བདག་མང་ད�་ཐོས་པའི་མཆོག་ག་ོཞེས་དམ་མི་འཆའོ། །བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་བཀའ་}ལ་པ། ཀ�ན་དགའ་བོ། >ོད་E�མ་པའི་སམེས་མ་mེད་ཅིག། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ 
 

ན༑ ཀ�ན་དགའ་བོ། >ོད་ཉན་ཐོས་Jམས་ལ་དགངོས་ཏེ་མང་ད�་ཐོས་པའི་མཆགོ་གོ་ཞེས་ངས་བ.ན་9ི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་ནང་ན་མ་ཡིན་ནོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། 0ང་ཆ6བ་སམེས་ 
 

@357A ༄༅། །དཔའ་8་ཞོག་ག ི།དེ་དག་ནི་མཁས་པ་དག་གསི་ཚ]ད་གཟMང་བར་0་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀ�ན་དགའ་བོ། 
་མཚ]་ཐམས་ཅད་Gི་གཏིང་ནི་ཚ]ད་གཟMང་བར་ 
 

ན�ས་Gི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་Jམས་Gི་ཤེས་རབ་དང༌། ཡེ་ཤེས་དང༌། ,ན་པ་དང༌། གཟMངས་དང༌། \བོས་པའི་གཏིང་ནི་ཚ]ད་གཟMང་མི་ན�ས་སོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། 0ང་ 
 

ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ོད་པ་Jམས་ལ་>ོད་བཏང་fོམས་སM་9སི་ཤིག །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། ཀ�ན་དགའ་བོ། ལི་ཙ་བ�ི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་འདིས་�་,ོ་གཅིག་ལ་བཀོད་ 
 



པ་བ.ན་པ་ནི་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་
ས་y|་འkBལ་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་Gིས་བ�ལ་པ་0ེ་བ་བ
་.ངོ་ད�འང་y|་འkBལ་དང༌། Jམ་པར་njལ་པའི་ཚ]་འkBལ་ཐམས་ཅད་Gིས་ 
 

.ོན་མི་ན�ས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་\སོ་མཆོག་བaེགས་པའི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ནས་gགས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gིས་ 
 

ཐལ་མོ་Oར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་;ག་བཙལ་ཞིང་ཚVག་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས། བདག་ཅག་གསི་འདི་8ར་སངས་
ས་Gི་ཞིང་འདི་ལ་ངན་ 
 

པར་འད�་ཤེས་བmེད་པ་ཡདི་ལ་བ9ིས་པ་Jམས་\ང་བར་འཚལ་ལོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། བཅོམ་=ན་འདས། སངས་
ས་བཅོམ་=ན་འདས་Jམས་Gི་སངས་
ས་Gི་ཡMལ་ 
 

@357B དང༌། ཐབས་མཁས་པ་ནི་བསམ་9སི་མི་>བ་.ེ། དེ་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སM་bིན་པར་བ9་ིབའི་Cད་ད�་ཇི་8་ཇི་8་བMར་བཞེད་པ་དེ་8ར་དེ་8་བMར་ཞིང་བཀོད་པ་ 
 

ཤིག་བདག་ཅག་ལ་}ལ་བར་གསལོ། དེ་�ད་ཅེས་གསལོ་པ་དང༌། བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་བཀའ་}ལ་པ། རིགས་Gི་བM། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་Jམ་པར་ཐར་པ་ཟད་པ་ 
 

པ་དང༌། མི་ཟད་པ་ཞེས་0་བ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་>ེད་Gིས་བCབ་པར་0་.ེ། དེའང་གང་ཞེ་ན། ཟད་པ་ཞེས་0་བ་ནི་འད�ས་0ས་སོ། །མི་ཟད་པ་ནི་འད�ས་མ་0ས་ཏེ།  



 

དེ་ལ་0ང་ཆ6བ་སེམས་ དཔའ་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མི་0། འད�ས་མ་0ས་ལའང་གནས་པར་མི་0འོ། །དེ་ལ་འད�ས་0ས་མི་ཟད་པ་ནི། འདི་8་.ེ། 0མས་པ་ཆེན་པོ་ལས་མ་ཉམས་
པའོ། །fིང་Nེ་ཆེན་པོ་མ་ 
 

[ལིནེ་(OU)ཏ?] 
 

བཏང་བའོ། །gག་པའི་བསམ་པས་ཡང་དག་པར་བཙ6ད་པའི་ཐམས་ཅད་མ>ེན་པའི་སེམས་མི་བNེད་པའོ། །སེམས་ཅན་ཡངོས་སM་bིན་པར་0ེད་པ་ལ་མི་m་ོབའོ། །བ`l་བའི་ 
 

དངོས་པོ་མི་གཏོང་བའོ། །དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སM་གཟMང་པའི་;ིར་ལMས་དང༌། Aོག་འདོར་བའོ། །དགེ་བའི་a་བ་དག་ལ་ཆོག་མི་ཤེས་པའོ། །ཡངོས་སM་བ�ོ་བར་མཁས་པ་ལ་འགདོ་ 
 

@358A ༄༅། །པའོ༑ ༑ཆོས་ཚ]ལ་བ་ལ་ལ་ེལ་ོམེད་པའོ། །ཆོས་བ.ན་པ་ལ་Cོབ་དཔོན་དཔེ་མ>Iད་མི་0ེད་པའོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བ8་བ་དང༌། མཆོད་ 
 

པའི་དངོས་པོ་ལ་བaོན་པའོ། །བསམས་བཞིན་ད�་mེ་བས་མི་¤ག་པའོ། །ཕMན་སMམ་ཚ]གས་པ་དང༌། Zད̧་པ་དག་ལ་མ་ཁངེས་མི་འད�ད་པའོ། །མ་བCབས་པ་Jམས་ལ་མི་བhས་ 



 

ཤིང་ལོབས་པ་Jམས་ལ་.ོན་པ་8ར་ཕངས་པར་སམེས་པའོ། །ཉོན་མོངས་པ་
ས་པ་Jམས་ལ་ཚ6ལ་བཞིན་ཉེ་བར་Oརོ་བའོ། །དབེན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་དེ་ལ་མ་ཆགས་ 
 

པའོ༑ ༑བདག་ག་ིབདེ་ལ་མ་ཞེན་ཅིང་ཕ་རལོ་བདེ་བ་ལ་ཞེན་པའོ། །བསམ་གཏན་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛVན་དང༌། fམོས་པར་འཇMག་པ་ལ་མནར་མེད་པ་8ར་འད�་ཤེས་པའོ། ། 
 

འཁོར་བ་ལ་mེད་མསོ་ཚལ་དང༌། s་ངན་ལས་འདས་པ་8་བMར་འད�་ཤེས་པའོ། །Cོང་བ་Jམས་ལ་དག་ེབའི་བཤེས་གཉེན་ད�་འད�་ཤེས་པའོ། །བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡངོས་ 
 

སM་གཏོང་བ་ལ་ཐམས་ཅད་མ>ེན་པ་ཉིད་yགོས་པར་0ེད་པར་འད�་ཤེས་པའོ། །ཚ6ལ་Pིམས་འཆལ་པ་Jམས་ལ་བmབ་པར་འད�་ཤེས་པའོ། །ཕ་རལོ་ཏ�་;ིན་པ་Jམས་ལ་ཕ་ 
 

མད༌༈ འད�་ཤེས་པའོ། །0ང་ཆ6བ་Gི་;ོགས་Gི་ཆསོ་Jམས་ལ་བདག་པོ་9གོ་ཏ�་འད�་ཤེས་པའོ། །དགེ་བའི་a་བའི་ཚ]གས་ཐམས་ཅད་Gིས་ཆགོ་མི་ཤེས་ཤིང་སངས་
ས་Gི་ 
 

@358B ཞིང་ཐམས་ཅད་Gི་ཡོན་ཏན་བདག་གི་ཞིང་ད�་Wjབ་པའོ། །མཚན་དང༌། དཔེ་0ད་བཟང་པོ་ཡོངས་སM་བཀང་པའི་;ིར་གཏན་པ་མེད་པའི་མཆོད་Oིན་ཡངོས་སM་གཏོང་བའོ། །`ིག་པ་
ཐམས་ 



 

ཅད་མི་0ེད་པས་ལMས་དང༌། ངག་དང༌། སེམས་བ
ན་པའོ། །ལMས་དང༌། ངག་ཡངོས་སM་དག་ཅིང་སམེས་ཡངོས་སM་དག་པས་བ�ལ་པ་-ངས་མེད་པར་འཁོར་བའོ། །སེམས་དཔའ་བས་ 
 

སངས་
ས་Gི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་ཐོས་Gང་E�མ་པར་མ་ིའ9Iར་བའོ། །ཉོན་མོངས་པའི་ད-་ཚར་བཅོད་པར་0་བའི་;ིར་ཞེས་རབ་Gི་མཚ]ན་Jོན་པོ་ཐོགས་པའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ 
 

ཅད་Gི་ཁMར་བཀ�ར་བའི་;ིར་ཕMང་པོ་དང༌། ཁམས་དང༌། mེ་མཆེད་ཀ�ན་ཤེས་པའོ། །བད�ད་Gི་`ེ་གཞོམ་པའི་;ིར་བaོན་འ-Bས་འབར་བའོ། །ང་
ལ་མེད་པའི་;ིར་ཡ་ེཤེས་ 
 

ཚ]ལ་བའོ། །ཆོས་གཟMང་བའི་;ིར་འདོད་པ་ཉBང་ཞིང་ཆོག་ཤེས་པའོ། །འཇིག་�ེན་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་0་བའི་;ིར་འཇིག་�ེན་9་ིཆོས་ཐམས་ཅད་དང་མ་འ,ེས་པའོ། །འཇིག 

 

�ེན་དང་མཐMན་པར་0་བའི་;ིར་_ོད་ལམ་ཐམས་ཅད་ལས་མ་ཉམས་པའོ། །0་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བ.ན་པར་0་བའི་;ིར་མངོན་པར་ཤེས་པ་བmེད་པའོ། །ཐོས་པ་ཐམས་ 
 

ཅད་གཟMང་བའི་;ིར་གཟMངས་དང༌། ,ན་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་སོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་ཐེ་ཚ]མ་གཅད་པའི་;ིར་དབང་པོ་མཆགོ་དང༌། མཆོག་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པའོ། །ཆོས་བ.ན་ 
 



@359A ༄༅། །པའི་;ིར་0ིན་9ི་Tབས་ཐོགས་པ་མེད་པའོ། །\ོབས་པ་ཐོབ་པ་རབ་ཏ�་hེད་པས་\བོས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པའོ། །དགེ་བ་བཅ6འི་ལས་Gི་ལམ་ཡངོས་སM་ 
 

དག་པས་g་དང༌། མིའི་ཕMན་སMམ་ཚ]གས་པ་sངོ་བའོ། །ཚད་མེད་པ་བཞི་རབ་ཏ�་བmེད་པས་ཚངས་པའི་ལམ་ད�་འགོད་པའོ། །ཆོས་བ.ན་པར་གསོལ་བ་དང༌། Nེས་སM་ཡ་ིརང་ཞིང་ 
 

ལེགས་སོ་ཞེས་0་བ་0ིན་པས་སངས་
ས་Gི་ད0ངས་རབ་ཏ�་ཐོབ་པའོ། །ལMས་དང༌། ངག་དང༌། ཡིད་`ོམ་པས་>ད་པར་ད�་འ-་ོབ་དང༌། ཆསོ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཆགས་པས་ 
 

སངས་
ས་Gི་_ོད་ལམ་རབ་ཏ�་ཐོབ་པའོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་དག་ེའད�ན་`lད་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛMད་པའོ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཆ6ད་མི་ཟ་བས་ 
 

བག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་Gི་བM། དེ་8ར་ན་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ཆསོ་ལ་བaོན་ཞིང་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མི་0ེད་དོ། །ཇི་8ར་ན་འད�ས་མ་ 
 

0ས་ལ་མ་ིགནས་ཤེ་ན། གང་ག་ིཚp་.ོང་པ་ཉིད་ལ་0ང་བར་0ེད་ཅིང་.ོང་པ་ཉིད་མངོན་སMམ་ད�འང་མི་0ེད། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་ཡོངས་སM་0ང་བར་0ེད་Gང་མཚན་མ་ 
 

མེད་པ་མངོན་སMམ་ད�འང་མི་0ེད། bོན་པ་མེད་པ་ལ་ཡོངས་སM་0ང་བར་0ེད་Gང་bོན་པ་མེད་པ་མངོན་སMམ་ད�འང་མ་ི0ེད། མངོན་པར་འད�་མ་ི0ེད་པ་ལ་ཡོངས་སM་0ང་བར་ 



 

@359B 0ེད་Gང་མངོན་པར་འད�་མ་ི0ེད་པ་མངོན་སMམ་ད�འང་མ་ི0ེད། མི་�ག་པར་སོ་སོར་�གོ་Gང་དག་ེབའི་a་བས་ཆགོ་མ་ིཤེས། `lག་བ�ལ་བར་ས་ོསོར་�ོག་Gང་བསམས་བཞིན་ད�་mེ་ 
 

བདག་མེད་པར་སོ་སོར་�གོ་Gང་བདག་ཡོངས་སM་འདོར་བའང་མ་ཡིན། ཞི་བར་སོ་སརོ་�གོ་Gང་ཤིན་ཏ�་ཞི་བའང་མི་mེད། དབེན་པར་སོ་སོར་�གོ་Gང་ལMས་དང༌། སེམས་Gིས་Gང་ 
 

འབད། གནས་མེད་པར་སོ་སོར་�གོ་Gང་དཀར་པ3་ཆསོ་Gིས་གནས་\ོང་བའང་མ་ཡིན། འ0Iང་བ་མདེ་པར་སོ་སརོ་�གོ་Gང་སམེས་ཅན་Jམས་Gི་ཁMར་[ངས་པའང་ཐོགས། 
 

ཟག་པ་མེད་པར་ས་ོསརོ་�གོ་Gང་འཁརོ་བའི་
Yན་ལ་Cོང་བར་ཡང་0ེད། 
Y་བ་མེད་པར་སོ་སརོ་�གོ་Gང་སེམས་ཅན་ཡོངས་སM་bིན་པར་0་བའི་;ིར་
Y་བར་ཡང་འ9Iར། བདག 

 

མེད་པར་སོ་སརོ་�གོ་Gང་སེམས་ཅན་ལ་fིང་N་ེཆེན་པོ་མི་འདོར། མི་m་ེབར་ས་ོསརོ་�གོ་Gང་ཉན་ཐོས་Gི་ངེས་བར་ཡང་མི་8lང༌། གསགོ་དང༌། གསོ་བ་དང༌། fིང་པོ་མེད་པ་ 
 

དང༌། བདག་པོ་མེད་པ་དང༌། གནས་མེད་པར་སོ་སརོ་�གོ་Gང་བསོད་ནམས་གསགོ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་གསོབ་མ་ཡིན་པ་དང༌། བJག་པ་ཡངོས་སM་yོགས་ཤིང་རང་0Iང་ 
 



བའི་ཡེ་ཤེས་སM་དབང་བ�lར་པ་དང༌། རང་0Iང་གི་ཡ་ེཤེས་ལ་བaོན་པ་དང༌། ངསེ་པའི་དོན་སངས་
ས་Gི་རགིས་ལ་རབ་ཏ�་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་Gི་བM། དེ་8ར་ན་དེ་8་བMའི་ཆསོ་ 
 

@360A ༄༅། །ལ་མསོ་པའི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་ནི་འད�ས་མ་0ས་ལ་མི་གནས་ཤིང་འད�ས་0ས་Gང་ཟད་པར་མི་0ེད་དོ། །རིགས་Gི་བM། གཞན་ཡང༌། 0ང་ཆ6བ་ 
 

སེམས་དཔའ་ནི་བསོད་ནམས་Gི་ཚ]གས་ཡང་དག་པར་Wjབ་པའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མི་གནས་སོ། །ཡེ་ཤེས་Gི་ཚ]གས་ཡང་དག་པར་བWjབ་པའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་ 
 

མི་0ེད་དོ། །0མས་པ་ཆནེ་པོ་དང་=ན་པའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མི་གནས་སོ། །fིང་Nེ་ཆེན་པོ་དང་=ན་པའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མི་0ེད་དོ། །སེམས་ཅན་ཡངོས་སM་ 
 

bིན་པར་0་བའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མི་གནས་ས།ོ །སངས་
ས་Gི་ཆསོ་Jམས་ལ་མསོ་པའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མ་ི0ེད་དོ། །སངས་
ས་Gི་མཚན་ཡོངས་སM་yོགས་ 
 

པར་0་བའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མ་ིགནས་སོ། །ཐམས་ཅད་མ>ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡངོས་སM་yོགས་པར་0་བའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མ་ི0ེད་དོ། །ཐབས་ལ་མཁས་ 
 

པའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མི་གནས་སོ། །ཤེས་རབ་Gིས་ཤིན་ཏ�་བ�གས་པའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མི་0ེད་དོ། །སངས་
ས་Gི་ཞིང་ཡངོས་སM་དག་པར་0་བའི་;ིར་ 



 

འད�ས་མ་0ས་ལ་མ་ིགནས་སོ། །སངས་
ས་Gི་0ིན་9་ིTབས་Gི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མི་0ེད་དོ། །སེམས་ཅན་9་ིདོན་sོང་བའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མི་གནས་སོ། །ཆོས་Gི་ 
 

@360B དོན་ཡང་དག་པར་བ.ན་པའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མ་ི0ེད་དོ། །དགེ་བའི་a་བའི་ཚ]གས་Gི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མི་གནས་སོ། །དགེ་བའི་a་བའི་བག་ཆགས་Gི་;ིར་འད�ས་ 
 

0ས་ཟད་པར་མི་0ེད་དོ། །bོན་ལམ་ཡངོས་སM་yགོས་པར་0་བའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མི་གནས་སོ། །bོན་པ་མེད་པའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མ་ི0ེད་དོ། །བསམ་པ་ཡངོས་ 
 

སM་དག་པའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མ་ིགནས་སོ། །gག་པའི་བསམ་པ་ཡོངས་སM་དག་པའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མ་ི0ེད་དོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་vས་Jམ་པར་aེན་པའི་ 
 

;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མ་ིགནས་སོ། །སངས་
ས་Gི་ཡེ་ཤེས་Gི་མངོན་པར་ཤེས་པ་,Bག་གི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མ་ི0ེད་དོ། །ཕ་རོལ་ཏ�་;ིན་པའི་ཚ]གས་ཡངོས་སM་བཀང་བའི་ 
 

;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མ་ིགནས་སོ། །ད�ས་ཡོངས་སM་yོགས་པའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མི་0ེད་དོ། །ཆོས་Gི་ནོར་ཀ�ན་བ`l་བའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མི་གནས་སོ། །ཉི་ཚp་བའི་ 
 



ཆོས་མི་འདོད་པས་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མི་0ེད་དོ། །ཆོས་Gི་bན་ཀ�ན་`lད་པའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མི་གནས་སོ། །ཅི་རགིས་པར་ཆསོ་Gི་bན་Oརོ་བའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་ 
 

མི་0ེད་དོ། །དམ་བཅས་པ་ལ་བ�ན་པའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མི་གནས་ས།ོ །དམ་བཅས་པ་ཉམས་འོག་ཏ�་ཆ6ད་པར་0་བའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མི་0ེད་དེ། ཆོས་Gི་aི་ 
 

@361A ༄༅། །ཐམས་ཅད་Wjབ་པའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མི་གནས་སོ། །འདི་8ར་ཆསོ་ཆ6ང་ངMའི་bན་_ོར་བའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མི་0ེད་དོ། །དེ་ཉོན་མངོས་ 
 

པའི་ནད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སM་ཤེས་པའི་;ིར་འད�ས་མ་0ས་ལ་མ་ིགནས་སོ། །ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་;ིར་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མི་འདོད་དོ། །རིགས་Gི་བM། དེ་8ར་ན་0ང་ 
 

ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འད�ས་0ས་ཟད་པར་མི་0ེད་ཅིང་འད�ས་མ་0ས་ལ་མ་ིགནས་ཏེ། དེ་ནི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་Gི་Jམ་པར་ཐར་པའི་ཟད་པ་དང༌། མི་ཟད་པ་ཞེས་0་བ་ 
 

ཡིན་ནོ། །mེས་བM་དམ་པ་དག །>ེད་Gིས་Gང་དེ་ལ་བaོན་པར་9ིས་ཤིག །དེ་ནས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་བ.ན་པ་འདི་ཐོས་ནས་ཚVམ་ཞིང་མག�་ལ་ཡི་རངས་ཏེ། 
 

རབ་ཏ�་དགའ་ནས་དགའ་བ་དང༌། ཡིད་བདེ་བ་mསེ་ཏེ། བཅོམ་=ན་འདས་ལ་མཆོད་པ་0་བ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དང༌། ཆོས་Gི་Jམ་-ངས་འདི་ལ་མཆོད་པར་ 



 

0་བའི་;ིར་.ོང་གསMམ་9་ི.ོང་ཆེན་པ3་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་འདི་ཐམས་ཅད་;ེ་མ་དང༌། \སོ་དང༌། བད�ག་པ་མང་པོ་ཐམས་ཅད་དང༌། མེ་ཏོག་གསི་པMས་མོ་ན�བ་ཙམ་ད�་ཁེབས་ 
 

པར་0ས་ཏེ། བཅོམ་=ན་འདས་Gི་འཁརོ་9ི་དGིལ་འཁོར་ད�འང་མངོན་པར་བམ་པ་0ས་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gི་ཞབས་ལ་མག་ོབོས་;ག་བཙལ་ཏེ། བཅོམ་=ན་ 
 

@361B འདས་ལ་ལན་གསMམ་བ�རོ་ནས་ཆེད་ད�་བNོད་པ་བNོད་ཅིང༌། དེ་ནས་སངས་
ས་Gི་ཞིང་འདི་ནས་མ་ིwང་བར་9Iར་ཏེ། �ད་ཅིག་ཡMད་ཙམ་ཐང་ཅིག་གིས་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་ 
 

\ོས་ཐམས་ཅད་Gི་མཆགོ་དེར་འཁོད་དོ། །ཟད་པ་དང༌། མི་ཟད་པ་ཞེས་0་བའི་ཆོས་Gི་yངོས་Gི་ལེའM་.་ེབཅ6་པའོ༎ ༎དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ལ་ིཙ་བའི་,ི་མ་མེད་ 
 

པར་-གས་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ཏོ། །རིགས་Gི་བM། >ོད་གང་ག་ིཚp་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་8་འདོད་པར་9Iར་པ་དེའི་ཚp་>ོད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཇི་8ར་8། དེ་ 
 

�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་པ་དང༌། བཅོམ་=ན་འདས་ལ་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས། གང་གི་ཚp་བདག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་8་ 
 



འཚལ་བ་དེའི་ཚp་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་མཐོང་བས་8་བ་ལགས་སོ། །�ོན་9ི་མཐའ་ནས་མ་mསེ་པ་དང༌། ;ི་མའི་མཐར་མི་འ-ོ་བ་དང༌། ད་8ར་9་ིད�ས་ལའང་མི་གནས་པར་ 
 

8་ལགས་སོ། །དེ་ཅིའི་Cད་ད�་ཞེ་ན། གཟMགས་Gི་དེ་བཞིན་ཉིད་Gི་རང་བཞིན་ཏེ། གཟMགས་མ་མཆིས་པའོ། །ཚ]ར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་Gི་རང་བཞིན་ཏེ། ཚ]ར་བ་མ་མཆསི་པའོ། ། 
 

འད�་ཤེས་Gི་དེ་བཞིན་ཉིད་Gི་རང་བཞིན་ཏེ། འད�་ཤེས་མ་མཆསི་པའོ། །འད�་0ེད་Gི་དེ་བཞིན་ཉིད་Gི་རང་བཞིན་ཏེ། འད�་0ེད་མ་མཆིས་པའོ། །Jམ་པར་ཤེས་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་Gི་ 
 

@362A ༄༅། །རང་བཞིན་ཏེ། Jམ་པར་ཤེས་པ་མ་མཆསི་པའོ། །ཁམས་བཞི་ནི་མི་གནས་པ་.ེ། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་མཚ6ངས་པའོ། །mེ་མཆེད་,Bག་ནི་མ་ 
 

mེས་པ་.ེ། མིག་ག་ིལམ་ལས་ཤིན་ཏ�་འདས་པ། J་བའི་ལམ་ལས་ཤིན་ཏ�་འདས་པ། wའི་ལམ་ལས་ཤིན་ཏ�་འདས་པ། ¡ེའི་ལམ་ལས་ཤིན་ཏ�་འདས་པ། ལMས་ 
 

Gི་ལམ་ལས་ཤིན་ཏ�་འདས་པ། ཡིད་Gི་ལམ་ལས་ཤིན་ཏ�་འདས་པ། ཁམས་གསMམ་པ་དང་མ་འ,ེས་པ། ,ི་མ་གསMམ་དང་^ལ་བ། Jམ་པར་ཐར་པ་གསMམ་9ི་Nེས་ 
 

སM་མཆིས་པ། རིག་པ་གསMམ་ཐོབ་པ། མ་ཐོབ་པ་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཆགས་པའི་མཐར་;ིན་པ། ཡང་དག་པ་ཉིད་Gི་མཐའ་མཆསི་པ། དེ་ 



 

བཞིན་ཉིད་ལ་རབ་ཏ�་གནས་པ་དེ་ཕན་ཚ6ན་ད�་^ལ་བ། 
Yས་མ་བmེད་པ། oེན་ལ་རག་མ་ལས་པ། མཚན་ཉིད་མ་མཆསི་པ། མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ་མ་ལགས་པ། མཚན་ 
 

ཉིད་གཅིག་པའང་མ་ལགས་པ། མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པའང་མ་ལགས་པ། �ོག་པར་9Iར་པའང་མ་ལགས་པ། ཀ�ན་ཏ�་�ོག་པར་9Iར་པའང་མ་ལགས་པ། Jམ་པར་�གོ་པར་ 
 

9Iར་པའང་མ་ལགས་པ། ཕ་རོལ་ནའང་མ་ལགས་པ། ཚ6་རོལ་ད�འང་མ་ལགས་པ། དབMས་ནའང་མ་ལགས་པ། འདི་ནའང་མ་ལགས་པ། ཕ་ག་ིནའང་མ་ལགས་པ། དེ་ནའང་ 
 

@362B མ་ལགས་པ། གཞན་ནའང་མ་ལགས་པ། Jམ་པར་ཤེས་པས་འཚལ་བར་བ9་ིབའང་མ་ལགས་པ། Jམ་པར་ཤེས་པ་ལ་གནས་པའང་མ་ལགས་པ། མMན་པའང་མ་ལགས་ 
 

པ༑ wང་བའང་མ་ལགས་པ། མིང་མ་མཆིས་པ། མཚན་མ་མ་མཆསི་པ། ཉམ་ཆ6ང་བའང་མ་ལགས་པ། .ོབས་དང་=ན་པའང་མ་ལགས་པ། ཡMལ་ལ་མ་ིགནས་ཤིང་;ོགས་ 
 

ལ་མ་ིགནས་པ། དགེ་བའང་མ་ལགས་པ། མི་དག་ེབའང་མ་ལགས་པ། འད�ས་0ས་Gང་མ་ལགས་པ། འད�ས་མ་0ས་Gང་མ་ལགས་པ། གང་ག་ིདོན་ད�འང་བNོད་པ་མ་ 
 



ལགས་པ། Oིན་པར་ཡང་མ་ལགས་པ། སརེ་wར་ཡང་ལ་མགས་པ། ཚ6ལ་Pིམས་སMའང་མ་ལགས་པ། འཆལ་པའི་ཚ6ལ་Pིམས་སMའང་མ་ལགས་པ། བཟོད་པར་ཡང་ 
 

མ་ལགས་པ། གནོད་སམེས་སMའང་མ་ལགས་པ། བaོན་འ-Bས་སMའང་མ་ལགས་པ། ལེ་ལོར་ཡང་མ་ལགས་པ། བསམ་གཏན་ད�འང་མ་ལགས་པ། 9ངེ་བར་ཡང་མ་ 
 

ལགས་པ། ཤེས་རབ་ཏ�འང་མ་ལགས་པ། འཆལ་བའི་ཤེས་རབ་ཏ�འང་བNོད་པའང་མ་ལགས་པ། བདེན་པར་ཡང་མ་ལགས་པ། བy|ན་པར་ཡང་མ་ལགས་པ། ངསེ་ 
 

པར་འ0ིན་པའང་མ་ལགས་པ། དེས་པར་མ་ིའ0ིན་པའང་མ་ལགས་པ། འ-ོ་བར་བ9་ིབའང་མ་ལགས་པ། འ-ོ་བར་མ་ིབ9་ིབའང་མ་ལགས་པ། i་བ་དང༌། _ོད་པ་ཐམས་ 
 

@363A ༄༅། །ཅད་ཤིན་ཏ�་ཆད་པ་.ེ། ཞིང་ད�་9Iར་པའང་མ་ལགས་པ། ཞིང་ད�་མ་9Iར་པའང་མ་ལགས་པ། Oིན་པར་འོས་པའང་མ་ལགས་པ། Oིན་པ་མི་_ོད་ 
 

པའང་མ་ལགས་པ། གཟMང་བར་བ9་ིབའང་མ་ལགས་པ། རགེ་པར་བ9ི་བའང་མ་ལགས་པ། མཚན་མ་མ་མཆིས་པ། འད�ས་མ་བ9སི་པ། -ངས་དང་^ལ་བ། མཉམ་པ་ 
 

ཉིད་Gིས་མཉམ་པ། ཆསོ་ཉིད་Gིས་མཚ6ངས་པ། མཚ6ངས་པ་མ་མཆསི་པ། བaོན་འ-Bས་མཚ6ངས་པ་མ་མཆིས་པ། གཞལ་བ་ལས་ཤིན་ཏ�་འདས་པ། སངོ་བའང་མ་ལགས་ 



 

པ༑ E�གས་པའང་མ་ལགས་པ། ཤིན་ཏ�་འདས་པའང་མ་ལགས་པ། མཐོང་བ་དང༌། ཐོས་པ་དང༌། 0ེ་^ག་;ེད་པ་དང༌། Jམ་པར་རིག་པའང་མ་ལགས་པ། མད�ད་པ་ཐམས་ 
 

ཅད་མ་མཆསི་པ། ཐམས་ཅད་མ>ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་མཚ6ངས་པ་ཐོབ་པ། ཆསོ་ཐམས་ཅད་ལ་fོམས་ཤིང་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ལ་0ེ་^ག་མ་མཆསི་པ་ཐོབ་པ། ཐམས་ཅད་ 
 

ད�་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་མཆསི་པ། ཅིའང་མ་མཆསི་པ། fིགས་མ་མ་མཆིས་པ། མི་�ོག་པ། Jམ་པར་མི་�གོ་པ། མ་བ9ིས་པ། མ་mེས་པ། མ་འཐོན་པ། མ་0Iང་བ། ཀ�ན་ནས་ 
 

མ་0Iང་བ། འ0Iང་བར་འ9Iར་བའང་མ་ལགས་པ། འ0Iང་བར་མི་འ9Iར་བའང་མ་ལགས་པ། འཇིགས་པ་མ་མཆསི་པ། ཀ�ན་གཞི་མ་མཆིས་པ། s་ངན་མ་མཆིས་པ། 
 

@363B དགའ་བ་མ་མཆསི་པ། Tབས་མ་མཆིས་པ། ཐ་fད་ད�་བ.ན་པ་ཐམས་ཅད་Gིས་བNོད་པར་བ9ི་བ་མ་ལགས་པ་.ེ། བཅོམ་=ན་འདས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་�l་ནི་འདི་ 
 

འ,་.ེ། དེ་ལ་དེ་8ར་8་ལགས་སོ། །གང་གིས་དེ་8ར་མཐོང་བ་དེ་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་ལགས་སོ། །གང་གསི་Jམ་པ་གཞན་ད�་མཐོང་བ་དེ་ནི་ལགོ་པར་མཐོང་བ་ལགས་སོ། །དེ་ནས་
བཅོམ་=ན་འདས་ལ་ཚp་ 



 

དང་=ན་པ་�#་རིའི་བMས་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས། རིགས་Gི་བM་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པ་དེ་སངས་
ས་Gི་ཞིང་གང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་སངས་
ས་Gི་ཞིང་འདིར་མཆིས། 
བཅོམ་ 
 

=ན་འདས་Gིས་བཀའ་}ལ་པ། �#་རིའི་བM། >ོད་Gིས་mསེ་བM་དམ་པ་འདི་ལ་>ོད་གང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ། འདིར་mེས་ཞེས་,ིས་ཤིག །དེ་ནས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བMས་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་ 
 

པར་-གས་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །རགིས་Gི་བM། >ོད་གང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་འདིར་mསེ་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་iས་པ། གནས་བ�ག་9ིས་ཆསོ་གང་མངོན་སMམ་ད�་ 
 

0ས་པའི་ཆསོ་དེ་ལ་འཆི་འཕོ་དང༌། mེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་དམ། iས་པ། ཆོས་དེ་ལ་འཆ་ིའཕོའམ། mེ་བ་གང་ཡང་མེད་དོ། །iས་པ། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། དེ་བཞིན་ད�་ཆོས་ཐམས་ 
 

ཅད་འཆི་འཕོ་མེད་ཅིང་mེ་བ་མེད་ན་ཅིའི་;ིར་ན་དེ་8་བMར་>ོད་གང་ནས་ཤི་འཕོས་ཤིང་འདིར་mེས་fམ་ད�་སེམས། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། གང་��་མ་མཁན་9སི་njལ་པའི་ 
 

@364A ༄༅། །བMད་མེད་དམ། mེས་པ་ལ་>ོད་གང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་འདིར་mསེ་ཞེས་,ིས་ན། དེའི་ལན་ཇི་�ད་ཅེས་འདེབས། iས་པ། རགིས་Gི་བM། njལ་པ་ལ་འཆི་ 



 

འཕོའང་མེད། mེ་བའང་མེད་ན་དེ་ཅི་ཞིག་ལན་=ོན། iས་པ། བཙ6ན་པ་�#་རའིི་བM། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་njལ་པའི་རང་བཞིན་ནོ་ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མ་གསMངས་ 
 

སམ༑ iས་པ། རིགས་Gི་བM། དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །iས་པ། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་བM། ཆོས་ཐམས་ཅད་njལ་པའི་རང་བཞིན་8་བM་ལ་ཅིའི་;ིར་>ོད་འདི་fམ་ད�་>ོད་ག་ལས་ཤི་ 
 

འཕོས་ཏེ་འདིར་mེས་fམ་ད�་སེམས། བཙ6ན་པ་ཤའ་རིའི་བM། འཆི་འཕོ་ཞེས་0་བ་ནི་མངོན་པར་འད�་0ེད་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །mེ་བ་ཞེས་0་བ་དེའང་མངོན་པར་འད�་0ེད་པའི་ 
 


Yན་ཏོ༑ ༑དེ་ལ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འཆི་འཕོ་ཡང་དག་ེབའི་a་བ་མངོན་པར་འད�་0ེད་པ་ཟད་པར་མ་ི0ེད་དོ། །དེ་mེ་ཡང་མ་ིདགེ་བའི་
Yན་འ^ེལ་པར་མ་ི0ེད་དོ། །དེ་ནས་ 
 

བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བM་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ཏོ། །�#་རིའི་བM། རགིས་Gི་བM་འདི་ནི་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་མངོན་པར་དགའ་བ་ནས་དེ་བཞིན་ 
 

གཤེགས་པ་མི་འPBགས་པའི་,Bང་ནས་འདིར་འོངས་སོ། །གསོལ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། mེས་བM་དམ་པ་འདི་སངས་
ས་Gི་ཞིང་དེ་ཙམ་ད�་Jམ་པར་དག་པ་ནས་མཆིས་ 
 



@364B ཏེ༑ སངས་
ས་Gི་ཞིང་ནོངས་པ་མང་པ3་mོན་ཆགས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ནི་ངོ་མཚར་ཏོ། །དེ་ནས་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་iས་པ། �#་རིའི་བM། འདི་ཇི་fམ་ད�་ 
 

སེམས༑ ཉི་མའི་འོད་Jམས་མMན་པ་དང་gན་ཅིག་འ-ོགས་སམ། iས་པ། དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རགིས་Gི་བM། དེ་གཉིས་མ་ིའ-གོས་སམ། iས་པ། རིགས་Gི་བM། དེ་གཉིས་མ་ིའ-གོས་ཏེ། 
ཉི་ 
 

མའི་དGིལ་འཁརོ་ཤར་མ་ཐག་ཏ�་མMན་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འ9Iར་རོ། །iས་པ། ཅིའི་;ིར་ན་ཛམབMའི་Kིང་ད�་ཉི་མ་འཆར། iས་པ། དེ་ནི་wང་བར་0་བ་དང༌། མMན་པ་བསལ་བའི་;ིར་
རོ། །iས་པ། བཙ6ན་པ་�#་རིའི་ 
 

བM༑ དེ་བཞིན་ད�་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་Jམས་ཡངོས་སM་Oང་བ་དང༌། ཡེ་ཤེས་Gི་wང་བར་0་བ་དང༌། མMན་པ་ཆེན་པོ་བསལ་བའི་;ིར་བསམས་བཞིན་ད�་སངས་ 
 


ས་Gི་ཞིང་ཡོངས་སM་མ་དག་པ་Jམས་སM་mེ་.ེ། ཉོན་མོངས་པ་Jམས་དང་gན་ཅིག་མ་ིགནས་ཤིང་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gི་ཉོན་མོངས་པའི་མMན་པའང་Jམ་པར་སལེ་ཏོ། །དེ་ 
 

ནས་འཁོར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་མངོན་པར་དགའ་བ་དེ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འPBགས་པ་དེ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དང༌། ཉན་ཐོས་ 



 

ཆེན་པོ་དེ་དག་བདག་ཅག་གིས་བ8འོ་fམ་ད�་�ོམ་པར་9Iར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་འཁོར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gི་སེམས་Gི་�ོག་པ་ཐMགས་Gིས་མ>ེན་ནས་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་ 
 

@365A ༄༅། །མེད་པར་-གས་པ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ཏོ། །རིགས་Gི་བM། འཁོར་འདི་ནི་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་མངནོ་པར་དགའ་བ་དེ་དང༌། དེ་བཞིན་ 
 

གཤེགས་པ་མི་འPBགས་པ་དེ་མཐོང་བར་འདོད་Gི་འཁོར་འདི་ལ་>ོད་Gིས་.ནོ་ཅིག །དེ་ནས་ལ་ིཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་འདི་fམ་ད�་བསམས་ཏེ། བདག་སངེ་གེའི་ 
 

Pི་འདི་ལས་མ་ལངས་པར་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མངོན་པར་དགའ་བ་དེ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་བ
་.ོང་ད�་མ་དང༌། g་དང༌། tུ་དང༌། གནོད་Oིན་དང༌། ,ི་ཟ་དང༌། 
 

g་མ་ཡིན་གནས་པ་ཁ་ོར་ཁོར་ཡMག་ག་ིརསི་བ�ོར་བ་དང་བཅས་པ་དང༌། འབབ་ཆ6་དང༌། མཚpའM་དང༌། ཆ6་མགི་དང༌། མཚ]་དང༌། 
་མཚ3་འོབས་དང་བཅས་པ་དང༌། ར་ི 
 

རབ་དང༌། རི་བོ་དང༌། དེའM་དང༌། བོག་རརི་བཅས་པ་དང༌། z་བ་དང༌། ཉི་མ་དང༌། �ར་མར་བཅས་པ་དང༌། g་དང༌། tུ་དང༌། གནོད་Oིན་དང༌། ,ི་ཟའི་གནས་སM་བཅས་ 
 



པ་དང༌། ཚངས་པའི་གནས་དང་འཁོར་ད�་བཅས་པ་དང༌། Pོང་དང༌། -ོང་>ེར་དང༌། -ོང་�ལ་དང༌། ±ོངས་དང༌། ཡMལ་འཁོར་དང༌། མིར་བཅས་པ་དང༌། བMད་མེད་དང༌། 
 

>ིམ་ད�་བཅས་པ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔར་བཅས་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་Gི་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འPBགས་པའི་0ང་ཆ6བ་Gི་ཤིང་དང༌། དེ་ 
 

@365B བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འPBགས་པའང་འཁརོ་
་མཚ]་fེད་Gི་ནང་ན་བE�གས་ཤིང་ཆོས་འཆད་པ་དང༌། གང་པདམ་གང་དག་;ོགས་བཅ6་ན་སམེས་ཅན་Jམས་ལ་སངས་
ས་Gི་
མཛད་ 
 

པ་0ེད་པ་དེ་དག་དང༌། རནི་པོ་ཆེའི་�ས་གསMམ་ཛམབMའི་Kིང་ནས་སMམ་ཅ6་a་གསMམ་པའི་གནས་Gི་བར་ད�་མངོན་པར་འཕགས་པའི་�ས་དེ་ལ་སMམ་ཅ6་a་གསMམ་པའི་g་Jམས་ནི་དེ་ 
 

བཞིན་གཤེགས་པ་མ་ིའPBགས་པ་ལ་བ8་བ་དང༌། ;ག་0་བ་དང༌། བfེན་བཀ�ར་0་བ་དང༌། ཆསོ་མཉན་པའི་;ིར་ཛམབMའི་Kངི་ད�་འབབ། ཛམབMའི་Kིང་ག་ིམི་Jམས་ནི་སMམ་ཅ6་ 
 

a་གསMམ་པའི་g་Jམས་བ8་བའི་;ིར་སMམ་ཅ6་a་གསMམ་པའི་གནས་སM་འཛpག་པ་དེ་8་བMའི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་ཚ]གས་པ་འཇིག་�ནེ་9ི་ཁམས་མངོན་པར་དགའ་བ་དེ་ཆ6འི་ཕMང་ 
 



པོ་ནས་བཟMང་.ེ། འོག་མནི་9ི་གནས་Gི་བར་ད�་y་མཁན་9་ིའཁོར་ལ་ོབཞིན་ད�་ཉི་ཚp་བར་བཅད་དེ། ལག་པ་གཡས་པས་[ངས་ནས་མེ་ཏོག་གི་kེང་བ་བཞིན་ད�་ཐོགས་ཏེ་འཇིག 

 

�ེན་9ི་ཁམས་མི་འཇེད་འདིར་བཅ6ག་ག ོ།བཅ6ག་ནས་Gང་འཁརོ་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་བ.ན་པར་0འོ། །དེ་ནས་ལ་ིཙ་བའི་,ི་མ་མདེ་པར་-གས་པ་དེ་འདི་8་བMའི་ཏིང་ངེ་འཛVན་ལ་ 
 

fོམས་པར་E�གས་ནས་འདི་8་བMའི་y|་འkBལ་མངོན་པར་འད�་0་བ་མངོན་པར་0ས་ཏེ། འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མངོན་པར་དགའ་བ་དེ་ཉི་ཚp་བར་བཅད་ནས་ལག་པ་གཡས་པས་[ངས་ 
 

@366A ༄༅། །ཏེ། འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིར་བཅག་ག ོ།དེར་ཉན་ཐོས་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་དང༌། g་དང༌། མི་གང་དག་gའི་མིག་མངོན་པར་ཤེས་པ་དག་ཐོབ་པ་དེ་
དག་གསི་ 
 

�ད་ཆེར་བོས་པ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་ཅག་འཚལ་ཏོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ། བདག་ཅག་འཚལ་ཏོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ། བདག་ཅག་ག་ིmབས་མཛ]ད་ཅིག་ཅེས་གསལོ་པ་དང༌། 
 

འད�ལ་བའི་དོན་ད�་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་དེ་དག་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ཏོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་>ེར་བ་དེ་ནི་ངའི་ཡMལ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ 
 



ན་g་དང༌། མི་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གསི་ནི་བདག་ཅག་གར་>ེར་མ་ིཤེས་མི་མཐོང་ངོ། །འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མངོན་པར་དགའ་བ་དེ་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་མ་ིམཇེད་ 
 

འདིར་བཅ6ག་Gང་འཇིག་�ནེ་9ི་ཁམས་འདི་གང་བའམ། ^ི་བར་ཡང་མ་ིམངོན་ཏེ། དོག་ཅིང་གཅེར་བའང་མེད་དོ། །འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མངོན་པར་དགའ་བ་དེའང་^ི་ 
 

བ་མེད་དེ། �ོན་ཇི་8་བ་བཞིན་ད�་;ིས་Gང་དེ་བཞིན་ད�་wང་ངོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ཤའG་ཐMབ་པས་འཁརོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་}ལ་པ། Gེ་-ོགས་པོ་ 
 

དག །འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་མངོན་པར་དགའ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འPBགས་པ་དང༌། སངས་
ས་Gི་ཞིང་བཀོད་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་བཀོད་པ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་ 
 

@366B སེམས་དཔའ་བཀོད་པ་འདི་དག་ལ་8ོས་ཤིག །དེ་དག་གིས་གསལོ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། མཐོང་ལགས་སོ། །བཀའ་}ལ་པ། སངས་
ས་Gི་ཞིང་འདི་འ,་བ་ཡངོས་སM་གཟMང་ 
 

བར་འདོད་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འPBགས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་_ད་པ་ཐམས་ཅད་Gི་Nསེ་སM་བCབ་པར་0འོ། །དེ་8ར་འཇི་ག་�ེན་9་ི 
 

ཁམས་མངོན་པར་དགའ་བ་བ.ན་པའི་y|་འkBལ་9་ིཆོ་འkBལ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འPBགས་པ་བ.ན་པས་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མི་མཇེད་འདི་g་དང༌། མིའི་mེ་དག�་ 



 

ལས་Pི་kག་བཅ6་བཞི་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་0ང་ཆ6བ་ཏ�་སེམས་mེས་སོ། །ཀ�ན་9ིས་Gང་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མངནོ་པར་དགའ་བ་དེར་m་ེབར་bོན་ལམ་བཏབ་ 
 

.ེ༑ བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་Gང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་མངནོ་པར་དགའ་བར་mེ་བར་ལMང་བ.ན་ཏོ། །དེ་8ར་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མེད་པར་-གས་པས་འཇིག་�ེན་ 
 

9ི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིར་སེམས་ཅན་ཡོངས་སM་bིན་པར་0་བ་ཇི་fེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་bིན་པར་0ས་ནས་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་མངོན་པར་དགའ་བ་དེ་Cར་གནས་ཇི་8་ 
 

བ་བཞིན་ད�་བཞག་ག ོ།དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་�#་རིའི་བM་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ཏོ། །�#་རིའི་བM། >ོད་Gིས་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་མངོན་པར་དགའ་བ་ 
 

@367A ༄༅། །དེ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་ིའPBགས་པ་དེ་མཐོང་ངམ། གསོལ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་མཐོང་ལགས་སོ། །སེམས་ཅན་ 
 

ཐམས་ཅད་Gང་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ག་ིཡོན་ཏན་བཀོད་པ་དེ་འ,་བར་9Iར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Gང་རིགས་Gི་བM་ལི་ཙ་བའི་,ི་མ་མདེ་པར་-གས་པ་ཇི་8་བM་དེ་འ,་བའི་ 
 



y|་འkBལ་དང་=ན་པར་9Iར་ཅིག །བདག་ཅག་Gང་mེས་བM་དམ་པ་འདི་8་བM་མཐོང་བ་ཐོབ་པ་ནི་hེད་པ་ལེགས་པར་hེད་ལག་ཏེ། གང་དག་ཐ་ན་ད་8ར་9ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་ 
 

པའམ༑ ཡོངས་སM་s་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་Gི་Jམ་-ངས་འདི་ཐོས་པའི་སམེས་ཅན་དེ་དག་Gང་hེད་པ་རབ་ཏ�་hེད་པར་འ9Iར་ན། གང་དག་ཐོས་ནས་མསོ་པ་དང༌། ཡིད་ཆསེ་ 
 

པ་དང༌། འཛVན་པ་དང༌། འཆང་བ་དང༌། tོག་པ་དང༌། ཀ�ན་ཆ6བ་པར་བ9ིད་པ་དང༌། མོས་ནས་.ོན་པ་དང༌། རབ་ཏ�་འདོན་པ་དང༌། གཞན་དག་ལའང་འཆད་པ་དང༌། �ོམ་པའི་ 
 

Jལ་འ0ོར་ལ་Nསེ་སM་Oོར་བ་Jམས་ལ་8་bསོ་Gང་ཅི་འཚལ། ཆསོ་Gི་Jམ་-ངས་འདི་གང་དག་གི་སMག་པར་ཐོབ་པར་9Iར་པ་དེ་དག་Gང་ཆསོ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་hེད་པར་འ9Iར་ 
 

རོ༑ ༑གང་དག་ཚ]ས་Gི་Jམ་-ངས་འདི་ཁ་ཏོན་ད�་བ9ིད་པ་དེ་དག་Gང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་-གོས་སM་9Iར་པ་ལགས་སོ། །གང་དག་ཆོས་འདི་ལ་མསོ་པ་Jམས་ལ་རིམ་-ོ་ 
 

@367B དང་བfེན་བཀ�ར་བ9ིད་པ་དེ་དག་ནི་ཆསོ་ཡང་དག་པར་ABང་བ་ལགས་སོ། །གང་དག་ཆསོ་Gི་Jམ་-ངས་འདི་ལགེས་པར་^ིས་ཏེ་འཆང་བ་དང༌། རི་མོར་བ9ིད་པ་དེ་དག་གི་>ིམ་
ན་དེ་བཞིན་ 
 



གཤེགས་པ་བE�གས་པར་འ9Iར་རོ། །གང་དག་ཆསོ་Gི་Jམ་-ངས་འདི་ལ་Nེས་སM་ཡི་རང་བ་དེ་དག་ནི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སM་བABང་བ་ལགས་སོ། །གང་དག་ཆོས་Gི་ 
 

Jམ་-ངས་འདི་ལས་ཐ་ན་ཚVག་བཞི་པའི་ཚVགས་སM་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་དང༌། `ོམ་པའི་ཚVག་ཙམ་ཡང་གཞན་དག་ལ་.ོན་པ་དེ་དག་ནི་ཆོས་Gི་མཆོད་Oིན་ཆེན་པོ་བ9ིད་པ་ལགས་ 
 

སོ༑ ༑གང་དག་ཆསོ་Gི་Jམ་-ངས་འདི་ལ་བཟོད་པ་དང༌། འད�ན་པ་དང༌། [ོ་-ོས་དང༌། �ོགས་པ་དང༌། 8་བ་དང༌། མོས་པ་དག་ནི་དེ་ཉིད་དེ་དག་ལ་ལMང་བ.ན་པ་ལགས་སོ། ། 
 

འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་མངནོ་པར་དགའ་བ་[ངས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འPBགས་པ་བ.ན་པའི་ལེའM་.་ེབཅ6་གཅིག་པའོ༎ ༎དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ 
 

ལ་gའི་དབང་པོ་བ
་0ིན་9ིས་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་�ོན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་ལས་ཆསོ་Gི་Jམ་ 
 

-ངས་བ
་.ོང་མང་པོ་ཐོས་Gང་ཇི་8ར་ཆོས་Gི་Jམ་-ངས་འདི་ལས་Jམ་པར་njལ་པ་བསམ་9ིས་མ་ི>བ་པའི་ཚ6ལ་ལ་འཇMག་པ་རབ་ཏ�་བ.ན་པ་འདི་8་བM་ནི་�ོན་ནམ་ཡང་མ་ཐོས་ 
 

@368A ༄༅། །ལགས་སོ། །བཅོམ་=ན་འདས། སེམས་ཅན་གང་དག་ཆོས་Gི་Jམ་-ངས་འདི་འཛVན་པ་དང༌། འཆང་བ་དང༌། tོག་པ་དང༌། ཀ�ན་ཆ6བ་པར་བ9ིད་ 



 

པ་དེ་དག་Gང་ཐེ་ཚ]མ་མ་མཆིས་པར་འདི་8་བMའི་ཆསོ་Gི་wོད་ད�་འ9Iར་ན། གང་དག་བ�ོམ་པའི་Jལ་འ0ོར་ལ་Nསེ་སM་Oརོ་བ་Jམས་ལ་bསོ་Gང་ཅི་འཚལ་ཏེ། དེ་དག་གིས་ངན་ 
 

སོང་ཐམས་ཅད་ནི་བཅད། དེ་དག་གིས་བདེ་འ-3་ལམ་ཐམས་ཅད་ནི་;ེ། དེ་དག་སངས་
ས་ཐམས་ཅད་Gིས་ནི་གཟིགས། དེ་དག་གིས་ཕས་Gི་Zལོ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་བཅོམ། 
 

དེ་དག་གིས་བད�ད་ཐམས་ཅད་ནི་ཤེན་ཏ�་ཕམ་པར་བ9ིས། དེ་དག་གསི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་ལམ་ནི་Jམ་པར་Oངས། དེ་དག་0ང་ཆ6བ་Gི་fངི་པོ་ལ་ནི་གནས། དེ་དག་དེ་ 
 

བཞིན་གཤེགས་པའི་Oོད་ཡMལ་ལ་ནི་ཡང་དག་པར་འཇMག་པར་འ9Iར་བ་ལགས་སོ། །བཅོམ་=ན་འདས་རིགས་Gི་བMའམ། རགིས་Gི་བM་མ་ོགང་དག་ཆས་Gི་Jམ་-ངས་འདི་ 
 

འཆང་བ་དེ་དག་ལ་བདག་འཁོར་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པས་རིམ་-་ོདང༌། གཡོག་བ9ིའོ། །-ོང་དང༌། -ོང་>ེར་དང༌། -ངོ་�ལ་དང༌། ±ོངས་དང༌། ཡMལ་འཁརོ་དང༌། 
ལ་ 
 

པ3་ཕོ་^ང་འཁོར་གང་ན་ཆོས་Gི་Jམ་-ངས་འདི་_དོ་པ་དང༌། འཆད་པ་དང༌། རབ་ཏ�་.ོན་པ་དེར་ཆོས་ཉན་པའི་Cད་ད�་བདག་9གོ་དང་བཅས་ཏེ་མཆིའོ། །རིགས་Gི་ 
 



@368B བM༑ མ་དད་པ་Jམས་དད་པ་བmེད་པར་བ9ི། དད་པ་Jམས་ནི་ཆསོ་དང་=ན་པས་བABང་ཞིང་བmབ་པར་བ9ིའོ། །དེ་�ད་ཅེས་གསལོ་པ་དང༌། བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་gའི་དབང་
པོ་ 
 

བ
་0ིན་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ཏོ། །ལེགས་སོ། །ལེགས་སོ། །gའི་དབང་པོ། >ོད་Gིས་ལེགས་པར་iས་པ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའང་Nསེ་སM་ཡ་ིརང་ངོ། །gའི་དབང་པོ། 
 

འདས་པ་དང༌། མ་0ོན་པ་དང༌། ད་8ར་0Iང་བའི་སངས་
ས་བཅོམ་=ན་འདས་Jམས་Gི་0ང་ཆ6བ་དེ་ནི་ཆོས་Gི་Jམ་-ངས་འདི་ལས་བ.ན་ཏོ། །gའི་དབང་པོ། དེ་བས་ན་གང་ཆསོ་ 
 

Gི་Jམ་-ངས་འདི་འཛVན་པ་དང༌། ཐ་ན་Kེགས་བམ་ལ་འ,ི་བ་དང༌། འཛVན་པ་དང༌། tོག་པ་དང༌། ཀ�ན་ཆ6བ་པར་0ེད་པའི་རགིས་Gི་བMའམ། རིགས་Gི་བM་མ་ོདེ་དག་གསི་ནི་འདས་ 
 

པ་དང༌། མ་0ོན་པ་དང༌། ད་8ར་0Iང་བའི་སངས་
ས་བཅོམ་=ན་འདས་Jམས་མཆོད་པར་འ9Iར་རོ། །gའི་དབང་པོ། རིགས་Gི་བM་ཕོའམ། རིགས་Gི་བM་མ་ོགང་གསི་.ོང་གསMམ་9་ི 
 

.ོང་ཆེན་པ3་འཇིག་�ེན་9ི་ཁམས་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཡོངས་སM་གང་བ། འདི་8་.ེ། དཔེར་ན། བM་རམ་ཤིང་ག་ིཚལ་ལམ། འདམ་བMའི་ཚལ་ལམ། ¹ིག་མའི་ཚལ་ལམ་ 
 



ཏིལ་9་ིཞིང་ངམ། སངེ་=ངེ་གི་ཚལ་བཞིན་ད�་རབ་ཏ�་གང་བ་Jམས་ལ་བ�ལ་པའམ། བ�ལ་པ་ལས་gག་པར་རིམ་-རོ་0ས། [་མར་0ས། བ.ི་.ང་ད�་0ས་ཏེ། དེ་བཞིན་ 
 

@369A ༄༅། །གཤེགས་པ་དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། བདེ་བའི་ཡོ་0ད་Gིས་མཆོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཡངོས་སM་s་ངན་ལས་འདས་ནས་ 
 

Gང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རེ་རེ་ལའང་མཆོད་པའི་;ིར་གཅིག་ཏ�་མPེགས་པ་མ་ཞིག་པའི་�l་གད�ང་ག་ིམཆོད་�ེན་རིན་པོ་ཆ་ེཐམས་ཅད་ལས་0ས་པ་
ར་ནི་Kིང་ཆེན་པོ་བཞི་ 
 

པའི་འཇིག་�ེན་9ི་ཚད་ཙམ། འཕང་ད�་ནི་ཚངས་པའི་ཇིག་�ེན་ད�་;ིན་པ། གད�གས་དང༌། བ་དན་དང༌། Aོག་ཤིང་Wངེ་བས་མཛpས་པར་རབ་ཏ�་0ས་ཏེ། དེ་བཞིན་ད�་དེ་བཞིན་ 
 

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་Gི་མཆོད་�ེན་ས་ོསོར་0ས་ནས་དེས་དེ་ལ་བ�ལ་པའམ། བ�ལ་པ་ལས་gག་པར་མ་ེཏོག་ཐམས་ཅད་དང༌། \ོས་ཐམས་ཅད་དང༌། 
ལ་མཚན་ཐམས་ 
 

ཅད་དང༌། བ་དན་ཐམས་ཅད་Gིས་མཆོད་པ་0ས་ཤིང་�་དང༌། སིལ་fན་Jམས་བ�lངས་ཏེ་མཆོད་ན། gའི་དབང་པོ། འདི་ཇི་fམ་ད�་སེམས། རིགས་Gི་བMའམ། རིགས་Gི་བM་མ་ོདེ་དག 

 

དེའི་གཞི་ལས་བསོད་ནམས་མང་ད�་བmེད་དམ། གསོལ་པ། བཅོམ་=ན་འདས། མང་ལགས་སོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ། མང་ལགས་ཏེ། བ�ལ་པ་0ེ་བ་བ
་.ངོ་གིས་ 



 

Gང་བསོད་ནམས་Gི་ཕMང་པོ་དེའི་མཐར་;ིན་པར་མ་ིན�ས་ལགས་སོ། །བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་བཀའ་}ལ་པ། gའི་དབང་པོ། >ོད་མོས་པར་0འོ། །>ོད་Gིས་ཁངོ་ད�་ཆ6ད་པར་ 
 

@369B 0འོ༑ ༑གང་Jམ་པར་ཐར་པ་བསམ་9སི་མ་ི>བ་པ་བ.ན་པའི་ཆོས་Gི་Jམ་-ངས་འདི་འཛVན་ཏམ། tོག་གམ། ཀ�ན་ཆ6བ་པར་0ེད་པའི་རིགས་Gི་བM་ཕོའམ། རིགས་Gི་བM་མོ་བསོད་ 
 

ནམས་ཤིན་ཏ�་མང་ད�་བmདེ་དོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། gའི་དབང་པོ། སངས་
ས་བཅོམ་=ན་འདས་Jམས་Gི་0ང་ཆ6བ་ནི་ཆོས་ལས་0Iང་.ེ། དེ་ཆསོ་Gི་མཆདོ་པར་ན�ས་Gི་ཟང་ཟིང་ 
 

གིས་ནི་མ་ཡིན་པའི་;ིར་ར།ོ །gའི་དབང་པོ། >ེད་Gིས་Jམ་-ངས་འདིས་Gང་འདི་8ར་རིག་པར་0་.།ེ gའི་དབང་པོ། �ོན་0Iང་བ་འདས་པའི་ད�ས་ན་བ�ལ་པ་-ངས་མེད་པའི་ 
 

ཡང་ཆསེ་-ངས་མེད་པ། 
་ཆེ་བ། ཚད་མེད་པ་བསམ་9སི་མི་>བ་པར་9Iར་པ་དེའི་ད�ས་དེའི་ཚp་ན་བ�ལ་པ་Jམ་པར་Oོང་བ་ལ་འཇིག་�ེན་9་ིཁམས་ཆེར་བཀོད་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་ 
 

པ༑ ད-་བཅོམ་པ། ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་སངས་
ས། རགི་པ་དང༌། ཞབས་སM་=ན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་�ེན་མ>ེན་པ། mེས་བM་འད�ལ་བའི་ཁ་ལ་ོ��ར་བ། [་ན་མེད་ 
 



པ༑ g་དོང༌། མི་Jམས་Gི་.ོན་པ། སངས་
ས་བཅོམ་=ན་འདས་bན་9ི་
ལ་པོ་ཞེས་0་བ་འཇིག་�ེན་ད�་0Iང་.ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད-་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་སངས་ 
 


ས་bན་9་ི
ལ་པོ་དེའི་ཚpའི་ཚད་ནི་བར་9ི་བ�ལ་པ་ཉི་��ར་9Iར་ཏོ། །དེའི་ཉན་ཐོས་Gི་དག་ེའད�ན་ནི་0ེ་བ་Pག་Pིག་kག་སMམ་ཅ6་a་,Bག་ཡོད་དོ། །0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འད�ན་ནི་ 
 

@370A ༄༅། །0ེ་བ་Pག་Pིག་kག་བཅ6་གཉིས་ཡོད་དོ། །gའི་དབང་པོ། དེའི་ཚp་དེའི་ད�ས་ན་འཁོར་ལོས་བ��ར་བའི་
ལ་པོ་རནི་ཆེན་གད�གས་ཞེས་0་བ་Kིང་བཞི་ 
 

ལ་དབང་བ་རིན་པོ་ཆ་ེw་བད�ན་དང་=ན་པ་ཞིག་0Iང་.ེ། དེ་ལ་བM་དཔའ་བ། �lལ་ཕོད་པ། ཡན་ལག་མཆགོ་གི་གཟMགས་དང་=ན་པ། ཕ་རོལ་9་ི`ེ་རབ་ཏ�་འཇོམས་པ་.ོང་ 
 

ད�་ཚང་བ་ཡོད་དོ། །
ལ་པོ་རིན་ཆེན་གད�གས་དེས་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་bན་9ི་
ལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བར་9ི་བ�ལ་པ་vའི་བར་ད�་བདེ་བའི་ཡོ་ 
 

0ད་ཐམས་ཅད་Gིས་རི་མརོ་0ས་སོ། །gའི་དབང་པོ། བར་9ི་བ�ལ་པ་v་པོ་དེ་དག་འདས་ནས་
ལ་པོ་རིན་ཆེན་གད�གས་Gིས་བM་.ོང་ལ་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །Gེ་>ེད་ཤེས་ 
 

པར་9ིས་ཤིག །ངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་0ས་Gི། ད་>ེད་Gིས་Gང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་9ིས་ཤིག །དེ་ནས་
ལ་བM་གཞོན་ན�་དེ་དག་ཕ་
ལ་ 



 

པོ་རིན་ཆེན་གད�གས་ལ་ལགེས་ས་ོཞེས་iས་ནས་དེ་མཉན་ཏེ། དེ་དང་gན་ཅིག་ཚ]གས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་bན་9་ི
ལ་པོ་ལ་བ�ལ་པ་བར་མ་vའི་བར་ད�་བདེ་བའི་ 
 

ཡོ་0ད་ཐམས་ཅད་Gིས་རམི་-རོ་0ས་སོ། །དེའི་ནང་ནས་
ལ་བM་z་གད�གས་ཞེས་0་བ་དེ་གཅིག་པM་དབེན་པར་སངོ་ནས་འདི་fམ་ད�་སེམས་ཏེ། མཆོད་པ་དེ་བས་མཆོད་པ་ 
 

@370B གཞན་ཆསེ་>ད་པར་ད�་འཕགས་ཤིང་
་ཆ་ེབ་ཡོད་དམ་fམ་པ་དང༌། སངས་
ས་Gི་0ིན་9་ིTབས་Gིས་བར་wང་དེ་ལས་g་དག་འདི་�ད་ཅེས་ཟེར་རོ། །mེས་བM་དམ་པ། ཆསོ་Gི་
མཆོད་པ་ནི་ 
 

མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་Gི་ནང་ན་མཆོག་ག ོ།དེས་iས་པ། ཆོས་Gི་མཆོད་པ་དེ་གང་ཡིན། gས་iས་པ། mེ་བM་དམ་པ། >ོད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་bན་9ི་
ལ་པོ་དེའི་,Bང་ད�་སོང་ལ་ 
 

ཆོས་Gི་མཆོད་པ་དེ་གང་ལགས་ཞེས་E�ས་ཤིག་དང༌། བཅོམ་=ན་འདས་དེ་>ོད་ལ་ལMང་.ོན་ཏོ། །དེ་ནས་gའི་དབང་པོ་
ལ་བM་z་གད�གས་གཞོན་ན�་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་ 
 

གཤེགས་པ་ད-་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་yོགས་པའི་སངས་
ས་bན་9ི་
ལ་པོ་ག་ལ་བ་དེར་སངོ་.་ེ;ིན་པ་དང༌། བཅོམ་=ན་འདས་Gི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་;ག་བཙལ་ཏེ་;ོགས་ 



 

གཅིག་ཏ�་འད�ག་ག ོ།;ོགས་གཅིག་ཏ�་འད�ག་ནས་
ལ་བM་z་གད�གས་Gིས་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་bན་9ི་
ལ་པོ་དེ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས་ 
 

ཆོས་Gི་མཆོད་པ་ཞེས་བ9་ིབའི་ཆསོ་Gི་མཆོད་པ་དེ་གང་ལགས། བཅོམ་=ན་འདས་དེས་བཀའ་}ལ་པ། རིགས་Gི་བM། ཆསོ་Gི་མཆོད་པ་ནི་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསMངས་ 
 

པའི་མདོ་`ེ་ཟབ་མ་ོཟབ་མརོ་wང་བ། འཇིག་�ེན་ཐམས་ཅད་དང་མི་མཐMན་པ། �ོགས་པར་དཀའ་བ། མངོན་པར་དཀའ་བ། ཁོང་ད�་ཆ6ད་པ་དཀའ་བ། k་བ། ཞིབ་པ། མི་དམིགས་ 
 

@371A ༄༅། །པ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའི་`ེ་wདོ་Gི་ནང་ད�་གཏོགས་པ། གཟMངས་དང༌། མདོ་`ེའི་
ལ་པ3་;ག་
ས་བཏབ་པ། ;ིར་མི་=གོ་པའི་འཁརོ་  
 

ལོ་.ོན་པ། ཕ་རོལ་ཏ�་;ིན་པ་,Bག་ལས་0Iང་བ། འཛVན་པ་Jམས་ཡོངས་སM་བཟMང་བ། 0ང་ཆ6བ་Gི་;ོགས་Gི་ཆོས་དང་=ན་པ། 0ང་ཆ6བ་Gི་ཡན་ལག་Wjབ་པར་གཏོགས་ 
 

པ། སེམས་ཅན་ལ་fངི་Nེ་ཆེན་པོ་འཇMག་པ། 0མས་པ་ཆེན་པོ་.ོན་པ། བད�ད་Gི་8་བར་9Iར་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པ། �ེན་ཅིང་འ^ེལ་བར་འ0Iང་བ་བ.ན་པ། བདག 

 



མེད་པ། སེམས་ཅན་མེད་པ། Aོག་མེད་པ། གང་ཟག་མེད་པ། .ོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། bོན་པ་མེད་པ་དང༌། མངོན་པར་འད�་མི་0ེད་པ་དང༌། མ་ 
 

mེས་པ་དང༌། མ་0Iང་བ་དང་=ན་པ། 0ང་ཆ6བ་Gི་fངི་པོ་Wjབ་པ། ཆོས་Gི་འཁརོ་ལོ་རབ་ཏ�་བ�རོ་བ། g་དང༌། tུ་དང༌། གནོད་Oནི་དང༌། ,ི་ཟ་དང༌། g་མ་ཡིན་དང༌། 
 

ནམ་མཁའ་=ངི་དང༌། མིའམ་ཅི་དང༌། 8ོ་འ;ེ་ཆེན་པ3་དབང་པོ་Jམས་Gིས་རབ་ཏ�་བ.ོད་ཅིང་བ�གས་པ། དམ་པའི་ཆསོ་Gི་རགིས་
Yན་མ་ིགཅོད་པ། ཆསོ་Gི་མཛ]ད་ 
 

འཛVན་པ། ཆོས་Gི་མཆོད་པའི་མཆོག་ལ་E�གས་པ། འཕགས་པའི་mེ་བོ་ཐམས་ཅད་Gིས་ཡངོས་སM་གཟMང་བ། 0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའི་_ོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ 
 

@371B .ོན་པ། ཡང་དག་པའི་དོན་9་ིཆསོ་སོ་སརོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ་འཇMག་པ། ཆོས་Gི་མདོ་མ་ི�ག་པ་དང༌། `lག་བ�ལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། ཞི་བ་ལས་ངསེ་པར་0Iང་ 
 

བ། སེར་w་ཅན་དང༌། ཚ6ལ་Pིམས་འཆལ་བ་དང༌། གནོད་སེམས་ཅན་དང༌། ལེ་ལ་ོཅན་དང༌། བNེད་ངས་པ་དང༌། ཤེས་རབ་འཆལ་པ་\་འགངོ་བ། ཕས་Gི་Zོལ་བ་དང༌། 8་ 
 

བ་ངན་པ་དང༌། དམིགས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་\ངོ་བར་0ེད་པ། སངས་
ས་ཐམས་ཅད་Gིས་བ.ོད་པ། འཁོར་བའི་;ོགས་Gི་གཉེན་པོ། s་ངན་ལས་འདས་ 



 

པའི་བདེ་བ་ཡང་དག་པར་.ོན་པ་དེ་8་བMའི་མདོ་`ེ་Jམས་གང་ཡང་དག་པར་.ོན་པ་དང༌། འཆང་བ་དང༌། སོ་སརོ་�གོ་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་ཀ�ན་ l̀ད་པ་དེ་ནི་ཆོས་Gི་མཆོད་པ་ 
 

ཞེས་0འོ། །རིགས་Gི་བM། གཞན་ཡང༌། ཆསོ་Gི་མཆོད་པ་ནི་གང་ཆསོ་ལ་ཆསོ་སM་ངེས་པར་སེམས་པ། ཆོས་ལ་ཆསོ་བཞིན་ནན་ཏན་0ེད་པ། �ེན་ཅིང་འ^ེལ་པར་འ0Iང་བར་མཐMན་ 
 

པ། མཐར་8་བ་ཐམས་ཅད་དང་^ལ་བ། mེ་བ་མེད་པ། འ0Iང་བ་མེད་པ་ལ་བཟོད་པ། བདག་མེད་པ། སེམས་ཅན་མེད་པར་འཇMག་པ། 
Y་དང༌། oེན་དང་མི་འགལ་བ་དང༌། འཐབ་ 
 

བ་མེད་པ། aོད་པ་མེད་པ། ང་ཡི་བ་མེད་པ། ངར་འཛVན་པ་དང་^ལ་བ། དོན་ལ་�ོན་9ི་ཚVག་འ B̂་ལ་མ་ི�ོན་པ། ཡེ་ཤེས་ལ་�ོན་9་ིJམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མ་ི�ནོ་པ། ངེས་པའི་ 
 

@372A ༄༅། །དོན་9ི་མདོ་`ེ་ལ་�ོན་9ི་,ང་བའི་དོན་ཀ�ན་yོབ་ལ་མངནོ་པར་མ་ཞེན་པ། ཆོས་ཉིད་ལ་�ོན་9ི་གང་ཟག་ཏ�་8་བ་དམིགས་པར་འཛVན་པ་ལ་མངོན་པར་ 
 

མ་ཞེན་པ། སངས་
ས་Gི་ཆོས་ཉིད་ཇི་8་བ་བཞིན་ད�་ཁངོ་ད�་ཆ6ད་པ། ཀ�ན་གཞི་མེད་པར་འཇMག་པ། ཀ�ན་གཞི་ཡང་དག་པར་འཇོམས་པ། མ་རིག་པ་Jམ་པར་ཞི་བ་ནས། Z་ 
 



ཤི་དང༌། s་ངན་དང༌། iེ་�གས་འདོན་པ་དང༌། `lག་བ�ལ་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༌། འPBག་པའི་བར་ད�་Jམ་པར་ཞི་ཞིང་དེ་8ར་�ེན་ཅིང་འ^ེལ་པར་འ0Iང་བའི་ཡན་ 
 

ལག་བཅ6་གཉིས་ལ། འདི་8་.ེ། སེམས་ཅན་ལ་8་བ་ཟད་མི་ཤེས་པར་མངོན་པར་Wjབ་པས་མངོན་པར་Wjབ་ཅིང་8་བ་Jམས་ལ་མི་8་བ་འདི་ནི། རགིས་Gི་བM། [་ན་མེད་པའི་ཆསོ་ 
 

Gི་མཆོད་པ་ཞེས་0འོ། །gའི་དབང་པོ། དེ་8ར་
ལ་བM་z་གད�གས་དེ་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་bན་9་ི
ལ་པོ་དེ་ལས་ཆསོ་Gི་མཆོད་པ་དེ་8་བM་ཐོས་པ་དང་Nསེ་ 
 

སM་མཐMན་པའི་ཆོས་Gི་བཟོད་པ་ཐོབ་བོ། །གོས་དང༌། 
ན་ཅི་ཐོགས་པ་Jམས་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་ལ་ཕMལ་ནས་ཚVག་འདི་�ད་ཅེས་iས་སོ། །བཅོམ་=ན་འདས། དེ་བཞིན་ 
 

གཤེགས་པ་ཡོངས་སM་s་ངན་ལས་འདས་Gང་དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སM་གཟMང་བ་དང༌། དམ་པའི་ཆསོ་ལ་མཆོད་པ་བ9ི་བའི་Cད་ད�་བདག་དམ་པའི་ཆསོ་ཡོངས་སM་གཟMང་ 
 

@372B བར་nོའོ། །བཅོམ་=ན་འདས། ཇི་8ར་བདག་གསི་བད�ད་དང༌། ;ིར་Zལོ་བ་Jམས་བཅོམ་ནས། བཅོམ་=ན་འདས། དམ་པའི་ཆསོ་ཡངོས་སM་འཛVན་པར་འ9Iར་བ་དེ་8ར་དེ་ 
 

བཞིན་གཤེགས་པས་0ིན་9ི་བTབ་པར་གསོལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེའི་བསམ་པ་མ>ེན་ནས་;ི་མའི་ད�ས་;ི་མའི་ཚp་ན་དམ་པའི་ཆོས་Gི་-ོང་>ེར་mངོ་ཞིང་ABང་བ་དང༌། 



 

ཡོངས་སM་འཛVན་པར་འ9Iར་བར་ལMང་བ.ན་ཏོ། །gའི་དབང་པོ། དེ་ནས་
ལ་བM་z་གད�གས་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་བE�གས་བཞིན་ད�་དད་པས་>ིམ་ནས་>ིམ་མེད་པར་ 
 

རབ་ཏ�་0Iང་.ེ། དགེ་བའི་ཆོས་ལ་བaོན་འ-Bས་བaམས་ནས་གནས་སོ། །དེ་བaོན་འ-Bས་བaམས་ཤིང་དག་ེབའི་ཆསོ་ལ་རབ་ཏ�་གནས་ནས་རངི་པོ་མ་ལནོ་པར་མངོན་པར་ཤེས་ 
 

པ་v་བ་mེད་དེ། གཟMངས་Jམས་�གོས། ཁངོ་ད�་ཆ6ད་པར་9Iར་ཏོ། །དེ་\ོབས་པ་
Yན་མི་ཆད་པ་ཐོབ་པས་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་bན་9་ི
ལ་པོ་དེ་ཡོངས་སM་ 
 

s་ངན་ལས་འདས་Gང་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང༌། གཟMངས་Gི་.ོབས་Gིས་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་bན་9ི་
ལ་པོ་དེས་ཆསོ་Gི་འཁོར་ལ་ོརབ་ཏ�་བ�ོར་བ་ 
 

བཞིན་ད�་བར་9ི་བ�ལ་པ་བཅ6འི་བར་ད�་Nསེ་སM་བ�རོ་ཏོ། །gའི་དབང་པོ། དེ་8ར་དག་ེCོང་z་གད�གས་དམ་པའི་ཆོས་ཡངོས་སM་གཟMང་བ་ལ་མངོན་པར་བaོན་པས་སེམས་ཅན་ 
 

@373A ༄༅། །0ེ་བ་བ
་kག་བཅ6་ནི་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ལས་;ིར་མི་=ོག་པར་0ས་པར་9Iར་ཏོ། །Aོག་ཆགས་Pག་Pིག་བཞི་ 
 



བཅ6་ནི་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་
ས་Gི་ཐེག་པ་ལ་བཏ�ལ་ལོ། །སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་Jམས་ནི་མཐོ་རིས་སM་m་ེབར་0ས་ས།ོ །gའི་དབང་པོ། དེའི་ཚp་དེའི་ད�ས་ན་རིན་ཆེན་ 
 

གད�གས་ཞེས་0་བའི་འཁརོ་ལོས་བ��ར་བའི་
ལ་པོར་9Iར་པ་དེ་གཞན་ཡིན་པ་fམ་ད�་འཛVན་ན་gའི་དབང་པོ་>ོད་Gིས་དེ་8ར་མི་བ8འོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། རིན་ཆེན་འོད་ 
 

འkོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་ཚp་དེའི་ད�ས་ན་རིན་ཆནེ་གད�གས་ཞེས་0་བའི་འཁོར་ལོས་བ��ར་བའི་
ལ་པོར་9Iར་ཏོ། །
ལ་པོ་རནི་ཆེན་གད�གས་དེའི་བM་.ངོ་ 
 

ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་ད་8ར་9ི་བ�ལ་པ་བཟང་པ3་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། གང་བ�ལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་སངས་
ས་.ངོ་ཚང་བར་འ0Iང་བའོ། །དེ་ 
 

ལས་བཞི་ནི་སངས་
ས་ལོག་པ་དད་སལེ་ལ་སགོས་པ་�ོན་ད�་0Iང་.ེ། gག་མ་Jམས་Gང་འ0Iང་བར་འ9Iར་རོ། །འཁོར་བ་འཇིག་ལ་སོགས་པ་wང་མཛད་ལ་ཐMག 

 

པའི་བར་ད�་.ེ། ཐ་མར་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་wང་མཛད་ཅེས་0་བ་འ0Iང་ངོ། །gའི་དབང་པོ། དེའི་ཚp་དེའི་ད�ས་ན་བཅོམ་=ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་bན་9ི་
ལ་ 
 

@373B པོ་དེའི་དམ་པའི་ཆསོ་ཡོངས་སM་བཟMང་བ་
ལ་བM་z་གད�གས་ཞེས་0་བ་དེ་གཞན་ཡིན་པ་fམ་ད�་འཛVན་ན་>ོད་Gིས་དེ་8ར་མི་བ8འོ། །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། gའི་དབང་པོ། ང་དེའི་ཚp་ 



 

དེའི་ད�ས་ན་
ལ་བM་z་གད�གས་ཞེས་0་བར་9Iར་ཏེ། gའི་དབང་པོ། Jམ་-ངས་འདིས་Gང་འདི་8ར་རགི་པར་0་.ེ། gའི་དབང་པོ། ཇི་ཙམ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Jམས་ 
 

ལ་མཆོད་པའི་ནང་ན་ཆསོ་Gི་མཆོད་པ་ནི་མཆགོ་ཅེས་0འོ། །མཆོག་དང༌། དམ་པ་དང༌། མཆགོ་རབ་དང༌། 9་ནོམ་པ་དང༌། [་མ་དང༌། [་ན་མེད་པ་ཞེས་0འོ། །gའི་དབང་ 
 

པོ། དེ་8་བས་ན་ང་ལ་ཟང་ཟིང༌༈ གིས་མ་མཆོད་པར་ཆསོ་Gི་མཆོད་པས་མཆདོ་ཅིག །ང་ལ་ཟང་ཟིང་གསི་བ.་ི.ང་མ་0ེད། ཆོས་Gི་བ.ི་.ང་གིས་རི་མརོ་9ིས་ཤིག །དེ་ནས་ 
 

བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་0མས་པ་ལ་བཀའ་}ལ་པ། 0མས་པ། ངས་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་བ�ལ་ 
 

པ་0ེ་བ་-ངས་མེད་པར་ཡང་དག་པར་བWjབས་པ་འདི་>ོད་ལ་གཏད་དོ། །ཅི་ནས་;ི་མའི་ད�ས་;ི་མའི་ཚp་ཆོས་Gི་Jམ་-ངས་འདི་8་བM་>ོད་Gི་0ིན་9ི་Tབས་Gིས་ཡངོས་སM་བཟMང་ 
 

བས་ཛམབMའི་Kིང་ད�་
ས་པར་འ9Iར་ཞིང༌། མ་ན�བ་པར་9ིས་ཤིག །དེ་ཅིའི་;ིར་ཞེ་ན། 0མས་པ། མ་འོངས་པའི་ད�ས་ན་རགིས་Gི་བM་ཕོའམ། རིགས་Gི་བM་མ་ོདང༌། g་དང༌། 
 



@374A ༄༅། །tུ་དང༌། གནོད་Oིན་དང༌། ,ི་ཟ་དང༌། g་མ་ཡིན་དགེ་བའི་a་བ་བmེད་པ། [་ན་མདེ་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་ལ་ཡང་དག་པར་E�གས་ 
 

པ་དེ་དག་ཆོས་Gི་Jམ་-ངས་འདི་མ་ཐོས་པས་ཉམས་པར་9Iར་ཏ་རེ། འདི་8་བMའི་མདོ་`ེ་ཐོས་ནས་ཤིན་ཏ�་དགའ་ཞིང་དད་པ་hེད་པར་འ9Iར་བ་དང༌། Oི་བོས་ལེན་པར་འ9Iར་ 
 

བའི་རིགས་Gི་བM་དང༌། རགིས་Gི་བM་མོ་དེ་དག་བABང་བའི་;ིར། 0མས་པ། >ོད་Gིས་དེའི་ད�ས་ན་མདོ་`ེ་འདི་8་བM་འདི་
ས་པར་9སི་ཤིག །0མས་པ། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ 
 

Jམས་Gི་;ག་
་ནི་འདི་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེ་ན། ཚVག་དང༌། ཚVག་འ B̂་w་ཚ]གས་ལ་དད་པའི་;ག་
་དང༌། ཆོས་Gི་ཚ6ལ་ཟབ་མོས་མི་¤ག་ཅིང༌། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཇི་8་བ་ 
 

བཞིན་ད�་འཇMག་པའི་;ག་
་.ེ། 0མས་པ། དེ་གཉིས་ནི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་Jམས་Gི་;ག་
འོ། །0མས་པ། དེ་ལ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་གང་དག་ཚVག་དང༌། ཚVག་འ B̂་w་ 
 

ཚ]གས་ལ་དད་ཅིང་glར་ལནེ་པ་དེ་དག་ནི་ལས་དང་པོ་པ་ཡིན་ཏེ། ཚངས་པར་_ད་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་རིག་པར་0འོ། །0མས་པ། གང་དག་མདོ་`་ེཟབ་མོ་མ་གསོ་པ་kBགས་ 
 

པ་དང༌། ºེལ་ཞིའི་
Yད་Gི་ཚVག་དང༌། རིམ་པ་རབ་ཏ�་ད0ེ་བ་འདི་འདོན་པ་དང༌། ཉན་པ་དང༌། མོས་པ་དང༌། .ོན་པར་འ9Iར་བའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་དག་ནི་རིང་ད�་ཚངས་པར་ 



 

@374B _ོད་པར་རགི་པར་0འོ། །0མས་པ། དེ་ལ་ལས་དང་པོ་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ནི་
Y་གཉིས་Gིས་བདག་ལ་�་འ0ིན་ཏེ། ཆོས་ཟབ་མ་ོལ་ངསེ་པར་སེམས་པར་མི་འ9Iར་རོ། ། 
 

གཉིས་གང་ཞེ་ན། �ོན་མ་ཐོས་པའི་མདོ་`་ེཟབ་མ་ོཐོས་ན་¤ག་ཅིང་ཐེ་ཚ]མ་ད�་9Iར་ནས་Nསེ་སM་ཡི་རངས་པར་མི་0ེད་ཅིང༌། འདི་8་བMར་བདག་ཅག་གསི་�ོན་མ་ཐོས་ན་དེ་གང་ནས་འོངས་ 
 

ཞེས་\ངོ་བར་0ེད་དོ། །རགིས་Gི་བM། གང་དག་མདོ་`ེ་ཟབ་མ་ོའཛVན་པ་དང༌། ཆོས་ཟབ་མ3་wོད་ད�་9Iར་པ་དང༌། ཆོས་ཟབ་མོ་.ོན་པ་དེ་དག་ལ་མི་.ེན། མི་འ-ོགས། བfེན་ 
 

བཀ�ར་མ་ི0ེད་ཅིང༌། དེ་དག་ལ་བ.་ི.ང་མི་0ེད་པར་9Iར་ཏེ། བར་བར་ད�་དེ་དག་ལ་མི་fན་པར་ཡང་བNོད་དོ། །
Y་དེ་གཉིས་Gིས་ལས་དང་པོ་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་ 
 

བདག་ཉིད་ལ་�་འ0ིན་ཏེ་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་ངེས་པར་མི་�ོག་པའོ། །
Y་གཉིས་Gིས་ཟབ་མ་ོལ་མི་མོས་པའི་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་བདག་ཉིད་ལ་�་འ0ིན་ཏེ། མ་mེས་པའི་ཆསོ་ 
 

ལའང་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་མི་འ9Iར་ར།ོ །གཉིས་གང་ཞེ་ན། ལས་དང་པོ་པ་_ད་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་Jམས་ལ་བhས་ཤིང་>ད་ད�་གསོད་པ་དེ་འཛVན་ 
 



ད�་མི་འཇMག །མི་འ0ེད། མི་.ོན་པ་དང༌། གང་ཟབ་མོ་ལ་ཤིན་ཏ�་མ་དད་པས་བCབ་པ་ལ་ར་ིམོ་མི་0ེད་ཅིང་འཇིག་�ེན་9་ིཟང་ཟིང་Oིན་པས་ནི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་ 
 

@375A ༄༅། །ཤིང་ཆོས་Gི་Oིན་པས་མ་ཡིན་ཏེ། 0མས་པ། ཟབ་མོ་ལ་མོས་པའི་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་
Y་འདི་གཉིས་Gིས་བདག་ཉིད་ལ་�་འ0ིན་ཏེ། མི་mེ་བའི་ 
 

ཆོས་ལ་བཟོད་པའང་sIར་ད�་ཐོབ་པར་མ་ིའ9Iར་རོ། །དེ་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་པ་དང༌། བཅོམ་=ན་འདས་ལ་0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་0མས་པས་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཏོ། ། 
 

བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཇི་�ད་ད�་ལགེས་པར་གསMངས་པ་ནི། བཅོམ་=ན་འདས། ངོ་མཚར་ཏོ། །བཅོམ་=ན་འདས། ལགེས་སོ། །བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་ད་ 
 

Cན་ཆད་ནོངས་པ་འདི་དག་\ང་བར་བ9ིའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་[་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་yགོས་པའི་0ང་ཆ6བ་བ�ལ་བ་0ེ་བ་Pག་Pིག་བ
་.ོང་-ངས་མ་མཆསི་ 
 

པ་ནས་ཡང་དག་པར་བWjབས་པ་འདི་བABང་བར་བ9ིའོ། །གཟMང་བར་བ9ིའོ། །མ་འོངས་པའི་རགིས་Gི་བM་ཕོ་དང༌། རིགས་Gི་བM་མོ་wོད་ད�་9Iར་པ་དེ་དག་ལ་མདོ་`་ེའདི་8་བM་ལག་ཏ�་
སོན་པར་ 
 



བ9ིའོ། །,ན་པ་གང་གསི་འདི་འ,་བའི་མདོ་`ེ་འདི་8་བM་ལ་མསོ་པ་དང༌། འཛVན་པ་དང༌། འཆང་བ་དང༌། ཀ�ན་ཆ6བ་བར་བ9ིད་པ་དང༌། འཛMད་པ་དང༌། ཡི་གརེ་འ,ི་བ་ 
 

དང༌། གཞན་དག་ལའང་
་ཆརེ་འཆད་པར་འ9Iར་བའི་,ན་པ་ཉེ་བར་བWjབ་པར་བ9ིའོ། །བཅོམ་=ན་འདས། བདག་གསི་དེ་དག་བ�ན་པར་བ9ིའོ། །བཅོམ་=ན་འདས།   
 

@375B དེའི་ད�ས་ན་འདི་8་བMའི་མདོ་`ེ་འདི་ལ་མསོ་པ་དང༌། རབ་ཏ�་འཇMག་པར་འ9Iར་བ་དེ་ནི། བཅོམ་=ན་འདས། 0ང་ཆ6བ་སེམས་དཔའ་0མས་པའི་0ིན་9ིས་Tབས་ལགས་པར་རིག་
བར་ 
 

བ9འིོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་0མས་པ་ལ་ལགེས་ས་ོཞེས་0་བ་0ིན་ནས་ལགེས་ས།ོ །ལགེས་ས།ོ །0མས་པ། >ོད་Gི་ཚVག་དེ་ནི་ལགེས་པར་iས་ཏེ། 
དེ་བཞིན་ 
 

གཤེགས་པའང་>ོད་Gིས་ལགེས་པར་iས་པ་དེ་ལ་Nསེ་སM་ཡ་ིརང་བ་གནང་བར་མཛད་དོ། །དེ་ནས་0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་དེ་དག་གསི་ད0ངས་གཅིག་ཏ�་ཚVག་འདི་�ད་ཅེས་iས་ 
 

ས།ོ །བཅོམ་=ན་འདས། བདག་ཅག་Gང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡངོས་སM་s་ངན་ལས་འདས་ནས་སངས་
ས་Gི་ཞིང་ས་ོས་ོནས་མཆསི་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སངས་
ས་ 



 

Gི་0ང་ཆ6བ་འདི་
ས་པར་བ9འིོ། །རགིས་Gི་བM་དེ་དག་Gང་མསོ་པར་བ9འིོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་ལ་
ལ་པོ་ཆནེ་པོ་བཞིས་Gང་འདི་�ད་ཅེས་གསལོ་ཏོ། །བཅོམ་=ན་ 
 

འདས། -ངོ་དང༌། -ངོ་>ེར་དང༌། -ངོ་�ལ་དང༌། ཡMལ་འཁརོ་དང༌། 
ལ་པ3་ཕོ་^ང་འཁརོ་གང་དང༌། གང་ན་ཆསོ་Gི་Jམ་-ངས་འདི་8་བM་_དོ་པ་དང༌། འཆད་པ་དང༌། ཡང་ 
 

དག་པར་.ནོ་པ་དེ་དང༌། དེ་དག་ཏ�་བཅོམ་=ན་འདས་བདག་ཅག་
ལ་པོ་བཞིའང་དཔMང་དང་བཅས་པ་དང༌། བཞོན་པ་དང་བཅས་པ་འཁརོ་དང་བཅས་ཏེ། དེར་ཆསོ་ཉན་པའི་Cད་ 
 

@376A ༄༅། །ད�་མཆའིོ། །ཆསོ་i་བ་དེའི་དཔག་ཚད་ཁརོ་ཡMག་ཏ�་ཅི་ནས་Gང་ཆསོ་i་བ་དེ་ལ་Kགས་8་བ་དང༌། tན་ཀ་ཚ]ལ་བ་གང་གསི་Gང་Kགས་མ་ིhེད་བར་ 
 

བABང་བར་བ9འིོ། །དེ་ནས་བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་ཚp་དང་=ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ་ལ་འདི་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ཏོ། །ཀ�ན་དགའ་བོ། >ོད་Gིས་ཆསོ་Gི་Jམ་-ངས་འདི་ཟMངས་ཤིག ། 
 

ཆངོས་ཤིག །གཞན་དག་ལའང་
་ཆརེ་ཡང་དག་པར་.ནོ་ཅིག །གསལོ་པ། བདག་གསི་ཆསོ་Gི་Jམ་-ངས་འདི་བཟMང་བ་ལགས་ན། བཅོམ་=ན་འདས། ཆསོ་Gི་Jམ་-ངས་ 
 



འདིའི་མངི་ཅི་ལགས། འདི་ཇི་8ར་གཟMང་བར་བ9།ི བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་བཀའ་}ལ་པ། ཀ�ན་དགའ་བོ། དེའི་;ིར་ཆསོ་Gི་Jམ་-ངས་འདི་,ི་མ་མདེ་པར་-གས་ 
 

པས་བ.ན་པ་དང༌། kBགས་སM་Oར་བ་ºལེ་ཞིར་མངནོ་པར་བWjབས་པ་དང༌། བསམ་9སི་མ་ི>བ་པའི་Jམ་པར་ཐར་པའི་ལའེM་ཞེས་Gང་0་བའི་ཆསོ་Gི་Jམ་-ངས་འདི། ཀ�ན་ 
 

དགའ་བོ། >ོད་Gིས་ཟMངས་ཤིག །བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་དེ་�ད་ཅེས་བཀའ་}ལ་ནས། ལ་ིཙ་བ�་ི,ི་མ་མདེ་པར་-གས་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ན�ར་9Iར་པ་དང༌། ཚp་དང་ 
 

=ན་པ་ཀ�ན་དགའ་བོ་དང༌། 0ང་ཆ6བ་སམེས་དཔའ་དེ་དག་དང༌། ཉན་ཐོས་ཆནེ་པོ་དེ་དག་དང༌། ཐམས་ཅད་དང་=ན་པའི་འཁརོ་དེ་དག་དང༌། g་དང༌། མ་ིདང༌། g་མ་ཡནི་དང༌། 
 

@376B ,ི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་�ནེ་ཡ་ིརངས་ཏེ། བཅོམ་=ན་འདས་Gིས་གསMངས་པ་ལ་མངནོ་པར་བ.དོ་དོ། །�ནོ་9་ིOརོ་བ་དང༌། དམ་པའི་ཆསོ་གཏད་པའི་ལའེM་ཞེས་0་.་ེབཅ6་
གཉིས་ 
 

པའོ༎ ༎འཕགས་པ་,ི་མ་མདེ་པར་-གས་པས་བ.ན་པ་ཞེས་0་བ་ཐེག་པ་ཆནེ་པ3་མདོ་yགོས་ས༎ོ ༎ 

 


