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དེ་ཡང་?ེ0་@ོ་Aེ་ཞེས་C་བ0་Dད་?ི་=ལ་པོ་འཆད་པར་Cེད་པ་ལ། ཀ༡ བཤད་པ་ལ་འèག་པ0་

ཡན་ལག་དང་། ཀ༢ Dད་?ི་བཤད་པ་དངོས་གཞི་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ལ། ཁ༡ ïི་དང་Cེ་Vག་པ0་Dད་?ི་<མ་གཞག །ཁ༢ i་བ་དང་བཤད་པ0་Dད་?ི་<མ་

དCེ། ཁ༣ བཤད་C0་Dད་འཆད་çལ་གoམ་`ི།

ཁ༡ དང་པོ་ནི། རང་ཅག་གི་Mོན་པ་ཡང་དག་པར་óོགས་པ0་སངས་=ས་དེས་ག[ལ་C་ཚད་

མེད་པ་Aེས་o་འཛིན་པ0་ཆེད་[་ཆོས་?ི་Éོ་དཔག་p་མེད་པ་གoངས་པ་ལས། རགས་རིམ་ཙམ་[་

བ)ངས་ན་ཆོས་Éོ་བ=ད་éི་བཞི་Mོང་གoངས་པར་བཤད་དེ།

u0་དབང་པོས་Öས་པ་ལས།

ཆོས་?ི་Éོ་མོ་བ=ད་éི་དང་། །བཞི་Mོང་_ན་`ི་)ངས་Nེད་?ི། །

ཞེས་དང་།

མཛོད་ལས། [གནས་དང་པོ། ཁམས་བMན་པ།]

ཆོས་?ི་Éོ་མོ་བ=ད་éི་དག །གང་<མས་rབ་པས་གoངས་དེ་དག །

ཅེས་སོ། །

ཆོས་Éོ་དེ་ཐམས་ཅད་?ི་དོན་བv་ན། ཐེག་པ་གoམ་[་འ[་Mེ། (༣ན)

@ོ་Aེ་Nིང་འ)ེལ་[།

ཉན་ཐོས་རང་སངས་=ས་དང་འདིར། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གoམ་པ་Mེ། །

སངས་=ས་པ་ལ་བཞི་པ་དང་། །ò་པ་rབ་པ0་དགོངས་པ་མེད། །

ཅེས་སོ། །
5 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཐེག་པ་གoམ་གoངས་པ་དེ་ཡང་གནས་~བས་o་ག[ལ་C་དམན་པ་Aེས་o་འཛིན་པ0་Iིར་

དགོངས་པ་ཅན་ཡིན་ལ། མཐར་rག་པ0་ངེས་དོན་[་ཐེག་ཆེན་གཅིག་b་ཡིན་ཏེ།

ལང་གཤེགས་ལས།

ཐེག་པ་གཅིག་p་ང་Ü་Mེ། །ཐེག་པ0་<མ་གཞག་ཡོད་མ་ཡིན། །

Cིས་པ་<མས་ནི་ཡོངས་Wང་Iིར། །ཐེག་པ་ཐ་དད་ངས་བཤད་དོ། །

ཞེས་སོ། །

ཐེག་ཆེན་འདི་ནི་çལ་དHས་ཐེག་པ་གཞན་ལས་aད་པར་[་འཕགས་ཏེ།

ཐེག་བvས་o།

ཤེས་C0་གནས་དང་མཚན་ཉིད་འèག་པ་དང་། །

དེ་ཡི་D་འVས་དེ་རབ་དCེ་བ་དང་། །

བyབ་པ་གoམ་དང་དེ་འVས་ìངས་པ་དང་། །

ཡེ་ཤེས་ཐེག་པ་མཆོག་ëར་aད་པར་འཕགས། །

ཞེས་སོ། །

ཐེག་ཆེན་ལའང་ནང་ཚན་[་Iེ་ན། ག[ལ་C་D་ལམ་[་Cེད་པར་མོས་པ་ལ་གoངས་པ་མཚན་

ཉིད་ཐེག་པ་དང་། འVས་]་ལམ་[་Cེད་པར་མོས་པ་ལ་གoངས་པ་@ོ་Aེ0་ཐེག་པ་གཉིས་ཡོད་དེ།

མདོ་ãེ་གདམས་ངག་འབོགས་པ0་=ལ་པོ་ལས།

D་ལ་མོས་པ་D་ཆོས་?ི། །འཁོར་ལོ་རབ་p་བ~ོར་Cས་ནས། །

@ོ་Aེ0་ཐེག་པ0་ཉེ་ལམ་ཞིག །མ་འོངས་[ས་ན་འZང་བར་འëར། །
6 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཞེས་སོ། །

ཐེག་པ་དེ་ཉིད་?ང་། མ་Yོངས་པ་དང་། ཐབས་མང་བ་དང་། དཀའ་བ་མེད་པ་དང་། དབང་པོ་<ོ་

བ་བཞིས་@ོ་Aེ0་ཐེག་པ་aད་པར་[་འཕགས་ཏེ།

çལ་གoམ་Tོན་མེ་ལས།

དོན་གཅིག་ན་ཡང་མ་Yོངས་དང་། །ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་། །

དབང་པོ་<ོན་པོE་དབང་Cས་པས། །5གས་?ི་ཐེག་པ་aད་པར་འཕགས། །

ཞེས་སོ། །

@ོ་Aེ0་ཐེག་པ་ལ་ཡང་། ག[ལ་C0་Fོ་ལ་སོགས་པ0་Éོ་ནས་འèག་པ0་Éོ་Dད་ãེ་བཞི་

གoངས་ཏེ།

Hར་ལས། (༣བ)

དམན་པ་<མས་ལ་C་བ0་Dད། །C་མེད་<ལ་འCོར་དེ་|ག་ལ། །

སེམས་ཅན་མཆོག་ལ་<ལ་འCོར་མཆོག །<ལ་འCོར་F་མེད་དེ་|ག་ལའོ། །

ཞེས་དང་།

<ལ་འCོར་F་མེད་?ི་Dད་དོན་ལ་འèག་པ་ལས་?ང་།

གསང་5གས་འVས་]་@ོ་Aེ་ཐེག་པ་ལ་ནི་འèག་པ0་Éོ་<མ་པ་བཞི་Mེ། C་བ0་

Dད་དང་། ïོད་པ0་Dད་དང་། <ལ་འCོར་`ི་Dད་དང་། <ལ་འCོར་F་ན་མེད་པ0་

Dད་ཅེས་ïིར་)གས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །
7 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



Dད་ãེ་བཞི0་ནང་ནས་?ང་<ལ་འCོར་F་མེད་aད་པར་[་འཕགས་ཤིང་Dད་ཐམས་ཅད་?ི་

གོང་མར་ëར་པ་ཡིན་ཏེ།

çལ་གoམ་Tོན་མེར།

ཐམས་ཅད་Cེད་པ་དང་ཐམས་ཅད་ïོད་པ་ལ་ཡང་དགག་པ་མེད་པ་Dད་ཐམས་ཅད་

?ི་གོང་མར་ëར་པ་<ལ་འCོར་ཆེན་པོE་Dད་བཅོམ་\ན་འདས་?ིས་གoངས་པ་

ཡིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །

<ལ་འCོར་F་མེད་ལའང་། ག[ལ་C་wེས་པ་འ[ལ་བ0་Iིར་གoངས་པ་ཕ་Dད་དང་། ]ད་

མེད་འ[ལ་བ0་Iིར་གoངས་པ་མ་Dད་གཉིས་ཏེ།

Hར་ལས།

wེས་]་འ[ལ་བར་མཛད་དོན་[། །<ལ་འCོར་Dད་<མས་རབ་བཤད་ལ། །

བôན་མོ་<མས་ནི་འ[ལ་བ0་Iིར། །<ལ་འCོར་མ་ཡི་Dད་རབ་བཤད། །

ཅེས་སོ། །

འོན་?ང་F་མ་<མས། <ལ་འCོར་F་མེད་ལ། Wང་དོན་[། ཕ་Dད། མ་Dད། གཉིས་མེད་?ི་

Dད་གoམ་[་འCེད་ཅིང་། ངེས་དོན་[། F་མེད་ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་?ི་Dད་[་བཞེད་དོ། །

Dད་ãེ་དེ་དག་གི་གÖང་ཚད་?ང་། ཡེ་ཤེས་@ོ་Aེ་_ན་ལས་བpས་པ་ལས།

<ལ་འCོར་ཆེན་པོE་Dད་?ི་མིང་། །Mོང་Sག་བö་གཉིས་ཤེས་C་Mེ། །

=ས་པར་C་བ་)ངས་མེད་དོ། །གཉིས་ཀ0་Dད་Mོང་Sག་åག་གོ། །
8 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ïོད་པ0་Dད་Mོང་Sག་བ=ད་དོ། །C་བ0་Dད་Mོང་Sག་བཞི་འོ། །

"ོགས་པ0་Dད་Mོང་Sག་བཞི་འོ། །

ཞེས་གoངས་ཤིང་།

གཞན་ཡང་། <ལ་འCོར་F་མེད་?ི་གÖང་ཚད་ནི། ཕ་Dད་Cེ་བ་Sག་åག་དང་། མ་Dད་Cེ་བ་

Sག་བö་åག་ཡོད་པར་བཤད་དེ།

ãོམ་འZང་[། (༤ན)

<ལ་འCོར་Dད་<མས་?ི་ནི་ཚད། །Cེ་བ་Sག་ནི་åག་p་ངེས། །

དེ་བཞིན་<ལ་འCོར་མ་Dད་)ངས། །Cེ་བ་Sག་ནི་བö་åག་)གས། །

ཞེས་སོ། །

དེ0་ནང་ནས་ཕ་Dད་?ི་དCེ་བ་དང་གÖང་ཚད་ལ། @ོ་Aེ་Nིང་པོ་=ན་`ི་Dད་ལས།

གསང་བ་འ[ས་པ་Mོང་Sག་གཅིག །@ོ་Aེ་Sེང་བ་འ]མ་Sག་གoམ། །

དགོངས་པ་�ང་Mོན་Mོང་Sག་བཞི། །u་མོ་བཞིས་Öས་བ=་བ[ན་ö། །

ཞེས་སོགས་གསལ་བར་གoངས་ལ།

མ་Dད་ལ། Hར་ལས།

མཁའ་འ)ོ་ãེ་དང་=་མཚོ་ãེ་དང་ནམ་མཁའ་དང་། །

གསེར་`ི་ཆར་པ་དང་ནི་དགའ་ཆེན་ཟ་áས་དང་། །

བདེ་ཆེན་Éེག་པ་དང་ནི་གསང་བ0་ཡིད་བདེ་དང་། །

Dད་ãེ་<མས་ལ་ཕན་པ0་@ོ་Aེ་མཁའ་འ)ོ་དང་། །
9 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



སངས་=ས་ཐམས་ཅད་ད`ེས་པ0་@ོ་Aེ0་ད?ིལ་འཁོར་དང་། །

གསང་བ0་མཛོད་དང་@ོ་Aེ་བ[ད་iི་ལས་Zང་དང་། །

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་Hར་དང་cན་oམ་ཚོགས་པ་<མས། །

<ལ་འCོར་མ་ཡི་Dད་ནི་åག་པར་)གས་པ་ཡིན། །

ཞེས་Dད་?ི་ãེ་ཚན་བö་བཞི་གoངས་སོ། །

དེ་|ར་ན་Dད་ãེ0་དCེ་བ་མཐའ་ཡས་པ0་ནང་ནས། བཤད་C0་Dད་འདི་ཉིད་<ལ་འCོར་མ0་

Dད་ཐམས་ཅད་?ི་Nིང་པོ་|་]་ཡིན་ཏེ།

ཇི་~ད་[། [བ"ག་པ་5་མ། བ[ན་པ་བ@་དང་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པ0་ལེùར།]

<ལ་འCོར་མ་Dད་?ེ0་@ོ་Aེ། །
ཞེས་དང་།
[བ"ག་པ་5་མ། དང་པོ་@ོ་Aེ་རིགས་?ི་ལེùར།]

Nིང་པོ་?ེ0་@ོ་Aེ་ཞེས་C་བ་ཉོན་ཅིག །
ཅེས་དང་།
[བ"ག་པ་5་མ། བ=ད་པ་<ལ་འCོར་མ0་འཁོར་ལོ་འ[་བ0་ལེùར།]

གང་གིས་མི་ཤེས་?ེ0་@ོ་Aེ། །དེ་ཡི་ངལ་བ་དོན་མེད་འëར། །
ཞེས་སོ། །
ཁ༢ གཉིས་པ་[i་བ་དང་བཤད་པ0་Dད་?ི་<མ་དCེ་]ལ། ག༡ Dད་ïི0་i་བཤད་?ི་<མ་དCེ་

དང་། ག༢ བཤད་C0་Dད་?ི་i་བཤད་ངོས་བPང་བ་གཉིས་?ི།
ག༡ དང་པོ་ནི། ïིར་Dད་ལ། i་བ0་Dད། Dད་Iི་མ། Iི་མ0་Iི་མ། བvས་པ0་Dད། བཤད་

པ0་Dད། འSོས་པ0་Dད། ཆ་མrན་`ི་Dད་དང་བ[ན་ཡོད་པ་ལས།
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i་Dད་ལ། Dད་Iི་མ་དང་Iི་མ0་Iི་མ་སོགས་འZང་བ0་གཞིར་ëར་པ་Dད་Iི་མ་ལ་བ|ོས་

པ0་i་Dད་ནི། ?ེ་@ོར་འ]མ་བ[ན་དང་i་Dད་དེ་ཉིད་བvས་པ་|་]།

བཤད་Dད་?ིས་དགོངས་པ་འ)ོལ་བ0་གཞིར་ëར་པ་བཤད་Dད་ལ་བ|ོས་པ0་i་Dད་ནི། ?ེ་

@ོར་འ]མ་òའམ་གསང་འ[ས་Mོང་བ=ད་བ=་བ་|་]།

བvས་Dད་བv་བ0་གཞིར་ëར་པ་བvས་Dད་(༤བ)ལ་བ|ོས་པ0་i་Dད་?ང་། ?ེ་@ོར་

འ]མ་òའམ་[ས་འཁོར་Mོང་Sག་བö་གཉིས་པ་|་]།

Dད་[་མ0་གཞིར་ëར་པ་ཡན་ལག་གི་Dད་ལ་བ|ོས་པ0་i་Dད་ནི། བ"ག་གཉིས་|་]འོ། །

Dད་Iི་མ་དང་Iི་མ0་Iི་མ་ལ། ãེ་ཚན་མི་གཅིག་པ0་5་Iི་ནི། དེ་ཉིད་བvས་པ0་Dད་ནི་i་

Dད། གསང་འ[ས་ནི་དེ་ལ་བ|ོས་པ0་Iི་མ། བདེ་མཆོག་ནི་Iི་མ0་Iི་མར་བཤད་པ་|་]།

ãེ་ཚན་གཅིག་པ0་5་Iི་ནི། i་Dད་འ]མ་བ[ན། Iི་མ་འ]མ་ò། Iི་མ0་Iི་མ་བ"ག་གཉིས་

|་]འམ། རིམ་བཞིན་བདེ་མཆོག་ལེù་འ]མ་པ་དང་། ûོཀ་འ]མ་པ་དང་། ལེù་ང་གཅིག་པ་|་]།

5ར་`ི་འSོ་འཆད་པ0་5་Iི་ནི། ïོད་Dད་བ"ག་པ་གཉིས་པ་|་]།

དངོས་Çབ་Mོན་པ0་Iི་མ་ནི། དེ་ཉིད་བvས་པ0་Iི་མ་|་]།

Nིང་པོE་དོན་Mོན་པ0་Iི་མ་ནི། [ས་འཁོར་བvས་Dད་?ི་Iི་མ་|་]།

མ་ཚང་བ་ཁ་~ོང་བ0་Iི་མ་ནི། བ"ག་གཉིས་?ི་Iི་མ་|་]།

ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པ0་Iི་མ་ནི། སཾ་]་ཊི0་Iི་མ་|་]འོ། །

བvས་Dད་ནི། Dད་=ས་པ་ཆེན་པོ་ལས་iོད་[ས་?ི་སེམས་ཅན་`ི་དོན་[་°ང་¢ར་བvས་པ་

Mེ། བ"ག་གཉིས་དང་བདེ་མཆོག་°ང་¢་|་]།
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བཤད་པ0་Dད་ལ། rན་མོང་བ་ནི། Dད་ãེ་[་མ0་དོན་བཤད་པ་སཾ་]་ཊི་|་]།

rན་མོང་མིན་པ་ནི། རང་རང་གི་Dད་དོན་གསལ་བར་Cེད་པ་Mེ། བདེ་མཆོག་གི་@ོ་Aེ་མཁའ་

འ)ོའམ། གསང་འ[ས་?ི་དགོངས་པ་�ང་Mོན་ནམ། ?ེ་@ོར་`ི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་|་]འོ། །

ïིར་བཤད་Dད་[་འ)ོ་བ་ཙམ་ལ། གསང་འ[ས་i་Dད་[་u་སོ་གཉིས་མི་གསལ་བ་@ོར་Sེང་

[་གoངས་པ་|་]། མི་གསལ་བ་གསལ་བར་Cེད་པ0་བཤད་Dད།

གསང་འ[ས་i་Dད་[་ཆོ་ག་ཉི་£་མ་ཚང་བ་@ོར་Sེང་[་ཚང་བར་གoངས་པ་|་]། མ་ཚང་བ་ཁ་

~ོང་བ0་བཤད་Dད།

@ོ་Aེ་Nིང་པོ་=ན་`ི་Dད་ལས་§ེང་གཞི་དང་u་ལ་སོགས་པ0་çལ་i་Dད་དང་མི་འW་བར་

གoངས་པ་|་]། çལ་མི་འW་བ0་བཤད་Dད།
གསང་འ[ས་Dད་Iི་མས་(༥ན)5ར་`ི་Nིང་པོE་དོན་བvས་པ་|་]། དོན་བvས་པ0་བཤད་Dད།

O་འ¶ལ་W་བར་5གས་དང་ལས་ཚོགས་སོགས་གསང་འ[ས་དང་ཆ་མrན་པར་བཤད་པས་

ངེས་ཤེས་བwེད་པ་|་]། ངེས་ཤེས་བwེད་པ0་བཤད་Dད།

གསང་འ[ས་i་Dད་?ི་ཚིག་ལ་=ན་བ[ན་`ི་བཤད་çལ་Mོན་པ་ཡེ་ཤེས་@ོ་Aེ་_ན་ལས་བpས་

|་]། ཚིག་<མ་པར་འCེད་པ0་བཤད་Dད།

དགོངས་པ་�ང་བMན་[་i་Dད་?ི་དགོངས་དོན་ཟབ་མོ་Iེ་ནས་བMན་པ་|་]། དོན་<མ་པར་

འCེད་པ0་བཤད་Dད་<མས་སོ། །
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འSོས་པ0་Dད་ནི། བཤད་Dད་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང་རིགས་འW་ཞིང་ཆོས་~ད་མrན་པ་ཙམ་Mེ།

དཔེར་ན། གསང་འ[ས་ལ་བ|ོས་ནས་གཤིན་Aེ་ད)་ནག་|་]འམ། བདེ་ད`ེས་ལ་བ|ོས་ནས་

སངས་=ས་ཐོད་པ་|་]།

ཆ་མrན་པ0་Dད་ནི། བཤད་Dད་[་འ)ོ་བ0་ཆ་མrན་པ་ནི། གསང་འ[ས་དང་O་ß་|་]འམ།

བ"ག་གཉིས་དང་སཾ་]་ཊི་|་]།

བཤད་Dད་མ་ཡིན་པ0་ཆ་མrན་པ་ནི། གསང་འ[ས་དང་ད)་ནག་|་]འམ། བདེ་ད`ེས་དང་

སངས་=ས་མཉམ་Rོར་|་]་Mེ། Dད་?ི་རིགས་དང་ཆོས་~ད་འW་ཞིང་ཕ་Dད་དམ་མ་Dད་Iོགས་

མrན་པ་|་]འོ། །

དེ་ཡང་?ེ་@ོར་`ི་Dད་ãེ་|་]་Dད་?ི་ãེ་ཚན་གཅིག་པ0་Dད་ཐམས་ཅད་ནི། བཤད་གཞི་i་བ0་

Dད་དང་། འཆད་Cེད་བཤད་པ0་Dད་གཉིས་o་འ[ས་ཏེ།

i་བ0་Dད་ལ། =ས། འVིང་། བvས་གoམ་ཡོད་ལ། བ"ག་པ0་Dད་?ང་བvས་Dད་[་

གཏོགས་ཤིང་། Dད་Iི་མ་ལ་ཡང་5ར་`ི་དོན་བvས་ནས་Mོན་པ0་Iི་མ་དང་། Iི་མ0་Iི་མ་ནི་i་

Dད་?ི་ནང་[་འ[་ལ། དངོས་Çབ་Mོན་པ0་Iི་མ་ལ་i་Dད་Iི་མ་ཡིན་ན་i་Dད་དང་། བཤད་Dད་

Iི་མ་ཡིན་ན་བཤད་Dད་[་བv་བ་ཡིན་ནོ། །

ག༢ གཉིས་པ་[བཤད་C0་Dད་?ི་i་བཤད་ངོས་བPང་བ་]ནི། ?ེ0་@ོ་Aེ0་Dད་ལ། i་བ0་

Dད་འ]མ་Sག་བ[ན་པ། བ"ག་པ0་Dད་འ]མ་Sག་ò་པ། Dད་Iི་མ་Iག་ཆེན་ཐིག་ལེ། Iི་མ0་

Iི་མ་ཡེ་ཤེས་Nིང་པོ། བཤད་པ0་Dད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། Nིང་པོE་Dད་Çབ་པ་ངེས་(༥བ)བMན།

འVས་]0་Dད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་?ི་Tོན་མ་དང་བ[ན་[་བཤད་དེ།
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ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར།

དཔལ་དང་\ན་པ0་རིགས་ཆེན་Dད། །འ]མ་བ[ན་`ི་ནི་མཚན་ཞེས་C། །

དེ་ནི་གཙོ་བོE་i་བ0་Dད། །X་བ=ད་བདག་ཉིད་རབ་?ི་མཆོག །

དེ་བ"ག་?ེ་ཡི་@ོ་Aེ་ནི། །འ]མ་ò་ཡི་ནི་མཚན་ཞེས་C། །

དཔལ་\ན་Iག་=་ཆེ་ཐིག་ལེ། །དེ་ནི་Iི་མ0་Dད་[་Wན། །

ཡེ་ཤེས་Nིང་པོར་)གས་པ0་Dད། །དེ་ཡི་Iི་མ0་Iི་མ་འོ། །

དགའ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ0་T། །བཤད་པ0་Dད་ནི་གསང་བ་ཆེ། །

Çབ་པ་ངེས་བMན་ཐིག་ལེ་ནི། །ཞལ་བཟང་མོ་དེ་Nིང་པོ་ཡིན། །

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Tོལ་མ0་མཚན། །འVས་]0་Dད་[་རབ་p་)གས །

དེ་ནི་བ[ན་[་བདག་གིས་བཤད། །

ཅེས་སོ། །

དེ་ལ་Dད་འ]མ་Sག་བ[ན་པ་དང་ò་པ་ནི་®་=ན་`ི་©ལ་[་མཁའ་འ)ོ་མ0་Iག་ན་བÖགས་

པར་)གས་ཤིང་།

དེང་སང་ཡོངས་o་)གས་པ0་Dད་ལ། བvས་Dད་བ"ག་གཉིས་དང་@ོ་Aེ་Hར་གཉིས་ནི་Mོན་

པ་ཉིད་?ིས་?ེ་@ོར་འ]མ་ò་ལས་བvས་ཏེ་གoངས་པས་Dད་ཐམས་ཅད་?ི་Nིང་པོ་|་]་ཡིན་ཏེ།

@ོ་Aེ་Nིང་འ)ེལ་[།

དཔལ་\ན་@ོ་Aེ་Nིང་པོ་ཡིས། །<ལ་འCོར་པ་ཡི་ལམ་ཐོབ་ཆེད། །

འ]མ་Sག་ò་ཡི་Dད་ཆེན་ལས། །°ང་¢0་Dད་འདི་ལེགས་™ང་བ། །
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བ=་Sག་བ[ན་ནི་Iེད་བཅས་པ། །@ོ་Aེ0་ཚིག་མང་\ན་པ་འདིར། །

ཞེས་དང་།

Hར་ལས།

འ]མ་ò་ད`ེས་པ0་@ོ་Aེ་ལས། །Nིང་པོ་འདི་ནི་ཡོངས་བvས་པའོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་བ"ག་གཉིས་ནི་?ེ་@ོར་`ི་iབ0་Dད་[་ཡོངས་o་)གས་ཤིང་། Hར་ནི་rན་མོང་མིན་པ0་

བཤད་Dད་[་བོད་<མས་བཞེད་ལ།

སཾ་]་ཊི་ནི་Dད་མང་པོ་ཞིག་གི་rན་མོང་བ0་བཤད་Dད་ཡིན་ཡང་། བ"ག་གཉིས་?ི་བAོད་C་

མང་པོ་ཞིག་མི་གསལ་བ་གསལ་བ། མ་ཚང་བ་ཁ་~ོང་བ། ཆ་མrན་པས་ངེས་ཤེས་བwེད་པ། ཚིག་

དང་དོན་<མ་པར་འCེད་པ་སོགས་D་མཚན་མང་པོE་Éོ་ནས་བཤད་Dད་aད་པར་[་འཕགས་པར་

tང་ངོ་། །

དེས་ན་དེང་སང་བོད་?ི་མཁས་པ་<མས་?ེ་@ོར་(༦ན)`ི་Dད་ལ། i་Dད་བ"ག་གཉིས། བཤད་

Dད་Hར་དང་སཾ་]་ཊི། Dད་Iི་མ་Iག་ཆེན་ཐིག་ལེ། Iི་མ0་Iི་མ་ཡེ་ཤེས་Nིང་པོ། བཤད་པ0་Dད་

ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། Nིང་པོE་Dད་Çབ་པ་ངེས་བMན། འVས་]0་Dད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་?ི་Tོན་མ་<མས་

o་བཞེད་པ་ལས།

Nིང་པོE་Dད་ཅེས་པ་ནི། ཟབ་དོན་`ི་Nིང་པོ་བvས་ནས་Mོན་པ0་དོན་དང་།

འVས་]0་Dད་ཅེས་པ་ནི། Nིང་པོ་དེ0་ཡང་Nིང་པོའམ་འVས་]ར་ëར་པ་Mོན་པ0་དོན་ཏོ། །
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ཁ༣ གoམ་པ་[བཤད་C0་Dད་འཆད་çལ་]ལ། ག༡ Dད་འདི་ཉིད་?ི་Zང་çལ། ག༢ Dད་

བཤད་ཉན་ལ་འèག་པ0་C་བ། ག༣ Dད་བཤད་ཐབས་?ི་མན་ངག །ག༤ གཞན་འèག་པ0་ཡན་

ལག་དགོས་འVེལ། ག༥ Dད་?ི་ïི་<མ་Mོན་པ་བvས་དོན་བཤད་པ་ò0།

ག༡ དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་Mོན་པས་གoངས་çལ་ལ། [ས་བ~ལ་པ་དཔག་p་མེད་པ0་5ོན་

རོལ་ནས། Mོན་པ་@ོ་Aེ་འཆང་མངོན་Cང་òས་སངས་=ས་ཏེ་ཆོས་X་དCིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དCེར་

མེད་པ0་ངང་ནས། གསང་བ་མཆོག་གི་གནས་འོག་མིན་ཆོས་?ི་དCིངས་?ི་ཕོ་Vང་[། འཁོར་

སངས་=ས་Cང་སེམས་དཔག་p་མེད་པ་ལ་ཆོས་འོད་གསལ་uན་ཅིག་wེས་པ་Mོན་པ་ནི་ལོངས་X་

D0་ཧེ་≠་ཀས་ཆོས་བMན་པ0་çལ་ལོ། །

དེ་ནས་ལོངས་X0་?ེ0་@ོ་Aེ་འོག་མིན་ལས་མི་གཡོ་བར་མཐའ་ཡས་པ0་སེམས་ཅན་<མས་

འ[ལ་བ0་ཆེད་[། Æལ་པ0་རང་བཞིན་t་ཚོགས་པས་འ)ོ་བ0་དོན་མཛད་པ་ལས། wེ་བོ་འདོད་

ཆགས་ཅན་Aེས་o་བPང་བ0་དོན་[། [ས་Æལ་པ0་Xས་མ་ག་ཏར་བ[ད་བཞི་བཅོམ་པ0་[ས་o།

གནས་འཛམ་]0་§ིང་གི་མ་ག་ཏ་ཉིད་[་བདེ་བ་ཆེན་པོE་གནས་ད?ིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་Æལ་ཏེ། Mོན་

པ་འVས་]0་ཧེ་≠་ཀ་Æལ་X་?ེ0་@ོ་Aེ་ཞལ་བ=ད་Iག་བö་åག་པར་བཞེངས་ནས། འཁོར་<ལ་

འCོར་`ི་དབང་™ག་Cེ་བ་Sག་བ=ད་ö་དང་། <ལ་འCོར་མ་རི་རབ་?ི་Uལ་དང་མཉམ་པ་དང་།

གཞན་ཡང་སངས་=ས་Cང་སེམས་དཔག་p་མེད་པས་བ~ོར་ནས་བÖགས་པ་ལ། @ོ་Aེ་Nིང་པོ་དང་

བདག་མེད་མ་སོགས་?ིས་Öས་ནས་i་Dད་(༦བ)=ས་པ་དང་། @ོ་Aེ་Nིང་པོས་Öས་ཏེ་Nིང་པོ་|་

]0་བvས་Dད་འདི་གoངས་ནས། དེས་?ང་བཀའ་བvས་སོ། །
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ཁ་གཅིག །དགའ་\ན་[་གoངས་པ་དང་། ལ་ལར། དཔལ་འVས་Øང་གི་རི་ལ་གoངས་པར་

ཡང་འདོད་དོ། །

དེ་ནས་zང་ལོ་ཅན་[་Cང་སེམས་Cེ་བ་Sག་དH་i་åག་འ[ས་ཏེ་གསང་བདག་ལ་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། 5གས་?ི་Dད་ãེ་མ་�ས་པ་གསང་བདག་གིས་བvས་ནས་གསེར་`ི་ཤོག་]་ལ་བཻ་

±≤0་Öན་མས་ཡི་གེར་བཀོད་དེ། ཨོ་=ན་རང་Zང་གི་གན་དྷོ་ལིར་ཡེ་ཤེས་?ི་མཁའ་འ)ོ་མ་<མས་

ལ་དབང་བXར་Dད་གཏད་~ལ་\ན་ལ་གནང་བར་གདམས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཨིµ་བོ་དྷིས་མཛད་པ0་བདེ་མཆོག་i་Dད་?ི་འ)ེལ་པ་ལས།

zང་ལོ་ཅན་`ི་ཕོ་Vང་ཆེན་པོར་ནི། །

Dད་<མས་མ་�ས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོE་ཚོགས། །

Cེ་བ་Sག་ནི་དH་བö་i་åག་སོགས། །

འ[ས་ཏེ་Aེ་བôན་གསང་བ0་བདག་པོ་ལ། །

གསོལ་བ་བཏབ་ཚེ་འདི་~ད་བདག་ཐོས་ཞེས། །

རབ་p་གoངས་པ་གསེར་`ི་ཤོག་]་ལ། །

བཻ་±≤་ཡི་Öན་མས་ཡི་གེར་བཀོད། །

དེ་ནས་མ་འོངས་[ས་ལ་དགོངས་ནས་ནི། །

ཨོ་=ན་གནས་o་∂་ལས་ëར་པ་ཡི། །

མཁའ་འ)ོ་མ་ཡི་ཚོགས་ལ་Cིན་`ིས་∑ོབས། །

དྷY་∏་ཛ་གསང་བ་ཆོས་?ི་མཛོད། །
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དཔལ་\ན་རང་Zང་ཕོ་Vང་གན་དྷོ་ལིར། །

མཁའ་འ)ོ་དབང་™ག་མངོན་པར་དགའ་མ་སོགས། །

Cིན་∑བས་དབང་བXར་Iི་རབས་~ལ་\ན་ལ། །

Aེས་གནང་ཉེ་བར་གདམས་པ་�ང་བMན་པའོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ནས་=་གར་[་དར་çལ་ནི། Iིས་=་གར་uོ་Iོགས་ཨོ་དེ་ཤ་ན་=ལ་པོ་བི་o་ཀལ་པ་ཞེས་C་བ་

མཚན་ཉིད་?ི་ཐེག་པ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། མདོE་�ང་ལས་འདོད་ཡོན་ལ་ïོད་ཅིང་ཉོན་

མོངས་)ོགས་o་འཆར་བ0་ལམ་ཞིག་ཡོད་པར་ཤེས་ནས། དེ་|་]0་ཐེག་པ་དང་མཇལ་བར་ཤོག་

ཅིག་Nམ་[་ཡིད་Åོན་པ0་ཚེ། Yི་ལམ་[་མཁའ་འ)ོ་མས། དེ་|་]་ཐེག་པ་མཆོག་འདོད་ན་འདི་

ནས་Cང་Iོགས་(༧ན)o་Iིན་པ་ན་དཔལ་ཨོ་=ན་`ི་གནས་ཞེས་C་བར་ཧེ་≠་ཀ་རང་Zང་གི་u་ཁང་

ན་གསང་5གས་?ི་Dད་ãེ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་?ི་མཁའ་འ)ོ་མ་<མས་?ིས་བདག་Cས་ནས་ཡོད་

པས། དེར་སོང་ལ། Öས་ཤིག །ཅེས་�ང་བMན།

=ལ་པོས་?ང་®་=ན་[་Cོན་པས། ཡེ་ཤེས་?ི་མཁའ་འ)ོ་མ་<མས་?ིས་Aེས་o་བPང་།

གསང་5གས་མཐའ་དག་གི་དབང་བXར་Dད་བཤད་གདམས་པ་དང་Aེས་o་བMན་པ་གནང་།

Dད་མཐའ་དག་གི་§ེགས་བམ་གཏད། དེས་?ང་=་གར་[་Cོན་ཏེ་གསང་5གས་ཉམས་o་Fངས་

པས་མཆོག་གི་དངོས་Çབ་བ∫ེས་ནས་ས་ར་ཧ་ལ་སོགས་པ་Aེས་o་བPང་བ་ལས་རིམ་པས་=་གར་

[་གསང་5གས་དར་རོ། །

18 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



Dད་འདི0་འཆད་^ོལ་ལ། བDད་པ་གོང་མ་<མས་ལས་རིམ་པར་བDད་པ0་རིང་བDད་དང་།

ཧེ་≠་ཀའམ་ཡེ་ཤེས་?ི་མཁའ་འ)ོ་མ་ལ་ཆོས་དངོས་o་ཐོབ་པ0་ཉེ་བDད་གཉིས་ལས།

5་མ་ནི་གོང་[་བཤད་པ་|ར། ཡེ་ཤེས་?ི་མཁའ་འ)ོ་མ། =ལ་པོ་བི་o་ཀལ་པ། ས་ར་ཧ་

སོགས་ནས་བDད་དགོས་པ་ཡིན་ལ།

Iི་མ་ནི། Çབ་ཆེན་མཐའ་དག་གིས་Çབ་པ་བ∫ེས་པ་ན་®་=ན་`ི་©ལ་[་Cོན་ནས་ཡེ་ཤེས་?ི་

མཁའ་འ)ོ་མས་དབང་བXར་བDད་བMན་གདམས་པ་དང་Aེས་o་བMན་པ་གནང་བ་དང་། =་

གར་`ི་©ལ་ཉིད་[འང་ཧེ་≠་ཀའམ་ཡེ་ཤེས་?ི་མཁའ་འ)ོ་མས་Aེས་o་བPང་བ་ཤ་Mག་Zང་བས་

མཐའ་གཅིག་p་ངེས་བPང་མེད་ལ།

དེས་ན་yོབ་དཔོན་∂་ªབ་དང་། Çབ་ཆེན་མཚོ་wེས་དང་། བིར་བ་པ་དང་། º་ཝ་པ་དང་། æ≤་

པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་?ི་མཁའ་འ)ོ་མས་དབང་བXར་བDད་བMན། དེ་དག་གིས་®་=ན་ནས་

=་གར་[་Dད་ãེ་ïན་Wངས་པ0་འཆད་^ོལ་སོ་སོ་བ་<མས་?ང་འགལ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་བོད་©ལ་[་དར་çལ་ནི། དང་པོར་མཁས་པ་ཆེན་པོར་དíལ་ལོ་æ་བ་ནས་བDད་པ་

སོགས་?ི་?ེ་@ོར་`ི་ལམ་^ོལ་འགའ་ཞིག་Zང་ཡང་།

དེང་སང་)གས་ཆེ་བ་ལ་མངའ་བདག་(༧བ)མར་པས་Aེ་ø་རོ་དང་མཻ་¿ི་པ་སོགས་=་གར་`ི་

མཁས་Çབ་མང་པོ་བMེན་ནས་གསང་5གས་=་མཚོ་|་]་ïན་Wངས་པ་ལས། གདམས་པ0་Nིང་པོ་

?ེ0་@ོ་Aེ་འདི་ཉིད་ལ་གཅེས་qས་o་མཛད་ཅིང་། དེ0་yོབ་བDད་མེས་xོག་རམ་གoམ་ལས་

བDད་དེ། བཀའ་བDད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡོངས་o་)གས་པ0་?ེ་@ོར་`ི་ལམ་^ོལ་འདི་ཉིད་དང་། Aེ་

བôན་འVོག་མི་ནས་དཔལ་\ན་ས་w་པ་ཡབ་^ས་ལ་བDད་པ0་ལམ་^ོལ་འདི་གཉིས་Åིན་Cེད་?ི་
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དབང་། Dད་?ི་འཆད་^ོལ། རིམ་གཉིས་?ི་ཉམས་ལེན་དང་བཅས་པ་ལམ་`ི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

o་óོགས་ཤིང་aད་པར་[་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །

ག༢ གཉིས་པ་[Dད་བཤད་ཉན་ལ་འèག་པ0་C་བ་]ནི། འཆད་པ་པོ་yོབ་དཔོན་`ི་མཚན་ཉིད་ལ།

Hར་ལས།

བ"ན་ཞིང་ཟབ་མོE་ཆོས་དང་\ན། །རིག་པ0་གནས་<མས་_ན་ལ་མཁས། །

Rིན་བ^ེགས་ད?ིལ་འཁོར་5གས་ཤེས་ཤིང་། །རབ་གནས་གཏོར་མ0་ཕ་རོལ་སོན། །

དེ་ཉིད་བö་པོ་<མ་པར་རིག །ཉན་ཐོས་ïོད་པ་wོང་Cེད་ཅིང་། །

5གས་?ི་ཐེག་པ0་རིམ་པར་Hས། །གPགས་\ན་མཐོང་ན་དགའ་བ་དང་། །

ད?ིལ་འཁོར་Vི་མཁས་བÑས་པར་\ན། །i་བ0་¡ང་བ་རབ་འཇོམས་ཤིང་། །

5གས་དང་Dད་?ི་རབ་Rོར་`ིས། །འཇིག་"ེན་<མས་ལ་བདེ་Mེར་བ། །

ཞེས་པ0་ཡོན་ཏན་དང་\ན་པའོ། །

yོབ་དཔོན་[་མི་≠ང་བ་ནི། @ོ་Aེ་མཁའ་འ)ོར།
གང་ཡང་éོ་དང་O་ཅན་དང་། །ངག་ནི་ཤིན་p་¬བ་པ་དང་། །
ཡོན་ཏན་དག་གི་ཆོག་ཤེས་པ། །དེ་ནི་F་མར་བMེན་མི་C། །

ཞེས་དང་།
[ས་འཁོར་འ)ེལ་ཆེན་ལས།

Nིང་Aེ་མེད་ཅིང་éོ་ལ་ག[ག །ཁེངས་ཤིང་ཆགས་ལ་མ་བãམས་དང་། །
རང་བMོད་F་མར་yོབ་མ་ནི། །Fོ་བཟང་\ན་པས་མི་C་འོ། །

ཞེས་པ་|ར་རོ། །
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གལ་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་\ན་པ་མ་∫ེད་ན། wོན། ཡོན་གཉིས་ལས།

ཡོན་ཏན་ཤས་ཆེ་བ་yོབ་དཔོན་[་≠ང་Mེ། དོན་དམ་བNེན་པ་ལས།

iོད་\ན་དབང་གིས་F་མ་wོན་དང་ཡོན་ཏན་འWེས། །

<མ་པ་_ན་p་ãིག་པ་མེད་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །

གང་ཞིག་ཡོན་ཏན་uག་པ་ཡང་ནི་ལེགས་དíད་ནས། །

]་<མས་?ིས་ནི་དེ་ལ་བMེན་པར་འëར་བ་འོ། །

ཞེས་སོ། །(༨ན)

ཉན་པ་པོ་yོབ་མ0་མཚན་ཉིད་ནི། Hར་ལས།

wེས་]་çལ་éིམས་ཐོབ་\ན་ཞིང་། །བདེ་གཤེགས་བཀའ་ལས་འདའ་མིན་དང་། །

F་མ་ལ་Hས་Nིང་བiེར་\ན། །

ཞེས་པ་|ར་རོ། །

yོབ་མར་མི་≠ང་བ་ནི། ãོམ་འZང་ལས།

Nིང་Aེ་མེད་ཅིང་éོ་ལ་ག[ག །ཁེངས་དང་བƒམ་ཆགས་<མ་གཡེང་ཅན། །
མ་≠ང་Yོངས་པ་Nོམས་ལས་ཅན། །གཞན་`ི་^ོག་ལ་བiེ་བ་Vལ། །
ཕ་རོལ་óས་ལ་མངོན་ཞེན་པ། །F་མས་"ག་p་ìང་བར་C། །

ཞེས་དང་།
རིམ་òར།

F་མ་ལ་བ∫ས་O་ཅན་བiེ་བ་མེད། །
5གས་?ིས་∑ོམ་ཞིང་§ེགས་བམ་མཐོང་བས་ཁེངས། །
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དད་པ་མེད་ཅིང་དབང་བXར་དམན་པ་ལ། །

གཏམ་`ི་རིམ་པའང་དེ་ལ་བAོད་མི་C། །

ཞེས་པ་|ར་རོ། །

དེ་|ར་F་མས་yོབ་མ་དང་yོབ་མས་F་མ་ལེགས་པར་བ"ག་དགོས་ཏེ།

Iག་ཆེན་ཐིག་ལེར།

ཇི་|ར་བ^ེག་ལ་སོགས་པས་གསེར། །ཇི་|ར་མཁས་པས་རིན་པོ་ཆེ། །

ཇི་|ར་བདེ་\ན་]་མོ་ནི། །དེ་|ར་yོབ་མ་བ"ག་པར་C། །

དེ་བས་ཐམས་ཅད་རབ་འབད་དེ། །ཕན་çན་སོ་སོར་བ"ག་པར་C། །

དེ་|་མིན་ན་wོན་[་འëར། །ནམ་ཡང་དངོས་Çབ་ཐོབ་མི་འëར། །

ཞེས་སོ། །

དེ་|ར་བ"གས་པས་ཕན་çན་བMེན་[་≠ང་ན། ཐོག་མར་yོབ་མས་yོབ་དཔོན་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས་དགོས་ཏེ།

ãོམ་འZང་[།

ཐལ་མོ་Rར་བར་Cས་ནས་ནི། །Hས་པ0་ཡིད་?ིས་གསོལ་གདབ་C། །

ཞེས་སོ། །

yོབ་དཔོན་`ིས་yོབ་མ་བ"གས་པས་tོད་དང་མི་\ན་ན་Dད་བཤད་པར་མི་≠ང་Mེ།

@ོར་Sེང་[།

ཇི་|ར་སེང་གེ0་འོ་མ་ནི། །ས་ཡི་tོད་[་བཞག་མི་C། །

22 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



དེ་བཞིན་<ལ་འCོར་ཆེན་པོE་Dད། །tོད་མིན་དག་ལ་Rིན་མི་C། །

yོབ་མ་~ད་ཅིག་དེ་ལ་འཆི། །འདི་དང་ཕ་རོལ་[་ནི་cང་། །

tོད་མིན་མན་ངག་རབ་བཤད་ན། །yོབ་དཔོན་དངོས་Çབ་ཉམས་པར་འëར། །

ཞེས་སོ། །

tོད་[་≠ང་བར་ཤེས་ན་ཐོག་མར་yོབ་མ་དབང་གིས་Dད་Åིན་པར་C་དགོས་ཏེ།

ཡེ་ཤེས་ཐིག་(༨བ)ལེར།

དབང་མེད་ན་ནི་དངོས་Çབ་མེད། །Cེ་མ་བཙིར་ལ་མར་མེད་|ར། །

གང་ཞིག་Dད་�ང་ང་=ལ་`ིས། །དབང་བXར་མེད་པར་འཆད་Cེད་པ། །

yོབ་དཔོན་yོབ་མ་ཤི་མ་ཐག །དངོས་Çབ་ཐོབ་?ང་ད≈ལ་བར་འ)ོ། །

དེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་?ིས། །F་མ་ལ་ནི་དབང་ནོད་Öས། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ནས་yོབ་མས་F་མ་ò་བö་པ་ལས་འZང་བ་|ར་Hས་པ་བMེན་ཞིང་Iག་དང་མ∆ལ་5ོན་[་

འ)ོ་བས་གསོལ་བ་བཏབ་Mེ་tོད་?ི་wོན་གoམ་ìངས་ལ་ཉན། F་མས་?ང་Dད་ལ་འèག་པ0་

གང་ཟག་གི་དCེ་བ་ཤེས་པར་Cས་ཏེ། ཚོགས་བཤད་དང་yོབ་བཤད་?ི་tོད་གང་ཡིན་དེ་ལ་དེ་དང་

མrན་པར་Dད་བཤད་ཐབས་?ི་མན་ངག་དང་\ན་པས་བཤད་པ་ལ་འèག་པར་C་ཞིང་། དེ་ཡང་

ཐོག་མར་བར་ཆད་ཞི་བ0་Iིར་གཏོར་མ་cལ་ཏེ་བ«ང་འཁོར་བÉོམ། དཔོན་yོབ་ཐམས་ཅད་?ིས་

wབས་འ)ོ་སེམས་བwེད་དང་u0་<ལ་འCོར་5ོན་[་འ)ོ་བས། བwེད་óོགས་གང་≠ང་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་`ི་ངང་ནས་འཆད་ཉན་C། མèག་p་ཡིག་བ=་བAོད་ཅིང་བ5ོ་བ་དང་Åོན་ལམ་Cའོ། །
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ག༣ གoམ་པ་[Dད་བཤད་ཐབས་?ི་མན་ངག་]ལ། ང༡ =ན་བ[ན་`ི་བཤད་ཐབས། ང༢ <མ་

)ངས་གཞན་བMན་པ། ང༣ དེ་དག་གིས་Dད་འཆད་çལ་གoམ་`ི།

ང༡ དང་པོ་ནི། Dད་བཤད་ཐབས་?ི་<མ་)ངས་མང་[་གoངས་པ་ལས། ཡེ་ཤེས་@ོ་Aེ་_ན་

ལས་བpས་o། §ེང་བyང་བ་ò། སངས་=་བ0་རིགས་པ་བཞི། =ས་བཤད་མཐའ་åག །འཆད་

çལ་<མ་པ་བཞི། བཤད་པ0་དCེ་བ་གཉིས། འèག་པ0་གང་ཟག་ò། ངེས་པ་<མ་པ་གཉིས་ཏེ་

=ན་བ[ན་`ི་Éོ་ནས་བཤད་པར་གoངས་པ་འདི་aད་པར་[་འཕགས་ཏེ།

Tོན་གསལ་[། [ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས]

§ེང་བyང་བ་ཡི་)ངས་ནི་ò། །çལ་ནི་<མ་པ་བཞི་ཡིན་ལ། །

=ས་བཤད་མཐའ་ནི་<མ་པ་åག །བཤད་པ་ཡང་ནི་<མ་པ་བཞི། །

ò་པ0་དCེ་བ་<མ་པ་གཉིས། །åག་པ0་དCེ་བ་ò་དང་\ན། །

བ[ན་པ0་དCེ་བ་<མ་གཉིས་ཏེ། །=ན་<མ་མདོ་≠་བvས་པ་འོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་[དང་པོ་]§ེང་བyང་ò0་(༩ན)=ན་ནི། Dད་?ི་མཚན་ཇི་~ད་C་བ་དང་། ག[ལ་C་གང་

གི་དོན་[་གoངས་པ་དང་། Cེད་པ་པོ་གང་ཡིན་པ་དང་། Dད་?ི་ཚད་ནི་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དགོས་

པ་ཇི་|་]་ཡིན་པ་òས་Wི་བ་དང་ལན་འདེབས་པ་ཡིན་ཏེ།

དེཉིད་[།

Dད་འདི0་མཚན་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། །གང་གི་དོན་[་འདི་ཉིད་མཛད། །

o་ཞིག་Cེད་པོ་འདི0་ཚད་གང་། །འདི་ཡི་དགོས་པའང་ཅི་ཞིག་ཡིན། །
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ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་མཚན་ནི། དཔལ་?ེ་@ོ་Aེ་ཞེས་པ་|་]0་Dད་?ི་མིང་དང་མིང་དེ0་དོན་བཤད་པ་དང་།

ག[ལ་C་ནི། wེ་བོ་འདོད་ཆགས་ཅན་Aེས་o་བPང་བ0་Iིར་གoངས་པ་དང་།

Cེད་པ་པོ་ནི། Mོན་པ་འVས་]0་ཧེ་≠་ཀ་ཞལ་བ=ད། ཞབས་བཞི། Iག་བö་åག་པས་གoངས་

པ་དང་།

Dད་?ི་ཚད་ནི། ཆོ་གའམ། ལེùའམ། རིམ་པར་Iེ་བའམ། [མ་]་ལ་སོགས་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་

ཡོད་པ་བཤད་པ་དང་།

དགོས་པ་ནི། དངོས་Çབ་དམན་པ་Sིན་ལས་བཞི། འVིང་Çབ་ཆེན་བ=ད། མཆོག་སངས་=ས་

འÇབ་çལ་བཤད་པ་Mེ།
[དེ་ཉིད་[།]

Dད་?ི་མཚན་ནི་མིང་ཡིན་ལ། །wེ་བོ་འདོད་ཆགས་ཅན་དོན་[། །

འདི་ཡི་Cེད་པོ་@ོ་Aེ་སེམས། །ཚད་དག་?ང་ནི་བཤད་C་Mེ། །

ཆོ་ག་དེ་བཞིན་ལེù་དང་ནི། །རིམ་པར་Iེ་དང་[མ་]་འོ། །

དེ་དག་<མ་པ་བཞི་ëར་པ། །གÖང་ཉིད་?ི་ནི་)ངས་ཡིན་ནོ། །

དགོས་པ་ཡང་ནི་བཤད་C་Mེ། །ཞི་སོགས་C་བ0་ཆོ་ག་དང་། །

དེ་བཞིན་Çབ་པ་བ=ད་དང་ནི། །སངས་=ས་?ང་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །
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[གཉིས་པ་]སངས་=་བ0་རིགས་པ་བཞི0་=ན་ནི། Dད་དང་། §ེང་གཞི་དང་། ངེས་ཚིག་དང་།

D་བཞི་ཡིན་ཏེ།
[དེ་ཉིད་[།]

Dད་དག་དང་ནི་§ེང་གཞི་དང་། །ངེས་པ0་ཚིག་དང་D་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་ཆགས་Vལ་`ི་དབང་[་Cས་ན། མི0་wེ་བར་འgངས་པ་ནི་Dད། འདོད་པ་ìངས་ནས་

རབ་p་Zང་བ་ནི་§ེང་གཞི། འ[ལ་བ་ལ་སོགས་པ0་བyབ་པ་བ«ང་བ་ངེས་ཚིག །འVས་]་Çབ་

པ0་Iིར་ཕར་Iིན་åག་ལ་སོགས་པ0་དཀའ་བ་ïོད་པ་ནི་D་ཡིན་ཏེ།
[དེ་ཉིད་[།]

མི་ཡི་wེ་བར་འgངས་པ་ནི། །Dད་(༩བ)ཅེས་C་བ་ཡིན་པར་བAོད། །

བôན་མོE་འཁོར་ལས་འདས་ནས་ནི། །རབ་p་Zང་བ་§ེང་གཞི་ཡིན། །

འ[ལ་ལས་ãོམ་པ་བMན་པ་ནི། །ངེས་པ0་ཚིག་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། །

འVས་]་འདོད་པས་ཆོས་ïོད་པ། །དེ་ནི་D་ཞེས་བAོད་C་Mེ། །

འདི་ནི་འདོད་ཆགས་Vལ་ཆོས་?ི། །çལ་ནི་<མ་པ་བཞིར་འདོད་དོ། །

ཞེས་སོ། །

ཆགས་ཅན་`ི་དབང་[་Cས་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གoམ་ལ་སོགས་པ0་བwེད་རིམ་བÉོམ་པ་ནི་

Dད། གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་ལ་སོགས་པའམ་རང་Cིན་∑བས་ལ་སོགས་པ0་óོགས་རིམ་Éོམ་པ་

26 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ནི་§ེང་གཞི། དམ་ཚིག་དང་ãོམ་པ་çལ་བཞིན་[་བ«ང་བ་ནི་ངེས་ཚིག །Éེག་སོགས་?ི་ཉམས་དང་

\ན་པས་5གས་?ི་ïོད་པ་ïད་པ་ནི་D་ཡིན་ཏེ།
[དེ་ཉིད་[།]

འདོད་ཆགས་ཆོས་?ི་çལ་`ིས་ནི། །དོན་གསལ་"ོགས་Iིར་བཤད་པར་C། །
རིགས་ò0་སངས་=ས་བwེད་པ་ནི། །Dད་ཅེས་C་བ་ཡིན་པར་བAོད། །
yར་ཡང་རིགས་གཅིག་ëར་པ་ནི། །§ེང་གཞི་ཡིན་པར་རབ་p་བMན། །
@ོ་Aེ་ལ་སོགས་གPང་བ་ཉིད། །ངེས་པ0་ཚིག་ནི་ཡིན་པར་བཤད། །
Éེག་པ་ལ་སོགས་ïོད་པ་ནི། །D་ཞེས་C་བ་ཡིན་པར་བཤད། །

ཅེས་སོ། །
[གoམ་པ་]=ས་བཤད་མཐའ་åག་གི་=ན་ནི། Wང་དོན་དང་ངེས་དོན། དགོངས་པ་ཅན་དང་

དགོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ། T་ཇི་བཞིན་པ་དང་T་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་åག་Mེ།
[དེ་ཉིད་[།]

Wང་དོན་དང་ནི་ངེས་དོན་བཅས། །དགོངས་པས་བཤད་དང་དགོངས་མིན་དང་། །

ཇི་བཞིན་T་དང་མ་ཡིན་ཏེ། །མཐའ་ནི་åག་p་ཤེས་པར་C། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་Wང་དོན་ནི། དཔེར་ན། óོགས་རིམ་`ི་ཡེ་ཤེས་ལ་དངོས་o་Rོར་བ0་~ལ་བ་དམན་པ་ལ་

དོན་དེ་ཉིད་ ས་ནས་བwེད་རིམ་ལ་སོགས་པ0་ཐབས་?ི་aད་པར་གoངས་པ་|་]་<མས་ཡིན་ཏེ།
[དེ་ཉིད་[།]

~ལ་ངན་<མས་ལ་=ལ་བ་ཡིས། ། ས་ཏེ་བཤད་པ་Wང་བ0་དོན། །

27 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་། དཔེར་ན། འདིར། [བ"ག་པ་5་མ། གoམ་པ་u0་ལེùར།]

ཡང་ནི་Mོང་པ0་Cང་eབ་Mེ། །

ཞེས་སོགས་བwེད་རིམ་Mོན་པ་དང་།

གཞན་ཡང་། དོན་ཟབ་མོ་ ས་ནས་ཐབས་?ི་aད་པར་Mོན་པ0་(༡༠ན)གÖང་<མས་སོ། །

ངེས་དོན་ནི། ཡང་དག་པ0་དོན་ཟབ་མོ་དངོས་o་Mོན་པ0་@ོ་Aེ0་ཚིག་<མས་ཏེ།
[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

ཡང་དག་དོན་ནི་རབ་Mོན་Iིར། །ངེས་པ0་དོན་ཡང་གoངས་པ་ཡིན། །
ཞེས་སོ། །
དེ་ཡང་། དཔེར་ན། འདིར། [བ"ག་པ་5་མ། དང་པོ་@ོ་Aེ་རིགས་?ི་ལེùར།]

�ས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་གནས། །
ཞེས་སོགས་དང་།

ངོ་བོས་གPགས་མེད་མཐོང་བ་པོ། །
ཞེས་སོགས་ངེས་དོན་Mོན་པ0་གÖང་<མས་སོ། །

དགོངས་པ་ཅན་ནི། དབང་པོ་<ོན་པོE་སེམས་ཅན་ལ་དོན་ཟབ་མོ་Mོན་པ0་Iིར། དེ་དང་འགལ་

བ0་ཚིག་?ོག་པོས་གoངས་པ་<མས་ཏེ།
[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

མཆོག་འདོད་སེམས་ཅན་<མས་?ི་Iིར། །ཆོས་?ི་དེ་ཉིད་རབ་Mོན་པ། །

འགལ་བ0་ཚིག་གི་Rོར་བ་ཡིས། །གoངས་པ་གང་ཡིན་དགོངས་བཤད་དེ། །

28 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་། དཔེར་ན། འདིར། [བ"ག་པ་Iི་མ། གoམ་པ་Dད་?ི་§ེང་གཞི་དང་གསང་བ0་~ད་?ི་ལེùར།]

aོད་?ིས་^ོག་ཆགས་བསད་པ་དང་། །

ཞེས་སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་5་མ། དང་པོ་@ོ་Aེ་རིགས་?ི་ལེùར།]

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ò་བ^ེགས་ཤིང་། །

ཞེས་སོགས་དོན་ཟབ་མོ་ཚིག་?ོག་པོས་Mོན་པ0་གÖང་<མས་སོ། །

དགོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི། དབང་Ãལ་`ི་སེམས་ཅན་མཆོག་དོན་[་གཉེར་བ་ལ་དོན་ཟབ་མོ་

ཚིག་གསལ་པོར་བMན་པ་<མས་ཏེ།
[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

དབང་པོ་དམན་པ0་སེམས་ཅན་<མས། །"ོགས་Iིར་རབ་p་གསལ་བ་ཡིས། །
དེ་ཉིད་ངེས་པར་Mོན་པ་ནི། །དགོངས་པ་མིན་པས་བཤད་པ་འོ། །

ཞེས་སོ། །
དེ་ཡང་། དཔེར་ན། འདིར། [བ"ག་པ་5་མ། ò་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་?ི་ལེùར།]

Éོམ་པ་པོ་མེད་Éོམ་པའང་མེད། །
ཅེས་སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་5་མ། བö་པ་དབང་Xར་བ0་ལེùར།]

མཆོག་དགར་Éོམ་པ་མེད་ཅིང་Éོམ་པ་པོ་ཡང་མེད། །

ཅེས་སོགས་ངེས་དོན་གསལ་པོར་Mོན་པ0་གÖང་<མས་སོ། །

29 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



T་ཇི་བཞིན་པ་ནི། T་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡོངས་o་)གས་པ0་ཚིག་གིས་ད?ིལ་འཁོར་དང་

Rིན་བ^ེག་གི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་གoངས་པ་Mེ།
[Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

ད?ིལ་འཁོར་ལ་སོགས་ཆོག་ཞིབ་ལ། །ïོད་པ་ཇི་|་ཇི་|ར་གoངས། །

དོན་=ས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ཇི་བཞིན་Tར་གoངས་པའོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་། དཔེར་ན། འདིར། [བ"ག་པ་5་མ། བö་པ་དབང་Xར་བ0་ལེùར།]

དེ་ནས་ཇི་|ར་ད?ིལ་འཁོར་`ི། །

ཞེས་སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་Iི་མ། དང་པོ་རབ་གནས་?ི་ལེùར།]

ཅི་གoངས་Rིན་བ^ེག་Cས་ནས་ནི། །(༡༠བ)

ཞེས་སོགས་ད?ིལ་འཁོར་དང་Rིན་བ^ེག་ལ་སོགས་པ0་ལས་རིམ་Mོན་པ0་གÖང་<མས་སོ། །

T་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ནི། དཔེར་ན། Õང་བö་པོE་མིང་ལ་ཀོ་ཊ་a། ཀོ་ཊ་བ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་འཇིག་"ེན་པ0་~ད་རིགས་ལ་མ་)གས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ0་བ@ར་ëར་པ0་T་

~ད་?ིས་གoངས་པ་|་]་<མས་ཏེ།
[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

ཀོ་ཊ་a་ལ་སོགས་པ0་T། །འཇིག་"ེན་བMན་བཅོས་ལ་མེད་ཅིང་། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ0་བ@ར་ëར་པ། །དེ་ནི་ཇི་བཞིན་མིན་པར་བTགས། །

30 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་། དཔེར་ན། འདིར། [བ"ག་པ་Iི་མ། གoམ་པ་Dད་?ི་§ེང་གཞི་དང་གསང་བ0་~ད་?ི་ལེùར།]

མ་ད་ན་ཆང་བ་ལ་ཤ། །

ཞེས་སོགས་གསང་བ0་~ད་གoངས་པ་དང་།
[བ"ག་པ་5་མ། བ=ད་པ་<ལ་འCོར་མ0་འཁོར་ལོ་འ[་བ0་ལེùར།]

འཁོར་ལོ་5ོན་[་ཅི་རིགས་པར། །

ཞེས་སོགས་བ@0་~ད་?ིས་གoངས་པ0་གÖང་<མས་སོ། །

[བཞི་པ་]འཆད་çལ་<མ་པ་བཞི0་=ན་ནི། ཡི་གེ0་དོན་དང་། ïི0་དོན་དང་།  ས་པ0་དོན་

དང་། མཐར་rག་པ0་དོན་བཞི་Mེ།
[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

ཚིག་གི་དོན་དང་ïི་ཡི་དོན། ། ས་དང་དེ་བཞིན་མཐར་rག་པའོ། །
ཞེས་སོ། །
དེ་ལ་ཡི་གེ0་çལ་ནི། T་ལ་སོགས་པ0་Iི་རོལ་`ི་བMན་བཅོས་པ་ཡོངས་o་)གས་པ0་ཐོབ་

ཐང་གང་ཡིན་པར་ཚིག་གི་འŒ་གནོན་པ་Mེ།
[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

T་ཙམ་ལ་ནི་རབ་གཞོལ་བ0། །Iི་རོལ་བMན་བཅོས་མཁས་པ་ཡིས། །

དེ་ཡི་བཀོད་པས་རབ་བMན་པ། །ཡི་གེ0་དོན་ནི་ཡིན་པར་བཤད། །

ཅེས་སོ། །
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ïི0་çལ་ནི། མདོ་ལ་སོགས་པ་ལ་Öགས་པ0་འ`ོད་པ་བÑོག་པ0་Iིར་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་དང་

rན་མོང་བ0་Cང་Iོགས་སོ་བ[ན་ལ་སོགས་པ་Mོན་པ་དང་། 5གས་ལ་wེད་རིམ་ལ་སོགས་པ་rན་

མོང་བ0་<ལ་འCོར་Mོན་པ་<མས་ཏེ།
[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

མདོ་ལ་སོགས་ལ་རབ་Öགས་པ0། །འ`ོད་པ་བÑོག་པར་Cེད་པ་དང་། །

བwེད་པ0་རིམ་དང་\ན་པ་དག །ïི་ཡི་དོན་ནི་ཡིན་པར་གoངས། །

ཞེས་སོ། །

 ས་པ0་çལ་ནི། ཡབ་©མ་Nོམ་འèག་ལ་སོགས་པ་Mོན་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ཆོས་?ི་ ས་དོན།

O་�ས་ལ་སོགས་པ་Mོན་པ་ནི་_ན་óོབ་བདེན་པ0་ ས་དོན། དགའ་བ་5་མ་གoམ་`ི་ཡེ་ཤེས་

Mོན་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་གoམ་`ི་ ས་དོན་ཏེ། (༡༡ན)
[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

འདོད་ཆགས་ཆོས་ནི་རབ་Mོན་དང་། །_ན་óོབ་བདེན་པ་"ོགས་པ་དང་། །

ཡེ་ཤེས་གoམ་པོ་<མ་བ"གས་པ0། །Nིང་པོ་ཡོད་པས་ ས་པ་འོ། །

ཞེས་སོ། །

མཐར་rག་གི་çལ་ནི། ཐམས་ཅད་Mོང་པ་འོད་གསལ་Mོན་པ་དང་། བདེན་གཉིས་དCེར་མེད་?ི་

Pང་འèག་Mོན་པ་གཉིས་ཏེ།
[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

འོད་གསལ་བ་ནི་རབ་Mོན་དང་། །Pང་[་འèག་པ་"ོགས་པ་Mེ། །
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<མ་པ་གཉིས་o་མཐའ་བཤད་དེ། །མཐའ་ནི་sར་rག་པ་ཡི་ཚིག །

ཅེས་སོ། །

[ò་པ་]བཤད་པ0་དCེ་བ་གཉིས་?ི་=ན་ནི། ཚོགས་ལ་བཤད་པ་དང་yོབ་མ་ལ་བཤད་པ་

གཉིས་ཏེ།
[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

འཆད་པས་ཉན་པར་འདོད་པ་ལ། །དCེ་བ་ཡང་ནི་གཉིས་ཡོད་དེ། །

ཚོགས་ལ་བཤད་པར་བMན་པ་དང་། །གཉིས་པ་yོབ་མ་ལ་བཤད་པའོ།

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་ཚོགས་བཤད་ནི། མཐའ་åག་གི་ནང་ནས་T་ཇི་བཞིན་པ་དང་དགོངས་མིན་དང་Wང་དོན་

གoམ་དང་། çལ་བཞི0་ནང་ནས་ཡི་གེ0་དོན་དང་ïི0་དོན་གཉིས་ཏེ་ò0་Éོ་ནས་གཙོ་ཆེར་བwེད་

རིམ་འཆད་པ་Mེ།
[Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

ཇི་བཞིན་T་དང་དགོངས་མིན་དང་། །Wང་བ0་དོན་[་གང་ëར་དང་། །

ཡི་གེ0་དོན་དང་ïི་ཡི་དོན། །ཚོགས་པ་ལ་བཤད་ཡིན་པར་བཤད། །

ཅེས་སོ། །

yོབ་བཤད་ནི། མཐའ་åག་གི་ནང་ནས་T་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་ངེས་དོན་དང་དགོངས་པ་

ཅན་གoམ་དང་། çལ་བཞི0་ནང་ནས་ ས་དོན་དང་མཐར་rག་གི་དོན་གཉིས་ཏེ་ò0་Éོ་ནས་གཙོ་

ཆེར་óོགས་རིམ་འཆད་པ་Mེ།
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[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

ཇི་བཞིན་མིན་T་ངེས་དོན་དང་། །དེ་བཞིན་དགོངས་ཏེ་བཤད་པ་དང་། །
 ས་དང་མཐར་rག་པ་<མས་ནི། །yོབ་མ་ལ་ནི་བཤད་པར་འདོད། །

ཅེས་དང་།
[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

བཤད་པ0་Dད་?ི་Aེས་འVངས་ནས། །བདེ་གཤེགས་<མས་?ི་ག[ལ་C་ལ། །
རིམ་པ་གཉིས་ལ་བ"ེན་ནས་ནི། །བཤད་པ0་དCེ་བ་གoངས་པ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

[åག་པ་]འèག་པ0་གང་ཟག་ò0་=ན་ནི། ®œལ་|་]་དང་། པད་དཀར་|་]་དང་། པà་|་

]། ཙkན་|་]་དང་། རིན་པོ་ཆེ་|་]་གང་ཟག་ò་Mེ།
[ãེ་བMན། Dད། ཧ༽ Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

Fོ་ཡི་<མ་(༡༡བ)པ་དཔག་མེད་ལས། གང་ཟག་<མ་པ་òར་འདོད་དོ། །
®œལ་དང་པད་དཀར་དང་། །པà་ཙkན་རིན་པོ་ཆེ། །
རང་བཞིན་ཐ་དད་མིང་གིས་དེ། །ཐམས་ཅད་མaེན་པས་གoངས་པ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་®œལ་|་]་ནི། མེ་ཏོག་®œལ་e་ལ་གནས་པ0་ཚེ་Wི་ཞིམ་པ་འཛིན་ཞིང་∫ིང་པ་མེད་ལ།

e་ལས་བཏོན་མ་ཐག་∫ིང་ཞིང་Wི་ཡལ་བ་|ར། ཤེས་C་མཐའ་དག་F་མ་ལས་ཐོས་ཤིང་དེ0་ཚིག་

དོན་འཛིན་པ་ལ་མཁས་?ང་། རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་བAེད་པར་འëར་བ0་གང་ཟག་Mེ།
[Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

དེ་ནི་མ་�ས་ཐོས་ëར་ལ། །འཛིན་པ་ལ་ནི་<མ་པར་མཁས། །
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~ད་ཅིག་གིས་ནི་བAེད་ëར་པ། །®œལ་ཞེས་C་བ0་གང་ཟག་གོ། །

ཞེས་སོ། །

པད་དཀར་|་]་ནི། མེ་ཏོག་པད་དཀར་`ི་Wི་རང་གི་|ེ་བ0་–བས་ལས་གཞན་[་མི་འSོ་

བའམ། ]མ་པ0་ནང་རས་བལ་`ི་ས་བོན་`ིས་བཀང་བ་ན་འཕེལ་ནས་yར་Iིར་མི་འཐོན་པ་|ར་

གPང་C0་ཆོས་མང་[་འཛིན་áས་?ང་གཞན་ལ་Mོན་པ0་áས་པ་མེད་པ0་གང་ཟག་Mེ།
[Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

གPང་C་མང་[་ཐོས་ëར་?ང་། །Mོན་པ་ཡི་ནི་áས་མེད་པ། །

]མ་པ་ཡི་ནི་རས་བལ་འW། །པད་དཀར་ཞེས་C0་གང་ཟག་གོ། །

ཞེས་སོ། །

པà་|་]་ནི། མེ་ཏོག་པà་Wི་ཞིམ་པ་དགའ་བ་བwེད་པ་ཉི་མས་ཁ་འCེད་པ་དང་\ན་ཡང་། |ེ་

བར་ཆགས་པ0་ཟིལ་པ་<མས་ཉི་མ་ཤར་མ་ཐག་མེད་པར་འëར་བ་|ར། དད་པ་དང་Nིང་Aེ་དང་

ཤེས་རབ་དང་\ན་པ། ཆོས་ཐོས་པས་ཤེས་རབ་འཕེལ་བ་དང་\ན་ཡང་ཚིགས་མེད་པ0་འོད་མ0་

Iོགས་གཅིག་ནས་e་—གས་པ་འཛག་པ་བཞིན་[་ཐོས་པ0་དོན་“ང་[་eད་པ་རིང་[་མི་གནས་པ0་

གང་ཟག་Mེ།
[Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

དད་དང་\ན་ཞིང་Nིང་Aེ་ཤེས། །ཐོས་ནས་Fོ་ཡི་ཁ་འCེད་ལ། །

ཚིགས་མེད་འོད་མ་བཞིན་འཛག་པ། །པà་ཞེས་C0་གང་ཟག་གོ། །

ཞེས་སོ། །

35 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཙkན་|་]་ནི། ཙkན་ངན་པ་འVས་]་མེད་ཅིང་Wི་eང་བ། ཚེར་མ་མང་ཞིང་”ལ་ག[ག་གིས་

ད;ིས་པས་ཉེར་མི་≠ང་བ་|ར། ཐོས་པ་eང་ཞིང་ང་=ལ་ཆེ་བ། དོན་མི་ཤེས་པས་i་བ་མེད་

(༡༢ན)པ། iོད་པ་ན་མང་[་Ü་བ། wོན་དེ་དག་བསལ་ནས་ཡོན་ཏན་དང་\ན་པར་Aེས་o་བPང་

དཀའ་བ0་གང་ཟག་Mེ།
[Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

ཐོས་པ་°ང་ཞིང་ང་=ལ་\ན། །i་བ་མེད་པར་མང་[་Ü། །

Aེས་o་བPང་བར་མི་áས་པ། །ཙkན་ཞེས་C0་གང་ཟག་གོ། །

ཞེས་སོ། །

རིན་པོ་ཆེ་|་]་ནི། ཡིད་བཞིན་`ི་ནོར་]་རིན་ཆེན་ནི་∫ེད་པར་དཀའ་ཞིང་འདོད་པ0་འVས་]་

ཐམས་ཅད་Mེར་བ་|ར། çལ་éིམས་<མ་དག་དང་\ན་པ། མང་[་ཐོས་པས་མཁས་པ། དགེ་བ་ལ་

qོ་བ0་Tིན་པ་དང་། Åོས་ཙམ་`ིས་གོ་བ0་ཤེས་རབ་དང་\ན་པ། F་མེད་?ི་ཐེག་པར་རིགས་ངེས་

ནས་མི་འëར་པས་Dད་གཅིག་པ། རང་གིས་ཆོས་ཐོས་ནས་དེ0་དོན་གཞན་ལ་ལེགས་པར་Mོན་áས་

པ0་གང་ཟག་Mེ།
[Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

çལ་éིམས་དག་ཅིང་མཁས་ལ་Tིན། །ཤེས་རབ་\ན་ཞིང་Dད་གཅིག་ལ། །

ཐོས་ནས་ལེགས་པར་Mོན་པ་ནི། །རིན་ཆེན་ཞེས་C0་གང་ཟག་གོ། །

ཞེས་སོ། །

36 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



དེ་|ར་གང་ཟག་ò་ལས། 5་མ་བཞི་ནི་ཚོགས་བཤད་?ི་tོད་[་≠ང་བ་དང་། Iི་མ་ནི་yོབ་

བཤད་?ི་tོད་[་≠ང་བ་ཡིན་ཏེ།
[Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

®œལ་དེ་བཞིན་པད་དཀར་དང་། །པà་ཙkན་ཉིད་དག་Mེ། །

གང་ཟག་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི། །ཚོགས་པ་ལ་བཤད་གང་ཟག་གོ། །

óོགས་པ0་རིམ་`ི་~ལ་\ན་ཞིང་། །"ག་p་ïོད་པས་<མ་བ=ན་པ། །

འདི་ནི་རིན་ཆེན་གང་ཟག་Mེ། །yོབ་མ་ལ་བཤད་tོད་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །

[བ[ན་པ་]བདེན་གཉིས་?ི་ངེས་པ་གཉིས་?ི་=ན་ནི། གོང་གི་=ན་åག་ལ་བ"ེན་ནས་_ན་óོབ་

བདེན་པ་O་མ0་X་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་གཉིས་སོ་སོE་<མ་གཞག་ངེས་པ་དང་།

བདེན་གཉིས་Pང་[་འèག་çལ་ལ་ངེས་པ་∫ེད་པ་Mེ།
[Ñ་བ་)གས་པས་Tོན་གསལ་[།]

=ན་ནི་åག་པོ་དེ་<མས་?ིས། །བདེན་གཉིས་<མ་པར་ངེས་Cས་པ། །

དེ་ནི་=ན་ëར་བ[ན་པ་Mེ། །óོགས་པ0་རིམ་པ་ªབ་པ་འོ། །

ཞེས་སོ། །

ང༢ གཉིས་པ་[<མ་)ངས་གཞན་བMན་པ་]ནི། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ0་Dད་ལས། (༡༢བ)

ཡི་གེ་དང་ནི་ཡན་ལག་དང་། །བvས་པ0་དོན་དང་ïི་ཡི་དོན། །

 ས་དང་དེ་བཞིན་མཐར་rག་པ། །Dད་<མས་ངེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། །

37 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཞེས་གདམས་ངག་åག་གoངས་ཏེ། བAོད་C་ïི་དོན་དང་ ས་དོན་དང་མཐར་rག་གི་དོན་

གoམ། Aོད་Cེད་ཡི་གེ0་དོན་དང་ཡན་ལག་གི་དོན་དང་བvས་དོན་གoམ་Mེ་åག་ལས།

ïི་ ས་མཐའ་གoམ་5ར་བཤད་པ་དང་འW་ལ།

འོན་?ང་ïི་དོན་ལ། ཐེག་ཆེན་rན་མོང་བ0་ïི་དང་། rན་མོང་མ་ཡིན་པ0་ïི་གཉིས།

 ས་དོན་ལ། རང་�ས་ཁོ་ན་ལ་བ"ེན་པ་རང་Cིན་∑བས་དང་། གཞན་�ས་ལ་བ"ེན་པ་ད?ིལ་

འཁོར་འཁོར་ལོ་གཉིས།

མཐར་rག་གི་དོན་ལ། ཐེག་ཆེན་rན་མོང་བ0་མཐར་rག་དང་། rན་མོང་མ་ཡིན་པ་5གས་?ི་

མཐར་rག་གཉིས་ཏེ། བAོད་C་åག་p་འëར་རོ། །

ཡི་གེ0་དོན་ནི། བAོད་C0་T་དེ་ཉིད་?ི་ཡི་གེ་ལ་Iིས་ནས་ཡི་གེ་གཞན་མནན་པ0་ངེས་ཚིག་གི་

བཤད་པ་དང་། ཡི་གེ་ཁ་Sལ་ཏེ་མནན་པ0་ངེས་ཚིག་གི་བཤད་པ་དང་། ཡི་གེ་བOར་བ0་ངེས་ཚིག་

གི་བཤད་པ་<མས་སོ། །

ཡན་ལག་གི་དོན་ནི། 5ར་`ི་ཡིག་དོན་དང་འW་བ་ལས། འོན་?ང་~བས་འགའ་ཞིག་p་T0་

ངེས་ཚིག་དང་མན་ངག་གིས་?ང་མཚམས་Rར་ནས་གÖང་གི་དངོས་བMན་`ི་དོན་བཤད་པའོ། །

བvས་དོན་ནི། 5ར་`ི་T་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་འW་བ་ལས། ཡོངས་o་)གས་པ་མ་ཡིན་

པ0་aད་པར་`ི་མིང་ངམ་བ@0་ཚིག་བ;ོལ་ནས་མན་ངག་གིས་བཤད་པའོ། །

ཡང་O་འ¶ལ་ཆེན་པོ་ལས།

5གས་དང་དCིབས་དང་ཆོས་བདག་ཉིད། །Rོར་བ་<མ་པ་གoམ་`ིས་ནི། །

^ིད་པ0་ཉེས་པས་མི་གོས་ཤིང་། །Dད་`ི་དོན་ལ་འèག་པར་C། །

38 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཞེས་བདག་ཉིད་གoམ་གoངས་ཏེ། དམན་པ་དCིབས་?ི་བདག་ཉིད་ནི་བwེད་རིམ་དང་། ཟབ་

མོ་5གས་?ི་བདག་ཉིད་ནི་རང་Cིན་∑བས་དང་། མཐར་rག་ཆོས་?ི་བདག་ཉིད་ནི་ད?ིལ་འཁོར་

འཁོར་ལོ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར།

གོང་[་e་དང་གPགས་o་བཅས། །དེ་བཞིན་གPགས་ལས་འདས་པ་Mེ། །

གནས་པ་<མ་པ་བཞི་≠་ནི། །Dད་<མས་ངེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། །

ཞེས་གནས་པ་བཞི་གoངས་ཏེ། (༡༣ན)གོང་]ར་གནས་པ་ནི། གཞི་[ས་o་“་éག་p་སེམས་

འèག་པ། དབང་[ས་o་]མ་དབང་། བwེད་རིམ་`ི་D་@ོ་Aེ་འཆང་། óོགས་རིམ་`ི་i་Õང་གི་<ལ་

འCོར། འVས་[ས་?ི་ལོངས་Xའོ། །

eར་གནས་པ་ནི། གཞི་[ས་o་áར་áར་པོ་སོགས་?ི་�ས་Çབ་པ། དབང་[ས་o་གསང་དབང་།

བwེད་རིམ་`ི་D་@ོ་Aེ་འཆང་Ö་བ། óོགས་རིམ་`ི་Ö་བདེ། འVས་[ས་?ི་ཆོས་Xའོ། །

གPགས་o་གནས་པ་ནི། གཞི་[ས་o་wེས་ནས་�ས་གནས་པ། དབང་[ས་o་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས། བwེད་རིམ་`ི་འVས་]་@ོ་Aེ་འཆང་བཞེངས་པ། óོགས་རིམ་`ི་O་མ0་X། འVས་[ས་?ི་

Æལ་Xའོ། །

གPགས་ལས་འདས་པ་ནི། གཞི་[ས་o་འཆི་བ། དབང་[ས་o་དབང་བཞི་པ། བwེད་རིམ་`ི་

བv་རིམ། óོགས་རིམ་`ི་qོས་མེད། འVས་[ས་o་ངོ་བོ་ཉིད་?ི་Xའོ། །

ཡང་གསང་འ[ས་ལས།

Dད་ནི་Dན་ཞེས་C་བ་Mེ། །Dན་དེ་<མ་པ་གoམ་[་འëར། །

39 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



གཞི་དང་རང་བཞིན་འVས་]་དང་། །མི་འSོགས་པ་ཡི་རབ་དCེ་བའོ། །

རང་བཞིན་<མ་པ་D་ཡིན་ཏེ། །གཞི་ནི་ཐབས་ཤེས་C་བར་བAོད། །

དེ་བཞིན་མི་འSོགས་འVས་]་Mེ། །གoམ་`ིས་Dད་?ི་དོན་བvས་པའོ། །

ཞེས་Dད་གoམ་གoངས་པ0།

D་Dད་ནི། aད་པར་དང་\ན་པ0་"ེན་`ི་གང་ཟག་གམ་སེམས་ཅན་<མས་?ི་སེམས་?ི་དེ་

བཞིན་ཉིད་དོ། །

ཐབས་Dད་ནི། Åིན་)ོལ་`ི་ལམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའོ། །

འVས་Dད་ནི། མཆོག་དམན་`ི་དངོས་Çབ་མཐའ་དག་གམ་X་གoམ་ལ་སོགས་པའོ། །

ཡང་སཾ་]་ཊིར།

གསང་བ་ཞེས་C་བ་ནི་དོན་<མ་པ་བ[ན་ཏེ། བ=ད་པ་ནི་བAོད་[་མེད་པ0་ཚིག་

གོ། །གསང་བ་ནི་མི་གསལ་བའོ། །གསང་བ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མདོར་བMན་པའོ། །

གསང་བ་ནི་ས་བོན་ò་པའོ། །གསང་བ་ནི་དམ་པ0་དོན་ ས་པའོ། །གསང་བ་ནི་

གསང་བ0་པàའོ། །གསང་བ་ནི་|ེ་བ0་དགའ་བའོ། །གསང་བ་ནི་ཐམས་ཅད་[་

འ)ོ་བ་བvས་(༡༣བ)པའོ། །གསང་བ་ནི་བདེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་Mེ་Dད་?ི་གÖང་

གིས་བཤད་པའོ། །

ཞེས་གoངས་ཏེ། མི་གསལ་བ་ནི་D་Dད། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མདོར་བMན་པ་ནི་དབང་། ས་བོན་ò་ནི་

wེད་རིམ། དམ་པ0་དངོས་པོ་ ས་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་?ི་|་བ། གསང་བ0་པà་ནི་ད?ིལ་འཁོར་

འཁོར་ལོ། |ེ་བ0་དགའ་བ་ནི་བདག་Cིན་∑བས། ཐམས་ཅད་[་འ)ོ་བ་བvས་པ་ནི་ལམ་`ི་ཡན་

40 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ལག །བདེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ནི་གསང་བ་མི་གསལ་བ་"ོགས་པར་Cེད་པ་Mེ། འདི་ལོགས་o་མི་

བ)ང་བར་གསང་བ་བ[ན་[་བཞེད་དོ། །

ཡང་བ"ག་གཉིས་o། [བ"ག་པ་5་མ། བ=ད་པ་<ལ་འCོར་མ0་འཁོར་ལོ་འ[་བ0་ལེùར།]

བwེད་པ་ཡི་ནི་རིམ་པ་དང་། །དེ་བཞིན་óོགས་པ0་རིམ་པ་ཉིད། །

རིམ་གཉིས་མཉམ་པར་གནས་ནས་ནི། །@ོ་Aེ་ཅན་`ི་ཆོས་འཆད་དོ། །

ཞེས་གoངས་པ་ལ་བ"ེན་ནས་)ོལ་Cེད་རིམ་པ་གཉིས་?ི་Éོ་ནས་འཆད་པ་དང་།

ཡང་འགའ་ཞིག་གིས། [ãེ་བMན། Dད། ཀ༽ Çབ་ཆེན་མཚོ་wེས་@ོ་Aེས་?ེ0་@ོ་Aེ0་Dད་?ི་དཀའ་འ)ེལ་པà་ཅན་[།]

Iི་དང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ནང་། །དེ་བཞིན་ཉིད་དོན་<མ་པ་བཞི། །

ཞེས་Iི་བwེད་རིམ། གསང་བ་ལས་=། ནང་རང་�ས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རང་བཞིན་`ི་གནས་

�གས་ལ་བ"ེན་ནས་འཆད་པ་དང་།

འགའ་ཞིག་གིས། 5ོན་འ)ོ་དབང་གི་ཡན་ལག །ལམ་མངོན་"ོགས་?ི་ཡན་ལག །)ོགས་དམ་

ཚིག་དང་ãོམ་པ0་ཡན་ལག །བ"ན་Cེད་ïོད་པ0་ཡན་ལག །འVས་]་ལས་ཚོགས་?ི་ཡན་ལག་

Mེ། ཡན་ལག་ò0་Éོ་ནས་འཆད་པ་སོགས་<མ་)ངས་མང་[་གoངས་སོ། །

ང༣ གoམ་པ་དེ་དག་གིས་Dད་འཆད་çལ་ནི། @ོ་Aེ་འཆང་གིས་~ལ་པ་དང་མི་\ན་པ་<མས་

Dད་ལ་རང་གར་འèག་པ་ìང་བ0་Iིར་Dད་ཐམས་ཅད་མཐའ་åག་གི་=་ཡིས་བཅིངས་ཏེ་གoངས་

པ་ལས། Dད་ཚིག་མ་�ས་པ་མཐའ་åག་པོ་གང་≠ང་རེ0་çལ་[་མ་གནས་པ་མེད་ལ།

41 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



དེ་ལ་འཆད་çལ་བཞི་འèག་çལ་ནི། གÖང་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་རང་གི་དངོས་བMན་`ི་

ཐོབ་ཐང་|ར་བ;ལ་ནས་དོན་གཞན་[་མ་wོགས་པ་ནི་ཡིག་དོན་ནམ་ཚིག་དོན་`ི་བཤད་པ་ཞེས་C་

ཞིང་།

འདི་མཐའ་åག་ག་ལ་(༡༤ན)འèག་Mེ། ~བས་ཁ་ཅིག་p་Wང་དོན། ཁ་ཅིག་p་ངེས་དོན། ཁ་ཅིག་

p་དགོངས་བཤད་སོགས་o་འëར་བས། གÖང་ཐད་སོE་བཤད་པ་ཞེས་?ང་C། ཡོངས་)གས་?ི་

བཤད་པ་ཞེས་?ང་C་Mེ། བཀའ་བMན་བཅོས་ïི་ལ་)གས་པ0་བཤད་པའོ། །

བཤད་C0་གÖང་གི་དངོས་བMན་`ི་དོན་མཐའ་åག་ཇི་|་]་ཞིག་p་གནས་?ང་། ཕར་Iིན་

དང་rན་མོང་བ0་བAོད་Cར་བ;ལ་བ་དང་། བwེད་རིམ་`ི་ཆོ་ག་དང་མrན་པར་བ;ལ་བ་ནི་ïི་

དོན་`ི་བཤད་པ་Mེ། 5་མ་Wང་ངེས་ཅི་རིགས་དང་། Iི་མ་Wང་དོན་`ི་བཤད་པར་འëར་ཞིང་།

རང་Cིན་∑བས་དང་ད?ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོE་ཆོ་ག་དང་མrན་པར་བ;ལ་བ་ནི་ ས་དོན་`ི་

བཤད་པ་Mེ། འདི་Wང་ངེས་?ི་བཤད་པ་ཅི་རིགས་o་འëར་ལ།

དོན་`ི་uན་wེས་སམ་འོད་གསལ་དང་Pང་འèག་དང་འVས་]་X་གoམ་ལ་སོགས་པ0་དོན་[་

བ;ལ་བ་ནི་མཐར་rག་གི་བཤད་པ་Mེ། འདི་ནི་ངེས་དོན་`ི་བཤད་པ་གཙོ་ཆེའོ། །

དེ་ཡང་བAོད་C་མཐའ་åག་ག་ལ་Aོད་Cེད་çལ་བཞི་ག0་བཤད་པ་Rར་བ་དང་། གÖང་གི་

དངོས་བMན་བཤད་çལ་བཞི་གང་≠ང་གཅིག་p་གནས་པ་ལ་ཡང་། འཆད་པ0་ཚེ་çལ་བཞི་ག0་

བཤད་པ་མèག་p་ཡོང་བས་མཐའ་གཅིག་p་མ་ངེས་?ང་། @ོ་Aེ0་ཚིག་‘མ་པོར་གoངས་པ0་ངེས་

དོན་གཙོ་ཆེ་བ་<མས་ལ་çལ་བཞི་ག0་བཤད་པ་དང་། T་ཇི་བཞིན་པར་གoངས་པ་Wང་དོན་གཙོ་ཆེ་

བ་ལ་ཡིག་ïི0་བཤད་པ་ཙམ་`ིས་འ)ེལ་བ་མང་Mེ།

42 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



དེ་ཡང་དཔེར་ན། བཤད་çལ་བཞི0་Éོ་ནས་Dད་འཆད་པ0་ཚེ། Dད་གÖང་གི་~བས་སོ་སོ་ལ་

çལ་བཞི0་ནང་ནས་ïི0་çལ་|་]0་བཤད་çལ་ཅི་རིགས་རེ་Rར་བས་ཆོག་པ0་~བས་དང་། Dད་

གÖང་གི་ཚིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཡིག་ïི་ ས་མཐའ་བཞི་ག0་çལ་ཐམས་ཅད་Rར་ནས་འཆད་དགོས་

པ0་<མ་དCེ་ཤེས་དགོས་ལ།

དེ་བཞིན་[་Dད་གoམ་`ི་བཤད་çལ་`ིས་Dད་གÖང་འཆད་པ0་ཚེ། གÖང་གི་~བས་སོ་སོར་

Dད་གoམ་གང་≠ང་རེ་དང་Rར་(༡༤བ)བས་ཆོག་པ་དང་། གÖང་ཚིག་རེ་རེ་ལའང་Dད་གoམ་ག་

དང་Rར་ནས་འཆད་དགོས་པ0་<མ་དCེ་དང་། དེ0་རིགས་པས་བདག་ཉིད་གoམ་དང་གནས་པ་

བཞི་ལ་སོགས་པ0་བཤད་çལ་`ིས་Dད་འཆད་çལ་ཡང་ཤེས་པར་C་ཞིང་།

གདམས་ངག་གི་འཆད་^ོལ་ལ་ཡང་། གÖང་དོན་`ི་བAོད་C་ïི་ ས་མཐའ་གoམ་པོ་རེ་རེ་

ལའང་། Aོད་Cེད་ཡི་གེ་དང་ཡན་ལག་དང་བvས་དོན་`ི་བཤད་པ་གoམ་ལ་Rར་དགོས་པ་དང་།

བAོད་C་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་Aོད་Cེད་?ི་བཤད་པ་གང་≠ང་རེས་བཤད་པས་ཆོག་པ0་~བས་ཅི་རིགས་

པ་ཡོད་དོ། །

དེས་ན་Dད་ãེ་<མས་ལས་འཆད་çལ་t་ཚོགས་བཤད་?ང་། çལ་བཞི་དང་Dད་གoམ་`ི་Éོ་

ནས་འཆད་པ་ལ་འཆད་çལ་ཕལ་ཆེར་འ[་ཞིང་། དེ་གཉིས་?ང་ཕན་çན་གནད་གཅིག་Mེ། གÖང་

ཚིག་གི་དངོས་བMན་ཡོངས་)གས་|ར་བ;ལ་བ་ནི་Dད་གoམ་གང་ལ་འCོར་ཡང་ཡི་གེ0་བཤད་

པ། གཞན་ཕལ་ཆེར་[་D་Dད་ལ་Rར་བ་དང་ཐབས་Dད་བwེད་རིམ་ལ་Rར་བ་ïི་བཤད། ཐབས་

Dད་óོགས་རིམ་ལ་Rར་བ་ ས་བཤད། འVས་Dད་ལ་Rར་བ་མཐར་rག་གི་བཤད་པར་འëར་ཏེ།

çལ་འདིས་འཆད་^ོལ་ཐམས་ཅད་?ི་གནད་"ོགས་པར་Cའོ། །
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གཞན་ཡང་གÖང་དོན་འ)ེལ་པ་ལ་ཚིག་གི་འŒ་ཙམ་གཉེར་བ་ཚིག་འ)ེལ། གÖང་དོན་"ོགས་

y་བ་<མས་ལ་བཤད་པ་མ་Cས་པར་རང་སོར་བཞག་པའམ་ད’ས་?ི་ས་བཅད་པ་ཙམ་Cས་ནས་

"ོགས་དཀའ་བ་Cེ་Vག་p་བཤད་པ་དཀའ་འ)ེལ། གÖང་དོན་ཐམས་ཅད་བཤད་çལ་ཇི་|ར་

རིགས་པས་<མ་པར་བ;ལ་ནས་བཤད་པ་<མ་བཤད་དམ་<མ་འ)ེལ། གÖང་དོན་ཐམས་ཅད་

དགག་བཞག་ìང་གoམ་`ི་Éོ་ནས་ཤིན་p་=ས་པར་འ)ེལ་བ་=་ཆེར་འ)ེལ་ལ་སོགས་པ་འ)ེལ་

པ0་<མ་གཞག་མང་ཡང་། གÖང་གི་བAོད་Cར་གཏོགས་པ་ïི0་དོན་གོ་བར་Cེད་པ་ལ་ཡོངས་

)གས་?ི་བཤད་པས་ཁོག་ད]བས་པ་�ས་ïི0་དོན་དང་། གÖང་གི་དངོས་བMན་`ི་བAོད་C་དེ་

ཉིད་(༡༥ན)བཤད་çལ་བཞི་ལ་སོགས་པ0་Éོ་ནས་དོན་གསལ་བར་Cེད་པ་ཡན་ལག་གÖང་གི་དོན་

གཉིས་?ི་Éོ་ནས་བཤད་ན་Dད་འཆད་པ་པོ་འཆད་བདེ་ཞིང་ཉན་པ་པོ་གོ་བདེ་བས་དེ་|ར་[་བཤད་

པར་Cའོ། །

ག༤ བཞི་པ་[གཞན་འèག་པ0་ཡན་ལག་དགོས་འVེལ་]ལ། ང༡ དགོས་འVེལ་ïི0་<མ་དCེ་

དང་། ང༢ Dད་?ི་དགོས་འVེལ་ངོས་བPང་བ་གཉིས་?ི།

ང༡ དང་པོ་ནི། Dད་འཆད་པ་ལ། Dད་?ི་དགོས་འVེལ་དང་། བAོད་C0་བvས་དོན་དང་།

གÖང་གི་ཚིག་དོན་དང་། བཤད་པ0་མཚམས་Rོར་དང་། �ང་རིགས་?ི་བ÷ལ་ལན་ò0་Éོ་ནས་

འཆད་པར་བཤད་དོ། །

<མ་བཤད་རིག་པར།

མདོ་<མས་འཆད་འདོད་དེ་དག་ལ། །མན་ངག་öང་ཟད་Rིན་པར་C། །

དགོས་པ་བvས་པ0་དོན་བཅས་དང་། །ཚིག་དོན་བཅས་དང་མཚམས་Rར་བཅས། །
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བ÷ལ་ལན་བཅས་ཏེ་བNད་པར་C། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་ཡང་། ◊ོན་པ0་ཚིག་|ར་བAོད་C་མེད་པ་དང་། C་རོག་སོ་"ོག་གི་བMན་བཅོས་|ར་

དགོས་པ་མེད་པ་དང་། ÿ་ÿོE་མ་བག་མར་ལེན་པ0་བMན་བཅོས་|ར་ཉིང་དགོས་མེད་པ་དང་།

∂0་=ལ་པོE་གôག་གི་ནོར་]་ལེན་པ0་བMན་བཅོས་|ར་འVེལ་བ་མེད་པ་ལ་ཆོས་?ི་Aེས་འVང་

<མས་མི་འèག་པས། ཉན་པ་པོ་Hས་པ་བwེད་པ0་Iིར་Dད་བཤད་པ0་ཐོག་མར་དགོས་འVེལ་

བAོད་དགོས་ཏེ།

དེ་ཉིད་[།

མདོ་དོན་ཆེ་བ་ཉིད་ཐོས་ནས། །ཉན་པ་པོ་དེ་Hས་Cེད་པས། །

ཐོག་མར་དགོས་པ་བAོད་པར་C། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་དགོས་འVེལ་ལ། བAོད་C་དང་། དགོས་པ་དང་། ཉིང་དགོས་དང་། འVེལ་བ་Mེ།

ཡོངས་o་)གས་པ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞིའམ། Aོད་Cེད་གÖང་དང་བཅས་པ0་དགོས་སོགས་

ཆོས་ò་ཡང་བཤད་དོ། །

དེ་ཡང་དགོས་འVེལ་`ི་<མ་དCེ་Iེ་ན། གÖང་གི་ཚིག་ཙམ་ལ་ཡོད་པ་བཞི་ནི། གÖང་ཚིག་གི་

བMན་C0་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་བAོད་C། ཚིག་དེ་ལ་བ"ེན་ནས་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་གོ་བ་དགོས་པ།

དེ་ལ་བ"ེན་ནས་wེས་]ས་དོན་དེ་ªབ་པ་ཉིང་དགོས། དགོས་པ་གཉིས་བAོད་C་དེ་ལ་བ|ོས་ཤིང་

འVེལ་བ་ནི་འVེལ་པའོ། །(༡༥བ)
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དགོས་འVེལ་`ི་ཚིག་ལ་ཡོད་པ་བཞི་ནི། གÖང་གི་�ས་ལ་ཡོད་པ0་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ནི་

བAོད་C། དགོས་འVེལ་`ི་ཚིག་ལ་བ"ེན་ནས་wེས་]ས་གÖང་ལ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཡོད་

པར་"ོགས་པ་དགོས་པ། དེ་|ར་"ོགས་ནས་གÖང་ལ་འèག་པར་འëར་བ་ཉིང་དགོས།

འVེལ་བནི། གོང་བཞིན་ནོ། །

དེ0་ཐོག་p་གÖང་གི་�ས་ལ་ཡོད་པ་བཞི་བtན་ཏེ་བö་གཉིས་o་འCེད་དོ། །

ང༢ གཉིས་པ་[Dད་?ི་དགོས་འVེལ་ངོས་བPང་བ་]ནི། ïིར་Dད་?ི་བMན་C0་གཙོ་བོར་ëར་

པ0་བཅོམ་\ན་འདས་དེ་ཉིད་བAོད་C། དེ་Mོན་པ0་Dད་གÖང་གང་ཡིན་པ་དེ་Aོད་Cེད། དེ་གཉིས་

ཕན་çན་གཅིག་ལ་གཅིག་བ|ོས་པ་འVེལ་བ། Dད་?ི་བMན་དོན་[་ëར་པ0་གནས་~བས་?ི་

འVས་]་མཐའ་དག་Çབ་པ་དགོས་པ། མཐར་rག་གི་འVས་]་Çབ་པ་ཉིང་དགོས་o་བཤད་དེ།

བདེ་མཆོག་Mོད་འ)ེལ་ལས།

འདིར་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་?ི་བདག་ཉིད་ཅན་བཅོམ་\ན་འདས་དཔལ་ཧེ་≠་ཀ་ནི་

བAོད་པར་C་བའོ། །

འདི་"ོགས་པར་Cེད་པ0་Dད་?ི་=ལ་པོ་ནི་Aོད་པར་Cེད་པའོ། །Aོད་པར་Cེད་པ་

དང་བAོད་པར་C་བ་དེ་དག་གི་ཕན་çན་བAོད་C་Aོད་Cེད་?ི་མཚན་ཉིད་ནི་འVེལ་

བའོ། །

ད?ིལ་འཁོར་[་འèག་པ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་`ི་དོན་Cེད་པ་དང་འཇིག་"ེན་

པ0་དངོས་Çབ་ªབ་པ་ནི་དགོས་པའོ། །
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བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་?ི་ཚོགས་?ི་Iག་=་ཆེན་པོE་དངོས་Çབ་ªབ་པ་དང་

སངས་=ས་ཉིད་ནི་དགོས་པ0་དགོས་པའོ། །

ཞེས་སོ། །

འོན་?ང་Dད་འདི0་བAོད་C་ནི། འVས་]0་Dད་སེམས་དཔའ་གoམ་`ི་Nིང་པོ་?ེ0་@ོ་Aེ་

བAོད་C0་གཙོ་བོར་Mོན་ལ། དེ་མངོན་[་Cེད་པ0་D0་Dད་དང་ཐབས་?ི་Dད་?ང་ཡན་ལག་p་

བMན་ཏེ། མདོར་ན། གཞི་དངོས་པོE་གནས་�གས། ལམ་ཉམས་ལེན་`ི་རིམ་པ། འVས་]་wེ་

çལ་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་གསལ་བར་བMན།

བAོད་C་དེ་དག་ཁོང་[་eད་པར་Cེད་པ0་Aོད་Cེད་ནི། འ]མ་Sག་ò་པ་ལས་བvས་པ0་Dད་

བ"ག་པ་གཉིས་?ི་བདག་ཉིད་ལེù་ཉེར་(༡༦ན)གoམ་པ་ûོཀ་བ[ན་བ=་ò་བö་པ་འདི་ཉིད་དོ། །

འདི0་དགོས་པ་ནི། Dད་འདི་ལ་~ལ་\ན་<མས་?ིས་ཐོས་བསམ་Cས་པ་ལ་བ"ེན་ནས་གཞི་

ལམ་འVས་]0་<མ་གཞག་ཇི་|་བ་ཁོང་[་eད་པ་ནི་དགོས་པ0་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ག[ལ་C་Fོ་

དམན་པ་འ]མ་Sག་ò་པ་སོགས་ལ་འèག་པར་མི་áས་པས་?ང་?ེ0་@ོ་Aེ0་དོན་བདེ་Fག་p་གོ་

བར་Cེད་པ་འདི0་ཡན་ལག་གི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དགོས་པ0་དགོས་པའམ་ཉིང་དགོས་ནི། Dད་དོན་`ི་གཞི་ལམ་འVས་]0་<མ་གཞག་ཤེས་

པས་çལ་ཇི་|་བར་ཉམས་o་Fངས་ཏེ་འVས་]་@ོ་Aེ་འཆང་མཆོག་གི་དངོས་Çབ་ཐོབ་པ་ནི་ཉིང་

དགོས་?ི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། གནས་~བས་o་?ེ0་@ོ་Aེ0་<ལ་འCོར་ལ་བiོན་པས་Sིན་ལས་བཞི་ལ་

སོགས་པ0་ལས་རབ་འCམས་འÇབ་པ་ཉིང་དགོས་?ི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །
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དེ་དག་གི་འVེལ་བ་ནི། བAོད་C་གཞི་ལམ་འVས་གoམ་`ི་<མ་གཞག་Aོད་Cེད་Dད་?ི་ཚིག་

གིས་བMན་པ་ལ་བ"ེན་ནས། wེས་]ས་དོན་དེ་དག་ཁོང་[་eད་དེ་Dད་དོན་ཉམས་o་Fངས་པས་

འVས་]་Çབ་པ་<མས་ཕན་çན་ཐབས་དང་ཐབས་Zང་གི་çལ་[་འVེལ་བའམ། Iི་མ་Iི་མ་<མས་

5་མ་5་མ་ལ་བ|ོས་ཤིང་རག་ལས་པ་གནས་~བས་?ི་འVེལ་བ་དང་། གཞི0་གནས་�གས་ཤེས་

ནས་གནད་ཇི་|་བ་བཞིན་འཆིང་བ་ལམ་`ི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བ"ེན་ནས་འVས་]་མངོན་[་

Cེད་པ་Dན་ཆགས་ཤིང་འVེལ་བ་ནི་རང་བཞིན་`ི་འVེལ་བའམ་དོན་`ི་འVེལ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་། བAོད་C། དགོས་པ། ཉིང་དགོས་<མས་Aོད་Cེད་གÖང་གིས་དངོས་o་བMན་ལ།

འVེལ་བ་ནི་£གས་ལས་འZང་Mེ།

ཇི་~ད་[། [པà0་ངང་çལ།?བ@་qོད་པ0་གÖང་།]

འVེལ་བ་Mོན་པར་Cེད་པ0་T། །དངོས་o་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཡང་། །

འོན་?ང་དེ་ཉིད་<མ་དíད་ལས། །དོན་`ིས་གོ་བར་བMན་པ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

ག༥ ò་པ་[Dད་?ི་ïི་<མ་Mོན་པ་བvས་དོན་བཤད་པ་]ལ། ང༡ Dད་ïི0་མངོན་"ོགས་?ི་

བvས་དོན་དང་། ང༢ ལེù་སོ་སོE་བvས་དོན་གཉིས་?ི། (༡༦བ)

ང༡ དང་པོ་ནི། @ོ་Aེ་འཆང་གིས་Dད་ཟབ་མོ་ལ་~ལ་བ་དང་མི་\ན་པ་རང་གར་འèག་པ་ìང་

བ0་Iིར། §ེགས་བམ་ÿོག་པ་<མས་འgལ་པ་wེ་བ0་དོན་[་ལམ་`ི་གོ་རིམ་དêགས་ཏེ་གoངས་

པ་ལས། @ོ་Aེ0་yོབ་དཔོན་`ི་མན་ངག་གིས་Dད་?ི་མངོན་"ོགས་ལམ་`ི་གོ་རིམ་[་བvད་པ་ལ

Dད་གoམ་`ིས་Dད་དོན་ཐམས་ཅད་བvས་པར་བཤད་པ་ལས།

48 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



D0་Dད་ལ། D་བདེ་བར་གཤེགས་པ0་Nིང་པོ་སེམས་ཉིད་རང་བཞིན་uན་wེས་ལ། "ེན་`ི་Éོ་

ནས་Iེ་ན་འ)ོ་བ་åག་དང་། aད་པར་ཅན་`ི་"ེན་དལ་འCོར་ལ་རིགས་?ི་Éོ་ནས་རིགས་ཅན་ò་

དང་། FོE་Éོ་ནས་གང་ཟག་ò་ལ་སོགས་པ་Mེ། དེ་ཡང་~ལ་དམན་ཐེག་པ་ལ་རིམ་`ིས་Rང་དགོས་

པ་དང་། ~ལ་\ན་ཟབ་མོE་ལམ་ལ་ཅིག་ཆར་[་བöག་པས་ཆོག་པ་གཉིས་སོ། །

ཐབས་?ི་Dད་ལ། ལམ་`ི་5ོན་འ)ོ། དངོས་གཞི། ཡན་ལག །)ོགས་བཞི0།

5ོན་འ)ོ་Åིན་Cེད་?ི་དབང་ལ། ས་ཆོག་དང་། M་གོན་དང་། ད?ིལ་འཁོར་Vི་བ་དང་། ªབ་

མཆོད་དང་། བདག་འèག་དང་། yོབ་མ་ད?ིལ་འཁོར་[་འèག་པ་དང་། ]མ་དབང་དང་། གསང་

དབང་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང་། དབང་བཞི་པ་བXར་བ་ལ་སོགས་པའོ། །

ལམ་དངོས་གཞི་ལ། )ོལ་Cེད་རིམ་པ་གཉིས་?ི།

བwེད་པ0་རིམ་པ་ལ། གཏོར་མ་ཚོགས་བསགས་བ«ང་འཁོར་སོགས་?ི་Rོར་བ་དང་། "ེན་

གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བ"ེན་པ་u་བwེད་པ། wེ་མཆེད་Cིན་∑བས་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གÖག་པ། དབང་

བXར་ཞིང་=ས་བཏབ་ནས་མཆོད་བMོད་C་བ། ད?ིལ་འཁོར་བÉོམ་ཞིང་དག་པ་Wན་པ་ལ་སོགས་

པ0་དངོས་གཞི་དང་། Åོན་ལམ་དང་ïོད་ལམ་`ི་<ལ་འCོར་ལ་སོགས་པ0་rན་མཚམས་སོ། །

óོགས་པ0་རིམ་པ་ལ། རང་�ས་ལ་བ"ེན་པ་རང་Cིན་∑བས་དང་། གཞན་�ས་ལ་བ"ེན་པ་

ད?ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་གཉིས་?ི།

5་མ་i་ལ་བ"ེན་པ་ལ། i་གoམ་དང་། འཁོར་ལོ་གཅིག་དང་། གཉིས་དང་། བཞི་ལ་བ"ེན་པ་དང་།

Õང་ལ་བ"ེན་པ་ལ། =་ཡན་[་འཆིང་བ་དང་། ཁ་དོག་དང་། དCིབས་དང་། བ)ང་(༡༧ན)བ་

དང་། ]མ་ཅན་ལ་བyབ་པ་<མས་དང་།
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གཉིས་ཀ0་rན་མོང་[་Cང་སེམས་ལ་བ"ེན་པ་ལ། དབབ། བPང་། བÑོག །aབ། དགའ་

བཞི0་uན་wེས་?ི་<ལ་འCོར་ལ་སོགས་པའོ། །

ལམ་`ི་ཡན་ལག་ལ། བÑས་པ་དང་། གཏོར་མ་དང་། རབ་གནས་དང་། Rིན་^ེག་དང་།

ཚོགས་འཁོར་ལ་སོགས་པའོ། །

ལམ་`ི་)ོགས་ལ། དམ་ཚིག་དང་། ïོད་པ་གཉིས་?ི།

དམ་ཚིག་ལ། ªབ་པ0་དམ་ཚིག་དང་། བ«ང་བ0་དམ་ཚིག་དང་། བཟའ་བ0་དམ་ཚིག་དང་།

བཅའ་བ0་དམ་ཚིག་ལ་སོགས་པའོ། །

ïོད་པ་ལ། གསང་ïོད་དང་། རིག་པ་བÃལ་Öགས་?ི་ïོད་པ་དང་། Iོགས་ལས་<མ་=ལ་`ི་

ïོད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །

འVས་]0་Dད་ལ། གནས་~བས་o། Sིན་ལས་རབ་འCམས་ªབ་པ་དང་། ས་ལམ་བ)ོད་

པ0་རིམ་པ་དང་། མཐར་rག་མཆོག་གི་དངོས་Çབ་Çབ་པ་ལ་སོགས་པ་Mེ།

འདི་དག་Dད་འདི་ཉིད་ལས་ཅི་རིགས་པར་བMན་ཏེ། སོ་སོE་~བས་ལས་ཤེས་སོ། །

ང༢ གཉིས་པ་[ལེù་སོ་སོE་བvས་དོན་]ནི། འདིར་བ"ག་པ་5་མ0་ལེù་དང་པོས་Dད་?ི་

བAོད་C་མདོར་བMན། དེ་ཉིད་ལེù་གཉིས་པ་མན་`ི་བ"ག་པ་དང་པོས་=ས་པར་བཤད།

དེར་མི་གསལ་བ་དང་མ་ཚང་བ་བ"ག་པ་Iི་མས་ཁ་བ~ང་Mེ་བཤད་པ་ལས།

དེ་ཡང་། @ོ་Aེ་Nིང་པོ་མངོན་པར་Cང་eབ་པ། ཞེས་C་བ་བ"ག་པ་5་མ0་ལེù་དང་པོ་@ོ་Aེ་

རིགས་?ི་ལེùས། Dད་?ི་§ེང་གཞི་དང་། སེམས་དཔའ་གoམ་དང་། ?ེ0་@ོ་Aེ0་མཚན་དོན་དང་།
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Dད་ïི0་མདོར་བMན་དང་། Cེ་Vག་རིམ་གཉིས་?ི་མདོར་བMན་དང་། �ས་?ི་i་དང་། ãོམ་པ0་

དCེ་བ་དང་། གpམ་མོE་<ལ་འCོར་<མས་བMན།

གཉིས་པ་5གས་?ི་ལེùས། གཏོར་མ0་5གས་དང་། u0་5གས་དང་། ལས་ཚོགས་?ི་5གས་

དང་། ཆར་དབབ་པ་དང་། qིན་Vལ་བ་དང་། @ོ་Aེ་)ི་Hག་དང་། u་དགས་པ་དང་། ཚ་བས་ག[ང་

བ་དང་། ཆང་Ÿག་པ་དང་། ≈ོས་མ་དHག་པ་དང་། ཉི་Ñ་བPང་བ་དང་། ⁄་དབབ་པ་དང་། [ད་

འ)ོ་ò་བ€ད་པ་དང་། ལས་བªབ་?ི་u་མོ་<མས་བMན།

གoམ་པ་u0་ལེùས། ཚད་མེད་དང་། @ོ་Aེ་བཞི་བwེད་དང་། བ«ང་འཁོར་དང་། ཆོ་ག་oམ་

བwེད་དང་། ཚོགས་བསག་དང་། མངོན་Cང་ò་བwེད་དང་། (༡༧བ)ཧེ་≠་ཀ་Iག་གཉིས་པ་དང་།

བཞི་པ་དང་། åག་པ0་མངོན་"ོགས་<མས་བMན།

བཞི་པ་u་དབང་བXར་བ0་ལེùས། དབང་བXར་བ0་ཆོ་ག་དང་། =ས་འདེབས་དང་། u་Éོམ་

པ0་rན་<མས་བMན།

ò་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་?ི་ལེùས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་?ིས་མཚན་ཉིད་དང་། དེ་"ོགས་པ0་ཐབས་Iག་=་

བMེན་çལ་དང་། ཐབས་ལས་Zང་བ0་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། ཤེས་རབ་?ི་མིང་དོན་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

?ི་ཕན་ཡོན་<མས་བMན།

åག་པ་ïོད་པ0་ལེùས། ïོད་པ0་གང་ཟག་དང་། [ས་དང་། གནས་དང་། )ོགས་དང་། =ན་

གོས་དང་། ལག་ཆ་དང་། ‹་གར་དང་། བཟའ་བpང་དང་། ïོད་པ་ïད་çལ་<མས་བMན།
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བ[ན་པ་བ@་དང་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པ0་ལེùས། <ལ་འCོར་མ་<མས་འ[་བ0་ལག་པ0་

བ@་དང་། འ[་བ0་©ལ་སོ་གཉིས་དང་། འ[་བ0་[ས་དང་། ཚོགས་?ི་óས་དང་། དེ0་~བས་?ི་

<ལ་འCོར་<མས་བMན།

བ=ད་པ་<ལ་འCོར་མ0་འཁོར་ལོ་འ[་བ0་ལེùས། "ེན་འZང་རིམ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་

བwེད་པ་དང་། མངོན་Cང་ò0་བwེད་ཆོག་དང་། དེ་ལས་བ"ེན་པ་u་བwེད་པ་དང་། u0་མངོན་

"ོགས་ལ་སོགས་པ0་བwེད་རིམ་དང་། uན་wེས་?ི་དCེ་བ་དང་། དགའ་བཞི0་<མ་དCེ་དང་།

uན་wེས་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། དེ0་ཡོན་ཏན་`ི་aད་པར་དང་། དེ་Éོམ་པར་གདམས་པ་སོགས་

?ི་óོགས་རིམ་བMན།

དH་པ་<མ་དག་གི་ལེùས། དེ་བཞིན་ཉིད་?ི་དག་པ་དང་། u0་དག་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་?ི་

དག་པ་<མས་བMན།

བö་པ་དབང་གི་ལེùས། ས་ཆོག་དང་། M་གོན་དང་། ད?ིལ་འཁོར་Vི་བ་དང་། ªབ་མཆོད་

དང་། བདག་འèག་དང་། yོབ་མ་དབང་བXར་བ་དང་། དབང་ལས་Zང་བ0་དགའ་བ་བཞི་དང་།

uན་wེས་ཡེ་ཤེས་<མས་བMན།

ལེù་བö་གཅིག་པས། |་Mངས་བཞི་དང་། དམ་ཚིག་གི་བཟའ་བ་དང་། wེ་བ[ན་`ི་ªབ་པ་

དང་། _་≠་_›ེ0་ªབ་ཐབས་<མས་བMན།

དེ་ནས། O་མ0་བ"ག་པ། ཞེས་C་བ་བ"ག་པ་Iི་མ0་ལེù་དང་པོ་རབ་གནས་?ི་ལེùས། རབ་

གནས་?ི་ཆོ་ག་དང་། Rིན་^ེག་ལ་སོགས་པ་བMན། (༡༨ན)
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གཉིས་པ་དངོས་Çབ་གཏན་ལ་དབབ་པ0་ལེùས། བwེད་རིམ་Éོམ་çལ་དང་། དངོས་Çབ་ªབ་

པ0་ïོད་པ་དང་། རིམ་གཉིས་?ི་<མ་གཞག་དང་། aད་པར་uན་wེས་?ི་བདེ་བ་དང་། རིགས་དང་།

རིགས་བདག་གི་དCེ་བv་<མས་བMན།

གoམ་པ་Dད་ཐམས་ཅད་?ི་§ེང་གཞི་དང་གསང་བ0་~ད་?ི་ལེùས། §ེང་གཞི0་དོན་དང་།

དབང་བཞི0་དCེ་བ་དང་། ད?ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དང་། དེ་དག་གི་དམ་ཚིག་དང་། ©ལ་©ལ་ཅན་

ལ་སོགས་པ0་<མ་གཞག་དང་། Rོང་བ0་aད་པར་དང་། དབང་པོE་དག་པ་དང་། གསང་བ0་~ད་

<མས་བMན།

བཞི་པ་Dད་ཐམས་ཅད་?ི་Iག་=་བvས་པ0་དོན་`ི་ལེùས། ‹་གར་དང་། རིགས་?ི་=ས་

གདབ་དང་། u་མོ་<མས་?ི་ས་བོན་དང་། i0་དག་པ་དང་། ད?ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོE་རིམ་པ་དང་།

ãོམ་པ0་དCེ་བ་དང་། u་མོ་བ=ད་?ི་=ས་འདེབས་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ་དང་། གཏོར་ཆོག་དང་།

u་མོ་གoམ་`ི་=ས་འདེབས་དང་། རིགས་?ི་དCེ་བv་<མས་བMན།

ò་པ་?ེ0་@ོ་Aེ་མངོན་འZང་གི་ལེùས། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། Iག་བö་åག་པ0་D0་ཧེ་≠་ཀ་

བwེད་པ་དང་། འཁོར་`ི་u་མོ་qོ་བ་དང་། འVས་]0་ཧེ་≠་ཀ་བཞེངས་པ་དང་། i་5གས་དང་།

ད?ིལ་འཁོར་`ི་ལས་རིམ་དང་། དབང་བXར་བ་དང་། དབང་ལས་Zང་བ0་ཡེ་ཤེས་དང་། @ོ་Aེ་fi་

∑བས་<མས་བMན།

åག་པ་Vིས་X0་ཆོ་ག0་ལེùས། Iག་=་ò0་དག་པ་དང་། Vིས་X0་ཆོ་ག་བMན།

བ[ན་པ་བཟའ་བ0་ལེùས། §ེགས་བམ་དང་། ཚོགས་འཁོར་`ི་ཆོ་ག་བMན།
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བ=ད་པ་འ[ལ་བ0་ལེùས། Iག་=་བ"ག་པ་དང་། Åོན་ལམ་དང་། ~ལ་མིན་Dད་Rང་çལ་

བMན།

དH་པ་5གས་བp་བ0་ལེùས། ཁ་Rོར་འCེད་པ་དང་། u0་དག་པ་དང་། 5གས་བp་<མས་

བMན།

བö་པ་བÑས་པ0་ལེùས། Sེང་བ་དང་། དེ་[ས་?ི་བཟའ་བpང་བMན།

བö་གཅིག་པ་uན་ཅིག་wེས་པ0་དོན་`ི་ལེùས། རིགས་?ི་"གས་མཚན་དང་། uན་wེས་

བwེད་ཐབས་བMན།

ལེù་བö་གཉིས་པས། དབང་བཞི་བXར་བ0་(༡༨བ)ཚིགས་བཅད་དང་། @ོ་Aེ་དང་པད་མ་Cིན་

`ིས་∑ོབ་པ0་5གས་<མས་བMན་པའོ། །
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ཐོག་མར་བཀོད་པ་ÿད་?ི་དོན།

ཀ༢ གཉིས་པ་Dད་?ི་བཤད་པ་དངོས་གཞི་ལ། ཁ༡ དང་པོར་བཀོད་པ་ÿད་?ི་དོན། ཁ༢ བར་

[་བཤད་པ་གÖང་གི་དོན། ཁ༣ མཐའ་མར་བMན་པ་མèག་གི་དོན་གoམ་`ི།

ཁ༡ དང་པོ་ལ། ག༡ མཚན་`ི་དོན་དང་། ག༢ འëར་`ི་Iག་གཉིས་ལས།

ག༡ དང་པོ་ལ། ང༡ མཚན་བOར་བ། ང༢ མཚན་དོན་བཤད་པ། ང༣ མཚན་དེ་འདོགས་པ0་D་

མཚན། ང༤ དེ་|ར་བཏགས་པ0་དགོས་དང་བཞི0།

ང༡ དང་པོ་ནི།
!་གར་%ད་'། )་ིཧེ་བ.་ཏ0་1་ཛ་3་མ།  
བོད་%ད་'། དཔལ་8འེི་:་ོ;ེ་ཞེས་>་བའི་?ད་8་ི!ལ་པ།ོ  

ཞེས་པ་ཏེ། ©ལ་=་གར་ན། སཾ€ྀ་ཏ་ཞེས་པ་ལེགས་Rར་`ི་~ད་དང་། ⁄་;ིཏ་ཞེས་པ་རང་

བཞིན་པ0་~ད་དང་། ཨ་ཝ་‡ཾ་ཤ་ཏ་ཞེས་པ་Pར་ཆག་པ0་~ད་དང་། པི་·་ཙི་ཀ་ཞེས་པ་ཤ་ཟ0་~ད་

དེ། ~ད་རིགས་བཞི་ཡོད་པ་ལས།

ལེགས་Rར་རམ་སཾ€ྀ་ཏ0་~ད་[་Dད་འདི0་མཚན་ལ། ‚ི་ཧེ་བ„་ཏ‰་Â་ཛ་ø་མ། ཞེས་པ་Mེ།

དེ་བོད་©ལ་`ི་~ད་[་བOར་ན། ‚ི་ནི་དཔལ། ཧེ་བ„་ནི་?ེ0་@ོ་Aེ། ཏ‰་ནི་Dད། Â་ཛ་ནི་=ལ་

པོ། ø་མ་ནི་ཞེས་C་བ་ཞེས་པར་འëར་ལ།

དེ་|ར་མཚན་བOར་བ0་དགོས་པ་ནི། ཐོག་མར་=་~ད་Åོས་པས་Dད་འདི་=་གར་ཆོས་?ི་

འZང་“ངས་ནས་Zང་བར་རིག་Mེ། Dད་“ངས་བôན་པར་ཤེས་ཤིང་། སཾ€ྀ་ཏ0་~ད་ལ་བག་
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ཆགས་འཇོག་པ་དང་། དེ་བོད་~ད་[་བOར་བས་§ེགས་བམ་བཙལ་y་བ་དང་། ཚིག་བPང་བདེ་

ཞིང་དོན་"ོགས་བདེ་བ་ཡིན་ལ།

~ད་གཉིས་ཀ་ཤན་Rར་བས་T་དོན་`ི་ཐ་Nད་öང་ཟད་ཤེས་ནས་T་བOར་`ི་çལ་ལ་Fོ་ཁ་

Iོགས་པ་དང་། =་~ད་གོ་དཀའ་བ་དེ་ཉིད་བོད་~ད་གོ་y་བར་བOར་བ0་çལ་རིག་ནས་ལོ་པན་`ི་

བཀའ་Wིན་Wན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཞེས་5་རབས་པ་དག་བཞེད་དོ། །

ང༢ གཉིས་པ་[མཚན་དོན་བཤད་པ་]ནི། དེ་ལ་དཔལ་ཞེས་C་བ་ནི། ‚ི0་T་ལས་Wངས་ན།

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དང་། བMེན་པར་C་བ་ལ་འèག་Mེ།
[བ"ག་པ་5་མ། བ[ན་པ་བ@་དང་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པ0་ལེùར།]

‚ི་ནི་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །

ཞེས་དང་། (༡༩ན)

~ད་?ི་Cིངས་ལས། ‚ིཉ་བMེན་པ་ལའོ། །ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་གPང་འཛིན་`ི་qོས་པ་དང་Vལ་བ0་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་^ིད་ཞི་_ན་`ི་དཔལ་

[་ëར་པས་ན་ཐམས་ཅད་?ིས་འདོད་ཅིང་བMེན་པར་C་བ0་དོན་ཏོ། །

?ེ0་ཞེས་པ0་?ེ་ནི་འབོད་ཅིང་བXལ་བ0་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐབས་དམིགས་པ་མེད་པ0་Nིང་Aེ་

ཆེན་པོས་_ན་ནས་བyངས་ཏེ་wེས་]་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་`ི་དོན་ªབ་པ་ལ་བXལ་བ་Mེ།
[བ"ག་པ་5་མ། དང་པོ་@ོ་Aེ་རིགས་?ི་ལེùར།]

ཧེ་ནི་Nིང་Aེ་ཆེན་པོ་ཉིད། །

ཅེས་སོ། །
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ཡང་ན། ཧེ་ཞེས་པ་ད`ེས་པ0་དོན་དང་། ཧེ་ལ་ཞེས་པ་རོལ་པ0་དོན་ཏེ། Tིབ་མེད་?ི་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་uན་ཅིག་wེས་པ་ལ་ད`ེས་པ་དང་། Nིང་Aེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་`ི་དོན་ལ་"ག་p་རོལ་པ་

Mེ།

འ]མ་òར།

སེམས་ཅན་ཆོས་དང་དམིགས་པ་མེད། །Nིང་Aེ་འདི་ནི་<མ་གoམ་བཤད། །

ཆེན་པོE་T་ཡིས་དམིགས་པ་མེད། །ད`ེས་པ0་ཡེ་ཤེས་མངོན་པར་བAོད། །

ཅེས་སོ། །

@ོ་Aེ་ཞེས་C་བ་ནི། ཤེས་རབ་<མ་_ན་མཆོག་\ན་`ི་Mོང་པ་ཉིད་དེ།
[བ"ག་པ་5་མ། དང་པོ་@ོ་Aེ་རིགས་?ི་ལེùར།]

བ„འང་ཤེས་རབ་བAོད་པར་C། །

ཞེས་དང་།

འ]མ་òར།

@ོ་Aེ0་T་ཡིས་ཨེ་ཡིག་ནི། །<མ་པ་_ན་\ན་Mོང་ཉིད་དོ། །

ཞེས་སོ། །

Mོང་པ་ཉིད་ལ་@ོ་Aེ0་T་འèག་པ0་D་མཚན་ནི། @ོ་Aེ་དང་ཆོས་མçངས་པ་Mེ།

iེ་མོར།

^་ཞིང་Nིང་པོ་ཁོང་Mོང་མེད། །བཅད་དང་གཞིག་པར་C་བ་མིན། །

བ^ེག་པར་C་མིན་འཇིག་མེད་པས། །Mོང་ཉིད་@ོ་Aེར་བAོད་པར་C། །
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ཞེས་སོ། །

ཞེས་C་བ0་ཞེས་པ་ནི། ø་མ0་T་འཆི་བ་དང་མི་བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ0་དོན་བö་ལ་འèག་

?ང་། འདིར་ནི་མིང་ལ་འèག་པ་Mེ། མིང་དེ་~ད་ཅེས་C་བ་ཡིན་ཞེས་པ0་ཐ་ཚིག་གོ། །

Dད་?ི་ཞེས་པ0་Dད་ནི། བར་མ་ཆད་པར་འVེལ་བ་དང་Dན་ཆགས་པ0་དོན་ཏེ། དཔེར་ན།

མི0་རིགས་Dད་དང་e་བོE་Dན་བཞིན་ནོ། །

དེ་|ར་ཡང་། གསང་འ[ས་ལས།

Dད་ཅེས་C་བ་འVེལ་བ0་དོན། །

ཞེས་དང་།

Dད་ནི་Dན་ཞེས་C་བ་Mེ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་། བAོད་C་དོན་`ི་(༡༩བ)Dད་དང་། Aོད་Cེད་T0་Dད་གཉིས་ལས།

དོན་`ི་Dད་ནི། D0་Dད་ཐེག་ཆེན་`ི་རིགས་ཅན་དགེ་ཚོགས་?ི་Dད་ཡོངས་o་འCོར་བའམ་

སེམས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཉིད།

ཐབས་?ི་Dད་Åིན་)ོལ་`ི་ལམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་Öགས་པས།

འVས་]0་Dད་མཆོག་དང་rན་མོང་གི་དངོས་Çབ་ཐོབ་པ་<མས་འVེལ་ཞིང་Dན་ཆགས་པ་Mེ།

·?་བཤེས་གཉེན་`ིས། [ïོད་བvས་Tོན་མ0་Êི་Áར།]

དོན་ནི་<མ་པ་གoམ་[་འ[ས། །ཐབས་དང་D་དང་འVས་]འོ། །

D་ནི་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་ཏེ། །དགེ་བ0་ཆོས་?ིས་<མ་པར་བ=ན། །
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ཐབས་ནི་<མ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །དབང་བXར་དེ་ཉིད་ïོད་དང་བཅས།

འVས་]་X་གoམ་rན་མོང་Çབ། །

ཅེས་དང་།

གསང་འ[ས་ལས།

Dད་ནི་Dན་ཞེས་C་བ་Mེ། །Dན་དེ་<མ་པ་གoམ་[་འëར། །

ཞེས་སོགས་གoངས་པ་|ར་རོ། །

དེ་ཡང་། སེམས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་སངས་=ས་?ི་D་ཡིན་ལ། རང་གི་ངོ་བོ་གདོད་མ་ནས་འོད་

གསལ་བར་Dན་ཆགས་པས་ན་Dད་ཅེས་C་ཞིང་།

Åིན་)ོལ་`ི་ལམ་<མས་?ང་འVས་]་ªབ་པ0་ཐབས་?ིས་ཉམས་ལེན་བར་མ་ཆད་པར་

འVེལ་བས་ན་Dད་ཅེས་C་ལ།

མཆོག་དམན་`ི་དངོས་Çབ་<མས་ནི་ལམ་`ི་འVས་]་སངས་=ས་?ི་X་བཞི་Sིན་ལས་དང་

བཅས་པ་Dན་མི་ཆད་པས་ན་Dད་ཅེས་C་བ་ཡིན་ནོ། །

Aོད་Cེད་T0་Dད་ནི། བAོད་C0་Dད་གང་ཡིན་པ་དེ0་དོན་མིང་ཚིག་ཡི་གེ0་ཚོགས་o་བTིགས་

ནས་Cེ་Vག་p་"ོགས་པར་Cེད་པ0་གÖང་ཚིག་Dན་ཆགས་པ་Mེ།

བཤད་Rར་Nིང་པོ་tང་བར།

Dད་ཅེས་པ་_ན་óོབ་དང་དོན་དམ་པ0་བདེན་པ་ལ་བ"ེན་པ0་བཅོམ་\ན་འདས་

[ས་?ི་འཁོར་ལོ་འདིས་Dད་[་C་ཞིང་། Cེ་Vག་p་"ོགས་པར་Cེད་པས་ན་Dད་དེ།

གÖང་བTིགས་པར་བAོད་པར་Cའོ། །
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ཞེས་སོ། །

=ལ་པོ་ཞེས་པ་ནི། གཞན་ལས་མཆོག་p་ëར་པ་དང་། གསལ་བ་དང་། གཞན་`ིས་མི་བóི་བ་

དང་། མི་མrན་Iོགས་འཇོམས་པ0་Mོབས་དང་\ན་པ་དང་། =ལ་^ིད་ལ་(༢༠ན)དབང་བOར་

བར་Cེད་པ་དང་། འཁོར་ཚོགས་མང་པོ་དང་\ན་པས་ན་=ལ་པོ་ཞེས་བAོད་པ་ལས།

འདིར། D་Dད་རང་བཞིན་`ི་འོད་གསལ་བ་དང་། ཐབས་Dད་ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་ལ་

སོགས་པ་དང་། འVས་Dད་Mོབས་བö་ལ་སོགས་པ0་ཡོན་ཏན་དང་\ན་པས་གཞན་ལས་མཆོག་p་

ëར་པས་ན་=ལ་པོ།

ཡང་Dད་གoམ་པོ་རིམ་པས་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ཐབས་?ི་aད་པར་དང་མི་འSོག་པ0་ཡོན་

ཏན་`ིས་མཛེས་ཤིང་གསལ་བས་ན་=ལ་པོ།

ཡང་D་Dད་རང་བཞིན་`ིས་དག་པ་§ོ་]ར་`ི་Wི་མས་མི་བóི་བ་དང་། ཐབས་Dད་ཐ་མལ་`ི་

"ོག་པས་མི་བóི་བ་དང་། འVས་Dད་<མ་པར་"ོག་པ་ཐམས་ཅད་?ིས་མི་བóི་བས་ན་=ལ་པོ།

ཡང་Dད་གoམ་པོ་D་དང་ཐབས་དང་འVས་]0་Éོ་ནས་Tིབ་པ་གཉིས་འཇོམས་པ0་Mོབས་

དང་\ན་པས་ན་=ལ་པོ།

ཡང་Dད་གoམ་པོ་དེས་Dད་?ི་བAོད་C་མཐའ་དག་ལ་དབང་བOར་བས་ན་=ལ་པོ།

རེ་རེ་ཡང་རང་རང་གི་བAོད་C0་ཡན་ལག་གི་འཁོར་ཚོགས་མང་པོ་དང་\ན་པས་ན་=ལ་པོ་ཞེས་

Cའོ། །

T0་Dད་?ང་འདིར་Dད་གoམ་Mོན་པ་ལ་C་ïོད་ལ་སོགས་པ0་Dད་གཞན་ལས་མཆོག་p་ëར་

པ་དང་། གཞན་[་@ོ་Aེ0་ཚིག་གིས་ ས་ཏེ་གoངས་པ་མཐའ་དག་འདིར་གསལ་བར་Mོན་པ་དང་།

60 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཚད་མས་Çབ་པ0་ལམ་ཡང་དག་པ་Mོན་པས་|་ངན་གཞན་`ིས་བóི་བར་མི་áས་པ་དང་། ཐབས་

ཤེས་Pང་འèག་p་Mོན་པས་"ག་ཆད་ལ་སོགས་པ0་མི་མrན་Iོགས་འཇོམས་áས་པ་དང་། Dད་

མཐའ་དག་གི་@ོ་Aེ0་ཚིག་གསལ་བར་བMན་པས་འདི་ཤེས་ན་Dད་གཞན་མཐའ་དག་ལ་དབང་

བOར་བ་དང་། རིམ་གཉིས་@ོ་Aེ0་<ལ་འCོར་ལ་ཐབས་?ི་ཡན་ལག་ལས་རབ་འCམས་?ི་འཁོར་

ཚོགས་མང་པོ་དང་\ན་པ་Mོན་པས་ན་=ལ་པོ་ཞེས་Cའོ། །

ང༣ གoམ་པ་[མཚན་དེ་འདོགས་པ0་D་མཚན་]ནི། དཔེ་ལ་མིང་[་བཏགས་པ་Dད་@ོ་Aེ་Sེང་

བ་|་]། གནས་ལ་མིང་[་བཏགས་པ་པོ་ཏ་ལ་ཀ0་གPངས་|་]། གང་(༢༠བ)ཟག་ལ་མིང་[་

བཏགས་པ་u་མོ་བཞིས་Öས་?ི་Dད་|་]། Cེད་ལས་ལ་མིང་[་བཏགས་པ་ངན་སོང་Rོང་Dད་|་]།

གÖང་ཚད་ལ་མིང་[་བཏགས་པ་Dད་འ]མ་ò་|་]། བAོད་C0་དོན་ལ་མིང་[་བཏགས་པ་བདེ་

མཆོག་འཁོར་ལོ་དང་གསང་བ་འ[ས་པ་|་]་<མས་ལས།

འདི་ཡང་བAོད་C0་དོན་ལ་མིང་[་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། Dད་འདི0་བAོད་C0་དོན་ནི་གཞི་ལམ་

འVས་]0་?ེ0་@ོ་Aེ་Mོན་པ་ལས། བAོད་C0་མཚན་Aོད་Cེད་ལ་བཏགས་ནས་?ེ0་@ོ་Aེ་ཞེས་

བཏགས་པའོ། །

མཚན་འདི་གང་གིས་བཏགས་ན་བv་བ་པོའམ་ལོ་æ་བས་བཏགས་པ་མིན་པར་Mོན་པ་རང་ཉིད་

?ིས་བཏགས་ཏེ།

མHར་ལས།

?ེ0་@ོ་Aེ་<ལ་འCོར་Dད། །དང་པོ་སངས་=ས་<མས་?ིས་བMན། །

ཞེས་སོ། །
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ང༤ བཞི་པ་[དེ་|ར་བཏགས་པ0་དགོས་པ་]ནི། མཚན་བཏགས་པ་ལ་བ"ེན་ནས་དབང་པོ་<ོན་

པོས་མཚན་དོན་ཤེས་ནས་Dད་?ི་དོན་བདེ་Fག་p་"ོགས། འVིང་གིས་དེ་ལ་བ"ེན་ནས་Dད་?ི་ïི་

<མ་ཙམ་གོ། ཐ་མས་?ང་མིང་དོན་བ@་འVེལ་བ་Mེ། དཔེར་ན། འདིར་དཔལ་?ེ0་@ོ་Aེ་ཞེས་པ0་

མཚན་དོན་ལ་བ"ེན་ནས་ཐབས་Nིང་Aེ་ཆེན་པོ་དང་ཤེས་རབ་<མ་_ན་མཆོག་\ན་`ི་Mོང་ཉིད་

གPང་འཛིན་`ི་qོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་Vལ་བ0་གཉིས་མེད་?ི་ཡེ་ཤེས་མངོན་[་འëར་བར་"ོགས་

པའམ་གོ་བ་wེས་པ་|་]འོ། །

ག༢ གཉིས་པ་[འëར་`ི་Iག་]ནི།
8་ཻ:་ོ;ེ་ལ་Aག་འཚལ་ལ།ོ ། 

ཞེས་པ་Mེ། ïིར་འëར་`ི་Iག་ལ། =ལ་པོE་བཀས་བཅད་པ0་Iག་དང་། ལོ་æ་བ0་རང་

Mོབས་?ི་Iག་གཉིས་?ི།

5་མ་ནི། 5ོན་ཆོས་=ལ་`ི་བཀས་བཅད་པ་ལ་བ"ེན་ནས་ལོ་པན་<མས་?ིས་གoང་རབ་?ི་

ཐོག་མར་ãེ་tོད་གoམ་གང་[་གཏོགས་ངོས་བPང་བདེ་བ0་ཆེད་[།

འ[ལ་བ་ལ་ཐམས་ཅད་མaེན་པ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་དང་།

མདོ་ãེ་ལ་སངས་=ས་དང་Cང་eབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་དང་།

མངོན་པ་ལ་འཇམ་དཔལ་(༢༡ན)གཞོན་áར་ëར་པ་ལ་Iག་འཚལ་ལོ། །
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ཞེས་Rར་བ་|་]་Mེ། 5་འëར་ཕལ་ཆེར་དང་aད་པར་མདོ་Iོགས་ཕལ་ཆེར་ལ་དེ་|ར་tང་

བས་ãེ་tོད་གར་གཏོགས་?ི་Iག་ཅེས་?ང་ཟེར་རོ། །

རང་Mོབས་?ི་Iག་ལ། གÖང་གི་བAོད་C་དང་མི་མrན་ཡང་ལོ་པན་ནམ་བMན་བཅོས་མཁན་

`ི་འདོད་u་ལ་Iག་འཚལ་བ་དང་། དེ་དག་གི་འདོད་u་དང་མི་མrན་ཡང་གÖང་གི་བAོད་C་དང་

བËན་པ0་u་ལ་Iག་འཚལ་བ་དང་། གÖང་གི་བAོད་C0་u་དང་ལོ་པན་ནམ་བMན་བཅོས་མཁན་

`ི་འདོད་u་གཉིས་ཀ་མrན་ནས་Iག་འཚལ་བ་གoམ་ལས།

འདི་ནི་Iི་མ་Mེ། གÖང་འདི་བOར་བ0་ལོ་པན་`ི་འདོད་u་ཡི་དམ་ཡང་?ེ0་@ོ་Aེ་ཡིན་ལ།

གÖང་གི་བAོད་C་ཡང་གཞི་ལམ་འVས་]0་?ེ0་@ོ་Aེ་Mོན་པས་སོ། །

དེ་|ར་ན་Iག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་བཤད་པ0་གཞིར་Wངས་ཏེ།

©ལ་གང་ལ་ན། Nིང་Aེ་དང་Mོང་པ་Pང་[་འèག་པ0་བདག་ཉིད་ཅན་`ི་?ེ0་@ོ་Aེ་ལའོ། །

གང་ཟག་གང་གིས་ན། Dད་Oར་བར་Cེད་པ0་ལོ་æ་བས་སོ། །

[ས་གང་གི་ཚེ་ན། Dད་བOར་བ0་ཐོག་མར་རོ། །

དགོས་པ་ཅི0་དོན་[་ན། གནས་~བས་o་Dད་བOར་བ0་བར་ཆད་ཞི་ནས་འëར་མཐར་Iིན་པ་

དང་། མཐར་rག་óོགས་པ0་Cང་eབ་ཐོབ་པ0་ཆེད་[འོ། །

དེ་ཡང་ཆོས་བOར་བའམ་བMན་བཅོས་iོམ་པ་ལ་སོགས་པ0་ཐོག་མར་Iག་འཚལ་བ་ནི་དམ་

པ0་ïོད་çལ་ཡིན་པས། རང་ཉིད་དམ་པ0་ïོད་པ་དང་མrན་པར་C་བ་དང་། གཞན་དག་?ང་çལ་

དེ་|་]་ལ་གÖག་པ0་ཆེད་[་ཡིན་ནོ། །
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çལ་ཇི་|ར་ན། Éོ་གoམ་Hས་པ0་Éོ་ནས་ཏེ། དེ་ལ་Wང་དོན་`ི་Iག་ནི། �ས་?ི་Iག་ལ།

ཡན་ལག་གི་གནས་ò་ས་ལ་གpགས་པ་ད?ིལ་འཁོར་ò་པ་དང་། ཡན་ལག་ò་བÈང་པ་བÈང་Iག་

དང་། ©ལ་`ི་ཞབས་ལ་གpགས་པ་}ིད་པ་ལ་འéིལ་བ0་Iག་ལ་སོགས་པའོ། །

ངག་ནི། བMོད་པ0་ཚིག་ལ་སོགས་པ་བAོད་པའོ། །

ཡིད་ནི། ©ལ་`ི་(༢༡བ)ཡོན་ཏན་Aེས་o་Wན་པས་སེམས་དང་ཞིང་དད་པའོ། །

འདིར་ནི་འëར་Cེད་པ0་ཡི་གེ0་ཐོག་མར་©ལ་ལ་ཡིད་དང་བ0་Éོ་ནས་ངག་pའང་བAོད་ཅིང་

�ས་?ང་འ[ད་པ0་<མ་པ་དང་བཅས་པས་Iག་འཚལ་བར་མངོན་ནོ། །

ངེས་དོན་`ི་Iག་ནི། དོན་དམ་ཤེས་པས་Éོ་གoམ་Hས་པ0་<མ་པ་དང་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་དCེར་

མེད་[་མཐོང་བ་ལ་C་Mེ།

རིམ་ò་ལས།

ཇི་|ར་བMོད་ཅིང་Iག་འཚལ་བ། །གང་ལ་བMོད་ཅིང་གང་གིས་བMོད། །

ཇི་|ར་e་ལ་e་བཞག་དང་། །ཇི་|ར་མར་ལ་མར་བཞིན་[། །

རང་གིས་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ནི། །ལེགས་མཐོང་གང་ཡིན་འདིར་Iག་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

64 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



བར་[་བཤད་པ་གÖང་གི་དོན།

ཁ༢ གཉིས་པ་[བར་[་བཤད་པ་གÖང་གི་དོན་]ལ། ག༡ Dད་?ི་§ེང་གཞི་དང་། ག༢ Dད་

གÖང་དངོས་གཞི་བཤད་པ་གཉིས་ལས།

ག༡ དང་པོ་ལ། ང༡ cན་oམ་ཚོགས་པ་ò0་§ེང་གཞི། ང༢ Dད་?ི་Öས་ལན། ང༣ དེ་ལས་

འSོས་པ0་§ེང་བyང་གoམ་`ི།

ང༡ དང་པོ་ལ། ཅ༡ ïི་དོན་དང་། ཅ༢ གÖང་དོན་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ལ། §ེང་གཞི0་T་བཤད། དCེ་བ། བMན་དོན་གoམ་`ི།

ཆ༡ དང་པོ་ནི། §ེང་གཞི0་~ད་དོད་ནི། Í་ན་ཞེས་པ0་ཡི་གེ་བtན་པ0་ངེས་ཚིག་གིས་བཤད་

ན། ནིÎ་ཡ་ངེས་པ། ®་Í་ཡ་Zང་བ་Mེ། 5ོན་Zང་[་Mོན་པས་Dད་གoངས་པ་ལ་cན་oམ་ཚོགས་

པ་ò་ངེས་པར་Zང་བའོ། །

ཡང་ན། ནིÎ་ཡ་ངེས་པ་དང་། Í་ན་Mེར་བ་Mེ། Dད་གoང་བ་ལ་cན་oམ་ཚོགས་པ་ò་ཚང་

དགོས་པར་ངེས་པ་Mེར་བའམ། དེ་ལ་བ"ེན་ནས་Dད་?ི་མངོན་"ོགས་ལ་ངེས་པ་Mེར་བའོ། །

གཉིས་པ་[དCེ་བ་]ནི། T0་§ེང་གཞི་དང་། དོན་`ི་§ེང་གཞི་གཉིས་ལས།

5་མ་ནི། ཡིག་དོན་[་འཆད་པ་|ར། §ེང་གཞི0་གÖང་གིས་Mོན་པས་Dད་གoངས་པ0་cན་

oམ་ཚོགས་པ་ò་ལ་ངེས་པ་Mེར་བ་དང་།

Iི་མ་ནི།  ས་དོན་སོགས་?ིས་འཆད་པ་|ར། ཐབས་ཤེས་དCེར་མེད་པ0་Cང་eབ་?ི་སེམས་

ལ་སོགས་པ་Dད་?ི་མངོན་"ོགས་ལ་ངེས་པ་Mེར་བ་Mེ། འོག་p་འཆད་པ་ལས་ཤེས་སོ། །
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གoམ་པ་[བMན་དོན་]ནི། འ)ེལ་(༢༢ན)Cེད་མང་པོས་§ེང་གཞི་Dད་?ི་མདོར་བMན་ནམ་

�ས་<མ་གཞག་དང་གÖང་uག་མ་ཡན་ལག་=ས་བཤད་[་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། Wང་དོན་[་

§ེང་གཞི་Aེས་o་གནང་བ0་བཀའ་Iིས་བv་བ་པོས་Rར་བར་འཆད་དགོས་པ0་Iིར་དང་། འོག་p་

|་Mངས་ཞེས་སོགས་?ིས་མདོར་བMན་གཞན་ཡོད་པས་གཉིས་མི་རིགས་པ0་Iིར་དང་། དེ་|ར་

ཡིན་ན་Dད་ཐམས་ཅད་?ི་བAོད་C0་çལ་ཕལ་ཆེར་གཅིག་དགོས་པ་ལ་çལ་མི་འW་བ་མང་བ0་

Iིར་རོ། །

འོ་ན་§ེང་གཞི་ལ་Dད་དོན་འ[ས་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་|ར་བཤད་ཅིང་། དེར་མ་

ཟད་ཨེ་ཝཾ་ཁོ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་?ི་དོན་བvས་པར་བཤད་?ང་། དེ་དང་དེ0་དོན་བv་ན་དེར་འ[་

བ་ཙམ་ལ་�ས་<མ་གཞག་དང་ཡན་ལག་=ས་བཤད་[་Cེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཞིང་མ་འVེལ་བར་

འëར་བ0་Iིར་རོ། །

དེས་ན་§ེང་གཞི0་གÖང་གིས་དངོས་o་Dད་?ི་cན་oམ་ཚོགས་པ་ò་Mོན་ཏེ།

དེ་ཡང་=་~ད་[།
ཨེ་ཝཾ་F་ཡ་H་ཏཾ་ཨེ་ཀJིན་ས་མ་ཡེ་བྷ་ག་Mན་སN་ཏ་O་ག་ཏ་P་ཡ་ཝ་ཀ་

ཙRS་Tི་ད་ཡ་བ.་ཡ་ོཥི་ད་བྷ་ག་ེV་བ་ིཛ་ཧ་ར། 

ཞེས་འZང་བ0་T་བOར་ན། ཨེ་ཝཾ་ནི། འདི་~ད་ཅེས་པ་Dད་?ི་ཚིག་མ་�ས་པ་མཚོན་པ0་ཚིག་

Mེ། Dད་?ི་བAོད་C་ཆོས་cན་oམ་ཚོགས་པ་བMན།

Ï་ཡ་ནི། བདག་གིས་ཞེས་པ་@ོ་Aེ་Nིང་པོས་མཚོན་ནས་Dད་ཉན་པ0་འཁོར་cན་oམ་ཚོགས་པ་

བMན།
66 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



Ì་ཏཾ་ནི། ཐོས་པ། ཨེ་ཀ་Åིན་ས་མ་ཡེ་ནི། [ས་གཅིག་ན་ཞེས་པ་[ས་གཅིག་ཉིད་ན་Mོན་པ་ལས་

ཐོས་པ་Mེ། Dད་གoངས་པ0་[ས་cན་oམ་ཚོགས་པ་བMན།

བྷ་ག་Ôན་ནི། བཅོམ་\ན་འདས་ཞེས་པ་?ེ0་@ོ་Aེ་Mེ། Dད་གoང་བ་པོE་Mོན་པ་cན་oམ་

ཚོགས་པ་བMན།

སfi་ཏ་་ག་ཏ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། Á་ཡ་Ô་ཀ་ཙིÒ་ནི། X་གoང་rགས། Úི་

ད་ཡ་ནི། Nིང་པོ། བ„་ནི། @ོ་Aེ། ཡོ་ཥི་ད་ནི། བôན་མོ། བྷ་གེ་Ù་ནི། བྷ་ག་ལ། བི་ཛ་ཧ་ར་ནི།

བÖགས་སོ་ཞེས་པ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་(༢༢བ)ཐམས་ཅད་?ི་X་དང་གoང་དང་rགས་?ི་Nིང་པོ་?ེ0་@ོ་Aེ0་

བôན་མོE་བྷ་ག0་Tས་བMན་པ་ནི་ཆོས་འZང་Mེ། Dད་གoང་པ0་གནས་cན་oམ་ཚོགས་པ་

བMན་ཞིང་། £གས་བMན་`ིས་Dད་?ི་བAོད་C་མཐའ་དག་བvད་དོ། །

ཅ༢ གཉིས་པ་[གÖང་དོན་]ལ། ཆ༡ གÖང་དང་། ཆ༢ དེ0་དོན་བཤད་པ་གཉིས་?ི།

ཆ༡ དང་པོ་ནི།
འདི་%ད་བདག་གིས་ཐོས་པ་'ས་གཅིག་ན། བཅོམ་Yན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་8ི་[་དང་ག]ང་དང་^གས་8ི་_ིང་པོ་:ོ་;ེ་བ`ན་

མའོ R་བྷ་ག་ལ་བaགས་ས།ོ ། 

ཆ༢ གཉིས་པ་[དེ0་དོན་བཤད་པ་]ལ། ཇ༡ ཡི་གེ0་དོན། ཇ༢ ïི0་དོན། ཇ༣  ས་པ0་དོན།

ཇ༤ མཐར་rག་གི་དོན་བཞི0།
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ཇ༡ དང་པོ་ནི། འདིར་འཁོར་དང་Mོན་པ་Dད་ཐ་དད་པ་|ར་འཆད་དེ། དེ་ལ་ཐོས་ཞེས་པ་བཤད་

གཞིར་Wངས་ནས། གང་ཐོས་པ། གང་གིས་ཐོས་པ། གང་གི་ཚེ་ཐོས་པ། གང་ལ་ཐོས་པ། གང་[་

ཐོས་པ་དང་ò0་Éོ་ནས་འཆད་པ་ལས།

གང་ཐོས་ན། ཆོས་cན་oམ་ཚོགས་པ་འཆད་པར་འëར་བ0་Dད་?ི་ཚིག་Sི་བtན་མེད་པ་འདི་
~ད་ཐོས་པ་Mེ།

སཾ་ཊིར།
འདི་~ད་ཅེས་C0་ཚིག་Sད་ནི་དེ་~ད་གoངས་ནས་ཞེས་C་བ0་མཐར་rག་པ0་
Dད་?ི་ཚོགས་ལ་Nེགས་སོ། །

ཞེས་སོ། །
གང་གིས་ཐོས་ན། འཁོར་cན་oམ་ཚོགས་པ་@ོ་Aེ་Nིང་པོ་བདག་གིས་གཞན་ལ་བDད་པ་མ་

ཡིན་པར་Mོན་པ་ཉིད་ལ་དངོས་o་ཐོས་ལ།
དེ་ཡང་ཐོས་པ་ཞེས་C་བ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོE་<་བ0་མངོན་ཤེས་?ིས་ཐོས་?ི། བyབས་པ་

མཐར་rག་པས་དོན་མངོན་[་ëར་པ་ནི་མ་ཡིན་ཞེས་པ0་དོན་ཏེ། དེ་ལ་<་བ0་མངོན་ཤེས་?ིས་
ཐོས་པ་ནི་བı་བ་མི་^ིད་པར་བཤད་ལ། དོན་མངོན་[་མ་ëར་པ་ནི་vད་པ་པོ་དང་Mོན་པ་པོ་ཐ་དད་
[་གoངས་པ0་çལ་ཡིན་ཏེ།

སཾ་ཊིར།

བདག་གིས་ཞེས་C་བ་ནི་བདག་ཉིད་?ིས་སོ། །ཐོས་པ་ཞེས་C་བ་ནི་<་བ0་ཡེ་ཤེས་

?ིས་ཐོས་པ་ཡིན་`ི། བyབས་པས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ0་wོན་ནི་vད་པ་པོ་དང་

འཆད་པ་པོ་དག་དCེར་མེད་པར་འëར་རོ། །
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ཞེས་སོ། །

འདིར་<་བ0་ཡེ་ཤེས་ནི་<་བ0་མངོན་(༢༣ན)པར་ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཤེས་རབ་?ིས་

Rངས་པ0་<་བ0་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་C་Mེ། <་བ0་ཤེས་པ་ཕལ་པས་@ོ་Aེ་འཆང་ལ་Dད་དངོས་

o་ཐོས་པར་མི་áས་པས་སོ། །

འོ་ན་@ོ་Aེ་Nིང་པོ་ཁོ་ནས་ཐོས་སམ་Nམ་ན། མིན་ཏེ། @ོ་Aེ་Nིང་པོ་ནི་བv་བ་པོ་ཡིན་པས་དངོས་

o་བMན་ལ། འདིས་མཚོན་པ0་ïན་རས་གཟིགས་ལ་སོགས་པ་<ལ་འCོར་`ི་དབང་™ག་Cེ་བ་

Sག་བ=ད་ö་དང་། <ལ་འCོར་མ་རི་རབ་?ི་Uལ་དང་མཉམ་པ་དང་uན་ཅིག་p་ཐོས་ཞེས་£གས་

ལ་བMན་ནོ། །

གང་གི་ཚེ་ཐོས་ན། [ས་cན་oམ་ཚོགས་པ0་ཚེ་ཐོས་ཏེ། [ས་ལ་ïིར་སངས་=ས་ནི་"ག་p་ïོད་

ལམ་`ིས་གནས་པ་དང་། "ག་p་ཆོས་གoང་བ་དང་། "ག་p་མཉམ་པར་འཇོག་པས་དོན་ལ་<མ་

དCེ་མེད་?ང་། ག[ལ་C་འགའ་ཞིག་གི་ངོར་X་ïོད་ལམ་`ི་[ས་ཞེས་པ་ཆོས་མི་གoང་བར་

བཞེངས་པ་དང་འཆག་པ་ལ་སོགས་པ0་çལ་མཛད་པ0་[ས་དང་། གoང་ཆོས་འཆད་པ0་[ས་

དང་། rགས་མཉམ་པར་འཇོག་པ0་[ས་དང་གoམ་ཡོད་པ་ལས། གoང་ཆོས་འཆད་པ0་[ས་

དང་། rགས་མཉམ་པར་བཞག་པ0་[ས་ཐོས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཆོས་Dད་འཆད་པ0་[ས་དང་། rགས་

འཇིག་"ེན་ལས་འདས་པ0་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ0་ཚེ་ཐོས་ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །

གཅིག་ན་ཞེས་པ་[ས་[་མ་མ་ཡིན་པར་[ས་~ད་ཅིག་མ་ཅིག་ཉིད་ལ་Mོན་པ་ལས་ཐོས་པ0་དོན་

ཏེ། Mོན་པས་[ས་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་གoངས་པས་མaེན་རབ་ཆེ་བ་འཆད་Cེད་Mོན་པ0་ཆེ་བ་དང་།

[ས་ལན་གཅིག་ཁོ་ནར་ཐོས་?ི། ལན་མང་པོར་མ་ཐོས་པས་∫ེད་དཀའ་བ་བཤད་C་Dད་?ི་ཆེ་བ་

69 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



དང་། [ས་~ད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཐོས་ཤིང་ཁོང་[་eད་པས་vད་པ་པོས་བསམ་`ིས་མི་aབ་པ0་

གནས་ཐོབ་པར་Mོན་པ་vད་པ་པོE་ཆེ་བ་དང་གoམ་བMན་ཏེ།

སཾ་ཊིར།

བཅོམ་\ན་འདས་?ིས་གང་གoངས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་[ས་གཅིག་ཉིད་ལ་

Mེ། གཅིག་ན་ཞེས་པ་ནི་~ད་ཅིག་ལའོ། །ཐོས་པ་ནི་uག་པར་སོན་པ་Mེ།

(༢༣བ)འདིས་བསམ་`ིས་མི་aབ་པ་ལ་uག་པར་མོས་པ0་ཏིང་ངེ་འཛིན་∫ེད་དོ་

ཞེས་C་བར་བNགས་སོ། །

ཞེས་སོ། །

གང་ལས་ཐོས་ན། Mོན་པ་cན་oམ་ཚོགས་པ་བཅོམ་\ན་འདས་ལས་ཐོས་སོ། །

དེ་ལ་བཅོམ་\ན་ནི། བ[ད་བཞི་བཅོམ་པ་དང་\ན་པ་Mེ། དང་པོར་ཉོན་མོངས་པ0་བ[ད་

བཅོམ། ཉོན་མོངས་མེད་ན་གཞན་`ིས་བར་ཆད་མི་འèག་པས་u0་]0་བ[ད་བཅོམ། བར་ཆད་

མེད་པས་འཆི་བདག་གི་བ[ད་བཅོམ། འཆི་བ་མེད་ན་cང་པོE་ཉིང་མཚམས་Rོར་བ་མེད་པས་cང་

པོE་བ[ད་བཅོམ་པ་Mེ།

འདི་ཉིད་[། [བ"ག་པ་5་མ། ò་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་?ི་ལེùར།]

ཡང་ན་ཉོན་མོངས་ལ་སོགས་བ[ད། །འཇོམ་Iིར་བཅོམ་\ན་འདས་ཞེས་C། །

ཞེས་སོ། །

ཡང་ན། ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་wེ་བ་དང་Tིབ་པ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་མི་མrན་པ0་Iོགས་

ཐམས་ཅད་བཅོམ་པས་ན་བཅོམ་\ན་ཏེ།
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iེ་མོར།

ཉོན་མོངས་ལས་དང་དེ་བཞིན་wེ། །ཉོན་མོངས་ཤེས་C0་Tིབ་དེ་བཞིན། །

མི་མrན་Iོགས་?ི་ཆོས་<མས་གང་། །དེ་བཅོམ་པས་ན་བཅོམ་\ན་བAོད། །

ཅེས་སོ། །

ཡང་ན། \ན་ཞེས་པ་ནི། དབང་™ག་ལ་སོགས་པ0་ཡོན་ཏན་åག་གི་~ལ་པ་དང་\ན་པ་Mེ།

ཡོན་ཏན་åག་ནི། བསམ་གཏན་`ིས་འདོད་དHར་དབང་བOར་áས་པས་དབང་™ག་དང་།

བཟོད་པས་X་བ|་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཐོབ་པས་གPགས་བཟང་བ་དང་། Rིན་པས་ཞིང་ཁམས་ལ་

སོགས་པ0་དཔལ་འCོར་=་ཆེན་པོ་ཐོབ་པས་དཔལ་དང་། çལ་éིམས་?ིས་འཇིག་"ེན་`ིས་Nན་པ་

བAོད་པར་ëར་པས་)གས་པ་དང་། ཤེས་རབ་?ིས་ཇི་|་ཇི་Nེད་?ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མaེན་པས་ཡེ་

ཤེས་དང་། ªབ་པ་མཐར་Iིན་ནས་ག[ལ་C་མཐའ་དག་གི་དོན་མཛད་པས་བiོན་འÇས་cན་oམ་

ཚོགས་པ་<མས་ཏེ།

སཾ་ཊིར།

དབང་™ག་དང་ནི་གPགས་བཟང་དང་། །དཔལ་དང་)གས་དང་ཡེ་ཤེས་དང་། །

བiོན་འÇས་cན་oམ་ཚོགས་པ་Mེ། །åག་པོ་དེ་ལ་~ལ་ཞེས་C། །

ཞེས་སོ། །

འདས་ཞེས་པ་ནི། ^ིད་པ0་wོན་ལས་རིང་[་(༢༤ན)འདས་པའམ། ^ིད་ཞི0་མཐའ་གཉིས་

ལས་འདས་པ་Mེ། འཇིག་"ེན་པ0་ལེགས་\ན་སོགས་ལས་aད་པར་[་C་བ0་Iིར། བོད་?ི་=ལ་

པོE་བཀས་བཅད་པ0་ཚིག་གོ། །

71 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



འོ་ན་དེ་|་]0་Mོན་པ་བཅོམ་\ན་འདས་དེ0་X0་<མ་པ་ཅི་|་]་Nམ་ན། འདིར་?ཻ་@ོ་Aེ་ཞལ་

བ=ད། ཞབས་བཞི། Iག་བö་åག་པ0་tང་çལ་བMན་ནས་Dད་གoངས་ཏེ།

ཇི་~ད་[། [བ"ག་པ་Iི་མ། ò་པ་མངོན་པར་འZང་བ0་ལེùར།]

Iག་ནི་བö་åག་ཞལ་བ=ད་པ། །ཞབས་བཞི་པ་དང་འཇིགས་པ་པོ། །

དཔའ་བོ་ཐོད་པ0་Sེང་བ་ཅན། །བདག་མེད་མས་ནི་X་ལ་འˆད། །

Iག་=་ò་ནི་འཛིན་u་ལ། །བདག་མེད་མ་ནི་ཉིད་?ིས་Öས། །

ཞེས་སོ། །

བདག་མེད་མས་Öས་ཞེས་པ་ནི། ལེù་དེ་ཉིད་Öས་པ0་དོན་ནོ། །

གང་[་ཐོས་ན། གནས་cན་oམ་ཚོགས་པ་@ོ་Aེ་བôན་མོE་བྷ་གར་ཐོས་ཏེ། Dད་ཐོས་པ0་ཚེ་

Mོན་པ་དེར་བÖགས་པས་སོ། །

དེ་ཡང་çལ་དེ་ཉིད་འཆད་པ་ལ། བÖགས་སོ་ཞེས་C་བ་བཤད་པ0་གཞིར་Wངས་ཏེ། གང་

བÖགས། གང་[་བÖགས། གང་|ར་བÖགས། གང་དང་uན་ཅིག་p་བÖགས། གང་གི་ཚེ་

བÖགས་པ་དང་ò0་Éོ་ནས་འཆད་པ་ལས།

གང་བÖགས་ན། Mོན་པ་cན་oམ་ཚོགས་པ་བཅོམ་\ན་འདས་བÖགས།

གང་[་བÖགས་ན། གནས་cན་oམ་ཚོགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་?ི་X་དང་

གoང་དང་rགས་?ི་Nིང་པོ་@ོ་Aེ་བôན་མོE་བྷ་ག་ལ་བÖགས།

དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་ལ། སངས་=ས་ནི་ཆོས་?ི་X་དེ་བཞིན་ཉིད་[་གཤེགས་

ཤིང་། གPགས་?ི་X་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་yར་ཡང་གཤེགས་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Mེ།
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[བ"ག་པ་5་མ། ò་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་?ི་ལེùར།]

དཔལ་\ན་དེ་བཞིན་ཉིད་གཤེགས་ཤིང་། །དེ་བཞིན་yར་ཡང་གཤེགས་པ་ཉིད། །

འདིས་ནི་ཤེས་རབ་རིགས་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ཞེས་བAོད་པར་C། །

ཞེས་སོ། །

ཐམས་ཅད་?ི་ཞེས་པ་ནི། བཅོམ་\ན་འདས་དེ0་གPགས་ལ་སོགས་པ0་cང་པོ་<མ་པར་དག་

པ་<མ་tང་ལ་སོགས་པ0་རིགས་(༢༤བ)òའམ། རིགས་བ=་ལ་སོགས་པ་མ་�ས་པ་ཐམས་ཅད་

དོ། །

དེ0་X་དང་གoང་དང་rགས་ཞེས་པ་ལ། X་ནི། ïིར་X་གཉིས་སམ། གoམ་མམ། བཞིར་

)གས་པ་དག་ཡིན་ལ།

དེ0་གPགས་X་ནི། དཔེར་ན། བཻ་˜ར་`ི་ས་གཞི་ལ་བ=་Cིན་`ི་གPགས་འཆར་བ་|ར་དག་མ་

དག་t་ཚོགས་པ0་ག[ལ་C0་tང་བ་ལ་t་ཚོགས་པ0་Xར་tང་ནས་འ)ོ་བ0་དོན་Cེད་པ་Mེ།

Dད་Fར། [བཞི་པ། Sིན་ལས་?ི་~བས།]

ཇི་|ར་བཻ་˜ར་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །

u་དབང་�ས་?ི་གPགས་བ∫ན་tང་བ་|ར། །

དེ་བཞིན་འ)ོ་སེམས་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །

rབ་པ0་དབང་པོE་X་ཡི་གPགས་བ∫ན་འཆར། །

ཞེས་སོ། །
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གoང་ནི། འ)ོ་བ་མཐའ་དག་གི་བསམ་པ་དང་མrན་པ0་ཆོས་?ི་T་དCངས་ཡན་ལག་åག་ö་

དང་\ན་པར་)གས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ།

དེ་ཡང་དཔེར་ན། u0་x་བོ་ཆེ་ལས་འབད་མེད་[་ཆོས་?ི་T་འZང་བ་|ར་སངས་=ས་<མས་

?ིས་འབད་iོལ་མ་མཛད་?ང་། འ)ོ་བ་སོ་སོE་~ད་དང་མrན་པ0་དCངས་ཆོས་?ི་Tར་tང་བ་

Mེ།

Dད་Fར། [བཞི་པ། Sིན་ལས་?ི་~བས།]

ཇི་|ར་u་ནང་u་<མས་?ི། །5ོན་`ི་དཀར་པོE་མr་ཡིས་ནི། །

འབད་དང་གནས་དང་ཡིད་གPགས་དང་། །ཞི་བ0་T་ཡིས་བག་མེད་པ0། །

u་<མས་ཐམས་ཅད་ཡང་ནས་ཡང་། །ཆོས་?ི་xས་ནི་བXལ་Cེད་|ར། །

དེ་བཞིན་aབ་བདག་འབད་སོགས་དང་། །Vལ་ཡང་འ)ོ་བ་མ་�ས་པ། །

སངས་=ས་གoང་གིས་aབ་མཛད་དེ། །~ལ་\ན་<མས་ལ་ཆོས་Mོན་ཏོ། །

ཞེས་དང་།

མདོ་ལས།

u་ཡི་~ད་དང་∂་དང་གནོད་Rིན་~ད། །

ཅེས་སོགས་སོ། །

rགས་ནི། ཇི་|་ཇི་Nེད་?ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མaེན་པ0་Tིབ་Vལ་`ི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ།
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དེ་ཡང་དཔེར་ན། དCར་`ི་qིན་ལས་iོལ་མེད་[་ཆར་བབས་པས་ལོ་ཏོག་=ས་པར་Cེད་པ་|ར་

སངས་=ས་<མས་?ིས་འབད་པ་མེད་པར་rགས་Aེ0་£གས་?ིས་འ)ོ་བ0་དགེ་ལེགས་འཕེལ་

བར་Cེད་པ་Mེ།

Dད་Fར། (༢༥ན)[བཞི་པ། Sིན་ལས་?ི་~བས།]

དཔེར་ན་དCར་`ི་[ས་ན་qིན། །ལོ་ཏོག་cན་oམ་ཚོགས་པ0་D། །

e་ཡི་cང་པོ་འབད་མེད་པ། །ས་ལ་མངོན་པར་བབས་པ་|ར། །

དེ་བཞིན་rགས་Aེ0་qིན་ལས་ནི། །=ལ་བ0་དམ་ཆོས་e་ཡི་ཆར། །

འ)ོ་བ0་དོན་[་ལོ་ཏོག་Dན། །<མ་པར་"ོག་པ་མེད་པར་འབེབས། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་~བས་འདིར། X་ནི། བཅོམ་\ན་འདས་?ི་5ོན་`ི་གནས་~བས་?ི་�ས་<མ་པར་དག་

པ་X་@ོ་Aེ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདིར་@ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་Iག་གཉིས་པའོ། །

གoང་ནི། 5ོན་`ི་གནས་~བས་?ི་ངག་<མ་པར་དག་པ་གoང་@ོ་Aེ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདིར་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Iག་བཞི་པའོ། །

rགས་ནི། 5ོན་`ི་གནས་~བས་?ི་ཡིད་<མ་པར་དག་པ་rགས་@ོ་Aེ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདིར་

དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་Iག་åག་པའོ། །

དེ་<མས་?ི་Nིང་པོ་ནི། X་གoང་rགས་གoམ་ག0་མཆོག་གམ། གཙོ་བོའམ། མཐར་rག་པ་@ོ་

Aེ་གoམ་དCེར་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདིར་སེམས་དཔའ་གoམ་`ི་Nིང་པོ་?ེ0་@ོ་Aེ་Iག་

བö་åག་པའོ། །
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དེ་|ར་ཡང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་?ི་X་ནི་གང་། གoང་ནི་གང་། rགས་ནི་གང་།

Nིང་པོ་Aེ་བôན་གསང་བ་ལས་ཆེས་ཤིན་p་གསང་བའང་གང་ལགས། ཞེས་Öས་པ0་ལན་[། @ོ་Aེ་

སེམས་དཔའ་དང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོE་Nིང་པོ་?ཻ་@ོ་Aེ་ཞེས་C་

བ་ཉོན་ཅིག །ཅེས་སོ། །

@ོ་Aེ་ནི། Nིང་པོ་དེ0་@ོ་Aེ་@ོ་Aེ་འཆང་ཆེན་པོ་Mེ། འདིར་བཅོམ་\ན་འདས་?ེ0་@ོ་Aེའོ། །

བôན་མོ་ནི། @ོ་Aེ་དེ་ཉིད་?ི་བôན་མོ་Mེ། ïན་མ་ལ་སོགས་པའམ་འདིར་གཽ་Âི་ལ་སོགས་

པའོ། །

དེ0་བྷ་ག་ནི། ཆགས་ཅན་Aེས་o་བPང་བ0་Iིར་བôན་མོE་བྷ་ག0་Tས་བAོད་པ་ཆོས་འZང་

Mེ། དེ0་འVེལ་ནི། ïན་མ་ལ་སོགས་པ0་བôན་མོE་Cིན་`ིས་བ∑བས་པའམ། ïན་མ་ལ་སོགས་

པ0་བôན་མོE་རང་བཞིན་ས་ཁམས་ལ་སོགས་པ་<མ་པར་དག་པ་ལས་Çབ་ཅིང་། བôན་མོE་

གསང་གནས་?ི་དCིབས་ཅན་[་ëར་པས་བôན་མོE་བྷ་གའོ། །

ཆོས་འZང་གི་དོན་ནི། (༢༥བ)"ེན་དང་བ"ེན་པ0་ད?ིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་?ི་འZང་གནས་o་

ëར་པས་ན་ཆོས་འZང་། བôན་མོE་གསང་གནས་?ི་དCིབས་མཚོན་པས་Ç་གoམ། ཁམས་<མ་

པར་དག་པ་མཚོན་པས་Iི་དཀར་བ། གཞན་ཆགས་པ་wེ་བ་མཚོན་པས་ནང་དམར་བ། འཁོར་བ0་

ཁམས་ལས་wེས་པ་མཚོན་པས་i་བ་S་བ་འrར་[་Pག་པ། ≈ང་འདས་?ི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་[་

ëར་པ་མཚོན་པས་གདེངས་ཀ་ཆེ་བ་`ེན་[་བMན་པའོ། །

དེ་ལ་བÖགས་སོ་ཞེས་པ་ལ། འོ་ན་Mོན་པ་ཆོས་འZང་ཁོ་ན་ལ་བÖགས་སམ་Nམ་ན། མིན་ཏེ།

དཔེར་ན། =ལ་པོ་)ོང་aེར་འདི་ན་བÖགས་ཞེས་པས་)ོང་aེར་དེ0་ཕོ་Vང་ན་བÖགས་པར་དོན་
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`ིས་གོ་བ་|ར། ཆོས་འZང་ལ་བÖགས་ཞེས་པས་ཆོས་འZང་ལ་གནས་པ0་གཞལ་ཡས་ཁང་[་

བÖགས་པར་དོན་`ིས་བMན་ནོ། །

འོ་ན་Dད་དེ་ཉིད་བvས་པ0་§ེང་གཞི་|ར་Mོན་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་བÖགས་ཞེས་Åོས་པས་

ཆོག་མོད། བôན་མོE་བྷ་ག་ལ་བÖགས་ཞེས་Åོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་Nམ་ན། ག[ལ་C་འདོད་

ཆགས་ཅན་Aེས་o་བPང་བ་དང་། བôན་མོE་བྷ་ག་བདེ་བ་ཆེན་པོE་འZང་གནས་o་ཤེས་པ0་Iིར་

ཡིན་ཏེ།

གཉིས་མེད་<མ་=ལ་ལས།

བྷ་ག་བཅོམ་\ན་ཤེས་རབ་Mེ། །དེ་བས་འདོད་ཆགས་སོན་མི་དZང་། །

ཞེས་དང་།

འདིར། [བ"ག་པ་Iི་མ། གoམ་པ་Dད་?ི་§ེང་གཞི་དང་གསང་བ0་~ད་?ི་ལེùར།]

ཨེ་མ་བདག་གི་པà་འདི། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་?ི་ནི་གནས། །

ཞེས་སོགས་གoངས་པ་|ར་རོ། །

གང་|ར་བÖགས་ན། ཆོས་cན་oམ་ཚོགས་པ་Dད་འདི་~ད་འཆད་ཅིང་བÖགས།

གང་དང་uན་ཅིག་p་བÖགས་ན། འཁོར་cན་oམ་ཚོགས་པ་@ོ་Aེ་Nིང་པོ་བདག་གིས་མཚོན་

པ0་འཁོར་ཚོགས་མང་པོ་དང་ཐབས་གཅིག་p་བÖགས།

གང་གི་ཚེ་བÖགས་ན། [ས་cན་oམ་ཚོགས་པ་Dད་ཐོས་པ0་[ས་གཅིག་ན་བÖགས་སོ། །

དེ་|ར་ན། ཐོས་ཞེས་པ་དང་བÖགས་ཞེས་པ་གཉིས་ཀ་cན་oམ་ཚོགས་པ་ò་དང་Rར་ཏེ་བཤད་

པར་C་བ་ཡིན་ནོ། །
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འོ་ན་§ེང་གཞི་འདི་བvད་པ་པོE་(༢༦ན)ཚིག་ཡིན་པས་Mོན་པ0་བཀའ་མ་ཡིན་ནམ་Nམ་ན།

wོན་མེད་དེ།

Mོན་པ་ཉིད་?ིས་ཆོས་ཡང་དག་པར་བvད་པ0་མདོར།

དགེ་yོང་དག །འདི་~ད་བདག་གིས་ཐོས་པ་ཞེས་བ`ིས་ལ། དམ་པ0་ཆོས་བv་

བར་Cའོ། །

ཞེས་དང་།

འVེལ་བ་དང་གོ་རིམ་དག་?ང་བMན་པར་Cའོ་ཞེས་མ་འོངས་པ0་[ས་o་ཆོས་<མས་བvད་

པར་Cེད་པ0་ཚེ། ཐོག་མར་འདི་~ད་བདག་གིས་ཐོས་པ་ཞེས་སོགས་?ི་§ེང་གཞི་དང་། བར་[་འདི་

~ད་གསོལ་བ་དང་འདི་~ད་གoངས་སོ་ཞེས་སོགས་?ི་མཚམས་Rོར་དང་། མèག་p་བཅོམ་\ན་

འདས་?ིས་གoངས་པ་ལ་མངོན་པར་བMོད་དོ་ཞེས་སོགས་?ི་མrན་འëར་<མས་`ིས་ཤིག་པར་

གoངས་པས་§ེང་གཞི་ལ་སོགས་Aེས་o་གནང་བ0་བཀའ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་Dད་འདིར། §ེང་གཞི0་~བས་o་འཁོར་=ས་པ་མི་Åོས་པ་དང་། Dད་Öས་པ0་ཚིག་

གསལ་པོ་མི་འZང་བ་དང་། མèག་p་མrན་འëར་མ་བཤད་པ་ཇི་|ར་ཡིན་Nམ་ན། འདི་ལ་F་མ་

དག །Dད་འདི་i་Dད་འ]མ་ò་ལས་བvས་པ0་Dད་ཡིན་པས། འཁོར་མ་Åོས་པ་ནི་vད་པ་པོས་

འཁོར་གཞན་<མས་མཚོན་áས་པ་ལ་དགོངས། Öས་çལ་མི་གསལ་བ་ནི་ལེགས་སོ་Cིན་ནས་ཉན་

པར་བXལ་བ་ལ་Öས་པར་དོན་`ིས་གོ་བ་ལ་དགོངས། མrན་འëར་མ་གoངས་པ་ནི་=ས་པ་ལ་

དགའ་ན་i་Dད་འ]མ་ò་ལ་བyབ་དགོས་པས་Dད་?ི་འSོ་མ་óོགས་པར་Mོན་པ་ལ་དགོངས།

ཞེས་འཆད་པ་|ར་རོ། །
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ཇ༢ གཉིས་པ་ïི0་དོན་ལ། ཉ༡ ཨེ་ཝཾ་གི་ïི་དོན་དང་། ཉ༢ ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་?ི་ïི་དོན་གཉིས་ལས།

ཉ༡ དང་པོ་ལ། ཏ༡ rན་མོང་བ0་ïི་བཤད་དང་། ཏ༢ བwེད་རིམ་པ0་ïི་བཤད་གཉིས་?ི།

ཏ༡ དང་པོ་ནི། འདི་~ད་ཅེས་པ0་=་~ད་ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་འདི་ཐོག་མར་Åོས་དགོས་པ0་D་

མཚན་ཅི་ཡིན་Nམ་ན། ཨེ་ཝཾ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་?ི་བ@ར་ëར་པ་ཐབས་དང་ཤེས་

རབ་Mོན་པ0་ཡི་གེ་ཆོས་cང་བ=ད་éི་བཞི་Mོང་གི་གཞི་དང་ཕ་མ་|་]་ཡིན་པས་(༢༦བ)ཐོག་མར་

Åོས་པ་ཡིན་ཏེ།

u0་དབང་པོས་Öས་པ་ལས།

ཅི་Iིར་འདི་~ད་ཅེས་C་འདི། །གང་Iིར་དང་པོ་རབ་p་Rར། །

འདི་ཅི་བདེ་གཤེགས་གoང་ཡིན་ནམ། །ཉན་ཐོས་?ིས་བཤད་ཡིན་ནམ་ཅི། །

ཞེས་Öས་པ་ལ།

བཅོམ་\ན་འདས་?ིས་འདི་~ད་གoངས།

ཆོས་?ི་cང་པོ་བ=ད་éི་དང་། །བཞི་Mོང་གི་ནི་)ངས་Nེད་?ི། །

_ན་`ི་གཞི་དང་ཕ་མ་ནི། །ཡི་གེ་གཉིས་o་དེ་བཞིན་བMན། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་དཔེར་ན། འཇིག་"ེན་[་ཕ་དང་མ་Rོར་བའམ། @ོ་Aེ་དང་པà་འ[ས་པ0་ས་བོན་ལས་

འ)ོ་བ་<མས་འZང་བ་|ར། མ་|་]འམ་པà་|་]0་ཨེ་ཡིག་ཤེས་རབ་?ི་རང་བཞིན་ཅན་དང་། ཕ་

|་]འམ་@ོ་Aེ་|་]0་ཝཾ་ཡིག་ཐབས་?ི་རང་བཞིན་ཅན་དང་། Rོར་བ་|་]འམ་ས་བོན་|་]0་ཐིག་

ལེ་མི་ཤིགས་པ0་རང་བཞིན་ཅན་<མས་ལས་ཆོས་?ི་cང་པོ་འZང་Mེ།

79 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



དེ་ཉིད་ལས།

ཡི་གེ་ཨེ་ནི་མར་ëར་ལ། །ཝཾ་ནི་ཕ་ཞེས་C་བར་)གས། །

ཐིག་ལེ་དེར་ནི་Rོར་བ་Mེ། །Rོར་དེ་ཤིན་p་Yད་Zང་བའོ། །

ཨེ་ནི་པà་ཞེས་བཤད་ལ། །ཝཾ་ནི་@ོ་Aེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

ཐིག་ལེ་དེར་ནི་ས་བོན་ཏེ། །དེ་ལས་འ)ོ་བ་<མས་གoམ་བwེད། །

ཨེ་ནི་ཤེས་རབ་ཉིད་ëར་ལ། །ཝཾ་ནི་རབ་དག0་བདག་པོ་འོ། །

ཐིག་ལེ་མི་ཤིགས་དེ་ཉིད་དེ། །དེ་ལས་ཡི་གེ་ཉིད་?ང་wེ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་ཨེ་ཝཾ་གི་Rོར་བ་ལས་ཆོས་cང་འZང་çལ་ནི། འཇིག་"ེན་[་མས་rན་མོང་གི་Èེན་Cས་

ཕས་rན་མོང་མ་ཡིན་པ0་D་Cས་ནས་]་ཚ་འZང་བ་|ར། ཨེས་མཚོན་པ0་དCངས་ཡིག་གསལ་

Cེད་?ི་^ོག་p་Öགས་པས་rན་མོང་གི་Èེན་Cས། ཝས་མཚོན་པ0་གསལ་Cེད་?ི་ཡི་གེ་<མས་རིས་

མrན་[་འVེལ་ནས་rན་མོང་མ་ཡིན་པ0་D་Cས། ཐིག་ལེས་མཚོན་པ0་དCངས་གསལ་ཕན་çན་

Rར་བ་ལས་མིང་ཡིག་འZང་། མིང་[་མ་འ[ས་པ་ལས་ཚིག་འZང་། ཚིག་[་མ་འ[ས་པ་ལས་ཆོས་

cང་བ=ད་éི་འZང་བ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་ཨེ་ཝཾ་གིས་བMན་(༢༧ན)པ0་ཐབས་ཤེས་O་མ་|་]་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་བÖགས་ཤིང་གནས་པས་ཨེ་ཝཾ་གoང་རབ་?ི་དང་པོར་Åོས་པ་Mེ།

དེ་ཉིད་[།

ཨེ་ཝཾ་ཡིག་གཉིས་O་མ་ལ། །ཐམས་ཅད་མaེན་པ་འདིར་བÖགས་པས། །
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དམ་ཆོས་བMན་པ0་ཐོག་མར་ནི། །ཨེ་ཝཾ་དེ་Iིར་རབ་p་བཤད། །

ཅེས་སོ། །

དོན་བv་ན། ཨེ་ནི་ཤེས་རབ་<མ་_ན་མཆོག་\ན་`ི་Mོང་ཉིད། ཝ་ནི་ཐབས་དམིགས་པ་མེད་

པ0་Nིང་Aེ། ཐིག་ལེ་ནི་དེ་གཉིས་Pང་[་འèག་ཅིང་མི་Iེད་པ་Mེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོE་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཨེ་ཝཾ་ལ་འ[ས་ཤིང་། aད་པར་[་F་མེད་?ི་Dད་དོན་ནི་ཐབས་བདེ་བ་དང་ཤེས་རབ་Mོང་ཉིད་

དCེར་མེད་[་Rོར་བ0་དོན་ཡིན་ལ། དོན་དེ་ནི་ཨེ་ཝཾ་གིས་Mོན་པས་Dད་དོན་ཐམས་ཅད་ཨེ་ཝཾ་ལ་

འ[ས་སོ། །

དེས་ན་སངས་=ས་?ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཨེ་ཝཾ་གི་<མ་པར་གནས་ཤིང་། ཨེ་ཝཾ་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་

?ི་འZང་གནས་?ང་ཡིན་ཏེ།

ཇི་~ད་[། [བ"ག་པ་Iི་མ། གoམ་པ་Dད་?ི་§ེང་གཞི་དང་གསང་བ0་~ད་?ི་ལེùར།]

སངས་=ས་_ན་`ི་ãོམ་པ་ནི། །ཨེ་ཝཾ་<མ་པར་རབ་p་གནས། །

ཞེས་དང་།

ཨེ་ཡི་ཆ་Cད་བཟང་པོ་གང་། །ད]ས་o་ཝཾ་གིས་<མ་པར་བ=ན། །

བདེ་བ་ཐམས་ཅད་?ི་ནི་གནས། །སངས་=ས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག །

ཅེས་སོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[བwེད་རིམ་པ0་ïི་བཤད་]ནི། ïི་དང་Rར་ན། ཨེ་ཡིག་ནི་"ེན་དང་བ"ེན་པ0་

ད?ིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་wེ་མེད་Mོང་པ་ཉིད་ཤེས་རབ་?ི་ཆ་དང་། ཝཾ་ཡིག་ནི་
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"ེན་དང་བ"ེན་པ0་<མ་པ་འཇའ་ཚོན་|ར་གསལ་ལ་óོགས་པ་ཐབས་?ི་ཆ་དང་། ཐིག་ལེ་ནི་tང་

Mོང་དCེར་མི་Iེད་པ་Pང་འèག་གི་ཆ་ཡིན་ནོ། །

Cེ་Vག་p་Rར་ན། དང་པོ་Rོང་བ0་~བས་o། ཨེ་ནི་ཡི་གེ0་ཆ་ནས་དCངས་ཡིག་དང་། ཁམས་

?ི་ཆ་ནས་དམར་ཆ་ཉི་མ་ཡིན་ཞིང་། ཝ་ནི་ཡི་གེ0་ཆ་ནས་གསལ་Cེད་དང་། ཁམས་?ི་ཆ་ནས་དཀར་

ཆ་Ñ་བ་ཡིན་ལ། ཐིག་ལེ་ནི་དCངས་གསལ་དང་ཉི་Ñ་ཕན་çན་འWེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་u་ཡི་X་

འZང་བ་ཡིན་ནོ། །

ད?ིལ་འཁོར་=ལ་མཆོག་གི་~བས་o། (༢༧བ)ཨེ་ནི་©མ་`ི་མཁའ། ཝཾ་ནི་ཡབ་?ི་གསང་

གནས། ཐིག་ལེ་ནི་དེ་གཉིས་Rར་བ་ལས་Cང་eབ་?ི་སེམས་Ö་བ། དེ་ལས་ཐ་མལ་པ་ལ་]་ཚ་

འZང་བ་|ར་འདིར་ད?ིལ་འཁོར་པ་བwེད་ཅིང་qོ་བ་ཡིན་ནོ། །

ལས་=ལ་མཆོག་གི་~བས་o། ཨེ་ནི་©མ། ཝ་ནི་ཡབ། ཐིག་ལེ་ནི་དེ་གཉིས་?ི་ས་བོན། དེ་ལས་

ཡིག་འŒ་དང་Iག་མཚན་`ི་རིམ་པས་u0་X་qོ་བ་ཡིན་ནོ། །

ཞིབ་p་Rར་ན། ཨེ་ནི། ཡེ་ཤེས་?ི་ཚོགས་དང་། ཆོས་འZང་བwེད་པ་དང་། ཉི་མ0་ད?ིལ་

འཁོར་དང་། u་©མ་དང་། དེ0་མཁའ་དང་། Cང་སེམས་དམར་ཆ་དང་། བདེ་བས་Ö་བ་དང་། u་

མོ་<མས་དང་། འོད་གསལ་[་བv་བ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་རབ་?ི་ཆ་<མས་ཡིན་ཞིང་།

ཝ་ནི། བསོད་ནམས་?ི་ཚོགས་དང་། བ«ང་འཁོར་དང་། འZང་རིམ་དང་། གཞལ་ཡས་ཁང་

དང་། Ñ་བ0་ད?ིལ་འཁོར་དང་། u་ཡབ་དང་། དེ0་གསང་གནས་དང་། Cང་སེམས་དཀར་ཆ་

དང་། uར་བཞེངས་པ་དང་། u་ཕོ་<མས་དང་། u་qོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་?ི་ཆ་<མས་ཡིན་ལ།
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ཐིག་ལེ་ནི། དེ་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་བ|ོས་ཤིང་འVེལ་བ་དCེར་མེད་པ0་ཆ་<མས་ཡིན་ཏེ།

རིགས་པས་ཤེས་པར་Cའོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་?ི་ïི་དོན་ལ། ཏ༡ rན་མོང་བ0་ïི་བཤད་དང་། ཏ༢ བwེད་

རིམ་པ0་ïི་བཤད་གཉིས་?ི།

ཏ༡ དང་པོ་ནི། ཨེ་ཝཾ་Ï་ཡ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ0་§ེང་གཞི0་ཡི་གེ་<མས་Wན་པ་ཉེ་བར་བཞག་

པ་བཞི་ལ་སོགས་པ0་Cང་eབ་Iོགས་?ི་ཆོས་<མས་དང་Rར་ནས་བཤད་པ་དག་ཡིན་ནོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[བwེད་རིམ་པ0་ïི་བཤད་]ནི། ïིར་བཤད་ན། འདི་~ད་ཅེས་པ་ཐབས་ཤེས་

དCེར་མེད་པ0་བདག་ཉིད་?ི་བwེད་རིམ། བདག་གིས་ཐོས་པ་ནི་Æལ་པ0་u0་ད?ིལ་འཁོར།

[ས་གཅིག་ན་ཞེས་པ་མཆོག་དག0་བདེ་བ་≈ོང་བ0་[ས། བཅོམ་\ན་འདས་ནི་དབང་™ག་གི་ཡོན་

ཏན་བ=ད་དང་\ན་པ0་བཅོམ་\ན་འདས་བདེ་བ་ཆེན་པོE་གནས་ལ་བÖགས་པ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བཅོམ་\ན་འདས་འདི0་cང་པོ་ò་=ལ་བ་རིགས་òར་ëར་པ། དེ0་X་

དང་། གoང་དང་། rགས་ནི་རིགས་ò0་བདག་ཉིད་(༢༨ན)?ི་X་@ོ་Aེ་དང་། གoང་@ོ་Aེ་དང་།

rགས་@ོ་Aེ། དེ0་Nིང་པོ་@ོ་Aེ་ནི་@ོ་Aེ་གoམ་དCེར་མེད་པ0་བདེ་བ་ཆེན་པོ། བôན་མོ་ནི་ཆོ་གས་

ལེགས་པར་Rངས་པ0་Iག་=་མ། བྷ་ག་ནི་Cིན་∑བས་?ིས་ལེགས་པར་Rངས་པ0་པà། བÖགས་

པ་ནི་@ོ་Aེ་འཛིན་པ་བྷ་ག་དེར་ཐིག་ལེ0་གPགས་?ིས་གནས་པ་Mེ།

སཾ་ཊིར།

འཁོར་ལོ་Æལ་པ0་ངོ་བོ་ལ། །བདག་གིས་ཐོས་པ་ཞེས་གoངས་ཏེ། །

ས་བོན་ངོ་བོ་གང་Æལ་པ། །u་<མས་?ི་ནི་ད?ིལ་འཁོར་མཆོག །
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མཆོག་p་དགའ་བ0་[ས་གང་ཡིན། །[ས་གཅིག་ན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། །

དབང་™ག་བ=ད་?ི་བཅོམ་\ན་འདས། །བདེ་བ་ཆེན་པོE་གནས་ལ་བÖགས། །

འདི་ཡི་cང་པོ་ò་=ལ་ལ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན། །

དེ་ཡི་བདག་ཉིད་X་གoང་rགས། །@ོ་Aེ་Nིང་འདིར་བདེ་ཆེན་པོ། །

བôན་མོ་ལེགས་Rངས་Iག་=་Mེ། །ལེགས་Rངས་པà་བྷ་ག་ཡིན། །

བÖགས་པ་@ོ་Aེ་འཛིན་པ་དེར། །ཐིག་ལེ0་གPགས་?ིས་གནས་པའོ། །

ཞེས་སོ། །

དོན་བv་ན། [ས་མཆོག་དག0་[ས། གནས་Iག་=0་པàར། Mོན་པ་བཅོམ་\ན་འདས། བདེ་

བ་ཆེན་པོ་ཐིག་ལེ0་གPགས། འཁོར་cང་ཁམས་wེ་མཆེད་Ö་བ0་ཐིག་ལེས་བ~ོར་ནས། ཆོས་

བAོད་C་དོན་`ི་བwེད་རིམ་འZང་། ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །

Cེ་Vག་p་Rར་ན། འདི་~ད་ནི་བwེད་རིམ་`ི་ཆོ་ག་འཁོར་བཅས། བདག་གིས་ཐོས་པ་ནི་ªབ་པ་

པོས་བསོད་ནམས་?ི་ཚོགས་བསགས་ཤིང་ཐོབ་པ། [ས་གཅིག་ན་ནི་ཡེ་ཤེས་?ི་ཚོགས་བསགས་

པ0་~ད་ཅིག་མ་དེ0་[ས། @ོ་Aེ་ནི་བ«ང་བ0་འཁོར་ལོ། བôན་མོE་བྷ་ག་ནི་ཆོས་འZང་གཞལ་

ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ། བཅོམ་\ན་འདས་ནི་དེར་བÖགས་པ0་ད?ིལ་འཁོར་`ི་གཙོ་བོ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་འཁོར་`ི་u་ཚོགས། X་གoང་rགས་?ི་Nིང་པོ་ནི་X་@ོ་Aེ་Iག་

གཉིས་པ། གoང་@ོ་Aེ་Iག་བཞི་པ། rགས་@ོ་Aེ་Iག་åག་པ། དེ་དག་གི་Nིང་པོ་?ེ་@ོ་Aེ་Iག་བö་

åག་པ་བwེད་པ་Mེ། དོན་བv་ན། (༢༨བ)[ས་ཡེ་ཤེས་?ི་ཚོགས་?ི་Aེས་ལ། གནས་གཞལ་ཡས་
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ཁང་[། Mོན་པ་ཧེ་≠་ཀ་བཞི། འཁོར་གཽ་Âི་ལ་སོགས་པས་བ~ོར་ནས། ཆོས་བwེད་པ0་རིམ་པ་

འZང་ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །

u0་མངོན་"ོགས་དང་Rར་ན། ཨེ་ཝཾ་Ï་ཡ་ནི། ཞབས་བཞི།

Ì་ཏཾ་ཨེ་ཀÅིན་ས་མ་ཡེ་ནི། ཞལ་བ=ད།

བྷ་ག་Ôན་སfi་ཏ་་ག་ཏ་Á་ཡ་Ô་ཀ་ཙིÒ་བ„་ནི། Iག་བö་åག །

ཡོ་ཥི་བྷ་གེ་Ù་བི་ཛ་ཧ་ནི། ཞལ་བ=ད་?ི་ïན་ཏེ། Iེ་ན་ཉི་£་i་བཞི།

ར་ནི། བཅོམ་\ན་འདས་?ེ0་@ོ་Aེ་Mེ།

˘ཾ་ཀ་Í་ཤར།

དང་པོ་ཨེ་ཡིག་ལ་སོགས་པ། །བཞི་ཡིས་ཞབས་བཞི་དག་p་འëར། །

དེ་ཡི་འོག་p་£་ཡིག་སོགས། །བ=ད་?ིས་?ང་ནིཞལ་བ=ད་དོ། །

བྷ་སོགས་བö་åག་དག་གིས་?ང་། །Iག་ནི་བö་åག་<མས་?ིས་བ=ན། །

ཡོ་ཡིག་ལ་སོགས་བ=ད་?ིས་ནི། །ཉི་£་i་བཞི0་ïན་དང་\ན། །

ར་ཡིག་འëར་མེད་?ཻ་@ོ་Aེ། །

ཞེས་པ་|་]འོ། །

u་སོ་སོ་དང་Rར་ན། ཨེ་ནི། ïན་མའོ། །ཝཾ་ནི། མ་མ་ཀིའོ། །Ï་ནི། གོས་དཀར་མོའོ། །ཡ་ནི།

Tོལ་མའོ། །Ì་ནི། ཆོས་དCིངས་དབང་™ག་མའོ། །ཏཾ་ནི། ཤེས་རབ་?ི་ཕ་རོལ་p་Iིན་མའོ། །ཞེས་

པ་ལ་སོགས་པ0་ཡི་གེ་རེ་དང་u་རེ་Rར་བ0་བཤད་པ་འZང་བ་<མས་སོ། །
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ཇ༣ གoམ་པ་ ས་པ0་དོན་ལ། ཉ༡ ཨེ་ཝཾ་གི་ ས་དོན་དང་། ཉ༢ ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་?ི་ ས་

དོན་གཉིས་?ི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། རང་Cིན་∑བས་ལ་Rར་ན། ïི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོE་པà་ཁ་འrར་བMན་དང་།

|ེ་བ་Æལ་པ0་འཁོར་ལོE་པà་ཁ་`ེན་བMན་གཉིས་དCིབས་Ç་གoམ་ཨེ་ཡིག་གི་གPགས་ཅན་

ཤེས་རབ་?ི་རང་བཞིན་[་གནས་ཤིང་། Nིང་ག་ཆོས་?ི་འཁོར་ལོE་པà་ཁ་འrར་བMན་དང་།

མ)ིན་པ་ལོངས་ïོད་?ི་འཁོར་ལོE་པà་ཁ་`ེན་བMན་གཉིས་དCིབས་˙མ་པོ་ཝཾ་ཡིག་གི་<མ་པ་

ཅན་ཐབས་?ི་རང་བཞིན་[་གནས་ལ། དེ་ཡང་Mེང་[་མ)ིན་པ་དང་ïི་བོ་ཐབས་ཤེས། འོག་p་Nིང་

ག་དང་|ེ་བ་ཐབས་ཤེས་Rར་བ0་གpམ་མོ་བÉོམས་(༢༩ན)པས་བདེ་Mོང་གི་ཡེ་ཤེས་wེ་བ་ཨེ་ཝཾ་

Rོང་བ0་དོན་ཏེ།

སཾ་ཊིར།

ïི་བོ་|ེ་བ0་འཁོར་ལོ་ནི། །ཨེ་ཡི་གPགས་?ིས་གནས་པ་Mེ། །

Nིང་དང་མ)ིན་པ0་གནས་པར་དག །ཝཾ་གི་<མ་པར་ཤེས་པར་C། །

ཨེས་ནི་ཤེས་རབ་བAོད་པར་C། །ཝཾ་གིས་ཐབས་དང་\ན་པ་ཉིད། །

ཝཾ་གིས་<མ་པར་བ=ན་པ་དང་། །ཨེས་ནི་ངེས་པར་མཛེས་པར་འëར། །

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་`ིས། །Mེང་དང་འོག་p་Nོམས་པར་འèག །

ཨེ་ཉིད་དང་ནི་ཝཾ་ཉིད་དག །གཉིས་གཉིས་o་ནི་བAོད་པ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །
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ད?ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དང་Rར་ན། ཤེས་རབ་མ་ལས་?ི་Iག་=་དང་དེ0་གསང་བ0་པà་ནི་ཨེ་

ཡིག །ཐབས་<ལ་འCོར་པ་དང་དེ0་གསང་བ0་@ོ་Aེ་ནི་ཝཾ་ཡིག །དེ་དག་Mེང་འོག་p་Nོམས་པར་

Öགས་པས་Ö་བདེ་uན་ཅིག་wེས་པ0་ཡེ་ཤེས་ཤར་བ་ནི་ཨེ་ཝཾ་Rོར་བ0་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་ཨེས་ནི་

ཤེས་རབ་བAོད་པར་C། ཞེས་སོགས་?ིས་བMན་ནོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་?ི་ ས་དོན་]ནི། རང་Cིན་∑བས་དང་Rར་ན། འདི་~ད་བདག་

གིས་ཞེས་པ0་=་~ད། ཨེ་ཝཾ་Ï་ཡ་ནི་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་། ཐོས་པ0་=་~ད་Ì་ཏ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

འཛག་པ། [ས་ནི་གཡས་ནས་དམར་ཆ0་མེ་འབར་བ་vག་བ5ལ་`ི་[ས། གཡོན་ནས་དཀར་ཆ0་

Dན་འབབ་པ་བདེ་བ0་[ས། དཀར་དམར་འWེས་ཤིང་ད]་མར་ཐིམ་པ་བསམ་`ིས་མི་aབ་པ0་

[ས་གoམ་ཡོད་པ་ལས། བསམ་`ིས་མི་aབ་པ0་[ས་གཅིག་ན་ཞེས་པ་ཆགས་པ་དང་ཆགས་Vལ་

ལས་འདས་ཤིང་ད]་མར་མི་དམིགས་པ་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་རོ་གཅིག་པ་Mེ།

སཾ་ཊིར། Ì་ཞེས་པ་ནི་འཛག་པའོ། །ཏ་ཞེས་པ་ནི་གང་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོE་མགོན་པོའོ། །ས་མ་

ཡ་ནི་[ས་གoངས་ཏེ།

[ས་ནི་<མ་པ་གoམ་[་བAོད། །བདེ་བ0་[ས་དང་vག་བ5ལ་[ས། །

བསམ་`ིས་མི་aབ་[ས་ཉིད་དོ། །འོ་མ0་Dན་|ར་t་]ག་p། །

འོང་བ་བདེ་བ0་[ས་o་བAོད། །མེ་ཡིས་གPགས་?ིས་འ)ོ་བ་ནི། །

vག་བ5ལ་[ས་?ང་དེ་(༢༩བ)ཅིག་)གས། །[ས་ནི་བསམ་`ིས་མི་aབ་[ས། །

གཅིག་ནི་uན་ཅིག་མེད་པ་ཡིན། །འདོད་ཆགས་མ་ཡིན་ཆགས་Vལ་མིན། །

ད]་མར་ཡང་ནི་མི་དམིགས་སོ། །དེ་ལ་ཆགས་པ་ཞེན་མཚན་ཉིད། །

87 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



དེ་ཉིད་ìངས་པ་ད]་མ་ཡིན། །དེ་དག་གoམ་པོ་མི་དམིགས་སོ། །

དངོས་དང་དངོས་མེད་རོ་གཅིག་པ། །[ས་གཅིག་ན་ཞེས་C་བར་བAོད། །

ཅེས་སོ། །

བཅོམ་\ན་འདས་ནི། གpམ་མོE་མེ་དང་Cང་སེམས་Nོམས་པར་Öགས་པ0་རང་Zང་གི་ཡེ་

ཤེས་ཏེ། vག་བ5ལ་དང་<མ་"ོག་བཅོམ་ཞིང་བདེ་བ་ཆེན་པོE་ཡེ་ཤེས་དང་\ན་པའོ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི། Cང་eབ་?ི་སེམས་ཐིག་ལེ0་<མ་པ་ཅན་ཏེ། ïི་བོ་ནས་|ེ་བར་

གཤེགས་ཤིང་། |ེ་བ་ནས་དེ་བཞིན་[་yར་ཡང་ïི་བོར་གཤེགས་པའོ། །

ཐམས་ཅད་ནི། ཐིག་ལེ0་7ངས་མ་ཐམས་ཅད།

X་གoང་rགས་ནི། i་དང་Õང་དང་ཐིག་ལེ། Nིང་པོ་དེ་གoམ་`ི་མི་ཤིགས་པ་ཆེན་པོ།

@ོ་Aེ་ནི། X་གoང་rགས་དང་Nིང་པོ་བཞི་དCེར་མི་Iེད་པ།

བôན་མོ་ནི། གpམ་མོ་ཤེས་རབ་?ི་བདག་ཉིད་ཅན།

བྷ་ག་ནི། དེ0་རང་བཞིན་`ི་|ེ་བ0་པà་Ç་གoམ་ཆོས་འZང་གི་<མ་པ་ཅན།

བÖགས་པ0་=་~ད་བི་˚་ཧ་ར་ནི། t་ཚོགས་འSོག་པ་Mེ། ཐབས་t་ཚོགས་པས་vག་བ5ལ་

དང་<མ་"ོག་འSོག་པའོ། །

དོན་བv་ན། [ས་བསམ་`ིས་མི་aབ་པ0་གནས་~བས་o། གནས་|ེ་བ0་པàར། Mོན་པ་རང་

Zང་གི་ཡེ་ཤེས། འཁོར་ཐིག་ལེ0་7ངས་མས་བ~ོར་ནས། ཆོས་རང་Cིན་∑བས་?ི་རིམ་པ་འZང་།

ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །
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ད?ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དང་Rར་ན། འདི་~ད་བདག་གིས་ཞེས་པ0་T་ཨེ་ནི་Iག་=0་པà། ཝཾ་

ནི་<ལ་འCོར་པ0་@ོ་Aེ། Ï་ཡ་ནི་དེ་གཉིས་བwོད་པའམ་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་Mེ།

སཾ་ཊིར།
མ་ཡ་ནི་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་འདི་ལ་"ག་p་གནས་པ་Mེ།

ཞེས་དང་།
ནག་པོ་པས།

ཡི་གེ་ཨེ་ནི་བྷ་གར་གoངས། །ཝ་ནི་<མ་པ་@ོ་Aེ་Wན། །
Ï་ཡ་ཞེས་པ་བwོད་པར་བMན། །

ཞེས་སོ། །
ཐོས་པ0་~ད་Ì་ཏ་ནི། Cང་སེམས་འཛག་པའམ་འཛིན་པ། (༣༠ན)

[ས་གཅིག་ནི། བསམ་`ིས་མི་aབ་པ0་ཚེ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་[་རོ་གཅིག་པ།

བཅོམ་\ན་འདས་ནི། uན་ཅིག་wེས་པ0་ཡེ་ཤེས།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི། Cང་སེམས་ཡས་བབས་དང་མས་བ"ན།

ཐམས་ཅད་ནི། ཐིག་ལེ0་7ངས་མ། X་དགའ་བ། གoང་མཆོག་དགའ། rགས་aད་དགའ།

དེ0་Nིང་པོ་uན་ཅིག་wེས་དགའ། @ོ་Aེ་ནི། རིགས་ò0་<ལ་འCོར་པ། བôན་མོ་ནི། Vམ་ཟེ་མོ་ལ་

སོགས་པ0་Iག་=། བྷ་ག་ནི། དེ0་གསང་གནས། བÖགས་པ་ནི། ཐབས་t་ཚོགས་པས་<མ་"ོག་

འSོག་པ་Mེ།
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དོན་བv་ན། [ས་བསམ་`ིས་མི་aབ་པ0་ཚེ། གནས་Iག་=0་གསང་བར། Mོན་པ་uན་wེས་

ཡེ་ཤེས། འཁོར་ཐིག་ལེ0་7ངས་མས་བ~ོར་ནས། ཆོས་ད?ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོE་རིམ་པ་འZང་།

ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །

ཇ༤ བཞི་པ་མཐར་rག་གི་དོན་ལ། ཉ༡ ཨེ་ཝཾ་གི་མཐར་rག་དང་། ཉ༢ ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་?ི་
མཐར་rག་གཉིས་?ི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། ཨེ་ནི་དོན་དམ་པ0་ཤེས་རབ་མི་ཤིགས་པ0་Mོང་ཆེན། ཝཾ་ནི་དོན་དམ་པ0་
ཐབས་མི་འëར་བ0་བདེ་ཆེན།

ཡང་ན། ཨེ་ནི་དག་པ་གཉིས་\ན་`ི་འོད་གསལ་ཆོས་X། ཝཾ་ནི་དེ0་"ེན་Õང་སེམས་ཙམ་ལས་
Çབ་པ0་གPགས་Xའོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་?ི་མཐར་rག་]ནི། དོན་དམ་པར་འཁོར་དང་Mོན་པ་སོགས་ཐ་

མི་དད་པར་cན་oམ་ཚོགས་པ་ò་ཀ་Mོན་པ་ཁོ་ན0་<མ་འ¶ལ་ཡིན་ཏེ།

སཾ་ཊིར།
འཆད་པ་པོ་ང་ཆོས་?ང་ང་། །རང་གི་ཚོགས་\ན་ཉན་པ་ང་། །

དེ་ཇི་|ར་འཚལ་བར་བ`ི། གང་[་བདེ་བ་ཆེན་པོE་མགོན་པོ་གཅིག་ཉིད་[་མ0་
ཉམས་?ིས་གར་`ི་རོལ་པ་མཛད་པའོ། །

ཞེས་སོ། །
དེས་ན་དོན་དམ་པར་Mོན་པ་ལས་ལོགས་o་བཀའ་བv་བ་པོ་གཞན་མེད་དེ།
སཾ་ཊིར།

དོན་[་ན་Mོན་པ་པོ་ལས་གཞན་པ0་བvད་པ་པོ་ནི་མེད་དོ། །
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དེ་|ར་ན་ལག་ན་@ོ་Aེ་ལ་སོགས་པ་ཅི0་Iིར་བvད་པ་པོར་)གས་ཞེ་ན། དེ་ཡང་@ོ་

Aེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་[་ན་ཆོས་?ི་cང་པོ་བ=ད་éི་

བཞི་Mོང་པོ་འདི་དག་uག་ཆད་མེད་པར་[ས་གཅིག་གིས་འཛིན་པར་ག་ལ་ëར། །

ཞེས་སོ། །(༣༠བ)
དེ་|ར་ན། མཐར་rག་Pང་འèག་མངོན་[་ëར་པ0་"ེན་འVེལ་ལས། ག[ལ་C0་དག་tང་ལ།

འདི་~ད་སོགས་?ི་ཆོས། བདག་གིས་སོགས་?ི་འཁོར། [ས་གཅིག་སོགས་?ི་[ས། བཅོམ་\ན་
སོགས་?ི་Mོན་པ། @ོ་Aེ་བôན་མོ་སོགས་གནས་?ི་tང་བ་འཆར་ལ། ཐམས་ཅད་?ང་ཡེ་ཤེས་?ི་
tང་བ་དང་ཟག་མེད་?ི་དCིངས་རོ་གཅིག་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོE་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དེ།

སཾ་ཊིར།

?ེ་བཅོམ་\ན་འདས་བÖགས་སོ་ཞེས་C་བས་ཅི་གoངས་པ་ལགས། བཀའ་

བ¸ལ་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་?ི་རོ་གཅིག་པ། ཐབས་t་ཚོགས་?ི་

ག[ལ་C0་wེ་བོE་ཡིད་འSོགས་པ་དང་\ན་པའོ། །

ཞེས་སོ། །
དེ་ལ་§ེང་གཞི0་ཚིག་<མས་མཐར་rག་གི་çལ་[་བཤད་ན། འདི་~ད་བདག་གིས་ཞེས་པ0་T་

ཨེ་ནི་མི་ཤིགས་པ0་Mོང་ཆེན། ཝཾ་ནི་མི་འëར་བ0་བདེ་བ། Ï་ཡ་ནི་བདེ་Mོང་Rོར་བ་Mེ། དེ་ལ་"ག་
p་གནས་པ། ཐོས་པ0་T་Ì་ཏ་ནི་uག་པར་སོན་པ་Mེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་"ོགས་པ་མཐར་rག་པ།
[ས་གཅིག་ནི་མaེན་པ0་ཡེ་ཤེས་?ི་~ད་ཅིག་མ་གཅིག་Mེ།

[མཚན་བAོད་ལས།]

ཤེས་རབ་ཆེན་པོE་~ད་ཅིག་ལ། །ཆོས་_ན་ཁོང་[་eད་པ་འཆང་། །
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ཞེས་སོ། །
[བདེན་གཉིས་ལས།]

མaེན་པ0་~ད་ཅིག་གཅིག་གིས་ནི། །ཤེས་C0་ད?ིལ་འཁོར་_ན་aབ་ཅན། །

ཞེས་སོ། །

བཅོམ་\ན་འདས་ནི་ཡན་ལག་བ[ན་\ན་`ི་@ོ་Aེ་འཆང་ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ནི་དེ0་དག་པ་གཉིས་\ན་`ི་©ལ་`ི་འོད་གསལ་དང་©ལ་ཅན་`ི་བདེ་ཆེན། X་ནི་ཆོས་X།

གoང་ནི་ལོངས་X། rགས་ནི་Æལ་X། དེ0་Nིང་པོ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་?ི་X། @ོ་Aེ་ནི་X་གoང་rགས་?ི་

@ོ་Aེ་གoམ་དCེར་མི་Iེད་པ0་དོན་`ི་@ོ་Aེ་འཆང་། བôན་མོ་ནི་གདོད་མ་ནས་མི་ཤིགས་པ0་ཤེས་

རབ་?ི་ཕ་རོལ་p་Iིན་མ། དེ0་བྷ་ག་ནི་ཤེས་རབ་དེས་Tིབ་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ཞིང་ཤིན་p་<མ་

པར་དག་པ0་ཆོས་?ི་དCིངས། བÖགས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་རོ་གཅིག་p་ëར་

ནས་ཐབས་t་ཚོགས་(༣༡ན)པས་ག[ལ་C་<མས་?ི་ཡིད་འSོག་པའོ། །

དོན་བv་ན། [ས་ཡེ་ཤེས་?ི་~ད་ཅིག་མ་ལ། གནས་<མ་པར་དག་པ0་ཆོས་དCིངས་o། Mོན་

པ་ཡན་ལག་བ[ན་\ན། འཁོར་དག་པ་གཉིས་\ན་`ི་Pང་འèག་གིས་བ~ོར་ནས། ཆོས་དོན་དམ་

པ0་uན་wེས་བདེ་Mོང་དCེར་མེད་འZང་། ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །

ང༢ གཉིས་པ་Dད་?ིས་Öས་ལན་ལ། ཅ༡ ïི་དོན་དང་། ཅ༢ གÖང་དོན་གཉིས་ལས།

ཅ༡ དང་པོ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ0་X0་<མ་དCེ། Pང་འèག་གི་X0་aད་པར། གསང་བ་

གoམ་`ི་འèག་çལ་གoམ་`ི།
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དང་པོ་ནི། གÖང་ཕལ་ཆེར་[་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ0་X་བཞི་བཤད་ཅིང་། དེ་ཡང་<མ་_ན་

མཆོག་\ན་Pང་འèག་གི་X་ཉིད་ག[ལ་C་དག་མ་དག་t་ཚོགས་ལ་བཀོད་པ་t་ཚོགས་o་tང་བ་

Æལ་X་དང་། དག་པ0་ག[ལ་C་ལ་འོག་མིན་ལ་སོགས་པ0་˝་འ¶ལ་`ི་བཀོད་པར་tང་བ་ལོངས་

X་དང་། qོས་པ་མེད་པ0་དCིངས་"ེན་ཅིང་འVེལ་འZང་གི་བདག་ཉིད་ཆོས་X་དང་། Mོང་ཉིད་Nིང་

Aེ་དCེར་མེད་པ0་བདེ་བ་ཆེན་པོE་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཉིད་X་Mེ།

Wི་མེད་འོད་ལས།

<མ་པ་ཐམས་ཅད་མཆོག་\ན་པ0། །X་ནི་མོས་པ་t་ཚོགས་ལས། །

རང་རང་བསམ་པས་སེམས་ཅན་`ིས། །མཐོང་བ་Æལ་པ0་མཚན་ཉིད་དོ། །

གང་ཞིག་སེམས་ཅན་_ན་`ི་Tས། །˝་འ¶ལ་བདག་ཉིད་རབ་གསལ་Cེད། །

སེམས་ཅན་བསམ་པ0་དབང་གིས་འདི། །ལོངས་ïོད་óོགས་X0་མཚན་ཉིད་དོ། །

མི་"ག་མ་ཡིན་"ག་པ་མིན། །གཅིག་མིན་[་མ0་མཉམ་ཉིད་མིན། །

དངོས་མིན་དངོས་པོ་མེད་པའང་མིན། །འདི་ནི་"ེན་འVེལ་ཆོས་Xའོ། །

Mོང་ཉིད་Nིང་Aེ་དCེར་མེད་ཅིང་། །ཆགས་དང་ཆགས་Vལ་<མ་པར་ìངས། །

ཤེས་རབ་མ་ཡིན་ཐབས་?ང་མིན། །འདི་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་X་གཞན། །

ཞེས་དང་།

མངོན་"ོགས་=ན་[། [~བས་དང་པོ། <མ་མaེན།]

ངོ་བོ་ཉིད་ལོངས་óོགས་བཅས་དང་། །དེ་བཞིན་གཞན་པ་Æལ་པ་ནི། །

ཆོས་X་མཛད་པ་དང་བཅས་པ། །<མ་པ་བཞིར་ནི་ཡང་དག་བཤད། །
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ཅེས་སོ། །(༣༡བ)

དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་X་དང་ཆོས་X་ནི་ìངས་"ོགས་སམ་ཡེ་ཤེས་དང་དCིངས་?ི་Éོ་ནས་Iེ་བ་ཙམ་

ལས། དོན་ལ་ìངས་"ོགས་སམ་དCིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དCེར་མེད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་X་ཡང་ཆོས་X་ཉིད་

ལས་དCེར་མེད་དེ།

ཐེག་བvས་o།
དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་?ི་X་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་<མས་?ི་ཆོས་?ི་X་Mེ། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བOར་བ0་གནས་ཡིན་པ0་Iིར་རོ། །

ཞེས་སོ། །
དེས་ན་"ེན་རང་བཞིན་`ི་X་དང་བ"ེན་པ་ལོངས་X་དང་Æལ་X་གoམ་[་འ[་Mེ།
མདོ་ãེ་=ན་[། [བö་པ། Cང་eབ་?ི་ལེùར།]

X་གoམ་དག་གིས་སངས་=ས་?ིས། །X་བvས་པར་ནི་ཤེས་C་Mེ། །
ཞེས་དང་།
[མདོ་ãེ་=ན། བö་པ། Cང་eབ་?ི་ལེùར།]

སངས་=ས་<མས་?ི་X་དCེ་བ། །རང་བཞིན་ལོངས་ïོད་óོགས་པ་དང་། །

གཞན་ནི་Æལ་པ0་X་ཡིན་ཏེ། །དང་པོ་གཉིས་པ0་"ེན་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་qོས་པ་ཐམས་ཅད་དག་པ0་དCིངས་ཤིན་p་S་བ0་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་`ི་X་དང་།

དེ0་ངང་ལས་འོག་མིན་ལ་སོགས་པར་ད`ེས་དHར་ïོད་པ་ལོངས་X་དང་། tང་ངོར་Æལ་པ་འZང་

བ་Æལ་Xར་འཇོག་Mེ།
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[མདོ་ãེ་=ན། བö་པ། Cང་eབ་?ི་ལེùར།]

རང་བཞིན་X་ནི་ངོ་བོ་ཉིད། །S་ཞིང་དེ་དང་འVེལ་བ་གང་། །

ད`ེས་དHར་ལོངས་ïོད་\ན་པ་ལ། །ལོངས་ïོད་óོགས་པ0་Xར་འདོད་དོ། །

སངས་=ས་Æལ་པ་དཔག་མེད་པ། །Æལ་པ0་Xར་ནི་འདོད་པ་Mེ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་བv་ན། Vལ་བ0་འVས་]་རང་དོན་cན་ཚོགས་Çབ་པ་དོན་དམ་`ི་Xའམ་དོན་`ི་X་

ཞེས་C་བ་ཆོས་X་དང་། <མ་Åིན་`ི་འVས་]་གཞན་དོན་cན་ཚོགས་འZང་བ་_ན་óོབ་?ི་Xའམ་

བ@0་X་ཞེས་C་བ་གPགས་X་གཉིས་ཏེ།

Dད་F་མར། [གoམ་པ། ཡོན་ཏན་`ི་~བས།]

རང་དོན་གཞན་དོན་དོན་དམ་X་དང་ནི། །

དེ་ལ་བ"ེན་པ་_ན་óོབ་X་ཉིད་དེ། །

Vལ་དང་<མ་པར་Åིན་པ0་འVས་]་ནི། །

ཡོན་ཏན་Cེ་བ་åག་ö་བཞི་དག་དང་། །

ཞེས་དང་། (༣༢ན)
[Dད་F་མ། གoམ་པ། ཡོན་ཏན་`ི་~བས།]

བདག་ཉིད་?ི་ནི་འCོར་པ0་གནས། །དམ་པ0་དོན་`ི་X་ཡིན་ཏེ། །

Wང་^ོང་<མས་?ི་བ@་ཡི་X། །ཕ་རོལ་cན་oམ་ཚོགས་པ0་གནས། །

དང་པོE་X་ནི་Mོབས་ལ་སོགས། །Vལ་བ0་ཡོན་ཏན་<མས་དང་\ན། །
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གཉིས་པ་wེས་]་ཆེན་པོE་མཚན། །<མ་Åིན་ཡོན་ཏན་དག་དང་\ན། །

ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་[Pང་འèག་གི་X0་aད་པར་]ནི། ©ལ་Mོང་ཉིད་དང་©ལ་ཅན་བདེ་ཆེན་གཉིས་o་

མེད་པ0་འོད་གསལ་ནི་ཆོས་X་དང་། དེ0་"ེན་Õང་སེམས་ཙམ་ལས་Çབ་པ0་གPགས་?ི་Xར་<མ་

པར་tང་བ་ནི་ལོངས་X་Mེ། དེ་གཉིས་?ང་བཤད་çལ་`ི་Éོ་ནས་\ོག་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ལས་ངོ་བོ་

གཅིག་པས། དེ་ལ་གཉིས་o་མེད་པ0་ཡེ་ཤེས་?ི་Xའམ་Pང་འèག་གི་X་ཞེས་C་ཞིང་།

དེ་ཉིད་X་བཞིར་འCེད་ན། ©ལ་Mོང་ཉིད་?ི་འོད་གསལ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་X་དང་། ©ལ་ཅན་བདེ་

ཆེན་`ི་འོད་གསལ་ལ་ཆོས་Xར་འCེད་ལ། Õང་སེམས་ཙམ་`ི་�ས་ལ་ལོངས་X་དང་། དེ་དག་Nིང་

Aེས་Dད་གང་བ0་"ེན་འVེལ་ལས་གཞན་tང་[་Æལ་པ་མང་པོ་འཆར་བ་ལ་Æལ་Xར་Cེད་དོ། །

Pང་འèག་གི་X་དེ0་aད་པར་ནི། ངག་དབང་)གས་པས།

ལོངས་ïོད་óོགས་དང་ཁ་Rོར་བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་མེད། །

Nིང་Aེས་ཡོངས་གང་Dན་མི་ཆད་དང་འགོག་པ་མེད། །

ཡན་ལག་བ[ན་དང་\ན་པ0་སངས་=ས་འདི་ཉིད་ནི། །

ཞེས་ཡན་ལག་བ[ན་\ན་[་བཤད་ལ།

དེ་ཡང་། Õང་སེམས་ཙམ་`ི་X་མཚན་དཔེས་བ=ན་པར་tང་བ་ནི་ལོངས་ïོད་óོགས་པ་དང་།

uན་ཅིག་ïོད་པ0་©མ་དང་Rོར་བ0་<མ་པར་གནས་པ་ནི་ཁ་Rོར་དང་། ཟག་མེད་?ི་བདེ་བས་Dད་

གང་བ་ནི་བདེ་ཆེན་དང་། དངོས་པོE་ངོ་བོ་ཉིད་[་མ་Çབ་པ་ནི་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་། དམིགས་

མེད་?ི་Nིང་Aེས་ཡོངས་o་aབ་པ་ནི་Nིང་Aེས་གང་བ་དང་། ནམ་མཁའ་ཇི་^ིད་བར་"ག་p་གནས་
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པ་ནི་Dན་མི་འཆད་པ་དང་། <མ་པ་_ན་p་འདི་ཉིད་?ི་རིགས་འW་མི་འགག་པ་ནི་འགོག་པ་མེད་

པ0་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །

གoམ་པ་[གསང་བ་གoམ་`ི་འèག་çལ་]ནི། སངས་=ས་<མས་?ི་X་གoང་rགས་གPགས་

T་དང་"ོག་པ0་དངོས་པོར་Çབ་པ་མེད་?ང་། ག[ལ་C0་ངོར་tང་བ0་çལ་ལ་X0་གསང་བ་

དངོས་པོར་མ་Çབ་?ང་tང་བ་ནམ་མཁའ་|་]་དང་། གoང་གི་གསང་བ་<མ་"ོག་དང་གཟོ་མེད་པ་

Iི་ནང་གང་(༣༢བ)ནའང་མི་གནས་?ང་T་~ད་[་tང་བ་T་བ∫ན་|་]་དང་། rགས་?ི་གསང་བ་

<མ་"ོག་དང་འབད་iོལ་མེད་?ང་དགོས་འདོད་འZང་བ་ནོར་]་|་]་ཡིན་ལ།

X་གoང་rགས་?ི་འèག་པ་ག[ལ་C0་ངོར་tང་བ་དེ་ཡང་X0་tང་བ་འཆར་བ་ནི་བཻ་±ར་`ི་

ས་གཞི་ལ་བ=་Cིན་`ི་གPགས་འཆར་བ་|་]་D་Èེན་ལས་Zང་བ་དང་། གoང་ལེགས་པར་

འདོམས་པ་u0་x་བོ་ཆེ་ལས་ཆོས་?ི་T་འZང་བ་|་]་<མ་དཀར་`ི་མr་ལས་ཤར་བ་དང་། rགས་

འབད་མེད་[་འ)ོ་བ0་དགེ་ལེགས་ìེལ་བ་qིན་ལས་ཆར་བབས་ཏེ་ལོ་ཏོག་=ས་པ་|་]་£གས་

ལས་Zང་བ་དང་།

གཞན་ཡང་Æལ་པ་Mོན་པ་ཚངས་པ་|་]། ཡེ་ཤེས་qོ་བ་ཉི་མ་|་]། rགས་Aེ0་འèག་çལ་ས་

གཞི་|་]་<མས་བཤད་དེ།

Dད་F་མར། [བཞི་པ། Sིན་ལས་?ི་་~བས།]

བ=་Cིན་x་qིན་ཚངས་པ་དང་། །ཉི་མ་ནོར་]་རིན་ཆེན་བཞིན། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་T་བ∫ན་བཞིན། །ནམ་མཁའ་དང་ནི་ས་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་སོགས་དཔེ་དོན་དང་བཅས་པ་=ས་པར་གoངས་སོ། །
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ག[ལ་C0་ངོར་tང་བ0་གསང་བ་གoམ་ནི། X0་གསང་བ་གôག་ཏོར་བ|ར་མི་མངོན་པ་

དང་། གoང་གི་གསང་བ་oས་?ང་མི་"ོགས་པ་དང་། rགས་?ི་གསང་བ་གང་གིས་?ང་དཔག་པར་

མི་áས་པ་Mེ།

མདོ་ལས།

ནམ་མཁས་ཇི་Nེད་aབ་ëར་པ། །དེ་Nེད་Xས་?ང་aབ་པ་ལགས། །

ཞེས་དང་།

ནམ་མཁས་ཇི་ཙམ་aབ་པ་དེ་ཙམ་[་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ0་གoང་གིས་aབ་བོ། །

ཞེས་དང་།
[བདེན་གཉིས་ལས།]

མaེན་པ0་~ད་ཅིག་གཅིག་གིས་ནི། །ཤེས་C0་ད?ིལ་འཁོར་_ན་aབ་ཅན། །

ཞེས་སོ། །

གཞན་ཡང་། Cང་eབ་སེམས་དཔའ་£གས་འཆང་གིས་སངས་=ས་?ི་X0་མཐའ་དཔོག་པར་

འདོད་ནས། Mེང་Iོགས་o་གང་ག0་∂ང་Cེ་བ་Sག་བ=0་Cེ་མ་Nེད་?ི་འཇིག་"ེན་`ི་ཁམས་འདས་

པར་Iིན་པས་X0་མཐའ་མ་"ོགས་པ་དང་།

མོ˛ལ་`ི་]ས་གoང་གི་མཐའ་དཔོག་པར་འདོད་ནས་ཤར་Iོགས་o་འཇིག་"ེན་`ི་ཁམས་གང་

ག0་∂ང་དH་བö་i་དH0་(༣༣ན)Cེ་མ་Nེད་འདས་པར་Iིན་པས་གoང་གི་མཐའ་མ་དཔོག་པ་|་

]་<མས་ཡིན་ནོ། །

ཅ༢ གཉིས་པ་གÖང་དོན་ལ། ཆ༡ Öས་པ་དང་། ཆ༢ ལན་གཉིས་?ི།
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ཆ༡ དང་པོ་ནི།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་8ི་[་དང་ག]ང་དང་^གས་8ི་_ིང་པོ་;ེ་

བ`ན་གསང་བ་ལས་ཆསེ་ཤནི་c་གསང་བའང་།  

ཞེས་པ་Mེ། འདིར་ཁ་ཅིག །Öས་ལན་`ིས་གÖང་འདིས་འVས་Dད་ཁོ་ན་བMན་པར་འདོད་

ཅིང་། གÖང་བཤད་?ང་འVས་Dད་ཁོ་ན་ལ་Rར་དགོས་པར་བཞེད་?ང་། འདིས་Dད་?ི་བAོད་C་

ཐམས་ཅད་Mོན་དགོས་པས་འVས་Dད་ཁོ་ན་བMན་པ་མི་རིགས་ཤིང་། i་Dད་འ]མ་òར་འདི་

ལས་འSོས་པ0་སེམས་དཔའ་བཞི0་Öས་ལན་ལ་གཞི་ལམ་འVས་]0་Rར་བཤད་མང་[་གoངས་

པས། འདི0་བཤད་པའང་འVས་Dད་ཁོ་ན་ལ་Rར་དགོས་པ་མ་ངེས་སོ། །

འོན་?ང་གÖང་ཚིག་གིས་འVས་Dད་དངོས་o་ཐོན་པས་~བས་འདིར་འVས་Dད་?ི་<མ་

གཞག་འཆད་པ་འVེལ་ཆགས་ལ། བMན་དོན་ནི་གཞི་ལམ་འVས་]0་?ེ0་@ོ་Aེ་ïིར་བMན་པ་

ལེགས་ཏེ། འདི་ལས་འSོས་པ0་སེམས་དཔའ་གoམ་`ི་Öས་ལན་`ིས་གཞི་ལམ་འVས་]0་Dད་

ïིར་བMན་ཞིང་། ?ེ0་@ོ་Aེ0་Öས་ལན་`ིས་གཙོ་བོར་ཐབས་Dད་བMན་པས་སོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །§ེང་གཞི0་Aེས་ཁོ་ནར་Mོན་པས་Dད་ཉན་པར་བXལ་བ་ལས་འཁོར་`ིས་Dད་

གoང་བར་Öས་པ་མེད་པར་འདོད།

ཁ་ཅིག །Dད་=ས་པ་ལ་Ö་བ་ཡོད་?ང་དེ་ལས་Zང་བ0་བvས་Dད་འདི་ལ་Ö་བ་མེད་པར་

འདོད།

ཁ་ཅིག །ལེགས་སོ་Cིན་ནས་ཉན་པར་གདམས་པ་དང་། ཆེས་ཤིན་p་གསང་བའང་ཞེས་པ་ཚིག་

uག་མ་ཅན་ཡིན་པས་Öས་པར་དོན་`ིས་འཕངས་ཤིང་Ö་བ་ཡོད་པར་འཆད་དོ། །
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དེ་|་ནའང་Dད་འདི་ཉིད་[་cན་oམ་ཚོགས་པ0་§ེང་གཞི་དངོས་o་Zང་བ་དང་། ལེགས་སོ་

Cིན་ནས་ཉན་པར་གདམས་པས་Ö་བ་ཡོད་པར་དོན་`ིས་ཐོབ་ཅིང་། བvས་Dད་འདི་@ོ་Aེ་Nིང་པོས་

Öས་པར་ཡང་མཁས་པ་མང་པོས་བཤད་པ་དང་།

@ོ་Aེ་Nིང་འ)ེལ་[འང་Ö་བ་གསལ་(༣༣བ)བར་བཤད་པས་Ö་བ་ཡོད་དགོས་?ང་། དེང་སང་

གི་གÖང་ཚིག་p་Ö་བ་གསལ་བར་མ་ཐོན་པ་ནི་Ö་བ0་དོན་Åོས་པས་གཞན་<མས་£གས་?ིས་གོ་

བ་ལ་དགོངས་སམ་Nམ་Mེ། དíད་པ0་གནས་སོ། །

དེས་ན་Ö་བ་བཤད་Dད་|ར་ཁ་བ~ང་ནས་བཤད་པར་C་Mེ། ཇི་|ར་ཞེ་ན།

དེ་ནས་ཡང་བཅོམ་\ན་འདས་?ིས་<ལ་འCོར་`ི་དབང་™ག་Cེ་བ་Sག་བ=ད་ö0་

ནང་ནས་@ོ་Aེ་Nིང་པོ་ལ་གཟིགས་ཏེ་འâམ་པ་མཛད་དོ། །

འâམ་པ་མཛད་མ་ཐག་p། དེ0་ཚེ་@ོ་Aེ་Nིང་པོ་Mན་ལས་ལངས་ཏེ་F་གོས་Sག་པ་

གཅིག་p་Cས་ནས། bས་མོ་གཡས་པ0་u་ང་ས་ལ་བôགས་ཏེ་ཐལ་མོ་Rར་བ་

Cས་ནས་བཅོམ་\ན་འདས་ལ་འདི་~ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །

ཡེ་ཤེས་?ི་དབང་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་?ི་X་དང་གoང་དང་rགས་

?ི་Nིང་པོ་Aེ་བôན་གསང་བ་ལས་ཆེས་ཤིན་p་གསང་བ་ཉན་པར་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་Öས་སོ། །

དེ་ཡང་Mོན་པ་བཅོམ་\ན་འདས་?ེ0་@ོ་Aེ། གནས་Æལ་པ0་གཞལ་ཡས་ཁང་[། འཁོར་<ལ་

འCོར་`ི་དབང་™ག་Cེ་བ་Sག་བ=ད་ö་དང་<ལ་འCོར་མ་རི་རབ་?ི་Uལ་དང་མཉམ་པ་དང་ཐབས་

གཅིག་p་བÖགས་པ0་[ས་?ི་ཚེ། དེ་ནས་ཡང་བཅོམ་\ན་འདས་?ིས་<ལ་འCོར་`ི་དབང་™ག་Cེ་
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བ་Sག་བ=ད་ö0་ནང་ནས་Cང་eབ་སེམས་དཔའ་@ོ་Aེ་Nིང་པོ་ལ་Dད་Ö་བ0་གསོལ་བ་འདེབས་

áས་པར་Cིན་`ིས་∑བས་ནས། དེ་ལ་གཟིགས་ཏེ། དེ0་ìོབས་པ་བwེད་པ0་Iིར་ཞལ་འâམ་པ་

མཛད་དོ། །འâམ་པ་མཛད་མ་ཐག་p་དེ0་ཚེ་@ོ་Aེ་Nིང་པོས་Dད་Ö་བ0་~བས་∫ེད་ནས་རང་གི་Mན་

ལས་ལངས་ཏེ། Mོད་གཡོགས་F་གོས་Sག་པ་གཅིག་p་Iོགས་པར་Cས་ནས། bས་མོ་གཡས་པ0་

u་ང་ས་ལ་བôགས་ཏེ། བཅོམ་\ན་འདས་ག་ལ་བར་ཐལ་མོ་Rར་བ་Cས་ནས་བཅོམ་\ན་འདས་ལ་

འདི་~ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །

ཡེ་ཤེས་?ི་དབང་པོ་ཞེས་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འCོར་བ0་ཡོན་ཏན་`ི་Éོ་ནས་

Mོན་པ་ལ་བོས་པའོ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི། <མ་tང་ལ་སོགས་པ། (༣༤ན)ཐམས་ཅད་ནི། མ་�ས་པ། དེ་<མས་

?ི་X་ནི། X་གoམ་ལ་སོགས་པ་དང་། གoང་ནི། ཡན་ལག་åག་ö་ལ་སོགས་པ0་Éོ་ནས་འèག་པ་

དང་། rགས་ནི། ཇི་|་ཇི་Nེད་མaེན་པ0་ཡེ་ཤེས། དེ་<མས་?ི་Nིང་པོ་ནི། དེ་དག་ཐམས་ཅད་?ི་

བདག་ཉིད་[་ëར་པ། Aེ་བôན་ནི། དད་པ་ཅན་འཁོར་བ་ལས་Tོལ་བ། གསང་བ་ནི། འཇིག་"ེན་

པ་དང་ཉན་རང་གི་ïོད་©ལ་མ་ཡིན་པ། དེ་ལས་ཆེས་གསང་བ་ནི། ཕར་Iིན་Cང་སེམས་?ི་ཐེག་པ་

ལས་གསང་བ། ཤིན་p་གསང་བ་ནི། Dད་ãེ་འོག་མ་<མས་oའང་ ས་ཏེ་གསང་བ་དེ་|་]0་Dད་

ཉན་པར་འཚལ་ལོ། །

དེ་|་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་?ི་X་ནི་གང་། གoང་ནི་གང་། rགས་ནི་གང་། Nིང་པོ་

Aེ་བôན་གསང་བ་ལས་ཆེས་ཤིན་p་གསང་བའང་གང་ལགས། བཤད་[་གསོལ། ཞེས་པ་Mེ། ཡིག་

དོན་ནོ། །
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ཡང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། cང་ཁམས་uར་ëར་པ་<མས་སོ། །

X་གoང་rགས་དང་Nིང་པོ་བཞི་ནི། སེམས་དཔའ་གoམ་དང་?ེ0་@ོ་Aེའོ། །

Aེ་བôན་ནི། དམ་པའམ་མཆོག་p་ëར་པའོ། །

གསང་བ་ལས་ཆེས་ཤིན་p་གསང་བ་ནི། Dད་ãེ་འོག་མ་འོག་མ0་Éོམ་Ñས་སོགས་ལས་aད་

པར་[་འཕགས་པ་Mེ་ïི་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི། གpམ་མོE་མེའམ་Cང་སེམས་སོ། །

ཐམས་ཅད་ནི། འZང་བ0་7ངས་མ་_ན་ནོ། །

X་གoང་rགས་ནི། �ས་ངག་ཡིད་གoམ་མམ་དགའ་བ་5་མ་གoམ་མོ། །

Nིང་པོ་ནི། མི་ཤིགས་པ་ཆེན་པོའམ་uན་wེས་?ི་ཡེ་ཤེས་སོ། །

Aེ་བôན་ནི། གཞན་ལས་cལ་[་Iིན་པའོ། །

གསང་བ་ལས་ཆེས་ཤིན་p་གསང་བ་ནི། བwེད་རིམ་ལ་སོགས་པ0་<ལ་འCོར་5་མ་5་མ་ལས་

ཆེས་ཆེར་ཟབ་པ་Mེ།  ས་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། ཡེ་ཤེས་ò་ཡོངས་o་óོགས་པའོ། །

X་གoང་rགས་དང་Nིང་པོ་ནི། @ོ་Aེ་བཞིའམ་X་བཞིའོ། །

Aེ་བôན་ནི། ཐམས་ཅད་?ི་aབ་བདག་p་ëར་པའོ། །

གསང་བ་ལས་ཆེས་ཤིན་p་གསང་བ་ནི། ìངས་"ོགས་ཐམས་(༣༤བ)ཅད་?ི་མཐར་rག་པ་FོE་

ïོད་©ལ་ལས་འདས་པ་Mེ། མཐར་rག་གོ། །

ཆ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ནི།
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ད་ེནས་བཅམོ་Yན་འདས་8སི་བཀའ་dལ་པ། ཨ་ེམ་ཧ།ོ >ང་eབ་སེམས་
དཔའ་ཆནེ་པ་ོ:་ོ;ེ་_ིང་པ་ོ_ིང་;ེ་ཆནེ་པ་ོལགེས་ས།ོ ། 
:་ོ;ེ་སམེས་དཔའ་དང་། སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོདང་། དམ་ཚRག་སམེས་དཔའ་
ཆནེ་པ་ོ_ིང་པ་ོ8་ེ:་ོ;ེ་ཞེས་>་བ་ཉནོ་ཅགི ། 

ཅེས་པ་Mེ། དེ་ནས་བཅོམ་\ན་འདས་?ིས་@ོ་Aེ་Nིང་པོ་ལ་ལན་བཀའ་བ¸ལ་པ།

ཨེ་མ་ཧོ་ནི། ངོ་མཚར་བAོད་པའོ། །

Cང་eབ་སེམས་དཔའ་ནི། óོགས་པ0་Cང་eབ་འདོད་པ་དང་།

ཆེན་པོ་ནི། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ0་ཡོན་ཏན་མངའ་བ་Mེ། ïི0་མིང་དང་།

@ོ་Aེ་Nིང་པོ་ནི། གཉིས་o་མེད་པ0་ཡེ་ཤེས་ཁོང་[་eད་པ0་Éོ་ནས་Cེ་Vག་པ0་མིང་དང་།

Nིང་Aེ་ཆེན་པོ་ནི། དམིགས་པ་མེད་པ0་བiེ་བ་Mེ། དེ་མངའ་བ0་ཡོན་ཏན་`ི་མིང་དང་གoམ་

`ི་Éོ་ནས་བོས་པའོ། །

ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ནི། གསང་ཆེན་Öས་པ་ལ་ད`ེས་པ0་ཚིག་གིས་~བས་འCེད་པ་Mེ།

<མ་བཤད་རིག་པར།

ངོ་མཚར་བ་དང་iོད་པ་དང་། །éོ་དང་Öམ་དང་ངེས་བPང་དང་། །

དད་དང་དགའ་བ་དག་ལ་ནི། །ཚིག་གཅིག་ལན་གཉིས་འZང་བ་ཡིན། །

ཞེས་པ་|ར་རོ། །

དེ་ཡང་aོད་?ིས་Öས་པ0་དོན་དེ་དག་X་ནི་@ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་དང་། གoང་ནི་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་དང་། rགས་ནི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དང་། Nིང་པོ་ནི་?ེ0་@ོ་Aེ་ཞེས་C་བ་Mེ། དེ་
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<མས་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག་ཅེས་པ་ཡིག་དོན་ཏེ། çལ་བཞིས་འཆད་ན་འོག་p་འZང་བ་ལས་ཤེས་

དགོས་སོ། །
ང༣ གoམ་པ་དེ་ལས་འSོས་པ0་§ེང་བyང་ལ། ཅ༡ ïི་དོན་དང་། ཅ༢ གÖང་དོན་གཉིས་ལས།

ཅ༡ དང་པོ་ལ། Dད་=ས་པ་ལས་གoང་çལ། བvས་Dད་འདི་ཉིད་?ི་དགོངས་དོན། དེ་དག་གི་

དོན་ལ་དíད་པ་གoམ་`ི།

དང་པོ་ནི། @ོ་Aེ་སེམས་དཔ0་དོན་ལ། Dད་=ས་པ0་�ང་ལས།

དཔའ་བོ་|ེ་བ0་ད]ས་གནས་པ། །ཟེù་འŒ་ ས་པ0་ïོད་©ལ་ཏེ། །

Iིས་ནི་ཤེས་རབ་\ན་པ་ལས། །@ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་རབ་p་བAོད། །

ཧེ་≠་ཀ་Iག་(༣༥ན)གཉིས་པར་བཤད། །དེ་ནི་¿ཻ་ལོˇ་ཀྵེ་པ། །

སངས་=ས་X་Mེ་བདེ་བ་ཆེ། །ངོ་བོ་ཉིད་?ིས་འZང་བར་བཤད། །

དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་@ོ་Aེར་འëར། །uན་ཅིག་wེས་པ0་དགའ་བའང་དེ། །

དེ་ནི་D་མrན་ཞེས་?ང་བཤད། །

ཅེས་@ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་ལ། D་[ས་o། གནས་|ེ་བ0་འཁོར་ལོ། ས་བོན་ཨ། གནས་~བས་

Nོམས་འèག་གི་[ས།

ལམ་[ས་o། ཞི་བ0་u་@ོར་སེམས། Wག་པོE་u་ཧེ་≠་ཀ་Iག་གཉིས་པ། འཇིག་"ེན་`ི་u་བདེ་

བ་ཆེན་པོE་çལ། 5གས་¿ཻ་ལོˇ། དགའ་བ་uན་wེས། འVས་]་D་མrན།

འVས་[ས་o། X་ངོ་བོ་ཉིད་X། @ོ་Aེ་ཡེ་ཤེས་@ོ་Aེར་བཤད་དོ། །

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོE་དོན་ལ།
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གང་ཞིག་Cང་eབ་གནས་~བས་ནི། །Nིང་ག0་པད་མར་ཡང་དག་གནས། །

སེམས་དཔའ་"ྃ་ཉིད་དེ་ལ་བAོད། །དེ་ཉིད་མི་བwོད་པར་ཡང་འëར། །

rགས་?ི་@ོ་Aེ་ཞེས་བཤད་དོ། །aབ་འèག་དེ་ཉིད་Iག་བཞི་པ། །

དེ་ནི་$་ལ་$་ལ་%ོ། །དེ་ནི་ཆོས་?ི་Xར་ཡང་བཤད། །

ཆོས་?ི་འཁོར་གནས་@ོ་Aེ་ཅན། །ཤིན་p་བདེ་དག0་གPགས་འཆང་བ། །

གང་དེ་<མ་པར་Åིན་པར་གoངས། །ལེགས་ཉལ་ཟད་པར་Cེད་པ་པོ། །

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོE་རོས་གང་བ། །སེམས་པ་ཆེན་པོར་བAོད་པར་C། །

ཞེས་D་[ས་o། གནས་Nིང་ག །ས་བོན་"ྃ། གནས་~བས་གཉིད་[ས།

ལམ་[ས་o། u་ཞི་བ་མི་བwོད་པ། Wག་པོ་ཧེ་≠་ཀ་Iག་བཞི་པ། འཇིག་"ེན་`ི་u་aབ་འèག་

གི་çལ། 5གས་$་ལ་$་ལ། དགའ་བ་aད་དགའ། འVས་]་<མ་Åིན།

འVས་[ས་o། X་ཆོས་X། @ོ་Aེ་rགས་@ོ་Aེར་བཤད་དོ། །

དམ་ཚིག་སེམས་དཔ0་དོན་ལ།

མ)ིན་པ་ལོངས་ïོད་འཁོར་ལོ་ཉིད། །འོད་དཔག་མེད་[་མངོན་པར་བཤད། །

དེ་ལ་གoང་གི་@ོ་Aེར་གoངས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Iག་ན་པད། །

དེ་ཉིད་མཆོག་p་དགའ་བར་བཤད། །wེས་]་Cེད་པར་རབ་p་)གས། །

_ན་óོབ་དང་ནི་དོན་དམ་`ིས། །Yི་ལམ་གནས་~བས་ཟད་པ་དང་། །

དེ་ཁོ་ལོངས་ïོད་X་≠་(༣༥བ)འëར། །སངས་=ས་ཆོས་<མས་Mོན་པ་པོ། །

དེ་ཉིད་དགའ་Cེད་རབ་p་བAོད། །ཞལ་གoམ་པ་ལ་Iག་ནི་åག །
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ཀི་ཊི་ཀི་ཊི་བ„་Mེ། །ཧེ་≠་ཀ་ནི་གoམ་པར་འëར། །

"ག་p་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པ། །གང་ཞིག་གནས་པས་ཡོངས་"ོགས་འëར། །

ཞེས་D་[ས་o། གནས་མ)ིན་པ། ས་བོན་&ཿ གནས་~བས་Yི་ལམ་`ི་[ས།

ལམ་[ས་o། u་ཞི་བ་འོད་དཔག་མེད། Wག་པོ་ཧེ་≠་ཀ་Iག་åག་པ། འཇིག་"ེན་`ི་u་དགའ་

Cེད་དབང་™ག་གི་çལ། 5གས་ཀི་ཊི་ཀི་ཊི། དགའ་བ་མཆོག་དགའ། འVས་]་wེས་]་Cེད་པ།

འVས་[ས་o། X་ལོངས་X། @ོ་Aེ་གoང་@ོ་Aེར་བཤད་དོ། །

?ཻ0་@ོ་Aེ0་དོན་ལ།

དམ་ཚིག་རི་7གས་འཛིན་པ་ནི། །ད⁄ལ་བར་བདེ་ཆེན་Ö་བ་གནས། །

བ[ད་iི་ལེགས་གནས་སེམས་དཔའ་འོ། །ༀ་ཞེས་C་བ་རབ་p་)གས། །

དེ་ནི་དོན་དམ་Cང་eབ་སེམས། །དེ་ཉིད་<མ་པར་tང་མཛད་བAོད། །

X་ཡི་@ོར་འཛིན་ཚངས་པ་≠། །དེ་ཉིད་ཁོ་ནར་རབ་p་)གས། །

དགའ་བ་ཚངས་པ0་གPགས་?ིས་ནི། །གPགས་?ི་X་≠་ཉེ་བར་བAོད། །

དེ་ཉིད་Iག་ན་འཁོར་ལོར་གoངས། །Æལ་པ0་X་ཡི་མཚན་ཉིད་ཅན། །

དོན་དམ་པ་ནི་Wི་མ་མེད། །དེ་ནི་སད་པ0་གནས་~བས་ཟད། །

དེ་ཉིད་པི་ô་བ„ར་འëར། །ཧེ་≠་ཀ་ནི་ཞལ་བ=ད་པ། །

དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ཞབས་བཞི་པ། །Iག་ནི་བö་åག་\ན་པར་བAོད། །

དེ་|ར་X་ཡི་རབ་དCེ་བས། །བཞི་པ་ཧེ་≠་ཀར་བཤད་དོ། །

ཞེས་D་[ས་o། གནས་ïི་བོ། ས་བོན་ཨ)། གནས་~བས་སད་[ས།
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ལམ་[ས་o། u་ཞི་བ་<མ་tང་། Wག་པོ་?ེ0་@ོ་Aེ་Iག་བö་åག་པ། འཇིག་"ེན་`ི་u་ཚངས་

པ0་çལ། 5གས་དེ་ཝ་པི་ô། དགའ་བ་དང་པོ། འVས་]་Wི་མ་མེད་པ།

འVས་[ས་o། X་Æལ་X། @ོ་Aེ་X་@ོ་Aེར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་[བvས་Dད་འདི་ཉིད་?ི་དགོངས་དོན་]ནི། rགས་?ི་Nིང་པོ་Öས་པ་ལས། གོ་རིམ་

བཞིན་[། @ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་དང་། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དང་། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་། ?ེ0་

@ོ་Aེ་ཉོན་གཅིག་པར་གoངས་པས། (༣༦ན)དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་?ི་X་@ོ་Aེ་སེམས་

དཔའ་དང། གoང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དང་། rགས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་། དེ་དག་གི་Nིང་

པོ་?ེ0་@ོ་Aེར་བMན་ཞིང་། དེ་བཞིན་[། @ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་X་@ོ་Aེ་དང་། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

གoང་@ོ་Aེ་དང་། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་rགས་@ོ་Aེར་ཡང་བMན་ལ། དེ0་རིགས་པས་?ེ0་@ོ་Aེ་

ཡེ་ཤེས་@ོ་Aེར་ཡང་བMན་ཏོ། །

དེ་ཉིད་X་བཞི0་གོ་རིམ་དང་Rར་བ་ནི། ཆོས་དང་། ལོངས་ïོད་óོགས་པ་དང་། Æལ་པ་ནི། X་

དང་། གoང་དང་། rགས་སོ་ཞེས། X་@ོ་Aེ་ཆོས་X། གoང་@ོ་Aེ་ལོངས་X། rགས་@ོ་Aེ་Æལ་Xར་

གoངས་ཤིང་། དེ0་རིགས་པས་?ེ0་@ོ་Aེ་ངོ་བོ་ཉིད་Xར་ཡང་བMན་ཏོ། །

དེ་དག་�ས་?ི་གནས་དང་Rར་བ་ནི།

X་གoམ་�ས་?ི་ནང་[་ནི། །འཁོར་ལོE་གPགས་?ིས་བAོད་པར་C།

X་གoམ་ཡོངས་o་ཤེས་པ་ནི། །བདེ་བ་ཆེན་པོE་འཁོར་ལོར་བAོད། །

ཆོས་དང་ལོངས་ïོད་Æལ་པ་དང་། །དེ་བཞིན་[་ཡང་བདེ་ཆེན་ཉིད། །

107 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཅེས་སོགས་ཆོས་X0་གནས་Nིང་ག །ལོངས་X་མ)ིན་པ། Æལ་X་|ེ་བ། ངོ་བོ་ཉིད་X་ïི་བོར་

བཤད་དེ། དེ0་རིགས་པས་@ོར་སེམས་སོགས་བཞི0་གནས་?ང་"ོགས་དགོས་སོ། །

དེ་བཞིན་[།

ཨེ་ཝཾ་<མ་པ་D་མrན་ཉིད། །<མ་Åིན་ཆོས་?ི་འཁོར་ལོ་ལ། །

ལོངས་ïོད་wེས་]0་Cེད་པ་ཉིད། །བདེ་བ0་འཁོར་ལོར་Wི་མེད་ཉིད། །

ཅེས་འཁོར་ལོ་བཞིར་འVས་]་བཞི་≈ོང་བ་ལ་སོགས་པ་གoངས་སོ། །

དེས་ན་འདིར་སེམས་དཔའ་གoམ་དང་?ེ0་@ོ་Aེ་གཞི་ལམ་འVས་གoམ་དང་Rར་བར་འདོད་ན།

@ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་ནི། D་[ས་o། ཐ་མལ་པ0་�ས་སམ་སེམས་རང་བཞིན་uན་wེས་?ི་ངོ་བོ་

Mོང་པ0་ཆའམ་གཤིས་wེ་མེད་?ི་ཆ།

ལམ་[ས་o། ཧེ་≠་ཀ་Iག་གཉིས་པ0་བwེད་རིམ་དང་། Nིང་ག་ཆོས་?ི་འཁོར་ལོ་ལ་བ"ེན་པ0་

óོགས་རིམ།

འVས་[ས་o། X་@ོ་Aེ་དང་ཆོས་X།

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི། D་[ས་o། ཐ་མལ་པ0་ངག་གམ་རང་བཞིན་uན་wེས་?ི་རང་བཞིན་

གསལ་བ0་ཆའམ་གoང་(༣༦བ)འགགས་པ་མེད་པ0་ཆ།

ལམ་[ས་o། Iག་བཞི་པ0་བwེད་རིམ་དང་། མ)ིན་པ་ལོངས་ïོད་?ི་འཁོར་ལོ་ལ་བ"ེན་པ0་

óོགས་རིམ།

འVས་[ས་o། གoང་@ོ་Aེ་དང་ལོངས་X།
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དམ་ཚིགས་སེམས་དཔའ་ནི། D་[ས་o། ཐ་མལ་པ0་ཡིད་དམ་རང་བཞིན་uན་wེས་?ི་<མ་པ་

འགགས་པ་མེད་པ0་ཆའམ་iལ་ཅི་ཡང་འཆར་བ0་ཆ།
ལམ་[ས་o། Iག་åག་པ0་བwེད་རིམ་དང་། |ེ་བ་Æལ་པ0་འཁོར་ལོ་ལ་བ"ེན་པ0་óོགས་རིམ།

འVས་[ས་o། rགས་@ོ་Aེ་དང་Æལ་X།

?ེ0་@ོ་Aེ་ནི། D་[ས་o། ཐ་མལ་པ0་Éོ་གoམ་མི་Iེད་པའམ་རང་བཞིན་uན་wེས་?ི་ངོ་བོ་རང་

བཞིན་<མ་པ་གoམ་མི་Iེད་པའམ། གཤིས་གདངས་iལ་གoམ་མི་Iེད་པ།

ལམ་[ས་o། Iག་བö་åག་པ0་བwེད་རིམ་དང། ïི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ལ་བ"ེན་པ0་

óོགས་རིམ།

འVས་[ས་o། ཡེ་ཤེས་@ོ་Aེ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་?ི་Xར་Rར་ཏེ་བཤད་ན། Dད་འདི0་དགོངས་པ་

དང་མི་འགལ་ལོ། །

གoམ་པ་[དེ་དག་གི་དོན་ལ་དíད་པ་]ནི། འགའ་ཞིག་གིས་Dད་=ས་པ0་སེམས་དཔའ་བཞི་X་

བཞི་དང་@ོ་Aེ་བཞི་ལ་སོགས་པ་དང་Rར་བ0་བཤད་པ་ལ་བvས་Dད་འདི0་དགོངས་པར་ནན་[་

འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་|ར་ན་འདིར་X་@ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་དང་། གoང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

དང་། rགས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་འཆད་དགོས་པ་དང་མི་མrན་པ་དང་། @ོ་Aེ་གoམ་`ི་གནས་

འཆོལ་ཏེ། Nིང་ག་གoང་@ོ་Aེ་དང་། མ)ིན་པ་rགས་@ོ་Aེ0་གནས་o་འëར་བ་ལ་སོགས་པ་

བvས་Dད་དང་མི་མrན་པ་མང་[་tང་བས་སོ། །
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འགའ་ཞིག་གིས། §ེང་གཞི་དང་Dད་Öས་པ0་X་གoང་rགས་རིམ་པས་སེམས་པ་གoམ་ལ་

Rར་ནས། འདིར་Dད་=ས་པ0་Aེས་o་འVངས་ཏེ་སེམས་དཔའ་གoམ་རིམ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་དང་

rགས་དང་གoང་@ོ་Aེར་འཆད་པ་ཡང་<མ་གཞག་ནང་འགལ་ཞིང་།

འགའ་ཞིག་p། @ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་ཧེ་≠་ཀ་Iག་åག་པ་དང་། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་Iག་བཞི་

པ་ལ་སོགས་པར་འཆད་པ་དང་། (༣༧ན)X་@ོ་Aེ་Iག་åག་པ། གoང་@ོ་Aེ་Iག་བཞི་པ་ལ་སོགས་

པར་འཆད་པའང་<མ་གཞག་འgགས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །@ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་Æལ་X་དང་། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཆོས་Xར་Rར་བའང་། འདིར་

X་@ོ་Aེ་ཆོས་X་དང་། rགས་@ོ་Aེ་Æལ་Xར་དམིགས་བསལ་[་གoངས་པ་མ་"ོགས་པར་<མ་

གཞག་གཞན་ལ་འgལ་པ་འWའོ། །

དེས་ན་Dད་=ས་བvས་འདི0་~བས་?ི་དགོངས་དོན་སོ་སོ་བ་ཡིན་ཏེ།

Dད་=ས་པར།

ངོ་བོ་ཉིད་ལས་ཆོས་འëར་ཞིང་། །ཆོས་ལས་ལོངས་ïོད་óོགས་འëར་རོ། །

དེ་ལས་Æལ་པ0་X་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་Fོ་)ོས་=་ཆེན་པོ་<མས་Aེས་o་བPང་བ0་Iིར་S་བ་ཆོས་དCིངས་ཟབ་མོ་ནས་བiམས་

ཏེ་སེམས་དཔའ་བཞི། ངོ་བོ་ཉིད་དང་ཆོས་ལོངས་Æལ་པ་བཞི་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་rགས་གoང་X0་

@ོ་Aེ་བཞིར་གོ་རིམ་Rར་ཏེ་གoངས་ཤིང་། དེ་བཞིན་[་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་དགའ་བ་བཞི0་Rར་

བཤད་?ང་བÑོགས་ནས་གoངས་ལ།
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བvས་Dད་འདིར་Fོ་)ོས་དམན་པ་<མས་"ོགས་y་བ0་ཆེད་[། སེམས་དཔའ་གoམ་X་

གoང་rགས་?ི་རིམ་པས་@ོ་Aེ་གoམ་དང ཆོས་ལོངས་Æལ་གoམ་དང་Rར་ནས། དེ་དག་གི་Nིང་

པོ་?ེ0་@ོ་Aེ་ཞེས་iལ་[་བཏོན་ནས་གoངས་ཤིང་། དེ་བཞིན་[་ãོམ་པ0་དCེ་བའང་"ོགས་y་བར་

གoངས་པས། ~བས་འདིར་Dད་=ས་བvས་ནན་`ིས་Rར་ན་<མ་གཞག་འgགས་པར་འëར་བ་

ཡིན་ནོ། །

གÖང་འདི0་བMན་དོན་ལ། ཁ་ཅིག །Öས་ལན་འདིས་Dད་?ི་བAོད་C་མདོར་བMན་ནས་

གÖང་འོག་མ་<མས་?ིས་=ས་པར་བཤད་ཅེས་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། འདི0་£གས་ལ་Dད་?ི་

བAོད་C་བMན་ཡང་། འདི་Dད་Öས་པ0་འSོས་དོན་ཡིན་པ་དང་། འོག་p་ཉོན་ཞེས་གདམས་ནས་

yར་མདོར་བMན་གཞན་གoངས་པ0་Iིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །སེམས་དཔའ་གoམ་`ིས་Öས་ལན་`ིས་གཞི0་X་གoམ་ïིར་བMན་ནས། ?ེ0་@ོ་

Aེ0་Öས་ལན་`ིས་ཐབས་Dད་ཁོ་ན་བMན་པར་འདོད་པའང་མི་འཐད་(༣༧བ)དེ། དེ་དག་གིས་ལམ་

འVས་?ི་X་གoམ་དང་གཞི་འVས་?ི་?ེ0་@ོ་Aེ་ཡང་དངོས་o་བMན་པ0་Iིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །?ེ0་@ོ་Aེ0་Öས་ལན་`ིས་?ེ0་@ོར་གཉིས་མེད་?ི་Dད་[་བMན་པར་འདོད་ཅིང་།

བwེད་óོགས་?ི་ཐབས་ཤེས་Rོར་çལ་ཐམས་ཅད་དེ0་ཤེས་Cེད་[་འཆད་པའང་མི་འཐད་དེ། ངེས་

དོན་[་F་མེད་?ི་Dད་ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་?ི་Dད་[་བཞེད་?ང་། ཐ་Nད་[་ªབ་Cེད་དེ་དག་

གིས་གཉིས་མེད་?ི་Dད་[་བªབས་ན། ཕ་Dད་མ་Dད་?ི་<མ་གཞག་མེད་པར་འëར་བ་དང་། ?ེ0་

@ོ་Aེ་མ་Dད་ཡིན་པར་གསལ་བར་གoངས་པ་མང་བ་དང་། མཁས་Çབ་ཐམས་ཅད་ལས་?ང་<མ་

གཞག་འaར་བ0་Iིར་རོ། །
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འགའ་ཞིག །འདིར་Mོན་པས་ཐོག་མར་འVས་]་ལ་qོ་བ་བwེད་པ0་Iིར་འVས་Dད་བMན་

ནས། དེ་ªབ་པ0་ཐབས་Dད་རིམ་པར་བMན་ཞེས་འཆད་པའང་མི་འཐད་དེ། འདི་Dད་?ི་Ö་བ་

ལས་འSོས་པ0་§ེང་བyང་ཡིན་པས་<མ་གཞག་དེ་Mོན་པ0་དགོངས་དོན་མིན་པ0་Iིར་རོ། །

དེས་ན་སེམས་དཔའ་གoམ་`ི་Öས་ལན་`ིས་གཞི་ལམ་འVས་]0་?ེ0་@ོ་Aེ་<མས་བMན་

ཞིང་། འVས་]་?ེ0་@ོ་Aེ་དང་། དེ0་Pར་`ིས་རང་བཞིན་Mོང་ཉིད་?ི་གཞི་?ེ0་@ོ་Aེ་དང་། ཐབས་

ཤེས་དCེར་མེད་པ0་ལམ་?ེ0་@ོ་Aེ་<མས་བMན་ཡང་། དགོངས་དོན་`ི་གཙོ་བོ་ནི་སེམས་དཔའ་

གoམ་དང་?ེ0་@ོ་Aེ་ངེས་ཚིག་Öས་པ་དེ་བMན་པ་ཡིན་ནོ། །

ཅ༢ གཉིས་པ་[གÖང་དོན་]ལ། ཆ༡ སེམས་དཔའ་གoམ་`ིས་Öས་ལན་དང་། ཆ༢ ?ེ0་@ོ་

Aེ0་Öས་ལན་གཉིས་?ི།

ཆ༡ དང་པོ་ནི།
:་ོ;ེ་_ིང་པསོ་གསལོ་བ།  

གང་Aིར་:་ོ;ེ་སམེས་དཔའ་ལགས། ། 
ཇི་hར་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོལགས། ། 
གང་གསི་དམ་ཚRག་སམེས་དཔའ་ལགས། ། 
བཅོམ་Yན་འདས་8སི་བདག་ལ་ག]ངས། ། 

ཞེས་པ་Mེ། སེམས་དཔའ་གoམ་`ི་ངེས་ཚིག་Ö་བ0་Iིར་@ོ་Aེ་Nིང་པོས་གསོལ་པ། རིགས་པ་

གང་གི་Iིར་X་ལ་@ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ`ི་བ་ལགས། çལ་ཇི་|ར་ན་གoང་ལ་སེམས་དཔའ་

112 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཆེན་པོ་ཞེས་བ`ི་བ་ལགས། D་མཚན་གང་གིས་rགས་ལ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ`ི་བ་

ལགས། དེ་དག་གི་ངེས་ཚིག་བཅོམ་\ན་འདས་?ིས་བདག་ལ་གoངས་ཤིག་ཅེས་Öས་པ0་ལན་[།
བཅོམ་Yན་འདས་8སི་བཀའ་dལ་པ། (༣༨ན) 
:་ོ;ེ་མི་Aེད་ཅེས་>ར་བ;ོད། །སམེས་དཔའ་kདི་པ་ག]མ་གཅགི་པ། ། 
འདསི་ན་ིཤསེ་རབ་རགིས་པ་ཡསི། །:་ོ;ེ་སམེས་དཔའ་ཞསེ་>ར་བ;ོད། ། 
ཡ་ེཤསེ་ཆནེ་པོའ R་རསོ་གང་བས། །སམེས་དཔའ་ཆནེ་པརོ་བ;ོད་པར་>། ། 
lག་c་དམ་ཚRག་ལ་mདོ་Aིར། །དམ་ཚRག་སམེས་དཔར་བ;ོད་པར་>། ། 

བཅོམ་\ན་འདས་?ིས་བཀའ་¸ལ་པ། @ོ་Aེ་ནི། གཞན་`ིས་མི་Iེད་པ0་དོན་ཏེ། ཆོས་?ི་

དCིངས་Mོང་པ་ཉིད་ལ་qོས་པའམ་"ོག་པས་མི་Iེད་པས་@ོ་Aེ་ཞེས་C་བར་བAོད་དེ།
[@ོ་Aེ་iེ་མོ་ལས།]

བ^ེག་པར་Cར་མེད་འཇིག་མེད་པས། །Mོང་ཉིད་@ོ་Aེ་བAོད་པར་C། །

ཞེས་པ་|ར་རོ། །

སེམས་དཔ0་T་ས*་ཞེས་པ0་ས་མ་*་མཉམ་པ་ཉིད་ལའང་འèག་པས་^ིད་པ་གoམ་<མ་པར་

མི་"ོག་པ0་ཡེ་ཤེས་o་མཉམ་པའམ། དེར་རོ་གཅིག་པས་ན་སེམས་དཔའ་ཞེས་Cའོ། །

D་མཚན་འདིས་ནི་ཤེས་རབ་?ི་རིགས་པ་ཡིས་X་@ོ་Aེ་ཆོས་X་ལ་@ོ་Aེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་C་

བར་བAོད་དོ། །

ཡེ་ཤེས་ནི་uན་wེས་?ི་ཡེ་ཤེས། ཆེན་པོ་ནི་དེ0་བདེ་བ་Mེ་ཟག་པ་མེད་པ། དེ་ཉིད་ཉམས་o་≈ོང་

C་ཡིན་པས་དེ0་རོ་ཞེས་C་ལ།
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དེས་Dད་ཡོངས་o་གང་བས་ན་གoང་@ོ་Aེ་ལོངས་X་ལ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་བAོད་པར་C་

Mེ། དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོE་རང་བཞིན་[་མཉམ་པས་སེམས་དཔའ་དང་། དེས་Dད་

ཐམས་ཅད་གང་བས་ན་ཆེན་པོའོ། །

དམ་ཚིག་གི་T་ས་མ་ཡ་ཞེས་པ་མི་འདའ་བ0་དོན་ཏེ། [ས་"ག་p་Cང་eབ་?ི་སེམས་ལས་མི་

འདའ་བར་འ)ོ་དོན་ལ་ïོད་པའམ། "ག་p་Cང་སེམས་?ི་དམ་ཚིག་འ)ོ་དོན་ལ་ïོད་པ0་Iིར་

rགས་@ོ་Aེ་Æལ་X་ལ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བAོད་པར་C་Mེ། དེ་ཡང་འ)ོ་དོན་ལ་(༣༨བ)མི་

འདའ་བས་དམ་ཚིག །rགས་Aེ་མཉམ་པ་ཉིད་[་འèག་པས་ན་སེམས་དཔའོ་ཞེས་པ་ཡིག་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། @ོ་Aེ་ནི། wེ་འཇིག་གིས་མི་Iེད་པ0་དCིངས།

སེམས་དཔའ་ནི། ^ིད་པ་གoམ་བདེན་མེད་[་རོ་གཅིག་པ།

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ནི། uན་wེས་?ི་སེམས།

རོས་གང་བ་ནི། དེ་ཉིད་?ི་དོན་ཉམས་o་≈ོང་བ།

དམ་ཚིག་ནི། t་ཚོགས་ལ་འèག་པས་"ག་p་ཐབས་t་ཚོགས་ªབ་ཅིང་ïོད་པའམ།

ཡང་ན། @ོ་Aེ་ནི། ཐ་མལ་`ི་"ོག་པས་མི་Iེད་པ0་u0་<ལ་འCོར།

སེམས་དཔའ་ནི། ^ིད་གoམ་ཐམས་ཅད་དེ0་<མ་རོལ་[་Iོགས་གཅིག་p་ཤར་བ།

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ནི། རང་བཞིན་`ི་Mོང་ཉིད།

རོས་གང་བ་ནི། ཐམས་ཅད་དེ0་རང་བཞིན་[་ཤེས་པ།

"ག་p་བ«ང་C0་དམ་ཚིག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཤིང་ïོད་པ་Mེ། ïི་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། @ོ་Aེ་ནི། cང་ཁམས་བ^ེག་པ0་གpམ་མོའམ་ཉམས་པ་མེད་པ0་Cང་སེམས།
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སེམས་དཔའ་ནི། Õང་གoམ་ད]་མར་རོ་གཅིག་པའམ་འZང་བ0་7ངས་མ་<མས་ཐིག་ལེར་རོ་

གཅིག་པ།

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ནི། <མ་པར་མི་"ོག་པ0་ཡེ་ཤེས་སམ་བདེ་Mོང་གཉིས་o་མེད་པ0་uན་wེས།

རོས་གང་བ་ནི། ཡེ་ཤེས་དེ0་ངང་[་གནས་པའམ་བདེ་Mོང་དེས་�ས་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་aབ་པ།

"ག་p་འབར་འཛག་གམ་མཉམ་Rོར་`ི་དམ་ཚིག་ལ་ïོད་པ་Mེ།  ས་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། @ོ་Aེ་ནི། Tིབ་མེད་?ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད།

སེམས་དཔའ་ནི། ^ིད་པ་གoམ་ཆོས་དCིངས་o་རོ་གཅིག་པ།

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ནི། ཡེ་ཤེས་ò་óོགས་པ།

རོས་གང་བ་ནི། ཐམས་ཅད་དེ0་རང་བཞིན་[་ëར་པ།

"ག་p་དམ་ཚིག་Mེ། གཞན་དོན་ལས་མི་འདའ་བར་Æལ་པས་འཇིག་"ེན་_ན་p་ïོད་པ་Mེ།

མཐར་rག་གི་དོན་ནོ། །

ཆ༢ གཉིས་པ་[?ེ0་@ོ་Aེ0་Öས་ལན་]ནི།
:་ོ;ེ་_ིང་པསོ་གསལོ་བ།  
མིང་བnས་པ་ན་ིཇ་ིh་o། །གང་གསི་8་ེཡི་:་ོ;ེ་ལགས། ། 
ཧེ་ཡི་pམ་པས་ཅ་ིཞགི་བཤད། །བ.་ཡིས་8ང་ད་ེབཞནི་ཅ།ི ། 

ཞེས་པ་Mེ། @ོ་Aེ་Nིང་པོས་?ེ0་@ོ་Aེ0་ངེས་ཚིག་Ö་བ0་དོན་[་གསོལ་པ། ཧེ་བ„་ཞེས་མིང་

བvས་པ་ནི་དོན་ཇི་|་]་བMན། D་མཚན་གང་གིས་སེམས་དཔའ་གoམ་`ི་Nིང་པོ་ལ་?ེ་ཡི་@ོ་Aེ་
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ཞེས་བ`ི་བ་ལགས། མིང་སོ་སོར་Sལ་ན་ཧེ་ཡི་<མ་པས་དོན་ཅི་ཞིག་བཤད། བ„་ཞེས་པ་ཡིས་?ང་

དེ་བཞིན་[་དོན་ཅི་ཞིག་བMན། ཞེས་Öས་པ0་ལན་[།
བཅོམ་Yན་འདས་8སི་བཀའ་dལ་པ། (༣༩ན) 
ཧ་ེན་ི_ིང་;ེ་ཆནེ་པ་ོཉདི། །བ.འང་ཤེས་རབ་བ;ོད་པར་>། ། 
ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་བདག་ཉདི་?ད། །ད་ེན་ིང་ཡསི་བཤད་8སི་ཉནོ། ། 

བཅོམ་\ན་འདས་?ིས་ངེས་ཚིག་བཀའ་¸ལ་པ། ཧེ་ཞེས་པ་ལ་ཧེ་p0་T་D་ལ་འèག་པས་Cང་
eབ་?ི་D་Nིང་Aེ་ཡིན་ལ། དེ་ལའང་། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཆོས་ལ་དམིགས་པ་དང་།
དམིགས་པ་མེད་པ0་Nིང་Aེ་གoམ་ལས། Iི་མ་Mེ། དེས་ན་ཧེས་ནི་ཐབས་Nིང་Aེ་ཆེན་པོ་ཉིད་དང་།
བ„་ཞེས་པ་@ོ་Aེ་དང་དེ0་དོན་གཞན་འཇོམས་པའམ་འCེད་པ་ལའང་འèག་པས། qོས་པ་ཐམས་
ཅད་འཇོམ་པའམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་འCེད་པ0་ཤེས་རབ་ལ་བAོད་པར་C་ཞིང་། དེའང་©ལ་<མ་
_ན་མཆོག་\ན་`ི་Mོང་ཉིད་ལ་C་Mེ།

དོན་འདི་ཉིད་འ]མ་ò་ལས།
སེམས་ཅན་ཆོས་དང་དམིགས་པ་མེད། །Nིང་Aེ་འདི་ནི་<མ་གoམ་བཤད། །
ཆེན་པོE་T་ཡིས་དམིགས་པ་མེད། །ད`ེས་པ0་ཡེ་ཤེས་མངོན་པར་བAོད། །
X་གoང་rགས་?ི་Rོར་བ་ཡིས། །དང་པོར་དེ་ཉིད་ཝཾ་ཡིག་གོ། །
@ོ་Aེ་T་ཡིས་ཨེ་ཡིག་ནི། །<མ་པ་_ན་\ན་Mོང་ཉིད་དོ། །
འདི་དག་གང་ཞིག་Nོམས་Öགས་ནི། །<ལ་འCོར་T་ཡིས་བAོད་པར་C། །
ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བདག་ཉིད་Dད། །<ལ་འCོར་Dད་ནི་རབ་p་བAོད། །

ཅེས་པ་|ར་རོ། །
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དེ་|ར་ན་ཐབས་Nིང་Aེ་ཆེན་པོ་དང་ཤེས་རབ་Mོང་པ་ཉིད་Pང་[་འèག་པ0་བདག་ཉིད་ལ་?ེ0་

@ོ་Aེ་ཞེས་C་ཞིང་། དེ་|་]0་Dད་དེ་ནི་ང་ཡིས་བཤད་?ི། ལེགས་པར་ཉོན་ཞེས་པ་ཡིག་དོན་ནོ། །

ཡང་ན་ཧེས་བMན་པ་Nིང་Aེས་aད་པར་[་Cས་པ0་u0་(༣༩བ)དངོས་པོ་གསལ་ལ་óོགས་པ་

དང་། བ„ས་བMན་པ0་ཤེས་རབ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་Mོང་པ་ཉིད་[་ཤེས་པ་Mེ།

གསང་འ[ས་o།
གང་ཞིག་དངོས་མེད་ཤེས་རབ་Mེ། །ཐབས་ནི་དངོས་པོE་མཚན་ཉིད་དོ། །

ཞེས་|ར་རོ། །
དེ་དག་Pང་[་འèག་པ་?ེ0་@ོ་Aེ0་དོན་ཏེ། ïི་དོན་ནོ། །
ཡང་ན། ཧེས་བMན་པ0་Nིང་Aེ0་T་ཀ་≠་ཎ0་ཀཾ་བདེ་བ་≠་འཛིན་པ་Mེ། འབར་འཛག་གམ་ཁ་

Rོར་ལས་Zང་བ0་ཐབས་uན་wེས་?ི་བདེ་བ་འཛིན་པའོ། །བ„ས་བMན་པ0་ཤེས་རབ་ནི་དེ0་
©ལ་Mོང་པ་ཉིད་དེ། དེ་དག་Pང་[་འèག་པ་?ེ0་@ོ་Aེ0་དོན་ཏེ།  ས་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། ཧེ0་T་ཧེ་ལ་ནི་རོལ་བ་Mེ་Nིང་Aེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་`ི་དོན་ལ་རོལ་བའམ། Nིང་Aེ0་
T་ཀ་≠་ཎ་ཀཾ་བདེ་བ་≠་Uལ་ཎ་མེད་པ་ལ་འèག་པས་ཐབས་མི་འëར་བ0་བདེ་བ་ཆེན་པོ། བ„་
ཤེས་རབ་?ིས་བAོད་པ་ནི་qོས་པ་མེད་པ0་རང་བཞིན་`ི་དCིངས་ཏེ།

སཾ་ཊིར།
qོས་པ་མེད་པ0་རང་བཞིན་ཉིད། །ཤེས་རབ་?ིས་ནི་ཡོངས་o་)གས། །
ཡིད་བཞིན་ནོར་|ར་མ་�ས་པ0། །སེམས་ཅན་དོན་Cེད་Nིང་Aེ་ཉིད། །

ཅེས་པ་|ར་རོ། །
དེ་དག་Pང་[་འèག་པ་?ེ0་@ོ་Aེ0་དོན་ཏེ། མཐར་rག་གི་དོན་ནོ། །
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བ"ག་པ་&་མ། དང་པོ་,ོ་-ེ་རིགས་2ི་ལེ4།

ག༢ གཉིས་པ་7ད་ག8ང་དངོས་གཞི་བཤད་པ་ལ། ང༡ བ"ག་པ་&་མ་མདོར་བ<ན་>ས་བཤད་

2ི་?ལ་@་བཤད་པ་དང་། ང༢ བ"ག་པ་Aི་མ་མ་ཚང་བ་ཁ་Dོང་བE་?ལ་@་བཤད་པ་གཉིས་ལས།

ང༡ དང་པོ་ལ། ཅ༡ ལེ4་དང་པོས་7ད་2ི་བ-ོད་G་མདོར་བ<ན་པ་དང་། ཅ༢ ལེ4་གཉིས་པ་

མན་Hིས་>ས་པར་བཤད་པ་གཉིས་2ི།

ཅ༡ དང་པོ་ལ། ཆ༡ ལེ4E་ག8ང་བཤད་པ་དང་། ཆ༢ ལེ4E་མཚན་བ<ན་པ་གཉིས་ལས།

ཆ༡ དང་པོ་ལ། ཇ༡ 7ད་KིE་མདོར་བ<ན། ཇ༢ Gེ་Lག་རིམ་གཉིས་2ི་མདོར་བ<ན། ཇ༣

དེE་འOོས་དོན་གPམ་Hི།

ཇ༡ དང་པོ་ལ། ཉ༡ Kི་དོན་དང་། ཉ༢ ག8ང་དོན་གཉིས་ལས།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། Q་<ངས་དRག་དང་། ཞེས་སོགས་2ི་ག8ང་ཚིག་འདི་ཉིད་2ི་དོན་Aེ་ན་རབ་

གནས་དང་Tིན་Uེག་ལ་སོགས་པ་བ-ོད་G་མང་པོར་འVར་(༤༠ན)བས་མངས་ཆེས་ལ། བY་ན་

ཐབས་ཤེས་གཉིས་སམ། [ོས་བཅས་[ོས་མེད་གཉིས་P་ཡང་འ@་བས་7ད་མདོར་བ<ན་Hི་

]ོམས་P་མི་རིགས་སམ་^མ་ན། _ོན་མེད་དེ། ཧ་ཅང་བYས་ན་7ད་2ི་མངོན་"ོགས་2ི་རིམ་པ་མི་

"ོགས་ཤིང་། ཧ་ཅང་>ས་ནའང་]ོམས་P་མི་འVར་ལ། ག8ང་ཚིག་འདིས་བ-ོད་G་རགས་པ་གཙོ་

ཆེ་བ་cམས་2ི་Kི་cམ་<ོན་པས་ན་7ད་2ི་མདོར་བ<ན་@་འཐད་ཅིང་། འdེལ་པ་མཐའ་དག་e་ཡང་

ག8ང་འདི་མདོར་བ<ན་@་བཤད་པE་Aིར་རོ། །
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འོ་ན་ལམ་Hི་གོ་རིམ་མམ་ལེ4E་གོ་རིམ་Qར་མི་gོས་པར། Q་<ངས་སོགས་ནས་gོས་པE་7་

མཚན་ཇི་Q་h་^མ་ན། ལམ་Hི་གོ་རིམ་བཞིན་མི་gོས་པ་ནི། Dལ་མིན་7ད་ལ་རང་གར་འiག་པ་

jང་བE་ཆེད་@་ཡིན་ལ། ལེ4E་གོ་རིམ་དང་མ་འdིག་པ་ནི་འhམ་kE་ག8ང་ལས་ཚིགས་བཅད་2ི་

]ེ་ཚན་བYས་པE་དོན་ཡིན་ནོ། །

འོན་2ང་ག8ང་ཚིག་འདིE་འLེལ་ལ་l་མ་དག །mན་མོང་གི་ལས་ཕལ་ཆེར་ཡང་&ོན་@་དRག་

པ་གཙོ་བོར་འoང་བ་དང་། དེ་ཡང་Q་<ངས་&ོན་@་འdོ་བ་ཅན་ཡིན་པ་དང་། cལ་འGོར་འ@ས་

པE་བ,་ཆེན་ཡང་ཕན་?ན་དRག་པ་&ོན་@་འdོ་བ་ཅན་ཡིན་པ་དང་། pབ་པE་ལས་ལ་གཙོ་བོར་

ཞི་>ས་སོགས་མི་gོས་པར་རེངས་པ་སོགས་gོས་པ་ཡང་2ེE་,ོ་-ེ་ཞེ་]ང་གི་རིགས་ཡིན་པས་qག་

པོr་ལས་གཙོ་ཆེ་བE་དོན་དང་། དེ་ཡང་བ_ེད་7་དང་གནས་7E་ཆོ་གE་sོ་ནས་pབ་པ་དང་། དེ་ལ་

Gེད་7་གནད་@་ཆེ་བ་དང་། དེ་དག་ལས་རང་བཞིན་Hི་དོན་Gེད་འoང་བ་དང་། དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་དང་

cམ་ཤེས་2ིས་བ>ན་དགོས་པ་དང་། དེ་གཉིས་2ང་མཉམ་བཞག་དང་-ེས་ཐོབ་2ི་རིམ་པ་Qར་

དང་། དེ་ལས་མཆོག་གི་དངོས་tབ་འLས་hE་ཧེ་u་ཀE་w་cམས་འoང་བE་འLེལ་བས་དེ་Qར་

གPངས་པར་འཆད་དོ། །

འོ་ན་འདིས་ལེ4་cམས་ཇི་Qར་བ<ན་ཞེ་ན། དེ་ལ་Q་<ངས་ཞེས་པས་xང་བE་Q་<ངས་སོགས་

<ོན་ཏེ། ལེ4་བz་གཅིག་པ་བ<ན།

བ,་ཆེན་(༤༠བ)ཞེས་པས་cལ་འGོར་འ@་བE་ལག་པE་བ,་ལ་སོགས་པ་<ོན་ཏེ། ལེ4་བ@ན་

པ་བ<ན།
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དRག་དང་ཞེས་པས་བpབ་G་དRག་པ་དང་། དོན་Gེད་cམ་མང་བ-ོད་པ་དང་ཞེས་པས་]ོམ་

ཚིག་གིས་མ་ཟིན་པE་ཆར་འབེབས་སོགས་2ི་ལས་ཚོགས་མང་པོ་དང་། རེངས་པར་Gེད་དང་[ོད་པ་

ཉིད། །]ེ་རེངས་Gེད་དང་མངོན་Kོད་དང་། །ཞེས་པས་qག་པོr་ལས་གཙོ་བོར་<ོན་ཏེ། ལེ4་གཉིས་

པ་བ<ན།

ཇི་Qར་རིགས་པར་cལ་འGོར་མE། །བ_ེད་དང་གནས་དང་ཞེས་པས་བ_ེད་པE་7་མངོན་Gང་

k་ལ་སོགས་པE་sོ་ནས་w་བ_ེད་པ་དང་། གནས་པE་7་AིE་གནས་Gེད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་།

ནང་གི་གནས་Gེད་_ེ་མཆེད་Gིན་{བས་ལ་སོགས་པ་<ོན་ཏེ། ལེ4་བ>ད་པ་བ<ན།

Gེད་7་དང་ཞེས་པས་|ད་པར་@་Gེད་པE་7་དབང་བ}ར་སོགས་<ོན་ཏེ། ལེ4་བz་པ་བ<ན།

དོན་Gེད་ཅེས་པས་རང་གཞན་Hི་དོན་Gེད་པE་Kོད་པ་<ོན་ཏེ། ལེ4་~ག་པ་བ<ན།

ཡེ་ཤེས་ཞེས་པས་ཤེས་རབ་ཟབ་མོ་[ོས་མེད་2ི་ཆ་cམས་<ོན་ཏེ། ལེ4་k་པ་དང་དR་པ་བ<ན།

cམ་ཤེས་ཞེས་པས་དེ་དག་གི་ཐབས་>་ཆེ་བ་[ོས་བཅས་2ི་ཆ་cམས་བ<ན། w་cམས་ཇི་Qར་

འoང་བའོ་ཞེས་པ་ཧེ་u་ཀ་གPམ་Hི་བ_ེད་པE་རིམ་པ་<ོན་ཏེ། ལེ4་གPམ་པ་དང་བཞི་པ་<ན།

ཉ༢ གཉིས་པ་[ག8ང་དོན་]ནི།
!་#ངས་ད'ག་དང་བ*་ཆནེ་དང་། །དནོ་0ེད་1མ་མང་བ3ོད་པ་དང་། ། 
རེངས་པར་0ེད་དང་6ོད་པ་ཉིད། །9་ེརེངས་0ེད་དང་མངནོ་:དོ་དང་། ། 
ཇི་!ར་རགིས་པར་1ལ་འ0ོར་མའི། །བ>དེ་དང་གནས་དང་0ེད་?་དང་། ། 
དནོ་0ེད་ཡེ་ཤེས་1མ་ཤེས་དང་། །B་1མས་ཇི་!ར་འCང་བའ།ོ ། 

120 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་<ེ། དེ་ཡང་གོང་@་བཤད་2ི་ཉོན་ཞེས་པ་ལ། གང་བཤད་ན་xང་བE་Q་<ངས་ལ་

སོགས་པ་དང་། རབ་e་�ོས་མ་སོགས་དRག་པ་དང་། cལ་འGོར་ཕོ་མོ་འ@་བE་Äས་ངག་གི་བ,་

ཆེན་པོ་cམས་དང་། ཆར་འབེབས་སོགས་རང་བཞིན་Hི་དོན་Gེད་པE་ལས་ཚོགས་cམ་པ་མང་པོ་

བ-ོད་པ་དང་། བpབ་GE་sོ་གPམ་རེངས་པར་Gེད་(༤༡ན)པ་དང་། བpབ་G་Åལ་གཞན་@་Çོད་

པ་ཉིད་དང་། ཕ་རོལ་Hི་]ེ་རེངས་པར་Gེད་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པE་qག་པོr་ལས་བསད་པ་ལ་

སོགས་པ་མངོན་Kོད་དང་། བ_ེད་གནས་Gེད་གPམ་སོ་སོར་ཇི་Qར་Tར་རིགས་པར་Tར་ནས།

cལ་འGོར་མ་བཅོ་kE་ཆོ་ག་<ེ། མངོན་Gང་k་ལ་སོགས་པE་sོ་ནས་wར་བ_ེད་པ་བ_ེད་7་དང་།

AིE་གནས་Gེད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། ནང་གི་གནས་Gེད་_ེ་མཆེད་Gིན་{བས་ལ་སོགས་པ་གནས་

7་དང་། ཡེ་ཤེས་པ་དབཔ་དང་དབང་བ}ར་བ་སོགས་|ད་པར་@་Gེད་པE་7་དང་། cལ་འGོར་

པས་རང་གཞན་Hི་དོན་Gེད་པ་Kོད་པ་|ད་པར་ཅན་cམས་དང་། ཤེས་རབ་ཟབ་པ་[ོས་མེད་2ི་ཆ་

ཡེ་ཤེས་P་Vར་པ་དང་། ཐབས་>་ཆེ་བ་[ོས་བཅས་2ི་ཆ་cམ་ཤེས་P་གཏོགས་པ་cམས་དང་། 2ེE་

,ོ་-ེ་Aག་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པE་w་cམས་7ད་>ས་པ་ལས་ཇི་Qར་འoང་བ་འདིར་མདོར་བYས་

ཏེ་བཤད་པར་Gའོ་ཞེས་པ་ཡིག་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། ཚོགས་ཞིང་ལ་བQ་བ་Q་<ངས། དེ་ཉིད་Kན་qངས་པ་དRག་པ། &གས་དང་Aག་>་

སོགས་2ི་sོ་ནས་མཆོད་པ་བ,་ཆེན། k་cམ་དག་སོགས་དོན་Gེད་cམ་མང་། བÉང་འཁོར་Hིས་

བགེགས་གཞོམ་པ་རེངས་Çོད་སོགས། wE་འཁོར་ལོ་sོམ་པ་ནི་ཇི་Qར་རིགས་པར་cལ་འGོར་མ་

བ_ེད་7། _ེ་མཆེད་Gིན་{བས་གནས་7། ཡེ་ཤེས་པ་ག8ག་ཅིང་དབང་བ}ར་བ་|ད་པར་@་Gེད་
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7། བÑས་པ་G་བ་དོན་Gེད། Öོགས་རིམ་བsོམ་པ་ཡེ་ཤེས། -ེས་2ི་cལ་འGོར་cམ་ཤེས། དེ་

ལས་mན་མོང་དང་མཆོག་tབ་པ་w་cམས་ཇི་Qར་འoང་བ་<ེ། Kི་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། གeམ་མོ་Üར་བའམ་Aག་>་ལ་བQ་བ་སོགས་Q་<ངས། Gང་སེམས་Kི་བོ་ནས་དབབ་

པ་དRག་པ། འཁོར་ལོ་བཞིར་བ_ིལ་བ་བ,་ཆེན། á་àང་གི་གནད་cམས་འཆིང་བ་དོན་Gེད་cམ་

མང་། ལས་àང་མི་གཡོ་བར་Gེད་པ་རེངས་པ། Yག་བ&ལ་འཇོམ་པ་Çོད་པ། Äས་བདེ་བས་|བ་

པ་]ེ་རེངས་(༤༡བ)Gེད་པ། cམ་པར་"ོག་པ་Kོད་པ་མངོན་Kོད། དགའ་བ་བཞིE་ཉམས་�ོང་བ_ེད་

གནས་བ"ན་པར་G་བ་ཇི་Qར་རིགས་པར་cལ་འGོར་མE་བ_ེད་དང་གནས་དང་Gེད་7། Gང་

སེམས་བ"ན་པར་Gེད་པ་དོན་Gེད། བདེ་<ོང་cམ་པར་མི་"ོག་པE་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས། âང་བ་

བདེ་<ོང་@་|ེར་བE་-ེས་ཐོབ་cམ་ཤེས། དཔེ་དོན་Hི་wན་_ེས་འཆར་བ་w་cམས་ཇི་Qར་འoང་བ་

<ེ། Üས་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། ཉེ་7་Kོད་པE་རིགས་2ི་dོགས་བ"ག་པ་Q་<ངས། དེ་དབང་@་G་བ་དRག་པ། དེ་

ནས་w་མཆོད་པ་སོགས་བ,་ཆེན། wན་ཅིག་8གས་པ་དོན་Gེད་cམ་མང་། á་àང་ཐིག་ལེ་äིབ་

Lལ་@་ãངས་པ་རེངས་Çོད། དེE་ཚེ་ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པE་བ@ད་བཅོམ་པ་<ེ་རེངས་Gེད་

དང་མངོན་Kོད། ཁ་Tོར་ཟག་མེད་2ི་}་མ་_ེས་པ་བ_ེད་པ་དང་_ེས་པ་གནས་པ་དང་གནས་པ་

|ད་པར་@་Gེད་པ་ནི་cལ་འGོར་མE་བ_ེད་དང་གནས་དང་Gེད་7། དེ་ལས་ག@ལ་GE་དོན་འoང་

བ་དོན་Gེད། ཆོས་}་ཟབ་པ་ཡེ་ཤེས། ལོངས་}་>་ཆེ་བ་cམ་ཤེས། çལ་}་â་ཚོགས་P་འཆར་བ་

w་cམས་ཇི་Qར་འoང་བ་<ེ། མཐར་mག་པའོ། །
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ཇ༢ གཉིས་པ་[Gེ་Lག་རིམ་གཉིས་2ི་མདོར་བ<ན་]ལ། ཉ༡ བ_ེད་རིམ་མདོར་བ<ན་དང་།

ཉ༢ Öོགས་རིམ་མདོར་བ<ན་གཉིས་2ི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི།
ཧེ་E་ཀ་ན་ིབ>དེ་པའི་?། །དང་པརོ་གཅགི་ན་ིབHོམ་པར་0། ། 
*་ོ3ེ་Iིང་པ་ོIིང་3ེ་ཆེ། །དངོས་པ་ོཉིད་Jསི་1མ་Kལོ་ཞངི་། ། 
དངོས་པོའ M་འཆིང་བས་འཆིང་བར་འNར། །དེ་ཡོངས་ཤེས་པས་Kལོ་བ་ཡནི། ། 
དངོས་པ་ོམེད་པའང་ཡོངས་ཤེས་པས། །དངོས་པ་ོབHོམ་འNར་ཤསེ་རབ་ཅན། ། 
དངོས་པ་ོམེད་པ་ཡོངས་ཤེས་པས། །དེ་!ར་ཧེ་E་ཀ་བHོམ་0། ། 

ཞེས་པ་<ེ། ཡིག་དོན་@་བཤད་ན། འLས་hE་ཧེ་u་ཀ་ནི་བ_ེད་པE་7་ལ། dོལ་Gེད་2ི་དང་

པོར་Öོགས་རིམ་Hི་ཅིག་ཤོས་ནི་བ_ེད་རིམ་<ེ། དེ་ཉིད་བsོམ་པར་Gའོ་ཞེས་,ོ་-ེ་^ིང་པོ་^ིང་-ེ་

ཆེན་པོ་ལ་བོས་ནས་ཆེད་@་གདམས་པ་<ེ། དེ་ཡང་wE་དངོས་པོ་(༤༢ན)sོམ་པ་ཉིད་2ིས་ཐ་མལ་

པE་"ོག་པ་ལས་cམ་པར་dོལ་ཞིང་། དངོས་པོr་འཆིང་བས་ཏེ་དངོས་པོ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པས་

སེམས་འཆིང་བར་འVར་ལ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པE་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡོངས་P་ཤེས་

པས་སེམས་dོལ་བར་འVར་བ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་<ོང་པ་ཉིད་

@འང་ཡོངས་P་ཤེས་པས་wE་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་པ་sོམ་པར་འVར་རོ། །

དེ་Q་h་ནི་ཤེས་རབ་ཅན་དེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་<ོང་པ་ཉིད་@་ཡོངས་P་ཤེས་

པས། གོང་@་བཤད་པE་?ལ་དེ་Qར་ན། ཧེ་u་ཀ་âང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་བsོམ་པར་G་བE་

དོན་ཏེ།
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Gང་éབ་སེམས་འdེལ་ལས།

གང་དག་<ོང་ཉིད་མི་ཤེས་པ། །དེ་དག་ཐར་པ་བ<ེན་མ་ཡིན། །

འdོ་~ག་Uིད་པE་བཙོན་རར་ནི། །èོངས་པ་དེ་དག་འཁོར་བར་འVར། །

ཞེས་སོ། །qང་དོན་ནོ། །

Üས་དོན་@་བཤད་ན། ཧེ་u་ཀ་ནི་དེE་དོན་ཅན་Hི་wན་_ེས་ཡེ་ཤེས། དང་པོར་གཅིག་བsོམ་པ་

དམིགས་བཅས། དངོས་པོr་dོལ་བ་á་àང་ཐིག་ལེE་cལ་འGོར། དངོས་པོr་འཆིང་བ་ནི་ཤེས་

རབ་2ིས་མ་ཟིན་པE་ཐབས་བདེ་བ། དེ་ཡོངས་P་ཤེས་པ་ནི་Åལ་<ོང་པ་ཉིད་དང་Åལ་ཅན་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་དGེར་མེད་པ། དངོས་པོ་མེད་པ་ཞེས་པ་ནི་བདེ་<ོང་གི་ཉམས་�ོང་དེའང་[ོས་Lལ་Hི་རང་

བཞིན་@་ཤེས་པ། དངོས་པོ་བsོམ་འVར་ནི་âང་Uིད་ཐམས་ཅད་བདེ་<ོང་དGེར་མེད་Aག་>་ཆེན་

པོr་ངོ་བོར་འཆར་བ་<ེ། བཤད་པ་གཞན་&་མE་རིགས་པས་Tར་ཏེ། ངེས་དོན་ནོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[Öོགས་རིམ་མདོར་བ<ན་]ནི།
Oས་ལ་ཡ་ེཤསེ་ཆནེ་པ་ོགནས། །Pགོ་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་Rངས། ། 
དངོས་པ་ོSན་ལ་Tབ་པ་པོ། །Oས་གནས་Oས་ལས་མ་>སེ་པའ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། ཉེར་ལེན་Hི་êང་པོr་Äས་ཅན་cམས་ལ་སེམས་ཉིད་རང་བཞིན་wན་_ེས་2ི་ཡེ་

ཤེས་ཆེན་པོས་|བ་པE་?ལ་@་གནས་ཏེ།

7ད་lར། [དང་པོ་ཁམས་བ<ན་པE་Dབས།]

རིགས་ཡོད་Aིར་ན་Äས་ཅན་ëན། །"ག་e་སངས་>ས་^ིང་པོ་ཅན། །

ཞེས་སོ། །(༤༢བ)
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ཉེར་ལེན་Hི་êང་པོ་ལ་Äས་ཞེས་G་བ་ནི། བ"ེན་པའམ་བསགས་པE་དོན་ཡིན་ལ། སེམས་རང་

བཞིན་wན་_ེས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཞེས་G་བ་ནི། ཐོག་མཐའ་མེད་པའམ་ཐམས་ཅད་ལ་|བ་པE་

དོན་ཏེ།

Ñ་གསང་ཐིག་ལེར།

ཐོག་མཐའ་མེད་པE་སེམས་དཔའ་ནི། །,ོ་-ེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བE་མཆོག །

དེ་ཉིད་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་2ི། །ཐམས་ཅད་@་ནི་ཡང་དག་བ8གས། །

ཞེས་སོ། །

ཡེ་ཤེས་དེE་མཚན་ཉིད་ནི། རང་གི་ངོ་བོ་íོ་hར་བE་cམ་"ོག་གིས་མ་གོས་པ་"ོག་པ་ཐམས་

ཅད་ཡང་དག་པར་jངས་ཤིང་། ཆོས་ཅན་འཁོར་འདས་2ི་དངོས་པོ་ëན་ལ་ཆོས་ཉིད་2ི་?ལ་@་|བ་

པ་པོ། Äས་ལ་|བ་G་|བ་Gེད་2ི་?ལ་@་གནས་2ང་། Äས་ལས་བ_ེད་G་_ེད་Gེད་2ི་?ལ་@་མ་

_ེས་པའོ། །

ཡང་ན། Äས་ནི། འཁོར་འདས་2ི་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད།

ཡེ་ཤེས་ནི། ཆོས་ཉིད་<ོང་པ་ཉིད།

"ོག་པ་jངས་པ་ནི། དེ་ཉིད་གìང་འཛིན་Hི་äོ་བཏགས་ཐམས་ཅད་དང་Lལ་བ།

དངོས་པོ་ëན་ལ་|བ་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་<ོང་ཉིད་2ིས་|བ་པ།

Äས་གནས་Äས་ལས་མ་_ེས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་Hི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཉིད་|བ་Gེད་@་

གནས་2ང་ཆོས་ཉིད་དངོས་པོར་མ་tབ་ཅིང་_ེ་བ་མེད་པE་Aིར། ཆོས་ཅན་Hི་དངོས་པོ་ལས་མ་

_ེས་པ་ནི་ཡིག་KིE་བཤད་པ་<ེ། qང་དོན་ནོ། །
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Üས་དོན་@་བཤད་ན། Äས་ནི། ཁམས་~ག་ïན་Hི་,ོ་-ེE་Äས་ཏེ། འདི་ལས་འOོས་ནས།

འོག་e། ,ོ་-ེE་Äས་ལ། ཞེས་སོ། །

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ནི། 8་བདེ་wན་_ེས་2ི་ཡེ་ཤེས་ཏེ།
[བ"ག་པ་Aི་མ། གPམ་པ་7ད་2ི་íེང་གཞི་དང་གསང་བE་Dད་2ི་ལེ4ར།]

འདི་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་<ེ། །ཐམས་ཅད་Äས་ལ་cམ་པར་གནས། །

ཞེས་སོ། །

གནས་པ་ནི། དེ་ལ་དེས་|བ་པE་?ལ་@་གནས་ཏེ། [བ"ག་པ་Aི་མ། ལེ4་གཉིས་པར།]

|བ་དང་|བ་Gེད་?ལ་Hིས་ནི། །བདེ་བས་འdོ་བ་|བ་པ་ཉིད། །

ཅེས་སོ། །

"ོག་པ་ཐམས་ཅད་jངས་པ་ནི། དེE་ཚེ་གìང་འཛིན་ལ་སོགས་པE་"ོག་པ་འགགས་པ་<ེ།
[བ"ག་པ་&་མ། བz་པ་དབང་}ར་བE་ལེ4ར།]

མཆོག་དགར་བsོམ་པ་མེད་ཅིང་sོམ་པ་པོ་ཡང་མེད། །

Äས་2ང་མེད་ཅིང་གìང་(༤༣ན)བ་མེད་ཅིང་འཛིན་པའང་མེད། །

ཅེས་སོ། །

དངོས་པོ་ëན་ལ་|བ་པ་ནི་བ"ན་གཡོ་ཐམས་ཅད་བདེ་<ོང་wན་_ེས་2ི་རང་བཞིན་@་ཤར་བ་<ེ།
[བ"ག་པ་Aི་མ། ལེ4་གPམ་པར།]

བ"ན་དང་གཡོ་བ་|བ་ནས་གནས། །

ཞེས་སོ། །
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Äས་གནས་Äས་ལས་མ་_ེས་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་དེ་,ོ་-ེE་Äས་ལ་|བ་Gེད་@་གནས་2ང་། རང་གི་

ངོ་བོ་དངོས་པོར་མ་tབ་པས་Äས་ལས་བདེན་དངོས་P་མ་_ེས་པ་<ེ། ངེས་དོན་ནོ། །

ཇ༣ གPམ་པ་དེE་འOོས་དོན་ལ། ཉ༡ Kི་དོན་དང་། ཉ༢ ག8ང་དོན་གཉིས་ལས།

ཉ༡ དང་པོ་ལ། ,ོ་-ེE་Äས་འtབ་?ལ། གནས་པ་á། གཡོ་བ་àང་། བཀོད་པ་Gང་སེམས་

བཤད་པ་བཞིE།

དང་པོ་ནི། བར་དོr་cམ་ཤེས་àང་གི་བཞོན་པ་ཅན་བག་ཆགས་དང་འqེས་པE་མm་ལས། Ñ་

མཚན་Hི་@ས་P་ཕ་མE་ëན་Kོད་མཐོང་བས་ཕE་ཁ་ནས་8གས་ཏེ་གསང་གནས་ནས་མE་མངལ་

@་ñ་óག་དང་འqེས་པ་ལས། ëན་གཞིE་cམ་ཤེས་ཆང་གིས་�ོས་པ་Qར་བ>ལ་བར་Vར་ཅིང་།

དེE་བག་ཆགས་ལས་ཉོན་ཡིད་2ི་cམ་ཤེས་Dད་ཅིག་ལ་_ེས་ནས་Uོག་ཆགས་P་འVར་རོ། །

Dད་ཅིག་དེE་ཐོབ་མཆེད་âང་གPམ་དང་དེE་བཞོན་པE་àང་ལས་cམ་ཤེས་2ི་"ེན་Gེད་པE་

àང་མེ་é་སE་ཁམས་_ེས་པ་དང་། ñ་óག་དེ་ཡང་འoང་བ་བཞི་དང་ïན་པས་སས་བ"ན། éས་

བYད། མེས་gིན། àང་གིས་>ས་པར་Gེད་པE་?ལ་@་འཕེལ་བར་འVར་ཏེ།

དེ་ཡང་Ñ་བ་དང་པོ་ལ་མE་མངལ་ནས་oང་བE་àང་བཞིས་^ིགས་མ་གཏོར་ཞིང་ãངས་མ་

བYས་པས་རིམ་བཞིན་ཞག་བ@ན་Oག་དང་པོ་ལ་òར་òར་པོ་དང་། གཉིས་པ་ལ་མེར་མེར་པོ་དང་།

གPམ་པ་ལ་Qར་Qར་པོ་དང་། བཞི་པ་ལ་གོར་གོར་པོr་cམ་པར་འVར་ཞིང་། དེ་ནས་ཤE་cམ་པ་

མóང་བར་Vར་པE་དhས་P་á་དh་མ་Uོག་གི་àང་དང་བཅས་པ་དང་། ^ིང་ག་དང་Qེ་བE་འཁོར་

ལོ་ཡང་ཆགས་ནས་ཉE་cམ་པར་འVར་རོ། །(༤༣བ)

127 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



Ñ་བ་གཉིས་པ་ལ་Uོག་ལས་འmར་སེལ་Hི་àང་འOོས་ནས་གསང་བE་འཁོར་ལོ་དང་དམར་

ཆE་ãངས་མ་óག་ཆགས་ཤིང་ཡན་ལག་kE་འhར་དོད་དེ་uས་Üལ་Hི་cམ་པར་འVར་རོ། །

Ñ་བ་གPམ་པ་ལ་འmར་སེལ་ལས་མཉམ་གནས་2ི་àང་oང་བ་<ེང་@་ཁ་བQས་པས་Hེན་7་

བ_ེད་དེ་མdིན་པ་དང་Kི་བོr་འཁོར་ལོr་ཆ་དང་á་རོ་ôང་གཉིས་དང་དཀར་ཆE་ãངས་མ་cམ་

ཆགས་ཤིང་Äས་2ི་<ོད་>ས་པར་Gས་ཏེ་ཕག་öོད་2ི་cམ་པར་འVར་རོ། །

Ñ་བ་བཞི་པ་ལ་མཉམ་གནས་འVར་ནས་འོག་e་སོང་བས་|བ་Gེད་2ི་àང་[ོས་ཏེ། ñ་óག་

zང་ཟད་འཕེལ་བས་ཡན་ལག་གི་འཁོར་ལོ་ཆགས་པར་Gེད་ཅིང་ཡན་ལག་ཕལ་ཆེར་>ས་པར་Vར་

ནས་སེང་གེE་cམ་པར་འVར་རོ། །

Ñ་བ་k་པ་ལ་Hེན་འmར་Hི་àང་ལས་õར་|བ་Gེད་[ོས་ཏེ་ñ་óག་ཆེར་འཕེལ་བས། Äས་2ི་

གནས་ཉེར་བཞི་ལ་སོགས་པE་á་ཁམས་དང་། <ོད་gད་2ི་uས་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་ཕལ་ཆེར་

ཆགས་ནས་êང་པོ་k་Öོགས་ཤིང་Äས་གཡོ་འRལ་Gེད་དེ་མི4་mང་གི་cམ་པར་འVར་རོ། །

Ñ་བ་~ག་པར་|བ་Gེད་2ིས་úE་àང་[ོས་ཏེ་ས་ཁམས་>ས་པར་Gེད་ཅིང་མིག་གི་དབང་པོ་pབ།
Ñ་བ་བ@ན་པ་ལ་ú་ལས་uས་Üལ་Hི་àང་[ོས་ཏེ་é་ཁམས་>ས་པར་Gེད་ཅིང་c་བE་དབང་པོ་pབ།

Ñ་བ་བ>ད་པ་ལ་uས་Üལ་ལས་áངས་པE་àང་[ོས་ཏེ་མེ་ཁམས་>ས་པར་Gེད་ཅིང་âE་

དབང་པོ་pབ།

Ñ་བ་དR་པ་ལ་áངས་པ་ལས་w་Tིན་Hི་àང་[ོས་ཏེ་àང་ཁམས་>ས་པར་Gེད་ཅིང་ùེE་དབང་

པོ་pབ།
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Ñ་བ་བz་པ་ལ་w་Tིན་ལས་ག8་>ལ་Hི་àང་[ོས་ཏེ་དེས་àང་གཞན་དR་ཡང་[ོ་བY་Gས་ནས་

á་7ས་དང་7་མE་ûབས་cམས་འGེད་པ་དང་། འོག་sོ་གཉིས་ལ་སོགས་པE་sོ་དR་>ས་པར་

Gེད་ཅིང་Äས་2ི་དབང་པོ་pབ།

འདི་དག་གི་ཚེ་མཚོ་ལས་{བས་བཞིན་@་ëན་གཞི་ཉོན་ཡིད་དང་བཅས་པ་ལས་དབང་ཤེས་

cམས་ཅི་རིགས་པར་འཆར་རོ། །

དེ་ནས་w་Tིན་Hི་àང་གིས་_ེས་hE་མགོ་ཆོས་འoང་ལ་Aོགས་པར་བüར་ཏེ་མངལ་ནས་Aིར་

བཙའ་བར་འVར་རོ། །

དེ་Qར་Ñ་བ་~ག་(༤༤ན)བ@ན་བ>ད་པ་གPམ་Hི་Dབས་P་ར་མ་གཉིས་དང་ནག་པE་cམ་པ་

Qར་མིE་གནས་Dབས་གསལ་བར་Gེད།

དR་པ་ལ་ངང་པE་cམ་པ་Qར་མངལ་ནས་འoང་བར་འདོད།

བz་པ་ལ་Ñ་བ་བzE་ས་Öོགས་པ་སངས་>ས་2ི་cམ་པ་<ེ་|བ་འiག་གི་འiག་པ་མངལ་ལ་

Tར་བ་ཡིན་ལ། འཆད་?ལ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། མ་[ོས་སོ། །

འདི་ནི་,ོར་Oེང་ལས།

àང་ཙམ་གཅིག་†་èོངས་པ་ཡིས། །ëན་གཞིE་cམ་ཤེས་བëག་ནས་ནི། །

བག་ཆགས་ནང་@་cམ་པར་Kོད། །ཅིག་ཆར་àང་དང་cམ་ཤེས་གཉིས། །

བག་ཆགས་དང་ནི་cམ་ཤེས་བìང་། །བག་ཆགས་དང་འqེས་རིམ་པ་ལས། །

རང་གི་བག་ཆགས་དགོས་པ་ཡིས། །དེ་ནས་Ñ་མཚན་@ས་P་ནི། །

མངལ་Hི་á་ལ་འiག་པ་ནི། །དེ་-ེས་ñ་óག་8་ཐིགས་ལས། །
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འqེས་པ་u་ནི་Vར་པ་དང་། །ëན་གཞི་ལས་ནི་cམ་ཤེས་_ེ། །

ཇི་Qར་ཆང་རོས་�ོས་པ་བཞིན། །ëན་གཞིE་cམ་ཤེས་བག་ཆགས་ལས། །

cམ་པར་ཤེས་པ་_ེ་བར་འVར། །ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིད་Uོག་àང་ཉིད། །

"ག་e་ཡང་དག་འdོ་བར་འVར། །ཐོག་མར་འཕོ་བE་@ས་P་ནི། །

ཉ་ཡི་cམ་པ་Q་hར་འVར། །འཕོ་བ་གཉིས་པE་@ས་P་ནི། །

õར་ཡང་óག་དང་འqེས་ནས་ནི། །<ེང་དང་འོག་གི་དGེ་བ་ཡིས། །

Uོག་གི་àང་ནི་གཉིས་P་འdོ། །འmར་སེར་àང་གི་འdོ་འོང་ལས། །

uས་Üལ་cམ་པར་འཛིན་པར་འVར། །དེ་ནས་འཕོ་བ་གPམ་པ་ལ། །

óག་དང་ñ་བE་གìགས་ཅན་ནོ། །འmར་@་སེལ་བE་àང་གི་ཚོགས། །

Dབས་ནས་མཉམ་པE་àང་ནི་འoང་། །<ེང་@་ཁ་བQས་ནས་ནི་གནས། །

ཕག་öོད་འq་བE་Äས་P་འVར། །õར་ཡང་འཕོ་བ་བཞི་པ་ལས། །

óག་དང་ñ་བས་བགོས་པས་ནི། །མཉམ་@་7་བE་àང་འVར་ནས། །

འོག་e་ཁ་བQས་ནས་ནི་འdོ། །སེང་གེE་cམ་པ་ཡིས་2ང་ནི། །

|བ་Gེད་àང་ནི་[ོ་བར་Gེད། །དེ་ནས་འཕོ་བ་k་པ་ལ། །

óག་དང་ñ་བ་འཕེལ་ནས་ནི། །(༤༤བ)Hེན་7E་àང་གིས་བëག་ནས་ནི། །

མིང་གìགས་དེར་ནི་རིམ་བཞིན་འdོ། །Hེན་7E་àང་གིས་|བ་Gེད་[ོ། །

གང་གིས་འRལ་དང་གཡོ་བར་འVར། །êང་པོ་k་ནི་Öོགས་པ་ན། །

དེ་Qར་གPངས་པ་དེ་ལ་õར། །འཕོ་བ་~ག་པE་@ས་ཚོད་ལ། །
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ས་ཡི་ཁམས་དང་མིག་གཉིས་དང་། །|བ་Gེད་àང་གིས་ú་àང་[ོ། །

àང་གི་དངོས་པོ་འཕེལ་བར་འVར། །དེ་ནས་འཕོ་བ་བ@ན་པ་ལ། །

é་ཡི་ཁམས་དང་â་hག་དོད། །ú་ཡི་àང་གིས་uས་Üལ་àང་། །

[ོས་ནས་གཉིས་P་མེད་པར་Kོད། །དེ་ནས་འཕོ་བ་བ>ད་པ་ལ། །

མེ་དང་â་ཡི་h་ག་འGེད། །uས་Üལ་àང་གིས་áངས་àང་[ོ། །

རང་གི་རང་བཞིན་ཤེས་པར་Gེད། །དེ་ནས་འཕོ་བ་དR་པ་ལ། །

àང་གི་ཁམས་དང་རོ་ནི་ཚོར། །áངས་པ་ཞེས་GE་àང་ཆེན་པོས། །

w་Tིན་àང་ནི་[ོ་བར་Gེད། །དེ་-ེས་འཕོ་བ་བz་པ་ལ། །

w་Tིན་àང་གིས་ག8་>ལ་[ོ། །ëན་བYད་པ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཅན། །

དR་ཡི་དhས་ནས་|བ་པE་ཁམས། །O་ཞིང་ཐོགས་མེད་མཚན་ཉིད་ཅན། །

á་དང་7་མ་7ས་པE་ûབས། །sོ་ནི་དR་པོ་>ས་པར་Gེད། །

Äས་2ི་sོ་ནས་ཚོར་བ་དང་། །གཅིག་e་རེག་GE་མཚན་ཉིད་འཛིན། །

ཞེས་དང་།

]ོམ་འoང་ལས།

ཕ་མE་ëན་e་Tོར་སོགས་ནི། །Uིད་པE་_ེ་བོr་མཐོང་Vར་ནས། །

"་ལ་ཞོན་ཞིང་cམ་ཤེས་ནི། །àང་གི་བཞོན་པ་ཞོན་ནས་P། །

Dད་ཅིག་ཐང་གཅིག་ཉིད་ལ་ནི། །ཤིན་e་°ར་བར་འོངས་Vར་ནས། །

ཤིན་e་དགའ་དང་བཅས་<ོབས་2ིས། །ཁ་ཡི་ལམ་ནས་འiག་པར་འVར། །
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ཞེས་སོགས་གPངས་སོ། །

གཉིས་པ་[གནས་པ་á་]ནི། Äས་2ི་á་ཐམས་ཅད་2ི་གཙོ་བོ་ནི་གPམ་<ེ།

འདིར། [བ"ག་པ་&་མ། དང་པོ་,ོ་-ེ་རིགས་2ི་ལེ4ར།]

á་cམ་པ་གPམ་ནི་གཙོ་མོ་<ེ། ôང་མ་དང་། རོ་མ་དང་། ëན་འདར་མའོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་གPམ་Hི་གནས་དང་Gེད་ལས་ལ། ôང་མ་Äས་2ི་གཡོན་@་གནས་ཤིང་qི་é་འབབ། རོ་མ་

གཡས་P་གནས་ཤིང་óག་དང་qི་ཆེན་འབབ། ëན་འདར་མ་དhས་P་གནས་ཤིང་(༤༥ན)Gང་

སེམས་དཀར་ཆ་འབབ་<ེ།
[བ"ག་པ་&་མ། དང་པོ་,ོ་-ེ་རིགས་2ི་ལེ4ར།]

ôང་མ་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་Hིས། །

ཞེས་སོགས་སོ། །

དེ་གPམ་ལས་Hེས་པE་á་ལ་ôང་མ་ལ་བ"ེན་པ་མི་Aེད་མ་ནས་ཚ་བ་མE་བར་བz་བཞི། རོ་མ་

ལ་བ"ེན་པ་གཞོལ་མ་ནས་ཡིད་བཟང་མE་བར་བz་<ེ་Åལ་ཉེར་བཞིE་á་དང་། དh་མ་ལ་བ"ེན་

པ་Pམ་Dོར་མ་ལ་སོགས་པE་Üས་པ་á་k་དང་"ེན་གཙོ་མོ་གPམ་དང་བཅས་ནས་Gང་སེམས་

འབབ་པE་á་Pམ་z་á་གཉིས་གPངས་ཏེ།

འདིར། [བ"ག་པ་&་མ། དང་པོ་,ོ་-ེ་རིགས་2ི་ལེ4ར།]

á་cམས་ནི་Pམ་z་á་གཉིས་ཏེ། Gང་éབ་2ི་སེམས་Pམ་z་á་གཉིས་འབབ་པ།

ཞེས་སོ། །
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དེ་ལ་Åལ་ཉེར་བཞིE་á་cམས་2ི་གནས་དང་Gེད་ལས་ནི། སཾ་ཊི་ལས།

Kི་བོ་མ་ལ་ཡ་ཡི་Åལ། །དེ་བཞིན་Kི་ག•ག་འབར་བ་ཡིན། །

དེ་བཞིན་@་ནི་དh་>ན་ཉིད། །c་བ་གཡས་པ་ཉིད་@་བ-ོད། །

áིབ་མE་>བ་ནི་ཨß་ཏ། །བཞི་ནི་གནས་ཞེས་G་བའོ། །

c་བ་གཡོན་པE་རང་བཞིན་ནི། །དེ་བཞིན་གཽ་ཏ་ཝ་རིར་ཤེས། །

དགའ་བE་དབང་™ག་བཤད་པ་ནི། །gིན་མE་དhས་གནས་རབ་e་བ}ལ། །

དེ་བཞིན་མིག་དག་w་མོr་མཁར། །ལག་པE་á་བར་´་ལ་བ། །

བཞི་ནི་ཉེ་བE་གནས་ཉིད་དེ། །mགས་2ི་འཁོར་ལོར་cམ་པར་གནས། །

གནས་2ི་|ད་པར་རང་བཞིན་Hི། །མཁའ་Kོད་cམས་2ི་ཡང་དག་བཤད། །

མཆན་ñང་¨་མ་≠་པ་ཉིད། །ò་མ་ཨོ་Æེར་རབ་e་dགས། །

འདི་དག་ཞིང་@་ཡང་དག་བ-ོད། །Qེ་བར་Æི་ཤ་ë་ནིར་བ-ོད། །

â་ཡི་áེ་མོ་ཀོ་ས་Ø། །ཉེ་བE་ཞིང་@་བ-ོད་པའོ། །

ཁ་ནི་ཀ་ལིང་ཀ་u་བ-ོད། །མdིན་པ་ལམ་བྷ་ཀ་u་གPངས། །

ཚན་དོ་ཧ་ཞེས་cམ་པར་བཤད། །^ིང་ནི་ཀ±ིར་བ-ོད་པ་<ེ། །

དབང་པོ་ཧི་´་ལ་ཡ་ཉིད། །ཉེ་བ་ཡི་ནི་ཚན་དྷོར་བ-ོད། །

དེ་Qར་Åལ་cམས་ཐམས་ཅད་@། །གPང་གི་འཁོར་ལོར་cམ་པར་གནས། །

གནས་2ི་|ད་པར་?ལ་ཅན་Hི། །ས་Kོད་cམས་2ི་ཡང་དག་བཤད། །

"གས་ལ་ཡི་ãགས་wག་པར་(༤༥བ)གནས། །གསང་བ་ལ་ནི་|ིམ་Hི་w། །

133 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



འདི་དག་འ@ལ་བར་བ-ོད་པའོ། །བ{་ནི་སཽར≥u་བ-ོད། །

-ེ་ངར་གཉིས་ནི་གསེར་íིང་གི། །རང་གི་ངོ་བོར་cམ་པར་བཤད། །

ཉེ་བ་ཡི་ནི་འ@་བ་ཉིད། །སོར་མོ་¥་ག་ར་u་བ-ོད། །

µང་པE་>བ་ནི་སིན་∂ར་ངེས། །@ར་óོད་@་ནི་ཡང་དག་བ-ོད། །

མཐེ་བོང་ལ་ནི་མ་u་ཟེར། །†ས་མོ་ë་Ä་ཏ་u་བ-ོད། །

འདི་དག་ཉེ་བE་@ར་óོད་དེ། །མཁའ་འdོ་མར་ནི་གPངས་པའོ། །

ཞེས་དང་།

Kི་བོར་ཡང་དག་oང་བ་ཡི། །á་ནི་Kི་བོ་_ེས་ཞེས་བ-ོད། །

∑ལ་དང་^ིང་<ོབས་∏ན་པE་?ལ། །དེ་ཡི་ནང་གནས་བ•ན་མོ་ནི། །

†πི་རར་ནི་མི་Aེད་མ། །སོ་དང་སེན་མོ་འབབ་མར་བ-ོད། །

འབར་བ་འཛིན་པར་O་གìགས་མ། །དེ་བཞིན་Ç་དང་བ་∫་འབབ། །

ª་>ན་གནས་ནི་ཆེན་པོ་ལ། །áེ་བ་མ་ནི་cམ་པར་གནས། །

c་བ་གཡས་པར་གནས་ནས་ནི། །པགས་པ་qི་མ་འབབ་མ་གནས། །

ཨß་ཏར་ནི་གཡོན་པ་མ། །མཁའ་འdོ་མ་ནི་ཤ་འབབ་མ། །

གང་ཞིག་é་7ས་འབབ་པE་á། །བ་ཡི་མཆོག་Tིན་cམ་པར་གནས། །

དེ་ནི་U་བE་?ལ་Hིས་གནས། །mང་º་མར་ནི་cམ་པར་བཤད། །

གང་ཞིག་དགའ་བE་དབང་™ག་á། །དེ་བཞིན་uས་Üལ་_ེས་མར་dགས། །

O་བE་དངོས་པོས་གནས་པE་Aིར། །uས་པE་Oེང་བ་འΩག་པར་གནས། །
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w་མེE་མཁར་@་གང་ཞིག་á། །འཇམ་པ་sོམ་པ་མ་u་བ-ོད། །

དེ་ནི་"ག་e་མཆིན་པ་འབབ། །ཐམས་ཅད་Äས་ལ་wག་པར་གནས། །

´་ལ་བར་ནི་དབང་མ་ནི། །>ལ་བE་དབང་™ག་ཉིད་ལ་གནས། །

á་ནི་གང་ཞིག་མིག་འབབ་མ། །འདོད་པE་གìགས་P་cམ་པར་གནས། །

གìགས་ནི་མཐོང་བར་འདོད་པ་<ེ། །_ོན་Lལ་མ་ཞེས་cམ་པར་བཤད། །

ཨོ་ཊར་མóིས་པ་འབབ་པE་á། །གང་ཞིག་མiག་མ་ཆེན་མོར་བ-ོད། །

Æི་ཤཾ་ë་ནིར་oང་བ་ནི། །ཨ་མོ་ངེས་པར་íོ་བར་བཅས། །

ཀོ་ཤ་ལར་ནི་མཚན་མོ་ཉིད། །7་མE་Oེང་བའང་|བ་ཅིང་འབབ། །(༤༦ན)

ཀ་ལིང་ཀར་ནི་བསིལ་Tིན་མ། །ངོས་2ིས་é་7ས་ཡང་དག་བཤད། །

ཚ་བ་མ་ནི་Qོ་གནས་ངེས། །ལམ་པ་ཀར་ནི་རབ་e་dགས། །

མཚན་མ་ཉིད་ནི་ཀ±ིར་གནས། །ཐམས་ཅད་@་ནི་བཤང་བ་འབབ། །

མཚམས་2ི་མཐའ་ཡི་ནང་@་ཡང་། །ཁ་ཡི་གནས་P་རངས་མE་གདོང་། །

ཤིན་e་གìགས་ཅན་བད་ཀན་ïན། །ཡི་ãགས་wག་གནས་ཡང་དག་ïན། །

གང་ཞིག་"ག་e་cག་འབབ་པ། །|ིམ་Hི་wར་ནི་ཡང་དག་གནས། །

མཁའ་འdོ་དམ་པE་དབང་™ག་མ། །Kི་མ་ཉིད་@་cམ་པར་བཤད། །

སཽར≥་ནི་གང་ཞིག་á། །7་Tིན་མ་ནི་དམར་པོ་འབབ། །

øལ་ནི་འབབ་པར་Vར་པ་ནི། །གསེར་íིང་@་ནི་ཡང་དག་བཤད། །

ཡན་ལག་གཟི་བ-ིད་ëན་|བ་མ། །བ-ོད་Lལ་མ་ནི་རབ་e་dགས། །
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¥་ག་རར་ནི་Yག་R་མ། །ཚིལ་ཅན་]ོམ་ཞིང་�ོས་Gེད་འབབ། །

སིན་∂ར་ཤིན་e་tབ་མ་ཉིད། །�་ངན་མཆིལ་མ་འབབ་མར་བ-ོད། །

མ་uར་གནས་མ་Äད་Dམ་འབབ། །འཚེར་པ་མ་ཞེས་cམ་པར་བ<ན། །

ë་Ä་ཏར་ནི་ཡིད་བཟང་མ། །Gིས་པE་âབས་ནི་འབབ་མ་འོ། །

ཞེས་གPངས་པ་Qར་རོ། །

Üས་པ་á་k་ནི། དh་མE་^ིང་གE་á་ལས་Hེས་ནས་Pམ་Dོར་མས་མིག་ལས་གìགས་འཛིན།

འདོད་མས་c་བ་ལས་ä། |ིམ་མས་â་ལས་qི། གeམ་མོས་ùེ་ལས་རོ། བ@ད་Lལ་མས་Äས་ལས་

རེག་G་འཛིན་ཏེ།

སཾ་ཊིར།
Äས་2ི་^ིང་གི་ནང་@་ནི། །á་k་cམས་ནི་ཡང་དག་གནས། །

ཞེས་སོ། །
དེ་ནས་áE་འཁོར་ལོ་ནི་འདིར་á་འཁོར་ལོ་བཞིར་བཤད་ཅིང་། དེE་á་འདབ་བ>་ཉི་¿་ཡང་

áE་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ།
]ོམ་འoང་@།

ཉི་¿ས་wག་པE་བ>་ཡིས་ནི། །á་ཡི་གཙོ་བོ་བ-ོད་པར་G། །
ཞེས་དང་།
སཾ་ཊིར།

འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་རབ་དGེ་བས། །བ>་Oག་གཅིག་དང་ཉི་¿་wག །
ཅེས་སོ། །
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འཁོར་ལོ་སོ་སོr་á་འདབ་2ི་dངས་ནི། འདིར་çལ་པE་འཁོར་ལོ་ལ་པ¡་འདབ་(༤༦བ)མ་~ག་

z་á་བཞི། ཞེས་སོགས་སོ། །

7ད་གཞན་ལས་འཁོར་ལོ་k་དང་~ག་ལ་སོགས་པE་cམ་གཞག་མང་@་བཤད་དོ། །

á་cམས་མང་@་Aེ་ན། Åལ་ཉེར་བཞིE་á་ལ་ཐིམ་པ་དང་ལོངས་Kོད་པ་དང་བདག་པོr་དGེ་

བས་གཙོ་བོ་བ@ན་z་á་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་རེ་རེ་ལས་Hེས་པ་ཡང་<ོང་<ོང་ཡོད་པས་]ེ་ཚན་

<ོང་Oག་བ@ན་z་á་གཉིས་ཡོད་དེ།

,ོར་Oེང་@།

Äས་2ི་á་ནི་དGེ་བ་ཡིས། །དེ་ཉིད་ཉི་¿་á་བཞིར་བ-ོད། །

ཐིམ་དང་ལོངས་Kོད་བདག་པོ་ཉིད། །dངས་ནི་བ@ན་z་á་གཉིས་བ-ོད། །

རེ་རེའང་འཁོར་ནི་<ོང་<ོང་ངོ་། །

ཞེས་སོ། །

དེ་དག་གི་Gེད་ལས་2ང་། དེ་ཉིད་@།

<ོང་Oག་ཉི་¿་á་བཞི་ནི། །Gང་éབ་སེམས་ནི་འབབ་པར་ཤེས། །

བདེ་བ་ཐམས་ཅད་རབ་e་འཕེལ། །"ག་e་èད་@་oང་བE་á། །

<ོང་Oག་ཉི་¿་á་བཞི་ནི། །óག་འབབ་པར་ནི་ཤེས་པར་G། །

ཉི་མ་འOོ་བE་བདག་ཉིད་ཅན། །"ག་e་èད་@་oང་བE་á། །

<ོང་Oག་ཉི་¿་á་བཞི་ནི། །àང་7་བར་ནི་ཤེས་པར་G། །

ཞེས་སོ། །
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དེ་དག་གི་áེ་མོ་ནི། བ་∫E་ñང་h་རེ་ལ་|བ་ནས་á་Gེ་བ་Oག་Aེད་དང་བཞི་ཡོད་དེ།

,ོ་-ེ་^ིང་འdེལ་ལས།

བ་∫E་h་གE་dངས་^ེད་2ི། །á་cམས་Gེ་བ་Aེད་དང་བཞི། །

ཞེས་སོ། །

གPམ་པ་[གཡོ་བ་àང་]ནི། ཡེ་ཤེས་2ི་àང་དང་། ལས་àང་གཉིས་2ི།

&་མ་ནི། གìངས་འཛིན་Hི་"ོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་Lལ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོr་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ།

Aག་ཆེན་ཐིག་ལེར།

གìང་དང་འཛིན་པ་cམ་པར་jངས། །རང་དངོས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི། །

ཡེ་ཤེས་àང་@་རབ་e་dགས། །དེ་ནི་ནམ་མཁའ་ཞེས་P་བཤད། །

ནམ་མཁའ་<ོང་པར་བ<ན་པའོ། །<ོང་པ་ལས་ནི་ཐམས་ཅད་འoང་། །

<ོང་པE་ནང་@་ཐམས་ཅད་ཐིམ། །

ཞེས་དང་།

,ོར་Oེང་@།

cམ་"ོག་མེད་པE་àང་ཆེན་པོ། །གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་cམ་པར་jངས། །

ཞེས་སོ། །

ལས་2ི་àང་ནི། ,ོར་Oེང་ལས། (༤༧ན)

Uོག་དང་འmར་སེལ་Hེན་7་དང་། །|བ་དང་མཉམ་གནས་ཞེས་བཤད་དང་། །

ú་དང་uལ་Üལ་áངས་པ་དང་། །w་Tིན་དང་ནི་ག8་ལས་>ལ། །
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ཞེས་པ་Qར་བz་ལས།

á་བE་àང་kE་གནས་ནི། དེ་ཉིད་ལས།

Uོག་གི་àང་ནི་^ིང་གར་གནས། །མི་བ_ོད་Gེ་Lག་རིགས་ལས་_ེས། །

འདོམ་ལ་གནས་པE་འmར་སེལ་ནི། །རིན་ཆེན་འoང་གནས་Gེ་Lག་_ེས། །

<ོད་@་7་བ་√ོག་མཐར་གནས། །འོད་དཔག་མེད་པE་རང་བཞིན་ནོ། །

མེ་དང་མཉམ་གནས་Qེ་བར་གནས། །དོན་ཡོད་tབ་པE་རང་བཞིན་ནོ། །

|བ་Gེད་ཡན་ལག་ëན་འདར་གནས། །cམ་âང་མཛད་2ིས་Gིན་Hིས་བ{བས། །

ཞེས་པ་Qར་རོ། །

Gེད་ལས་2ང་། དེ་ཉིད་@།

དབང་པོr་sོ་ཡི་7ན་ལས་ནི། །Uོག་དང་áོལ་བ་7ན་དང་ནི། །

@ས་ëན་e་ནི་7་བ་ནི། །Uོག་ཅེས་G་བ་ཡིན་པར་བཤད། །

Uོག་དང་àང་དང་Aི་ས་དང་། །དེ་བཞིན་@་ནི་ñ་བ་སོགས། །

འོག་འqེན་འདི་ནི་འmར་སེལ་àང་། །"ག་e་cལ་འGོར་པས་ཤེས་G། །

öོད་དང་ཟ་དང་བདག་པ་དང་། །ëན་e་འmང་དང་འཇིབ་པ་དང་། །

གང་ཞིག་"ག་e་མཉམ་གནས་པ། །མཉམ་@་གནས་པ་ཞེས་Gར་བ-ོད། །

Hེན་@་འdོ་ཞིང་བYད་པ་དང་། །བཟའ་དང་�ང་བ་ལ་སོགས་པ། །

ཤེས་ནས་wན་ཅིག་འGོར་བ་དག །Hེན་7E་ལས་P་ཤེས་པར་G། །

|བ་དང་འཛིན་པ་ཉིད་དང་ནི། །དེ་བཞིན་འdོ་དང་ïོག་པ་སོགས། །
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ཚིགས་ëན་e་ནི་|བ་པE་Aིར། །|བ་Gེད་ཅེས་ནི་G་བར་བཤད། །

ཅེས་དང་།

,ོ་-ེE་sོ་ཞེས་GE་7ད་ལས།

Uོག་འཛིན་àང་ནི་^ིང་ལ་གནས། །ལས་ནི་བདག་འཛིན་qན་པ་བ_ོད། །

ལོག་ན་འདར་དང་ƒོ་སོགས་འoང་། །མེ་དང་མཉམ་པ་ཕོ་བར་གནས། །

ཁ་ཟས་འi་ཞིང་ãངས་^ིགས་འGེད། །ལོག་ན་Üོ་ཞིང་འóོག་དང་འΩ། །

འmར་@་སེལ་བ་གསང་བར་གནས། །sོ་གཉིས་]ོམ་དང་འཕེན་པར་Gེད། །

ལོག་ན་qི་é་]ོམ་དང་འཆོར། །Hེན་@་7་བ་མdིན་པར་གནས། །

≈་བ-ོད་ལས་ëན་Gེད་པར་འVར། །ལོག་ན་མdིན་པ་Çངས་སོགས་འoང་། །

|བ་Gེད་Äས་2ི་ཚིགས་ལ་གནས། །ལས་ནི་ཡན་ལག་བ∆ལ་བ_ོད་Gེད། །

ལོག་ན་ཚིགས་བཞི་ན་བར་འVར། །(༤༧བ)

ཞེས་པ་Qར་རོ། །

ཡན་ལག་གི་àང་kE་གནས་དང་Gེད་ལས་ནི། རིམ་བཞིན་དབང་པོ་k་ལ་གནས་ནས་Åལ་k་

འཛིན་པར་Gེད་དེ།

རིམ་kར།

àང་cམས་O་བE་གìགས་2ིས་ནི། །སེམས་དང་ཡང་དག་འqེས་Vར་ནས། །

དབང་པོr་ལམ་ནས་oང་ནས་P། །Åལ་cམས་ལ་ནི་དམིགས་པར་Gེད། །

ཅེས་དང་།
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,ོ་-ེE་sོ་ལས།

7་བས་མིག་གིས་གìགས་མཐོང་Gེད། །རབ་e་7་བ་c་བས་ä། །

ཤིན་e་7་བ་â་ཡིས་qི། །མངོན་པར་7་བ་ùེ་ཡིས་རོ། །

ཡང་དག་7་བ་པགས་པ་ཡིས། །རེག་G་ཉམས་P་�ོང་བར་Gེད། །

འདི་cམས་གནས་ནས་ལོག་Vར་ན། །Åལ་kE་âང་བ་â་ཚོགས་འoང་། །

ཞེས་པ་Qར་རོ། །

7་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་རིམ་བཞིན་ú་ལ་སོགས་པE་མིང་གིས་cམ་dངས་སོ། །

àང་7་?ལ་ལ། ཡེ་ཤེས་2ི་àང་ནི་ཨ་ཝ་«་»ིར་གནས་ནས་རོ་ôང་གི་àང་འགོག་པར་བཤད་དེ།

,ོར་Oེང་ལས།

cམ་"ོག་མེད་པE་àང་ཆེན་པོ། །}་གPང་,ོ་-ེར་བཅད་ནས་ནི། །

cམ་"ོག་མེད་པE་བདེ་བ་<ེར། །&གས་2ི་དེ་ཉིད་2ང་ནི་ཐོབ། །

ཨ་ཝ་∂་»ིE་7ན་ལ་གནས། །

ལས་2ི་àང་ནི་ནང་@་Äས་|བ་པར་Gེད་ཅིང་Aི་རོལ་@་â་hག་ནས་7་བ་<ེ།

དེ་ཉིད་@།

cམ་པར་"ོག་པE་àང་གཉིས་ནི། །Äས་ëན་ལ་ནི་|བ་པར་Gེད། །

â་ཡི་h་ག་ལས་ནས་7། །

ཞེས་སོ། །
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དེ་ལ་ནང་@་7་བ་ནི་འདིར་àང་cམས་སོ་སོr་གནས་P་རང་རང་གི་ལས་Gེད་པ་ལ་7་བE་ཐ་

^ད་Gས་པར་བཞེད་ལ། @ས་འཁོར་བས་àང་བz་འཁོར་ལོr་<ེང་འོག་དང་Aོགས་མཚམས་P་

གནས་ནས་á་འདབ་cམས་P་7་བར་ཡང་བཞེད་དོ། །

Aིར་7་བ་ལ་àང་cམས་འoང་བ་kE་དGེ་བས་ད2ིལ་འཁོར་kའམ་མགོན་པོ་kE་àང་@་Aེ་

ནས་ད2ིལ་འཁོར་བཞིE་àང་Aི་རོལ་@་7་<ེ།

སཾ་ཊིར།

àང་ལ་སོགས་པE་རབ་དGེ་བས། །"ག་e་འdོ་བ་àང་cམ་བཞི། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་སོ་སོr་གནས་མེ་མdིན་པ། é་^ིང་ག །àང་Qེ་བ། ས་གསང་བ་ནས་འdོ་བར་Gེད་དེ།

སཾ་ཊིར། (༤༨ན)

མdིན་པ་^ིང་ག་Qེ་བ་དང་། །གསང་བE་པད་མར་འdོ་འོང་<ོན། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་ད2ིལ་འཁོར་བཞིའམ་མགོན་པོ་བཞི་ནི། â་hག་གཡས་ནས་7་བ་མེE་རང་བཞིན་དམར་

པོ། གཡོན་ནས་7་བ་àང་གི་རང་བཞིན་ ང་སེར། གཉིས་ཀ་ནས་7་བ་སE་རང་བཞིན་སེར་པོ།

དལ་བར་7་བ་éE་རང་བཞིན་དཀར་པོ་<ེ།

,ོར་Oེང་@།

གཡས་པ་ནས་ནི་འoང་བE་ཁམས། །མེ་ཡི་ད2ིལ་འཁོར་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །

ཁ་དོག་དམར་ཞིང་གསལ་བ་འདི། །པ¡E་མགོན་པོr་7་བ་འོ། །
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གཡོན་པ་ནས་ནི་འoང་བE་ཁམས། །àང་གི་ད2ིལ་འཁོར་ཞེས་G་བ། །

 ང་སེར་@་ནི་âང་བ་<ེ། །ལས་2ི་མགོན་པོr་7་བ་འོ། །

གཉིས་ཀ་ནས་ནི་འoང་བE་ཁམས། །གསེར་Hི་མདོག་e་âང་བ་<ེ། །

དབང་ཆེན་Hི་ནི་ད2ིལ་འཁོར་ཉིད། །རིན་ཆེན་མགོན་པོr་7་བ་འོ། །

དལ་ཞིང་7་བ་ཞན་པE་ཁམས། །དག་པ་ཤེལ་Qར་âང་བ་ནི། །

é་ཡི་ད2ིལ་འཁོར་ཉིད་དང་ནི། །,ོ་-ེ་མགོན་པོr་7་བ་འོ། །

ཞེས་སོ། །

ནམ་མཁE་རང་བཞིན་Hི་àང་ད་Q་Äས་ཐམས་ཅད་ལ་|བ་པ་ནི་ད2ིལ་འཁོར་བཞི་ལ་དེE་ཆ་

ཤས་2ིས་|བ་པ་ལས་ལོགས་P་མི་7་བར་འཆི་བE་ཚེ་དེས་གཙོ་Gས་ནས་Aིར་7་བར་བཤད་དེ།

དེ་ཉིད་@།

Äས་ëན་ལ་ནི་-ེས་སོང་àང་། །G་བ་ëན་ལ་འiག་Gེད་པ། །

འདི་ནི་cམ་âང་མཛད་རང་བཞིན། །འཆི་བE་Äས་ལ་ངེས་འoང་འVར། །

ཞེས་སོ། །

ད2ིལ་འཁོར་kE་àང་7་?ལ་འདི་དང་མmན་པར་]ོམ་འoང་ལས་2ང་གPངས་སོ། །

@ས་འཁོར་ལས་ནི། àང་cམས་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་གནས་ཉེར་བཞི་སོགས་བ7ད་དེ་འoང་བ་

kE་བདག་ཉིད་@་རོ་ôང་ལས་â་hག་ནས་7་ཞིང་། དེ་ཡང་གཡས་ནས་7་བ་ཉི་མE་àང་དང་།

གཡོན་ནས་7་བ་Ñ་བE་àང་<ེ། དེ་གཉིས་ལ་@ས་Tོར་Hི་àང་དང་། ཆ་མཉམ་@་7་བ་ལ་ä་གཅན་

Hི་àང་ངམ། ཡེ་ཤེས་2ི་àང་@་བཤད་དོ། །
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àང་7་བE་(༤༨བ)dངས་ནི། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཉི་óི་ཆིག་<ོང་~ག་བ>་7་<ེ།

,ོར་Oེང་@།

ཐོག་མར་འoང་དང་བøབ་པE་dངས། །ཉི་óི་དང་ནི་ཆིག་<ོང་དང་། །

དེ་བཞིན་dངས་ནི་བ>་Oག་~ག །ཉིན་དང་མཚན་མོ་ངེས་པར་7། །

ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་[བཀོད་པ་Gང་སེམས་བཤད་པ་]ནི། ཐིག་ལེ་ཐམས་ཅད་2ི་áབ་དཀར་ཆE་ãངས་མ་Kི་བོར་

ཧཾ་གི་cམ་པ་གནས་པ་དང་། དམར་ཆE་ãངས་མ་Qེ་བར་ཨ་mང་གི་cམ་པར་གནས་པ་གཉིས་ཏེ།

སཾ་ཊིར།

དེ་ཡི་ནང་གནས་དཔའ་བོ་ནི། །Åངས་དཀར་Hི་ནི་Üོམ་O་ཙམ། །

མི་ཤིགས་ཧཾ་གི་ས་བོན་ནི། །ཁ་བ་Q་hར་འཛག་པ་ཉིད། །

Äས་ཅན་cམས་2ི་^ིང་དགའ་བ། །དÀིད་ཅེས་G་བར་cམ་པར་བཤད། །

öོད་མE་མེ་ཡི་གìགས་2ིས་ནི། །བདག་མེད་མ་ནི་ཐིག་ལེར་བ-ོད། །

ཅེས་སོ། །

དེ་གཉིས་2ི་^ིགས་མ་ནི་ñ་བ་དང་óག་e་འབབ་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། ñ་བ་ལ་ãངས་མ་བ@ན་

Vར་ཞེས་2ང་བཤད་དེ།

ཡན་ལག་བ>ད་པ་ལས།

ãངས་མ་ལས་óག་དེ་ལས་ཤ། །ཤ་ལས་ཚིལ་ཏེ་དེ་ལས་uས། །

uས་µང་དེ་ལས་ñ་བ་ཡིན། །
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ཞེས་པ་Qར་རོ། །

དེE་?ལ་zང་ཟད་བ-ོད་ན། བཟའ་བeང་ཕོ་བར་Tང་བE་ãངས་མ་མཆིན་པར་óག་e་Vར་ཏེ་

á་cམས་P་འdོ་ལ། ^ིགས་མE་D་བ་7་མ་ནས་བཤང་བར་བབས་ཤིང་། õ་བ་Ãང་བར་བསགས་

པ་é་ལམ་ནས་བབས་པའོ། །

óག་གི་ãངས་མས་ཤ་བ_ེད་ཅིང་། ^ིགས་མས་མཆིན་པར་མóིས་པ་བ_ེད་པE་མóིས་པE་

ãངས་མ་é་སེར་ཡིན་ལ། ^ིགས་མས་qི་éE་ë་ཡ་དང་། qིན་ཆེན་Hི་qི་དང་མདོག་སེར་བར་Gེད་དོ།

ཤE་ãངས་མས་ཚིལ་བ_ེད་ཅིང་^ིགས་མ་ནི་པགས་པ་དང་qི་མར་འVར་རོ། །

ཚིལ་Hི་ãངས་མས་uས་པ་བ_ེད་ཅིང་^ིགས་མ་gིན་h་དང་Çན་@་འVར་རོ། །

uས་པE་ãངས་མས་µང་མར་བ_ེད་ཅིང་^ིགས་མ་སོ་དང་སེན་མོར་འVར་རོ། །

µང་གི་ãངས་མས་ñ་བ་བ_ེད་ཅིང་^ིགས་མ་ûབས་2ི་qི་མ་དང་མཆིལ་âབས་ལ་སོགས་པར་

འVར་རོ། །

འདིར་Gང་éབ་2ི་(༤༩ན)སེམས་Pམ་z་á་གཉིས་འབབ་པར་བཤད་པE་ཁམས་cམས་ནི། སོ་

དང་སེན་མོ་ལ་སོགས་པE་ཁམས་ཉེར་བཞི་དང་། མིག་ལ་སོགས་པE་དབང་པོr་ཁམས་2ི་ãངས་

མ་k་དང་ñ་óག་qི་é་གPམ་དང་སོ་གཉིས་ཡིན་ཏེ་བཤད་ཅིང་འཆད་པར་ཡང་འVར་ལ།

@ས་འཁོར་ལས། ས་é་མེ་àང་ནམ་མཁE་ཁམས་k་དང་། དབང་པོr་ãངས་མE་ཁམས་k་

དང་། àང་དང་ཐིག་ལེE་ãངས་མ་<ེ། ཁམས་ãངས་མ་བz་གཉིས། ^ིགས་མ་སོ་སེན་ལ་སོགས་པ་

ཉེར་བཞི། ཡོངས་P་ཁམས་སོ་~ག་e་ཡང་བཤད་དོ། །
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ཉ༢ གཉིས་པ་ག8ང་དོན་ལ། ཏ༡ Äས་2ི་á། ཏ༢ ]ོམ་པE་དGེ་བ། ཏ༣ དེ་མངོན་@་Gེད་

ཐབས་གPམ་ལས།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། ཐ༡ 8ས་པ་དང་། ཐ༢ ལན་གཉིས་2ི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
J་ེབཅོམ་Uན་འདས་*་ོ3ེའི་Oས་ལ་V་W་ལགས།  

ཞེས་པ་<ེ། 2ེ་བཅོམ་ïན་འདས་ཞེས་བོས་ནས། ,ོ་-ེE་Äས་ལ་áE་dངས་@་ཙམ་ཡོད་པ་

ལགས། ཞེས་8ས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། ད༡ མདོར་བ<ན་དང་། ད༢ >ས་བཤད་གཉིས་2ི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་Uན་འདས་Jསི་བཀའ་Xལ་པ། V་1མས་ན་ིYམ་Z་V་གཉསི་ཏ།ེ 0ང་
\བ་J་ིསེམས་Yམ་Z་V་གཉསི་འབབ་པ། བད་ེབ་ཆནེ་པའོ M་གནས་Y་འཛག་
པའ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། བཅོམ་ïན་འདས་2ིས་བཀའ་Œལ་པ། Kིར་Äས་ལ་á་<ོང་Oག་བ@ན་z་á་གཉིས་

སོགས་མང་@་ཡོད་2ང་། འདིར་མཆོག་e་Vར་པE་á་cམས་ནི་Pམ་z་á་གཉིས་ཏེ། སོ་དང་སེན་མོ་

ལ་སོགས་པE་ཁམས་Gང་éབ་2ི་སེམས་Pམ་z་á་གཉིས་འབབ་པ། |ད་པར་དེ་དག་གི་གཙོ་བོ་

ãངས་མ་Ñ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འoང་བE་གནས་Qེ་བའམ་གསང་གནས་P་འཛག་པའོ་ཞེས་པE་དོན་

ཏོ། །
ད༢ གཉིས་པ་[>ས་བཤད་]ལ། ན༡ áE་áོ་མོ་བཤད་པ་དང་། ན༢ á་སོ་གཉིས་བཤད་པ་གཉིས་2ི།
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ན༡ དང་པོ་ནི།
དེ་1མས་J་ིནང་ནས་V་1མ་པ་གYམ་ན་ིགཙ_་མ་ོ#།ེ `ང་མ་དང་། ར་ོམ་

དང་། Sན་འདར་མའ།ོ །(༤༩བ) 

ཞེས་པ་<ེ། á་སོ་གཉིས་པོ་cམས་2ི་ནང་ནས་á་cམ་པ་གPམ་ནི་á་ཐམས་ཅད་2ི་"ེན་གཞིར

Vར་པས་áE་གཙོ་མོ་ཡིན་ཏེ། གPམ་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་མིང་ནི། ôང་མ་དང་། རོ་མ་དང་། ëན་

འདར་མ་ཞེས་G་བའོ། །

རང་བཞིན་ནི།
`ང་མ་ཤསེ་རབ་རང་བཞནི་cསི། །ཐབས་Jསི་ར་ོམ་ཡང་དག་གནས། ། 
Sན་འདར་མ་ན་ིདdས་གནས་Y། །གeང་དང་འཛMན་པ་1མ་པར་Rངས། 

ôང་མ་ཤེས་རབ་2ི་རང་བཞིན་Hིས་Äས་2ི་གཡོན་Aོགས་ན་གནས་ཤིང་། ཐབས་2ི་རང་

བཞིན་Hིས་རོ་མ་གཡས་Aོགས་ན་ཡང་དག་པར་གནས་ལ། ëན་འདར་མ་ནི་Äས་2ི་དhས་2ི་

གནས་P་གནས་ཤིང་། གìང་བ་དང་འཛིན་པ་cམ་པར་jངས་པ་དh་མE་རང་བཞིན་ཅན་ནོ། །

Gེད་ལས་ནི།
`ང་མ་མ་ིབ>དོ་འབབ་པ་#།ེ །ར་ོམ་ད་ེབཞནི་fག་འབབ་ཅངི་། ། 
ཤེས་རབ་g་བ་འབབ་བཤད་པ། །ད་ེན་ིSན་འདར་མ་རབ་Kགས། ། 

á་གPམ་སོ་སོར་མར་â་@་མར་ཡོད་པ་ལས། ôང་མE་Aོགས་གཅིག་ནས་མི་བ_ོད་པ་ཞེས་པ་

qི་é་འབབ་པ་<ེ། རོ་མ་ཡང་ôང་མE་མར་â་དེ་བཞིན་@་Aོགས་གཅིག་ནས་hད་མེད་ལ་óག་
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འབབ་ཅིང་Aོགས་གཅིག་ནས་བཤང་བ་འཕེན་འཛིན་Gེད་ལ། དེ་བཞིན་@་མར་â་ནས་ཤེས་རབ་2ི་

རང་བཞིན་Ñ་བ་<ེ་Gང་སེམས་དཀར་ཆ་འབབ་པར་བཤད་པE་á་དེ་ནི་ëན་འདར་མར་རབ་e་

dགས་པ་ཡིན་ཏེ།

འhམ་kར།

དེ་ནི་འmར་@་áེ་གPམ་<ེ། །དེ་བཞིན་Hེན་@འང་áེ་གPམ་མོ། །

ä་གཅན་áེ་མོ་དhས་ན་གནས། །Ñ་བE་áེ་མོ་གཡོན་པ་འོ། །

ཉི་མE་áེ་མོ་གཡས་པ་འོ། །é་དང་མེ་དང་ནམ་མཁའ་7། །

གཡས་གཡོན་དh་མE་མར་â་ནས། །བཤང་བ་གཅི་བ་ñ་བ་7། །

ཞེས་སོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[á་སོ་གཉིས་བཤད་པ་]ལ། པ༡ སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། པ༢ KིE་མཚན་ཉིད་

བ<ན་པ་གཉིས་2ི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
མི་hེད་མ་དང་། i་གeགས་མ་དང་། V་ེབ་མ་དང་། གཡནོ་པ་མ་དང་། jང་
k་མ་དང་། Eས་lལ་>ེས་མ་དང་། Hོམ་པ་མ་དང་། དབང་མ་དང་། 
(༥༠ན)>ནོ་མ་དང་། འoག་མ་དང་། མ་མ་ོདང་། མཚན་མ་ོདང་། བསིལ་
qིན་མ་དང་། ཚ་བ་མ་དང་། `ང་མ་དང་། Sན་འདར་མ་དང་། ར་ོམ་དང་། 
གཞལོ་མ་དང་། རངས་མ་དང་། ཤནི་r་གeགས་ཅན་མ་དང་། :་ིམ་དང་། 
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?་qིན་མ་དང་། qོར་sལ་མ་དང་། tག་'་མ་དང་། uབ་མ་དང་། འཚvད་
མ་དང་། ཡིད་བཟང་མ་དང་། Yམ་xརོ་མ་དང་། འདོད་མ་དང་། Tམི་མ་
དང་། གrམ་མ་ོདང་། བWད་sལ་མའ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། ཐམས་ཅད་2ང་སོ་སོr་མིང་དོན་དང་། གནས་དང་། Gེད་ལས་གPམ་Hི་sོ་ནས་

བཤད་ན།

མིང་,ོ་-ེ་གPམ་མི་Aེད་མ། གནས་Kི་བོར་གནས་ཤིང་། Gེད་ལས་སོ་དང་སེན་མོ་འབབ་པར་

Gེད་པ་དང་།
དེ་བཞིན་@་Tར་ཏེ། ཤིན་e་O་བE་གìགས་ཅན་མ། Kི་ག•ག་e་གནས་ཤིང་། Ç་∫་འབབ་པ་དང་།

འདོད་ཡོན་ལ་áེ་བ་མ། c་བ་གཡས་པར་གནས་ཤིང་། པགས་པ་དང་qི་མ་འབབ་པ་དང་།

གཡོན་Dོར་@་གནས་པ་མ། Qག་པར་གནས་ཤིང་། ཤ་འབབ་པ་དང་།

œམ་ཞིང་ཚད་mང་º་མ། c་བ་གཡོན་པར་གནས་ཤིང་། é་7ས་འབབ་པ་དང་།

དGིབས་uས་Üལ་Qར་_ེས་མ། gིན་མE་དhས་P་གནས་ཤིང་། uས་པ་འབབ་པ་དང་།

Uིད་པE་དངོས་པོ་གསལ་བས་sོམ་པ་མ། མིག་གཉིས་ལ་གནས་ཤིང་། མཆིན་པ་འབབ་པ་དང་།

"ོག་པ་འΩད་པས་དབང་བ}ར་མ། ད†ང་པ་གཉིས་2ི་á་བར་གནས་ཤིང་། ^ིང་འབབ་པ་དང་།

ཉོན་མོངས་Pན་འGིན་པས་_ོན་Lལ་མ། མཆན་ñང་གཉིས་ལ་གནས་ཤིང་། མིག་འབབ་པ་དང་།

Äས་བ_ོད་པE་ལས་ལ་འiག་པ་མ། ò་མ་གཉིས་ལ་གནས་ཤིང་། མóིས་པ་འབབ་པ་དང་།

མ་དང་-ེས་P་མmན་པས་མ་མོ། Qེ་བར་གནས་ཤིང་། íོ་བ་འབབ་པ་དང་།

âང་བ་òབ་པE་བདག་ཉིད་2ིས་ན་མཚན་མོ། â་áེར་གནས་ཤིང་། 7་མ་འབབ་པ་དང་།

149 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



བསིལ་བ་Tིན་པར་Gེད་མ། ཁ་ལ་གནས་ཤིང་། ངོས་2ི་é་7ས་འབབ་པ་དང་།

ཚ་བ་<ེར་བ་མ། མdིན་པར་གནས་ཤིང་། Qོ་བ་འབབ་པ་(༥༠བ)དང་།

བདེ་བ་ལ་ཚིམ་པ་མེད་པར་ôང་བ་མ། གཡོན་@་གནས་ཤིང་། qི་é་འབབ་པ་དང་།

རང་བཞིན་མེད་པE་?ལ་Hིས་"ོག་པ་ëན་འདར་བར་Gེད་མ། དhས་P་གནས་ཤིང་། དཀར་ཆ་

འབབ་པ་དང་།

རོ་ཐམས་ཅད་<ེར་བ་མ། གཡས་P་གནས་ཤིང་། óག་འབབ་པ་དང་།

བདེ་བ་ལ་གཞོལ་བ་མ། ^ིང་གར་གནས་ཤིང་། བཤང་བ་འབབ་པ་དང་།

བདེ་བས་ཡིད་ཚིམ་ཞིང་རངས་མ། འདོམས་P་གནས་ཤིང་། འཚོགས་མE་མཚམས་མཐའ་

འབབ་པ་དང་།
བེམ་པོས་བYས་པས་ཤིན་e་གìགས་ཅན་མ། མཚན་མ་ལ་གནས་ཤིང་། བད་ཀན་འབབ་པ་དང་།

ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་Kི་|བ་མ། བཤང་ལམ་@་གནས་ཤིང་། cག་འབབ་པ་དང་།

7་ཐམས་ཅད་Tིན་པར་Gེད་མ། བ{་གཉིས་ལ་གནས་ཤིང་། óག་འབབ་པ་དང་།

Yག་བ&ལ་Hི་Tོར་བ་དང་Lལ་བ་མ། Gིན་པ་ལ་གནས་ཤིང་། øལ་འབབ་པ་དང་།

-ེས་P་ཆགས་པས་Yག་R་མ། སོར་མོ་བz་~ག་ལ་གནས་ཤིང་། ཚིལ་འབབ་པ་དང་།

དངོས་tབ་འtབ་པར་Gེད་མ། བོལ་གོང་@་གནས་ཤིང་། མཆིལ་མ་འབབ་པ་དང་།

རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་འཚེད་མ། མཐེ་བོང་བཞི་ལ་གནས་ཤིང་། མཆིལ་མ་འབབ་པ་དང་།

é་ཁམས་2ི་རང་བཞིན་ཡིད་བཟང་ཞིང་བདེ་བར་Gེད་མ། †ས་མོ་ལ་གནས་ཤིང་། âབས་

འབབ་པ་དང་།
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á་གPམ་ལ་རིམ་པ་Pམ་Dོར་མ། མིག་ལ་གནས་ཤིང་། གìགས་འཛིན་པ་དང་།

འདོད་པ་ëན་དང་ïན་མ། c་བར་གནས་ཤིང་། ä་འཛིན་པ་དང་།

á་àང་གི་|ིམ་Hི་བདག་མོ་|ིམ་པ་མ། â་ལ་གནས་ཤིང་། qི་འཛིན་པ་དང་།

གeམ་པE་ལས་Gེད་པས་གeམ་མོ། ùེ་ལ་གནས ཤིང་། རོ་འཛིན་པ་དང་།

བ@ད་འཇོམས་པས་བ@ད་Lལ་མ། Äས་ལ་གནས་ཤིང་། རེག་G་འཛིན་པའོ། །

á་འདི་cམས་ལ་མིང་གི་cམ་dངས་མི་འq་བ་@་མ་âང་ལ།

ངེས་ཚིག་2ང་། ཇི་Dད་@། (༥༡ན)
[]ེ་བ<ན། 7ད། ག༽ õོབ་དཔོན་ནག་པོས་བ"ག་གཉིས་དཀའ་འdེལ་qན་པE་འoང་གནས། ལེ4་དང་པོར།]

,ོ་-ེ་གPམ་པོ་དGེར་མེད་Aིར། །མི་Aེད་མ་ཞེས་དེ་རབ་dགས། །

Ç་áེ་ལ་སོགས་དGེ་བ་ཡིས། །དེ་ནི་O་བར་རབ་e་བཤད། །

བེམ་པོr་བཅིངས་པ་ཉིད་2ི་Aིར། །དེ་ཉིད་གìགས་མར་ཡང་དག་བ<ན། །

གང་Aིར་Äས་ལས་oང་བ་ན། །དེ་ནི་བཟང་མོར་རབ་e་བ<ན། །

གཡོན་Hིས་གང་ཞིག་འཁོར་བ་ནི། །གཡོན་པ་མ་ཞེས་བ-ོད་པ་ཡིན། །

w་མོ་གང་ཞིག་"ག་e་œམ། །གཡོ་ïན་མ་ཞེས་དེ་རབ་བ-ོད། །

གང་ཞིག་uས་Üལ་cམ་པ་Qར། །_ེས་h་uས་Üལ་_ེས་མར་གPངས། །

དངོས་ལ་དངོས་པོ་གང་གནས་པ། །དེ་འདིར་དངོས་པོ་མར་བ-ོད་དོ། །

གང་Aིར་ëན་e་འΩ་བས་ན། །མཁས་པས་དབང་བ}ར་མ་ཞེས་dགས། །

ཉོན་མོངས་Pན་འGིན་Gེད་པE་Aིར། །ཉེས་Lལ་མ་ཞེས་རབ་e་བ<ན། །
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གང་ཞིག་Äས་ལ་འབེབས་Gེད་པ། །དེས་དེ་འབེབས་མར་རབ་e་གPངས། །

མ་དང་-ེས་P་མmན་པE་Aིར། །"ག་e་མ་མོ་ཞེས་Gར་བཞེད། །

གང་Aིར་ëན་e་འdོ་བས་ན། །ཐམས་ཅད་མ་ཞེས་ཡང་དག་བ<ན། །

བསིལ་བ་<ེར་བས་བསིལ་<ེར་མ། །ཚ་བ་<ེར་Aིར་qོད་མ་ཡིན། །

ཆོག་ཤེས་མེད་པE་རང་བཞིན་Aིར། །hད་མེད་ཅེས་ཟེར་རབ་e་dགས། །

རང་བཞིན་མེད་པE་?ལ་Hིས་ནི། །]ིག་སེལ་མ་ཞེས་རབ་བ<ན་ཏོ། །

རོ་cམས་ཐམས་ཅད་<ེར་བE་Aིར། །རོ་བཅོད་མ་ཞེས་དེ་འདིར་བ-ོད། །

Ñ་བ་Q་hE་གìགས་ཅན་གང་། །མཁས་པས་འཚེད་མ་ཞེས་Gར་བ<ན། །

∏ན་ནག་འཐིབས་པོr་?ལ་Hིས་ནི། །མདོག་&ོན་མ་ཞེས་རབ་e་བ<ན། །

སེམས་ནི་མཉམ་པར་Tོར་བས་ན། །mན་མོང་མ་ཞེས་རབ་e་བ-ོད། །

གང་ཚེ་7་ëན་རབ་<ེར་བས། །དེ་ལ་7་རབ་Tིན་མར་བ-ོད། །

Yག་བ&ལ་7་དང་Lལ་བས་ན། །དེ་འདིར་Lལ་མར་རབ་e་གPངས། །

ཆགས་པས་-ེས་P་བཅིངས་?ལ་Hིས། །Gམས་མ་ཞེས་Gར་རབ་e་བ-ོད། །

ཡིད་འོང་འདོད་པ་tབ་པE་Aིར། །tབ་མ་ཞེས་Gར་རབ་e་dགས། །

མེ་ཡི་ཁམས་2ི་རང་བཞིན་Aིར། །Gིན་ཟ་མ་ཞེས་རབ་e་བ<ན། །

é་ཡི་ཁམས་2ི་རང་བཞིན་པས། །ཤིན་e་ཡིད་འོང་མ་ཞེས་(༥༡བ)བ-ོད། །

cམ་པ་གPམ་@་གང་བDོར་བ། །Pམ་Dོར་མ་ཞེས་G་བར་བ<ན། །

འདོད་པ་ëན་དང་ïན་པE་Aིར། །àང་གི་འདོད་མ་ཞེས་Gར་བ-ོད། །
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|ིམ་Hི་བདག་པོར་བ-ོད་པ་ཡིས། །|ིམ་པ་མ་ཞེས་དེ་ནས་བ<ན། །

གeམ་པE་གནས་ལ་གནས་w་མོ། །དེ་ནི་གeམ་མོ་ཞེས་Gར་བ-ོད། །

གཞོན་ཞིང་གཡོ་མ་ཉིད་2ི་Aིར། །བ@ད་2ི་h་མོ་ཉིད་@་འདོད། །

ཅེས་སོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[KིE་མཚན་ཉིད་བ<ན་པ་]ནི།
བཅོམ་Uན་འདས་V་Yམ་Z་V་གཉསི་པ་ོའད་ི1མས་ཇི་!་d་ལགས།  

ཅེས་པ་<ེ། བཅོམ་ïན་འདས། གོང་@་ཇི་Dད་གPངས་པE་á་Pམ་z་á་གཉིས་པོ་འདི་cམས་

2ི་རང་བཞིན་ནམ་མཚན་ཉིད་ཇི་Q་h་ལགས། ཞེས་8ས་པE་ལན་@།
བཅོམ་Uན་འདས་Jསི་བཀའ་Xལ་པ།  
yདི་གYམ་ཡོངས་Nར་ཐམས་ཅད་ན།ི །གeང་དང་འཛMན་པ་1མ་པར་Rངས། ། 
ཡང་ན་ཐབས་ན་ིཐམས་ཅད་Jསི། །དངོས་པོའ M་མཚན་ཉདི་W་ན་ིབPག ། 

བཅོམ་ïན་འདས་2ིས་བཀའ་Œལ་པ། Uིད་པ་གPམ་Hི་ལས་â་ཚོགས་པས་བ_ེད་དེ་ཡོངས་

P་Vར་པE་Äས་2ི་á་སོ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི། ངེས་དོན་@་གìང་བ་དང་འཛིན་པ་གཉིས་cམ་

པར་jངས་པ་དh་མE་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ལ།

དེ་ཡང་qང་དོན་Qར་ན། ཐབས་2ི་|ད་པར་ནི་â་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་2ི་ཆ་ནས་á་སོ་སོr་

དངོས་པོr་མཚན་ཉིད་ཇི་Dད་བཤད་པ་བཞིན་@་ནི་བ"ག་པ་<ེ་ཤེས་པར་G་ཞེས་པ་ཡིག་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། Uིད་པ་གPམ་Hིས་བYས་པE་དངོས་པོ་ཡོངས་P་Vར་པ་<ེ་མ་Äས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་

དོན་དམ་པར་གìང་བE་Åལ་དང་འཛིན་པE་སེམས་གཉིས་cམ་པར་jངས་པ་wན་ཅིག་_ེས་པE་
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རང་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ëན་Öོབ་Qར་ན་ཐབས་ནི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་2ི་sོ་ནས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་གི་དངོས་པོr་མཚན་ཉིད་འཛིན་པ་ཙམ་@་ནི་བ"ག་པར་G་ཞེས་པ་Kི་དོན་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན། Uིད་གPམ་ཡོངས་Vར་ནི་á་àང་ཐིག་ལེ་ལ་བ"ེན་ནས་(༥༢ན)འབར་འཛག་གནས་

གPམ་ལས་oང་བE་cལ་འGོར། གìང་འཛིན་jངས་པ་ནི་"ོག་པ་དང་Lལ་བE་wན་_ེས་ལ་

མཉམ་པར་འཇོག་པ།

ཡང་ན། ཐབས་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་-ེས་ཐོབ་2ི་ལམ་@་G་བ། དངོས་པོr་མཚན་ཉིད་@་བ"ག་པ་

ནི་âང་Uིད་ཐམས་ཅད་བདེ་<ོང་དGེར་མེད་2ི་རང་བཞིན་@་ཤེས་པར་G་བ་<ེ། Üས་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། Uིད་གPམ་ནི་cལ་འGོར་པE་sོ་གPམ། ཡོངས་Vར་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་དག་cལ་འGོར་

Hིས་Tངས་ནས་གནས་ཡོངས་P་Vར་པE་}་གPམ། གìང་འཛིན་jངས་པ་ནི་ཆོས་དGིངས་cམ་

པར་མི་"ོག་པE་ཡེ་ཤེས་2ི་རང་བཞིན་@་Vར་པ།

ཡང་ན། ཐབས་ཐམས་ཅད་ནི་འdོ་བE་དོན་Hི་མཛད་པ། དངོས་པོr་མཚན་ཉིད་ནི་çལ་པE་

རང་བཞིན་â་ཚོགས་པ་<ེ། མཐར་mག་པE་དོན་ཏོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་]ོམ་པE་དGེ་བ་ལ། ཐ༡ བ<ན་དོན་ལ་དÀད་པ་དང་། ཐ༢ ག8ང་དོན་ཉིད་

བཤད་པ་གཉིས་2ི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི། འགའ་ཞིག་གིས། གོང་@་བཤད་པE་Äས་áE་ད2ིལ་འཁོར་དང་། ]ོམ་པE་

དGེ་བ་གPངས་པས་ཡི་གེ་བྷ་གE་ད2ིལ་འཁོར་དང་། Ñ་བ་དང་ཉི་མ་ཞེས་སོགས་2ིས་ཁམས་

བ@ད་áིE་ད2ིལ་འཁོར་དང་། འཕོ་བ་བz་~ག་ཅེས་སོགས་2ིས་^ིང་པོ་ཡེ་ཤེས་àང་གི་ད2ིལ་

འཁོར་བ<ན་པར་འཆད་པ་དང་།
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ཡང་ཁ་ཅིག །གོང་@་བཤད་པས་གནས་པ་á་དང་། ཨ་ལི་ཀ་ལི་ཞེས་སོགས་2ིས་Gང་éབ་2ི་

སེམས་དང་། ཆོས་དང་ལོངས་Kོད་Öོགས་པ་དང་ཞེས་སོགས་2ིས་]ོམ་པ་འཁོར་ལོ་དང་། Ñ་བ་

དང་ཉི་མ་ཞེས་སོགས་2ིས་7་བ་àང་བ<ན་པར་འཆད་པ་སོགས་མང་@་âང་བ་ལ་པན་tབ་2ི་

འཆད་Uོལ་Aོགས་རེ་བ་âང་མོད་2ང་ལེགས་པར་མ་མཐོང་<ེ།

གོང་@། Äས་ལ། ཞེས་པ་ལས་འOོས་ནས་Äས་2ི་á་cམས་8ས་ཏེ་གPངས་ཤིང་།

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ། ཞེས་པ་ལས་འOོས་ནས་དེ་བ_ེད་ཐབས་2ི་Gེ་Lག་]ོམ་པE་དGེ་བ་དང་། དེ་

དག་མངོན་@་Gེད་པE་cལ་འGོར་གPངས་པ་ལས།

]ོམ་པE་དGེ་བ་ལ། ཨ་(༥༢བ)ལི་ཀ་ལི་སོགས་ནི། ཁམས་དཀར་དམར་དང་ཐབས་ཤེས་

སོགས་གཉིས་ཚན་Hི་]ོམ།

ཆོས་དང་། ཞེས་སོགས་ནི་}་གPང་mགས་སོགས་གPམ་ཚན་Hི་]ོམ།

ཨེ་ཝཾ་´་ཡ་ནི། འoང་བ་བཞི་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཚན་Hི་]ོམ།

དེ་ནས་འཁོར་ལོr་dངས་2ི་རིམ་པE་cམ་གཞག་གPངས་ཤིང་།

དེ་ལ་Tར་བར་G་བE་བཞི་ཚན་cམ་dངས་@་མ་གPངས་ནས། དེE་མiག་e། དེ་Qར་ཐམས་

ཅད་བཞིའོ་ཞེས་གPངས་པས་ག8ང་དེ་དག་གི་¿གས་ལས་àང་དང་ཐིག་ལེ་བ<ན་པར་འཆད་uང་

ཡང་། བ<ན་GE་གཙོ་བོར་àང་དང་ཐིག་ལེ་བ<ན་པར་བ—ལ་ན་|ོགས་ཏེ་བཤད་པར་འVར་རམ་

^མ་མོ། །
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འོ་ན། འདིར་àང་ཐིག་དངོས་P་<ོན་པE་ག8ང་མེད་དམ་^མ་ན། འོག་e། Qེ་བར་གeམ་མོ་

འབར་བ་ཡིས། །སོགས་2ིས་àང་ཐིག་མདོར་བYས་པE་གeམ་མོr་cལ་འGོར་གPངས་ཤིང་། དེ་

དག་གི་cལ་འGོར་ཅི་རིགས་འོག་མ་cམས་Pའང་འoང་ལ།

àང་ཐིག་གི་cམ་གཞག་>ས་པར་བཤད་7ད་སོགས་ལས་ཤེས་དགོས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ག8ང་དོན་ཉིད་བཤད་པ་]ལ། ད༡ མདོར་བ<ན་དང་། ད༢ >ས་བཤད་གཉིས་2ི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
9མོ་པའི་ད0ེ་བའང་བཤད་པར་0་#།ེ  

ཞེས་པ་<ེ། གོང་@་གPངས་པE་Äས་དང་á་ལ་བ"ེན་པE་Öོགས་རིམ་@་མ་<ོན་པE་Aིར་]ོམ་

པE་དGེ་བའང་འདིར་ཞར་ལ་བཤད་པར་G་<ེ། ཞེས་ཞལ་Hིས་བཞེས་པའོ། །

དེ་ཡང་། ]ོམ་པ། ཞེས་པ་ལ། གང་]ོམ་ན། Aི་ནང་གི་ཆོས་མཐའ་དག་]ོམ་<ེ།
[བ"ག་པ་Aི་མ། བཞི་པ་Aག་>་བYས་པE་དོན་Hི་ལེ4ར།]

ཇི་Qར་Aི་རོལ་དེ་བཞིན་ནང་། །]ོམ་པE་དེ་ཉིད་རབ་e་དGེ། །

ཞེས་སོ། །

གང་@་]ོམ་ན། མང་@་ཡོད་2ང་། གཙོ་བོར་ཨེ་ཝཾ་གིས་མཚོན་པE་ཐབས་ཤེས་2ི་རང་བཞིན་@་

]ོམ་<ེ། [བ"ག་པ་Aི་མ། གPམ་པ་7ད་2ི་íེང་གཞི་དང་གསང་བE་Dད་2ི་ལེ4ར།]

སངས་>ས་ëན་Hི་]ོམ་པ་ནི། །ཨེ་ཝཾ་cམ་པར་རབ་e་གནས། །

ཞེས་སོ། །

?ལ་ཇི་Qར་]ོམ་ན། ཅི་རིགས་པར་གཉིས་ཆོས་དང་གPམ་ཆོས་ལ་སོགས་པE་sོ་ནས་]ོམ་མོ།།
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ཐབས་གང་གིས་]ོམ་ན། གeམ་མོr་cལ་འGོར་Hི་sོ་ནས་]ོམ་<ེ། འཆད་པར་འVར་བ་Qར་

རོ། །(༥༣ན)

ད༢ གཉིས་པ་[>ས་བཤད་]ལ། ན༡ ཆོས་མཐའ་དག་གི་á་བE་]ོམ་དང་། ན༢ འཁོར་ལོ་བཞི་

ལ་Tར་བE་]ོམ་དང་གཉིས་ལས།
ན༡ དང་པོ་ལ། པ༡ ཨ་ལི་ཀ་ལིE་]ོམ། པ༢ }་གPམ་Hི་]ོམ། པ༣ ཡི་གེ་བཞིE་]ོམ་གPམ་Hི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
ཨ་ལ་ིདང་ཀ་ལ་ིན།ི g་བ་དང་། ཉི་མ་དང་། ཤེས་རབ་དང་། ཐབས་སོ། ། 

ཞེས་པ་<ེ། ཨ་ལི་དང་ཀ་ལི་གཉིས་ནི་གཉིས་ཆོས་མཐའ་དག་གི་]ོམ་<ེ། ཨ་ལིས་Aི་ནང་གི་Ñ་

བ་དང་། ཀ་ལིས་Aི་ནང་གི་ཉི་མ་དང་། དེ་བཞིན་@། ཨ་ལིས་ཤེས་རབ་2ི་ཆ་དང་། ཀ་ལིས་ཐབས་

2ི་ཆ་ཐམས་ཅད་བYད་པས་སོ། །

དེ་Qར་ཡང་། [བ"ག་པ་&་མ། གPམ་པ་wE་ལེ4ར།]

ཨ་ལི་Ñ་བ་ཀ་ལི་ཉི། །

ཞེས་དང་།
[བ"ག་པ་&་མ། བ>ད་པ་cལ་འGོར་མE་འཁོར་ལོ་འ@་བE་ལེ4ར།]

ཨ་ལི་ཤེས་རབ་ཀ་ལི་ཐབས། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་ནང་གི་Ñ་ཉི་ནི། á་ôང་མ་དང་རོ་མ། àང་འdོ་འོང་ངམ་གཡོན་གཡས་2ི་àང་། ཁམས་

དཀར་དམར་ལ་སོགས་པའོ། །
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ཐབས་ཤེས་ནི། Aི་ནང་ཐམས་ཅད་དེE་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། &ར་ཨེ་ཝཾ་གི་Dབས་P་བཤད་པ་

Qར་རོ། །

དེའང་mན་མོང་བE་Ñ་ཉི་དང་ཐབས་ཤེས་ལ་Kད་པ་Kི་དོན་དང་། ནང་ལ་Tར་བ་Üས་དོན་ནོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[}་གPམ་Hི་]ོམ་]ནི།
ཆོས་དང་། ལོངས་:དོ་{ོགས་པ་དང་། |ལ་པ་ན།ི }་དང་། གYང་དང་། 
jགས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། ཆོས་2ི་}་དང་། ལོངས་Kོད་Öོགས་པE་}་དང་། çལ་པE་}་ནི་གPམ་ཆོས་མཐའ་

དག་གི་]ོམ་<ེ། དེ་གPམ་Hིས་རིམ་པ་བཞིན། }འམ་Äས་དང་། གPང་ངམ་ངག་དང་། mགས་

སམ་ཡིད་མཚོན་ནས། གཞན་ཡང་Äས་2ི་^ིང་མdིན་Qེ་བ་གPམ་དང་། á་གPམ་དང་། àང་

འiག་གནས་དoང་གPམ་ལ་སོགས་པ་བYད་པས་སོ། །

དེ་Qར་ཡང་། [བ"ག་པ་Aི་མ། བཞི་པ་Aག་>་བYས་པE་དོན་Hི་ལེ4ར།]

}་གPམ་Äས་2ི་ནང་@་ནི། །

ཞེས་དང་།

]ོམ་འoང་@།

ལོངས་Kོད་Öོགས་}་ལ་ལ་ན། །ར་ས་ན་ནི་çལ་པE་}། །

ཨ་ཝ་∂་་»ི་ཆོས་}་<ེ། །}་གPམ་པོ་ནི་cམ་པར་གནས། །

ཞེས་དང་།

àང་གི་བདག་ཉིད་མགོན་པོ་ཡི། །}་གPམ་པོར་ཡང་ཤེས་པར་G། །
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འiག་པ་ཆོས་2ི་}་ཡིན་ཏེ། །གནས་པ་ལོངས་Kོད་Öོགས་པE་}། །

འoང་བ་çལ་པE་}་ཞེས་(༥༣བ)བཤད། །

ཅེས་སོ། །

འདི་ཡང་mན་མོང་བE་}་གPམ་ལ་Tར་བ་Kི་དོན་དང་། ནང་Äས་ལ་Tར་བ་Üས་དོན་ནོ། །

པ༣ གPམ་པ་[ཡི་གེ་བཞིE་]ོམ་]ནི།
ཨེ་ཝ་ཾམ་Ä་ན།ི  
ཨེ་ཡི་1མ་པ་B་མ་ོ:ན། །ཝ་ཾག་ི1མ་པ་བདག་མར་བ3ོད། ། 
Å་ན་ིB་མ་ོགསོ་དཀར་མ།ོ །ཨ་ཡ་ི1མ་པ་Çོལ་མར་བ3ོད། ། 

ཅེས་པ་<ེ། ཨེ་ཝཾ་´་ཡ་བཞི་ནི་བཞི་ཆོས་མཐའ་དག་གི་]ོམ་<ེ། དེ་ལ་w་མོ་བཞི་མཚོན་?ལ་ནི།

ཨེ་ཡི་cམ་པ་w་མོ་Kན་མ་དང་། ཝཾ་གི་cམ་པ་བདག་མ་<ེ་མ་མ་ཀིར་བ-ོད་པ་དང་། ´་ནི་w་མོ་གོས་

དཀར་མོ་དང་། ཨ་ཡི་cམ་པ་äོལ་མར་ཏེ། དེ་མཚོན་པར་བ-ོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་@། འoང་བ་བཞི་

དང་། Aག་>་བཞི་དང་། ཚད་མེད་བཞི་དང་། ཕར་Aིན་བཞི་དང་། རིགས་བཞི་དང་། འཁོར་ལོ་བཞི་

ལ་སོགས་པ་བYད་པས་སོ། །

དེ་Qར་ཡང་སཾ་ཊིར།

ཨེ་ནི་ས་u་ཤེས་པར་G། །ལས་2ི་Aག་>་∫ན་མ་ཉིད། །

^ིང་-ེ་ཆེན་མོ་ཐབས་ཆེན་མོ། །རང་བཞིན་â་ཚོགས་Kོད་Åལ་ཏེ། །

Qེ་བར་â་ཚོགས་འདམ་_ེས་ལས། །çལ་པE་འཁོར་ལོར་cམ་པར་གནས། །

ཝཾ་ནི་é་u་ཤེས་པར་G། །ཆོས་2ི་Aག་>་མ་མ་ཀི། །
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Gམས་པ་དང་ནི་gོན་ལམ་?ལ། །w་མོ་,ོ་-ེས་རིགས་གཙོ་མ། །

^ིང་གར་é་_ེས་འདབ་བ>ད་ལ། །ཆོས་2ི་འཁོར་ལོར་ཡང་དག་གནས། །

མ་ནི་མེ་u་བ-ོད་པར་G། །Aག་>་ཆེན་མོ་གོས་དཀར་མོ། །

དགའ་དང་<ོབས་2ི་cལ་འGོར་Hིས། །w་མོ་པ¡E་རིགས་oང་མ། །

√ོག་མར་é་_ེས་འདབ་བ>ད་གཉིས། །ལོངས་Kོད་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོར་གནས། །

ཡ་ནི་àང་གི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་རབ་འཇོམས་Gེད། །

དམ་ཚིག་Aག་>་ཆེན་པོར་ངེས། །w་མོ་ལས་2ི་རིགས་གཙོ་མ། །

བཏང་^ོམས་ཡེ་ཤེས་cལ་འGོར་Hི། །äོལ་མ་འཁོར་བ་äོལ་བ་མོ། །

འདམ་_ེས་འདབ་མ་Pམ་z་གཉིས། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོར་གནས། །

ཞེས་སོ། །

འདི་ཡང་w་མོ་དང་འoང་བ་དང་ཚད་མེད་སོགས་ལ་Tར་བ་Kི་དོན་དང་། Aག་>་དང་འཁོར་ལོ་

ལ་Tར་བ་Üས་དོན་ནོ། །(༥༤ན)

ན༢ གཉིས་པ་[འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་Tར་བE་]ོམ་]ལ། པ༡ འཁོར་ལོr་cམ་གཞག་དང་། པ༢ དེ་

ལ་Tར་བE་]ོམ་པ་གཉིས་2ི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
|ལ་པའ་ིའཁརོ་ལ་ོལ་པÑ་འདབ་མ་Öག་Z་V་བཞི་དང་། ཆོས་J་ིའཁོར་ལ་ོ

ལ་འདབ་མ་བÜད་དང་། ལོངས་:དོ་{ོགས་པའ་ིའཁརོ་ལ་ོལ་འདབ་མ་བZ་
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Öག་དང་། བད་ེབ་ཆནེ་པའོ M་འཁོར་ལ་ོའདབ་མ་Yམ་Z་V་གཉསི་ས།ོ །འཁརོ་
ལོའ M་Kངས་J་ིརིམ་པས་1མ་པར་གཞག་པའ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། Qེ་བ་ནི། Äས་བ_ེད་ཅིང་çལ་པE་གཞིར་Vར་པ་དང་། དེར་གནད་བཅིངས་ན་ཐ་

མལ་Hི་"ོག་པ་གཅོད་པས་འཁོར་ལོ་<ེ། དེ་ལ་áE་པ¡་á་འདབ་མ་~ག་z་á་བཞི་དང་།

^ིང་ག་ནི། སེམས་ཆོས་2ི་རང་བཞིན་ཅན་@་Vར་པ་དང་། དེར་གནད་བཅིངས་ན་གཉིད་2ི་

འΩལ་པ་གཅོད་པས་འཁོར་ལོ་<ེ། དེ་ལ་á་འདབ་མ་བ>ད་དང་།

མdིན་པ་ནི། རོ་~ག་ལ་ལོངས་Kོད་Öོགས་པར་�ོང་བE་"ེན་Gེད་པ་དང་། དེར་གནད་བཅིངས་

ན་èི་ལམ་Hི་འΩལ་པ་གཅོད་པས་འཁོར་ལོ་<ེ། དེ་ལ་á་འདབ་མ་བz་~ག་དང་།

Kི་བོ་ནི། བདེ་བ་ཆེན་པོr་འoང་གནས་P་Vར་པ་དང་། དེར་གནད་བཅིངས་ན་^ོམ་འiག་གི་

འΩལ་པ་གཅོད་པས་འཁོར་ལོ་<ེ། དེ་ལ་á་འདབ་མ་Pམ་z་á་གཉིས་cམས་སོ། །

དེ་དག་ནི་Äས་ལ་áE་འཁོར་ལོ་བཞིE་dངས་2ི་རིམ་པས་Aེ་བE་]ོམ་པE་cམ་པར་གཞག་པ་

<ེ། འཁོར་ལོ་བཞིས་འོག་e་འoང་བE་བཞི་ཚན་མཐའ་དག་]ོམ་ཞིང་། Gེ་Lག་e་Qེ་བས་དo་R་

དང་ཕོ་ཉ་སོགས་~ག་z་á་བཞི་ཚན་དང་། ^ིང་གས་mན་དང་cམ་ཤེས་སོགས་བ>ད་ཚན་དང་།

མdིན་པས་འཕོ་བ་དང་དགའ་བ་སོགས་བz་~ག་ཚན་དང་། Kི་བོ་é་ཚོད་དང་གནས་སོགས་སོ་

གཉིས་ཚན་cམས་བYད་པའོ། །

འདི་ཡང་དoག་R་སོགས་Aི་ལ་Tར་བ་Kི་དོན་དང་། Aག་>་བཞིའམ་དགའ་བ་བཞི་ལ་Tར་བ་

Üས་དོན་ནོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[དེ་ལ་Tར་བE་]ོམ་པ་]ལ། བཞི་ཚན་བ@ན་Hི།
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ཕ༡ དང་པོ་ནི།
xད་ཅགི་མ་བཞ་ིན།ི 1མ་པ་á་ཚ_གས་པ་དང་། 1མ་པར་àནི་(༥༤བ)པ་
དང་། 1མ་པར་ཉེད་པ་དང་། མཚན་ཉདི་དང་sལ་བའ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། Dད་ཅིག་མ་བཞིE་]ོམ་ནི། G་བ་གང་ཡང་uང་བ་ཞིག་ཐོག་མར་áོམ་པE་ཚེ་དེ་

འtབ་པE་7་ôེན་Hི་cམ་པ་â་ཚོགས་པ་དང་། G་བ་དེE་འLས་hE་ངོ་བོ་cམ་པར་gིན་པ་དང་

འLས་hE་|ད་པར་འtབ་<ེ་ཉམས་P་�ོང་ཞིང་cམ་པར་ཉེད་པ་དང་། ངོ་བོ་དང་|ད་པར་གཉིས་

ཀ་Öོགས་ནས་ôེན་Hི་Gེད་པ་དང་Lལ་བ་མཚན་ཉིད་དང་Lལ་བ་བཞིའོ་ཞེས་པ་Kི་དོན་དང་།

འ“ད་པ་དང་•མ་བྷ་སོགས་G་བ་cམ་པ་â་ཚོགས་པ་དང་། དེ་ལས་8་བདེ་cམ་པར་gིན་པ་དང་།

8་བདེ་ཉམས་P་�ོང་ཞིང་cམ་པར་ཉེད་པ་དང་། བདེ་<ོང་དGེར་མེད་ཅིང་[ོས་པE་མཚན་ཉིད་དང་

Lལ་བ་བཞིའོ་ཞེས་པ་Üས་དོན་ནོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་ནི།
འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ནི། tག་äལ་བདེན་པ་དང་། Sན་འCང་བ་

དང་། འགགོ་པ་དང་། ལམ་མ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ལ་dགས་པE་བདེན་པ་བཞིE་]ོམ་ནི། འཁོར་བE་རང་བཞིན་

ནི་Yག་བ&ལ་བ་<ེ། ཡོངས་P་ཤེས་པར་G་བ་དང་། 7་མ་རིག་པ་སོགས་ནི་དེ་ལས་Yག་བ&ལ་

ëན་འoང་བ་<ེ། jང་བར་G་བ་དང་། ཟག་མེད་2ི་སེམས་སེམས་oང་ནི་Yག་བ&ལ་འགོག་པ་<ེ།

མངོན་@་G་བ་དང་། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བ>ད་ལ་སོགས་པ་ནི་Yག་བ&ལ་འགོག་པE་ལམ་<ེ།

sོམ་མོ་ཞེས་G་བ་བཞིའོ་ཞེས་Kི་དང་།
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དང་པོ་བདེ་བ་འཚོལ་བ་Yག་བ&ལ་བ་དང་། དེ་ལས་8་བདེ་འoང་བ་ëན་འoང་བ་དང་། Gང་

སེམས་མི་འཕོ་བར་འཆིང་བ་འགོག་པ་དང་། བདེ་<ོང་དGེར་མེད་2ི་ཡེ་ཤེས་sོམ་པ་ལམ་<ེ། Üས་

དོན་ནོ། །

ཕ༣ གPམ་པ་ནི།
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཞི་ནི། བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། äགས་Jི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

དང་། Bའ་ིད་ེཁ་ོན་དང་། ཡ་ེཤསེ་J་ིད་ེཁ་ོན་ཉདི་ད།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། གཙོ་བོར་cལ་འGོར་7ད་ལ་dགས་པE་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཞིE་]ོམ་ནི། བདག་wར་

བ_ེད་པ་བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། Äས་ལ་ཡི་གེ་འགོད་པ་སོགས་(༥༥ན)&གས་2ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

དང་། ཡེ་ཤེས་པ་ག8ག་པ་wE་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཡེ་ཤེས་2ི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ་ཞེས་Kི་དང་།

ü་མ་Q་hE་wE་}འམ་ཨ་mང་སོགས་sོམ་པ་བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་དང་། àང་,ོ་-ེE་བÑས་པ་

&གས་2ི་དེ་ཁོ་ན་དང་། Äས་ལས་oང་བE་Gང་སེམས་བ"ན་པ་wE་དེ་ཁོ་ན་དང་། [ོས་མེད་2ི་

wན་_ེས་ཤར་བ་ཡེ་ཤེས་2ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་Üས་དོན་ནོ། །

ཕ༤ བཞི་པ་ནི།
དགའ་བ་བཞ་ིནི། དགའ་བ་དང་། མཆགོ་r་དགའ་བ་དང་། དགའ་sལ་c ི
དགའ་བ་དང་། Bན་ཅགི་>སེ་པའ་ིདགའ་བའ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། cལ་འGོར་l་མེད་ལ་dགས་པ་དགའ་བ་བཞིE་]ོམ་ནི། འཇིག་"ེན་པE་ལམ་ལ་

མོས་པས་8གས་པ་དགའ་བ་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་ཐོབ་པ་མཆོག་e་དགའ་བ་དང་། འཇིག་"ེན་
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ལས་འདས་པE་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་དགའ་Lལ་Hི་དགའ་བ་དང་། ས་ཆེན་པོ་ལ་རབ་e་8གས་པ་

wན་ཅིག་_ེས་པE་དགའ་བའོ་ཞེས་Kི་དང་།

ཐབས་2ི་རིམ་པས་8་བདེ་zང་ཟད་ཉམས་P་�ོང་བ་དགའ་བ་དང་། 8་བདེ་དེ་བས་wག་པ་�ོང་

བ་མཆོག་e་དགའ་བ་དང་། 8་བདེས་ཚིམ་ཞིང་གཞན་བདེ་བ་�ོང་འདོད་2ི་ཆགས་པ་དང་Lལ་བ་

དགའ་Lལ་Hི་དགའ་བ་དང་། ཆགས་པ་དང་ཆགས་Lལ་jངས་ཤིང་བདེ་<ོང་དGེར་མེད་པE་"ོག་

Lལ་Hི་ཡེ་ཤེས་wན་ཅིག་_ེས་པE་དགའ་བའོ། །

ཕ༥ k་པ་ནི།
9་ེཔ་བཞ་ིན།ི གནས་བPན་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡདོ་པར་ã་བ་དང་། Sན་
cསི་བSར་པ་དང་། དག་ེའWན་ཕལ་ཆནེ་ན།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། གཙོ་བོར་ཉན་ཐོས་ལ་dགས་པE་]ེ་པ་བཞིE་]ོམ་ནི། གནས་བ"ན་འཕགས་པE་

རིགས་P་Vར་པ་གནས་བ"ན་པE་]ེ་པ་དང་། @ས་གPམ་Öས་ཡོད་@་≈་བ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་

≈་བE་]ེ་པ་དང་། ëན་Hིས་བëར་བE་õོབ་དཔོན་Hི་-ེས་P་འLང་བ་ëན་Hིས་བëར་བE་]ེ་པ་

དང་། དགེ་འ@ན་མང་བས་དགེ་འ@ན་ཕལ་ཆེན་པE་]ེ་པ་དང་བཞི་ཡིན་ནོ་ཞེས་Kི་དང་། (༥༥བ)

Äས་çལ་པE་གནས་ཡིན་པས་Qེ་བ་གནས་བ"ན་པ་དང་། ཆོས་cམས་ངག་e་འGིན་པས་^ིང་

ག་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་≈་བ་དང་། རོ་~ག་གིས་བëར་བས་མdིན་པ་ëན་Hིས་བëར་བ་དང་།

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཕལ་ཆེར་གནས་པས་Kི་བོ་དགེ་འ@ན་ཕལ་ཆེན་པའོ་ཞེས་པ་Üས་དོན་ནོ། །

Dད་ཅིག་མ་ལ་སོགས་པE་བཞི་ཚན་k་པོ་འདི་cམས་འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་མས་རིམ་ནས་Tར་བར་

བཤད་དོ། །
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ཕ༦ ~ག་པ་ནི།
g་བ་དང་། ཉི་མ་དང་། ཨ་ལི་དང་། ཀ་ལི་དང་།  

ཞེས་པ་<ེ། འདི་ལ་l་མ་དག །Ñ་བ་â་hག་གཡོན་Hི་àང་ངམ་ñ་བ་དང་། ཉི་མ་གཡས་2ི་àང་

ངམ་óག་དང་། དེ་གཉིས་ཨ་ལི་དང་ཀ་ལིE་cམ་པར་á་གཉིས་ནས་7་བར་བཞེད་པ་དང་།

ཡང་Ñ་བ་གཡོན་Hི་àང་དང་ཉི་མ་གཡས་2ི་àང་གཉིས་ཨ་ལི་དང་ཀ་ལིE་cམ་པར་á་གཉིས་

ནས་7་བར་བཞེད་ལ།

འགའ་ཞིག །ཐིག་ལེ་གཙོ་བོར་Vར་པ་Ñ་ཉི་དང་á་ཡིག་གཙོ་བོར་Vར་པ་ཨ་ལི་ཀ་ལི་ཞེས་དང་།

ལར་འདིས་འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་ཡི་གེ་འགོད་པ་བ<ན་པར་བཞེད་2ང་།

འདིར་Ñ་བས་བ-ོད་པ་ཉིན་མོ་དང་། ཉི་མས་བ-ོད་པ་མཚན་མོ་དང་། ཨ་ལིE་བ"ན་པ་དཀར་

Aོགས་དང་། ཀ་ལིས་བ"ན་པ་དམར་Aོགས་དང་བཞི་ཞེས་Kི་དང་།

Ñ་བ་<ེ་ñ་བE་རང་བཞིན་Kི་བོr་ཧཾ་ཡིག་དཀར་པོ་དང་། ཉི་མ་<ེ་óག་གི་རང་བཞིན་Qེ་བE་ཨ་

mང་དམར་པོ་དང་། ཨ་ལི་<ེ་ཤེས་རབ་2ི་རང་བཞིན་^ིང་གE་”ྃ་ཡིག་དཀར་པོ་དང་། ཀ་ལི་<ེ་

ཐབས་2ི་རང་བཞིན་མdིན་པE་ཨ’་ཡིག་དམར་པོ་བཞིའམ།

ཡང་ན། Ñ་བ་དག་པ་Kི་བོ་དང་། ཉི་མ་དག་པ་Qེ་བ་དང་། ཨ་ལི་དག་པ་^ིང་ག་དང་། ཀ་ལི་

དག་པ་མdིན་པ་དང་།

ཡང་ན། དེ་བཞིས་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་Oག་གཉིས་ཏེ། <ེང་@་Kི་བོ་དང་མdིན་པ། འོག་e་^ིང་

ག་དང་Qེ་བ་Tོར་བ་Üས་དོན་@་བཤད་2ང་མི་འགལ་ལམ་^མ་ཏེ། དÀད་དོ། །

ཕ༧ བ@ན་པ་ནི།
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འཕ་ོབ་བZ་Öག་དང་། དCག་'་Öག་Z་V་བཞི་དང་། \་ཚ_ད་Yམ་Z་V་

གཉསི་དང་། jན་ཚ_ད་བཞི་#།ེ ད་ེ!ར་ཐམས་ཅད་བཞིའ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། འདི་ལ་ཐོག་མར་དoག་(༥༦ན)R་དང་é་ཚོད་ནི།

,ོ་-ེ་མཁའ་འdོར།

ཉིན་མཚན་Hི་ནི་ཚད་2ི་7། །ཟངས་མ་Uང་ནི་བz་གཉིས་ལས། །

དཔངས་P་སོར་མོ་བ>ད་པ་ལ། །>ར་ནི་སོར་མོ་བz་གཉིས་པE། །

âོད་ནི་ཚད་དང་ïན་པར་G། །mར་མ་གསེང་ལས་རབ་oང་བ། །

འོལ་མ་སེ་ནི་Pམ་zར་གPངས། །སོར་མོ་~ག་གི་ཚད་ལ་ནི། །

རབ་e་མཛེས་ཤིང་ཡོན་ཏན་ïན། །དེ་ཡི་ཚད་2ིས་དhག་Gས་པར། །

མཁས་པ་ཡིས་ནི་བpབ་པར་G། །é་Uང་~ག་z་ཡི་ནི་ཚད། །

ཅེས་གPངས་ཏེ། དེ་ཡང་áིས་པ་cམས་2ིས་བ་u་ར་འLིང་པོ་ཞིག་ལ་ཞོ་གཅིག་e་Gས་པE་Uང་

བz་གཉིས་པE་ཟངས་ལ། དཔངས་P་སོར་བ>ད། >ར་སོར་བz་གཉིས་པE་âོད་བ∑ངས་ཤིང་

འོལ་མ་སེ་Pམ་zE་བ-ིད་དང་མཉམ་པ་<ེ་མན་ཆ་གPམ་Hི་གསེར་ལ་ད÷ས་སོར་~ག་པE་mར་མ་

Üོམ་O་ཤིན་e་^ོམས་པ་བ∑ངས་པE་Üོམ་OE་ཚད་2ིས་ཟངས་མE་âོད་êག་ལ། དེ་âོད་é་ãངས་

པས་བཀང་བE་<ེང་@་བཞག་པས་âོད་དེ་éས་གང་བ་དoག་ཚོད་གཅིག་e་བཞེད་པ་ལས། དoག་

ཚོད་~ག་z་རེ་བཞི་པ་Gེད་ན། དཔངས་P་སོར་བཞི། >ར་སོར་བ>ད་པE་ཟངས་âོད་ལ་གསེར་

མན་ཆ་བཞི་ལས་Gས་པE་mར་མ་སོར་~ག་པས་êག་<ེ་G་བར་བཞེད་དོ། །
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དེ་ནས་âོད་éས་གང་བE་བར་དoག་R་གཅིག་དང་། ཡང་དེ་བཏེག་ནས་é་ཟད་པE་བར་གཅིག་

<ེ། དེ་གཉིས་ལ་é་ཚོད་གཅིག །é་ཚོད་གཉིས་ལ་འཕོ་བ་གཅིག །འཕོ་བ་བཞི་ལ་mན་ཚོད་གཅིག་e་

བཤད་དོ། །

དེ་Qར་ན་Aི་རོལ་@་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་འཕོ་བ་བz་~ག་དང་། དoག་R་~ག་z་á་བཞི་དང་། é་

ཚོད་Pམ་z་á་གཉིས་དང་། mན་ཚོད་བཞི་<ེ་dངས་ཚན་བཞིར་བཤད་པ་Kི་དོན་དང་།

མdིན་པE་á་འདབ་འཕོ་བ་བz་~ག་དང་། Qེ་བE་á་འདབ་དoག་R་~ག་z་á་བཞི་དང་། Kི་

བོr་á་འདབ་é་ཚོད་Pམ་z་á་གཉིས་དང་། ^ིང་གE་á་འདབ་ཉིན་མཚན་ལ་བཞི་བཞིར་Aེ་ནས་

བ>ད་cམ་པར་དག་(༥༦བ)པའོ་ཞེས་པ་Üས་དོན་ཏེ།

དེ་Qར་Dད་ཅིག་མ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བཞི་ཚན་བཞི་ཚན་ཏེ་འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་Tར་བར་G་

བའོ་ཞེས་པE་དོན་ཏོ། །

ཏ༣ གPམ་པ་དེ་མངོན་@་Gེད་ཐབས་ལ། ཐ༡ Kི་དོན་དང་། ཐ༢ ག8ང་དོན་གཉིས་2ི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི། གeམ་མོ་ཞེས་པE་མཚན་དོན་ལ། འཇིག་"ེན་ན་óོ་གeམ་ཆེ་བས་གཞན་]ེ་

འཇོམས་ཤིང་། qག་áལ་ཆེ་བས་རང་དོན་pབ་པ་བཞིན་@། jང་G་ཉོན་མོངས་པE་ཚོགས་

འཇོམས་པ་ལ་དཔའ་ཞིང་གeམ་པ་དང་། བདེ་<ོང་གཉིས་མེད་2ི་ཡེ་ཤེས་<ེར་བར་Gེད་པས་ན་མོ་

ཞེས་hད་མེད་དང་མ?ངས་པར་བ-ོད་དེ།

,ོར་Oེང་ལས།

གང་Aིར་མཁའ་འdོ་cམས་བYད་པ། །དེ་Aིར་བYས་པE་མཁའ་འdོར་བ-ོད། །

Qེ་བE་དhས་ན་"ག་བ8གས་པ། །
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ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་@་གeམ་མོ་ལ་སཾ་ཊིར་བདག་མེད་མ་དང་། དÀིད་ཐིག་e་ཕག་མོར་

གPངས་པ་བཞིན་ནོ། །

མ?ངས་དཔེ་ནི། མེ་དང་ཆོས་མ?ངས་ཏེ། Aི་རོལ་ན་མེས་hད་ཤིང་ལ་སོགས་པ་བUེག་པ་Qར།

གeམ་མོས་Kིར་cམ་"ོག་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ཤིང་། Gེ་Lག་e་êང་ཁམས་གìང་འཛིན་Hི་cམ་

"ོག་གི་འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་Aེ་མ་ལེབ་མེར་བUེག་པ་བཞིན་བUེག་པར་བཤད་དེ།

,ོར་Oེང་@།

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོr་མེ་oང་བས། །ëན་"ོག་ཐམས་ཅད་འཇོམ་པར་Gེད། །

ཅེས་དང་།

ཉི་མ་<ོང་དང་མ?ངས་པE་འོད། །འཆར་བས་êང་པོr་cམ་"ོག་ནི། །

བUེག་Gས་བར་ཆད་མེད་པE་Äས། །དེ་-ེས་ཁམས་2ི་cམ་"ོག་ནི། །

བYས་ནས་õར་ཡང་རང་བཞིན་Hིས། །གìང་དང་འཛིན་པE་cམ་"ོག་ནི། །

དེ་-ེས་དེ་ནི་õར་ཡང་བYད། །དེ་Qར་གང་ལ་Aེ་ལེབ་བཞིན། །

འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བUེག་པར་Gེད། །

ཅེས་དང་།

འདིར་ཡང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་k་བUེགས་ཤིང་། །སོགས་སོ། །

གeམ་མོr་"ོགས་པ་ནི། Kིར་á་àང་ཐིག་ལེE་གནད་བཅིངས་ནས་དགའ་བ་བཞི་ལ་སོགས་

པE་8་བདེ་བ_ེད་དེ། ཉམས་�ོང་བདེ་བE་ངོ་བོ་གསལ་ལ་ངོས་བìང་མེད་པ་བདེ་<ོང་ìང་འiག་
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(༥༧ན)གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་_ོང་བ་ཡིན་ལ། |ད་པར་@་"ོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་Lལ་བE་wན་_ེས་ཡེ་

ཤེས་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་ཅིང་གོམས་པར་Gེད་པ་<ེ། རིམ་པར་འཆད་པ་Qར་རོ། །
དGེ་བ་ནི། Aི། ནང་། གསང་བ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་2ི་གeམ་མོ་ཞེས་མན་ངག་རིག་པ་cམས་བཞེད་

ཅིང་།

སོ་སོr་Gེད་ལས་2ང་། Aི་qོད་2ི་གeམ་མོས་བགེགས་འཇོམས། ནང་བདེ་བE་གeམ་མོས་

ནད་སེལ། གསང་བ་མི་"ོག་པE་གeམ་མོས་ཉོན་མོངས་ཞི། ìང་འiག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་2ི་གeམ་མོས་

ཡེ་ཤེས་"ོགས་ཞེས་གPང་ངོ་། །

sོམ་རིམ་ནི། tབ་ཆེན་@་མས་Aག་>་བཞི་ལ་བ"ེན་པE་sོམ་རིམ་མང་@་གPངས་2ང་།

7ད་འདིE་དངོས་བ<ན་ལ། རང་Gིན་{བས་ལ་བ"ེན་པ་དང་། ད2ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ལ་

བ"ེན་པE་?ལ་གཉིས་P་གPངས་པ་dགས་ཆེ་ལ།

དེ་གཉིས་2ི་ཡང་། གོ་རིམ་དང་། á་àང་ཐིག་ལེE་གནད་འཆིང་?ལ་དང་། ཡེ་ཤེས་བ_ེད་ཅིང་

མཉམ་-ེས་P་_ོང་?ལ་ལ་སོགས་པ་cམས་མན་ངག་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ག8ང་དོན་]ནི།
!་ེབར་གrམ་མ་ོའབར་བ་ཡིས། །ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་å་བyགེས་ཤངི་། ། 
:ན་ལ་སགོས་པ་ཡང་བyགེས་ཏ།ེ །བyགེས་པས་ར་ིབངོ་ཅན་ཧ་ཾའཛག ། 

ཅེས་པ་<ེ། འདིས་དངོས་P་རང་Gིན་{བས་འབར་འཛག་གི་cལ་འGོར་གPངས་པ་ལས།

དེའང་w་}་ü་མ་Q་h་á་གPམ་འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་གེ་cམས་དང་བཅས་པ་བsོམས་ལ། རོ་ôང་ནས་

àང་གི་Tོར་བས་བ}ལ་བ་ལས། Qེ་བར་གནས་པE་གeམ་མོ་ཨ་mང་མེE་རང་བཞིན་@་ཆེས་ཆེར་
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འབར་བ་ཡིས། ^ིང་གར་གནས་པE་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་kE་ས་བོན་◊ྃ་ÿྃ་ཨྃ་ཛྃ་ཁྃ་cམས་

བUེགས་ཤིང་། Kན་མ་ལ་སོགས་པE་ས་བོན་ལྃ་མྃ་པྃ་ཏྃ་བཞི་ཡང་བUེགས་ཏེ། དེ་བཞིན་@།

མdིན་པE་ཡི་གེ་cམས་2ང་བUེགས་པས། རི་བོང་ཅན་Ñ་བE་བ,ས་བ<ན་པE་དཀར་ཆE་ãངས་

མ་ཧྃ་ཡིག་མགོ་mར་བ<ན་Hི་cམ་པ་Kི་བོར་གནས་པ་ལས་Gང་སེམས་2ི་7ན་འཛག་པར་

(༥༧བ)དམིགས་ཏེ་རིམ་པས་བདེ་<ོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་pབ་པ་ནི་ཡིག་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། Qེ་བ་ནི་â་ཚོགས་པ¡E་དhས། གeམ་མོ་ནི་7E་ཧེ་u་ཀཿ འབར་བ་ནི་ཆགས་པ་ཆེན་

པོr་མེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་དེE་êང་པོ་k། Kན་སོགས་ནི་ཁམས་བཞི། བUེགས་པ་ནི་དེ་

cམས་བདེ་བ་ཆེན་པོr་ངོ་བོར་8་བ། རི་བོང་ཅན་ཧྃ་འཛག་པ་ནི་⁄ས་བ}ལ་བས་འLས་hE་ཧེ་u་

ཀ་འoང་བ་<ེ། Kི་དོན་ནོ། །

ཡང་ན། Qེ་བ་ནི་མཁའ་གསང་། གeམ་མོ་འབར་བ་ནི་-ེས་ཆགས་2ི་cལ་འGོར། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དང་Kན་སོགས་བUེགས་པ་ནི་êང་ཁམས་2ི་ãངས་མ་8་བ། རི་བོང་ཅན་ཧྃ་འཛག་པ་

ནི་Gང་སེམས་ཡས་བབས་དང་མས་བ"ན་Hི་རིམ་པས་དགའ་བ་བཞི་མངོན་@་Gེད་པ་<ེ། Üས་དོན་

ནོ། །

ཡང་ན། Qེ་བ་ནི་དhས་ཏེ་དh་མE་ལམ་<ོང་པ་དང་^ིང་-ེ་དGེར་མེད་པ། གeམ་མོ་ནི་དཔའ་

བ་<ེ་cམ་"ོག་གཞོམ་པE་wན་_ེས། འབར་བ་ནི་འོད་གསལ་l་ན་མེད་པE་ཤེས་རབ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དང་Kན་སོགས་བUེགས་པ་ནི་êང་ཁམས་ལ་སོགས་པ་བདག་དང་བདག་གི་བE་

འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་Tངས་པ། རི་བོང་ཅན་ཧྃ་འཛག་པ་ནི་Dད་ཅིག་གིས་ìང་འiག་གི་}་བ€ེས་པ་

ལས་འdོ་བE་དོན་འoང་བ་<ེ། མཐར་mག་གོ། །
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ཆ༣ གཉིས་པ་ལེ4E་མཚན་བ<ན་པ་ནི།
*་ོ3ེ་རགིས་J་ིལེç་#།ེ དང་པའོ།ོ། །། 

ཞེས་པ་<ེ། ,ོ་-ེ་ནི། <ོང་པ་དང་^ིང་-ེ་མི་Aེད་པ་2ཻE་,ོ་-ེ།

རིགས་ནི། རང་བཞིན་ཏེ། དེE་གཞི་ལམ་འLས་hE་མངོན་"ོགས།

དེ་ཉིད་2ི་ལེ4་<ེ་ནི། དེ་<ོན་པE་ག8ང་གི་@མ་ཚན།

དང་པོr་ནི། @མ་ཚན་བz་གཅིག་ཡོད་པE་&་མ་Öོགས་པར་<ོན་པ་<ེ། དེ་ཉིད་གPངས་ཟིན་

པE་དོན་ཏོ། །

དེ་དག་གིས་ལེ4་དང་པོ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&་མ། གཉིས་པ་&གས་2ི་ལེ4།

ཅ༢ གཉིས་པ་ལེ4་གཉིས་པ་མན་Hིས་>ས་པར་བཤད་པ་ལ། ཆ༡ ལེ4E་ག8ང་དངོས་གཞི་

དང་། ཆ༢ བ"ག་པE་མཚན་བ<ན་པ་གཉིས་2ི།

ཆ༡ དང་པོ་ལ་ལེ4་བz་ལས། ཇ༡ ཐོག་མར་ལེ4་གཉིས་པ་བཤད་པར་G་<ེ།

ཇ༡ དེ་ལ། ཉ༡ ལེ4E་འLེལ། (༥༨ན) ཉ༢ ལེ4E་དོན། ཉ༣ ལེ4E་མཚན་གPམ་Hི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། Kི་དོན་Hི་འLེལ་ལ། ལེ4་&་AིE་འLེལ་ནི། ལེ4་དང་པོ་གཞི་ལམ་འLས་h་

མདོར་བ<ན་པE་དོན་&གས་མེད་ན་མི་འtབ་པ་དང་། བ<ན་དོན་pབ་པ་ལ་ཐོག་མར་དམན་པE་

དངོས་tབ་ལ་[ོ་བ་བ_ེད་ནས་རིམ་པས་མཆོག་pབ་པ་ལ་འiག་པE་ཆེད་@་གཉིས་པར་&གས་2ི་

ལེ4་གPངས་ལ།

མདོར་བ<ན་>ས་བཤད་2ི་འLེལ་ནི། མདོར་བ<ན་@། དRག་པ། དོན་Gེད་cམ་མང་།

རེངས། Çོད། ]ེ་རེངས་Gེད། མངོན་Kོད་cམས་གPངས་པE་དོན་ལེ4་འདིས་>ས་པར་འཆད་དོ། །

མངོན་"ོགས་ནི། &གས་2ི་sོ་ནས་གཙོ་བོར་mན་མོང་གི་དངོས་tབ་pབ་པ་དང་འLེལ་ལོ། །

Üས་དོན་2ི་འLེལ་ནི། གོང་@། ,ོ་-ེE་Äས་ལ་á་སོ་གཉིས་གPངས་པ་དང་dངས་མmན་པར།

འདིར་&གས་སོ་གཉིས་གPངས་ཤིང་། á་ནང་གི་Gང་སེམས་2ིས་ཡིད་cམ་"ོག་ལས་_ོབ་པE་

Aིར་&གས་སོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[ལེ4E་དོན་]ལ། ཏ༡ Kི་དོན་དང་། ཏ༢ ག8ང་དོན་གཉིས་2ི།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། &གས་2ི་ä་དོན། cམ་དGེ། Gེད་ལས། pབ་?ལ་བཞིE།
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དང་པོ་ནི། &གས་2ི་ä་མ›་ཞེས་པ་ཡིད་_ོབ་པ་<ེ། གསང་འ@ས་Aི་མར།

མ་ན་ཡིད་ཅེས་G་བ་<ེ། །དེ་བཞིན་fi་ཡ་_ོབ་པ་ཉིད། །

ཅེས་སོ། །

དེའང་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་2ི་རང་བཞིན་Hིས་ཡིད་Yག་བ&ལ་ལམ་cམ་"ོག་ལས་_ོབ་པར་

Gེད་པས་ན་&གས་སོ། །

གཉིས་པ་[cམ་དGེ་]ནི། mན་མོང་@་ཡོངས་P་dགས་པ་བ-ོད་པE་&གས་དང་། གPང་གི་རང་

བཞིན་ཡི་གེE་གìགས་སམ་སངས་>ས་2ི་}ར་དམིགས་ནས་[ོ་བY་Gེད་པ་དམིགས་པE་&གས་

དང་། &གས་2ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དམ་དག་པ་ཤེས་པ་བ,E་&གས་དང་། ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཉིད་2ི་

རང་བཞིན་@་ཤེས་པ་དོན་དམ་པE་&གས་དང་བཞིར་བཤད་དེ།

དགོངས་པ་Äང་<ོན་ལས།

བ-ོད་དང་དམིགས་པར་བཤད་པ་དང་། །བ,ར་Vར་དང་ནི་དོན་དམ་མོ། །

ཚིག་གི་བ-ོད་པ་mན་མོང་<ེ། །དམིགས་པར་བཤད་པ་སངས་>ས་དངོས། །

&གས་2ི་དེ་ཉིད་བ,་u་བཤད། །དོན་དམ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །(༥༨བ)

ཡང་ན། དེ་བཞིན་ཉིད་དམ། དོན་དམ་པའམ། བ,E་&གས་ཞེས་པ་དང་། Aི་དོན་ནམ། ëན་

Öོབ་བམ། བ-ོད་པE་&གས་ཞེས་པ་གཉིས་ཏེ།

,ོ་-ེ་^ིང་པོས།

དེ་བཞིན་ཉིད་བ,་དང་པོ་<ེ། །རབ་e་བ-ོད་པ་གཉིས་པ་འོ། །
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ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་དོན་དམ་པE་&གས་ནི། ཨ་_ེ་བ་མེད་པE་བ,ས་མཚོན་པE་གཉིས་མེད་2ི་ཡེ་ཤེས་བ-ོད་

པE་Åལ་ལས་འདས་པ་<ེ།

མཚན་བ-ོད་@།

ཨ་ནི་ཡིག་འÿ་ëན་Hི་མཆོག །དོན་ཆེན་ཡི་གེ་དམ་པ་ཉིད། །

ཁོང་ནས་oང་བ་_ེ་བ་མེད། །ཚིག་e་བ-ོད་པ་jངས་པ་<ེ། །

ཞེས་དང་།

བDལ་བཟང་,ོ་-ེས།

དོན་དམ་པE་&གས་ནི། གཉིས་P་མེད་པE་རང་བཞིན་<ོང་པ་ཆེན་པོr་ཡེ་ཤེས་

དང་དེ་Åལ་@་Gེད་པE་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་དེས་"ོགས་པས་འཁོར་བ་ལས་_ོབ་པE་

Aིར་རོ། །

ཞེས་སོ། །

བ-ོད་པE་&གས་ནི། &གས་2ི་གཞི་ཨ་ལི་ཀ་ལི་དང་དེ་ལས་བeས་པE་&གས་2ི་ཚོགས་ཏེ།

སཾ་ཊིར།

ཨ་ལི་ཀ་ལི་གཉིས་ནི་&གས། །ཡང་ན་དེ་ལས་བeས་པ་འོ། །

ཞེས་སོ། །

འདིར་བeས་པE་&གས་ལ་&གས་བe་ནི་འོག་མར་འཆད་ཅིང་།

174 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



Tང་?ལ་Hི་དGེ་བ་ལ། ཐོག་མར་ཨ’་དང་། མཐར་fl་◊་ཡོད་པ་‡ལ་Q་h་དང་། ཨ’་མེད་པ་མགོ་

མེད་པ་དང་། fl་◊་མེད་པ་མiག་མེད་དང་། གཉིས་ཀ་མེད་པ་མིང་ཅན་དང་བཞི་<ེ།

,ོར་འOེང་@།

ཨ·་དང་”ྃ་ཕཊ་fl་◊E་མཐར། །‡ལ་ཞེས་G་བར་མངོན་པར་བ-ོད། །

རང་མིང་ཡོན་ཏན་དང་ནི་གìགས། །བeས་པE་མཚན་ཉིད་མིང་ཅན་ནོ། །

ཨ’་ལ་སོགས་ïན་ཞབས་མེད་པ། །མཐའ་མེད་ཅེས་GE་མིང་ཅན་ནོ། །

fl་◊E་མཐའ་ཅན་ཨ’་མེད་པ། །མགོ་མེད་ཅེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

བ,E་sོ་ནས་དGེ་ན། རབ་e་äོན་གསལ་@། ^ིང་པོ། ཉེ་^ིང་། ^ིང་པོ་བ}ལ་བ། á་&གས།

Oེང་&གས། རིགས་&གས། གìངས་&གས། ས་བོན་དoང་&གས། མིང་གི་ཡི་གེ། དང་པོr་

&གས་དང་བzར་བཤད་ཅིང་།

འདིར་ནི་Gེད་ལས་2ི་sོ་ནས་བÑས་(༥༩ན)པ་གཏོར་མ་ལས་ཚོགས་Gིན་Hིས་བ{བ་པས་Tང་

བ་ས་བོན་Hི་&གས་ལ་སོགས་པར་འGེད་དོ། །

གPམ་པ་[Gེད་ལས་]ནི། &གས་2ིས་སངས་>ས་cམས་Kན་འqེན་པ་དང་། དེ་དག་གི་mགས་

དམ་བ}ལ་བ་དང་། འདོད་པE་w་cམས་°ར་@་འtབ་པ་དང་། མཆོག་དང་mན་མོང་གི་དངོས་tབ་

འtབ་པར་Gེད་པ་སོགས་བཤད་དེ།

Rར་ལས།

སངས་>ས་Gང་éབ་སེམས་དཔའ་དང་། །མཁའ་འdོ་མ་དང་རང་བ•ན་མོ། །
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མངོན་Pམ་@་ནི་G་བE་Aིར། །&གས་ནི་^ན་གསན་འབེབས་པར་བ-ོད། །

དཔེར་ན་_ེས་h་ལ་ལ་ཞིག །Dད་2ི་ང་རོས་བོས་པ་ན། །

ཐོས་པ་ཙམ་Hིས་འོང་འVར་བ། །དེ་བཞིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་ëན་གཤེགས། །

ཞེས་དང་།

,ོ་-ེ་^ིང་འdེལ་@།

&གས་2ིས་w་ëན་འtབ་འVར་ཏེ། །

&གས་པས་གང་ཞིག་རབ་lངས་ན། །

དེས་ནི་མཆོག་Œོལ་འtབ་པར་མཛད། །

ཅེས་སོ། །

དེ་ཡང་། á་&གས་2ིས་}། ^ིང་པོས་གPང་། ཉེ་^ིང་གིས་mགས། ཡེ་ཤེས་2ིས་ས་བོན་

བ}ལ་བ་ཡིན་ཏེ།

,ོ་-ེ་^ིང་པོས།

á་བE་&གས་ནི་}་ཡི་དངོས། །^ིང་པོr་&གས་ནི་གPང་གི་དངོས། །

ཉེ་བE་^ིང་པོ་mགས་ཡིན་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་ས་བོན་ཞེས་GE་མིང་། །

ཞེས་སོ། །

བཞི་པ་[pབ་?ལ་]ནི། &གས་pབ་པE་sོམ་བÑས་2ི་cམ་གཞག་དང་Oེང་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་

བ"ག་པ་Aི་མར་འཆད་ཅིང་། &གས་ལ་བ"ེན་ནས་མཆོག་དང་mན་མོང་གི་དངོས་tབ་pབ་?ལ་ཅི་

རིགས་2ང་འོག་e་འoང་ལ། དངོས་tབ་དམན་པ་ཞི་སོགས་pབ་པE་ལས་རབ་འGམས་Öས་Tོར་
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དང་འΩལ་འཁོར་དང་Tིན་བUེག་དང་བསམ་གཏན་cམས་སོ་སོ་བས་pབ་པ་དང་། དེ་དག་ཚོགས་

པས་pབ་པ་དང་། འLིང་tབ་ཆེན་བ>ད་2ི་Kི་pབ་དང་སོ་སོr་pབ་པ་སོགས་[ོ་ན་བཤད་7ད་

Rར་དང་སཾ་h་ཊི་ལས་ཤེས་པར་Gའོ། །
ཏ༢ གཉིས་པ་ག8ང་དོན་ལ།ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་།ཐ༢ ག8ང་དངོས་གཞི་གཉིས་2ི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
äགས་J་ིལེç་བཤད་པར་0འ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། ལེ4་དང་པོr་-ེས་P་ཡིད་(༥༩བ)_ོབ་པ་&གས་cམས་<ོན་Gེད་2ི་ལེ4་བཤད་

པར་Gའོ། །ཞེས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ག8ང་དངོས་གཞི་]ལ། ད༡ གཏོར་མE་&གས། ད༢ བÑས་པE། ད༣ Gིན་

{བས་2ི། ད༤ ས་Tང་བE། ད༥ ལས་ཚོགས་2ི་&གས་དང་kE།

ད༡ དང་པོ་ནི།
ཨé་ཨ་è་ར་ོê་ཁ་ཾསë་དྷì་î་ཾཨï་ñó་ò་ô་ཏ་ཨé་öཿú་ྃཕཊ་ü་†།  
འCང་པ་ོཐམས་ཅད་J་ིགཏརོ་མའ་ིäགས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། དེ་ལ་ༀ་ནི་དམ་བཅའ་བ་དང་བ—་ཤིས་པར་Gེད་པ་སོགས་དོན་མང་པོ་ལ་འiག་

པས་&གས་2ི་མགོ་འqེན་པ་<ེ།

áེ་མོར།

ཨ’་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་པར་བ-ོད། །མཆོག་དང་ནོར་<ེར་དཔལ་དང་གཡང་། །

Dལ་བཟང་cམ་པ་དང་ïན་ཞིང་། །དམ་བཅའ་བ་དང་བ—་ཤིས་དོན། །
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ནོར་h་འཛིན་པE་^ིང་པོ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

ཨ་¨་རོ་ནི་མ་Gས་པ། ∏་ཁཾ་ནི་sོ །ས„་དྷ‰་Â་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད། ཨÊ་ནི་གཉིས་P་མེད་པ།

ཨ་òÁË་ནི་_ེ་བ་མེད་པ། ན་Èཏ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ། མ་Gས་པE་sོའོ། །ཞེས་དང་།

གང་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། །

ཅིE་Aིར་ན། གདོད་མ་ནས་མ་_ེས་པE་Aིར་རོ། །

གནས་Äགས་ཇི་Q་h་ཞེ་ན། གìང་འཛིན་གཉིས་P་མེད་པE་ཡེ་ཤེས་2ི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ།

ཨ’་Íཿ”ྃ་ནི། ,ོ་-ེ་གPམ་Hི་རང་བཞིན་ཏེ། འདིར་Gིན་Hིས་{ོབ་Gེད།

ཕཊ་ནི། འཇོམས་པ་<ེ། འདིར་cམ་"ོག་གཅོད་པ།

fl་◊་ནི། ཞི་བའམ་འཕེལ་བ་<ེ། ]ིག་པ་ཞི་བ་དང་དགེ་ཚོགས་འཕེལ་བར་Gེད་པ་<ེ། འདི་དག་

>ས་པར་འོག་e་འཆད་དོ། །

འoང་པོ་ཐམས་ཅད་2ི་ནི་Aི་རོལ་@་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ལས་འoང་བ་པོ་རིགས་~ག་cམས་

དང་། ནང་@་འoང་བ་ལས་_ེས་པE་Äས་ཅན་cམས་སམ།

ཡང་ན། སངས་>ས་2ང་ཡེ་ཤེས་ལས་འoང་བས་འoང་པོ་<ེ། _ེ་འཕགས་2ིས་བYས་པ་

ཐམས་ཅད་དོ། །

གཏོར་མE་ནི་མdོན་མ་Äས་པ་ལ་ཡོན་Hིས་གཏོར་ཞིང་ཚིམ་པར་Gེད་པE་དོན་ཏོ། །

&གས་སོ་ནི། ཡིད་Yག་བ&ལ་ལམ་cམ་"ོག་ལས་_ོབ་པས་&གས་ཏེ། qང་དོན་དང་།
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གོང་གི་&གས་དོན་Hིས་མཚོན་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེ་<ོང་དGེར་མེད་Aག་>་ཆེན་པོr་རང་

བཞིན་@་Tོར་བ་(༦༠ན)ནི་ངེས་དོན་ནོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[བÑས་པE་&གས་]ལ། ན༡ རིགས་kE་ས་བོན། ན༢ 2ེE་,ོ་-ེE་^ིང་པོ། ན༣

དེ་ཉིད་k་Tར་?ལ། ན༤ dོང་|ེར་དÎག་པE་&གས། ན༥ cལ་འGོར་མE་ས་བོན། ན༦ ཧེ་u་ཀ་

གPམ་Hི་&གས་དང་~ག་གི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
°་ྃཨ་ྃ¢£་ཁ་ྃúྃ། ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་1མས་J་ིས་བནོ་ན།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། ÿྃ་ཡིག་cམ་âང་། ཨྃ་རིན་འoང་། ÏÌ་འོད་དཔག་མེད། ཁྃ་དོན་འtབ། ”ྃ་མི་བ_ོད་

པ་<ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་k་པོ་cམས་2ི་ས་བོན་ནོ། །ཞེས་པ་qང་དོན་དང་།

ནང་@་བ@ད་áི་kE་རང་བཞིན་Hི་ས་བོན་k་ལ་གནད་@་བÓན་པས་ཡེ་ཤེས་k་མངོན་@་Gེད་

པ་ནི་ངེས་དོན་ནོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[2ེE་,ོ་-ེE་^ིང་པོ་]ནི།
ཨé་དེ་ཝ་པི་§་བ•་ú་ྃú་ྃú་ྃཕཊ་ü་†། Jའེི་*་ོ3ེའི་Iིང་པའོ།ོ ། 

ཞེས་པ་Qེ། ཨ’་ནི་&ར་བཞིན། དེ་ཝ་ནི་རོལ་པ་<ེ་w། པི་•་ནི་འཇམ་པ། བÔ་ནི་,ོ་-ེ་<ེ།

Gམས་པE་mགས་2ིས་འdོ་དོན་@་རོལ་བE་^ིང་-ེ་དང་cམ་ëན་མཆོག་ïན་Hི་<ོང་པ་དGེར་མི་

Aེད་པའོ། །

”ྃ་”ྃ་”ྃ་ནི་དེE་}་གPང་mགས་མི་Aེད་པ་<ེ།

གསང་འ@ས་P།
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”ྃ་ནི་}་གPང་mགས་ཡིན་ཏེ། །,ོ་-ེ་མི་Aེད་གPམ་mབ་པའོ། །

ཞེས་སོ། །

ཕཊ་fl་◊་ནི་&ར་Qར་ཏེ། 2ེE་,ོ་-ེ་Aག་བz་~ག་པE་^ིང་པོའོ་ཞེས་པ་qང་དོན་དང་།

ནང་@་Gང་སེམས་2ི་w་འཇམ་ཞིང་སིམ་པE་བདེ་བ་དང་<ོང་པ་མི་Aེད་པའམ། &ར་Hི་ཧེ་

བÔE་Üས་དོན་ནི་འདིE་ངེས་དོན་ནོ། །

ན༣ གPམ་པ་[དེ་ཉིད་k་Tར་?ལ་]ནི།
äགས་ཐམས་ཅད་Jི་¶ང་པར་དང་པོར་ཨé་cི་1མ་པ་དང་། མཐར་ནི་ü་†་

དང་ú་ྃཕཊ་J་ི1མ་པ་ན་ིནང་W་གßག་ག།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། འདིར་བ<ན་པE་&གས་དེ་ཉིད་k་ཅི་རིགས་མ་Tར་བ་ཐམས་ཅད་2ི་µང་པར།

དང་པོར་ཏེ་ཐོག་མར་ༀ་Hི་cམ་པ་དང་། མཐར་ནི་fl་་དང་”ྃ་ཕཊ་2ི་ཡི་གེE་cམ་པ་ནི་ནང་@་<ེ་

&གས་དངོས་གཞི་དང་flE་བར་@་ག8ག་གོ། །

དེ་དག་གི་དོན་ལ། áེ་མོར། (༦༠བ)

ཨ’་ནི་ཅི་ཞིག་ཅེས་སོགས་དང་། །ཡི་གེ་”ྃ་ནི་ཅི་ཡིན་བ-ོད། །

Yག་བ&ལ་འཆོས་ཤིང་འཇོམས་པར་Gེད། །Uིད་པE་ཞགས་པ་གཅོད་Gེད་ཅིང་། །

ག@ག་པ་དངངས་ཤིང་གསོད་Gེད་པE། །”ྃ་ནི་མཆོག་e་qན་པར་G། །

ཡི་གེ་ཕཊ་ནི་ཅི་ཡིན་བ-ོད། །ག@ག་དང་Yག་བ&ལ་འཇོམ་Gེད་ཅིང་། །

བདེ་བ་དག་ནི་འRགས་པར་Gེད། །ཕཊ་ནི་འཇོམས་Gེད་དd་ཡིན་ཏེ། །

dོགས་དང་བཅས་པ་འཇོམས་པར་Gེད། །fl་◊་ཞེས་པ་ཅི་ཡིན་བ-ོད། །
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]ིག་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་Gེད་ཅིང་། །དགེ་བE་ཚོགས་ནི་འཕེལ་བར་Gེད། །

ཉེས་པ་Gས་པ་འOོག་Gེད་ཅིང་། །Yག་བ&ལ་ཐམས་ཅད་འཇོམ་པE་མཆོག །

ཅེས་པ་<ེ། ?ལ་འདིས་འོག་e་འoང་བE་དེ་ཉིད་k་ཐམས་ཅད་2ི་དོན་ཤེས་པར་Gའོ། །

ན༤ བཞི་པ་[dོང་|ེར་དÎག་པE་&གས་]ནི།
ཨé་ཨ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ཤ་ü་†། Kངོ་Tརེ་ད®གས་པའ་ིäགས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། ཨ’་Hིས་ཐོག་qངས་པE་]ེ་ཚན་བ>ད་པོr་ཐོག་མE་ཡི་གེ་ཨ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ཤ་

བ>ད་2ི་མཐར་fl་◊་Tར་བ་ནི་dོང་|ེར་དང་དེE་འdོ་བ་དÎག་པར་Gེད་པE་&གས་སོ། །

འདི་ལ་l་མ་དག །2ེE་,ོ་-ེE་བ^ེན་པ་&ོན་@་སོང་བས། ^ིང་གར་འཁོར་ལོ་áིབས་བ>ད་2ི་

Qེ་བར་ཨ’་དང་fl་། áིབས་བ>ད་ལ་ཡི་གེ་བ>ད་བཀོད་ལ། [ོ་བYE་ཏིང་ངེ་འཛིན་Hིས་&གས་

འhམ་Oག་གཅིག་གམ་བཞི་བÑས་ཏེ། དངོས་tབ་2ི་དོན་@་&གས་2ི་འོད་ཟེར་Hིས་དམིགས་GE་

dོང་|ེར་བ_ོད་པE་ཏིང་ངེ་འཛིན་Hིས་&གས་2ི་མཐར་dོང་|ེར་ཆེ་གེ་མོ་བ_ོད་ཅིག །”ྃ་ཕཊ།

ཅེས་པE་jེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་འhམ་ལ་སོགས་པ་མཚན་མ་ཐོབ་2ི་བར་བÑས་ནས། ལས་ལ་

Tོར་བ་ན་ལག་མཐིལ་གཡས་པར་>་Dགས་2ི་ñ་བས་འཁོར་ལོ་áིབས་བ>ད་∏་“ད་དང་བཅས་པ་

Lིས་པE་Qེ་བར་&གས་jེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་དང་། áིབས་ལ་ཡི་གེ་བ>ད་དང་། ∏་“ད་ལ་ཨ་

ལི་ཀ་ལི་Lིས་ཏེ། ལག་པ་གཡོན་པས་བཀབ་ནས་ཁ་{ངས་མ་ཤོར་བར་གོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་Hིས་

&གས་བÑས་ཏེ་dོང་|ེར་ལ་བ<ན་ན་འΩག་པར་འVར་རོ་ཞེས་བཞེད་པ་qང་དོན་དང་།
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Qེ་བར་]ེ་ཚན་བ>ད་2ི་ཡི་གེ་དང་བཅས་པE་གeམ་མོ་བsོམས་ཏེ་àང་གི་བÑས་པ་Gས་པས་

ཚོགས་བ>ད་2ི་dོང་|ེར་དÎག་ཅིང་བ_ོད་(༦༡ན)དེ་[ོས་Lལ་Hི་རང་བཞིན་@་ཞི་བར་Gེད་པ་ནི་

ངེས་དོན་ནོ། །

ན༥ k་པ་[cལ་འGོར་མE་ས་བོན་]ནི།
ཨ་ö་ཨི་öི་©་™་རྀ་¨ྀ་≠ྀ་Æྀ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨྃ། 1ལ་འ0ོར་མ་1མས་Jི་ས་

བནོ་ན།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། ཨ་Í་ཨི་Íི་ª་Ò་རྀ་Ûྀ་Ùྀ་ıྀ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨྃ་cམས་ནི་རིམ་བཞིན་བདག་མེད་མ་དང་

,ོ་-ེ་མ་ལ་སོགས་པ་cལ་འGོར་མ་བཅོ་k་cམས་2ི་ས་བོན་ནོ། །

དེ་ཡང་།

ཨ་ལི་དང་པོ་བདག་མེད་མ། །

ཞེས་སོགས་གPངས་པ་Qར་རོ། །

འདི་cམས་ལ་དེ་ཉིད་k་Tར་བ་KིE་བÑས་&གས་དང་། ས་བོན་སོ་སོr་མགོར་Ñ་Aེད་ཐིག་

ལེས་བ>ན་ནས་དེ་ཉིད་k་Tར་ན་སོ་སོr་བÑས་&གས་P་འVར་བ་qང་དོན་དང་།

ནང་@་མི་Aེད་མ་ལ་སོགས་པE་á་སོ་གཉིས་དང་Gང་སེམས་2ི་ཆ་བཅོ་k་འཕེལ་བE་བདེ་བ་ནི་

ངེས་དོན་ཏེ།

འོག་e། [བ"ག་པ་Aི་མ། བཞི་པ་Aག་>་བYས་པE་དོན་Hི་ལེ4ར།]

á་ནི་གཉིས་གཉིས་cལ་འGོར་མ། །

ཞེས་སོགས་གPངས་པ་Qར་རོ། །
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ན༦ ~ག་པ་[ཧེ་u་ཀ་གPམ་Hི་&གས་]ནི།
ༀ་≤ཻ་ལོ≥་ཀྵེ་པ་ú་ྃú་ྃú་ྃཕཊ་ü་†། hག་གཉསི་པའའི།ོ ། 
ཨé་µ་ལ་µ་ལ་∂་ོú་ྃú་ྃú་ྃཕཊ་ü་†། hག་བཞ་ིཔའའི།ོ ། 
ཨ∑་ཀི་ཊི་ཀི་ཊི་བ•་ú་ྃú་ྃú་ྃཕཊ་ü་†། hག་Öག་པའའི།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། ༀ་Æཻ་ལོˆ་ནི་འཇིག་"ེན་གPམ། ཨ་ཀྵེ་པ་ནི་འRགས་པའམ་བ_ོད་པ་<ེ། འཇིག་

"ེན་ཐམས་ཅད་དབང་@་Gེད་པའོ། །

”ྃ་”ྃ་”ྃ་ཕཊ་fl་◊་ཞེས་པ་}་,ོ་-ེ་ཧེ་u་ཀ་Aག་གཉིས་པEའོ་<ེ། དེE་&གས་སོ། །

ཨ’་¯་ལ་¯་ལ་ནི་འབར་བའམ་གསལ་བ་གཉིས་ཏེ། བདེ་བ་ཆེན་པོr་ཡེ་ཤེས་འབར་བའམ་wན་

_ེས་2ི་རང་བཞིན་གསལ་བའོ། །

ཚིག་གཉིས་]ེབས་ནི་འདིར་ངེས་བìང་གི་དོན་དང་།

˘ོཿ་ནི་འདིར་འབོད་ཅིང་བ}ལ་བE་དོན་དང་།

”ྃ་”ྃ་”ྃ་ཕཊ་fl་◊་ཞེས་པ་གPང་,ོ་-ེ་ཧེ་u་ཀ་Aག་བཞི་པEའོ་<ེ། དེE་&གས་སོ། །

ཨ’་ཀི་ཊི་ཀི་ཊི་ནི་ཆོམས་ཆོམས་དང་། གཉིས་]ེབས་ནི་འདིར་óོས་པE་དོན་དང་།

བÔ་ནི་,ོ་-ེ་<ེ། དེས་བ@ད་cམས་ཆོམས་ཤིག་པའོ། །

”ྃ་”ྃ་”ྃ་ཕཊ་fl་◊་ཞེས་པ་mགས་,ོ་-ེ་ཧེ་u་ཀ་Aག་~ག་པEའོ་<ེ། དེE་&གས་སོ་ཞེས་པ་qང་དོན་

དང་། (༦༡བ)
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ནང་@་Gང་སེམས་8་ཞིང་བ_ོད་པ་དང་། བདེ་<ོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འབར་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་

2ིས་,ོ་-ེས་cམ་"ོག་འཇོམས་པ་གPམ་མམ། &ར་Hི་སེམས་དཔའ་གPམ་Hི་Üས་དོན་ནི་རིམ་

པས་འདི་གPམ་Hི་ངེས་དོན་ནོ། །

ད༣ གPམ་པ་[Gིན་{བས་2ི་&གས་]ནི།
ཨé་öཿ†ྃ། }་དང་གYང་དང་jགས་0ིན་cསི་བ∏བས་པའི་äགས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། ཨ’་ཡེ་ཤེས་2ི་^ིང་པོ་}་,ོ་-ེ་ཐོབ་Gེད་དང་། Íཿམངོན་པར་Gང་éབ་པE་^ིང་པོ་

གPང་,ོ་-ེ་ཐོབ་Gེད་དང་། ”ྃ་,ོ་-ེ་གPམ་མི་Aེད་པE་^ིང་པོ་mགས་,ོ་-ེ་ཐོབ་Gེད་ཡིན་པས། རིམ་

བཞིན། Äས་}་དང་། ངག་གPང་དང་། ཡིད་mགས་,ོ་-ེར་Gིན་Hིས་བ{བ་པE་&གས་སོ། །

དེ་Qར་ཡང་འ@ས་པ་ལས།

ཨ’་ནི་ཡེ་ཤེས་^ིང་པོ་<ེ། །,ོ་-ེE་}་ནི་ཐོབ་Gེད་པའོ། །

Íཿནི་Gང་éབ་བདག་མེད་པ། །,ོ་-ེ་གPང་ནི་ཐོབ་Gེད་པའོ། །

◊ྃ་ནི་}་གPང་mགས་ཡིན་ཏེ། །,ོ་-ེ་མི་Aེད་གPམ་ཐོབ་པའོ། །

ཞེས་པ་qང་དོན་དང་།

ནང་@་Äས་2ི་á་འཁོར་ལོ་གPམ་}་གPམ་དང་,ོ་-ེ་གPམ་Hི་རང་བཞིན་@་Tོར་བ་ངེས་དོན་

ནོ། །

ད༤ བཞི་པ་[ས་Tང་པE་&གས་]ནི།
ཨé་རཀྵ་རཀྵ་ú་ྃú་ྃú་ྃཕཊ་ü་†། ས་qོང་བའ་ིäགས་ས།ོ ། 
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ཞེས་པ་<ེ། ཨ’་རཀྵ་རཀྵ་ནི་བÉངས་བÉངས་དང་། ”ྃ་”ྃ་”ྃ་ནི་བདག་དང་གནས་དང་cལ་འGོར་

གPམ་Gིན་Hིས་{ོབ་Gེད་དང་། ཕཊ་ནི་བགེགས་འཇོམས་པ་དང་། fl་་ནི་གཞི་?གས་ཤིག་པ་<ེ།

ད2ིལ་འཁོར་Hི་ས་གཞི་Tང་བ་དང་བÉང་བ་ལ་སོགས་པE་&གས་སོ་ཞེས་པ་qང་དོན་དང་།

ནང་@་cལ་འGོར་Hི་བགེགས་དང་བར་ཆད་བÉང་བ་ངེས་དོན་@་འདོད་2ང་། á་àང་ཐིག་ལེE་

གེགས་_ོན་འཇོམས་པར་Gེད་པ་ངེས་དོན་@་འཆད་uང་ངོ་། །

ད༤ k་པ་[ལས་ཚོགས་2ི་&གས་]ལ། ན༡ w་མོ་བ>ད་2ི་ལས། ན༢ Aག་བz་~ག་པE་ཆར་

འབེབས། ན༣ Aག་གཉིས་པE་[ིན་Lལ་བ། ན༤ mན་མོང་བE་ལས་བ>ད། ན༥ ལས་pབ་2ི་w་

མོ་བ@ན་བ<ན་པ་དང་kE།

ན༡ དང་པོ་ནི།
ཨé་ú་ྃü་†། རངེས་པར་0ེད་པའ།ོ ། 
ཨé་ཨ་ྃü་†། དབང་W་0ེད་པའ།ོ ། 
ཨé་ཁ་ྃü་†། 6ོད་པར་0ེད་པའ།ོ ། 
ཨé་¢£་ü་†། (༦༢ན)9ང་བར་0ེད་པའ།ོ ། 
ཨé་བ་ྃü་†། མངནོ་:དོ་Jའི།ོ ། 
ཨé་ú་ྃü་†། འ'གས་པར་0ེད་པའ།ོ ། 
ཨé་ªཿü་†། གསདོ་པར་0ེད་པའ།ོ ། 
ཨé་S་E་Sº་ེΩཿིü་†། S་E་Sºའེི་äགས་ས།ོ ། 
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ཞེས་པ་<ེ། ,ོ་-ེ་མE་cལ་འGོར་Hིས་ཨ’་”ྃ་fl་◊། ཞེས་པ་འhམ་Ñ་བ་བpབ་G་རེངས་པར་

Gེད་པE་á་བE་བ^ེན་པའོ། །

དེ་བཞིན་@་དཀར་མོ་དང་ཨ’་ཨྃ་fl་◊་ཞེས་པ་དབང་@་Gེད་པའོ། །

é་མ་དང་ཨ’་ཁྃ་fl་◊་ཞེས་པ་Çོད་པར་Gེད་པའོ། །

,ོ་-ེ་མཁའ་འdོ་མ་དང་ཨ’་ÔÌ་fl་◊་ཞེས་པ་]ང་བ་<ེ་མི་འཛའ་བར་Gེད་པའོ། །

བདག་མེད་མ་དང་ཨ’་hཾ་fl་◊་ཞེས་པ་རིམ་Hིས་འདེབས་པ་སོགས་མངོན་Kོད་Gེད་དོ། །

མཁའ་Kོད་མ་དང་ཨ’་”ྃ་fl་◊་ཞེས་པ་འRགས་པར་Gེད་པའོ། །

ས་Kོད་མ་དང་ཨ’་˙༔fl་◊་ཞེས་པ་གསོད་པར་Gེད་པའོ། །

ཨ’་ë་u་ë¸ེ་˝ིཿfl་་ཞེས་པ་äོལ་མE་|ད་པར་Hི་w་མོ་ë་u་ë¸ེE་&གས་སོ། །

འདིE་Oིན་ལས་ནི་ལེ4་བz་གཅིག་པར་འཆད་ཅིང་།

གོང་མ་བ@ན་ལ་l་མ་དག །གཏོར་མ་ཚོགས་བསགས་བÉང་འཁོར་དང་བཅས་པ་&ོན་@་འdོ་

བས་,ོ་-ེ་བཞི་བ_ེད་2ི་sོ་ནས་པད་ཉི་དང་རོr་གདན་ལ་w་མོ་རང་རང་གི་ས་བོན་ལས་སོ་སོr་}་

གཅེར་h་Aག་>་kས་བ>ན་ཞིང་གཡོན་བôང་པE་_ིལ་དÎང་Aེད་པས་རོ་ལ་བ8གས་པར་བ_ེད།

ཡེ་ཤེས་པ་ག8གས། དབང་བ}ར་>ས་འདེབས་མཆོད་བ<ོད་cམས་Gས་ཏེ། mགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་

སོ་སོr་&གས་བཀོད་ཅིང་[ོ་བY་ལ་སོགས་པE་ཏིང་ངེ་འཛིན་Hི་sོ་ནས་བÑས་པ་G་བ་དང་གཏོར་

མ་འhལ་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་2ི་mན་མོང་@་ཤེས་པར་Gས་ཏེ།

སོ་སོr་|ད་པར་ནི། Í་ལས་,ོ་-ེ་མ་དཀར་མོ། གཡས་dི་Rག །གཡོན་ཐོད་པ། t་མོར་ཁ་˛ཾ་

ག་བâམས་པ་cམ་âང་གི་ཅོད་པན་ཅན་Hི་mགས་ཀར་ཨཾ་དཀར་པོ་བསམས་ལ། &གས་འhམ་
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བÑས་ཏེ། ཁམ་ཕོར་སོ་མ་བཏང་བ་ལ་ཡི་གེ་སཾ་དང་དེE་དhས་P། ཨ’་”ྃ་བÔ་ཆེ་གེ་མོ་<ཾ་བྷ་ཡ་”ྃ་fl་

◊། ཞེས་པ་Lིས་ལ། @ར་óོད་2ི་ཐལ་(༦༢བ)བས་བཀང་<ེ། ཁམ་ཕོར་སོ་མ་བཏང་བ་གཞན་དང་

ཁ་Tར་ནས་ས་ལ་བཞག་པE་<ེང་@་སE་ད2ིལ་འཁོར་Aོགས་མཚམས་P་,ོ་-ེས་མཚན་པ་ཉིས་

བáེགས་Lིས་པ་,ོག་པས་མནན་ནས། &ར་Hི་wE་cལ་འGོར་གནས་ཏེ་མིག་མི་གཡོ་བར་བQ་

ཞིང་། ཁམ་ཕོར་Hི་&གས་དེ་ཉིད་བ>འམ་<ོང་á་བ>ད་བÑས་ན་བpབ་G་རེངས་པར་འVར་རོ། །

ཡང་ཨི་ལས་དཀར་མོ་Rར་ëམ་Hི་མདོག་ཅན་ཞགས་པ་དང་ùགས་÷་ཐོགས་པ་རིན་འoང་གི་

ཅོད་པན་Hི་mགས་ཀར་ཨ’་དམར་པོ་བསམས་ལ། &གས་འhམ་བÑས་ཏེ། བpབ་G་གཅེར་h་Ç་

dོལ་བ་དམར་པོ། hད་མེད་ལ་_ེ་གནས་དང་_ེས་པ་ལ་^ིང་གར་ཨ’་དམར་པོས་མཚན་པ་ལས་མེ་

འབར་བས་ཡིད་�ོས་པE་མdིན་པར་ཞགས་པས་བཅིངས། _ེ་གནས་སམ་^ིང་གར་ùགས་÷ས་

êག་<ེ་རང་གི་µང་པE་~ང་@་བˇེལ་བར་བsོམས་ནས། ཨ’་ཨྃ་གཽ་Ûི་ཆེ་གེ་མོ་བདག་གི་དབང་@་

Hིས་ཤིག །ཨྃ་fl་◊། ཞེས་བÑས་ན་བpབ་G་དབང་@་འVར་རོ། །

ཡང་Íི་ལས་é་མ་&ོན་མོ་ཐོད་པ་དང་]ིགས་མ!བ་མཛད་པ་འོད་དཔག་མེད་2ི་ཅོད་པན་ཅན་Hི་

mགས་ཀར་ཁྃ་&ོན་པོ་བསམས་ལ། &གས་འhམ་བÑས་ཏེ། བpབ་G་གཅེར་h་Ç་dོལ་བ་&ོན་པོ་

"་མོང་&ོན་པོ་ལ་ཞོན་པ། རང་ལས་[ོས་པE་óོ་བོr་ཚོགས་2ིས་དoག་པས་བ∑ངས་པས་ཁ་wོར་

གཏད་ནས་འLོས་པར་བsོམས་ལ། ༀ་ཁྃ་བ་རི་ཡོ་གི་ནི་ཆེ་གེ་མོ་ª་ཙ་ཊ་ཁྃ་”ྃ་”ྃ་”ྃ་ཕཊ། ཅེས་

བÑས་ན་ཉི་མ་བ@ན་Hིས་Çོད་པར་འVར་རོ། །

ཡང་ª་ལས་,ོ་-ེ་མཁའ་འdོ་མ་é་མ་འq་བ་དོན་tབ་2ི་ཅོད་པན་ཅན་Hི་mགས་ཀར་ÔÌ་&ོན་པོ་

བསམས་ལ། &གས་འhམ་བÑས་ཏེ། བpབ་G་"་དང་མ་ཧེ་ལ་ཞོན་པ་དག་qག་e་འཐབ་པར་
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བsོམས་ལ། ཨ’་ÔÌ་བÔ་#་ཀི་ནི་ཆེ་གེ་མོ་དང་ཆེ་གེ་མོ་དག་བི་ãེ་ཁྃ་ë་u་ÔÌ་”ྃ་”ྃ་”ྃ་ཕཊ། ཅེས་བÑས་

ན་ཕན་?ན་Gེ་ནས་]ང་བར་འVར་རོ། །

ཡང་ཨ་ལས་བདག་མེད་མ་&ོན་མོ་dི་Rག་དང་ཐོད་པ་ཁ་˛ཾ་བâམས་པ་མི་བ_ོད་པE་ཅོད་པན་

ཅན་Hི་mགས་ཀར་hཾ་&ོན་པོ་(༦༣ན)བསམས་ལ། &གས་འhམ་བÑས་ཏེ། Lམ་ཟེE་ཐོད་པ་ལ་

@ག་དང་Dེ་ཚེ་དང་ལན་$་དང་]ིགས་མ!བ་2ི་óག་གིས་འཁོར་ལོ་ìར་~ག་པE་ìར་cམས་P་”ྃ་

དང་། དhས་P་ཨ’་hྃ་ནི་Û་%་ཆེ་གེ་མོ་ཛ་མ་ར་ཡ་hྃ་”ྃ་”ྃ་”ྃ་ཕཊ། ཅེས་པའམ་དམོད་བཅོལ། གཞན་

ཡང་Lིས་ནས་བÑ་ཞིང་། ཐོད་པ་êབ་མE་མེ་ལ་བ@གས་ན་བpབ་G་རིམས་2ིས་འདེབས་པ་

སོགས་2ི་མངོན་Kོད་Gེད་དོ། །

ཡང་ཨྃ་ལས་མཁའ་Kོད་མ་དཀར་མོ་Q་h་འོད་དཔག་མེད་2ི་ཅོད་པན་ཅན་Hི་mགས་ཀར་”ྃ་

དམར་པོ་བསམས་ལ། &གས་འhམ་བÑས་ཏེ། རང་གི་mགས་ཀE་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་

འOོས་â་hག་གཡོན་ནས་སོང་བ་བpབ་G་àང་མེE་ད2ིལ་འཁོར་Hི་<ེང་@་ཡིད་�ོས་པར་Vར་

པE་â་hག་གཡས་པར་8གས། _ེ་གནས་སམ་^ིང་êག་<ེ་â་hག་གཡོན་ནས་oང་བ་རང་གི་â་

hག་གཡས་ནས་^ིང་གE་ས་བོན་ལ་བzག་པར་བsོམས་ལ། ༀ་”ྃ་ཁེ་ཙ་རི་ཆེ་གེ་མོ་ཨ་ཀ&་ཡ་”ྃ་”ྃ་

”ྃ་ཕཊ། ཅེས་བÑ་ཞིང་། àང་Tོར་Hིས་2ང་བëག་པས་ñགས་པར་འVར་རོ། །

ཡང་ཨཽ་ལས་ས་Kོད་མ་བདག་མེད་མ་Q་h་cམ་âང་གི་ཅོད་པན་ཅན་Hི་mགས་ཀར་˙ཿ&ོན་པོ་

བསམས་ལ། &གས་འhམ་བÑས་ཏེ། ཁ་མmར་@་བ<ན་པE་བཤང་ལམ་@་˙ཿལས་oང་བ་,ོ་-ེ་

འབར་བ་བ•ག་པས་mམ་mམ་བསད་པར་བsོམས་ཏེ། ཨ’་˙ཿ'་ཙ་རི་ཆེ་གེ་མོ་´་ར་ཡ་˙ཿ”ྃ་”ྃ་”ྃ་

ཕཊ། ཅེས་བÑས་པས་འཆི་བར་འVར་རོཞེས་བཞེད་པ་qང་དོན་དང་།
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ནང་@་á་àང་ཐིག་ལེE་cལ་འGོར་Hིས་ཡིད་མི་གཡོ་བར་áེ་གཅིག་པ་རེངས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་

འཛིན་རང་དབང་@་Gེད་པ་དང་། cམ་པར་"ོག་པ་Çོད་པ་དང་། Åལ་དབང་ཤེས་པ་cམས་དGེ་ཞིང་

]ང་བར་Gེད་པ་དང་། མཚན་འཛིན་cམས་ཚར་གཅོད་པས་མངོན་Kོད་དང་། བདེ་<ོང་གི་ཡེ་ཤེས་

འRགས་པར་Gེད་པ་དང་། དེས་ཉོན་མོངས་འཇོམས་པ་གསོད་པར་Gེད་པ་དང་། wན་_ེས་དབང་

@་བYས་པ་cམས་རིམ་པས་འདིE་ངེས་དོན་ཏེ། (༦༣བ)

འhམ་kར།

ས་é་མེ་àང་<ོང་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་ད2ིལ་འཁོར་ཡང་དག་Tོར། །

རེངས་པ་ལ་སོགས་ལས་cམས་ནི། །pབ་པ་མཆོག་གིས་བpབ་པར་G། །

ཞེས་སོགས་སོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[Aག་བz་~ག་པE་ཆར་འབེབས་]ནི།
öཿæཿའི་1མ་པས་མཐའ་ཡས་J་ིགeགས་བøན་0ས་ལ། བWད་V་ིåས་ན་ི
¿གས། མེ་ཏོག་ནག་པོས་ནི་མཆོད། ¡་འWལ་བར་0ེད་པའི་¬་བས་ནི་

Cག །√ང་པ་ོཆའེ་ིཆང་གསི་ན་ིམག་ོབ་ོCག །ཁམ་ཕརོ་ཁ་qོར་W་ན་ིབཞག །
བ་ནག་མའོ M་འ་ོམས་ན་ིདགང་། གཞནོ་ñ་མ་ནག་མསོ་བཀལ་བའ་ི}ད་པས་

ན་ིདƒི། ≈ང་ག་ིhོགས་Y་{ིང་d་0ས་ཏ་ེམཐའ་ཡས་དརེ་བཞག་གོ། ། 

ཞེས་པ་<ེ། དེ་ལ་Aག་བz་~ག་པE་བ^ེན་པ་&ོན་@་སོང་བས་(༦༤ན)འདི་ཉིད་2ི་&གས་2ང་

འhམ་མམ་óི་བÑས་ཏེ། úས་Gིན་Hིས་བ{བས་པE་ས་Aོགས་ནས་ས་lངས་པ་ཙ(ན་ལ་སོགས་

པE་qི་བཟང་དང་བUེས་པE་ïག་པ་ལ། ཨ’་ཨ་êཿfl་◊་བ>་á་&གས་ཏེ། ཡི་གེ་ཨ་êཿE་cམ་པ་
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ལས་oང་བར་མོས་པས་ú་མཐའ་ཡས་2ིས་གìགས་བ€ན་<ོད་མི་འq་བ་ལ་‡ལ་མགོr་གདེངས་

ཀ་བ@ན་དང་ïན་ཞིང་། ལག་ན་རིན་པོ་ཆེE་hམ་པ་ཐོགས་པ། རིན་པོ་ཆེE་>ན་Hིས་[ས་ཤིང་gད་

‡ལ་མiག་འ|ིལ་བ་Gས་ལ། ཁམ་ཕོར་Hི་ནང་@་བཞག་<ེ། ཨ་êཿལས་གìགས་བ€ན་དང་འq་

བE་ú་དམ་ཚིག་པར་བ_ེད། ཡེ་ཤེས་པ་ག8གས། དབང་བ}ར། >ས་གདབ། མཆོད་བ<ོད།

གཏོར་འhལ་cམས་Gས་ལ། འོ་མ། ཞོ། མར། )ང་áི། ཀ་ར་དང་བཅས་པE་བ@ད་áི་kས་ནི་

མཆོད་ཅིང་ཁམ་ཕོར་@་*གས། ªÁལ་ལ་སོགས་པE་མེ་ཏོག་&ོན་པོའམ་ནག་པོས་ནི་མཆོད་ཅིང་

གཏོར། ú་འ@ལ་བར་Gེད་པ་<ེ། མཁན་པE་ñ་བས་ནི་དེE་Äས་ལ་oག །íང་པོ་ཆེE་ཆང་<ེ་གི་ཧཾ་

གིས་ནི་དེE་མགོ་བོ་oག །

ཁ་ཅིག །íང་པོ་ཆགས་པས་�ོས་པE་འdམ་པE་øལ་Hིས་ཆང་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁམ་ཕོར་ཁ་Tར་7E་ནང་@་ནི་བཞག །བ་ནག་མོr་འོ་མས་ནི་གìགས་âོད་དང་བཅས་པ་

དགང་། གཞོན་ò་མ་མ་ཉམས་པ་ཤ་མདོག་གམ་གོས་ནག་མོས་བཀལ་བE་}ད་པ་&ོན་པོས་ནི་ཁམ་

ཕོར་ཁ་Tར་བ་>་dམ་@་ད—ི། dོང་|ེར་Hི་àང་གི་Aོགས་P་éས་གང་བE་Öིང་h་Gས་ཏེ། མཐའ་

ཡས་2ི་གìགས་དང་བཅས་པE་âོད་Öིང་hE་དhས་དེར་བཞག་གོ། །

ཡང་ན། ག8ང་འΩགས་]ེབས་ནས་Tོར་བ་འདི་དག་ཆར་འབེབས་2ི་བÑས་པE་གོང་@་ཅི་

རིགས་པར་Gས་2ང་uང་ངོ་། །
དེའི་འKམ་W་དJིལ་འཁོར་བཞེངས་པར་0་#ེ། Wར་fོད་Jི་སོལ་བས་ནི་

∆ལ་ཚ_ན་ནག་པ།ོ >སེ་པའི་Eས་པའི་hེ་མས་ན་ི∆ལ་ཚ_ན་དཀར་པ།ོ Uངོ་
རོས་Jསི་ན་ི∆ལ་ཚ_ན་སརེ་པ།ོ Wར་fོད་J་ིས་ོཕག་གསི་ན་ི∆ལ་ཚ_ན་དམར་

190 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



པོ། «ན་མའ་ིལ་ོམ་དང་>སེ་པའི་Eས་པའི་hེ་མ་དག་གསི་ན་ི∆ལ་ཚ_ན་»ང་
'་#།ེ ∆ལ་ཚ_ན་འད་ི1མས་Jསི་དJལི་འཁརོ་བཞངེས་ས།ོ ། 

དེ་ནས་Öིང་h་དེE་འdམ་@་ད2ིལ་འཁོར་བཞེངས་པར་G་<ེ། ས་ཆོག་དང་<་གོན་སོགས་&ོན་

@་འdོ་བས། ∑ལ་ཚོན་ནི་@ར་óོད་2ི་སོལ་བས་ནི་∑ལ་ཚོན་ནག་པོ་དང་། _ེས་པE་uས་པE་Aེ་

མས་ནི་∑ལ་ཚོན་དཀར་པོ་དང་། དེ་(༦༤བ)ïོང་རོས་2ི་མདོག་བüར་བས་∑ལ་ཚོན་སེར་པོ་དང་།

@ར་óོད་2ིས་སོ་ཕག་གིས་ནི་∑ལ་ཚོན་དམར་པོ་དང་། ëན་མE་ལོ་མ་དང་_ེས་པE་uས་པE་Aེ་མ་

བUེས་པ་དག་གིས་ནི་∑ལ་ཚོན་ ང་R་<ེ། ∑ལ་མཚོན་འདི་cམས་2ིས་ད2ིལ་འཁོར་བཞེངས་

སོ། །

འདིE་ëན་མ་ཞེས་པ་ནི་&ོ་ཏང་ëན་པ་ཡིན་ཟེར་རོ། །

ཐིག་}ད་ནི།
Wར་fོད་J་ིyད་dས་ཐགི་གདབ་ཅངི་དJལི་འཁརོ་…་གYམ་པ་0་#།ེ དའེ་ི
དdས་Y་མཐའ་ཡས་མནན་པའི་Jེ་*ོ་3ེ་ཞལ་བÜད་པ། ཞབས་བཞི་པ། 
hག་བZ་Öག་གིས་བÜན་པ། :ན་ཉི་ ་V་བཞིས་hེ་བ། འཇིགས་པའང་
འཇགིས་པར་མཛད་པ་sའི།ོ ། 

@ར་óོད་2ི་7ས་པའམ་རོ་རས་སོགས་ལས་Gས་པE་Uད་hས་ཐིག་གདབ་ཅིང་། ད2ིལ་འཁོར་

Hི་ཚད་ནི་Ω་གPམ་པ་G་<ེ། གཞན་ག8ང་དང་འq་བ་ལས། |ད་པར་ནི། ད2ིལ་འཁོར་དེE་

དhས་P་ú་མཐའ་ཡས་མནན་པE་2ེE་,ོ་-ེ་ཞལ་བ>ད་པ། ཞབས་བཞི་པ། Aག་བz་~ག་གིས་
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བ>ན་པ། Kན་ཉི་¿་á་བཞིས་Aེ་བ། འཇིགས་པ་མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་པའང་འཇིགས་པར་མཛད་

པ་Lི་ཞིང་། sོ་མཚམས་སམ་པ¡E་འདབ་མ་བ>ད་ལ་ú་བ>ད་མནན་པE་w་མོ་བ>ད་2ང་Lིའོ། །
དེ་ནས་Àོབ་དཔོན་cིས་ནང་གི་མ་Eངས་པའི་སེམས་Jིས་དབེན་པའི་གནས་

Y་äགས་བgས་#།ེ  
ཨé་ª་E་ª་E། ª་Ã་ª་Ã། མ་ཤ་མ་ཤ  གྷ་ཊ་གྷ་ཊ། གྷ་ོཊ་ཡ་གྷ་ོཊ་ཡ། 
ཨནŒ་ཀྵོ་བྷ་ཀ་¨་ཡེ་–་ག་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་ཧེ་ཧེ་E་E་ཀཾ། ས—་“་”་ལ་ག་”་

–་–་ག་ö་ཀཪྵ་ཡ་བཪྵཡ་ག÷་ཡ་ཏ÷་ཡ་æཿæཿæཿæཿæཿæཿæཿæཿú་ྃú་ྃú་ྃ

ཕཊ་ü་†། 

དེ་ནས་õོབ་དཔོན་Hིས་ད2ིལ་འཁོར་བ>ན་ཞིང་hམ་པ་དགོད་པ་ནས་wE་cལ་འGོར་pབ་

མཆོད་བདག་འiག་གི་མཐར་mག་པར་Gས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་Hིས་མཐའ་ཡས་གཟིར་ལ་ཆར་

དབབ་བོ་^མ་པ་ནང་གི་མ་uངས་པ་<ེ་óོས་པE་སེམས་2ིས་mགས་ཀE་ས་བོན་Hི་འོད་2ིས་མཐའ་

ཡས་བ}ལ། དེས་ú་cམས་བ}ལ་ཞིང་[ིན་ཆེན་པོ་བ>ད་གཡོས་ཏེ་ཆར་Hི་7ན་འབེབས་པར་

བསམ་ལ། &གས་2ི་ä་_ེ་བོས་མི་ཐོས་ཤིང་དབེན་པར་Gས་པE་གནས་P་&གས་བÑ་<ེ། &གས་

ནི། ཨ’་ནས་གྷོ་ཊE་བར་གìངས་2ི་ཚིག་བüར་@་མེད་པར་བཞེད་པའམ།

ཡང་ན། ⁄་u་˙་u་ནི། གཟིར་གཟིར། ˙་,་˙་,་ནི། འཇོམས་འཇོམས། མ་ཤ་མ་ཤ་ནི། @ར་

óོད་@ར་óོད། གྷ་ཊ་གྷ་ཊ་ནི། བ{ག་བ{ག །གྷོ་ཊ་ཡ་གྷོ་ཊ་ཡ་ནི། བ{ག་པར་Hིས། བ{ག་པར་

Hིས། ཞེས་པ་<ེ། ཚིག་ཉིས་]ེབས་ནི། óོས་ནས་„ོད་པE་དོན་དང་། ཨ་ན-་ནི། མཐའ་ཡས། ཀྵོ་
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བྷ་¨་Û་ཡེ་ནི། བ_ོད་པར་Hིས། ¥་ག་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་ནི། úE་བདག་པོ། ཧེ་ཧེ་u་u་ཀཾ་ནི། ཧེ་u་ཀE་

བཀས། ས.་/་»་ལ་ནི། µང་འོག་(༦༥ན)བ@ན། ག་»་¥་ནི། Qོ་འAེ། ¥་ག་Íཀ&ཡ་ནི། ú་ñག་

ཅིག །བ&ཡ་ནི། ཆར་ཕོབ་ཅིག །ག0་ཡ་ནི། བäོགས་ཤིག །ཏ0་་ཡ་ནི། བཏོགས་ཤིག །ê༔ ê༔

ê༔ ê༔ ê༔ ê༔ ê༔ ê༔ནི། ú་བ>ད་2ི་ས་བོན། ”ྃ་”ྃ་”ྃ་ཕཊ་fl་◊། ཞེས་པ་<ེ། འདིས་ཆར་

འབབ་བོ། །
གལ་ཏ་ེཆར་མ་ིའབབ་ན། དེའི་ཚv་äགས་འད་ིབgོག་ལ་བgས་ཏེ་ཆར་འབབ་
བོ། །གལ་ཏ་ེམ་ིའབབ་ན། དེའི་ཚv་མག་ོཨ{་ཀའ་ིདགོ་པ་!ར་འགས་ས།ོ ། 

གལ་ཏེ་ཆར་མི་འབབ་ན། དེE་ཚེ་jོགས་པE་ཆོ་ག་ནི། གོང་གི་&གས་འདི་ཉིད་འÿ་རེ་རེ་ནས་

བÑོག་ལ་བÑ་<ེ། དེས་ཆར་འབབ་བོ། །

གལ་ཏེ། དེ་Qར་Gས་2ང་ཆར་མི་འབབ་ན། དེE་ཚེ་ú་cམས་2ི་མགོ་ཨÖ་ཀE་དོག་པ་<ེ། ཤིང་

བལ་Hི་འLས་h་ཉི་མས་ཕོག་པ་Qར་འགས་སོ། །
ཆར་དབབ་པ་ཞེས་0་བའ་ིཆ་ོགའ།ོ ། 

འདི་ནི་ཆར་བབས་པ་ཞེས་G་བE་ཆོ་གའོ་ཞེས་པ་qང་དོན་དང་།

ནང་@་གeམ་མོ་འབར་བས་á་<ོང་Oག་བ@ན་z་á་གཉིས་བ}ལ་ཞིང་àང་,ོ་-ེE་བÑས་པ་

Gས་པ་ལས་འoང་བE་ãངས་མ་ཐམས་ཅད་8་ཞིང་འབབ་པ་ནི་ངེས་དོན་ནོ། །

ན༣ གPམ་པ་[Aག་གཉིས་པE་[ིན་Lལ་བ་]ནི།
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◊ིན་ÿལ་བ་བཤད་དེ། Wར་fོད་Jི་རས་ལ་ཉེ་བར་འWག་ནས་äགས་བg་

ཞིང་ÿལ་ཏ།ེ ཨé་öཪྱ་öཪྱ་⁄་¤་ན་‹ི་Ä་ཡ་ú་ྃú་ྃú་ྃཕཊ། ◊ནི་ÿལ་བའ་ིཆ་ོ
གའ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། དེE་ཚེའམ་གཞན་@་ཆར་ཆེས་ན་གཅོད་པE་ཆོ་ག་[ིན་qལ་བ་བཤད་དེ། Aག་

གཉིས་པE་བ^ེན་པ་&ོན་@་འdོ་བས། @ར་óོད་2ི་རས་ཏེ་རོ་རས་ལ་ཉེ་བར་འ@ག་ནས་wE་cལ་

འGོར་sོམ་ཞིང་། &གས་2ི་འོད་ཟེར་བDལ་པ་འཇིག་@ས་2ི་མེ་དང་àང་Q་hས་[ིན་cམས་ཚིག་

ཅིང་གཏོར་བར་བསམས་ཏེ་&གས་བÑ་ཞིང་ཐལ་ཆེན་དང་Åངས་ཀར་གཏོར་ནས་[ིན་qལ་ཏེ།

&གས་ནི། ཨ’་Í1་Í1་ནི། འཕགས་པ་འཕགས་པ། 2་3་ན་ནི། @ར་óོད། 4ི་5་ཡ་ནི།

དHེས་པ། ”ྃ་”ྃ་”ྃ་ཕཊ། ཅེས་པ་<ེ། བདེན་ཚིག་བ-ོད་པའོ། །[ིན་qལ་བE་ཆོ་གའོ་ཞེས་པ་qང་

དོན་དང་། ནང་@་Gང་སེམས་འཆིང་ཞིང་དdམ་པའམ། དེ་ཉིད་བདེ་བ་kའམ་རིགས་བ>་ལ་

སོགས་པར་དGེ་ཞིང་qལ་བ་ངེས་དོན་ནོ། །

ན༤ བཞི་པ་[mན་མོང་བE་ལས་བ>ད་]ལ། པ༡ ,ོ་-ེ་dི་Rག་གི་ཆོ་ག །པ༢ w་དགས་པE།

པ༣ ཚ་བས་ག@ང་བE། པ༤ ཆང་(༦༥བ)6ག་པE། པ༥ �ོས་མ་དRག་པE། པ༦ ཉི་Ñ་བìང་

བE། པ༧ 4་འབེབས་པE། པ༨ @ད་འdོ་k་བÇད་པE་ཆོ་ག་དང་བ>ད་2ི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
ཕ་རོལ་c་ི9་ེ1མ་པར་གཞགི་པའ་ིhིར་ཁ་ཊི་èའི་བ›བ་པ་བཤད་དེ། ཁ་ཊི་
è་དང་བWད་Vི་å་དང་S་fi་ར་flMò་དང་Bན་ཅིག་བཏགས་ལ་རིལ་d་0ས་
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ཏེ། äགས་ན།ི ཨé་བ•་ཀ‡་རི་ཧེ་བ¢་ཡ་ú་ྃú་ྃú་ྃཕཊ་ü་†། དངསོ་uབ་J་ི
དནོ་W་0ེ་བ་བgས་ཤིང་äནོ་W་བIེན་པ་འdམ་0ས་ཏེ། དེ་བ›བས་ལ་རིལ་
བ་:ི་¿གས་Jི་མKིན་པར་བxོར་ཞིང་བxོར་ནས་བཅག་ན་དK་ཐམས་ཅད་

J་ིམག་ོམདེ་པར་འNར་རོ། །*་ོ3ེ་K་ི'ག་ག་ིཆ་ོགའ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། འདི་དག་ལ་ཧེ་u་ཀ་བཞི་དང་བདག་མེད་མ་གང་uང་གི་བ^ེན་པ་&ོན་@་འdོ་བས།

སོ་སོr་Öས་cམས་ཇི་Dད་བཤད་པ་Qར་བpབས་ཏེ་ལས་ལ་Tོར་བ་mན་མོང་@་ཤེས་པར་Gས་

ནས། དdE་ད†ང་ཕ་རོལ་Hི་]ེE་<ོབས་cམ་པར་གཞིག་པE་Aིར་@་ཁ་ཊི་ཀE་pབ་པ་བཤད་དེ།

ཁ་ཊི་ཀ་<ེ་,ོ་7ས་དང་ནང་གི་བ@ད་áི་k་དང་ë7་ར8ིË་ཏེ་á་àང་,ོལ་བ་དང་wན་ཅིག་བཏགས་

ལ་རི་Ä་མིག་འLས་ཙམ་G་<ེ། དེ་ད2ིལ་འཁོར་Hི་དhས་P་wE་གìགས་2ི་ཞལ་@་བzག་པའམ་

དེར་བཞག་ལ་བ_ེད་བÑས་G་<ེ།

&གས་ནི། ཨ’་བÔ་ཀ9་རི་ནི། ,ོ་-ེ་dི་Rག །ཧེ་བÔ་ཡ་ནི། 2ེE་,ོ་-ེE་བཀས། ”ྃ་”ྃ་”ྃ་ཕཊ།

ཅེས་པ་<ེ། དངོས་tབ་2ི་དོན་@་ལས་Tོར་Hི་ཚེ་Gེ་བ་བÑས་ཤིང་། དེE་&ོན་@་བ^ེན་པ་འhམ་

Gས་ཏེ་རི་Ä་དེ་བpབ་ལ། tབ་པE་"གས་}་གìགས་2ི་ཞལ་ནས་རིལ་h་རང་ལ་གཏད་པའམ་ä་

དང་འོད་ལ་སོགས་པ་oང་བ་ན། རིལ་བ་Kི་*གས་2ི་མdིན་པ་རི་Ä་དེས་རིམ་པ་གཉིས་P་བDོར་

ཞིང་། བDོར་ནས་རི་མོ་Gས་པས་བpབ་GE་མdིན་པ་ལ་རི་མོ་âང་བར་འVར་ལ། Kི་*གས་2ི་

མdིན་པར་རི་མོr་བར་ནས་བཅག་ན་དd་ཐམས་ཅད་2ི་མགོ་མེད་པར་འVར་རོ། །,ོ་-ེ་dི་Rག་

གིས་གང་ལ་བཏབ་པ་དེ་གཅོད་པ་Qར་དdE་མགོ་གཅོད་པE་ཆོ་གའོ། །

འདི་õོབ་དཔོན་མཚོ་_ེས་,ོ་-ེས་མཛད་པར་dགགོ་ཞེས་(༦༦ན)པ་qང་དོན་དང་།
195 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



ནང་@་བདེ་<ོང་གཉིས་P་མེད་པE་ཡེ་ཤེས་2ིས་cམ་"ོག་གམ་ཉོན་མོངས་2ི་ཚོགས་གཅོད་པ་

ངེས་དོན་ནོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[w་དགས་པE་ཆོག་]ནི།
B་1མས་དགས་པར་འདདོ་པས་ཐགི་ལ་ེབ›བ་#།ེ ཚངས་པའ་ིས་བནོ་Üལ་
ལ་བ›བ་ནས། S་fi་ར་flMò་དང་བyསེ་ལ། ཉ་ིམ་གཟས་ཟནི་པ་ན་མ་ིབ>དོ་
པ་དང་བཏག་ཅིང་བཏགས་ནས་དK་#་0ས་ཏེ། དེ་¶ང་པས་མནན་ནས་

བäགས་བgས་ཏེ། ཨé་བ•་S་fi་ར་·་ཊ་ཡ་·་ཊ་ཡ་ú་ྃú་ྃú་ྃཕཊ་ü་†། 0ེ་
བ་བgས་ནས་ཐགི་ལ་ེ0ས་ཏ་ེགང་ལ་hག་0ས་པ་ད་ེའགས་ས།ོ ། 
B་དགས་པའ་ིཆ་ོགའ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། འཇིག་"ེན་པE་wE་གìགས་cམས་དགས་པར་Gེད་འདོད་པས་ཐིག་ལེ་བpབ་<ེ།

ཚངས་པE་ས་བོན་ཏེ་ཤིང་པ་ལ་ཤE་འLས་hའམ། ཁ་ཅིག་མ་ཤལ་འདོད་དོ། །

>ལ་ལ་བpབས་པ་ནི། Dར་མ་>ལ་Hི་ཚེ་བཏབ་<ེ་gིན་པ་Aིས་>ལ་Hི་ཚེ་lངས་ནས། ë་7་

ར8ིË་དང་བUེས་ལ། ཉི་མ་གཟས་ཟིན་པE་@ས་ལ་མི་བ_ོད་པ་<ེ་qི་é་དང་wན་ཅིག་བཏག་ཅིང་།

བཏགས་ནས་དེE་འདེ་R་ལ་དd་<E་གìགས་Gས་ཏེ། དེ་µང་པས་མནན་ནས་cལ་འGོར་sོམ་

ཞིང་&གས་བÑ་<ེ།

196 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



&གས་ནི། ཨ’་བÔ་ë་7་ར་ནི། ,ོ་-ེE་དd་<། :་ཊ་ཡ་:་ཊ་ཨ་ནི། ཁོས་ཁོས། ”ྃ་”ྃ་”ྃ་ཕཊ་fl་

◊། ཞེས་པ་<ེ། Gེ་བ་བÑས་ནས་tབ་པE་"གས་ä་དང་འོད་ལ་སོགས་པ་oང་བ་ན། དེ་བ,ར་ལ་

རང་གི་ད4ལ་བར་དd་<་Q་hE་ཐིག་ལེ་Gས་ཏེ་Aག་Gས་ན། གང་ལ་Aག་Gས་པ་དེ་འགས་སོ། །

w་དགས་པE་ཆོ་གའོ། །

འདི་བིར་ཝ་པས་མཛད་པར་dགས་སོ་ཞེས་པ་qང་དོན་དང་།

ནང་@་àང་སེམས་དGེར་མེད་པE་cལ་འGོར་Hིས་དh་མE་མ@ད་པ་གཤིག་པའམ་བདག་

འཛིན་ནམ་གཉིས་âང་ཞིག་པ་ངེས་དོན་ནོ། །

པ༣ གPམ་པ་[ཚ་བས་ག@ང་བE་ཆོ་ག་]ནི།
ཚ་བས་གWང་བར་0་བར་འདོད་པས། ཨ¶འི་ལ་ོམ་ལ་Wག་དང་xེ་ཚv་དང་

ཙM་≤་ཀའི་¬་བས་དK་བོའ M་མིང་sི་ཞིང་། འsས་æབ་Jི་མེ་ལ་གWངས་ཏེ་

äགས་fི་བgས་སོ། །ཨé་ཧེ་བ•་‚་ར་ཤ་„་ཾ‰་ཾú་ྃú་ྃú་ྃཕཊ་ü་†།  
ཚ་བའ་ིཆ་ོགའ།ོ །(༦༦བ)fི་བgས་པས་འuབ་པའ།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། བpབ་G་ཚ་བE་རིགས་2ིས་ག@ང་བར་G་བར་འདོད་པས། ཨµ་ཀE་<ེ་ཉི་མE་

ཤིང་གི་ལོ་མ་ལ་@ག་དང་Dེ་ཚེ་དང་ཙི་Æ་ཀE་<ེ་>་Dེགས་2ི་ñ་བས་དdE་གìགས་མིང་jེལ་ཚིག་

དང་བཅས་པ་Lི་ཞིང་དRག་ག8ག་སོགས་Gས་པ། འLས་êབ་2ི་མེE་qོད་ལ་ག@ངས་ཏེ་&གས་

óི་བÑས་སོ། །

&གས་ནི། ཨ’་ཧེ་བÔ་ནི། 2ེE་,ོ་-ེ། ;་ར་ནི། རིམས། ཤ་<ཾ་˘ོཿ་ནི། དd་ལ་ཐོབ་ཅིག །”ྃ་”ྃ་”ྃ་

ཕཊ་fl་◊་<ེ། ཚ་བས་ག@ང་བར་G་བE་ཆོ་གའོ། །&ོན་@་བ^ེན་པ་óི་བÑས་པས་འtབ་པའོ། །
197 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



õར་མེ་qོད་ལས་™ང་ནས་འོ་མས་བÎས་ན་རིམས་ལས་dོལ་བར་འVར་ཏེ། qང་དོན་དང་།

ནང་@་ཨ་mང་གིས་མེས་ག@ངས་ཏེ་ཁམས་གཡོ་བ་ངེས་དོན་ནོ། །

པ༤ བཞི་པ་[ཆང་6ག་པE་ཆོ་ག་]ནི།
ཆང་Âག་པར་0་བར་འདོད་པས། བ›བ་0འི་!་ེབར་ཡ་ྃག་ི1མ་པར་བHོམ་
ཞིང་། མ་ྃགི་1མ་པར་Nར་པ་ལས་ཆང་!ོ་བར་1མ་པར་བHོམས་ཏེ་Âག་

པར་0ེད་པར་བ!ས་ན་ཆང་Âག་ག།ོ ། 

ཞེས་པ་<ེ། བpབ་G་ཆང་6ག་པར་G་བར་འདོད་པས། བpབ་GE་Qེ་བར་ཡྃ་གི་cམ་པ་ལས་

àང་གི་ད2ིལ་འཁོར་བsོམ་ཞིང་། དེE་<ེང་@་མྃ་Hི་cམ་པ་ཡོངས་P་Vར་པ་ལས་ཆང་གིས་Qོ་བ་

གང་བར་བsོམས་ཏེ། àང་གཡོས་པས་ཆང་6ག་པར་Gེད་པར་བQས་ནས།

ཨ’་ཧེ་བÔ་´་Êཾ་∏ད་གི་རི་ཡྃ་མྃ་”ྃ་”ྃ་”ྃ་ཕཊ་fl་◊། བ>་á་བ>ད་བÑས་ན་ཆང་6ག་གོ། །

འདི་Lམ་ཟེ་དཔལ་འཛིན་Hིས་མཛད་ཅེས་dགས་སོ་ཞེས་པ་qང་དོན་དང་།

ནང་@་Kི་བོr་ཧཾ་ལས་Gང་སེམས་2ི་7ན་འཛག་པ་ངེས་དོན་ནོ། །

པ༥ k་པ་[�ོས་མ་དRག་པE་ཆོ་ག་]ནི།
རབ་r་Êོས་མ་དབང་W་0་བར་འདོད་པས། Ê་ངན་མེད་པའི་བÜད་ལ་Ê་

ངན་མདེ་པའ་ིའགོ་r་སོང་#།ེ གསོ་དམར་པ་ོབགསོ་ནས་Êསོ་0ེད་J་ིའsས་
d་བཟའ་ཞིང་། è་è་མ་ཙM་èའི་¬་བས་ཐིག་ལེ་0ས་ནས་äགས་བgས་ཏེ། 
ཨé་ཨ་ê་ཀ་ཾམེ་Ωི་བ་Áི་བྷ་ཝ་r་ü་†། fི་ཡིས་འངོ་བར་འNར་རོ། ། 

198 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་<ེ། hད་མེད་འདོད་པས་ཡིད་རབ་e་�ོས་མ་དབང་@་G་བར་འདོད་པས། �་ངན་མེད་པ་

<ེ་དÀིད་Ñ་ར་བE་ཚེས་བ>ད་ལ། �་ངན་མེད་པE་ཤིང་ཨཤ=་Q་hE་འོག་e་སོང་<ེ། གོས་

(༦༧ན)དམར་པོ་བགོས་ནས་�ོས་Gེད་2ི་འLས་h་gན་པོ་སོ་འཆའ་བཟའ་ཞིང་། ཀ་¨་མ་ཙི་ཀE་>་

Dགས་2ི་ñ་བས་ད4ལ་བར་ཐིག་ལེ་Gས་ནས་བ&གས་<ེ།

ཨ’་ཨ་∏་ཀཾ་ནི། ཆེ་གེ་མོ། མེ་˝ི་ནི། བདག་གི། བ་>ི་བྷ་ཝ་e་ནི། དབང་@་Vར་ཅིག །fl་◊་ཞེས་

བÑས་པ་óི་ཡིས་བpབ་G་འོང་བར་འVར་རོ། །

འགའ་ཞིག །ë་u་ë¸ེE་བ^ེན་པ་&ོན་@་སོང་བས་གོང་བཞིན་ལས། ༀ་ë་u་ë¸ེ་˝ིཿཨ་∏་ཀཾ།

ཞེས་སོགས་བÑས་པས་pབ་པར་བཞེད་དོ། །

འདི་õོབ་དཔོན་པ¡་éང་བས་མཛད་པར་dགས་སོ་ཞེས་པ་qང་དོན་དང་།

ནང་@་Äས་བདེ་བས་�ོས་ནས་མི་"ོག་པ་དབང་@་Gེད་པ་ངེས་དོན་ནོ། །

པ༦ ~ག་པ་[ཉི་Ñ་བìང་བE་ཆོ་ག་]ནི།
g་བ་དང་ཉི་མ་དབང་W་0་བར་འདོད་པས། ས་O་བཏགས་པའ་ིའNར་བ་ལ་
g་བ་དང་ཉི་མ་0ས་ལ། *་ོ3ེའི་\་ལ་གßག་ཅངི་äགས་བgས་ཏེ།  
ཨé་བ•་ཨË་Å་ཙ་ལ་Å་ཙ་ལ་ཏིÈ་ཏÈི་ཧེ་བ¢་ཡ་ú་ྃú་ྃú་ྃཕཊ་ü་†།  
0ེ་བ་iག་བWན་བgས་ཏེ། ཉི་མ་དང་g་བ་དག་ཡང་དག་པར་གནས་ཤངི་ཉ་ི
མཚན་0ེ་sག་མདེ་པར་འNར་རོ། ། 
g་བ་དང་ཉི་མ་1མ་པར་འཛMན་པ་ཞསེ་0་བའ་ིཆ་ོགའ།ོ ། 

199 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་<ེ། Ñ་བ་དང་ཉི་མE་འdོས་རང་དབང་@་G་བར་འདོད་པས། འLས་ས་Ä་བཏགས་

པE་འVར་བ་དེE་ཟན་ལ་Ñ་བ་དང་ཉི་མ་གང་འདོད་པE་གìགས་Gས་ཏེ་{ངས་པ་ལ་བཙོས་ལ།

ཁམ་ཕོར་@་,ོ་-ེE་é་<ེ་qི་é་ལ་ག8ག་ཅིང་&གས་བÑ་<ེ།

ཨ’་བÔ་ཨ?་ནི། ,ོ་-ེ་ཉི་མ། ´་ཙ་ལ་´་ཙ་ལ་ནི། མ་གཡོ་མ་གཡོ། ཏི@་ཏི@་ནི། བ"ན་པ་བ"ན་

པ། ཧེ་བÔ་ཡ་ནི། 2ེE་,ོ་-ེE་བཀས། ”ྃ་”ྃ་”ྃ་ཕཊ་fl་◊། ཞེས་པའམ། Ñ་བ་དབང་@་Gེད་ན། ཨ·་

བÔ་ཙA་´་ཙ་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདི་ཉིད་Gེ་བ་Oག་བ@ན་ལ་སོགས་པ་བÑས་ཏེ་འོད་ལ་སོགས་

པE་tབ་"གས་oང་བ་ན། ལས་Tོར་Hི་ཚེ་óི་བÑས་པས་ཉི་མ་དང་Ñ་བ་དག་མི་གཡོ་བར་ཡང་

དག་པར་གནས་ཤིང་། ཉིན་མཚན་Hི་Gེ་Lག་མེད་པར་འVར་རོ། །

Ñ་བ་དང་ཉི་མ་cམ་པར་འཛིན་པ་ཞེས་G་བE་ཆོ་གའོ། །

qི་é་ནས་བཏོན་ན་dོལ་བར་འVར་རོ། །(༦༧བ)འདི་བིར་ཝ་པས་མཛད་པར་dགས་སོ་ཞེས་པ་

qང་དོན་དང་།

ནང་@་Uོག་áོལ་Hི་ལས་Tོར་བས་ཁམས་དཀར་དམར་གཡོ་མེད་@་འཛིན་པ་ངེས་དོན་ནོ། །

པ༧ བ@ན་པ་[4་འབེབས་པE་ཆོ་ག་]ནི།
ཨé་ན་Í་ན་Í། ཞེས་0་བའི་äགས་འདིས་Wས་མ་ཡིན་པའི་Wས་Y་དོན་

བ›བ་པའི་hིར། གཞོན་ñ་མའི་མིག་དག་ལ་བÜ་V་བÜད་མངོན་པར་

äགས་ནས། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་åས་ཡང་དག་པར་མཆོད་

ཅངི་Iན་གསན་དབབ་བ།ོ ། 

200 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་<ེ། ༀ་ན་B་ན་B་ë་མ་རི་ཀེ་དིG་ལོ་ཙ་ནི་fl་◊། ཞེས་G་བ་གཞོན་ò་མ་འདི་wE་Kན་

དང་ïན་པར་Hིས་ཤིག་པE་&གས་འདིས་&ོན་@་བ^ེན་པ་འhམ་G་<ེ། @ས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པ་

Cན་hE་འཚེ་བ་oང་བE་@ས་P། Cན་h་ངོས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པE་དོན་བpབ་པE་Aིར། Ñ་བ་

ཡར་ངོའམ་མར་ངོr་ཚེས་བz་གPམ་མམ་བ@ན་Hི་Uོད་ལ། གཞོན་ò་མའམ་|ེ4་dོང་པE་ཆོས་

2ིས་མ་གོས་པ་བོས་ཏེ། wར་བ_ེད་ནས་དེE་མིག་དག་ལ་&ར་Hི་&གས་བ>་á་བ>ད་མངོན་པར་

བ&གས་ནས། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པE་མཆོད་པས་ཡང་དག་པར་མཆོད་ཅིང་། ཁ་ཟས་2ིས་བ^ེན་

བëར་Gས་ནས་ནང་པར་ངE་དོན་pབས་ཤིག་ཅེས་^ན་གསན་དབབ་བོ། །
བZ་བཞི་པའམ་བÜད་པའི་ä་བའི་Wས་Y་dམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞག་ཅིང་། 
འ°་མར་དང་ཨ་ལÎའི་¬་བ་ལ་äགས་འདི་ཉིད་Jིས་ལན་བÜ་V་བÜད་

མངནོ་པར་བäག་ག།ོ ། 

དེE་Aི་ཉིན་ཚེས་བz་བཞིའམ་བ>ད་པE་&་བE་@ས་P། hམ་པ་éས་གང་བ་དང་ལ་སོགས་

པས་བ<ན་པ་མར་མེ་དང་འÿ་མར་དང་>་Dག་གི་ñ་བ་cམས་བཞག་ཅིང་cལ་འGོར་བsོམས་ཏེ།

འÿ་མར་དང་ཨ་ལDE་<ེ་>་Dག་གི་ñ་བ་ལ་གོང་གི་&གས་འདི་ཉིད་2ིས་ལན་བ>་á་བ>ད་

མངོན་པར་བ&ག་གོ། །(༦༨ན)
དེ་ནས་མངོན་པར་བäགས་པའི་ཨ་ལÎའི་¬་བས་äགས་པའི་མཐེ་བོང་Ïན་

པོ་ལ་བ}ས་ནས་འ°་མར་cིས་Jང་¿གས་ལ་གཞོན་ñ་མ་ལ་བ#ན་ཏེ། 

201 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



ངའི་{ས་Yས་Tེར་ãོས། དེ་ལ་དེས་ãས་པ། ཆེ་གེ་མ་ོཞེས་0་བས་Tེར་

རོ། །*་ོ3ེ་xར་མའ།ོ ། 

དེ་ནས་མངོན་པར་བ&གས་པE་ཨ་ལDE་ñ་བས་&གས་པ་རང་གི་ལག་པ་གཡོན་པ་hམ་éས་

ལེགས་པར་བÎས་པE་མཐེ་བོང་öན་པོ་ལ་བ}ས་ནས་འÿ་མར་Hིས་2ང་*གས་ཏེ་oགས་ལ།

གཞོན་ò་མE་མིག་ལ་õར་ཡང་བ>་á་བ>ད་བ&གས་ནས། མར་མེE་འོད་ལ་མཐེ་བོང་གཞོན་ò་མ་

ལ་བ<ན་ཏེ། དེ་ལ་སེམས་གཏོད་@་བzག་པས་4་འབབ་བོ། །

དེ་ནས་ངE་Öས་Pས་|ེར་≈ོས་ཞེས་བ-ོད་པས། pབ་པ་པོ་དེ་ལ་གཞོན་ò་མ་དེས་≈ས་པ། ཆེ་

གེ་མོ་ཞེས་G་བས་|ེར་རོ་ཞེས་གསལ་བར་≈་<ེ། འདིས་དོན་གཞན་pབ་པE་?ལ་ཡང་ཤེས་པར་

Gའོ། །

འདི་ནི་,ོ་-ེ་མས་དོན་གསལ་བར་<ོན་པས་,ོ་-ེ་Dར་མ་<ེ་4་འབེབས་པE་ཆོ་གའོ་ཞེས་པ་qང་

དོན་དང་།

ནང་@་དགེ་བE་ལས་འཇོམས་པE་མ་རིག་པ་ངོས་འཛིན་པའམ། wན་_ེས་2ི་གནས་Äགས་

གསལ་བར་<ོན་པ་ངེས་དོན་ནོ། །

པ༨ བ>ད་པ་[@ད་འdོ་k་བÇད་པE་ཆོ་ག་]ནི།
བེ་Ì་Ä་བེ་Ì་Ä། ཞསེ་བ3ོད་ན་√ང་པ་ོཆ་ེའsསོ་པར་འNར་རོ། ། 
ÅÓ་ÅÓ། ཞསེ་བ3ོད་ན་#ག་འsསོ་པར་འNར་རོ། ། 
ཏེº་ིཡ་ཏིº་ིཡ། ཞེས་བ3ོད་ན་བས་ེའsསོ་པར་འNར་རོ། ། 

202 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



ཨི་ལི་མི་ལི་æཿæཿ ཞསེ་བ3ོད་ན་Ôལ་འsསོ་པར་འNར་རོ། ། 
ནོར་>ོང་འWལ་བའི་hག་གིས་ལག་པ་རབ་r་བ#ན་ན་Tི་འsོས་པར་འNར་

རོ། ། 

ཞེས་པ་<ེ། &གས་འདི་དག་ལ་&ོན་@་བ^ེན་པ་འhམ་Gས་ནས་ལས་Tོར་Hི་ཚེ། ཨ’་བེ་E་5་བེ་

E་5་”ྃ་ཕཊ་fl་◊། ཞེས་Fད་པ་འགེམས་པE་&གས་བ-ོད་ན་íང་པོ་ཆེ་འLོས་པར་འVར་རོ། །

ཨ’་མG་མG་”ྃ་ཕཊ་fl་◊་ཞེས་བ^ེམས་པE་&གས་བ-ོད་ན་<ག་འLོས་པར་འVར་རོ། །

ཨ’་ཏེ¸ི་5་ཏེ¸ི་5་”ྃ་ཕཊ་fl་◊་ཞེས་Äས་)ིད་པE་&གས་བ-ོད་ན་བསེ་འLོས་པར་འVར་རོ། །

ཨ’་ཨི་ལི་མི་ལི་êཿêཿ”ྃ་ཕཊ་fl་◊་ཞེས་Kི་ཟིང་བE་&གས་བ-ོད་ན་‡ལ་འLོས་པར་འVར་རོ། །

སངས་>ས་2ི་íང་པོ་ཆེ་ནོར་_ོང་འ@ལ་བE་Aག་གི་?ལ་_བས་Gིན་Hི་ལག་པ་རབ་e་བ<ན་

ནས། ཨ’་H་ན་H་ན་ཏི≥་ཏི≥་(༦༨བ)ཧེ་བÔ་ཡ་fl◊། ཞེས་འཇིགས་པE་&གས་བ-ོད་ན་|ི་འLོས་

པར་འVར་རོ་ཞེས་པ་qང་དོན་དང་།

ནང་@་ཉོན་མོངས་པ་@ག་k་གཉེན་པོས་jོང་བའམ་ཡེ་ཤེས་2ི་ངོ་བོར་ཞི་བར་Gེད་པ་ངེས་དོན་

ནོ། །

ན༥ k་པ་[ལས་pབ་2ི་w་མོ་བ@ན་བ<ན་པ་]ནི།
*་ོ3ེ་མ་དང་། དཀར་མ་ོདང་། \་མ་དང་། *་ོ3ེ་མཁའ་འK་ོམ་དང་། བདག་
མེད་མ་དང་། ས་:དོ་མ་དང་། མཁའ་:དོ་མའི་1ལ་འ0ོར་ལས་རེངས་པར་
0ེད་པ་ལ་སགོས་པ་བལ་ßགས་ཅན་cསི་0ེད་དོ། ། 

203 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་<ེ། གོང་@་བཤད་པ་Qར། w་མོ་,ོ་-ེ་མ་དང་། དཀར་མོ་དང་། é་མ་དང་། ,ོ་-ེ་མཁའ་

འdོ་མ་དང་། བདག་མེད་མ་དང་། ས་Kོད་མ་དང་། མཁའ་Kོད་མE་cལ་འGོར་ལས། རིམ་པས་

རེངས་པར་Gེད་པ་དང་དབང་@་Gེད་པ་ལ་སོགས་པE་Oིན་ལས་cམས་བ^ེན་pབ་2ི་བIལ་8གས་

ཅན་Hི་cལ་འGོར་པས་Gེད་དོ་ཞེས་པ་qང་དོན་དང་།

ངེས་དོན་ནི་གོང་@་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ཉ༣ གPམ་པ་[ལེ4E་མཚན་]ནི།
äགས་J་ིལེç་#།ེ གཉསི་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་<ེ། &གས་དང་ལས་ཚོགས་<ོན་Gེད་2ི་ལེ4་<ེ། ག8ང་@མ་ཚན་གཉིས་པའོ་ཞེས་དེ་

ཉིད་གPངས་ཟིན་པE་དོན་ཏོ། །

ལེ4་གཉིས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

204 ལེགས་བཤད་ཉི་མE་འོད་ཟེར།



བ"ག་པ་&་མ། ག)མ་པ་*+་ལེ.།

ཇ༢ ད་ནི་ལེ.་ག)མ་པ་བཤད་པར་6་7ེ། དེ་ལ། ཉ༡ ལེ.+་འ;ེལ། ཉ༢ ལེ.+་དོན། ཉ༣

ལེ.+་མཚན་ག)མ་?ི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། Aི་དོན་?ི་འ;ེལ་ལ། ལེ.་&་Bི+་འ;ེལ་ནི། གོང་གི་&གས་Dམས་Eབ་པ་ལ་

*+་Dལ་འ6ོར་དགོས་པས་&གས་Fི་ལེ.+་Gེས་)་*+་ལེ.་འཆད་པར་འ;ེལ་ཞིང་།

མདོར་བ7ན་Jས་བཤད་Fི་འ;ེལ་ནི། མདོར་བ7ན་K་*་Dམས་ཇི་Lར་འMང་བ+་དོན་ལེ.་

འདིས་Jས་པར་འཆད་ལ།

ལེ.+་མངོན་"ོགས་ནི། *+་བNེད་ཆོག་དང་ཧེ་P་ཀ་ག)མ་?ི་མངོན་"ོགས་བGོད་6ར་7ོན་

པས་བNེད་རིམ་དང་འ;ེལ་ལོ། །

Rས་དོན་?ི་འ;ེལ་ནི། S+་&གས་ལས་6ང་སེམས་Fི་*་འMང་བའམ། &གས་Fི་རང་བཞིན་

?ི་S+་ནང་K་6ང་Tབ་Fི་སེམས་བདེ་བ་ལ་རོལ་པ+་*་འMང་བའོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[ལེ.+་དོན་]ལ། ཏ༡ Aི་དོན་དང་། ཏ༢ གVང་དོན་གཉིས་Fི།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། བNེད་རིམ་(༦༩ན)?ི་ཆིངས། བNེད་Yལ་?ི་ད6ེ་བ། བNེད་རིམ་?ི་ཆོ་ག་

ག)མ་?ི།

དང་པོ་ནི། Zོར་[ེང་ལས།

དང་པོ\་]ོར་བ་མདོར་བ^ས་པས། །དེ་བཞིན་དFིལ་འཁོར་Jལ་པོ་མཆོག །

ལས་Fི་Jལ་མཆོག་Dལ་འ6ོར་མཆོག །

205 ལེགས་བཤད་ཉི་མ+་འོད་ཟེར།



ཅེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ག)མ་ག)ངས་ཏེ། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཡབ་gམ་བNེད་པ་དང་པོ\་]ོར་བ་དང་།

དFིལ་འཁོར་བ་hོགས་པར་བNེད་པ་དFིལ་འཁོར་Jལ་མཆོག་དང་། ཡེ་ཤེས་པ་གVག་པ་སོགས་

ལས་Jལ་མཆོག་གོ། །

གསང་འKས་Bི་མར།

བiེན་པ+་ཆོ་ག་དང་པོ་7ེ། །ཉེ་བར་Eབ་པ་གཉིས་པ་ཡིན། །

Eབ་པ་ཡང་ནི་ག)མ་པ་ཡིན། །Eབ་པ་ཆེན་པོ་བཞི་པའོ། །

ཞེས་བiེན་Eབ་ཡན་ལག་བཞི་ག)ངས་ཏེ། དེ་ཡང་། "ེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བNེད་པ་བiེན་པ་

དང་། བ"ེན་པ་*་བNེད་པ་ཉེར་Eབ་དང་། j་ག)ང་kགས་སོགས་6ིན་?ིས་lོབས་པ་Eབ་པ་

དང་། དབང་བjར་བ་སོགས་བEབ་པ་ཆེན་པོའོ། །

དm་ནག་ལས།

དང་པོ་nོམ་པ་Dལ་འ6ོར་ཏེ། །གཉིས་པ་Gེས་Fི་Dལ་འ6ོར་ཡིན། །

ག)མ་པ་ཤིན་o་Dལ་འ6ོར་ཏེ། །བཞི་པ་Dལ་འ6ོར་ཆེན་པོའོ། །

ཞེས་Dལ་འ6ོར་བཞི་ག)ངས་ཏེ། དེ་ཡང་། p་Zོ་Gེ་འཆང་བNེད་པ་Dལ་འ6ོར་དང་། འ;ས་q་

Zོ་Gེ་འཆང་བNེད་པ་Gེས་)་Dལ་འ6ོར་དང་། འཁོར་?ི་*་བNེད་པ་ཤིན་o་Dལ་འ6ོར་དང་། j་

ག)ང་kགས་6ིན་?ིས་lོབས་པ་སོགས་Dལ་འ6ོར་ཆེན་པོའོ། །

Zོ་Gེ་rར་ལས།

སངས་Jས་གནས་བཞི་hོགས་6ས་ལ། །sན་o་བཟང་པོ་བདེན་པ+་དངོས། །

Dམ་པ་t་པོ་nོམ་6ས་ཏེ། །རང་*ག་*་ཡི་Eབ་ཐབས་6། །

206 ལེགས་བཤད་ཉི་མ+་འོད་ཟེར།



དེ་བཞིན་དFིལ་འཁོར་Dམ་བཀོད་ལ། །མཆོད་བ7ོད་བKད་Sི་ལ་སོགས་པར། །

རིམ་པ་འདི་ཡིས་བnོམས་6ས་ན། །ཡན་ལག་vག་གི་]ོར་བར་འདོད། །

ཅེས་ཡན་ལག་vག་ག)ངས་ཏེ། དེ་ཡང་། གཞལ་ཡས་ཁང་བNེད་པ་Dམ་wང་གི་ཡན་ལག་དང་།

Gེས་)་ཆགས་པ་Zོར་སེམས། དབང་བjར་བ་མི་བNོད་པ། བKད་Sི་xོང་བ་འོད་དཔག་

(༦༩བ)མེད། མཆོད་པ་རིན་འMང་། བ7ོད་པ་དོན་yབ་Fི་ཡན་ལག་གོ། །

གཉིས་པ་[བNེད་Yལ་?ི་ད6ེ་བ་]ནི། Nེ་གནས་བཞི་དང་Dམ་པ་མkན་པ+་བNེད་Yལ་བཞི་ལ་

སོགས་པ་7ེ།

དེ་ཡང་མངལ་Nེས་ནི། ཕ་མ+་ཁམས་དཀར་དམར་?ི་དqས་)་Nེ་བ་བ{ང་7ེ་མངལ་ནས་Bིར་

བཙའ་བ་Lར། Vགས་པ+་6ང་སེམས་ལས་Mང་བ+་*་|ོ་བ་7ེ།

}ོམ་འMང་གི་འmེལ་པར།

ཡབ་དང་gམ་?ི་Zོ་Gེ་དང་པ~་བ�བས་པས་V་བ+་6ང་Tབ་Fི་སེམས་ལས་

འཐོན་པ་ནི་Nེ་གནས་མངལ་ལས་Nེས་པའོ། །

ཞེས་སོ། །

nོང་Nེས་ནི། ཁམས་དཀར་དམར་དང་Dམ་ཤེས་འÄེས་པ+་གོང་q་ལས་ག{གས་འMང་བ་Lར།

Å་ཉི་Bག་མཚན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་འÄེས་པ+་ཐིག་ལེ་ལས་*ར་བNེད་པའམ། Å་ཉི+་དqས་

)་ས་བོན་དང་Bག་མཚན་?ི་རིམ་པས་*ར་བNེད་པ་7ེ།

དེ་ཉིད་K།
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Å་བ་དང་ཉི་མ་ལས་ས་བོན་དང་མཚན་མ+་རིམ་པས་hོགས་པ+་*་ནི་Nེ་གནས་

nོ་ང་ལས་Nེས་པའོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་Çས་བjལ་བ+་མངོན་6ང་t་བNེད་མངལ་Nེས་དང་མkན་ཞིང་། Éས་བjལ་མེད་པ+་

མངོན་6ང་t་བNེད་nོང་Nེས་དང་མkན་པ་7ེ།

ངེས་བGོད་Ñ་མར།

མངལ་Nེས་É་ཡིས་]ོར་བ་ཡིས། །བnོམ་པ་Dམས་Fིས་ཡོངས་)་བ"ག །

nོང་Nེས་É་ནི་མེད་པ་7ེ། །Ö་དང་Ö་མིན་Üངས་པའོ། །

ཞེས་སོ། །

Äོད་གཤེར་Nེས་ནི། Äོད་གཤེར་?ི་ཚོགས་པ་ལ་Dམ་ཤེས་Vགས་པ་ལས་Nེ་བ་འཛིན་པ་Lར།

Å་བ་ལ་སོགས་པ+་7ེང་K་ས་བོན་ཙམ་ལས་*ར་བNེད་པ་7ེ།

དེ་ཉིད་K།

Å་བ་དང་ས་བོན་ཙམ་ལས་Nེས་པ་ནི་Nེ་གནས་Äོད་གཤེར་ལས་Nེས་པའོ། །

ཞེས་སོ། །

áས་Nེས་ནི། p+་hས་ཅི་ཡང་མེད་པར་àད་ཅིག་ལ་ག{གས་འyབ་པ་Lར། ས་བོན་ཙམ་ཡང་

མེད་པར་àད་ཅིག་གིས་འོད་གསལ་ལས་*ར་Nེས་པ་7ེ།

དེ་ཉིད་K།
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ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དང་;ལ་བས་àད་ཅིག་ལ་འོད་གསལ་ལས་Nེས་པ་ནི་Nེ་

གནས་áས་ཏེ་Nེས་པའོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་Lར་ན་བNེད་ཆོག་གི་ད6ེ་བ་ལའང་། (༧༠ན)པད་ཉི་ལ་སོགས་པ+་གདན་?ི་7ེང་K་ཨ་ལི་

ལས་Å་བ་དང་ཀ་ལི་ལས་ཉི་མ+་བར་K་Bག་མཚན་ས་བོན་?ིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འ[ོས་

འKས་ནས་ཐམས་ཅད་འÄེས་པ་ལས་*ར་བNེད་པ་མངོན་6ང་t་བNེད་དང་། 7ོང་ཉིད་བnོམ་

ནས་པད་ཉི་ལ་སོགས་པ+་གདན་?ི་7ེང་K་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འ[ོས་འKས་ཡོངས་)་åར་པ་

ལས་*ར་བNེད་དེ་གནས་ག)མ་K་ཡི་གེ་དགོད་པ་ལ་སོགས་པ་Zོ་Gེ་Dམ་པ་བཞི་བNེད་དང་། པད་

ཉི་ལ་སོགས་པ+་གདན་?ི་7ེང་K་ས་བོན་ལས་Mང་བ+་Bག་མཚན་ས་བོན་?ིས་མཚན་པ་ཡོངས་)་

åར་པ་ལས་*ར་བNེད་པ་Zོ་Gེ་ཆོ་ག་)མ་བNེད་དང་། གདན་?ི་7ེང་K་རང་&གས་སམ་ས་བོན་

ཙམ་ལས་*ར་བNེད་པ་iིང་པོ་ཚིག་ཙམ་ལས་བNེད་པ་དང་། ས་བོན་ཙམ་ཡང་མེད་པར་àད་ཅིག་

གིས་*ར་àད་ཅིག་Äན་hོགས་ལ་སོགས་པ་ག)ངས་ཏེ། དེ་དག་ཅི་རིགས་པར་འོག་o་འཆད་དོ། །

ག)མ་པ་[བNེད་རིམ་?ི་ཆོ་ག་]ལ། &ོན་འmོ། དངོས་གཞི། kན་མཚམས་ག)མ་?ི།

དང་པོ་ནི། གང་གིས་nོམ་པ+་གང་ཟག་ལ། àལ་çན་མཚན་ཉིད་ཅན་ནམ་àལ་དམན་pད་

]ངས་པའང་Pང་7ེ། éད་པར་ནི་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་çན་པའོ། །

དེ་Lར་ཡང་མཉམ་]ོར་ལས།

དFིལ་འཁོར་དག་o་མ་Vགས་དང་། །དམ་ཚིག་Dམས་ནི་Üངས་པ་དང་། །

གསང་བ+་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པས། །བEབ་Fང་ཅི་ཡང་མི་འyབ་བོ། །
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ཞེས་སོ། །

གང་K་nོམ་པ+་གནས་ནི། ལས་དང་པོ་པས་དབེན་ཞིང་ཡིད་དང་མkན་པའམ། མ་èེད་ན་རང་

གི་éིམ་Kའང་Pང་7ེ།

rར་K།

མེ་ཏོག་འ;ས་qས་བJན་པ་དང་། །རི་êོད་དང་ནི་ëན་íོངས་)། །

ཞེས་དང་།

འདིར། [བ"ག་པ་Bི་མ། གཉིས་པ་དངོས་yབ་གཏན་ལ་དབབ་པ+་ལེ.ར།]

རང་གི་éིམ་K་མཚན་Kས་)། །

ཞེས་སོ། །

སེམས་ìང་ཟད་བ"ན་པས་Kར་êོད་ལ་སོགས་པ་དང་། བ"ན་པ་ཆེར་ཐོབ་པས་རིགས་དང་

Gེས་)་མkན་པ+་གནས་)་nོམ་7ེ།

rར་K། (༧༠བ)

iིང་Gེ་ཆེན་པོ་Fེ+་Zོ་Gེ། །ང་ནི་Kར་êོད་T་འmམ་དང་། །

ནགས་ཚལ་Nེ་བོ་མེད་mོང་K། །བiེན་བEབ་ཅན་ལ་དངོས་yབ་7ེར། །

མཚོ་Nེས་Dམ་པ+་འmམ་ཡིད་འོང་། །j་གKང་ཟབ་མོ\་མཆོད་"ེན་དང་། །

îང་འkང་lོན་པ+་འོག་o་ནི། །ང་ནི་སངས་Jས་དངོས་yབ་7ེར། །

ཞེས་སོགས་སོ། །

nོམ་པ+་Kས་ནི། kན་བཞིའམ་ག)མ་K་nོམ་7ེ། rར་K།

210 ལེགས་བཤད་ཉི་མ+་འོད་ཟེར།



kན་ཚོད་བཞིར་ནི་6ིན་བlབས་པ། །བnོམསས་ན་ïར་K་འyབ་པར་འåར། །

ཞེས་དང་།

འདིར། [བ"ག་པ་དང་པོ། བཞི་པ་*་དབང་jར་བ+་ལེ.།)

kན་ག)མ་K་6ིན་?ིས་བlབས་པ+་nོམ་པ་Dམ་པར་བnོམ་ནས།

ཞེས་སོ། །

དེ་ནས་བར་ཆད་Fི་བགེགས་ཞི་བ+་Bིར་དང་པོར་གཏོར་མ་]ིན་པར་yབ་ཆེན་མཚོ་Nེས་Fིས་

བཤད་ཅིང་།

འདིར་ཡང་། [བ"ག་པ་Bི་མ། བཞི་པ་Bག་J་བ^ས་པ+་དོན་?ི་ལེ.ར།]

གལ་ཏེ་འདིས་གཏོར་མས་འMང་པོ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་6ེད་ན་Dལ་འ6ོར་པ་

Dམས་ལེགས་པར་འåར་རོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ནས་མkན་ñེན་Eབ་Bིར་ཚོགས་བསགས་པ་ལ། བསོད་ནམས་Fི་ཚོགས་ནི། ཚོགས་ཞིང་ལ་

མཆོད་དེ་བKན་Dམ་དག་སོགས་6ས་ལ་ཚད་མེད་nོམ་པ་7ེ།

rར་ལས།
Ñ་མ་Zོ་Gེ་ཅན་མཆོད་ཅིང་། །བKན་པོ་ཡོངས་)་དག་པར་6། །
6ང་Tབ་o་ནི་སེམས་བNེད་དེ། །

ཞེས་དང་།
ཚངས་པ+་གནས་ནི་བཞི་པོ་ཡིས། །སེམས་Fི་ངལ་ནི་གསོ་བར་6། །

ཞེས་དང་།
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འདིར་ཡང་། [བ"ག་པ་དང་པོ། ག)མ་པ་*+་ལེ.ར།]

ནམ་མཁར་Gེ་བóན་བLས་ནས་ནི། །
སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་དང་པོ། ག)མ་པ་*+་ལེ.ར།]

དང་པོར་6མས་པ་བnོམ་པར་6། །
སོགས་སོ། །
ཡེ་ཤེས་Fི་ཚོགས་ནི། དོན་དམ་པ+་6ང་Tབ་Fི་སེམས་7ོང་པ་ཉིད་nོམ་པ་7ེ།
འདིར། [བ"ག་པ་དང་པོ། ག)མ་པ་*+་ལེ.ར།]

ཡང་ནི་7ོང་པ+་6ང་Tབ་7ེ། །
ཞེས་དང་།
སཾ་ཊིར།

དེ་ནས་བསམ་གཏན་གནས་འKག་ནས། །
ཆོས་Dམས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར། །
ཡང་དག་Gེས་)་བL་བར་6། །

ཞེས་སོ། །
དེ་ནས་འགལ་ñེན་Üོང་Bིར་བ�ང་འཁོར་nོམ་པ་ལ། kན་མོང་པ་ནི་Zོ་Gེ+་ས་གཞི་དང་ར་rར་

སོགས་nོམ་པ་7ེ།
འདིར། [བ"ག་པ་དང་པོ། ག)མ་པ་*+་ལེ.ར།]

རེ་ཕས་ཉི་མ་&ོན་K་Dམ་བnོམ་ནས། །
སོགས་སོ། །
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kན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི་êོ་བོ་བì+་བ�ང་འཁོར་ཏེ། rར་ལས།

བ�ང་བ+་འཁོར་ལོ་གཟི་བGིད་ཆེ། །བàལ་པ+་མེ་Lར་འབར་བ་7ེ། །
འཁོར་ཞིང་རབ་o་མི་གཡོ་བ། །

ཞེས་དང་།
öྃ་ནི་བì་ཡི་(༧༡ན)]ོར་བ་ཡིས། །êོ་བོ་བì་ནི་རིམ་པས་དགོད། །

ཅེས་སོགས་སོ། །
གཉིས་པ་[དངོས་གཞི་]ནི། དང་པོར་"ེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བNེད་པ་ལ། ཐོག་མར་ཆོས་འMང་

དང་འMང་རིམ་nོམ་7ེ།

འདིར། [བ"ག་པ་དང་པོ། བJད་པ་Dལ་འ6ོར་མ+་འཁོར་ལོ་འK་བ+་ལེ.ར།]

ནམ་མཁ+་དqས་)་བྷ་ག་བསམ། །
ཞེས་སོགས་དང་།
rར་K།

ནམ་མཁ+་དFིལ་འཁོར་དqས་གནས་པར། །
Zོ་Gེ+་དFིལ་འཁོར་བnོམ་པར་6། །

ཞེས་སོགས་ཏེ། &་མས་འMང་རིམ་ùགས་བÅོག་དང་Bི་མས་ùགས་འMང་K་nོམ་པར་

ག)ངས་སོ། །

དེ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་ནི། འདིར། [བ"ག་པ་Bི་མ། t་པ་མངོན་པར་འMང་བ+་ལེ.ར།]

འཁོར་ལོ་ཇི་Lར་&ར་ག)ངས་པ། །

སོགས་དང་།
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rར་K།
དེ་ལ་སངས་Jས་གནས་བསམ་ནས། །

ཞེས་ག)ངས་ཏེ། yབ་ཆེན་?ི་གVང་དག་ལས་Kར་êོད་Fང་nོམ་པར་བཤད་དོ། །

དེ་ནས་བ"ེན་པ་*་བNེད་པ་ནི། rར་ལས།

དང་པོར་Nེས་q་བསམ་དེ་ནས། །Dལ་འ6ོར་མ་ཡི་འཁོར་ལོ་|ོ། །
Äི་ཟ་རབ་o་Vགས་པ་ནི། །ûང་7ེ་V་བ་Gེས་Äན་པ། །
མཚམས་Fི་*་མོ་Dམས་Fིས་བjལ། །བjལ་ནས་འཁོར་ལོ\་Äན་པ་ནི། །
མིག་ལ་སོགས་ལ་གཏི་üག་སོགས། །Zོ་Gེ་ག)མ་པོ་གནས་)་དགོད། །
Bི་ནས་Gེས་ཆགས་Zོ་Gེ་7ེ། །ཡེ་ཤེས་དངོས་པོ་རབ་བìག་ལ། །
རིག་མ་བJད་Dམས་Fིས་དབང་བjར། །བKད་Sི་ཡང་ནི་xང་6་ཞིང་། །
*་མོ་བJད་Dམས་Fིས་མཆོད་ཉིད། །འཁོར་ལོ\་འÄེན་པ་ལ་བ7ོད་6འོ། །

ཞེས་p་Zོ་Gེ་འཆང་བNེད་ནས་འཁོར་?ི་*་མོ་|ོ་བ། ཐིག་ལེར་V་བ་Éས་བjལ་ནས་འ;ས་q་

Zོ་Gེ་འཆང་བཞེངས་པ། Nེ་མཆེད་6ིན་?ིས་བlབས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་པ་གVག་པ། དབང་བjར་ཞིང་

མཆོད་བ7ོད་6་བ་Dམས་ག)ངས་སོ། །

དེ་ནས་དFིལ་འཁོར་བnོམ་པ་ནི། Dལ་འ6ོར་?ི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ།

འདིར། [བ"ག་པ་Bི་མ། གཉིས་པ་དངོས་yབ་གཏན་ལ་དབབ་པ+་ལེ.ར།]

བདག་མེད་Dལ་འ6ོར་çན་པའམ། །ཡང་ན་ཧེ་P་ཀ་དཔལ་བSོན། །
གཞན་པ+་སེམས་Fིས་àད་ཅིག་Fང་། །དངོས་yབ་འདོད་པས་མི་གནས་སོ། །

ཞེས་པ་Lར་རོ། །
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འཁོར་ལོ་བnོམ་པས་Nོ་ན་དག་པ་Äན་པ་དང་&གས་བÅ་བར་བཤད་དེ།

རིན་ཆེན་(༧༡བ)འབར་བར།

བསམ་གཏན་མི་†ས་Dལ་འ6ོར་གང་། །དེས་ནི་དག་པ་Gེས་)་Äན། །

ཞེས་དང་།

ཨ་°ས།

དེ་Bིར་རིམ་གཉིས་དེ་ཉིད་རིག །དབེན་པར་ཡང་དག་གནས་ནས་ནི། །

*་ཡི་འཁོར་ལོ་བnོམ་པར་6། །Nོ་ན་དེ་ཡི་གསང་&གས་བÅས། །

ཞེས་སོ། །

ག)མ་པ་[kན་མཚམས་]ནི། གཏོར་མ་ëོན་ལམ་Aོད་ལམ་ཁ་ཟས་ཉལ་བ་çང་བ+་Dལ་འ6ོར་

?ིས་Eབ་པར་བཤད་དོ། །ཆོ་ག་Jས་པ+་དབང་K་6ས་པའོ། །

འགའ་ཞིག །kན་མོང་བ+་བ�ང་འཁོར་བnོམས་ནས་ཆོ་ག་ག)མ་?ིས་*ར་བNེད་ལ། Nེ་

མཆེད་6ིན་?ིས་བlབས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་པ་བìག་ཅིང་དབང་བjར་ནས་nོམ་བÅས་6ེད་པ་ཆོ་ག་འ;ིང་

དང་། ཚད་མེད་བnོམ་ནས་Zོ་Gེ་བཞིས་*ར་བNེད་དེ་གནས་ག)མ་K་ཡི་གེ་ག)མ་བཀོད་ལ་

བÅས་པ་6ེད་པ་ཆོ་ག་བ^ས་པར་འཆད་Fང་། ཧེ་P་ཀ་ག)མ་?ི་བNེད་ཆོག་ལ་Jས་པ་ལ་མངོན་

6ང་t་བNེད། འ;ིང་ལ་ཆོ་ག་ག)མ་བNེད། བ^ས་པ་ལ་Zོ་Gེ་བཞི་བNེད་]ར་ན་Pང་ལ། &ོན་

འmོ་ཅི་རིགས་དང་། hོགས་6ེད་Fི་ཡན་ལག་o་Nེ་མཆེད་6ིན་lབས་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གVག་པ་དང་

དབང་བjར་བ་Dམས་ཐམས་ཅད་ལ་དགོས་ཤིང་། བདག་མེད་མ་དང་Bག་བì་vག་པ་ལ་ནི་ལེ.་སོ་

སོ\་àབས་)་བཤད་པ་Lར་6་དགོས་སོ། །
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ཏ༢ གཉིས་པ་གVང་དོན་ལ། ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། ཐ༢ གVང་དངོས་གཞི་གཉིས་Fི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་&འི་ལ*ེ་བཤད་པར་/འ།ོ ། 

ཞེས་པ་7ེ། ལེ.་གཉིས་པ+་Gེས་དེ་ནས་*་ཧེ་P་ཀ་ག)མ་?ི་བNེད་རིམ་7ོན་པ+་ལེ.་བཤད་

པར་6འོ་ཞེས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[གVང་དངོས་གཞི་]ལ། ད༡ བNེད་ཆོག་kན་མོང་K་བཤད་པ་དང་། ད༢ མངོན་

"ོགས་སོ་སོར་བ7ན་པ་གཉིས་ལས།

ད༡ དང་པོ་ལ། ན༡ ཚད་མེད་དང་Zོ་Gེ་བཞི་བNེད། ན༢ བ�ང་འཁོར་དང་ཆོ་ག་)མ་བNེད།

ན༣ ཚོགས་བསགས་དང་མངོན་6ང་t་བNེད་བཤད་པ་ག)མ་?ི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
དང་པོར་/མས་པ་བ4ོམ་པར་/། །གཉསི་པར་7ིང་8ེ་9མ་བ4ོམ་ཞིང་། ། 
ག;མ་པར་དགའ་བ་བ4ོམ་པ་དང་། །<ན་=་ིམཐར་ན་ིབཏང་7ོམས་སོ། ། 
ཡང་ན་ིAངོ་པའ་ི/ང་Bབ་A།ེ །གཉསི་(༧༢ན)པ་ལ་ན་ིས་བནོ་བE། ། 
ག;མ་པ་ལ་ན་ིགFགས་བGན་Hོགས། །བཞ་ིཔ་ལ་ན་ིཡགི་འI་དགདོ། ། 

ཅེས་པ་7ེ། དེ་ལ་ཚད་མེད་nོམ་པ་ནི། ཚད་མེད་བཞི+་དང་པོར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

བདེ་ཐོབ་པར་འདོད་པ+་6མས་པ་བnོམ་པར་6་ལ། གནས་àབས་གཉིས་པར་དེ་དག་^ག་བ&ལ་

p་དང་བཅས་པ་ལས་;ལ་བར་འདོད་པ+་iིང་Gེ་Dམ་པར་བnོམ་ཞིང་། ག)མ་པ་དེ་དག་Kས་sན་

o་བདེ་བ་དང་མི་འ;ལ་བར་འདོད་པ+་དགའ་བ་nོམ་པར་6་བ་དང་། དེ་ག)མ་པོ་sན་?ི་མཐའ་ན་
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ཉེ་རིང་ཆགས་}ང་སོགས་མེད་པར་sན་ལ་iོམས་པ+་བཏང་iོམས་བnོམ་པར་6་བ་Dམས་སོ་

ཞེས་པ་Äང་དོན་དང་།

ནང་K་ùས་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པ+་བདེ་བ་བ^ད་པ་དང་། ^ག་བ&ལ་?ི་p་ཉོན་མོངས་པ་

འགོག་པ་དང་། *ན་Nེས་ཉམས་)་xོང་བ+་དགའ་བ་དང་། བདེ་7ོང་མི་Bེད་པ+་བཏང་iོམས་ལ་

གནས་པ་ངེས་དོན་ནོ། །

བNེད་ཆོག་དངོས་ལ། དེ་ནས་¢ར་ཡང་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་7ོང་པ་ཉིད་Fི་རང་བཞིན་K་ཤེས་པ་

དོན་དམ་པ+་6ང་Tབ་Fི་སེམས་ཏེ་དེ་nོམ་ཞིང་། གནས་àབས་གཉིས་པ་ལ་ནི་*+་ས་བོན་öྃ་ལ་

སོགས་པ་ནས་འོད་ཟེར་|ོ་ཞིང་བ^། ག)མ་པ་ལ་ནི་ས་བོན་དེ་ཡོངས་)་åར་པ་ལས་*+་ག{གས་

བèན་hོགས་པར་nོམ། བཞི་པ་ལ་ནི་གནས་ག)མ་6ིན་lབས་Fི་ཡིག་འ£་དགོད་པ་སོགས་6་7ེ།

གསང་འKས་Bི་མར།

དང་པོར་7ོང་ཉིད་6ང་Tབ་སེམས། །གཉིས་པ་ས་བོན་བ^ས་པ་འོ། །

ག)མ་པ་ལ་ནི་ག{གས་བèན་hོགས། །བཞི་པ་ལ་ནི་ཡིག་འ£་དགོད།

Zོ་Gེ་Dམ་བཞི་འདི་དག་གིས། །ཐ་མལ་Eབ་པ+་བiེན་པ་6། །

ཞེས་སོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག །6ང་Tབ་7ེ་ཞེས་པས་གདན་?ི་7ེང་K་དམ་ཚིག་པ་བNེད་པ་དང་། ས་བོན་བ^་

བས་Nེ་མཆེད་6ིན་lབས་སོགས་དང་། ག{གས་བèན་hོགས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་གVག་པ་དང་།

ཡིག་འ£་དགོད་པས་དབང་བjར་Jས་འདེབས་6ེད་པར་འཆད་པ་ནི ་གVང་ཉིད་ལས་

(༧༢བ)བ§ལ་བ+་བཤད་པའོ་ཞེས་པ་Äང་དོན
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ནང་K་7ོང་ཉིད་6ང་Tབ་ནི་མི་"ོག་ཡེ་ཤེས། ས་བོན་བ^་བ་ནི་ཨ་ཧཾ་གི་འབར་འཛག །ག{གས་

བèན་hོགས་པ་ནི་བདེ་7ོང་གཉིས་)་མེད་པ+་ཉམས་xོང་། ཡིག་འ£་དགོད་པ་ནི་nོ་ག)མ་Zོ་Gེ་

ག)མ་?ི་ངོ་བོར་åར་པ་7ེ། ངེས་དོན་ནོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[བ�ང་འཁོར་དང་ཆོ་ག་)མ་བNེད་]ནི།
རེ་ཕས་ཉི་མ་Kནོ་L་9མ་བ4ོམས་ནས། ། 
ཉ་ིདརེ་M་ྃOང་P་ཚRགས་S་ོ8ེ་A།ེ ། 
S་ོ8ེ་དེ་ཉིད་Tསི་ན་ིར་བ་དང་། ། 
Uར་བཅིང་བ་ཡང་9མ་པར་བ4ོམ་པ་ཉིད། ། 

ཞེས་པ་7ེ། དེ་ལ་བ�ང་འཁོར་ནི། དང་པོར་རེ་ཕས་ཏེ་རཾ་ལས་ཉི་མ+་དFིལ་འཁོར་&ོན་K་Dམ་

པར་བnོམས་ནས། ཉི་མ+་7ེང་དེར་öྃ་ཡིག་ལས་Mང་བ+་w་ཚོགས་Zོ་Gེ་བnོམ་7ེ། དེ་ལས་Zོ་Gེ་

[་མོ་དཔག་o་མེད་པ་འ[ོས་པས་Bོགས་མཚམས་)་w་ཚོགས་Zོ་Gེ་དེ་ཉིད་Fི་ར་བ་དང་། 7ེང་K་དེ་

ཉིད་Fི་ནི་rར་བཅིང་བ་དང་། ཡང་གི་Öས་བ7ན་པ་ར་rར་?ི་མཚམས་)་Zོ་Gེ+་Ñ་རེ་དང་Bི་རོལ་

K་Zོ་Gེ་མདའ་ཡི་Ä་བ་དང་Zོ་Gེ་མེ་འབར་བ་དང་བཅས་པ་ཡང་Dམ་པར་བnོམ་པ་ཉིད་དེ། Äང་དོན་

དང་།

ནང་K་རེ་ཕ་ལས་Mང་བ+་ཉི་མ་ནི་དམར་ཆ་ཐབས། öྃ་ནི་དཀར་ཆ་ཤེས་རབ། öྃ་ལས་Mང་བ+་

Zོ་Gེ་ནི་ཐབས་ཤེས་ད6ེར་མེད་པ+་6ང་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ། ར་rར་བཅིང་བ་ནི་sན་hོབ་དང་

དོན་དམ་པ+་བདེན་པ་མི་Bེད་པར་{ང་K་འ•ག་པ་7ེ། ངེས་དོན་ནོ། །

བNེད་(༧༣ན)ཆོག་ནི།
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དང་པརོ་ར་ོན་ི9མ་བ4ོམ་པ། །ཆོས་T་ིད/ིངས་T་ིབདག་ཉདི་བ8ོད། ། 
དེ་Aངེ་9ལ་འ/ོར་པ་གནས་ནས། །ཧ་ེY་ཀ་ན་ི9མ་པར་བ4ོམ། ། 
རང་ག་ི7ིང་གར་ར་ེཕ་བ4ོམ། །དེ་ལས་Oང་བའ་ིཉ་ིདTལི་འཁརོ། ། 
དརེ་ན་ིM་ྃག་ི9མ་པ་ཉིད། །ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་རང་བཞནི་ཅན། ། 
M་ྃལས་Oང་བའ་ིS་ོ8ེ་ན།ི །ཁ་དགོ་ནག་པ་ོའཇགིས་ཆནེ་པ།ོ ། 
S་ོ8ེ་]་ེབའི་ད^ས་གནས་པར། །ཡང་ན་ིM་ྃག་ིད་ེཉདི་བ4ོམ། ། 
M་ྃག་ི9མ་པ་_ར་བ]ས་ན། །ཞ་ེ`ང་བདག་ཉདི་9མ་པར་4ོམ། ། 
S་ོ8ེ་a་ེབ་ནག་པ་ོཆ།ེ །འདམ་aསེ་Kནོ་པ་ོའb་བའི་མདོག ། 
ཡང་ན་K་ོདང་ཉི་མའི་མདོག །དད་པས་ངསེ་པར་9མ་པར་བ4ོམ། ། 

*་བNེད་པ+་དང་པོར་རོ\་གདན་ནི་Dམ་པར་བnོམ་པ་ཆོས་Fི་ད6ིངས་Fི་བདག་ཉིད་མཚོན་

པར་བGོད་དེ། རོ་ལ་བདག་འཛིན་དང་Dམ་"ོག་མེད་པས་སོ། །

རོ་དེ+་7ེང་K་Dལ་འ6ོར་པ་རང་ཉིད་གནས་ནས། ཧེ་P་ཀ་ནི་Dམ་པར་བnོམ་པར་6་7ེ། དེ་ལ་

རང་གི་iིང་གར་ཞེས་པ་འåར་ཆད་དེ། ཙི¶+་Ö་སེམས་ལའང་འ•ག་པས་རང་གི་སེམས་Fིས་ཞེས་

]ར་བའམ།

ཡང་ན་ཕལ་ཆེར་འདོད་པ་Lར། Dལ་འ6ོར་པ་རང་གི་iིང་གར་རེ་ཕ་7ེ་རཾ་ཡིག་བnོམ་ཞིང་། རཾ་

ཡིག་དེ་ལས་Mང་བ+་ཉི་མ+་དFིལ་འཁོར་བསམས་པ+་དqས་དེར་ནི་ས་བོན་ཡི་གེ་öྃ་གི་Dམ་པ་

ཉིད། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ད6ེར་མེད་པ+་6ང་སེམས་Fི་རང་བཞིན་ཅན་བnོམས་ལ། öྃ་དེ་ཉིད་
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ཡོངས་)་åར་པ་ལས་Mང་བ+་Zོ་Gེ་ནི་ཞེ་}ང་དག་པས་ཁ་དོག་ནག་པོ་འོད་འབར་ཞིང་འཇིགས་པ་

ཆེན་པོ་ཅན་བསམས་ཏེ། Zོ་Gེ་དེ+་Lེ་བ+་དqས་)་གནས་པར་¢ར་ཡང་ནི་öྃ་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངོ་བོ་

ཐབས་ཤེས་ད6ེར་མེད་ལ་Dམ་པ་öྃ་ཡིག་o་wང་བ་བnོམ། öྃ་གི་Dམ་པ་Zོ་Gེ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་

)་åར་པར་བLས་ནས། གKགས་པ་གཞོམ་པ+་དོན་K་ཞེ་}ང་གི་ཉམས་དང་çན་པ+་བདག་ཉིད་

Fི་*ར་Dམ་པར་བnོམ་7ེ། དེ་ལ་Zོ་Gེ་Nེ་བ་ནི་ཧེ་P་ཀ+་མཚན་?ི་Dམ་mངས་ཏེ། Zོ་Gེ་öྃ་དང་

བཅས་པ་ལས་Nེ་བ+་དོན་ནོ། །

དེ་ཡང་ཞེ་}ང་དག་པས་j་མདོག་ནག་པོ་ཆེན་པོ་འདམ་Nེས་ཏེ་ß®ལ་&ོན་པོ་འÄ་བ+་མདོག་

ཅན་ནམ།

ཡང་ན། &ོན་པོ་དང་ཉི་མ+་འོད་འÄེས་པ་&ོ་ལ་དམར་བ+་མདངས་ཆགས་པ+་མདོག་ཅན་K་

དད་པས་ཏེ། དེར་མོས་ཤིང་བLས་ནས་j་མདོག་&ོན་པོ་ངེས་པར་Dམ་པར་བnོམ་པ་ནི་Äང་དོན་

དང་།

ཡང་iིང་གར་རེ་ཕ་ལས་ཉི་མ་བnོམ་པ་ནི་ཆོས་ད6ིངས་Fི་ངང་ལས་©་མ+་jར་བཞེངས་པ། öྃ་

གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་དེ+་Zོ་Gེ་ག)མ་ད6ེར་མི་Bེད་པ། öྃ་ལས་Mང་བ+་Zོ་Gེ་öྃ་གིས་མཚན་པ་ནི་དེ་

ལས་Mང་བ+་བདེ་7ོང་ད6ེར་མེད་Fི་སེམས་ཡེ་ཤེས་t+་ངོ་བོར་åར་པ། དེ་ཡོངས་)་åར་པ+་

བདག་ཉིད་ནི་ཁམས་ག)མ་(༧༣བ)ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོ\་རང་བཞིན་K་རོ་གཅིག་པ། Zོ་Gེ་

Nེ་བ་ནི་Nེ་འཇིག་དང་;ལ་བ། ནག་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་མི་འåར་བའམ།
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ཡང་ན། &ོ་དང་ཉི་མ+་མདོག་ནི་ད6ིངས་དང་ཡེ་ཤེས་སམ་7ོང་པ་དང་iིང་Gེ་ད6ེར་མེད་པ།

དད་པས་ངེས་པར་བnོམ་པ་ནི་ཡང་དག་པ+་ཤེས་པས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་Fི་བདག་ཉིད་K་

བL་བ་7ེ།་ངེས་དོན་ནོ། །

ན༣ ག)མ་པ་[ཚོགས་བསགས་དང་མངོན་6ང་t་བNེད་བཤད་པ་]ནི།
ནམ་མཁར་8ེ་བcན་བ]ས་ནས་ན།ི །S་ོ8ེ་a་ེབ་7ིང་8ེ་ཆེ། ། 
dན་9མས་ཐམས་ཅད་འཛfན་པ་ཡ།ི །&་མ་ོབdད་པ་ོ9མས་Tསི་མཆོད། ། 
དཀར་མོས་རི་gགས་མཚན་མ་འཛfན། །ཆམོ་hན་བLད་ལས་dལ་བའ་ིPདོ། ། 
ར་ོལངས་མ་ན་ིB་ལག་མ། །གྷj་k་ིན་ིjན་འཛfན་ཅངི་། ། 
lm་nི་ན་ིS་ོ8ེ་ལག །ད་ེབཞནི་ར་ིoདོ་མ་ར་ོའཛfན། ། 
གདལོ་པ་མ་ོན་ིཅང་ཏ*ེ་བpང་། །འད་ི9མས་Tསི་ན་ིགཙR་བ་ོམཆོད། ། 
འདདོ་ཆགས་ཆནེ་པའོ f་8ེས་ཆགས་པས། །གrང་མསོ་s་ལ་འtད་པ་ཉིད། ། 
ཨ་ལི་v་བ་ཀ་ལི་ཉི། །ས་བནོ་ནང་L་སནོ་_ར་པ། ། 
ད་ེཉདི་སམེས་དཔའ་ཞསེ་/ར་བ8ོད། །མཆགོ་w་དགའ་བའ་ིརང་བཞནི་ཅན། ། 
ནམ་མཁའ་ིདTལི་འཁརོ་xབ་པ་ཡི། །རང་ག་ིyས་མzངས་9མ་པར་{།ོ ། 
བEས་ནས་7ིང་གར་བ<ག་པ་ན། །ཡ་ོགའི་ིཞ་ེ`ང་བདག་ཉདི་འ_ར། ། 

ཞེས་པ་7ེ། དེ་ལ་ཚོགས་བསགས་ནི། མKན་?ི་ནམ་མཁར་iིང་ག+་ས་བོན་?ི་Aན་Äངས་

པའམ་གསལ་བར་6ས་པ+་Gེ་བóན་Fེ+་Zོ་Gེ+་དFིལ་འཁོར་དམིགས་ཤིང་བLས་ནས་ནི་Zོ་Gེ་
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Nེ་བ་7ེ། Fེ+་Zོ་Gེ་iིང་Gེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ། Bག་J་t+་Jན་Dམས་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་

ཡི་*་མོ་གཽ་´ི་སོགས་བJད་པོ་iིང་ནས་|ོས་ལ། དེ་Dམས་Fིས་མཆོད་པར་བསམ་7ེ། དེ་ཡང་

དཀར་མོ་7ེ་གཽ་´ི་ནི་རི་¨གས་Fི་མཚན་མ་ཅན་ཏེ། Å་བས་མཚོན་པ་6ང་སེམས་Fིས་གང་བ+་wོད་

ཐོད་པ་འཛིན་པ། ཆོམ་≠ན་མ་7ེ་ཙོ་´ི་ནི་བKད་ལས་Jལ་བ་7ེ། ཉི་མས་མཚོན་པར་རÆ+་wོད་

འཛིན་པ། རོ་ལངས་མ་7ེ་བེ¶་Øི་ནི་Äི་T+་wོད་འཛིན་པ+་ལག་པ་ཅན་མ། གྷë་(༧༤ན)´ི་7ེ་ཟ་

ཕོད་མ་ནི་ëན་ཞེས་པ་ཤ་ཆེན་དང་îང་མར་?ི་wོད་འཛིན་ཞིང་། ≤≥་¥ི་7ེ་Üོས་མོ་ནི་Zོ་Gེ་Äི་ཆེན་

?ི་wོད་འཛིན་པ+་ལག་པ་ཅན་ནམ། ཡང་ན། ཕལ་མོ་ཆེས་&་མ་Äི་ཆེན་དང་Bི་མ་ཤ་ཆེན་ནམ་ཤ་t་

ལ་བཞེད་པ་Lར་རོ། །

དེ་བཞིན་K། རི་êོད་མ་7ེ། ཤ་བ་´ི་ནི་རོ་vག་པ+་µང་Sིའམ་ཆང་གི་wོད་འཛིན་པ་Dམས་Fིས་

ནང་གི་མཆོད་པ་དང་།

གདོལ་བ་མོ་7ེ་ཙ∂་Øི་ནི་ཅང་ཏེ.་བ∑ང་བ+་Öས་Bི+་མཆོད་པ་7ེ། མཆོད་པ་འདི་Dམས་Fིས་

ནི་གཙོ་བོ་འཁོར་བཅས་མཆོད་ཅིང་། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ\་ངོ་བོ་*ན་Nེས་Fི་བདེ་བ་ལ་Gེས་)་

ཆགས་པས་གgང་མོ་7ེ་ཌོ་བྷི+་πིས་གཙོ་བོ\་j་ལ་འ∫ད་པ་ཉིད་ནི་གསང་བ+་མཆོད་པ་དང་།

དེས་བNེད་པ+་*ན་Nེས་ལ་རོལ་བ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་མཆོད་པའོ། །

འདི་ལ་གgང་མོས་གཙོ་བོ་ལ་འ∫ད་ཅིང་འཁོར་Dམས་ལའང་བདེ་7ོང་གི་ཉམས་xོང་བNེད་

པར་6ེད་པ་དང་། འཁོར་Dམས་Fང་དཔའ་བོ\་Dམ་པར་åར་པ་ལ་འ∫ད་པ་དང་། གཙོ་འཁོར་

ཐམས་ཅད་ལ་འ∫ད་Yལ་6ས་པས་ཉམས་xོང་བNེད་པར་འདོད་པ་Dམས་གང་ཡང་Pང་བ་ལས་&་

མ་ལེགས་སོ་ཞེས་པ་Äང་དོན་དང་།
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ཡང་ན། ནམ་མཁར་Gེ་བóན་བLས་པ་ནི། ཆོས་འMང་ལ་བ"ེན་ནས་བདེ་7ོང་མི་Bེད་པ+་*ན་

Nེས་ཤར་བ། *་མོ་བJད་Fིས་མཆོད་པ་ནི་དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་t་དང་Zོ་Gེ་ག)མ་?ི་རང་བཞིན་K་

"ོགས་པར་6ེད་པ་7ེ། ངེས་དོན་ནོ། །

བNེད་ཆོག་ནི། གདན་?ི་7ེང་K་ཨ་ལི་ལས་Å་བ་དང་། ཀ་ལི་ལས་ཉི་མ+་དFིལ་འཁོར་

བསམས་ལ། öྃ་ཡིག་L་q+་ས་བོན་ཙམ་མམ། དེ་ལས་Mང་བ+་Zོ་Gེ་L་q+་Bག་མཚན་ས་བོན་དེ་

ཉིད་Fིས་མཚན་པ་ཉིད་ནང་K་7ེ་Å་ཉི་ཁ་]ོར་?ི་དqས་)་སོན་པ་7ེ་Tད་པར་åར་པ་དེ་ཉིད་p་Zོ་

Gེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་6་བར་བGོད་ལ། དེ་འང་མཆོག་o་དགའ་བ+་ངོ་བོ་*ན་Nེས་Fི་རང་བཞིན་

ཅན་ནོ། །

དེ་ལས་ནམ་མཁ+་དFིལ་འཁོར་éབ་པ་ཡི་འོད་ཟེར་&ོན་པོ་L་q་*་རང་གི་ùས་དང་ཁ་དོག་

མYངས་པ་Dམ་པར་|ོས། (༧༤བ)འmོ་དོན་6ས། འོད་ཟེར་Yར་བ^ས་ནས་iིང་གར་ཏེ་དqས་Fི་

ས་བོན་ལ་བsག་པ་ན། ཡོ་གི་7ེ་Dལ་འ6ོར་པ་ཞེ་}ང་Zོ་Gེ+་བདག་ཉིད་Fི་jར་hོགས་པར་འåར་

བའོ། །

ཁ་ཅིག །འདི+་ªོཀ་དང་པོས་དམ་ཚིག་པ་བNེད་པ་དང་། གཉིས་པས་འཁོར་?ི་*་|ོས་ནས་

གདན་ལ་འགོད་པར་འདོད་པ་དང་།

ཡང་ཁ་ཅིག །གཉིས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་དrག་པར་འཆད་པ་ནི་"ོག་བཏགས་Fི་|ོས་པ་ཁོ་ན་ཏེ།

འདི་ཉིད་kན་མོང་K་དམ་ཚིག་པ་ཁོ་ན་མངོན་6ང་tས་བNེད་པ+་གVང་ཡིན་པ+་Bིར་རོ་ཞེས་པ་

Äང་དོན་དང་།
ཡེ་ཤེས་t+་རང་བཞིན་ལས་མངོན་པར་6ང་Tབ་པ+་ག{གས་j་©་མ་L་qར་wང་བ་ངེས་དོན་ནོ། །
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ཁ་ཅིག །kན་མོང་བ+་བNེད་ཆོག་འདི་ག)མ་རིམ་བཞིན་དབང་པོ་ཐ་མ་དང་འ;ིང་དང་རབ་Fི་

མངོན་"ོགས་)་འཆད་པའང་མི་འཐད་དེ། བNེད་Yལ་Jས་བ^ས་Fི་Dམ་གཞག་སོ་སོ་བ་ག)ངས་

པ་ལས་གKལ་6+་Ñོ་ལ་Lོས་ནས་ག)ངས་པ་མ་ཡིན་པ+་Bིར་དང་། དེ་Lར་ན་ཧེ་P་ཀ་ག)མ་ཡང་

Ñོ་རབ་འ;ིང་ཐ་ག)མ་ལ་ག)ངས་པར་འདོད་དགོས་པ+་Bིར་རོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[མངོན་"ོགས་སོ་སོར་བ7ན་པ་]ལ། ན༡ Bག་གཉིས་པ+། ན༢ Bག་བཞི་པ+།

ན༣ Bག་vག་པ+་མངོན་"ོགས་ག)མ་?ི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
K་ོདང་ཉི་མ་མzངས་པའ་ིམདགོ །བན་|་དམར་པའོ f་}ན་དང་~ན། ། 
�་སེར་=ནེ་L་འxལི་བ་དང་། །Äག་d་Åས་ན་ི9མ་པར་བdན། ། 
འཁོར་ལ་ོ9་ཆ་ནརོ་^་དང་། །ལག་གLབ་དང་ན་ིÇ་རགས་ཉདི། ། 
སངས་dས་Å་ན་ི9མ་དག་པ། །འད་ི9མས་Äག་dར་རབ་w་Éགས། ། 
`ང་མགི་བdད་གཉསི་ལ་ོཡ་ིzལ། །གཡནོ་པས་S་ོ8ེ་ཐོད་པ་དང་། ། 
གཡནོ་པ་ནས་Tང་ཁ་Ñ་ཾག །གཡས་ན་S་ོ8ེ་ནག་པ་ོཉདི། ། 
M་ྃག་ིཡ་ིག་ེའདནོ་པའ་ིབདག །9ལ་འ/ོར་མ་བdད་ཡོངས་བÇརོ་ནས། ། 
Lར་oོད་L་ན་ིམགནོ་པ་ོརལོ། །ད^གས་Ü་ཞེས་/འ་ིརགིས་པ་འདསི། ། 
Lར་oོད་ཅསེ་ན་ིམངནོ་པར་བ8ོད། ། 
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ཅེས་པ་7ེ། 7ོང་པ་དང་iིང་Gེ་དག་པས་&ོན་པོ་དང་ཉི་མ་མYངས་པ+་མདོག་&ོ་ལ་དམར་བ+་

མདངས་ཆགས་པ། (༧༥ན)iིང་Gེས་ཆགས་པས་མེ་ཏོག་བན་Ω་དམར་པོ་L་q+་Aན་ག)མ་དང་

çན་པ། ཁམས་hོགས་པས་དq་æ་ཁམ་སེར་?ེན་K་འéིལ་བ་དང་། Pས་པ+་Bག་J་tས་ནི་Dམ་

པར་བJན་པ་7ེ། དེ་ཡང་། Aི་བོར་འཁོར་ལོ། D་བར་D་ཆ། མmིན་པར་ནོར་q། ལག་པ་དང་îང་

པར་གK་q་དང་ནི། îེད་པར་à་རགས་ཉིད་Dམས། མི་བNོད་པ་སོགས་སངས་Jས་t་ནི་Dམ་པར་

དག་པས་ན། འདི་Dམས་ལ་Bག་J་tར་རབ་o་mགས་སོ། །

གKག་པ་འKལ་བས་Aན་}ང་མིག་o་གཟིགས་པ། དགའ་བ་བì་vག་hོགས་པས་བJད་

གཉིས་བì་vག་གི་ལོ་ལོན་པ་ཡི་Yལ་ཅན། ཐབས་ཤེས་དག་པ+་Bག་གཉིས་Fི་གཡོན་པས་6ང་

སེམས་དང་བདེ་ཆེན་དག་པ+་Zོ་Gེས་མཚན་པ+་ཐོད་པ་དང་། གཡོན་པ+་y་མོ་ནས་Fང་ཤེས་རབ་

མ་མཚོན་ཞིང་དག་པ+་ཁ་øཾ་ག་བ{ང་བ། Bག་གཡས་པ་ན་གཉིས་མེད་Fི་ཡེ་ཤེས་དག་པ+་Zོ་Gེ་

ནག་པོ་Sེ་t་པ་ཉིད་འBར་བ། གKག་པ་ཅན་æག་པ+་ཆེད་K་ཞལ་ནས་öྃ་གི་ཡི་གེ་འདོན་པ+་

བདག་ཉིད་ཅན། འཁོར་K་གོ་´ི་ལ་སོགས་པ+་Dལ་འ6ོར་མ་བJད་Fིས་ཡོངས་)་བàོར་ནས་

གནས་པ། Dམ་ཤེས་བJད་དག་པ+་Kར་êོད་Fིས་བàོར་བ+་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དqས་ཉིད་K་ནི་

མགོན་པོ་Bག་གཉིས་པ་རོལ་བ་7ེ། Aོད་ཅིང་བVགས་པའོ། །

དེ་ཡང་Kར་êོད་Fི་དོན་ནི། དqགས་p་ཞེས་6་བ+་རིགས་པ་འདིས་Kར་êོད་ཅེས་ནི་མངོན་

པར་བGོད་པ་7ེ། དེ་ཡང་Bི་རོལ་K་དqགས་p་ཞེས་པ+་Ö་¿་ས་ཏི་ཞེས་པ་ཤ་ས་ནི་མི་རོ། བ་ས་ཏི་

གནས་པ་ལ་འ•ག་པས་རོ་གནས་པ་ལ་Kར་êོད་ཅེས་བGོད་པའམ། ནང་K་ནི་དqགས་p་བ་དང་

ཤ་êག་དང་བཅས་པས་Kར་êོད་K་བGོད་དེ།
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Bག་ཆེན་ཐིག་ལེར།

དqགས་འMང་Kར་êོད་བJད་K་བཤད། །nོ་དr་དང་ནི་çན་པ་འོ། །

ཞེས་དང་།

གoམ་Äག་བཤང་བ+་ད6ིབས་ཅན་ནོ། །གསང་བ་ཚང་ཚིང་ཁ་P་འོ། །

ཞེས་སོགས་ག)ངས་པ་Lར་རོ་ཞེས་པ་Äང་དོན་དང་།

མངོན་"ོགས་སོ་སོར་]ར་བ+་དག་པ་(༧༥བ)དང་&ར་?ི་Zོ་Gེ་སེམས་དཔ+་àབས་)་བཤད་

པ+་Rས་དོན་ནི་འདིར་j་Zོ་Gེ་Bག་གཉིས་པ+་ངེས་དོན་ནོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[Bག་བཞི་པ+་མངོན་"ོགས་]ནི།
Äག་བཞ་ིན་ིབLད་བཞི་ལས་9མ་པར་dལ་བ་9མ་པར་དག་པ་A།ེ གངོ་L་བ8ོད་
པའི་གFགས་དང་། s་མདགོ་དང་། M་ྃལས་Oང་བའ།ོ ། 

ཞེས་པ་7ེ། དེ་ཡང་Bག་བཞི་ནི། ¡ང་པོ། ཉོན་མོངས། འཆི་བདག །*+་q+་བKད་བཞི་ལས་

Dམ་པར་Jལ་བ་Dམ་པར་དག་པ་7ེ། གོང་K་བGོད་པ+་Bག་གཉིས་པ་L་q+་êོ་ཆགས་Fི་

ག{གས་དང་j་མདོག་&ོ་དམར་དང་ས་བོན་öྃ་ལས་Mང་བའོ། །
Äག་གཡནོ་=་ིདང་པ་ོན་aསེ་པའི་ཐོད་པ་&་དང་&་མ་ཡནི་=་ིoག་གསི་བཀང་

བ། ད་ེབཞནི་L་གཡས་T་ིÄག་ན་S་ོ8ེ། Äག་&ག་མ་དག་གསི་ཤསེ་རབ་ལ་
འtད་པ། ཤེས་རབ་S་ོ8ེ་ཕག་མ་ོན་ིབཅམོ་~ན་འདས་T་ིགFགས་ཅན་ན།ོ ། 

Bག་གཡོན་?ི་དང་པོ་ན་Nེས་པ+་ཐོད་པ་ཁམས་དཀར་དམར་དག་པ+་*་དང་*་མ་ཡིན་?ི་

êག་གིས་བཀང་བ་འཛིན་པ། དེ་བཞིན་K་གཡས་Fི་Bག་དང་པོ་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དག་པ+་Zོ་Gེ།
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Bག་*ག་མ་དག་གིས་བདེ་7ོང་གི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པ+་Bིར་ཤེས་རབ་མ་ལ་འ∫ད་པ། ཤེས་རབ་མ་

Zོ་Gེ་ཕག་མོ་ནི་བཅོམ་çན་འདས་Fི་ག{གས་དང་མYངས་པ+་མདོག་ད6ིབས་ཅན་ནོ། །

ཡང་ན། འོག་o་འMང་བ་Lར་mི་rག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པར་ཡང་བཞེད་དོ། །

འདི་ཡང་Bག་གཉིས་པ་Lར་ཞལ་གཅིག་པར་མངོན་ལ།

rར་ལས།

Bག་བཞི་པ་ནི་ཉིད་དག་ནི། །ཞལ་ག)ངས་Zོ་Gེ་ལས་Mང་བ། །

དཀར་པོ་དམར་པོ་དེ་བཞིན་&ོ། །ཕག་མོ་*ན་ཅིག་ཡང་དག་གནས། །

ཞེས་ཞལ་ག)མ་པ་དང་།

སཾ་ཊི+་Bི་མར་ཞལ་བཞི་པ་ཡང་བཤད་དོ་ཞེས་པ་Äང་དོན་དང་།

&ར་Lར་མངོན་"ོགས་Fི་དག་པ་དང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ\་Rས་དོན་ནི་འདིར་ག)ང་Zོ་Gེ་

Bག་བཞི་པ+་ངེས་དོན་ནོ། །

ན༣ ག)མ་པ་[Bག་vག་པ+་མངོན་"ོགས་]ནི།
Äག་áག་པ། ཞལ་ག;མ་པ། གཡནོ་དམར་བ། གཡས་v་བ་དང་ཉི་མ་]་^། 
དང་པ་ོKནོ་པ།ོ གཅརེ་^་གངོ་L་བ8ོད་པའི་s་མདགོ་དང་གFགས་(༧༦ན)ཅན། 
Äག་9མས་ན་ིཕ་རལོ་w་Äིན་པ་9མ་པར་དག་པའ།ོ ། 
Äག་གཡནོ་=་ིདང་པ་ོན་â་ེག;མ་པ། Äག་གཡས་T་ིདང་པ་ོན་S་ོ8ེ། Äག་
གཡནོ་=་ིགཉསི་པ་ན་bིལ་^། Äག་གཡས་T་ིགཉསི་པ་ན་É་ིUག །Äག་&ག་
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མ་དག་གསི་S་ོ8ེ་y་U་Üད་མ་ལ་7ོམས་པར་འäག་པ། བཅོམ་~ན་འདས་ཇ་ི
]་བ་དེ་]ར་ཤེས་རབ་A།ེ གཡས་པ་དང་གཡནོ་པ་ན་É་ིUག་དང་ཐདོ་པ། 
ཁམས་ག;མ་=་ིབདག་ཉདི་ཅན་=་ིར་ོམནན་པའ།ོ ། 

ཞེས་པ་7ེ། དེ་ཡང་Bག་vག་པ། Zོ་Gེ་ག)མ་དག་པས་ཞལ་ག)མ་པ། གཡོན་ཞལ་དམར་བ།

གཡས་ཞལ་Å་བ་དང་ཉི་མ་འÄེས་པ་L་q་དཀར་ལ་དམར་བ+་མདངས་ཅན། དང་པོ\་S་ཞལ་&ོན་

པོ། Öིབ་པ་དང་;ལ་བས་གཅེར་q། གོང་K་Bག་གཉིས་པ+་àབས་)་བGོད་པ+་j་མདོག་དང་

ག{གས་ཅན་དང་། Bག་vག་པོ་Dམས་ནི་ཕ་རོལ་K་Bིན་པ་vག་Dམ་པར་དག་པའོ། །

Bག་གཡོན་?ི་དང་པོ་ན་Kག་ག)མ་འཇོམས་པས་Sེ་ག)མ་པ། Bག་གཡས་Fི་དང་པོ་ན་Dམ་

པར་"ོག་པ་འཇོམས་པས་Zོ་Gེ། Bག་གཡོན་?ི་གཉིས་པ་ན་7ོང་ཉིད་Fི་Ö་Öོགས་པས་Äིལ་q།

Bག་གཡས་Fི་གཉིས་པ་ན་མི་ཤེས་པ་གཅོད་པས་mི་rག །Bག་*ག་མ་དག་གིས་ཐབས་ཤེས་{ང་

འ•ག་དག་པས་gམ་Zོ་Gེ་ù་r་pད་མ་ལ་འ∫ད་ནས་iོམས་པར་འ•ག་པ། བཅོམ་çན་འདས་Fི་

མདོག་ད6ིབས་ཇི་L་བ་དེ་Lར་ཤེས་རབ་མ+་མདོག་ད6ིབས་Fང་འÄ་བ་7ེ། འོན་Fང་Bག་གཡས་

པ་དང་གཡོན་པ་ན་རིམ་བཞིན་mི་rག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ། འདོད་པ་དང་ག{གས་དང་ག{གས་

མེད་པ+་ཁམས་ག)མ་?ི་བདག་ཉིད་ཅན་?ི་ཆོས་ད6ིངས་ལ་གནས་པ་མཚོན་པར་རོ་མནན་ནས་

བVགས་པའོ། །

འདིར་Bག་བཞི་པ་དང་vག་པ+་gམ་Bག་གཉིས་པར་བཞེད་པ་ལ། gམ་?ི་Bག་མཚན་

དམིགས་བསལ་K་ག)ངས་པས་Bག་གཉིས་པར་དོན་?ིས་བ7ན་ཡང་། བཅོམ་çན་འདས་Fི་

228 ལེགས་བཤད་ཉི་མ+་འོད་ཟེར།



ག{གས་ཅན་ཞེས་པ་དང་། (༧༦བ)བཅོམ་çན་འདས་ཇི་L་བ་དེ་Lར་ཤེས་རབ་7ེ་ཞེས་པས་ཡབ་

gམ་ཞལ་Bག་འÄ་བར་བ7ན་པས་ད¬ད་པ+་གནས་སོ་iམ་མོ་ཞེས་པ་Äང་དོན་དང་།

&ར་Lར་མངོན་"ོགས་Fི་དག་པ་དང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔ+་Rས་དོན་ནི་འདིར་kགས་Zོ་Gེ་

Bག་vག་པ+་ངེས་དོན་ནོ། །

ཉ༣ ག)མ་པ་[ལེ.+་མཚན་]ནི།
&འི་ལ*ེ་A།ེ ག;མ་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་7ེ། *+་བNེད་ཆོག་དང་མངོན་"ོགས་7ོན་པ+་ལེ.་7ེ། གVང་Kམ་ཚན་ག)མ་པའོ་

ཞེས་དེ་ཉིད་ག)ངས་ཟིན་པ+་དོན་ཏོ། །

ལེ.་ག)མ་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&་མ། བཞི་པ་*་དབང་jར་བ+་ལེ.།

ཇ༣ ད་ནི་ལེ.་བཞི་པ་བཤད་པར་6་7ེ། དེ་ལ། ཉ༡ ལེ.+་འ;ེལ། ཉ༢ ལེ.+་དོན། ཉ༣

ལེ.+་མཚན་ག)མ་?ི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། Aི་དོན་?ི་འ;ེལ་ལ། ལེ.་&་Bི+་འ;ེལ་ནི། གོང་K་*་བNེད་པ་ལ་hོགས་6ེད་

Fི་ཡན་ལག་o་དབང་བjར་དགོས་པས་*+་ལེ.+་Gེས་)་*་དབང་བjར་བ+་ལེ.་འཆད་པར་

འ;ེལ་ཞིང་།

མདོར་བ7ན་Jས་བཤད་Fི་འ;ེལ་ནི། མདོར་བ7ན་K་*་Dམས་ཇི་Lར་འMང་བ+་དོན་*་

བNེད་པ+་hོགས་6ེད་ལེ.་འདིས་Jས་པར་འཆད་ལ།

ལེ.+་མངོན་"ོགས་ནི། *་བNེད་པ+་hོགས་6ེད་Fི་ཆོ་ག །དབང་བjར་དང་། Jས་དེབས་

བGོད་6ར་7ོན་པས་བNེད་རིམ་དང་འ;ེལ་ལོ། །

Rས་དོན་?ི་འ;ེལ་ནི། ནང་གི་6ང་སེམས་Fི་*ས་6ིན་?ིས་lོབ་ཅིང་མཚན་"ོག་གི་Äི་མ་འ√ད་

པས་ན་དབང་བjར་བའོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[ལེ.+་དོན་]ལ། ཏ༡ Aི་དོན་དང་། ཏ༢ གVང་དོན་གཉིས་Fི།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། *་དབང་བjར་Yལ། Jས་འདེབས་Yལ། དེ་དག་གི་དགོས་པ་ག)མ་?ི།

དང་པོ་ནི། pད་དང་གVང་འmེལ་ཕལ་ཆེར་K་àབས་འདིར་T་དབང་ཙམ་ལས་མ་ག)ང་ལ།

yབ་ཆེན་མཚོ་Nེས་དང་ཇོ་བོ་Gེས་དབང་བཞི་hོགས་པར་བjར་བའང་བཤད་དོ། །
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འདི་ལ་Ñ་མ་དག །བNེད་རིམ་ཁོ་ན་བnོམ་པ་ལ་qམ་དབང་ཙམ་?ིས་Pང་ལ། hོགས་རིམ་དང་

འ;ེལ་ན་ནི་དབང་བཞི་པ་དགོས་པར་བཞེད་Fང་། མ་ངེས་ཏེ། hོགས་རིམ་བnོམ་པ+་ëིན་6ེད་ནི་

དང་པོར་Zོ་Gེ་¢ོབ་དཔོན་ལ་དབང་བཞི་ཐོབ་པས་Pང་ལ། རིམ་གཉིས་གདན་(༧༧ན)hོགས་)་nོམ་

པ+་གVང་ཕལ་ཆེར་Kའང་àབས་འདིར་T་དབང་ཙམ་ཞིག་ག)ངས་པ་མང་བ+་Bིར་རོ། །

འོན་Fང་དབང་བཞི་ག་བjར་ན་kན་Bི་མ་Bི་མ+་ëིན་6ེད་K་éད་པར་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ནས་

yབ་ཆེན་?ི་གVང་ལས་Fང་དེ་Lར་ག)ངས་ལ།

Gེ་མར་ƒོག་གི་འཆད་≈ོལ་ལས་Fང་རང་གིས་དབང་hོགས་པར་ཐོབ་ན་འདིར་ཡང་མན་ངག་

བཞིན་hོགས་པར་Ñང་བར་བཞེད་དོ། །

གVང་འདིར་ཡང་། མར་ƒོག་གི་འཆད་≈ོལ་ལ་གVང་ཕལ་མོ་ཆེར། qམ་དབང་། བKད་Sི་t་

སོགས་གསང་དབང་། མེ་ཏོག་གི་ཆར་སོགས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས། ག{གས་Zོ་Gེ་མ་སོགས་དབང་

བཞི་པ་དང་]ར་བ་དང་།

ཁ་ཅིག །བKད་Sི་t་སོགས་qམ་དབང་། མེ་ཏོག་གི་ཆར་སོགས་གསང་དབང་། rར་rམ་

སོགས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས། ƒ+་Ö་སོགས་དབང་བཞི་པ་དང་]ར་བ+་འཆད་≈ོལ་ཅི་རིགས་འMང་

ལ།

འmེལ་མཛད་ཕལ་མོ་ཆེས་ནི། གVང་འདི་དག་T+་དབང་ཉིད་K་འཆད་པ་ཡིག་དོན་?ི་བཤད་

པར་གནས་སོ་iམ་མོ། །
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གཉིས་པ་[Jས་འདེབས་Yལ་]ནི། གVང་ཕལ་ཆེར་K་རིགས་དང་རིག་ཅན་ཕན་Yན་K་Jས་

འདེབས་པ་དང་། བNེད་6་དང་Nེད་6ེད་ཕན་Yན་K་དང་། p་དང་འ;ས་q་ཕན་Yན་K་Jས་

འདེབས་པ+་Dམ་གཞག་ག)ངས་ཏེ།

Zོ་Gེ་iིང་འmེལ་K།

རིགས་Fིས་6ིས་པ་Jས་བཏབ་ཅིང་། །6ིས་པས་རིགས་ལ་Jས་བཏབ་པ། །

ཕ་ཡིས་q་ལ་Jས་བཏབ་པ། །qས་Fང་ཕ་ལ་དེ་བཞིན་ནོ། །

འ;ས་qས་p་ལ་Jས་བཏབ་པ། །p་ཡིས་འ;ས་q་Jས་བཏབ་ཅིང་། །

ཞེས་པ་Lར་རོ། །

འདིར་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་Fི་J་དང་། ùས་ལ་སེམས་Fི། སེམས་ལ་ùས་Fི། འ;ས་q་

ལ་p+། p་ལ་འ;ས་q+་Jས་འདེབས་Dམས་ག)ངས་པ་ལས། Jས་པར་བ"ག་པ་Bི་མར་[ལེ.་

བཞི་པར།]འཆད་དོ། །

ག)མ་པ་[དེ་དག་གི་དགོས་པ་]ནི། Üང་6+་Äི་མ་འ√ད་ཅིང་བEབ་6་འyབ་པ+་†ས་པ་

འཇོག་པ+་དོན་K་དབང་བjར་བ་ཡིན་ཏེ།
[བ"ག་པ་Bི་མ། ག)མ་པ་pད་Fི་∆ེང་གཞི་དང་གསང་བ+་àད་Fི་ལེ.ར།]

གཏོར་དང་«གས་པ་ཞེས་6་འདིས། །དེས་ན་དབང་ཞེས་བGོད་པར་6། །

ཞེས་སོ།

ཇོ་བོ་Gེས། [མངོན་པར་"ོགས་པ་Dམ་པར་འ6ེད་པ་ཞེས་6་བ། }ེ་བ7ན། pད། ཞ]
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བགེགས་(༧༧བ)དང་། Öིབ་པ་དང་། ཐེག་དམན་སེལ་བ་དང་། བÅས་nོམ་?ི་wོད་K་Pང་བ་

དང་། ཞི་སོགས་Fི་ལས་བEབ་པ་ལ་མk་དང་çན་པ་དང་། 6ང་Tབ་Fི་སེམས་ཉམས་པ་àོང་བ་

དང་། [དམ་ཚིག་དང་}ོམ་པ་ཉམས་པ་àོང་བ་དང༌།] མ་འོངས་པ་ན་སངས་Jས་Fིས་དབང་བjར་

བ+་དགོས་པ་7ེ། བJད་བཤད་དོ། །

Jས་འདེབས་Fི་དགོས་པ་ནི། kན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་yབ་Eབ་པ་ལ་*་རིགས་མ་འཆོལ་

བར་nོམ་དགོས་པ+་ཆེད་K་ཡིན་ཏེ།
[བ"ག་པ་Bི་མ། བཞི་པ་Bག་J་བ^ས་པ+་དོན་?ི་ལེ.ར།]

Bག་J་"གས་དང་མཚན་མ་7ེ། །འདིས་ནི་རིགས་ནི་མཚོན་པར་6། །

རིགས་འཆོལ་nོམ་པ+་]ོར་བ་ལས། །དངོས་yབ་མེད་ཅིང་Eབ་པོའང་མེད། །

ཅེས་སོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་གVང་དོན་ལ། ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། ཐ༢ གVང་དངོས་གཞི་གཉིས་Fི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
&་དབང་བsར་བའི་ལ*ེ་བཤད་པར་/འ།ོ ། 

ཞེས་པ་7ེ། *་hོགས་6ེད་Fི་ཡན་ལག་དབང་བjར་ཞིང་Jས་འདེབས་6་བ+་ལེ.་བཤད་པར་

6འོ་ཞེས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[གVང་དངོས་གཞི་]ལ། ད༡ དབང་*་དrག་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པ། ད༢ དེས་

དབང་བjར་Yལ། ད༣ Jས་འདེབས་Yལ། ད༤ ཞར་Mང་kན་mངས་བ7ན་པ་བཞི+།

ད༡ དང་པོ་ནི།
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རང་ག་ི7ིང་གར་ས་བནོ་བསམ་མ།ོ །ས་བནོ་ལས་འདོ་ཟརེ་ནག་པ་ོåགས་çའི་
9མ་པའི་གFགས་Tསི་éང་ནས། དེས་ཁམས་ག;མ་L་བèགས་པའ་ིསངས་
dས་ཐམས་ཅད་}ན་bངས་ལ། མ་མ་ོབdད་Tསི་ཡང་དག་པར་མཆདོ་ནས་
གསལོ་བ་གདབ་པར་/འ།ོ །ཨê་ཨ་བྷ་ིཥིì་w་མ་ཾསî་ཏ་ï་ག་ཏ། 

ཞེས་པ་7ེ། རང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དེ+་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གང་གི་iིང་གར་öྃ་ལ་སོགས་

པ+་ས་བོན་བསམ་མོ། །ས་བོན་དེ་ལས་འོད་ཟེར་ནག་པོ་ད6ིབས་…གས་ +་Dམ་པ+་ག{གས་

Fིས་Àང་ནས། ཁམས་ག)མ་K་བVགས་པ+་སངས་Jས་ཐམས་ཅད་Aན་Äངས་ལ། ¢ར་ཡང་

iིང་ག་ནས་Ãལ་པ+་གཽ་´ི་ལ་སོགས་པ+་མ་མོ་བJད་Fིས་ཡང་དག་པར་མཆོད་ནས། དབང་

བjར་བར་གསོལ་བ་གདབ་པར་6འོ། །

དེ་ཡང་། ཨÕ་ཨ་བྷི་ཥིœ་o་མཾ་ས–་ཏ་—་ག་ཏ། ཞེས་པ་བ©ར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་Fིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བjར་K་(༧༨ན)གསོལ་ཞེས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[དེས་དབང་བjར་Yལ་]ནི།
སངས་dས་དེ་9མས་ཧེ་Y་ཀའི་9མ་པའི་གFགས་Tསི་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་

Åའ་ིབདག་ཉདི་T་ིབLད་â་ིÅས་གང་བའ་ི^མ་པས་དབང་བsར་བར་/འ།ོ ། 
དབང་བsར་བ་ན་མ་ེཏགོ་ག་ིཆར་འབབ་པར་འ_ར་རོ། །ñའི་ó་འOང་བར་
འ_ར་རོ། །Uར་<མ་=་ིཆར་འབབ་པར་འ_ར་རོ། །གFགས་S་ོ8ེ་མ་ལ་
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སགོས་པ་9མས་Tསི་མཆོད་པར་/འ།ོ །S་ོ8ེའི་ò་}ན་མ་ལ་སགོས་པ་9མས་
Tསི་ôང་བར་/འ།ོ ། 

ཞེས་པ་7ེ། Aན་Äངས་པ+་སངས་Jས་དེ་Dམས་Fི་ནང་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Dམས་ཧེ་P་

ཀ+་Dམ་པ+་ག{གས་ཅན་?ིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་t+་བདག་ཉིད་Fི་བKད་Sི་tས་གང་བ+་

qམ་པས། ཇི་Lར་བLམས་པ་སོགས་བGོད་ཅིང་དབང་བjར་བར་བསམ་པར་6འོ། །

དེ་Lར་དབང་བjར་བ+་Kས་ན་སངས་Jས་Fི་མkས་*+་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབབ་པར་འåར་རོ།

།*+་ƒ་བོ་ཆེ+་Ö་འMང་བར་འåར་རོ། །rར་sམ་?ི་ཆར་འབབ་ཅིང་Äི་ཞིམ་པ་འMང་བར་འåར་

རོ། །ག{གས་Zོ་Gེ་མ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པ+་*་མོ་Dམས་Fིས་མཆོད་པར་6འོ། །vག་çན་?ི་Zོ་

Gེ+་É་Aན་མ་ལ་སོགས་པ་gམ་Dམས་Fིས་Ñང་བར་6འོ། །

དེས་མཚོན་ནས་6ང་སེམས་Dམས་Fིས་ཤིས་བGོད་དང་། êོ་བོ་Dམས་Fིས་བགེགས་æོད་པར་

6་ཞེས་པ+་དོན་ཏོ། །

ད༣ ག)མ་པ་[Jས་འདེབས་Yལ་]ནི།
དབང་བsར་ནས་}་ིབརོ་རང་ག་ིརགིས་T་ིབདག་པརོ་འ_ར་རོ། །འདསི་ན་ིཧ་ེ
Y་ཀ་Hོགས་པ་ཉདི་ད།ོ ། 

ཞེས་པ་7ེ། དེ་Lར་དབང་བjར་ནས་T་*ག་?ེན་K་འéིལ་པ་ལས་Aི་བོར་གཙོ་བོ་ཡབ་gམ་ལ་

མི་བNོད་པ་དང་། གི་རིགས་Fི་བདག་པོས་Jས་བཏབ་པར་འåར་རོ། །ཆོ་ག་འདིས་ནི་ཧེ་P་ཀ་ལ་

སོགས་པ་*་བNེད་པ+་ཡན་ལག་hོགས་པ་ཉིད་K་བཤད་དོ་ཞེས་པའོ། །

ད༤ བཞི་པ་[ཞར་Mང་kན་mངས་བ7ན་པ་]ནི།
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öན་ག;མ་L་/ིན་=སི་བõབས་པའི་བ4ོམ་པ་9མ་པར་བ4ོམས་ནས། ལངས་
ཏེ་&འི་གFགས་;་(༧༨བ)བཞག་ག།ོ ། 

ཞེས་པ་7ེ། ཉིན་མཚན་?ི་kན་ག)མ་K་*ར་དམིགས་ནས་6ིན་?ིས་བlབས་པ+་བNེད་རིམ་

?ིས་nོམ་པ་Dམ་པར་བnོམས་ནས་kན་ལས་ལངས་ཏེ་kན་མཚམས་མཐའ་དག་oའང་*+་

ག{གས་)་ང་Jལ་བཞག་གོ་ཞེས་པ་Äང་དོན་དང་Ö་ཇི་བཞིན་པ+་བཤད་པའོ། །

ཐ་མལ་པ+་nོ་ག)མ་Zོ་Gེ་ག)མ་ད6ེར་མེད་པ+་*ན་Nེས་Fི་རང་བཞིན་མཚན་"ོག་གི་Äི་མ་

དང་;ལ་བར་6ེད་པ་ནི་འདི་དག་གི་ངེས་དོན་ནོ། །

ཉ༣ ག)མ་པ་[ལེ.+་མཚན་]ནི།

དབང་གི་ལེ.་7ེ། བཞི་པའོ།། །།

ཞེས་པ་7ེ། *ར་བNེད་པ་ལ་དབང་བjར་བ+་Dམ་གཞག་གི་ལེ.་7ེ། གVང་Kམ་ཚན་བཞི་

པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་ག)ངས་ཟིན་པ+་དོན་ཏོ། །

ལེ.་བཞི་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

236 ལེགས་བཤད་ཉི་མ+་འོད་ཟེར།



བ"ག་པ་&་མ། t་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་ལེ.།

ཇ༤ ད་ནི་ལེ.་t་པ་བཤད་པར་6་7ེ། དེ་ལ། ཉ༡ ལེ.+་འ;ེལ། ཉ༢ ལེ.+་དོན། ཉ༣ ལེ.+་

མཚན་ག)མ་?ི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། Aི་དོན་?ི་འ;ེལ་ལ། ལེ.་&་Bི+་འ;ེལ་ནི། གོང་K་བཤད་པ+་*+་བNེད་རིམ་

བnོམས་Fང་hོགས་པ+་རིམ་པ་དང་མ་འ;ེལ་ན་མི་mོལ་ཞིང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་"ོགས་ན་ïར་K་mོལ་

བ+་Bིར། *+་དབང་གི་ལེ.+་Gེས་)་དེ་ཁོ་ན་Fི་ལེ.་འཆད་པར་འ;ེལ་ལོ། །

མདོར་བ7ན་Jས་བཤད་Fི་འ;ེལ་ནི། མདོར་བ7ན་K་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ+་དོན་ལེ.་འདིས་Jས་

པར་འཆད་དོ། །

ལེ.+་མངོན་"ོགས་ནི། ཡེ་ཤེས་Fི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་"ོགས་པར་6ེད་པ+་ཐབས་བGོད་6ར་7ོན་

པས་hོགས་རིམ་དང་འ;ེལ་ལོ། །

Rས་དོན་?ི་འ;ེལ་ནི། 6ང་Tབ་Fི་སེམས་དེ་དོན་དམ་པར་མི་"ོག་ཅིང་མི་བ”་བ+་རང་བཞིན་

ཡིན་པས་དེ+་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པར་6འོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[ལེ.+་དོན་]ལ། ཏ༡ Aི་དོན་དང་། ཏ༢ གVང་དོན་གཉིས་Fི།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་Dམ་གཞག །gལ་དབང་གི་Dམ་གཞག །སེམས་སེམས་Mང་གི་

Dམ་ད6ེ། ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་K་བཤད་པ་བཞི་ལས།

དང་པོ་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་གནས་ùགས་བཤད་པ། དེ་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་བདག་ཉིད་K་

བ7ན་པ། (༧༩ན)ཐབས་གང་གིས་"ོགས་པར་6་བ་ག)མ་?ི།
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དང་པོ་ནི། Aིར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བཞི་ལས། བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་ཨེ་ཝཾ་གི་དོན་?ིས་བཤད་པ་

དང་། &གས་Fི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་ཡི་གེ་ག)མ་?ི་དོན་?ིས་བཤད་པ་དང་། *+་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་*+་

ལེ.་ལ་སོགས་པར་བཤད་ཅིང་། འཆད་པར་འåར་བ་Lར་རོ། །ཡེ་ཤེས་Fི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི། འདིར་

བ7ན་6+་དོན་ཏེ།

དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི། རང་བཞིན་?ི་འོད་གསལ་བ། 7ོང་པ་ཉིད་Fི་རང་

བཞིན། གདོད་མ་ནས་Nེ་འགག་གནས་ག)མ་དང་;ལ་ཞིང་Dམ་པར་དག་པ་ནམ་མཁའ་L་q།

ག{ང་འཛིན་?ི་"ོག་པས་མ་གོས་ཤིང་གཉིས་)་མེད་པ་རང་རིག་པ+་ཡེ་ཤེས་བGོད་པ+་gལ་ལས་

འདས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།

གསང་འKས་ལས།
ཆོས་Dམས་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ། །གདོད་ནས་དག་པ་ནམ་མཁའ་བཞིན། །

ཞེས་དང་།
¡ང་པོ་ཁམས་དང་Nེ་མཆེད་དང་། །ག{ང་དང་འཛིན་པ་Dམ་པར་Üང་། །
རང་སེམས་གདོད་ནས་མ་Nེས་པ། །7ོང་པ་ཉིད་Fི་རང་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་དང་།
Dམ་wང་མངོན་6ང་ལས།

6ང་Tབ་ནམ་མཁ+་མཚན་ཉིད་དེ། །Dམ་པར་"ོག་པ་ཐམས་ཅད་Üངས། །
ཞེས་དང་།
སཾ་ཊིར།

ཐོག་མ་དqས་མཐའ་Äི་མ་མེད། །རང་གིས་རིག་པ+་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །
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གཞན་K་’་བར་མི་†ས་སོ། །

ཞེས་སོགས་J་ཆེར་ག)ངས་སོ། །

འོ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་7ོང་པ་ཉིད་Fི་ངོ་བོར་བL་བར་6འམ་iམ་ན། དེ་ཡང་མིན་ཏེ། 7ོན་

པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་7ོང་པ་ཉིད་K་ག)ངས་པ་ནི་མཐར་འཛིན་Üོང་བ+་Bིར་ག)ངས་Fི། དོན་

དམ་པར་7ོང་ཉིད་K་དམིགས་པ་དང་བnོམ་པར་6་བ་མེད་དེ།

rར་ལས།
L་བ་Dམས་ལས་ལོག་Dམས་དང་། །བདག་o་L་བ་ཚོལ་Dམས་Fིས། །
བདག་ཞེན་བསམ་པ་བÅོག་པ+་Bིར། །7ོང་པ་Jལ་བ་Dམས་Fིས་བ7ན། །

ཞེས་དང་།
སཾ་ཊིར།

Dམ་"ོག་མེད་པ+་ཆོས་Dམས་ལ། །དམིགས་པ་མེད་ཅིང་nོམ་པ་མེད། །
ཅེས་སོ། །
དེ་Lར་ན། དངོས་དང་དངོས་མེད། 7ོང་དང་མི་7ོང་ལ་སོགས་པ+་མཐའ་ཐམས་ཅད་

(༧༩བ)Üངས་པ་7ེ།

སཾ་ཊིར།
དངོས་དང་དངོས་མེད་]ོར་;ལ་བ། །Dལ་འ6ོར་པས་ནི་དེ་ཉིད་nོམ། །

ཞེས་དང་།
7ོང་མིན་7ོང་པ་མིན་པའང་མིན། །དq་མར་དམིགས་པར་མི་འåར་རོ། །

ཞེས་དང་།
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7ོང་པ་nོམ་པར་མི་6་7ེ། །7ོང་མིན་nོམ་པར་མི་6འོ། །

7ོང་པ་མི་Üང་Dལ་འ6ོར་པས། །7ོང་མིན་ཡོངས་)་མི་Üང་ངོ་། །

ཞེས་སོགས་Jས་པར་ག)ངས་སོ། །

གཉིས་པ་[དེ་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་བདག་ཉིད་K་བ7ན་པ་]ནི། དེ་L་q+་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་ལ་

མདོ་pད་ཐམས་ཅད་Fི་དགོངས་དོན་གཞོལ་བ་ཡིན་ཏེ།

མདོ་ལས།

བདེ་བར་གཤེགས་པ+་ག)ང་རབ་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་གཞོལ། དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ལ་འབབ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་མངོན་K་Bོགས།

ཞེས་སོ། །

འདི་ཉིད་འ;ས་q་དང་ལམ་དང་p་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་éབ་6ེད་Fང་ཡིན་ཏེ།

སཾ་ཊིར།

འདི་ནི་གཉིས་)་མེད་པར་བGོད། །འདི་ནི་6ང་Tབ་སེམས་མཆོག་ཉིད། །

Zོ་Gེ་Zོ་Gེ་སེམས་དཔའ་དཔལ། །hོགས་པ+་སངས་Jས་6ང་Tབ་ཉིད། །

ཅེས་འ;ས་qར་ག)ངས་པ་དང་།

འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་Bིན། །ཕ་རོལ་Bིན་པ་sན་?ི་དངོས། །

མཉམ་ཉིད་བསམ་6་ཉིད་K་ག)ངས། །སངས་Jས་དཀོན་མཆོག་nོམ་པ་ཉིད། །

ཅེས་ལམ་ཡིན་པ་དང་།

འmོ་བ་བ"ན་དང་གཡོ་བ+་བདག །6ང་Tབ་སེམས་དཔའ་མཐའ་ཡས་དང་། །
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hོགས་སངས་Jས་དང་ཉན་ཐོས་སོགས། །དེ་ཉིད་ལས་ནི་ཐམས་ཅད་Nེས། །

ཞེས་གཞི་ཡིན་པར་ག)ངས་སོ། །

གཞན་ཡང་། འདི་ཉིད་འཁོར་འདས། བདེ་^ག་ཐམས་ཅད་Fི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། འཁོར་

འདས། བདེ་^ག་ཐམས་ཅད་Fང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལས་གཞན་མིན་ཏེ།
[བ"ག་པ་Bི་མ། བཞི་པ་Bག་J་བ^ས་པ+་དོན་?ི་ལེ.ར།]

འདི་ཉིད་འཁོར་བ་ཞེས་6་7ེ། །འདི་ཉིད་x་ངན་འདས་པའང་ཡིན། །

ཞེས་སོགས་དང་།

སཾ་ཊིར།

^ག་བ&ལ་¡ང་པོ་K་མ+་མཚན་åར་པ། །

འདི་ལས་གཞན་K་ìང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །

བདེ་བ་མཐའ་ཡས་འMང་བ+་pར་åར་པ། །

དེ་ལས་གཞན་K་mོལ་བའང་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

དེ་Lར་ན། བ"ན་གཡོ་wོད་བìད་ཐམས་ཅད་འདི+་རང་བཞིན་ཏེ། (༨༠ན)
[བ"ག་པ་&་མ། བJད་པ་Dལ་འ6ོར་མ+་འཁོར་ལོ་འK་བ+་ལེ.ར།]

བ"ན་དང་གཡོ་བ+་དངོས་པོ་གང་། །S་÷ག་འêིལ་ཤིང་ལ་སོགས་པ། །

བདག་གི་དངོས་པོ\་རང་བཞིན་ལས། །

ཞེས་དང་།
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[བ"ག་པ་Bི་མ། ག)མ་པ་pད་Fི་∆ེང་གཞི་དང་གསང་བ+་àད་Fི་ལེ.ར།]

བ"ན་དང་གཡོ་བ་éབ་ནས་གནས། །

ཞེས་སོགས་J་ཆེར་ག)ངས་ཏེ། འཆད་པར་འåར་རོ། །

ག)མ་པ་[ཐབས་གང་གིས་"ོགས་པར་6་བ་]ནི། དེ་L་q+་ཡེ་ཤེས་དེ་ཐབས་གང་ལ་བ"ེན་

ནས་"ོགས་པར་འåར་iམ་ན། ཟབ་མོ་གསང་ཆེན་?ི་ལམ་ལ་མ་བ"ེན་ཞིང་Ñ་མ+་མན་ངག་ལ་མ་

བ"ེན་པར། མཚན་ཉིད་ཐེག་པར་mགས་པ+་ཐོས་བསམ་སོགས་ལ་བàལ་པར་འབད་Fང་མི་

"ོགས་ཏེ།

◊ÿ་དེ་བས།
བàལ་པ་6ེ་བ་K་མ་P། །ཐོས་པ+་ཕ་རོལ་སོན་åར་Fང་། །
Ñ་མ+་ùང་དང་;ལ་བ་ཡིས། །བདག་6ིན་བlབས་པ་èེད་མི་འåར། །

ཞེས་དང་།
Aོད་བ^ས་)་ཡང་། རང་6ིན་lབས་*་j་©་མ་L་q་མ་ཐོབ་པར་འོད་གསལ་དོན་དམ་པ+་

བདེན་པ་མི་ཐོབ་པར་བཤད་དོ། །

Ñ་མ+་མན་ངག་གིས་èེད་པ་ནི། སཾ་ཊིར།
ནང་གི་ད6ེ་བ་འདི་ཉིད་ནི། །Ñ་མ+་ཞལ་ལས་èེད་པར་འåར། །

ཞེས་དང་།
འདིར་ཡང་། [བ"ག་པ་དང་པོ། བJད་པ་Dལ་འ6ོར་མ+་འཁོར་ལོ་འK་བ+་ལེ.ར།]

གཞན་?ིས་བGོད་མིན་*ན་ཅིག་Nེས། །
ཞེས་སོགས་སོ། །
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དེ་ཡང་Ñ་མ+་Kས་ཐབས་ཞེས་པ+། Kས་ནི་དབང་ག)མ་པ་དང་བཞི་པ+་Kས་)་"ོགས་ཏེ།

འདིར། [བ"ག་པ་Bི་མ། གཉིས་པ་དངོས་yབ་གཏན་ལ་དབབ་པ+་ལེ.ར།]

Bག་J་ཆེན་པོ\་དབང་བjར་བ། །

ཞེས་སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་དང་པོ། བì་པ་དབང་jར་བ+་ལེ.ར།]

Bི་ནས་དེ་ཉིད་ཡང་དག་བཤད། །

ཅེས་སོ། །

ཐབས་ནི། Bག་J་དང་iོམས་པར་Vགས་པ་ལས་དཔེ+་ཡེ་ཤེས་ཤར་བ་ལ་བ"ེན་ནས་རིམ་

?ིས་"ོགས་ཏེ།
[བ"ག་པ་དང་པོ། བì་པ་དབང་jར་བ+་ལེ.ར།]

དངོས་yབ་མཚན་ཉིད་མི་Bེད་པ། །Bག་J+་Dལ་འ6ོར་བ་ཡིས་འyབ། །
ཅེས་དང་།
སཾ་ཊིར།

ཇི་Lར་གཞོན་†+་ག{གས་Fི་ནི། །དབང་པོ་གཉིས་ནི་འKས་པ་ཡི། །
བྷ་གར་ལིང་ག་བཞག་ནས་ནི། །སངས་Jས་Gེས་)་Äན་པ་nོམ། །

ཞེས་དང་།
◊ÿ་དེ་བས།

དེ་ནི་དཔེ་ཡིས་ཉེར་མཚོན་ནས། །Ñ་མ+་ཞལ་?ི་Äིན་?ིས་སོ། །
ཞེས་སོ། །
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གཉིས་པ་[gལ་དབང་གི་Dམ་གཞག་]ནི། gལ་vག་གི། ག{གས་ལ།

མངོན་པ་མཛོད་K། [གནས་དང་པོ། ཁམས་བ7ན་པ།]

ག{གས་Dམ་གཉིས་དང་Dམ་ཉི་Ÿ། །

ཞེས་ཁ་དོག་དང་། ད6ིབས་གཉིས་སམ། Bེ་ན། &ོ། སེར། (༨༠བ)དཀར། དམར།

རིང་། kང་། *མ། ⁄མ། མཐོ། དམའ། Bལ་ལེ་བ། Bལ་ལེ་བ་མིན་པ།

|ིན། K་བ། ∑ལ། €ག་w། mིབ། ཉི། wང་། üན་ཏེ། ཉི་Ÿར་བཤད་ལ།

མངོན་པ་གོང་མར་དེ+་ཐོག་o། ∑ལ་[་མོ། རགས་པ། མངོན་པར་àབས་ཡོད་པ། Dམ་པར་

རིག་6ེད། ནམ་མཁའ་ཁ་དོག་གཅིག་པ་7ེ། ཉེར་t་བཤད།

Ö་ལ་མཛོད་K། [གནས་དང་པོ། ཁམས་བ7ན་པ།]

Ö་ནི་Dམ་པ་བJད་ཡོད་དེ། །

ཞེས་pད་Fི་ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པ+་འMང་བ་ཆེན་པོ\་p་ལས་Mང་བ་གཉིས་དང་། སེམས་ཅན་

K་7ོན་པ་དང་7ོན་པ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཏེ་བཞི་ལ་iན་མི་iན་?ི་ད6ེ་བས་བJད་བཤད་ཅིང་།

གོང་མར། དེ+་ཐོག་o་ཡིད་K་འོང་། མི་འོང་། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ག)མ་7ེ། བì་གཅིག་

བཤད་དོ། །

Äི་ལ་མཛོད་K། [གནས་དང་པོ། ཁམས་བ7ན་པ།]

Äི་Dམ་བཞི།

ཞེས་Äི་ཞིམ། ང་བ། མཉམ། མི་མཉམ་བཞི་བཤད་ཅིང་།
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གོང་མར། Äི་ཞིམ་པ། ང་བ། མཉམ་པ། *ན་ཅིག་Nེས་པ། ]ར་བ་ལས་Mང་བ། åར་པ་ལས་

Mང་བ་vག་བཤད་དོ། །

རོ་ལ་མཛོད་K། [གནས་དང་པོ། ཁམས་བ7ན་པ།]

རོ་ནི་Dམ་vག །

ཅེས་མངར། ‹ར། ལན་›། ཚ་བ། ཁ་བ། à་བ་vག་བཤད་ལ།

གོང་མར་དེ+་ཐོག་o། ཡིད་K་འོང་བ། མི་འོང་བ། གཉིས་ཀ་མིན་པ། *ན་ཅིག་Nེས་པ། ]ར་བ་

ལས་Mང་བ། åར་པ་ལས་Mང་བ་7ེ་བì་གཉིས་བཤད།

རེག་ལ། མཛོད་K། [གནས་དང་པོ། ཁམས་བ7ན་པ།]

རེག་6་བì་གཅིག་བདག་ཉིད་དོ། །

ཞེས་འMང་བ་བཞི། འཇམ། fiབ། …ི། ཡང་། mང་། བflེས། àོམ་པ་7ེ། བì་གཅིག་བཤད་

ལ།

གོང་མར། འཇམ། fiབ། ཡང་། …ི། གཉེན། *ོད། *ོད་པ་མིན་པ། mང་། བflེས། àོམ།

ཚིམ་པ། ཉམས་ཡོད་པ། ཉམས་Tང་བ། བJལ་བ། གཡའ་བ། འmེང་བ། ན་བ། §་བ། འཆི་བ།

ངལ་བ། ངལ་སོས་པ། ‡ངས་ཆེ་བ་7ེ། ཉེར་གཉིས་བཤད།

ཆོས་ལ། བ^ས་པ་ལས་åར་པ། མངོན་པར་àབས་ཡོད་པ། ཡང་དག་པར་Ñངས་བ་ལས་Mང་

བ། sན་o་བ"གས་པ། དབང་འ6ོར་བ། ཚོར་བ+་¡ང་པོ། འK་ཤེས་Fི་¡ང་པོ། འK་6ེད་Fི་¡ང་

པོ་7ེ་འKས་6ས་Fི་ཆོས་བJད།
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ནམ་མཁའ། སོ་སོར་བ"གས་འགོག །སོ་སོར་བ"གས་མིན་?ི་འགོག་པ་ག)མ་མམ། ཆོས་

དགེ་མི་དགེ་ùང་མ་བ7ན་ག)མ་?ི་དེ་བཞིན་ཉིད་ག)མ། མི་གཡོ་བ། འK་ཤེས་དང་ཚོར་བ་

འགོག་པ་7ེ། (༨༡ན)འKས་མ་6ས་Fི་ཆོས་བJད་དོ། །

gལ་ཅན་དབང་པོ་vག་ནི། མིག་གི་དབང་པོ་ཟར་མ+་མེ་ཏོག་L་q། D་བ+་དབང་པོ་ཤིང་mོ་

ག+་འཛེར་q་L་q། w+་དབང་པོ་ཟངས་མ+་མོ་ཁབ་L་q། …ེ+་དབང་པོ་Å་བ་བཀས་པ་L་q།

ùས་Fི་དབང་པོ་6་རེག་འཇམ་?ི་པགས་པ་L་q་ཞེས་ཟེར་ལ།

དེ་ཡང་། དབང་ཤེས་Fིས་ག{ང་6་དབང་པོ་tར་wང་བ་ལ་དབང་པོར་འདོད་པ་དང་། ག{གས་

ཅན་དང་བ་ལ་འདོད་པ་དང་། ས་བོན་ནམ་†ས་པ་ལ་འདོད་པ་ùགས་ག)མ་མོ། །

ཡིད་Fི་དབང་པོ་ནི། Dམ་ཤེས་ཚོགས་vག་གམ་བJད་དེ། འཆད་པར་འåར་རོ། །

ག)མ་པ་[སེམས་སེམས་Mང་གི་Dམ་ད6ེ་]ལ། སེམས་Fི་Dམ་ད6ེ་དང་། སེམས་Mང་གི་Dམ་

ད6ེ་གཉིས་Fི།

དང་པོ་ནི། དqས་མཐའ་ལས།

དེ་ལ་དོན་མཐོང་Dམ་པར་ཤེས། །དེ་ཡི་éད་པར་སེམས་ལས་Mང་། །

ཞེས་gལ་?ི་ངོ་བོ་མཐོང་བ་སེམས་དང་། gལ་ལ་ཡོད་པ+་ཉམས་xོང་མཐོང་བ་སེམས་Mང་K་

བཤད་པ་ལས།

སེམས་ལ་Dམ་ཤེས་ཚོགས་བJད་K་འ6ེད་དེ། དེ་ལ་གཙོ་བོ་sན་གཞི་ནི། "ེན་ཐོག་མ་མེད་པ་

ནས་དགེ་མི་དགེ་ùང་མ་བ7ན་ག)མ་?ི་?ི་བག་ཆགས་ལ་བ"ེན་ནས། sན་ནས་ཉོན་མོངས་པ+་

ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་གནས་6ེད་ཅིང་། དབང་པོ\་ག{གས་དང་མིང་ཉེ་བར་ལེན་པ། ཚོར་བ+་Dམ་
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པར་གསལ་བ་མི་རིག་པ། sན་འmོ་t་དང་འmོགས་ཤིང་ཚོར་བ་བཏང་iོམ་ཁོ་ན་དང་çན་པ+་མ་

Öིབ་ùང་མ་བ7ན་K་åར་པ་7ེ།

)མ་ì་པ་ལས།

དེ་ལ་sན་གཞི+་Dམ་པར་ཤེས། །Dམ་ëིན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ། །

དེ་ནི་ལེན་པ་དག་དང་གནས། །Dམ་པར་རིག་པ་མི་རིག་པ། །

"ག་o་རེག་དང་ཡིད་6ེད་དང་། །རིག་དང་འK་ཤེས་སེམས་པར་çན། །

དེ་ལ་ཚོར་བ་བཏང་iོམས་ཏེ། །དེ་ནི་མ་Öིབ་ùང་མ་བ7ན། །

ཞེས་སོ། །

ཉོན་ཡིད་ནི། "ེན་sན་གཞི་ལ་བ"ེན་ཞིང་sན་གཞི་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ངར་འཛིན་པ+་བདག་

ཉིད་ཅན། Öིབ་ལ་ùང་མ་བ7ན་?ི་ཉོན་མོངས་བཞི་དང་sན་འmོ་t་དང་འmོགས་ནས་

(༨༡བ)བདག་o་བL་ཞིང་བདག་o་‚ོངས་པ་སོགས་6ེད་པ་7ེ།

དེ་ཉིད་K།

དེ་ལ་གནས་ཏེ་རང་Mང་ཞིང་། །དེ་ལ་དམིགས་པ་ཡིད་ཅེས་6། །

Dམ་ཤེས་ངར་སེམས་བདག་ཉིད་ཅན། །Öིབ་ལ་ùང་K་མ་བ7ན་པ+། །

ཉོན་མོངས་བཞི་དང་"ག་o་འmོགས། །བདག་o་བL་དང་བདག་o་‚ོངས། །

བདག་Jལ་བདག་ཆགས་ཤེས་6་7ེ། །

ཞེས་སོ། །

དབང་ཤེས་vག་ནི། མིག །D་བ། w། …ེ། ùས། ཡིད་Fི་Dམ་ཤེས་Dམས་ཏེ།
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དེ་ཡང་gལ་གོང་K་བཤད་པ+་ག{གས་སོགས་vག་ལ་དམིགས་ནས་དགེ་མི་དགེ་ùང་མ་བ7ན་

ཅི་རིགས་)་འMང་ཞིང་། vག་པོ་སོ་སོར་སེམས་Mང་Dམས་དང་། ཚོར་བ་ག)མ་པོ་དང་ཅི་རིགས་)་

མYངས་çན་K་འMང་བ་7ེ།

དེ་ཉིད་K།

ག)མ་པ་gལ་Dམས་vག་པོ་ལ། །དམིགས་པ་གང་ཡིན་དེ་དག་7ེ། །

དགེ་དང་མི་དགེ་གཉིས་ཀ་མིན། །sན་o་འmོ་དང་6ེ་;ག་ངེས། །

སེམས་ལས་Mང་བ་དགེ་བ་དང་། །དེ་བཞིན་ཉོན་མོངས་ཉེ་ཉོན་མོངས། །

ཚོར་བ་ག)མ་དང་དེ་མYངས་çན། །

ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་[སེམས་Mང་གི་Dམ་ད6ེ་]ནི། སེམས་Mང་Dམས་"ེན་དབང་པོ་དང་། དམིགས་པ་gལ་

དང་། Dམ་པ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་6ེ་;ག་o་ད¬ོད་པ་སོགས་Fི་nོ་ནས་སེམས་དང་མYངས་çན་K་

བཤད་དེ།

མཛོད་ལས། [གནས་གཉིས་པ། དབང་པོ་བ7ན་པ།]

"ེན་དང་དམིགས་པ་Dམ་བཅས་དང་། །མYངས་པར་çན་པའང་Dམ་པ་t། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་}ེ་ཚན་vག་o་བཤད་པ་ལས།

sན་འmོ་t་ནི། ཚོར་བ། སེམས་པ། འK་ཤེས། ཡིད་6ེད། རེག་པ་Dམས་སོ། །

gལ་ངེས་t་ནི། འKན་པ། མོས་པ། Äན་པ། ཏིང་འཛིན། ཤེས་རབ་Dམས་སོ། །
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དགེ་བ་བì་གཅིག་ནི། དད་པ། བག་ཡོད། ཤིན་]ངས། བཏང་iོམས། ངོ་ཚ་ཤེས་པ། êེལ་

ཡོད་པ། མ་ཆགས་པ། ཞེ་}ང་མེད་པ། གཏི་üག་མེད་པ། Dམ་པར་མི་འཚེ་བ། བSོན་འyས་Dམས་

ཏེ།

དེ་དག་kན་མོང་K། མཛོད་ལས། [གནས་གཉིས་པ། དབང་པོ་བ7ན་པ།]

ཚོར་དང་སེམས་པ་འK་ཤེས་དང་། །འKན་དང་རེག་དང་Ñོ་mོས་Äན། །

ཡིད་ལ་6ེད་དང་མོས་པ་དང་། །(༨༢ན)ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ། །

དད་དང་བག་ཡོད་ཤིན་o་]ངས། །བཏང་iོམས་ངོ་ཚ་ཤེས་êེལ་ཡོད། །

S་བ་གཉིས་Dམས་མི་འཚེ་དང་། །བSོན་འyས་"ག་o་དགེ་ལ་འMང་། །

ཞེས་སོ། །

S་ཉོན་vག་ནི། འདོད་ཆགས། ཁོང་êོ། ང་Jལ། གཏི་üག །L་བ། ཐེ་ཚོམ་Dམས་ཏེ།
[མཛོད། གནས་t་པ། [་Jས་བ7ན་པ།]

≈ིད་པ+་S་བ་[་Jས་vག །འདོད་ཆགས་དེ་བཞིན་ཁོང་êོ་དང་། །

ང་Jལ་མ་རིག་L་བ་དང་། །ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ཏེ་དེ་vག་Fང་། །

ཞེས་སོ། །

ཉེ་ཉོན་ཉི་Ÿ་ནི། )མ་ì་པར།

êོ་བ་འཁོན་K་འཛིན་པ་དང་། །འཆབ་དང་ཚིག་དང་êག་དོག་དང་། །

སེར་w་དང་ནི་©ར་བཅས་དང་། །གཡོ་Jགས་Dམ་འཚེ་ངོ་ཚ་མེད། །

êེལ་དང་„གས་དང་§ོད་པ་དང་། །མ་དད་པ་དང་ལེ་ལོ་དང་། །
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བག་མེད་པ་དང་བGེད་ངས་དང་། །Dམ་གཡེང་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་དང་། །

ཞེས་པ་Lར་རོ། །

གཞན་འåར་བཞི་ནི། འ?ོད་པ། གཉིད། "ོག་པ། ད¬ོད་པ་བཞི་7ེ།

)མ་ì་པར།

འ?ོད་དང་གཉིད་Fང་དེ་བཞིན་ཏེ། །"ོག་པ་དང་ནི་ད¬ོད་པ་དག །

ཅེས་སོ། །

བཞི་པ་[ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་K་བཤད་པ་]ནི། དེ་Lར་gལ་gལ་ཅན་དང་སེམས་སེམས་Mང་

གིས་བ^ས་པ+་ག{ང་འཛིན་?ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོ་སོ\་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་K་བདེན་པར་མ་yབ་

7ེ། p་ñེན་ལས་Mང་བའམ་བLོས་པ+་Bིར་དང་། p་ñེན་ལས་Mང་བའམ་བLོས་ན་6ས་པར་

འåར་ཞིང་། 6ས་པ་རང་བཞིན་ནམ་ངོ་བོ་ཉིད་K་མི་Pང་བ+་Bིར་ཏེ།

དq་མ་S་བར།

p་དང་ñེན་ལས་Mང་བ་ཡི། །རང་བཞིན་6ས་པ་ཅན་K་འåར། །

རང་བཞིན་6ས་པ་ཅན་ཞེས་6ར། །ཇི་L་qར་ན་Pང་བར་འåར། །

ངོ་བོ་ཉིད་ནི་བཅོས་མིན་དང་། །གཞན་ལ་བLོས་པ་མེད་པ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

གཞན་ཡང་ག{གས་སོགས་Fི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་K་མ་yབ་7ེ། ñེན་ལ་རག་ལས་པས་

p་ལ་མ་Lོས་པར་མ་འོངས་པ་ན་རང་Nེ་བ+་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་། འདས་པ་འགགས་པ་Dམས་
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དེ+་ངོ་བོར་མི་Nེ་བ་དང་། ད་L་བ་àད་ཅིག་མ་(༨༢བ)ཡིན་པས་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མི་གནས་པ་དང་།

6ིས་པས་"ག་བདེ་གཙང་བདག་སོགས་)་བ{ང་བ་Lར་བདེན་པར་མེད་པ+་Bིར་ཏེ།

མདོ་}ེ་Jན་ལས། [བì་གཉིས་པ། ཡོངས་)་ཚོལ་བ+་ལེ.།]

རང་དང་རང་གི་བདག་ཉིད་K། །མེད་Bིར་རང་གི་ངོ་བོ་ལ། །

མི་གནས་Bིར་དང་འཛིན་Bིར་ཏེ། །མེད་Bིར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་འདོད། །

ཅེས་སོ། །

དེ་Lར་ག{གས་སོགས་Fི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བ"གས་ཤིང་ད¬ད་ན་བདེན་པ+་དངོས་པོར་yབ་

པ་མེད་དེ། བདེན་པ+་གཅིག་དང་K་མ་གང་K་ཡང་མ་yབ་པ+་Bིར་ཏེ།

ཆོས་Fི་mགས་པས། [ཚད་མ་Dམ་འmེལ། མངོན་)མ་ལེ.ར།]

གང་གིས་དངོས་པོ་Dམ་ད¬ད་ན། །དེ་ཉིད་K་ན་དེ་དངོས་མེད། །

གང་གི་Bིར་ན་དེ་དག་ལ། །གཅིག་དང་K་མ+་རང་བཞིན་མེད། །

ཅེས་སོ། །

དེ་ཡང་གཅིག་o་མ་yབ་པ་ནི། སེམས་འmེལ་K།

ག{གས་∑ལ་དབང་ཤེས་བNེད་མིན་ཏེ། །དེ་ནི་དབང་པོ་ལས་འདས་ཡིན། །

འKས་པས་དེ་Dམས་བNེད་6ེད་ན། །ཚོགས་པ་དེ་ཡང་མི་འདོད་དོ། །

Bོགས་Fི་ད6ེ་བས་Nེ་བ་ཡི། །∑ལ་[ན་ལ་ཡང་ད6ེ་བ་མཐོང་། །

གང་ལ་ཆ་ཤས་Fིས་བ"གས་པ། །དེར་ནི་∑ལ་[ན་ཇི་Lར་འཐད། །

ཅེས་པ་Lར་རོ། །
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K་མར་མ་yབ་པ་ཡང་། དེ་ཉིད་K།

Bི་རོལ་དོན་ནི་Dམ་གཅིག་ལ། །ཐ་དད་ཤེས་པ་འ•ག་པར་འåར། །

ཡིད་འོང་ག{གས་ནི་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་གཞན་ལ་གཞན་K་འåར། །

q་མེད་ག{གས་ནི་གཅིག་པོ་ལ། །རོ་དང་འདོད་6་བཟའ་བ་ཞེས། །

sན་p་ཆགས་ཅན་éི་Dམས་བཞིན། །Dམ་པར་"ོག་པ་ག)མ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་པ་Lར་རོ། །

འོ་ན། ག{གས་འཛིན་w་ཚོགས་)་wང་བ་ཇི་L་q་iམ་ན། བག་ཆགས་Fི་དབང་གིས་ལོག་

ཤེས་Bི་དོན་K་wང་བ་ཙམ་ཡིན་ལ། wང་བ་ཙམ་?ིས་བདེན་པར་མི་འyབ་7ེ། རབ་རིབ་ཅན་ལ་æ་

ཤད་དང་Å་གཉིས་wང་བ་L་qའོ། །

དེ་Lར་ཡང་། ལང་གཤེགས་ལས།

བག་ཆགས་Fིས་ནི་ད‰གས་པ+་སེམས། །དོན་K་wང་བ་རབ་o་འMང་། །

དོན་ཡོད་མ་ཡིན་སེམས་ཉིད་དེ། །Bི་རོལ་དོན་མཐོང་ལོག་པ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

འོ་ན། སེམས་ཉིད་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་K་yབ་བམ་iམ་ན། དེ་ཡང་མ་yབ་7ེ། སེམས་(༨༣ན)ཞེས་མིང་

ཙམ་ལས་Bི་ནང་གང་Kའང་མ་yབ་པ+་Bིར་དང་། མིང་ཙམ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ+་Bིར་ཏེ།

སེམས་འmེལ་K།

སེམས་ནི་མིང་ཙམ་ཡིན་པ་7ེ། །མིང་ལས་གཞན་K་འགའ་ཡང་མེད། །

མིང་ཙམ་K་ནི་Dམ་རིག་བL། །མིང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན། །
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ནང་ངམ་དེ་བཞིན་Bི་རོལ་ལམ། །ཡང་ན་གཉིས་ཀ+་བར་དག་o། །

Jལ་བ་Dམས་Fིས་སེམས་མ་èེད། །

ཅེས་སོ། །
ཏ༢ གཉིས་པ་གVང་དོན་ལ། ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། ཐ༢ གVང་དངོས་གཞི་གཉིས་Fི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་ད་ེཁ་ོན་ཉདི་T་ིལེ*་བཤད་པར་/འ།ོ ། 

ཞེས་པ་7ེ། ལེ.་བཞི་པ+་Gེས་དེ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་|ོས་པ་དང་;ལ་བ་7ོན་

6ེད་Fི་ལེ.་འདི་བཤད་པར་6འོ་ཞེས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[གVང་དངོས་གཞི་]ལ། ད༡ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་མཚན་ཉིད། ད༢ དེ་མངོན་K་6ེད་

པ+་ཐབས། ད༣ ཐབས་ལས་Mང་བ+་ཡོན་ཏན་ག)མ་?ི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
ང་ོབསོ་གFགས་མདེ་མཐངོ་བ་པ།ོ །ó་མེད་ཐོས་པ་པ་ོཡང་མེད། ། 
bི་མེད་Pམོ་པ་པ་ོཡང་མེད། །ར་ོམེད་ùངོ་བ་པ་ོཡང་མདེ། ། 
རགེ་མདེ་རགེ་པ་པ་ོཡང་མདེ། །སམེས་མདེ་སམེས་ལས་Oང་བའང་མདེ། 

ཅེས་པ་7ེ། ངོ་བོ་ཉིད་K་yབ་པ+་ཞེས་ཐམས་ཅད་ལ་]ར་ཏེ། gལ་ག{གས་མེད་ཅིང་དེ་མེད་

པས་དེ+་gལ་ཅན་ག{གས་མཐོང་བ་པོ་མིག་དང་། ཡང་གི་Öས་བ7ན་པ་མིག་གི་Dམ་ཤེས་Fང་

མེད།
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དེ་བཞིན་K། gལ་Ö་མེད་ཅིང་། དེ+་gལ་ñེན་Ö་ཐོས་པ་པོ་D་བ་དང་། ཡང་གི་Öས་D་བ+་Dམ་

ཤེས་Fང་མེད།

gལ་Äི་མེད་ཅིང་། དེ+་gལ་ཅན་Äི་wོམ་པ་པོ་w་དང་། ཡང་གི་Öས་w+་Dམ་ཤེས་Fང་མེད།

gལ་རོ་མེད་ཅིང་། དེ+་gལ་ñེན་རོ་xོང་བ་པོ་…ེ་དང་། ཡང་གི་Öས་…ེ+་Dམ་ཤེས་Fང་མེད།

gལ་རེག་6་མེད་ཅིང་། དེ+་gལ་ཅན་རེག་པ་པོ་ùས་དང་། ཡང་གི་Öས་ùས་Fི་Dམ་ཤེས་Fང་

མེད།

སེམས་ཏེ་gལ་ཅན་?ི་དབང་པོ་མེད་ཅིང་། དེ+་gལ་སེམས་ལས་Mང་བ་7ེ་ཆོས་Fི་ཁམས་དང་།

འང་གི་Öས་ཡིད་Fི་Dམ་ཤེས་Fང་མེད་པའོ། །

ཞེས་¡ང་ཁམས་Nེ་མཆེད་ཐམས་(༨༣བ)ཅད་བདེན་མེད་K་བ7ན་ཏེ། དགོངས་མིན་?ི་བཤད་

པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[དེ་མངོན་K་6ེད་པ+་ཐབས་]ལ། ན༡ Bག་J་བ7ེན་Yལ་དང་། ན༢ དེ+་རིགས་

Fི་Dམ་ད6ེ་གཉིས་ལས།

ན༡ དང་པོ་ལ། པ༡ Aི་དོན་དང་། པ༢ གVང་དོན་གཉིས་Fི།

པ༡ དང་པོ་ནི། Aིར་Bག་J་ནི་བཞིར་བཤད་ལ། དེ་ཡང་ìང་ཟད་|ོས་ཏེ་བGོད་ན། རེ་རེ་ལའང་

Bི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fིས་ད6ེ་བར་Pང་7ེ།

དེ་ཡང་དམ་ཚིག་གི་Bག་J་བཞི་ལ། Bི+་ནི། Aི་བོ\་འཁོར་ལོ་སོགས་Bག་J་tའམ་vག་གོ། །

ནང་གི་ནི། ལག་པ་Zོ་Gེ་བ}མས་པ་ལ་སོགས་པ+་དམ་Jའོ། །

གསང་བ+་ནི། འདིར་6ིན་?ིས་བlབས་པ+་Zོ་Gེ་དང་པ~་མཉམ་པར་]ར་བའོ། །
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དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་ནི། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔས་Jས་བཏབ་པའོ། །

ཆོས་Fི་Bག་J་བཞི་ལ། Bི+་ནི། ག{གས་བèན་?ི་ཡི་གེ་Dམས་སོ། །

ནང་གི་ནི། བÅས་པ+་&གས་Dམས་སོ། །

གསང་བ+་ནི། ད6ིབས་Fི་ཨེ་ཝཾ་ལ་སོགས་པའོ། །

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་ནི། iིང་པོ་S་ཡིག་Dམས་སོ། །

ལས་Fི་Bག་J་བཞི་ལ། Bི+་ནི། Zོ་Gེ་གསོར་བ་ལ་སོགས་པའོ། །

ནང་གི་ནི། ལག་པས་Zོ་Gེ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ+་Bག་J་Eབ་པའོ། །

གསང་བ+་ནི། པ~་ཅན་ལ་སོགས་པ+་Bག་Jའོ། །

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་ནི། ལས་J་དེ་དག་གིས་མཚོན་པ+་སངས་Jས་Fི་[ིན་ལས་Dམས་སོ། །

Bག་J་ཆེན་པོ་བཞི་ལ། Bི+་ནི། *+་ག{གས་བèན་Dམས་སོ། །

ནང་གི་ནི། ལག་པ+་Bག་J་སོགས་Fིས་*+་Yལ་Eབ་པའོ། །

གསང་བ+་ནི། ཁ་]ོར་*+་j་nོམ་པའོ། །

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་ནི། Bི་ནང་དེ་དག་གིས་མཚོན་པ+་ཡེ་ཤེས་Fི་jའོ། །

དེ་Lར་S་བ+་Bག་J་བཞི་ལས། àབས་འདིར་ལས་Fི་Bག་J་བ7ེན་པའོ། །

དེ་ལ་རིགས་Fི་nོ་ནས་Bེ་ན། སཾ་ཊིར།

;མ་ཟེ་མོ་དང་Jལ་རིགས་དང་། །Gེ.་མོ་དེ་བཞིན་དམངས་མོ་དང་། །

གར་མ་ཚོས་མ་གgང་མོ་དང་། །དེ་བཞིན་K་ནི་གདོལ་པ་མ། །
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ཞེས་བJད་ག)ངས་པ+། Jལ། Gེ། དམངས་ག)མ་རིམ་པས། རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལས་དང་།

Zོ་Gེ+་རིགས་ཡིན་(༨༤ན)པས། རིམ་བཞིན། ཚོས་མ། གདོལ་མ གgང་མོ\་རིགས་)་བ^ས་

ནས། འདིར་གར་མ་སོགས་t་བཤད་དོ། །

འ;ེལ་བ+་nོ་ནས་Bེ་ན། སཾ་ཊིར།

མ་དང་≈ིང་མོ་ཉིད་དང་ཡང་། །q་མོ་དེ་བཞིན་གཉེན་མོ་དང་། །

ཞེས་པ་བཞིའམ། འདི+་Bི་མར་མ་≈ིང་སོགས་བJད་བཤད་པ་མཚོན་6ེད་K་འདིར་མ་≈ིང་

གཉིས་ག)ངས་ཡང་།

ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར།

མ་ནི་Nེ་གཉིས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །q་མོ་གgང་མོར་བGོད་པ་ཡིན། །

གནའ་མ་གདོལ་པ་མོར་ཤེས་6། །≈ིང་མོ་གར་མར་བGོད་པ་ཉིད། །

≈ིང་མོ\་q་མོ་ཆོས་མར་བGོད། །ཞང་པོ\་Tང་མ་Gེ.་མོ་ཉིད། །

མ་ཡི་‡ན་ནི་Jལ་རིགས་ཏེ། །©ག་མོ་དམངས་མོར་ཤེས་པར་6། །

ཞེས་Ö་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ+་དབང་K་6ས་ནས་མ་≈ིང་ལ་སོགས་པ་རིགས་Fི་éད་པར་K་

བཤད་དེ། གནའ་མ་དང་ཕ+་≈ིང་མོ་དོན་གཅིག་གོ། །

འདི་དག་གི་éད་པར་མཐའ་དག་ནི་རིམ་པར་འཆད་པར་འåར་བ་ལས་ཤེས་པས། མ་|ོས་སོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[གVང་དོན་]ལ། ཕ༡ Bག་J་བ7ེན་Yལ། ཕ༢ དེ+་དམ་ཚིག །ཕ༣ Bག་J+་

ངེས་ཚིག་ག)མ་?ི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།

256 ལེགས་བཤད་ཉི་མ+་འོད་ཟེར།



aདེ་/ེད་མ་དང་ûངི་མ་ོཉདི། །9ལ་འ/ོར་རགི་པས་üག་w་མཆོད། ། 
གར་མ་ཚRས་མ་S་ོ8ེ་མ། །གདལོ་མ་ད་ེབཞནི་†མ་ཟེ་མ། ། 
ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་ཆ་ོག་ཡསི། །ད་ེཉདི་རགི་པས་üག་w་མཆོད། ། 

ཅེས་པ་7ེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་"ོགས་པར་6ེད་པ+་ཐབས་ལ། Nེད་6ེད་Fི་མ་7ེ་གསང་དབང་གི་"ེན་

?ི་Ñ་མ+་gམ་དང་། ≈ིང་མོ་7ེ་རང་དང་*ན་ཅིག་o་དབང་བjར་བ+་qད་མེད་ཉིད། ཐབས་ཤེས་

གཉིས་མེད་Fི་Dལ་འ6ོར་རིག་པ+་Eབ་པ་པོས་"ག་o་བ7ེན་ཞིང་མཆོད་པར་6་7ེ། དེ་ཡང་རིགས་

t+་Dལ་འ6ོར་པས་འོག་o་འཆད་པ+་པ~+་རིགས་ཅན་མ་ལ་སོགས་ལ་རིམ་པས། གར་མཁན་མ་

དང་། ཚོས་མཁན་མ་དང་། Zོ་Gེ་མ་7ེ། གgང་མོ་དང་། གདོལ་པ་མ་དང་། དེ་བཞིན་K་;མ་ཟེ་མ+་

Öས་བGོད་པ་Dམས་སོ་སོར་རིགས་བ"གས་ལ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་]ོར་བ+་ཆོ་ག་ཡིས་

(༨༤བ)བདེ་7ོང་ད6ེར་མེད་པ+་ཡེ་ཤེས་Fི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པས་Kས་"ག་o་iོམས་འ•ག་གི་

དགའ་བས་མཆོད་པའོ། །

དེ་Lར་ཡང་། དོན་དམ་བiེན་པར།

Nེས་བཅས་Nེ་བོ་མེད་པ+་སར། །"ག་o་དོར་བར་མི་6་འོ། །

ཞེས་དང་།

འདིར་ཡང་། [བ"ག་པ་དང་པོ། བì་པ་དབང་jར་བ+་ལེ.ར།]

ཇི་≈ིད་€་བ་çན་åར་པ། །དེ་≈ིད་Bག་J་བ7ེན་པར་6། །

ཞེས་པ་7ེ། Äང་དོན་ནོ། །
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ཡང་ན། མ་ནི་དམ་ཚིག་གི་Bག་J་དང་། ≈ིང་མོ་ནི་ཆོས་Fི་Bག་J་7ེ། སོ་སོ\་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་

པས་ཉམས་xོང་བNེད་པར་6་བ་ནི་ངེས་དོན་ནོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[དེ+་དམ་ཚིག་]ནི།
ཇི་]ར་/ེ་བར་མི་འ_ར་བར། །རབ་w་འབད་པས་བAནེ་པ་ཉདི། ། 
མ་གསང་°ལ་དང་ཆམོ་hན་དང་། །ས་}དོ་མེ་ཡིས་Eག་བKལ་/ེད། ། 
རགིས་Åའི་Äག་d་ཞེས་/་བ། །ཐར་པའི་Üར་ན་ིབ8ོད་པར་/། ། 

ཞེས་པ་7ེ། དེ་ཡང་Yལ་ཇི་Lར་བ7ེན་iམ་ན། རང་དང་Bག་J+་Aོད་པ་àལ་མིན་?ིས་ཚོར་ན་

འཇིག་"ེན་?ི་ëོད་པས་བ7ན་པ་ལ་‚་འ6ིན་ཞིང་}ང་བར་འåར་བས། *ན་ཅིག་འK་བར་མི་†ས་

ཤིང་སོ་སོར་6ེ་བར་འåར་རོ། །

དེ་Lར་ན། རང་དང་Bག་J་སོ་སོར་6ེ་བར་མི་འåར་བར་6་བ+་Bིར་ཤིན་o་གསང་བ་ལ་རབ་o་

འབད་པས་Bག་J་བ7ེན་པ་ཉིད་དེ།

དེ་ཡང་མ་གསངས་པ+་ཉེས་དམིགས་ནི། ཚེ་འདིར་Âལ་ལམ་Ç་དང་གཅན་ཟན་ལ་སོགས་པ་

དང་། ཆོམ་≠ན་དང་དམག་ལ་སོགས་པ་དང་། ས་Aོད་Fི་Jལ་པོ་དང་ཤ་ཟ་≈ིན་པོ་ལ་སོགས་པ་

དང་། མེ་ཡིས་མཚོན་པ+་T་དང་གཡང་ས་ལ་སོགས་པ+་འཚེ་བས་^ག་བ&ལ་བར་6ེད་ཅིང་། Bི་

མ་དxལ་བར་Nེ་བར་བཤད་དོ། །

Yལ་བཞིན་བ7ེན་པ+་ཡོན་ཏན་ནི། འོག་o་འMང་བ+་རིགས་t+་qད་མེད་ལ། Bག་J་t་ཞེས་

6་བར་བ7ན་པ་དེ་དག་Yལ་ཇི་L་བར་བ7ེན་པ་ནི་ཐར་པ་ཐོབ་པ+་pར་ནི་བGོད་པར་6་བ་7ེ། དེ་

ལ་བ7ེན་ནས་དཔེ་དོན་?ི་ཡེ་ཤེས་Nེ་བ+་Bིར་རོ་ཞེས་པ་Äང་དོན་དང་།
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ཡང་6ང་སེམས་བཅིང་བ་ནི་6ེ་བར་མི་འåར་བ་དང་། Bིར་འཕོས་པ་ནི་མ་གསངས་པ་དང་། དེ་

ལ་ཉོན་མོངས་པ་ག)མ་ལ་སོགས་པས་མ་Pངས་པར་འåར་བ་ནི་ངེས་དོན་ནོ། །(༨༥ན)

ཕ༣ ག)མ་པ་[Bག་J+་ངེས་ཚིག་]ནི།
S་ོ8ེ་འདསི་ན་ིགདབ་པ་ཉདི། །དསེ་ན་Äག་dར་བ8ོད་པར་/། ། 

ཞེས་པ་7ེ། Bག་J་ལ་Aིར། གདབ་པར་6་བའམ་བཏབ་པ+་དོན་?ིས་Bག་J་ནི། དཔེར་ན།

འཇིག་"ེན་K་ཐམ་ག་L་qས་གཞན་ལ་བཏབ་པ་ལ་Jས་བཏབ་ཅེས་བGོད་པ་Lར། Jལ་བ་tས་

Jས་གདབ་6་ཡིན་པའམ་བཏབ་པས་ན་གར་མ་སོགས་ལ་Bག་J་ཞེས་བGོད་པ་དང་།

འདེབས་པར་6ེད་པ+་དོན་?ིས་Bག་J་ནི། དཔེར་ན། ཐམ་ག་L་qས་ལ་ཅ་སོགས་ལ་འདེབས་

པ་ལ་ཐམ་ག་ལ་J་ཞེས་པ་Lར། གར་མ་སོགས་ལ་Jས་འདེབས་པར་6ེད་པས་ན་Jལ་བ་t་ལ་Bག་

J་ཞེས་བGོད་པ་དང་།

མཚོན་པར་6ེད་པས་J་ནི། དཔེར་ན། གོ་ཆ་ལ་སོགས་པ+་"གས་མཚན་?ིས་སོ་སོ\་6ེ་;ག་

མཚོན་པ་Lར་¡ང་པོ་tས་Jལ་བ་t་མཚོན་པ+་Bིར་¡ང་པོ་ལ་Bག་J་ཞེས་བGོད་པ་དང་།

མི་འདའ་བར་6ེད་པས་Bག་J་ནི། དཔེར་ན། Jལ་པོ\་བཀའམ་Jས་བཏབ་པ་ལ་འབངས་

Dམས་Fིས་འདའ་མི་†ས་པ་Lར། *་མོ་t་ཡང་འདེབས་6ེད་Jལ་བ་t+་ངོ་བོ་ལས་མི་འདའ་བས་

*་མོ་t་ལ་Bག་J་ཞེས་བGོད་པ་སོགས་ལས།

འདིར་རིགས་t+་ཡེ་ཤེས་Fི་Zོ་Gེ+་J་འདིས་ནི་སོ་སོར་གདབ་པར་6་བ་ཉིད་ཡིན་པ་དེས་ན་

གར་མ་སོགས་ལ་Bག་Jར་བGོད་པར་6་བ་ཡིན་ནོ། །

ན༢ གཉིས་པ་དེ+་རིགས་Fི་Dམ་ད6ེ་ལ། པ༡ Aི་དོན་དང་། པ༢ གVང་དོན་གཉིས་Fི།
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པ༡ དང་པོ་ནི། Aིར་རིགས་ལ། p་ལ་འ;ས་q+་རིགས་)་བཞག་པ་ནི། འཇིམ་པ་ལ་qམ་པ+་

རིགས་)་བཞག་པ་Lར་ཉོན་མོངས་པ་t་Jལ་བ་t+་རིགས་)་བཞག་པ་L་q།

འ;ས་q་ལ་p+་རིགས་)་བཞག་པ་ནི། qམ་པ་ལ་འཇིམ་པ+་རིགས་)་བཞག་པ་Lར་Jལ་བ་

t་ཉོན་མོངས་པ་t+་རིགས་)་བཞག་པ་L་q།

བ"ེན་པ་ལ་"ེན་?ི་རིགས་)་བཞག་པ་ནི། Jལ་པོ\་འཁོར་ལ་Jལ་པོ\་རིགས་)་བཞག་པ་

Lར་མ་མ་ཀི་མི་བNོད་པ+་རིགས་)་བཞག་པ་L་q།

"ེན་ལ་བ"ེན་པ+་རིགས་)་བཞག་པ་ནི། Jལ་པོ་gལ་པ+་(༨༥བ)རིགས་)་བཞག་པ་Lར་མི་

བNོད་པ་Dམ་ཤེས་Fི་རིགས་)་བཞག་པ་L་q།

6ེ་;ག་ལ་Aི+་རིགས་)་བཞག་པ་ནི། ཙÊན་ཤིང་གི་རིགས་)་བཞག་པ་Lར་མི་བNོད་པ་Zོ་

Gེ+་རིགས་)་བཞག་པ་L་q།

Aི་ལ་6ེ་;ག་པ+་རིགས་)་བཞག་པ་ནི། ཤིང་ཙÊན་?ི་རིགས་)་བཞག་པ་Lར་Zོ་Gེ་འཆང་མི་

བNོད་པ+་རིགས་)་བཞག་པ་L་q་7ེ།

དེ་དག་Fང་གང་གིས་ཡོངས་)་འཛིན་པ་དེ་རིགས་བདག་དང་། དེས་ཡོངས་)་བ{ང་བ་ནི་དེ+་

རིགས་)་འåར་ཏེ།

Sེ་མོར།

མགོན་དེས་ཡོངས་)་བ{ང་བ་ལས། །དེ་ཡི་རིགས་Fི་དFིལ་འཁོར་ཡིན། །

ཞེས་པ་Lར་རོ། །
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པ༢ གཉིས་པ་[གVང་དོན་]ལ། ཕ༡ རིགས་Fི་ད6ེ་བ་བ7ན་པ། ཕ༢ རིགས་སོ་སོ\་Bག་J་

ངོས་བ{ང་བ། ཕ༣ དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ+་རིགས་)་བ7ན་པ། ཕ༤ དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ+་ངེས་ཚིག །ཕ༥ རིགས་Fི་ད6ེ་བ^། ཕ༦ རིགས་Fི་ངེས་ཚིག་དང་vག་གི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
S་ོ8ེ་པ¢་ད་ེབཞནི་ལས། །ད་ེབཞནི་གཤགེས་དང་རནི་ཆནེ་ཉདི། ། 
7ིང་8ེ་ཆནེ་པ་ོདམ་པ་ཡ།ི །རགིས་ན་ི9མ་པ་Å་Y་བ8ོད། ། 

ཅེས་པ་7ེ། Aིར་རིགས་ལ། Zོ་Gེ+་རིགས་དང་། པ~+་རིགས་དང་། དེ་བཞིན་K། ལས་Fི་

རིགས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ+་རིགས་དང་། རིན་ཆེན་?ི་རིགས་ཉིད་Dམས་ཏེ། iིང་Gེ་ཆེན་

པོ་ཞེས། Zོ་Gེ་iིང་པོ་ལ་བོས་ནས། དམ་པ་7ེ་Jལ་བ་ཡི་རིགས་ནི་Dམ་པ་དེ་དག་t་P་བGོད་དོ། །

ཞེས་པའོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[རིགས་སོ་སོ\་Bག་J་ངོས་བ{ང་བ་]ནི།
S་ོ8ེའི་Äག་d་གrང་མ་ོཉདི། །ད་ེབཞནི་པ¢འ་ིགར་མ་ཉདི། ། 
ལས་ན་ིཚRས་མར་üག་w་བཤད། །ད་ེབཞནི་གཤགེས་པའ་ི†མ་ཟེ་མོ། ། 
རནི་ཆནེ་གདལོ་མར་ཤསེ་པར་/། །Äག་d་Åར་ན་ི9མ་པར་ངེས། ། 

ཞེས་པ་7ེ། འོ་ན། རིགས་གང་གི་Bག་J་གང་ཡིན་ཞེ་ན། Zོ་Gེ+་རིགས་Fི་Bག་J་ནི་གgང་མོ་

ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་K། པ~+་རིགས་Fི་Bག་J་གར་མ་ཉིད་དང་། ལས་Fི་རིགས་Fི་Bག་J་ནི་

ཚོས་མར་"ག་o་བཤད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ+་རིགས་Fི་Bག་J་ནི་;མ་ཟེ་མོ་དང་། རིན་
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ཆེན་རིགས་(༨༦ན)Fི་Bག་J་ནི་གདོལ་པ་མར་ཤེས་པར་6་བ་7ེ། དེ་Lར་ན་རིགས་t+་Bག་J་ལ་

mངས་tར་ནི་Dམ་པར་ངེས་སོ་ཞེས་པ་Äང་དོན་དང་།

ནང་གི་¡ང་པོ་t་རིགས་t་དང་། ཁམས་t་Bག་J་tར་བཤད་པའམ། iིང་ག+་པ~་གgང་མོ།

མmིན་པ་གར་མ། དÁལ་བ་ཚོས་མ། Lེ་བ་;མ་ཟེ་མ། Aི་གóག་གདོལ་པ་མར་བཤད་པ་ངེས་དོན་

ནོ། །

ཕ༣ ག)མ་པ་[དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ+་རིགས་)་བ7ན་པ་]ནི།
འདི་9མས་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པའ་ིརགིས། །མདརོ་བEས་པས་ན་ིབ8ོད་པར་/། 

ཞེས་པ་7ེ། རིགས་འདི་དག་Fང་ཇི་L་q་ཞེ་ན། རིགས་འདི་Dམས་མི་བNོད་པ་སོགས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་t+་རིགས་)་མདོར་བ^ས་པས་ནི་བGོད་པར་6་ཞེས་པའོ། །

ཕ༤ བཞི་པ་[དེ་བཞིན་གཤེགས་པ+་ངེས་ཚིག་]ནི།
དཔལ་~ན་ད་ེབཞནི་ཉདི་གཤགེས་ཤངི་། །ད་ེབཞནི་£ར་ཡང་གཤགེས་པ་ཉདི། ། 
འདསི་ན་ིཤསེ་རབ་རགིས་པ་ཡསི། །ད་ེབཞནི་གཤགེས་ཞསེ་བ8ོད་པར་/། ། 

ཞེས་པ་7ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་པ+་དོན་ཚོགས་གཉིས་Fི་དཔལ་དང་çན་པ་ལས་ཡེ་

ཤེས་Fི་མkས་ཆོས་j+་དེ་བཞིན་ཉིད་གཤེགས་ཤིང་། བསོད་ནམས་Fི་མkས་ག{གས་j+་དེ་

བཞིན་ཉིད་K་¢ར་ཡང་གཤེགས་ནས་འmོ་དོན་མཛད་པ་ཉིད་དེ། p་མཚན་འདིས་ནི་ཡེ་ཤེས་དང་

kགས་Zོ་Gེ་ད6ེར་མེད་པ+་ཤེས་རབ་Fི་རིགས་པ་ཡིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བGོད་པར་6་

ཞེས་པ+་དོན་ཏེ། Aི་དང་མཐར་kག་གོ། །
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Rས་པ་ནི། ∆ེང་གཞི+་àབས་)་བཤད་པ་Lར་རམ། དཔལ་çན་ནི་གgང་མོ་ལ་སོགས་པ+་

Bག་J། དེ་ཉིད་K་གཤེགས་པ་ནི་དེས་དེ+་རིགས་"ོགས་པ། ¢ར་གཤེགས་པ་ནི་དེ་ལས་*ན་Nེས་

"ོགས་པ་7ེ། Rས་དོན་ནོ། །

ཕ༥ t་པ་[རིགས་Fི་ད6ེ་བ^་]ནི།
རགིས་ན་ི9མ་པ་áག་བ8ོད་ཅིང་། །མདོར་བEས་པས་ན་ི9མ་པ་Å། ། 
s་ག;ང་öགས་T་ིད/ེ་བ་ཡིས། །Äི་ནས་9མ་པ་ག;མ་L་འ_ར། ། 

ཞེས་པ་7ེ། ཡེ་ཤེས་t་སོ་སོ་བ་དང་ཆ་འÄ་བ་གོང་གི་རིགས་t་དང་། sན་དང་ཆ་འÄ་བ་Zོ་Gེ་

སེམས་དཔ+་རིགས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ+་རིགས་ནི་Dམ་པ་vག་o་བGོད་ཅིང་། མདོར་བ^ས་

ཏེ། Zོ་Gེ་སེམས་(༨༦བ)དཔའ་Zོ་Gེ+་རིགས་)་བ^ས་པས་ནི་ཡོངས་mགས་Fི་རིགས་Dམ་པ་t་

དང་། དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་དང་[ིན་ལས་གཉིས་j་ག)ང་kགས་Fི་ད6ེ་བར་འK་བ་ཡིས། Bི་ནས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དང་པ~་དང་Zོ་Gེ+་རིགས་Dམ་པ་ག)མ་K་འKས་པར་འåར་ཞེས་པ+་དོན་ཏེ།

ད6ེ་བ^་གཞན་ནི་འོག་o་འཆད་དོ། །

ཕ༦ vག་པ་[རིགས་Fི་ངེས་ཚིག་]ནི།
རགིས་དང་འOང་བ་Å་9མས་དང་། །§ང་པ་ོÅ་ཡ་ིརང་བཞནི་=སི། ། 
རགིས་དང་བÉང་/་འད་ིཡསི་ན།ི །རགིས་ཞསེ་མངནོ་པར་བ8ོད་པར་/། ། 

ཞེས་པ་7ེ། Zོ་Gེ་ལ་སོགས་པ+་རིགས་t་དང་། ས་སོགས་འMང་བ་t་Dམས་དང་། ག{གས་

སོགས་¡ང་པོ་t་ཡི་རང་བཞིན་Dམས་སངས་Jས་t+་རང་བཞིན་K་མYངས་པ་ཉིད་Fིས། རིགས་
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འÄ་བ་དང་t་ཚན་K་བmང་བར་6་བ་འདི་ཡིས་ནི། དེ་དག་ལ་རིགས་ཞེས་མངོན་པར་བGོད་པར་6་

ཞེས་པའོ། །
ད༣ ག)མ་པ་ཐབས་ལས་Mང་བ+་ཡོན་ཏན་ལ། ན༡ *ན་Nེས་ཡེ་ཤེས་Fི་གནས་ùགས། ན༢ དེ་

ཐམས་ཅད་Fི་བདག་ཉིད་K་བ7ན་པ། ན༣ Bག་J+་མིང་དོན། ན༤ ཕན་ཡོན་གཞན་བཤད་པ་བཞི+།

ན༡ དང་པོ་ནི།
4ོམ་པ་པ་ོམེད་བ4ོམ་པའང་མེད། །&་མེད་Kགས་Tང་ཡདོ་མ་ཡནི། ། 
{སོ་པ་མདེ་པའ་ིརང་བཞནི་ལས། །Kགས་དང་&་ན་ིཡང་དག་གནས། ། 

ཞེས་པ་7ེ། དོན་དམ་*ན་Nེས་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་K་yབ་པ+་nོམ་པ་པོ་གང་ཟག་མེད་ཅིང་མཚན་

བཅས་སོགས་Fི་བnོམ་པར་6་བའང་མེད་པས། ཞལ་Bག་གི་Dམ་པ+་*་མེད་ཅིང་བÅ་6+་

&གས་Fང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། འོན་Fང་བདེ་བ་ཆེན་པོ\་ངོ་བོ་|ོས་པ་མེད་པ+་རང་བཞིན་ལས།

དེ+་ངོ་བོ\་&གས་དང་*་ནི་ཡང་དག་པར་གནས་སོ་ཞེས་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[དེ་ཐམས་ཅད་Fི་བདག་ཉིད་K་བ7ན་པ་]ལ། པ༡ རང་གི་*ར་གནས་པ། པ༢

གཞན་?ི་*ར་གནས་པ། པ༣ *+་ངེས་ཚིག །པ༤ བཅོམ་çན་འདས་)་བ7ན་པ་དང་བཞི+།

པ༡ དང་པོ་ནི།
9མ་Pང་མ་ིབaདོ་དནོ་ཡདོ་དང་། །རནི་ཆནེ་དཔག་མདེ་སམེས་དཔའ་པ།ོ ། 

ཞེས་པ་7ེ། ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ལ། ཆོས་ཐམས་(༨༧ན)ཅད་T་Å་Lར་wང་བས་Dམ་པར་wང་མཛད་

དང་། ཉོན་མོངས་པས་མི་གཡོ་བས་མི་བNོད་པ་དང་། འmོ་དོན་མཛད་པ་འMང་བས་དོན་ཡོད་yབ་

པ་དང་། ཡོན་ཏན་?ི་གཏེར་K་འMང་བས་རིན་ཆེན་འMང་གནས་དང་། ཡེ་ཤེས་Fི་འོད་ཟེར་འ?ེད་
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པས་འོད་དཔག་མེད་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་འཇིག་"ེན་ལ་བSེ་བས་Zོ་Gེ་སེམས་དཔའ་པོར་བGོད་

པར་6་ཞེས་པ+་དོན་ཏེ། Äང་དོན་དང་།

ག{གས་སོགས་¡ང་པོ་t་དང་ཡེ་ཤེས་Fི་¡ང་པོ་7ེ་vག་གམ། ས་སོགས་ཁམས་t་དང་ཡེ་ཤེས་

Fི་ཁམས་ཏེ་vག་གམ། Ëང་t་ཡེ་ཤེས་Fི་Ëང་དང་vག་བདེ་ཆེན་*ན་Nེས་Fི་ངོ་བོར་དག་པ་ནི་ངེས་

དོན་ནོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[གཞན་?ི་*ར་གནས་པ་]ནི།
ཚངས་པ་xབ་འäག་ཞ་ིབ་དང་། །ཐམས་ཅད་སངས་dས་དེ་ཉིད་བ8ོད། ། 
ཚངས་པ་óིབ་†ལ་སངས་dས་ཉིད། །འäག་Äིར་xབ་འäག་བ8ོད་པར་/། ། 
üག་w་དག་ེབས་ཞ་ིབ་ཉདི། །ཐམས་ཅད་<ན་=་ིབདག་ཉདི་གནས། ། 
དམ་པའི་བདེ་བས་དེ་ཉིད་དེ། །བདེ་བ་üགོས་Äིར་9མས་སངས་dས། ། 

ཞེས་པ་7ེ། གཞན་ཡང་ཐབས་ལ་མཁས་པས་དེ་ཉིད་ཚངས་པ་དང་། éབ་འ•ག་དང་། ཞི་བ་

དང་། ཐམས་ཅད་པ་དང་། སངས་Jས་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཅེས་Bི་རོལ་པ+་*+་Öར་ཡང་བGོད་

པར་6་7ེ།

དེ་ཡང་ཚངས་པར་བGོད་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་Öིབ་པ་དང་;ལ་བ+་སངས་Jས་ཉིད་ཡིན་པས་

དེར་བGོད་པ་དང་།

ཆོས་ཐམས་ཅད་Fི་ངོ་བོར་འ•ག་པ+་Bིར་éབ་འ•ག་o་བGོད་པར་6་བ་དང་།

Kས་"ག་o་བདེ་ཞིང་དགེ་བར་6ེད་པས་ཞི་བ་དབང་Àག་ཉིད་K་བGོད་པ་དང་།
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ཐམས་ཅད་པ་ཞེས་པ་ཡང་ཆོས་ད6ིངས་དེ་དངོས་པོ་sན་?ི་བདག་ཉིད་K་གནས་པས་དེ་àད་

བGོད་པ་དང་།

དོན་དམ་པ+་བདེ་བར་åར་པས་དམ་པ་དེ་ཉིད་དེར་བGོད་པ་དང་།

Ñ་ན་མེད་པ+་བདེ་བ་"ོགས་པ+་Bིར་ན་Dམ་པར་སངས་Jས་)་བGོད་པར་6་བ+་དོན་ཏེ། Äང་

དོན་ནོ། །

འmེལ་མཛད་K་མས་གVང་འདིས་j་ག)མ་?ི་Jས་བཤད་བ7ན་(༨༧བ)པར་འདོད་ཅིང་།

ཚངས་པ་éབ་འ•ག་ཞི་བ་ག)མ་སངས་Jས་Fི་Dམ་འÈལ་K་བཤད་ནས་Äང་དོན་དང་།

Aི་བོར་6ང་སེམས་དང་ཡེ་Ëང་བ"ན་པ་ཚངས་པ་དང་། iིང་གར་སེམས་འོད་གསལ་K་Vགས་

པ་éབ་འ•ག་དང་། མmིན་པར་‚ི་ལམ་?ི་འ√ལ་པ་དག་པ་ཞི་བ་ཞེས་པ་སོགས་Fི་ངེས་དོན་འཆད་

པ་ནི་གVང་དོན་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་པ་7ེ། ཚངས་པ་ཞེས་སོགས་Fིས་Bི་རོལ་པ+་*+་མིང་vག་o་

བ7ན་ནས་¢ར་དེ་དག་སོ་སོ\་p་མཚན་ག)ངས་པ་ལས་གོལ་བ+་Bིར་རོ། །

ཁ་གཅིག །Dམ་wང་སོགས་vག་དང་ཚངས་པ་སོགས་གོ་རིམ་]ར་ནས་འཆད་པ་ཡང་མི་རིགས་

ཏེ། དོན་yབ་དང་དབང་Àག་སོགས་Fི་]ར་བཤད་ལ་ཤེས་6ེད་མེད་པ+་Bིར་རོ། །

ནང་Lར་ན། འཁོར་ལོ་vག་གམ། ག{གས་སོགས་gལ་vག་གམ། མིག་སོགས་དབང་པོ་vག་

གམ། བཤང་གཅི་€་êག་ཤ་îང་དང་vག་Öིབ་;ལ་*ན་Nེས་)་དག་པ་ནི་ངེས་དོན་ནོ། །

པ༣ ག)མ་པ་[*+་ངེས་ཚིག་]ནི།
གང་Äིར་yས་ལས་Oང་བ་ཉདི། །&་ཞསེ་མངནོ་པར་བ8ོད་པར་/། ། 
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ཞེས་པ་7ེ། ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་གང་གི་Bིར་*་ཞེས་6་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་¡ང་པོ་t+་བདག་ཉིད་Fི་ùས་

ལས་Mང་བ་ཉིད་དམ། V་བདེ་ལ་རོལ་བ+་Bིར་*་ཞེས་མངོན་པར་བGོད་པར་6འོ། །ཞེས་པའོ།

པ༤ བཞི་པ་[བཅོམ་çན་འདས་)་བ7ན་པ་]ནི།
སངས་dས་འདི་ལ་བྷ་ག་མངའ། །བཅམོ་~ན་འདས་ཞསེ་བ8ོད་པར་/། ། 
བྷ་ག་9མ་པ་áག་w་བ8ོད། །དབང་éག་ལ་སགོས་ཡནོ་ཏན་<ན། ། 
ཡང་ན་ཉནོ་མངོས་ལ་སགོས་བLད། །འཇོམས་Äིར་བཅོམ་~ན་འདས་ཞསེ་བ8ོད། ། 

ཞེས་པ་7ེ། དེ་L་q+་སངས་Jས་t+་རང་བཞིན་?ིས་*་འདི་ལ་བྷ་ག+་Ö་དོན་ནི་བཅོམ་པའམ་

àལ་བ་དང་çན་པ་མངའ་བ+་Bིར་བཅོམ་çན་འདས་ཞེས་Fང་བGོད་པར་6་7ེ།

དེ་ཡང་བྷ་ག་ཨཾ་ས་ནི། àལ་བ་དང་çན་པ་7ེ། དེ་ཉིད་Dམ་པ་vག་o་བGོད་ཅིང་། དེ་ཡང་།

དབང་Àག་ལ་སོགས་པ+་ཡོན་ཏན་vག་པོ་sན་དང་çན་པའོ། །

ཡང་ན། ཉོན་མོངས་པ་དང་¡ང་(༨༨ན)པོ་ལ་སོགས་པ+་བKད་བཞི་འཇོམས་པའམ་བཅོམ་པ་

དང་çན་པ+་Bིར་བཅོམ་çན་འདས་ཞེས་6་བ+་དོན་ཏེ། Jས་པར་∆ེང་གཞི+་àབས་)་བཤད་པ་

L་q་Äང་དོན་དང་།

འཁོར་ལོ་བཞིར་6ང་སེམས་Fི་*་བ"ན་པས་དབང་Àག་བJད་ཐོབ་ནས་བཅོམ་çན་འདས་)་

འåར་བ་ནི་ངེས་དོན་ནོ། །

ན༣ ག)མ་པ་Bག་J+་མིང་དོན་ནི།
གང་Äིར་a་ེའÉ་ོaདེ་པ་ཡིས། །ཤེས་རབ་མ་ཞེས་བ8ོད་པར་/། ། 
གང་Äིར་Çལ་པ་Aནོ་པ་ཡསི། །ཤསེ་རབ་ûངི་མ་ོཞསེ་/་ཉིད། ། 
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བཙR་ôག་མ་དང་^་མ་ོདང་། །གར་མཁན་མར་ཡང་བ8ོད་པར་/། ། 
སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚ•ད་པའི་Äིར། །བཙR་ôག་མ་ཞསེ་ད་ེབཞནི་བ8ོད། ། 
ཡནོ་ཏན་འཇ་ོÄིར་ཤསེ་རབ་ན།ི །^་མ་ོཞསེ་ན་ིབ8ོད་པར་/། ། 
7ིང་8ེ་ཆནེ་པ་ོགཡ་ོབའ་ིÄིར། །ཤསེ་རབ་གར་མར་བ8ོད་པར་/། ། 
གང་Äིར་བཅོམ་~ན་མ་ིརགེ་པ། །ད་ེÄིར་གrང་མརོ་བ8ོད་པར་/། ། 

ཞེས་པ་7ེ། གོང་K་བ7ན་པ+་ཤེས་རབ་ལ་མ་≈ིང་སོགས་ག)ངས་པ+་p་མཚན་ཇི་L་q་ཞེ་ན།

གང་གི་Bིར་ན། Nེ་འmོ་ནི། དབང་གི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་བNེད་ཅིང་hོགས་པ་ཡི་Bིར་གར་མ་ལ་སོགས་

པ+་ཤེས་རབ་མ་ལ་མ་ཞེས་བGོད་པར་6་བ་དང་།

≈ིང་མོ\་Ö་བྷ་གི་ནི་ཞེས་པ་བྷ་ག་àལ་བ་དང་། ཨི་ནི་7ོན་པ་ལ་འ•ག་པས། གང་གི་Bིར་ན།

བདེ་ཆེན་*ན་Nེས་Fི་àལ་བ་7ོན་པ+་Bིར། ཤེས་རབ་མ་ལ་≈ིང་མོ་ཞེས་6་བ་ཉིད་K་བGོད་པ་7ེ།

དེ་བཞིན་K། ཤེས་རབ་མ་ལ་བཙོ་Ñག་མ་ཞེས་དང་། q་མོ་ཞེས་དང་། གར་མཁན་མ་ཞེས་དང་།

ཡང་གི་Öས་གgང་མོ་ཞེས་Fང་བGོད་པར་6་7ེ།

p་མཚན་རིམ་བཞིན། སེམས་ཅན་Dལ་འ6ོར་པ་ཐམས་ཅད་Fི་ཉོན་མོངས་བ≈ེག་ཅིང་འཚེད་

པ+་Bིར་ན། ཤེས་རབ་མ་ལ་བཙོ་Ñག་མ་ཞེས་&་མ་དེ་བཞིན་K་བGོད་པ་དང་།

q་མོ\་Ö་Ω་ཧི་ཏི་ནི་ཞེས་པ+་དོ་ཧ་ན་འཇོ་བ་ལ་འ•ག་པས། 6ང་Tབ་སེམས་Fི་ཡོན་ཏན་

Dམས་འཇོ་བར་6ེད་པ+་Bིར་ན་ཤེས་རབ་མ་ལ་ནི་q་མོ་ཞེས་ནི་བGོད་པར་6་བ་དང་།

iིང་Gེ་(༨༨བ)ཆེན་པོ་དང་{ང་K་འ•ག་པ+་ཡེ་ཤེས་གཡོ་བར་6ེད་པ+་Bིར་ན་ཤེས་རབ་མ་ལ་

གར་མཁན་མར་བGོད་པར་6་བ་དང་། གང་གི་Bིར་ན། ཡེ་ཤེས་བཅོམ་çན་འདས་དེ་ལ་"ོག་པས་
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མི་རེག་པར་6ེད་པ་དེ+་Bིར། ཤེས་རབ་མ་ལ་གgང་མོར་བGོད་པར་6་ཞེས་པ+་དོན་ཏེ། ཡིག་དོན་

ནམ་Äང་དོན་དང་།

ནང་གི་Lེ་བ+་S་བNེད་6ེད་མ། iིང་ག+་S་ཆོས་àལ་7ོན་པ་≈ིང་མོ། མmིན་པ+་S་6ང་

སེམས་འཚེད་པ་བཙོ་Ñག་མ། …ེ་Tང་གི་S་བKད་Sི་འཇོ་བ་q་མོ། Aི་བོ\་S་བདེ་བ་sན་o་གཡོ་བ་

གར་མ། གསང་གནས་Fི་S་^ག་བ&ལ་མི་རེག་པ་གgང་མོར་བGོད་པའམ། Zོ་Gེ་iིང་འmེལ་K།

ùས་Fི་ཁམས་མཐའ་དག་ལ་]ར་ནས་བཤད་པ་ངེས་དོན་ནོ། །

ན༤ བཞི་པ་ཕན་ཡོན་གཞན་བཤད་པ་ནི།
ཨ་ལི་ཀ་ལི་རབ་བüགས་པས། །བ8ོད་པ་བvས་པར་ཡང་དག་བཤད། ། 
¶ང་པའ་ི8ེས་ན་ིདTལི་འཁརོ་ཉདི། །ཉདེ་Äིར་དTལི་འཁརོ་བ8ོད་པར་/། ། 
ལག་པ་བßར་བ་Äག་d་ཡནི། །སརོ་མ་ོཉདེ་པའང་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
གང་Äིར་9མ་སམེས་བསམ་གཏན་ན།ི །གང་བསམ་ད་ེན་ིབསམ་གཏན་ན།ོ ། 
ཇི་]ར་ཕ་ལས་བདེ་ཐོབ་པ། །ད་ེཡསི་བད་ེབ་རང་གསི་བཟའ། ། 
བད་ེབ་གང་གསི་འཆ་ིབ་འདརི། །ད་ེཡ་ིབད་ེབ་བསམ་གཏན་བ8ོད། ། 

ཅེས་པ་7ེ། དེ་ཡང་*ན་Nེས་Fི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་K་åར་པ+་གནས་àབས་Fི་ཕན་ཡོན་t་ལས།

’་བGོད་བÅས་པར་འåར་བ་ནི། ད6ངས་གསལ་མ་གཏོགས་པ+་&གས་གང་ཡང་མེད་པས་

ན། རང་གི་ངག་Fང་ཨ་ལི་ཀ་ལིར་རབ་o་བ"གས་པ+་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པས་ཚིག་གི་བGོད་པ་

ཐམས་ཅད་Fང་&གས་བÅས་པར་འåར་བར་ཡང་དག་པར་བཤད་དོ། །
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îང་Gེས་དFིལ་འཁོར་K་འåར་བ་ནི། Dལ་འ6ོར་པ་དེ+་îང་པས་མནན་པ+་Gེས་ནི་དFིལ་

འཁོར་ཉིད་K་འåར་ཏེ། ཉེད་པ+་Ö་ན་ད་ཞེས་པ་ཡི་གེ་Bིས་བwན་?ིས་མ∂ལ་ཏེ་དFིལ་འཁོར་K་

འåར་བས། ∑ལ་ཚོན་Lར་ཡན་ལག་ཉེད་ཅིང་བNོད་པ་ལས་Mང་བ+་Bིར་îང་(༨༩ན)Gེས་Fང་

དFིལ་འཁོར་K་བGོད་པར་6འོ། །

ལག་7བས་Bག་Jར་འåར་བ་ནི། Dལ་འ6ོར་པ་དེ+་ལག་པ་བNོད་ཅིང་བ©ར་བ་ནི་གང་ཡང་

Pང་བ་མཚོན་པའམ་འདེབས་པ+་Bིར་Bག་J་ཡིན་ལ། སོར་མོ་ཉེད་པའང་དེ་བཞིན་K་Bག་J་ཡིན་

ནོ། །འང་གི་Öས་སོར་མོ་ཉེད་པ་དFིལ་འཁོར་Kའང་བ7ན་ནོ། །

བསམ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་K་འåར་བ་ནི། གང་གི་Bིར་ཡིད་Dམ་པར་སེམས་པ་ཉིད་*ན་Nེས་Fི་

Sལ་K་ཤར་བ+་བསམ་གཏན་པས་ནི། ཡིད་ལ་གང་བསམ་པ་དེ་ནི། གསལ་7ོང་གི་རང་བཞིན་K་

wང་བས་བསམ་གཏན་ཡིན་ནོ། །

བདེ་བ་ཟས་)་འåར་བ་ནི། ཇི་Lར་བ་Ñ་མ་ལས་V་བདེ་*ན་Nེས་དཔེར་བ7ན་པ་ལ་xོང་བ་

ཐོབ་པ་Lར། Dལ་འ6ོར་པ་དེ་ཡི་མཉམ་]ོར་ལས་Mང་བ+་བདེ་བ་ཡང་རོ་vག་Lར་xོང་བར་6་བ་

ཡིན་པས་རང་གིས་བཟའ་བ་7ེ། Ëང་སེམས་ཐིམ་པ+་བདེ་བ་གང་གིས་ཐ་མལ་པ་Dམས་≈ོག་

བ^ད་ཅིང་འཆི་བ་ཡིན་ཡང་། འདིར་Dལ་འ6ོར་པ་*ན་Nེས་Fི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པ་དེ་ཡི་6ང་

སེམས་V་ཞིང་Ëང་ཐིམ་པ+་བདེ་བ་ནི་བསམ་གཏན་K་བGོད་དེ། ཡེ་ཤེས་Fི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པ+་

Bིར་རོ་ཞེས་པ+་དོན་ཏེ། Äང་དོན་དང་དགོངས་མིན་ནོ། །

Ëང་ད6ངས་གསལ་?ི་ངོ་བོར་p་བ་’་བGོད་བÅས་པ་དང་། 6ང་སེམས་Fིས་S་Dམས་འKལ་

བ་îང་Gེས་དFིལ་འཁོར་དང་། S་Dམས་ཡེ་ཤེས་Fི་Sར་བ©ར་བ་ལག་7བས་Bག་J་དང་།
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སེམས་*ན་Nེས་Fི་ངོ་བོར་åར་པ་གང་བསམས་བསམ་གཏན་དང་། བདེ་7ོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་xོང་

བ་བདེ་བ་བཟའ་བར་འåར་བ་Dམས་ངེས་དོན་ནོ། །

ཉ༣ ག)མ་པ་[ལེ.+་མཚན་]ནི།
ད་ེཁ་ོན་ཉདི་T་ིལེ*་A།ེ Å་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་7ེ། ཡེ་ཤེས་Fི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་7ོན་6ེད་Fི་ལེ.་7ེ། གVང་Kམ་ཚན་t་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་

ག)ངས་ཟིན་པ+་དོན་ཏོ། །

ལེ.་t་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།(༨༩བ)
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བ"ག་པ་&་མ། vག་པ་Aོད་པ+་ལེ.།

ཇ༥ ད་ནི་ལེ.་vག་པ་བཤད་པར་6་7ེ། དེ་ལ། ཉ༡ ལེ.+་འ;ེལ། ཉ༢ ལེ.+་དོན། ཉ༣

ལེ.+་མཚན་ག)མ་?ི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། Aི་དོན་?ི་འ;ེལ་བ། ལེ.་&་Bི+་འ;ེལ་ནི། གོང་K་བཤད་པ+་ལམ་རིམ་པ་

གཉིས་དང་། éད་པར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་ཡེ་ཤེས་ལ་བོགས་དMང་བ+་Bིར་Aོད་པ་Aད་དགོས་པས།

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་ལེ.+་Gེས་)་Aོད་པ+་ལེ.་འཆད་པར་འ;ེལ་ལོ། །

མདོར་བ7ན་Jས་བཤད་Fི་འ;ེལ་ནི། མདོར་བ7ན་K་དོན་6ེད་ཅེས་པ་རང་གཞན་?ི་དོན་Eབ་

པ་Aོད་པ་7ེ། ལེ.་འདིས་Jས་པར་འཆད་དོ། །

ལེ.+་མངོན་"ོགས་ནི། Dལ་འ6ོར་པ+་སེམས་བ"ན་གཡོ་བ"ག་པ+་Bིར་བÍལ་Vགས་Fི་

Aོད་པ་བGོད་6ར་7ོན་པས་རིམ་པ་གཉིས་ཀ་དང་འ;ེལ་ཞིང་གཙོ་བོར་hོགས་རིམ་དང་འ;ེལ་

ལོ། །

Rས་དོན་?ི་འ;ེལ་ནི། *ན་Nེས་Fི་"ེན་6ང་སེམས་གཡོ་ཞིང་འåར་བ་དེ་ཉིད་Aོད་པ་ཡིན་ལ།

དེ+་དོན་ཤེས་པར་6ེད་པའོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[ལེ.+་དོན་]ལ། ཏ༡ Aི་དོན་དང་། ཏ༢ གVང་དོན་གཉིས་ལས།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། Aོད་པ+་Kས་དང་Äོད་"གས། Aོད་པ་Aི+་Dམ་གཞག །ཧེ་P་ཀ+་Aོད་པ+་éད་

པར་ག)མ་?ི།
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དང་པོ་ནི། Aིར་&གས་Fི་Aོད་པ་ལ། དང་པོར་ལམ་བnོམ་པ+་wོད་Pང་K་6་བ+་Bིར་Aོད་པ་

ནི་ëིན་6ེད་དབང་གི་àབས་)་Aོད་པ་དང་། ལམ་མ་Nེས་པ་བNེད་པ+་Bིར་Aོད་པ་ནི་ལམ་བnོམ་

པ+་ཐོག་མ་ནས་མཆོག་མ་ཐོབ་Fི་བར་Aོད་པ་དང་། Nེས་པ་བོགས་དMང་བ+་Bིར་Aོད་པ་ནི་རིམ་

གཉིས་Fི་"ོགས་པ་གོང་འཕེལ་K་6་བ+་Bིར་Aོད་པ་Dམས་ལས།

འདིར་ནི་Bི་མ་7ེ། དེ་ལ་ཕ་pད་Fི་àོར་ནས། བNེད་རིམ་པས། བNེད་རིམ་མཐར་Bིན་ནས་

kན་མོང་བ+་དངོས་yབ་ཆེན་པོ་Dམས་Eབ་པ+་àབས་དང་། hོགས་རིམ་པས། Ëང་སེམས་ལས་

)་Pང་ནས་©་ùས་དངོས་གཞི་ལ་ནི་Eབ་པ+་àབས་དང་། དཔེ+་འོད་གསལ་ལ་གོམས་ནས་དོན་

?ི་འོད་གསལ་བNེད་པ+་àབས་དང་། ¢ོབ་པ+་{ང་འ•ག་ཐོབ་ནས་མི་¢ོབ་པ+་{ང་འ•ག་Eབ་

པ+་àབས་Dམས་)་Aོད་པ་6་བར་ག)ངས་ལ།

མ་pད་Fི་àོར་ནས་རིམ་གཉིས་Fི་Dལ་འ6ོར་བnོམས་པས་(༩༠ན)Äོད་"གས་ཐོབ་པ་ན་Aོད་

པ་6་བར་ག)ངས་སོ། །

དེ་ལ་Äོད་"གས་ནི། འདིར། [བ"ག་པ་Bི་མ། གཉིས་པ་དངོས་yབ་གཏན་ལ་དབབ་པ+་ལེ.ར།)

འཇིགས་Îོ་དེ་བཞིན་^ག་བ&ལ་དང་། །x་ངན་གKང་བ་འཚེ་བ་དང་། །

འདོད་ཆགས་ཞེ་}ང་གཏི་üག་ཆེས། །Eབ་པ་པོ་ཉིད་ཉོན་མི་མོངས། །

ཕན་དང་གནོད་པ+་འ;ས་འMང་བར། །

ཞེས་ག)ངས་པ་ལ། མཁས་པ་དག །ཉོན་མོངས་∆ོ་qར་བ་Äག་པོ་དང་འཇིགས་པ་དང་x་ངན་

སོགས་Fིས་གཟིར་བར་མི་འåར་བ་]ོར་ལམ་Nེ་བ+་"གས་དང་Äོད་Tང་Ï་། ཚར་གཅོད་Fི་L་
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7ངས་ཐོགས་མེད་K་yབ་པ་མཐོང་ལམ་Nེ་བ+་"གས་དང་Äོད་འ;ིང་། ཚར་གཅོད་Gེས་འཛིན་?ི་

L་7ངས་གཉིས་ཀ་ཐོག་མེད་K་yབ་པ་nོམ་ལམ་Nེ་བ+་"གས་དང་Äོད་ཆེན་པོར་འཆད་ལ།

Ñ་མ་དག །འཇིག་པ་དང་^ག་བ&ལ་བ་སོགས་Fི་Dམ་"ོག་Tང་Ïས་སེམས་མི་གཡེང་བར་Äོད་

Tང་Ï་དང་། Kག་ག)མ་?ི་Dམ་"ོག་ཆེན་པོ\་སེམས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འåར་བ་Äོད་འ;ིང་དང་།

གKལ་6་ཚར་གཅོད་དང་Gེས་འཛིན་?ི་ལས་yབ་པ་Äོད་ཆེན་པོར་བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་[Aོད་པ་Aི+་Dམ་གཞག་]ནི། གསང་འKས་དང་མཉམ་]ོར་?ི་àོར་ནས། |ོས་བཅས་

དང་། |ོས་མེད། ཤིན་o་|ོས་མེད་Fི་Aོད་པ་ག)མ་ག)ངས་པ+།

|ོས་བཅས་ནི། ཡིད་དང་མkན་པ+་གནས་)་སོ་ཕག་སོགས་ལས་6ས་པ+་*་ཁང་)མ་

བSེགས་y་བཞི་nོ་བཞི་"་བབས་དང་བཅས་པ+་འོག་ཁང་K་ཚང་མང་བ་Dམས་དང་། བར་ཁང་K་

མཆོད་པ+་ཡོ་6ད་Dམས་བཞག །7ེང་ཁང་K་དFིལ་འཁོར་པ+་*་mངས་དང་མཉམ་པ+་Dལ་

འ6ོར་ཕོ་མོ་འབག་དང་བཅས་པས་*་སོ་སོ\་ཆས་)་Vགས་ཏེ་ཚོགས་Fི་དFིལ་འཁོར་ལ་གནས་

ནས། ཏིང་ངེ་འཛིན་ག)མ་ལ་སོགས་པ+་nོ་ནས་Eབ་ཅིང་É་གར་དང་བZ+་ལན་ལ་སོགས་པ+་

|ོས་པ་J་ཆེན་པོ་ཞག་རེ་ལ་Kས་བཞིར་6ེད་ཅིང་འདོད་ཡོན་ལ་Aོད་པ+་nོ་ནས་Dལ་འ6ོར་ལ་

བོགས་འ6ིན་པའོ། །

|ོས་མེད་ནི། གཞན་&་མ་དང་འÄ་བ་ལས། É་གར་ལ་སོགས་པ+་|ོས་(༩༠བ)པ་Dམས་བཞག་

ནས། Jས་པ་དFིལ་འཁོར་པ+་*་mངས་དང་མཉམ་པ་དང་། འ;ིང་ལས་Fི་Bག་J་t་དང་།

བ^ས་པ་Bག་J་གཅིག་ལ་བ"ེན་པའོ། །
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ཤིན་o་|ོས་མེད་ནི། བཟའ་བoང་དང་བཤང་གཅི་འདོར་བ+་àབས་མ་གཏོགས་པར་ཡེ་ཤེས་

Fི་Bག་J་ལ་བ"ེན་ནས་Kས་"ག་o་Aོད་པའོ། །

ཡང་བདེ་མཆོག་དང་yབ་iིང་གི་àོར་ནས། sན་o་བཟང་པོ\་Aོད་པ། གསང་Aོད་དམ་Rས་

པ+་Aོད་པ། རིག་པ་བÍལ་Vགས་Fི་Aོད་པ། Bོགས་ལས་Dམ་Jལ་?ི་Aོད་པ་བཞི་ག)ངས་པ+།

sན་བཟང་ནི། ཇི་àད་བཤད་པ+་དམ་ཚིག་དང་}ོམ་པ་Dམས་Yལ་བཞིན་K་བ�ང་ཞིང་། éིམ་

པ་དང་རབ་Mང་གང་ཡིན་Pང་སོ་སོ\་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་རིགས་དང་མkན་པ+་ལས་6་ཞིང་

ལམ་nོམ་པར་6ེད་པའོ། །

གསང་Aོད་ནི། དངོས་)་Dལ་འ6ོར་པ+་6་བ་མི་6་བར་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་Üང་ཞིང་། གསངས་ནས་

རིག་མ་དང་དམ་hས་བ"ེན་པ་སོགས་&གས་Fི་sན་Aོད་6་བའོ། །

བÍལ་Vགས་ནི། Dལ་འ6ོར་པ+་ཆས་)་Vགས་ཤིང་རིག་མ་དང་བཅས་ཏེ་&གས་Fི་sན་Aོད་

Dམས་ཚོགས་)་Aོད་པའོ། །

Bོགས་ལས་Dམ་Jལ་ནི། མི་མkན་པ+་Bོགས་ཐམས་ཅད་བhི་ཞིང་≈ིད་པ་ཟིལ་?ིས་གནོན་

པའོ། །

ཡང་མཉམ་]ོར་ནས། ལས་དང་པོ་པ་དང་། ìང་ཟད་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལ་ཆེར་

དབང་བ་དང་། Dམ་mོལ་?ི་Aོད་པ་བཞི་ག)ངས་ཏེ། &་མ་དང་Bོགས་མkན་ནོ། །

སཾ་q་ཊིར། ཨ་བ་Ì་ཏི་དང་། sན་བཟང་དང་། བÍལ་Vགས་དང་། Bོགས་ལས་Dམ་Jལ་?ི་

Aོད་པ+་Dམ་mངས་ག)ངས་པ་ལ།
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ཁ་ཅིག །sན་འདར་?ི་Aོད་པ་དང་sན་བཟང་གཉིས་)་འདོད་ཅིང་། &་མ་ལ་གསང་Aོད་དང་

Îོན་པ+་Aོད་པ་གཉིས་དང་། Bི་མ་ལ་(༩༡ན)Bོགས་ལས་Dམ་Jལ་དང་Jལ་ཚབ་ཆེན་པོ\་Aོད་པ་

གཉིས་ཏེ་བཞིར་འདོད།

ཁ་ཅིག །ཨ་བ་Ω་Óི་དང་sན་བཟང་གཉིས་)་6ེད་ཅིང་། &་མ་ལ་sན་འདར་?ི་Aོད་པ་དང་Jལ་

པོ་གཞོན་†+་Aོད་པ་དང་གསང་Aོད་ཅེས་དང་། Bི་མ་ལ་Bོགས་ལས་Dམ་Jལ་དང་Jལ་ཚབ་ཆེན་

པོ་དང་ཚོགས་བདག་ཆེན་པོ\་Aོད་པ་ཞེས་མིང་གི་Dམ་mངས་)་འདོད།

ཁ་ཅིག །ཨ་བ་Ì་Óིའམ་གསང་བ་6ིས་པ+་Aོད་པ་དང་། གསང་Aོད་དམ་Jལ་ཚབ་གཞོན་†+་

Aོད་པ་དང་། Bོགས་ལས་Dམ་Jལ་?ི་Aོད་པ་ག)མ་K་འདོད་Fང་།

ཨ་བ་Ì་Óི+་Aོད་པའམ་sན་འདར་?ི་Aོད་པའམ་sན་o་བཟང་པོ\་Aོད་པ་དང་། 6ིས་པ+་

Aོད་པའམ་Rས་པ+་Aོད་པའམ་གསང་Aོད་དང་། Îོན་པ+་Aོད་པའམ་Jལ་ཚབ་གཞོན་†+་Aོད་

པའམ་བÍལ་Vགས་Fི་Aོད་པ་དང་། ཚོགས་བདག་ཆེན་པོ\་Aོད་པའམ་Jལ་ཚབ་ཆེན་པོ\་Aོད་

པའམ་Bོགས་ལས་Dམ་Jལ་?ི་Aོད་པ་ཞེས་པ་བཞི་བ7ན་ཞིང་། &ར་?ི་Aོད་པ་བཞི་དང་གནད་

འÄ་ལ། &་མ་གསང་Aོད་Fི་ཁོངས་)་བ^་ན་Aོད་པ་ག)མ་K་འKའོ། །

ག)མ་པ་[ཧེ་P་ཀ+་Aོད་པ+་éད་པར་]ལ། གསང་Aོད། བÍལ་Vགས་Fི་Aོད་པ། Bོགས་

ལས་Dམ་Jལ་?ི་Aོད་པ་ག)མ་?ི།

དང་པོ་ནི། &ར་བཤད་པ+་Äོད་Tང་Ï་ཐོབ་པ+་Eབ་པ་པོས་རང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བ"ན་གཡོ་

བ"གས་པ+་Bིར་གསང་བ་6ིས་པ+་Aོད་པ་6་7ེ།

སཾ་ཊིར།

276 ལེགས་བཤད་ཉི་མ+་འོད་ཟེར།



ìང་ཟད་Äོད་ནི་ཐོབ་པ་ཡིས། །གལ་ཏེ་Aོད་པ་6ེད་འདོད་ན། །

བདག་ཉིད་གལ་ཏེ་འyབ་འདོད་པས། །6ིས་པ་བཞིན་K་Aད་ནས་ནི། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་Kས་Fི་éད་པར་མཚན་མོ\་Kས་)། གནས་Fི་éད་པར་བཞི་མདོ་དང་རི་བོ་ལ་སོགས་

པར། བཟའ་བoང་གི་éད་པར་?ོ་Kམ་སོགས་Fི་wོད་K་མཁའ་འmོ་དང་Äི་ཟ+་གཏོར་མ་སོགས་ཇི་

Lར་èེད་པ་Dམས་ལ་ལོངས་Aོད་ཅིང་། གོས་Fི་éད་པར་རོ་གོས་གོན། Jན་?ི་éད་པར་རོ་

བ≈ེགས་པ+་ཐལ་བས་Mག་པར་བཤད་དེ།

སཾ་ཊིར།

མཁའ་འmོ་མ་སོགས་གཏོར་མ་ནི། །ཇི་Lར་èེད་དང་བཟའ་བoང་ནི། །

དེ་བཞིན་Dལ་འ6ོར་པ་ཡིས་བཟའ། །རོ་ཡི་êིས་མ+་གོས་བཟང་དང་། །

རོ་བ≈ེགས་ཐལ་བས་Dམ་པར་བJན། །È་ཆག་ཤིན་o་གསང་བར་ནི། །

མཚན་མོ\་Kས་)་p་བར་6། །བཞི་(༩༡བ)མདོ་དང་ནི་རི་བོ་དང་། །

ཤིང་གཅིག་གམ་ནི་Kར་êོད་དང་། །བཞིར་ནི་དེ་ནས་བ&གས་པ་ཡི། །

བnོམ་པ་བཟང་པོ་6་བར་བGོད། །མ་མོ\་éིམ་དང་མཚན་མོ་དང་། །

ཡང་ནི་དབེན་པའམ་བས་མཐར་ནི། །

ཞེས་སོ། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་?ི་éད་པར་"ོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་;ལ་བ+་nོ་ནས་དམ་ཚིག་ལ་Yལ་བཞིན་K་

Aོད་དེ།
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དེ་ཉིད་K།

དེ་Lར་མཆོག་o་བསམ་ཡས་ནས། །ཤིན་o་གསང་བ+་Dལ་འ6ོར་nོམ། །

"ོག་པ་ཐམས་ཅད་;ལ་བར་ནི། །དམ་ཚིག་ལ་ནི་Aད་པར་6། །

ཞེས་སོ། །

gན་ཅི་ཙམ་Aད་པ་ནི། འདིར། [བ"ག་པ་Bི་མ། གཉིས་པ་དངོས་yབ་གཏན་ལ་དབབ་པ+་ལེ.ར།)

Å་བ་གཅིག་o་གསང་ལ་Aོད། །

ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་[བÍལ་Vགས་Fི་Aོད་པ་]ནི། དེ་L་q+་གསང་Aོད་Aད་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བ"ན་

པར་åར་ནས་Äོད་འ;ིང་ཐོབ་པ+་Eབ་པ་པོས་བÍལ་Vགས་Fི་Aོད་པ་6་7ེ། གནས་Fི་éད་པར་

འMང་པོ\་gལ་དང་། Kར་êོད་ལ་སོགས་པར་བཟའ་བoང་གི་éད་པར་Nེ་བོ་ཕལ་?ིས་བཟའ་བ་

དང་། ཤ་t་དང་བKད་Sི་t་སོགས་ཕལ་?ི་བཟའ་བ་མ་ཡིན་པ་ཅི་èེད་པ་ལོངས་Aོད་ཅིང་། གོས་Fི་

éད་པར་7ག་གཟིགས་ལ་སོགས་པ+་Ôགས་པ་གོན། Jན་?ི་éད་པར་འོལ་མ་སི་སོགས་འ;ས་q་

ཁ་དོག་w་ཚོགས་Fིས་བJན། ཏིང་ངེ་འཛིན་?ི་éད་པར་æག་པ་ཐམས་ཅད་Üངས་ཤིང་གཟའ་

གཏད་དང་;ལ་བ་Îོན་པ་Lར་Aོད་དེ།

སཾ་ཊིར།

ཇི་Lར་èེད་པ་བཞིན་K་བཟའ། །ཟོས་ཤིང་ཟོས་ནས་གཏོར་མ་]ིན། །

འ;ས་q་w་ཚོགས་དོ་ཤལ་སོགས། །འོལ་མ་སི་སོགས་དེ་བཞིན་’ས། །

≈ོག་ཆགས་ཡན་ལག་གོས་གོན་ཞིང་། །བདེ་དོན་གཉེར་ལ་བདེ་བ་]ིན། །
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རེས་འགའ་ལེགས་]ར་{ར་ཆག་ནི། །བÅོག་པ་ཡིས་ནི་འདོན་པར་6ེད། །

བཟའ་དང་བཟའ་མིན་ཇི་èེད་པ། །Îོན་པ+་]ོར་བས་བཟའ་བར་6། །

གཞན་པ+་gལ་འཁོར་yབ་པ་དང་། །རི་བོ་¡ག་དང་ཚང་ཚིང་དང་། །

གདོད་ནས་yབ་པ+་Kར་êོད་ཆེ། །J་མཚོ་ཆེན་པོ\་འmམ་K་ཡང་། །

དེར་གནས་ཤེས་རབ་ཅན་?ིས་བnོམ། །æག་པ་ཐམས་ཅད་Dམ་Üངས་ཏེ། །

ཞེས་སོ། །

gན་ཅི་ཙམ་Aད་པའང་། མཁས་པ་དག ། [བ"ག་པ་Bི་མ། ལེ.་གཉིས་པར།]

Å་བ་གཅིག་གིས་àལ་çན་(༩༢ན)པར། །

ཞེས་པ་]ོར་རོ། །

འོན་Fང་། S་pད་Fི་ལེ.་འདིར་mོགས་Bག་J་དང་Jན་ཆ་ལ་སོགས་པ+་éད་པར་མང་K་

ག)ངས་པ་Dམས་བÍལ་Vགས་Fི་Aོད་པ་དང་Bོགས་ལས་Dམ་Jལ་?ི་Aོད་པ་གཉིས་ཀ་kན་མོང་

K་]ར་བར་6་བ་ལས་གVང་དོན་K་འཆད་དོ། །

ག)མ་པ་[Bོགས་ལས་Dམ་Jལ་?ི་Aོད་པ་]ནི། བÍལ་Vགས་Fི་Aོད་པ་Aད་པས་Äོད་ཆེན་པོ་

ཐོབ་པ+་Eབ་པ་པོས། iིང་Gེ་ཆེན་པོས་Bོགས་བì+་སེམས་ཅན་གཞན་Gེས་)་བ{ང་བ+་Bིར་

Bོགས་ལས་Dམ་Jལ་?ི་Aོད་པ་Aད་དེ།

སཾ་ཊིར།

ཡང་ནི་Bོགས་ལས་Dམ་Jལ་བSམ། །Öིབ་པ་sན་ལས་Dམ་པར་mོལ། །

Bོགས་བìར་Dམ་པར་གནས་པ་ཡི། །Nེ་བ+་Öིབ་པས་བÖིབས་པ་ཡི། །
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sན་?ི་བསམ་པ་ཡོངས་)་འགེངས། །

ཞེས་སོ། །

mོགས་Fི་éད་པར་*་དང་གནོད་]ིན་མོ་སོགས་དrག་པ+་ཆོ་ག་6ས་ནས་བ7ེན་པར་6་7ེ།

སཾ་ཊིར།

*་ཡི་q་མོ་གནོད་]ིན་མོ། །ཡང་ན་Ç་མོ་îང་འོག་o། །

གནས་པ་དང་ནི་*་མིན་མོ། །འདི་ཡི་ནང་ནས་རིག་མ་གཅིག །

རང་གི་སེམས་ལ་མངོན་འདོད་པ། །…གས་ ་ཞགས་པ+་རབ་]ོར་བས། །

Dལ་འ6ོར་པ་ཡིས་བsག་ནས་Eབ། །

ཅེས་དང་།

འདིར་ཡང་། [བ"ག་པ་Bི་མ། གཉིས་པ་དངོས་yབ་གཏན་ལ་དབབ་པ+་ལེ.ར།]

*་དང་*་མིན་མི་Dམས་དང་། །གནོད་]ིན་མིའམ་ཅི་ལས་Fང་། །

Bག་J་བsག་ལ་རབ་o་བ"ག །

ཅེས་སོ། །

བཟའ་བoང་གི་éད་པར་ནི། སཾ་ཊིར།

éི་དང་བོང་q་ƒ་མོང་དང་། །∆ང་པོ་ལ་སོགས་êག་འkང་ནས། །

ཤ་ཡང་"ག་o་བཟའ་བ་ཉིད། །ཤ་ཆེན་êག་གིས་གོས་པ་ནི། །

ཐམས་ཅད་éད་པར་K་ནི་L། །དམན་པ+་ཤ་ནི་ཐམས་ཅད་དང་། །

≈ོག་ཆགས་འqམ་[ག་བJ་çན་བཟའ། །Dམ་wང་ཤིན་o་Pལ་བ་ཡི། །
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≈ིན་q་བJ་[ག་ཟི་ཟིར་çན། །éི་དང་མི་‹གས་བ≈ེས་ནས་ནི། །

ཤ་ནི་Zོ་Gེ་Tས་གོས་çན། །Dལ་འ6ོར་པ་ནི་|ོ་བ་ཡིས། །

Dམ་wང་བ≈ེས་ནས་བཟའ་བར་6། །Zོ་Gེ+་T་ནི་བoང་བ་འོ། །

ཞེས་སོ། །

གཞན་ཡང་ལེ.་འདིར་འMང་བ+་Jན་ཆ་དང་བཟའ་བoང་དང་ལག་(༩༢བ)ཆ་དང་É་གར་ལ་

སོགས་པ+་éད་པར་Dམས་Aོད་པ་འདི+་àབས་)་སཾ་q་ཊིར་ག)ངས་སོ། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་?ི་éད་པར། གཉིས་འཛིན་?ི་"ོགས་པ་Üངས་ཏེ། རེ་¨ོགས་sན་ལ་Jབ་Fིས་

Bོགས་པ་7ེ།

དེ་ཉིད་K།

ག{ང་བ་དང་ནི་འཛིན་པ་sན། །nོམ་པས་Üངས་པས་Dམ་པར་Üངས། །

ཞེས་དང་།

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་çན་པ+་བདག །]ོར་བ་sན་ལ་Jབ་Fིས་Bོགས། །

ཞེས་སོ། །

འདི+་ཚེ་ལོངས་Aོད་ཐམས་ཅད་*ས་]ོར་བ་དང་། §ས་པ་དང་ན་བ+་^ག་བ&ལ་?ིས་མི་hི་

བ་དང་། nོ་ག)མ་?ི་}ིག་Öིབ་མི་འMང་བར་ཡང་ག)ངས་ཏེ།

དེ་ཉིད་K།

ཉེ་བར་དགོས་པ་Jས་པ་sན། །མ་བ¢ངས་པར་ནི་*་ཡིས་7ེར། །

§ས་དང་ནད་ལས་Dམ་པར་mོལ། །གཉིས་མེད་གནས་ག)མ་}ིག་པ་མེད། །
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ཅེས་སོ། །
ཏ༢ གཉིས་པ་གVང་དོན་ལ། ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། ཐ༢ གVང་དངོས་གཞི་གཉིས་Fི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་གཞན་ཡང་རབ་བཤད་/། །}དོ་པ་ཕ་རོལ་Äིན་མཆགོ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་7ེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ག)ངས་པ+་Gེས་དེ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བོགས་དMང་ཐབས་གཞན་

ཡང་རབ་o་བཤད་པར་6འོ། །

དེ་གང་ཞེ་ན། བÍལ་Vགས་Fི་Aོད་པ་7ེ། ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་K་Aོད་པས་ཕ་རོལ་o་Bིན་

པ་གཞན་ལས་ཆེས་མཆོག་o་åར་པ+་Aོད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[གVང་དངོས་གཞི་]ལ། ད༡ མདོར་བ7ན་དང་། ད༢ Jས་བཤད་གཉིས་ལས།

ད༡ དང་པོ་ལ། ན༡ Aོད་པ+་དགོས་པ། ན༢ Jན་གོས་དང་བཟའ་བ། ན༣ Dལ་འ6ོར་པ་དང་

mོགས་བ7ན་པ་ག)མ་?ི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
གང་གསི་དངསོ་®བ་མཐར་འÉ་ོབ། །T་ེཡི་S་ོ8ེ་དངོས་®བ་Üས། ། 

ཞེས་པ་7ེ། Aོད་པ+་དགོས་པ་གང་གིས་&གས་Fི་དངོས་yབ་མཐའ་དག་གི་མཐར་kག་པར་

འmོ་ཞིང་བmོད་†ས་པ་7ེ། Aོད་པ་ནི་ལམ་¡ལ་K་Mང་བ་Fེ་ཡི་Zོ་Gེ+་མཆོག་གི་དངོས་yབ་ཐོབ་

པར་6ེད་པ+་p+་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[Jན་གོས་དང་བཟའ་བ་]ནི། (༩༣ན)
4ོམ་པ་པ་ོཡིས་9མ་འཛfན་པ། །9་བ་དག་ལ་9་ཆ་བཟང་། ། 
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}་ིབོར་འཁོར་ལ་ོ9མ་པར་འཛfན། །ལག་པ་དག་ལ་ལག་གLབ་ཉིད། ། 
¶དེ་པ་ལ་ཡང་Ç་རགས་ཉདི། །¶ང་པར་ད་ེབཞནི་¶ང་གLབ་བོ། ། 
ལག་པའ་ིâ་བར་དlང་dན་ཉདི། །མÉནི་པར་Yས་པའི་©ེང་བ་A།ེ ། 
བག་ོབ་Aག་གི་པགས་པ་ཉདི། །བཟའ་བ་མ་ིའཆ་ིབ™་Äེད་དེ། ། 

ཞེས་པ་7ེ། Aོད་པ་6ེད་Kས་Fི་nོམ་པ་པོ་དེ་ཡིས་ùས་ལ་Dམ་པར་འཛིན་པ+་Jན་ནི། D་བ་

དག་ལ་Pས་པ+་D་ཆ་བཟང་པོ་དང་། Aི་བོར་Pས་པ+་འཁོར་ལོ་Dམ་པར་འཛིན་པ་དང་། ལག་པ+་

འêིག་མ་དག་ལ་Pས་པ+་ལག་གKབ་གཉིས་དང་། îེད་པ་ལ་ཡང་Pས་པ+་à་རགས་ཉིད་དང་།

îང་པར་ཡང་ལག་པ+་དེ་བཞིན་K་Pས་པ+་îང་གKབ་བོ། ལག་པ+་S་བར་Pས་པ+་ད≤ང་Jན་

ཉིད་དང་། མmིན་པར་Pས་པ+་[ེང་བ་Dམས་Fིས་བJན་པ་7ེ།

ངེས་དོན་ནི། D་ཆ་བཟོད་པ། འཁོར་ལོ་བསམ་གཏན། à་རགས་བSོན་འyས། གK་q་Yལ་

êིམས། [ེང་བ་]ིན་པ་དག་པར་བཤད་དེ།

S་pད་Jས་པར།

ཕ་རོལ་Bིན་པ་Jན་vག་སོགས། །

ཞེས་སོ། །

ཡང་ན་སངས་Jས་t+་རང་བཞིན་མཚོན་ཏེ་འཆད་པར་འåར་རོ། །

nོམ་པ་པོ་དེས་བགོ་བ+་གོས་ནི། 7ག་གི་པགས་པ་ཉིད་གོན་པ་7ེ།

ངེས་དོན་ནི། འཇིགས་པ་དང་;ལ་བ་མཚོན་ནོ། །

283 ལེགས་བཤད་ཉི་མ+་འོད་ཟེར།



དེ+་བཟའ་བ་ནི། མི་འཆི་བ+་Ö་ཨ་ྀ་ཏ་ནི། བKད་Sིར་ཡང་འåར་ལ། བì+་Bེད་ནི་t་ཉིད་

དེ། བKད་Sི་t་བཟའ་བར་6་བ+་དོན་ཏོ། །

ངེས་དོན་ནི། ཡེ་ཤེས་t་བ7ེན་པ་མཚོན་ནོ། །

ན༣ ག)མ་པ་[Dལ་འ6ོར་པ་དང་mོགས་བ7ན་པ་]ནི།
ཧེ་Y་ཀ་´ོར་aསེ་^་ཉིད། །ཁ་དགོ་Å་ལ་9མ་པར་གནས། ། 
རགིས་Å་དག་དང་མཉམ་~ན་པ། །རགིས་ན་ིགཅགི་w་9མ་པར་བüག ། 
ཁ་དགོ་L་མ་ཉིད་Tསི་ན།ི གང་Äིར་ད/ེ་བ་མཚRན་མ་ི/། ། 

ཞེས་པ་7ེ། Aོད་པ་6ེད་པ+་Dལ་འ6ོར་པ་ནི་ཧེ་P་ཀ་]ོར་ཏེ། Úི་ཧེ་P་ཀ+་དོན་ལ་གཞོལ་བ+་

Nེས་q་ཉིད་དེ། དེ་ཡང་ཁ་དོག་གི་Ö་ཝÛ་རིགས་ལའང་འ•ག་པས། Zོ་Gེ+་རིགས་ལ་སོགས་པ་t་

ལ་Dམ་པར་གནས་པའོ། །

mོགས་ནི། གར་མ་སོགས་Bག་J་མོ་རིགས་t་དག་དང་*ན་ཅིག་མཉམ་(༩༣བ)པར་çན་པའོ།།

དེ་ཡང་། Dལ་འ6ོར་པ་དང་Bག་J་མོ་རིགས་t་ག་ཡང་Zོ་Gེ་སེམས་དཔའ་ཉིད་Fི་རིགས་ནི་

གཅིག་o་བ^ས་ནས་Dམ་པར་བ"ག་པར་6་7ེ། དཔེར་ན། ;མ་ཟེ་དང་གདོལ་པ་མོ་སོགས་K་མ་

ཡང་མི+་རིགས་)་གཅིག་པ་Lར་རོ། །

དེ་Lར་ན། sན་hོབ་o་ཁ་དོག་གམ་རིགས་Fི་Dམ་པ་མི་འÄ་བ་K་མ་འMང་བ་ཉིད་Fིས་ནི། གང་

གི་Bིར་དོན་དམ་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་K་ཡང་རིགས་མི་འÄ་བ+་ད6ེ་བ་མཚོན་པར་མི་6་བ+་དོན་ཏོ། །

ངེས་དོན་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Fི་Dལ་འ6ོར་པ་ལ་ག{ང་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་Fི་ངོ་བོར་རོ་

གཅིག་པའོ། །
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ད༢ གཉིས་པ་Jས་བཤད་ལ། ན༡ གང་K་Aོད་པ+་གནས། ན༢ གང་གིས་Aོད་པ+་གང་ཟག །

ན༣ *ན་ཅིག་Aོད་པ+་mོགས། ན༤ ཇི་Lར་Aོད་པ+་Yལ་དང་བཞི+།

ན༡ དང་པོ་ནི།
ཤངི་གཅགི་དང་ན་ིLར་oོད་དང་། །མ་མོའ f་xམི་དང་མཚན་མ་ོདང་། ། 
ཡང་ན་དབནེ་པའམ་བས་མཐའ་Y། །4ོམ་པ་བཟང་བར་བ8ོད་པར་/། ། 

ཞེས་པ་7ེ། ཤིང་}ོང་གཞན་དང་མཚན་འ;ེལ་ཞིང་ཕན་Yན་mིབ་མས་མི་ནོན་པ+་ཤིང་གཅིག་

དང་ནི། རོ\་གནས་Kར་êོད་དང་། ཚངས་པ་དང་éབ་འ•ག་མ་སོགས་མ་མོ་གནས་པ+་ས་7ེ་མ་

མོ\་éིམ་དང་། མཚན་མོ་p་བ+་ས་7ེ་མཚན་མོ་དང་། ཡང་ན་འK་འཛིས་དབེན་པ+་ས་Bོགས་རི་

êོད་ལ་སོགས་པའམ། gལ་mོང་ལས་ཐག་རིང་ཞིང་མི་གཞན་མེད་པ+་ས་Bོགས་ཏེ་བས་མཐའ་P།

nོམ་པ་བཟང་བ་དེར་ཏིང་ངེ་འཛིན་?ི་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བར་བGོད་པར་6་ཞེས་པའོ། །

དེ་ནི་Bི+་བཤད་པ་7ེ། Äང་བ+་དོན་ཏོ། །

ཁ་ཅིག །མཚན་མོ་ཞེས་པ་Aོད་པ་6ེད་Kས་ལ་འཆད་པ་ནི་àབས་དོན་མ་འ;ེལ་བ་7ེ། དེ་Lར་

ན་གནས་དེ་དག་o་ཉིན་པར་Aོད་པ་ལ་འ•ག་པ་Ÿགས་Fིས་འགེགས་པ+་Bིར་རོ། །

ནང་Lར་ན། ཤིང་གཅིག་ནི་S་དq་མ། Kར་êོད་ནི་ùས། མ་མོ\་éིམ་ནི་S+་འཁོར་ལོ། མཚན་

མོ་ནི་ཤེས་རབ། དབེན་པ་ནི་sན་"ོག་དང་;ལ་བ། བས་མཐའ་ནི་འཁོར་ལོ\་ནང་གི་Ω་Óི+་ལམ།

nོམ་པ་བཟང་བ་ནི་བདེ་7ོང་རོ་གཅིག་o་åར་པ་7ེ། ངེས་དོན་ནོ། །(༩༤ན)

ན༢ གཉིས་པ་[གང་གིས་Aོད་པ+་གང་ཟག་]ནི།
™ང་ཟད་bོད་ན་ིཐབོ་པ་ན། །གལ་ཏ་ེ}དོ་པ་/ེད་འདོད་པས། ། 
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གལ་ཏ་ེའ®བ་འ_ར་འདདོ་ཡདོ་ན། །འདསི་ན་ི}དོ་པ་}ད་པ་ཉིད། ། 

ཅེས་པ་7ེ། Dལ་འ6ོར་?ི་†ས་པས་ìང་ཟད་Äོད་"གས་ནི་ཐོབ་པ་ན། Eབ་པ་པོ་གལ་ཏེ་བÍལ་

Vགས་Fི་Aོད་པ་6ེད་པར་འདོད་པས། གལ་ཏེ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མཆོག་འyབ་པ+་འདོད་པ་ཡོད་ན།

ཇི་Lར་བཤད་པ+་Yལ་འདིས་ནི་Aོད་པ་Aད་པར་6་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་པའོ། །

ན༣ ག)མ་པ་[*ན་ཅིག་Aོད་པ+་mོགས་]ལ། པ༡ བ7ེན་6+་Bག་J་དང་། པ༢ དེ་ཇི་Lར་

བ7ེན་Yལ་གཉིས་Fི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
ཤནི་w་བཞནི་བཟང་མགི་ཡངས་མ། །རང་གསི་དབང་བsར་7ིང་8ེ་ཅན། ། 
S་ོ8ེའི་^་མ་ོའདི་xརེ་ནས། །}དོ་པ་/་བར་üགོས་པར་/། ། 
S་ོ8ེའ་ིརགིས་T་ིདངསོ་མདེ་ན། །རང་འདདོ་&་ཡ་ིརགིས་Tསི་/། ། 
ཡང་ན་གཞན་=་ིརགིས་Oང་བ། ། 

ཞེས་པ་7ེ། Aོད་པ+་mོགས་ནི་ཤིན་o་6ད་བཞིན་བཟང་བས་ཡིད་འ[ོག་ཅིང་། [ག་དོག་མེད་

པས་མིག་ཡངས་མ། Eབ་པ་པོ་རང་གིས་དབང་བjར་བས་wོད་Pང་K་6ས་པ། སེམས་ཅན་ལ་iིང་

Gེ་ཅན། Zོ་Gེ+་རིགས་Fི་q་མོ་འདི་ཉིད་mོགས་)་éེར་ནས་འཆད་པར་འåར་བ+་Aོད་པ་6་བར་

"ོགས་པར་6འོ། །

འདིས་ནི་Dལ་འ6ོར་པ་རང་ཉིད་རིགས་གང་ཡིན་Pང་Bག་J་Zོ་Gེ+་རིགས་ཅན་མ་མཆོག་o་

བ7ན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །[བ"ག་པ་Bི་མ། ག)མ་པ་pད་Fི་∆ེང་གཞི་དང་གསང་བ+་àད་Fི་ལེ.ར།]
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གgང་མོ་Zོ་Gེ+་རིགས་)་ག)ངས། །

ཞེས་པ་ལ་བ"ེན་ནས་རིགས་ངན་གgང་མོ་བ7ེན་པར་འདོད་པ་ནི་ཆེས་ནོར་ཏེ། Zོ་Gེ+་རིགས་

ཅན་མ་ལ་འཇིག་"ེན་?ི་གgང་མོ\་བZས་བ7ན་པ་མ་གོ་བར་ཟད་པ+་Bིར་རོ། །

གལ་ཏེ། Zོ་Gེ+་རིགས་Fི་Bག་J་དངོས་མེད་ན་ཇི་Lར་6་ཞེ་ན། པ~+་རིགས་ཅན་?ི་Eབ་པ་པོ་

L་qས་རང་གི་འདོད་*་ཡི་རིགས་ཏེ་Bག་J་པ~+་རིགས་ཅན་?ིས་6་ཞིང་།

ཡང་ན། རིན་པོ་ཆེ+་རིགས་ཅན་མ་སོགས་རང་རིགས་ལས་pད་གཞན་?ི་རིགས་Mང་བ+་Bག་

Jའང་བ"ེན་K་Pང་བ+་དོན་ཏོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[དེ་ཇི་Lར་བ7ེན་Yལ་]ནི། (༩༤བ)
/ང་Bབ་ས་བནོ་གདབ་པ་དང་། །´ང་བ་ཡསི་ན་ིགFང་བར་/། ། 
གལ་ཏ་ེདགའ་བས་ò་ôངས་ཏ།ེ །ད་ེཚ•་S་ོ8ེ་མཆགོ་~ན་ན།ོ ། 
གལ་ཏ་ེདགའ་བ་aསེ་པ་ན། །ཐར་པའ་ིÜ་ན་ིགར་/་A།ེ ། 
དེ་ཚ•་S་ོ8ེ་¶ང་པས་གར། །ཡ་ོགསི་མཉམ་པར་བཞག་པས་/ེད། ། 

ཅེས་པ་7ེ། &ར་pད་མ་]ངས་པ+་Bག་J་ཡིན་ན། ཐོག་མར་དེ་ཉིད་ëོན་འ•ག་གི་སེམས་

བNེད་K་བìག་7ེ། pད་ལ་6ང་Tབ་Fི་ས་བོན་གདབ་པ་དང་། kན་མོང་དང་kན་མོང་མ་ཡིན་པ+་

ལམ་?ི་རིམ་པས་pད་]ངས་པ་ཡིས་ནི་Bག་Jར་བ{ང་བར་6་7ེ། རང་གར་མི་Pང་བ+་དོན་ཏོ། །

དེ་ཡང་། གལ་ཏེ། ཕན་Yན་དགའ་བ་བNེད་པ+་Bིར་|ོ་བས་Zོ་Gེ+་É་ཡང་Ñངས་ཏེ། དེ+་ཚེ་Zོ་

Gེ་མཆོག་7ེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་çན་པར་6་བ+་དོན་ནོ། །
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གལ་ཏེ། Dལ་འ6ོར་?ི་7ོབས་Fིས་དགའ་བ་Nེས་པ་ན། ཐར་པ་མཆོག་ཐོབ་པ+་pར་ནི་གར་6་

7ེ། དེ+་ཚེ་Zོ་Gེ་îང་7བས་གཡས་བñང་ལ་སོགས་པས་གར་6་ཞིང་། དེ་ཡང་ཡོ་གིས་ཏེ་Dལ་

འ6ོར་པས་བདེ་7ོང་གཉིས་མེད་Fི་ངང་K་སེམས་མཉམ་པར་བཞག་པས་6ེད་ཅེས་པ+་དོན་ཏེ། Bི་

Äང་དོན་དང་།

ནང་Lར་ན། Zོ་Gེ+་q་མོ་ཨ་kང་། རང་འདོད་*+་རིགས་ཁམས་t། གཞན་?ི་རིགས་≈ོག་

Sོལ། 6ང་Tབ་ས་བོན་Ëང་སེམས། ]ང་བ་Ì་Óིར་བìག་པ། É་Ñངས་པ་ལས་Ëང་གིས་བjལ་བ།

གར་6ེད་པ་སེམས་Sེ་གཅིག་པ། མཉམ་བཞག་ནི་བདེ་7ོང་*ན་Nེས་ཏེ། ངེས་དོན་ནོ། །

ན༤ བཞི་པ་[ཇི་Lར་Aོད་པ+་Yལ་]ལ། པ༡ &ོན་K་ངེས་པར་6་བ་དང་། པ༢ ཉམས་ལེན་?ི་

éད་པར་གཉིས་ལས།

པ༡ དང་པོ་ལ། ཕ༡ Jན་དང་Bག་མཚན་?ི་Dམ་དག །ཕ༢ Dལ་འ6ོར་དང་É་གར་?ི་དག་པ།

ཕ༣ བཟའ་བoང་གི་ངེས་པ། ཕ༤ Jན་དང་Bག་མཚན་?ི་ངེས་པ་གཞན་བཤད་པ་བཞི+།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
འཁོར་ལའོ f་གFགས་Tསི་མི་བaདོ་པ་དང་། །9་ཆའ་ིབདག་ཉདི་འདོ་དཔག་མདེ། 
མUལ་=་ི©ེང་བ་རནི་ཆནེ་བདག །ལག་པར་9མ་པར་Pང་མཛད་བ8ོད། ། 
Ç་རགས་ལ་ན་ིདནོ་ཡདོ་གནས། །ཁ་¨་ཾག་གFགས་ཤསེ་རབ་A།ེ ། 
ཐབས་T་ིགFགས་Tསི་ཅང་ཏེ*་ཉིད། ། 

ཅེས་པ་7ེ། (༩༥ན)Dལ་འ6ོར་པ+་Jན་ནི། Aི་བོར་འཁོར་ལོ\་ག{གས་Fིས་བJན་པ་ནི་མི་

བNོད་པ+་Dམ་དག་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་K། D་ཆ་དག་པ+་བདག་ཉིད་ནི་འོད་དཔག་མེད་དང་།
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མrལ་?ི་[ེང་བ་རིན་ཆེན་འMང་çན་?ི་བདག་ཉིད་དང་། ལག་པར་བJན་པ+་གK་q་སོགས་Dམ་

པར་wང་མཛད་Fི་དག་པར་བGོད་པ་དང་། à་རགས་ལ་ནི་དོན་ཡོད་yབ་པ+་Dམ་དག་གནས་

ཤིང་། Bག་མཚན་ནི། ཁ་øཾ་ག+་ག{གས་Fིས་ཤེས་རབ་7ོང་པ་ཉིད་མཚོན་ཞིང་དག་པ་7ེ། ཐབས་

iིང་Gེ་ཉིད་Fི་ག{གས་Fིས་དག་པའང་ཅང་ཏེ.་ཉིད་Fིས་མཚོན་ཞིང་དག་པ+་དོན་ཏེ། Bི་དང་Äང་

དོན་ནོ། །

འོ་ན་sན་Aོད་ལས།

ཁ་øཾ་ག་ནི་*་ཡི་j། །ཤེས་རབ་ཌ་མ་P་ཡི་Ö། །

ཞེས་པ་དང་མི་འགལ་ལམ་iམ་ན། Nོན་མེད་དེ། དེར་ནི་wང་བ་དང་7ོང་པ+་ཆ་ནས་བཞག་ལ།

འདིར་ནི་བདག་མེད་པ་དང་iིང་Gེ+་ཆ་ནས་ག)ངས་པ་7ེ། ཁ་øཾ་ག་ནི་ཡབ་མེད་པ་ལ་ཡབ་དང་

gམ་མེད་པ་ལ་gམ་མཚོན་པས་མ་ངེས་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ཡང་ཁ་øཾ་ག་ནི། sན་Aོད་ལས།

îང་དང་w་ཚོགས་Zོ་Gེ+་qམ། །ཐོད་པ་ག)མ་དང་Zོ་Gེའོ། །

ཞེས་པས་Zོ་Gེ་Bེད་པ་Sེ་འkར་བ7ན་?ི་7ེང་K་མི་îང་། དེ+་7ེང་K་རིམ་བཞིན་w་ཚོགས་Zོ་Gེ་

དང་qམ་པ་དང་ཐོད་àམ་ག)མ་དང་Zོ་Gེ་Sེ་t་པ་Dམས་བSེགས་པའོ། །

ཡང་ན་མངོན་Aོད་ལས།

Zོ་Gེ་ཁ་øཾ་ག+་7ེང་K་Sེ་མོ་t་པ+་Zོ་Gེ་རབ་o་འཇིགས་པ+་Zོ་Gེ་Äིལ་q་འBང་

ཞིང་། w་ཚོགས་པ+་བ་དན་རབ་o་ད¬ངས་པ། དqས་)་w་ཚོགས་Zོ་Gེས་མཚན་

པ། འོག་o་Zོ་Gེ་Sེ་གཅིག་པ།
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ཞེས་འMང་བ་Lར་རོ། །

ཌ་མ་P་ནི། སཾ་ཊིར།

དེ་ནས་ཅང་ཏེ+་མཚན་ཉིད་བཤད། །བÙ་ཤི"+་S་བ་དང་། །

ཙÊན་དམར་པོ་ལས་Mང་དང་། །གཞན་Dམས་གང་Dམས་དེ་Dམས་ནི། །

ཡིད་ལ་འདོད་པ་Dམས་ལ་6། །དེ་ཡི་ཚད་ནི་བཀའ་ıལ་པ། །

བì་གཉིས་པ་དང་བì་པ་ཉིད། །ཁ་ལ་སོར་ནི་vག་དང་t། །

དr་པ་དང་ནི་བì་གཅིག་(༩༥བ)དང་། །ཁ་ལ་དེ་ཡི་Bེད་ཉིད་དོ། །

ཞེས་པ་Lར་རོ། །

ནང་Lར་ན། Aི་བོར་6ང་སེམས་བ"ན་པ་འཁོར་ལོ་མི་བNོད་པ། Lེ་བར་གoམ་མོ་འབར་བ་D་

ཆ་འོད་དཔག་མེད། མmིན་པར་6ང་སེམས་Fི་གནད་འཆིང་བ་མrལ་Jན་རིན་འMང་། ùས་Fི་

ཡན་ལག་གི་Ëང་འཆིང་བ་ལག་གKབ་Dམ་wང་། འkར་སེལ་རབ་o་འཆིང་བ་à་རགས་དོན་འyབ།

|ོས་པ་ཞི་བ་ཁ་øཾ་ཤེས་རབ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཅང་ཏེ.་ཐབས་)་བཤད་དེ། ངེས་དོན་ནོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[Dལ་འ6ོར་དང་É་གར་?ི་དག་པ་བཤད་པ་]ནི།
ཞེ་`ང་9མ་དག་9ལ་འ/ོར་པ། །ò་ན་ི9མ་དག་Kགས་;་གནས། ། 
གར་ན་ི4ོམ་པར་/ས་པ་ཉིད། །དེ་ཡི་Äིར་ན་ò་དང་གར། ། 
ཡ་ོགསི་üག་w་üག་w་/ེད། ། 

ཅེས་པ་7ེ། Dལ་འ6ོར་པ་ནི་ཞེ་}ང་Dམ་པར་དག་པ+་བདག་ཉིད་Fེ+་Zོ་Gེ+་Dལ་འ6ོར་པ་

དང་། Zོ་Gེ+་É་ནི་Dམ་"ོག་ལས་ཡིད་Nོབ་ཅིང་སངས་Jས་Dམས་བjལ་བས་Dམ་པར་དག་པ+་
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&གས་)་གནས་པ་དང་། གར་ནི་*+་Dམ་པར་6ེད་པ+་Bིར་*་nོམ་པར་6ས་པ་ཉིད་ཡིན་པས། དེ་

ཡི་Bིར་ན་É་དང་གར་ནི་ཡོ་གིས་ཏེ་Dལ་འ6ོར་པས་Aོད་པ+་Kས་"ག་o་"ག་o་7ེ་pན་མར་6ེད་

པ+་དོན་ཏོ་ཞེས་པ་Äང་དོན་དང་།

ནང་Lར་ན། *ན་Nེས་Fི་ཡེ་ཤེས་ནི་བདེ་7ོང་ད6ེར་མེད་པས་ན་Dལ་འ6ོར་པ་ཞེ་}ང་དག་པ+་

བདག་ཉིད། ≈ོག་Sོལ་ནི་མཚན་"ོག་ལས་ཡིད་Nོབ་ཅིང་གoམ་མོ་བjལ་བས་ན་É་&གས། 6ང་

སེམས་ནི་"ག་o་བདེ་ཆེན་ལ་གཡོ་ཞིང་རོལ་བས་ན་གར་*་nོམ་པ་7ེ། ངེས་དོན་ནོ། །

ཕ༣ ག)མ་པ་[བཟའ་བoང་གི་ངེས་པ་བཤད་པ་]ནི།
jན་ན་ི9མ་པར་བཟའ་བ་A།ེ །B་ན་ིüག་པར་བwང་བ་ཉདི། ། 
≠་ཤིས་ཟིལ་=སི་མ་ིནནོ་ཞངི་། །üག་w་བÆང་བར་འ_ར་བ་ཡནི། ། 

ཞེས་པ་7ེ། Aོད་པ+་Dལ་འ6ོར་པས་ཟས་)་ëན་ཏེ་Äི་ཆེན་ནི་Dམ་པར་བཟའ་བར་6་7ེ། Äི་T་

ནི་"ག་པར་àོམ་K་བoང་བར་6་བ་ཉིད་དོ། །

དེ+་ཕན་ཡོན་ནི། ùས་{ངས་ཟད་པ་དང་≈ོག་འåར་བ+་§་ཤིས་རང་ཟིལ་?ིས་མི་ནོན་ཞིང་།

Kས་"ག་o་ནད་དང་གདོན་མཐའ་དག་ལས་བ�ང་བར་འåར་བ་ཡིན་ཞེས་པ་Äང་དོན་ནོ། །

ནང་Lར་ན། ëན་ནི་བKད་Sི་t+་(༩༦ན)¨ངས་མ་དང་། T་ནི་6ང་Tབ་Fི་སེམས། བ7ེན་པ་

འཛག་མེད་K་འཆིང་བ། §་ཤིས་མི་ནོན་པ་Ëང་སེམས་དq་མར་Vགས་པས་མཚན་"ོག་ལས་mོལ་

བ་7ེ། ངེས་དོན་ནོ། །

ཕ༤ བཞི་པ་[Jན་དང་Bག་མཚན་?ི་ངེས་པ་གཞན་བཤད་པ་]ནི།
hན་མའ་ི�་ལས་ཅདོ་པན་/ས། །དེ་ལས་M་ྃOང་´ར་བར་/། ། 
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སངས་dས་Å་ཡི་ཐོད་པ་9མས། །9ལ་འ/ོར་}དོ་པས་9མ་པར་འཛfན། ། 
ཐདོ་པ་སརོ་Å་བ་ཡི་ཚད། །/ས་པས་ཅདོ་པན་འཛfན་པར་/ེད། ། 
ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་རང་བཞནི་ལས། །�་ཡི་Ç་རགས་གཉསི་Çརོ་ཉིད། ། 
ཐལ་བ་�་ཡི་མཆོད་Äིར་ཐགོས། །9ལ་འ/ོར་པ་ཡི་}དོ་པས་འཛfན། ། 
ཅང་ཏ*ེའི་ó་ན་ིབvས་པ་A།ེ །ཁ་¨་ཾག་4ོམ་ཤེས་རབ་ཉིད། ། 
S་ོ8ེ་ཐོད་པའི་´ོར་བ་ཡིས། །འད་ིདག་བvས་དང་4ོམ་པ་ཡནི། ། 

ཞེས་པ་7ེ། Aོད་པ+་Jན་ཆ་གཞན་ཡང་≠ན་མ་བསད་པའམ་འགགས་ཏེ་ཤི་བ+་æ་ལས་ཅོད་

པན་ཏེ་རལ་པ+་ཐོར་ཅོག་6ས་ནས། དེ་ལ་öྃ་ལས་Mང་བ+་Pས་པ+་འཁོར་ལོ་]ར་བར་6་ཞིང་།

æ་མཚམས་)་སངས་Jས་t་Dམ་པར་དག་པ+་ཐོད་པ་t་Dམས་Dལ་འ6ོར་ལ་Aོད་ཅིང་གནས་

པས་Dམ་པར་འཛིན་པར་6་7ེ། སངས་Jས་རེ་རེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་t་t་དང་çན་པ+་བZར་ཐོད་པ་རེ་

རེ་ཡང་སོར་t་t་པ+་ཚད་K་6ས་པས་ཅོད་པན་བJན་ཏེ་མགོ་བོར་འཛིན་པར་6ེད་ཅིང་། ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་Dམ་པར་དག་པ+་རང་བཞིན་ལས་≠ན་མ+་æ་ཡི་≈ད་q་ལས་6ས་པ+་à་རགས་

གཉིས་àོར་ཉིད་དང་། Zོར་སེམས་དག་པ+་ཐལ་ཆེན་ནམ་མི་Pས་Fི་ཐལ་བས་ùས་ལ་Mག་པ་དང་།

Zོ་Gེ་འཆང་ངམ་gམ་དག་པ+་≠ན་མ+་æ་ཡི་མཆོད་Bིར་ཐོགས་ཏེ་ཚང་jད་Fི་དོ་ཤལ་Dལ་འ6ོར་

པ་ཡི་Aོད་པ་6ེད་པས་འཛིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་Bག་མཚན་?ི་དགོས་པ་ཅང་ཏེ.+་Ö་ནི་དཔའ་བོ་དང་Dལ་འ6ོར་མ+་pད་བjལ་

བས་བÅས་པ་7ེ་ཐབས་དང་། ཁ་øཾ་གས་མཚོན་པ+་གཉིས་མེད་Fི་ཡེ་ཤེས་nོམ་པ་ཤེས་རབ་ཉིད་
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དེ། དེ་ཡང་Zོ་Gེ་7ོང་པ་དང་ཐོད་པ་བདེ་བ་Nོང་བས་Zོ་Gེ་ཐོད་པ་ཞེས་པ་བདེ་7ོང་མི་Bེད་པ་ཧེ་བÙ་

?ི་དོན་ཡིན་ལ། དེ+་(༩༦བ)Aོད་པ་ཡིས་ཅང་ཏེ.་དང་ཁ་øཾ་ག་བ{ང་བ་འདི་དག་བÅས་པ་དང་

nོམ་པ+་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

ཁ་ཅིག །འདིར་ཅོད་པན་ལ་öྃ་Mང་]ར་བ+་དོན་öྃ་ལས་Mང་བ+་མི་བNོད་པ་སོགས་Fི་ངོ་བོ་

ཐོད་པ་t་]ར་བ་ལ་འཆད་པ་དང་། གཞན་དག་öྃ་འMང་བ+་མི་བNོད་པ+་jའམ་Bག་མཚན་]ར་

བ་འཆད་Fང་།

འོག་o་ཐོད་པ་t་འཛིན་པ་གསལ་དོད་K་ག)ངས་པས་&་མ་དོན་མིན་ལ། Bི་མ་ཡང་Pས་པ+་

འཁོར་ལོ་]ར་ས་གཞན་མེད་པས་ìང་ཟད་མིན་ནོ། །

འོ་ན། འཁོར་ལོ་Dམ་wང་གི་Bག་མཚན་ཡིན་པས་öྃ་ལས་Mང་བར་མི་རིགས་iམ་ན། Nོན་མེད་

དེ། Jན་6ིན་lབས་Fི་àབས་)་öྃ་ལས་Mང་བ+་མི་བNོད་པ་ཡོངས་)་åར་པ+་འཁོར་ལོར་nོམ་

པར་བཤད་པ+་Bིར་དང་། ག{གས་Fིས་མི་བNོད་པ་དག་པར་བཤད་པ+་Bིར་རོ། །Äང་བ+་དོན་

ཏོ། །

ནང་Lར་ན། ཅོད་པན་ནི་S་Ëང་ལས་Mང་བ+་བདེ་བ། öྃ་Mང་ནི་Aི་བོ\་ཧཾ་ཡིག །ཐོད་པ་t་ནི་

Ëང་t་Dམ་པར་དག་པ། æ+་à་རགས་ནི་6ང་སེམས་དཀར་དམར། ཐལ་བ་ནི་ùས་6ང་སེམས་

Fིས་éབ་པ། མཆོད་Bིར་ཐོག་ནི་Dམ་"ོག་Üངས་པ+་འོད་གསལ། ཌ་མ་P་དང་ཁ་øཾ་ག་ནི་བདེ་7ོང་

]ོར་བ་7ེ། ངེས་དོན་ནོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག །ìང་ཟད་Äོད་ནི། ཞེས་པ་ནས། ཞེ་}ང་Dམ་དག་Dལ་འ6ོར་པ། །ཞེས་པ+་བར་

|ོས་བཅས་Fི་Aོད་པ་དང་། É་ནི་Dམ་དག །ཅེས་པ་ནས། འདི་དག་བÅས་དང་nོམ་པ་ཡིན། །ཞེས་
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པ+་བར་|ོས་མེད་Fི་Aོད་པར་འཆད་པ་ནི་ཤིན་o་མ་འ;ེལ་བ+་?ི་ན་ཏེ། མཉམ་]ོར་དང་གསང་

འKས་ནས་བཤད་པ་L་q+་|ོས་བཅས་|ོས་མེད་Fི་དོན་དང་མི་མkན་ལ། འ[ལ་?ི་6་བ+་|ོས་

པ་ཡོད་མེད་Fི་éད་པར་དང་ཡང་མི་çན་པ+་Bིར་རོ། །

འོ་ན། འདི་ཉིད་|ོས་བཅས་ལ་སོགས་པ+་Aོད་པ་ག)མ་གང་དང་འ;ེལ་iམ་ན། pད་སོ་སོ\་

Dམ་གཞག་སོ་སོ་བ་ཡིན་པས་ངེས་བ{ང་K་འåར་མི་དགོས་Fང་། གལ་ཏེ་]ར་ན། འདིར་རིག་མ་

གཅིག་ཉིད་བ{ང་བར་བཤད་པ་དང་། (༩༧ན)བZ་དང་བZ+་ལན་སོགས་Fི་|ོས་པ་ངེས་བ{ང་K་

6་བ་མ་ག)ངས་པས་|ོས་མེད་དང་Gེས་)་མkན་ལ། འོག་o་མཚན་བཅས་Fི་|ོས་པ་Dམས་Üང་

བར་ག)ངས་པས་ཤིན་o་|ོས་མེད་དང་ཡང་འ6ོར་བ་ཡིན་ནོ། །

པ༢ གཉིས་པ་ཉམས་ལེན་?ི་éད་པར་ལ། ཕ༡ ཉོན་མོངས་པ་Üང་བ། ཕ༢ ùས་Fི་བདག་

འཛིན་Üང་བ། ཕ༣ Dམ་པར་"ོག་པ་Üང་བ་དང་། ཕ༤ ངན་འmོ\་p་Üང་བ། ཕ༥ མཚན་བཅས་Fི་

Dལ་འ6ོར་Üང་བ། ཕ༦ ཉམ་ང་བ་Üང་བ། ཕ༧ iིང་Gེ+་pད་གང་བར་6་བ་བKན་?ི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
བ¶མ་དང་Øོངས་དང་འཇགིས་དང་oོ། །ང་ོཚའ་ིའ†ས་^་9མ་པར་∞ང་། ། 
བདག་ཉདི་T་ིན་ིགཉདི་∞ངས་ནས། །ཐ་ེཚRམ་མེད་པར་}དོ་པ་/། ། 

ཞེས་པ་7ེ། དེ་L་q+་Aོད་པ་6ེད་པ+་ཚེ་འདོད་ཡོན་ལ་བîམ་པ་7ེ་འདོད་ཆགས་དང་། དེ་ཁོ་

ན+་དོན་ལ་‚ོངས་པ་7ེ་གཏི་üག་དང་། འMང་པོ་སོགས་ལ་འཇིགས་པ་དང་གཞན་ལ་ཁོང་êོ་བ་ཞེ་

}ང་དང་། འཇིག་"ེན་ངོ་ཚ་བ+་འ;ས་q་Ü་àོང་ཞིང་Vམ་པ་Dམ་པར་Üང་ཞིང་། བདག་ཉིད་Fི་ནི་
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གཏི་üག་གི་ཆར་åར་པ་གཉིད་Fང་Üངས་ནས། ལས་འ;ས་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ+་

ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་Aོད་པ་6་བ+་དོན་ཏོ། །

གཉིད་དང་ཐེ་ཚོམ་?ིས་མཚོན་ནས་དམིགས་པ་གསལ་བར་མི་†ས་ཤིང་སེམས་lོང་lོང་པོར་

åར་པ་iོམ་པའམ་„གས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་Fི་ཆར་åར་པ+་སེམས་|ོ་དགའ་Äན་པས་Dམ་

པར་མ་ཞི་བ+་§ོད་པ་དང་། ëད་པ+་ལས་6ས་པས་སེམས་གཙེར་བ+་འ?ོད་པ་Dམས་Fང་Üངས་

ཏེ།

གསང་བ་yབ་པར།

iོམ་དང་གཉིད་དང་འ?ོད་པ་དང་། །§ོད་དང་ཐེ་ཚོམ་ཞེས་6་བ། །

Öིབ་པ་t་པོ་སངས་Jས་དང་། །6ང་Tབ་སེམས་དཔའ་མི་བཞེད་དོ། །

ཞེས་སོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[ùས་Fི་བདག་འཛིན་Üང་བ་]ནི།
yས་T་ི´ིན་པ་/ིན་ནས་ན།ི །Äི་ནས་}དོ་པ་ཡང་དག་}ད། ། 
Çལ་དང་Çལ་མནི་9མ་ད±ད་པས། །དེ་Äིར་´ིན་པ་´ིན་མ་ི/། ། 

ཞེས་པ་7ེ། Aོད་པ་ལ་འ•ག་པ+་ཚེ་ཐོག་མར་རང་གི་ùས་Fི་བདག་འཛིན་Üངས་ཏེ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་Fི་དོན་Eབ་(༩༧བ)པར་བ&ོ་བ+་ùས་Fི་]ིན་པ་6ིན་ནས་ནི། དེ+་Bི་ནས་Aོད་པ་ཡང་

དག་པར་Aད་པར་6་7ེ།

སཾ་ཊིར།

སེམས་ཅན་Gེས་)་བ{ང་བ+་pར། །Ñོ་çན་ཆེན་པོས་p་བར་6། །
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ཞེས་སོ། །

འོ་ན། ùས་དངོས་)་¢ོང་བ་ལ་]ིན་ནམ་ཞེ་ན། རང་དང་¢ོང་བ་པོ\་†ས་པས་བདེན་ཚིག་

འyབ་ནས་ùས་¢ར་ལོག་བàལ་བ་དང་çན་པ་དང་། བKད་Fིས་∆གས་བཙལ་ནས་བར་ཆད་K་

འåར་བ་àལ་བ་མིན་པ་Dམ་པར་ད¬ད་པས་6+། དེ+་Bིར་རང་གར་ùས་དངོས་)་]ིན་པ་]ིན་

པར་མི་6་7ེ།

ཇི་àད་K།

དམ་པ+་ཆོས་ནི་Aོད་པ+་ùས། །[ན་ཚེགས་Bིར་ནི་བཏང་མི་6། །

ཞེས་སོ། །

ཁ་ཅིག །àལ་དང་àལ་མིན་ཞེས་པ་གཅིག་དང་K་;ལ་?ིས་གཞིགས་ནས་འཁོར་ག)མ་ཡོངས་

དག་o་]ིན་པར་འཆད་པ་དང་།

ཁ་ཅིག །Dམ་ད¬ད་མེད་པར་ùས་བLོས་མེད་K་]ིན་པར་འཆད་Fང་། &་མ་ཡང་འ;ེལ་མི་

ཆགས་ཤིང་། Bི་མ་ནི་ùས་དངོས་)་6ིན་ཟིན་ནས་Bིས་Aོད་པ་Aད་མི་†ས་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །

ཕ༣ ག)མ་པ་[Dམ་པར་"ོགས་པ་Üང་བ་]ནི།
བཟའ་བཅའ་ད་ེབཞནི་བwང་བ་ཉདི། །ཇ་ི]ར་Gདེ་པ་རབ་w་བཟའ། ། 
ཡདི་འངོ་མ་ིའངོ་9མ་üགོ་Äིར། །ཞནེ་པ་ཙམ་L་མི་/་འ།ོ ། 
བཟའ་དང་བཟའ་མནི་}དོ་པ་དང་། །ད་ེབཞནི་བwང་དང་བwང་མནི་ཉདི། ། 
བÉདོ་དང་བÉདོ་མནི་Kགས་པ་ཡསི། །9མ་üགོ་ཉདི་L་མི་/་འ།ོ ། 
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ཞེས་པ་7ེ། Aོད་པ་པོས་ཟན་ལ་སོགས་ཁམ་K་བཅད་པར་6་བ་བཟའ་བ་དང་། ≈ན་མ་སོགས་

སོས་འཆའ་བར་6་བ་བཅའ་བ་དང་། དེ་བཞིན་K་ཞོ་ལ་སོགས་པ+་བoང་བ་ཉིད་ཇི་Lར་èེད་པ་རབ་

o་བཟའ་བ་7ེ། gལ་ལ་ཞིམ་མི་ཞིམ་དང་ཡིད་K་འོང་མི་འོང་ལ་སོགས་པ་Dམ་"ོག་གིས་བ"གས་པ་

ཡིན་པ+་Bིར་Bོགས་རིས་)་འཛིན་ཞིང་ཞེན་པ་ཙམ་Kའང་མི་6འོ། །

དེས་མཚོན་ནས་འཇིག་"ེན་?ི་Gེས་)་Vགས་པ+་ཟན་L་q་བཟའ་བ་དང་། Äི་ཆེན་L་q་བཟའ་

བར་6་བ་མིན་ནོ་iམ་K་"ོག་ད¬ོད་6ེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་K། ཞོ་L་q་བoང་བ་དང་། Äི་T་L་q་

བoང་བ་མིན་པ་ཉིད་དང་། Tང་མ་L་q་བmོད་6་དང་། མ་≈ིང་(༩༨ན)L་q་བmོད་6་མིན་པར་

6ེད་པ་སོགས་Fང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པ+་&གས་པ་ཡིས་Dམ་"ོག་གིས་བ"གས་པ་ཉིད་K་མི་6འོ་

ཞེས་པའོ། །

ཕ༤ བཞི་པ་[ངན་འmོ\་p་Üང་བ་]ནི།
དངོས་®བ་ཐོབ་པའི་£ོབ་མ་གང་། །ཡང་དག་ཡ་ེཤསེ་Pང་བ་པ།ོ ། 
མནར་མདེ་∞ངས་པའ་ིÜ་ཡི་Äིར། །®བ་པས་ô་མ་མངནོ་Äག་འཚལ། ། 

ཞེས་པ་7ེ། ཐམས་ཅད་ལ་གཉིས་འཛིན་Üོང་ན་Ñ་མ་ལའང་rས་པ་མི་དགོས་སམ་iམ་ན། མ་

ཡིན་ཏེ། གང་གིས་བཀའ་Äིན་ལས་དངོས་yབ་མཐའ་དག་ཐོབ་པ+་¢ོབ་མ་གང་དག་ཡང་དག་པ+་

ཡེ་ཤེས་*ན་Nེས་Fི་wང་བ་Jས་པ་པོ་ཡང་། མནར་མེད་ལ་སོགས་པར་Nེ་བ་Üང་བ+་p་ཡི་Bིར་K་

yབ་པ་ཐོབ་པས་Fང་རང་གི་Ñ་མ་ལ་མངོན་)མ་K་Bག་འཚལ་ཞིང་rས་པ་Eབ་དགོས་ཏེ།

rར་ལས།

¢ོབ་མ་གང་ཞིག་yབ་བèེས་ནའང་། །ཁེངས་པས་Ñ་མར་Bག་མི་6ེད། །
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ëད་ཅིང་དམན་པ+་ལས་6ས་ཏེ། །ངེས་པར་ངན་འmོར་འmོ་བར་འåར། །

ཞེས་སོ། །

ཕ༥ t་པ་[མཚན་བཅས་Fི་Dལ་འ6ོར་Üང་བ་]ནི།
བ£བ་དང་དབང་ལས་9མ་པར་Éལོ། ། 
ད་ེབཞནི་ང་ོཚའ་ིའ†ས་^་ཉིད། ། 
དངོས་པ་ོ<ན་=་ིརང་བཞནི་=།ི ། 
ཡ་ོགསི་9མ་ད±ད་7ིང་8ེ་ཆེ། ། 
´ིན་ûགེ་མཆདོ་´ིན་དཀའ་öབ་འདས། ། 
Kགས་དང་བསམ་གཏན་9མ་པར་∞ངས། ། 
དམ་ཚfག་`མོ་ལས་9མ་པར་Éལོ། ། 
9ལ་འ/ོར་~ན་པས་}དོ་པ་/ེད། ། 

ཅེས་པ་7ེ། དེ་ཡང་àབས་དེར་ཉན་ཐོས་Fི་}ོམ་པ་དང་kན་མོང་བ+་བ¢བ་པ་དང་Bི+་དFིལ་

འཁོར་K་འ•ག་ཅིང་དབང་ལེན་པ་སོགས་ལས་Dམ་པར་mོལ་ཞིང་། དེ་བཞིན་K་འཇིག་"ེན་ན་Yལ་

མ་ཡིན་པ་Aོད་པ་ལ་ངོ་ཚ་བ་དང་དེ+་འ;ས་q་Vམ་པ་ཉིད་Dམས། དངོས་པོ་sན་?ི་རང་བཞིན་7ོང་

པ་ཉིད་Fི་རིགས་པས། ཡོ་གིས་ཏེ་Dལ་འ6ོར་པས་Dམ་པར་ད¬ད་དེ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་

པར་"ོགས་པར་6འོ། །

298 ལེགས་བཤད་ཉི་མ+་འོད་ཟེར།



iིང་Gེ་ཆེན་པོ་ཞེས་Zོ་Gེ་iིང་པོ་ལ་གདམས་པ་7ེ། དེས་ན་མཚན་བཅས་Bི་ནང་གི་]ིན་≈ེག་

དང་། *་མཆོད་པ་དང་། ]ིན་གཏོང་དང་། འདོད་ཡོན་Üོང་བ་སོགས་Fི་དཀའ་kབ་ལས་འདས་

ཤིང་། &གས་(༩༨བ)བÅས་པ་དང་"ོག་བ"གས་Fི་Dལ་འ6ོར་nོམ་པ+་བསམ་གཏན་ཡང་Dམ་

པར་Üངས་ནས། གནས་àབས་Fི་དམ་ཚིག་དང་}ོམ་པ་མཐའ་དག་ལས་Dམ་པར་mོལ་ཏེ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་མཉམ་པ་ཉིད་Fི་Dལ་འ6ོར་དང་çན་པས་Aོད་པ་6ེད་པ+་དོན་ཏོ། །

ཕ༦ vག་པ་[ཉམ་ང་བ་Üང་བ་]ནི།
ངསེ་པར་Kནོ་L་&་མནི་གང་། །བd་/ིན་]་^་ཡནི་ན་ཡང་། ། 
ད་ེལ་འཇགིས་པར་མ་ི/་A།ེ །སངེ་གའེ་ིགFགས་Tསི་9མ་པར་Ü། ། 

ཞེས་པ་7ེ། དེ+་ཚེ་ངེས་པར་རང་གི་&ོན་K་འMང་པོ་*་མིན་?ི་རིགས་གང་དག །*+་དབང་པོ་

བJ་6ིན་L་q+་ག{གས་དང་མk་7ོབས་çན་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན་ཡང་། རང་བཞིན་མེད་པ་wང་

བèན་ཙམ་K་ཤེས་པས། དེ་ལ་སེམས་འཇིགས་ཤིང་Vམ་པ་མི་6་7ེ། དཔེར་ན། སེང་གེ+་ག{གས་

Fིས་Kད་འmོ་གཞན་ལ་དོགས་པ་མེད་པར་འmོ་བ་Lར་Dམ་པར་p་བར་6་བ+་དོན་ཏོ། །

ཕ༧ བKན་པ་[iིང་Gེ+་pད་གང་བར་6་བ་]ནི།
སམེས་ཅན་<ན་=་ིདནོ་=་ིÄིར། །üག་w་7ིང་8ེ་བwང་བར་/། ། 
9ལ་འ/ོར་བwང་དགའ་9ལ་འ/ོར་པ། །གཞན་=སི་བwང་བས་བཟ་ིབ་མདེ། ། 

ཅེས་པ་7ེ། འོ་ན་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་7ོང་པ་ཉིད་K་ཤེས་པར་6་བ་ཁོ་ནར་ཟད་པས་ཐབས་Fི་

ཆ་གཞན་དོན་ལས་ཉམས་པར་མི་འåར་རམ་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་sན་?ི་ཕན་བདེ་བNེད་པ+་དོན་?ི་

Bིར་Kས་"ག་o་7ོང་པ་དང་ད6ེར་མེད་པ+་iིང་Gེ་ཆེན་པོ་བoང་བ་7ེ། དེ་ལ་ལོངས་Aོད་པར་6འོ།
299 ལེགས་བཤད་ཉི་མ+་འོད་ཟེར།



དེ་Lར་ན་7ོང་ཉིད་iིང་Gེ་ད6ེར་མེད་པ+་Dལ་འ6ོར་?ི་བoང་བ་ལ་དགའ་བ+་Dལ་འ6ོར་པ་

དེ་ནི། གཞན་?ིས་བoང་བ་ཆང་ལ་སོགས་པ+་རོ་ལ་ཆགས་པས་འkངས་ནས་བཟི་བ་མེད་དེ། དེས་

ཤིན་o་‚ོངས་པར་åར་ནས་Dལ་འ6ོར་?ི་གེགས་6ེད་པ+་Bིར་རོ་ཞེས་པ+་དོན་ཏེ། དེ་དག་ནི་

དགོངས་མིན་?ི་བཤད་པའོ། །

ནང་Lར་ན། སེམས་ཅན་sན་ནི་¡ང་པོ་t+་རང་བཞིན། དོན་ནི་ཡེ་ཤེས་t་འཕེལ་བ+་Bིར་K།

iིང་Gེ་sན་དེ་L་q+་6ང་སེམས་ཕབ་ནས། བདེ་7ོང་གཉིས་མེད་Fི་རོ་བoང་ཞིང་xང་ལ། འདོད་

≈ེད་Fི་ཆགས་པས་བཟི་བར་མི་6་(༩༩ན)བ+་དོན་ཏོ། །

ཉ༣ ག)མ་པ་[ལེ.+་མཚན་]ནི།
}དོ་པའི་ལ*ེ་A།ེ áག་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་7ེ། ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་Fི་Dལ་འ6ོར་པས་བÍལ་Vགས་Fི་Aོད་པ་6ེད་པ+་Yལ་

7ོན་པ+་ལེ.་7ེ། གVང་Kམ་ཚན་vག་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་ག)ངས་ཟིན་པ+་དོན་ཏོ། །

ལེ.་vག་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

300 ལེགས་བཤད་ཉི་མ+་འོད་ཟེར།



བ"ག་པ་&་མ། བ)ན་པ་བ+་དང་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པ1་ལེ3།

ཇ༦ ད་ནི་ལེ3་བ)ན་པ་བཤད་པར་9་:ེ། དེ་ལ། ཉ༡ ལེ3་འ>ེལ། ཉ༢ ལེ31་དོན། ཉ༣

ལེ31་མཚན་གCམ་Dི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། Eི་དོན་Dི་འ>ེལ་ལ། ལེ3་&་Fི1་འ>ེལ་ནི། གོང་)་བཤད་པ1་བGལ་Hགས་

Iི་Eོད་པ་Eད་པ་ལ། གནས་Jབས་)་མར་Iེ1་+ོ་Kེ1་Lལ་འ9ོར་ཕོ་མོ་ནང་ཕན་Nན་ངོ་ཤེས་པར་

9་བ་དང་། Eོད་པ1་Oོགས་ངོ་ཤེས་པ་ལ་བ+་དགོས་པ་དང་། ས་Lམས་Iི་"ོགས་པ་བPེད་པ1་

Fིར་Fི་ནང་གི་གནས་Lམས་བOོད་དགོས་པས། Eོད་པ1་ལེ31་Kེས་C་བ+་དང་གནས་གཏན་ལ་

དབབ་པ1་ལེ3་འཆད་པར་འ>ེལ་ལོ། །

མདོར་བ:ན་Rས་བཤད་Iི་འ>ེལ་ནི། མདོར་བ:ན་)་བ+་ཆེན་ཞེས་པ་Lལ་འ9ོར་ཕོ་མོ་Tན་

ཅིག་འ)་བར་9ེད་པ1་བ+་ཐབས་ཏེ། ལེ3་འདིས་Rས་པར་འཆད་དོ། །

ལེ31་མངོན་"ོགས་ནི། ལམ་Dི་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་དང་Eོད་པ1་ཁོངས་C་གཏོགས་པ1་རིམ་

པ་གཉིས་ཀ་དང་འ>ེལ་ཞིང་། གཙོ་བོ་]ོགས་རིམ་དང་འ>ེལ་ལོ། །

^ས་དོན་Dི་འ>ེལ་ནི། 9ང་སེམས་གཡོ་ཞིང་འ_་བ་དེས་བདེ་:ོང་གཉིས་མེད་Iི་ཡེ་ཤེས་

མཚོན་པ1་དོན་ཤེས་པར་9ེད་པའོ། །

ཉ༡ གཉིས་པ་[ལེ31་དོན་]ལ། ཏ༡ Eི་དོན་དང་། ཏ༢ གHང་དོན་གཉིས་Iི།

ཏ༡ དང་པོ་ནི། བ+་ཞེས་པ1་Lལ་འ9ོར་པ་ཕོ་མོ་ནང་ཕན་Nན་Dི་གོ་ཞིང་ཕལ་པ་གཞན་Dིས་མི་

གོ་བ1་ཐབས་Nལ་ཡིན་པས་ན་བ+་:ེ། དཔེར་ན། `་`ོa་ལག་:བས་དང་Jད་b་cའོ། །

301 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ད9ེ་ན། eས་Iི་བ+་དང་། ངག་གི་བ+་གཉིས་ལས།

&་མ་ནི། ལེ3་འདིར་འཆད་ཅིང་། Fི་མ་ནི། བ"ག་པ་འོག་མར་གCངས་སོ། །

བ+1་དགོས་པ་ནི། Lལ་འ9ོར་པ་Eོད་པ་9ེད་པས་གནས་དང་ཉེ་གནས་ལ་སོགས་པར་འOོ་བ་

ན་(༩༩བ)དམ་ཚིག་ལ་གནས་པ1་མཁའ་འOོ་མ་དག་མཐོང་བ1་ཚེ། བ+་དང་བ+1་ལན་མ་ཤེས་ན་

རང་གིས་དེ་དག་མཁའ་འOོ་མར་མི་ཤེས་ཤིང་། དེ་དག་གིས་Iང་རང་དམ་ཚིག་དང་hན་པ1་Lལ་

འ9ོར་པར་མི་ཤེས་པས། Kེས་C་འཛིན་པ་དང་Tན་ཅིག་འ)་བ་ཐོབ་པར་མི་འ_ར་ལ། བ+་དང་

བ+1་ལན་ཤེས་ན་ཞིང་Pེས་Iི་མཁའ་འOོ་མ་jས་པ་ཅན་དག་གིས་Kེས་C་འཛིན་པ་དང་Tན་ཅིག་

འ)་བ་ཐོབ་པར་འ_ར་ཏེ། Fག་R1་མkས་ལམ་Dི་བོགས་གཞན་ལས་ཆེས་lད་པར་)་འཕགས་པ་

ཐོབ་པར་འ_ར་བའོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[གHང་དོན་]ལ། ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། ཐ༢ གHང་དངོས་གཞི་

གཉིས་Iི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་&'་མའི་ལ,ེ་བཤད་པར་1འ།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། བGལ་Hགས་Iི་Eོད་པ་གCངས་པ1་Kེས་དེ་ནས་Lལ་འ9ོར་ཕོ་མོ་ནང་ཕན་Nན་ཁོ་

ན1་Eོད་mལ་)་_ར་པ1་nོ་མ་:ེ། བ+1་ལེ3་བཤད་པར་9འོ་ཞེས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[གHང་དངོས་གཞི་]ལ། ད༡ གང་གི་འ)་བ1་བ+། ད༢ གང་)་འ)་བ1་གནས།

ད༣ གང་ལ་འ)་བ1་)ས། ད༤ དེ་bར་འ)ས་པ1་9་བ་དང་བཞི་ལས།
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ད༡ དང་པོ་ལ། ན༡ དོན་:ོན་པ་pན་Dི་བ+། ན༢ དངོས་C་དོན་:ོན་པ་མེད་པ1་བ+། ན༣

དམ་ཚིག་ཅན་འ)་བ1་བ+་གCམ་Dི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
གང་གསི་6ན་དང་7ངི་མརོ་ཡང་། །ཐ་ེཚ'མ་མེད་པར་ཤེས་པར་1། ། 
གང་ཞགི་སརོ་མ་ོགཅགི་=ནོ་དང་། །གཉསི་?སི་ལགེས་པར་འངོས་པ་ཡནི། ། 
གཡནོ་པའ་ིམཐ་ེབངོ་བཅངས་པ་ལས། །བ@ན་A་ིBག་Cར་Dམ་པར་ཤེས། ། 

ཞེས་པ་:ེ། བ+་གང་གིས་Lལ་འ9ོར་ཕོ་མོ་ནང་ཕན་Nན་མཐོང་བ1་ཚེ། Lལ་འ9ོར་པ་ཡིན་ན་+ོ་

Kེ1་qན་དང་། Lལ་འ9ོར་མ་ཡིན་ན་+ོ་Kེ1་rིང་མོ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཤེས་པར་9་:ེ། དེ་ཡང་

Lལ་འ9ོར་མ་གང་ཞིག་གིས་ལག་པ་གཡོན་པ1་སོར་མོ་གཅིག་བsེང་:ེ་:ོན་པ་ནི་lོད་ལེགས་པར་

འོངས་སམ་འtི་བ་ཡིན་ལ། དེ1་ལན་)་རང་གི་གཡས་པ1་སོར་མོ་གཉིས་Iིས་ལེགས་པར་འོངས་

པ་ཡིན་ཞེས་པ1་བ+་9་ཞིང་། གཡོན་པ1་མཐེ་བོང་u་Nར་Dི་ནང་)་བཅངས་(༡༠༠ན)པ་ལས་ནི་

བདེའམ་ཞེས་pན་འtི་9ེད་Iི་Fག་Rར་Lམ་པར་ཤེས་པས། གཡས་དེ་bར་9ས་ནས་ལན་9་བ1་

དོན་ཏོ། །

དེ་ཡང་བ+་Lམས་cད་མེད་Iི་ལག་པ་གཡོན་དང་Pེས་པ1་གཡས་Iིས་9་:ེ།

+ོ་Kེ་མཁའ་འOོར།

cད་མེད་Lམས་Iི་གཡོན་Dི་ཆ། །Pེས་པ་Lམས་Iི་གཡས་Iི་ཆ། །

ཞེས་སོ། །
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ནང་bར་ན། སོར་མོ་གཅིག་ནི་ཤེས་རབ་Iི་པw་བxལ་བ། གཉིས་ནི་སོར་མོa་yོར་བས་z་{་

ད|ག་པ། གཡོན་པ་ནི་ཤེས་རབ་Iི་མཁའ། མཐེ་བོང་ནི་ཐབས་Iི་གསང་གནས། བཅངས་པ་ནི་དེ་

ཉིད་མཉམ་yོར་)་བཤད་དོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[དངོས་C་དོན་:ོན་པ་མེད་པ1་བ+་]ནི།
གང་ཞགི་7ནི་ལག་=རེ་བ་ལ། །དེ་ལ་ཐེ,་Eང་Dམ་པར་Fིན། ། 
གང་ཞགི་Gང་མ་ོ=ནོ་པ་ལ། །ད་ེཡ་ིམHབ་མ་ོDམ་པར་Fིན། ། 
གང་ཞགི་7ནི་ལག་=ནོ་པ་ལ། །ད་ེཡ་ིམIནི་པ་རབ་J་བ=ན། ། 
གང་ཞགི་གསོ་ན་ི=ནོ་པ་ལ། །ད་ེཡ་ིK་ེགLམ་རབ་J་བ=ན། ། 
གང་ཞགི་M་མ་=ནོ་པ་ལ། །ད་ེཡ་ིམཚམས་ན་ིརབ་J་བ=ན། ། 
གང་ཞགི་ས་ན་ི=ནོ་པ་ལ། །ད་ེཡ་ིམཁའ་ནི་རབ་J་བ=ན། ། 
གང་ཞགི་O་ོགཉརེ་=ནོ་པ་ལ། །གPག་Qད་དIལོ་བར་བRོད་པར་1། ། 
གང་ཞགི་དSལ་བ་=ནོ་པ་ལ། །ད་ེཡ་ིCབ་ན་ིརབ་J་བ=ན། ། 
གང་ཞགི་Tང་མཐལི་=ནོ་པ་ལ། །U་ོཡི་Dམ་པར་K་ེབར་1། ། 

ཞེས་པ་:ེ། Lལ་འ9ོར་མ་གང་ཞིག་rིན་ལག་བ}ང་ནས་:ེར་བ་:ེ་:ོན་པ་ལ། དེ་ལ་ལན་

མཐེ3་~ང་བ}ང་ནས་Lམ་པར་yིན་པ་:ེ་བ:ན་ནོ། །

དེ་བཞིན་)། གང་ཞིག་|ང་མོ་:ོན་པ་ལ་དེ1་ལན་)་མ�བ་མོ་Lམ་པར་yིན། གང་ཞིག་rིན་

ལག་:ོན་པ་ལ་དེ་ཡི་ལན་)་མOིན་པ་རབ་Ä་བ:ན། གང་ཞིག་གོས་ནི་འཛིན་པའམ་:ོན་པ་ལ་དེ་ཡི་
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ལན་)་མཐེ3་~ང་མཐེ་བོས་མནན་སོར་མོ་གཞན་གCམ་བsེང་པ་Åེ་གCམ་Dི་Nལ་རབ་Ä་བ:ན།

གང་ཞིག་j་མ་ལ་རེག་པའམ་:ོན་པ་ལ་དེ་ཡི་ལན་)་དÇལ་བ1་:ེང་གི་É་མཚམས་ནི་རབ་Ä་

བ:ན། གང་ཞིག་ས་གཞི་ལ་ནི་རེག་པའམ་:ོན་པ་ལ་དེ་ཡི་ལན་)་ཁ་ནི་Ñང་ཟད་གདངས་

(༡༠༠བ)ནས་རབ་Ä་བ:ན། གང་ཞིག་བཞིན་Öོ་གཉེར་བÜས་ཏེ་:ོན་པ་ལ་ལན་)་གáག་àད་

དངོས་C་དOོལ་བར་9་བ1་Nལ་)་བKོད་པར་9། གང་ཞིག་དÇལ་བ་:ོན་པ་ལ་ལན་)་དེ་ཡི་Rབ་

bག་པ་ནི་རབ་Ä་བ:ན། གང་ཞིག་âང་མཐིལ་:ོན་པ་ལ་ལན་)་bོ་བ་ཡིས་འäལ་འཁོར་Lམ་པར་

Åེ་བར་9་བ་བ:ན་པ1་དོན་ཏོ། །

འགའ་ཞིག་Ä། བáན་མོ་དང་Åེ་བ1་ã་པགས་པ་ལ་སོགས་པ1་རིལ་c་Dེན་)་འཕེན་པ1་Nལ་

ལ་བཤད་དོ། །

གོང་)། ཁ་བ:ན་ཞེས་པ་ལ། ཁ་ཅིག །སཾ་c་ཊི་ལས་འéང་བ་bར་ནམ་མཁའ་བ:ན་པར་

འཆད་ལ།

ཁ་ཅིག །འཁོར་ལོ་བ:ན་པར་འOེལ་ཡང་། ཁ་:ོན་པར་གCངས་པ་མང་ཞིང་། ãད་གཞན་

ལས་Iང་འéང་ངོ་། །

འོན་Iང་། ནམ་མཁའ་བ:ན་པར་འཆད་ན། ཁ་ནང་གི་བར་èང་ནམ་མཁའ་དང་Nལ་མNངས་

པའོ། །

ནང་bར་ན། rིན་ལག་ནི་དབང་གCམ་པ1་ཡེ་ཤེས་ཉམས་C་êོང་ངམ་tི་བ། མཐེ3་~ང་ནི་

གCམ་པར་མ་ཟད་བཞི་པ1་ཡེ་ཤེས་Iང་êོང་བར་:ོན་པ། |ང་མོ་ནི་དc་མ1་ལམ་ལ་གནས་སམ་

tི་བ། མ�བ་མོ་ནི་དེ་དང་མNངས་པར་:ོན་པ། rིན་ལག་ནི་"ོག་པ་དག་གམ་tི་བ། མOིན་པ་ནི་
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"ོག་པ་ë་བར་:ོན་པ། གོས་ནི་ཡོན་ཏན་དང་hན་ནམ་tི་བ། Åེ་གCམ་ནི་Å་íང་ཐིག་ལེ1་Lལ་

འ9ོར་དང་hན་པར་:ོན་པ། j་མ་ནི་བདེ་བ1་ཡེ་ཤེས་བxལ་བར་jས་སམ་tི་བ། མཚམས་ནི་

དགའ་བཞི་མཐར་kག་པ་ཉམས་C་êོང་བར་:ོན་པ། ས་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Iི་"ོགས་པ་བ"ན་ནམ་tི་

བ། ཁ་ནི་བདེ་:ོང་གཉིས་མེད་Iི་རོ་êོང་བར་:ོན་པ། Öོ་གཉེར་ནི་དམ་ཚིག་གི་བཀའ་ཉན་ནམ་tི་

བ། གáག་àད་Oོལ་བ་ནི་དེ་ལས་མི་འདའ་བར་:ོན་པ། དÇལ་བ་ནི་རང་རིག་པ1་ཡེ་ཤེས་"ོགས་

སམ་tི་བ། Rབ་ནི་གང་)འང་མ་མཐོང་བས་རང་རིག་པ1་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བར་མཚོན་པ། âང་

མཐིལ་ནི་ལམ་གང་གིས་བOོད་tི་བ། bོ་ཡིས་Åེ་བ་ནི་གÄམ་མོa་Lལ་འ9ོར་Dིས་བOོད་པར་:ོན་

པའོ། །

ན༣ གCམ་པ་[དམ་ཚིག་ཅན་འ)་བ1་བ+་]ནི། (༡༠༡ན)
Bག་C་Bག་Cའ་ིལན་Aསི་ན།ི །དམ་ཚVག་གསི་ན་ིDམ་པར་ད1ེ། ། 
དེ་ལ་Dལ་འ1ོར་མས་Wས་པ། །ཨེ་མ་Y་ན་ིZིང་Rེ་ཆེ། ། 
གལ་ཏ་ེ]ེང་བ་ལག་=ནོ་ན། །འ^་བར་1་ཞེས་W་བ་ཡནི། ། 
]ེང་བ་མངནོ་པར་བཏང་1ས་ན། །དམ་ཚVག་ལ་མནསོ་བ_ལ་`གས་བཟང་། ། 
དེ་ལ་Bི་རོལ་ཞེས་འ^་བ། །བཟང་པོའ V་bདོ་cལ་གནས་པ་ན།ི ། 
དེ་ལ་འ^་བར་Dལ་འ1ོར་མས། །གང་Wས་དེ་Uར་ཐམས་ཅད་1། ། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་bར་&་མ་Fག་R་དང་Fི་མ་Fག་R1་ལན་:ོན་Nལ་ཤེས་མི་ཤེས་Iིས་ནི། དམ་

ཚིག་གིས་ནི་Lམ་པར་ད9ེ་བ་:ེ། Jལ་པ་དང་hན་མི་hན་ཤེས་པར་འ_ར་བས་མི་hན་ན་དོར་ཞིང་།
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hན་ན་Jལ་hན་དེ་ལ་Lལ་འ9ོར་མས་ìས་པ། ཨེ་མ་ཞེས་གསང་བ1་བ+་གོ་བ་ལ་ངོ་མཚར་&ོན་

)་འOོ་བས་c་ནི་ïིང་Kེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བོས་ནས།

གལ་ཏེ། མངོན་Cམ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ1་ëེང་བ་:ོན་པའམ་ëེང་བ་འཛིན་Nལ་Dི་ལག་པ་

:ོན་ན་བདག་ཅག་Tན་ཅིག་Ä་འ)་བར་9་ཞེས་ì་བ1་བ+1་ཡིན་ལ།

གལ་ཏེ། ëེང་བ་རང་ལ་མངོན་པར་བཏང་བའམ་བཏང་བ1་Nལ་9ས་ན། Fག་R1་དམ་ཚིག་ལ་

མནོས་ཤིག་བGལ་Hགས་བཟང་པོ་ཞེས་པ1་བ+འོ། །

འ)་བ་དེ་ལ་Oོང་ལ་སོགས་པ1་Fི་རོལ་ཞེས་པ་)ར་Öོད་ལ་སོགས་པར་འ)་བའམ། གནས་

དང་ཉེ་གནས་སོགས་Lལ་འ9ོར་པ་བཟང་པོa་Eོད་mལ་)་གནས་པ་དག་ནི་Lལ་འ9ོར་པ་དེ་ལ་

གནས་གང་)་འ)་བར་Lལ་འ9ོར་མས་གང་ìས་པ་དེ་bར་ཐམས་ཅད་བñབ་པར་9་ཞེས་པའོ། །

ནང་b་ན། Fག་R་ནི་ཤེས་རབ། Fག་R1་ལན་ནི་ཐབས། དམ་ཚིག་ནི་འ)ས་པ། Lལ་འ9ོར་མ་

ནི་ཐབས་ཤེས་ད9ེར་མེད་པ1་Å་དc་མ། c་ïིང་Kེ་ཆེན་པོ་ནི་བདེན་གཉིས་ད9ེར་མེད་པ། ëེང་བ་

ནི་Lལ་འ9ོར་མ་བཅོ་ó1་Å། ལག་པས་:ོན་པ་ནི་དབང་mལ་ད9ེར་མེད་པ། ëེང་བ་བཏང་ནས་

དམ་ཚིག་མནོས་པ་ནི་བདེན་གཉིས་ད9ེར་མེད་པ1་ཡེ་ཤེས་ཉམས་C་êོང་བ། བGལ་Hགས་བཟང་

པོ་ནི་དེ་ཉིད་Lམ་པར་"ོག་པས་གཡོ་བར་མི་jས་པ། Fི་རོལ་ནི་དབང་mལ་Lམས་sིབ་མེད་)་èང་

བ། (༡༠༡བ)བར་དོa་Eོད་mལ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་པ། འ)་བ་ནི་9ང་སེམས་དཀར་

དམར་འtེས་པ། Lལ་འ9ོར་མ་ནི་Å་སོ་གཉིས་Iིས་བPེད་པ1་བདེ་:ོང་Tན་Pེས། གང་ìས་

ཐམས་ཅད་9་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ1་Lམ་རོལ་)་ཤེས་པར་9འོ། །
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ད༢ གཉིས་པ་གང་)་འ)་བ1་གནས་ལ། ན༡ མདོར་བ:ན་པ་དང་། ན༢ Rས་པར་བཤད་པ་

གཉིས་Iི།

ན༡ དང་པོ་ལ། པ༡ Eི་དོན་དང་། པ༢ གHང་དོན་གཉིས་ལས།

པ༡ དང་པོ་ལ། ས་Eི1་Lམ་གཞག་དང་། ས་བÑ་གཉིས་ངོས་བòང་བ་གཉིས་Iི།

དང་པོ་ནི། ས1་Lམ་གཞག་ལ། ཕར་Fིན་ཐེག་པ་ནས་ལས་དང་པོ་པ1་ས་དང་མོས་པས་Eོད་

པ1་ས་:ེ་སོ་Pེ1་ས་གཉིས་དང་། རབ་དགའ་སོགས་9ང་སེམས་འཕགས་པ1་ས་བÑ་དང་། ôན་Ä་

འོད་ཅེས་9་བ་སངས་Rས་Iི་ས་:ེ་བÑ་གCམ་གCངས་ཤིང་།

དེ་ཡང་སོ་Pེ1་ས་གཉིས་ས་བཏགས་པ་བར་9ས་ནས། ས1་དངོས་གཞི་9ང་སེམས་འཕགས་

པ1་ས་བÑ་དང་། ôན་Ä་འོད་དེ་བÑ་གཅིག་Ä་9ེད་ལ།

ས་བÑ1་ངེས་ཚིག་ནི། ས་དང་པོ་རབ་Ä་དགའ་བ། གཉིས་པ་tི་མ་མེད་པ། གCམ་པ་འོད་9ེད་

པ། བཞི་པ་འོད་འëོ་བ། ó་པ་yང་དཀའ་བ། öག་པ་མངོན་)་_ར་པ། བ)ན་པ་རིང་)་སོང་བ།

བRད་པ་མི་གཡོ་བ། ད|་པ་ལེགས་པ1་õོ་Oོས། བÑ་པ་ཆོས་Iི་úིན་ཞེས་ã་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་

མདོ་ùེ་Rན་ལས་བཤད་དོ། །1

+ོ་Kེ་ཐེག་པ1་eགས་ལ། བདེ་མཆོག་Å་ãད་ནས་གནས་དང་ཉེ་གནས་སོགས་བÑས་ས་བÑ་

བ:ན་པར་གCངས།

སཾ་c་ཊིར་དང་འདི་ཉིད་)་གནས་དང་ཉེ་གནས་ལ་སོགས་པ1་ས་བÑ་གཉིས་གCངས་ཏེ།

 ཉེར་གཅིག་པ། *ོད་པ་དང་མཐར་0ག་པའི་2བས་5་བ6ན།1
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དེ་ནི་འOེལ་9ེད་མང་པོས་མོས་Eོད་Iི་ས་དང་རབ་དགའ་སོགས་བÑ་དང་ôན་Ä་འོད་དང་བÑ་

གཉིས་ལ་འདོད་དོ། །

ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར། མོས་Eོད་ནས་ལེགས་པ1་õོ་Oོས་Iི་བར་9ང་~བ་སེམས་དཔ1་ས་དང་།

ཆོས་Iི་úིན་སངས་Rས་Iི་ས་དང་། ôན་Ä་འོད་ཡང་དག་པར་]ོགས་པ1་སངས་Rས་Iི་ས་དང་།

ôན་Ä་èང་བ་མཆེད་པ1་འོད་ûལ་x1་ས་དང་། ôན་Ä་èང་(༡༠༢ན)བ་ཐོབ་པ1་འོད་ལོངས་x1་

ས་དང་། བKོད་)་མེད་པ་ཚད་མེད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོa་སར་བཤད་པ་དང་།

ཡང་དེ་ཉིད་)། [ùེ་བཀའ། ãད། ང༽ ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར།]

"ག་Ä་ûལ་པ་ཡི་ནི་xས། །ས་ནི་བÑ་གཅིག་པ་†་tན། །

ལོངས་Eོད་]ོགས་xས་བÑ་གཉིས་པ། །ཆོས་Iི་x་ནི་བÑ་གCམ་མོ། །

བདེ་བ་ཆེན་པོa་བÑ་བཞི་པ། །གང་ཞིག་བཅོ་ó་ཡི་ནི་ས། །

དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་ས་ཤེས་9། །བÑ་öག་པ་ནི་བཏགས་པ་མིན། །

ཞེས་ས་བཅོ་ó་གCངས་པ1། བÑ་གཅིག་པ་ཡན་སངས་Rས་Iི་ས1་Lམ་གཞག་Ä་མཛད་དོ། །

ãད་+ོར་ëེང་)་cམ་དབང་བÑ་གཅིག་དང་དབང་གོང་མ་གCམ་Lམས་ས1་Oངས་དང་yར་

ནས་བÑ་བཞི་གCངས་ཏེ། དེ་ནི་མོས་Eོད་Iི་ས་དང་། ཡོངས་Oགས་བÑ་དང་། དཔེ་མེད་པ་དང་།

ཡེ་ཤེས་hན་དང་། +ོ་Kེ་འཛིན་པ1་ས་Lམས་ལ་བཞེད་དོ། །

+ོ་Kེ་ïིང་པོ་Rན་)། ôན་Ä་འོད་དང་། བ)ད་Åི་འོད་དང་། ནམ་མཁའ་འོད་དང་། +ོ་Kེ་འོད་

དང་། རིན་ཆེན་འོད་དང་། པwོ་འཆང་དང་། ལས་Iི་འོད་དང་། དཔེ་མེད་པ་དང་། དཔེ་དང་>ལ་བ་
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དང་། ཤེས་རབ་འོད་དང་། ཐམས་ཅད་མlེན་པ་དང་། སོ་སོa་བདག་ཉིད་རིག་པ1་ས་དང་བÑ་

གཉིས་གCངས་ཏེ། སོ་Pེ1་ས་དང་ཡོངས་Oགས་Iི་ས་བÑ་གཅིག་པོ་Lམས་ཡིན་ནོ། །

མངོན་བKོད་õ་མར།

རབ་Ä་དགའ་དང་tི་མ་མེད། །འོད་9ེད་པ་དང་འོད་འëོ་བ། །

yང་དཀའ་བ་དང་མངོན་)་_ར། །རིང་)་སོང་དང་མི་གཡོ་བ། །

ལེགས་པ1་õོ་Oོས་ཆོས་Iི་úིན། །དཔེ་མེད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་hན། །

+ོ་Kེ་ཡིས་ནི་བÑ་གCམ་པ། །

ཞེས་ས་བÑ་གCམ་གCངས་ཏེ།

མན་ïེར། དཔེ་མེད་པ་ནི་ས་བÑ་པ1་lད་པར་Dི་ལམ་དང་། ཡེ་ཤེས་hན་ནི་ས་བÑ་པ1་བར་

ཆད་མེད་པ1་ལམ་དང་། +ོ་Kེ་འཛིན་པ་ནི་ôན་Ä་འོད་)་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་[ས་བÑ་གཉིས་ངོས་བòང་བ་]ནི། དེ་bར་Lམ་གཞག་)་མ་གCངས་Iང་ལམ་པ་པོa་

ས་བÑ་གཉིས་C་9ས་ནས་བÑ་གCམ་པ་+ོ་Kེ་འཛིན་པ་སངས་Rས་Iི་སར་བཤད་པ་Oགས་ཆེ་ལ།

ས་བÑ་གཉིས་ལ་kན་མོང་མ་ཡིན་པ1་(༡༠༢བ)མིང་གནས་དང་ཉེ་གནས་སོགས་C་གCངས་པ་

kན་མོང་)་Oགས་པ1་ས་གང་དང་གང་ཡིན་པ་ནི།

སཾ་c་ཊི་ལས།

གནས་ནི་རབ་Ä་དགའ་བ1་ས། །དེ་བཞིན་ཉེ་གནས་tི་མ་མེད། །

ཞིང་ནི་འོད་9ེད་ཤེས་པར་9། །ཉེ་བ1་ཞིང་ནི་འོད་འëོ་ཅན། །

ཚན་དྷོ་མངོན་)་_ར་པ་:ེ། །ཉེ་བ1་ཚན་དྷོ་yང་དཀའ་བ། །
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འ)་བ་རིང་)་སོང་བ་ཉིད། །ཉེ་བ1་འ)་བ་མི་གཡོ་བ། །

)ར་Öོད་ལེགས་པ1་õོ་Oོས་ཉིད། །ཉེ་བ1་)ར་Öོད་ཆོས་Iི་úིན། །

ཞེས་ས་བÑ་ཡི་yར་བཤད་གCངས་ལ།

མངོན་བKོད་ལས།

འkང་གཅོད་དཔེ་མེད་དེ་བཞིན་)། །ཉེ་བ1་འkང་གཅོད་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །

ཞེས་དང་།

Å་ãད་Rས་པ1་eང་ô་¢་ཏིར་tངས་པ་ལས།

འkང་གཅོད་དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ཉེ་བ1་འkང་གཅོད་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །

ཞེས་འkང་གཅོད་བÑ་གཅིག་པ་དཔེ་མེད་པ་དང་། ཉེ་བ1་འkང་གཅོད་བÑ་གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་

hན་)་གCངས་སོ། །

མན་ïེར། འkང་གཅོད་མོས་Eོད་Iི་ས་དང་། ཉེ་བ1་འkང་གཅོད་ôན་Ä་འོད་Iི་སར་བཤད་པ་

bར། བོད་མང་པོས་འཆད་པ་ནི་ས་བÑ1་ཐོག་མཐར་མོས་Eོད་དང་ôན་Ä་འོད་yར་ཏེ། ས་བÑ་

གཉིས་C་9ེད་པ1་eགས་C་èང་ཡང་། གོང་མ་bར་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[གHང་དོན་]ནི།
?་ེབཅོམ་dན་འདས་འ^་བའ་ིགནས་^་ལགས།  
བཅོམ་dན་འདས་?སི་བཀའ་fལ་པ། གནས་དང་ཉ་ེབའ་ིགནས་དང་ན།ི ། 
ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང་ཉིད་དང་། །&g་ོཉེ་བའི་&gོདང་། ། 
ད་ེབཞནི་འ^་བ་ཉེ་འ^་བ། །འhང་གཅདོ་ཉ་ེབའ་ིའhང་གཅདོ་ཉདི། ། 
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^ར་Oོད་ཉེ་བའི་^ར་Oོད་ཉིད། །འདི་Dམས་ས་ན་ིབi་གཉསི་ཏ།ེ ། 
ས་བiའི་དབང་jག་མགནོ་པ་ོཉདི། །འདསི་ན་ིགཞན་Aསི་བRོད་མི་1། ། 

ཞེས་པ་:ེ། གོང་)་འ)་བ་ཞེས་པ་ལས་འëོས་ནས། +ོ་Kེ་ïིང་པོས། Iེ་བཅོམ་hན་འདས་Lལ་

འ9ོར་མ་Lམས་དང་Tན་ཅིག་འ)་བ1་གནས་)་ཙམ་ཞིག་ལགས། ཞེས་Hས་པ1་ལན་)།

བཅོམ་hན་འདས་Iིས་བཀའ་£ལ་པ་ནི། Eིར་དཔའ་བོ་མཁའ་འOོ་བHགས་པ1་གནས་དང་།

Tག་པར་བHགས་པ་ཉེ་བ1་གནས་དང་། མི་(༡༠༣ན)དེ་དག་Pེ་ཞིང་Eོད་mལ་)་9ེད་པ1་ཞིང་དང་།

Tག་པར་Pེ་ཞིང་Eོད་པ་ཉེ་བ1་ཞིང་ཉིད་དང་། ཚན་དོ་འ)ན་པ་དང་§་ཧ་"ོག་པ་:ེ། དེ་དག་དགེ་

ཆོས་ལ་འ)ན་ཞིང་"ོགས་པར་9ེད་པ1་ས་nན་དྷོ་དང་། Tག་པར་དེ་bར་9ེད་པ་ཉེ་བ1་nན་དྷོ་དང་།

དེ་བཞིན་)་དེ་དག་འ)་བ1་ས་དང་། Tག་པར་འ)་བས་ཉེ་བ1་འ)་བ་དང་། དེ་དག་དངོས་¶བ་

མཐོང་ཞིང་ཉོན་མོངས་Eོད་པ1་ས་འkང་གཅོད་དང་། Tག་པར་ཡང་དེ་bར་9ེད་པ1་ས་ཉེ་བ1་

འkང་གཅོད་ཉིད་དང་། དེ་དག་དམ་ཚིག་ལ་Eོད་པ1་)ར་Öོད་དང་། Tག་པར་Eོད་པ་ཉེ་བ1་)ར་

Öོད་ཉིད་དེ། འདི་Lམས་རབ་དགའ་ལ་སོགས་པ1་ས་ནི་བÑ་གཉིས་C་བKོད་པར་9་:ེ། འདི་དག་

བOོད་ཅིང་དབང་)་_ར་པས་ས་བÑ1་དབང་ßག་9ང་~བ་སེམས་དཔའ་Lམས་དང་། མགོན་པོ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་)་_ར་པས་སོ། །

Nལ་འདི་ཉིད་õ་མེད་Iི་ཐེག་པ་འདིས་ནི་བKོད་པར་9ེད་Iི། གཞན་Dིས་དེ་bར་བKོད་པར་མི་

9་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ1་དོན་ཏོ། །

ཁ་ཅིག །མཁའ་འOོ་གནས་པས་གནས་དང་། དེ་དང་ཆ་མkན་པས་ཉེ་གནས་སོགས་དང་།
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འགའ་ཞིག །མཁའ་འOོ་"ག་Ä་གནས་པས་གནས་དང་། རེས་འགའ་ཙམ་གནས་པས་ཉེ་གནས་

སོགས་C་འཆད་པ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གནས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཉེ་གནས་སོགས་དམན་པར་

འ_ར་བ་དང་། དེ་bར་ན་ས་ཡང་འོག་མ་ལས་གོང་མ་ཡོན་ཏན་དམན་པར་འ_ར་བ1་Fིར་དང་། ཉེ་

ཚིག་yར་བ1་དོན་Fིན་ཅི་ལོག་Ä་སོང་བ1་Fིར་རོ། །

ནང་bར་ན། འོག་Ä་འཆད་པ་bར་9ང་སེམས་འབབ་པ1་Å་Lམས་ཏེ། ཐིག་ལེ་གནས་པ1་Å་

Lམས་གནས་གཉིས། དགའ་བ་Pེས་པ1་Å་Lམས་ཞིང་གཉིས། བདེ་:ོང་བPེད་པ1་Å་Lམས་ཚན་

དྷོ་གཉིས། ཡེ་ཤེས་བPེད་པ1་Å་Lམས་འ)་བ་གཉིས། དཀར་དམར་འtེས་པ1་Å་Lམས་འkང་

གཅོད་གཉིས། "ོག་པ་འགགས་པ1་Å་Lམས་)ར་Öོད་གཉིས་ཏེ། འདི་Lམས་C་íང་སེམས་དག་

པས་ས་བÑ་གཉིས་Iི་དབང་ßག་(༡༠༣བ)Ä་_ར་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་Rས་པར་བཤད་པ་ལ། པ༡ Eི་དོན་དང་། པ༢ གHང་དོན་གཉིས་ལས།

པ༡ དང་པོ་ལ། ãད་གཞན་ལས་གནས་Lམས་གCངས་Nལ། འདིར་གCངས་པ1་གནས་

Lམས་ངོས་བòང་བ། དེ་དག་གི་འགལ་®ོང་དང་དེ་དག་སར་གCངས་པ1་དགོས་པ་བཤད་པ་

གCམ་Dི།

དང་པོ་ནི། བདེ་མཆོག་Ä།

©™ི་ར་མ་ལ་ཡ། ཛ་ལན་དྷ་ར། ཨོ་´ི་ཡ་ན། ཨ¨་ཏ་བཞི་གནས།

གཽ་ཏ་བ་རི། རÆི་Ø་རི། དེ་ཝི་ཀོ་ཊི། ±་ལ་ཝ་བཞི་ཉེ་གནས།

≤་མ་≥་པ་དང་། ཨོ་ཊེ་གཉིས་ཞིང་།

{ི་ཤ་ô་ཎེ་དང་། ཀོ་ས་ལ་གཉིས་ཉེ་ཞིང་།
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ཀ་ལིང་ཀ་དང་། ལམ་པ་ཀ་གཉིས་ཚན་དྷོ།

ཀµི་དང་། ཧི་མ་ལ་ཡ་གཉིས་ཉེ་ཚན།

Çེ་ཏ་©་རི་དང་། Oི་ཧ་དེ་ཝ་གཉིས་འ)་བ།

སཽར∂་དང་། C་ཝL་∑ི་པ་གཉིས་ཉེ་འ)།

∏་ག་ར་དང་། སིན་π་གཉིས་)ར་Öོད།

མ་†་དང་། ô་e་ཏ་གཉིས་ཉེ་བ1་)ར་Öོད་དེ།

ཞེས་mལ་ཉེར་བཞི་གCངས་ཤིང་།

དེ1་ཐོག་Ä། འགའ་ཞིག་གིས་)ར་Öོད་ཆེན་པོ་བRད་དང་། ལ་ལས་འkང་གཅོད་དང་ཉེ་བ1་

འkང་གཅོད། Oོང་མཐའ་དང་ཉེ་བ1་Oོང་མཐའ་བèན་ནས་mལ་སོ་གཉིས་C་བཞེད་དོ། །

སཾ་ཊིར། གནས་ནས་ཉེ་བ1་)ར་Öོད་Iི་བར་བདེ་མཆོག་དང་མkན་པར་mལ་ཉེར་བཞི་གCངས་

པ1་Kེས་ཉིད་)།

ïིང་Kེ་དེ་བཞིན་ལས་Iི་>ང་། །ཧ་རི་ཀེ་ལ་ཉིད་དང་ནི། །

ལན་∫1་R་མཚོ1་ནང་སོང་དང་། །བིན་ª་གཞོན་j1་Oོང་lེར་ཉིད། །

འkང་གཅོད་ཉེ་བ1་འkང་གཅོད་དོ། །དེ་དང་ཉེ་བ་)ར་Öོད་ཉིད། །

རབ་སོང་དགེ་འ)ན་R་མཚོ1་འOམ། །Pེད་མོས་ཚལ་Dི་]ིང་c1་འOམ། །

ཉེ་བ1་)ར་Öོད་བKོད་པར་9། །

ཞེས་mལ་སོ་གཉིས་ལས་མང་བ་གCངས་ཤིང་།
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དེ1་དོན་ནི་མན་ïེར། ≤ར་ºེ་Ω་ཏ་ཀ་དང་། ཀæ་པ་ཊ་ཀ་ཊ་དང་། ཧ་རི་ཀེ་ལ་དང་། བིན་ª་:ེ་རི་

བོ་འབིགས་9ེད་Iི་ནགས་དང་། གཞོན་j1་Oོང་lེར་ཏེ་ó་དང་། ཙ་རི་{་དང་Oོང་དང་Oོང་lེར་Dི་

མཐ1་ས་ཞེས་པ་གཉིས་ཏེ་བ)ན་འkང་གཅོད་དང་། དེ་Lམས་དང་ཉེ་བ་བ)ན་ཉེ་བ1་འkང་གཅོད་

དང་། རོ་འ)ས་པ1་ས་གཞི་དང་། R་མཚོ1་འOམ་གཉིས་)ར་Öོད་དང་། (༡༠༤ན)Pེད་ཚལ་དང་

]ིང་c1་འOམ་ཉེ་བ1་)ར་Öོད་)་བཤད་དོ། །

Fག་ཆེན་ཐིག་ལེར།

གནས་ནི། ཛ་ལན་དྷ་ར་དང་། ཨོ´ི་ཡ་ན་དང་། ©ø་གི་རི་དང་། ≤་མ་†་པའོ། །

ཉེ་བ1་གནས་ནི། ±་ལ་བ་དང་། ∏་ག་ར་དང་། སིན་π་དང་། སི་ཧ་ལའོ། །

ཞིང་ནི། ¢¿་ཎི་དང་། དེ་ཝི་ཀོ་ཊའོ། །

ཉེ་བ1་ཞིང་ནི། ô་e་ཏ་དང་། ཨ¨་ཏའོ། །

ཚན་དོ་ཧ་ནི། གཽ་ཏ་བ་རི་དང་། ཧ་རི་ཀེ་ལའོ། །

ཉེ་བ1་ཚན་དོ་ཧ་ནི། ཀµི་དང་། ལམ་པ་ཀའོ། །

འ)་བ་ནི། ཀæ་པ་ཊ་ཀ་དང་། གསེར་¡ིང་ངོ་། །

ཉེ་བ1་འ)་བ་ནི། ཀོང་ཀ་ན་དང་། འབིགས་9ེད་དོ། །

)ར་Öོད་ནི། རབ་སོང་གི་ས་གཞི་དང་། R་མཚོ1་ངོགས་སོ། །

ཉེ་བ1་)ར་Öོད་ནི། ཙ་རི་{་དང་། གཞོན་j1་Oོང་ངོ་། །

འkང་གཅོད་ནི། ཁ་ཆེ་དང་། ཀེ་རི་ཏ1་དIིལ་འཁོར་རོ། །

ཉེ་བ1་འkང་གཅོད་ནི། བལ་པོ་དང་། ≤¬་ôབ་ཛའོ། །
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ཞེས་mལ་ཉེར་བRད་གCངས་སོ། །

གཉིས་པ་[འདིར་གCངས་པ1་གནས་Lམས་ངོས་བòང་བ་]ནི། འདིར་དངོས་C་mལ་སོ་གཉིས་

གCངས་པ་ལས།

ཛ་ལན་དྷ་ར་ནི། |་གེ1་jབ་9ང་ན་མཐོ་¡ིང་གི་གཙང་པོ་དང་གར་ཤ1་གཙང་པོ་དང་ཤི་ལ་ཇོa་

གཙང་པོ་གCམ་འ)ས་མདོ་ན་Oོང་lེར་ཆེན་པོ་ཅིག་ཡོད། དེ1་ཉེ་ལོགས་ན་+ོa་ལིང་ག་ཐོད་པ་ཁ་

√བ་པ་b་c1་ཉེ་འཁོར་ན་ཞིང་Pོང་T་མོ་ཛ་ལ་¢་ཁ1་ཞེས་9་བ་+ོ་ལ་རང་འäངས་C་ཡོད་པ་ལ་

གáག་ལག་ཁང་བÅིགས་པ་ཡོད། དེ་ནས་Rང་Oགས་གཅིག་གི་ཕ་རོལ་ན་ñབ་པ1་གནས་>ག་

àག་བR། ~་མིག་བR། ཤིང་öང་བR་ཡོད་པ1་ཐད་ཀ1་>ག་དIིལ་ནས་~་འབབ་པ་དེ་ལ་¢་

:ེགས་པ་Lམས་äས་9ེད་པ་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་བཞེད་ལ།

འགའ་ཞིག །R་གར་དང་ཁ་ཆེ1་བར་+ོ་Kེ་གདན་Dི་jབ་9ང་+ོ་ལ་མེ་འབར་བ1་གནས་ལ་

བཞེད་དོ། །

§་Rན་ནི། Jད་òར་ཆགས་པ་:ེ། ཨོ´ི་ཡ་ན་བƒར་བས་འàར་འOོ་ཞེས་པ་R་གར་Dི་jབ་9ང་

ན་མཐའ་མ་སོག་mལ་Dིས་འཁོར་བ་+ོa་ཆོས་འéང་གིས་མཚན་པ་Rལ་པོ་ཨི≈་བོ་དྷི་9ོན་པ1་mལ་

ལོ། །

ཀོ™་གི་རི་ནི། ཤར་Fོགས་བྷ་ག་ལ1་Tོ་ན་མཚོ་མ་ལ་ཡ1་~་«ང་གི་གནས་ལ་+ོa་ལིང་ག་མགོ་

b་cས་མཚན་པ་ཡོད་པ་ལ་བཞེད་(༡༠༤བ)ཅིང་།

ཁ་ཅིག །R་གར་Tོ་jབ་ན་ཀོ་ལ་©་རི་ཞེས་པ1་Oོང་ཡོད་པར་Oགས་པ་ལ་འཆད།
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ཁ་ཅིག །§་Rན་Dི་9ང་ན་ཡོད་ཟེར། འདི་དང་©»ི་ར་མ་ལ་ཡ་དང་། ©ø་གི་རི་དང་། +ོ་Kེ1་

གནས་ཞེས་པ་Lམས་དོན་གཅིག་པར་མན་ïེར་བཤད་དོ། །

≤་མ་≥་པ་ནི། འདོད་པ1་གòགས་ཏེ། གཉལ་Dི་Tོ་ཐང་R་གར་ཤར་Fོགས་~་བོ་ལོ་ཧི་ཏ་

དIིལ་ན་འབབ་པ1་ས་Fོགས་ན་Oོང་lེར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ1་Fོགས་ཤིག་ན་ñབ་གནས་+ོa་

ལིང་ག་མཆན་uང་b་cས་མཚན་པ1་ཆོས་འéང་མི་གང་ཙམ་Dིས་མཐོ་བ་ཡོད་པ་ལ་བཞེད། དེ་དག་

ནི་གནས་བཞིའོ། །

±་ལ་བ་ནི། ëེང་བ་ཅན་ཏེ། R་གར་jབ་Fོགས་R་མཚོ1་¡ིང་ëན་ཞིག་ན་ñབ་གནས་རི་གཡས་

གཡོན་གཉིས་མཐོ་བ་ëག་པ་b་cས་མཚན་པ་ཡོད་པ་ལ་བཞེད།

སིན་π་ནི། ~་བོ་ཆེན་པོ་སིན་π་འབབ་པ1་mལ་R་གར་Tོ་Fོགས་ན་ཡོད་པར་བཞེད།

∏་ག་ར་ནི། ∏་ག་ར1་ཡི་གེ་འéང་བ་mལ་དcས་∏་ག་རར་Oགས་པ་R་གར་Tོ་Fོགས་ན་ཡོད་

པའོ། །

དེ་དག་ནི་ཉེ་གནས་གCམ་མོ། །

¢¿་ནི་ནི། Tོ་Fོགས་R་མཚོ1་འOམ་ན་Rལ་པོa་ཁབ་ཅེས་9་བ་ཡོད་པ་ལ་བཤད་དོ། །

9ེད་པ1་>ང་ནི། ཀ་ར་º་Ω་ཌ་ཀཾ་ཞེས་འéང་:ེ། Tོ་Fོགས་R་མཚོ1་¡ིང་ëན་Æན་མང་པོ་Pེ་བ་

ཞིག་ཡོད་པ་ལ་བཞེད་དོ། །

དེ་ཝི་ཀོ་ཊ་ནི། T་མོa་]ོང་:ེ། ཤར་Fོགས་བེ་ར 1་ས་Fོགས་Oོ་མོa་Tོ་ཐད་ན་Oོང་lེར་པµ་

བ་ཞེས་9་བ་ནས་Rང་Oགས་བཞི་འདས་པ་ན་+ོa་ཆོས་འéང་མིག་འt་བས་མཚན་པ་དང་དེ་ཝི་ཀོ་

ཊ1་T་ཁང་ཡོད་པའོ། །

317 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



Àགས་པ1་>ང་ནི། ཀæ་པ་ཌ་ཀ་ཞེས་དང་། ལས་Iི་>ང་ཞེས་Iང་འéང་བ་སིང་ག་¡ིང་:ེ་rིན་

མོས་བòང་བ་དེད་དཔོན་སེང་གེས་བGལ་ནས་བòང་བ1་mལ་ལོ། །

དེ་དག་ནི་ཞིང་བཞིའོ། །

ô་e་ཏ་ནི། གར་ཤ1་Rབ་Ãང་ཏི1་àག་ན་ñབ་གནས་àག་པ་འkར་)་བâོས་པ1་རིང་མོ་ཞིག་

ན་+ོa་ལིང་ག་©ས་མོ་b་cས་མཚན་པ་ཡོད་པ་ལ་བཞེད།

འགའ་ཞིག །Tོ་jབ་ན་+ོ་©ས་མོ་འt་བ་ཡོད་པ་ལ་འཆད་དོ། །

ཨ¨་ཏ་ནི། R་གར་Tོ་Fོགས་ན་རི་དcས་མཐོ་བ། (༡༠༥ན)མཐའ་དམའ་བ། འ>ང་Rས་འt་བ།

མཐའ་ནགས་ཚལ་མkག་པོས་འཁོར་བ། +ོ་འཇོག་ཅེས་Iང་Oགས་པ་ལ་བཞེད་དོ། །

བ་ཡི་མཆོག་yིན་ནི། གཽ་ཏ་ཝ་རི་:ེ། བལ་mལ་)་བ་དཀར་མོ་ཞིག་གི་འོ་མས་མཆོད་yིན་9ས་

པ1་zལ་)་བâོས་པས་དབང་ßག་ཆེན་པོa་ལིང་ག་ཞིག་éང་། དེ་རི་འབིག་9ེད་དང་ཉེ་བ་+ོ་Kེ་

གདན་ནས་Œ་བ་Fེད་གཉིས་Fིན་པ1་སར་lེར་ཏེ་མཆོད་པས་¶བ་~་éང་བ1་གནས་ཏེ། Tོ་Fོགས་

དཔལ་Dི་རི1་ངོས་ཤིག་ན་ཡོད་པར་བཞེད།

ཁ་བ1་རི་ནི། ཧི་མ་ལ་ཡ་ཞེས་པ་གངས་ཅན་ཏེ། ཏི་སེ་ན་+ོa་ལིང་ག་ä་གང་ཙམ་ཞིག་ལ་~་

འབབ་པ་ལ་བཞེད།

ཁ་ཅིག །བོད་Eི་ལ་འདོད་དོ། །

དེ་དག་ནི་ཉེ་ཞིང་བཞིའོ། །
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ཧ་རི་ཀེ་ལ་ནི། ནམ་མཁ1་ཤིང་hན་ཞེས་པ་ཡོད་པར་Oགས་པ་ལ་བཞེད་དེ། mལ་དcས་ནས་

Tོར་དཔག་ཚད་Cམ་བR་འདས་པ་ན་mལ་ཀོང་ཀ་ནར་Å་བ་མེད་པར་ཤིང་Lམས་འÖིལ་ཞིང་:ེང་

)་>ེས་པ་b་cར་གནས་པ་ལ་བཤད་དོ། །

ལན་∫་R་མཚོ1་ནང་Pེས་ནི། Fི1་R་མཚོ1་ནང་ན་lབ་འœག་གིས་9ས་པ1་Lམ་èང་གི་x་

ཡོད་པ་དང་ཉེ་བ1་¡ིང་ëན་ཞིག་ལ་བཞེད།

ཧ་རི་ཀེ་ལ1་9ེ་>ག་ཞིག་Ä་–—ི་པས་བཤད་ལ།

ཁ་ཅིག །Œ་བ1་¡ིང་ཞེས་པ་ཤར་Fོགས་བྷ་ག་ལ1་མཚོ་¡ིང་ལ་འདོད་དོ། །

ལམ་པ་ཀ་ནི། གར་ལོག་གི་Rབ་>ག་དང་~་འཐབ་པ1་འOམ་ཞིག་ན་ཡོད་པར་བཞེད་ལ། R་

གར་jབ་Fོགས་§་Rན་ལས་Ñང་ཟད་ཤར་)་Fིན་པ་ན་ཡོད་གCང་ངོ་། །

ཀµི་ནི། R་གར་Tོ་Fོགས་ཆོས་Oགས་Iི་mལ་དང་ཉེ་བ་ན་Oོང་lེར་མཆོག་ཅེས་Oགས་པ་ད་རི་

ཀ་པ་¶བ་པ་བ“ེས་པ1་ས་Fོགས་ñབ་གནས་གསེར་Dི་ལིང་ག་b་cས་མཚན་པ་ཡོད་པ་ལ་བཞེད།

སཽ་ར∂་ནི། mལ་འཁོར་བཟང་པོ་ཅན་ཞེས་པ་:ེ། jབ་Fོགས་C་Œ་བ་Fེད་དང་གCམ་Fིན་པ་ན་

སོ་ན་ཐ་ཞེས་པ་Fི་བ1་"ེན་ཡོད་པ་ལ་བཞེད།

དེ་དག་ནི་ཚན་དྷོ་óའོ། །

ཀ་ལིང་ཀ་ནི། མང་ནང་གི་Rབ་+ོ་Kེ་གདན་ནས་དཔག་ཚད་བÑ་གཉིས་Iི་N་རོལ་ན་¡ང་པོ་ཆེ་

འཛིན་པ1་(༡༠༥བ)ས་ཞེས་9་བ1་ñབ་གནས་ཡོད་པ་ལ་བཞེད།

འགའ་ཞིག །Tོ་Fོགས་R་མཚོ1་འOམ་Dི་ཀ་ལིང་ཀ་དང་ཉེ་བ1་mལ་འཁོར་ལ་བཞེད།

319 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ཁ་ཅིག །+ོ་Kེ་གདན་ནས་དཔག་ཚད་བÑ་öག་Tོ་jབ་Ä་Fིན་པ་ན་ཡོད། ཐམས་ཅད་sོལ་Dི་

mལ་ཡིན་ཟེར་རོ། །

གསེར་¡ིང་ནི། Cཝø་∑ི་པ་:ེ། R་གར་Tོ་Fོགས་མི་མེད་པ1་གསེར་¡ིང་ཞིག་:ེ། གསེར་¡ིང་

Rལ་པོa་¡ིང་~ང་ཞིག་ལ་བཞེད་དོ། །

ཀོང་ཀ་ན་ནི། Tོ་jབ་ན་མ་”་‘་བྷ་ཝ་ཞེས་པ་རང་éང་གི་མཆོད་"ེན་ཡོད་པ་ལ་བཞེད།

ཁ་ཅིག །མཐའ་ཐམས་ཅད་~ས་འཁོར་བ་x་མཆོག་བཞི1་ཡ་Dལ་Oིབ་མ1་x་བHགས་པ1་

Oོང་lེར་Dི་9ེ་>ག་བ)ན་ཡོད་པ་ལ་ཟེར་རོ། །

དེ་དག་ནི་ཉེ་བ1་ཚན་དྷོ་གCམ་མོ། །

Oོང་lེར་Dི་ས་ནི། ཁ་ཆེ་Oི་བ:ན་པ་Oོང་lེར་འcམ་ëག་སོ་öག་ཡོད་པར་Oགས་པ་ལ་བཞེད་

ལ།

Oོང་lེར་པ་ཏ་ལི་©་{་ཞེས་ཤ—ི་པས་བཤད་དོ། །

Oོང་མཐར་གནས་པ་ནི། མོན་mལ་Dི་9ེ་>ག་ཞིག་Ä་བཞེད་དེ།

དེ་ཉིད་འkང་གཅོད་གཉིས་སོ། །

ཙ་རི་{་ནི། R་གར་Tོ་Fོགས་སམ་ཤར་Tོ་ན་འ>ས་ས་e་བཟང་པོ་Pེ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་བཞེད།

ཀོ་ཤ་ལ་ནི། ཀོ་ས་ལ་ཞེས་པ་དགེ་བ་ཅན་ཏེ། གཉན་ཡོད་ན་Rལ་པོ་གསལ་Rལ་Dི་mལ་&ོན་

Rལ་པོ་དགེ་བ་ཞེས་9་བས་བÅིགས་པ་དང་Rང་Oགས་གཅིག་གི་ཕ་རོལ་ན་+ོa་ལིང་ག་è་b་cས་

མཚན་པ་ཡོད་པ་ལ་བཞེད་དོ། །
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བིན་དྷ་ནི། R་གར་Tོ་Fོགས་ན་རི་བོ་འབིགས་9ེད་ཅེས་9་བ་’ོབ་དཔོན་Fོགས་¡ང་གི་ñབ་

གནས་ཡོད་པ་ལ་བཞེད།

གཞོན་j1་Oོང་lེར་ནི། R་མཚོ1་¡ིང་ëན་cད་མེད་གòགས་བཟང་པོ་ཤ་:ག་ཡོད་པ1་mལ་

ལ་བཞེད།

དེ་དག་ནི་ཉེ་བ1་འkང་གཅོད་བཞི་:ེ། འཆད་Nལ་འདི་སཾ་c་ཊི་དང་མkན་ལ།

ཡང་ན། གནས་öག་ག་འkང་གཅོད་)་9ས་ནས། དེ1་ཉེ་འཁོར་Lམས་ཉེ་བ1་འkང་གཅོད་)་

བཤད་Iང་མན་ïེ་དང་མkན་ནོ། །

རབ་སོང་འ)ས་པ་ནི། རོ་འ)ས་པ1་)ར་Öོད་ཆེན་པོ་Lམས་དང་།

R་མཚོ1་འOམ་ནི། ཡི་÷གས་དངོས་C་ã་(༡༠༦ན)བ1་ས་Fོགས་R་མཚོ1་འOམ་ན་ཡོད་པ་ལ་

བཞེད།

ཁ་ཅིག །Tོ་ལང་ཀ1་¡ིང་གི་འOམ་ན་ཡོད་ཟེར།

དེ་དག་ནི་)ར་Öོད་གཉིས་སམ་མང་པོའོ། །

Pེད་ཚལ་ར་བ1་]ིང་c1་འOམ་ནི། Rལ་པོ་མ་Pེས་དOས་9ས་པ1་]ིང་c1་ནང་)་Pེད་མོས་

ཚལ་ཀན་ཌ་ཞེས་པ་ཡོད་པ1་ས་Fོགས་ལ་བཞེད་དོ། །

དེ་ནི་ཉེ་བ1་)ར་Öོད་དོ། །

འདི་དག་ལ་ཁ་ཅིག །¢¿་ནི་{ི་ཤ་ô་ནེ་ལ་འདོད་པ་དང་། Àགས་པ1་>ང་རÆི་Ø་རི་ལ་འདོད་

པ་དང་། གཽ་ཏ་བ་རི་བལ་mལ་ཉིད་ལ་འདོད་པ་དང་། ཧ་རི་ཀེ་ལ་Oི་ཧ་དེ་ཝ་ལ་འདོད་པ་དང་། ཀོང་

ཀ་ན་ཨོ་ཊེ་ལ་འདོད་པ་དང་། R་མཚོ1་འOམ་Dི་)ར་Öོད་རÆི་Ø་རི་ལ་ìས་པ་Lམས་ནི། བཤད་
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ãད་སོགས་མ་མཐོང་བར་འདི་ཉིད་)་གནས་དེ་དག་གི་མིང་མ་གCངས་པ་ལ་"ོག་གཟོ་9ས་པར་

èང་:ེ། སཾ་c་ཊིར་ཕལ་ཆེར་སོ་སོར་གCངས་པ་དང་། ལ་ལ་Fག་ཆེན་ཐིག་ལེར་སོ་སོར་གCངས་

པ1་Fིར་རོ། །

འདིར་མི་གསལ་བ་སཾ་c་ཊིར་བཤད་པ1་mལ་Tག་མ་Lམས་ཞར་ལ་བKོད་ན།

རÆི་Ø་རི་ནི། དགའ་བ1་དབང་ßག་:ེ། R་གར་ཤར་Fོགས་Rལ་པོ་དགའ་བ1་དབང་ßག་གི་

Oོང་lེར་ན་ñབ་གནས་+ོa་ལིང་ག་"1་◊ོག་མ་b་cས་མཚན་པ་ཡོད་པ་དང་།

ཨོ་ཊེ་ནི། Tོ་Fོགས་Rལ་པོ་ཤིང་"་བÑ་པ1་mལ་ན་ñབ་གནས་+ོa་ལིང་ག་j་མ་b་cས་མཚན་

པ་ཡོད་པ་དང་།

{ི་ཤ་ô་ནི་ནི། :ག་གཟིག་གི་mལ་ན་~་བོ་གÿ་དང་གན་ཏི་དང་ས་†་པ་གCམ་འ)ས་མདོ་ན་

ñབ་གནས་+ོa་ལིང་ག་bེ་བ་b་cས་མཚན་པ་ཡོད་པ་དང་།

Çེ་ཏ་©་རི་ནི། ©་Ÿངས་Iི་eང་པ་ཞིག་གི་དcས་ན་+ོa་ཕོ་མཚན་མི་གòགས་ཆེ་བ་ཙམ་Dི་

དIིལ་ནས་ཡར་~་ཚན་འßར་ནས་ཡོད་པ་དང་།

Oི་ཧ་དེ་ཝ་ནི། lིམ་Dི་T་:ེ། ལི་mལ་⁄ང་ར་€ག་པོ་ན་ñབ་གནས་+ོa་ལིང་ག་ïིང་b་cས་

མཚན་པ་ཡོད་པ་དང་།

མ་†་ནི། ཛ་ལན་དྷ་ར་དང་ཉེ་བ1་9ང་Fོགས་ན་ñབ་གནས་>ག་àག་ཞིག་ན་+ོa་མཚན་མ་âང་

པ1་མཐེ་བོང་b་c་འäལ་པ་བཏོན་པས་མི་ཐོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་Lམས་ལ་བཞེད་དོ། །(༡༠༦བ)

གCམ་པ་[དེ་དག་གི་འགལ་®ོང་དང་དེ་དག་སར་གCངས་པ1་དགོས་པ་བཤད་པ་]ནི། དེ་bར་

ãད་ùེ་Lམས་ནས་གCངས་པ་ལ་≤་མ་≥་པ་b་c་mལ་གཅིག་ཉིད་བདེ་མཆོག་དང་སཾ་c་ཊིར་ཞིང་)་
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གCངས་པ། འདི་དང་Fག་ཆེན་ཐིག་ལེར་གནས་C་གCངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་)་སིན་π་b་c་

འདིར་ཉེ་བ1་གནས་C་གCངས་Iང་། བདེ་མཆོག་དང་སཾ་c་ཊིར་)ར་Öོད་)་གCངས་པ་སོགས་མི་

མkན་པ་ཆེས་མང་བས་འགལ་ལམ་ïམ་ན། Pོན་མེད་དེ། གནས་ལ་སོགས་པ་ལ་རབ་དགའ་ལ་

སོགས་པ1་ཐ་ïད་བཏགས་པ1་Lམ་གཞག་མ་འäལ་པ1་Fིར་དང་། Fི1་mལ་Lམས་ལའང་

གནས་དང་ཉེ་གནས་ལ་སོགས་པ1་ཐ་ïད་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ1་Fིར་དང་། mལ་གཅིག་ཉིད་

ལའང་9ེད་ལས་Iི་lད་པར་ལ་བ"ེན་ནས་མིང་è་ཚོགས་གདགས་C་†ང་བ1་Fིར་རོ། །

འོ་ན། ãད་ལ་ལར་གCངས་པ1་mལ་འགའ་ཞིག་ལ་ལར་མ་གCངས་པ་ཇི་bར་ཡིན་ïམ་ན།

ཉེ་བ1་ཞིང་ནི་མདོར་བÜས་པའོ། །

ཞེས་དང་།

མདོར་བÜས་པས་ནི་བKོད་པར་9། །

ཞེས་པས་Rས་བÜས་Iི་lད་པར་)་གCངས་པ་དང་། zགས་ལས་Rས་པར་འདོད་ན་གཞན་

ལས་གCངས་པས་ཁ་བJང་)་†ང་བར་ཡང་བ:ན་ཏོ། །

འོ་ན་Fི1་mལ་སོ་སོ་དང་eས་Iི་གནས་སོ་སོ་བ་དང་ཉེ་གནས་སོགས་C་བཤད་པ་དང་གནས་

སོགས་ས་བÑ་གཉིས་C་གCངས་པ1་དགོས་པ་ཇི་b་c་ཞེ་ན། ག)ལ་9་དམན་པ་ལ་Fི་རོལ་Dི་

mལ་Lམས་གནས་ལ་སོགས་པར་བ:ན་ནས་རང་mལ་ལ་ཞེན་པ་®ང་བ་དང་། འ>ིང་པོ་ལ་དIིལ་

འཁོར་Dི་T1་གནས་Lམས་གནས་ལ་སོགས་པར་ངེས་པ་དང་། རབ་ལའང་གCམ་)་ད9ེ་བ1།

དམན་པས་ས་བོན་Dི་ཡི་གེ་ལས་_ར་པ1་eས་Iི་གནས་Lམས་གནས་ལ་སོགས་པར་ངེས་པ་དང་།

འ>ིང་གིས་ས་བོན་ལ་མ་bོས་པར་eས་Iི་གནས་Lམས་གནས་ལ་སོགས་པར་ངེས་པ་དང་། རབ་
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Iིས་:ོང་པ་དང་ïིང་Kེ་ད9ེར་མེད་པ1་9ང་སེམས་ཉིད་གནས་ལ་སོགས་པར་ངེས་པ་:ེ། ཐ་མ་

ངེས་དོན་དང་དང་པོ་བཞི་ཐ་མ་ལ་བbོས་ན་tང་དོན་ཡིན་ལ། གནས་ལ་(༡༠༧ན)སོགས་པ་རབ་

དགའ་སོགས་Iི་སར་བཞག་པ1་ས་དེ་དང་དེར་མོས་པ་ལས་འཇིག་"ེན་ལས་འདས་པ1་ས་Lམས་

ཐོབ་པ1་Fིར་འབད་པར་9་བ1་དོན་)་མན་ïེར་བཤད་དོ། །

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་hན་པ1་Lལ་འ9ོར་པ་ལ་ནི་གང་ན་འ)ག་པ1་གནས་C་མཁའ་འOོ་མ་Lམས་

9ོན་ནས་9ིན་Dིས་›ོབ་ལ། མི་hན་ན་Fི་རོལ་Dི་mལ་)་Fིན་ཡང་9ིན་Dིས་›ོབ་པར་དཀའ་བ1་

Fིར། དེ་ཉིད་དང་hན་པས་Fི་རོལ་Dི་mལ་ངེས་པར་བJོར་9་མ་ཡིན་ཏེ།

མངོན་བKོད་ལས།

མཁའ་འOོ་མ་ôན་འདི་ཉིད་)། །kགས་Kེ་hན་Lམས་Lམ་པར་གནས། །

སངས་Rས་9ང་~བ་སེམས་དཔའ་ôན། །འOོ་བ་གCམ་པོའང་འདི་ཉིད་)། །

ཉི་z་Å་བཞི1་ད9ེ་བ་ཡིས། །གནས་སོགས་འདི་ཁོ་ན་ལ་གནས། །

དེ་བས་དེ་†་བJོར་བ་ཡི། །Pོ་9་དེ་ཉིད་ཅན་Dིས་མིན། །

གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་མེད་_ར་ན། །དེ་Lམས་བJོར་བས་Ñང་ཟད་མིན། །

གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་hན་_ར་ན། །དེ་Lམས་བJོར་བ་ཅི་ཞིག་དགོས། །

Fི་རོལ་Lལ་འ9ོར་པ་དེ་Lམས། །བJོར་བས་ཁམས་Lམས་ཟད་པར་འ_ར། །

དེ་བས་Fི་རོལ་®ངས་ནས་ནི། །Lལ་འ9ོར་རོལ་པས་གནས་པར་9། །

དཔལ་hན་+ོ་Kེ་Lལ་འ9ོར་མ། །Lམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཅན་Lམས་Iིས། །

+ོ་Kེ1་Lལ་འ9ོར་ཅན་Lམས་གཟིགས། །kགས་Kེས་lབ་པ1་kགས་Iིས་ནི། །
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དེ་Lམས་དDེས་པ1་དངོས་¶བ་མཆོག །ཇི་bར་འདོད་བཞིན་£ོལ་བར་མཛད། །

ཅེས་སོ། །

གནས་ལ་སོགས་པ1་mལ་Lམས་རབ་དགའ་སོགས་Iི་སར་གCངས་པ1་དོན་ལ། õ་མ་Lམས།

mལ་དེ་དག་Eིར་íང་གི་དIིལ་འཁོར་ནས་ཚངས་པ1་འཇིག་"ེན་Dི་བར་ལའང་ཚང་ལ། 9ེ་>ག་

འཛམ་c་¡ིང་འདི་ཉིད་ལ་ཚང་ཞིང་། lད་པར་+ོ་Kེ1་eས་ཉིད་ལ་ཚང་བས། ནང་གི་eས་Iི་གནས་

དེ་དང་དེ1་Å་ནང་གི་íང་སེམས་π་fiིར་÷ངས་པས་ས་དེ་དང་དེ1་"ོགས་པ་Pེ་ཞིང་། mལ་དེ་དང་

དེར་གནས་པ1་དཔའ་བོ་དང་Lལ་འ9ོར་མ་Lམས་དབང་)་འ_ར་(༡༠༧བ)བས་ན། ནང་གི་གནས་

དེ་དང་དེ1་མིང་གིས་ས་དེ་དང་དེ་ལ་བཏགས་པར་བཞེད་དོ། །

པ༢ གཉིས་པ་གHང་དོན་ལ། ཕ༡ Hས་པ་དང་། ཕ༢ ལན་གཉིས་Iི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
?་ེབཅོམ་dན་འདས། གནས་ལ་སགོས་པ་གང་ལགས།  

ཞེས་པ་:ེ། གོང་)་གནས་དང་ཉེ་བ1་གནས་ཞེས་སོགས་གCངས་པ1་mལ་Lམས་སོ་སོར་ངོས་

བòང་བ1་Fིར། +ོ་Kེ་ïིང་པོས། Iེ་བཅོམ་hན་འདས། གནས་དང་ཉེ་གནས་ལ་སོགས་པ1་mལ་

Lམས་གང་དང་གང་ལགས། ཞེས་Hས་པའོ། །
ཕ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། བ༡ གནས་དང་ཉེ་གནས། བ༢ ཞིང་དང་ཉེ་ཞིང་། བ༣ ཚན་དྷོ་དང་ཉེ་བ1་

ཚན་དྷོ། བ༤ འkང་གཅོད་དང་ཉེ་བ1་འkང་གཅོད། བ༥ )ར་Öོད་དང་ཉེ་བ1་)ར་Öོད་བཤད་པ་ó1།

བ༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་dན་འདས་?སི་བཀའ་fལ་པ།  
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གནས་ན་ིཛ་ལན་དྷ་རར་བཤད། །ད་ེབཞནི་^་ན་ིཨ་ོCན་ཉདི། ། 
གནས་ན་ིཀོm་ག་ིར་ིཉདི། །ད་ེབཞནི་^་ཡང་nམ་^་ཉིད། ། 
ཉ་ེགནས་མ་ལ་ཝ་ཞསེ་བRོད། །སནི་p་q་ག་ར་ཉདི་ད།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། གོང་)་Hས་པ1་ལན་བཅོམ་hན་འདས་Iིས་བཀའ་£ལ་པ།

གནས་ནི། ཛ་ལན་དྷ་ར་ཏེ་འབར་བ་འཛིན་པར་བཤད་པ་དང་། དེ་བཞིན་)་ནི་§་Rན་ཏེ་ཨོ´ི་ཡ་

ནའམ་འàར་འOོa་གནས་ཉིད་དང་། གནས་ནི་ཀོfl་གི་རི་ཏེ་©»ི་ར་མ་ལ་ཡ་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་

)་ཡང་≤་མ་†་:ེ་≤་མ་≥་པ་ཞེས་པ་འདོད་པ1་གòགས་ཅན་ཉིད་དང་བཞིའོ། །

ཉེ་བ1་གནས་ནི། ±་ལ་ཝ་ཞེས་པ་ëེང་བ་ཅན་)་བKོད་པ་དང་། ~་བོ་སིན་π་འབབ་པ1་mལ་

དང་། mལ་དcས་∏་ག་ར1་ཡི་གེ་འéང་བ་:ེ་གCམ་ཉིད་དོ་ཞེས་པའོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[ཞིང་དང་ཉེ་ཞིང་]ནི།
ཞངི་ན་ིrs་ནརི་བཤད་ད།ེ །ཞངི་ན་ི1ེད་པའི་Iངས་ཉདི་ད།ོ ། 
ད་ེཝ་ིཀ་ོཊ་ད་ེབཞནི་ཞངི་། །ཞངི་ན་ིuགས་པའ་ིIངས་ཉདི་ད།ོ ། 
ཉ་ེཞངི་v་w་ཏ་ཞེས་བRོད། །ད་ེབཞནི་ཨx་ཏ་ཉིད་དོ། ། 
བ་ཡི་མཆོད་Fིན་ཁ་བའ་ིར།ི །ཉ་ེབའ་ིཞངི་ན་ིམདརོ་བyས་པའ།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། ཞིང་ནི་¢¿་ནིར་Oགས་པ་R་མཚོ1་འOམ་ན་ཡོད་པར་བཤད་པ་དེ་དང་། ཞིང་ནི་

9ེད་པ1་>ང་ཞེས་པ1་¡ིང་ëན་ཉིད་དོ། །
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དེ་ཝི་ཀོ་ཊ་ཞེས་པ་T་མོa་(༡༠༨ན)མཁར་)་Oགས་པ་ཡང་&་མ་དེ་བཞིན་)་ཞིང་ཡིན་ལ། ཞིང་

ནི་Àགས་པ1་>ང་ངམ་སིÿ་ལ1་¡ིང་)་Oགས་པ་:ེ་བཞི་ཉིད་དོ། །

ཉེ་བ1་ཞིང་ནི་ô་e་ཏ་ཞེས་བKོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་)་ཨ¨་ཏར་Oགས་པ་ཉིད་དོ། །

བ་ཡི་མཆོད་yིན་ཏེ་གཽ་ཏ་བ་རི་དང་། ཁ་བ1་རི་:ེ་ཧི་མ་ལ་ཡ་Lམས་ཉེ་བ1་ཞིང་ནི་མདོར་བÜས་

པ་བཞིའོ་ཞེས་པའོ། །

བ༣ གCམ་པ་[ཚན་དྷོ་དང་ཉེ་བ1་ཚན་དྷོ་]ནི།
&ན་དྷ་ོཧ་རི་ཀེ་ལ་དང་། །ལན་{་C་མཚ'འི་ཞིང་|སེ་དང་། ། 
ལམ་པ་ཀ་དང་ཀ}ི་ཉིད། །ད་ེབཞནི་སཽ་�Ä་ཉིད་དོ། ། 
ཉ་ེབའ་ི&ན་དྷ་ོཀ་ལིང་ཀ །གསརེ་དང་dན་པའ་ིÅིང་དང་ན།ི ། 
ཀངོ་ཀ་ན་ཡང་ཉ་ེ&ན་དྷརོ། །མདོར་བyས་པས་ན་ིབRོད་པར་1། ། 

ཞེས་པ་:ེ། nན་དྷོ་ནི་ཧ་རི་ཀེ་ལ་ནམ་མཁ1་ཤིང་hན་)་Oགས་པ་དང་། ལན་∫་R་མཚོ1་ནང་

Pེས་ཏེ་lབ་འœག་གིས་9ས་པ1་x་དང་ཉེ་བ1་¡ིང་ëན་དང་། ལམ་པ་ཀར་Oགས་པ་དང་ཀµི་

ཞེས་པ་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་)་སཽ་·∂་ཞེས་པ་mལ་འཁོར་བཟང་པོ་ཅན་)་Oགས་པ་:ེ་ó་ཉིད་དོ། །

ཉེ་བ1་nན་དྷོ་ནི་ཀ་ལིང་ཀར་Oགས་པ་དང་། གསེར་དང་hན་པ1་¡ིང་:ེ་C་ཝø་∑ི་བ་དང་ནི་

mལ་ཀོང་ཀ་ན་ཞེས་Oགས་ཤིང་། རང་éང་གི་"ེན་ཡོད་པ་ཡང་ཉེ་བ1་ཚན་དྷོར་བཤད་ནས། མདོར་

བÜས་པས་ནི་mལ་གCམ་)་བKོད་པར་9་ཞེས་པའོ། །

འདིར་འ)་བ་དང་ཉེ་བ1་འ)་བ་དངོས་C་མ་གCངས་པ་ནི་ཚན་དྷོ་དང་ཉེ་ཚན་Dི་ཁོངས་C་

བÜས་པ་:ེ། གོང་)། དེ་བཞིན་འ)་བ་ཉེ་འ)་བ། །ཞེས་པ1་དེ་བཞིན་Dི་jས་པས་སོ། །
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འ9ེད་ན། Fག་ཆེན་ཐིག་ལེར། གསེར་¡ིང་འ)་བ་དང་། ཀོང་ཀ་ན་ཉེ་འ)ར་བཤད་ཅིང་།

སཾ་ཊིར། སཽར་∂་དང་C་ཝø་∑ི་པ་གཉིས་ཀ་ཉེ་འ)ར་བཤད་པ་bར་རོ། །

བ༤ བཞི་པ་[འkང་གཅོད་དང་ཉེ་བ1་འkང་གཅོད་]ནི།
འhང་གཅདོ་Iངོ་Çརེ་A་ིདང་ཡང་། །འhང་གཅདོ་Iངོ་ག་ིམཐར་གནས་པ། ། 
ཙ་ར་ིÑ་དང་ཀ་ོཤ་ལ། །བནི་དྷ་གཞནོ་Mའི་Iངོ་Çརེ་རོ། ། 
Ö་ོRེ་Zིང་པ་ོZིང་Rེ་ཆེ། །ཉེ་བའི་འhང་གཅདོ་ད་ེཉ་ེབའ།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། འkང་གཅོད་ནི། Oོང་lེར་Dིས་ཞེས་པ་Oོང་lེར་པ་ཊ་ལི་©་{་དང་། ཡང་འkང་

གཅོད་Oོང་གི་(༡༠༨བ)མཐར་གནས་པ་མོན་mལ་Dི་9ེ་>ག་Ä་བཤད་པ་གཉིས་དང་། ཉེ་བ1་འkང་

གཅོད་ནི་ཙ་རི་{ར་Oགས་པ་དང་། ཀོ་ཤ་ལའམ་ཀོ་ས་ལ་ཞེས་Oགས་པ་mལ་གཉན་ཡོད་Iི་ས་དང་།

བིན་དྷ་:ེ་རི་བོ་འབིགས་9ེད་Iི་ནགས་དང་། R་མཚོ1་¡ིང་ëན་)་བཤད་པ1་གཞོན་j1་Oོང་lེར་

རོ་ཞེས་+ོ་Kེ་ïིང་པོ་ïིང་Kེ་ཆེན་པོ་ལ་བོས་ནས། དེ་bར་mལ་བཞི་ནི་ཉེ་བ1་འkང་གཅོད་དེ། འkང་

གཅོད་དང་ཉེ་བའོ་ཞེས་སམ། ཡང་ན། mལ་öག་ག་འkང་གཅོད་)་བཤད་ནས། ཉེ་བ1་འkང་

གཅོད་ནི་mལ་öག་པོ་དེ་དང་ཉེ་བ1་Fོགས་öག་པོའོ་ཞེས་བཤད་Iང་མན་ïེ་དང་མkན་ཏེ་མི་འགལ་

ལོ། །

བ༥ ó་པ་[)ར་Öོད་དང་ཉེ་བ1་)ར་Öོད་བཤད་པ་]ནི།
^ར་Oོད་རབ་སངོ་དག་ེའ^ན་དང་། །^ར་Oོད་C་མཚ'འི་འIམ་ཉིད་དོ། ། 
|དེ་ཚལ་ར་བའི་Üིང་Yའི་འIམ། །ཉེ་བའི་^ར་Oོད་བRོད་པར་1། ། 
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ཞེས་པ་:ེ། )ར་Öོད་ནི་rོག་རབ་Ä་སོང་བ་རོ་དང་། དགེ་འ)ན་Dི་s་སཾ་འ)ས་པ་ལའང་འœག་

པས། རོ་འ)ས་པ1་ས་གཞི་Lམས་དང་། )ར་Öོད་ནི་R་མཚོ1་འOམ་Dི་ཡི་÷གས་དངོས་C་ã་བ1་

ས་ཉིད་དོ། །

Rལ་པོa་Pེད་མོས་ཚལ་Dི་ར་བ1་]ིང་c1་འOམ་ལ་སོགས་པ་ཉེ་བ1་)ར་Öོད་)་བKོད་པར་

9་:ེ། རོ་མང་པོ་འ)ས་པ1་Fིར་རོ། །དེ་bར་ན་)ར་Öོད་དང་ཉེ་བ1་)ར་Öོད་གCམ་མམ་མང་པོའོ།

།

ནང་bར་ན། Eིར་eས་Iི་གནས་སོ་གཉིས་Lམས་Fི་རོལ་Dི་mལ་སོ་གཉིས་དང་yར་བར་9་བ་

ཡིན་ཡང་ãད་ལ་རང་གར་འœག་པ་དགག་པ1་Fིར་འདིར་ནང་གི་གནས་Lམས་གསལ་བར་མ་

གCངས་ཤིང་། Å་Lམས་Iང་mལ་འདི་དང་འདི་ཞེས་མ་གCངས་པས་བཤད་ãད་ལ་བbོས་དགོས་

ཤིང་། སཾ་ཊིར་ཡང་འདིར་བཤད་པ1་mལ་ཤས་ཆེར་eས་Iི་གནས་དང་Åར་yར་ནས་གCངས་Iང་

ཡོངས་C་]ོགས་པ་མ་གCངས་པས། གཙོ་བོར་Fག་ཆེན་ཐིག་ལེ་དང་བ‚ན་ནས་འäགས་ùེབས་

ཏེ་འཆད་པར་བཞེད་དོ། །

དེ་ལ་Eི་གáག་ཛ་ལན་དྷ་ར། Eི་བོ་§་Rན། འཚོགས་མ་ཀོ™་གི་རི། (༡༠༩ན)Æིན་ëག་≤་མ་≥་

:ེ་གནས་སོ། །

è་Åེ་±་ལ་ཝ། མིག་གཉིས་སིན་π། L་བ་གཉིས་∏་ག་ར་:ེ་ཉེ་གནས་སོ། །

ཀོ་ས་ཀོ་¢¿་ནི། "གས་Iི་Åེ་མོ་9ེད་པ1་>ང་། མOིན་པ་དེ་ཝི་ཀོ་ཊ། ཁ་Àགས་པ1་>ང་:ེ་

ཞིང་ངོ་། །
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ཚིགས་པ་ô་e་ཏ། j་མ་གཉིས་ཨ¨་ཏ། bེ་བ་བ་ཡི་མཆོག་yིན། bག་པ་ཁ་བ1་རི་:ེ་ཉེ་ཞིང་

ངོ་། །

ïིང་ག་ཧ་རི་ཀེ་ལ། ïིང་ག1་Fོགས་Iི་Å་ཞིག་ལན་∫་R་མཚོ1་ནང་Pེས། གསང་གནས་Iི་ནང་

ལ་ལམ་པ་ཀ །"གས་Iི་དcས་ཀµི། ཡང་ïིང་ག1་Fོགས་Iི་Å་ཞིག་སཽ་·∂་:ེ་ཚན་དྷོའོ། །

ཡང་ïིང་ག1་Fོགས་Iི་Å་ཞིག་ཀ་ལིང་ཀ །བཤང་ལམ་གསེར་¡ིང་། བ›་གཉིས་ཀོང་ཀ་ན་ཏེ་

ཉེ་བ1་ཚན་དྷོའོ། །

ëག་པ་གཉིས་Oོང་lེར་Dི་ས། âང་མཐིལ་གཉིས་Oོང་མཐའ་:ེ་འkང་གཅོད།

སོར་མོ་Lམས་ཙ་རི་{། âེད་པ་ཀོ་ཤ་ལ། ©ས་མོ་གཉིས་བིན་དྷ། མཐེ་བོང་བཞི་གཞོན་j1་Oོང་

lེར་ཏེ་ཉེ་བ1་འkང་གཅོད་དོ། །

9ིན་པ་གཉིས་རབ་སོང་དགེ་འ)ན། བོལ་གོང་གཉིས་R་མཚོ1་འOམ་:ེ་)ར་Öོད།

ཡང་ïིང་ག1་Fོགས་Iི་Å་ཞིག་]ིང་c1་འOམ་:ེ་ཉེ་བ1་)ར་Öོད་དོ། །

དེས་ན་Fག་ཆེན་ཐིག་ལེར་མི་གསལ་བ1་གནས་བཞི་ïིང་ག1་Fོགས་Iི་Åས་ཁ་འགེངས་པར་

õ་མ་དག་བཞེད་པ་bར་རོ། །

ནང་གི་གནས་འདི་དག་བདེ་མཆོག་དང་སཾ་c་ཊི་དང་མི་མkན་པས་འགལ་ལམ་ïམ་ན། Pོན་

མེད་དེ། Å་Lམས་Iི་Å་བ་དང་འ>ས་c1་Æིན་Nལ་ལ་སོ་སོར་དགོངས་པ1་Fིར་ཏེ། དཔེར་ན།

âང་པ1་བོལ་ལ་བx་མཉེ་9ས་ན་མིག་བདེ་བར་འ_ར་བས། བོལ་སིན་πར་བཤད་པ་དང་མིག་

སིན་πར་བཤད་པ་b་cའམ། bེ་བར་བx་མཉེ་9ས་ན་L་བ་བདེ་བར་འ_ར་བ1་Fིར་ཏེ། bེ་བ་གཽ་

ཏ་བ་རིར་བཤད་པ་དང་L་བ་གཡོན་གཽ་ཏ་བ་རིར་བཤད་པ་b་cའོ། །
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ད༣ གCམ་པ་གང་ལ་འ)་བ1་)ས་ལ། ན༡ མཚམས་yར་བ་དང་། ན༢ དོན་དངོས་གཉིས་Iི།

ན༡ དང་པོ་ནི། (༡༠༩བ)
སམེས་ཅན་vན་A་ིདནོ་A་ིBིར། །Dལ་འ1ོར་མ་áད་?འེི་Ö་ོRེར། ། 
Dལ་འ1ོར་མ་Dམས་ལགེས་འ^་བ། །ཉནི་པར་ཉདི་?ང་བཤད་པར་1། ། 

ཞེས་པ་:ེ། སེམས་ཅན་ôན་Dིས་དངོས་¶བ་གཉིས་ཐོབ་པར་9་བ1་དོན་Dི་Fིར་)། Lལ་

འ9ོར་མ1་ãད་Iེ1་+ོ་Kེ་ཞེས་9་བ་འདིར། ཚོགས་Iི་འཁོར་ལོ་སོགས་ལ་ཞིང་Pེས་སོགས་Iི་Lལ་

འ9ོར་མ་Lམས་དང་Tན་ཅིག་ལེགས་པར་འ)་བ1་ཉིན་པར་ཏེ། )ས་ཉིད་Iང་རབ་Ä་བཤད་པར་

9་ཞེས་པའོ། །

ནང་bར་ན། Lལ་འ9ོར་མ་ནི་Å་བཅོ་ó། འ)་བ་ནི་íང་སེམས་„་fiིར་Hགས་པ། ཉིན་པར་ནི་

བདེ་:ོང་གི་ཡེ་ཤེས་སོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[དོན་དངོས་]ནི།
?་ེབཅོམ་dན་འདས་ཉ་ིམ་གང་ལགས།  
བཅོམ་dན་འདས་?སི་བཀའ་fལ་པ།  
ཡ་ིàགས་â་Bེད་བi་བཞི་དང་། །ད་ེབཞནི་^་ཡང་བCད་པ་ཉིད། ། 

ཅེས་པ་:ེ། +ོ་Kེ་ïིང་པོས་Iེ་བཅོམ་hན་འདས་འ)་བ1་ཉི་མ་:ེ་)ས་ཚེས་གང་ལགས། ཞེས་

Hས་པ1་ལན་)།
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བཅོམ་hན་འདས་Iིས་བཀའ་£ལ་པ། ཡི་÷གས་Œ་Fེད་དེ་Œ་བ1་ནགས་Fོགས་Iི་བÑ་བཞི་

པ་ཉི་z་ད|་དང་། དེ་བཞིན་)་ཡང་ནགས་Fོགས་Iི་བRད་པ་ཉི་z་གCམ་ཉིད་ལ་འ)་བར་9་བ1་

དོན་ཏོ། །

ཡང་གི་sས་ཚེས་བÑ་ལའང་བKོད་)་†ང་:ེ། ཚེས་བÑ་ལ་ནི་དེ་རབ་མཆོད། །ཅེས་གCངས་པ་

འདིར་ཡང་yར་)་†ང་བ1་Fིར་རོ། །

ཡང་ན། ཡི་÷གས་ནག་Fོགས་དང་Œ་Fེད་གནམ་:ོང་ལ་བཤད་Iང་Pོན་མེད་དེ། གནམ་:ོང་

ནི་ནགས་Fོགས་Iི་ཆ་]ོགས་པ་ཡིན་པ1་Fིར་དང་། ཡི་÷གས་lད་པར་)་ã་བ1་)ས་ཡིན་པ1་

Fིར་རོ། །

ནང་bར་ན། ཡི་÷གས་ནི་"ོག་པ་འOིབ་ཅིང་འགགས་པ1་ཡེ་ཤེས་Iི་Fོགས། Œ་Fེད་ནི་"ོག་པ་

ཡོངས་C་ཟད་པ་Tན་Pེས། བÑ་བཞི་པ་ནི་"ོག་པ་མཐའ་དག་ཟད་པ་དགའ་>ལ། བRད་པ་ནི་"ོག་

པ་རགས་པ་འགགས་པ་དགའ་བ། ཚེས་བÑ་ནི་"ོག་པ་ཕལ་ཆེར་འགགས་པ་མཆོག་དགའོ། །

འགའ་ཞིག །ཡི་÷གས་དང་Œ་Fེད་དང་བÑ་བཞི་དང་བRད་པ་བཞི་རིམ་བཞིན་Tན་Pེས་དང་Œ་

བ་ཡོངས་C་]ོགས་མ་]ོགས་Iི་དཔེས། Tན་Pེས་Iི་Tན་Pེས་དང་དེ1་དགའ་>ལ་དང་ཐབས་

ཤེས་Iི་9ང་སེམས་འéང་བ1་བཞི་བཞིས་གང་བ1་Tན་Pེས་ལ་འཆད་Iང་། (༡༡༠ན)ལེགས་པར་

མ་མཐོང་:ེ། གོང་)་ནག་Fོགས་ལ་yར་བ་འདིར་ཡང་མNངས་དགོས་པ1་Fིར་དང་། བÑ་བཞི་པ་

དང་བRད་པ1་བཤད་པ་སོགས་Iང་མི་འOིག་པ1་Fིར་རོ། །

ད༤ བཞི་པ་དེ་bར་འ)ས་པ1་9་བ་ལ། ན༡ ཚོགས་Iི་ཡོ་9ད། ན༢ ཚོགས་Iི་Lལ་འ9ོར། ན༣

དེ་དག་གི་ཕན་ཡོན་གCམ་ལས།
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ན༡ དང་པོ་ལ། པ༡ ཤ་ཆེན་བཟའ་བར་:ོན་པ་དང་། པ༢ གསོད་པ1་གནང་དགག་བཤད་པ་

གཉིས་Iི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
Cལ་མཚན་དང་ན་ིམཚ'ན་བäན་ཉདི། །ལན་བ^ན་པ་ཡང་བཟའ་བར་1། ། 

ཞེས་པ་:ེ། མི1་འOོ་བ་Rལ་མཚན་bར་ད‰ངས་ཏེ་འགག་པའམ། བསལ་ཤིང་ལ་བáག་:ེ་

བསད་པ་དང་ནི་གmལ་ལ་སོགས་པར་མཚོན་Dིས་བÂན་ནས་བསད་པ1་ཤ་ཉིད་དང་། Pེ་བ་

གཞན་Dིས་བར་མ་ཆོད་)་མི1་འOོ་བ་ལན་བ)ན་õངས་པ་གཞན་Dིས་བསད་པའམ་རང་ཤི་བ1་

ཤ་དང་།

ཡང་གི་sས་"་¡ང་ལ་སོགས་པ་གཞན་Dིས་བསད་པའམ་རང་ཤི་བ1་ཤ་བཟའ་བར་9་བ1་

དོན་ཏོ། །

དེ་bར་བསད་པ1་ཤ་ཇི་bར་†ང་ཞེ་ན། Pོན་མེད་དེ། རང་གིས་ཟ་འདོད་Iིས་བསད་པ་མ་ཡིན་

པས་གསོད་པ་པོ་ལ་ùིག་པར་འ_ར་Dི། ཟ་བ་པོ་ཙམ་ལ་ùིག་པར་མི་འ_ར་བ1་Fིར་རོ། །

ནང་bར་ན། Rལ་མཚན་ནི་འདོད་T1་xར་གསལ་བ། མཚོན་བÂན་ནི་ïོམས་འœག་གམ་

གÄམ་མོས་ཧཾ་འབིགས་པ། ལན་བ)ན་པ་ནི་Tན་Pེས་ཡེ་ཤེས་སམ་9ང་སེམས་÷ངས་མ་:ེ།

ཡན་ལག་བRད་པར།

÷ངས་མ་ལས་Öག་དེ་ལས་ཤ། །ཤ་ལས་ཚིལ་ཏེ་དེ་ལས་†ས། །

†ས་âང་དེ་ལས་u་བ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །
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བཟའ་བ་ནི་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་ཉམས་C་êོང་བའོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[གསོད་པ1་གནང་དགག་བཤད་པ་]ནི།
འབད་པས་Zིང་Rེ་བ|དེ་པ་ཡིས། །གསད་པར་1་བར་བRོད་པ་ཉིད། ། 
Zིང་Rེ་མདེ་ན་མ་ིའãབ་པས། །དེ་Bིར་Zིང་Rེ་བ|དེ་པ་ཉིད། ། 
ཐམས་ཅད་ག^ག་པ་ག`ག་པ་=།ེ །ཆ་ོགའ་ིགཙ'་བསོ་དགག་པར་1། ། 

ཞེས་པ་:ེ། རང་གི་མངོན་Eོད་9ས་ནས་གསོད་པ1་ཆོ་གས་བསད་དེ་དེ1་ཤ་ཟའམ་ïམ་ན། མ་

ཡིན་ཏེ། བ:ན་པ་ལ་གནོད་པར་9ེད་པ་དང་õ་མ1་x་དO་b་c་ནི་]ས་(༡༡༠བ)&གས་སོགས་Iི་

ཆོ་ག་ལ་འབད་པས་བསད་9་ལ་Üག་བ&ལ་ã་བཅས་ལས་བŒོག་པར་9་བ1་ïིང་Kེ་བPེད་པ་

ཡིས། ཁ་yོར་འ9ེད་པ1་ཆོ་གས་བསད་པར་9་བར་བKོད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ïིང་Kེ་ཆེན་པོ་

མེད་ན་མཆོག་གི་དངོས་¶བ་མི་འ¶བ་པས་ན། ã་མཚན་དེ1་Fིར། བསད་9་ལ་ïིང་Kེ་བPེད་པར་

9་བ་ཉིད་དོ། །

དེ་bར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་Iང་བ:ན་པ་ལ་གནོད་པ་སོགས་Iི་ག)ག་པ་ཅན་Lམས་ཚར་

བཅད་དེ་བ:ན་པ་ལ་གHག་པ1་དོན་)་9་བ་:ེ། གཞན་)་ན་ཆོ་ག1་གཙོ་བོ་ïིང་Kེ་ཆེན་པོས་

བསད་ལས་དགག་པར་9འོ་ཞེས་བསད་)་མི་†ང་བ1་དོན་ཏོ། །

དེ་bར་ཡང་གདན་བཞི་ལས།

rོག་ཆགས་བསད་པར་9་བ་མིན། །དེ་བས་འཆི་བ་འོངས་པ་མཆོག །

ཅེས་སོ། །

334 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ནང་bར་ན། ïིང་Kེ1་s་ཀ་†་ཎ་ཞེས་པ1་ཀཾ་བདེ་བ་†་ཅོ་ཙ་ན་Üག་བ&ལ་གཅོད་པ་:ེ། བདེ་

:ོང་གི་ཡེ་ཤེས་ག)ག་པ་ནི་Lམ་"ོག །ཆོ་ག1་གཙོ་བོ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག །ïིང་Kེ་བPེད་ནས་Pེ་བ་བ)ན་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གིས་བསད་པ་དང་གསོད་)་

བÑག་པར་†ང་:ེ། 9ང་~བ་སེམས་དཔའ་རང་གིས་དགའ་བར་དང་)་õངས་པ1་Fིར་དང་།

གཞན་)་ན་9ང་~བ་སེམས་དཔའ་eས་’ོང་བ་པོ་ལ་ùིག་པར་དོགས་ནས་eས་yིན་པར་མི་འ_ར་

བ1་Fིར་ཞེས་ཟེར་བ་དང་།

ཡང་ཁ་ཅིག །དེ་bར་ì་ཞིང་སེམས་ཅན་བÅོན་འ¶ས་ཞན་པ་དང་བ:ན་པ་ལས་གཞན་)་_ར་

པ་Lམས་Iང་Pེ་བ་བ)ན་པ1་ཤས་དངོས་¶བ་འ¶བ་པ1་Fིར། གནས་Jབས་C་གནོད་པ་b་c་

ཡང་ñབ་པར་9ེད་དེ། དེ1་Fིར་ïིང་Kེས་བསད་པར་བKོད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ཧ་ཅང་བཤད་ཕོད་

ཆེས་པ་:ེ། ïིང་Kེས་བསད་པར་གCངས་པ་གོང་)་བཤད་པ1་ག)ག་པ་ཅན་བསད་པ་ལ་གCངས་

པ1་Fིར་དང་། ཟ་འདོད་Iིས་བསད་ནས་ཟ་བ་ལ་Pེ་བོ་ཕལ་པ་འགའ་ལའང་བསད་9་ལ་ïིང་Kེ་

Ñང་ཟད་འéང་བས་དེ་དག་དང་Fོགས་མNངས་པར་འ_ར་བ1་Fིར་ཏེ། གལ་ཏེ་ཟ་འདོད་Iིས་མིན་

ན། Jབས་འདིར་གསོད་འདོད་མེད་པ1་Fིར་དང་། 9ང་སེམས་Pེ་བ་(༡༡༡ན)བ)ན་པ་ནི་ཐེག་

དམན་དO་བཅོམ་ལས་lད་)་འཕགས་པས། དེ་བསད་པ་མཚམས་མེད་Iི་ལས་C་འ_ར་བ1་Fིར་

དང་། ãད་ùེ་Lམས་ལས་rོག་ཆགས་ཕལ་པ་གསོད་པ་ཡང་བཀག་ན་Pེ་བ་བ)ན་པ་Æོས་མི་དགོས་

པ1་Fིར་དང་། དེ1་ཤས་འOོ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་ཐོགས་པས་དགེ་སེམས་ཅན་ལ་ùིག་Ä་མི་འ_ར་ན།

སངས་Rས་ûལ་པ1་x་ལ་སོགས་པ་ཡང་ïིང་Kེ་བPེད་ནས་བÊོང་དགོས་པ་སོགས་C་ì་དགོས་

པ1་Fིར་རོ། །
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འོ་ན། ག)ག་པ་ཅན་ïིང་Kེས་བསད་པ་ལའང་ùིག་པར་མི་འ_ར་རམ་ïམ་ན། ùིག་Ä་མི་

འ_ར་བར་མ་ཟད། ཆོ་ག་ཇི་b་བས་བསད་ན་བསོད་ནམས་དང་དངོས་¶བ་ཐོབ་པར་བཤད་དེ།

དེ་ཉིད་འ)ས་པར།

མ་†ངས་པ་Lམས་འ)ལ་བ་དང་། །སངས་Rས་བ:ན་པ་བÁང་བ1་Fིར། །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསད་ན་ཡང་། །ùིག་པས་གོས་པར་མི་འ_ར་རོ། །

ཞེས་དང་།

འདིར་ཡང་། [བ"ག་པ་གཉིས་པ། ད|་པ་&གས་བÄ་བ1་ལེ3ར།]

བ:ན་ལ་གནོད་པ་9ེད་པ་དང་། །õ་མ་སངས་Rས་འཇིག་པ་ནི། །

õ་མ་kབ་པ་ལ་Hས་ནས། །ïིང་Kེས་བསད་པར་9་བ་ཉིད། །

ཅེས་དང་།

Lལ་འ9ོར་ãད་)འང་།

õ་མ་Æོད་བÅོན་མ་†ང་དང་། །དམ་ཚིག་ལས་ནི་འདའ་བ་དང་། །

དེ་སོགས་9ེད་པ་ཚར་བཅད་ནས། །འ¶བ་འ_ར་ཞེས་ནི་ôན་རིགས་གCངས། །

ཞེས་སོ། །

ཁ་ཅིག །ག)ག་པ་ཅན་ལའང་བསད་ནས་གསོ་jས་ན་མངོན་Eོད་†ང་གི། གཞན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།

འ)ས་པར།

ཁམས་གCམ་པོ་ནི་མ་eས་ནས། །གསོད་པ་དང་ནི་གསོ་བ་ཉིད། །

Jད་ཅིག་ཙམ་Dིས་9ེད་པར་ནི། །གསལ་བར་jས་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །
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ཅེས་གCངས་པ1་Fིར་ཟེར་བའང་མ་ཡིན་ཏེ། གHང་དེས་jས་པ་མཆོག་ཐོབ་པས་བསད་གསོ་

གཉིས་ཀ་jས་པར་:ོན་པ་ཡིན་Dི། མངོན་Eོད་Iི་ལས་ñབ་པ་ལ་བསད་ནས་གསོ་དགོས་པར་:ོན་

པ་མ་ཡིན་པ1་Fིར་དང་། ག)ག་པ་ཅན་གསོད་པ1་ཐབས་ལ་ãད་ùེ་Lམས་ནས་]ས་&གས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སོ་སོ་བ་མང་)་གCངས་པ་ལས། བསད་ནས་ངེས་པར་གསོ་དགོས་(༡༡༡བ)པ་དང་དེ1་ཆོ་ག་

གཅིག་Iང་མ་གCངས་པ1་Fིར་རོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[ཚོགས་Iི་Lལ་འ9ོར་]ནི།
དེ་ལ་འདི་Uར་བU་བ་ཉིད། །ཉནི་མ་ོབཅམོ་dན་Ö་ོRེ་ཅན། ། 
མཚན་མ་ོཤསེ་རབ་བåག་པར་1། །མ་ི1་iང་ཟད་ཡདོ་མ་ཡནི། ། 
åག་J་མ་ིབཟའ་ཡདོ་མ་ཡནི། །འད་ིལ་མ་ིབསམ་ཡདོ་མ་ཡནི། ། 
བཟང་ངན་མ་ིW་གང་ཡང་མདེ། །ཇ་ིUར་བདག་ཉདི་ད་ེUར་གཞན། ། 
ད་ེབཞནི་བདག་ན་ིང་མཆགོ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་:ེ། ཚོགས་འཁོར་)་འ)ས་པ1་ཉམས་ལེན་དེ་ལ་Nལ་འདི་bར་བb་བ་ཉིད་)་9་:ེ། དེ་

ཡང་)ས་ཉིན་མོ་དང་དེས་མཚོན་པ་རང་ཉིད་ཐབས་བཅོམ་hན་འདས་Iེ1་+ོ་Kེ་ཅན་དང་། མཚན་

མོ་དང་Lལ་འ9ོར་མ་ཤེས་རབ་བདག་མེད་མར་བ"ག་པ་:ེ་མོས་པར་9་ཞིང་། དེ1་ཚེ་ôན་Eོད་)།

eས་Iི་Lམ་འ_ར་འཇིག་"ེན་ན་Æད་པ་ཐལ་བས་éགས་པ་སོགས་Iང་འདིར་མི་9་བ་Ñང་ཟད་

ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་)་གཞན་Dིས་མི་ཟ་བ་ཤ་ó་སོགས་Iང་འདིས་"ག་Ä་མི་

བཟའ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཡིད་Iི་Lམ་པར་"ོག་པ་མཐའ་དག་Iང་འདི་ལ་མི་བསམ་པ1་®ང་

9ར་_ར་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ངག་གི་ì་བKོད་བཟང་ངན་Lམས་Iང་འདིས་མི་ì་བར་དོར་དགོས་
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པ་གང་ཡང་མེད་དེ། གཞན་Dིས་9ས་ན་eང་མ་བ:ན་དང་Ñང་ཟད་མི་དགེ་བར་འ_ར་བ་དག་Iང་

འདི་ལ་ཡེ་ཤེས་Iི་རོལ་པར་འཆར་བ1་Fིར་ཏེ། Eོད་པ1་Jབས་C་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཞན་ཡང་ཇི་bར་བདག་ཉིད་Iེ1་+ོ་Kེར་མོས་པ་དེ་bར་འOོ་བ་སོགས་གཞན་ཡང་Iེ1་+ོ་Kེར་

མོས་པར་9་ཞིང་། གཞན་དེ་བཞིན་)་བདག་ནི་ང་མཆོག་:ེ་Iེ1་+ོ་Kེ་ཉིད་)་མོས་པར་9་ཞེས་

པའོ། །

ན༣ གCམ་པ་[དེ་དག་གི་ཕན་ཡོན་]ལ། པ༡ བཟའ་བÄང་སོགས་Iི་ཕན་ཡོན། པ༢ འëོས་

དོན་ཡི་གེ་བཞི1་ངེས་ཚིག །པ༣ ཚོགས་ཤ1་ཕན་ཡོན་གCམ་Dི།

པ༡ དང་པོ་ནི། (༡༡༢ན)
འདི་Uར་སེམས་དཔའི་Dལ་འ1ོར་བདག །བཟའ་དང་བJང་བ་ལ་སགོས་bད། ། 
ཡན་ལག་ཇ་ིZེད་བéར་བ་དང་། །ཚVག་Dམས་རབ་J་Cས་པ་ཉིད། ། 
ཧེ་è་ཀ་དཔལ་གནས་བ`གས་པས། །ད་ེZེད་êགས་དང་Bག་C་ཡནི། ། 

ཞེས་པ་:ེ། གོང་)་བཤད་པ་འདི་bར་སེམས་ཤིང་Eོད་པ1་Iེ1་+ོ་Kེ1་Lལ་འ9ོར་Dི་བདག་

ཉིད་དེས་གཞན་Dིས་Æད་པ1་བཟའ་བ་དང་བÄང་བ་ལ་སོགས་པ་ལོངས་Eད་པ་དང་། eས་Iི་

ལན་ལག་གིས་Lམ་འ_ར་ཇི་ïེད་བƒར་བ་དང་ངག་གིས་ཚིག་Lམས་རབ་Ä་Rས་པ་:ེ་ì་བ་མང་བ་

ཉིད་Iང་། ཧེ་†་ཀ་དཔལ་Dི་གནས་C་Hགས་པ་:ེ་དེ1་Lལ་འ9ོར་ལ་གནས་པས། དེ་ïེད་)་ངག་

དང་eས་དང་ཡིད་Iི་9ེད་པ་ཐམས་ཅད་&གས་དང་Fག་R་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་)་_ར་པ་ཡིན་ཏེ།
[བ"ག་པ་དང་པོ། ó་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Iི་ལེ3ར།]

བKོད་པ་བŒས་པར་ཡང་དག་བཤད། །
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ཅེས་དང་།
ལག་པ་བƒར་བ་Fག་R་ཡིན། །

ཞེས་དང་།
གང་བསམ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[འëོས་དོན་ཡི་གེ་བཞི1་ངེས་ཚིག་]ནི།
ë་ིན་ིགཉསི་མདེ་ཡ་ེཤསེ་ཏ།ེ །ཧ་ེན་ིá་སགོས་=ངོ་པ་ཉདི། ། 
è་ན་ིཚ'གས་དང་íལ་བ་ཉདི། །ཀ་ན་ིགང་^འང་མ་ིགནས་པའ།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། གོང་)། ཧེ་†་ཀ་དཔལ་གནས་Hགས་པས། །ཞེས་པ1་ཧེ་†་ཀ་དཔལ་Dི་དོན་ཇི་b་

c་ཞེ་ན། དཔལ་Dི་s་Ëི་ནི། བདེ་:ོང་གཉིས་C་མེད་པ1་ཡེ་ཤེས་ཏེ་Tན་Pེས་སོ། །

ཧེ་ནི། ཧེ་Ä་ན་È¬་ཏ་:ེ་ã་དང་ལ་སོགས་པས་འ>ས་c་དང་ངོ་བོས་:ོང་པ1་:ོང་པ་ཉིད་དང་།

†་ནི། †་པ་ཀ་È¬་ཏ་:ེ་Lམ་"ོག་གི་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་>ལ་བ1་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དང་།

ཀ་ནི། ཀ་ན་ô་ཅི་ཏ་:ེ་Pེ་འཇིག་གནས་གCམ་དང་>ལ་བས་གང་)འང་མི་གནས་པའོ་ཞེས་པ1་

དོན་ཏེ།

དེ་bར་ན་ཡེ་གེ་བཞི་རིམ་བཞིན། མངོན་པར་འ)་མི་9ེད་པ་དང་། :ོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་

མེད་པ་དང་། Æོན་པ་མེད་པ་:ེ། Lམ་པར་ཐར་པ1་Íོ་བཞིའོ། །

པ༣ གCམ་པ་[ཚོགས་ཤ1་ཕན་ཡོན་]ནི།
Ö་ོRེ་ཐོད་པའི་Fོར་བ་ཡིས། །|་ེབ་ོགང་དང་གང་Dམས་?།ི ། 
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ཤ་ནི་མཁས་པས་བཟའ་བར་1། །སམེས་ཅན་ད་ེདའེ་ིདབང་^་འìར། ། 

ཞེས་པ་:ེ། +ོ་Kེ1་དོན་ཤེས་རབ་:ོང་ཉིད་དང་། ཐོད་པ1་དོན་ཐབས་བདེ་ཆེན་དང་། yོར་བ1་

དོན་མི་Fེད་པ་:ེ། བདེ་:ོང་ད9ེར་མེད་Iི་Lལ་འ9ོར་ལས། མི་ལ་སོགས་པ1་Pེ་བོ་གང་དང་གང་

(༡༡༢བ)Lམས་Iི་ཤ་Rལ་མཚན་དང་མཚོན་བÂན་)་9ས་པ་སོགས་ནི་མཁས་པས་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

ཤེས་པས་བཟའ་བ1་དམ་ཚིག་གིས་ཟོས་ན། དེ1་མkས་eས་Rལ་མཚན་དང་མཚོན་བÂན་སོགས་

C་9ས་པ1་སེམས་ཅན་དེ་དང་དེ་དག་Pེ་བ་Fི་མ་ལ་+ོ་Kེ་ཐེག་པ1་Lལ་འ9ོར་Dི་Jལ་བ་ཅན་)་

_ར་ཏེ་རང་ཉིད་Iིས་Kེས་C་འཛིན་ཞིང་དབང་)་འ)ས་པར་འ_ར་ཞེས་པ1་དོན་ཏོ། །

ཕལ་ཆེར་Dིས། +ོ་Kེ་ནི་:ེང་)་Íོམ་པ1་ས་བོན་དང་+ོ་Kེ། ཐོད་པ་ནི་འོག་གི་པw1་èོད། yོར་

བ་ནི་yངས་"ོགས་^ར་གCམ་Dི་ཆོ་ག་:ེ་Tག་མ་&ར་བཞིན་)་འཆད་པ་bར་9ས་Iང་Eི་བཤད་

ལ་†ང་:ེ།

མཚོ་Pེས་Iིས།

+ོ་Kེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་Lམས་Iི་ས་བོན་ཏེ་Î་ལ་སོགས་པའོ། །

ཐོད་པ་ནི་ཨ་ལས་éང་བ1་པw1་èོད་དོ། །

རབ་yོར་ལ་ཞེས་པ་ནི་འོག་Ä་íང་མེ1་yོར་བས་འབར་བ་དང་ཁོལ་བས་+ོ་Kེ་

བ)ད་Åི་དང་གཅིག་Ä་9ས་པའོ། །

ཞེས་སོ། །

ནང་bར་ན། +ོ་Kེ་ནི་9ང་~བ་Iི་སེམས་སམ་གསང་བ1་+ོ་Kེ། ཐོད་པ་ནི་གÄམ་མོa་མེའམ་

Fག་R1་མཁའ། yོར་བ་ནི་འབར་འཛག་གམ་ïོམས་འœག །Pེ་བོa་ཤ་ནི་àང་སོགས་C་ཞེན་པ1་
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Lམ་"ོག །མཁས་པས་བཟའ་བ་ནི་བདེ་:ོང་ད9ེར་མེད་པ། སེམས་ཅན་དབང་)་འéང་བ་ནི་Tན་

Pེས་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པའོ། །

ཕལ་མོ་ཆེས་གHང་འདིས་གཙོ་བོར་བཟའ་བ1་Lལ་འ9ོར་བ:ན་པར་འཆད་ཅིང་། +ོ་Kེ་ཐོད་

yོར་བ)ད་Åི་9ིན་›བས་Iི་ཆོ་ག་ལ་ནན་Dིས་yར་བ་ནི་ལེགས་པར་མ་མཐོང་:ེ། Rལ་མཚན་དང་

མཚོན་བÂན་སོགས་བསད་པ1་ཤ་ཟོས་ན་ཉེས་པར་འ_ར་བ1་དོགས་པ་སེལ་བ1་ཆེད་)་Lལ་

འ9ོར་དང་hན་པས་ཟོས་པ་ལ་ཕན་ཡོན་ཡོད་པ་:ོན་པར་བཞེད་ནས་གCངས་པ1་Fིར་ཏེ།

འOེལ་པ་ཕལ་ཆེར་)།

+ོ་Kེ་ཐོད་པ1་Lལ་འ9ོར་Dིས། །

ཞེས་འéང་བ1་Fིར་དང་། +ོ་Kེ་ཐོད་པ1་yོར་བ་ཞེས་པ། བ)ད་Åི་9ིན་›བས་ལ་ངེས་པར་yོར་

དགོས་པ1་ཤེས་9ེད་མེད་པ1་Fིར་རོ། །(༡༡༣ན)

ཉ༣ གCམ་པ་[ལེ31་མཚན་]ནི།
བÖ་དང་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པའ་ིལ,ེ་=།ེ བ^ན་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་:ེ། Lལ་འ9ོར་མ1་གསང་བ1་བ+་དང་འ)་བ1་གནས་ལ་སོགས་པ་གཏན་ལ་དབབ་

ཅིང་ངེས་པར་9ེད་པ1་ལེ3་:ེ། གHང་)མ་ཚན་བ)ན་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་གCངས་ཟིན་པ1་དོན་ཏོ། །

ལེ3་བ)ན་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&་མ། བ)ད་པ་+ལ་འ.ོར་མ1་འཁོར་ལོ་འ3་བ1་ལེ5།

ཇ༧ ད་ནི་ལེ5་བ)ད་པ་བཤད་པར་.་;ེ། དེ་ལ། ཉ༡ ལེ51་འ>ེལ། ཉ༢ ལེ51་དོན། ཉ༣
ལེ51་མཚན་གBམ་Cི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། Eི་དོན་Cི་འ>ེལ་ལ། ལེ5་&་Fི1་འ>ེལ་ནི། གོང་3་བG་དང་བG1་ལན་ལ་
སོགས་པས་འ3་བ1་+ལ་འ.ོར་མ་དེ་ལ། ཞིང་Jེས་དང་Kན་Jེས་གཉིས་ཡོད་པ1་Kན་Jེས་མོ་དང་
འ3་བ་ཐོབ་པ1་N་ནི་+ལ་འ.ོར་མ1་རིམ་གཉིས་ལ་གོམས་པར་.ེད་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་པས། བG1་
ལེ51་Qེས་B་+ལ་འ.ོར་མ་འ3་བ1་ལེ5་འཆད་པར་འ>ེལ་ལོ། །

མདོར་བ;ན་)ས་བཤད་Sི་འ>ེལ་ནི། མདོར་བ;ན་3། [བ"ག་པ་&་མ། ལེ5་དང་པོར།]

ཇི་Tར་རིགས་པར་+ལ་འ.ོར་མ1། །བJེད་དང་གནས་དང་.ེད་N་དང་། །
ཞེས་པ་མངོན་.ང་U་ལ་སོགས་པ་K་བJེད་N་དང་། "ེན་གཞལ་ཡས་ཁང་སོགས་གནས་N་

+མས་ལེ5་འདིས་)ས་པར་འཆད་ཅིང་། Wོགས་རིམ་Cི་མདོར་བ;ན་3། ཡེ་ཤེས་ཞེས་པའང་
འཆད་དོ། །

ལེ51་མངོན་"ོགས་ནི། ལམ་Cི་དངོས་གཞི་རིམ་པ་གཉིས་ཀ་;ོན་ནོ། །
Yས་དོན་Cི་འ>ེལ་ནི། Z་སོ་གཉིས་K་མོ་བཅོ་U1་ངོ་བོར་དག་པ1་དོན་དང་། Z་སོ་གཉིས་Sི་

ནང་གི་.ང་སེམས་དགའ་བ་བཞི1་ཡེ་ཤེས་Sི་རང་བཞིན་3་ཤེས་པར་.ེད་པའོ། །
ཉ༢ གཉིས་པ་[ལེ51་དོན་]ལ། ཏ༡ Eི་དོན་དང་། ཏ༢ ག\ང་དོན་གཉིས་ལས།
ཏ༡ དང་པོ་ལ། བJེད་རིམ་Cི་&ོན་འ]ོ། དངོས་གཞི། Wོགས་.ེད་Sི་ཡན་ལག་གBམ་Cི།
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དང་པོ་ནི། _ར་Cི་བདག་མེད་མ1་`བས་ལས།
མེ་ཏོག་འ>ས་aས་བ)ན་པ་དང་། །རི་bོད་དང་ནི་cན་dོངས་B། །
Gོ་Qེ་Jིལ་དeང་བཅས་ནས་ནི། །f་མ་སངས་)ས་མཆོད་པར་.། །
དཀོན་མཆོག་གBམ་ལ་བདག་Jབས་མཆི། །

སོགས་(༡༡༣བ)དང་།
ཚངས་པ1་གནས་ནི་བཞི་པོ་ཡིས། །སེམས་Sི་ངལ་ནི་གསོ་བར་.། །
Fི་ནས་.ང་gབ་སེམས་གནས་ཏེ། །དེ་Qེས་བhང་བ1་དམ་ཚིག་གོ། །
བདེན་བjན་+མ་པར་དkད་པ་ཡིས། །བ"གས་པ་ཉེ་བར་མ་གོས་ཏེ། །
མ་Jེས་པ་ཡི་lོར་བ་ཡིས། །Jེ་བ་འདིར་ནི་རབ་m་བQོད། །

ཨo་pq་ཏ་སོགས་དང་།
ནམ་མཁ1་ད.ིངས་Sི་དaས་གནས་པར། །r་ཚོགས་Gོ་Qེ་བsོམ་པར་.། །
tྃ་ནི་བv་ཡི་lོར་བ་ཡིས། །bོ་བོ་བv་ནི་རིམ་པས་དགོད། །

ཅེས་སོགས་གBངས་པ་ལས། འདི1་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་wན་པ1་xབ་པ་པོས་གནས་
རི་bོད་ལ་སོགས་པར་xབ་པ་ལ་འyག་;ེ།

དང་པོར་བགེགས་ཞི་Fིར་གཏོར་མ་lིན་པ་ནི་ག\ང་ཕལ་ཆེར་3་མི་འ{ང་ཡང་། ཡབ་Sི་`བས་
B་|བ་ཆེན་མཚོ་Jེས་Sིས་བཤད་པ་Tར་f་མ་+མས་.་བར་བཞེད་པས། དེ1་}ལ་ནི་བ"ག་པ་Fི་
མར་འཆད་དོ། །1

 བཞི་པ་&ག་(་བ)ས་པའི་དོན་/ི་ལ2ེ།1
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དེ་ནས་ཚོགས་གསོག་ནི། རང་བདག་མེད་མར་གསལ་བ1་~ིང་གར་པད་ཉི་ལ་གནས་པ1་ཨྃ་གི་
འོད་Sིས་f་མ་དང་བདག་མེད་མ1་དSིལ་འཁོར་མ3ན་Cི་ནམ་མཁར་Eན་�ངས་ལ། Fག་འཚལ་
བ་དང་K་མོ་བ)ད་Sིས་མཆོད་པ་དང་། Jབས་འ]ོ་དང་Äིག་བཤགས་སོགས་U་+མ་དག་དང་།
ཚད་མེད་བཞི་དང་;ོང་པ་ཉིད་sོམ་པར་|བ་ཆེན་+མས་Sིས་བཤད་དོ། །

འོན་Sང་འདིར་བར་Åིད་མཚོན་.ེད་Sི་Ç་ད་འཇོག་མི་འཇོག་གཉིས་ལས། lང་གཞི་དང་+མ་པ་
མÉན་པར་འཇོག་པ་ལེགས་ལ། དེ་Tར་ན་;ོང་པ་ཉིད་བsོམས་པ1་མyག་ཐོག་ཉིད་3་རང་སེམས་
Ç་ད་Ñ་མོÖ་གÜགས་B་ལངས་པ་ཡིན་ཏེ།

མན་~ེར།
`ད་ཅིག་གིས་;ོང་པ་ཉིད་Sི་Qེས་ཐོག་m་ཡི་གེ1་གÜགས་ལ་སོགས་པ་�ི་ཟ1་
གÜགས་ཏེ། ལས་Sི་áད་པར་Cི་དབང་གིས་ཤི་བ1་Qེས་ཐོགས་B་བར་མ་དོÖ་
Åིད་པ1་གནས་`བས་ལས་གཞན་3་g་ལས་|་འFོ་བ་བཞིན་3་འ]ོ་བ་གཞན་3་
Jེ་བ་ལེན་པ་ཡིས། དེ1་Qེས་B་འ>ངས་ནས་sོམ་པ་ཡང་+མ་པར་གཞག་པར་
(༡༡༤ན).འོ་ཞེས་དགོངས་པའོ། །

ཞེས་པ་Tར་རོ། །
དེ་ནས་བhང་འཁོར་ནི། |བ་ཆེན་ཕལ་ཆེར་Cིས་ལེ5་གBམ་པར་གBངས་པ1་བhང་འཁོར་

ཉིད་བཤད་ཅིང་།
འགའ་ཞིག །_ར་ལས་གBངས་པ1་bོ་བv1་བhང་འཁོར་ཉིད་lར་བར་.ེད་དོ། །
གཉིས་པ་[དངོས་གཞི་]ནི། ཐོག་མར་"ེན་བJེད་པ་ལ།
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_ར་ལས།
ནམ་མཁ1་ཁམས་Sི་དaས་གནས་པར། །Gོ་Qེ1་དSིལ་འཁོར་བsོམ་པར་.། །
Gོ་Qེ1་དSིལ་འཁོར་དaས་གནས་པར། །འོད་Sི་དSིལ་འཁོར་བsོམ་པར་.། །
མེ་ཡི་དSིལ་འཁོར་དaས་གནས་པར། །ཡང་ནི་g་ནི་བsོམ་པར་.། །
g་ཡི་དSིལ་འཁོར་དaས་གནས་པར། །བâལ་\གས་ཅན་Cིས་དབང་ཆེན་བsོམ། །
དབང་ཆེན་དSིལ་འཁོར་;ེང་3་ནི། །བདག་ཉིད་Sང་ནི་བsོམ་པར་.། །
äྃལས་གནས་ནི་བསམས་ནས་B། །+མ་པ་U་ནི་རབ་བ"ག་.། །

ཞེས་Fི་rོད་Sི་འཇིག་"ེན་ཆགས་བ1་རིམ་པ་དང་མÉན་པར་འ{ང་རིམ་ãགས་འ{ང་3་sོམ་
པར་གBངས་པ་Tར། |བ་ཆེན་3་མ1་xབ་ཐབས་Sི་ག\ང་3འང་བཤད་ལ།

འདི་དང་སཾ་ཊི1་བདག་མེད་མ1་ལེ5ར་ཡང་།
འཁོར་ལོ་&ོན་3་ཅི་རིགས་པར། །

ཞེས་སོགས་གBངས་པའང་འ{ང་རིམ་ãགས་འ{ང་གི་}ལ་3་བéལ་ནས་འཆད་ཅིང་།
ནང་དང་lར་བ1་ཚེ་ཡང་མི་Éབ་ê་བས།

དེ་བཞིན་ëང་པ1་མཐིལ་3་íང་། །Zོམ་པ་ཆེན་པོ་ག\་ཡི་ད.ིབས། །
|་གBམ་འབར་བ1་དSིལ་འཁོར་ནི། །Bམ་མདོÖ་གནས་B་+མ་པར་གནས། །

ཞེས་སོགས་འཆད་དོ། །
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འདི་དང་སཾ་ཊིར་ཆོས་Sི་བGས་གBངས་པ1་དངོས་བ;ན་ལས། ནང་ãས་Sི་འ{ང་བ་ཆགས་
པ1་རིམ་པ་དང་མÉན་པར་འ{ང་རིམ་ãགས་བêོག་m་sོམ་པར་གBངས་པ་Tར་|བ་ཆེན་མཚོ་
Jེས་དང་ཌོམ་བྷི་བ་སོགས་Sིས་བཤད་ཅིང་།

ནང་3འང་འདིར། [བ"ག་པ་དང་པོ། དང་པོ་Gོ་Qེ་རིགས་Sི་ལེ5ར།]

ཨེ་ཡི་+མ་པ་K་མོ་Eན། །
ཞེས་སོགས་དང་།
སཾ་ཊིར། Tེ་བ་ས། ~ིང་ག་g། མ]ིན་པ་མེ། Eི་བོ་íང་3་བཤད་པ1་རིམ་པ་དང་lར་བར་

བཞེད་པས་གཉིས་ཀ་མི་འགལ་(༡༡༤བ)ཡང་། Nད་Sི་དངོས་བ;ན་དང་ãགས་བêོག་མÉན་ནོ། །
དེ་Tར་འ{ང་རིམ་དང་+མ་rང་གི་ངོ་བོÖ་འཁོར་ལོ་བsོམས་ནས། Ç་ད་འཇོག་པ1་ãགས་ལ་

དེ་ལས་འོད་ཟེར་Cི་ཆ་ཤས་\གས་པ1་ïེན་Cིས་འཁོར་ལོ་འ{ང་རིམ་དང་བཅས་པ་\་བ་ལས་
གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་བJེད་པར་མང་པོས་བཤད་ཅིང་།

མི་Éབ་ê་བས་Sང་།
ཅི་འ{ང་བ་བཞི་པོÖ་དSིལ་འཁོར་དང་། U་པ་འཁོར་ལོ་དང་། ñག་པ་བདག་ཉིད་
འདི་ལས་ཡིན་ནམ་ཞེས་དོགས་པ་ལ། ཆོས་འ{ང་ལས་Jེས་ཞེས་.་བ་ལ་སོགས་
པ་གBངས་ཏེ། ཆོས་Sི་འ{ང་གནས་B་gད་པ་འདི་ལས་གཅིག་m་óར་པ་ལས་
འ{ང་བ1་Fིར། ཆོས་འ{ང་བ་ལས་Jེས་པ1་འཁོར་ལོ་ནི་གཞལ་མེད་ཁང་ཡིན་ནོ།

ཞེས་སོ། །
གཞལ་ཡས་ཁང་ནི། འདི་ཉིད་3།
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;ོན་པས་དSིལ་འཁོར་འདི་`ད་གBངས། །|་བཞི་ཡང་དག་འབར་བ་ཉིད། །
sོ་བཞི་གཟི་བQིད་ཆེན་པོ་;ེ། །དོ་ཤལ་དོ་ཤལ་Fེད་པས་བ)ན། །
Ñེང་བ་ལ་སོགས་ò་ཡབ་wན། །ཀ་བ་བ)ད་Sིས་ཉེ་བར་བ)ན། །
Gོ་Qེ་Åད་a་མཉམ་པར་wན། །མེ་ཏོག་r་ཚོགས་ཉེ་བར་བ)ན། །
བ3ག་པ་མར་མེ་དེ་བཞིན་�ི། །

ཞེས་>ི་.་དང་Éན་མོང་བར་གBངས་སོ། །
དེ་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་fོས་ôོང་}ལ་ནི་དSིལ་འཁོར་sོམ་པ་ལ་མེད་3་མི་öང་བས་ངེས་པ་õེད་

པ་ཤིན་m་གལ་ཆེ་ཡང་། བོད་3་འóར་བ1་Nད་འ]ེལ་པར་བཅས་པ་དང་xབ་དSིལ་Cི་ཆོ་ག་
+མས་B་མི་གསལ་ཞིང་། )་གར་ཉིད་3འང་དཀོན་པར་ཡོད་rང་བས། བོད་&་རབས་པ་+མས་
Sིས་Nད་འ]ེལ་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ1་ཚིག་Üར་དང་། f་མ་&་མ་&་མ1་གBང་Nན་ལ་བ"ེན་ནས་
fོས་ôོང་}ལ་ཅི་རིགས་མཛད་ལ། Fིས་དSིལ་ཆོག་Gོར་Ñེང་ལ་བ"ེན་ནས་vང་ཟད་གསལ་བར་
བཞེད་དོ། །

དེ་ཡང་ཁང་པ1་དཔངས་དང་sོ་འùགས་ཀ་ག3ང་ཐོག་འaབས་+མས་མི་གསལ་བས། Fིས་Sི་
མཁས་པ་སོ་སོས་ãང་རིགས་Sིས་དkད་ཅིང་fོས་བཟོས་པ1་+མ་གཞག་མི་འ�་བ་མང་(༡༡༥ན)3་
rང་ངོ་། །

དེ་Tར་ན་)་བོད་Sི་üངས་Éབ་ཕལ་ཆེར་དང་Fོགས་མÉན་པ1་sོ་ནས་fོ་]ོས་Sིས་དkད་དེ་
`བས་B་བབ་ཅིང་དkོད་wན་Cི་མིག་ལམ་3་མཛེས་པ་ཞིག་.་བ་ལས་གཞན་མེད་ལ། དེ་དག་གི་
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}ལ་ཡང་ཞིབ་m་བཤད་ན། འདིར་ཧ་ཅང་མངས་པར་འóར་བས་རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་བQོད་པར་
.འོ། །

དེ་ཡང་ཐོག་མར་>ི་ཐིག་གི་}ལ་ལ་ངེས་པ་õེད་པར་.་དགོས་ལ། དེ་ནས་གཞི་r་ཚོགས་པ°་ནི་
>ི་.་Tར་གོ་ô་ཞིང་། དེ1་Tེ་བར་r་ཚོགས་Gོ་Qེ་Tེ་བ1་)ར་ཆ་ཆེན་བv་གཉིས་པ་|་བཞི།
དཔངས་མ་ངེས་Sང་འདིར་ཆ་ཆེན་གཅིག །¢་ཡང་མ་ངེས་Sང་འདིར་Fོགས་རེར་Zེ་མོ་གBམ་
གBམ་པ་>ི་.་ལ་ཤར་བ་Tར་ཏེ། གོ་ôའོ། །

དེ1་Tེ་བར་Zིག་པ་རིམ་པ་U་>ི་.་Tར་ལས་sོ་ལོགས་Sི་གདོང་གི་བར་དང་། དེར་ཀ་བ་
དཔངས་ཆ་ཆེན་གBམ་ཙམ་པ་གཉིས་Sི་;ེང་3་ག3ང་དཔངས་ཆ་Ñན་གཅིག་པ་>ིས་པ1་;ེང་3་ཡ་
£བས་Sི་Zིག་པ་སོགས་.། ཁང་པ1་Zིག་;ེང་3་ཕ་_་དཔངས་ཆ་Ñན་གཅིག་དང་ཞེང་Fེད་དང་
གཉིས་B་.ས་པ1་Fེད་Zིག་པ1་Fི་ངོས་B་òམས་པ་sོ་§ད་དམ་sོ་ལོགས་Sི་བར་ཡོད་པ། དེ1་
;ེང་3་>ེ་£ལ་)ར་ཅི་མཛེས་དཔངས་ཆ་Ñན་གཉིས་པ1་;ེང་3་གསེར་Cི་`་རགས་ཞེང་ཆ་གཅིག་
དཔངས་ཆ་Ñན་Cི་U་ཆ་ཙམ་པ1་Fི་ངོས་B་�་Fེད་འFང་བ། དེ1་;ེང་3་ནང་གི་གཅམ་འདོད་rམ་
ཁེབས་པར་བཏང་བ1་.་འདབ་Sི་r་ལ་ཤར་a་འFང་བ1་ཐོག་m་མདའ་ཡབ་དང་བཅས་པ་;ེ། དེ་
དག་sོ་§ད་དམ་sོ་ལོགས་Sི་བར་3་.་བར་བཞེད་ཅིང་། འོན་Sང་དངོས་གཞི1་Zིག་;ེང་དང་sོ་
འ]མ་Cི་Zིག་;ེང་གི་བར་3་ཅི་མཛེས་.་བར་བཞེད་དོ། །

དེ་དག་ཐམས་ཅད་Sི་དཔངས་ནི། ཁང་པ་)་དཔངས་མཉམ་པར་འདོད་པ་ཡོད་Sང་མཁར་
ཐབས་B་འóར་བས་མི་མཛེས་ཤིང་། Zིག་པ1་དཔངས་ཆ་Ñན་Uར་འདོད་པ་ཡང་Jོན་མང་པོ་
འབབ་པས་མི་འཐད་ལ། )་Fེད་དཔངས་B་བôང་བ་ལེགས་(༡༡༥བ)པར་བཞེད་དོ། །
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དེ་Tར་ན། དཔངས་ཆ་gང་བv་བ3ན་པ་ཡིན་པས། ཕ་_་ཡན་ཆ་gང་Uར་.ས་པ1་Kག་+མས་
Zིག་པ་Eི1་དཔངས་ཚད་ཡིན་ཞིང་།

ཁ་ཅིག །�་Fེད་དང་ཤར་a1་ནང་ངོས་ལ་Zིག་པ་འདོད་པ་Tར་ན་ཕ་_1་;ེང་གི་ནང་ངོས་ལ་ཅི་
རིགས་.་དགོས་སོ། །

ཐོག་འaབས་ནི། Zིག་པ1་ནང་གི་K་rམ་>ི་.་Tར་ཆ་ཆེན་གཅིག་བཞག་པ1་ནང་3་Gོ་Qེ་Ñེང་
བ1་གསེབ་ནས་ཐོན་པ1་ཀ་བ་བ)ད་;ེང་གི་ག3ང་•མ་དང་བཅས་པ་དང་། Zིག་;ེང་གི་གསེར་Cི་
`་རགས་དཔངས་མཉམ་པར་.ས་པ1་ཐོག་m་གཅམ་>ེས་ནས་འaབས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཁང་
བZེགས་Sི་+མ་པ་.ེད་ན། འོག་གི་ཀ་བ1་ཐོག་m་ཀ་ཐོག་ཀ་བཞག་གི་+མ་པ1་ཀ་བ་བ)ད་དང་།
དེ1་;ེང་གི་&ར་T་a1་ག3ང་•མ་དང་། དེ1་;ེང་3་ག3ང་རིང་བཞི་མིག་མང་རིས་B་>ེས་པ1་
དaས་Sི་རེ་མིག་གི་Üར། ག3ང་བrོལ་མཚམས་བཞིར་དaས་མཐོ་ཐབས་Sི་>ེ་£ལ་ཅི་རིགས་Sི་
;ེང་3་ག3ང་Ñན་བཞི་|་བཞིར་>ེས་པ་དང་། དེ1་Üར་བཞི་ནས་མཐ1་Üར་བཞིར་ག3ང་Ñན་བཞི་
བཏང་བར་གཅམ་>ེས་ནས་འaབས། དེ1་དaས་Sི་|་བཞི་ཡང་བZེགས་མ1་+མ་པར་ôར་
འaབས་པར་འདོད་ན་ཅི་རིགས་B་£བ་ནས་དaས་¶ར་aར་.ས་པ1་Zེ་མོར་Gོ་Qེ་རིན་པོ་ཆེ1་ཏོག་
གིས་ßས་པ་.འོ། །

ཁང་Zེགས་Sི་ཐོག་ལ་སོགས་པ་+མས་ཚད་ངེས་ཅན་མ་བཤད་པས་`བས་B་གང་བབ་དང་། �་
Fེད་ཤར་a་མདའ་ཡབ་Sི་+མ་པ་སོགས་Sང་ཅི་མཛེས་.་ལ། འོན་Sང་ཕོ་>ང་གི་Fི་)1་ཚད་ལས་
མཐོ་བ་ནི་མི་ལེགས་སོ། །
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ཁང་བZེགས་མི་.ེད་ན། འོག་གི་ག3ང་•མ་Cི་;ེང་ཉིད་3་ག3ང་རིང་མིག་མང་རིས་B་>ེས་པ་
ལ་སོགས་པས་ཐོག་+མས་§གས་གཅིག་m་འaབས་པ་དང་དaས་¶ར་པོར་འོང་ཐབས་ཅི་རིགས་.་
བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་ཕལ་པ1་ཉམས་rང་ཤིན་m་ཐིབས་པ་ཞིག་འོང་བས་Fིས་Sི་མཁས་པ་+མས་མི་
(༡༡༦ན)མཛད་དོ། །

sོ་ནི་sོ་§ད་Sི་Fི་rེ་གཉིས་Sི་བར་3་.ེད་ལ། དེ1་རེ་བཞི་དང་ཤིང་བZེགས་ཐོག་འོག་m་}ད་
པ1་ཅི་མཛེས་.། sོ་©ེགས་ནི་འདིར་sོ་རིང་དཔངས་ཆ་ཆེན་གBམ་པ་™མ་�ལ་3་.ེད་དོ། །

"་བབས་ལ། sོ་ཁང་"་བབས་དང་)ན་"་བབས་གཉིས་B་བཞེད་པ1། &་མ་ནི། f་མ་+མས་
sོÖ་ཡ་£བས་Sི་ཐོག་m་.་བར་བཞེད་ཅིང་། དེ་ཡང་|བ་ཆེན་Cི་ག\ང་ཕལ་ཆེར་3་rམ་a་བཞི་པ་
བཤད་པ་Tར་.་;ེ། དེ་ལ་ཡ་£བས་Sི་ཀ་ག3ང་དང་Zིག་པ་དཔངས་གོང་3་བཤད་པ་ལས་ཅི་
རིགས་Sིས་དམའ་བར་.ས། sོ་ལོགས་Sི་Üར་བཞིར་ཀ་བ་བཞི་བ´ག་པ་ལ་ག3ང་>ེས་ནས་དེ1་
;ེང་3་.ེད་པར་བཞེད་དེ། འདི་ལ་ཡང་)ན་"་བབས་Tར་.ེད་པར་འདོད་ན་.ར་öང་ངོ་། །

)ན་"་བབས་ནི། ôོབ་དཔོན་ཨ་¨1་བཞེད་པ་;ེ། དེས་གBངས་པ1་rམ་a་བv་གཅིག་པ་མི་
འ�་བ་གཉིས་Sིས་.ེད་དེ། དེ་ལ་ནི་གོང་3་བཤད་པ1་ཡ་£བས་Sི་Zིག་;ེང་3་Fིར་མ་òམས་པ1་
མདའ་ཡབ་ཙམ་མམ། ཡང་ན། ཤར་a1་+མ་པ་དང་བཅས་པ་ཁང་པ་དངོས་གཞི་དང་§གས་གཅིག་
m་འཁོར་བ་.། r་ཚོགས་Gོ་Qེ1་Tེ་བ་ཟད་མཚམས་¢་བར་T་a1་ཀ་བ1་གནས་B་Gོ་Qེ1་Tེ་བ་
དང་དཔངས་མཉམ་པ1་;ེགས་a་|་བཞི་པ་ལ་གནས་པ1་aམ་པ་ལས་ཐོན་པ1་ཀ་བ་ཀ་)ན་དང་
བཅས་པས་བཏེག་པ1་"་བབས་rམ་a་བv་གཅིག་པ་>ི་.་དང་Fོགས་མ}ངས་པ། ཡ་£བས་Sི་
Zིག་པ་ལ་མ་རེག་པར་བôང་ནས་མདའ་ཡབ་ཕན་}ན་མཐོ་དམན་མཉམ་པ་.་བར་བཞེད་དོ། །
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Zིག་པ1་Fི་bིས་+མས་B་འདོད་rམ་Cི་;ེགས་a་ཞེང་ཆ་Ñན་གཉིས། དཔངས་ཆ་Ñན་གཅིག་
m་.ས་པ་ལ་མཆོད་པ1་K་མོ་གནས་པ་སོགས་དང་། ཁང་པ་དང་"་བབས་Sི་)ན་+མས་དང་ནང་
གི་K1་བ\གས་གནས་.་}ལ་ཕལ་ཆེར་གོ་ô་ལ།

མཁའ་Eོད་མ་དང་ས་Eོད་མ་ནི་མིང་དང་མÉན་པ་Tར་ཡིན་Sང་། fོས་ôོངས་Sི་`བས་B་ཁང་
བZེགས་;ེང་མ1་ནང་(༡༡༦བ)དང་། གཙོ་མོÖ་པད་Äོང་གི་འོག་m་བཀོད་པར་བཞེད་དོ། །

fོས་ôོངས་འདི་དག་གི་+མ་གཞག་)ས་པར་ôར་གཞན་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །
དེ་ནས་3ར་bོད་ནི། འདི་ཉིད་3།

3ར་bོད་3་ནི་མགོན་པོÖ་རོལ། །
ཞེས་པ་ཙམ་ལས་ག\ང་འ]ེལ་ཕལ་ཆེར་3་གསལ་བར་མི་འ{ང་ཡང་། |བ་ཆེན་Cི་ག\ང་

འགའ་ཞིག་m་ཅི་རིགས་བsོམ་པར་བཤད་པ་Tར་f་མ་+མས་བsོམ་པར་བཞེད་ལ།
གང་3་བsོམ་པ་ནི་Äོམ་འ{ང་འóར་õིང་3།

Gོ་Qེ་¢་བ1་ནང་3་ནི། །3ར་bོད་བ)ད་Sིས་བ)ན་པའོ། །
ཞེས་དང་།
)་གར་བ1་རས་>ིས་ལ་བ"ེན་ནས་Gོ་¢1་ནང་3་བsོམ་པར་f་མ་&་རབས་པ་དག་བཞེད་

ཅིང་།
Gོ་Qེ་མཁའ་འ]ོར།

ཚོན་པ་དེ་ཡི་ཉིས་འóར་3། །Fི་རོལ་འོད་Sི་དSིལ་འཁོར་.། །
འཁོར་ལོ་དེ་ཡི་Fི་རོལ་3། །ཤིང་ལ་སོགས་པ1་3ར་bོད་.། །
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ཞེས་པ་Z་འ]ེལ་ལ་བ"ེན་ནས་Gོ་¢1་ནང་3་བsོམ་པར་Fིས་Sི་མཁས་པ་དག་བཞེད་Sང་།
`བས་འདིར་&་མ་Tར་ལེགས་ལ། དེའང་r་ཚོགས་པ°1་མཐར་བsོམ་པར་བཞེད་དོ། །

3ར་bོད་དངོས་ནི། Äོམ་འ{ང་3།
གmམ་�ག་དེ་བཞིན་ཚང་ཚིང་དང་། །Gོ་Qེ་འབར་བ་ཀེང་öས་ཅན། །
དབང་wན་3་ནི་མི་བཟད་གཞད། །.ིན་ཟ་3་ནི་བé་ཤིས་མཆོག །
≠ན་པ་�ག་པོ་བདེན་>ལ་3། །íང་Fོགས་ཀི་ལི་ཀི་ལི1་Æ། །

ཞེས་དང་།
དེ་དག་m་ཤིང་དང་Fོགས་Jོང་ཞིང་Jོང་ལ་སོགས་པ1་+མ་གཞག་)ས་པར་གBངས་ཤིང་།
དེ་བཞིན་3། ཛ་ལØ་ར་བ། ཉིན་མོ་འ{ང་གནས། Æ་གཅན་གསང་བ། ནག་པོ་པ་+མས་Sིས་

Sང་བཤད་དེ། +མ་གཞག་སོགས་གོ་ô་བས་མ་∞ོས་སོ། །
དེ་Tར་ན། 3ར་bོད་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་Qེས་B་བsོམས་ཞིང་། དེ་ནས་K་གནས་B་གདན་

+མས་བsོམ་མོ། །
བ"ེན་པ་བJེད་པ་ནི། གདན་+མས་Sི་;ེང་3་ê་ཉི་ཁ་lོར་Cི་བར་3་K་སོ་སོÖ་Fག་མཚན་ས་

བོན་Cིས་མཚན་པ1་མངོན་.ང་U་ལས་K་མོ་བཅོ་U་3ས་གཅིག་m་བJེད་པར་.་བ་ལས། Ç་ད་
འཇོག་པ1་ãགས་(༡༡༧ན)ལ་ནི། གཙོ་མོÖ་ê་ཉི་ཁ་lོར་Cི་བར་3་Ç་ད་བ\གས་པ་ལས་ཨཾ་ཡིག་m་
Wོགས་ཤིང་། དེ་ལས་]ི་_ག་ཨཾ་ཡིག་གིས་མཚན་པར་óར་པ་.་;ེ། }ལ་མཐའ་དག་ག\ང་དོན་3་
འཆད་དོ། །
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གBམ་པ་[Wོགས་.ེད་Sི་ཡན་ལག་]ནི། དེ་ནས་སེམས་དཔའ་གBམ་བZེགས་Nད་+མས་B་
མི་གསལ་ཡང་།

མི་Éབ་ê་བས།
རང་ཉིད་པད་ཉིར་ས་བོན་ལས། །ཡེ་ཤེས་~ིང་གར་ཡེ་ཤེས་བsོམ། །

ཞེས་བཤད་པ་Tར། རང་དམ་ཚིག་པ1་~ིང་གར་པད་ཉི1་;ེང་3་ས་བོན་དང་Fག་མཚན་ལས་
བJེད་པ1་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རང་འ�་བ1་Éགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་Sི་ངོ་བོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་
དཔའ་བsོམ་པར་.འོ། །

དེ་ནས་_ར་ལས།
མིག་ལ་སོགས་ལ་གཏི་≠ག་སོགས། །Gོ་Qེ་གBམ་ནི་གནས་གBམ་དགོད། །

ཅེས་སོགས་གBངས་པ་Tར་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་Sི་Jེ་མཆེད་དང་sོ་གBམ་.ིན་Cིས་བ±བ་ལ།
_ར་3།

དེ་ནས་ཡང་ནི་ཡེ་ཤེས་བ\གས། །
ཅེས་དང་།
མི་Éབ་ê་བས།

ད_ག་པར་.ས་ཏེ་ཡང་དག་མཆོད། །ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་བ;ིམ་པར་.། །
ཞེས་པ་Tར། ཡེ་ཤེས་པ་Eན་�ངས་ཏེ་K་མོ་བ)ད་Sིས་མཆོད་ནས་ག\ག་གོ། །
དེ་ནས་_ར་3།

རིག་མ1་Jེས་a་དབང་ཆེན་ལས། །ཅོད་པཎ་རང་གི་Kག་པ1་K། །
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དེས་ནི་དSིལ་འཁོར་དབང་དང་ནི། །བ;ོད་དང་མཆོད་པ་ལ་སོགས་.། །
™ེ་ཡིས་Gོ་Qེ་བ3ད་Zི་≥ང་། །ནང་3་བQོད་པ1་lོར་བ་ལས། །
བâལ་\གས་ཅན་Cིས་&གས་བêས་.། །

ཞེས་པ་Tར་ལེ5་བཞི་པ་Tར་དབང་བ¥ར། Fི་མར་འ{ང་བ་Tར་)ས་གདབ། མཆོད་བ;ོད་
བ3ད་Zི་≥ང་བ་.ས་ཏེ། ནང་གི་lོར་བ་Wོགས་རིམ་བsོམ་པ་དང་། +མ་དག་�ན་པ་དང་། &གས་
བêས་པ་སོགས་.ས་ཏེ། Éན་Cི་མཐར་གཏོར་མ་བཏང་བ་དང་cོན་ལམ་གདབ་པ་སོགས་.་བར་
བཤད་དོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་ག\ང་དོན་ལ། ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། ཐ༢ ག\ང་དངོས་གཞི་གཉིས་Sི།
ཐ༡ དང་པོ་ནི།

དེ་ནས་+ལ་འ.ོར་མ1་འཁོར་ལོ་བཤད་པར་.འོ། །
ཞེས་པ་;ེ། (༡༡༧བ)བG་དང་གནས་སོགས་གBངས་པ1་Qེས་དེ་ནས་+ལ་འ.ོར་མ་བཅོ་U1་

བདག་ཉིད་Sི་བདག་མེད་མ1་དSིལ་འཁོར་Cི་འཁོར་ལོ་བsོམ་པ1་བJེད་རིམ་དང་། དེ1་Wོགས་
རིམ་བsོམ་}ལ་བཤད་པར་.འོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ག\ང་དངོས་གཞི་]ལ། ད༡ བJེད་རིམ་བཤད་པ་དང་། ད༢ Wོགས་རིམ་བཤད་
པ་གཉིས་Sི།

ད༡ དང་པོ་ལ། ན༡ "ེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བJེད་པ་དང་། ན༢ བ"ེན་པ་K་བJེད་པའོ། །
ན༡ དང་པོ་ལ། པ༡ འ{ང་རིམ་སོགས་ལས་"ེན་བJེད་པ་དང་། པ༢ གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་

བཅས་ཉིད་བཤད་པ་གཉིས་Sི།
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པ༡ དང་པོ་ལ། ཕ༡ བཤད་པ1་+མ་]ངས་བ;ན་པ་དང་། ཕ༢ ག\ང་དོན་དངོས་བཤད་པ་ལ་
གཉིས་ལས།

ཕ༡ དང་པོ་ནི། ôོབ་དཔོན་མི་Éབ་ê་བས། འཁོར་ལོ་&ོན་3་ཞེས་སོགས་Sི་དོན་ལ། འཁོར་ལོ་
ནི་དSིལ་འཁོར་དང་། &ོན་ནི་དེ1་&ོན་རོལ་དང་། ཅི་རིགས་པ་ནི་འ{ང་བཞི་གོ་རིམ་Tར་དང་།

འཁོར་ལོ་དང་ཞེས་སོགས་Sི་དོན་ལ། འཁོར་ལོ་+མ་rང་གི་Fག་མཚན་དང་། དེ1་&ོན་རོལ་3་
ས་དང་། དེ1་&ོན་རོལ་3་g་ལ་སོགས་པ་དང་།

K་+མས་ཇི་Tར་འ{ང་བ1་དོན་ལ། ཇི་Tར་རིགས་པར་Eན་མ་ལ་སོགས་པ1་K་+མས་Sི་རིམ་
པ་དང་མÉན་པར་བJེད་པར་འཆད་ལ།

མན་~ེར། འཁོར་ལོ་&ོན་3་ཞེས་སོགས་Sི་དོན་གོང་མ་དང་Fོགས་འ�་བ་དང་། འཁོར་ལོ་ས་
དང་ཞེས་སོགས་Sི་དོན་ལ་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ཐོག་མ1་གསལ་.ེད་3་.ས་ནས་ས1་འཁོར་ལོ། g1་
འཁོར་ལོ་ཞེས་སོགས་འཆད་ཅིང་། གཞན་གོང་མ་དང་འ�་བ་ལས་འ{ང་བཞི་+མས་སོ་སོÖ་ས་བོན་
ལས་བJེད་པར་བཤད་དེ། བོད་མང་པོས་འདི་གཉིས་Sི་Qེས་B་འ>ང་བར་rང་ངོ་། །

|བ་ཆེན་མཚོ་Jེས་Sིས། འཁོར་ལོ་&ོན་3་ཞེས་སོགས་Sི་དོན་ལ། འཁོར་ལོ་ནི་"ེན་Cི་འཁོར་
ལོ་དང་། &ོན་3་ནི་K་བJེད་པ1་&ོན་དང་། ཅི་རིགས་པ་ནི་ས་ལ་སོགས་པ1་འ{ང་བཞི་+མས་
Eན་སོགས་Sི་K་+མས་ཇི་Tར་འ{ང་བ་ཉིད་Sི་གོ་རིམ་Tར་བJེད་པ་དང་། འཁོར་ལོ་ས་དང་ཞེས་
སོགས་ལ་(༡༡༨ན)འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་དང་&ོན་ཞེས་པ་གཉིས་ཀ་འ{ང་བ་བཞི་ཀ1་གསལ་.ེད་3་
lར་ནས། &ོན་3་ས1་འཁོར་ལོ་དང་། དེ1་;ེང་3་g1་འཁོར་ལོ། མེ1་&ོན་3་དང་ཞེས་སོགས་
Tར་འཆད་དེ། འདི1་Qེས་B་འ>ང་བ་ཡང་3་མ་ཞིག་rང་ངོ་། །
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ôོབ་དཔོན་∂∑ི་པས། འཁོར་ལོ་&ོན་3་ཞེས་སོགས་Sི་བGར་.ས་ནས་དོན་དེ་ཉིད་བéོལ་ཏེ་
འཆད་པ་ན། འཁོར་ལོ་ནི་ས་དང་། &ོན་3་ནི་g་དང་། ཇི་Tར་རིགས་པ་མེ་དང་། K་+མས་íང་དང་།
ཇི་Tར་འ{ང་བ་sོམ་པ་པོར་N་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་འཆད་པ་ནི་ཤིན་m་ལེགས་སོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[ག\ང་དོན་དངོས་བཤད་པ་]ལ། བ༡ མདོར་བ;ན་པ་དང་། བ༢ )ས་པར་
བཤད་པ་གཉིས་Sི།

བ༡ དང་པོ་ནི།
ནམ་མཁའ་ིཁམས་(་བྷ་ག་བསམ། །ད.ས་(་/མ་པར་བ2ོམ་པ་ན།ི ། 
འཁོར་ལ་ོ5ནོ་6་ཅ་ིརགིས་པར། །8་/མས་ཇི་:ར་འ;ང་བ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་;ེ། &ོན་འ]ོ་+མས་བsོམས་ནས་hང་འཁོར་Cི་ནང་གི་ནམ་མཁ1་ཁམས་B་བྷ་ག1་
Æས་བQོད་པ་ཆོས་འ{ང་བསམ་ཞིང་། དེ1་ནང་3་r་ཚོགས་པ°་དང་r་ཚོགས་Gོ་Qེ་ཡང་བsོམ་མོ།

དེ1་དaས་B་+མ་པར་བsོམ་པར་.་བ་ནི། ཆོས་Sི་བG་འཁོར་ལོ་དང་&ོན་3་དང་ཅི་རིགས་
པར་དང་K་+མས་དང་ཇི་Tར་དང་འ{ང་བ་ཉིད་ཅེས་པ་+མས་Sིས་བ;ན་པ1་ས་g་མེ་íང་ལ་
སོགས་པ་རིམ་བཞིན་བsོམ་པར་.་བ1་དོན་ཏོ། །

ནང་Tར་ན། ནམ་མཁ1་ཁམས་ནི་Fག་)1་པ°། བྷ་ག་ནི་དགའ་བ་བཞི1་ཡེ་ཤེས། བསམ་པ་
ནི་ཐབས་ཤེས་~ོམས་འyག །འཁོར་ལོ་ནི་དེ1་བདེ་བ། &ོན་3་ཅི་རིགས་པ་ནི་རང་རིག་པ1་ངོ་བོ།
K་+མས་ནི་.ང་gབ་Sི་སེམས། ཇི་Tར་འ{ང་བ་དེ1་\་བདེར་འོག་m་འཆད་པ་Tར་རོ། །

འདིར་ཕལ་ཆེར་Cིས། འཁོར་ལོ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། &ོན་3་ཅི་རིགས་པ་འ{ང་རིམ་དང་།
K་+མས་ཇི་Tར་འ{ང་བ་K་མོ་བཅོ་U་ལ་.ས་ནས། བJེད་རིམ་Eི1་མདོར་བ;ན་3་འཆད་པ་ནི་
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ལེགས་པར་མ་མཐོང་;ེ། ཆོས་Sི་བGས་Æ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་གBངས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་m་
བG་བéོལ་ནས་(༡༡༨བ)གBངས་པ1་ཚིག་དོན་)ང་3་བÅིངས་པར་óར་པ1་Fིར་རོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[)ས་པར་བཤད་པ་]ནི།
འཁོར་ལ་ོས་དང་>་ན་ི5ནོ། །ཇ་ི:ར་རགིས་པར་?ིན་ཟ་དང་། ། 
8་/མས་Aསི་ན་ིBང་ཆནེ་དང་། །ཇ་ི:ར་2ོམ་པ་པ་ོའ;ང་བའང་། ། 
ཆོས་འ;ང་ལས་Eསེ་འཁོར་ལ་ོཉིད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། གོང་3་ཆོས་Sི་བGས་གBངས་པ1་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ས1་དSིལ་འཁོར་ཏེ། ལྃ་ལས་
{ང་ཞིང་|་བཞི་Gོ་Qེས་མཚན་པ་དང་། དེ1་;ེང་3་g1་དSིལ་འཁོར་ནི་&ོན་ཞེས་པས་བ;ན་པ་;ེ།
བྃ་ལས་{ང་བ་•མ་པོ་aམ་པས་མཚན་པ་དང་། དེ1་;ེང་3་ཅི་རིགས་པའམ་ཇི་Tར་རིགས་པར་
ཞེས་པས་བ;ན་པ་.ིན་ཟ་མེ1་དSིལ་འཁོར་ཏེ། རྃ་ལས་{ང་བ་|་གBམ་འབར་བས་མཚན་པ་
དང་། དེ1་;ེང་3་K་+མས་Sི་ནི་ཞེས་པས་བ;ན་པ1་íང་ཆེན་Cི་དSིལ་འཁོར་ཏེ། ཡྃ་ལས་{ང་བ་
ག\1་ད.ིབས་ཅན་བ་དན་Cིས་མཚན་པ་དང་། དེ1་;ེང་3་tྃ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་+མ་rང་གི་
རང་བཞིན་ཅན་ཡང་བsོམ་པར་.འོ། །

གོང་གི་ཇི་Tར་ཞེས་པས་བ;ན་པ་sོམ་པ་པོ་;ོང་པ་ཉིད་Sི་རང་བཞིན་སེམས་ཙམ་Cི་rང་བ1་
Ç་ད་འོད་ཟེར་ཅན་+མས་བsོམས་ནས། གོང་3་འ{ང་བ་ཞེས་པས་བ;ན་པའང་ཆོས་འ{ང་ལས་
Jེས་ཤིང་། Ç་ད1་འོད་ཟེར་Cིས་བ¥ལ་ནས་འ{ང་རིམ་དང་འཁོར་ལོ་\་བ་ལས་{ང་བ1་"ེན་Cི་
འཁོར་ལོ་གཞལ་ཡས་ཁང་ཉིད་sོམ་པ1་དོན་ཏེ། Æ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ1་བཤད་པའོ། །

གོང་གི་འ{ང་བཞི1་བG་དེ་དག་གི་N་མཚན་ལ། ∂∑ི་པས།
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འཁོར་ལོ་ནི་ས་ལ་བQོད་དེ། དབང་ཆེན་Cི་དSིལ་འཁོར་ཞེས་བQོད་པ1་Fིར་
རོ། །
g་ནི་&ོན་ཞེས་པས་བ;ན་ཏེ། གསེར་Cི་དSིལ་འཁོར་Cི་&ོན་3་g1་དSིལ་
འཁོར་ཡིན་པ་དེ་བས་ནའོ། །
ཇི་Tར་རིགས་པ་ཞེས་.་བས་.ིན་ཟ་མེ་ཉིད་བ;ན་ཏེ། རིགས་པ་ནི་འདིར་ཡང་
དག་པ1་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། དེ་དང་མེ་ཉིད་གསལ་བ1་རང་བཞིན་3་ཆོས་མÉན་པ1་
Fིར་རོ། །
K་+མས་Sི་ནི་ཞེས་པས་íང་བ;ན་ཏེ། འདོད་K་འོག་མ་དག་གི་ཕ་མ་འbིག་པ1་
(༡༡༩ན)ཚེ་ü་བ་མི་འ{ང་བར་íང་ཙམ་ཞིག་འ{ང་བ་ལས་K་དེ་དག་Jེ་བ1་Fིར་
རོ། །

ཞེས་བཤད་དོ། །
ནང་Tར་ན། འཁོར་ལོ་བཞི་མས་རིམ་ནས་ས་སོགས་འ{ང་བ་བཞིར་བཤད་པའམ། ཐབས་

ཤེས་lར་བ1་རེག་པ་Å་བ་ས། .ང་སེམས་གཤེར་བ་g། བJོད་པ1་�ོད་མེ། གཡོ་བ་íང་3་བཤད་
པ་དང་། དེ1་ཉམས་≥ོང་ནི་sོམ་པ་པོའོ། །

ཁ་ཅིག །འདིར་དང་པོར་äཾ་ལས་+མ་rང་བJེད་པ་\་བ1་འཁོར་ལོ་དང་། དེ1་;ེང་3་ལྃ་ལས་
Eན་མ་བJེད་པ་\་བ1་ས་དSིལ་སོགས་རིམ་བཞིན་བJེད་པར་འཆད་པ་ནི་ཧ་ཅང་∞ོས་པ1་fོ་
བཟོ་;ེ། འཁོར་ལོ་འ{ང་བཞི1་འོག་m་sོམ་པ་`བས་B་མ་བབ་ཅིང་ག\ང་+མས་དང་འགལ་བ1་
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Fིར་དང་། འདི་ཐམས་ཅད་ཐོག་མར་Kར་བJེད་དགོས་ན། འདི1་མ}ངས་wན་Cི་རིགས་པས་ཧ་
ཅང་ཐལ་བ1་Fིར་དང་། ཚད་wན་Bས་Sང་}ལ་འདི་Tར་བཤད་པ་མེད་པ1་Fིར་རོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་ཉིད་བཤད་པ་]ནི།
འཕར་མ་གཉསི་དག་Eནོ་མདེ་པ། །ཟ་ེའG་ལས་ན་ིགཅགི་འHར་ཏེ། ། 
J་ག(མ་Kསི་ན་ིLི་མར་བMོད། །དེ་ད.ས་ཤི་བ་བཅ་ོO་ཡི། ། 
གདན་K་ིབདག་ཉདི་/མ་པར་བསམ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། "ེན་Cི་འཁོར་ལོ་དེ་ཡང་ཇི་T་a་ཞེ་ན། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་གི་དaས་B་པ°་
འདབ་མ་བཞི་པའམ་བ)ད་པ་Gོ་Qེ1་Ñེང་བས་བ`ོར་བ་ནང་གི་འཕར་མ་དང་། དེ1་Fི་áམས་གཽ་∫ི་
ལ་སོགས་པ1་གནས་Fི1་འཕར་མ་;ེ་འཕར་མ་གཉིས་པ། ªམ་Cི་བྷ་ག1་དག་པ་དང་wན་ཞིང་|་
བཞི་sོ་བཞི་"་བབས་དང་བཅས་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་Wོགས་པས་Jོན་མེད་པའོ། །

དག་པ་དེ་གཉིས་གང་ཞེ་ན། བྷ་ག1་ནང་གི་ཟེ་འº་དག་པ་ལས་ནི་འཕར་མ་གཅིག་;ེ་ནང་མར་
འóར་ཏེ། Fི1་ད.ིབས་|་གBམ་Cིས་ནི་འཕར་མ་Fི་མར་བQོད་པའོ། །

གཞལ་ཡས་ཁང་དེ1་དaས་ཏེ་ནང་3་K་གནས་སོ་སོར་ཤི་བ་;ེ་རོ་བཅོ་U་ཡི་གདན་Cི་བདག་
ཉིད་ཉི་མའམ། ê་བ་ལ་གནས་པ་(༡༡༩བ)+མ་པར་བསམ་པ1་དོན་ཏེ།

དེ་ཡང་∂∑ི་པ་དང་མན་~ེ་ལས་ê་གདན་དང་། མི་Éབ་ê་བ1་Qེས་འ>ང་དག་ཉི་གདན་3་
བཞེད་དོ། །

ནང་Tར་ན། འཕར་མ་ནང་མ་ནི་ཟེ་འº་;ེ་Z་དa་མ། Fི་མ་ནི་ད.ིབས་|་གBམ་;ེ། བདེ་བ་
ཆེན་པོÖ་འ{ང་གནས་B་བཤད་དོ། །

359 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



འདིར་ཁ་ཅིག །གོང་གི་འཕར་མ་གཉིས་Sི་}ལ་ཡབ་Sི་འཕར་མ་གཅིག་པ1་རིགས་པས་བཀག་
ནས། འཕར་མ་གཉིས་གཞལ་ཡས་ཁང་རིམ་པ་གཉིས་ལ་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། |བ་ཆེན་གཉིས་
དང་། ∂∑ི་པ། མི་Éབ་ê་བ། མན་~ེ་སོགས་ཐམས་ཅད་འཕར་མ་གཉིས་གོང་3་བཤད་པ་Tར་
མÉན་པ1་Fིར་དང་། གཙོ་འཁོར་Cི་ནང་གི་རིམ་པ་དང་K་]ངས་འདི་ཙམ་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་ཉིས་
རིམ་3་བéལ་ན་Éག་མེད་3་འóར་བ1་Fིར་དང་། འཕར་མ་གཉིས་གཞལ་ཡས་ཁང་ཉིས་རིམ་ལ་
.ེད་པ1་ཤེས་.ེད་དང་ཚད་wན་Cི་བཤད་པའང་མེད་པ1་Fིར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །འཕར་མ་གཉིས་པ°1་འདབ་མ་ཉིས་རིམ་3་འདོད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཚད་wན་
Bས་Sང་མ་བཤད་པ1་Fིར་དང་། ôོབ་དཔོན་ཨ་¨ས་}ལ་དེ་འ�་བ་བཀག་པ1་Fིར་རོ། །

འོ་ན། ཡབ་Sི་དSིལ་འཁོར་ལ་འཕར་མ་གཅིག་པ་དང་། འདིར་གཉིས་པ་ཞེས་པ1་+མ་ད.ེ་ཇི་
T་a་ཞེ་ན། གོང་3་བཤད་པ1་དག་པ་ལ་བ"ེན་ནས་འདིར་འཁོར་Cི་གནས་རིམ་པ་ཡབ་ལ་འཁོར་
Cི་གནས་རིམ་པ་གཅིག་གིས་ཆོག་པ་ལ་འཕར་མ1་ཐ་~ད་གBངས་Sི། áམས་མཐིལ་ནས་K་rམ་
དང་། དེ་ནས་དaས་Sི་པ°ར་འཕར་བ་དང་། áམས་ནས་པད་འདབ་དང་། དེ་ལས་ཟེ5་འº་འཕར་
བ་ལ་.ེད་ན། དེ་ཡབ་Sི་དSིལ་འཁོར་ལའང་མ}ངས་པས་དེ་གཉིས་Sི་áད་པར་བQོད་དགོས་སོ།།

ན༢ གཉིས་པ་[བ"ེན་པ་K་བJེད་པ་]ལ། པ༡ K་བJེད་པ1་ཆོ་ག །པ༢ གནས་སོ་སོར་དགོད་
}ལ། པ༣ K་+མས་Sི་མངོན་"ོགས། པ༤ དེ་བsོམ་པ1་ཕན་ཡོན། པ༥ ཡན་ལག་ñག་sོམ་}ལ་
དང་U་ལས།

པ༡ དང་པོ་ལ། ཕ༡ བཤད་པ1་+མ་]ངས་བ;ན་པ་དང་། ཕ༢ ག\ང་དོན་ཉིད་བཤད་པ་
(༡༢༠ན)གཉིས་Sི།
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ཕ༡ དང་པོ་ནི། ôོབ་དཔོན་མི་Éབ་ê་བས། དེ1་;ེང་3་ê་བ་ཞེས་སོགས་Sིས་བདག་མེད་མ་
གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་མངོན་.ང་Uས་བJེད་པར་འཆད་ཅིང་།

དེ་ཡང་རོ་གདན་Cི་;ེང་3་ཉི་གདན། དེ1་;ེང་3་ཨ་ལི་ཀ་ལི་ལས་{ང་བ1་ê་ཉི་ཁ་lོར་Cི་བར་
3། K་+མས་Sི་ས་བོན་ལས་{ང་བ1་Fག་མཚན་ས་བོན་Cིས་མཚན་པ་ལས་K་+མས་Sི་¥ར་
Wོགས་པ་ê་བ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་སོགས་Sི་མངོན་.ང་དང་། དེ་ནས་ཨ་ལི་ཀ་ལི་ཞེས་སོགས་Sིས་
ཡབ་Sི་མངོན་.ང་U་བJེད་;ོན་པར་འཆད་ཅིང་། དེ་ཡང་ཨ་ལི་ཀ་ལི་ལས་ê་བ་དཀར་པོ་དང་
དམར་པོ་|་གBམ་པ་གཉིས་མཉམ་པོར་lོར་བ་ནི་Fག་མཚན་Gོ་Qེ་Zེ་U་པ་དཀར་པོ་ཉིད་Sི་གདན་
དང་། རང་སེམས་ས་བོན་Cི་ཡི་གེ་ལས་{ང་བ1་གོང་a་Gོ་Qེ་དེ་ཉིད་ཐབས་དང་ê་བ་གཉིས་ཤེས་
རབ་;ེ། དེ་lོར་བ་ལ་ཐིག་ལེ1་འóར་བ་འགོག་པ1་tྃ་ཕཊ་Sི་+མ་པ་མི་འདོད་པ་དང་། དེ་འ�1་Gོ་
Qེ་སེམས་དཔ1་གÜགས་བõན་Fག་མཚན་དེ་ལས་འོད་ཟེར་∞ོས་བæས་ê་བ་གཉིས་དང་བཅས་པ་
ཐམས་ཅད་འ�ེས་པ་ལས་དSིལ་འཁོར་Cི་བདག་པོ་N་Gོ་Qེ་འཛིན་པ་sོམ་པ་དང་། དེ1་ཞལ་Fག་
སོགས་གོང་མ་ཆར་འབེབས་Sི་`བས་T་a་ལས། མི་འ�་བ1་áད་པར་ê་བ་g་ཤེལ་ནོར་a1་འོད་
Tར་¥་མདོག་དཀར་པོ་དང་། དེ་ནས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཅེས་སོགས་Sིས་འཁོར་+མས་བJེད་
}ལ་བ;ན་པར་འཆད་དོ། །

ôོབ་དཔོན་∂∑ི་པས། དེ1་;ེང་3་ê་བ་ཞེས་སོགས་Sིས་གཙོ་འཁོར་Éན་མོང་གི་བJེད་ཆོག་
བ;ན་པར་འཆད་དེ།

དེ་ཡང་ཨ་ལི་ཀ་ལི་ལས་ê་ཉི1་;ེང་3་K་+མས་Sི་ས་བོན་ལས་{ང་བ1་Fག་མཚན་ས་བོན་
Cིས་མཚན་པ་ལས། དSིལ་འཁོར་∞ོས་བæས་ê་ཉི་དང་བཅས་པ་ཡོངས་B་óར་པ་ལས་དཀར་མོ་
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སོགས་Sི་¥ར་Wོགས་པ་ê་བ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་སོགས་Sི་མངོན་.ང་དང་། དེ་ནས་ཨ་ལི་ཀ་ལི་ཞེས་
སོགས་Sིས་གཙོ་མོ་བJེད་}ལ་བ;ན་པར་འཆད་ཅིང་།

དེ་ཡང་ཨ་ལི་ཀ་ལི་(༡༢༠བ)ལས་{ང་བ1་ê་ཉི་མཉམ་པར་lོར་བ་ནི་Gོ་Qེ་སེམས་དཔའ་ཉིད་Sི་
གདན་ཏེ་"ེན་དང་། དེ1་Gོ་Qེ་ནི་ས་བོན་བæས་པ་ལས་{ང་བ1་Fག་མཚན་དང་། སེམས་དཔའ་ནི་
Fག་མཚན་Cི་དaས་Sི་ས་བོན་དང་། བདག་མེད་མ1་དSིལ་འཁོར་ལ་`བས་འདིར་ཡབ་ªམ་Gོ་
Qེ་དང་པ°་.ིན་±བས་Sི་tྃ་ཕཊ་Sི་+མ་པ་མི་འདོད་པ་དང་། སེམས་དཔ1་གÜགས་བõན་Fག་
མཚན་ས་བོན་Cིས་མཚན་པ་ལས་{ང་བ1་དSིལ་འཁོར་Cི་བདག་པོ་བདག་མེད་མ་sོམ་པ་དང་།
དེ1་ཞལ་Fག་སོགས་འཆད་འóར་Cི་K་མོ་བཅོ་U1་&ོན་མ་བཞིན་3་ê་བ1་གདན་དང་g་ཤེལ་Cི་
འོད་Tར་གསལ་བར་sོམ་པ་དང་། དེ་ནས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཅེས་སོགས་Sིས་འཁོར་བJེད་
}ལ་བ;ན་པར་འཆད་ལ།

དེ་ཡང་བདག་མེད་མ1་Éགས་ཀར་ê་གདན་ལ་Fག་མཚན་ས་བོན་Cིས་མཚན་པ་ལས། ê་ཉི་
བv་བཞི་རེ་རོ་གདན་ལ་གནས་པ1་r་ཚོགས་པད་ê1་གདན་བv་བཞི1་;ེང་3་∞ོས་ནས། དེ1་
;ེང་3་ས་བོན་ལས་{ང་བ1་Fག་མཚན་ས་བོན་Cིས་མཚན་པ་བv་བཞི། དེ་+མས་ཡོངས་B་óར་པ་
ལས་འཁོར་+མས་བJེད་ཅིང་ê་ཉི་Fག་མཚན་འ�་བ་བཞིན་3་ས་བོན་ཡང་འ�འམ་~མ་ན།
དཀར་མོ་སོགས་Sི་ཡི་གེ1་ད.ེ་བས་སོ་སོ་ཡིན་ཞེས་པ1་དོན་3་འཆད་དོ། །

མན་~ེར། གཞན་+མས་Fོགས་འ�་བ་ལས། ཨ་ལི་ཀ་ལི་མཉམ་lོར་ནི་ê་ཉི་lོར་བ་དང་། དེ་
ཉིད་Gོ་Qེ་སེམས་དཔའ་;ེ་Fག་མཚན་ས་བོན་Cིས་མཚན་པ1་གདན་དང་། Fག་མཚན་ས་བོན་Cིས་
མཚན་པ་དེ་ཉིད་ཡི་གེ་ལས་{ང་གོང་a་དང་། དེ་ལ་འóར་བ་འགེགས་པ1་tྃ་ཕཊ་མི་འདོད་པ་དང་།
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སེམས་དཔ1་གÜགས་བõན་N་Gོ་Qེ་འཛིན་པ་Fག་མཚན་ས་བོན་Cིས་མཚན་པ་དེ་ལས་འ>ས་a་
དSིལ་འཁོར་བདག་མོ་བདག་མེད་མ་sོམ་པ་དང་། ཞལ་Fག་&ོན་བཞིན་ཞེས་པ་ཚོགས་ཞིང་3་
བøག་པ1་བདག་མེད་མ་བཞིན་དང་། [བ"ག་པ་&་མ། བ)ད་པ་+ལ་འ.ོར་མ1་འཁོར་ལོ་འ3་བ1་ལེ5ར]

ê་བ་g་ཤེལ་ནོར་a1་འོད། །
ཅེས་པས་ê་བ1་གདན་ཅན་3་བ;ན་པར་བཤད་དོ། །
|བ་ཆེན་མཚོ་Jེས་Sིས། དེ1་;ེང་3་ê་བ་(༡༢༡ན)ཞེས་སོགས་Sིས་གཙོ་འཁོར་Éན་མོང་གི་

བJེད་ཆོག་བ;ན་པར་བཞེད་ཅིང་། དེ1་}ལ་ཕལ་ཆེར་&་མ་+མས་དང་Fོགས་འ�་བ་དང་། ཨ་ལི་
ཀ་ལི་ཞེས་སོགས་Sིས་གཙོ་མོÖ་མངོན་.ང་གི་áད་པར་བ;ན་པར་བཞེད་དེ།

དེ་ཡང་།
ཨ་ལི་ཀ་ལི་མཉམ་lོར་ལས། །Gོ་Qེ་སེམས་དཔའ་Wོགས་པ་;ེ། །
ཡི་གེ་ལས་{ང་རིལ་པོ་ལ། །tྃ་དང་ཕཊ་Sང་མི་འདོད་དེ། །

ཞེས་བཏོན་ནས། ཨ་ལི་ཀ་ལི་མཉམ་lོར་ནི་ê་ཉི་འ3ས་པ1་དོན་དང་། དེ་ལས་Gོ་Qེ་སེམས་
དཔའ་Wོགས་པ་ནི་ས་བོན་ལས་Fག་མཚན་ས་བོན་Cིས་མཚན་པ་Wོགས་པ་དང་། དེ་ཉིད་N་Gོ་Qེ་
འཛིན་པ1་རང་བཞིན་ཡི་གེ་ལས་{ང་བ1་རིལ་བོÖ་དོན་དང་། དེ་ལ་ཡབ་ལ་སོགས་པ1་`བས་Sི་
N་Gོ་Qེ་འཛིན་པ་ཞལ་lོར་.ེད་པ་འ�་བ1་tྃ་ལས་{ང་བ1་Gོ་Qེ་དང་a་ག་ཕཊ་Sིས་འགེགས་པ་མི་
འདོད་པ་དང་། Gོ་Qེ་སེམས་དཔའ་མཚོན་པ1་གÜགས་བõན་Fག་མཚན་ས་བོན་Cིས་མཚན་པ་དེ་
ལས་{ང་བ1་དSིལ་འཁོར་Cི་བདག་པོ་བདག་མེད་མ་sོམ་པ་དང་།
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དེ་ནས་ཞལ་དང་Fག་མཚན་སོགས་Åས་མÉན། ཞེས་བཏོན་ནས་ཞལ་Fག་Åས་K་མོ་བv་བཞི་
དང་མÉན་པ་དང་། ê་བ་g་ཤེལ་ནོར་a1་འོད་Tར་.ང་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོས་K1་rང་བར་.ས་
པ་དང་། དེ་ནས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཅེས་སོགས་Sིས་འཁོར་བJེད་}ལ་Cི་áད་པར་བ;ན་པར་
བཞེད་ཅིང་།

འཆད་}ལ་ཕལ་ཆེར་འ�་བ་ལས། ཡི་གེ1་ད.ེ་བས་སོ་སོ་ཡིན། །ཞེས་འདོན་ནོ། །
དེ་Tར་འཆད་}ལ་འདི་དག་ལ་བ"ེན་ནས་བོད་Sི་འཆད་}ལ་3་མ་rང་ཡང་། ག\ང་འདི་དག་

གིས་བདག་མེད་མ་གཙོ་འཁོར་བJེད་པ1་+མ་ད.ེ་ཉིད་བ;ན་པར་བཤད་པ་མང་ཞིང་ལེགས་ཏེ་
ག\ང་དོན་3་འཆད་དོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[ག\ང་དོན་ཉིད་བཤད་པ་]ལ། བ༡ གཙོ་འཁོར་Éན་མོང་གི་བJེད་ཆོག་དང་།
བ༢ སོ་སོÖ་+མ་ད.ེ་བཤད་པ་གཉིས་ལས།

བ༡ དང་པོ་ལ། མ༡ མངོན་.ང་U1་བJེད་ཆོག་དང་། མ༢ དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་Uར་འཇོག་}ལ་
གཉིས་Sི།

མ༡ དང་པོ་(༡༢༡བ)ལ། ཙ༡ Eི་དོན་དང་། ཙ༢ ག\ང་དོན་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ནི། གདན་Cི་;ེང་3་ཨ་ལི་ལས་ê་བ་དང་ཀ་ལི་ལས་ཉི་མ1་དSིལ་འཁོར་Cི་བར་3། ས་

བོན་ལས་{ང་བ1་Fག་མཚན་ས་བོན་Cིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འÑོས་འ3ས་ཡོངས་B་óར་པ་
ལས་K1་¥ར་བJེད་པ་ལ་མངོན་.ང་U་བJེད་ཅེས་.་;ེ། དེ་ཡང་ê་བ་མེ་ལོང་T་a1་ཡེ་ཤེས་
ལས་.ང་gབ་པ་དང་། ཉི་མ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། ས་བོན་དང་Fག་མཚན་སོར་"ོགས་ཡེ་ཤེས།
ཐམས་ཅད་འ�ེས་པ་.་xབ་ཡེ་ཤེས། ¥་Wོགས་པ་ཆོས་ད.ིངས་ཡེ་ཤེས་ལས་.ང་gབ་པའོ། །

364 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



འགའ་ཞིག་m། ê་ཉི་གཉིས་སམ་ê་བ་དཀར་དམར་མེ་ལོང་T་a་དང་། དེ་དག་གཅིག་m་óར་པ་
མཉམ་ཉིད་དང་། ས་བོན་སོར་"ོགས་དང་། Fག་མཚན་.་xབ་དང་། ¥་Wོགས་པ་ཆོས་ད.ིངས་ཡེ་
ཤེས་B་བཤད་པའང་rང་ངོ་། །

མངོན་.ང་U་བJེད་ལ་ཨ་ལི་དང་ཀ་ལི་ལས་ê་ཉི་བJེད་པའང་མ་ངེས་ཏེ།
སཾ་ཊིར།

ê་བ1་;ེང་3་ཡང་ê་བ། །.ང་gབ་ê་བ་གཉིས་པ་ཅན། །
ཞེས་ê་བ་གཉིས་བJེད་པར་གBངས་ཤིང་།
དེ1་དོན་མན་~ེར། ê་བ་&་མ་དཀར་པོ་དང་Fི་མ་དམར་པོར་བཤད་ལ།
ཁ་ཅིག་m། ê་བ་དཀར་ལ་དམར་བ1་མདངས་ཅན་གཅིག་བJེད་པར་ཡང་བཤད་དེ།
དོན་3། ê་ཉི་བJེད་པ་དང་གནད་གཅིག་གོ། །
དེ་ཡང་། ཨ་ལི་བv་ñག་དང་ཀ་ལི་བཞི་བv་Ñག་གཉིས་ལས་བJེད་པ་ནི། ¥་Wོགས་པ་ན་

མཚན་སོ་གཉིས་དང་དཔེ་.ད་བ)ད་v་འ|བ་པ1་N་མཚོན་.ེད་3་བཤད་དེ།
སཾ་ཊིར།

འདི་ནི་ཨ་སོགས་གÜགས་Sིས་ནི། །སངས་)ས་ཡོན་ཏན་འyག་པར་འóར། །
ཞེས་དང་།

སངས་)ས་ཡོན་ཏན་ཀ་སོགས་Sི། །`ར་མདའ་འདིར་ཡང་འyག་པར་འóར། །
ཞེས་སོ། །
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འདི་དག་lང་གཞི་དང་lར་ན། ê་བས་ཕ1་ཁམས་དཀར་པོ་དང་། ཉི་མས་མ1་ཁམས་དམར་
པོ་དང་། ས་བོན་Cིས་བར་དོÖ་+མ་ཤེས་མཚོན་པ་ཡིན་ཏེ།

Äོམ་འ{ང་3།
ཨ་ལི་ཀ་ལི་\་.ས་པ1། །ü་(༡༢༢ན)bག་དེ་དག་གི་དaས་B། །
ཐིག་ལེ1་གÜགས་Sིས་གནས་པར་འóར། །

ཞེས་སོ། །
དེ་བཞིན་3། ཐམས་ཅད་འ�ེས་པས་Jེ་Åིད་3་ཉིང་མཚམས་lོར་བ་དང་། ¥་Wོགས་པས་

མངལ་3་ãས་Wོགས་པ་མཚོན་ནོ། །
ཙ༢ གཉིས་པ་[ག\ང་དོན་]ནི།

དེ་ཡི་Qངེ་6་R་བ་ཡནི། །R་བའི་Qངེ་6་ས་བནོ་ཉདི། ། 
Lི་ནས་བ6ད་ལས་Sལ་བས་མནན། །གཉསི་འ6ས་པ་ལས་བད་ེཆནེ་པ།ོ ། 
ཨ་ལི་R་བའི་གUགས་Aསི་གནས། །ཀ་ལའི་ིགUགས་Aསི་Wང་?ེད་དོ། ། 
R་བ་ཉི་མ་འ6ས་པ་ལས། །དཀར་མ་ོལ་སགོས་རབ་X་Yགས། ། 

ཞེས་པ་;ེ། རོ་གདན་བཅོ་U་པོ་དེ་ཡི་;ེང་3་ê་བ་sོམ་པ་ཡིན་ལ། ê་བ1་;ེང་3་K་སོ་སོÖ་ས་
བོན་ལས་{ང་བ1་Fག་མཚན་ས་བོན་Cིས་མཚན་པ་ཉིད་sོམ་ཞིང་། དེ1་Fི་ནས་�ང་Åོང་བ3ད་
ལས་)ལ་བ་;ེ་ཉི་མས་མནན་པ་བsོམས་ནས། ê་ཉི་གཉིས་Fག་མཚན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལ་
འ3ས་པ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོÖ་ངོ་བོར་མོས་པར་.་;ེ། ê་ཉི་ནི་ཁམས་དཀར་དམར་Cི་དོན་དང་དེ་
གཉིས་འ3ས་པ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འ{ང་བས་སོ། །
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∂∑ི་པས་ནི། ས་བོན་lོར་བ1་བདེ་བ། Fག་མཚན་དངོས་གཞི1་བདེ་བ། མཚན་མ1་དaས་Sི་
ས་བོན་མyག་གི་བདེ་བ། དེ་ལས་+ལ་འ.ོར་མ1་ཚོགས་∞ོ་ཞིང་བæ་བ་དོན་དམ་པ1་བདེ་བར་
བཤད་དོ། །

འོ་ན། ê་ཉི་དེ་ཉིད་©ོ་aར་3་sོམ་མམ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། ཨ་ལི་ཡོངས་B་óར་པ་ལས་ê་བ1་
གÜགས་Sིས་གནས་པ་དང་། ཀ་ལི1་ཡེ་གེ་ཡོངས་B་óར་པ1་གÜགས་Sིས་rང་.ེད་དེ་ཉི་མ་sོམ་
པ་ཉིད་དོ། །

དེ་Tར་ê་བ་དང་ཉི་མ་གཉིས་Fག་མཚན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལ་འ3ས་ཤིང་འ�ེས་པ་ལས་
དཀར་མོ་ལ་སོགས་པ1་K་མོ་བཅོ་U་བJེད་པར་རབ་m་]གས་ཞེས་པའོ། །

དེ་ཡང་གཙོ་མོའམ་འཁོར་Cི་ཐོག་མ་Gོ་Qེ་མ་སོགས་མི་cོས་པར་དཀར་མོ་ནས་cོས་པ་ནི། ཤར་
Cི་sོ་Jོང་མ་cོས་པས་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་3ས་གཅིག་m་བJེད་(༡༢༢བ)པར་"ོགས་པ1་ཆེད་
ཡིན་པར་བཤད་དོ། །

མ༢ གཉིས་པ་[དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་Uར་འཇོག་}ལ་]ལ། ཙ༡ Eི་དོན་དང་། ཙ༢ ག\ང་དོན་གཉིས་ལས།
ཙ༡ དང་པོ་ལ། ཡེ་ཤེས་U1་ངོ་བོ། སོ་སོÖ་ངེས་ཚིག །+མ་པ་ê་སོགས་B་sོམ་པ1་དོན་གBམ་Cི།
དང་པོ་ནི། ཡེ་ཤེས་U་ལས་མེ་ལོང་T་a་ནི། ངའམ་བདག་m་འཛིན་པ་མེད་པ། ªལ་ལ་ཡོངས་

B་མ་ཆད་པ། 3ས་"ག་m་wན་པ། ཤེས་.་øན་ལ་མ་¿ོངས་ཤིང་། དེ་ལ་མངོན་3་མ་Fོགས་པ་;ེ།
མདོ་Äེ་)ན་ལས། (བv་པ། .ང་gབ་Sི་ལེ5ར།]

མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ང་ཡི་མེད། །ཡོངས་B་མ་ཆད་"ག་m་wན། །
ཤེས་.་øན་ལ་མ་¿ོངས་ཏེ། །"ག་m་དེ་ལ་མངོན་Fོགས་མིན། །
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ཞེས་སོ། །
མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ནི། བདག་གཞན་མཉམ་པ་ཉིད་3་sོམ་པ་དག་པ་ལས་{ང་བ་Åིད་ཞི་ལ་མི་

གནས་པ1་≥ང་འདས་B་བ\གས་པ་;ེ།
(མདོ་Äེ་)ན། བv་པ། .ང་gབ་Sི་ལེ5ར།]

མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སེམས་ཅན་ལ། །sོམ་པ་དག་པ་ལས་འདོད་དེ། །
མི་གནས་ཞི་བར་བ\གས་པ་ནི། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་འདོད།

ཅེས་སོ། །
སོར་"ོག་ཡེ་ཤེས་ནི། ཤེས་.་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་མáེན་ཞིང་གÜངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་Cི་

འ{ང་གནས་B་óར་པ་;ེ།
(མདོ་Äེ་)ན། བv་པ། .ང་gབ་Sི་ལེ5ར།]

སོ་སོར་"ོག་པ1་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཤེས་.་øན་ལ་"ག་མི་ཐོགས། །
ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གÜངས་+མས་Sི། །གཏེར་དང་འ�་བ་ཁོ་ན་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །
.་xབ་ཡེ་ཤེས་ནི། འཇིག་"ེན་Cི་ཁམས་øན་m་¡ལ་པ་དཔག་m་མེད་པས་འ]ོ་དོན་འ{ང་བ་

བསམ་Cིས་མི་áབ་པ1་གནས་ཏེ།
(མདོ་Äེ་)ན། བv་པ། .ང་gབ་Sི་ལེ5ར།]

.་བ་xབ་པ1་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཁམས་+མས་øན་m་r་ཚོགས་ཤིང་། །
དཔག་མེད་¡ལ་པ་བསམ་ཡས་Sིས། །སེམས་ཅན་དོན་øན་xབ་པའོ།

368 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ཞེས་སོ། །
ཆོས་ད.ིངས་ཡེ་ཤེས་ནི། མན་~ེ་ལས།

དེ་ལ་ཤིན་m་+མ་པར་དག་པ1་ཆོས་Sི་ད.ིངས་Sི་ཡེ་ཤེས་ནི་གང་བག་ཆགས་དང་
བཅས་པ1་Æིབ་པ་གཉིས་ལས་]ོལ་བ། ~ིང་Qེ་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་B་མེད་པ།
ཆོས་Sི་ད.ིངས་"ོགས་པ་Wོགས་པ། ¬ངས་པ་དང་(༡༢༣ན)"ོགས་པ་£ན་Bམ་
ཚོགས་པ། ཡང་དག་པ1་དོན་sོམ་པ་རབ་Sི་མཐར་Éག་པ་ལས་Jེས་པ་གསལ་
བར་rང་བ་;ེ།

ཞེས་བཤད་པ་Tར་རོ། །
གཉིས་པ་[སོ་སོÖ་ངེས་ཚིག་]ནི། མེ་ལོང་√ངས་པ་ལ་གÜགས་བõན་rང་བ་Tར་ཡེ་ཤེས་√ངས་

པ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་rང་བས་མེ་ལོང་T་a1་ཡེ་ཤེས་ཞེས་.་;ེ།
ཡེ་ཤེས་|བ་པ་ལས།

ཇི་Tར་གÜགས་བõན་མེ་ལོང་ལ། །རང་ཉིད་ངེས་པར་rང་བ་བཞིན། །
དེ་བཞིན་ཆོས་¥1་ཡེ་ཤེས་ནི། །rང་བས་མེ་ལོང་ཞེས་.འོ། །

ཞེས་སོ། །
འཁོར་འདས་Sི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་མཉམ་པ་ཉིད་Sི་རང་བཞིན་3་རོ་གཅིག་པར་

"ོགས་པས་ན་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཞེས་.་;ེ།
དེ་བཞིན་གཤེགས་øན་ཡེ་ཤེས་དང་། །རང་གི་དང་ནི་འ]ོ་བ1་ཡང་། །
དངོས་ཉིད་གཅིག་པར་Éགས་gད་པས། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཞེས་.འོ། །
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ཞེས་སོ། །
རང་བཞིན་Cི་འོད་གསལ་བ1་བདག་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་áབ་ཅིང་སོ་སོར་མ་འ�ེས་པར་

མáེན་པས་སོར་"ོགས་ཡེ་ཤེས་ཞེས་.་;ེ།
གདོད་ནས་དག་ཅིང་Jེ་བ་མེད། །རང་བཞིན་Cི་ནི་འོད་གསལ་བ། །
ཕན་}ན་áབ་པ1་ཡེ་ཤེས་ལས། །སོ་སོར་"ོགས་པ་ཅན་ཞེས་བཤད། །

ཅེས་སོ། །
+མ་པ་øན་m་སངས་)ས་Sི་མཛད་པ་ག3ལ་.1་ཁམས་ཐམས་ཅད་3་áབ་པར་འyག་པས་.་

xབ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་.་;ེ།
øན་m་øན་ནས་སངས་)ས་Sི། །སངས་)ས་མཛད་པ་ལ་འyག་པ། །
སངས་)ས་ཐམས་ཅད་མཛད་གཅིག་པས། །.་བ་|བ་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །

ཞེས་སོ། །
Æིབ་གཉིས་ལས་]ོལ་ཞིང་∞ོས་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་m་+མ་པར་དག་པས་ན་ཆོས་ད.ིངས་ཡེ་

ཤེས་ཞེས་.་;ེ།
ཉོན་མོངས་ཤེས་.1་Æིབ། །ཐམས་ཅད་ལས་]ོལ་དེ་ཡི་ཚེ། །
+མ་འ.ོར་པ་མཆོག་Gོ་Qེ་ཅན། །ཤིན་m་+མ་དག་ཅེས་བཤད་དོ། །

ཞེས་སོ། །
གBམ་པ་[+མ་པ་ê་སོགས་B་sོམ་པ1་དོན་]ནི། ཡེ་ཤེས་U་ê་སོགས་Sི་+མ་པར་sོམ་པ་ནི་

ཆོས་མ}ངས་པ1་sོ་ནས་+མ་པར་གཞག་པ་ཡིན་ལ།
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དེ་ཡང་མེ་ལོང་T་a1་ཡེ་(༡༢༣བ)ཤེས་ནི། +མ་པར་]ོལ་བ་དང་རབ་རིབ་མེད་པ་དང་�ི་མ་མེད་
པས་ê་བ་དང་འ�་བ་;ེ།

སཾ་ཊིར།
ཡིད་གཉིས་øན་ལས་+མ་]ོལ་བ། །+མ་པར་"ོག་པ1་རབ་རིབ་འÑོག །
ཉོན་མོངས་�ི་མ་øན་ལས་དག །ê་མ}ངས་སེམས་ནི་ê་བ་ཉིད། །

ཅེས་སོ། །
མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ནི། སེམས་ཅན་Cི་དོན་xབ་པ་དང་rང་བ་འCེད་པ་དང་≠ན་པ་འཇོམས་

པས་ཉི་མ་དང་འ�་བ་;ེ།
~ིང་Qེ་æག་པར་ཡང་དག་{ང་། །སེམས་ཅན་Qེས་B་འཛིན་པ་པོ། །
དགེ་བ1་ཆོས་Sིས་ཡང་དག་དགང་། །ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་གནོན། །

ཞེས་སོ། །
སོར་"ོགས་ཡེ་ཤེས་ནི། .ང་gབ་ལ་Eོད་པ་ས་ལ་གནས་པ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་B་དག་པ་ཟག་མེད་

3་གནས་པས་Fག་མཚན་ê་ཉི1་དSིལ་འཁོར་Cི་ནང་ན་གནས་པ་འ�་བ་;ེ།
.ང་gབ་Eོད་པ་དེ་བཞིན་ས། །ཡེ་ཤེས་དག་པ་ཟག་པ་མེད། །
དེ་Fིར་དSིལ་འཁོར་ནང་གནས་པ། །དེ་ཡིས་རང་གིས་Fག་མཚན་བ"ག །

ཅེས་སོ། །
.་xབ་ཡེ་ཤེས་ནི། སངས་)ས་øན་Cི་གÜགས་བõན་Cི་རང་བཞིན་གཅིག་m་óར་པ་མ་Jེས་

པ་མ་.ས་པ་གནས་པ་མེད་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་འ�ེས་པ་དང་འ�་བ་;ེ།
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སངས་)ས་øན་Cི་¥་གང་ནི། །rང་བ་མེད་ཅིང་གནས་པ་མེད། །
མ་Jེས་མ་.ས་དག་པ་ཉིད། །དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་སོགས་¬ངས། །
བཅད་མེད་ད.ེར་མེད་བÜང་3་མེད། །ཆོས་Sི་¥་ནི་གÜགས་མེད་པ། །

ཞེས་སོ། །
ཆོས་ད.ིངས་ཡེ་ཤེས་ནི། +མ་པ་øན་Cི་མཆོག་དང་wན་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་B་

Wོགས་པས་K1་¥་Wོགས་པ་དང་འ�་བ་;ེ།
ཡང་ནི་Gོ་Qེ་སེམས་དཔའ་ནི། །+མ་པ་øན་Cི་མཆོག་wན་པ། །
སངས་)ས་øན་Cི་གÜགས་བõན་ནི། །འདི་ཡི་&གས་Sིས་བsོམ་.་བ། །

ཞེས་སོ། །
དེ་Tར་བsོམས་པ1་དགོས་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་U་+མ་པ་ê་ཉི་སོགས་B་sོམ་པ་sོམ་ô་བས་+མ་

པ་ལམ་3་.ེད་པ་དང་། +མ་པ་དེ་དག་ལ་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་Uར་མོས་པ་.ས་པས་ཡེ་ཤེས་U་ཐོབ་པར་
འóར་བས་མོས་པ་(༡༢༤ན)ལམ་3་.ེད་པ་དང་། སངས་)ས་ལ་མངའ་བ1་ཡེ་ཤེས་U་ད་T་ནས་
བsོམས་པས་འ>ས་a་ལམ་3་.ེད་པ་དང་། དེ་Tར་བsོམས་ན་ཚོགས་Wོགས་ཤིང་Æིབ་པ་འདག་
པས་.ིན་±བས་ལམ་3་.ེད་པ་སོགས་B་བཞེད་དོ། །

ཙ༢ གཉིས་པ་[ག\ང་དོན་]ནི།
R་བ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་Zན། །བ6ན་K་ིབ6ན་པ་མཉམ་ཉདི་Zན། ། 
རང་8འ་ིས་བནོ་Lག་མཚན་ན།ི །ས་ོསརོ་\གོས་པར་བMོད་པར་?། ། 
ཐམས་ཅད་གཅགི་Hར་ནན་ཏན་ཉདི། །^ོགས་པ་ཆསོ་ད?ིངས་དག་པ་Q།ེ ། 
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མཁས་པས་ཆ་ོག་ག(ངས་པ་ཡསི། །/མ་པ་O་པ་ོབ2ོམ་པ་ཉིད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། གོང་3་གBངས་པ1་K1་བJེད་ཆོག་དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་U1་ངོ་བོར་.ང་gབ་པ་;ེ། དེ་
ཡང་ê་བ1་+མ་པ་ནི་ངོ་བོ་མེ་ལོང་T་a1་ཡེ་ཤེས་དང་wན་པར་བsོམས་པས་ê་བ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་
ལས་.ང་gབ་པ་དང་།

དེ་བཞིན་3་lར་ཏེ། བ3ན་Cི་བ3ན་པ་ནི་ཉི་མ་;ེ། དེ་འ�ེན་.ེད་Sི་ཤིང་"་བ3ན་ཡོད་ཅིང་།
ཤིང་"་རེ་རེའང་"་བ3ན་བ3ན་Cིས་འ�ེན་པས་སོ། །དེ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་དང་wན་པ1་ཡེ་ཤེས་
དང་།

རང་གི་K1་ས་བོན་ལས་{ང་བ1་Fག་མཚན་ས་བོན་Cིས་མཚན་པ་ནི་སོ་སོར་"ོགས་པ1་ཡེ་
ཤེས་ཏེ། དེར་བQོད་པར་.་བ་དང་།

ê་ཉི་Fག་མཚན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འ�ེས་ནས་གཅིག་m་óར་པ་ནི་.་བ་ནན་ཏན་
ནམ་.་xབ་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དང་།

K1་¥་Wོགས་པ་ནི་ཆོས་ད.ིངས་ཡེ་ཤེས་Sི་ངོ་བོ་དག་པ་;ེ། དེ་ལས་.ང་gབ་པའོ། །
དེ་Tར་ན་+ལ་འ.ོར་པ་མཁས་པས་གོང་3་མངོན་.ང་U་བJེད་Sི་ཆོ་ག་གBངས་པ་ཡིས་ནི།

ཡེ་ཤེས་+མ་པ་U་པོ་ལམ་3་.ས་ནས་བsོམ་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་པའོ། །
བ༢ གཉིས་པ་[སོ་སོÖ་+མ་ད.ེ་བཤད་པ་]ལ། མ༡ གཙོ་མོÖ་མངོན་.ང་གི་+མ་ད.ེ་དང་། མ༢

འཁོར་Cི་མངོན་.ང་གི་+མ་ད.ེ་གཉིས་Sི།
མ༡ དང་པོ་ནི། (༡༢༤བ)

ཨ་ལི་ཀ་ལི་མཉམ་_ོར་བ། །`་ོMེ་སམེས་དཔའ་ཉདི་A་ིགདན། ། 
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ཡ་ིག་ེལས་;ང་གངོ་.་ལ། །a་ྃཕཊ་/མ་པའང་འདོད་མི་?། ། 
སེམས་དཔའི་གUགས་བdན་ལས་;ང་བའ།ི ། 
དAལི་འཁརོ་བདག་པ་ོ/མ་པར་བ2ོམ། ། 

Lག་མཚན་ཞལ་སགོས་གངོ་མ་བཞནི། །R་བ་>་ཤལེ་ནརོ་.འི་འདོ། ། 

ཅེས་པ་;ེ། K་ཐམས་ཅད་མངོན་.ང་U་ལས་3ས་གཅིག་m་བJེད་ན་གཙོ་མོ་ལ་N་Gོ་Qེ་འཆང་
མེད་པར་མི་འóར་རམ་~མ་ན། Jོན་མེད་དེ། ཨ་ལི་ལས་ê་བ་དང་ཀ་ལི་ལས་ཉི་མ་མཉམ་པར་
lོར་བ1་བདེ་;ོང་གི་ངོ་བོ་ཨo་ལས་]ི་_ག་ཨྃ་གིས་མཚན་པ་དེ་ཉིད་འ>ས་a་Gོ་Qེ་སེམས་དཔའ་
ཉིད་Sི་Nའམ་གཞིའམ་གདན་ཡིན་པས་N་Gོ་Qེ་འཆང་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན། དེ་ལ་གཞན་ལས་འ{ང་བ1་མཁའ་གསང་.ིན་±བས་སོགས་ཇི་Tར་.་~མ་ན། ས་བོན་
Cི་ཡི་གེ་ལས་{ང་བ1་Fག་མཚན་གོང་a1་`བས་ཡིན་པས། དེ་ལ་མཁའ་གསང་.ིན་±བས་དང་
ཐིག་ལེ1་འóར་བ་འགེགས་པ1་tྃ་ཕཊ་Sི་ཡི་གེ1་+མ་པ་འགོད་པའང་འདོད་པར་མི་.་;ེ། K་ཡབ་
ªམ་Cི་+མ་པ་མེད་པ1་Fིར་རོ། །

དེ་Tར་ན་N་Gོ་Qེ་སེམས་དཔ1་གÜགས་བõན་Fག་མཚན་ལས་{ང་བ1་འ>ས་a་Gོ་Qེ་འཆང་
དSིལ་འཁོར་Cི་བདག་པོ་བདག་མེད་མ་+མ་པར་བsོམ་;ེ། དེ1་Fག་མཚན་དང་ཞལ་ལ་སོགས་པ་
གོང་མ་Gོ་Qེ་ã་_་Nད་མ་ལ་བཤད་པ་བཞིན་ནམ། ཆོས་Sི་བGས་གBངས་པར་འཆད་པ་Tར་རོ། །
དེ་ཡང་ê་བའམ་g་ཤེལ་ལམ་ནོར་a1་འོད་Tར་√ངས་ཤིང་གསལ་བར་sོམ་པ1་དོན་ཏོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག །མཉམ་lོར་Cི་དོན་ê་བ་གཉིས་lོར་བ་ལ་.ེད་ཅིང་། ê་ཉི་lོར་བ་ནི་+མ་པ་མི་
འ�་བས་མི་མཉམ་lོར་3་འདོད་པ་དང་།

374 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



`བས་འདིར། ê་ཉི་lོར་བ་ནི། མཉམ་lོར་བ། ཞེས་པ་དང་འགལ་བར་ß་བ་ནི་fོ་བཏགས་Sི་
ཐ་~ད་3་rང་ཞིང་། མི་འཐད་དེ། ཚད་wན་གཞན་Cིས་ཐ་~ད་དེ་འ�་མ་གBངས་པ1་Fིར་དང་།

སཾ་ཊི1་བདག་མེད་མ1་`བས་B།
ཨ་ལི་ཀ་ལི་མཉམ་lོར་བ། །

ཞེས་པ་མན་~ེར་ê་ཉི་lོར་བར་བཤད་པ་དང་། འདིར་ཡང་མཉམ་lོར་ê་ཉི་lོར་བ་ལ་|བ་
ཆེན་མང་པོས་བཤད་པ1་Fིར་དང་། ཡབ་ªམ་མཉམ་lོར་དང་ཐབས་ཤེས་མཉམ་lོར་སོགས་Sང་
(༡༢༥ན)+མ་པ་མི་འ�་བས་མི་འཐད་པར་འóར་བ1་Fིར་རོ། །

དེ་བཞིན་3། ག\ང་འདིས་ཡབ་Sི་N་Gོ་Qེ་འཆང་ཡབ་ªམ་བJེད་པར་འདོད་ཅིང་། Fག་མཚན་
ཞལ་སོགས་ཆར་འབེབས་Sི་`བས་བཞིན་དང་།

ê་བ་g་ཤེལ་ཞེས་པས་¥་མདོག་དཀར་པོ་བ;ན་པར་འཆད་པའང་དངོས་B་འགལ་ཏེ། ཆར་
འབེབས་Sི་`བས་B་¥་མདོག་དང་ªམ་དང་Fག་མཚན་མ་བཤད་པ1་Fིར་དང་།

དེར་ཞལ་འཕངས་པ1་དེ་མ་ཐག་¥་མདོག་དཀར་པོ་;ོན་མི་རིགས་ཤིང་། རིགས་ནའང་གོང་
བཞིན་ལས་ཤེས་པའམ། འོན་Sང་ê་བ་g་ཤེལ་ཞེས་པ་T་a1་Æ་འ{ང་རིགས་པ1་Fིར་དང་། ¥་
མདོག་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་ཆར་འབེབས་Sི་`བས་Tར་.ེད་ནའང་N་Gོ་Qེ་འཆང་ªམ་དང་Fག་
མཚན་མེད་པ་ཞབས་Sིས་ƒ་མཐའ་ཡས་མནན་པ་ཞིག་དགོས་པར་འóར་བ1་Fིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །ག\ང་འདིས་དSིལ་འཁོར་Cི་གཙོ་མོ་བདག་མེད་མ་ལ་K1་ལེ5་ལས་འ{ང་བ1་ཧེ་ö་
ཀ་གང་öང་དཀར་པོས་འ§ད་པ་ཞིག་བ;ན་པར་འདོད་ཅིང་།
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ཡབ་Sི་`བས་B། དེ་ལ་དaས་B་ང་ཡོད་དེ། áོད་དང་Kན་ཅིག་ཅེས་པ་Tར། དེ་ལ་དaས་B་
áོད་ཡོད་དོ། །ང་དང་Kན་ཅིག་ཅེས་པ་`བས་B་བབ་བོ། །ཟེར་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ1་fོ་བཟོ་;ེ།
བདག་མེད་མ1་དSིལ་འཁོར་ལ་N་འ>ས་Sི་Gོ་Qེ་འཆང་གང་ལའང་ཡབ་ªམ་ཞལ་lོར་ཡོད་པ་
བཤད་Nད་དང་པཎ་|བ་Bས་Sང་མ་བཤད་པ1་Fིར་དང་།

áེད་རང་Tར་ནའང་། ཡབ་Sི་`བས་Sི་རིགས་པ་lར་ནས་ང་དང་Kན་ཅིག་ཅེས་འདོད་ན་Fག་
བv་ñག་པ་ནག་པོས་འ§ད་དགོས་པས། Fག་གཉིས་པ་སོགས་དཀར་པོས་འ§ད་པར་འདོད་པ་
དང་འགལ་བ1་Fིར་དང་།

[བ"ག་པ་&་མ། བ)ད་པ་+ལ་འ.ོར་མ1་འཁོར་ལོ་འ3་བ1་ལེ5ར]

དSིལ་འཁོར་བདག་པོ་+མ་པར་བsོམ། །
ཞེས་པ་ལ་བ"ེན་ནས་ག\ང་འདིས་ཡབ་Sི་མངོན་.ང་བ;ན་པ1་བཞེད་Åོལ་rང་མོད་Sང་།

གཙོ་མོ་བདག་མེད་མས་.ས་པ་ལ་ཡབ་ཡོད་པ་བ;ན་པར་འདོད་པ་ལ་ཤེས་.ེད་ཅི་ཡང་མེད་པ1་
Fིར་རོ། །(༡༢༥བ)

ཡང་ཁ་ཅིག །ག\ང་འདིས་གཙོ་མོ་བJེད་པར་འཆད་བཞིན་3་Fག་མཚན་ཞལ་སོགས་ཧེ་ö་ཀ་
Fག་གཉིས་པ་དང་འ�་བར་འཆད་པ་ཡང་ཡིད་+ལ་3་མ་བཞག་པ་;ེ། མཚན་"གས་དང་གཡས་Sི་
Fག་མཚན་མི་འ�་བ1་Fིར རོ། །

མ༢ གཉིས་པ་[འཁོར་Cི་མངོན་.ང་གི་+མ་ད.ེ་]ནི།
ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་རང་བཞནི་ལས། །འད་ི:ར་ཐམས་ཅད་^ོགས་པ་ཉདི། ། 
R་བ་ཉི་མ་རབ་ད?ེ་ལས། །ཨ་ལི་ཤེས་རབ་ཀ་ལི་ཐབས། ། 
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འད་ིལས་དཀར་མ་ོལ་སགོས་པ། །ཁ་དགོ་ད?ེ་བས་ས་ོས་ོཡནི། ། 

ཞེས་པ་;ེ། འོ་ན་འཁོར་བJེད་}ལ་ཡང་གཙོ་མོ་དང་འ�འམ་ཞེ་ན། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་Sི་
རང་བཞིན་ལས་གཙོ་མོ་བJེད་}ལ་འདི་Tར་འཁོར་Cི་K་ཐམས་ཅད་Sང་Wོགས་པ་ཉིད་དོ། །

ཐབས་ཤེས་དེ་ཉིད་ཇི་T་a་ཞེ་ན། ê་བ་དང་ཉི་མས་ཁམས་དཀར་དམར་མཚོན་པ1་རབ་m་ད.ེ་
བ་ལས་ཨ་ལི་ལས་{ང་བ1་ê་བ་ཤེས་རབ་དང་། ཀ་ལི་ལས་{ང་བ1་ཉི་མ་ཐབས་ཏེ། ཐབས་ཤེས་
Sིས་lོར་བ་འདི་ལས་དཀར་མོ་ལ་སོགས་པ་Wོགས་པས་ཐམས་ཅད་Fོགས་འ�་ལ། འོན་Sང་ཁ་
དོག་གི་Æ་ཝ∆་ཡི་གེ་ལའང་འyག་པས་ས་བོན་Cི་ཡི་གེ1་ད.ེ་བས་Fེ་ནས་སོ་སོར་འ.ེད་པ་ཡིན་
ཞེས་པའོ། །

ཁ་ཅིག །ག\ང་འདིས་ཡབ་Sི་དSིལ་འཁོར་Cི་བJེད་པ་བ;ན་པར་འདོད་ཅིང་།
དེ་ཡང་K་མོÖ་¥་མདོག་གི་ད.ེ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་བJེད་}ལ་གཞན་ཐམས་ཅད་འ�་བར་

འཆད་པ་ནི་ལེགས་པར་མ་མཐོང་;ེ། ཡབ་Sི་`བས་Tར་ན་ས་བོན་དང་Fག་མཚན་དང་¥་མདོག་
སོགས་མི་འ�་བ་མང་བས་ཁ་དོག་གི་ད.ེ་བ་ཙམ་ལས་སོ་སོ་ཡིན་པ་དང་འགལ་བ1་Fིར་དང་།
འཁོར་Cི་K་མོ་མངལ་འ.ིན་ལས་བJེད་པ་སོགས་+མ་གཞག་Sང་མི་འ�་བ1་Fིར་དང་། འདིར་ནི་
ཁ་དོག་གི་ད.ེ་བ་ཙམ་Cིས་སོ་སོར་འ.ེད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་འ�་བར་བ;ན་པ1་Fིར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །འདིས་ªམ་Cི་དSིལ་འཁོར་Cི་འཁོར་བJེད་པར་འདོད་བཞིན་3་དཀར་མོ་ལ་
སོགས་པ1་K1་¥་མདོག་གི་(༡༢༦ན)ད.ེ་བས་སོ་སོ་ཡིན་ཞེས་འཆད་པ་ཆེས་འ«ལ་པ་;ེ། K་མོ་
བཅོ་U་ཐམས་ཅད་¥་མདོག་དང་Fག་མཚན་འ�་བ1་Fིར་རོ། །
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པ༢ གཉིས་པ་[གནས་སོ་སོར་དགོད་}ལ་]ལ། ཕ༡ འཕར་མ་ནང་མ1་K་དགོད་པ་དང་། ཕ༢
Fི་མ1་K་དགོད་པ་གཉིས་Sི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
ར་ེཞགི་ནང་ག་ིའཕར་མ་ལ། །/ལ་འ?ོར་མ་O་ངསེ་གནས་པ། ། 
fང་པ་ོO་ཡ་ིརང་བཞནི་Kསི། །/ལ་འ?ོར་རགི་པས་\ག་X་བ2ོམ། ། 
དབང་པོར་`་ོMེ་གཤནི་Mེར་དཀར། །>་བདག་>་ཡི་/ལ་འ?ོར་མ།  
gས་ངན་`་ོMེ་མཁའ་འY་ོམ། །ད.ས་(་བདག་མདེ་/ལ་འ?ོར་མ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། རེ་ཞིག་ཅེས་པ་བཤད་པ1་གོ་རིམ་ལ་བ~ག་པ་;ེ། ཐོག་མར་ནང་གི་འཕར་མ་པ°་
ལ་+ལ་འ.ོར་མ་U་ངེས་པར་ཏེ་ཡོངས་B་གནས་པ་ནི། £ང་པོ་U་དག་པ་ཡི་རང་བཞིན་Cིས་གནས་
པ1་+ལ་འ.ོར་རིག་པས་"ག་m་བsོམ་པ་;ེ། དེ་ཡང་དབང་པོར་ཏེ་དེ1་Fོགས་ཤར་Cི་འདབ་མར་
Gོ་Qེ་མ། གཤིན་Qེར་ཏེ་དེ1་Fོགས་Kོར་དཀར་མོ། g་བདག་གི་Fོགས་»བ་m་g་ཡི་+ལ་འ.ོར་མ།
ãས་ངན་Cི་Fོགས་.ང་3་Gོ་Qེ་མཁའ་འ]ོ་མ། དaས་B་;ེ་པ°1་Tེ་བར་བདག་མེད་+ལ་འ.ོར་
མ་sོམ་པ1་དོན་ཏོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[Fི་མ1་K་དགོད་པ་]ནི།
Lི་རོལ་K་ིན་ིའཕར་མ་ལ། །དཀར་མ་ོཆམོ་hན་ར་ོལངས་མ། ། 
གྷj་རི་དང་kl་mི། །ར་ིnདོ་མ་དང་གདལོ་པ་མ།ོ ། 
བSད་པ་ཌ་ོབྷ་ིpི་q་བMོད། །འགོ་Zན་མ་དང་Qངེ་Zན་ཉདི། ། 

378 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



མཁའ་rདོ་མ་དང་ས་rདོ་བMོད། །sདི་དང་ཞ་ིབའ་ིརང་བཞནི་Kསི། ། 
tིང་Mེ་ཆནེ་པ་ོའད་ིདག་གནས། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་ནས་Fི་རོལ་Cི་ནི་འཕར་མ་;ེ་རིམ་པ་Fི་མ་ལ། ཤར་sོར་དཀར་མོ། Kོ་sོར་ཆོམ་
…ན་མ། »བ་sོར་རོ་ལངས་མ། .ང་sོར་གྷc་∫ི་དང་། .ང་ཤར་3་ÀÃ་Õི། ཤར་Kོར་རི་bོད་མ་
དང་། Kོ་»བ་m་གདོལ་པ་མོ། »བ་.ང་3་Fི1་K་མོ་བ)ད་པ་ཌོ་བྷི་Çི་ö་བQོད་པ་དང་། འོག་m་
འོག་wན་མ་དང་། ;ེང་3་;ེང་wན་མ་ཉིད། ;ེང་མ་མཁའ་Eོད་མ་དང་འོག་མ་ས་Eོད་མར་བQོད་པ་
འོག་མ་Åིད་པ་དང་། ;ེང་མ་(༡༢༦བ)ཞི་བ་དག་པ1་རང་བཞིན་Cིས་གནས་ཏེ། ~ིང་Qེ་ཆེན་པོ་ཞེས་
བོས་ནས། དེ་Tར་ན་འཕར་མ་གཉིས་ལ་K་མོ་འདི་དག་གནས། ཞེས་;ོན་པའོ། །

པ༣ གBམ་པ་[K་+མས་Sི་མངོན་"ོགས་]ལ། ཕ༡ མངོན་"ོགས་དངོས་དང་། ཕ༢ Fག་མཚན་
དང་གདན་Cི་+མ་དག་གཉིས་Sི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
8་མ་ོཐམས་ཅད་ཁ་དགོ་ནག །uག་ཆནེ་Lག་S་O་ཡིས་བSན། ། 
ཞལ་གཅགི་rན་ན་ིདམར་བ་/མས། །ལག་པར་Y་ིvག་ཐདོ་པས་wབ། ། 
འཁོར་ལ་ོ/་ཆ་མvལ་Sན་དང་། །ལག་པར་ལག་ག6བ་x་རགས་ན།ི ། 
སངས་Sས་O་ན་ི/མ་དག་པས། །འད་ིO་Lག་S་དག་པ་འ།ོ ། 
ཇི་:ར་བདག་མདེ་/ལ་འ?ོར་མ། །དེ་:ར་ཐམས་ཅད་/མ་པར་བཤད། ། 
ལག་པ་གཅགི་ན་ིཐདོ་པས་yལེ། །གཡས་པ་ན་ན་ིY་ིvག་འཛ{ན། ། 
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གཡནོ་པས་ཁ|་ཾག་ཉདི་ད།ོ །Qག་ག་ིཔགས་པས་/མ་ད~ིས་ཤིང་། ། 
ར་ོལ་ཞནོ་ཞངི་གཟ་ིབMིད་འབར། །Lག་གཉསི་Kནེ་6་ད.་Eསེ་སེར། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་Tར་K་མོ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་Sང་.མས་པ1་Éགས་མི་འóར་བས་ཁ་དོག་
;ེ་¥་མདོག་ནག་མོ། བ3ད་+མས་Œག་པར་.ེད་པས་�ག་ཆེན་ཏེ་ཤིན་m་གmམ་པ་ཕར་Fིན་U་དག་
པས་öས་པ1་Fག་)་U་ཡིས་བ)ན་པ། དེ་བཞིན་ཉིད་3་རོ་གཅིག་པས་ཞལ་གཅིག་པ། ~ིང་Qེས་
འ]ོ་བ་ལ་ཆགས་པས་Eན་ནི་དམར་བ་+མས། ལག་པར་]ི་_ག་དང་ཐོད་པས་áབ་པ་;ེ་འཛིན་པ།
öས་པ1་འཁོར་ལོ་དང་+་ཆ་དང་མ_ལ་)ན་དང་ལག་པར་ལག་ག3བ་སོགས་ག3་a་དང་`་རགས་
+མས་ནི་སངས་)ས་U་ནི་+མ་པར་དག་པས་འདི་U་པོ་Fག་)1་དག་པའོ། །

ཇི་Tར་བདག་མེད་+ལ་འ.ོར་མ1་¥་མདོག་དང་Fག་མཚན་ལ་སོགས་པ་དེ་Tར་K་མོ་ཐམས་
ཅད་འ�་བར་+མ་པར་བཤད་དེ། øན་Sང་ལག་པ་གཅིག་;ེ་གཡོན་ནི་ཐོད་པ་bག་གིས་གང་བ་
འཛིན་པས་>ེལ་ཞིང་། གཡས་པ་ན་ནི་]ི་_ག་འཛིན་པ། གཡོན་པས་ཏེ་དེ1་|་མོས་ཡབ་མཚོན་
པ1་ཁœཾ་ག་འཛིན་པ་ཉིད་དོ། །

ག3ག་པ་འ3ལ་བས་;ག་གི་(༡༢༧ན)པགས་པས་¥་cད་+མ་པར་དéིས་ཤིང་། རོ་ལ་ཞོན་པ་
;ེ་རོ་གདན་ལ་གནས་ཤིང་Jིལ་དeང་Fེད་པས་བ\གས་པ། Éགས་Qེ་འÑོ་བས་གཟི་བQིད་དེ་འོད་
འབར་བ། ཐབས་ཤེས་དག་པས་Fག་གཉིས་པ། ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་3་óར་པས་Cེན་3་དa་Jེས་
ཏེ་Œ་སེར་པོ་འབར་བ1་དོན་ཏོ། །

འདི་དག་ཕལ་ཆེར་Æ་ཇི་བཞིན་པའོ། །
ཕ༢ གཉིས་པ་[Fག་མཚན་དང་གདན་Cི་+མ་དག་]ནི།

380 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ང་Sལ་ལ་སགོས་Eནོ་�ག་/མས། །གཅདོ་Lིར་Y་ིvག་/མ་པར་གནས། ། 
དངོས་དང་དངོས་མེད་/མ་\གོ་ག།ི །མག་ོབ་ོཔད་མའ་ིWདོ་6་ན།ི ། 
བ6ད་/མས་/མ་པ་བཞི་ཡི་nག །དངསོ་Jབ་Lིར་ན་ིབXང་བར་?། ། 
Qངོ་པའ་ི/མ་པས་ཁ|་ཾག །ཐབས་Aསི་ར་ོན་ི/མ་པར་བ\ག ། 

ཅེས་པ་;ེ། ང་)ལ་དང་ལ་སོགས་པས་བ;ན་པ་འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་bོ་དང་གཏི་≠ག་དང་
ལོག་T་དང་ཐེ་ཚོམ་;ེ་Z་ཉོན་Cི་Jོན་ñག་+མས་Zད་ནས་གཅོད་པ1་Fིར་Fག་གཡས་]ི་_ག་
འཛིན་པ་+མ་པར་གནས་ལ། གཡོན་པས་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་3་འཛིན་པ1་+མ་"ོག་གི་མགོ་
བོ་བཅད་པ་;ེ་ñངས་ནས་འ.ིན་པ་དག་པ1་པ°1་rོད་3་ནི་£ང་པོ་ལ་སོགས་པ1་བ3ད་+མས་
+མ་པ་བཞི་ཡི་bག་གིས་གང་བ། དངོས་|བ་–ར་3་འ|བ་པ1་Fིར་ནི་བmང་བར་.་བ་དང་། ཤེས་
རབ་;ོང་པ་དག་པ1་+མ་པས་ཁœཾ་ག་དང་། ཐབས་~ིང་Qེ་དག་པ་ཉིད་Sིས་རོÖ་གདན་ནི་+མ་པར་
བ"ག་ཅིང་sོམ་པ1་དོན་ཏེ། �ང་བ་དང་ངེས་པ1་དོན་ཏོ། །

དེ་ནས་&ར་བཤད་པ1་Wོགས་.ེད་Sི་ཡན་ལག་+མས་བsོམ་མོ། །
པ༤ བཞི་པ་[དེ་བsོམ་པ1་ཕན་ཡོན་]ནི།

འདསི་ན་ིའཁརོ་ལ་ོ/མ་བ2ོམ་ན། །དངསོ་Jབ་Äར་6་ཐོབ་པར་འHར། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་Tར་གBངས་པ1་}ལ་འདིས་ནི་བདག་མེད་མ1་དSིལ་འཁོར་Cི་འཁོར་ལོ་+མ་
པར་བsོམ་ན། +ལ་འ.ོར་པས་དངོས་|བ་གཉིས་–ར་3་ཐོབ་པར་འóར་ཞེས་པའོ། །

པ༥ U་པ་[ཡན་ལག་ñག་sོམ་}ལ་]ལ། ཕ༡ དོགས་གཅོད་དང་། ཕ༢ ག\ང་དོན་གཉིས་Sི།
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ཕ༡ དང་པོ་ནི། |བ་ཆེན་མཚོ་Jེས་Sིས་མཉམ་པ་ཉིད་Sི་དོན་ལ་ཁ་དོག་གཅིག་m་ཞེན་
(༡༢༧བ)པ1་Jོན་¬ོང་བ1་Fིར་sོམ་པར་བཞེད་ཅིང་། དེ་ཡང་དང་པོར་ཁ་དོག་གི་ཡན་ལག་ñག་
བsོམས་པ1་མཐར་ཁ་དོག་གཤིག་ནས་Qེས་གཞིག་གི་+ལ་འ.ོར་Cིས་འོད་གསལ་3་བvག་པ་ལ་
ཅི་»ས་མཉམ་པར་བཞག་ནས། ôར་wང་བ1་ཚེ་&ར་བཞིན་ལས་ãགས་བêོག་m་wང་བ1་རིམ་པ་
གBངས་པ་ཉིད་ག\ང་དོན་དང་འ.ོར་ཞིང་ལེགས་ཏེ། འདི་དང་མ}ངས་པར་ཡན་ལག་མེད་པ1་Gོ་
Qེ་དང་ཌོ་བྷི་པ་སོགས་Sིས་Sང་བཤད་དོ། །

དེ1་}ལ་ནི། རང་བདག་མེད་མར་གསལ་བ1་Éགས་ཀ1་ཨྃ་ནག་པོ་ལས་འོད་ཟེར་བ་—1་sོ་
ནས་འÑོས་པས་"ེན་དང་བ"ེན་པར་བཅས་པ1་དSིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ནག་པོར་sོམ་ཞིང་། དེ་
བཞིན་3་ཨྃ་དམར་པོÖ་འོད་Sིས་དམར་པོ་ནས་ཨྃ་དཀར་པོÖ་འོད་Sིས་དཀར་པོÖ་བར་sོམ། དེ་
ནས་Éགས་ཀར་ê་ཉི་ཁ་lོར་Cི་བར་3་ཨྃ་བསམ་པ་ལས་ཨ་ལི་ཀ་ལི་དaགས་འ{ང་བ1་ལམ་ནས་
འཐོན་པ1་འོད་ཟེར་Cིས་rོད་བvད་ཐམས་ཅད་rང་བར་.ས་ཏེ་དSིལ་འཁོར་ལ་བæ། 3ར་bོད་
གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་འཁོར་ལ་བæ། འཁོར་+མས་Sང་རང་ལ་བæ། རང་ཡང་རིམ་པས་
~ིང་ག1་ê་ཉི་ཁ་lོར་Cི་ས་བོན་ལ་བæ། དེ་དག་Sང་འ�ེས་ནས་བ3ད་Zི1་རང་བཞིན་Cི་འོད་Sི་
ཐིག་ལེར་བསམ། དེ་ཡང་མར་མེ1་Zེ་མོ་»བ་པ་བཞིན་3་རིམ་Cིས་ཐིམ་ནས་+མ་ཤེས་ནམ་མཁའ་
T་a1་འོད་གསལ་ལ་Zེ་གཅིག་m་མཉམ་པར་བཞག་ནས། ôར་ཡང་འོད་Sི་ཐིག་ལེ་ནས་ãགས་
བêོག་m་&ར་བཞིན་sོམ་པའོ། །
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འདི1་དགོས་པ་ནི། íང་སེམས་~ིང་ག1་“་”ིར་འ3་བ་.ང་ནས་མཐར་íང་སེམས་དa་མར་
\གས་གནས་ཐིམ་གBམ་ལས་འོད་གསལ་Kན་Jེས་མཚན་ཉིད་པ་འཆར་བ1་cིན་.ེད་£ལ་Fིན་
3་འóར་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་Tར་ན། ཁ་ཅིག །ག\ང་འདིས་Jེ་མཆེད་.ིན་±བས་བ;ན་པར་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ།
|བ་ཆེན་Cི་xབ་ཐབས་Sི་ག\ང་+མས་B། Jེ་མཆེད་.ིན་±བས་སོགས་Wོགས་.ེད་Sི་ཡན་
(༡༢༨ན)ལག་ཐམས་ཅད་Wོགས་ཟིན་ནས་འདི་Tར་གBངས་པ1་Fིར་དང་། ག\ང་3་གBངས་པ1་
ཁ་དོག་དང་Jེ་མཆེད་Sི་K1་ཁ་དོག་Sང་གོ་རིམ་མི་འ�་བ1་Fིར་དང་། ཁ་དོག་གི་ཡན་ལག་ñག་
བsོམས་པ1་Qེས་B་དགའ་>ལ་Cི་མཐར་ཡང་དེ་བཞིན་sོམ་པར་གBངས་པ་ཡང་ôར་Jེ་མཆེད་
.ིན་±བས་sོམ་དགོས་པར་འóར་བ1་Fིར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །འདིར་གསང་འ3ས་དང་3ས་འཁོར་སོགས་ལས་གBངས་པ1་སོར་བསམ་ལ་
སོགས་པ་ཡན་ལག་ñག་sོམ་པར་འཆད་པ་ཡང་དོན་མིན་ཏེ། ñག་པར་དཀར་པོÖ་ãས་ཅན་ཏེ།
ཡན་ལག་ñག་sོམ་ཞེས་དངོས་B་ཁ་དོག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་གBངས་པ་དང་འགལ་བ1་Fིར་
དང་།

དགའ་>ལ་མཐར་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའང་དགའ་>ལ་Cི་མཐར་ôར་སོར་བསམ་ལ་
སོགས་པ་sོམ་དགོས་པར་འóར་བ1་Fིར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །དགའ་འ>ལ་Cི་མཐར་འ{ང་བ་Kན་Jེས་Sི་&་མ་དེ་བཞིན་3་sོམ་ཟེར་བ་ཡང་
འ«ལ་ཏེ། Kན་Jེས་ལ་ཁ་དོག་གི་ཡན་ལག་ñག་sོམ་དགོས་པར་འóར་བ1་Fིར་རོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[ག\ང་དོན་]ནི།
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དང་པརོ་ནག་པ་ོརབ་X་བ2ོམ། །གཉསི་པར་དམར་པ་ོ/མ་པར་བ2ོམ། ། 
ག(མ་པ་ལ་ན་ིསརེ་པ་ོབ2ོམ། །བཞི་པར་Åང་v་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
O་པར་ཁ་དགོ་5ནོ་པ་ོདང་། །�ག་པར་དཀར་པའོ {་gས་ཅན་ཏ།ེ ། 
ཡན་ལག་�ག་བ2ོམ་/ལ་འ?ོར་པས། །དགའ་yལ་མཐར་ཡང་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 

ཞེས་པ་;ེ། འདིར་མཉམ་པ་ཉིད་Sི་དོན་ལ་ཁ་དོག་m་ཞེན་པ1་Jོན་¬ོང་བ1་Fིར་ཡན་ལག་ñག་
བsོམ་པར་བཤད་དེ། དེ་ཡང་དང་པོར་རང་བདག་མེད་མ1་Éགས་ཀར། ཨྃ་ནག་པོ་ལས་འོད་ཟེར་
ནག་པོ་འÑོས་པས་"ེན་དང་བ"ེན་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མི་བJོད་པ1་ངོ་བོར་ནག་པོར་óར་
པར་རབ་m་བsོམ་ཞིང་། 3ས་གཉིས་པར་ཨྃ་དམར་པོÖ་འོད་Sིས་ཐམས་ཅད་འོད་དཔག་མེད་Sི་ངོ་
བོར་དམར་པོར་+མ་པར་བsོམ། དེ་བཞིན་3་གBམ་པ་(༡༢༨བ)ལ་ནི་རིན་འ{ང་གི་ངོ་བོར་སེར་
པོར་བsོམ། བཞི་པར་དོན་|བ་Sི་ངོ་བོར་dང་_ར་བsོམ་པ་&་མ་དེ་བཞིན་ནོ། །U་པར་Gོར་
སེམས་Sི་ངོ་བོར་ཁ་དོག་&ོན་པོ་དང་། ñག་པར་+མ་rང་གི་ངོ་བོར་དཀར་པོÖ་ãས་ཅན་ཏེ། དེ་Tར་
ཡན་ལག་ñག་བsོམ་པ1་+ལ་འ.ོར་པས་མཐར་ཁ་དོག་གཤིག་ནས་རིམ་Cིས་འོད་གསལ་3་
བæས་པ1་དགའ་>ལ་Cི་མཐར་ཡང་ãགས་བêོག་གི་ཡན་ལག་ñག་m་wང་བ་&་མ་དེ་བཞིན་ནོ་
ཞེས་པའོ། །

འདིར། དགའ་>ལ་མཐར་ཡང་། ཞེས་cོས་པ་ནི་བJེད་རིམ་པ་ཁོ་ན1་དབང་3་མཛད་པ་;ེ། དེ་
ལ་དགའ་>ལ་མན་ཆད་ཙམ་མ་གཏོགས་Kན་Jེས་Sི་དགའ་བ་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པ་ལ་དགོངས་
པས་སོ། །�ང་བ1་དོན་ཏོ། །

384 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



Yས་པ་Tར་ན། དང་པོར་ཁ་དོག་གི་ཡན་ལག་ñག་sོམ་པ་&ར་བཞིན་ལས། མཐར་Fི་ནང་གི་
Åོག་Zོལ་ལ་བ"ེན་ནས་Qེས་གཞིག་གི་+ལ་འ.ོར་Cིས་ཁ་དོག་གཤིག་ནས་རིམ་པས་བæད་ཅིང་
དགའ་བ་བཞི་བJེད་ལ། དགའ་>ལ་Cི་མཐར་འ{ང་བ་Kན་Jེས་ཡེ་ཤེས་ལ་Zེ་གཅིག་m་མཉམ་
པར་བཞག་ཅིང་། ôར་དེ་ལས་wང་བ1་ཚེ་ཡང་ãགས་བêོག་m་&་མ་དེ་བཞིན་3་wང་བའམ།

ཡང་ན་འགའ་ཞིག་འདོད་པ་Tར། དང་པོ་Z་བ1་མདོག་ནག་པོ་བsོམས་པ་ལས་Fི་ནང་གི་Åོག་
Zོལ་Cིས་\་བདེ་བJེད་ནས། དེ1་དགའ་བ་Jེས་པ1་ཚེ་དམར་པོ་དང་། བདེ་བ་ཐོབ་པ1་ཚེ་སེར་པོ་
དང་། ཉམས་rང་r་ཚོགས་པ1་ཚེ་dང་_་དང་། "ོགས་པ་ཤར་བ1་ཚེ་&ོན་པོ་དང་། "ོག་པ་དང་
>ལ་བ1་ཚེ་དཀར་པོར་.ས་ཏེ། མཐར་ཁ་དོག་གཤིག་པ་སོགས་.ས་Sང་མི་འགལ་ཏེ། ངེས་དོན་
ནོ། །

ད༢ གཉིས་པ་Wོགས་རིམ་བཤད་པ་ལ། ན༡ རིམ་པ་གཉིས་Sི་མཚམས་lར་བ་དང་། ན༢
Wོགས་རིམ་ཉིད་བཤད་པ་གཉིས་ལས།

ན༡ དང་པོ་ལ། པ༡ Eི་དོན་དང་། པ༢ ག\ང་དོན་གཉིས་Sི།
པ༡ དང་པོ་ལ། རིམ་གཉིས་Sི་ངོ་བོ། ངེས་ཚིག །]ངས་ངེས། གོ་རིམ། sོམ་}ལ་དང་U་ལས།
དང་པོ་ནི། &གས་དང་མཚན་མ་ལ་སོགས་པ1་རིམ་(༡༢༩ན)པས་"ེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་།

བ"ེན་པ་K1་+མ་པར་"ོག་པས་øན་m་བ"གས་ཏེ་sོམ་པ་ནི་བJེད་རིམ་དང་། ∞ོས་པ་དེ་ཉིད་¿ི་
ལམ་Tར་.ས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Sི་རང་བཞིན་Kན་ཅིག་Jེས་པ་ལ་སོགས་པ་sོམ་པ་ནི་Wོགས་རིམ་
;ེ།

འདིར། [བ"ག་པ་Fི་མ། གཉིས་པ་དངོས་|བ་གཏན་ལ་དབབ་པ1་ལེ5ར།]
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བJེད་པ1་རིམ་པ1་+ལ་འ.ོར་Cིས། །བâལ་\གས་ཅན་Cིས་∞ོས་པ་བsོམ། །
∞ོས་པ་¿ི་ལམ་Tར་.ས་ནས། །∞ོས་པ་ཉིད་ནི་∞ོས་མེད་.ེད། །

ཅེས་དང་།
∂∑ི་པས།

&གས་དང་མཚན་མ་ལ་སོགས་པ1་རིམ་Cིས་K1་+མ་པར་བJེད་པ་ནི་+ལ་
འ.ོར་པ1་བJེད་པ་;ེ། དེ་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ནི་བJེད་པ1་རིམ་པའོ། །
Wོགས་པ་ནི་Kན་ཅིག་Jེས་པ་;ེ། xབ་པ་པོ་ལ་སོགས་པ1་རང་བཞིན་Kན་ཅིག་
Jེས་པ་དེ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Sི་རང་བཞིན་3་མོས་ཏེ་གང་3་+ལ་འ.ོར་
པས་བsོམ་པར་.་བ་དེ་Wོགས་པ1་རིམ་པའོ། །

ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་[ངེས་ཚིག་]ནི། གདན་དང་ས་བོན་སོགས་ལས་K1་+མ་པར་བJེད་ནས། དེ1་

གསལ་rང་sོམ་པ1་རིམ་པ་ཡིན་པས་ན་བJེད་རིམ་དང་། དེ1་"ོག་པ་བæས་ཏེ་sོ་གBམ་Cི་∞ོས་
པ་འགགས་ཤིང་Wོགས་པར་.ས་ནས། ;ོང་པ་ཆེན་པོÖ་ཡེ་ཤེས་sོམ་པ1་རིམ་པ་ཡིན་པས་ན་
Wོགས་རིམ་ཞེས་.་;ེ།

`ལ་བཟང་Gོ་Qེས།
བJེད་པ་ནི་ê་བ་ལ་སོགས་པ་བJེད་པས་ན་བJེད་པའོ། །གཞན་ནི་རིམ་པའོ། །
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Wོགས་པ་ནི་;ོང་པ་ཆེན་པོÖ་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ནི་ཐབས་ལ་Wོགས་པར་ཡོད་པའམ།
ཡང་ན། དེ་Wོགས་པས་ཡོན་ཏན་Wོགས་པ1་Fིར་Wོགས་པའོ། །གཞན་ནི་རིམ་
པའོ། །

ཞེས་སོ། །
གBམ་པ་[]ངས་ངེས་]ནི། +ལ་འ.ོར་f་ན་མེད་པ1་]ོལ་ལམ་ནི་རིམ་པ་གཉིས་B་]ངས་

ངེས་ཤིང་། དེ1་Nད་+མས་Sང་རིམ་པ་གཉིས་ལས་བZམས་ནས་གBངས་ཏེ།
གསང་འ3ས་ལས།

སངས་)ས་+མས་Sིས་ཆོས་བ;ན་པ། །རིམ་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་གནས། །
ཞེས་དང་།
འདིར་ཡང་། (༡༢༩བ)

རིམ་གཉིས་མཉམ་པར་གནས་ནས་ནི། །Gོ་Qེ་ཅན་Cིས་ཆོས་འཆད་དོ། །
ཞེས་སོ། །
དེ་ཡང་f་མ་དག །¬ང་.་ལ་ཐ་མལ་Cི་+མ་"ོག་དང་། C་ནོམ་Kར་ཞེན་Cི་"ོག་པ་གཉིས་B་

གBངས་པས། དེ་¬ོང་.ེད་Sི་གཉེན་པོ་རིམ་གཉིས་B་ངེས་པར་བཞེད་དེ།
_ར་ལས།

ཐ་མལ་+མ་"ོག་གཞོམ་དོན་3། །ཡང་དག་sོམ་པ་རབ་བÆགས་Sི། །
ཞེས་དང་།
Eོད་བæས་B།
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øན་Wོབ་Sི་བདེན་པ་ཡང་དོན་དམ་པ1་བདེན་པས་+མ་པར་lངས་ནས།
ཞེས་སོ། །
ཡང་ཐོབ་.1་འ>ས་a་ལ། Éན་མོང་དང་མཆོག་གཉིས་B་གBངས་པས། དེ་xབ་.ེད་Sི་

ཐབས་རིམ་གཉིས་B་ངེས་པར་བཞེད་དེ།
གསང་འ3ས་B།

Éན་མོང་མཆོག་གི་ད.ེ་བ་ཡིས། །བ~ེན་པ་+མ་པ་གཉིས་B་འདོད། །
Éན་མོང་བ་ནི་Gོ་Qེ་བཞི། །མཆོག་ནི་ཡན་ལག་ñག་གིས་སོ། །

ཞེས་སོ། །
བཞི་པ་[གོ་རིམ་]ནི། ཐམ་མལ་Cི་གང་ཟག་f་མེད་Sི་]ོལ་ལམ་ཉམས་B་ལེན་པ1་གོ་རིམ་ལ།

དང་པོར་བJེད་རིམ་དང་། དེ་ནས་Wོགས་རིམ་sོམ་པ་ཡིན་ཏེ།
རིམ་Uར།

བJེད་པ1་རིམ་ལ་ལེགས་གནས་ཤིང་། །Wོགས་པ1་རིམ་པ་འདོད་+མས་ལ། །
ཐབས་འདི་Wོགས་པ1་སངས་)ས་Sིས། །`ས་Sི་རིམ་པ་T་a་གBངས། །

ཞེས་དང་།
Gོ་Qེ་~ིང་འ]ེལ་3།

+མ་"ོག་བག་ཆགས་Sིས་བཅིངས་ལ། །ཐོག་མར་"ོག་པ1་ཆོ་ག་བ;ན། །
+མ་"ོག་རང་བཞིན་ཤེས་པ་ན། །མི་"ོག་པ་ལ་+མ་འyག་.། །

ཞེས་སོ། །
388 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



དེ་ཡང་ƒ་xབ་ཡབ་Åས་Sིས་བJེད་རིམ་བ"ན་པར་.ས་ནས་Wོགས་རིམ་sོམ་པར་བཤད་
ཅིང་།

མཚོ་Jེས་དང་མི་Éབ་ê་བ་སོགས་Sིས་Éན་;ོད་ལ་བJེད་རིམ་དང་Éན་cད་ལ་Wོགས་རིམ་
sོམ་པར་བཤད་ལ།

བོད་ཁ་ཅིག །ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རིམ་པ་གཉིས་ཅིག་ཆར་3་sོམ་པའང་བཞེད་Sང་།
f་མ་དག །ལས་དང་པོ་པས་བJེད་རིམ་གཙོ་བོར་sོམ་ཞིང་Wོགས་རིམ་ཤས་gང་བར་sོམ།

སེམས་བ"ན་པ་ཐོབ་པས་རིམ་གཉིས་ཆ་མཉམ་3་sོམ། བ"ན་པ་ཆེར་ཐོབ་ནས་བJེད་རིམ་ལམ་Cི་
"ེན་ཙམ་3་བsོམ་ནས། དངོས་གཞི་Wོགས་རིམ་sོམ་(༡༣༠ན)པ་ཡིན་གBང་ངོ་། །

U་པ་[sོམ་}ལ་]ལ། དང་པོར་བJེད་རིམ་དགོས་པ1་འཐད་པ། +ལ་མ་"ོགས་ནས་བཅོས་མ་
ཆེད་3་མི་.་བ1་ཤེས་.ེད། རིམ་གཉིས་Üང་འ>ེལ་3་sོམ་དགོས་པ1་N་མཚན་གBམ་Cི།

དང་པོ་ནི། ཐ་མལ་Cི་གང་ཟག་གིས་དང་པོ་ཉིད་ནས་+མ་པར་མི་"ོག་པ1་Wོགས་རིམ་ལ་
བôབ་མི་»ས་པས་ཐོག་མར་+མ་"ོག་lང་བ1་Fིར་བJེད་རིམ་sོམ་དགོས་ཏེ།

~ིང་འ]ེལ་3།
+མ་"ོག་)་ö་gད་པ་ཡི། །འ]ོ་བ་གBམ་པོ་+མ་གཟིགས་ནས། །
ཇི་T་ཇི་~ེད་]ོལ་འóར་བ1། །དེ་དང་དེ་ཡི་ཐབས་བ;ན་ཏོ། །
+མ་"ོག་བག་ཆགས་Sིས་བཅིངས་ལ། །ཐོག་མར་"ོག་པ1་ཆོ་ག་བ;ན། །

ཞེས་དང་།
Gོ་Qེ་མཁའ་འ]ོར།
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དSིལ་འཁོར་ལ་སོགས་ལས་གང་ནི། །བཅོས་མ1་སེམས་Sིས་གང་.ེད་པ། །
Fི་རོལ་ལས་+མས་གསལ་.ེད་པས། །དང་པོÖ་ལས་ཅན་+མས་ལ་བ&གས། །

ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་[+ལ་མ་"ོགས་ནས་བཅོས་མ་ཆེད་3་མི་.་བ1་ཤེས་.ེད་]ནི། +ལ་མ1་Wོགས་རིམ་

áད་པར་ཅན་མ་Jེས་བར་3་དེ་Jེ་བ1་Fིར་བཅོས་མ1་+ལ་འ.ོར་ལ་"ེན་དགོས་Sང་། དེ་Jེས་
ནས་བཅོས་མ1་+ལ་འ.ོར་དག་ཆེད་3་sོམ་མི་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། g1་ཕ་རོལ་m་བ]ོད་པ་
གཟིངས་ལ་བ"ེན་དགོས་Sང་ཕ་རོལ་m་Fིན་ནས་འདོར་བ་Tར་རོ། །

དེ་Tར་ཡང་Gོ་Qེ་མཁའ་འ]ོར།
+ལ་མ1་lོར་བ་"ོགས་.1་Fིར། །བཅོས་མ་ཡི་ནི་sོམ་པ་དང་། །
བཅོས་མ་ཡི་ནི་བêས་པ་.། །བཅོས་མ1་lོར་བ1་Fི་རོལ་པ། །
+ལ་མ1་lོར་བ་"ོགས་óར་པས། །བཅོས་མ་དག་ནི་མི་.འོ། །
དཔེར་ན་གཟིངས་ལ་འyས་ནས་ནི། །g་ཡི་ཕ་རོལ་འ]ོ་བར་.ེད། །
ཕ་རོལ་Fིན་ནས་འདོར་བ་Tར། །བཅོས་མ་དག་Sང་དེ་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །
གBམ་པ་[རིམ་གཉིས་Üང་འ>ེལ་3་sོམ་དགོས་པ1་N་མཚན་]ནི། འོ་ན་བདེ་ཆེན་Kན་Jེས་Sི་

ཉམས་ལེན་ནི་Wོགས་རིམ་ཉིད་ཡིན་པས་བJེད་རིམ་གཏན་མི་དགོས་སམ་~མ་ན། མེ་ཏོག་མེད་ན་
མེ་ཏོག་གི་�ི་མི་འ{ང་བ་Tར་ãས་བJེད་རིམ་མེད་ན་བདེ་ཆེན་Wོགས་རིམ་མི་འ{ང་བས་བJེད་
Wོགས་(༡༣༠བ)གཉིས་"ེན་དང་བ"ེན་པ1་འ>ེལ་བ་ཅན་3་གBངས་ཏེ།
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འདིར། [བ"ག་པ་Fི་མ། གཉིས་པ་དངོས་|བ་གཏན་ལ་དབབ་པ1་ལེ5ར།]

Wོགས་པ1་རིམ་པ1་+ལ་འ.ོར་འདི། །དེ་ཡི་བདེ་བ་བདེ་ཆེན་བQོད། །
ཅེས་སོགས་གBངས་པ་Tར་རོ། །
འོ་ན། +ལ་མ་"ོགས་ནས་བཅོས་མ་མི་དགོས་པ་དང་མི་འགལ་ལམ་~མ་ན། Jོན་མེད་དེ། དེ1་

ཚེ་བཅོས་མ་ཆེད་3་sོམ་མི་དགོས་པར་བ;ན་Cི། ‘་མ་T་a1་བJེད་རིམ་+མས་གཏན་མི་དགོས་
པ་མིན་ཏེ།

རིམ་Uར།
&གས་དང་Fག་)་lོར་བ་དང་། །དSིལ་འཁོར་ལ་སོགས་+མ་"ོག་དང་། །
lིན་Åེག་གཏོར་མ་ལ་སོགས་øན། །"ག་m་‘་མ་བཞིན་3་.། །

ཞེས་སོགས་)ས་པར་གBངས་སོ། །
པ༢ གཉིས་པ་[ག\ང་དོན་]ནི།

བEདེ་པའ་ིརམི་པ་ཉདི་དང་ན།ི །^ོགས་པ་ཡ་ིཡང་རམི་པ་ཉདི། ། 
རམི་གཉསི་མཉམ་པར་གནས་ནས་ན།ི །`་ོMེ་ཅན་Kསི་ཆོས་འཆད་དོ། ། 
བEདེ་པ་ཡ་ིན་ིཆ་བཤད་ད།ོ ། 

ཞེས་པ་;ེ། øན་བ"གས་Sི་K1་+མ་པར་བJེད་པ1་+ལ་འ.ོར་Cི་རིམ་པ་ཉིད་དང་ནི། རང་
ཆས་B་|བ་པ1་Kན་Jེས་Sི་ཡེ་ཤེས་Wོགས་པར་.ེད་པ་ཡི་ཡང་རིམ་པ་ཉིད་དེ། དེ་T་a1་རིམ་
གཉིས་བQོད་.1་གཙོ་བོར་མཉམ་པར་གནས་ནས་ནི། Gོ་Qེ་ཅན་སངས་)ས་Sིས་ཆོས་f་མེད་Sི་
Nད་Äེ་+མས་འཆད་དོ། །དེ་བས་ན་&ར་བJེད་པ1་རིམ་པ་ཡི་ནི་ཆ་བཤད་པ་ཉིད་དོ། །

391 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ད་ནི་Wོགས་རིམ་Cི་ཆ་འཆད་དོ་ཞེས་པ1་དོན་ཏོ། །
ན༢ གཉིས་པ་[Wོགས་རིམ་ཉིད་བཤད་པ་]ལ། པ༡ Eིད་དོན་དང་། པ༢ ག\ང་དོན་གཉིས་ལས།
པ༡ དང་པོ་ལ། Wོགས་རིམ་Eི1་+མ་ད.ེ། Sེ1་Gོ་Qེར་གBངས་པ1་Wོགས་རིམ། དེ1་Kན་

Jེས་Sི་+མ་གཞག་གBམ་Cི།
དང་པོ་ནི། ཕ་Nད་པ1་ãགས་ལ་གསང་འ3ས་Z་Nད་ལས།

&གས་ལ་ངེས་"ོགས་ãས་Sི་ནི། །ངག་གིས་ཡིད་ལ་བ¥ལ་óར་པས། །
བxབ་.་རབ་མཆོག་དངོས་|བ་དང་། །ཡིད་ནི་དགའ་ཞིང་མ_་བའོ། །

ཞེས་གBངས་པ1་དོན། ãས་དབེན། ངག་དབེན། སེམས་དབེན། ‘་ãས། འོད་གསལ། Üང་
འyག་;ེ་རིམ་པ་ñག་བ;ན་པར་(༡༣༡ན)བཞེད་ཅིང་། Eོད་བæས་Bའང་དེ་Tར་བཤད་ལ།

ƒ་xབ་Sིས་ãས་དབེན་བJེད་རིམ་དང་Gོར་བêས་ཅི་རིགས་B་བæས་ནས་Kག་མ་རིམ་པ་U་
བཤད་དོ། །

གསང་འ3ས་Fི་མ་ལས།
སོ་སོར་བæད་དང་བསམ་གཏན་དང་། །Åོག་Zོལ་དེ་བཞིན་འཛིན་པ་དང་། །
Qེས་B་�ང་དང་ཏིང་འཛིན་+མས། །lོར་བ་ཡན་ལག་ñག་ཅེས་.། །

ཞེས་lོར་བ་ཡན་ལག་ñག་གི་Wོགས་རིམ་གBངས་པ་Tར་Æོན་གསལ་3འང་གBངས་ཏེ། Nད་
གཞན་ལས་གBངས་པ1་lོར་ñག་དང་གནས་མི་འ�་བར་རིམ་U་དང་Fོགས་མÉན་ནོ། །

ôོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་ཞབས་Sིས།
དེས་ན་ཟབ་གསལ་.ང་gབ་ནི། །གཉིས་མེད་"ོགས་པས་དེ་]ོལ་ལོ། །
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ཞེས་སོགས་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་Sི་Wོགས་རིམ་བཤད་ཅིང་།
དེ1་ཟབ་པ་ནི་འོད་གསལ་3་\གས་པ1་སེམས་དང་། གསལ་བ་ནི་K་¥་Fག་)་ཆེན་པོÖ་ãས་

དང་། གཉིས་B་མེད་པ་ནི་དེ་གཉིས་3ས་གཅིག་m་ཚོགས་པ་ལ་བཤད་པས། གོང་གི་རིམ་པ་Fི་མ་
གBམ་དང་གནད་མ}ངས་སོ། །

མ་Nད་པ1་ãགས་ལ། མཁའ་འ]ོ་)་མཚོར།
རང་གི་¥་ནི་‘་མ་མཉམ། །བདག་.ིན་±བས་འདི་Ñ་མོ་དང་། །
Gོ་Qེ1་བêས་རང་མཚན་ཉིད་དོ། །Wོགས་པ1་.ང་gབ་སེམས་Sི་གཏེར། །
དེ་ལས་Kག་མ་Üང་འyག་གོ། །

ཞེས་པ1་རིམ་U་གBངས་ཤིང་།
ཡང་དེ་ཉིད་3།

སོ་སོར་བæད་དང་དེ་བཞིན་3། །བསམ་གཏན་Åོག་Zོལ་འཛིན་པ་དང་། །
Qེས་B་�ན་དང་ཏིང་འཛིན་དང་། །lོར་བ1་མཚན་ཉིད་+མ་ñག་གོ། །

ཞེས་པ1་lོར་ñག་གBངས་པ་Tར་བདེ་མཆོག་;ོད་འ]ེལ་3འང་བཤད་དོ། །
ã་ནག་�ིལ་གBམ་དང་ལ་ཝ་པ་སོགས་Sི་ག\ང་+མས་B་བདེ་མཆོག་གི་Wོགས་རིམ་གBངས་

པ་+མས་ནི་Z་íང་ཐིག་ལེ་དང་སེམས་ལས་öང་3་བxབས་ནས་འོད་གསལ་3་འyག་ཅིང་Üང་
འyག་m་ལངས་པ1་}ལ་ཁོ་ན་འ{ང་བས།

དོན་བæ་ན། (༡༣༡བ)བདག་.ིན་±བས་དང་། མངོན་པར་.ང་gབ་པ་དང་། Üང་འyག་གི་རིམ་
པ་གBམ་3་འ3་བར་rང་ཞིང་།
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Nད་ཁ་ཅིག་m། སཾ་a་ཊིར་གBངས་པ་Tར་Cི་དkིད་ཐིག་lོར་བ1་བདེ་;ོང་Kན་Jེས་Sི་Wོགས་
རིམ་གBངས་པ་ལ་བ"ེན་ནས་|བ་ཆེན་འགའ་ཞིག་གིས་Fག་)་བཞི1་རིམ་པ1་Wོགས་རིམ་ཡང་
བཤད་དེ། Sཻ1་Gོ་Qེ1་གmམ་མོ་དང་Fོགས་མÉན་པར་rང་ངོ་། །

གཉིས་པ་[Sེ1་Gོ་Qེར་གBངས་པ1་Wོགས་རིམ་]ནི།
འདི་ཉིད་3། [བ"ག་པ་&་མ། དང་པོ་Gོ་Qེ་རིགས་Sི་ལེ5།)

Tེ་བར་གmམ་མོ་འབར་བ་ཡིས། །
ཞེས་སོགས་Sི་དོན། སཾ་ཊིར་དkིད་ཐིག་གམ་ཨ་ཧཾ་གི་འབར་འཛག་ལ་བ"ེན་པ1་བདེ་;ོང་གི་ཡེ་

ཤེས་lོར་}ལ་)ས་པར་གBངས་པ་ལ་བ"ེན་ནས། དགའ་བཞི1་ཡེ་ཤེས་དང་áད་པར་Kན་Jེས་
གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཐིག་ལེ1་+ལ་འ.ོར་རམ་གmམ་མོÖ་Wོགས་རིམ་ཉིད་|བ་ཆེན་+མས་Sིས་
བཤད་ཅིང་།

དེ་ཡང་རང་ãས་ཁོ་ན་ལ་བ"ེན་པ་རང་.ིན་±བས་དང་། གཞན་ãས་ལ་བ"ེན་པ་དSིལ་འཁོར་
འཁོར་ལོÖ་Wོགས་རིམ་གཉིས་སམ། Fེ་ན་Fག་)་བཞི1་Wོགས་རིམ་3་འóར་བའོ། །

|བ་ཆེན་མཚོ་Jེས་Sིས་Nད་འ]ེལ་3་དེ་Tར་བཤད་ནའང་། འÑལ་3་K་¥་Z་íང་གི་+ལ་
འ.ོར་Cི་རང་.ིན་±བས་དང་། དེ་Qེས་གཞིག་གི་འོད་གསལ་3་འyག་པ་དང་། དེ་ལས་Üང་འyག་
m་wང་}ལ་Cི་Wོགས་རིམ་ཞིག་བཤད་དེ། Éན་མོང་མ་ཡིན་པ1་གནད་Nད་འ]ེལ་3་Yས་ནས་Éན་
མོང་Eི་འ]ོÖ་རིམ་པ་གBམ་དངོས་B་བ;ན་པར་rང་ངོ་། །

_ར་ལས།
མཁའ་འ]ོ་r་ཡི་མཐར་གནས་པ། །ªངས་ཀར་ཙམ་3་+མ་པར་sོམ། །
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ªངས་ཀར་ལ་ནི་འ]ོ་བ་øན། །ཁམས་གBམ་N་དང་མི་N་བ། །
དེ་Tར་sོམ་པར་.ེད་པ་ཡི། །རང་གི་.ིན་±བས་རབ་m་འ|བ། །

ཅེས་Ñ་མོÖ་+ལ་འ.ོར་རམ། རང་.ིན་±བས་Sི་Wོགས་རིམ་གBངས་པ་Tར། |བ་ཆེན་འགའ་
ཞིག་གིས་དེ་Tར་བཤད་Sང་+མ་]ངས་Fེ་བ་ཙམ་3་ཟད་དེ། Eིར་བདེ་;ོང་ད.ེར་མེད་3་lོར་བ1་
sོ་ནས་Kན་Jེས་བJེད་དེ་(༡༣༢ན)མཉམ་Qེས་B་བJངས་ནས་Z་íང་ཐིག་ལེ་Æིབ་>ལ་3་lོང་བ་
མ་Nད་པ1་Wོགས་རིམ་Cི་~ིང་པོར་rང་ལ། áད་པར་Sེ1་Gོ་Qེ1་Z་བཤད་Sི་དགོངས་དོན་ནི་བདེ་
;ོང་Kན་Jེས་Sི་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་Fག་)་ཆེན་པོ་ཉིད་Wོགས་རིམ་Cི་~ིང་པོར་rང་ཞིང་། དེ་ཡང་
རང་.ིན་±བས་དང་དSིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་གཉིས་Sི་sོ་ནས་བJེད་པ་དང་། གཙོ་བོར་དSིལ་
འཁོར་འཁོར་ལོ་ཉིད་ལ་བ"ེན་དགོས་པར་rང་བ་ག\ང་དོན་+མས་ལས་ཤེས་ཏེ། དེ་ལ་Fེ་ན། དེ1་
&ོན་འ]ོ་འགའ་ཞིག་རང་.ིན་±བས། དངོས་གཞི1་མཉམ་བཞག་འོད་གསལ་Fག་ཆེན། Qེས་ཐོབ་
ད.ེར་མེད་Üང་འyག་m་འóར་}ལ་∞ོས་པས་ཆོག་གོ། །

གBམ་པ་[དེ1་Kན་Jེས་Sི་+མ་གཞག་]ལ། Kན་Jེས་Eི1་+མ་ད.ེ། .ེ་>ག་\་བདེ་Kན་Jེས།
དེ་Jེ་}ལ་གBམ་Cི།

དང་པོ་ནི། Eིར་Kན་Jེས་ལ། གཞི། ལམ། འ>ས་a1་Kན་Jེས་གBམ་ལས།
གཞི1་Kན་Jེས་ནི། གསལ་ཞིང་√ངས་ལ་ངོས་བÜང་མེད་པ་དོན་དམ་པ1་.ང་gབ་Sི་སེམས་

འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་Sི་áབ་བདག་øན་Cི་གཞིའམ་~ིང་པོར་óར་པ་འདི་ཉིད་དེ།
[བ"ག་པ་&་མ། བ)ད་པ་+ལ་འ.ོར་མ1་འཁོར་ལོ་འ3་བ1་ལེ5ར]

ང་ལས་འ]ོ་བ་ཐམས་ཅད་{ང་། །
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སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་&་མ། བv་པ་དབང་¥ར་བ1་ལེ5ར།]

དེ་ཉིད་Åོག་ཆགས་+མས་Sི་Åོག །
ཅེས་སོགས་གBངས་པའོ། །
ལམ་Cི་Kན་Jེས་ལ། Eིར་Cི་ཐོས་བསམ་sོམ་གBམ་སོགས་ལ་བ"ེན་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་Sི་

ངོ་བོ་གདོད་མ་ནས་Jེ་འགག་གནས་གBམ་Cི་རང་བཞིན་མེད་པ་འོད་གསལ་;ོང་པ་ཉིད་3་"ོགས་
པ1་T་བ་ནི་Eི་དོན་Cི་Kན་Jེས་དང་། རང་.ིན་±བས་སམ་དSིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ལ་བ"ེན་ནས་
íང་“་”ིར་ཐིམ་པ1་དགའ་བ་བཞི་པ1་Kན་Jེས་ཉམས་≥ོང་གི་ཐོག་m་རང་ངོ་ཤེས་པ་Yས་དོན་Cི་
Kན་Jེས་གཉིས་ཏེ།

&་མ་ལ། [བ"ག་པ་&་མ། བv་པ་དབང་¥ར་བ1་ལེ5ར།]

Kན་ཅིག་Jེས་པས་གང་Jེས་པ། །
སོགས་དང་།
Fི་མ་ལ། [བ"ག་པ་&་མ། བv་པ་དབང་¥ར་བ1་ལེ5ར།]

བཞི་པ་Kན་ཅིག་Jེས་པར་བQོད། །
སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་&་མ། བv་པ་དབང་¥ར་བ1་ལེ5ར།]

འདོད་ཆགས་མེད་ཅིང་ཆགས་>ལ་མེད། །
ཅེས་སོགས་གBངས་པའོ། །
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འ>ས་a1་Kན་Jེས་ནི། གཞི1་(༡༣༢བ)Kན་Jེས་དེ་ཉིད་ལམ་Cི་Kན་Jེས་Sིས་གོམས་པར་
.ས་པ1་མÉས་Æིབ་>ལ་དག་པ་གཉིས་wན་Cི་Kན་Jེས་ཆེན་པོར་óར་པ་;ེ།
[བ"ག་པ་Fི་མ། བཞི་པ་Fག་)་བæས་པ1་དོན་Cི་ལེ5ར།]

དེ་ཉིད་Kན་ཅིག་Jེས་པ1་གÜགས། །བདེ་ཆེན་བཟང་པོÖ་+ལ་འ.ོར་མ། །
ཞེས་སོགས་དང་།
སཾ་a་ཊིར།

གང་ཚེ་ལས་Sི་ãས་ཞིག་པ། །དེ་ཚེ་དེ་ཡི་རང་མÉ་ཡིས། །
དེ་འ�1་ãས་B་དེ་འóར་ཏེ། །གང་གིས་གཡོ་དང་མི་གཡོ་áབ། །

ཅེས་སོ། །
ཡང་ན། Kན་Jེས་ལ། རང་བཞིན་Kན་Jེས་དང་། \་བདེ་Kན་Jེས་གཉིས་B་ད.ེ་;ེ།
&་མ་ནི། གཞི་ལམ་འ>ས་a་ཐམས་ཅད་Sི་བདག་ཉིད། བ"ན་གཡོ་ཐམས་ཅད་Sི་རང་བཞིན་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ།
[བ"ག་པ་&་མ། བv་པ་དབང་¥ར་བ1་ལེ5ར།]

དངོས་དང་དངོས་མེད་བདག་ཉིད་གཙོ། །
སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་&་མ། བ)ད་པ་+ལ་འ.ོར་མ1་འཁོར་ལོ་འ3་བ1་ལེ5ར།]

Z་÷ག་འbིལ་ཤིང་ལ་སོགས་པ། །
ཞེས་སོགས་གBངས་པའོ། །
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Fི་མ་ནི་འཆད་པར་འóར་བ་Tར་རོ། །
གཉིས་པ་[.ེ་>ག་\་བདེ་Kན་Jེས་]ནི། མན་ངག་ཉམས་B་fངས་པས་øན་Wོབ་.ང་སེམས་

\་བ1་ü་བ་ãས་Sི་གནས་+མས་B་བབས་པ་ལས། ãས་ཤེས་འཁོར་Cི་ཚོར་བ་སིམ་པ1་བདེ་བ་
ཤར་བས་ïེན་.ས། སེམས་རང་བཞིན་Kན་ཅིག་Jེས་པ་ཆོས་ཉིད་+མ་པར་མི་"ོག་པ1་ཡེ་ཤེས་
གོམས་པར་.ས་པས་N་.ས་ཏེ། íང་སེམས་དa་མར་\གས་ཤིང་ཐིམ་པས་དེས་བ¥ལ་ནས་◊་
”ི1་ནང་གི་√ངས་མ་\་བས་øན་"ོག་+མས་རིམ་Cིས་འགགས་ནས་བདེ་;ོང་ད.ེར་མེད་Sི་ཉམས་
≥ོང་དང་བཅས་པ1་མི་"ོག་ཡེ་ཤེས་གསལ་ཞིང་√ངས་པ་ཞིག་འཆར་བ་དེ་ཡིན་ལ།

དེ་ལ་ངོ་བོÖ་sོ་ནས་Fེ་ན། ªལ་;ོང་པ་ཉིད་དང་ªལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་གཉིས་rང་དང་
བཅས་པ་དཔེ1་Kན་Jེས་དང་། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་Tར་ªལ་ªལ་ཅན་Cི་གཉིས་rང་Ñ་
མོའང་དག་ནས་ཆོས་ཉིད་+མ་པར་མི་"ོག་པ1་ཡེ་ཤེས་མངོན་3་óར་པ་དོན་Cི་Kན་Jེས་གཉིས་སོ།
།

"ེན་Cི་sོ་ནས་Fེ་ན། aད་མེད་Sི་Kན་Jེས་ནི་ཤེས་རབ་Kན་Jེས་དང་། Jེས་a1་Kན་Jེས་ནི་
ཐབས་Kན་Jེས་དང་། དེ་(༡༣༣ན)སོ་སོ་ལ་ü་བ1་+མ་པ་གÜགས་ཅན་རགས་ཤིང་། དེ་ཉིད་ཙམ་
ནི་བདེ་བ་འདོད་པ་ལ་བÿ་བས་øན་Wོབ་Kན་Jེས་དང་། དེ་ལ་བ"ེན་པ1་བདེ་བ1་ཤེས་པ་ནི་
གÜགས་ཅན་3་མ་|བ་པས་Ñ་ཞིང་། བདེ་བ་འདོད་པ་ལ་མི་བÿ་བས་དོན་དམ་Kན་Jེས་B་བཤད་
དེ། དེ་Tར་ན་Kན་Jེས་བཞིའོ། །

398 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ཉམས་≥ོང་གི་sོ་ནས་Fེ་ན། དགའ་བ་དང་། མཆོག་དགའ་དང་། དགའ་>ལ་དང་། Kན་Jེས་
Sི་ཡེ་ཤེས་བཞི་;ེ། Kན་Jེས་ཉིད་འཆར་བ1་རིམ་པ་ཡིན་པས་འདི་ཉིད་Sི་ད.ེ་བར་བཤད་ཅིང་།
དེ་དག་ག\ང་དོན་3་འཆད་པ་ལས་ཤེས་སོ། །

ཁ་ཅིག །དSིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ལ་བ"ེན་ནས་འ{ང་བ1་√ངས་མ་དkིད་ཐིག་\་བ1་བདེ་བ་
ལ་དོན་དམ་.ང་སེམས་Sི་\་བདེར་འཆད་པ་ཤིན་m་མི་འཐད་དེ།

གང་Fིར་འ{ང་བ་ཆེ་བདེ་བ། །དེ་ཡི་བདེ་བ་དེ་ཉིད་མིན། །
ཞེས་དང་།
ས་ར་ཧས།

དབང་པོ་གཉིས་lོར་བདེ་བ་ལ། །དེ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་`ལ་ངན་ß། །
ཞེས་སོགས་Sི་ãང་དང་འགལ་བ1་Fིར་དང་། དོན་དམ་.ང་སེམས་ནི་ཆོས་ཉིད་Jེ་བ་མེད་པ1་

མི་ཤིགས་པ་ཆེན་པོར་མདོ་Nད་ཐམས་ཅད་ནས་གBངས་པས། དེ་øན་Wོབ་Sི་.ང་སེམས་Tར་\་
བ་`བས་B་མ་བབ་པ1་Fིར་དང་།

ཡང་སཾ་ཊིར།
ཆོས་ད.ིངས་ü་བར་.ས་ནས་ནི། །

ཞེས་གBངས་པ་Tར། \་བ1་ཐ་~ད་བཏགས་པ་ཙམ་3་འཆད་ན་འགལ་བ་མེད་ནའང་། áེད་
Sི་བཤད་པ་ལ་བེམ་པོ་Wས་|བ་\་བ་Tར་འདོད་rང་བ1་Fིར་རོ། །

གBམ་པ་[དེ་Jེ་}ལ་]ནི། གོང་3་བQོད་པ1་N་ïེན་དེས་íང་“་”ིར་\གས་པས་ཁམས་ཅི་
རིགས་\་བ་ལས་Kན་Jེས་ཡེ་ཤེས་Qེས་མÉན་པ་ཙམ་འཆར་ཡང་། དེ་ནི་མི་གསལ་ཞིང་མི་བ"ན་

399 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



པས་ངོས་ཟིན་པ་དང་མཉམ་པར་འཇོག་དཀའ་ལ། ཡེ་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་འཆར་བ་ལ་ངེས་པར་íང་
Ÿ་”ིར་ཐིམ་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ།

དེ་ཡང་དེས་Eིར་Z་གནས་+མས་Sི་དམར་ཆ་bག་གཡོས་པ1་�ོད་Sིས་དཀར་ཆ་øན་ད་T་a་
\་ཞིང་། áད་པར་Ÿ“་”ི1་(༡༣༣བ)ནང་གི་དམར་ཆ1་√ངས་མ་གཡོས་པས་དེས་དཀར་ཆ1་√ངས་
མ་བ¥ལ་བ་ལས་ãས་སེམས་ལ་ཚོར་བ་སིམ་པར་rང་བ1་\་བདེ་ཚད་མེད་པ་བJེད་དེ། དེས་æག་
བ&ལ་དང་+མ་"ོག་བཅོམ་ནས་དགའ་བ་བཞི་Jེའོ། །

དེ་ཡང་.ང་སེམས་øན་⁄་T་a་Eི་བོ་ནས་མ]ིན་པར་བབས་པ་ན་ªལ་r་ཚོགས་ལ་འyག་པ1་
+མ་པར་"ོག་པ་རགས་པ་འགགས་པ་དགའ་བ་དང་། དེ་ནས་~ིང་གར་བབས་པ་ན་"ོག་པ་Ñ་བ་
མཐའ་དག་འགགས་པ་མཆོག་དགའ་དང་། དེ་ནས་Tེ་བར་བབས་པ་ན་"ོག་པ་Ñ་བ་ཕལ་ཆེར་
འགགས་པ་དགའ་>ལ་དང་། དེ་ནས་གསང་བར་བབས་པ་ལ་"ོག་པ་ཐམས་ཅད་འགགས་པ་Kན་
Jེས་འཆར་ཏེ།

བདེ་བ་ཆེན་པོÖ་Nད་ལས།
དགའ་བ་ü་བ་བབས་པ་;ེ། །ག´ག་ཏོར་cིན་Ñག་མ]ིན་པ1་ཚད། །
མ]ིན་པ་~ིང་གར་མཆོག་དགའ་;ེ། །དེ་ནས་དགའ་བ་>ལ་བར་འóར། །
r་ཚོགས་རོལ་མོ་Tེ་བ་ནས། །ཇི་Åིད་གསང་བ1་པ°ར་སོན། །
ཇི་Åིད་གསང་བ1་ནོར་Zེ་ནས། །མ་འÑོས་བར་3་Kན་ཅིག་Jེས། །

ཞེས་སོ། །
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དེ་ཡང་vང་ཟད་Fེ་ན། ཆོས་ཉིད་+མ་པར་མི་"ོག་པ1་ཡེ་ཤེས་བsོམས་པ1་N་དང་། མན་ངག་
གི་རིམ་པས་ãས་སེམས་ལ་\་བདེ་�ངས་པ1་ïེན་Cིས་íང་Ÿ་”ིར་\གས་ནས་ཡེ་ཤེས་Sི་íང་
;ོབས་B་óར་པས་གÜང་འཛིན་Cི་ལས་íང་+མས་རིམ་པས་འགག་པའམ་ཐིམ་པ་;ེ།

དེ་ཡང་ས་g་ལ་ཐིམ་པས་cིག་N་T་a1་ཉམས་rང་དང་། g་མེ་ལ་ཐིམ་པས་3་བ་T་a་དང་།
མེ་íང་ལ་ཐིམ་པས་མཁའ་rང་ངམ་མེ་áེར་T་a་དང་། íང་+མ་ཤེས་ལ་ཐིམ་པས་མར་མེ་T་a1་
"གས་+མས་འཆར་ཞིང་། +མ་ཤེས་rང་བ་ལ་ཐིམ་པས་ལས་íང་རགས་པ་འགགས་ནས་དཀར་
ལམ་ê་འོད་T་a1་rང་བ་ཤར་ཏེ། ªལ་rང་མཐའ་དག་བདེ་བར་ཤར་ནས་མཐར་འདོད་ཆགས་Sི་
"ོག་པ་འགག་པ་དགའ་བ་དང་པོ་འཆར། rང་བ་མཆེད་པ་ལ་ཐིམ་པས་དམར་ལམ་(༡༣༤ན)ཉི་འོད་
T་a1་rང་བ་ཤར་ཏེ་ªལ་rང་øན་√ངས་ཤིང་གསལ་བ1་+མ་པར་ཤར་ནས། མཐར་ཞེ་Äང་གི་
"ོག་པ་འགག་པ་མཆོག་དགའ་འཆར། མཆེད་པ་ཉེར་ཐོབ་ལ་ཐིམ་པས་ནག་ལམ་≠ན་པ་T་a1་rང་
བ་ཤར་ནས་�ན་པ་ཐམས་ཅད་Sང་ཉམས་ཏེ་མཐར་གཏི་≠ག་གི་"ོག་པ་འགག་པ་དགའ་>ལ་
འཆར། ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པས་;ོན་ཀ1་ནམ་མཁའ་∞ིན་མེད་པ་T་a1་ཆོས་ཉིད་+མ་
པར་མི་"ོག་པ1་ཡེ་ཤེས་Kན་ཅིག་Jེས་པ1་བདེ་བ་འཆར་རོ། །

དེ་T་a1་;ོང་པ་བཞི་དང་དགའ་བ་བཞི་གནད་གཅིག་m་lར་}ལ་ཕལ་ལ་མ་]གས་མོད་Sང་།
Nད་Fི་མ་Fག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས།

གང་Fིར་དགའ་བ་དེ་rང་བ། །rང་བ་མཆེད་པ་མཆོག་m་བཤད། །
áད་དགའ་ཉེ་བར་ཐོབ་པར་ཤེས། །Kན་ཅིག་Jེས་ཏེ་འོད་གསལ་ལོ། །

ཞེས་གBངས་པ1་དོན་¿ད་3་{ང་བའོ། །
401 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



དེ་ལའང་Fེ་ན་དགའ་བ་བཞི་སོ་སོར་ད.ེ་gང་བཞི་བཞི་;ེ་བv་ñག་དང་། ཡས་བབས་བv་ñག་
ལས་B་öང་ནས་མས་བ"ན་Cི་དགའ་བ་བv་ñག་Sང་འ.ེད་དེ་Ñ་བ1་གནས་སོ། །

འོ་ན། [བ"ག་པ་&་མ། བ)ད་པ་+ལ་འ.ོར་མ1་འཁོར་ལོ་འ3་བ1་ལེ5ར།]

དགའ་བ་བདེ་བ་vང་ཟད་དེ། །
ཞེས་སོགས་དགའ་བ་ལ་བདེ་བ་ཆེར་མི་འ{ང་བར་བ;ན་པ་དང་མི་འགལ་ལམ་~མ་ན། Jོན་

མེད་དེ། དེ་ནི་མཆོག་དགའ་སོགས་ལ་བTོས་ནས་བདེ་བ་gང་བར་བཞག་པ1་Fིར་དང་། དགའ་
བཞི་འཆར་}ལ་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་;ོན་པར་rང་བ1་Fིར་རོ། །

པ༢ གཉིས་པ་ག\ང་དོན་ལ། ཕ༡ མདོར་བ;ན། ཕ༢ )ས་བཤད། ཕ༣ མyག་བæད་གBམ་Cི།
ཕ༡ དང་པོ་ནི།

ནམ་མཁའ་ིཁམས་ན་ིཔÇ་ལ། །བྷ་ག་ཞསེ་?་ཡེ་ཤེས་བMོད། ། 
བ2ོམ་པ་ཞེས་?་tོམས་འÉག་ཉདི། །ད་ེཡ་ིབད་ེབ་འཁརོ་ལརོ་བMོད། ། 
རགིས་པ་ཇ་ིབཞནི་རང་རགི་ཉདི། །8་ཞེས་?་བ་?ང་>བ་སེམས། ། 
ཇི་:ར་འ;ང་བ་Ñ་བ་ཡནི། ། 

ཞེས་པ་;ེ། ལེ5་འདི་ཉིད་Sི་ཐོག་མར། ནམ་མཁ1་ཁམས་B་བྷ་ག་བསམ། །ཞེས་སོགས་
གBངས་པ་གོང་(༡༣༤བ)3་�ང་དོན་དང་lར་ཏེ་བJེད་རིམ་གBངས་ནས། འདིར་ངེས་དོན་དང་
lར་ཏེ་Wོགས་རིམ་གBངས་པ་ལས།

ཡིག་དོན་Tར་དSིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ལ་lར་ན། ནམ་མཁ1་ཁམས་ཞེས་པ་ནི། Fག་)1་
གསང་བ1་པ°་ལ་བཤད་དེ། བདེ་བ་ཆེན་པོÖ་`བས་འ.ེད་པས་སོ། །

402 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



བྷ་ག་ཞེས་.་བ་ནི། Kན་Jེས་ཡེ་ཤེས་ལ་བQོད་དེ། "ོག་པ་བཅོམ་ཞིང་བདེ་ཆེན་Cི་`ལ་བ་དང་
wན་པས་སོ། །

+མ་པར་བsོམ་པ་ཞེས་.་བ་ནི། xབ་པ་པོ་དང་Fག་)་~ོམས་པར་འyག་པ་ཉིད་དེ། ཡེ་ཤེས་
བJེད་པ1་ཐབས་ཡིན་པས་སོ། །

~ོམས་འyག་དེ་ཡི་བདེ་བ་ནི། འཁོར་ལོ་ཞེས་པར་བQོད་དེ། æག་བ&ལ་དང་+མ་"ོག་གཅོད་
པས་སོ། །

ཅི་རིགས་པ་ཞེས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཇི་T་བ་བཞིན་3་རང་རིག་པ་ཉིད་དེ། ཤེས་རབ་Sི་རིགས་པ་
Tར་ཆོས་+མ་པར་འ.ེད་པས་སོ། །

K་+མས་ཞེས་.་བ་ནི། བ"ེན་པ་དོན་དམ་པ1་.ང་gབ་Sི་སེམས་ཏེ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་རོལ་
པས་སོ། །

ཇི་Tར་འ{ང་བ་ཞེས་པ་ནི། øན་Wོབ་øན་ད་T་a1་ü་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བ"ེན་ནས་ཡེ་ཤེས་
}ལ་ཇི་T་བ་Tར་འ{ང་བས་སོ། །

དོན་བæ་ན། Fག་)1་+ལ་འ.ོར་པས་ལས་)་ལ་~ོམས་པར་\གས་པས་øན་Wོབ་.ང་སེམས་
Sི་\་བདེ་Jེས་ཏེ། དེས་æག་བ&ལ་དང་"ོག་པ་བཅོམ་ནས་དོན་དམ་.ང་སེམས་ཆོས་ཉིད་རང་རིག་
པ1་ཡེ་ཤེས་བདེ་;ོང་Kན་Jེས་འཆར་ཞེས་བ;ན་ཏོ། །

རང་.ིན་±བས་Tར་ན། ནམ་མཁ1་ཁམས་ནི་འཁོར་ལོ་བཞི1་པ°། བྷ་ག་ནི་གmམ་མོÖ་ཡེ་
ཤེས། བsོམ་པ་ནི་འབར་འཛག་གི་~ོམས་འyག །དེ1་\་བདེ་འཁོར་ལོ་སོགས་གོང་Tར་རོ། །
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ཕ༢ གཉིས་པ་[)ས་བཤད་]ལ། བ༡ Kན་Jེས་གཏན་ལ་དབབ་པ། བ༢ དེ་ཉིད་"ོགས་པ1་
ཐབས། བ༣ "ོགས་ནས་ཉམས་B་ལེན་}ལ་གBམ་ལས།

བ༡ དང་པོ་ལ། མ༡ Kན་Jེས་Sི་+མ་ད.ེ། མ༢ དགའ་བ་བཞི1་áད་པར། མ༣ Kན་Jེས་ངོས་
བÜང་བ་གBམ་Cི།

མ༡ དང་པོ་ནི། (༡༣༥ན)
8ན་ཅགི་Eསེ་པ་/མ་པ་གཉསི། །ར་ེཞགི་བÖན་མ་ོཤསེ་རབ་ཡནི། ། 
Eསེ་.་ཐབས་(་བMོད་པ་ཉིད། །Üན་^ོབ་དནོ་དམ་ད?ེ་བ་ལས། ། 
Lི་ནས་ད་ེཡ་ི/མ་པ་གཉསི། །ར་ེཞགི་Eསེ་.་/མ་པ་གཉསི། ། 
དེ་ཡི་Ñ་བ་བདེ་བ་ཉིད། །Eསེ་.་ཇ་ིབཞནི་ཤསེ་རབ་ལའང་། ། 
དེ་ཡི་Ñ་བ་བདེ་བ་ཉིད། །དེ་ཉིད་Lིར་ན་དགའ་བ་ནི། ། 
བཞི་ཡི་རབ་X་ད?ེ་བ་ཡིས། །E་ེམེད་རིམ་པའི་Lོགས་ལས་ན།ི ། 
འདི་:ར་8ན་ཅགི་Eསེ་/མ་བཞི། ། 

ཞེས་པ་;ེ། \་བདེ་Kན་ཅིག་Jེས་པ་ལ་"ེན་Cི་sོ་ནས་Fེ་ན་+མ་པ་གཉིས་ཏེ། རེ་ཞིག་Jེས་པ་
ལ་བTོས་ནས་བ´ན་མོ་;ེ་aད་མེད་ནི་ཤེས་རབ་Kན་Jེས་ཡིན་ལ། Jེས་a་ནི་ཐབས་Kན་Jེས་B་
བQོད་པ་ཉིད་དོ། །

དེ་ལའང་ངོ་བོÖ་sོ་ནས། øན་Wོབ་དང་དོན་དམ་པ1་ད.ེ་བ་ལས། ཐབས་ཤེས་གཉིས་B་Fེ་
བ1་Fི་ནས་དེ་སོ་སོ་ཡི་ད.ེ་བའང་+མ་པ་གཉིས་གཉིས་ཏེ།
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དེ་ལ་རེ་ཞིག་དང་པོར་Jེས་a་ཐབས་Kན་Jེས་Sི་ད.ེ་བ་+མ་པ་གཉིས་ནི། དེ་ཡི་"ེན་ü་བ་øན་
Wོབ་Kན་Jེས་དང་། བ"ེན་པ་བདེ་བ་དོན་དམ་Kན་Jེས་ཉིད་དོ། །

Jེས་a1་Kན་Jེས་Sི་ད.ེ་བ་ཇི་T་བ་བཞིན་3་ཤེས་རབ་ལའང་གཉིས་ཏེ། དེ་ཡི་"ེན་ü་བ་øན་
Wོབ་དང་བ"ེན་པ་བདེ་བ་དོན་དམ་ཉིད་དོ། །

ད.ེ་བ་དེ་ཉིད་Sི་Fིར་ན་Kན་Jེས་Sི་དགའ་བ་ནི་བཞི་ཡི་རབ་m་ད.ེ་བ་ཡིས་Fེ་;ེ། Jེ་མེད་རིམ་
པ་;ེ་Wོགས་རིམ་པ1་Fོགས་Sི་དབང་3་.ས་པ་ལས་ནི་}ལ་འདི་Tར་Kན་ཅིག་Jེས་པ1་དགའ་བ་
+མ་པ་བཞིར་བQོད་དོ་ཞེས་པའོ། །

མ༢ གཉིས་པ་[དགའ་བ་བཞི1་áད་པར་]ལ། ཙ༡ དཔེ1་áད་པར། ཙ༢ ཉམས་≥ོང་གི། ཙ༣
"ོག་པ1་áད་པར་གBམ་Cི།

ཙ༡ དང་པོ་ནི།
དགའ་བ་དང་པ་ོདཔའ་བ་ོཉདི། །མཆགོ་X་དགའ་བ་/ལ་འ?ོར་མ། ། 
ཤནི་X་བད་ེདགའ་ཐམས་ཅད་དསེ། །ད་ེབདའེ་ིཐབས་ལས་ཡང་དག་རགི ། 

ཅེས་པ་;ེ། Kན་Jེས་ལ་བཞིར་Fེ་བ1། དགའ་བ་དང་པོ་ནི། དཔའ་བོ་T་a་ཉིད་དེ། "ོག་པ་
རགས་ཤིང་བདེ་བ་gང་བས་སོ། །

གཉིས་པ་མཆོག་m་དགའ་བ་ནི། +ལ་འ.ོར་མ་T་a་;ེ། "ོག་པ་Ñ་ཞིང་བདེ་བ་ཆེ་བས་སོ། །
གBམ་པ་ཤིན་m་བདེ་དགའམ་དགའ་>ལ་ནི། བདེ་བ་ཐམས་(༡༣༥བ)ཅད་ངེས་པ་;ེ། "ོག་པ་

མཐའ་དག་¬ངས་ཤིང་བདེ་བས་Nད་གང་བས་སོ། །

405 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



བཞི་པ་Kན་Jེས་ནི། དེ་T་a1་བདེ་བ་བJེད་པ1་ཐབས་ལ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཉིད་དེ། "ོག་
པ་ཐམས་ཅད་དང་>ལ་བ1་བདེ་ཆེན་Cི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་པའོ། །

ཙ༢ གཉིས་པ་[ཉམས་≥ོང་གི་ཁད་པར་]ནི།
དགའ་བ་བད་ེབ་áང་ཟད་ད།ེ །མཆགོ་X་དགའ་བ་ད་ེབས་8ག ། 
དགའ་yལ་དགའ་བ་ཆགས་yལ་ཡནི། །8ག་མ་8ན་ཅགི་Eསེ་དགའ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་;ེ། དེ་ལ་དང་པོ་དགའ་བ་ནི་བདེ་བ་vང་ཟད་དེ་བདེ་བ་gང་བ་དང་། གཉིས་པ་མཆོག་m་
དགའ་བ་ནི་དགའ་བ་དང་པོ་དེ་བས་Kག་པ་;ེ་བདེ་བ་ཆེར་)ས་པ་དང་། གBམ་པ་དགའ་>ལ་Cིས་
དགའ་བ་ནི་བདེ་བས་Nད་གང་ནས་ôར་བདེ་བ་གཞན་འདོད་པ1་ཆགས་པ་དང་>ལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་
དག་གི་Kག་མ་དགའ་བ་བཞི་པ་ནི་དེ་གBམ་ལས་འདས་པ་Kན་ཅིག་Jེས་པ1་དགའ་བ་ཉིད་ཡིན་
ཞེས་པའོ། །

ཙ༣ གBམ་པ་["ོག་པ1་áད་པར་]ནི།
དང་པ་ོརགི་པར་འདདོ་པ་དང་། །གཉསི་པ་བད་ེབར་འདདོ་པ་དང་། ། 
ག(མ་པ་འདདོ་ཆགས་འཇགི་པ་ཉདི། །དསེ་ན་བཞ་ིཔ་བ2ོམ་པར་?། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དགའ་བ་དང་པོ་བདེ་བ་འདོད་ནས་དབང་པོ་གཉིས་རེག་པར་འདོད་པ1་ཆགས་པ་
དང་། གཉིས་པ་དེ་བས་Kག་པ1་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་ནས་དབང་པོ་བhབ་lོར་Cི་ཆགས་པ་
དང་། གBམ་པ་བདེ་བས་Nད་གང་;ེ་དེ་བས་Kག་པ1་བདེ་བ་ôར་ཐོབ་འདོད་དང་>ལ་བས་
ཆགས་>ལ་འདོད་ཆགས་འཇིག་པ་ཉིད་དེ། དེ་དག་"ོག་པ1་ཆ་ཤས་ཅན་ཡིན་པ་དེས་ན་བཞི་པ་"ོག་
>ལ་Kན་Jེས་ནི་འདིར་བsོམ་པར་.་ཞེས་པ1་དོན་ཏོ། །
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མ༣ གBམ་པ་[Kན་Jེས་ངོས་བÜང་བ་]ནི།
མཆགོ་X་དགའ་བ་sདི་པར་བMོད། །དགའ་yལ་ལས་ན་ིà་ངན་འདས། ། 
ད.་མ་དགའ་བ་ཙམ་ཉདི་ད།ེ །འདསི་ནི་8ན་ཅགི་Eསེ་པ་äངས། ། 
འདདོ་ཆགས་མདེ་ཅངི་ཆགས་yལ་མདེ། །ད.་མར་དམགིས་པར་མ་ིའHར་རོ། ། 
འདི་ལ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མེད། །ཡང་དག་ད་ེཉདི་Wང་བ་པ།ོ ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་ཡང་མཆོག་m་དགའ་བ་(༡༣༦ན)ནི། Åིད་པར་ཏེ་དེ1་མཐར་ཐ་~ད་བQོད་དེ།
འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་སོ། །

དགའ་>ལ་ལས་ནི། ≥་ངན་ལས་འདས་པ1་མཐར་ཐ་~ད་བQོད་དེ། འདོད་ཆགས་དང་>ལ་བ་
ཉིད་ཡིན་པས་སོ། །

དེ་གཉིས་Sི་དa་མ་;ེ་བར་མར་ཐ་~ད་བQོད་པ་ནི། དགའ་བ་ཙམ་ཉིད་ལ་འདོད་དེ། དེ་ཆགས་
པ་དང་ཆགས་>ལ་གཉིས་ཀ1་ཆ་ཤས་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །

དེས་ན་དགའ་བ་གBམ་པོ་འདིས་ནི། Kན་ཅིག་Jེས་པ་¬ངས་པ་;ེ། རིམ་བཞིན་ཆགས་དང་
ཆགས་>ལ་བར་མར་དམིགས་པས་སོ། །

འོ་ན་Kན་Jེས་ཉིད་ཇི་T་a་ཞེ་ན། དེ་ནི་མཆོག་དགའ་Tར་འདོད་ཆགས་མེད་ཅིང་། དགའ་>ལ་
Tར་ཆགས་>ལ་མེད་ལ། དགའ་བ་Tར་དa་མར་དམིགས་པར་ཡང་མི་འóར་རོ། །

དེས་ན་Kན་Jེས་འདི་ལ་ཐབས་བདེ་བ་ïང་པ་དང་ཤེས་རབ་;ོང་པ་ïང་པ་མེད་པས་ཐབས་
ཤེས་ད.ེར་མེད་ཡང་དག་པ1་ཡེ་ཤེས་Sི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་rང་བ་པོ་ཡིན་ཞེས་པ1་དོན་ཏེ།

སཾ་ཊིར།
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འདོད་ཆགས་ཉིད་དང་ཆགས་>ལ་ཉིད། །འ�ེས་པར་óར་པ་õོག་པ་མེད། །
ཅེས་པ་Tར་རོ། །
བ༢ གཉིས་པ་[དེ་ཉིད་"ོགས་པ1་ཐབས་]ནི།

གཞན་Kསི་བMོད་མནི་8ན་ཅགི་Eསེ། །གང་6་ཡང་ན་ིམ་ིdདེ་དེ། ། 
ã་མའི་6ས་ཐབས་བQནེ་པ་དང་། །བདག་ག་ིབསདོ་ནམས་ལས་ཤསེ་?། ། 

ཞེས་པ་;ེ། Æ་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་གཞན་Cིས་བQོད་པས་མཚོན་པར་.་བ1་ªལ་
མིན་པ1་Kན་ཅིག་Jེས་པ1་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད། ཐབས་གཞན་གང་3་བཙལ་ཡང་ནི་མི་õེད་དེ། མཚན་
ཉིད་ཅན་Cི་f་མ1་མན་ངག་ལས་གBངས་པ1་`ད་ཅིག་གི་ད.ེ་བ་Fེ་བ1་3ས་དང་། ཉམས་B་
fང་བ1་ཐབས་+མས་xབ་ཅིང་བ;ེན་པ་དང་། f་མ་དམ་པ་མཆོད་པ་སོགས་བདག་གི་བསོད་
ནམས་Sི་ཚོགས་བསགས་པ1་མÉ་ལས་མངོན་3་འóར་བར་ཤེས་པར་.་དགོས་པ1་དོན་ཏོ། །

བ༣ གBམ་པ་"ོགས་ནས་ཉམས་B་ལེན་}ལ་ལ། མ༡ Kན་Jེས་sོམ་པ་Eིར་བ;ན་པ། མ༢
དེ1་དོན་.ེ་>ག་m་བཤད་པ། མ༣ Kན་Jེས་sོམ་པ1་+མ་གཞག་གBམ་Cི།

མ༡ དང་(༡༣༦བ)པོ་ནི།
དམན་པ་འyངི་དང་མཆགོ་/མས་དང་། ། 
གཞན་/མས་གང་/མས་དེ་/མས་དང་། ། 
ར་ོམཉམ་དེ་ཉིད་བ2ོམས་པ་ཡིས། ། 
འདི་Üན་མཉམ་པ་ཉདི་6་བ:། ། 
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ཞེས་པ་;ེ། དམན་པ་ཞེས་.་བ་དང་། དེ་བཞིན་3་འ>ིང་དང་མཆོག་+མས་དང་གཞན་+མས་
དང་གང་+མས་དང་དེ་+མས་དང་རོ་ཞེས་པ་དང་མཉམ་ཞེས་པ་དང་དེ་ཉིད་བsོམས་པ་ཡིས་ཞེས་པ་
དང་འདི་øན་དང་མཉམ་པ་ཉིད་3་བT་ཞེས་པ1་Æས་བQོད་པ་ཆོས་Sི་བGས་Kན་Jེས་sོམ་པ་
མདོ་ཙམ་བ;ན་ཏོ། །

མ༢ གཉིས་པ་[དེ1་དོན་.ེ་>ག་m་བཤད་པ་]ནི།
དམན་པའ་ིགནས་ན་ིå་བའ་ིདནོ། །མཆགོ་ན་ིདངསོ་པརོ་བMོད་པར་?། ། 
ད.་མ་གཉསི་Aསི་äངས་པ་ཉདི། །གཞན་/མས་ཞེས་?་དབང་པ་ོ�ག ། 
གང་/མས་དེ་/མས་བ\ན་དང་གཡ།ོ །འད་ིÜན་ཞསེ་?་ང་ཉིད་མེད། ། 
མཉམ་ཉིད་མçངས་པར་འདདོ་པ་ཉདི། །ར་ོམཉམ་ད་ེཉདི་བ2ོམས་པ་ཡིས། ། 
མཉམ་ཞེས་?་བ་མçངས་པར་བMོད། །དེ་ཡིས་འཁོར་ལ་ོར་ོཞེས་བMོད། ། 
བ2ོམ་པ་ར་ོགཅགི་མཉམ་པ་ཉདི། །འདསི་ན་ིདནོ་Kསི་བMོད་པར་?། ། 

ཞེས་པ་;ེ། གོང་3་གBངས་པ1་དམན་པ་ཞེས་པ1་གནས་ནི། Ñ་བ1་དོན་ཏེ། €ལ་Ñ་རབ་དང་
ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའོ། །

མཆོག་ཅེས་པ་ནི། རགས་པ1་དངོས་པོར་བQོད་པར་.་བ་;ེ། རི་དང་)་མཚོ་ལ་སོགས་པའོ། །
དa་མ་;ེ་འ>ིང་ནི། Ñ་རགས་གཉིས་Sིས་¬ངས་པ་བར་མ་ཉིད་དེ། aམ་པ་དང་rམ་a་ལ་

སོགས་པའོ། །
གཞན་+མས་ཞེས་.་བ་ནི། མིག་སོགས་དབང་པོ་ñག་གོ། །
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གང་+མས་དང་དེ་+མས་ཞེས་.་བ་ནི། རིམ་བཞིན་བ"ེན་པ་rོད་Sི་འཇིག་"ེན་དང་གཡོ་བ་
བvད་Sི་སེམས་ཅན་ནོ། །

འདི་øན་ཞེས་.་བ་ནི། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ང་ཉིད་དམ་བདག་མེད་པ་;ོང་པ་ཉིད་དོ། །
མཉམ་པ་ཉིད་ཅེས་པ་ནི། ད.ེར་མི་Fེད་པར་མ}ངས་པའམ་འ�་བར་འདོད་པ་ཉིད་དོ། །
རོ་མཉམ་དེ་ཉིད་བsོམས་པ་ཡིས་ཞེས་པ1་ཚིག་Üར་Cིས་མཉམ་ཞེས་.་བ་མ}ངས་པ་;ེ་འ�་

བར་བQོད་པ་དང་།
K་མོ་བཅོ་U་པོ་དེ་(༡༣༧ན)ཡི་དSིལ་འཁོར་Cི་འཁོར་ལོ་ནི། ཉམས་B་≥ོང་.་ཡིན་པས་ན་གོང་

གི་ཚིག་Üར་Cི་རོ་ཞེས་བQོད་པ་དང་།
དེ་ཉིད་བsོམས་པ་ཞེས་.་བ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་;ོང་པ་ཉིད་Sི་ངོ་བོར་རོ་གཅིག་m་མཉམ་པ་

ཉིད་དོ། །
དེ་Tར་བཤད་}ལ་འདིས་ནི་Kན་Jེས་sོམ་}ལ་དོན་Cིས་བQོད་པར་.་བ་ཡིན་ཞེས་པ1་དོན་

ཏོ། །
མ༣ གBམ་པ་[Kན་Jེས་sོམ་པ1་+མ་གཞག་]ལ། ཙ༡ ངོ་བོ་Eིར་བ;ན་པ་དང་། ཙ༢ +མ་

ད.ེ་.ེ་>ག་m་བཤད་པ་གཉིས་ལས།
ཙ༡ དང་པོ་ལ། ཚ༡ བ"ན་གཡོ་ཐམས་ཅད་Kན་Jེས་Sི་ངོ་བོར་བ;ན་པ་དང་། ཚ༢ དེ་Tར་

ཤེས་པ1་དགོས་པ་གཉིས་Sི།
ཚ༡ དང་པོ་ནི།

ང་ལས་འY་ོབ་ཐམས་ཅད་;ང་། །ང་ལས་གནས་ག(མ་པ་ོཡང་;ང་། ། 

410 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ང་ཡསི་འད་ིÜན་wབ་པ་Q།ེ །འY་ོབའ་ིརང་བཞནི་གཞན་མ་མཐངོ་། ། 

ཞེས་པ་;ེ། Kན་Jེས་Sི་རང་བཞིན་ང་ལས་བvད་རིས་ñག་གི་འ]ོ་བ་ཐམས་ཅད་{ང་ཞིང་། དེ་
བཞིན་3་ང་ལས་rོད་ས་f་ས་འོག་ས་;ེང་གི་གནས་གBམ་པོ་ཡང་{ང་བས། ང་ཡིས་བ"ན་གཡོÖ་
དངོས་པོ་འདི་øན་ལ་áབ་པ་;ེ། Kན་Jེས་Sི་+མ་རོལ་ལས་ལོགས་B་འ]ོ་བ1་རང་བཞིན་གཞན་
ཅི་ཡང་མ་མཐོང་ཞེས་Kན་Jེས་Sི་ªལ་;ོང་པ་ཉིད་ལས་ªལ་ཅན་rོད་བvད་Sི་rང་བ་r་ཚོགས་
{ང་བར་བ;ན་ཏོ། །

ཚ༢ གཉིས་པ་[དེ་Tར་ཤེས་པ1་དགོས་པ་]ནི།
དེ་:ར་/ལ་འ?ོར་པས་ཤསེ་ནས། །ཤནི་X་མཉམ་བཞག་གང་གམོས་པ། ། 
བསདོ་ནམས་>ང་བའ་ིམ་ིཡསི་Aང་། །ད་ེན་ིའJབ་པར་ཐེ་ཚéམ་མེད། ། 
བཟའ་དང་བXང་དང་èགས་པ་དང་། །ཉལ་དང་ལགོ་དང་སམེས་པ་ན། ། 
Lག་S་ཆནེ་པ་ོམངནོ་འདདོ་པས། །ད་ེནས་མངནོ་6་འY་ོབར་འHར། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་Tར་ཆོས་ཐམས་ཅད་Kན་Jེས་Sི་+མ་རོལ་3་+ལ་འ.ོར་པས་ཤེས་ཤིང་"ོགས་
ནས། Kན་Jེས་ལ་Zེ་གཅིག་པར་ཤིན་m་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་གང་གོམས་པ་དེ་ནི། ཚེ་རབས་
&ོན་3་བསགས་པ1་བསོད་ནམས་gང་བ1་མི་དམན་པར་]གས་པ་ཡིས་Sང་། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་
མཆོག་གི་དངོས་|བ་དེ་ནི་འ|པ་པར་(༡༣༧བ)ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། Qེས་ཤེས་B་བཟའ་བ་ཟ་བ་དང་།
བmང་བ་འÉང་བ་དང་། «ས་g་‹གས་པ་དང་། ©ོ་ཕབ་ནས་ཉལ་བ་དང་། གཉིད་ལོག་པ་དང་།
བསམ་མནོ་སེམས་པ་ལ་སོགས་པ་ནའང་། Fག་)་ཆེན་པོ་མངོན་3་.ེད་པར་འདོད་པས་Kན་Jེས་
Sི་�ན་པ་ལ་གོམས་པར་.ས་ན་དེ་ནས་Fག་ཆེན་མངོན་óར་3་འ]ོ་བར་འóར་བ1་དོན་ཏོ། །

411 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ཙ༢ གཉིས་པ་[+མ་ད.ེ་.ེ་>ག་m་བཤད་པ་]ལ། ཚ༡ རང་བཞིན་Kན་Jེས་བཤད་པ་དང་། ཚ༢
བདེ་;ོང་Kན་Jེས་བཤད་པ་གཉིས་ལས།

ཚ༡ དང་པོ་ལ། ཛ༡ Kན་Jེས་Sི་ངོ་བོ། ཛ༢ sོམ་}ལ། ཛ༣ རང་རིག་ཉིད་sོམ་པར་གདམས་
པ། ཛ༤ དེ1་འÑོས་དོན་བཞི1།

ཛ༡ དང་པོ་ནི།
གང་Lིར་ཡིད་Aསི་མི་བ2ོམས་པར། །འY་ོབ་ཐམས་ཅད་བ2ོམ་པར་?། ། 
ཐམས་ཅད་ཆསོ་ན་ིཡངོས་ཤསེ་ན། །བ2ོམ་པ་ཉདི་ན་ིབ2ོམ་པ་མནི། ། 

ཞེས་པ་;ེ། Kན་Jེས་གང་དག་fོ་འདས་ཡིན་པ་དེ1་Fིར་"ོག་དkོད་Sི་ཡིད་Sིས་མཚན་མར་
འཛིན་པ་དང་ཞེན་པས་མི་བsོམ་པར། འ]ོ་བས་མཚོན་པ་བ"ན་གཡོ་ཐམས་ཅད་གÜང་འཛིན་Cི་
∞ོས་པ་དང་>ལ་བ་རང་བཞིན་;ོང་པ་ཉིད་3་བsོམ་པར་.་;ེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་Sི་ཆོས་ཉིད་རང་
བཞིན་མེད་པ1་}ལ་ནི་ཡོངས་B་ཤེས་ན། ཆོས་གང་ཡང་དངོས་པོ་དང་མཚན་མར་fོས་བཅོས་ནས་
བsོམ་པ་ཉིད་ནི་ཡང་དག་པ1་དོན་བsོམ་པ་མིན་པ1་Fིར་རོ། །

དེ་Tར་ཡང་གསང་འ3ས་ལས།
དངོས་པོ་མེད་པས་བsོམ་པ་མེད། །བsོམ་པར་.་བ་བsོམ་པ་མིན། །

ཞེས་དང་།
སཾ་ཊིར།

;ོང་པ་བsོམ་པར་མི་.་;ེ། །;ོང་མིན་བsོམ་པར་མི་.འོ། །
ཞེས་སོགས་གBངས་སོ། །

412 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ཛ༢ གཉིས་པ་[sོམ་}ལ་]ནི།
བ\ན་དང་གཡ་ོབའ་ིདངསོ་པ་ོགང་། །ê་ëག་འnལི་ཤངི་ལ་སགོས་པ། ། 
བདག་ག་ིདངསོ་པའོ {་རང་བཞནི་ལས། །དམ་པའ་ིད་ེཉདི་ངསེ་བ2ོམ་?། ། 

ཞེས་པ་;ེ། བ"ན་པ་rོད་དང་གཡོ་བ་བvད་Sིས་བæས་པ1་དངོས་པོ་གང་དག་›་དང་÷ག་མ་
དང་འbིལ་ཤིང་ལ་སོགས་པས་མཚོན་པ་+མས་Sང་བདག་གི་དངོས་པོ་(༡༣༨ན)Kན་ཅིག་Jེས་པ1་
རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པ་དོན་དམ་པ1་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པས་བsོམ་པར་.་ཞེས་པའོ། །

ཛ༣ གBམ་པ་[རང་རིག་ཉིད་sོམ་པར་གདམས་པ་]ནི།
དེ་/མས་དམ་པ་གཅགི་ཡདོ་མནི། །རང་རགི་བད་ེབ་ཆནེ་པ་ོཉདི། ། 
རང་རགི་ནས་ན་ི?ང་>བ་འHར། །རང་རགི་Lིར་ན་བ2ོམ་པ་ཉིད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། rོད་བvད་དེ་+མས་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་3་|བ་པ་གཅིག་Sང་ཡོད་པ་མིན་
པས་øན་Sང་སོ་སོ་རང་རིག་པ1་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་Sི་+མ་རོལ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་རང་གིས་
ཡང་དག་པར་རིག་ཅིང་"ོགས་ནས་ནི་–ར་3་མངོན་པར་.ང་gབ་པར་འóར་ཏེ། དེ་Tར་ན་བxབ་
.1་གཙོ་བོ་རང་རིག་པ1་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཡིན་པ1་Fིར་ན་དེ་ཉིད་ལ་གོམས་པར་.ེད་པ1་}ལ་Cིས་
བsོམ་པར་.་བ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་པ1་དོན་ཏོ། །

ཛ༤ བཞི་པ་[དེ1་འÑོས་དོན་]ལ། ཝ༡ རང་རིག་ཉིད་གཙོ་བོར་བ;ན་པ་དང་། ཝ༢ དེ1་N་
མཚན་གཉིས་Sི།

ཝ༡ དང་པོ་ནི།
རང་གསི་རགི་པའ་ིའHར་བ་ལས། །མནན་པ་ལས་ན་ིལས་Eསེ་ཏེ། ། 

413 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



རང་གསི་འåོག་ཅངི་རང་གསི་?ེད། །རང་རགི་Sལ་པ་ོརང་གཙé་བོ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། གོང་3་ཆོས་ཐམས་ཅད་རངརིག་ཡེ་ཤེས་B་བ;ན་པས་æག་བ&ལ་འཕེན་.ེད་Sི་
ལས་ཅི་ལས་འ{ང་~མ་ན། Jོན་མེད་དེ། རང་གིས་རང་རིག་པ1་ངོ་བོ་;ོང་ཉིད་3་གནས་Sང་།
དེ1་འóར་བ་མ་རིག་པ་ལས་Nད་+མ་པར་"ོག་པས་ཟིལ་Cིས་མནན་པ་ལས་ནི་ཟག་བཅས་Sི་
ལས་Jེས་ཏེ། དེ་ཡང་དགེ་བ1་ལས་Jེས་པས་རང་གིས་འཁོར་བ1་ཉེས་Jོན་འÑོག་ཅིང་། མི་དགེ་
བ1་ལས་Jེས་པས་རང་གིས་འཁོར་བ1་æག་བ&ལ་.ེད་དེ། དེ་Tར་ན་བདེ་æག་ཐམས་ཅད་རང་
རིག་པ1་སེམས་ལ་རག་ལས་ཤིང་འཁོར་འདས་ལ་དབང་བ‘ར་བས་ན་རང་རིག་ཉིད་)ལ་པོ་T་
aའམ་རང་རིག་ཉིད་གཙོ་བོ་T་a་ཡིན་ཏེ།

སཾ་ཊིར།
øན་"ོག་མང་པོÖ་≠ན་པས་áབ་óར་པ1། །
རབ་m་འཇོམས་པ་fiོ་ཞིང་©ོག་འó་བ། །
ཆགས་སོགས་དགག་དཀ1་�ི་མས་གོས་óར་པ1། །
སེམས་ནི་Gོ་Qེ་(༡༣༨བ)ཅན་Cིས་འཁོར་བར་གBངས། །
རང་བཞིན་འོད་གསལ་"ོག་ལས་+མ་པར་]ོལ། །
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་�ི་མས་གོས་>ལ་བ1། །
གÜང་བ་དང་ནི་འཛིན་མེད་སེམས་དཔའ་མཆོག །
དེ་ཉིད་≥་ངན་འདས་པ་མཆོག་m་གBངས། །

ཞེས་དང་།
414 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



འདིར་ཡང་། [བ"ག་པ་Fི་མ། བཞི་པ་Fག་)་བæས་པ1་དོན་Cི་ལེ5ར།]

འདི་ཉིད་འཁོར་བ་ཞེས་.་;ེ། །འདི་ཉིད་≥་ངན་འདས་པ་ཡིན། །
ཞེས་སོ། །
འདིར་ག\ང་གི་འóར་དང་འཆད་}ལ་མི་འ�་བ་མང་3་rང་ཡང་། |བ་ཆེན་Cི་འ]ེལ་པ་+མས་

དང་བཤད་}ལ་འདི་ཉིད་དོན་མÉན་པ་ཡིན་ལ།
འགའ་ཞིག །+མ་"ོག་བཅོམ་ཞིང་མནན་པ་ལས་ཟག་མེད་Sི་ལས་Jེས་ཏེ། དེས་རང་Jོན་

འÑོག་པ་དང་ཡོན་ཏན་.ེད་པ་མནན་པ་ལས་ནི་ཞེས་སོགས་Sི་དོན་3་འཆད་Sང་། མི་འཐད་དེ།
|བ་ཆེན་3་མས་རང་རིག་ཉིད་;ོང་ཉིད་3་གནས་Sང་དེ1་འóར་བ་ལས་ལས་བསགས་པ1་དོན་
དང་། ལས་Sང་དགེ་མི་དགེ་གཉིས་B་གསལ་བར་བཤད་པ1་Fིར་རོ། །

ཝ༢ གཉིས་པ་[དེ1་N་མཚན་]ནི།
འདདོ་ཆགས་ཞ་ེíང་åག་དགོ་དང་། །ད་ེབཞནི་གཏ་ིìག་ང་Sལ་ཉདི། ། 
དེ་Üན་ད་ེགནས་ཉམས་དགའ་བར། །བá་�ག་ཆར་ཡང་མ་ིཕདོ་ད།ོ ། 

ཞེས་པ་;ེ། རང་རིག་ཉིད་གཙོ་བོ་ཡིན་པ1་N་མཚན་ཇི་T་a་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་Äང་
དང་Ñག་དོག་དང་དེ་བཞིན་3་གཏི་≠ག་དང་ང་)ལ་ཉིད་Sི་Æས་བQོད་པ་རིགས་Uའམ་ཡེ་ཤེས་U་
པོ་དེ་øན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Sི་འ{ང་གནས་ཉམས་དགའ་བ་;ེ། རང་རིག་Kན་Jེས་དེར་དགའ་བ་
བv་ñག་m་Fེ་བ1་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །

དེ་ཅི1་Fིར་ཞེ་ན། Kན་Jེས་དེ་ཉིད་ñག་པ་Gོ་Qེ་འཆང་གི་རང་བཞིན་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་
དབང་བ‘ར་བ་པོ་ཡིན་པ1་Fིར་རོ་ཞེས་པའོ། །

415 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ཚ༢ གཉིས་པ་[བདེ་;ོང་Kན་Jེས་བཤད་པ་]ལ། ཛ༡ Eིར་བ;ན་པ་དང་། ཛ༢ ངོ་བོ་ངོས་
བÜང་བ་གཉིས་Sི།

ཛ༡ དང་པོ་ནི། (༡༣༩ན)
ཆོས་འ;ང་ལས་Eསེ་ཡ་ེཤསེ་ནི། །མཁའ་མཉམ་8ན་ཅགི་ཐབས་དང་བཅས། ། 
ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་རང་བཞནི་ལས། །འཇགི་\ནེ་ག(མ་པ་ོདེ་ལས་Eསེ། ། 
Ñ་བའི་/མ་པ་བཅོམ་Zན་ཡནི། །ད་ེཡ་ིབད་ེབ་འདདོ་མར་བMོད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། ཆོས་འ{ང་གི་Æས་བQོད་པ་ཤེས་རབ་Sི་པ°འམ་ཨ་Éང་ལས་Jེས་པ1་Kན་Jེས་
ཡེ་ཤེས་ནི་ངོས་བÜང་དང་>ལ་བས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ1་ཤེས་རབ་;ོང་པ་ཉིད་དང་Kན་ཅིག་
པ་;ེ་ད.ེར་མེད་པ1་ཐབས་\་བདེ་དང་བཅས་པའོ། །

དེ་འ�1་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་Sི་རང་བཞིན་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འ{ང་བ་;ེ། འཇིག་"ེན་
གBམ་པོ་ཡང་ཐབས་ཤེས་དེ་ལས་Jེས་པས་སོ། །

དེ་Tར་ཡང་། [བ"ག་པ་&་མ། བ)ད་པ་+ལ་འ.ོར་མ1་འཁོར་ལོ་འ3་བ1་ལེ5།)

ང་ལས་འ]ོ་བ་ཐམས་ཅད་{ང་། །
ཞེས་སོགས་སོ། །
དེ1་ཡང་"ེན་ü་བ1་+མ་པ་ནི་ཐབས་Sི་རང་བཞིན་བཅོམ་wན་འདས་ཧེ་ö་ཀ་ཡིན་ལ། བ"ེན་

པ་དེ་ཡི་བདེ་བ་ནི་ཤེས་རབ་Sི་རང་བཞིན་འདོད་མ་;ེ། བདག་མེད་མར་བQོད་ཅེས་པའོ། །
ཛ༢ གཉིས་པ་[ངོ་བོ་ངོས་བÜང་བ་]ནི།

གཅགི་དང་6་མ་yལ་བ་ད།ེ །xད་ཅགི་གཅགི་ལ་མཆགོ་དགའ་བ། ། 

416 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



རང་གསི་རགི་པའ་ིཡ་ེཤསེ་འད།ི །ངག་ག་ིལམ་འདས་rདོ་îལ་ཏ།ེ ། 
འད་ིན་ི?ིན་ïབས་རིམ་པའི་Lིར། །Üན་མwནེ་ཡ་ེཤསེ་ད་ེ:་.། ། 

ཞེས་པ་;ེ། Kན་Jེས་Sི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་ཇི་T་a་ཞེ་ན། གཅིག་དང་3་མ1་རིགས་པ1་དkད་གཞིག་
དང་>ལ་བ1་Kན་Jེས་དེ་ནི། མཚན་ཉིད་དང་>ལ་བ1་`ད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མཆོག་m་དགའ་བ1་
བདེ་བ་ཆེན་པོ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ1་ཡེ་ཤེས་འདི་ནི། ངག་གི་ལམ་ནས་བQོད་པ1་ªལ་ལས་
འདས་པ་ཡེ་ཤེས་Sི་Eོད་ªལ་ཅན་ཏེ། འདི་ནི་f་མ1་.ིན་±བས་Sི་རིམ་པས་གཞན་ལས་flོག་óར་
Cི་}ལ་3་མངོན་3་འóར་བ་ཡིན་པ1་Fིར། +མ་པ་øན་མáེན་པ1་སངས་)ས་Sི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་
T་aའོ་ཞེས་པ1་དོན་ཏོ། །

ཕ༣ གBམ་པ་མyག་བæད་ལ། བ༡ Kན་Jེས་བsོམས་པ1་ཡོན་ཏན། བ༢ ཐབས་གཞན་
Cིས་མི་]ོལ་བ། བ༣ ལམ་འདི་ཉིད་མཆོག་m་བ&གས་པ། བ༤ Nན་3་sོམ་པར་གདམས་པ་
བཞི1།

བ༡ དང་པོ་ནི། (༡༣༩བ)
ས་དང་>་དང་Bང་དང་ནི། །མ་ེདང་ནམ་མཁའ་ཉདི་དག་དང་། ། 
རང་གཞན་རགི་པའ་ིཚéར་བ་ཡིས། །Üན་Kསི་xད་ཅགི་མ་ིགནནོ་ཏ།ེ ། 
མཐ་ོརིས་མི་îལ་ñང་འགོ་གསི། །xད་ཅགི་ལས་ན་ིགUགས་ཅགི་འHར། ། 
རང་གཞན་ཆ་ཡ་ི/མ་\གོ་གསི། །གནནོ་པ་ཉདི་ན་ིóས་པ་མནི། ། 

417 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་;ེ། Kན་Jེས་བsོམས་པ་ན་གནས་`བས་B་སས་ནོན་པ་དང་། gས་འ}བ་པ་དང་།
íང་གིས་áེར་བ་དང་ནི། མེས་ཚིག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་;ེ་གཡང་སར་‡ང་བ་ཉིད་དག་དང་། རང་
རིག་པ1་ཡིད་དང་། གཞན་རིག་པ1་ãས་Sི་ཚོར་བ་ཡིས་æག་བ&ལ་བ་སོགས། དེ་དག་øན་Cིས་
`ད་ཅིག་Sང་ཟིལ་Cིས་མི་གནོན་ཏེ། མཐར་Éག་མཐོ་རིས། ས་f། མི་ªལ། ས་;ེང་། ëང་འོག །
ས་འོག་གིས་མཚོན་པ1་འཇིག་"ེན་ཐམས་ཅད་Kན་Jེས་མངོན་óར་Cི་`ད་ཅིག་ལས་ནི་བདེ་བ་
ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་Sི་གÜགས་ཅིག་m་འóར་ཞིང་། རང་དང་གཞན་3་འཛིན་པ1་ཆ་ཡི་+མ་"ོག་གིས་
Sང་ཟིལ་Cིས་གནོན་པ་ཉིད་ནི་»ས་པ་མིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[ཐབས་གཞན་Cིས་མི་]ོལ་བ་]ནི།
ཐམས་ཅད་རགི་?ེད་Jབ་མཐའ་དང་། །ད་ེབཞནི་ལས་Sས་ལ་སགོས་པས། ། 
sདི་པ་དག་འHར་དངོས་Jབ་མནི། །ཡང་ན་ིsདི་མཐར་E་ེབར་འHར། ། 

ཞེས་པ་;ེ། ཐམས་ཅད་རིག་.ེད་དེ། Fི་རོལ་པ1་མཆོད་lིན། Åིད་བhང་། ~ན་དངགས།
ངེས་བQོད་བཞི་པོ་དང་། ནང་པ1་|བ་མཐའ་ß་བ་+མས་དང་། དེ་བཞིན་3་ལས་)ས་པ་;ོན་པ་.་
Eོད་ལ་སོགས་ལ་\གས་པས་Sང་། Åིད་པ་Zད་ནས་དག་པར་འóར་བ1་དངོས་|བ་ཚེ་འདི་ཉིད་
3་འ|བ་པ་མིན་ལ། ôར་ཡང་ནི་Åིད་པ1་མཐར་Jེ་བ་;ེ་‡ང་བར་འóར་ཞེས་པའོ། །

བ༣ གBམ་པ་[ལམ་འདི་ཉིད་མཆོག་m་བ&གས་པ་]ནི།
འཇགི་\ནེ་འད་ིདང་ཕ་རལོ་6། །ད་ེམདེ་པས་ན་ིདངསོ་Jབ་མེད། ། 
གང་གསི་མ་ིཤསེ་Aའེི་`་ོMེ། །ད་ེཡ་ིངལ་བ་དནོ་མདེ་འHར། ། 

418 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་;ེ། འཇིག་"ེན་འདི་དང་འདི1་ཕ་རོལ་m་Kན་Jེས་དེ་ཉིད་"ོགས་པ1་ཐབས་མེད་པས་
ནི་མཆོག་གི་དངོས་|བ་ཐོབ་པ་མེད་པ1་Fིར་ན། དངོས་|བ་འདོད་པ་གང་གིས་ཐབས་མི་ཤེས་པར་
Sེ1་Gོ་Qེ1་(༡༤༠ན)Nད་དོན་ཉམས་B་མི་ལེན་པ་དེ་ཡིས་གཞན་ངལ་བ་ཅི་.ས་Sང་དོན་ཏེ་མཆོག་
གི་འ>ས་a་མེད་པར་འóར་ཞེས་པའོ། །

བ༤ བཞི་པ་[Nན་3་sོམ་པར་གདམས་པ་]ནི།
>་བའོ {་òན་ན་ིརབ་འབབ་དང་། །མར་མའེ་ིô་ེམ་ོརབ་བཅིངས་:ར། ། 
\ག་X་དེ་ཉིད་/ལ་འ?ོར་Kསི། །ཉནི་དང་མཚན་6་མཉམ་པར་བཞག ། 

ཅེས་པ་;ེ། དེ་Tར་ན་–ར་3་མཆོག་གི་དངོས་|བ་འདོད་པས་g་བོÖ་Nན་ནི་རབ་m་འབབ་པ་
Tར་བར་མ་ཆད་པ་དང་། མར་མེ1་Zེ་མོ་íང་གིས་རབ་m་བཅིངས་པ་Tར་Zེ་གཅིག་པར། 3ས་"ག་
m་Kན་ཅིག་Jེས་པ1་དེ་ཁོ་ཉིད་Sི་+ལ་འ.ོར་Cི་ཉིན་དང་མཚན་ཐམས་ཅད་3་ལེགས་པར་མཉམ་
པར་བཞག་པ་ལ་འབད་དགོས་པ1་དོན་ཏོ། །

འདི1་Yས་དོན་ལ། g་Nན་འབབ་པ་ནི་ཧཾ་ལས་.ང་སེམས་འཛག་པ། མར་མེ1་Zེ་བཅིངས་པ་
ནི་གmམ་མོ་རབ་m་Yར་བ། དེ་ཉིད་+ལ་འ.ོར་ནི་བདེ་;ོང་གི་ཉམས་≥ོང་;ེ། དེ་དག་ཉིན་མཚན་
"ག་m་བsོམས་པས་Kན་Jེས་Sི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ1་དོན་ཏོ། །

ཉ༣ གBམ་པ་[ལེ51་མཚན་]ནི།
/ལ་འ?ོར་མའི་འཁོར་ལ་ོཞེས་?་བ་འ6་བའི་ལöེ་Q།ེ བSད་པའ།ོ། །། 

419 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་;ེ། +ལ་འ.ོར་མ་བཅོ་U1་དSིལ་འཁོར་Cི་འཁོར་ལོ་ཞེས་.་བ། Fི་Tར་ན་K་མོ་
+མས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། ནང་Tར་ན་Z་ཁམས་+མས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་འ3་བ་;ོན་པ1་ལེ5་;ེ།
ག\ང་3མ་ཚན་བ)ད་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་གBངས་ཟིན་པ1་དོན་ཏོ། །

ལེ5་བ)ད་པ་བཤད་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

420 ལེགས་བཤད་ཉི་མ1་འོད་ཟེར།



བ"ག་པ་&་མ། ད*་པ་+མ་དག་གི་ལེ/།

ཇ༨ ད་ནི་ལེ/་ད*་པ་བཤད་པར་5་6ེ། དེ་ལ། ཉ༡ ལེ/9་འ;ེལ། ཉ༢ ལེ/9་དོན། ཉ༣

ལེ/9་མཚན་ག@མ་Aི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། Cི་དོན་Aི་འ;ེལ་ལ། ལེ/་&་Dི9་འ;ེལ་ནི། གོང་E་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་

ག@ངས་ནས་དེ་Gོམ་པ་ལ་དེ9་+མ་དག་ཤེས་དགོས་པས། +ལ་འ5ོར་མ9་འཁོར་ལོ་ག@ངས་པ9་

Iེས་@་+མ་པར་དག་པ9་ལེ/་འཆད་པར་འ;ེལ་ལོ། །

མདོར་བ6ན་Kས་བཤད་Lི་འ;ེལ་ནི། མདོར་བ6ན་(༡༤༠བ)ཐམས་ཅད་དང་། Qད་པར་ཡེ་

ཤེས་+མ་ཤེས་ཞེས་པ9་+མ་དག་ལེ/་འདིས་Kས་པར་འཆད་དོ། །

ལེ/9་མངོན་"ོགས་ནི། Tན་Uོབ་དང་དོན་དམ་པ9་དག་པ་6ོན་པས་རིམ་པ་གཉིས་ཀ་དང་

འ;ེལ་ཞིང་། ཕལ་ཆེར་བXེད་རིམ་དང་འ;ེལ་ལོ། །

Yས་དོན་Aི་འ;ེལ་ནི། Zན་Xེས་Lི་མི་མ[ན་Dོགས་ཐ་མལ་Aི་"ོག་པ་དང་Zར་འཛིན་Aི་"ོག་

པ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ^་ངོ་བོར་དག་པར་5ེད་པའོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[ལེ/9་དོན་]ལ། ཏ༡ Cི་དོན་དང་། ཏ༢ ག`ང་དོན་གཉིས་Lི།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། དག་5་དག་5ེད་སོགས་Lི་+མ་ངེས། དག་པ་ག@མ་Aི་+མ་གཞག །དེ་ཇི་aར་

Gོམ་bལ་ག@མ་ལས།

དང་པོ་ནི། Cིར་བཏང་[ན་མོང་བ9་དག་གཞི་ནི། cོ་dར་Aི་eི་མ་དང་བཅས་པ9་སེམས་ཉིད་

འོད་གསལ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ།

421 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



དག་5་ནི། དོན་ལ་མ་gབ་བཞིན་E་hང་བ་hོད་བiད་ལ་སོགས་པ་Tན་Uོབ་Lི་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་དོ། །

དག་5ེད་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་Lི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་Aིས་+མ་པར་དག་པ9་6ོང་ཉིད་དོ། །

དག་འ;ས་ནི། སེམས་ཉིད་རང་བཞིན་Aི་འོད་གསལ་བ་དེ་ཉིད་cོ་dར་Aི་eི་མ་དང་;ལ་ཏེ།

དག་པ་གཉིས་jན་Aི་ཡེ་ཤེས་@་kར་པའོ། །

དེ་ཡང་ལམ་རིམ་གཉིས་Lི་Gོ་ནས་སོ་སོར་Dེ་ན། བXེད་རིམ་པ9་དག་གཞི་ནི། ཐ་མལ་E་འཛིན་

པ9་lང་ཁམས་Xེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའོ། །

དག་5་ནི། ཐ་མལ་པ9་མངོན་ཞེན་ཐམས་ཅད་དོ། །

དག་5ེད་ནི། Z་དང་&གས་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་+མས་སོ། །

དག་འ;ས་ནི། ཐ་མལ་པ9་hོད་བiད་Lི་ཞེན་འཛིན་དང་;ལ་ཏེ་གང་ཤར་Z་དང་&གས་ལ་

སོགས་པ9་+མ་རོལ་E་ཤར་བའོ། །

Uོགས་རིམ་པ9་དག་གཞི་ནི། mས་Lི་n་oང་ཐིག་ལེ་དང་"ེན་བ"ེན་པར་འ;ེལ་བ9་5ང་pབ་

Lི་སེམས་རང་བཞིན་Aི་འོད་གསལ་བའོ། །

དག་5་ནི། mས་Lི་n་oང་ཐིག་ལེ་དང་qལ་qལ་ཅན་Aི་གཉིས་hང་ཐམས་ཅད་དོ། །

དག་5ེད་ནི། n་oང་ཐིག་ལེ་rིབ་མེད་E་sོང་བ9་tོ་Iེ9་+ལ་འ5ོར་+མས་སོ། །(༡༤༡ན)

དག་འ;ས་ནི། n་oང་ཐིག་ལེ་rིབ་;ལ་E་uངས་ནས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་Lི་v་ག@ང་[གས་tོ་

Iེ9་རང་བཞིན་E་kར་པའོ། །

422 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



གཉིས་པ་[དག་པ་ག@མ་Aི་+མ་གཞག་]ནི། Cིར་དག་པ་ལ་Tན་Uོབ་Z9་དག་པ་དང་། དོན་

དམ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Lི་དག་པ་གཉིས་@་བཤད་པ་མང་ཡང་། འདིར་[ན་མོང་དང་Qད་པར་བ9་ད5ེ་

བས་ག@མ་E་ག@ངས་པ9།

དེ་བཞིན་ཉིད་Lི་དག་པ་ནི། འཁོར་འདས་Lི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བ"གས་ཤིང་དwད་ན་སོ་སོ^་རང་

བཞིན་འདི་a་d་ཞེས་གང་E་gབ་པ་མེད་ཅིང་རང་བཞིན་དང་;ལ་བ་ལ་རང་བཞིན་Aིས་+མ་པར་

དག་པ་ཞེས་5་6ེ། དཔེར་ན། hོད་eི་མ་དང་;ལ་བ་ལ་eི་མས་དག་པ་ཞེས་བIོད་པ་a་dའོ། །

དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་Lི་གདོད་མ9་གནས་mགས་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ། དེ་ཤེས་པ་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད་

Lི་དག་པ་ཞེས་5འོ། །

མིང་གི་+མ་xངས་གཞན་ཡང་། དdས་མཐའ་ལས།

6ོང་པ་ཉིད་ནི་མདོར་བyས་ན། །དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡང་དག་མཐའ། །

མཚན་མ་མེད་དང་དོན་དམ་དང་། །ཆོས་Lི་ད5ིངས་ནི་+མ་xངས་སོ། །

ཞེས་སོ། །

Z་སོ་སོ^་དག་པ་ནི། ཐ་མལ་Aི་དངོས་པོ་+མས་ཅི་རིགས་པར་Z་ཞལ་Dག་ཅན་Aི་ངོ་བོར་དག་

པ་དང་། དེ9་ཞལ་Dག་སོགས་Lང་ཟག་མེད་Lི་ཡོན་ཏན་E་དག་པ་ལ་སོགས་པ་6ེ།

དེ་ཡང་qལ་དང་lང་ཁམས་སོགས་Zར་དག་པ་ནི། [བ"ག་པ་&་མ། ད*་པ་+མ་དག་གི་ལེ/ར།]

གzགས་ལ་དཀར་མོར་"ག་{་བཤད། །

སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་&་མ། ད*་པ་+མ་དག་གི་ལེ/ར།]

423 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



གzགས་lང་tོ་Iེ་མ་ཡིན་ཏེ། །

སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་&་མ། ད*་པ་+མ་དག་གི་ལེ/ར།]

ས་ནི་|}་~ི་ཞེས་བཤད། །

ཅེས་སོགས་ག@ངས་པ་a་dའོ། །

Z9་མངོན་"ོགས་དང་Kན་ཆ་ཟག་མེད་Lི་ཡོན་ཏན་E་དག་པ་ནི།
[བ"ག་པ་&་མ། ད*་པ་+མ་དག་གི་ལེ/ར།]

Dག་གི་དག་པ་6ོང་པ་ཉིད། །

སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་Dི་མ། ད*་པ་&གས་བ{་བ9་ལེ/ར།]

�ིང་Iེ9་Cན་ནི་དམར་པོ་6ེ། །

སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་&་མ། ག@མ་པ་Z9་ལེ/ར།]

སངས་Kས་Ä་+མས་+མ་དག་པ། །འདི་+མས་Dག་Kར་རབ་{་xགས། །

ཞེས་པ་a་dའོ། །

རང་རིག་པ9་དག་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོ་སོ་རང་རིག་པ9་ཡེ་ཤེས་Zན་Xེས་(༡༤༡བ)བདེ་བ་

ཆེན་པོ^་བདག་ཉིད་E་དག་པ་6ེ།
[བ"ག་པ་&་མ། བKད་པ་+ལ་འ5ོར་མ9་འཁོར་ལོ་འE་བ9་ལེ/ར།]

བ"ན་དང་གཡོ་བ9་དངོས་པོ་གང་། །n་Åག་འÇིལ་ཤིང་ལ་སོགས་པ། །
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བདག་གི་དངོས་པོ^་རང་བཞིན་ལས། །དམ་པ9་དེ་ཉིད་ངེས་བGོམ་5། །

ཞེས་པ་aར་རོ། །

དེ་ཡང་རང་རིག་བདེ་ཆེན་Aི་དག་པ་མེད་ན་དག་པ་གཞན་Aིས་སེམས་xོལ་བ་མི་ཐོབ་པས་དག་

པ་འདི་མཆོག་ཡིན་ཏེ།
[བ"ག་པ་&་མ། ད*་པ་+མ་དག་གི་ལེ/ར།]

རང་རིག་བདག་ཉིད་དག་པ་ཉིད། །དག་པ་གཞན་Aིས་+མ་xོལ་མིན། །

ཞེས་སོ། །

འོ་ན་Z9་དག་པ་ག@ངས་པས་ཅི་ཞིག་5་�མ་ན། ཐོག་མར་ཐ་མལ་པ9་lང་སོགས་མ་sངས་

པར་རང་རིག་བདེ་ཆེན་Aི་ཡེ་ཤེས་མི་འཆར་བས་དང་པོར་lང་སོགས་sོང་5ེད་Z9་དག་པ་དགོས་

ཏེ། Uོགས་རིམ་Aི་&ོན་E་བXེད་རིམ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །

ག@མ་པ་[དེ་ཇི་aར་Gོམ་bལ་]ནི། ཁ་ཅིག །དེ་བཞིན་ཉིད་Lི་དག་པ་དང་རང་རིག་པ9་དག་པ་

དོན་གཅིག་{་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་aར་ན་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་དང་[ན་མོང་བ་Cི་དོན་Aི་6ོང་

ཉིད་དང་&གས་É་མེད་Lི་[ན་མོང་མིན་པ་Yས་དོན་Aི་6ོང་ཉིད་དོན་གཅིག་པར་འkར་བ་དང་། དེ་

གཅིག་ན་མཚན་ཉིད་ལས་Zག་པ9་&གས་Lི་ཟབ་གནད་མེད་པར་འkར་བ་དང་། འདིར་དེ་བཞིན་

ཉིད་དང་རང་རིག་པ9་དག་པ་སོ་སོར་ག@ངས་པའང་བÑོས་ཏེ་ག@ངས་པར་འkར་བ་སོགས་Lི་

གནོད་5ེད་མང་བ9་Dིར་རོ། །

དེས་ན་དེ་བཞིན་ཉིད་Lི་དག་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་Lི་Cི9་དག་པ་6ེ།
[བ"ག་པ་&་མ། ད*་པ་+མ་དག་གི་ལེ/ར།]
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ངེས་པར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་Lི། །

སོགས་སོ། །

འདི་ནི་Z་དང་རང་རིག་གི་དག་པ་གཉིས་ཀ་ལ་དགོས་ཏེ། Z9་དག་པ་ལ་+མ་པ་Z་དང་རང་

བཞིན་6ོང་ཉིད་zང་E་འÖག་དགོས་པ་དང་། རང་རིག་གི་དག་པ་ལ་ཉམས་Üོང་བདེ་བ་དང་ངོ་བོ་

6ོང་པ་ཉིད་zང་E་འÖག་དགོས་པ9་Dིར་རོ། །

དེ་aར་ན་བXེད་Uོགས་གཉིས་ཀ9་[ན་མོང་E་དེ་བཞིན་ཉིད་Lི་དག་པ་དང་། སོ་སོ་བ་ལ་བXེད་

རིམ་པས་Z9་དག་པ་དང་། Uོགས་རིམ་པས་རང་རིག་པ9་དག་པ་Gོམ་པ་ཡིན་ལ།

དེ་ཡང་མཉམ་བཞག་{་བXེད་Uོགས་གང་ཡིན་པ9་+ལ་འ5ོར་(༡༤༢ན)ཉིད་nེ་གཅིག་{་

བXངས་ནས། མཉམ་བཞག་དེས་Xོ་ན་Iེས་ཤེས་@་སོ་སོ^་+མ་དག་Gོམ་པ་ཡིན་ཏེ།

རིན་ཆེན་འབར་བར།

བསམ་གཏན་མི་áས་+ལ་འ5ོར་གང་། །དེས་ནི་དག་པ་Iེས་@་eན། །

ཞེས་པ་aར་རོ། །

དེ་ཡང་Gོམ་པ9་ཚེ་Z་དང་རང་རིག་གི་དག་པ་སོ་སོར་bལ་བཞིན་E་Gོམ་པ་ལས་ལོགས་@་དེ་

བཞིན་ཉིད་Lི་དག་པ་བGོམ་མི་དགོས་ཏེ། བXེད་རིམ་པས་Iེས་ཤེས་@་ཐ་མལ་Aི་དངོས་པོ་གང་

དང་གང་hང་བ་Z་དེ་དང་དེ9་ངོ་བོར་བa་ཞིང་། དེ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་6ོང་པ་ཉིད་E་ཤེས་པ་དེ་

བཞིན་ཉིད་Lི་དག་པ་ཡིན་པ9་Dིར་དང་། Uོགས་རིམ་པས་Iེས་ཤེས་@་â་མ་a་d9་hོད་བiད་

+མས་བདེ་6ོང་ད5ེར་མེད་Lི་རང་བཞིན་E་ཤེས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་Lི་དག་པ་ཡིན་པ9་Dིར་རོ། །
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དེས་ན་བXེད་རིམ་པས་གང་ཤར་Aི་དངོས་པོ་Z9་ངོ་བོར་བGོམས་ནས་Dིས་དེ་མི་"ོག་པར་

བGོམ་པ་དང་། Uོགས་རིམ་པས་གང་ཤར་བདེ་6ོང་Dག་K་ཆེན་པོར་མོས་ནས་Kས་འདེབས་པ་Z་

དང་རང་རིག་གི་+མ་དག་Gོམ་པ9་དོན་མིན་པས། mང་རིགས་མན་ངག་དང་བཅས་པ9་Gོ་ནས་+མ་

དག་bལ་བཞིན་E་ཤེས་པར་5ས་ནས་Gོམ་དགོས་ཏེ། གཞན་E་ན་bལ་མིན་Aི་Gོམ་པས་ངལ་བ་

དོན་མེད་E་འkར་བ9་Dིར་རོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་ག`ང་དོན་ལ། ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། ཐ༢ ག`ང་དངོས་གཞི་གཉིས་Lི།

དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་མཆགོ་*་+མ་པར་དག་པའ་ིལ1ེ་བཤད་པར་4འ།ོ ། 

ཞེས་པ་6ེ། +ལ་འ5ོར་མ9་འཁོར་ལོ་ག@ངས་པ9་Iེས་དེ་ནས་གzང་འཛིན་Aི་དངོས་པོ་+མས་

Z་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཆོག་{་+མ་པར་དག་bལ་6ོན་པ9་ལེ/་འདི་བཤད་པར་5འོ། །ཞེས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ག`ང་དངོས་གཞི་]ལ། ད༡ མདོར་བ6ན། ད༢ Kས་བཤད། ད༣ མÖག་བy་

བ་ག@མ་Aི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
ངསེ་པར་དངསོ་པ་ོཐམས་ཅད་9།ི །དག་པ་ད་ེབཞནི་ཉདི་<་བ=ོད། ། 
>ི་ནས་ར་ེརའེ་ིད4ེ་བ་ཡིས། །@་+མས་9་ིན་ིབ=ོད་པར་4། ། 

ཞེས་པ་6ེ། ངེས་པར་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་Dི་(༡༤༢བ)ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་Lི་Cི9་+མ་

པར་དག་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་Lི་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་E་བIོད་པ་ཡིན་ལ།

427 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



འོན་Lང་། དེ9་Dི་ནས་དག་5་དག་5ེད་རེ་རེ9་+མ་པར་ད5ེ་བ་ཡིས་Dེ་ནས་Tན་Uོབ་Z་+མས་

Lི་ནི་དག་པ་བIོད་པར་5་ཞེས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[Kས་བཤད་]ལ། ན༡ དོན་དམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Lི་དག་པ་དང་། ན༢ Tན་Uོབ་Z9་

དག་པ་གཉིས་ལས།

ན༡ དང་པོ་ལ། པ༡ [ན་མོང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་Lི་དག་པ། པ༢ [ན་མོང་མིན་པ་རང་རིག་པ9་

དག་པ། པ༣ དེ9་འãོས་དོན་ག@མ་Aི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
Aང་པ་ོB་དང་དབང་པ་ོCག །D་ེམཆེད་Cག་དང་འEང་ཆནེ་B། ། 
རང་བཞནི་Fསི་ན་ི+མ་པར་དག །ཉནོ་མངོས་ཤསེ་4འི་Gིབ་Hང་4། ། 

ཞེས་པ་6ེ། གzགས་སོགས་lང་པོ་Ä་དང་། མིག་སོགས་དབང་པོ་åག་དང་། དེ9་Xེ་མཆེད་

åག་དང་། ས་སོགས་འçང་བ་ཆེན་པོ་Ä་ལ་སོགས་པ་hོད་བiད་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་དwད་ན་

སོ་སོ^་རང་བཞིན་E་gབ་པ་མེད་པས་དེ་དག་གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་Aིས་ནི་+མ་པར་དག་པའོ། །

འོ་ན་ལམ་Aིས་ཅི་ཞིག་དག་པར་5་ཞེ་ན། རང་བཞིན་+མ་དག་དེའང་ལོག་པར་`གས་པ9་cོ་

dར་Aི་eི་མས་བrིབས་ཏེ་མ་"ོགས་པ་ལས་ཉེས་པ་འçང་བས་ན། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་59་

rིབ་པ་sང་ཞིང་དག་པ་གཉིས་jན་E་5་བ9་དོན་ཏོ། །

rིབ་པ་གཉིས་ནི། éད་Éར། (Ä་པ། ཕན་ཡོན་Aི་èབས།)

འཁོར་ག@མ་+མ་པར་"ོག་པ་གང་། །དེ་ནི་ཤེས་59་rིབ་པར་འདོད། །

སེར་h་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་གང་། །དེ་ནི་ཉོན་མོངས་rིབ་པར་འདོད། །

428 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



ཅེས་པ་aར་རོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[[ན་མོང་མིན་པ་རང་རིག་པ9་དག་པ་]ནི།
རང་རགི་བདག་ཉདི་དག་པ་ཉདི། །དག་པ་གཞན་Fསི་+མ་Iལོ་མནི། ། 
Jལ་F་ིདངསོ་པ་ོདག་པའ་ི>ིར། །རང་གསི་རགི་པའ་ིབད་ེབ་མཆགོ ། 

ཅེས་པ་6ེ། འོ་ན་cོ་dར་Aི་eི་མ་nད་ནས་sོང་བ9་དག་པ་ཇི་a་d་ཞེ་ན། སོ་སོ་རང་གིས་རིག་

པ9་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ^་བདག་ཉིད་ནི་rིབ་གཉིས་nད་ནས་sོང་བ9་དག་པ་ཉིད་དེ། Z9་དག་

པ་སོགས་དག་པ་གཞན་Aིས་ནི་rིབ་གཉིས་ལས་+མ་པར་xོལ་བ་ཐོབ་པར་འkར་བ་མིན་ནོ། །

(༡༤༣ན)དེས་ན་གzགས་སོགས་qལ་Aི་དངོས་པོ་+མས་Lང་Zན་Xེས་བདེ་ཆེན་Aི་ངོ་བོར་དག་

པ9་Dིར། སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ9་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི་དག་པ9་མཆོག་ཡིན་ཞེས་པའོ། །

པ༣ ག@མ་པ་[དེ9་འãོས་དོན་]ནི།
གKགས་ལ་སགོས་པའ་ིJལ་+མས་དང་། ། 
གཞན་ཡང་+ལ་འ4ོར་པས་མཐོང་བ། ། 
དངོས་པ་ོདེ་Lན་དག་པ་M།ེ ། 
འདི་Nར་འI་ོབ་སངས་Oས་འPར། ། 

ཞེས་པ་6ེ། གzགས་r་ལ་སོགས་པ9་qལ་åག་པོ་+མས་དང་། གཞན་ཡང་དབང་པོ་åག་ལ་

སོགས་པ་+ལ་འ5ོར་པས་མཐོང་བ9་hོད་བiད་Lི་དངོས་པོ་དེ་དག་Tན་Zན་Xེས་བདེ་ཆེན་Aི་ངོ་

429 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



བོར་དག་པ་6ེ། é་མཚན་འདི་aར་ན་འxོ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་Kས་Lི་བདག་ཉིད་E་འkར་ཞེས་

པ9་དོན་ཏོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[Tན་Uོབ་Z9་དག་པ་]ལ། པ༡ དག་5་ངོས་བzང་བ་དང་། པ༢ དེ9་+མ་དག་

གཉིས་ལས།

པ༡ དང་པོ་ལ། ཕ༡ Cིར་བ6ན་དང་། ཕ༢ 5ེ་;ག་གི་`ས་ལན་གཉིས་Lི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
9་ེབཅོམ་Qན་འདས་+མ་པར་མ་དག་པ་གང་ལགས། བཅོམ་Qན་འདས་9སི་
བཀའ་Sལ་པ། གKགས་ལ་སགོས་པའ།ོ །ཅའི་ིTད་<་ཞ་ེན། གKང་བ་དང་འཛVན་
པའི་དངོས་པོའ V་>ིར་རོ། ། 

ཞེས་པ་6ེ། tོ་Iེ་�ིང་པོས་6ོན་པ་ལ་Lེ་བཅོམ་jན་འདས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་Zན་Xེས་@་

དག་ན་དག་5་+མ་པར་མ་དག་པ་གང་ལགས། ཞེས་`ས་པ་ན།

བཅོམ་jན་འདས་Lིས་བཀའ་êལ་པ། ཐ་མལ་པ9་དངོས་པོ་གzགས་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་é་

མཚན་ཅི9་ëད་E་མ་དག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། གzང་བར་5་བ་qལ་དང་། འཛིན་པར་5ེད་པ9་སེམས་ཐ་

དད་Lི་དངོས་པོར་ཞེན་པ9་Dིར་རོ་ཞེས་པའོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[5ེ་;ག་གི་`ས་ལན་]ནི།
W་ོ=ེ་Xིང་པསོ་གསལོ་པ། 9ེ་བཅོམ་Qན་འདས་གKང་བ་དང་འཛVན་པ་ཡང་གང་
ལགས།  

430 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



བཅོམ་Qན་འདས་9སི་བཀའ་Sལ་པ། (༡༤༣བ) 
མགི་གསི་གKགས་ན་ིགKང་བར་4། །G་ན་ི+་བས་མཉན་པར་4། ། 
\ི་ན་ི]་ཡིས་ཚ_ར་བར་4། །`ེ་ཡསི་ར་ོན་ིརགེ་པར་4། ། 
དངོས་པ་ོaས་9སི་རགེ་པར་4། །ཡདི་9་ིབད་ེསགོས་ཐབོ་པ་ན།ི ། 
དག་པས་<ག་མདེ་4ས་ནས་ན།ི །བMནེ་4་འད་ིདག་བMནེ་པ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་6ེ། tོ་Iེ་�ིང་པོས་གསོལ་པ། Lེ་བཅོམ་jན་འདས་གzང་བ9་qལ་དང་འཛིན་པ9་

སེམས་དེ་ཡང་གང་ལགས། `ས་པ9་ལན། བཅོམ་jན་འདས་Lིས་བཀའ་êལ་པ། འཛིན་པ9་

སེམས་མིག་གི་+མ་ཤེས་Lིས་གzང་བ9་qལ་གzགས་ནི་གzང་བར་5་བ་དང་། དེ་བཞིན་E་གzང་

qལ་r་ནི་འཛིན་5ེད་+་བས་མཉན་པར་5་བ་དང་། eི་ནི་h་ཡིས་ཚོར་བར་5་བ་དང་། íེ་ཡིས་ནི་རོ་

ནི་Üོང་ཞིང་རེག་པར་5་བ་དང་། རེག་59་དངོས་པོ་+མས་mས་Lིས་རེག་པར་5་བ་དང་། ཡིད་Lི་

བདེ་yག་སོགས་Lི་ཆོས་ཐོབ་པ་6ེ་འཛིན་པ་+མས་ནི་གzང་འཛིན་Aི་དངོས་པོ་6ེ། འདི་+མ་སོ་སོ^་

དག་པ་བGོམས་པས་ཞེན་འཛིན་Aི་Eག་མེད་པར་5ས་ནས་ནི། བ6ེན་5་དངོས་པོ་འདི་དག་Z9་

དག་པ་ཤེས་པས་བ6ེན་པར་5་བ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་པའོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[དེ9་+མ་དག་]ལ། ཕ༡ lང་པོ་Ä9་དག་པ། ཕ༢ Dི9་འཕར་མ་བཤད་པ། ཕ༣

qལ་åག་གི་དག་པ། ཕ༤ ཞར་çང་ཡབ་Lི་དག་པ། ཕ༥ ཁམས་བཞི9་དག་པ། ཕ༦ ཉོན་མོངས་

Ä9་དག་པ་དང་åག་གི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།

431 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



གKགས་Aང་W་ོ=ེ་མ་ཡནི་ཏ།ེ །ཚ_ར་བ་ལ་ཡང་དཀར་མོར་བ=ོད། ། 
འ<་ཤེས་c་ཡི་+ལ་འ4ོར་མ། །འ<་4ེད་W་ོ=ེ་མཁའ་འI་ོམ། ། 
+མ་ཤེས་Aང་པའོ V་eལ་Fསི་ན།ི །བདག་མདེ་+ལ་འ4ོར་མ་གནས་ས།ོ ། 
fག་*་འད་ིདག་+མ་དག་པས། །ད་ེཉདི་+ལ་འ4ོར་པས་འgབ་འPར། ། 
ནང་ག་ིའཕར་མ་ལའ།ོ ། 

ཞེས་པ་6ེ། འོ་ན་lང་སོགས་Eག་མེད་E་sོང་བ9་དག་པ་ཉིད་ཇི་a་d་ཞེ་ན། ཁ་དོག་དང་

ད5ིབས་@་gབ་པས་ན་གzགས། དེ་མང་པོ་ïངས་པས་lང་པོ་6ེ། དེ་+མ་པར་དག་པར་5ེད་པ་ནི་

Z་མོ་tོ་Iེ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ9་ངོ་བོར་བaའོ། །

དེ་བཞིན་E་ཤེས་པར་5་6ེ། བདེ་yག་སོགས་ཉམས་@་Üོང་བས་ན་ཚོར་བ་6ེ། དེ9་lང་པོ་དག་

5ེད་ལ་ཡང་གསང་བ9་དཀར་མོར་བIོད་པ་དང་།

མཚན་མར་འཛིན་པས་འE་ཤེས་ཏེ། དེ9་lང་པོ་དག་5ེད་p་ཡི་+ལ་འ5ོར་(༡༤༤ན)མ་དང་།

é་ñེན་Aི་སེམས་གཞན་འE་5ེད་པས་ན་འE་5ེད་དེ། དེ9་lང་པོ་དག་5ེད་tོ་Iེ་མཁའ་འxོ་མ་

དང་།

qལ་+མ་པར་རིག་པས་ན་+མ་ཤེས་ཏེ། དེ9་lང་པོ་དག་པ9་bལ་Aིས་ནི་བདག་མེད་+ལ་

འ5ོར་མ་གནས་སོ། །

དེས་ན་Eས་"ག་{་lང་པོ་Ä་པོ་འདི་དག་Z་མོ་Äར་+མ་པར་དག་པ་བGོམས་པས། Z་མོ་Ä9་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་+ལ་འ5ོར་པས་འgབ་པ་6ེ་"ོགས་པར་འkར་རོ། །

432 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



Z་མོ་འདི་+མས་ནི་+ལ་འ5ོར་མ9་དLིལ་འཁོར་Aི་ནང་གི་འཕར་མ་ལ་བཀོད་པ9་Zའོ་ཞེས་

པའོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[Dི9་འཕར་མ་བཤད་པ་]ནི།
ད་ེནས་>ི་ཡི་འཕར་མ་བཤད། །དབང་Qན་<་ན་ིij་kི། ། 
མརེ་ན་ིད་ེབཞནི་ར་ིlོད་མ། །བདནེ་mལ་གདལོ་པ་མ་ོབཞག་ཅངི་། ། 
nང་<་གJང་མ་ོ+མ་པར་བཞག །>ི་མ་@་མ་ོདཀར་མ་ོསགོས། ། 
དབང་དཀར་གཤནི་=ེར་ཆོམ་oམ་མ། །c་བདག་>ོགས་p་ར་ོལངས་མ། 
aས་ངན་པརོ་ན་ིགྷr་s།ི །འགོ་*་ས་tདོ་མ་ཞེས་བ=ོད། ། 
Mངེ་<་མཁའ་tདོ་མ་ཞེས་བཤད། །བDདེ་པའི་རིམ་པ་ཉིད་9་ི>ོགས། ། 
uདི་དང་ཞ་ིབའ་ིརང་བཞནི་Fསི། །@་མ་ོའད་ིགཉསི་+མ་པར་གནས། ། 

ཞེས་པ་6ེ། དེ་ནས་ཞར་çང་Dི་ཡི་འཕར་མ9་གནས་གང་E་Z་གང་འགོད་པ་བཤད་པར་5་6ེ།

དེ་ཡང་དབང་jན་ཏེ་5ང་ཤར་E་ནི་|}་~ི། མེར་ཏེ་ཤར་Zོར་ནི་དེ་བཞིན་E་རི་Çོད་མ། བདེན་;ལ་

ཏེ་Zོ་áབ་{་གདོལ་པ་མོ་བཞག་ཅིང་། oང་6ེ་áབ་5ང་E་གqང་མོ་+མ་པར་གཞག་གོ། །

འཕར་མ་Dི་མ9་Dོགས་@་Z་མོ་དཀར་མོ་སོགས་འགོད་bལ་ཡང་། དབང་པོ^་Dོགས་ཤར་E་

དཀར་མོ། གཤིན་Iེར་ཏེ་དེ9་Dོགས་Zོར་ཆོམ་óན་མ། p་བདག་གི་Dོགས་@་6ེ་áབ་{་རོ་ལངས་

མ། mས་ངན་པོར་ཏེ་དེ9་Dོགས་5ང་E་ནི་གྷô་རི། གཙོ་མོ^་Dོགས་འོག་{་ས་Cོད་མ་ཞེས་བIོད་པ་

དང་། 6ེང་E་མཁའ་Cོད་མ་ཞེས་བཤད།

433 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



དེ་ཡང་བXེད་པ9་རིམ་པ་ཉིད་Lི་Dོགས་ཏེ་དེ9་དབང་E་5ས་ལ། (༡༤༤བ)õིད་པ་འཁོར་བ་དང་

ཞི་བ་Ü་ངན་ལས་འདས་པ9་རང་བཞིན་Aི་དག་པས་Z་མོ་Dི་མ་འདི་གཉིས་འོག་དང་6ེང་E་+མ་

པར་གནས་སོ་ཞེས་པའོ། །

ཕ༣ ག@མ་པ་[qལ་åག་གི་དག་པ་]ནི།
གKགས་ལ་དཀར་མརོ་fག་*་བཤད། །G་ལ་ཆོམ་oན་མར་རབ་Iགས། 
\ི་ཡི་ཆ་ལ་ར་ོལངས་མ། །ར་ོལ་གྷr་རི་རབ་Iགས། ། 
རགེ་ལ་ས་tདོ་མ་ཞེས་བཤད། །ད4ིངས་ལ་མཁའ་tདོ་མ། ། 
fག་*་འདི་+མས་+མ་དག་པས། །ད་ེཉདི་+ལ་འ4ོར་པས་འgབ་འPར། 

ཞེས་པ་6ེ། Z་མོ་དེ་དག་གི་qལ་åག་དག་bལ་ནི་གzགས་Lི་དག་པ་ལ་Z་མོ་དཀར་མོར་

xགས་པ་"ག་{་བཤད་ཅིང་། དེ་བཞིན་E། r9་དག་པ་ལ་ཆོམ་óན་མར་རབ་{་xགས་པ་དང་། eི་

ཡི་ཆ་དག་པ་ལ་རོ་ལངས་མ་དང་། རོ་དག་པ་ལ་གྷô་úི་རབ་{་xགས་པ་དང་། རེག་5་དག་པ་ལ་ས་

Cོད་མ་ཞེས་བཤད་པ་དང་། ཆོས་Lི་ད5ིངས་དག་པ་ལ་མཁའ་Cོད་མ་6ེ། Eས་"ག་{་qལ་åག་པོ་

འདི་+མས་Z་མོ་åག་{་+མ་པར་དག་པ་བGོམ་པས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་+ལ་འ5ོར་པས་འgབ་པ་6ེ་

"ོགས་པར་འkར་ཞེས་པའོ། །

ཕ༤ བཞི་པ་[ཞར་çང་ཡབ་Lི་དག་པ་]ནི།
>ག་ག་ིདག་པ་Mངོ་པ་ཉདི། །བ<ད་དག་པ་ལས་ཞབས་+མས་ཉིད། ། 
+མ་ཐར་བOད་9སི་ཞལ་+མས་ཉིད། །W་ོ=ེ་གpམ་Fསི་དག་པའ་ིtན། ། 

434 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་6ེ། ཡབ་Lི་Dག་བi་åག་གི་དག་པ་ནི་6ོང་པ་ཉིད་བi་åག་དང་། lང་པོ། ཉོན་མོངས།

འཆི་བདག །Z9་d9་བEད་བཞི་ལས་Kལ་བ་+མ་པར་དག་པ་ལས་ཞབས་བཞི་པོ་+མས་ཉིད་དང་།

+མ་པར་ཐར་པ་བKད་དག་པ་ཉིད་Lིས་ཞལ་བKད་པོ་+མས་ཉིད་དང་། དེ་ཉིད་Lང་v་ག@ང་

[གས་Lི་tོ་Iེ་ག@མ་Aིས་+མ་པར་དག་པ9་Cན་ག@མ་ག@མ་jན་པའོ་ཞེས་པའོ། །

དེ་ལ་6ོང་ཉིད་བi་åག་ནི། ནང་དང་། Dི་དང་། Dི་ནང་དང་། 6ོང་པ་ཉིད་དང་། ཆེན་པོ་དང་།

དོན་དམ་པ་དང་། འEས་5ས་དང་། འEས་མ་5ས་དང་། མཐའ་ལས་འདས་པ་དང་། ཐོག་མཐའ་

མེད་པ་དང་། དོར་བ་མེད་པ་དང་། རང་བཞིན་དང་། མཚན་ཉིད་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་།

(༡༤༥ན)དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ9་ངོ་བོ་ཉིད་Lི་6ོང་པ་ཉིད་+མས་སོ། །

+མ་ཐར་བKད་ནི། གzགས་ཅན་གzགས་ལ་བa་བ་དང་། ནང་གzགས་ཅན་མ་ཡིན་པས་

གzགས་ལ་བa་བ་དང་། yག་པ9་+མ་ཐར་mས་Lི་མངོན་@མ་E་5ས་ཏེ་�ོམས་འÖག་ལ་གནས་

པ་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་Xེ་མཆེད་དང་། +མ་ཤེས་མཐའ་ཡས་Xེ་མཆེད་དང་། ཅི་ཡང་མེད་

པ9་Xེ་མཆེད་དང་། འE་ཤེས་མེད་འE་ཤེས་མེད་མིན་Aི་Xེ་མཆེད་དང་། འE་ཤེས་དང་ཚོར་བ་

འགོག་པ9་+མ་པར་ཐར་པ་+མས་སོ། །

ཕ༥ Ä་པ་[ཁམས་བཞི9་དག་པ་]ནི།
ས་ན་ིij་kི་ཞེས་བཤད། །c་ཁམས་vནོ་པ་མ་ཞསེ་བ=ོད། ། 
མ་ེན་ིག*མ་མོར་ཤེས་པར་4། །nང་ན་ིགJང་མརོ་རབ་*་Iགས། ། 

435 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་6ེ། དག་5་ས་ཁམས་དག་པ་ནི་Z་མོ་|}་~ི་ཞེས་བཤད་ཅིང་། p་ཁམས་དག་པ་ùོན་པ་

མ་6ེ་ཤ་བ་úི་ཞེས་བIོད་ལ། མེ་ཁམས་དག་པ་ནི་ག{མ་མོར་ཤེས་པར་5་བ་དང་། oང་ཁམས་དག་

པ་ནི་གqང་མོར་རབ་{་xགས་ཞེས་པའོ། །

ཕ༦ åག་པ་[ཉོན་མོངས་Ä9་དག་པ་]ནི།
ཞེ་wང་ཞསེ་བཤད་W་ོ=ེ་མ། །འདདོ་ཆགས་c་ཡི་+ལ་འ4ོར་མ། ། 
xག་དགོ་W་ོ=ེ་མཁའ་འI་ོམ། །སེར་]་གསང་བའ་ིདཀར་མ་ོཉདི། ། 
གཏ་ིyག་ད་ེབཞནི་W་ོ=ེར་བཤད། །ཞེ་wང་ལ་སགོས་+མ་Hོང་བ། ། 
བDདེ་པའི་རིམ་པའི་>ོགས་ལས་ན།ི །འདསི་ན་ིAང་པ་ོHང་བར་4། ། 

ཞེས་པ་6ེ། ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་ûང་ཞེས་བཤད་པ་+མ་པར་དག་པ་ནི་tོ་Iེ་བདག་མེད་མ། འདོད་

ཆགས་དག་པ་p་ཡི་+ལ་འ5ོར་མ། ãག་དོག་དག་པ་tོ་Iེ་མཁའ་འxོ་མ། སེར་h་དག་པ་གསང་

བ9་དཀར་མོ་ཉིད་དང་། གཏི་üག་དག་པ་དེ་བཞིན་E་tོ་Iེ་མར་བཤད་དེ། ཞེ་ûང་ལ་སོགས་པ་ཉོན་

མོངས་པ་Ä་+མ་པར་sོང་བའོ། །

དེ་aར་ན། sོང་5ེད་བXེད་པ9་རིམ་པ་Gོམ་པ9་Dོགས་ལས་ནི། གོང་E་བཤད་པ9་bལ་འདིས་

ནི་sང་5་lང་པོ་Ä་ལ་སོགས་པ་sང་བར་5་ཞེས་པའོ། །

ད༣ ག@མ་པ་མÖག་བy་བ་ནི། (༡༤༥བ)
གང་དང་གང་གསི་འཇགི་fནེ་འཆངི་འPར་བ། ། 
ད་ེདང་དསེ་ན་ིའཆངི་བ་ལས་Iལོ་ཏ།ེ ། 

436 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



ད་ེཉདི་མ་ིཤསེ་འཇགི་fནེ་མ་ིIལོ་ཞངི་། ། 
དེ་ཉིད་+མ་{ངས་དངསོ་gབ་|དེ་མི་འPར། ། 
དེ་>ིར་\ི་མེད་G་མེད་གKགས་ཉདི་མདེ། ། 
ར་ོདང་སེམས་9་ི+མ་པར་དག་པ་མདེ། ། 
རགེ་མདེ་ཆསོ་མདེ་ཐམས་ཅད་+མ་པར་དག ། 
རང་བཞནི་དག་པའ་ིའI་ོལ་འI་ོབར་ཤེས། ། 

ཞེས་པ་6ེ། qལ་åག་ལ་སོགས་པ་གང་དང་གང་གིས་འཇིག་"ེན་ཕལ་པ་+མས་õིད་པར་འཆིང་

བར་འkར་བ9་དངོས་པོ་དེ་དང་དེ9་+མ་དག་ཤེས་པ་དེས་ནི་õིད་པ9་འཆིང་བ་ལས་xོལ་བར་

འkར་ཏེ། དངོས་པོ^་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པས་སོ། །

དེ་aར་ཡང་། [བ"ག་པ་&་མ། དང་པོ་tོ་Iེ་རིགས་Lི་ལེ/ར།]

དངོས་པོ^་འཆིང་བས་འཆིང་བར་འkར། །དེ་ཡོངས་ཤེས་པས་xོལ་བ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

དངོས་པོ^་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་ཤེས་པ9་འཇིག་"ེན་ཕལ་པ་+མས་འཆིང་བ་ལས་མི་xོལ་ཞིང་། དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་Gོམ་པ་+མ་པར་†ངས་པས་མཆོག་གི་དངོས་gབ་Lང་°ེད་པར་མི་འkར་རོ། །

é་མཚན་དེ9་Dིར་ན། qལ་eི9་རང་བཞིན་མེད། r9་རང་བཞིན་མེད། གzགས་ཉིད་Lི་རང་

བཞིན་ཡང་མེད་ཅིང་། དེ་བཞིན་E་རོ^་རང་བཞིན་དང་། དེ་དག་འཛིན་པ9་སེམས་Lི་+མ་པར་དག་

437 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



པའང་རང་བཞིན་E་gབ་པ་མེད་ལ། རེག་59་རང་བཞིན་མེད་ཅིང་། ཆོས་Lི་ད5ིངས་Lི་རང་བཞིན་

ཡང་མེད་དེ།

དེ་aར་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་Aིས་+མ་པར་དག་པས། རང་བཞིན་Aིས་དག་པ9་འxོ་

བ་p་Ñ་a་d་ལ་དེ་འe9་འxོ་བར་ཤེས་པས་õིད་པ9་འཆིང་བ་ལས་xོལ་ཞིང་དངོས་gབ་°ེད་པར་

འkར་ཞེས་པའོ། །

ཉ༣ ག@མ་པ་[ལེ/9་མཚན་]ནི།
+མ་པར་དག་པ་ཞསེ་4་བའི་ལ1ེ་M།ེ ད}་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་6ེ། མཆོག་དང་Z9་+མ་པར་དག་པ་ཞེས་5་བ་6ོན་པ9་ལེ/་6ེ། ག`ང་Eམ་ཚན་ད*་

པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་ག@ངས་ཟིན་པ9་དོན་ཏོ། །

ལེ/་ད*་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

438 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



བ"ག་པ་&་མ། བi་པ་དབང་vར་བ9་ལེ/།

ཇ༩ ད་ནི་ལེ/་བi་པ་བཤད་པར་5་6ེ། དེ་ལ། ཉ༡ ལེ/9་འ;ེལ། ཉ༢ ལེ/9་དོན། ཉ༣

ལེ/9་མཚན་ག@མ་Aི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། Cི་དོན་Aི་འ;ེལ་ལ། ལེ/་&་Dི9་འ;ེལ་ནི། གོང་E་(༡༤༦ན)+ལ་འ5ོར་མ9་

བXེད་Uོགས་+མ་དག་དང་བཅས་པ་ག@ངས་ནས། དེ་Gོམ་པ་ལ་ôིན་5ེད་Lི་དབང་ངེས་པར་ཐོབ་

དགོས་པས་རིམ་གཉིས་Lི་+མ་དག་ག@ངས་པ9་Iེས་@་དབང་གི་ལེ/་འཆད་པར་འ;ེལ་ལོ། །

མདོར་བ6ན་Kས་བཤད་Lི་འ;ེལ་ནི། མདོར་བ6ན་E། 5ེད་é་དང་ཞེས་Qད་པར་E་5ེད་པ9་

é་དབང་མདོར་བ6ན་པ9་དོན་ལེ/་འདིས་Kས་པར་འཆད་དོ། །

ལེ/9་མངོན་"ོགས་ནི། ëོབ་མ་དབང་བvར་བ9་ཆོ་ག9་རིམ་པ་6ོན་པས་ལམ་Aི་&ོན་འxོ་ôིན

5ེད་དབང་དང་འ;ེལ་ལོ། །

Yས་དོན་Aི་འ;ེལ་ནི། མཚན་འཛིན་Aི་"ོག་པ9་eི་མ་འ£ད་པ་དང་། rིབ་;ལ་འ;ས་d9་Zན་

Xེས་Lི་áས་པ་འཇོག་པའོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[ལེ/9་དོན་]ལ། ཏ༡ Cི་དོན་དང་། ཏ༢ ག`ང་དོན་གཉིས་Lི།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། &ོན་E་5་བ9་+མ་ངེས་དང་། དLིལ་ཆོག་དངོས་གཞི་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ལ། &ོན་E་དབང་བvར་དགོས་པ9་é་མཚན། དཔོན་ëོབ་བ"གས་ནས་གསོལ་བ་

གདབ་པ། བ�ེན་པ་5ས་ཏེ་ཆོ་ག་ལ་འÖག་bལ་ག@མ་Aི།

439 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



དང་པོ་ནི། གསང་&གས་ལ་འÖག་པ9་ཐོག་མར་དབང་མ་ཐོབ་ན་éད་འཆད་ཉན་དང་དངོས་

gབ་§བ་པར་མི་•ང་6ེ།

Dག་ཆེན་ཐིག་ལེར།

དང་པོར་རེ་ཞིག་གང་ཚེ་ëོབ། །ལན་ཅིག་དབང་+མས་Lིས་ནི་བvར། །

དེ་ཚེ་གསང་ཆེན་བཤད་པ་ཡི། །ངེས་པར་hོད་E་kར་པ་འོ། །

དབང་མེད་ན་ནི་དངོས་gབ་མེད། །5ེ་མ་བཙིར་ལ་མར་མེད་aར། །

ཞེས་སོགས་དང་།

སངས་Kས་ཐོད་པར།

དཔེར་ན་པི་ཝཾ་sོར་Tན་ཚོགས། །éད་དང་;ལ་ན་བ®ང་མི་•ང་། །

དེ་བཞིན་དབང་དང་;ལ་ན་ནི། །&གས་དང་བསམ་གཏན་འgབ་མི་འkར། །

ཞེས་སོ། །

དབང་ཐོབ་ན་དངོས་gབ་Lི་n་བ་bགས་ཤིང་གནས་èབས་དང་མཐར་[ག་གི་ཕན་ཡོན་དཔག་

{་མེད་དེ། tོར་ãེང་E།

དབང་བvར་བ་ནི་གཙོ་བོ་6ེ། །དངོས་gབ་ཐམས་ཅད་"ག་{་གནས། །

ཞེས་དང་།

Cི་éད་E།

དབང་བvར་དང་པོ་ཐོབ་པ་ནི། །སངས་Kས་+མས་Lིས་དགོངས་པར་འkར། །

ཞེས་དང་། (༡༤༦བ)

440 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



དེ་ཡིས་sར་ནས་§བ་པ་པོས། །ལས་+མས་ཐམས་ཅད་འgབ་པར་འkར། །

དེ་ནི་ཅིས་Lང་མི་bགས་ཤིང་། །Z་+མས་Tན་Aིས་མཆོད་པར་འkར། །

འཁོར་བ་ན་ནི་འཁོར་བ་ན། །དེ་ནི་ངན་སོང་©ང་མི་འkར། །

ཞེས་སོགས་K་ཆེར་ག@ངས་སོ། །

གཉིས་པ་[དཔོན་ëོབ་བ"གས་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་]ནི། དཔོན་ëོབ་ཕན་bན་མ་བ"ག་པར་

དབང་བvར་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་ཏེ། གཉིས་ཀ9་དངོས་gབ་འཇོམས་ཤིང་yག་བ&ལ་Aི་é་5ེད་དེ།

tོར་ãེང་E།

ཇི་aར་རིན་ཆེན་བtར་བ་དང་། །གསེར་ནི་བõེགས་དང་བཅས་པས་བ"གས། །

དེ་བཞིན་E་ནི་ëོབ་མ་ཡང་། །ལོ་ནི་བi་གཉིས་བར་E་བ"གས། །

དེ་Dིར་ཕན་bན་དེ་a་dས། །Eས་Tན་{་ནི་དེ་aར་བ"ག །

གཞན་E་གེགས་ནི་འçང་འkར་ཏེ། །དངོས་gབ་འཇོམས་ཤིང་yག་བ&ལ་6ེར། །

ཞེས་སོ། །

བ"ག་59་དཔོན་ëོབ་Lི་མཚན་ཉིད་ནི། *ར་ལས།

བ"ན་ཞིང་ཟབ་མོ^་ཆོས་དང་jན། །རིག་པ9་གནས་+མས་Tན་ལ་མཁས། །

sིན་õེག་དLིལ་འཁོར་&གས་ཤེས་ཤིང་། །རབ་གནས་གཏོར་མ9་ཕ་རོལ་སོན། །

དེ་ཉིད་བi་པོ་+མ་པར་རིག །

ཅེས་སོགས་དང་།

Xེས་d་bལ་Çིམས་ཐོབ་jན་ཞིང་། །བདེ་གཤེགས་བཀའ་ལས་འདའ་མིན་དང་། །

441 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



É་མ་ལ་*ས་�ིང་བnེར་jན། །

ཞེས་པ་aར་རོ། །

དེ་aར་བ"གས་པས་•ང་ན་ëོབ་མས་ëོབ་དཔོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས་ཏེ།

སམ་ཊིར།

ëོབ་མས་|ས་མོ^་Z་ང་ནི། །དད་པས་ས་ལ་བ´གས་ནས་ནི། །

ཐལ་མོ་sར་ནས་བ6ོད་པ་ཡིས། །6ོན་པ་ལ་ནི་`་བ་5། །

ཞེས་པ་aར་རོ། །

ག@མ་པ་[བ�ེན་པ་5ས་ཏེ་ཆོ་ག་ལ་འÖག་bལ་]ནི། ëོབ་དཔོན་Aིས་བ�ེན་པ་&ོན་E་འxོ་

བས་éད་དག་པར་5་དགོས་ཏེ།

�ིང་པོ་མདོར་བསགས་ལས།

དLིལ་འཁོར་མཆོག་གི་ëོབ་དཔོན་Aིས། །&ོན་E་བ�ེན་པ་ལ་འབད་ནས། །

དེ་ནི་དLིལ་འཁོར་དེ་ཉིད་ནི། །ཤིན་{་Eལ་བས་བ"ག་པར་5། །

Z་ནི་མཉེས་པར་མ་5ས་ན། །བདག་ཉིད་+མ་པར་@ན་འ5ིན་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

བ�ེན་པ9་xངས་ནི། འདིར། [བ"ག་པ་&་མ། བi་པ་དབང་vར་བ9་ལེ/ར།]

འཁོར་ལོ^་བདག་པོ^་བÑས་པ་འdམ། །དLིལ་འཁོར་པ་ཡི་དེ་བཞིན་Çི། །

(༡༤༧ན)ཞེས་པ་aར་རོ། །

442 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



བ�ེན་པ་སོང་ནས་དLིལ་ཆོག་ལ་འÖག་པ9་ཚེ་Eས་ཚེས་དང་གཟའ་èར་སོགས་བཟང་བ་ལ་

འÖག་དགོས་ཏེ།

Cི་éད་E།

ཡང་དག་ཞི་བ9་སེམས་Lིས་ནི། །Eས་དང་ཚེས་xངས་ཞི་བ་ལ། །

&གས་Lི་Cན་འeེན་5ེད་པ་ནི། །བསམས་པ9་དངོས་gབ་ཐོབ་པར་འkར། །

ཞེས་དང་།

ཚེས་xངས་ངན་དང་Eས་མིན་དང་། །གནས་མིན་ཆོ་ག་མི་jན་པར། །

མཁས་པས་དLིལ་འཁོར་མི་;ི་འོ། །;ིས་ན་དོགས་པ་མེད་པར་འཆི། །

ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་[དLིལ་ཆོག་དངོས་གཞི་]ལ། ས་ཆོག །6་གོན། དངོས་གཞི་ག@མ་Aི།

དང་པོ་ནི། ས་ཆོག་གི་bལ་Ä་བཤད་པ་ལས།

ས་བ"གས་པ་ནི། འདིར། [བ"ག་པ་&་མ། བi་པ་དབང་vར་བ9་ལེ/ར།]

ཚལ་དང་Xེ་བོ་མེད་གནས་དང་། །

སོགས་དང་།

བཟང་པོ་ཡོངས་བzང་ལས།

≠་Eམ་ཝ་ར་Æxོ་ཨཤད་ཐ། །པ་ལ་ཤ་དང་བ་T་ཨ∞་ན། །

jན་པ་•ས་Yལ་Kབ་དང་འe་བ་ཡི། །ས་ནི་åག་པོ་+མ་པར་†ང་བར་5། །

p་ནི་གཡས་@་འཁོར་བ་དང་། །ཤར་དང་5ང་E་གཞོལ་བ9་ས། །

443 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



zར་ནི་བཞི་6ེ་དཀར་འe་བ། །བ±ོས་ནས་དེ་བཀང་Zག་འkར་པའོ། །

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ། Dོགས་དང་། ཁ་དོག་དང་། མཚན་ཉིད་དང་། ས་ཉིད་དང་། pས་བ"ག་

པ9་bལ་བཤད་པ་+མས་སོ། །

ས་བëང་བ་ནི། མངོན་པ་qལ་xོང་གི་བདག་པོ་Kལ་པོ་སོགས་ལ་Éང་བ་དང་། མི་མངོན་པ་ཞིང་

Xོང་དང་ས་Z་ལ་Éང་བ་6ེ།

འདིར་ཡང་། [བ"ག་པ་Dི་མ། དང་པོ་རབ་གནས་Lི་ལེ/ར།]

མ་མ་རིན་ཆེན་h་ཚོགས་འཛིན། །

ཞེས་སོགས་སོ། །

ས་sང་བ་ནི། ཡོངས་བzང་E།

lབ་མ་tོ་དང་གསེག་མ་དང་། །སོལ་བ་ལ་སོགས་དོར་5ས་ཏེ། །

རིན་ཆེན་འ≤་ôན་ནང་E་ག`ག །ཤིན་{་འཐས་པར་བ®ང་བར་5། །

zག་≥9་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །གལ་ཏེ་བསལ་བར་མ་áས་ན་། །

ལག་པ་མནན་ཏེ་&གས་བÑ་འོ། །

ཞེས་དང་།

འདིར། [བ"ག་པ་&་མ། བi་པ་དབང་vར་བ9་ལེ/ར།]

གོང་E་ག@ངས་པ9་&གས་ཉིད་Lིས། །མཁས་པས་འཛིན་མ་+མ་པར་sང་། །

ཞེས་པ་6ེ། ས་བ±ོ་ཞིང་སེལ་འçང་བ། �ིང་པོ་ག`ག་ཅིང་6ེགས་d་5་བ། Uས་དང་&གས་

དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་(༡༤༧བ)དང་É་ན་མེད་པ9་དག་པས་sང་བ་+མས་སོ། །
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ས་བzང་བ་ནི། སཾ་ཊིར།

རང་གི་tོ་Iེ་ལས་Çོ་བོ^་v་བཏོན་ཏེ། tོ་Iེ་±ང་པས་དLིལ་འཁོར་Aི་ས་Tན་{་

བèོར་ཞིང་ཡོངས་@་བཅགས་པས་གEག་པ་ཅན་+མས་བ¥ད་པར་5འོ། །དེ་aར་

ན་ས་ཡོངས་@་བzང་བ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་པ་aར། Çོ་བོ་བGོམས་ཏེ་བགེགས་ལ་བཀའ་བGོ་བ་དང་། tོ་Iེ9་གར་6བས་Lིས་

བགེགས་བ¥ད་པ་+མས་སོ། །

ས་བµངས་བ་ནི། [བ"ག་པ་&་མ། བi་པ་དབང་vར་བ9་ལེ/ར།]

ཇི་aར་བསམ་གཏན་དེ་བཞིན་འདིར། །

ཞེས་སོགས་ག@ངས་ཏེ། བཀའ་བGོ་མི་ཉན་པར་གེགས་5ེད་པ9་བགེགས་+མས་ལ་lར་d་

འདེབས་པ་དང་། Dིས་གེགས་མི་འÖག་པ9་Dིར་བµང་འཁོར་Gོམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །

གཉིས་པ་[6་གོན་]ནི། 6་གོན་ལ་བཞིར་བཤད་པ9།

ས་Z་6་གོན་ནི། སཾ་ཊིར།

Dིས་ས9་Z་མོ་གསེར་Aི་མདོག་ཅན་dམ་པ་ལག་ན་ཐོག་པ་བTག་ཅིང་བiག་6ེ་

བཅིངས་ནས་eི་ཞིམ་པོ་ལ་སོགས་པ9་མཆོད་པ་Ä་པོ་+མས་Lིས་ཡང་དག་པར་

མཆོད་ཅིང་Zག་པར་གནས་པ་ཉེ་བར་5འོ། །

ཞེས་པ་6ེ། ས་Z་དམ་ཚིག་པ་Gོམ། ཡེ་ཤེས་པ་བ6ིམ། མཆོད་གཏོར་lལ་ཏེ་གསོལ་བ་གདབས་

པས་གནང་བ་5ིན་པར་མོས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །

Z་6་གོན་ནི། སཾ་ཊིར།
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དLིལ་འཁོར་བ་6་གོན་ལ་གནས་པར་5འོ། །eི་ལ་སོགས་པས་དLིལ་འཁོར་Aི་

གནས་Lི་Z་ཐམས་ཅད་Lི་གནས་@་རང་གི་∂ྃ་དང་དེ9་མཚན་དང་པོར་བÑས་

ནས་མངོན་པར་གཏོར་ཞིང་།

ཞེས་སོགས་ག@ངས་ཏེ།

དེ9་bལ་ནི། དང་པོར་འདིར། [བ"ག་པ་&་མ། བi་པ་དབང་vར་བ9་ལེ/ར།]

གསར་པ་ལེགས་པར་བཀལ་བ་དང་། །

ཞེས་སོགས་ག@ངས་པ9་ཐིག་vད་འE་5ས་ཏེ། Z་གནས་ངེས་པ9་Dིར་E་ཐིག་གི་ཆོ་གས་ལས་

ཐིག་བཏབ་ནས་Z་གནས་+མས་@་སོ་སོ^་&གས་བIོད་པས་eི9་ཐིག་ལེ་5ས་ཏེ། དེར་དམ་ཚིག་

པ་བXེད། ཡེ་ཤེས་པ་ག`ག །དབང་བvར། མཆོད་ཅིང་བ6ོད་དེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་+མས་སོ། །

dམ་པ་6་གོན་ནི། འདིར། [བ"ག་པ་&་མ། བi་པ་དབང་vར་བ9་ལེ/ར།]

dམ་པ་བKད་ལ་སོགས་པ་jན། །

སོགས་དང་།

སམ་ཊིར།

ཇི་aར་རེ་ཞིག་n་བ9་dམ་(༡༤༨ན)པ་ལ་སོགས་པ་Zག་པར་གནས་པ་5ས་ནས།

ཞེས་བཤད་དེ། dམ་པ9་é་དང་། མཚན་ཉིད་དང་། xངས་དང་། dམ་མཚན་དང་། བiད་དང་།

Kན་ལ་སོགས་པ9་+མ་གཞག་ངེས་པས་dམ་པ་བཅའ་བ་དང་། དེར་Z་བXེད་པ་ནས་བÑས་པ9་

མཐར་[ག་པར་5་བའོ། །

ëོབ་མ་6་གོན་ནི། སཾ་ཊིར།
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ëོབ་མ་6་གོན་ལ་གནས་པར་5འོ། །

∂ྃ་བÑས་པ9་pས་�ིང་གར་གཏོར་ནས། ཞེས་སོགས་ག@ངས་ཏེ། ëོབ་མ9་མཚན་ཉིད་དང་

xངས་ལ་སོགས་པ9་+མ་ད5ེ་དང་jན་པས། £ས་Dག་མ∏ལ་གསོལ་འདེབས་&ོན་E་འxོ་བ་ལ།

&གས་ལ་མོས་པ་བXེད་Dིར་dར་5་བ། éད་sང་Dིར་ûོམ་པ་བzང་བ། དངོས་gབ་བ"གས་Dིར་

སོ་ཤིང་དོར་བ། ཉེས་པ་sང་Dིར་Qོར་p་πད་པ། ∫ི་ལམ་འཛིན་Dིར་T་ཤ་གཏད་པ། བར་ཆད་ཞི་

Dིར་བµང་vད་འདོགས་པ། ªོ་བ་བXེད་Dིར་ཆོས་བཤད་པ། མཚན་མ་ངེས་Dིར་∫ི་ལམ་བ"གས་

པ་+མས་སོ། །

ག@མ་པ་[དངོས་གཞི་]ལ། དLིལ་འཁོར་Aི་ལས་རིམ། བ§བ་ཅིང་མཆོད་དེ་བདག་ཉིད་འÖག་

པ། ëོབ་མ་ག`ག་ཅིང་དབང་བvར་བ། Iེས་Lི་ཆོ་ག་དང་བཞི9།

དང་པོ་ནི། ཐིག་ཚོན་Aིས་;ི་བ་དང་། dམ་པ་དགོད་ཅིང་དLིལ་འཁོར་བKན་པ་+མས་ལས།

ཐིག་ཆོག་ནི། ལས་ཐིག་གི་འོག་{་དེ་5ིན་Aིས་ºོབ་པ9་ཡེ་ཐིག་གདབ་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་། ཐིག་

vད་Lི་é། xངས། མདོག །ཚད། 5ིན་ºབས། ûོད་ས། ±ང་6བས། èོར་Dོགས་ལ་སོགས་པ9་

Qད་པར་དང་jན་པའོ། །

ཚོན་ཆོག་ནི། འདིར། [བ"ག་པ་&་མ། བi་པ་དབང་vར་བ9་ལེ/ར།]

®ལ་ཚོན་དམ་པ9་ཚོན་དང་ནི། །

ཞེས་སོགས་ག@ངས་ཏེ། ཚོན་Aི་é། ཁ་དོག །5ིན་ºབས། བLེ་bལ་ལ་སོགས་པས་;ི་ཞིང་།

མཚན་མ་འགོད་bལ་ཡང་། [བ"ག་པ་&་མ། བi་པ་དབང་vར་བ9་ལེ/ར།]

ཤར་E་xི་*ག་+མ་པར་;ི། །
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སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་Dི་མ། Ä་པ་མངོན་པར་འçང་བ9་ལེ/ར།]

�ིང་པོར་Xེས་པ9་ཐོད་པ་ཉིད། །

ཅེས་སོགས་ག@ངས་པ་aར་རོ། །

dམ་པ་དགོད་པ་ནི། [བ"ག་པ་&་མ། བi་པ་དབང་vར་བ9་ལེ/ར།]

+མ་པར་Kལ་བ་ཤར་E་sིན། །

ཞེས་དང་།

དLིལ་འཁོར་བKན་པ་ནི། སཾ་ཊིར།

འདོད་ཡོན་Ä་ཡི་ཁང་པ་དང་། །É་རེ་;ེས་པས་ཉེ་བར་འབར། །

ཞེས་པས་མཚོན་ནས། Cི་éད་དང་། (༡༤༨བ)དེ་ཉིད་བyས་པ་ལས་ག@ངས་པ9་དLིལ་ཆོག་

aར་ªོས་པས་ཆོག་6ེ།

འདིར་ནི། [བ"ག་པ་Dི་མ། Ä་པ་མངོན་པར་འçང་བ9་ལེ/ར།]

མང་E་རབ་{་Iོད་པས་ཅི། །ཇི་aར་དེ་ཉིད་བyས་པ་ཡི། །

དLིལ་འཁོར་ཆོ་ག་དེ་བཞིན་5། །

ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་[བ§བ་ཅིང་མཆོད་དེ་བདག་ཉིད་འÖག་པ་]ནི། རིན་ཆེན་འབར་བར།

དེ་ནས་ëོབ་དཔོན་རང་Z་ཡི། །sོར་Uོགས་གཙོ་བོ^་བདག་ཉིད་Lིས། །

དLིལ་འཁོར་Ωལ་པ་®ལ་ཚོན་དང་། །གཉིས་མེད་མཁང་གནས་Lང་དེར་ག`ག །

448 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



5ིན་Aིས་བºབས་དང་དབང་བvར་Aི། །

ཞེས་སོགས་དང་།

*ར་E།

མཆོད་བ6ོད་བEད་nི་ལ་སོགས་པར། །རིམ་པས་Iེས་@་བGོམ་པར་5། །

ཞེས་པས། རང་ཉིད་Z9་+ལ་འ5ོར་བGོམས་ནས། མEན་བXེད་§བ་མཆོད་dམ་བÑས་

གཏོར་མ9་མཐར་[ག་པ་+མས་སོ། །

བདག་འÖག་Lང་། འདིར། [བ"ག་པ་&་མ། བi་པ་དབང་vར་བ9་ལེ/ར།]

tོ་Iེ་སེམས་དཔ9་བ�ེམས་5ས་ནས། །

ཞེས་སོགས་དང་།

སཾ་ཊིར།

སངས་Kས་Tན་Aི་མངོན་@མ་E། །དLིལ་འཁོར་བདེ་བར་གཤེགས་གནས་@། །

འཇིག་"ེན་ཁམས་ནི་མཐའ་ལས་བདག །Éོ་དང་jན་པས་དེ་བཞིན་Éང་། །

ཞེས་པ་aར་ëོབ་དཔོན་བདག་ཉིད་དLིལ་འཁོར་E་འÖག་ཅིང་དབང་Éང་བའོ། །

ག@མ་པ་[ëོབ་མ་ག`ག་ཅིང་དབང་བvར་བ་]ལ། ëོབ་མ་དLིལ་འཁོར་E་ག`ག་པ་དང་། དེ་

ལ་དབང་བvར་བ་གཉིས་Lི།

དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་དLིལ་འཁོར་E་འÖག་པ9་hོད་•ང་E་5ེད་པ་ཡོལ་བ་Dི་འÖག་ལ།

གསོལ་གདབ་ཆས་འÖག་ûོམ་བzང་མོས་པ་eི་བ་+ལ་འ5ོར་E་སེམས་བXེད་པ་+མས་སོ། །
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དེ་ནས་Z་དང་èལ་མཉམ་E་ག`ག་པ་ཡོལ་བ་ནང་འÖག་ལ། བèོར་བ་Dག་འཚལ་དམ་བཞག་

ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་མཐོང་བ་བ"གས་པ་མེ་ཏོག་འདོར་བ་མེ་ཏོག་ãེང་བ9་དབང་+མས་སོ། །

དེ་ནས་དངོས་gབ་§བ་པ་ལ། ªོ་བ་བXེད་པ9་ཆེད་E་དLིལ་འཁོར་མཐོང་བ9་བདག་ཉིད་E་

ག`ག་པ་ལ། མིག་དར་Dེ་ནས་དLིལ་འཁོར་6ོན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །

གཉིས་པ་[དེ་ལ་དབང་བvར་བ་]ལ། དབང་གི་+མ་གཞག་དང་། དབང་དེ་དག་བvར་bལ་

གཉིས་ལས།

དང་པོ་ལ། དབང་Cི9་+མ་གཞག་དང་། སོ་སོ^་+མ་གཞག་གཉིས་Lི།

དང་པོ་ནི། +ལ་འ5ོར་(༡༤༩ན)É་མེད་Lི་དབང་ལ་བཞིར་བཤད་པ་xགས་ཆེ་6ེ།

སཾ་ཊིར།

དབང་དེ་ཡང་ནི་+མ་པ་བཞི། །དང་པོར་dམ་པ9་དབང་ཡིན་ཏེ། །

གཉིས་པ་ལ་ནི་གསང་བ9་དབང་། །ག@མ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །

བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཡང་། །

ཞེས་དང་།

གསང་འEས་éད་Dི་མར།

dམ་པ9་དབང་ནི་དང་པོ་6ེ། །གཉིས་པ་གསང་བ9་དབང་ཡིན་ནོ། །

ག@མ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་དང་།

འདིར་ཡང་། [བ"ག་པ་Dི་མ། ག@མ་པ་éད་Lི་cེང་གཞི་དང་གསང་བ9་èད་Lི་ལེ/ར།]
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ëོབ་དཔོན་གསང་བ་ཤེས་རབ་དང་། །

ཞེས་སོགས་སོ། །

དེ་ཡང་། དབང་དང་པོ་dམ་དབང་ལ་བi་གཅིག་{་Dེ་6ེ། དེ་ལ་དབང་གོང་མ་ག@མ་བhན་ནས་

བi་བཞིར་བཤད་དེ།

Dག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས།

དང་པོ་ëོབ་དཔོན་དབང་དང་གཅིག །གཉིས་པ་གསང་བ9་དབང་ནི་མཆོག །

ག@མ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་། །དེ་aར་དེ་བཞིན་བཞི་པ་འོ། །

ëོབ་དཔོན་དབང་ནི་བi་གཅིག་Aིས། །གསང་བ9་དབང་ནི་བi་གཉིས་པ། །

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བi་ག@མ་པ། །དེ་aར་དེ་བཞིན་བi་བཞི་འོ། །

ཞེས་དང་།

tོར་ãེང་Eའང་bལ་དེ་aར་ག@ངས་སོ། །

*ར་ལས་ནི་དབང་བiར་བཤད་དེ།

དང་པོ་p་ཡི་དབང་ཡིན་ཏེ། །གཉིས་པ་ལ་ནི་ཅོད་པན་དབང་། །

ག@མ་པ་tོ་Iེ9་དབང་གིས་སོ། །བཞི་པ་རང་གི་བདག་པོ་ཡིན། །

Ä་པ་ལ་ནི་མིང་དབང་བvར། །åག་པ་Uོགས་པ9་སངས་Kས་ཉིད། །

dམ་པ9་དབང་ནི་བEན་པ་6ེ། །བKད་པ་གསང་བ9་དབང་ཡིན་ནོ། །

ད*་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །དེ་ཉིད་tོ་Iེ9་sོར་བ་ཡིས། །

ཐམས་ཅད་tོ་Iེ9་བæལ་`གས་sིན། །6ོན་པ་རང་ཉིད་mང་6ོན་ཏེ། །
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འདི་ནི་དབང་ཆོག་རིམ་པ་འོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་dམ་དབང་བi་གཅིག་{་འ5ེད་bལ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར།

p་དང་དd་Kན་tོ་Iེ་དང་། །eིལ་d་མིང་དང་བæལ་`གས་དང་། །

mང་བ6ན་པ་དང་Xབས་5ིན་དང་། །Dག་K་&གས་དང་ཡེ་ཤེས་སོ། །

ཞེས་ག@ངས་པ9། གཞན་ནི་གོ་བདེ་ལ།

Xབས་5ིན་ནི་དdགས་དçང་། Dག་K་ནི་དམ་ཚིག་ག@མ། (༡༤༩བ)&གས་ནི་&གས་དབང་

སོགས་Lི་Iེས་གནང་། ཡེ་ཤེས་ནི་ëོབ་དཔོན་Aི་དབང་གི་དངོས་གཞི་+མས་ཡིན་ལ།

eིལ་d་པས། རིག་པ9་དབང་Ä9་ཐོག་{་ëོབ་དཔོན་Aི་དབང་དངོས་གཞི་དང་། &གས་དབང་

དང་mང་བ6ན་དdགས་དçང་གཉིས་གཅིག་{་5ས་པ་དང་། tོ་Iེ9་བæལ་`གས་དང་། Cོད་པ9་

བæལ་`གས་དང་། Iེས་གནང་དང་åག་{་བཞེད་ཅིང་།

གཞན་ཡང་། ëོབ་དཔོན་Aི་དབང་དངོས་གཞི་དང་&གས་དབང་གཉིས་ལ། Iེས་གནང་།

བæལ་`གས། mང་བ6ན། དdགས་དçང་བཞི་sར་བ་དང་། དམ་ཚིག་ག@མ་དང་ëོབ་དཔོན་Aི་

དབང་དངོས་གཞི་གཉིས་ལ་Iེས་གནང་སོགས་བཞི་sར་བ་E་མ་ཞིག་hང་ངོ་། །

གཉིས་པ་[སོ་སོ^་+མ་གཞག་]ལ། dམ་དབང་། གསང་དབང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས། དབང་བཞི་

པ9་+མ་གཞག་བཞི9།

དང་པོ་ནི། དོན་བཞི་ལས། dམ་དབང་གི་ངོ་བོ་ནི། འདོད་Z་ཡབ་qམ་འøད་པ་ལས་çང་བ9་

བདེ་6ོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་5་6ེ།
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ཇི་èད་E།

ཤེས་རབ་བi་åག་ལོན་པ་ལ། །ལག་པ་དག་གིས་ཡང་དག་འøད། །

tོ་Iེ་eིལ་d་མཉམ་sོར་བ། །ëོབ་དཔོན་དབང་E་རབ་{་བIོད། །

ཅེས་སོ། །

ངེས་ཚིག་ནི། dམ་པ9་ལས་དང་5་བ་འÖག་པས་སམ། πགས་གཏོར་དག་པར་5ས་ནས་éད་

hོད་•ང་E་5ེད་པས་ན་dམ་དབང་ཞེས་5་6ེ།

ཨ་¿ས།

p་དང་། ཅོད་པན་དང་། tོ་Iེ་དང་། བདག་པོ་དང་། མིང་དང་། ëོབ་དཔོན་Aི་ད5ེ་

བས་åག་ནི་dམ་པ9་དབང་6ེ། ཐམས་ཅད་E་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་Cན་མ་ལ་

སོགས་པ9་རིག་+མས་Lིས་dམ་པས་དབང་བvར་བ9་Dིར་རོ། །

ཞེས་དང་།

sོར་བ་བEན་པར།

hོད་E་•ང་5ར་dམ་དབང་6ེ། །πགས་གཏོར་དག་པས་5ེད་པར་དབང་། །

ཞེས་སོ། །

ད5ེ་བ་ནི་tོར་ãེང་E།

གཙོ་བོ་ད5ེ་བ་བi་གཅིག་6ེ། །

ཞེས་ªོ་ན་གོང་E་བཤད་པ9་བi་གཅིག་གམ། བy་ན་ëོབ་མ9་དབང་དང་ëོབ་དཔོན་Aི་དབང་

གཉིས་སོ། །
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5ེད་ལས་ནི། གཙོ་བོར་mས་Lི་eི་མ་འ£ད་ཅིང་mས་དག་པར་5ས་ནས། v་tོ་Iེའམ་

(༡༥༠ན)Ωལ་v་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་འgབ་པ9་áས་པ་འཇོག་6ེ།

sོར་བ་བEན་པར།

õོག་གཅོད་ལ་སོགས་&་Dི་ཡི། །དག་དང་ཉེས་པར་མི་འkར་རོ། །

ཞེས་དང་།

དེ་ཡི་རང་གི་ངོ་བོ་ནི། །v་ཡི་tོ་Iེ9་རང་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་[གསང་དབང་]ནི། དོན་བཞི་ལས། གསང་དབང་གི་ངོ་བོ་ནི། É་མ་ཡབ་qམ་Aི་5ང་

སེམས་Üངས་པ་ལས་çང་བ9་བདེ་6ོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་5་6ེ།

Dག་ཐིག་{།

ལོངས་Cོད་ནང་E་ག`ག་པར་5། །དེ་ཚེ་ནང་E་ཡེ་ཤེས་Xེ། །

d་མོ^་བདེ་བ་ཇི་a་d། །

ཞེས་སོ། །

ངེས་ཚིག་ནི། ཡབ་qམ་Aི་5ང་སེམས་གསང་བ9་Uས་Lིས་བvར་བ9་དབང་ཡིན་པས་ན་

གསང་བ9་དབང་ཞེས་5་6ེ།

ཨ་¿ས།

ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དག་གི་Tན་Uོབ་5ང་pབ་Lི་སེམས་གསང་བ་དག་གིས་

དབང་བvར་བས་ན་གསང་བ9་དབང་ངོ་། །
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ཞེས་སོ། །

ད5ེ་བ་ནི། Éོ་དམན་ལ་མxིན་པར་ཐིག་ལེ་5ེད་པ་Dི་དང་། གཞན་ལ་íེ་ཐོག་{་5ིན་ནས་Üང་བ་

ནང་གི་གསང་དབང་གཉིས་ཏེ།

ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར།

གསང་བ་གཉིས་@་ད5ེ་བར་ག@ངས། །དེ་ནི་Dི་དང་ནང་གིས་སོ། །

ཞེས་སོ། །

5ེད་ལས་ནི། གཙོ་བོར་ངག་གི་eི་མ་འ£ད་ཅིང་དག་པར་5ས་ནས། ག@ང་tོ་Iེའམ་ལོངས་v་

འgབ་པ9་áས་པ་འཇོག་6ེ།

བ∞ན་ལ་སོགས་པ་&་Dི་ཡི། །དག་དང་ཉེས་པར་མི་འkར་རོ། །

ཞེས་དང་།

དེ་ཡི་རང་གི་ངོ་བོ་ནི། །ག@ང་གི་tོ་Iེ9་རང་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །

ག@མ་པ་[ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་Lི་དབང་]ནི། དོན་བཞི་ལས་དབང་ག@མ་པ9་ངོ་བོ་ནི། ཐབས་

ཤེས་�ོམས་འÖག་5ས་པས་5ང་སེམས་ནོར་d9་ནང་E་བབས་པ9་ཚེ་ཉམས་@་Üོང་བ9་Zན་Xེས་

ཡེ་ཤེས་ཏེ།

ཨ¿ས།

ཤེས་རབ་sོར་བས་དཔལ་jན་ནི། །དེ་ཉིད་ཡང་དག་མཚོན་པར་5། །

tོ་Iེ་Xིལ་ད¡ང་ལས་སེམས་ནི། །ནོར་d9་ནང་E་bད་པ་བa། །
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ཞེས་སོ། །

ངེས་ཚིག་ནི། ཤེས་རབ་ལས་Lི་Dག་K་མ་ལ་བ"ེན་ནས་Zན་Xེས་ཡེ་ཤེས་གཏན་ལ་དབབ་པ9་

དབང་ཡིན་པས་ན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་Lི་དབང་ཞེས་5་6ེ།

ཨ་¿ས། (༡༥༠བ)

ཤེས་རབ་ནི་Dི་རོལ་Aི་གཞོན་á་མའོ། །ཡེ་ཤེས་ནི་སེམས་+མ་པར་"ོག་པ་དང་

;ལ་བས་+མ་པར་དག་པ་Zན་ཅིག་Xེས་པ9་དགའ་བ་6ེ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་Lི་

དབང་ངོ་། །

ཞེས་སོ། །

ད5ེ་བ་ནི། བXེད་རིམ་པ9་དབང་E་5ས་པ་དང་། Uོགས་རིམ་པ9་དབང་E་5ས་པ་གཉིས་ཏེ།

ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར།

ཤེས་རབ་+མ་པ་གཉིས་@་ད5ེ། །བXེད་དང་Uོགས་པ9་5ེ་;ག་གོ། །

ཞེས་སོ། །

5ེད་ལས་ནི། གཙོ་བོར་ཡིད་Lི་eི་མ་འ£ད་ཅིང་ཡིད་དག་པར་5ས་ནས། [གས་tོ་Iེའམ་ཆོས་

v་འgབ་པ9་áས་པ་འཇོག་6ེ།

བ+བ་སེམས་ལ་སོགས་&་Dི་ཡི། །དག་དང་ཉེས་པར་མི་འkར་རོ། །

ཞེས་དང་།

དེ་ཡི་རང་གི་ངོ་བོ་ནི། །[གས་Lི་tོ་Iེ9་རང་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །
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བཞི་པ་[དབང་བཞི་པ9་+མ་གཞག་]ནི། དོན་བཞི་ལས། དབང་བཞི་པ9་ངོ་བོ་ནི།

མར་མེ་མཛད་Lིས། oང་སེམས་ཙམ་ལས་gབ་བ9་རང་mས་ལོངས་v9་+མ་པ་ཅན་Aི་zང་

འÖག་གི་v་ལ་བཤད་ཅིང་།
འདི་ཉིད་E་དབང་ག@མ་པ9་ཡེ་ཤེས་Lིས་མཚོན་པ9་དོན་Aི་ཡེ་ཤེས་Dག་K་ཆེན་པོས་བཤད་དེ།

ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་ཆེས་ã་ཞིང་། །tོ་Iེ་ནམ་མཁ9་དLིལ་a་d། །

ཞེས་སོགས་སོ། །

ངེས་ཚིག་ནི། ཟབ་ཅིང་K་ཆེ་བ9་èལ་པ་ཅན་ལ་ཚིག་ཙམ་Aིས་བvར་བ9་དབང་ཡིན་པས་ན་

ཚིག་དབང་དང་། Tན་Uོབ་Lི་དབང་གཞན་ལས་lལ་E་çང་བས་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་5་6ེ།

སཾ་ཊིར།

ཟབ་ཅིང་K་ཆེ་ལ་མོས་ན། །ཚིག་གི་རིན་ཆེན་དབང་བvར་5། །

ཞེས་སོ། །

ད5ེ་བ་ནི། É་མ་དག །Iོད་5ེད་ཚིག་དང་བIོད་5་དོན་Aི་དབང་བཞི་པ་གཉིས་@་འཆད་ལ།

5ེད་ལས་ནི། Gོ་ག@མ་ག9་eི་མ9་བག་ཆགས་འ£ད་ཅིང་། tོ་Iེ་ག@མ་མམ་v་ག@མ་ད5ེར་

མེད་པ་ངོ་བོ་ཉིད་Lི་v་འgབ་པ9་áས་པ་འཇོག་པའོ། །

གཉིས་པ་[དབང་དེ་དག་བvར་bལ་]ལ། dམ་དབང་བvར་bལ་དང་། དབང་གོང་མ་བvར་

bལ་གཉིས་Lི།
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དང་པོ་ནི། +ལ་འ5ོར་É་མེད་Lི་བ§བ་59་གཙོ་བོ་zང་འÖག་གི་v་ཉིད་ཡིན་ཡང་། དེ་§བ་

པར་5ེད་པ་ལ་དང་པོར་ཐ་མལ་པ9་+མ་པ་sངས་ནས་བXེད་པ9་རིམ་པ་Gོམ་པ་ལ་བëབ་དགོས་

པས་དེ9་hོད་•ང་E་§བ་པར་5ེད་པ་ལ་ཐོག་མར་(༡༥༡ན)dམ་དབང་བvར་དགོས་ཏེ།

དེ་ཡང་མེ་ཏོག་ཕོག་པ9་Z་དེ9་རིགས་ཅན་Aི་སངས་Kས་§བ་པ་ལ་§བ་5ེད་Lི་མ་རིག་པ9་eི་

མ་sོང་བ9་áས་པ་འཇོག་པ་p་དབང་། སངས་Kས་དེ9་རིགས་བདག་ག´ག་ཏོར་Aི་áས་པ་འཇོག་

པ་ཅོད་པན་Aི་དབང་། སངས་Kས་དེ9་[གས་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་Lི་áས་པ་འཇོག་པ་tོ་Iེ9་

དབང་། དེས་ཆོས་lང་འདོམས་པ9་áས་པ་འཇོག་པ་eིལ་d9་དབང་། མ་འོངས་པ་ན་སངས་Kས་

པ9་མཚན་Aི་áས་པ་འཇོག་པ་མིང་དབང་+མས་རིམ་པར་བvར་བ་ཡིན་ལ།

དབང་འདི་དག་གིས་†ང་5་མ་རིག་པ་ཉོན་མོངས་Ä་sངས་ནས་ཐོབ་5་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་Ä་ཐོབ་

པར་5ེད་པས་ན་རིག་པ9་དབང་ཞེས་5་ཞིང་།

É་མ་དག །éད་ûེ་འོག་མ་དག་ལའང་xགས་པས་[ན་མོང་བ9་དབང་ཞེས་དང་།

èབས་འགའ་ཞིག་{། དམ་ཚིག་ག@མ་འཛིན་མི་áས་པ9་ëོབ་མ་ལའང་sིན་པར་•ང་བས་ëོབ་

མ9་དབང་ཞེས་ག@ང་ངོ་། །

དེ་ནས་སངས་Kས་Lི་[གས་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་"ོགས་པ9་ཆེད་E་tོ་Iེ9་དམ་ཚིག །ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་"ོགས་པ9་ཆེད་E་eིལ་d9་དམ་ཚིག །Z་v་Dག་K་ཆེན་པོ་ལས་མི་འདའ་

བ9་ཆེད་E་Dག་K9་དམ་ཚིག །ཁམས་ག@མ་ཆོས་Lི་Kལ་õིད་ལ་དབང་བâར་བ9་ཆེད་E་ëོབ་

དཔོན་Aི་དབང་དངོས་གཞི། ལས་བཞི9་དངོས་gབ་Lི་ས་བོན་དགོད་པ9་ཆེད་E་&གས་sིན་པ།

དོན་གཉིས་Lི་མཛད་པ་ãིན་ལས་Lི་áས་པ་བ¬ན་པ9་ཆེད་E་Iེས་གནང་། 5ང་pབ་Lི་སེམས་དང་
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མི་འ;ལ་བ9་Gོ་ནས་&གས་Lི་Cོད་པ་Cད་པ9་དོན་E་བæལ་`གས། &ར་སངས་Kས་Lི་མཚན་

Aི་áས་པ་བཞག་པ་ལས་མི་འདའ་བར་ས་ག@མ་E་Kལ་བར་འkར་ཞེས་གཟེངས་བ6ོད་པ9་ཆེད་

E་mང་བ6ན། དབང་གི་རིམ་པ་དེ་དག་གིས་√ར་E་སངས་Kས་པ9་áས་པ་བཞག་པར་གོ་བ་sར་

ནས་ªོ་བ་བXེད་པ9་ཆེད་E་དdགས་དçང་+མས་5་6ེ། འདི་དག་ནི་ཆོས་Lི་Kལ་õིད་ལ་དབང་

(༡༥༡བ)བâར་བར་5ེད་པས་tོ་Iེ་ëོབ་དཔོན་Aི་དབང་ངམ། མི་jོག་པ9་ས་བོན་བ¬ན་པར་5ེད་

པས་ན་Dིར་མི་jོག་པ9་དབང་ཞེས་5འོ། །

གཉིས་པ་[དབང་གོང་མ་བvར་bལ་]ནི། བXེད་རིམ་ལ་བëབས་ནས་ཐ་མལ་Aི་hང་ཞེན་

sངས་པ་དེས་ëར་Uོགས་རིམ་ལ་བëབས་ནས་zང་འÖག་§བ་དགོས་པ་ལས། དང་པོར་zང་

འÖག་གི་ཡ་Aལ་Tན་Uོབ་â་མ་རང་5ིན་ºབས་Lི་རིམ་པ་Gོམ་པ་ལ་བëབ་དགོས་པས། དེ9་hོད་

•ང་E་§བ་པར་5ེད་པ་ལ་གསང་བ9་དབང་བvར་ཏེ། དེ་ཡང་É་མ་Z་ཡབ་qམ་E་�ོམས་པར་

`གས་པས་mས་Lི་Zའམ་Dོགས་བi9་སངས་Kས་བདེ་བ9་ངོ་བོར་`་བ9་5ང་སེམས་íེ་ཐོག་{་

5ིན་པས་Z9་མ[ས་བདེ་བ་དང་བཅས་པ9་ཏིང་ངེ་འཛིན་བXེད་པའོ། །

དེ་ནས་zང་འÖག་གི་ཡ་Aལ་ཅིག་ཤོས་དོན་དམ་འོད་གསལ་དLིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ^་རིམ་པ་

ལ་བëབ་དགོས་པས། དེ9་hོད་•ང་E་§བ་པར་5ེད་པ་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་Lི་དབང་བvར་ཏེ། དེ་

ཡང་ལས་Lི་Dག་K་ལ་བ"ེན་ནས་འE་ཤེས་ག@མ་jན་E་�ོམས་པར་`གས་པས་Cིར་Tན་"ོག་

sོང་བ་`་བདེ9་དགའ་བ་བཞི་དང་། Qད་པར་"ོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་;ལ་བ9་lལ་çང་གི་སེམས་

Zན་Xེས་ཡེ་ཤེས་གཏན་ལ་དབབ་{་བiག་པའོ། །
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དེ་ནས་བདེན་གཉིས་ད5ེར་མེད་པ་Dག་K་ཆེན་པོ་དོན་Aི་ཡེ་ཤེས་ལ་བëབ་དགོས་པས། དེ9་

hོད་•ང་E་§བ་པར་5ེད་པ་ལ་དབང་བཞི་པ་བvར་ཏེ། དེ་ཡང་དབང་ག@མ་པ9་ཡེ་ཤེས་ལ་དཔེ་

5ས་ནས་དོན་Aི་Zན་Xེས་zང་འÖག་Dག་K་ཆེན་པོ་ཚིག་ཙམ་Aི་Gོ་ནས་ངོ་ªོད་པའོ། །

བཞི་པ་[Iེས་Lི་ཆོ་ག་]ནི། ཆོ་ག་Zག་ཆད་Lི་ཉེས་པ་སེལ་བ་དང་། Z་ཚིམ་པ9་ཆེད་E་ཞི་Kས་

Lི་sིན་õེག་5་བ་དང་། དLིལ་འཁོར་མཆོད་དེ་དགེ་བ་བ&ོ་ཞིང་བཟོད་པར་གསོལ་བ་དང་། ཡེ་

ཤེས་པ་གཤེགས་ཏེ་དLིལ་འཁོར་བy་ཞིང་ཡོན་Éང་བ་ལ་སོགས་པ་+མས་སོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་ག`ང་དོན་ལ། ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། ཐ༢ ག`ང་དངོས་གཞི་

གཉིས་Lི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི། (༡༥༢ན)
ད་ེནས་ཇ་ིNར་ད9ལི་འཁརོ་F།ི །རམི་པ་ཡང་དག་རབ་*་བཤད། ། 
གང་ག་ིTོབ་མ་དབང་བ~ར་བའི། །ཆ་ོགའང་རབ་*་བཤད་པར་4། ། 

ཞེས་པ་6ེ། +མ་དག་གི་ལེ/་ག@ངས་པ9་Iེས་དེ་ནས་bལ་ཇི་a་བར་དLིལ་འཁོར་Aི་ལས་Lི་

རིམ་པ་ཡང་དག་པར་ཏེ་མ་ནོར་བར་རབ་{་བཤད་པར་5་ཞིང་། bལ་གང་གིས་ëོབ་མ་དབང་བvར་

བ9་ཆོ་ག9་རིམ་པའང་རབ་{་6ེ་ལེགས་པར་བཤད་པར་5་ཞེས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ག`ང་དངོས་གཞི་]ལ། ད༡ མདོར་བyས་པ9་bལ་E་བ6ན་པ་དང་། ད༢ ëར་

ཁ་èོངས་Lི་bལ་E་བཤད་པ་གཉིས་ལས།

ད༡ དང་པོ་ལ། ན༡ དLིལ་འཁོར་Aི་ལས་རིམ་དང་། ན༢ དབང་ཆོག་གཉིས་Lི།

ན༡ དང་པོ་ལ། པ༡ Cིར་བ6ན་པ་དང་། པ༢ iང་ཟད་Dེ་6ེ་བཤད་པ་གཉིས་ལས།
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པ༡ དང་པོ་ནི།
དང་པོར་@་ཡ་ིབདག་ཉདི་9།ི །+ལ་འ4ོར་པས་ན་ིནརོ་འཛVན་Hང་། ། 
འབད་པས་�་ྃལས་W་ོ=ེ་ཅན། །4ས་ཏེ་>ི་ནས་ད9ལི་འཁརོ་འm།ི ། 

ཞེས་པ་6ེ། དLིལ་འཁོར་འ;ི་བ9་དང་པོར་Z་Lེ9་tོ་Iེ་ཡི་བ�ེན་པ་&ོན་E་སོང་བ9་བདག་

ཉིད་Lི་+ལ་འ5ོར་པས་ནི་ས་sངས་པ9་ཆོ་གས་ནོར་འཛིན་ཏེ་ས་sང་བ9་བར་5་ཞིང་། དེ་ནས་

འབད་པས་ཏེ་རབ་{་བnོན་པར་∂ྃ་ལས་çང་བ9་tོ་Iེ9་ས་གཞི་དང་ར་*ར་སོགས་tོ་Iེ9་རང་

བཞིན་ཅན་E་5ས་ཏེ། ས་བzང་བ་དང་བµངས་པ9་Dི་ནས་དLིལ་འཁོར་;ི་བ་ལ་འÖག་པར་5་

བ9་དོན་ཏོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[iང་ཟད་Dེ་6ེ་བཤད་པ་]ལ། ཕ༡ དLིལ་འཁོར་བཞེངས་པ། ཕ༢ ®ལ་ཚོན།

ཕ༣ དLིལ་འཁོར་Aི་ཚད་ག@མ་Aི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
ཚལ་དང་D་ེབ་ོམདེ་གནས་དང་། །4ང་cབ་སེམས་དཔའི་Åམི་དང་ན།ི ། 
ད9ལི་འཁརོ་ཁང་པའ་ིནང་<་ཡང་། །ད9ལི་འཁརོ་དམ་པ་རབ་*་བཞེངས། ། 

ཞེས་པ་6ེ། Xེད་མོས་ཚལ་དང་Xེ་བོ་གཞན་མེད་པ9་གནས་དབེན་པ་དང་། 5ང་pབ་སེམས་

དཔའ་དངོས་སམ་v་གzགས་བ`གས་པ9་Qིམ་Z་ཁང་སོགས་དང་ནི། ཆེད་E་འE་5ས་པ9་

དLིལ་འཁོར་Aི་ཁང་པ9་ནང་E་ཡང་། དLིལ་འཁོར་དམ་པ་6ེ་མཚན་ཉིད་དང་jན་པ་རབ་{་

བཞེངས་པར་5་བ9་དོན་ཏོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[®ལ་ཚོན་]ནི། (༡༥༢བ)
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Çལ་ཚ_ན་དམ་པའ་ིཚ_ན་དང་ན།ི །ཡང་ན་འmངི་པ་ོཉདི་9སི་ཏེ། ། 
རནི་ཆནེ་B་ཡི་>ེ་མ་འམ། །ཡང་ན་འmས་ལ་སགོས་པས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་6ེ། ®ལ་ཚོན་དམ་པ9་6ེ་རིན་ཐང་ཆེ་བ9་ཚོན་དང་ནི། ཡང་ན། ཚོན་འ;ིང་པོ་ཉིད་Lིས་

;ི་6ེ། དེ་གང་ཞེ་ན། དམ་པ་ནི། ཨི∏་ƒི་ལ། ü་ཏིག །བཻ་∆«། p་ཤེལ། མ»ད་Äའམ། ü་མེན།

Eང་། 5ེ་•། གསེར། ད…ལ་ཏེ་རིན་ཆེན་Ä་ཡི་Dེ་མ་འམ།

ཡང་ན། ཚོན་འ;ིང་པོ་འ;ས་དང་ལ་སོགས་པས་བ6ན་པ། ཐ་མ་tོ་éས་སོགས་Lིས་Lང་

བཞེངས་སོ་ཞེས་པའོ། །

gབ་ཆེན་ལ་ལས། ཚོན་དམ་པ་མི་•ས་ལས་5ས་པ། འ;ིང་རིན་ཆེན་Ä། ཐ་མ་འ;ས་སོགས་ལ་

འཆད་Lང་། &་མ་aར་འ;ེལ་ཆགས་ཏེ།

Dི་མར། [བ"ག་པ་Dི་མ། Ä་པ་མངོན་པར་འçང་བ9་ལེ/ར།]

རིན་ཆེན་Ä་ཡི་Dེ་མ་འམ། །ཡང་ན་འ;ས་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །

Eར་Çོད་Lི་ནི་སོ་ཕག་གམ། །

ཞེས་པ9་རིམ་པ་དང་མ[ན་ནོ། །

ཕ༣ ག@མ་པ་[དLིལ་འཁོར་Aི་ཚད་]ནི།
ད་ེནས་ད9ལི་འཁརོ་É་གpམ་དང་། །མཐེ་བོང་གpམ་ན་ི@ག་པར་4། ། 

ཞེས་པ་6ེ། དེ་ནས་དLིལ་འཁོར་Aི་ཞེང་ཚད་སོར་མོ་ཉེར་བཞི་ལ་£ར་5ས་པ9་£་ག@མ་དང་

མཐེ་བོང་གི་ཚད་ག@མ་ནི་Zག་པར་5་བ9་དོན་ཏེ། £་ག@མ་Aིས་བྷ་ག9་zར་ག@མ་དང་མཐེ་བོང་

ག@མ་Aིས་`་བདེ་མི་"ོག་པ་ག@མ་མཚོན་པའོ། །
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འདི་ནི་*ར་ལས།

tོ་Iེ9་དLིལ་འཁོར་£་ག@མ་6ེ། །སངས་Kས་དLིལ་འཁོར་£་བཞི་པ། །

ཞེས་སོགས་རིགས་Ä9དLིལ་འཁོར་Aི་ཚད་བཤད་པ་དང་Dོགས་མ[ན་ནོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[དབང་ཆོག་]ལ། པ༡ དབང་"ེན་Aི་རིག་མ་ག`ག་པ། པ༢ དབང་གཉིས་བvར་

bལ། པ༣ དབང་ག@མ་པ9་ཡེ་ཤེས་ངོས་བzང་བ་ག@མ་Aི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
དརེ་ན་ིརགིས་B་ལས་Eང་བའ།ི །རགི་མ་བཟང་མ་ོ+མ་པར་གÖག ། 
ཡང་ན་ཇ་ིNར་གང་|དེ་དེ། །དེ་Nར་བÜ་Cག་ལནོ་པ་ཉདི། ། 
ཇི་uདི་á་བ་Qན་Pར་པ། །དེ་uདི་>ག་O་བMནེ་པར་4། ། 

ཞེས་པ་6ེ། དLིལ་འཁོར་Aི་གནས་དེར་ནི་Dག་K་རིགས་Ä་&ར་བཤད་པ་aར་ལས་çང་བ9་

རིག་མ་བཟང་མོ་6ེ། གzགས་མཛེས་ཤིང་ཆོས་Lི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པ་+མ་(༡༥༣ན)པར་ག`ག་

ཅིང་། དེ་a་d་མ་°ེད་པས་ཡང་ན་Dག་K9་རིགས་ཇི་aར་རིགས་པ་གང་°ེད་པ་དེ་ག`ག་6ེ།
[བ"ག་པ་&་མ། åག་པ་Cོད་པ9་ལེ/ར]

tོ་Iེ9་རིགས་Lི་དངོས་མེད་ན། །རང་འདོད་Z་ཡི་རིགས་Lིས་5། །

ཞེས་སོགས་ག@ངས་པ་aར་རོ། །

དེ་aར་°ེད་པ9་རིག་མ་དེ་ཡང་ལོ་xངས་བi་åག་ལོན་པ་ཉིད་བ&གས་ཤིང་། +ལ་འ5ོར་པས་

ཇི་õིད་À་བ9་`་བདེ་jན་པར་kར་པ་དེ་õིད་Lི་བར་E་Dག་K་བ6ེན་པར་5འོ་ཞེས་པ་r་ཇི་བཞིན་

པ9་བཤད་པའོ། །

463 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



པ༢ གཉིས་པ་[དབང་གཉིས་བvར་bལ་]ལ། ཕ༡ གསང་དབང་དང་། ཕ༢ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་

བvར་bལ་གཉིས་Lི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
>ག་Oའ་ིགདངོ་ཡང་བཅངི་བ་དང་། །ཐབས་9་ིགདངོ་ཡང་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
བMནེ་པ་ད་ེལས་གང་Eང་བ། །Tོབ་མའ་ིཁར་ན་ིàང་བར་4། ། 

ཞེས་པ་6ེ། dམ་དབང་ཐོབ་པ9་ëོབ་མ་ལ་གསང་དབང་བvར་བ9་ཚེ། ངོ་ཚ9་"ོག་པ་དང་ཐེ་

ཚོམ་†ང་བ9་Dིར། Dག་K9་གདོང་ཡང་མིག་དར་ལ་སོགས་པས་བཅིང་བ་དང་། ཐབས་Lི་6ེ་ëོབ་

མ9་གདོང་ཡང་དེ་བཞིན་E་འཆིང་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་ëོབ་དཔོན་Aིས་Dག་K་དེ་ཉིད་bལ་བཞིན་བ6ེན་པ་དེ་ལས་གང་ཞིག་çང་བ9་ཡབ་qམ་

Aི་5ང་སེམས་དེ་ëོབ་མ9་ཁར་ནི་©ང་བ་6ེ་5ིན་པར་5་6ེ་Üང་ཞིང་བདེ་བ་བXེད་E་ག`ག་པའོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བvར་bལ་]ནི།
ར་ོམཉམ་Tོབ་མའི་tདོ་Jལ་ཉདི། །ད་ེཉདི་ལ་ཡང་4་བར་4། ། 
རང་རགི་ཡ་ེཤསེ་ཉདི་<་འPར། ། 

ཞེས་པ་6ེ། དེ་ནས་བདེ་6ོང་རོ་མཉམ་པ9་ཡེ་ཤེས་ëོབ་མ9་Cོད་qལ་ཉིད་E་5་བ9་Dིར། རིག་

མ་དེ་ཉིད་ལ་ëོབ་མ་ཡང་ཆོ་ག་བཞིན་བ6ེན་པར་5་བ་དང་དགའ་བཞི་ཉམས་@་Üོང་བར་5་6ེ།

ëོབ་མ9་éད་ལ་Zན་Xེས་རང་རིག་པ9་ཡེ་ཤེས་Xེ་བ་ཉིད་E་འkར་ཞེས་པའོ། །

464 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



པ༣ ག@མ་པ་[དབང་ག@མ་པ9་ཡེ་ཤེས་ངོས་བzང་བ་]ལ། ཕ༡ Zན་Xེས་ཡེ་ཤེས་Lི་མཚན་

ཉིད། ཕ༢ དེ་ཐམས་ཅད་Lི་བདག་ཉིད་E་བ6ན་པ། ཕ༣ དེ་ཉིད་Xེ་བ9་གོ་རིམ་བཤད་པ། ཕ༤ ཐེ་

ཚོམ་Aི་གནས་བསལ་བ། ཕ༥ Zན་Xེས་gབ་པ9་མཚན་མ་Ä9།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
རང་གཞན་ཡང་དག་རགི་པ་{ངས། །མཁའ་མཉམ་Çལ་mལ་Mངོ་པ་ཉདི། ། 
དངསོ་དང་དངསོ་མདེ་བདག་ཉདི་མཆགོ །ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་ཤནི་*་འ\ེས། 
ཆགས་དང་ཆགས་mལ་+མས་པར་འ\ེས། །(༡༥༣བ) 

ཞེས་པ་6ེ། ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་རང་དང་གཞན་E་ཡང་དག་པར་རིག་པ9་གཉིས་འཛིན་†ངས་པ། ཐོག་

མཐའ་མེད་པས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ། rིབ་གཉིས་Lིས་མ་གོས་པས་®ལ་ཏེ་eི་མ་དང་;ལ་བ།

གང་གི་ཡང་རང་བཞིན་E་མ་gབ་པས་6ོང་པ་ཉིད། དངོས་པོ་འཁོར་བ་སོགས་དང་དངོས་མེད་Üང་

འདས་སོགས་Lི་བདག་ཉིད་མཆོག་{་kར་པ། ཐབས་བདེ་བ་དང་ཤེས་རབ་6ོང་པ་ཤིན་{་འeེས་

ཤིང་ད5ེར་མེད་པ། ཆགས་པ་དགའ་བ་དང་ཆགས་;ལ་དགའ་;ལ་+མ་པར་འeེས་པ་6ེ་རོ་མཉམ་

པའོ་ཞེས་པ9་དོན་ཏོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[དེ་ཐམས་ཅད་Lི་བདག་ཉིད་E་བ6ན་པ་]ལ། བ༡ དེས་ཐམས་ཅད་ལ་Qབ་པ་

དང་། བ༢ ཐམས་ཅད་དེ9་རང་བཞིན་E་གནས་bལ་གཉིས་Lི།

བ༡ དང་པོ་ནི།
དེ་ཉིད་uགོ་ཆགས་+མས་9་ིuགོ །ད་ེཉདི་ཡ་ིག་ེདམ་པ་ཉདི། ། 
དེ་ཉིད་འI་ོབའ་ིབདག་ཉདི་ད།ེ །ད་ེཉདི་ཐམས་ཅད་Åབ་པ་པོ། ། 
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ཐམས་ཅད་aས་ལ་+མ་པར་གནས། །དངསོ་དང་དངསོ་མདེ་ད་ེལས་Eང་། ། 

ཞེས་པ་6ེ། Zན་Xེས་དེ་ཉིད་õོག་ཆགས་+མས་Lི་འཚོ་བ9་"ེན་E་kར་པས་õོག་དང་། དེ་ཉིད་

ཡི་གེ་དམ་པ་ཨ9་དོན་Xེ་བ་མེད་པ་ཉིད་དམ། ཡང་ན། ཡི་གེ9་r་ཨཀྵར་མི་འkར་བ་ལའང་འÖག་

པས་Xེ་འཇིག་གིས་མི་འkར་བ9་དོན་དམ་པ་ཉིད་དང་། དེ་ཉིད་སེམས་Lི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་འxོ་

བ9་བདག་ཉིད་དེ། དེ་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་Lི་གནས་mགས་ཡིན་པས་བ"ན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ལ་

Qབ་པ་པོ་དང་། དེ་ཉིད་Xེ་འxོ་ཐམས་ཅད་Lི་mས་ལ་"ེན་དང་བ"ེན་པ9་bལ་E་+མ་པར་གནས་

པ། དངོས་པོ་འཁོར་བ་དང་དངོས་མེད་Üང་འདས་Lང་དེ9་རང་བཞིན་ལས་çང་བ9་དོན་ཏེ།
[བ"ག་པ་&་མ། བKད་པ་+ལ་འ5ོར་མ9་འཁོར་ལོ་འE་བ9་ལེ/ར]

ང་ལས་འxོ་བ་ཐམས་ཅད་çང་། །ང་ལས་གནས་ག@མ་པོ་ཡང་çང་། །

ང་ཡིས་འདི་Tན་Qབ་པ་6ེ། །འxོ་བ9་རང་བཞིན་གཞན་མ་མཐོང་། །

ཞེས་པ་aར་རོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[ཐམས་ཅད་དེ9་རང་བཞིན་E་གནས་bལ་]ནི།
གཞན་+མས་གང་+མས་དེ་+མས་དང་། །+མ་པར་ཤེས་པ་Lན་F་ིeལ། ། 
Dསེ་ä་ãནོ་རབ་དབང་åག་དང་། །བདག་དང་གས་ོབ་སམེས་ཅན་དང་། ། 
<ས་དང་གང་ཟག་ཉདི་དང་ན།ི །དངསོ་པ་ོLན་F་ིརང་བཞནི་འད།ི ། 
ç་མའི་གKགས་9སི་ཡང་དག་གནས། །(༡༥༤ན) 

ཞེས་པ་6ེ། འདིར་བ6ན་པ་གཞན་+མས་ཏེ་དབང་པོ་åག་དང་། གང་+མས་ཏེ་hོད་Lི་འཇིག་

"ེན་དང་། དེ་+མས་ཏེ་བiད་Lི་སེམས་ཅན་དང་། གཞན་ཡང་+མ་པར་ཤེས་པ་Tན་Aི་ངོར་hང་

466 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



bལ་ལ་ཤར་བ9་དངོས་པོ་+མས་དང་། Tན་བཏགས་Lིས་+མ་པར་གཞག་པ9་Dི་རོལ་པ9་gབ་

མཐའ་Õ་བ་Xེས་d་སོགས་ཁས་ལེན་པ་xངས་ཅན་པ་དང་། &ོན་རབས་པ་6ེ་རིག་5ེད་པ་དང་།

དབང་Œག་འxོ་བ9་5ེད་པོར་འདོད་པ་དབང་Œག་པ་དང་། "ག་གཅིག་གམ་བེམ་པོ^་བདག་འདོད་

པ་5ེ་;ག་པ་དང་། õོག་གི་ûེ་ཚན་ད*་ཁས་ལེན་པ9་གསོ་བ་པའམ་གཅེར་d་པ་དང་། འxོ་Tན་

"ག་པ9་སེམས་@་འདོད་པ་སེམས་ཅན་པའམ་རིག་5ེད་མཐའ་པ་དང་། Eས་éར་Õ་བ་དང་།

བIོད་E་མེད་པ9་གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་ལེན་པ་ཉིད་དང་ནི།

མདོར་ན། mང་གིས་gབ་པ་དང་འཇིག་"ེན་ལ་xགས་པ9་དངོས་པོ་Tན་Aི་རང་བཞིན་འདི་Tན་

Uོབ་ཙམ་E་དངོས་པོ་h་ཚོགས་@་འཆར་ཡང་། དོན་དམ་E་དwད་ན་ཤར་བ་aར་བདེན་དངོས་@་མ་

gབ་པས། དཔེར་ན། â་མ་མཁན་Aིས་Ωལ་པ9་གzགས་Lི་bལ་Aིས་བདེན་མིན་བ∞ན་མིན་E་

ཡང་དག་པར་གནས་པ9་དོན་ཏེ།

Dི་མར། [བ"ག་པ་Dི་མ། ག@མ་པ་éད་Lི་cེང་གཞི་དང་གསང་བ9་èད་Lི་ལེ/ར།]

གཉིས་དང་གཉིས་@་མེད་པ9་bལ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་བདག་ཉིད་གཙོ། །

བ"ན་དང་གཡོ་བ་Qབ་ནས་གནས། །â་མ9་གzགས་ཅན་ཉིད་E་འདོད། །

ཅེས་པ་aར་རོ། །

ཕ༣ ག@མ་པ་[དེ་ཉིད་Xེ་བ9་གོ་རིམ་བཤད་པ་]ལ། བ༡ ག`ང་དོན་དང་། བ༢ དོགས་གཅོད་

གཉིས་Lི།

བ༡ དང་པོ་ནི།
དང་པ་ོདགའ་བ་ཙམ་ཉདི་ད།ེ །གཉསི་བའ་ིIངས་ལ་མཆགོ་དགའ་ཉདི། ། 

467 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



གpམ་པ་ལ་ནི་དགའ་mལ་བཤད། །བཞ་ིཔ་@ན་ཅགི་Dསེ་པར་བ=ོད། ། 

ཅེས་པ་6ེ། Zན་Xེས་འཆར་བ9་གོ་རིམ་ལ། Eས་དང་པོ་+མ་པ་h་ཚོགས་པ9་èད་ཅིག་མ་ལ་

འཆར་བ་ནི། དགའ་(༡༥༤བ)བ་ཙམ་ཉིད་དེ། བདེ་བ་pང་ཞིང་ཆགས་པས་རེག་པ་སོགས་འདོད་པས་

སོ། །

གཉིས་པ་xངས་ཅན་+མ་པར་ôིན་པ9་èད་ཅིག་མ་ལ་འཆར་བ་ནི། མཆོག་དགའ་ཉིད་དེ། བདེ་

བ་ཆེ་ཞིང་Zག་པར་བདེ་བ་འདོད་པས་སོ། །

ག@མ་པ་+མ་ཉེད་Lི་èད་ཅིག་མ་ལ་འཆར་བ་ནི། དགའ་;ལ་Aི་དགའ་བར་བཤད་དེ། བདེ་

བས་éད་ཚིམ་ནས་ëར་བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་Lི་ཆགས་པ་དང་;ལ་བས་སོ། །

བཞི་པ་མཚན་ཉིད་དང་;ལ་བ9་èད་ཅིག་མ་ལ་འཆར་བ་ནི། Zན་ཅིག་Xེས་པ9་དགའ་བར་

བIོད་དེ། "ོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་;ལ་ཞིང་བདེ་6ོང་རོ་མཉམ་པས་སོ། །

དེ་དག་Lང་གོང་E། [བ"ག་པ་&་མ། བKད་པ་+ལ་འ5ོར་མ9་འཁོར་ལོ་འE་བ9་ལེ/ར།]

དགའ་བ་བདེ་བ་iང་ཟད་དེ། །

སོགས་དང་།

Dི་མར། [བ"ག་པ་Dི་མ། ག@མ་པ་éད་Lི་cེང་གཞི་དང་གསང་བ9་èད་Lི་ལེ/ར།]

འøད་དང་´མ་བྷ་ལ་སོགས་པ། །

སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་Dི་མ། ག@མ་པ་éད་Lི་cེང་གཞི་དང་གསང་བ9་èད་Lི་ལེ/ར།]

h་ཚོགས་དང་པོ^་དགའ་བ་ཉིད། །

468 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



ཅེས་སོགས་Lི་èབས་@་བཤད་ཅིང་། འཆད་པར་ཡང་འkར་ཏེ། དགོངས་མིན་ནོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[དོགས་གཅོད་]ནི། éད་འདིར་དགའ་བཞི9་གོ་རིམ་&ར་བཤད་པ་aར་མང་E་

ག@ངས་པ་ལ་བ"ེན་ནས་ཡོངས་xགས་Lི་Xེ་bལ་ཉིད་འདོད་པ་དང་།

Dི་མར། [བ"ག་པ་Dི་མ། Ä་པ་མངོན་པར་འçང་བ9་ལེ/ར།]

མཆོག་གི་མཐའ་དང་དགའ་;ལ་དdས། །

ཞེས་དང་།
[བ"ག་པ་Dི་མ། གཉིས་པ་དངོས་gབ་གཏན་ལ་དབབ་པ9་ལེ/ར།]

མཆོག་མཐའ་དགའ་;ལ་དང་པོ་ནི། །

ཞེས་པ9་ཚིག་རིས་དང་། 5ང་སེམས་འཕོས་པ་ན་བདེ་བ་ཉམས་ནས་དགའ་བ་དང་;ལ་བ9་

གནས་èབས་འཆར་བ་ལ་Iེས་@་དཔགས་ནས། དགའ་བ་དང་པོ་གཉིས་Lི་འོག་{་Zན་Xེས་དང་དེ་

ནས་དགའ་;ལ་Aི་དགའ་བ་Xེ་བར་འདོད་པ9་bལ་གཉིས་K་གར་པ9་mགས་ལ་འçང་བ་ལ་བ"ེན་

ནས། ཁ་ཅིག །mགས་Dི་མ་ག`ང་འདི9་དོན་E་འདོད་ཅིང་། ག`ང་འཆད་པ9་ཚེ་Xེ་བ9་གོ་རིམ་

དང་བཤད་པ9་གོ་རིམ་མི་འe་བར་འQོགས་ཏེ་འཆད་ལ། ཡོངས་xགས་Lི་གོ་རིམ་ནི་éད་ལ་རང་

གར་འÖག་པ་+མས་∫ོངས་པར་5་བ9་Dིར་ག@ངས་པར་འཆད་པ་ནི་ལེགས་པར་མ་མཐོང་6ེ།

&ར་Dིར་གོ་རིམ་གསལ་བར་ག@ངས་པ་དང་། དགའ་བ་བཞི་འདོད་ཆགས་ལམ་5ེད་Lི་གནས་

èབས་བཞི་དང་། èད་ཅིག་མ་བཞི་དང་། འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་(༡༥༥ན)སོགས་པ་དང་sར་ཏེ་éད་འདི་

དང་éད་གཞན་ལས་མང་E་ག@ངས་པ་ཐམས་ཅད་འ£གས་པར་འkར་བ9་Dིར་དང་། དགའ་;ལ་

469 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



Aི་དགའ་བ9་འཇོག་bལ་དེ་aར་ཡིན་ན། གནས་èབས་མང་པོ་ཞིག་དགའ་;ལ་Aི་དགའ་བར་

འkར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ9་Dིར་དང་།

མཚོ་Xེས་Lིས་Lང་།

དེ་བས་ན་ག@མ་པོ་དག་ལས་མཚན་ཉིད་དང་;ལ་བ་ནི་བཞི་6ེ། བཞི་པ་xངས་

Uོགས་པ9་ཡིན་Aི། ག@མ་པ9་བར་མེད་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་དོགས་པ་བཅད་ནས་ག@ངས་པ9་Dིར་རོ། །

འོ་ན་དགའ་;ལ་དང་ཆགས་;ལ་ཞེས་པ9་དོན་ཇི་a་d་�མ་ན། ཆགས་པ་ཆེན་པོས་ëར་ཡང་

Zག་པ9་བདེ་བ་འདོད་པ་མཆོག་དག9་ཉམས་དེ་དང་;ལ་བས་དགའ་;ལ་ལམ། བདེ་བས་éད་

གང་ནས་ëར་བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་Lི་ཆགས་པ་དང་;ལ་བས་ཆགས་;ལ་ཞེས་བཏགས་པའོ། །

དེ་aར་ན། བདེ་བ་ཉམས་ཤིང་དགའ་བ་དང་ཡོངས་@་;ལ་བ་དགའ་;ལ་Aི་དགའ་བ9་དོན་

མིན་ཏེ། དགའ་;ལ་Aི་དགའ་བ་ཞེས་དང་Qད་པར་Aི་དགའ་བ་ཞེས་དགའ་བདེ9་ཉམས་Üོང་Qད་

པར་ཅན་ཡོད་པར་ག@ང་པ9་Dིར་རོ། །

དེས་ན་èབས་འགའ་ཞིག་{། À་བ་འཕོས་ནས་བདེ་བ་ཉམས་པ་ལ་དགའ་;ལ་ཞེས་ག@ངས་པ་

དེ་དང་དགའ་;ལ་Aི་དགའ་བ་གཉིས་དོན་མི་འe་6ེ། Dི་མ་ནི་ཁམས་�ིང་ག་ལ་སོགས་པ་mས་Lི་

ནང་E་གནས་པ9་ཚེ་Xེ་བར་བཤད་ཅིང་བདེ་བ9་ཉམས་Üོང་Qད་པར་ཅན་ཡོད་པར་བཤད་པ9་Dིར་

རོ། །

དེ་aར་ཡང་། +ལ་འ5ོར་མ9་éད་ཡེ་ཤེས་�ིང་པོ་ལས།

470 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



གང་ཞིག་དགའ་;ལ་དེ་ནི་དགའ་བ་;ལ་བ་`་བ་འཕོ་ཞིང་འཇིག་པའོ། །དགའ་

;ལ་Aི་དགའ་བ་ནི་`་བ་གནས་པ་6ེ། འཕོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་;ལ་བ9་Dིར་རང་

གིས་ཉམས་@་Üོང་བ9་ངོ་བོའོ། །

ཞེས་སོ། །

དེས་ན་དགའ་;ལ་Aི་དགའ་བ་ནི། མིང་གཞན་Qད་པར་Aི་དགའ་བ་ཞེས་Lང་5་བ་དགའ་

བཞི9་ནང་ཚན་ཡིན་ལ། བདེ་བ་ཉམས་པ9་དགའ་;ལ་ནི། Zན་Xེས་ངོས་འཛིན་པ9་ཆེད་E་

ག@ངས་པ་ཙམ་ལས་དགའ་(༡༥༥བ)བཞི9་ནང་ཚན་མིན་ཏེ་འདི9་+མ་ད5ེ་Dེ་དགོས་པར་hང་ངོ་། །

འོ་ན། [བ"ག་པ་Dི་མ། Ä་པ་མངོན་པར་འçང་བ9་ལེ/ར།]

མཆོག་གི་མཐའ་དང་དགའ་;ལ་དdས། །

ཞེས་པ9་དོན་ཇི་aར་ཡིན་�མ་ན། མཆོག་དགའ་ཆགས་པའམ་õིད་པ། དགའ་;ལ་ཆགས་;ལ་

ལམ་Üང་འདས་@་ག@ངས་ནས། དེ་གཉིས་Lི་དdས་ཏེ། དེ་གཉིས་གང་Eའང་Dོགས་–ང་མེད་པ9་

Zན་Xེས་6ོན་པར་འཆད་པའམ། ཡང་ན། མཆོག་དག9་མཐའ་Qད་དགའ་འམ་དགའ་;ལ་Aི་

དགའ་བ་དང་། À་བ་འཕོས་པ9་དགའ་;ལ་ཙམ་པོ་བ9་དdས་@་Zན་Xེས་འཆར་བར་འཆད་

དགོས་ཏེ།
[བ"ག་པ་Dི་མ། གཉིས་པ་དངོས་gབ་གཏན་ལ་དབབ་པ9་ལེ/ར།]

མཆོག་མཐའ་དགའ་;ལ་དང་པོར་ནི། །

ཞེས་དང་།
[བ"ག་པ་Dི་མ། Ä་པ་མངོན་པར་འçང་བ9་ལེ/ར།]
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དགའ་;ལ་དང་པོ་མཆོག་མཐའ་ཅན། །

ཞེས་པ་སོ་སོ^་èབས་@་འཆད་དོ། །

ཕ༤ བཞི་པ་[ཐེ་ཚོམ་Aི་གནས་བསལ་བ་]ལ། བ༡ ཐེ་ཚོམ་Xེས་པ། བ༢ Xེ་བ9་དོན། བ༣ ཐེ་

ཚོམ་སེལ་བ་ག@མ་Aི།

བ༡ དང་པོ་ནི།
W་ོ=ེ་Xིང་པ་ོལ་སགོས་Lན། །མཁས་པས་ད་ེèད་ངསེ་ཐསོ་ནས། ། 
མཆགོ་*་ང་ོམཚར་Pར་ནས་ན།ི །བOལ་ཞངི་ས་ལ་འFལེ་བར་Pར། ། 

ཞེས་པ་6ེ། དེ་ནས་tོ་Iེ་�ིང་པོ་ལ་སོགས་པ9་འཁོར་Tན་ནས་མཁས་པར་kར་པས་Zན་Xེས་

Xེ་བ9་གོ་རིམ་དེ་èད་ག@ངས་པ་ངེས་ཤིང་ཐོས་ནས། སེམས་མཆོག་{་ངོ་མཚར་བར་kར་ནས་ནི་

"ོག་མེད་E་བKལ་ཞིང་ས་གཞི་ལ་འAེལ་བར་kར་པ་eང་དོན་དང་། དེ9་ཚེ་Zན་Xེས་&ོན་E་kར་

པས་གzང་འཛིན་Aི་གཉིས་hང་མི་གཡོ་བར་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ^་ངང་E་སོང་བ་བKལ་ཞིང་ས་ལ་

འAེལ་བ་aར་kར་པ་ངེས་དོན་ནོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[Xེ་བ9་དོན་]ནི།
དང་པ་ོདགའ་བ་འI་ོབའི་གKགས། །ད་ེབཞནི་མཆགོ་དགའ་འI་ོབ་ཉིད། ། 
དགའ་mལ་དགའ་བའང་འI་ོབ་ཉིད། །གpམ་ལ་@ན་གཅགི་Dསེ་པ་མེད། ། 

ཅེས་པ་6ེ། Eས་དང་པོར་Xེ་བ9་དགའ་བ་ནི། འxོ་བ་6ེ་+མ་པར་"ོག་པ་དང་བཅས་པ9་

གzགས་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་E། མཆོག་དགའ་ཡང་འxོ་བ་6ེ་"ོག་བཅས་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དགའ་

;ལ་Aི་དགའ་བའང་འxོ་བ་6ེ་"ོག་བཅས་ཉིད་ཡིན་པ་དེས་ན་དགའ་བ་དེ་ག@མ་ལ་Zན་ཅིག་Xེས་
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པ་ཉམས་@་Üོང་བ་མེད་པར་ག@ངས་པ་དང་། (༡༥༦ན)&ར་Zན་Xེས་Lིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་Qབ་

པར་ག@ངས་པ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་E་kར་པ9་དོན་ཏོ། །

བ༣ ག@མ་པ་[ཐེ་ཚོམ་སེལ་བ་]ལ། མ༡ Zན་Xེས་ཉིད་བ&གས་པ་དང་། མ༢ ཐེ་ཚོམ་Aི་

གནས་སེལ་བ་གཉིས་Lི།

མ༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་Qན་བཀའ་Sལ་9འེི་W་ོ=ེ། །སངས་Oས་Lན་F་ི~་གཅགི་པ། ། 
W་ོ=ེ་Xིང་པསོ་fགོས་4འི་>ིར། །ཐེ་ཚ_མ་ལགེས་པར་སལེ་བ་ན།ི ། 
འདདོ་ཆགས་མདེ་ཅངི་ཆགས་mལ་མདེ། །དä་མར་དམགིས་པར་མ་ིའPར་རོ། ། 
གpམ་པ་ོ{ངས་པ་ཉདི་9་ི>ིར། །@ན་ཅགི་Dསེ་པ་4ང་cབ་བ=ོད། ། 

ཅེས་པ་6ེ། བཅོམ་jན་འདས་Lིས་བཀའ་êལ་པ། Lེ9་tོ་Iེ9་r་དོན་སངས་Kས་Tན་Aི་v་

གཅིག་པ་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་གི་Zན་Xེས་དེ། tོ་Iེ་�ིང་པོ་ལ་སོགས་པས་"ོགས་པར་5་བ9་

Dིར། ཐེ་ཚོམ་Aི་གནས་ལེགས་པར་སེལ་བ་ནི་Zན་Xེས་དེ་ལ་མཆོག་དག9་འདོད་ཆགས་མེད་ཅིང་

དགའ་;ལ་Aི་ཆགས་;ལ་ཡང་མེད་ལ། དd་མར་ཏེ་དགའ་བ་དང་པོ^་"ོག་པའང་དམིགས་པར་མི་

འkར་རོ། །དེས་ན་དགའ་བ་ག@མ་པོ^་"ོག་པ་†ངས་པ་ཉིད་Lི་Dིར། Zན་ཅིག་Xེས་པ་ལ་5ང་

pབ་Lི་སེམས་@་བIོད་ཅེས་པ9་དོན་ཏོ། །

མ༢ གཉིས་པ་[ཐེ་ཚོམ་Aི་གནས་སེལ་བ་]ནི།
ཡང་ན་ད་ེཉདི་ཐམས་ཅད་བདག །ཡང་ན་Lན་Fསི་+མས་པར་{ངས། ། 
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ད་ེཡང་དགའ་mལ་དང་པརོ་མཚ_ན། །དགའ་བ་གpམ་པ་ོ+མ་པར་{ངས། ། 

ཞེས་པ་6ེ། བཤད་པ9་+མས་xངས། ཡང་ན། གཞི་གནས་bལ་Aི་དབང་E་5ས་ནས་Zན་Xེས་

དེ་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་Lི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། ཡང་ན། ལམ་"ོགས་bལ་Aི་དབང་E་5ས་ནས་

དགའ་བ་གཞན་ག@མ་པོ་Tན་Aིས་Zན་Xེས་Lི་དོན་+མ་པར་†ངས་ཞེས་བཤད་པ་མི་འགལ་ལ།

Zན་Xེས་དེ་ཡང་ཁམས་འཕོས་ཏེ་བདེ་བ་ཉམས་པ9་དགའ་;ལ་དེ9་དང་པོར་ཏེ་&ོན་E་མཚོན་པར་

5་ཞིང་། གོང་གི་དགའ་བ་ག@མ་པོ^་"ོག་པ་+མ་པར་†ངས་པའོ། །ཞེས་པའོ། །

ཕ༥ Ä་པ་[Zན་Xེས་gབ་པ9་མཚན་མ་]ནི། (༡༥༦བ)
དང་པོར་êནི་དང་འ\་བ་ཡནི། །gབ་པ་ç་མ་N་äར་འPར། ། 
གཉདི་ལགོ་སད་པ་མ་ི>ེད་པ། །fག་*་ëི་ལམ་འ\་བར་འPར། ། 
དངོས་gབ་མཚན་ཉདི་མ་ི>ེད་པ། །>ག་Oའི་+ལ་འ4ོར་པ་ཡིས་འgབ། ། 

ཅེས་པ་6ེ། དེ་ཡང་Zན་Xེས་Lི་+ལ་འ5ོར་འབད་དེ་བGོམས་པ་ལས། དང་པོར་ཉམས་Üོང་

ªིན་Aི་+མ་པ་དང་འe་བར་གཡོ་ཞིང་མི་བ"ན་པ་ཞིག་འçང་བ་ཡིན་ལ། Zན་Xེས་gབ་པ་ན་ཉམས་

Üོང་གསལ་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་â་མ་a་d་འཆར་བར་འkར་ཞིང་། ཤིན་{་གོམས་པ་ན་མཉམ་

Iེས་འeེས་ཏེ་གཉིད་ལོག་པ་དང་སད་པ9་གནས་èབས་གཉིས་ཉམས་Üོང་ད5ེར་མི་Dེད་པར།

Eས་"ག་{་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་∫ི་ལམ་Aི་hང་བ་དང་འe་བར་འkར་ཏེ། Dག་K་

ཆེན་པོ^་དངོས་gབ་Lི་མཚན་ཉིད་བདེ་6ོང་ད5ེར་མི་Dེད་པ9་བདག་ཉིད་དེ་ནི་ལས་Lི་Dག་K་ལ་

བ"ེན་པ9་+ལ་འ5ོར་པ་ཡིས་འgབ་ཅེས་པ་དགོངས་མིན་ནོ། །
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ད༢ གཉིས་པ་[ëར་ཁ་èོངས་Lི་bལ་E་བཤད་པ་]ལ། ན༡ དLིལ་ཆོག་Cི9་ཁ་èོང་དང་། ན༢

དབང་གི་ཁ་èོང་གཉིས་ལས།

ན༡ དང་པོ་ལ། པ༡ དLིལ་འཁོར་;ི་བ། པ༢ dམ་པ་དགོད་པ། པ༣ ཐིག་གདབ་པ། པ༤ &ོན་

E་བ�ེན་པ། པ༥ ས9་ཆོ་ག །པ༦ དབང་གི་+མ་གཞག །པ༧ མཚན་མ་དགོད་པ། པ༨ བདག་

འÖག་གི་ཁ་èོང་དང་བKད་Lི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
Mནོ་པས་ད9ལི་འཁརོ་འད་ིèད་གpངས། །g་བཞ་ིཡང་དག་འབར་བ་ཉདི། ། 
í་ོབཞ་ིགཟ་ིབ=ིད་ཆནེ་པ་ོM།ེ །ད་ོཤལ་ད་ོཤལ་>ེད་པས་བOན། ། 
xེང་བ་ལ་སགོས་v་ཡབ་Qན། །ཀ་བ་བOད་9སི་ཉེ་བར་བOན། ། 
W་ོ=ེ་uད་ä་མཉམ་པར་Qན། །མ་ེཏགོ་]་ཚ_གས་ཉ་ེབར་བOན། ། 
བ<ག་པ་མར་མ་ེད་ེབཞནི་\ི། ། 

ཞེས་པ་6ེ། 6ོན་པས་དLིལ་འཁོར་Aི་bལ་འདི་èད་ག@ངས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་

དག་པས་g་བཞི། ཡེ་ཤེས་Ä་དག་པས་འོད་ཟེར་Ä་ཡང་དག་པར་འབར་བ་ཉིད་དང་། eན་པ་ཉེར་

བཞག་དག་པ9་Gོ་བཞི། བEད་བཞི་ཟིལ་Aིས་གནོན་པ་དག་པ9་གཟི་བIིད་ཆེན་པོ་6ེ། n་ཉོན་

དང་ཉེ་ཉོན་†ངས་པས་དོ་ཤལ་དང་དོ་ཤལ་Dེད་པས་བKན་པ་དང་། 5ང་pབ་Lི་ལམ་ཡན་ལག་

བEན་དག་པས་མེ་ཏོག་གི་ãེང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ལམ་Aི་ཡེ་ཤེས་དག་པ9་ù་ཡབ་དང་

(༡༥༧ན)jན་པ། +མ་ཐར་བKད་དག་པ9་ཀ་བ་བKད་Lིས་ཉེ་བར་བKན་པ། ཚད་མེད་བཞི་དག་

པ9་tོ་Iེ་õད་d་མཉམ་པར་jན་པ། ∞་འ—ལ་Aི་±ང་པ་དག་པ9་6ེགས་d་ལ། 5ང་pབ་Lི་
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སེམས་སོགས་མཚོན་པ9་མེ་ཏོག་h་ཚོགས་འཛིན་པ9་Z་མོས་ཉེ་བར་བKན་ཞིང་། བEག་པ་དང་

མར་མེ་དང་དེ་བཞིན་E་eི་ཆབ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ9་Z་མོ་བi་åག་གནས་པ9་དོན་ཏོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[dམ་པ་དགོད་པ་]ནི།
äམ་པ་བOད་ལ་སགོས་པ་Qན། །ད་ེཡང་ཡལ་ག་ལ་སགོས་བOན། ། 
མIནི་པ་གསོ་9སི་བཀབ་པ་དང་། །རནི་ཆནེ་B་ན་ིཡངོས་p་གÖག ། 
+མ་པར་Oལ་བ་ཤར་<་Hིན། ། 

ཞེས་པ་6ེ། གཽ་úི་ལ་སོགས་པ9་dམ་པ་བKད་དང་ལ་སོགས་པས་བ6ན་པ་tོ་Iེ་མ་སོགས་Z་

གཞན་+མས་དང་+མ་Kལ་དང་ལས་dམ་དང་ཡང་jན་པ་6ེ། དེ་ཡང་”ོན་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལ་

སོགས་པས་བKན་ཞིང་། མxིན་པར་གོས་ཏེ་དར་སོགས་Lིས་མ*ལ་ཆིངས་Lིས་བཀབ་པ་དང་།

ནང་E་རིན་ཆེན་Ä་དང་དེས་མཚོན་ནས་dམ་Uས་+མས་ནི་ཡོངས་@་ག`ག་ལ། +མ་པར་Kལ་བ་6ེ་

གཙོ་བོ^་dམ་པ་ཤར་E་sིན་པ་6ེ་བཞག་ཅིང་། གཞན་+མས་སོ་སོ^་གནས་@་དགོད་པ9་དོན་ཏོ། །

པ༣ ག@མ་པ་[ཐིག་གདབ་པ་]ནི།
རང་འདོད་@་ཡི་གKགས་9སི་ན།ི །གསར་པ་ལགེས་པར་བཀལ་བ་དང་། ། 
ཤནི་*་ཚད་མ་མཛìས་པ་ཡི། །uད་äས་ཤསེ་རབ་ཅན་Fསི་གདབ། ། 

ཅེས་པ་6ེ། རང་གི་འདོད་Z་Lེ9་tོ་Iེ་ཡི་གzགས་Lི་+ལ་འ5ོར་Aིས་ནི། གཞན་E་ལོངས་མ་

Cད་པ9་ཐིག་vད་སར་པ་གཞོན་á་མས་ལེགས་པར་བཀལ་བ་དང་། õིད་E་དLིལ་འཁོར་Aི་ཉིས་

འkར་དང་Yོམས་@་Gོ^་ཉི་‘་ཆ་ཡོད་པ9་ཤིན་{་ཚད་མ་བཀལ་ལེགས་པས་མཛེས་པ་ཡི། õད་

dས་ཐིག་གི་bལ་ལ་མཁས་པ9་ཤེས་རབ་ཅན་Aིས་ལས་ཐིག་དང་ཡེ་ཐིག་གདབ་པར་5་བ9་དོན་ཏོ།
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པ༤ བཞི་པ་[&ོན་E་བ�ེན་པ་]ནི།
འཁོར་ལའོ V་བདག་པའོ V་བîས་པ་འäམ། །ད9ལི་འཁརོ་ཅན་F་ིད་ེབཞནི་l།ི ། 

ཞེས་པ་6ེ། དLིལ་འཁོར་Aི་ལས་ལ་འÖག་པ9་&ོན་E་འཁོར་ལོ^་(༡༥༧བ)བདག་པོ^་6ེ་གཙོ་

བོ^་&གས་Lི་བÑས་པ་འdམ་དང་། དLིལ་འཁོར་ཅན་Aི་6ེ་qམ་དང་འཁོར་+མས་Lི་&གས་དེ་

བཞིན་E་Çི་ãག་རེ་བ�ེན་པར་5་བའོ། །

པ༥ Ä་པ་[ས9་ཆོ་ག་]ནི།
གངོ་<་གpངས་པའ་ིãགས་ཉདི་9སི། །མཁས་པས་འཛVན་མ་+མ་པར་Hང་། ། 
གངོ་ག་ིཨ་སགོས་ãགས་9སི་ན།ི །ད་ེལ་གཏརོ་མ་+མ་པར་Hིན། ། 
ཇི་Nར་བསམ་གཏན་ད་ེབཞནི་འདརི། །བñང་བ་ཇ་ིNར་གpངས་པ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་6ེ། གོང་E་&གས་Lི་ལེ/ར་ག@ངས་པ9་རཀྵ9་&གས་ཉིད་Lིས་ëོབ་དཔོན་མཁས་

པས་འཛིན་མ་6ེ་ས་+མ་པར་sང་ཞིང་། དེ་ཡང་གོང་གི་ལེ/་གཉིས་པ9་ཨ་’་རོ་ལ་སོགས་པ9་

&གས་Lིས་ནི་ས9་Z་མོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་གཏོར་མ་+མ་པར་sིན་པ་&ོན་E་འxོ་བས་5་ལ།

Iེས་@་ཇི་aར་ལེ/་ག@མ་པར་བµང་འཁོར་Aི་བསམ་གཏན་ག@ངས་པ་དེ་བཞིན་E། འདིར་ཡང་

ས་བµང་བ9་Dིར་བµང་བ9་འཁོར་ལོ་ཇི་aར་ག@ངས་པ་བཞིན་E་Gོམ་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་པའོ། །

པ༦ åག་པ་[དབང་གི་+མ་གཞག་]ནི།
གང་ཞགི་དབང་ན་ིརབ་>ེ་བ། །རང་ག་ིད9ལི་འཁརོ་ཆ་ོགས་Hིན། ། 
མཆདོ་དང་གསལོ་བ་གདབ་པ་ཉདི། །ཇ་ིNར་བཤད་པ་ད་ེབཞནི་འདརི། ། 
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ཞེས་པ་6ེ། གང་ཞིག་དབང་ནི་བཞིར་རབ་{་Dེ་བ་དེ་ཉིད་བདག་མེད་མ་སོགས་རང་གི་དLིལ་

འཁོར་Aི་ཆོ་གས་ëོབ་མ་ལ་sིན་པར་5་ཞིང་། དབང་རེ་རེ9་&ོན་E་མཆོད་པ་དང་གསོལ་བ་གདབ་

པ་ཉིད། ཇི་aར་དེ་ཉིད་བyས་པ་ལས་བཤད་པ་དེ་བཞིན་E་འདིར་ཡང་5་བ9་དོན་ཏོ། །

པ༧ བEན་པ་[མཚན་མ་དགོད་པ་]ནི།
འཕར་མ་གཉསི་བཟང་+མ་mསི་ནས། །óར་<་དཀར་མ་ོལ་སགོས་m།ི ། 
ཤར་<་I་ི}ག་+མ་པར་m།ི །@་ོདང་òབ་*་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
4ང་དང་མ་ེཡ་ིམཚམས་དང་ན།ི །བདནེ་mལ་nང་<འང་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
དབང་Qན་<་ན་ིཅ་ིགpངས་པ། །ད་ེN་དེ་Nར་འགོ་དང་Mངེ་། ། 

ཞེས་པ་6ེ། &ར་བཤད་པ་aར་Aི་འཕར་མ་གཉིས་དང་jན་པ9་དLིལ་འཁོར་བཟང་པོ་+མ་

པར་;ིས་ནས། འAངས་ན་བར་ཆད་འོང་བས་√ར་E་Z་མོ་དཀར་མོ་(༡༥༨ན)ལ་སོགས་པ9་མཚན་

མ་;ི་6ེ། དེ་ཡང་དdས་དང་Dི་ནང་གི་ཤར་E་xི་*ག་+མ་པར་;ི་ཞིང་། Dི་ནང་གི་Zོ་དང་áབ་{འང་

ཤར་དེ་བཞིན་E་xི་*ག་;ི་བ་ཡིན་ནོ། །Dི་ནང་གི་5ང་དང་Dི་མ9་མེ་ཡི་མཚམས་དང་ནི་བདེན་;ལ་

དང་oང་Eའང་&་མ་དེ་བཞིན་ནོ། །དབང་jན་E་ནི་xི་*ག་;ི་བར་ཅི་èད་ག@ངས་པ་དེ་a་དེ་aར་

འོག་དང་6ེང་E་6ེ། áབ་Lི་áབ་དང་ཤར་Aི་ཤར་E་;ི་བ9་དོན་ཏོ། །

པ༨ བKད་པ་[བདག་འÖག་གི་ཁ་èོང་]ནི།
W་ོ=ེ་སེམས་དཔའི་Xེམས་4ས་ནས། །ôང་པ་གཡས་པ་བöང་4ས་ཏེ། ། 
>ག་གཉསི་9འེི་W་ོ=ེ་Hོར་བས། །Tོབ་དཔནོ་ད9ལི་འཁརོ་འõག་པ་ཉདི། ། 
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Éས་དང་གཙང་ú་\ི་ཞིམ་aས། །]་ཚ_གས་Oན་Fསི་+མ་པར་བOན། ། 
�་ྃ�་ྃXེམས་པ་4ས་ནས་ན།ི །ཧ་ིཧ་ི+མ་པས་འཇགིས་4ེད་བདག ། 

ཅེས་པ་6ེ། ëོབ་དཔོན་རང་tོ་Iེ་སེམས་དཔའ་6ེ་བདག་མེད་མ9་�ེམས་པ་ང་Kལ་དང་jན་

པར་5ས་ནས། ±ང་པ་གཡས་པ་བñང་བ9་6ངས་6བས་5ས་ཏེ། Dག་གཉིས་Lེ9་tོ་Iེ་དང་sོར་

བ9་bལ་Aིས་ëོབ་དཔོན་བདག་ཉིད་དLིལ་འཁོར་E་འÖག་ཅིང་དབང་ལེན་པ་ཉིད་དོ། །དེའང་£ས་

དང་གཙང་÷་5ས་ཏེ་eི་ཞིམ་པོས་mས་çགས་ཤིང་། h་ཚོགས་པ9་Kན་Aིས་mས་+མ་པར་བKན་

ནས། ∂ྃ་∂ྃ་ཞེས་བIོད་ཅིང་Z9་�ེམས་པ་5ས་ནས་ནི། ཧི་ཧི་ཞེས་བIོད་པ9་+མ་པས་བགེགས་

+མས་འཇིགས་པར་5ེད་པ9་བདག་ཉིད་E་5་བ9་དོན་ཏོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[དབང་གི་ཁ་èོང་]ལ། པ༡ དབང་བཞི་པ9་དེ་ཉིད་བཤད་པ་དང་། པ༢ Zན་Xེས་

Lི་+མ་ད5ེ་བ6ན་པ་གཉིས་ལས།

པ༡ དང་པོ་ལ། ཕ༡ མདོར་བ6ན་དང་། ཕ༢ Kས་བཤད་གཉིས་Lི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
>ི་ནས་ད་ེཉདི་ཡང་དག་བཤད། །+མ་དག་ཡ་ེཤསེ་གKགས་ཅན་དང་། ། 
འཁོར་བ་+མ་པར་fགོ་པ་ལ། །Åད་པར་Üང་ཟད་ཡདོ་མ་ཡནི། ། 

ཞེས་པ་6ེ། དབང་ག@མ་པ9་Dི་ནས་བཞི་པ9་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡང་དག་པར་བཤད་པར་5་6ེ། དེ་

ཡང་གཉིས་hང་གི་eི་མ་+མ་པར་དག་པ9་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ^་གzགས་ཅན་དང་། མ་དག་པ་

འཁོར་(༡༥༨བ)བ9་+མ་པར་"ོག་པ་གཉིས་ལ་དོན་དམ་པར་Qད་པར་iང་ཟད་Lང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། གཉིས་ཀ་རང་བཞིན་མེད་པར་མཉམ་པ9་Dིར་རོ་ཞེས་པའོ། །
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ཕ༢ གཉིས་པ་[Kས་བཤད་]ནི།
མཆགོ་དགར་བíོམ་པ་མེད་ཅིང་íོམ་པ་པ་ོཡང་མེད། ། 
aས་9ང་མདེ་ཅངི་གKང་བ་མདེ་ཅངི་འཛVན་པའང་མདེ། ། 
ཤ་དང་lག་9ང་མདེ་ཅངི་བཤང་དང་གཅ་ིབའང་མདེ། ། 
ûག་m་ོëོངས་མདེ་གཙང་ú་མཆོད་>ིར་ཐགོས་མདེ་དང་། ། 
ཆགས་མདེ་wང་བ་མདེ་དང་ëོངས་མདེ་xག་དགོ་མདེ། ། 
སེར་]་མེད་དང་ང་Oལ་མདེ་ཅངི་མཐངོ་4་མེད། ། 
བíོམ་དང་íོམ་པ་པ་ོམེད་བཤེས་དང་དI་མེད་ཅིང་། ། 
üོམ་སེམས་མེད་པའི་@ན་ཅགི་Dསེ་པ་]་ཚ_གས་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་6ེ། མཆོག་དགར་ཏེ་དོན་Aི་Zན་Xེས་Lི་ངོར་བGོམ་པར་5་བ་དང་Gོམ་པར་5ེད་པ་མེད་

ཅིང་། དེ9་Gོམ་པ་པོ་ཡང་མེད་ལ། དེ་བཞིན་E་རང་གི་mས་Lང་མེད་ཅིང་། གzང་བ9་qལ་མེད་

ཅིང་འཛིན་པ9་ཤེས་པའང་མེད་དོ། །mས་མེད་པས་ཤ་དང་Çག་Lང་མེད་ཅིང་བཤང་བ་དང་གཅི་

བའང་མེད། མི་གཙང་བ་ལ་◊ག་;ོ་བ་དང་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ9་∫ོངས་པ་མེད་ཅིང་

གཙང་÷་དང་མཆོད་Dིར་ཐོགས་འཆང་བའང་མེད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་མེད་ཅིང་ཞེ་

ûང་བ་མེད་པ་དང་གཏི་üག་གི་∫ོངས་པ་མེད་ལ་ãག་དོག་Lང་མེད། སེར་h་མེད་པ་དང་ང་Kལ་མེད་

ཅིང་མཐོང་5འམ་"ོགས་59་ལམ་མེད། དེ9་བGོམ་5་དང་Gོམ་པ་པོ་མེད་གཉེན་བཤེས་དང་དxར་

hངའང་མེད་ཅིང་།
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མདོར་ན། ºོམ་སེམས་ཏེ་ཞེན་འཛིན་མེད་པ9་Zན་ཅིག་Xེས་པ་དེ་ནི་བསམ་Aིས་མི་Qབ་པ9་

གནས་h་ཚོགས་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ9་དོན་ཏོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[Zན་Xེས་Lི་+མ་ད5ེ་བ6ན་པ་]ལ། ཕ༡ `་བདེ་Zན་Xེས་དང་། ཕ༢ རང་

བཞིན་Zན་Xེས་གཉིས་ལས།

ཕ༡ དང་པོ་ལ། བ༡ Cིར་བ6ན་Aི་`ས་ལན། བ༢ 5ེ་;ག་གི་`ས་ལན། བ༣ དེ9་འãོས་དོན་

ག@མ་Aི།

བ༡ དང་པོ་ནི། (༡༥༩ན)
W་ོ=ེ་Xིང་པསོ་འད་ིèད་གསལོ། །གཟདོ་ནས་རང་བཞནི་མདེ་པ་ཡ།ི ། 
aས་9་ིརང་བཞནི་དག་པ་ན།ི །ཅ་ིTད་འEང་བའ་ིབདག་ཉདི་ལགས། ། 
ད་ེནས་བཅམོ་Qན་W་ོ=ེ་ཅན། །མཁའ་འI་ོབདེ་བ་Hིན་པས་གpངས། ། 
üོམ་སམེས་མདེ་པའ་ིརང་བཞནི་བདག །ཐམས་ཅད་aས་ལ་+མ་པར་གནས། ། 

ཞེས་པ་6ེ། tོ་Iེ་�ིང་པོས་6ོན་པ་ལ་འདི་èད་ཅེས་གསོལ་པ། གཟོད་མ་ནས་རང་བཞིན་མེད་པ་

ཡི་mས་Lི་རང་བཞིན་Zན་Xེས་Lི་ངོ་བོར་དག་པ་ནི། é་མཚན་ཅི9་ëད་E་འçང་བ9་བདག་ཉིད་E་

kར་པ་ལགས། ཞེས་`ས་པས།

དེ་ནས་བཅོམ་jན་འདས་Lེ9་tོ་Iེ་ཅན་བདག་མེད་མཁའ་འxོ་མ་ལ་བདེ་བ་sིན་པས་ལན་

ག@ངས་པ། ºོམ་སེམས་ཏེ་+མ་"ོག་མེད་པ9་རང་བཞིན་Zན་Xེས་Lི་བདག་ཉིད་དེ་འxོ་བ་ཐམས་

ཅད་Lི་mས་ལ་+མ་པར་གནས་པས་འçང་བ9་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ཞེས་པ9་དོན་ཏོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[5ེ་;ག་གི་`ས་ལན་]ནི།
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9་ེབཅོམ་Qན་འདས་ཅའི་ིTད་<་འEང་བ་ཆནེ་པའོ V་Aང་པ་ོལགས།  
བཅོམ་Qན་འདས་9སི་བཀའ་Sལ་པ།  
བ་ོལ་ཀj་ོལ་Hོར་བས། །རགེ་པས་u་བའི་ཆོས་9སི་ན།ི ། 
ས་ན་ིད་ེལས་D་ེབར་འPར། །4ང་སམེས་á་བའི་+མ་པ་ལས། ། 
c་ཡ་ིཁམས་ན་ིའEང་བར་འPར། །བDདོ་པ་ལས་ན་ི\ོད་D་ེM།ེ ། 
འI་ོབ་nང་<་རབ་*་Iགས། །བད་ེབ་ནམ་མཁའ་ཉདི་9་ིཁམས། ། 
B་པ་ོ+མས་9སི་ཡོངས་p་བèརོ། ། 

ཞེས་པ་6ེ། ཡང་tོ་Iེ་�ིང་པོས། Lེ་བཅོམ་jན་འདས་é་མཚན་ཅི9་ëད་E་Zན་Xེས་དེ་འçང་

བ་ཆེན་པོ^་lང་པོར་kར་པ་ལགས། ཞེས་`ས་པ9་ལན།

བཅོམ་jན་འདས་Lིས་བཀའ་êལ་པ། `་བདེ9་Zན་Xེས་ནི་འçང་བ་ལས་Xེ་6ེ། དེ་ཡང་

ཐབས་Lི་བོ་ལ་6ེ་tོ་Iེ་དང་ཤེས་རབ་Lི་ཀ}ོ་ལ་ཏེ་པÿ་sོར་བ་ལས། ཐོག་མར་རེག་པས་õ་བ9་

ཆོས་འçང་བ་ཉིད་Lིས་ནི། ས9་ཁམས་ནི་õ་བ་དེ་ལས་Xེ་བར་འkར་ལ། 5ང་སེམས་À་བ9་+མ་

པ་`་བ་ལས་p་ཡི་ཁམས་ནི་འçང་བར་འkར་ཞིང་། tོ་Iེ་པÿར་བXོད་པ་ལས་ནི་eོད་དེ་མེ་ཁམས་

Xེ་6ེ། 5ང་སེམས་n་Ÿགས་ནས་འxོ་བ་ལས་oང་ཁམས་Xེ་བ་ཉིད་E་རབ་{་xགས་ལ། ཚོགས་པ་

དེ་དག་ལས་Xེས་(༡༥༩བ)པ9་བདེ་བ་ནི་གzགས་@་མ་gབ་པས་ནམ་མཁའ་ཉིད་Lི་ཁམས་@་

བIོད་དེ། དེ་aར་ན་འçང་བ་Ä་པོ་+མས་Lིས་ཡོངས་@་བèོར་བས་དེ9་lང་པོའོ་ཞེས་པའོ། །

བ༣ ག@མ་པ་[དེ9་འãོས་དོན་]ནི།
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གང་>ིར་འEང་བ་ཆ་ེབད་ེབ། །ད་ེ>ིར་བད་ེབ་ད་ེཉདི་མནི། ། 

ཅེས་པ་6ེ། འོ་ན་`་བདེ9་ཡེ་ཤེས་དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བཤད་མ་ཐག་པ9་é་

མཚན་གང་གི་Dིར། འçང་བ་ཆེན་པོ་ལས་çང་བ9་བདེ་བ་ཡིན་པས་འEས་5ས་ཡིན་པ་དེ9་Dིར་

བདེ་བ་དེ་ནི་དོན་དམ་པ9་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མིན་ཏེ།

ཨི⁄་བོ་དྷིས།

དབང་པོ་གཉིས་sོར་བདེ་བ་དེ་ཉིད་ཅེས། །

ñེན་ངན་Õ་མོད་དེ་ནི་སངས་Kས་Lིས། །

ནམ་ཡང་གཡོ་མེད་བདེ་བར་མ་ག@ངས་སོ། །

ཞེས་པ་aར་རོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[རང་བཞིན་Zན་Xེས་]ལ། བ༡ Zན་Xེས་ངོས་བzང་བ། བ༢ དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་

ད5ེར་མེད་bལ། བ༣ དེ་ཐམས་ཅད་Lི་མཆོག་{་བ6ན་པ་ག@མ་Aི།

བ༡ དང་པོ་ནི།
@ན་ཅགི་Dསེ་པས་གང་Dསེ་པ། །@ན་ཅགི་Dསེ་པར་དེ་བ=ོད་4། ། 
རང་བཞནི་@ན་ཅགི་Dསེ་ཞེས་བ=ོད། །+མ་པ་ཐམས་ཅད་wམོ་པ་གཅགི ། 

ཅེས་པ་6ེ། `་བདེ་དཔེ9་Zན་ཅིག་Xེས་པ9་éན་གོམས་པར་5ས་པ་ལས་གང་Xེས་པ9་ཟག་

མེད་Lི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་དོན་Aི་Zན་ཅིག་Xེས་པ་ཞེས་5་བར་དེ་ནི་བIོད་པར་5་ལ། དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་Lི་རང་བཞིན་6ོང་པ་ཉིད་དང་Zན་ཅིག་{་kར་པས་རང་བཞིན་Zན་ཅིག་Xེས་པ་ཞེས་Lང་
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བIོད་ཅིང་། དེའང་+མ་པ་h་ཚོགས་པ9་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་6ོང་པ་ཉིད་E་ûོམ་པ་དང་རོ་

གཅིག་{་kར་པའོ་ཞེས་པ9་དོན་ཏོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་ད5ེར་མེད་bལ་]ནི།
>ག་O་†་དང་mལ་བ་ལས། །ཡ་ོག་ིXིང་=ེ་ཐབས་p་འPར། ། 
Mངོ་པ་Xིང་=ེ་ད4ེར་མེད་པ། །4ང་cབ་སེམས་ཞེས་རབ་*་བ=ོད། ། 

ཅེས་པ་6ེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བཏབ་པ9་Dག་K་ཤེས་རབ་6ོང་པ་ཉིད་དེ་མཚན་འཛིན་Aི་é་

དང་;ལ་བ་ཡིན་ཡང་། དེ་ལས་ཡོ་གི་6ེ་དེ་དང་ད5ེར་མེད་E་sོར་བ9་མཚན་མེད་Lི་�ིང་Iེ་འçང་

བ་ཐབས་@་འkར་ཏེ། དེ་aར་ན་ཤེས་རབ་6ོང་པ་ཉིད་དང་ཐབས་�ིང་Iེ་ཆེན་པོ་ད5ེར་མེད་པ9་ཡེ་

ཤེས་(༡༦༠ན)དེ་ལས་དོན་དམ་པ9་5ང་pབ་Lི་སེམས་ཞེས་རབ་{་བIོད་དོ་ཞེས་པའོ། །

བ༣ ག@མ་པ་[དེ་ཐམས་ཅད་Lི་མཆོག་{་བ6ན་པ་]ནི།
ãགས་9་ིབîས་མདེ་དཀའ་°བ་མེད་དང་Hིན་uགེ་མདེ། ། 
ད9ལི་འཁརོ་ཅན་ཡང་མདེ་ཅངི་ད9ལི་འཁརོ་ཡང་ན་ིམདེ། ། 
ད་ེན་ིãགས་བîས་ད་ེདཀའ་°བ་དང་དེ་Hིན་uགེ ། 
ད་ེན་ིད9ལི་འཁརོ་ཅན་དང་ད་ེན་ིད9ལི་འཁརོ་ཉདི། ། 
མདོར་བ¢ས་ན་ན་ིསམེས་ན་ིའ<ས་པའི་གKགས་ཅན་ན།ོ ། 

ཞེས་པ་6ེ། དེ་འe་བ9་དོན་Aི་Zན་Xེས་éད་ལ་Xེས་ན། དེ་ལས་གཞན་པ9་མཚན་བཅས་Lི་

&གས་Lི་བÑས་བIོད་མེད་ཅིང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་†ོང་བ9་དཀའ་[བ་མེད་པ་དང་། མར་བõེག་པ་
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སོགས་Lི་sིན་õེག་མེད། དLིལ་འཁོར་ཅན་Z9་གzགས་Gོམ་པ་ཡང་མེད་ཅིང་། དLིལ་འཁོར་

གཞལ་ཡས་ཁང་Gོམ་པ་ཡང་ནི་མེད་དེ། དོན་དམ་Zན་Xེས་དེ་ནི་མཚན་"ོག་ལས་ཡིད་Xོབ་པས་

དོན་Aི་&གས་བÑས་པ་དང་། དེ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་;ལ་བས་དཀའ་[བ་དང་། དེ་ནི་ཉོན་མོངས་

བõེགས་པས་sིན་õེག་དང་། དེ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་རོལ་པས་དLིལ་འཁོར་ཅན་ཏེ་Z་དང་། དེ་ནི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་Lི་�ིང་པོ་ལེན་པས་དLིལ་འཁོར་ཉིད་ཡིན་པས་སོ། །

དོན་མདོར་བyས་ན་ནི། དོན་དམ་5ང་pབ་Lི་སེམས་དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོ་གཅིག་པར་འEས་

པ9་གzགས་ཅན་ཏེ་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

ཉ༣ ག@མ་པ་[ལེ/9་མཚན་]ནི།
དབང་ག་ིལེ1་ཞེས་4་བ་M།ེ བÜ་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་6ེ། འ£ད་འཇོག་གི་áས་པ་བ¬ན་ནས་éད་hོད་•ང་E་5ེད་པ་དབང་གི་+མ་གཞག་6ོན་

པ9་ལེ/་ཞེས་5་བ་6ེ། ག`ང་Eམ་ཚན་བi་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་ག@ངས་ཟིན་པ9་དོན་ཏོ། །

ལེ/་བi་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&་མ། བi་གཅིག་པ་a་6ངས་Lི་ལེ/།

ཇ༡༠ ད་ནི་ལེ/་བi་གཅིག་པ་བཤད་པར་5་6ེ། དེ་ལ། ཉ༡ ལེ/9་འ;ེལ་དང་། ཉ༢ ལེ/9་དོན་

གཉིས་Lི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི། Cི་དོན་Aི་འ;ེལ་ལ། ལེ/་&་Dི9་འ;ེལ་ནི། དLིལ་འཁོར་E་དབང་བvར་ནས་

ëོབ་དཔོན་Aི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་དེས་གཞན་དོན་5་བ9་Dིར་(༡༦༠བ)སེམས་ཅན་ག`ག་པ9་ཐབས་

@་a་6ངས་མངོན་E་5ེད་དགོས་པས། དབང་གི་ལེ/་ག@ངས་པ9་Iེས་@་a་6ངས་Lི་ལེ/་འཆད་

པར་འ;ེལ་ལོ། །

མདོར་བ6ན་Kས་བཤད་Lི་འ;ེལ་ནི། མདོར་བ6ན་E། a་6ངས་ད*ག་དང་ཞེས་ག@ངས་

པ9་དོན་དེ་ཉིད་ལེ/་འདིས་Kས་པར་འཆད་དོ། །

ལེ/9་མངོན་"ོགས་ནི། ཚར་གཅོད་Iེས་འཛིན་སོགས་Lི་ལས་རབ་འ5མས་དང་དམ་ཚིག་དང་

འ;ེལ་བས་ལམ་Aི་ག`ང་རིམ་པ་གཉིས་ཀ་དང་འ;ེལ་ཞིང་། ཡན་ལག་Cོད་པ་དང་ཡང་འ;ེལ་

ལོ། །

Yས་དོན་Aི་འ;ེལ་ནི། མཚན་"ོག་གི་eི་མ་sངས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Lི་ཡེ་ཤེས་ལ་བa་བ9་དོན་

E་ཡིན་ནོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[ལེ/9་དོན་]ལ། ཏ༡ Cི་དོན་དང་། ཐ༢ ག`ང་དོན་གཉིས་Lི།
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དང་པོ་ནི། a་6ངས་Lི་bལ་ལ། གང་གིས་§བ་པ9་གང་ཟག་ནི་བXེད་རིམ་མཐར་Dིན་ནས་

§བ་པར་བཤད་Lང་། འདིར་ཡེ་ཤེས་ལ་iང་ཟད་དབང་ཐོབ་ནས་§བ་པར་བཞེད་ལ། དེ་ཡང་

དLིལ་འཁོར་ã་རགས་ཐམས་ཅད་qད་ཙམ་Aིས་གསལ་བར་hང་ཞིང་ªོ་བy་áས་པ་6ེ།

མར་མེ་མཛད་Lིས།

+མ་པ་Tན་{་རབ་Uོགས་པར། །ªོ་དང་བy་བར་5ེད་པ་པོ། །

ཡེ་ཤེས་དབང་བ་iང་ཟད་ཐོབ། །

ཅེས་པ་aར་རོ། །

གང་§བ་པ9་a་6ངས་ནི། n་བ9་a་6ངས་དང་། ཡན་ལག་གི་a་6ངས་གཉིས་ལས།

&་མ་ནི། ཚར་གཅོད་Iེས་འཛིན་Aི་ལས་མཐའ་དག་a་6ངས་བཞིས་འgབ་པས་འདིར་©ང་

5ེད་ལ་སོགས་པ་བཞིར་བyས་ལ།

སཾ་ཊིར། འདི་དག་གི་ཐོག་{་བསད་པ9་a་6ངས་དང་Äར་བཤད་དོ། །

Dི་མ་ནི། ཕ་རོལ་Aི་ûེ་ལས་Kལ་བ་དང་། བEད་ད|ང་གཞོམ་པ9་a་6ངས་ལ་སོགས་པ་མང་E་

བཤད་པ་+མས་སོ། །

a་6ངས་འgབ་པ9་Eས་ནི། Ñ་བ་åག་ལ་སོགས་པས་འgབ་པར་བཤད་དེ།
[བ"ག་པ་&་མ། བi་གཅིག་པ་a་6ངས་Lི་ལེ/ར།]

Ñ་åག་གོམས་པ9་sོར་བ་ཡིས། །

སོགས་སོ། །

487 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



gབ་པ9་དགོས་པ་ནི། སེམས་ཅན་གཞན་Iེས་@་འཛིན་པ་དང་། འཇིག་"ེན་དང་འཇིག་"ེན་

ལས་འདས་པ9་དངོས་gབ་མཐའ་དག་འgབ་པ་6ེ།

འདིར། [བ"ག་པ་&་མ། བi་གཅིག་པ་a་6ངས་Lི་ལེ/ར།]

a་6ངས་བཞི་པོ་(༡༦༡ན)བ§བས་ནས་ནི། །

སོགས་དང་།

སཾ་ཊིར། a་6ངས་ག@ངས་པ9་Iེས་@།

དེ་aར་ཡོ་གིས་འཇིག་"ེན་དང་། །འཇིག་"ེན་འདས་པར་བyས་པ་འgབ། །

ཅེས་སོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་ག`ང་དོན་ལ། ད༡ a་6ངས་ཉིད་Lི་bལ། ད༢ དེ9་èབས་Lི་དམ་ཚིག །ད༣

ཞར་çང་Z9་§བ་ཐབས་ག@མ་ལས།

ད༡ དང་པོ་ལ། ན༡ a་6ངས་དངོས། ན༢ དེ་oང་དང་sར་bལ། ན༣ gབ་པ9་ཚད། ན༤

འgབ་པ9་Eས། ན༥ དེ9་དགོས་པ་དང་Ä9།

ན༡ དང་པོ་ནི།
མཉམ་པར་མ་£ངས་ད§ལ་བ་ཅན། །fག་*་àང་བར་4ེད་པར་བ=ོད། ། 
དབང་ག་ིN་Mངས་གཡནོ་ན་གནས། །གཡནོ་པ་ནས་ན་ིགKགས་བ|ན་གཉསི། ། 
གཡས་པའ་ིཆ་ལ་ད}ག་པ་ཉདི། །Mངེ་ནས་9ང་ན་ིགKགས་བ|ན་གཉསི། ། 
དä་མ་རེངས་པའི་N་Mངས་ཉདི། །]་ཡི་•་ེམའོ V་དäས་p་གཉསི། ། 
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ཞེས་པ་6ེ། མིག་གཉིས་ཡོན་པོ་མ་ཡིན་པར་གདོང་eང་པོར་མཉམ་པར་མ་•ངས་པ་6ེ་Çོས་པ9་

ཉམས་Lིས་མིག་འ;ས་གཉིས་ད‹ལ་བར་བ"ེན་པ་ཅན་དེ་ཉིད་Eས་གཅིག་ལ་འ[ར་E་ཟིམ་5ས་ཏེ་

བa་བ་ནི། "ག་{་བ§བ་5་©ང་བར་5ེད་པ9་a་6ངས་ཡིན་པར་བIོད་ཅིང་། དབང་E་5ེད་པ་དག་

གི་a་6ངས་ནི། བ§བ་5་གཡོན་ན་གནས་པ་ལ་zར་མིག་བa་བ་aར་5ས་ཏེ། གཡོན་པ9་Dོགས་

ནས་ནི་བ§བ་59་གzགས་བ°ན་གཉིས་མིག་འ;ས་གཉིས་@་འཆར་བར་བa་བ་6ེ།

འགའ་ཞིག །མིག་ëར་གཡོན་ལོགས་ཉིད་E་བèོར་ཞིང་བa་བར་འཆད་དོ། །

དེ་བཞིན་E། གཡས་པ9་ཆ་ལ་sར་ཏེ་5ེད་པ་ད*ག་པ་ཉིད་Lི་a་6ངས་ཏེ། འོན་Lང་མིག་

འ;ས་གཉིས་iང་ཟད་Aེན་E་བÑོག་6ེ། 6ེང་ནས་Lང་ནི་བ§བ་59་གzགས་བ°ན་གཉིས་མིག་

འ;ས་གཉིས་@་འཆར་བ་5ས་ནས་ëར་གཡས་Dོགས་@་&ར་བཞིན་བa་བའོ། །

དd་མ་6ེ་གཡས་གཡོན་6ེང་འོག་གར་ཡང་མིན་པར་དdས་eང་པོར་བa་བ་ནི། རེངས་པར་5ེད་

པ9་a་6ངས་ཉིད་དེ། དེ་ཡང་h་ཡི་nེ་མོ^་དdས་@་མིག་འ;ས་གཉིས་བa་ཞིང་དེ་ལ་བ§བ་

(༡༦༡བ)59་གzགས་བ°ན་གཉིས་འཆར་E་འÖག་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[དེ་oང་དང་sར་bལ་]ནི།
འEང་བ་ཉདི་9སི་àང་བར་4ེད། །¶བ་པ་ཡསི་ན་ིདབང་<་4ེད། ། 
དགང་བ་ཡསི་ན་ིད}ག་པ་ཉདི། །ཞ་ིབ་ཡསི་ན་ིརངེས་པར་4ེད། ། 

ཅེས་པ་6ེ། a་6ངས་དེ་དག་Lང་oང་དང་sར་བར་5་6ེ། དེ་ཡང་h་dག་གཉིས་Lི་oང་Dིར་

འçང་བ་དང་བ›ན་པ་ཉིད་Lིས་©ང་བར་5ེད། oང་Dི་ནས་ནང་E་≥བ་པ་དང་བ›ན་པ་ཡིས་ནི་
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དབང་E་5ེད། oང་ནང་E་çང་བ་དགང་པ་དང་བ›ན་པ་ཡིས་ནི་ད*ག་པ་ཉིད་E་5ེད། oང་ནང་E་

`གས་ནས་གཡོ་མེད་E་kར་པ་ཞི་བ་དང་བ›ན་པ་ཡིས་ནི་རེངས་པར་5ེད་ཅེས་པའོ། །

ན༣ ག@མ་པ་[gབ་པ9་ཚད་]ནི།
üོན་པའ་ིཤངི་ལ་àང་4ེད་ཉིད། །དབང་ན་ིམ་ེཏགོ་རབ་*་Iགས། ། 
W་ོ=ེའི་ཤིང་ལ་ད}ག་པ་ཉདི། །གཡ་ོབཅས་ß་ལ་རེངས་4ེད་ཉིད། ། 

ཅེས་པ་6ེ། a་6ངས་དེ་དག་དང་པོར་sང་བ9་ཚེ་ºོན་པ9་ཤིང་འ;ས་d་དང་བཅས་པ་ལ་©ང་

5ེད་ཉིད་Lི་a་6ངས་5ེད་པ་བëབས་པས་མཐར་a་6ངས་5ས་པ་ཙམ་Aིས་ཤིང་དེའམ་དེ9་འ;ས་

d་ས་ལ་©ང་áས་ན་gབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་E་དབང་ནི་མེ་ཏོག་eི་ཞིམ་པོ་ལ་sང་བར་རབ་{་

xགས་ཏེ། མཐར་བaས་མ་ཐག་ཁ་རང་ལ་འEད་པ་དང་། tོ་Iེ9་ཤིང་6ེ་fiི་ཁན་ད་འོང་བ9་ཤིང་

ངམ་མÇེགས་པ9་ཤིང་ལ་ད*ག་པ་ཉིད་sངས་ཏེ་མཐར་བaས་མ་ཐག་རང་ལ་འEད་པ་དང་། oང་

གིས་བXོད་ནས་གཡོ་འ*ལ་དང་བཅས་པ9་fl་ལ་རེངས་པར་5ེད་པ་ཉིད་sངས་ཏེ་མཐར་བaས་མ་

ཐག་མི་གཡོ་ན་gབ་པའོ། །

དེ་ཡང་འxེལ་པ་ལ་ལར། ©ང་བ་ལ་‡ཿ་འམ་ཕཊ་ཡིག་ནག་པོ། དབང་ལ་ཧོཿའམ་‚ིཿདམར་པོ།

ད*ག་པ་ལ་ཛཿའམ་∂ྃ་དམར་པོ། རེངས་པ་ལ་ཛཿའམ་∂ྃ་སེར་པོ་བ§བ་5་ལ་དགོད་པར་བཤད་ལ།

ཁ་ཅིག་{། &གས་Lི་ལེ/ར་བཤད་པ9་Z9་+ལ་འ5ོར་དང་བÑས་པའང་5་བར་འཆད་དོ། །

ན༤ བཞི་པ་[འgབ་པ9་Eས་]ནི།(༡༦༢ན)
î་Cག་གམོས་པའ་ིHོར་བ་ཡིས། །འgབ་འPར་འདི་ལ་ཐེ་ཚ_མ་མེད། ། 
འདི་ལ་འÉལ་པར་མ་ི4་M།ེ །སངས་Oས་®་འ©ལ་བསམ་མ་ིÅབ། ། 
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ཅེས་པ་6ེ། དེ་aར་བཤད་པ9་+ལ་འ5ོར་ལ་སེམས་nེ་གཅིག་པར་Ñ་བ་åག་{་གོམས་པ9་sོར་

བ་5ས་པ་ཡིས། གང་§བ་པ9་a་6ངས་འgབ་པར་འkར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །

bལ་འདི་ལ་འ£ལ་པ་ཡོད་�མ་E་བསམ་པར་མི་5་6ེ། སངས་Kས་Lིས་ག@ངས་པ9་∞་

འ—ལ་Aི་མ[་བསམ་Aིས་མི་Qབ་པ9་Dིར་རོ་ཞེས་པའོ། །

ན༥ Ä་པ་[དེ9་དགོས་པ་]ནི།
N་Mངས་བཞ་ིཔ་ོབ™བས་ནས་ན།ི །མཁས་པས་སམེས་ཅན་གÖག་པར་4། ། 

ཞེས་པ་6ེ། གོང་E་བཤད་པ9་n་བ9་a་6ངས་བཞི་པོ་bལ་བཞིན་བ§བས་ནས་ནི། gབ་པ་ན་

+ལ་འ5ོར་པ་མཁས་པས་གEལ་5་སེམས་ཅན་མང་པོ་བ6ན་པ་ལ་ག`ག་པར་5འོ་ཞེས་པའོ། །དེ་

དག་ནི་eང་བ9་དོན་ཏོ། །

ནང་aར་ན། n་oང་ཐིག་ལེ9་+ལ་འ5ོར་བ6ན་པར་བཤད་དེ། Iེས་ཆགས་Lི་མེས་5ང་སེམས་

དབབ་པ་©ང་5ེད། འçང་བ9་uངས་མ་+མས་རང་དབང་E་བyད་པ་དབང་5ེད། བདེ་6ོང་གི་

ཉམས་Üོང་བXེད་པ་ད*ག་པ། Zན་Xེས་ལ་nེ་གཅིག་{་མི་གཡོ་བ་རེངས་པར་5ེད་པའོ། །

ªོ་ན། n་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་། oང་གི་sོར་བ་བཞི་དང་། ཉམས་Üོང་དགའ་བ་བཞི། a་6ངས་

བཞི་ལ་sར་ནས་བཤད་པར་5་6ེ། ངེས་དོན་ནོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[དེ9་èབས་Lི་དམ་ཚིག་]ལ། ན༡ བµང་བ9་དམ་ཚིག་དང་། ན༢ བཟའ་བ9་

དམ་ཚིག་གཉིས་Lི།

ན༢ དང་པོ་ནི།
བསད་པ་འདི་ལ་4་མ་ཡནི། །དམ་ཚVག་ངསེ་པར་ཉམས་པར་འPར། ། 
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སམེས་ཅན་བ´་བ་{ངས་ནས་ན།ི །4་བ་མ་ཡནི་ཐམས་ཅད་4། ། 
སམེས་ཅན་གནདོ་པ་ཙམ་Fསི་ན།ི །>ག་Oའི་དངོས་gབ་|དེ་མི་འPར། ། 

ཞེས་པ་6ེ། བསམ་sོར་མ་དག་པར་སེམས་ཅན་བསད་པ9་ལས་éད་འདི་ལ་5་བ་མ་ཡིན་ཏེ། n་

©ང་བཞི་པ་ཕོག་ནས་དམ་ཚིག་ངེས་པར་ཉམས་པར་འkར་བ9་Dིར་རོ། །

སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་དང་བ„་བ9་བསམ་sོར་†ངས་ནས་ནི་�ིང་Iེ9་སེམས་Lིས་5་བ་མ་

ཡིན་པ་ཚར་གཅོད་Lི་ལས་ཐམས་ཅད་5་བར་གནང་6ེ།

Dི་མར། [བ"ག་པ་Dི་མ། ད*་པ་&གས་བ{་བ9་ལེ/ར།]

བ6ན་ལ་གནོད་པ་5ེད་པ་དང་། །(༡༦༢བ)É་མ་སངས་Kས་འཇིག་པ་ནི། །

É་མ་[བ་པ་ལ་`ས་ནས། །�ིང་Iེས་བསད་པར་5་བ་ཉིད། །

ཅེས་པ་aར་རོ། །

དེ་a་d་མིན་པ9་རང་འདོད་ཁོ་ནས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་5ས་པ་ཙམ་Aིས་ནི་Dག་K་ཆེན་

པོ^་དངོས་gབ་°ེད་པར་མི་འkར་ཞེས་པ9་དོན་ཏོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[བཟའ་བ9་དམ་ཚིག་]ལ། པ༡ Cི་དོན་དང་། པ༢ ག`ང་དོན་གཉིས་ལས།

པ༡ དང་པོ་ལ། དམ་Uས་ངོས་བzང་བ། དེ་དག་འE་5་bལ། 5ིན་ºབས་Lི་ཆོ་ག་ག@མ་Aི།

དང་པོ་ནི། དམ་ཚིག་གི་Uས་ལ་གཙོ་བོ་ཤ་Ä་དང་བEད་nི་Äར་xགས་པ9།

ཤ་Ä་ནི། [བ"ག་པ་&་མ། བi་གཅིག་པ་a་6ངས་Lི་ལེ/ར།]

ན་དང་ག་ཧ་དང་པོ་དང་། །

ཞེས་སོགས་གསལ་བར་ག@ངས་པ་འོག་{་འཆད་ལ།
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བEད་nི་Ä་ནི་འདིར་མི་གསལ་ཡང་། Dག་ཆེན་ཐིག་ལེར།

རིན་ཆེན་དབང་པོ་Çག་ཅེས་བཤད། །hང་བ་མཐའ་ཡས་À་བར་བIོད། །

དོན་ཡོད་gབ་པ་ཤ་ཆེན་ནོ། །མི་བXོད་པ་ནི་tོ་Iེ9་p། །

+མ་པར་hང་མཛད་བཤང་བར་བIོད། །འདི་+མས་བEད་nི་Ä་མཆོག་གོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་À་Çག་བཤང་གཅི་བཞི་ཐམས་ཅད་E་མ[ན་ཡང་། ཤ་ཆེན་ལ་ƒ་རོ་པ་དང་ôན་ཞབས་Lིས་

ཤ་ཆེན་ཉིད་དང་། བྷ་ཝ་པས་mད་èམ་དང་ངར་hབས་དང་། ûོམ་འçང་E། མགོ་Xེས་‰ད་པ།

Ÿབས་Xེས་±ང་མར་དང་ག`ངས་པ། ཤ་Xེས་ཚིལ་ཏེ་རབ་འ;ིང་ཐ་ག@མ་E་བཤད་དོ། །

ཤ་Ä9་མིང་གི་+མ་xངས་ལ། íགས་Â་Ä་དང་། rོན་མ་Ä་ཞེས་བཤད་ཅིང་།

འགའ་ཞིག་{། ཤ་rོན་མ་དང་། བEད་nི་íགས་Â་Äར་ཡང་བཤད་ལ།

གདན་བཞི་ལས།

tོ་Iེ9་íགས་Â་མི་བXོད་པ། །གནས་Lི་íགས་Â་རིན་ཆེན་དབང་། །

Kལ་པོ^་íགས་Â་དོན་ཡོད་gབ། །གཡོ་བ9་íགས་Â་འོད་དཔག་མེད། །

ཅེས་པས་Lང་བEད་nི་Ä་íགས་Âར་བ6ན་ཏོ། །

འདི་དག་ལ་བEད་nི་གཤེགས་པ་དང་ཤ་གཤེགས་མར་འཇོག་པ་དང་། དེ་ལས་བÑོག་པ་དང་།

ཤ་དང་བEད་nི་གཉིས་ཀ་གཤེགས་པར་འཇོག་པ་སོགས་མི་འe་བ་E་མ་བཤད་Lང་།

Dག་ཆེན་ཐིག་ལེ་དང་eིལ་d་པ་དང་(༡༦༣ན)ལ་བ་པ་+མས་Lིས་བEད་nི་གཤེགས་པར་

ག@ངས་པ་དང་།
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བཤད་éད་tོར་ãེང་ལས།

བEད་nི་Ä་ཡི་བཟའ་བ་ནི། །དངོས་gབ་Tན་5ེད་དེ་ཉིད་མཆོག །

ཇི་aར་རིགས་པ9་རིམ་པ་བཞིན། །+མ་hང་མཛད་དང་མི་བXོད་དང་། །

དོན་ཡོད་gབ་དང་འོད་དཔག་མེད། །རིན་ཆེན་Kལ་མཚན་Ä་པ་འདི། །

བEད་nི་Ä་ཡི་མཚན་ཉིད་དོ། །Çག་ནི་རིན་ཆེན་དབང་Œག་དང་། །

5ང་pབ་སེམས་ནི་འོད་དཔག་མེད། །དེ་བཞིན་དོན་ཡོད་gབ་པ་ཤ །

མི་བXོད་དེ་བཞིན་tོ་Iེ9་p། །eི་ཆེན་+མ་hང་མཛད་E་བཤད། །

དེ་དག་བEད་nི་Ä་ཡི་མཆོག །

ཅེས་ག@ངས་པ་སོགས་xགས་ཆེ་བས་བEད་nི་Ä་གཤེགས་པར་5ེད་པ་ལེགས་ལ། ཤ་Ä་

གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ་སོགས་ཇི་aར་5ས་Lང་•ང་ངོ་། །

གཉིས་པ་[དེ་དག་འE་5་bལ་]ནི། བEད་nི་Ä་དང་ཤ་Ä་དམ་Uས་@་བ6ེན་པར་ཐམས་ཅད་E་

ག@ངས་Lང་། དེ་ཉིད་འE་5་བ9་bལ་ཕལ་ཆེར་E་མི་འçང་བས། འདིར་Dག་tོར་6ོད་འxེལ་E་

ག@ངས་པ་aར་བཤད་ན། ཉ་ལ་Ñ་བ་གཟས་བzང་ནས་6ོང་ལ་ཉི་མ་བzང་བ9་ཚེས་གཅིག་ལ།

&ར་Xེས་པས་མ་གཙེས་པ9་dད་མེད་ལོ་བi་གཉིས་སམ་བi་åག་མ་Zར་དམིགས་ཏེ་མཆོད་ནས།

དེ་ལ་∂ྃ་ཕཊ་Lིས་5ང་སེམས་ªོས་པ9་5ང་སེམས་དང་ག་|ར་ཅི་ཙམ་འདོད་པ9་ཆ་གཅིག་བzང་།

ཚེས་གཉིས་ལ་རོ་ལ་མཆོད་པ་5ས་ནས་ག`ངས་པའམ་‰ད་པ་སོགས་གང་•ང་དང་ཙÊན་ཆ་གཉིས་

བzང་། དེ་བཞིན་E་ག@མ་ལ་ཁ་དོག་སེར་བ9་dད་མེད་ལང་ཚོ་ཅན་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པ་མཆོད་

ནས་དེ9་Eས་Lི་རÁ་དང་སིË་ཆ་ག@མ། བཞི་ལ་oང་gབ་པ9་+ལ་འ5ོར་པ9་eི་p་བར་པ་དང་c་
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nི་ཆ་བཞི། Ä་ལ་དེ9་eི་ཆེན་དང་ཨ་•་ར་ཆ་Ä། åག་ལ་མི་རོ་ལ་མཆོད་ནས་ཤ་ཆེན་ཆ་གཅིག །

བEན་ལ་"་ཤ་ཆ་གཉིས། བKད་ལ་cང་པོ་ཆེ9་ཤ་ཆ་ག@མ། ད*་ལ་Qི་ཤ་ཆ་བཞི། བi་ལ་བ་ལང་

གི་ཤ་ཆ་Ä་བzང་6ེ། Uས་+མས་ཐོད་པ་Eམ་d་གཅིག་པའམ་ག@མ་པ9་ནང་གི་དdས་དང་

(༡༦༣བ)Dོགས་མཚམས་ལ་སོགས་པར་5ིན་ºབས་Lི་ཆོ་ག་དང་མ[ན་པར་བཀོད་དེ་§བ་པའམ།

འགའ་ཞིག་{། དེ་དག་eི་p་དང་sར་ནས་བཏགས་ཏེ་རིལ་d་5ས་པ་ཐོད་པར་πག་ནས་§བ་པར་

བཤད་པས་གང་ཡང་•ང་བའོ། །

དེ་ཉིད་ཐོད་པ་ཁ་sར་Aི་ནང་E་πག །íེ་Cང་གི་ñལ་པར་བiག་6ེ་Xེས་པ་དང་dད་མེད་Lི་རོ་

Zན་ཅིག་{་བõེགས་པ9་Eར་Çོད་E་£་གང་ཙམ་≤ས་པར་བiག །eི་ལ་སོགས་པས་མཆོད་དེ།

6ེང་E་Eར་Çོད་Aི་ཐལ་བས་དགབ་ཅིང་། དེ9་6ེང་E་རལ་xི་;ི་བའམ་དགོད། དེ་དག་གི་5་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཨÈ་དང་@མ་བྷ་ནི9་&གས་བIོད་ཅིང་། Z9་+ལ་འ5ོར་དང་མ་;ལ་བར་5་བར་

བཤད་པ་aར་རམ། མ་gབ་ན་§བ་ཁང་སོགས་@་དེ་བཞིན་5ས་Lང་ཆོག་པར་སེམས་སོ། །

བོད་Lི་É་མ་དག །Ñ་བ་གང་•ང་གི་ཉི་‘་ག@མ་Aི་ཉིན་པར་ཐོད་པ་ཁ་sོར་Aི་ནང་E་ཤ་Ä་

བEད་nི་Ä་བསགས་ཏེ་ôན་བཟང་པོ་h་ཚོགས་དང་བཅས་པར་eི་pས་བཏགས་ལ་§བ་པར་བཞེད་

དེ། དེ་aར་ན་ཆ་ཆེ་pང་གི་ཚད་ནི་གོང་བཞིན་E་5ས་པ་ལེགས་སོ། །

ག@མ་པ་[5ིན་ºབས་Lི་ཆོ་ག་]ནི། མི་[བ་Ñ་བས།

oང་དང་མེ་ཡི་དLིལ་འཁོར་བསམ། །ཨ་ལས་çང་བ9་པÿ་ནི། །

དེ་ལས་འབར་དང་གEངས་པ་ལས། །བEད་nི་Ä་ནི་བ§བ་པར་5། །

ཞེས་དང་།
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རིན་ཆེན་འབར་བར།

oང་མེ་ཐོད་པ་ལ་གནས་པ། །íགས་Â་Ä་དང་བEད་nི་Ä། །

འབར་དང་བXོད་པ་ལ་སོགས་§བ། །

ཅེས་པ་aར་oང་མེ་དང་ཐོད་པ9་hོད་ཕལ་ཆེར་E་བཤད་ལ།

མི་མགོ^་Íེད་པོ་ག@མ་འགའ་རེར་བཤད་པ་aར་བོད་Lི་É་མ་དག་བཞེད། hོད་ནང་E་Uས་དེ་

དག་དགོད་པ་དང་བXེད་bལ་ལ། ག`ང་འགའ་ཞིག་{་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ9་ས་བོན་དང་། ལ་

ལར། བི་ར་‘་མ་ü་དང་། གོ་T་ད་ཧ་ན་ལས་བXེད་པ་སོགས་མི་འe་བ་མང་E་བཤད་Lང་།

འདིར་སཾ་ཊི9་དགོངས་པ་མན་�ེ་དང་ãེང་བར་ག@ངས་པ་aར་èབས་@་བབ་6ེ། དེ་aར་∂ྃ་dྃ་

ཨྃ་Îི་ཁྃ་དང་། dྃ་∂ྃ་Îི་ཏྃ་+མས་Lིས་ས་བོན་ག@ངས་ལ། ས་བོན་གང་གིས་Uས་གང་བXེད་མི་

གསལ་(༡༦༤ན)ཡང་། གོང་E་བཤད་པ་aར་བEད་nི་Ä་གཤེགས་པར་བXེད་པ་èབས་@་བབ་

པས། ས་བོན་&་མ་ལས་དdས་དང་Dོགས་བཞིར་བEད་nི་Ä་དང་། Dི་མ་བཞི་ལས་མེ་ལ་སོགས་

པར་བ་ལང་གི་ཤ་སོགས་ཤ་བཞི་དང་། ëར་ཁྃ་ལས་དdས་@་ཤ་ཆེན་ཡང་འདོད་ན་5་6ེ། Uས་

ཐམས་ཅད་སོ་སོ^་ས་བོན་Aིས་མཚན་པར་བGོམས་ནས་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ9་ངོ་བོར་མོས་པ་

5འོ། །

ཁ་གཅིག །Zར་བXེད་པར་ཡང་འདོད་དོ། །

དེ་ནས་སཾ་ཊིར།

ཧས་ནི་ཁ་དོག་འãོག་པར་5ེད། །ཧོས་ནི་eི་ནི་འཇིག་པར་5ེད། །

‚ི༔ས་ནི་བnོན་འgས་འཇོམས་པར་5ེད། །རིམ་པས་འདིས་ནི་བIོད་པར་5། །
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ཞེས་པ་aར་Uས་+མས་Lི་6ེང་E་ཡི་གེ་ཧ་སེར་པོ། ཧོ་དཀར་པོ། ‚ི༔་&ོན་པོ་+མས་བསམ། དེ་

ལས་çང་བ9་འོད་དཔག་མེད། +མ་hང་། མི་བXོད་པ་ག@མ་བXེད་པ་ལས་འོད་ཟེར་འãོས། Uས་

+མས་ལ་ཐིམ་པས་རིམ་བཞིན་ཐ་མལ་པ9་ཁ་དོག་eི་áས་sངས། དེ་ནས་རང་གི་[གས་ཀ9་ས་བོན་

ལས་འོད་ཟེར་འãོས། oང་གཡོས། མེ་Yར་བས་ཐོད་པ9་ནང་གི་Uས་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་`་ཞིང་

ཁོལ་བ9་ºངས་པ་ལས་çང་བ9་∂ྃ་ལས་Xེས་པ9་tོ་Iེས་མཚན་པ་ཁ་ཊྃ་ག་`་བ་ཐོད་པ9་Uས་Lི་

ནང་E་ལན་ག@མ་©ང་བས་བEད་nི9་རང་བཞིན་E་kར་པར་བསམ།

དེ་ནས་དེ9་6ེང་E་ཨྃ་ལས་çང་བ9་Ñ་བ9་ཨÌ་ཡིག་མགོ་འ[ར་བ6ན་Aིས་མཚན་པ་ལ་གནས་

པ9་ཨÌ་Ó༔∂ྃ་ག@མ་6ེང་ནས་6ེང་E་བnེགས་པ་ལས་འོད་ཟེར་འãོས་པས། Kལ་བ་õས་བཅས་Lི་

5ང་pབ་སེམས་Lི་བEད་nི་དང་། K་མཚོ་ལ་སོགས་པར་གནས་པ9་བEད་nི་བTག་ནས་Ñ་བ་ཡི་

གེ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་རིམ་པས་`་ཞིང་འeེས་པས་ད…ལ་p་aར་ཤིན་{་uངས་པ9་

བEད་nིར་kར་པར་མོས་ཏེ། ཨÌ་Ó༔∂ྃ་ག@མ་བIོད་པས་5ིན་Aིས་བºབ་བོ། །

bལ་འདི་ནི་སཾ་d་ཊི9་དགོངས་པ་ཨ་¿་ཀ་རས་ག@ངས་པ9་བEད་nི་5ིན་Aིས་བºབ་bལ་∫ད་

E་çང་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་རང་Z9་(༡༦༤བ)+ལ་འ5ོར་དང་། Uས་+མས་oང་མེ་ཐོད་པ9་ནང་E་སངས་Kས་Ä་ལ་

སོགས་པ9་མོས་པ་བ"ན་པོས་ཡི་གེ་ག@མ་Aི་དdས་@་བiག་པ9་&ར་Aི་ས་བོན་+མས་མང་E་

བÑ་བ་དང་། ཡི་གེ་ག@མ་མམ་སངས་Kས་ག@མ་Aིས་ཁ་དོག་eི་áས་sངས་པར་མོས་ཏེ། ཧ་ཧོ་‚ི་

དང་། དེ་བཞིན་E་རིམ་པས་སོ་སོ^་དམིགས་པ་གོང་བཞིན་E་དམིགས་ནས་ཡྃ་རྃ་སོགས་དང་∂ྃ་དང་

ཨÌ་Ó༔∂ྃ་+མས་ཅི་རིགས་དང་བགེགས་གཞོམ་པ9་Dིར་ཨÈ་དང་@ཾ་བྷ་ནི་ཅི་རིགས་Lང་བÑའོ། །
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É་མ་དག །Uས་+མས་Lི་6ེང་E་tོ་Iེ་བཞག །དེ་ལ་གzངས་ཐག་བཏགས་པ་བzང་ནས་བÑ་

བར་བཞེད་དེ། དེ་aར་ན་རང་གི་�ིང་ག་ནས་&གས་ãེང་གzངས་ཐག་ལ་འÇིལ་ཏེ་སོང་བ་སོགས་

Lང་དམིགས་དགོས་སོ། །

དེ་aར་བÑས་པས་r་དང་E་བ་དང་འོད་དང་མེ་འབར་བ་དང་ཁོལ་བ་སོགས་འçང་བར་བཤད་

དེ། དེ་gབ་པ་ན་དེ9་རིལ་d་5ས་ཏེ་Dིས་དམ་Uས་གཞན་+མས་ལ་ïངས་པས་áས་པ་Qད་པར་

ཅན་E་འkར་བར་བཤད་དོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[ག`ང་དོན་]ལ། ཕ༡ éན་Aི་བཟའ་བ་དང་། ཕ༢ དངོས་gབ་Lི་བཟའ་བ་

གཉིས་Lི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
དེ་ལ་དམ་ཚVག་བཟའ་4་བ། །ན་དང་ག་ཧ་དང་པ་ོདང་། ། 
མཐའ་ཡ་ི̈ ་དང་དང་པའོ V་̈ ། །9་ེཡི་W་ོ=ེའི་དངོས་gབ་>ིར། ། 
བ<ད་•་ིB་ཡང་ད་ེབཞནི་བཟའ། ། 

ཞེས་པ་6ེ། དངོས་gབ་§བ་པ་དེ་ལ་དམ་ཚིག་གི་ཟས་བཟའ་བར་5་བ་ནི། ན་དང་ག་དང་ཧ་མིང་

ཡིག་གི་དང་པོར་ཡོད་པ་ནི། རིམ་པས། ན་ར་ཏེ་མི་དང་། Ô་པི་6ེ་བ་ལང་དང་། ཧ6ི་6ེ་cང་པོ་ཆེ་

དང་། མིང་ཡིག་གི་མཐའ་ཡི་་ཅན་ཨ་་6ེ་"་དང་། མིང་ཡིག་གི་དང་པོ^་་ཅན་་ན་ཏེ་Qི་+མས་

Lི་ཤ་6ེ་ཤ་Ä་བཟའ་ཞིང་། Lེ་ཡི་tོ་Iེ9་གནས་èབས་དང་མཐར་[ག་གི་དངོས་gབ་§བ་པ9་Dིར་

E་གོང་E་བཤད་པ9་བEད་nི་Ä་ཡང་ཤ་Ä་དེ་བཞིན་E་བཟའ་བར་5་ཞེས་པའོ། །

498 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



ནང་aར་ན། Zན་Xེས་Lི་"ོགས་པ་Kས་པར་5་བ9་Dིར་lང་ཁམས་Lི་uངས་མ་+མས་མ་

ཉམས་པར་éན་E་བ6ེན་པར་5་བ་ངེས་དོན་ནོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[དངོས་gབ་Lི་བཟའ་བ་]ནི། (༡༦༥ན)
9་ེཡི་W་ོ=ེས་གpངས་མཚན་ཉདི། །D་ེབ་བ<ན་པའང་ད་ེནས་མཚ_ན། ། 
དགའ་mལ་དགའ་བ་ལ་rདོ་པ། །ལན་བ<ན་པས་ན་ིའgབ་པར་འPར། ། 
èད་Xན་མགི་དང་Qན་པ་དང་། །\ི་aས་གཟ་ིབ=ིད་ཆནེ་པ་ོདང་། ། 
དེ་ཡི་Iབི་མ་བ<ན་<་འPར། །མཐངོ་ནས་+ལ་འ4ོར་པ་ཡིས་མཚ_ན། ། 
ད་ེན་ིཟསོ་པ་ཙམ་Fསི་ན།ི །èད་ཅགི་ལ་ནི་མཁའ་tདོ་འPར། ། 

ཞེས་པ་6ེ། Lེ་ཡི་tོ་Iེས་éད་E་ག@ངས་པ9་མཚན་ཉིད་ཤེས་པར་5ས་ལ། མི་ནས་མིར་བར་མ་

ཆད་E་Xེས་པ9་Xེ་བ་བEན་པའང་དེ་ནས་"གས་Lིས་མཚོན་པར་5་6ེ། དགའ་;ལ་Aི་དགའ་བ་ལ་

ôོད་པ་Zན་ཅིག་Xེས་པ9་ཡེ་ཤེས་མི9་Xེ་བ་ལན་བEན་པ9་ཤ་ཟོས་པས་ནི་འgབ་པར་འkར་བ9་

Dིར་རོ། །

འོ་ན་དེ9་མཚན་ཉིད་ཇི་a་d་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཡིད་འãོག་པ9་èད་�ན་པ་དང་། མཛེས་ཤིང་

ཆེར་མི་འÒམས་པ9་མིག་དང་jན་པ་དང་། eི་ཞིམ་པོ་jང་བ9་mས་མདངས་བཟང་བས་གཟི་

བIིད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། འོད་ལ་དེ་ཡི་xིབ་མ་བEན་E་འkར་བ་+མས་སོ། །

དེ་a་d་མཐོང་ནས་+ལ་འ5ོར་པ་ཡིས་Xེ་བ་བEན་པར་མཚོན་པར་5ས་ནས། དེ་ལ་གནོད་པར་

མ་5ས་པ9་ཤ་ནི་Éངས་ཏེ་བ§བས་ནས་ཟོས་པ་ཙམ་Aིས་ནི་དེ9་èད་ཅིག་ལ་ནི་མཁའ་Cོད་Lི་
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དངོས་gབ་འgབ་པར་འkར་ཏེ། ཚེ་èལ་པ་དཔག་{་མེད་པར་འཚོ་བ་སོགས་Lི་ཡོན་ཏན་མང་E་

ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་eང་དོན་དང་།

uངས་མ་བEན་པ9་5ང་སེམས་Lི་བདེ་བ་ཟོས་པས་Zན་Xེས་འgབ་པ་ངེས་དོན་ནོ། །

ད༣ ག@མ་པ་[ཞར་çང་Z9་§བ་ཐབས་]ལ། ན༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། ན༢ Z9་མངོན་

"ོགས། ན༣ Gོམ་བÑས་Lི་ཕན་ཡོན་ག@མ་Aི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
L་£་L≠འེི་™བ་ཐབས་བཤད་པར་4་M།ེ  
གངོ་<་བfག་པ་བÜ་གཉསི་པར། །Oས་པར་གpངས་པ་མད་ོ£་བ¢། ། 

ཞེས་པ་6ེ། དབང་E་5་བ9་a་6ངས་ལས་འãོས་ནས་ཞར་ལ་T་•་TÚེ9་6ེ་རིགས་5ེད་མ9་

§བ་ཐབས་བཤད་པར་5་6ེ། དེ་ཡང་གོང་E་éད་(༡༦༥བ)འdམ་Ä9་བ"ག་པ་བi་གཉིས་པར་

འདི9་ãིན་ལས་Kས་པར་ག@ངས་པ་ལས་འདིར་དབང་གི་ལས་§བ་ཙམ་ཞིག་མདོ་•་བy་བ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[Z9་མངོན་"ོགས་]ནི།
Æཿི་ལས་Eང་བའ་ི@་མ་ོན།ི །ཁ་དགོ་དམར་ཞངི་>ག་བཞ་ིམ། ། 
མདའ་དང་བÖ་ཡ་ིལག་པ་མ། །∞ད་པ་ལ་དང་`གས་±་འཛVན། ། 

ཞེས་པ་6ེ། དེ་ཡང་གཏོར་མ་&ོན་E་འxོ་བས་རང་T་•་TÚེར་གསལ་བ9་�ིང་ག9་ས་བོན་Aི་

འོད་Lིས་ཚོགས་ཞིང་Cན་འeེན་པ་མཆོད་པ་བEན་+མ་དག་ཚད་མེད་6ོང་ཉིད་བµང་འཁོར་Gོམ་པ་

+མས་&ོན་E་འxོ་བས། པÿ་དམར་པོ་དང་Ñ་བ9་གདན་ལ་‚ིཿ་ལས་≠ད་པ་ལ་‚ིཿས་མཚན་པ་ལས་

500 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



འོད་ཟེར་འãོས་འEས་ཡོངས་@་kར་པ་ལས་çང་བ9་Z་མོ་T་•་TÚེ་ནི། འxོ་བ་ལ་ཆགས་པས་

v9་ཁ་དོག་དམར་ཞིང་། དགའ་བ་བཞི་དག་པས་Dག་བཞི་མ། བདེན་པ་གཉིས་དག་པ9་ཞབས་

གཉིས་Xིལ་ད¡ང་Dེད་པས་བ`གས་པ། Dག་དང་པོ་གཉིས་བEད་+མས་བûིག་པ9་མདའ་དང་

ག`་sར་ནས་འགེངས་པ་ཡི་ལག་པ་མ། གཡས་འོག་མ་lན་ཚོགས་མཚོན་པ9་≠ད་པ་ལ་དང་།

གཡོན་འོག་མ་འདོད་དོན་འ*གས་པ་མཚོན་པ9་íགས་Â་འཛིན་པ། འདི་ནི་དབང་E་5ེད་པ9་

mགས་ཡིན་Aི། གཞན་ནི་©ང་བ་ལ་ནག་མོ། ད*ག་པ་ལ་སེར་མོ། རེངས་པ་ལ་”ང་*་6ེ། དེ་aར་

དམ་ཚིག་པ་བXེད། ཡེ་ཤེས་པ་ག`ག །དབང་བvར་hང་མཐས་Kས་བཏབ་པ་ལ་མཆོད་ཅིང་བ6ོད་

དེ། [གས་ཀར་Ñ་བ9་6ེང་E་‚ིཿ་ལ་&གས་Lིས་བèོར་བ་ལ་དམིགས་ནས་ལེ/་གཉིས་པར་བཤད་

པ9་&གས་བÑ་ཞིང་མཐར་གཏོར་མ་དdལ་ལོ། །

ན༣ ག@མ་པ་[Gོམ་བÑས་Lི་ཕན་ཡོན་]ནི། (༡༦༦ན)
འད་ིན་ིབíོམས་པ་ཙམ་Fསི་ན།ི །འཇགི་fནེ་གpམ་པ་ོདབང་<་4ེད། ། 
འäམ་xག་གཅགི་གསི་Oལ་པ་ོ+མས། །lི་ཡསི་འཇགི་fནེ་ཕལ་པ་ཉདི། ། 
4ེ་བས་åགས་དང་གནདོ་Hིན་སགོས། །འäམ་xག་བ<ན་Fསི་@་མ་ཡནི། ། 
འäམ་xག་གཉསི་9སི་@་+མས་ཉིད། །བO་xག་གཅགི་གསི་ãགས་པ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་6ེ། དེ་ཡང་དབང་པོ་རབ་Lིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་Aིས་འgབ་6ེ། Z་མོ་འདི་ནི་བGོམས་པ་

ཙམ་Aིས་ནི། ས་É། ས་6ེང་། ས་འོག་གི་འཇིག་"ེན་ག@མ་པོ་དབང་E་5ེད་པར་áས་ལ། འ;ིང་

གིས་བ�ེན་པས་འgབ་6ེ། &གས་Lི་xངས་འdམ་ãག་གཅིག་བÑས་པ་དག་གིས་Kལ་པོ་+མས་

དང་། Çི་ཡིས་འཇིག་"ེན་ཕལ་པ་ཉིད་དང་། 5ེ་བ་ãག་གཅིག་གིས་Œགས་སམ་Û་དང་གནོད་sིན་

501 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



དང་། སོགས་ཁོངས་ནས་ཡི་uགས་དང་། འdམ་ãག་བEན་Aིས་Z་མ་ཡིན་དང་། འdམ་ãག་

གཉིས་Lིས་Z་+མས་ཉིད་དང་། བK་ãག་གཅིག་གིས་&གས་པ་ལམ་sངས་པ་ཉིད་དབང་E་འE་

བར་བཤད་དེ། &ོན་E་བ�ེན་པ་དང་ལེ/་གཉིས་པར་བཤད་པ9་ལས་sོར་Aི་+མ་གཞག་aར་5འོ།

འདི་དག་ཕལ་ཆེར་r་ཇི་བཞིན་པ9་བཤད་པའོ། །

འkར་ཕལ་ཆེར་E་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་ལེ/9་མཚན་མི་འçང་མོད་Lང་།

འགའ་ཞིག་{། བa་བ9་ལེ/་བཤད་པར་5་6ེ། ཞེས་པ9་མཚམས་sོར་ཡོད་པ་དང་།

ü་ཏིག་ãེང་བར།
བN་བའི་ལ1ེ་M།ེ བÜ་གཅགི་པའ།ོ ། 

ཞེས་འçང་ངོ་། །

ལེ/་བi་གཅིག་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

502 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



བ"ག་པ9་མཚན་བ6ན་པ།

ཆ༢ གཉིས་པ་བ"ག་པ9་མཚན་བ6ན་པ་ནི།
9འེི་W་ོ=ེ་མཁའ་འI་ོམ་\་བའི་wམོ་པ་ལས། W་ོ=ེ་Xིང་པ་ོམངནོ་པར་4ང་cབ་པ་
ཞེས་4་བ་བfག་པའ་ིOལ་པ་ོ≤ོགས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་6ེ། Lེ9་tོ་Iེ་ནི་6ོང་པ་ཉིད་དང་�ིང་Iེ་ད5ེར་མེད་པ། མཁའ་འxོ་མ་ནི་དེ་ལས་çང་

བ9་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པ། e་བ་ནི་"ེན་དང་བ"ེན་པ9་དLིལ་འཁོར། དེ9་ûོམ་པ་ནི་དེ་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་Zན་ཅིག་Xེས་པ9་+མ་རོལ་E་ûོམ་ཞིང་བyད་པ།

དེ་a་d9་བIོད་5ེད་ཚིག་གི་éད་ལས།

`་བ་པོ་5ང་pབ་སེམས་དཔའ་tོ་Iེ་�ིང་པོ་དོན་Aི་Zན་Xེས་"ོགས་ནས་མངོན་

པར་5ང་pབ་པར་5ེད་པ་ཞེས་5་བ9་མཚན་ཅན། tོ་Iེ་འཆང་གིས་སེམས་ཅན་Aི་

དོན་E་བ"ག་ཅིང་དwད་པ9་+མ་གཞག་མཛད་པ9་ག`ང་གི་Eམ་(༡༦༦བ)ཚན།

བIོད་59་དོན་གསལ་ཞིང་འEས་པས་གཞན་ལས་མཆོག་{་kར་པ9་Kལ་པོ། དེ་

དག་ལེགས་པར་བཤད་ཟིན་པས་Uོགས་སོ།། །།

ཞེས་པ་ཡིག་Cི་དང་།

ཡང་ན། Lེ9་tོ་Iེ་ནི་བདེ་6ོང་ད5ེར་མེད། མཁའ་འxོ་མ་ནི་qམ་བཞི9་རང་བཞིན་Aི་tོ་Iེ9་

mས། e་བ་ནི་n་oང་5ང་pབ་Lི་སེམས། ûོམ་པ་ནི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དགའ་བཞི9་ཡེ་ཤེ་Lི་ངོ་

བོར་བyད་པ། tོ་Iེ་�ིང་པོ་ནི་མི་ཤིགས་པ9་སེམས། མངོན་པར་5ང་pབ་པ་ནི་"ོག་པ་ཐམས་ཅད་

503 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



དང་;ལ་བར་5ེད་པ། བ"ག་པ་ནི་དེ་ཐོབ་5ེད་E་བ"གས་པ9་ལམ་རང་5ིན་ºབས་དང་དLིལ་

འཁོར་འཁོར་ལོ^་bལ། Kལ་པོ་ནི་དེ་དག་ལ་དབང་བâར་བ་6ེ། Yས་དོན་ནོ། །

འདིར་Õས་པ།

6ོང་ཉིད་�ིང་Iེ་རོ་གཅིག་Lེ9་tོ་Iེ9། །

དགོངས་དོན་ཐབས་ཤེས་ད5ེར་མེད་sོར་བ9་bལ། །

ཟབ་གསལ་བདེ་6ོང་zང་འÖག་6ོན་པ9་ག`ང་། །

lལ་çང་བ"ག་པ་དང་པོ་K་ཆེར་བཤད། །

མཐའ་åག་éད་དོན་མཁའ་ད5ིངས་ཡངས་པ་ལ། །

bལ་བཞི9་mང་རིགས་ཉི་འོད་འÇིགས་པ་ལས། །

ôིན་xོལ་Dོགས་Lི་འཁོར་ལོ་ཆེར་གསལ་ཚེ། །

མཁས་མང་Tན་དག9་hང་བ་ཅིས་མི་†ེལ། །

ལེགས་བཤད་ད5ར་Aི་གq་འ≤ག་དབང་པོ་འདིས། །

K་ཆེན་ག`ང་གི་གད་བKངས་བrགས་པ་ན། །

Éོ་དམན་རི་uགས་—་*9་ཡིད་`མ་ཡང་། །

དwོད་jན་∫་5་གཞོན་áས་རོལ་nེད་བâར། །

ཞེས་ཚིགས་@་བཅད་པ་དང་བཅས་ཏེ་བ"ག་པ་དང་པོ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

504 ལེགས་བཤད་ཉི་མ9་འོད་ཟེར།



ས་བཅད་&ི་(ར་མཆན། 

༄༅། ། ས་བཅད་འདི་བ+ིགས་-བས་སོ་སོ/་ད0ེ་གཞི་ལ་ནང་གསེས་6་ཡོད་8ངས་9ོས་པ་
དང་། ནང་གསེས་;ི་རིམ་པར་ཀ་ཁ་སོགས་ལ་ཨང་8ངས་;ི་Aགས་བཀོད་ཡོད། དེའང་ཐོག་མར་
གCང་འདིD་ད0ེ་གཞིD་ས་བཅད་ལ། ཀ་དང་པོ། (ཀ༡)ཀ་གཉིས་པ། (ཀ༢)སོགས་ཀ་ལ་ཨང་
8ངས་བཀོད་ནས་གོ་རིམ་མཚོན་པར་0ས་པ་དང་། དེ་ནས་ཀ་དང་པོ/་(ཀ༡)ནང་གསེས་;ི་ད0ེ་བ་
ལ། ཁ་དང་པོ། (ཁ༡)ཁ་གཉིས་པ། (ཁ༢)སོགས་དང་། ཁ་དང་པོ/་(ཁ༡)ནང་གསེས་ལ། ག་དང་
པོ། (ག༡)ག་གཉིས་པ། (ག༢)སོགས་དང་། ག་དང་པོ/་(ག༡)ནང་གསེས་ལ། ང་དང་པོ། (ང༡)ང་
གཉིས་པ། (ང༢)ང་གJམ་པ། (ང༣)སོགས་;ིས་མཚོན་པར་0ས་ཡོད། དེ་བཞིན་6་ཀ་གཉིས་པ། 
(ཀ༢)ཀ་གJམ་པ། (ཀ༣)སོགས་;ི་ནང་གསེས་ལའང་། ཁ་དང་པོ། (ཁ༡)ཁ་གཉིས་པ། (ཁ༢)ཁ་
གJམ་པ། (ཁ༣)སོགས་;ི་གོ་རིམ་ཀ་དང་པོ/་(ཀ༡)ནང་གསེས་ད0ེ་Lལ་དང་མLངས་པས། ས་
བཅད་དེ་དག་གི་ནང་གསེས་ཇི་ཙམ་ཡོད་;ང་Aགས་འO་མིན་P་ཚོགས་བཀོད་མི་དགོས་པ་བོད་ཡིག་
གི་གསལ་0ེད་དང་ཨང་Aགས་ཁོ་ནས་ཐམས་ཅད་གོ་རིམ་མ་འOེས་པ་གསལ་པོར་གོ་Qབ་པD་Rད་
ཆོས་;ང་Tན་ཡོད་དོ། ། 

བAག་གཉིས་འ8ེལ་པ་ལེགས་བཤད་ཉི་མD་འོད་ཟེར།
བAག་པ་W་མ།

འ8ེལ་པD་མཆོད་བXོད། (༡བ)
;ེD་Yོ་Xེ་ཞེས་0་བD་Zད་;ི་[ལ་པོ་འཆད་པར་0ེད་པ་ལ།
ཀ༡ བཤད་པ་ལ་འ\ག་པD་ཡན་ལག་བཤད་པ་ལ་གJམ།(༢བ)
ཁ༡ ]ི་དང་0ེ་^ག་པD་Zད་;ི་_མ་གཞག །(༢བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 1 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཁ༢ `་བ་དང་བཤད་པD་Zད་;ི་_མ་ད0ེ་ལ་གཉིས། (༤ན)
ག༡ Zད་]ིD་`་བཤད་;ི་_མ་ད0ེ། (༤ན)
ག༢ བཤད་0D་Zད་;ི་`་བཤད་ངོས་བbང་བ། (༥ན)
ཁ༣ བཤད་0D་Zད་འཆད་Lལ་ལ་d། (༦ན)
ག༡ Zད་འདི་ཉིད་;ི་fང་Lལ། (༦ན)
ག༢ Zད་བཤད་ཉན་ལ་འ\ག་པD་0་བ། (༧བ)
ག༣ Zད་བཤད་ཐབས་;ི་མན་ངག་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༨བ)
ང༡ [ན་བ6ན་iི་བཤད་ཐབས། (༨བ)
ང༢ _མ་8ངས་གཞན་བjན་པ། (༡༢བ)
ང༣ དེ་དག་གིས་Zད་འཆད་Lལ། (༡༣བ)
ག༤ གཞན་འ\ག་པD་ཡན་ལག་k་དགོས་འ^ེལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༥ན)
ང༡ དགོས་འ^ེལ་]ིD་_མ་ད0ེ། (༡༥ན)
ང༢ Zད་;ི་དགོས་འ^ེལ་ངོས་བbང་བ། (༡༥བ)
ག༥ Zད་;ི་]ི་_མ་jོན་པ་བlས་དོན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༦ན)
ང༡ Zད་]ིD་མངོན་Aོགས་;ི་བlས་དོན། (༡༦བ)
ང༢ ལེm་སོ་སོ/་བlས་དོན། (༡༧ན)

ཐགོ་མར་དག་ེ)ད་*་ིདོན།  

ཀ༢ Zད་;ི་བཤད་པ་དངོས་གཞི་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༨བ)
ཁ༡ དང་པོར་བཀོད་པ་nད་;ི་དོན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༨བ)
ག༡ མཚན་iི་དོན་བཤད་པ་ལ་བཞི། (༡༨བ)
ང༡ མཚན་བoར་བ། (༡༨བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 2 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ང༢ མཚན་དོན་བཤད་པ། (༡༨བ)
ང༣ མཚན་དེ་འདོགས་པD་Z་མཚན། (༢༠ན)
ང༤ དེ་qར་བཏགས་པD་དགོས་པ། (༢༠བ)
ག༢ འsར་tག །(༢༠བ)

བར་/་དག་ེབ་ག0ང་ག་ིདནོ།  

ཁ༢ བར་6་བཤད་པ་གCང་གི་དོན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༡བ)
ག༡ Zད་;ི་uེང་གཞི་བjནད་པ་ལ་གJམ། (༢༡བ)
ང༡ vན་Jམ་ཚོགས་པ་dD་uེང་གཞི་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༡བ)
ཅ༡ ]ི་དོན། (༢༡བ)
ཅ༢ གCང་དོན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༢བ)
ཆ༡ གCང་དངོས། (༢༢བ)
ཆ༢ དེD་དོན་བཤད་པ་ལ་བཞི། (༢༢བ)
ཇ༡ ཡི་གེD་དོན། (༢༦ན)
ཇ༢ ]ིD་དོན་ལ་གཉིས། (༢༦ན)
ཉ༡ ཨེ་ཝཾ་གི་]ི་དོན་ལ་གཉིས། (༢༦ན)
ཏ༡ Qན་མོང་བD་]ི་བཤད། (༢༦ན)
ཏ༢ བyེད་རིམ་པD་]ི་བཤད། (༢༧ན)
ཉ༢ ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་;ི་]ི་དོན་ལ་གཉིས། (༢༧བ)
ཏ༡ Qན་མོང་བD་]ི་བཤད། (༢༧བ)
ཏ༢ བyེད་རིམ་པD་]ི་བཤད། (༢༧བ)
ཇ༣ zས་པD་དོན་ལ་གཉིས། (༢༨བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 3 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཉ༡ ཨེ་ཝཾ་གི་zས་དོན། (༢༨བ)
ཉ༢ ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་;ི་zས་དོན། (༢༩ན)
ཇ༤ མཐར་Qག་གི་དོན་ལ་གཉིས། (༣༠ན)
ཉ༡ ཨེ་ཝཾ་གི་མཐར་Qག །(༣༠ན)
ཉ༢ ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་;ི་མཐར་Qག །(༣༠ན)
ང༢ Zད་;ི་Cས་ལན་ལ་གཉིས། (༣༡ན)
ཅ༡ ]ི་དོན། (༣༡ན)

བ2ག་པ་4་མ། དང་པ་ོ5་ོ6་ེརགིས་*་ིལ9ེ། 

ཅ༢ གCང་དོན་གཉིས་ལས། (༣༣ན)
ཆ༡ Cས་པ། (༣༣ན)
ཆ༢ ལན་བཤད་པ། (༣༤བ)
ང༣ དེ་ལས་འ|ོས་པD་uེང་བ}ང་བ་ལ་གཉིས། (༣༤བ)
ཅ༡ ]ི་དོན། (༣༤བ)
ཅ༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༣༨ན)
ཆ༡ སེམས་དཔའ་གJམ་iིས་Cས་ལན། (༣༨ན)
ཆ༢ ;ེD་Yོ་XེD་Cས་ལན། (༣༨བ)
ག༢ Zད་གCང་དངོས་གཞི་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༣༩བ)
ང༡ བAག་པ་W་མ་མདོར་བjན་[ས་བཤད་;ི་Lལ་6་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༣༩བ)
ཅ༡ ལེm་དང་པོས་Zད་;ི་བXོད་0་མདོར་བjན་པ་ལ་གཉིས། (༣༩བ)
ཆ༡ ལེmD་གCང་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༣༩བ)
ཇ༡ Zད་]ིD་མདོར་བjན་པ་ལ་གཉིས། (༣༩བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 4 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཉ༡ ]ི་དོན་བཤད་པ། (༣༩བ)
ཉ༢ གCང་དོན་བཤད་པ། (༤༠བ)
ཇ༢ 0ེ་^ག་རིམ་གཉིས་;ི་མདོར་བjན་པ་ལ་གཉིས། (༤༡བ)
ཉ༡ བyེད་རིམ་མདོར་བjན་པ། (༤༡བ)
ཉ༢ ~ོགས་རིམ་མདོར་བjན་པ། (༤༢ན)
ཇ༣ དེD་འ|ོས་དོན་བཤད་པ་ལ་གཉིས།
ཉ༡ ]ི་དོན་བཤད་པ། (༤༣ན)
ཉ༢ གCང་དོན་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༤༩ན)
ཏ༡ �ས་;ི་`་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༤༩ན)
ཐ༡ Cས་པ། (༤༩ན)
ཐ༢ ལན་བjན་པ་ལ་གཉིས། (༤༩ན)
ན༡ `D་`ོ་མོ་བཤད་པ། (༤༩ན)
ན༢ `་སོ་གཉིས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༤༩བ)
པ༡ སོ་སོར་བཤད་པ། (༤༩བ)
པ༢ ]ིD་མཚན་ཉིད་བjན་པ། (༥༡བ)
ཏ༢ Äོམ་པD་ད0ེ་བ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༥༢ན)
ཐ༡ བjན་དོན་ལ་དÅད་པ། (༥༢ན)
ཐ༢ གCང་དོན་ཉིད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༥༢བ)
ད༡ མདོར་བjན་པ། (༥༢བ)
ད༢ [ས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༥༣ན)
ན༡ ཆོས་མཐའ་དག་གི་`་བD་Äོམ་བjན་པ་ལ་གJམ། (༥༣ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 5 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



པ༡ ཨ་ལི་ཀ་ལིD་Äོམ། (༥༣ན)
པ༢ Ç་གJམ་iི་Äོམ། (༥༣ན)
པ༣ ཡི་གེ་བཞིD་Äོམ། (༥༣བ)
ན༢ འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་Éར་བD་Äོམ་ལ་གཉིས། (༥༤ན)
པ༡ འཁོར་ལོ/་_མ་གཞག །(༥༤ན)
པ༢ དེ་ལ་Éར་བD་Äོམ་པ་ལ་བ6ན། (༥༤ན)
ཕ༡ བཞི་ཚན་དང་པོ། (༥༤ན)
ཕ༢ བཞི་ཚན་གཉིས་པ། (༥༤བ)
ཕ༣ བཞི་ཚན་གJམ་པ། (༥༤བ)
ཕ༤ བཞི་ཚན་བཞི་པ། (༥༥ན)
ཕ༥ བཞི་ཚན་d་པ། (༥༥ན)
ཕ༦ བཞི་ཚན་Öག་པ། (༥༥བ)
ཕ༧ བཞི་ཚན་བ6ན་པ། (༥༥བ)
ཏ༣ དེ་མངོན་6་0ེད་ཐབས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༥༦བ)
ཐ༡ ]ི་དོན་བཤད་པ། (༥༦བ)
ཐ༢ གCང་དོན་བཤད་པ། (༥༧ན)
ཆ༢ ལེmD་མཚན་བjན་པ། (༥༧བ)

བ2ག་པ་4་མ། གཉསི་པ་4གས་*་ིལ9ེ། 

ཅ༢ ལེm་གཉིས་པ་མན་iིས་[ས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༥༧བ)
ཆ༡ ལེmD་གCང་དངོས་གཞི་བཤད་པ་ལ་བÜ། (༥༧བ)
ཇ༢༽ གཉིས་པ་Wགས་;ི་ལེm་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༥༧བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 6 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཉ༡ ལེmD་འ^ེལ། (༥༨ན)
ཉ༢ ལེmD་དོན། (༥༨ན)
ཏ༡ ]ི་དོན་བཤད་པ། (༥༨ན)
ཏ༢ གCང་དོན་བཤད་པ་ལ་d། (༥༩བ)
ད༡ གཏོར་མD་Wགས། (༥༩བ)
ད༢ བàས་པD་Wགས་ལ་Öག །(༦༠ན)
ན༡ རིགས་dD་ས་བོན། (༦༠ན)
ན༢ ;ེD་Yོ་XེD་âིང་པོ། (༦༠ན)
ན༣ དེ་ཉིད་d་Éར་Lལ། (༦༠ན)
ན༤ 8ོང་Rེར་དäག་པD་Wགས།(༦༠བ)
ན༥ _ལ་འ0ོར་མD་ས་བོན། (༦༡ན)
ན༦ ཧེ་å་ཀ་གJམ་iི་Wགས། (༦༡ན)
ད༣ 0ིན་çབས་;ི་Wགས། (༦༡བ)
ད༤ ས་Éང་པD་Wགས། (༦༡བ)
ད༥ ལས་ཚོགས་;ི་Wགས་ལ་d། (༦༡བ)
ན༡ é་མོ་བ[ད་;ི་ལས། (༦༡བ)
ན༢ tག་བÜ་Öག་པD་ཆར་འབེབས། (༦༣བ)
ན༣ tག་གཉིས་པD་èིན་^ལ་བ། (༦༥ན)
ན༤ Qན་མོང་བD་ལས་བཤད་པ་ལ་བ[ད། (༦༥ན)
པ༡ Yོ་Xེ་8ི་êག་གི་ཆོ་ག །(༦༥བ)
པ༢ é་དགས་པD་ཆོ་ག །(༦༦ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 7 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



པ༣ ཚ་བས་ག6ང་བD་ཆོ་ག །(༦༦ན)
པ༤ ཆང་ëག་པD་ཆོ་ག །(༦༦བ)
པ༥ íོས་མ་དêག་པD་ཆོ་ག །(༦༦བ)
པ༦ ཉི་à་བbང་བD་ཆོ་ག །(༦༧ན)
པ༧ ì་འབེབས་པD་ཆོ་ག །(༦༧བ)
པ༨ 6ད་འ8ོ་d་བîད་པD་ཆོ་ག །(༦༨ན)
ན༥ ལས་ïབ་;ི་é་མོ་བ6ན་བjན་པ། (༦༨བ)
ཉ༣ ལེmD་མཚན། (༦༨བ)

བ2ག་པ་4་མ། ག;མ་པ་<འ་ིལེ9།  

ཇ༢༽ གJམ་པ་éD་ལེm་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༦༨བ)
ཉ༡ ལེmD་འ^ེལ། (༦༩ན)
ཉ༢ ལེmD་དོན་ལ་གཉིས། (༦༩ན)
ཏ༡ ]ི་དོན། (༦༩ན)
ཏ༢ གCང་དོན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༧༡བ)
ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (༧༡བ)
ཐ༢ གCང་དངོས་གཞི་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༧༡བ)
ད༡ བyེད་ཆོག་Qན་མོང་6་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༧༡བ)
ན༡ ཚད་མེད་དང་Yོ་Xེ་བཞི་བyེད་བཤད་པ། (༧༡བ)
ན༢ བñང་འཁོར་དང་ཆོ་ག་Jམ་བyེད་བཤད་པ། (༧༢བ)
ན༣ ཚོགས་བསགས་དང་མངོན་0ང་d་བyེད་བཤད་པ།(༧༣བ)
ད༢ མངོན་Aོགས་སོ་སོར་བjན་པ་ལ་གJམ། (༧༤བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 8 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ན༡ tག་གཉིས་པD་མངོན་Aོགས་བjན་པ། (༧༤བ)
ན༢ tག་བཞི་པD་མངོན་Aོགས་བjན་པ། (༧༥བ)
ན༣ tག་Öག་པD་མངོན་Aོགས་བjན་པ། (༧༥བ)
ཉ༣ ལེmD་མཚན། (༧༦བ)

བ2ག་པ་4་མ། བཞ་ིཔ་<་དབང་?ར་བའ་ིལེ9།  

ཇ༣༽ བཞི་པ་é་དབང་Çར་བD་ལེm་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༧༥བ)
ཉ༡ ལེmD་འ^ེལ། (༧༥བ)
ཉ༢ ལེmD་དོན་ལ་གཉིས། (༧༥བ)
ཏ༡ ]ི་དོན། (༧༥བ)
ཏ༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༧༧བ)
ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (༧༧བ)
ཐ༢ གCང་དངོས་གཞི་བཤད་པ་ལ་བཞི། (༧༧བ)
ད༡ དབང་é་དêག་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པ། (༧༧བ)
ད༢ དེས་དབང་བÇར་Lལ་བjན་པ། (༧༨ན)
ད༣ [ས་འདེབས་Lལ་བjན་པ། (༧༨ན)
ད༤ ཞར་fང་Qན་8ངས་བjན་པ། (༧༨ན)
ཉ༣ ལེmD་མཚན། (༧༨བ)

བ2ག་པ་4་མ། @་པ་ད་ེཁ་ོན་ཉདི་*་ིལ9ེ།  

ཇ༤༽ d་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་;ི་ལེm་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༧༨བ)
ཉ༡ ལེmD་འ^ེལ། (༧༨བ)
ཉ༢ ལེmD་དོན་ལ་གཉིས། (༧༨བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 9 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཏ༡ ]ི་དོན། (༧༨བ)
ཏ༢ གCང་དོན་ལ་གJམ། (༨༣ན)
ད༡ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་;ི་མཚན་ཉིད། (༨༣ན)
ད༢ དེ་མངོན་6་0ེད་པD་ཐབས། (༨༣བ)
ན༡ tག་[་བjེན་Lལ་ལ་གཉིས། (༨༣བ)
པ༡ ]ི་དོན། (༨༣བ)
པ༢ གCན་དོན་ལ་གJམ། (༨༤ན)
ཕ༡ tག་[་བjེན་Lལ། (༨༤ན)
ཕ༢ དེD་དམ་ཚིག །(༨༤བ)
ཕ༣ tག་[D་ངེས་ཚིག །(༨༥ན)
ན༢ དེD་རིགས་;ི་_མ་ད0ེ་ལ་གཉིས། (༨༥ན)
པ༡ ]ི་དོན། (༨༥ན)
པ༢ གCན་དོན་ལ་Öག །(༨༥བ)
ཕ༡ རིགས་;ི་ད0ེ་བ་བjན་པ། (༨༥བ)
ཕ༢ རིགས་སོ་སོ/་tག་[་ངོས་བbང་བ། (༨༥བ)
ཕ༣ དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པD་རིགས་J་བjན་པ། (༨༦ན)
ཕ༤ དེ་བཞིན་གཤེགས་པD་ངེས་ཚིག །(༨༦ན)
ཕ༥ རིགས་;ི་ད0ེ་བl། (༨༦ན)
ཕ༦ རིགས་;ི་ངེས་ཚིག །(༨༦བ)
ད༣ ཐབས་ལས་fང་བD་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་ལ་བཞི། (༨༦བ)
ན༡ éན་yེས་ཡེ་ཤེས་;ི་གནས་�གས། (༨༦བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 10 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ན༢ དེ་ཐམས་ཅད་;ི་བདག་ཉིད་6་བjན་པ་ལ་བཞི། (༨༦བ)
པ༡ རང་གི་éར་གནས་པ། (༨༦བ)
པ༢ གཞན་iི་éར་གནས་པ། (༨༧ན)
པ༣ éD་ངེས་ཚིག །(༨༧བ)
པ༤ བཅོམ་Tན་འདས་J་བjན་པ། (༨༧བ)
ན༣ tག་[D་མིང་དོན། (༨༨ན)
ན༤ ཕན་ཡོན་གཞན་བཤད་པ། (༨༨བ)
ཉ༣ ལེmD་མཚན། (༨༩ན)

བ2ག་པ་4་མ། Bག་པ་Cདོ་པའ་ིལ9ེ།  

ཇ༥༽ Öག་པ་]ོད་པD་ལེm་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༨༩བ)
ཉ༡ ལེmD་འ^ེལ། (༨༩བ)
ཉ༢ ལེmD་དོན་ལ་གཉིས། (༨༩བ)
ཏ༡ ]ི་དོན། (༨༩བ)
ཏ༢ གCན་དོན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༩༢བ)
ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (༩༢བ)
ཐ༢ གCང་དངོས་གཞི་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༩༢བ)
ད༡ མདོར་བjན་པ་ལ་གJམ། (༩༢བ)
ན༡ ]ོད་པD་དགོས་པ། (༩༢བ)
ན༢ [ན་གོས་དང་བཟའ་བ། (༩༢བ)
ན༣ _ལ་འ0ོར་པ་དང་8ོགས་བjན་པ།(༩༣ན)
ད༢ [ས་པར་བཤད་ལ་བཞི། (༩༣བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 11 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ན༡ གང་6་]ོད་པD་གནས། (༩༣བ)
ན༢ གང་གིས་]ོད་པD་གང་ཟག །(༩༤ན)
ན༣ éན་ཅིག་]ོད་པD་8ོགས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༩༤ན)
པ༡ བjེན་0D་tག་[། (༩༤ན)
པ༢ དེ་ཇི་qར་བjེན་Lལ། (༩༤ན)
ན༤ ཇི་qར་]ོད་པD་Lལ་ལ་གཉིས། (༩༤བ)
པ༡ Wོན་6་ངེས་པར་0་བ་ལ་བཞི། (༩༤བ)
ཕ༡ [ན་དང་tག་མཚན་iི་_མ་དག །(༩༤བ)
ཕ༢ _ལ་འ0ོར་དང་ò་གར་iི་དག་པ། (༩༥བ)
ཕ༣ བཟའ་བkང་གི་ངེས་པ། (༩༥བ)
ཕ༤ [ན་དང་tག་མཚན་iི་ངེས་པ་གཞན་བཤད་པ། (༩༦ན)
པ༢ ཉམས་ལེན་iི་Rད་པར་བཤད་པ་ལ་བ6ན། (༩༧ན)
ཕ༡ ཉོན་མོངས་པ་ôང་བ། (༩༧ན)
ཕ༢ �ས་;ི་བདག་འཛིན་ôང་བ། (༩༧ན)
ཕ༣ _མ་པར་Aོག་པ་ôང་བ། (༩༧བ)
ཕ༤ ངན་འ8ོ/་Z་ôང་བ། (༩༨ན)
ཕ༥ མཚན་བཅས་;ི་_ལ་འ0ོར་ôང་བ། (༩༨ན)
ཕ༦ ཉམ་ང་བ་ôང་བ། (༩༨བ)
ཕ༧ âིང་XེD་Zད་གང་བར་0་བ། (༩༨བ)
ཉ༣ ལེmD་མཚན། (༩༩ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 12 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



བ2ག་པ་4་མ། བ/ན་པ་བ5་དང་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པའ་ིལེ9།  

ཇ༦༽ བ6ན་པ་བY་དང་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པD་ལེm་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༩༩ན)
ཉ༡ ལེm་འ^ེལ། (༩༩ན)
ཉ༢ ལེmD་དོན་ལ་གཉིས། (༩༩ན)
ཏ༡ ]ི་དོན། (༩༩ན)
ཏ༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༩༩བ)
ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (༩༩བ)
ཐ༢ གCང་དངོས་གཞི་བཤད་པ་ལ་བཞི། (༩༩བ)
ད༡ གང་གི་འ6་བD་བY་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༩༩བ)
ན༡ དོན་jོན་པ་õན་iི་བY། (༩༩བ)
ན༢ དངོས་J་དོན་jོན་པ་མེད་པD་བY། (༡༠༠ན)
ན༣ དམ་ཚིག་ཅན་འ6་བD་བY། (༡༠༠བ)
ད༢ གང་6་འ6་བD་གནས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༠༡བ)
ན༡ མདོར་བjན་པ་ལ་གཉིས། (༡༠༡བ)
པ༡ ]ི་དོན། (༡༠༡བ)
པ༢ གCང་དོན། (༡༠༢བ)
ན༢ [ས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༠༣བ)
པ༡ ]ི་དོན། (༡༠༣བ)
པ༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༡༠༧བ)
ཕ༡ Cས་པ། (༡༠༧བ)
ཕ༢ ལན་བjན་པ་ལ་d། (༡༠༧བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 13 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



བ༡ གནས་དང་ཉེ་གནས་བཤད་པ། (༡༠༧བ)
བ༢ ཞིང་དང་ཉེ་ཞིང་བཤད་པ། (༡༠༧བ)
བ༣ ཚན་དྷོ་དང་ཉེ་བD་ཚན་དྷོ་བཤད་པ། (༡༠༨ན)
བ༤ འQང་གཅོད་དང་ཉེ་བD་འQང་གཅོད་བཤད་པ། (༡༠༨ན)
བ༥ 6ར་ùོད་དང་ཉེ་བD་6ར་ùོད་བཤད་པ། (༡༠༨བ)
ད༣ གང་ལ་འ6་བD་6ས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༠༩ན)
ན༡ མཚམས་Éར་བ། (༡༠༩ན)
ན༢ དོན་དངོས། (༡༠༩བ)
ད༤ དེ་qར་འ6ས་པD་0་བ་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༡༠ན)
ན༡ ཚོགས་;ི་ཡོ་0ད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༡༠ན)
པ༡ ཤ་ཆེན་བཟའ་བར་jོན་པ། (༡༡༠ན)
པ༢ གསོད་པD་གནང་དགག་བཤད་པ། (༡༡༠ན)
ན༢ ཚོགས་;ི་_ལ་འ0ོར་བཤད་པ། (༡༡༡བ)
ན༣ དེ་དག་གི་ཕན་ཡོན་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༡༡བ)
པ༡ བཟའ་བkང་སོགས་;ི་ཕན་ཡོན་བཤད་པ། (༡༡༡བ)
པ༢ འ|ོས་དོན་ཡི་གེ་བཞིD་ངེས་ཚིག་བཤད་པ། (༡༡༢ན)
པ༣ ཚོགས་ཤD་ཕན་ཡོན་བཤད་པ། (༡༡༢ན)
ཉ༣ ལེmD་མཚན། (༡༡༣)

བ2ག་པ་4་མ། བEད་པ་Fལ་འGོར་མའ་ིའཁརོ་ལ་ོའ/་བའ་ིལེ9།  

ཇ༧༽ བ[ད་པ་_ལ་འ0ོར་མD་འཁོར་ལོ་འ6་བD་ལེm་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༡༣)
ཉ༡ ལེmD་འ^ེལ། (༡༡༣)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 14 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཉ༢ ལེmD་དོན་ལ་གཉིས། (༡༡༣)
ཏ༡ ]ི་དོན། (༡༡༣)
ཏ༢ གCན་དོན་ལ་གཉིས། (༡༡༧བ)
ད༡ བyེད་རིམ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༡༧བ)
ན༡ Aེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བyེད་པ་ལ་གཉིས། (༡༡༧བ)
པ༡ འfང་རིམ་སོགས་ལས་Aེན་བyེད་པ་ལ་གཉིས། (༡༡༧བ)
ཕ༡ བཤད་པD་_མ་8ངས་བjན་པ། (༡༡༧བ)
ཕ༢ གCང་དོན་དངོས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༡༨ན)
བ༡ མདོར་བjན་པ། (༡༡༨ན)
བ༢ [ས་པར་བཤད་པ། (༡༡༨བ)
པ༢ གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་ཉིད་བཤད་པ་གཉིས་;ི། (༡༡༩ན)
ན༢ བAེན་པ་é་བyེད་པ་ལ་d། (༡༡༩བ)
པ༡ é་བyེད་པD་ཆོ་ག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༡༩བ)
ཕ༡ བཤད་པD་_མ་8ངས་བjན་པ། (༡༡༩བ)
ཕ༢ གCང་དོན་ཉིད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༢༡ན)
བ༡ གཙོ་འཁོར་Qན་མོང་གི་བyེད་ཆོག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༢༡ན)
མ༡ མངོན་0ང་dD་བyེད་ཆོག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༢༡ན)
ཙ༡ ]ི་དོན། (༡༢༡བ)
ཙ༢ གCང་དོན། (༡༢༡བ)
མ༢ དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་dར་འཇོག་Lལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༢༢བ)
ཙ༡ ]ི་དོན། (༡༢༢བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 15 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཙ༢ གCང་དོན། (༡༢༤ན)
བ༢ སོ་སོ/་_མ་ད0ེ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༢༤ན)
མ༡ གཙོ་མོ/་མངོན་0ང་གི་_མ་ད0ེ་བཤད་པ། (༡༢༤ན)
མ༢ འཁོར་iི་མངོན་0ང་གི་_མ་ད0ེ་བཤད་པ། (༡༢༥བ)
པ༢ གནས་སོ་སོར་དགོད་Lལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༢༦ན)
ཕ༡ འཕར་མ་ནང་མD་é་དགོད་པ། (༡༢༦ན)
ཕ༢ tི་མD་é་དགོད་པ། (༡༢༦ན)
པ༣ é་_མས་;ི་མངོན་Aོགས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༢༦བ)
ཕ༡ མངོན་Aོགས་དངོས་བཤད་པ། (༡༢༦བ)
ཕ༢ tག་མཚན་དང་གདན་iི་_མ་དག་བཤད་པ། (༡༢༧ན)
པ༤ དེ་བûོམ་པD་ཕན་ཡོན་བjནད་པ། (༡༢༧ན)
པ༥ ཡན་ལག་Öག་ûོམ་Lལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༢༧ན)
ཕ༡ དོགས་གཅོད། (༡༢༧ན)
ཕ༢ གCང་དོན། (༡༢༨ན)
ད༢ ~ོགས་རིམ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༢༨བ)
ན༡ རིམ་པ་གཉིས་;ི་མཚམས་Éར་བ་ལ་གཉིས། (༡༢༨བ)
པ༡ ]ི་དོན། (༡༢༨བ)
པ༢ གCང་དོན། (༡༣༠བ)
ན༢ ~ོགས་རིམ་ཉིད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༣༠བ)
པ༡ ]ི་དོན། (༡༣༠བ)
པ༢ གCང་དོན་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༣༤ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 16 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཕ༡ མདོར་བjན་པ། (༡༣༤ན)
ཕ༢ [ས་པར་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༣༤བ)
བ༡ éན་yེས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གJམ། (༡༣༤བ)
མ༡ éན་yེས་;ི་_མ་ད0ེ། (༡༣༤བ)
མ༢ དགའ་བ་བཞིD་Rད་པར་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༣༥ན)
ཙ༡ དཔེD་Rད་པར་བཤད་པ། (༡༣༥ན)
ཙ༢ ཉམས་íོང་གི་Rད་པར་བཤད་པ། (༡༣༥བ)
ཙ༣ Aོག་པD་Rད་པར་བཤད་པ། (༡༣༥བ)
མ༣ éན་yེས་ངོས་བbང་བ། (༡༣༥བ)
བ༢ དེ་ཉིད་Aོགས་པD་ཐབས། (༡༣༦ན)
བ༣ Aོགས་ནས་ཉམས་J་ལེན་Lལ་ལ་གJམ། (༡༣༦ན)
མ༡ éན་yེས་ûོམ་པ་]ིར་བjན་པ། (༡༣༦བ)
མ༢ དེD་དོན་0ེ་^ག་k་བཤད་པ། (༡༣༦བ)
མ༣ éན་yེས་ûོམ་པD་_མ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༣༧ན)
ཙ༡ ངོ་བོ་]ིར་བjན་པ་ལ་གཉིས། (༡༣༧ན)
ཚ༡ བAན་གཡོ་ཐམས་ཅད་éན་yེས་;ི་ངོ་བོར་བjན་པ། (༡༣༧ན)
ཚ༢ དེ་qར་ཤེས་པD་དགོས་པ། (༡༣༧ན)
ཙ༢ _མ་ད0ེ་0ེ་^ག་k་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༣༧བ)
ཚ༡ རང་བཞིན་éན་yེས་བཤད་པ་ལ་བཞི། (༡༣༧བ)
ཛ༡ éན་yེས་;ི་ངོ་བོ། (༡༣༧བ)
ཛ༢ ûོམ་Lལ། (༡༣༧བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 17 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཛ༣ རང་རིག་ཉིད་ûོམ་པར་གདམས་པ། (༡༣༨ན)
ཛ༤ དེD་འ|ོས་དོན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༣༨ན)
ཝ༡ རང་རིག་ཉིད་གཙོ་བོར་བjན་པ། (༡༣༨ན)
ཝ༢ དེD་Z་མཚན། (༡༣༨བ)
ཚ༢ བདེ་jོང་éན་yེས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༣༨བ)
ཛ༡ ]ིར་བjན་པ། (༡༣༨བ)
ཛ༢ ངོ་བོ་ངོས་བbང་བ། (༡༣༩ན)
ཕ༣ མ\ག་བlད་ལ་བཞི། (༡༣༩ན)
བ༡ éན་yེས་བûོམས་པD་ཡོན་ཏན། (༡༣༩ན)
བ༢ ཐབས་གཞན་iིས་མི་8ོལ་བ། (༡༣༩བ)
བ༣ ལམ་འདི་ཉིད་མཆོག་k་བWགས་པ། (༡༣༩བ)
བ༤ Zན་6་ûོམ་པར་གདམས་པ། (༡༤༠ན)
ཉ༣ ལེmD་མཚན། (༡༤༠ན)

བ2ག་པ་4་མ། དH་པ་Fམ་དག་ག་ིལེ9།  

ཇ༨༽ དê་པ་_མ་དག་གི་ལེm་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༤༠ན)
ཉ༡ ལེmD་འ^ེལ། (༡༤༠ན)
ཉ༢ ལེmD་དོན་ལ་གཉིས། (༡༤༠ན)
ཏ༡ ]ི་དོན། (༡༤༠ན)
ཏ༢ གCན་དོན་ལ་གཉིས། (༡༤༢ན)
ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (༡༤༢ན)
ཐ༢ གCང་དངོས་གཞི་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༤༢ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 18 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ད༡ མདོར་བjན་པ། (༡༤༢ན)
ད༢ [ས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༤༢བ)
ན༡ དོན་དམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་;ི་དག་པ་ལ་གJམ། (༡༤༢བ)
པ༡ Qན་མོང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་;ི་དག་པ། (༡༤༢བ)
པ༢ Qན་མོང་མིན་པ་རང་རིག་པD་དག་པ། (༡༤༢བ)
པ༣ དེD་འ|ོས་དོན། (༡༤༣ན)
ན༢ üན་~ོབ་éD་དག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༤༣ན)
པ༡ དག་0་ངོས་བbང་བ་ལ་གཉིས། (༡༤༣ན)
ཕ༡ ]ིར་བjན་པ། (༡༤༣ན)
ཕ༢ 0ེ་^ག་གི་Cས་ལན། (༡༤༣ན)
པ༢ དེD་_མ་དག་བཤད་པ་ལ་Öག །(༡༤༣བ)
ཕ༡ vང་པོ་dD་དག་པ། (༡༤༣བ)
ཕ༢ tིD་འཕར་མ་བཤད་པ། (༡༤༤ན)
ཕ༣ †ལ་Öག་གི་དག་པ། (༡༤༤བ)
ཕ༤ ཞར་fང་ཡབ་;ི་དག་པ། (༡༤༤བ)
ཕ༥ ཁམས་བཞིD་དག་པ། (༡༤༥ན)
ཕ༦ ཉོན་མོངས་dD་དག་པ། (༡༤༥ན)
ད༣ མ\ག་བl་བ། (༡༤༥ན)
ཉ༣ ལེmD་མཚན། (༡༤༥བ)

བ2ག་པ་4་མ། བI་པ་དབང་?ར་བའ་ིལེ9།  

ཇ༩༽ བÜ་པ་དབང་Çར་བD་ལེm་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༤༥བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 19 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཉ༡ ལེmD་འ^ེལ། (༡༤༥བ)
ཉ༢ ལེmD་དོན། (༡༤༥བ)
ཏ༡ ]ི་དོན། (༡༤༥བ)
ཏ༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༡༥༡བ)
ཐ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (༡༥༡བ)
ཐ༢ གCང་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། (༡༥༢ན)
ད༡ མདོར་བlས་པD་Lལ་6་བjན་པ་ལ་གཉིས། (༡༥༢ན)
ན༡ ད;ིལ་འཁོར་iི་ལས་རིམ་བjན་པ་ལ་གཉིས། (༡༥༢ན)
པ༡ ]ིར་བjན་པ་དང་། (༡༥༢ན)
པ༢ Üང་ཟད་tེ་jེ་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༥༢ན)
ཕ༡ ད;ིལ་འཁོར་བཞེངས་པ། (༡༥༢ན)
ཕ༢ °ལ་ཚོན། (༡༥༢ན)
ཕ༣ ད;ིལ་འཁོར་iི་ཚད། (༡༥༢བ)
དང་། ན༢ དབང་ཆོག་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༥༢བ)
པ༡ དབང་Aེན་iི་རིག་མ་གCག་པ། (༡༥༢བ)
པ༢ དབང་གཉིས་བÇར་Lལ་ལ་གཉིས། (༡༥༣ན)
ཕ༡ གསང་དབང་Çར་Lལ། (༡༥༣ན)
ཕ༢ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བÇར་Lལ། (༡༥༣ན)
པ༣ དབང་གJམ་པD་ཡེ་ཤེས་ངོས་བbང་བ་ལ་d། (༡༥༣ན)
ཕ༡ éན་yེས་ཡེ་ཤེས་;ི་མཚན་ཉིད། (༡༥༣ན)
ཕ༢ དེ་ཐམས་ཅད་;ི་བདག་ཉིད་6་བjན་པ་ལ་གཉིས། (༡༥༣བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 20 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



བ༡ དེས་ཐམས་ཅད་ལ་Rབ་པ། (༡༥༣བ)
བ༢ ཐམས་ཅད་དེD་རང་བཞིན་6་གནས་Lལ། (༡༥༣བ)
ཕ༣ དེ་ཉིད་yེ་བD་གོ་རིམ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༥༤ན)
བ༡ གCང་དོན། (༡༥༤ན)
བ༢ ¢ོགས་གཅོད། (༡༥༤བ)
ཕ༤ ཐེ་ཚོམ་iི་གནས་བསལ་བ་ལ་གJམ། (༡༥༥བ)
བ༡ ཐེ་ཚོམ་yེས་པ། (༡༥༥བ)
བ༢ yེ་བD་དོན། (༡༥༥བ)
བ༣ ཐེ་ཚོམ་སེལ་བ་ལ་གཉིས། (༡༥༦ན)
མ༡ éན་yེས་ཉིད་བWགས་པ། (༡༥༦ན)
མ༢ ཐེ་ཚོམ་iི་གནས་སེལ་བ། (༡༥༦ན)
ཕ༥ éན་yེས་£བ་པD་མཚན་མ། (༡༥༦ན)
ད༢ }ར་ཁ་-ོངས་;ི་Lལ་6་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༥༦བ)
ན༡ ད;ིལ་ཆོག་]ིD་ཁ་-ོང་བཤད་པ་ལ་བ[ད། (༡༥༦བ)
པ༡ ད;ིལ་འཁོར་འ^ི་བ། (༡༥༦བ)
པ༢ §མ་པ་དགོད་པ། (༡༥༧ན)
པ༣ ཐིག་གདབ་པ། (༡༥༧ན)
པ༤ Wོན་6་བâེན་པ། (༡༥༧ན)
པ༥ སD་ཆོ་ག །(༡༥༧བ)
པ༦ དབང་གི་_མ་གཞག །(༡༥༧བ)
པ༧ མཚན་མ་དགོད་པ། (༡༥༧བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 21 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



པ༨ བདག་འ\ག་གི་ཁ་-ོང་། (༡༥༨ན)
ན༢ དབང་གི་ཁ་-ོང་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༥༨ན)
པ༡ དབང་བཞི་པD་དེ་ཉིད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༥༨ན)
ཕ༡ མདོར་བjན་པ། (༡༥༨ན)
ཕ༢ [ས་པར་བཤད་པ། (༡༥༨བ)
པ༢ éན་yེས་;ི་_མ་ད0ེ་བjན་པ་ལ་གཉིས། (༡༥༨བ)
ཕ༡ C་བདེ་éན་yེས། (༡༥༨བ)
བ༡ ]ིར་བjན་iི་Cས་ལན། (༡༥༨བ)
བ༢ 0ེ་^ག་གི་Cས་ལན། (༡༥༩ན)
བ༣ དེD་འ|ོས་དོན། (༡༥༩བ)
ཕ༢ རང་བཞིན་éན་yེས་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༥༩བ)
བ༡ éན་yེས་ངོས་བbང་བ། (༡༥༩བ)
བ༢ དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་ད0ེར་མེད་Lལ། (༡༥༩བ)
བ༣ དེ་ཐམས་ཅད་;ི་མཆོག་k་བjན་པ། (༡༦༠ན)
ཉ༣ ལེmD་མཚན། (༡༦༠ན)

བ2ག་པ་4་མ། བI་གཅགི་པ་K་Lངས་*་ིལ9ེ།  

ཇ༡༠༽ བÜ་གཅིག་པ་q་jངས་;ི་ལེm་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༦༠ན)
ཉ༡ ལེmD་འ^ེལ། (༡༦༠ན)
ཉ༢ ལེmD་དོན་ལ་གཉིས། (༡༦༠བ)
ཏ༡ ]ི་དོན། (༡༦༠བ)
ཏ༢ གCང་དོན་ལ་གJམ། (༡༦༡ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 22 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ད༡ q་jངས་ཉིད་;ི་Lལ་ལ་d། (༡༦༡ན)
ན༡ q་jངས་དངོས། (༡༦༡ན)
ན༢ དེ་•ང་དང་Éར་Lལ། (༡༦༡བ)
ན༣ £བ་པD་ཚད། (༡༦༡བ)
ན༤ འ£བ་པD་6ས། (༡༦༡བ)
ན༥ དེD་དགོས་པ། (༡༦༢ན)
ད༢ དེD་-བས་;ི་དམ་ཚིག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༦༢ན)
ན༡ བñང་བD་དམ་ཚིག་བཤད་པ། (༡༦༢ན)
ན༢ བཟའ་བD་དམ་ཚིག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༦༢བ)
པ༡ ]ི་དོན། (༡༦༢བ)
པ༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༡༦༤བ)
ཕ༡ Zན་iི་བཟའ་བ། (༡༦༤བ)
ཕ༢ དངོས་£བ་;ི་བཟའ་བ། (༡༦༤བ)
ད༣ ཞར་fང་éD་ïབ་ཐབས་ལ་གJམ། (༡༦༥ན)
ན༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (༡༦༥ན)
ན༢ éD་མངོན་Aོགས། (༡༦༥བ)
ན༣ ûོམ་བàས་;ི་ཕན་ཡོན། (༡༦༥བ)
ཆ༢ བAག་པD་མཚན་བjན་པ། (༡༦༦ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 23 བ6ག་པ་8་མ། ས་བཅད་9ས་པ།


