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yིན་ཅེས་གMངས།།ཞེས་པ་cར་-ལ་བའི་äམ་སོགས་
ལས་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་དགེ་བ་མཐའ་དག་=ང་
uབ་སེམས་དཔའི་བLད་^ི་ལས་M་གMངས་སོ།།
དེ་ལ་འཁོར་གMམ་ནི།gིན་པ་ལ་མཚDན་ནས་འ]ག་

པར།gིན་པ་gིན་=་ལེན་པོ་གཏོང་པོས་wོང།།ཞེས་པ་cར།
äལ་དང་དངོས་པ0་=ãད་པ་པོ་གMམ་ལ་དམིགས་པའོ།།
འདིའི་འཁོར་གMམ་དམིགས་nལ་6ི་ཤེས་རབ་དངོས་ནི་
འཕགས་པ་@མས་ལས་གཞན་ལ་མེད་ཅིང་།<ང་དང་a་
མའི་གདམས་ངག་གི་\ེས་མuན་Oོགས་པ་ནི་ས0་Yã་ལའང་
ཡོད་དོ།།
_ིར་ཐབས་དང་nལ་བའི་ཤེས་རབ་^ིས་ཞི་བ་yོགས་

གཅིག་པར་འཆིང་ལ།ཤེས་རབ་མེད་པའི་ཐབས་^ིས་
འཁོར་བར་འཆིང་བས་གཉི་ག་àང་འnེལ་L་ཉམས་M་
ལེན་དགོས་པའི་yིར་འདིར་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་



འཁོར་བར་འཆིང་བས་གཉི་ག་àང་འnེལ་L་ཉམས་M་
ལེན་དགོས་པའི་yིར་འདིར་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཅེས་པས་ཐབས་sིང་\ེ་ཆེན་པོ་དང་།འཁོར་གMམ་rོག་
མེད་ཅེས་པས་ཤེས་རབ་wོང་པ་ཉིད་བwན་པ་ཡིན་ཞིང་།
དེ་བཞིན་L་a0་8~ས་མི་ཟད་པས་uས་པའི་མདོར།ཐབས་
དང་nལ་བའི་ཤེས་རབ་^ིས་å་ངན་ལས་འདས་པར་
འཆིང་ལ།ཤེས་རབ་དང་nལ་བའི་ཐབས་^ིས་འཁོར་བར་
འཆིང་བས་àང་L་འnེལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ།།ཞེས་བཀའ་
Vལ་ཏོ།།
དགེ་ཚDགས་དེ་གང་ལ་བBོ་བའི་äལ་-ལ་བ་}་བཞི་ནི།

ཆོས་^ི་}་དང་།ལོངས་_ོད་[ོགས་པའི་}་དང་།çལ་པའི་
}་དང་།ང0་བ0་ཉ2ད་^ི་}འོ།།དེ་ལ་ཆོས་^ི་}་ནི་ཆོས་^ི་
ད=ིངས་^ི་རང་བཞིན་མཐར་uག་པ་མངོན་Mམ་L་Oོགས་
པའི་མyེན་པ་wེ་འ8ོ་བ་@མས་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་
དག་གིས་ཕན་པ་a་ན་མེད་པ་Nབ་པའི་བདག་kེན་L་
tར་པའོ།།དེའང་འཕགས་པ་èས།གང་ཞིག་གཅིག་དང་L་
མ་ཡང་མིན་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་uན་ཚDགས་ཆེན་
པ0འ2་གཞིར་tར་པ།།དངོས་མེད་ཉིད་མིན་དངོས་པོ་མ་ཡིན་



མ་ཡང་མིན་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་uན་ཚDགས་ཆེན་
པ0འ2་གཞིར་tར་པ།།དངོས་མེད་ཉིད་མིན་དངོས་པོ་མ་ཡིན་
ནམ་མཁའ་བཞིན་L་རོ་མཉམ་Oོགས་པ་དཀའ་བའི་རང་
བཞིན་ཅན།།གོས་པ་མེད་ཅིང་@མ་པར་འtར་བ་མེད་པ་
ཞི་ཞིང་མི་མཉམ་མཉམ་ལ་yབ་པ་རབ་m་êོས་མེད་པ།ས0་
ས~་རང་གིས་རིག་=་-ལ་བ་@མས་^ི་ཆོས་}་དཔེ་མེད་དེ་
ལ་བདག་གིས་yག་འཚལ་ལོ།།ཞེས་གMངས་སོ།།
ལོངས་_ོད་[ོགས་པའི་}་ནི།མངོན་Oོགས་-ན་ལས།

མཚན་ནི་Mམ་d་l་གཉིས་དང་།།དཔེ་=ད་བ-ད་dའི་
བདག་ཉིད་ནི།།ཐེག་ཆེན་ཉེ་བར་ལོངས་_ོད་yིར།།uབ་
པའི་ལོངས་_ོད་[ོགས་}ར་བཞེད།།ཅེས་འTང་བ་cར།
བདེ་བར་གཤེགས་པ་@མས་^ི་གàགས་^ི་}འི་འ=ོར་བ་
མ་ཚང་བ་མེད་པའི་}ར་ëང་ཡང་རང་བཞིན་དང་nལ་
བས་yོགས་M་མ་ཆད་པའི་yིར།í0་\ã་ཐེག་པར་@མ་པ་
ཐམས་ཅད་པའི་}་དང་ཞལ་སོགས་M་གMངས་པ་དེའོ།།
དེའང་ཞིང་དང་འཁོར་ཡོངས་M་དག་པའི་yིར་[ོགས་པར་
ལོངས་_ོད་པའི་ཆོས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འབའ་ཞིག་གོ།
çལ་པའི་}་ནི།བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལོངས་_ོད་[ོགས་



ལོངས་_ོད་པའི་ཆོས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འབའ་ཞིག་གོ།
çལ་པའི་}་ནི།བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལོངས་_ོད་[ོགས་

}ར་མངོན་པར་སངས་-ས་པ་དེ་མ་ཐག་m་ཉི་མ་དང་འོད་
བཞིན་ìན་6ིས་9བ་པའི་rིན་ལས་^ི་རང་གàགས་ཞིང་
དག་པ་དང་མ་དག་པ་ཅི་རིགས་པ་@མས་M་ëང་བ་wེ།
མཆོག་གི་çལ་}་ཛîའི་ïིང་L་མཛད་པ་བd་གཉིས་^ི་
uལ་wོན་པ་@མས་དང་།Yེ་བ་çལ་}་འཕགས་པ་དང་ས0་
ས0་Yã་བ0འ2་uལ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་L་wོན་པ་དང་།
མཆོད་Éོང་དང་གཟིངས་དང་ཟམ་པ་ལ་སོགས་པ་བེམ་
པ0འ2་uལ་L་wོན་པ་@མས་དང་།བཟོ་çལ་}་Sི་ཟའི་-ལ་
པོ་རབ་དགའ་འLལ་བའི་yིར་པི་ཝང་ལེན་པར་çལ་པ་
སོགས་ཡིན་པར་བོད་^ི་མཁས་པ་@མས་བཞེད་^ང་
མཆོག་གི་çལ་}་ཉིད་-ལ་རིགས་སོགས་M་Yེ་བ་བཞེས་
པའི་uལ་དེ་Yེ་བ་çལ་}།བཟོ་གནས་ལ་མཁས་པར་wོན་
པའི་ཚÖ་བཟོ་çལ་}།=ང་uབ་བrེས་པར་wོན་པ་ནས་
མཆོག་གི་çལ་}ར་འཕགས་äལ་6ི་མཁས་པ་དག་གི་
གuང་L་གསལ་ཞིང་།དེ་cར་6ི་ཚÖ།མད0་Éã་-ན་ལས།བཟོ་
དང་Yེ་དང་=ང་uབ་ཆེ།།å་ངན་འདས་པ་Oག་wོན་པ།།



གuང་L་གསལ་ཞིང་།དེ་cར་6ི་ཚÖ།མད0་Éã་-ན་ལས།བཟོ་
དང་Yེ་དང་=ང་uབ་ཆེ།།å་ངན་འདས་པ་Oག་wོན་པ།།
སངས་-ས་çལ་པའི་}་འདི་ནི།།@མ་པར་8ོལ་བའི་
ཐབས་ཆེན་པོ།།ཞེས་གMངས་པའི་<ང་དོན་དང་ཡང་
འ=ོར་རོ།།
ང0་བ0་ཉ2ད་^ི་}་ནི།Oོགས་པ་ཆོས་^ི་}འི་wོབས་^ིས་

ཐོབ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་^ི་རང་བཞིན་ཞི་བ་ཆེན་པ0་wã།
འདི་ཉིད་í0་\ã་ཐེག་པར་མཆོག་m་མི་འtར་བའི་བདེ་བ་
ཆེན་པོས་yད་པར་L་=ས་པའི་yིར་བདེ་བ་ཆེན་པ0འ2་}ར་
གMངས་སོ།།དེ་ཡང་xོབ་དཔོན་èས།འཇིག་Oེན་གMམ་
6ི་_ོད་པ་ལས་8ོལ་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་གནས་པ་
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་^ི་རང་བཞིན།།དག་པ་ཞི་ཞིང་@ལ་
འ=ོར་@མ་པར་དབེན་ལ་མཆོག་m་ཞི་བའི་རང་བཞིན་
@ལ་འ=ོར་པ་ཡིས་Oོགས་=་ཉིད།།Oོགས་པར་དཀའ་ཞིང་
@མ་པར་དóད་དཀའ་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་yབ་པ་
མཚན་མེད་@མ་Oོག་དང་།།nལ་བ་གཅིག་òའི་}་ནི་-ལ་
བ་@མས་^ི་མི་མཉམ་མཉམ་པ་བདེ་བའི་}་ལ་yག་
འཚལ་ལོ།།ཞེས་གMངས་སོ།།



བ་@མས་^ི་མི་མཉམ་མཉམ་པ་བདེ་བའི་}་ལ་yག་
འཚལ་ལོ།།ཞེས་གMངས་སོ།།
དེ་cར་}་བཞི་པོ་ཟབ་པ་དང་-་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་-་

མཚôའö་གàགས་M་=ས་པ་དེར་Bར་3ོས་པའི་དགེ་ཚDགས་
^ི་u་|ན་@མས་འ]ག་པར་tར་ཅིག་ཅེས་སོ།།དེས་ན་lོ་
ཀ་འདི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལམ་འnས་Z་དང་བཅས་
པའི་ཆོས་@མས་མདོར་བAས་པའི་3ོན་ལམ་wེ།ཚWག་\ེས་
མ་@མས་^ང་འདི་ཉིད་ལས་འrོས་པར་ཤེས་དགོས་ཤིང་།
དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གàགས་གཅིག་m་=ས་པའི་ཚWག་gོར་
འདི ་འS་བ་ནི ་sན་དངགས་^ི ་བwན་བཅོས་ལས་
གàགས་ཅན་6ི་-ན་L་བཤད་དོ།།
གཉིས་པ་=ེ་nག་yེ་wེ་3ོན་ལམ་གདབ་པ་ལ།ལམ་6ི་Oེན་
uན་Mམ་ཚDགས་པ་ལ་3ོན་པ།ལམ་Oོགས་=ེད་^ི་ཤེས་
རབ་ལ་3ོན་པ།འúལ་མེད་^ི་ལམ་ཉིད་ལ་3ོན་པ།ལམ་དེ་
ཉམས་M་ལེན་uལ་མ་འúལ་བ་ལ་3ོན་པ།དེ་མཐར་yིན་
པའི་འnས་Z་ལ་3ོན་པའོ།།དང་པོ་ལའང་uན་མོང་གི་
དང་།uན་མོང་མིན་པའི་དེ་གཉིས།དང་པ0་ན2།
ཇི་?ིད་དེ་མ་ཐོབ་པ་དེ་?ིད་L།།



དང་།uན་མོང་མིན་པའི་དེ་གཉིས།དང་པ0་ན2།
ཇི་?ིད་དེ་མ་ཐོབ་པ་དེ་?ིད་L།།
Yེ་དང་Yེ་བའི་ཚÖ་རབས་Åན་m་ཡང་།།
Éིག་དང་Aག་བBལ་ù་ཡང་མི་8གས་ཤིང་།།
བདེ་དགེ་-་མཚôའö་དཔལ་ལ་_ོད་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ།ཚWག་ûང་B་མ་གཉིས་^ིས་ནི།Yེ་བ་འདི་ནས་
བàང་Bར་བཤད་པའི་-ལ་བ་}་བཞིའི་གོ་འཕང་yད་
པར་ཅན་དེ་མ་ཐོབ་^ི་བར་ཚÖ་རབས་ཐམས་ཅད་L།ཞེས་
བwན་ཅིང་།yི་མ་གཉིས་^ིས་དེར་|་Éིག་པ་དང་འnས་
Z་Aག་བBལ་6ི་ù་ཡང་མི་8གས་པར།|་དགེ་བ་དང་
འnས་Z་བདེ་བ་-་མཚD་c་Zའི་དཔལ་ལ་_ོད་པ་ཁོ་ནར་
tར་ཅིག།ཅེས་བwན་ཏོ།།དེ་ཡང་རིན་ཆེན་rེང་བ་ལས།
ཆགས་དང་ཞེ་Éང་གཏི་üག་དང་།།དེས་བYེད་ལས་ནི་མི་
དགེ་བ།།མི་དགེ་བ་ལས་Aག་བBལ་དང་།།དེ་བཞིན་ངན་
འ8ོ་ཐམས་ཅད་དོ།།མ་ཆགས་ཞེ་Éང་གཏི་üག་མེད།།དེས་
བYེད་ལས་ནི་དགེ་བ་ཡིན།།དགེ་ལས་བདེ་འ8ོ་ཐམས་
ཅད་དང་།།Yེ་བ་Åན་m་བདེ་བ་དག།ཅེས་དང་།_ོད་
འ]ག་ལས།མི་དགེ་བ་ལས་Aག་བBལ་འTང་།།འདི་ལས་



ཅད་དང་།།Yེ་བ་Åན་m་བདེ་བ་དག།ཅེས་དང་།_ོད་
འ]ག་ལས།མི་དགེ་བ་ལས་Aག་བBལ་འTང་།།འདི་ལས་
ཇི་cར་ངེས་ཐར་ཞེས།།ཉིན་མཚན་Åན་m་བདག་གིས་ནི།།
འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་བསམ་པར་རིགས།།ཅེས་འTང་ངོ་།།
གཉིས་པ་ནི།
དལ་འ=ོར་མཆོག་ཐོབ་དད་བlོན་ཤེས་རབ་Äན།།
བཤེས་གཉེན་བཟང་བwེན་གདམས་པའི་བdད་ཐོབ་
ནས།།
uལ་བཞིན་Nབ་ལ་བར་ཆད་མ་མཆིས་པར།།
ཚÖ་རབས་Åན་m་དམ་ཆོས་_ོད་པར་ཤོག།
ཅེས་པའོ།།དེ་ལ་གོང་གི་ཇི་?ིད་དེ་མ་ཐོབ་པ་དེ་?ིད་L།
ཞེས་པ་འདིར་ཡང་བùེས་ནས།དལ་འ=ོར་མཆོག་ཐོབ་
ཅེས་པའི་དལ་འ=ོར་ནི་དལ་བ་བ-ད་དང་འ=ོར་པ་བd་
ཚང་བའི་མི་<ས་སོ།།དལ་བ་བ-ད་ནི་མི་ཁོམ་པའི་གནས་
བ-ད་ལས་དལ་བའི་yིར་དལ་བ་ཞེས་=་wེ་མི་ཁོམ་པའི་
གནས་བ-ད་པོའང་།Sན་ཉེ་ལས།དåལ་བ་ཡི་†གས་Lད་
འ8ོ་དང་།།°་°0་ཚÖ་རིང་r་དང་ནི།།ལོག་c་སངས་-ས་
^ིས་wོང་པ།¢གས་པ་འདི་དག་མི་ཁོམ་བ-ད།།ཅེས་པ་



འ8ོ་དང་།།°་°0་ཚÖ་རིང་r་དང་ནི།།ལོག་c་སངས་-ས་
^ིས་wོང་པ།¢གས་པ་འདི་དག་མི་ཁོམ་བ-ད།།ཅེས་པ་
@མས་སོ།།འ=ོར་པ་བd་ནི།མི་ཉིད་དZས་Yེས་དབང་པོ་
ཚང།།ལས་མཐའ་མ་ལོག་གནས་ལ་དད།།ཅེས་རང་འ=ོར་
£་དང་།སངས་-ས་=ོན་དང་དེས་ཆོས་གMངས།།བwན་
པ་གནས་དང་དེ་\ེས་འ]ག།གཞན་yིར་sིང་ནི་བlེ་
བའོ།།ཞེས་གཞན་འ=ོར་£་བཤད་པ་དག་གོ།དེ་cར་དལ་
འ=ོར་བཅོ་བ-ད་དང་Äན་པའི་<ས་ནི་དེ་ཉིད་L་ཐར་པ་
དང་ཐམས་ཅད་མyེན་པ་བNབ་m་qང་བའི་Oེན་ཡིན་
པའི་yིར་མཆོག་ཅེས་གMངས་ཤིང་དེའི་ནང་ནས་འཛམ་
ïིང་ན་Yེས་པའི་དལ་འ=ོར་uན་ཚDགས་^ི་Oེན་ནི་གཞན་
ལས་དགེ་Éིག་གི་wོབས་ཆེ་བའི་yིར་མཆོག་གིའང་མཆོག་
གོ།དེ ་cར་ཡང་Éོམ་འTང་ལས།ïིང་གMམ་Yེས་པ་
ཁམས་iག་ལས།།མཆོག་ཡིན་འཛམ་ïིང་ལེགས་Yེས་པ།།
ལས་^ི་ས་པར་རབ་m་8གས།།ཞེས་གMངས་སོ།།
དལ་འ=ོར་6ི་Oེན་བཟང་པ0་ཐ~བ་^ང་དད་པ་དང་

བlོན་འ9ས་ཤེས་རབ་གMམ་མ་འཛDམ་ན་འཁོར་བ་Aག་
བBལ་6ི་-་མཚD་ལས་བ§ལ་མི་•ས་ཏེ།ཕལ་པ0་ཆã་ལས།



བlོན་འ9ས་ཤེས་རབ་གMམ་མ་འཛDམ་ན་འཁོར་བ་Aག་
བBལ་6ི་-་མཚD་ལས་བ§ལ་མི་•ས་ཏེ།ཕལ་པ0་ཆã་ལས།
?ིད་པའི་གནས་ཅན་དད་པ་uང་བ་ཡིས།།སངས་-ས་
=ང་uབ་ཤེས་པར་མི་•ས་སོ།།ཞེས་དང་།ཆོས་བd་པའི་
མདོ་ལས།དད་པ་མེད་པའི་མི་@མས་ལ།།དཀར་པ0འ2་དགེ་
བ་མི་Yེ་wེ།།ས་བོན་མེ་ཡིས་ཚWག་པ་ལ།།¶་p་Bོན་པ0་ཇ2་
བཞིན་ནོ།།ཞེས་དད་པ་མེད་པའི་Yོན་དང་།a0་8~ས་-་
མཚDས་uས་པ་ལས།ལེ་ལོ་ཅན་ལ་ནི་gིན་པ་མེད་པ་ནས་
ཤེས་རབ་^ི་བར་L་མེད་དོ།།ལེ་ལོ་ཅན་ལ་ནི་གཞན་དོན་
=་བ་མེད་དོ།།ལེ་ལོ་ཅན་ལ་ནི་=ང་uབ་ཤིན་m་རིང་ཞིང་
@མ་པར་རིང་ངོ་།།ཞེས་གMངས་པ་སོགས་བlོན་འ9ས་
མེད་པའི་Yོན་དང་།Aད་པ་ལས།དüས་ལོང་དམིགས་Z་
མེད་པ་=ེ་བ་rག་rིག་@མས།།ལམ་ཡང་མི་ཤེས་8ོང་yེར་
འ]ག་པར་ག་ལ་•ས།།ཤེས་རབ་མེད་ན་མིག་མེད་ཕ་རོལ་
yིན་£་ཡིས།།དམིགས་Z་མེད་པས་=ང་uབ་རེག་པར་
•ས་མ་ཡིན།།ཞེས་དང་།ད=ིག་གཉེན་6ིས།ཆོས་@མས་
རབ་m་@མ་འ=ེད་མེད་པར་ཉོན་མོངས་@མས།།གང་yིར་
ཉེ་བར་ཞི་བར་=་བའི་ཐབས་མེད་ལ།།ཉོན་མོངས་པས་



རབ་m་@མ་འ=ེད་མེད་པར་ཉོན་མོངས་@མས།།གང་yིར་
ཉེ་བར་ཞི་བར་=་བའི་ཐབས་མེད་ལ།།ཉོན་མོངས་པས་
^ང་འཇིག་Oེན་?ིད་མཚD ་འདིར་འyམས་ཏེ །།ཞེས་
གMངས་པ་སོགས་ཤེས་རབ་མེད་པའི་Yོན་ཡིན་ཞིང་།-ས་
པར་ནི་མ་êོས་སོ།།|་མཚན་དེས་ན།དད་བཙDན་ཤེས་རབ་
Äན་ཅེས་3ོས་པའོ།།
འོ་ན་དད་བlོན་ཤེས་རབ་གMམ་པ0་དãའི་ང0་བ~་རང་ཅི་

འS་བ་ཞིག་ཅེ་ན།དད་པ་ནི།མངོན་པ་Åན་ལས་བmས་
པར།དད་པ་གང་ཞེ་ན།ལས་དང་འnས་Z་དང་།བདེན་པ་
དང་དཀོན་མཆོག་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་དང་།འདོད་
པ་དང་།སེམས་དང་བའོ།།ཞེས་འTང་བ་cར་ལས་དང་
འnས་Zའི་ཆོས་Oེན་ཅིང་འnེལ་པར་འTང་བ་ལ་ཡིད་
ཆེས་པའི་དད་པ་དང་།སངས་-ས་^ི་=ང་uབ་ལ་འLན་
པའི་དད་པ་དང་།དཀོན་མཆོག་གMམ་ལ་སེམས་དང་བའི་
དད་པ་wེ་@མ་པ་གMམ་L་ད=ེར་ཡོད་པའོ།།བlོན་
འ9ས་ནི།དགེ་བ་ལ་མི་êོ་བའི་ལེ་ལ0འ2་གཉེན་པོར་tར་
པའི་སེམས་Tང་wེ།ཆོས་མངོན་པ་ལས།བlོན་འ9ས་གང་
ཞེ་ན་ལེ་ལ0འ2་གཉེན་པ0་wã།དགེ་བ་ལ་སེམས་མངོན་པར་êོ་



པའི་སེམས་Tང་wེ།ཆོས་མངོན་པ་ལས།བlོན་འ9ས་གང་
ཞེ་ན་ལེ་ལ0འ2་གཉེན་པ0་wã།དགེ་བ་ལ་སེམས་མངོན་པར་êོ་
བའོ།།ཞེས་བཤད་ཅིང་ད=ེ་བ་Oག་gོར་དང་pས་gོར་
གཉིས་སོགས་M་ཡོད་དོ།།ཤེས་རབ་ནི་ཤེས་=འི་ཆོས་
@མས་རབ་m་འ=ེད་པར་=ེད་པའི་སེམས་Tང་wེ།Åན་
བmས་ལས།ཤེས་རབ་གང་ཞེ་ན།ཆོས་རབ་m་@མ་པར་
འ=ེད་པའོ།།ཞེས་གMངས་ཤིང་།ད=ེ་ན་འཇིག་Oེན་པའི་
དང་།འཇིག་Oེན་ལས་འདས་པའི་གཉིས་སོ།།
དེ་cར་དད་བlོན་ཤེས་རབ་གMམ་གའི་ཆ་དང་Äན་

ཡང་བདག་kེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་མ་བwེན་པར་
@མ་པ་ཐམས་ཅད་མyེན་པའི་གོ་འཕང་མངོན་L་=ེད་མི་
•ས་ཏེ།བ-ད་wོང་པ་ལས།འདི་cར་=ང་uབ་སེམས་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་a་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་
[ོགས་པའི་=ང་uབ་m་མངོན་པར་[ོགས་པར་འཚང་-་
བར་འདོད་པས།དང་པ0་ཉ2ད་L་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
དག་ལ་བsེན་པར་=།བwེན་པར་=།བsེན་བÅར་བར་
=འོ།།ཞེས་གMངས་པ་སོགས་<ང་མཐའ་ཡས་ཤིང་།yད་
པར་གསང་ཆེན་í0་\ã་ཐེག་པར་ནི།a་མ་སངས་-ས་a་མ་



=འོ།།ཞེས་གMངས་པ་སོགས་<ང་མཐའ་ཡས་ཤིང་།yད་
པར་གསང་ཆེན་í0་\ã་ཐེག་པར་ནི།a་མ་སངས་-ས་a་མ་
ཆོས།།དེ་བཞིན་a་མ་དགེ་འLན་ཏེ།།a་མ་དཔལ་Äན་í0་
\ã་འཆང་།།Åན་6ི་=ེད་པ་a་མ་ཡིན།།ཅེས་དང་།གསང་བ་
འLས་པ་ལས།ང་ཉིད་xོབ་དཔོན་གàགས་çལ་ནས།།ཞེས་
དང་།Lས་འཁོར་ལས།བLད་@མས་ལ་ནི་í0་\ãའི་དTག་པ་
འཛWན་མའི་གཞི་ལ་í0་\ã་སེམས་དཔར་རབ་8གས་པའོ།།
ཞེས་སོགས་གMངས་པ་cར།གང་ལ་དོན་6ི་དབང་བ}ར་
uས་པའི་í0་\ã་xོབ་དཔོན་དེ་ཉིད་ས0་ས0་Yã་བ0འ2་uལ་wོན་
^ང་í0་\ã་འཆང་ཉིད་L་བc་དགོས་ཤིང་དོན་6ིས་^ང་དེ་
cར་ཡིན་པས།a་མ་í0་\ã་འཆང་དེ་དང་མི་Äན་པས་ནི་
=ང་uབ་འ9བ་པ་c་ཅི་3ོས་དངོས་9བ་r་མོ་ཙམ་ཡང་
མི་འ9བ་wེ།དངོས་9བ་xོབ་དཔོན་\ེས་འnང་ཞིང་།།
ཞེས་དང་།Y་བ་འཛWན་པ་མེད་པར་ནི།9་ཡིས་ཕ་རོལ་yིན་
མི་འtར།།ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རབ་[ོགས་^ང་།།a་མ་
མེད་པ་?ིད་མཐར་མིན།།ཞེས་དང་།^ེ་í0་\ã་ལས།གཞན་6ི་
བ\ོད་མིན་rན་ཅིག་Yེས།།གང་L་ཡང་ནི་མི་rེད་དེ།།a་
མའི་Lས་ཐབས་བwེན་པ་དང་།།བདག་གི་བསོད་ནམས་



བ\ོད་མིན་rན་ཅིག་Yེས།།གང་L་ཡང་ནི་མི་rེད་དེ།།a་
མའི་Lས་ཐབས་བwེན་པ་དང་།།བདག་གི་བསོད་ནམས་
ལས་ཤེས་=།།ཞེས་སོགས་གMངས་པའི་yིར་རོ།།དེས་ན་
འདིར་ཡང་།བཤེས་གཉེན་བཟང་བwེན་ཞེས་གMངས་ལ་
བwེན་པར་3ོན་=འི་བཤེས་གཉེན་དེའང་གང་གིས་wེན་
པར་=ེད་པའི་གLལ་=་དེའི་Hལ་པ་དང་འཚམ་ཞིང་།
Hབས་M་བབས་པའི་ཆོས་wོན་•ས་པ་དང་།དེའི་|ད་ལ་
དེའི་Hབས་M་འཚམ་པའི་@མ་པར་དཀར་བའི་ཡོན་ཏན་
Bར་མེད་གསར་L་བYེད་ཅིང་ཡོད་པ་གོང་ནས་གོང་L་
Üེལ་བའི་ཐབས་ལ་མ་Rོངས་པས་འ8ོ་@མས་?ིད་མཚD་
ལས་ùོལ་བའི་uགས་\ེ་ཅན་ཞིག་wེ་དཔེར་ན་དམ་པའི་
ཆོས་འLལ་བ་ལ་གuག་པར་འོས་པའི་Hལ་པ་ཅན་ལ་དེ་
དང་འཚམ་པར་\ེས་M་འཛWན་པའི་a་མ།བ®ན་པ།མཁས་
པ།བOན་པ།ཕན་འདོགས་པའི་ཡན་ལག་wེ།ཡན་ལག་
བཞི་དང་Äན་པའི་མཁན་པོ་དང་།དེ་བཞིན་L་གསང་wོན་
ལས་=ེད་སོགས་^ི་xོབ་དཔོན་@མས་^ང་རང་རང་གི་
མཚན་ཉིད་uན་Mམ་ཚDགས་པ་དང་Åན་[ོབ་དང་དོན་
དམ་པའི་=ང་uབ་^ི་སེམས་གཉིས་མ་Yེས་པ་བYེད་



མཚན་ཉིད་uན་Mམ་ཚDགས་པ་དང་Åན་[ོབ་དང་དོན་
དམ་པའི་=ང་uབ་^ི་སེམས་གཉིས་མ་Yེས་པ་བYེད་
པའམ།Yེས་པ་གོང་ནས་གོང་L་Üེལ་བར་འོས་པ་
༈༈༈ཞིག་གི་Hབས་M།ཞི་rས།Oག་པར་དགེ་བའི་བཤེས་
གཉེན་ནི།།ཐེག་ཆེན་དོན་ལ་མཁས་པ་དང་།།=ང་uབ་
སེམས་དཔའི་བ™ལ་uགས་མཆོག།?ོག་གི་yིར་ཡང་མི་
གཏོང་ངོ་།།ཞེས་གMངས་པ་c་Zའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དང་།
གསང་Bགས་^ི་ཐབས་yད་པར་ཅན་6ིས་བ´ི་བར་
Hབས་M་བབས་པ་ལ།Lས་འཁོར་ལས།དང་པོར་ཡང་
དག་བwེན་=་a་མ་དག་^ང་དམ་ཚWག་Äན་ཞིང་í0་\ã་ཐེག་
ལ་rག་པར་གནས།།དེ་ཉིད་fོམ་ཞིང་མ་ཆགས་Sི་མ་དག་
དང་@མ་པར་nལ་ཞིང་བཟོད་པར་ངང་uལ་ལམ་ལ་
uགས།།xོབ་མ་@མས་ལ་ལམ་ནི་gིན་=ེད་དåལ་བའི་
འཇིགས་པ་འrོག་ཅིང་དེ་ཉིད་ལ་ནི་ཚངས་_ོད་Äན།།
བLད་@མས་ལ་ནི་í0་\ãའི་དTག་པ་དེ་ཡང་འཛWན་མའི་
གཞི་ལ་í0་\ã་སེམས་དཔར་རབ་8གས་པའོ།།ཞེས་གMངས་
པ་དང་།གཞན་ཡང་|ད་Éེ་@མས་ནས་ཅི་Hད་བཤད་པའི་
མཚན་ཉིད་དང་Äན་པའི་í0་\ã་xོབ་དཔོན་c་Zའོ།།དེའང་



པ་དང་།གཞན་ཡང་|ད་Éེ་@མས་ནས་ཅི་Hད་བཤད་པའི་
མཚན་ཉིད་དང་Äན་པའི་í0་\ã་xོབ་དཔོན་c་Zའོ།།དེའང་
_ིར་གLལ་=་རང་ཉིད་འཁོར་བ་ན་ùིབ་པ་¨ག་པ0འ2་
≠བས་M་གནས་པའི་ཚÖ་a་མའང་ས0་ས0་Yã་བ0འ2་uལ་དང་།
དེ་ལས་ùིབ་པ་ཤས་uང་བར་tར་པ་ན་=ང་འཕགས་^ི་
uལ་དང་།ཚDགས་ལམ་ཆེན་པོ་ནས་མཆོག་གི་çལ་}འི་
uལ་དང་།འཕགས་ལམ་ཐོབ་ནས་ལོངས་_ོད་[ོགས་}འི་
uལ་L་ëང་བ་ལ་བwེན་པར་•ས་པས་འདི་Hབས་M་3ོན་
པར་=་|འང་yོགས་རེ་བར་མི་གàང་ངོ་།།a་མ་ལ་བཤེས་
གཉེན་L་བོད་པའང་ཕར་yིན་པའི་ཆོས་Hད་དེ་?ིད་པའི་
མཚD་ལས་འདོན་པའི་བཀའ་Sིན་འདི་c་Z་ཕ་དང་མ་དང་
གཉེན་བཤེས་Mས་^ང་མ་མཛད་པའི་yིར་a་ན་མེད་པའི་
བཤེས་ཡིན་པས་དེ་Hད་ཅེས་=འོ།།དེ་ཉིད་^ང་Yོན་དག་
ཅིང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་M་[ོགས་པས་ན་བཟང་པ0འ~།།དེ་
བwེན།ཅེས་པའང་མཉེས་ཐབས་@མ་པ་£་དང་།ཞབས་
ཏོག་དp་Æགས་སོགས་^ི་fོ་ནས་བwེན་པ་wེ།ཚDང་དཔོན་
6ི་Z་ནོར་བཟང་དང་།=ང་uབ་སེམས་དཔའ་Oག་m་Øས་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བwེན་པ་དང་།Nབ་བ|ད་འདི་



6ི་Z་ནོར་བཟང་དང་།=ང་uབ་སེམས་དཔའ་Oག་m་Øས་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བwེན་པ་དང་།Nབ་བ|ད་འདི་
པའི་དམ་པ་@མས་^ིས་a་མ་བwེན་པའི་uལ་ཇི་c་བར་
བཤེས་གཉེན་དམ་པ་sིང་\ེའི ་དབང་L་tར་པ་དེའི ་
བཞེད་པ་Hོང་བར་=ེད་པའོ།།གདམས་པའི་བdད་ཐོབ།
ཅེས་པའི་གདམས་པ་ནི།གLལ་=འི་|ར་ལམ་6ི་ཡོན་ཏན་
ལ་གོང་ནས་གོང་L་gོར་བར་=ེད་པའི་xད་L་ཐེག་པ་
གMམ་དང་།བxབ་པ་གMམ་སོགས།Sང་བ་དང་ངེས་པའི་
དོན་དང་།uན་མོང་དང་uན་མོང་མིན་པའི་fོ་ནས་Hལ་པ་
དང་འཚམ་པར་ཆོས་wོན་པ་wེ།དེ་ཉིད་^ིས་ཐར་པའི་?ོག་
འཛWན་པར་=ེད་པའི་yིར་བdད་དོ།།དེ་c་Zའི་གདམས་པ་
ཐོབ་ནས་^ང་ཐོབ་ལོ་ཙམ་L་མི་བཞག་པར།uལ་བཞིན་
བNབ།ཅེས་གMངས་པ་wེ།བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་
དང་བwན་བཅོས་@མས་ལས་ཅི་cར་གMངས་པ་དང་།a་
མས་ཅི་cར་གདམས་པའི་uལ་དེ་c་ཁོ་ནར་ཉམས་M་
ལེན་པའོ།།དེ་cར་Nབ་པ་ལ་བར་ཆད་མ་མཆིས་པ་ཞེས་
=་བ་ནི།yི་རོལ་6ི་འTང་བ་བཞི་དང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་
ལ་སོགས་^ི་བར་ཆད་དང་།ནང་L་ནད་དང་ཉོན་མོངས་



=་བ་ནི།yི་རོལ་6ི་འTང་བ་བཞི་དང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་
ལ་སོགས་^ི་བར་ཆད་དང་།ནང་L་ནད་དང་ཉོན་མོངས་
པ།@མ་པར་Oོག་པ་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་དེ་མདོར་ན་
ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མyེན་པ་Nབ་པའི་ལམ་ལ་བར་L་
གཅོད་པ་མཐའ་དག་དང་nལ་བ་ཞེས་སོ།།ཚWག་ûང་
མཐའ་མས་ནི།B་མ་གMམ་6ི་དོན་མདོར་བAས་པ་wེ།
དལ་འ=ོར་6ི་<ས་ཐོབ་པ།དེའང་དད་བlོན་ཤེས་རབ་
དང་Äན་པ།དེས་བཤེས་གཉེན་བཟང་པོ་བwེན་L་ཡོད་པ།
དེ་ལས་གདམས་ངག་ཐོས་པ།དེ་uལ་བཞིན་Nབ་པ།དེ་ལ་
བར་ཆད་མེད་པ་@མས་དང་བཅས་པ་ནི་དམ་ཆོས་_ོད་
པའི་Hལ་པ་uལ་L་Tང་བ་ཅན་ཡིན་པས།འདི་ནས་
བàང་=ང་uབ་མ་ཐོབ་^ི་བར་ཚÖ་རབས་^ི་rེང་བ་ཐམས་
ཅད་L་དེ་cར་tར་ཅིག་པའོ།།
གཉིས་པ་ལམ་Oོགས་=ེད་^ི་ཤེས་རབ་ལ་3ོན་པ་ནི།
<ང་རིགས་ཐོས་པས་མི་ཤེས་ùིབ་ལས་8ོལ།།
མན་ངག་བསམ་པས་ཐེ་ཚDམ་üན་ནག་བཅོམ།།
fོམ་Tང་འོད་^ིས་གནས་<གས་ཅི་བཞིན་གསལ།།
ཤེས་རབ་གMམ་6ི་ëང་བ་-ས་པར་ཤོག།



fོམ་Tང་འོད་^ིས་གནས་<གས་ཅི་བཞིན་གསལ།།
ཤེས་རབ་གMམ་6ི་ëང་བ་-ས་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ་ཚWག་ûང་དང་པོས་ཐོས་Tང་གི་ཤེས་རབ།
གཉིས་པས་བསམ་Tང་གི།གMམ་པས་fོམ་Tང་གི།བཞི་
པས་3ོན་ལམ་6ི་མདོར་བAས་wོན་པའི་དང་པ0་ན2།<ང་
ཞེས་པ་འདི་Hབས་བཀའ་དང་བwན་བཅོས་གཉིས་^ི་
བཀའ་ནི།|ད་a་མ་ལས།གང་ཞིག་དོན་Äན་ཆོས་དང་ཉེར་
འnེལ་ཞིང་།།ཁམས་གMམ་Åན་ནས་ཉོན་མོངས་Üོང་=ེད་
གMངས།།ཞི་བའི་ཕན་ཡོན་wོན་པར་མཛད་པ་གང་།།དེ་ནི་
Sང་?ོང་གMང་ཡིན་Äོག་པ་གཞན།།ཞེས་གMངས་པ་c་
Z་wེ།བདག་kེན་[ོགས་པའི་སངས་-ས་ལ་བwེན་ནས་
Tང་བའི་གMང་རབ་ཐམས་ཅད་དོ།།དེ་ཡང་ད=ེ་ན་ཞལ་
ནས་གMངས་པའི་བཀའ།\ེས་M་གནང་བའི་བཀའ།=ིན་
6ིས་བuབས་པའི་བཀའ་དང་གMམ་མམ།བ\ོད་=འི་
དབང་L་ན།འLལ་བ།མད0་wã།མངོན་པ་གMམ་མོ།།དེ་cར་
ན་གསང་Bགས་Éེ་ëོད་འདི་དག་m་འL་འམ་ཞེ་ན།གMམ་
གའི་sིང་པ0་ཡ2ན་པའི་yིར་yད་པར་6ི་fོ་ནས་རིག་པ་
འཛWན་པའི་Éེ་ëོད་ཅེས་àར་L་=ས་པ་ཙམ་ལས་ངེས་པར་



གའི་sིང་པ0་ཡ2ན་པའི་yིར་yད་པར་6ི་fོ་ནས་རིག་པ་
འཛWན་པའི་Éེ་ëོད་ཅེས་àར་L་=ས་པ་ཙམ་ལས་ངེས་པར་
འL་wེ།རང་Tང་-ལ་བས།ཟབ་མ0འ2་མདོ་འLལ་མངོན་པ་
ཡིས།།ཅེས་གMངས་ཤིང་།í0་\ã་sིང་འ8ེལ་ལས།སངས་
-ས་པ་ལ་བཞི་པ་དང་།།£་པ་uབ་པའི་དགོངས་པ་མིན།།
ཞེས་གMངས་པས་སོ།།བwན་བཅོས་ནི།|ད་aར།གང་
ཞིག་-ལ་པའི་བwན་པ་འབའ་ཞིག་གི།དབང་=ས་@མ་
གཡེང་མེད་ཡིད་ཅན་6ིས་བཤད།།ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ལམ་
དང་\ེས་མuན་པ།།དེ་ཡང་Sང་?ོང་བཀའ་བཞིན་_ི་བོས་
aང་།།ཞེས་པ་c་Z་ཞིང་འདིར་wོན་པ་å་ངན་ལས་འདའ་
uལ་བwན་ནས།=ང་སེམས་འཕགས་པ་དང་།ཉན་ཐོས་
འཕགས་པ་དག།ས0་Yã་པ∞ི་ཏ་@མས་^ིས་བlམས་པའི་
དོན་བཞིན་L་བཀའི་དགོངས་པ་འ8ེལ་པ་ཇི་sེད་པའོ།།དེ་
ལ་ད=ེ་ན།བཀའ་_ི་དང་།=ེ་nག་གི་དགོངས་འ8ེལ་
གཉིས་སོགས་ད=ེ་fོ་མང་ངོ་།།རིགས་པ་ནི་ཚད་མ་མདོ་
དང་Éེ་བLན་ལ་སོགས་པའི་གuང་<གས་@མས་ནས་
འTང་བ་cར་དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚWགས་དང་།དཔེ་ལ་
སོགས་པའི་fོ་ནས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས།Oོགས་



འTང་བ་cར་དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚWགས་དང་།དཔེ་ལ་
སོགས་པའི་fོ་ནས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས།Oོགས་
=འི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་དོན་_ིའི་uལ་6ིས་ཤེས་པར་=ེད་
པའོ།།དེ་c་Zའི་<ང་དང་རིགས་པ་གཉིས་a་མ་ལས་ཐོས་
ཤིང་ཤེས་པར་=ས་པས་ཐོས་པ་ལས་Tང་བའི་ཤེས་རབ་Yེ་
ཞིང་དེའི་མི་མuན་yོགས་<ང་རིགས་མི་ཤེས་པའི་êིན་
ལས་8ོལ་ཅེས་པའོ།།དེ་cར་ཡང་xོབ་དཔོན་±་བས།ཇི་
cར་ལོང་བའི་ཚDགས་Åན་བདེ་aག་m།།མིག་Äན་Yེས་Z་
གཅིག་གིས་འདོད་པ་ཡི།།äལ་L་འrིད་པ་དེ་བཞིན་
འདིར་ཡང་aོས།།མིག་ཉམས་ཡོན་ཏན་aངས་ཏེ་-ལ་ཉིད་
འ8ོ།།ཇི་cར་དེ་ཡིས་ཆེས་ཟབ་ཆོས་Oོགས་པ།།<ང་དང་
གཞན་ཡང་རིགས་པས་ཡིན་པས་ན།།ཞེས་དང་།Yེས་
རབས་M།ཐོས་པ་གཏི་üག་üན་སེལ་ùོན་མེ་ཡིན།།≤ན་པོ་
ལ་སོགས་མི་yེར་ནོར་6ི་མཆོག།Åན་m་Rོངས་པའི་ད8་
འཇོམས་མཚDན་ཆ་བཞིན།།ཐབས་uལ་མན་ངག་wོན་པ་
8ོགས་^ི་མཆོག།ཅེས་སོགས་གMངས་པའོ།།
གཉིས་པ་ནི།མན་ངག་ཅེས་པ།ལེགས་gར་u་པ་དེ་ཤ་

wེ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་རང་རེ་?ིད་ཞིའི་འཆིང་བ་ལས་



གཉིས་པ་ནི།མན་ངག་ཅེས་པ།ལེགས་gར་u་པ་དེ་ཤ་
wེ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་རང་རེ་?ིད་ཞིའི་འཆིང་བ་ལས་
ùོལ་བར་མཛད་པའི་xད་L་uགས་བlེ་བས་ཉེ་བར་
བwན་པའི་དོན་དེ་དག་རང་|ད་དང་gར་ཏེ་uལ་བཞིན་
L་སེམས་པར་=ེད་པ་ནི་མན་ངག་བསམ་པ་ཡིན་ཞིང་།
yད་པར་L་བདེ་བར་གཤེགས་པས་མོས་པ་ས0་ས~་ལ་ཐེག་
པ་ë་ཚDགས་བwན་པས་Sང་ངེས་ë་ཚDགས་M་འtར་བ་
དང་།ཡང་དགོས་གསང་ཆེན་í0་\ã་ཐེག་པའི་|ད་@མས་
མཐའ་iག་གིས་ཡོངས་M་བཅིངས་པས་ཤིན་m་བuིང་
པའི་yིར།ཆོས་^ི་མིག་@མ་པར་དག་པས་Oོན་པ་བཞི་ལ་
Oོན་པའི་xོབ་དཔོན་6ིས་uལ་བཞིན་གནད་ལེགས་པར་
བ´ོལ་ཏེ་གདམས་པའི་མན་ངག་སེམས་པར་=ེད་པ་wེ་དེ་
cར་མན་ངག་བསམས་པ་དེས་བསམ་པ་ལས་Tང་བའི་
ཤེས་རབ་Yེ་ཞིང་དེའི་མི་མuན་yོགས་ཟབ་མ0འ2་གནས་ལ་
སེམས་lེ་གཉིས་M་tར་པའི་ཐེ་ཚDམ་6ི་üན་པ་བཅོམ་
ཞེས་པའོ།།
གMམ་པ་ནི།མང་L་ཐོས་ཤིང་ཐོས་པའི་དོན་ལ་uལ་

བཞིན་L་བསམ་པར་=ས་པས་ཐེ་ཚDམ་དང་nལ་བའི་ངེས་



གMམ་པ་ནི།མང་L་ཐོས་ཤིང་ཐོས་པའི་དོན་ལ་uལ་
བཞིན་L་བསམ་པར་=ས་པས་ཐེ་ཚDམ་དང་nལ་བའི་ངེས་
པ་rེད་པ་དེ་ལ་མཉམ་པར་གཞག་ཅིང་བfོམས་པ་ལས།
བfོམས་Tང་གི་ཤེས་རབ་Yེ་ཞིང་ཤེས་རབ་^ི་འོད་དེས་
གནས་<གས་^ི་ང0་བ0་ཉ2ད་ཅི་c་བ་བཞིན་L་གསལ་ཞེས་
པའོ།།གནས་<གས་ཞེས་=་བ་ནི་གàགས་ནས་@མ་མyེན་
6ི་བར་6ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་^ི་རང་བཞིན་ནམ་གནས་uལ་
དེ་གཞི་Lས་^ི་yག་-་ཆེན་པོ་དང་གuག་མའི་དེ་ཉིད་
དང་།དང་པ0འ2་མགོན་པོ་དང་།དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
རིགས་སམ་sིང་པ0་ཞãས་^ང་བཤད་དོ།།དེ་ལའང་<ས་
དངོས་པ0འ2་གནས་<གས་དང་།སེམས་དངོས་པ0འ2་གནས་
<གས་གཉིས་^ི་B་མ་ནི།^ེ་í0་\ã་ལས།བ®ན་མ0འ2་བྷ་ག་
བདེ་ཆེན་L།།wོན་པ་Mམ་d་སོ་གཉིས་མཚན།།གཙô་བµ་
དཔེ་=ད་བ-ད་dར་Äན།།u་བ་ཞེས་=འི་@མ་པར་
གནས།།དེ་མེད་པས་ནི་བདེ་མེད་འtར།།•ས་པ་མེད་yིར་
cོས་དང་བཅས།།r་ཡི་@ལ་འ=ོར་ལས་བདེ་བ།།དེ་ཉིད་
སངས་-ས་དངོས་པ0་མ2ན།།དེ་ཉིད་དངོས་མེད་uལ་ཡང་
མིན།།ཞལ་yག་@མ་པའི་གàགས་ཅན་ཉིད།།མཆོག་m་མི་



སངས་-ས་དངོས་པ0་མ2ན།།དེ་ཉིད་དངོས་མེད་uལ་ཡང་
མིན།།ཞལ་yག་@མ་པའི་གàགས་ཅན་ཉིད།།མཆོག་m་མི་
འtར་བདེ་བའི་གàགས།།དེ་yིར་འ8ོ་Åན་rན་ཅིག་
Yེས།།ཞེས་u་བའི་ùས་Åན་[ོབ་=ང་uབ་^ི་སེམས་ལས་
9བ་ཅིང་ëང་བ་མཆོག་m་མི་འtར་བའི་བདེ་བའི་Oེན་l་
∑ང་ཐིག་ལེའི་དངས་མ་âལ་6ི་ཆོས་ཉིད་ལས་འདས་པས་
ཡེ་ཤེས་^ི་ང0་བ~ར་tར་པ་གuག་མའི་<ས་ཉིད་དོ།།དེའང་
དཔལ་རང་Tང་-ལ་བ་ཉིད་^ི་l་དང་∑ང་དང་ཐིག་ལེ་
@མས་སེམས་^ི་ëང་བ་ལས་ཤར་བའི་Oེན་ཅིང་འnེལ་
བར་འTང་བ་Åན་[ོབ་=ང་uབ་^ི་སེམས་ལས་9བ་ཅིང་
ëང་བ་wེ་rན་ཅིག་Yེས་པའི་ཡེ་ཤེས་^ི་Oེན་L་tར་པས་
í0་\ãའི་<ས་^ི་གནས་<གས་M་གMངས་སོ།།ཞེས་དང་།དེ་
ཉིད་\ེ་བLན་པས།ཚDགས་བ-ད་^ི་Sི་མ་མེད་པའི་རང་ངོ་
}་བཞིར་གནས་པ་དེ་ཉིད་ཐོག་མ་མེད་པའི་Lས་ཅན་-ས་
འtར་6ི་རིགས་M་རང་Tང་ཞབས་^ིས་བཞེད་པས་དེ་
དང་གནད་གཅིག་པར་གMངས་ëང་ཞིང་འཐད་པ་Nབ་
པའི་<ང་རིགས་མང་ཡང་རེ་ཞིག་མ་êོས་སོ།།གཉིས་པ་
སེམས་དངོས་པ0འ2་གནས་<གས་ནི།-ར་མ་ཆད་yོགས་M་



པའི་<ང་རིགས་མང་ཡང་རེ་ཞིག་མ་êོས་སོ།།གཉིས་པ་
སེམས་དངོས་པ0འ2་གནས་<གས་ནི།-ར་མ་ཆད་yོགས་M་
མ་ìང་êོས་པའི་མཐའ་དང་nལ་བའི་ཆོས་^ི་ད=ིངས་
སོ།།དེའང་8ོལ་ཐིག་ལས།@མ་པར་Oོག་པ་Åན་nལ་
བས།།བསམ་བ\ོད་äལ་ལས་ཤིན་m་འདས།།མཁའ་
བཞིན་Sི་མེད་Åན་འTང་བ།།བOག་nལ་ཟབ་མ0་ཉ2ད་
ཅེས་=།།yག་-་ཆེན་པ0འ2་གàགས་འཆང་བ།།∏་མ་འཇའ་
ཚDན་c་Z་q།།རང་དང་གཞན་6ི་|ད་gོང་པ།།ཡང་དག་
གསལ་བ་ཞེས་=འོ།།དེ་གཉིས་མེད་པའི་རང་བཞིན་མཆོག།
དངོས་པོ་Åན་ལ་yབ་པའི་བདག།འཁོར་བས་རབ་m་མ་
ཟིན་པ།།ཆོས་^ི་ད=ིངས་ཞེས་བཤད་པའོ།།ཞེས་ཟབ་
གསལ་གཉིས་མེད་L་བཤད་ཅིང་གuག་མའི་སེམས་དང་
རང་བཞིན་གནས་རིགས་^ང་འདིའོ།།དེ་cར་གནས་
<གས་^ི་དོན་འདིར་Hབས་དོན་མ་wོང་ཙམ་ཞིག་ལས་
གཤམ་L་འཆད་པ་ལས་ཤེས་པར་=འོ།།དེ་c་Zའི་<ས་
སེམས་^ི་གཞིའི་གནས་<གས་དེ་གཉིས་u་དང་འyག་
རོམ་བཞིན་L་ད=ེར་མི་ཤེས་པས་གཞི་Lས་^ི་}་གཉིས་
àང་འ]ག་ཅེས་=་ཞིང་།དེ་ཉིད་fོམ་wོབས་^ི་རང་རིག་



རོམ་བཞིན་L་ད=ེར་མི་ཤེས་པས་གཞི་Lས་^ི་}་གཉིས་
àང་འ]ག་ཅེས་=་ཞིང་།དེ་ཉིད་fོམ་wོབས་^ི་རང་རིག་
མངོན་Mམ་ཁོ་ནས་གསལ་བར་•ས་^ི་ཐབས་གཞན་6ིས་
མ་ཡིན་ཏེ།འདི་ལ་བསལ་=་ཅི་ཡང་མེད།།གཞག་པར་=་
བ་dང་ཟད་མེད།།ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་c།།ཡང་
དག་མཐོང་ན་@མ་པར་8ོལ།།ཅེས་འTང་ངོ་།།ཤེས་རབ་
གMམ་6ི་B་yིའི་འnེལ་ཡང་འདི་c་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ་ཅིག་
ཅར་བའི་གང་ཟག་ལ་མ་ངེས་པ་?ིད་^ང་ཡོངས་8གས་
རིམ་6ིས་པའི་དབང་གིས་B་མ་B་མ་མེད་པར་yི་མ་yི་མ་
མི་འTང་བས་མེད་ན་མི་འTང་གི་འnེལ་པ་9བ་པའི་yིར་
དང་།uལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་Äན་པས།།fོམ་པ་ལ་ནི་
རབ་m་gོར།།ཞེས་འTང་བས་སོ།།
བཞི་པ་ནི།ཐོས་བསམ་fོམ་Tང་གི་ཤེས་རབ་གMམ་པ0་

དã་ཉིད་ཉི་མའི་གàགས་M་བཀོད་པར་uགས་^ི་ཐོབ་པས་
དེ་ལ་ùིབ་=ེད་Rོངས་པའི་êིན་ལ་སོགས་པ་†ངས་པའི་
རང་འོད་^ི་ëང་བ་ཆེན་པ0་ཤ2ན་m་-ས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
^ི་རང་བཞིན་མངོན་Mམ་L་གསལ་བར་tར་ཅིག་ཅེས་
པའོ།།



^ི་རང་བཞིན་མངོན་Mམ་L་གསལ་བར་tར་ཅིག་ཅེས་
པའོ།།
གMམ་པ་འúལ་མེད་^ི་ལམ་ཉིད་ལ་3ོན་པ་ནི།
Oག་ཆད་མཐའ་nལ་བདེན་གཉིས་གཞི་ཡི་དོན།།
ùོ་}ར་མཐའ་nལ་ཚDགས་གཉིས་ལམ་མཆོག་གིས།།
?ིད་ཞིའི་མཐའ་nལ་དོན་གཉིས་འnས་ཐོབ་པའི།།
གོལ་འPགས་མེད་པའི་ཆོས་དང་འrད་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ།དེའང་ཚWག་ûང་དང་པོས་ཤེས་=་གཞིའི་གནས་
<གས་མ་འúལ་བ་བwན།གཉིས་པས་Nབ་=ེད་ལམ་6ི་
ཉམས་ལེན་མ་འúལ་བ་བwན།གMམ་པས་བNབ་=་
འnས་Zའི་གནས་Hབས་མ་འúལ་བ་བwན།བཞི་པས་མ་
འúལ་བ་དེ་གMམ་དང་Äན་པའི་ཆོས་དེ་གོལ་འPགས་
མེད་པའི་ལམ་ཡང་དག་ཡིན་པར་གདམས་ནས་དེ་c་Z་
ལ་3ོན་པར་མཛད་པའོ།།དེ་ལ་དང་པ0་ན2།Oག་ཆད་ཅེས་
པ།གཞི་གནས་<གས་yག་-་ཆེན་པ0འ2་uལ་ལ་Rོངས་པའི་
yིན་ཅི་ལོག་m་བOགས་པ་ནི་@མ་པ་གཉིས་ཏེ།Oག་པར་
c་བ་དང་ཆད་པར་c་བའོ།།ཞེས་སོ།།དེ་གཉིས་^ི་མཚན་
ཉིད་^ང་རིམ་བཞིན་ཆོས་གང་ལའང་ཡོད་ཅེས་མཐའ་



c་བ་དང་ཆད་པར་c་བའོ།།ཞེས་སོ།།དེ་གཉིས་^ི་མཚན་
ཉིད་^ང་རིམ་བཞིན་ཆོས་གང་ལའང་ཡོད་ཅེས་མཐའ་
གཅིག་m་བàང་བ་དང་མེད་ཅེས་མཐའ་གཅིག་m་བàང་
བའི་Oོག་པ་ཡིན་ཏེ།ཇི་Hད་L།ཡོད་ཅེས་=་བ་Oག་པར་
c།།མེད་ཅེས་=་བ་ཆད་པར་c།།ཞེས་འTང་བའི་yིར་རོ།།
དེ་c་Zའི་c་བ་འཛWན་པ་པོ་གང་L་ཡོད་ཅེ་ན།གཙô་

བµར་yི་རོལ་པ་དང་།ནང་པ་ལའང་ཡོད་དེ།yི་རོལ་པ་ལ།
Sང་?ོང་uར་Zས་r་@མས་r་མིན་ལས་གäལ་-ལ་བར་
=་བའི་yིར།ཚÖ་B་yི་དང་དགེ་Éིག་མེད་པའི་བwན་
བཅོས་བlམས་པའི་\ེས་M་འnང་ནས།Sང་?ོང་འདི་xོབ་
དཔོན་ཆོས་^ི་8གས་པ་དང་Lས་མཉམ་པར་8གས།འ]ག་wོབས་
སོགས་^ིས་དར་བར་=ས་པ།u་རོལ་མཛÖས་པའམ་-ང་
འཕེན་པ་ཞེས་8གས་པ་ནི་ཆད་པར་c་བ་དང་།གཞན་
wོན་པ་སེར་Yའི་\ེས་M་འnང་ནས།དེ་ཉིད་ཉེར་£་ཁས་
ལེན་ཞིང་།དེའི་uལ་ཤེས་ན་8ོལ་བར་འདོད་པ་8ངས་ཅན་
པ་དང་།r་ཆེན་དབང་Pག་གིས་མཆོག་=ིན་པའི་Sང་?ོང་
གཟེགས་ཟན་ནམ།ûང་མིག་གི་\ེས་M་འnང་ཞིང་།ཤེས་
=་ཚWག་དོན་iག་སོགས་ཁས་ལེན་པ་དབང་Pག་པ་དང་།



གཟེགས་ཟན་ནམ།ûང་མིག་གི་\ེས་M་འnང་ཞིང་།ཤེས་
=་ཚWག་དོན་iག་སོགས་ཁས་ལེན་པ་དབང་Pག་པ་དང་།
yབ་འ]ག་rར་འཛWན་ཞིང་wོན་པ་-ལ་དཔོགས་པ་
སོགས་^ི་\ེས་M་འnང་བ་yབ་འ]ག་པ་དང་།Sང་?ོང་
-ལ་བ་དམ་པའི་\ེས་M་འnང་ནས་[ས་iག་སོགས་ཁས་
ལེན་པ།གཅེར་Z་པ་wེ་འདི་དག་Oག་π་Éེ་བཞི་ཞེས་
8གས་པ་@མས་སོ།།གཞན་ཡང་།r་མ་ཡིན་6ི་\ེས་M་
འnང་བའི་wོན་པ་∫ª་ཎས་gར་བའི་གuང་<གས་འཛWན་
པ་ཏ་ཟིག་པའམ་°་°ོར་8གས་པ་@མས་དང་།བོད་L་
གཤེན་རབ་མི་བ0འ2་\ེས་འnང་གäང་iང་བོན་དང་།-་
äལ་L་ཟིན་ཤིང་གི་9བ་མཐའ་འཛWན་པ་@མས་ནི་ü་
wེགས་དངོས་མིན་^ང་།B་མ་ཏ་ཟིག་པ་ནི་ü་wེགས་=ེད་
ལས་^ང་ཐ་ཆད་ལ།yི་མ་གཉིས་^ིས་བདག་ཁས་མི་ལེན་
པ་སོགས་ü་wེགས་པ་ལས་dང་ཟད་Sག་ཙམ་ཡིན་པས་
འདི་དག་^ང་Oག་པར་π་བའི་yོགས་M་བAའོ།།
ནང་པ་ལ།=ེ་π་དང་མད0་Éã་པ་གཉིས་ནི་_ིར་ཆོས་^ི་

བདག་མི་འགོག་ཅིང་།yི་དོན་ཆ་མེད་^ི་âལ་rན་ཡོད་
པར་π་བ་སོགས་དང་།སེམས་ཙམ་པས་གཉིས་wོང་གི་



བདག་མི་འགོག་ཅིང་།yི་དོན་ཆ་མེད་^ི་âལ་rན་ཡོད་
པར་π་བ་སོགས་དང་།སེམས་ཙམ་པས་གཉིས་wོང་གི་
ཤེས་པ་བདེན་9བ་m་འདོད་པས་འཛWན་པ་ཆོས་^ི་བདག་
ཁས་aངས་པར་སོང་བ་སོགས།ཡོད་མེད་^ི་མཐའ་བàང་
བའི་c་བ་ཅན་@མས་ཏེ།xོབ་དཔོན་aོ་བOན་6ིས་Mམ་
d་པའི་འ8ེལ་བར།གང་དག་ཤེས་པ་བཞིན་L་ཤེས་=་ཡོད་
དོ།།ཞེས་π་བ་ནི་Oག་པའི་མཐའ་དང་།གང་དག་ཤེས་=་
བཞིན་L་ཤེས་པའང་མེད་ད0་ཞãས་π་བ་ནི་ཆད་པའི་མཐའ་
wེ།ཞེས་གMངས་པ་བཞིན་ནོ།།མཐའ་nལ་བདེན་གཉིས་
གཞི་ཡི་དོན་ཞེས་པ།དེ་cར་yིན་ཅི་ལོག་m་བOགས་པའི་
མཐའ་གཉིས་དང་nལ་བ་ནི་གནས་<གས་གཞིའི་དོན་yིན་
ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་ལ།དེའང་བདེན་པ་གཉིས་àང་L་འ]ག་
པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛWན་པའི་དོན་ནོ།།བདེན་པ་གཉིས་ནི་དོན་
དམ་པའི་བདེན་པ་དང་།Åན་[ོབ་^ི་བདེན་པ་wེ།B་མ་ནི་
བOན་གཡ0འ2་ཆོས་ཐམས་ཅད་^ི་གནས་uལ་êོས་པའི་
མཐའ་བ-ད་དང་nལ་བ།ནམ་མཁའི་ད^ིལ་cར་ཡོངས་
M་དག་ཅིང་།-ར་མ་ཆད་yོགས་M་མ་ìང་།བསམ་བ\ོད་
^ི་äལ་ལས་ཤིན་m་འདས་པ།དང་པ0འ2་སངས་-ས་དང་།



M་དག་ཅིང་།-ར་མ་ཆད་yོགས་M་མ་ìང་།བསམ་བ\ོད་
^ི་äལ་ལས་ཤིན་m་འདས་པ།དང་པ0འ2་སངས་-ས་དང་།
གདོད་མའི་མགོན་པོ་དང་།དེ་བཞིན་ཉིད་སོགས་^ི་ùས་
བwན་པ་དེའོ།།yི་མ་ནི་བOན་གཡ0འ2་ཆོས་ཐམས་ཅད་^ི་
ëང་uལ་êོས་པ་ë་ཚDགས་པ་Oེན་ཅིང་འnེལ་བར་འTང་
བ་∏་མ་c་Z་འདིའོ།།དེ་cར་ཡང་།xོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་
sིང་པོས།ཇི་cར་ëང་བ་འདི་ཁོ་ན།།Åན་[ོབ་གཞན་ནི་
ཅིག་ཤོས་ཡིན།།ཞེས་བཤད་དོ།།བདེན་པ་གཉིས་པ0་དãའང་
གདོད་མ་ནས་àང་L་འ]ག་པ་wེ།བOན་གཡོ་འཁོར་
འདས་^ི་ཆོས་གང་དང་གང་ëང་བཞིན་པ་ཐམས་ཅད་
^ང་ëང་Lས་ཉིད་ནས་དེ་དང་དེའི་ང0་བ~ར་ཡོང་མ་åོང་བ་
མེ་ལོང་ནང་གི་གàགས་བrན་c་Zར་Oག་པའི་མཐའ་
དང་nལ་ཞིང་།ང0་བ0་w~ང་པ་ཉིད་^ི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་
ལས་མ་གཡོས་བཞིན་Lའང་།ëང་བ་ë་ཚDགས་འགག་མེད་
L་འཆར་བས་ཆད་པའི་མཐའ་དང་nལ་བའོ།།འདི་Hབས་
M་xོབ་དཔོན་èས།གང་ལ་wོང་པ་ཉིད་qང་བ།།དེ་ལ་
ཐམས་ཅད་qང་བར་འtར།།གང་ལ་wོང་ཉིད་མི་qང་བ།།
དེ་ལ་ཐམས་ཅད་qང་མ་ཡིན།།ཞེས་གMངས་པ་སོགས་



ཐམས་ཅད་qང་བར་འtར།།གང་ལ་wོང་ཉིད་མི་qང་བ།།
དེ་ལ་ཐམས་ཅད་qང་མ་ཡིན།།ཞེས་གMངས་པ་སོགས་
གལ་ཏེ་ཆོས་@མས་རང་ངོ་ནས་བདེན་པར་9བ་པ་ཞིག་
ཡིན་ན་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་མི་གཏོང་བས།གཅིག་གིས་
གཅིག་གི་གོ་བཀག་wེ་འTང་བ་དང་འཇིག་པ་སོགས་མི་
qང་བར་འtར་ཞིང་།གལ་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་wོང་པ་ཉིད་
ཡིན་ན་Yོན་དེ་མི་གནས་པའི་yིར་wོང་པ་ཉིད་ལ་Oེན་
འTང་འཐད་པ་སོགས་དZ་མ་རིགས་ཚDགས་iག་གི་དོན་
ཤེས་པ་ཅིས་^ང་གལ་ཆེ་བ་དང་།དZ་མ་l་བའི་འ8ེལ་
པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས།སངས་-ས་བཅོམ་Äན་
འདས་@མས་^ིས་ཆོས་བwན་པ་ནི་བདེན་པ་གཉིས་པོ་
འདི་ལ་བOེན་ནས་འTང་wེ་འཇིག་Oེན་པའི་Åན་[ོབ་6ི་
བདེན་པ་ཞེས་=་བ་ནི།ཆོས་@མས་^ི་ང0་བ0་ཉ2ད་wོང་པ་
དག་ལ་འཇིག་Oེན་6ིས་yིན་ཅི་ལོག་ལ་Oོག་པས་ཆོས་
ཐམས་ཅད་Yེ་བར་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་wེ།དེ་ནི་དེ་དག་
ཉིད་ལ་Åན་[ོབ་m་བདེན་པ་ཉིད་ཡིན་པས་Åན་[ོབ་^ི་
བདེན་པའོ།།དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་འཕགས་པ་@མས་
^ིས་yིན་ཅི་མ་ལོག་པར་uགས་M་uད་པས་ཆོས་ཐམས་



བདེན་པའོ།།དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་འཕགས་པ་@མས་
^ིས་yིན་ཅི་མ་ལོག་པར་uགས་M་uད་པས་ཆོས་ཐམས་
ཅད་Yེ་བ་མེད་པར་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་wེ།དེ་ནི་དེ་
ཉིད་ལ་དོན་དམ་པར་གཟིགས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དོན་དམ་
པའི་བདེན་པའོ།།ཞེས་དང་།གང་གིས་ཐ་sད་ལ་མ་བOེན་
པར་དོན་དམ་པ་བwན་པར་མི་•ས་པ་དང་།གང་གི་yིར་
དོན་དམ་པ་ལ་མ་བOེན་པར་å་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་
པར་མི་འtར་བ་དེའི་yིར་བདེན་པ་གཉིས་ཀ་གདགས་
དགོས་སོ།།ཞེས་སོགས་-་ཆེར་གMངས་པའི་གནང་གསང་
རིག་པར་=འོ།།གཉིས་པ་ནི།ùོ་}ར་ཅེས་པ་ཐར་པ་ཐོབ་
=ེད་^ི་ལམ་ལ་Rོངས་པ་wེ།དེ་ཡང་ལས་དང་འnས་Z་ལ་
སོགས་པར་ëང་བའི་ཆོས་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་བདེན་6ི་གཞན་
ནི་བΩན་པའོ།།ཞེས་wོང་པ་ཉིད་ལས་Oེན་ཅིང་འnེལ་བར་
འTང་བའི་uལ་མ་ཤེས་པར་ཤེས་རབ་^ི་ཆ་Üོང་བ་མེད་
པ་ལ་ཡོད་པར་ùོ་བཏགས་པའི་མཐར་ìང་བ་དང་།wོང་
པ་ཉིད་ཁོ་ན་བདེན་6ི་གཞན་ནི་Ωན་པའོ།།ཞེས།དཀོན་
མཆོག་དང་ལས་འnས་སོགས་Oེན་ཅིང་འnེལ་བར་འTང་
བའི་uལ་L་ëང་ཞིང་ëང་ཙམ་L་དོན་=ེད་•ས་པའི་



མཆོག་དང་ལས་འnས་སོགས་Oེན་ཅིང་འnེལ་བར་འTང་
བའི་uལ་L་ëང་ཞིང་ëང་ཙམ་L་དོན་=ེད་•ས་པའི་
གནད་མ་ཤེས་པར་ཐབས་^ི་ཆ་Üོང་བ་ཡོད་པ་ལ་མེད་
པར་}ར་བ་འདེབས་པའི་མཐར་ìང་བ་གཉིས་M་འLས་
པའི་དོན་ནོ།།མཐའ་nལ་ཚDགས་གཉིས་ལམ་མཆོག་ཅེས་
པ།བཤད་མ་ཐག་པ་cར་}ར་པ་འདེབས་པའི་མཐའ་ལ་
མི་གནས་པའི་yིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གàགས་^ི་}་
བNབ་པའི་xད་L་བསོད་ནམས་^ི་ཚDགས་བསགས་པ་
དང་།ùོ་འདོགས་པའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི་yིར།དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་^ི་}་བNབ་པའི་xད་L་ཡེ་ཤེས་
^ི་ཚDགས་བསགས་ཅིང་།དེ་གཉིས་ཡ་མ་nལ་བར་àང་
འ]ག་m་ཉམས་M་ལེན་པ་ནི།ཐར་པ་ཐོབ་=ེད་^ི་ལམ་6ི་
མཆོག་འúལ་པ་མེད་པ་ཡིན་ན0་ཞãས་སོ།།དེ་ལ་བསོད་
ནམས་^ི་ཚDགས་ནི།ཕར་yིན་iག་ལས་gིན་པ་དང་uལ་
rིམས་གཉིས་ཡིན་ཞིང་།ཡེ་ཤེས་^ི་ཚDགས་ནི་ཤེས་རབ་ཁོ་
ན་དང་།བཟོད་བlོན་བསམ་གཏན་གMམ་ནི་གཉི་གར་
གཏོགས་པ་wེ།མད0་Éã་-ན་ལས།gིན་དང་uལ་rིམས་
བསོད་ནམས་^ི།།ཚDགས་ཡིན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་^ི།།གMམ་



གཏོགས་པ་wེ།མད0་Éã་-ན་ལས།gིན་དང་uལ་rིམས་
བསོད་ནམས་^ི།།ཚDགས་ཡིན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་^ི།།གMམ་
པོ་གཞན་ནི་གཉི་གའི་wེ།།ཞེས་འTང་ངོ་།།དེ་གཉིས་àང་
འ]ག་m་ཉམས་M་ལེན་དགོས་པའང་།=ང་uབ་ལམ་ùོན་
ལས།ཐབས་དང་nལ་བའི་ཤེས་རབ་དང་།།ཤེས་རབ་nལ་
བའི་ཐབས་དག་^ང་།།གང་yིར་འཆིང་བ་ཞེས་གMངས་
པས།།དེ་བས་གཉིས་ཀ་Üང་མི་=།།ཞེས་དང་།འཕགས་པ་
Sི་མ་མེད་པར་8གས་པས་བwན་པའི་མདོ་ལས།ཐབས་
^ིས་མ་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་ནི་འཆིང་བའོ།།ཐབས་^ིས་ཟིན་
པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཐར་པའོ།།ཤེས་རབ་^ིས་མ་ཟིན་པའི་
ཐབས་ནི་འཆིང་བའོ།།ཤེས་རབ་^ིས་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་
ཐར་པའོ།།ཞེས་གMངས་སོ།།
གMམ་པ་ནི།?ིད་ཞི་ཞེས་པ་ཐོབ་=་འnས་Z་དམན་པར་
tར་པ་wེ།ཤེས་རབ་དང་nལ་བའི་ཐབས་གཅིག་òའི་
འnས་Z་?ིད་པ་ལས་མི་འདའ་བ་དང་།ཐབས་དང་nལ་
བའི་ཤེས་རབ་གཅིག་òའི་འnས་Z་ཞི་བ་yོགས་གཅིག་པ་
ལས་མི་འདའ་བའི་དོན་ནོ།།མཐའ་nལ་དོན་གཉིས་འnས་
ཐོབ་ཅེས་པ་དེ་c་Zའི་?ིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ལས།གོང་L་



ལས་མི་འདའ་བའི་དོན་ནོ།།མཐའ་nལ་དོན་གཉིས་འnས་
ཐོབ་ཅེས་པ་དེ་c་Zའི་?ིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ལས།གོང་L་
3ོས་པའི་ལམ་ཚDགས་གཉིས་àང་འ]ག་ཉམས་M་aངས་
པའི་མuས།?ིད་པའི་མཐར་མི་ìང་བ་རང་དོན་uན་Mམ་
ཚDགས་པ་ཆོས་^ི་}་དང་།ཞི་བའི་མཐར་མི་ìང་བ་གཞན་
དོན་uན་Mམ་ཚDགས་པ་གàགས་^ི་}་wེ་}་གཉིས་àང་
འ]ག་གི་འnས་Z་མ་འúལ་པ་ཐོབ་བ0་ཞãས་སོ།།དེའང་
|ད་a་མ་ལས།རང་དོན་གཞན་དོན་དོན་དམ་}་དང་ནི།།
དེ་ལ་བOེན་པའི་Åན་[ོབ་}་ཉིད་དེ།།ཞེས་འTང་ངོ་།།
བཞི་པ་ནི།གོལ་འPགས་ཅེས་སོགས་^ི་དོན།དེ་cར་

གཞི་ལམ་འnས་གMམ་ལ་མཐའ་གཉིས་གཉིས་གMངས་
པ་@མས་M་ཅི་རིགས་པར་ìང་ན་གོལ་ཞིང་འPགས་པར་
འtར་བས།འདིར་ནི་གོལ་འPགས་མཐའ་དག་Üོང་བའི་
yིར།གཞིའི་c་བ་ལ་Oག་ཆད་^ི་མཐའ་བསལ།དེ་བསལ་
བས་ལམ་ཉམས་ལེན་ལ་ùོ་}ར་6ི་མཐའ་དང་nལ།དེ་
nལ་བས་འnས་Z་?ིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ལས་རང་8ོལ་
L་འ8ོ་བའི་yིར།གོལ་འPགས་དང་nལ་བའི་འúལ་མེད་
ནི་གཞི་ལམ་འnས་གMམ་6ི་@མ་གཞག་འདི་c་Z་དང་



L་འ8ོ་བའི་yིར།གོལ་འPགས་དང་nལ་བའི་འúལ་མེད་
ནི་གཞི་ལམ་འnས་གMམ་6ི་@མ་གཞག་འདི་c་Z་དང་
Äན་པ་ཡིན་ན0་ཞãས་པའོ།།
བཞི་པ་ལམ་དེ་ཉམས་M་ལེན་uལ་མ་འúལ་བ་ལ་3ོན་པ་
ལ་གཉིས།ག0་ད~ན་མདོར་=ས་པ་དང་།བfོམ་དོན་ལག་m་
ལེན་པའི་3ོན་ལམ་གཉིས་སོ།།དང་པ0་ན2།
gང་གཞི་སེམས་ཉིད་གསལ་wོང་àང་འ]ག་ལ།།
gོང་=ེད་yག་ཆེན་í0་\ãའི་@ལ་འ=ོར་ཆེས།།
gང་=་ïོ་Zར་འúལ་པའི་Sི་མ་@མས།།
gངས་འnས་Sི་nལ་ཆོས་}་མངོན་འtར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ།Bར་བཤད་པའི་ལམ་འúལ་མེད་^ི་མཚན་ཉིད་
དང་Äན་པ་ལམ་Lས་^ི་yག་-་ཆེན་པ0འ2་@ལ་འ=ོར་
ཉམས་M་ལེན་པ་ལ་གོ་བར་=་|་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི།གང་L་
gང་བའི་གཞི།གང་གིས་gོང་བའི་@ལ་འ=ོར།གང་ཞིག་
gང་བའི་Sི་མ།gངས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་འnས་Z་wེ་@མ་
པ་བཞི་ཡིན་པས་དེ་དག་རིམ་བཞིན་ûང་པ་ས0་ས~ས་བwན་
ཅིང་མཐར་3ོན་པའི་ཚWག་gར་བའོ།།དེ་ལ་ཚWག་ûང་དང་
པ0འ2་དོན་ནི།ཐར་པ་Nབ་པའི་གེགས་^ི་Sི་མ་མཐའ་དག་



ཅིང་མཐར་3ོན་པའི་ཚWག་gར་བའོ།།དེ་ལ་ཚWག་ûང་དང་
པ0འ2་དོན་ནི།ཐར་པ་Nབ་པའི་གེགས་^ི་Sི་མ་མཐའ་དག་
gང་བའི་གཞི་རང་བཞིན་@མ་དག་གི་སེམས་M་ངོས་
བàང་བ་དང་།དེའི་མཚན་ཉིད་གསལ་wོང་àང་འ]ག་m་
ཐག་བཅད་པའོ།།དང་པོ་gང་གཞི་དག་པའི་སེམས་ཡིན་
པའི་|་མཚན་ཡང་།|ད་a་མ་ལས།ས་ནི་u་ལ་u་∑ང་
ལ།།∑ང་ནི་མཁའ་ལ་རབ་m་གནས།།མཁའ་ནི་∑ང་དང་u་
དག་དང་།།ས་ཡི་ཁམས་ལ་གནས་པ་མེད།།དེ་བཞིན་uང་
པོ་ཁམས་དབང་@མས།།ལས་དང་ཉོན་མོངས་དག་ལ་
གནས།།ལས་དང་ཉོན་མོངས་uལ་བཞིན་མིན།།ཡིད་ལ་
=ེད་ལ་རབ་m་གནས།།uལ་བཞིན་མ་ཡིན་ཡིད་=ེད་ནི།།
སེམས་^ི་དག་པ་ལ་རབ་གནས།།སེམས་^ི་རང་བཞིན་
ཆོས་@མས་ནི།།གང་ལ་ཡང་ནི་གནས་པ་མེད།།ཅེས་འཁོར་
འདས་ཐམས་ཅད་^ི་གཞི་སེམས་^ི་དག་པ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་sིང་པོའམ་ཁམས་དེ་ཡིན་པར་གMངས་
ཤིང་།དེ་ཉིད་gང་གཞི་ཡིན་6ི་gང་=་མ་ཡིན་ཏེ།དེའི་རང་
ངོར་དག་པར་=་|འི་ཆོས་âལ་ཙམ་ཡང་མ་9བ་པའི་
yིར་རོ།།དེ་ཡང་ཆོས་ད=ིངས་བwོད་པ་ལས།ས་བོན་tར་



ངོར་དག་པར་=་|འི་ཆོས་âལ་ཙམ་ཡང་མ་9བ་པའི་
yིར་རོ།།དེ་ཡང་ཆོས་ད=ིངས་བwོད་པ་ལས།ས་བོན་tར་
པ་ཁམས་དེ་ཉིད།།ཆོས་@མས་Åན་6ི་Oེན་L་འདོད།།རིམ་
6ིས་gང་བར་tར་པ་ལས།།སངས་-ས་གོ་འཕང་ཐོབ་
པར་འtར།།ཞེས་དང་།wོང་པ་ཉིད་ནི་wོན་པའི་མདོ།།-ལ་
བས་ཇི་sེད་གMངས་པ་དེ།།དེ་དག་Åན་6ིས་ཉོན་མོངས་
Äོག།ཁམས་དེ་ཉམས་པར་=ེད་མ་ཡིན།།ཞེས་གMངས་པ་
cར་རོ།།
འདི་Hབས་དóོད་Äན་འགའ་ཞིག་ལ་དོགས་པ་འདི་

cར་Yེ་?ིད་དེ།ཅི་སེམས་ཞེས་=་བའི་ù་ནི་བསགས་པའི་
དོན་ཅན་ཡིན་པས།བདེ་གཤེགས་sིང་པོ་འLས་མ་=ས་ལ་
དེའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་མི་འཐད་ཅིང་།ཆོས་མངོན་པ་
སོགས་ལས་^ང་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའི་Åན་གཞིའི་@མ་
ཤེས་ལ་སེམས་M་བཤད་པས་དེ་དང་འགལ་བའི་yིར་རོ་
sམ་ན་Yོན་མེད་དེ།དེ་cར་བཤད་པ་ནི།སེམས་ལ་དག་མ་
དག་གཉིས་M་yེ་བའི་མ་དག་པའི་སེམས་ལ་དགོངས་ཤིང་།
གཞི་ལ་བuགས་པའི་ཡོན་ཏན་iག་d་l་བཞི་དང་ཡང་
གཉིས་M་མེད་པའི་uལ་6ིས་Äན་པས་དཀར་པ0འ2་ཆོས་



གཞི་ལ་བuགས་པའི་ཡོན་ཏན་iག་d་l་བཞི་དང་ཡང་
གཉིས་M་མེད་པའི་uལ་6ིས་Äན་པས་དཀར་པ0འ2་ཆོས་
ཐམས་ཅད་འTང་qང་L་ཡོད་པའི་yིར་བསགས་པའི་དོན་
ཡང་མི་འགལ་བ་དང་།äམ་ལས།སེམས་ལ་སེམས་མ་
མཆིས་ཏེ་སེམས་^ི་རང་བཞིན་ནི་འོད་གསལ་བའོ།།ཞེས་
དང་།གོང་L་Sངས་པའི་|ད་a་མའི་<ང་དང་།xོབ་
དཔོན་èས།དེ་བཞིན་འོད་གསལ་བ་ཡི་སེམས།།འདོད་དང་
གནོད་སེམས་ལེ་ལོ་དང་།།§ོད་པ་དང་ནི་ཐེ་ཚDམ་wེ།།ùིབ་
པ་£་ཡིས་བùིབས་པར་tར།།ཞེས་གMངས་པ་སོགས་
མདོ་|ད་བwན་བཅོས་@མས་ལས་སེམས་^ི་དག་པ་ལ་
སེམས་M་གMངས་པ་ཆེས་མང་བའི་yིར་རོ།།གཉིས་པ་དེ་
གསལ་wོང་àང་འ]ག་ཡིན་པའང་།གསང་བ་འLས་པ་
ལས།དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་nལ་བ།།uང་པོ་ཁམས་
དང་Yེ་མཆེད་དང་།།གàང་དང་འཛWན་པ་@མ་Üངས་པ།།
ཆོས་བདག་མེད་དང་མཉམ་ཉིད་པས།།རང་སེམས་གདོད་
ནས་མ་Yེས་པ།།wོང་པ་ཉིད་^ི་རང་བཞིན་ནོ།།ཞེས་ང0་བ0་
w~ང་པ་ཉིད་^ི་uལ་གMངས་པ་དང་།|ད་a་མ་ལས།
སེམས་^ི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་གང་ཡིན་པ།།དེ་ནི་ནམ་



w~ང་པ་ཉིད་^ི་uལ་གMངས་པ་དང་།|ད་a་མ་ལས།
སེམས་^ི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་གང་ཡིན་པ།།དེ་ནི་ནམ་
མཁའ་བཞིན་L་འtར་མེད་དེ།།ཡང་དག་མིན་Oོག་ལས་
Tང་འདོད་ཆགས་སོགས།།ïོ་Zར་Sི་མས་དེ་ཉོན་མོངས་
མི་འtར།།ཞེས་རང་བཞིན་6ིས་འོད་གསལ་བ་ཡིན་པའི་
|་མཚན་6ིས་ïོ་Zར་6ི་Sི་མས་rོག་མི་•ས་པར་བwན་
པ་སོགས་སེམས་གསལ་wོང་L་Nབ་པའི་<ང་མཐའ་ཡས་
ལ།གསལ་wོང་དེ་གཉིས་^ང་གསལ་བ་ལས་ལོགས་M་
wོང་པ་དང་།wོང་པ་ལས་ལོགས་M་གསལ་བ་ཞིག་ནམ་
ཡང་མ་9བ་པས་àང་L་འ]ག་པ་wེ།@མ་ད=ེར་མེད་པའི་
མཚན་ཉིད་ཅན།།ཞེས་མགོན་པོ་=མས་པས་བwན་པ་ཡིན་
ནོ།།དེ་c་Zའི་གནད་གསང་མ་Oོགས་པར་བོད་äལ་
འདིར་Oོག་གེ་བ་@མས་^ིས་གསལ་གསལ་མ0་ཞ2ག་དང་
wོང་wོང་མ0་ཞ2ག་མཉམ་འ8ོགས་c་Zའི་àང་འ]ག་གི་
བཤད་པ་=ེད་པ་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བwན་པ་ལས་
yི་རོལ་L་tར་པའོ།།
ཚWག་ûང་གཉིས་པའི་དོན་gང་གཞི་དེའི་wེང་L་gང་

=འི་Sི་མ་gོང་བར་=ེད་པའི་ལམ་yག་-་ཆེན་པ0་í0་\ãའི་



ཚWག་ûང་གཉིས་པའི་དོན་gང་གཞི་དེའི་wེང་L་gང་
=འི་Sི་མ་gོང་བར་=ེད་པའི་ལམ་yག་-་ཆེན་པ0་í0་\ãའི་
@ལ་འ=ོར་ནི།†གས་པོ་བཀའ་བ|ད་^ི་rིད་རིམ་@མས་
ལས་འTང་བ་cར་xོབ་མ་ëོད་Äན་6ིས་a་མ་མཚན་ཉིད་
དང་Äན་པ་བwེན་ནས་Hལ་པའི་རིམ་པས་êོས་བཅས་^ི་
དབང་བ}ར་Bོན་L་སོང་བའམ་མ་སོང་ཡང་qང་།uན་
མོང་uན་མིན་yད་པར་6ི་Bོན་འ8ོ་གMམ།དངོས་གཞི་ཞི་
rག་གི་@ལ་འ=ོར་གཉིས་@མས་ཉམས་M་aངས་ནས་ང0་
ê~ད་^ིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི།ཐ་མལ་6ི་ཤེས་པ་རང་ངོ་
མཐོང་བའི་Oོགས་པ་yད་པར་ཅན་དང་།དེ་དང་དོན་6ི་
གནད་གཅིག་པའི་རིམ་གཉིས་^ི་@ལ་འ=ོར་@མས་ལ་
བOེན་ནས་Oོགས་པ་དང་།xོབ་མའི་Hལ་བ་དང་།xོབ་
དཔོན་6ི་•ས་པའི་རིམ་པས།འགའ་ཞིག་ལ་ཡེ་ཤེས་འཕོ་
བའི་=ིན་uབས་ཁོ་ནས་Oོགས་པ་དང་།འགའ་ཞིག་ལ་
དབང་བཞི་རིམ་པར་བ}ར་བས་དབང་གMམ་པའི་ཉམས་
åོང་ཚWག་དབང་ལ་བOེན་ནས་ངོ་êད་པའི་|ན་གོམས་པ་
སོགས་ë་ཚDགས་པའི་ཐབས་^ིས་ཡེ་ཤེས་མངོན་L་tར་པ་
@མས་^ང་ངོ་།།ཡེ་ཤེས་དེའང་ཚDགས་gོར་6ི་Hབས་M་



སོགས་ë་ཚDགས་པའི་ཐབས་^ིས་ཡེ་ཤེས་མངོན་L་tར་པ་
@མས་^ང་ངོ་།།ཡེ་ཤེས་དེའང་ཚDགས་gོར་6ི་Hབས་M་
ཉམས་གཙô་ཆæ་བའི་uལ་L་ཡོད་ཅིང་མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་
མངོན་tར་L་|ད་ལ་Yེ་wེ།དེ་ནས་བlམས་མཉམ་གཞག་
ཇེ་བOན་དང་།\ེས་ཐོབ་^ི་འúལ་ëང་ཇེ་?བ་L་སོང་ནས་
Üང་=་རིམ་པས་Üོང་བ་?ང་མདའི་མཐོ་དམན་c་Zར་
འtར་ལ།མཐར་|ན་མཐའི་íོར་ཏིང་གིས་rག་མེད་L་
Üངས་ཏེ་འཚང་-་བ་ཡིན་ནོ།།དེ་cར་Oོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་
དེ་ཇི་c་Z་ཞེ་ན།yག་ཆེན་ཐིག་ལེའི་|ད་ལས།ཉོན་ཅིག་r་
མོ་yག་-་ཆེ།།yག་-་ཆེན་པོ་གསང་བ་ཆེ།།བ\ོད་མེད་མི་
ཟད་མ་Yེས་པ།།ཐམས་ཅད་གàགས་ཅན་གàགས་དང་
nལ།།གàགས་མེད་གàགས་^ི་དམ་པ་མཆོག།øོམ་r་ལ་
སོགས་དང་nལ་བ།།གཞལ་L་མེད་པའི་རང་བཞིན་ནོ།།
ཞེས་དང་།xོབ་དཔོན་èས།སེམས་འ8ེལ་L།སངས་-ས་
@མས་^ི་=ང་uབ་སེམས།།བདག་དང་uང་པོ་@མ་རིག་
གི།Oོག་པ་@མས་^ིས་མ་བùིབས་ཤིང་།།Oག་m་wོང་ཉིད་
མཚན་ཉིད་བཞེད།།ཅེས་གMངས་པ་དང་།མདའ་བ¿ན་
ཞབས་^ིས།ཁ་དོག་ཡི་གེ་ཡོན་ཏན་དཔེ་nལ་བ།π་q་མི་



མཚན་ཉིད་བཞེད།།ཅེས་གMངས་པ་དང་།མདའ་བ¿ན་
ཞབས་^ིས།ཁ་དོག་ཡི་གེ་ཡོན་ཏན་དཔེ་nལ་བ།π་q་མི་
བmབ་དེ་ནི་བདག་གིས་6ི་ནར་མཚDན།།གཞོན་•་མ་ཡི་
བདེ་བ་sིང་ལ་uགས་པ་བཞིན།།དབང་Pག་དམ་པ་དེ་ནི་
M་ལ་བwན་•ས་སམ།།ཞེས་སོགས་གMངས་པ་cར།π་
བསམ་བ\ོད་པའི་äལ་ལས་འདས་^ང་།ས0་ས~་རང་རིག་
པའི་uལ་6ིས་གསལ་བར་åོང་བས་Bར་བཤད་པའི་gང་
གཞིའི་དེ་བཞིན་ཉིད་མཐོང་བའོ།།དེ་cར་êོས་བཅས་^ི་
དབང་བ}ར་Bོན་L་མ་སོང་ཡང་yག་ཆེན་6ི་ཡེ་ཤེས་Yེ་
qང་བའི་འཆད་uལ་འདི།བོད་äལ་འདིར་B་yིར་Tང་
བའི་མཁས་པར་8གས་པ་འགའ་ཞིག་གི་uགས་ལ་མ་ཤོང་
ནས།དབང་བ}ར་དང་རིམ་གཉིས་མེད་པས་Bགས་^ི་
yག་-་ཆེན་པོར་མ་9བ་པ་དང་།fོམ་<གས་ལེགས་ན་
དZ་མའི་c་བ་ཙམ་Oོགས་པ་?ིད་^ང་ü་བཞི་Yེ་འགོག་
གི་རིགས་པ་སོགས་དZ་མའི་གuང་ལས་བཤད་པ་cར་
མེད་པས་དེར་ཡང་མ་ངེས་པ་སོགས་Yོན་L་མ་བ\ོད་པར་
མཛད་དོ།།དེ་c་Z་ནི་བཅོམ་Äན་འདས་^ིས་གLལ་=་
རིགས་ë་ཚDགས་པ་གLལ་བའི་yིར་འLལ་=ེད་^ི་ཐབས་



མཛད་དོ།།དེ་c་Z་ནི་བཅོམ་Äན་འདས་^ིས་གLལ་=་
རིགས་ë་ཚDགས་པ་གLལ་བའི་yིར་འLལ་=ེད་^ི་ཐབས་
མཐའ་མ་འགགས་པར་གMངས་པ་མཁས་9བ་@མས་
^ིས་ས0་ས~ར་ཅི་རིགས་པར་བ´ལ་ནས་བཤད་པའི་uལ་ལ་
བsོན་ཏེ་བདག་གི་ཤེས་ངོ་འདི་ཁོ་ན་བདེན་6ི་གཞན་ནི་མ་
ཡིན་ན0་ཞãས་}ར་པ་འདེབས་པར་ëང་མོད།བཀའ་བ|ད་
མཆོག་གི་rིད་?ོལ་འདིར་ནོངས་པ་B་མ་དེ་དག་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ཏེ།གཤམ་L་འཆད་པ་cར་འrིད་uལ་ཐ་དད་པ་
@མས་ལས་གLལ་=་ཆེས་དབང་@ོན་ལ་êོས་བཅས་^ི་
དབང་བ}ར་མེད་མི་qང་བའི་ཡན་ལག་m་མི་བཞེད་^ང་།
í0་\ã་xོབ་དཔོན་6ིས།í0་\ã་ཡེ་ཤེས་^ི་དབང་གིས་=ིན་
6ིས་བuབས་པ་ཞིག་ནི་ངེས་པར་Bོན་L་འ8ོ་དགོས་པའི་
yིར་དང་།དེ་ལ་བOེན་པའི་རིམ་པ་གཉིས་^ང་དོན་ཐོབ་m་
ངེས་པར་ཡོད་པའི་yིར་རོ།།
ཡང་འདི་ལ་ཁ་ཅིག་=ིན་uབས་འཕོ་བའི་དབང་གིས།

དབང་གི་ག0་མ2་ཆོད་པ་དང་།a་མའི་@ལ་འ=ོར་བfོམས་
པས་རིམ་གཉིས་^ི་ག0་མ2་ཆོད་པར་བཞེད་མོད།དེ་c་ན།
âལ་ཚDན་སོགས་^ི་ད^ིལ་འཁོར་L་དབང་བ}ར་བས་དེ་



པས་རིམ་གཉིས་^ི་ག0་མ2་ཆོད་པར་བཞེད་མོད།དེ་c་ན།
âལ་ཚDན་སོགས་^ི་ད^ིལ་འཁོར་L་དབང་བ}ར་བས་དེ་
བས་^ང་དབང་གི་ག0་མ2་ཆོད་པར་འtར་ཏེ།དབང་ཞེས་པ་
དབང་དོན་6ི་Oོགས་པ་|ད་ལ་བYེད་•ས་ཤིག་དགོས་པ་
གང་ཞིག།དེ་བYེད་པ་ལ་êོས་མེད་^ི་དབང་ལས་êོས་
བཅས་^ི་དབང་•ས་པ་དམན་པའི་yིར།rའི་@ལ་འ=ོར་
བfོམས་པས་^ང་རིམ་གཉིས་^ི་ག0་མ2་ཆོད་པར་འtར་ཏེ།
Bགས་^ི་Hབས་འདིར་a་མ་དང་ཡི་དམ་གཉིས་M་མེད་
པར་བc་དགོས་ཤིང་ཡི་དམ་ལ་a་མས་-ས་འདེབས་པ་
གང་ཞིག་-ས་འདེབས་པ་པོ་དང་nལ་བའི་གདབ་=་Åན་
བOགས་^ི་r་ཁོ་ནས་མཆོག་གི་དངོས་9བ་gིན་པར་མི་
=ེད་པའི་yིར་རོ།།
དེས་ན་རང་<གས་ཏིང་ངེ་འཛWན་6ི་དབང་ངམ།í0་\ã་ཡེ་

ཤེས་^ི་དབང་ནི་དབང་ཐམས་ཅད་^ི་མཆོག་m་tར་པ་
ཡིན་པས་དབང་གི་ག0་ཆ~ད་པ་c་ཅི་3ོས།Oོགས་Äན་6ི་a་
མས་yག་-་ཆེན་པ0འ2་Hལ་Äན་ཆེས་དབང་@ོན་ལ་དབང་
འདི་ལས་གཞན།êོས་བཅས་^ི་དབང་གིས་ད´ི་བར་=ེད་
ན་ཉེས་པ་འTང་ཡིན་ཏེ།ཨི¬་√་ཏིས་ཡེ་ཤེས་9བ་པར།ར
Oག་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ར@་ སÜས་ པའི། །ཡེ་ ཤེས་ མཆོག་ བཟང་



ན་ཉེས་པ་འTང་ཡིན་ཏེ།ཨི¬་√་ཏིས་ཡེ་ཤེས་9བ་པར།ར
Oག་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ར@་ སÜས་ པའི། །ཡེ་ ཤེས་ མཆོག་ བཟང་ཐ
ོབ་ པ་ ཡི། །རí0ར\ãཡེ་ ཤེས་ དབང་ བས}་ བས། །དངོས་ ག9་མ
ཆོག་ ནི་ བསN་ པར་ བ=།ཡང ་ དག་ ཡེ་ ཤེས་ ཀÅ་ ལÄ་ ན། །བ
nས་ པའི་ དཀ^ལ་ འཁོར་ ལོག་ གཞན་ དL།དབང་ བས}་ བ་ ནི་ལ
ེན་ ཅེ་ ན། །འདི་ ནི་ དམ་ ཚི W་ ཉམས་ པར་ འགt། །དམ་ ཚི W་ཉ
མས་ པའི་ སA་ བསB་ ནི། །ལ<་ དང་ དེ་ བཞ ིན་ ཡིད ་ དང་ན
ི། །དེ་ ཡི་ དོན་ ར@ས་ ཉམས་ འགt་ ཞིང་ །།མ¶་ བ་ ཉིད་ དLཤི་བ
ར་ འགt། །ཤི་ ནས་ དམå་ བའི་ སA་ བསB་ ནི། །བསH་ པ་བ
=་བ་ བར-ཕr་ ཏmང་ །།མåང་ ནས་ གནས་ ལས་ འཕོས་ གt་ན
འང་ །།གད ོལ་ པའམ་ དམན་ པའ ི་ རིགས་ སMསY།།ལ¢ས་པ
འམ་ ཡང ་ ན་ འོན་ པའམ། །སY་ཞིང་ སY་བར་ དམü་ ལོང་ དL།ས
Y་བར་ འགt་ བ་ ཐེ་ ཚོ D་ མེད། །དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ ཀÅ་ ཡེ་ཤ
ེས་ ནི། །རí0ར\ãཡེ་ ཤེས་ ཞེས་ བ=་ བཤད། །བa་ལÄ་ དེ་ ཡིས་ད
བང་ བས}་ ན། །དབང་ བས}་ བར་ ནི་ ཤེས་ པར་ བ=།ཞེས་ས
ོགས་ ར-ཆེར་ གསMས་ པ་ ལc་ ཤེས་ པར་ བ=ཞིང་ །དབང་ཐ
ོབ་ མ་ ཐོབ་ ཀ̂ ་མཚམས་ ཀ̂ ་ དབང་ དོན་ ར|་ ལ་ སYས་ མ་ས
Yས་ ལ་ བ=ད་ པས། སxབ་ མའི་ ར|་ ལ་ སë་ སwང་ དབ=ར་ མེད་



ཐ
ོབ་ མ་ ཐོབ་ ཀ̂ ་མཚམས་ ཀ̂ ་ དབང་ དོན་ ར|་ ལ་ སYས་ མ་ས
Yས་ ལ་ བ=ད་ པས། སxབ་ མའི་ ར|་ ལ་ སë་ སwང་ དབ=ར་ མེད་ཀ
^་རOགས་ པ་ སYས་ ན་ བZ་ དབང་ ཐོབ་ པ་ སོགས་ གོ་ དགོས་
སོ།།
དེ་བཞིན་L་བYེད་རིམ་ཡང་འདི་Hབས་a་མ་fོམ་པ་

ཁོ་ནས་འuས་ཏེ།a་མའི་@ལ་འ=ོར་གོམས་པའི་wོབས་^ི་
ëང་?ིད་ཐམས་ཅད་a་མའི་རོལ་པར་འཆར་བ་ནི།ཡི་
དམ་fོམ་པ་ལས་^ང་ཐ་མལ་6ི་ཞེན་པ་འགོག་uལ་ཆེ་
བའི་yིར་དང་།|ད་འ8ེལ་མང་པོ་ལས།a་མ་དཀོན་
མཆོག་Åན་འLས་ཡིན་པ་དང་།དེ་བfོམས་པས་དངོས་
9བ་ཐམས་ཅད་འ9བ་པར་གMངས་པའི་yིར་རོ།།[ོགས་
རིམ་ཡང་མོས་pས་Sག་པ0་ཤãས་པ་གཏད་མེད་L་tར་པའི་
རང་ཉམས་དེ་ཉིད་Yོང་བ་གེགས་དང་གོལ་ས་ཐམས་ཅད་
དང་nལ་བའི་ལམ་6ི་མཆོག་m་བཞེད་དེ།དབང་པོ་ཡང་
རབ་^ི་_ོད་äལ་གནད་གསང་འདི་c་Z་དག་Oོག་གེ་པ་
@མས་^ི་Hལ་པར་ནམ་ཡང་མི་འཚམ་ལ།དེར་མ་འཚམ་
པ་ཉིད་^ིས་uན་མོང་མིན་པའི་ཟབ་གསང་L་རིམ་པར་
=འོ།།



པ་ཉིད་^ིས་uན་མོང་མིན་པའི་ཟབ་གསང་L་རིམ་པར་
=འོ།།
ཡང་Yོན་གཉིས་པ་དེའང་མ་ངེས་ཏེ་Bགས་^ི་yག་-་

ཆེན་པ0འ2་c་བ་êོས་nལ་6ི་ངོས་ནས་དZ་མ་དང་མuན་
པས་དZ་མའི་c་བ་Oོགས་པ་དེ་Bགས་^ི་Yོན་L་མི་
འtར་བའི་yིར་དང་།Oོག་གེ་ནི་ü་wེགས་^ི་lོད་ངོར་
བwན་པ་ཙམ་ཡིན་པས།དེས་དóད་པའི་བfོམ་པ་ལ་དZ་
མ་རང་<གས་Mའང་lིས་M་མི་མཛད་དེ།a་མའི་ངག་
གིས་མ་བ-ན་པའི།།དZ་མའང་འnིང་པོ་ཙམ་ཉིད་དོ།།
ཞེས་འTང་བའི་yིར་རོ།།yག་-་ཆེན་པོ་འདི་êོས་པ་Åན་
ཞི་བའི་ཆ་ནས་དZ་མའི་c་བ་དང་མuན་པའི་|་མཚན་
ཡང་།དZ་མ་ལས་rག་c་ཡོད་ན།།c་དེ་êོས་པ་ཅན་L་
འtར།།ཞེས་བཤད་པ་cར་སངས་-ས་^ི་བwན་པ་ལ་
êོས་nལ་དZ་མ་ལས་rག་པའི་c་བ་མི་?ིད་པའི་yིར་ཏེ་
འདི་ལ་དགོངས་ནས་xོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་8གས་པས་
མཛད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འ]ག་པ་ལས།äམ་ཤེས་རབ་
^ི་ཕ་རོལ་m་yིན་པ་ཉིད་^ི་མཚན་གཞན་yག་-་ཆེན་པ0་
wã།དེ་ནི་གཉིས་M་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་^ི་ང0་བ0་ཉ2ད་ཡིན་པའི་



^ི་ཕ་རོལ་m་yིན་པ་ཉིད་^ི་མཚན་གཞན་yག་-་ཆེན་པ0་
wã།དེ་ནི་གཉིས་M་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་^ི་ང0་བ0་ཉ2ད་ཡིན་པའི་
yིར་རོ།།ཞེས་མདོ་ནས་གMངས་པའི་ཤེས་yིན་དང་།
Bགས་^ི་yག་ཆེན་གཉིས་མཚན་6ི་@མ་8ངས་M་བཤད་
དོ།།
ཚWག་ûང་གMམ་པ་gང་=་ཞེས་སོགས་^ི་དོན་ནི།gང་

གཞིའི་wེང་L་gོང་=ེད་^ི་gང་བར་=་|འི་Sི་མ་དེ་གང་ཞེ་
ན།གཤིས་ལ་མེད་^ང་ïོ་Zར་འúལ་པས་བYེད་པའི་
གàང་འཛWན་6ི་ཆོས་@མས་ཡིན་ནོ།།ཞེས་པའོ།།དེ་ཡང་ཇི་
cར་འúལ་པའི་uལ་སོགས་ནི།ཡོད་མ་åོང་བའི་རང་ëང་
äལ་L་འúལ།།ཞེས་སོགས་^ི་Hབས་M་འོག་ནས་འཆད་
པར་འtར་བས་དེར་ཤེས་པར་=འོ།།
ཚWག་ûང་བཞི་པའི་དོན་ནི།gོང་=ེད་^ིས་gང་=་gངས་

པའི་འnས་Z་དེ་གང་ཞེ་ན།གàང་བ་དང་འཛWན་པས་
བAས་པའི་ཆོས་ïོ་Zར་6ི་Sི་མ་མཐའ་དག་གཏན་ནས་
Üངས་པའི་གཞིའི་གནས་<གས་ཆོས་^ི་}་མངོན་Mམ་L་
tར་པའོ།།ཞེས་སོ།།དེའང་ཆོས་ད=ིངས་བwོད་པ་ལས།
ཉོན་མོངས་ƒ་བས་གཡོགས་པ་ན།།སེམས་ཞེས་=་བར་



tར་པའོ།།ཞེས་སོ།།དེའང་ཆོས་ད=ིངས་བwོད་པ་ལས།
ཉོན་མོངས་ƒ་བས་གཡོགས་པ་ན།།སེམས་ཞེས་=་བར་
བ\ོད་པ་ཡིན།།དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་nལ་tར་ན།།སངས་
-ས་ཞེས་ནི་བ\ོད་པར་=།།ཞེས་འTང་ངོ་།།འོ་ན་gངས་
འnས་ཆོས་^ི་}་ཁོ་ན་ཡིན་ན་གàགས་}་གཉིས་gངས་
འnས་M་མི་འtར་རམ་ཞེ་ན།གàགས་}་ནི་ཆོས་}་ལས་
ང0་བ0འ2་fོ་ནས་ལོགས་M་ད=ེར་མེད་པས།gངས་འnས་
ཡིན་ཡང་ཆོས་}་ཉིད་3ོས་པས་དོན་9བ་བོ།།ཆོས་}་དེ་
}་གMམ་L་འཇོག་པའི་uལ་ཡང་།ཆོས་^ི་ད=ིངས་བདེ་
བ་ཆེན་པོ་རང་བཞིན་6ིས་Sི་མ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ལ་ïོ་Zར་
6ི་Sི་མ་@མས་^ང་དག་པས་དག་པ་གཉིས་Äན་L་tར་
པ་Üངས་པ་ཆོས་}འམ་ང0་བ0་ཉ2ད་^ི་}ར་8གས་པ་དང་།
Åན་གཞིའི་@མ་ཤེས་དང་།ཉོན་མོངས་པ་ཅན་6ི་ཡིད་
དང་།iག་པ་ཡིད་^ི་@མ་ཤེས་དང་།དངོས་པོ་ལ་འ]ག་
པའི་@མ་ཤེས་@མས་ཡོངས་M་དག་ཅིང་གནས་tར་པ།ཇི་
c་བ་མyེན་པ་དང་ཇི་sེད་པ་མyེན་པའི་ཡེ་ཤེས་Oོགས་
པ་ཆོས་}འམ་ཡེ་ཤེས་^ི་}ར་8གས་པ་wེ།དེ་གཉིས་
གཉིས་M་མེད་པ་ཆོས་^ི་}་ཡོངས་M་[ོགས་པ་ཉིད་དོ།།དེ་



པ་ཆོས་}འམ་ཡེ་ཤེས་^ི་}ར་8གས་པ་wེ།དེ་གཉིས་
གཉིས་M་མེད་པ་ཆོས་^ི་}་ཡོངས་M་[ོགས་པ་ཉིད་དོ།།དེ་
ལས་Oོགས་པ་ཆོས་}་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་དག་=་@མ་
ཤེས་དེ་@མས་^ི་རིམ་པས།མེ་ལོང་།མཉམ་ཉིད།སོར་Oོག།
=་Nབ་wེ་ཡེ་ཤེས་བཞིར་yེ་བའི།མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལོངས་
_ོད་[ོགས་}་དང་།=་Nབ་ཡེ་ཤེས་çལ་པའི་}ར་ëང་བ་
ཡིན་ལ།སོར་Oོག་ཡེ་ཤེས་ནི་དེ་གཉི་གར་གཏོགས་པ་ཡིན་
ནོ།།
འདི་དག་གི་uལ་-ས་པར་ཤེས་འདོད་ན།མད0་Éã་-ན་

དང་།\ེ་ཉིད་^ི་ནང་དོན་རང་འ8ེལ་སོགས་M་བc་བར་=་
ཡི་འདིར་ཡི་གེ་མང་བའི་འཇིགས་པས་མ་êོས་སོ།།
གཉིས་པ་བfོམ་དོན་ལག་m་ལེན་པའི་3ོན་ལམ་ལ།མདོར་
བwན།-ས་བཤད་གཉིས་^ི་དང་པ0་ན2།
གཞི་ལ་ùོ་འདོགས་ཆོད་པ་c་བའི་གདེངས།།
དེ་ལ་མ་ཡེངས་Yོང་བ་fོམ་པའི་གནད།།
fོམ་དོན་Åན་ལ་lལ་gོང་_ོད་པའི་མཆོག།
c་fོམ་_ོད་པའི་གདིང་དང་Äན་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ་yག་-་ཆེན་པ0འ2་ལམ་ཇི་c་བ་བཞིན་fོམ་པ་ལ།



c་fོམ་_ོད་པའི་གདིང་དང་Äན་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ་yག་-་ཆེན་པ0འ2་ལམ་ཇི་c་བ་བཞིན་fོམ་པ་ལ།
དང་པོར་གཞི་གནས་<གས་yག་-་ཆེན་པ0འ2་ùོ་འདོགས་
བཅད་པས་c་བ་Sང་པོར་འtར་ཞིང་།c་བ་དེ་ཉིད་མ་
ཡེངས་པར་Yོང་ཞིང་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི།fོམ་6ི་
གནད་ཡང་དག་པ་ཡིན་ལ།fོམ་དོན་དེ་དག་ལ་lལ་
gངས་པས་¶ར་L་བོགས་ཐོན་པར་འtར་བ་ནི་_ོད་པའི་
མཆོག་m་tར་པ་ཡིན་པའི་yིར།c་fོམ་_ོད་གMམ་6ི་
གནད་དེ་c་Z་དང་Äན་ན་ཚÖགས་uང་Øས་འ9བ་པར་
འtར་བས་དེའི་uལ་3ོན་པར་མཛད་པའོ།།
གཉིས་པ་དེ་-ས་པར་yེ་ནས་3ོན་ལམ་གདབ་པ་ལ་བཞི།
c་བས་གཞིའི་ùོ་འདོགས་གཅོད་uལ་ལ།དེ་fོམ་པས་
གཏན་ལ་འབེབས་uལ་ལ།དེ་_ོད་པས་མཐར་དTང་uལ་
ལ།ལམ་མཐར་དTང་uལ་ལ།ལམ་མཐར་yིན་པའི་འnས་
Z་ལ་3ོན་པ་wེ་བཞིའོ།།དང་པོ་ལའང་མདོར་བwན་པ་
དང་།-ས་པར་yེ་བ་གཉིས་^ི་དང་པ0་ན2།
ཆོས་@མས་ཐམས་ཅད་སེམས་^ི་@མ་འÆལ་ཏེ།།
སེམས་ནི་སེམས་མེད་སེམས་^ི་ང0་བ~ས་wོང་།།



ཆོས་@མས་ཐམས་ཅད་སེམས་^ི་@མ་འÆལ་ཏེ།།
སེམས་ནི་སེམས་མེད་སེམས་^ི་ང0་བ~ས་wོང་།།
wོང་ཞིང་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་ëང་བ་wེ།།
ལེགས་པར་བOགས་ནས་གཞི་l་ཆོད་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ།ûང་པ་དང་པོས།ëང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་^ི་
@མ་འÆལ་L་ཐག་བཅད།གཉིས་པས་སེམས་རང་བཞིན་
མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ།གMམ་པས་wོང་དང་Oེན་འTང་
àང་L་འ]ག་པ་མི་འགལ་བར་བwན།བཞི་པས་དེ་cར་ས0་
ས~ར་Oོག་པའི་ཤེས་རབ་^ིས་བOགས་པས་གཞིའི་དོན་ལ་
ùོ ་འདོགས་གཅོད་དགོས་པར་3ོན ་པའི ་uལ་6ིས་
གདམས་པའོ།།
གཉིས་པ་དེ་-ས་པར་འཆད་པ་ལ།ûང་པ་དང་པོ།གཉིས་
པ།གMམ་པ།བཞི་པ་@མས་ས0་ས~ར་འཆད་པས་བཞིའོ།།དེ་
ལས་དང་པོ་ëང་བ་སེམས་M་ཐག་བཅད་པ་ནི།
ཡོད་མ་åོང་བའི་རང་ëང་äལ་L་འúལ།།
མ་རིག་དབང་གིས་རང་རིག་བདག་m་འúལ།།
གཉིས་འཛWན་དབང་གིས་?ིད་པའི་°ོང་L་འyམས།།
མ་རིག་འúལ་པའི་lད་དར་ཆོད་བར་ཤོག།



གཉིས་འཛWན་དབང་གིས་?ིད་པའི་°ོང་L་འyམས།།
མ་རིག་འúལ་པའི་lད་དར་ཆོད་བར་ཤོག།
ཅེས་པས་wོན་ཏེ།འདིར་དངོས་བwན་རགས་པ་འཁོར་
བའི་ཆོས་སེམས་ëང་L་གཏན་ལ་ཕབ་པས།r་བ་@མ་
=ང་གི་ཆོས་སེམས་^ི་lལ་L་uགས་^ིས་གོ་བར་དགོངས་
པའི་yིར་དངོས་uགས་^ི་དོན་གཉིས་ལས།དང་པོ་དངོས་
བwན་ལ།äལ་äལ་ཅན་གཉིས་M་འúལ་uལ།དེས་
འཁོར་བར་འཁོར་uལ།འúལ་པ་དེའི་མཚང་རིག་དགོས་
པར་3ོན་པའི་uལ་6ིས་གདམས་པའོ།།དང་པ0་ན2།\ེ་ཉིད་
^ི་ཟབ་མོ་ནང་གི་དོན་ལས།|་ནི་སེམས་ཉིད་ཐོག་མེད་ལ།།
-་ཆད་yོགས་ìང་མ་མཆིས་^ང་།།དེ་ཉིད་མ་འགགས་
རོལ་པ་ལས།།ང0་བ0་w~ང་ལ་རང་བཞིན་གསལ།།@མ་པ་
འགག་མེད་ཅིར་ཡང་འཆར།།དེ་ཉིད་རང་གི་རང་མ་རིག།
འL་=ེད་ཡིད་^ི་གཡོ་བ་ནི།།u་uབས་c་Zར་གཡོས་པ་
ལས།།དོན་དང་འཛWན་པ་གཉིས་ëང་བ།།རང་གིས་རང་ལ་
གཏད་ཅིང་བàང་།།ཡིད་དེ་yིར་འtས་ëང་ཆ་ལས།།äལ་
ལ་དོན་བàང་@མ་ཤེས་Tང་།།aང་དོར་=ེད་ལས་ཚDར་བ་
Yེ།།དེ་ལ་མཚན་འཛWན་འL་ཤེས་ཏེ།།འLས་=ས་äལ་ëང་



ལ་དོན་བàང་@མ་ཤེས་Tང་།།aང་དོར་=ེད་ལས་ཚDར་བ་
Yེ།།དེ་ལ་མཚན་འཛWན་འL་ཤེས་ཏེ།།འLས་=ས་äལ་ëང་
གཞན་L་བOག།ཞེན་པས་གàགས་^ི་uང་པོ་9བ།།ཅེས་
གMངས་ཤིང་རང་འ8ེལ་L་-ས་པར་བཤད་པ་cར།
གཞིའི་གནས་<གས་རང་བཞིན་6ིས་དག་པའི་འོད་གསལ་
སེམས་^ི་í0་\ã་དེ་ཉིད་རང་གི་ང0་བ~་རང་lལ་6ིས་མ་རིག་
ཅིང་།དེའི་uལ་ཡང་འL་=ེད་པའི་ཡིད་^ི་གཡོ་བ་ལས་|་
དང་kེན་cར་ëང་ཞིང་།དེ་ཉིད་ལ་བOེན་ནས་ཉོན་མོངས་
པ་ཅན་L་=ེད་པས་མ་རིག་པར་tར་ཏོ།།ཡིད་དེ་ལའང་
@མ་པ་གཉིས་ཏེ་དེ་མ་ཐག་ཡིད་^ིས་@མ་ཤེས་ཚDགས་iག་
Yེ་འགག་=ེད་པའི་ཚÖ་དེ་དག་ཤི་•ས་པ་Åན་གཞིའི་wེང་L་
འཇོག་པར་=ེད་ཅིང་ཉོན་ཡིད་^ིས་Åན་གཞི་ལ་ངའོ་sམ་
L་འཛWན་པའི་yིར།B་མས་ནི་@མ་ཤེས་Yེད་པར་=ེད་ཅིང་
yི་མས་ནི་དེ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་L་=ེད་དོ།།Åན་གཞི་ནི་
ཡིད་དེ་གཉིས་^ི་Oེན་L་tར་པ་ཉོན་མོངས་པའི་བག་
ཆགས་ཐམས་ཅད་འཛWན་པས་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པར་
བ\ོད་པ་wེ།ཡིད་དང་Åན་གཞི་ཕན་uན་|་kེན་L་ëང་
བ་དེ་ཉིད་u་དང་uབས་cར་tར་པས་འཁོར་བའི་འúལ་



བ\ོད་པ་wེ།ཡིད་དང་Åན་གཞི་ཕན་uན་|་kེན་L་ëང་
བ་དེ་ཉིད་u་དང་uབས་cར་tར་པས་འཁོར་བའི་འúལ་
པ་ཐམས་ཅད་Yེད་པའི་l་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།དེ་cར་ཡང་
xོབ་དཔོན་ད=ིག་གཉེན་6ིས།དེ་ལ་Åན་གཞིའི་@མ་ཤེས་
ནི།།@མ་3ིན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ།།Oག་m་རེག་དང་ཡིད་
=ེད་དང་།།ཚDར་དང་འL་ཤེས་སེམས་པར་Äན།།དེ་ལ་ཚDར་
བ་བཏང་sོམས་ཏེ།།དེ་ནི་མ་བùིབས་<ང་མ་བwན།།དེ་
ནི་|ན་འབབ་u་བོ་བཞིན།།ད8་བཅོམ་ཉིད་ནི་Äོག་གོ།
ཞེས་དང་།དེ་ལ་གནས་ཏེ་རབ་འTང་ཞིང་།།དེ་ལ་དམིགས་
པས་ཡིད་ཅེས་=།།@མ་ཤེས་ངར་སེམས་བདག་ཉིད་ཅན།།
ཉོན་མོངས་བཞི་དང་Oག་m་འ8ོགས།།ཞེས་གMངས་ཤིང་།
ཐེག་བAས་སོགས་M་-ས་པར་འTང་བ་ཞི་བར་དེ་དག་m་
བc་བར་=འོ།།དེ་cར་Åན་གཞི་ལས་ཡིད་གཡོས་པའི་
མuས།yིར་གàང་བའི་äལ་iག་དང་།ནང་L་@མ་པར་
ཤེས་པ་iག་@མས།དོན་ལ་ཐ་དད་L་9བ་པ་མེད་བཞིན་
L་ëང་བར་འtར་ཏེ།དེའང་äལ་དང་དབང་པོ་དང་@མ་
པར་ཤེས་པ་གMམ་ཚDགས་པའི་Oེན་འnེལ་ལས་ཡིན་ཞིང་།
དེ་ལས་ëང་བ་མཆེད་པར་tར་ནས་Oོག་པའི་ཡིད་དང་



པར་ཤེས་པ་གMམ་ཚDགས་པའི་Oེན་འnེལ་ལས་ཡིན་ཞིང་།
དེ་ལས་ëང་བ་མཆེད་པར་tར་ནས་Oོག་པའི་ཡིད་དང་
འnེལ་པར་འtར་ལ།ངེས་དོན་L་མཐོང་བར་=ེད་པས་
ëང་མཆེད་ཐོབ་གMམ་L་བཞག་གོ།དེ་cར་ëང་བ་དེའང་
Åན་གཞི་ལ་äལ་དབང་@མ་ཤེས་གMམ་6ི་ས་བོན་|ན་མ་
ཆད་པར་ཡོད་པའི་•ས་པ་ཁོ་ནའི་Oེན་འnེལ་ལས་tར་པ་
ཡིན་ཏེ།í0་\ã་lེ་མོ་ལས།ས་བོན་Åན་Äན་Åན་གཞི་ནི།།yི་
དང་ནང་གི་བདག་ཉིད་འདོད།།ཅེས་གMངས་སོ།།ëང་
བའི་ག0་ར2མ་ཡང་།སེམས་Tང་འL་=ེད་^ིས་བ}ལ་བའི་
ཡིད་དེས་äལ་iག་ལ་Oོག་པས་དེ་དག་དོན་L་མཐོང་བའི་
@མ་པར་ཤེས་པ་འTང་།དེ་Tང་བས་aང་=་Oོག་པ་ཚDར་
བ་བདེ་བ་དང་།དོར་=ར་Oོག་པའི་ཚDར་བ་Aག་བBལ་དེ་
གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚDར་བ་བཏང་sོམས་@མས་
Yེ།དེ་Yེས་པས་äལ་ལ་མཚན་མར་འཛWན་པའི་འL་ཤེས་
Tང་།དེ་Tང་བས་äལ་གཞན་L་བOགས་པའི་བག་ཆགས།
འཐས་པ་གàགས་^ི་uང་པོ་9བ་པའི་བར་L་ཤེས་པར་
=འོ།།དེ་cར་སེམས་ཉིད་^ི་རང་lལ་ལས་ཉེ་བར་ëང་
བའི་ཆོས་འདི་དག་སེམས་ཉིད་^ི་རང་གཤིས་ལ་གདོད་



=འོ།།དེ་cར་སེམས་ཉིད་^ི་རང་lལ་ལས་ཉེ་བར་ëང་
བའི་ཆོས་འདི་དག་སེམས་ཉིད་^ི་རང་གཤིས་ལ་གདོད་
ནས་ཡོད་མ་åོང་ཞིང་ཡོད་པར་འtར་བ་མི་?ིད་^ང་།དེ་
cར་མ་Oོགས་པས་སེམས་ཉིད་རང་གིས་རང་ལ་äལ་L་
བàང་བས་འúལ་ལོ།།མ་རིག་པས་བYེད་པ་དེའི་དབང་
གིས་རང་རིག་གཞི་མེད་l་nལ་L་མ་Oོགས་པས་äལ་
བàང་བ་པོ་ལ་བདག་ཡིན་པར་འúལ་ལོ།།|་མཚན་དེས་
ན་གàང་འཛWན་གཉིས་བAས་^ི་ཆོས་མཐའ་དག་འúལ་
པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ་འúལ་པའི་གཞིའང་སེམས་ཡིན་
པས་སེམས་ལས་ལོགས་M་âལ་ཙམ་ཡང་མ་9བ་wེ་wོང་
པ་ལ་Bགས་^ི་gོར་བས་O་ïང་L་ëང་བའང་wོང་པ་དེ་
ཉིད་ལས་ལོགས་M་ཅིའང་མ་9བ་པ་བཞིན་ནོ།།
འོ་ན་སེམས་དེ་Lས་ནམ་6ི་ཚÖ་འúལ་པར་=ིང་བ་ཡིན་

ཞེ་ན་Lས་M་ëང་བའང་འúལ་པས་ùོ་བཏགས་པ་ཡིན་
པའི་yིར་གཏན་ནས་མ་9བ་པས་འདི་ཞེས་མཚDན་L་མེད་
^ང་།ཐོག་མ་མེད་པའི་Lས་ཅན་རང་གིས་རང་མ་རིག་
པའི་གནས་Hབས་དེ་ཉིད་ནས་འúལ་པར་བ\ོད་ལ།དེ་
ཙམ་ཉིད་ན་དག་པའི་སེམས་^ི་ང0་བ0་w~ང་པ་ལ་Åན་གཞི་



པའི་གནས་Hབས་དེ་ཉིད་ནས་འúལ་པར་བ\ོད་ལ།དེ་
ཙམ་ཉིད་ན་དག་པའི་སེམས་^ི་ང0་བ0་w~ང་པ་ལ་Åན་གཞི་
དང་།རང་བཞིན་གསལ་བ་ལ་ཉོན་ཡིད་དང་།@མ་པ་
འགག་མེད་ལ་@མ་ཤེས་M་བ\ོད་པ་ཡིན་ཏེ་མ་རིག་པ་ལ་
བOེན་ནས་yིན་ཅི་ལོག་m་ëང་བའི་yིར་རོ།།དེ་cར་3ོས་
པ་@མས་^ི་<ང་ནི།ལང་ཀར་གཤེགས་པ་དང་།-ན་¨ག་
པོ་བཀོད་པ་སོགས་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་མདོ་དང་དེའི ་
དགོངས་འ8ེལ་@མས་ལས་-་ཆེར་འTང་ཡང་འདིར་མ་
êོས་སོ།།འúལ་པའི་uལ་འདི་cར་Bགས་^ི་|ད་འ8ེལ་
@མས་M་འTང་ངམ་ཞེ་ན།དགོངས་གཞི་དང་དགོངས་པའི་
དབང་གིས་yད་པར་འགའ་ཞིག་ཡོད་མོད་^ི་དོན་6ི་l་བ་
ནི་གཅིག་པར་འTང་wེ།ཧེ་བ∆་ལས།ང་ལས་འ8ོ་བ་
ཐམས་ཅད་Tང་།ང་ལས་གནས་གMམ་པོ་ཡང་Tང་།།ང་
ཡིས་འདི་Åན་yབ་པ་wེ།།འ8ོ་བའི་རང་བཞིན་གཞན་མ་
མཐོང་།།ཞེས་དང་།Lས་འཁོར་འ8ེལ་ཆེན་L།མཆོག་m་མི་
འtར་བའི་འདོད་ཆགས་ཆེན་པ0་ན2་རིག་པ་wེ།མ་རིག་པ་
ནི་འདིར་སེམས་ཅན་@མས་^ི་ཐོག་མ་མེད་པའི་འདོད་
ཆགས་^ི་བག་ཆགས་སོ།།ཞེས་སོགས་དང་།བLད་ཅེས་=་



ནི་འདིར་སེམས་ཅན་@མས་^ི་ཐོག་མ་མེད་པའི་འདོད་
ཆགས་^ི་བག་ཆགས་སོ།།ཞེས་སོགས་དང་།བLད་ཅེས་=་
བ་ནི་སེམས་ཅན་@མས་^ི་འཁོར་བའི་སེམས་^ི་བག་
ཆགས་^ི་Sི་མའོ།།སངས་-ས་ཉིད་ཅེས་=་བ་ནི་འཁོར་
བའི་བག་ཆགས་དང་nལ་བའི་སེམས་སོ།།ཞེས་འTང་བ་
དང་།སེམས་འ8ེལ་ལས།Åན་[ོབ་ཉོན་མོངས་ལས་ལས་
Tང་།།ལས་ནི་སེམས་ལས་Tང་བ་ཡིན།།སེམས་ནི་བག་
ཆགས་དག་གི་བསགས།།ཞེས་སོགས་གMངས་པ་c་Zའོ།།
གཉིས་པ་དེ་འཁོར་བར་འཁོར་uལ་ནི།དེ་cར་äལ་

དང་äལ་ཅན་ཐ་དད་L་མེད་བཞིན་L།གཉིས་M་འཛWན་
པའི་འúལ་པ་དེ་ནི་Åན་གཞི་Äོག་པར་མ་tར་པའི་བར་
L་|ན་མི་འཆད་པར་ëང་བའི་yིར་དེའི་བར་L་?ིད་པའི་
°ོང་འདིར་ཟོ་uའི་«ད་མོ་བཞིན་L་འཁོར་ཞིང་འyམས་
པར་འtར་བ་ཡིན་ནོ།།དེའང་Åན་གཞི་ལས་ཡིད་དང་
ཡིད་ལས་འ]ག་ཤེས་iག་Yེས་ནས་äལ་åོང་བའི་བག་
ཆགས་དེ།xར་ཡང་ཡིད་^ིས་Åན་གཞི་ལ་སོགས་པར་=ེད་
པ་|ན་མི་འཆད་པ་ཕན་uན་|་kེན་cར་ëང་བའི་Oེན་
འnེལ་ལས་འTང་བས་སངས་-ས་མ་ཐོབ་^ི་བར་L་བག་



པ་|ན་མི་འཆད་པ་ཕན་uན་|་kེན་cར་ëང་བའི་Oེན་
འnེལ་ལས་འTང་བས་སངས་-ས་མ་ཐོབ་^ི་བར་L་བག་
ལ་ཉལ་6ི་|ན་u་བོ་བཞིན་L་འབབ་པའི་Åན་གཞི་དེ་|ན་
ཆད་པར་མི་འtར་བའི་yིར།དེ ་ནི ་|ན་འབབ་u་བོ་
བཞིན།།ད8་བཅོམ་ཉིད་ན་དེ་Äོག་གོ།ཞེས་བཤད་པ་དང་།
ལང་གཤེགས་ལས།སེམས་ནི་རང་བཞིན་དངས་པ་wེ།།
rོག་པར་=ེད་པ་ཡིད་ཡིན་ནོ།།@མ་པར་ཤེས་དང་བཅས་
པའི་ཡིད།།Oག་m་བག་ཆགས་འདེབས་པར་=ེད།།ཅེས་
དང་།@མ་པར་ཤེས་པ་ཡིད་ལས་Tང་།།ཡིད་ནི་Åན་གཞི་
ལས་Tང་wེ།།Åན་གཞི་ལས་ནི་ཆོས་@མས་Åན།།»་
uབས་བཞིན་L་@མ་པར་གཡོ།།ཞེས་གMངས་སོ།།དེ་cར་
ས་བོན་|ན་མ་ཆད་པ་ལས།དེ་ལས་Tང་བ་འཁོར་བའི་
Oེན་འnེལ་བd་གཉིས་^ང་|ན་ཆད་པར་མི་འtར་ཏེ།
གོང་L་བwན་པའི་མ་རིག་པ་དང་།ཚDར་བ་ལ་?ེད་པ་དང་།
?ེད་པ་དེ་འཕེལ་བས་ཆགས་པའི་äལ་དོན་L་གཉེར་བ་
ལེན་པ་wེ་ཉོན་མོངས་པ་@མ་པ་གMམ་6ིས་འL་=ེད་དང་
?ིད་པའི་ལས་འ9བ་པར་=ེད་ཅིང་།དེ་ལས་མིང་དང་
གàགས།Yེ་མཆེད་iག།རེག་པ།ཚDར་བ།Yེ་བ།§་ཤི་wེ།



?ིད་པའི་ལས་འ9བ་པར་=ེད་ཅིང་།དེ་ལས་མིང་དང་
གàགས།Yེ་མཆེད་iག།རེག་པ།ཚDར་བ།Yེ་བ།§་ཤི་wེ།
@མ་པ་བLན་6ིས་བAས་པའི་Aག་བBལ་^ི་uང་པོ་
འTང་།xར་ཡང་དེ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་གMམ་འTང་བ་
སོགས་རིམ་པ་བཞིན་L་འཁོར་བའི་yིར་རོ།།དེའང་xོབ་
དཔོན་è་Nབ་^ིས།གMམ་པོ་དག་ལས་གཉིས་Tང་ཞིང་།།
གཉིས་ལས་བLན་Tང་བLན་ལས་^ང་།།གMམ་Tང་?ིད་
པའི་འཁོར་ལ0་wã།།ཞེས་དང་།དང་པོ་བ-ད་དང་དp་ཉོན་
མོངས།།གཉིས་དང་བd་པ་ལས་ཡིན་ཏེ།།rག་མ་བLན་
ཡང་Aག་བBལ་ཡིན།།ཞེས་གMངས་སོ།།
གMམ་པ་འúལ་པ་དེའི ་མཚང་རིག་དགོས་པར་

གདམས་པ་ནི།ཇི་cར་འúལ་པའི་གནད་དེ་མ་རིག་ན་
འúལ་པ་ལ་འúལ་པར་མི་མཐོང་ཞིང་།དེ་མ་མཐོང་བར་
དེ་Üོང་L་མི་བmབ་པའི་yིར་གནད་དེ་རིག་དགོས་པ་གལ་
ཆེ་བར་བwན་པའི་xད་L་3ོན་ལམ་མཛད་པའོ།།
གཉིས་པ་uགས་བwན་6ི་དོན་ནི་རགས་པ་འཁོར་བའི་

ཆོས་སེམས་ëང་L་བwན་པ་དེས་r་བ་å་ངན་ལས་འདས་
པའི་ཆོས་@མས་^ང་སེམས་ëང་ཙམ་L་གོ་བར་•ས་ཏེ།



ཆོས་སེམས་ëང་L་བwན་པ་དེས་r་བ་å་ངན་ལས་འདས་
པའི་ཆོས་@མས་^ང་སེམས་ëང་ཙམ་L་གོ་བར་•ས་ཏེ།
ཨ་འཐས་^ི་བག་ཆགས་གོམས་ཆེས་པས་9བ་པའི་དངོས་
ëང་རགས་པ་@མས་སེམས་^ི་གནས་uལ་དང་ཤིན་m་
འགལ་བ་cར་འLག་པས་སེམས་M་གཏན་ལ་འབེབས་
དཀའ་ཞིང་དེ་གཏན་ལ་འབེབས་uབ་ན།@མ་=ང་གི་ཆོས་
@མས་སེམས་^ི་གནས་uལ་ཉིད་དང་\ེས་M་མuན་པས་
དེར་Oོགས་པ་ལ་ཚÖགས་མེད་པའི་yིར་རོ།།དེས་ན་@མ་
=ང་གི་ཆོས་@མས་^ང་དག་པའི་སེམས་^ི་རང་བཞིན་
ལས་མ་འདས་པར་wོན་ཏེ།སེམས་ཉིད་ལ་Sི་མ་དང་བཅས་
པའི་Hབས་སེམས་ཡིད་@མ་ཤེས་གMམ་L་བཞག་པ་cར།
Sི་མ་དང་nལ་བའི་ཚÖ་ནའང་}་གMམ་L་@མ་པར་འཇོག་
པ་ཡིན་ནོ།།དེའི་yིར་=ང་uབ་སེམས་དཔའ་ལམ་པའི་
གནས་Hབས་ན་gང་=འི་Sི་མ་ཇེ་?བ་m་སོང་བ་ན།དག་
པའི་སེམས་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་@མས་ཇེ་གསལ་L་
tར་པས་=ང་uབ་yོགས་^ི་ཡོན་ཏན་L་ëང་ཞིང་།Sི་མ་
ཐམས་ཅད་དག་པ་ན་གཞིའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ëང་
བར་འtར་བ་wེ་འདིའི་uལ་-ས་པར་|ད་a་མ་ལས་



ཐམས་ཅད་དག་པ་ན་གཞིའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ëང་
བར་འtར་བ་wེ་འདིའི་uལ་-ས་པར་|ད་a་མ་ལས་
གMངས་པ་cར་ཤེས་པར་=འོ།།
འོ་ན་xོབ་དཔོན་±་བ་8གས་པས།ཤེས་=འི་Zད་ཤིང་

Hམ་པོ་མ་<ས་པ།།བ?ེགས་པས་ཞི་དེ་-ལ་@མས་ཆོས་}་
wེ།།དེ ་ཚ Ö ་Yེ ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པའང་མེད།།སེམས་
འགགས་པ་དེ་}་ཡིས་མངོན་Mམ་མཛད།།ཅེས་=ང་uབ་
བrེས་པའི་ཚÖ་སེམས་འགགས་པར་བཤད་པ་ཇི་cར་Sང་
ཞེ་ན།དེ་cར་བཤད་པ་ནི་སེམས་ཡིད་@མ་ཤེས་གMམ་6ིས་
བwན་པའི་སེམས་Üངས་པར་བཤད་^ི།འདིར་དག་པའི་
སེམས་ནི་ཆོས་^ི་ད=ིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་བ\ོད་པས་དེ་
ནི་Yེ་འགག་གནས་གMམ་དང་nལ་བ་ཡིན་ནོ།།@མ་པ་
ཐམས་ཅད་མyེན་པའི་ཡེ་ཤེས་^ང་ཆོས་^ི་ད=ིངས་ལས་
ཐ་དད་པ་མེད་པས་མ་དག་པའི་སེམས་^ི་ཆོས་ལས་རབ་
m་འདས་པ་ཡིན་ནོ།།དག་པའི་སེམས་ལས་@མ་=ང་གི་
ཆོས་@མས་ལོགས་M་མ་9བ་པའི་|་མཚན་6ིས།གLལ་
=འི་ཤེས་|ད་dང་ཟད་དག་པ་དང་།ཕལ་ཆེར་དག་པའི་
རིམ་པས།çལ་}་དང་ལོངས་}འི་ëང་བ་འTང་བའང་



=འི་ཤེས་|ད་dང་ཟད་དག་པ་དང་།ཕལ་ཆེར་དག་པའི་
རིམ་པས།çལ་}་དང་ལོངས་}འི་ëང་བ་འTང་བའང་
ཡིན་ནོ།།
དེ ་cར་དངོས་uགས་གཉིས་^ིས་བwན་པའི་དོན་

འཁོར་འདས་^ིས་བAས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་
M་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་uལ་འདི་གང་ལས་འTང་ཞེ་ན།
ཐེག་པ་ཆེན་པ0འ2་མདོ་|ད་དགོངས་འ8ེལ་དང་བཅས་པ་
ལས་འTང་wེ།|ད་í0་\ã་pར་ལས།རིན་ཆེན་སེམས་ལས་
yིར་tར་པའི།།སངས་-ས་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་མེད།།
@མ་པར་ཤེས་པའི་གནས་དོན་@མས།།yི་རོལ་tར་པ་
dང་ཟད་མེད།།ཅེས་དང་།ཡང་དེ་ཉིད་ལས།མཁའ་བཞིན་
དག་པས་སེམས་ཉིད་^ང་།།བདེ་མཆོག་དག་པའི་སེམས་
ཉིད་དེ།།äལ་དང་དབང་པ0འ2་རང་བཞིན་ནི།།སེམས་ལས་
yི་རོལ་tར་མེད་^ང་།།གàགས་སོགས་ས0་ས~ར་ëང་བ་
@མས།།སེམས་ཉིད་ཁོ་ན་ëང་བ་ཡིན།།ཞེས་འTང་བ་
དང་།གསང་བ་Lར་rོད་^ི་|ད་ལས།སེམས་ལས་མ་
གཏོགས་སངས་-ས་དང་།།སེམས་ལས་མ་གཏོགས་ཆོས་
གཞན་ནི།།སངས་-ས་^ིས་^ང་མ་གཟིགས་ན།།མ་



གཏོགས་སངས་-ས་དང་།།སེམས་ལས་མ་གཏོགས་ཆོས་
གཞན་ནི།།སངས་-ས་^ིས་^ང་མ་གཟིགས་ན།།མ་
གMངས་གMང་བར་མི་འtར་ཏེ།།དེས་ན་སངས་-ས་
ཐམས་ཅད་^ི།།སེམས་^ི་གསང་འདི་གསང་བའི་མཆོག།
ཅེས་དང་།མད0་Éã་ས་བd་པ་ལས།^ེ་-ལ་བའི་?ས་དག་
ཁམས་གMམ་པོ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་མོ།།ཞེས་དང་།ལང་
ཀར་གཤེགས་པ་ལས།བག་ཆགས་^ིས་ནི་ད…གས་པའི་
སེམས།།དོན་L་ëང་བར་རབ་m་འTང་།།ཞེས་དང་།xོབ་
དཔོན་èས།ཆོས་ད=ིངས་བwོད་པར།སེམས་ཉིད་@མ་པ་
གཉིས་M་མཐོང་།།ཇི་cར་འཇིག་Oེན་འཇིག་Oེན་འདས།།
བདག་m་འཛWན་ལས་འཁོར་བ་wེ།།ས0་ས~ར་རིག་ན་དེ་ཉིད་
དེ།།འདོད་ཆགས་ཟད་པས་å་ངན་འདས།།ཞེ་Éང་གཏི་
üག་ཟད་པ་དང་།།དེ་དག་འགགས་པས་སངས་-ས་ཉིད།།
<ས་ཅན་Åན་6ི་Yབས་ཉིད་དོ།།ཞེས་གMངས་པ་དང་།
སེམས་འ8ེལ་ལས།གàང་དང་འཛWན་པའི་ང0་བ0་ཡ2།།@མ་
ཤེས་ལས་ནི་ཐ་དད་པར།།yི་རོལ་དོན་ནི་འགའ་ཡང་མེད།།
ཅེས་དང་།མདའ་བ¿ན་ཞབས་^ིས།སེམས་ཉིད་གཅིག་ò་
Åན་6ི་ས་བོན་ཏེ།།གང་ལས་?ིད་དང་å་ངན་འདས་འrོ་



ཅེས་དང་།མདའ་བ¿ན་ཞབས་^ིས།སེམས་ཉིད་གཅིག་ò་
Åན་6ི་ས་བོན་ཏེ།།གང་ལས་?ིད་དང་å་ངན་འདས་འrོ་
བ།།འདོད་པའི་འnས་Z་wེར་བར་=ེད་པ་ཡི།།ཡིད་བཞིན་
ནོར་འSའི་སེམས་ལ་yག་འཚལ་ལོ།།ཞེས་གMངས་པ་
སོགས་མཐའ་ཡས་སོ།།
གཉིས་པ་སེམས་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་

འབེབས་པ་ནི།=ང་uབ་སེམས་འ8ེལ་ལས།སེམས་ཙམ་
པོ་ལ་གནས་ནས་ནི།།Hལ་ཆེན་@མས་^ིས་དེ་ཡང་Üང་།།
@མ་པར་ཤེས་པར་π་བ་ལ།།ë་ཚDགས་འདི་ནི་སེམས་M་
9བ།།@མ་ཤེས་རང་བཞིན་གང་ཞེ་ན།།ང་ནི་དེ་ཉིད་བཤད་
=་wེ།།འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ཞེས།།uབ་པས་
བwན་པར་གང་མཛད་དེ།།=ིས་པ་@མས་^ི་ ག་པ་ནི།།
Üང་པའི་yིར་ཡིན་དེ་ཉིད་མིན།།Åན་བOགས་དང་ནི་
གཞན་དབང་དང་།།ཡོངས་M་9བ་པ་ཉིད་འདི་ནི།།wོང་
ཉིད་བདག་ཉིད་གཅིག་ò་ཡི།།ང0་བ0་སãམས་ལ་བཏགས་པ་
ཡིན།།ཐེག་ཆེན་དགའ་བའི་བདག་ཉིད་ལ།།ཆོས་ལ་བདག་
མེད་མཉམ་པ་ཉིད།།སེམས་ནི་གདོད་ནས་མ་Yེས་ཏེ།།
སངས་-ས་^ི་ནི་མདོར་བAས་གMངས།།ཞེས་དང་།མད0་



མེད་མཉམ་པ་ཉིད།།སེམས་ནི་གདོད་ནས་མ་Yེས་ཏེ།།
སངས་-ས་^ི་ནི་མདོར་བAས་གMངས།།ཞེས་དང་།མད0་
Éã་-ན་ལས།སེམས་ལས་གཞན་མེད་པར་ནི་aོས་རིག་
ནས།།དེ་ནས་སེམས་^ང་མེད་པ་ཉིད་L་Oོགས།aོ་དང་
Äན་པས་གཉིས་པ0་མãད་རིག་ནས།།དེ་མི་Äན་པ་ཆོས་^ི་
ད=ིངས་ན་གནས།།ཞེས་གMངས་པ་cར།འཁོར་འདས་^ི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་M་ཤེས་^ང་སེམས་ཉིད་གཞི་མེད་
l་nལ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་wོང་པ་ཉིད་L་
མ་Oོགས་ན་འཛWན་པ་ཆོས་^ི་བདག་གཏན་nལ་L་=ེད་མི་
•ས་པས་སེམས་^ི་རང་བཞིན་ཤེས་པར་=་དགོས་པའི་
དོན་ཏེ།དེ་ལ་གཉིས་ཏེ་ཡོད་མེད་^ི་མཐའ་Üོང་བ་དང་།
ཡིན་མིན་6ི་མཐའ་Üོང་བའོ།།དང་པ0་ན2།
ཡོད་པ་མ་ཡིན་-ལ་བས་^ང་མ་གཟིགས།།
མེད་པ་ཡིན་འཁོར་འདས་Åན་6ི་གཞི།།
འགལ་འL་མ་ཡིན་àང་འ]ག་དZ་མའི་ལམ།།
མཐའ་nལ་སེམས་^ི་ཆོས་ཉིད་Oོགས་པར་ཤོག།
ཅེས་པས་བwན་ཏེ།དེའི་ûང་པ་དང་པ0འ2་དོན་ནི།འོ་ན་
དག་པའི་སེམས་Bར་བཤད་པ་དེ་ངེས་པར་བདེན་9བ་m་



ཅེས་པས་བwན་ཏེ།དེའི་ûང་པ་དང་པ0འ2་དོན་ནི།འོ་ན་
དག་པའི་སེམས་Bར་བཤད་པ་དེ་ངེས་པར་བདེན་9བ་m་
ཡོད་དམ་ཞེ་ན།བདེན་9བ་m་ཡོད་པ་c་ཅི་3ོས།བདེན་
Ωན་གང་གི་ངོར་ཡང་མེད་དེ།-ལ་བ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་
པའི་ཡེ་ཤེས་^ིས་^ང་མ་གཟིགས་པའི་yིར་ཏེ།-ན་¨ག་
པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས།སེམས་མེད་ཙམ་པོའང་ཡོད་མ་
ཡིན།།ཚད་དང་གཞལ་དང་གཉི་ག་མེད།།ཅེས་དང་།འོད་
Àང་གི་མདོར།འོད་Àང་སེམས་ནི་ནང་ནའང་མེད།yི་རོལ་
ནའང་མེད།གཉི་གའི་བར་ནའང་མི་དམིགས་སོ།།འོད་Àང་
སེམས་ནི་དóད་L་མེད་པ་བwན་L་མེད་པ།བOེན་L་མེད་
པ།ëང་བ་མེད་པ།@མ་པར་རིག་པ་མེད་པ།གནས་པ་མེད་
པའོ།།འོད་Àང་སེམས་ནི་སངས་-ས་ཐམས་ཅད་^ིས་^ང་
མ་གཟིགས་མི་གཟིགས་གཟིགས་པར་མི་འtར་རོ།།ཞེས་
པ་དང་།äམ་ལས།སེམས་ནི་སེམས་མ་མཆིས་པ་wེ་སེམས་
^ི་རང་བཞིན་ནི་འོད་གསལ་བའོ།།ཞེས་དང་།|ད་@མ་
ëང་མངོན་=ང་ལས།གསང་བ་པའི་བདག་པོ།སེམས་ནི་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་@མས་^ིས་མ་གཟིགས་མི་གཟིགས་
གཟིགས་པར་མི་འtར་ཏེ།ཞེས་དང་།ཇི ་cར་རང་གི་



བཞིན་གཤེགས་པ་@མས་^ིས་མ་གཟིགས་མི་གཟིགས་
གཟིགས་པར་མི་འtར་ཏེ།ཞེས་དང་།ཇི ་cར་རང་གི་
སེམས་ཡོངས་M་ཤེས་པར་=་ཞེ་ན།འདི་c་wེ།@མ་པར་
རམ།ཁ་དོག་mའམ།ད=ིབས་Mའམ།äལ་Lའམ།གàགས་
Mའམ།ཚDར་བར་རམ།འL་ཤེས་Mའམ།འL་=ེད་Lའམ།
@མ་པར་ཤེས་པར་རམ།བདག་mའམ།བདག་གིར་རམ།
གàང་བར་རམ།འཛWན་པར་རམ།དག་པར་རམ།མ་དག་
པར་རམ།ཁམས་Mའམ།Yེ་མཆེད་Lའམ།@མ་པ་ཐམས་
ཅད་^ི་བར་L་ཡོངས་M་བཙལ་^ང་མི་དམིགས་པ་ཡིན་
ཏེ།གསང་བ་པའི་བདག་པོ་འདི་ནི་=ང་uབ་སེམས་དཔའི་
=ང་uབ་^ི་སེམས་@མ་པར་དག་པའི་f0་ཞãས་=་བ་ཆོས་
ëང་བའི་f0་ཆ~ས་ëང་བའི་uལ་དང་པ0་wã།ཞེས་སོགས་-་
ཆེར་གMངས་པའི་yིར་རོ།།དེས་ན་-ལ་བས་ཆོས་^ི་
ད=ིངས་ཇི་c་བ་གཟིགས་པར་གMངས་པ་དང་།སེམས་
རང་རིག་རང་གསལ་L་གMངས་པ་@མས་ནི་ཆོས་^ི་
ད=ིངས་êོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་nལ་བ་ལ་
མཚན་མར་tར་པ་âལ་ཙམ་ཡང་མ་གཟིགས་པ་ལ་ཡེ་
ཤེས་^ི་གཟིགས་པ་ཆེན་པོར་བ\ོད་པ་དང་རིག་=་རིག་



མཚན་མར་tར་པ་âལ་ཙམ་ཡང་མ་གཟིགས་པ་ལ་ཡེ་
ཤེས་^ི་གཟིགས་པ་ཆེན་པོར་བ\ོད་པ་དང་རིག་=་རིག་
=ེད་དང་གསལ་=་གསལ་=ེད་དང་nལ་བ་རིག་པ་དང་
གསལ་བར་བ\ོད་པའི་གནད་གསང་ཤེས་དགོས་^ི་འཇིག་
Oེན་པ་@མས་^ི་མཐོང་བ་སོགས་དང་རིགས་འ8ེ་བར་མི་
=འོ།།གཞན་L་ན་རང་གིས་རང་རིག་པ་སོགས་^ང་འགལ་
ཏེ།ལང་གཤེགས་ལས།ཇི་cར་རལ་8ིས་རང་སོ་དང་།།ཇི་
cར་སོར་མོ་རང་lེ་ལ།།མི་གཅོད་རེག་པར་མི་=ེད་པ།།དེ་
བཞིན་སེམས་^ིས་སེམས་མི་མཐོང་།།ཞེས་དང་།_ོད་
འ]ག་ལས།ཇི་cར་མར་མེ་རང་གི་དངོས།།ཡང་དག་
གསལ་བར་=ེད་བཞིན་ན།།མར་མེ་གསལ་བར་=་མིན་ཏེ།།
གང་yིར་üན་6ིས་བùིབས་པ་མེད།།ཅེས་གMངས་པ་
སོགས་^ི་Yོན་འབབ་པར་འtར་རོ།།
ཚWག་ûང་གཉིས་པའི་དོན་ནི།འོ་ན་སེམས་^ི་རང་བཞིན་

ཤིན་m་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་པ་ཉིད་L་གàང་ངམ་ཞེ་ན།དེ་
cར་Lའང་མི་གàང་wེ།སེམས་རང་བཞིན་6ིས་དག་པའི་
ཁམས་དེ་མེད་ན་འཁོར་བ་དང་å་ངན་ལས་འདས་པར་
ëང་བ་ཉིད་Åན་[ོབ་ཙམ་Lའང་འTང་མི་རིགས་པར་



ཁམས་དེ་མེད་ན་འཁོར་བ་དང་å་ངན་ལས་འདས་པར་
ëང་བ་ཉིད་Åན་[ོབ་ཙམ་Lའང་འTང་མི་རིགས་པར་
འtར་ཏེ།གཞི་དེ་Oོགས་པ་དང་མ་Oོགས་པའི་ད=ེ་བས་
འཁོར་འདས་M་འཇོག་པ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།དེ་cར་ཡང་
ཆོས་ད=ིངས་བwོད་པ་ལས།ཁམས་ཡོད་པས་ནི་ལས་=ས་
པས།།ས་ལེ་Ãམ་དག་མཐོང་བར་འtར།།ཁམས་མེད་པས་
ནི་ལས་=ས་^ང་།།ཉོན་མོངས་འབའ་ཞིག་Yེ་བར་ཟད།།
ཅེས་དང་།དེ་བཞིན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་ལ།།|་དང་འS་
བའི་འnས་Z་འTང་།།ས་བོན་མེད་པར་འnས་ཡོད་པ།།
ཤེས་Äན་གང་གིས་Nབ་པར་•ས།།ས་བོན་tར་པ་ཁམས་
དེ་ཉིད།།ཆོས་@མས་Åན་6ི་Oེན་L་འདོད།།རིམ་6ིས་
gངས་པར་tར་པ་ལས།སངས་-ས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་
འtར།།ཞེས་སོགས་དཔེ་དང་བཅས་ནས་གསལ་བར་
གMངས་སོ།།
འདི་Hབས་Mའང་གནད་འདི་ཤེས་དགོས་ཏེ།མཚན་

མར་ëང་བའི་འཁོར་འདས་^ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་
གཤིས་ལ་མི་གནས་ཤིང་ཡོད་མ་åོང་ཡང་ཐམས་ཅད་ëང་
qང་གི་གོ་འ=ེད་པ་མི་འགལ་བའི་དོན་དེ།སེམས་^ི་í0་\ã་



གཤིས་ལ་མི་གནས་ཤིང་ཡོད་མ་åོང་ཡང་ཐམས་ཅད་ëང་
qང་གི་གོ་འ=ེད་པ་མི་འགལ་བའི་དོན་དེ།སེམས་^ི་í0་\ã་
དང་།རང་བཞིན་དག་པའི་ཁམས་སོགས་M་གMངས་པ་
ལས་ངེས་པར་བདེན་བདེན་མོ་དང་Oག་Oག་མ0འ2་མཐའ་
ཅན་ཞིག་ནི་ཡོད་པ་མི་?ིད་དོ།།འོ་ན་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་མདོ་
@མས་M་གཙང་Oག་བདེ་བ་དག་གི་ཕ་རོལ་m་yིན་པ་
སོགས་གMངས་པ་དང་།Bགས་Mའང་གཞོམ་གཞིག་དང་
nལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སོགས་གMངས་པ་ཇི་cར་Sང་ཞེ་ན།དེ་
ནི་-ན་ལས།མེད་པ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་ནི།།ཡོད་པ་ཡི་ནི་
དམ་པར་འདོད།།@མ་པ་Åན་m་མི་དམིགས་པ།དམིགས་
པ་ཡི་ནི་དམ་པར་འདོད།།ཅེས་གMངས་པ་cར།རང་
བཞིན་6ིས་དག་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་êོས་མཚན་6ིས་མི་
yེད་པ་དང་།a0་ཡ2་äལ་ལས་འདས་པ་དང་།གནས་Hབས་
གཞན་L་འtར་བ་མེད་པ་སོགས་^ི་དོན་L་གMངས་པ་
ཡིན་ནོ།།དེ་cར་གMངས་པའི་དགོས་པའང་wོང་པ་ཉིད་L་
འཛWན་པའི་གདོན་ཆེན་པོ་བསལ་བའི་yིར་ཏེ།དེར་འཛWན་
པ་ནི་Oག་པར་c་བ་ལས་^ང་ཐ་ཆད་པའི་yིར།མདོ་ལས།
བདག་m་འཛWན་པ་རི་རབ་ཙམ་ནི་x་ཡི་བདག་མེད་པར་



པ་ནི་Oག་པར་c་བ་ལས་^ང་ཐ་ཆད་པའི་yིར།མདོ་ལས།
བདག་m་འཛWན་པ་རི་རབ་ཙམ་ནི་x་ཡི་བདག་མེད་པར་
འཛWན་པ་ནི་དེ་c་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་སོགས་དང་།è་ཞབས་
^ིས།wོང་པ་ཉིད་ལ་c་ཉེས་ན།།ཤེས་རབ་uང་@མས་uང་
བར་འtར།།ཞེས་བwན་པ་ཡིན་ལ་དེའི་|་མཚན་དངོས་
འཛWན་གཞིག་པའི་yིར་wོང་པ་ཉིད་བwན་^ང་wོང་པ་ཉིད་
ལ་དངོས་པོར་བàང་ན་འཇིག་Oེན་པ་ལས་^ང་དངོས་
འཛWན་ཆེ་བར་སོང་བས་ཤིན་m་ཐ་ཆད་པའི་yིར་ཏེ་དཔེར་
ན་ནད་བསལ་བའི་yིར་བ…་3ན་བཏང་བས་བ…་3ན་
ཉིད་Lག་m་སོང་བ་c་Zའོ།།དེས་མyེÕ་བཞིའི་ཏིང་ངེ་
འཛWན་6ི་མདོ་ལས།གང་གིས་wོང་པ་wོང་སེམས་ལ།།wོང་
པ་དེ་ལ་མི་སེམས་ལ།།གང་དག་wོང་ཉིད་མི་མཐོང་བ།།དེ་
དག་wོང་ཉིད་ཤེས་པ་ཡིན།།ཞེས་དང་།l་ཤེ་ལས།གལ་ཏེ་
wོང་མིན་dང་ཟད་ཡོད།།wོང་པའང་dང་ཟད་ཡོད་པར་
འtར།།wོང་མིན་dང་ཟད་ཡོད་མིན་ན།།wོང་པ་ཡོད་པར་
ག་ལ་འtར།།-ལ་བ་@མས་^ིས་wོང་པ་ཉིད།།c་Åན་
ངེས་པར་འ=ིན་པར་གMངས།།གང་དག་wོང་པ་ཉིད་c་
བ།།དེ་དག་བNབ་m་མེད་པར་གMངས།།ཞེས་འTང་བ་



ངེས་པར་འ=ིན་པར་གMངས།།གང་དག་wོང་པ་ཉིད་c་
བ།།དེ་དག་བNབ་m་མེད་པར་གMངས།།ཞེས་འTང་བ་
cར་ཤེས་པར་=འོ།།
ཚWག་ûང་གMམ་པ་དང་བཞི་པའི་དོན་ནི།དེ་cར་སེམས་

^ི་གནས་<གས་ཡོད་མེད་གཉི་གར་བཤད་ན།གཞི་གཅིག་
ལ་ཡོད་མེད་གཉིས་མི་?ིད་པས་འགལ་བ་འL་བའི་Yོན་
གནས་ས0་ཞã་ན།དེ་cར་ཡང་མི་འtར་ཏེ་Bར་ཡོད་པ་དང་
མེད་པ་གཉི་ག་བཀག་པ་ཡིན་6ི ་གཉི ་ག་ཡིན་པར་
བNབས་པ་མ་ཡིན་པས་སོ།།མདོར་ན་ཡོད་མེད་wོང་མི་
wོང་ལ་སོགས་གང་གི་ùས་^ང་བ\ོད་པར་མི་•ས་ལ་གང་
Lའང་མི་གནས་ཤིང་a0འ2་äལ་ལས་འདས་པ་ཉིད་Oོགས་
པ་མེད་པའི་uལ་6ིས་Oོགས་པར་=་བའི་xད་L་Oག་ཆད་
ùོ་}ར་6ི་མཐའ་འགོག་ཙམ་ཞིག་བwན་པ་ཡིན་6ི་མཐའ་
དེ་དག་Üངས་ནས་བNབ་|་âལ་ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ཏེ།è་ཞབས་^ིས།Åན་Oོག་ཐམས་ཅད་Üང་པའི་
yིར།།wོང་ཉིད་བLད་lི་wོན་མཛད་དེ།།གང་ཞིག་དེ་ལ་
ཞེན་tར་པ།།དེ་ཡང་yོད་^ིས་Üངས་པ་ལགས།།ཞེས་
དང་།ནམ་མཁའ་མཛDད་^ི་མདོ་ལས།དངོས་པོ་དང་ནི་



ཞེན་tར་པ།།དེ་ཡང་yོད་^ིས་Üངས་པ་ལགས།།ཞེས་
དང་།ནམ་མཁའ་མཛDད་^ི་མདོ་ལས།དངོས་པོ་དང་ནི་
དངོས་མེད་^ི།།c་བ་མཁས་པས་མི་འཛWན་ནོ།།wོང་པ་ཉིད་
ནི་ù་ཡིས་བùགས།།ù་ལ་wོང་པ་ཉིད་མེད་དེ།།དེ་ནི་ù་
མེད་བ\ོད་པ་མེད།།དེ་yིར་wོང་པ་ཉིད་ཅེས་=།།སངས་
-ས་Åན་6ིས་བཤད་^ང་ནི།།wོང་པ་ཉིད་ནི་བ\ོད་L་
མེད།།གང་དེ་wོང་ཞེས་=་བ་ཡང་།།དེ་ཡི་དོན་ནི་བ\ོད་L་
མེད།།ཅེས་གMངས་སོ།།དེས་ན་སེམས་^ི་ང0་བ~་མཐའ་
གཉིས་M་མི་དམིགས་ཤིང་དZ་མར་ཡང་མི་གནས་པ་དེ་ལ་
àང་འ]ག་རབ་m་མི་གནས་པའི་དZ་མ་ཞེས་ཐ་sད་ཙམ་
L་གདགས་པ་ཡིན་པས་ན་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་nལ་
བའི་སེམས་^ི་མཚན་ཉིད་དང་དZ་མ་ཆེན་པ0འ2་དོན་
Oོགས་དགོས་པར་གདམས་པའི་yིར་དེ་ལ་3ོན་པར་
མཛད་པའོ།།
གཉིས་པ་ཡིན་མིན་6ི་མཐའ་Üང་བ་ནི།
འདི་ཡིན་ཞེས་=་གང་གིས་མཚDན་པ་མེད།།
འདི་མིན་ཞེས་=་གང་གིས་བཀག་པ་མེད།།
aོ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་འLས་མ་=ས།།



འདི་མིན་ཞེས་=་གང་གིས་བཀག་པ་མེད།།
aོ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་འLས་མ་=ས།།
ཡང་དག་དོན་6ི་མཐའ་ནི་ངེས་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ།འདིའི་དོན་ནི་Bར་ཡོད་མེད་བཀག་པ་ཉིད་^ིས་
ཤེས་•ས་^ང་dང་ཟད་བ\ོད་ན་སེམས་^ི་རང་བཞིན་
མཐའ་nལ་དེ་ལ།wོང་ཉིད།Yེ་མེད།àང་འ]ག།དོན་དམ།
rན་Yེས།བདེ་ཆེན་སོགས་མིང་sན་sན་པོ་L་མའི་fོ་ནས་
དེ་དག་ཡིན་པར་བ\ོད་^ང་གང་གིས་^ང་མཚDན་པར་མི་
•ས་ཏེ།དེ་ལ་མཚDན་པར་=་བའི་ཆོས་གཏན་ནས་མ་9བ་
པའི་yིར་རོ།།དེ་བཞིན་L་གཅིག་དང་།L་མ་དང་།Oག་
ཆད་དང་།འ80་འ~ང་ལ་སོགས་པ་བཀག་པས་^ང་དེའི་རང་
བཞིན་ཉམས་པ་དང་འtར་བ་མི་?ིད་པའི་yིར་བཀག་པ་
མེད་པའམ།ཡང་ན་རང་བཞིན་nལ་བ་དེ་ཉིད་དེ་cར་མ་
ཡིན་ནོ།།ཞེས་བཀག་^ང་འགོག་པར་=་བའི་གཞི་མ་9བ་
པའི་yིར་དགག་m་མེད་པའོ།།དེ་cར་ཡང་དZ་མ་-ན་
ལས།ཡང་དག་m་ནི་êོས་པ་ཡི།།ཚDགས་@མས་Åན་ལས་དེ་
8ོལ་ཡིན།།Yེ་བ་ལ་སོགས་མེད་པའི་yིར།།Yེ་མེད་ལ་
སོགས་?ིད་མ་ཡིན།།ཞེས་དང་།བདེན་གཉིས་ལས།Yེ་བ་ལ་



8ོལ་ཡིན།།Yེ་བ་ལ་སོགས་མེད་པའི་yིར།།Yེ་མེད་ལ་
སོགས་?ིད་མ་ཡིན།།ཞེས་དང་།བདེན་གཉིས་ལས།Yེ་བ་ལ་
སོགས་བཀག་པ་ཡང་།།ཡང་དག་པ་དང་མuན་yིར་
འདོད།།དགག་=་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས།།ཡང་དག་m་ན་
བཀག་མེད་གསལ།།ཞེས་དང་།ཡང་དག་ཉིད་L་གཉིས་
མེད་དེ།།དེ་ནི་êོས་པ་མེད་པ་ཡིན།།འཇམ་དཔལ་6ིས་ནི་
ཡང་དག་Sིས།།-ལ་བའི་?ས་པ0་མ2་གMང་བuགས།།ཞེས་
འTང་ངོ་།།|་མཚན་དེ་དག་གིས་aོ་ལས་འདས་པར་tར་
པ་ཡིན་ཏེ།།ཞི་བ་rས།དོན་དམ་a0་ཡ2་_ོད་äལ་མིན།།a0་
ན2་Åན་[ོབ་ཡིན་པར་འདོད།།ཅེས་གMངས་ལ།Åན་[ོབ་
^ིས་དོན་དམ་äལ་L་=ེད་པ་མི་?ིད་པའི་yིར་རོ།།aོ་
འདས་དེ་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་^ི་ཆོས་ཉིད་L་གདོད་མ་
ནས་བuགས་པའི་yིར་འLས་མ་=ས་པ་wེ་êོས་པའི་kེན་
གཞན་གང་གིས་^ང་འtར་བ་མེད་པས་སོ།།དེ་ལ་ཡང་
དག་པའི་དོན་6ི་མཐའ་ཞེས་^ང་=་wེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་^ི་
Yེལ་ས་ཡང་དག་པའི་དོན་6ི་མཐའ་ཙམ་L་ཟད་པའི་yིར་
རོ།།དེའང་དZས་མཐའ་ལས།wོང་པ་ཉིད་ནི་མདོར་བA་
ན།དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡང་དག་མཐའ་།།མཚན་མ་མེད་



རོ།།དེའང་དZས་མཐའ་ལས།wོང་པ་ཉིད་ནི་མདོར་བA་
ན།དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡང་དག་མཐའ་།།མཚན་མ་མེད་
དང་དོན་དམ་དང་།།ཆོས་^ི་ད=ིངས་ནི་@མ་8ངས་སོ།།
ཞེས་འTང་ངོ་།།ངེས་པར་ཤོག་ཅེས་པ་གནས་<གས་^ི་
དོན་དེ་ལ་ཐེ་ཚDམ་བཅས་པར་tར་ན་fོམ་པའི་ཚÖ་སེམས་
lེ་གཅིག་པ་མི་ཐོབ་པས་བཤད་པ་འདི་cར་གཏན་ལ་
ཕབ་wེ་ཐེ་ཚDམ་མེད་པ་ཞིག་དགོས་ས0་ཞãས་གདམས་པའོ།།
འོ་ན་Bགས་Mའང་c་བ་འདི་c་Z་ཉིད་གMངས་པ་ཡིན་
ནམ་ཞེ་ན་ཐེག་ཆེན་མདོ་Bགས་གཉིས་c་བ་êོས་nལ་ལ་
yད་མེད་པ་གོང་L་3ོས་པ་བཞིན་ཡིན་པས་འདི་c་Z་ཉིད་
གMངས་ཏེ།Lས་འཁོར་l་|ད་ལས།ཡོད་དང་མེད་ལས་
@མ་པར་8ོལ།།གཉིས་མེད་དངོས་དང་དངོས་མེད་ཟད།།
wོང་ཉིད་sིང་\ེ་ད=ེར་མེད་པ།།í0་\ãའི་@ལ་འ=ོར་བདེ་བ་
ཆེ།།r་རབ་âལ་6ི་ཆོས་ཉིད་འདས།།wོང་པའི་ཆོས་ནི་
@མ་པར་Üངས།།Oག་དང་ཆད་ལས་@མ་8ོལ་ལོ།།í0་\ã་
@ལ་འ=ོར་རིས་མེད་པ།།ཞེས་Tང་བ་cར་ཟབ་མ0འ2་|ད་
Éེ་@མས་ལས་མཐའ་ཡས་པར་གMངས་སོ།།
གMམ་པ་wོང་དང་Oེན་འTང་àང་L་འ]ག་པ་མི་འགལ་



Éེ་@མས་ལས་མཐའ་ཡས་པར་གMངས་སོ།།
གMམ་པ་wོང་དང་Oེན་འTང་àང་L་འ]ག་པ་མི་འགལ་
བར་wོན་པ་ནི།
འདི་ཉིད་མ་Oོགས་འཁོར་བའི་-་མཚDར་འཁོར།།
འདི་ཉིད་Oོགས་ན་སངས་-ས་གཞན་ན་མེད།།
ཐམས་ཅད་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གང་ཡང་མེད།།
ཆོས་ཉིད་Åན་གཞིའི་མཚང་ནི་རིག་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ་གོང་L་êོས་ནས་བཤད་པ་cར་གནས་<གས་
སེམས་^ི་གསང་འདི་ཉིད་མ་Oོགས་པ་ལས་འཁོར་བར་
འཁོར་བའི་<གས་འTང་གི་Oེན་འnེལ་འTང་ལ།འདི་
ཉིད་Oོགས་ན་<གས་Äོག་གི་Oེན་འnེལ་ལས་སངས་-ས་
ཡིན་ཞིང་སངས་-ས་དེའང་གནས་<གས་^ི་དོན་འདི་
ལས་ལོགས་M་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།དེས་ན་གནས་<གས་
wོང་པ་ཉིད་གདོད་ནས་སངས་-ས་^ི་རང་བཞིན་L་
བuགས་པ་འདིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་yབ་པས་ཐམས་
ཅད་འདི་ཡིན་ལ་འདི་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཤིག་གང་L་བཙལ་
^ང་མི་rེད་དོ།།དེའང་ཆོས་@མས་Oེན་ཅིང་འnེལ་བར་
འTང་བའི་|་མཚན་6ིས་wོང་པ་ཉིད་L་བNབ་པར་•ས་



^ང་མི་rེད་དོ།།དེའང་ཆོས་@མས་Oེན་ཅིང་འnེལ་བར་
འTང་བའི་|་མཚན་6ིས་wོང་པ་ཉིད་L་བNབ་པར་•ས་
ཏེ་wོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་Oེན་ཅིང་འnེལ་བར་འTང་L་མི་
qང་བའི་yིར་ཏེ།མདོ་ལས།གང་ཞིག་kེན་ལས་Yེས་པ་དེ་
མ་Yེས།།དེ་ལ་Yེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན།།kེན་ལ་
རག་ལས་གང་དེ་wོང་པར་བཤད།།གང་ཞིག་wོང་ཉིད་ཤེས་
དེ་བག་ཡོད་ཡིན།།ཞེས་དང་།è་ཞབས་^ིས།Oེན་ཅིང་
འnེལ་འTང་མ་ཡིན་པའི།།ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།
དེ་yིར་wོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི།།ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ནོ།།ཞེས་གMངས་ལ།དེའི་yིར།wོང་པ་ཉིད་ལས་ལོགས་M་
Oེན་འnེལ་མ་9བ་ལ།Oེན་འnེལ་ལས་ལོགས་M་wོང་ཉིད་
མ་9བ་པས་àང་འ]ག་m་འཐད་པ་ཡིན་ནོ།།དེ་cར་ཆོས་
ཐམས་ཅད་^ི་ཆོས་ཉིད་L་tར་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་Åན་
གཞིའི་ùར་གMངས་པ་ཡིན་པས་དེའི་མཚང་wེ་གནད་
ཐམས་ཅད་རིག་པར་ཤོག་ཅེས་པའོ།།དེས་ན་འདིར་Åན་
གཞི་ཞེས་པ་སེམས་རང་བཞིན་6ིས་དག་པ་ཉིད་དེ།-ན་
¨ག་པོ་བཀོད་པར།Åན་གཞི་ངང་<གས་དགེ་བ་ནི།།-ལ་
?ས་@མས་^ིས་མཐོང་ཐོས་ཏེ།།ཞེས་དང་།Åན་གཞི་Sི་



¨ག་པོ་བཀོད་པར།Åན་གཞི་ངང་<གས་དགེ་བ་ནི།།-ལ་
?ས་@མས་^ིས་མཐོང་ཐོས་ཏེ།།ཞེས་དང་།Åན་གཞི་Sི་
མེད་བསོད་ནམས་^ིས།།དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འtར་བ་
ཡིན།།ཞེས་གMངས་པ་cར་ཡིན་པས་འཁོར་བའི་|་Åན་
གཞིའི་@མ་ཤེས་དང་འúལ་བར་མི་=འོ།།
བཞི་པ་དེ་cར་ས0་ས~ར་Oོག་པའི་ཤེས་རབ་^ིས་བOགས་
པས་གཞི་ལ་ùོ་འདོགས་བཅད་དགོས་པར་གདམས་པ་ནི།
ëང་ཡང་སེམས་ལ་wོང་ཡང་སེམས་ཡིན་ཏེ།།
Oོགས་^ང་སེམས་ལ་འúལ་ཡང་རང་གི་སེམས།།
Yེས་^ང་སེམས་ལ་འགག་^ང་སེམས་ཡིན་པས།།
ùོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་ཆོད་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ།ëང་wོང་།Oོགས་འúལ།Yེ་འགག་ཐམས་ཅད་
Bར་3ོས་པའི་|་མཚན་དེ་དག་ངེས་པའི་fོ་ནས་རང་
བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་གནས་<གས་^ི་ùོ་
འདོགས་ཐམས་ཅད་གཅད་དགོས་པར་3ོན་པའི་uལ་6ིས་
གདམས་པའོ།།འོ་ན་@མ་རིག་π་བ་cར་ཆོས་ཐམས་ཅད་
སེམས་M་Oོགས་པ་དེ་མཐར་uག་གི་དོན་Oོགས་པ་cར་
གMངས་པ་ཅི་ཞེ་ན།འདི་Hབས་གོང་3ོས་cར་གནས་



སེམས་M་Oོགས་པ་དེ་མཐར་uག་གི་དོན་Oོགས་པ་cར་
གMངས་པ་ཅི་ཞེ་ན།འདི་Hབས་གོང་3ོས་cར་གནས་
<གས་གཞིའི་དོན་ལ་སེམས་M་གMངས་པ་ཡིན་པས་མི་
འགལ་ལོ།།
གཉིས་པ་ùོ་འདོགས་བཅད་པའི་དོན་དེ་fོམ་པས་གཏན་
ལ་འབེབས་པའི་uལ་ལ་གཉིས།མདོར་བwན་པ་དང་།-ས་
པར་བཤད་པའོ།།དང་པ0་ན2།
aོས་=ས་lོལ་བའི་fོམ་6ིས་མ་བxད་ཅིང་།།
ཐ་མལ་འL་འཛWའི་∑ང་གིས་མི་བYོད་པར།།
མ་བཅོས་གuག་མ་རང་བབས་འཇོག་ཤེས་པའི།།
སེམས་དོན་ཉམས་ལེན་མཁས་ཤིང་Yོང་བར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ།འདིར་ཚWག་ûང་གཉིས་པ་ཐོག་མར་=ས་ན་
བཤད་བདེ་བས་དེའི་དབང་གིས།དང་པོར་fོམ་ལ་འ]ག་
uལ།བར་L་མཉམ་པར་འཇོག་uལ།མཐར་དེ་བYང་uལ་
ལོ།།དང་པ0་ན2་a་མ་མཆོག་གིས་=ིན་6ིས་བuབས་ཤིང་།
ཟབ་མ0འ2་ཆོས་aོར་ཤོང་བ།དད་བlོན་ཤེས་བཟོད་བཞི་
དང་Äན་པའི་Hལ་Äན་6ིས་yག་-་ཆེན་པ0འ2་@ལ་འ=ོར་
ཉམས་M་ལེན་པ་ལ།དང་པོར་<ས་ངག་ཡིད་གMམ་ཐ་



དང་Äན་པའི་Hལ་Äན་6ིས་yག་-་ཆེན་པ0འ2་@ལ་འ=ོར་
ཉམས་M་ལེན་པ་ལ།དང་པོར་<ས་ངག་ཡིད་གMམ་ཐ་
མལ་6ི་འL་འཛWས་དབེན་པ་ཞིག་གལ་ཆེ་wེ།འL་འཛW་ཞེས་
པ་འཁོར་བ་ལ་yིར་ཞིང་ཆགས་ནས་rེད་བÅར་དང་ཆོས་
བ-ད་ལ་སོགས་པའི་yིར་fོ་གMམ་བཀོལ་བར་=ེད་པ་ལ་
ཟེར་བས།དེ་མ་Üངས་པར་ཐར་པ་c་ཅི་3ོས་མཐ0་ར2ས་
^ང་ཐོབ་པར་མི་འtར་པས།ནགས་ན་རི་†གས་=་@མས་
དང་།།ཤིང་@མས་མི་sན་\ོད་མི་=ེད།།འ8ོགས་ན་བདེ་བ་
དེ་དག་དང་།།ནམ་ཞིག་rན་ཅིག་བདག་གནས་འtར།།
uག་གམ་r་ཁང་wོང་པའམ།།Œོན་ཤིང་iང་L་གནས་
བཅས་ཏེ།།ནམ་ཞིག་-བ་m་མི་c་ཞིང་།།ཆགས་པ་མེད་
པར་འtར་ཞིག་p།།ས་yོགས་བདག་གིར་བàང་མེད་པ།།
རང་བཞིན་6ིས་ནི་ཡངས་@མས་M།།རང་དབང་_ོད་ཅིང་
ཆགས་མེད་པར།།ནམ་ཞིག་བདག་ནི་གནས་པར་འtར།།
ཞེས་_ོད་འ]ག་m་གMངས་པ་cར་དབེན་པའི་གནས་M་
rིད་རིམ་ནས་འTང་བ་cར་uན་མོང་གི་Bོན་འ8ོས་a0་
ལãགས་པར་gངས་ཏེ་གནས་པར་=འོ།།དེ་cར་yི་རོལ་6ི་
དབེན་པ་བwེན་པ་དང་uན་མོང་གི་ལམ་ལ་a0་g~ང་བ་



ལãགས་པར་gངས་ཏེ་གནས་པར་=འོ།།དེ་cར་yི་རོལ་6ི་
དབེན་པ་བwེན་པ་དང་uན་མོང་གི་ལམ་ལ་a0་g~ང་བ་
དེས་འL་འཛWའི་ཚDགས་ངང་གིས་འགག་པར་འtར་བ་ཡིན་
ནོ།།དེ་ཡང་xོབ་དཔོན་ཨ་ཝ་œ་ཏི་པའི་ཞལ་B་ནས།སེར་
Y་མོ་དང་u་Yར་–ལ།།ནགས་ན་རི་†གས་ཚDལ་བ་དང་།།
མདའ་མཁན་དང་ནི་གཞོན་•་མ།།འདི་iག་ང་ཡི་xོབ་
དཔོན་ཡིན།།རེ་བ་ཟང་ཟིང་yིམ་Üོང་དང་།།དབེན་པའི་
ནགས་M་གོམས་པ་དང་།།དམིགས་པ་བOན་དང་གཅིག་
ò་ཉིད།།བདག་གིས་a་མ་ལས་འདི་rེད།།ཅེས་གMངས་པ་
cར་ཤེས་པར་=་wེ་དེའི་དོན་ཡང་།ཨ་ཝ་œ་ཏི་པ་དེ་ཉིད་
^ིས།ནམ་ཞིག་སེར་Y་མ0་ཞãས་=་བའི་Zད་མེད་ཅིག་Yེས་
པ་དང་rད་པའི་Lས་བཏབ་པས་ནམ་wོད་Yེས་པ་འོང་L་
རེ་བས་Aག་བBལ་ཞིང་ནམ་3ད་མི་འོང་བར་ཁོ་ཐག་ཆོད་
པས་བདེ་བར་གཉིད་ལོག་པ་གཟིགས་པས་རེ་བ་Üང་
དགོས་པར་མyེན་པ་དང་།ཡང་u་Yར་ཞིག་གི་ཉ་ཆེན་པ0་
ཞ2ག་yེར་ནས་སོང་བ་u་Yར་གཞན་@མས་^ིས་བདས་
པས་ཉ་དེ་བོར་བ་དང་ཡང་u་Yར་གཞན་ཞིག་གི་aངས་
པ་དང་།ཡང་དེ་བཞིན་L་tར་པ་སོགས་རིམ་པར་གཟིགས་



པས་ཉ་དེ་བོར་བ་དང་ཡང་u་Yར་གཞན་ཞིག་གི་aངས་
པ་དང་།ཡང་དེ་བཞིན་L་tར་པ་སོགས་རིམ་པར་གཟིགས་
པས།Mའི་ལག་m་ཡོད་^ང་lོད་པའི་གཞིར་འtར་བ་ཟང་
ཟིང་Üང་དགོས་པར་མyེན་པ་དང་།དེ་བཞིན་L་–ལ་ཞིག་
ཚང་L་ཉལ་བ་རང་གི་Æག་p་མང་པོས་གཙÖས་པས་མ་
བདེ་ནས་uང་Z་གཞན་ཞིག་m་yིན་ནས་བདེ་བར་ཉལ་བ་
གཟིགས་པས།རང་yིམ་Üང་དགོས་པར་མyེན་པ་དང་།
—ོན་པ་ཞིག་ནགས་ན་རི་†གས་འཚDལ་བའི་yིར་Oག་m་
འ8ོ་བ་ལས།དེར་བསམ་གཏན་པ་ཞིག་མཐོང་བ་དང་།
ཁོང་རང་ཡང་ནགས་M་གོམས་པས་མཐར་བསམ་གཏན་
པར་tར་པ་གཟིགས་པས།དབེན་པར་གོམས་དགོས་པར་
མyེན་པ་དང་།མདའ་མཁན་ཞིག་གིས་བùིམས་ཏེ་མདའ་
བཟོ་བའི་ཚÖ་-ལ་པོ་དòང་བཅས་མLན་ནས་འ8ོ་བ་མ་
མཐོང་བ་གཟིགས་པས།སེམས་lེ་གཅིག་པ་དགོས་པར་
མyེན་པ་དང་།གཞོན་•་མ་ཞིག་Üོས་བདར་བ་ན་གL་Z་
མང་པོ་འrོལ་བས་མ་བདེ་ནས་མཐར་ཐམས་ཅད་uད་པ་
དང་བདེ་བ་གཟིགས་པས་8ོགས་Üངས་ནས་གཅིག་òར་
Éོད་དགོས་པར་མyེན་པ་@མས་ལ་བOེན་ནས་དེ་བཞིན་



དང་བདེ་བ་གཟིགས་པས་8ོགས་Üངས་ནས་གཅིག་òར་
Éོད་དགོས་པར་མyེན་པ་@མས་ལ་བOེན་ནས་དེ་བཞིན་
L་མཛད་པས་ཏིང་ངེ་འཛWན་uལ་L་Tང་བ་འúངས་པ་
ཡིན་ནོ།།དེ་cར་འL་འཛW་Üངས་ནས་uན་མོང་མིན་པའི་
Bོན་འ8ོ་བཞིས་yག་-་ཆེན་པ0འ2་ཡེ་ཤེས་lོལ་མེད་L་Yེ་
བའི་Oེན་འnེལ་བùིགས་པ་@མས་ནི་ཐོག་མར་མེད་ཀ་
མེད་^ི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ།།
གཉིས་པ་བར་L་མཉམ་པར་འཇོག་uལ་ལ་<ས་གནད་

དང་སེམས་གནད་གཉིས་^ི་དང་པོ་<ས་གནད་ནི།འདིར་
དངོས་M་མ་གMངས་^ང་ཞར་ལས་ཐོབ་པས་དེའི་uལ་ནི།
|ད་í0་\ã་rེང་བ་ལས།Nབ་པོ་བདེ་བའི་wན་འLག་wེ།།
མིག་ནི་ë་lེར་གཏད་=ས་ནས།།ë་མཐོང་c་བའི་ཚད་L་
ཞོག།འrག་དòང་མཉམ་ལ་“ེ་ûན་gར།།སོ་དང་མu་ནི་
བདེ་བར་བཞག།དZགས་^ི་དTང་”བ་°ོད་ནས་ནི།།dང་
ཟད་lོལ་བ་nལ་བ་ཡིས།།í0་\ã་Yིལ་…ང་ལེགས་གནས་
ཤིང་།།ཞེས་དང་།í0་\ã་lེ་མོ་ལས།འL་འཛW་མེད་པའི་
གནས་གཙང་མ།།དེར་ནི་Yིལ་…ང་བཅའ་བར་=།།ཇི་cར་
=ང་uབ་སེམས་དཔའ་ཡིས།།=ང་uབ་sིང་པོར་བuགས་



གནས་གཙང་མ།།དེར་ནི་Yིལ་…ང་བཅའ་བར་=།།ཇི་cར་
=ང་uབ་སེམས་དཔའ་ཡིས།།=ང་uབ་sིང་པོར་བuགས་
པ་བཞིན།།མིག་བ®མ་སོ་ལ་སོ་བཞག་wེ།།<ས་བ?ང་
yག་-་=ས་ནས་ནི།།Sན་པ་lེ་གཅིག་yག་-་ཆེ།།ཞེས་
གMངས་པ་cར།@མ་ëང་གི་ཆོས་བLན་དང་བསམ་
གཏན་6ི་ཆོས་£ར་8གས་པ་སོགས་མན་ངག་ནས་འTང་
བ་བཞིན་<ས་གནད་ལེགས་པར་བཅིང་བ་གལ་ཆེའོ།།
སེམས་གནད་ནི།རང་གི་aོས་=ས་པའི་གསལ་བར་

འཇོག་པ་དང་།wོང་པར་འཇོག་པ་དང་།àང་འ]ག་m་
འཇོག་པ་དང་།ཆེད་L་lོལ་བས་@མ་Oོག་དགག་པ་དང་
དམིགས་པ་ལ་གཏོད་པ་སོགས་མདོར་ན་aོས་=ས་lོལ་
བའི་fོམ་པ་མཐའ་དག་གིས་མ་བxད་པ་ཞིག་གལ་ཆེ་wེ།
གསང་བ་འLས་པ་ལས།དངོས་པ0་མãད་ལ་fོམ་པ་མེད།།
བfོམ་པར་=་བ་fོམ་པ་མིན།།དེ་cར་དངོས་པོ་དངོས་
མེད་པས།།fོམ་པ་དམིགས་M་མེད་པའོ།།ཞེས་དང་།ཧེ་
བ∆་ལས།གང་yིར་ཡིད་^ིས་མ་བfོམས་པར།།འ8ོ་བ་
ཐམས་ཅད་བfོམ་པར་=།།ཞེས་དང་།rན་ཅིག་Yེས་9བ་
ལས།Zམ་པ་བཞིན་L་ཁོང་wོང་L།།དེ་cར་གང་ཞིག་Oོག་



ཐམས་ཅད་བfོམ་པར་=།།ཞེས་དང་།rན་ཅིག་Yེས་9བ་
ལས།Zམ་པ་བཞིན་L་ཁོང་wོང་L།།དེ་cར་གང་ཞིག་Oོག་
=ེད་པ།།ཡང་ན་wོང་པར་π་བའི་aོ།།དེ་ནི་rན་ཅིག་Yེས་
བ\ོད་མིན།།ཞེས་དང་།མདའ་བ¿ན་ཞབས་^ིས།བདག་
དང་གཞན་L་ëང་བའི་རང་བཞིན་གཅིག་ཤེས་ཤིང་།།དེ་
ཉིད་ཁོ་ན་མ་ཡེངས་པ་ཡིས་ཡོངས་བàང་wེ།།དེ་ཉིད་
སེམས་^ི་àག་”་ཡིན་yིར་བཏང་ནས་^ང་།།གང་ལའང་
ཞེན་པ་མེད་པས་བདེ་བ་ལེན་པར་=ེད།།སེམས་ལ་གནོད་
པའི་ལས་ནི་ཐམས་ཅད་^ིས་wོང་ཞིང་།།rེད་དང་ལེན་
པའི་=་བ་གང་གིས་དགོས་པ་མེད།།lོལ་དང་nལ་ཞིང་
གནས་Hབས་ïོ་Zར་kེན་མེད་པར།།ëང་བ་ë་ཚDགས་
yག་-་འདི་ནི་གཟིགས་མོར་ཆེ།།ཞེས་དང་།མདོ་ལས་
^ང་།ཤེར་yིན་བLན་བ-་པ་ལས།ཆོས་གང་ལའང་aང་
བའམ།གàང་བའམ།དོར་བ་མ་མཆིས་པ་དེ་ཤེས་རབ་^ི་
ཕ་རོལ་m་yིན་པ་fོམ་པ་ལགས་སོ།།གང་ཅི་ལའང་མི་
གནས་པ་དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་^ི་ཕ་རོལ་m་yིན་པ་fོམ་པ་
ལགས་སོ།།གང་ལའང་མི་སེམས་@མ་པར་མི་རིག་པ་དེ་
ཤེས་རབ་^ི་ཕ་རོལ་m་yིན་པ་fོམ་པ་ལགས་སོ།།ཞེས་



ལགས་སོ།།གང་ལའང་མི་སེམས་@མ་པར་མི་རིག་པ་དེ་
ཤེས་རབ་^ི་ཕ་རོལ་m་yིན་པ་fོམ་པ་ལགས་སོ།།ཞེས་
དང་།བ-ད་wོང་པ་ལས།ཤེས་རབ་^ི་ཕ་རོལ་m་yིན་
བfོམ་པ་འདི་ནི་ཆོས་གང་ཡང་མི་fོམ་པ་ལགས་སོ།།ཞེས་
དང་།ཏིང་-ལ་ལས།འL་ཤེས་འདི་ནི་Üང་sམ་L།།གང་གི་
འL་ཤེས་འTང་བ་དེ།།འL་ཤེས་êོས་ལ་_ོད་པ་wེ།།འL་
ཤེས་êོས་ལས་དེ་མི་ཐར།།ཞེས་དང་།a0་8~ས་-་མཚôའö་
མདོ་ལས།ཆོས་@མས་ཡིད་ལ་མི་=ེད་དེ།།rག་པར་=ེད་པ་
@མ་པར་Üོང་།།ཆོས་@མས་ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་L།།
ཡང་དག་ཉིད་L་ཁོང་L་uད།།ཅེས་སོགས་ཐེག་པ་ཆེན་
པ0འ2་མདོ་|ད་དགོངས་འ8ེལ་དང་བཅས་པ་@མས་ནས་
མཐའ་ཡས་པར་གMངས་པའི་yིར་རོ།།དེས་ན་མ་བཅོས་
གuག་མའི་ངང་ལ་རང་བབས་M་འཇོག་པ་ཁོ་ན་wེ།དེའི་
uལ་ཡང་བཀའ་བ|ད་འདི་པའི་མན་ངག་རིག་པ་@མས་
^ི་གMངས་ལས།འདས་པའི་\ེས་མི་བཅད།མ་འོངས་པའི་
མLན་མི་བM།ད་cར་6ི་ཤེས་པ་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་རང་
བབས་M་འཇོག།ཅེས་འTང་བ་wེ།ཆོས་^ི་\ེ་fམ་པོ་པས།
འདས་པའི་\ེས་མི་བཅད་ཟེར་ཙ་ན།འ0་H~ལ་6ི་aོ་@མ་



བབས་M་འཇོག།ཅེས་འTང་བ་wེ།ཆོས་^ི་\ེ་fམ་པོ་པས།
འདས་པའི་\ེས་མི་བཅད་ཟེར་ཙ་ན།འ0་H~ལ་6ི་aོ་@མ་
Oོག་B་མའི་yིར་མི་འnང་བ་ཡིན།མ་འོངས་པའི་མLན་མི་
བM་ཟེར་ཙ་ན།འ0་H~ལ་6ི་aོ་@མ་Oོག་yི་མའི་མLན་མི་
བM་བ་ཡིན།ད་cར་6ི་ཤེས་པ་@ལ་མར་ཙÖན་6ིས་ཞོག་
ཟེར་ཙ་ན།ད་cར་གང་Lའང་མི་དམིགས་པ་ལ་ཟེར་བ་
ཡིན།སེམས་མ་བཅོས་ན་གསལ།u་མ་rོག་ན་†ངས་=་བ་
ཡིན་པས་མ་བཅོས་པའི་ངང་ལ་རང་གར་ཙÖན་6ིས་ཞོག།
ཅེས་གMངས་པ་cར་གོང་L་Sངས་པའི་<ང་དོན་aོས་
=ས་^ི་@མ་པར་Oོག་པ་གང་གིས་^ང་བfོམ་L་མི་བmབ་
པའི་yིར་Lས་གMམ་6ི་êོས་པའི་yིར་མི་འnེང་བའི་མན་
ངག་གི་གནད་གསང་uལ་L་Tང་བ་འདིས་9བ་པ་ཡིན་
ནོ།།དེའང་9བ་ཆེན་དབང་པ0འ2་aོས།ཇི་?ིད་ཇི་?ིད་@མ་
Oོག་པ།།དེ་?ིད་ཐམས་ཅད་Åན་ནས་བΩན།།གང་ཞིག་དེ་
ཉིད་མ་བOགས་པ།དེ་བཞིན་ཡང་དག་དེ་བདེན་པ།།ཞེས་
དང་།ས་ར་ཧས།འདི་cར་Lས་གMམ་@མ་པ་ཐམས་ཅད་
L།།ཡིད་ལ་=ར་མེད་མ་nལ་གuག་མའི་ངང་།།དེ་ཉིད་
Yོང་ལ་fོམ་ཞེས་ཐ་sད་གདགས།།ཞེས་གMངས་པ་ཡིན་



L།།ཡིད་ལ་=ར་མེད་མ་nལ་གuག་མའི་ངང་།།དེ་ཉིད་
Yོང་ལ་fོམ་ཞེས་ཐ་sད་གདགས།།ཞེས་གMངས་པ་ཡིན་
ནོ།།འདི་Hབས་གuག་མ་ཞེས་པ་ནི་གཞིའི་དེ་བཞིན་ཉིད་
@མ་པར་Oོག་པས་མ་བxད་པའི་@ལ་མ་ཉིད་L་གོ་བར་
=་wེ།ཤེར་འTང་øས་པའི་_ོད་འ]ག་དཀའ་འ8ེལ་L།དེ་
cར་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དངོས་པོ་@མས་^ི་གuག་མ་
ཡིན་ཏེ་དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་6ིས་གནས་པ་ཡིན་ནོ།།
དེ་ཉིད་ལས་Yེས་Zའི་དགོས་པའི་མཆོག་དང་yད་པར་L་
འཕགས་པར་བ\ོད་དོ།།འདི་ལའང་མངོན་པར་ཞེན་པར་
མི་=འོ།།ཞེས་འTང་བས་སོ།།
དེས་ན་ཁ་ཅིག་གི་yེད་ཅག་གི་yག་-་ཆེན་པོ་འདི་Lས་

གMམ་6ི་ཡིད་=ེད་ཐམས་ཅད་འགོག་པས།-་ནག་ཧ་ཤང་
གི་fོམ་པར་འtར་ར0་ཞãས་π་བ་ཡོད་མོད་^ི་དེ་ནི་མ་
བOགས་པར་πས་པ་wེ།བཀའ་བ|ད་འདི་པས་ཡིད་=ེད་
ཆེད་L་བཀག་ནས་འགགས་པའི་@མ་Oོག་དེའི་wེང་L་
Éོད་པ་ཡིན་ན0་ཞãས་མི་བཞེད་པའི་yིར་ཏེ་བཤད་མ་ཐག་
པ་cར་ཤེས་པ་ད་c་བ་བཟ0་མãད་L་Yོང་བར་བཞེད་པའི་
yིར།དེ་c་ནའང་Yོན་དེ་ཉིད་ལས་མ་འདས་ཏེ།ཤེས་པ་ད་



པ་cར་ཤེས་པ་ད་c་བ་བཟ0་མãད་L་Yོང་བར་བཞེད་པའི་
yིར།དེ་c་ནའང་Yོན་དེ་ཉིད་ལས་མ་འདས་ཏེ།ཤེས་པ་ད་
c་བ་བཟ0་མãད་L་བYངས་པས་Lས་གMམ་6ི་@མ་Oོག་
ཐམས་ཅད་རང་འགགས་M་འ8ོ་བའི་yིར་sམ་ན།དེ་c་ན་
yེད་ཅག་@མ་Oོག་uགས་ཞེན་6ིས་མི་ཐོང་བ་ཞིག་ཡིན་
འLག་པས།c་བ་@མ་དག་དེ་འSའི་རིགས་ཅན་ནི་ཆེས་
མང་བར་ëང་བས་དེ་དག་དང་rན་ཅིག་@མ་Oོག་ལ་རོལ་
བར་མཛDད་ཅིག་དང་འདིར་དóད་པ་མི་དགོས་སོ།།ཁ0་བ~་
ཅག་ནི་ནམ་Lའང་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བwན་ཅིང་
9བ་པའི་དབང་Pག་@མས་^ིས་གཤེགས་པའི་ལམ་དེ་
ཉིད་ལས་གཞན་L་བ8ོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།Lས་^ི་འཁོར་ལོ་
ལས།གང་yིར་ཨ་སོགས་ཀ་སོགས་རི་བོང་ཅན་དང་ཉིན་
=ེད་གཅིག་ཉིད་í0་\ã་ཅན་6ི་གདན་མིན་ཞིང་།།‘ྃ་ཡིག་ཉ
ིད་ ཀ̂ ས་ མཚན་ མ་ དང་ ནི་ ཡོངས་ སMགt་ པ་ གཞན་ པ་ ཁ་ད
ོག་ གཟàས་ དག་ མི་ འདོད་ དེ། །འགt་ མེད ་ དག་ གིས་བ
སYད་ ཅིང་ འགt་ བ་ ཉམས་ པར་ གt་ པ་ མཆོག་ གི་ དབང་པ
ོ་ དག་ དང་ ལÄ་ པ་ ནི། །ར@་ པ་ ཀÅ་ ལÄ་ ཐིག་ ལེ་ མཐའ་ད
ག་ ར-་ བའ ི་ བདག་ པོ་ སëཚོ Dས་ ས∏མ་ འཛི W་ པ་ འདི་ལ
འ ོ། །ཞེས་ ར@་ པར་ རOག་ པ་ བཅོས་ མའི་ སfམ་ པས་ མཆོག་



ད
ག་ ར-་ བའ ི་ བདག་ པོ་ སëཚོ Dས་ ས∏མ་ འཛི W་ པ་ འདི་ལ
འ ོ། །ཞེས་ ར@་ པར་ རOག་ པ་ བཅོས་ མའི་ སfམ་ པས་ མཆོག་མ
ི་ འགt་ ག6་གོ་ འཕང་ མི་ འག9་ པར་ བསw་ པ་ དང་ །གསང་ཀ
^འི་ ལ<་ གོང་ དLདSས་ པ་ ལc་ དང་ །ར@་ སë་ མངོན་ བ=་ལ
ས། མཚན་ མར་ བཅས་ པས་ མཚན་ བཅས་ ཀ̂ །།དངོས་ག
9་ ར-་ བ་ དམ་ པ་ བཞ ེད། །མཚན་ མ་ མེད་ ལ་ གནས་ པ་ན
ི། །མཚན་ མར་ བཅས་ པའང་ འག9་ ཏmརq་ །།ཞེས་ རOག་མ
ཚན་ དང་ བn་ བའི་ ར@་ འབ=ར་ ག6ས། མཚན་ མེད་ མཆོག་ག
ི་ དངོས་ ག9་ ལcཅི་ ས3ས། ཐu་ མོང་ མཚན་ བཅས་ ཀ̂ ་དངོས་ག
9་ ཀ̂ ་ འག9་ ཏmརq་ བར་ བསw་ པ་ དང་ །སxབ་ དཔོན་ཀ
è། ཡིད ་ གཙོ D ་ གt་ པའ ི་ ཆོས་ ར@ས་ ལ། །རOག་ དང་བ
རO་ པ་ ར@་ སÜས་ ནས། ཆོས་ ར@ས་ ཀÅ་ ག6་རང་ བཞིན་ཉ
ིད། །ཆོས་ ཀ̂ ་དབ=ངས་ སMབསfམ་ པར་ བ=།ཞེས་ དང་ །དཔའ་བ
ོ 0རí0ར\ã ི་ ཕy་ ར-བཞ ི་ རིམ་ ལས། མང ོན་ སM་ རOག་ བn་ར
|་ བས?ངས་ ན། །བསfམས་ སོ 0ཞེ ã་ ནི་ ཐ་ སs་ འདོགས། །ཞ
ེས་ དང་ སxབ་ དཔོན་ བཛ∆པ÷ཎིའི་ གསM་ བaམ་ བར|་ པའི་ར
ིམ་ པའ ི་ མན་ ངག་ ཅེས་ བ=བ་ འབnག་ མིའ ི་ འགt་ ལས།ད
ེའང་ །སfམ་ པ་ པོ 0མེ ã་ བསfམ་ པའང་ མེད། །ལrམེད་ སBས་



ར
ིམ་ པའ ི་ མན་ ངག་ ཅེས་ བ=བ་ འབnག་ མིའ ི་ འགt་ ལས།ད
ེའང་ །སfམ་ པ་ པོ 0མེ ã་ བསfམ་ པའང་ མེད། །ལrམེད་ སBས་ཀ
^་ ཡོད ་ མ་ ཡིན ། །སêས་ པ་ མེད་ པའི་ རང་ བཞིན་ ལས། །ལrད
ང་ སBས་ ཀ̂ ་ ཡང ་ དག་ གནས། །ཞེས་ གསMས་ པས་ ན།ཕ
y་ ར-ཆེན་ པོ 0ཉི 2་ མི་ རOག་ པ་ ནི་ བཅོས་ མའི་ སfམ་ པ་ ཆེད་ད
Lགཏད་ པ་ མི་ འདོད་ དེ། ཞེས་ དང་ །གང་ ཡང ་ སfམ་ པ་ པོ 0ཉ
ི 2་ མེད། །གང་ ཡང ་ ར@་ པར་ བསfམ་ པ་ མེད། །བསfམ་ བ=ཉ
ིད་ ཀ̂ ་ ཡོད ་ མ་ ཡིན ། །དེ་ ཡི་ དེ་ ཉིད་ བསfམ་ པར་ བ=།ཞེས་ག
སMས་ པས་ སfམ་ པ་ པོ་ དང་ བསfམ་ པར་ བ=བ་ དང་ བསfམ་པ
འི་ ཆེད་ དLབ=བ་ མེད་ དེ། དེ་ ཉིད་ ལ་ མ་ ཡེངས་ པར་ བཞག་ག
ོ། དེ་ ཉིད་ ལ་ མ་ ཡེངས་ པར་ སfམ་ པའང་ རOག་ པ་ ཐམས་ཅ
ད་ གï་བZ་ དLརkན་ གཞན་ ལ་ བརOན་ ནས་ བསYད་ དེ། རང་བ
ཞིན་ ངོ 0བོ 0ནི 2མ་ སYས་ ལ་ གང་ དLརOག་ པའི་ རkན་ མ་ ཚོ Dས་པ
་ ན་ ཤེས་ པ་ རkན་ ག6ས་ མ་ བསx་ པ་ མ་ བཅོས་ པའི་ གཉu་མ
་ སù་ས}་ དང་ བn་ བ་ ནི་ ཕy་ ར-ཆེན་ པོ 0སwãཞེས་ སོགས་ལ
<་ དང་ བཅས་ ར-་ པར་ འབT་ ཞིང་ །ཟབ་ མོ 0ི 2མད ོ 0སÉãར
@ས་ ནས་ ཀ̂ ་ འདི་ དང་ མཐu་ པར་ གསMས་ ཏེ། མཚན་མ
ོ་ བཟང་ པོ 0 ི 2མད ོ 0སÉãལས། འདས་ ལ་ ར\ས་ སMའབn་ མི་བ
=ད། །མ་ འོངས་ པ་ ལ་ རེ་ བ་ མེད། །འདས་ པ་ གང་ ཡིན ་ དེ་



མ
ོ་ བཟང་ པོ 0 ི 2མད ོ 0སÉãལས། འདས་ ལ་ ར\ས་ སMའབn་ མི་བ
=ད། །མ་ འོངས་ པ་ ལ་ རེ་ བ་ མེད། །འདས་ པ་ གང་ ཡིན ་ དེ་འ
གགས་ ཏེ། །མ་ འོངས་ པ་ ནི་ མ་ ཕyན་ པའོ། །གང་ དག་ ད་ ལc་བ
T་ བའི་ ཆོས། །དེ་ ཡང ་ དེ་ ལ་ རབ་ བལc་ ནས། །ར@་ པར་ར
Oག་ པས་ མི་ འཕrག་ པར། །དེ་ དག་ ཐམས་ ཅད་ ཁོང་ དLཆu། །ཅ
ེས་ དང་ །བa0ག8~་ ར-མཚོ ô ི öམད ོ་ ལས། འདས་ པའ ི་ འདLཤ
ེས་ ནི་ ཟད་ པའོ། །མ་ འོངས་ པའི་ འདLཤེས་ ནི་ མ་ ཕyན་ པའོ། །ད
་ ལc་ བT་ བའི་ འདLཤེས་ ར@ས་ ནི་ གནས་ པ་ མེད་ པ་ སw་ག
ང་ དL་ གསM་ དLའདLཤེས་ མི་ དམིགས་ པ་ ནི་ འདLཤེས་ཡ
ོངས་ སMཤེས་ པའོ། །ཞེས་ སོགས་ མང་ དLའབT་ བ་ ལ་ ཚད་མ
ར་ བ=ད་ པའ ི་ ཕyར་ རོ། །འོ་ ན་ ཐོག་ མ་ ཉིད་ ནས་ གཉu་ མ་བ
ཟོ 0མེ ã་ དLསYང་ བ་ ཉིད་ ལ་ འཇ]་ གམ་ ཞེ་ ན། གང་ ཟག་ གི་ས
H་ པའི་ རིམ་ པས་ འཇ]་ པར་ ན•་ ན་ ནི་ ཆེས་ ལེགས་ ཤིང་ག
ལ་ ཏེ་ འཇ]་ པར་ མི་ ན•་ ན་ སེམས་ ཀ̂ ་གï་ པོ་ དམིགས་པ
འི་ ཀ་ བ་ ལ་ དS་ ཤེས་ ཀ̂ ་ཐག་ པས་ གདགས་ ཅེས་ མན་ ངག་ར
ིག་ པ་ ར@ས་ གསM་ བ་ ལc་ ཕyར་ སེམས་ འཛི W་ པ་ དང་ན
ང་ དLསེམས་ འཛི W་ པ་ དང་ སོ 0སོ ~ལའང་ ཕrརགས་ གཉིས་ས
Mཕy་བ་ དང་ །དེ་ བཞ ིན་ དLསg་ ཏེ་ ལrི་ ས}དང་ །ཐིག་ ལེ་



ན
ང་ དLསེམས་ འཛི W་ པ་ དང་ སོ 0སོ ~ལའང་ ཕrརགས་ གཉིས་ས
Mཕy་བ་ དང་ །དེ་ བཞ ིན་ དLསg་ ཏེ་ ལrི་ ས}དང་ །ཐིག་ ལེ་ད
ང་ །ཡིག ་ འབ◊དང་ །ར∑་ ལ་ སོགས་ པ་ ལ་ བརOན་ ནས་ས
ེམས་ འཛི W་ པ་ ར@ས་ ཀ̂ ་ ཅི་ རིགས་ པ། སHས་ སMབབས་པ
་ ན་ བaམས་ གདམས་ པ་ བཞིན་ ཉམས་ སMབaས་ པས་ སYན་ད
Lམི་ འགt་ ཏེ། ཀèཞབས་ ཀ̂ ས། དམིགས་ པ་ དག་ ལ་ བརOན་ན
ས་ ནི། །མི་ དམིགས་ པ་ ཉིད་ རབ་ ཏmསY།།ཞེས་ གསMས་ པའི་
yིར་རོ།།
གMམ་པ་མཐར་དེ་Yོང་uལ་ནི།དེ་c་Zའི་སེམས་དོན་

6ི་ཉམས་ལེན་ལ་མན་ངག་གི་གནད་དང་Äན་པས་མཁས་
ཤིང་།=ིང་§ོད་ལ་སོགས་པའི་Yོན་སེལ་བ་དང་།གོལ་ས་
གཅོད་པ་དང་།བོགས་འདོན་པ་ལ་སོགས་པའི་uལ་ལའང་
མཁས་པས་འnས་Zའི་yག་-་ཆེན་པ0འ2་ཇི་c་བ་བཞིན་
མངོན་L་མ་tར་6ི་བར།ཇི་Hད་L།u་བོ་èང་འབབ་
གuང་དང་ནི།།མར་མེ་འབར་བའི་lེ་མོ་cར།།Bགས་^ི་
དེ་ཉིད་\ེས་འnང་གནས།།|ན་མི་ཆད་པའི་བསམ་གཏན་
འཐོབ།།ཅེས་པ་cར་Yོང་དགོས་སོ།།ཞེས་གདམས་པའི་
yིར་L་3ོན་པར་མཛད་པའོ།།



འཐོབ།།ཅེས་པ་cར་Yོང་དགོས་སོ།།ཞེས་གདམས་པའི་
yིར་L་3ོན་པར་མཛད་པའོ།།
གཉིས་པ་-ས་པར་བཤད་པ་ལ།ཞི་rག་གི་@ལ་འ=ོར།དེ་
ལས་ཉམས་Oོགས་Yེ་uལ།wོང་ཉིད་sིང་\ེ་àང་འ]ག་གི་
ཉམས་ལེན་བཅས་གMམ་ལས།དང་པ0་ཞ2་rག་གི་@ལ་
འ=ོར་བwན་པ་ལའང་ཞི་གནས།rག་མཐོང་།ཞི་rག་àང་
འ]ག་གི་@ལ་འ=ོར་དེའི་མཚན་6ི་@མ་8ངས་བཤད་པ་
wེ་གMམ་ལས།དང་པ0་ན2།
r་རགས་Oོག་པའི་»་uབས་རང་སར་ཞི།།
གཡ0་མãད་སེམས་^ི་u་བོ་ངང་གིས་གནས།།
=ིང་ÿགས་rོག་པའི་Sི་མ་དང་nལ་བའི།།
ཞི་གནས་-་མཚô་མö་གཡོ་བOན་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ།གོང་L་བཤད་པ་cར་དབང་པ0འ2་རིམ་པས་
དམིགས་བཅས་དམིགས་མེད་^ི་མཉམ་བཞག་རིམ་6ིས་
ཉམས་M་ལེན་པའམ་ཐོག་མ་ནས་དམིགས་མེད་ལ་འ]ག་
པ་གང་qང་གི་fོམ་པ་ན་ཐོག་མར་ཞི་གནས་^ི་ཏིང་ངེ་
འཛWན་འཐོབ་པར་འtར་བ་ཡིན་ནོ།།དེའང་ཞི་གནས་^ི་ù་
དོན་ནི་སེམས་ཉོན་མོངས་པའི་@མ་Oོག་པ་ཞི་ཞིང་དགེ་



འཛWན་འཐོབ་པར་འtར་བ་ཡིན་ནོ།།དེའང་ཞི་གནས་^ི་ù་
དོན་ནི་སེམས་ཉོན་མོངས་པའི་@མ་Oོག་པ་ཞི་ཞིང་དགེ་
བའི་ང0་བ~ར་lེ་གཅིག་m་གནས་པ་ལ་=་ཞིང་།ང0་བ0་ན2་Ÿི་
པཾ་ཀ་རས།འཇིག་Oེན་=་བ་དག་ལ་ཕར་བcས་པས།།=ས་
པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་Aག་བBལ་|།།ཅི་ལ་བསམས་
^ང་ཕན་པར་མི་འtར་བས།།རང་གི་སེམས་ལ་c་བ་
གོམས་པར་6ིས།།ཞེས་དང་།@མ་ëང་མངོན་=ང་ལས།
@མ་Oོག་མ་རིག་ཆེན་པ0་wã།།འཁོར་བའི་-་མཚD་€ང་=ེད་
ཡིན།།མི་Oོག་ཏིང་འཛWན་ལ་གནས་ན།།མཁའ་བཞིན་Sི་མ་
མེད་པར་འtར།།ཞེས་པ་cར།འཇིག་Oེན་6ི་=་བ་Üང་བ་
Bོན་L་སོང་བའི་@མ་པར་མི་Oོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛWན་ཉིད་
དོ།།དེའང་@མ་པར་Oོག་པ་ལ་ད=ེ་ན་རགས་པ་དང་r་བ་
གཉིས་ཡིན་ལ།རགས་པ་ནི་ཡིད་^ིས་äལ་ལ་Oོག་པ་ཙམ་
དང་།r་བ་ནི་xར་ཡང་Oོག་པ་དེ་ལ་དóོད་པར་=ེད་པ་
wེ།མཛDད་ལས།Oོག་དང་དóོད་པ་lིང་ཞིབ་ཉིད།།ཅེས་
བཤད་མོད།འདིར་མན་ངག་གི་དབང་L་ན་äལ་ལ་འ]ག་
པའི་Oོག་དóོད་མངོན་tར་L་ཚDར་བ་དེ་རགས་པ་དང་།
äལ་ལ་དངོས་M་འ]ག་པ་མི་ཚDར་བ་དེ་r་བར་བཞེད་པ་



པའི་Oོག་དóོད་མངོན་tར་L་ཚDར་བ་དེ་རགས་པ་དང་།
äལ་ལ་དངོས་M་འ]ག་པ་མི་ཚDར་བ་དེ་r་བར་བཞེད་པ་
ཡིན་ནོ།།དེས་ན་སེམས་Tང་r་རགས་^ི་Oོག་པའི་»་
uབས་དེ་ཆེད་L་བཀག་པ་མ་ཡིན་པར་ངང་གིས་འགགས་
པས་རང་སར་ཞི་ཞིང་Åན་གཞིའི་@མ་ཤེས་སེམས་^ི་u་
བ0འ2་|ན་ཡང་གཡོ་བ་མེད་པར་ངང་གི་གནས་པ།=ིང་
ÿགས་ལ་སོགས་པ་rོག་པའི་Sི་མ་ཐམས་ཅད་nལ་བའི་
ཞི་གནས་^ི་-་མཚô་མö་གཡོ་བར་བOན་པའི་3ོན་ལམ་
མཛད་པ་wེ་འདིའང་གàགས་ཅན་6ི་-ན་ཡིན་ནོ།།
འདི་Hབས་=ིང་ÿགས་ཅེས་པས་མཚDན་ཏེ་ཞི་གནས་^ི་

གེགས་@མས་བwན་ཅིང་དེ་དག་བསལ་དགོས་པར་wོན་
པ་wེ།བཤེས་êིང་ལས།§ོད་ཅིང་འ6ོད་དང་གནོད་སེམས་
ÿགས་པ་དང་།།གཉིད་དང་འདོད་ལ་འLན་དང་ཐེ་ཚDམ་
wེ།།£་པོ་འདི་དག་བསམ་གཏན་དགེ་བའི་ནོར།།འrོག་
པའི་ཆོམ་≤ན་ལགས་པར་uབ་པས་གMངས།།ཞེས་འTང་
བ་cར་གེགས་ནི་§ོད་འ6ོད།གནོད་སེམས།གཉིད་ÿགས།
འདོད་འLན།ཐེ་ཚDམ་wེ་@མ་པ་£་ཡིན་ལ།དེའང་äལ་ë་
ཚDགས་ལ་Oོག་པ་འrོ་བའི་§ོད་པ་དང་།=་བར་མི་རིགས་



འདོད་འLན།ཐེ་ཚDམ་wེ་@མ་པ་£་ཡིན་ལ།དེའང་äལ་ë་
ཚDགས་ལ་Oོག་པ་འrོ་བའི་§ོད་པ་དང་།=་བར་མི་རིགས་
པ་=ས་པ་ལ་འ6ོད་པ་གཉིས་^ིས་ནི་སེམས་ཞི་བར་གནས་
པའི་གེགས་=ེད།གནོད་སེམས་^ིས་བདེ་བར་གནས་པའི་
གེགས་=ེད།སེམས་འཐིབས་པའི་=ིང་བ་དང་།དེ་ལས་^ང་
ཆེར་=ིང་བའི་ÿགས་པ་དང་གཉིད་^ིས་ནོན་པ་wེ་གMམ་
6ིས་ནི་གསལ་བར་གནས་པའི་གེགས་=ེད།ཡོ་=ད་དང་
སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པའི་འདོད་འLན་6ིས་ལས་qང་L་
གནས་པ་ལ་གེགས་=ེད།འདི་ཏིང་ངེ་འཛWན་L་འtར་རམ་
མི་འtར་སོགས་ཐེ་ཚDམ་6ིས་lེ་གཅིག་པར་གནས་པ་ལ་
གེགས་=ེད་པ་ཡིན་ནོ།།£་པ0་དã་དག་^ང་བA་ན་གཉིས་M་
འLས་ཏེ།=ིང་ÿགས་གཉིད་གMམ་ནི་=ིང་བར་བA་ལ།
གཞན་@མས་§ོད་པར་བA་བའི་=ིང་§ོད་གཉིས་སོ།།དེ་
དག་སེལ་བའི་ཐབས་ནི་rིད་རིམ་cར་ས0་ས0འ2་གཉེན་པོ་
བwེན་པའམ།འདི་ལ་བསལ་=་ཅི་ཡང་མེད།།གཞག་པར་
=་བ་dང་ཟད་མེད།།ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་c།།ཡང་
དག་མཐོང་ན་@མ་པར་8ོལ།།ཞེས་པ་cར་གཙô་བµར་=ིང་
§ོད་^ི་རང་ངོ་c་ཞིང་།དེའི་ང0་བ~ར་མ་བཅོས་པར་འཇོག་



དག་མཐོང་ན་@མ་པར་8ོལ།།ཞེས་པ་cར་གཙô་བµར་=ིང་
§ོད་^ི་རང་ངོ་c་ཞིང་།དེའི་ང0་བ~ར་མ་བཅོས་པར་འཇོག་
པ་ཉིད་ཟབ་བོ།།
དེ་rག་མཐོང་གི་Oེན་L་ངེས་པར་དགོས་པའང་།ཞི་བ་

rས།rག་མཐོང་རབ་m་Äན་པའི་ཞི་གནས་^ིས།།ཉོན་
མོངས་@མ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་=ས་ནས།།ཐོག་མར་ཞི་
གནས་བཙལ་=་དེ་ཡང་ནི།།འཇིག་Oེན་ཆགས་པ་མེད་ལ་
མངོན་དགས་འ9བ།།ཞེས་གMངས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞི་གནས་
^ི་ད=ེ་བའང་མདོ་ནས་གMངས་པ་cར་ན།ཞི་གནས་ལ་
འ]ག་པའི་ཡན་ལག་སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དpར་
8གས་པ་དང་།བསམ་གཏན་6ི་དངོས་གཞི་ཐོབ་པའི་yིར་
འབད་པ་ཡིན་པས་ཉེར་བÉོགས་M་8གས་པ་ཡིད་=ེད་
བLན་དང་།བསམ་གཏན་6ི་དངོས་གཞི་དང་པ0་ས~གས་
བཞི་དང་།གàགས་མེད་^ི་ཏིང་འཛWན་བཞི་དང་།འགོག་
sོམས་@མས་ཏེ་དེ་ལས་བསམ་གàགས་འགོག་sོམས་
བཅས་པ་ལ་sོམས་འ]ག་དpར་8གས་པ་ཡིན་ནོ།།དེ་ལ་
སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དp་ནི།äམ་ལས།དེ་ལ་སེམས་
མཉམ་པར་འཇོག་པར་=ེད།ཡང་དག་པར་འཇོག་པར་



སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དp་ནི།äམ་ལས།དེ་ལ་སེམས་
མཉམ་པར་འཇོག་པར་=ེད།ཡང་དག་པར་འཇོག་པར་
=ེད།@མ་པར་འཇོག་པར་=ེད།Lལ་བར་=ེད།ཉེ་བར་Lལ་
བར་=ེད།ཞི་བར་=ེད།ཉེ་བར་ཞི་བར་=ེད།གཅིག་པ་ཉིད་
L་=ེད།ཏིང་ངེ་འཛWན་L་=ེད་དོ།།ཞེས་གMངས་པ་@མས་
སོ།།ཡིད་=ེད་བLན་ནི།-ན་ལས།དེ་ནས་དང་པོར་Éོམ་
བlོན་དེ།།མད0་ཡ2་Éེ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས།།མི་གཉིས་དོན་
ནི་@མ་འ=ེད་པ།།མད0་ས~གས་མིང་ལ་སེམས་འཇོག་༡གོ།དེ་
ནས་དེ་ནི་རིམ་བཞིན་L།།ཚWག་རབ་ད=ེ་ལ་དóོད་=ེད་
ཅིང་༢།།ས0་ས0འ2་ནང་ལ་uལ་བཞིན་L།།དེ་ཡི་དོན་ཡང་
@མ་པར་དóོད༣།།དོན་དེ་དག་ནི་ངེས་བàང་ནས༤།།
ཆོས་ལ་Åན་ནས་Éོམ་པར་=ེད༥།།དེ་ཡི་དོན་ནི་འཐོབ་
=འི་yིར།།དེ་ནས་དེ་ནི་3ོན་པར་=ེད༦།།ཡིད་^ི་བ\ོད་
པས་|ན་ཆགས་M།།བཙལ་=་ས0་ས~ར་བOག་པར་=།།
ཡིད་ལ་=ེད་པ་བ\ོད་མེད་པར།།རོ་གཅིག་པས་^ང་
དóད་པར་=།།ཆོས་^ི་མིང་ནི་བÉམས་པའང་འདི།།ཞི་
གནས་ལམ་L་ཤེས་པར༧་=།།ཞེས་འTང་བ་cར།ས0་ས~ར་
རིག་པ་མོས་པ།དབེན་པ།དགའ་བ།Aད་པ།དóོད་པ།gོར་



གནས་ལམ་L་ཤེས་པར༧་=།།ཞེས་འTང་བ་cར།ས0་ས~ར་
རིག་པ་མོས་པ།དབེན་པ།དགའ་བ།Aད་པ།དóོད་པ།gོར་
མཐའ།gོར་མཐའི་འnས་Z་ཡིད་=ེད་དེ་བLན་ལས་yི་མ་
འདི་ལ་ཉེར་བÉོགས་མི་“ོགས་མེད་ཅེས་=འོ།།བསམ་
གཏན་བཞི་ནི།མཛDད་ལས།དང་པོ་ལ་£་Oོག་དóོད་དང་།།
དགའ་དང་བདེ་དང་ཏིང་འཛWན་@མས།།གཉིས་པ་ལ་ནི་
ཡན་ལག་བཞི།།རབ་†ངས་དང་ནི་དགའ་ལ་སོགས།།
གMམ་པ་ལ་£་བཏང་sོམས་དང་།།Sན་པ་ཤེས་བཞིན་
བདེ་དང་གནས།།མཐའ་ན་བཞིར་Sན་བཏང་sོམས་དང་།།
བདེ་མིན་Aག་མིན་ཏིང་འཛWན་@མས།།ཞེས་འTང་བ་cར་
རོ།།འདི་Hབས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བOེན་ནས་མངོན་
ཤེས་iག་^ང་འTང་wེ།ཇི་Hད་L།བསམ་གཏན་བཞི་པ་
ཤིན་m་དག་ཐོབ་ནས།།མི་Oོག་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་M་བàང་བ་
ཡིས།།ཇི་cའི་གནས་@མས་ཡིད་ལ་=ེད་པ་ལས།།མངོན་
པར་ཤེས་པ་ཐོག་མེད་འTང་བར་འtར།།ཞེས་སོ།།
གàགས་མེད་བཞི་ནི།ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས།@མ་ཤེས་
མཐའ་ཡས།ཅིའང་མེད་པ།ཡོད་མིན་མེད་མིན་@མས་ཏེ་
གàགས་^ི་འL་ཤེས་བཀག་ནས་གོང་ནས་གོང་L་r་བར་



མཐའ་ཡས།ཅིའང་མེད་པ།ཡོད་མིན་མེད་མིན་@མས་ཏེ་
གàགས་^ི་འL་ཤེས་བཀག་ནས་གོང་ནས་གོང་L་r་བར་
fོམ་པ་ཡིན་ནོ།།འགོག་sོམས་ནི་Aག་བBལ་དང་ཚDར་བ་
འགོག་པ་ལ་uགས་པ་wེ་ཉན་རང་ད8་བཅོམ་དང་=ང་
སེམས་འཕགས་པ་མ་གཏོགས་གང་ཟག་གཞན་6ིས་འདིར་
འ]ག་མི་•ས་སོ།།དེས་ན་གནས་ཐབས་དp་ལ་བOེན་པའི་
སེམས་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་kང་པ་དང་།དེ་ཡན་rག་
མཐོང་དང་àང་L་འnེལ་བ་ཉིད་L་ཤེས་པར་=འོ།།འོ་ན་
rག་མཐོང་ནི་འཇིག་Oེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་
ལ།sོམས་འ]ག་འདི་དག་གི་འགོག་sོམས་མ་གཏོགས་
ཐམས་ཅད་འཇིག་Oེན་པ་དང་།uན་མོང་གི་ལམ་L་བཤད་
པས་འགལ་བར་འtར་ར0་ཞã་ན་Yོན་མེད་དེ།འཇིག་Oེན་
པའི་ཤེས་རབ་ཙམ་ལ་rག་མཐོང་L་བཏགས་པའང་ཡོད་
མོད་^ི་འདིར་ནི་ཐོག་མ་ནས་འདས་ལམ་L་འnེལ་བའི་
དབང་L་=ས་པའི་uན་མོང་མིན་པ་ཉིད་བཤད་པ་ཡིན་
པས་སོ།།དེ་cར་sོམས་འ]ག་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ནི།
འདི་Hབས་ཉམས་ལེན་ལ་གཅིག་m་མཁོ་བ་མིན་^ང་ག0་
ད~ན་ལ་ཕན་པར་བསམས་ནས་ས་བོན་ཙམ་πས་པ་ཡིན་



འདི་Hབས་ཉམས་ལེན་ལ་གཅིག་m་མཁོ་བ་མིན་^ང་ག0་
ད~ན་ལ་ཕན་པར་བསམས་ནས་ས་བོན་ཙམ་πས་པ་ཡིན་
པས་ཞིབ་པར་གཞན་L་ཤེས་པར་=ོས་ཤིག།འདི་Hབས་
བཀའ་བ|ད་གོང་མ་དག་གིས་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངེས་
གསང་ལས།གནས་པ་དང་པ0་ར2་གཟར་6ི་u་c་Z།གཉིས་
པ་u་བོ་དལ་6ིས་འབབས་པ་c་Z།གMམ་པ་མི་གཡོ་བ་
-་མཚD་c་Z་ཞེས་པའི་@མ་གཞག་འTང་ལ་འདི་དག་ནི་ཞི་
གནས་kང་པ་ཉིད་ལ་དགོངས་པའོ།།
གཉིས་པ་rག་མཐོང་བཤད་པ་ལ་དངོས་དང་།གཞི་l་
གཅོད་པ་གཉིས་ལས།།དང་པ0་ན2།
བcར་མེད་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བcས་པའི་ཚÖ།།
མཐོང་མེད་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་rག་གེར་མཐོང་།།
ཡིན་མིན་དོན་ལ་ཐེ་ཚDམ་ཆོད་པ་ཉིད།།
འúལ་མེད་རང་ངོ་རང་གི་ཤེས་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ།བc་བའི་äལ་ལས་འདས་པས་བc་བར་=ར་
མེད་པའི་སེམས་དངོས་པ0འ2་གནས་<གས་དེ་ཉིད་ལ་
མཉམ་པར་གཞག་ཅིང་a་མའི་མན་ངག་དང་བfོམས་པ་
ལས་Tང་བའི་ཤེས་རབ་^ི་མིག་གིས་ཡང་དང་ཡང་L་



མཉམ་པར་གཞག་ཅིང་a་མའི་མན་ངག་དང་བfོམས་པ་
ལས་Tང་བའི་ཤེས་རབ་^ི་མིག་གིས་ཡང་དང་ཡང་L་
བcས་པ་དེའི་ཚÖ།མཐོང་བ་དང་nལ་བའི་དོན་ཇི་c་བ་
བཞིན་rག་གི་མཐོང་བས་གནས་<གས་^ི་དོན་དེ་ལ་ཡིན་
མིན་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་ùོ་འདོགས་དང་ཐེ་ཚDམ་
ཐམས་ཅད་དེ་ཉིད་L་ཆོད་དེ།འúལ་པ་མེད་པའི་རང་ངོ་
རང་གི་ཤེས་པའི་uལ་L་གསལ་བར་åོང་བ་དེ་c་Zའི་
rག་མཐོང་གི་ཡེ་ཤེས་Yེས་ནས།rན་Yེས་yག་-་ཆེན་པོ་
མངོན་L་འtར་བར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་པའོ།།
དེའང་བསམ་པ་དང་།བfོམ་པ་དང་།c་བ་དང་།ཤེས་

པ་དང་།མཐོང་བ་དང་།åོང་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་
ཐམས་ཅད་དང་nལ་བའི་གནས་<གས་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་དེ་
དང་དེར་བཏགས་པ་ཙམ་wེ་ཆད་wོང་མེད་དགག་ཙམ་ལ་
ཡང་དག་པའི་དོན་L་གàང་བ་བེམ་པ0འ2་wོང་ཉིད་L་
བཤད་པ་སོགས་མ་རིག་པའི་ùིབ་གཡོགས་དང་nལ་བས།
རང་རིག་པ་དང་།ùོ་འདོགས་དང་ཐེ་ཚDམ་ལ་སོགས་པ་
ཆོད་པས་ངེས་པ་rེད་པ་དང་།མི་བདེ་བའི་@མ་པར་Oོག་
པའི་འtར་བ་ཐམས་ཅད་Üངས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་



ཆོད་པས་ངེས་པ་rེད་པ་དང་།མི་བདེ་བའི་@མ་པར་Oོག་
པའི་འtར་བ་ཐམས་ཅད་Üངས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་
འཇོག་པ་སོགས་ཤེས་དགོས་སོ།།དེ་cར་ཡང་།བདེ་མཆོག་
Éོམ་འTང་ལས།གàང་དང་འཛWན་པ་@མ་པར་8ོལ།།Oོག་
གེའི་gོར་བ་@མ་པར་Üངས།།སེམས་དང་སེམས་Tང་
བOན་tར་པ།།འ8ོ་བ་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་uལ།།ཇི་cར་
དག་ཤེལ་ནོར་Z་དང་།།མཁའ་བཞིན་སེམས་ནི་ཡང་དག་
གནས།།ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་རང་བཞིན།།དབང་པོ་དང་nལ་
êོས་པ་མེད།།ëང་བ་མེད་ཅིང་@མ་འtར་nལ།།ཐམས་
ཅད་wོང་པ་ཉོན་མོངས་མེད།།ཚWག་m་བ\ོད་nལ་?ིད་པ་
ཡི།།འཆིང་བ་འཇོམས་=ེད་འ8ོ་བའི་ùོན།།ཡིད་^ི་ཡང་ནི་
_ོད་äལ་མིན།།ཉོན་མོངས་མེད་ཅིང་གཉིས་ལས་8ོལ།།
དོན་6ི་དམ་པ་8ོལ་བ་Vོལ།།འཕ0་མãད་དེ་ཉིད་ལ་yག་
འཚལ།།གང་ཚÖ་དེ་ཉིད་ལ་རེག་པ།།བསམ་པ་ཐམས་ཅད་
བསམ་L་མེད།།གང་ཚÖ་བསམ་L་མེད་སེམས་པ།།དེ་ཚÖ་
བསམ་མི་yབ་པར་འtར།།སེམས་ཅན་ཇི་cར་བསམ་
མེད་དེ།།བསམ་མེད་ཇི་cར་-ལ་བ་དེ།།གང་yིར་བསམ་
nལ་སངས་-ས་^ིས།།བསམ་པ་འདི་ནི་རབ་m་བཤད།།



མེད་དེ།།བསམ་མེད་ཇི་cར་-ལ་བ་དེ།།གང་yིར་བསམ་
nལ་སངས་-ས་^ིས།།བསམ་པ་འདི་ནི་རབ་m་བཤད།།
བསམ་L་མེད་པའི་སེམས་དེ་ལ།།བསམ་པ་Åན་6ིས་
བ8ོད་དང་nལ།།ë་ཚDགས་ùོ་འདོགས་ùོ་འདོགས་མེད།།
ཆགས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པ0འ~།།@མ་པ་ཐམས་ཅད་^ི་ནི་
མཆོག།དབང་པོ་Åན་འདས་@མ་པ་མེད།།དངོས་དང་
དངོས་མེད་བདག་ཉིད་^ང་།།དངོས་དང་དངོས་མེད་@མ་
པར་Üངས།།བེམ་པ0་མ2ན་yིར་རང་རིག་པ།།ཤེས་པ་མ་
ཡིན་མཐོང་བ་མིན།།གàགས་མེད་yིར་ན་གར་མི་གནས།།
འtར་བ་མེད་པས་དེ་Oག་པ།།ཞེས་དང་།yག་ཐིག་ལས།
དམ་པའི་དོན་L་བc་=་མིན།།བc་མིན་མ་ཡིན་གཉི་
གའང་མིན།།རང་གིས་རིག་=་མཆོག་ཞི་བ།།དངོས་དང་
དངོས་མེད་ཟད་པར་=ེད།།དེ་ཉིད་ཆེན་པོ་མཆོག་འདི་ནི།།
དངོས་དང་དངོས་མེད་བདག་ཉིད་ཞི།།ཞེས་དང་།ཧེ་བ∆་
ལས།རང་རིག་བདག་ཉིད་དག་པ་ཉིད།།དག་པ་གཞན་
6ིས་@མ་8ོལ་མིན།།ཞེས་དང་།Lས་^ི་འཁོར་ལོ་ལས།
འཕེལ་བའི་འཕེལ་བར་འtར་བ་མེད།།ཉམས་པའི་ཉམས་
པ་ཉིད་^ང་མེད།།•བ་པ་དེ་ཡི་•བ་པ་མེད།།འཆར་བ་ཡི་



འཕེལ་བའི་འཕེལ་བར་འtར་བ་མེད།།ཉམས་པའི་ཉམས་
པ་ཉིད་^ང་མེད།།•བ་པ་དེ་ཡི་•བ་པ་མེད།།འཆར་བ་ཡི་
ནི་འཆར་བ་མེད།།རབ་m་གསལ་བའི་རབ་གསལ་མེད།།
བཀབ་པའི་བཀབ་པ་ཡང་མེད་དོ།།Yེ་བའི་Yེ་བར་འtར་
ཉིད་མེད།།འཆི་བའི་འཆི་བ་ཡང་མེད་དོ།།8ོལ་བའི་8ོལ་
བར་འtར་བའང་མེད།།མི་གནས་པ་ཡི་མི་གནས་མེད།།
དངོས་པ0་མãད་པའི་དངོས་པ0་མãད།།དངོས་པ0འ2་དངོས་པ0་
ཉ2ད་^ང་མེད།།འtར་བའི་འtར་བར་འtར་བའང་མེད།།
མི་འtར་བ་ཡི་མི་འtར་མེད།།ཅེས་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་
གMངས་ཤིང་།ཟབ་མ0འ2་མད0་Éã་དག་ལས་^ང་།ཤེར་yིན་
Aད་པ་ལས།ནམ་མཁའ་མཐོང་ཞེས་སེམས་ཅན་ཚWག་m་
རབ་བ\ོད་པ།།ནམ་མཁའ་ཇི་cར་མཐོང་ཞེས་དོན་འདི་
བOག་པར་6ིས།།གང་གིས་དེ་cར་མཐོང་བ་དེ་ཡིས་ཆོས་
Åན་མཐོང་།།མཐོང་བ་དཔེ་གཞན་6ིས་ནི་བsད་པར་•ས་
མ་ཡིན།།ཞེས་འTང་བ་སོགས་དང་།བwན་བཅོས་@མས་
ལས་^ང་དZ་མ་བདེན་uང་ལས།Oོག་མེད་uལ་6ིས་
བOགས་པས་ན།།wོང་ཉིད་མཐོང་ཞེས་ཐ་sད་བཏགས།།
མ་མཐོང་བ་ཉིད་དེ་མཐོང་བར།།ཤིན་m་ཟབ་པའི་མདོ་



བOགས་པས་ན།།wོང་ཉིད་མཐོང་ཞེས་ཐ་sད་བཏགས།།
མ་མཐོང་བ་ཉིད་དེ་མཐོང་བར།།ཤིན་m་ཟབ་པའི་མདོ་
ལས་གMངས།།ཞེས་སོགས་མཐའ་ཡས་པར་གMངས་སོ།།
གཉིས་པ་གཞི་l་གཅོད་པ་ནི།

äལ་ལ་བcས་པས་äལ་མེད་སེམས་M་མཐོང་།།
སེམས་ལ་བcས་པས་སེམས་མེད་ང0་བ~ས་wོང་།།
གཉིས་ལ་བcས་པས་གཉིས་འཛWན་རང་སར་8ོལ།།
འོད་གསལ་སེམས་^ི་གནས་<གས་Oོགས་པར་ཤོག།
ཅེས་པའོ།།དེའང་äལ་ནི་གàགས་ù་Sི་ར0་རãག་ཆོས་
@མས་ཏེ་གང་ཤར་^ི་ëང་བ་དེ་དག་གི་wེང་L་བcས་ནས་
མཉམ་པར་བཞག་པས་བfོམས་Tང་གི་ཤེས་རབ་གནས་
äལ་@མས་རང་ངོ་མ་9བ་པ་སེམས་ཙམ་L་མཐོང་བར་
འtར་ཞིང་།དེ་བཞིན་L་སེམས་ཉིད་^ི་རང་ངོ་ལ་བcས་
ནས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མuས་སེམས་^ང་གཞི་མེད་
l་nལ་L་Oོགས་པར་འtར་བ་དང་།ëང་སེམས་གཉི་ག་
རོ་མཉམ་L་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མuས་äལ་äལ་ཅན་
6ི་གཉིས་M་འཛWན་པ་གཞི་མེད་L་རང་སར་8ོལ་བར་
འtར་བའི་yིར།ཐབས་དེ་c་Z་ལ་བOེན་ནས།རང་བཞིན་



6ི་གཉིས་M་འཛWན་པ་གཞི་མེད་L་རང་སར་8ོལ་བར་
འtར་བའི་yིར།ཐབས་དེ་c་Z་ལ་བOེན་ནས།རང་བཞིན་
6ིས་ùིབ་པ་དང་nལ་བས་འོད་གསལ་བའི་སེམས་^ི་
གནས་<གས་ཇི་c་བ་བཞིན་Oོགས་པའི་rག་མཐོང་གི་ཡེ་
ཤེས་Yེ་བར་ཤོག་ཅིག་པའོ།།
འདི་Hབས་rིད་རིམ་@མས་ལས།ëང་བ་སེམས།སེམས་

wོང་པ།wོང་པ་ìན་9བ།ìན་9བ་རང་8ོལ་L་ང0་ê~ད་
པའི་@མ་གཞག་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ།Bར་ཡིད་ལ་=ེད་པ་
བd་གཅིག་ལ་སོགས་པའི་མན་ངག་གིས་གནས་<གས་
Oོགས་^ང་yི་ནས་གཞི་l་གཅོད་པའི་མན་ངག་གིས་ངོ་མ་
êད་ན་ངེས་ཤེས་rེད་པར་མི་འtར་བའི་yིར་རོ།།དེ་cར་
གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གདམས་ངག་གི་གཙô་བ0་སãམས་
འཚDལ་6ི་Hོར་སོགས་ལ་བོད་ཁ་ཅིག་བཞད་གད་^ི་གནས་
M་=ེད་མོད་^ི་རང་ཉིད་^ི་ཐོས་པའི་[ོབ་ཐམས་ཅད་Yེལ་
བར་ཟད་དེ།@མ་ëང་མངོན་=ང་ལས།=ང་uབ་དང་
ཐམས་ཅད་མyེན་པ་ཉིད་ནི་རང་གི་སེམས་ལས་ཡོངས་M་
བཙལ་བར་=འོ།།དེ་ཅིའི་yིར་ཞེ་ན།སེམས་དེ་ནི་རང་
བཞིན་6ིས་ཡོངས་M་དག་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ནི་ནང་ནའང་མེད།



བཙལ་བར་=འོ།།དེ་ཅིའི་yིར་ཞེ་ན།སེམས་དེ་ནི་རང་
བཞིན་6ིས་ཡོངས་M་དག་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ནི་ནང་ནའང་མེད།
yི་རོལ་ནའང་མེད།གཉི་གའི་བར་ནའང་མི་དམིགས་སོ།།
ཞེས་དང་།རིགས་^ི་Zའམ་རིགས་^ི་Z་མོ་=ང་uབ་
ཡོངས་M་ཤེས་པར་འདོད་པས་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཡོངས་
M་བཙལ་བར་=འོ།།ཞེས་སོགས་སེམས་འཚDལ་དགོས་པའི་
|་མཚན་ཇི་cར་འཚDལ་བའི་ཐབས་སོགས་-་ཆེར་
གMངས་ཤིང་མཐར།གསང་བ་པའི་བདག་པོ་འདི་ནི་=ང་
uབ་སེམས་དཔའི་=ང་uབ་^ི་སེམས་@མ་པར་དག་པའི་
f0་ཞãས་=་བ་ཆོས་ëང་བའི་f0་ཆ~ས་ëང་བའི་uལ་དང་པ0་
wã།གང་ལ་གནས་ན་=ང་uབ་སེམས་དཔའ་@མས་ཚÖགས་
uང་Øས་ùིབ་པ་ཐམས་ཅད་Üོང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛWན་
འཐོབ་ཅིང་།དེ་ཐོབ་པས་=ང་uབ་སེམས་དཔའ་@མས་
སངས་-ས་ཐམས་ཅད་དང་rན་ཅིག་འ8ོགས་པ་འཐོབ་
པར་འtར།མངོན་པར་ཤེས་པ་£་དག་^ང་འཐོབ་པར་
འtར།Hད་དང་ù་དང་ད=ངས་མཐའ་ཡས་པའི་གàངས་
^ང་འཐོབ་པར་འtར།སེམས་ཅན་6ི་བསམ་པ་\ེས་M་
ཤེས་པ་དང་།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་^ིས་=ིན་



^ང་འཐོབ་པར་འtར།སེམས་ཅན་6ི་བསམ་པ་\ེས་M་
ཤེས་པ་དང་།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་^ིས་=ིན་
6ིས་བuབས་པས་འཁོར་བ་ན་ཡོངས་M་མི་ཉམས་པའི་
ཆོས་ཅན་L་འtར།སེམས་ཅན་6ི་དོན་=་བ་དག་ལ་
ཡོངས་M་མི་Yོ་བར་འtར།འLས་མ་=ས་^ི་uལ་rིམས་
ལ་རབ་m་གནས་པ་དང་།ལོག་པར་c་བ་@མ་པར་Üངས་
པ་དང་།ཡང་དག་པའི་c་བ་Oོགས་པར་ཁོང་L་uད་པར་
འtར་བ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་སོགས་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་
གMངས་ཤིང་།འདིའི་དོན་བAས་=ང་uབ་སེམས་འ8ེལ་
Lའང་འTང་བ་སོགས་མ་མཐོང་བར་ëང་བའི་yིར་རོ།།
གཞན་ཡང་ཀ་མ་ལ་aི་ལའི་fོམ་རིམ་L་དཀོན་མཆོག་
བlེགས་པའི་<ང་དང་བཅས་ནས་སེམས་འཚDལ་uལ་
-ས་པར་བཤད་འLག་པས་དZ་མའི་fོམ་དེ་ལའང་མན་
ངག་འདི་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ëང་ངོ་།།äལ་དང་
སེམས་དང་གཉི་ག་ལ་c་བར་=ེད་པ་ནི་ཤེས་རབ་^ི་མིག་
གིས་ཏེ་གོང་L་བwན་པའི་ཤེས་རབ་གMམ་6ིས་སོ།།དེ་
ལས་^ང་ཆོས་ཉིད་ཇི་c་བ་བཞིན་མངོན་Mམ་L་འཇལ་
བར་=ེད་པ་ནི་བfོམས་Tང་Oོག་nལ་6ི་ཤེས་རབ་ཉིད་



ལས་^ང་ཆོས་ཉིད་ཇི་c་བ་བཞིན་མངོན་Mམ་L་འཇལ་
བར་=ེད་པ་ནི་བfོམས་Tང་Oོག་nལ་6ི་ཤེས་རབ་ཉིད་
ཡིན་པས་བ|ད་པ་འདིས་མཉམ་གཞག་ལ་དóད་fོམ་མི་
མཛད་པ་ནི ་གནད་གསང་a་ན་མེད་པའོ།།ཁ་ཅིག་
འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ལའང་Oོག་དóོད་དགོས་པར་
π་བ་ནི་སངས་-ས་པའི་<གས་ལས་yི་རོལ་L་tར་པ་wེ་
ནང་པའི་9བ་མཐའ་π་བ་ཚད་Äན་ཐམས་ཅད་^ིས་@མ་
Oོག་ཡན་ལག་m་དགོས་པའི་མཉམ་གཞག་མ་བཤད་པའི་
yིར་ཏེ།རང་སའི་ཤེས་རབ་^ིས་དóོད་པའི་rག་མཐོང་
ཐམས་ཅད་\ེས་ཐོབ་m་མ8ིན་གཅིག་པར་π་བའི་yིར།
yད་པར་ཐེག་ཆེན་cར་ན་མན་sེ་ལས།ཡན་ལག་འདི་
@མས་ལངས་པ་ཁོ་ནའི་wེ།ལམ་ལ་མཉམ་པར་གཞག་པ་
ལ་ནི་ཡང་དག་པའི་Oོག་པ་དང་།ངག་དང་།ལས་^ི་མཐའ་
དང་།འཚD་བ་དང་།Sན་པ་@མས་མི་?ིད་དོ།།ཞེས་འཕགས་
པའི་མཉམ་གཞག་ལ་ཡང་དག་པའི་Oོག་དóོད་^ང་མི་
?ིད་པར་བwན་པ་བཞིན་མདོ་|ད་ཐམས་ཅད་ནས་
མ8ིན་གཅིག་པར་མི་Oོག་པའི་ཡེ་ཤེས་^ིས་མཉམ་པར་
འཇོག་uལ་གMངས་པ་ལ་དངོས་M་བsོན་པས་དོན་L་ཅི་



མ8ིན་གཅིག་པར་མི་Oོག་པའི་ཡེ་ཤེས་^ིས་མཉམ་པར་
འཇོག་uལ་གMངས་པ་ལ་དངོས་M་བsོན་པས་དོན་L་ཅི་
ཞིག་འtར་བསམ་དགོས་སོ།།
གMམ་པ་ཞི་rག་àང་འ]ག་གི་@ལ་འ=ོར་དེའི་མཚན་6ི་
@མ་8ངས་བwན་པ་དངོས་དང་།ཞི་rག་àང་L་འ]ག་
uལ་6ི་འrོས་དོན་ནོ།།དང་པ0་ན2།
ཡིད་=ེད་nལ་བ་འདི་ནི་yག་-་ཆེ།།
མཐའ་དང་nལ་བ་དZ་མ་ཆེན་པ0་ཡ2ན།།
འདི་ནི་Åན་འLས་[ོགས་ཆེན་ཞེས་^ང་=།།
གཅིག་ཤེས་Åན་དོན་Oོགས་པའི་གདེངས་ཐོབ་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ།དེ་ཡང་རང་བཞིན་rན་ཅིག་Yེས་པ་ཇི་c་བར་
Oོགས་པ་དེ་ཡིད་ལ་=ེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་nལ་བས་ན་
yག་-་ཆེན་པ0་ཞãས་=་བ་ཡིན་ལ།མཚན་6ི་@མ་8ངས་
གཞན་ཡང་།མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་nལ་བས་དZ་མ་ཆེན་
པ0་ཞãས་དང་།ཆོས་ཐམས་ཅད་Oོགས་པ་འདིར་འLས་པས་
[ོགས་པ་ཆེན་པ0་ཞãས་^ང་=་wེ།དེ་བཞིན་ཉིད་གཅིག་ò་
འདི་ཁོ་ན་ཤེས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་^ི་གསང་མ་<ས་པ་
Oོགས་པའི་གདེངས་དང་Äན་པ་ཞིག་དགོས་སོ།།ཞེས་



འདི་ཁོ་ན་ཤེས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་^ི་གསང་མ་<ས་པ་
Oོགས་པའི་གདེངས་དང་Äན་པ་ཞིག་དགོས་སོ།།ཞེས་
གདམས་པའི་yིར་3ོན་པའོ།།^ང་གི་ùས་ཟབ་པ་དང་-་
ཆེ་བའི་ཆོས་@མས་^ི་དོན་དང་མཚན་མཐའ་དག་འདིར་
འLས་པར་wོན་ཞིང་|་མཚན་དེས་གཅིག་ཤེས་Åན་8ོལ་
L་བNབ་པར་མཛད་པའང་ཡིན་ཏེ།འདི་ལ་དགོངས་ནས།
བདེ་གཤེགས་ཕག་མོ་9་པས།@མ་Oོག་དང་ནི་ཉོན་མོངས་
པ།།ཐམས་ཅད་འLལ་བས་འLལ་བ་ཡིན།།@མ་པར་Oོག་
པ་ཆོས་}་q།།ངེས་པའི་ཤེས་པ་Yེད་པའི་ས།།ùོ་འདོགས་
ནང་ནས་གཅོད་པས་ན།།འདི་ནི་a་མའི་གདམས་ངག་
ཡིན།།Oག་ཆད་ùོ་}ར་ལ་སོགས་པའི།།མཐའ་དང་nལ་
བས་དZ་མ་ཡིན།།π་བསམ་བ\ོད་L་མེད་པའི་yིར།།ཕ་
རོལ་yིན་པའི་གདམས་ངག་ཡིན།།འཁོར་དང་å་ངན་
འདས་པའི་ཆོས།།སེམས་M་[ོགས་པས་[ོགས་ཆེན་ཡིན།།
བཟང་Oོག་ངན་Oོག་ཐམས་ཅད་Åན།།ཡིད་ལ་མི་=ེད་
yག་-་ཆེ།།Aག་བBལ་ཞི་བས་ཞི་=ེད་ཡིན།།ཉོན་མོངས་
དང་ནི་@མ་Oོག་Åན།།ལམ་L་xོང་བས་གསང་Bགས་
ཡིན།།སེམས་དང་@མ་Oོག་ཆོས་}་གMམ།།དང་པོ་rན་



དང་ནི་@མ་Oོག་Åན།།ལམ་L་xོང་བས་གསང་Bགས་
ཡིན།།སེམས་དང་@མ་Oོག་ཆོས་}་གMམ།།དང་པོ་rན་
ཅིག་Yེས་པ་wེ།།གདམས་པས་གཅིག་m་gོར་བའི་yིར།།
rན་ཅིག་Yེས་gོར་ཞེས་M་བཤད།།འSེ་དང་བLད་ལ་
སོགས་པ་ཡི།།བར་གཅོད་ལ་ཡང་བBགས་སོ་གMངས།།
ཞེས་གMངས་པ་ཡིན་ནོ།།
འོ་ན་ཟབ་-ས་^ི་ཆོས་དག་གི་དོན་དང་མཚན་@མས་

yག་-་ཆེན་པོ་ལ་འL་བའི་uལ་ཇི་cར་ཅེ་ན།མཚན་ས0་ས~་
ཐ་དད་པ་དག་ནི་རང་རང་གི་མཚDན་=འི་གཞི་དེ་ལ་གནས་
པ་མ་ཡིན་པས་གང་Lའང་བ∏ར་ཆོག་ལ་ཇི་cར་འ8ེལ་
ནའང་བmབ་པས་འདིར་བA་•ས་པ་wེ་yོགས་ཙམ་
མཚDན་པའི་yིར་མཚན་འགའ་ཞིག་Aད་uལ་བwན་མ་
ཐག་པ་དེས་ཤེས་པར་•ས་ལ།དོན་@མས་ལས་ཟབ་མ0འ2་
དོན་ནི།དངོས་M་wོང་པ་ཉིད་L་རོ་གཅིག་པ་ཡིན་ཞིང་།-་
ཆེ་བའི་དོན་ë་ཚDགས་པ་ནི་yག་-་ཆེན་པོར་དངོས་དང་
བ|ད་ནས་འ]ག་པའི་ཐབས་ཙམ་L་གནས་པས་འདི་
Oོགས་པར་=ེད་པའི་ཡན་ལག་m་འL་བ་ཡིན་ཏེ།|ད་a་
མ་ལས།r་མོ་ཟབ་མ0འ2་uལ་བwན་ནི།།Ãང་lི་རོ་གཅིག་



Oོགས་པར་=ེད་པའི་ཡན་ལག་m་འL་བ་ཡིན་ཏེ།|ད་a་
མ་ལས།r་མོ་ཟབ་མ0འ2་uལ་བwན་ནི།།Ãང་lི་རོ་གཅིག་
པ་བཞིན་ནོ།།-་ཆེ་ë་ཚDགས་uལ་བwན་གང་།།ë་ཚDགས་
≠བས་sིང་བཞིན་ཤེས་=།།ཞེས་གMངས་པ་cར་རོ།།དེས་
ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གMང་རབ་ë་ཚDགས་^ིས་
བwན་དོན་མཐར་uག་འདི་ཡིན་ཞིང་འདི་གཅིག་ò་Oོགས་
པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏིང་xེབ་པར་འtར་བ་དང་།ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་[ོགས་པ་དང་།ùིབ་པ་ཐམས་ཅད་Üོང་
བར་འtར་བས་དཀར་པོ་གཅིག་uབ་mའང་མཚན་གསོལ་
བ་ཡིན་ལ།དེ་Oོགས་=ེད་^ི་fོམ་པ་ལའང་མཚན་དེ་cར་
བཏགས་པ་མི་འགལ་wེ།yོགས་^ི་ïང་པོས།ཤེས་རབ་ཕ་
རོལ་yིན་གཉིས་མེད།།ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས།།
བNབ་=་དོན་དེ་དང་Äན་པས།།གuང་ལམ་དག་ལ་དེ་
ùས་བwན།།ཞེས་པ་cར་འཐད་པའི་yིར་རོ།།
ཡིད་=ེད་nལ་བ་འདི་ནི་yག་-་ཆེ།།ཞེས་པ་འདིའི་

Hབས་M་དóོད་Äན་L་ཞལ་6ིས་འཆེས་པ་ཁ་ཅིག་ཡིད་
=ེད་དང་nལ་བ་yག་-་ཆེན་པོར་འཆད་པ་ནི་ཧ་ཅང་
ཐལ་ཆེས་སོ་sམ་L་དོགས་མོད་^ི་Yོན་མེད་དེ།ལེགས་



=ེད་དང་nལ་བ་yག་-་ཆེན་པོར་འཆད་པ་ནི་ཧ་ཅང་
ཐལ་ཆེས་སོ་sམ་L་དོགས་མོད་^ི་Yོན་མེད་དེ།ལེགས་
gར་6ི་Hད་L་ཨ་མན་སི་ཀར་ཞེས་འTང་བའི་ཨ་ཡིག་
གིས་བདག་མེད་དང་Yེ་མེད་ལ་སོགས་པ་êོས་པ་ཐམས་
ཅད་ལས་འདས་པའི་wོང་པ་ཉིད་^ི་དོན་wོན་ལ།ཡི་གེ་
rག་མ་@མས་^ིས་wོང་པ་དེ་ཉིད་ལའང་ཞེན་པ་མེད་པར་
ཡིད་=ེད་དང་nལ་བའི་ཡིད་ལ་=ེད་པ་wོན་པས་མཐའ་
nལ་àང་འ]ག་གི་yག་-་ཆེན་པོར་9བ་པ་ཡིན་ཏེ།
མཚན་ཡང་དག་པར་བ\ོད་པ་ལས།ཨ་ནི་ཡིག་འ◊་Åན་
6ི་མཆོག།དོན་ཆེན་ཡི་གེ་དམ་པ་ཡིན།།ཁོང་ནས་འTང་བ་
Yེ་བ་མེད།།ཚWག་m་བ\ོད་པ་Üངས་པ་wེ།།ཞེས་དང་།
བOག་གཉིས་ལས།དང་པ0འ2་ད=ངས་ཡིག་རང་བཞིན་ཏེ།།
a0་ཞãས་པ་ནི་ཤེས་རབ་བOགས།།དེ་ཉིད་བཅོམ་Äན་འདས་
ཤེས་རབ།།[ོགས་པའི་རིམ་པའི་gོར་བ་ཉིད།།ཅེས་དང་།
@མ་པར་མི་Oོག་པ་ལ་འ]ག་པའི་གàངས་ལས།རིགས་^ི་
Z་|་གང་གིས་@མ་པར་མི་Oོག་པའི་ད=ིངས་ལ་ཡིད་ལ་
=ེད་པ་ཞེས་བ\ོད།@མ་པར་Oོག་པ་ཐམས་ཅད་^ི་མཚན་
མ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ན་Üངས་པའོ།།ཞེས་དང་།



=ེད་པ་ཞེས་བ\ོད།@མ་པར་Oོག་པ་ཐམས་ཅད་^ི་མཚན་
མ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ན་Üངས་པའོ།།ཞེས་དང་།
=ང་uབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་@མ་པར་
Oོག་པ་ཐབས་^ི་མཚན་མ་ནི་ëང་བ་ལ་Oོག་པ་wེ་ཡིད་ལ་
མི་=ེད་པའི་ཡོངས་M་Üངས་པའོ།།ཞེས་སོགས་^ི་<ང་
དང་བཅས་ཏེ།xོབ་དཔོན་མཻ་Âི་པས།ཨ་ཡིག་གཙô་བµར་
tར་པའི་ཡིད་ལ་=ེད་པ་ནི་ཡིད་ལ་མི་=ེད་པ་wེ།ལོ་མའི་
-ལ་པོ་བཞིན་ཚWག་དZ་མ་yིས་པའི་བA་བའོ།།ཞེས་དང་།
ཡང་ན་ཨ་ཞེས་=་བ་ནི་འོད་གསལ་བའི་ཚWག་ལ།ཡིད་ལ་
=ེད་པ་ནི་བདག་ལ་=ིན་6ིས་བuབ་པའི་ཚWག་wེ།འདིའང་
ཨའང་ཡིན་ལ་ཡིད་ལ་མི་=ེད་པའང་ཡིན་པས་ཡིད་ལ་མི་
=ེད་པའོ།།འདིས་ནི་ཡིད་ལ་མི་=ེད་པའི་གནས་བསམ་
6ིས་མི་yབ་པ་wེ་འོད་གསལ་བ་བདག་ལ་=ིན་6ིས་
བuབས་པའི་བདག་ཉིད་wོང་པ་ཉིད་དང་sིང་\ེ་ད=ེར་
མེད་པ་àང་L་འ]ག་པ་གཉིས་M་མེད་པའི་|ར་ཡང་དག་
པར་རིག་པ་Yེད་པར་འtར་རོ།།ཞེས་བwན་པར་མཛད་
པའི་yིར་རོ།།
འདིར་yག་-་ཆེན་པ0་ཞãས་པའི་ù་དོན་ནི།ü་S་ཞེས་པ་



པའི་yིར་རོ།།
འདིར་yག་-་ཆེན་པ0་ཞãས་པའི་ù་དོན་ནི།ü་S་ཞེས་པ་

མི་འདའ་བར་=ེད་པའི་-འི་Hད་དོད་ཡིན་པ་ལ་འúལ་
གཞི་གཞན་བསལ་བའི་yིར།ལོ་Ê་བ་@མས་^ིས་yག་གི་
ù་a་ཐབས་M་བëན་ནས་yག་-་ཞེས་པར་བ∏ར་བ་wེ།
འཁོར་བ་དང་å་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
འདི་ལས་མི་འདའ་བའི་དོན་དང་།ཆེན་པ0་ཞãས་པ་འདིའི་
གོང་ན་ཆོས་གཞན་མེད་པའམ་ལས་ཆོས་དམ་ཚWག་གི་yག་
-་གMམ་ལས་yད་པར་འཕགས་པའི་དོན་ནོ།།དེས་ན་
yག་-འང་ཡིན་ལ་ཆེན་པོའང་ཡིན་པའི་yིར་གཞི་མuན་
པའི་བA་བའོ།།དེ་cར་ཡང་xོབ་དཔོན་བ∆་÷་ཎིས།yག་
-་ཆེན་པ0འ2་རང་གི་ང0་བ0་ན2་མི་འདའ་བས་ན་yག་-་wེ།
དཔེར་ན་འཁོར་ལོས་∏ར་བའི་-ལ་པ0་ཆãན་པ0འ2་བཀའ་
Oགས་^ི་yག་-་ལས།མཐའ་འཁོབ་^ི་-ལ་rན་དང་།
aོན་པ0་ས~གས་གང་གིས་^ང་འདའ་མི་•ས་པ་བཞིན་yི་
ནང་གི་ཆོས་ë་ཚDགས་པ་@མས་yག་-་ཆེན་པོ་ìན་6ིས་
9བ་པའི་ཡེ་ཤེས་àང་L་འ]ག་པའི་ང0་བ~་ལས་མི་འདའ་
བས་ན་yག་-་ཡིན་ལ།ཆེན་པ0་ན2་ལས་^ི་yག་-་དང་།



9བ་པའི་ཡེ་ཤེས་àང་L་འ]ག་པའི་ང0་བ~་ལས་མི་འདའ་
བས་ན་yག་-་ཡིན་ལ།ཆེན་པ0་ན2་ལས་^ི་yག་-་དང་།
ཆོས་^ི་yག་-་དང་།དམ་ཚWག་གི་yག་-་གMམ་6ི་ང0་བ0་
ཡ2ན་པས་ན་ཆེན་པ0འ~།།ཞེས་དང་།xོབ་དཔོན་དགའ་བ་
Yོང་གིས།yག་-་གMམ་ལ་-ས་བཏབ་པའི་yིར་འདི་ཆེན་
པོའང་ཡིན་ལ་yག་-འང་ཡིན་ཏེ།ཞེས་དང་།དཀའ་འ8ེལ་
པÁ་ཅན་ལས།yག་-་ཆེ་ཞེས་=་བ་ནི།འདས་པ་དང་།མ་
=ོན་པ་དང་།ད་cར་Tང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་
ཅད་Yེད་པར་མཛད་པ་ཤེས་རབ་^ི་ཕ་རོལ་m་yིན་པ་
ཡིན་ལ།རབ་m་མི་གནས་པའི་å་ངན་ལས་འདས་པའམ།
མི་འཕོ་བའི་བདེ་བ་ལ་-ས་བཏབ་པས་ན་yག་-་wེ།ལས་
^ི་yག་-་དང་ཡེ་ཤེས་^ི་yག་-་ལམ་yད་པར་L་tར་པ་
དང་།འཁོར་བའི་བག་ཆགས་དང་nལ་བར་tར་པས་ན་
ཆེན་མ0་ཞãས་=འོ།།ཞེས་བཤད་དོ།།ཅི་yེད་ཅག་གི་yག་-་
ཆེན་པོ་འདི་yག་-་བཞིའི་ཡ་6ལ་ཡིན་ན་yག་-་གཞན་
གMམ་པ0་ངãས་པར་Bོན་L་འ8ོ་དགོས་པ་ལ་དེ་cར་མ་
བཤད་པས་ས0་ཞã་ན།Yོན་མེད་དེ་གLལ་=་དབང་པ0་@~ན་
པ0འ2་@ོན་པོ་འདོད་གàགས་^ི་དངོས་9བ་དོན་L་མི་



བཤད་པས་ས0་ཞã་ན།Yོན་མེད་དེ་གLལ་=་དབང་པ0་@~ན་
པ0འ2་@ོན་པོ་འདོད་གàགས་^ི་དངོས་9བ་དོན་L་མི་
གཉེར་བ་@མས་ནི་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་yག་-་ཆེན་པ0་ཉ2ད་ལ་
འ]ག་པར་|ད་@མས་ལས་གMངས་པ་ཡིན་ཏེ།དཔེར་
མཚDན་ན།Lས་^ི་འཁོར་ལོ་ལས།ལས་^ི་yག་-་ཡོངས་
དོར་ཞིང་།།བOགས་པའི་ཡེ་ཤེས་yག་-་Üངས།།མཆོག་m་
མི་འtར་gོར་བ་ཡིས།།yག་-་ཆེན་མོ་@མ་པར་བfོམ།།
ཞེས་དང་།འདོད་པར་_ོད་པའི་དངོས་9བ་ནི།།ལས་^ི་
yག་-ས་བNབ་པར་=།།འོག་མིན་མཐར་uག་བར་L་ནི།།
ཡེ་ཤེས་yག་-ས་གàངས་ཤེས་=འོ།།@ལ་འ=ོར་ཆེན་པོ་
Åན་མyེན་ཉིད།།གཅིག་tར་སངས་-ས་བདེ་བ་ཉིད།།
yག་-་ཆེན་མ0འ2་ཡན་ལག་ནི།།བfོམས་པས་བNབ་=་
འདི་ཉིད་དོ།།ཞེས་དང་།འ8ེལ་ཆེན་ལས།ལས་^ི་yག་-་
ཡོངས་དོར་ཞིང་།།ཡེ་ཤེས་yག་-་@མ་པར་Üངས།།yག་
-་ཆེ་ལས་ཡང་དག་Yེས།།rན་Yེས་གཞན་དང་འ8ོགས་
པ་མིན།།ཞེས་འTང་བ་cར།Lས་འཁོར་ཞབས་^ི་gོར་
iག་མན་ངག་m།།རབ་^ིས་དང་པོས་Oོགས་པ་wེ།།འnིང་
གིས་?ོག་lོལ་ལ་སོགས་ཡིན།།ཐ་མས་iག་པ0་ར2མ་བཞིན་



iག་མན་ངག་m།།རབ་^ིས་དང་པོས་Oོགས་པ་wེ།།འnིང་
གིས་?ོག་lོལ་ལ་སོགས་ཡིན།།ཐ་མས་iག་པ0་ར2མ་བཞིན་
བfོམ།།ཞེས་དབང་པོ་ཡང་རབ་^ིས་gོར་བ་ཡན་ལག་
iག་༈༈༈ལས་སོར་བསམ་བsེན་པའི་ཡན་ལག་ཁོ་ནས་
yག་-་ཆེན་པ0་O~གས་པར་བཤད་པ་cར་རོ།།ཆེས་དབང་
@ོན་ཉིད་མ་ཡིན་ནའང་ཐོག་མར་yག་-་ཆེན་པ0་f~མ་པའི་
@ལ་འ=ོར་ལ་འ]ག་པ་མི་འགལ་ཏེ།ཇི་Hད་L།མངོན་པར་
དབང་ནི་ཐོབ་མ་ཐག།འཇིག་Oེན་=་བ་བོར་ནས་ནི།།
གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་བfོམ་པར་=།།wོང་པ་ཉིད་ལས་མ་
གཏོགས་པ།།Oོག་མེད་ཉིད་L་མི་འtར་བས།།དེས་ན་Bོན་
L་wོང་པ་ཉིད།།@ལ་འ=ོར་པས་ནི་Oག་m་བfོམ།།དེ་ནས་
ë་ཚDགས་གàགས་མཐོང་ནས།།མཆོག་m་མི་འtར་བདེ་
བNབ་yིར།།ལས་^ི་yག་-་ལ་སོགས་བwེན།།ཞེས་དང་།
yག་-་ཆེན་པ0་མ2་ཤེས་པར།།ལས་^ི་yག་-་གཅིག་Nབ་
པ།།དེ་ཉིད་བ|ད་པ་ལས་ཉམས་ཏེ།།@ལ་འ=ོར་པ་དེ་Ø་
འབོད་འ8ོ།།ཞེས་འTང་བའི་yིར་རོ།།གཞན་ཡང་yག་-་
ཆེན་པ0་ཡ2ན་ན་yག་-་གཞན་གMམ་པ0་B~ན་L་འ8ོ་དགོས་
པའི་yབ་པ་དེ་ཤིན་mའང་ཐལ་ཆེས་ཏེ་9བ་པ་བrེས་པའི་



ཆེན་པ0་ཡ2ན་ན་yག་-་གཞན་གMམ་པ0་B~ན་L་འ8ོ་དགོས་
པའི་yབ་པ་དེ་ཤིན་mའང་ཐལ་ཆེས་ཏེ་9བ་པ་བrེས་པའི་
xོབ་དཔོན་@མས་^ིས་xོབ་མ་Hལ་Äན་ལ་êོས་བཅས་^ི་
དབང་བ}ར་བ་དང་།<ང་འབོགས་པ་དང་།གདམས་ངག་
འདེབས་པ་སོགས་གང་ཡང་མི་དགོས་པར་=ིན་uབས་
སམ་བí་བwན་པ་ཁོ་ནས་ཡེ་ཤེས་lོལ་མེད་L་Yེས་པའི་
ལོ་|ས་ཚད་Äན་མང་དག་ཅིག་འཕགས་བོད་L་8གས་
འLག་པ་དང་།ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་Hབས་M་yག་ཆེན་
6ི་ཡེ་ཤེས་Yེ་བར་གMངས་པ་སོགས་ལའང་དེར་མ་ངེས་
ཤིང་།དཔལ་Lས་^ི་འཁོར་ལ0འ2་མན་ངག་Lས་ཞབས་sན་
བ|ད་^ི་<ང་གོང་L་Sངས་པ་སོགས་དབང་པ0འ2་རིམ་
པས་yག་-་གMམ་ལས་གང་ཡང་qང་བས་yག་-་ཆེན་
པོ་Nབ་པའི་uལ་མཐའ་ཡས་པ་བཤད་པའི་yིར་རོ།།
དེས་ན་རང་<གས་†གས་པོ་r་\ེའི་བཞེད་པ་rན་ཅིག་

Yེས་gོར་6ི་rིད་?ོལ་འདི་ཁོ་ན་ལ།xོབ་དཔོན་6ི་•ས་པ་
དང་།xོབ་མའི་དབང་པ0འ2་རིམ་པས་འཆད་uལ་ཐ་དད་པ་
གཤམ་L་འཆད་འtར་cར་ཡོད་པ་@མས་^ི་ནང་ནས།
གLལ་=་Bགས་^ི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ëོད་L་མི་Äན་



གཤམ་L་འཆད་འtར་cར་ཡོད་པ་@མས་^ི་ནང་ནས།
གLལ་=་Bགས་^ི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ëོད་L་མི་Äན་
ཡང་_ིར་ཐེག་ཆེན་ཙམ་6ི་རིགས་M་ངེས་པའམ་མ་ངེས་
པའི་རིགས་ཅན་@མས་ལ་བBགས་པའི་འཆད་?ོལ་འདིའི་
དབང་L་=ས་ན།yག་-་གཞན་@མས་^ི་@མ་གཞག་མི་
མཛད་^ང་ལམ་དེས་མཐར་ཕར་yིན་ཐེག་པའི་àང་འ]ག་
གི་ཡེ་ཤེས་Yེས་པ་ན་Bགས་^ི་གLལ་=་དབང་@ོན་L་
Hལ་པ་འཕོས་པས་=ིན་uབས་དང་ང0་ê~ད་^ི་yད་པར་
6ིས་yག་-་ཆེན་པ0འ2་མཆོག་9བ་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ།།
ཡང་འཕགས་äལ་6ི་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་ཕར་yིན་ཐེག་
པའི་àང་འ]ག་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་yག་ཆེན་L་བཞེད་
པའང་ཡོད་པར་མངོན་ཏེ།rན་Yེས་í0་\ãའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
བd་པའི་འ8ེལ་པར།འདི་ཉིད་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་^ི་ཡེ་ཤེས་
yག་-་ཆེན་པ0་ཞãས་ཁ་ཅིག་བ\ོད་དེ།ཇི་Hད་L།ཐབས་
དང་ཤེས་རབ་མཉམ་gོར་བ།།fོམ་པ་ཉིད་ནི་@ལ་འ=ོར་
མཆོག།yག་-་ཆེན་པོར་མཉམ་gོར་བ།།fོམ་པ་q་ནི་-ལ་
བས་བཤད།།ཅེས་པའོ།།ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཉམ་པར་
gོར་བ་fོམ་པ་ཙམ་ནི་yག་-་ཆེན་པ0་f~མ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་



བས་བཤད།།ཅེས་པའོ།།ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཉམ་པར་
gོར་བ་fོམ་པ་ཙམ་ནི་yག་-་ཆེན་པ0་f~མ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་
ཕ་རོལ་m་yིན་པའི་uལ་དང་Bགས་^ི་uལ་ཐ་དད་མེད་
པར་ཐལ་བར་འtར་བའི་yིར་རོ།།ཞེས་བBགས་པ་དག་
གོ།ཞེས་yོགས་གཉིས་བཤད་པའི་yིར་རོ་།།འདི་Hབས་
རང་<གས་གསལ་བར་མ་བཞག་^ང་c་བའི་ཆ་ནས་དེ་
གཉིས་ཐ་དད་མེད་པར་བཞེད་པ་གསལ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
བd་པའི་གuང་འ8ེལ་ལ་ཞིབ་m་cོས་ཤིག་དང་ཤེས་པར་
འtར་རོ།།འདི་དག་<ང་རིགས་དང་བཅས་པའི་|་མཚན་
མང་L་êོ་བར་•ས་མོད་^ི་འrོས་པས་ཆོག་གོ།
གཉིས་པ་ནི།འོ་ན་ཞི་rག་àང་འ]ག་ཅེས་གོང་L་3ོས་

པ་དེའི་àང་L་འ]ག་uལ་ཇི་c་Z་ཞེ་ན།ཞི་གནས་གོམས་
པ་དེའི་wེང་L་rག་མཐོང་གི་ཡེ་ཤེས་Yེས་པ་ན།ཡེ་ཤེས་དེ་
ཉིད་^ང་ཏིང་ངེ་འཛWན་དང་རོ་མཉམ་L་tར་པས་àང་
འ]ག་ཅེས་=་wེ།དེ་cར་Oོགས་པའི་གང་ཟག་དེའི་མཉམ་
བཞག་གི་གནས་Hབས་M་ཞི་rག་གི་@ལ་འ=ོར་ཐ་དད་L་
མི་དམིགས་པའི་yིར་རོ།།rག་མཐོང་གི་ཡེ་ཤེས་མཚན་
ཉིད་པ་དེའང་gོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་གི་Hབས་M་ཐོག་མར་



མི་དམིགས་པའི་yིར་རོ།།rག་མཐོང་གི་ཡེ་ཤེས་མཚན་
ཉིད་པ་དེའང་gོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་གི་Hབས་M་ཐོག་མར་
Yེས་པ་ནས་བlམས་ཏེ་གོང་ནས་གོང་L་ཇེ་གསལ་ཇེ་
བOན་L་འtར་བ་དེ་ནས་བàང་wེ་ཞི་rག་àང་འ]ག་
དངོས་^ང་འTང་བས་ཕར་yིན་ཐེག་པ་cར་ན་ཇི་?ིད་
མཉམ་\ེས་མ་འSེས་^ི་བར་L་\ེས་ཐོབ་m་ཤེས་རབ་^ིས་
དóད་ཅིང་མཉམ་གཞག་m་དóད་དོན་ལ་མི་Oོག་པར་lེ་
གཅིག་m་གནས་པ་ཡིན་ཞིང་།མཉམ་\ེས་འSེས་པ་ནས་
བlམས་དóད་=་དóོད་=ེད་^ི་êོས་པ་ཞི་ནས་ìན་6ིས་
9བ་པའི་ཤེས་རབ་དེས་ཆོས་@མས་^ི་དེ་ཉིད་lོལ་མེད་L་
ཤེས་པར་འtར་བ་ཡིན་ནོ།།དེས་ན་Oོག་དóོད་=ེད་པའི་
ཤེས་རབ་ནི་rག་མཐོང་Oོག་པར་=ེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་
པའི་yིར་rག་མཐོང་L་བ\ོད་^ི་rག་མཐོང་དངོས་མ་
ཡིན་པ་ཤེས་པར་=འོ།།|་མཚན་འདིས་àང་འ]ག་གི་@ལ་
འ=ོར་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་གོང་གི་ཞི་rག་àང་འnེལ་L་
བཤད་པ་@མས་ནི་rག་མཐོང་yི་མ་འདི་དང་འnེལ་བར་
གོ་དགོས་སོ།།
འདི་ལ་ཁ་ཅིག་rག་མཐོང་ཆོས་རབ་@མ་འ=ེད་^ི་ཤེས་



གོ་དགོས་སོ།།
འདི་ལ་ཁ་ཅིག་rག་མཐོང་ཆོས་རབ་@མ་འ=ེད་^ི་ཤེས་

རབ་ཡིན་པས་Oོག་དóོད་ལས་མ་འདས་ཤིང་།ཞི་གནས་ནི་
Oོག་དóོད་དང་nལ་བ་ཡིན་པར་བསམས་ནས་དེ་གཉིས་
àང་L་འ]ག་པར་གMངས་པ་aོར་མི་ཤོང་བ་དང་།འགའ་
ཞིག་àང་འ]ག་གི་དོན་ཞི་གནས་^ི་lི་དང་མི་འnལ་
བཞིན་L་Oོག་དóོད་^ང་=ེད་|་ཡོད་པ་∑ང་གིས་མ་
བYོད་པའི་མཚD་†ངས་པ་ཞིག་ནང་L་ཉེÕ་uང་འyོ་བ་c་
Zར་འདོད་མོད་^ི།དེ་cར་aོར་མི་ཤོང་བ་དང་འúལ་པའི་
l་བ་ནི་rག་མཐོང་གི་ཡེ་ཤེས་Oོག་དóོད་^ི་ང0་བ~ར་ཞེན་
པ་དེས་ལན་པས།དེ་ནི་ཤིན་m་མི་རིགས་ཏེ།rག་མཐོང་གི་
དོན་ནི།མད0་Éã་དགོངས་པ་ངེས་འ8ེལ་ལས།a0་8~ས་ཡངས་
པས།གང་གི་yིར་=ང་uབ་སེམས་དཔའ་ནང་གི་ས0་ས~ར་
ལེན་པ་མི་མཐོང་ལེན་པའི་@མ་པར་ཤེས་པའང་མི་མཐོང་
ལ་Åན་གཞི་དང་Åན་གཞིའི་@མ་ཤེས་དང་།བསགས་པ་
དང་།སེམས་དང་།མིག་དང་།གàགས་དང་།མིག་གི་@མ་
པར་ཤེས་པ་ནས་<ས་^ི་@མ་པར་ཤེས་པའི་བར་དང་ནང་
གི་ས0་ས~་རང་གི་ཡིད་^ང་མི་མཐོང་ལ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པ་



པར་ཤེས་པ་ནས་<ས་^ི་@མ་པར་ཤེས་པའི་བར་དང་ནང་
གི་ས0་ས~་རང་གི་ཡིད་^ང་མི་མཐོང་ལ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པ་
ཇི་c་བ་བཞིན་L་ཡིན་པ་དེ་ནི་=ང་uབ་སེམས་དཔའ་དོན་
དམ་ལ་མཁས་པ་ཞེས་=་wེ།ཞེས་དང་།ཏིང་ངེ་འཛWན་-ལ་
པོ་ལས།ཇི་cར་བར་ëང་ནམ་མཁའ་བཞིན།།ཆོས་^ི་
མཚན་ཉིད་དེ ་འS་བར།།Bོན་6ི ་མཐའ་དང་yི ་མའི ་
མཐའ།།ད་cར་Tང་བའང་མཐོང་བར་འtར།།ནམ་མཁའ་
གàང་བ་མེད་པར་བཤད།།དེ་ལ་གàང་བ་མི་rེད་དེ།།
ཆོས་^ི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ཡིན།།གàང་བ་མེད་པ་@མ་
མཁའ་འS།།དེ་c་Zར་ནི་ཆོས་བwན་ཏེ།།དེ་ལ་གང་ཡང་
མཐོང་བ་མེད།།M་དག་ཆོས་འདི་མི་མཐོང་བ།།དེ་ཡི་ཆོས་
@མས་བསམ་མི་yབ།།ཅེས་དང་།བསོད་ནམས་ཐམས་
ཅད་བAས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛWན་6ི་མདོ་ལས།གང་གི་ཚÖ་ཆོས་
ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་6ིས་@མ་པར་ཞི་བ་དང་།རང་
བཞིན་6ིས་sོམས་པར་uགས་པ་དང་།གཏན་L་མ་Yེས་པ་
དང་།མ་Tང་བ་དང་།གཏན་L་ཡོངས་M་å་ངན་ལས་
འདས་པར་མཐོང་བ་དང་།གང་མཐོང་བ་དེའང་མི་མཐོང་
བ་དང་།ཇི་cར་མི་མཐོང་བ་དང་།@མ་པར་མི་མཐོང་བ་དེ་



འདས་པར་མཐོང་བ་དང་།གང་མཐོང་བ་དེའང་མི་མཐོང་
བ་དང་།ཇི་cར་མི་མཐོང་བ་དང་།@མ་པར་མི་མཐོང་བ་དེ་
cར་མཐོང་ན་uལ་བཞིན་L་མཐོང་བ་ཞེས་=འོ།།ཞེས་
སོགས་མཐའ་ཡས་པར་ཟབ་མ0འ2་མད0་Éã་@མས་ལས་
འTང་བ་cར།ཆོས་@མས་ལ་ཤེས་རབ་དང་\ེས་M་མuན་
པའི་@མ་དóོད་^ིས་དóད་པ་ན་ཅིའང་མ་མཐོང་བར་
ཤེས་པ་དེའང་དེའི་རང་བཞིན་L་ཞི་wེ་äལ་äལ་ཅན་
གཉིས་M་མེད་པར་tར་པའི་རང་རིག་མངོན་Mམ་L་åོང་
བ་དེ་ཡིན་ལ།ཤེས་རབ་^ི་ཕར་yིན་^ང་དེ་ཉིད་ཡིན་པའི་
yིར་ཏེ།དེས་མ་རིག་པའི་üན་པ་¨ག་པོ་བསལ་བར་•ས་
ཤིང་།དེ་•ས་པས་^ང་ཆོས་@མས་རབ་m་@མ་པར་འ=ེད་
པའི་ཤེས་རབ་m་སོང་བའི་yིར་རོ།།དེ་c་མ་ཡིན་པར་rག་
མཐོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་@མ་Oོག་གི་rེང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་
tར་ན་མ་རིག་པའི་üན་པ་སེལ་•ས་པ་c་ཅི་3ོས་ཏེ།@མ་
Oོག་ཉིད་མ་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་yིར་ཏེ།ཏིང་
-ལ་ལས།@མ་Oོག་མ་རིག་ཆེན་པ0་wã།།འཁོར་བའི་-་
མཚDར་€ང་=ེད་ཡིན།།Oོག་མེད་ཏིང་འཛWན་ལ་གནས་ན།།
ནམ་མཁའ་བཞིན་L་Oོག་མེད་གསལ།།ཞེས་འTང་བའི་



མཚDར་€ང་=ེད་ཡིན།།Oོག་མེད་ཏིང་འཛWན་ལ་གནས་ན།།
ནམ་མཁའ་བཞིན་L་Oོག་མེད་གསལ།།ཞེས་འTང་བའི་
yིར་རོ།།འདི་ལ་ཁ་ཅིག་དེ་cར་ན་གསང་Bགས་ལས་
རིགས་འS་གཉེན་པོར་ཆེ་བའི་བ±ོག་fོམ་གMངས་པའང་
Yོན་L་འtར་ལ།yེད་རང་གི་<གས་^ི་@མ་Oོག་ཆོས་}འི་
@མ་གཞག་དེའང་ཉམས་པར་འtར་ར0་ཞã་ན།Yོན་མེད་དེ་
བ±ོག་fོམ་གMངས་པ་ནི་Bགས་^ི་ཐབས་yད་པར་ཅན་
6ིས་ཟིན་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པས།ཐ་མལ་པའི་
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་སེལ་བར་གMངས་ཤིང་།དེའི་ཚÖ་
ཐབས་དང་Äན་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདོད་
ཆགས་ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉིད་པར་མི་འtར་ཏེ།འདོད་
ཆགས་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་པ0་ཡ2ན་པའི་yིར།འོ་ན་དེ་
བ±ོག་fོམ་L་མི་འtར་ར0་ཞã་ན་བ±ོག་fོམ་L་འtར་ཏེ།
འདོད་ཆགས་ལ་མཚDན་ན་ལས་-འི་Hབས་M་འ«ད་པ་
དང་འ0་=ãད་པ་དང་།Ål་བཙWར་བ་སོགས་འདོད་ཆགས་
^ི་=ེད་ལས་དང་རིགས་མuངས་བཞིན་L་ཐམས་ཅད་
^ང་རིགས་མuངས་པའི་yིར་ཏེ།རིགས་འS་ཞེས་པའི་ù་
ལས།འS་བའི་yིར་ན་དངོས་མ་ཡིན།།ཞེས་Sན་པར་=་



^ང་རིགས་མuངས་པའི་yིར་ཏེ།རིགས་འS་ཞེས་པའི་ù་
ལས།འS་བའི་yིར་ན་དངོས་མ་ཡིན།།ཞེས་Sན་པར་=་
དགོས་སོ།།གཞན་L་ན་ཉོན་མོངས་པ་མཚན་ཉིད་པས་རང་
གིས་རང་སེལ་བར་=ེད་དམ་མི་=ེད།yེད་རང་གིས་འrིག་
པའི་འདོད་ཆགས་^ི་གཉེན་པོར་xར་ཡང་དེ་ཉིད་_ོད་
ཅིག་དང་ཤེས་པར་འtར་རོ།།འོ་ན་ངེད་^ིས་ཞི་rག་àང་
འ]ག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚÖ་Oོག་དóོད་=ེད་པའང་
ཐབས་^ིས་ཟིན་པའི་Oོག་དóོད་ཡིན་པས་Yོན་མེད་ད0་ཞã་
ན།དེའང་མི་འཐད་དེ་དZ་མའི་fོམ་རིམ་@མས་ལས་rག་
མཐོང་གི་ཡེ་ཤེས་མ་ཐོབ་པར་=ེད་པའི་yིར་དóད་fོམ་
གMངས་པ་ཡིན་6ི་ཐོབ་ཟིན་པའི་མཉམ་གཞག་ལ་དེའི་
དóད་པ་འགལ་ཞིང་དོན་མེད་པའི་yིར་དང་།Bགས་^ི་
yག་ཆེན་fོམ་པ་ལ་ཐོག་མར་ཡང་དóད་fོམ་=ེད་པར་མ་
བཤད་པའི་yིར་དང་།_ིར་Bགས་<གས་བ±ོག་fོམ་L་
8གས་པའི་ཐབས་yད་པར་ཅན་@མས་ནི་yག་-་ཆེན་པོ་
Nབ་པའི་ཐབས་M་གMངས་^ི།àང་འ]ག་གི་@ལ་འ=ོར་
yག་-་ཆེན་པ0་དã་མངོན་L་9བ་yིན་ད་Lང་དགོས་པར་མ་
བཤད་པའི་yིར་རོ།།



yག་-་ཆེན་པ0་དã་མངོན་L་9བ་yིན་ད་Lང་དགོས་པར་མ་
བཤད་པའི་yིར་རོ།།
ངེད་ལ་@མ་Oོག་ཆོས་}་ཞེས་པའི་ཆོས་Hད་ཅིག་

8གས་པ་འདིའི་དོན་ནི།@མ་པར་Oོག་པ་ཙམ་L་ëང་བའི་
ཆོས་འདི་མཐའ་དག་ཆོས་^ི་ད=ིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལས་
མ་འདས་པས་ëང་ཙམ་ཉིད་ནས་ཆོས་^ི་}ར་9བ་པ།
དཔེར་ན་u་ནང་གི་±་བrན་uའི་[ས་ལས་མ་འདས་པ་དེ་
ëང་ཙམ་ཉིད་ནས་uར་9བ་པ་བཞིན་L་uགས་M་=ོན་
པའི་གMང་ùོས་ཡིན་པར་ëང་བས་དོན་དེ་ནི་yེད་^ི་Hལ་
བར་མི་འtར་ལ།གཞན་L་@མ་Oོག་ཉིད་ཆོས་^ི་}་ཡིན་
པས་Oོག་དóོད་^ི་nེང་ཚབ་མuད་པ་ཙམ་6ིས་8ོལ་བར་
π་བ་ནི་ནམ་ཡང་མ་ཡིན་པ་གོ་བར་=ོས་ཤིག།
ཡང་འགའ་ཞིག་ཞི་rག་ཅེས་པའི་ù་འདི་གསང་Bགས་

ལ་བབས་ཐོབ་མེད་པར་ùོག་པའང་ཐོས་མོད།དེ་དག་ནི་
ཐོས་པ་uང་བར་ཟད་དེ།Bགས་^ི་|ད་འ8ེལ་མང་དག་
ཅིག་ལས་ཞི་rག་གི་@མ་གཞག་མཛད་འLག་པ་དང་།yད་
པར་@ལ་འ=ོར་མ་Åན་_ོད་^ི་|ད་ལས་གMངས་པའི་
དོན་xོབ་དཔོན་དཔའ་བ0་í0་\ãས་བ´ལ་བར།དང་པ0་ཆ~ས་



པར་@ལ་འ=ོར་མ་Åན་_ོད་^ི་|ད་ལས་གMངས་པའི་
དོན་xོབ་དཔོན་དཔའ་བ0་í0་\ãས་བ´ལ་བར།དང་པ0་ཆ~ས་
}་བwན་པ་ནི།yག་-་ཆེན་པ0་ཞãས་པ་ལ་སོགས་པས་
བwན་ཏེ།yག་-་ཆེན་པ0་ན2་ཆོས་^ི་ད=ིངས་སོ།།@ལ་
འ=ོར་Åན་ཞེས་པ་ཤེས་=ེད་ནི་ཞི་གནས་དང་rག་མཐོང་
ངོ་།།ཞེས་དང་།@ལ་འ=ོར་Åན་6ི་དབང་Pག་-ལ།།ཞེས་
པ་ནི་གོང་གི་ཞི་གནས་rག་མཐོང་དེ་ཆོས་}འི་=ེད་པ་པོ་
མཆོག་m་tར་པར་བཤད་པའོ།།ཞེས་ཞི་rག་གི་མིང་
བwན་པ་ཙམ་L་མ་ཟད་དེ།yག་-་ཆེན་པོ་Nབ་པར་=ེད་
པའི་@ལ་འ=ོར་མཆོག་m་བཤད་ëང་བའི་yིར་རོ།།
གཉིས་པ་དེ་ལ་ཉམས་Oོགས་Yེ་uལ་ལ།ཉམས་དང་།
Oོགས་པ་གཉིས་ལས།དང་པ0་ན2།
ཞེན་པ་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་|ན་ཆད་མེད།།
མཚན་འཛWན་མེད་པའི་འོད་གསལ་ùིབ་གཡོགས་nལ།།
aོ་ལས་འདས་པའི་མི་Oོག་ìན་6ིས་9བ།།
lོལ་མེད་ཉམས་åོང་|ན་ཆད་མེད་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ།དེ་cར་ཞི་rག་གི་@ལ་འ=ོར་ལ་མཉམ་པར་
གཞག་པ་ན་Yོན་མེད་པའི་ཉམས་གMམ་Yེ་བར་འtར་ཏེ།



ཅེས་པ་wེ།དེ་cར་ཞི་rག་གི་@ལ་འ=ོར་ལ་མཉམ་པར་
གཞག་པ་ན་Yོན་མེད་པའི་ཉམས་གMམ་Yེ་བར་འtར་ཏེ།
ཞེན་ཆགས་དང་nལ་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་|ན་ཆད་མེད་
པའི་ཉམས་དང་།äལ་ལ་མཚན་མ་འཛWན་པ་དང་nལ་བའི་
རང་རིག་འོད་གསལ་ùིབ་གཡོགས་མེད་པའི་ཉམས་དང་།
a0་ཡ2་_ོད་äལ་ལས་འདས་པའི་མི་Oོག་པ་wོང་པ་ཉིད་
ìན་6ིས་9བ་པའི་ཉམས་སོ།།དེ་cར་བདེ་གསལ་མི་Oོག་
པའི་ཉམས་གMམ་གའང་འTང་L་རེ་བ་དང་མ་Tང་གིས་
དོགས་པ་སོགས་གང་གིས་^ང་མི་བxད་པར་གuག་མའི་
ངང་L་ལ་བ±ས་^ང་lོལ་Nབ་མེད་པར་ངང་གིས་|ན་མི་
འཆད་L་འTང་བ་ཆོས་ཉིད་དོ།།དེ་ལ་ཉམས་Yོན་དང་
བཅས་པ་ནི།ཆགས་ཞེན་དང་བཅས་པའི་བདེ་ཉམས།
མཚན་འཛWན་དང་བཅས་པའི་འོད་གསལ།aོས་བàང་བའི་
མི་Oོག་པ་@མས་ཏེ་འདི་དག་གི་དང་པོས་འདོད་ཁམས་M་
གོལ།གཉིས་པས་གàགས་ཁམས་M་གོལ།གMམ་པས་
གàགས་མེད་ཁམས་M་གོལ་བའི་yིར་ཆགས་ཞེན་ལ་
སོགས་པའི་Yོན་དེ་དག་ནི་@མ་པར་Åན་m་Üང་བར་=་
ཞིང་yད་པར་ཉམས་མ་Yེས་པ་ལ་Yེ་བའི་yིར་lོལ་བ་



སོགས་པའི་Yོན་དེ་དག་ནི་@མ་པར་Åན་m་Üང་བར་=་
ཞིང་yད་པར་ཉམས་མ་Yེས་པ་ལ་Yེ་བའི་yིར་lོལ་བ་
=ེད་པ་དང་Yེས་པ་ལ་ཆེད་L་འཛWན་པ་གཉི་གའང་Yོན་
ཡིན་པར་མuངས་ཏེ་B་མས་ཉམས་åོང་Yེ་བའི་གེགས་
=ེད་ཅིང་།yི་མས་Yེས་པ་|ན་ཆད་པར་འtར་བའི་yིར་
@མ་པ་Åན་m་རེ་དོགས་མཚན་འཛWན་lོལ་Nབ་@མས་^ི་
Oོག་པ་Üོང་བ་ཉིད་གནད་L་ཆེའ0་ཞãས་གདམས་པའི་yིར་
3ོན་ལམ་མཛད་པའོ།།འདི་Hབས་^ི་བདེ་ཉམས་ནི་<ས་
སེམས་གཉི་གའི་བདེ་བ་ཡིན་ལ།གསལ་ཉམས་ནི་ཤེས་པ་
=ིང་§ོད་ལ་སོགས་པའི་Yོན་6ིས་མ་བùིབས་པ་རང་རིག་
རང་གསལ་L་åོང་བཞིན་པ་ནས་lོལ་མེད་L་ཆོས་@མས་
^ི་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་དང་།Oགས་བd་འཆར་བ་སོགས་ཡིན་
ཞིང་།མི་Oོག་པའི་ཉམས་ནི་མི་Oོག་པ་ཤས་ཆེ་བས་ཐམས་
ཅད་wོང་པར་མཐོང་བ་སོགས་ཡིན་ནོ།།དེ་དག་ལ་ས0་ས~ར་
ཆེད་འཛWན་དང་ཞེན་པ་མེད་པར་གuག་མའི་ངང་L་ར0་
s~མས་ནས་བfོམས་ན་བདེ་wོང་àང་འ]ག་སོགས་དང་
གMམ་ཀ་ད=ེར་མེད་པའི་@ལ་འ=ོར་6ི་lལ་[ོགས་པར་
འtར་ཞིང་དེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ìན་9བ་m་འTང་



གMམ་ཀ་ད=ེར་མེད་པའི་@ལ་འ=ོར་6ི་lལ་[ོགས་པར་
འtར་ཞིང་དེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ìན་9བ་m་འTང་
ངོ་།།ཉམས་དེ་cར་Yེ་བའི་|་མཚན་ཡང་།མདའ་བ¿ན་
ཞབས་^ིས།སེམས་འགགས་པ་དང་∑ང་འགགས་པ།།
དཔལ་Äན་a་མའི་མན་ངག་ཡིན།།ཞེས་གMངས་པ་cར།
སེམས་ཟིན་པས་∑ང་ཟིན།དེས་Sོད་Yེ།དེས་བདེ་བ་Yེ།དེ་
ལ་བOེན་ནས་གསལ་བ་དང་མི་Oོག་པའང་འTང་བར་
འtར་ཞིང་གནད་འདིས་rིད་?ོལ་འདི་ལ་ཐབས་ལམ་
སོགས་ཆེད་L་མ་བfོམས་ནའང་Oགས་བd་ལ་སོགས་པ་
Bགས་ལམ་^ི་Sོད་Oགས་@མས་ཇི་c་བ་བཞིན་L་འTང་
བར་ëང་ངོ་།།_ིར་བདེ་གསལ་མི་Oོག་པའི་ཉམས་གMམ་
ག་རོ་མཉམ་L་དོན་_ིའི་uལ་6ིས་མ་ཡིན་པར་མངོན་L་
Oོགས་པའི་ཚÖ་ནི་ཉམས་Oོགས་^ི་±ས་yེ་བའི་Oོགས་པར་
འཇོག་གི་ཉམས་མ་ཡིན་ཏེ་ùིབ་པ་བ?བས་པས་གཞི་ལ་
བuགས་པའི་དོན་ëང་བ་ཡིན་པའི་yིར།དེས་ན་དེ་Hབས་
^ི་བདེ་བའང་མཆོག་m་མི་འtར་བའི་བདེ་བ་ཞེས་=་wེ་
<ས་སེམས་^ི་འtར་བའི་བདེ་བ་Üངས་པས་བདེ་Aག་
གང་གི་ང0་བ~ར་ཡང་མི་གནས་པའི་yིར་རོ།།དོན་འདི་ལ་



<ས་སེམས་^ི་འtར་བའི་བདེ་བ་Üངས་པས་བདེ་Aག་
གང་གི་ང0་བ~ར་ཡང་མི་གནས་པའི་yིར་རོ།།དོན་འདི་ལ་
དགོངས་ནས།ཧེ་བ∆་ལས།དེ་ལ་ཐོག་མ་དZས་མཐའ་
མེད།།?ིད་མེད་å་ངན་འདས་པ་མེད།།འདི་ནི་མཆོག་m་
བདེ་ཆེན་ཉིད།།བདག་མེད་གཞན་ཡང་མེད་པའོ།།ཞེས་
གMངས་སོ།།འདི་c་Zའི་བདེ་བ་ཆེན་པ0་ཉ2ད་ལས་གསལ་
བ་དང་wོང་པའི་ཆོས་ཤིག་àར་L་འ=ེད་མི་རིགས་ཏེ་
གསལ་wོང་àང་འ]ག་གི་@ལ་མའི་སེམས་དེ་ཉིད་བདེ་བ་
ཆེན་པ0་ཡ2ན་པའི་yིར་རོ།།དེ་cར་ཡང་།xོབ་དཔོན་aཪྻ་
དེ་བས།@མ་པར་Oོག་པ་Üངས་པ་ཡིས།།rག་པར་མོས་པ་
མི་འTང་བ།།གསལ་བར་ëང་བའི་འདི་དེ་ནི།།རང་རིག་
བདེ་བ་ཆེན་པ0འ~།།ཞེས་བwན་བཅོས་sིང་པོ་བ-་པར་
གMངས་པ་ཡིན་ནོ།།
གཉིས་པ་Oོགས་པ་Yེ་uལ་ནི།
བཟང་ཞེན་ཉམས་^ི་འཛWན་པ་རང་སར་8ོལ།།
ངན་Oོག་འúལ་པ་རང་བཞིན་ད=ིངས་M་དག།
ཐ་མལ་ཤེས་པ་Üང་aང་nལ་ཐོབ་མེད།།
êོས་nལ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་Oོགས་པར་ཤོག།



ཐ་མལ་ཤེས་པ་Üང་aང་nལ་ཐོབ་མེད།།
êོས་nལ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་Oོགས་པར་ཤོག།
ཅེས་པས་བwན་ཏེ།བཤད་མ་ཐག་པ་cར་ཉམས་Yེས་པ་
ལ་བཟང་uོམ་6ི་ཤེས་པ་རང་སར་8ོལ་ཞིང་།འúལ་ཆོས་
^ི་\ེས་M་འnང་བའི་Oོག་པས་ནི་གནས་<གས་^ི་དོན་
མཐོང་བ་ལ་ùིབ་པར་=ེད་པས་ངན་པར་འཇོག་པའི་yིར་
Oོག་པ་ངན་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཆེད་L་མ་Üངས་^ང་མཉམ་
པར་བཞག་པའི་མuས་རང་བཞིན་6ིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་^ི་
ད=ིངས་M་དག་པས།ཐ་མལ་6ི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་གuག་མའི་
སེམས་དེ་ཉིད་མངོན་L་tར་པ་ན།Üང་=་ùིབ་པའི་ཆོས་
གང་ཡང་Üངས་པ་མེད་པའི་uལ་ཁོང་L་uད་པ་དང་།དེ་
བཞིན་L་gར་ཏེ།aང་=་གཉེན་པ0འ2་ཆོས་དང་།Üང་=་
Üངས་པ་ལས་Tང་བའི་nལ་བ་དང་།Üང་aང་=ས་པས་
ཐོབ་པའི་འnས་Z་དང་བཅས་པ་དེ།དེའི་རང་བཞིན་L་
མེད་ཅིང་མི་གནས་པའི་uལ་ཇི་c་བ་བཞིན་ཁོང་L་uད་
པས་Yེ་འགག་Oག་ཆད་འ80་འ~ང་གཅིག་ཐ་དད་སོགས་
êོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་nལ་བའི་ཆོས་ཉིད་^ི་
བདེན་པ་Oོགས་པ་ཡིན་ན0་ཞãས་wོན་པའི་yིར་དེ་ལ་3ོན་



êོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་nལ་བའི་ཆོས་ཉིད་^ི་
བདེན་པ་Oོགས་པ་ཡིན་ན0་ཞãས་wོན་པའི་yིར་དེ་ལ་3ོན་
པར་མཛད་པའོ།།དེ་cར་ཐ་མལ་6ི་ཤེས་པ་ལ་Üང་aང་
nལ་ཐོབ་^ི་མཚན་མ་མཐའ་དག་རང་སར་ཞི་བས་གནས་
<གས་མཐོང་བར་བཞག་པ་ལ་|་མཚན་ཡོད་དེ།—་བ0་
ཆãའི་མདོ་ལས།དེ་ནི་སེམས་དང་=ང་uབ་དང་།།@མ་པ་
གཉིས་M་མི་མཐོང་wེ།།=ང་uབ་^ི་ནི་མཚན་ཉིད་གང་།།
སེམས་^ང་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཡིན།།ཞེས་དང་།ཏིང་-ལ་
ལས།གàགས་^ི་རང་བཞིན་གཞན་ཡིན་ལ།།wོང་ཉིད་
གཞན་L་མ་གMངས་ཏེ།།གང་གིས་གàགས་ནི་རབ་ཤེས་
པ།།དེས་ནི་wོང་ཉིད་རབ་m་ཤེས།།གང་གིས་wོང་ཉིད་རབ་
ཤེས་པ།།དེས་ནི་å་ངན་འདས་པ་ཤེས།།@མ་པ་འདི་ནི་མི་
ཤེས་པ།།དམིགས་པ་ཅན་@མས་âལ་L་བuག།ཅེས་
སོགས་uང་པོ་£་ག་ལ་gར་བ་དང་།དཀོན་མཆོག་ཟ་མ་
ཏོག་ལས།ཉོན་མོངས་པ་@མས་དང་སངས་-ས་^ི་ཆོས་
@མས་ལ་ཐ་དད་པར་=་བ་ནི་dང་ཟད་^ང་མེད་དོ།།ཞེས་
དང་།Lས་^ི་འཁོར་ལོ་ལས།å་ངན་འདས་དང་nལ་བའི་
སེམས།།འཁོར་བ་ལས་འདས་མི་འtར་ལ།།Oག་དང་ཆད་



དང་།Lས་^ི་འཁོར་ལོ་ལས།å་ངན་འདས་དང་nལ་བའི་
སེམས།།འཁོར་བ་ལས་འདས་མི་འtར་ལ།།Oག་དང་ཆད་
ལས་ངེས་པར་8ོལ།།དེ་ཉིད་gོར་བ་གཉིས་མེད་གཞན།།
ཞེས་སོགས་མཐའ་ཡས་པར་གMངས་པ་cར་འཁོར་འདས་
སམ་བདེན་པ་གཉིས་ཞེས་=་བ་ནམ་Lའང་མེད་ཅིང་མི་
དམིགས་པའི་གཉིས་M་མེད་པའི་uལ་ནི་ཐ་མལ་6ི་སེམས་
གནས་<གས་ཆོས་ཉིད་^ི་བདེན་པ་ཡིན་ལ།དེ་དེ་cར་
མཐོང་བའི་ཚÖ་Üང་aང་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་ùོག་རང་
íལ་L་འ80་wã།xོབ་དཔོན་èས།གང་ལ་å་ངན་འདས་Yེད་
མེད།།འཁོར་བ་བསལ་བའང་ཡོད་མིན་པ།།དེ་ལ་འཁོར་བ་
ཅི ་ཞིག་ཡིན།།å་ངན་འདས་པ་ཅི ་ཞིག་བOག།ཅེས་
གMངས་པ་cར་ཡིན་ཞིང་|་མཚན་དེས་ན།གནས་<གས་
མ་མཐོང་བར་དེ་ལ་aང་དོར་6ི་མཚན་མ་རང་ཞིར་འtར་
བ་མི་?ིད་པའི་yིར་རོ།།དེ་cར་གནས་<གས་aང་དོར་
མེད་པའི་དོན་འདི་ཉིད་ཇི་c་བར་Oོགས་ན།†གས་པོ་
བཀའ་བ|ད་^ི་མན་ངག་གཟིགས་པ་@མས་^ིས་གuག་
མའི་སེམས་ངོ་མཐོང་བ་ཞེས་པའི་ཐ་sད་མཛད་པ་ཡིན་
ཞིང་།xོབ་དཔོན་ཌÏ་བི་པས་^ང་།བwན་པ་ལས་ནི་êོས་



མའི་སེམས་ངོ་མཐོང་བ་ཞེས་པའི་ཐ་sད་མཛད་པ་ཡིན་
ཞིང་།xོབ་དཔོན་ཌÏ་བི་པས་^ང་།བwན་པ་ལས་ནི་êོས་
པའི་yད་པར་Yེས་པ་@མས་Üངས་ཏེ།གuག་མའི་རང་
བཞིན་=ང་uབ་^ི་ང0་བ0་ཤ2ན་m་གཟི་བ\ིད་དང་Äན་པའི་
a0་\ãས་M་ཚDལ་ཏེ།གང་གི་ཚÖ་དེས་Åན་m་འ«ད་པར་tར་
ན་དེའི་ཚÖ་ནམ་མཁའ་དང་ནམ་མཁའ་བཞིན་L་འSེས་
པར་tར་ཏེ།Bར་äལ་@མས་ལ་དགའ་བ་དང་ཆགས་པ་
དང་Äན་པའི་@མ་པར་གཡེང་བའི་yད་པར་Yེ་བ་@མས་
མེད་ཅིང་།ནམ་མཁའ་དང་མuངས་པར་Oོག་པ་དང་nལ་
བས་yག་-་ཐམས་ཅད་^ིས་=ིན་6ིས་བuབས་ཤིང་།
དབང་པོ་ལས་འདས་པ་Yེ་བ་མེད་པ་དང་Äན་པ་རང་
རིག་པའི་_ོད་äལ་ཅན་ཐ་sད་ལས་འདས་པ་Bར་མངོན་
L་མ་=ས་པའི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་^ི་རང་བཞིན་བདེ་
བའི་བདག་ཉིད་གཙô་བµར་tར་པ་Yེ་བར་འtར་རོ།།ཞེས་
uལ་འདི་གསལ་བར་བwན་པ་དང་།ཟབ་མ0འ2་མད0་Éã་
@མས་ལས།འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་yིར་མི་Äོག་པའི་Hལ་
Äན་6ི་ཚད་L་གMངས་ཏེ།དཔེར་མཚDན་ན་=ང་uབ་
སེམས་དཔའི་_ོད་པ་བwན་པའི་མདོ་ལས།yེÕ་རིན་ཆེན་



Äན་6ི་ཚད་L་གMངས་ཏེ།དཔེར་མཚDན་ན་=ང་uབ་
སེམས་དཔའི་_ོད་པ་བwན་པའི་མདོ་ལས།yེÕ་རིན་ཆེན་
=ིན་ལ།འཇམ་དཔལ་6ིས་=ང་སེམས་ལས་དང་པོ་པ་ལ་
ཆོས་ཇི་cར་wོན་Sིས་པའི་ལན་L།འདོད་ཆགས་མ་Üོང་
ཞིག།ཞེ་Éང་མ་གཞིལ་ཅིག།གཏི་üག་མ་སེལ་ཅིག།འཇིག་
ཚDགས་ལས་6ེན་L་མ་Yོད་ཅིག།སོགས་ནས།སངས་-ས་
ཡིད་ལ་མ་=ེད་ཅིག།ཆོས་མ་སེམས་ཤིག།དགེ་འLན་ལ་
མཆོད་པ་མ་=ེད་ཅིག།བxབ་པ་དག་ལ་མ་ལེན་ཅིག།?ིད་
པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དོན་L་མ་གཉེར་ཅིག།u་བོ་ལས་མ་§ལ་
ཅིག།ཅེས་གདམས་ངག་འདི་c་Z་འདི་ལས་དང་པོ་པའི་
=ང་uབ་སེམས་དཔའ་ལ་གདམས་པར་=་\ེས་M་བwན་
པར་=འོ།།དེ་ཅིའི་yིར་ཞེ་ན།ཆོས་ཐམས་ཅད་^ི་ཆོས་ཉིད་
ནི་གནས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།=ིས་པ་དེ་དག་ནི་Yེ་
བ་དང་འགག་པའི་ཆོས་M་<ང་wོན་པར་=ེད་དོ།།ཆོས་^ི་
ད=ིངས་འདི་ནི་@མ་པར་མི་Oོག་པས་རབ་m་yེ་བ་ཡིན་ཏེ་
ཆོས་འདི་@མས་^ི་རང་བཞིན་དེ་cར་\ེས་M་Oོགས་པ་
གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་=ང་uབ་བོ།།ཞེས་དེ་cར་གདམས་ན་
གལ་ཏེ་མི་ ག་མི་དངང་ཞིང་དངང་བར་མི་འtར་ན།ཨེ་



གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་=ང་uབ་བོ།།ཞེས་དེ་cར་གདམས་ན་
གལ་ཏེ་མི་ ག་མི་དངང་ཞིང་དངང་བར་མི་འtར་ན།ཨེ་
མ་=ང་uབ་སེམས་དཔའ་འདི་ནི་yིར་མི་Äོག་པ་wེ་yིར་
མི་Äོག་པའི་སའི་Hལ་བ་ཅན་ཡིན་ནོ་sམ་L་ཤེས་པར་=་
wེ་གདམས་ངག་འདིས་ཡང་ནས་ཡང་L་དགའ་བ་བYེད་
པར་=འོ།།ཞེས་πས་པར་གMངས་པ་cར་རོ།།དེ་c་Zའི་
བདེན་པ་མཐོང་བ་ཉིད་ནི་yག་-་ཆེན་པ0འ2་ཡེ་ཤེས་Yེས་
པའང་ཡིན་ཏེ།བOག་གཉིས་ལས།རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་
ནི།།ངག་གི་_ོད་äལ་ལས་འདས་ཏེ།།འདི་ནི་=ིན་uབས་
རིམ་པའི་yིར།།Åན་མyེན་ཡེ་ཤེས་དེ་c་Z།།ས་དང་u་
དང་∑ང་དང་ནི།།མེ་དང་ནམ་མཁའ་ཉིད་དང་ནི།།རང་
གཞན་རིག་པའི་ཚDར་བ་ཡིས།།Åན་6ི་Hད་ཅིག་མི་ནོན་
ཏེ །།མཐ 0 ་ར 2ས་མི ་äལ་ས་འོག་གི །Hད་ཅིག་ལས་ནི ་
གàགས་གཅིག་འtར།།རང་གཞན་ཆ་ཡི་@མ་Oོག་གིས།།
གནོན་པ་ཉིད་ནི་•ས་པ་མིན།།ཞེས་ལམ་Lས་^ི་yག་-་
ཆེན་པ0འ2་ཡེ་ཤེས་Yེས་མ་ཐག་m་གàང་འཛWན་གཉིས་
བAས་^ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེའི ་རང་བཞིན་གཅིག་m་
Oོགས་པས་མཚན་མའི་êོས་པ་ཐམས་ཅད་^ིས་བ[ི་བར་



བAས་^ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེའི ་རང་བཞིན་གཅིག་m་
Oོགས་པས་མཚན་མའི་êོས་པ་ཐམས་ཅད་^ིས་བ[ི་བར་
མི་•ས་པར་བwན་པའི་yིར་རོ།།ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་
སེམས་ངོ་མཐོང་བའི་ཚད་@མ་Oོག་ངོས་ཟིན་པ་ལ་=ེད་
པར་འLག་^ང་དེས་སེམས་ངོ་མཐོང་བའི་ག0་མ2་ཆོད་དེ།ང0་
བ~་དང་རང་བཞིན་དོན་གཅིག་པས་@མ་Oོག་སེམས་^ི་
རང་བཞིན་ནམ་ང0་བ0་ཉ2ད་མ་ཡིན་པའི་yིར་ཏེ།@མ་Oོག་ïོ་
Zར་6ི་འúལ་པ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།
གMམ་པ་wོང་ཉིད་sིང་\ེ་àང་འ]ག་གི་ཉམས་ལེན་
དགོས་པར་wོན་པ་ལ།sིང་\ེ་ངོས་གàང་བ།དེ་wོང་པ་
ཉིད་དང་àང་L་འ]ག་uལ་ལོ།།དང་པ0་ན2།
འ8ོ་བའི་རང་བཞིན་Oག་m་སངས་-ས་^ང་།།
མ་Oོགས་དབང་གིས་མཐའ་མེད་འཁོར་བར་འyམས།།
Aག་བBལ་ü་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ།།
བཟོད་མེད་sིང་\ེ་|ད་ལ་Yེ་བར་ཤོག།
ཅེས་པས་བwན་ཏེ།དེའང་_ིར་sིང་\ེ་ལ་སེམས་ཅན་དང་
ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་sིང་\ེ་གཉིས་དམིགས་པ་མེད་པའི་
sིང་\ེ་དང་གMམ་L་གMངས་པའི་དང་པོ་གཉིས་ནི་rིད་



ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་sིང་\ེ་གཉིས་དམིགས་པ་མེད་པའི་
sིང་\ེ་དང་གMམ་L་གMངས་པའི་དང་པོ་གཉིས་ནི་rིད་
?ོལ་འདིའི་Bོན་འ80འ2་Hབས་M་ཉམས་M་ལེན་=་ཡིན་ལ།
གནས་<གས་^ི་དོན་མཐོང་ནས་དམིགས་མེད་^ི་sིང་\ེ་
Yེ་ཞིང་།wོང་ཉིད་sིང་\ེའི་sིང་པོ་ཅན།།ཞེས་=་བ་དེ་
འTང་བ་ཡིན་པས་འདིར་བwན་6ི་sིང་\ེའང་yི་མ་ཡིན་
ནོ།།འོ་ན་དེའི་uལ་ཇི་c་Z་ཞེ་ན།གོང་L་c་བའི་དོན་
འཆད་པའི་Hབས་བཤད་པ་cར་འ8ོ་བ་འདི་@མས་^ི་
རང་བཞིན་ནི་Lས་Oག་m་སངས་-ས་ཆོས་^ི་}འི་ང0་བ~ར་
བuགས་པ་ཡིན་ཡང་།དེ་cར་L་མ་Oོགས་པ་ཁོ་ནའི་
དབང་གིས་མཐའ་མེད་པའི་འཁོར་བར་འyམས་ནས་Aག་
བBལ་6ི་-་མཚD་ü་མེད་པའི་ནང་L་=ིང་བར་tར་པའི་
སེམས་ཅན་@མས་ལ་བཟོད་aག་མེད་པའི་sིང་\ེ་Sག་པོ་
|ན་མི་ཆད་པར་lོལ་མེད་L་Yེས་པ་ཡིན་ཞིང་།དེའང་
གནས་<གས་^ི་དོན་མཐོང་བའི་དབང་གིས་འTང་wེ།ཇི་
Hད་L།=ང་uབ་སེམས་དཔའ་མཉམ་གཞག་པས།།གོམས་
པའི་wོབས་^ིས་[ོགས་པ་ནི།།དངོས་འཛWན་གདོན་6ིས་
ཟིན་པ་ལ།།yད་པར་L་ཡང་sིང་\ེ་Yེ།།ཞེས་དང་།xོབ་



པའི་wོབས་^ིས་[ོགས་པ་ནི།།དངོས་འཛWན་གདོན་6ིས་
ཟིན་པ་ལ།།yད་པར་L་ཡང་sིང་\ེ་Yེ།།ཞེས་དང་།xོབ་
དཔོན་èས།དེ་cར་wོང་པ་ཉིད་འདི་ནི།།@ལ་འ=ོར་ཕ་
ཡིས་བfོམས་=ས་ན།།གཞན་6ི་དོན་ལ་ཆགས་པའི་aོ།།
འTང་བར་འtར་བ་ཐེ་ཚDམ་མེད།།ཅེས་འTང་བས་སོ།།
=ང་uབ་སེམས་དཔའ་@མས་^ིས་sིང་\ེ་དེ་c་Z་ལ་
བOེན་ནས།གཞན་6ི་དོན་ཁོ་ན་ìར་ལེན་པར་མཛད་པས་
འ8ོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ས0་ས~ར་མuན་པར་?ིད་པ་ཉེ་བར་
བàང་ནས་འཁོར་བ་འདོར་བར་མི་མཛད་^ང་ཉེས་པས་
གོས་པར་མི་འtར་ཏེ།ཇི་Hད་L།གང་ཞིག་བfོམས་པས་
བOན་པ་ཡང་།།གཞན་6ི་Aག་བBལ་6ིས་nེད་ནས།།
བསམ་གཏན་བདེ་བ་དོར་ནས་^ང་།།མནར་མེད་པར་
ཡང་འ]ག་པར་=ེད།།འདི་ནི་ངོ་མཚར་འདི་བBགས་
འོས།།འདི་ནི་དམ་པའི་uལ་<གས་མཆོག།དེ་དག་@མས་
^ི་རང་<གས་དང་།།ནོར་@མས་=ིན་པ་ངོ་མཚར་མིན།།
ཆོས་@མས་wོང་པ་འདི་ཤེས་ནས།།ལས་དང་འnས་Z་
བwན་པ་གང་།།དེ་ནི་ངོ་མཚར་བས་ངོ་མཚར།།Rད་Tང་
བས་^ང་Rད་L་Tང་།།སེམས་ཅན་Yོབ་པའི་བསམ་པ་



བwན་པ་གང་།།དེ་ནི་ངོ་མཚར་བས་ངོ་མཚར།།Rད་Tང་
བས་^ང་Rད་L་Tང་།།སེམས་ཅན་Yོབ་པའི་བསམ་པ་
ཅན།།དེ་དག་?ིད་པའི་འདམ་Yེས་^ང་།།དེ་Tང་ཉེས་པས་
མ་གོས་པ།།u་ཡི་པÁའི་འདབ་མ་བཞིན།།ཞེས་བཤད་པ་
cར་རོ།།ཤོག་ཅེས་པ་དེ་cར་3ོན་པའི་ཚWག་གོ།།
གཉིས་པ་དེ་wོང་པ་ཉིད་དང་àང་L་འ]ག་uལ་ནི།
བཟོད་མེད་sིང་\ེའི་lལ་ཡང་མ་འགགས་པའི།།
བlེ་Lས་ང0་བ0་w~ང་དོན་\ེན་པར་ཤར།།
àང་འ]ག་གོལ་ས་nལ་བའི་ལམ་མཆོག་འདི།།
འnལ་མེད་ཉིན་མཚན་Åན་m་fོམ་པར་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ།དེ་c་Zའི་དམིགས་པ་མེད་པའི་sིང་\ེའི་lལ་
དེའང་མ་འགགས་པར་འཆར་བཞིན་པ་ནས།བlེ་བའི་
Lས་དེ་ཙམ་ཉིད་ན་êོས་པ་དང་nལ་བའི་གནས་<གས་^ི་
ང0་བ0་w~ང་པ་ཉིད་^ི་དོན་ཡང་འོལ་_ི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
མངོན་Mམ་\ེན་པར་ཤར་བས་wོང་པ་ཉིད་དང་sིང་\ེ་རོ་
མཉམ་L་འSེས་པའི་àང་འ]ག་གི་ལམ་དེ་ནི་གོལ་ས་དང་
nལ་བའི་ལམ་6ི་མཆོག་ཡིན་ནོ།།དེ་cར་ཡང་།མཁའ་འ8ོ་
མ་S་བ་Éོམ་པ་ལས།wོང་ཉིད་sིང་\ེ་ད=ེར་མེད་པ།།



nལ་བའི་ལམ་6ི་མཆོག་ཡིན་ནོ།།དེ་cར་ཡང་།མཁའ་འ8ོ་
མ་S་བ་Éོམ་པ་ལས།wོང་ཉིད་sིང་\ེ་ད=ེར་མེད་པ།།
སེམས་གང་གིས་ནི་Oོགས་tར་ན།།གང་yིར་དེ་སངས་
-ས་དང་ཆོས།།དགེ་འLན་L་ཡང་བwན་པའོ།།ཞེས་
གMངས་ཤིང་།í0་\ã་lེ་མོ་ལས་^ང་།wོང་ཉིད་sིང་\ེའི་
ད=ེ་བ་ནི།།མར་མེ་དང་ནི་ëང་བ་བཞིན།།wོང་ཉིད་sིང་\ེ་
གཅིག་པ་ཡང་།།མར་མེ་ëང་བ་ཇི ་བཞིན་ནོ།།ཞེས་
གMངས་སོ།།དེ་དོན་=ང་སེམས་དང་ཤེས་རབ་^ི་ཕར་yིན་
ཡང་ཡིན་ཏེ།མན་sེ་ལས།འདིར་wོང་པ་ཉིད་དང་sིང་\ེ་
ད=ེར་མེད་པ་རབ་m་མི་གནས་པའི་སེམས་ནི་=ང་uབ་^ི་
སེམས་དང་ཤེས་རབ་^ི་ཕ་རོལ་m་yིན་པའོ།།ཞེས་བཤད་
དོ།།ཤེས་རབ་wོང་པ་ཉིད་དང་ཐབས་sིང་\ེ་ཆེན་པོ་
གཉིས་àང་L་མ་uད་པས་yོགས་གཅིག་ཁོ་ན་ཉམས་M་
aངས་པས་ནི་a་ན་མེད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་མི་•ས་
ཤིང་དེ་མི་•ས་པས་í0་\ãའི་@ལ་འ=ོར་Lའང་མི་འtར་ཏེ།
གསང་བ་འLས་པ་ལས།@ལ་འ=ོར་ཐབས་^ི་uལ་མིན་
ཞིང་།།ཤེས་རབ་གཅིག་ò་ཉིད་^ང་མིན།།ཐབས་དང་ཤེས་
རབ་sོམས་འ]ག་པ།།@ལ་འ=ོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་



ཞིང་།།ཤེས་རབ་གཅིག་ò་ཉིད་^ང་མིན།།ཐབས་དང་ཤེས་
རབ་sོམས་འ]ག་པ།།@ལ་འ=ོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་
གMངས།།ཞེས་དང་།གང་ཞིག་ཐབས་ནི་འTང་བ་ཉིད།།
འཇིག་པ་ཤེས་རབ་?ིད་མཐར་=ེད།།ཅེས་དང་།èའི་-ལ་
པོ་-་མཚDས་uས་པའི་མདོ་ལས།བLད་^ི་ལས་ནི་གཉིས་
ཏེ།ཤེས་རབ་དང་nལ་བའི་ཐབས་དང་།ཐབས་དང་nལ་
བའི་ཤེས་རབ་wེ།།བLད་^ི་ལས་M་ཤེས་པས་Üང་བར་
=འོ།།ཞེས་དང་།ཇ0་བ0་\ã་ཡི་ལམ་ùོན་L།ཐབས་དང་nལ་
བའི་ཤེས་རབ་དང་།།ཤེས་རབ་nལ་བའི་ཐབས་དག་
^ང་།།གང་yིར་འཆིང་བ་ཞེས་གMངས་པས།།དེ་བས་
གཉིས་ཀ་Üང་མི་=།ཞེས་དང་།མངོན་Oོག་-ན་ལས།ཤེས་
པས་?ིད་ལ་མི་གནས་དང་།།sིང་\ེས་ཞི་ལ་མི་གནས་
དང་།།ཞེས་?ིད་ཞི་གཉི་ག་ལ་མི་གནས་པའི་åང་འདས་
ཐོབ་པ་ལ།ཐབས་ཤེས་àང་L་འ]ག་དགོས་པར་གMངས་
པ་སོགས་མཐའ་ཡས་པའི་yིར་རོ།།དེར་མ་ཟད་wོང་ཉིད་
མ་Oོགས་པའི་sིང་\ེ་ཁོ་ནས་གཞན་དོན་=ེད་པར་uོམས་
^ང་གཞན་དོན་མི་འ9བ་པའི་ཁར་རང་ཉིད་^ི་དགེ་gོར་
∑ང་ལ་བ}ར་བས་xད་ནས་གཞན་དོན་འTང་འtར་



^ང་གཞན་དོན་མི་འ9བ་པའི་ཁར་རང་ཉིད་^ི་དགེ་gོར་
∑ང་ལ་བ}ར་བས་xད་ནས་གཞན་དོན་འTང་འtར་
@མས་ལའང་རེ་ཞིག་གེགས་M་འtར་བ་དང།wོང་ཉིད་
གཅིག་ò་བfོམས་པས་ཉན་རང་གི་ལམ་L་གོལ་བར་
འtར་བས་གཞན་དོན་ལ་äན་རིང་པ0འ2་གེགས་M་འtར་
པ།ཇི་Hད་L།དåལ་བར་འ8ོ་བ་=ང་uབ་ལ།།གཏན་6ི་
གེགས་=ེད་མ་ཡིན་ཏེ།།ཉན་ཐོས་དང་ནི་རང་-ལ་དག།
=ང་uབ་འཐོབ་པའི་གཏན་6ི་གེགས།།ཞེས་འTང་བ་cར་
ངེས་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པ0འ2་ལམ་6ི་གོལ་སའང་ཡིན་ནོ།།དེ་
cར་གོལ་ས་དང་nལ་བའི་àང་འ]ག་གི་ལམ་འདི་àང་
འ]ག་í0་\ã་འཆང་ཆེན་པ0འ2་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་^ི་བར་L་
འnལ་བ་མེད་པར་ཉིན་དང་མཚན་མོས་མཚDན་པའི་Lས་
ཐམས་ཅད་L་བfོམ་དགོས་པར་3ོན་ལམ་མཛད་པའི་
uལ་6ིས་གདམས་པ་wེ།སེམས་འ8ེལ་ལས།སངས་-ས་
@མས་^ི་=ང་uབ་སེམས།།ཁམས་དང་uང་སོགས་@མ་
རིག་གི།Oོག་པ་@མས་^ིས་མ་བùིབས་ཤིང་།།Oག་m་wོང་
ཉིད་མཚན་ཉིད་བཞེད།།sིང་\ེས་བuན་པའི་སེམས་^ིས་
ནི།།འབད་པས་བfོམ་པར་=་བ་ཡིན།།ཞེས་གMངས་པ་



ཉིད་མཚན་ཉིད་བཞེད།།sིང་\ེས་བuན་པའི་སེམས་^ིས་
ནི།།འབད་པས་བfོམ་པར་=་བ་ཡིན།།ཞེས་གMངས་པ་
cར་རོ།།དེ་ནས་Bར་ཉམས་Yེ་uལ་wོན་པའི་ཚWགས་
བཅད་གཅིག་གིས་ཚDགས་gོར་6ི་ལམ་དང་།Oོགས་པ་Yེ་
uལ་6ི་ཚWགས་བཅད་གཅིག་དང་།དེ་yིན་ཚWགས་བཅད་
གཉིས་དང་བཅས་པ་འདིས་མཐོང་བfོམ་6ི་ལམ་བwན་
པར་ཤེས་དགོས་སོ།།འོ་ན་འདི་ཡན་ཆད་L་_ོད་པ་མ་
བwན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།fོམ་པ་བwན་པ་ཉིད་^ི་_ོད་པ་
བwན་པར་9བ་wེ།_ིར་Bགས་^ི་_ོད་པ་ལ་êོས་བཅས་
êོས་མེད་གཉིས་M་གMངས་པའི་B་མ་ལ་yིའི་_ོད་པ་
དང་།yི་མ་ལ་ནང་གི་_ོད་པར་ཐ་sད་=ེད་པ་ལས་ནང་གི་
_ོད་པ་ཉིད་མཆོག་ཡིན་པས།དེ་ནི་yག་-་ཆེན་པ0འ2་@ལ་
འ=ོར་ཉམས་M་ལེན་པ་འདི་ཉིད་ལས་གཞན་L་མེད་པའི་
yིར་དང་།དེའང་Åན་m་བཟང་པ0འ2་_ོད་པ་ཞེས་=་wེ་དེ་
ལ་གནས་པས་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་འ9བ་པར་འtར་
པའང་།གསང་བ་འLས་པ་ལས།འདི་དེ་@ལ་འ=ོར་མཆོག་
དེའི་yིར།།དེ་བཞིན་གཤེགས་@མས་^ིས་yག་འོས།།དེ་
ལས་རབ་Tང་gོར་བ་ནི།།མཐའ་ཡས་པ་@མས་རབ་m་



དེའི་yིར།།དེ་བཞིན་གཤེགས་@མས་^ིས་yག་འོས།།དེ་
ལས་རབ་Tང་gོར་བ་ནི།།མཐའ་ཡས་པ་@མས་རབ་m་
8གས།།དེ་yིར་r་ཡི་ཏིང་འཛWན་@མས།།མཐའ་ཡས་པ་
@མས་ཡང་དག་འTང་།།yག་-་ད^ིལ་འཁོར་གསང་
Bགས་@མས།།@ལ་འ=ོར་དེ་ལས་@མ་དག་ཉིད།།ཞི་བ་
-ས་པ་གཉིས་^ི་ལས།།Bགས་ལས་Yེས་པ་གཞན་གང་
ཡང་།།u་བོ་གང་Ìའི་=ེ་མའི་8ངས།།ཇི་sེད་དངོས་9བ་
r་མོ་དང་།།yག་-འི་དངོས་9བ་གཞན་ཉིད་@མས།།ཇི་
sེད་ས་ལ་@མ་8གས་པ།།@ལ་འ=ོར་འདི་ལས་Yེས་པ་
q།།uགས་^ི་í0་\ã་གMངས་པ་ཡིན།།ཞེས་འTང་བ་cར་
ཤེས་པར་=་ཞིང་།ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་^ི་ཡེ་ཤེས་fོམ་
པ་Bགས་^ི་_ོད་པ་ཡིན་པའང་།འLས་པ་yི་མར།གང་
གང་དབང་པོ་äལ་@མས་^ིས།།བOེན་ནས་=ེད་པར་=་
བའི་ཡིད།།ཡིད་དེ་མན་ཞེས་=་བར་བཤད།།Â་ཡིག་Yོབ་
པའི་དོན་ལས་ཏེ།།འཇིག་Oེན་_ོད་ལས་ངེས་8ོལ་བའི།།
གང་བཤད་དམ་ཚWག་Éོམ་པ་ནི།།Yོབ་པ་í0་\ã་ཐམས་ཅད་
^ིས།།Bགས་^ི་_ོད་པ་ཞེས་པར་གMངས།།ཞེས་འTང་
བའི་དོན་འཇིགས་མེད་ཞབས་^ིས་བ´ལ་བར།དབང་པོ་



^ིས།།Bགས་^ི་_ོད་པ་ཞེས་པར་གMངས།།ཞེས་འTང་
བའི་དོན་འཇིགས་མེད་ཞབས་^ིས་བ´ལ་བར།དབང་པོ་
ལ་སོགས་པ་=ེད་པར་tར་པ་@མས་^ིས་གང་ཡིད་དེ་ནི་
ཡིད་^ི་ང0་བ0་wã་མ་ན་ཞེས་བཤད་དོ།།མན་ཤེས་པ་ལའ0་ཞãས་
པའི་=ིངས་བ°གས་པ་ལས།wོང་པ་ཉིད་^ི་ཡེ་ཤེས་མ་ན་
འོ།།དེའི་ùིབ་པ་གཉིས་Üངས་པས་Åན་m་བཟང་པ0་ཉ2ད་
ཐོབ་པ་ནི་Yོབ་པའི་དོན་ལས་ཏེ་ཡོངས་M་མི་wོང་པའི་
དོན་6ི་Âའོ།།wོང་པ་ཉིད་དང་sིང་\ེ་ད=ེར་མེད་པའི་ཡེ་
ཤེས་ཁོ་ན་བBགས་ས0་ཞãས་པའི་དོན་ཏེ་དེའི་_ོད་པའོ།།
ཞེས་འTང་ཞིང་།_ོད་པ་དེ་_ོད་པའི་མཆོག་ཡིན་པའང་།
མན་sེར།<ས་དང་ངག་དག་^ང་སེམས་@མ་པར་དག་པ་
ཁོ་ནས་དག་པ་ཉིད་^ི་yིར་སེམས་^ི་_ོད་པ་ནི་_ོད་པ་
གཞན་ལས་མཆོག་ཉིད་^ིས་ན་ཡང་དག་པའོ།།ཞེས་བཤད་
དོ།།
l་བའི་ས་བཅད་£་པ་ལམ་དེ་མཐར་yིན་པའི་འnས་Z་
ལ་3ོན་པ་ནི།
fོམ་wོབས་ལས་Tང་_ན་དང་མངོན་ཤེས་དང་།།
སེམས་ཅན་3ིན་=ས་སངས་-ས་ཞིང་རབ་gངས།།



fོམ་wོབས་ལས་Tང་_ན་དང་མངོན་ཤེས་དང་།།
སེམས་ཅན་3ིན་=ས་སངས་-ས་ཞིང་རབ་gངས།།
སངས་-ས་ཆོས་@མས་འ9བ་པའི་3ོན་ལམ་[ོགས།།
[ོགས་3ིན་gངས་གMམ་མཐར་yིན་སངས་-ས་ཤོག།
ཅེས་པ་wེ་འདི་ལ་གཉིས་དངོས་དང་ཞར་Tང་ལམ་6ི་རིམ་
པ་dང་ཟད་བཤད་པའོ།།དང་པོ་ལ་གཉིས།_ན་དང་མངོན་
ཤེས་བཤད་པ་དང་།།[ོགས་3ིན་gངས་གMམ་བཤད་
པའོ།།དང་པ0་ན2།དེ་cར་གདམས་ངག་yིན་ཅི་མ་ལོག་པ་
ཉམས་M་aངས་པས་བfོམས་པའི་wོབས་^ིས་ཐོས་པའི་
འnས་Z་མཐར་uག་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་
[ོགས་པར་=ང་uབ་པ་a་ན་མེད་པའི་སངས་-ས་ཡིན་
ལ།དེའང་_ན་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་ཤིན་m་ཡོངས་M་
དག་པའི་ཡོན་ཏན་དང་Äན་ཞིང་[ོགས་3ིན་gངས་གMམ་
མཐར་yིན་པ་ཡིན་པ་དང་།ལམ་Lས་M་ཐོག་མར་མངོན་
ཤེས་སོགས་བYེད་ནས་རིམ་6ིས་[ོགས་3ིན་gངས་
གMམ་མཐར་དTང་དགོས་པས་ན་འnས་Zའི་ཐོག་མར་
ཡང་_ན་དང་མངོན་ཤེས་ཉིད་འཇོག་wེ།དེ་ལ་_ན་ནི་£་
དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ནི་iག་གོ།_ན་£་ནི།ཤའི་མིག་



ཡང་_ན་དང་མངོན་ཤེས་ཉིད་འཇོག་wེ།དེ་ལ་_ན་ནི་£་
དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ནི་iག་གོ།_ན་£་ནི།ཤའི་མིག་
དང་།rའི་མིག་དང་།ཤེས་རབ་^ི་_ན་དང་།ཆོས་^ི་_ན་
དང་།སངས་-ས་^ི་_ན་@མས་སོ།།དང་པ0་ན2།མདོ་ལས།
=ང་uབ་སེམས་དཔའི་ཤའི་མིག་གིས་དཔག་ཚད་བ-་
མཐོང་བ་ཡོད་ད0་ས~གས་ནས་wོང་གMམ་6ི་wོང་ཆེན་པ0འ2་
འཇིག་Oེན་6ི་ཁམས་མཐོང་བ་ཡོད་དོ།།ཞེས་པའི་བར་
གMངས་པར་cར་དང་།གཉིས་པ།-ལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་པ་
@མས་ནས་འོག་མིན་6ི་བར་6ི་r་@མས་^ི་rའི་མིག་དེ་
ནི་=ང་uབ་སེམས་དཔས་རབ་m་ཤེས་སོ།།གང་ཡང་=ང་
uབ་སེམས་དཔའི་rའི་མིག་དེ་ནི་r་དེ་@མས་^ིས་རབ་m་
མི་ཤེས་སོ།།ཞེས་rའི་མིག་དེ་ལས་yད་པར་L་yོགས་
བdའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་^ི་འཆི་འཕོ་བ་དང་Yེ་བ་
གཟིགས་པར་གMངས་པ་དང་།གMམ་པ་ནི།བདག་མེད་
Oོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་།བཞི་པ་ནི།xོབ་དཔོན་ད=ིག་
གཉེན་བཞེད་པ་cར་wོབས་བd་ལས།གནས་དང་གནས་
མིན་མyེན་པའི་wེབས་Üངས་པའི་rག་མ་དp་པོ་@མས་
དང་།£་པ་ནི།ཆོས་ཐམས་ཅད་@མ་པ་ཐམས་ཅད་L་



མིན་མyེན་པའི་wེབས་Üངས་པའི་rག་མ་དp་པོ་@མས་
དང་།£་པ་ནི།ཆོས་ཐམས་ཅད་@མ་པ་ཐམས་ཅད་L་
མངོན་པར་[ོགས་པ་Oོགས་པ་ཉིད་དོ།།མངོན་ཤེས་iག་ནི།
Ω་འÆལ་དང་།rའི་@་བ་དང་།གཞན་སེམས་ཤེས་པ་དང་།
Bོན་གནས་\ེས་Sན་དང་།rའི་མིག་དང་།ཟག་པ་ཟད་པ་
ཤེས་པ་@མས་སོ།།དེ་ལས་དང་པོ་Ω་འÆལ་6ི་ཆོ་འÆལ་
wོན་པ་དང་།གཉིས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་ཞིང་གི་ù་ཐོས་པ་
དང་།གMམ་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་^ི་སེམས་^ི་uལ་
ཇི་c་བར་ས0་ས~ར་ཤེས་པ་དང་།བཞི་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་^ི་ས0་ས0འ2་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་Yེ་བ་བ|ད་མར་
ཤེས་པ་དང་།£་པ་སེམས་ཅན་@མས་^ི་Yེ་འཆི་ལས་དང་
འnས་Zའི་uལ་དང་བཅས་པ་ཤེས་པ་དང་།iག་པ་ùིབ་
ཐོགས་མཐའ་དག་ང0་བ0་ཉ2ད་^ིས་མི་གནས་པས་རབ་m་
Üངས་པ་ཤེས་པ་ཉིད་དོ།།འདིར་rའི་མིག་གMངས་པ་ནི་
_ན་£འི་Hབས་^ི་དེ་དང་མི་མuངས་ཏེ་དེ་ནི་@མ་3ིན་
ལས་Yེས་པ་ཡིན་ཞིང་།འདི་བfོམས་པ་ལས་Yེས་པའི་
yིར་རོ།།དེ་cར་_ན་དང་མངོན་ཤེས་@མས་ལམ་Lས་
Mའང་འTང་བར་བཤད་ན།སངས་-ས་^ི་uན་མོང་མིན་



yིར་རོ།།དེ་cར་_ན་དང་མངོན་ཤེས་@མས་ལམ་Lས་
Mའང་འTང་བར་བཤད་ན།སངས་-ས་^ི་uན་མོང་མིན་
པའི་ཡོན་ཏན་L་ཇི་cར་འཇོག་ཅེ་ན།འཇིགས་མེད་ཞབས་
^ི་དགོངས་-ན་L།ལམ་ཇི་cར་རིགས་པ་ཚDགས་^ི་སར་
དང་།གོང་མ་གོང་མའི་སེམས་^ི་གནས་Hབས་Mའང་རིམ་
6ིས་བYེད་པས་མཆོག་དང་རབ་མཆོག་ལ་སོགས་པའི་=ེ་
nག་གིས་_ན་£་@མས་ས0་ས~ར་འཐོབ་ལ་མངོན་པར་ཤེས་
པ་iག་@མས་^ང་wེ།ཞེས་དང་།ཇི་cར་སངས་-ས་^ི་
_ན་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་iག་པོ་=ང་uབ་སེམས་
དཔའ་@མས་^ི་སར་བ\ོད་ཅེ་ན།ས་བ-ད་པ་ལ་=ང་
uབ་སེམས་དཔས་དེ་དག་གཉི་ག་ས0་ས~ར་འཐོབ་པ་wེ་
སངས་-ས་^ི་ས་ལ་ནི་དེ་དག་ཡོངས་M་[ོགས་པ་དང་།
ཡོངས་M་དག་པ་མཐར་uག་པར་འtར་རོ།།ཞེས་བཤད་
པ་cར་སངས་-ས་^ི་སར་ནི་_ན་དང་མངོན་ཤེས་དེ་དག་
ཤིན་m་@མ་པར་དག་ཅིང་མཐར་uག་པ་wེ་äལ་ཐམས་
ཅད་ལ་མ་ཆད་པར་འ]ག་པ་སོགས་^ིས་uན་མོང་མིན་པ་
ཤེས་པར་=འོ།།
གཉིས་པ་[ོགས་3ིན་gངས་གMམ་བཤད་པ་ནི།དེ་cར་



ཤེས་པར་=འོ།།
གཉིས་པ་[ོགས་3ིན་gངས་གMམ་བཤད་པ་ནི།དེ་cར་

=ང་uབ་སེམས་དཔའ་@མས་^ིས་rག་པའི་བསམ་པ་
དང་།3ོན་ལམ་དང་།_ོད་པ་-་ཆེན་པོ་ལ་གནས་ནས་_ན་
དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་མu་ཆེན་པོ་དང་།
ཐབས་དཔག་m་མེད་པས་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་3ིན་
པར་མཛད་པ་དང་།སངས་-ས་^ི་ཞིང་ཡོངས་M་gོང་བ་
དང་།བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་6ི་ཆོས་མཐའ་དག་
ཡོངས་M་[ོགས་པའི་3ོན་ལམ་མཐར་yིན་པར་མཛད་
ནས་མངོན་པར་[ོགས་པ་ཡིན་ནོ།།དེ་ལ་སེམས་ཅན་3ིན་
པ་ནི་མདོ་-ན་ལས།དང་པོར་=ང་uབ་སེམས་དཔའ་རང་
ཉིད་3ིན་པའི་མཚན་ཉིད་@མ་པ་དpའི་uལ་L་3ིན་
དགོས་པར་གMངས་པའི་མ]ག་m།ཇི་cར་R་དང་ཟས་ལ་
དེ་དག་གི།གཟག་དང་_ད་L་qང་བ་3ིན་འདོད་cར།།དེ་
བཞིན་Oེན་འདིར་yོགས་གཉིས་ཞི་བ་དང་།།དེ་བཞིན་_ད་
པ་ཉིད་L་3ིན་པ་བwན།།äལ་ཅན་nལ་བར་3ིན་=ེད་དེ་
བཞིན་L།།ཡོངས་3ིན་རབ་3ིན་མuན་པར་3ིན་=ེད་
གཞན།།ལེགས་པར་3ིན་=ེད་Oོགས་པར་3ིན་=ེད་དང་།།



བཞིན་L།།ཡོངས་3ིན་རབ་3ིན་མuན་པར་3ིན་=ེད་
གཞན།།ལེགས་པར་3ིན་=ེད་Oོགས་པར་3ིན་=ེད་དང་།།
Oག་3ིན་གང་L་3ིན་=ེད་བཤད་པར་འདོད།།ཅེས་སོགས་
-་ཆེར་གMངས་པ་cར།དཔེར་ན་R་3ིན་ནས་སོས་M་qང་
བ་དང་།ཟས་3ིན་ནས་བཟར་qང་བ་བཞིན་གLལ་=་
@མས་Üང་=་Üོང་qང་གཉེན་པ0་Yã་qང་L་3ིན་པ་wེ།ནང་
གསེས་M་ད=ེ་ན་nལ་བར་3ིན་པ་སོགས་@མ་པ་བ-ད་
དོ།།དེ་དག་ནི་འདིར་མ་êོས་སོ།།ཞིང་gོང་བ་ནི།བཟང་པ0་
_~ད་པའི་3ོན་ལམ་ལས།དེ་cར་མ་<ས་yོགས་@མས་
ཐམས་ཅད་L།།-ལ་བ་@མས་^ི་ཞིང་གི་བཀོད་ལ་འ]ག།
ཅེས་དང་།âལ་གཅིག་wེང་ན་âལ་sེད་ཞིང་@མས་ཏེ།།
ཞེས་དང་།ཞིང་@མས་-་མཚD་@མ་པར་དག་=ེད་ཅིང་།།
ཞེས་སོགས་འTང་བ་cར།ëོད་^ི་འཇིག་Oེན་6ི་ཁམས་
ཚད་མེད་དཔག་m་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་^ི་ཡེ་ཤེས་ཁོང་L་
uད་པའི་yིར་དང་མངོན་Mམ་L་འtར་བའི་yིར་ཞིང་-་
མཚD་@མས་M་འ]ག་པ་དང་།ཞིང་དེ་དག་^ང་ཡོངས་M་
དག་པ་@མ་པ་བLན་6ིས་ཡོངས་M་དག་པར་Nབ་པ་wེ་
ཡོངས་M་དག་པ་བLན་ནི།uན་མོང་ཡོངས་དག།དེ་བཞིན་



དག་པ་@མ་པ་བLན་6ིས་ཡོངས་M་དག་པར་Nབ་པ་wེ་
ཡོངས་M་དག་པ་བLན་ནི།uན་མོང་ཡོངས་དག།དེ་བཞིན་
L་དབང་∏ར།རབ།ལོངས་_ོད།སེམས་ཅན།|།འnས་Z་
@མས་ཡོངས་M་དག་པ་ཉིད་དོ།།འདི་དག་ནི་-ས་པར་མ་
êོས་ཏེ་མད0་Éã་ས་བd་པ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་=འོ།།
སངས་-ས་^ི་ཆོས་@མས་འ9བ་པའི་3ོན་ལམ་[ོགས་པ་
ནི་མདོ་ནས་གMངས་པའི་3ོན་ལམ་@མ་པ་བd་ས0་ས~་ལ་
3ོན་ལམ་8ངས་མེད་པ་rག་rིག་བ-་wོང་གི་འཁོར་དང་
བཅས་པ་ཡོངས་M་9བ་པ་ན་སངས་-ས་^ི་ཆོས་@མས་
ཡོངས་M་[ོགས་པ་ཡིན་ནོ།།དེའང་སངས་-ས་^ི་ཆོས་
ཞེས་=་བ་ནི་སངས་-ས་ཉིད་^ི་_ོད་äལ་ཡིན་6ི་=ང་
སེམས་འཕགས་པ་@མས་^ིས་^ང་yོགས་ཙམ་མཚDན་པ་
ལས་ཟད་པར་བ\ོད་•ས་པའི་Hབས་མེད་པས་=ིས་པའི་
aོས་ནམ་ཡང་གཞལ་བར་མི་རིགས་མོད་^ི་འོན་^ང་མདོ་
དང་བwན་བཅོས་ནས་འTང་བ་cར།}་དང་ཡེ་ཤེས་དང་
ཡོན་ཏན་དང་rིན་ལས་@མས་^ིས་ཉེ་བར་བA་བའི་
དབང་གིས་}་ལ་ཆོས་^ི་}་གཅིག་ò་དང་།ཆོས་གàགས་
^ི་}་གཉིས་དང་།གàགས་}་ལ་གཉིས་M་yེ་བའི་གMམ་



དབང་གིས་}་ལ་ཆོས་^ི་}་གཅིག་ò་དང་།ཆོས་གàགས་
^ི་}་གཉིས་དང་།གàགས་}་ལ་གཉིས་M་yེ་བའི་གMམ་
དང་།ང0་བ0་ཉ2ད་}་བëན་པའི་བཞི་དང་།ཡེ་ཤེས་£འི་
བདག་ཉིད་^ི་}་£་སོགས་ནས་བ\ོད་L་མེད་པའི་བར་L་
ད=ེ་བ་དང་།ཡེ་ཤེས་ལ།ཇི་c་ཇི་sེད་^ི་མyེན་པ་གཉིས་
དང་།མེ་ལོང་c་Zའི་ཡེ་ཤེས་སོགས་£་དང་།}་ཇི་sེད་པ་
དང་གLལ་=་ཇི་sེད་པའི་ད=ེ་བས་དཔག་m་མེད་པར་
འtར་བ་དང་།ཡོན་ཏན་ལ་nལ་3ིན་6ི་ཡོན་ཏན་iག་d་
l་བཞི་སོགས་དེ་མuངས་^ི་ད=ེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་དང་།
rིན་ལས་ལ་ìན་6ིས་9བ་པའི་rིན་ལས་དང་|ན་མི་
འཆད་པའི་rིན་ལས་གཉིས་ནས་བlམས་ཏེ་གཞལ་L་
མེད་པའི་བར་L་ད=ེ་བ་སོགས་སོ།།འདི་དག་^ང་མདོ་
|ད་བwན་བཅོས་@མས་ལས་ཇི་c་བ་བཞིན་ཤེས་པར་
=འོ།།སངས་-ས་^ི་ù་དོན་ནི་Zད་དྷ་ཞེས་པ་སངས་
པའམ་-ས་པ་ལ་འ]ག་པས།ཇི་Hད་L།མ་རིག་གཉིད་
ལས་སངས་-ས་yིར་དང་།།ཤེས་=་ལའང་aོ་-ས་yིར།།
སངས་-ས་པÁ་cར་སངས་-ས།།ཞེས་འTང་བ་cར་རོ།།
དེ་cར་=ང་uབ་སེམས་དཔའ་@མས་gངས་3ིན་མཐར་



སངས་-ས་པÁ་cར་སངས་-ས།།ཞེས་འTང་བ་cར་རོ།།
དེ་cར་=ང་uབ་སེམས་དཔའ་@མས་gངས་3ིན་མཐར་
yིན་ནས་གདོད་3ོན་ལམ་ཐམས་ཅད་[ོགས་ཏེ་སངས་-་
བ་ཡིན་ལ།Bགས་M་མི་ཚÖ་གཅིག་གི་སངས་-ས་^ི་གོ་
འཕང་ཉིད་མངོན་L་=ེད་པའི་ཚÖ་ནའང་།ཐབས་མཁས་པ་
དང་ཏིང་ངེ་འཛWན་6ི་yད་པར་6ི་wོབས་བསམ་6ི་མི་yབ་
པས་[ོགས་3ིན་gངས་གMམ་¶ར་L་མཐར་yིན་པར་གོ་
དགོས་ཏེ།xོབ་དཔོན་Ô་་ཀ་རས་Bགས་ལ་འ]ག་པའི་
འ8ེལ་པར།འཕགས་པ་ཞི་བའི་a0་8~ས་^ིས་Sིས་པ་ལས།
དཔེར་ན་Yེས་Z་wོབས་uང་བའམ་Pགས་^ི་ཤིང་Oས་
äན་རིང་ཞིག་གིས་བ8ོད་པར་=་བའི་གནས་དེར་ûང་
མ6ོགས་9བ་པའམ་ཉི་མའམ་±་བས་ནི་¶ར་L་འ8ོ་བར་
=ེད་དོ།།དེ་བཞིན་L་ཕ་རོལ་m་yིན་པ་ལ་_ོད་པའི་རིགས་
^ི་Z་དག་བHལ་པ་རབ་འ=མས་དག་གིས་འདའ་བའི་ས་
དེ་དག་རིག་Bགས་འཆང་རབ་m་བ™ལ་བས་འ]ག་པས་
ཚÖ་འདི་ཉིད་ལ་འཐོབ་པ་ནི་མu་མི་མཉམ་པ་ལ་བOེན་པ་
ཡིན་པའི་yིར་རོ།།ཞེས་གMངས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་Sངས་པ་
cར་རོ།།



ཡིན་པའི་yིར་རོ།།ཞེས་གMངས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་Sངས་པ་
cར་རོ།།
གཉིས་པ་ཞར་Tང་ལམ་6ི་རིམ་པ་dང་ཟད་3ོས་པ་ནི་

9བ་ཆེན་་རོ ་པས་yག་-་ཆེན་པ 0 ་ཚ Wག་བAས་M་
གMངས་པ་cར་བ|ད་པ་འདིའི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
ཆོས་Hད་L་མཛད་པ་@ལ་འ=ོར་བཞིའི་རིམ་པ་ཉིད་^ིས་
འཆད་ན།དང་པ0་ཞ2་གནས་^ི་སེམས་lེ་གཅིག་པ་ཐོབ་
ནས་གནས་པ་ལ་rག་མཐོང་ཤར་ཞིང་བདེ་གསལ་མི་Oོག་
པའི་ཉམས་འཁོར་äག་m་འTང་བའི་Hབས་lེ་གཅིག་གི་
@ལ་འ=ོར་ཞེས་=།གཉིས་པ་ëང་སེམས་^ིས་བAས་པའི་
ཆོས་མཐའ་དག་ཆོས་ད=ིངས་བདེ་བ་ཆེན་པ0འ2་རང་བཞིན་
ལས་མ་འདས་པར་མཐོང་བས་གཉིས་ཆོས་^ི་êོས་འཛWན་
ཐམས་ཅད་རང་8ོལ་L་སོང་།wོང་ཉིད་sིང་\ེ་àང་འ]ག་
གི་ཡེ་ཤེས་rག་མཐོང་མཚན་ཉིད་པ་ཐོབ་པས་ཞི་rག་གི་
@ལ་འ=ོར་ཇི་c་བར་àང་L་uད་པ་êོས་nལ།གMམ་པ་
དེ་གོང་ནས་གོང་L་གོམས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་L་མ་རོ་
གཅིག་m་Oོགས་ཤིང་།lོལ་མེད་^ི་ཡེ་ཤེས་•བ་པ་མེད་པ་
རོ ་གཅིག།བfོམས་པའི་འོད་གསལ་དང་གཞིའི ་འོད་



གཅིག་m་Oོགས་ཤིང་།lོལ་མེད་^ི་ཡེ་ཤེས་•བ་པ་མེད་པ་
རོ ་གཅིག།བfོམས་པའི་འོད་གསལ་དང་གཞིའི ་འོད་
གསལ་གཅིག་m་འSེས་པས་གནས་<གས་^ི ་ùིབ་
གཡོགས་མཐའ་དག་གཞི་མེད་L་དངས།མཉམ་\ེས་^ི་ས་
མཚམས་ཞིག་མཐར་uག་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ìན་
9བ་m་འTང་བ་fོམ་མེད་^ི་@ལ་འ=ོར་ཞེས་=འོ།།དེ་
དག་ལའང་ས0་ས~ར་uང་འnིང་ཆེན་པོར་yེ་བས་བd་
གཉིས་M་འtར་ལ་ས0་ས0འ2་@མ་ད=ེ་ཞིབ་མོ་དང་།ཡོན་
ཏན་Yེ་uལ་སོགས་-ས་པར་གོང་མ་@མས་^ི་གMང་ùོས་
ལས་འTང་བ་cར་ཤེས་པར་=ོས་ཤིག།དེ་དག་ཕར་yིན་
ཐེག་པའི་ས་ལམ་དང་gོར་ན་lེ་གཅིག་གMམ་ཚDགས་
ལམ།êོས་nལ་uང་འnིང་gོར་ལམ།êོས་nལ་ཆེན་པོ་
མཐོང་ལམ།རོ་གཅིག་ནས་fོམ་མེད་འnིང་པ0འ2་བར་fོམ་
ལམ།fོམ་མེད་ཆེན་པོ་སངས་-ས་^ི་སར་བཞེད་ཅིང་དོན་
ལའང་གནས་ཏེ།མད0་Éã་-ན་ལས།=ང་uབ་སེམས་དཔའ་
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་^ི།།མཐའ་ཡས་ཕ་རོལ་ཚDགས་
@མས་ལེགས་བསགས་ནས།།ཆོས་ལ་སེམས་དཔའ་ཤིན་m་
@མ་ངེས་yིར།།དོན་6ི་@མ་པ་\ོད་པའི་|ན་ཅན་Oོགས།།



@མས་ལེགས་བསགས་ནས།།ཆོས་ལ་སེམས་དཔའ་ཤིན་m་
@མ་ངེས་yིར།།དོན་6ི་@མ་པ་\ོད་པའི་|ན་ཅན་Oོགས།།
དེ་ཡི་བ\ོད་པ་ཙམ་L་དོན་རིག་ནས།།དེར་ëང་སེམས་
ཙམ་ལ་ནི་ཡང་དག་གནས།།དེ་ནས་ཆོས་ད=ིངས་གཉིས་
^ི་མཚན་ཉིད་དང་།།nལ་བ་མངོན་Mམ་ཉིད་L་Oོགས་
པར་འtར།།ཞེས་དང་།aོ་དང་Äན་པའི་མི་Oོག་ཡེ་ཤེས་
wོབས།།Oག་m་Åན་ནས་མཉམ་པར་སོང་བ་ཡིས།།དེ་ལ་
བOེན་པའི་ཉེས་ཚDགས་ཚང་ཚWང་དང་།།Lག་3ན་ཆེན་པོས་
Lག་བཞིན་སེལ་བར་=ེད།།uབ་པས་གMངས་པའི་དམ་
ཆོས་ལེགས་བཞག་པ།།l་བའི་ཆོས་^ི་ད=ིངས་ལ་a0་8~ས་
བཞག།Sན་|་Oོགས་པ་ཙམ་རིག་བwན་པ་དག།¶ར་L་
ཡོན་ཏན་-་མཚôའö་ཕ་རོལ་འ8ོ།།ཞེས་གMངས་པའི་lོ་ཀ་
དང་པོས་ཚDགས་ལམ།དེ་ནས་lོ་ཀ་yེད་^ིས་gོར་ལམ།དེ་
ནས་yེད་^ིས་མཐོང་ལམ།aོ་Äན་སོགས་^ིས་lོ་ཀས་
བfོམ་ལམ།དེ་ནས་lོ་ཀ་གཅིག་གིས་མི་xོབ་ལམ་བwན་
པ་དང་།དེ་-ས་པར་-ན་6ི་གདམས་ངག་\ེས་M་བwན་
པའི་Hབས་ནས་^ང་བwན་པ་cར་6ི་མཚན་ཉིད་ཐམས་
ཅད་ཡོད་པའི་yིར་རོ།།འོ་ན་ཚDགས་ལམ་ཆེན་པ0འ2་Hབས་



པའི་Hབས་ནས་^ང་བwན་པ་cར་6ི་མཚན་ཉིད་ཐམས་
ཅད་ཡོད་པའི་yིར་རོ།།འོ་ན་ཚDགས་ལམ་ཆེན་པ0འ2་Hབས་
M་çལ་}འི་སངས་-ས་@མས་ལས་དངོས་M་གདམས་
ངག་ནོད་པ་དང་།Ω་འÆལ་6ིས་འཇིག་Oེན་6ི་ཁམས་མང་
པོར་བ8ོད་པ་སོགས་ལམ་ས0་ས~ར་ཡོན་ཏན་ཁམས་ཆེ་བ་
@མས་^ང་དེ་དག་m་ས0་ས~ར་འཐོབ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།
གནས་<གས་^ི་དོན་Oོགས་པའི་ལམ་ཇི་c་བར་བ8ོད་
yིན་ལམ་Oགས་^ི་ཡོན་ཏན་མེ་དང་ཚ་བ་བཞིན་ཡིན་པས་
uལ་L་<ས་པ་མི་?ིད་^ང་Yེ་བོ་ཐམས་ཅད་^ི་མuན་
ëང་L་9བ་པར་wོན་མི་wོན་ནི་ཅི་རིགས་པ་ཡོད་པ་དང་
Yེ་བ་གཅིག་ལ་འnས་Z་ཐོབ་པའི་དབང་L་ན་@མ་3ིན་
6ི་<ས་ཡེ་ཤེས་^ི་<ས་M་མ་tར་6ི་བར་L་@མ་3ིན་6ི་
<ས་དེས་dང་ཟད་བùིབས་པར་ཡང་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ།།
Bགས་a་མེད་^ི་[ོགས་རིམ་gོར་བ་ཡན་ལག་iག་པ་
སོགས་བfོམ་པ་ནའང་ས་ལམ་6ི་འ8ོས་དེ་དག་དང་
གནད་གཅིག་wེ།རང་Tང་-ལ་བ་ཉིད་^ིས་ཟབ་མོ་ནད་
དོན་L།དང་པོར་དབང་ཐོབ་བYེད་[ོགས་ནི།།ལེགས་ཤེས་
མོས་Nབ་ཚDགས་ལམ་wེ།།l་∑ང་ཐིག་ལེའི་གནད་ཤེས་



དོན་L།དང་པོར་དབང་ཐོབ་བYེད་[ོགས་ནི།།ལེགས་ཤེས་
མོས་Nབ་ཚDགས་ལམ་wེ།།l་∑ང་ཐིག་ལེའི་གནད་ཤེས་
ནས།།Åན་བཟང་_ོད་གནས་Sོད་ཐོབ་ནས།།gོར་ལམ་
ཉིད་ལ་གནས་པ་ཡིན།།དེ་ཚÖ་བ™ལ་uགས་_ོད་པ་ཡིས།།
gོར་ལམ་བ8ོད་ནས་མཐོང་བར་gོར།།འདི་ནི་ས0་ས~ར་Aད་
པ་དང་།།བསམ་གཏན་བཞི་Äན་ལམ་ཡིན་ཏེ།།l་ནི་gོང་
བ་ཞེས་^ང་བཤད།།བསམ་གཏན་ཡན་ལག་[ོགས་པ་
ཡིས།།མངོན་པར་ཤེས་པ་£་འཐོབ་གMངས།།}འི་ད^ིལ་
འཁོར་L་uགས་པའོ།།ཞེས་སོགས་-ས་པར་གMངས་པ་
འ8ེལ་པས་བ´ལ་བ་cར་རོ།།@ལ་འ=ོར་བཞི་དབང་
བཞིའི་འ8ོས་དང་gར་བའང་།མདའ་བ¿ན་ཞབས་^ིས།
རིག་པ་lེ་གཅིག་Zམ་པའི་དབང་།།བདེ་བ་êོས་nལ་
གསང་བའི་དབང་།།གMམ་པ་མཉམ་པ་ཉིད་L་gོར།།
བfོམ་L་མེད་པ་བཞི་པའོ།།ཞེས་དང་།་རོ་པས།yག་-་
ཆེན་པ0་O~གས་པ་ཡི།།དང་པོ་@མ་Oོག་aོ་Zར་བ།།དེ་ཉིད་
ལ་ནི་བc་བ་ཡི།།མ་རིག་པ་ལས་ལོག་པ་ནི།།རིག་པ་
གསལ་ལ་འཛWན་མེད་L།།Oོགས་ན་རིག་པའི་དབང་ཞེས་
=།།Lག་£་ཡེ་ཤེས་£ར་གནས་ན།།Zམ་པའི་དབང་L་



གསལ་ལ་འཛWན་མེད་L།།Oོགས་ན་རིག་པའི་དབང་ཞེས་
=།།Lག་£་ཡེ་ཤེས་£ར་གནས་ན།།Zམ་པའི་དབང་L་
འདོད་པའོ།།དེ་ལ་འགག་པ་མེད་པའི་lལ།།yོགས་ཆ་མེད་
པར་འཆར་བས་ན།།wོང་པའི་ངང་ན་བདེ་བར་འཆར།།
གསལ་བ་གཉིས་པའི་དབང་L་འདོད།།rན་ཅིག་Yེས་པའི་
ཡེ་ཤེས་ནི།།བདེ་wོང་ད=ེར་མེད་ནམ་མཁའི་དང་།།àང་
འ]ག་རོ་གཅིག་ཆེན་པོ་ལ།།ëང་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་
åོང་།།ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་L་བཤད།།དབང་གMམ་
ད=ེར་མེད་སེམས་M་འLས།།སེམས་ཉིད་མཁའ་cར་དག་
པ་ན།།མཉམ་གཞག་\ེས་འཇོག་མེད་པ་ཉིད།།བདེན་
གཉིས་àང་འ]ག་བཞི་པ་ཡིན།།ཞེས་གMངས་པ་cར་རོ།།
འོ་ན་yག་ཆེན་6ི་rིད་uལ་འདི་cར་ཉམས་M་aངས་

པས་འnས་Z་yག་-་ཆེན་པོ་Lས་ཅི་ཙམ་6ིས་འ9བ་ཅེ་
ན་གཅིག་m་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།ཤིན་m་uལ་L་Tང་བའི་
དབང་པོ་ཡང་རབ་ལ་མཆོག་9བ་པའི་xོབ་དཔོན་6ིས་
བwན་པའི་དབང་གིས་མི་ཚÖ་གཅིག་ལ་འ9བ་པ་དང་།དེ་
ཡང་lོལ་མེད་L་འ9བ་པར་འtར་པ་ཡིན་ཞིང་།གཞན་
ཡང་དབང་པ0འ2་རིམ་པས་བར་དོ་དང་Yེ་བ་བLན་དང་



ཡང་lོལ་མེད་L་འ9བ་པར་འtར་པ་ཡིན་ཞིང་།གཞན་
ཡང་དབང་པ0འ2་རིམ་པས་བར་དོ་དང་Yེ་བ་བLན་དང་
བd་iག་uན་ཆད་L་འ9བ་པ་ཡིན་ནོ།།མདོ་Bགས་àང་
འ]ག་གི་ལམ་6ི་དབང་L་=ས་^ང་ཕར་yིན་ཐེག་པའི་
ལམ་ལས་ཆེས་¶ར་བ་ཡིན་ཏེ།rན་ཅིག་Yེས་པའི་í0་\ãས་
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བd་པའི་-ས་འ8ེལ་L་གཞན་6ི་ཕ་རོལ་m་
yིན་པའི་uལ་6ི་@ལ་འ=ོར་པ་ལས་འདི་yད་པར་ཡོད་དེ།
a་མ་དམ་པའི་མན་ངག་གིས་དóད་པའི་wོང་པ་ཉིད་àང་
L་འ]ག་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ངེས་པར་Oོགས་པས་ཤིན་m་
yད་པར་འཕགས་པའི་yིར་རོ།།ཞེས་བཤད་པ་cར་ཤེས་
དགོས་སོ།།
l་བའི་ས་བཅད་གMམ་པ་3ོན་ལམ་6ི་མ]ག་བA་བ་ནི།
yོགས་བdའི་-ལ་བ་?ས་བཅས་uགས་\ེ་དང་།།
@མ་དཀར་དགེ་བ་ཇི་sེད་ཡོད་པའི་མuས།།
དེ་cར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་^ིས།།
3ོན་ལམ་@མ་དག་ཇི་བཞིན་འ9བ་tར་ཅིག།
ཅེས་པ་གཞན་ནི་གོ་x་ལ།དགེ་བ་ཇི་sེད་ཡོད་པ་ཅེས་པའི་
ùས་འLས་=ས་དང་འLས་མ་=ས་པའི་དགེ་བ་གཉི་ག་



ཅེས་པ་གཞན་ནི་གོ་x་ལ།དགེ་བ་ཇི་sེད་ཡོད་པ་ཅེས་པའི་
ùས་འLས་=ས་དང་འLས་མ་=ས་པའི་དགེ་བ་གཉི་ག་
བAས་པ་ཡིན་ཞིང་།འགའ་ཞིག་གིས་འLས་མ་=ས་ཆོས་
^ི་ད=ིངས་དགེ་བར་མི་འདོད་པ་ཡོད་མོད་^ི་རང་<གས་
འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་མདོ་@མས་M།Åན་གཞི་ངང་<གས་དགེ་
བ་ནི།།ཞེས་སོགས་གསལ་བར་ལན་མང་L་གMངས་པ་
cར།འLས་=ས་དགེ་Éིག་གི་±ས་yེ་བའི་དགེ་བ་མིན་^ང་
@མ་=ང་དགེ་བའི་ཆོས་མཐའ་དག་གི་གོ་འ=ེད་པའི་•ས་
པ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་དགེ་བར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།།3ོན་ལམ་
@མ་དག་ཅེས་པས་འདིར་བwན་6ི་3ོན་ལམ་ཉིད་གཙô་
བµར་=ས་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་Yེ་འཕགས་^ི་3ོན་ལམ་
@མ་པར་དག་པ་ཇི་sེད་པ་བAས་པ་ཡིན་ནོ།།དེ་cར་ངེས་
དོན་yག་-་ཆེན་པ0འ2་3ོན་ལམ་6ི་རིམ་པ་རགས་པ་ཙམ་
ཞིག་a0འ2་•ས་པ་དང་འཚམས་པར་བ´ལ་ཟིན་ནས།ད་ནི་
yག་-་ཆེན་པ0འ2་rིད་?ོལ་འདིའི་yག་བཞེས་^ི་@མ་
8ངས་དང་།a་མ་བ|ད་པའི་རིམ་པ་གཉིས་མདོ་ཙམ་
འrོས་དོན་L་བ\ོད་པར་=་wེ།དེ་ལ་དང་པ0་ན2།གོང་L་ས་
བོན་ཙམ་3ོས་པ་cར།Bགས་<གས་uན་མོང་མ་ཡིན་པ་



འrོས་དོན་L་བ\ོད་པར་=་wེ།དེ་ལ་དང་པ0་ན2།གོང་L་ས་
བོན་ཙམ་3ོས་པ་cར།Bགས་<གས་uན་མོང་མ་ཡིན་པ་
དང་།མདོ་Bགས་Oོག་པ་བ?ེས་པའི་<གས་གཉིས་M་
འtར་ཞིང་།B་མ་ལའང་í0་\ã་ཡེ་ཤེས་^ི་དབང་བ}ར་ནོད་
པ་ལས་êོས་བཅས་^ི་དབང་Bོན་L་འ80་མ2་དགོས་པ་
xོབ་དཔོན་•ས་Äན་དང་།xོབ་མ་དབང་པོ་ཡང་རབ་^ི་
དབང་L་=ས་པའི་@མ་གཞག་གཅིག་དང་།xོབ་མ་དེ་
ལས་དབང་པོ་དམན་ཙམ་ལ་êོས་བཅས་^ི་དབང་བ}ར་
Bོན་L་འ8ོ་དགོས་པའི་@མ་གཞག་གཅིག་དང་བཅས་
གཉིས་M་ཡོད་དོ།།B་མ་ལ་ཅིག་ཅར་བའི་གང་ཟག་ནི་
དབང་གི་=ིན་uབས་ཁོ་ནས་དང་།བí་བwན་པས་དང་།
གདམས་ངག་dང་ཟད་བwན་པས་8ོལ་བར་འtར་བ་
དཔེར་ན་འཕགས་པའི་äལ་6ི་9བ་པ་བrེས་པའི་xོབ་
དཔོན་@མས་^ི་ལོ་|ས་cར་ཡིན་ལ།yད་པར་བོད་äལ་
L་བ|ད་པ་འདི་ལ་འདི་c་Zས་8ོལ་བའི་ལོ་|ས་ཆེས་
མང་L་ཡོད་པས་uལ་འདི་ལ་ནི་rིད་རིམ་མཐར་ཆགས་M་
wོན་དགོས་པའི་ངེས་པའང་མེད་ཅིང་།མི་ལ་ནས་བ|ད་
པའི་êོས་བཅས་ཐབས་ལམ་དང་êོས་མེད་rན་ཅིག་Yེས་



wོན་དགོས་པའི་ངེས་པའང་མེད་ཅིང་།མི་ལ་ནས་བ|ད་
པའི་êོས་བཅས་ཐབས་ལམ་དང་êོས་མེད་rན་ཅིག་Yེས་
gོར་L་8གས་པ་གཉིས་ལས།yི་མའི་uལ་ཉིད་དོ།།གཉིས་
པ་ནི་རིམ་6ིས་པའི་དབང་L་མཛད་དེ།རང་Tང་ཞབས་^ི་
rན་ཅིག་Yེས་gོར་6ི་rིད་ཡིག་ལས།Bོན་འ8ོ་ལ་a་མ་
མཚན་ཉིད་དང་Äན་པས།xོབ་མ་uལ་བཞིན་L་ཉམས་M་
ལེན་ཞིང་ཚÖ་འདིའི་=་བ་Üངས་ནས་a་ན་མེད་པའི་=ང་
uབ་དོན་L་གཉེར་བ་ལ་བwན་པར་=་wེ།ཐོག་མར་uལ་
rིམས་^ི་Éོམ་པ་དང་།=ང་uབ་མཆོག་m་སེམས་བYེད་
པ་ཐོབ་ཅིང་དབང་གིས་|ད་ཡོངས་M་3ིན་པར་=ས་ལ།
དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བའི་གནས་M་ཉམས་M་aང་བར་
=འོ།།ཞེས་འTང་བ་སོགས་བ|ད་པའི་yག་ལེན་ལ་ངེས་
པར་ཡོད་པ་cར་ཡིན་ལ།Bོན་L་འ8ོ་|འི་3ིན་=ེད་དེའང་
a་མེད་^ི་|ད་Éེའི་r་གང་qང་ཞིག་གི་fོ་ནས་=ས་པས་
འuས་མོད།།འོན་^ང་yག་བཞེས་M་འཁོར་ལ0་É~མ་པ་
ཡབ་äམ་6ི་ད^ིལ་འཁོར་L་དབང་བ}ར་བ་ཉིད་མཛད་
པར་ëང་wེ།9བ་ཆེན་a0་8~ས་རིན་ཆེན་6ིས་^ང་sན་|ད་
í0་\ãའི་ཚWག་ûང་གི་<ང་དང་བཅས་ནས་བཤད་འLག་པ་



པར་ëང་wེ།9བ་ཆེན་a0་8~ས་རིན་ཆེན་6ིས་^ང་sན་|ད་
í0་\ãའི་ཚWག་ûང་གི་<ང་དང་བཅས་ནས་བཤད་འLག་པ་
དང་དོན་6ིས་^ང་འཐད་པའི་yིར་རོ།།rིད་uལ་འདི་ལ་
དབང་ཐོབ་མ་ཐག་ནས་བYེད་རིམ་ལ་uགས་ཏེ་དེ་ལ་
གོམས་ནས་མཚན་མེད་^ི་@ལ་འ=ོར་ལ་འ]ག་པའི་?ོལ་
གཅིག་དང་།མཚན་མེད་ཞི་rག་གི་@ལ་འ=ོར་ལ་dང་ཟད་
གོམས་ནས་བYེད་རིམ་ལ་uགས་པས་གསལ་ëང་ཐོབ་x་
ཞིང་དངོས་9བ་¶ར་བར་བཞེད་པ་གཅིག་བཅས་yག་
བཞེས་གཉིས་ëང་ཞིང་གཉི་གའང་བYེད་རིམ་6ི་yི་ནས་
མཚན་བཅས་མཚན་མེད་^ི་[ོགས་རིམ་གཉིས་གཅིག་གི་
བོགས་གཅིག་གིས་འདོན་པའི་uལ་6ིས་àང་འ]ག་m་
ཉམས་M་ལེན་པ་ཡིན་ནོ།།yི་མ་མདོ་Bགས་uན་མོང་གི་
ལམ་?ོལ་འདི་ནི།མདའ་བ¿ན་ཡབ་?ས་^ི་བཞེད་པ་
བཞིན་མངའ་བདག་མཻ་Âི་པས་lལ་L་བཏོན་ནས་yག་
བཞེས་M་བཏབ་ཅིང་uལ་འདི་wོན་པའི་གuང་དེ་ཁོ་ན་
ཉིད་བd་པའང་བlམས་པར་མཛད་པ་འདིའི་<གས་
དངོས་ཡིན་ཞིང་།དེ་ལ་†གས་པ0་ར2ན་པ0་ཆãས།དགེ་བཤེས་
“གས་རི་བ།Òག་qམ་པ།-་ཡོན་བདག།=་äལ་བ་སོགས་



དངོས་ཡིན་ཞིང་།དེ་ལ་†གས་པ0་ར2ན་པ0་ཆãས།དགེ་བཤེས་
“གས་རི་བ།Òག་qམ་པ།-་ཡོན་བདག།=་äལ་བ་སོགས་
བཀའ་གདམས་^ི་a་མ་མང་པོ་བwེན་ནས་ཇ0་བ0་\ãའི་
གདམས་ངག་Yེས་Z་གMམ་6ི་ལམ་རིམ་གསན་ནས་དེའི་
rིད་uལ་6ིས་^ང་བ-ན་པར་མཛད་པས།བཀའ་yག་u་
བོ་གཉིས་འSེས་M་8གས་པ་wེ་uལ་འདིས་^ང་äན་ཧ་
ཅང་མི་རིང་བར་yག་-་ཆེན་པ0འ2་དངོས་9བ་ལ་རེག་པར་
=ེད་པའི་yིར་fོམ་མེད་rན་ཅིག་Yེས་gོར་6ི་rིད་^ི་མིང་
དོན་ལས་མི་འདའོ།།དེའང་†གས་པ0་ར2ན་པ0་ཆãས་མནལ་
cས་དང་མི་ལས་<ང་བwན་པ་བཞིན་L་ཁ0་བ~ས་བཀའ་
གདམས་པའི་ཆོས་^ིས་^ང་འ8ོ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་པར་
འLག་ཅེས་གMངས་པ་དང་།ད་c་ཁ0་བ~ས་སེམས་ཅན་ལ་
ཕན་བག་ཙམ་ཐོགས་པ་འདི་བཀའ་གདམས་པའི་a་མ་
@མས་^ི་Sིན་ཡིན་གMངས་པ་དང་།—་བâངས་པས་རི་
†གས་མང་པོས་ཉན་པ་དང་།དེ་དག་ལ་འོ་མ་འ6ེད་པར་
Rིས་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་rིད་uལ་yི་མ་འདི་ལ་དོན་L་
གནས་པ་ཡིན་ཏེ།དེ་དག་གི་དོན་ནི་sིགས་མ་ཤས་ཆེར་
བདོ་པའི་Lས་M་སོན་པས་í0་\ã་ཐེག་པའི་uན་མོང་མིན་



གནས་པ་ཡིན་ཏེ།དེ་དག་གི་དོན་ནི་sིགས་མ་ཤས་ཆེར་
བདོ་པའི་Lས་M་སོན་པས་í0་\ã་ཐེག་པའི་uན་མོང་མིན་
པའི་Hལ་Äན་ཆེས་uང་བར་tར་^ང་།དབང་™ལ་Hལ་བ་
དམན་པའི་གLལ་=་@མས་ལ་Yེས་Z་གMམ་6ི་ལམ་རིམ་
6ིས་rིད་པས།མཐར་Hལ་པ་རབ་m་འཕོས་པས་Bགས་^ི་
uན་མོང་མིན་པའི་ëོད་L་tར་ཏེ་ཚÖ་གཅིག་ལ་8ོལ་བ་
ཐོབ་པའམ།དེ་cར་མ་ཡིན་^ང་ཐབས་དེས་མཛད་པ།yག་
-་ཆེན་པ0འ2་དོན་མཐོང་ནས།yིར་མི་Äོག་པའི་ལམ་ལ་
བཀོད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་yིར་རོ།།དེས་ན་\ེ་
བ®ན་ཉིད་ནས་ཉེ་བར་བàང་wེ་ད་c་ཡན་L་rིད་uལ་
འདིས་གLལ་=་Hལ་པ་མཆོག་དམན་ཐམས་ཅད་མ་
བOགས་པར་བ´ི་བའི་yག་བཞེས་ཡོད་ཅིང་།དེའི་wེང་L་
Hལ་Äན་ལ་Bགས་^ི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མ0་w~ན་པའི་ཚÖ་ནི།
འདིའི་|་Lས་^ི་གདམས་ངག་གམ་གཞི་rིད་^ི་མིང་L་
མཛད་པ་ཡིན་ནོ།།xོབ་མའི་|ད་བOག་མི་དགོས་པའང་
ཟབ་མ0འ2་དོན་འདི་ལ་མོས་འ]ག་པ་c་ཅི་3ོས།ཐེ་ཚDམ་
Yེས་པས་^ང་ཕན་ཡོན་ཆེན་པ0་ཐ~བ་པའི་yིར་ཏེ།རིན་ཆེན་
rེང་བར།བསོད་ནམས་uང་བས་ཆོས་འདི་ལ།།ཐེ་ཚDམ་



Yེས་པས་^ང་ཕན་ཡོན་ཆེན་པ0་ཐ~བ་པའི་yིར་ཏེ།རིན་ཆེན་
rེང་བར།བསོད་ནམས་uང་བས་ཆོས་འདི་ལ།།ཐེ་ཚDམ་
ཙམ་ཡང་མི་Yེ་wེ།།འདི་ལ་ཐེ་ཚDམ་Yེས་པས་^ང་།།?ིད་
པ་Úལ་པོར་=ེད་པར་འtར།།ཞེས་དང་།=ང་uབ་སེམས་
དཔའི་_ོད་པ་བwན་པའི་མདོ་ལས།yེÕ་རིན་ཆེན་=ིན་
6ིས་འཇམ་དཔལ་ལ་གོང་L་Sངས་པ་བཞིན་aང་དོར་
མེད་པའི་དོན་πས་པའི་ཚÖ།དམིགས་པ་ཅན་6ི་དགེ་xོང་
བ-ད་མ་མོས་པས།དེ་དག་rག་Sོན་མོ་Ûགས་ཏེ་ཤི་ནས་
དåལ་བར་Yེས་པ་ལ།བཅོམ་Äན་འདས་^ིས།དགེ་xོང་དེ་
དག་གི་ཟབ་མ0འ2་ཆོས་སོམ་ཉི་དང་བཅས་པས་ཐོས་པའི་
མuས་དེང་ཁོ་ནར་དåལ་བ་ལས་ཐར་ཏེ་དགའ་Äན་6ི་
rར་Yེ་ཞིང་།བHལ་པ་iག་d་l་བ-ད་L་སངས་-ས་
rག་rིག་བd་མཉེས་པར་=ས་ནས་གདོད་སངས་-་བར་
<ང་བwན་པའི་uལ་འTང་བ་དང་།འཇམ་དཔལ་གནས་
པའི་མདོ་ལས།ཟབ་མ0འ2་ཆོས་ལ་མ་མོས་པའི་དགེ་xོང་
བ-ད་དåལ་བར་ìང་བ་ན་ཆོས་དེ་ཐོས་པ་ཙམ་6ི་མོད་
ལ་དགའ་Äན་6ི་rར་Yེ་ཞིང་yི་ནས་=མས་པའི་འཁོར་L་
ད8་བཅོམ་ཐོབ་པར་<ང་བwན་པ་སོགས་མད0་Éã་@མས་



ལ་དགའ་Äན་6ི་rར་Yེ་ཞིང་yི་ནས་=མས་པའི་འཁོར་L་
ད8་བཅོམ་ཐོབ་པར་<ང་བwན་པ་སོགས་མད0་Éã་@མས་
ནས་མང་L་འTང་བ་cར་ངེས་པས་སོ།།
གཉིས་པ་a་མ་བ|ད་པའི་རིམ་པ་ལ།Bགས་<གས་

uན་མོང་མིན་པའི་བ|ད་uལ་ནི།í0་\ã་འཆང་།ཏིÙི་པ།་
རོ་པ།མར་པ་ལོ་Ê་wེ་བ|ད་གཅིག་དང་།í0་\ã་འཆང་།a0་
8~ས་རིན་ཆེན།མདའ་བ¿ན་ཞབས།ཤ་བ་རི་པ།མཻ་Âི་པ།
མར་པ་ཆོས་^ི་a0་8~ས་ཏེ།དེ་ནས་བ|ད་པ་ཉིས་འདོམ་
6ིས་དབང་Pག་མི་ལ་རས་པ།\ེ་±་འོད་གཞོན་•་སོགས་
ཀཾ་ཚང་གི་དོན་བ|ད་བཞིན་L་བ|ད་པ་ཡིན་ཞིང་།མདོ་
Bགས་Oོག་པ་བ?ེས་པའི་འཆད་uལ་འདི་མདའ་བ¿ན་
ཞབས་ནས་བ|ད་པའི་u་བ0་y2་མ་དེ་ཁོ་ན་cར་དང་།དེ་ལ་
Yེས་Z་གMམ་6ི་ལམ་རིམ་6ིས་བ-ན་པའི་དབང་གིས་-་
ཆེན་_ོད་བ|ད།ཟབ་མོ་c་བ|ད།ཉམས་ལེན་=ིན་uབས་
^ི་བ|ད་པ་གMམ་6ི་དང་པ0་ན2།uབ་པའི་དབང་པོ།-ལ་
ཚབ་མ་ཕམ་པ།ཐོགས་མེད།ད=ིག་གཉེན།འཕགས་8ོལ།
བ®ན་8ོལ།མཆོག་གི་Éེ།Lལ་བའི་Éེ།ëང་མཛད་བཟང་
པོ།སེང་གེ་བཟང་པོ།Å་ས་ལི་པ་ཆེ་uང་།གསེར་ïིང་པ།ཇ0་



བ®ན་8ོལ།མཆོག་གི་Éེ།Lལ་བའི་Éེ།ëང་མཛད་བཟང་
པོ།སེང་གེ་བཟང་པོ།Å་ས་ལི་པ་ཆེ་uང་།གསེར་ïིང་པ།ཇ0་
བ0་\ã་Ÿི་པཾ་ཀ་རའི་བར་Lའོ།།གཉིས་པ་ནི།[ོགས་པའི་
སངས་-ས།འཇམ་དཔལ།è་Nབ།aཪྻ་དེ་བ།±་8གས།
རིག་པའི་u་Tག་གཉིས།ཇ0་བ0་\ãའོ།།གMམ་པ་ནི།í0་\ã་
འཆང་།ཏིÙི།་རོ།ཌ0ı2་པ།ཇ0་བ0་\ãའོ།།ཇ0་བ~་ནས་བ|ད་པ་
Mམ་འདོམ་6ིས།དགེ་བཤེས་wོན་པ།_ན་B་བ།=་äལ་བ།
fོམ་པོ་པའམ།=་äལ་བས་དགེ་བཤེས་}་མཆེད་གMམ་
ག་ལ་uག་པ་དང་།འnོམ་wོན་མན་ཆད་ལ་བwེན་པའི་ëེ་
àར་བ་དང་།Òག་qམ་པ་དང་།-་“གས་རི་བ་དང་།ཤ་བ་
ïིང་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་fམ་པོ་པས་གསན་པ་wེ་དེ་
yིན་དོན་བ|ད་cར་རོ།།
འདིར་πས་པ།བཅོས་མའི་fོམ་པ་iག་rིའི་Lག་ཅན་

Z།།འúད་པར་བཞེད་ནས་rན་Yེས་yག་-་ཆེའི།།དག་
=ེད་མཆོག་འདི་འཕགས་བོད་མཁས་9བ་^ི།།ཚངས་པ་
མp་བར་=ེད་པའི་དཀའ་uབ་ཅན།།Hལ་Äན་ཤིང་†གས་
པ0་s2་fོམ་O་ངོ་མཚར་tར་པ་དེས།།ལམ་གMམ་ཉིད་L་
གསལ་བར་=ས་མོད་^ིས།།yི་Lས་Oོག་གེས་ད…གས་



པ0་s2་fོམ་O་ངོ་མཚར་tར་པ་དེས།།ལམ་གMམ་ཉིད་L་
གསལ་བར་=ས་མོད་^ིས།།yི་Lས་Oོག་གེས་ད…གས་
པའི་དམིགས་པ་ཅན།།མ8ིན་པ་r་མོར་tར་པའི་ཡི་
†གས་^ི།།ëོད་དང་མ་འཚམ་པ་ལ་ཅི་=ར་ཡོད།།འོན་
^ང་<ང་དང་a་མའི་མན་ངག་གིས།།ཡིད་ཆེས་བYེད་
yིར་dང་ཟད་བsེན་པ་ནི།རང་ཉིད་ཁོ་ནའི་དོན་L་འtར་
རོ་sམ།།ཞེས་ངེས་དོན་yག་-་ཆེན་པ0འ2་3ོན་ལམ་6ི་
འ8ེལ་པ་མདོར་བAས་ཙམ་བsད་པ་འདི་ནི།རང་ཉིད་^ི་
གdང་པོར་tར་པ་ˆʦ་}་Yེ་ཀR་ངེས་ལེགས་བwན་
འཛWན་6ིས་རིང་མོ་ནས་བ}ལ་བ་བཞིན་༧སི་m་པ་བwན་
པའི་ཉིན་=ེད་^ིས་u་ïང་ལོར་uབ་བwན་ཆོས་འཁོར་L་
[ོགས་པར་nིས་པ་དགེ་ལེགས་M་tར་ཅིག།།།མ¯ལ་aི་
ཛ་ཡò˘˙བྷ་ཝ་m།


