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>ིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་@ང་འBག་5ག་=་ཆེ། །
བདེ་Cོང་Dན་Eེས་རོ་ལ་དFེས་པ0་གར། །
བ"ན་གཡོH་དIིལ་འཁོར་Kན་L་<མ་རོལ་པ། །
M་མ་དFེས་Nོར་བOན་མོར་བཅས་ལ་འQད། །
མRེན་བSེ0་འོད་Tེང་Uེ་བ0་ཆ་ཤས་Iང་། །
འ)ོ་ཡིད་མཁའ་ལ་འVིགས་པ0་རོལ་Sེད་ལས། །
Mོ་)ོས་Wང་བ་བFེད་པ0་X་འYལ་མཁན། །
Dག་པ0་D་མཆོག་དེ་ལའང་Zས་བLད་དེ། །
[ིང་པོH་\ད་=ལ་བ"ག་པ་]་མ་ཡི། །
ཁ་^ོང་ཡན་ལག་འཁོར་Fིས་_ས་པ0་ཚེ། །
bར་ཡང་ལེགས་གcངས་བ"ག་པ་5ི་མ0་ག_ང་། །
=་བོད་མཁས་dབ་བཞེད་བཞིན་འདིར་བཤད་U། །

ང༢ དེ་ཡང་S་བ0་དོན་གཉིས་པ་བ"ག་པ་5ི་མ་མ་ཚང་བ་ཁ་^ོང་བ0་fལ་Q་བཤད་པ་ལ། ཅ༡
ག_ང་དངོས་དང་། ཅ༢ བ"ག་པ0་མཚན་བCན་པ་གཉིས་Iི།

ཅ༡ དང་པོ་ལ་ལེh་བi་གཉིས་ལས།
བ"ག་པ་5ི་མ། དང་པོ་རབ་གནས་Iི་ལེh།

ཆ༡ ཐོག་མར་ལེh་དང་པོ་བཤད་པར་U་Cེ། དེ་ལ། ཇ༡ ལེh0་འlེལ། ཇ༢ ལེh0་དོན། ཇ༣
ལེh0་མཚན་གcམ་Fི།
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ཇ༡ དང་པོ་ནི། བ"ག་པ་དང་པོH་བi་པར། bོབ་མ་དབང་བnར་བ་དIིལ་འཁོར་Fི་ཆོ་ག་
གcངས་Iང་། D་དབང་བnར་བ་རབ་གནས་Iི་ཆོ་ག་མ་གcངས་པ་དང་། གcམ་པ་དང་བ=ད་
པར་བEེད་པ0་རིམ་པ་གcངས་Iང་། དེས་ལས་oབ་པ0་ཐབས་སམ་D་མཆོད་པ0་ཡན་ལག་pིན་
བ>ེག་མ་གcངས་པས་དེ་དག་ཁ་^ོང་བ0་5ིར་ལེh་འདི་གcངས་སོ། །

ལེh་]་5ི0་འlེལ་ནི། གོང་Q་C་Cངས་Iི་qོ་ནས་སེམས་ཅན་གQག་པ་ཅན་ག_ག་པ་བCན་
ནས། དེ0་rེས་ལ་སེམས་ཅན་དམན་པ་ག_ག་པ0་དོན་Q་bོབ་དཔོན་Fི་ལས་རབ་གནས་དང་pིན་
>ེག་བཤད་པར་འlེལ་ཞིང་།

ལེh0་མངོན་"ོགས་ནི། རབ་གནས་དང་pིན་>ེག་སོགས་Cོན་པས་བEེད་རིམ་དང་འlེལ་ལོ། །
ཇ༢ གཉིས་པ་[ལེh0་དོན་]ལ། ཉ༡ sི་དོན་དང་། ཉ༢ ག_ང་དོན་གཉིས་ལས།
ཉ༡ དང་པོ་ལ། "ེན་རབ་L་གནས་པ་དང་། (༡༦༧བ)དེ་དང་འlེལ་བ་pིན་>ེག་གཉིས་Iི།
དང་པོ་ལ། རབ་L་གནས་U0་"ེན། རབ་གནས་Uེད་པ0་bོབ་དཔོན། རབ་གནས་Iི་གནས་

དང་Qས། རབ་L་གནས་Uེད་Iི་ཆོ་ག་བཞི་ལས།
དང་པོ་ནི། བཟོ་བོ་མཁས་པས་བཀའ་དང་བCན་བཅོས་<མ་དག་ནས་བཤད་པ0་ཆག་ཚད་དང་

wན་པར་Uས་པ0་n་ག@གས་འxར་དོད་དང་རས་lིས་དང་yེགས་བམ་<མས་ཏེ།
བཟང་པོ་ཡོངས་བ@ང་ལས།

n་ག@གས་རས་lིས་yེགས་བམ་<མས། །དེ་{་ཇི་[ེད་=ན་Fིས་བ=ན། །
བདག་ཉིད་Dག་པ0་Dར་pོར་བས། །མQན་Q་Uས་ནས་Dག་གནས་U། །

ཞེས་དང་།
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རབ་གནས་Iི་\ད་ལས།
ཚད་Iི་ཚད་ལ་ཕབ་ཅིང་བཟང་། །དེ་འ}་རབ་L་གནས་པར་བ]གས། །

ཞེས་སོ། །
དེ་ཡང་n་ག@གས་ལ། ལོངས་n་དང་~ལ་n0་ཆ་Uད་ཅན་དང་། མཆོད་"ེན་Fི་ག@གས་

<མས་དང་། དེ་དང་མfངས་པར་5ག་=་དང་། མཚན་མ་དང་། =ན་གོས་Rད་པར་ཅན་དང་། D་
ཁང་དང་། Kན་དགའ་ར་བ་དང་། Eེད་མོས་ཚལ་སོགས་Iང་རབ་L་གནས་Uར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་[རབ་གནས་Uེད་པ0་bོབ་དཔོན་]ནི། རབ་གནས་Iི་\ད་ལས།
bོབ་དཔོན་དེ་ཉིད་བi་ཤེས་ཤིང་། །མཚན་ཉིད་Kན་དང་ཡང་དག་wན། །
5ག་=་བ]གས་དང་ཆོ་ག་ཤེས། །ལས་<མས་Kན་ལ་མཁས་པའོ། །

ཞེས་བཤད་པ0་དེ་ཉིད་བi་ནི།
Nོ་rེ་[ིང་པོ་=ན་Fི་\ད་ལས།

5ིར་བ�ོག་གཉིས་Iི་ཆོ་ག་དང་། །གསང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང་། །
ཁ་pོར་འUེད་པ0་ཆོ་ག་དང་། །གཏོར་མ་Nོ་rེས་བ�ས་པ་དང་། །
}ག་Äལ་oབ་པ0་ཆོ་ག་དང་། །རབ་L་གནས་དང་དIིལ་འཁོར་oབ། །
གསང་བ0་དེ་ཉིད་བi་ཡིན་ནོ། །དIིལ་འཁོར་ཏིང་འཛིན་5ག་=་དང་། །
Cངས་Cབས་འQག་Cངས་བ�ས་བrོད་དང་། །pིན་>ེག་མཆོད་པ་ལས་pོར་དང་། །
bར་བÇད་པ་ཡི་<མ་པ་ནི། །5ི་ཡི་དེ་ཉིད་བi་ཡིན་ནོ། །
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ཞེས་བཤད་པ0་5ིར་བ�ོག་གཉིས་ནི། བqོམས་པ་དང་lིས་པ0་བÉང་འཁོར་Fི་གནོད་Uེད་
བ�ོག་པ་དང་། ཁ་pོར་འUེད་པ་(༡༦༨ན)ནི། ད)0་Öས་>ོག་འUེད་པ་Cེ་བསད་པའོ། །

མཚན་ཉིད་གཞན་<མས་ནི། Zར་ལས།
བ"ན་ཞིང་ཟབ་མོH་ཆོས་དང་wན། །

ཞེས་སོགས་མང་Q་གcངས་པ་<མས་ཏེ་Üན་cམ་ཚོགས་པ0་དབང་Q་Uས་པ་ཡིན་ལ།
དོན་བÇས་ན། དེ་ཉིད་བi་ཚང་བས་ཆོག་Cེ།
བཟང་པོ་ཡོངས་བ@ང་ལས།

དེ་ཉིད་བi་ཤེས་bོབ་དཔོན་ནི། །རབ་གནས་Uེད་པར་འོས་པ་ཡིན། །
ཞེས་སོ། །
གcམ་པ་[རབ་གནས་Iི་གནས་དང་Qས་]ནི། sི་\ད་ལས།

Qས་དང་ཚེས་)ངས་ཞི་བ་ལ། །]གས་Iི་sན་འ}ེན་Uེད་པ་ནི། །
བསམ་པ0་དངོས་dབ་ཐོབ་པར་འàར། །

ཞེས་པ་âར། ཚེས་)ངས་དང་གཟའ་དང་^ར་མ་ལ་སོགས་པ་བཟང་བ0་Qས་དགེ་བ་ལ་U་Cེ།
དེ0་fལ་ནི་རབ་གནས་Iི་\ད་ཉིད་ལས་=ས་པར་གcངས་སོ། །

Qས་ངན་པ་ལ་མི་{ང་པ་ནི། sི་\ད་ལས།
ཚེས་)ངས་ངན་དང་Qས་མིན་དང་། །གནས་མིན་ཆོ་ག་མི་wན་པར། །
མཁས་པས་དIིལ་འཁོར་མི་lི་འོ། །lིས་ན་དོགས་པ་མེད་པར་འཆི། །

ཞེས་པ་རབ་གནས་ལའང་འ}འོ། །
5 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



གནས་ནི་བ;་ཤིས་ཤིང་ཉམས་དགའ་བ0་ས་5ོགས་Uི་དོར་Uས་ཤིང་ལེགས་པར་བ=ན་པ་Cེ།
ཡོངས་བ@ང་Q།

ལེགས་མཐས་པ་ཡི་<མ་ä་ཡིས། །ãགས་པ་མེ་ཏོག་གིས་བ=ན་པ། །
M་lེས་གQགས་དཀར་བ་དན་དང་། །མང་པོ་<མས་Iིས་ཡང་དག་མཛེས། །
བQག་åོས་བLལ་བ་}ི་ཞིམ་པས། །ཡིད་འTོག་པ་ཡི་རབ་གནས་སར། །

ཞེས་སོ། །
བཞི་པ་[རབ་L་གནས་Uེད་Iི་ཆོ་ག་]ནི། ཆོ་ག་=ས་པ་ལ་bོབ་མ་དང་དབང་བnར་བ0་དIིལ་

འཁོར་Fི་ཆོ་ག་ཇི་^ད་གcངས་པ་âར་Fི་ས་ཆོག །C་གོན། དངོས་གཞི་<མས་དང་། ཞི་=ས་Iི་
pིན་>ེག་དང་འlེལ་བར་U་དགོས་ཏེ།

རབ་གནས་Iི་\ད་ལས།
དIིལ་འཁོར་pིན་>ེག་མ་"ོགས་པར། །རབ་གནས་གཞན་Q་གཏན་ཡོད་མིན། །

ཞེས་སོ། །
དེ་ནས་འགའ་ཞིག །རབ་གནས་Iི་ཆོ་ག་=ས་པ་ལའང་དIིལ་འཁོར་Fི་ལས་དང་ཆོ་ག་ཕལ་

ཆེར་དོར་ནས་མདོ་Öགས་ཞེས་འBག་བདེ་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་Uེད་པ་ནི་ལེགས་པ་(༡༦༨བ)མ་ཡིན་ནོ། །
རབ་གནས་དངོས་Iི་ཆོ་ག་ལའང་གcམ་ལས། C་གོན་ནི། éས་xམ་oབ་ཅིང་pང་བ་U་བ།

éས་གསོལ་U་ཞིང་"ེན་བEེད་པ། ཡེ་ཤེས་པ་ག_ག་ཅིང་=ས་གདབ་པ། མཆོད་ཅིང་བCོད་དེ་[ན་
གསན་དབབ་པ། བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་གཤེགས་པ། "ེན་དགབ་ཅིང་བÉང་བ་U་བ་སོགས་སོ། །

6 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



དངོས་གཞི་ནི། pང་བ་U་ཞིང་éས་གསོལ་བ། གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་སེམས་བEེད་པ། "ེན་
བEེད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་ག_ག་པ། =ས་གདབ་ཅིང་དབང་བnར་བ། མཆོད་ཅིང་བCོད་དེ་sན་དUེ་
བ། མདའ་དxལ་དང་བ"ན་བ_གས་U་བ་སོགས་སོ། །

rེས་ཆོག་ནི། གཏོར་མ་དxལ་ཞིང་ཆོས་Eོང་བqོ་བ། ཡོན་བདག་བqོ་ཞིང་ཤིས་པ་བrོད་པ།
མཆོད་ཅིང་བCོད་དེ་èོན་ལམ་གདབ་པ། དགའ་Cོན་དང་ཡོན་དxལ་བ་སོགས་སོ། །

fལ་འདི་དག་ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་གིས་êོམ་ཚིག་L་མཛད་ཅིང་། བོད་Iི་མཁས་པ་མཐའ་དག་
Iང་འདི0་rེས་c་འlང་བ་âར་རོ། །

གཉིས་པ་[དེ་དང་འlེལ་བ་pིན་>ེག་]ལ། 5ི། ནང་། M་མེད་Iི་pིན་>ེག་གcམ་Fི།
དང་པོ་ལ། U་བ0་རིམ་པ། oབ་པ་པོH་<མ་ངེས། ཆོ་ག0་fལ་གcམ་Fི།
དང་པོ་ལ། ཐབ། ཤིང་། མེ། མཆོད་ëས། >ེག་ëས། བཤམ་fལ། དགང་íགས། Qས་Iི་

Rད་པར་བ=ད་Iི།
དང་པོ་ནི། ཐབ་Iི་དUིབས་ལ། འདིར། [བ"ག་པ་5ི་མ། དང་པོ་རབ་གནས་Iི་ལེhར།]

ཞི་བར་ཐབ་ìང་îམ་པོ་ཉིད། །
སོགས་དང་།
ཚད་ནི། [བ"ག་པ་5ི་མ། དང་པོ་རབ་གནས་Iི་ལེhར།]

é་གང་དང་ནི་é་5ེད་ཉིད། །
སོགས་དང་།
ཁ་དོག་ནི། [བ"ག་པ་5ི་མ། དང་པོ་རབ་གནས་Iི་ལེhར།]

ཞི་བར་ཁ་དོག་དཀར་པོར་འàར། །
7 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཞེས་སོགས་གcངས་པ་âར། སཾ་ཊི་དང་ནག་པོ་པ0་ག_ང་ལས་བཤད་ལ།
ཁ་Rེར་ཡང་ནག་པོ་པས།

ཞི་བ་ཁ་Rེར་སོར་བཞིས་བ^ོར། །=ས་པ་ལ་ནི་སོར་བ=དདོ། །
མངོན་sོད་ལ་ནི་སོར་གcམ་མོ། །དབང་དང་དZག་པའང་དེ་དང་འ}། །

ཞེས་སོ། །
མཚན་མ་ནི། སཾ་ཊིར།

ཞི་བ་ལ་འཁོར་ལོ། དབང་ལ་པó་དམར་པོ། བསད་པ་ལ་Vོ་བོH་Nོ་rེ། =ས་པ་ལ་
རིན་པོ་ཆེ། དZག་པ་ལ་òôལ་དམར་པོའོ། །

ཞེས་གcངས་ལ། (༡༦༩ན)

ནག་པོ་པས།
ཞི་བ0་ཐབ་ìང་དxས་c་ནི། །Nོ་rེ་དང་ནི་)ི་Zག་lི། །
ཁ་Rེར་ལ་ཡང་Nོ་rེ་བ^ོར། །=ས་པ0་ཐབ་ལ་རིན་པོ་ཆེ། །
ཁ་Rེར་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་བ^ོར། །མངོན་sོད་ཐབ་ལ་རལ་)ི་lི། །
ཁ་Rེར་ལ་ཡང་རལ་)ིས་བ^ོར། །དབང་དང་དZག་པ་õགས་ú་འོ། །
ཁ་Rེར་ལ་ཡང་õགས་úས་བ^ོར། །

ཞེས་སོ། །
ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་ཞི་བ་དང་འ}་བ་ལས་ཁ་Rེར་པó་འདབ་མ་=ས་པ0་དUིབས་ཅན་Q་U་

བ་དང་། ནང་གི་དxས་c་ལས་དང་rེས་མùན་Fི་གཙོ་བོH་5ག་མཚན་Fི་5ོགས་བཞིར་མཚན་མ་
བཞི་འགོད་པར་ཨ་ü་ཀ་རས་བཤད་དོ། །

8 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



གཉིས་པ་[་ཤིང་གི་Rད་པར་]ནི། xད་ཤིང་ལ། ནག་པོ་པས།
ཡལ་ག0་Sེ་མོH་ཆ་ལས་ãང་། །xད་ཤིང་ཞི་བ0་ལས་ལ་འདོད། །
ཡལ་ག0་དxས་Iི་ཆ་ལས་ãང་། །xད་ཤིང་=ས་པ0་ལས་ལ་འོ། །
ཡལ་ག0་S་བ0་ཆ་ལས་ãང་། །xད་ཤིང་མངོན་sོད་ལས་ལ་འོ། །

ཞེས་དང་།
ཡམ་ཤིང་ཡང་།

མཆོད་pིན་ལ་སོགས་ཤིང་ལས་ãང་། །ཡམ་ཤིང་སོར་ནི་བi་གཉིས་པ། །
དེ་ནི་ཞི་བ0་ལས་ལ་ཤིས། །=ས་པ་ལ་ནི་é་གང་ངོ་། །
དབང་དང་དZག་པ་ཞི་དང་འ}། །མངོན་sོད་ལ་ནི་སོར་བi་འོ། །

ཞེས་བཤད་ལ།
སཾ་ཊི་དང་ཨ་üས་ཞི་=ས་ལ་Uང་†བ་Iི་ཤིང་དང་ò་Qམ་ཝ་ར་སོགས་འོ་མ་ཅན། དབང་ལ་

ཙ¢ན་ནམ་ཤིང་མདོག་དམར་ཞིང་£ར་བ། }ག་པོ་ལ་ཚེར་མ་ཅན་Fི་ཤིང་རོ་ཚ་བ་<མས་བཤད་ཅིང་།
S་Sེ་དང་དxས་Iི་ཆ་ལས་oབ་པ་འ}་བར་བཤད་དོ། །

གcམ་པ་[མེ0་Rད་པར་]ནི། ནག་པོ་པས།
ཞི་བ་ལ་ནི་དགོན་མེའམ། །lམ་ཟེ་ཐ་མལ་པ་ཡི་མེ། །
=ས་པ་ལ་ནི་=ལ་རིགས་སམ། །rེ་རིགས་ལས་ãང་མེ་ཡིས་U། །
དབང་དང་དZག་ལ་èད་པའམ། །ལམ་Q་ãང་བ0་མེ་ཡིས་U། །
མངོན་sོད་ལ་ནི་གདོལ་པ་འམ། །Nོ་ལས་ãང་བ0་མེ་ཡིས་U། །

ཞེས་སོ། །
9 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



བཞི་པ་[མཆོད་ëས་Iི་Rད་པར་]ནི། ནག་པོ་པས།
Kན་ལ་མùན་པ་འདི་â་Cེ། །བསང་གཏོར་}ི་དང་ãག་པ་དང་། །
མེ་ཏོག་མར་མེ་D་བཤོས་དང་། །(༡༦༩བ)ཡམ་ཤིང་K་ཤ0་§་Z་དང་། །
མར་དང་•ང་Sི་Qར་བ་དང་། །M་གོར་ཞོ་ཤ་འཛའ་ཏི་སོགས། །
འlས་x་<མ་པ་W་ཚོགས་དང་། །མ་¶ག་འlས་དང་)ོ་དང་འß། །
ནས་ùག་དང་ནི་)ོ་ùག་དང་། །བQད་Sི་ä་དང་འོ་ùག་དང་། །
མཆོད་ཡོན་དང་ནི་ཞབས་བསིལ་ལོ། །

ཞེས་མཆོད་ëས་དང་>ེག་ëས་ùན་མོང་Q་བཤད་ལ།
སཾ་ཊི་དང་ཨ་üས། †་ཉེར་sོད་སོགས་མཆོད་ëས་སོ་སོ་ལའང་ལས་དང་rེས་c་མùན་པ0་

<མ་དUེ་མང་Q་གcངས་པས་དེ་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། །
ä་པ་[>ེག་ëས་Iི་Rད་པར་]ནི། འདིར། [བ"ག་པ་5ི་མ། དང་པོ་རབ་གནས་Iི་ལེhར།]

ཞི་ལ་ཏིལ་དང་=ས་ལ་ཞོ། །
ཞེས་སོགས་མཚོན་Uེད་ཙམ་གcངས་པ་ལ།
སཾ་ཊིར། ཞི་བ་ལ། འlས་ས་Ö་དང་སོ་བ་དང་ཏིལ་དཀར་པོ་སོགས་དང་། =ས་པ་ལ། མངར་

གcམ་དང་ཞོ་དང་ཟས་མཆོག་སོགས་དང་། དབང་ལ། ཏིལ་དམར་པོ་དང་®ི་ཡང་K་དང་ན་ག་གེ་
སར་སོགས་དང་། མངོན་sོད་ལ། ཏིལ་ནག་པོ་དང་མོན་>ན་)ེh་སོགས་དང་། Eེས་པ0་{ས་པ་
སོགས་>ེག་ëས་Rད་པར་བ་མང་Q་གcངས་ལ།

ནག་པོ་པས་Iང་གཞན་S་\ད་དང་འ}་བ་ལས། }ག་པོ་ལ།
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མངོན་sོད་ལ་ནི་oབ་U་ཡི། །©ང་rེས་ས་དང་བཤང་གཅི་དང་། །
Vག་དང་མི་{ས་5ེ་མ་དང་། །Qག་དང་^ེ་ཚེ་ལན་™་དང་། །
དབང་པོ་ä་དང་བི་ཥ་འོ། །

ཞེས་བཤད་དེ། སཾ་ཊི་དང་ཨ་བྷ་གཉིས་དང་མùན་ནོ། །
ëས་སོ་སོH་Uེད་ལས་ནི། êོམ་འãང་Q།

མར་Fིས་pོར་བ་ཐམས་ཅད་Uེད། །ཡམ་ཤིང་གཟི་བrིད་<མ་འཕེལ་བའོ། །
xད་ཤིང་Dག་པར་དཔའ་བར་Uེད། །K་ཤས་ཐམས་ཅད་བÉང་བར་Uེད། །
≠ངས་ཀར་དཀར་པོས་ཞི་བར་Uེད། །འlས་Iིས་=ས་པར་Uེད་པར་བཤད། །
ཏིལ་Fིས་êིག་པ་འཇོམས་རིག་U། །སོ་བས་ནོར་དང་འß་<མས་འZགས། །
མ་ཤས་Cོབས་ནི་ཆེན་པོར་Uེད། །ནས་Iི་Æང་གི་Äགས་རབ་Cེར། །
Qར་བས་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་Uེད། །)ོ་ཡིས་ནད་ནི་འཇོམས་པར་Uེད། །
འོ་མ་•ང་Sིས་ཤེས་རབ་འཕེལ། །ཟས་མཆོག་གིས་ནི་བདེ་Kན་Cེར། །
མེས་ནི་འདོད་དོན་དངོས་dབ་Cེར། །རང་འདོད་Dས་ནི་)ོལ་བར་Øོལ། །

ཞེས་གcངས་པ་âར་རོ། །(༡༧༠ན)

¶ག་པ[བཤམ་fལ་Fི་Rད་པར་]་ནི། འཇམ་པོ་གcམ་ལ་གཡོན་Q་བསང་†0་Wོད་དང་†་
གcམ་Fི་Wོད། གཡས་c་>ེག་ëས་<མས་དང་དེ0་ནང་Q་མཆོད་གཏོར་གཞན་<མས་དང་། མQན་
Q་5ག་མཚན་དགང་íགས་K་ཤ་མེ་ཆས་<མས་བཤམ་པ་དང་། }ག་པོ་ལ་གཡས་གཡོན་གཉིས་
བ�ོག་Cེ་བཤམ་པར་ཨ་üས་བཤད་དོ། །
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བQན་པ་[དགང་íགས་Iི་Rད་པར་]ནི། བཤད་fལ་མང་Q་ཡོད་Iང་། དགང་íགས་གཉིས་
ཀ0་≠་བ་é་གང་བ0་མཐར་Nོ་rེ་དང་རིན་པོ་ཆེས་±ས་པ། དགང་གཟར་Fི་Cེང་Q་གཟར་མགོ་
པó0་དUིབས་ཅན་Nོ་rེ་Sེ་གcམ་པས་མཚན་པ་=ར་སོར་བཞི། ཟབས་c་སོར་གཉིས་པ0་དxས་
c་Nོ་rེས་མཚན་པ། >ིད་Q་བiད་འཛག་པ0་x་ག་ཅན། íགས་གཟར་Fི་མགོ་=ར་སོར་གཉིས།
ཟབས་c་སོར་གཅིག་པ། བ0་མིག་གམ་པó0་དUིབས་ཅན་ཁ་ལ་Nོ་rེས་མཚན་པ་Cེ། དེ་དག་གི་
མདོག་དང་མཚན་མ་ལས་སོ་སོH་ཐབས་དང་འ}་བའོ། །

བ=ད་པ་[Qས་Iི་Rད་པར་]ནི། ནག་པོ་པས།
ཞི་བ་ཕལ་ཆེར་>ོད་ལ་U། །=ས་པ་]་}ོ་U་བར་བཤད། །
དབང་ནི་དགོང་ཀ0་Qས་c་འོ། །

ཞེས་བཤད་Iང་། ཨ་üས་ནི། ཞི་བ་>ོད་དང་ཐོ་རངས། =ས་པ་]་}ོ། དབང་>ོད་ཆེན། }ག་པོ་
Zང་གཉིས་ལ་U་བར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་[oབ་པ་པོH་<མ་ངེས་]ལ། བསམ་པ། ཆ་Öགས། ཁ་5ོགས། གདན། འQག་Cངས་
Iི་Rད་པར་ä0།

དང་པོ་ནི། སཾ་ཊིར།
ཞི་བ་ལ་ཞི་བ0་ཡིད་དང་། =ས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཚིམས་པས་འཕེལ་བར་འàར་
བ་དང་། དབང་ལ་དབང་གི་ཡིད་དང་≤ོས་པར་Uེད་ཅིང་<མ་པར་འéལ་པ་དང་།
མངོན་sོད་ལ་≥ྃ་དང་ཕཊ་Iིས་Öས་འབར་ཞིང་འབར་བ་དང་། འཇིག་"ེན་གcམ་
U་བ0་སེམས་Iི་ཆོ་གས་གནས་སོ། །
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ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་[ཆ་Öགས་]ནི། ཞི་=ས་དབང་གcམ་ལ་éས་Uས་པ0་Öས་}ི་ཞིམ་པོས་ãགས་ལ།

རིམ་པས་=ན་གོས་དཀར་པོ་དང་། སེར་པོའམ་W་ཚོགས་དང་། དམར་པོ་<མས་དང་། (༡༧༠བ)}ག་
པོ་ལ། Öས་རོ་སོལ་དང་Vག་གི་ãགས། Vག་དང་བཤང་གཅིས་µགས་པ0་རེ་བ་སོགས་Iི་གོས་
ནག་Fོན་པ་སོགས་མི་Çག་པ0་ཆ་Öགས་U་བར་ཨ་üས་བཤད་དོ། །

གcམ་པ་[ཁ་5ོགས་]ནི། ནག་པོ་པས།
ཞི་བ་ཤར་Fི་5ོགས་c་U། །Dོ་ཡི་5ོགས་c་=ས་པ་འོ། །
དབང་དང་དZགས་པ་∂བ་L་U། །མངོན་sོད་ལ་ནི་Uང་5ོགས་cའོ། །

ཞེས་དང་།
ཨ་üས། =ས་པ་Uང་དང་། }ག་པོ་Dོ་དང་།
འགའ་ཞིག་L། ཞི་བ་Uང་དང་། =ས་པ་ཤར་Q་བâ་བར་ཡང་བཤད་དོ། །
བཞི་པ་[གདན་]ནི། ཞི་བ་ལ་འཇམ་པ0་གདན། =ས་པ་ལ་Vིh། དབང་ལ་བདེ་བ། }ག་པོ་ལ་མི་

Çག་ཅིང་>་བ0་གདན་U་བར་ཨ་üས་བཤད་དེ། གདན་Fི་མདོག་Iང་གོས་Iི་རིགས་པས་ཤེས་སོ།
ä་པ་[འQག་Cངས་]ནི། ཞི་བ་ལ་པó0་འQག་Cངས། =ས་པ་ལ་བཟང་པོH་འQག་Cངས། དབང་

ལ་Nོ་rེས་Eིལ་ད∑ང་། }ག་པོ་ལ་Vོ་བོH་Eིལ་ད∑ང་ངམ་∏ས་བOག་U་བར་ཨ་üས་བཤད་ལ།
ཁ་ཅིག་L། ཞི་བ་ལ་ཙོག་∏། =ས་པ་ལ་རོལ་པ། དབང་ལ་པó0་Eིལ་ད∑ང་། }ག་པོ་ལ་©ང་པ་

གཡོན་པས་གཡས་པ་མནན་པ0་འQག་Cངས་cའང་བཤད་དོ། །
གcམ་པ་[ཆོ་ག0་fལ་]ལ། Rད་པར་Fི་ཆོ་ག་དང་། ཆོ་ག་sི0་རིམ་པ་གཉིས་Iི།
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དང་པོ་ལ། D0་<ལ་འUོར། K་ཤ་འ)ེམས་fལ། འཇིག་"ེན་པ0་མེ་D། ëས་འxལ་fལ།
]གས་Iི་åེལ་ཚིག །འདས་པ0་མེ་D། བསམ་གཏན་Fི་Rད་པར་བQན་ལས།

དང་པོ་ནི། ཞི་བ་ལ་D་ཐམས་ཅད་དཀར་པོ་ཞི་བ0་ཉམས་ཅན། =ས་པ་ལ་སེར་པོ་བrིད་པ0་
ཉམས་ཅན། དབང་ལ་དམར་པོ་ཆགས་པ0་ཉམས་ཅན། }ག་པོ་ལ་ནག་པོ་ཤིན་L་Vོས་པ0་ཉམས་
ཅན་qོམ་པར་ཨ་üས་བཤད་དེ།

D་ཞལ་མང་ཅན་ལ་S་ཞལ་དང་n་མདོག་བXར་རོ། །
གཉིས་པ་[K་ཤ་འ)ེམས་fལ་]ནི། ཐབ་Iི་ཁ་Rེར་Fི་K་ཤ་Sེ་མོ་དང་པོར། ཞི་བ་ལ་ཤར། =ས་

པ་ལ་Uང་། དབང་ལ་∂བ། }ག་པོ་ལ་Dོར་བCན་ཞིང་། ཐབ་Cེང་གི་K་ཤ0་Sེ་མོ་ཡང་དེ་བཞིན་Q་
U་བར་བཤད་དོ། །

གcམ་པ་[འཇིག་"ེན་པ0་མེ་D་]ནི། སཾ་ཊིར། མེ་D་དམར་པོ་ཞལ་བཞི་(༡༧༡ན)མQན་ནས་
གཡས་^ོར་Fིས་དམར་ནག་སེར་དཀར་བ། 5ག་བཞི0་གཡས་གཉིས་མཆོད་pིན་དང་བ)ང་Tེང་།
གཡོན་གཉིས་sི་íགས་དང་དãག་Z་འཛིན་པ། ལས་དང་མùན་པ0་འོད་ཟེར་Fིས་བ=ན་པ་
གcངས་ལ།

ཨ་üས་རིམ་བཞིན། དཀར་པོ་ཞི་བ0་ཉམས་ཅན་སོགས་བཤད་དེ། ཞལ་བཞི་ཀའང་མདོག་འ}་
བའོ། །དེ0་=ས་འདེབས་Iང་རིམ་བཞིན་<མ་Wང་སོགས་Iི་=ས་འདེབས་པར་བཤད་དོ། །

བཞི་པ་[ëས་འxལ་fལ་]ནི། ཞི་བ་ལ་Uང་†བ་མཆོག་གི་5ག་=འམ་Nོ་rེ་ìར་fར། =ས་པ་
ལ་རིན་པོ་ཆེ0་ì་fར། དབང་ལ་པó0་ì་fར་Fིས་གཡོན་ཁ་Cེང་Q་བCན་པས་དགང་གཟར་དང་།
གཡས་ཁ་འོག་L་བâ་བས་íག་གཟར་བ@ང་། ལག་པ་∏ས་མོH་ནང་ནས་5ིར་མི་འདའ་བར་
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གཡས་^ོར་Fིས་དxལ་བ་དང་། }ག་པོ་ལ་Vོ་བོH་ì་fར་Fིས་གཡས་དགང་གཟར་དང་། གཡོན་
íག་གཟར་བ@ང་། ∏ས་མོH་5ི་ནས་ནང་Q་མི་འདའ་བར་གཡོན་བ^ོར་Fིས་དxལ་བར་ཨ་üས་
བཤད་དོ། །

ä་པ་[]གས་Iི་åེལ་ཚིག་]ནི། Zར་ལས།
མཐར་ནི་π་∫་ཞི་བ་Cེ། །=ས་པ0་Qས་c་བོ་ཥ་ཌ། །
མཐར་ནི་≥ྃ་ཕཊ་བསད་པ་ལ། དབང་དང་དZག་པ་ཛ་དང་ºི༔། །

ཞེས་བཤད་ཅིང་།
ཕལ་ཆེར་Fིས། ཞི་བ་ལ་æøི་K་{་π་∫། =ས་པ་ལ་∏ཥཊ¿་K་{་π་¡། དབང་ལ་ཝ་ཤཾ་K་{་ཧོཿ

}ག་པོ་ལ་མ་ར་ཡ་ཕཊ། ཅེས་སོགས་pར་བར་བཤད་དོ། །
¶ག་པ་[འདས་པ0་མེ་D་]ནི། འདས་པ0་མེ་D་དIིལ་འཁོར་པ་བEེད་པ0་D0་n་མདོག་Iང་

ལས་དང་མùན་པ0་ཁ་དོག་L་U་བར་བཤད་དེ། D0་<ལ་འUོར་བཞིན་ནོ། །
བQན་པ་[བསམ་གཏན་Fི་Rད་པར་]ནི། ëས་Üལ་ལ་Tིན་ལས་བཅོལ་བ0་ཚེ། ཞི་བ་ལ། D0་

ùགས་ཀ་ནས་ƒོས་པ0་སངས་=ས་<མས་Iིས་xམ་པ་དཀར་པོ་བQད་Sིས་གང་བས་བoབ་U་�་
བ་ལ་གནས་པ་ལ་éས་Uས་པས་êིག་≈ིབ་དག་ནས་Öས་ཤེལ་âར་àར་པར་བསམ།

=ས་པ་ལ། D་ལས་ƒོས་པ0་སངས་=ས་Iིས་xམ་པ་དང་བQད་Sི་སེར་པོས་�་བ་སེར་པོ་ལ་
གནས་པ0་བoབ་U་སེར་པོ་ལ་དབང་བnར་བས་(༡༧༡བ)དེ0་ཚེ་རང་བསོད་ནམས་=ས་ཤིང་ནོར་
Fི་ཆར་འབབ་པར་བསམ།
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དབང་ལ། �་བ་དམར་པོ་ལ་གནས་པ0་བoབ་U་དམར་པོ་D0་འོད་ཟེར་དམར་པོ་õགས་ú་â་
xས་བKག་པ་ཤིན་L་≤ོས་པར་àར་ཏེ་རང་གི་¶ང་Q་གནས་པ་ལ། D་མོ་དམར་མོས་xམ་པ་དམར་
པོH་†ས་དབང་བnར་བས་}ི་མ་བ∑ས་ཏེ་རང་དབང་Q་àར་པར་བསམ།

}ག་པོ་ལ། བoབ་U་D་དང་lལ་ཞིང་ཉམས་ཐག་པ་མQན་Q་འFེལ་བ་ལ། D0་ùགས་ཀ་ནས་
ƒོས་པ0་Vོ་བོ་མཚོན་ཆ་W་ཚོགས་འཛིན་པ་<མས་Iིས་Öས་Qམ་x་བ=་Cོང་Q་Uས་ནས་ཤ་{ས་ཟ་
ཞིང་Vག་འùང་བ་དང་། D་<མས་ལའང་}ངས་པས་∆མ་པ0་fལ་Q་གསོལ་བར་བསམ་པ་སོགས་
ཨ་üས་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་[ཆོ་ག་sི0་རིམ་པ་]ནི། U་བ0་རིམ་པ་ëོགས་ནས་ཆོ་ག0་fལ་ལ་D0་<ལ་འUོར་
]ོན་Q་འ)ོ་བས། བསང་ཞིང་མེ་µར་ནས་K་ཤ་ད)མ་པ། མེ་D་བEེད་ཅིང་sན་}ངས་ཏེ་མཆོད་པ།
མེ་âས་བ"གས་ཏེ་ëས་pར་བ། >ེག་ëས་Üལ་ཏེ་མཆོད་ཅིང་བCོད་པ། འདས་པ0་མེ་D་བEེད་
ནས་མཆོད་བCོད་U་བ། དགང་íག་དང་>ེག་ëས་<མས་དxལ་བ། མཆོད་བCོད་དང་བཟོད་
གསོལ་Uས་ཏེ་གཤེགས་པ། bར་ཡང་མེ་D་མཆོད་ཅིང་བCོད་པ། >ེག་ëས་དང་གཏོར་མ་དxལ་
བ། བཟོད་པར་གསོལ་ཏེ་མེ་D་གཤེགས་པ། èོན་ལམ་དང་ཤིས་བrོད་Uས་ནས་མBག་བÇ་བ་
<མས་སོ། །

གཉིས་པ་[ནང་གི་pིན་>ེག་]ནི། âོ་བར་མེ་འབར་བ0་དxས་c་དIིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་Cེ་
བཟའ་བLང་བQད་Sིར་Uས་པ་ལག་པ0་དགང་íགས་Iིས་དxལ་བ་Cེ།

ནག་པོ་པས།
ཁ་ཟས་བཟའ་སོགས་ནང་གིར་བཤད། །
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ཅེས་སོ། །
གcམ་པ་[M་མེད་Iི་pིན་>ེག་]ནི། གLམ་མོH་མེ་ལ་Uང་སེམས་དང་Üང་ཁམས་སོགས་

བ>ེགས་ནས། དེ་དག་གི་ངོ་བོ་བདེ་Cོང་Dན་Eེས་Iི་D་མཆོད་པ་Cེ།
སཾ་ཊིར།

ཤེས་རབ་མེ་ནི་ཆེར་འབར་བར། །ནང་གི་ì་བ་ལ་སོགས་པ། །
དེ་བཞིན་5ི་རོལ་ག@གས་སོགས་Iི། །>ེག་ëས་Iི་ནི་pིན་བ>ེག་U། །
Eེ་མཆེད་¶ག་དང་ཁམས་<མས་དང་། །Üང་པོ་(༡༧༢ན)ལ་སོགས་Rད་པར་ལས།
དེ་<མས་Iི་ནི་ག@གས་ཅན་D། །དེ་བཞིན་མཁའ་འ)ོ་མ་ཉིད་ནི། །
དེས་ནི་དེ་མཆོད་གང་གི་5ིར། །<ལ་འUོར་མཆོད་པར་ཡང་དག་བཤད། །

ཅེས་སོ། །
ཉ༢ གཉིས་པ་ག_ང་དོན་ལ། ཏ༡ རབ་གནས་Iི་ཆོ་ག་དང་། ཏ༢ འTོས་དོན་pིན་>ེག་གཉིས་Iི།
ཏ༡ དང་པོ་ལ། ཐ༡ རབ་གནས་དངོས་དང་། ཐ༢ མཆོད་པ་འxལ་fལ་གཉིས་ལས།
ཐ༡ དང་པོ་ལ། ད༡ _ས་པ་དང་། ད༢ ལན་གཉིས་Iི།
ད༡ དང་པོ་ནི།

!་ོ$ེ་&ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
བཅོམ་1ན་!་ོ$ེ་&ིང་པ་ོབདག །སངས་4ས་ཐམས་ཅད་གཅགི་བ6ས་པའི། ། 
རབ་གནས་མཚན་ཉདི་བཟང་པ་ོཉདི། །རམི་པ་ཇ་ི=ར་བཤད་?་གསལོ། ། 
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ཞེས་པ་Cེ། Nོ་rེ་[ིང་པོས། བ"ག་པ་]་མ0་ཁ་^ོང་Q་རབ་གནས་ཆོ་ག་_་བ0་5ིར་Cོན་པ་ལ་
གསོལ་པ། བཅོམ་wན་འདས་ཞེས་བོས་ནས། Nོ་rེ་[ིང་པོ་བདག་ལ། "ེན་གཅིག་ཉིད་ལའང་
སངས་=ས་ཐམས་ཅད་གཅིག་L་བÇས་ནས་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བར་Uེད་པ0་རབ་གནས་མཚན་
ཉིད་བཟང་པོ་དང་wན་པ་ཉིད་Iི་ཆོ་ག0་རིམ་པ་ཇི་âར་བFི་བ་བཤད་Q་གསོལ། ཞེས་_ས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[ལན་ལ་]ལ། ན༡ རབ་གནས་Iི་ཆོ་ག་དང་། ན༢ bོབ་དཔོན་བཤད་པ་གཉིས་
Iི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་1ན་འདས་@སི་བཀའ་བBལ་པ།  

ཅ་ིགCངས་Dིན་Eགེ་Fས་ནས་ན།ི ། 
ད@ལི་འཁརོ་དམ་པ་བཞངེས་པ་དང་། ། 
I་བར་J་གKགས་Dང་བ་དང་། ། 
L་གནོ་ལ་སགོས་Fས་ནས་ན།ི ། 
ནམ་མཁར་བMགས་པའ་ིསངས་4ས་Nན། ། 
J་གKགས་&ིང་ཁར་རབ་O་གMག ། 

ཅེས་པ་Cེ། བཅོམ་wན་འདས་Iིས་ལན་Q་བཀའ་Øལ་པ། དང་པོར་བགེགས་ཞི་བ་སོགས་Iི་
དོན་Q་\ད་ལས་ཅི་^ད་གcངས་པ0་pིན་>ེག་ངེས་པར་Uས་ནས་ནི། དIིལ་ཆོག་ལས་བཤད་པ་
âར་དIིལ་འཁོར་དམ་པ་བཞེངས་པ0་ཆོ་ག་དང་]ོན་Q་U་བ0་རིམ་པ་ཅི་རིགས་dབ་ནས། ཇི་âར་
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]་བར་རབ་L་གནས་U0་n་ག@གས་Iི་འགེགས་དང་}ི་མ་pང་བ་དང་། "ེན་བEེད་པ་དང་ཡེ་
ཤེས་པ་(༡༧༢བ)sན་}ངས་པ་སོགས་རབ་གནས་Iི་C་གོན་དང་། ལ་སོགས་པས་བCན་པ་དIིལ་
འཁོར་Fི་ཆོ་གའང་ཅི་རིགས་Uས་ནས་ནི། [ན་གསན་ཕབ་ཅིང་ནམ་མཁར་བ_གས་པ0་སངས་
=ས་Kན་n་ག@གས་Dར་Eེད་པ0་[ིང་གར་རབ་L་ག_ག་པ་དང་དབང་བnར་བ་གཙོ་བོར་àར་
པ0་ཆོ་ག་དངོས་གཞི་དང་rེས་Iི་U་བ་<མས་oབ་པར་གcངས་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[bོབ་དཔོན་བཤད་པ་]ནི།
རང་འདོད་P་མཉམ་Qལ་འFོར་པ། །རབ་མཐོང་Iགས་@་ིཕ་རལོ་སནོ། ། 

ཞེས་པ་Cེ། རང་འདོད་D་དང་མཉམ་པ་<ལ་འUོར་པ་དེས་རབ་L་མཐོང་བ་Cེ། རིམ་གཉིས་Iི་
"ོགས་པ་ཐོབ་ནས་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ། དེ་ཉིད་བi་ལ་སོགས་པ་]གས་Iི་\ད་དོན་མང་པོH་ཕ་
རོལ་L་སོན་པ0་མཚན་ཉིད་ཅན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །རང་འདོད་D0་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ0་<ལ་འUོར་པ་རབ་གནས་Iི་ཆོ་
ག་མཐོང་བ་ཞེས་སོགས་འཆད་པ་ནི་ག_ང་གི་དགོངས་དོན་ལ་ལེགས་པར་མ་ད«ད་པ་Cེ། D་
མཉམ་ཞེས་པ་ལ་D0་ཏིང་ངེ་འཛིན་qོམ་པ་ཙམ་ལས་Dག་པ0་"ོགས་པ་ཐོབ་དགོས་པ0་5ིར་དང་།
]གས་Iི་ཕ་རོལ་Q་སོན་པ་ལ་རབ་གནས་Iི་ཆོ་ག་མཐོང་བ་ཞེས་èོས་མི་དགོས་པ0་5ིར་རོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[མཆོད་པ་འxལ་fལ་]ནི།
ཨT་བU་VWེ་XཿZ་ྃ\་]། ཨT་བU་^་པེ་XཿZ་ྃ\་]། ཨT་བU་_ི་པེ་XཿZ་ྃ\་
]། ཨT་བU་ག`ེ་XཿZ་ྃ\་]། ཨT་བU་ན་ིཝ་ིb་ཾXཿZ་ྃ\་]། 
d་ཚeགས་Z་ྃན་ིfོགས་པ་དང་། །མ་ེཏགོ་ལ་སགོས་དhལ་བ་ཉདི། ། 

19 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



གོང་མ0་\ད་Iི་ཆོག་རིམ་པས། །མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་གོང་མ་བཞིན། །
ཞེས་པ་Cེ། རབ་གནས་Iི་ཆོ་ག0་ཁོངས་སམ་ཞར་ལ་D་མཆོད་པ0་fལ་བཤད་པར་བཞེད་ནས་

གcངས་པ་ལ།
ༀ་ནི། n0་ས་བོན་ཏེ། ]གས་Iི་མགོ་འ}ེན། བ…་ནི། Nོ་rེ་Cེ་ཤེས་རབ་Cོང་པ་ཉིད་Iི་ངོ་བོ།

∏ ེ་ནི། མེ་ཏོག་Cེ། དེ0་<མ་པར་Wང་བའོ། །Nོ་rེས་≈་pར་བ0་དགོས་པ་ནི། ངོ་བོ་Cོང་ཉིད་དང་
<མ་པ་མཆོད་ëས་མི་5ེད་པར་pོར་བ0་དོན་ཏོ། །

དེ་ནས། ཨཿནི། གcང་དང་། ≥ྃ་ནི། ùགས་Iི་ས་བོན། π་¡་ནི། གཞི་(༡༧༣ན)fགས་ཤིག་པ་
Cེ། མBག་བÇ་བའོ། །

དེ་âར་Nོ་rེ་གcམ་Fི་ས་བོན་Fི་དxས་c་མཆོད་ëས་Iི་མིང་]གས་བiག་པ་ནི་དེ0་རང་
བཞིན་Q་Uིན་Fིས་བÀབ་པ་Cེ། འོག་མ་<མས་ལའང་pར་རོ། །

དེ་ནས། Ã་པེ་ནི། བQག་åོས། Õི་པེ་ནི། མར་མེ། གŒེ་ནི། }ི། ནཻ་ཝི་–ཾ་ནི། ཞལ་ཟས་སམ།
ཡང་ན། མིང་]གས་Iི་མཐ0་འ)ེང་x་ནི་<མ་དUེ་ཨོས་Uིན། "ག་མཐའ་ཨེ་{་Uས་པས་མོ་"གས་
ཅན་ཏེ། མེ་ཏོག་མ་ལ་སོགས་པར་ཡང་འàར་ཞིང་། གཞན་བཤད་fལ་འ}འོ། །

དེ་âར་མཆོད་ëས་W་ཚོགས་པ་དེ་དག་Iང་Nོ་rེ་གcམ་དUེར་མེད་པ0་ངོ་བོ་≥ྃ་ཡིག་ནི་ཡོངས་
c་àར་པ་ལས་<མ་པ་མཆོད་ëས་c་ëོགས་པ་Cེ་dབ་པ་དང་། དེ་ནས་གོང་གི་]གས་Iི་མེ་ཏོག་ལ་
སོགས་པ0་ཉེར་sོད་དxལ་བར་U་བ་ཉིད་དང་། དེར་མ་ཟད་\ད་=ས་པ་འxམ་ä་སོགས་གོང་མ0་
\ད་Iི་མཆོད་ཆོག་གི་རིམ་པས། ]ོན་Q་མཆོད་ཡོན་དང་ཞབས་བསིལ་Iང་Uིན་Fིས་བÀབས་ཏེ་
དxལ་བ་གོང་མ་ཉེར་sོད་བཞིན་Q་U་བ0་དོན་ཏོ། །
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ཏ༢ གཉིས་པ་[འTོས་དོན་pིན་>ེག་]ལ། ཐ༡ ཐབ་Iི་<མ་དUེ། ཐ༢ >ེག་ëས། ཐ༣ མེ་D་དZག་
པ། ཐ༤ ས་D་མRེན་གསོལ། ཐ༥ མེ་D་གཤེགས་པ། ཐ༦ མཆོད་]གས་བཤད་པ་¶ག་ལས།

ཐ༡ དང་པོ་ལ། ད༡ ཐབ་Iི་དUིབས། ད༢ ཚད། ད༣ ཁ་དོག་གcམ་Fི།
ད༡ དང་པོ་ནི།

ཞི་བར་ཐབ་ìང་îམ་པོ་ཉིད། །=ས་པ་ཉིད་Iི་d་བཞི་པ། །
བསད་པ་ལ་ནི་d་གcམ་བrོད། །འདི་ཉིད་ལ་ནི་Dག་མ་oབ། །

ཅེས་པ་Cེ། བགེགས་དང་êིག་པ་སོགས་ཞི་བར་U་བ0་ལས་ལ་ཐབ་ìང་གི་དUིབས་îམ་པོ་
ཉིད་དང་། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སོགས་=ས་པ་ཉིད་Iི་ལས་ལ་d་བཞི་པ་དང་། བསད་པ་སོགས་
མངོན་sོད་ལ་ནི་d་གcམ་པར་བrོད་ཅིང་། d་གcམ་པ་འདི་ཉིད་ལ་ནི་Dག་མ་དབང་དZག་དང་
བ”ད་དUེ་སོགས་Iང་oབ་པར་U་བའོ། །

དབང་གི་ལས་Iང་ཐབ་འདི་ལས་oབ་པར་མཚོ་Eེས་Iིས་བཤད་པ་ག_ང་དོན་དང་ཤིན་L་
འUོར་ཏེ། དེ་â་མིན་ན་Cོན་པས་དབང་གི་ཐབ་Iི་དUིབས་དང་ཚད་མ་གcངས་པར་དེ་མ་ཐག་L་
དབང་(༡༧༣བ)གི་ཐབ་Iི་ཁ་དོག་དང་>ེག་ëས་གcང་བ་^བས་c་མ་བབ་པ0་5ིར་དང་། ཐབ་གཞན་
གcངས་ནས་དབང་གི་ཐབ་མི་གcང་བ་Cོན་པ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པར་འàར་བ0་5ིར་རོ། །

དེ་âར་ན། ཁ་ཅིག །Zར་Q།
དབང་གི་�་བ་5ེད་པ་འ}། །

ཞེས་པས་ཁ་འགེངས་པར་འཆད་པ་དང་།

21 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ལ་ལ་འདིར་ཡང་ག_ང་གཞན་Q་འãང་བ0་�་གམ་Fི་དUིབས་ཁོ་ན་དགོས་པར་འཆད་པ་ནི་
ག_ང་ཚིག་ལ་Mོས་མ་བ"གས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[ཚད་]ནི།
é་གང་དང་ནི་é་5ེད་ཉིད། །ཞི་བ0་Cེང་དང་འོག་L་ཡིན། །
é་དོ་དང་ནི་é་གང་ཉིད། །=ས་པ0་Cེང་དང་འོག་L་བrོད། །
སོར་མོ་ཉི་Äའང་དེ་ཡི་5ེད། །བསད་པ0་Cེང་དང་འོག་L་ཡིན། །

ཞེས་པ་Cེ། é་གང་བ་དང་ནི་é་5ེད་པ0་ཚད་ཉིད་ནི་རིམ་པས་ཞི་བ0་ཐབ་Iི་Cེང་གི་=་ཚད་
དང་། འོག་L་Cེ་ཟབས་སམ་དཔངས་Iི་ཚད་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་Q། é་དོ་དང་ནི་é་གང་ཉིད་ནི་=ས་
པ0་ཐབས་Iི་Cེང་གི་=་དང་། འོག་L་Cེ་དཔངས་c་བrོད་ཅིང་། སོར་མོ་ཉི་Äའང་དེ་ཡི་5ེད་སོར་
བi་ནི་བསད་པ0་ཐབས་Iི་Cེང་གི་=་དང་། འོག་L་Cེ་དཔངས་Iི་ཚད་ཡིན་ཏེ། དེས་Dག་མ་དབང་
དZག་སོགས་Iང་ཤེས་སོ། །

ད༣ གcམ་པ་[ཁ་དོག་]ནི།
ཞི་བར་ཁ་དོག་དཀར་པོར་འàར། །=ས་པར་སེར་པོ་དེ་བཞིན་ནོ། །
བསད་པ་ལ་ནི་ཁ་དོག་གནག །དབང་ལ་དམར་པོར་རབ་L་)གས། །
དབང་ལ་ཇི་བཞིན་དེ་âར་དZག །བསད་ལ་ཇི་âར་ཞེ་êང་སོགས། །

ཞེས་པ་Cེ། ཞི་བར་ཐབ་Iི་ཁ་དོག་དཀར་པོར་འàར་བར་ཚོན་Fིས་U་ཞིང་། =ས་པར་ཐབ་སེར་
པོ་ཚོན་Fིས་U་བ་གོང་མ་དེ་བཞིན་ནོ། །

22 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



བསད་པ་ལ་ནི་ཐབ་Iི་ཁ་དོག་གནག་པ་Cེ་ནག་པོ། དབང་ལ་ཐབ་མདོག་དམར་པོར་U་བ་རབ་
L་)གས་ཤིང་། དབང་ལ་Uེད་པ0་མདོག་ཇི་â་བ་བཞིན་དེ་âར་Q་དZག་པ་ལ་ཡང་འ}་ལ།
བསད་པ་ལ་ཁ་དོག་ཇི་âར་U་བ་âར་ཞེ་êང་Cེ། དUེ་བ་དང་བ”ད་པ་སོགས་}ག་པོH་ལས་ཐམས་
ཅད་ལ་U་བ0་དོན་ཏོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[>ེག་ëས་]ནི། (༡༧༤ན)

ཞི་ལ་ཏིལ་དང་=ས་ལ་ཞོ། །བསད་ལ་ཚེར་མ་དེ་བཞིན་ནོ། །
êང་ལ་སོགས་པའང་ཚེར་མར་བrོད། །དབང་དང་དZག་ལ་òད་པ་ལ།།

ཞེས་པ་Cེ། >ེག་ëས་Rད་པར་བ་ནི། ཞི་བ་ལ་ཏིལ་དཀར་དང་=ས་པ་ལ་ཞོའམ་དེ་ལས་Uས་
པ0་ཟས་མཆོག་རབ་L་བ]གས་ཤིང་། བསད་པ་ལ་ཚེར་མ་བ]གས་པ་ཡང་གོང་མ་དེ་བཞིན་ནོ། །
êང་བ་Cེ་འUེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལའང་Rད་པར་Fི་>ེག་ëས་ཚེར་མར་བrོད་ཅིང་། དབང་Q་U་བ་
དང་དZག་པ0་ལས་ལ་òད་པ་ལ་ཆེད་Q་བ]གས་ཞེས་པའོ། །

ཐ༣ གcམ་པ་[མེ་D་དZ་པ་]ནི།
ཨT་ཨ་ག་ན་ཡ་ེམ་]་ཏེ་j། སk་ཀlm་n་དྷ་ཀཿ ཀ་p་ཎ་ཡ་rྀ་ཏ་སk་ཨt། 
ཨu་ིསན་ན་ིཧ་ིཏ་ོབྷ་xཿ མ་ེདyག་པའ།ོ ། 

ཞེས་པ་Cེ། ཨ‘་ནི། མགོ་འ}ེན། ཨ’་ཡེ་ནི། མེ0་D། མ་∫་ཏེ་÷་ནི། གཟི་བrིད་ཆེན་པོ། ས◊་
ཀÿ་ནི། ལས་ཐམས་ཅད། l་Ÿ་དྷ་ཀཿནི། སོ་སོར་Øོལ་བ། ཀ་{་ཎ་ཡ་;ྀ་ཏ་ནི། [ིང་rེས་དབང་
གིས། ས◊་ཨ‹་ནི། དོན་ཐམས་ཅད། ཨèིན་སན་ནི་ཧི་ཏོ་བྷ་›ཿནི། ཤར་Dོ་འདིར་ཐངས་ཅིག་
བ_གས། ཞེས་པ་Cེ། མེ་D་དZག་པ0་]གས་གcངས་པའོ། །

23 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཐ༤ བཞི་པ་[ས་D་མRེན་གསོལ་]ནི།
མ་མ་རིན་ཆེན་W་ཚོགས་འཛིན། །Iེ་ཡི་Nོ་rེ་Vོས་མཆོད་པ0། །
D་མོ་Rོད་ནི་དཔང་Q་འàར། །ཆེ་གེ་བདག་ནི་དIིལ་འཁོར་འlི། །

ཞེས་པ་Cེ། pིན་>ེག་དང་དIིལ་འཁོར་འlེལ་བས་དེ0་ས་ཆོག་གི་^བས་c་ས་D་དཔང་Q་
གསོལ་བ་འདིར་ཁ་བ^ང་ནས་ཞར་ལ་གcངས་ཏེ། Eེ་དZ་ཐམས་ཅད་Eོང་བས་མ་མ་ཞེས་དང་།
རིན་ཆེན་W་ཚོགས་Iི་=ན་འཛིན་མ་ཞེས་བ]གས་པ་བrོད་དེ་བོས་ནས། བདག་གིས་Iེ0་Nོ་rེ་
Vོས་པ0་ཉམས་ཅན་མཆོད་པ0་ལས་oབ་པ་ལ། D་མོ་Rོད་ནི་དཔང་Q་àར་པ་Cེ། དེས་ན་bོབ་
དཔོན་ཆེ་གེ་མོ་བདག་ནི་གནས་འདིར་དIིལ་འཁོར་འlི་བས་གནང་བར་མཛོད་ཅེས་མRེན་པར་
གསོལ་བའོ། །

ཐ༥ ä་པ་[མེ་D་གཤེགས་པ་]ནི།
z་ཨt་ཉ་ཙ|་ཝ་པ་ར་ཨt}། n་དྷ་ིཏ་ཾག~་ཧ་F་�་ཀ །X་ག་མ་ིÄ་སི་ཡ་Å་
Ç་ལེ། སk་སིད་དྷÉ་N་p་Ñ་མ།ེ མ་ེདགའ་བའ་ིIགས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་Cེ། fi་ཨ‹ཉ་ཙ་ནི། བདག་གི་དོན་དང་། ཨེ་›་པ་ར་(༡༧༤བ)ཨ‹fl་ནི། གཞན་Fི་དོན་
དང་། Ÿ་དྷི་ཏཾ་ནི། oབས་Iིས། ག‡ཿནི། གཤེགས། ཧ་U་·་ཀ་ནི། >ེག་U་ཟ་བ། ‚་ག་མི་„་སི་ནི།
bར་ཡང་ཅི་ནས། ཡ་‰་Â་ལེ་ནི། Qས་བཞིན་Uོན། ས◊་སིད་Ê¿་ནི། དངོས་dབ་ཐམས་ཅད། K་{་
Á་མེ་ནི། བདག་ལ་མཛོད། ཅེས་པར་འàར་ཏེ། མེ་D་དགའ་བར་Uས་ནས་གཤེགས་c་གསོལ་བ0་
]གས་སོ་ཞེས་པའོ། །

ཐ༦ ¶ག་པ་[མཆོད་]གས་བཤད་པ་]ནི།
24 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཨT་ཛཿZ་ྃབ་ྃཧོཿཁ་ྃརྃ། མཆདོ་ཡནོ་á་ིIགས་ས།ོ ། 
ཨT་ན་ིར་ིཏ་ིZ་ྃཁྃ། ཞབ་བསིལ་á་ིIགས་ས།ོ ། 
ཨT་à་ཾà།ཾ P་བཤོས་@་ིIགས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་Cེ། གོང་Q་མཆོད་པ0་]གས་མ་གcངས་པ་འགའ་ཞིག་འདིར་ཁ་བ^ང་ནས་གcངས་ཏེ།
ཨ‘་ཛཿ≥ྃ་བཾ་ཧོ་ཁྃ་རྃ། ཞེས་པ་མཆོད་ཡོན་འxལ་Uེད་Iི་]གས་སོ། །
ཨ‘་ནི་རི་ཏི་≥ྃ་ཁྃ། ཞེས་པ་ཞབས་བསིལ་འxལ་Uེད་Iི་]གས་སོ། །
ཨ‘་Ëཾ་Ëཾ། ཞེས་པ་D་བཤོས་Iི་]གས་སོ། །
འདི་དག་གི་མཐར་‚ཿ≥ྃ་π་¡་ཞེས་པ་གོང་གི་རིགས་པས་pར་བར་U་Cེ། Uིན་Fིས་Àོབ་པ0་

]གས་c་Uའོ། །
འདི་དག་ལ་dབ་ཆེན་འགའ་@ང་གིས་མེ་D0་མཆོད་]གས་c་བཤད་ལ།
བོད་ཁ་ཅིག །pིན་>ེག་ཁོ་ན0་Qས་Iི་†་གཉིས་Iི་]གས་དང་Ëཾ་Ëཾ་ནི་དེ0་ཚེ་བཟའ་བLང་W་

ཚོགས་དxལ་བ0་]གས་c་འདོད་Iང་། གཞན་Q་མི་{ང་བར་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ།
†་གཉིས་ལ་འདིར་]གས་གཞན་མ་གcངས་པས། འདི་ཉིད་ཁོ་ན་Kན་L་pར་དགོས་པ0་5ིར་

sི0་བཤད་པ་Cེ། }ང་དོན་ནོ། །
ནང་âར་ན། རང་Uིན་Àབས་སམ་དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོH་ཆོ་ག0་རིམ་པས་S་Æང་Uང་

སེམས་<མས་བཅིངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་Dན་ཅིག་Eེས་པ0་ཡེ་ཤེས་Iི་ངོ་བོར་
མཉམ་པར་འཇོག་པ་M་ན་མེད་པ0་རབ་གནས་ཏེ། །

È་རོH་འ)ེལ་ཆེན་ལས།
25 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



<མ་པར་མི་"ོག་ངོ་བོ་{། །སེམས་ནི་གང་ཞིག་རབ་_གས་པ། །
རབ་L་གནས་ཤིང་D་<མས་མཆོད། །དེ་ལས་རང་Uིན་Àབས་པར་འàར། །

ཞེས་དང་། (༡༧༥ན)

གང་ཞིག་སེམས་ནི་མཚོན་པ་ཅན། །n་ག@གས་D་ཞེས་ཡང་དག་བཤད། །
ཅེས་སོ། །
དེ་བཞིན་Q། S་Æང་Uང་སེམས་Iི་མན་ངག་ལ་བ"ེན་ནས་གLམ་མོH་<ལ་འUོར་qོམ་པ་pིན་

>ེག་Cེ། âེ་བ0་འཁོར་ལོ་ནི་ཐབ། དེ0་དxས་Iི་གLམ་མོ་ནི་མེ། རོ་Íང་གི་Æང་ནི་Æང་གཡབ། sི་
བོH་ཧཾ་_་བ་>ེག་ëས། གཉིས་Wང་གི་Kན་"ོག་ཞི་བ་ནི་ཡམ་ཤིང་བ>ེག་པ། བདེ་བ་ཆེན་པོH་ཡེ་
ཤེས་Eེས་པ་ནི་མེ་D་ཚིམ་པ་སོགས་དང་pར་བར་མཚོ་Eེས་སོགས་Iིས་བཤད་ཅིང་།

སཾ་ཊིར་ཡང་།
ཐོད་པ་འདི་ནི་མགོ་བོ་ཉིད། །>ེག་ëས་Iི་ནི་Wོད་Q་གcངས། །
íགས་གཟར་རོ་མར་བཤད་པ་Cེ། །[ིང་ག0་འཁོར་ལོ་Íང་མ་དག །
དགང་གཟར་ཞེས་Uར་ཡང་དག་བrོད། །ཐབ་ìང་âེ་བ0་དIིལ་འཁོར་Q། །

ཞེས་སོགས་གcངས་སོ། །
འདི་དག་ནི་µས་བཤད་དེ། ངེས་དོན་ནོ། །
ཇ༣ གcམ་པ་[ལེh0་མཚན་]ནི།

@ེའི་!ོ་$ེ་མཁའ་འâོ་མའི་ä་བའི་ãོམ་པའི་ལས། བåག་པ་གཉིས་པ་རབ་
གནས་@་ིལེç་L།ེ དང་པའོ།ོ། །། 

26 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་Cེ། Iེ0་Nོ་rེ་ནི་ཐབས་ཤེས་མི་5ེད་པ། མཁའ་འ)ོ་མ0་}་བ་ནི་<ལ་འUོར་མ0་ཚོགས།
དེ0་êོམ་པ་ནི་དེ་དག་རང་བཞིན་Dན་Eེས་Iི་<མ་རོལ་Q་བÇས་པ་Cེ། =ས་པར་བ"ག་པ་དང་པོH་
མBག་L་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དེ་â་x0་\ད་བ"ག་པ་གཉིས་པ་Cེ་5ི་མ་ལས་རབ་གནས་དང་pིན་>ེག་Cོན་Uེད་Iི་ལེh་Cེ།
ག_ང་གི་Qམ་ཚན་དང་པོH་ཞེས་ག_ང་གི་^བས་དོན་ཞིག་གcངས་ཟིན་པ0་ཚིག་གོ། །

ལེh་དང་པོ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

27 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



བ"ག་པ་5ི་མ། གཉིས་པ་དངོས་dབ་གཏན་ལ་དབབ་པ0་ལེh།

ཆ༢ ད་ནི་ལེh་གཉིས་པ་བཤད་པར་U་Cེ། དེ་ལ། ཇ༡ ལེh0་འlེལ། ཇ༢ ལེh0་དོན། ཇ༣
ལེh0་མཚན་གcམ་Fི།

ཇ༡ དང་པོ་ནི། བ"ག་པ་དང་པོH་གcམ་པ་དང་བ=ད་པ་སོགས་Iི་ག_ང་མཐའ་དག་L་དངོས་
dབ་oབ་པ0་ཐབས་མང་Q་གcངས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་བཅད་ནས་ནན་ཏན་Q་དངོས་dབ་ལེན་པར་
གཏན་ལ་དབབ་པ0་5ིར་ལེh་འདི་གcངས་སོ། །

ལེh་]་(༡༧༥བ)5ི0་འlེལ་ནི། འདི0་ལེh་དང་པོར་ùན་མོང་གི་དངོས་dབ་oབ་པ0་རབ་
གནས་དང་pིན་>ེག་མཆོག་གི་དངོས་dབ་oབ་པ0་ཆེད་Q་ལེh་འདི་བཤད་པར་འlེལ་ཞིང་།

ལེh་མངོན་"ོགས་ནི། D0་<ལ་འUོར་sོད་པ0་fལ་Dན་Eེས་Iི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་<མས་Cོན་པས་
རིམ་པ་གཉིས་ཀ་དང་འlེལ་ལོ། །

ཇ༡ གཉིས་པ་[ལེh0་དོན་]ལ། ཉ༡ དོགས་གཅོད་Iི་fལ་Q་_ས་པ་དང་། ཉ༢ ལན་Fི་fལ་Q་
གcངས་པ་གཉིས་Iི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི།
!་ོ$ེ་&ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
ནམ་མཁའ་=་h་ཆོས་Nན་ལ། །4་མཚeར་N་བ་ཇི་=་བར། ། 
རང་འདོད་P་ཡི་གKགས་@སི་ན།ི །སམེས་ཅན་ཇ་ི=ར་འéབ་པར་འèར། ། 

28 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་Cེ། ]ར་D0་<ལ་འUོར་Fིས་)ོལ་བར་གcངས་པ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ0་5ིར་Nོ་rེ་
[ིང་པོས་Cོན་པ་ལ་གསོལ་པ། ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་མེད་པ་â་x0་ཆོས་Kན་ƒོས་པ་དང་lལ་བ་
ལ། =་མཚོར་5ག་ཚང་K་པ་Îང་བ་Æང་གིས་དེད་ནས་ངེས་མེད་Q་འ5ོ་བ་ཇི་â་བར། རང་འདོད་
པ0་D་ཡི་ག@གས་c་བqོམས་པ0་<མ་"ོག་yོ་xར་བ་དེ་ཉིད་Iིས་ནི། སེམས་ཅན་<མས་Iིས་
<མ་)ོལ་ཇི་âར་འdབ་པར་འàར་ཞེས་པའོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[ལན་Fི་fལ་Q་གcངས་པ་]ལ། ཏ༡ D0་<ལ་འUོར་དགོས་fལ། ཏ༢ དེ་ནས་
sོད་པ་sད་fལ། ཏ༣ དེ་ལས་འTོས་པ0་དོན། ཏ༣ དངོས་dབ་oབ་fལ་བཞི་ལས།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། ཐ༡ མདོར་བCན་དང་། ཐ༢ =ས་བཤད་གཉིས་Iི།
ཐ༡ དང་པོ་ནི།

བཅོམ་1ན་འདས་@སི་བཀའ་Bལ་པ།  
བདག་མདེ་Qལ་འFོར་1ན་པའམ། །ཡང་ན་ཧ་ེp་ཀ་དཔལ་êནོ། ། 
གཞན་པའ་ིསམེས་@སི་ëད་ཅགི་@ང་། །དངསོ་éབ་འདདོ་པས་མ་ིགནས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་Cེ། བཅོམ་wན་འདས་Iིས་_ས་ལན་བཀའ་Øལ་པ། འདི་ཉིད་Iི་ལམ་ལ་བ"ེན་ནས་
)ོལ་བ་དོན་Q་གཉེར་བ0་oབ་པ་པོས་èིན་Uེད་]ོན་Q་འ)ོ་བས། དང་པོར་བདག་མེད་མ0་བEེད་
རིམ་Fི་<ལ་འUོར་དང་wན་པའམ། ཡང་ན། ཧེ་{་ཀ་དཔལ་Fི་<ལ་འUོར་ལ་བSོན་པར་U་Cེ། དེ་
ལས་གཞན་པ0་སེམས་ཐ་མལ་པ0་ཡིད་Iིས་Qས་^ད་ཅིག་Iང་(༡༧༦ན)དངོས་dབ་§ར་Q་འདོད་
པས་མི་གནས་སོ། །ཞེས་འབད་དགོས་པར་བCན་ཏོ། །

29 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



འདིར་ཁ་ཅིག །5ག་བi་¶ག་པ་མིན་པ0་ཧེ་{་ཀ་དང་K་{་KÏེ་སོགས་Iིས་མཆོག་oབ་པ0་
D0་<ལ་འUོར་མི་{ང་བ་དང་། D་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་དང་lལ་བ་དང་། དེ་ལས་འlས་x་མི་འàར་
བར་འཆད་པ་ཤིན་L་མི་འཐད་དེ། ཧེ་{་ཀ་གཞན་གcམ་Fིས་{ང་བ་བ"ག་པ་དང་པོ་དང་ག_ང་
ཚིག་འདི་ཉིད་Iིས་དངོས་c་བCན་པ0་5ིར་དང་། D་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་དང་lལ་བར་±་བའང་D་ལ་
བnར་པ་བཏབ་ཅིང་Öང་རིགས་<མ་དག་དང་མ་འlེལ་བ0་5ིར་དང་། འlས་x་མི་འãང་བ0་D0་
<ལ་འUོར་བ"ག་པ་]་མར་Cོན་པས་གcང་དོན་མེད་པ0་5ིར་རོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་ལ། ད༡ ལས་དང་པོ་པས་qོམ་fལ་དང་། ད༢ iང་ཟད་བ"ན་པ་ཐོབ་པས་qོམ་
fལ་གཉིས་Iི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
དང་པ་ོགམོས་པར་Fེད་?ས་@།ི །གནས་ན་ིགང་?་Iགས་པའ་ིསམེས། ། 
གཅགི་O་མཉམ་བཞག་འéབ་འèར་པའི། །གནས་ན་ིབཟང་པ་ོངསེ་པར་བåག ། 
རང་ག་ིíམི་?་མཚན་?ས་C། །བདག་ཉདི་འéབ་པའི་སེམས་@སི་ན།ི ། 
Qལ་འFོར་མ་ìོམ་ཤསེ་རབ་ཅན། །ཡང་ན་ཧ་ེp་ཀ་དཔལ་གKགས། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་ཡང་ལས་དང་པོ་པས་D0་<ལ་འUོར་ལ་གོམས་པར་Uེད་Qས་Iི་གནས་ནི་གང་
Q་]གས་པ་Cེ། oབ་པ་པོH་སེམས་མི་གཡོ་བར་Sེ་གཅིག་L་D0་<ལ་འUོར་Fི་མཉམ་བཞག་
བ"ན་པོ་འdབ་པར་འàར་བ0་ས་5ོགས་དབེན་ཞིང་ཡིད་དང་མùན་པ0་གནས་ནི་བཟང་པོ་གེགས་
Eོན་མེད་པ་ངེས་པར་བ"ག་ཅིང་བཙལ་བའམ། མ་Ìེད་ན་རང་གི་Rིམ་Q་མཚན་མོ་གཞན་Fིས་
གཡེང་བ་ཞི་བ0་Qས་c་བqོམས་Iང་{ང་Cེ། བསམ་པ0་Rད་པར་སེམས་ཅན་Fི་དོན་Q་བདག་
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ཉིད་དངོས་dབ་འdབ་པར་Uེད་པ0་སེམས་Iིས་ནི། <ལ་འUོར་མ་བདག་མེད་མ་qོམ་Cེ། དེ་ཡང་
དམིགས་པ་Eོང་fལ་ལ་མཁས་པ0་ཤེས་རབ་ཅན་Fིས་སོ། །

ཡང་ན། ཧེ་{་ཀ་དཔལ་Fི་ག@གས་c་བqོམ་པར་U་Cེ། འདམ་གའོ། །
ད༢ གཉིས་པ་[iང་ཟད་བ"ན་པ་ཐོབ་པས་qོམ་fལ་]ནི། (༡༧༦བ)

îང་པ་འïད་དང་ཟ་བ་དང་། ། 
འཐོར་འñང་ས་ོê་ིཟ་བ་དང་། ། 
ཙóན་áསི་ན་ིལག་ཉདེ་དང་། ། 
uད་གཡགོས་@སི་ན་ིîདེ་འགབེས་དང་། ། 
འòང་དང་ô་དང་འâ་ོབ་དང་། ། 
འ?ག་དང་ö་ོདང་õོད་པ་དང་། ། 
བཅོམ་1ན་འདས་མ་བLནེ་པ་དང་། ། 
ཤེས་རབ་བúལ་Mགས་ཅན་Qམས་@ིས། ། 
Qལ་འFོར་མ་ན་ིQམ་པར་བìོམ། ། 
གཞན་á་ིùལ་áསི་ëད་ཅགི་@ང་། ། 
ག?གས་པའ་ིསམེས་ན་ིམ་རགི་པས། ། 
དངོས་éབ་འདོད་པས་དངོས་éབ་ûིར། ། 
མཁས་པས་འབད་པས་མ་ིགནས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་Cེ། D0་<ལ་འUོར་ལ་iང་ཟད་བ"ན་པ་ཐོབ་པས་ནི་sོད་ལམ་Fི་^བས། ©ང་པ་
སོགས་འéད་པ་དང་། ཁ་ཟས་ཟ་བ་དང་། འཐོར་འùང་གིས་འཐོར་བའམ་ཁ་བཤལ་བ་དང་། སོ་Sི་
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གོ་ལ་སོགས་ཟ་བ་དང་། ཙ¢ན་Fིས་ནི་ལག་པ་ཉེད་ཅིང་ãག་པ་དང་། èད་གཡོགས་སོགས་Iིས་ནི་
©ེད་པ་སོགས་འགེབས་པ་དང་། 5ི་རོལ་Q་འãང་བ་དང་གཏམ་±་བ་དང་ལམ་Q་འ)ོ་བ་དང་།
གདན་ལ་འQག་པ་དང་། གཞན་ལ་Vོ་བ་དང་Sེ་ཞིང་Óོད་པ་དང་། བཅོམ་wན་འདས་མ་Cེ་5ག་=་
བCེན་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ0་^བས་cའང་ལམ་qོམ་fལ་ལ་མཁས་པ0་ཤེས་རབ་དང་། §ར་
Q་དངོས་dབ་oབ་པ0་བÔལ་_གས་ཅན་ཉིད་Iིས་ཧེ་{་ཀའམ་བདག་མེད་<ལ་འUོར་མ་ནི་<མ་
པར་བqོམ་པར་U་Cེ། དེ་ལས་གཞན་པ་ཐ་མལ་Fི་fལ་Fིས་Qས་^ད་ཅིག་Iང་མི་འདའ་ཞིང་།
གQག་པ0་སེམས་ཐ་མལ་Fི་"ོག་པ་ནི་དོན་མ་རིག་པ0་Mོ་ཡིན་པས། ]གས་Iི་དངོས་dབ་འདོད་
པས་ནི་དངོས་dབ་oབ་པ0་5ིར་Q་Mང་དོར་ལ་མཁས་པས་རབ་L་འབད་པས་ཐ་མལ་Q་མི་གནས་
སོ་ཞེས་<མ་པ་Kན་L་D0་<ལ་འUོར་ལ་Sལ་pོང་བར་གcངས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[དེ་ནས་sོད་པ་sད་fལ་]ལ། ད༡ ]ོན་འ)ོH་<མ་ངེས་དང་། ད༢ sོད་པ་sད་
fལ་གཉིས་ལས།

ད༡ དང་པོ་ལ། ན༡ <ལ་འUོར་བ"ན་མི་བ"ན་བ"གས་པ། ན༢ 5ག་=0་ལམ་Fི་Rད་པར་
བrོད་པ། ན༣ }ོད་"གས་Iི་རིམ་པ་བCན་པ། ན༤ ལམ་oབ་པ0་གང་ཟག་བཤད་པ་བཞི0།

དང་པོ་ནི། (༡༧༧ན)
བསམ་གཏན་ཉནོ་མངོས་འཇགི་Fེད་པ། །!་ོ$ེ་&ིང་པ་ོང་ཡསི་བཤད། ། 
བê་ེབས་དངོས་éབ་དནོ་?་ཡང་། །ü་བ་ûེད་?་ཡོངས་C་åགོས། ། 
བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་†ངས་ནས། །P་ཡི་གKགས་C་སེམས་པ་ཡི། ། 
ཉ་ིམ་གཅགི་O་མ་ཆད་པར། །ìོམ་པས་ཡོངས་C་བåག་པར་áསི། ། 
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ཞེས་པ་Cེ། Dན་Eེས་Iི་བདེ་བ་ལ་Sེ་གཅིག་པ0་བསམ་གཏན་Çག་བ]ལ་དང་ཉོན་མོངས་
འཇིག་ཅིང་འཇོམས་པར་Uེད་པ་ཐོབ་པ0་ཐབས་sོད་པ། Nོ་rེ་[ིང་པོ་Rོད་ལ་ང་ཡིས་བཤད་པར་U་
Cེ། དེ་ལ་]ོན་Q་སེམས་ཅན་ལ་བSེ་བས་Kན་ནས་Mངས་ཏེ་དངོས་dབ་ཐོབ་པ0་དོན་Q་bར་ཡང་
�་བ་5ེད་Iི་བར་Q་<ལ་འUོར་བ"ན་མི་བ"ན་ཡོངས་c་"ོགས་པར་U་Cེ། དེ་ཡང་ཐ་མལ་Fིས་
བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་c་åངས་ནས་འདོད་པ0་D་ཡི་ག@གས་c་Sེ་གཅིག་L་སེམས་པ་ཡིས་
ཉི་མ་གཅིག་L་"ོག་པ་གཞན་Fིས་བར་མ་ཆད་པར་qོམ་པས་D0་<ལ་འUོར་བ"ན་མི་བ"ན་ཡོངས་
c་བ"ག་པར་Fིས་ཤིག་པ0་དོན་ཏོ། །

འདིར་འ)ེལ་པ་ལ་ལར། བསམ་གཏན་ཉོན་མོངས་འཇིག་Uེད་Iི་དོན་ལ། བསམ་གཏན་ནི་D0་
<ལ་འUོར་དང་། ཉོན་མོངས་འཇིག་ནི་ཐ་མལ་Fི་"ོག་པའམ་ལས་ཉོན་འཇིག་པར་བཤད་པ་ནི་ཡིག་
sི0་དོན་Q་འàར་ལ།

ག_ང་གི་དགོངས་དོན་ནི་གོང་Q་བཤད་པ0་µས་དོན་Q་གནས་ཏེ། འོག་L་Dན་Eེས་Iི་བདེ་
བས་ཉོན་མོངས་འཇིག་fལ་དཔེ་དང་pར་ནས་གcངས་པ་འདིར་@ར་Fིས་བCན་པ0་5ིར་དང་།

È་རོH་འ)ེལ་ཆེན་ལས་Iང་།
བསམ་གཏན་དོན་ནི་ཅི་ཞིག་བrོད། །Çག་བ]ལ་ཐམས་ཅད་བ>ེག་པ་དང་། །
ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་འཇོམ་པ་ཉིད། །ཤེས་རབ་Dན་ཅིག་བསམ་གཏན་ནི། །
>ིད་པ་Qམ་xར་Uེད་པ0་མཆོག །

ཅེས་གcངས་པ0་5ིར་རོ། །
ན༢ གཉིས་པ་[5ག་=0་ལམ་Fི་Rད་པར་བrོད་པ་]ནི། (༡༧༧བ)
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རང་གཞན་དནོ་ན་ིརབ་°བ་ûིར། །འཁརོ་བར་ཐབས་གཞན་ཡདོ་མ་ཡནི། ། 
རགི་མ་Pན་ཅགི་གམོས་Fས་པས། །འ¢ལ་?་མངནོ་?་Fེད་པ་ཉིད། ། 

ཅེས་པ་Cེ། གོང་གི་བསམ་གཏན་དེ་ཐབས་གང་གིས་མངོན་Q་Uེད་ཅེ་ན། རང་གཞན་<མས་Iི་
དོན་ནི་རབ་L་oབ་པར་U་བ0་5ིར་འབད་པ་Uེད་ན། འཁོར་བར་འདོད་ཡོན་ལམ་Uེད་ལས་ཟབ་
པ0་ཐབས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། ཆོ་ག་ཇི་â་བར་རིག་མ་དང་Dན་ཅིག་L་དIིལ་འཁོར་
འཁོར་ལོH་རིམ་པ་ལ་གོམས་པར་Uེད་པས། རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་འTལ་Q་Cེ་§ར་བར་དངོས་
dབ་མངོན་Q་Uེད་པར་འàར་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

ན༣ གcམ་པ་[}ོད་"གས་Iི་རིམ་པ་བCན་པ་]ནི།
འཇགིས་£་ོད་ེབཞནི་6ག་བIལ་དང་། །§་ངན་ག?ང་བ་འཚ•་བ་དང་། ། 
འདདོ་ཆགས་ཞ་ེãང་གཏ་ི¶ག་ཆསེ། །°བ་པ་པ་ོཉདི་ཉནོ་མ་ིམངོས། ། 
ཕན་དང་གནདོ་པའ་ིའmས་འòང་བར། །ད་ེ=ར་ངསེ་པར་ཤསེ་ནས་ན།ི ། 
ཇི་=ར་ད་ེན་ིëད་ཅགི་@ང་། །Qལ་འFོར་པ་Qམས་ß་འབདོ་གནས། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་â་x0་ལམ་ལ་འབད་པས་}ོད་"གས་ཇི་âར་ཐོབ་[མ་ན། འཇིགས་ཤིང་”ག་པ་
དང་། འéལ་ནས་ོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་Q། Öས་ནད་Iིས་Çག་བ]ལ་བ་དང་། སེམས་≤་ངན་Fིས་
གQང་བ་དང་། གཞན་Fིས་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་êང་དང་གཏི་Òག་དང་
Qག་གcམ་ཆེས་ཆེར་àར་པས་Iང་oབ་པ་པོ་ཉིད་ཉོན་མི་མོངས་པ་Cེ་དེས་མི་ëི་བ་དང་། གཞན་ལ་
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ཕན་པ་Cེ་གQལ་U་rེས་c་འཛིན་པ་དང་། གནོད་པ་Cེ་གQག་པ་ཅན་ཚར་གཅོད་∂ས་པ0་འlས་x་
འãང་བར་འàར་རོ། །

fལ་དེ་âར་ངེས་པར་ཤེས་ཤིང་མངོན་Q་àར་ནས་ནི་sོད་པ་sད་ན། \་མཚན་ཇི་âར་དེ་ནི་^ད་
ཅིག་Iང་<ལ་འUོར་པ་<མས་ད≤ལ་བ་Ú་འབོད་ལ་སོགས་པར་གནས་པར་འàར་ཏེ། མི་གནས་
པའོ། །

^བས་འདི0་ག_ང་གི་འàར་iང་ཟད་མ་བདེ་བ་Cེ། དགོངས་དོན་âར་ན། }ོད་"གས་དེ་དག་
ཐོབ་ནས་sོད་པ་Uེད་པ0་<ལ་འUོར་པ་དེ་ནི་^ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་Ú་འབོད་Q་ཅི0་5ིར་གནས་པར་
འàར་ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །

གཞན་ནི་}ོད་"གས་མ་ཐོབ་པར་sོད་པ་sད་ན་ད≤ལ་(༡༧༨ན)བར་Eེ་བར་གcངས་ཏེ།
ཧེ་{་ཀ་མངོན་འãང་ལས།

<ལ་འUོར་མེད་པར་<ལ་འUོར་ཆོས། །5ག་=་ལ་ནི་བ)ོད་àར་དང་། །
ཡེ་ཤེས་མེད་པར་ཡེ་ཤེས་fལ། །ད≤ལ་བར་འ)ོ་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །

ཅེས་དང་།
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་dབ་པར།

དེ་ཉིད་དེ་ཉིད་ཅེས་ཤེས་ནས། །གང་ཞིག་D་མོ་ལ་བ"ེན་པ། །
དེ་འdབ་འàར་Fི་གཞན་Q་མིན། །ད≤ལ་བ་ཆེན་པོར་Ûང་བར་འàར། །

ཞེས་སོ། །
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འདིར་M་མ་དག །འཇིགས་ོ་སོགས་Iིས་\ད་མི་འéག་པ་}ོད་†ང་Ú་། Qག་གcམ་ཆེན་པོས་
མི་བëི་བ་}ོད་འlིང་། ཚར་གཅོད་rེས་འཛིན་∂ས་པ་}ོད་ཆེན་པོར་འཆད་པ་དང་།

ལ་ལར། Qག་གcམ་ཆེན་པོས་ཉོན་མི་མོངས་པ་མན་Fིས་}ོད་†ང་Ú་། ཕན་གནོད་གང་{ང་
∂ས་པ་}ོད་འlིང་། གཉིས་ཀ་∂ས་པ་}ོད་ཆེན་པོར་འཆད་Iང་། ག_ང་ཚིག་ཉིད་Iིས་དེ་âར་
བCན་པ་ནི་ཆེས་མི་གསལ་བས་ད«ད་གཞིར་Wང་ངོ་། །

ན༤ བཞི་པ་[ལམ་oབ་པ0་གང་ཟག་བཤད་པ་]ལ། ད༡ "ེན་དམན་པས་Iང་འdབ་fལ་དང་།
ད༢ མཆོག་གིས་ངེས་པར་འdབ་fལ་གཉིས་Iི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
མཚམས་མེད་®་ན་ིFེད་པ་དང་། །Eགོས་ཆགས་གསདོ་ལ་དགའ་བ་དང་། ། 
གཞན་ཡང་©་ེབ་དམན་གང་དང་། །™ོངས་དང་མ་pངས་ལས་Fེད་དང་། ། 
གKགས་ངན་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ། །བསམ་པས་ད་ེQམས་འéབ་པར་འèར། ། 

ཞེས་པ་Cེ། }ོད་"གས་དེ་དག་ཇི་â་xས་འdབ་[མ་ན། "ེན་དམན་པ་ཕ་མ་དང་ད)་བཅོམ་པ་
གསོད་པ་གcམ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བ;ོང་སེམས་Iིས་Vག་འUིན་པ་དང་། དགེ་འQན་
འཁོར་ལོH་དUེན་Uེད་པ་Cེ། ད≤ལ་བར་Eེ་གནས་གཞན་Fི་མཚམས་མེད་པར་འ)ོ་བ0་ལས་ä་
ནི་Uེད་པ་དང་། >ོག་ཆགས་གསོད་པ་ལ་དགའ་བ་གཤན་པ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་xད་མེད་
སོགས་Iི་Eེ་བ་དམན་པ་གང་དག་དང་། Kན་L་Ùོངས་པ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། འTོག་བıན་སོགས་མ་
{ངས་པ0་ལས་W་ཚོགས་Uེད་པ་དང་། མིh་ùང་སོགས་ག@གས་ངན་པ་དང་། Öས་Iི་ཡན་ལག་
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དང་ཉིང་ལག་མ་ཚང་བ་(༡༧༨བ)སོགས་པས་Iང་རིམ་གཉིས་Iི་<ལ་འUོར་འབད་དེ་བསམ་པས་
}ོད་"གས་དེ་<མས་འdབ་པར་འàར་བ0་དོན་ཏེ།

Qས་འཁོར་S་\ད་ལས།
གདོལ་པ་èིག་མ་མཁན་ལ་སོགས། །མཚམས་མེད་ä་ནི་Uེད་པ་<མས། །
]གས་Iི་sོད་པ་rེས་sད་ན། །Eེ་འདི་ཉིད་ལ་སངས་=ས་འàར། །

ཞེས་སོ། །
ད༢ གཉིས་པ་[མཆོག་གི་ངེས་པ་འdབ་fལ་]ནི།

དག་ེབ་བ´་ལ་གམོས་པ་དང་། །¨་མ་ལ་yས་དབང་པ་ོñལ། ། 
ང་4ལ་ö་ོལས་Qམ་པར་âལོ། །ད་ེན་ིར་ེཞགི་ངསེ་འéབ་འèར། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་ལ་]ོན་pང་ཅན་Fིས་ནི་འdབ་ངེས་ཏེ། དགེ་བ་བi་ནི་མི་དགེ་བ་བi་åངས་པ་
ཉིད་དམ། bར་ཡང་གཞན་Fི་>ོག་འདོན་པ། pིན་པ་བཏང་བ། ཚངས་sོད་ལ་གནས་པ། }ང་པོར་
±་བ། མི་འཛའ་བ་བÇམ་པ། [ན་པར་±་བ། དོན་wན་Fི་གཏམ་yེང་བ། འདོད་†ང་ཆོག་ཤེས་U་
བ། གཞན་ཕན་oབ་པ། ཡང་དག་པར་â་བ་<མས་སོ། །

དེ་â་x་ལ་གོམས་པ་Cེ། ]ོན་pང་ཆེ་བ་དང་། M་མ་ལ་མོས་Zས་ཆེ་བ་དང་། ཡིད་Iི་དབང་པོ་
ཞི་ཞིང་ùལ་བ་དང་། ཁེངས་ཤིང་ང་=ལ་བ་དང་གQག་པ་ཆེ་ཞིང་ཁོང་Vོ་བ་གཉིས་ལས་<མ་པར་
)ོལ་བ་Cེ། དེ་དག་དང་lལ་བ་དེ་ནི་རེ་ཞིག་ཙམ་Fིས་}ོད་"གས་ངེས་པར་འdབ་པར་འàར་ཞེས་
པ0་དོན་ཏོ། །
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ད༢ གཉིས་པ་[sོད་པ་sད་fལ་]ལ། ན༡ དང་པོར་གསང་sོད་U་fལ། ན༢ 5ག་=0་གནང་བ་
Ìེད་fལ། ན༣ དེ0་\ད་pང་fལ། ན༤ ཡང་ན་∂ས་པས་དZག་fལ། ན༥ sོད་པ0་དགོས་དོན་ä0།

ན༡ དང་པོ་ནི།
åག་O་གམོས་པའ་ིQལ་འFོར་áསི། །མཉམ་པར་བཞག་པས་དངསོ་éབ་ཐོབ། ། 
ü་བ་གཅགི་O་གསང་ལ་≠དོ། །ཇི་Eདི་ûག་4་མ་Æདེ་བར། ། 

ཞེས་པ་Cེ། ]ར་བཤད་པ་âར་Qས་"གས་L་གོམས་པར་Uས་པ0་<ལ་འUོར་Fིས་སེམས་Sེ་
གཅིག་L་མཉམ་པར་བཞག་པས་sོད་པ་sད་ན་དངོས་dབ་ཐོབ་པར་འàར་ཏེ། ཐོག་མར་�་བ་
གཅིག་L་རང་ཉིད་རིགས་\ད་དང་<ལ་འUོར་སོགས་གསང་བར་Uས་ལ། གཞན་Q་\་བ0་sོད་པ་
Uས་པས་Dས་གནང་བ་pིན་པར་འàར་ཞིང་། (༡༧༩ན)གལ་ཏེ་གནང་བ་མ་ཐོབ་ན་ཇི་>ིད་5ག་=0་
གནང་བ་མ་Ìེད་Iི་བར་Q་གསང་sོད་U་ཞེས་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[5ག་=0་གནང་བ་Ìེད་fལ་]ནི།
གནང་བ་Æདེ་འèར་Iགས་པ་ལ། །Qལ་འFོར་མ་ཡིས་བLན་པར་F། ། 
ûག་4་ཆ་ེག་ེམ་ོíརེ་ལ། །སམེས་ཅན་དནོ་áསི་!་ོ$ེ་འཛØན། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་âར་�་བ་གཅིག་ལ་སོགས་པ0་གསང་sོད་Uས་པས་5ག་=0་གནང་བ་ངེས་
པར་Ìེད་པར་འàར་ཏེ། ]གས་པ་oབ་པ་པོ་དེ་ལ་བདག་མེད་<ལ་འUོར་མའམ་ཧེ་{་ཀ་ཡིས་5ག་
=་Öང་བCན་པར་U་བ་འãང་ངོ་། །

ཇི་âར་ཞེ་ན། 5ག་=་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་U་བ་Rེར་བ་]གས་Iི་sོད་པ་sད་ནས་སེམས་ཅན་Fི་དོན་
Fིས་ཤིག །Nོ་rེ་འཛིན་པ་ཞེས་པ་â་x0་fལ་Fིས་Öང་Cོན་ཞེས་པའོ། །
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ན༣ གcམ་པ་[དེ0་\ད་pང་fལ་]ནི།
Æདེ་པ་ད་ེཡང་མགི་ཡངས་མ། །གKགས་དང་ལང་ཚeས་Qམ་པར་བ4ན། ། 
ས∞ི་ག་Vར་ཡང་དག་1ན། །Fང་±བ་སེམས་@སི་Qམ་པར་Dང་། ། 
དག་ེབ་བ´་ལས་བêམས་ནས་ན།ི །ད་ེལ་ཆསོ་ན་ིརབ་O་དFེ། ། 
P་ཡི་གKགས་@་ིསམེས་དང་ན།ི །དམ་ཚØག་སམེས་@ང་གཅགི་པ་ཉདི། ། 
ü་བ་གཅགི་གསི་ëལ་1ན་པར། །འèར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚeམ་མེད། ། 
མཆགོ་ཐབོ་པ་ཡ་ིhད་མདེ་གང་། །åགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་†ངས། ། 

ཞེས་པ་Cེ། Dས་Öང་བCན་ནས་Ìེད་པ0་5ག་=་དེ་ཡང་སེར་Wའམ་Tག་དོག་མེད་པས་མིག་
ཡངས་མ། ག@གས་Uད་མཛེས་པ་དང་ལང་ཚོས་<མ་པར་བ=ན་པ། སིˆ་Cེ་ར˜་དང་། ག་∏ར་ཏེ་
Uང་སེམས་=ས་པ་དང་ཡང་དག་པར་wན་པ་དེ་ཉིད། Eབས་འ)ོ་དང་Uང་†བ་L་སེམས་བEེད་པ་
སོགས་Iིས་དེ0་Mོ་<མ་པར་pང་བ་དང་། དགེ་བ་བi་oབ་དགོས་པ་ལས་བSམས་ནས་ནི་5ག་=་
དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་ùན་མོང་དང་ùན་མོང་མིན་པ0་ཆོས་Iི་qོ་ནི་རབ་L་དUེ་ཞིང་། D་ཡི་ག@གས་Iི་
སེམས་ཏེ་རིམ་གཉིས་Iི་<ལ་འUོར་དང་ནི། དམ་ཚིག་བÉང་བ་དང་5ག་=0་དངོས་dབ་འདོད་པ0་
སེམས་Iང་(༡༧༩བ)གཅིག་པ་ཉིད་Q་U་Cེ། �་བ་གཅིག་གིས་5ག་=་དེ་དངོས་dབ་Iི་^ལ་པ་
བཟང་པོ་དང་wན་པར་འàར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅིང་། དེ་ལ་མཆོག་གི་དངོས་dབ་5ག་=་ཆེན་
པོ་ཐོབ་པར་Uེད་∂ས་པ་ཡི་xད་མེད་གང་དེ་ནི་གཉིས་འཛིན་Fི་"ོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་
åངས་པ0་ཡོན་ཏན་དང་wན་པ་Cེ། དེ་ཉིད་མཆོག་L་བ]གས་ཤེས་པ0་དོན་ཏོ། །
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འདིར་ཁ་ཅིག །}ོད་†ང་Ú་ཐོབ་ནས་གསང་sོད་�་གཅིག་དང་། 5ག་=་Ìེད་ནས་sོད་པ་དངོས་
�་གཅིག་sད་པས་ཉེ་\་oབ་པ0་^ལ་wན་Q་Uེད་པ་དང་། དེ་ནས་ཉེ་\་ཞག་བQན་sད་པས་ཡེ་
ཤེས་Iི་n་དངོས་འdབ་པར་འཆད་པ་སོགས་ནི་\ད་<མས་c་མི་གསལ་བ་དང་། dབ་ཆེན་ཚད་
wན་Fིས་Iང་དེ་âར་བཤད་པ་མ་མཐོང་བས། ག_ང་གི་དགོངས་དོན་མིན་ནོ། །

ན༤ བཞི་པ་[ཡང་ན་∂ས་པས་དZག་fལ་]ནི།
ཡང་ན་བདག་གསི་≤ས་པ་ཡིས། །P་དང་P་མནི་མ་ིQམས་དང་། ། 
གནདོ་Dིན་མའིམ་ཅ་ིལས་@ང་། །ûག་4་བNག་ལ་རབ་O་བåག ། 
དེ་ཡང་íརེ་ལ་≠དོ་པ་≠ད། ། 

ཅེས་པ་Cེ། འོ་ན། 5ག་=་དེ་Öང་བCན་ནས་Ìེད་པ་ཁོ་ན་དགོས་སམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་ན།
<ལ་འUོར་བདག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་Fི་∂ས་པ་ཡིས་འ)ོ་བ་D་དང་D་མིན་དང་མི་<མས་དང་གནོད་
pིན་དང་མིའམ་ཅི་མོ་<མས་ལས་Iང་མཚན་wན་Fི་5ག་=་དZག་པ0་ཆོ་གས་བKག་ལ་རབ་L་
བ"ག་པ་Cེ་\ད་èིན་པར་Uས་ལ། དེ་ཡང་Rེར་བ་Cེ་བCེན་ལ། sོད་པ་sད་པར་U་ཞེས་པའོ། །

ན༥ ä་པ་[sོད་པ0་དགོས་དོན་]ནི།
བདག་ག་ིདལ་བ་མངནོ་?འི་ûིར། །གང་བཤད་འཇགིས་པའ་ིགKགས་ཅན་á།ི ། 
≠དོ་པ་ལོངས་≠དོ་ûིར་མ་གCངས། །ཡདི་ན་ིབåན་ནམ་གཡ་ོའམ་ཅ།ི ། 
རང་ག་ིསམེས་ན་ིས་ོསརོ་བåག ། 
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ཅེས་པ་Cེ། དེ་âར་5ག་=་བCེན་པ0་དགོས་པ་ཇི་â་x་[མ་ན། བདག་གི་དལ་བ་དང་འUོར་པ་
དོན་ཡོད་པར་Uས་ནས་དངོས་dབ་མངོན་Q་U་བ0་5ིར་sོད་པ0་ལེh་སོགས་c་གང་བཤད་པ0།
ཧེ་{་ཀ་འཇིགས་པ0་(༡༨༠ན)ག@གས་ཅན་Fིས་sོད་པ་ནི། འདོད་པ་ལ་ལོངས་sོད་པ་ཁོ་ན0་5ིར་
མ་གcངས་Iི། ཡིད་ནི་<ལ་འUོར་ལ་Sེ་གཅིག་L་བ"ན་ནམ། འོན་ཏེ་གཡོ་འམ། ཅི་â་x་[མ་Q་
རང་གི་སེམས་ནི་ཤེས་རབ་Iིས་སོ་སོར་བ"ག་ཅིང་ད«ད་པ0་དོན་Q་གcངས་ཞེས་པའོ། །

ཏ༣ གcམ་པ་དེ་ལས་འTོས་པ0་དོན་ལ། ཐ༡ དོགས་གཅོད་_ས་པ་དང་། ཐ༢ ལན་གcངས་
པ་གཉིས་Iི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
!་ོ$ེ་&ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
བདག་མདེ་Qལ་འFོར་1ན་པ་ཡསི། །ûག་4་ཉིད་@ིས་ཇི་=ར་བ$ོད། ། 
ûག་4་ûག་4་གཉསི་དག་གསི། །ûག་4འི་དངོས་éབ་ཇི་=ར་èར། ། 

ཞེས་པ་Cེ། D་མོH་<ལ་འUོར་Fིས་5ག་=་མོ་བCེན་པ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ0་5ིར་Nོ་rེ་[ིང་
པོས་གསོལ་པ། གོང་Q་བདག་མེད་མ0་<ལ་འUོར་དང་wན་པ་ཡིས། sོད་པ0་)ོགས་5ག་=་མོ་
བCེན་པ་ཉིད་Uའོ། །ཅེས་གcངས་ན། དེ་fལ་ཇི་âར་བrོད། རང་བདག་མེད་མར་གསལ་བ་5ག་
=་མོ་དང་། bར་5ག་=་མོ་གཉིས་དག་གིས་ལས་Iི་5ག་=0་དངོས་dབ་ཇི་âར་འdབ་པར་འàར་
ཞེས་_ས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ལན་གcངས་པ་]ལ། ད༡ དེ0་དངོས་ལན་དང་། ད༢ 5ག་=0་དངོས་dབ་
བཤད་པ་གཉིས་Iི།

41 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ད༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་1ན་འདས་@སི་བཀའ་Bལ་པ།  
hད་མེད་གKགས་ན་ི†ངས་ནས་གཞན། །བཅམོ་1ན་འདས་@་ིགKགས་C་F། ། 

≤་མ་†ངས་པ་བ་ོལར་འèར། །ཀ≥་ོལ་དhས་ཡང་དག་གནས། ། 
འâམ་གཉསི་äིལ་h་ཉིད་?་འèར། །ཟེ་འ¥་བ་ོལ་ཅན་?་འèར། ། 
Pག་མ་བདག་ཉདི་ཆནེ་པ་ོཉདི། །དགའ་ཆནེ་ཧ་ེp་ཀ་ཡི་གKགས། ། 
ཧེ་p་ཀ་Dོར་©སེ་h་ཉིད། །འབད་པ་མེད་པར་©སེ་h་འèར། ། 
གསལ་བར་≤ས་པའི་Qལ་འFོར་པས། །དེ་ûིར་ûག་4འི་དངོས་éབ་འèར། ། 

ཞེས་པ་Cེ། བཅོམ་wན་འདས་Iིས་ལན་Q་བཀའ་Øལ་པ་ནི། བདག་མེད་མ0་<ལ་འUོར་པས་
དེ0་ཚེ་xད་མེད་Iི་<མ་པ0་ག@གས་ནི་åངས་ནས་གཞན་པ་བཅོམ་wན་འདས་ཏེ་ཧེ་{་ཀ་ཉིད་Iི་
ག@གས་c་བqོམ་པར་U་Cེ། (༡༨༠བ)དེ་ཡང་xད་མེད་Iི་∂་མ་åངས་པ་བོ་ལ་Cེ་Nོ་rེར་འàར་
ཞིང་། དེ་ཉིད་ཀ¯ོ་ལ་Cེ་པó0་གནས་Iི་དxས་c་ཡང་དག་པར་གནས་སོ། །

བྷ་ག0་འ)མ་གཉིས་ནི་}ིལ་xས་བrོད་པ་འlས་x་ཉིད་Q་འàར་ལ། བྷ་ག0་ཟེh་འß་ནི་བོ་ལ་
ཅན་ཏེ་Nོ་rེ0་ནོར་x་ཉིད་Q་འàར་རོ། །

Öས་Dག་མ་ནི་དIིལ་འཁོར་Fི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཉིད་དེ། དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཧེ་{་ཀ་ཡི་
ག@གས་c་àར་པ་Cེ། Eེས་པ་དང་xད་མེད་འ}་བ་ཉིད་Iིས་སོ། །

དེས་ན་ཧེ་{་ཀ་དང་pོར་བ་བདག་མེད་མ0་<ལ་འUོར་ཅན་Fི་Eེས་x་ཉིད་Iང་འབད་པ་དང་
བSོལ་བ་མེད་པར་Eེས་xར་འàར་རོ། །
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དེ་âར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་བར་Eོང་∂ས་པ0་<ལ་འUོར་པས་D་ཕོ་མོH་<མ་པ་བXར་བ་
རང་དབང་Q་འàར་བ0་\་མཚན་དེ0་5ིར། 5ག་=0་དངོས་dབ་འdབ་པར་འàར་ཞེས་པ0་དོན་
ཏོ། །

འགའ་ཞིག །ག_ང་འདིས་oབ་པ་པོ་xད་མེད་Iི་"ེན་ཅན་Fིས་5ག་=་མོ་བCེན་པ་ལ་དོགས་
གཅོད་_ས་པ་དང་། ལན་Fིས་xད་མེད་དེས་Öས་དངོས་c་བXར་བར་བCན་པ་དང་། དེ་ཡང་ཉེ་\་
oབ་པ0་^བས་དོན་ཡིན་པར་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། xད་མེད་Iིས་5ག་=་བCེན་པ0་དོགས་
གཅོད་མ་ཡིན་པ་དང་། བདག་མེད་མ0་<ལ་འUོར་བqོམས་པས་5ག་=་བCེན་པ0་དོགས་གཅོད་
ཡིན་པ་ག_ང་ཚིག་ལ་དངོས་c་གསལ་བ0་5ིར་དང་། xད་མེད་sོད་པ་Uེད་པ་ཕལ་ཆེར་Fིས་
དངོས་c་Öས་བXར་བར་མི་∂ས་པས་xད་མེད་Iིས་xད་མེད་5ག་=ར་བCེན་པ་^བས་c་མ་བབ་
པ0་5ིར་དང་། ཡང་ན། Öས་དངོས་c་བXར་བ0་∂ས་པ་མ་ཐོབ་པ0་xད་མེད་Iིས་sོད་པ་མི་{ང་
བར་འàར་བ0་5ིར་དང་། གོང་གི་ག_ང་<མས་Eེས་པ0་དབང་Q་Uས་ཏེ་གcངས་པ0་Ò་ལ་འདི་
xད་མེད་Iིས་ཉེ་\་oབ་པ0་^བས་དོན་Q་འàར་བ0་ཤེས་Uེད་མེད་པ0་5ིར་རོ། །

ཡང་ལ་ལ་དག །ཐབས་Iི་Íེན་Fིས་ཤེས་རབ་)ོལ་ཞིང་། ཤེས་རབ་Iི་Íེན་Fིས་ཐབས་མི་
)ོལ་བ་དང་། "ོགས་པ་མཉམ་པ0་ཐབས་ཤེས་འཛོམས་ན་གཅིག་(༡༨༡ན)ཆར་)ོལ་བ་དང་། xད་
མེད་Iི་"ེན་ལ་དངོས་c་)ོལ་བ་མི་ùབ་པར་འཆད་པ་<མས་ནི་རིགས་ལམ་མ་ཤེས་པ་ཅལ་ཅོལ་Q་
±་བ0་ནང་འགལ་ཁོ་ན་Cེ། ཐབས་Iི་Íེན་Fིས་ཤེས་རབ་)ོལ་བ་ཡོད་ན། ཤེས་རབ་Iི་Íེན་Fིས་
ཐབས་)ོལ་བ་ཡོད་དགོས་པར་མfངས་པ་དང་། ཤེས་རབ་Iི་Íེན་Fིས་ཐབས་)ོལ་བ་མེད་ན་oབ་
པ་པོས་ཤེས་རབ་བCན་པ་དོན་མེད་Q་འàར་བ་དང་། xད་མེད་Iི་"ེན་ལ་དངོས་c་)ོལ་བ་མི་ùབ་
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ན་ཐབས་ཤེས་"ོགས་པ་མཉམ་པ་གཅིག་ཆར་Q་)ོལ་བར་འདོད་པའང་མི་རིགས་པ་དང་། Eེ་བ་
དམན་པའང་དངོས་dབ་oབ་པ0་"ེན་Q་གcངས་པ་མི་འཐད་པར་འàར་བ0་5ིར་དང་། ཡང་±ས་
པ0་ཐབས་ཤེས་དེ་ཐབས་ཤེས་ëས་sི་མ་ལ་Uེད་ན་དེ་ཉིད་^བས་དོན་དང་མ་འlེལ་བ0་5ིར་དང་།
དེ་âར་ན་ཐབས་Iི་Íེན་Fིས་ཤེས་རབ་)ོལ་བར་འདོད་པའང་oབ་དཀའ་བ0་5ིར་རོ། །

དེས་ན་བདག་མེད་མ་དང་ཧེ་{་ཀ་གཉིས་ཀ་Eེས་པ་xད་མེད་གཉིས་ཀ0་བqོམ་Uར་གcངས་
མོད་Iང་། འདིར་5ག་=0་དངོས་dབ་oབ་པ་པོ་Eེས་པ་ཡིན་པ0་དབང་Q་མཛད་ནས་5ག་=་མོ་
བCེན་པར་གcངས་པ0་^བས་ཡིན་པས་དོགས་གཅོད་Iང་oབ་པ་པོ་བདག་མེད་མ0་<ལ་འUོར་
ཅན་Fིས་5ག་=་མོ་བCེན་པ0་དོགས་གཅོད་ཡིན་ལ། ལན་གcངས་པ་ཡང་oབ་པ་པོས་དེ0་ཚེ་
བདག་མེད་མ་དང་ཧེ་{་ཀ་གཉིས་<མ་པ་བXར་དགོས་པར་བCན་པའོ། །

འོ་ན་oབ་པ་མོས་5ག་=0་དངོས་dབ་ཇི་âར་oབ་མི་_་བ་དང་མི་གcང་བ་ཇི་âར་ཡིན་ཞེ་ན།
Eོན་མེད་དེ། <ལ་འUོར་པ་sོད་པ་Uེད་པ0་ཚེ་xད་མེད་ཤེས་རབ་L་བCེན་དགོས་པ0་རིགས་པས།
<ལ་འUོར་མས་sོད་པ་Uེད་པ0་Eེས་པ་ཐབས་c་བCེན་དགོས་པ་དང་། བདག་མེད་མ་qོམ་པ0་
<ལ་འUོར་པས་དེ0་ཚེ་xད་མེད་Iི་<མ་པ་åངས་ནས་ཧེ་{་ཀ0་<མ་པར་བXར་བ0་རིགས་པས།
ཧེ་{་ཀ་qོམ་པ0་<ལ་འUོར་མས་དེ0་(༡༨༡བ)ཚེ་Eེས་པ0་<མ་པ་åངས་ནས་བདག་མེད་མ0་<མ་
པར་Xར་བ་དང་། དེ་བཞིན་Q་∂་མ་åངས་པ་བོ་ལར་འàར་བ་སོགས་Iིས་རིགས་པས། བོ་ལ་
åངས་པ་∂་མར་འàར་བ་སོགས་དོན་Fིས་བCན་ཞིང་གོ་བར་∂ས་པ0་5ིར་ཏེ།

ཆོས་)གས་Iིས། [ཚད་མ་<མ་འ)ེལ། རང་དོན་rེས་དཔག་གི་ལེhར།]

དོན་Fི་Óོལ་བས་གཅིག་ཤོས་ལ། །}ན་པ་ཡང་དག་Eེ་བར་འàར། །
44 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ཞེས་སོ། །
ཐབས་ཤེས་གཉིས་Iི་)ོལ་བ་ཐོབ་fལ་ཡང་ལམ་ཉམས་c་ལེན་པ0་<ལ་འUོར་ཕོ་མོ་ནི་ཕན་

fན་གཅིག་གིས་གཅིག་དངོས་dབ་འdབ་པ0་Íེན་Q་འàར་ཏེ། xད་མེད་ལ་བ"ེན་ནས་Eེས་པ་ལ་
Dན་Eེས་Eེ་བ་âར། Eེས་པ་ལ་བ"ེན་ན་ནས་xད་མེད་ལ་Dན་Eེས་Eེ་བ0་5ིར་རོ། །

དེ་âར་ཡང་ཆོས་)གས་Iི˘། [ཚད་མ་<མ་འ)ེལ། མངོན་cམ་ལེhར།]

ཆགས་པས་∂ས་བEེད་གཞན་ཉམས་5ིར། །གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་Sོད་འདི་ཡོད། །
ཅེས་དང་།
Zར་Q།

མི་ཡི་5ག་=་Mངས་ནས་ནི། །དེ་ལ་ཆོས་ནི་རབ་L་དUེ། །
དེ་དང་Dན་ཅིག་དངོས་dབ་འàར། །5ག་=0་དངོས་dབ་རབ་L་བ≈གས། །

ཞེས་སོ། །
དེ་གཉིས་Qས་ཅིག་ཆར་Q་)ོལ་བ་ནི་>ིད་པ་ཙམ་Cེ། སོ་སོH་"ོགས་པ་མཐོ་དམན་ལ་རག་ལས་

པ0་5ིར་རོ། །
xད་མེད་Iི་"ེན་Fིས་དངོས་c་མཆོག་མི་འdབ་པའང་མིན་ཏེ། མཆོག་Dན་Eེས་ཡེ་ཤེས་འdབ་

པ་གོང་Q་བཤད་པ་དང་།
[བ"ག་པ་5ི་མ། གཉིས་པ་དངོས་dབ་གཏན་ལ་དབབ་པ0་ལེhར།]

མཆོག་ཐོབ་པ་ཡི་xད་མེད་གང་། །
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ཞེས་པས་ཤེས་ལ། གཞན་ཡང་ཐ་མལ་Fི་S་ཁམས་རིམ་Fིས་7ངས་ནས་@ང་འBག་འdབ་
Öགས་Iང་5ོགས་འ}་ཞིང་། ཐ་མལ་Fི་Öས་ཤ་Vག་དང་བཅས་པ་འདི་ཉིད་)་མ་ཉམས་པར་Eེས་
པས་Iང་ཡེ་ཤེས་Iི་n་དངོས་c་འdབ་པ་མ་ཡིན་པས་སོ། །

འོ་ན་Eེ་བ་དམན་པ་ཞེས་པ0་དོན་ཇི་â་x་ཞེ་ན། Eེས་པ་ལ་བâོས་ན་xད་མེད་Eོན་ཤས་ཆེ་ཞིང་
ཡོན་ཏན་oབ་པ0་གེགས་Eོན་མང་བས་དེ་âར་བཏགས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[5ག་=0་དངོས་dབ་ཤད་པ་]ནི། (༡༨༢ན)
ཆགས་དང་འཇགི་པ་དག་གསི་@ང་། །ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་གནནོ་མ་ིའèར། ། 
གང་ûིར་ཐབས་ན་ིའòང་བ་ཉདི། །འཇགི་པ་ཤསེ་རབ་Eདི་མཐར་Fེད། ། 
དསེ་ན་རབ་འཇགི་ཡདོ་མ་ཡནི། །ད་ེཉདི་ལ་ན་ིཆགས་པ་མདེ། ། 
ལ་ལ་འཇགི་པས་འཇགི་པར་འèར། །འཇགི་པ་དངསོ་མདེ་ཟད་པ་མདེ། ། 

ཅེས་པ་Cེ། 5ག་=0་དངོས་dབ་འdབ་པ་ན་ཇི་âར་འàར་ཞེ་ན། ཆགས་པ་Cེ་Eེ་བ་དང་།
འཇིག་པ་Cེ་འཆི་བ་དག་གིས་Iང་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དUེར་མེད་པ0་Uང་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
དེ་ཟིལ་Fིས་གནོན་པར་མི་འàར་ཏེ། \་མཚན་གང་གི་5ིར་ན། ཐབས་[ིང་rེ་ཆེན་པོས་ནི་འãང་བ་
Cེ་Eེ་བ་ཉིད་Iི་>ིད་པ0་བག་ཆགས་མཐར་Uེད་ཅིང་། འཇིག་པ་Cེ་འཆི་བ་ནི་ཤེས་རབ་Cོང་པ་ཉིད་
Iིས་>ིད་པ0་མཐར་Uེད་པ0་5ིར་རོ། །

དེས་ན་གོ་འཕང་དེ་ལ་རབ་L་འཇིག་པ0་འཆི་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་ལ་ནི་ཆགས་པ་Cེ་
ལས་དབང་གིས་Eེ་བ་ཡང་མེད་དོ། །
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ལ་ལ་Cེ་སེམས་ཅན་ཕལ་པ་<མས་འཇིག་པ་Cེ་འཆི་བས་>ོག་ཟད་ཅིང་"ེན་འཇིག་པར་འàར་
བ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་འཇིག་པ་Cེ་འཆི་བ0་དངོས་པོར་dབ་པ་མེད་པས་>ོག་ཟད་པའང་མེད་ཅེས་
པའོ། །

ཏ༤ བཞི་པ་དངོས་dབ་བoབ་fལ་ལ། ཐ༡ ལམ་Fི་<མ་གཞག་དང་། ཐ༢ དེ0་དོགས་གཅོད་
གཉིས་Iི།

ཐ༡ དང་པོ་ལ། ད༡ རིམ་གཉིས་Iི་གོ་རིམ། ད༢ @ང་འBག་L་U་fལ། ད༣ དེ་གང་ལས་ãང་
བ། ད༤ ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་Q་བCན་པ་བཞི་ལས།

ད༡ དང་པོ་ནི།
བ©དེ་པའི་རིམ་པའི་Qལ་འFོར་á།ི །བúལ་Mགས་ཅན་áསི་µསོ་པ་ìོམ། ། 
µསོ་པ་™ི་ལམ་=ར་Fས་ནས། །µསོ་པ་ཉདི་ན་ིµསོ་མེད་Fེད། ། 

ཅེས་པ་Cེ། དངོས་dབ་དེ་ལམ་རིམ་ཇི་â་xས་oབ་ཅེ་ན། ཐོག་མར་བEེད་པ0་རིམ་པ0་<ལ་
འUོར་Fི་ཐབས་ལ་མཁས་པ0་བÔལ་_གས་ཅན་Fིས་"ེན་དང་བ"ེན་པ0་དIིལ་འཁོར་Fི་ƒོས་པ་
བqོམ་པར་U་ཞིང་། ƒོས་པ་དེ་ཡང་Ùི་ལམ་âར་Wང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པར་Uས་ནས།
W་ཚོགས་པ0་ƒོས་པ་དེ་ཉིད་ནི། དངོས་འཛིན་Fི་ƒོས་པ་མེད་པར་Uེད་པ་ཡིག་sི0་བཤད་པ་Cེ།
}ང་དོན་དང་། ཉིན་Wང་བ་ཉིད་Iི་འོད་(༡༨༢བ)གསལ་Fིས་pངས་ནས་Ùི་ལམ་ཤར་བ་âར།
བEེད་རིམ་Fི་ƒོས་པ་Dན་Eེས་ëོགས་རིམ་Fིས་pངས་ནས་Dར་ཞེན་Fི་ƒོས་པ་མེད་པར་Uེད་པ་
µས་བཤད་དེ། ངེས་དོན་ནོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[@ང་འBག་L་U་fལ་]ནི།
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ཇི་=ར་∂་མ་™ི་ལམ་དང་། །ཇི་=ར་བར་མའི་Eདི་ཡནི་ལ། ། 
åག་O་གམོས་པའ་ིDོར་བ་ཡིས། །ད@ལི་འཁརོ་ཉདི་ན་ིད་ེབཞནི་འདདོ། ། 

ཅེས་པ་Cེ། འོ་ན་<མ་པ་Kན་L་དIིལ་འཁོར་Fི་ƒོས་པ་མེད་པར་Uེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་[མ་ན།
མིན་ཏེ། དངོས་པོH་<མ་པ་ëས་]གས་Iི་∂ས་པས་pངས་ནས་ཡང་དག་པ་མིན་པ0་≠ལ་འཁོར་
སོགས་c་Wང་བ་X་མ0་བཀོད་པ་â་xའམ། སད་Qས་Iི་Wང་བ་གཉིད་Iི་Cོང་པས་pངས་ནས་Ùི་
ལམ་Fི་Wང་བ་ཤར་བ་â་x་དང་། ཇི་âར་Eེ་>ིད་Iི་Wང་བ་འཆི་བ0་འོད་གསལ་Fིས་pངས་ནས་
བར་མ0་>ིད་པ་འãང་བ་ཡིན་པ་âར། བEེད་རིམ་Fི་ƒོས་པ་བདེ་Cོང་Dན་Eེས་Iིས་pངས་ནས།
bར་Dན་Eེས་དེ་ཉིད་Æང་སེམས་ཙམ་Fི་དIིལ་འཁོར་Q་ཤར་བ་ལ་"ག་L་གོམས་པར་Uས་པ0་
pོར་བ་ཡིས་ཡེ་ཤེས་Iི་དIིལ་འཁོར་ཉིད་ནི་གོང་གི་དཔེ་དེ་བཞིན་Q་འདོད་པའོ། །

འ)ེལ་Uེད་མཐའ་དག་གིས། འདིར་དIིལ་འཁོར་Wང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་X་མ་དང་Ùི་ལམ་
ལ་སོགས་པ་âར་qོམ་པ0་sི་བཤད་ཁོ་ན་Uེད་པ་ནི། ག_ང་གི་དགོངས་དོན་Q་མ་མཐོང་Cེ། འདི0་
དེ་མ་ཐག་L་དབང་གcམ་པར་མཚོན་པ0་བདེ་ཆེན་ལས་འདི0་དIིལ་འཁོར་ཤེས་པར་U་དགོས་པ་
གcངས་པས་འདི0་^བས་Iི་དIིལ་འཁོར་ëོགས་རིམ་པ0་^བས་ལ་དགོངས་པ0་5ིར་དང་། དེ་
âར་ན་µས་དོན་Fི་X་མ་དང་pར་fལ་Uེད་དགོས་པ0་5ིར་དང་། བཤད་fལ་དེ་དག་ག_ང་ཚིག་5ི་
མ0་བཤད་པ་དང་ཡང་མ་འlེལ་བ0་5ིར་རོ། །

དེས་ན་ཅིར་Wང་བདེན་པར་མ་dབ་པ་ཙམ་Fི་X་མ་â་x་ནི་མཚན་ཉིད་ཐེག་པར་ཡང་)གས་
ཤིང་། དེ་དང་5ོགས་མùན་པར་དIིལ་འཁོར་Fི་<མ་པར་Wང་ཡང་རང་བཞིན་Fིས་dབ་པས་Cོང་
པ0་X་མ་â་x་(༡༨༣ན)ནི་བEེད་རིམ་པ0་^བས་cའང་ཡོད་པས། དེ་དག་ནི་sི་དོན་Fི་X་མ་ཡིན་
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ལ། ^བས་འདིར་µས་དོན་Fི་X་མ་â་x0་ëོགས་རིམ་པ0་དIིལ་འཁོར་གcངས་པ་ལས་དེ0་
fལ་ནི་རང་Uིན་Àབས་སམ་དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོH་མན་ངག་གིས་དགའ་བ་བཞིའམ་Cོང་པ་
བཞི0་རིམ་པས་བEེད་རིམ་Fི་ƒོས་པ་འོད་གསལ་Dན་Eེས་Iིས་ƒོས་མེད་Q་pངས་ནས། Dན་
Eེས་Iི་རོལ་པ་bར་Æང་སེམས་ཙམ་ལས་dབ་པ0་དIིལ་འཁོར་Q་Wང་བ་ནི་µས་དོན་Fི་X་མ་
དང་། དཔེ་དེས་Rད་པར་Q་Uས་པ0་དIིལ་འཁོར་ནི་ëོགས་རིམ་པ0་དIིལ་འཁོར་Fི་fལ་ཏེ། དེ་
དག་གི་<མ་དUེ་ཤེས་དགོས་སོ། །

ད༣ གcམ་པ་[དེ་གང་ལས་འãང་fལ་]ནི།
ûག་4་ཆནེ་པའོ Ø་དབང་བJར་བར། །ཇི་=ར་ཤསེ་པའ་ིབད་ེཆནེ་པ།ོ ། 
ད་ེཡ་ིའད་ིན་ིFིན་∑བས་ཡནི། །གཞན་ལས་ད@ལི་འཁརོ་འòང་བ་མདེ། ། 

ཅེས་པ་Cེ། དེ་â་x0་དIིལ་འཁོར་དེ་ཅི་འ}་ཞིག་ལས་འãང་[མ་ན། 5ག་=་ཆེན་པོ་མཚོན་
པ0་དབང་གcམ་པ་བnར་བར་Uས་པ0་ཚེ། ཇི་âར་ཤེས་ཤིང་རིག་པ0་བདེ་བ་ཆེན་པོH་ཡེ་ཤེས་
ནི་འོད་གསལ་Dན་Eེས་ཏེ། དེ་ཡི་རང་བཞིན་Fི་དIིལ་འཁོར་འདི་ནི་དབང་གcམ་པ0་Uིན་Àབས་
ལས་ãང་བ་ཡིན་ལ། དངོས་\་གཞན་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོH་རང་བཞིན་Fི་ëོགས་རིམ་པ0་དIིལ་
འཁོར་འãང་བ་མེད་ཅེས་པ0་དོན་ཏོ། །

ད༤ བཞི་པ་[ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་Q་བCན་པ་]ལ། ན༡ sི་དོན་དང་། ན༢ ག_ང་དོན་གཉིས་Iི།
ན༡ དང་པོ་ནི། འདིར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་དོན་བཞི་ལས།
ངོ་བོ་ནི། མཆོག་L་ཕན་པར་àར་པ་Cེ།
[བ"ག་པ་5ི་མ། གཉིས་པ་དངོས་dབ་གཏན་ལ་དབབ་པ0་ལེhར།]
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བདེ་ཆེན་མཆོག་L་ཕན་པ་ཉིད། །
ཅེས་སོ། །
ངེས་ཚིག་ནི། Öས་སེམས་Iི་བདེ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་ལས་ཆེས་Rད་པར་Q་àར་པས་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ཞེས་U་Cེ།
[བ"ག་པ་5ི་མ། གཉིས་པ་དངོས་dབ་གཏན་ལ་དབབ་པ0་ལེhར།]

དེ་ཡི་བདེ་བ་བདེ་ཆེན་བrོད། །
ཅེས་སོ། །
Uེད་ལས་ནི། Çག་བ]ལ་ལས་)ོལ་བ་དང་། ག@ང་འཛིན་Fི་"ོག་པ་åོང་བར་Uེད་བ་Cེ།
Nོར་Tེང་Q།

ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་Kན་Fི་བདག །Çག་བ]ལ་Kན་ལས་<མ་པར་)ོལ། །
ག@ང་དང་འཛིན་པ་<མ་པར་åངས། །བདེ་བ0་སེམས་ནི་བདེ་བ་ཉིད། །

ཅེས་སོ། །(༡༨༣བ)

དUེ་བ་ནི། sིར་བདེ་བ་ལ། གནས་^བས་Iི་བདེ་བ་དང་། རང་བཞིན་Fི་བདེ་བ་གཉིས་Iི།
]་མ་ནི། འཇིག་"ེན་པ་ལ་)གས་པ0་Öས་སེམས་Iི་ཚོར་བ་བདེ་བ་འཕོ་འàར་ཅན་མཐའ་དག་

དང་།
5ི་མ་ནི། ཕལ་པ་ལ་˙ོག་L་àར་པ་གཞི་ལམ་འlས་xས་བÇས་པ0་རང་གཤིས་Iི་བདེ་བའོ། །
^བས་འདིར་<ལ་འUོར་པ་ལ་)གས་པ་ནི། _་བདེ་Dན་Eེས་Iི་བདེ་བ་དང་། རང་བཞིན་Dན་

Eེས་Iི་བདེ་བ་གཉིས་c་བཤད་པ0།
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]་མ་ལ། sིར་_་བདེ་ཙམ་ནི་Kན་ëོབ་Uང་སེམས་གཡོས་ནས་_་བ0་ì་བ་Öས་Iི་S་གནས་
<མས་c་བབས་པ་ལས་Eེས་པ0་Öས་ཤེས་འཁོར་Fི་ཚོར་བ་སིམ་པ0་དགའ་བདེ་Cེ། འཇིག་"ེན་
པ་ལ་)གས་བ0་ཆགས་པ0་བདེ་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། <ལ་འUོར་པས་དེ0་Íེན་ལ་བ"ེན་ནས་ཆོས་ཉིད་
<མ་པར་མི་"ོག་པ0་ཡེ་ཤེས་ལ་གོམས་པར་Uས་པ་ལས་Æང་སེམས་˚་¸ིར་fད་ཅིང་ཐིམ་པས་ཡེ་
ཤེས་Iི་Æང་Cོབས་c་àར་ཏེ། Ã་¸ི0་ནང་གི་7ངས་མ་ད«ིད་ཐིག་_་ནས་<མ་"ོག་དང་Çག་བ]ལ་
འགགས་ཤིང་བདེ་Cོང་གཉིས་c་མེད་པ0་ཉམས་≤ོང་དང་བཅས་པ0་མི་"ོག་ཡེ་ཤེས་གསལ་ཞིང་
7ངས་པ་ཞིག་འཆར་བ་ནི་_་བདེ་Dན་Eེས་Iི་བདེ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་ངོ་བོH་qོ་ནས་5ེ་ན། དཔེ་དང་དོན་Fི་Dན་Eེས་Iི་བདེ་བ་གཉིས་དང་།
"ེན་Fི་qོ་ནས་5ེ་ན། ཕོ་མོH་ཐབས་ཤེས་Iི་བདེ་བ་གཉིས་དང་། རེ་རེ་ལའང་འãང་བ་ä0་བདེ་

བ་ä་དང་།
ཉམས་≤ོང་གི་qོ་ནས་5ེ་ན། དགའ་བ་བཞིའམ་Cོང་ཆེན་བཞི0་བདེ་བ་བཞི་ལ་སོགས་པར་དUེ་

བའོ། །
འོ་ན་_་བདེ་Dན་Eེས་ལ་བདེ་བར་"ོག་པ་དང་ཚོར་བ0་བདེ་བ་མིན་པས་རང་Öས་དང་5ག་=་

ལ་བ"ེན་དགོས་པ་དང་། དེ་ཉིད་བདེ་བར་འཇོག་པ་ཇི་âར་ཡིན་[མ་ན། དེ་ནི་ཐ་མལ་པ་ལ་)གས་
པ0་ཚོར་བ་བདེ་བ་@ག་དང་བཅས་པ་མིན་Iང་། རང་Uིན་Àབས་སམ་དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོH་
མན་ངག་ལ་བ"ེན་ནས་རང་Öས་ལ་གནད་Q་བ˝ན་པས་"ོགས་པར་Uེད་དགོས་ཏེ། (༡༨༤ན)

[བ"ག་པ་5ི་མ། གcམ་པ་\ད་Iི་yེང་གཞི་དང་གསང་བ0་^ད་Iི་ལེhར།]
འདི་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཉིད། །ཐམས་ཅད་Öས་ལ་<མ་པར་གནས། །
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ཞེས་དང་།
[བ"ག་པ་5ི་མ། གཉིས་པ་དངོས་dབ་གཏན་ལ་དབབ་པ0་ལེhར།]

Öས་Iི་དངོས་མེད་གང་ལས་བདེ། །
ཞེས་དང་།
[བ"ག་པ་5ི་མ། བཞི་པ་5ག་=་བÇས་པ0་དོན་Fི་ལེhར།]

དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོH་ཐབས་དང་ནི། །
ཞེས་སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་5ི་མ། གcམ་པ་\ད་Iི་yེང་གཞི་དང་གསང་བ0་^ད་Iི་ལེhར།]

བོ་ལ་ཀ¯ོ་ལ་pོར་བས། །དེ་ཡི་བདེ་བ་ཤེས་པར་འàར། །
ཞེས་སོགས་མང་Q་གcངས་པ་âར་རོ། །
བདེ་བར་འཇོག་པ0་\མ་མཚན་ཡང་། Çག་བ]ལ་དང་<མ་"ོག་åངས་པ0་བདེ་བ་ཆེན་པོ་Cེ།
Nོར་Tེང་Q།

Dན་ཅིག་Eེས་པ0་Qས་c་ནི། །ག@ང་དང་འཛིན་པ་<མ་པར་åངས། །
བདེ་དང་Çག་བ]ལ་<མ་པར་åངས། །ཞི་བ་གཉིས་མེད་<མ་པར་)ོལ། །
དངོས་པོ་Kན་Fི་རང་བཞིན་བདག །བདེ་ཆེན་ཞེས་ནི་འདི་ལ་བrོད། །

ཅེས་པ་âར་རོ། །
རང་བཞིན་Dན་Eེས་Iི་བདེ་བ་ནི། འཁོར་འདས་Iིས་བÇས་པ0་ཆོས་ཐམས་ཅད་Iི་Rབ་

བདག་L་àར་པ0་རང་བཞིན་Fིས་Cོང་པ་ཉིད་འོད་གསལ་དོན་དམ་པ0་བདེ་བའོ། །
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དUེ་ན། གཞི་ལམ་འlས་x0་རང་བཞིན་Dན་Eེས་Iི་བདེ་བ་གcམ་Cེ་མང་Q་བཤད་ཅིང་
འཆད་པར་འàར་བ་âར་རོ། །

རང་བཞིན་Dན་Eེས་ནི་Cོང་ཉིད་ངོས་བ@ང་ཐམས་ཅད་དང་lལ་བས་བདེ་བར་བrོད་པ་ཇི་
âར་ཡིན་[མ་ན། Çག་བ]ལ་དང་<མ་"ོག་åངས་པས་བདེ་བར་བrོད་པ་ནི་གོང་Q་བཤད་ཟིན་ལ།

གཞན་ཡང་། Eེ་འགག་གནས་གcམ་Fི་ƒོས་པ་དང་lལ་བ་དང་། >ིད་ཞི0་མཐའ་ལ་མི་གནས་
པ་དང་། བདག་གཞན་Fི་འཛིན་པ་ལས་)ོལ་བ་དང་། རང་རིག་པ0་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པ་དང་། ཐམས་
ཅད་Iི་Rབ་བདག་ཡིན་པ་དང་། Qས་ཐམས་ཅད་པ་རང་བཞིན་Fི་བདེ་བས་བདེ་བར་བrོད་དེ།

[བ"ག་པ་5ི་མ། ä་པ་མངོན་པར་འãང་བ0་ལེhར།]
དེར་ནི་ཐོག་མ་དxས་མཐའ་མེད། །>ིད་མེད་≤་ངན་འདས་པ་མེད། །
འདི་ནི་མཆོག་L་བདེན་ཆེན་ཉིད། །བདག་མེད་གཞན་ཡང་མེད་པ་ཉི། །

ཅེས་དང་།
[བ"ག་པ་]་མ། དZ་པ་<མ་དག་གི་ལེhར།]

རང་གིས་རིག་པ0་བདེ་བ་མཆོག །
ཅེས་དང་།
[བ"ག་པ་]་མ། ä་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Iི་ལེhར།]

ཐམས་ཅད་Kན་Fི་བདག་ཉིད་གནས། །དམ་པ0་བདེ་བས་དེ་ཉིད་དེ། །
ཞེས་དང་།
[བ"ག་པ་5ི་མ། བཞི་པ་5ག་=་བÇས་པ0་དོན་Fི་ལེhར།]

"ག་L་རང་བཞིན་བདེ་བ་ཅན། །
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ཞེས་སོགས་མང་Q་གcངས་པ་(༡༨༤བ)ལས་ཤེས་སོ། །
ན༢ གཉིས་པ་[ག_ང་དོན་]ནི།

བད་ེབ་གནག་ཅངི་བད་ེབ་སརེ། །བད་ེབ་དམར་པ་ོབད་ེབ་དཀར། ། 
བདེ་བ་∏ང་y་བདེ་བ་I།ོ །བད་ེབ་π་དང་མི་π་Nན། ། 
བདེ་བ་ཤེས་རབ་བདེ་བ་ཐབས། །ད་ེབཞནི་Nན་O་p་©སེ་བདེ། ། 
བདེ་བ་དངོས་དང་དངོས་མེད་བདེ། །!་ོ$ེ་སམེས་དཔའ་བད་ེབར་བ$ོད། 

ཅེས་པ་Cེ། Dན་Eེས་Iི་བདེ་ཆེན་ëོགས་རིམ་པ0་དIིལ་འཁོར་Q་འཆར་fལ་ཇི་â་x་ཞེ་ན།
དེ0་རོལ་པ་ཁ་དོག་དང་ག@གས་Iི་<མ་པར་འཆར་བ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མདོག་གནག་པ་Cེ་ནག་
པོའམ་དེས་མཚོན་པ0་D་མི་བEོད་པ0་<མ་པར་Wང་བར་Uེད་ཅིང་། དེ་བཞིན་Q་ཤེས་པར་Uས་ཏེ།
བདེ་བ་ཆེན་པོ་སེར་པོའམ་རིན་འãང་དང་། བདེ་བ་དམར་པོའམ་འོད་དཔག་མེད་དང་། བདེ་བ་
དཀར་པོའམ་<མ་Wང་དང་། བདེ་བ་˛ང་Zའམ་དོན་འdབ་དང་། བདེ་བ་]ོ་བའམ་Nོ་rེ་འཆང་
དང་། བདེ་བ་\་བ་D0་ཚོགས་སམ་བiད་Iི་སེམས་ཅན་དང་། མི་\་བ་གཞལ་ཡས་ཁང་ངམ་Wོད་
Iི་འཇིག་"ེན་Kན་དང་། བདེ་བ་ཤེས་རབ་Cེ་xད་མེད་དམ་D་≠མ་དང་། བདེ་བ་ཐབས་ཏེ་Eེས་
པའམ་D་ཡབ་དང་། དེ་བཞིན་Q་དེ་གཉིས་Iི་Kན་L་{་Cེ་དབང་པོ་གཉིས་pོར་ལས་Eེས་པ0་བདེ་
བ་དང་། བདེ་བ་ག@ང་འཛིན་Fི་དངོས་པོར་Wང་བ་དང་། དངོས་མེད་Cོང་པ་ཉིད་Iང་བདེ་བ་ཆེན་
པོ་དང་། Rབ་བདག་Nོ་rེ་སེམས་དཔའ་ཡང་Dན་Eེས་Iི་བདེ་བ0་རོལ་པར་བrོད་པས། བདེ་བ་
ཆེན་པོ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་Iི་བདག་ཉིད་དེ།

སཾ་ཊིར།
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གང་Q་བདེ་བ་ཆེན་པོH་མགོན་པོ་གཅིག་ཉིད་Q་མ0་ཉམས་Iི་གར་Fིས་རོལ་པར་
མཛད་པའོ། །

ཞེས་པ་âར་རོ། །
ཐ༢ གཉིས་པ་[དེ0་དོགས་གཅོད་]ལ། ད༡ _ས་པ་དང་། ད༢ ལན་གཉིས་Iི།
ད༡ དང་པོ་ནི།

!་ོ$ེ་&ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
fོགས་པའ་ིརམི་པའ་ིQལ་འFོར་འདི། །ད་ེཡ་ིབད་ེབ་བད་ེཆནེ་བ$ོད། ། 
fོགས་པ་ìོམ་པ་མེད་པ་L།ེ །བ©དེ་པ་ཡསི་ན་ིཅ་ིཞགི་འཚལ། ། 

ཞེས་པ་Cེ། བདེ་ཆེན་oབ་པ་ëོགས་རིམ་ཁོ་ནས་ཆོག་གམ་[མ་པ0་rེས་འBག་གི་དོགས་
གཅོད་ལ་དགོངས་(༡༨༥ན)ཏེ། Nོ་rེ་[ིང་པོས་གསོལ་པ། བ"ག་པ་དང་པོ་དང་གོང་Qའང་ëོགས་
པ0་རིམ་པ0་<མ་འUོར་འདི་ཉིད་ཆེད་Q་བ]གས་ཤིང་། དེ་ཡི་བདེ་བའང་མཆོག་L་མི་འàར་བ0་
Dན་Eེས་Iི་བདེ་ཆེན་ཉིད་Q་བrོད་ལ། ëོགས་པ0་རིམ་པ་ནི་ƒོས་པ་དང་lལ་བས་Kན་"ོག་གི་
D0་དIིལ་འཁོར་Q་qོམ་པ་མེད་པ་ཞིག་Cེ། \་མཚན་དེས་ན་"ོག་བཏགས་Iི་དIིལ་འཁོར་qོམ་
པ0་བEེད་པ0་རིམ་པ་ཡིས་ནི་དོན་ཅི་ཞིག་འཚལ་བ་ལགས་ཞེས་_ས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། ན༡ དངོས་ལན་དང་། ན༢ འTོས་དོན་གཉིས་Iི།
ན༡ དང་པོ་ནི།

བཅོམ་1ན་འདས་@སི་བཀའ་Bལ་པ།  
ཨེ་མ་Fང་±བ་སམེས་དཔའ་ཆ།ེ །དད་པའ་ི∫གས་@སི་རབ་O་ཉམས། ། 
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ªས་@་ིདངསོ་མདེ་གང་ལས་བད།ེ །བད་ེབ་ô་བར་མི་≤ས་སོ། ། 
íབ་དང་íབ་Fེད་ùལ་áསི་ན།ི །བད་ེབས་འâ་ོབ་íབ་པ་ཉིད། ། 
ཇི་=ར་མ་ེཏགོ་ལ་གནས་äི། །མ་ེཏགོ་དངསོ་མདེ་ཤསེ་མ་ིའèར། ། 
ད་ེབཞནི་གKགས་སགོས་དངསོ་མདེ་པར། །བད་ེབ་ཉདི་@ང་དམགིས་མ་ིའèར། 

ཞེས་པ་Cེ། བཅོམ་wན་འདས་Iིས་ལན་བཀའ་Øལ་པ་ནི། ཨེ་མ་ཞེས་ངོ་མཚར་དང་བཅས་པས་
Uང་†བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བོས་ནས། དོགས་པ་དེ་ནི་ëོགས་རིམ་ལ་དད་པ0་Äགས་Iིས་
རིམ་པ་གཉིས་ཀ0་ཐབས་Iི་ཆ་ལས་རབ་L་ཉམས་ཏེ། ཅི0་5ིར་ཞེ་ན། "ེན་Öས་Iི་དངོས་པོ་མེད་
པར་གང་ལས་བ"ེན་པ་བདེ་བ་Eེ་Cེ་མི་Eེ་བས་"ེན་Öས་མེད་པ0་བ"ེན་པ་བདེ་བ་ཡོད་ཅེས་±་བར་
མི་∂ས་པས་སོ། །

\་མཚན་གཞན་ཡང་Rབ་U་དང་Rབ་Uེད་Iི་fལ་Fིས་ནི། Rབ་Uེད་བདེ་བས་Rབ་U་འ)ོ་བ་
ལ་Rབ་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔེ་ཇི་âར་ན། མེ་ཏོག་ལ་གནས་པ0་}ི་མེ་ཏོག་གི་དངོས་པོ་མེད་ན་ཤེས་
པར་མི་འàར་བ་དེ་བཞིན་Q། "ེན་བEེད་རིམ་D0་ག@གས་ལ་སོགས་པ0་དངོས་པོ་མེད་པར། དེ་
ལས་Eེས་པ0་བ"ེན་པ་ëོགས་རིམ་པ0་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་Iང་དམིགས་པ་Cེ་ཡོད་པར་མི་འàར་
བས་སོ་ཞེས་བEེད་ëོགས་@ང་འlེལ་Q་qོམ་(༡༨༥བ)དགོས་པ0་དོན་ཏོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[འTོས་དོན་]ལ། ད༡ བoབ་U་འlས་x0་<མ་གཞག །ད༢ oབ་Uེད་ལམ་Fི་
དཔེ་དོན། ད༣ dབ་འlས་བདེ་ཆེན་Fི་དUེ་བÇ་གcམ་Fི།

ད༡ དང་པོ་ལ། ན༡ བoབ་U0་སངས་=ས། ན༢ དེ0་བ_གས་གནས། ན༣ དེ་ཉིད་Q་
བ_གས་fལ། ན༤ སངས་=ས་དེ0་རང་བཞིན། ན༥ དེ0་རིགས་འ}་བrོད་པ་ä་ལས།
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ན༡ དང་པོ་ནི།
དངསོ་ང་དངསོ་པ་ོང་མ་ཡནི། །དངསོ་པ་ོåགོས་ûིར་སངས་4ས་ང་། ། 
གང་ཞགི་ལ་ེལསོ་བºན་པ་དང་། །™ོངས་པ་གང་གསི་ང་མ་ིཤསེ། ། 

ཞེས་པ་Cེ། གོང་གི་ལན་དེ་དང་fལ་མùན་པ0་ངེས་པ་བཤད་པར་U་བ་ལས། ཐོག་མར་བEེད་
ëོགས་@ང་འlེལ་དེ0་བoབ་U0་སངས་=ས་དེ་ཇི་â་x་ཞེ་ན། ག@གས་n་དངོས་པོར་Wང་བ0་
བདེ་བ་ཆེན་པོ་ང་ནི་མཚན་འཛིན་Fི་ƒོས་པ་དང་lལ་བས་ག@ང་འཛིན་Fི་དངོས་པོ་ང་མ་ཡིན་ལ།
ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་པ0་དངོས་པོ་"ོགས་པ་དེ0་5ིར་ན་སངས་=ས་ཞེས་U་བ་ང་ཡིན་ཏེ། འོན་Iང་
"ེན་Fི་གང་ཟག་གང་ཞིག་Mོ་\ད་ལེ་ལོས་བ˝ན་པ་Cེ་བSོན་པ་†ང་བ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་Ùོངས་
པ0་Eེ་བོ་གང་གིས་ནི་ང་ཡི་རང་བཞིན་མི་ཤེས་པའོ་ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[དེ0་བ_གས་གནས་]ནི།
!་ོ$ེ་བΩན་མའོ Ø་བྷ་ག་ན།ི །ཨ་ེཡ་ིQམ་པའི་ཆ་Fད་གKགས། ། 
སངས་4ས་རནི་ཆནེ་ཟ་མ་ཏགོ །བད་ེབ་ཅན་?་åག་O་བMགས། ། 

ཞེས་པ་Cེ། སངས་=ས་དེ་གང་ན་བ_གས་ཞེ་ན། Nོ་rེ0་བOན་མོ་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པ0་
བྷ་གའམ། དེས་མཚོན་པ་5ག་=0་Eེ་གནས་ནི། ཡི་གེ་ཨེ་ཡི་<མ་པ0་དUིབས་d་གcམ་པ0་ཆ་
Uད་Iི་ག@གས་ཅན་དེ་ཉིད། སངས་=ས་རིན་ཆེན་â་x་གནས་པས་ན་ཟ་མ་ཏོག་â་x་Dན་Eེས་Iི་
བདེ་ཆེན་འãང་བ་ཅན་དེ་ཉིད་Q་Qས་"ག་L་བ_གས་པ་Cེ།

ཨེ་མ་བདག་གི་པó་འདི། །
[བ"ག་པ་5ི་མ། གcམ་པ་\ད་Iི་yེང་གཞི་དང་གསང་བ0་^ད་Iི་ལེhར།]
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བདེ་བ་ཐམས་ཅད་Iི་ནི་གནས། །
ཞེས་པ་âར་རོ། །
ན༣ གcམ་པ་[དེ་ཉིད་Q་བ_གས་fལ་]ལ། པ༡ བ"ེན་པ་ཆོས་n0་བ_གས་fལ་དང་། པ༢

"ེན་ག@གས་n0་བ_གས་fལ་གཉིས་Iི།
པ༡ དང་པོ་ནི། (༡༨༦ན)

འཆད་པ་པ་ོང་ཆོས་@ང་ང་། །རང་ག་ིཚeགས་1ན་ཉན་པ་ང་། ། 
འཇགི་åནེ་Lནོ་པ་བ°བ་F་ང་། །འཇགི་åནེ་འཇགི་åནེ་འདས་པ་ང་། ། 
Pན་ཅགི་©སེ་དགའ་ིརང་བཞནི་ང་། །མཆགོ་མཐའ་དགའ་mལ་དང་པརོ་ན།ི ། 
¶ན་པ་ལ་ན་ིམར་མ་ེ=ར། །ད་ེབཞནི་hས་@ང་ཡདི་ཆསེ་áསི། ། 

ཞེས་པ་Cེ། བྷ་ག་དེར་ཆོས་n0་བ_གས་fལ་Fི་Rད་པར་ཇི་â་x་ཞེ་ན། \ད་ལ་སོགས་པ0་
ཆོས་འཆད་པ་པོH་Cོན་པ་ཡང་སངས་=ས་ང་ཡིན་ལ། \ད་ལ་སོགས་པ་བཤད་U0་ཆོས་Iང་ང་
ཡིན། རང་གི་འཁོར་ཚོགས་མང་པོ་དང་wན་པ0་ཆོས་ཉན་པ་པོའང་ང་དང་། འཇིག་"ེན་ལ་ལམ་
Cོན་པ་པོའང་ང་དང་། ལམ་Fིས་བoབ་U0་འཇིག་"ེན་འཁོར་བའང་ང་དང་། འཇིག་"ེན་ལས་
འདས་པ་≤ང་འདས་Iང་ང་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཐམས་ཅད་Iི་Rབ་བདག་Dན་ཅིག་Eེས་པ0་དགའ་བ0་
རང་བཞིན་ཡང་ང་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཉིད་ཇི་â་x་ཞེ་ན། མཆོག་དགའ་ནི་ཆགས་པའམ་>ིད་པ་དང་དེ0་མཐའ་ནི་དེ་ལས་)ོལ་བ་
ཡིན་ལ། དགའ་lལ་ནི་ཆགས་lལ་ལམ་≤ང་འདས་Iི་མཐའ་Cེ། དེ0་དང་པོར་ནི་ཞེས་པ་དེ་ལ་མི་
གནས་པ་Cེ། དེ་âར་དx་མ0་རང་བཞིན་དེ་ཉིད། དཔེར་ན། Òན་པ་གཏིབས་པ་ལ་ནི་མར་མེ་
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བཏེགས་པས་Wང་བ་གསལ་བ་âར་Fི་དཔེ་དེ་བཞིན་Q་xས་ཏེ་_་བ་པོས་མཚོན་པ་<མས་Iིས་Iང་
Mོ་Òན་åངས་ནས་Dན་Eེས་Iི་དགའ་བ་དེ་རིག་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པར་Fིས་ཤིག་ཅེས་པ0་དོན་ཏོ། །

ཡང་ན། མཆོག་དག0་མཐའ་Rད་དགས་མཚོན་པར། ì་བ་འཕོས་ནས་དགའ་བ་དང་lལ་བ0་
དང་པོར་འãང་བ་ཞེས་པ0་fལ་Fིས་བཤད་Iང་{ང་ངོ་། །

འདིར། [བ"ག་པ་5ི་མ། གཉིས་པ་དངོས་dབ་གཏན་ལ་དབབ་པ0་ལེhར།]

མཆོག་མཐའ་དགའ་lལ་དང་པོར་ནི། །
ཞེས་པ་ལ།
འ)ེལ་Uེད་ཕལ་ཆེར་Fིས། མཆོག་དག0་མ་མཐའ། དགའ་lལ་Fི་དང་པོར་Dན་Eེས་མཚོན་

པར་ཅལ་≈ོག་L་འཆད་པ་ནི་\ད་འདི0་དགོངས་དོན་མ་ཡིན་ཏེ།
[བ"ག་པ་]་མ། བi་པ་དབང་nར་བ0་ལེhར།]

དང་པོར་དགའ་བ་ཙམ་ཉིད་དེ། །གཉིས་པ0་)ངས་ལ་མཆོག་དགའ་ཉིད། །
གcམ་པ་ལ་ནི་དགའ་lལ་བཤད། །བཞི་པ་Dན་ཅིག་Eེས་པར་བrོད། །

ཅེས་པ0་གོ་རིམ་དང་འགལ་བ0་5ིར་དང་། (༡༨༦བ)འཁོར་ལོ་བཞི་དང་^ད་ཅིག་མ་བཞི་ལ་
སོགས་པ་དང་pར་ནས་གcངས་པ0་<མ་གཞག་ཐམས་ཅད་Iང་འéགས་པར་འàར་བ0་5ིར་
དང་། ཡང་ན། Dན་Eེས་]་5ི་གཉིས་འãང་བར་±་དགོས་པས་དགའ་བ་äར་འàར་བ0་5ིར་རོ། །

དེས་ན་བ"ག་པ་དང་པོར་མཆོག་དགའ་>ིད་པ་དང་འདོད་ཆགས། དགའ་lལ་≤ང་འདས་དང་
ཆགས་lལ་Q་གcངས་པས།

འདིར་མཐའ་དེ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པ་ལ་དགོངས་ནས་གcངས་པ་Cེ།
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[བ"ག་པ་5ི་མ། གcམ་པ་\ད་Iི་yེང་གཞི་དང་གསང་བ0་^ད་Iི་ལེhར།]
ཆགས་དང་ཆགས་lལ་<མ་པར་åངས། །

ཞེས་དང་།
[བ"ག་པ་5ི་མ། ä་པ་མངོན་པར་འãང་བ0་ལེhར།]

>ིད་མེད་≤་ངན་འདས་པ་མེད། །
ཅེས་སོགས་མང་Q་གcངས་སོ། །
དེ་âར་ན་Dན་Eེས་དགའ་བ་བཞི0་Qས་གcམ་པར་འãང་བ་âར་འཆད་པ་ནི་ཤིན་L་མི་ལེགས་

ཏེ། འདི་ཉིད་Iི་Öང་རིགས་མང་པོ་དང་འགལ་བ0་5ིར་རོ། །
fལ་འདི་དག་དང་པོH་བi་པར་ཡང་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
པ༢ གཉིས་པ་["ེན་ག@གས་n0་བ_གས་fལ་]ནི།

བΩན་མའོ Ø་བྷ་ག་བད་ེཅན་?། །Lནོ་པ་Cམ་´་ê་གཉསི་མཚན། ། 
གཙe་བ་ོདཔེ་Fད་བ4ད་´ར་1ན། །æ་བ་ཞེས་Fའི་Qམ་པར་གནས། ། 
ད་ེམདེ་པས་ན་ིབད་ེམདེ་འèར། །བད་ེབ་མདེ་ན་ད་ེམདེ་འèར། ། 
≤ས་པ་མེད་ûིར་བ=སོ་དང་བཅས། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེར་ག@གས་n0་བ_གས་fལ་ཇི་â་x་[མ་ན། གོང་Q་བཤད་པ0་བOན་མོH་བྷ་
ག་བདེ་ཆེན་འãང་བ་ཅན་Q། Cོན་པ་ག@གས་Iི་n་5ག་ཞབས་འཁོར་ལོས་ƒས་པ་སོགས་cམ་i་
S་གཉིས་Iི་མཚན་བཟང་པོ་དང་wན་པ་དང་། དIིལ་འཁོར་Fི་གཙོ་བོ་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་âར་
དམར་བ་སོགས་དཔེ་Uད་བ=ད་iར་wན་པ་དེ་ཉིད་Uང་†བ་Iི་སེམས་_་བ0་ì་བ་ཞེས་U་བ0་
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<མ་པར་གནས་པ་Cེ། "ེན་ì་བ་དེ་མེད་པས་ནི་བ"ེན་པ་Dན་Eེས་Iི་བདེ་བ་མེད་པར་འàར་ཞིང་
དེ་བཞིན་Q། Dན་Eེས་Iི་བདེ་བ་མེད་ན་ག@གས་n0་ངོ་བོH་ì་བ་དེ་ཡང་མེད་པར་འàར་ཏེ། དེ་
གཉིས་གཅིག་མེད་ན་གཅིག་ཤོས་འãང་བ0་∂ས་པ་མེད་པ0་5ིར། "ེན་དང་བ"ེན་པ0་fལ་Fིས་
ཕན་fན་བâོས་པ་དང་བཅས་པ0་ཆོས་ཡིན་ནོ་ཞེས་(༡༨༧ན)པའོ། །

ན༤ བཞི་པ་[སངས་=ས་དེ0་རང་བཞིན་]ནི།
P་ཡི་Qལ་འFོར་ལས་བདེ་བ། །དེ་ûིར་སངས་4ས་དངསོ་པ་ོམནི། ། 
དེ་ཉིད་དངོས་མེད་ùལ་ཡང་མནི། །ཞལ་ûག་Qམ་པའི་གKགས་ཅན་ཉདི། ། 
མཆགོ་O་བདེ་བ་གKགས་མདེ་པ། ། 

ཞེས་པ་Cེ། འོ་ན་སངས་=ས་དེ་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ0་fལ་ཇི་âར་ཞེ་ན།
X་མ་â་x་D་ཡི་<ལ་འUོར་ལས་Eེས་པ0་ཟག་མེད་Iི་བདེ་བ་ཙམ་ཡིན་པ་དེ0་5ིར་སངས་=ས་དེ་
ག@གས་n་Íང་པ0་དངོས་པོར་dབ་པ་མིན་ལ། སངས་=ས་དེ་ཉིད་ཆོས་n་Íང་པ0་དངོས་མེད་Iི་
fལ་ཡང་མིན་ཏེ། D0་ཞལ་5ག་གི་<མ་པ0་X་མ་â་x0་ག@གས་ཅན་ཉིད་དང་། མཆོག་L་བདེ་བ་
Dན་ཅིག་Eེས་པ0་རང་བཞིན་ག@གས་c་dབ་པ་མེད་པ་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ0་5ིར་རོ་ཞེས་པ0་
དོན་ཏོ། །

ན༥ ä་པ་[དེ0་རིགས་འ}་བrོད་པ་]ནི།
དེ་ûིར་འâ་ོNན་Pན་ཅགི་©སེ། །རང་བཞནི་Pན་ཅགི་©སེ་པར་བ$ོད། ། 
Qམ་དག་Qམ་པའི་སེམས་@སི་ན།ི །རང་བཞནི་§་ངན་འདས་པ་ཉདི། ། 
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P་ཡི་Qམ་པའི་གKགས་@སི་ན།ི །བཞནི་ལག་ཁ་དགོ་གནས་པ་ན།ི ། 
©སེ་པ་ཙམ་áསི་Qམ་པར་གནས། །འནོ་@ང་བག་ཆགས་ཕལ་པས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་Cེ། འlས་Qས་ན་དེ་âར་ཡིན་ན། གཞི་Qས་ན་ཇི་âར་ཡིན་ཞེ་ན། གོང་གི་\་མཚན་དེ0་
5ིར་འ)ོ་བ་Kན་Iང་Dན་ཅིག་Eེས་པ0་ངོ་བོ་ཅན་ཡིན་པས་]་མ0་རིགས་འ}་རང་བཞིན་Dན་
ཅིག་Eེས་པར་བrོད་པར་U་Cེ། ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་Fིས་<མ་པར་དག་པ0་<མ་པ0་སེམས་Iིས་
ནི་རང་བཞིན་Fི་≤་ངན་ལས་འདས་པ་ཉིད་Q་བrོད་ཅིང་། D་ཡི་<མ་པ་དང་མùན་པ0་ག@གས་
Iིས་གནས་པ་ནི་བཞིན་རས་དང་ལག་པ་དང་ཁ་དོག་སོགས་c་གནས་པར་Wང་བས་དེར་བrོད་དེ།
དེས་ན་འ)ོ་བ་Kན་ནི་Eེས་པ་ཙམ་Fིས་ག@གས་n0་<མ་པར་གནས་པའོ། །

འོ་ན་སེམས་ཅན་<མས་ཇི་âར་འཁོར་[མ་ན། བདེན་མོད་Iི། འོན་Iང་(༡༨༧བ)yོ་xར་པ0་}ི་
མ་བག་ཆགས་ཕལ་པས་བ≈ིབས་ནས་འཁོར་བས་སོ། །

དེ་âར་ཡང་། [བ"ག་པ་5ི་མ། བཞི་པ་5ག་=་བÇས་པ0་དོན་Fི་ལེhར།]

སེམས་ཅན་<མས་ནི་སངས་=ས་ཉིད། །འོན་Iང་yོ་xར་}ི་མས་བ≈ིབས། །
ཞེས་སོ། །
ད༢ གཉིས་པ་oབ་Uེད་ལམ་Fི་དཔེ་དོན་ལ། ན༡ <མ་"ོག་དང་>ིད་པ་pང་བ0་དཔེ་དོན། ན༢

<མ་"ོག་དང་འདོད་ཆགས་pང་བ0་དཔེ་དོན། ན༣ ཐབས་དེ་ཉིད་Iི་Rད་པར་བཤད་པ་གcམ་Fི།
ན༡ དང་པོ་ནི།

?ག་ག་ི?མ་h་གང་ཉདི་@སི། །©་ེབ་ོཐམས་ཅད་འཆི་བར་འèར། ། 
?ག་ག་ིད་ེཉདི་ཤསེ་པ་དསེ། །?ག་གསི་?ག་ན་ིའབགིས་པར་Fེད། ། 
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ཇི་=ར་øང་གསི་ཟནི་པ་དའེ།ི །མནོ་Eན་!ེç་བཟའ་བ་Dིན། ། 
བüོག་པའ་ིuན་ན་ིབåགས་པ་ལས། །øང་གསི་øང་ལ་བºམ་པར་Fེད། 
Qམ་åགོ་ལས་ན་ིQམ་åགོ་དང་། །Eདི་པ་ཉིད་@སི་Eདི་པ་དག ། 

ཅེས་པ་Cེ། བoབ་U0་འlས་x་ནི་མཚན་མ0་ƒོས་པ་དང་lལ་བར་གcངས་པ་ལ་ལམ་Qས་
c་<མ་"ོག་དང་>ིད་པ་མི་åོང་བ་ཇི་âར་ཡིན་[མ་ན། དཔེར་ན། Qག་གི་Qམ་x་གང་རང་གར་ཟོས་
པ0་∂ས་པ་ཉིད་Iིས་དེ0་Eེ་བོ་ཐམས་ཅད་འཆི་བར་འàར་ཡང་། Qག་གིས་འཆི་བ0་∂ས་པ་ཞི་བ0་
]གས་སམ་èན་Fི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པ་དེས་Qག་ལ་བ"ེན་པ0་pོར་བ་གང་གིས་Qག་ནད་དག་ནི་
འབིགས་པར་Uེད་པ་དང་། ཡང་དཔེ་ཇི་âར་E་µབས་ལ་སོགས་པ0་Æང་གིས་ཟིན་པ་དེ0་ནད་པ་
ལ་)ང་Æང་བEེད་པ་མོན་>ན་Nེh་Cེ་མ་ཤ0་བཟའ་བ་pིན་པས། དེ་â་x་གོ་བ�ོག་པ0་èན་ནི་
བ"གས་པ་Cེ་pར་བ་ལས། འTལ་Q་བEེད་པ0་Æང་གིས་≠ན་རིང་བསགས་པ0་Æང་ལ་བ˝ན་པ་
Cེ་དãང་བར་Uེད་དོ། །

དེ་བཞིན་Q་D0་<མ་པའམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་སོ་སོར་"ོག་པ0་<མ་"ོག་བqོམས་པ་ལས་ནི་ཐ་
མལ་པ0་<མ་"ོག་འཇོམས་པ་དང་། Wོད་བiད་Iི་>ིད་པ་དང་rེས་c་མùན་པ0་དIིལ་འཁོར་
qོམ་པ་ཉིད་Iིས་འཁོར་བ0་>ིད་པ་དག་པར་Uེད་ཅེས་པ0་དོན་ཏོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[<མ་"ོག་དང་འདོད་ཆགས་pང་བ0་དཔེ་དོན་]ནི། (༡༨༨ན)
ཇི་=ར་Q་བར་±་Mགས་པ། །±་གཞན་áསི་ན་ིདyག་པར་F། ། 
ད་ེབཞནི་དངསོ་པའོ Ø་Qམ་åགོ་@ང་། །Qམ་པར་ངེས་པས་Dང་བར་F། ། 
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ཇི་=ར་འཚ•ད་པས་ཚØག་པ་ཡང་། །མ་ེཡསི་@ང་ན་ིག?ང་བར་F། ། 
ད་ེབཞནི་འདདོ་ཆགས་མསེ་ཚØག་པ། །འདདོ་ཆགས་མ་ེཡསི་ག?ང་བར་F། ། 

ཞེས་པ་Cེ། གཞན་ཡང་། དཔེ་ཇི་âར་<་བར་†་_གས་པ་ན། bར་ཡང་íག་པ0་†་གཞན་Fིས་
ནི་†་]་མ་དZག་པར་U་བ་དེ་བཞིན་Q་ཐ་མལ་པ0་ག@ང་འཛིན་Fི་དངོས་པོH་<མ་"ོག་Iང་D་ལ་
སོགས་པ0་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་<མ་པར་ངེས་པ0་ཤེས་རབ་Iིས་pང་བར་U་ཞིང་། ཡང་དཔེ་ཇི་âར་འཚེད་
པས་ཏེ་མེས་ཚིག་པ་དག་ལ་ཡང་bར་མེ་ཡིས་}ོ་བར་Uས་པས་Iང་ནི་གQང་བར་U་བ་དེས་ནད་ཞི་
བ་དེ་བཞིན་Q་Eེ་བོ་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་Iི་མེས་ཚིག་པ་Cེ་\ད་མ་{ངས་པར་àར་པ་ལ།
འདོད་ཆགས་ལམ་Q་Uེད་པ0་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Iི་མེ་ཡིས་གQང་བར་U་Cེ། དེས་ཉོན་མོངས་པ་ཞི་བར་
འàར་ཞེས་པའོ། །

ན༣ གcམ་པ་[ཐབས་དེ་ཉིད་Iི་Rད་པར་བཤད་པ་]ནི།
©་ེབ་ོམི་བཟད་པ་ཡི་ལས། །གང་དང་གང་གསི་འཆངི་འèར་བ། ། 
ཐབས་དང་བཅས་ན་ད་ེཉདི་@སི། །Eདི་པའི་འཆིང་བ་ལས་âལོ་འèར། ། 
ཆགས་པས་འཇགི་åནེ་འཆངི་འèར་བ། །འདདོ་ཆགས་ཉདི་@སི་Qམ་âལོ་འèར། ། 

བüོག་པའ་ིìོམ་པ་འད་ིཉདི་ན།ི །སངས་4ས་¶་Lགེས་@སི་མི་ཤེས། ། 

ཞེས་པ་Cེ། འདོད་ཆགས་ནི་འཁོར་བ0་\་ཡིན་པས་འཆིང་Uེད་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། Eེ་བོ་ཕལ་པ་
ལ་མི་བཟད་པ་Cེ་མ་{ངས་པ་ཡི་ལས་Çག་བ]ལ་བEེད་པ་གང་དང་གང་གིས་འཁོར་བར་འཆིང་
བར་འàར་བ་དེ་ཐབས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་བཅས་ན་ལས་དེ་ཉིད་Iིས་Iང་>ིད་པ0་འཆིང་བ་ལས་
<མ་པར་)ོལ་བ0་\ར་འàར་ཏེ། ཐ་མལ་པ་ལ་ëས་སམ་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པས་འཇིག་"ེན་Q་
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འཆིང་བར་འàར་བ་Dན་Eེས་Iི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པས་འVིག་པ0་འདོད་ཆགས་(༡༨༨བ)ལམ་Uེད་
ཉིད་Iིས་<མ་པར་)ོལ་བར་འàར་བ0་5ིར་རོ། །

དེས་ན་ལམ་གཞན་Q་གcངས་པ0་ཉོན་མོངས་པ0་གཉེན་པོ་དང་གོ་བ�ོག་པ0་ལམ་qོམ་པ་
འདི་ཉིད་ནི་སངས་=ས་པ0་ཐེག་པ་འོག་མ་བ་དང་Ò་Cེགས་<མས་Iིས་མི་ཤེས་པས་ཆེས་Rད་པར་
Q་àར་པ་ཡིན་ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །

ད༣ གcམ་པ་dབ་འlས་བདེ་ཆེན་Fི་དUེ་བÇ་ལ། ན༡ སངས་=ས་ä0་རིགས་c་དUེ་བ་
དང་། ན༢ དེ་ལས་5ེ་བ0་དUེ་བÇ་གཉིས་Iི།

ན༡ དང་པོ་ལ། པ༡ མདོར་བCན་དང་། པ༢ =ས་བཤད་གཉིས་ལས།
པ༡ དང་པོ་ནི།

འòང་བ་®་ཡ་ིརང་བཞནི་ལས། །Nན་O་p་ལས་®་p་འèར། ། 
དགའ་བ་ཆནེ་པ་ོགཅགི་ཉདི་ལས། །དFེ་བས་®་p་འâ་ོབར་འèར། ། 

ཞེས་པ་Cེ། བདེ་ཆེན་དེ0་དUེ་བ་ཇི་â་x་[མ་ན། དེ་ཡང་འãང་བ་ས་†་མེ་Æང་ནམ་མཁའ་ä་ཡི་
རང་བཞིན་ལས་5ེ་ན་Kན་L་{་Cེ་དབང་པོ་གཉིས་pར་བ0་གནས་^བས་ལས་ä་{་འàར་ཞིང་།
དོན་Q་Dན་Eེས་Iི་དགའ་བ་ཆེན་པོ་གཅིག་∏་ཉིད་ལས་འཆད་པ་âར་རིགས་Iི་དUེ་བས་<མ་
)ངས་ä་{་འ)ོ་བར་འàར་ཞེས་པའོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[=ས་བཤད་]ནི།
བ་ོལ་ཀ≥་ོལ་Dོར་བས། །རགེ་པ་E་བའ་ིབག་ཆགས་@སི། ། 
E་བ་གཏ་ི¶ག་ཆསོ་@་ིûིར། །གཏ་ི¶ག་Qམ་པར་dང་མཛད་བ$ོད། ། 
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གང་ûིར་Fང་སམེས་གཤརེ་བ་ཉདི། །གཤརེ་བ་±་ཡི་ཁམས་C་བ$ོད། ། 
±་ན་ིམ་ིབ©དོ་གKགས་@་ིûིར། །ཞེ་ãང་འäེན་པ་མ་ིབ©དོ་པ། ། 
གཉསི་@སི་བ©དོ་པའི་Dོར་བ་ལས། །äོད་ན་ིåག་O་©་ེབར་འèར། ། 
འདདོ་ཆགས་དཔག་མདེ་!་ོ$ེ་ཡནི། །འདདོ་ཆགས་äོད་ལས་འòང་བར་འèར། ། 

ཀ≥་ོལར་ན་ིགང་ཞགི་སམེས། །ད་ེན་ིøང་ག་ིརང་བཞནི་ཅན། ། 
¢ག་དགོ་དནོ་ཡདོ་éབ་པ་ཡནི། །དནོ་ཡདོ་øང་ལས་འòང་བ་ཉདི། ། 
བད་ེབ་འདདོ་ཆགས་öག་O་འèར། །དགའ་བ་ནམ་མཁའ་ིམཚན་ཉདི་ད།ེ ། 
ནམ་མཁའ་སརེ་d་!་ོ$ེ་འèར། །སེར་d་ནམ་མཁའ་ལས་òང་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་Cེ། རིགས་äར་འàར་fལ་(༡༨༩ན)ཇི་â་x་ཡིན་ཞེ་ན། ཐབས་ཤེས་Iི་བོ་ལ་དང་ཀ¯ོ་
ལ་pོར་བས། ཕན་fན་རེག་པ་ལས་>་བ0་བག་ཆགས་འãང་བ་ཉིད་Iིས། >་བ་ས་ཁམས་c་
བrོད་ཅིང་། དེ་ལས་གཏི་Òག་འãང་བ0་ཆོས་ཉིད་Iི་5ིར་ན། >་བ་ནི་གཏི་Òག་<མ་པར་དག་པ་
<མ་པར་Wང་མཛད་Q་བrོད་ལ། དེ0་ཚེ་གང་གི་5ིར་Kན་ëོབ་Uང་སེམས་_་བ0་ì་བ་གཤེར་བ་
ཉིད་ཡིན་ལ།

གཤེར་བ་ནི་†0་ཁམས་c་བrོད་ཅིང་། †་ནི་མི་བEོད་པ0་ག@གས་ཏེ་ངོ་བོ་ཡིན་པ་ཉིད་Iི་
5ིར། ཞེ་êང་དག་པ་མི་བEོད་པར་བrོད་ཅིང་།
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དབང་པོ་གཉིས་Iིས་ཕན་fན་བEོད་པ0་pོར་བ་ལས་}ོད་དེ་མེ་ཁམས་ནི་"ག་L་Eེ་བར་འàར་
ཞིང་། }ོད་ནི་འདོད་ཆགས་དག་པ་འོད་དཔག་མེད་Nོ་rེ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་ནི་}ོད་དེ་མེ་ཁམས་
ལས་འãང་བར་འàར་བས་སོ། །

ཡང་ཀ¯ོ་ལར་ནི་གང་ཞིག་Uང་སེམས་གཡོ་བ་དེ་ནི་Æང་གི་ཁམས་Iི་རང་བཞིན་ཅན་Tག་དོག་
དག་པ0་དོན་ཡོད་dབ་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་ཡོད་dབ་པ་ནི་Æང་ཁམས་དག་པ་ལས་འãང་བ་ཉིད་ཡིན་
པས་སོ། །

Kན་L་{་ནི་བདེ་བ0་འདོད་ཆགས་Iི་སེམས་བnལ་བ0་Vག་གི་རང་བཞིན་Q་འàར་ལ། བདེ་
བ0་དགའ་བ་ནི་ནམ་མཁ0་མཚན་ཉིད་ཅན་ཉིད་དེ། དེ་ནི་ནམ་མཁའ་དག་པ0་སེར་W་Nོ་rེར་ཏེ་
རིན་འãང་Q་འàར་ཏེ། སེར་W་ནི་ནམ་མཁ0་ཁམས་ལས་འãང་བ་ཉིད་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་པའོ། །

ཕལ་ཆེར་Q།
བདེ་བ་འདོད་ཆགས་སེམས་ཡིན་ཏེ། །

ཞེས་འདོན་པ་ལེགས་ལ། དེ་âར་ན་ཁ་pོར་Fི་བདེ་བ་འདོད་ཆགས་Iི་སེམས་ཚོར་བ་བདེ་བ་
ཡིན་ལ། དེ0་དགའ་བ་ཞེས་སོགས་c་འཆད་པར་Uའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[དེ་ལས་5ེ་བ0་དUེ་བÇ་]ལ། པ༡ sིར་བCན་པ་དང་། པ༢ Uེ་lག་L་བཤད་པ་
གཉིས་Iི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
སམེས་ན་ིཆནེ་པ་ོགཅགི་ཉདི་ལས། །®་ཡིས་གKགས་@སི་Qམ་པར་མཚeན། ། 
རགིས་ན་ི®་པ་ོདེ་ཉིད་ལས། །Lངོ་¢ག་?་མ་©སེ་པ་ཉིད། ། 
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དེ་ûིར་འད་ིདག་རང་བཞནི་གཅགི །བད་ེཆནེ་མཆགོ་O་ཕན་པ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་Cེ། (༡༨༩བ)དེ་ལ་དUེ་བÇ་རགས་རིམ་ནི། Uང་†བ་Iི་སེམས་ནི་ཆེན་པོ་གཅིག་ཉིད་
ལས་བཤད་མ་ཐག་པ0་རིགས་ä0་ག@གས་ཏེ་རང་བཞིན་ཉིད་Iི་<མ་པར་མཚོན་པར་Uེད་ཅིང་།
S་བ0་རིགས་ནི་ä་པོ་ཉིད་ལས་Iང་རིགས་Cོང་Tག་Q་མའང་Eེས་པ་ཉིད་Q་འàར་བ0་\་མཚན་
དེ0་5ིར་ན། རིགས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་Iི་རང་བཞིན་ནི་གཅིག་ཡིན་ཏེ། S་བ0་Dན་Eེས་Iི་བདེ་
བ་ཆེན་པོ་མཆོག་L་ཕན་པ་ཉིད་ཡིན་པ0་5ིར་རོ་ཞེས་པའོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[Uེ་lག་L་བཤད་པ་]ནི།
འདདོ་ཆགས་ལ་སགོས་སམེས་®་ཡི། ། 
དFེ་བས་®་p་འâ་ོབར་འèར། ། 
གང་¿འི་¡ང་ན་ིབ´་ཡི་Fེ་&ེད་ཉིད། ། 
རགིས་གཅགི་ལ་ན་ིད་ེབཞནི་གཤགེས་པའ་ིཚeགས། ། 
རགིས་@་ིཚeགས་ལ་རགིས་ན་ི?་མ་Qམས། ། 
དེ་Qམས་རགིས་ལ་རགིས་ན་ིQམ་པ་བ4། ། 
དེ་Qམས་ལ་ཡང་འhམ་¢ག་རགིས་ཆནེ་Qམས། ། 
Fེ་བའ་ིརགིས་ལ་âངས་ན་ིམདེ་པར་འèར། ། 
ད་ེལ་རགིས་ལ་âངས་མདེ་རགིས་Qམས་ཉིད། ། 
མཆགོ་O་དགའ་བའ་ིརགིས་ལས་òང་བ་Qམས། ། 
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ཞེས་པ་Cེ། རིགས་Cོང་Tག་Q་མར་འàར་fལ་Fི་དUེ་བÇ་ཇི་âར་ཞེ་ན། བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཅིག་
ཉིད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་êང་ལ་སོགས་པ0་རང་བཞིན་Fི་སེམས་ä་ཡི་དUེ་བས་བཤད་པ་âར་
Fི་རིགས་ä་{་འ)ོ་བར་འàར་ལ། =ས་པར་5ེ་ན་†་བོ་གང་ˇ0་!ང་ནི་བi་ཡི་Uེ་མ0་)ངས་དེ་
[ེད་ཉིད་དང་མཉམ་པ0་རིགས་cའང་འàར་རོ། །

དེ་ཇི་âར་[མ་ན། Dན་Eེས་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་∏་དེ་ལ་ནི་གོང་Q་བཤད་པ0་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ0་རིགས་Iི་ཚོགས་ä་འãང་བ་S་བ0་རིགས་ä་དང་། S་བ0་རིགས་Iི་ཚོགས་ä་ལ་
སོ་སོར་ནང་ཚན་Fི་རིགས་†ང་ä་äར་5ེ་བས་རིགས་ནི་Q་མ་<མས་ཏེ་ཉེར་äར་འàར་ལ། དེ་
<མས་Iིས་རིགས་ལ་ཐབས་ཤེས་Iི་དUེ་བས་5ེ་ནས་ä་བi། དེ་ལ་Öས་དང་བསམ་པའམ་"ེན་
དང་བ"ེན་པ0་དUེ་བས་5ེ་ནས་རིགས་ནི་<མ་པ་བ=ར་འàར་ཏེ།

Qས་འཁོར་འ)ེལ་ཆེན་ལས།
S་བ0་རིགས་ä0་(༡༩༠ན)རེ་རེ་ལ་ä་äར་5ེ་བས་ཉི་Ä་S་äའོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་
དང་¶ག་¶ག་L་5ེ་བས་cམ་i་S་¶ག་གོ། །གོང་མ་ལ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་Iི་དUེ་
བས་ä་བiའོ། ། དེ་ལ་Öས་དང་བསམ་པ0་དབང་གི་རིགས་བ=འོ། །

ཞེས་པ་âར་རོ། །
རིགས་བ=་པོ་དེ་<མས་ལ་ཡང་]ར་བཞིན་བ=ར་5ེ་བས་འxམ་Tག་གི་རིགས་ཆེན་<མས་c་

འàར་ལ། དེ་ཡང་]ར་âར་བ=ར་5ེ་བས་Uེ་བ0་རིགས་དང་། དེ་ལ་ཡང་]ར་âར་5ེ་བས་རིགས་
)ངས་ནི་མེད་པར་འàར་ཞིང་། དེའང་མང་Q་5ེ་ན་གཾ་ˇ0་!ང་བi0་Uེ་མ་[ེད་དང་མཉམ་པར་
འàར་བའོ། །

69 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



བÇ་ན། དེ་ལ་བཤད་པ་âར་རིགས་ལ་)ངས་མེད་པ0་རིགས་<མས་c་5ེ་བ་ཉིད་Iང་Sབ་
མཆོག་L་དགའ་བ་Dན་ཅིག་Eེས་པ0་རིགས་གཅིག་∏་ལས་ãང་བ་<མས་སོ་ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །

འདིར་འ)ེལ་Uེད་མང་པོས། S་བ0་རིགས་རེ་ལ་གཾ་ˇ0་!ང་བi0་Uེ་མ་[ེད་Iི་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ0་རིགས་འãང་བ་སོགས་ƒོས་ནས་འཆད་པ་ལ་འགལ་བ་ཆེར་མི་འãང་མོད་Iང་།
ག_ང་གི་ཚིག་དོན་འོག་མ་དང་འlེལ་ཆགས་པར་མ་མཐོང་Cེ། རིགས་གཅིག་ལས་ä་དང་། དེ་
ལས་Q་མ་<མས་དང་། དེ་ལས་བ=་དང་འxམ་སོགས་དUེ་བ0་རིམ་པ་དང་མ་མùན་པ0་5ིར་རོ། །

ག_ང་འདི་དག་གི་^བས་འགའ་ཞིག་ཙམ་}ང་དོན་དང་ཕལ་ཆེར་ངེས་དོན་Q་Wང་བས་བཤད་པ་
ཡང་ཡིག་sི་དང་ཕལ་ཆེར་µས་བཤད་དང་དགོངས་མིན་Fི་བཤད་པའོ། །

ཇ༣ གcམ་པ་[ལེh0་མཚན་]ནི།
@ེའི་!ོ་$ེ་མཁའ་འâོ་མ་ä་བའི་ãོམ་པ་ལས། དངོས་éབ་གཏན་ལ་དབབ་
པའི་ལçེ་L།ེ གཉསི་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་Cེ། Iེ0་Nོ་rེ་དང་མཁའ་འ)ོ་མ0་}་བ་དང་དེ་êོམ་པ་<མས་བཤད་ཟིན་ལ། དེ་â་x0་
ག_ང་ལས་རིམ་གཉིས་དང་5ག་=0་དངོས་dབ་oབ་fལ་གཏན་ལ་དབབ་པ་གསལ་བར་Cོན་པ0་
ལེh་Cེ། ག_ང་Qམ་ཚན་གཉིས་པའོ་ཞེས་གcངས་ཟིན་པ0་དོན་ཏོ། །(༡༩༠བ)

ལེh་གཉིས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་5ི་མ། གcམ་པ་\ད་ཐམས་ཅད་Iི་yེང་གཞི་དང་གསང་བ0་^ད་Iི་ལེh།

ཆ༣ ད་ནི་ལེh་གcམ་པ་བཤད་པར་U་Cེ། དེ་ལ། ཇ༡ ལེh0་འlེལ། ཇ༢ ལེh0་དོན། ཇ༣
ལེh0་མཚན་གcམ་Fི།

ཇ༡ དང་པོ་ནི། བ"ག་པ་དང་པོH་དང་པོར་êོམ་པ0་<མ་དUེ། བi་པར་དབང་བnར། ¶ག་
པར་sོད་པ། དZ་པར་Eེ་མཆེད། བQན་པར་ངག་གི་བN་ལ་སོགས་པ་ཁ་^ོང་བ0་5ིར་Q་ལེh་འདི་
གcངས་སོ། །

ལེh་]་5ི0་འlེལ་ནི། ལེh་གཉིས་པར་རིམ་གཉིས་དང་5ག་=0་དངོས་dབ་oབ་fལ་
གcངས་པ་དེ་ལ་]ོན་Q་èིན་Uེད་Iི་དབང་དང་Rད་པར་དབང་གcམ་པ་དང་། དེ0་ཡེ་ཤེས་"ོགས་
པར་Uེད་པ་ལ་དགའ་བ་དང་^ད་ཅིག་མ0་དUེ་བ་ལ་སོགས་པ་"ོགས་དགོས་པས། དེ་དག་Cོན་
པ0་ལེh་འདི་འཆད་པར་འlེལ་ལོ། །

ལེh0་མངོན་"ོགས་ནི། ལམ་èིན་Uེད་དབང་བཞི་དང་། )ོལ་Uེད་རིམ་པ་གཉིས་དང་། )ོགས་
དམ་ཚིག་དང་། sོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་འlེལ་ལོ། །

ཇ༢ གཉིས་པ་[ལེh0་དོན་]ལ། ཉ༡ མཚམས་pར་བ་དང་། ཉ༢ ག_ང་དངོས་གཞི་གཉིས་Iི།
ཉ༡ དང་པོ་ནི།

ད་ེནས་!་ོ$ེ་ཅན་áསི་Qལ་འFོར་མ་Qམས་ལ། πད་ཐམས་ཅད་@་ི¬ེང་གཞ་ི
ཞེས་F་བའ་ིཐབས་བཀའ་Bལ་པ།  
ãམོ་པ་དང་ན་ིདབང་དང་ཡང་། །ད་ེབཞནི་དགངོས་པའ་ིëད་ཉིད་དང་། ། 
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དགའ་དང་ëད་ཅགི་དFེ་བ་དང་། །གཞན་ཡང་བཟའ་བ་ལ་སགོས་པ། ། 

ཞེས་པ་Cེ། ལེh་གཉིས་པ་གcངས་པ0་rེས་དེ་ནས་Nོ་rེ་ཅན་Fིས་ཏེ་Cོན་པ་Iེ0་Nོ་rེས་
བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པ0་<ལ་འUོར་མ་<མས་ལ་ཐབས་ཤེས་Iི་\ད་ཐམས་ཅད་Iི་yེང་གཞི་
ཞེས་U་བ་\ད་དོན་"ོགས་པར་Uེད་པ0་ཐབས་བཀའ་Øལ་པ་ནི། གང་ཞེ་ན། ཨེ་ཝཾ་གིས་བÇས་
པ0་êོམ་པ་དང་ནི། དེ་ཤེས་པར་Uེད་པ0་ཐབས་དབང་དང་། ཡང་དེ་བཞིན་Q་དགོངས་ཏེ་གcངས་
པ0་བN་^ད་ཉིད་དང་། དགའ་བ་བཞི་དང་། ^ད་ཅིག་མ་བཞི0་དUེ་བ་དང་། གཞན་ཡང་sོད་པ་
དང་། Eེ་མཆེད་Iི་དག་པ་དང་། <ལ་འUོར་Fི་བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ་<མས་བཤད་པར་U་ཞེས་
པ0་དོན་ཏོ། །(༡༩༡ན)

ཉ༢ གཉིས་པ་[ག_ང་དངོས་གཞི་]ལ། ཏ༡ êོམ་པ0་<མ་དUེ། ཏ༢ དབང་གི་<མ་གཞག །ཏ༣
sོད་པ0་fལ། ཏ༤ དབང་པོH་དག་པ། ཏ༥ གསང་བ0་བN་^ད་དང་ä་ལས།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། ཐ༡ མདོར་བCན་དང་། ཐ༢ =ས་བཤད་གཉིས་Iི།
ཐ༡ དང་པོ་ནི།

དེ་ལ་ãམོ་པ་བཀའ་Bལ་པ།  
སངས་4ས་Nན་á་ིãམོ་པ་ན།ི །ཨ་ེཝ་ཾQམ་པར་རབ་O་གནས། ། 
ཨེ་ཝ་ཾQམ་པ་བད་ེཆནེ་པ།ོ །དབང་ལས་ཡང་དག་ཤསེ་པར་འèར། ། 

ཞེས་པ་Cེ། བཤད་U0་Öས་<མ་གཞག་དེ་ལ། ཐོག་མར་êོམ་པ་བཀའ་Øལ་པ་ནི། སངས་=ས་
Kན་Fི་ཐབས་ཤེས་Iི་êོམ་པ་ནི་ཡི་གེ་ཨེ་ཝཾ་གི་<མ་པར་ཏེ་དོན་Q་རབ་L་གནས་ལ། ཨེ་ཝཾ་གི་<མ་
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པ་Cེ་དོན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་དབང་གོང་མ་<མས་བnར་བ་ལས་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཤིང་མངོན་Q་
Uེད་པར་འàར་ཞེས་sིར་བCན་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[=ས་བཤད་]ལ། ད༡ _ས་པ་དང་། ད༢ ལན་གཉིས་Iི།
ད༡ དང་པོ་ནི།

དེ་ནས་Qལ་འFོར་མ་Qམས་@ིས་བཅོམ་1ན་འདས་!ོ་$ེ་སེམས་དཔའ་ལ་

འདི་ëད་ཅསེ་གསལོ་ཏ།ོ ། 
བཅོམ་1ན་Lནོ་པ་འâ་ོབའི་¨། །མཁའ་འâ་ོམ་ཡི་ãམོ་པ་ཉིད། ། 
ཨེ་ཝ་ཾQམ་པ་ཅི་ཞེས་བ$ོད། །རིམ་པ་ཇི་=ར་བཤད་?་གསལོ། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་ནས་<ལ་འUོར་མ་<མས་Iིས་བཅོམ་wན་འདས་Nོ་rེ་སེམས་དཔའ་Cེ་Cོན་པ་ལ་
_་བ་འདི་^ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །

Iེ་བཅོམ་wན་འདས་Cོན་པ་འ)ོ་བ0་M་མ་ཞེས་བCོད་ཅིང་བོས་ནས། མཁའ་འ)ོ་མ་ཡི་êོམ་
པ་ཉིད་ནི་ཡི་གེ་ཨེ་ཝཾ་གི་<མ་པ་Cེ། དོན་Q་\་མཚན་ཇི་^ད་ཅེས་བFི་བས་བrོད། དེ0་fལ་Fི་རིམ་
པ་ཇི་âར་ལགས། བཤད་Q་གསོལ་ཞེས་_ས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། ན༡ ཨེ་ཝཾ་གི་êོམ་པ་དང་། ན༢ དེ་ཤེས་པ0་ཐབས་བCན་པ་གཉིས་Iི།
ན༡ དང་པོ་ནི།

བཅོམ་1ན་འདས་@སི་བཀའ་Bལ་པ། (༡༩༡བ) 
ཨེ་ཡི་ཆ་Fད་བཟང་པ་ོགང་། །དhས་C་ཝ་ཾགསི་Qམ་པར་བ4ན། ། 
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བདེ་བ་ཐམས་ཅད་@་ིན་ིགནས། །སངས་4ས་རནི་ཆནེ་ཟ་མ་ཏགོ ། 
ëད་ཅགི་དFེ་བས་ûེ་བ་ཉདི། །དགའ་བ་ད་ེལས་©སེ་པར་འèར། ། 
ëད་ཅགི་ཤསེ་ན་བད་ེཤསེ་པ། །ཨ་ེཝ་ཾQམ་པར་རབ་O་གནས། ། 

ཞེས་པ་Cེ། Cོན་པ་བཅོམ་wན་འདས་Iིས་ལན་བཀའ་Øལ་པ་ནི། འདིར་དོན་Fི་ཨེ་ཝཾ་Eེ་བ0་
གནས་"གས་Iི་ཨེ་ཝཾ་ནི་ཤེས་རབ་Iི་པó་ཡི་གེ་ཨེ་ཡི་ཆ་Uད་བཟང་པོ་d་གcམ་པ་གང་གི་དxས་
c་Cེ་ཟེ་འß་ལ་ཝཾ་ཡིག་གི་<མ་པ་S་མཛེས་sིའམ་ཐབས་Iི་Nོ་rེ་དག་གིས་<མ་པར་བ=ན་པ། དེ་
ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་Iི་ནི་འãང་གནས། ]ར་བཤད་པ0་སངས་=ས་རིན་ཆེན་â་x་
བ_གས་པས་ན་རིན་པོ་ཆེ0་Wོད་ཟ་མ་ཏོག་â་x་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བ"ེན་ནས་དོན་Fི་ཨེ་ཝཾ་འãང་fལ་
ནི། དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོH་མན་ངག་གིས་Qས་^ད་ཅིག་མ་བཞི0་དUེ་བས་5ེ་བ་ཉིད་Iིས།
དགའ་བ་བཞི0་བདེ་བ་"གས་Iི་ཨེ་ཝཾ་དེ་ལས་Eེ་བར་འàར་ལ། ^ད་ཅིག་མ་བཞི0་<མ་དUེ་ཤེས་
ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་Dན་Eེས་ཤེས་པས་དེ་ནི་དོན་Fི་ཨེ་ཝཾ་བདེ་Cོང་མི་5ེད་པ0་<མ་པར་རབ་L་
གནས་སོ་ཞེས་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[དེ་ཤེས་པ0་ཐབས་བCན་པ་]ལ། པ༡ ^ད་ཅིག་མ་བཞི་མདོར་བCན་པ། པ༢
དེ0་དོན་=ས་པར་བཤད་པ། པ༣ དེ་ལས་དགའ་བ་བཞི་ངོས་བ@ང་བ་གcམ་Fི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
d་ཚeགས་དང་ན་ིQམ་uནི་དང་། །Qམ་ཉདེ་ད་ེབཞནི་མཚན་ཉདི་mལ། ། 
ëད་ཅགི་བཞ་ིན་ིརབ་ཤསེ་པས། །ད་ེ=ར་Qལ་འFོར་པས་ཤེས་འèར། ། 
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ཞེས་པ་Cེ། ^ད་ཅིག་མ་བཞི་གང་ཞེ་ན། Qས་དང་པོར་<མ་པ་W་ཚོགས་པ་དང་ནི། གཉིས་པར་
<མ་པར་èིན་པ་དང་། གcམ་པར་<མ་པར་ཉེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་Q། བཞི་པར་མཚན་ཉིད་དང་
lལ་བ་Cེ། ^ད་ཅིག་མ་བཞི0་དUེ་བ་ནི་རབ་L་ཤེས་པས་^ད་ཅིག་མ་དེ་âར་Dན་Eེས་Iི་བདེ་ཆེན་
ཡང་<ལ་འUོར་པས་ཤེས་པར་འàར་ཞེས་པའོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[དེ0་དོན་=ས་པར་བཤད་པ་]ནི། (༡༩༢ན)
འ≈ད་དང་Ωམ་བྷ་ལ་སགོས་པ། ། 
d་ཚeགས་Qམ་པ་d་ཚeགས་བཤད། ། 
Qམ་པར་uནི་པ་ད་ེལས་བüོག ། 
བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཟ་བ་ཉིད། ། 
བདག་གསི་བད་ེབ་ཟསོ་པ་ཡ།ི ། 
âསོ་ན་ིQམ་པར་ཉེད་པར་བ$ོད། ། 
མཚན་ཉདི་mལ་བ་གCམ་ལས་གཞན། ། 
ཆགས་དང་ཆགས་mལ་Qམ་པར་†ངས། ། 

ཞེས་པ་Cེ། ^ད་ཅིག་མ་དེ་དག་གི་Rད་པར་ཇི་â་x་ཞེ་ན། ཐབས་ཤེས་གཉིས་འ"ད་པ་དང་
Oམ་བྷ་ན་Cེ་འོ་Uེད་པ་ལ་སོགས་པ་rེས་ཆགས་Iི་U་བ་W་ཚོགས་Uེད་པ་ནི་<མ་པ་W་ཚོགས་པ0་
^ད་ཅིག་མར་བཤད་ཅིང་། <མ་པར་èིན་པ0་^ད་ཅིག་མ་ནི་U་བ་W་ཚོགས་Uེད་པ་དེ་ལས་བ�ོག་
ནས་དབང་པོ་གཉིས་pར་བ་ལས་ཁམས་_་ནས་བདེ་བ0་ཚོར་བ་ཡེ་ཤེས་Iིས་ཟ་Cེ་≤ོང་བ་ཉིད་
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དང་། དེ་âར་བདག་གིས་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཟོས་པ་ཡི་)ོས་ཏེ་འ)ོས་སམ་དེ0་≤ོང་བ་}ན་པ་ནི་Çག་
བ]ལ་ལམ་"ོག་པ་<མ་པར་ཉེད་པ་འཇོམས་པ0་^ད་ཅིག་མར་བrོད་པ་དང་། མཚན་ཉིད་དང་
lལ་བ0་^ད་ཅིག་མ་ནི་]་མ་གcམ་ལས་གཞན་པ་Cེ། བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་ཅིང་ཆགས་པ་^ད་
ཅིག་མ་དང་པོ་གཉིས་དང་། བདེ་བས་ཚིམ་ནས་bར་ཐོབ་འདོད་Iི་ཆགས་པ་དང་lལ་བ་<མ་ཉེད་
Iི་མཚན་ཉིད་Iང་<མ་པར་åངས་པ་Cེ།

བདེ་བ་ཆེན་པོH་\ད་ལས་Iང་།
འ"ད་དང་Oམ་བྷ་ལ་སོགས་པ། །W་ཚོགས་དགའ་བ་W་ཚོགས་ཉིད། །
བྷ་གར་ལིང་ག་རབ་pོར་བ། །<མ་པར་èིན་པ0་ཡེ་ཤེས་མཆོག །
5ག་=་ཉེད་5ིར་<མ་པར་ཉེད། །མཚན་ཉིད་lལ་བ་དེས་མཚོན་U། །

ཞེས་སོ། །
པ༣ གcམ་པ་[དེ་ལས་དགའ་བ་བཞི་ངོས་བ@ང་བ་]ནི།

d་ཚeགས་དང་པོའ Ø་དགའ་བ་ཉདི། །Qམ་uནི་ལ་ནི་མཆགོ་དགའ་ཉདི། ། 
Qམ་ཉདེ་དགའ་mལ་དགའ་བ་ཉདི། །མཚན་mལ་Pན་ཅགི་©སེ་དགའ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་Cེ། དེ་དག་དགའ་བ་བཞིར་ཇི་âར་འཇོག་ཅེ་ན། <མ་པ་W་ཚོགས་པ0་^ད་ཅིག་མ་ནི།
དང་པོH་དགའ་བ་ཉིད་དེ། Kན་ནས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ0་བདེ་བ་†ང་Ú་≤ོང་བའོ། །

<མ་པར་èིན་པ0་^ད་ཅིག་མ་ལ་ནི། མཆོག་L་དགའ་བ་ཉིད་Q་བrོད་དེ། ]་མ་ལས་ཆེས་Dག་
པ0་བདེ་བ་≤ོང་ཞིང་ཆགས་པ0་"ོགས་པ་མཐའ་དག་ཞི་བའོ། །
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<མ་པར་ཉེད་པ0་^ད་ཅིག་མ་ནི། དགའ་lལ་Fི་དགའ་བ་ཉིད་དེ། བདེ་(༡༩༢བ)བ་ཆེན་པོ་≤ོང་
བས་\ད་ཚིམས་ནས་bར་བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་Iི་ཆགས་པ་དང་lལ་བའོ། །

མཚན་ཉིད་དང་lལ་བ0་^ད་ཅིག་མ་ནི། Dན་ཅིག་Eེས་པ0་དགའ་བ་ཉིད་དེ། ཆགས་lལ་Fི་
"ོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་lལ་བ0་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[དབང་གི་<མ་གཞག]ལ། ཐ༡ དབང་གི་དUེ་བ་དང་དག་པ། ཐ༢ དགོས་པ་དང་
≈་དོན། ཐ༣ དབང་བཞི་བnར་fལ་གcམ་Fི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
∆ོབ་དཔནོ་གསང་བ་ཤསེ་རབ་དང་། །བཞ་ིཔ་ད་ེཡང་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
དབང་ན་ིབཞ་ིཡ་ིâངས་@སི་ནི། །དགའ་བ་ལ་སགོས་རམི་ཤསེ་F། ། 
õོད་པ་དག་པ་∆ོབ་དཔནོ་ཉདི། །=་བ་གསང་བ་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
ལག་བཅངས་ལ་ན་ིཤསེ་རབ་ཉདི། །གཉསི་གཉསི་འ≈ད་ལ་དེ་ཡང་ཉིད། 

ཅེས་པ་Cེ། གོང་Q་ཨེ་ཝཾ་གི་དོན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དབང་ལས་ཤེས་པར་གcངས་པ0་དབང་གང་ཞེ་
ན། xམ་དབང་ཡོངས་c་ëོགས་ནས་Nོ་rེ་bོབ་དཔོན་Q་Uེད་བ0་དབང་དང་། bོབ་དཔོན་ཡབ་
≠མ་Fི་Uང་སེམས་གསང་བ0་ëས་Iིས་བnར་བ0་དབང་དང་། ཤེས་རབ་མ་ལ་བ"ེན་ནས་ཡེ་
ཤེས་བEེད་པ0་དབང་དང་། དབང་བཞི་པ་དེ་ཡང་དབང་གcམ་པ0་ཡེ་ཤེས་དཔེར་Uས་ནས་དེ་
བཞིན་Q་≠ལ་དང་≠ལ་ཅན་དUེར་མེད་པ0་དོན་Fིས་ཡེ་ཤེས་ཚིག་ཙམ་Fིས་ངོ་ƒོད་པ་<མས་ཡིན་
ནོ། །
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དེ་âར་དབང་ནི་བཞི་ཡི་)ངས་Iིས་ནི་དགའ་བ་བཞི་དང་^ད་ཅིག་མ་བཞི་ལ་སོགས་པ་གོ་རིམ་
བཞིན་Q་ཤེས་པར་Uའོ། །

དེ0་དག་པ་ནི་འདོད་ཁམས་པ0་ཆགས་པ་བཞི་དག་པ་དབང་བཞི་Cེ། དེ་ཡང་འYལ་དགའ་བ་
Óོད་པས་ཚིམས་པ0་ཆགས་པ་དག་པ་bོབ་དཔོན་Fི་དབང་ཉིད་དང་། གཞན་འYལ་དབང་Uེད་པ0་
â་བ་དག་པ་གསང་བ0་དབང་ཡིན་པའང་གོང་མ་དེ་བཞིན་ནོ། །དགའ་wན་པ0་ལག་བཅངས་དག་
པ་ལ་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དང་། cམ་i་S་གcམ་པ་མན་Fི་ཕོ་མོ་གཉིས་Iི་དབང་པོ་གཉིས་
pར་ཏེ་འ"ད་པ་དག་པ་ལ་དབང་བཞི་པ་དེ་ཡང་ཉིད་དོ། །

གཞན་དག་L་ནི་ཆགས་པ་བཞི་(༡༩༣ན)pོང་Uེད་Iི་ཐབས་Cོན་པ0་\ད་êེ་བཞི་དག་པ་དབང་
བཞིར་ཡང་གcངས་སོ། །

ཁ་ཅིག །ལམ་Q་Uེད་པ0་ཐབས་ཤེས་དང་པོར་འ#མ་ཞིང་དགོད་པ་སོགས་དང་། ཆགས་པས་
བâ་ཞིང་Oམ་བྷ་Uེད་པ་སོགས་དང་། ལག་བཅངས་དང་∂་མ་ཉེད་པ་སོགས་དང་། དབང་པོ་pོར་
ཞིང་འ"ད་པ་<མས་རིམ་པས་དབང་བཞི་དང་གནས་^བས་pར་ནས་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། ^ད་
ཅིག་མ་བཞི0་གནས་^བས་དང་། དགའ་བ་བཞི0་"ོག་པ་འགག་fལ་སོགས་དང་མི་མùན་པ་ཆེས་
མང་བ0་5ིར་རོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[དགོས་པ་དང་≈་དོན་]ནི།
སམེས་ཅན་Qམས་@་ིདངོས་éབ་ûིར། །དབང་ན་ིQམ་པ་བཞི་p་བཤད། ། 
གཏརོ་དང་«གས་པ་ཞསེ་F་འདིས། །ད་ེན་ིདབང་ཞསེ་བ$ོད་པར་F། ། 
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ཞེས་པ་Cེ། དེ་â་x0་དབང་ཅི0་5ིར་གcངས་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་<མས་Iིས་n་བཞི0་དངོས་
dབ་ཐོབ་པར་U་བ0་5ིར་དེ0་ས་བོན་བ$ན་པ0་དབང་ནི་<མ་པ་བཞི་{་བཤད་ལ། དབང་གི་≈་
དོན་ནི་%ིfl་གཏོར་བའམ་འéད་པ་དང་། ཥེ˜་íགས་པ་Cེ་xམ་†་ལ་སོགས་པ་གཏོར་ནས་åང་U0་
}ི་མ་འéད་པ་དང་། ཐོབ་U0་འlས་x་Öགས་c་íགས་པ་âར་འdབ་པ་ཞེས་U་བ0་≈་དོན་
འདིས། \་མཚན་དེས་ན་དབང་ཞེས་བrོད་པར་U་ཞེས་པའོ། །

ཐ༣ གcམ་པ་[དབང་བཞི་བnར་fལ་]ལ། ད༡ bོབ་དཔོན་Fི་དབང་། ད༢ གསང་དབང་། ད༣
ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས། ད༤ དབང་བཞི0།

ད༡ དང་པོ་ནི།
ཤེས་རབ་བ´་»ག་ལནོ་པ་ལ། །ལག་པ་དག་གསི་ཡང་དག་འ≈ད། ། 
!་ོ$ེ་äིལ་h་མཉམ་Dོར་བ། །∆ོབ་དཔནོ་དབང་?་རབ་O་བ$ོད། ། 

ཅེས་པ་Cེ། bོབ་མ་Nོ་rེ་འཆང་ངམ་Nོར་སེམས་c་བEེད་པ་ཡེ་ཤེས་Iི་ཤེས་རབ་མ་ལོ་)ངས་
བi་¶ག་ལོན་པ0་ལང་ཚོ་ཅན་ལ་ལག་པ་དག་གིས་ཡང་དག་པར་འ"ད་པར་མོས་ཏེ། གཡས་Nོ་rེ་
ùགས་Iི་དམ་ཚིག་དང་། གཡོན་}ིལ་x་གcང་གི་དམ་ཚིག་དང་། དབང་པོ་གཉིས་མཉམ་པར་pོར་
བ་D་n་5ག་=་ཆེན་པོH་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པར་Uས་པ་ལས་ãང་བ0་བདེ་Cོང་དUེར་མེད་
(༡༩༣བ)Iི་ཏིང་ངེ་འཛིན་Eེས་པ་bོབ་དཔོན་Fི་དབང་Q་རབ་L་བrོད་དོ། །ཞེས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[གསང་དབང་]ནི།
ཤནི་O་བཞནི་བཟང་མགི་ཡངས་མ། །གKགས་དང་ལང་ཚeས་Qམ་པར་བ4ན། ། 
མཐེ་བོང་Eནི་ལག་དག་གསི་ན།ི །∆ོབ་མའི་ཁ་p་…ང་བར་F། ། 
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ཞེས་པ་Cེ། M་མས་ཤིན་L་Uད་བཞིན་བཟང་ཞིང་མིག་ཡངས་མ་ག@གས་མཛེས་པ་དང་ལང་
ཚོས་<མ་པར་བ=ན་པ0་5ག་=་མཚན་wན་ལ་ཆོ་ག་བཞིན་Q་[ོམས་པར་_གས་པ0་Uང་སེམས་
ལག་པ0་མཐེ་བོང་དང་>ིན་ལག་གིས་&ང་ནས་ནི། bོབ་མ་Dར་བEེད་པ0་ཁ་{་Uང་སེམས་Ûང་
བ་Cེ་Îང་བར་U་ཞིང་། དེས་Iང་མན་ངག་âར་≤ངས་པ་ལས་ཏིང་ངེ་འཛིན་Eེས་པ་གསང་དབང་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །

ད༣ གcམ་པ་[ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་Iི་དབང་]ལ། ན༡ ཤེས་རབ་མ་གཏད་པ། ན༢ མཆོད་ཅིང་
གསོལ་བ་གདབ་པ། ན༣ ཡེ་ཤེས་ངོ་ƒོད་པ་གcམ་Fི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
Lནོ་པས་ཤསེ་རབ་རབ་O་མཆོད། །$ེད་པར་Fས་ནས་གཏད་པར་F། ། 
Lནོ་པས་ôས་པ་སམེས་དཔའ་ཆ།ེ །ûག་4་བདེ་བ་1ན་པ་íརེ། ། 
¢ག་དགོ་ö་ོབ་Qམ་†ངས་པའ།ི །∆ོབ་མ་ཆེར་èར་ཤསེ་ནས་ན།ི ། 
Lནོ་པས་ད་ེལ་གནང་བ་Dིན། །Nན་O་p་áསི་!་ོ$ེ་འཛØན། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་ནས་Cོན་པ་Cེ་M་མས་ཤེས་རབ་མ་དེ་རབ་L་མཆོད་པ་དང་rེད་པ་Cེ་བ]གས་པ་
བrོད་པར་Uས་ནས་bོབ་མ་ལ་གཏད་པར་U་Cེ། ཇི་âར་ཞེ་ན། Cོན་པ་Cེ་M་མས་±ས་པ། སེམས་
དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བོས་ནས། ལས་Iི་5ག་=་བདེ་བ་Cེར་བ་དང་wན་པ་འདི་Rེར་ཅིག་ཅེས་Tག་
དོག་དང་Vོ་བ་<མ་པར་åངས་པ0་bོབ་མ་^ལ་wན་ཆེན་པོར་àར་པ་ཤེས་ནས་ནི་Cོན་པས་bོབ་མ་
དེ་ལ་གནང་བ་pིན་པར་Uའོ། །
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གང་ཞེ་ན། Kན་L་{་Cེ། དབང་པོ་གཉིས་pོར་བར་Fིས་ཤིག །Nོ་rེ་འཛིན་པ་ཞེས་པ0་fལ་
Fིས་སོ། །ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་]ལ། པ༡ bོབ་དཔོན་མཆོད་fལ། པ༢ གསོལ་
བ་འདེབས་fལ། པ༣ མཆོད་ëས་བཤད་པ་གcམ་Fི།

པ༡ དང་པོ་ནི། (༡༩༤ན)
ཇི་=ར་དབང་བJར་གསལོ་གདབ་པའ།ི །∆ོབ་མའི་F་བ་བཤད་པར་F། 
¨་མ་ûག་4་1ན་མཐངོ་ནས། །བLདོ་དང་མཆདོ་པ་ཇ་ིབཞནི་F། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་âར་Wང་བ་ཐོབ་ནས་ཇི་âར་U་ཞེ་ན། fལ་ཇི་âར་དབང་གcམ་པ་བnར་བར་
གསོལ་བ་གདབ་པ0་bོབ་མ0་U་བ་བཤད་པར་U་Cེ། གང་ཞེ་ན། M་མ་ལས་Iི་5ག་=་མ་དང་wན་
པ་མཐོང་ནས་བ]གས་པ0་ཚིག་གིས་བCོད་པ་དང་འོག་L་འãང་བ0་ཡོ་Uད་<མས་Iིས་མཆོད་པ་
fལ་ཇི་â་བ་བཞིན་Q་U་ཞེས་པའོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[གསོལ་བ་འདེབས་fལ་]ནི།
བཅོམ་1ན་ཞ་ིབ་ཆནེ་པ་ོ@།ེ །!་ོ$ེ་Qལ་འFོར་གཅགི་བཞདེ་པ། ། 
མི་ûེད་ûག་4་°བ་པ་པོ། །!་ོ$ེ་Qལ་འFོར་ལས་òང་བ། ། 
ཇི་=ར་íདོ་ནི་བདག་ཉདི་ཆ།ེ །མངའ་བདག་བདག་ལའང་ད་ེ=ར་མཛeད། ། 
འཁོར་བ་འདམ་á་ིཚeགས་ནང་?། །Fིང་བ་©བས་མདེ་བདག་ལ་©བོས། ། 
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ཞེས་པ་Cེ། bོབ་མས་གསོལ་བ་འདེབས་fལ་ཇི་â་x་[མ་ན། དབང་&ག་ལ་སོགས་པ0་ཡོན་
ཏན་དང་wན་པས་བཅོམ་wན་དང་>ིད་པ0་Eོན་ཞི་བས་ཞི་བ་ཆེན་པོ་Iེ་ཞེས་བོས་ནས། Nོ་rེ་Cེ་
ཐབས་ཤེས་སམ་བདེ་Cོང་མི་5ེད་པ0་<ལ་འUོར་འཁོར་འདས་རོ་གཅིག་པ་Cེ་དUེར་མེད་པར་
བཞེད་པའམ་གཞོལ་བ། དེ་â་x0་ཐབས་ཤེས་སམ་བདེ་Cོང་མི་5ེད་པ་5ག་=་ལ་བ"ེན་ནས་oབ་
པ་པོ། Nོ་rེ་Cེ་བདེ་Cོང་མི་5ེད་པ0་<ལ་འUོར་ལས་ãང་བ་ཞེས་བ]གས་པ་བrོད་དེ། ཇི་âར་M་
མ་Rོད་ནི་>ིད་ཞི་Kན་Fི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་àར་པ་བཞིན་Q་བདེ་བ་ཆེན་པོH་མངའ་བདག་Rེད་
Iིས་བདག་ལའང་དེ་âར་àར་པར་མཛོད་ལ། འཁོར་བ་མི་གཙང་བ0་འདམ་Fི་ཚོགས་དང་འ}་
བ0་ནང་Q་རབ་L་Uིང་བ་âར་Çག་བ]ལ་ཞིང་Eབས་གཞན་མེད་པ་བདག་ལ་Eོབས་ཤིག་ཅེས་
པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ0་དོན་

པ༣ གcམ་པ་[མཆོད་ëས་བཤད་པ་]ནི། (༡༩༤བ)
ཞམི་པའ་ིབཟའ་བ་བOང་བ་དང་། །བ་ལ་ཆ་ེམཆགོ་མ་ད་ན། ། 
བ?ག་པ་P་བཤོས་¢ེང་བ་དང་། །äིལ་h་4ལ་མཚན་òག་པ་ཡསི། ། 
འདི་Qམས་མཆོད་པ་Qམས་@སི་ན།ི །∆ོབ་མས་!་ོ$ེ་འཛØན་པ་མཆདོ། ། 

ཅེས་པ་Cེ། གོང་Q་M་མ་མཆོད་པར་བཤད་པ་ལ་ཇི་â་xས་མཆོད་ཅེ་ན། རོ་Üན་cམ་ཚོགས་
པས་ཞིམ་པ0་བཟའ་བ་དང་བLང་བ་དང་། བ་ལ་ཆེ་མཆོག་Cེ་ཤ་ཆེན་བཟང་པོ་དང་། མ་ད་ན་Cེ་ཆང་
དང་བQག་པ0་åོས་དང་ཟས་W་ཚོགས་Iི་D་བཤོས་དང་། =ན་Fི་Tེང་བ་དང་}ིལ་x་གཡེར་ཁ་
སོགས་དང་། =ལ་མཚན་དང་གQགས་སོགས་དང་། }ི་ཞིམ་པ0་ãག་པ་ཡིས་བÇས་པ0་ཡོ་Uད་
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འདི་<མས་དང་། གཞན་ཡང་ཅི་འUོར་བ0་མཆོད་པ་<མས་Iིས་ནི་bོབ་མས་Nོ་rེ་འཛིན་པ་Cེ་bོབ་
དཔོན་མཆོད་པར་U་ཞེས་པའོ། །

ན༣ གcམ་པ་[ཡེ་ཤེས་ངོ་ƒོད་པ་]ནི།
མཆགོ་O་དགའ་བ་ཡང་དག་ཐབོ། །d་ཚeགས་†ངས་པའ་ིëད་ཅགི་ལ། ། 
Lནོ་པས་ôས་པ་སམེས་དཔའ་ཆ།ེ །བད་ེབ་ཆནེ་པ་ོQམ་པར་Kང་། ། 
ཇི་Eདི་Fང་±བ་བར་?་ན།ི །སམེས་ཅན་དནོ་áསི་!་ོ$ེ་འཛØན། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དབང་གcམ་པ0་ཆོ་ག་དེ་âར་ཡིན་ན་དེ0་ཡེ་ཤེས་fལ་ཇི་â་xས་"ོགས་པར་U་
[མ་ན། དེ་ནས་bོབ་མས་ཆོ་ག་བཞིན་Q་5ག་=་ལ་[ོམས་པར་_གས་པས་_་བདེ་རིམ་Fིས་Eེས་
ནས་མཆོག་L་དགའ་བ་Dན་Eེས་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པ0་Qས། [ོམས་འBག་གི་U་བ་W་ཚོགས་
åངས་པ0་^ད་ཅིག་མ་ལ། Cོན་པ་Cེ་M་མས་±ས་པ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བོས་ནས། བདེ་
བ་ཆེན་པོ་Dན་Eེས་མན་ངག་âར་<མ་པར་@ང་ལ་ངེས་པར་Fིས་ཤིག །ཇི་>ིད་Uང་†བ་Iི་བར་Q་
ནི་Dན་Eེས་འདི0་\ན་ལ་གོམས་པར་Uེད་པ0་fལ་Fིས་སེམས་ཅན་Fི་དོན་Fིས་ཤིག །Nོ་rེ་
འཛིན་པ་ཞེས་གདམས་པར་U་བ0་དོན་ཏོ། །

ཡང་ན། མཆོག་དགའ་ཐོབ་པ་<མ་པ་W་ཚོགས་པ0་^ད་ཅིག་མ་åངས་པ0་ཚེ་འདི་དང་འདི0་
^བས་c་Dན་Eེས་འཆར་བ་@ང་ཞིག་པ0་མན་ངག་གསལ་བཏབ་པར་བཤད་Iང་ག_ང་ཚིག་དང་
འUོར་བ་ཡིན་ནོ། །

ད༤ བཞི་པ་[དབང་བཞི་པ་]ལ། ན༡ དབང་གི་ངོ་བོ། ན༢ དེ་མངོན་Q་Uེད་ཐབས། ན༣ དེ0་
འTོས་དོན་གcམ་Fི།

83 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ན༡ དང་པོ་ནི། (༡༩༥ན)
∆ོབ་མ་&ིང་$ེ་ཅན་མཐངོ་ནས། །!་ོ$ེ་ཅན་áསི་འདི་ëད་ô། ། 
འད་ིཉདི་ཡ་ེཤསེ་ཆནེ་པ་ོཉདི། །ཐམས་ཅད་ªས་ལ་Qམ་པར་གནས། ། 
གཉསི་དང་གཉསི་C་མེད་པའི་ùལ། །དངསོ་དང་དངསོ་མདེ་བདག་ཉདི་གཙe། ། 
བåན་དང་གཡ་ོབ་íབ་ནས་གནས། །∂་མའི་གKགས་ཅན་ཉདི་?་འདོད། ། 

ཅེས་པ་Cེ། ཚིག་གིས་བN་ƒོད་པ0་དབང་ཇི་â་x་[མ་ན། དེ་ནས་bོབ་མ་འ)ོ་བ་ལ་[ིང་rེ0་
སེམས་དང་wན་པ་ཅན་མཐོང་ནས་Nོ་rེ་ཅན་ཏེ་bོབ་དཔོན་Fིས་ཚིག་འདི་^ད་ཅེས་±་Cེ། Rོད་Iིས་
དབང་གcམ་པ0་ཡེ་ཤེས་དཔེར་Uས་ནས་ཐོབ་པ0་དོན་Fི་Dན་Eེས་འདི་ཉིད་≠ལ་དང་≠ལ་ཅན་
དUེར་མེད་པ0་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཉིད་དེ། འ)ོ་བ་ཐམས་ཅད་Iི་Öས་ལ་<མ་པར་གནས་སོ། །

fལ་ཇི་âར་ཞེ་ན། ག@ང་འཛིན་གཉིས་དང་མི་5ེད་པར་གཉིས་c་མེད་པ0་fལ་Q་གནས་ཤིང་།
དེར་མ་ཟད་དངོས་པོ་འཁོར་བ་དང་དངོས་མེད་≤ང་འདས་Iི་བདག་ཉིད་དེ་དག་གི་གཙོ་བོ་â་x།
བ"ན་པ་Wོད་དང་གཡོ་བ་བiད་ཐམས་ཅད་ལ་Rབ་ནས་སོ་སོH་རང་བཞིན་Q་གནས་པ། དེ་ཡང་X་
མ0་དཔེས་མཚོན་པ0་ག@གས་ཅན་ཉིད་Q་འདོད་པའོ་ཞེས་པ0་fལ་Fིས་ངོ་ƒོད་པ0་དོན་ཏོ། །

ཁ་ཅིག །ག_ང་འདི་དག་དབང་གcམ་པ་དང་དེ0་འTོས་དོན་Q་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། དབང་
གི་དUེ་བ་བཞིར་གcངས་ཤིང་། སོ་སོH་=ས་བཤད་Iི་^བས་cའང་གཞན་གcམ་གcངས་ནས་
བཞི་པ་མི་གcངས་པ0་\་མཚན་མེད་པ0་5ིར་དང་། dབ་ཆེན་མཚོ་Eེས་སོགས་ཚད་wན་མང་པོས་
ག_ང་འདི་དབང་བཞི་པ་འTོས་དང་བཅས་པར་བ;ལ་བ0་5ིར་རོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[དེ་མངོན་Q་Uེད་ཐབས་]ནི།
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ད@ལི་འཁརོ་འཁརོ་ལའོ Ø་ཐབས་@སི་ན།ི །åག་O་ངེས་པར་འâ་ོབར་འèར། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་â་x་ཐབས་གང་གིས་མངོན་Q་འàར་ཞེ་ན། དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོH་ëོགས་
རིམ་ལ་བ"ེན་པ0་ཐབས་Iིས་ནི་"ག་L་ཉམས་c་Mངས་ན་གོ་འཕང་དེར་ངེས་པར་འ)ོ་བར་འàར་
བའམ། ཡང་ན། ག'ི0་≈་"ོགས་པ་ལའང་(༡༩༥བ)འBག་པས། དེ་ངེས་པར་"ོགས་པར་འàར་
བ0་དོན་ཏོ། །

ན༣ གcམ་པ་[དེ0་འTོས་དོན་]ལ། པ༡ དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོH་_ས་ལན། པ༢ êོམ་པ་དང་
དམ་ཚིག་གི་_ས་ལན། པ༣ pང་གཞི་≠ལ་དབང་སོགས་Iི་_ས་ལན་གcམ་ལས།

པ༡ དང་པོ་ལ། ཕ༡ _ས་པ་དང་། ཕ༢ ལན་གཉིས་Iི།
ཕ༡ དང་པོ་ནི།

དེ་ནས་!་ོ$ེ་&ིང་པསོ་Qལ་འFོར་མ་Qམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ནས་བཅོམ་

1ན་འདས་ལ་འད་ིëད་ཅསེ་གསལོ་ཏ།ོ ། 
ད@ལི་འཁརོ་འཁརོ་ལ་ོཅ་ིཞསེ་བ$ོད། །སངས་4ས་Nན་བདག་âངོ་íརེ་ལ། ། 
བཅོམ་1ན་བདག་ན་ིའïལ་èར་པས། །རིམ་པ་ཇི་=ར་བཤད་?་གསལོ། ། 

ཞེས་པ་Cེ། གོང་Q་དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ལས་འTོས་ཏེ། དེ་ནས་Nོ་rེ་[ིང་པོས་<ལ་
འUོར་མ་<མས་ལ་_་ལན་Fི་མཚམས་བཅད་དེ་_ས་པ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ནས་Cོན་པ་བཅོམ་
wན་འདས་ལ་འདི་^ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །

Dན་Eེས་"ོགས་པ0་ཐབས་ལ་དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་\་མཚན་ཇི་^ད་ཅེས་བFི་བས་བrོད།
སངས་=ས་Kན་བ_གས་པ0་བདག་ཉིད་Iི་)ོང་Rེར་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ། དIིལ་འཁོར་ཞེས་
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གcངས་པས་བཅོམ་wན་འདས་ཞེས་བོས་ནས། བདག་ནི་དེ་ལ་འéལ་ཞིང་ཡིད་ཐེ་ཚོམ་Q་àར་
པས། དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཞེས་བFི་བ0་\་མཚན་Fི་རིམ་པ་ཇི་âར་ལགས། བཤད་Q་གསོལ།
ཞེས་_ས་པའོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ནི།
བཅོམ་1ན་འདས་@སི་བཀའ་Bལ་པ།  
ད@ལི་ན་ི&ིང་པ་ོཞསེ་བ$ོད་དེ། །Fང་±བ་སམེས་ན་ིབད་ེཆནེ་པ།ོ ། 
ལནེ་པར་Fེད་པས་ད@ལི་འཁརོ་ཉདི། །འ?ས་པ་ད@ལི་འཁརོ་ཉདི་?་བ$ོད། ། 
འཁོར་ལ་ོཞེས་F་ནམ་མཁའ་ིཁམས། ། ལ་ལ་སགོས་པ་Qམ་པར་Dོང་། ། 
བ་ོལ་ཀ≥་ོལ་Dོར་བས། །དེ་ཡི་བདེ་བ་ཤེས་པར་འèར། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་ལ་བཅོམ་wན་འདས་Iིས་ལན་བཀའ་Øལ་པ་ནི། དIིལ་འཁོར་Fི་≈་མ(ལ་
ཞེས་པ0། མ(ལ་ནི་[ིང་པོ་དང་། ལ་ཏི་ལེན་པ་ལ་འBག་པས། [ིང་པོ་ལེན་པ་ཞེས་U་བར་འàར་
ལ། དེས་ན་དIིལ་ཞེས་པ་ནི་[ིང་པོ་ཞེས་པར་བrོད་ཅིང་། དེ་ནི་Uང་†བ་Iི་སེམས་ནི་བདེ་བ་ཆེན་
པོH་(༡༩༦ན)ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ཉིད་[ོམས་འBག་གི་ཐབས་Iིས་ལེན་ཞིང་"ོགས་པར་Uེད་པས་དIིལ་
འཁོར་ཉིད་Q་བrོད་དོ། །

དེ་âར་≈་དོན་འQས་པའམ་བêོམས་ནས་དIིལ་འཁོར་ཉིད་Q་བrོད་པའོ། །
འཁོར་ལོ་ཞེས་U་བ་ནི་ཆོས་མùན་Fི་qོ་ནས་ནམ་མཁ0་ཁམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་བrོད་དེ།

དེས་≠ལ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ0་}ི་མ་གཅོད་ཅིང་<མ་པར་pོང་བས་སོ། །
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དེ་ཇི་â་xས་ཤེས་པར་Uེད་ཅེ་ན། ཐབས་Iི་བོ་ལ་དང་ཤེས་རབ་Iི་ཀ¯ོ་ལ་ཆོ་ག་âར་pོར་བས་
དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དེ་ཡི་བདེ་བ་Dན་Eེས་ཤེས་པར་འàར་ཞེས་པ0་དོན་ཏོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[êོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་གི་_ས་ལན་]ལ། ཕ༡ sི་དོན་དང་། ཕ༢ ག_ང་དོན་གཉིས་Iི།
ཕ༡ དང་པོ་ལ། êོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་གི་<མ་དUེ། Rད་པར་དམ་ཚིག་གི་<མ་གཞག །དེ་ཉིད་

ལེགས་པར་བÉང་fལ། ཉམས་ན་5ིར་བཅོས་ཐབས་བཞི་ལས།
དང་པོ་ནི། sིར་êོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་ཅེས་)གས་པ་ལ། êོམ་པ་ཐམས་ཅད་Iི་S་བ་ནི་སོ་ཐར་

དང་། དེ་ནས་Uང་êོམ་Fི་བbབ་པ་བÉང་བ་གཉིས་ལ་qོ་གcམ་ཉེས་sོད་ལས་êོམ་པ0་Uེད་པ་
གཙོ་ཆེ་བས་êོམ་པ་ཞེས་བrོད་ལ། རིག་འཛིན་Fི་qོར་_གས་ནས་དེ0་བཅས་པ་ནི་ཤིན་L་གཉན་
པས་ས་མ་ཡ་ཞེས་པ་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་U་བས་ན་དམ་ཚིག་ཅེས་བrོད་དེ། དེས་ན་]གས་Iི་
êོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་གནད་ཅིག་Iང་གཙོ་བོར་དམ་ཚིག་ཅེས་)གས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་âར་ན་]གས་êོམ་ལ་རིགས་ä་སོ་སོH་êོམ་པ་ནི།
Sེ་མོར།

སངས་=ས་ཆོས་དང་དགེ་འQན་ཏེ། །དཀོན་མཆོག་གcམ་ལ་Eབས་c་སོང་། །
འདི་ནི་སངས་=ས་རིགས་དག་པ0། །êོམ་པ་བ"ན་པོར་àར་པ་འོ། །

ཞེས་པ་ནས།
མཆོད་པ0་ལས་ནི་ཅི་∂ས་Uོས། །

ཞེས་པ0་བར་སོ་སོར་བཤད་ཅིང་།
རིགས་ä་sི0་êོམ་པ་ཡང་། དེ་ཉིད་Q།
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དེ་ལས་གཞན་པ་བi་བཞི་ནི། །ཕས་ཕམ་པར་ནི་རབ་L་བཤད། །
ཅེས་པ་ནས།

མཚན་མ་འགོད་པར་མི་U་འོ། །འདི་དག་དམ་ཚིག་ཡིན་པར་བཤད། །
ཅེས་པ0་བར་གcངས་ཏེ། 5ེ་ན། S་Ûང་དང་། µོམ་པོ་དང་། (༡༩༦བ)åོང་བ0་དམ་ཚིག་དང་།

བCེན་པ0་དམ་ཚིག་སོགས་བCན་ཏོ། །
གཉིས་པ་[Rད་པར་དམ་ཚིག་གི་<མ་གཞག་]ནི། "ེན་Fི་qོ་ནས་དUེ་ན། n་གcང་ùགས་Iི་

དམ་ཚིག་གcམ་Cེ། qོ་གcམ་Fི་མི་དགེ་བi་åོང་བའོ། །
དབང་གི་qོ་ནས་དUེ་ན། དབང་བཞི0་དམ་ཚིག་བཞིར་འཆད་དེ། xམ་དབང་གི་ནི། མི་དགེ་

བi་åོང་བ། ཐེག་དམན་ལ་འདོད་པ་མི་U་བ། ཆང་དང་སེམས་ཅན་Fི་དོན་ལ་=བ་5ོགས་åོང་བ།
D་སོགས་Iི་མཚན་མ་འགོད་པ་åོང་བ། S་བ་དང་ཡན་ལག་གི་Ûང་བ་åོང་བ། རིགས་ä0་êོམ་པ་
འཛིན་པའོ། །

གསང་དབང་གི་ནི། བQད་Sི་ä་བCེན་པ་དང་། Nོར་}ིལ་དང་། 5ག་=0་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གcམ་
qོམ་པའོ། །

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་Iི་ནི། Uང་སེམས་མི་åོང་བ་དང་། ཉིན་མཚན་སོ་སོར་དངོས་སམ་ཡེ་ཤེས་Iི་
རིག་མ་བCེན་པའོ། །

དབང་བཞི་པ0་ནི། འདིར། [བ"ག་པ་5ི་མ། གcམ་པ་\ད་Iི་yེང་གཞི་དང་གསང་བ0་^ད་Iི་ལེhར།]

Rོད་Iིས་>ོག་ཆགས་བསད་པ་དང་། །
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ཞེས་སོགས་དགོངས་ཏེ་གcངས་པ0་དམ་ཚིག་བཞི་བÉང་བ་དང་། Qག་ä་åོང་བ་དང་། དེ་ཁོ་
ན་ཉིད་qོམ་པའོ། །ཞེས་མཁས་པ་དག་བཞེད་དོ། །

དམ་ཚིག་རང་གི་ངོ་བོH་qོ་ནས་དUེ་ན་བཞི་ལས།
བÉང་བ0་དམ་ཚིག་ལ། S་བ་དང་། ཡན་ལག་གི་Ûང་བ་གཉིས་Iི།
S་Ûང་ནི། M་མ་ལ་བÌས་པ། བདེ་གཤེགས་བཀའ་འདས། Nོ་rེ་)ན་ལ་Vོ་བ། Uམས་པ་

གཏོང་བ། Uང་སེམས་åོང་བ། ཆོས་ལ་èོད་པ། གསང་བ་≈ོག་པ། Üང་པོ་ལ་བÌས་པ། རང་
བཞིན་དག་པ་ལ་སོམ་ཉི་ཟ་བ། གQག་པ་ཅན་ལ་Uམས་པ། མིང་སོགས་དང་lལ་བ0་ཆོས་ལ་མིང་
སོགས་c་"ོག་པ། དད་པ་ཅན་Fི་སེམས་cན་འUིན་པ། ཇི་âར་Ìེད་པ0་དམ་ཚིག་མི་བCེན་པ།
xད་མེད་ལ་èོད་པ་བi་བཞིར། Zར་དང་ད)་ནག་L་གcངས་པ་âར་bོབ་དཔོན་བྷ་བི་Dས་Iང་
བཤད་དེ་)གས་ཆེའོ། །

ཡན་ལག་གི་Ûང་བ་ནི། !་oབ་Iིས།
ཤེས་རབ་Cོབས་Iིས་ལེན་པ་དང་། །དེ་ཡི་བQད་Sི་Cོབས་Iིས་ལེན། །
Wོད་མིན་ལ་ནི་མི་གསང་དང་། །ཚོགས་Iི་ནང་Q་Sོད་པ་དང་། །
དད་wན་ལ་གཞན་ཆོས་Cོན་དང་། །ཉན་ཐོས་ནང་Q་ཞག་བQན་གནས། །
བıན་Fི་<ལ་འUོར་ང་=ལ་Uེད། །དད་པ་མེད་ལ་ཆོས་Cོན་པ། །
འདི་<མས་µོམ་པོH་Ûང་བར་བཤད། །(༡༩༧ན)

ཅེས་པ་བ=ད་དོ། །
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དམ་ཚིག་འདི་དག་གི་གཞི། བསམ་པ། pོར་བ། མཐར་ùག་པ0་qོ་ནས་Ûང་བར་འàར་བ0་ས་
མཚམས་Iི་<མ་དUེ་ཤིན་L་གལ་ཆེ་ཡང་མང་བར་འàར་བས་འདིར་མ་ƒོས་ཏེ་གཞན་ལས་ཤེས་
དགོས་སོ། །

བཟའ་བ0་དམ་ཚིག་ནི། བEེད་རིམ་པས་ཉིན་ཞག་རེ་ཞིང་བQད་Sི་རིལ་x་བCེན་པ་དང་།
ëོགས་རིམ་པས་བQད་Sི་ä་དང་ཤ་ä་སོགས་ཇི་âར་Ìེད་པ0་བཟའ་བ་བCེན་པ་དང་། Rད་པར་
Fི་དམ་ཚིག་ཚོགས་འཁོར་U་བ་སོགས་སོ། །

བཅང་བའམ་བ@ང་བར་U་བ0་དམ་ཚིག་ནི། lིས་n། yེགས་བམ། Nོར་}ིལ། ཌ་མ་{། ཀ་*་
ལ། ཁ་+ཾ་ག །བ)ང་Tེང་། མི་,གས་Iི་གོས། Cག་,གས་སམ་རོ་རས་Iི་གདན། རིགས་ä0་
དx་=ན། {ས་པ0་=ན་¶ག་སོགས་བཅང་བ་ལ་བཤད་དོ། །

oབ་པ0་དམ་ཚིག་ནི། ཉིན་ཞག་རེ་ཞིང་རིམ་གཉིས་Iི་<ལ་འUོར་ùན་¶ག་གམ། བཞི་འམ།
གcམ་མམ། གཅིག་L་qོམ་པར་བཞེད་དོ། །

གcམ་པ་[དེ་ཉིད་ལེགས་པར་བÉང་fལ་]ནི། དེ་âར་དམ་ཚིག་གི་<མ་དUེ་<མས་ཐོས་བསམ་ལ་
སོགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། ཇི་^ད་གcངས་པ་བཞིན་>ོག་ལས་གཅེས་པར་བÉང་དགོས་ཏེ།

êོམ་འãང་Q།
ཅི་Cེ་དངོས་dབ་མཆོག་འདོད་ན། །>ོག་ནི་ཡོངས་c་གཏོང་ཡང་b། །
འཆི་བ0་Qས་ལ་བབ་Iང་b། །"ག་L་དམ་ཚིག་བÉང་བར་U། །

ཞེས་སོ། །
དམ་ཚིག་མ་བÉངས་པ0་ཉེས་དམིགས་ནི། མཉམ་pོར་ལས།
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དམ་ཚིག་<མས་ནི་åངས་པ་དང་། །གསང་བ0་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པས། །
oབ་Iང་ཅི་ཡང་མི་འdབ་བོ། །

ཞེས་དང་།
སངས་=ས་ཐོད་པར།

རེ་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ལས། །སངས་=ས་ཐོབ་པ་â་ཞོག་གི། །
མི་ཡི་Eེ་བའང་Ìེད་པར་དཀའ། །

ཞེས་དང་། (༡༩༧བ)

བྷ་བི་Dས།
གཞན་Q་དམ་ཚིག་ལས་ཉམས་ན། །ཉམས་པ་བQད་Iིས་བ@ང་བར་àར། །
དེ་ནས་Çག་བ]ལ་≤ོང་འàར་ཞིང་། །འùར་Q་བâས་ཏེ་ད≤ལ་བར་འ)ོ །

ཞེས་པ་âར་རོ། །
དམ་ཚིག་བÉངས་པ0་ཕན་ཡོན་ནི། གསང་བ་མཛོད་ལས།

གལ་ཏེ་དམ་ཚིག་êོམ་ལ་གནས། །ཚེ་འདིར་ལས་དབང་གིས་མ་dབ། །
Eེ་བ་བཞིན་Q་དངོས་dབ་ཐོབ། །

ཅེས་དང་།
འོད་Tེང་Q།

རིག་པ་འཛིན་པ0་ཕན་ཡོན་ནི། །གནས་^བས་Kན་L་བདེ་ལོངས་sོད། །
གལ་ཏེ་qོམ་པ་དང་བཅས་ན། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སངས་=ས་འdབ། །
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མ་qོམ་àར་Iང་Ûང་མེད་ན། །Eེ་བ་བi་¶ག་དག་ན་འོ། །
ཞེས་པ་âར་རོ། །
བཞི་པ་[ཉམས་ན་5ིར་བཅོས་ཐབས་]ནི། གལ་ཏེ་Ûང་བ་འãང་བ0་\་བཞིས་དམ་ཚིག་ཉམས་

ན་5ིར་བཅོས་དགོས་ཤིང་། དེ་ལ་ཡང་དང་པོར་ཉེས་པ་བཤགས་དགོས་ཏེ།
!་oབ་Iིས།

S་Ûང་µོམ་པོH་རིམ་པ་དག །ཆོ་ག་ཡིས་ནི་ཤེས་U་ཞིང་། །
ཉམས་པར་àར་ན་བཤགས་པ་U། །

ཞེས་སོ། །
བཤགས་པ0་≠ལ་ནི། ]ར་དམ་ཚིག་དང་êོམ་པ་ཁས་ལེན་པ0་ཚེ་དཔང་Q་བཞག་པ0་དIིལ་

འཁོར་པ་ལ་བཤགས་པར་བཤད་དེ།
ད)་ནག་ལས།

གལ་ཏེ་བག་མེད་ãང་àར་པས། །M་མ་དམ་ཚིག་ལ་གནོད་ན། །
དེས་ནི་དIིལ་འཁོར་lིས་Uས་ལ། །བདེ་གཤེགས་<མས་ལ་êིག་པ་བཤགས། །

ཞེས་སོ། །
ཡང་ན། sི་འ)ོ་Nོར་སེམས་Iི་qོམ་བ�ས་Iིས་བཤགས་Iང་{ང་བར་མངོན་ཏེ།
[ིང་པོ་=ན་ལས།

པད་དཀར་�་བ0་གདན་Cེང་Q། །Nོ་rེ་སེམས་དཔའ་ལེགས་དམིགས་ཤིང་། །
ཡི་གེ་བ=་པ་ཆོ་ག་བཞིན། །ཉི་Ä་S་ནི་རེ་རེ་བ�། །
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Ûང་སོགས་Uིན་Fིས་བÀབ་འàར་བས། །འཕེལ་བ་{་ནི་མི་འàར་ཞེས། །
dབ་པ་མཆོག་<མས་Iིས་བཤད་པས། །ùན་མཚམས་c་ནི་pང་བར་U། །
འxམ་Tག་གཅིག་L་བ�ས་àར་ན། །<མ་པར་དག་པ0་བདག་ཉིད་འàར། །

ཞེས་སོ། །
དེ་ནས་དམ་ཚིག་གསོ་བ་དངོས་ནི། དIིལ་འཁོར་Q་འBག་ཅིང་དབང་_་བ་སོགས་U་Cེ།
Qས་འཁོར་ལས།

S་བ0་Ûང་བ་ãང་བ་གང་ཞིག །དག་པ0་bད་Q་(༡༩༨ན)bར་ཡང་དIིལ་འཁོར་
འདིར་ནི་བ@ང་U་Cེ།

ཞེས་དང་།
འ)ེལ་པར།

འདིར་གང་གི་ཚེ་དབང་བQན་ལ་གནས་པའམ། xམ་པ་དང་གསང་བ0་དབང་ལ་
གནས་པ་ལ་S་བ0་Ûང་བ་ãང་བར་àར་ན། དེ0་ཚེ་དེ་དག་པ0་bད་Q་དIིལ་
འཁོར་འདི་lིས་ནས། bར་མི་Uེད་པ0་དོན་Q་bར་ཡང་དIིལ་འཁོར་Q་འBག་པ་
ལ་སོགས་པ་Uའོ། །

ཞེས་སོ། །
དེ་ཡང་གཙོ་བོ་M་མ་དེ་ཉིད་བ_གས་ན་དེ་ཉིད་ལ་_་དགོས་ཤིང་། གལ་ཏེ། དེ་ལ་_་ས་མེད་ན་

བདག་ཉིད་དIིལ་འཁོར་Q་འBག་ཅིང་དབང་Mང་བ་Cེ།
Tེང་བར།
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རང་ཉིད་Iང་དམ་ཚིག་ཉམས་ན་འདི་â་x0་བདག་ཉིད་ཇི་âར་bོབ་དཔོན་འBག་
པ0་ཆོ་གར་Mང་བར་བཤད་པ་དེ་âར་Mང་བར་Uའོ། །
འོན་Iང་གལ་ཏེ་M་མ་དམ་པ་ཤིན་L་རིང་བ་ནའམ། ལམ་བ)ོད་དཀའ་བ་ལ་
སོགས་པ0་ཉེ་བར་འཚེ་བས་བ)ོད་པར་མི་∂ས་པ0་5ོགས་ན་བ_གས་ན་Cེ་
གཞན་Q་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །
དེ་ཡང་བSོན་པ་ཆེ་ཞིང་ཐབས་མཁས་པས་ཉེས་Ûང་ãང་མ་ཐག་གམ། ཉིན་ཞག་དེ0་ཆ་བཞི་

གང་{ང་ལ་བཤགས་པར་U་Cེ།
ལེགས་dབ་ལས།

ཉིན་པར་བག་མེད་Uས་པ་དག །མཚན་མོ་སོ་སོར་བཤགས་པར་U། །
∂བ་མོ་Uས་པའང་ཉིན་པར་བཤགས། །ལེགས་པར་Uས་ལ་མངོན་དགར་U། །

ཞེས་པ་âར་རོ། །
དེ་âར་མ་dབ་ན་བSོན་པ་འlིང་གིས་ཞག་བQན་ནམ། Qས་Rད་པར་ཅན་ཞག་ཉི་Ä་S་གཅིག་

དང་། བSོན་པ་†ང་བས་�་བ་གཅིག་དང་བQན་དང་ལོ་གཅིག་དང་། ཐ་མས་འཆི་ཁ་fན་ལ་དམ་
ཚིག་མ་བ^ང་ན་ད≤ལ་བར་Ûང་བར་ཇོ་བོ་rེས་བཤད་དོ། །

དེ་âར་ན་ཉེས་Ûང་མེད་པ་ནི་མཆོག་ཡིན་ལ། ཉེས་Ûང་ཕོག་ནའང་pང་བ་ལ་བSོན་པ་ནི་མཁས་
པ་Cེ། ཐབས་མི་མཁས་པས་མ་བཤགས་པ0་êིག་པ་†ང་ཡང་འཕེལ་ཏེ་ད≤ལ་བར་Ûང་བ་དང་།
ཐབས་མཁས་པས་ཡང་ཡང་བཤགས་པ0་êིག་པ་ནི་ཆེ་ཡང་Uང་ནས་<མ་པར་དག་པར་འàར་བ་Cེ།
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མཁས་པས་êིག་Uས་པ་ནི་Tལ་ཞིང་Uང་། །
མི་མཁས་êིག་པ་(༡༩༨བ)Uས་པ་འùར་Q་འ)ོ །
õགས་Iི་གོང་x་†ང་ཡང་གཏིང་Q་འ)ོ། །
དེ་ཉིད་Wོད་Uས་ཆེ་ཡང་ཁ་ན་འ5ོ། །

ཞེས་ནག་པོ་པས་}ངས་པ་âར་རོ། །
ཕ༢ གཉིས་པ་ག_ང་དོན་ལ། བ༡ _ས་པ་དང་། བ༢ ལན་གཉིས་Iི།
བ༡ དང་པོ་ནི།

!་ོ$ེ་&ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
ãམོ་པ་ཞེས་F་གང་གསི་དང་། །དམ་ཚØག་གང་གསི་གནས་པར་བá།ི ། 

ཞེས་པ་Cེ། bར་དབང་གི་êོམ་པ་སོགས་_་བ0་5ིར་Nོ་rེ་[ིང་པོས་Cོན་པ་ལ་གསོལ་པ།
དབང་ཐོབ་ནས་fལ་མ་ཡིན་པ་འགོག་པ0་êོམ་པ་ཞེས་U་བ་གང་དང་གང་གིས་གནས་པ་དང་།
fལ་མùན་པ0་དམ་ཚིག་གང་དང་གང་གིས་གནས་པར་བFི་བ་ལགས་ཞེས་_ས་པའོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། མ༡ S་བ་མདོར་བCན་པ་དང་། མ༢ དེ0་དོན་བཤད་པ་གཉིས་Iི།
མ༡ དང་པོ་ནི།

བཅོམ་1ན་འདས་@སི་བཀའ་Bལ་པ།  
íདོ་@སི་Eགོ་ཆགས་བསད་པ་དང་། །བÀན་á་ིཚØག་@ང་ô་བ་དང་། ། 
íདོ་@སི་མ་Fིན་པར་ཡང་ལངོས། །ཕ་རལོ་hད་མེད་བLནེ་པར་áསི། ། 
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ཞེས་པ་Cེ། འཇིག་"ེན་ན་)གས་པ0་≈་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ0་བN་ཚིག་གིས་དགོངས་པ་ཅན་
Q་བཅོམ་wན་འདས་Iིས་ལན་བཀའ་Øལ་པ། Rོད་Iིས་>ོག་ཆགས་བསད་པས་བCན་པ་སེམས་
ཆོས་ཉིད་Q་རོ་གཅིག་པར་U་བ་དང་། བıན་Fི་ཚིག་Iང་±་བས་བCན་པ་འ)ོ་བ་≈ོལ་བ་དང་།
Rོད་Iིས་མ་Uིན་པར་ཡང་ལོངས་ཞེས་པས་བCན་པ་5ག་=0་Uང་སེམས་འ}ེན་པ་དང་། ཕ་རོལ་
xད་མེད་བCེན་པས་བCན་པ་རང་རིགས་ལས་གཞན་པ0་5ག་=འང་བCེན་པར་Fིས། ཞེས་དབང་
བཞི་པ0་དམ་ཚིག་བCན་ཏོ། །

མ༢ གཉིས་པ་[དེ0་དོན་བཤད་པ་]ནི།
སམེས་གཅགི་Eགོ་ཆགས་གསདོ་པ་ཉདི། །གང་ûིར་Eགོ་ན་ིསམེས་C་བ$ོད། ། 
འཇགི་åནེ་བÃལ་བ་ཞསེ་F་བ། །བÀན་á་ིཚØག་O་རབ་O་བÃགས། ། 
བΩན་མའོ Ø་æ་བ་མ་Fིན་པར། །གཞན་á་ིhད་མེད་རང་མùངས་མཛ•ས། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་âར་≈་མིན་Q་གcངས་པ0་དོན་བ;ོལ་ནས་གcངས་པ་ནི། གོང་གི་>ོག་ཆགས་
(༡༩༩ན)བསད་པ་སོགས་Iི་དོན་གང་ཞེ་ན། སེམས་Iི་གཡོ་བ་<མ་"ོག་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ནས་དེ0་
ངོ་བོ་དེ་བཞིན་ཉིད་གཅིག་∏ར་Uེད་པ་ནི་>ོག་ཆགས་གསོད་པ་ཉིད་Q་བrོད་དེ། \་མཚན་གང་གི་
5ིར་ན། འ)ོ་བ0་>ོག་ཅེས་པ་ནི་སེམས་c་བཅས་པ་ལ་བrོད་པས་སོ། །

འཇིག་"ེན་ཐམས་ཅད་བ≈ལ་བ་ཞེས་U་བ་ནི་བıན་Fི་ཚིག་L་རབ་L་བ≈གས་ཏེ། དོན་དམ་
པར་བ≈ལ་U་དང་≈ོལ་Uེད་Iི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་སོ། །

བOན་མོ་Cེ་5ག་=0་ì་བ་Uང་སེམས་འ}ེན་པ་ནི་མ་Uིན་པར་ལེན་པ་Cེ། Æང་Cོབས་Iིས་
Mངས་པས་སོ། །
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གཞན་Fི་xད་མེད་ནི་རང་རིགས་དང་མི་མùན་པ0་5ག་=་Cེ། དཔེར་ན། རང་Nོ་rེ0་རིགས་ལ་
པó0་རིགས་ཅན་མ་â་xའོ། །

དེ་ཡང་རང་རིགས་དང་མfངས་པ་Nོ་rེ0་རིགས་ལ་ག≠ང་མོ་âར་མཛེས་པར་བCེན་པ་Cེ།
[བ"ག་པ་]་མ། ¶ག་པ་sོད་པ0་ལེhར།]

ཡང་ན་གཞན་Fི་རིགས་ãང་བ། །
ཞེས་པ་âར་རོ། །
པ༣ གcམ་པ་[pང་གཞི་≠ལ་དབང་སོགས་Iི་_ས་ལན་]ལ། ཕ༡ _ས་པ། ཕ༢ དེ0་ལན། ཕ༣

<ལ་འUོར་མ0་མཆོད་པ་གcམ་Fི།
ཕ༡ དང་པོ་ནི།

དེ་ནས་Qལ་འFོར་མ་ཐམས་ཅད་@ིས་བཅོམ་1ན་འདས་ལ་འདི་ëད་ཅེས་

གསལོ་ཏ།ོ ། 
 ལ་ད་ེQམས་@ང་ཅ་ིལགས། དབང་པ་ོQམས་ན་ིགང་ལགས། ©་ེམཆེད་
Qམས་ན་ིཅ་ིལགས། Õང་པ་ོQམས་ན་ིགང་ལགས། ཁམས་Qམས་དེ་ཡང་ཅི་
ལགས། འདི་Qམས་@་ིརང་བཞནི་ན་ིཅ་ིལགས།  

ཞེས་པ་Cེ། གོང་Q། ≠ལ་ལ་སོགས་པ་<མ་པར་pོང་། །ཞེས་གcངས་པ་ལས་འTོས་ཏེ། དེ་
ནས་<ལ་འUོར་མ་ཐམས་ཅད་Iིས་དེ་དག་_་བ0་5ིར་Cོན་པ་བཅོམ་wན་འདས་ལ་འདི་^ད་ཅེས་
གསོལ་ཏོ། །
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གོང་Q་pང་གཞིར་གcངས་པ0་5ི0་≠ལ་དེ་<མས་Iང་ཅི་ཙམ་ལགས། ནང་གི་དབང་པོ་<མས་
ནི་གང་ལགས། གཉིས་ཀ0་Eེ་མཆེད་<མས་ནི་ཅི་ཙམ་ལགས། Üང་པོ་<མས་ནི་གང་དང་གང་
ལགས། ཁམས་<མས་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཅི་ཙམ་ལགས། ≠ལ་ལ་སོགས་པ་འདི་<མས་Iི་རང་བཞིན་
ནི་ཅི་â་x་ལགས་ཞེས་_ས་པའོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[དེ0་ལན་]ལ། བ༡ ≠ལ་དང་དབང་པོ་བཤད་པ། བ༢ Eེ་མཆེད་དང་
(༡༩༩བ)Üང་ཁམས་བཤད་པ། བ༣ དེ་དག་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་གcམ་Fི།

བ༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་1ན་འདས་@སི་བཀའ་Bལ་པ།  ལ་»ག་ན།ི  
གKགས་Ã་ད་ེབཞནི་äི་དང་ན།ི །ར་ོདང་ད་ེབཞནི་རགེ་F་ཉིད། ། 
ཆོས་@་ིཁམས་@་ིརང་བཞནི་ཉདི། །འད་ིQམས་ ལ་ན་ི»ག་O་བ$ོད། ། 
དབང་པ་ོQམས་ན་ི»ག་L།ེ །མགི་དང་Q་བ་d་དང་ན།ི ། 
Œེ་དང་ªས་དང་ད་ེབཞནི་ཡདི། །འད་ིQམས་དབང་པ་ོ»ག་པ་ོན།ི ། 
གཏ་ི¶ག་!་ོ$ེ་ལ་སགོས་1ན། ། 

ཞེས་པ་Cེ། བཅོམ་wན་འདས་Iི་ལན་བཀའ་Øལ་པ། དབང་ཤེས་Iིས་ག@ང་U0་≠ལ་¶ག་ནི།
མིག་གི་≠ལ་ག@གས་ཁ་དོག་དང་དUིབས་Iིས་བÇས་པ་ཉི་Ä་དང་། <་བ0་≠ལ་≈་བ=ད་དང་།
དེ་བཞིན་Q། W0་≠ལ་}ི་བཞི་དང་ནི། õེ0་≠ལ་རོ་¶ག་དང་། དེ་བཞིན་Q་Öས་Iི་≠ལ་རེག་U་བi་
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གཅིག་ཉིད་དང་། ཡིད་Iི་≠ལ་ཆོས་འQས་Uས་དང་འQས་མ་Uས་Iིས་བÇས་པ0་བi་¶ག་ཉིད་Iི་
ཁམས་Iི་རང་བཞིན་ཉིད་དེ། འདི་<མས་ལ་ག@ང་བ0་≠ལ་ནི་¶ག་L་བrོད་ལ།

དེ་བཞིན་Q་དབང་པོ་<མས་ནི་¶ག་Cེ། ག@གས་ལ་Dག་པར་དབང་Uེད་པ་མིག་གི་དབང་པོ་
དང་། དེ་བཞིན་Q་ཤེས་པར་Uས་ཏེ། ≈་ལ་<་བ། }ི་ལ་W་དང་ནི་། རོ་ལ་õེ་དང་། རེག་U་ལ་Öས་
དབང་Cེ། ག@གས་ཅན་དང་བ་ä་དང་། དེ་བཞིན་Q་ཆོས་ལ་དབང་Uེད་པ་ཡིད་དབང་Cེ། འདི་
<མས་དབང་པོ་¶ག་པོ་ཡིན་ལ།

འདི0་pོང་Uེད་ནི། འོག་L་འཆད་པ0་གཏི་Òག་Nོ་rེ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་wན་པའོ་ཞེས་པ0་
དོན་ཏོ།

བ༢ གཉིས་པ་[Eེ་མཆེད་དང་Üང་ཁམས་བཤད་པ་]ནི།
 ལ་དང་ ལ་ཅན་དག་གསི་ན།ི །©་ེམཆེད་བ´་གཉསི་དག་O་འèར། ། 
Õང་པ་ོ®་ན་ིགKགས་ལ་སགོས། །མཐར་ན་ིQམ་ཤེས་&ིང་$ེ་ཆེ། ། 
དབང་པ་ོདང་ན་ི ལ་ཉདི་དང་། །དབང་པའོ Ø་Qམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད། ། 
Qལ་འFོར་མ་Qམས་ག་ོFའི་ûིར། །ཁམས་ན་ིབཅ་ོབ4ད་Qམས་C་བཤད། ། 

ཅེས་པ་Cེ། བཤད་མ་ཐག་པ0་5ི0་≠ལ་¶ག་དང་། ནང་གི་≠ལ་ཅན་དབང་པོ་¶ག་དག་གིས་ནི་
སེམས་ãང་Eེ་བ0་qོ་དང་མཆེད་ཅིང་=ས་པར་Uེད་པ0་Eེ་མཆེད་བi་(༢༠༠ན)གཉིས་དག་L་འàར་
ཏེ་ག@གས་Iི་Eེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའོ། །

མང་པོ་5ོགས་གཅིག་L་)ངས་པ0་དོན་ཅན་Fི་Kན་Fི་Üང་པོ་ä་ནི། འàར་བ་དང་བEེད་Q་
{ང་བས་ག@གས་Iི་Üང་པོ་དང་། ལ་སོགས་པས་བCན་པ། ཉམས་c་≤ོང་བས་ཚོར་བ་དང་།
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མཚན་མར་འཛིན་པས་འQ་ཤེས་དང་། མངོན་པར་འQ་Uེད་པས་འQ་Uེད་དང་། དེ་དག་གི་མཐར་ནི་
དོན་Fི་<མ་པ་ཤེས་པས་<མ་ཤེས་Iི་Üང་པོ་<མས་སོ། །

[ིང་rེ་ཆེན་པོ་ཞེས་_་བ་པོH་<ལ་འUོར་མ་དག་ལ་བོས་ནས་གདམས་པའོ། །
ཁམས་ནི། རིགས་Iི་དོན་ཏེ། 5ེ་ན་དབང་པོH་ཁམས་¶ག་དང་ནི། ≠ལ་Fི་ཁམས་¶ག་ཉིད་

དང་། དབང་པོH་<མ་པར་ཤེས་པ0་ཁམས་¶ག་ཉིད་དེ། འདི་དག་<ལ་འUོར་མ་<མས་Iིས་གོ་
བར་U་བ0་5ིར། ཁམས་ནི་བཅོ་བ=ད་པོ་<མས་c་བཤད་དོ། །ཞེས་པ0་དོན་དང་།

ངེས་ཚིག་ནི། མཛོད་ལས། [གནས་དང་པོ། ཁམས་བCན་པ།]

)ངས་དང་Eེ་qོ་རིགས་Iི་དོན། །Üང་པོ་Eེ་མཆེད་ཁམས་<མས་ཡིན། །
ཞེས་པ་âར་རོ། །
བ༣ གcམ་པ་[དེ་དག་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་]ལ། མ༡ Wང་Cོང་དUེར་མེད་Q་བCན་པ་དང་།

མ༢ དེ་ཉིད་དཔེ་དང་pར་བ་གཉིས་Iི།
མ༡ དང་པོ་ནི།

རང་བཞནི་གདདོ་ནས་མ་©སེ་པ། །བÀན་མནི་བདནེ་མནི་ད་ེབཞནི་?། ། 
ཐམས་ཅད་±་ཡི་ü་བ་=ར། །འདོད་པས་Qལ་འFོར་མས་ཤེས་@སི། ། 

ཞེས་པ་Cེ། ≠ལ་དབང་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་Iི་རང་བཞིན་ནི། དོན་དམ་པར་dབ་པ་
མེད་དེ། གདོད་མ་ནས་མ་Eེས་པ0་5ིར་རོ། །འོ་ན་W་ཚོགས་c་Wང་བ་ཇི་â་x་ཞེ་ན། བག་ཆགས་
Iི་དབང་གིས་ལོག་ཤེས་5ི་དོན་Q་Wང་བ་ཙམ་ཡིན་ལ། Wང་བ་ཙམ་Fིས་བདེན་པར་མི་འdབ་Cེ།
རབ་རིབ་ཅན་ལ་”་ཤད་དང་�་གཉིས་Wང་བ་â་x་ཡིན་པ0་5ིར་རོ། །
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དོན་འདི་དག་Öང་རིགས་དང་pར་ནས་བ"ག་པ་དང་པོH་ä་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
དེས་ན་<མ་རིག་ཙམ་Q་Wང་བས་བıན་པ་མིན་ཞིང་། Wང་བ་âར་དོན་དམ་Q་མ་dབ་པས་

བདེན་པའང་མིན་ནོ། །
དེ་བཞིན་Q། ཆོས་ཐམས་ཅད་†་ཡི་ནང་Q་�་བ0་ག@གས་Wང་བ་âར་Wང་(༢༠༠བ)ལ་རང་

བཞིན་མེད་པར་འདོད་པས་ན། fལ་དེ་<ལ་འUོར་མས་ཤེས་པར་Fིས་ཤིག་ཅེས་པ0་དོན་ཏོ། །
མ༢ གཉིས་པ་[དེ་ཉིད་དཔེ་དང་pར་བ་]ནི།

འདི་=་L།ེ གΩབ་ཤིང་དང་། གΩབ་Lན་དང་། ©སེ་hའ་ིལག་པའ་ིêལོ་བ་
ལས་¬་ོhར་?་མེ་©་ེབར་འèར་རོ། །མེ་འདི་གΩབ་ཤངི་ལ་ཡང་མ་ིགནས། 
གΩབ་Lན་ལ་ཡང་མ་ཡནི། ©སེ་hའ་ིལག་པ་དག་ལ་ཡང་མ་ཡནི་ཏ།ེ Qམ་
པ་ཐམས་ཅད་?་ཡོངས་C་བཙལ་ན། གཅིག་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། 
མེ་དེ་ཡང་བདེན་པ་ཡང་མ་ཡིན། བÀན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་=ར་ཆོས་
ཐམས་ཅད་Qལ་འFོར་མས་ཡིད་ལ་áསི་ཤིག ། 

ཅེས་པ་Cེ། དེ་âར་བཤད་པ0་དོན་Fི་དཔེ་ནི། འདི་â་Cེ། མVེགས་པ0་གOབ་ཤིང་དང་། དེ0་
གཞི་གOབ་Cན་དང་། གOབ་མཁན་Fི་Eེས་x0་ལག་པ0་Sོལ་བ0་\་Íེན་ཚོགས་པ་ལས་yོ་xར་
Q་མེ་Eེ་བར་འàར་རོ། །བ"གས་ཤིང་ད«ད་ན་མེ་འདི་གOབ་ཤིང་Íང་པ་ལ་ཡང་དངོས་c་མི་
གནས། གOབ་Cན་Íང་བ་ལ་ཡང་མ་ཡིན། Eེས་x0་ལག་པ་Íང་པ་དག་ལ་ཡང་གནས་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། <མ་པ་ཐམས་ཅད་Q་དེ་âར་ཡོངས་c་ད«ད་ཅིང་བཙལ་ན་དེ་དག་གཅིག་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
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པས། མེ་དེ་ཡང་ད«ད་ན་གང་ལས་Iང་Eེ་བ་མེད་པས་བདེན་པ་ཡང་མ་ཡིན། མེར་ཡོངས་c་Wང་
བ0་5ིར་Kན་ëོབ་L་འང་མ་dབ་པ0་བıན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེ་དེ་âར་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་
"ེན་ཅིང་འlེལ་འãང་ཙམ་Q་Wང་ཞིང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Iིས་ད«ད་ན་གདོད་མ་ནས་Eེ་བ་མེད་པ0་Cོང་
པ་ཉིད་Q་<ལ་འUོར་མས་ཡིད་ལ་Fིས་ཤིག་ཅེས་པ0་དོན་ཏེ།

Zར་ལས།
Kན་ëོབ་ཙམ་Q་འཇིག་"ེན་ཡོད། །ད«ད་པས་གང་ནའང་འཇིག་"ེན་ཅི། །

ཞེས་དང་།
མདོ་ལས།

དཔེར་ན་ཤིང་དང་\ད་ལ་བ"ེན་Uས་ནས། །
ལག་པ0་Sོལ་བ་Uས་པ་གcམ་ཚོགས་ན། །
≈ོག་Uེད་པི་ཝང་yིང་x་ལ་སོགས་ལས། །
དེ་དག་ལས་Eེས་≈་ཡང་འãང་བར་འàར། །
དེ་ནས་མཁས་པ་ལ་ལས་བ"ག་U་Cེ། །
དེ་ནི་གང་ནས་འོངས་ལ་གར་སོང་ཞེས། །
5ོགས་དང་(༢༠༡ན)5ོགས་མཚམས་དག་L་བ"གས་Uས་ན། །
≈་ཡི་འོང་བའམ་འ)ོ་བ་Ìེད་པར་འàར། །
དེ་âར་\་དག་དང་ནི་Íེན་དག་ལས། །
འQ་Uེད་àར་པ་ཐམས་ཅད་འãང་བ་Cེ། །
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ཡང་དག་མཐོང་བ0་<ལ་འUོར་པ་ཡིས་ནི། །
འQ་Uེད་Cོང་པ་གཡོ་བ་མེད་པར་མཐོང་། །

ཞེས་པ་âར་རོ། །
ཕ༣ གcམ་པ་[<ལ་འUོར་མ0་མཆོད་པ་]ནི།

དེ་ནས་Qལ་འFོར་མ་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པ་!ོ་$ེ་མཁའ་འâོ་མ་ཐམས་

ཅད་བ?ད་êི་®་ཐོགས་ཤིང་དམ་ཚØག་གི་fས་ཐོགས་པས་བཅོམ་1ན་འདས་

!ོ་$ེ་སེམས་དཔའ་ལ་མཆོད་པར་Fེད། Nན་O་pའི་Dོར་བས་$ེས་C་
ཆགས་པར་Fེད། བ?ད་êའིི་ར་ོཡང་འñང་བར་Fེད་དོ། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་ནས་_་བ་པོH་<ལ་འUོར་མ་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པ་Nོ་rེ་མཁའ་འ)ོ་མ་
ཐམས་ཅད་Iིས་དེ་â་x0་དོན་"ོགས་ཤིང་དགའ་བ0་fལ་Fིས་ནང་གི་མཆོད་པ་བQད་Sི་ä་
ཐོགས་ཤིང་། དམ་ཚིག་གི་ëས་ཤ་ä་ལ་སོགས་པ་ཐོགས་པས་Cོན་པ་བཅོམ་wན་འདས་Nོ་rེ་
སེམས་དཔའ་Cེ་Iེ0་Nོ་rེ་ལ་མཆོད་པར་Uེད། གསང་བ0་མཆོད་པ་Kན་L་{0་pོར་བས་rེས་c་
ཆགས་པར་Uེད། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Iི་མཆོད་པ་བQད་Sི0་རོ་ཡང་འùང་བ་Cེ་Dན་Eེས་Iི་བདེ་བ་ཆེན་
པོ་ཉམས་c་≤ོང་བར་Uེད་དོ་ཞེས་པའོ། །

ཏ༣ གcམ་པ་sོད་པ0་fལ་ལ། ཐ༡ མཉན་པར་གདམས་པ། ཐ༢ ཉན་པ0་fལ། ཐ༣
གcངས་པ0་sོད་པ་གcམ་Fི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་བཅམོ་1ན་འདས་དáསེ་ནས་རང་Fིན་áསི་བ∑བ་པ་བLན་པ།  
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Iེ་Iེ་Nོ་rེ་མཁའ་འ)ོ་མ། །སངས་=ས་Kན་Fིས་5ག་མཛད་པ། །
དེ་ཉིད་བདག་གིས་གསང་མཛད་པ། །Nོ་rེ་མཆོད་པ0་Uིན་Àབས་Iིས། །
བཤད་Iི་འདོད་པས་རབ་L་ཉོན། །

ཞེས་པ་Cེ། དེ་ནས་གོང་གི་མཆོད་པས་Cོན་པ་བཅོམ་wན་འདས་དFེས་ནས། གཞན་ཡང་
བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་མདོར་བCན་པ0་ƒོས་མེད་Iི་sོད་པས་རང་Uིན་Fིས་བÀབ་པར་Uེད་
པ0་fལ་ཞར་ལ་བCན་པར་བཞེད་པས། Iེ་Iེ་Nོ་rེ་མཁའ་འ)ོ་མ་ཞེས་བོས་ནས། (༢༠༡བ)སངས་
=ས་Kན་Fིས་Iང་ངོ་མཚར་ནས་5ག་མཛད་པ0་sོད་པ0་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། Cོན་པ་བདག་གིས་^བས་
གཞན་Q་གསང་ཞིང་µས་པར་མཛད་པ་ལས། ^བས་འདིར་Nོ་rེ0་མཆོད་པ་Uས་པ0་Uིན་Àབས་
Iིས་ངས་བཤད་Iི། དོན་Q་གཉེར་བ0་འདོད་པས་ཡིད་Sེ་གཅིག་པར་རབ་L་ཉོན་ཅིག་ཅེས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ཉན་པ0་fལ་]ནི།
P་མ་ོཐམས་ཅད་དགའ་བར་èར། རངས་པར་èར་ཏེ། Vས་མ་ོགཡས་པའ་ི
P་ང་ས་ལ་བΩགས་ནས། བཅོམ་1ན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་ཐལ་མོ་Dར་བ་
བOད་ནས་བཅམོ་1ན་འདས་@་ིགCང་ཉན་ཏ།ོ ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་âར་གདམས་པས་D་མོ་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་àར། rེས་c་ཡི་རངས་པར་àར་
ཏེ། ∏ས་མོ་གཡས་པ0་D་ང་ས་ལ་བOགས་ནས། Cོན་པ་བཅོམ་wན་འདས་བ_གས་པ0་5ོགས་
ག་ལ་བ་དེར་ཐལ་མོ་pར་བ་བLད་ནས་Zས་པས་བཅོམ་wན་འདས་Iི་གcང་ལེགས་པར་ཉན་ཏོ་
ཞེས་པའོ། །
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ཐ༣ གcམ་པ་[གcངས་པ0་sོད་པ་]ལ། ད༡ "ོག་པ་བཅོམ་ཞིང་ƒོས་པ་£ང་བ། ད༢ འདོད་པ་
བCེན་ཞིང་ཆགས་སོགས་åང་བ། ད༣ གཙང་བཙོག་རོ་མཉམ་པ། ད༤ བཟའ་བLང་གི་Rད་པར།
ད༥ ཆ་Öགས་Iི་Rད་པར་ä0།

ད༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་1ན་འདས་@སི་བཀའ་Bལ་པ།  
བཟའ་བOང་ཇ་ི=ར་Æདེ་པ་དང་། །བâདོ་དང་བâདོ་མནི་མ་ི†ང་ཞངི་། ། 
ïས་དང་གཙང་œ་མི་F་L།ེ །âངོ་ག་ིཆསོ་ན་ིརབ་O་†ང་། ། 
¨་ོ1ན་Iགས་ཉདི་མ་ིབü་ཞིང་། །བསམ་གཏན་ཉདི་ན་ིདམགིས་མ་ིF། ། 
གཉདི་ན་ི†ང་བར་མ་ིF་L།ེ །དབང་པ་ོQམས་ན་ིམ་ིདགག་ག།ོ ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་ནས་བཅོམ་wན་འདས་Iིས་sོད་fལ་བཀའ་Øལ་པ་ནི། ^བས་འདིར་བཟའ་བ་
དང་བLང་བ་བཟང་ངན་ཇི་âར་Ìེད་པ་ལོངས་sོད་པ་དང་། བ)ོད་U་†ང་མ་སོགས་དང་བ)ོད་U་
མིན་པ་མ་>ིང་སོགས་ལས་ãང་བ0་བདེ་བ་མི་åང་ཞིང་། 5ི0་དག་Uེད་Iི་éས་དང་གཙང་•་ཡང་
མི་U་Cེ། དེ་བཞིན་Q་ངོ་ཚ་བÉང་êོམ་སོགས་)ོང་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་åོང་བ0་ཆོས་ནི་རབ་L་åང་བ་
དང་། Mོ་དང་wན་པས་5ི0་]གས་ཉིད་Iང་མི་བ�་ཞིང་། D་qོམ་པ་སོགས་Kན་བཏགས་Iི་
བསམ་གཏན་ཉིད་ནི་དམིགས་(༢༠༢ན)པ་Cེ་qོམ་པར་མི་U་ལ། <ལ་འUོར་Fི་གཉིད་ནི་åང་བར་
མི་U་Cེ། དེ་བཞིན་Q་མིག་སོགས་དབང་པོ་<མས་ནི་ག@གས་སོགས་≠ལ་ལ་འBག་པའང་མི་
དགག་གོ། །ཞེས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[འདོད་པ་བCེན་ཞིང་ཆགས་སོགས་åང་བ་]ནི།
105 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



བ་ལ་ཐམས་ཅད་བཟའ་བར་F། །ཁ་དགོ་®་ལ་མཉམ་པར་≠ད། ། 
དགོས་པ་མདེ་པའ་ིསམེས་@སི་ན།ི །བΩན་མ་ོཐམས་ཅད་དགའ་བར་F། 
མཛའ་བ་ོ6ག་པར་མ་ིF་ཞིང་། །ད་ེབཞནི་6ག་ལ་ཞ་ེãང་ཉདི། ། 
!་ོཤངི་འཇམི་པའ་ིབདག་ཉདི་@།ི །P་འདི་Qམས་ལ་ûག་མ་ིF། ། 

ཞེས་པ་Cེ། བ་ལ་Cེ་ཤ0་Uེ་lག་ཐམས་ཅད་åང་Mང་མེད་པར་བཟའ་བར་U་ཞིང་། ཁ་དོག་Cེ་
རིགས་ä0་5ག་=་གང་Ìེད་ལ་གདམ་ང་མེད་པར་མཉམ་པར་sད་དེ། དེ་ཡང་དོགས་པ་Cེ།
འཇིགས་པ་དང་ངོ་ཚ་བ་མེད་པ0་སེམས་Iིས་ནི། བOན་མོ་Cེ་5ག་=་ཐམས་ཅད་[ོམས་འBག་གི་
བདེ་བས་དགའ་བར་Uའོ། །

གཞན་ཡང་། མཛའ་བོ་Cེ་གཉེན་བཤེས་སོགས་ལ་[ིང་Q་Çག་པ་Cེ་ཆགས་པར་མི་U་ཞིང་། དེ་
བཞིན་Q། གQག་པ་ཅན་ད)་སོགས་ལ་ཞེ་êང་ཉིད་Iང་མི་U་ལ། Nོ་དང་དེ་ལས་ãང་བ་ཟངས་
སོགས་དང་ཤིང་དང་འཇིམ་པ་སོགས་ལས་Uས་པ0་བདག་ཉིད་Iི་D་ག@གས་བÌན་Q་Uས་པ་
འདི་<མས་ལའང་5ག་མི་Uའོ་ཞེས་པའོ། །

ད༣ གcམ་པ་[གཙང་བཙོག་རོ་མཉམ་པ་]ནི།
ག ང་པ་ོགདལོ་པ་ཀ་ོཔགས་མཁན། །ûགས་དར་མཁན་སགོས་རགེ་རངི་དང་། 
mམ་ཟེ་4ལ་རགིས་$ེç་དམངས་Qམས། །བདག་ག་ིªས་=ར་རགེ་པ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་Cེ། )ོགས་c་ག≠ང་པོ་Cེ། རིགས་ངན་དང་། གདོལ་བ་Cེ། གཤན་པ་དང་། Dམ་
མཁན་སོགས་ཀོ་པགས་མཁན་དང་། 5གས་དར་མཁན་སོགས་རེག་པ་ལས་རིང་བ་Cེ་བ=ང་Q་
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Uེད་པ་དང་། lམ་ཟེ་དང་=ལ་རིགས་དང་rེh་རིགས་དང་དམངས་རིགས་<མས་ལ་བདག་གི་Öས་
âར་རེག་པའམ་ཉེ་བར་Uེད་པ་སོགས་Iི་གཙང་Ùེ་ཉིད་མི་U་བ0་དོན་ཏོ། །

ད༤ བཞི་པ་[བཟའ་བLང་གི་Rད་པར་]ནི། (༢༠༢བ)
བ?ད་ê་ི®་དང་h་རམ་ཆང་། །?ག་དང་ནམི་པ་h་བཙས་©སེ། ། 
–ར་དང་མངར་དང་བë་ལ་སགོས། །ཁ་བ་ལན་—་ཚ་བ་དང་། ། 
äི་ང་äི་ཞིམ་མཆི་Qག་Qམས། །Fང་±བ་སེམས་བEསེ་རབ་O་བཟའ། ། 
གཉསི་མདེ་ཡ་ེཤསེ་སམེས་@སི་ནི། །མ་ིབཟའ་́ ང་ཟད་ཡདོ་མ་ཡནི། ། 
རང་òང་མ་ེཏགོ་Æདེ་ནས་ན།ི །པ“འི་dདོ་?་བཞག་པ་དང་། ། 
ªད་པ་དང་ན་ིdབས་དག་གསི། །བEསེ་ནས་བúལ་Mགས་ཅན་áསི་བOང་། ། 

ཞེས་པ་Cེ། ཟས་c། }ི་†། }ི་ཆེན། ར˜། Uང་སེམས། ཤ་ཆེན་ཏེ། བQད་Sི་ä་དང་། x་རམ་
དང་། ཆང་དང་། Qག་Cེ་ད¢0་འlས་x་དང་། ཤིང་ནིམ་པ་ཁ་མོ་དང་། x་བཙས་Eེས་ཏེ་ཤ་མ་དང་།
རོ་£ར་བ་དང་། མངར་བ་དང་། བ^་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཁ་བ་དང་། ལན་™་བ་དང་། ཚ་བ་དང་།
}ི་ང་བ་Cེ་}ི་མི་ཞིམ་པ་དང་། }ི་ཞིམ་པ་དང་། མཆི་མ་དང་། <ག་<མས་Kན་ëོབ་Uང་†བ་Iི་
སེམས་K¢་â་x་དང་བ>ེས་ནས་རབ་L་བཟའ་བར་U་Cེ། བདེ་Cོང་གཉིས་c་མེད་པ0་Dན་Eེས་
ཡེ་ཤེས་Iི་སེམས་Iིས་ནི་གཞན་ཡང་མི་བཟའ་བ་iང་ཟད་Iང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། Rད་པར་རང་
ãང་མེ་ཏོག་Cེ་གཞོན་∂་མ་མ་ཉམས་པ0་ར˜་Ìེད་ནས་ནི་པó0་Wོད་དེ་ཐོད་པ0་ནང་Q་བཞག་པ་
དང་། Öད་པ་དང་ནི་Wབས་དག་གིས་བ>ེས་ནས་sོད་པ0་བÔལ་_གས་ཅན་Fིས་བLང་བ་Cེ་
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ཐམས་ཅད་Q་བཟང་ངན་དང་ཞིམ་མི་ཞིམ་སོགས་Iི་"ོག་པ་དང་lལ་བར་U་བ0་དོན་ཏེ་≈་ཇི་བཞིན་
པའོ། །

dབ་ཆེན་Fི་འ)ེལ་པ་འགའ་ཞིག་L། x་རམ་ལ་སོགས་པ་བQད་Sི་ä་སོགས་Iི་འཆད་Uེད་
དང་Uང་སེམས་འཕེལ་བར་Uེད་པ0་བiད་ལེན་བCན་པར་འཆད་དེ།

དེ་ཡང་། x་རམ་ནི་Vག་དང་། ཆང་ནི་©ང་མར་དང་། Qག་ནི་ཞག་དང་། ནིམ་པ་ནི་པགས་པ་Cེ།
དེ་ཡང་x་བཙས་པ་ལས་Eེས་པ་ཤ་མ་དང་£ར་བ་རང་ãང་གི་མེ་ཏོག་དང་། མངར་བ་†་དང་།

བ^་བ་ཤ་དང་། ཁ་བ་ì་བ་དང་། ལན་™་བ་ཚིལ་དང་། ཚ་བ་Öད་པ་དང་། }ི་ང་བ་}ི་ཆེན་མར་ì་
དང་། }ི་ཞིམ་པ་སེན་མོH་བར་Fི་}ི་མ་དང་། མཆི་མ་}ི་†་བÇས་པ0་™་དང་། <ག་ནི་<ག་ཉིད་
དང་། Uང་སེམས་ནི་]ར་xད་མེད་དང་མ་Tད་པ0་ì་བ་<མས་ལ་(༢༠༣ན)བཤད་དོ། །

མཚོ་Eེས་Iིས།
}ི་ང་}ི་ཞིམ་†་དང་Vག །Uང་†བ་སེམས་བ>ེས་ཞེས་Cོན་ནས། །

}ི་ང་-ད་པ། }ི་ཞིམ་}ི་ཆེན། †་}ི་†། Vག་Uང་སེམས་sི་དང་འ}་བར་བཤད་ཅིང་།
འདི་དག་བiད་Iིས་ལེན་<མས་ཏེ།

ནད་<མས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་Uེད། །
ཐམས་ཅད་བÉང་བར་Uེད་པ0་གཙོ། །
"ོག་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་Uེད་པ། །

ཞེས་བཤད་དེ། ≈་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའོ། །
ད༥ ä་པ་[ཆ་Öགས་Iི་Rད་པར་]ནི།
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uད་གཡགོས་ཁ་དགོ་d་ཚeགས་དང་། །ར་ོབEགེས་ཐལ་བས་ད་ེབཞནི་བ4ན། ། 
མ་ེཏགོ་རབ་སངོ་གནས་Æདེ་པས། །མག་ོ©སེ་ལགེས་པར་བཅངི་བར་F། ། 

ཞེས་པ་Cེ། sོད་པ0་ཆ་Uད་ནི། èད་གཡོགས་ཁ་དོག་དང་བཟང་ངན་W་ཚོགས་པ་Cེ་ཇི་âར་
Ìེད་པ་དང་། རོ་བ>ེགས་པ0་ཐལ་བས་དེ་བཞིན་Q་Öས་ལ་བ=ན་པ་དང་། མེ་ཏོག་>ོག་རབ་L་
སོང་བ་རོH་གནས་ནས་Ìེད་པ0་Tེང་བས་མགོ་Eེས་ཏེ་”་ལེགས་པར་བཅིང་བར་U་བ0་དོན་ཏོ། །

ཏ༤ བཞི་པ་[དབང་པོH་དག་པ་]ལ། ཐ༡ _ས་པ་དང་། ཐ༢ ལན་གཉིས་Iི།
ཐ༡ དང་པོ་ནི།

ད་ེནས་!་ོ$ེ་&ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
ཐམས་ཅད་ མ་á་ིQམ་དག་པ། །བཅམོ་1ན་འདས་@སི་Iར་གCངས་ན། ། 
ངསེ་པར་དབང་པ་ོ»ག་ག་ིâངས། །Qམ་པར་དག་པ་མ་མཛད་པ། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ་ནས་དབང་པོH་<མ་དག་_་བ0་5ིར་Nོ་rེ་[ིང་པོས་གསོལ་པ། དབང་པོ་ཐམས་
ཅད་Iི་≠ལ་ག@གས་སོགས་Iི་<མ་པར་དག་པ་བཅོམ་wན་འདས་Iིས་]ར་བ"ག་པ་དང་པོH་
དZ་པར་གcངས་ན་ཡང་། pར་ནས་དབང་པོ་¶ག་གི་)ངས་དང་མùན་པ0་D0་<མ་པར་དག་པ་
གcངས་པར་མ་མཛད་པ་བཤད་Q་གསོལ་ཞེས་_ས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ནི། (༢༠༣བ)
བཅོམ་1ན་འདས་@སི་བཀའ་Bལ་པ།  
མགི་ལ་གཏ་ི¶ག་!་ོ$ེ་མ། །Q་བར་ཞེ་ãང་!་ོ$ེ་མ། ། 
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d་ལ་སེར་d་མ་ཞེས་བཤད། །ཁ་ལ་འདདོ་ཆགས་!་ོ$ེ་མ། ། 
ªས་ལ་¢ག་དགོ་!་ོ$ེ་མ། །ཡདི་ལ་བདག་མདེ་Qལ་འFོར་མ། ། 
དབང་པ་ོQམས་ན་ིདག་Fའི་ûིར། །འདསི་ནི་ག་ོཆ་སམེས་དཔའ་ཆ།ེ ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ0་ལན་Q་བཅོམ་wན་འདས་Iིས་བཀའ་Øལ་པ། མིག་དག་པར་Uེད་པ་ལ་མྃ་
ལས་གཏི་Òག་Nོ་rེ་མ་དཀར་མོ། <་བར་དྃ་ལས་ཞེ་êང་Nོ་rེ་མ་ནག་མོ། W་ལ་མྃ་ལས་སེར་W་Nོ་rེ་
མ་སེར་མོ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ཁ་Cེ་õེ་ལ་རྃ་ལས་འདོད་ཆགས་Nོ་rེ་མ་དམར་མོ། Öས་ལ་Cེ་ད®ལ་
བར་ཨྃ་ལས་Tག་དོག་Nོ་rེ་མ་˛ང་Z། ཡིད་ལ་Cེ་[ིང་ག་ལ་ནྃ་ལས་བདག་མེད་<ལ་འUོར་མ་ནག་
མོ་<མས་ཐ་མལ་Fི་དབང་པོ་<མས་ནི་དག་པར་U་བ0་5ིར་D་མོ་¶ག་པོ་འདིས་ནི་དབང་པོ་<མས་
pང་ཞིང་འགལ་Íེན་བÉང་བས་ན་གོ་ཆ0་D་ཞེས་Iང་Uའོ། །

ང་†བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་_་བ་པོ་ལ་བོས་ནས་དེ0་ངེས་པ་བEེད་པ0་དོན་ཏོ། །
ཏ༥ ä་པ་[གསང་བ0་བN་^ད་]ལ། ཐ༡ _ས་པ་དང་། ཐ༢ ལན་གཉིས་Iི།
ཐ༡ དང་པོ་ནི།

!་ོ$ེའི་&ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
དགསོ་པའ་ིëད་ན་ིཅ་ིཞསེ་བá།ི །Qལ་འFོར་མ་ཡི་དམ་ཚØག་ཆ།ེ ། 
ཉན་ཐསོ་ལ་སགོས་མ་ིཤསེ་པ། །õོད་དང་=་བ་དག་གསི་དང་། ། 
འ≈ད་དང་ད་ེབཞནི་གཉསི་གཉསི་@སི། πད་@ང་Qམ་པ་བཞི་Qམས་@སི། ། 
དགངོས་པའ་ིëད་ན་ིམ་âགས་པ། །བཅམོ་1ན་ངསེ་པར་གCང་?་གསལོ། ། 
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ཞེས་པ་Cེ། མདོར་བCན་Q་དགོངས་པ0་^ད་Cོན་པར་ཞལ་Fིས་བཞེས་པ་དེ་ཉིད་_་བར་
བཞེད་ནས། Nོ་rེ་[ིང་པོས་གསོལ་པ། Cོན་པས་དགོངས་ཏེ་གcངས་པ0་^ད་ནི་ཇི་^ད་ཅེས་བFི།
<ལ་འUོར་མ་ཡི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོH་བN་^ད་ཉན་ཐོས་དང་། ལ་སོགས་པས་བÇས་པ་མཚན་ཉིད་
ཐེག་པ་བས་མི་ཤེས་པ་དང་། Óོད་པ0་\ད་sོད་\ད་དང་། བâ་བ་U་\ད་དག་གིས་དང་། འ"ད་པ་
<ལ་འUོར་Fི་\ད་དང་། དེ་བཞིན་Q་གཉིས་གཉིས་Iིས་འ"ད་པ་དེ་M་མེད་བ\ད་Iང་<མ་པ་བཞི་
པོ་<མས་Iིས་དགོངས་པ0་^ད་ནི་འདི་དང་འདི་â་x་ཞེས་]ར་མ་)གས་པ་Cོན་པ་བཅོམ་wན་
འདས་Iིས་ངེས་པར་གcང་Q་གསོལ་ཞེས་_ས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། ད༡ ཉན་པར་བnལ་བ། ད༢ བN་^ད་དངོས། ད༣ འཛིན་པར་
གདམས་པ་གcམ་Fི།

ད༡ དང་པོ་ནི། (༢༠༤ན)
དགངོས་པའ་ིëད་ན་ིëད་ཆནེ་པ།ོ །དམ་ཚØག་བ!་ན་ི4ས་པ་p། ། 
!་ོ$ེ་&ིང་པ་ོངས་བཤད་@།ི །íདོ་ན་ིê་ེགཅགི་སམེས་@སི་ཉནོ། ། 

ཞེས་པ་Cེ། དེ0་ལན་Q་བཅོམ་wན་འདས་Iིས་བཀའ་བØལ་པ། དགོངས་པ0་^ད་ནི་དགོས་པ་
ཆེན་པོ་དང་wན་པས་ན་^ད་ཆེན་པོ་Cེ། <ལ་འUོར་ཕོ་མོH་དམ་ཚིག་གི་བN0་^ད་ནི་=ས་པ་{་Nོ་
rེ་[ིང་པོ་Rོད་ལ་ངས་བཤད་Iི། Rོད་ནི་གཞན་Q་མ་ཡེངས་པར་Sེ་གཅིག་པ0་སེམས་Iིས་ཉོན་
ཅིག་ཅེས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[བN་^ད་དངོས་]ལ། ན༡ <ལ་འUོར་ཚོགས་པ་ལ་མཁོ་བ0་^ད་དང་། ན༢
དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ལ་མཁོ་བ0་^ད་འTོས་དང་བཅས་པ་གཉིས་Iི།
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ན༡ དང་པོ་ནི།
མ་ད་ན་ཆང་བ་ལ་ཤ  །འ?་བ་མ་ལ་ཡ་ཛ་བ$ོད། ། 
འâ་ོབ་ཁ་ེཊ་ར་ོན་ི‘བ། །pས་པའི་བ4ན་ན་ིན་ིར་ཾ∫། ། 
འངོ་བ་¢’་ཁ་ཎ་p་བ$ོད། །ཅང་ཏེç་rྀ་བི་ཏ་p་བ$ོད། ། 
ëལ་མདེ་?་÷་ར་ཞེས་བ$ོད། །ëལ་1ན་ཀ་ལི◊་ར་བ$ོད། ། 
རགེ་མནི་ཌཎི་ཌ་ིམ་ཞསེ་བ$ོད། །ཐོད་པ་པ“་བྷ་ཛ་ན།ཾ ། 
བཟའ་བ་Ÿི་པི་ཏ་ཞེས་བ$ོད། །ཚeད་མ་⁄་ལ་ཏནི་དྷ་ན།ཾ ། 
བཤང་བ་ཙ་Oར་ས་མ་ཾབ$ོད། །གཅ་ིབ་ཀ¤་རི་ཞེས་བ$ོད། ། 
རང་òང་ས∞ིར་ཤེས་པར་F། །æ་བ་ཀ‹་ར་ཞེས་བ$ོད། ། 
ཤ་ཆནེ་›་ལ་ིཛ་ཞསེ་བ$ོད། ། 

ཅེས་པ་Cེ། ཕལ་Q་མ་)གས་པ0་བN་^ད་གcངས་པ་ནི་མ་ད་ན་ཞེས་པ་ཆང་གི་བN་^ད་དེ། དེ་
བཞིན་Q་ཤེས་པར་Uས་ལ། བ་ལ་ནི་ཤ་དང་། ཐབས་ཤེས་འQ་བ་ལ་མ་ལ་ཡ་ཛ་ཞེས་བrོད། ཕར་
འ)ོ་བ་ལ་ཁེ་ཊ་དང་། རོ་ལ་ནི་.བ། {ས་པ0་=ན་ལ་ནི་ནི་རཾ་Ä་དང་། fར་འོང་བ་ལ་T/་ཁ་ཎ་{་
བrོད། ཅང་ཏེh་ལ་;ྀ་བི་ཏ་{་བrོད། ^ལ་མེད་དབང་མ་ཐོབ་པ་ལ་Q་Ã་ར་ཞེས་བrོད། ^ལ་wན་
ལ་ཀ་ལི0་ར་ཞེས་བrོད། རེག་པར་U་བ་མིན་པ་ག≠ང་མོ་ལ་ཌིཎ་ཌི་མ་ཞེས་བrོད། ཐོད་པ0་Wོད་
ལ་པó་བྷ་ཛ་ནཾ་དང་། ཟན་སོགས་Iི་བཟའ་བ་ལ་1ི་བི་ཏ་ཞེས་བrོད། ཚོད་མ་ལ་2་ལ་ཏིན་དྷ་ནཾ་
ཞེས་དང་། བཤང་བ་}ི་ཆེན་ལ་ཙ་Lར་ས་མཾ་ཞེས་བrོད། གཅི་བ་}ི་†་ལ་ཀ3་རི་ཞེས་བrོད། རང་

112 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



ãང་ར˜་ལ་སིˆར་བrོད་(༢༠༤བ)པ་ཤེས་པར་U་བ་དང་། ì་བ་Uང་སེམས་ལ་ཀ4་ར་ཞེས་བrོད།
ཤ་ཆེན་ལ་æ་ལི་ཛ་ཞེས་བrོད་པར་U་བ0་དོན་ཏོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[དIིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ལ་མཁོ་བ0་^ད་འTོས་དང་བཅས་པ་]ནི།
དབང་པ་ོགཉསི་Dོར་Nན་O་p། །!་ོ$ེ་བ་ོལ་ཞེས་བཤད་དེ། ། 
པ“་ཀ≥་ོལ་ཞེས་ཟེར། །ཁ་དགོ་དFེ་བས་ûེ་བ་ལས། ། 
རགིས་ན་ིQམ་པ་®་p་བཤད། །འད་ིན་ིགསང་བའ་ིëད་ཡནི་ན།ོ ། 
ûག་4་®་ན་ིབ6ས་པ་ཉིད། །ག ང་མ་ོ!་ོ$ེའ་ིརགིས་C་བཤད། ། 
གར་མ་ད་ེབཞནི་པ“འ་ིརགིས། །རང་འཚ•ད་མ་ན་ིརནི་ཆནེ་རགིས། ། 
©་ེགཉསི་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པའ་ིརགིས། །ཚeས་མ་ལས་@་ིརགིས་ཉདི་ད།ེ ། 
ûག་4་འདི་Qམས་དངོས་éབ་Dིན། །འད་ིQམས་æ་བ་!་ོ$ེར་འèར། ། 
བúལ་Mགས་ཅན་áསི་མཆདོ་ནས་བOང་། ། 

ཞེས་པ་Cེ། གོང་བཞིན་Q་དབང་པོ་གཉིས་pོར་བ་ལ་Kན་L་{་དང་། Eེས་པ0་Nོ་rེ་ལ་བོ་ལ་
ཞེས་བཤད་དེ། xད་མེད་Iི་པó་ལ་ཀ¯ོ་ལ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁ་དོག་གི་≈་ཝ<་རིགས་ལ་འBག་ཅིང་། དེ0་དUེ་བས་5ེ་བ་ལས་5ག་=0་རིགས་ནི་<མ་པ་ä་
{་བཤད་དེ། fལ་འདི་ཡང་ནི་གསང་བ0་^ད་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་5ག་=་äར་ནི་བÇས་པ་ཉིད་Iི་བN་^ད་ལའང་། ག≠ང་མོ་ཞེས་པ་Nོ་rེ0་རིགས་c་
བཤད་ཅིང་། གར་མའང་གོང་མ་དེ་བཞིན་Q་པó0་རིགས་དང་། རང་འཚེད་མ་གདོལ་པ་མོ་ནི་རིན་
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ཆེན་Fི་རིགས་དང་། Eེ་གཉིས་lམ་ཟེ་མོ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ0་རིགས་དང་། ཚོས་མཁན་མ་
ལས་Iི་རིགས་ཉིད་དེ། 5ག་=་འདི་<མས་ལ་བ"ེན་ནས་མཆོག་གི་དངོས་dབ་pིན་པར་འàར་ལ།
འདི་<མས་བCེན་པ་ལས་ãང་བ0་ì་བ་ཡང་Nོ་rེར་ཏེ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་བEེད་པར་འàར་བས།
Dན་Eེས་ངེས་པ0་བÔལ་_གས་ཅན་Fིས་5ག་=་དེ་དག་Kན་L་{ས་མཆོད་ནས་ì་བ་དེ་བLང་ངོ་
ཞེས་འTོས་དང་བཅས་པ་གcངས་པ་Cེ་}ང་བ0་དོན་ཏོ། །

ངེས་དོན་ལ་pར་བ་ནི། S་\ད་=ས་པ0་Öང་ལས།
མ་ད་ན་ཆང་བ་ལ་ཤ། །5ི་དང་ནང་གི་Uེ་lག་གིས། །
ཚིག་འདི་Kན་ལ་རབ་L་pར། །ì་བ་བདེ་Uེད་≤ོས་(༢༠༥ན)Uེད་ཆང་། །
]ོན་Q་བཤད་པ0་དབང་པོ་<མས། །5ི་{་མི་འ)ོ་5་{་བrོད། །
འQ་བ་མ་ལ་ཡ་ཛ་བrོད། རིགས་དང་རིགས་མིན་ལས་ãང་བ། །
འཁོར་ལོ་བཞི0་བདག་ཉིད་ཅན། །རང་རང་གནས་c་འQ་བ0་5ིར། །
མ་ལ་ཡ་ཛཾ་ཞེས་c་བrོད། །འ)ོ་བ་ཁེ་ཊ་རོ་.་བ། །
Qས་Iི་མེ་ཡི་གནས་གང་ནས། །Òན་པ0་གནས་c་འ)ོ་བ་དེ། །
འོད་ཟེར་yོག་Cོང་འ"ག་པ་འ}། །དེ་ལ་ཁེ་ཊ་རོ་.་པ། །
{ས་པ0་=ན་ནི་ནི་རཾ་Ä། །ཆ་ཤས་མེད་ཅིང་བrོད་པ་åངས། །
ཚིག་གི་≠ལ་ལས་<མ་པར་འདས། །ì་བ0་བདེ་བ་གང་ཡིན་པ། །
དེ་ལ་ནི་རཾ་Ä་ཞེས་)གས། །འོང་བ་T/་ཁ་ན་{་བrོད། །
�་བ0་ལམ་ནི་གཡོན་5ོགས་ནས། །གང་གིས་བnལ་ཏེ་འོང་བ་དེ། །

114 ལེགས་བཤད་ཉི་མ0་འོད་ཟེར།



D་དང་མི་སོགས་èིན་པར་མཛད། །T/་ཁ་ན་ཞེས་དེ་ལ་)གས། །
ཅང་ཏེh་;ྀ་བི་ཏ་{་བrོད། །>ོག་གི་Æང་ནི་ཅང་ཏེh་≈། །
མི་ཤིགས་ལམ་ལ་རབ་གནས་པ། །<ལ་འUོར་གང་གིས་ཐོས་àར་པ། །
;ྀ་བི་ཏ་ཞེས་<མ་པར་བཤད། །^ལ་མེད་Q་Ã་ར་ཞེས་བrོད། །
<ལ་འUོར་བSེ་བས་རབ་དམན་པས། །བi་¶ག་5ག་གང་འTོ་བར་Uེད། །
དེ་ནི་[ིང་rེ་དམན་པ་Cེ། །Q་Ã་ར་ཞེས་བrོད་པར་U། །
^ལ་wན་ཀ་ལི0་རར་འདོད། །བདག་གིས་ཐོས་པ0་བདེ་བ་གང་། །
ཚངས་དUངས་Rབ་འBག་འདོད་Dས་Iང་། །Kན་L་འTོག་པར་མི་འàར་ལ། །
དམ་པར་འཛིན་ཏེ་ཀ་ལི0། །རེག་མིན་ཌིཎ་ཌི་མ་ཞེས་བrོད། །
བདག་མེད་མ་སོགས་<ལ་འUོར་མ། །རང་བཞིན་ཆ་ཤས་བi་¶ག་ཅན། །
བདག་L་མི་འཛིན་êིག་པར་Uེད། །ཌིཎ་ཌི་མ་ཞེས་རབ་L་)གས། །
ཐོད་པ་པó་བྷན་ཛ་ན། །གང་གི་\ན་Fིས་Öས་Eོང་Uེད། །
དེ་མེད་དེ་ནི་ཡོད་མི་འàར། །འཇིག་"ེན་གcམ་Fི་མངའ་བདག་གང་། །
དེ་ནི་པó་བྷ་ཛ་ན། །བཟའ་བ་1ི6ི་ཞེས་U། །
]ར་བཤད་≠ལ་Fི་དངོས་པོ་<མས། །õེ་ཡིས་མ་ཡིན་Kན་L་བཟང་། །
བསམ་གཏན་ཟས་Iི་རོ་མཆོག་ནི། །1ི6ི་ཞེས་Kན་L་)གས། །
ཚོད་མ་མ་ལ་ཏིན་ཏ་ན། །ཉི་མ་(༢༠༥བ)�་བ་≈་གཅན་དང་། །
Öག་དང་སེར་E་Kན་åངས་མ། །ལཾ་འདི་dབ་པར་རབ་L་གསལ། །
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མ་ལ་ཏིན་ཏ་ན་ཞེས་)གས། །བཤང་བ་ཙ་Qར་ས་མར་བrོད། །
ཉི་�་≈་གཅན་Qས་Iི་མེ། །གང་Q་མཉམ་པར་ཚོགས་པ་ན། །
བསམ་གཏན་བཞི་ནི་མཉམ་པ0་5ིར། །བཞི་མཉམ་ཞེས་ནི་རབ་L་)གས། །
གཅི་བ་ཀ3་རི་ཀར་བrོད། །Öས་པོ་dབ་པ0་Eེས་x་âར། །
གང་ལ་བ"ེན་ཏེ་རི་7གས་Iི། །âེ་བ0་}ི་དང་མfངས་པ་ཡིས། །
ཀ3་རི་ཞེས་བrོད་པར་U། །རང་ãང་སིˆར་ཤེས་པར་U། །
མི་མོ་གང་གིས་Eེ་གནས་Vག །<ལ་འUོར་མཁས་པ་Mོ་wན་པས། །
ཙ¢ན་དང་ནི་སིˆར། །བEེད་Uེད་སི་ལ་ཡ་ནིར་ཤེས། །
ì་བ་ག་∏ར་ཞེས་c་བrོད། །ཤེས་རབ་མེ་ཆེན་གང་གིས་c། །
)ོང་Rེར་<མས་ནི་རབ་ད∑གས་ནས། །ག་∏ར་ཁ་དོག་}ི་Cོན་པ། །
དེ་5ིར་ཀ◊་ར་ཞེས་ཟེར། །ཤ་ཆེན་æ་ལི་ཛ་ཞེས་བrོད། །
fལ་Vིམས་ཆེན་པོ་འཆང་བ0་མཆོག །Nོ་rེ་â་x་Öས་wན་ཞིང་། །
འོན་ཏེ་གཞན་དག་འདོད་མོས་ན། །མཁའ་sོད་Cེར་བ་æ་ལི་ཛ། །
དབང་པོ་གཉིས་pོར་Kན་L་{། །གཙང་བ0་གནས་ན་དབང་&ག་ཆེ། །
>ེག་U་ཞེས་པས་sན་}ངས་པས། །དེ་གཉིས་མཉམ་པར་འUོར་བ་ལ། །
Kན་L་{་ཞེས་དེ་བrོད་དོ། །Nོ་rེ་བོ་ལ་ཞེས་བཤད་དེ། །
ཡེ་ཤེས་c་ནི་རབ་བEེད་ཅིང་། །Cོབས་དང་གཟི་བrིད་མfངས་མེད་ཆེ། །
བོ་ལ་ཞེས་c་<མ་པར་བཤད། །པó་ཀ¯ོ་ལ་ཞེས་ཟེར། །
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པó་ལ་བ"ེན་འཇིག་"ེན་གcམ། །བདེན་པ0་ངང་fལ་རབ་L་wན། །
Nོ་rེས་n་Öས་ཐོབ་མཛད་5ིར། །ཀ¯ོ་ལ་ཞེས་རབ་L་)གས། །

ཞེས་གcངས་པ་âར་རོ། །
ད༣ གcམ་པ་[འཛིན་པར་གདམས་པ་]ལ། ན༡ sིར་བCན་པ་དང་། ན༢ Uེ་lག་L་བཤད་པ་

གཉིས་Iི།
ན༡ དང་པོ་ནི།

!་ོ$ེ་&ིང་པ་ོསམེས་དཔའ་ཆ།ེ །གསང་བའ་ིëད་ན་ིམཚར་ཆ་ེབ། ། 
ང་ཡསི་íདོ་ལ་གང་བཤད་པ། །ད་ེQམས་ཐམས་ཅད་yས་པས་Kང་། ། 

ཞེས་པ་Cེ། Nོ་rེ་[ིང་པོ་Uང་†བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བོས་ནས། དེ་âར་བཤད་པ0་
གསང་བ0་^ད་ནི་\ད་êེ་ཕལ་Q་མ་)གས་ཤིང་། ངོ་མཚར་ཆེ་བ་(༢༠༦ན)ང་ཡིས་Rོད་ལ་གོང་Q་
གང་བཤད་པ་དེ་<མས་ཐམས་ཅད་Zས་པས་ཡིད་ལ་@ངས་ཞིག་པ0་དོན་ཏོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[Uེ་lག་L་བཤད་པ་]ནི།
@འེི་!་ོ$ེ་འདིར་དབང་བJར་གང་། །གསང་བའ་ིëད་ཅེས་མི་ô་བ། ། 
ད་ེན་ིདམ་ཚØག་ཉམས་པར་ན།ི །འèར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚeམ་མེད། ། 
འཚ•་བ་དང་ན་ིfi་མ་དང་། །གདནོ་དང་རམི་དང་?ག་གསི་@ང་། ། 
གལ་ཏ་ེསངས་4ས་གསང་བའ་ིëད། །མི་གCང་ན་ཡང་འâངོས་པར་འèར། ། 
རང་ག་ིདམ་ཚØག་རགིས་Æདེ་ནས། །གལ་ཏ་ེཚØག་འད་ིམ་ིô་ན། ། 
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གནས་བཞ་ིལས་©སེ་མཁའ་འâ་ོམ། །དེ་ཡི་ཚ•་ན་ö་ོབར་Fེད། ། 

ཅེས་པ་Cེ། གསང་ཚིག་མ་±ས་པ0་ཉེས་པ་དམིགས་བསལ་ཅན་ནི། Iེ0་Nོ་rེ0་དIིལ་འཁོར་
འདིར་དབང་བnར་ཐོབ་པ་གང་དག་ཚོགས་འཁོར་དང་ཐབས་ཤེས་འQ་བ0་Qས་c་གསང་བ0་^ད་
Iིས་མི་±་བ་དེ་ནི་ངག་གི་དམ་ཚིག་ལས་ཉམས་པར་ནི་འàར་བར་བཤད་པས་དོན་འདི་ལ་བདེན་
བıན་Fི་ཐེ་ཚོམ་མེད་དེ། =ལ་པོ་ལ་སོགས་པ0་འཚེ་བ་དང་ནི། ནོར་འTོག་པ0་7ན་མ་སོགས་
དང་། >ོག་འTོག་པ0་གདོན་དང་། རིམས་ནད་}ག་པོ་དང་། Qག་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་Iང་འཆི་
བར་འàར་ཏེ། གལ་ཏེ་སངས་=ས་Iིས་Iང་Qས་དེ་དག་གི་ཚེ་གསང་བ0་^ད་མི་གcང་ན་ཡང་
འ)ོངས་པར་འàར་བས་ཕལ་པ་ལ་èོས་ཅི་དགོས་པ་དང་། Rད་པར་རང་གི་དམ་ཚིག་གི་ëས་དང་
རིག་མ་Ìེད་ནས་བCེན་པ0་ཚེ། གལ་ཏེ་གསང་ཚིག་འདི་དག་མི་±་ན། གནས་བཞི་ལས་Eེས་པ་
dབ་པ0་མཁའ་འ)ོ་མ་<མས་Qས་དེ་ཡི་ཚེ་ན་Vོ་བ་དང་êང་བར་Uེད་དོ་ཞེས་ཆེད་Q་གདམས་པ0་
དོན་ཏོ། །

གནས་བཞི་ལ་M་མ་དག །ཕོ་ཉ་Dན་Eེས་ནི། འོག་མིན་Q་གནས་པ0་འཕགས་པ་ལ་D་མོH་
fལ་Q་Wང་བ0་ལོངས་n་དང་།

ཞིང་Eེས་ནི། ≠ལ་སོ་གཉིས་ལ་སོགས་པར་<ལ་འUོར་མ0་ག@གས་c་Cོན་པ་M་ན་མེད་པ0་
ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་wན་པ་དང་།

]གས་Eེས་ནི། ]གས་ལམ་Fིས་\ད་pངས་པ་≠ལ་དxས་ལ་སོགས་པར་མཁའ་འ)ོH་Eེ་
གནས་འཛིན་པ་དང་།
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ལས་Eེས་ནི། Eེ་བ་]ོན་Q་]གས་ལམ་ལ་(༢༠༦བ)གོམས་པར་Uས་ནས་ལམ་ཐོབ་པ0་xད་
མེད་ལ་བཞེད་དོ། །

ག_ང་འདི་དག་གི་བrོད་U་ལ་མཐའ་¶ག་ག་ཚང་བ་དང་ཕལ་ཆེར་ངེས་དོན་Q་Wང་བས་བཤད་
པ་ཡང་fལ་བཞི་ཀ་དང་µས་བཤད་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །

ཇ༣ གcམ་པ་[ལེh0་མཚན་]ནི།
@ེའི་!ོ་$ེ་མཁའ་འâོ་མ་ä་བའི་ãོམ་པ་ལས། πད་ཐམས་ཅད་@ི་¬ེང་བཞི་
དང་གསང་བའ་ིëད་ཅེས་F་བའི་ལçེ་L།ེ གCམ་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་Cེ། Iེ0་Nོ་rེ་དང་མཁའ་འ)ོ་མ0་}་བ་དང་དེ0་êོམ་པ་<མས་]ར་བཞིན་ལ། དེ་â་
x0་\ད་ལས་ཐོག་མར་\ད་ཐམས་ཅད་Iི་yེང་གཞི་ཨེ་ཝཾ་གི་དོན་དང་། མཐའ་མར་གསང་བ0་
^ད་ཅེས་U་བས་བÇས་པ0་ལེh་Cེ། ག_ང་གི་Qམ་ཚན་གcམ་པའོ་ཞེས་གcངས་ཟིན་པ0་དོན་ཏོ།

ལེh་གcམ་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&ི་མ། བཞི་པ་&ག་+་བ,ས་པ.་དོན་2ི་ལེ5།

ཆ༤ ད་ནི་ལེ5་བཞི་པ་བཤད་པར་:་;ེ། དེ་ལ། ཇ༡ ལེ5.་འ?ེལ། ཇ༢ ལེ5.་དོན། ཇ༣

ལེ5.་མཚན་གCམ་2ི།

ཇ༡ དང་པོ་ནི། བ"ག་པ་དང་པོE་དང་པོར་Fོམ་པ.་"ེན་G.་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་དང་།

གཉིས་པར་Jལ་འ:ོར་མ་Jམས་Kི་ས་བོན་དང་གཏོར་Mགས་དང་། བཞི་པར་+ས་འདེབས། Nག་

པར་O་གར་ལ་སོགས་པ་ཁ་Pོང་བ.་&ིར་Q་ལེ5་འདི་གCངས་སོ། །

ལེ5་M་&ི.་འ?ེལ་ནི། ལེ5་གCམ་པར་ཨེ་ཝཾ་གི་Fོམ་པ་དང་དབང་དང་Uོད་པ.་Vད་པར་

Jམས་གCངས་Kང་། དེར་མཁོ་བ.་O་གར་དང་+ས་འདེབས་ལ་སོགས་པ་Jམས་མ་གCངས་པས་

དེ་དག་;ོན་པ.་ལེ5་འདི་འཆད་པར་འ?ེལ་ལོ། །

ལེ5.་མངོན་"ོགས་ནི། Wོལ་ལམ་བXེད་Yོགས་གཉིས་དང་Wོགས་Uོད་པ་དང་འ?ེལ་ལོ། །

ཇ༢ གཉིས་པ་[ལེ5.་དོན་]ལ། ཉ༡ མཚམས་Zོར་2ི་[ལ་Q་\ས་པ་དང་། ཉ༢ དེ་དག་

གCངས་[ལ་གཉིས་Kི།

ཉ༡ དང་པོ་ནི།
དེ་ནས་&ོ་(ེ་)ིང་པོ་ལ་སོགས་པ་མཁའ་འ2ོ་མ་ཐམས་ཅད་ཐེ་ཚ6མ་7་8ར། 
ཡིད་གཉིས་=་8ར་ཏེ། བཅོམ་@ན་འདས་&ོ་(ེ་སེམས་དཔའ་ལ་འདི་Aད་

ཅསེ་གསལོ་ཏ།ོ །(༢༠༧ན) 
བཅོམ་@ན་ཐ་ེཚ6མ་བསལ་7་གསལོ། །Eདོ་པའི་ལFེ་ལས་གང་བཤད་པ། ། 
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H་དང་གར་ན་ིདངསོ་Iབ་Jིན། །ད་ེལ་བདག་ན་ིཐ་ེཚ6མ་མཆིས། ། 
H་ན་ིཅ་ིལགས་གར་ཡང་ཅ།ི །L་ཡི་ལེF་ལས་གང་ག=ངས་པ། ། 
ཞེ་Nང་ལ་སགོས་Oག་P་Qམས། །ད་ེལ་བདག་ན་ིཐ་ེཚ6མ་མཆིས། ། 
གང་ག་ིOག་P་Oག་P་ཅི། །Rགས་S་ིལེF་ལས་གང་ག=ངས་པ། ། 
བདག་མདེ་ལ་སགོས་ས་བནོ་ཉདི། །ད་ེལ་བདག་ན་ིའTལ་པ་འTངས། ། 
གང་ག་ིས་བནོ་ས་བནོ་གང་། །རགིས་S་ིལེF་ལས་གང་བཤད་པ། ། 
བU་Vག་གཉསི་S་ིབདག་ཉདི་W། །བཅམོ་@ན་བདག་ན་ིའTལ་8ར་པས། ། 
དེ་Qམས་Qམ་དག་བཤད་7་གསལོ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། ལེ5་གCམ་པ་གCངས་པ་དེ་ནས་^ོ་_ེ་`ིང་པོ་ལ་སོགས་པ.་དཔའ་བོ་དང་བདག་

མེད་མ་ལ་སོགས་པ.་མཁའ་འWོ་མ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཐེ་ཚོམ་Q་dར། eོ་འདོགས་མ་ཆོད་པས་

ཡིད་གཉིས་C་dར་ཏེ། ;ོན་པ་བཅོམ་gན་འདས་^ོ་_ེ་སེམས་དཔ.་མཚན་ཅན་ལ་འདི་Pད་ཅེས་

གསོལ་ཏོ། །

བཅོམ་gན་འདས་ཞེས་བོས་ཏེ། བདག་ཅག་གི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་Q་གསོལ་ཞེས་`ན་གསན་ཕབ་

ནས། དེ་ཡང་བ"ག་པ་དང་པོE་[Nག་པ་]Uོད་པ.་ལེ5་ལས། O་གར་2ི་ཐ་`ད་ཙམ་གང་བཤད་

པ.་O་དང་གར་2ིས་ནི་དངོས་jབ་Zིན་པར་གCངས་པ་དེ་ལ་བདག་ཅག་ནི་ཇི་k་l་ཞིག་ཡོད་`མ་

Q་ཐེ་ཚོམ་མཆིས་ལགས་ན། O་ནི་ཅི་k་l་ལགས། དེ་བཞིན་Q་གར་ཡང་ཅི་kར་ལགས།
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[བ"ག་པ་M་མ་བཞི་པ་]m་དབང་བnར་བ་ཡི་ལེ5་ལས། Uི་བོར་རང་གི་རིགས་Kི་བདག་པོར་

འdར་རོ་ཞེས་གང་གCངས་པ.་དོན་ལ། ཞེ་Fང་དག་པ་མི་བXོད་པ་ལ་སོགས་པ.་&ག་+་Jམས་

Kིས་+ས་གདབ་པར་གCངས་པ་དེ་ལའང་བདག་ཅག་ནི་ཇི་kར་ཡིན་`མ་Q་ཐེ་ཚོམ་མཆིས་པས་m་

གང་དང་གང་གི་&ག་+་འདེབས་:ེད་Kི་&ག་+་དེ་ཅི་ཞིག་ལགས།

[བ"ག་པ་M་མ་གཉིས་པ་]Mགས་Kི་ལེ5་ལས་ད:ངས་བཅོ་o་Jལ་འ:ོར་མ་Jམས་Kི་ས་བོན་

Q་གང་གCངས་པ་དེ་ལ་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོE་ས་བོན་ཉིད་གང་ཞིག་ཡིན་`མ་Q་དེ་ལ་

བདག་ཅག་ནི་ཡིད་འpལ་པ་འpངས་པས། m་མོ་གང་དང་གང་གི་ས་བོན་ལ་ས་བོན་2ི་ཡི་གེ་གང་

དང་(༢༠༧བ)གང་Zོར་བ་ལགས།

[བ"ག་པ་M་མ་དང་པོ་]^ོ་_ེ་རིགས་Kི་ལེ5་ལས་གང་ཞིག་བཤད་པ.་བs་Nག་tག་གཉིས་ཏེ་

Cམ་s་G་གཉིས་Kི་བདག་ཉིད་Kི་G་གCངས་ན། བཅོམ་gན་འདས་བདག་ཅག་ནི་དེ.་དག་:ེད་ཅི་

k་l་`མ་Q་uོ་འpལ་པར་dར་པས། G་དེ་Jམས་Kི་Jམ་དག་Kང་གང་ལགས། འདི་དག་ལེགས་

པར་བཤད་Q་གསོལ་ཞེས་\ས་པའོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[དེ་དག་གCངས་[ལ་]ལ། ཏ༡ གོང་Q་\ས་པ་དང་འ?ེལ་བ.་ལན་དང་། ཏ༢

དེ་ལས་འtོས་པ.་\ས་ལན་གཉིས་Kི།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། ཐ༡ O་བཤད་པ། ཐ༢ གར་བཤད་པ། ཐ༣ m.་+ས་འདེབས། ཐ༤ m་མོE་ས་

བོན། ཐ༥ G.་Jམ་དག་བཤད་པ་o་ལས།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
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བཅོམ་@ན་འདས་Sིས་བཀའ་Yལ་པ། ཀོZ་ཨེ་རི\ི་ཨ་པོ་]། ^_་ཎི་རེ་

ཀa་ོ]། གྷ་ཎ་ཀི་པི་ཊ་ཧ་ོབe་ཨི། ཀ་f་ཎེ་ཀི་ཨ་ཨི་ཎ་ར་ོ]། ཏ་ཧg་བ་ལ་
ཁe་ཨི། ག་ཌi་མ་ཨ་ཎ་བeི་ཨ་ཨི། ཧ་ལེ་ཀ་ལjི་ར་བ་ཎི་ཨ་ཨི། 7་k་ར་བel་
ཨ་ཨི། ཙ་n་ས་མ་ཀo་རི་སpི། ཀq་ར་ལ་ཨི་ཨ་ཨི། r་ལ་ཨནི་དྷ་ཎ་t་ལི་
ཛ། ཏ་ཧg་གྷ་f་ཁ་ཨི་ཨ་ཨི། ཕi་ཁ་ཎ་ཁེ་ཊ་a་རw།ེ xད་དྷ་ཨ་xད་དྷy་མ་ཎི་
ཨ་ཨི། ན་ིར་ཾx་ཨ་ཾག་ཙ་{་བི། ཏ་ཧg་ཛ་ས་ར་ཝ་བ་ཎ་ིཨ་ཨ།ི མ་ལ་ཨ་ཛ}་

~�་f་Ä་ཌ་ཨི། ཌི་Åི་མ་ཏ་ཧÇི་བel་ཨ་ཨི།  

ཞེས་པ་;ེ། O་ནི་ཅི་k་l་ཞེས་\ས་པ.་ལན། བཅོམ་gན་འདས་Kིས་བཀའ་xལ་པ། ཀོy་ཨི་

རི་ནི་གནས། zི་ཨ་ནི་གནས་པ། བོ་{་ནི་^ོ་_ེ་;ེ། དོན་2ི་བ|ར་ན།

གནས་ན་གནས་པ.་^ོ་_ེ་དང་། །

ཞེས་སོ། །

}~་ཎི་ནི་ཞིང་། རེ་ནི་འQས་པ.་དོན་དང་། ཀÄོ་{་ནི་པÅ་;ེ།

ཞིང་གི་པÅ་འQས་པ་ཡི། །

ཞེས་སོ། །

གྷ་ཎ་ནི་ཚོགས། ཀི་པི་ཊ་ནི་ཅང་ཏེ5། ཧོ་བÖ་ཨི་ནི་དÜོལ་བར་:་བ་;ེ།

ཚོགས་C་ཅང་ཏེ5་དÜོལ་བར་:། །

ཞེས་སོ། །
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ཀ་á་ཎེ་ནི་`ིང་_ེ། ཀི་ཨ་ཨི་ཎ་ནི་མི་:་བ། རོ་{་ནི་à་ཅོ་;ེ།

`ིང་_ེས་à་ཅོ་མི་:འོ། །

ཞེས་སོ། །

ཏ་ཧâ་ནི་Qས་དེར། བ་ལ་ནི་ཤ། ཁÖ་ཨི་ནི་བཟའ་བར་:་བ་;ེ།

Qས་དེར་ཤ་ནི་བཟའ་བར་:། །

ཞེས་སོ། །

ག་ཌã་ནི་འབད་པ། མ་ཨ་ཎ་ནི་ཆང་། བིÖ་ཨ་ཨི་ནི་(༢༠༨ན)བçང་བར་:་བ་;ེ།

འབད་པས་ཆང་ནི་བçང་བར་:། །

ཞེས་སོ། །

ཧ་ལེ་ནི་Kེ་ཧོ་ཞེས་འབོད་པ། ཀ་ལིé་ར་ནི་Pལ་gན། པ་ཎི་ཨ་ཨི་ནི་ག\ག་པར་:་བ་;ེ།

Kེ་ཧོ་Pལ་gན་ག\ག་པར་:། །

ཞེས་སོ། །

Q་è་ར་ནི་Pལ་བ་མེད་པ། བÖི་ཨ་ཨི་ནི་ëང་བར་:་བ་;ེ།

Pལ་བ་མེད་པ་ëང་བར་:། །

ཞེས་སོ། །

ཙ་í་ས་མ་ནི་བཞི་མཉམ་;ེ་བཤང་བ། ཀì་རི་ནི་î་Gི་;ེ་གཅི་བ། སིï་ནི་སི་ལ་ཏེ་རñའོ། །

བཞི་མཉམ་î་Gི་སི་ལ་དང་། །

ཞེས་སོ། །
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ཀó་ར་ནི་ག་òར་;ེ་ô་བ། ལ་ཨི་ཨ་ཨི་ནི་öག་པར་:་བ་;ེ།

ག་òར་དག་གིས་öག་པར་:། །

ཞེས་སོ། །

õ་ལ་ཨིú་ཎ་ནི་ཚོད་མ། ù་ལི་ཛ་ནི་ཤ་ཆེན་ཏེ།

ཚོད་མ་ཤ་ཆེན་ལས་:ས་པ། །

ཞེས་སོ། །

ཏ་ཧâ་ནི་Qས་དེར། བྷ་á་ནི་མང་པོ། ཁ་ཨི་ཨ་ཨི་ནི་བཟའ་བར་:་བ་;ེ།

Qས་དེར་མང་Q་བཟའ་བར་:། །

ཞེས་སོ། །

ཕã་ཁ་ཎ་ནི་འོང་བ། ཁེ་ཊ་ནི་འWོ་བ། ཀ་ར†ེ་ནི་མི་"ོག་པ་;ེ།

འོང་དང་འWོ་བ་མི་"ོག་ཅིང་། །

ཞེས་སོ། །

°ད་དྷ་ནི་དག་པ། ཨ་°ད་དྷཾ་ནི་མ་དག་པ། ཎ་མ་ཎི་ཨ་ཨི་ནི་མི་བk་བ་;ེ།

དག་དང་མ་དག་མི་བkའོ། །

ཞེས་སོ། །

ནི་རཾ་°་ནི་áས་པ.་+ན། ཨཾ་ག་ནི་£ས། ཙ་§་བི་ནི་གདགས་པ་;ེ།

áས་པ.་+ན་ནི་£ས་ལ་གདགས། །

ཞེས་སོ། །
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ཏ་ཧâ་ཛ་ནི་Qས་དེར། ས་•་པ་ནི་རོ། བ་ཎི་ཨ་ཨི་ནི་ག\ག་པར་:་བ་;ེ།

Qས་དེར་རོ་ནི་ག\ག་པར་:། །

ཞེས་སོ། །

མ་ལ་ཨ་ཛེ་ནི་འQ་བ། àན་ç་á་ནི་དབང་པོ་གཉིས་Zོར་བ། ß་§་ཨི་ནི་:ེད་པ་;ེ།

འQས་ནས་དབང་པོ་གཉིས་Zོར་:ེད། །

ཅེས་སོ། །

ཌི®ི་ཌི་མ་ནི་རེག་མིན། ཏ་ཧི་ཎ་ནི་Qས་དེར། ཎ་བÖི་ཨ་ཨི་ནི་ëང་བར་མི་:་བ་;ེ།

Qས་དེར་རེག་མིན་ëང་མི་:། །

ཞེས་སོ། །

འདི་དག་ནི་e་ཇི་བཞིན་པ.་ཡིག་དོན་2ི་བཤད་པ་;ེ། ©ང་བ.་དོན་ཏོ། །

ནང་ལ་Zར་བ་ལ། རང་:ིན་™བས་kར་ན། ཀོy་སོགས་ནི་Uི་བོE་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པ.་ཧྃ་

ཡིག །

}~་སོགས་ནི་kེ་བ.་པÅར་གནས་པ.་ཨྃ་ཡིག །

གྷ་ཎ་སོགས་ནི་དེ་གཉིས་ཚོགས་པ་ལས་བདེ་ཆེན་(༢༠༨བ)མི་ཤིགས་པ.་e་འöང་བ།

ཀ་á་སོགས་ནི་mན་Xེས་ཡེ་ཤེས་དེས་àན་"ོག་འགོག་པ།

ཏ་ཧâ་སོགས་ནི་དེ.་ཚེ་ཐ་མལ་2ི་¨ང་ཁམས་འཇོམས་པ།

ག་ཌã་སོགས་ནི་བདེ་;ོང་གི་རོ་≠ོང་བ།

ཧ་ལེ་སོགས་ནི་གཉིས་མེད་Kི་ཡེ་ཤེས་བ;ེན་པ།
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Q་è་ར་སོགས་ནི་གཉིས་Æང་གི་"ོག་པ་ëོང་བ།

ཙ་í་སོགས་དང་ཀó་སོགས་ནི་Jམ་Æང་སོགས་གཤེགས་པ་བཞིའམ་ཡེ་ཤེས་བཞི་mན་Xེས་Kི་

ངོ་བོར་གནས་པ།

õ་ལ་སོགས་དང་ཏ་ཧâ་སོགས་ནི་mན་Xེས་Kི་Qས་C་¨ང་ཁམས་Xེ་མཆེད་Kི་གཉིས་འཛིན་མང་

པོ་འགོག་པ།

ཕã་ཁ་ཎ་སོགས་ནི་ཐིག་ལེ་དབབ་བØོག་:ེད་པ།

°ད་དྷ་སོགས་ནི་མཚན་མ.་∞ོས་པ་མི་བསམ་པ།

ནི་རཾ་°་སོགས་ནི་:ང་སེམས་Kིས་£ས་དང་ཡན་ལག་Vབ་པར་:་བ།

ཏ་ཧâ་སོགས་ནི་དེ.་ཚེ་ཆོས་ཉིད་Jམ་པར་མི་"ོག་པ་ག\ག་པར་:་བ།

མ་ལ་སོགས་ནི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་ཡང་ཡང་Zོར་བ།

ཌི±ི་སོགས་ནི་è་≤ི.་ལམ་མི་ëོང་བའོ། །

ཡང་དKིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་kར་ན། ཀོy་སོགས་ནི་kེ་འོག་ན་གནས་པ.་ཐབས་Kི་^ོ་_ེ།

}~་སོགས་ནི་kེ་འོག་ན་གནས་པ.་ཤེས་རབ་Kི་པÅ།

གྷ་ཎ་སོགས་ནི་དེ་ཉིད་ཚོགས་ཤིང་བXོད་པ་ལས་བདེ་ཆེན་Kི་e་འöང་བ།

ཀ་á་ཎ་སོགས་ནི་_ེས་C་ཆགས་པས་Gོད་པ་མི་:་བ།

ཏ་ཧâ་སོགས་ནི་དེ.་ཚེ་དགའ་བ་ཟ་བ།

ག་ཌã་སོགས་ནི་ཚོར་བ་བདེ་བ་≠ོང་བ།

ཧ་ལེ་སོགས་ནི་mན་Xེས་Kི་བདེ་བ་བXེད་པ།
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Q་è་སོགས་ནི་ཐིག་ལེ་ཉམས་པ.་དགའ་?ལ་ëང་བ།

ཙ་í་སོགས་དང་ཀó་སོགས་ནི་གོང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་བཞི་mན་Xེས་C་རོ་མཉམ་པ།

õ་ལ་སོགས་འདི་མན་ཆད་གོང་དང་འ©་ཞིང་། འོན་Kང་õ་ལ་སོགས་Jལ་འ:ོར་ཕོ་མོ་འQས་

ནས་Zོར་བ་དང་།

ཌི±ི་སོགས་"ོག་པས་མི་རེག་པ.་mན་Xེས་Kི་བདེ་བ་མི་ëོང་བའོ། །

འདི་དག་ནི་jབ་ཆེན་མཚོ་Xེས་སོགས་Kིས་+ས་པར་བཤད་པ.་དོན་ཏེ། e་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་

པ་དང་ངེས་དོན་དང་≥ས་པ.་དོན་ཏོ། །(༢༠༩ན)

ཐ༢ གཉིས་པ་[གར་བཤད་པ་]ལ། ད༡ གར་:ེད་པ.་Jལ་འ:ོར། ད༢ གར་:ེད་པ.་དགོས་པ།

ད༢ དེ.་:ིན་™བས་Kི་མཚན་མ་བཤད་པ་གCམ་2ི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
Éན་པ་མ་ིའÑོགས་Qལ་འÖོར་ལས། །ཧེ་f་ཀ་ཡི་གÜགས་S་ིགར། ། 
ཆགས་áལ་མནི་གམོས་སམེས་Sསི་ན།ི །འདདོ་ཆགས་སམེས་Sསི་àོམ་པ་ཉིད། ། 

&་ོ(ེ་ཆོས་དང་སངས་Pས་དང་། །Qལ་འÖོར་མ་དང་མ་མ་ོཡིས། ། 
H་དང་གར་ན་ིའད་ིདག་གསི། །ལགེས་པར་H་âང་གར་ཡང་Ö། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་ཡང་གར་2ི་[ལ་ལ་µོམ་དོན་ལས་མ་ཡེངས་པ.་©ན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་"ོག་པ་

གཞན་2ིས་མི་འtོགས་པ.་m་ཡི་Jལ་འ:ོར་གོམས་པ་ལས། ཧེ་á་ཀ་ཡི་ག∂གས་Kིས་གནས་པ་ནི་

གར་ཏེ། གར་2ི་ཉམས་ད∑་དང་gན་པས་སོ། །
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དེ་ཡང་ཆགས་པ་དང་?ལ་བ་མིན་པ་mན་Xེས་ལ་གོམས་པ.་སེམས་Kིས་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོE་

རང་བཞིན་2ི་འདོད་ཆགས་Kི་Jམ་པ.་སེམས་Kིས་གར་དེ་བµོམ་པར་:་བ་ཉིད་དོ། །

ཡང་ན། ཐབས་Kིས་O་ལེན་ན་^ོ་_ེ་ཆོས་དང་། གར་:ེད་ན་སངས་+ས་Jམ་Æང་གི་[ལ་2ིས་

:་བ་དང་། ཤེས་རབ་མས་O་ལེན་ན་Jལ་འ:ོར་མ་གོས་དཀར་མོ་དང་། གར་:ེད་ན་མ་མོ་Uན་མ་

ཡིས་:་;ེ། དེས་ན་O་དང་གར་ནི་ཐབས་ཤེས་སོ་སོE་m.་Jལ་འ:ོར་འདི་དག་གིས་ལེགས་པར་^ོ་

_ེ.་O་ཡང་uང་ཞིང་∏ང་;བས་བ+ད་ལ་སོགས་པ.་གར་ཡང་:་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[གར་:ེད་པ.་དགོས་པ་]ནི།
འདི་ཉིད་Sསི་ན་ིཚ6གས་བäང་ཞངི་། །ད་ེབཞནི་བདག་Sང་བäང་བ་ཉདི། ། 
འདསི་ན་ིའཇགི་åནེ་དབང་7་Öེད། །འདསི་ན་ིRགས་S་ིབçས་པ་ཉིད། ། 
གང་7་éས་པས་H་ལནེ་དང་། །གང་7་éས་བཅས་གར་Öེད་པ། ། 
ཚ6གས་S་ིབདག་པའོ l་Rར་Öས་ནས། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་k་l.་O་གར་འདི་ཉིད་Kིས་ནི་ཚོགས་འཁོར་2ི་བར་ཆད་བπང་ཞིང་། བདག་

ཉིད་Kང་འཇིགས་པ་ལས་བπང་བར་འdར་བ་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་Q་འདིས་ནི་འཇིག་"ེན་Jམས་

དབང་Q་:ེད་པ་དང་། འདིས་ནི་དཔའ་བོ་དང་Jལ་འ:ོར་མ་∫ད་བnལ་བས་Mགས་(༢༠༩བ)Kི་

བØས་པ་ཉིད་Q་འdར་རོ། །

དེ་ལ་གོ་རིམ་ནི། Jལ་འ:ོར་གང་Q་སེམས་∑ས་པས་^ོ་_ེ.་O་ལེན་པ་དང་། གང་Q་Jལ་འ:ོར་

ལ་∑ས་པ་དང་བཅས་པས་གར་:ེད་པ.་ཚེ། ཐོག་མར་ཚོགས་Kི་བདག་པོས་ཏེ་ªོབ་དཔོན་2ིས་

Mར་ཏེ་Mོན་Q་:ས་ནས་&ིས་གཞན་Jམས་Kིས་:་ཞེས་པའོ། །
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ད༣ གCམ་པ་[དེ.་:ིན་™བས་Kི་མཚན་མ་བཤད་པ་]ནི།
དེ་ལ་Éི་ན་ིམཚ6ན་པར་Ö། །àོག་པའ་ིÉི་ན་ིདང་པ་ོཉདི། ། 
ད་ེནས་ཡང་ན་ིÖ་èོད་Éི། །ག་êར་མ་ལ་ཡ་ཛ6་ཉིད། ། 
ངང་པ་དང་ན་ིëང་བའ་ིí། །H་ཡ་ིམཐའ་ནས་མཉན་པར་Ö། ། 
བ་ìང་འཚ}་ཡི་í་ཡང་ན།ི །Oི་རོལ་ཚལ་7་མཚ6ན་Ö་བ། ། 
H་ཡི་Öིན་îབས་མཚན་ཉདི་ད།ོ ། 

ཞེས་པ་;ེ། འདི.་Pབས་C་དཔའ་བོ་དང་Jལ་འ:ོར་མས་:ིན་2ིས་བ™བས་པ.་དངོས་jབ་

ºང་འ?ིང་ཆེ་གCམ་2ི་kས་རིམ་བཞིན་འöང་བར་བཤད་དེ། དེ་ལ་གར་2ི་:ིན་™བས་Kི་kས་C་

©ི་ནི་འöང་བ་མཚོན་པ་;ེ་ཤེས་པར་:་;ེ། µོག་པ.་©ི་k་l་ནི་དང་པོ་ཉིད་དང་། དེ་ནས་ཡང་ནི་:་

Ωོད་Kི་©ི་k་l་དང་། ག་òར་དང་མ་ལ་ཡ་ཛã་;ེ་ཙæན་2ི་©ི་k་l་ཉིད་Jམས་དང་། eས་མཚོན་པ་ནི་

ངང་པ.་Pད་k་l་དང་ནི། lང་བ.་e་k་l་འöང་;ེ་རང་གིས་O་uངས་པ་ཡི་མཐའ་;ེ་_ེས་ནས་

མཉན་པར་:་ཞིང་། དེ་བཞིན་Q་བ་ལང་འཚེ་ཡི་;ེ་øེ་Uང་གི་e་k་l་ཡང་ནི་ཚོགས་ཁང་གི་ནང་ངམ་

&ི་རོལ་2ི་ཚལ་Qའང་མཚོན་པར་:་བ་;ེ། རིམ་བཞིན་O་ཡི་:ིན་™བས་Kི་མཚན་ཉིད་Q་བཤད་དོ་

ཞེས་པའོ། །

ཐ༣ གCམ་པ་[m.་+ས་འདེབས་བཤད་པ་]ལ། ད༡ +ས་འདེབས་དགོས་པ.་∫་མཚན་དང་།

ད༢ ཇི་kར་+ས་འདེབས་[ལ་གཉིས་Kི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
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Oག་P་åགས་དང་མཚན་མ་ï།ེ །འདསི་ན་ིརགིས་ན་ིམཚ6ན་པར་Ö། ། 
རགིས་འཆལོ་àོམ་པའི་Jོར་བ་ལས། །དངོས་Iབ་མེད་Sང་ñབ་པོའང་མེད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། གོང་Q། གང་གི་&ག་+་&ག་+་ཅི། །ཞེས་པ.་ལན་Q་གCངས་པ། m་Jམས་Kི་ཅོད་

པན་2ི་&ག་+་ནི་རིགས་Kི་"གས་དང་། འདེབས་:ེད་དེ.་རིགས་ཅན་Q་མཚོན་པར་:ེད་པ.་

མཚན་མ་;ེ། (༢༡༠ན)འདེབས་:ེད་འདིས་ནི་གདབ་:་དེ་གང་གི་རིགས་ཡིན་པ་ནི་མཚོན་པར་:་བ་

ཤེས་པས་µོམ་དགོས་ལ། དེ་མིན་པ.་རིགས་དང་རིགས་བདག་འཆོལ་བ་;ེ་འpགས་པ་དང་།

རིགས་བདག་མེད་པར་µོམ་པ.་Zོར་བ་:ས་པ་ལས་ནི་[ལ་ཇི་k་བ.་དངོས་jབ་ཐོབ་པ་མེད་ཅིང་

¿་པ་པོའང་དོན་2ི་འ?ས་l་མེད་པར་འdར་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[ཇི་kར་+ས་འདེབས་[ལ་]ནི།
ཞེ་Nང་Oག་Pས་བདག་མདེ་མ། །གཏ་ི^ག་Oག་Pས་&་ོ(ེ་མ། ། 
སེར་óའི་Oག་Pས་དཀར་མ་ོཉིད། །ཆགས་པས་ò་མ་Oག་Pས་གདབ། ། 
Ñག་དགོ་Oག་Pས་མཁའ་འ2་ོམ། །ཞེ་Nང་Oག་Pས་êa་tི། ། 
གཏ་ི^ག་Oག་Pས་རི་ôོད་མ། །སེར་óའི་Oག་Pས་གདལོ་པ་མ།ོ ། 
འདདོ་ཆགས་Oག་Pས་གöང་མ་ོཉདི། །ཡང་ན་ིདཀར་མ་ོཞ་ེNང་ལས། ། 
གཏ་ི^ག་Oག་Pས་ཆོམ་õན་མ། །སརེ་óའི་Oག་Pས་ར་ོལངས་མ། ། 
འདདོ་ཆགས་Oག་Pས་གྷú་ùི། །གཏ་ི^ག་Oག་Pས་ས་Eདོ་མ། ། 
འདདོ་ཆགས་Oག་Pས་མཁའ་Eདོ་མ། །འདོད་པས་Oག་Pར་ཤེས་པར་Ö། ། 
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ཞེས་པ་;ེ། འོ་ན་m་གང་ལ་&ག་+་གང་གིས་+ས་གདབ་ཅེ་ན། ཞེ་Fང་དག་པ་མི་བXོད་པ.་

&ག་+ས་བདག་མེད་མ་ལ་འདེབས་པ་དང་། དེ་བཞིན་Q་གཏི་}ག་Jམ་Æང་གི་&ག་+ས་^ོ་_ེ་མ་

དང་། སེར་Æ.་;ེ་རིན་འöང་གི་&ག་+ས་དཀར་མོ་ཉིད་དང་། ཆགས་པས་ཏེ་འོད་དཔག་མེད་Kིས་

º་མ་&ག་+ས་གདབ་པ་དང་། tག་དོག་དོན་jབ་Kི་&ག་+ས་^ོ་_ེ་མཁའ་འWོ་མ་ལ་བཏབ་པ་

Jམས་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་Kི་+་དང་།

ཞེ་Fང་མི་བXོད་པ.་&ག་+ས་òÄ་ùི་ལ་བཏབ་པ་£ས་ལ་སེམས་Kི་+་དང་། གཏི་}ག་Jམ་

Æང་གི་&ག་+ས་རི་¡ོད་མ་ལ་བཏབ་པ་སེམས་ལ་£ས་Kི་+་དང་། སེར་Æ.་;ེ་རིན་འöང་གི་&ག་

+ས་གདོལ་པ་མོ་ལ་བཏབ་པ་∫་ལ་འ?ས་l.་+་དང་། འདོད་ཆགས་Æང་མཐ.་&ག་+ས་ག¬ང་

མོ་ཉིད་ལ་བཏབ་པ་འ?ས་l་ལ་∫.་+་དང།

ཡང་ནི་དཀར་མོ་ལ་ཞེ་Fང་ལས་öང་བ་མི་བXོད་(༢༡༠བ)པས་+ས་བཏབ་པ་£ས་ལ་སེམས་Kི་

+་དང་། གཏི་}ག་Jམ་Æང་གི་&ག་+ས་ཆོམ་√ན་མ་ལ་བཏབ་པ་སེམས་ལ་£ས་Kི་+་དང་། སེར་

Æ.་;ེ་རིན་འöང་གི་&ག་+ས་རོ་ལངས་མ་ལ་བཏབ་པ་∫་ལ་འ?ས་l.་+་དང་། འདོད་ཆགས་

Æང་མཐ.་&ག་+ས་གྷƒ་•ི་ལ་བཏབ་པ་འ?ས་l་ལ་∫.་+་དང་།

གཏི་}ག་Jམ་Æང་གི་&ག་+ས་ས་Uོད་མ་ལ་བཏབ་པ་དང་། འདོད་ཆགས་Æང་མཐ.་&ག་+ས་

མཁའ་Uོད་མ་ལ་བཏབ་པ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་Kི་+་;ེ། +ས་འདེབས་[ལ་བཞིན་:ེད་

པར་འདོད་པས་[ལ་དེ་དག་m་སོ་སོE་&ག་+ར་ཤེས་པར་:འོ་ཞེས་པའོ། །

ཐ༤ བཞི་པ་[m་མོE་ས་བོན་བཤད་པ་]ནི།
ཨ་ལ་ིདང་པ་ོབདག་མདེ་མ། །ཨ་ལ་ིགཉསི་པ་&་ོ(ེ་མ། ། 
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ཨ་ལི་ག=མ་པ་དཀར་མ་ོཉིད། །བཞི་པ་òའི་Qལ་འÖོར་མ། ། 
û་པ་&་ོ(ེ་མཁའ་འ2་ོམ། །Vག་པ་êa་tི་ཞེས་བ(ོད། ། 
བ7ན་པ་ཉདི་ན་ིར་ིôོད་མ། །བPད་པ་ú་ེཤ་ཅན་7་བ(ོད། ། 
དé་པ་ཡང་ན་ིགöང་མ་ོཉདི། །ཡང་ན་ིû་གཉསི་དཀར་མ་ོཉདི། ། 
བU་གཅགི་ཆམོ་õན་མ་f་བ(ོད། །བU་གཉསི་ར་ོལངས་མ་ཞསེ་བ(ོད། ། 
བU་ག=མ་པ་ན་ིགྷú་ù།ི །བU་བཞ་ིཔ་ན་ིས་Eདོ་མ། ། 
བཅ་ོû་པ་ནི་མཁའ་Eདོ་མ། །Qལ་འÖོར་མ་ཡ་ིས་བནོ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་;ེ། གོང་Q། གང་གི་ས་བོན་ས་བོན་གང་། །ཞེས་པ.་ལན་Q་གCངས་པ་ནི། ཨ་ལི་དང་

པོ་ཨ་≈ང་∆་ནི་བདག་མེད་མ.་ས་བོན་དང་། དེ་བཞིན་Q་ཨ་ལི་གཉིས་པ་«་རིང་པོ་ནི་^ོ་_ེ་མ.་

དང་། ཨ་ལི་གCམ་པ་ཨི་≈ང་∆་ནི་གསང་བ.་དཀར་མོ་ཉིད་Kི་དང་། བཞི་པ་«ི་རིང་པོ་ནི་º་ཡི་Jལ་

འ:ོར་མ་དང་། o་པ་í་≈ང་∆་ནི་^ོ་_ེ་མཁའ་འWོ་མ.་དང་། Nག་པ་»་རིང་པོ་ནི་òÄ་ùི་ཞེས་

བ_ོད་པ.་དང་། བQན་པ་རྀ་≈ང་∆་ཉིད་ནི་རི་¡ོད་མ.་དང་། བ+ད་པ་•ྀ་རིང་པོ་ནི་ƒེ་ཤ་ཅན་ཏེ་

གདོལ་པ་མོE་ས་བོན་Q་བ_ོད་པ་དང་། ད∑་པ་ ྀ་≈ང་∆་ཡང་ནི་ག¬ང་མོ་ཉིད་Kི་དང་། ཡང་ནི་o་

གཉིས་ཏེ་བs་པ་Àྀ་རིང་པོ་ནི་དཀར་མོ་ཉིད་Kི་དང་། བs་གཅིག་པ་ཨེ་≈ང་∆་ནི་ཆོམ་√ན་མ་

(༢༡༡ན)á་བ_ོད་པ.་དང་། བs་གཉིས་པ་ཨཻ་རིང་པོ་ནི་རོ་ལངས་མ་ཞེས་བ_ོད་པ.་དང་། བs་

གCམ་པ་ཨོ་≈ང་∆་ནི་གྷƒ་•ི.་དང་། བs་བཞི་པ་ཨཽ་རིང་པོ་ནི་ས་Uོད་མ.་དང་། བཅོ་o་པ་ཨཾ་ནི་
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མཁའ་Uོད་མ.་ས་བོན་ཏེ། དེ་kར་ཡི་གེ་བཅོ་o་པོ་དེ་དག་ནི་Jལ་འ:ོར་མ་བཅོ་o་ཡི་ས་བོན་ཉིད་

ཡིན་ཞེས་པའོ། །

ཐ༥ o་པ་[G.་Jམ་དག་བཤད་པ་]ལ། ད༡ G་སོ་གཅིག་m་མོ་དང་Zར་བ་དང་། ད༢ mག་མ་

མི་Zོར་བ.་∫་མཚན་གཉིས་Kི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
རགིས་S་ིལེF་ལས་W་Qམས་གང་། །བU་Vག་གཉསི་S་ིབདག་ཉདི་ག=ངས། ། 
W་ན་ིགཉསི་གཉསི་Qལ་འÖོར་མ། །རེ་རེའི་Qམ་པ་Qམས་=་བ(ོད། ། 
üང་མ་ར་ོམ་~ན་འདར་མ། །བདག་མདེ་Qལ་འÖོར་མ་ཞེས་བ(ོད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། གོང་Q་G་སོ་གཉིས་Kི་Jམ་དག་\ས་པ.་ལན་གCངས་པ་ནི། བ"ག་པ་དང་པོE་

དང་པོར་^ོ་_ེ་རིགས་Kི་ལེ5་ལས་G་Jམས་གང་དག་བs་Nག་གཉིས་ཏེ་སོ་གཉིས་Kི་བདག་ཉིད་

གCངས་པ་ལས། མི་&ེད་མ་ནས་བ∂ང་;ེ་G་ནི་གཉིས་གཉིས་Jམ་པར་དག་པ་^ོ་_ེ་མ་ལ་སོགས་པ་

Jལ་འ:ོར་མ་རེ་རེ.་Jམ་པ་Jམས་C་བ_ོད་ཅིང་། G.་གཙོ་མོ་Œང་མ་དང་རོ་མ་དང་àན་འདར་མ་

གCམ་Jམ་པར་དག་པ་ནི་བདག་མེད་Jལ་འ:ོར་མ་ཞེས་:་བར་བ_ོད་དོ། །ཞེས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[mག་མ་མི་Zོར་བ.་∫་མཚན་]ལ། ན༡ དོན་དངོས་དང་། ན༢ དོགས་གཅོད་

གཉིས་Kི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
གང་Oིར་བU་Vག་ཆ་མདེ་པས། །འབད་པས་~ན་†་ིLག་མ་°ང¢ ། 
ཅའི་ི£ད་7་ཞ་ེན། དནོ་†་ིÖ་བ་མི་Öེད་Oིར། ། 
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བཅ་ོûའ་ིཆ་ཡ་ིབདག་ཉདི་S།ི །ç་བ་Öང་òབ་སེམས་=་འ8ར། ། 
བད་ེབ་ཆནེ་པ་ོཨ་ལའི་ིགÜགས། །Qལ་འÖོར་མ་Qམས་དེ་ཡི་ཆ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། ∫་མཚན་གང་གི་&ིར་ན། ∫ད་འདིར་m་མོ་བཅོ་o་&ི་ནང་གི་Ø་བ.་ཆ་བཅོ་o་དང་

Zར་བ་ལས། &ི་ནང་གི་Ø་བ་ལ་བs་Nག་པ.་ཆ་ཤས་མེད་པ་kར་m་མོའང་བs་Nག་མེད་པས།

འབད་པས་G་དང་ད:ངས་ཡིག་àན་2ི་mག་མ་བQད་?ལ་མ་(༢༡༡བ)དང་ཨཿཡིག་Jལ་འ:ོར་མ་

དང་Uོད་པ་ëང་བར་:འོ། །

འོ་ན་&ི་ནང་གི་Ø་བ་ལ་ཆ་ཤས་བs་Nག་མེད་པ.་∫་མཚན་ཅི.་ªད་Q་ཞེ་ན། ཆ་ཤས་བs་Nག་

ç་:ས་Kང་བs་Nག་པ་དེས་Ø་བ་འཕེལ་བར་:ེད་པ.་དོན་2ི་:་བ་མི་:ེད་པ.་&ིར་རོ། །

དེ་kར་ན་བཅོ་o.་ཆ་ཡི་བདག་ཉིད་Kི་&ི.་Ø་བ་ནི། ནང་kར་ན་àན་ད་k་l.་:ང་ºབ་Kི་

སེམས་C་འdར་ལ། :ང་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་Kང་ཐིག་ལེ.་ཆ་བཅོ་o་ཨ་ལི་བཅོ་o.་

ག∂གས་ཏེ་ངོ་བོར་གནས་ཤིང་། Jལ་འ:ོར་མ་བཅོ་o་Jམས་ནི་:ང་སེམས་དེ་ཡི་ཆ་བཅོ་o་དག་པ་

ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་བQད་?ལ་མ.་དག་པ་མེད་དམ་ཞེ་ན། Xོན་མེད་དེ། Pབས་འདིར་m་དང་Zར་བ.་Jམ་

དག་མེད་Kང་། &ི་ནང་གི་Ø་བ.་;ོང་&ོགས་མཚོན་པ་m་བཅོ་o.་ཆོས་ཉིད་Kིས་Jམ་པར་དག་

པས་སོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[–ོགས་གཅོད་]ནི། ཁ་ཅིག །བs་Nག་ཆ་མེད་ཅེས་པ་G་སོ་གཅིག་m་དང་Zར་

ནས་བQད་?ལ་མ་ལ་ཆ་;ེ་Ø་བོ་མེད་པས་དག་Zོར་ëང་བར་འཆད་པ་དང་།
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ལ་ལ། དེ་དང་&ོགས་འ©་བར་ད:ངས་དང་m་མོ་བs་Nག་གི་ཆ་;ེ་∂ང་མེད་པས་ཞེས་སོགས་

འཆད་པ་ཤིན་ç་མི་འཐད་དེ། བs་Nག་ཆ་མེད་དང་། བཅོ་o.་ཆ.་Ø་བ་དང་། Jལ་འ:ོར་མ་དེ.་

ཆ་ཡིན་པ.་ཆ་ཞེས་པ་Jམས་བཤད་[ལ་གཅིག་ç་:ེད་དགོས་པ་ལས། དེ་kར་Q་མ་འ?ེལ་བ.་

&ིར་དང་། དེ་kར་ཡིན་ན་བཅོ་o་ཆ་ཡང་∂ང་ཡིན་དགོས་པ་དང་། Jལ་འ:ོར་མ་དེ.་ཆ་ཡིན་པ.་

འཆད་[ལ་ཡང་ཤིན་ç་དཀའ་བར་འdར་བ.་&ིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །m་མོ་Jམ་:ང་སེམས་འབབ་པ.་G་དང་Zོར་བ་ལས། བQད་?ལ་མ་ལ་:ང་སེམས་མི་

འབབ་པ་དང་། :ང་སེམས་བXེད་པ.་:་བ་མི་:ེད་པས་m་དང་Zོར་བ་ëང་ཞེས་པ་kར་འཆད་

པའང་མི་འཐད་དེ། G་Jམས་ནི་Cམ་s་G་གཉིས་ཏེ་:ང་ºབ་Kི་སེམས་Cམ་s་G་གཉིས་འབབ་པ་

ཞེས་པ་དང་། Cམ་Pོར་མ་སོགས་G་oས་དབང་པོ་o་ལས་¬ལ་o་འཛིན་པ་མ[ངས་པས་བQད་

?ལ་མ་ཁོ་ནས་:ང་སེམས་མི་བXེད་པ.་∫་མཚན་ཡང་མེད་(༢༡༢ན)པ.་&ིར་དང་། Vད་པར་

བQད་?ལ་མས་:ང་སེམས་2ེན་Q་འ©ེན་པ་དང་རེག་:.་ལས་:ེད་པར བཤད་པ.་&ིར་རོ། །

ལ་ལ་དག །ཨ་ལི་བཅོ་o་ཐིག་ལེ་འཕེལ་བ་དང་Zར་ནས་m་མོ་Jམས་དེ.་འWིབ་&ོགས་;ོང་

པ.་ཆ་དང་Zོར་བའང་མི་འཐད་དེ།

འདི་ཉིད་Q། [བ"ག་པ་&ི་མ། བཞི་པ་&ག་+་བ,ས་པ.་དོན་2ི་ལེ5ར།]

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཨ་ལི.་ག∂གས། །Jལ་འ:ོར་མ་Jམས་དེ་ཡི་ཆ། །

ཞེས་དང་།

Jལ་འ:ོར་མ་àན་ལས་öང་བ། །mན་ཅིག་Xེས་དག.་རང་བཞིན་ཉིད། །

136 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



ཅེས་m་མོ་Jམས་བདེ་བ.་ཆ་དང་། mན་Xེས་Kི་ཆ་ལ་Zར་བ་གསལ་བར་གCངས་པ་དང་

འགལ་བ.་&ིར་རོ། །

དེ་kར་ན། བs་Nག་ཆ་མེད་ཅེས་པ་&ི་རོལ་Q་Ø་བ.་ཆ་ཤས་དང་། ནང་Q་ཐིག་ལེ.་ཆ་ལ་

བ_ོད་དགོས་ཤིང་། དེ་མེད་པས་དེ་དང་Zོར་བ.་m་ཡང་བs་Nག་མེད་ལ། དེ་མེད་པས་àན་2ི་

mག་མ་ëང་∫་ད:ངས་ཡིག་mག་གཞན་ལས་འöང་བ.་ཨཿཚེག་©ག་ཅན་དང་G.་mག་བQད་

?ལ་མ་m་དང་Zོར་བ་འདིར་ëང་བ་དང་། དོན་2ིས་:་བ་མི་:ེད་པ་&ི་ནང་གི་Ø་བ.་ཆ་བཅོ་o་

Yོགས་ནས། བs་Nག་པ་འWིབ་པ.་ཆ་ཡིན་པས་འཕེལ་བ.་:་བ་མི་:ེད་པ་སོགས་Mར་བཤད་པ་

ཉིད་ལེགས་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ནི་འདིར་jབ་ཆེན་2ི་འWེལ་པ་Jམས་C་མི་གསལ་བ.་;ོབས་Kིས་

བོད་Kི་འWེལ་:ེད་ཕལ་ཆེར་2ིས་Kང་གཏིང་[གས་པ་མ་བཤད་པར་Æང་ངོ་། །

འོ་ན་Pབས་གཞན་Q་ཐིག་ལེ་བs་Nག་དང་དགའ་བ་བs་Nག་གCངས་པ་ཇི་kར་ཡིན་ཞེ་ན།

ཐིག་ལེ་ལ་གཡས་གཡོན་2ི་ཐིག་ལེ་བཅོ་o་དlས་Kི་དང་བs་Nག་གི་ཐ་`ད་བཏགས་པ་ཡོད་Kང་།

བs་Nག་པ་ནི་དཀར་དམར་གཉིས་ཀ་མཉམ་པས་མ་ནིང་k་l་གང་Qའང་མི་གནས་པས་དོན་:ེད་

—ས་པ་དངོས་C་མེད་པ.་&ིར་དང་། དགའ་བ་བs་Nག་ནི་:ང་སེམས་\་བ.་ཉམས་≠ོང་གི་རིམ་པ་

བཞི་ལ་ནང་ཚན་ད:ེ་ºང་Q་:ས་པ་ཙམ་ཡིན་པ.་&ིར།
[འཇམ་དཔལ་མཚན་བ_ོད།]

བs་Nག་&ེད་&ེད་ཐིག་ལེ་ཅན། །

ཞེས་གCངས་པ་ཡང་དགའ་བ་བs་Nག་གི་རིམ་པ་ལ་བkོས་པ.་Jམ་གཞག་གཞན་ཡིན་

(༢༡༢བ)པ.་&ིར་ཏེ།
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^ོ་_ེ་`ིང་འWེལ་ལས།

Jལ་འ:ོར་པ་:ིས་པ.་uོ་ཅན་དག་འདི་Pད་ཅེས། ཅི་;ེ་ཨ་ལི་ཡང་བs་Nག་ç་

གCངས་ལ།

ཐིག་ལེ་དང་དགའ་བ་དང་འཕོ་བ་བs་Nག་ç་གCངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅི.་&ིར་

བs་Nག་པ་དང་Cམ་s་G་གཉིས་པ་ëང་ཞེས་སེམས་པ་དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་

kར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་:ིས་པ.་Xེ་བོ་Jམས་ལ་དགོངས་ནས། n། གCང་།

≈གས། ཡེ་ཤེས་Kི་ད:ེ་བས་&ེ་བ་;ེ། ངོ་བོ་ཉིད་དང་། ཆོས་དང་། ལོངས་Uོད་

Yོགས་པ་དང་། “ལ་པ་;ེ། n་བཞི་ལ་དགོངས་ནས་དགའ་བ་བs་Nག་ç་

གCངས་སོ། །

དེ་བཞིན་Q། ཨ་ལི་བs་Nག་དང་ཐིག་ལེ་བs་Nག་ནི་དངོས་C་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

ཆ་གཉིས་གསལ་བར་:ེད་པ.་&ིར། e་གཅན་ནམ་མ་ནིང་k་l་ཡིན་ནོ། །

དེ་བས་ན་Cམ་s་G་གཉིས་པ་དང་བs་Nག་པ.་འpལ་པ་མ་ëངས་པ་དེ་བཞིན་Q་

གོས་པར་མི་:འོ། །

ཞེས་སོ། །

འོ་ན་ཐིག་ལེ.་ཆ་བཅོ་o་དང་དེ་ཉིད་འཕོ་[ལ་ཇི་k་l་`མ་ན། ∏ང་པ་ནས་Uི་ག”ག་གི་བར་2ི་

གནས་བཅོ་oར་Jམ་ཤེས་Kི་"ེན་‘ོག་གི་གནད་འཛིན་པ.་ཁམས་–ངས་མ་རེ་གནས་པ་ལ་ཐིག་

ལེ.་ཆར་བཞེད་ཅིང་།

གནས་དང་འཕོ་[ལ་ནི། Fོམ་འöང་ལས།
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དེ་ནས་གཞན་ཡང་ཐིག་ལེ.་ག∂གས། །འཕོ་བ་ཡང་དག་བཤད་པར་:། །

ཡར་ངོE་ཚེས་གཅིག་ནས་ག∂ང་ནས། །ཇི་‘ིད་ཉ་ཡི་བར་Q་;ེ། །

ཡར་ངོ་ཡི་ནི་ཚེས་གཅིག་ལ། །∏ང་པ.་སོར་མོ་ཡི་གེ་ཨ། །

ཚེས་གཉིས་:ིན་པར་ཡི་གེ་«། །ཚེས་གCམ་བ™་ལ་ཡི་གེ་ཨི། །

བཞི་པ་Xེ་གནས་ཡི་གེ་«ི། །o་པ་kེ་བར་ཡི་གེ་í། །

Nག་པ་`ིང་གར་ཡི་གེ་»། །བQན་པ་—་མར་ཡི་གེ་རྀ། །

བ+ད་པ་མWིན་པར་ཡི་གེ་•ྀ། །ད∑་པ་ལག་མཐིལ་ཡི་གེ་ ྀ། །

བs་པ་མôར་ཚོས་ཡི་གེ་Àྀ། །བs་གཅིག་མིག་ç་ཡི་གེ་ཨེ། །

བs་གཉིས་Æ་Gེར་ཡི་གེ་ཨཻ། །བs་གCམ་tག་པར་ཡི་གེ་ཨོ། །

བs་བཞི་འཚོགས་མར་ཡི་གེ་ཨཽ། །ཉ་ལ་Uི་ག”ག་གཡས་གཡོན་Q། །

ཡི་གེ་ཨཾ་ཨཿ.་ངོ་བོ་ཉིད། །མར་ངོE་ཚེས་(༢༡༣ན)གཅིག་ནས་ག∂ང་;ེ། །

ཇི་‘ིད་གནམ་;ོང་གི་ནི་བར། དེ་ཉིད་Kི་ནི་འཕོ་བར་འdར། །

གཡོན་པར་ཨ་ལི་Ø་བ་;ེ། །t་བ་ཡི་ནི་རང་བཞིན་ཉིད། །

གཡས་པར་ཀ་ལི་ཉི་མ་;ེ། །རགས་པ་ཡི་ནི་རང་བཞིན་ནོ། །

ཞེས་གCངས་ཏེ། དེ་ཡང་ཡར་ངོE་ཚེས་གཅིག་ལ་Xེས་པ.་∏ང་པ་གཡས་Kི་སོར་མོ་དང་། lད་

མེད་Kི་གཡོན་པ.་སོར་མོ་ནས་མགོ་འཛིན་ལ། མར་ངོE་ཚེས་གཅིག་ལ་Xེས་པ.་∏ང་པ་གཡོན་

པ.་སོར་མོ་དང་། lད་མེད་Kི་གཡས་པ.་སོར་མོ་ནས་མགོ་བ∂ང་;ེ་ཚེས་Wངས་སོ་སོE་གནས་C་

རིམ་པས་འཕོ་ཞིང་། ཉ་ལ་ཉིན་མོ་Xེས་པ.་གཡས་རོ་མ་དང་lད་མེད་Kི་གཡོན་Œང་མ.་;ེང་Q་
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གནས་པ་དང་། གནམ་;ོང་ལ་ཉིན་མོ་Xེས་པ.་གཡོན་Œང་མ་དང་lད་མེད་Kི་གཡས་རོ་མ.་;ེང་Q་

གནས་པ་དང་། ཉ་;ོང་གི་མཚན་མོ་གཉིས་ཀ.་Uི་ག”ག་གི་àན་འདར་མར་གནས་ནས་ཐིམ་པར་

འdར་བར་u་མ་དག་བཞེད་ལ།

ར’་དཀར་&ོགས་ལ་£ས་Kི་གཡོན་&ོགས་C་∏ང་སོར་ནས་Uི་བོE་བར་འཛེག་པ.་[ལ་དང་།

ནག་&ོགས་ལ་གཡས་&ོགས་C་Uི་བོ་ནས་∏ང་སོར་2ི་བར་འབབ་པ.་[ལ་Q་འཕོ་བར་བཤད་པ་

Qས་འཁོར་དང་&ོགས་མ≈ན་ཏེ།

Qས་འཁོར་འWེལ་ཆེན་Q། དཀར་པོE་ཚེས་གཅིག་ནས་རིམ་པས་∏ང་པ་གཡོན་པ.་སོར་

ཚིགས་གCམ། ལོང་l། òས་མོ། ད÷ི། ལག་པ་གཡོན་པ.་སོར་ཚིགས་གCམ། འ¡ིག་མ། j་མོ།

tག་པ། `ིང་ག །མWིན་པ། ད◊ལ་བ.་མཐར་ག”ག་ཏོར་Q་འཕོ་བ་དང་། ནག་པོE་ཚེས་གཅིག་

ལ་གཡས་&ོགས་C་ད◊ལ་བ་ནས་∏ང་སོར་2ི་བར་བØོག་;ེ་འཕོ་བར་བཤད་དོ། །

ཐིག་ལེ་འཕོ་བ་ཞེས་པ་ཡང་M་མ.་—ས་པ་&ི་མ་ལ་འཕོ་བ་མིན་པར་དཀར་&ོགས་ལ་དཀར་ཆ་

འཕེལ་བ.་[ལ་2ིས་M་མ་M་མ.་—ས་པ་དེ་ཉིད་Q་Yོགས་པ་དང་&ི་མ་&ི་མ.་—ས་པ་བXེད་པར་

བཞེད་ལ། དེ་བཞིན་Q་ནག་&ོགས་ལ་དམར་ཆ་འཕེལ་བ.་[ལ་2ིས་རིམ་(༢༡༣བ)པས་ཤེས་པར་

:འོ། །

ད:ངས་ཡིག་དང་m་མོE་Jམ་པའམ་ག∂གས་C་བཤད་པ་ཡང་དེ.་ངོ་བོE་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་

པ.་དོན་ཏོ། །

140 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



ཏ༢ གཉིས་པ་དེ་ལས་འtོས་པ.\ས་ལན་ལ། ཐ༡ :ང་སེམས་Kི་\ས་ལན། ཐ༢ Fོམ་པ.་

དོན་2ི་\ས་ལན། ཐ༣ m་མོ་བ+ད་Kི་&ག་+.་དོགས་གཅོད། ཐ༤ གཏོར་ཆོག་\ས་ནས་གCངས་

[ལ། ཐ༥ m་མོ་གCམ་2ི་&ག་+.་\ས་ལན། ཐ༦ &ག་+.་ད:ེ་བ,་བཤད་པ་Nག་ལས།

ཐ༡ དང་པོ་ལ། ད༡ :ང་སེམས་མི་ëང་བ.་\ས་ལན་དང་། ད༢ :ང་སེམས་བXེད་པ.་\ས་

ལན་གཉིས་Kི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
&་ོ(ེ་)ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
Qལ་འÖོར་མ་~ན་ལས་§ང་བ། །Lན་ཅགི་•དེ་དགའ་ིརང་བཞནི་ཉདི། ། 
འ2བི་མེད་¶ང་མཆགོ་ནམ་མཁའ་ཉདི། །ག་êར་ཅ་ིནས་དསེ་མ་ི°ང་། ། 
བཅོམ་@ན་འདས་Sསི་བཀའ་Yལ་པ།  
ཇི་Aད་ßས་པ་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 

ཞེས་པ་;ེ། :ང་སེམས་ཨ་ལི་དང་Jལ་འ:ོར་མ.་ངོ་བོར་གCངས་པ.་དོན་"ོགས་ཤིང་དེ་ལས་

འtོས་ནས་^ོ་_ེ་`ིང་པོས་གསོལ་པ། Jལ་འ:ོར་མ་བཅོ་o་àན་2ིས་ངོ་བོ་ལས་öང་བ.་:ང་

སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་mན་ཅིག་Xེས་པ.་དགའ་བ.་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་པས་འWིབ་པ་

མེད་ཅིང་། བདེ་བས་∫ད་གང་བས་བçང་བ.་མཆོག་k་l། ∞ོས་པ་དང་?ལ་བས་ནམ་མཁའ་k་l་

ཉིད་དེ། དེ་k་l.་ག་òར་ཏེ་ô་བ་ཅི་ནས་Kང་ངེས་པར་མི་ëང་བར་:་བ་ལགས་སམ། ཞེས་\ས་

པས། བཅོམ་gན་འདས་Kིས་བཀའ་xལ་པ། Vོད་Kིས་ཇི་Pད་Ÿས་པ་དེ་བཞིན་Q་ཅི་ལ་བབ་Kང་

ô་བ་&ི་རོལ་Q་མི་འöང་ཞིང་+ས་པར་:་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །
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ད༢ གཉིས་པ་[:ང་སེམས་བXེད་པ.་\ས་ལན་]ལ། ན༡ \ས་པ་དང་། ན༢ ལན་གཉིས་Kི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
&་ོ(ེ་)ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
ཐབས་གང་གསི་Öང་òབ་S་ིསེམས་བ•དེ་པ་ལགས།  

ཞེས་པ་;ེ། ག་òར་+ས་པ.་ཐབས་\་བ.་&ིར་^ོ་_ེ་`ིང་པོས་གསོལ་པ། ཐབས་གང་གིས་àན་

Yོབ་དང་དོན་དམ་པ.་:ང་ºབ་Kི་སེམས་བXེད་ཅིང་+ས་པར་:ེད་པ་ལགས་ཞེས་\ས་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། པ༡ མདོར་བ;ན་དང་། པ༢ +ས་བཤད་(༢༡༤ན)གཉིས་Kི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་@ན་འདས་Sསི་བཀའ་Yལ་པ།  
དSལི་འཁརོ་འཁརོ་ལའོ l་ཐབས་དང་ན།ི །རང་Öིན་îབ་པའི་རིམ་པས་Sང་། ། 
~ན་®ོབ་དནོ་དམ་གÜགས་ཅན་†།ི །Öང་òབ་སམེས་ན་ིརབ་©་བ•དེ། ། 
~ན་®ོབ་~ན་ད་™་ë་ཉིད། །དོམ་དམ་བདེ་བའི་གÜགས་ཅན་ན།ོ ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ.་ལན་བཅོམ་gན་འདས་Kིས་བཀའ་xལ་པ་ནི། བཤད་ཅིང་འཆད་པར་འdར་

བ.་དKིལ་འཁོར་འཁོར་ལོE་མན་ངག་གི་ཐབས་དང་ནི། རང་:ིན་2ིས་བ™བ་པ.་རིམ་པས་Kང་

àན་Yོབ་Kི་ག∂གས་ཅན་དང་དོན་དམ་པ.་ག∂གས་ཅན་ཏེ་རང་བཞིན་ཅན་2ི་:ང་ºབ་Kི་སེམས་

ནི་རབ་ç་བXེད་ཅིང་+ས་པར་:་ལ། དེ་ཡང་àན་Yོབ་:ང་སེམས་ནི་àན་ད་k་l.་ô་བ་ཉིད་དང་།

དོམ་དམ་:ང་སེམས་ནི་བདེ་བ.་ག∂གས་ཏེ་རང་བཞིན་ཅན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

142 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



jབ་ཆེན་ལ་ལ། Pབས་འདི.་དKིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་བXེད་རིམ་ལ་བཞེད་པ་ནི། :ང་སེམས་

བXེད་པ.་Mོན་Q་བXེད་རིམ་འWོ་དགོས་པ་ལ་དགོངས་པ་འ©་ཡང་། གོང་Q་བཤད་པ་ཉིད་ལེགས་

ཏེ། :ང་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོE་\ས་ལན་2ི་Pབས་ཡིན་པ.་&ིར་དང་། +ས་བཤད་Qའང་Yོགས་

རིམ་ཉིད་Kི་དབང་Q་:ས་ནས་གCངས་པ.་&ིར་རོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[+ས་བཤད་]ལ། ཕ༡ :ང་སེམས་དེ་བXེད་པ.་གནས། ཕ༢ དེ་ཉིད་འཁོར་

འདས་C་འdར་[ལ། ཕ༣ :ང་སེམས་བXེད་ཐབས་གCམ་2ི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
ëད་མེད་ཀaལོ་བད་ེབ་ཅན། །ཨ་ེཝ་ཾQམ་པའ་ིརང་བཞནི་7། ། 
བདེ་བ་བäང་བ་ཉདི་S་ིOིར། །བད་ེབ་ཅན་ཞསེ་རབ་©་བíགས། ། 
ས་Pས་Öང་òབ་སམེས་དཔའ་དང་། །&་ོ(ེ་འཛlན་པ་Qམས་S་ིགནས། ། 

ཞེས་པ་;ེ། :ང་སེམས་དེ་གཉིས་གནས་གང་Q་བXེད་`མ་ན། lད་མེད་Kི་ཀÄོ་ལ་;ེ། ཤེས་

རབ་Kི་པÅ་བདེ་བ་ཅན་Q་བXེད་དོ། །དེ་ལ་ཅི.་&ིར་བདེ་བ་ཅན་Q་བ_ོད་ཅེ་ན། Mར་བཤད་པ.་

"གས་Kི་ཨེ་ཝཾ་གི་Jམ་པ.་རང་བཞིན་ཅན་Q་:ང་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མི་ཉམས་ཤིང་བπང་

(༢༡༤བ)བ་ཉིད་Kི་&ིར། དེ་ལ་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་u་མེད་Kི་∫ད་Fེར་རབ་ç་བeགས་ཤིང་། ཐེག་པ་

འདི.་སངས་+ས་དང་:ང་ºབ་སེམས་དཔའ་དང་^ོ་_ེ་འཛིན་པ་Jམས་Kི་འöང་གནས་Kང་ཡིན་

པས་སོ་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[དེ་ཉིད་འཁོར་འདས་C་འdར་[ལ་]ནི།
འདི་ཉིད་འཁོར་བ་ཞེས་Ö་ï།ེ །འད་ིཉདི་´་ངན་འདས་པ་ཉདི། ། 
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འཁོར་བ་°ངས་ནས་གཞན་7་ན།ི །´་ངན་འདས་པ་åགོས་མ་ིའ8ར། ། 
འཁོར་བ་གÜགས་དང་í་ལ་སགོས། །འཁརོ་བ་ཚ6ར་བ་ལ་སགོས་པ། ། 
འཁོར་བ་དབང་པ་ོQམས་ཉིད་དེ། །འཁོར་བ་ཞེ་Nང་ལ་སགོས་པ། ། 
འདི་Qམས་ཆསོ་ན་ི´་ངན་འདས། །¨ོངས་Oིར་འཁོར་བའི་གÜགས་ཅན་ཉདི། ། 
¨ོངས་མདེ་འཁརོ་བ་དག་པས་ན།ི །འཁརོ་བ་´་ངན་འདས་པར་འ8ར། ། 
Öང་òབ་སམེས་ན་ི´་ངན་འདས། །~ན་®ོབ་དནོ་དམ་≠ལ་ཅན་ན།ོ ། 

ཞེས་པ་;ེ། :ང་སེམས་འདི་ཉིད་Kང་འpལ་ངོར་མ་དག་པ.་ཆ་ལ་འཁོར་བ་ཞེས་:་;ེ།

ག∂གས་འཛིན་ལ་⁄ོངས་པས་སོ། །

འདི་ཉིད་རང་བཞིན་2ིས་དག་པ.་ཆ་ལ་≠་ངན་ལས་འདས་པ་ཉིད་Q་བ_ོད་དེ། ག∂ང་འཛིན་2ི་

⁄ོངས་པ་དག་པས་སོ། །

དེས་ན་འཁོར་བ.་རང་བཞིན་ëངས་ནས་དེ་ལས་གཞན་Q་ནི་≠་ངན་ལས་འདས་པ.་རང་བཞིན་

"ོགས་པར་མི་འdར་ཏེ།

€་¿བ་Kིས། [དl་མ་ཆོས་ད:ིངས་བ;ོད་པ།]

གང་ཞིག་འཁོར་བ.་∫ར་dར་པ། །དེ་ཉིད་Zང་བ་:ས་པ་ལས། །

དག་པ་དེ་ཉིད་≠་ངན་འདས། །

ཞེས་དང་།
[དl་མ་G་བ་ཤེས་རབ། རབ་:ེད་ཉེར་o་པ་≠་ངན་ལས་འདས་པ་བ"ག་པ།]

འཁོར་བ་≠་ངན་འདས་པ་ལ། །Vད་པར་sང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །
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≠་ངན་འདས་པའང་འཁོར་བ་ལས། །Vད་པར་sང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

འོན་Kང་དག་མ་དག་གི་ཆ་ནས་འཁོར་འདས་གཉིས་C་བ_ོད་དེ། འཁོར་བ་ནི་¬ལ་ག∂གས་

དང་e་ལ་སོགས་པ་དང་། འཁོར་བ་¬ལ་ཅན་ཚོར་བ་དང་འQ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་དང་། འཁོར་བ་

མིག་སོགས་Kི་དབང་པོ་Jམས་ཉིད་དེ། དེ་དག་ག∂གས་འཛིན་Q་འpལ་པས་འཁོར་བ.་∫་ཞེ་Fང་

ལ་སོགས་པ.་ཉོན་མོངས་པ་Jམས་C་འdར་ལ། འདི་Jམས་Kི་ཆོས་ཉིད་(༢༡༥ན)ནི་ག∂གས་

འཛིན་ལས་Wོལ་བས་≠་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་ག∂གས་སོགས་Kི་རང་བཞིན་མ་ཤེས་པར་⁄ོངས་པ.་&ིར་ན་འཁོར་བ.་ག∂གས་ཅན་

ཉིད་Q་བ_ོད་ལ། ⁄ོངས་པ་མེད་པར་འཁོར་བ.་རང་བཞིན་ཤེས་ནས་འཁོར་བ.་Xོན་དག་པས་ནི་

འཁོར་བར་བཏགས་པ་ཉིད་≠་ངན་ལས་འདས་པར་འdར་ཏེ། འཁོར་འདས་Kི་དེ་བཞིན་ཉིད་སོ་སོ་

བ་གཉིས་མེད་པས་སོ། །

དེ་kར་ན་:ང་ºབ་Kི་སེམས་དེ་ཉིད་ནི་≠་ངན་ལས་འདས་པ.་རང་བཞིན་ཅན། "ེན་དང་བ"ེན་

པ.་ད:ེ་བས་àན་Yོབ་àན་དེ་k་l་དང་དོན་དམ་བདེ་བ་ཆེན་པོE་[ལ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ.་དོན་

ཏོ། །

ཕ༣ གCམ་པ་[:ང་སེམས་བXེད་ཐབས་]ལ། བ༡ àན་Yོབ་:ང་སེམས་བXེད་ཐབས་དང་།

བ༢ དོམ་དམ་:ང་སེམས་བXེད་ཐབས་གཉིས་ལས།
བ༡ དང་པོ་ལ། མ༡ &ག་+.་མཚན་ཉིད། མ༢ བ;ེན་པ.་[ལ། མ༣ ག་òར་uང་[ལ་གCམ་2ི།

མ༡ དང་པོ་ནི།
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ཤནི་©་བཞནི་བཟང་མགི་ཡངས་མ། །གÜགས་དང་ལང་ཚ6ས་Qམ་པར་བPན། ། 
R་ོབསངས་དལ་མ་རགིས་བཟང་མ། །སpི་ག་êར་འ§ང་བའ་ིགནས། ། 
རང་ག་ིདབང་བØར་Sའེི་&་ོ(ེ། །∞་བཟང་ñབ་པ་པ་ོལ་དགའ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། àན་Yོབ་:ང་སེམས་བXེད་པ.་&ག་+་ནི། ཤིན་ç་བཞིན་,ག་པས་བཟང་ཞིང་

tག་དོག་མེད་པ.་མིག་ཡངས་མ། ག∂གས་མཛེས་པ་དང་ལང་ཚོས་ཏེ་དེ་དར་ལ་བབས་པས་Jམ་

པར་བ+ན་མ། མདོག་Mོ་བསངས་Uོད་ལམ་དལ་མ་རང་རིགས་དང་མ≈ན་པ.་རིགས་བཟང་མ།

སིï་¡ག་དང་ག་lར་ཏེ་ô་བ་གཉིས་ཀ་འöང་བ.་གནས་C་dར་པ། རང་གི་དབང་བnར་Kེ.་^ོ་_ེ་

ཡབ་¬མ་ལ་བ"ེན་ནས་:ས་ཤིང་∫ད་Zངས་པ། ‹་གནག་ཅིང་བཟང་བས་མཚོན་ནས་ཁམས་+ས་

པ.་"གས་ཚང་བ། ¿བ་པ་པོ་ལ་ཤིན་ç་དགའ་བ་;ེ། དེ་k་l.་མཚན་ཉིད་དང་gན་པ་ལ་བ;ེན་

དགོས་པ.་དོན་ཏོ། །

མ༢ གཉིས་པ་[བ;ེན་པ.་[ལ་]ནི། (༢༡༥བ)
དརེ་ན་ིཆང་ཡང་བ©ང་བར་Ö། །ད་ེནས་རང་ཡང་བ©ང་བ་ཉདི། ། 
རང་གཞན་དནོ་ན་ིརབ་ñབ་Oིར། །Oི་ནས་Oག་P་(ེས་ཆགས་Ö། ། 
བ་ོལ་ཀa་ོལར་བUག་ནས། །~ན་©་f་Öེད་བ±ལ་≤གས་ཅན། ། 

ཞེས་པ་;ེ། གནས་Pབས་དེར་ནི་&ག་+་ལ་ཆང་ཡང་›ད་དེ་བçང་བར་:་ཞིང་། དེ་ནས་¿བ་པ་

པོ་རང་ཡང་ཆང་བçང་བ་ཉིད་Q་:ས་ཏེ། དགོས་པ་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་Kི་དོན་ནི་རབ་ç་¿བ་

པ.་&ིར་Q་བསམས་ལ། དེ.་&ི་ནས་འQ་ཤེས་གCམ་དང་gན་པས་&ག་+་ལ་_ེས་ཆགས་Kི་རིམ་
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པ་:་ཞིང་། བོ་ལ་ཀÄོ་ལར་བsག་ནས་àན་ç་á.་བདེ་བ་ལམ་Q་:ེད་པ.་བfiལ་\གས་ཅན་2ིས་

ཆོ་ག་བཞིན་བ;ེན་པར་:་བ.་དོན་ཏོ། །

མ༣ གCམ་པ་[ག་òར་uང་[ལ་]ནི།
དརེ་ན་ིJོར་བ་ལས་§ང་བའ།ི །ག་êར་མཁས་པས་མི་°ང་ï།ེ ། 
ད་ེན་ིལག་©་མི་âང་ཞངི་། །ཉ་Oིས་7ང་ཆསོ་ཉདི་7་མནི། ། 
ངསེ་པར་â་ོདང་ïབོས་S་ིOིར། །མི་འཆི་≥ེ་ཡིས་âང་བ་ཉདི། ། 
ག་êར་ཉདི་ན་ིབདག་མདེ་མ། །བད་ེབ་བདག་མདེ་≠ལ་ཅན་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་;ེ། Qས་དེར་ནི་ཐབས་ཤེས་Kི་དབང་པོ་གཉིས་Zོར་བར་:ས་པ་ལས་öང་བ.་ག་òར་

Jམས་Jལ་འ:ོར་པ་མཁས་པས་ཐབས་ཤེས་Kི་£ས་ལས་མི་ëང་;ེ། ག་òར་དེ་ནི་ལག་ç་མི་uང་

ཞིང་། ཉ་&ིས་དང་Qང་ཆོས་སོགས་Kི་Æོད་ཉིད་Qའང་uང་བ་མིན་ཏེ། ངེས་པར་བདག་མེད་པ.་uོ་

དང་བདེ་བ་ཆེན་པོE་;ོབས་Kི་&ིར་Q་མི་འཆི་བ་;ེ་བQད་Gི་དེ་ཉིད་^ོ་_ེ.་མº.་G.་øེའམ། མི་

—ས་ན་ཁ་ནང་གི་øེ་ཡིས་uང་བ་དང་བçང་བ་ཉིད་Q་:་;ེ། "ེན་ག་òར་དེ་ཉིད་ནི་བདག་མེད་མ.་

རང་བཞིན་ཅན་དང་། དེ་ལས་Xེས་པ.་བ"ེན་པ་བདེ་བའང་བདག་མེད་མ.་[ལ་ལམ་རང་བཞིན་

ཅན་ཉིད་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

འགའ་ཞིག །lད་མེད་ཀÄོ་ལ་ཞེས་པ་ནས་ག\ང་འདི་ཡན་2ིས་དKིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དང་།

འདི་ནས་Fོམ་པ་\ས་པ.་གར་2ིས་རང་:ིན་™བས་བ;ན་པར་འཆད་Kང་། ག\ང་ཚིག་ལ་དེ་k་

l.་འ?ེལ་མི་Æང་བས་ལེགས་པར་མ་མཐོང་ལ།
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ªོབ་དཔོན་མི་≈བ་Ø་བས། ཤིན་ç་བཞིན་བཟང་ནས་འདི.་བར་2ིས་àན་Yོབ་:ང་སེམས་

བXེད་[ལ་དང་། འདི་ནས་Fོམ་པ་\་(༢༡༦ན)བ.་བར་2ིས་དོན་དམ་:ང་སེམས་བXེད་[ལ་

བ;ན་པར་འཆད་པ་ག\ང་དང་འ?ེལ་ཆགས་ཤིང་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་མདོར་བ;ན་Q་རང་:ིན་™བས་གCངས་ནས་+ས་བཤད་Q་མ་གCངས་པར་འdར་`མ་

ན། Xོན་མེད་དེ། འོག་གི་Fོམ་པ.་\ས་ལན་ཉིད་རང་:ིན་™བས་Kི་\ས་ལན་ཡིན་པ.་&ིར་དང་།

དེ་Fོམ་པ.་\་ཚིག་གིས་Kང་བ;ན་པ.་&ིར་རོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[དོན་དམ་:ང་སེམས་བXེད་ཐབས་]ལ། མ༡ དོན་དམ་:ང་སེམས་Kི་གནས་

དང་རང་བཞིན། མ༢ དེ.་མཉམ་_ེས་Kི་Jལ་འ:ོར། མ༣ དེ་ཉིད་mན་Xེས་སོགས་C་བ;ན་པ་

གCམ་2ི།

མ༡ དང་པོ་ནི།
དེ་ཡི་བདེ་བ་Oག་P་ཆེ། །™་ེབའི་དSལི་འཁརོ་ཉདི་7་གནས། ། 
དང་པོའ l་དÖངས་ཡགི་རང་བཞནི་ད།ེ །â་ོཞེས་སངས་Pས་Qམས་Sསི་བåགས། ། 

®ོགས་པའ་ིརམི་པའ་ིQལ་འÖོར་ལས། །དེ་ཉིད་བཅོམ་@ན་ཤསེ་རབ་མ། ། 
ད་ེན་ིརངི་མནི་¥ང་བ་མནི། །I་བཞ་ིམ་ཡནི་µམ་པ་ོམནི། ། 
Éི་དང་ར་ོདང་´ང་ལས་འདས། །Lན་ཅགི་•སེ་དགའ་Öེད་པ་ཅན། ། 

ཞེས་པ་;ེ། àན་Yོབ་àན་ད་k་l་བXེད་[ལ་དེ་kར་ཡིན་ན་དོན་དམ་བདེ་བ.་ག∂གས་ཅན་ཇི་

k་l་ཞེ་ན། "ེན་ག་òར་དེ་ཡི་བ"ེན་པ་བདེ་བ་&ག་+་ཆེན་པོ་ནི། གནས་kེ་བ.་དKིལ་འཁོར་ཏེ་

འཁོར་ལོE་kེ་བ་ཉིད་Q་གནས་ཤིང་། དང་པོE་ད:ངས་ཡིག་ཨ་≈ང་གçམ་མོE་རང་བཞིན་ཅན་དེ།
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དེ་ནི་བེམ་པོ་ལས་འདས་པ.་ཡེ་ཤེས་Kི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་uོ་ཞེས་:་བར་སངས་+ས་Jམས་

Kིས་བ"གས་ཤིང་བ_ོད་ལ། Yོགས་པ.་རིམ་པ.་Jལ་འ:ོར་བµོམས་པ་ལས་ནི་ཨ་≈ང་དེ་ཉིད་

Pལ་བ་Nག་ལ་Zོར་ཞིང་ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པ.་བQད་འཇོམས་པས་བཅོམ་gན་དང་། བདེ་བ་

ཆེན་པོ་བXེད་པར་:ེད་པས་ཤེས་རབ་མར་བ_ོད་ཅིང་ལས་Kི་&ག་+་ལས་Vད་པར་Q་dར་པ་;ེ།

དེ་ནི་ག∂གས་ལས་འདས་པས་རིང་བ་མིན་ཞིང་≈ང་བའང་མིན་ལ། ད:ིབས་ལས་འདས་པས་j་

བཞི་མ་ཡིན་ཞིང་flམ་པོ་སོགས་Kང་མིན་པ་དང་། དབང་པོE་¬ལ་ལས་འདས་(༢༡༦བ)པས་©ི་དང་

རོ་སོགས་དང་øེས་≠ང་བར་:་བ་ལས་འདས་པ་;ེ། འོན་Kང་£ས་སེམས་ལ་mན་ཅིག་Xེས་པ.་

དགའ་བ་བXེད་པར་:ེད་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །

མ༢ གཉིས་པ་[དེ.་མཉམ་_ེས་Kི་Jལ་འ:ོར་]ནི།

དེ་ལས་Xེས་པ.་Jལ་འ:ོར་པ། །དེ་ཡི་བདེ་བ་ཟ་བ་ཉིད། །

དེ་དང་mན་ཅིག་&ག་+་ཆེ། །བདེ་བ་Zིན་པ.་དངོས་jབ་འdར། །

ག∂གས་e་དེ་བཞིན་©ི་དང་ནི། །རོ་དང་དེ་བཞིན་རེག་:་ཉིད། །

ཆོས་Kི་ད:ིངས་Kི་རང་བཞིན་ཡང་། །ཤེས་རབ་Kིས་ནི་Uད་པར་:། །

ཞེས་པ་;ེ། ཤེས་རབ་དེ་ལས་Xེས་པ.་ཡེ་ཤེས་དང་gན་པ.་Jལ་འ:ོར་པས། མཉམ་བཞག་ç་

གçམ་མོ་དེ་ཡི་རང་བཞིན་2ི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཟ་བ་;ེ་ལོངས་Uད་པ་ཉིད་Q་:་;ེ། རང་གི་སེམས་བདེ་

ཆེན་དེ་དང་mན་ཅིག་པ་;ེ་ད:ེར་མེད་པ་:ས་པས་&ག་+་ཆེན་པོ་ཟག་མེད་Kི་བདེ་བ་Zིན་པ.་

དངོས་jབ་ཐོབ་པར་འdར་ལ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ëངས་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
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དེར་མ་ཟད་_ེས་ཐོབ་çའང་¬ལ་Q་Æང་བ་ག∂གས་དང་། e་དང་། དེ་བཞིན་Q། ©ི་དང་ནི། རོ་

དང་། དེ་བཞིན་Q་རེག་:་ཉིད་དང་། ཆོས་Kི་ད:ིངས་Jམས་Kི་རང་བཞིན་ཡང་ཤེས་རབ་མ་དེ་ཉིད་

Kིས་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོE་རང་བཞིན་Q་ལོངས་Uད་པར་:འོ་ཞེས་པའོ། །

མ༣ གCམ་པ་[དེ་ཉིད་mན་Xེས་C་བ;ན་པ་]ལ། ཙ༡ Uིར་བ;ན་པ་དང་། ཙ༢ :ེ་?ག་ç་

བཤད་པ་གཉིས་Kི།

ཙ༡ དང་པོ་ནི།
དེ་ཉིད་Lན་ཅགི་•སེ་པའི་གÜགས། །བད་ེཆནེ་བཟང་པོའ l་Qལ་འÖོར་མ། ། 
དེ་ཉིད་དSལི་འཁརོ་འཁརོ་ལ་ོདང་། །ཡ་ེཤསེ་û་ཡ་ིརང་བཞནི་ཅན། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་k་l.་ཤེས་རབ་བདེ་;ོང་གི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་ཉིད་ཆོས་Q་མ.་ངོ་བོར་གནས་ཏེ།

mན་ཅིག་Xེས་པ.་ཡེ་ཤེས་Kི་ག∂གས་;ེ་རང་བཞིན་དང་། བདེ་ཆེན་བXེད་པ.་ཐབས་བཟང་པོE་

Jལ་འ:ོར་མ་དང་། དེ་ཉིད་"ེན་དང་བ"ེན་པར་བཅས་པ.་དKིལ་འཁོར་2ི་འཁོར་ལོ་དང་། ཡེ་

ཤེས་o.་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་པའོ། །

ཙ༢ གཉིས་པ་[:ེ་?ག་ç་བཤད་པ་]ནི། (༢༡༧ན)
ད་ེན་ིམ་ེལངོ་ཡ་ེཤསེ་གÜགས། །མཉམ་ཉདི་ཡ་ེཤསེ་དངསོ་པ་ོཅན། ། 
ཡང་དག་8ར་པ་ས་ོསོར་åགོས། །ད་ེཉདི་Ö་བ་ནན་ཏན་ཏ།ེ ། 
ཆོས་དÖིངས་ཤནི་©་Qམ་དག་མ། །ད་ེཉདི་དSལི་འཁརོ་བདག་པ་ོང་། ། 
ད་ེཉདི་བདག་མདེ་Qལ་འÖོར་མ། །ཆོས་S་ིདÖིངས་S་ིརང་བཞནི་ཅན། ། 
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ཞེས་པ་;ེ། དེ་དག་གི་དོན་ཇི་kར་ཞེ་ན། M་མ.་གོ་རིམ་བØོག་ནས་གCངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ནི་

གསལ་ཞིང་དངས་ལ་‡ོགས་པ་མེད་པས་མེ་ལོང་k་l.་ཡེ་ཤེས་Kི་ག∂གས་ཏེ་རང་བཞིན་དང་།

འཁོར་འདས་ལ་མཉམ་པར་Vབ་པ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་Kི་དངོས་པོ་;ེ་རང་བཞིན་ཅན་དང་། ཆོས་

àན་མ་འ©ེས་པར་ཡང་དག་པར་རིག་པར་dར་པས་སོ་སོར་"ོགས་པ.་ཡེ་ཤེས་དང་། དེ་ཉིད་ལས་

དོན་གཉིས་འöང་བས་:་བ་ནན་ཏན་ཏེ་དེ.་ཡེ་ཤེས་དང་། ཆོས་ད:ིངས་ཤིན་ç་Jམ་པར་དག་པ.་

ངོ་བོ་ཉིད་Kི་ཤེས་རབ་མ་ཡིན་པས་ཆོས་ད:ིངས་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་o། དེ་ཉིད་བ"ན་གཡོE་དKིལ་

འཁོར་ཐམས་ཅད་Kི་Vབ་བདག་ཆེན་པོ་^ོ་_ེ་སེམས་དཔའ་ང་ཡིན་པས་དKིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་

དང་། དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་བདག་མེད་Jལ་འ:ོར་མ.་ངོ་བོ་ཡིན་པས་Jལ་འ:ོར་མ་དང་། དེ་ཉིད་ཆོས་

Kི་ད:ིངས་Kི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་mན་ཅིག་Xེས་པ་ཞེས་བ_ོད་དོ་ཞེས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[Fོམ་པ.་དོན་2ི་\ས་ལན་]ལ། ད༡ \ས་པ་དང་། ད༢ ལན་གཉིས་Kི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
&་ོ(ེ་)ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
འཁོར་ལ་ོàོམ་པའ་ིལམ་དང་ན།ི །L་Qམས་ཇི་™ར་འ§ང་བ་ཉདི། ། 
ཐམས་ཅད་བཅམོ་@ན་འདས་ག=ངས་ན། །Nམོ་པའང་བདག་ལ་བཤད་7་གསལོ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་ནས་Fོམ་པ.་°གས་ལས་རང་:ིན་™བས་Kི་རིམ་པ་ཤེས་པར་:་བ.་&ིར་^ོ་_ེ་

`ིང་པོས་གསོལ་པ། གོང་Q་`ིང་པོ་ལེན་པ.་དོན་ཅན་2ི་དKིལ་འཁོར་འཁོར་ལོE་མན་ངག་

བµོམས་པ.་ལམ་དང་ནི། :ང་སེམས་Kི་m་Jམས་ལས་ô་བ་ཇི་kར་འöང་བ་ཉིད་དེ། དེ་དག་

ཐམས་ཅད་བཅོམ་gན་འདས་Kིས་གCངས་ལགས་ན་རང་:ིན་™བས་Kི་རིམ་པ་&ི་རོལ་ཇི་བཞིན་
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ནང་£ས་ལ་Fོམ་[ལ་Mར་མ་གCངས་པའང་བདག་(༢༡༧བ)ལ་བཤད་Q་གསོལ། ཞེས་\ས་

པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། ན༡ Fོམ་པ.་དེ་ཉིད་Uིར་བ;ན་པ། ན༢ འདི་ཉིད་གསང་བ.་`ོམས་

འ·ག་ç་བཤད་པ། ན༣ གང་ཞིག་གང་Q་Fོམ་པ.་[ལ་བཤད་པ་གCམ་2ི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་@ན་འདས་Sསི་བཀའ་Yལ་པ།  
Qལ་འÖོར་མ་∂ས་དëས་གནས་=། །ཨ་ཡ་ིQམ་པ་Nམོ་པའ་ིགནས། ། 
ཇི་™ར་Oི་རལོ་ད་ེབཞནི་ནང་། །Nམོ་པའི་དེ་ཉིད་རབ་©་Oེ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། བཅོམ་gན་འདས་Kིས་ལན་Q་བཀའ་xལ་པ། བདག་མེད་Jལ་འ:ོར་མ.་ངོ་བོ་^ོ་

_ེ.་£ས་Kི་དlས་kེ་བ.་གནས་C། ཨ་≈ང་∆་ཡི་Jམ་པ་ཅན་Q་Æང་བ་ནི་གང་Q་Fོམ་པ.་གནས་

Kི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། [ལ་ཇི་kར་Fོམ་ན། &ི་རོལ་Q་ཐབས་ཤེས་དང་^ོ་_ེ་དང་པÅ་དང་`ོམས་

འ·ག་སོགས་དང་། n་དང་འ?ས་l་དང་Fེ་པ་བཞི་ལ་སོགས་པ་གནས་པ་དེ་བཞིན་Q། དེ་དག་གི་

Jམ་པ་ནང་Q་Fོམ་པར་:ེད་པ.་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ç་&ེ་ནས་བཤད་པར་:་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[འདི་ཉིད་གསང་བ.་`ོམས་འ·ག་ç་བཤད་པ་]ནི།
བ་ོལའི་བདེ་བ་Oག་P་ཆེ། །&་ོ(ེ་•་ེམཆདེ་ཐབས་ཅན་ཉདི། ། 
འདསི་ན་ིགསང་བའ་ི)ོམས་འ∑ག་པས། །Oི་རལོ་གཉསི་གཉསི་བïན་པ་མདེ། ། 

ཅེས་པ་;ེ། དེ་ཡང་བོ་ལ་ནི་^ོ་_ེ་;ེ་ཐབས་ཤེས་མི་&ེད་པ་ལ་འ·ག་པས། ནང་Q་kེ་བ.་ཨ་དང་

`ིང་ག.་‚ྃ་ངམ་Uི་བོE་ཧཾ་Zོར་བ.་དོན་Q་བཤད་ལ། དེ.་བདེ་བས་£ས་ལ་Vབ་པ་ནི་&ག་+་ཆེན་
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པོ་དང་། ^ོ་_ེ་ནི་ནང་Q་`ིང་ག.་མི་ཤིགས་པ.་ས་བོན་ཏེ། དེ་བདེ་ཆེན་Xེ་ཞིང་མཆེད་པར་:ེད་པ་

ཐབས་Kི་བདག་ཉིད་ཅན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་k་l.་ནང་གི་ཐབས་ཤེས་Zོར་བ་འདིས་ནི་གསང་བ.་

`ོམས་འ·ག་བ;ན་པས། &ི་རོལ་2ི་ཐབས་ཤེས་གཉིས་Kི་དབང་པོ་གཉིས་Zོར་བ་རང་:ིན་

™བས་Kི་Pབས་འདིར་བ;ན་པ་མེད་ཅེས་པ.་དོན་ཏོ། །

འདིར་jབ་ཆེན་མཚོ་Xེས་Kིས།

བོ་ལ.་བདེ་བ་&ག་+་ཆེ། །

ཞེས་པ་kེ་བ.་པÅ.་ཨ་≈ང་དང་^ོ་_ེ་Xེ་མཆེད་ནི་Kེ.་^ོ་_ེ.་¿བ་པ་པོE་∫ད་ལ་བདེ་ཆེན་Xེ་

བ་ལ་བཤད་ལ།

མི་≈བ་Ø་བས་:ང་སེམས་འབབ་(༢༡༨ན)པ.་G་ལ་བཤད་པ་སོགས་འཆད་[ལ་Q་མ་Æང་

ཡང་།

„†ི་པས་བོ་ལ.་དོན་^ོ་_ེ་དང་དེ.་དོན་ནང་གི་ཐབས་ཤེས་Zོར་བ་གོང་Q་བཤད་པ་kར་བÜལ་

བ་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། །

ན༣ གCམ་པ་[གང་ཞིག་གང་Q་Fོམ་པ.་[ལ་བཤད་པ་]ལ། པ༡ འཁོར་ལོ་བཞིས་ཆོས་མཐའ་

དག་Fོམ་[ལ་དང་། པ༢ ཞར་öང་གི་འtོས་དོན་བཤད་པ་གཉིས་Kི།

པ༡ དང་པོ་ལ། ཕ༡ དེར་n་བཞི་Fོམ་[ལ། ཕ༢ འ?ས་l་བཞི་Fོམ་[ལ། ཕ༣ Fེ་པ་བཞི་Fོམ་

[ལ་གCམ་ལས།

ཕ༡ དང་པོ་ལ། བ༡ Uིར་བ;ན་པ་དང་། བ༢ དེ.་དོན་བཤད་པ་གཉིས་Kི།

བ༡ དང་པོ་ནི།
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Ø་ག=མ་∂ས་S་ིནང་7་ན།ི །འཁརོ་ལའོ l་གÜགས་Sསི་བ(ོད་པར་Ö། ། 
Ø་ག=མ་ཡོངས་=་ཤསེ་པ་ན།ི །བད་ེབ་ཆནེ་པའོ l་འཁོར་ལ་ོབ(ོད། ། 
ཆོས་དང་ལོངས་Eདོ་∏ལ་པ་དང་། །ད་ེབཞནི་7་ཡང་བད་ེཆནེ་ཉདི། ། 
•་ེགནས་)ིང་མ2ནི་མག་ོབརོ་ཡང་། །Ø་ག=མ་པ་ོན་ིQམ་པར་གནས། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་ལ་&ི་རོལ་Q་སངས་+ས་Kི་n་གCམ་བཤད་པ་Jལ་འ:ོར་པ.་£ས་Kི་ནང་Q་ནི་

G.་འཁོར་ལོE་ག∂གས་Kིས་Fོམ་པར་བ_ོད་པར་:འོ། །

དེ་ལ་n་གCམ་འཁོར་ལོ་བཞིར་ཇི་kར་Zོར་`མ་ན། n་གCམ་ད:ེར་མེད་པར་ཡོངས་C་ཤེས་

པ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོE་nའམ་ངོ་བོ་ཉིད་n.་ཐ་`ད་བཞག་Kང་n་གCམ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པ་;ེ།

དེ་བདེ་བ་ཆེན་པོE་འཁོར་ལོར་Fོམ་པར་བ_ོད་པས། དོན་Q། ཆོས་n་དང་། ལོངས་Uོད་Yོགས་

པ.་n་དང་། “ལ་པ.་n་དང་། དེ་བཞིན་Q། ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོE་n་ཉིད་Jམས། Xེ་གནས་ཏེ་kེ་

བ་དང་། `ིང་ག་དང་། མWིན་པ་དང་། མགོ་བོར་ཏེ། Uི་བོE་འཁོར་ལོར་ཡང་ཅི་རིགས་པར་n་

གCམ་པོ་ནི་Jམ་པར་གནས་ཞེས་པའོ། །

ཁ་ཅིག །ཆོས་དང་ལོངས་Uོད་“ལ་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་འཁོར་ལོE་མིང་Q་འཆད་པ་མི་འཐད་

དེ། ཡར་མར་2ི་གོ་རིམ་གང་དང་ཡང་མི་འWིག་པ.་&ིར་རོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[དེ.་དོན་བཤད་པ་]ནི། (༢༡༨བ)
མ་∂ས་པ་ཡ་ིསམེས་ཅན་†།ི །•་ེབ་གང་ལ་བ(ོད་Ö་བ། ། 
གང་Oིར་∏ལ་པ་གནས་བåན་Oིར། །དེ་ལ་∏ལ་པའ་ིØ་ཉདི་ཡནི། ། 
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གང་Oིར་བ•དེ་དང་∏ལ་Öེད་པའི། །Ø་ན་ི∏ལ་པ་ཅན་ཞསེ་བ(ོད། ། 
སམེས་ན་ིཆསོ་S་ིརང་བཞནི་ཏ།ེ །ཆསོ་S་ིØ་ཡང་)ིང་གར་འ8ར། ། 
ར་ོQམས་Vག་ག་ིགÜགས་ཅན་†།ི །བཟའ་བ་ངསེ་པར་ལངོས་Eདོ་བ(ོད། ། 
མ2ནི་པར་ལངོས་Eདོ་འཁོར་ལ་ོདང་། །E་ིབརོ་བད་ེབ་ཆནེ་པ་ོགནས། ། 

ཞེས་པ་;ེ། འཁོར་ལོ་བཞི་n་བཞིར་འཇོག་པ.་∫་མཚན་ནི། མངལ་Xེས་མ་£ས་པ་ཡི་སེམས་

ཅན་Jམས་Kི་Xེ་བ.་གཞི་kེ་བ་གང་ལ། བ_ོད་པར་:་བ་གང་གི་&ིར་“ལ་པ.་nར་བ_ོད་ཅེ་ན།

kེ་བ.་འཁོར་ལོས་£ས་སམ་བདེ་ཆེན་གསར་Q་“ལ་ཞིང་བXེད་པ་དང་Xེས་པ་གནས་ཤིང་བ"ན་

པར་:ེད་པ.་&ིར། འཁོར་ལོ་དེ་ལ་“ལ་པ.་n་ཉིད་ཡིན་པར་བ_ོད་དེ། ∫་མཚན་གང་གི་&ིར་ཞེ་

ན། འWོ་དོན་Q་Æང་[ལ་Æ་ཚོགས་བXེད་པ་དང་“ལ་པར་:ེད་པ.་n་ནི་“ལ་པ.་n་ཅན་ཞེས་

བ_ོད་པ་དང་ཆོས་མ≈ན་པས་སོ། །

དེ་བཞིན་Q། `ིང་གར་གནས་པ.་སེམས་ནི་ཆོས་Kི་ད:ིངས་Kི་རང་བཞིན་ཅན་ཏེ། ∫་མཚན་

དེས་ན་ཆོས་Kི་n་ཡང་`ིང་གར་ཏེ། དེ.་འཁོར་ལོ་ལ་བ_ོད་པར་འdར་ཞིང་། ‰ར་བ་སོགས་རོ་

Jམ་པ་Nག་གི་ག∂གས་ཅན་2ི་བཟའ་བ་དང་བçང་བ་མWིན་པར་ངེས་པར་ལོངས་Uོད་པར་བ_ོད་

པས། མWིན་པར་ལོངས་Uོད་པ.་འཁོར་ལོ་ལ་ལོངས་nར་བ_ོད་པ་དང་། Uི་བོར་བདེ་བ་ཆེན་པོE་

"ེན་ཧཾ་ཡིག་གནས་པས་དེ.་འཁོར་ལོ་ལའང་བདེ་བ་ཆེན་པོE་nར་བ_ོད་དོ་ཞེས་པའོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[འ?ས་l་བཞི་Fོམ་[ལ་]ལ། བ༡ ཇི་kར་བ;ན་པ་དང་། བ༢ དེ.་དོན་བཤད་

པ་གཉིས་Kི།

བ༡ དང་པོ་ནི།
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ཨེ་ཝ་ཾQམ་པ་π་མ¥ན་ཉདི། །Qམ་úནི་ཆསོ་Sི་འཁོར་ལ་ོལ། ། 
ལངོས་Eདོ་•སེ་ëས་Öེད་པ་ཉིད། །བདེ་བའི་འཁོར་ལ་ོÉི་མེད་ཉིད། ། 
π་མ¥ན་སགོས་པས་རབ་Oེ་བའི། །འáས་ë་Qམ་པ་བཞི་ཞེས་བ(ོད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། Mར་བཤད་པ.་ཨེ་ཝཾ་གི་Jམ་པ་ཅན་Xེ་གནས་དང་&ོགས་མ≈ན་པ.་kེ་བ་“ལ་

པ.་འཁོར་ལོ་∫་མ≈ན་2ི་འ?ས་l་ཉིད་དང་། Jམ་ƒིན་2ི་འ?ས་l་`ིང་ག་ཆོས་Kི་འཁོར་ལོ་ལ་

བ_ོད་པ་དང་། མWིན་པ་ལོངས་Uོད་Kི་འཁོར་ལོ་ནི་Xེས་(༢༡༩ན)lས་:ེད་པ.་འ?ས་l་ཉིད་

དང་། Uི་བོ་བདེ་བ.་འཁོར་ལོར་©ི་མ་མེད་པ.་འ?ས་l་ཉིད་དེ། འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་∫་མ≈ན་2ི་

འ?ས་l་ལ་སོགས་པས་རབ་ç་&ེ་བ.་འ?ས་l་Jམ་པ་བཞི་ཞེས་བ_ོད་པར་:་ཞེས་པའོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[དེ.་དོན་བཤད་པ་]ནི།
ལས་S་ི∫ང་གསི་བØལ་བ་ཡསི། །ལས་ལ་བཅམོ་@ན་ཤསེ་རབ་Eདོ། ། 
ཇི་™ར་Öས་པ་ད་ེབཞནི་Eདོ། །π་མ¥ན་ཞསེ་ན་ིརབ་©་བíགས། ། 
ལས་òང་འáས་ë་ཆེ་བའི་Oིར། །Qམ་པར་úནི་པ་ད་ེལས་@གོ ། 
Qལ་འÖོར་དག་Oིར་Éི་མེད་ཉིད། །བ•དེ་པ་•སེ་ëས་Öེད་པ་ཉིད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། འཁོར་ལོ་བཞི་འ?ས་l་བཞིར་བ_ོད་པ.་∫་མཚན་ཇི་kར་ཡིན་ཅེ་ན། ≈ར་སེལ་2ི་

ལས་Kི་Âང་གིས་kེ་བ.་གçམ་མོ་བnལ་བ་ཡིས་དེ.་ལས་འ?ས་ལ། ནང་གི་བཅོམ་gན་ཤེས་རབ་

མ་;ེ་ཨ་≈ང་Uོད་དེ། ∫་གçམ་མོ་བnལ་བ.་:་བ་ཆེ་ºང་ཇི་kར་:ས་པ་དེ་བཞིན་Q་གçམ་མོའང་

འབར་ཆེ་ºང་དང་བདེ་བ་ཆེ་ºང་དེ་kར་འdར་བ.་[ལ་Q་Uོད་པའོ། །དེས་ན་∫་དང་འ©་བས་kེ་
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བར་∫་མ≈ན་2ི་འ?ས་l་ཞེས་ནི་རབ་ç་བeགས་ཤིང་། `ིང་གར་Âང་སེམས་འQས་པ་ན་Âང་

གཡོ་བ.་ལས་ºང་ཡང་འ?ས་l་བདེ་བ་ཤིན་ç་ཆེ་བ.་&ིར། Jམ་པར་ƒིན་པ.་འ?ས་l་གོང་གི་∫་

མ≈ན་དེ་ལས་བØོག་པ་ཉིད་`ིང་ག.་འཁོར་ལོ་ལ་བ_ོད་པ་དང་། mན་Xེས་Kི་Jལ་འ:ོར་ནི་

གཉིས་Æང་ཆེས་Jམ་པར་དག་པ.་&ིར་ན་དེ.་"ེན་གང་ན་གནས་པ.་གནས་Uི་བོ་ལ་©ི་མ་མེད་པ.་

འ?ས་l་ཉིད་Q་བ_ོད་པ་དང་། རོ་Nག་གི་བདེ་བ་བXེད་པར་:ེད་པས་ན་མWིན་པ་ལ་Xེས་lས་

:ེད་པ.་འ?ས་l་ཉིད་Q་བ_ོད་ཅེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཕ༣ གCམ་པ་[Fེ་པ་བཞི་Fོམ་[ལ་]ནི། (༢༡༩བ)
གང་Oིར་∏ལ་པ་གནས་བåན་Oིར། །∏ལ་པའ་ིའཁརོ་ལརོ་གནས་བåན་ཉདི། ། 
ཆསོ་ན་ིß་བས་§ང་བའ་ིOིར། །ཆོས་Sི་འཁོར་ལོར་ཐམས་ཅད་ཡོད། ། 
གང་Oིར་མ2ནི་པར་~ན་བ~ར་Oིར། །ལོངས་Eདོ་འཁོར་ལ་ོ~ན་བ~ར་ཉིད། ། 
གང་Oིར་བད་ེཆནེ་མགརོ་གནས་པས། །བད་ེབའ་ིའཁརོ་ལ་ོདག་ེའ7ན་ཆ།ེ ། 

ཞེས་པ་;ེ། འཁོར་ལོ་བཞི་དང་Fེ་པ་བཞི་Zོར་བ.་[ལ་ཇི་kར་ཞེ་ན། ∫་མཚན་གང་གི་&ིར་ན།

kེ་བ་ནི་£ས་དང་བདེ་ཆེན་བXེད་ཅིང་“ལ་པ.་གནས་C་བ"ན་པ.་&ིར། kེ་བ་“ལ་པ.་འཁོར་ལོ་

ལ་གནས་བ"ན་པ.་Fེ་པ་ཉིད་དང་། Qས་གCམ་Yས་ཡོད་Kི་ཆོས་ནི་Ÿ་བ.་àན་ªོང་སེམས་ལས་

öང་བ.་&ིར། སེམས་Kི་བ"ེན་གནས་པ.་`ིང་ག་ཆོས་Kི་འཁོར་ལོ་ལ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་

Ÿ་བ་དང་། ∫་མཚན་གང་གི་&ིར་ན་མWིན་པ་རོ་Nག་àན་2ིས་བ`ེན་བàར་བར་:ེད་པ.་&ིར་

དང་། མWིན་པ་ལོངས་Uོད་Kི་འཁོར་ལོ་ལ་àན་2ིས་བàར་བ་ཉིད་དང་། ∫་མཚན་གང་གི་&ིར་ན་
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བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཕལ་ཆེ་བ.་"ེན་ཧཾ་ཡིག་མགོར་ཏེ་Uི་བོར་གནས་པས། Uི་བོ་བདེ་བ.་འཁོར་ལོ་ལ་

དགེ་འQན་ཕལ་ཆེན་པར་བ_ོད་ཅེས་པའོ། །

པ༢ གཉིས་པ་ཞར་öང་གི་འtོས་དོན་བཤད་པ་ལ། ཕ༡ £ས་བདེ་བ.་ཆོས་མ≈ན་Q་བཤད་པ།

ཕ༢ དེ་ལ་འཁོར་Jམས་ངོ་མཚར་ནས་བ+ལ་བ། ཕ༣ དགོངས་དོན་གCང་བར་ཞལ་2ིས་བཞེས་

ནས་བªང་བ། ཕ༤ དགོངས་དོན་ཉིད་བཤད་པ་བཞི.།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
N་ེཔ་ཞེས་Ö་Ø་f་བ(ོད། །™་ོབ་གནས་=་བ(ོད་པར་Ö། ། 
•སེ་གནས་འདདོ་ཆགས་áལ་བར་འ8ར། །མངལ་†་ིT་མ་ཆསོ་གསོ་ཉདི། ། 
ད་ེབཞནི་མ་ན་ིམཁན་པ་ོཉདི། །མག་ོབརོ་ཐལ་མ་ོJར་བ་Oག ། 
འ2་ོབའི་Ö་བ་ôིམས་S་ིགནས། །Rགས་S་ིབçས་པ་ཨ་དང་ཧཾ། ། 
•་ེགནས་འཁརོ་ལའོ l་Qམ་པ་ཨ། །བད་ེཆནེ་†་ིཡང་Qམ་པ་ཧཾ། ། 
གཅརེ་ë་∞་དང་ཁ་ª་áགེས། །Rགས་འདནོ་•སེ་པ་དག་ེ£ོང་ཉདི། ། 
འད་ིདག་üནེ་†སི་སམེས་ཅན་Qམས། །སངས་Pས་ཉིད་7་ཐེ་ཚ6མ་མེད། ། 
ç་བ་བU་ཡང་ས་Qམས་ཉིད། །སམེས་ཅན་ས་བUའི་དབང་ºག་ག།ོ ། 

ཞེས་པ་;ེ། འཁོར་ལོ་བཞི་Fེ་པ་བཞི་དང་Zར་བ་ལས་འtོས་ནས་£ས་དགེ་ªོང་གི་དགེ་འQན་

དང་ཆོས་མ≈ན་པའང་ཞར་ལ་གCངས་པ། དགེ་འQན་ཚོགས་པ.་Fེ་པ་ཞེས་:་བ་ནི་n་á་;ེ་£ས་

C་(༢༢༠ན)བ_ོད་དེ། £ས་Kི་e་Ê་ཡ་ནི་ཚོགས་པའམ་བསགས་པ་ལ་འ·ག་པས་སོ། །

158 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



དེ་ཡང་སོ་སོར་Zར་ན། མ.་kོ་བ་ནི་དགེ་འQན་2ི་àན་དགའ་ར་བ་ལ་སོགས་པ.་གནས་C་

བ_ོད་པར་:་ཞིང་། Ø་བ་Yོགས་ཏེ་Xེ་གནས་ནས་&ིར་འöང་བར་འདོད་པ་ནི་Vིམ་སོགས་Kི་

འདོད་ཆགས་དང་?ལ་ནས་རབ་ç་öང་བ་དང་འ©་བར་འdར་བ་དང་། མངལ་2ི་p་མ་གོན་པ་ནི་

ཆོས་གོས་Kི་[ལ་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་Q་མངལ་ནས་འ:ིན་པ.་མ་ནི་རབ་ç་öང་བ.་མཁན་པོ་ཉིད་

དང་། Xེ་བ.་ཚེ་ལག་པ་གཉིས་མགོ་བོར་ཐལ་མོ་Zར་བ་kར་འöང་བ་ནི་Fོམ་པ་ལེན་Qས་Kི་&ག་

འཚལ་བ་དང་། Xེས་ནས་བཟའ་བçང་ལ་Uོད་པ་སོགས་འWོ་བ་སོ་སོE་:་བ་:ེད་པ་ནི་རབ་ç་öང་

ནས་¡ིམས་Kི་གནས་ལ་ªོབ་པ་དང་། མཁན་ªོབ་Kི་Mགས་Kི་བØས་པ.་_ེས་C་བØོ་བ.་[ལ་

ནི་Xེས་ནས་Pད་Kི་གདངས་ཨ་དང་ཧཾ་གི་Jམ་པར་འདོན་པ་དང་། དེ.་དོན་ཡང་Xེ་གནས་kེ་བ.་

འཁོར་ལོE་དlས་ན་Jམ་པ་ཨ་ཡིག་k་l.་དམར་ཆ་དང་། བདེ་ཆེན་2ི་འཁོར་ལོར་ཡང་Jམ་པ་ཧཾ་

ཡིག་k་l.་དཀར་ཆ་གནས་པ.་"ེན་འ?ེལ་Q་བཞེད་དོ། །

གཞན་ཡང་གཅེར་lར་öང་བ་ནི་‹་དང་ཁ་Á་?ེགས་པ་དང་། ཨ་ཧཾ་གི་Mགས་འདོན་ཞིང་Xེས་པ་

དགེ་ªོང་ཉིད་དང་མ≈ན་ཏེ། ཆོས་མ≈ན་འདི་དག་གི་Œེན་2ིས་མི.་མངལ་Xེས་Kི་སེམས་ཅན་

Jམས་ནི་སངས་+ས་དང་ཆོས་མ≈ན་པ་ཉིད་Q་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། དེར་མ་ཟད་མངལ་2ི་གནས་Pབས་

Ø་བ་བs་ཡང་:ང་ºབ་སེམས་དཔ.་ས་བs་པོ་Jམས་ཉིད་དང་། Ø་བ་བs་པ.་མངལ་གནས་Kི་

སེམས་ཅན་ཡང་ས་བs.་དབང་Ëག་གོ་ཞེས་ཆོས་མ≈ན་Q་Zར་བ.་དོན་ཏོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[དེ་ལ་འཁོར་Jམས་ངོ་མཚར་ནས་བ+ལ་བ་]ནི། (༢༢༠)
དེ་ནས་Qལ་འÖོར་མ་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པའི་L་མོ་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་

™་ï།ེ Eན་དང་། མ་མ་ཀི་དང་། གསོ་དཀར་མ་ོདང་། íོལ་མ་དང་། ô་ོ
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གཉརེ་ཅན་དང་། Ωན་དྷ་དང་། པQ་རི་ôོད་མ་དང་། འགོ་ཞལ་མ་དང་། དེ་
དག་ལ་སོགས་པ་རི་རབ་Sི་æལ་Ñ་རབ་དང་མཉམ་པའི་Qལ་འÖོར་མ་

Qམས་ཚlག་འད་ིདག་ཐསོ་ནས་མཆགོ་©་ང་ོམཚར་བར་8ར་ཅིང་། བPལ་བ་
དང་∞ག་པ་དང་ས་ལ་འ†ལེ་པ་དང་འདར་བར་8ར་ཏོ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་kར་སེམས་ཅན་སངས་+ས་ཉིད་དང་མངལ་གནས་Ø་བ་བs་པ་ས་བs.་དབང་

Ëག་ç་གCངས་པ་ལ་_ེས་འ·ག་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བ.་དོན་Q་འཁོར་Jམས་Kིས་གCང་དེ་དག་uོར་

མ་[ད་པ.་[ལ་བ;ན་པ་ནི། དེ་ནས་Jལ་འ:ོར་མ་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པ.་m་མོ་ཐམས་ཅད་

ལ་གཙོ་ཆེ་བ་འདི་k་;ེ། Uན་མ་དང་། མ་མ་ཀི་དང་། གོས་དཀར་མོ་དང་། eོལ་མ་དང་། ¡ོ་གཉེར་

ཅན་མ་དང་། ”ན་དྷ་;ེ་བnལ་:ེད་མ་དང་། བJ་ཏེ་ལོ་མ་ཅན་2ི་རི་¡ོད་མ་དང་། འོག་ç་ཞལ་

གཟིགས་མ་དང་། དེ་དག་ལ་སོགས་པ་རི་རབ་Kི་Èལ་t་རབ་དང་མཉམ་པ.་Jལ་འ:ོར་མ་Jམས་

སེམས་ཅན་སངས་+ས་ཉིད་Q་གCངས་པ.་ཚིག་འདི་དག་ཐོས་ནས་ཧ་ལས་ཏེ་མཆོག་ç་ངོ་མཚར་

བར་dར་ཅིང་།

ཁ་ཅིག་བ+ལ་བ་དང་། ལ་ལ་‹ག་པ་དང་། གཞན་དག་ས་ལ་འ2ེལ་བ་དང་£ས་འདར་བར་

dར་ཏོ། །ཞེས་པ་©ང་བ.་དོན་དང་།

ནང་kར་ན། བདག་མེད་མ་ནི་ཆོས་ཉིད་;ོང་པ། Uན་སོགས་བཞི་ནི་£ས་Kི་འöང་བ་བཞི་དང་

འཁོར་ལོ་བཞི། ¡ོ་གཉེར་ཅན་Cམ་མདོE་མེ། ”ན་དྷ་འ≈ར་སེར་2ི་Âང་། བJ་རི་¡ོད་མ་G་གནས་

Jམས། འོག་ཞལ་མ་Uི་བོE་ཧཾ་མགོ་མ≈ར་བ;ན། °གས་བ;ན་;ེང་ཞལ་མ་kེ་བ.་ཨ་≈ང་། རི་

རབ་Kི་Èལ་དང་མཉམ་པ.་Jལ་འ:ོར་མ་G་tན་:ེ་བ་tག་&ེད་བཞི། ཚིག་ཐོས་པ་གçམ་མོ་འབར་
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ནས་:ང་སེམས་འཛག་པ། ངོ་མཚར་བ་ནི་བདེ་ཆེན་Xེས་པ། བ+ལ་བ་ནི་མི་"ོག་པ་Xེས་པ། ‹ག་

པ་ནི་གཉིས་འཛིན་ཞི་བ། འ2ེལ་བ་ནི་¨ང་སོགས་འཇིག་པ། འདར་བ་ནི་Âང་Í་≤ིར་ཐིམ་པ་;ེ།

ངེས་དོན་ནོ། །

ཕ༣ གCམ་པ་[དགོངས་དོན་གCང་བར་ཞལ་2ིས་བཞེས་ནས་བªང་བ་]ནི།
ཡང་&་ོ(ེ་ཅན་†ིས་L་མ་ོདེ་Qམས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་ནས་བ£ང་བའི་Oིར་

ཡང་དག་པར་བïདོ་པ། (༢༢༡ན) 
ས་དང་ò་∫ང་Öིན་ཟ་ཡ།ི །L་མ་ོóདོ་ཅན་¿དོ་ཉིད་ལ། ། 
གང་ཞགི་=ས་Sང་མ་ིཤསེ་པ། །ད་ེཉདི་ང་ཡསི་¡་ོཡ་ིཉནོ། ། 

བཅོམ་@ན་འདས་Sི་ག=ངས་¨ི་ལམ་™་ë་ཉེ་བར་ཐོས་ནས་དེ་Qམས་

ཐམས་ཅད་¬གོ་√དེ་པར་8ར་ཏོ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་ནས་ཡང་^ོ་_ེ་ཅན་2ིས་m་མོ་བ+ལ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་Jམས་ཐམས་ཅད་

གཟིགས་ནས་བ+ལ་བ་སོགས་ལས་བªང་བ.་&ིར་ཡང་དག་པར་བ;ོད་པ། ས་དང་º་དང་Âང་

དང་:ིན་ཟ་;ེ། མེ་ཡི་ཁམས་སམ་རང་བཞིན་ཅན་2ི་m་མོ་Uན་མ་སོགས་ཟབ་དོན་བཤད་པ.་Æོད་

Q་dར་པ་ཅན་Vོད་Jམས་ཉིད་ལ། དགོངས་དོན་གང་ཞིག །uོ་དམན་པ་Cས་Kང་མི་ཤེས་པ.་ཟབ་

དོན་དེ་ཉིད་ང་ཡིས་གསལ་བར་∞ོ་ཞིང་བཤད་པར་:་ཡི། ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག་ཅེས་གCངས་པས།
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དེ་Jམས་Kིས་བཅོམ་gན་འདས་Kི་གCང་⁄ི་ལམ་2ི་e་ད:ངས་k་l་ཉེ་བར་ཐོས་ནས་Œེན་

དེས་m་མོ་དེ་Jམས་ཐམས་ཅད་‘ོག་དང་©ན་པ་‡ེད་པར་dར་པ.་[ལ་བ;ན་ཏོ། །ཞེས་པ་©ང་བ.་

དོན་ཏོ། །

ནང་kར་ན། ས་º་སོགས་Kི་m་མོ་འཁོར་ལོ་བཞི། Æོད་ཅན་\་བདེ། Cས་Kང་མི་ཤེས་པ་mན་

Xེས་ཡེ་ཤེས། ∞ོ་བ་དང་ཉོན་ཞེས་པ་དོན་"ོགས་པར་2ིས་ཤིག་པ། ⁄ི་ལམ་k་l་ཐོས་པ་ནི་འབར་

འཛག་ལས་བདེ་;ོང་ཉམས་C་≠ོང་བ། ‘ོག་‡ེད་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་མངོན་Q་dར་པ་;ེ། ངེས་དོན་ནོ། །

ཕ༤ བཞི་པ་[དགོངས་དོན་ཉིད་བཤད་པ་]ལ། བ༡ མདོར་བ;ན་པ། བ༢ +ས་པར་བཤད་པ་

གཉིས་Kི།

བ༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་@ན་འདས་Sསི་བཀའ་Yལ་པ།  
སམེས་ཅན་Qམས་ན་ིསངས་Pས་ཉིད། །འནོ་Sང་ì་ོëར་Éི་མས་བíིབས། ། 
ད་ེཉདི་བསལ་ན་སངས་Pས་ཉིད། ། 

L་མསོ་གསལོ་པ། བཅོམ་@ན་འདས་ད་ེད་ེབཞནི་ཏ།ེ བདནེ་པ་མ་མཆསི་

ཤངི་བƒན་པ་མ་མཆསི་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་;ེ། གོང་Q་སེམས་ཅན་སངས་+ས་C་གCངས་པ.་དགོངས་དོན་2ི་Jམ་པ་བཅོམ་gན་

འདས་Kིས་བཀའ་xལ་པ། སེམས་ཅན་Jམས་ནི་རང་བཞིན་Jམ་དག་གི་སངས་+ས་ཉིད་ཡིན་ཏེ།

དེ་བཞིན་ཉིད་(༢༢༡བ)ད:ེར་མེད་པས་སོ། །
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འོ་ན། ལམ་¿བ་མི་དགོས་སམ་ཞེ་ན། དགོས་ཏེ། འོན་Kང་îོ་lར་2ི་"ོག་པ.་©ི་མས་བeིབས་

པ་དེ། ©ི་མ་དེ་ཉིད་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བསལ་ན་îོ་lར་©ི་?ལ་2ི་Yོགས་པ.་སངས་+ས་

ཉིད་Q་འdར་ཞེས་གCངས་པ་ལ།

m་མོས་གསོལ་པ། བཅོམ་gན་འདས། དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། སེམས་ཅན་îོ་lར་2ི་©ི་མ་དང་བཅས་

པས་དག་པ་གཉིས་gན་2ི་སངས་+ས་ཡིན་པར་བདེན་པ་མ་མཆིས་ཤིང་། རང་བཞིན་Jམ་དག་གི་

སངས་+ས་བÎན་པ་མ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་མ≈ན་འdར་Q་བ_ོད་པའོ། །

དེས་ན་འདིར་སེམས་ཅན་Jམས་རང་བཞིན་Jམ་དག་གི་སངས་+ས་ཉིད་Q་བཏགས་Kི། îོ་

lར་Jམ་དག་གམ་དག་པ་གཉིས་gན་2ི་སངས་+ས་C་བ_ོད་པ་མིན་ཏེ།

Ï་རོ་པས།

འོན་Kང་སེམས་དེ་îོ་lར་2ི། །Jམ་"ོག་©ི་མས་ཉོན་མོངས་ཏེ། །

º་དང་གསེར་དང་ནམ་མཁའ་kར། །གནས་Pབས་དག་དང་མ་དག་གཉིས། །

ཞེས་གCངས་པ་kར་རོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[+ས་པར་བཤད་པ་]ལ། མ༡ ཐབས་Vད་པར་ཅན་2ི་དཔེ་དོན། མ༢ སེམས་Kི་

རང་བཞིན་སངས་+ས་C་བ;ན་པ། མ༣ དེ་ལས་གཞན་Q་སངས་+ས་མི་‡ེད་པ། མ༤ ཐབས་ཤེས་

མ་ཤེས་Kི་Vད་པར། མ༥ ཐབས་‡ེད་པ.་འ?ས་l་དང་o.།

མ༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་@ན་འདས་Sསི་བཀའ་Yལ་པ།  
གང་གསི་མ་ིཤསེ་འཇགི་åནེ་པ། །བཙན་7ག་ཟསོ་པས་བPལ་བར་འ8ར། ། 
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¨ོངས་°ངས་ད་ེཉདི་ཡདི་Sསི་ན།ི །ད་ེཡ་ིད་ེཉདི་ཡངོས་=་གཅདོ། ། 
ད་ེབཞནི་ཞ་ིབའ་ིཐབས་ཤསེ་ཤངི་། །S་ེཡི་&་ོ(ེར་ངལ་གསསོ་ན། ། 
མ་རགི་སགོས་པས་མ་ིའཛlན་ཞངི་། །གཏ་ི^ག་ལ་སགོས་འཆངི་བས་མནི། ། 

ཞེས་པ་;ེ། འོ་ན་©ི་མ་སེལ་བ.་ཐབས་ཇི་k་l་ཞེ་ན། བཅོམ་gན་འདས་Kིས་བཀའ་xལ་པ།

ཐབས་གང་གིས་Qག་ཞི་བར་:ེད་པ.་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པ.་འཇིག་"ེན་པ་དག་བཙན་Qག་ཟོས་ན་དེ.་

—ས་པས་བ+ལ་བའམ་འཆི་བར་འdར་ཡང་། Qག་ƒན་Q་:ེད་པ.་ཐབས་ལ་⁄ོངས་པ་ëངས་པ།

Mགས་Kི་དེ་ཉིད་དང་gན་པ.་ཡིད་ཅན་2ིས་ནི། Qག་(༢༢༢ན)དེ་ཡི་—ས་པས་བ+ལ་བ་སོགས་Kི་

དེ་ཉིད་ཡོངས་C་གཅོད་པར་:ེད་དོ། །

དཔེ་དེ་བཞིན་Q། ཉོན་མོངས་པ.་—ས་པ་ཞི་བ.་ཐབས་Kི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པར་:ས་ཤིང་། Kེ་

ཡི་^ོ་_ེར་ཏེ། ཧེ་བÌ.་ངེས་དོན་བདེ་;ོང་ད:ེར་མེད་Kི་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་དེ་སེམས་གཉིས་

འཛིན་2ི་∞ོས་པས་Qབ་པ་ངལ་གསོས་ན། མ་རིག་པ་དང་ལ་སོགས་པས་བ;ན་པ་Ω་ཤི.་བར་2ི་

"ེན་འ?ེལ་བs་གཉིས་Kིས་‘ིད་པར་མི་འཛིན་ཞིང་། གཏི་}ག་དང་ལ་སོགས་Kིས་བ;ན་པ་འདོད་

ཆགས་དང་ཞེ་Fང་གི་འཆིང་བས་འཁོར་བར་འཆིང་བ་མིན་ཞེས་པའོ། །

མ༢ གཉིས་པ་[སེམས་Kི་རང་བཞིན་སངས་+ས་C་བ;ན་པ་]ནི།
རང་དང་རང་ག་ིåགོས་པ་ལས། །སངས་Pས་མ་ཡནི་སམེས་ཅན་ན།ི ། 
གཅགི་Sང་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་ན།ོ །ད´ལ་བ་ཡ་ི≈གས་Öོལ་སངོ་དང་། ། 
L་དང་L་མནི་མ་ིQམས་དང་། །བཤང་བའི་¬ནི་ë་ལ་སགོས་པ། ། 
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L་དང་L་མ་ཡནི་†་ིཡང་། །བད་ེབ་གང་Oིར་མི་ཤེས་པ། ། 
åག་©་རང་བཞནི་བད་ེབ་ཅན། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་kར་ན་སེམས་ཅན་རང་དང་རང་གི་སེམས་Kི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་"ོགས་པར་:ས་པ་

ལས་ནི་རང་བཞིན་Jམ་དག་གི་སངས་+ས་མ་ཡིན་པ.་སེམས་ཅན་ནི་གཅིག་Kང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།

ཅི.་&ིར་ཞེ་ན། ད≠ལ་བ་དང་། ཡི་–གས་དང་། :ོལ་སོང་;ེ་Qད་འWོ་དང་། m་དང་། m་མ་

ཡིན་དང་། མི་;ེ་རིགས་Nག་Jམས་དང་། :ེ་?ག་ç་སེམས་ཅན་ངན་པ་བཤང་བ.་‘ིན་ལ་སོགས་

པ་དང་། བཟང་བ་m་དང་m་མ་ཡིན་2ི་ཡང་རང་བཞིན་mན་Xེས་Kི་བདེ་བ་གང་གི་&ིར་མི་ཤེས་པས་

བeིབས་པ་ཙམ་ཞིག་ལས། ཡིན་£གས་ལ་Qས་"ག་ç་རང་བཞིན་mན་Xེས་Kི་བདེ་བ་དང་gན་པ་

ཅན་ཡིན་པས་སོ། །

མ༣ གCམ་པ་[དེ་ལས་གཞན་Q་སངས་+ས་མི་‡ེད་པ་]ནི།
འཇགི་åནེ་ཁམས་ན་ིགང་7་ཡང་། །སངས་Pས་གཞན་7་√དེ་མི་འ8ར། ། 
སམེས་ན་ི®ོགས་པའ་ིསངས་Pས་ཉིད། །སངས་Pས་གཞན་7་བïན་པ་མདེ། ། 

ཅེས་པ་;ེ། སེམས་Kི་རང་བཞིན་ëངས་ནས་འཇིག་"ེན་2ི་ཁམས་ནི་གང་Q་བཙལ་ཡང་སངས་

+ས་ཞེས་:་བ་རང་བཞིན་(༢༢༢བ)ལས་གཞན་Q་‡ེད་པར་མི་འdར་ཏེ། སེམས་Kི་རང་བཞིན་ནི་

Yོགས་པ.་སངས་+ས་Kི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པས་སངས་+ས་ཞེས་སེམས་Kི་རང་བཞིན་དེ་ལས་

གཞན་Q་བ;ན་པ་མེད་པས་སོ། །

དེ་kར་ཡང་།

རིན་ཆེན་སེམས་ལས་&ིར་dར་པ.། །སེམས་ཅན་མེད་ཅིང་སངས་+ས་མེད། །
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ཅེས་སོ། །

མ༤ བཞི་པ་[ཐབས་ཤེས་མ་ཤེས་Kི་Vད་པར་]ནི།
གདལོ་པ་úགི་མཁན་ལ་སགོས་པ། །གསདོ་དནོ་དནོ་7་སེམས་པ་པོ། ། 
དེ་Qམས་Sའེི་&་ོ(ེ་ཤསེ་ན། །འIབ་འ8ར་འདི་ལ་ཐེ་ཚ6མ་མེད། ། 
Öིས་པ་མི་ཤེས་པས་བíིབས་པ། །འདི་ཡི་འ2་ོབ་མི་ཤེས་པ། ། 
འ2་ོབ་Vག་ག་ི¬དི་པའི་མཐར། །གང་ཞགི་¨ོངས་པ་འཁརོ་བར་འ8ར། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་པ.་ཕན་ཡོན་ནི། གདོལ་པ་;ེ་གཤན་པ་དང་། ƒིག་མ་མཁན་ཏེ་

མདའ་མཁན་ལ་སོགས་པ། མདོར་ན། ‘ོགས་ཆགས་གསོད་པ.་དོན་2ི་:་བ་དོན་Q་གཉེར་བས་དེ་

ཡིད་ལ་སེམས་ཤིང་ལས་:ེད་པ་པོ་དེ་Jམས་Kིས་Kང་Kེ.་^ོ་_ེ.་ཐབས་Vད་པར་ཅན་འདི་ཤེས་

ཤིང་ཉམས་C་uངས་ན་Óར་Q་མཆོག་འjབ་པར་འdར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། ཐབས་མ་ཤེས་

པ.་Xོན་ནི། uང་དོར་མི་འ:ེད་པ་:ིས་པ་k་l.་འWོ་བ་མི་ཤེས་པ་⁄ོངས་པས་བeིབས་པ་Kེ.་^ོ་

_ེ་འདི་ཡི་བ;ན་དོན་2ི་འWོ་བ.་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་ཤེས་པ་Jམས། འWོ་བ་རིགས་Nག་གི་‘ིད་པ.་

མཐར་Ôང་;ེ། གང་ཞིག་⁄ོངས་པ.་ངང་Q་¬ན་རིང་མོར་འཁོར་ཞིང་,ག་བMལ་བར་འdར་ཞེས་

པའོ། །

མ༥ o་པ་[ཐབས་‡ེད་པ.་འ?ས་l་]ནི།
&་ོ(ེ་)ིང་པ་ོ)ིང་(ེ་ཆེ། །S་ེཡི་&་ོ(ེའི་ཐབས་√དེ་ནས། ། 
གང་ཞགི་öལ་Qམས་Qམ་Jོང་བ། །དསེ་ན་ིâ་མེད་√དེ་པར་འ8ར། ། 
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ཞེས་པ་;ེ། ^ོ་_ེ་`ིང་པོ་`ིང་_ེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བོས་ནས་གོང་གི་∫་མཚན་དེས་ན་Kེ་ཡི་^ོ་_ེ.་

ཐབས་བXེད་Yོགས་Kི་མན་ངག་‡ེད་ནས། ¿བ་པ་པོ་གང་ཞིག་¬ལ་དང་¬ལ་ཅན་2ི་"ོག་པ་

Jམས་Jམ་པར་Zོང་བར་:ེད་པ་དེས་ནི་འ?ས་l་u་ན་མེད་པ.་:ང་ºབ་‡ེད་པར་འdར་རོ་ཞེས་

པའོ། །
ཐ༣ གCམ་པ་[m་མོ་བ+ད་Kི་&ག་+.་དོགས་གཅོད་]ལ། ད༡ Uི་དོན་དང་། ད༢ ག\ང་དོན་གཉིས་Kི།

ད༡ དང་པོ་(༢༢༣ན)ནི། Uིར་&ག་+་དང་དེས་གདབ་[ལ་དང་རིགས་རིགས་ཅན་སོགས་Kི་

Jམ་Uི་ནི་དང་པོE་o་པར་བཤད་ཟིན་ལ།

+ས་འདེབས་[ལ་ནི། ^ོ་_ེ་`ིང་འWེལ་ལས།

རིགས་Kིས་:ིས་པ་+ས་བཏབ་ཅིང་། །:ིས་པས་རིགས་ལ་+ས་བཏབ་པ། །

ཕ་ཡིས་l་ལ་+ས་བཏབ་ཅིང་། །lས་Kང་ཕ་ལ་དེ་བཞིན་ནོ། །

འ?ས་lས་∫་ལ་+ས་བཏབ་པ། །∫་ཡིས་འ?ས་l་+ས་བཏབ་ཅིང་། །

ཞེས་གCངས་ཏེ། དེ་ཡང་མགར་བ.་རིགས་དང་མགར་བ་k་l་རིགས་དང་རིགས་ཅན་དང་། l་

དང་ཕ་k་l་བXེད་:་དང་Xེད་:ེད་དང་། འཇིམ་པ་དང་དེ་ལས་öང་བ.་lམ་པ་k་l་∫་དང་འ?ས་

l་Jམས་ཕན་[ན་Q་+ས་འདེབས་པ.་Jམ་གཞག་བཤད་ཅིང་། ∫ད་ཕལ་ཆེར་Q་རིགས་དང་

རིགས་ཅན་2ི་+ས་འདེབས་གCངས་པ་མང་ངོ་། །

འདིར་ནི་+ས་གདབ་[ལ་o་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་Kི་+ས་འདེབས་ནི། ཞེ་Fང་དག་པ་Jམ་ཤེས་Kི་ངོ་

བོ་ཉིད་Kི་m་ལ་མི་བXོད་པ་སེམས་Kི་ངོ་བོ་ཉིད་Kི་+ས་འདེབས་པ། དཔེར་ན། གཙོ་བོ་ཡབ་¬མ་

2ི་+ས་འདེབས་k་l་;ེ།
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སཾཊིར།

འདོད་ཆགས་དག་པས་འདོད་ཆགས་ཉིད། །ཞེ་Fང་དག་པས་ཞེ་Fང་ཉིད། །

ཅེས་སོགས་སོ། །

£ས་ལ་སེམས་Kི་∫་ནི། ས་ཁམས་དང་ག∂གས་དང་ག∂གས་¨ང་དག་པ.་m་Jམ་Æང་གི་

རིགས་ཅན་ལ་སེམས་དག་པ་མི་བXོད་པས་+ས་འདེབས་པ། དཔེར་ན། གཽ་•ི་དང་òÄ་ùི.་k་l།

སེམས་ལ་£ས་Kི་+་ནི། º་དང་Âང་དང་ཚོར་བ་དག་པ་སེམས་མི་བXོད་པ.་རིགས་ཅན་ལ་

£ས་དག་པ་Jམ་Æང་གིས་+ས་འདེབས་པ། དཔེར་ན། ཙཽ་•ི་དང་ཤ་བ་•ི.་k་l།

∫་ལ་འ?ས་l.་+་ནི། མེ་དང་©ི་དང་འQ་ཤེས་དག་པ་∫་འདོད་ཆགས་འོད་དཔག་མེད་Kི་

རིགས་ཅན་ལ་འ?ས་l་སེར་Æ་དག་པ་རིན་འöང་གི་+ས་འདེབས་པ། དཔེར་ན། བེ་{ི་དང་ཙÒ་

{ི.་k་l།

འ?ས་l་ལ་∫.་+་ནི། Âང་དང་རོ་དང་འQ་:ེད་དག་པ.་m་འ?ས་l་tག་དོག་དོན་འjབ་Kི་

རིགས་ཅན་ལ་(༢༢༣བ)∫་འདོད་ཆགས་དག་པ་འོད་དཔག་མེད་Kི་+ས་འདེབས་པ། དཔེར་ན།

གྷƒ་•ི་དང་ཌÚ་བྷི་Ïི.་+ས་འདེབས་པ་k་l་;ེ། ག\ང་ལས་ཤེས་སོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[ག\ང་དོན་]ལ། ན༡ མཚམས་མ་བཞི.་+ས་འདེབས་Kི་དོགས་གཅོད་དང་།

ན༢ &ོགས་མ་བཞི.་དེ་དང་མ[ངས་པར་བ;ན་པ་གཉིས་ལས།

ན༡ དང་པོ་ལ། པ༡ òÄ་ùི.་+ས་འདེབས་Kི་\ས་ལན། པ༢ རི་¡ོད་མ.། པ༣ གདོལ་བ་

མོE། པ༤ ག¬ང་མོE་+ས་འདེབས་Kི་\ས་ལན་བཞི.།

པ༡ དང་པོ་ནི།
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&་ོ(ེ་)ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
ས་ན་ིêa་tིར་བཤད་པ། །གང་Oིར་གཏ་ི^ག་¬་བ་ཉིད། ། 
Ø་ན་ིQམ་óང་ཉདི་ག=ངས་པ། །ཇ་ི™་མི་བ•དོ་Oག་P་ལགས། ། 

བཅོམ་@ན་འདས་Sསི་བཀའ་Yལ་པ།  
སེམས་°ང་ནས་ན་ི∂ས་Sསི་ན།ི །མཛ}ས་པ་བཞནི་7་མི་འ8ར་རོ། ། 
དེ་Oིར་Qམ་པར་óང་མཛད་སམེས། །Ø་ལ་¥གས་S་ིOག་Pས་གདབ། ། 

ཅེས་པ་;ེ། m་མོ་Jམས་Kི་+ས་འདེབས་Mར་གCངས་པ་དེ་དག་རིགས་རིགས་ཅན་k་l.་+ས་

འདེབས་∫ད་གཞན་ལས་གCངས་པ་དང་མི་འགལ་ལམ་`མ་པ.་དོགས་པ་སེལ་བ.་དོན་Q་^ོ་_ེ་

`ིང་པོས་གསོལ་པ། ས་ཁམས་དག་པ་ནི་òÄ་ùིར་བཤད་པ་གང་གི་&ིར་གཏི་}ག་གི་རིགས་ཅན་‘་

བ་;ེ་ས་ཉིད་དང་། n་;ེ་£ས་ནི་Jམ་Æང་གི་རིགས་ཉིད་Q་གCངས་པས་òÄ་ùི་ལ་Jམ་Æང་གི་

+ས་འདེབས་རིགས་པ་ལ་∫་མཚན་ཇི་kར་མི་བXོད་པས་&ག་+ས་གདབ་པ་ལགས་ཞེས་\ས་པ་

ལ། བཅོམ་gན་འདས་Kིས་བཀའ་xལ་པ། བ"ེན་པ་སེམས་ëངས་ནས་ནི་"ེན་£ས་གཅིག་ò་ཉིད་

Kིས་ནི་Jམ་འdར་སོགས་མཛེས་པ་གཞན་Q་འöང་བར་མི་འdར་རོ། །

དེ.་&ིར་Q་òÄ་ùི་Jམ་པར་Æང་མཛད་Kི་རིགས་ཅན་ལ་སེམས་མི་བXོད་པས་+ས་བཏབ་པ་

ནི། n་ལ་≈གས་སམ་£ས་ལ་སེམས་Kི་&ག་+ས་གདབ་པ་ཡིན་ཞེས་པའོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[རི་¡ོད་མ.་\ས་ལན་]ནི།
&་ོ(ེ་)ིང་པསོ་གསལོ་པ། (༢༢༤ན) 
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ò་ཁམས་རི་ôོད་མར་བཤད་པ། །མི་བ•དོ་«་བའི་གÜགས་ཅན་ཉདི། ། 
གཙ6་བ་ོམི་བ•དོ་Oག་Pས་ན།ི །ར་ིôོད་མ་ལ་Oག་Pར་རགིས། ། 

བཅོམ་@ན་འདས་Sསི་བཀའ་Yལ་པ།  
∂ས་°ངས་ནས་ན་ིསམེས་Sསི་ན།ི །གནས་པ་གཞན་7་མཐོང་མི་འ8ར། ། 
དེ་Oིར་སམེས་ན་ིགཏ་ི^ག་འ8ར། །¥གས་ལ་གཏ་ི^ག་Oག་Pས་གདབ། ། 

ཅེས་པ་;ེ། ཡང་^ོ་_ེ་`ིང་པོས་གསོལ་པ། º་ཁམས་དག་པ་ནི་རི་¡ོད་མར་བཤད་པས་ན་མི

བXོད་པ.་རང་བཞིན་ô་བ.་ག∂གས་ཅན་ཉིད་ཡིན་པས། གཙོ་བོ་ཞེས་བོས་ནས། མི་བXོད་པ.་

&ག་+ས་ནི་རི་¡ོད་མ་ལ་&ག་+ས་གདབ་པར་རིགས་ན། ཅི.་&ིར་Jམ་Æང་གི་+ས་འདེབས་པ་

ལགས། ཞེས་\ས་པ་ལ།

བཅོམ་gན་འདས་Kིས་བཀའ་xལ་པ། གནས་£ས་ëངས་ནས་ནི་སེམས་གཅིག་ཉིད་Kིས་ནི་

གནས་པ་གཞན་Q་མཐོང་བར་མི་འdར་བ.་∫་མཚན་དེ.་&ིར། སེམས་ནི་གཏི་}ག་གི་རང་བཞིན་

Q་འdར་བས། ≈གས་མི་བXོད་པ.་རིགས་ཅན་ལ་གཏི་}ག་དག་པ་Jམ་Æང་གི་&ག་+ས་གདབ་པ་

ནི་སེམས་ལ་£ས་Kི་+ས་འདེབས་སོ་ཞེས་པའོ། །

པ༣ གCམ་པ་[གདོལ་བ་མོE་\ས་ལན་]ནི།
&་ོ(ེ་)ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
མ་ེན་ིགདལོ་པ་མརོ་བཤད་པ། །འདདོ་ཆགས་Oག་P་གདལོ་པ་མ།ོ ། 
རགིས་ཏ་ེOག་P་གཞན་མནི་ན། །ཇ་ི™ར་རནི་ཆནེ་Oག་P་ལགས། ། 
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བཅོམ་@ན་འདས་Sསི་བཀའ་Yལ་པ།  
གང་Oིར་འདདོ་ཆགས་ôག་བཤད་པ། །ôག་ན་ིརནི་ཆནེ་འ§ང་གནས་ཉདི། ། 
Éོད་ན་ིôག་ག་ིརང་བཞནི་Oིར། །འདདོ་ཆགས་སརེ་óའི་Oག་Pས་གདབ། ། 

ཅེས་པ་;ེ། ^ོ་_ེ་`ིང་པོE་གསོལ་པ། མེ་ཁམས་དག་པ་ནི་གདོལ་པ་མོར་བཤད་པ་དང་། འདོད་

ཆགས་དག་པ་འོད་དཔག་མེད་Kང་མེ་དག་པ་ཡིན་པས་དེ.་&ག་+ས་གདོལ་པ་མོ་ལ་+ས་འདེབས་

པར་རིགས་ཏེ། &ག་+་གཞན་རིགས་པ་མིན་ན། ∫་མཚན་ཇི་kར། རིན་ཆེན་འöང་gན་2ི་&ག་

+ས་འདེབས་པ་ལགས། ཞེས་\ས་པས།

བཅོམ་gན་འདས་Kིས་བཀའ་xལ་པ། གང་གི་&ིར་འདོད་ཆགས་ནི་£ས་ལ་¡ག་(༢༢༤བ)ཡོད་

པ་ལས་འöང་བར་བཤད་པ་དང་། ¡ག་དག་པ་ནི་རིན་ཆེན་འöང་གནས་ཉིད་ཡིན་ལ། ©ོད་དེ་མེ་ནི་

¡ག་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ.་&ིར། ∫་འདོད་ཆགས་དག་པ་འོད་དཔག་མེད་Kི་རིགས་ཅན་ལ་

འ?ས་l་སེར་Æ.་Jམ་དག་ཅན་རིན་འöང་གི་&ག་+ས་གདབ་པ་ནི་∫་ལ་འ?ས་l.་+ས་འདེབས་

སོ་ཞེས་པའོ། །

པ༤ བཞི་པ་[ག¬ང་མོE་+ས་འདེབས་Kི་\ས་ལན་]ནི།
&་ོ(ེ་)ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
གང་Oིར་གöང་མ་ོ∫ང་ཉདི་ད།ེ །དནོ་ཡདོ་∫ང་ག་ིགÜགས་ཅན་ཉདི། ། 
དནོ་ཡདོ་Oག་Pས་གöང་མ་ོལ། །གཙ6་བ་ོOག་Pར་རགིས་པར་འ8ར། ། 

བཅོམ་@ན་འདས་Sསི་བཀའ་Yལ་པ།  
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འདདོ་ཆགས་མ་གཏགོས་Ñག་དགོ་ན།ི །གཞན་7་འ§ང་བ་མ་ཡནི་ཏ།ེ ། 
དེ་Oིར་འདདོ་ཆགས་Oག་P་ཡིས། །མཁས་པས་གöང་མ་ོOག་Pས་གདབ། ། 

ཅེས་པ་;ེ། ^ོ་_ེ་`ིང་པོས་གསོལ་པ། གང་གི་&ིར། ག¬ང་མོ་ནི་Âང་ཁམས་དག་པ་ཉིད་Q་

བཤད་དེ། དོན་ཡོད་jབ་པའང་Âང་དག་པ་དག་གི་ག∂གས་ཏེ་རང་བཞིན་ཅན་ཉིད་ཡིན་པས། དོན་

ཡོད་jབ་པ.་&ག་+ས་ག¬ང་མོ་ལ། གཙོ་བོ་ཞེས་བོས་ནས། &ག་+ས་གདབ་པར་རིགས་པར་

འdར་ན། འོད་དཔག་མེད་Kི་+ས་འདེབས་པ་ཇི་kར་ཡིན་ཞེས་\ས་པ་ལ།

བཅོམ་gན་འདས་Kིས་བཀའ་xལ་པ། ∫་འདོད་ཆགས་Kིས་àན་ནས་བªངས་པ་མ་གཏོགས་

པ.་འ?ས་l་tག་དོག་ནི་གཞན་གང་Qའང་འöང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ∫་མཚན་དེ.་&ིར། ∫་འདོད་

ཆགས་དག་པ་འོད་དཔག་མེད་Kི་&ག་+་ཡིས་+ས་འདེབས་མཁས་པས་འ?ས་l་tག་དོག་དག་པ་

དོན་jབ་Kི་རིགས་ཅན་2ི་ག¬ང་མོ་ལ་&ག་+ས་གདབ་པ་ནི་འ?ས་l་ལ་∫.་+ས་འདེབས་སོ་

ཞེས་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[&ོགས་མ་བཞི.་དེ་དང་མ[ངས་པར་བ;ན་པ་]ནི།
གང་Oིར་གÜགས་ན་ི¬་བ་ཉིད། །དཀར་མ་ོóང་མཛད་ག=ངས་པ་ཉདི། ། 
Rར་ག=ངས་ཉདི་S་ིརིམ་པ་ཡིས། །སེམས་S་ིབདག་པསོ་Oག་Pས་གདབ། ། 
དེ་ཉིད་རིམ་པས་ཆོམ་õན་མ། །ད་ེབཞནི་ར་ོལངས་མ་ཉདི་དང་། ། 
ད་ེཡ་ིརགིས་པས་གྷú་ù།ི །མ་ལགོ་པ་ལས་Oག་Pའ།ོ ། 
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ཞེས་པ་;ེ། གང་གི་&ིར། ག∂གས་ནི་‘་བ་ས་(༢༢༥ན)ཁམས་Kི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པ.་&ིར་

ག∂གས་དག་པ་དཀར་མོ་ནི་Jམ་པར་Æང་མཛད་Kི་ངོ་བོར་གCངས་པ་ཉིད་ཡིན་ཡང་། དེ་ལ་òÄ་

ùི.་+ས་འདེབས་Mར་ཏེ་གོང་Q་གCངས་པ་ཉིད་Kི་རིམ་པ་k་l་ཡིས། £ས་ལ་སེམས་Kི་བདག་པོ་

མི་བXོད་པས་&ག་+ས་གདབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་Q་རི་¡ོད་མ.་+ས་འདེབས་གCངས་པ་དེ་ཉིད་Kི་

རིམ་པས་e་དག་པ་མི་བXོད་པ.་ངོ་བོ་ཆོམ་√ན་མ་ལ་ག∂གས་དག་པ་Jམ་Æང་གི་+ས་འདེབས་པ་

སེམས་ལ་£ས་Kི་+་དང་། དེ་བཞིན་Q་ཙÒ་{ི.་+ས་འདེབས་kར་©ི་དག་པ་རོ་ལངས་མ་ཉིད་ལ་

རིན་འöང་གིས་+ས་འདེབས་པ་∫་ལ་འ?ས་l.་+་དང་། དེ་ཡི་རིགས་པས་ག¬ང་མོE་+ས་

འདེབས་kར་རོ་དག་པ་གྷƒ་•ི་ལ་འོད་དཔག་མེད་Kི་+ས་འདེབས་པ་འ?ས་l་ལ་∫.་+ས་

འདེབས་ཏེ། དེ་kར་ན་རིགས་དང་རིགས་བདག་གོ་མ་ལོག་པ་ལས་µོ་མ་བཞི་ལ་&ག་+་འདེབས་

པའོ། །ཞེས་པ.་དོན་ཏེ་དགོངས་མིན་ནོ། །
ཐ༤ བཞི་པ་གཏོར་ཆོག་\ས་ནས་གCངས་[ལ་ལ། ད༡ Uི་དོན་དང་། ད༢ ག\ང་དོན་གཉིས་ལས།

ད༡ དང་པོ་ལ། Mོན་Q་:་བ.་Jམ་ངེས་དང་། གཏོར་མ.་ཆོ་ག་གཉིས་Kི།

དང་པོ་ནི། གཏོར་མ་གཏང་བ.་གནས་ལ། &ག་ཆེན་ཐེག་ལེར།

Qར་¡ོད་ཡང་ན་º་ངོགས་སམ། །¬ལ་2ི་མཐའ་འམ་ཡང་ན་ནི། །

ཤིང་གཅིག་དང་ནི་ཁང་;ོང་Q། །གཏོར་མ་འབད་དེ་Zིན་པར་:། །

ཞེས་པ་དང་།

ཨ་Ûས་དKིལ་འཁོར་ཁང་པ.་&ི་རོལ་དང་རང་གི་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པར་ཡང་:་བར་བཤད་

དོ། །

173 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



གཏོར་མ་གཏང་བ.་Qས་ནི། སཾ་ཊིར།

Ø་བ་མར་ངོE་བs་བཞི་དང་། །Vད་པར་Q་ནི་བ+ད་པ་དང་། །

ཡར་2ི་ངོ་ཡི་བs་པ་ལ། །མཆོད་པ་མཆོད་པ.་བདག་ཉིད་འdར། །

ཞེས་པ་དང་།

མཚོ་Xེས་སོགས་Kིས་¿བ་ཐབས་ཉམས་C་ལེན་པ.་≈ན་བཞི་གའམ། ཐོག་མ.་མགོ་དང་

མཐའ་མ.་མཐར་ངེས་པར་:་དགོས་པར་བཤད་པ་kར་རོ། །

གཏོར་Æོད་ནི། ག\ང་ཕལ་ཆེར་Q་པÅ.་Æོད་བཤད་པ་མང་;ེ། དེ་ནི་ཐོད་(༢༢༥བ)པ་ཡིན་ལ།

ཨ་Ûས། གཞོང་པ་སོགས་དང་ཁམ་ཕོར་དང་ལག་པ.་Vོར་བར་ཡང་:་བར་གCངས་ཤིང་།

འགའ་ཞིག་ç Vོགས་Kི་;ེང་Q་:་བར་ཡང་གCངས་པས་གཅིག་ç་མ་ངེས་སོ། །

གཏོར་མ.་Yས་དང་བཤམ་[ལ་ནི། སཾ་ཊིར།

མཆོད་ཡོན་མཆོད་སོགས་རིམ་Wོ་དང་། །ཉ་དང་ཤ་སོགས་བཟའ་བ་དང་། །

ཆང་དང་≠ོས་:ེད་∞ོ་བ་ཡང་། །གཡོན་Q་ཉེ་བར་དགོས་པ་àན། །

གཡས་པ་དག་ç་º་ཡི་Æོད། །Yས་ནི་འདི་དག་ཐམས་ཅད་Jམས། །

བQད་Gི་o་ཡིས་Zང་བར་:། །

ཞེས་དང་།

ཨ་Ùས། ཟན་དང་། འ?ས་ཆན་དང་། ‘ན་མ་དང་། ཤ་དང་། ཉ་ཤ་དང་། ཆང་དང་། º་དང་།

ཙོང་དང་། µོག་X་དང་། ཆན་≈ག་དང་། ôར་བ་དང་འོ། ་མ་ལ་སོགས་པ་གCངས་པས། ལོངས་

Uད་áང་གི་བཟའ་བçང་ཇི་`ེད་པ་Jམས་སོ། །
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Fོམ་འöང་ལས།

གཏོར་མ་≠ོས་:ེད་མེད་པར་ལས། །Óར་Q་འjབ་པར་མི་འdར་རོ། །

ཞེས་Vད་པར་Q་ཆང་གལ་ཆེ་བར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་[གཏོར་མ.་ཆོ་ག་]ལ། གཏོར་མWོན་བXེད་[ལ། གཏོར་མ་:ིན་™བས། གཏོར་མ་

འlལ་[ལ། ¨ལ་བ.་དགོས་པ་བཞི.།

དང་པོ་ནི། ∑ར་ལས།

ནམ་མཁ.་ད:ིངས་Kི་དlས་གནས་པར། །པÅ་འདབ་བ+ད་བµོམ་:ས་ལ། །

དབང་པོ་ཤར་2ི་འདབ་མར་བསམ། །མཐར་:ེད་mོ་á་དགོད་པར་:། །

º་བདག་—བ་Kི་འདབ་མར་རོ། །:ང་Q་གནོད་Zིན་དགོད་པར་:། །

མེར་ནི་:ིན་ཟ་ཆེན་པོ་;ེ། །དེ་བཞིན་རོ་ཟན་བདེན་?ལ་Qའོ། །

Âང་Q་Âང་ཉིད་བསམ་པར་:། །འöང་པོE་གཙོ་བོ་དབང་gན་Qའོ། །

ཉི་Ø་ཚངས་m་ལ་སོགས་དང་། །ཚངས་རིས་Kི་ནི་དམ་པ་དང་། །

ཚངས་པ་མQན་ན་འདོན་ཉིད་དང་། །དགའ་gན་འཐབ་?ལ་པ་Jམས་དང་། །

+ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་Jམས་དང་། །གཞན་འıལ་དབང་:ེད་པ་Jམས་དང་། །

གང་ཞིག་འıལ་དག.་m་Jམས་དང་། །དག་པ.་གནས་ན་གང་གནས་དང་། །

བདེ་བ་ཅན་དེར་འQག་Jམས་དང་། །འོག་མ་མིན་ན་གནས་Jམས་དང་། །

འོད་ཟེར་ཅན་2ི་འཇིག་"ེན་ཁམས། །Cམ་s་G་གCམ་ན་གནས་(༢༢༦ན)Jམས།

ཆོས་འöང་ནང་Q་སོན་པ་;ེ། །ཐམས་ཅད་;ེང་Q་བསམ་པར་:། །
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;ོབས་Kི་∫་དང་Qང་Xོང་དང་། །དེ་བཞིན་མཐའ་ཡས་ནོར་+ས་l། །

འཇོག་པོ་དང་ནི་རིགས་gན་ཉིད། །བདེ་ཆེན་པÅ་བཟང་པོ་ཅན། །

k་མིན་སེམས་ཅན་ད≠ལ་བ་Jམས། །ཆོས་འöང་གནས་C་འོག་ç་འོ། །

ༀ་ལས་ཚངས་m་ལ་སོགས་ཏེ། །‚ྃ་ལས་Qམ་l་îང་ལ་སོགས། །

«ཿལས་;ོབས་Kི་∫་སོགས་པའོ། །ལག་གཉིས་གདོང་གཅིག་ཅན་Jམས་ཏེ། །

;ེང་Q་m་Jམས་དཀར་པོ་ཆེ། །དབང་པོ་ལ་སོགས་Vབ་འ·ག་འ©། །

;ོབས་Kི་∫་སོགས་དམར་པོ་ཆེ། །རང་འོད་རིག་མས་£ས་∞ས་gན། །

^ོ་_ེ་©ིལ་l.་ལག་པ་?ེལ། །གཡས་བŒང་བས་ནི་;ན་ལ་གནས། །

ཚངས་སོགས་"ག་པ.་&ག་+ས་གདབ། །^ོ་_ེས་+་:ིན་སོགས་པ་ལ། །

;ོབས་Kི་∫་སོགས་གར་2ི་གཙོས། །ཐམས་ཅད་རིགས་གCམ་གནས་C་Xེས། །

དཀར་མོས་ད∑ག་པ་:ས་ནས་ནི། །ཆོམ་√ན་མ་ཡིས་ཞགས་པས་བsག །

རོ་ལངས་མས་ནི་eོག་གིས་བཅིངས། །ཟ་—ས་©ིལ་lས་དབང་:ས་ཏེ། །

ཞེས་གCངས་པ་ལ། jབ་ཆེན་2ི་ག\ང་ལ་ལར། འདི.་དངོས་བ;ན་ཉིད་:ས་པ་དང་།

ཁ་ཅིག་ç། ཆོས་འöང་གཅིག་གི་ནང་Q་པÅ་འདབ་བ+ད་Cམ་བGེགས་:ེད་པ་དང་།

ལ་ལར། ཆོས་འöང་པÅ་དང་བཅས་པ་Cམ་བGེགས་:་བར་ཡང་བཤད་ལ།

པÅ་ནི་ཕལ་ཆེར་2ིས་དམར་པོར་བཤད་ཅིང་།

འགའ་ཞིག་གིས། ;ེང་དཀར་པོ། འོག་དམར་པོ། བར་ནག་པོར་ཡང་བཤད་དོ། །

དེར་མWོན་དགོད་[ལ་ལ། པÅ.་kེ་བར་མWོན་ཇི་kར་འགོད་ག\ང་ཕལ་ཆེར་Q་མི་གསལ་ལ།
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ཛ་ལན་དྷ་ར་པས། པÅ་Cམ་བGེགས་:ས་པ.་;ེང་མ.་kེ་བར་ཚངས་པ། བར་པ་ལ་ས་m།

འོག་མ་ལ་€་mག་པ་འགོད་པར་བཞེད་ཅིང་།

བོད་M་རབས་པ་དག །པÅ་Cམ་རིམ་2ི་kེ་བ་གCམ་Q་n་གCང་≈གས་Kི་^ོ་_ེ་གCམ་དགོད་

པར་བཞེད་དོ། །

པÅ.་འདབ་མར་མWོན་འགོད་(༢༢༦བ)[ལ་ནི། མི་≈བ་Ø་བས།

ཆོས་Kི་འöང་གནས་ནང་Q་ནི། །པÅ་འདབ་བ+ད་Cམ་བGེགས་ལ། །

དཀར་ནག་དམར་བ་ཨÚ་«ཿ‚ྃ། །རིམ་པས་m་ཆེན་བ+ད་དང་ནི། །

€་ཆེན་བ+ད་དང་&ོགས་Xོང་བ+ད། །པÅ.་མདོག་བཞིན་བXེད་:ས་ཏེ། །

ཞེས་དང་།

རང་རང་≈གས་ཀ.་ས་བོན་ལས། །འོད་ཟེར་øགས་˜.་[ལ་∞ོས་པས། །

m་ཆེན་བ+ད་ལ་ག∂གས་ཁམས་དང་། །ག∂གས་མེད་པ་ཡི་m་བ,་འོ། །

འདོད་པ.་ཁམས་Kི་m་དང་མི། །&ོགས་Xོང་བ+ད་ལ་རབ་ç་བ,། །

ངན་སོང་གCམ་དང་m་མ་ཡིན། །€་ཆེན་བ+ད་ལ་རབ་ç་བ,། །

ཞེས་བཞེད་Kང་། m་ཆེན་བ+ད་ནི་ག\ང་ཕལ་ཆེར་ལས་མ་བཤད་ཅིང་། མWོན་བ+ད་ཚན་

གCམ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་Jམས་Kང་བཤད་∫ད་དང་མི་མ≈ན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཛ་ལན་དྷ་ར་པས་;ེང་གི་པད་འདབ་ལ་གཟའ་བ+ད་འགོད་པར་བཤད་པ་སོགས་

Jམ་Wངས་Q་མ་ཞིག་Æང་ཡང་། བཤད་∫ད་Kི་དངོས་བ;ན་kར། ཆོས་འöང་གི་ནང་Q་པÅ་འདབ་
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བ+ད་Kི་འདབ་མར་&ོགས་Xོང་བ+ད་དང་། དེ.་;ེང་གི་ནམ་མཁར་Ø་ཉི་སོགས་m་Jམས་དང་

པÅ.་འོག་ç་€་བ+ད་དང་m་མིན་དང་ད≠ལ་བ་Jམས་འགོད་པར་བཤད་པ་དང་།

དKིལ་འཁོར་བ་ལ་གཏོར་མ་དlལ་བ.་ཚེ་པÅ.་kེ་བར་དKིལ་འཁོར་2ི་འཁོར་ལོ་འགོད་པར་

བཤད་པ.་[ལ་ཉིད་ལེགས་ཤིང་། དེ་དག་Kང་ཡི་གེ་གCམ་ལས་n་གCང་≈གས་^ོ་_ེ་གCམ་2ི་

Jམ་པར་བXེད་[ལ་དང་དེ.་མངོན་"ོགས་ལ་སོགས་པ.་བཤད་[ལ་ཞིབ་པར་མང་བ.་འཇིགས་

པས་མ་∞ོས་Kང་། ཕལ་ཆེར་བཤད་∫ད་Kི་£ང་གིས་ཤེས་སོ། །

གཉིས་པ་[གཏོར་མ་:ིན་™བས་]ནི། སཾ་ཊིར།

Yས་ནི་འདི་དག་ཐམས་ཅད་Jམས། །བQད་Gི.་o་ཡིས་Zང་བར་:། །

ཞེས་གCངས་པ་kར་བQད་Gིས་?ན་དགོས་ཤིང་།

མི་≈བ་Ø་བས།

ཆོ་གས་གཏོར་མ་བ¿བ་:་བ། །Âང་དང་མེ.་དKིལ་འཁོར་བསམ། །

ཨ་ལས་öང་བ.་པÅ་ནི། །དེ་ལས་འབར་དང་གQངས་པ་ལས། །

བQད་Gི་o་ནི་བ¿བ་པར་:། །

ཞེས་པ་kར། གཏོར་(༢༢༧ན)མའང་བQད་Gི.་:ིན་2ིས་བ™བ་དགོས་ལ། དེ.་[ལ་ནི་དང་

པོE་བs་གཅིག་པར་བཤད་ཟིན་པ་kར་རོ། །

གCམ་པ་[གཏོར་མ་འlལ་[ལ་]ནི། དེ་ནས་ག\ང་དོན་Q་འཆད་པ.་Mགས་Kིས་གཏོར་མ་

དlལ་ཞིང་tིན་ལས་བཅོལ་བ་དང་བཟོད་གསོལ་:ས་ཏེ་མWོན་གཤེགས་པ་ཡིན་ལ།

∑ར་ལས།
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དེ་ནས་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་དlལ། །

ཞེས་པ་དང་།

སཾ་ཊིར།

མེ་ཏོག་དམར་པོ་བQག་པ་སོགས། །©ི་ལ་སོགས་པ་དlལ་བར་:། །

ཞེས་མཆོད་པ་འlལ་བར་ཡང་གCངས་ཤིང་།

∑ར་ལས།

Mགས་འདི་ཡིས་ནི་གཤེགས་C་གསོལ། །ཨÚ་བÌ་ས¯་ས་མ་ཡ།

ཞེས་སོགས་ཡིག་བ+.་མཐར་}ཿཞེས་པ.་བར་གCངས་པ.་Mགས་དོན་ནི་tིན་ལས་བཅོལ་བ་

དང་བཟོད་གསོལ་གཉིས་ཀར་འdར་བ་ཡིན་ནོ། །

jབ་ཆེན་མཚོ་Xེས་སོགས་Kིས། ཚོགས་དང་གཏོར་མ་ལ་སོགས་པ.་མཐར་^ོ་_ེ.་O་ཡང་

uངས་པར་བཤད་དོ། །

བཞི་པ་[¨ལ་བ.་དགོས་པ་]ནི། བར་ཆད་ཞི་བ་དང་tིན་ལས་Óར་Q་འjབ་པར་:་བ.་ཆེད་
ཡིན་ཏེ།

མི་≈བ་Ø་བས།
བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཉེར་ཞི.་&ིར། །གཏོར་མ་∫ན་Q་Zིན་པར་:། །

ཞེས་དང་།
འདིར། [བ"ག་པ་&ི་མ། བཞི་པ་&ག་+་བ,ས་པ.་དོན་2ི་ལེ5ར།]

གལ་ཏེ། འདིས་གཏོར་མས་འöང་པོ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་:ེད་ན་Jལ་འ:ོར་པ་

Jམས་ལེགས་པར་འdར་རོ། །
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ཞེས་སོགས་གCངས་པ་kར་རོ། །

ད༢ གཉིས་པ་ག\ང་དོན་ལ། ན༡ གཏོར་ཆོག་\ས་ནས་བ;ན་[ལ། ན༢ གCངས་པ.་གཏོར་

Mགས། ན༣ གཏོར་མ་:ིན་པ.་ཕན་ཡོན་གCམ་2ི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
S་ེཡི་&་ོ(ེ་&་ོ(ེ་འཛlན། །)ོམས་འ∑ག་གནས་པའ་ིL་ཉིད་ལ། ། 
སམེས་ཅན་དནོ་Oིར་གཏརོ་མ་ཆ།ེ །ད་ེལ་བདག་མདེ་མས་≤ས་པ། ། 
ཨེ་ཝ་ཾQམ་པར་བ≤གས་ནས་ན།ི །བགགེས་དང་ལགོ་པར་འÉེན་པ་ལས། ། 
སམེས་ཅན་Qམས་S་ི¬གོ་བäང་Oིར། །&་ོ(ེ་སམེས་དཔས་གཏརོ་མ་བïན། ། 

ཞེས་པ་;ེ། Kེ་ཡི་^ོ་_ེ་`ིང་_ེ་དང་;ོང་པ་ད:ེར་མེད་པ.་^ོ་_ེ་འཛིན་པ་;ེ་;ོན་པ་^ོ་_ེ་འཆང་།

¬མ་བདག་མེད་མ་དང་`ོམས་འ·ག་མཛད་པ.་[ལ་Q་གནས་པ.་m་(༢༢༧བ)དེ་ཉིད་ལ། སེམས་

ཅན་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ.་དོན་Q་འdར་བ.་&ིར་འöང་པོE་གཏོར་མ.་ཆོ་ག་ཆེན་པོ་\་བ.་

Pབས་‡ེད་ནས། ;ོན་པ་དེ་ལ་¬མ་བདག་མེད་མས་གCངས་པར་\ས་པ་ལས་ཡབ་¬མ་ཨེ་ཝཾ་གི་

Jམ་པར་ཏེ་ཐབས་ཤེས་སམ་བདེ་;ོང་རོ་མཉམ་པར་བ\གས་ནས་ནི། བགེགས་དང་ལོག་པར་

འ©ེན་པ་ལས་སེམས་ཅན་Jམས་Kི་‘ོག་ལ་སོགས་པ.་བར་ཆད་བπང་པ.་&ིར། ;ོན་པ་^ོ་_ེ་

སེམས་དཔས་གཏོར་མ་Zིན་པ.་Mགས་བ;ན་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[གCངས་པ.་གཏོར་Mགས་]ནི།
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ཨ»་ཨི…་ཛ་མ་ཛ་ལ་ཛཀྵ་À་ད་བÃི་Õ་n་རཀྵ་ཙ…་=e་r་ད་པŒ་ཏ་Ä་œ་ལ་ཾ

ཨ–་སར་པ་—་“། ཨི་དཾ་བ་ལg་Àj་ཛlགྷ་”Z་kŒ་rཾ་ས་བg་གྷ་ཨཾ་བྷ་སŒ་

ཀe་ས’་t་དྷ་÷wི་«་ཎི་ཕེ་ཌ་◊་ད། ཨ»་ཨ་ÿ་རོ་^་ཁཾ་ས’་དྷŸ་⁄ཾ་ཨ¤་

‹›y་fi་ཏ། ཨ»་flཿ་·་ྃཕཊ་—་“།  

ཞེས་པ་;ེ། གཏོར་Mགས་འདི་ཕལ་ཆེར་∂ར་ཆག་གི་Pད་Q་གནས་པ་ལས། ཨÚ་དམ་བཅའ་བ་

;ེ་མགོ་འ©ེན། ཨི˘་ནི་དབང་པོ། ཛ་མ་གཤིན་_ེ། ཛ་ལ་º་;ེ་º་m། ཛཀྵ་གནོད་Zིན། ˚་ད་འöང་

པོ། བ¸ི་མེ་;ེ་མེ་m། ˝་í་Âང་;ེ་Âང་m། རཀྵ་‘ིན་པོ། ཙ˘་Ø་བ། CÖ་ཉི་མ། õ་ད་མ་;ེ་ས་m།

˛་པ་;ེ་ཚངས་པ། ཏ་ལ་ས་;ེང་། ß་≤་ལཾ་ས་འོག །ཨˇ་བ+ད། སར་པ་!ལ་ཏེ་€། "་#་གཞི་

[གས།

ཨི་དཾ་འདི། བ་ལâ་གཏོར་མ། ˚é་ཟོ་ཞིག །ཛི་གྷ་Æོམས་ཤིག །¨y་མེ་ཏོག །è˛་བQག་ëོས།

õཾ་ས་ཤ། བâ་གྷ་ཉ་ཤ། ཨཾ་བྷ་བདག་གི། ས˛་ཐམས་ཅད། ཀÖ་དགོས་པ། ས$་ཐམས་ཅད། ù་དྷ་

¿བས་ཤིག །%†ི་བཟོད་པ། ô་ཎི་གསོལ། ཕེ་ཌ་&་ད་གནོད་པ་སོལ།

ཨÚ་ཨ་Ê་རོ་སོགས་ནི་ལེགས་Zར་སོར་བཞག་;ེ། དེ.་དོན་Mར་བཤད་ཟིན་ལ།

འདིར་ཡང་། ཨÚ་བÜ་ཤིས་པ.་མགོ་འ©ེན། ཨ་Ê་རོ་ཨ་ཡིག་ནི། }་ཁཾ་µོ། ས$་དྷ'་ཎཾ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་Kི། ཨ(་གདོད་མ་ནས། ཨ་—≤)་*་ཏ་མ་Xེས་པ.་&ིར།

ªར་ཡང་། ཨÚ་ƒོན་ལམ། «ཿམཉེས་(༢༢༨ན)པ། ‚ྃ་ཚིམ་པ། ཕཊ་ཉེར་བ,། "་#་གཞི་[གས་

ཞེས་པ.་དོན་Q་བཤད་དོ། །

ན༣ གCམ་པ་[གཏོར་མ་:ིན་པ.་ཕན་ཡོན་]ནི།
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གལ་ཏེ་འདིས་གཏོར་མས་འ§ང་པོ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་Öེད་ན་Qལ་

འÖོར་པ་Qམས་ལེགས་པར་འ8ར་རོ། །དེ་Qམས་ལ་བདེ་བ་Éི་མ་མེད་པ་

དང་། L་མོ་Qམས་དང་འ2ོ་བ་རབ་©་འÖོར་པ་Qམས་དགའ་བར་འ8ར་

རོ། །གལ་ཏེ་འདིས་འ§ང་པོའ l་ཚ6གས་Sི་Oིར་åག་©་གཏོར་མ་Öིན་ན། 
དབང་དང་མངོན་Eོད་དང་ད2འི་Nེ་འཇིགས་པ་དང་བ∞ད་པ་དང་བསད་པ་

དང་དéག་པ་དང་ཞ་ིབ་དང་Pས་པར་ཡང་འ8ར་རོ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་kར་གཏོར་མ་:ིན་པ.་དགོས་པ་ཇི་k་l་`མ་ན། གལ་ཏེ་[ལ་འདིས་àན་ནས་

བªངས་པ.་གཏོར་མས་འöང་པོ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་:ེད་ན། དེ་ལ་འབད་པ.་Jལ་འ:ོར་པ་

Jམས་ལེགས་པ་ཐོབ་པར་འdར་རོ། །

[ལ་ཇི་kར་ཞེ་ན། Jལ་འ:ོར་པ་དེ་Jམས་ལ་མཐར་≈ག་mན་Xེས་Kི་བདེ་བ་གཉིས་Æང་གི་©ི་

མ་མེད་པ་ཐོབ་པ་དང་། གནས་Pབས་C་m་མོ་Jམས་མཉེས་པ་དང་། འWོ་བ་རབ་ç་འ:ོར་པ་+ས་

པ་Jམས་དགའ་བར་འdར་རོ། །

གལ་ཏེ་[ལ་འདིས་གཏོར་མWོན་འöང་པོE་ཚོགས་Kི་&ིར་Qས་"ག་ç་;ེ་∫ན་Q་གཏོར་མ་:ིན་

ན། འWོ་བ་དབང་Q་:་བ་དང་། མངོན་Uོད་Kི་ལས་དང་། དW.་Fེ་དང་དòང་འཇིག་པ་དང་།

གཞན་Q། བ‹ད་པ་དང་། བསད་པ་དང་། བ¿བ་:་ད∑ག་པ་དང་། ནད་སོགས་ཞི་བ་དང་། ཚེ་

སོགས་+ས་པར་ཡང་འdར་རོ། །ཞེས་པ་;ེ་e་ཇི་བཞིན་པའོ། །

ཐ༥ o་པ་m་མོ་གCམ་2ི་&ག་+.་\ས་ལན་ལ། ད༡ \ས་པ་དང་། ད༢ ལན་གཉིས་Kི།
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ད༡ དང་པོ་ནི།
&་ོ(ེ་)ིང་པསོ་གསལོ་པ།  
Oག་P་གང་གིས་མཁའ་Eདོ་མ། །གང་ག་ིOག་Pས་ས་Eདོ་མ། ། 
གཙ6་བ་ོབདག་གསི་Rར་མ་འཚལ། །བཅོམ་@ན་ཇ་ི™ར་Oག་P་བ†།ི ། 

ཞེས་པ་;ེ། m་མོ་གCམ་2ི་+ས་འདེབས་\་བ.་&ིར་^ོ་_ེ་`ིང་པོས་གསོལ་པ། &ག་+་གང་

གིས་m་མོ་མཁའ་Uོད་མ་ལ་འདེབས་པ་དང་། (༢༢༨བ)m་གང་གི་&ག་+ས་m་མོ་ས་Uོད་མ་ལ་+ས་

འདེབས་པ་ནི་གཙོ་བོ་ཞེས་བོས་ནས། བདག་གིས་Mར་ཤེས་པར་མ་འཚལ་བས། བཅོམ་gན་

འདས། [ལ་ཇི་kར་&ག་+ས་གདབ་པར་བ2ི་ཞེས་\ས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[ལན་]ནི།
བཅོམ་@ན་འདས་Sསི་བཀའ་བYལ་པ།  
གསང་ག=མ་འཁོར་ལོའ l་དëས་=་ན།ི །Ø་ག=ང་¥གས་=་Oེ་བ་ལས། ། 
ïངེ་དང་འགོ་དང་དëས་གནས་S།ི །འཁརོ་ལའོ l་དëས་=་Qམ་པར་གནས། ། 
ས་Eདོ་Ø་ཡི་Oག་P་ཅན། །ïངེ་ཞལ་Ø་ཡི་&་ོ(ེ་མ། ། 
མཁའ་Eདོ་འདདོ་ཆགས་Oག་P་ཅན། །འགོ་ཞལ་ག=ང་ག་ི&་ོ(ེ་མ། ། 
¥གས་S་ི&་ོ(ེས་བདག་མདེ་མ། །སམེས་ན་ིབདག་མདེ་≠ལ་ཅན་ཉདི། ། 
སམེས་ན་ིདëས་S་ིགནས་=་ï།ེ །དསེ་ན་བདག་མདེ་མ་དëས་•།ེ ། 
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ཞེས་པ་;ེ། དེ.་ལན་Q། བཅོམ་gན་འདས་Kིས་བཀའ་བxལ་པ། n་གCང་≈གས་Kི་གསང་

བ་གCམ་2ི་ད:ེ་བས། བདག་མེད་མ.་དKིལ་འཁོར་འཁོར་ལོE་དlས་C་ནི་n་གCང་≈གས་C་

&ེ་བ.་m་མོ་གCམ་ལས། ;ེང་དང་འོག་དང་དlས་C་གནས་པ་ཉིད་Kི་µོ་ནས་དKིལ་འཁོར་

འཁོར་ལོE་དlས་C་Jམ་པར་གནས་པར་བ_ོད་ལ། དེ་ཡང་གནས་ས་འོག་ç་Uོད་པས་ས་Uོད་མ་

ལ་n་ཡི་ངོ་བོ་Jམ་Æང་གི་&ག་+་ཅན་Q་:་ཞིང་། དེ་ལ་ཞལ་;ེང་Q་གཟིགས་པས་;ེང་ཞལ་མ་དང་

£ས་དག་པས་n་ཡི་^ོ་_ེ་མ་ཞེས་:འོ། །

ཡང་གནས་མཁའ་ལ་Uོད་པས་མཁའ་Uོད་ལ་མ་འདོད་ཆགས་དག་པ་འོད་དཔག་མེད་Kི་&ག་+་

ཅན་Q་:་ཞིང་། དེ་ལ་ཞལ་འོག་ç་གཟིགས་པས་འོག་ཞལ་མ་དང་ངག་དག་པས་གCང་གི་^ོ་_ེ་མ་

ཞེས་:འོ། །

≈གས་Kི་^ོ་_ེ་མི་བXོད་པས་བདག་མེད་མ་ལ་+ས་འདེབས་ཏེ། སེམས་ནི་རང་བཞིན་2ི་མ་

jབ་པ་བདག་མེད་པ.་[ལ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པས་སོ། །

ཡང་སེམས་ནི་£ས་Kི་དlས་C་`ིང་ག་ཉིད་Kི་གནས་C་གནས་པ་k་l་;ེ། ∫་མཚན་དེས་ན་

བདག་མེད་མའང་དKིལ་འཁོར་2ི་དlས་C་Xེ་བ.་[ལ་Q་:ས་ཤེས་པ.་(༢༢༩ན)དོན་ཏོ། །

ཁ་ཅིག །འདིར་;ེང་ཞལ་དང་འོག་ཞལ་གཉིས་Kི་འdར་འpགས་པར་Ÿ་ཞིང་། འdར་གཞན་

ལས། འོག་ཞལ་n་ཡི་^ོ་_ེ་མ། ཞེས་དང་། ;ེང་ཞལ་གCང་གི་^ོ་_ེ་མ། ཞེས་འdར་བ་དག་པར་

འདོད་Kང་། ས་Uོད་མ་ཞལ་འོག་ç་བk་བ་དང་;ེང་ཞལ་མ་ཞལ་;ེང་Q་བ;ན་པར་འདོད་Æང་བ་

ཙམ་མ་གཏོགས་པ.་ཤེས་:ེད་གཞན་མ་མཐོང་ལ། དེ་འདོད་པ.་∫་མཚན་ཡང་མཁའ་ལ་Uོད་པས་
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;ེང་Q་བk་བ་དང་ས་འོག་ལ་Uོད་པས་འོག་ç་བk་བར་རིགས་`མ་མོད། དེ་kར་ན་µོ་Xོང་མ་

Jམས་Kང་ཞལ་&ིར་བ;ན་Q་བ\གས་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །

དེས་ན་མཁའ་Uོད་མ་ཞལ་འོག་ç་གཟིགས་པ་དང་། ས་Uོད་མ་ཞལ་;ེང་Q་གཟིགས་པར་འཆད་

པ་ལ་Xོན་མེད་དེ། m་ཐམས་ཅད་Kང་དKིལ་འཁོར་2ི་བདག་མོ་ལ་ཞལ་&ོགས་པ.་Jམ་པས་

བ\གས་པ་Pབས་C་བབ་པ.་&ིར་རོ། །

ཐ༦ Nག་པ་&ག་+.་ད:ེ་བ,་བཤད་པ་ལ། ད༡ ཉན་པར་གདམས་པ། ད༢ རིགས་Nག་ç་ད:ེ་

བ། ད༣ བ,་[ལ་གCམ་2ི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
Pས་པར་རབ་©་Oེ་བ་ལས། །རགིས་ན་ིQམས་པ་Vག་©་བ(ོད། ། 
Qམ་ག=མ་Qམ་པ་û་ཉིད་Sང་། །བཤད་S་ིQལ་འÖོར་མ་ཉདི་ཉནོ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། +ས་འདེབས་Kི་རིགས་ཇི་ཙམ་ཡོད་`མ་ན། རིགས་བདག་+ས་པར་རབ་ç་&ེ་བ་

ལས། རིགས་བདག་ནི་Jམ་པ་Nག་ç་བ_ོད་ཅིང་། བ,་ན། རིགས་Jམ་པ་གCམ་མམ། འ?ིང་kར་

ན་Jམ་པ་oར་འdར་[ལ་ཉིད་Kང་ལེགས་པར་བཤད་Kི། Jལ་འ:ོར་མ་ཉིད་ཉོན་ཅིག་ཅེས་

གདམས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[རིགས་Nག་ç་ད:ེ་བ་]ནི།
མི་བ•དོ་Qམ་óང་རནི་ཆནེ་འ§ང་། །དཔག་མདེ་Ñག་དགོ་&་ོ(ེ་སེམས། ། 
ཞེ་Nང་གཏ་ི^ག་སརེ་ó་དང་། །འདདོ་ཆགས་Ñག་དགོ་བད་ེབ་དག ། 
འདསི་ན་ིརམི་པས་àོམ་པ་ཉིད། ། 
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ཅེས་པ་;ེ། རིགས་Kི་ད:ེ་བ་ཇི་k་l་`མ་ན། Zོང་:ེད། མི་བXོད་པ་དང་། Jམ་Æང་དང་།

རིན་ཆེན་འöང་gན་དང་། འོད་དཔག་མེད་དང་། tག་དོག་(༢༢༩བ)གིས་མཚོན་པ་དོན་འjབ་དང་།

^ོ་_ེ་སེམས་དཔའ་Nག་ç་ད:ེ་;ེ།

Zང་གཞི། ཞེ་Fང་དང་། གཏི་}ག་དང་། སེར་Æ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། tག་དོག་དང་།

བདེ་བ་དག་Zོང་བ.་[ལ་འདིས་ནི་གོང་གི་Zང་གཞི་Zོང་:ེད་Kི་རིམ་པ་ངེས་པས་བµོམ་པར་:་བ་

ཉིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །

ད༣ གCམ་པ་[བ,་[ལ་]ནི།
&་ོ(ེ་སམེས་དཔའ་°ངས་ན་ན།ི །Oི་ནས་རགིས་ན་ིQམ་པ་û། ། 
འདདོ་ཆགས་ཞ་ེNང་གཏ་ི^ག་གསི། །ད་ེ(ེས་Qམ་པ་ག=མ་7་འ8ར། ། 
མི་བ•དོ་ཞེ་Nང་གÜགས་ཅན་†།ི །¥གས་S་ིབདག་པ་ོརགིས་གཅགི་ཉདི། ། 
ཞེ་Nང་&་ོ(ེའི་Öིན་îབས་འདི། །རགིས་ན་ིVག་དང་û་f་བ(ོད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། རིགས་དེ་དག་བ,་ན། Zང་གཞི་བདེ་བ་དང་། Zོང་:ེད་^ོ་_ེ་སེམས་དཔའ་མི་

བXོད་པ.་རིགས་C་བ,ས་ནས་ལོགས་C་ད:ེ་བ་ëངས་ན་ནི། &ི་ནས་རིགས་ནི་གཞན་Jམ་པ་o་

དང་། Zང་གཞི་ང་+ལ་དང་tག་དོག་འདོད་ཆགས་ལས་འöང་བས་དེར་བ,ས་ནས་འདོད་ཆགས་

དང་ཞེ་Fང་དང་གཏི་}ག་གི་ད:ེ་བས་&ེ་ན་རིགས་oར་&ེ་བ་དེ.་_ེས་C་Jམ་Æང་སོགས་n་གCང་

≈གས་Kི་རིགས་Jམ་པ་གCམ་Q་འdར་ལ། གཏི་}ག་དང་འདོད་ཆགས་Kང་སེམས་ལས་གཞན་

མིན་པས། དེས་ན་མི་བXོད་པ་ཞེ་Fང་དག་པ.་ག∂གས་ཅན་2ི་≈གས་Kི་བདག་པོ་གསང་ཆེན་

རིགས་གཅིག་ཉིད་Q་འQ་;ེ། ཞེ་Fང་^ོ་_ེ་མི་བXོད་པ.་:ིན་™བས་ཏེ་Jམ་རོལ་འདི་ལས་&ེ་ནས་
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རིགས་ནི་གོང་Q་བཤད་པ.་Nག་དང་o་á་བ_ོད་པར་:ེད་དོ་ཞེས་པ.་དོན་ཏེ། དགོངས་པ་ཅན་མ་

ཡིན་པའོ། །

ཇ༣ གCམ་པ་[ལེ5.་མཚན་]ནི།
Sེའི་&ོ་(ེ་ལས། πད་ཐམས་ཅད་Sི་Oག་P་བ„ས་པའི་དོན་ཞེས་Ö་བའི་

ལེF་ï།ེ བཞ་ིཔའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་;ེ། Kེ.་^ོ་_ེ.་∫ད་བ"ག་པ་&ི་མ་ལས་∫ད་ཐམས་ཅད་Kི་m.་རིགས་བདག་&ག་+་

བ,ས་པ.་དོན་ཞེས་:་བ་གཙོ་བོར་:ས་ནས། གཞན་ཡང་O་གར་སོགས་དོན་མང་པོ་;ོན་པ.་ལེ5་

;ེ། ག\ང་གི་Qམ་ཚན་བཞི་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་གCངས་ཟིན་པ.་དོན་ཏོ། །(༢༣༠ན)

ལེ5་བཞི་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&ི་མ། o་པ་མངོན་པར་འöང་བ.་ལེ5།

ཆ༥ ད་ནི་ལེ5་o་པ་བཤད་པར་:་;ེ། དེ་ལ། ཇ༡ ལེ5.་འ?ེལ། ཇ༢ ལེ5.་དོན། ཇ༣ ལེ5.་

མཚན་གCམ་2ི།

ཇ༡ དང་པོ་ནི། བ"ག་པ་དང་པོE་[གCམ་པ་]m.་ལེ5ར་ཧེ་á་ཀ་གCམ་2ི་མངོན་"ོགས་

གCངས་Kང་&ག་བs་Nག་པ.་མངོན་"ོགས་མ་གCངས་པ་དང་། བ+ད་པར་བདག་མེད་མ.་"ེན་

དང་བ"ེན་པ.་དKིལ་འཁོར་བཤད་Kང་ཡབ་Kི་དKིལ་འཁོར་དང་འཁོར་2ི་m་མོE་མངོན་"ོགས་

མ་གCངས་པ་དང་། [གཉིས་པ་]Mགས་Kི་ལེ5ར་ཡབ་Kི་G་Mགས་མ་གCངས་པ་དང་། [བཞི་

པ་]དབང་གི་ལེ5ར་¬མ་2ི་དKིལ་འཁོར་Q་དབང་བnར་བ་གCངས་Kང་ཡབ་Kི་དKིལ་འཁོར་Q་

དབང་བnར་བ་མ་གCངས་པས་དེ་དག་ཁ་བPང་པ.་&ིར་\ས་ནས་ལེ5་འདི་གCངས་སོ། །

ལེ5་M་&ི.་འ?ེལ་ནི། འདི་ཉིད་Kི་བཞི་པར་m་+ས་འདེབས་Kི་&ག་+་སོགས་ཁ་Pོང་གི་ཡན་

ལག་མང་པོ་གCངས་Kང་། +ས་གདབ་:་ལ་སོགས་པ.་དོན་2ི་གཙོ་བོ་`ིང་པོ་Kེ.་^ོ་_ེ.་དKིལ་

འཁོར་མ་གCངས་པས། དེ་;ོན་:ེད་Kི་ལེ5་འདི་འཆད་པར་འ?ེལ་ལོ། །

ལེ5.་མངོན་"ོགས་ནི། &ག་བs་Nག་པ.་དKིལ་འཁོར་G་Mགས་དབང་བnར་སོགས་;ོན་

པས་ƒིན་Wོལ་གཉིས་ཀ་དང་འ?ེལ་ལོ། །

ཇ༢ གཉིས་པ་[ལེ5.་དོན་]ལ། ཉ༡ Uི་དོན་དང་། ཉ༢ ག\ང་དོན་གཉིས་ལས།

ཉ༡ དང་པོ་ལ། "ེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བXེད་[ལ་དང་། བ"ེན་པ་m་བXེད་[ལ་གཉིས་Kི།

188 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



དང་པོ་ནི། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་གཞི་ཆོས་འöང་Æ་ཚོགས་པÅ་^ོ་_ེ་དང་བཅས་པ་དང་། དེར་

འöང་བཞི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བXེད་པ.་Jམ་གཞག་དང་། གཙོ་འཁོར་

2ི་བ\གས་གནས་ཇི་kར་:་བ.་[ལ་Jམས་བ"ག་པ་དང་པོE་བ+ད་པར་བཤད་ཟིན་ལ། འོན་

Kང་འདིར་གཙོ་འཁོར་Jམས་Kི་གནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དlས་དང་µོ་མཚམས་Jམས་C་Æ་

ཚོགས་པÅ.་kེ་བར་གཙོ་བོ་ལ་ཉི་མ་དང་། འཁོར་(༢༣༠བ)Jམས་ལ་Ø་བ.་གདན་དང་། དེ.་;ེང་

Q་གཙོ་བོ་ལ་བQད་བཞི.་གདན་དང་། འཁོར་Jམས་ལའང་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ.་གདན་དགོད་

པར་:་;ེ། དེ་དག་གི་མངོན་"ོགས་ནི་ག\ང་དོན་Q་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་[བ"ེན་པ་m་བXེད་[ལ་]ལ། ∫་^ོ་_ེ་འཛིན་པ་བXེད་[ལ། འཁོར་2ི་m་མོ་བXེད་

[ལ། འ?ས་l་^ོ་_ེ་འཆང་བXེད་[ལ་གCམ་2ི།

དང་པོ་ནི། དlས་Kི་གདན་ལ་ཨ་ལི་ལས་Ø་བ། ཀ་ལི་ལས་ཉི་མ། དེ་གཉིས་Kི་བར་Q་ས་བོན་

ལས་öང་བ.་&ག་མཚན་ས་བོན་2ིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འtོས་འQས། དེ་ཐམས་ཅད་འ©ེས་

པ་ལས་∫་^ོ་_ེ་འཛིན་པ་བXེད་པ.་མངོན་:ང་o་བXེད་jབ་ཆེན་2ི་ག\ང་ཕལ་ཆེར་མ≈ན་ཡང་།

ཁ་ཅིག་ç། ཡབ་¬མ་གཉིས་ཀ.་ས་བོན་དང་&ག་མཚན་མི་འöང་བ་ནི་Pབས་འདིར་མི་ལེགས་

ཏེ།
[བ"ག་པ་&ི་མ། o་པ་མངོན་པར་འöང་བ.་ལེ5ར།]

ༀ་དང་‚ྃ་གིས་^ོ་_ེ་ཆེ། །

ཞེས་དང་།

ༀ་‚ྃ་Mོན་པོ་འབར་འཇིགས་པས། །

189 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



ཞེས་འöང་བས་སོ། །

འདི.་n་མདོག་ལ། ªོབ་དཔོན་མི་≈བ་Ø་བས། [བ"ག་པ་&ི་མ། o་པ་མངོན་པར་འöང་བ.་ལེ5ར།]

Ø་བ་º་ཤེལ་ནོར་l.་འོད། །

ཅེས་པས་དཀར་པོར་བ;ན་པར་བÜལ་ཞིང་། ¿བ་ཐབས་Cའང་དཀར་པོར་བཤད་པ་ལ་བ"ེན་

ནས་+་གར་བ་དང་བོད་2ི་u་མ་མང་པོས་དཀར་པོར་ནན་2ིས་འཆད་Kང་། ག\ང་དེས་དཀར་པོར་

བ;ན་པ་མི་འjབ་པ.་∫་མཚན་ནི་Mར་བཤད་ཟིན་ཞིང་།

Kེ་^ོར་2ི་ག\ང་དང་Pབས་གཞན་Qའང་∫་འ?ས་Kི་^ོ་_ེ་འཆང་n་མདོག་དང་ཞལ་&ག་འ©་

མི་འ©་མང་པོ་ཞིག་Æང་བས་མཐའ་གཅིག་ç་མ་ངེས་པར་Æང་མོད།

འོན་Kང་jབ་ཆེན་མཚོ་Xེས། Ï་རོ་པ། „†ི་པ། ནག་པོ་པ། མཻ་+ི་པ་སོགས་ཕལ་ཆེར་2ིས་∫་

འ?ས་Kི་ཧེ་á་ཀ་གཉིས་མདོག་དང་ཞལ་&ག་འ©་བར་བཤད་པ་ཉིད་ལེགས་ཏེ། ཡབ་Kི་དKིལ་

འཁོར་མངོན་འöང་གི་ལེ5་འདི.་དངོས་བ;ན་Q་Æང་བ.་&ིར་རོ། །

ཡབ་Kི་ཞབས་;བས་ལ་jབ་ཆེན་2ི་ག\ང་ཕལ་ཆེར་Q་གསལ་བདེ་བ་མི་འöང་བ་དང་། འགའ་

རེར་གཡས་བŒང་དང་། ལ་ལར་དKིལ་ད,ང་&ེད་པ་བཤད་པ་ལ་(༢༣༡ན)བ"ེན་ནས། &ིས་Kི་u་

མ་ཁ་ཅིག་ཞབས་བཞི.་གཡས་གཉིས་བŒང་། གཡོན་གཉིས་བnམ་པ.་དKིལ་ད,ང་:ེད་པར་

ནན་2ིས་འཆད་ཅིང་[ལ་གཞན་འཕོག་པ་མི་འཐད་དེ། ∫ད་ཚིག་བ™ིང་ཆེས་པ་ལ་བ"ེན་ནས་jབ་

ཆེན་2ི་གཞེད་‘ོལ་མི་འ©་བ་མང་པོ་Æང་བ.་&ིར་དང་།

Vད་པར་jབ་ཆེན་མཚོ་Xེས་དང་Ï་རོ་པ.་ག\ང་ལས། གཅེར་l་ཞབས་གཡས་བŒང་བས་

བ\གས་པ། ¨ང་པོ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་། འཆི་བ་དང་། m.་l.་བQད་བཞི་མཉམ་པར་
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མནན་པ་ཉི་མ.་དKིལ་འཁོར་Q་རོལ་མོE་[ལ་2ིས་བ\གས་པ་ཞེས་བཤད་པ.། M་མས་ཞབས་

མQན་མ་གཡས་བŒང་པ.་;བས་དང་། &ི་མས་+བ་མ་རོལ་མོE་[ལ་མཛད་པར་;ོན་ཏེ།

གཡས་བŒང་ནི། ཨ་Ûས།

དེ་ལ་གཡོན་པ.་:ིན་པ་བnམ་ནས་མཐོ་o.་བར་Q་∏ང་པ་གཡས་པ་འ2ིང་བ་

དང་བཅས་པས་©ང་པོར་བŒང་བ་ནི་གཡས་བŒང་པའོ། །

ཞེས་བཤད་ཅིང་།

རོལ་མོE་[ལ་ནི། Xིལ་ད,ང་&ེད་པ.་གར་;བས་C་ག\ང་Q་མར་བཤད་པས། གཡས་བŒང་

དང་རོལ་མོE་[ལ་གཉིས་ལ་མི་འ©་བ་ཡོད་པ.་&ིར་དང་།

ཨ་Ûས།

ཞབས་གཉིས་དKིལ་ད,ང་&ེད་པ་དང་། ཞབས་གཉིས་Kི་གཡོན་བnམ་པ་དང་

གཡས་བŒང་པ.་གར་2ི་[ལ་2ིས་གནས་པ།

ཞེས་དང་།

རིན་ཆེན་འབར་བར།

ཉི་མར་ཞབས་གཡས་བŒང་གཡོན་བnམ། །

mག་མ་གར་2ི་[ལ་2ིས་བཞེངས། །

ཞེས་དང་།

མཚོ་Xེས་Kིས།

ཉི་མར་ཞབས་གཡས་བŒང་དང་བnམ། །
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གར་མཛད།

ཅེས་པ་Jམས་Kིས་Kང་`ོན་མེད་པར་གོང་Q་བཤད་པ.་ཞབས་;བས་བ;ན་པ.་&ིར་དང་།

+་གར་བ.་འlར་དོད་དང་?ིས་n་ཕལ་ཆེར་ཡང་དེ་བཞིན་Q་འöང་ཞིང་། པན་jབ་Kི་Nང་Q་

eོ་འདོགས་བཅད་པ.་མར་པ་དང་འ?ོག་མ.་བ∫ད་པ་དང་བཅས་པས་Kང་དེ་kར་བཞེད་པ.་

[ལ་འདི་+་བོད་གཉིས་ཀར་ཡོངས་C་Wགས་པ.་&ིར་རོ། །

འོ་ན་མཚོ་Xེས་Kི་འWེལ་པར།

དེ་དག་Kང་མཉམ་པར་བGེགས་(༢༣༡བ)པ.་`ིང་གར་ཞབས་གཡས་པ་ཉིད་Kིས་

མནན་པའོ། །རོལ་མོE་[ལ་ནི་Xིལ་ད,ང་&ེད་པའོ། །དེ.་གཡས་བŒང་པ་ནི་

≈གས་_ེས་སེམས་ཅན་ལ་Vབ་པའོ། །གཡོན་བ√མ་པ་ནི་ཤེས་རབ་Kི་ཆོས་གང་

ཡང་མི་འཛིན་པའོ། །

ཞེས་པ་ཇི་kར་ཡིན་`མ་ན། བQད་བཞི་འཁོད་མཉམ་པར་ཉི་མ.་;ེང་Q་བGེགས་པ་དང་།

ཞབས་གཡས་པ་ཞིག་གིས་བQད་ཅིག་གི་`ིང་གར་མནན་པ་དང་། mག་མ་Mར་བཞིན་Q་འཆད་

དགོས་ཏེ། དེ་k་མིན་ན།

མཚོ་Xེས་ཉིད་Kིས།

ཞབས་བཞི་ཡིས་ནི་བQད་བཞི་པོ། །མཉམ་པར་མནན་ཞིང་།

ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་བ.་&ིར་ཏེ། ཞབས་གཡས་ཁོ་ནས་མནན་པར་འdར་བ.་&ིར་རོ། །
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གཞན་ཡང་། ཞལ་2ི་Pབས་C་ཁ་ཅིག་G་བ་དང་གཡས་གཡོན་+བ་ཞལ་བཞི་འོག་ç་དང་། དེ.་

;ེང་Q་གCམ་དང་། ªར་;ེང་ཞལ་གཅིག་ç་འWེལ་མོད་Kང་། དེ་ནི་jབ་ཆེན་2ི་ག\ང་ཐམས་ཅད་

དང་མི་མ≈ན་པ.་uོ་བཟོ་ཁོ་ནར་Æང་བས་-ོན་ཚིག་ཡིན་ལ།

འགའ་ཞིག །ཞལ་མQན་+བ་Kི་མཚམས་མེད་པར་འཁོར་ཞལ་Q་འདོད་པ་དང་། ཅི་རིགས་+བ་

ཞལ་Q་འདོད་པའང་མི་འཐད་དེ།

མཚོ་Xེས་Kིས།

ཞལ་དང་པོ་གནག་པ། གཡས་པ་ནི་དཀར་བ། གཡོན་པ་ནི་དམར་བ། ཡང་གཡོན་

པ་ནི་ཞལ་གཉིས་གནག་པ། དེ་བཞིན་Q་གཡས་པའང་ཞལ་གཉིས་གནག་པ། ;ེང་

ཞལ་ནི་Q་བ.་མདོག་དང་།

ཞེས་པ་kར།

Ï་རོ་པ། མར་མེ་མཛད། མཻ་+ི་པ་Jམས་Kིས་གསལ་བར་གCངས་པས། +བ་ངོས་ཉིད་Q་ཞལ་

མེད་པར་kག་པ་དl་‹་དང་བཅས་པ.་བར་མཚམས་ཡོད་པར་བ;ན་ཏོ། །

མངོན་"ོགས་གཞན་ཕལ་ཆེར་པན་jབ་Jམས་མ≈ན་པར་Æང་ཞིང་ག\ང་དོན་ལས་ཤེས་པས་

འདིར་མ་∞ོས་སོ། །

གཉིས་པ་[འཁོར་2ི་m་མོ་བXེད་[ལ་]ནི། Wོང་Vེར་ཉམས་དགར་ཞེས་སོགས་Kི་དོན་ལ། ∫་

^ོ་_ེ་འཛིན་པ་ཡབ་¬མ་`ོམས་འ·ག་:ས་པ.་དགའ་བ.་eས་&ོགས་བs.་སངས་+ས་བàག་

ནས་\་བ.་ཐིག་ལེ་ལས་m་མོ་(༢༣༢ན)Jམས་∞ོ་བ་ནི་ག\ང་ཕལ་ཆེར་མ≈ན་ཡང་།
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∞ོ་[ལ་ལ། ^ོ་_ེ་`ིང་འWེལ་ལས། འདི་kར་རང་རང་གི་གདན་2ི་;ེང་Q་Ø་ཉི་ཁ་Zར་བ.་ནང་

ན་Mོན་2ི་ཡི་གེ་Jམས་གནས་པར་གCངས་ཤིང་། དེ་དག་ཡོངས་C་dར་པ་ལས་གཡས་པ.་&ག་

མཚན་བ+ད་Q་བསམ། དེ་ཡོངས་C་dར་པ་ལས་m་མོ་བ+ད་ཡོངས་C་Yོགས་པར་:འོ། །ཞེས་

སོགས་£ང་དང་Zར་ནས་བཤད་ཅིང་།

དེ་བཞིན་Q་jབ་ཆེན་མཚོ་Xེས། ནག་པོ་པ། མཻ་+ི་པ་སོགས་Kིས་Kང་འཁོར་བ+ད་པོE་གདན་

2ི་;ེང་Ø་ཉི་ཁ་Zར་2ི་བར་Q་གྃ་སོགས་Kི་ས་བོན་བ+ད་Wི་∑ག་སོགས་Kི་&ག་མཚན་ས་བོན་

2ིས་མཚན་པ་བ+ད་Q་dར་པ་སོ་སོར་འ©ེས་པ་ལས་m་མོ་བ+ད་Q་བXེད་པ.་མངོན་:ང་o་

བXེད་:་བར་བཤད་ལ།

མི་≈བ་Ø་བ.་འWེལ་པར།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ.་ཐིག་ལེ་དེ། །ས་བོན་བ+ད་Q་dར་པ་འོ། །

ཞེས་དང་།

ས་བོན་2ིས་ནི་m་མོ་དöང་། །

ཞེས་དང་།

∑ར་2ི་¿བ་ཐབས་C།

སངས་+ས་འཁོར་ལོ་སོ་སོ་á། །ས་བོན་བ+ད་ནི་བསམ་པར་:། །

མིང་གི་དང་པོ་གྃ་ཙྃ་སོགས། །ཡི་གེ་ལས་ནི་m་མོ་དöང་། །

ཞེས་སངས་+ས་Jམས་\་བ་ས་བོན་བ+ད་Q་འdར། དེ་ཡང་m་མོར་dར་པ་¬མ་2ི་པÅ་ནས་

Ëང་;ེ་གནས་སོ་སོར་འགོད་པར་བཤད་པ་དང་།
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འགའ་ཞིག་ç། འ:ིན་Mགས་བ_ོད་པས་ས་བོན་པÅ་ནས་Ëང་བ་m་མོར་dར་ཏེ་སོ་སོར་འགོད་

པ.་[ལ་ཡང་བཤད་དེ། བXེད་[ལ་+ས་བ,ས་Kི་Vད་པར་རོ། །

m་མོ་Jམས་འགོད་པ.་གནས་ལ། ∫ད་Kི་དངོས་བ;ན་Q་µོ་མཚམས་C་འགོད་པར་གCངས་

པ་kར། jབ་ཆེན་མཚོ་Xེས། ནག་པོ་པ། „†ི་པ། མཻ་+ི་པ། :ང་ºབ་`ིང་པོ་སོགས་µོ་བཞི་དང་

མཚམས་Kི་བཞིར་བXེད་པར་བཤད་ལ།

མི་≈བ་Ø་བ། ཌོ་བྷི་པ། Ï་རོE་ཞལ་£ང་Jམས་Kིས་པÅ.་འདབ་མ་བ+ད་ལ་འགོད་པར་

བཤད་པ་kར། བོད་Kི་u་མ་M་མ་ཕལ་མོ་ཆེས་Kང་བཞེད་དེ། ªོབ་དཔོན་སོ་སོE་£གས་ཐ་དད་

པས་གང་ཡང་áང་བའོ། །(༢༣༢བ)

གCམ་པ་[འ?ས་l་^ོ་_ེ་འཆང་བXེད་[ལ་]ལ། \་བ་Oས་བnལ་དང་། དེ་ལས་བཞེངས་[ལ་

གཉིས་Kི།

དང་པོ་ནི། དེ་ནས་^ོ་_ེ་ཆགས་ཆེན་ལས། །ཞེས་སོགས་&ི་དོན། ∫.་ཧེ་á་ཀ་ཐིག་ལེར་\་བ་

Oས་བnལ་བས་འ?ས་l.་ཧེ་á་ཀར་བཞེངས་པ་བ;ན་པ་ལས།

ཐིག་ལེར་\་བ.་∫་Œེན་ནི། ∑ར་ལས།

©ི་ཟ་རབ་ç་\གས་པ་ནི། །Ôང་;ེ་\་བ་_ེས་©ན་པ། །

མཚམས་Kི་m་མོ་Jམས་Kིས་བnལ། །

ཞེས་Mར་2ི་བར་‘ིད་\གས་པས་Œེན་:ས་ཏེ་\་བར་གCངས་ཏེ། དེ.་[ལ་ནི། བར་‘ིད་Kི

སེམས་ཅན་དེས་ཕ་མ་ཉལ་པོ་:ེད་པ་མཐོང་ནས་ཆགས་སེམས་Kིས་འོང་;ེ་ཕ.་ཁ་ནས་\གས་ཤིང་

ཕ་མ.་G་Jམས་བnལ་བས་ô་¡ག་\་བ.་ཐིག་ལེ.་དlས་C་གནས་ནས་Xེ་‘ིད་ལེན་པ་kར།

195 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



Mར་2ི་བར་‘ིད་མཚོན་:ེད་Kི་ནམ་མཁ.་Ï་དའམ་ཡི་གེ་oས་བཅོམ་gན་འདས་ཡབ་¬མ་`ོམས་

འ·ག་:ང་བ.་àན་Uོད་མཐོང་ནས་ཆགས་སེམས་Kིས་ཡབ་Kི་ཞལ་ནས་\གས། _ེས་ཆགས་

Kིས་མེས་\་བ་n.་ད:ིབས་བ∫ད་དེ་^ོ་_ེ.་ལམ་ནས་ཐིག་ལེ.་Jམ་པར་བབས་པས་ཡབ་¬མ་

གཉིས་ཀ་བདེ་བ་ཆེན་པོE་ངོ་བོར་\་ནས་ཐིག་ལེ.་ག∂གས་སམ་ཐིག་ལེ.་དlས་C་ས་བོན་2ི་

ག∂གས་C་གནས་པ་;ེ།

Fོམ་འöང་ལས།

ཕ་མ.་àན་ç་Zོར་སོགས་ནི། །‘ིད་པ.་Xེ་བོས་མཐོང་dར་ནས། །

"་ལ་ཞོན་བཞིན་Jམ་ཤེས་ནི། །Âང་གི་བཞོན་པ་ཞོན་ནས་C། །

Pད་ཅིག་ཐང་གཅིག་ཉིད་ལ་ནི། །ཤིན་ç་Óར་བར་འོངས་dར་ནས། །

ཤིན་ç་དགའ་དང་བཅས་;ོབས་Kི། །ཁ་ཡི་ལམ་ནས་འ·ག་པར་འdར། །

G་ནི་;ོང་tག་བQན་s་གཉིས། །རབ་བnལ་དེ་ཡི་Pད་ཅིག་ལ། །

ཨ་ལི་ཀ་ལི་\་:ས་པས། །མཆོག་ç་དགའ་བ་ཡང་དག་ཐོབ། །

ô་¡ག་དེ་ཡི་དlས་C་ནི། །ཐིག་ལེ.་དlས་C་ཡང་དག་གནས། །

ཞེས་དང་།

jབ་ཆེན་མཚོ་Xེས་Kིས།

འདི.་མཐར་བཅོམ་gན་འདས་ཤིན་ç་འ·ངས་པས་མཆོག་ç་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རོ་

གཅིག་པར་gན་པས། རིག་མ་དང་mན་ཅིག་\་བས་ས་བོན་(༢༣༣ན)2ི་ག∂གས་

C་གནས་པར་dར་ཏོ། །
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ཞེས་དང་།

`ིང་འWེལ་Q།

Jམ་oས་མངོན་པར་Yོགས་:ང་ºབ། །ཨ་བ་.་≤ིར་བདེ་བས་བ+ལ། །

ཞེས་དང་།

དོན་གསལ་མཁན་པོས། དེ་ནས་ཡབ་¬མ་་2ི་རོལ་པ.་eས་བnལ་བས། ‘ིད་པ་བར་མ.་བག་

ཆགས་Kི་ཡི་གེ་o་པོ། ཧོཿཨÚ་«ཿ་‚ྃ་ཧོཿJམས་ཞལ་ནས་\གས་ཏེ་པÅར་&ིན་པ་ཙམ་2ིས་ཡབ་¬མ་

གཉིས་འོད་Kི་གོང་lར་dར་པ་ལ། ཞེས་བར་‘ིད་ཡི་གེ་o.་Jམ་པ་\གས་པ་དང་། མཐར་འོད་Kི་

གོང་lར་གནས་པར་བཤད་ཅིང་།

མར་མེ་མཛད་Kིས།

བར་དོར་གནས་པ.་£ས་ངག་ཡིད། །ཨÚ་«ཿ‚ྃ་ནི་དཀར་དམར་གནག །

ཧོཿགཉིས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བ"ེན། །འཁོར་ལོ་|་མ་kར་མཐོང་ནས། །

གཙོ་བོE་Uིར་\གས་གཙོ་ཉིད་\། །¬མ་ཡང་\་ནས་ཨྃ་‚ྃ་གཉིས། །

ས་བོན་དKིལ་འཁོར་དlས་གནས་པ། །"ོག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བ\གས། །

ཞེས་གཞན་M་མ་དང་འ©་བ་ལ། བར་‘ིད་\གས་ས་Uི་བོ་ནས་\གས་པ་དང་། མཐར་ས་བོན་

2ི་ག∂གས་C་གནས་པར་བཤད་དེ། ཐམས་ཅད་Zང་གཞི་དང་མ≈ན་པས་གང་ཡང་áང་བའོ། །

དེ་ནས་Oས་བnལ་ནི། `ིང་འWེལ་Q།

&ི་ཡི་Xེ་མཆེད་ལོངས་Uོད་ཆེ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་སད་:ེད་དེ། །

òÄ་ùི་དང་རི་¡ོད་མ། །གçམ་མོ་དེ་བཞིན་ག¬ང་མོ་;ེ། །
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ས་དང་º་དང་མེ་Âང་གིས། །

ཞེས་པ་kར། ô་¡ག་Jམ་ཤེས་གCམ་འ©ེས་ནས་བ+ལ་བ.་[ལ་Q་གནས་པ་དེ་ཡང་། £ས་

འjབ་:ེད་Kི་Œེན་ས་º་མེ་Âང་གི་འöང་བ་བཞིས་བnལ་པ་kར། འöང་བཞི.་རང་བཞིན་2ི་m་མོ་

བཞི.་Oས་བnལ་བ་ཡིན་ལ།

དེ.་[ལ་ནི། ཀཾ་པ་ལས།

དེ་ནས་འཁོར་2ི་m་མོ་Jམས། །རང་རང་གཙོ་བོ་མ་མཐོང་ནས། །

ཡིད་ཆེར་གQངས་ནས་^ོ་_ེས་Oས། །བཞེངས་པར་འདོད་ནས་གཙོ་བོ་བnལ། །

ཞེས་དང་།

མཚོ་Xེས་Kིས།

དེ་ནས་òÄ་ùི་ལ་སོགས་པ.་m་མོ་བཞི་པོ་Jམས། རང་ཅག་Jམས་མགོན་མེད་པ་

ཞེས་:་བར་ཤེས་ནས། ཡིད་གཉིས་ཆེན་པོར་dར་ནས་ཤིན་ç་འདོད་(༢༣༣བ)པ.་

སེམས་དང་རབ་ç་སད་པར་མཛད་པ་Jམས་Kིས།

ཞེས་བཤད་པ་kར་རོ། །

གཉིས་པ་[དེ་ལས་བཞེངས་[ལ་]ལ། ཧེ་á་ཀར་བཞེངས་[ལ་དང་། སེམས་དཔའ་Cམ་

བGེགས་སོགས་:་[ལ་གཉིས་Kི།

དང་པོ་ནི། `ིང་འWེལ་Q།

⁄ི་ལམ་གནས་Pབས་རང་བཞིན་ལས། །:ིས་པ་དེ་Jམས་Kིས་བªང་བ། །

མ་ཡི་མངལ་ནས་&ིར་Ëང་;ེ། །སད་པ.་གནས་Pབས་ཐོབ་པ་ནི། །
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ཞེས་དཔེར་ན། ⁄ི་ལམ་2ི་གནས་Pབས་C་བག་ཆགས་Kི་¬ལ་¬ལ་ཅན་ཙམ་2ི་གནས་Pབས་

C་གནས་པ། གཉིད་ལས་བªང་བ་ན་¬ལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་འtད་པ.་Xེ་མཆེད་འཆར་བ་kར།

མངལ་Q་གནས་པ.་‘ོགས་ཆགས་དེ.་ཡིད་Kི་¬ལ་ཆོས་Kི་Xེ་མཆེད་ཙམ་2ིས་བ,ས་པ.་ཚོགས་

Nག་གི་Jམ་པ་དེ་ཡང་། མངལ་ནས་བཙས་པ་ན་¬ལ་Nག་དང་དབང་པོ་Nག་tད་པ.་Xེ་མཆེད་+ས་

པ་ཐོབ་པ་kར་འ?ས་l.་ཧེ་á་ཀ་བཞེངས་པར་བཤད་ལ།

འོན་Kང་གོང་གི་དཀར་དམར་སེམས་གCམ་འöང་བཞིས་བnལ་བ་ལས་£ས་རིམ་པས་Yོགས་

པར་འdར་བ་kར། བདེ་ཆེན་2ི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ.་ག∂གས་C་གནས་པ་m་མོས་བnལ་བས་Œེན་:ས་

ཏེ། Mོན་2ི་ƒོན་ལམ་_ེས་C་©ན་ནས་རིམ་པས་ཧེ་á་ཀར་བཞེངས་པའོ། །

བཞེངས་[ལ་ནི། མཚོ་Xེས། „†ི་པ། མཻ་+ི་པ། ཀཾ་པ་ལ། ཛ་ལན་དྷ་ར་པ་Jམས་Kིས་Oས་

བnལ་བ.་Œེན་2ིས་ཐིག་ལེ་དེ་Qམ་l་གCམ་Q་dར་ཏེ། འོག་གི་ཐིག་ལེ་ཨ་ལི་ལས་Ø་བ། ;ེང་གི་

ཐིག་ལེ་ཀ་ལི་ལས་ཉི་མ། བར་2ི་ཐིག་ལེ་ས་བོན་ལས་öང་བ.་&ག་མཚན་ས་བོན་2ིས་མཚན་པ།

དེ་ཐམས་ཅད་འ©ེས་པ་ལས་ཧེ་á་ཀ་Yོགས་པར་བཤད་ཅིང་།

མར་མེ་མཛད་Kིས་Kང་།

⁄ི་ལམ་k་lར་གཙོ་བོ་བཞེངས། །མངོན་:ང་o་ཡི་ཡེ་ཤེས་ལས། །

བཅོམ་gན་ད2ེས་པ.་^ོ་_ེ་ཉིད། །དKིལ་འཁོར་དlས་C་གར་ད∑ར་བ\གས། །

ཞེས་མངོན་:ང་o་བXེད་:་བར་བཞེད་ལ།

ཌཾ་བྷི་བས།

ༀ་‚ྃ་དག་ལས་Wི་∑ག་དང་། །པÅ.་Æོད་ནི་བསམ་པར་:། །
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∞ོས་ནས་m་ཡི་Jམ་(༢༣༤ན)པ་á། །\་བ.་ག∂གས་ལས་རབ་ç་བཞེངས། །

ཞེས་དང་།

m.་རིགས་Kི་uོ་Wོས་དང་། དོན་གསལ་མཁན་པོས་Kང་དེ་kར་Q་བཤད་དེ། ཆོ་ག་Cམ་བXེད་

Q་མཛད་དོ། །

རིན་ཆེན་འབར་བར།

བnལ་བས་ƒོན་ལམ་_ེས་©ན་ནས། །ཨÚ་དང་‚ྃ་ལས་རབ་བཞེངས་པ། །

ཞེས་དང་།

མི་≈བ་Ø་བས་Kང་དེ་kར་བཤད་དེ། འདིར།

ཨÚ་དང་‚ྃ་གིས་^ོ་_ེ་ཆེ། །ô་བ.་ག∂གས་ལས་བཞེངས་ནས་ནི། །

ཞེས་པ.་དངོས་བ;ན་ས་བོན་ཙམ་ལས་བXེད་པ.་[ལ་ཏེ། དེ་དག་Kང་+ས་བ,ས་Kི་Vད་

པར་རོ། །

དེ་kར་\་བ་Oས་བnལ་ལས་བཞེངས་པ་ནི། Zང་འ?ས་ལ་མཚོན་ན། སངས་+ས་Jམས་བདེ་

བ་ཆེན་པོE་nར་གནས་པ་ཉིད་:མས་སོགས་ཚད་མེད་བཞི.་མ≈ས་བnལ་བ་ལས་སེམས་ཅན་

eོལ་བ.་Mོན་2ི་ƒོན་ལམ་©ན་ནས་“ལ་པ.་nར་བཞེངས་ཏེ་འWོ་དོན་མཛད་པ་k་l་ཡིན་པར་

ªོབ་དཔོན་ཨ་Ûས་བཤད་ཅིང་བོད་Kི་མཁས་པ་དག་Kང་བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་[སེམས་དཔའ་Cམ་བGེགས་སོགས་:་[ལ་]ནི། རིན་ཆེན་འབར་བར།

ཡབ་¬མ་འཁོར་བཅས་≈གས་ཀར་ནི། །པད་ཉིར་ས་བོན་&ག་མཚན་ལས། །

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བXེད་པར་:། །
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ཞེས་དང་།

དོན་གསལ་མཁན་པོས།

དེ་ནས་`ིང་གར་པཾ་ལས་པÅ། དེ.་;ེང་Q་རཾ་ལས་ཉི་མ.་དKིལ་འཁོར། དེ.་;ེང་

Q་‚ྃ་ལས་^ོ་_ེ། དེ་ལས་རང་འ©་བ.་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འམ། དེ.་≈གས་ཀར་

པÅ་དང་ཉི་མ་དང་‚ྃ་ལས་^ོ་_ེ། དེ.་kེ་བ་ལ་‚ྃ་བསམ་པར་:འོ། །

ཞེས་པ་kར། མི་≈བ་Ø་བ.་ག\ང་Jམས་C་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་སེམས་དཔའ་Cམ་

བGེགས་C་:་བར་བཤད་དེ། སེམས་དཔའ་Cམ་བGེགས་དངོས་C་µོམ་པ.་[ལ་ལོ། །

མཻ་+ི་པས།

དེ་ནས་བཅོམ་gན་འདས་Kི་≈གས་ཀར་པÅ། དེ.་;ེང་Q་ཉི་མ། དེ.་;ེང་Q་‚ྃ་

ལས་öང་བ.་ཐོད་པ། དེ.་;ེང་Q་‚ྃ་Mོན་པོ། བདག་མེད་མ.་≈གས་ཀར་པÅ།

དེ.་;ེང་Q་Ø་བ། དེ.་;ེང་Q་ཨཾ་ལས་öང་པ.་Wི་∑ག །དེ.་;ེང་Q་ཡང་ཨཾ་

བསམ་པར་:འོ། །

Jལ་འ:ོར་མ་བ+ད་Kི་≈གས་(༢༣༤བ)ཀ་ན་ཡང་པÅ་དང་Ø་བ.་;ེང་Q་རང་རང་

གི་ས་བོན། དེ་dར་པ་ལས་&ག་མཚན། དེ་ལས་ཡང་Ø་བ.་;ེང་Q་ས་བོན་བསམ་

པར་:འོ། །

ཞེས་པ་kར། མར་མེ་མཛད་དང་ཀཾ་པ་ལས་Kང་བཤད་དེ། དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་&ག་

མཚན་2ི་[ལ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ས་བོན་2ི་Jམ་པར་:ས་པའོ། །

མཚོ་Xེས་Kིས།
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རང་གི་`ིང་གར་གནས་པ.་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་öང་;ེ། འོད་ཟེར་དེ་Jམས་Kིས་

Kང་ཁམས་གCམ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་Vབ་པར་:ས་ནས། ཡི་གེ་དེ་ཉིད་ལ་

`ོམས་པར་\གས་སོ། །

ཞེས་ས་བོན་ཙམ་µོམ་པར་བཤད་དེ།

དེ་ཡང་ས་བོན་2ི་ཡི་གེ་དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་། ཐིག་ལེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའ་ཉིད་Q་བཤད་དེ། ཐམས་ཅད་+ས་བ,ས་Kི་Vད་པར་རོ། །

དེ་ནས་Xེ་མཆེད་:ིན་™བས་ནི། &ི་མ.་གCམ་པ་སོགས་C་གCང་ཤིང་།

∑ར་ལས་Kང་།

མིག་ལ་སོགས་ལ་གཏི་}ག་སོགས། །^ོ་_ེ་གCམ་པོ་གནས་C་དགོད། །

ཅེས་གCངས་ཏེ།

དེ་ཡང་`ིང་འWེལ་ལས།

མིག་ལ་སོགས་པ་:ིན་™བས་པ། Jམ་ཤེས་Nག་པོ་རབ་སད་པས། །

¬ལ་o་པོ་དག་འཛིན་པར་:ེད། །

ཅེས་པ་kར། :ིས་པ་བཙས་པ་དེ.་མིག་སོགས་དབང་པོ་Nག་གིས་ག∂གས་སོགས་¬ལ་Nག་

ལ་སད་ཅིང་"ོག་པར་:ེད་པ་སོགས་དང་མ≈ན་པར་Xེ་མཆེད་Zོང་:ེད་Kི་m་µོམ་པར་བཤད་དེ།

རིན་ཆེན་འབར་བར།

མིག་དང་J་བ་Æ་øེ་£ས། །ཡིད་Kི་Xེ་མཆེད་Jམ་དག་པ། །

གཏི་}ག་ཞེ་Fང་སེར་Æ་དང་། །འདོད་ཆགས་tག་དོག་^ོ་_ེ་མ། །
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བདག་མེད་མ་Jམས་རང་གནས་དགོད། །£ས་ངག་ཡིད་གCམ་Jམ་དག་པ།

མཁའ་Uོད་ས་Uོད་ས་འོག་མ། །n་གCང་≈གས་Kི་གནས་C་འོ། །

ཞེས་བཤད་པ་kར་རོ། །

དེ་དག་བXེད་[ལ་ནི། ཀཾ་པ་ལས།

པད་Øར་ས་བོན་Wི་∑ག་ལས། །

ཞེས་m་སོ་སོE་&ག་མཚན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལས་བXེད་པར་བཤད་ཅིང་།

དོན་གསལ་མཁན་པོ་དང་མཻ་(༢༣༥ན)+ི་པ་སོགས་མང་པོས་རང་རང་གི་ས་བོན་ཙམ་ལས་བXེད་

པར་བཤད་དོ། །

དེ་དག་གི་མངོན་"ོགས་ལ། n་མདོག་ནི། མར་མེ་མཛད་Kིས།

མིག་ç་གཏི་}ག་^ོ་_ེ་དཀར། །J་བར་ཞེ་Fང་^ོ་_ེ་ནག །

ཅེས་སོགས་མདོག་སོ་སོ་བ་དང་།

ཉིན་འöང་གིས།

བདག་མེད་མ་མ[ངས་དེ་Jམ་ནི། །

ཞེས་ཐམས་ཅད་ནག་མོར་བཤད་པ་དང་།

མི་≈བ་Ø་བ་དང་དོན་གསལ་མཁན་པོས་Æ་ཚོགས་མདོག་çའང་བཤད་པས་གང་ཡང་áང་བའོ།།

&ག་མཚན་ནི། མར་མེ་མཛད་Kིས།

Wི་∑ག་ཐོད་པ་&ག་+་o། །

ཞེས་དང་།
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ནག་པོ་པས་ཁ་/ཾ་འཛིན་པར་ཡང་བཤད་དོ། །

གདན་ནི། ཉིན་འöང་གིས།

རོ་ཡི་`ིང་གར་Ø་བར་གནས། །

ཞེས་བཤད་ཅིང་།

མཻ་+ི་པ། མར་མེ་མཛད། ཀཾ་པ་ལ་Jམས་Kིས་པད་Ø་དང་རོ་གདན་Q་བཤད་དོ། །

m་ཅི་ཙམ་ལ་འགོད་ནི་ཕལ་ཆེར་Q་མི་གསལ་ལ།

མར་མེ་མཛད་Kིས།

གཙོ་བོ་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་Kི། །མིག་ç་གཏི་}ག་^ོ་_ེ་དཀར། །

ཞེས་m་ཐམས་ཅད་ལ་འགོད་པར་བཞེད་ཅིང་། „†ི་པ། ཉིན་འöང་། ནག་པོ་པ་Jམས་Kིས་གཙོ་

བོ་ལ་འགོད་པར་བཤད་ལ།

མི་≈བ་Ø་བ་དང་། ཉིན་འöང་གིས། མིག་གཉིས་དང་J་བ་གཉིས་སོགས་C་འགོད་པ.་ངེས་

གསལ་གCངས་པས།

གཙོ་བོE་ཡང་G་ཞལ་2ི་མིག་དང་J་བ་སོགས་ལ་འགོད་Kི་གཞན་ལ་མི་འགོད་ཅིང་། ¬མ་དང་

འཁོར་ལའང་མི་འགོད་པར་གསལ་ལོ། །

Xེ་མཆེད་སོགས་:ིན་™བས་:ེད་པ.་Qས་ནི། མཚོ་Xེས། མི་≈བ་Ø་བ། མཻ་+ི་པ། ཌÚ་བྷི་པ་

སོགས་མང་པོས། ཡེ་ཤེས་པ་བsག་པ.་_ེས་ལ་མཛད་ལ།

„†ི་པ། ཉིན་འöང་། ནག་པོ་པ་Jམས་Kིས་གཙོ་བོ་ཡབ་¬མ་བXེད་ནས་འཁོར་2ི་m་མོ་མ་Ëང་

བ.་M་རོལ་Q་མཛད་Kང་།
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∑ར་ལས།

མིག་ལ་སོགས་ལ་གཏི་}ག་སོགས། །^ོ་_ེ་གCམ་པོ་གནས་C་དགོད། །

དེ་ནས་^ོ་_ེ་_ེས་ཆགས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་དངོས་པོ་རབ་བsག་ལ། །

ཞེས་དམ་ཚིག་པ་བXེད། ཡེ་ཤེས་པ་མ་བsག་པ.་གོང་(༢༣༥བ)Q་གCང་པ་kར། _ེ་མར་0ོག་

གིས་Kང་མཛད་པས་དེ་kར་ལེགས་པ་ཡིན་ལ།

ཁ་ཅིག །Yོགས་རིམ་ཡང་བµོམས་པ.་_ེས་C་:ེད་པ་ཤིན་ç་མི་འཐད་དེ། བXེད་རིམ་2ི་

Pབས་Kི་Zང་གཞི་Zོང་:ེད་མ་ཚང་བར་འdར་བ.་&ིར་དང་། ∫ད་ག\ང་Jམས་ལ་དབང་ཟོས་

པར་འdར་བ.་&ིར་རོ། །

དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་ག\ག་པ་སོགས་Yོགས་:ེད་Kི་ཡན་ལག་Jམས་Zར་[ལ་ནི་བ"ག་པ་དང་

པོར་བཤད་ཟིན་པ་kར་རོ། །

Uི་དོན་2ི་[ལ་འདི་དག་Kང་མངས་པར་འdར་བ.་འཇིགས་པས་ཆེ་ལོང་ཙམ་ཞིག་བ_ོད་པ་;ེ།

+ས་པར་བXེད་རིམ་2ི་ག\ང་འWེལ་གཞན་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་ག\ང་དོན་ལ། ཏ༡ &ག་བs་Nག་པ.་དKིལ་འཁོར་2ི་\ས་ལན། ཏ༢ དེ.་G་

Mགས་Kི་\ས་ལན། ཏ༣ དKིལ་འཁོར་Q་དབང་བnར་བ.་\ས་ལན་གCམ་ལས།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། ཐ༡ \ས་པ་དང་། ཐ༢ ལན་གཉིས་Kི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
Oག་ན་ིབU་Vག་ཞལ་བPད་པ། །ཞབས་བཞ་ིཔ་དང་འཇགིས་པ་པ།ོ ། 
དཔའ་བ་ོཐདོ་པའ་ིÑེང་བ་ཅན། །བདག་མདེ་མས་ན་ིØ་ལ་འ‰ད། ། 
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Oག་P་û་ན་ིའཛlན་L་ལ། །བདག་མདེ་མ་ན་ིཉདི་Sསི་≤ས། ། 
བཅ་ོû་ཡོངས་=་བAརོ་བ་ཡི། །བདག་ག་ིའཁརོ་ལ་ོ¿དོ་བཤད་ན། ། 
¿དོ་S་ིདSལི་འཁརོ་ཇ་ི™ར་ལགས། །གཙ6་བ་ོབདག་ག་ིRར་མ་འཚལ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། ཡབ་Kི་དKིལ་འཁོར་གསལ་བར་\་བ.་&ིར། ;ོན་པ་&ག་ནི་བs་Nག་དང་ཞལ་

བ+ད་པ། ཞབས་བཞི་པ་དང་gན་པ། གQག་པ་ཅན་འཇིགས་ཤིང་‹ག་པར་མཛད་པ་པོ། འཁོར་

བ.་ག¬ལ་ལས་+ལ་བ.་དཔའ་བོ། ཐོད་པ.་tེང་བ་Pམ་™ོན་2ིས་བ+ན་པ་ཅན། ¬མ་བདག་

མེད་མས་ནི་n་ལ་འ¡ིལ་ཞིང་འ1ད་པ། áས་པ.་&ག་+་o་ནི་+ན་Q་འཛིན་པ.་m་དེ་ཉིད་ལ་¬མ་

བདག་མེད་མ་ནི་ཉིད་Kིས་\ས་སོ། །

ཇི་Pད་Q་\ས་ཞེ་ན། དKིལ་འཁོར་ལ་m་མོ་བཅོ་o་ཡོངས་C་བPོར་བ་དང་gན་པ་ཡི། བདག་

མེད་མ་བདག་གི་དKིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་;ོན་པ་Vོད་Kིས་བ"ག་པ་དང་པོར་+ས་པར་(༢༣༦ན)

བཤད་ལགས་ནའང་། &ག་བs་Nག་པ་Vོད་ཉིད་Kི་"ེན་དང་བ"ེན་པ.་དKིལ་འཁོར་ཇི་kར་བ2ི་

བ་ལགས། གཙོ་བོ་ཞེས་བོས་ནས། བདག་གིས་Mར་ཤེས་པར་མ་འཚལ་བ་ལགས་ཞེས་\ས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། ད༡ གCངས་[ལ་Uིར་བ;ན་པ་དང་། ད༢ གCངས་པ.་དོན་དངོས་

གཉིས་Kི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
བདག་མདེ་Ωམ་ན་མཛད་ནས། །&་ོ(ེ་ཐོད་པར་Yལ་ནས་ན།ི ། 
L་ཡིས་ï་ནམ་མཉསེ་མཛད་ད།ེ །དSལི་འཁརོ་ཡང་དག་རབ་©་དÖེ། ། 
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ཞེས་པ་;ེ། དེ་ནས་;ོན་པས་¬མ་བདག་མེད་མ་ལ་”2་ན་ཏེ་འོ་མཛད་ནས་གསང་བ.་^ོ་_ེ་

ཐོད་པར་ཏེ་བདེ་བ་Xོང་བ་¬མ་2ི་པÅར་xལ་ནས་ནི། m་;ེ་བདེ་བ་ལ་རོལ་པ་ཡིས་¬མ་2ི་;་ནམ་

;ེ་—་འlར་མཉེས་ནས་དགའ་བར་མཛད་དེ། ཉིད་Kི་དKིལ་འཁོར་ཡང་དག་པར་རབ་ç་ད:ེ་བ་;ེ་

བཤད་པར་མཛད་ཅེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[གCངས་པ.་དོན་དངོས་]ལ། ན༡ "ེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བXེད་པ་དང་། ན༢

བ"ེན་པ་m་བXེད་པ་གཉིས་Kི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
འཁོར་ལ་ོཇི་™ར་Rར་ག=ངས་པ། །ད་ོཤལ་ད་ོཤལ་Oེད་པས་བPན། ། 
མཚམས་བཞི་པ་ལ་à་ོབཞི་པ། །&་ོ(ེ་¬ད་ëས་ཡང་དག་བPན། ། 

ཞེས་པ་;ེ། གཏོར་མ་ནས་བπང་འཁོར་2ི་བར་Mོན་Q་འWོ་བས། ཆོས་འöང་དང་འöང་རིམ་

µོམ་པ་སོགས་"ེན་2ི་དKིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཇི་kར་Mར་དང་པོE་བ+ད་པ་དང་། ཕོ་?ང་གི་[ལ་

དང་པོE་བs་པར་གCངས་པ་བཞིན། ཉོན་མོངས་འཇོམས་པ་དག་པ.་དོ་ཤལ་དང་དོ་ཤལ་&ེད་པ་

ལ་སོགས་པས་བ+ན་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་མཉམ་པ་མེད་པ་དག་པ.་མཚམས་ཏེ་j་བཞི་པ་ལ།

Jམ་པར་ཐར་པ་བཞི་དག་པ.་µོ་བཞི་དང་gན་པ། དབང་པོ་o་དག་པ.་^ོ་_ེ.་‘ད་lས་ཏེ་མཉམ་

པ.་ཐིག་གི་ཡང་དག་པར་བ+ན་པ་སོགས་&ི་ནང་གི་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་C་Yོགས་པར་

བXེད་པར་:་ཞེས་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[བ"ེན་པ་m་བXེད་པ་]ལ། པ༡ ∫.་ཧེ་á་ཀ་བXེད་པ། པ༢ འཁོར་2ི་m་མོ་

དགོད་པ། པ༣ \་བ་Oས་བnལ་བ། པ༤ འ?ས་l.་ཧེ་á་ཀ་བཞེངས་པ་བཞི.།
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པ༡ དང་པོ་ལ། (༢༣༦བ)ཕ༡ Uིར་བ;ན་པ་དང་། ཕ༢ དེ.་མངོན་"ོགས་གཉིས་Kི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
འདདོ་ཆགས་ཆནེ་པ་ོ(ེས་ཆགས་པས། །Lན་ཅགི་•སེ་དགའ་ིརང་བཞནི་ལས། ། 

¿དོ་དང་Lན་ཅགི་བཞནི་བཟང་མ། །ད་ེལ་དëས་=་ང་ཡོད་དེ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། གQལ་:་ཆགས་ཅན་ག\ག་པ.་&ིར། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོས་_ེས་C་ཆགས་པ.་

[ལ་2ིས་ངོ་བོ་བདེ་;ོང་mན་ཅིག་Xེས་པ.་དགའ་བ.་རང་བཞིན་ལས་Jམ་པ་བདག་མེད་མ་Vོད་

དང་mན་ཅིག་ç་བཞིན་བཟང་མ་དང་མཉམ་པར་Zོར་བ་ཅན་2ི་དKིལ་འཁོར་དེ་ལ་དlས་C་ང་ཡོད་

དེ་འཁོར་ལོE་བདག་པོའོ་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

འདིར་བXེད་[ལ་ཇི་kར་:་བ་མ་གCངས་Kང་། དང་པོE་བ+ད་པར་གCངས་པ.་རིགས་པས་

དེར་བཤད་པ.་མངོན་:ང་o.་µོ་ནས་བXེད་དགོས་པར་ཤེས་ལ།

འགའ་ཞིག །དངོས་བ;ན་kར་Üོང་བXེད་Q་འཆད་དོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[དེ.་མངོན་"ོགས་]ནི།
ཞལ་བPད་པ་ལ་ཞལ་བཞི་པ། །Oག་ན་ིབU་Vག་དག་གསི་བPན། ། 
བ7ད་བཞ་ིམཉམ་པར་མནན་པ་ཉདི། །འཇགིས་པ་ཡང་ན་ིའཇགིས་པ་འ།ོ ། 
མག་ོབའོ l་Ñེང་བ་ད་ོཤལ་མཛད། །ཉ་ིམར་བ≤གས་ཤངི་རལོ་མ་ོབཅས། ། 
ཁ་དགོ་ནག་པ་ོའཇགིས་པ་པ།ོ །ó་ཚ6གས་&་ོ(ེ་E་ིབོར་འཛlན། ། 
ཉདི་S་ིཞལ་ནས་·་ྃ¡་ོཞིང་། །ཐལ་བས་∂ས་ལ་§གས་པ་ཉདི། ། 
བདག་མདེ་Lན་ཅགི་མཉམ་Jོར་ཞངི་། །དགའ་བ་གཉསི་གཉསི་)ོམས་འ∑ག་པས། ། 
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’་îབས་མེད་པའི་བདེ་བ་ཐོབ། །îོམས་སམེས་མདེ་པའ་ིརང་བཞནི་ཅན། ། 
W་བའ་ིཞལ་ན་ིནག་པ་ོཆ།ེ །གཡས་པ་ལ་ན་ི~ན་ད་མ≠ངས། ། 
གཡནོ་པ་དམར་ཞངི་ཆརེ་འཇགིས་པ། །E་ིབའོ l་ཞལ་ན་ིགཙlགས་པ་ཅན། ། 
Eན་ན་ིཉ་ིx་W་བཞིས་Oེ། །Lག་མའ་ིཞལ་ན་ིëང་བ་བཞནི། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ.་མངོན་"ོགས་ཇི་kར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་Jམ་ཐར་བ+ད་དག་པ.་ཞལ་བ+ད་པ་ལ།

བ,་དངོས་དག་པ.་ཞབས་བཞི་པ། ;ོང་ཉིད་དག་པ.་&ག་ནི་བs་Nག་དག་གིས་བ+ན་པ། ¨ང་

པོ། འཆི་བདག །ཉོན་མོངས། m.་l་;ེ། བQད་བཞི་ཞབས་Kིས་Qས་མཉམ་པར་མནན་པ་ཉིད།

འཇིགས་པ་m་ཆེན་པོ་དང་m་(༢༣༧ན)མིན་ཡང་ནི་འཇིགས་པར་མཛད་པ་པོ། ཨ་ལི་ཀ་ལི.་ཡི་གེ་o་

བs་དག་པ.་མགོ་བོE་tེང་བ་™ོན་པ.་དོ་ཤལ་མ∑ལ་Q་འཆང་བར་མཛད་པ། ཤེས་རབ་དག་པ.་

ཉི་མར་བQད་བཞི.་གདན་ལ་ཞབས་མQན་མ་གཉིས་གཡས་བŒང་གིས་བ\གས་ཤིང་། +བ་མ་

གཉིས་རོལ་མོར་ཏེ་&ེད་ད,ང་གི་གར་དང་བཅས་པ། :མས་པ.་≈གས་སམ་ཆོས་ཉིད་མི་འdར་བ་

དག་པ.་n.་ཁ་དོག་ནག་པོ། མ་áངས་པ་Jམས་‹ག་ཅིང་འཇིགས་པར་མཛད་པ་པོ། "ེན་འ?ེལ་

བs་གཉིས་སམ་tིན་ལས་བཞི་དག་པ.་Æ་ཚོགས་^ོ་_ེ་Uི་བོར་འཛིན་པ། ཉིད་Kིས་ཞལ་ནས་

གQག་པ་དངངས་:ེད་Kི་‚ྃ་e་∞ོ་ཞིང་ཆེར་eོག་པ། eིབ་པ་àན་བ‘ེགས་པ་མཚོན་པར་རོ་བ‘ེགས་

པ.་ཐལ་བས་£ས་ལ་öག་པ་ཉིད། ཐབས་ཤེས་∂ང་འ·ག་མཚོན་པར་¬མ་བདག་མེད་མ་དང་mན་

ཅིག་^ོ་_ེ་དང་པད་མ་མཉམ་པར་Zོར་ཞིང་། mན་Xེས་Kི་དགའ་བ་མངོན་Q་:་བ.་&ིར་ཡབ་¬མ་

གཉིས་Kི་དབང་པོ་གཉིས་Zོར་ནས་`ོམས་པར་འ·ག་པས། གཉིས་Æང་གི་$་™བས་གཡོ་བ་མེད་

པ.་ཟག་མེད་Kི་བདེ་བ་ཐོབ་པ། ™ོམ་སེམས་མེད་པ.་བདེ་;ོང་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཆོས་ཉིད་མི་
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འdར་བ་མཚོན་པས་G་བ.་ཞལ་ནི་མདོག་ནག་པོ་ཆེན་པོ། རང་བཞིན་Jམ་དག་མཚོན་པས་གཡས་

པ.་ཞལ་ལ་ནི་མེ་ཏོག་àན་ད་དང་མ[ངས་པར་མདོག་དཀར་བ། `ིང་_ེས་ཆགས་པ་མཚོན་པས་

གཡོན་པ.་ཞལ་དམར་ཞིང་ཆེར་འཇིགས་པ། བQད་Jམས་‹ག་པར་མཛད་པས་Uི་བོE་ཞལ་Qད་

ཁ་ནི་མཆེ་བ་རབ་ç་གཙིགས་པ་ཅན། ཞལ་རེ་ལ་Qས་གCམ་མVེན་པ་མཚོན་པ.་Uན་གCམ་

གCམ་དང་gན་པས་ཡོངས་C་¬ལ་ཉེར་བཞི་དག་པ.་Uན་ནི་ཉི་°་G་བཞིས་Jམ་པར་&ེ་ཞིང་∞ས་

པ། mག་མ.་ཞལ་གཡས་གཉིས་དང་གཡོན་གཉིས་ནི་བQད་བཞི་འཇོམས་པས་lང་བ་བཞིན་

མདོག་ནག་པ་ཅན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[འཁོར་2ི་m་མོ་དགོད་པ་]ནི། (༢༣༧བ)
2ངོ་¿རེ་ཉམས་དགའ་¿དོ་དང་ང་། །དགའ་བས་ཤནི་©་རོལ་པ་ལས། ། 
དཀར་མ་ོདབང་པོའ l་Oོགས་ºང་ནས། །ཤར་†་ིà་ོf་ཡང་དག་གནས། ། 
བäབ་དང་བäབ་པའི་Jོར་བ་ལས། །ཆོམ་~ན་མ་ཡང་ºང་ནས་ན།ི ། 
ºང་ནས་L་ོཡི་à་ོf་ན།ི །ཆམོ་õན་མ་ན་ིà་ོäང་མ། ། 
བ་ོལ་ཀa་ོལ་Jོར་བས། །ར་ོལངས་མ་ཡང་ºང་ནས་ན།ི ། 
ºང་ནས་‹བ་S་ིà་ོf་ན།ི །བ7ད་འཇམོས་མ་ན་ིQམ་པར་གནས། ། 
དགའ་བ་ཆནེ་པའོ l་)ོམས་འ∑ག་ལས། །གྷú་ù་ིཡང་ºང་ནས་ན།ི ། 
ºང་ནས་Öང་ག་ིà་ོལ་ན།ི །འཇགིས་པའ་ིགÜགས་ཅན་མ་ཉདི་གནས། ། 
གཉསི་Sསི་Eདོ་པའི་Jོར་བ་ལས། །êa་tི་ཡང་ºང་ནས་ན།ི ། 
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ºང་ནས་དབང་@ན་མཚམས་=་ཡང་། །Éག་པོའ l་གÜགས་ཅན་མ་ཉདི་གནས། ། 

ཡང་ན་ིབäབ་བའི་Jོར་བ་ཡིས། །འཚ}ད་པའི་མཚམས་=་རི་ôོད་མ། ། 
¬ནི་པོའ l་མཚམས་=་གདལོ་པ་མ།ོ །∫ང་ག་ིམཚམས་=་གöང་མ་ོཉདི། ། 

ཅེས་པ་;ེ། དེ་ནས་ཡབ་¬མ་_ེས་ཆགས་Kི་དགའ་བ.་eས་སངས་+ས་Jམས་བàག་པ་\་བ.་

ཐིག་ལེ་པÅར་ཕབ་ལ། དེ་ནས་m་མོ་Jམས་བXེད་པར་:་བ་ལས། བXེད་[ལ་འདིར་མི་གསལ་

བས་jབ་ཆེན་2ི་ག\ང་Jམས་ལས་འöང་བ་kར་བXེད་དགོས་Kང་།

རེ་ཞིག་ཡིག་དོན་kར་བཤད་ན། Wོང་Vེར་ཏེ་Mར་བཤད་པ.་གཞལ་ཡས་ཁང་ཉམས་དགར་

dར་པ.་དlས་དེར་¬མ་Vོད་དང་གཙོ་བོ་ང་`ོམས་འ·ག་གི་དགའ་བས་^ོ་_ེ་དང་པÅ་ཤིན་ç་རོལ་

པ་ལས། ¬མ་2ི་པÅ་ནས་m་མོ་དཀར་མོ་དབང་པོE་&ོགས་ཤར་Q་Ëང་ནས། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་

ཤར་2ི་µོ་á་པད་Ø་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པར་:་ཞིང་།

དེ་བཞིན་Q། ^ོ་_ེ་དང་པÅ་བπབས་པ་དང་བπབ་པ.་Zོར་བ་ལས་པÅ་ནས་ཆོམ་√ན་མ་ཡང་

Ëང་ནས་ནི། Ëང་ཟིན་ནས་mོ་ཡི་µོ་á་ནི། ཆོམ་√ན་མ་ནི་µོ་བπང་མ.་[ལ་དང་།

བོ་ལ་^ོ་_ེ་དང་ཀÄོ་ལ་པÅ་Zོར་བ་ལས། གོང་བཞིན་རོ་ལངས་མ་ཡང་Ëང་ནས་ནི། Ëང་ཟིན་

ནས་—བ་Kི་µོ་á་ནི་བQད་འཇོམས་མ་ཞེས་:་བར་ནི་Jམ་པར་གནས་པ་དང་།

mན་Xེས་Kི་དགའ་བ་ཆེན་(༢༣༨ན)པོE་`ོམས་འ·ག་:ས་པ་ལས་གྷƒ་•ི་;ེ་ཟ་ཕོད་མ་ཡང་

Ëང་ནས་ནི། Ëང་ནས་:ང་གི་µོ་བπང་ལ་ནི་འཇིགས་པ.་ག∂གས་ཅན་མ་ཉིད་Q་གནས་པ་དང་།

དབང་པོ་གཉིས་Kིས་ཕན་[ན་བXོད་པ.་Zོར་བ་ལས་òÄ་ùི་;ེ་ëོས་མོ་ཡང་Ëང་ནས་ནི། Ëང་

ནས་དབང་gན་ཏེ་:ང་ཤར་མཚམས་C་ཡང་©ག་པོE་ག∂གས་ཅན་མ་ཉིད་Q་གནས་པ་དང་།
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ཡང་ན། ^ོ་_ེ་དང་པÅ་བπབ་པ.་Zོར་བ་དེ་ཡིས་འཚེད་པ.་;ེ་མེ.་མཚམས་C་m་མོ་རི་¡ོད་མ་

དང་། དེ་བཞིན་Q། ‘ིན་པོE་;ེ་mོ་—བ་Kི་མཚམས་C་གདོལ་པ་མོ་དང་། Âང་;ེ་—བ་:ང་གི་

མཚམས་C་ག¬ང་མོ་ཉིད་Jམས་དགོད་པར་:་ཞེས་པའོ། །

པ༣ གCམ་པ་[\་བ་Oས་བnལ་བ་]ལ། ཕ༡ Uིར་བ;ན་པ་དང་། ཕ༢ :ེ་?ག་ç་བཤད་པ་

གཉིས་Kི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་&་ོ(ེ་ཆགས་ཆནེ་ལས། །རགི་མར་བཅས་པ་«་བར་8ར། ། 
ó་ཚ6གས་H་ཡི་མཆོད་པ་ལས། །ད་ེནས་L་མ་ོQམས་Sསི་བØལ། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་ནས་^ོ་_ེ་ཅན་ཡབ་¬མ་_ེས་C་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་`ོམས་པར་\གས་པས་བར་

དོ་མཚོན་པ.་Ï་དའམ་ཡི་གེ་བnལ་བས། དེ་ཉིད་ཡབ་Kི་ཞལ་ནས་\གས། ཆགས་པ.་མེས་\་བ་

^ོ་_ེ་ནས་པད་མར་བབས་པ་ལས། ཡབ་རིག་མར་བཅས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོE་ངོ་བོར་\་ནས་ô་བར་

ཏེ་དེ.་Jམ་པར་dར། དེ་མཚམས་Kི་m་མོ་བཞིས་མཐོང་ནས་ཡིད་གQངས་ཏེ་བཞེངས་C་གསོལ་

བ.་ཚིགས་བཅད་Æ་ཚོགས་པ.་µོ་ནས་O་ཡི་[ལ་Q་མཆོད་པར་སེམས་པ་ལས། དེ་ནས་ཚད་མེད་

བཞི.་རང་བཞིན་m་མོ་བཞི་པོ་Jམས་Kིས་འདི་Pད་ཅེས་བnལ་བ.་དོན་ཏོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[:ེ་?ག་ç་བཤད་པ་]ནི། (༢༣༨བ)
(ེ་བΩན་)ིང་(ེའི་ཡིད་བཞེངས་ཤིག །êa་tི་ན་ིབདག་ལ་•བོས། ། 
ïངོ་པའ་ིརང་བཞནི་ཉདི་°ངོས་ལ། །བདག་ལ་བད་ེཆནེ་Jོར་བཞེད་མཛ6ད། ། 
¿དོ་མདེ་ན་ན་ིབདག་འéམ་པས། །S་ེཡི་&་ོ(ེ་¿དོ་བཞེངས་ཤིག ། 
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ïངོ་པའ་ིརང་བཞནི་ཉདི་°ངོས་ལ། །ར་ིôོད་མ་འáས་Iབ་པར་མཛ6ད། ། 
དགའ་གཙ6་འཇགི་åནེ་མ2ནོ་གཉརེ་བ། །ïངོ་པ་ཉདི་ལ་བ≤གས་སམ་ཅ།ི ། 
¿དོ་མེད་Oོགས་ན་ིམ་ིའཚལ་བས། །གདལོ་བ་མ་ོབདག་≤་བ་བ†དི། ། 
བདག་ག་ི¿དོ་S་ི¥གས་འཚལ་†།ི །མགི་འÂལ་མངའ་བ་¿དོ་བཞེངས་ཤིག ། 
གöང་མ་ོབདག་ཡང་Éན་ཉམས་པས། །)ིང་(ེ་πན་ཆད་མ་མཛད་ཅགི ། 

ཅེས་པ་;ེ། དེ་ཡང་ཇི་kར་བnལ་ཞེ་ན། དང་པོར་:མས་པ.་རང་བཞིན་òÄ་ùིས་མཆོད་པ.་

གནས་C་dར་པས་ན་_ེ་བ”ན། འWོ་བ་ལ་_ེས་C་`ིང་_ེ.་ཡིད་དང་gན་པ་Vོད་བཞེངས་ཤིག །

བཞེངས་ནས་òÄ་ùི་ཞེས་:་བ.་ནི་m་མོ་བདག་ལ་Xོབས་ཤིག །ཇི་kར་ཞེ་ན། ;ོང་པ་ཁོ་ན.་རང་

བཞིན་ཉིད་ལ་བ\གས་པ་འདི་ëོངས་ལ། òÄ་ùི་བདག་ལ་mན་Xེས་བདེ་ཆེན་བXེད་པ.་Zོར་བ་

མཛད་པར་བཞེད་ཅིང་རོལ་བར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་དང་།

`ིང་_ེ་རང་བཞིན་རི་¡ོད་མས། མགོན་པོ་Vོད་མེད་པར་dར་ན་ནི་བདག་Kང་འ∑མ་པ་;ེ་འཆི་

བར་འdར་བས། བདག་ལ་བGེ་བ.་µོ་ནས་Kེ་ཡི་^ོ་_ེ་Vོད་བཞེངས་ཤིག །དེ་ཡང་;ོང་པ་ཁོ་ན.་

རང་བཞིན་Q་གནས་པ.་[ལ་ཉིད་ëོངས་ལ། རི་¡ོད་མ་བདག་གི་འདོད་པ.་འ?ས་l་jབ་པར་

མཛོད་ཅིག །ཅེས་དང་།

དགའ་བ.་ང་བཞིན་གçམ་མོས། དགའ་བ་བཞི.་གཙོ་བོ་mན་Xེས་Kི་བདག་ཉིད་འཇིག་"ེན་

àན་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པས་མWོན་Q་གཉེར་བ་Vོད་འWོ་དོན་མི་མཛད་པར་;ོང་པ་ཉིད་ཁོ་ན.་ངང་

ལ་བ\གས་སམ་ཅི་ཞིག་ལགས། གཙོ་བོ་Vོད་མེད་ན་འWོ་བ་àན་མི་ཤེས་པ.་}ན་པས་འཐོམས་
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ནས་ཐར་པ.་&ོགས་ནི་‡ེད་པར་མི་འཚལ་བས། གདོལ་པ་མོ་བདག་བཞེངས་པར་\་བ་བ2ིད་པས་

གསན་Q་གསོལ། ཞེས་དང་།

བཏང་`ོམས་Kི་རང་བཞིན་ག¬ང་མོས། ག¬ང་མོ་བདག་གིས་མགོན་པོ་Vོད་Kི་≈གས་བGེ་བ་

ཆེན་པོས་Æ་ཚོགས་པ.་Æང་[ལ་མཛད་པ་ཤེས་པར་འཚལ་2ི། གཅིག་ཉིད་Æ་ཚོགས་C་Æང་བ་

མིག་འıལ་k་l.་ཏིང་ངེ་འཛིན་མངའ་བ་Vོད་(༢༣༩ན);ོང་པ་ཉིད་ལས་བཞེངས་ཤིག །མ་

བཞེངས་ན་ག¬ང་མོ་བདག་གི་ཡིད་©ན་པ་ཉམས་པས་བ+ལ་བ་kར་འdར་ཏེ། དེ་བས་ན་གQལ་:་

ལ་`ིང་_ེ་ཆེན་པོ་∫ན་ཆད་པར་མ་མཛད་ཅིག །ཅེས་བnལ་བ.་དོན་ཏོ། །

པ༤ བཞི་པ་[འ?ས་l་ཧེ་á་ཀ་བཞེངས་པ་]ལ། ཕ༡ Mོན་Q་གཙོ་བོE་&ག་མཚན་སོགས་བཤད་

པ་དང་། ཕ༢ བཞེངས་[ལ་སོགས་བཤད་པ་གཉིས་Kི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
ìང་པ་ོå་བོང་ìང་Ê་མོ། །མི་དང་ཤ་ར་བྷ་Öི་ལ། ། 
གཡས་པའ་ིཐདོ་པ་བPད་པ་ོལ། །གཉསི་འ¥ང་ལ་སགོས་རམི་ཤསེ་Ö། ། 
ས་དང་ò་དང་∫ང་དང་ན།ི །མ་ེདང་ç་བ་ཉི་མ་ཉིད། ། 
མཐར་Öེད་དང་ན་ིནརོ་Jིན་ཉདི། །གཡནོ་པའ་ིཐདོ་པ་བPད་ན་འ།ོ ། 
àེག་ཅངི་དཔའ་བ་མ་ི„ག་པ། །èོད་ཅིང་Éག་xལ་འཇགིས་fང་བ། ། 
)ིང་(ེ་Êམ་དང་ཞི་བ་ཡིས། །གར་དéའི་ར་ོདང་@ན་པ་ཉདི། ། 
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ཅེས་པ་;ེ། བཞེངས་∫.་ཧེ་á་ཀ་དེ.་&ག་མཚན་Mར་མ་བཤད་པས་ཇི་k་l་ཞེ་ན། îང་པོ་ཆེ་

དམར་X། "་3ང་Mོན། བོང་l་དཀར་པོ། îང་Qད་ཁ། 0་མོ་སེར་X། མི་དམར་སེར་དང་། རི་

–གས་ཤ་ར་བྷ་དཀར་པོ་Jམས་C་ཉིན་འöང་བཞེད་ལ། :ི་ལ་ནི་¡་བོར་གཞན་ལས་བཤད་དེ།

&ག་གཡས་པ.་ཐོད་པ་བ+ད་པོ་ལ་དང་པོ་ནས་རིམ་བཞིན་གཉིས་འ≈ང་;ེ་îང་པོ་ལ་སོགས་པ.་

རིམ་པས་ཤེས་པར་:་ཞིང་། ཡང་ས་m་སེར་པོ་lམ་པ་འཛིན་པ་དང་། º་m་དཀར་པོ་ཞགས་པ་དང་

Qང་འཛིན་པ་དང་། Âང་m་Mོན་པོ་Âང་རས་འཛིན་པ་དང་ནི། མེ་m་དམར་པོ་&ག་བཞིས་དགང་

གཟར་དང་དöག་པ་བWང་tེང་དང་རིལ་བ་དང་། Ø་བ་དཀར་པོ་པÅར་གནས་པ.་Ø་བ་དང་། ཉི་

མ་དམར་པོ་པÅར་གནས་པ.་ཉི་མ་ཉིད་དང་། མཐར་:ེད་དེ་གཤིན་_ེ་ནག་པོ་དöག་པ་དང་མQང་

འཛིན་པ་ནོར་Zིན་སེར་པོ་བེ་ཅོན་དང་øགས་˜་འཛིན་པ་ཉིད་Jམས་Kང་ཉིན་འöང་བཞེད་དེ། Mར་

kར་&ག་གཡོན་པ.་དང་པོ་ནས་རིམ་པས་ཐོད་པ་བ+ད་ན་བÆམས་པའོ། །

དེ་ཡང་འWོ་བ.་ནད་ལ་སོགས་པ་བ,ས་ནས་སེལ་བ.་(༢༣༩བ)&ིར་îང་པོ་སོགས་ཁ་ནང་Q་

བ;ན་ནས་འཛིན་པར་བཤད་དེ།

∑ར་ལས།

རབ་མཆོག་དེ་k་l་འWོ་བ། །ཐམས་ཅད་ནད་Kིས་Vབ་མཐོང་ནས། །

སངས་+ས་oར་ནི་ཆེར་Wགས་པ། །བདག་གི་£ས་ལ་ག\ག་པར་:། །

སེམས་ཅན་Jམས་ལ་གQང་མ་dར། །ནད་Jམས་ཞི་&ིར་སངས་+ས་ནི། །

îང་པོ་ལ་སོགས་ནད་འཛིན་ཏོ། །དེ་kར་µོམ་པར་dར་པ་ལ། །

ནད་མེད་á་ཛ་+ཾ་Nཾ་མེད། །འཆི་མེད་ངེས་པར་:་དྷི་མེད། །
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ང་+ལ་མེད་ཅིང་གཏི་}ག་མེད། །བÜེས་པ་མེད་ཅིང་Pོམ་པ་མེད། །

Q་ཁཿ་ངན་འWོ་དེ་བཞིན་མེད། །m་དང་m་མིན་མི་Jམས་སམ། །

གང་གིས་Kང་ནི་ནད་:ེད་མིན། །

ཞེས་སོ། །

ནད་Jམས་ནི། ∑ར་ལས།

îོ་དང་དlགས་དང་དེ་བཞིན་འབོག །ཁོང་Pམ་འཛེ་དང་∏ང་°་དང་། །

མཆིན་པ་མཚེར་པ.་རང་བཞིན་ཡང་། །îང་པོ་ལ་སོགས་རབ་ç་Wགས། །

ཞེས་པ་kར་རོ། །

གཡོན་པ.་m་བ+ད་ནི་འWོ་བ་ལ་དབང་Ëག་བ+ད་xོལ་བ.་དོན་Q་ཁ་&ིར་k་བ་;ེ།

མི་≈བ་Ø་བས།

དབང་Ëག་ཐམས་ཅད་¿བ་པ.་&ིར། །ས་ནི་དང་པོར་ནོར་Zིན་མཐའ། །

ཞེས་སོ། །

དབང་Ëག་བ+ད་ནི། eོན་གསལ་ལས།

n་ཡི་དབང་Ëག་གCང་གི་དབང་Ëག་དང་། །

དེ་བཞིན་Q་ནི་≈གས་Kི་དབང་Ëག་དང་། །

Î་འıལ་àན་ç་འWོ་བ.་དབང་Ëག་དང་། །

ཅི་འདོད་བXེད་དང་ཡོན་ཏན་བ+ད་པའོ། །
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ཞེས་བཤད་པ་ནི། རིམ་པས་n་Æ་ཚོགས་C་;ོན་པ་དང་། འWོ་བ་སོ་སོE་Pད་Q་ཆོས་གCང་བ་

དང་། སེམས་ཅན་àན་2ི་སེམས་ཤེས་པ་དང་། འབར་ཞིང་Æང་བ་སོགས་དང་། ག∂གས་གཅིག་

གིས་ཐམས་ཅད་Vབ་པ་དང་། འWོ་བ་ཅི་འདོད་Kི་དོན་¿བ་པ་དང་། འWོ་དོན་Q་ག∂གས་Æ་

ཚོགས་པར་“ལ་པ་དང་། ;ོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་སོགས་Kི་ཡོན་ཏན་Jམས་ལ་བཤད་ཅིང་། &ག་

གི་ཐོད་པ་བs་Nག་ནི་;ོང་པ་བs་Nག་`ིང་_ེ.་ཆ་བs་Nག་དང་། དེ་&ག་བs་Nག་གིས་འཛིན་པ་ནི་

;ོང་ཉིད་དང་`ིང་_ེ་ད:ེར་མེད་པར་མཚོན་པར་བཞེད་དོ། །

དེ་ནས་གར་ཉམས་ལ། µེག་ཅིང་ཞེས་པ་n་འ2ིང་(༢༤༠ན)བག་སོགས་དང་gན་པ.་ཉམས།

དཔའ་བ་ནི་བQད་འཇོམས་པ.་ཉམས། མི་,ག་པ་ནི་¡ོ་ཉེར་བ,ས་པ་སོགས་¡ོས་པ.་ཉམས།

Ωོད་ཅིང་ཞེས་པ་ཞལ་བཞད་པ.་Jམ་པ.་ཉམས། ©ག་°ལ་ནི་འོད་འpག་པ.་གཟི་:ིན་2ི་ཉམས།

འཇིགས་C་áང་བ་ནི་བQད་Jམས་‹ག་པར་:ེད་པ.་ཉམས། `ིང་_ེ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་བGེ་བ.་

≈གས་དང་gན་པ.་ཉམས། 0མ་པ་དང་ཞེས་པ་གQག་པ་འQལ་བར་ཤིན་ç་∞ོ་བ.་ཉམས། ཞི་བ་

ཡིས་ཞེས་པ་མཚན་འཛིན་དང ?ལ་བ.་ཉམས་ཏེ་དེ་kར་གར་ཉམས་ད∑་དང་། དེ.་རོ་ཞེས་པ་

ཉམས་C་≠ོང་བར་:་བ་ཡིན་པས་ན་དེ་Pད་Q་བ_ོད་དེ། [ལ་དེ་དག་དང་gན་པ་ཉིད་དོ། །

འདི་ལ་འཆད་[ལ་མང་Q་Æང་ཞིང་། འགའ་ཞིག །n་གCང་≈གས་Kི་ཉམས་གCམ་གCམ་;ེ་

ད∑ར་འཆད་པ་ནི། དེ་kར་Zར་ན་Zར་Q་ཡོད་Kང་། དེ.་ངེས་པ་ནི་མི་Æང་ངོ་། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[བཞེངས་[ལ་སོགས་བཤད་པ་]ལ། བ༡ བཞེངས་[ལ་ཉིད་དང་། བ༢ འཁོར་

ལོ་µོམ་[ལ་གཉིས་Kི།

བ༡ དང་པོ་ནི།
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ༀ་དང་·་ྃགསི་&་ོ(ེ་ཆེ། །«་བའི་གÜགས་ལས་བཞངེས་ནས་ན།ི ། 
ཞབས་Qམས་ས་ལ་&ེབས་པ་དང་། །L་དང་L་མནི་Nགིས་པར་མཛད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། གོང་གི་m་མོE་Oས་བnལ་བས་བཅོམ་gན་འདས་\་བ.་Jམ་པ་ཅན་དེས་Mོན་2ི་

ƒོན་ལམ་©ན་ནས་འ?ས་l.་ཧེ་á་ཀར་བཞེངས་པ་ལས། བཞེངས་[ལ་ནི། འདིར། ཨÚ་དང་‚ྃ་

གིས། ཞེས་པ་ས་བོན་ཙམ་ལས་^ོ་_ེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་བཞེངས་པ་ག\ང་ཚིག་གི་དངོས་བ;ན་Q་

Æང་ལ། དེ་kར་ན་ô་བ.་ག∂གས་ལས་གོང་གི་ས་བོན་དང་། དེ་ལས་ཧེ་á་ཀ.་nར་བཞེངས་ནས་

ནི། ཞབས་བཞི་པོ་Jམས་ས་ལ་^ེབས་པ་དང་། m་དང་m་མིན་Jམས་Fིགས་པར་མཛད་པ་བXེད་

དགོས་པ.་དོན་ཏོ། །

གཞན་ནི་jབ་ཆེན་2ི་ག\ང་ལས་བXེད་[ལ་གསལ་བར་གCངས་པ་kར་:་དགོས་ཏེ། དེ.་

[ལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[འཁོར་ལོ་µོམ་[ལ་]ལ། མ༡ µོམ་[ལ་Uིར་བ;ན་པ་དང་། མ༢ m་མོE་མངོན་

"ོགས་:ེ་?ག་ç་བཤད་པ་གཉིས་Kི།

མ༡ དང་པོ་ནི། (༢༤༠བ)
ག་ྃཙ་ྃབ་ྃགྷ་ྃཔ་ྃཤ་ྃལ་ྃཌྃ། །འད་ིཡསི་ས་བནོ་ºང་བ་དང་། ། 
བདག་པའོ l་ས་བནོ་དག་ག་ིན།ི །ༀ་·་ྃRནོ་པ་ོའབར་འཇགིས་པས། ། 
མ་མའོ l་འཁོར་ལ་ོ2ངོ་ཉམས་དགར། །ཁ་དགོ་ནག་པ་ོའཇགིས་ཆནེ་པ།ོ ། 
བདག་མདེ་བད་ེབ་Jིན་པ་པ།ོ །གཙ6་བ་ོའདི་™ར་àོམ་པ་ཉིད། ། 
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ཅེས་པ་;ེ། དེ་ལ་ཧེ་á་ཀ་བཞེངས་ནས་འཁོར་ལོ་µོམ་[ལ་ཇི་kར་:་`མ་ན། དེ་ཡང་Mོན་Q།

གྃ་ཙྃ་བྃ་གྷྃ་པྃ་ཤྃ་ལྃ་ཌྃ། །ཞེས་པ་འདི་ཡིས་¬མ་2ི་པÅ་ནས་ས་བོན་Ëང་བ་རིམ་པས་མ་མོར་བXེད་

པ་དང་། འདིར་ô་བ.་ག∂གས་ལས་དKིལ་འཁོར་བདག་པོE་ས་བོན་དག་གི་ཡི་གེ་ནི་ཨÚ་དང་‚ྃ་

Mོན་པོ་འོད་འབར་ཞིང་འཇིགས་པ་ལས་རིམ་པས་བXེད་པ.་འ?ས་l.་ཧེ་á.་ཀ་Jམས་བµོམས་

པར་:་;ེ། ཇི་kར་ཞེ་ན། མ་མོE་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ.་Wོང་;ེ་གཞལ་ཡས་ཁང་ཉམས་དགར།

དlས་C་ཧེ་á་ཀ་ཁ་དོག་ནག་པོ་བQད་Jམས་འཇིགས་ཤིང་‹ག་པར་མཛད་པ་ཆེན་པོ། ¬མ་བདག་

མེད་མ་ལ་`ོམས་པར་འ·ག་ཅིང་mན་Xེས་Kི་བདེ་བ་Zིན་པར་མཛད་པ་པོ་;ེ། ཧེ་á་ཀ་གཙོ་བོ་

འཁོར་བཅས་Kི་དKིལ་འཁོར་[ལ་འདི་kར་བµོམ་པར་:་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

མ༢ གཉིས་པ་[m་མོE་མངོན་"ོགས་:ེ་?ག་ç་བཤད་པ་]ལ། ཙ༡ &ག་མཚན་སོགས་བཤད་པ།

ཙ༢ n་མདོག་བཤད་པ། ཙ༣ གདན་བཤད་པ་གCམ་2ི།

ཙ༡ དང་པོ་ནི།
དཀར་མ་ོགཡས་ན་2་ིéག་ï།ེ །ད་ེབཞནི་གཡནོ་ན་ར་ོཧ་ིཏ། ། 
ཆོམ་õན་མ་གཡས་ཅང་ཏེF་ï།ེ །གཡནོ་པའ་ིOག་ན་ཕག་པ་ཉདི། ། 
ར་ོལངས་མ་གཡས་fས་Ëལ་ཏ།ེ །གཡནོ་པ་ཡསི་ན་ིཔÈའི་óདོ། ། 
གྷú་ù་ིཡ་ིགཡས་ན་Íལ། །གཡནོ་པས་Qལ་འÖོར་Îང་བཟདེ་ཉདི། ། 
êa་tི་གཡས་སངེ་ག་ེï།ེ །གཡནོ་པས་ད2་ï་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
རི་ôོད་མ་གཡས་དག་ེ£ོང་ï།ེ །གཡནོ་ན་གསལི་Öེད་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
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གདལོ་པ་མ་ོགཡས་འཁརོ་ལ་ོï།ེ །གཡནོ་པས་ཐདོ་པ་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
གöང་མའོ l་གཡས་ན་&་ོ(ེ་ཉིད། །གཡནོ་ན་Nགི་འÏབ་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
•ལི་དÌང་Oེད་པའ་ིགར་†སི་གནས། །དཀར་མ་ོལ་སགོས་Oག་གཉསི་བ(ོད། ། 

Eན་ག=མ་∞་ན་ི†ནེ་(༢༤༡ན)7་ï།ེ །Oག་P་û་ཡིས་Qམ་པར་བPན། ། 

ཞེས་པ་;ེ། འཁོར་Jམས་Kི་&ག་མཚན་ནི། m་མོ་དཀར་མོ་&ག་གཡས་ན་ཉོན་མོངས་གཅོད་

པ.་Wི་∑ག་;ེ། དེ་བཞིན་Q། གཡོན་ན་རེག་ན་བདེ་བ་མཚོན་པར་ཉ.་:ེ་?ག་རོ་ཧི་ཏ་ཞེས་:་བ་

ནད་ཆེན་པོE་ƒན་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཟོས་པ་ཙམ་2ིས་ནད་ཞི་བར་:ེད་པ་ཞིག་ç་བཤད་པ་འཛིན་པ་

དང་། ཆོམ་√ན་མ་གཡས་;ོང་ཉིད་Kི་e་eོག་པ.་ཅང་ཏེ5་འཛིན་པ་;ེ། གཡོན་པ.་&ག་ན་གཏི་

}ག་སད་པར་:་བ.་ཕག་པ་འཛིན་པ་ཉིད་དོ། །

རོ་ལངས་མ་གཡས་མི་གཡོ་བ.་བདེ་བ་མཚོན་པ.་áས་≥ལ་འཛིན་པ་;ེ། གཡོན་པ་ཡིས་ནི་

བདེ་བ་Xོང་བ.་པÅ.་Æོད་དེ་ཐོད་པ་འཛིན་པ། གྷƒ་•ི་ཡི་གཡས་ན་ཞེ་Fང་སོགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

Kིས་©ག་ç་བཅིངས་པ་དག་པ.་!ལ་དང་། གཡོན་པས་ཡེ་ཤེས་uང་པ.་Jལ་འ:ོར་པ.་Ôང་

བཟེད་དེ་ཐོད་པ.་Æོད་ཉིད་འཛིན་པ། òÄ་ùི་གཡས་:་བ་ཐམས་ཅད་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་:་བ་མཚོན་

པ.་སེང་གེ་འཛིན་པ་;ེ། གཡོན་པས་ཉོན་མོངས་ཚར་གཅོད་པ.་དW་;་འཛིན་པ་M་མ་དེ་བཞིན་ནོ།

།རི་¡ོད་མ་གཡས་དW་བཅོམ་པ་མཚོན་པ.་དགེ་ªོང་འཛིན་པ་;ེ། གཡོན་ན་བདེ་བ་དམ་པ་མཚོན་

པ.་གསིལ་:ེད་དེ་མཁར་གསིལ་དེ་བཞིན་ནོ། །

གདོལ་པ་མོ་གཡས་ཆོས་འཁོར་བPོར་བ་མཚོན་པ.་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་;ེ། གཡོན་པས་ཉོན་

མོངས་མེད་པར་:ེད་པ་མཚོན་པ.་ཐོད་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །
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ག¬ང་མོE་གཡས་ན་ཉོན་མོངས་གཞོན་པ.་^ོ་_ེ་འཛིན་པ་ཉིད་དང་། གཡོན་ན་©ི་མ་མེད་པ.་

གནས་མཚོན་པ.་Fིགས་འ4བ་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །

&ག་མཚན་2ི་མཚོན་དོན་འདི་དག་ནི་`ིང་འWེལ་Q་བཤད་ལ། གཞན་ཡང་། མཚོན་དོན་Jམ་པ་

འ©་མིན་མང་ངོ་། །

m་མོ་དེ་ཐམས་ཅད་Kང་:ང་སེམས་Kི་∏ང་པ་ཐོབ་པ་དག་པས་ཞབས་གཡས་བnམ་ཞིང་

གཡོན་Œང་པ.་Xིལ་ད,ང་&ེད་པ.་གར་2ིས་རང་རང་གི་གདན་ལ་གནས་པ། དཀར་མོ་ལ་སོགས་

པ་ཐམས་ཅད་Kང་ཐབས་(༢༤༡བ)མཚོན་པ.་&ག་གཉིས་པར་བ_ོད་ལ། ^ོ་_ེ་གCམ་དག་པ.་

Uན་གCམ་མ་སངས་+ས་Kི་ཡོན་ཏན་གོང་Q་+ས་པ་མཚོན་པས་དl་‹་དམར་སེར་ནི་2ེན་Q་

བYེས་པ་;ེ། སངས་+ས་o་དག་པ.་འཁོར་ལོ། J་ཆ། ནོར་l། ལག་གQབ། P་རགས་ཏེ། áས་

པ.་&ག་+་o་ཡིས་n་ལ་Jམ་པར་བ+ན་པ་ཅན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །

ཙ༢ གཉིས་པ་[n་མདོག་བཤད་པ་]ནི།
གཽ་ù་ིཁ་དགོ་ནག་མརོ་འ8ར། །ཆོམ་~ན་མ་ན་ིབཙ6ད་དང་མ≠ངས། ། 
ར་ོལངས་མ་ན་ིགསརེ་བཙ6ས་བཞནི། །གྷú་ù་ིན་ིམར་གད་མ≠ངས། ། 
êa་tི་ན་ིདབང་Rནོ་མ≠ངས། །ར་ིôདོ་མ་ན་ིç་ནརོ་འདོ། ། 
ག©མ་མ་ོནམ་མཁའ་ིR་ོསངས་མ། །གöང་མ་ོó་ཚ6གས་པ་ཞསེ་བ(ོད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། དེ་དག་གི་n་མདོག་ལ། གཽ་•ི་ནི་སེམས་ཅན་བQད་Kི་དབང་Q་སོང་བ་འQལ་བར་

མཛད་པས་ཁ་དོག་ནག་མོར་འdར་བ་དང་།

ཆོམ་√ན་མ་ནི་འདོད་ཆགས་ཅན་འQལ་བས་བཙོད་དང་མ[ངས་པ.་དམར་པོ།
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རོ་ལངས་མ་ནི་+ས་པ.་ལས་Kིས་གQལ་:་འQལ་བས་གསེར་བཙོས་པ་བཞིན་2ི་སེར་པོ།

གྷƒ་•ི་ནི་མངོན་Uོད་Kིས་གQལ་:་འQལ་བས་མΩད་Kི་མདོག་དང་མ[ངས་པ.་3ང་∑།

òÄ་ùི་ནི་སེམས་ཅན་5གས་པ.་ལས་Kིས་འQལ་བས་དབང་Mོན་ཏེ་ཨི˘་ནི་ལ་དང་མ[ངས་

པ.་Mོན་པོ།

རི་¡ོད་མ་ནི་སེམས་ཅན་ཞི་བ.་ལས་Kིས་འQལ་བས་Ø་བ་ནོར་l.་འོད་དང་མ[ངས་པ.་

དཀར་པོ།

གçམ་མོ་ནི་སེམས་ཅན་རེངས་པ.་ལས་Kིས་འQལ་བས་;ེང་གི་+ན་ནམ་མཁ.་མཐོང་Æང་k་

l་མདོག་Mོ་སངས་མ།

ག¬ང་མོ་ནི་tིན་ལས་Æ་ཚོགས་Kིས་སེམས་ཅན་འQལ་བས་Æ་ཚོགས་པ་ཞེས་:་བ.་མདོག་ç་

བ_ོད་དེ།

n་མདོག་གི་དག་པ་འདི་ཛ་ལན་དྷ་ར་བ་སོགས་བཞེད་དོ། །

ག¬ང་མོ་Æ་ཚོགས་མདོག་གི་དོན་ལ། uོ་བཟོE་འཆད་£གས་Q་མ་ཞིག་Æང་མོད་Kང་། jབ་

ཆེན་2ི་ག\ང་Q་མི་གསལ་བས་ཡོ་ག་ལས་Æ་ཚོགས་མདོག་གCངས་པ་kར། ཞལ་དང་:ིན་པ་མན་

ཆད་དཀར་པོ། ཞལ་2ི་འོག་ནས་∏ེད་པ.་བར་དམར་X། ∏ེད་པ.་བར་དང་(༢༤༢ན)&ག་གཉིས་

Mོ་X། བ™་གཉིས་སེར་X། mག་མ་Mོན་པོ་:་བར་M་རབས་པ་དག་བཞེད་ལ།

ཡང་ན། ཉ་&ིས་Kི་འཇའ་ཚོན་k་l.་Æ་ཚོགས་མདོག་k་l་ཡང་རིགས་ཤིང་། ཚོན་Æ་o་འ©ེས་

མཉམ་པ་k་l.་མདོག་Kང་3ང་∑.་&ོགས་ལ་ཉེ་བས། མདངས་Æ་ཚོགས་འཆར་བ.་3ང་ཤས་ཆེ་

བ་ཙམ་:ས་Kང་G་བཤད་གཉིས་ཀ་དང་འ:ོར་རོ། །
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ཙ༣ གCམ་པ་[གདན་བཤད་པ་]ནི།
ཚངས་པ་དབང་པ་ོཉ་ེདབང་Éག །གཤནི་(ེ་དང་ན་ིནརོ་བདག་དང་། ། 
བདནེ་áལ་དང་ན་ིཐག་བཟངས་རསི། །ག་ོù་ིལ་སགོས་པ་ཡ་ིགདན། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་དག་གི་གདན་ནི། µོ་མཚམས་Kི་པད་Ø་ལ་ཤར་ནས་རིམ་པས་&ོགས་བཞིར།

ཚངས་པ་དང་དབང་པོ་;ེ་བ+་:ིན་དང་། ཉེ་དབང་;ེ་Vབ་འ·ག་དང་། ©ག་པོ་;ེ་དབང་Ëག་ཆེན་

པོ་Jམས་དང་། :ང་ཤར་ནས་རིམ་བཞིན། གཤིན་_ེ་དང་ནི་ནོར་བདག་;ེ་གནོད་Zིན་དང་། བདེན་

?ལ་ཏེ་‘ིན་པོ་དང་ནི། ཐག་བཟངས་རིས་ཏེ་m་མིན་2ི་བདག་པོ་Jམས་རིམ་པས། གཽ་•ི་དང་òÄ་

ùི་ལ་སོགས་པ་ཡི་གདན་Q་:ས་པ་;ེ། དེ་དག་གི་དག་པ་དང་མངོན་"ོགས་ནི་ཉིན་འöང་གིས།

དེ་ལ་ཚངས་པ་ནི། གཏི་}ག་;ེ་ཁ་དོག་སེར་ལ་གདོང་བཞི་པ། གཡས་Kི་&ག་གཉིས་ན་ནི་

བWང་tེང་དང་རིལ་པ་Uི་›གས་འཛིན་པའོ། །གཡོན་2ི་&ག་གཉིས་ན་ནི་པÅ་དང་ཤིང་གི་དöག་

པ་འཛིན་པའོ། །

དབང་པོ་ནི། ང་+ལ་ཏེ་ཁ་དོག་སེར་པོ་&ག་གཉིས་པ་^ོ་_ེ་འཛིན་པའོ། །

Vབ་འ·ག་ནི། ཞེ་Fང་;ེ་ཁ་དོག་ནག་པོ་&ག་བཞི་པ་འཁོར་ལོ་དང་བེ་ཅོན་དང་Qང་དང་ཞགས་

པ་འཛིན་པའོ། །

དབང་Ëག་ཆེན་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་ཏེ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་‹.་ཐོར་[གས་ལ་Ø་བས་བ+ན་པ་Gེ་

གCམ་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པའོ། །

གཤིན་_ེ་ནི། འཆི་བདག་;ེ་ཁ་དོག་ནག་པོ་དöག་པ་དང་མQང་འཛིན་པའོ། །

གནོད་Zིན་2ི་+ལ་པོ་ནི། ཞེན་པ་;ེ་གསེར་2ི་མདོག་ཅན་øགས་˜་དང་བེ་ཅོན་འཛིན་པའོ། །
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བདེན་?ལ་ནི། ¡ོ་བོ་;ེ་ཁ་དོག་Mོན་པོ་རལ་Wི་དང་¨བ་འཛིན་པའོ། །

ཐག་བཟངས་རིས་ནི། ©ེགས་པ་;ེ་ཁ་དོག་ནག་(༢༤༢བ)པོ་ཡ་ལད་བགོས་པ་དང་?ལ་བས་

རལ་Wི་དང་¨བ་འཛིན་པའོ། །ཞེས་པ་kར་རོ། །

m་མོས་དེ་དག་གདན་Q་:ས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་འཇོམས་པར་:ེད་པ.་དོན་ཏོ། །

ལེ5་འདིར་m་གཞན་ཐམས་ཅད་Kི་མངོན་"ོགས་གCངས་ནས་བདག་མེད་མ.་མངོན་"ོགས་མ་

གCངས་པ་ནི་Mར་དང་པོE་བ+ད་པར་གCངས་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་—ས་པ་ལ་དགོངས་པས་དེ་

བཞིན་Q་:་ལ། འོན་Kང་དེར་;ག་ཤམ་དང་གཡོན་པ.་j་མོར་ཁ་/ཾ་ག་འཛིན་པ་འདིར་འདོར་

དགོས་ཏེ། གཽ་•ི་སོགས་བ+ད་ལ་མ་གCངས་པ.་རིགས་པས་གོ་དགོས་པ.་&ིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །;ག་ཤམ་དང་ཁ་/ཾ་ངེས་པར་དགོས་པར་Ÿ་བ་ནི་Pབས་དོན་མ་&ེད་པའོ། །

དེ་kར་འ?ས་l་^ོ་_ེ་འཆང་བཞེངས་ནས་སེམས་དཔའ་Cམ་བGེགས་དང་Xེ་མཆེད་:ིན་

™བས་:ས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་པ་ག\ག་པ་སོགས་བXེད་རིམ་Yོགས་:ེད་Kི་ཡན་ལག་Jམས་Zར་ནས་

µོམ་བØས་དང་གཏོར་མ.་Jལ་འ:ོར་སོགས་:་བ་ཡིན་ནོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་G་Mགས་Kི་\ས་ལན་ལ། ཐ༡ \ས་[ལ། ཐ༢ ཉན་པར་གདམས་པ། ཐ༣

Mགས་Kི་:ེད་ལས། ཐ༤ Mགས་དངོས་བཤད་པ་བཞི.།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
བ་ོལ་བཞབིས་པར་མཛད་ནས་ན།ི །དམ་འ‰ད་ΩÔ་ན་མཛད་ནས། ། 
བཅོམ་@ན་éས་པས་མཆདོ་ནས་ན།ི །བདག་མདེ་མ་ཡསི་Rགས་≤ས་སོ། ། 
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ཞེས་པ་;ེ། G་Mགས་\་བ.་&ིར་ཡབ་Kི་བོ་ལ་¬མ་2ི་ཀÄོ་ལས་བཞིབ་པར་མཛད་ནས་ནི་&ག་

གིས་n་ལ་དམ་Q་འ1ད། ཞལ་2ི་”2་ན་མཛད་པ.་ཁ་Zོར་2ི་བདེ་ཆེན་བnལ་ནས་གསང་བ་དང་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Kི་མཆོད་པས་བཅོམ་gན་འདས་∑ས་པས་མཆོད་ནས་ནི། _ེས་འ·ག་གིས་Mགས་Kི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་"ོགས་པ་དང་Mགས་Kི་དངོས་jབ་ཐོབ་པར་:་བ.་དོན་Q་བདག་མེད་མ་ཡིས་Mར་མ་

གCངས་པ.་G་Mགས་འདི་ཉིད་\ས་སོ། །ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ཉན་པར་གདམས་པ་]ནི། (༢༤༣ན)
ëད་མེད་Qམས་S་ིདབང་Öེད་Rགས། །ད་ེབཞནི་ག7ག་པ་Nགིས་པ་དང་། ། 
་Qམས་Nགིས་པར་Öེད་པ་ཉིད། །L་དང་L་མནི་Qམས་ཉེད་པ། ། 
ད་ེན་ིང་ཡསི་བཤད་Ö་ཡི། །L་མ་ོབདེ་བ་Jིན་མ་ཉནོ། ། 
སངས་Pས་Öང་òབ་སམེས་དཔའ་ལ། །བདག་གིས་གཞན་7་མ་བïན་ཏ།ོ ། 
འདི་ཡི་Rགས་Sསི་གང་§ང་དང་། །&་ོ(ེ་སམེས་དཔས་གང་མཛད་པ། ། 
L་མ་ོཤནི་©་འཇགིས་པ་ï།ེ །ང་ོམ་ིཆགོ་པས་¿དོ་ལ་བཤད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། Mགས་འདི་ཉིད་Kི་ཆེ་བ.་Vད་པར་ནི། lད་མེད་Jམས་Kི་ཡིད་རང་དབང་Q་:ེད་

པ.་Mགས། དེ་བཞིན་Q། གQག་པ་ཅན་Jམས་Fིགས་པར་:ེད་པ་དང་། €་བ+ད་ལ་སོགས་པ་

Jམས་Kང་Fིགས་པར་:ེད་པ་ཉིད་དང་། m་དང་m་མིན་ལ་སོགས་པ་Jམས་Kང་ཉེད་པ་;ེ་འQལ་

བར་:ེད་པ.་Mགས་དེ་ནི་;ོན་པ་ང་ཡིས་བཤད་པར་:་ཡི། m་མོ་mན་Xེས་Kི་བདེ་བ་Zིན་པར་:ེད་

མ་Vོད་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག །tེང་Mགས་འདི་སངས་+ས་དང་:ང་ºབ་སེམས་དཔའ་Jམས་ལ་
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བདག་གིས་∫ད་Fེ་གཞན་Q་མ་བ;ན་ཏོ། །འདི་ཡི་Mགས་Kིས་དངོས་jབ་གང་öང་བ་དང་། Mོན་

öང་^ོ་_ེ་སེམས་དཔས་tིན་ལས་གང་མཛད་པའང་m་མོ་ཞེས་བོས་ནས། tིན་ལས་ཤིན་ç་འཇིགས་

པ་ཡོད་པ་;ེ། བདག་མེད་མ་Vོད་Kི་ངོ་མི་ཆོག་པས་Vོད་ལ་བཤད་པར་:འོ། །ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཐ༣ གCམ་པ་[Mགས་Kི་:ེད་ལས་]ནི།
འབར་བའི་Ñེང་བ་འTགས་པ་ཡ།ི །དSལི་འཁརོ་རབ་©་བཞངེས་ནས་ན།ི ། 
&་ོ(ེ་)ིང་པ་ོདབང་Jིན་Oིར། །ཐགི་ལ་ེམཆགོ་ན་ིབ~ག་པ་ཉདི། ། 
བçས་པ་ôི་ཡསི་གསལ་བ་དང་། །í་རིང་བ་དང་བཟང་བ་ཡིས། ། 
S་ེཡི་&་ོ(ེ་Jོར་@ན་པས། །བΩན་མ་ོཐམས་ཅད་དéག་པར་Ö། ། 
བçས་པ་འëམ་†སི་Qལ་འÖོར་བདག །S་ེཡི་&་ོ(ེ་Qལ་འÖོར་†སི། ། 
དགོས་པ་མདེ་པའ་ིསམེས་Sསི་ན།ི །འད་ིཡསི་ལས་Qམས་ཐམས་ཅད་Öེད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། བཤད་མ་ཐག་པ.་:ེད་ལས་དེ་ཇི་kར་`མ་ན། Mོན་öང་ནི། ^ོ་_ེ་སེམས་དཔས་

འོད་ཟེར་འབར་བ.་tེང་བ་འpགས་པ་ཡི་“ལ་པ.་(༢༤༣བ)དKིལ་འཁོར་རབ་ç་བཞེངས་ནས་ནི།

:ང་ºབ་སེམས་དཔའ་^ོ་_ེ་`ིང་པོ་ལ་དབང་Zིན་པ.་&ིར་བ+་:ིན་2ི་ºང་མ་m་མོ་ཐིག་ལེ་མཆོག་

མ་ནི་Mགས་འདིས་བàག་པ་ཉིད་དོ། །

_ེས་འ·ག་གིས་¿བ་[ལ་ནི། བ`ེན་པ་Mོན་Q་སོང་ནས་ལས་Zོར་ལ་G་Mགས་Kི་བØས་པ་¡ི་

ཡིས་འjབ་;ེ། དེ་ཡང་བØ་[ལ་ལ་Mགས་Kི་ཚིག་གསལ་བ་དང་། e་རིང་≈ང་&ེད་པར་:་བ་དང་།
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བØ་[ལ་2ི་Xོན་གཞན་ཡང་མེད་པར་བཟང་བ་ཡིས་Kེ་ཡི་^ོ་_ེ.་Jལ་འ:ོར་2ི་Zོར་བ་དང་gན་

པས་^ོ་_ེ.་བ”ན་མོ་;ེ་ལས་+་ཐམས་ཅད་ད∑ག་པར་:འོ། །

གཞན་ཡང་ལས་Zོར་2ི་བØས་པ་འlམ་2ིས་Jལ་འ:ོར་པ་བདག་Kེ་ཡི་^ོ་_ེ.་བXེད་རིམ་2ི་

Jལ་འ:ོར་2ིས་དོགས་པ་;ེ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ.་སེམས་Kིས་ནི་G་Mགས་འདི་ཡིས་ཞི་+ས་ལ་སོགས་

པ.་ལས་Jམས་ཐམས་ཅད་འjབ་པར་:ེད་ཅེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཐ༤ བཞི་པ་[Mགས་དངོས་བཤད་པ་]ནི།
རགི་Öེད་Qམས་S་ིདང་པ་ོJིན། །ç་Oེད་ཐགི་ལསེ་Qམ་པར་བPན། ། 

ད་ེནས་ཨÒ་ན་Ú་ཡ། པg་གÛོ་ཀེ་ཤ་ཝå་མ་ན།ེ ཙ་©ར་བg་ཤ་ཏ་ིན་ེÙ་ཡ། ཥ་ོ
ཌ་ཤ་À་ཛ་ཡ། ˆྀ¯་˘l་˙་ཏ་ཝ་ê་ཥེ། ཀ་Ä་ལ་r་]་ན་ེཀ་˚་རི་ཎེ། flདྷ་r་
ཏ། ¸་ར་ཙlཏ་œ་ཡ། ཨÛེན་7་ད་ཾཥཊ་ཾཎེ། ཨ»་r་ར་ཡ་r་ར་ཡ། ÿ་ར་ཡ་ÿ་
ར་ཡ། ག®་ཡ་ག®་ཡ། ཏ®་ཡ་ཏ®་ཡ། ཤ་ོཥ་ཡ་ཤ་ོཥ་ཡ། ས˝་t་ག་ù་
ན། བན་དྷ་བན་དྷ། Ú་ག་ཨ˛་ཀན། 2ྀ̌ ་2ྀ̌ ། ཤ་!་ན། ཧ་“་ཧི་“ི་"་·་ཧེ་
ཧ་ཻཧ་ོཧཽ་ཧ་ྃཧཿཕཊ་—་“།  

ཞེས་པ་;ེ། G་Mགས་དེ་གང་ཞེ་ན། ངེས་བ_ོད། `ན་དངགས། ‘ིད་πང་། མཆོད་Zིན་བཞི་

རིམ་བཞིན། ཨོ་í་ཨཾ་ཨཿབཞི.་བ^ས་བ;ན་པར་བཤད་པ་kར། འདིར་ཡང་རིག་:ེད་བཞི་པོ་

Jམས་Kི་དང་པོ་ཨོ་Zིན་ལ། དེ.་;ེང་Q་Ø་&ེད་དང་ཐིག་ལེས་Jམ་པར་བ+ན་པས་ཨÚ་;ེ་བÜ་ཤིས་

པའམ་དམ་བཅའ་བ། དེ་ནས་ཨ6་བ+ད། ཨ་ན་ན་ཞལ། དེ་ལ་Jམ་ད:ེ་བཞི་པ.་གཅིག་ཚིག་ངེ་
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:ིན། ངེ་ཡའོ་ཞེས་པས་ཡ་á་བ|ར་ནས་མཚམས་Zར་བས། ཨ7་ན་Ï་ཡ་;ེ། ཞལ་བ+ད་པ་ལ་

ཞེས་སོ། །

དེ་བཞིན་Q། པི8་(༢༤༤ན)དམར་སེར། »9་2ེན་ནམ་;ེང་། ཀེ་ཤ་‹། ཝ་"་མན་བYེས་པའམ་

Ëར་བ། ན.་འ?ེང་l་ནི་བཞི་པ་;ེ་དེ་:ིན་ནས་མཚམས་Zར་བས། པâ་གོ9་ཀེ་ཤ་ཝ"་མ་ནེ་;ེ་‹་

དམར་སེར་2ེན་Q་བYེས་པ་ལ། ཞེས་སོ། །

ཙ་çར་བཞི། བâཤ་ཏི་ཉི་°། ནེ་:་ཡ་Uན་ལ་;ེ། Uན་ཉེར་བཞི་པ་ལ། ཞེས་སོ། །

ཥ་ཌ་Nག །ད་ཥ་བs། མཚམས་Zར་བས་ཥོ་ཌ་ཤ། ˚་ཛ་ཡ་&ག་ལ་;ེ། &ག་བs་Nག་པ་ལ།

ཞེས་སོ། །

Üྀ<་ནག་པོའམ་གནག་པ། =ི་>་ཏ་ཆར་∞ིན། ཝ་ò་ཥེ་n་ལ་;ེ། ཆར་∞ིན་ནག་པོ་k་l.་n་ལ།

ཞེས་སོ། །

ཀ་ß་ལ་ཐོད་པ། õ་ལ་tེང་བ། ཨ་ནེ་ཀ་Q་མ། ?་རི་ཎེ་འཛིན་པ་ལ་;ེ། ཐོད་པ.་tེང་བ་Q་མ་

འཛིན་པ་ལ། ཞེས་སོ། །

«དྷ་õ་ཏཿཁོང་ནས་སམ་ནང་ནས། @་ར་¡ོས་པའམ་འpགས་པ། ཙིA་ཡ་≈གས་ལ་;ེ། ནང་

ནས་¡ོས་པ.་≈གས་ཅན་ལ། ཞེས་སོ། །

ཨ9་&ེད། ཨིB་Ø་བ། མཚམས་Zར་བས། ཨ9ེC། དཾ6ྀ་ཎེ་མཆེ་བ་ཅན་ལ་;ེ། Ø་བ་&ེད་པ.་

མཆེ་བ་ཅན་ལ། ཞེས་སོ། །

འདི་ཡན་མངོན་"ོགས་Kི་µོ་ནས་བMགས་པ་;ེ་&ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དོན་2ི་ཐོབ་བོ། །
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དེ་ནས་ཨÚ་Mར་kར། õ་ར་ཡ་õ་ར་ཡ་ནི་སོད་ཅིག་གཉིས། Ê་ར་ཡ་Ê་ར་ཡ་ནི་:ེད་Q་ºག་

གཉིས། གY་ཡ་གY་ཡ་ནི་eོགས་ཤིག་གཉིས། ཏY་ཡ་ཏY་ཡ་ནི་Fིགས་ཤིག་གཉིས། ཤོ་ཥ་ཡ་ཤོ་

ཥ་ཡ་ནི་Pོམས་ཤིག་གཉིས། སD་ù་ག་•་ན་+་མཚོ་བQན་Jམས། བú་བú་ནི་ཆིངས་ཤིག་གཉིས།

Ï་ག་ཨ6་ཀན་ནི་€་བ+ད་Jམས། WྀཧE་WྀE་ནི་∂ངས་ཤིག་གཉིས། ཤ་Fན་ནི་དW་བོ་Jམས། ཧ་

G་ཧི་Gི་H་‚་ཧེ་ཧཻ་ཧོ་ཧཽ་ཧཾ་ཧཿ ད2ེས་པ.་གད་མོ་བs་གཉིས། ཕཊ་འགེམས་པ.་དོན། "་G་གཞི་

[གས་ཤིག་པའོ། །

ཏ༣ གCམ་པ་དKིལ་འཁོར་Q་དབང་བnར་བ.་\ས་ལན་ལ། ཐ༡ \ས་པ་དང་། ཐ༢ ལན་

གཉིས་Kི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི། (༢༤༤བ)
ད་ེནས་L་མ་ོདེ་ད†སེ་ནས། །བäབས་དང་བäབ་པའི་Jོར་བ་ལས། ། 
དམ་འ‰ད་ΩÔ་ན་Öེད་པས། །དSལི་འཁརོ་ཡདི་7་འངོ་བ་≤ས། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་kར་G་Mགས་གCངས་པ་དེ་ནས་m་མོ་བདག་མེད་མ་དེ་ད2ེས་ནས་ཡབ་¬མ་2ི་

བོ་ལ་དང་ཀÄོ་ལ་བπབས་པ་དང་བπབ་པ.་Zོར་བ་ལས་&ག་གིས་དམ་Q་འ1ད་པ་དང་ཞལ་2ིས་

”2་ན་:ེད་པས་Mར་བཞིན་མཆོད་དེ། Kེ.་^ོ་_ེ.་དKིལ་འཁོར་Q་དབང་བnར་[ལ་ཡིད་Q་འོང་

བ་\ས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། ད༡ དKིལ་འཁོར་འ?ི་བ་སོགས་བཤད་པ། ད༢ དབང་"ེན་2ི་རིག་

མ་བ;ེན་[ལ། ད༣ ªོབ་མ་ལ་དབང་བnར་[ལ་བཤད་པ་གCམ་ལས།

ད༡ དང་པོ་ལ། ན༡ མདོར་བ;ན་དང་། ན༢ +ས་བཤད་གཉིས་Kི།
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ན༡ དང་པོ་ནི།
དེ་ལ་ïནོ་པ་ཡ་ེཤསེ་ཆ།ེ །&་ོ(ེ་པÈ་མཉམ་Jར་ནས། ། 
ད†སེ་པའི་¥གས་S་ིམཉམ་བཞག་པས། །ཉདི་S་ིདSལི་འཁརོ་á་ིབར་མཛད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། \ས་པ.་Qས་དེ་ལ་;ོན་པ་Kེ.་^ོ་_ེ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དང་gན་པས་^ོ་_ེ་དང་¬མ་2ི་

པÅ་མཉམ་པར་Zར་ནས་mན་Xེས་Kི་རོ་ལ་ད2ེས་པ.་≈གས་Kིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་Gེ་གཅིག་ç་

མཉམ་པར་བཞག་པས་རང་ཉིད་Kི་དKིལ་འཁོར་?ི་བ་བཤད་པར་མཛད་པ.་དོན་ཏོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[+ས་བཤད་]ལ། པ༡ དKིལ་འཁོར་འ?ི་[ལ་Èལ་ཚོན་དང་བཅས་པ། པ༢ དེ་

ལ་m་མཚན་Jམས་དགོད་[ལ། པ༣ lམ་པ་བཤམ་[ལ་ཞལ་འཕངས་དང་བཅས་པ་གCམ་2ི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
འཕར་མ་གཅགི་དང་à་ོབཞི་པ། །ó་ཚ6གས་འདོ་S་ིཡང་དག་འTགས། ། 
å་བབས་བཞ་ིདང་ཡང་དག་@ན། །&་ོ(ེ་¬ད་ëས་Qམ་པར་བPན། ། 
རེ་ཁ་û་དང་ཡང་དག་@ན། །ད་ེནས་ëམ་པ་བPད་པ་ོá།ི ། 
རནི་ཆནེ་û་ཡི་Oེ་མ་འམ། །ཡང་ན་འáས་ལ་སགོས་པ་ཡསི། ། 
7ར་ôོད་S་ིན་ིས་ོཕག་གམ། །ད་ེབཞནི་7ར་ôདོ་སོལ་བ་ཡིས། ། 
དེ་དëས་པÈ་འདབ་མ་ན།ི །བPད་པ་ཟེ་འ$ར་བཅས་པ་á།ི ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་ཡང་འ?ི་:.་དKིལ་འཁོར་2ི་མཚན་ཉིད་ནི། འདིར་འཕར་མ་གཅིག་པ་ཞེས་པ་

འཁོར་2ི་m་གནས་Kི་རིམ་པ་ལ་:་;ེ། འགའ་ཞིག་གིས་པད་འདབ་ཉིས་རིམ་ཡོད་མེད་དང་། ལ་
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ལས་µོ་Vམས་(༢༤༥ན)ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་འཕར་མ་གཉིས་པ་དང་གཅིག་པར་འཇོག་པ་དོན་

མིན་ཏེ། ∫་མཚན་Mར་བ_ོད་ཟིན་ཏོ། །

དེ་kར་ན་འཕར་མ་;ེ། འཁོར་2ི་གནས་རིམ་པ་གཅིག་དང་&ོགས་བཞིར་µོ་བཞི་པ། ཁ་དོག་Æ་

ཚོགས་པ.་འོད་Kིས་ཡང་དག་པར་འpགས་ཤིང་མདངས་གསལ་བ། µོ་བཞི.་མQན་Q་"་བབས་

བཞི་དང་ཡང་དག་པར་gན་པ། ^ོ་_ེ་‘ད་lས་ཏེ་མཉམ་པ.་ཐིག་གིས་Jམ་པར་བ+ན་པ། རེ་ཁ་;ེ་

Gིག་པ་o་དང་ཡང་དག་པར་gན་པ། དེ་ནས་Vམས་Jམས་C་&ོགས་བཞིར་lམ་པ་གཉིས་གཉིས་

ཏེ་བ+ད་པོ་?ི་;ེ།

Uི་∫ད་ལས།

+ལ་བ་དང་ནི་བÜ་ཤིས་ཞེས། །:་བ་ཤར་2ི་&ོགས་C་ཡིན། །

mོ་á་དངོས་jབ་བπང་བ་;ེ། །—བ་ç་jབ་པ་Î་འıལ་ཡིན། །

:ང་Q་+ལ་བ་Jམ་པར་+ལ། །

ཞེས་པ་kར་རོ། །

དེ་ཡང་ཚོན་ཇི་k་l.་?ི་`མ་ན། རབ་རིན་ཆེན་Æ་o་ཡི་&ེ་མའམ། ཡང་ན་འ?ིང་འ?ས་ལ་

སོགས་པ་ཚོན་2ིས་ཁ་བ|ར་བ་ཡིས་?ི་ཞིང་། ཐ་མ་Qར་¡ོད་Kི་ནི་སོ་ཕག་གམ། དེ་བཞིན་Q་Qར་

¡ོད་Kི་སོལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིས་?ི་ལ། དKིལ་འཁོར་དེ.་དlས་C་པÅ་འདབ་མ་ནི་བ+ད་པ་ཟེ་

འI.་tེང་བར་བཅས་པ་?ི་ཞེས་པའོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[དེ་ལ་m་མཚན་Jམས་དགོད་[ལ་]ནི།
)ིང་པརོ་•སེ་པའི་ཐོད་པ་ཉིད། །མདགོ་དཀར་ཆ་ག=མ་པ་ན་ིá།ི ། 
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དབང་@ན་7་ན་ིཤ་ར་བ། །མ་ེཡ་ིམཚམས་=་དག་ེ£ོང་á།ི ། 
བདནེ་áལ་7་ན་ིའཁརོ་ལ་ོá།ི །∫ང་7་རགིས་S་ིབདག་པ་ོá།ི ། 
ཤར་àོར་ད་ེབཞནི་2་ིéག་ཉདི། །གཡས་=་ཅང་ཏེF་á་ིབ་ཉིད། ། 
‹བ་©་fས་Ëལ་á་ིབ་ཉིད། །™་ོའOེ་Öང་7་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
L་མ་ོཁ་དགོ་དÖེ་བ་ཡིས། །Oག་མཚན་བPད་7་རབ་©་2གས། ། 
དëས་=་ཐོད་པ་དཀར་པ་ོཡང་། །ó་ཚ6གས་&་ོ(ེས་མཚན་པ་á།ི ། 

ཞེས་པ་;ེ། དlས་Kི་པÅ.་`ིང་པོར་ཏེ་kེ་བ་ལ་Xེས་པ.་ཐོད་པ་ཉིད་ནི་མདོག་དཀར་པོ་ཆ་;ེ་

Qམ་l་གCམ་པ་ནི་?ི། འཁོར་2ི་གནས་C་དབང་gན་ཏེ་:ང་ཤར་Q་ནི་རི་–གས་ཤ་ར་བ་?ི་;ེ།

(༢༤༥བ)ཁ་ཅིག །སེང་གེ་Mོན་པོ་དང་། ལ་ལ། སེང་གེ་J་ཅན་Q་འཆད་དོ། །

མེ་ཡི་མཚམས་C་;ེ་ཤར་mོར་དགེ་ªོང་?ི། བདེན་?ལ་ཏེ་mོ་—བ་ç་ནི་འཁོར་ལོ་?ི། Âང་;ེ་

—བ་:ང་Q་རིགས་Kི་བདག་པོ་;ེ་^ོ་_ེ་?ི། ཤར་µོར་དེ་བཞིན་Q་Wི་∑ག་ཉིད་དང་། གཡས་C་;ེ་mོ་

µོར་ཅང་ཏེ5་?ི་བ་ཉིད་དོ། །

—བ་ç་áས་≥ལ་?ི་བ་ཉིད་དང་། kོ་འ&ེ་;ེ་!ལ་:ང་Q་?ི་བ་M་མ་དེ་བཞིན་ནོ། །

དེ་དག་གི་ཁ་དོག་Kང་m་མོ་སོ་སོE་ཁ་དོག་གི་ད:ེ་བ་ཡིས་&ེ་ནས་སོ་སོE་མདོག་ཅན་2ི་&ག་

མཚན་བ+ད་Q་?ི་བར་རབ་ç་Wགས་ཤིང་པÅ.་དlས་C་ཐོད་པ་དཀར་པོ་?ི་བ་དེ་ཡང་;ེང་Q་Æ་

ཚོགས་^ོ་_ེས་མཚན་པ་?ི་;ེ།

Uི་∫ད་ལས།
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དང་པོར་ག∂གས་C་?ི་བར་:། །གཉིས་པ་&ག་+་?ི་བར་:། །

གCམ་པ་གདན་Q་ཡང་དག་བཤད། །

ཅེས་སོགས་དང་།

ག∂གས་དང་གདན་2ི་Xོན་མང་Q་གCངས་ནས།

དེས་ན་&ག་+.་ག∂གས་C་?ི། །

ཞེས་པ་kར་རོ། །

པ༣ གCམ་པ་[lམ་པ་བཤམ་[ལ་ཞལ་འཕངས་དང་བཅས་པ་]ནི།
ད་ེནས་Qམ་Pལ་ëམ་པ་ཉིད། །ཡལ་གའ་ིW་ེམ་ོགསོ་བཟང་ཅན། ། 
™་ོབ་རནི་ཆནེ་ûས་གང་བ། །ས་∂་•སེ་པ་ཡངོས་གང་བཞག ། 
མང་7་རབ་©་བ(ོད་པས་ཅི། །ཇི་™ར་དེ་ཉིད་བ„ས་པ་ཡི། ། 
དSལི་འཁརོ་ཆ་ོག་ད་ེབཞནི་Ö། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་kར་དKིལ་འཁོར་?ིས་པ.་_ེས་དེ་ནས་lམ་པ་དགོད་པར་:་;ེ། དེའང་Jམ་

+ལ་lམ་པ་ཉིད་3ོན་ཤིང་གི་ཡལ་ག.་Gེ་མོ་མ་ཉམས་པ.་ཁ་+ན་དང་། དར་རམ་རས་Kི་གོས་

བཟང་;ེ་མ∑ལ་ཆིངས་ཅན། lམ་པ.་kོ་བ་རིན་ཆེན་oས་མཚོན་པ.་lམ་Yས་Kིས་གང་བ་ས་£་

Xེས་པས་ཏེ་ཤ་ཆེན་དང་དེས་མཚོན་པ.་ཤ་o་དང་བQད་Gི་o.་རིལ་lས་ཡོངས་C་གང་བ་ཤར་Q་

བཞག་ཅིང་། མདོར་ན་∫ད་འདིར་དKིལ་ཆོག་མང་Q་རབ་ç་བ_ོད་པས་ཅི་ཞིག་:་;ེ། ཇི་kར་ན་དེ་

ཉིད་བ,ས་པ་ཡི་དKིལ་འཁོར་2ི་ཆོ་ག་དེ་བཞིན་Q་འདིར་ཡང་:་བ་ཡིན་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །
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དེ་ཡང་lམ་པ་m་Wངས་དང་མཉམ་པ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་དང་བཅས་པ་འམ། (༢༤༦ན)ཡང་ན་

Jམ་+ལ་དང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་གཉིས་Kང་áང་;ེ་[ལ་བཞིན་Q་དགོད་པ་དང་དKིལ་འཁོར་

བ+ན་པ་སོགས་Kང་:འོ། །

lམ་པ་དང་བsད་Kི་Vད་པར་ནི། བཟང་པོ་ཡོངས་བ∂ང་ལས་Kང་།

མWིན་པ་རིང་བ་kོ་བ་ཆེ། །ཡལ་ག་བཟང་པོས་ཁ་Jམས་མཛེས། །

འོ་མ་©ི་º་ལ་སོགས་པས། །གང་བ་མ∑ར་བ་རས་Kིས་དÜི། །

ཞེས་དང་།

གསེར་དང་ད∆ལ་དང་}་ཏིག་དང་། །+ལ་པོ་འཆར་བ་:ེ་á་Jམས། །

འདི་དག་རིན་ཆེན་o་á་བཤད། །

ཅེས་དང་།

ཏིལ་དང་Wོ་དང་‘ིན་མ་འ?ས། །ནས་Jམས་འI་á་ཤེས་པར་:། །

ཀན་དྷ་ཀ་རི་?ི་ཧ་ཏི། །ཧ་ས་དེ་ཝ་ཧ་ས་དང་། །

སེ་ཏ་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏེ། །འདི་དག་ཅིག་ཤོས་ƒན་2ི་ཚོགས། །

ཙæན་གཉིས་དང་∑ར་àམ་དང་། །ལ་à་©ན་ཐི་ཀ་དང་o། །

འདི་དག་©ི་oར་བ;ན་པ་;ེ། །བ་ཡི་མར་དང་གཅི་བ་º། །

ཞོ་དང་འོ་མ་ཡང་དག་བ‘ེག །འདི་དག་བ་ཡི་oར་ཤེས་:། །

ཞེས་བཤད་དོ། །
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ད༢ གཉིས་པ་[དབང་"ེན་2ི་རིག་མ་བ;ེན་[ལ་]ལ། ན༡ བ;ེན་:་རིག་མ་དང་། ན༢ ཇི་kར་

བ;ེན་[ལ་གཉིས་Kི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
བU་གཉསི་བPད་གཉསི་ལནོ་པ་ཡ།ི །རགི་མ་བད་ེཆནེ་བPད་པ་ོཉིད། ། 
ད་ོཤལ་%ང་ག7བ་Sསི་བPན་ནས། །དSལི་འཁརོ་7་ན་ིརབ་©་ག≤ག ། 
མ་དང་¬ངི་མ་ོཉདི་དང་ཡང་། །ë་མ་ོ¬ངི་མའོ l་ë་མ་ོདང་། ། 
ད་ེབཞནི་ཞང་པའོ l་òང་མ་དང་། །མ་ཡ་ིªན་དང་&ག་མ་ོདང་། ། 
ད་ེབཞནི་ཕ་ཡ་ི¬ངི་མ་ོཉདི། །རགི་མ་བPད་7་རབ་©་2གས། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་kར་དKིལ་འཁོར་?ི་བ་སོགས་jབ་ནས་¿བ་མཆོད་དང་བདག་འ·ག་སོགས་:་

བ་ལས། དེ.་Wོགས་Kི་Vད་པར་དབང་"ེན་2ི་རིག་མ་དང་བཅས་ཏེ་འ·ག་པར་:འོ། །

དེ་ཡང་དབང་Qས་C་ལང་ཚོ་གཙོ་བོར་:ས་ནས་ལོ་བs་གཉིས་མའམ། བ+ད་ཚན་གཉིས་ཏེ་

བs་Nག་ལོན་པ་ཡི་རིག་མ་mན་Xེས་བདེ་ཆེན་བXེད་—ས་པ་བ+ད་པོ་འཆད་པར་འdར་བ་ཉིད་དོ་

ཤལ་དང་∏ང་གQབ་Kིས་མཚོན་པ.་+་ཐམས་ཅད་Kིས་བ+ན་ནས་རང་དང་mན་ཅིག་དKིལ་

འཁོར་(༢༤༦བ)Q་ནི་འ·ག་པ.་ཆོ་གས་རབ་ç་འ·ག་པར་:འོ། །

རིག་མ་བ+ད་གང་དང་གང་`མ་ན། མ་;ེ་?མ་ཟེ་མོ་དང་། ‘ིང་མོ་ཉིད་དེ་གར་མ་དང་། ཡང་l་

མོ་;ེ་ག¬ང་མོ་དང་། ‘ིང་མོE་l་མོ་;ེ་ཚོས་མ་དང་། དེ་བཞིན་Q་ཞང་པོE་ºང་མ་;ེ། _ེ5་མོ་ཉིད་

དང་། མ་ཡི་Áན་ཏེ་+ལ་རིགས་མོ་དང་། |ག་མོ་;ེ་དམངས་རིགས་མོ་དང་། དེ་བཞིན་Q་ཕ་ཡི་‘ིང་

མོ་;ེ་གདོལ་པ་མོ་ཉིད་Jམས་རིག་མ་བ+ད་Q་རབ་ç་Wགས་སོ། །
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དེ་kར་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལས།

མ་ནི་Xེ་གཉིས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །l་མོ་ག¬ང་མོར་བ_ོད་པ་ཡིན། །

མནའ་མ་གདོལ་པ་མོ་ཞེས་:། །‘ིང་མོ་གར་མར་བ_ོད་པ་ཉིད། །

‘ིང་མོE་l་མོ་ཚོས་མར་བ_ོད། །ཞང་པོE་ºང་མ་_ེ5་མོ་ཉིད། །

མ་ཡི་Áན་ནི་+ལ་རིགས་ཏེ། །|ག་མོ་དམངས་མོར་ཤེས་པར་:། །

ཞེས་དང་།

Ï་རོ་པས།

འདིར། མ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ.་རིགས་དང་། ?མ་ཟེ་མོ་དང་། Uན་མ་;ེ། kེ་

བ.་པÅ་ལའོ། །

‘ིང་མོ་ནི། མ་མ་ཀི་དང་། `ིང་ག་དང་། ^ོ་_ེ.་རིགས་ཅན་མ་དང་། ག¬ང་མོའོ། །

l་མོ་ནི། མེ.་ཁམས་དང་། པÅ.་རིགས་ཅན་མ་དང་། གར་མ་;ེ་མWིན་པར་རོ། །

‘ིང་མོE་l་མོ་ནི། Âང་གི་ཁམས་དང་། ལས་Kི་རིགས་ཅན་མ་དང་། ཚོས་མ་;ེ་

ད◊ལ་བར་:འོ། །

ºང་མ་ནི། ^ོ་_ེ་ད:ིངས་Kི་དབང་Ëག་མ་དང་། ནམ་མཁ.་ཁམས་དང་། གçམ་

མོ་དང་། རིན་པོ་ཆེ.་རིགས་ཅན་མ་;ེ་ག”ག་གཏོར་Qའོ། །

ཞེས་སོགས་བཤད་ལ།

མནའ་མ་ནི་ཕ.་‘ིང་མོ་དང་གཅིག་གོ། །

Qས་འཁོར་འWེལ་ཆེན་ལས་ནི།
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འདིར་Jལ་འ:ོར་པ་Jམས་lད་མེད་ལ་སེམས་པར་:ེད་ན་དེ.་ཚེ་སེམས་Kིས་

བསམ་པར་:ས་པས་མར་འdར་རོ། །རེག་པས་ནི་‘ིང་མོའོ། །^ོ་_ེ་\གས་པས་l་

མོར་འdར་རོ། །:ེད་པ་དང་བཅས་ཤིན་ç་དགའ་བར་:ས་པས་ཚ་མོ་ཉིད་Q་

འdར་རོ། །ཐིག་ལེ་Ôང་བར་dར་ན་ºང་མའོ། །

ཞེས་&ག་+་གཅིག་ཉིད་ལ་བeོད་པ.་གནས་Pབས་Kིས་མ་‘ིང་སོགས་C་འdར་བ.་ཐ་`ད་

Kང་གCངས་སོ། །

འདི་ལ་+་འWེལ་འགའ་ཞིག་དང་བོད་Kི་(༢༤༧ན)འWེལ་:ེད་ཕལ་མོ་ཆེས་འཆད་པ་kར་ན།

རང་གིས་གསང་དབང་ཐོབ་Qས་Kི་u་མ.་&ག་+་ནི་མ་དང་། u་མ་ལ་རང་དང་Qས་མཉམ་Q་དབང་

ཐོབ་པ.་lད་མེད་ནི་‘ིང་མོ་དང་། རང་གི་དབང་བnར་བ.་lད་མེད་ནི་l་མོ་དང་། གོང་གི་‘ིང་

མོས་དབང་བnར་བ.་lད་མེད་ནི་‘ིང་མོས་l་མོ་དང་། གོང་གི་མ་དང་Qས་མཉམ་Q་དབང་ཐོབ་

པ.་Jལ་འ:ོར་པ.་&ག་+་ནི་ཞང་པོE་ºང་མ་དང་། གོང་གི་མ་དང་Qས་གཅིག་ç་དབང་ཐོབ་པ.་

lད་མེད་ནི་མ.་Áན་དང་། u་མས་གསང་དབང་ཐོབ་Qས་Kི་u་མ་དེ.་&ག་+་ནི་|ག་མོ་དང་། u་

མ་དང་Qས་མཉམ་Q་དབང་ཐོབ་པ.་lད་མེད་ནི་ཕ.་‘ིང་མོ་དང་།

ག\ང་ལ་ལར། མནའ་མ་ཞེས་པ་ནི་རང་དང་གསང་དབང་Qས་གཅིག་ç་ཐོབ་པ.་Jལ་འ:ོར་

པ.་&ག་+་དང་།

ལ་ལར། ºང་མ་ཞེས་པ་ནི་རང་གིས་དབང་གCམ་པ་ཐོབ་:ེད་Kི་lད་མེད་ལ་འཆད་དོ། །

ཁ་ཅིག །u་མ.་&ག་+་མོ་ཐམས་ཅད་མ་དང་། u་མ་ལ་དབང་ཐོབ་བ.་lད་མེད་ཐམས་ཅད་

‘ིང་མོར་འཆད་ལ།
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འགའ་ཞིག །རང་གིས་དབང་གCམ་པ་ཐོབ་:ེད་Kི་&ག་+་‘ིང་མོ་དང་། དེས་མཚོན་པ་གཞན་

ཡང་འཆད་མོད་Kང་ལེགས་པར་མ་མཐོང་;ེ། འདི་དག་འཇིག་"ེན་2ི་འ?ེལ་བ་དཔེར་:ས་ནས་

དབང་Qས་Kི་Jམ་ད:ེས་འ:ེད་དགོས་པ.་&ིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །འདི་དག་འཇིག་"ེན་2ི་འ?ེལ་བ་ལའང་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། Yོགས་རིམ་2ི་"ོགས་

པ་Vད་པར་ཅན་ཐོབ་པ་དང་Uོད་པ་Uད་པ.་Pབས་C་བeོད་:་དང་བeོད་:་མིན་པ་མཉམ་པར་

Uོད་པ་གCངས་མོད་Kང་། Pབས་འདིར་Jམ་གཞག་མིན་ལ། བs་གཉིས་སམ་བ+ད་གཉིས་Kི་ལོ་

དང་gན་པ.་རང་£ས་Xེད་:ེད་Kི་མ་རང་གི་&ག་+ར་འdར་བ་མི་‘ིད་པ.་&ིར་དང་།

ནག་པོ་པ.་དཀའ་འWེལ་Qའང་།

འདི་དག་འཇིག་"ེན་2ི་འ?ེལ་པས་མ་ཡིན་2ི། u་མ.་འ?ེལ་པས་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །(༢༤༧བ)

དེ་kར་ན་མ་དང་‘ིང་མོ་སོགས་ཆོས་Kི་བ^ས་གCངས་པ་;ེ། e་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའོ། །

ནང་kར་ན། ལོ་བs་གཉིས་ཉི་མ.་ཁམས། ལོ་བs་Nག་Ø་བ.་ཆ། རིག་མ་བ+ད་དགའ་བ་

བs་Nག་གཉིས་གཉིས་C་&ེ་བ། དོ་ཤལ་སོགས་Kིས་བ+ན་པ་བདེ་བ.་ཐིག་ལེ་འཛིན་པ་སོགས་ལ་

བཤད་དེ།

^ོ་_ེ་`ིང་འWེལ་Q།

བs་གཉིས་ལོ་ནི་Jམ་དག་པས། །^ོ་_ེ་ཉི་མ་Æང་བ་ཆེ། །

བs་Nག་ལོ་ནི་Jམ་དག་པས། །Ø་བ་བs་Nག་པ་ཡིས་ནི། །

^ོ་_ེ་Ø་བ་©ི་མེད་འོད། །ཆགས་?ལ་ལ་སོགས་ཆགས་པ་ཆེ། །
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བs་Nག་&ེད་&ེད་རིགས་པ་འདིས། །རིག་མ་བ+ད་Q་Jམ་པར་བཤད། །

བདེ་བ.་ཐིག་ལེས་རབ་བ+ན་པས། །དོ་ཤལ་∏ང་གQབ་Jམས་C་Wགས། །

ཞེས་དང་།

ངེས་པ.་དོན་Q། `ིང་ག.་ཐིག་ལེ་རིག་མ་བ+ད་Kི་རང་བཞིན་ཁ་2ེན་Q་བkས་པ.་ཐིག་ལེ་ནི་

ངེས་པའོ། །ཞེས་པ་kར་རོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[ཇི་kར་བ;ེན་[ལ་]ལ། པ༡ Uིར་བ;ན་པ་དང་། པ༢ :ེ་?ག་ç་བཤད་པ་

གཉིས་Kི།

པ༡ དང་པོ་ནི།
དམ་འ‰ད་Ω'་ན་Öེད་པས། །འདི་Qམས་Qལ་འÖོར་པ་ཡིས་མཆོད། ། 
ད་ེལས་ག་ëར་བ©ང་བ་ཉདི། །དསེ་ན་ིདSལི་འཁརོ་བསང་གཏརོ་Ö། ། 
དེ་Qམས་Qལ་འÖོར་པས་བ©ང་Ö། །དངསོ་Iབ་(ར་7་ཐོབ་པར་འ8ར། ། 

ཞེས་པ་;ེ། རིག་མ་དེ་བ;ེན་[ལ་ཇི་kར་:་ཞེ་ན། འQ་ཤེས་གCམ་དང་gན་པས་དེ་ལ་ལག་

པས་དམ་Q་འ1ད་པ་དང་”K་ན་:ེད་པས་རིག་མ་འདི་Jམས་Jལ་འ:ོར་པ་ཡིས་`ོམས་འ·ག་

གིས་མཆོད་ཅིང་། དེ་ལས་öང་བ.་ག་lར་ཏེ་:ང་སེམས་པÅ་ནས་^ོ་_ེས་བçང་བ་ཉིད་Q་:་བ་

དང་། གཞན་ཡང་སངས་+ས་ཐམས་ཅད་Kི་ངོ་བོ་:ང་སེམས་དེས་ནི་དKིལ་འཁོར་ལ་བསང་གཏོར་

:་བ་དང་། :ང་སེམས་དེ་Jམས་Jལ་འ:ོར་པས་མི་ཉམས་པར་པÅ་ནས་øེས་uངས་ལ་བçང་བར་

ཡང་:་;ེ། ཕན་ཡོན་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོE་དངོས་jབ་Óར་Q་ཐོབ་པར་འdར་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

པ༢ གཉིས་པ་[:ེ་?ག་ç་བཤད་པ་]ནི། (༢༤༨ན)
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དེ་ལ་ཆང་ཡང་བ©ང་བ་དང་། །ཤ་དང་t་∂་•སེ་པ་བཟའ། ། 
ད་ེཡང་གསོ་དང་áལ་Öས་ནས། །བྷ་གར་Ω'་ཡང་ཡང་Öེད། ། 
དེས་Sང་བ་ོལ་གཞབི་པར་Ö། །གར་Ö་H་ཡང་âང་བར་Ö། ། 
བ་ོལ་ཀa་ོལ་Jར་ནས། །ད་ེལ་Wདེ་མ་ོW་ེབར་Ö། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་kར་རིག་མ་བ;ེན་པ་དེ་ལ་ཡང་། Mོན་Q་:ང་སེམས་འཕེལ་བར་:་བ.་&ིར་རང་

དང་རིག་མ་གཉིས་ཀས་ཆང་བཟང་པོ་ཡང་མ་≠ོས་པར་བçང་བ་དང་། ཤ་ཕལ་པ་བsད་ཅན་དང་།

ས་£་Xེས་པ་;ེ་ཤ་ཆེན་ཡང་བཟའ་ཞིང་། `ོམས་འ·ག་གི་ཚེ་རིག་མ་དེ་ཡང་གོས་དང་tལ་བར་

:ས་ནས་དེ.་བྷ་གར་བོ་ལས་”2་ན་ཡང་ཡང་:ེད་པ་དང་། བྷ་ག་དེས་Kང་བོ་ལ་བཞིབ་པར་:་

ཞིང་། &ི་མ.་བཞི་པར་བཤད་པ.་གར་:་བ་དང་། ^ོ་_ེ.་O་ཡང་uང་བར་:་བ་དང་། ཐབས་Kི་བོ་

ལ་དང་ཤེས་རབ་Kི་ཀÄོ་ལ་གཉིས་Zར་ནས། བདེ་;ོང་གི་ཉམས་≠ོང་དེ་ལ་རོལ་ཞིང་Gེད་མོ་Gེ་བར་

:་ཞེས་པའོ། །

ནང་kར་ན། `ིང་འWེལ་ལས།

ངེས་པ.་དོན་Q་‘ོག་གི་Âང་བ+ད་པོ་གཡས་Kི་ལམ་ནས་བWོད་དེ་ཡེ་ཤེས་Kི་

བQད་Gི་ད∑ག་པས་£ས་Kི་དKིལ་འཁོར་བསང་གཏོར་:ས་པས་ངེས་པ་ཁོ་ནར་

དངོས་jབ་ཐོབ་པར་འdར་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ.་གདམས་ངག་གོ། །

ཞེས་པ་kར་རོ། །

ད༣ གCམ་པ་[ªོབ་མ་ལ་དབང་བnར་[ལ་བཤད་པ་]ལ། ན༡ ªོབ་མ་དKིལ་འཁོར་Q་

ག\གས་པ་དང་། ན༢ \གས་པ་ལ་དབང་བnར་བ་གཉིས་Kི།
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ན༡ དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་¥ན་ཚ6ད་གཉསི་པ་ལ། །གསོ་Sསི་མགི་ན་ིབཀབ་ནས་=། ། 
དརེ་ན་ི£ོབ་མ་ག≤ག་པ་ཉདི། །Oི་ནས་དSལི་འཁརོ་རབ་©་བïན། ། 

ཞེས་པ་;ེ། དེ་kར་རིག་མ་དང་བཅས་ཏེ་དKིལ་འཁོར་¿བ་མཆོད་དང་དབང་uང་བ་སོགས་

:ས་པ.་_ེས་དེ་ནས་མཚན་མོ་ལ་≈ན་བཞི་ཡོད་པ.་≈ན་ཚོད་གཉིས་པ.་Qས་ལ་གོས་ཏེ་གདོང་

གཡོགས་Kིས་ªོབ་མ.་མིག་ནི་བཀབ་ནས་C། དKིལ་འཁོར་དེར་ནི་&ི་ནང་གི་འ·ག་པས་ªོབ་མ་

ག\ག་པ་ཉིད་དང་། བsག་པ.་&ི་ནས་དKིལ་འཁོར་རབ་ç་བ;ན་པར་:་ཞེས་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[\གས་པ་ལ་དབང་བnར་བ་]ལ། པ༡ Uིར་བ;ན་པ་དང་། པ༢ དབང་གCམ་

པ་:ེ་?ག་ç་བཤད་པ་གཉིས་Kི།

པ༡ དང་པོ་ནི། (༢༤༨བ)
མཚན་མ་ོ•་ེབ་ོམེད་¿མི་7། །£ོབ་དཔནོ་ལ་སགོས་རབ་Oེ་ནས། ། 
དབང་ན་ིཇ་ི™ར་ག=ངས་པ་ཉདི། །ད་ེལ་དབང་ན་ིJིན་པར་Ö། ། 
ཇི་™ར་མཆོད་དང་བïདོ་བཤད་པ། །£ོབ་མ་བཟང་པོས་Rར་ཤེས་Ö། ། 

ཞེས་པ་;ེ། Qས་མཚན་མོ་མ་དག་པ.་Xེ་བོ་མེད་པ.་Vིམ་Q། ªོབ་དཔོན་2ི་དབང་དང་། ལ་

སོགས་པས་བ;ན་པ་གསང་བ་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང་བཞི་པ་Jམས་Kི་ཚིག་དོན་རབ་ç་&ེ་ནས་

དབང་Jམས་ནི་དང་པོE་བs་པར་ཇི་kར་གCངས་པ་ཉིད་Kི་ཆོ་གས། ªོབ་མ་དེ་ལ་དབང་ནི་[ལ་

བཞིན་Q་Zིན་པར་:་ཞིང་། དབང་བnར་བ.་Mོན་Q་ཇི་kར་u་མ་ལ་མཆོད་པ་དང་བ;ོད་པ་:་བར་

&ི་མ.་གCམ་པར་བཤད་པ་བཞིན་ªོབ་མ་བཟང་པོས་Mར་kར་ཤེས་པར་:འོ་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །
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པ༢ གཉིས་པ་[དབང་གCམ་པ་:ེ་?ག་ç་བཤད་པ་]ལ། ཕ༡ ཡེ་ཤེས་ངོས་བ∂ང་བ་དང་། ཕ༢

དེ.་\ས་ལན་གཉིས་Kི།

ཕ༡ དང་པོ་ནི།
དེ་ཉིད་དེ་ལ་བïན་པ་ནི། །དགའ་áལ་དང་པ་ོམཆགོ་མཐའ་ཅན། ། 
ཐམས་ཅད་πད་7་Ëས་པ་ï།ེ །མཐའ་ཡ་ིམཐའ་f་Oེ་བ་ཉིད། ། 

ཅེས་པ་;ེ། དབང་གCམ་པ.་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ªོབ་མ་གསང་དབང་ཐོབ་པ་དེ་ལ་བ;ན་པར་:་བ་

ནི། དགའ་?ལ་ཆགས་?ལ་ལམ་≠ང་འདས་Kི་མཐའ་དང་། དེ.་དང་པོ་ནི་དེ་ལ་མི་གནས་པ་དང་།

མཆོག་དགའ་ཆགས་པའམ་‘ིད་པ.་མཐའ་དང་དེ.་མཐའ་ནི་དེ་ལ་མི་གནས་པ་;ེ། ‘ིད་ཞི་ལ་མི་

གནས་པ་ཅན་2ི་mན་Xེས་ཡེ་ཤེས་འདི་ནི། ∫ད་Fེ་འོག་མ་ཐམས་ཅད་Kི་∫ད་Q་≥ས་པར་མཛད་པ་

;ེ། ∫ད་Jམས་Kི་མཐའ་ཡི་∫ད་u་མེད་Kི་ཡང་མཐའ་Jལ་འ:ོར་མ.་∫ད་འདི་á་གསལ་བར་&ེ་བ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཡང་ན། ô་བ་འཕོས་པས་དགའ་བ་དང་?ལ་བ.་དང་པོ་;ེ། Mོན་Q་མཆོག་དག.་མཐའ་Vད་

དགས་མཚོན་པ་ཅན་2ི་mན་Xེས་ཞེས་བཤད་Kང་áང་;ེ། [ལ་འདི་དང་པོE་བs་པ་དང་&ི་མ.་

གཉིས་པར་ཡང་བ_ོད་ཟིན་ཏོ། །

ཕ༢ གཉིས་པ་[དེ.་\ས་ལན་]ལ། བ༡ \ས་པ་དང་། བ༢ ལན་གཉིས་Kི།

བ༡ དང་པོ་ནི།
&་ོ(ེ་མཆོད་པ་རབ་Jར་ནས། །ད་ེལ་L་མ་ོདེས་≤ས་པ། ། 
L་དེའི་Aད་ཅགི་ཇ་ི™ར་ལགས། །གཙ6་བ་ོཆནེ་པསོ་བཤད་7་གསལོ། ། 
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ཞེས་པ་;ེ། mན་Xེས་དེ.་Pད་ཅིག་མ.་(༢༤༩ན)ངོ་བོ་ལ་eོ་འདོགས་གཅོད་པར་:་བ.་&ིར།

àན་ç་áས་^ོ་_ེ་མཆོད་པ་རབ་ç་Zར་ནས་;ོན་པ་དེ་ལ་m་མོ་བདག་མེད་མ་དེས་\ས་པ། བདེ་ཆེན་

ལ་རོལ་བས་ན་m་ཞེས་བོས་ནས། mན་Xེས་ཡེ་ཤེས་དེ.་Pད་ཅིག་གི་རང་བཞིན་ཇི་kར་ལགས།

དKིལ་འཁོར་2ི་གཙོ་བོ་ཆེན་པོས་བཤད་Q་གསོལ། །ཞེས་\ས་པའོ། །

བ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། མ༡ mན་Xེས་Kི་རང་བཞིན་དང་། མ༢ དེ་ཐབས་གཞན་2ིས་Kང་

མཚོན་[ལ་གཉིས་Kི།

མ༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་@ན་འདས་Sསི་བཀའ་Yལ་པ།  
དརེ་ན་ིཐགོ་མ་དëས་མཐའ་མདེ། །¬དི་མེད་´་ངན་འདས་པ་མདེ། ། 
འད་ིན་ིམཆགོ་©་བད་ེཆནེ་ཉདི། །བདག་མདེ་གཞན་ཡང་མདེ་པ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་;ེ། དེ་ལ་བཅོམ་gན་འདས་Kིས་ལན་Q་བཀའ་xལ་པ། mན་Xེས་Kི་Pད་ཅིག་དེར་ནི་

ཐོག་མར་Xེ་བ་དང་། དlས་ཏེ་བར་Q་གནས་པ་དང་། མཐའ་མར་འགག་པ་མེད་པས་Qས་གCམ་

2ི་∞ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་?ལ་བ། ‘ིད་པ་འཁོར་བར་འཛིན་པ་མེད་ཅིང་ཞི་བ་≠་ངན་ལས་འདས་

པར་ཡང་ཞེན་པ་མེད་པས་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པ་འམ‘ིད་པ་;ེ་དགའ་བ་དང་པོ་གཉིས་Kི་

"ོག་པ་མེད་ཅིང་། ≠་ངན་ལས་འདས་པ་;ེ་དགའ་?ལ་2ི་ཉམས་≠ོང་ཡང་མེད་པ། ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་

མཚན་མ་དང་?ལ་བས་མཆོག་ç་བདེ་བ་ཆེན་པོར་dར་པ་ཉིད། ང་དང་བདག་ç་ཞེན་པ་མེད་ཅིང་

ཆོས་གཞན་Q་ཡང་འཛིན་པ་མེད་པས་གཉིས་Æང་དང་?ལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

མ༢ གཉིས་པ་[དེ་ཐབས་གཞན་2ིས་Kང་མཚོན་[ལ་]ནི།
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ལངོས་Eདོ་S་ིན་ིîབས་གཉསི་ལ། །རང་ག་ིགཡས་དང་ལག་གཞན་†།ི ། 
མཐ་ེབ་ོདང་ན་ི¬ནི་ལག་གསི། །ད་ེན་ིQལ་འÖོར་པ་ཡིས་བཙlར། ། 
ད་ེནས་ཡ་ེཤསེ་•་ེབར་འ8ར། །ད་ེལ་ཅ་ིཞགི་•་ེཞ་ེན། ། 
གཞནོ་‹འ་ིདགའ་བ་ཇ་ི™་བའམ། །)གས་པའ་ི¨ི་ལམ་ཇི་™་བའ།ོ ། 
མཆགོ་གི་མཐའ་དང་དགའ་áལ་དëས། །ïངོ་དང་ïངོ་མནི་ཧ་ེf་ཀ  ། 

ཞེས་པ་བ"ེན་&ག་+.་ལམ་དགའ་བ་(༢༤༩བ)བཞི་ལ་བ"ེན་པ.་ཡེ་ཤེས་དེ་ཐབས་གཞན་2ིས་

མཚོན་[ལ་ཇི་k་l་`མ་ན། མWིན་པ་ལོངས་Uོད་Kི་ནི་འཁོར་ལོE་™བས་Gེ་ºང་གི་ཁམས་∫་བ.་

G་གཉིས་ལ་རང་གི་ལག་པ་གཡས་དང་ལག་པ་གཞན་ཏེ་གཡོན་2ི་མཐེ་བོ་ཆེ་དང་ནི། ‘ིན་ལག་

གིས་G་དེ་གཉིས་ནི་Jལ་འ:ོར་པ་ཡིས་རེས་འཇོག་ç་བཙིར་བས། དེ་ནས་ཅི་ཞིག་ན་དཔེ.་ཡེ་ཤེས་

_ེས་མ≈ན་པ་Xེ་བར་འdར་རོ། །

དེ་ལ་ཡང་དཔེ་ཅི་འ©་ཞིག་kར་Xེ་ཞེ་ན། lད་མེད་གཞོན་—.་འ¡ིག་པ.་དགའ་བ་≠ོང་བ་ཇི་k་

བའམ། Lགས་པ.་⁄ི་ལམ་ཇི་k་བར་རང་གིས་ཉམས་C་≠ོང་ཡང་བ_ོད་པ.་ཚིག་གིས་Ÿ་བར་

དཀའ་བའོ། །

དེ་k་lར་མཆོག་གི་དགའ་བ.་མཐའ་Vད་དག.་ཉམས་≠ོང་དང་། ô་བ་འཕོས་ནས་དགའ་བ་

དང་?ལ་བ.་དlས་ཏེ་བར་Q་ག∂ང་འཛིན་2ི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་?ལ་བས་;ོང་པ་དང་རང་

གིས་རིག་ཅིང་ཉམས་C་≠ོང་བས་;ོང་མིན་ཏེ། Mི་ཧེ་á་ཀ.་དོན་ཅན་བདེ་;ོང་གཉིས་མེད་Kི་ཡེ་

ཤེས་Xེའོ། །ཞེས་པ.་དོན་ཏེ་^ོ་_ེ་`ིང་འWེལ་2ི་དགོངས་པའོ། །
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jབ་ཆེན་མཚོ་Xེས་དང་„†ི་པ་སོགས་Kིས་ག\ང་འདི་ཡང་&ག་+.་ལམ་ལ་Zར་ནས་བཤད་

པར་མཛད་དོ། །

ཇ༣ གCམ་པ་[ལེ5.་མཚན་]ནི།
Sའེི་&་ོ(ེ་ལས་Sའེི་&་ོ(ེ་མངནོ་པར་འ§ང་བ་ཞསེ་Ö་བའི་ལFེ་ï།ེ û་པའ།ོ། 

ཞེས་པ་;ེ། Kེ.་^ོ་_ེ་ཞེས་:་བ.་∫ད་ལས་;ོན་པ་Kེ.་^ོ་_ེ་&ག་བs་Nག་པ.་དKིལ་འཁོར་

མངོན་པར་འöང་བ་ཞེས་:་བ.་ལེ5་;ེ། ག\ང་Qམ་ཚན་o་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་གCངས་ཟིན་པ.་

དོན་ཏོ། །

ལེ5་o་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&ི་མ། *ག་པ་+ིས་-.་ཆོ་ག.་ལེ3།

ཆ༦ ད་ནི་ལེ3་*ག་པ་བཤད་པར་9་:ེ། དེ་ལ། ཇ༡ ལེ3.་འ+ེལ། ཇ༢ ལེ3.་དོན། ཇ༣

ལེ3.་མཚན་གAམ་Bི།

ཇ༡ དང་པོ་ནི། བ"ག་པ་དང་པོD་གAམ་པ་དང་བEད་པར་བFེད་རིམ་གAངས་Gང་དེ.་Hམ་

པ་ལ་གསལ་Iང་འདོན་པ.་"ེན་+ིས་-་མ་གAངས་པ་དང་། *ག་པར་Eན་*ག་གAངས་Gང་དེ.་

དགོས་པ་མ་གAངས་པས་དེ་དག་(༢༥༠ན)ཁ་བMང་བ.་&ིར་ལེ3་འདི་གAངས་སོ། །

ལེ3་N་&ི.་འ+ེལ་ནི། ལེ3་O་པར་&ག་བP་*ག་པ.་བFེད་རིམ་གAངས་ནས། དེ.་Qེས་A་

དམིགས་"ེན་Bི་+ིས་-་དང་Eན་ཆ.་དགོས་པ་:ོན་པ.་ལེ3་འདི་འཆད་པར་འ+ེལ་ལོ། །

ལེ3.་མངོན་"ོགས་ནི། R.་གསལ་Iང་Sབ་པ.་ཐབས་དང་Eན་ཆ.་དགོས་པ་:ོན་པས་གཙོ་

བོར་བFེད་རིམ་དང་འ+ེལ་ལོ། །

ཇ༢ གཉིས་པ་[ལེ3.་དོན་]ལ། ཉ༡ Xི་དོན་དང་། ཉ༢ གYང་དོན་གཉིས་Gི།

ཉ༡ དང་པོ་ལ། Zས་Eན་Bི་Hམ་ངེས་དང་། +ིས་-་9་[ལ་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ནི། Xིར་Zས་Eན་ལ། &ག་E་*ག་དང་Oར་བཤད་པ.།

N་མ་ནི། \བ་ཆེན་ལོ་ཧི་པས། ག^ག་གི་ནོར་_། མ`ལ་Eན། H་ཆ། གa་_། མཆོད་&ིར་

ཐོགས། ཐལ་ཆེན་Hམས་ལ་བཤད་པ་bར། བདེ་མཆོག་གི་Mོར་མང་པོར་འcང་ལ།

མངོན་བQོད་ལས། ག^ག་གི་ནོར་_་མ་བdངས་པར་མགོ་eེང་ལའང་བཤད་པ་དང་།

246 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



བདེ་མཆོག་གི་Sབ་ཐབས་འgལ་hོང་a། ག^ག་གི་ནོར་_.་དོད་ལ་འཁོར་ལོ་དང་། མཆོད་&ིར་

ཐོགས་Gི་དོད་ལ་iེ་Eན་བཤད་ལ།

jད་འདིར།

འཁོར་ལོ་H་ཆ་ནོར་_་དང་། །ལག་གaབ་དང་ནི་M་རགས་ཉིད། །

ཅེས་པ.་&ག་E་O་དང་ཐལ་ཆེན་Bིས་lས་ལ་cགས་པ་:ེ། &ག་E་*ག་གAངས་པ་bར་Gེ་

mོར་Bི་Mོར་མང་པོ་ནས་གAངས་ཏེ།

ནོར་_་ཞེས་པ་ནི། འདིར་མ`ལ་Eན་Bི་Hམ་dངས་A་གAངས་པས། དེ་ལ་ནོར་_་རིན་པོ་ཆེས་

མཚན་པ་9་བར་འགའ་ཞིག་འཆད་དོ། །

pན་Xོད་ལས།

pན་q་ད_ག་དང་བཅིང་བ་དང་། །གYག་དང་དེ་བཞིན་Xོད་པ་དང་། །

འབེབས་དང་འདིར་ནི་འrིལ་བ་འོ། །དེ་བཞིན་lས་Gི་དང་པོD་Eན། །

ཚངས་-ད་lས་ལས་dོལ་བ་དང་། །Hམ་པ་pན་q་བཅིང་བ་དང་། །

iང་གaབ་རབ་q་གYག་པ་དང་། །ལག་པ.་Eན་ནི་ཉིད་དག་དང་། །

sོག་ཤིང་གཅིག་tར་sད་_་ཡིན། །འོག་པག་sོག་ཤིང་བEད་ཉིད་དེ། །

རོ་vན་བP་*ག་ཤེས་པར་9། །eེང་བ་ཉི་w་x་O་(༢༥༠བ)ཡིན། །

ཞེས་གAངས་པ་ལ། y་མ་དག །pན་q་ད_ག་པ་Xི་བོD་ནོར་_འམ་འཁོར་ལོ། བཅིང་བ་ཚངས་

-ད། གYག་པ་iང་གaབ་དང་། བFོད་པ་ལག་གaབ་:ེ་གaབ་_། འབེབས་པ་མ`ལ་Eན།

འrིལ་བ་H་Eན་Hམས་དང་། འོག་པག་:ེ་*ག་ལ་བཞེད་དེ། [ལ་མི་འz་བ་a་མ་ཞིག་cང་ངོ་། །
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དེ་ལ་འཁོར་ལོ་ནི། Zས་པ.་འཁོར་ལོ་xིབས་བEད་bེ་བ་{་|ད་དང་བཅས་པ.་bེ་བ་ལས་

འཐོན་པ.་ནོར་_་ཆ་བEད་པའམ་ད`་པ། xེ་མོ་mོ་Qེ་xེ་O་}ོགས་པའམ་&ེད་པས་མཚན་པ། {་

|ད་ལས་འཐོན་པ.་Zས་པ.་eེང་བ་འཁོར་ལོD་xིབས་བEད་Gི་Hམ་པ་ཅན་a་9ས་པ.་མཐར་mོ་

Qེ.་eེང་བས་~ེལ་བ.་ཐོད་Mམ་O་9ས་པ་ཞིག་q་བཞེད་དོ། །

ཚངས་-ད་ནི། �ིང་གི་ཐད་Gི་མaན་Eབ་q་mོ་Qེ་xེ་གAམ་པས་མཚན་པ.་Zས་པ.་འཁོར་ལོ།

གཞི་\་བཞིར་9ས་པ.་ལོགས་བཞི་ལས་ཐོན་པ.་eེང་བ་E་dམ་a་བjས་པ་ཞིག་q་བཞེད་དེ།

འདི་ལ་མཆོད་&ིར་ཐོགས་དང་སེ་རལ་ཁ་ཞེས་Gང་ཟེར་རོ། །

གa་_་ནི། ད_ས་དང་མཐའ་གཉིས་A་Zས་པ.་Äར་མ་གAམ་ལས་ཕན་[ན་བjས་པ.་Zས་

པ.་eེང་བ་O་Oས་བIོལ་མར་བÇམས་པ་དེང་སང་འོང་བ་b་_་ལས་Éད་ངོས་A་Zས་པ.་ཤར་_་

དང་གཡེར་ཁ་འ&ང་བས་མཛེས་པར་9ས་པ་ཞིག་q་བཞེད་དེ། དÜང་Eན་དང་iང་གaབ་ལག་

གaབ་Hམས་སོ། །

མ`ལ་Eན་ནི། ད_ས་དང་མཐའ་"ེན་གa་_་བཞིན་9ས་པ་ལས་Zས་པ.་eེང་བ་བEད་Gིས་

བIོལ་མར་བÇམས་ཤིང་། དེ་ལས་དོ་ཤལ་Bི་[ལ་a་9ས་པ.་eེང་བ་ཤར་_་a་མས་མཛེས་པ་

བEད་འ&ང་བ་ཞིག་q་བཞེད་དོ། །

H་Eན་ནི། mོ་Qེ་xེ་གAམ་པས་མཚན་པ.་Zས་པ.་འཁོར་ལོ་མཐར་eེང་བ་པ་གAམ་དང་áག་

&ེད་གཉིས་Gིས་བEན་པ་ཞིག་q་བཞེད་དོ། །

འོག་པག་ནི། Zས་པ.་གYང་Äར་གAམ་དང་མཐའ་"ེན་གཉིས་ལ་Zས་པ.་eེང་བ་བEད་དམ་

བP་*ག་གིས་བIོལ་མར་(༢༥༡ན)བÇམས་པ་ལས་འ&ང་བ.་à་བ་O་དང་། à་&ེད་བP་གAམ་
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མམ་བཅོ་བEད་a་9ས་པ.་གཡས་གཡོན་Bི་གAམ་གAམ་Bི་ད_ས་9ིན་པ་དང་དེ.་གཡས་གཡོན་

Bི་གཉིས་གཉིས་Üས་མོ་ནོན་པ་ཙམ་9ས་པ། ཐམས་ཅད་Gི་Iེ་མོར་Zས་པ.་ཤར་_་དང་zིལ་_་

གཡེར་ཁ་ལ་སོགས་པ་འ&ང་བ་ཞིག་q་བཞེད་དེ། M་རགས་ཞེས་Gང་9འོ། །

&ག་E་*ག་གི་དག་པ་ལ། aས་འཁོར་དང་བདེ་མཆོག་x་jད་དང་ལོ་ཧི་པ་སོགས་\བ་ཆེན་a་

མས། &ག་E་*ག་གིས་ཕར་&ིན་*ག་དག་པར་གAངས་ལ།

jད་འདིར་ནི། [བ"ག་པ་N་མ། *ག་པ་Xོད་པ.་ལེ3ར།]

འཁོར་ལོD་གâགས་Gིས་མི་བFོད་པ། །

ཞེས་སོགས་R.་དག་པ་དང་äར་བ་དང་།

ལེ3་འདིར། [བ"ག་པ་&ི་མ། *ག་པ་+ིས་-.་ཆོ་ག.་ལེ3ར།]

y་མ་ãོབ་དཔོན་འདོད་R་ལ། །&ག་འཚལ་དོན་a་འཁོར་ལོ་འཛིན། །

ཞེས་སོགས་Gི་དགོས་པའང་གAངས་ཏེ། འཆད་པར་འtར་རོ། །

pན་Xོད་ལས།

དཔའ་བོD་གོ་ཆ་*ག་གིས་ནི། །E་འདིས་lས་ནི་མཛེས་པ་ཡིན། །

ཞེས་སོགས་གAངས་པ་bར།

ལོ་ཧི་པས་Gང་།

དཔའ་བོD་x་བ.་Nགས་སོགས་གང་། །ཚངས་པ.་-ད་པ་སོགས་A་བ"གས། །

ཞེས་སོགས་Nགས་Gི་དག་པ་དང་äར་ནས་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་[+ིས་-་9་[ལ་]ནི། +ིས་-་བཞེང་པ་ལ།
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རི་མོ་མཁན་ནི། སཾ་ཊིར།

དད་བདག་ལང་ཚོ་དལ་བ་དང་། །Eས་ཤིང་Hམ་"ོག་མེད་པ་དང་། །

èོ་མེད་êོག་ཆས་མེད་པ་དང་། །ཤིན་q་ཆ་e་མཁས་ëོ་དང་། །

བཟོད་དང་དད་པ་�ིང་བxེར་vན། །དེ་bར་tར་པ.་རི་མོ་མཁན། །

ཞེས་པ.་མཚན་ཉིད་གAངས་ལ། དེ.་ཆ་e་བ་ནི་yོ་Hོ་བ་ལ་འཆད་དོ། །

ཡང་ན། དེ་ཉིད་a།

ཡང་ན་དམ་ཚིག་ཅན་Bིས་Gང་། །

ཞེས་དང་།

འདི་ཉིད་aའང་། [བ"ག་པ་&ི་མ། *ག་པ་+ིས་-.་ཆོ་ག.་ལེ3ར།]

འདིར་ནི་འ+ི་མཁན་དམ་ཚིག་ཅན། །

ཞེས་པས་x་བ་དང་ཡན་ལག་གི་Çོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་བíང་བ.་རི་མོ་མཁན་ལ་གོང་གི་མཚན་

ཉིད་ཕལ་ཆེར་ཚང་འdོ་བ་ལ་དགོངས་སོ། །

+ི་བ.་གཞི་ནི། སཾ་ཊིར།

Sབ་པ་པོ་དམ་པས་དཔའ་བོ་ཤི་བ.་རས་Gིས་སམ། རོ་ལ་དìིས་པ.་རས་སམ།

_་བཙས་པ.་རས་སམ། èག་ཆེན་པོས་བཙོས་པ.་(༢༥༡བ)རས་སམ། _ད་མེད་

Gི་མེ་ཏོག་གིས་རབ་q་བSབས་པ.་རས་Hམས་ལ།

ཞེས་གAངས་པ་འམ། འདིར་དམ་ཚིག་ཅན་Bི་_ད་མེད་Gིས་བཀལ་ཐགས་9ས་པ.་རས་ལ་9་

བར་གAངས་པ་bར་རོ། །
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ཚོན་ཀོང་དང་པིར་ནི། སཾ་ཊིར།

Fེས་པ.་ཐོད་པར་གནས་པ.་ཇི་bར་གAངས་པ.་ཁ་དོག་O་སིï་དང་ག་Üར་ལ་

སོགས་པ་བsེས་པ་དང་རོD་ñ.་པིར་Bིས་+ིས་-་འཇིགས་པར་+ི་བར་9འོ། །

ཞེས་བaད་xི་O་བsེས་པ.་ཚོན་I་O་དང་རོ་ñ.་པིར་Bིས་+ི་བར་གAངས་ཤིང་།

དེ་ཉིད་a།

པིར་ལ་9ིན་óབས་+ིས་མཁན་ལ། །9ིན་ཏེ་+ིས་-་འཇིགས་པ་ནི། །

དངོས་\བ་ཐམས་ཅད་རབ་:ེར་བ། །དེ་ནས་ཡང་དག་འ+ི་བར་9། །

ཞེས་པིར་9ིན་óབས་9་བར་བཤད་ཅིང་། དེ.་རིགས་པས་མཚོན་ལའང་ཤེས་པར་9འོ། །

གནས་དང་aས་ནི། དམ་ཚིག་མེད་པ.་མིས་མི་ཚོར་བ.་rིམ་དབེན་པ་སོགས་A་ཉི་w་ད`.་

ཉིན་ནམ་ནམ་&ེད་Gི་aས་ལ་+ི་བར་བཤད་དེ།

ò་བ་ò་བ.་མར་ངོ་ཡི། །བP་བཞི་པ་ལ་rིམ་དབེན་པར། །

&ེད་ན་མ་Zངས་སེམས་Gིས་ནི། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །

ཆོ་ག་ནི། R.་ང་Eལ་Bིས་lས་ལ་Zས་Eན་བEན་པའམ་བསམ་ཞིང་གཅེར་_ར་9ས་ཏེ་&ག་E་

ཡོད་ན་གཡོན་a་བཞག །9ིན་Bིས་óབས་པ.་ཆང་Pང་ཟད་བqང་། མཆོད་གཏོར་དང་R.་Hལ་

འ9ོར་དང་vན་པས། ཚོན་I་O་རིགས་O་དང་པིར་mོར་སེམས་A་བFེད། �ིང་པོ་ཉེར་གཅིག་གིས་

9ིན་Bིས་óབས་ཏེ་+ིས་མཁན་ལ་གཏད། འ+ི་མཁན་དེ་ཡང་ཧེ་Z་ཀར་བFེད་གནས་གAམ་9ིན་
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Bིས་བóབས་ལ། ལག་པར་ò་བ་ལ་གནས་པ.་པིར་mོ་Qེ་དང་། པôར་གནས་པ.་ཚོན་བaད་xིར་

མོས་པས་+ིར་འöག་པར་བཞེད་དེ།

སཾ་ཊིར།

གསང་བ.་&ོགས་གཅིག་q་འaག་ནས་ཤིན་q་མཉམ་པར་བཞག་པས་+ིར་

གYགས་པར་9འོ། །

ཞེས་དང་།

འདིར་ཡང་། [བ"ག་པ་&ི་མ། *ག་པ་+ིས་-.་ཆོ་ག.་ལེ3ར།]

&ེད་ན་མ་Zང་སེམས་Gིས་ནི། །

ཞེས་སོགས་གAངས་པ་bར་རོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་གYང་དོན་ལ། ཏ༡ &ག་E.་དགོས་པ་དང་། ཏ༢ +ིས་-.་ཆོ་ག་གཉིས་ལས།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། ཐ༡ [ལ་ཇི་bར་(༢༥༢ན)གAངས་པ་དང་། ཐ༢ &ག་E.་དགོས་པ་དངོས་

བཤད་པ་གཉིས་Gི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
!་མ་ོལ་ན་ིདམ་འ*ད་ཅིང་། །བ་ོལ་ཐོད་པར་བ2ག་ནས་ན།ི ། 
དམ་5་6་ཙ་ག8ངས་མཛད་ནས། །:སེ་པའི་<་ན་ིབཞབིས་ནས་>ང་། ། 
ཚ@མས་>སི་མ་མA་བཙBར་ནས་ན།ི །མཆན་Dང་སནེ་མསོ་E་མཛད་ད།ེ ། 
མཉམ་Gར་བདེ་བ་Hང་མཛད་ནས། །Iག་J་K་ན་ིLམ་Iེ་བ། ། 
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ཞེས་པ་:ེ། &ག་E.་དགོས་པ་བ:ན་པ.་&ིར་:ོན་པས་R་མོ་བདག་མེད་མ་ལ་ནི་&ག་གིས་

དམ་a་འ|ད་ཅིང་། བོ་ལ་ཐོད་པར་ཏེ་བདེ་བ་Fོང་བ་པôར་བPག་ནས་ནི་&ག་གིས་དམ་a་p་ཙ་:ེ་

õ་མ་བâང་ཞིང་ཉེད་པར་མཛད་ནས་úམ་Bི་པôས་Gང་Fེས་པ.་:ེ་ཡབ་Gི་གསང་བ.་I་བོ་ལ་ནི་

བཞིབས་ནས་Gང་། ཡབ་Gི་ཚེམས་Gིས་úམ་Bི་མ་མù་བཙིར་ནས་ནི། úམ་Bི་མཆན་áང་a་&ག་

གི་སེན་མོས་བཏབ་པས་û་9་བ་bར་མཛད་དེ། [ལ་དེ་དག་གིས་མཉམ་äར་བདེ་བ་ཆེན་པོD་ཡེ་

ཤེས་Gི་རོ་üང་བར་མཛད་ནས། &ག་E་O.་དགོས་པ་ནི་Hམ་པར་&ེ་བར་མཛད་པ.་དོན་ཏོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[&ག་E.་དགོས་པ་དངོས་བཤད་པ་]ནི།
M་མ་Nོབ་དཔནོ་འདདོ་!་ལ། །Iག་མཚལ་དནོ་5་འཁོར་ལ་ོའཛBན། ། 
M་མ་P་ོQེ་འཛBན་པ་ལ། །Rདོ་ཚBག་མ་ིཉན་པ་ཡ་ིIིར། ། 
L་བ་དག་ལ་L་ཆ་འཛBན། །Tགས་>་ིབUས་པ་འང་མVལ་Jན་ཉདི། ། 
ག5་W་Xགོ་ཆགས་གསདོ་པ་Yངས། །Iག་J་བZནེ་པ་[་རགས་ཉདི། 
སངས་Jས་K་ཡི་Iག་Jས་ན།ི །\ག་]་^ས་ལ་Iག་Jས་གདབ། ། 

ཅེས་པ་:ེ། &ག་Eས་བEན་པ.་དགོས་པ་ཇི་b་_་ཞེ་ན། y་མ་mོ་Qེ་ãོབ་དཔོན་དང་འདོད་R་:ེ་

ཡི་དམ་ལ་&ག་འཚལ་བ་མི་བQེད་པར་9་བ.་དོན་a་Xི་བོར་མི་བFོད་པ་དག་པ.་Zས་པ.་འཁོར་

ལོ་འཛིན་པ་དང་། y་མ་mོ་Qེ་འཛིན་པ་ལ་གཞན་Bིས་Éོད་པ.་ཚིག་མི་ཉན་པ.་&ིར་H་བ་དག་ལ་

འོད་དཔག་མེད་དག་པ.་H་ཆ་འཛིན་པ་དང་། ཡིད་"ོག་པ་ལས་Fོབ་པ.་&ི་ནང་གི་Nགས་Gི་བòས་

པའང་མི་བQེད་པ.་དོན་a་རིན་འcང་དག་པ.་མ`ལ་Eན་(༢༥༢བ)ཉིད་འཆང་བ་དང་། Hམ་Iང་

དག་པ.་གa་_་*ག་sོག་ཆགས་གསོད་པ་hངས་པ་དང་། དེས་མཚོན་ནས་མི་འཚེ་བ.་དོན་a་ལག་
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པ་དང་iང་པར་འཛིན་པ་དང་། &ི་ནང་གི་&ག་E་བ:ེན་པས་9ང་ùབ་Gི་སེམས་འཆིང་བ.་དོན་a་

iེད་པར་དོན་\བ་དག་པ.་M་རགས་འཆིང་བ་ཉིད་དང་། j་མཚན་དེ་bར་ན་སངས་Eས་O་ཡི་དག་

པ་དང་vན་པ.་&ག་E་Oས་ནི། "ག་q་Gེ.་mོ་Qེ.་Hལ་འ9ོར་བ.་lས་ལ་&ག་Eས་གདབ་པར་9་

ཞེས་པའོ། །

&ག་E.་ངེས་དོན་ནི། †་རོ་པས། Xི་བོ་སོགས་འཁོར་ལོ་O.་གནས་A་°ང་O་བཅིངས་པས་

9ང་སེམས་འགོག་པ་ལ་བཤད་དོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[+ིས་-.་ཆོ་ག་]ལ། ཐ༡ Yས་[ལ་དང་། ཐ༢ ལན་གAངས་པ་གཉིས་Gི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་རབ་]་བཞད་མཛད་ནས། །ཚ@མས་>སི་མ་མA་བཙBར་ནས་ན།ི ། 
>་ེཡི་P་ོQེ་ཞེས་_་བ། །!ན་ཅགི་:སེ་པའི་ག8གས་ཅན་ཉདི། ། 
དེ་ལ་!་མ་ོདེས་`ས་པ། །གཙa་བ་ོཆ་ོག་གང་གསི་དང་། ། 
ད་ེབཞནི་_་བ་གང་གསི་ན།ི །>་ེཡི་P་ོQེའི་bསི་c་ཡི། ། 
_ེད་པ་བད་ེབ་ཆནེ་པསོ་གdངས། ། 

ཞེས་པ་:ེ། &ག་Eས་བEན་པ.་དགོས་པ་གAངས་ཟིན་པ་དེ་ནས་:ོན་པས་རབ་q་བཞད་པར་

མཛད་ནས་ཚེམས་Gིས་མ་མù་བཙིར་ནས་བYགས་པ་ནི་Gེ་ཡི་mོ་Qེ་ཞེས་9་བ་བདེ་ཆེན་Rན་ཅིག་

Fེས་པ.་གâགས་ཏེ་རང་བཞིན་ཅན་ཉིད་Gི་:ོན་པ་དེ་ལ་R་མོ་བདག་མེད་མ་དེས་Yས་པ། གཙོ་བོ་

ཞེས་བོས་ནས། Hལ་འ9ོར་Bི་ཆོ་ག་གང་གིས་དང་། དེ་བཞིན་a་lས་Gི་9་བ་གང་གིས་ནི་Gེ་ཡི་mོ་
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Qེ.་+ིས་-་ཡི་ལས་9ེད་པ.་[ལ་Hམས་བདེ་བ་ཆེན་པོས་jད་གང་བ་rོད་Gིས་གAངས་ཤིག ཅེས་

Yས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ལན་གAངས་པ་]ལ། ད༡ Nོན་a་9་བ.་Hམ་ངེས། ད༢ Hལ་འ9ོར་སོགས་ཇི་

bར་9་བ། ད༣ dོགས་Gི་rད་པར་གAམ་Bི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་eན་འདས་>སི་བཀའ་gལ་པ།  
འདརི་ན་ིའb་ིམཁན་དམ་ཚBག་ཅན། །hབ་པོའང་དམ་ཚBག་ཅན་iསི་ན།ི ། 
bསི་c་འཇགིས་པ་b་ིབ་ཉིད། །:སེ་པའ་ིཐདོ་གནས་ཁ་དགོ་Kས། ། 
ར་ོཡི་k་ཡི་(༢༥༣ན)པིར་ཉིད་>སི། །bསི་c་M་མ་b་ིབ་ཉིད། ། 
གང་གང་cད་པ་མཁལ་བ་དང་། །གང་གང་རས་oག་འཐག་པ་ཡང་། ། 
དེ་ཡང་དམ་ཚBག་ཅན་ངསེ་པས། །དམ་ཚBག་_ིན་pབས་Lལ་འ_ོར་ལས། ། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་bར་Yས་པས་བཅོམ་vན་འདས་Gིས་ལན་བཀའ་¢ལ་པ། +ིས་-་བཞེངས་[ལ་

བཤད་པ་འདིར་ནི། འ+ི་མཁན་Bི་rད་པར་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་vན་པ་ཅན་དང་། དོན་

གཉེར་Bི་Sབ་པ་པོའང་དམ་ཚིག་ལེགས་པར་བíང་བ་ཅན་Bིས་ནི། ཧེ་Z་ཀ་ལ་སོགས་པ.་+ིས་-་

གaག་པ་ཅན་འཇིགས་པར་9ེད་པ་+ི་བར་9་བ་ཉིད་དོ། །
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དེ་ལ་ཚོན་དང་Iོད་Gི་rད་པར་Fེས་པ.་ཐོད་པར་གནས་པ.་ཚོན་xིས་ཁ་དོག་Oས་+ི་ཞིང་།

ལག་ཆ.་rད་པར་རོ་ཡི་ñ་ལས་9ས་པ་ཡི་པིར་ཉིད་Gིས་+ིས་-་9ིན་óབས་¢ོལ་བས་y་མར་tར་

པ་འ+ི་བར་9་བ་ཉིད་དོ། །

+ི་གཞི.་rད་པར་9ེད་ལས་གང་དང་གང་གིས་རས་གཞི་Sབ་j.་-ད་པ་མཁལ་བ་དང་། གང་

དང་གང་གིས་རས་úག་འཐག་པར་9ེད་པ་ཡང་དམ་ཚིག་ཅན་Bིས་9ས་པ། རས་དེ་ཡང་དམ་ཚིག་

ཅན་Bིས་9ས་པར་ངེས་པས་རས་གཞིར་9་:ེ། དེ་ཡང་Nོན་a་དབང་བ-ར་ཞིང་དམ་ཚིག་གི་9ིན་

óབས་ཐོབ་ནས་R.་Hལ་འ9ོར་དང་vན་པ་ལས་བSབ་པ.་རས་སོ། །ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[Hལ་འ9ོར་སོགས་ཇི་bར་9་བ་]ནི།
U་བ་U་བའི་མར་ང་ོཡི། །བ2་བཞི་པ་ལ་qམི་དབནེ་པར། ། 
Iེད་ན་མ་rངས་སམེས་>སི་ན།ི །ཆང་ག་ིབ]ང་བ་2ང་ཟད་ལས། ། 
^ས་ལ་ན་ིརང་t་བསམ་ནས། །ད་ེབཞནི་གཅརེ་Wར་uར་པས་>ང་། ། 
འབགས་པ་དང་ན་ིམ་དག་པས། །ད་ེནས་དམ་ཚBག་རབ་]་བཟའ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་ལ་aས་Gི་rད་པར། ò་བ་གང་ཡང་Zང་བ.་ò་བ.་མར་ངོ་ཡི་ཚེས་dངས་བP་

བཞི་པ་:ེ་ཉི་w་ད`་ལ། གནས་Gི་rད་པར་དམ་ཚིག་མེད་པ.་Fེ་བོ་དང་+ལ་བ.་rིམ་དབེན་པར་

ཉིན་&ེད་དམ་ནམ་&ེད་ན། Hལ་འ9ོར་Bི་rད་པར་མ་Zངས་པ་:ེ་ཧེ་Z་ཀ.་Hལ་འ9ོར་Bི་སེམས་

Gིས་ནི། Xོད་ལམ་Bི་rད་པར་(༢༥༣བ)ཆང་གི་བqང་བ་Pང་ཟད་བqངས་པ་ལས། lས་ལ་ནི་རང་

w་:ེ་Zས་Eན་བསམ་པའམ་དངོས་A་བགོས་ནས། དེ་བཞིན་a་lས་གཅེར་_ར་tར་པར་9ས་པས་
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Gང་། འབགས་པ་དང་ནི་མ་དག་པ.་Hམ་"ོག་hངས་པས་འöག་ཅིང་། དེ་ནས་དམ་ཚིག་གི་}ས་ཤ་

O་དང་བaད་xི་O་རབ་q་བཟའ་ཞིང་བqང་བར་9་བ.་£ོ་ནས་Sབ་ཅེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ད༣ གAམ་པ་[dོགས་Gི་rད་པར་]ནི།
བཞནི་བཟང་vིང་Qེར་eན་པ་དང་། །ག8གས་དང་ལང་ཚa་[ལ་བཟང་མ། ། 
མ་ེཏགོ་བཅས་ཤངི་hབ་པརོ་དགའ། །རང་ག་ིIག་J་གཡནོ་5་བཞག ། 

ཅེས་པ་:ེ། dོགས་Gི་rད་པར་9ད་བཞིན་§ག་ཅིང་བཟང་བ་དང་། སེམས་�ིང་Qེར་vན་པ་

དང་། གâགས་མཛེས་པ་དང་ལང་ཚོ་Eས་པ། ཡོན་ཏན་དང་vན་པ.་Mལ་བཟང་མ། རང་cང་གི་མེ་

ཏོག་:ེ་ར•་དང་བཅས་ཤིང་Sབ་པ་པོར་མོས་པས་དགའ་བ། དེ་b་_.་རང་གི་&ག་E་མོ་གཞོགས་

གཡོན་a་བཞག་ནས་+ི་བ.་དོན་ཏོ། །

འདི.་ངེས་དོན་ལ། †་རོ་པས།

ཆོས་Gི་འcང་གནས་+ིས་-་མཆོག །9ང་ùབ་སེམས་ནི་R་Hམས་ཉིད། །

བདེ་བ་ཆེན་པོD་གâགས་Gིས་དེ། །Hལ་འ9ོར་རིག་པས་"ག་q་མཆོད། །

ཅེས་བཤད་དོ། །

ཇ༣ གAམ་པ་[ལེ3.་མཚན་]ནི།
>འེི་P་ོQེ་ལས། bསི་cའ་ིཆ་ོགའ་ིལyེ་Z།ེ zག་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་:ེ། Gེ.་mོ་Qེ་ཞེས་9་བ.་jད་ལས། &ག་E.་དགོས་པ་དང་+ིས་-.་ཆོ་ག.་Hམ་ངེས་

:ོན་པ.་ལེ3་:ེ། གYང་aམ་ཚན་*ག་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་གAངས་ཟིན་པ.་དོན་ཏོ། །

ལེ3་*ག་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&ི་མ། བaན་པ་བཟའ་བ.་ལེ3།

ཆ༧ ད་ནི་ལེ3་བaན་པ་བཤད་པར་9་:ེ། དེ་ལ། ཇ༡ ལེ3.་འ+ེལ། ཇ༢ ལེ3.་དོན། ཇ༣

ལེ3.་མཚན་གAམ་Bི།

ཇ༡ དང་པོ་ནི། བ"ག་པ་དང་པོD་བP་པར་དབང་གAངས་Gང་དེ་དང་འ+ེལ་བ.་དམ་ཚིག་མ་

གAངས་པ་དང་། བaན་པར་ཚོགས་}ས་དང་། བP་གཅིག་པར་དམ་ཚིག་གི་བཟའ་བ་བ:ན་ཡང་

ཚོགས་འཁོར་Bི་ཆོ་ག་མ་གAངས་པས། དེ་དག་ཁ་བMང་བ.་&ིར་ལེ3་འདི་གAངས་སོ། །

ལེ3་N་&ི.་འ+ེལ་ནི། ལེ3་(༢༥༤ན)*ག་པར་-.་"ེན་+ིས་-་བཞེང་[ལ་དང་དེ.་ཚེ་ཚོགས་

འཁོར་9་བར་གAངས་Gང་། གAང་གི་"ེན་®ེགས་བམ་9་[ལ་དང་ཚོགས་འཁོར་Bི་ཆོ་ག་མ་

གAངས་པས། དེ་མ་ཐག་q་དེ་དག་གསལ་བར་9ེད་པ.་ལེ3་འདི་གAངས་སོ། །

ལེ3.་མངོན་"ོགས་ནི། ®ེགས་བམ་ལམ་Bི་dོགས་དང་ཚོགས་འཁོར་ལམ་Bི་ཡན་ལག་དང་

འ+ེལ་ལོ། །
ཇ༢ གཉིས་པ་[ལེ3.་དོན་]ལ། ཉ༡ ®ེགས་བམ་9་[ལ་དང་། ཉ༢ ཚོགས་འཁོར་9་[ལ་གཉིས་Gི།

ཉ༡ དང་པོ་ལ། ཏ༡ Yས་པ་དང་། ཏ༢ ལན་གཉིས་ལས།

ཏ༡ དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་ད་ེལ་!་མོས་`ས། །བ་ོལ་ཀ{་ོལ་Gར་ནས། ། 
ཚ@མས་>སི་མ་མA་བཙBར་ནས་ན།ི །|ེགས་བམ་ཡང་ན་ིཇ་ི}ར་འuར། ། 
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ཞེས་པ་:ེ། +ིས་-.་ཆོ་ག་གAངས་ཟིན་པ་དེ་ནས་:ོན་པ་དེ་ལ་R་མོས་ཏེ་བདག་མེད་མས་Yས་

པ.་[ལ་ལ། ཡབ་Gི་བོ་ལ་དང་úམ་Bི་ཀ©ོ་ལ་äར་ནས། úམ་Bི་ཚེམས་Gིས་ཡབ་Gི་མ་མù་Pང་

ཟད་ཙམ་བཙིར་བས་བདེ་:ོང་གི་ཡེ་ཤེས་བFེད་ནས་ནི། གོང་གི་+ིས་-ར་མ་ཟད་jད་Gི་®ེགས་

བམ་ཡང་ནི་[ལ་ཇི་bར་+ི་བ་དང་བཅང་བར་འtར་ཞེས་Yས་པའོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། ཐ༡ ཉན་པར་གདམས་པ། ཐ༢ +ི་བ.་[ལ། ཐ༣ བ:ན་མི་བ:ན་Bི་

Hམ་ད9ེ། ཐ༤ འdོ་aས་ཇི་bར་9་བ་བཞི.།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
P་ོQེ་པ~་མཉམ་Gར་ནས། །དiསེ་པས་!་ཡི་རབ་Iེ་བ། ། 
|ེགས་བམ་ང་ཡ་ིབཤད་_་ཡི། །!་མ་ོ[ལ་པ་ཆནེ་མ་ོཉནོ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། ཡབ་úམ་mོ་Qེ་དང་པô་མཉམ་པར་äར་ནས་བདེ་:ོང་གི་རོ་ལ་དBེས་པས་རོལ་པ.་

R་:ེ་Gེ.་mོ་Qེ་ཡིས་®ེགས་བམ་Bི་ཆོ་ག་བཤད་པ.་Mབས་རབ་q་&ེ་བ་ནི། jད་Gི་®ེགས་བམ་+ི་

[ལ་ང་ཡིས་བཤད་པར་9་ཡི། R་མོ་དངོས་\བ་Gི་Mལ་པ་ཆེན་མོ་ཅན་rོད་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག་

ཅེས་གདམས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[+ི་བ.་[ལ་]ནི།
�ང་ཆནེ་<ག་ཚ་_ས་ནས་ན།ི །མ་ིཡ་ིrས་པའི་Äག་Vས་ན།ི ། 
|ེགས་བམ་སརོ་ན་ིབ2་གཉསི་པ། །Å་ོགར་དམ་ཚBག་ཅན་iསི་b།ི ། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་ཡང་~ང་ཆེན་ཏེ་མི.་Yན་མར་(༢༥༤བ)Bི་མེ.་aད་པ་ལ་Iག་ཚ་9ས་ནས་ནི། མི་

ཡི་Zས་པ.་ཆ་ལས་9ས་པ.་™ག་`ས་ནི་®ེགས་བམ་ད´ས་ལ་"ེན་འ+ེལ་བP་གཉིས་དག་པ.་
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སོར་ནི་བP་གཉིས་པ། བཞིའམ་ཅི་རིགས་པ། +ི་གཞི་dོ་གར་+ི་བའམ། སཾ་ཊིར་ཏ་ལ.་འདབ་མ་

ལའང་བཤད་དེ། དེ་ལ་ཡིག་མཁན་དམ་ཚིག་དང་vན་པ་ཅན་Bིས་+ི་བར་9་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཐ༣ གAམ་པ་[བ:ན་མི་བ:ན་Bི་Hམ་ད9ེ་]ནི།
|ེགས་བམ་དང་ན་ིbསི་c་ཉིད། །གལ་ཏ་ེ[ལ་མདེ་མཐངོ་ན་ན།ི ། 
:་ེབ་འདརི་ན་ིདངསོ་Çབ་མེད། །འཇགི་\ནེ་ཕ་རལོ་Ñདོ་oལ་མནི། ། 
ཡང་དག་རབ་Gིན་eན་པ་ལ། །རསེ་འགའ་ཙམ་ཞགི་བZན་པ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་:ེ། དེ་b་_་®ེགས་བམ་དང་ནི་གོང་a་བཤད་པ.་+ིས་-་ཉིད། གལ་ཏེ་གསང་ཆེན་ལ་

འöག་པ.་Mལ་པ་མེད་པའམ་ཡོད་Gང་Éིན་9ེད་Nོན་a་མ་སོང་བས་མཐོང་ན་ནི། གསང་¨ོག་b་

_.་ཉེས་པ་ཕོག་ནས་Fེ་བ་འདིར་ནི་མཆོག་གི་དངོས་\བ་ཐོབ་པ་མེད་ཅིང་། འཇིག་"ེན་ཕ་རོལ་

Hམས་Aའང་དངོས་\བ་Gི་Xོད་úལ་a་འtར་བ་མིན་པས་གནས་Mབས་ཕལ་ཆེར་a་≠་བར་9་

ཞིང་། ཡང་Gེ.་mོ་Qེ.་དབང་བ-ར་ཡང་དག་པ་རབ་q་äིན་པ་Nོན་a་སོང་བ.་དམ་ཚིག་དང་vན་

པ་ལ་êོག་q་aས་རེས་འགའ་ཙམ་ཞིག་ངེས་པ་བFེད་པ.་&ིར་བ:ན་པར་9་བ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་པ.་

དོན་ཏོ། །

ཐ༤ བཞི་པ་[འdོ་aས་ཇི་bར་9་བ་]ནི།
|ེགས་བམ་ལམ་i་ིÑདོ་oལ་5། །k་དང་མཆན་Dང་ཉདི་5་Ö། ། 

ཞེས་པ་:ེ། འོ་ན་ཐག་རིང་མོར་འdོ་བ.་ཚེ་®ེགས་བམ་≠ེད་[ལ་ཇི་bར་9་�མ་ན། Sབ་པ་པོ་

ལམ་Bི་Xོད་úལ་a་j་བ.་ཚེ་ཐོར་ག^གས་ཡོད་ན་ñ.་གསེབ་དང་། མེད་ན་མཆན་áང་ཉིད་a་

བཅང་ཞིང་≠་བར་9་ཞེས་པའོ། །
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ཉ༢ གཉིས་པ་ཚོགས་འཁོར་9་[ལ་ལ། ཏ༡ Xི་དོན་དང་། ཏ༢ གYང་དོན་གཉིས་Gི།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། Nོན་a་9་བ.་Hམ་ངེས་དང་། ཆོ་ག་དངོས་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ནི། མིང་གི་ད9ེ་བ་ལ། Fེས་པ་ཁོ་ན་འaས་ན་དཔའ་བོD་:ོན་མོ། _ད་མེད་ཁོ་ན་འaས་

ན་དཔའ་མོD་:ོན་མོ། གཉིས་ཀ་འaས་ན་ཚོགས་འཁོར་ཞེས་9་ཞིང་། དབང་བ-ར་དང་

(༢༥༥ན)äིན་བsེགས་དང་རབ་གནས་དང་འ+ེལ་ན་དགའ་:ོན་ནམ་བཙའ་Z.་བཟའ་བ་ཞེས་9་

ལ། R.་Hལ་འ9ོར་མི་འz་བ་£ོམ་པ་འaས་ན་འཛའ་བ་འaས་པ.་:ོན་མོ་དང་། R་dངས་དང་

མཉམ་པ.་གང་ཟག་འaས་ནས་Hལ་འ9ོར་གཅིག་q་£ོམ་ན་R་མཆོད་པ.་:ོན་མོ་ཞེས་པ་སོགས་A་

བQོད་དོ། །

ཚོགས་Gི་ãོབ་དཔོན་ནི། &ག་ཆེན་ཐིག་ལེར།

དེ་ཉིད་བP་ནི་ཡོངས་ཤེས་&ིར། །གAམ་པོ་དག་ལས་དགེ་ãོང་མཆོག །

འ+ིང་ནི་དགེ་[ལ་ཞེས་9་:ེ། །དེ་དག་rིམ་པ་ཐ་མ་འོ། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །

གང་ཟག་གཞན་ནི། དེ་ཉིད་a།

ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་གཅིག་པ་དང་། །ཐམས་ཅད་"ོག་པ་མེད་པ་དང་། །

སེར་I་ང་Eལ་hངས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ཞེ་Çང་+ལ་བ་དང་། །

y་མ་ལ་`ས་བསམ་གཏན་vན། །eག་དོག་མེད་ཅིང་xེ་གཅིག་པ། །

དེ་bར་བBིས་ལ་ཚོགས་འཁོར་ལོ། །མཁས་པས་འབད་དེ་གYགས་པར་9། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །
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གནས་ནི། འདིར་aར་èོད་སོགས་གAངས་པའམ།

ཌØ་བྷི་པས།

aར་èོད་དང་ནི་ཤིང་གཅིག་དང་། །Fེད་མོས་ཚལ་དང་pན་དགའ་དང་། །

དེ་བཞིན་རང་གི་rིམ་དང་ནི། །གཞན་ཡང་དབེན་པ.་rིམ་Hམས་དང་། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །

aས་ནི། ཌØ་བྷི་པས།

ཡར་ངོD་བEད་དང་བP་བཞི་དང་། །བཅོ་O་དག་ནི་རབ་q་བNགས། །

དེ་བཞིན་མར་ངོD་བEད་དང་ནི། །བP་བཞི་དང་ནི་བཅོ་O་ལ། །

ཞེས་དང་།

འདིར། [བ"ག་པ་N་མ། བaན་པ་བm་དང་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པ.་ལེ3ར།]

ཡི་±གས་ò་&ེད།

ཅེས་གAངས་པ་bར་རོ། །

ཡོ་9ད་ནི། ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར།

èག་ཆེན་དང་ནི་ཤ་ཆེན་པོ། །ཇི་�ེད་པ་ནི་བ"ག་པ་ཡིན། །

གཞན་ནི་I་ཚོགས་མཆོད་9ེ་+ག །ཉ་དང་ཤ་ལ་སོགས་པར་vན། །

མི་འཚེ་བ་དང་Fོན་pན་+ལ། །Çིག་པ་མེད་དང་མ་ãངས་པའོ། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །

གནས་བEན་པ་ནི། ཌØ་བྷི་པས།
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ས་གཞི་བ་ཡི་Oས་cགས་ལ། །མེ་ཏོག་zི་ཞིམ་I་ཚོགས་དdམ། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །

}ས་བཤམ་པ་ནི། &ག་ཆེན་ཐིག་ལེར།

དང་པོ་ཡིད་འeོག་དBེས་པ་ཡི། །མེ་ཏོག་དGིལ་འཁོར་+ི་བར་9། །

དེ་Z་I་ཚོགས་མཆོད་པ་ནི། །xེ་གཅིག་གིས་ནི་ལེགས་པར་9། །

ཞེས་པ་(༢༥༥བ)bར། \་བཞི་པ.་:ེགས་_་བ་cང་གིས་cགས་པར་ཚོན་ནམ་མེ་ཏོག་གིས་རེ་ཁ་

དཀར་པོ་\་བཞི་པ་ཉིས་རིམ་a་9ས་ལ། དེར་མཆོད་གཏོར་ཚོགས་Gི་ཡོ་9ད་དང་བཅས་པ་[ལ་

བཞིན་བཤམ་མོ། །

ཚོགས་གདན་ལ། :ག་པགས་སོགས་འདིང་བར་བཞེད་པ་Iང་ཡང་། \བ་ཆེན་Bི་&ག་བཞེས་

ལ་བ"ེན་པ་དང་། Hལ་འ9ོར་པ.་གདན་དེ་bར་བཤད་པ་དང་ནོར་བ་ད≤ད་གཞིར་Iང་ངོ་། །

གདན་དགོད་པ་ནི། འདིར། [བ"ག་པ་&ི་མ། བaན་པ་བཟའ་བ.་ལེ3ར།]

རོ་ཡི་གâགས་ཅན།

ཞེས་སོགས་དང་།

ཌØ་བྷི་པས།

དེ་ནས་ãོབ་དཔོན་:ན་བཟང་ལ། །ད_ས་&ོགས་A་ནི་ཡང་དག་བYགས། །

དེ་བཞིན་:ན་ནི་བཟང་པོ་ལ། །Hལ་འ9ོར་པ་ཡི་འཁོར་ལོ་གཡས། །

Hལ་འ9ོར་མ་ཡི་གཡོན་a་བཤམ། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །

263 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



གཉིས་པ་[ཆོས་ག་དངོས་]ལ། äོར་བ། དངོས་གཞི། Qེས་ཆོག་གAམ་Bི།

དང་པོ་ནི། ལས་Gི་mོ་Qེས་འa་བར་འོས་པ་Hམས་ལ་མ≥་ལ་¥ལ། �ན་གསན་དབབ། མེ་ཏོག་

གཏད། མི་གནང་ན་མེ་ཏོག་མི་ལེན་ནོ། །

དེ་ནས་དེ་དག་gས་9ས་ཏེ་£ོ་íང་མི་གཡོ་བ.་ཆས་A་བPག་པ་ལ།
[Çེ་བ:ན། jད། ཟི༽ ãོབ་དཔོན་ནག་པོ་པས་ཚོགས་Gི་འཁོར་ལོD་ཆོ་གར།]

èོ་བོ་Nོན་པོ་མཛེས་པ་:ེ། །

སོགས་Gིས་གསོལ་བ་གདབ། དེས་Gང་དང་པོD་བaན་པ་ནས་འcང་བ.་བm་9་:ེ། བm.་

ལན་ཤེས་ན་གYག །མི་ཤེས་ན་མི་གYག་གོ། །

གཉིས་པ་[དངོས་གཞི་]ནི། དེ་ནས་:ན་ལ་འཁོད་ཅིང་ལས་Gི་mོ་Qེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བ-ལ་ཏེ།

རིམ་པས་R.་Hལ་འ9ོར་£ོམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་Bི་དGིལ་འཁོར་བ£ོམས་ཏེ་མཆོད་གཏོར་

ད_ལ་བ་དང་ཚོགས་Gི་ཡོ་9ད་9ིན་Bིས་བóབས་ཏེ་ལེགས་པར་མཆོད་པ་Hམས་9ས་ཏེ། དེ་ནས་

Hལ་འ9ོར་ཅན་Hམས་Gིས་ལོངས་Xད་པར་9འོ། །

དེ.་ཚེ་ལས་Gི་mོ་Qེས་ãོབ་དཔོན་ལ་&ག་9ས་ཏེ་པད་Mོར་དང་བཅས་པས་གཡས་མ་ད་ན.་

Iོད་བâང་། གཡོན་བ་དན་གAམ་པ.་&ག་E་བ:ན་ལ།
[Çེ་བ:ན། jད། ཟི༽ ãོབ་དཔོན་ནག་པོ་པས་ཚོགས་Gི་འཁོར་ལོD་ཆོ་གར།]

bོས་ཤིག་མཛེས་པ་དམ་པ.་ཆོས། །

ཞེས་སོགས་བQོད་དེ་zང་། ལེན་པ་པོས་Gང་པད་Mོར་དང་བཅས་པས།
[Çེ་བ:ན། jད། ཟི༽ ãོབ་དཔོན་ནག་པོ་པས་ཚོགས་Gི་འཁོར་ལོD་ཆོ་གར།]
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འདོད་ཆགས་zི་མ་དང་+ལ་བ.། །

ཞེས་སོགས་བQོད་ཅིང་yང་།

དེ་བཞིན་a་ཚོགས་Gི་ཡོ་9ད་གཞན་དང་གང་ཟག་གཞན་ལའང་ཤེས་པར་9ས་ལ།(༢༥༦ན)

9ིན་ལེན་Bི་ཚིག་དོན་དང་མÄན་པས་ཟས་Gི་Hལ་འ9ོར་bར་ལོངས་Xད་པར་9་:ེ།

&ག་ཆེན་ཐིག་ལེར།

∂ྃ་གི་mོ་Qེས་དཀར་ལེགས་äང། །∏ཿཡིས་རབ་q་"ོགས་9ས་ཤིང་། །

ཨØ་Bི་འོད་Gིས་འབར་tར་པ། །9ིན་Bིས་óབས་ནས་མངོན་པར་བཟའ། །

རང་ªེ་པད་འདབ་ད_ས་མ་Z། །∂ྃ་cང་mོ་Qེ་དཀར་པོ་དགོད། །

&ི་ནང་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་pན། །འཁོར་ལོ་དེ་ཡིས་རབ་ཚིམ་9། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །

དེ.་ཚེ་Xོད་ལམ་ཇི་bར་9་བའང་། དེ་ཉིད་a།

ཚོགས་Gི་འཁོར་ལོD་ད_ས་A་ནི། །མཆིལ་མ་ལ་སོགས་དོར་མི་9། །

གཏམ་ཡང་º་བར་མི་9་:ེ། །iང་པ་ལ་སོགས་བΩང་མི་9། །

&ག་E.་བm་དང་གསང་བ.་Mད། །དེ་ལ་འབད་པས་9་བ་འོ། །

བཀའ་lང་མེད་པས་གར་དང་æ། །ནམ་ཡང་ཚོགས་Gིས་མི་9་འོ། །

ཞེས་དང་།

ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར།

ཤིན་q་ད9ངས་ནི་�ན་པ་ཡིས། །ཡིད་འeོག་པ་ཡི་æ་yང་9། །
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ཐེ་ཚོམ་དང་ནི་ཚིགས་བཅད་མིན། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །

འདིར་y་མ་Hམས་ཚོགས་dལ་དེར་Iོད་:ོང་པར་མི་བཞག །ཁད་བཅད་a་མི་དགང་། ཚོགས་

}ས་ས་Qེན་ལ་མི་བཞག །y་མ.་བཀའ་མེད་པར་ས་ལ་མི་Çོད། དེ་མེད་པར་æ་གར་དང་རོལ་མོ་

དང་zིས་ལན་དང་ལེགས་པར་º་བ་Hམས་མི་9། p་ཅོ་དང་øོད་བག་དང་xེ་འཇོ་མི་9། R.་Hལ་

འ9ོར་དང་མ་+ལ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་དལ་_ས་9། ཧ་ཅང་འÄང་བས་བཟི་བའམ་སེམས་གཡེང་

པ་ལས་དངོས་\བ་མེད་ཅིང་¿་འབོད་a་Fེ་བས་ཚོད་ཟིན་པར་9། འdོ་བར་འདོད་པས་y་མ་ལ་&ག་

9ས་ཏེ་Yས་ནས་འdོ། ཟོས་པ.་Rག་མི་rེར་ཞིང་Rག་གཏོར་a་བཏང་། ཞེས་གAངས་པ་ནི་ཤིན་q་

ལེགས་ཏེ། "ེན་འ+ེལ་ཟབ་ཅིང་aས་གཉན་པ.་&ིར་རོ། །

གཞན་ཡང་མཁས་པ་དག །ཏིང་ངེ་འཛིན་Bི་དGིལ་འཁོར་མཆོད་པ་Eས་པས་ཚིམ་པ། ཡེ་ཤེས་

Gི་དGིལ་འཁོར་བaད་xི་üང་བས་ཚིམ་པ། ཆོས་Fོང་དང་འcང་པོ་གཏོར་མས་ཚིམ་པ། དཔའ་བོ་

དང་དཔའ་མོ་(༢༥༦བ)ཁ་ཟས་Gིས་ཚིམ་པ། Fེ་མཆེད་Gི་R་æ་གར་Bིས་ཚིམ་པ། བདེ་ཆེན་Rན་

Fེས་ཡེ་ཤེས་Gིས་ཚིམ་པ་:ེ། ཚིམ་པ་*ག་གི་ཐ་�ད་མཛད་དོ། །

གAམ་པ་[Qེས་Gི་ཆོ་ག་]ནི། དེ་ནས་Rག་མ.་གཏོར་མ་བཏང་བ། Éོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་བཟོད་

པར་གསོལ་བ། དངོས་\བ་Y་ཞིང་གཤེགས་A་གསོལ་བ། ཤིས་པ་བQོད་ཅིང་ལས་Gི་མöག་བ§་

བ་ལ་སོགས་ཏེ།

&ག་ཆེན་ཐིག་ལེར།

Rག་མ.་གཏོར་མ་བâང་ནས་ནི། །དགོན་པ་ཆེན་པོར་བཏང་བར་9། །
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ཞེས་དང་།

འདིར། [བ"ག་པ་&ི་མ། བEད་པ་གaལ་དཀའ་འaལ་བ.་ལེ3ར།]

རིགས་A་Fེ་དང་།

ཞེས་སོགས་དང་།

ཌØ་བྷི་པས།

མེ་ཏོག་ལ་སོགས་བ§ས་ནས་ནི། ཐིག་ལེ་དག་ནི་ད9ེ་བར་9། །

རང་རང་R་ཡི་Hལ་འ9ོར་ནི། །ཏིང་འཛིན་Nགས་དང་&ག་Eས་ནི། །

འdོ་བ.་དོན་a་གཤེགས་གསོལ་གདབ། །

ཅེས་སོགས་མང་a་བཤད་དོ། །

ཚོགས་Gི་ཕན་ཡོན་ནི། &ག་ཆེན་ཐིག་ལེར།

དེ་Hམས་མཆོད་པས་དངོས་\བ་ནི། །གང་ཞིག་སེམས་ལ་བསམ་པ་ཡོད། །

ཅེས་དང་།

དམ་ཚིག་བíང་ན་འ\བ་པ་ནི། །R་ཡི་དབང་¡ག་¬ེད་པ་འོ། །

ཞེས་དང་།

འདིར། [བ"ག་པ་&ི་མ། བaན་པ་བཟའ་བ.་ལེ3ར།]

གང་a་ཟོས་པས།

ཞེས་སོགས་གAངས་པ་bར་རོ། །
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ཏ༢ གཉིས་པ་གYང་དོན་ལ། ཐ༡ ཇི་bར་བ:ན་པ.་[ལ། ཐ༢ ཉན་པར་གདམས་པ། ཐ༣

བ:ན་9.་དོན་གAམ་Bི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
བྷ་གར་ལངི་ག་རབ་Gར་ནས། །ཡང་ཡང་áà་ན་མཛད་ནས། ། 
བད་ེཆནེ་མཉམ་པར་Hང་མཛད་ད།ེ །P་ོQེ་ཅན་i་ིབཟའ་བ་བZན། ། 

ཞེས་པ་:ེ། :ོན་པས་úམ་Bི་བྷ་གར་ལིང་ག་རབ་q་äར་ནས། ཡང་ནས་ཡང་a་ཞལ་^√་ན་

མཛད་ནས་Rན་Fེས་བདེ་བ་ཆེན་པོD་རོ་ཡབ་úམ་མཉམ་པར་üང་བར་མཛད་དེ། འཁོར་Bི་བཟའ་

བ་ལ་ལོངས་Xད་[ལ་བ:ན་པ.་དོན་ཏོ། །

དེ་ནས་Gེ.་mོ་Qེ་ཅན་Bིས་ཚོགས་འཁོར་Bི་བཟའ་བ་ལ་ལོངས་Xད་[ལ་བ:ན་པ.་དོན་ཏོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ཉན་པར་གདམས་པ་]ནི།
ཚaགས་>་ིད>ལི་འཁརོ་བཟའ་བ་ནི། །ཉནོ་ཅགི་!་མ་ོམགི་ཡངས་མ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། Hལ་འ9ོར་ཕོ་མོ་ཚོགས་ནས་�ིང་པོ་ལེན་པས་སམ། R.་འཁོར་ལོ་bར་འཁོད་པས་

ཚོགས་Gི་དGིལ་འཁོར་ཏེ། དེར་དམ་ཚིག་གི་བཟའ་བ་9་[ལ་ནི་ངས་(༢༥༧ན)བ:ན་Bི། ཉོན་ཅིག་

R་མོ་མིག་ཡངས་མ། ཞེས་བདག་མེད་མ་ལ་གདམས་པ.་ཚིག་གོ། །

ཐ༣ གAམ་པ་[བ:ན་9.་དོན་]ལ། ད༡ ཚོགས་Gི་དགོས་པ། ད༢ གནས་Gི་ད9ེ་བ། ད༣

གདན་Bི་rད་པར། ད༤ འaག་པ.་[ལ། ད༥ བཟའ་བ.་rད་པར། ད༦ མ་མོ་མཆོད་[ལ། ད༧

y་མ་མཆོད་[ལ་བaན་Bི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
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གང་5་ཟསོ་པས་འདདོ་དནོ་6ན། །hབ་པ་ཅན་i་ིདངོས་Çབ་འuར། ། 

ཞེས་པ་:ེ། གནས་གང་a་ཚོགས་Gི་ཡོ་9ད་Hམས་Hལ་འ9ོར་དང་མÄན་པར་ཟོས་པས། དེ.་

མÄས་མཆོག་དང་Äན་མོང་སོགས་འདོད་པ.་དོན་pན། ལམ་Sབ་པ་ལ་བxོན་པ་ཅན་Bིས་ƒར་a་

དངོས་\བ་དེ་ཉིད་འ\བ་པར་འtར་ཞེས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[གནས་Gི་ད9ེ་བ་]ནི།
5ར་âོད་རི་ཡི་_་:བིས་དང་། །ད་ེབཞནི་མ་ིམདེ་Åངོ་qརེ་དང་། ། 
ཡང་ན་དབནེ་པའང་J་མཚaའ་ིམཐར། །བཟའ་བ་འད་ིནི་རབ་]་བཟའ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། ཚོགས་འཁོར་9་བ.་གནས་ནི་aར་èོད་དང་+ག་རི་ཡི་9་Fིབས་དང་། དེ་བཞིན་a་

མི་མེད་པར་མི་མ་ཡིན་གནས་པ.་dོང་rེར་:ོང་པ་དང་། ཡང་ན་Fེ་བོD་དབེན་པ.་ནགས་ཚལ་b་

_འམ། E་མཚོ.་མཐའ་b་_.་བས་མཐར་དམ་ཚིག་གི་བཟའ་བ་འདི་ནི། Hལ་འ9ོར་པས་རབ་q་

བཟའ་བར་9་ཞེས་པའོ། །

ད༣ གAམ་པ་[གདན་Bི་rད་པར་]ནི།
ད་ེལ་གདན་5་བ\ག་པ་ན།ི །ར་ོཡ་ིག8གས་ཅན་དV་དང་ན།ི ། 
ཡང་ན་Zག་ག་ིཔགས་པ་དང་། །5ར་âདོ་རས་ན་ིད་ེབཞནི་ན།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། ཚོགས་འཁོར་9་བ་དེ་ལ་གདན་Bི་rད་པར་a་བ"ག་པར་9་བ་ནི། རོ་ཡི་གâགས་

ཅན་ཏེ་མི.་གཡང་གཞིའམ། རོD་གâགས་+ིས་པ.་གདན་ད`་ད_ས་དང་&ོགས་མཚམས་བEད་

a་འདིང་བ་དང་ནི། པགས་པ་དང་aར་èོད་Gི་རོ་རས་ནི་ད`་འདིང་བ་N་མ་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

ད༤ བཞི་པ་[འöག་པ.་[ལ་]ནི།
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དWས་d་>འེི་P་ོQེས་ག8གས། །ཇ་ི}ར་Tར་བཞནི་གནས་ཤསེ་ནས། ། 
Iོགས་དང་Iོགས་bལ་དག་]་ཡང་། །ད་ེནས་Lལ་འ_ོར་མ་Lམས་དགདོ། ། 

ཅེས་པ་:ེ། གདན་དེ་Hམས་Gི་ད_ས་A་ãོབ་དཔོན་Gེ་ཡི་mོ་Qེ.་གâགས་Gི་ཆས་A་Yགས་

པའམ་Hལ་(༢༥༧བ)འ9ོར་དང་vན་པ་འཁོད། &ོགས་མཚམས་A་ཇི་bར་Nར་བཤད་པ་བཞིན་R་

མོ་བEད་Gི་གནས་ཤེས་པར་9ས་ནས། དེ་b་_ར་&ོགས་དང་&ོགས་+ལ་Bི་གདན་དག་q་ཡང་དེ་

ནས་གཽ་∆ི་ལ་སོགས་པ.་[ལ་Bི་Hལ་འ9ོར་མ་Hམས་དགོད་པར་9་བ.་དོན་ཏོ། །

ད༥ O་པ་[བཟའ་བ.་rད་པར་]ནི།
དམ་ཚBག་མ་ལ་ཏནི་དྷ་ན།ཾ །Zག་ག་ིཔགས་པའ་ིZངེ་5་བཟའ། ། 
འབད་པས་Jལ་པ་ོས་^་ཡ།ི །བཟའ་བ་ད་ེཉདི་བཟའ་བ་ཉདི། ། 

ཅེས་པ་:ེ། དེ་ནས་དམ་ཚིག་བཟའ་བ་མ་ལ་ཏི«་ནཾ་ཞེས་པ་ཚོད་མ་དང་། དེས་མཚོན་པ.་བཟའ་

བqང་གི་ལོངས་Xོད་གཞན་ཡང་:ག་གི་པགས་པ་ལ་སོགས་པ.་གདན་Bི་:ེང་a་བཟའ་ཞིང་། rད་

པར་a་འབད་པས་ཤ་ཡི་Eལ་པོ་ས་l་ཡི་བཟའ་བ་:ེ། ཤ་ཆེན་Bི་ཟས་དེ་ཉིད་བཟའ་བར་9་བ་ཉིད་

ཡིན་ཞེས་པའོ། །

ད༦ *ག་པ་[མ་མོ་མཆོད་[ལ་]ནི།
དརེ་ན་ིཟསོ་ཤངི་ཟསོ་ནས་>ང་། །དརེ་ན་ིམ་མ་ོམཆདོ་པར་_། ། 
Xངི་མའོ B་W་མ་ོåག་མ་ོདང་། །གལ་ཏ་ེམ་Xངི་ཡནི་ན་ཡང་། ། 
དེ་Lམས་\ག་]་ལགེས་མཆདོ་ན། །ཚaགས་>་ིད>ལི་འཁརོ་འÇབ་པར་འuར། ། 
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ཞེས་པ་:ེ། Mབས་དེར་ནི་ཚོགས་Gི་བཟའ་བqང་Hམས་ཟོས་ཤིང་ལེགས་པར་ཟོས་ཟིན་ནས་

Gང་གནས་དེར་ནི་མ་མོ་:ེ་Hལ་འ9ོར་མ་Hམས་�ོམས་འöག་གི་བདེ་བས་མཆོད་པར་9་:ེ། དེ་

ཡང་། y་མ་ལ་རང་དང་མཉམ་a་དབང་ཐོབ་པ.་_ད་མེད་ནི་sིང་མོ་ཡིན་ལ། དེས་དབང་བ-ར་

བ.་_ད་མེད་ནི་sིང་མོD་_་མོ་དང་། y་མས་གསང་དབང་ཐོབ་aས་Gི་y་མ་དེ.་&ག་E་ནི་»ག་མོ་

དང་། གལ་ཏེ་རང་གིས་གསང་དབང་ཐོབ་aས་Gི་y་མ.་&ག་E་ནི་མ་དང་། གོང་གི་sིང་མོ་b་_་

ཡིན་ན་ཡང་&ག་E་དེ་Hམས་aས་"ག་q་�ོམས་འöག་གིས་ལེགས་པར་མཆོད་ན། ཚོགས་Gི་དGིལ་

འཁོར་Bི་དངོས་\བ་ƒར་a་འ\བ་པར་འtར་ཞེས་པའོ། །

ད༧ བaན་པ་[y་མ་མཆོད་[ལ་]ནི། (༢༥༨ན)
:སེ་པའ་ིཐདོ་ཆནེ་ཆ་གཅགི་པར། །ཆང་ན་ིབཟང་པའོ B་ཡོངས་བཀང་Z།ེ ། 
M་མ་ལ་དWལ་[ལ་ཆནེ་མ། །Iག་འཚལ་ནས་ན་ིརང་ཡང་བ]ང་། ། 
པད་མའ་ིལག་པས་Mང་བ་དང་། །ད་ེཉདི་>་ིན་ིལག་པས་དWལ། 
ཡང་ནས་ཡང་5་རབ་བ]ད་པ། །དརེ་ན་ིhབ་པ་པ་ོཡིས་_། ། 

ཞེས་པ་:ེ། Mབས་དེར་Iོད་Fེས་པ.་ཐོད་ཆེན་ཆ་:ེ་aམ་_་གཅིག་པར། བPད་ཆང་ནི་རོ་õས་

སོགས་བཟང་པོས་ཡོངས་A་བཀང་:ེ་y་མ་ལ་ད_ལ་བར་9་:ེ། དེ་ཡང་Mལ་ཆེན་མ་ལས་Gི་&ག་

Eས་སོ། །དེ་bར་y་མ་ལ་¥ལ་ཟིན་པ་ན་&ག་འཚལ་ནས་ནི་&ག་E་རང་ཡང་བqང་བར་9ས་ལ།

[ལ་དེ་y་མས་པô.་ལག་པ་:ེ་པད་Mོར་དང་བཅས་པས་yང་བ་དང་། &ག་E་དེས་Gང་[ལ་དེ་

ཉིད་Gི་ནི་ལག་པས་ད_ལ་ཞིང་aས་ཡང་ནས་ཡང་a་y་མ་ལ་རབ་q་བqད་པ་:ེ་`ས་པས་འaད་

པར་9འོ། །
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གནས་Mབས་དེར་ནི་ལམ་Sབ་པ་པོ་ཡིས་[ལ་དེ་bར་9འོ་ཞེས་མöག་བ§་བ.་ཚིག་གོ། །

འདིར་ཕལ་ཆེར་Bིས་Mལ་ཆེན་མ་བདག་མེད་མ་ལ་འབོད་པ.་ཚིག་དང་། ཐོད་ཆང་ད_ལ་བ་པོ་

དང་། རང་ཡང་འÄང་བ་དང་། ཡང་ཡང་བqད་པ་པོ་Hམས་ལས་Gི་mོ་Qེ་ལ་འཆད་དོ། །

འདི་དག་གི་ངེས་དོན་ནི། aར་èོད་རི་ཡི་9་Fིབ་སོགས་ནི་lས་Gི་x་འཁོར། བཟའ་བ་ནི་བདེ་བ་

ཆེན་པོD་རོ། རབ་q་བཟའ་བ་ནི་ཉམས་A་üོང་བར་9ེད་པ། རོD་གâགས་ཅན་སོགས་གདན་ད`་

ནི་�ིང་ག.་x་འཁོར་Bི་bེ་བ་དང་འདབ་མ། Gེ.་mོ་Qེ་དང་Hལ་འ9ོར་མ་དགོད་པ་ནི་དེ་དག་q་ཡི་

གེ་Hམས་དགོད་པ། དམ་ཚིག་གི་ཟས་མ་ལ་ཏི«་ནཾ་ནི་བདག་མེད་Gི་"ོགས་པ་བFེད་པ། མ་མོ་དང་

sིང་མོD་_་མོ་སོགས་ནི།

&ག་ཆེན་ཐིག་ལེར།

མ་ནི་སེམས་ཞེས་བ:ན་པ་:ེ། །གAང་ནི་འདི་Z་sིང་མོར་zན། །

_་མོ་-་Z་Hམ་པར་dགས། །ùང་མ་sོག་ཅེས་9་བར་zན། །

མནའ་མ་xོལ་བར་zན་པ་:ེ། »ག་མོ་མཉམ་པར་zན་པ་འོ། །

ཞེས་པ་bར་རམ། ས་ù་ལ་སོགས་པ་འcང་བ.་ཁམས་Hམས་སོ། །

Fེས་པ.་ཐོད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ། ཆ་གཅིག་པ་གâང་འཛིན་གཉིས་མེད། ཆང་9ང་ùབ་སེམས་Gི་

བaད་xི། y་མ་ལ་ད_ལ་བ་Xི་བོD་ཧྃ་ལ་འzེན་པ། རང་འÄང་བ་ãར་bེ་བར་དབབ་ཅིང་ཉམས་A་

üོང་བ། པô.་ལག་པ་འཁོར་ལོD་(༢༥༨བ)x་འདབ། ཡང་ཡང་བqད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ནན་ཏན་a་

9ེད་པ་དག་ཡིན་ཏེ།

mོ་Qེ་�ིང་འdེལ་ལས།
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རེ་ཞིག །&ི་རོལ་Bི་གནས་Hམས་A་ཆང་དང་། ®ང་ལ་སོགས་པ.་ཤ་ཟ་བ་དང་།

_ད་མེད་Fེ་བོ་ལ་འèིག་ཐབས་äར་བས་འདོད་པ.་དངོས་\བ་\བ་པ་ནི་མེད་དེ།

འདི་bར་གང་དེ་Hམས་Gིས་འདོད་པ.་དངོས་\བ་q་འtར་བ་ལ་ནི། ཆོས་Gི་¥ང་

པོ་བEད་èི་བཞི་:ོང་ཡང་མེད་པར་འtར་ལ། Hལ་འ9ོར་པ.་འབད་པ་¥ན་Aམ་

ཚོགས་པ་ཡང་དོན་མེད་པར་འtར་རོ། །དེ་བས་ན་ཅི.་&ིར་བཟའ་བ་དང་བqང་བ་

ལ་སོགས་པ.་ཚོགས་Gི་མཆོད་པས་འདོད་པ.་དངོས་\བ་ཐོབ།

ཅེས་གAངས་པ་ནི་9ིས་པ.་Fེ་བོ་Hམས་zང་བར་ཟད་དོ། །

ངེས་པ.་དོན་a། pན་q་"ོག་པས་མི་གོས་པ.་གནས་འགའ་ཞིག་ལ་བ"ེན་ཏེ། མེས་བsེགས་

ཤིང་བཙོས་པ.་བPད་གང་ཡིན་པ་དེས་üོས་པར་9་བ་དང་། ཚིམ་པར་ཟོས་ཏེ་གནས་པས་ཚེ་འཕེལ་

བར་9ེད་ཅིང་mོ་Qེ་འཆང་གི་གཟི་མདངས་b་_་:ེར་བར་འtར་ཏེ། ངེས་པ.་དོན་ནོ་ཞེས་དང་།

ངེས་པ.་དོན་a་ནི་བaད་xི་b་_.་བqང་བ་བདེ་བ.་འཁོར་ལོ་ནས་Eལ་མཚན་Bི་xེ་མོར་jན་

zང་ཞིང་། ãར་དེ་ཉིད་Gི་གནས་A་འཕང་བ.་[ལ་Bིས་zང་ཞིང་y་མ་ཚིམ་པར་9་:ེ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ.་བཀའ་lང་ངོ་། །ཞེས་བཤད་པ་bར་རོ། །

ཇ༣ གAམ་པ་[ལེ3.་མཚན་]ནི།
>འེི་P་ོQེ་ལས། བཟའ་བའ་ིལyེ་Z།ེ བ5ན་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་:ེ། Gེ.་mོ་Qེ་ཞེས་9་བ.་jད་ལས་ཚོགས་འཁོར་Bི་བཟའ་བ་:ོན་པ.་ལེ3་:ེ། གYང་

aམ་ཚན་བaན་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་གAངས་ཟིན་པ.་དོན་ཏོ། །

ལེ3་བaན་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&ི་མ། བEད་པ་གaལ་དཀའ་འaལ་བ.་ལེ3།

ཆ༨ ད་ནི་ལེ3་བEད་པ་བཤད་པར་9་:ེ། དེ་ལ། ཇ༡ ལེ3.་འ+ེལ། ཇ༢ ལེ3.་དོན། ཇ༣

ལེ3.་མཚན་གAམ་Bི།

ཇ༡ དང་པོ་ནི། བ"ག་པ་དང་པོD་O་པ་ལ་སོགས་པར་&ག་E.་ད9ེ་བ་གAངས་Gང་པད་མ་

ཅན་Bི་མཚན་ཉིད་མ་གAངས་པ་དང་། བ"ག་པ་དང་པོར་བFེད་}ོགས་Gི་ལམ་མཐའ་དག་

གAངས་Gང་(༢༥༩ན)Éོན་ལམ་འདེབས་པ་མ་གAངས་པ་དང་། བaན་པར་མངོན་Xོད་zག་པོས་

འaལ་བ་དང་། བP་གཅིག་པར་b་:ངས་Gིས་འaལ་བ་གAངས་Gང་བãབ་པ་དང་b་བ.་རིམ་

པས་འaལ་བ་མ་གAངས་པས། དེ་དག་ཁ་བMང་བ.་&ིར་ལེ3་འདི་གAངས་སོ། །

ལེ3་N་&ི.་འ+ེལ་ནི། བaན་པར་ཚོགས་འཁོར་དང་མ་མོ་མཆོད་པ་གAངས་Gང་། &ག་E.་

མཚན་ཉིད་དང་Éོན་ལམ་མ་གAངས་པས། དེ་མ་ཐག་q་དེ་དག་:ོན་པ.་ལེ3་འདི་གAངས་པར་

འ+ེལ་ལོ། །

ལེ3.་མངོན་"ོགས་ནི། &ག་E.་མཚན་ཉིད་}ོགས་རིམ་དང་Éོན་ལམ་ལམ་མཐའ་དག་དང་

གaལ་དཀའ་འaལ་ཐབས་Éིན་9ེད་Gི་ལམ་དང་འ+ེལ་ལོ། །

ཇ༢ གཉིས་པ་[ལེ3.་དོན་]ལ། ཉ༡ &ག་E.་མཚན་ཉིད། ཉ༢ Éོན་ལམ་གདབ་པ། ཉ༣

གaལ་དཀའ་འaལ་[ལ་གAམ་ལས།

ཉ༡ དང་པོ་ལ། ཏ༡ Yས་པ་དང་། ཏ༢ ལན་གཉིས་Gི།

ཏ༡ དང་པོ་ནི།
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ད་ེནས་Lལ་འ_ོར་མས་`ས་པ། །Iག་J་ཆནེ་པ་ོཇ་ི}་W། ། 
6ན་çོབ་Lམ་པའི་ག8གས་>སི་ན།ི །བད་ེབ་Gིན་པས་བཤད་5་གསལོ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། ལེ3་བaན་པ་གAངས་པ་དེ་ནས་བདག་མེད་Hལ་འ9ོར་མས་:ོན་པ་ལ་Yས་པ།

&ག་Eས་དངོས་\བ་Sབ་པར་ལན་མང་a་གAངས་ན། འདིར་གང་ལ་བ"ེན་ནས་&ག་E་ཆེན་པོD་

དངོས་\བ་འ\བ་པ.་_ད་མེད་དེ་ཇི་b་_་ལགས། pན་}ོབ་q་ཧེ་Z་ཀ.་Hམ་པ.་གâགས་Gིས་ནི་

Rན་Fེས་Gི་བདེ་བ་རབ་q་äིན་པས་བདག་ལ་བཤད་a་གསོལ་ཞེས་Yས་པའོ། །

ཡང་ན། _ད་མེད་ལ་&ག་E་བཞིར་བཤད་པ.་&ག་E་ཆེན་པོ་ཇི་b་_་Yས་པ་:ེ།

སཾ་ཊིར།

&ག་E་ཆེན་པོ་མ་མ་ཀི། །ལས་Gི་&ག་E་སངས་Eས་Xན། །

དམ་ཚིག་&ག་E་¨ོལ་མ་ཡིན། །ཆོས་Gི་&ག་E་ན་བཟའ་དཀར། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ནི།
བཅོམ་eན་འདས་>སི་བཀའ་gལ་པ། (༢༥༩བ) 
ཤནི་]་རངི་མནི་èང་བ་མནི། །གནག་པ་མ་ཡནི་དཀར་བ་མནི། ། 
པ~འི་འདབ་མའི་Lམ་པ་འê། །ད་ེཡ་ིདWགས་ན་ིêི་ཞིམ་eན། ། 
ëལ་>ང་êི་ཞིམ་eན་uར་ཏེ། །རི་íགས་}་ེབའི་êི་དང་མìངས། ། 
པ~་ལ་ཡང་དབང་མཆགོ་êི། །[ད་ཅགི་པ~་}་W་འîང་། ། 
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ད་ེཡ་ིག་Wར་སïི་དག །མཁས་པས་êི་བཟང་མཚaན་པར་_། ། 
ñད་པ་ལ་ཡི་êི་འuར་ཞིང་། །ཨ་ཀ་r་ན་ིནག་པ་ོམìངས། ། 
དལ་ཞངི་མ་ིགཡ་ོམ་ཉདི་དང་། །vན་པར་ò་ཞིང་ཡིད་འངོ་མ། ། 
k་བཟང་དWས་d་གཉརེ་མ་གdམ། །ཕལ་པས་པ~་ཅན་5་བQོད། ། 
!ན་ཅགི་:སེ་པའི་ག8གས་ཅན་མ། །ད་ེôདེ་ནས་ན་ིདངསོ་Çབ་འuར། ། 

ཞེས་པ་:ེ། བཅོམ་vན་འདས་Gིས་ལན་བཀའ་¢ལ་པ། &ག་E་ཆེན་པོD་_ད་མེད་དེ་ནི།

གâགས་[ལ་དང་མི་vན་པར་ཤིན་q་རིང་བ་མིན་པ། གེལ་པ་b་_་ཧ་ཅང་Äང་བ་མིན་པ། མདོག་

གནག་པ་མ་ཡིན་ཞིང་དཀར་བའང་མིན་པ.་Nོ་སངས། པô.་འདབ་མ.་Hམ་པ་འz་བར་གཞོན་ཤ་

ཆགས་ཤིང་ལང་ཚོ་Eས་པ། དེ་ཡི་ཁ.་ད_གས་ནི་zི་ཞིམ་པོ་དང་vན་ཞིང་། lས་Gི་Àལ་Gང་zི་

ཞིམ་པོ་དང་vན་པར་tར་ཏེ། དཔེར་ན། རི་±གས་bེ་བ.་zི་:ེ་®་xི.་zི་b་_་དང་&ོགས་མ[ངས་

པ། དེ.་པô་:ེ་བྷ་ག་ལ་ཡང་དབང་མཆོག་:ེ་ཙÃན་ས་མཆོག་གི་zི་འz་བ་Mད་ཅིག་ཙམ་རེ་པô་b་_་

རེས་འགའ་འcང་བ། དེ་ཡི་ག་_ར་ཏེ་9ང་སེམས་དང་སིï་:ེ་ར•་དག་zི་ཞིམ་པ་དང་vན་པ། Sབ་

པ་པོ་མཁས་པས་zི་དེས་zི་བཟང་པོ་མཚོན་ཞིང་ཤེས་པར་9་:ེ། དཔེར་ན། མེ་ཏོག་Õད་པ་ལ་ཡི་

zིར་Iང་བར་འtར་ཞིང་། ཨ་ཀ་Z་ནི་ནག་པོD་zི་དང་མ[ངས་པ། Xོད་ལམ་དལ་ཞིང་ཡིད་བ"ན་

པས་མི་གཡོ་མ་ཉིད་དང་། ངག་འཇམ་པོས་�ན་པར་º་ཞིང་། ཡིད་རབ་q་འöག་པས་ཡིད་འོང་མ།

ñ་འཇམ་ཞིང་zི་ཞིམ་ལ་མཚམས་&ེད་པས་ñ་བཟང་བ། Fེ་གནས་Gི་ད_ས་A་གཉེར་མ་གAམ་དང་

vན་པ། དེ་b་_་ནི་Fེ་བོ་ཕལ་པས་སམ་འདོད་པ.་བ:ན་བཅོས་ལས་པô་ཅན་ཞེས་_ད་མེད་མཆོག་

q་བQོད་ཅིང་། (༢༦༠ན)དེས་བདེ་:ོང་Rན་ཅིག་Fེས་པ.་ཡེ་ཤེས་བFེད་པར་9ེད་པས་ན་དེ.་

276 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



གâགས་ཅན་མ་ཞེས་9་ལ། དེ་b་_་ཤེས་ཤིང་¬ེད་ནས་བ:ེན་ན་ནི་&ག་E་ཆེན་པོD་དངོས་\བ་

ƒར་a་ཐོབ་པར་འtར་ཞེས་པ.་དོན་ཏེ།

†་རོ་འdེལ་ཆེན་aའང་།

R་མོ་འདི་ཉིད་གཅིག་Ü་ཉིད། །མཐའ་ཡས་ཡོན་ཏན་:ེར་བ་འོ། །

དེ་ནི་བྷ་ག་བཟང་མོར་ཤེས། །Sབ་པ་པོ་ཡི་མཆོག་:ེར་རབ། །

ཅེས་སོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[Éོན་ལམ་གདབ་པ་]ལ། ཏ༡ Yས་པ་དང་། ཏ༢ ལན་གཉིས་Gི།

ཏ༡ དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་Lལ་འ_ོར་མ་བདག་མདེ་མས་གསལོ་པ། བཅོམ་eན་འདས། Rནོ་
ལམ་ཇ་ི}ར་གདབ་པར་བi།ི ། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་ནས་Hལ་འ9ོར་མ་བདག་མེད་མས་:ོན་པ་ལ་གསོལ་པ། Gེ་བཅོམ་vན་འདས།

ལམ་£ོམ་པ.་Mབས་མཐའ་དག་q་Éོན་ལམ་ཇི་bར་གདབ་པར་བBི་བ་ལགས་ཞེས་Yས་པའོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ནི།
བཅོམ་eན་འདས་>སི་བཀའ་gལ་པ།  
རགིས་d་:་ེདང་དམ་ཚBག་ཅན། །ö་ོམེད་>་ེཡི་P་ོQེ་Zནོ། ། 
M་མ་ལ་Vས་vིང་Qེ་ཅན། །:་ེཞིང་:་ེབར་འuར་བར་ཤོག ། 
ལག་པས་P་ོQེ་êིལ་W་འâལོ། །ཟབ་མའོ B་ཆསོ་ན་ིõོག་པ་དང་། ། 
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བáན་མའོ B་D་བ་མཉམ་ཟས་ཅན། །:་ེཞིང་:་ེབར་འuར་བར་ཤོག ། 

ཅེས་པ་:ེ། དེ.་ལན་བཅོམ་vན་འདས་Gིས་བཀའ་¢ལ་པ། mོ་Qེ.་ཐེག་པ་ལ་འöག་པ.་

རིགས་བཟང་པོ་Hམས་A་Fེ་བ་དང་། དེ་ལ་Yགས་ནས་Gང་དམ་ཚིག་[ལ་བཞིན་བíང་བ་ཅན་a་

འtར་བ་དང་། དོན་དང་མི་vན་པ.་Œོ་བཤད་མེད་པར་Gེ་ཡི་mོ་Qེ.་jད་དོན་&ིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

:ོན་པ.་y་མ་ལ་`ས་ཤིང་�ིང་Qེ་ཆེ་བ་ཅན་a། sིད་པར་Fེ་ཞིང་ãར་ཡང་Fེ་བར་འtར་བ་Hམས་

A་དེ་bར་འtར་བར་ཤོག་ཅིག་པ་དང་། དེ་བཞིན་a་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པ.་ལག་པས་mོ་Qེ་བâང་

ཞིང་zིལ་_་འèོལ་བ་དང་། ཤིན་q་ཟབ་མོD་ཆོས་jད་འདི་b་_་ནི་œོག་པས་མཚོན་ཏེ། ཐོས་བསམ་

£ོམ་གAམ་བBིད་པ་དང་། བ^ན་མོD་:ེ་&ག་E་(༢༦༠བ)མཚན་vན་Bི་á་བ་མཉམ་ཟས་ཏེ་ཕན་

[ན་དཀར་ཆ.་±ངས་མ་°ང་:ོབས་Gིས་འzེན་ཞིང་:ེར་བ་ཅན་a་གོང་བཞིན་Fེ་ཞིང་Fེ་བར་འtར་

བར་ཤོག་ཅེས་Éོན་ལམ་གདབ་དགོས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཉ༣ གAམ་པ་[གaལ་དཀའ་འaལ་[ལ་]ལ། ཏ༡ Xི་དོན་དང་། ཏ༢ གYང་དོན་གཉིས་ལས།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། Äན་མོང་བ.་ལམ་རིམ་དང་། Äན་མོང་མིན་པ.་ལམ་རིམ་གཉིས་Gི།

དང་པོ་ལ། Xོད་པ་རིམ་ཅན་a་བãབ་[ལ་དང་། b་བ་རིམ་ཅན་a་བãབ་[ལ་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ནི། yོ་དམན་ཐེག་པ་ལ་རིམ་Bིས་འöག་པ.་ཐོག་མར་གསོ་äོང་བãབ་Çོམ་äིན་པར་

བཤད་པ་ལས།

Xིར་གསོ་äོང་གིས་དོན་ནི། གསོ་äོང་རང་གི་yང་བ.་ཆོ་གར།

དགེ་བ་གསོ་&ིར་Çིག་པ་Hམ་äོང་&ིར། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསོ་äོང་yང་ཞེས་གAངས། །
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ཞེས་པ་bར་རོ། །

དེ་ལ། rིམ་པ.་གསོ་äོང་དང་། རབ་cང་གི་གསོ་äོང་གཉིས་ལས། འདིར་N་མ་ཡིན་ལ།

དེ་ཡང་སོ་ཐར་བEད་Gི་áངས་A་གཏོགས་པ་ལས་དང་པོ་པ.་གསོ་äོང་བ�ེན་གནས་ཡན་ལག་

བEད་པར་dགས་པ་:ེ།

འtར་འགའ་ཞིག་q།

དང་པོར་བ�ེན་གནས་èིམས་ནི་äིན། །

ཞེས་འcང་བ་bར་རོ། །

དེ་ཡང་དd་བཅོམ་པ་དང་ཉེ་བར་གནས་པར་9ེད་པ.་&ིར་བ�ེན་གནས་ཏེ། ཇི་Mད་a།

གང་&ིར་ཡིད་Gི་དགེ་བ་གསོས་འདེབས་དེ་ཡི་&ིར། །

འདིར་ནི་བཅོམ་vན་འདས་Gིས་གསོ་äོང་བཤད་ཅེས་dགས། །

ཞེས་སོ། །

འདི་ནི་úན་a་བãབ་པ་བíང་མི་õས་པ.་Fེས་པ་དང་_ད་མེད་དག་ལ་ཉིན་ཞག་གི་མཐའ་ཅན་

Bི་བãབ་པ་ཕན་ཡོན་ཅན་ཡིན་ཏེ།

བཤེས་ëིང་a།

གསོ་äོང་འདོད་Xོད་R་lས་ཡིད་འོང་བ། །

Fེས་པ་_ད་མེད་དག་ལ་¢ོལ་བར་བBིད། །

ཅེས་པ་bར་རོ། །
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དེ་ནས་བãབས་པ.་གནས་བP་ལ་རིམ་པས་བãབ་པར་9་བ་ལས་གནས་བP་ནི་ཕལ་ཆེར་Bིས་
མི་དགེ་བP་hོང་གི་བãབ་པ་དགེ་བ�ེན་ནས་དགེ་ãོང་གི་བར་Bི་སོ་ཐར་རིས་བaན་ལ་འཆད་ལ།

མཁས་པ་དག །Fབས་གAམ་(༢༦༡ན)འཛིན་པ། I་གཅིག་Xོད་པ། I་འགའ་Xོད་པ། ཕལ་

ཆེར་Xོད་པ། ཡོངས་}ོགས་Gི་དགེ་བ�ེན་ཏེ་rིམ་པ.་བãབ་པ་O་དང་། ཚངས་Xོད། གོ་མི། དགེ་

[ལ། བར་ãོབ་མ། དགེ་ãོང་:ེ་རབ་cང་གི་&ོགས་དང་བP་ཞེས་Gང་འཆད་དོ། །

ཁ་ཅིག །བãབ་པ.་གནས་བP་དགེ་[ལ་Bི་བãབ་9་དང་dངས་མཉམ་པར་Iང་བ.་yོས་དགེ་

[ལ་ལ་འཆད་པ་ནི་མི་ལེགས་ཏེ། བãབ་པ་རིམ་ཅན་a་ãོབ་པར་གAངས་པ.་Mབས་འདིར་དགེ་

[ལ་ཁོ་ན་Éོས་པ་མ་འ+ེལ་བ.་&ིར་རོ། །

བãབ་པ་དེ་Hམས་Gང་དང་པོར་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་9ེད་པ.་ཐབས། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པ་

བíང་བ.་བãབ་9། ཉམས་ན་&ིར་བཅོས་པ.་ཐབས་སོགས་Eས་པར་གཞན་ལས་ཤེས་པར་9་

དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་[b་བ་རིམ་ཅན་a་བãབ་[ལ་]ལ། 9ེ་+ག་q་º་བ.་lགས། མདོ་Çེ་པ.། སེམས་

ཙམ་པ.། ད_་མ་པ.་lགས་བཞི.།

དང་པོ་ནི། 9ེ་+ག་q་º་བས་ཤེས་9་ཐམས་ཅད་གཞི་Oར་འཇོག་པ་ལས།

གâགས་Gི་གཞི་ནི། མིག་སོགས་ནང་གི་དབང་པོ་O་དང་། གâགས་སོགས་&ི.་úལ་O་དང་།

Hམ་པར་རིག་9ེད་མིན་པ.་གâགས་Hམས་སོ། །

སེམས་Gི་གཞི་ནི། མིག་གི་Hམ་ཤེས་སོགས་Hམ་ཤེས་ཚོགས་*ག་གོ། །
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སེམས་cང་གི་གཞི་ནི། མིག་གི་འaས་ཏེ་རེག་པ་སོགས་ཚོར་བ་Hམས་དང་། དོན་ལ་མཚན་མར་

འཛིན་པ་སོགས་འa་ཤེས་Hམས་དང་། སེམས་cང་གི་འa་9ེད་ཕལ་ཆེར་Hམས་སོ། །

སེམས་དང་མ[ངས་པར་མི་vན་པ.་འa་9ེད་Gི་གཞི་ནི། ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ.་

འa་9ེད་བP་བཞིའོ། །

འaས་མ་9ས་Gི་གཞི་ནི། ནམ་མཁའ་དང་། སོ་སོར་བ"གས་འགོག་དང་། སོ་སོར་བ"གས་

མིན་Bི་འགོག་པ་གAམ་མམ། ཁ་ཅིག །དེ་བཞིན་ཉིད་དང་བཞིར་འདོད་དོ། །

Hམ་གཞག་བདེན་པ་བཞི་ལ། §ག་བNལ་བདེན་པ་ནི། §ག་བNལ་Bི་§ག་བNལ་ཚོར་བ་§ག་

བNལ་བ་དང་། འtར་བ.་§ག་བNལ་ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་། འa་(༢༦༡བ)9ེད་Gི་§ག་བNལ་ཚོར་

བ་བཏང་�ོམས་པར་Iང་བ་Hམས་སོ། །

pན་འcང་བདེན་པ་ལ། ལས་Gི་pན་འcང་ནི། སེམས་པ་ཡིད་Gི་ལས་དང་བསམ་པ་lས་ངག་

གི་ལས་ཏེ། དགེ་མི་དགེ་lང་མ་བ:ན་གAམ་མམ། བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་དང་

མི་གཡོ་བ.་ལས་གAམ་a་&ེ་བ་Hམས་སོ། །

ཉོན་མོངས་པ.་pན་འcང་ནི། འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་èོ་སོགས་x་ཉོན་*ག་དང་། èོ་བ་དང་

མཁོན་འཛིན་སོགས་ཉེ་ཉོན་ཉི་wའམ། དེ་ལས་Rག་པ་Hམས་སོ། །

འགོག་བདེན་ནི། བར་ཆད་མེད་ལམ་Bི་ཤེས་རབ་Gིས་སོ་སོར་བ"གས་པ་ལས་ཐོབ་པ.་ཟག་

མེད་Gི་འགོག་པའོ། །

ལམ་བདེན་ནི། üང་འདས་A་&ིན་པར་9ེད་པ.་འaས་9ས་ཟག་པ་མེད་པ.་ཆོས་འཇིག་"ེན་

ལས་འདས་པ.་ལམ་Hམས་སོ། །
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དེ་དག་ཤེས་པར་9ེད་པ.་ཐབས་ནི། འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བས་མི་§ག་པ་དང་། ཞེ་Çང་ཤས་ཆེ་

བས་9མས་པ་£ོམ་པ་སོགས་དང་། ད_གས་འcང་བÀབ་zན་པ་སོགས་Gིས་ཞི་གནས་Sབ་པ་

དང་། zན་པ་ཉེར་བཞག་ལ་སོགས་པ.་£ོ་ནས་Rག་མཐོང་བFེད་དེ་ལམ་O.་"ོགས་པ་Hམས་Sབ་

པའོ། །

དེ་ལ་འöག་པ.་གང་ཟག་ནི། jན་Yགས་དང་། &ིར་འོང་དང་། &ིར་མི་འོང་དང་། དd་བཅོམ་

པ་བཞི་:ེ། རེ་རེ་ལའང་Yགས་པ་དང་འ+ས་གནས་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བEད་དོ། །

འ+ས་_་མངོན་a་9ེད་[ལ་ནི། ཉན་རང་གི་རིགས་ཅན་གཉིས་ཀ་འཁོར་བ.་§ག་བNལ་ལས་

ཐར་བར་9་བ.་སེམས་བFེད་དེ། མཐོང་ལམ་དང་£ོམ་ལམ་Hམས་A། §ག་བNལ་pན་ལ་ཡིད་

འcང་བ་དང་འདོད་ཆགས་དང་+ལ་བ་དང་ཉོན་མོངས་ལས་Hམ་པར་dོལ་བ.་བསམ་པས། ཐེག་

དམན་Bི་Çེ་Iོད་ལ་དམིགས་ནས་üང་འདས་དང་Qེས་A་མÄན་པ.་ལམ་བSབས་པས་ཁམས་

གAམ་Bི་འདོད་ཆགས་དང་+ལ་བ.་ཞི་བ་ཐོབ་པར་འtར་བའོ། །

དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་Gི་འ+ས་_་ནི། བxོན་འ\ས་ƒར་བས་sིད་པ་གAམ་Bི་མཐར་ཐོབ་པ་

(༢༦༢ན)དང་། _ལ་བ་ངེས་པ་མེད་པ་དང་། རང་Eལ་དབང་Hོན་བMལ་བ་བEས་བསེ་Z་b་_.་

9ང་ùབ་ཐོབ་པ་དང་། འ+ིང་དང་–ལ་པོ་aས་མ་ངེས་པ་ཚོགས་Xོད་ཆེ་ùང་a་འtར་བ་དང་།

}ོགས་པ.་སངས་Eས་ནི། བMལ་པ་dངས་མེད་གAམ་Bིས་ཐོབ་པར་བཤད་དོ། །

\བ་མཐ.་འདོད་[ལ་ནི། གོང་གི་ཤེས་9་གཞི་O་པོ་ཐམས་ཅད་}ས་A་\བ་པར་འདོད་དེ།

དེ་ལ་གâགས་Gི་གཞི་འaས་9ས་Hམས་ནི། Mད་ཅིག་མ་བདག་པོ་མེད་པར་འདོད་ཅིང་། དེ་ལ་

བེམ་རིག་གཉིས་Gི་བེམ་པོ་ལ་—ལ་eན་དང་རགས་པ་གཉིས་ལས། N་མ་ཆ་ཤས་མེད་པ་ད_ས་Gི་
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—ལ་ལ་སོགས་*ག་གི་—ལ་Bིས་བMོར་བ་བར་དང་བཅས་པ་དང་། &ི་མ་གཡག་“་དང་ནེ3་གསིང་

b་_་དང་། —ལ་eན་སོ་སོ་མི་འBེས་པ་ནི་འཛིན་9ེད་Gི་°ང་གིས་བ§ས་པར་འདོད། །

སེམས་Gི་གཞི་ནི། Hམ་ཤེས་ཚོགས་*ག་དོན་Bིས་Hམ་པ་མ་ཤར་བར་དོན་ཉིད་གཅེར་eད་a་

འཛིན་པ.་}ས་\བ་དང་།

སེམས་cང་གི་གཞི་ནི། Hམ་མེད་}ས་\བ་པ་དང་།
vན་མིན་འa་9ེད་Hམས་ནི། གâགས་དང་སེམས་དང་སེམས་cང་Hམས་ལས་ཐ་དད་}ས་\བ་

དང་།

འaས་མ་9ས་Hམས་ནི། མི་འཇིག་པ་"ག་པ.་}ས་A་འདོད་དོ། །

འདི་ནི་aས་གAམ་}ས་Gི་9ེ་+ག་q་ཡོད་པར་º་བས་9ེ་+ག་q་º་བ་ཞེས་9འོ། །

གཉིས་པ་[མདོ་Çེ་པ.་lགས་]ནི། འདི.་Hམ་གཞག་ཕལ་ཆེར་9ེ་+ག་q་º་བ་དང་འz་ཡང་

ཤེས་9་གཞི་O.་ཐ་�ད་མི་9ེད་ཅིང་། ལམ་Bི་Mབས་A་བདེན་བཞི.་Hམ་པ་བP་*ག་གོམས་པར་

9ས་པས་ལས་ཉོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་hངས་ཏེ། མར་མེ་ཤི་བ་bར་Rག་མེད་Gི་üང་འདས་

མངོན་a་9ེད་པར་བཤད་དོ། །འདིས་ནི་Iང་བ་སེམས་A་འདོད་ཅིང་&ི་རོལ་Bི་དོན་ཡང་}ས་A་

\བ་པར་འདོད་དེ།

དེ་ཡང་¥ང་པོ་གAམ་དང་གâགས་དང་འa་9ེད་ཕལ་ཆེར་དང་ཡིད་Gི་ཁམས་དང་། ཆོས་Gི་

&ོགས་གཅིག་མ་གཏོགས་པ.་ཁམས་&ེད་དང་བP་བaན་དང་། Fེ་མཆེད་བP་གཉིས་Hམས་}ས་

\བ་q་འདོད་ལ། གâགས་ནི་—ལ་eན་དང་དེས་(༢༦༢བ)བxམས་པ.་རགས་པ་གཉིས་ལས། N་

མ་ནི་མ་འ9ར་ཡང་བར་མེད་པ་པོ་ཏི་བÇམས་པ་b་_་དང་། &ི་མ་གོང་_ར་\བ་པ་b་_་དང་།
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སེམས་ནི། Hམ་ཤེས་ཚོགས་*ག་úལ་Bི་Hམ་པ་དང་བཅས་པ་དང་།

སེམས་cང་ཡང་Hམ་པ་དང་བཅས་པ.་}ས་\བ་q་འདོད། aས་གAམ་Bི་འདས་པ་འགགས་པ་

དང་། མ་འོངས་པ་མ་Fེས་པས་མེད་པ་དང་། ད་b་བ་}ས་A་ཡོད་པར་འདོད། Hམ་པར་རིག་9ེད་

མིན་པ་གâགས་A་མ་\བ་པ་དང་།

vན་མིན་འa་9ེད་Hམས་ནི། སེམས་སེམས་cང་གི་གནས་Mབས་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་vོག་

པ་དེ་ཉིད་}ས་གཞན་a་བQོད་a་མེད་པར་འདོད་ཅིང་།

འaས་མ་9ས་Gང་}ས་A་མེད་པར་འདོད་དོ། །

འདི་ནི་མདོ་Çེ་ཕལ་ཆེར་¨་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་ལེན་པས་ན་མདོ་Çེ་པ་ཞེས་9འོ། །

གAམ་པ་[སེམས་ཙམ་པ.་lགས་]ནི། འདིར་¥ང་ཁམས་Fེ་མཆེད་དང་སེམས་སེམས་cང་གི་

Hམ་གཞག་ཕལ་ཆེར་Nར་དང་&ོགས་འz་ལ།

འོན་Gང་སེམས་ནི་Hམ་ཤེས་ཚོགས་བEད་དེ། pན་གཞི་དང་། ཉོན་ཡིད་དང་། མིག་གི་Hམ་

ཤེས་སོགས་*ག་གོ། །

སེམས་cང་ནི་འདིར་O་བP་x་གཅིག་:ེ། འa་ཤེས་སོགས་pན་འdོ་O། འaན་པ་སོགས་úལ་

ངེས་O། དད་པ་སོགས་དགེ་བ་བP་གཅིག །འདོད་ཆགས་སོགས་x་ཉོན་*ག །èོ་བ་སོགས་ཉེ་ཉོན་

ཉི་w། གཉིད་སོགས་གཞན་འtར་བཞི་Hམས་སོ། །

འདིར་ངོ་བོ་ཉིད་གAམ་Bི་Hམ་གཞག་Gང་9ེད་དེ། pན་བཏགས་ནི། རང་གི་"ོགས་པས་&ི་ནང་

གི་དངོས་པོར་བཏགས་པ.་ཆ་Hམས་ཏེ། དཔེར་ན། རི་བོང་གི་”་བཞིན་ནོ། །
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གཞན་དབང་ནི། pན་བཏགས་གི་བ"ག་གཞི་དང་"ོག་9ེད་j་Ωེན་ལས་cང་བ་:ེ། དཔེར་ན་ù་

ò་བཞིན་ནོ། །

ཡོངས་\བ་ནི། གཞན་དབང་Hམ་རིག་ཙམ་དེ་ཡང་རང་བཞིན་ནམ་བདག་མེད་པར་tར་པ་:ེ།

དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ། །

འ+ས་_་མངོན་a་9ེད་[ལ་ནི། Hམ་རིག་ཙམ་ལ་Yགས་པ.་གང་ཟག་གིས་མཐོང་£ོམ་ལ་

བ"ེན་ཏེ་ས་བP་རིམ་Bིས་བdོད་པས། pན་གཞི.་Hམ་ཤེས་གནས་འtར་ཏེ་¨ིབ་(༢༦༣ན)གཉིས་

Gི་གནས་ངན་ལེན་དང་Hམ་Éིན་དང་བག་ཆགས་Gི་དངོས་པོ་ལོག་པར་tར་པ་ན། ཆོས་-་དང་

ད9ེར་མེད་པ.་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བཤད་དོ། །

འདི.་འདོད་[ལ་ལ་Hམ་བདེན་པ་ལ་ནི། &ི་རོལ་གâགས་སོགས་A་Iང་བ་ནི་Hམ་པ་ཞེས་9་

ཞིང་། དེ་ཤེས་པར་བདེན་པར་འདོད་དེ། གâང་འཛིན་Bི་Hམ་པ་ཐ་དད་aས་མཉམ་a་འདོད་པ་དང་།

གâང་འཛིན་Bི་Hམ་པ་ཐ་དད་a་འཛིན་པ་"ོགས་པ་དང་། དེ་དོན་ལ་ཤེས་པ.་ངོ་བོར་འདོད་ཅིང་།

དོན་དམ་པར་གâང་འཛིན་གཉིས་མེད་Gི་སེམས་བདེན་འ\བ་q་འདོད་དོ། །

Hམ་‘ན་པ་ནི། Iང་བ་འདི་མེད་བཞིན་a་Iང་བ་རབ་རིབ་ཅན་Bི་ñ་ཤད་bར་རང་གི་ཤེས་པས་

pན་བཏགས་པར་འདོད་དེ། Hམ་པ་དཀར་དམར་སོགས་A་Iང་བ་ཡང་བདེན་པ.་གཅིག་དང་a་མ་

དང་+ལ་བ.་&ིར་བ‘ན་པ་དང་། གཉིས་མེད་Gི་ཤེས་པ་Hམ་པ་དང་+ལ་བ་ཡེ་ཤེས་Gི་Xོད་úལ་a་

འདོད། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་Gང་གཉིས་མེད་Gི་རང་བཞིན་j་མེད་དང་"ག་པ་མིན་པ་ཤེས་པར་

བདེན་པ་དང་། ད≤ད་ན་རང་རིག་པར་འདོད་དོ། །
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དེས་ན་སེམས་ཙམ་པས་—ལ་eན་དོན་དམ་a་མ་\བ་པས་གâང་བ་མི་བདེན་ཞིང་། དེ་མི་བདེན་

པས་འཛིན་པའང་མི་བདེན་ལ། དེས་ན་གâང་འཛིན་གཉིས་མེད་Gི་ཤེས་པ་རང་རིག་རང་གསལ་

Mད་ཅིག་ཆ་མེད་བདེན་\བ་q་འདོད་དོ། །

བཞི་པ་[ད_་མ་པ.་lགས་]ནི། འདིར་ཐ་�ད་Hམ་འཇོག་q་བདེན་གཉིས་དང་ངོ་བོ་ཉིད་གAམ་

ཁས་ལེན་པ་ལས། བདེན་པ་གཉིས་Gི།

pན་}ོབ་ནི། བཅོས་མར་tར་པ.་"ེན་འ+ེལ་ཡན་ལག་བP་གཉིས་Gིས་བ§ས་པ། གâགས་

ཚོར་ལ་སོགས་པ་མ་རིག་པ.་དབང་གིས་བདེན་པར་Iང་བ་Hམས་སོ། །

དོན་དམ་ནི། རབ་རིབ་ཅན་Gིས་ñ་ཤད་སོགས་A་མཐོང་བ་དེ་རབ་རིབ་མེད་པས་གང་ཡང་མེད་

པར་མཐོང་བ་bར། ¥ང་ཁམས་Fེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་Hམས་རང་གི་ངོ་བོ་གང་aའང་མ་མཐོང་བར་

ëོས་པ་དང་+ལ་བའོ། །

ངོ་བོ་ཉིད་གAམ་ལ། གཞན་དབང་ནི། མ་བ"གས་པ.་(༢༦༣བ)ཚེ་ཇི་bར་Iང་བ་»་མ་བཞིན་

a་"ེན་ཅིང་འ+ེལ་བར་འcང་བའོ། །

pན་བ"གས་ནི། གཞན་དབང་དེ་ལ་"ག་མི་"ག་སོགས་དོན་དམ་པ.་ངོར་¨ོ་བཏགས་པའོ། །

ཡོངས་\བ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་Bི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་"ག་q་གནས་

པའོ། །

དེ་ལ་ད_་མ་རང་jད་པའམ་Hམ་པ་དང་བཅས་པའམ་»་མ་b་_་གཉིས་མེད་a་º་བས། Fེ་

འཇིག་ཅན་Bི་ཆོས་"ེན་འ+ེལ་Bི་རང་བཞིན་a་pན་}ོབ་དང་། ëོས་པ.་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་

+ལ་བ་དོན་དམ་a་འཇོག་ཅིང་། pན་}ོབ་q་ནི་ཇི་bར་Iང་བཞིན་བདེན་པར་ཁས་ལེན་ནོ། །
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ད_་མ་ཐལ་འtར་བས། མཐོང་བ་བ‘ན་པ.་úལ་a་tར་པ་pན་}ོབ་དང་། ཡང་དག་མཐོང་

བ.་ཤེས་ངོར་¬ེད་པ་དོན་དམ་a་འཇོག་ཅིང་། pན་}ོབ་q་Iང་བ་བདེན་པར་མེད་Gང་འཇིག་"ེན་

Bི་ངོར་ཡོད་པ་ཙམ་a་ཁས་ལེན་ནོ། །

ད_་མ་Hམ་མེད་པའམ་âང་འöག་རབ་q་མི་གནས་པར་º་བས་ནི། pན་}ོབ་པ་ཐམས་ཅད་»་

མ་b་_་དང་། བ‘ན་པར་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་། ཡང་དག་པར་བདེན་གཉིས་ལ་སོགས་པ.་Hམ

གཞག་གང་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པར། མཐའ་བཞི་ལས་dོལ་བ.་"ེན་འ+ེལ་དེ་ཉིད་ད_་མ.་ལམ་a་

འདོད་དེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gང་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ëོས་པ་དང་+ལ་བ.་:ོང་པ་ཉིད་a་

གནས་པ་དང་། :ོང་ཉིད་"ོགས་པ་ལ་བ"ེན་ནས་Hམ་dོལ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་མÄན་ནོ། །

དེ་bར་a་\བ་མཐའ་º་བ་བཞི.་Xི་Hམ་ཙམ་འཆར་བ.་དོན་a་ཆེ་ལོང་ཙམ་བQོད་པར་ཟད་Gི།

Hམ་གཞག་Eས་པར་མདོ་&ོགས་Gི་གYང་lགས་ལས་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་[Äན་མོང་མིན་པ.་ལམ་རིམ་]ནི། Xོད་བ§ས་ལས།

སེམས་ཅན་དང་པོD་ལས་ཅན་Hམས། །དམ་པ.་དོན་ལ་འöག་པ་ལ། །

ཐབས་འདི་}ོགས་པ.་སངས་Eས་Gིས། །Mས་Gི་རིམ་པ་b་_ར་བཞག །

ཅེས་པ་bར། Nགས་Gི་[ལ་ལའང་རིམ་Bིས་འöག་པར་གAངས་ལ།

དེ.་རིམ་པ་ནི། བདེ་མཆོག་x་jད་a། (༢༦༤ན)

མདོ་དང་9་བ་Xོད་པ་དང། །Hལ་འ9ོར་གསང་མཐ.་ད9ེ་བ་ཡིས། །

སེམས་ཅན་མོས་པས་འöག་པ་Hམས། །དེ་དང་དེ་ལ་དགའ་བ་äིན། །
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ཞེས་པ་bར་Bིས་རིམ་པས་འöག་པ་ལ། 9་jད་Gི་ལམ་ནི། Éིན་9ེད་a་ù་དང་ཅོད་པན་Bི་

དབང་བ-ར་ནས། dོལ་9ེད་a་R.་£ོམ་བòས་9་བ་དང་། བསམ་གཏན་གAམ་Bིས་ཞི་Rག་Sབ་

པའོ། །

Xོད་jད་Gི་ལམ་ནི། Éིན་9ེད་a་ù་ཅོད་པན་mོ་Qེ་zིལ་_་མིང་དབང་Hམས་བ-ར་ནས། dོལ་

9ེད་a་མཚན་བཅས་&ི་ནང་གི་བòས་བQོད་གཉིས་9་བ་དང་། མཚན་མེད་ཞི་Rག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

Sབ་པའོ། །

Hལ་འ9ོར་jད་Gི་ལམ་ནི། Éིན་9ེད་a་ù་ལ་སོགས་པ.་དབང་O་དང་། ãོབ་དཔོན་Bི་དབང་

འཁོར་བཅས་བ-ར་ནས། dོལ་9ེད་a་མཚན་བཅས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གAམ་Bི་£ོ་ནས་R་དང་&ག་

མཚན་ལ་དམིགས་པ.་Hལ་འ9ོར་དང་། མཚན་མེད་ཞི་Rག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་Sབ་པའོ། །

Hལ་འ9ོར་y་མེད་Gི་ལམ་ནི། Éིན་9ེད་a་_མ་པ། གསང་བ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས། ཚིག་དབང་

Hམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བ-ར་ནས། dོལ་9ེད་a་བ�ེན་Sབ་ཡན་ལག་བཞི་ལ་སོགས་པ.་

བFེད་རིམ་དང་། རང་9ིན་óབས་ལ་སོགས་པ.་}ོགས་རིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བ£ོམ་པའོ། །

འདི་དག་Gང་Eས་པར་གཞན་a་ཤེས་དགོས་སོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་གYང་དོན་ལ། ཐ༡ Yས་པ་དང་། ཐ༢ ལན་གཉིས་Gི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་!་མ་ོད་ེམཉསེ་ནས། །ཚBག་ན་ིའད་ིཉདི་ཡང་`ས་པ། ། 
[ལ་མདེ་སམེས་ཅན་ག5ལ་དཀའ་བ། །གང་གིས་འ5ལ་བར་uར་པ་ལགས། ། 
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ཞེས་པ་:ེ། Éོན་ལམ་གAངས་ཟིན་པ་དེ་ནས་R་མོ་བདག་མེད་མ་དེ་ཉིད་མཉེས་ནས་གaལ་

དཀའ་འaལ་ཐབས་Y་བ.་ཚིག་ནི་འདི་ཉིད་ãར་ཡང་Yས་པ། དང་པོ་ཉིད་ནས་ལམ་འདི་ཉིད་ལ་

འöག་པ.་Mལ་བ་མེད་པ.་སེམས་ཅན་འaལ་བར་དཀའ་བ་Hམས་ཐབས་གང་དང་ལམ་གང་གིས་

འaལ་བར་འtར་བ་ལགས། ཞེས་Yས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ནི།
བཅོམ་eན་འདས་>སི་བཀའ་gལ་པ། (༢༦༤བ) 
དང་པརོ་གས་ོGོང་Gིན་པར་_། །ད་ེQེས་བNབ་པའ་ིགནས་བ2་ཉིད། ། 
དེ་ལ་_ེ་bག་ò་བ་བZན། །མད་ོû་ེཔ་ཡང་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
ད་ེནས་Lལ་འ_ོར་Ñདོ་པ་ཉིད། །དེ་ཡི་Qེས་d་དW་མ་བZན། ། 
Tགས་>་ིརིམ་པ་6ན་ཤསེ་ནས། །ད་ེQེས་>་ེཡི་P་ོQེ་བZན། ། 
Nོབ་མས་Vས་པས་Mངས་ནས་ན།ི །འÇབ་འuར་འདི་ལ་ཐེ་ཚaམ་མེད། ། 

ཅེས་པ་:ེ། བཅོམ་vན་འདས་Gིས་བདག་མེད་མ་ལ་ཡང་བཀའ་¢ལ་པ། Mལ་དམན་དེ་ལ་ཐོག་

མར་འཁོར་བ.་ཉེས་དམིགས་དང་ཐར་པ.་ཡོན་ཏན་བQོད་པས་ཡིད་¡ང་ནས། ཉམས་ལེན་Bི་དང་

པོར་ཡན་ལག་བEད་པ.་གསོ་äོང་གི་ཆོ་ག་äིན་པར་9་ཞིང་། དེ.་བíང་Çོམ་[ལ་བཞིན་Sབ་õས་

པ་ན། དེ.་Qེས་A་དགེ་བ�ེན་སོགས་མི་དགེ་བP་hོང་གི་བãབ་པ.་གནས་བP་ཅི་རིགས་པ་རིམ་

Bིས་äིན་པ་ཉིད་དང་། དེ་ནས་དེ་ལ་aས་གAམ་}ས་Gི་9ེ་+ག་q་º་བ.་ཐེག་དམན་Bི་\བ་མཐའ་
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བ:ན་ཞིང་། དེ་དང་&ོགས་འz་བར་མདོ་Çེ་ཉིད་¨་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་ལེན་པ.་\བ་མཐའ་ཡང་N་

མ་དེ་བཞིན་a་བ:ན་ནོ། །

དེ་ནས་རིམ་པས་Hལ་འ9ོར་Xོད་པ་སེམས་ཙམ་པ.་\བ་མཐའ་བ:ན་པ་ཉིད་དང་། དེ་ཡི་Qེས་

A་ëོས་པ་དང་+ལ་བ་ད_་མ.་\བ་མཐའ་བ:ན་ལ།

དེ་ནས་9་Xོད་Hལ་འ9ོར་y་མེད་དང་བཅས་པ.་གསང་Nགས་Gི་ལམ་Bི་རིམ་པ.་Hམ་གཞག་

pན་ཤེས་པར་9ས་ནས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་Gི་Qེས་A་Gེ་ཡི་mོ་Qེ.་ལམ་འདི་ཉིད་བ:ན་པར་9་:ེ།

དེ་b་_.་རིམ་པ་Hམས་ãོབ་མས་སེམས་རབ་q་`ས་པས་ཉམས་A་yངས་ནས་[ལ་བཞིན་བSབ་

ན་ནི། &ག་E་ཆེན་པོD་དངོས་\བ་ƒར་a་འ\བ་པར་འtར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་སོམ་ཉི་མེད་ཅེས་

པ.་དོན་ཏོ། །

ཇ༣ གAམ་པ་[ལེ3.་མཚན་]ནི།
>འེི་P་ོQེ་ལས། འ5ལ་བའ་ིལyེ་ཞེས་_་བ་Z།ེ བJད་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་:ེ། Gེ.་mོ་Qེ.་jད་བ"ག་པ་&ི་མ་ལས། Mལ་དམན་ལམ་རིམ་Bིས་འaལ་བ.་[ལ་

བཤད་པ.་ལེ3་ཞེས་9་བ་:ེ། གYང་aམ་ཚན་བEད་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་གAང་ཟིན་པ.་དོན་ཏོ།། །།

ལེ3་བEད་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&ི་མ། ད`་པ་Nགས་བq་བ.་ལེ3།

ཆ༩ ད་ནི་ལེ3་ད`་པ་བཤད་པར་9་:ེ། དེ་ལ། ཇ༡ ལེ3.་འ+ེལ། ཇ༢ ལེ3.་དོན། ཇ༣

ལེ3.་མཚན་གAམ་Bི།

ཇ༡ དང་པོ་ནི། བ"ག་པ་དང་པོD་བaན་པར་གaག་པ་ཅན་བ¨ལ་བར་གAང་Gང་། བ¨ལ་

བ.་úལ་དང་ཆོ་ག་མ་གAངས་པ་དང་། ད`་པར་དག་པ་གཞན་གAངས་Gང་&ག་བP་*ག་པ.་

དག་པ་མ་གAངས་པ་དང་། གཉིས་པར་Nགས་Hམས་གAངས་Gང་དེ་དག་9ེད་Gི་Nགས་བq་མ་

གAངས་པས་དེ་དག་ཁ་བMང་བ.་&ིར་ལེ3་འདི་གAངས་སོ། །

ལེ3་N་&ི.་འ+ེལ་ནི། ལེ3་གོང་མར་ལམ་རིམ་Bིས་འaལ་བ་གAངས་Gང་མངོན་Xོད་Gིས་

འaལ་བ་མ་གAངས་པས་དེ་བ:ན་པ.་&ིར་ལེ3་འདི་གAངས་པར་འ+ེལ་ལོ། །

མངོན་"ོགས་ནི། མངོན་Xོད། Hམ་དག །Nགས་བq་Hམས་བ:ན་པས་གཙོ་བོར་བFེད་རིམ་

དང་འ+ེལ་ལོ། །

ཇ༢ གཉིས་པ་[ལེ3.་དོན་]ལ། ཉ༡ མངོན་Xོད་Gི་eིན་ལས། ཉ༢ R.་Hམ་དག །ཉ༣ Nགས་

བq་བཤད་པ་གAམ་ལས།

ཉ༡ དང་པོ་ལ། ཏ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། ཏ༢ དོན་དངོས་གཉིས་Gི།

ཏ༡ དང་པོ་ནི།

དེ་ནས་ཁ་äར་འ9ེད་པ་ཡི། །མཚན་ཉིད་ཡང་དག་རབ་q་བཤད། །

གང་གིས་Hམ་པར་ཤེས་ཙམ་Bིས། །Sབ་པོས་དངོས་\བ་ཐོབ་འtར་བ། །

291 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



ཞེས་པ་:ེ། ལེ3་བEད་པ་གAངས་པ་དེ་ནས་གནོད་9ེད་གaག་པ་ཅན་Bི་lས་དང་Hམ་ཤེས་

Rན་ཅིག་ཁ་äར་a་འaས་པ་སོ་སོར་འ9ེད་པ་ཡི། མངོན་Xོད་Gི་ཆོ་ག.་མཚན་ཉིད་&ིན་ཅི་མ་ལོག་

པ་ཡང་དག་པར་རབ་q་བཤད་པར་9་:ེ། Hལ་འ9ོར་པ་གང་གིས་ཆོ་ག.་[ལ་འདི་ཉིད་Hམ་པར་

ཤེས་པ་ཙམ་Bིས་Sབ་པ་པོས་མངོན་Xོད་Gི་ལས་Gི་དངོས་\བ་ཐོབ་པར་འtར་བ་ཡིན་ཞེས་ཕན་

ཡོན་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པར་ཞལ་Bིས་བཞེས་པའོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[དོན་དངོས་]ལ། ཐ༡ མདོར་བ:ན་པ། ཐ༢ ཆོ་ག་དངོས་གཞི། ཐ༣ jད་Gི་ཆེ་བ་

བ:ན་པ་གAམ་Bི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི། (༢༦༥བ)
བhབ་_འི་}་ེབའི་ü་བ་ལ། །བ†ལ་`གས་ཅན་iསི་ལག་པས་གདནོ། ། 
ཧེ་r་ཀ་མཉམ་Lལ་འ_ོར་iསི། །ནང་ག་ིམ་rང་སམེས་>སི་ན།ི ། 
འད་ིན་ི¢ོམ་པ་ཙམ་iསི་ན།ི །སངས་Jས་>ང་ན་ིངསེ་པར་འཇགི ། 

ཅེས་པ་:ེ། དེ་ཡང་བསད་པར་9་བ.་བSབ་9.་bེ་བ.་x་ཁ་9ེ་བར་བbས་ལ། ཧེ་Z་ཀ.་

བ–ལ་Yགས་ཅན་Bིས་’ལ་པ.་ལས་9ེད་ëོས་པ.་ལག་པས་དེ.་j་མ་ལ་སོགས་པ་གདོན་པར་

བསམ་:ེ། དེ་ཡང་བདག་ཉིད་ཧེ་Z་ཀ་མཉམ་:ེ་དེར་£ོམ་པ.་Hལ་འ9ོར་ཅན་Bིས། གaག་པ་ཅན་

བ¨ལ་བར་9འོ་�མ་པ.་ནང་གི་མ་Zངས་པ.་སེམས་Gིས་ནི། [ལ་འདི་ཉིད་ནི་བ£ོམ་པ་ཙམ་Bིས་

ནི། བSབ་9་སངས་Eས་b་_་ཡིན་Gང་ནི་ངེས་པར་འཇིག་པར་འtར་ན། གཞན་Éོས་Gང་ཅི་

དགོས་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །
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གཞན་དག་ནི་སངས་Eས་Gི་བíངས་Gང་ཞེས་པ་དང་། སངས་Eས་Gི་Hལ་འ9ོར་བ£ོམས་

Gང་ངེས་པར་འཇིག་ཅེས་འཆད་དོ། །

འདིར་བSབ་9.་bེ་བ.་x་བ་ནས་གདོན་[ལ་ཕལ་ཆེར་a་མི་གསལ་ཡང་།

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བP་པར། འདི.་[ལ་ཞིབ་q་གAངས་པ.་མཐར། །

གཽ་∆ི.་ལག་པ.་ªགས་´་ཡིས། །བSབ་9.་bེ་བ.་x་བ་ནས། །

j་མ་མ་lས་zངས་ནས་ནི། །དཀའ་Äབ་ཅན་Bིས་དེ་མ་ཐག །

zག་པོD་ལས་ལ་äར་བར་9། །

ཞེས་བཤད་ཅིང་།

བཤང་ལམ་a་མེ་འབར་བ.་གâགས་ཅན་Bི་ཁབ་བPག་:ེ། ཨØ་÷ཿ◊་ÿ་ཞེས་བQོད་ནས་bེ་

བ.་x་བར་དcང་བར་ནག་པོ་པས་བཤད་དོ། །
ཐ༢ གཉིས་པ་[ཆོ་ག་དངོས་གཞི་]ལ། ད༡ གསད་9.་úལ་དང་། ད༢ གསོད་པ.་ཆོ་ག་གཉིས་Gི།

ད༡ དང་པོ་ནི།
བZན་ལ་གནདོ་པ་_ེད་པ་དང་། །M་མ་སངས་Jས་འཇགི་པ་ན།ི ། 
M་མ་èབ་པ་ལ་`ས་ནས། །vིང་Qེས་བསད་པར་_་བ་ཉིད། ། 

ཅེས་པ་:ེ། སངས་Eས་Gི་བ:ན་པ་Xི་ལ་གནོད་པར་9ེད་པ། ག^ག་ལག་དང་དགེ་འaན་Bི་Çེ་

འཇིག་པར་9ེད་པ་སོགས་དང་། rད་པར་y་མ་དམ་པ་སངས་Eས་ཐམས་ཅད་Gི་ངོ་བོ་ཉིད་དེ.་-་

ལ་བÇོས་ཏེ་འཇིག་པར་9ེད་པ་(༢༦༦ན)དེ་ནི་y་མ་དང་Äབ་པ་:ེ་སངས་Eས་Hམས་ལ་དངོས་སམ་
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ཡིད་Gིས་བཀ.་གནང་བ་Yས་ནས། བསམ་པ.་rད་པར་དd་བོ་འདི་ལས་འདི་b་_ས་མནར་མེད་

a་Ÿང་ན་མི་Zང་�མ་པ.་�ིང་Qེས་pན་ནས་yངས་ལ་བསད་པར་9་བ་ཉིད་དེ།

`ར་ལས།

འདི་ནི་སངས་Eས་དཔའ་བོ་དང་། །mོ་Qེ་སེམས་དཔའ་བìོངས་པ་:ེ། །

འདི་ནི་Çིག་པ་ཆེན་པོ་ཅན། །མནར་མེད་འdོ་བ.་བདག་ཉིད་དེ། །

འདི་ནི་དüལ་བ་ཆེན་པོར་⁄ང་། །དེ་bར་བསམ་ནས་བསད་པར་9། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[གསོད་པ.་ཆོ་ག་]ནི།
ཇི་}ར་£གས་>་ིག8གས་མཐངོ་ནས། །âག་ན་ི§ག་པ་ཉདི་དང་ཡང་། ། 
འདར་ཞངི་མག་ོ:སེ་Åལོ་བ་དང་། །ཁ་ན་ིའགོ་]་Lམ་པར་¢ོམ། ། 
དེ་ཡི་ལམ་5་ཁབ་ན་ིམའེ།ི །ག8གས་ཅན་འ•ག་པར་རབ་བསམས་ཏ།ེ ། 
vིང་ཁར་_ིན་ཟའ་ིས་བནོ་ཉདི། །དམགིས་ནས་[ད་ཅགི་གསདོ་པར་_ེད། ། 

ཅེས་པ་:ེ། དེ་ཡང་འདིར་y་མ་དག །Hལ་འ9ོར་ལ་སེམས་བ"ན་པས་�ིང་ག.་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་¡ང་:ེ། དེས་བSབ་9.་lས་Gི་R་ལ་སོགས་པ་ལ་དd་བོD་Fོན་བQོད་དེ། འདི་hོངས་ཤིག་

པར་བ£ོས་ནས། དེ.་£ོ་གAམ་ལ་གནས་པ.་R་Hམས་བpག་:ེ། རང་གི་£ོ་གAམ་ལ་ཐིམ་པས་

དེ.་lས་ཁང་:ོང་bར་tར་པ་བསམ་པར་བཞེད་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བP་པར་[ལ་ཤིན་q་Eས་པར་

བཤད་དོ། །
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དེ་ནས་དཔེ་ཇི་bར་མཆོད་äིན་Bི་j.་¡གས་Gི་གâགས་b་_ར་aས་ལ་བབ་ཅིང་ཉམས་ཉེས་

པ.་དd་བོ་རང་གâགས་ཇི་b་བར་འaག་པ་མཐོང་བ་:ེ་དམིགས་པར་9ས་ནས། ཁ་ནས་èག་ནི་

€ག་པ་ཉིད་དང་། ཡང་lས་འདར་ཞིང་མགོ་Fེས་ཏེ་ñ་dོལ་བ་དང་། ཁ་ནི་འོག་q་བbས་པར་Hམ་

པར་£ོམ་ཞིང་དེ་ཡི་བཤང་ལམ་a་ཁབ་ནི་མེ.་གâགས་bར་འབར་ཞིང་བsེག་པ་ཅན་ཞིག་འöག་

པར་རབ་q་བསམས་ཏེ། དེ.་�ིང་གར་9ིན་ཟ.་ས་བོན་རཾ་ཡིག་ཉིད་Gང་དམིགས་ནས་དེ་དང་Rན་

ཅིག་q་འབར་བས་sོག་གི་"ེན་ཐིག་པ་(༢༦༦བ)ཙམ་ཡང་མ་lས་པ་བsེགས་པར་མོས་པས། Mད་

ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་དd་བོ་གསོད་པར་9ེད་ཅིང་། ཤི་བ.་འོག་q་Hམ་ཤེས་མི་བFོད་པ.་ཞིང་a་Fེས་

པར་བསམས་ན་Nགས་ལ་སོགས་པ.་མÄས་འ\བ་པར་བཤད་དོ། །

ཐ༣ གAམ་པ་[jད་Gི་ཆེ་བ་བ:ན་པ་]ནི།
¶ད་འད་ིལ་ན་ིXགེ་ßགས་མདེ། །Iག་J་བཅིང་དང་_་བ་མེད། ། 
¶ད་ཆནེ་õགས་པས་འÇབ་པ་ཉིད། །བསམ་གཏན་ཙམ་iསི་འÇབ་པར་འuར། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་bར་བ¨ལ་ལས་བ:ན་པ.་jད་འདི་ལ་ནི་sེགས་‹གས་ཏེ་zག་པོD་äིན་sེག་

མེད་ཅིང་། lས་Gི་&ག་E་བཅིང་བ་དང་། དེས་མཚོན་པ.་ëོས་པ་མང་a་9་བ་མེད་པས། jད་ཆེན་

བœགས་པས་eིན་ལས་འ\བ་པ་ཉིད་དང་། བསམ་གཏན་£ོམ་པ་ཙམ་Bིས་ལས་འ\བ་པར་འtར་

བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །

འོ་ན་འདིར་�ིང་Qེས་Gང་བསད་པར་9ེད་ན་མཆོད་äིན་དང་འz་བས་Çིག་q་མི་འtར་རམ་�མ་

ན། Fོན་མེད་དེ། འདོད་ཆགས་སོགས་Gིས་pན་ནས་yངས་པས་sོག་གཅོད་སོགས་ངན་འdོD་j་

ཡིན་ཡང་། འདིར་�ིང་Qེས་pན་ནས་yངས་ཏེ་:ོང་ཉིད་Gི་ཏིང་ངེ་འཛིན་Bིས་ཕ་རོལ་པོD་§ག་
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བNལ་ཆེན་པོ་Sབ་པ.་j་Aན་¡ང་བ་ནི། བSབ་9་དེ་ཉིད་འཇིག་"ེན་གཞན་a་བདེ་བ.་jར་tར་

པ.་&ིར་ཏེ།

ནག་པོ་པས།

Iོད་དང་མི་vན་Fེ་བོ་Hམས། །Iོད་a་9་བར་འདོད་པ་ཡིས། །

�ིང་Qེས་བ:ན་པ་བíང་མཛད་པ། །Çང་བས་མ་ཡིན་ཆགས་པས་མིན། །

ཞེས་དང་།

Xོད་འöག་qའང་།

གལ་ཏེ་§ག་བNལ་གཅིག་གིས་ནི། །མང་པོD་§ག་བNལ་ཟད་འtར་ན། །

yོ་དང་vན་པས་§ག་བNལ་དེ། །བདག་དང་གཞན་ལ་བFེད་9་ཉིད། །

ཅེས་པ་bར་རོ། །

འདི་དག་གི་ངེས་དོན་ནི། bེ་བ.་x་བ་ནི་དེ.་x་འདབ། བཤང་ལམ་ནས་མེ་ཁབ་འöག་པ་ནི་

ད_་མ.་ལམ་ནས་གqམ་མོ་≠ར་བ། ཁ་འོག་q་བb་བ་ནི་ཧཾ་ལས་9ང་སེམས་འབབ་པ། འདར་བ་

སོགས་ནི་བདེ་བས་jད་གང་བ། �ིང་ག.་9ིན་ཟ.་(༢༦༧ན)ས་བོན་ནི་མི་ཤིགས་པ.་ས་བོན། Mད་

ཅིག་གིས་གསོད་པ་Hམ་"ོག་འགག་པ་སོགས་ལ་äར་བར་9་:ེ།

འdེལ་ཆེན་ལས།

bེ་བ.་ད_ས་A་པô་ཆེ། །-ད་པ་བP་*ག་ཡང་དག་vན། །

ཡི་གེ་ཉིད་ནི་མཉམ་པར་äོར། །ཁ་äོར་འ9ེད་པ་y་ན་མེད། །

དེ་ད_ས་:ོང་ཉིད་དམ་པ་ནི། །ëོ་དང་བ§་བ་9ེད་པ་ཅན། །

296 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



དེ་འདིར་དེ་ཁོ་ཉིད་a་འtར། །རང་cང་ཐམས་ཅད་rབ་པ་པོ། །

ཞེས་དང་།

mོ་Qེ་�ིང་འdེལ་a། འདི.་ངེས་པ.་དོན་ནི་x་བ.་jད་ལས། ཇི་Mད་a།

9ིན་ཟ་མེ་ལ་°ང་གིས་བFོད། །9ང་སེམས་ཧྃ་ནི་འÄར་a་བbས། །

གང་གི་བདེ་བས་üོས་པ་ན། །འདར་ཞིང་ཁ་ནི་འÄར་a་བb། །

ཞེས་གAངས་པ.་དོན་áང་a་ùད་པར་9འོ། །

jད་འདི་ལ་ནི་བsེགས་‹གས་མེད། །

&ག་E་བཅིང་དང་9་བ་མེད། །

jད་ཆེན་བœགས་པས་འ\བ་པ་ཉིད། །

བསམ་གཏན་ཙམ་Bིས་འ\བ་པར་འtར། །

ཞེས་9་བ་ནི། འདི་bར་&ི.་བsེག་‹གས་དང་། ལག་པ.་&ག་E་བཅིང་བ་དང་། ཚིག་གི་jད་

བœགས་པ་དང་། R.་Hལ་འ9ོར་ཙམ་Bིས་འ\བ་པ་མ་ཡིན་Bི། འདི་ནི་འཕོ་བ་མེད་པ.་མེ་R་སེང་

གེ་Hམ་པར་xེ་བ.་&ག་E་བཅིངས་ཏེ། རང་གི་jད་sོག་གི་འདོན་བòོས་9ེད་ཅིང་ནམ་མཁའ་b་

_.་བསམ་གཏན་Bིས་འ\བ་པར་འtར་ཞེས་བ:ན་ཏོ། །ཞེས་པ་bར་རོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་R.་Hམ་དག་ལ། ཏ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། ཏ༢ ཐབས་Gི་rད་པར་བQོད་

པ། ཏ༣ དོན་དངོས་བ:ན་པ་གAམ་Bི།

ཏ༡ དང་པོ་ནི།
\གོ་མདེ་དངསོ་Çབ་Gིན་པ་པ།ོ །Xདི་པ་Gོར་བ་ཉམས་དགའ་བ། ། 

297 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



གསང་བ་མཆགོ་ན་ིབཤད་_་ཡ།ི །ཉནོ་ཅགི་!་མ་ོབཞནི་བཟང་མ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། འདིར་འཁོར་བ.་འདོད་ཡོན་ལ་བ"ེན་ནས་Hམ་པར་"ོག་པ་མེད་པ་འོད་གསལ་Rན་

ཅིག་Fེས་པ.་ཡེ་ཤེས་Gི་དངོས་\བ་äིན་པ་པོ། ཐ་མལ་Bི་sིད་པ་äོང་བ་ཉམས་üོང་དགའ་བ་དང་

བདེ་བ.་རང་བཞིན་ཅན། jད་Çེ་འོག་མ་ལས་གསང་བ་དོན་མཆོག་q་tར་པ་ནི་ངས་བཤད་པར་9་

ཡི། ལེགས་པར་ཉོན་(༢༦༧བ)ཅིག་R་མོ་བཞིན་བཟང་མ་ཞེས་བདག་མེད་མ་ལ་གདམས་པའོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[ཐབས་Gི་rད་པར་བQོད་པ་]ནི།
རནི་ཆནེ་གཟ་ིབQིད་འབར་བ་ཡི། །®ེང་བ་འ©གས་པ་!་མ་ོ}སོ། ། 
མ་™ག་པས་ན་ིGོར་bལ་འuར། །™ག་པས་དགའ་བ་Gིན་པ་པ།ོ ། 
དེ་}ར་འཁོར་བ་འདོད་པ་ཡི། །ཡནོ་ཏན་K་eན་རནི་ཆནེ་ཉདི། ། 
མ་དག་པས་ན་ི5ག་]་འÅ།ོ །དག་པས་བ5ད་ü་ི}་Wར་འuར། ། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན། ཡིད་བཞིན་Bི་ནོར་_་རིན་ཆེན་Fེ་བོD་ཡིད་འeོག་པ.་གཟི་བQིད་

Gི་འོད་འབར་བ་ཡི། eེང་བ་pན་ནས་འgགས་པ་ལ་R་མོ་rོད་bོས་ཤིག །རིན་ཆེན་དེ་wན་པ་མ་

བwས་ཤིང་མིག་མ་¥ག་པས་ནི་Eན་Bི་9་བ་9ེད་པ.་äོར་བ་དང་+ལ་བར་འtར་ལ། དེ་wན་པ་

བwས་ཤིང་མིག་¥ག་པས་Eན་Bི་rད་པར་སོགས་Gི་9་བ་9ས་ཏེ་སེམས་ཚིམ་པ.་དགའ་བ་äིན་པ་

པོར་འtར་རོ། །

དཔེ་དེ་bར་འཁོར་བ.་[ལ་འདོད་པ་ཡི་ཡོན་ཏན་O་དང་vན་པ་རིན་ཆེན་b་_་དེ་ཉིད། ཐབས་

མི་ཤེས་པས་pན་}ོབ་R.་མངོན་"ོགས་དང་། དོན་དམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་སོགས་པས་མ་དག་པར་

བ:ེན་པས་ནི་འ+ས་_་§ག་བNལ་བFེད་པས་aག་ཟོས་པ་བཞིན་a་འdོ་ལ། ཐབས་མཁས་པས་
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pན་}ོབ་དང་དོན་དམ་Bི་དག་པས་འདོད་ཡོན་བ:ེན་ན་བaད་xི.་ཟས་Gི་དགའ་བདེ་བFེད་པ་b་

_ར་Hམ་dོལ་Bི་བདེ་ཆེན་བFེད་པར་འtར་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཏ༣ གAམ་པ་[དོན་དངོས་བ:ན་པ་]ལ། ཐ༡ ཉན་པར་བ-ལ་བ་དང་། ཐ༢ མངོན་"ོགས་Gི་

དག་པ་བཤད་པ་གཉིས་Gི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
འཁོར་བའི་Lམ་པ་ཧེ་r་ཀ །འÅ་ོབ་´ོལ་བའ་ིགཙa་བ་ོཉིད། ། 
གང་ག་ིག8གས་>་ིའuར་བ་ཉིད། །ད་ེན་ིང་ཡ་ིò་བ་ཉནོ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་bར་འདོད་ཡོན་དང་vན་པ.་འཁོར་བ.་Hམ་པར་བ:ན་པ.་ཧེ་Z་ཀ་དེ་ནི། འdོ་

བ་sིད་པ་ལས་¨ོལ་བ.་གཙོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ལ། གང་གི་-་&ག་བP་*ག་པ.་གâགས་Gི་Hམ་པར་

འtར་བ.་Hམ་དག་ཉིད་Gི་[ལ་དེ་ནི་ང་ཡིས་ལེགས་པར་º་ཡི། ཉོན་ཅིག་ཅེས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[མངོན་"ོགས་Gི་དག་པ་བཤད་པ་]ནི། (༢༦༨ན)
vིང་Qེའི་Ñན་ན་ིདམར་པ་ོལ། །_མས་པའི་èགས་ལས་ཡན་ལག་གནག ། 
བ¨་བའ་ིདངསོ་པ་ོབཞ་ིཡསི་ན།ི །ཞབས་ན་ིLམ་པ་བཞི་ཞེས་བQོད། ། 
ཞལ་བJད་Lམ་པར་ཐར་པ་བJད། །Iག་ན་ིZངོ་པ་བ2་zག་ཉདི། ། 
Vག་:དེ་>སི་ན་ིསངས་Jས་K། །ག5གས་པ་འ5ལ་Iིར་â་ོབ་ོཉིད། ། 
ཤ་ཡིས་≠{་Æི་r་_། །ད་ེབཞནི་âག་གསི་ར་ིâོད་མ། ། 
གདལོ་པ་མ་ོན་ིD་བར་བQོད། །གoང་མ་ོØང་དང་ཚBལ་W་དག ། 
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པགས་པ་_ང་Aབ་ཡན་ལག་བ5ན། །rས་པ་བདནེ་པ་བཞ་ིཔ་ོཉདི། ། 

ཅེས་པ་:ེ། དེ་ཡང་�ིང་Qེ.་བདག་ཉིད་Gིས་འdོ་བ་ལ་Qེས་A་ཆགས་པ་དག་པར་མཚོན་པས་

Xན་Hམས་ནི་དམར་པོ་tར་ལ།

འdོ་བ་ལ་9མས་པ.་Äགས་མི་འtར་བ་དག་པ་ལས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ.་-་མདོག་གནག་

པ་དང་།

སེམས་ཅན་Bི་དོན་Sབ་པ་ན། äིན་པ། �ན་པར་º་བ། དོན་Xོད་པ། དོན་མÄན་པ་:ེ། བ§་

བ.་དངོས་པོ་བཞི་དག་པ་ཡིས་ནི་ཞབས་ནི་Hམ་པ་བཞི་ཞེས་བQོད་པ་དང་།

ཞལ་བEད་ནི་གâགས་ཅན་གâགས་ལ་བb་བ་ལ་སོགས་པ.་Hམ་པར་ཐར་པ་བEད་དང་།

&ག་བP་*ག་ནི་ནང་:ོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་:ོང་པ་བP་*ག་ཉིད་དང་།

`ག་Fེད་Gིས་ཞེས་པ། `ག་Fེད་Gི་¨་མ་›་ལ་Õ.་Ωེན་9ིན་པས་{་›ར་འtར་ཞིང་། དེ་&ག་

E་ལ་འöག་པས་དེ་དག་པ་ནི་སངས་Eས་O་དང་། གaག་པ་ཅན་zག་པོས་འaལ་བ.་&ིར་མི་§ག་

པ་སོགས་Gི་ཉམས་དང་vན་པ.་èོ་བོD་[ལ་བ:ན་པ་ཉིད་དང་།

གཞན་ཡང་ཤ་དག་པ་ཡིས་Ü©་fiི་Z་9་ཞིང་། དེ་བཞིན་a་èག་དག་གིས་རི་èོད་མ་དང་།

གདོལ་པ་མོ་ནི་á་བར་ཏེ་དེ་དག་པར་བQོད་ལ། གúང་མོ་ནི་iང་དང་ཚིལ་_་Hམ་པར་དག་པར་

བQོད་པ་དང་།

པགས་པ.་རིམ་པ་བaན་དག་པ་ནི། zན་པ་ཡང་དག །ཆོས་རབ་q་འ9ེད་པ། བxོན་འ\ས།

དགའ་བ། ཤིན་q་äངས་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན། བཏང་�ོམས་ཡང་དག་9ང་ùབ་Gི་ཡན་ལག་:ེ། 9ང་

ùབ་Gི་ཡན་ལག་བaན་དང་། (༢༦༨བ)
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མགོ། iང་། ཚིགས་པ། xིབ་མ.་Zས་པ་བཞི་ནི། §ག །pན། འགོག །ལམ་Bི་བདེན་པ་བཞི་

པོ་Hམ་པར་དག་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་པའོ། །

ཉ༣ གAམ་པ་Nགས་བq་བཤད་པ་ལ། ཏ༡ Yས་པ་དང་། ཏ༢ ལན་གཉིས་Gི།

ཏ༡ དང་པོ་ནི།
བདག་མདེ་མས་གསལོ་པ།  
Tགས་བ]་བ་ན་ིཇ་ི}ར་འuར། །གང་གསི་Tགས་>སི་:་ེབ་ོཡི། ། 
ལས་>་ིདངོས་Çབ་འuར་བ་ཉིད། །བད་ེབ་ཆནེ་པསོ་བཤད་5་གསལོ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་ནས་Nགས་དག་པར་9ེད་པ.་&ིར་བདག་མེད་མས་གསོལ་པ། འདིར་Nགས་Gི་

ཡིག་འfl་བq་བ.་[ལ་ནི་ཇི་bར་འtར་བ་དང་། བqས་པ་གང་གི་Nགས་Hམས་Gིས་Fེ་བོ་ཡི་

རེངས་པ་སོགས་Gི་eིན་ལས་Gི་དངོས་\བ་འ\བ་པར་འtར་བ་དེ་ཉིད་བཅོམ་vན་འདས་བདེ་བ་

ཆེན་པོས་བདག་ལ་བཤད་a་གསོལ་ཞེས་Yས་པའོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། ཐ༡ ཉན་པར་གདམས་པ་དང་། ཐ༢ Nགས་བq་[ལ་བཤད་པ་གཉིས་Gི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
བཅོམ་eན་འདས་Pོ་Qེ་ཅན་ཆེན་པོ་Pོ་Qེ་vིང་པོ་གཟི་བQིད་ཆེན་པོས་བཀའ་

gལ་པ།  
Tགས་ན་ིqདོ་ལ་ངས་བཤད་>།ི །!་མ་ོཤསེ་རབ་ཆནེ་མ་ོཉནོ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་ནས་བཅོམ་vན་འདས་�ིང་Qེ་དང་:ོང་པ་མི་&ེད་པ.་mོ་Qེ་ཅན་ཆེན་པོ། མཚན་

མས་མི་གཡོ་བས་mོ་Qེ་�ིང་པོ། དེ.་བདག་ཉིད་Gི་-་བMལ་པ.་མེ་b་_.་གཟི་བQིད་ཆེན་པོས་
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ལན་བཀའ་¢ལ་པ། བmས་བཤད་པ་མ་གཏོགས་Mལ་མིན་Bིས་རང་གར་མི་ཤེས་པ.་Nགས་བq་

[ལ་ནི་བདག་མེད་མ་rོད་ལ་:ོན་པ་ངས་བཤད་Gི། R་མོ་:ོང་པ་ཉིད་Gི་བདག་ཉིད་Gི་ཤེས་རབ་

ཆེན་མོ་rོད་ཉོན་ཅིག་ཅེས་གདམས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[Nགས་བq་[ལ་བཤད་པ་]ལ། ད༡ Nོན་a་9་བ.་Hམ་ངེས་དང་། ད༢ གYང་

དོན་གཉིས་ལས།

ད༡ དང་པོ་ནི། དེ་ལ་Nགས་Gི་ཡི་གེ་Hམས་གང་ལས་བq་བ.་གཞི་ནི། ཨ་∏་སོགས་ད9ངས་

ཡིག་Hམས་དང་། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་སོགས་གསལ་9ེད་Gི་ཡི་གེ་Hམས་ཏེ། དེ་ཡང་ད9ངས་ཡིག་ནི་བP་

*ག་ཡིན་ལ། གསལ་9ེད་ཅི་རིགས་ཡོད་Gང་འདིར་སོ་བཞི་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་ནི་Çེ་ཚན་དང་(༢༦༩ན)པོ་དང་། དེ་བཞིན་a། ཙ་ཊ་ཏ་པ.་Çེ་ཚན་ལ་རིམ་

བཞིན། Çེ་ཚན་གཉིས་པ་དང་གAམ་པ་དང་བཞི་པ་དང་O་པ.་ཡི་གེ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་O་Oར་

9ས་ནས། དང་པོD་དང་པོ་དང་། དང་པོD་གཉིས་པ་སོགས་དང་། གཉིས་པ.་དང་པོ། གཉིས་པ.་

གཉིས་པ་སོགས་A་བQོད་པར་9་ཞིང་།

ཡ་ར་ལ་ཝ་བཞི་ནི་Çེ་ཚན་O.་མཐར་གནས་པས་མཐར་གནས་ཞེས་དང་།

ཤ་ཥ་ས་ཧ་བཞི་ནི་བQོད་པ.་ཚེ་ད_གས་zོ་བར་tར་པས་zོ་བ.་ཡི་གེའམ། Õ„་ཎ.་ཡི་གེ་ཞེས་

བQོད་དེ། དེ་དག་ལའང་མཐར་གནས་Gི་དང་པོ་སོགས་དང་། Õ„་ཎ.་དང་པོ་ཞེས་སོགས་ཤེས་

པར་9འོ། །

ད9ངས་ཡིག་Hམས་ནི། Ü©་fiི་དང་mོ་Qེ་མ་ལ་སོགས་པ.་བmས་བ:ན་ཏེ།

&ི་མ.་བཞི་པར།
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ཨ་ལི་དང་པོ་བདག་མེད་མ། །

ཞེས་སོགས་R་མོ་བཅོ་O་དང་ད9ངས་བཅོ་O་äར་བ.་སོ་སོD་ཡི་གེ་ངོས་བâང་:ེ་ཤེས་པར་

9འོ། །

དེ་དག་ལས་Nགས་ཇི་bར་བq་བ.་[ལ་ནི། དེ་ལ་གསལ་9ེད་Hམས་ནི་lས་Gི་ཡི་གེ་:ེ། དེ་ལ་

Nགས་Hམས་Gི་lས་སམ་ཁོག་བq། ད9ངས་Hམས་ནི་sོག་གི་ཡི་གེ་:ེ་དེ་sོག་q་Yགས་པས་`ག་

Fེད་a་tར་པ་ཡི་གེ.་ཡན་ལག་Hམས་བqའོ། །

འདིར་Hམ་པར་Iང་མཛད་དང་གཏི་{ག་རིས་དང་ཡི་གེ.་བདག་པོ་དང་ཡི་གེ.་Ä་བོ་དང་ཡི་གེ.་

དབང་¡ག་དང་རིག་9ེད་Hམས་Gི་དང་པོ་ཞེས་པ་Hམས་ཨØ་Bི་བm་དང་། :ོང་པ་ཞེས་པ་ནི་ཐིག་ལེ.་

བmར་ཤེས་པར་9འོ། །

གང་བq་བ.་Nགས་ནི་དང་པོD་གཉིས་པར་གAངས་པ.་Nགས་Hམས་སོ། །

Nགས་བq་བ.་དགོས་པ་ནི་Nགས་Hམས་དག་པར་9ེད་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[གYན་དོན་]ལ། ད༡ ལས་བaན་Bི་Nགས། ད༢ p་Z་p་Âེ.། ད༣ ཧེ་Z་ཀ་

བཞི.། ད༤ dོང་rེར་དÊག་པ.། ད༥ ས་äང་བ.། ད༦ བཟའ་བqང་9ིན་Bིས་བóོབ་པ.། ད༧

འcང་པོ་ཐམས་ཅད་པ.་གཏོར་Nགས་བaན་ལས།

ད༡ དང་པོ་ལ། ན༡ རེངས་པར་9ེད་པ.་Nགས། ན༢ དབང་a་9ེད་པ.། ན༣ ñོད་པར་9ེད་

པ.། ན༤ Çང་(༢༦༩བ)བར་9ེད་པ.། ན༥ མངོན་Xོད་Gི། ན༦ འ`གས་པར་9ེད་པ.། ན༧

གསོད་པར་9ེད་པ.་Nགས་བaན་Bི།

ན༡ དང་པོ་ནི།
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དང་པོར་Lམ་པར་<ང་མཛད་Gིན། །ñ∞་Lམས་>་ིབཞི་པ་ལ། ། 
≠{་Æིས་བJན་Zངོ་པས་མནན། །མདགོ་དཀར་དང་ན་ི±་≤་Gར། ། 
འདསི་ན་ིབUས་པ་འWམ་iསི་ན།ི །འÅ་ོབ་\གས་]་རེངས་པར་_ེད། ། 

ཅེས་པ་:ེ། དེ་ལ་དང་པོར་Hམ་པར་Iང་མཛད་Gི་ས་བོན་ཨØ་ཡིག་äིན་པ་:ེ་བqས་ལ། དེ་ནས་

Õ„་Hམས་Gི་བཞི་པ་ཧ་ལ་Ü©་fiིས་ཏེ་དེ.་ས་བོན་ད9ངས་*ག་པ་Á་ཡིས་བEན་ཏེ། མགོ་བོར་

:ོང་པས་ཏེ་ཐིག་ལེས་མནན་ནས། Nགས་Gི་མདོག་དཀར་པོ་བསམ་ཞིང་མཐར་ནི་◊་ÿ་äར་བ། ཨØ་

∂ྃ་◊་ÿ་ཞེས་པ་འདིས་ནི་Nོན་a་བòས་པ་འ_མ་སོང་བ་ཅན་Bིས་ནི་ལས་äོར་9ས་ན་བSབ་9.་

འdོ་བ་"ག་q་རེངས་པར་9ེད་ཅེས་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[དབང་a་9ེད་པ.་Nགས་]ནི།
དང་པརོ་ཡ་ིགའེ་ིབདག་པ་ོབཞག །ད་ེQེས་མཁའ་Ñདོ་མ་ད་ེནས། ། 
མཐར་ན་ི±་≤་Gར་_ས་ན། །སངས་Jས་Lམས་>ང་དབང་5་_ེད། ། 

ཅེས་པ་:ེ། དང་པོར་ཡི་གེ.་བདག་པོ་ཨØ་བཞག །དེ་Qེས་མཁའ་Xོད་མ་ད9ངས་བཅོ་O་པ་ཨྃ་

ཡིག་དང་། དེ་ནས་མཐར་ནི་◊་ÿ་äར་བར་9ས་ན། ཨØ་ཨྃ་◊་ÿ་ཞེས་པ་:ེ། མདོག་དམར་པོ་འ_མ་

བòས་ནས་ལས་ལ་äར་ན། སངས་Eས་Hམས་Gང་དབང་a་9ེད་ན་གཞན་ལ་Éོས་ཅི་དགོས་པ.་

དོན་ཏོ། །

ན༣ གAམ་པ་[ñོད་པར་9ེད་པ.་Nགས་]ནི།
རགི་_ེད་Lམས་>་ིདང་པ་ོGིན། །དང་པ་ོཡ་ིན་ིགཉསི་པ་ལ། ། 
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Zངོ་བཅས་མཐར་ན་ི±་≤་Gར། །སངས་Jས་>ང་kོད་ཤསེ་རབ་ཅན། ། 

ཞེས་པ་:ེ། རིག་9ེད་བཞི་Hམས་Gི་དང་པོ་ཨØ་ཡིག་äིན། Çེ་ཚན་དང་པོ་ཡི་ནི་གཉིས་པ་ཁ་ལ་

:ོང་པ་ཐིག་ལེ་དང་བཅས་ཤིང་མཐར་ནི་◊་Ë་äར་ནས། ཨØ་ཁྃ་◊་ÿ་ཞེས་པ་a་བ.་མདོག་ཅན་

འ_མ་བòས་ནས་ལས་ལ་äར་ན། སངས་Eས་Hམས་Gང་ñོད་པར་9ེད་དོ་ཤེས་རབ་ཅན་མ་ཞེས་

བདག་མེད་མ་ལ་འབོད་པའོ། །

ན༤ བཞི་པ་[Çང་བར་9ེད་པ.་Nགས་]ནི། (༢༧༠ན)
དང་པོར་Lམ་པར་<ང་མཛད་Gིན། །གཉསི་པ་ཡ་ིན་ིགdམ་པ་ལ། ། 
ར་དང་eན་ཞངི་A་མས་བJན། །Zངོ་བཅས་±་≤་ཡང་དག་eན། ། 
མི་Lམས་ཐམས་ཅད་Tང་བར་_ེད། ། 

ཅེས་པ་:ེ། དང་པོ་Hམ་པར་Iང་མཛད་དེ་ཨØ་äིན། དེ་ནས་Çེ་ཚན་གཉིས་པ་ཡི་ནི་གAམ་པ་ཛ་ལ་

འོག་q་ར་དང་vན་ཞིང་མགོར་ù་མས་ཏེ་དེ.་ས་བོན་ཨིས་བEན་ཏེ། :ེང་a་:ོང་པ་ཐིག་ལེ་དང་

བཅས་པ་ལ་མཐར་◊་ÿ་ཡང་དག་པར་vན་པ། ཨØ་ÈÍ་◊་ÿ་ཞེས་པ་མདོག་ནག་པོ་འ_མ་བòས་ཏེ་

ལས་ལ་äར་ན་མི་Hམས་ཐམས་ཅད་Nང་བར་ཏེ་འ9ེད་པར་9ེད་ཅེས་པའོ། །

ན༥ O་པ་[མངོན་Xོད་Gི་Nགས་]ནི།
དང་པརོ་ཡ་ིགའེ་ིདབང་£ག་བཞག །K་པ་ཉིད་>་ིགdམ་པ་ལ། ། 
Zངོ་པ་མཁའ་འÅ་ོམ་དང་eན། །མཐར་ན་ི±་≤་མངནོ་Ñདོ་ཆེ། ། 
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ཞེས་པ་:ེ། དང་པོར་ཡི་གེ.་དབང་¡ག་:ེ་ཨØ་བཞག །དེ་ནས་Çེ་ཚན་O་པ་ཉིད་Gི་གAམ་པ་བ་

ལ་མགོར་:ོང་པ་ཐིག་ལེ་དང་། མཁའ་འdོ་མ.་ས་བོན་Õ་དང་vན་ཞིང་མཐར་ནི་◊་Ë་äར་བ། ཨØ་

_ཾ་◊་ÿ་ཞེས་པ་མདོག་ནག་པོ་འ_མ་བòས་ཏེ་ལས་ལ་äར་ན་རིམས་Gིས་འདེབས་པ.་མངོན་Xོད་

ཆེན་པོ་འ\བ་ཅེས་པའོ། །

ན༦ *ག་པ་[འ`གས་པར་9ེད་པ.་Nགས་]ནི།
ཡང་ན་ིཡ་ིགའེ་ིè་བ་ོGིན། །≥་ྃན་ིâག་དང་འê་བ་ཡི། ། 
མཐར་ན་ི±་≤་ཐགི་ལ་ེམཆགོ །དགའ་བཟང་མ་སགོས་\ག་]་འVགས། ། 

ཞེས་པ་:ེ། ཡང་ནི་ཡི་གེ.་Ä་བོ་ཨØ་äིན། དེ་ནས་∂ྃ་དང་བཅས་པ.་མདོག་ནི་èག་དང་འz་བ་ཡི་

མཐར་ནི་◊་ÿ་äར་བ། ཨØ་∂ྃ་◊་ÿ་ཞེས་པ་འ_མ་བòས་ཏེ་ལས་ལ་äར་ན། བE་9ིན་Bི་ùང་མ་ཐིག་

ལེ་མཆོག་མ་དང་། བaད་Çིག་ཅན་Bི་ùང་མ་དགའ་བཟང་མ་ལ་སོགས་པ.་བSབ་9་"ག་q་

འ`གས་པར་9ེད་ཅེས་པའོ། །

ན༧ བaན་པ་[གསོད་པར་9ེད་པ.་Nགས་]ནི།
གཏ་ིµག་རགིས་ན་ིདང་པརོ་Gིན། །∂་ན་ིཡང་དག་རབ་]་Gར། ། 
མཐར་ན་ི±་≤་ཡང་_ས་ན། །!་དང་མི་Lམས་གསདོ་པར་_ེད། ། 

ཅེས་པ་:ེ། གཏི་{ག་གི་རིགས་Hམ་Iང་གི་ས་བོན་ཨØ་ནི་དང་པོར་äིན། Îཿཡིག་ཚེག་zག་དང་

བཅས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་དེ་ལ་རབ་q་äར་ཞིང་། (༢༧༠བ)མཐར་ནི་◊་ÿ་ཡང་äར་བར་9ས་ནས།

ཨØ་Îཿ◊་ÿ། ཞེས་པ་མདོག་ནག་པོ་འ_མ་བòས་ཏེ་ལས་ལ་äར་ན་R་དང་མི་Hམས་གསོད་པར་

9ེད་ཅེས་པའོ། །
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ད༢ གཉིས་པ་[p་Z་pÂེ.་Nགས་]ནི།
དང་པོར་Lམ་པར་<ང་མཛད་བཞག །དང་པ་ོཉདི་>་ིདང་པ་ོལ། ། 
P་ོQེ་མཁའ་འÅ་ོམ་དང་Gར། །མཐར་གནས་པ་ཡ་ིགཉསི་པ་ལ། ། 
P་ོQེ་མཁའ་འÅ་ོམ་དང་eན། །ཡང་ན་ིདང་པོའ B་ü་ེམ་ོལ། ། 
P་ོQེ་མཁའ་འÅ་ོམ་དང་eན། །མཐར་གནས་པ་ཡ་ིགdམ་པ་ལ། ། 
ཡང་ན་ིད་ེཉདི་ཡང་དག་eན། །Zངེ་5་ཆོམ་∑ན་མ་ཡསི་བJན། ། 
དེ་Qེས་∏ཿི་ཡི་Lམ་པ་Gར། །མཐར་ཡང་±་≤་Ñདོ་པ་ཉིད། ། 
6་r་6∫འེི་Tགས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། དང་པོར་Hམ་པར་Iང་མཛད་Gི་ས་བོན་ཨØ་བཞག །དེ་ནས་Çེ་ཚན་དང་པོ་ཉིད་Gི་

དང་པོ་ཀ་ལ་mོ་Qེ་མཁའ་འdོ་མ.་ས་བོན་Õ་དང་äར་བ་དང་། མཐར་གནས་པ་ཡི་གཉིས་པ་ར་ལ་mོ་

Qེ་མཁའ་འdོ་མ་Õ་དང་vན་པ་དང་། ཡང་ནི་Çེ་ཚན་དང་པོD་xེ་མོ་ཀ་ལ་mོ་Qེ་མཁའ་འdོ་མ་Õ་དང་

vན་པ་དང་། ཡང་མཐར་གནས་པ་ཡི་གAམ་པ་ལ་ཡིག་ལ་ཡང་ནི་དེ་ཉིད་བxེགས་པ་དང་ཡང་དག་

པར་vན་པ.་:ེང་a་ཆོམ་Ïན་མ.་ས་བོན་ཨེ་ཡིས་བEན་ཏེ། དེ.་Qེས་A་Ìིཿཚེག་zག་དང་བཅས་པ་

ཡི་Hམ་པ་äར་བ.་མཐར་ཡང་◊་ÿ་Xོད་པ་:ེ་äར་བ་ཉིད་a་9ས་ན། ཨØ་p་Z་p་Âེ་Ìིཿ◊་Ë། ཞེས་

པ་R་མོ་p་Z་p་Âེ.་Nགས་སོ་ཞེས་པའོ། །

ད༣ གAམ་པ་[ཧེ་Z་ཀ་བཞི.་Nགས་]ལ། ན༡ &ག་བP་*ག་པ.། ན༢ &ག་བཞི་པ.། ན༣

&ག་*ག་པ.། ན༤ &ག་གཉིས་པ.་Nགས་བཞི.།
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ན༡ དང་པོ་ནི།
ༀ་ན་ིདང་པ་ོབཞ་ིཔ་ཡ།ི །གdམ་པ་ཆོམ་∑ན་མ་ཡསི་བJན། ། 
མཐར་གནས་པ་ཡ་ིབཞ་ིཔ་ལ། །པ་ིá་བº་Gར་བ་དང་། ། 
ñ∞་Lམས་>་ིབཞི་པ་ལ། །≠{་Æི་ཡིས་Lམ་པར་བJན། ། 
Zངོ་པས་མནན་ཅངི་dམ་འuར་ཉིད། །K་པ་ཡ་ིན་ིགཉསི་པ་དང་། ། 
གdམ་པའི་དང་པ་ོམཐར་±་≤། །>འེི་P་ོQེའི་vིང་པའོ།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། ཨØ་ཡིག་ནི་དང་པོར་9ས་ཏེ། Çེ་ཚན་བཞི་པ་ཡི་གAམ་པ་དེ་ལ་ཆོམ་Ïན་མ.་ས་བོན་

ཨེ་ཡིས་བEན་ཞིང་། མཐར་གནས་(༢༧༡ན)པ་ཡི་བཞི་པ་ཝ་ཡིག་ལ་པི་^་བÈ་ཞེས་པ་äར་བ་དང་།

ÕÓ་Hམས་Gི་བཞི་པ་ཧ་ཡིག་ལ་Ü©་fiི་ཡིས་ཏེ། དེ.་ས་བོན་Áས་Hམ་པར་Eན་ནས་:ོང་པས་:ེ་

ཐིག་ལེས་མནན་ཅིང་། དེ་Aམ་འtར་ཏེ་གAམ་a་9ས་པ་ཉིད་དང་། Çེ་ཚན་O་པ་ཡི་ནི་གཉིས་པ་ཕ་

ཡིག་དང་། དེ་ནས་Çེ་ཚན་གAམ་པ.་དང་པོ་ཊ་:ེ་sོག་མེད་དང་མཐར་◊་ÿ་äར་བ། ཨØ་དེ་ཝ་པི་^་

བÈ་∂ྃ་∂ྃ་∂ྃ་ཕཊ་◊་ÿ། ཞེས་པ་ནི། Gེ.་mོ་Qེ.་:ེ་&ག་བP་*ག་པ.་�ིང་པོའོ་ཞེས་པའོ། །

ན༢ གཉིས་པ་[&ག་བཞི་པ.་Nགས་]ནི།
<ང་མཛད་དང་པརོ་Ω་ལ་གཉསི། །Gར་ནས་K་པའི་བཞི་པ་ལ། ། 
མཐར་གནས་Lམས་>་ིདང་པ་ོeན། །གྷR་øསི་ན་ིLམ་པར་བJན། ། 
ñ∞་Lམས་>་ིབཞི་པ་ལ། །P་ོQེ་མཁའ་འÅ་ོམ་ཡིས་བJན། ། 
Zངོ་པས་མནན་ཅངི་dམ་འuར་ཉིད། །K་པ་ཡ་ིན་ིགཉསི་པ་དང་། ། 
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གdམ་པའི་དང་པ་ོམཐར་±་≤། །Iག་བཞ་ིཔའ་ིTགས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། Hམ་པར་Iང་མཛད་Gི་ས་བོན་ཨØ་དང་པོར་བཞག་པ་Ô་ལ་ཞེས་པ་གཉིས་äར་ནས།

Çེ་ཚན་O་པ.་བཞི་པ་བྷ་ཡིག་ལ་མཐར་གནས་Hམས་Gི་དང་པོ་ཡ་དང་vན་པ.་:ེང་a་གྷÉ་∆ིས་ཏེ་

དེ.་ས་བོན་ཨོས་ནི་Hམ་པར་བEན། དེ་ནས་Õ„་Hམས་Gི་བཞི་པ་ཧ་ཡིག་ལ་mོ་Qེ་མཁའ་འdོ་མ་Õ་

ཡིས་བEན་ཏེ་:ོང་པས་:ེ་ཐིག་ལེས་མནན་ཅིང་དེ་Aམ་འtར་ཏེ་གAམ་a་9ས་པ་ཉིད། Çེ་ཚན་O་

པ་ཡི་ནི་གཉིས་པ་ཕ་ཡིག་དང་། གAམ་པ.་དང་པོ་ཊ་དང་མཐར་◊་ÿ་äར་བ། ༀ་Ô་ལ་Ô་ལ་÷ོ་∂ྃ་∂ྃ་

∂ྃ་ཕཊ་◊་ÿ། ཞེས་པ་&ག་བཞི་པ.་Nགས་སོ་ཞེས་པའོ། །

ན༣ གAམ་པ་[&ག་*ག་པ.་Nགས་]ནི།
དང་པོར་Lམ་<ང་དང་པ་ོཡ།ི །དང་པ་ོནང་ག་ིདཀར་མསོ་བJན། ། 
གdམ་པ་ཉིད་>་ིདང་པ་ོལ། །ནང་ག་ིདཀར་མསོ་Lམ་པར་བJན། ། 
ཉསི་འuར་K་པའི་གdམ་པ་དང་། །གཉསི་པའ་ིགdམ་པ་མེ་ཡིས་བJན། 
≥་ྃག་ིLམ་པ་གdམ་Gར་ནས། །K་པ་ཉིད་>སི་གཉསི་པ་དང་། ། 
གdམ་པའི་དང་པ་ོམཐར་±་≤། །Iག་zག་པའ་ིTགས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། དང་པོར་Hམ་Iང་(༢༧༡བ)གི་ས་བོན་ཨØ་དང་། Çེ་ཚན་དང་པོ་ཡི་དང་པོ་ཀ་ལ་ནང་གི་

དཀར་མོས་ཏེ་དེ.་ས་བོན་ཨིས་བEན། Çེ་གAམ་པ་ཉིད་Gི་དང་པོ་ཊ་ཡིག་ལ། ནང་གི་དཀར་མོས་

ཏེ་ཨིས་Hམ་པར་བEན་པ་ཉིས་འtར་ཏེ་གཉིས་A་9ས། Çེ་ཚན་O་པ.་གAམ་པ་བ་དང་། གཉིས་

པ.་གAམ་པ་ཛ་ལ་འོག་q་མེ་ཡིས་ཏེ། དེ.་ས་བོན་ར་ཡིས་བEན་ལ་∂ྃ་ཡིག་གི་Hམ་པ་གAམ་äར་
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ནས། Çེ་ཚན་O་པ་ཉིད་Gི་གཉིས་པ་ཕ་ཡིག་དང་། གAམ་པ.་དང་པོ་ཊ་äར་ཞིང་མཐར་◊་ÿ་

བཏགས་པ། ཨÒ་ཀི་ཊི་ཀི་ཊི་བÈ་∂ྃ་∂ྃ་∂ྃ་ཕཊ་◊་ÿ། ཞེས་པ་&ག་*ག་པ.་Nགས་སོ་ཞེས་པའོ། །

ན༤ བཞི་པ་[&ག་གཉིས་པ.་Nགས་]ནི།
དང་པོར་Lམ་<ང་བཞ་ིཔ་ཡ།ི །དང་པརོ་_ིན་ཟ་ཡང་དག་eན། ། 
ར་ོལངས་མ་ཡིས་Lམ་པར་བJན། །མཐར་གནས་པ་ཡ་ིགdམ་པ་ལ། ། 
གྷR་ø་ིཡིས་Lམ་པར་བJན། །དང་པ་ོཡ་ིན་ིདང་པ་ོལ། ། 
མཐར་གནས་པ་ཡ་ིདང་པ་ོདང་། །P་ོQེ་མ་ཡིས་Lམ་པར་བJན། ། 
ཀྵ་ན་ིཆསོ་∑ན་མ་ཡསི་བJན། །K་པ་ཉིད་>་ིདང་པ་ོདང་། ། 
ñ∞་Lམས་>་ིབཞི་པ་ལ། །P་ོQེ་མཁའ་འÅ་ོམ་ཡིས་བJན། ། 
Zངོ་པས་མནན་ཅངི་dམ་འuར་ཏེ། །ཕཊ་དང་མཐར་ན་ི±་≤་ཉིད། ། 
Iག་གཉསི་པའ་ིTགས་ས།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། དང་པོར་Hམ་Iང་གི་ས་བོན་ཨØ་དང་། དེ་ནས་Çེ་ཚན་བཞི་པ་ཡི་དང་པོར་cང་བ་ཏ་ལ་

9ིན་ཟ.་ས་བོན་ར་འོག་q་ཡང་དག་པར་vན་པ་ལ། རོ་ལངས་མ་ཡིས་ཏེ། དེ.་ས་བོན་ཨེས་Hམ་

པར་བEན། དེ་ནས་མཐར་གནས་པ་ཡི་གAམ་པ་ལ་ཡིག་ལ་གྷÉ་∆ི.་ས་བོན་ཨོ་ཡིས་Hམ་པར་

བEན་ཞིང་། Çེ་ཚན་དང་པོ་ཡི་ནི་དང་པོ་ཀ་ཡིག་ལ་འོག་q་མཐར་གནས་པ་ཡི་དང་པོ་ཡ་དང་mོ་Qེ་

མ.་ས་བོན་∏་ཡིས་Hམ་པར་བEན་ལ། ཀྵ་ནི་ཆོམ་Ïན་མ.་ས་བོན་ཨེ་ཡིས་བEན་པ་དང་། Çེ་ཚན་

O་པ་ཉིད་Gི་དང་པོ་པ་ཡིག་དང་། Õ„་Hམས་Gི་བཞི་པ་ཧ་ཡིག་ལ་mོ་Qེ་མཁའ་འdོ་མ.་ས་བོན་Õ་
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ཡིས་བEན་(༢༧༢ན):ོང་པས་ཏེ་ཐིག་ལེས་མནན་ཅིང་Aམ་འtར་ཏེ་གAམ་a་9ས་ཏེ། ཕཊ་དང་

དེ.་མཐར་ནི་◊་ÿ་ཉིད་äར་བ། ཨØ་›ཻ་ལོÙ་ཀྵེ་པ་∂ྃ་∂ྃ་∂ྃ་ཕཊ་◊་ÿ། ཞེས་པ་&ག་གཉིས་པ.་Nགས་

སོ་ཞེས་པའོ། །

ད༤ བཞི་པ་[dོང་rེར་དÊགས་པ.་Nགས་]ནི།
བདག་མདེ་དང་པའོ B་དང་པ་ོདང་། །གཉསི་པ་ཉདི་>་ིདང་པ་ོདང་། ། 
གdམ་པ་ཡ་ིན་ིདང་པ་ོདང་། །བཞ་ིཔ་ཉདི་>་ིདང་པ་ོདང་། ། 
K་པ་ཡ་ིན་ིདང་པ་ོདང་། །མཐར་གནས་>་ིན་ིདང་པ་ོདང་། ། 
ñ∞་Lམས་>་ིདང་པ་ོཉིད། །དང་པ་ོLམ་<ང་མཐར་±་≤། ། 
Åངོ་qརེ་ད¬ག་པའ་ིTགས་>་ིབUས་པ་ན་ིའWམ་མོ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། བདག་མེད་མ.་ས་བོན་ཨ་དང་། Çེ་ཚན་དང་པོD་དང་པོ་ཀ་དང་། གཉིས་པ་ཉིད་Gི་

དང་པོ་ཙ་དང་། གAམ་པ་ཡི་ནི་དང་པོ་ཊ་དང་། བཞི་པ་ཉིད་Gི་དང་པོ་ཏ་དང་། O་པ་ཡི་ནི་དང་པོ་པ་

དང་། མཐར་གནས་Hམས་Gི་ནི་དང་པོ་ཡ་དང་། Õ„་Hམས་Gི་དང་པོ་ཤ་ཉིད་Hམས་Gི་དང་པོར་

Hམ་Iང་གི་ས་བོན་ཨØ་དང་མཐར་◊་ÿ་äར་བ། ཨØ་ཨ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ཤ་◊་ÿ། ཞེས་པ་dོང་rེར་

དÊག་པ.་Nགས་ཏེ། དེ་ཉིད་Gི་བ�ེན་པ.་བòས་པ་ནི་dངས་འ_མ་མོ་ཞེས་པའོ། །

ད༥ O་པ་[ས་äང་བ.་Nགས་]ནི།
མཐར་གནས་Lམས་>་ིགཉསི་པ་དང་། །ཀྵ་ཡི་Lམ་པ་གཉསི་འuར་ཉིད། 
≥་ྃག་ིLམ་པ་གdམ་དང་eན། །དང་པརོ་Lམ་<ང་ཕཊ་ཉདི་>།ི ། 
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Lམ་པ་ནང་བ2ག་མཐར་±་≤། །ས་Gོང་བའ་ིTགས་ས།ོ  

ཞེས་པ་:ེ། མཐར་གནས་Gི་ཡི་གེ་Hམས་Gི་གཉིས་པ་ར་དང་ཀྵ་ཡི་Hམ་པ་གཉིས་ཀ་ཉིས་འtར་

ཏེ་གཉིས་ཉིད་དང་། དེ་ནས་∂ྃ་ཡིག་གི་Hམ་པ་གAམ་དང་vན་པ་9ས་ཏེ། དང་པོར་Hམ་Iང་གི་ས་

བོན་ཨØ་དང་། མöག་q་ཕཊ་ཡིག་ཉིད་Gི་Hམ་པ་äར་བ.་ནང་a་དེ་དག་བPག་ནས་མཐར་◊་ÿ་äར་

བ། ཨØ་རཀྵ་རཀྵ་∂ྃ་∂ྃ་∂ྃ་ཕཊ་◊་ÿ། ཞེས་པ་ས་äོང་པ.་Nགས་སོ་ཞེས་པའོ། །

ད༦ *ག་པ་[བཟའ་བqང་9ིན་Bིས་བóབ་པ.་Nགས་]ནི།
དང་པོར་Lམ་<ང་ད་ེQེས་d། །P་ོQེ་མ་ཡ་ིམཐའ་r་≥ྃ། ། 
བཟའ་བ་དང་བ]ང་བ་_ིན་iསི་བpབ་པའ།ོ །(༢༧༢བ) 

ཞེས་པ་:ེ། དང་པོར་Hམ་Iང་གི་ས་བོན་ཨØ་དང་དེ.་Qེས་A་mོ་Qེ་མ་ཡི་ས་བོན་∏་དང་། མཐའ་

ཞེས་ད9ངས་ཡིག་གི་མཐར་འcང་བ་ཚེག་zག་ལ་མི་Äབ་ò་བས་བཤད་ཅིང་། དེ་Z་∂ྃ་äར་བ་ཨØ་∏ཿ

∂ྃ་ཞེས་པས་བཟའ་བ་དང་བqང་བ་9ིན་Bིས་བóབ་པའོ་ཞེས་པའོ། །

ད༧ བaན་པ་[འcང་པོ་ཐམས་ཅད་པ.་གཏོར་Nགས་]ནི།
དང་པོར་Lམ་པར་<ང་མཛད་ཉདི། །ད་ེQེས་ཨ་ƒ་ར་ོµ་ཁཾ། ། 
ñ∞་Lམས་>་ིགdམ་པ་དང་། །མཐར་གནས་པ་ཡ་ིབཞ་ིཔ་ཉདི། ། 
Zངེ་5་མེ་ཡི་Lམ་པར་བJན། །དྷ≈་∆་ཾདེ་Qེས་P་ོQེས་མ། ། 
_ིན་ལ་«་»… ་À་ཏ། ཨÃ་Õཿ≥་ྃཕཊ་±་≤།  
འîང་པ་ོཐམས་ཅད་>་ིགཏརོ་མའ་ིབTགས་ས།ོ ། 
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ཞེས་པ་:ེ། དང་པོ་Hམ་པར་Iང་མཛད་Gི་ས་བོན་ཨØ་ཉིད་དང་། དེ.་Qེས་A་ཨ་ı་རོ་{་ཁཾ་ཞེས་

པ་དང་། དེ་ནས་Õ„.་ཡི་གེ་Hམས་Gིས་ནི་གAམ་པ་ས་དང་མཐར་གནས་ས་ཡི་ཡི་གེ་བཞི་པ་ཉིད།

:ེང་a་མེ.་ས་བོན་ར་ཡིག་Hམ་པར་བEན་པ་ལ་དྷû་ཎཾ་äར་ནས། དེ.་Qེས་A་mོ་Qེ་མ.་ས་བོན་∏་

9ིན་ལ། ãར་ཡང་˜་õ¯˘་˙་ཏ་ཨØ་ཨཿ∂ྃ་ཕཊ་◊་ÿ་བཏགས་པ། ཨØ་ཨ་ı་རོ་{་ཁཾ་ས˚་དྷ¸་ཎཾ་∏་˜་

õ¯˘་˙་ཏ་ཨØ་∏ཿ∂ྃ་ཕཊ་◊་ÿ། ཞེས་པ་འcང་པོ་ཐམས་ཅད་Gི་གཏོར་མ.་ཆོ་ག་9ེད་པ.་Nགས་སོ་

ཞེས་པའོ། །

ཇ༣ གAམ་པ་[ལེ3.་མཚན་]ནི།
>འེི་P་ོQེ་ལས། Tགས་བ]་བ་ཞེས་_་བའི་ལyེ་Z།ེ དV་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་:ེ། Gེ.་mོ་Qེ་ཞེས་9་བ.་jད་བ"ག་པ་&ི་མ་ལས། དང་པོD་གཉིས་པར་གAངས་པ.་

Nགས་བq་བ.་[ལ་བQོད་པ་ཞེས་9་བ.་ལེ3་:ེ། གYང་aམ་ཚན་ད`་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་གAངས་

ཟིན་པ.་དོན་ཏོ། །

ལེ3་ད`་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&ི་མ། བP་པ་བòས་པ.་ལེ3།

ཆ༡༠ ད་ནི་ལེ3་བP་པ་བཤད་པར་9་:ེ། དེ་ལ། ཇ༡ ལེ3.་འ+ེལ། ཇ༡ ལེ3.་དོན། ཇ༢

ལེ3.་མཚན་གAམ་Bི།

ཇ༡ དང་པོ་ནི། བ"ག་པ་དང་པོD་གཉིས་པར་Nགས་Hམས་གAང་Gང་དེ་བòས་པ.་eེང་བ་

སོགས་མ་གAངས་པས་དེ་དག་ཁ་བMང་བ.་(༢༧༣ན)&ིར་ལེ3་འདི་གAངས་སོ། །

ལེ3་N་&ི.་འ+ེལ་ནི། ད`་པར་Nགས་བq་གAངས་ནས་དེ་མ་ཐག་q་Nགས་བòས་པ.་eེང་

བ་སོགས་:ོན་པ.་ལེ3་འདི་འཆད་པར་འ+ེལ་ལོ། །

ལེ3.་མངོན་"ོགས་ནི། བòས་པ.་eེང་བ་སོགས་:ོན་པས་གཙོ་བོར་བFེད་རིམ་དང་། འ+ས་

jད་Gི་དངོས་\བ་Sབ་པ་དང་འ+ེལ་ལོ། །

ཇ༢ གཉིས་པ་[ལེ3.་དོན་]ལ། ཉ༡ Xི་དོན་དང་། ཉ༢ གYང་དོན་གཉིས་ལས།

ཉ༡ དང་པོ་ལ། བdང་eེང་གི་Hམ་གཞག །བòས་རིམ་Bི་Hམ་ད9ེ། Nགས་བò་[ལ། བòས་

པ.་ཕན་ཡོན་བཞི.།

དང་པོ་ནི། eེང་བ.་j་ལ་སཾ་ཊིར།

ཤེལ་དང་ཉ་&ིས་{་ཏིག་དང་། །ཁམས་ནི་དཀར་པོ་ལ་སོགས་གཞན། །

ཞི་བ.་ལས་ལ་rད་པར་a། །eེང་བ་ཡི་ནི་མཚན་ཉིད་དོ། །

གསེར་དང་ད¿ལ་དང་ཟངས་དག་དང་། །པô.་ས་བོན་rད་པར་a། །

Eས་པ་ལ་ནི་eེང་བ་ཉིད། །Hམ་པར་མཁས་པས་བdང་བར་9། །
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`ར་pམ་ལ་སོགས་zི་སོགས་Gི། །zི་ནི་ཐམས་ཅད་rད་པར་a། །

Sབ་ཤིང་རི་l་9ས་ནས་ནི། །དབང་ལ་ཡོངས་A་རབ་q་dགས། །

Z་རཀྵ་དང་lང་ཐང་དང་། །དེ་བཞིན་Fེས་པ.་Zས་ཉིད་དང་། །

zག་པོD་ལས་ལ་äར་བར་9། །མངོན་Xོད་ལ་ནི་ཡོངས་A་dགས། །

ཞི་Eས་དབང་དང་མངོན་Xོད་ལ། །བོ་དྷི་ཙི་ནི་ལས་pན་9ེད། །

ཅེས་དང་།

འདིར། [བ"ག་པ་&ི་མ། བP་པ་བòས་པ.་ལེ3ར།]

ཤེལ་Bིས་རེངས་པ.་བòས་པ་ཉིད། །

ཅེས་སོགས་གAངས་པ་bར་རོ། །

eེང་mོག་གི་dངས་ནི། གYང་ཕལ་ཆེར་a་dངས་Gི་ངེས་པ་མ་གAངས་པས་བE་x་བEད་a་

ངེས་པར་བྷ་ཝ་པ་བཞེད་ལ།

སཾ་ཊིར།

Nགས་Gི་Sབ་པ་O་བP་:ེ། དབང་ལ་དེ་ཡི་&ེད་ཉིད་དོ། །

བE་eག་གཅིག་ནི་ཞི་བ་ལ། །དེ་བཞིན་Eས་ལ་Rག་པར་བEད། །

མངོན་Xོད་ལ་ནི་*ག་P་ཉིད། །

ཅེས་dངས་Gི་rད་པར་དང་། eེང་ཐག་དང་། eེང་བ་བj་[ལ་དང་། 9ིན་óབས་དང་། བdང་

[ལ་སོགས་Eས་པར་གAངས་ཤིང་།

མཁའ་འdོ་ལས་Gང་། (༢༧༣བ)
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ཞི་བ་ལ་ནི་མ˝བ་མོར་བཞག །Eས་ལ་གོང་མོར་དགལ་བར་9། །

དབང་a་9་བ་sིན་ལག་གAངས། །ཐ་མ་ལ་ནི་མངོན་Xོད་9། །

མཐེ་བོང་ªགས་´ར་9ས་ནས་ནི། །R་Hམས་ཐམས་ཅད་འ`གས་པར་བསམ། །

ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་[བòས་རིམ་Bི་Hམ་ད9ེ་]ནི། མན་�ེ་ལས།

Nགས་Gི་བQོད་པ་ཙམ་ནི་Nགས་Gི་བòས་པའོ། །R.་Hལ་འ9ོར་ཙམ་Qེས་A་

zན་པ་ནི་གâགས་Gི་བòས་པའོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཙམ་a་སེམས་པ་ནི་Hལ་འ9ོར་Bི་

བòས་པའོ། །

ཞེས་བòས་པ་གAམ་a་བཤད་ཅིང་། Nགས་Gི་བòས་པ་ལའང་། [ལ་བཞི་བཤད་པ.།

དམ་ཚིག་གི་བòས་པའམ་ëོ་བ§.་བòས་པ་ནི། Äགས་ཀ.་ས་བོན་ལས་°ང་འcང་བ་ན་R་

Hམས་ëོས་འdོ་དོན་9ས་ནས། °ང་འöག་པ་ན་ãར་ས་བོན་ལ་བ§་ཞིང་། དེའང་Nགས་མགོ་

བQོད་པ་ན་ëོ་བ་དང་། བQོད་པ་}ོགས་པ་ན་བ§་བ་:ེ།

མཛད་Gིས།

ཡེ་ཤེས་-་ནི་ëོ་ཞིང་བòས། །བQོད་ཅིང་sོག་གིས་ëོ་9་ཞིང་། །

Nགས་ནི་xོལ་བས་བ§་བར་9། །

ཞེས་སོ། །
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rོགས་Gི་བòས་པའམ་དོ་ལི.་བòས་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་a་མོས་པས་Nགས་

eེང་རང་གི་ཞལ་a་Yགས་པ་mོ་Qེ་ནས་úམ་Bི་པôར་སོང་ཞིང་˛་ˇི་ལས་ཞལ་ནས་cང་བ་རང་གི་

ཞལ་a་Yགས་ཤིང་འཁོར་བར་བསམ་པའོ། །

zག་པོD་བòས་པའམ་èོས་པ.་བòས་པ་ནི། Nགས་eེང་རང་གི་ཞལ་ནས་úམ་Bི་ཞལ་a་

Yགས་ཏེ་པô་ནས་mོ་Qེར་cང་ཞིང་འཁོར་བར་བསམ་པའོ། །

èོ་བོD་བòས་པ་ནི། Nགས་zག་q་བQོད་པ་:ེ། གསང་འaས་ལས།

Nགས་Gི་ཡི་གེ.་ཚིག་ཐོས་པ། །དེ་ནི་èོ་བོD་བòས་པར་བཤད། །

ཅེས་པ་bར་རོ། །

འགའ་ཞིག་q། བòས་རིམ་N་མ་གཉིས་Gི་ཐོག་q། གོང་_.་བòས་པ་དང་། mོ་Qེ.་བòས་པ་

:ེ་བཞི་བཤད་པ་bར་ན།

གོང་_.་བòས་པ་ནི། Äགས་ཀ.་ས་བོན་ལ་ò་9.་Nགས་མགོ་Bེན་བ:ན་!མ་པོར་བMོར་བ་

དམིགས་ལ། དེ་སེམས་Gིས་+ི་བའམ་œག་པ་bར་བò་བ་དང་།

mོར་བòས་ནི། °ང་འcང་(༢༧༤ན)འöག་གནས་གAམ་དང་äར་ཏེ་བò་བ་ལ་བཤད་དོ། །

y་མ་དག །Nགས་ངག་q་མི་བQོད་པར་ཡིད་Gིས་བò་བ་ཡིད་བòས་དང་། °ང་བÇམས་ནས་

ཡིད་Gི་བò་བ་འགོག་བòས་དང་། °ང་འcང་འöག་དང་äར་ནས་བò་བ་mོ་Qེ.་བòས་པ་དང་།

ªེ་མù་གཡོ་བ་ཙམ་a་བò་བ་wབ་_.་བòས་པ་དང་། ཡི་གེ་རིང་Äང་&ེད་པར་Mད་གསང་ཆེན་

པོས་བò་བ་རིག་9ེད་འདོན་པ་b་_.་བòས་པ་དང་Oར་འཆད་དོ། །

གAམ་པ་[Nགས་བò་[ལ་]ནི། Nགས་དང་Nགས་Gི་འོད་ཟེར་Bི་ཁ་དོག་ནི།
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འདིར། [བ"ག་པ་&ི་མ། ད`་པ་Nགས་བq་བ.་ལེ3ར།]

མདོག་དཀར་མཐར་ནི་◊་ÿ་äར། །

ཞེས་དང་།

∂ྃ་ནི་èག་དང་འz་བ་ཉིད། །

ཅེས་པས་མཚོན་ཏེ་གAངས་ལ།

པô.་ƒ་`ས། ཞི་བ་ལ་དཀར། དབང་ལ་དམར། རེངས་པ་ལ་སེར། Eས་པ་ལ་དམར་སེར།

ད`ག་པ་ལ་དམར། བསད་ད9ེ་ལ་ནག་པོར་9་བ་བཤད་དོ། །

Nགས་Gི་འོད་ཟེར་Bི་ད9ིབས་ནི། Mལ་བཟང་mོ་Qེས།

བòས་པ.་aས་A་ཐབས་ནི་མགལ་མེ་བMོར་བ་b་_འམ། ཐག་མaང་འཕེན་པ་

b་_འམ། ¨ོD་ùན་པོ་b་_འམ། ཐིག་`་བ¨ིལ་བ་b་_འམ། ªགས་¨ོག་~ེལ་

བ་b་_་:ེ་Mབས་Gིས་:ོབས་Gིས་ཤེས་པར་9འོ། །

ཞེས་པ་bར། ཞི་བ་ལ་མགལ་མེ.་Mོར་བ་b་_། zག་པོ་Hམས་ལ་ཐག་མaང་འཕེན་པ་b་_།

Eས་པ་ལ་¨ོD་ùན་པོ་b་_། དབང་ལ་ཐིག་`་བ¨ིལ་བ་b་_འམ་ªགས་¨ོག་~ེལ་བ་b་_་9་བར་

བཞེད་དོ། །

བསམ་པ.་rད་པར་ནི། པô.་ƒ་`ས། ཞི་བ་ལ་ཞི་བ། དབང་ལ་ཆགས་པ། རེངས་པ་ལ་ངན་

པ། Eས་པ་ལ་དཔའ་བ། དབང་ལ་�ིང་Qེ། བསད་པ་ལ་èོ་བ། ད9ེ་བ་ལ་གཞན་འཇིག་པར་9ེད་

པ.་བསམ་པས་9་བར་བཤད་དོ། །

ཁ་ཟས་Gི་rད་པར་ནི། [བ"ག་པ་&ི་མ། བP་པ་བòས་པ.་ལེ3ར།]
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རེངས་པར་འོ་མ.་བqང་བ་ཉིད། །

ཅེས་སོགས་bར་རོ། །

Nགས་བò་[ལ་ནི། དཔལ་འ+ས་mོ་Qེས།

གསལ་བར་ཞེས་9་བ་ནི། `ག་Gེད་དང་ཚད་དང་ཡོངས་A་མ་+ལ་བ་:ེ། རིངས་

(༢༧༤བ)པར་མ་ཡིན་དལ་བར་མ་ཡིན། ད_གས་བÀབ་པ་དང་འ9ིན་པས་Gང་

གནོད་པར་མ་tར་པ་དང་། དབང་པོ་དང་xོལ་བས་བFོད་པ.་¨་ཆེ་བས་གསལ་

བ་མ་ཡིན་པས་ཏེ།

ཞེས་པ་bར་རོ། །

བཞི་པ་[བòས་པ.་ཕན་ཡོན་]ནི། xེ་མོ་ལས།

ཅི་ཡི་&ིར་ན་Nགས་ཞེས་བQོད། །Nགས་ནི་pན་ནས་ཐམས་ཅད་འདོད། །

ཉོན་མོངས་ཞགས་པ་Hམས་ནི་འaལ། །སངས་Eས་ཆོས་Hམས་Xན་འzེན་9ེད། །

ཅེས་དང་།

mོ་Qེ་�ིང་འdེལ་a།

Nགས་Gི་R་pན་འ\བ་འtར་ཏེ། །Nགས་པས་གང་ཞིག་རབ་yངས་ན། །

དེས་ནི་མཆོག་¢ོལ་\བ་པར་མཛད། །

ཅེས་པ་bར་རོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་གYང་དོན་ལ། ཏ༡ བòས་པ.་eེང་བ་དང་། ཏ༢ དེ་aས་Gི་ཁ་ཟས་གཉིས་ལས།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། ཐ༡ མཚམས་äར་དང་། ཐ༢ eེང་བ.་j་བཤད་པ་གཉིས་Gི།
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ཐ༡ དང་པོ་ནི།
ད་ེནས་ཆསོ་6ན་ûམོ་གཅགི་པའ།ི །P་ོQེ་སམེས་དཔའ་ཞསེ་_ས་གdངས། ། 
བདག་མདེ་áà་ན་མཛད་ནས། །བUས་པའི་oལ་ན་ིརབ་]་ད_ེ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། Nགས་བq་གAངས་པ་དེ་ནས་འཁོར་འདས་Gི་ཆོས་pན་བདེ་:ོང་Rན་Fེས་Gི་རང་

བཞིན་a་Çོམ་པ་གཅིག་པ.་རང་བཞིན་:ོན་པ་mོ་Qེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་9་བས་ãར་ཡང་གAངས་ཏེ།

[ལ་ཇི་bར་ཞེ་ན། བདེ་:ོང་མཚོན་པ.་&ིར་úམ་བདག་མེད་མ་དང་མཉམ་པར་äོར་ཞིང་ཞལ་^√་

ན་མཛད་ནས་བòས་པ.་úལ་eེང་བ་ནི་ལས་སོ་སོ་ལ་རབ་q་ད9ེ་བར་མཛད་ཅེས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[eེང་བ.་j་བཤད་པ་]ནི།
ཤེལ་iསི་རེངས་པའི་བUས་པ་ཉིད། །དབང་ལ་ཙŒན་དམར་པ་ོཉདི། ། 
^ང་ཐང་གསི་ན་ིམངནོ་Ñདོ་ཉིད། །ན་ིརང་tས་ན་ིûང་བ་ལ། ། 
\་ཡི་rས་པས་kོད་པ་ཉིད། །bམ་ཟེའི་rས་པས་དVག་པ་ཉདི། ། 
|ང་པའོ B་rས་པས་ཆར་པ་ལ། །མ་ཧེ་ཡིས་>ང་བསད་པ་ལ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་ཡང་ལས་སོ་སོD་eེང་བ.་rད་པར་ནི། j་ཤེལ་དཀར་Bིས་9ས་པ.་eེང་བས་ནི་

རེངས་པ.་ལས་Sབ་པ.་བòས་པ་9་བ་ཉིད་དང་། དབང་a་9་བ་ལ་ཙÃན་དམར་པོD་eེང་བ་ཉིད་

དང་། lང་ཐང་གི་eེང་བ་དག་གིས་(༢༧༥ན)ནི་མངོན་Xོད་Gི་ལས་ཉིད་དང་། ནི་རཾ་wས་ཏེ་མི་Zས་

Gི་eེང་བས་ནི་Çང་བ་:ེ་ད9ེ་བ་ལ་དང་། "་ཡི་Zས་པས་ཏེ་དེ.་eེང་བས་གནས་ནས་ñོད་པ་ཉིད་

དང་། +མ་ཟེ.་Zས་པས་ཏེ་དེ.་eེང་བས་ད`ག་པ.་ལས་ཉིད་དང་། ®ང་པོD་Zས་པས་ཏེ་དེ.་
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eེང་བས་ཆར་པ་འབེབས་པ་ལ་9་བ་དང་། མ་ཧེ་ཡིས་ཏེ་དེ.་Zས་པ.་eེང་བས་Gང་བསད་པ.་

ལས་Sབ་པ་ལ་བNགས་སོ་ཞེས་པའོ། །

འདི.་ངེས་དོན་ནི། ཁ་äོར་ལ་བ"ེན་ནས་བདེ་:ོང་Rན་ཅིག་Fེས་པ.་ཡེ་ཤེས་བFེད་པ་ལ་

བཤད་དེ།

པôར་mོ་Qེ་རབ་Yགས་པ། -ད་པ་ཁ་äར་ད_ས་ཉིད་a། །

ཐམས་ཅད་དེ་ཉིད་བ£ོམས་པ་ཡིས། །eེང་བ་རབ་q་གནས་པར་9། །

Nགས་Gི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ནི། །ཡེ་ཤེས་O་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །

"ོག་གེ་པ་ཡི་མི་ཤེས་ཤིང་། །Hལ་འ9ོར་པ་ཡི་Xོད་úལ་ཡིན། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[དེ་aས་Gི་ཁ་ཟས་]ནི།
རེངས་པར་འ་ོམའི་བ]ང་བ་ཉདི། །དབང་ལ་རང་ག་ིབ5ན་པས་Ñད། ། 
བསད་པ་ལ་ན་ིསïི་ཉིད། །དVག་པ་ལ་ན་ིབཞ་ིམཉམ་ཉདི། ། 
ûང་ལ་ས་^་:སེ་པ་བQོད། །བkད་པ་ཉིད་ལ་|་ü་ིབQོད། ། 

ཡང་ན། མཐའི་œ་དང་། དང་པའོ B་œ་དང་། ན་དང་པ་ོདང་། ག་དང་པ་ོདང་། 
ཧ་དང་པ་ོཉིད་>ང་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། ལས་དེ་དག་Sབ་པ.་ཚེ་ཁ་ཟས་Gི་rད་པར་ནི། རེངས་པ.་ལས་Sབ་པར་འོ་མ.་

བqང་བ་ཉིད་དང་། དབང་གི་ལས་ལ་རང་གི་འaན་པས་ཅི་འདོད་པ.་ཟས་ལ་ལོངས་Xད་པ་དང་།

བསད་པ.་ལས་ལ་ནི་སིï་:ེ་ར•་ཉིད་དང་། ད`ག་པ.་ལས་ལ་ནི་བཞི་མཉམ་:ེ་zི་ཆེན་ཉིད་དང་།
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Çང་བ.་ལས་ལ་ས་l་Fེས་པ་:ེ་ཤ་ཆེན་a་བQོད་པ་དང་། བñད་པ.་ལས་ཉིད་ལ་®་xི་:ེ་zི་ùར་

བQོད་པ་Hམས་སམ།

ཡང་ན། རེངས་པ་ལ་མཐ.་"་ནི་ཨ་"་:ེ་".་ཤ་དང་། དབང་ལ་དང་པོD་"་ནི་"་ན་:ེ་rི.་ཤ་

དང་། བསད་པ་ལ་ན་དང་པོ་ནི་ན་ར་:ེ་མི.་ཤ་དང་། ད`ག་པ་ལ་ག་དང་པོ་ནི་ག་ཝི་:ེ་བ་®ང་གི་ཤ་

དང་། Çང་བ་ལ་ཧ་དང་པོ་ནི་ཧ:ི་(༢༧༥བ):ེ་®ང་པོ་ཆེ.་ཤ་ཉིད་Hམས་Gང་བཟའ་བ.་[ལ་N་མ་དེ་

བཞིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

ནང་bར་ན། Rན་Fེས་Gི་"ོགས་པ་Eས་པ.་ཆེད་a་¥ང་ཁམས་Gི་དངས་མ་བ:ེན་པར་9་བ.་

དོན་ཏོ། །

ཇ༣ གAམ་པ་[ལེ3.་མཚན་]ནི།
>འེི་P་ོQེ་ལས། བUས་པའི་ལyེ་ཞེས་_་བ་Z།ེ བ2་པའ།ོ། །། 

ཞེས་པ་:ེ། Gེ.་mོ་Qེ.་jད་བ"ག་པ་&ི་མ་ལས་བòས་པ.་eེང་བ་དང་ཁ་ཟས་:ོན་པ.་ལེ3་

ཞེས་9་བ་:ེ། གYང་aམ་ཚན་བP་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་གAངས་ཟིན་པ.་དོན་ཏོ། །

ལེ3་བP་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&ི་མ། བP་གཅིག་པ་Rན་ཅིག་Fེས་པ.་äོར་བ་དོན་Bི་ལེ3།

ཆ༡༡ ད་ནི་ལེ3་བP་གཅིག་པ་བཤད་པར་9་:ེ། དེ་ལ། ཇ༡ ལེ3.་འ+ེལ། ཇ༢ ལེ3.་དོན། ཇ༣

ལེ3.་མཚན་གAམ་Bི།

ཇ༡ དང་པོ་ནི། བ"ག་པ་དང་པོD་O་པ་དང་*ག་པ་ལ་སོགས་པར་&ག་E.་རིགས་དང་བ:ེན་

[ལ་གAངས་Gང་། དེ.་"གས་མཚན་དང་äོར་ཐབས་Gི་ཡན་ལག་མ་གAངས་པས་དེ་དག་ཁ་

བMང་བ.་&ིར་ལེ3་འདི་གAངས་སོ། །

ལེ3་N་&ི.་འ+ེལ་ནི། གོང་a་བòས་པ་དང་བཟའ་བ.་དམ་ཚིག་གAངས་Gང་། དེ་Sབ་པ.་

གང་ཟག་དང་&ག་E.་དམ་ཚིག་མ་གAངས་པས་དེ་མ་ཐག་q་དེ་དག་:ོན་པ.་ལེ3་འདི་གAང་བར་

འ+ེལ་ལོ། །

ལེ3.་མངོན་"ོགས་ནི། "ེན་Bི་གང་ཟག་གི་"གས་མཚན་དང་། &ག་E་བ:ེན་[ལ་སོགས་:ོན་

པས་j.་jད་དང་། དGིལ་འཁོར་འཁོར་ལོD་}ོགས་རིམ་དང་། ལམ་Bི་ཡན་ལག་དང་འ+ེལ་ལོ། །

ཇ༢ གཉིས་པ་ལ། ཉ༡ Xི་དོན་དང་། ཉ༢ གYང་དོན་གཉིས་ལས།

ཉ༡ དང་པོ་ལ། རིགས་Gི་Hམ་གཞག་དང་། རིགས་ཅན་Bི་Hམ་ད9ེ་གཉིས་Gི།

དང་པོ་ནི། Xིར་སངས་Eས་Gི་རིགས་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རང་

བཞིན་Bི་གནས་པ.་རིགས་དང་། Ωེན་Bིས་ཡང་དག་པར་བSབ་པ་Eས་འtར་Bི་རིགས་གཉིས་ཏེ།

jད་yར། [དང་པོ། ཁམས་བ:ན་པ.་Mབས་A།]

རིགས་ནི་Hམ་གཉིས་ཤེས་9་:ེ། །ཐོག་མེད་རང་བཞིན་གནས་པ་དང་། །
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ཡང་དག་yངས་པ་མཆོག་ཉིད་དོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ཡང་N་མ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་(༢༧༦ན)ཅད་Gི་jད་ལ་ཡོད་པ.་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ།

མདོ་Çེ་Eན་ལས། [བP་པ། 9ང་ùབ་Gི་ལེ3ར།]

དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །rད་པར་མེད་Gང་དག་tར་པ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་ཉིད་དེ་ཡི་&ིར། །འdོ་pན་དེ་ཡི་�ིང་པོ་ཅན། །

ཞེས་སོ། །

&ི་མ་ནི། j་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དེ་ལ་rད་པར་མེད་Gང་། Ωེན་དགེ་བ.་9ེ་+ག་I་ཚོགས་

Gིས་བSབས་པ་ཉན་རང་ལ་སོགས་པ.་རིགས་སོ་སོ་པ་Hམས་ཏེ།

དེ་ཉིད་a། [མདོ་Çེ་Eན། བཞི་པ།  རིགས་Gི་ལེ3ར།]

ཁམས་Hམས་དང་ནི་མོས་པ་དང་། །Sབ་པ་ཐ་དད་ད9ེ་བ་དང་། །

འ+ས་_་ཐ་དད་དམིགས་པ.་&ིར། །རིགས་ཡོད་ཉིད་a་ངེས་པར་བQོད། །

ཅེས་སོ། །

རིགས་སོ་སོ་བ་དེ་དག་ལས་ཐེག་ཆེན་Bི་རིགས་ནི། དགེ་བ་rད་པར་a་འཕགས་པ་དང་། ཡོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་དང་vན་པ་དང་། དོན་གཉིས་Sབ་པ་དང་། བར་མ་དོར་õས་པ་མི་ཟད་པ.་&ིར་

རིགས་ཐམས་ཅད་ལས་rད་པར་a་འཕགས་ཏེ།

དེ་ཉིད་a། [མདོ་Çེ་Eན། བཞི་པ།  རིགས་Gི་ལེ3ར།]

དེ་དགེ་rད་པར་འཕགས་པ་དང་། །ཐམས་ཅད་དང་ནི་དོན་ཆེན་དང་།
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མི་ཟད་པ་ཡི་j་མཚན་&ིར། རིགས་མཆོག་ཉིད་Gིས་བQོད་པ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལའང་། རིགས་ངེས་མི་ངེས་དང་། Ωེན་Bིས་གཞན་a་བ»ར་õས་མི་õས་གཉིས་སམ་བཞི་:ེ།

དེ་ཉིད་a། [མདོ་Çེ་Eན། བཞི་པ།  རིགས་Gི་ལེ3ར།]

རིགས་ནི་ངེས་དང་མ་ངེས་:ེ། །Ωེན་Hམས་Gིས་ནི་མི་འeོག་དང་། །

འeོག་པ་ཉིད་དེ་མདོར་ན་རིགས། །ད9ེ་བ་དེ་ནི་Hམ་པ་བཞི། །

ཞེས་སོ། །

རིགས་Gི་ཡོན་ཏན་Fེ་བ.་གེགས་སམ་ཉེས་དམིགས་ནི། ཉོན་མོངས་པ་ལ་Fོན་a་མི་b་བར་

úན་a་གོམས་པ་དང་། མི་དགེ་བ་དང་äོར་བ.་dོགས་ངན་དང་འdོགས་པ་དང་། ཡོ་9ད་Gི་

འཕོངས་ནས་ལམ་Sབ་མི་õས་པ་དང་། གཞན་དབང་a་སོང་ནས་ལམ་Sབ་པར་མི་Mབས་པ་བཞིར་

བཤད་དེ།

དེ་ཉིད་a། [མདོ་Çེ་Eན། བཞི་པ།  རིགས་Gི་ལེ3ར།]

ཉོན་མོངས་གོམས་དང་dོགས་ངན་དང་། །འཕོངས་དང་གཞན་Bི་དབང་ཉིད་དེ། །

མདོར་ན་རིགས་Gི་ཉེས་དམིགས་དག །Hམ་པ་བཞིར་ནི་ཤེས་པར་9། །

ཞེས་སོ། །

ཐེག་ཆེན་Bི་རིགས་ཡོད་པ.་(༢༧༦བ)"གས་ནི། Fེས་:ོབས་Gི་�ིང་Qེ་ཆེ་བ། ཐེག་ཆེན་ལ་མོས་

པ། གཞན་དོན་Bི་དཀའ་Xད་བཟོད་པ། དགེ་བ་Sབ་པ་ལ་དགའ་བ་སོགས་ཏེ།

དེ་ཉིད་a། [མདོ་Çེ་Eན། བཞི་པ།  རིགས་Gི་ལེ3ར།]
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äོར་བ.་Nོན་a་�ིང་Qེ་དང་། །མོས་པ་དང་ནི་བཟོད་པ་དང་། །

དགེ་ལ་ཡང་དག་Xོད་པ་ནི། །རིགས་Gི་"གས་A་ངེས་པར་བཤད། །

ཅེས་སོ། །

རིགས་ཡོད་པ.་ཕན་ཡོན་ནི། དེས་མི་དགེ་བ་9ས་Gང་ƒར་a་ངན་སོང་a་མི་འdོ། སོང་ཡང་

ƒར་a་ཐར་ཞིང་§ག་བNལ་ཆེན་པོ་མི་üོང་། མི་དགེ་བས་ཡིད་Fོ་ཞིང་ངན་འdོD་སེམས་ཅན་Éིན་

པར་9ེད་õས་པ་:ེ།

དེ་ཉིད་a། [མདོ་Çེ་Eན། བཞི་པ།  རིགས་Gི་ལེ3ར།]

རིང་མོ་ཞིག་ནས་ངན་སོང་a། །འdོ་ཞིང་ƒར་a་ཐར་པ་དང་། །

དེར་ཡང་§ག་བNལ་ùང་¿་üོང་། །Fོ་བཅས་སེམས་ཅན་Éིན་པར་9ེད། །

ཅེས་སོ། །

དེ་ལ་Nགས་Gི་Mབས་འདིར་mོ་Qེ་ལ་སོགས་པ.་རིགས་Oར་བQོད་པ་ཇི་b་_་ཞེ་ན། སེམས་

ཉིད་Rན་Fེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་O་དང་། ས་སོགས་འcང་བ་O.་

ད9ེ་བས་རིགས་Oར་འtར་བ་དང་། དེ་ལས་&ེ་ན་:ོང་eག་དང་dངས་མེད་a་འtར་བ་སོགས་

གAངས་ཏེ།

འདི་ཉིད་a། [བ"ག་པ་&ི་མ། གཉིས་པ་དངོས་\བ་གཏན་ལ་དབབ་པ.་ལེ3ར།]

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་སེམས་O་ཡི། །ད9ེ་བས་O་Z་འdོ་བར་འtར། །

ཞེས་དང་།

འcང་བ་O་ཡི་རང་བཞིན་ལས། །pན་q་Z་ལས་O་Z་འtར། །
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དགའ་བ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཉིད་ལས། །ད9ེ་བས་O་Z་འdོ་བར་འtར། །

ཞེས་དང་།

སེམས་ནི་ཆེན་པོ་གཅིག་ཉིད་ལས། །O་ཡི་གâགས་Gིས་Hམ་པར་མཚོན། །

རིགས་ནི་O་པོ་དེ་ཉིད་ལས། །:ོང་eག་a་མ་Fེས་པ་ཉིད། །

ཅེས་སོགས་གAངས་ཏེ། &ི་མ.་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

འོ་ན་སེམས་ཉིད་རང་བཞིན་Rན་Fེས་དེ་j་Ωེན་གང་གིས་འཁོར་བར་འtར་ཞེ་ན། ཐོག་མེད་

ནས་Rན་ཅིག་q་Fེས་པ.་མ་རིག་པ.་zི་མས་བ¨ིབས་ནས། གâགས་སོགས་úལ་Hམས་Gི་གནས་

lགས་མ་ཤེས་པར་དེས་ཆགས་Çང་Fེ་བ.་Ωེན་9ས་ཏེ་མི་དགེ་བ.་ལས་འa་9ས་པས་sིད་པར་

(༢༧༧ན)Fེས་པ་:ེ།

འདི་ཉིད་a། [བ"ག་པ་&ི་མ། བཞི་པ་&ག་E་བ§ས་པ.་དོན་Bི་ལེ3ར།]

9ིས་པ་མི་ཤེས་པས་བ¨ིབས་པ། འདི་ཡི་འdོ་བ་མི་ཤེས་པ། །

འdོ་བ་*ག་གི་sིད་པ.་མཐར། །གང་ཞིག་ûོངས་པ་འཁོར་བར་འtར། །

ཞེས་དང་།

རིན་ཆེན་eེང་བར།

ཇི་sིད་¥ང་པོར་འཛིན་ཡོད་པར། །དེ་sིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །

ངར་འཛིན་ལས་ནི་ཡང་ལས་ཏེ། །དེ་ལས་Gང་ནི་Fེ་བར་འtར། །

ཞེས་སོ། །

སེམས་ཉིད་དེ.་མ་རིག་པ.་zི་མ་äངས་པས་dོལ་བར་འtར་[ལ་ནི།
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`ར་ལས།

ནམ་མཁའ་b་_་zི་མ་མེད། །ངན་པར་b་བ.་Hམ་"ོག་གིས། །

རིན་ཆེན་སེམས་ནི་zི་ཅན་9ས། །སེམས་དག་པས་ནི་དག་པར་འtར། །

ཞེས་པ་bར་རོ། །

གཉིས་པ་[རིགས་ཅན་Bི་Hམ་ད9ེ་]ནི། "ེན་Bི་གང་ཟག་Nར་བཤད་པ.་རིགས་ཅན་སོ་སོ་བ་

མང་ཡང་། འདིར་རིགས་O.་རིགས་ཅན་Oར་ད9ེ་བ་ལ། äང་གཞི་ཉོན་མོངས་Gི་£ོ་ནས་&ེ་ན། ཞེ་

Çང་ཤས་ཆེ་བ་མི་བFོད་པ་དང་། གཏི་{ག་ཤས་ཆེ་བ་Hམ་Iང་གི་རིགས་ཅན་སོགས་A་གAངས་ཏེ།

`ར་ལས།

ཞེ་Çང་གཏི་{ག་ང་Eལ་དང་། །Fེ་བོ་ཆགས་vན་སེར་I་ཅན། །

བ§་&ིར་mོ་Qེ་ཅན་འཁོར་ལོ། །a་མ.་Hམ་པར་རང་ཉིད་འtར། །

ཞེས་སོ། །

ཁ་དོག་གི་£ོ་ནས་&ེ་བ་ནི། མདོག་ནག་པོ་མི་བFོད་པ་དང་དཀར་པོ་Hམ་Iང་གི་རིགས་ཅན་

སོགས་A་བཤད་དེ།
[བ"ག་པ་&ི་མ། བP་གཅིག་པ་Rན་ཅིག་Fེས་པ.་äོར་བ་དོན་Bི་ལེ3ར།]

Hལ་འ9ོར་པ་གང་ནག་པོ་ཆེ། །

ཞེས་སོགས་སོ། །

མཚན་"གས་Gི་£ོ་ནས་&ེ་ན། sིན་ལག་གི་x་བ་ལ་mོ་Qེ.་རི་མོ་ཡོད་པ་མི་བFོད་པ་དང་།

འཁོར་ལོ་ཡོད་པ་Hམ་Iང་གི་རིགས་ཅན་སོགས་A་བཤད་དེ།
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གང་གི་sིན་ལག་x་བ་ལ། །mོ་Qེ་xེ་ད`་པར་tར་པ། །

ཞེས་སོགས་སོ། །

འོ་ན་Hལ་འ9ོར་པ་རིགས་གང་གིས་&ག་E་རིགས་གང་བ:ེན་པར་9་ཞེ་ན། གཙོ་བོར་mོ་Qེ.་

རིགས་སམ་རང་རིགས་དང་མÄན་པ་བNགས་ཤིང་། མ་འ9ོར་ན་རིགས་གཞན་ཡང་Zང་བ་ཉིད་དེ།

འདི་ཉིད་a། [བ"ག་པ་N་མ། *ག་པ་Xོད་པ.་ལེ3ར།]

mོ་Qེ.་རིགས་Gི་དངོས་མེད་ན། །

ཞེས་སོགས་དང་། (༢༧༧བ)
[བ"ག་པ་N་མ། O་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་Gི་ལེ3ར།]

mོ་Qེ.་&ག་E་གúང་མོ་ཉིད། །

ཅེས་སོགས་དང་།
[བ"ག་པ་&ི་མ། གAམ་པ་jད་Gི་®ེང་གཞི་དང་གསང་བ.་Mད་Gི་ལེ3ར།]

གúང་མོ་mོ་Qེ.་རིགས་A་བཤད། །

ཅེས་སོགས་Nར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་གYང་དོན་ལ། ཏ༡ རིགས་Gི་"གས་མཚན་དང་། ཏ༢ Rན་Fེས་བFེད་ཐབས་

གཉིས་ལས།

ཏ༡ དང་པོ་ལ། ཐ༡ Yས་པ་དང་། ཐ༢ ལན་གཉིས་Gི།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
>འེི་P་ོQེ་ལ་དམ་འ*ད་ཅིང་། །ཚ@མས་>སི་མ་མA་རབ་བཙBར་ནས། ། 
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^ས་ཅན་Lམས་>་ིརགིས་>་ིག8གས། །ད་ེལ་བདག་མདེ་མས་`ས་པ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་ནས་རིགས་Gི་མཚན་མ་Y་བ.་&ིར་ཡང་Gེ.་mོ་Qེ་ལ་དམ་a་འ|ད་ཅིང་། ཚེམས་

Gིས་མ་མù་རབ་q་བཙིར་བ་སོགས་བདེ་:ོང་གི་ཉམས་བFེད་ནས། lས་ཅན་Fེས་པ་དང་_ད་མེད་

Hམས་Gི་རིགས་མཚོན་པ.་མཚན་མ་དང་ཁ་དོག་སོགས་Gི་གâགས་ཇི་b་_་ཞེས་:ོན་པ་དེ་ལ་úམ་

བདག་མེད་མས་Yས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[ལན་]ལ། ད༡ ཉན་པར་གདམས་པ། ད༢ མཚན་མ.་"གས། ད༣ ཁ་དོག་གི་

"གས། ད༤ དམ་ཚིག་བQོད་པ་བཞི.།

ད༡ དང་པོ་ནི།
བྷ་གར་ལངི་ག་བཞག་ནས་ན།ི །འཁརོ་ལའོ B་འêེན་པས་འད་ི[ད་གdངས། ། 
^ས་ཅན་རང་ག་ིརགིས་བཤད་>།ི །ཤསེ་རབ་ཕ་རལོ་Iིན་མ་ཉནོ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། úམ་Bི་བྷ་གར་ཡབ་Gི་ལིང་ག་:ེ་mོ་Qེ་བཞག་པས་མཉམ་äོར་Bི་དགའ་བ་ལ་རོལ་

པར་མཛད་ནས་ནི་དGིལ་འཁོར་འཁོར་ལོD་འzེན་པས་ཏེ། Gེ.་mོ་Qེས་འདི་Mད་ཅེས་གAངས་ཏེ།

lས་ཅན་Fེས་པ་དང་_ད་མེད་Gི་རང་རང་གི་རིགས་Gི་"གས་Hམས་བཤད་Gི། R་མོ་ཤེས་རབ་Gི་

ཕ་རོལ་q་&ིན་པ.་རང་བཞིན་ཅན་མ་rོད་ཉོན་ཅིག་ཅེས་པའོ། །

ད༢ གཉིས་པ་[མཚན་མ.་"གས་]ནི།
Wད་མདེ་དམ་ན་ི:སེ་པ་ཡི། །གང་ག་ིXནི་ལག་üབ་ལ། ། 
P་ོQེ་ü་ེདV་པར་uར་པ། །མི་བ:དོ་པ་ཡ་ིརགིས་མཆགོ་ཉདི། ། 
Lམ་<ང་མཛད་>་ིའཁོར་ལོར་འuར། །དཔག་མདེ་མགནོ་iསི་འདམ་:སེ་ཉིད། ། 
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རནི་ཆནེ་འîང་ག་ིརནི་ཆནེ་ཉདི། །ལས་>་ིརགིས་>་ིརལ་Å་ིཉིད། ། 

ཅེས་པ་:ེ། lས་ཅན་_ད་མེད་དམ་ནི་ཡང་ན་Fེས་པ་ཡི། ལག་པ་གང་གི་sིན་ལག་གི་x་བ་ལ་mོ་

Qེ་xེ་ད`་(༢༧༨ན)པ.་རི་མོD་Hམ་པ་ཡོད་པར་tར་པ་ནི། མི་བFོད་པ་ཡི་རིགས་ཏེ་རིགས་ཐམས་

ཅད་Gི་མཆོག་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་a་Hམ་པར་Iང་མཛད་Gི་རིགས་ལ་sིན་ལག་གི་x་བར་འཁོར་

ལོར་ཏེ་དེ.་རི་མོD་Hམ་པ་ཡོད་པར་འtར་ཞིང་། འོད་དཔག་མེད་མགོན་Bི་མཚན་མ་ལ་འདམ་Fེས་

ཏེ་པô་ཉིད་དང་། རིན་ཆེན་འcང་གི་མཚན་མ་རིན་ཆེན་Bི་Hམ་པ་ཉིད་དང་། ལས་Gི་རིགས་དོན་

འ\བ་Gི་མཚན་མ་རལ་dི.་Hམ་པ་ཉིད་འcང་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ད༣ གAམ་པ་[ཁ་དོག་གི་"གས་]ནི།
Lལ་འ_ོར་པ་གང་ནག་པ་ོཉདི། །ད་ེཡ་ི!་ན་ིམ་ིབ:དོ་པ། ། 
Lལ་འ_ོར་པ་གང་དཀར་པ་ོཆ།ེ །ད་ེཡ་ི!་ན་ིLམ་<ང་མཛད། ། 
Lལ་འ_ོར་པ་གང་T་ོསངས་ཆེ། །དེ་ཡི་!་ན་ིདནོ་ཡདོ་ཉདི། ། 
Lལ་འ_ོར་པ་གང་སརེ་པ་ོཆ།ེ །རནི་ཆནེ་བདག་པ་ོརགིས་>་ི!། ། 
Lལ་འ_ོར་པ་གང་དཀར་དམར་ཉདི། །འདོ་དཔག་མདེ་པ་རགིས་>་ི!། ། 
Lལ་འ_ོར་པ་གང་དཀར་དང་སརེ། །ད་ེན་ིསམེས་དཔའ་ིརགིས་d་འuར། ། 

ཞེས་པ་:ེ། Hལ་འ9ོར་པ་དང་དེས་མཚོན་པ.་Hལ་འ9ོར་མ་གང་དག་lས་Gི་མདོག་ནག་པོ་

ཤས་ཆེ་བ་ཉིད་དེ། དེ་ཡི་R་ནི་མི་བFོད་པར་གAངས་པས་དེ.་རིགས་ཅན་དང་། དེ་བཞིན་a་Hལ་

འ9ོར་པ་གང་དག་གི་མདོག་དཀར་པོ་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ཡི་R་ནི་Hམ་པར་Iང་མཛད་དང་། Hལ་འ9ོར་པ་
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གང་དག་མདོག་Nོ་སངས་ཏེ་#ང་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ཡི་R་ནི་དོན་ཡོད་\བ་པ་ཉིད་དང་། Hལ་འ9ོར་པ་

གང་ཞིག་མདོག་སེར་པོ་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ལ་ནི་རིན་ཆེན་བདག་པོ་:ེ་རིན་འcང་དེ.་རིགས་Gི་Rར་

འtར་བ་དང་། Hལ་འ9ོར་པ་གང་དག་མདོག་དཀར་དམར་གཉིས་ཀ.་མདོག་ཅན་ཉིད་ལ་ནི། འོད་

དཔག་q་མེད་པ་དེ.་རིགས་Gི་Rར་འtར་བ་དང་། Hལ་འ9ོར་པ་གང་དག་དཀར་པོ་དང་སེར་པོ་

གཉིས་ཀ.་མདོག་ཅན་དེ་ནི་mོ་Qེ་སེམས་དཔ.་རིགས་A་འtར་ཞེས་པའོ། །

ད༤ བཞི་པ་[དམ་ཚིག་བQོད་པ་]ནི། (༢༧༨བ)
:་ེབ་ོLལ་འ_ོར་མཐར་Iིན་པས། །ང་Jལ་མ་ིབཅག་ཐ་ོམ་ིབཙམ། ། 
6ན་çོབ་ག8གས་d་གནས་ནས་ན།ི །ད་ེLམས་བད་ེགཤགེས་རགིས་d་འuར། 
Wད་མེད་Lམས་>་ིམཚན་ཉདི་འད།ི །ཇ་ི}ར་:སེ་པ་ད་ེབཞནི་ན།ོ ། 
6ན་çོབ་ཐ་vད་ìལ་ལས་ན།ི །ད་ེཡ་ིརགིས་dའང་དེ་འuར་རོ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། Fེ་བོ་ལམ་Bི་Hལ་འ9ོར་མཐར་&ིན་པས་Gང་རང་ཉིད་རང་རིགས་Gི་R་དེ.་ང་Eལ་

མི་བཅག་པར་བ"ན་པར་གནས་པ་དང་། མཚན་མ་དང་ཁ་དོག་དེ་b་_་མེད་པ.་Fེ་བོ་Hལ་འ9ོར་

དང་མི་vན་པ་གཞན་ལའང་ཐོ་མི་བཙམ་ཞིང་བ¬ས་པར་མི་9་:ེ། དེས་མཚོན་པ.་pན་}ོབ་Gི་R.་

གâགས་A་གནས་&ིན་ཆད་ནས་ནི་lས་ཅན་དེ་Hམས་བདེ་བར་གཤེགས་པ.་རིགས་A་འtར་བས་

སོ། །_ད་མེད་Hམས་Gི་རིགས་མཚོན་པ.་མཚན་ཉིད་འདི་ཡང་། གོང་a་ཇི་bར་Fེས་པ་Hལ་འ9ོར་

པ་ལ་གAངས་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །

pན་}ོབ་Gི་ཐ་�ད་Gི་[ལ་དེ་b་_་ལས་ནི། རིགས་བདག་སངས་Eས་དེ་ཡི་རིགས་Aའང་_ད་

མེད་དེ་དག་འtར་རོ་ཞེས་པའོ། །
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ཏ༢ གཉིས་པ་[Rན་Fེས་བFེད་ཐབས་]ལ། ཐ༡ ཉན་པར་གདམས་པ། ཐ༢ གནས་Gི་rད་པར།

ཐ༣ �ོམས་འöག་གི་9་བ། ཐ༤ äོར་ཐབས་Gི་ཡན་ལག །ཐ༥ 9ང་སེམས་བFེད་ཐབས་O.།

ཐ༡ དང་པོ་ནི།
བྷ་གར་ལངི་གས་áམ་མཛད་ནས། །ད་ེལ་P་ོQེ་ཆ་ེམཉསེ་ནས། ། 
བདག་མདེ་མ་ཡ་ིག་ོམཛད་པ། །!་མ་ོརབ་]་མཆདོ་པ་ཉནོ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། úམ་Bི་བྷ་གར་ཡབ་Gི་ལིང་གས་^མ་བྷ་ན་མཛད་དེ་མཉམ་äོར་Bི་བདེ་བ་བFེད་

པར་མཛད་ནས། དེ་ལ་mོ་Qེ་འཆང་ཆེན་པོ་རབ་q་མཉེས་ནས་བདག་མེད་མ་ཡིས་ཡེ་ཤེས་བFེད་

ཐབས་Gི་དོན་གོ་བར་མཛད་པ.་&ིར་R་མོ་བདེ་:ོང་གསང་བ.་མཆོད་པས་རབ་q་མཆོད་པར་9ེད་

པ་rོད་ཉོན་ཅིག་ཅེས་གདམས་པའོ། །

ཐ༢ གཉིས་པ་[གནས་Gི་rད་པར་]ནི།
ཚལ་དང་:་ེབ་ོམདེ་གནས་དང་། །བདག་ག་ིqམི་i་ིནང་5་ཡང་། ། 
གཅརེ་W་Iག་J་ཆེ་_ས་ནས། །Lལ་འ_ོར་རགིས་པས་\ག་]་མཆོད། ། 

ཅེས་པ་:ེ། དེ་ཡང་དབེན་པ.་ནགས་ཚལ་དང་། Fེ་བོ་མེད་པ.་གནས་རི་èོད་སོགས་དང་།

བདག་གི་rིམ་Bི་ནང་ཉིད་a་ཡང་། ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀ་lས་གཅེར་_་R་-་&ག་E་ཆེན་པོ་£ོམ་

པ་དང་མཁའ་གསང་9ིན་óབས་9ས་ནས་�ོམས་འöག་གི་Hལ་འ9ོར་Bིས་Rན་Fེས་ཡེ་ཤེས་རིག་

པས་aས་"ག་q་ལས་Gི་&ག་E་(༢༧༩ན)མཆོད་པར་9་ཞེས་པའོ། །

ཐ༣ གAམ་པ་[�ོམས་འöག་གི་9་བ་]ནི།
áམ་བྷ་འ*ད་པ་_ས་ནས་ན།ི །ད་ེབཞནི་བྷ་གར་རགེ་པ་ཉདི། ། 
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:སེ་པའི་<་ན་ིབཞབི་པ་ཉདི། །མ་མAའི་�ང་ü་ིབ]ང་བ་ཉདི། ། 

"ག་q་üོས་པ.་མཚན་མ་ལས། །བོ་ལ་vན་པས་ལག་པས་9། །

ཞེས་པ་:ེ། དེ་ནས་ཡབ་úམ་ཕན་[ན་^མ་བྷ་ན་དང་འ|ད་པ་སོགས་འདོད་པ.་»་xལ་ཅི་

རིགས་9ས་ནས་ནི། དེ་བཞིན་བོ་ལས་བྷ་གར་རེག་པ་ཙམ་ཉིད་དང་། དེ་ནས་Fེས་པ.་I་:ེ་ཡབ་Gི་

བོ་ལ་ནི་úམ་Bི་བྷ་གས་བཞིབ་པ་ཉིད་དང་། ཕན་[ན་:ེང་འོག་གི་མ་མù.་རོ་~ང་xི་b་_་ཡང་

བཞིབ་ཅིང་བqང་བ་ཉིད་དང་། དེ་བས་"ག་q་üོས་པར་tར་པ.་མཚན་མ་¬ེད་པ་ལས། བོ་ལ་vན་

པས་ཏེ་ཡབ་Gི་ལག་པས་9ང་སེམས་འཆིང་བ.་ལས་Sབ་པར་9་ཞེས་པའོ། །

ཁ་ཅིག །Fེས་པ.་I་གསང་x་གཉིས་དང་། ལག་པ.་9་བ་üོངས་vན་མ་&ག་E.་ལག་པས་

9ང་སེམས་འཆིང་བར་འདོད་ལ།

འགའ་ཞིག་q། &ག་E་üོས་པ.་མཚན་མ་cང་བ་ན། ཡབ་Gི་ལག་པས་དེ.་I་x་བsིང་བ་

བ:ན་པར་བཞེད་དོ། །

ཐ༤ བཞི་པ་[äོར་ཐབས་Gི་ཡན་ལག་]ནི།
qགོས་དང་བp་ཞེས་_་བ་དང་། །ད་ེབཞནི་ཤནི་]་བཀལ་བ་ཉིད། ། 
ཡང་ཡང་P་ོQེས་འདོད་པ་_། །Zངེ་དང་འགོ་]་}་བ་ཉིད། ། 
དངོས་Çབ་Jས་པ་ཐོབ་པ་Z།ེ །སངས་Jས་6ན་དང་མཉམ་པར་འuར། ། 

ཞེས་པ་:ེ། དེ་ཡང་&ག་E.་རིགས་བ"གས་ནས་སོ་སོD་rད་པར་Bི་äོར་ཐབས་ལ། rོགས་b་

_་དང་བó་ཞེས་9་བ་དང་། དེ་བཞིན་a་བཀལ་བ་དང་ཤིན་q་བཀལ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ.་£ོ་ནས།

ཡང་དང་ཡང་a་mོ་Qེས་པô་ལ་འདོད་ཆགས་Gི་Xོད་པ་9་ཞིང་། :ེང་&ག་E.་གདོང་དང་འོག་q་བྷ་
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ག་ལ་b་བ་ཉིད་Gིས་Gང་ཉམས་üོང་བFེད་པར་9་:ེ། འདིས་དགའ་བ་བཞི་དང་rད་པར་དོན་Bིས་

Rན་Fེས་&ག་E་ཆེན་པོD་དངོས་\བ་Eས་པ་ƒར་a་ཐོབ་པ་:ེ། སངས་Eས་pན་Bི་ཡེ་ཤེས་དང་

མཉམ་པ་ཐོབ་པར་འtར་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

འདི་དག་ནི། &ག་E་རི་±གས་(༢༧༩བ)ཅན་དང་། aང་ཅན་དང་། ®ང་པོ་ཅན་དང་། I་ཚོགས་

ཅན་དང་། པô་ཅན་Hམས་Gི་གསང་x་བ"གས་ལ། སོ་སོD་äོར་ཐབས་དང་འདོད་པ.་»་xལ་ལ་

བ"ེན་ནས་ཉམས་üོང་rད་པར་ཅན་བFེད་པ.་དོན་ཏེ། x་བ.་äོར་བ་བཞི་ཞལ་lང་ལས་བཤད་

ཅིང་ཡན་ལག་*ག་P་x་བཞི་mོ་Qེ་མཁའ་འdོར་བཤད་ལ།

འdེལ་ཆེན་aའང་།

ཕོ་མཚན་:ེང་a་གནས་པ་དང་། །མaན་a་Eབ་ནས་མི་མོ་ཡིས། །

རིམ་པས་iེད་པ་འདེགས་པར་9། །མི་མོD་rོགས་A་རབ་q་dགས། །

མི་མོས་Üས་མོD་མཐིལ་yངས་ནས། །གཡས་དང་གཡོན་Bིས་དÜང་པ་ཡིས། །

äར་ཏེ་:ེང་གི་ཀ་ར་ཎ། །གཉིས་ཀ་:ེང་a་&ོགས་པར་གནས། །

བó་ཞེས་9་བ.་མཚན་ཉིད་དོ། །ངང་པ.་གཤོག་པ་མ[ངས་Hམ་པ། །

གན་Ωལ་བ་Z་རབ་q་dགས། །iང་པ་རབ་q་བΩང་tར་པ། །

གཉིས་Gིས་རབ་q་བΩང་པའོ། །

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གAངས་ཏེ་མན་ངག་ལས་ཤེས་པར་9འོ། །

ཐ༥ O་པ་[9ང་སེམས་བFེད་ཐབས་]ནི།
ད་ེལ་ག་≠ར་བ]ང་བར་_། །ད་ེལ་ག་≠ར་¶་ཡི་Iིར། ། 
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ཤ་ནི་བཟའ་བ་ཉདི་5་_། །qད་པར་5་ཡང་ཆང་ཉིད་དོ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། གནས་Mབས་དེ་ལ་གལ་ཏེ་9ང་སེམས་མ་བ"ན་ན་ག་Üར་ཏེ་9ང་སེམས་དེ་ཉིད་

བqང་བར་9་ལ། 9ང་སེམས་འཕེལ་བར་9ེད་པ་དེ་ལ་ག་Üར་འཕེན་9ེད་Gི་j་ཡི་&ིར། ཤ་ནི་བཟའ་

བ་ཉིད་a་9་ཞིང་། rད་པར་a་ཡང་ཆང་ནི་བqང་བར་9་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་པའོ། །

ཇ༣ གAམ་པ་[ལེ3.་མཚན་]ནི།
>འེི་P་ོQེ་ལས། !ན་ཅགི་:སེ་པའ་ིདནོ་i་ིལེy་ཞེས་_་བ་Z།ེ བ2་གཅགི་པའ།ོ། 

ཞེས་པ་:ེ། Gེ.་mོ་Qེ.་jད་བ"ག་པ་&ི་མ་ལས། Rན་ཅིག་Fེས་པ.་ཡེ་ཤེས་བFེད་ཐབས་:ོན་

པ.་དོན་Bི་ལེ3་ཞེས་9་བ་:ེ། གYང་aམ་ཚན་བP་གཅིག་པའོ་ཞེས་དེ་ཉིད་གAངས་ཟིན་པ.་དོན་

ཏོ། །

ལེ3་བP་གཅིག་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ་&ི་མ། བP་གཉིས་པ་}ོགས་པ.་ལེ3།

ཆ༡༢ ད་ནི་ལེ3་བP་གཉིས་པ་བཤད་པར་9་:ེ། དེ་ལ། ཇ༡ ལེ3.་འ+ེལ་དང་། ཇ༢ ལེ3.་

དོན་གཉིས་Gི།

ཇ༡ དང་པོ་(༢༨༠ན)ནི། བ"ག་པ་དང་པོD་བP་པ་དང་བཞི་པར་དབང་གAངས་Gང་། དབང་

བཞི་äིན་པ.་ཚིག་བཅད་མ་གAངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་Éིན་9ེད་དང་dོལ་9ེད་:ོན་པ.་Mབས་

Hམས་A་ཐབས་ཤེས་Gི་�ོམས་འöག་9་[ལ་གAངས་Gང་། མཁའ་གསང་9ིན་óབས་སོགས་མ་

གAངས་པས། དེ་དག་:ོན་པ.་&ིར་ལེ3་འདི་གAང་བར་འ+ེལ་ལོ། །

ལེ3་N་&ི.་འ+ེལ་ནི། གོང་ཉིད་a་&ག་E.་ལམ་གAངས་Gང་། དེ་Éིན་9ེད་Gི་དབང་དང་

མཁའ་གསང་9ིན་óབས་སོགས་མ་གAངས་པས། དེ་མ་ཐག་q་དེ་དག་:ོན་པ.་ལེ3་འདི་འཆད་

པར་འ+ེལ་ལོ། །

ལེ3.་མངོན་"ོགས་ནི། དབང་བཞི་äིན་པ.་ཚིག་Éིན་9ེད་དབང་དང་འ+ེལ་ལ། mོ་Qེ་དང་པô་

9ིན་óབས་སོགས་Éིན་dོལ་མཐའ་དག་དང་འ+ེལ་ལོ། །

ཇ༢ གཉིས་པ་[ལེ3.་དོན་]ལ། ཉ༡ དབང་äིན་པ.་ཚིགས་བཅད། ཉ༢ མཁའ་གསང་9ིན་

óབས། ཉ༣ -་གAང་Äགས་9ིན་óབས་གAམ་ལས།

ཉ༡ དང་པོ་ལ། ཏ༡ མཚམས་äར་བ། ཏ༢ ãོབ་དཔོན་Bི་དབང་གི། ཏ༣ གསང་དབང་གི། ཏ༤

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་Gི། ཏ༥ དབང་བཞི་པ.་ཚིགས་བཅད་O.།

ཏ༡ དང་པོ་ནི།
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ད་ེནས་P་ོQེ་ཅན་i་ིདབང་། །བཞ་ིཡ་ིདནོ་ནི་བཀའ་gལ་པ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། ལེ3་བP་གཅིག་པ་གAངས་ཟིན་པ་དེ་ནས་:ོན་པ་�ིང་Qེ་དང་:ོང་པ་མི་&ེད་པ.་mོ་

Qེ་ཅན་Bིས་Éིན་9ེད་དབང་བཞི་ཡི་དོན་Bི་ཚིགས་བཅད་ནི་བཀའ་¢ལ་པ་:ེ། ཞེས་པའོ། །

ཏ༢ གཉིས་པ་[ãོབ་དཔོན་Bི་དབང་]ནི།
P་ོQེ་རབ་གནས་P་ོQེ་ཉིད། །ཆེ་དང་êིལ་W་ཆནེ་པ་ོ8ང་། ། 
དེ་རིང་P་ོQེ་Nོབ་དཔནོ་འuར། །Nོབ་མ་བ¨་བ་ཉིད་5་iསི། ། 

ཞེས་པ་:ེ། ãོབ་མ་mོ་Qེ་འཆང་úམ་ལ་འ|ད་པ.་-ར་རབ་q་གནས་པ་-.་དམ་ཚིག་ཅན་ལ།

∂ྃ་ལས་cང་བ.་mོ་Qེ་ཉིད་ཆེན་པོ་གཏད་པ་ཐོག་མཐའ་མེད་པ.་9ང་ùབ་སེམས་Gི་ངོ་བོ་Äགས་Gི་

དམ་ཚིག་དང་། ∏ཿལས་cང་བ.་zིལ་_་ཆེན་པོ་sིད་གAམ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་:ོན་པ་གAང་གི་

དམ་ཚིག་:ེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་zན་པ.་£ོ་ནས་âང་ཞིག་པའོ། །

དམ་ཚིག་(༢༨༠བ)གAམ་9ིན་པ.་aས་དེ་རིང་rོད་mོ་Qེ་ãོབ་དཔོན་a་tར་པས་ན། དེང་&ིན་

ཆད་དབང་བ-ར་བ་དང་jད་:ོན་པ་སོགས་Gི་£ོ་ནས་Mལ་vན་Bི་ãོབ་མ་བ§་བ་དང་དེ་དག་གི་

དོན་Sབ་པ་ཉིད་a་Bིས་ཞེས་Qེས་A་གནང་བ་:ེར་བ.་དོན་ཏོ།

ཏ༣ གAམ་པ་[གསང་དབང་]ནི།
ཇི་}ར་འདས་པའི་སངས་Jས་>སི། །_ང་Aབ་Xས་Lམས་དབང་བcར་བ། ། 
བདག་ག་ིགསང་བའ་ིདབང་གསི་ན།ི །སམེས་>་ི¶ན་iསི་དབང་བcར་ཏོ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། དཔེ་ཇི་bར་ན། Nོན་9ོན་འདས་པ.་སངས་Eས་Hམས་Gིས་9ང་ùབ་བ¬ེས་པ.་

sས་ཏེ་9ང་ùབ་སེམས་དཔའ་Hམས་ལ་དབང་བ-ར་བ་bར། ãོབ་དཔོན་བདག་གིས་Iོད་མིན་ལ་
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གསང་བ.་དབང་གིས་ནི་ཡབ་úམ་Bི་pན་}ོབ་9ང་སེམས་Gི་jན་Bིས་ãོབ་མ་rོད་ལ་དབང་

བ-ར་ཏོ་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཏ༤ བཞི་པ་[ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་Gི་དབང་]ནི།
!་མ་ོདགའ་Gིན་གནས་Gིན་མ། །<་ཚaགས་ག8གས་ཅན་ཡདི་འངོ་མ། ། 
qརེ་ཅགི་qརེ་ཅགི་སམེས་དཔའ་ཆ།ེ །qརེ་ལ་མཆདོ་པ་དག་]་iསི། ། 

ཞེས་པ་:ེ། &ག་E་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པར་བFེད་པས་ན་R་མོ་དགའ་བ་བཞི.་ཡེ་ཤེས་

äིན་ཞིང་། དེ་བFེད་པ.་གནས་A་tར་པས་མཆོག་གི་བaད་xི་äིན་པར་9ེད་མ། mོ་Qེ་ཕག་མོ་དང་

རེག་9་mོ་Qེ་མ་སོགས་Hམ་པ་I་ཚོགས་པ.་གâགས་ཅན། Mལ་vན་Bི་ཡིད་a་འོང་མ་འདི་ཉིད།

དབང་གི་ཡེ་ཤེས་བFེད་པ.་དོན་a་rེར་ཅིག་rེར་ཅིག་ཅེས་ནན་ཏན་a་9་བ་དང་། སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ཞེས་ãོབ་མ་ལ་འབོད་པ.་དོན་དང་། rེར་ལ་�ོམས་འöག་གི་མཆོད་པས་ཡེ་ཤེས་ངོས་

བâང་བ་དག་q་Bིས་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

ཏ༥ O་པ་[དབང་བཞི་པ.་ཚིགས་བཅད་]ནི།
ཡ་ེཤསེ་འད་ིན་ིཆསེ་®་ཞིང་། །P་ོQེ་ནམ་མཁའ་ིད>ལི་}་W། ། 
–ལ་bལ་མཐར་Gིན་ཞ་ིབ་ཉདི། །qདོ་རང་ཡང་ན་ིད་ེཡ་ིཕ། ། 

ཞེས་པ་:ེ། དབང་བཞི་པ.་ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་ཕལ་Bིས་"ོགས་པར་དཀའ་བས་ཆེས་e་བ.་གནས་

ཡིན་ཞིང་། མཚན་"ོག་གིས་མི་&ེད་པས་mོ་Qེ་དང་། ëོས་པ.་ཚོགས་དག་པས་ནམ་མཁ.་དGིལ་b་

_་དང་། ཉོན་མོངས་སོགས་Gི་¨ིབ་(༢༨༡ན)པ་མེད་པས་—ལ་དང་+ལ་བ་དང་། sིད་པ་ཟད་པས་

ཐར་པ་མཆོག་གི་བདེ་བ་äིན་པ་དང་། §ག་བNལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བས་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་དོ། །
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དེ་b་_.་ཡེ་ཤེས་rོད་རང་ཡང་ནི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡི་ཕ་b་_་:ེ། j་འ+ས་ད9ེར་མེད་རང་cང་གི་ཡེ་

ཤེས་ཡིན་པས་སོ། །

འtར་གཞན་a། rོད་རང་ཡང་ནི་rོད་Gི་ཕ། །ཞེས་དང་། rོད་Gི་ཕ་ནི་rོད་ཉིད་དོ། །ཞེས་Gང་

འcང་:ེ། ཡེ་ཤེས་དེ་གདོད་མ་ནས་རང་གཤིས་ལ་Ÿན་\བ་q་གནས་པ་ལ་བ"ེན་ནས་ãར་ཡེ་ཤེས་

དེ་ཉིད་རང་གིས་རང་རིག་པ.་དོན་ཏོ། །

ཉ༢ གཉིས་པ་[མཁའ་གསང་9ིན་óབས་]ནི།
P་ོQེ་དང་པ~་_ིན་iིས་pབས་པའི་Tགས་ནི། ཨÃ་པ~་d་—་དྷ་ø་མ་≤་ø་

ག་d་ཁ་ཾད་ད། ཙ་]ར་Õ་ན“་”་ག་བ་ིœ་≥་ྃ≥་ྃ≥་ྃƒཪྱ་ཾ6་r་÷་མེ། ཨÃ་བº་
མ་≤་í་ེཥ་ཙ་]ར་Õ་ན“་ÿ་ཡ་ཀ །ཁ་ག་µ་ཁ་ཨེ་ཀ་ར་ས་ོŸ་ཐ་≥་ྃ≥་ྃ≥་ྃƒཪྱ་ཾ
6་r་⁄་མེ།  

ཞེས་པ་:ེ། ཡབ་Gི་mོ་Qེ་དང་úམ་Bི་པô་ཕན་[ན་9ིན་Bིས་བóབ་པར་9ེད་པ.་Nགས་ལ།

པô་9ིན་óབས་Gི་Nགས་ནི། ཨØ་mོ་Qེ་གAམ་ད9ེར་མེད་པ.་དོན། པô་ནི་ཀ©ོ་ལ་:ེ་úམ་Bི་Fེ་

གནས། A་$་བདེ་བ། དྷ་∆་འཛིན་པ། མ་ÿ་ཆེན་པོ། ∆་ག་ཆགས་པ། A་ཁ་ན་བདེ་བ། ད་ད་äིན་པ་

:ེ། མཚམས་äར་བས་A་ཁÃ་ད་:ེ་úམ་Bི་བྷ་ག་ལ་བQོད་པའོ། །ཙ་qར་བཞི་དང་། ∏་ན%་pན་

དགའ་:ེ་དགའ་བ་བཞི། &་ག་Mལ་བ། བི་"་I་ཚོགས། ∂ྃ་∂ྃ་∂ྃ་ནི་lས་ངག་ཡིད་གAམ་མཚོན་ཏེ་

དེ་ལས་གང་Fེས་པ་Rན་Fེས་A་:ོན་པ.་བm། ı'ཾ་9་བའམ་དགོས་པ། p་Z་མཛོད་ཅིག །(་མེ་

བདག་གིས་ཞེས་པ་:ེ། བདེ་ཆེན་བFེད་པ.་དོན་a་ཡབ་Gིས་úམ་ལ་བ-ལ་བ.་དོན་ཏོ། །
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mོ་Qེ་9ིན་óབས་ནི། ཨØ་Nར་བཞིན། བÈ་mོ་Qེ། མ་ÿ་ཆེན་པོ། ±ེ་ཥ་ཞེ་Çང་:ེ། ཞེ་Çང་འཇོམས་

པ.་mོ་Qེ་ཆེན་པོ་ཞེས་ཡབ་Gི་གསང་བ.་mོ་Qེ་ལ་བQོད་པའོ། །

ཙ་qར་∏ན%་དགའ་བ་བཞི། )་ཡ་ཀ་äིན་པ། ཁ་ག་མཁའ་འdོ་:ེ་9། {་ཁ་གདོང་། ཨེ་ཀ་ར་སོ་

རོ་གཅིག་པ་:ེ། (༢༨༡བ)དེས་x་rད་པར་ཅན་eད་པས་གཉིས་ཀ.་9ང་སེམས་འཆིང་བ་མཚོན། †་

ཐ་མགོན་པོ་:ེ་ཡབ་ལ་འབོད་པ། ∂ྃ་∂ྃ་∂ྃ་ı'ཾ་p་Z་(་མེ་Hམས་Nར་bར། úམ་Bིས་ཡབ་ལ་བ-ལ་

བ་:ེ། ཡབ་úམ་གཉིས་ཀ་ཕན་[ན་a་Rན་Fེས་Gི་དགའ་བ་ལ་äོར་བ.་དོན་ཏོ། །

ཉ༣ གAམ་པ་[-་གAང་Äགས་Gི་9ིན་óབས་]ནི།
Ñ་ིབརོ་ན་ིཨÃ་i་ིLམ་པ། vིང་གར་ན་ི≥་ྃག་ིLམ་པ། ཟེy་འ¤་ལ་Õཿའི་Lམ་
པའ།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། འདིས་-་གAང་Äགས་9ིན་óབས་དང་མཁའ་གསང་9ིན་óབས་གཉིས་བ:ན་པར་

བཤད་པ་ལས། N་མ་bར་ན། Xི་བོར་ནི་ò་བ་ལ་-་mོ་Qེ.་ས་བོན་ཨØ་Bི་Hམ་པ་དཀར་པོ་དང་།

�ིང་གར་ནི་ཉི་མ་ལ་Äགས་mོ་Qེ.་ས་བོན་∂ྃ་གི་Hམ་པ་Nོན་པོ་དང་། མdིན་པར་པô.་ཟེ3་འfl་ལ་

གAང་mོ་Qེ.་ས་བོན་∏ཿ.་Hམ་པ་དམར་པོ་བ£ོམ་པའོ། །

&ི་མ་bར་ན། ∂ྃ་ལས་ཡབ་Gི་mོ་Qེ་དང་། ཨØ་Bིས་ནོར་_་དང་། ∏ཿས་úམ་Bི་པô་བFེད་པ་

བ:ན་པར་བཤད་ལ།

བྷ་ཝ་པས་ནི། ∂ྃ་གི་úམ་Bི་པô་དང་ཡབ་Gི་mོ་Qེ་དང། ∏ཿས་úམ་Bི་ཟེ3་འfl་དང་ཡབ་Gི་ནོར་

_་དང་། གཉིས་ཀ.་_ག་པ་ཕཊ་སེར་པོས་མཚན་པ་བFེད་པར་འཆད་དོ། །

ལེ3་བP་གཉིས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བ"ག་པ.་མཚན་བ:ན་པ།

ཅ༢ གཉིས་པ་བ"ག་པ.་མཚན་བ:ན་པ་ནི།
¶ད་>ི་Jལ་པོ་ཆེན་པོ་å་མའི་བ\ག་པ་ཞེས་_་བ་བ\ག་པ་dམ་2་ü་

གཉསི་ལས་£ང་བ། བ\ག་པ་གཉསི་>་ིབདག་ཉདི་>འེི་P་ོQེ་མཁའ་འÅ་ོམ་
ê་བའི་ûམོ་པའི་¶ད་>ི་Jལ་པ་ོཆནེ་པ་ོçོགས་ས།ོ། །། 

ཞེས་པ་:ེ། jད་གAམ་:ོན་པ.་བQོད་9ེད་Gི་jད་ཐམས་ཅད་ལས་བQོད་9.་དོན་ཆེས་

གསལ་བས་ན་jད་Gི་Eལ་པོ་ཆེན་པོ། »་མ.་དོན་ནི་བདག་མེད་མ་སོགས་Gི་_ད་མེད་»་མས་Yས་

པ་གཙོ་ཆེ་བས་ན་»་མ.་མཚན་བཏགས་པ་:ེ།

མཉམ་äོར་a།

_ད་མེད་pན་Bི་»་མ.་j། །འདི་ནི་གཉིས་A་མེད་པ.་མཆོག །

»་མ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལས། _ད་མེད་»་མ་rད་པར་འཕགས། །

ཞེས་སོ། །

བ"ག་པ.་དོན་ནི། ཡང་དག་པ.་དོན་བ"ག་པར་9ེད་པས་ན་བ"ག་:ེ།

xེ་མོ་ལས། (༢༨༢ན)

ཆོས་pན་གâགས་ཅན་མ་ཡིན་ཡང་། །གâགས་A་ཡང་ནི་འདི་Z་བ"གས། །

ཆོས་pན་ཚིག་གི་Xོད་úལ་མིན། །¨་Z་ཡང་ནི་འདི་Z་བ"གས། །

དེ་བས་ངོ་མཚར་ཆོས་འདི་ལ། །བ"གས་པས་བ"ག་པ་ཡིན་པར་བཤད། །
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ཅེས་སོ། །

དེ་bར་ན་»་མ.་བ"ག་པ་ཞེས་9་བའོ། །

x་jད་འ_མ་O.་བ"ག་པ་Aམ་P་x་གཉིས་ལས་དོན་བ§ས་ཏེ་âར་a་¡ང་བ། ཐབས་ཤེས་

མཚོན་པས་བ"ག་པ་གཉིས་Gི་བདག་ཉིད། �ིང་Qེ་དང་:ོང་པ་མི་&ེད་པ.་Gེ.་mོ་Qེ། དེ་ལས་cང་

བ.་བདག་མེད་མ་སོགས་Gི་མཁའ་འdོ་མ། དེ་དག་དང་བཅས་པ.་དGིལ་འཁོར་ནི་à་བ་དང་།

ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་Rན་Fེས་A་Çོམ་པས་à་བ.་Çོམ་པ། དེ་bར་Çོམ་པར་9ེད་པ.་jད་ཐམས་

ཅད་Gི་གཙོ་བོར་tར་པས་jད་Gི་Eལ་པོ་ཆེན་པོ། ཡོངས་A་}ོགས་སོ་ཞེས་དོན་མ་ཚང་བ་མེད་པར་

"ོགས་པ.་&ིར་བQོད་པའོ། །
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མཐའ་མར་བ:ན་པ་མöག་གི་དོན།

ཁ༣ གAམ་པ་མཐའ་མར་བ:ན་པ་མöག་གི་དོན་ནི།
J་གར་iི་མཁན་པོ་ག་ཡ་‹་ར་དང་། དགེ་Nོང་›>་ཡེ་ཤེས་>ིས་བåར་

ཅངི་`ས་ཏ་ེགཏན་ལ་ཕབ་པའ།ོ ། 

ཞེས་པ་:ེ། jད་འདི་ལ་འtར་བaན་ཡོད་པར་བཤད་པ་ལས་dགས་ཆེ་བ་ནི། E་གར་འཕགས་

úལ་Bི་མཁན་པོ་ཡིག་མཁན་Bི་རིགས་ལས་འgངས་པ་ག་ཡ་*་ར་:ེ་æ་འཛིན་ཞེས་9་བ་དང་། བོད་

Gི་ལོ་+་བ་འ+ོག་མི.་རིགས་ལས་འgངས་པ་དགེ་ãོང་,G་ཡེ་ཤེས་གཉིས་Gིས་¨་»ར་ཞིང་Y་

དག་9ས་ཏེ། ãར་འཆད་ཉན་Bི་£ོ་ནས་Gང་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་འtར་rད་པར་a་

འཕགས་པའོ་ཞེས་པ.་དོན་ཏོ། །

བ"ག་པ་&ི་མའང་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

འདིར་ºས་པ། (༢༨༢བ)

Äགས་Qེ་R་ཡི་དགའ་ཚལ་ལས་འgངས་ཟབ་དོན་ཡལ་ག.་འཇོ་£ེག་བ»ར། །

བདེ་:ོང་ལང་ཚོ་གསར་པ.་ལོ་འདབ་དགའ་བཞི.་dིབ་བསིལ་¥ན་ཚོགས་¢ོལ། །

âང་འöག་Hམ་བì.་མེ་ཏོག་eེང་བས་Rན་Fེས་ཡིད་འོང་འ˝མ་མདངས་ངོམ། །

jད་Eལ་དཔག་བསམ་#ོན་པ་གང་འདི་འཇིག་"ེན་pན་q་Eས་tར་ཅིག །

ཉི་ò་bར་dགས་jད་Eལ་འདི་ཉིད་ལ། །

E་བོད་མཁས་\བ་མང་པོས་Hམ་བìལ་བ.། །
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མཐའ་*ག་Hམ་ད9ེ.་བཤད་པས་jད་དོན་མཆོག །

yོ་ལ་རབ་གསལ་:ེར་Hམས་Eལ་tར་ཅིག །

ཚིག་-ང་དོན་E་ཆེ་བ་ཟབ་མོD་jད། །

འདི་ཉིད་ཐོས་བསམ་£ོམ་ལ་མཁའ་འdོ་མས། །

_་bར་བxེ་བས་Fོང་ཞིང་9ིན་བóོབ་པ.། །

¨་ད9ངས་ཐོས་པས་བདག་ཡིད་ཡང་ཡང་zངས། །

བདག་ནི་úན་རིང་ལེགས་äངས་:ོབས་དམན་ཞིང་། །

བ.་+ིད་Hམ་གཡེང་ལེ་ལོས་aས་འདའ་ཡང་། །

y་མ་R་ཡིས་9ིན་óབས་མཆོག་བ¢ལ་བས། །

jད་དོན་ཕལ་ཆེར་འ9ེད་པ.་Hམ་ད≤ོད་¬ེད། །

ãར་ཡང་x་བཤད་jད་Gི་དགོངས་དོན་གང་། །

E་བོད་འdེལ་པ་དང་äར་ལེགས་ད≤ད་ནས། །

ཐོས་བསམས་བ£ོམ་པ.་üོང་བས་zངས་པ་ལས། །

jད་གYང་ཇི་བཞིན་འdེལ་བ.་hོབས་པ་ཐོབ། །

jད་དོན་སེམས་དཔས་འdེལ་བ.་གYང་བཟང་དང་། །

E་བོད་མཁས་པ་མང་པོD་ལེགས་བཤད་Gིས། །

Iང་བ་&ོགས་བPར་འBེད་པ.་"་བaན་ཅན། །

Hམ་འdེལ་ཉི་མ.་འོད་ཟེར་དེང་འདིར་ëོས། །
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Mར་ཚོགས་9ེ་བ་འèིགས་ཚེ་j་Mར་དང་། །

j་Mར་eེང་བ.་ད_ས་ན་ò་Eས་bར། །

མཁས་པ.་འdེལ་མང་འཛོམས་ན་Hམ་འdེལ་འདི.། །

ཚིག་དོན་ཆེས་ཆེར་བì་ཞིང་གསལ་བ་�མ། །

གYང་དོན་ད≤ོད་པ.་yོ་dོས་མ་¬ེད་པར། །

གཞན་ºས་ཅལ་¨ོག་ãར་ཡང་+ིས་པ་དང་། །

གâ་lམ་རང་བཟོར་བཀོད་པ.་jད་འdེལ་དེ། །

མཁས་Hམས་གད་Eངས་བFེད་པ.་གནས་མིན་ནམ། །

mོ་Qེ.་ཚིག་དོན་ཕལ་Bི་êོག་tར་a། །

ཟབ་མོD་&ག་Eས་བཅིངས་པ་མ་èོལ་བར། །

རང་བཟོD་འfl་གནོན་9ེད་པ.་བཤད་པས་Gང་། །

yོ་དམན་མིན་པ.་ཤེས་vན་A་ཞིག་མ`། །

དེ་bར་9ས་འདི་མཁས་པ.་dགས་འདོད་དང་། །

གཞན་ལ་འdན་ò.་བསམ་པས་མ་ཡིན་ཏེ། །

རང་ཉིད་མོས་དང་(༢༨༣ན)འགའ་ལའང་ཕན་སེམས་དང་། །

ãོབ་མས་བ-ལ་བ.་རེ་འདོད་Mོང་&ིར་ཡིན། །

འོན་Gང་mོ་Qེ.་ཚིག་Hམས་དཔག་དཀའ་བས། །

མ་"ོགས་ལོག་"ོག་ཐེ་ཚོམ་tར་པ་ཡི། །
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ཉེས་པ་མཆིས་ན་y་མ་ཡི་དམ་R། །

གསང་བདག་མཁའ་འdོས་བདག་ལ་¨ིབ་མེད་འཛོད། །

འདིར་འབད་དགེ་བ.་õས་པ་ཅི་ཡོད་པ། །

འdོ་pན་9ང་ùབ་ཐོབ་པ.་jར་tར་ཅིང་། །

rད་པར་བདག་གི་ཚེ་འདི.་ཕ་མ་གཉིས། །

ཧེ་Z་ཀ་དང་Rན་ཅིག་གར་9ེད་ཤོག །

བདག་Gང་ཚེ་རབས་pན་q་mོ་Qེ་ཡི། །

ཐེག་མཆོག་བ:ེན་པ.་Mལ་བཟང་¬ེད་པ་དང་། །

ཟབ་མོD་ལམ་འདི་Sབ་ལ་བxོན་པ་ཡིས། །

མཆོག་དང་Äན་མོང་དངོས་\བ་ཐོབ་པར་ཤོག །

གཞི་ཡི་Rན་Fེས་®ོ་_ར་zི་+ལ་ཞིང་། །

ལམ་Bི་Rན་Fེས་"ོགས་པ་མཐར་&ིན་ཏེ། །

འ+ས་_.་Rན་Fེས་âང་འöག་mོ་Qེ.་-། །

རིང་པོར་མི་ཐོགས་ƒར་a་ཐོབ་པར་ཤོག །

ཅེས་པ་འདི་ཡང་གསང་ཆེན་Bི་ཐེག་པ་ལ་ཐོས་བསམ་£ོམ་པ.་Mལ་པ་མཆོག་q་tར་པ་ãོབ་

དཔོན་ཉི་མ་dགས་ལ་སོགས་པ.་དོན་གཉེར་a་མས་ཡང་ཡང་བ-ལ་བ་ལ་བ"ེན་ནས། £མ་པོ་བ་

མཾ་ག་ལ.་མིང་ཅན་Bིས་aས་དགེ་བ་ལ་ཐོག་མར་བxམས་ཏེ། འflག་ལོ་ò་བ་གAམ་པ་ལ་Eལ་

བས་lང་བ:ན་པ.་གནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་±གས་R་£མ་པོ་དང་། དེ.་R་ཞོལ་†་ག་ཀོ་ཊ་
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ཞེས་9་བ.་ཆོས་Çེ་Hམས་A་äར་བ.་ཡི་གེ་པ་ཡང་རང་གི་ãོབ་_་a་མས་བBིས་པ་:ེ། འདིས་Gང་

འdོ་བ་མཐའ་དག་ལ་དགེ་ལེགས་A་tར་ཅིག །

/་:ི། ཡན་ལག་བaན་}ོགས་âང་འöག་mོ་Qེ.་-། །

ཆོས་[ལ་ལེགས་འདོམས་ད9ངས་A་Iང་བ.་གAང་། །

ཤེས་9་མ་lས་ས་ལེར་མrེན་པ.་Äགས། །

གསང་བ་གAམ་vན་དBེས་པ.་mོ་Qེར་འaད། །

དེ་ཡི་jད་Çེ་mོ་Qེ.་ཚིག་དོན་Hམས། །

མཐའ་*ག་&ག་E་དdོལ་ལ་འdན་མེད་ཅིང་། །

བ:ན་9.་གཙོ་བོ་Rན་Fེས་མངོན་(༢༨༣བ)tར་ནས། །

Éིན་dོལ་མཆོག་¢ོལ་£མ་པོ་པ་ལ་འaད། །

jད་དོན་Hམ་འ9ེད་E་བོད་མཁས་པ་ཡིས། །

ལེགས་བཤད་a་མས་ཅི་õས་བìལ་tར་མོད། །

འོན་Gང་ནོར་_.་ད_ས་ན་དབང་Nོན་bར། །

ཆེར་གསལ་བ:ན་བཅོས་འདི་ཉིད་Eལ་tར་ཅིག །

Hལ་འ9ོར་མ་jད་Xི་དང་9ེ་+ག་པ.། །

x་བཤད་གYང་གི་དགོངས་དོན་གཙོར་མཛད་དེ། །

གཞན་པ.་jད་དང་\བ་ཆེན་མཐའ་དག་གིས། །

ལེགས་བཤད་hེལ་བ་[ལ་འདི.་མངོན་"ོགས་སོ། །
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Xི་དོན་Hམས་Gིས་བQོད་9.་ཁོག་¥བ་ནས། །

གYང་དོན་ཚིག་གིས་འfl་ཚོགས་ཆེར་གསལ་ཞིང་། །

lང་རིགས་Hོན་པོས་º་ངན་ཚར་བཅད་དེ། །

རང་lགས་ཚོམ་མེད་བཤད་འདི་rད་འཕགས་གནས། །

E་ཆེན་མདོ་Nགས་གYང་lགས་a་མ་ཡིས། །

བQོད་9.་Hམ་Xི་ཤར་བས་ཡིད་zངས་ཤིང་། །

9ེ་+ག་y་མེད་ཐེག་པ.་[ལ་གོ་ནས། །

jད་དོན་འ9ེད་པར་འདོད་Hམས་བག་ཡོད་9ོས། །

མདོ་jད་གYང་དོན་མཐའ་དག་རིང་དོར་ཞིང་། །

zི་མེད་lང་རིགས་ད≤ད་གཞིག་མི་བཟོད་Gང་། །

øན་རབས་ཚིག་ëོས་བདག་འཛིན་Ÿར་ལེན་པ.། །

ûོངས་ཞེན་ཨ་འཐས་ཅན་ལ་ཅི་9ར་ཡོད། །

མང་a་ཐོས་བསམ་£ོམ་པ་Eང་བsིངས་ནས། །

ཐ་�ད་"ོག་གེ.་ཚིག་ལ་ªེ་9ང་དང་། །

&ོགས་རེ.་ཉམས་üོང་བSབས་པར་óོམ་པས་Gང་། །

jད་གYང་mོ་Qེ.་ཚིག་དོན་འ9ེད་པ་མིན། །

ཡིག་རིས་lང་ཙམ་œག་པ.་འཆད་ཉན་དང་། །

འ+ེལ་མེད་{་ཅོར་º་བ.་xོད་པ་དང་། །
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གཞན་ºས་ཅལ་¨ོག་འ+ི་བ.་xོམ་པ་Hམས། །

རེ་ཞིག་བཏང་�ོམས་བཞག་ན་ངལ་བ་ùང་། །

མདོ་jད་འཆད་xོད་xོམ་པ.་Hམ་ད≤ོད་Gི། །

yོ་ཡིས་དབེན་ཡང་གཞན་ལ་eག་དོག་གིས། །

ངན་ºས་ཅལ་ཅོལ་¨ོག་པ་Ÿར་ལེན་Hམས། །

རང་གིས་རང་ཉིད་བsེག་པར་མ་ཟད་Gེ། །

jད་དོན་འ9ེད་པ.་yོ་མིག་ཆེར་གསལ་ཞིང་། །

འdེལ་9ེད་Hམས་Gི་ལེགས་ཉེས་ད≤ོད་õས་པ.། །

གâར་གནས་yོ་dོས་vན་པ.་Mལ་བཟང་ལ། །

ལེགས་བཤད་rོད་Gིས་དགེ་ལེགས་བདེ་yག་¢ོལ། །

ཆོ་ག.་(༢༨༤ན)ངག་འདོན་ཙམ་Bིས་ཆེར་zེགས་ཤིང་། །

jད་དོན་�ེགས་པ.་Mལ་མེད་ཟང་ཟིང་ནོར། །

དོན་གཉེར་འöངས་པ་ཅན་དང་ཆོས་Gི་མིག །

ད{ས་ལོང་ཅན་ལའང་Xི་བོར་9ིན་óབས་མཛོད། །

དེ་bར་གཞན་ལས་¥ལ་cང་Hམ་འdེལ་འདི.། །

®ེགས་བམ་མང་a་hེལ་བ.་པར་Bི་འ0ལ། །

Sབ་པ.་མÄན་Ωེན་£མ་པོ་£ོམ་Çེ་ནས། །

མ་úམ་རིག་འཛིན་¨ོལ་མ.་དོན་a་äར། །
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ཡི་གེ.་འa་9ེད་R་úལ་བོད་�ི་བ། །

དབོན་ཡིག་ཚེ་དབང་དར་Eས་ཞེས་9ས་+ིས། །

Yས་དག་9ེད་པོ་_་ù་བདེ་:ེངས་Gི། །

དགེ་ãོང་སངས་Eས་ཆོས་Fབས་ཞེས་པས་བBིས། །

རིག་9ེད་འcང་áངས་གཉལ་Bི་ས་&ོགས་ནས། །

བiོས་ལ་མཁས་པ་ཚེ་དར་བì་ཤིས་དང་། །

དགོས་པ་ཚེ་དར་pན་དགའ་ལ་སོགས་པ། །

གAམ་Bིས་Rག་པ.་བP་eག་དག་གིས་བiོས། །

འདིར་འབད་དགེ་བས་མ་úམ་དེ་ཉིད་དང་། །

j་äོར་དད་བxོན་ངལ་བ་Ÿར་9ས་Gིས། །

ཐོག་zངས་མཐའ་ཡས་འdོ་བ་མ་lས་པ། །

Gེ་ཡི་mོ་Qེ.་གོ་འཕང་ƒར་ཐོབ་ཤོག །

གནས་Mབས་A་ཡང་མི་ཁོམ་བEད་དང་ནི། །

Çིག་Xོད་lས་A་ནམ་ཡང་མི་Fེ་ཞིང་། །

དད་བxོན་ཤེས་རབ་�ིང་Qེ་ཆེ་vན་པས། །

དགེ་Çིག་yང་དོར་[ལ་བཞིན་བSབ་པར་ཤོག །

ཚེ་རབས་pན་q་mོ་Qེ.་lས་ཐོབ་ཅིང་། །

མཚན་vན་mོ་Qེ.་ãོབ་དཔོན་`ས་བ:ེན་ནས། །

351 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་འོད་ཟེར།



Éིན་dོལ་mོ་Qེ.་ཐེག་པ.་ལམ་Yགས་ཏེ། །

དBེས་པ.་mོ་Qེ.་9ིན་óབས་འöག་པར་ཤོག །

wབྷ12་fi˚་ཛ་ག་ˇཾ། ཡེ་དྷ¸་ཧེ་q་3་བྷ་4་ཧེ་q%ེ་5ཾ་ཏ་6་ག་ཏོ་7་བ་དཏ། ཏེ་58་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་

བཾ་4་)ི་མ་ÿ་9་མ་ཎཿ

352 ལེགས་བཤད་ཉི་མ.་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་Wི་མ།

བ"ག་པ་&་ིམ། དང་པ་ོརབ་གནས་0་ིལ3ེ། 

ང༢ བAག་པ་Wི་མ་མ་ཚང་བ་ཁ་-ོང་བD་Lལ་6་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༦༧ན)
ཅ༡ གCང་དངོས་ལ་ལེZ་བ[་གཉིས། (༡༦༧ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 1 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཆ༡༽ རབ་གནས་;ི་ལེZ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༦༧ན)
ཇ༡ ལེZD་འ]ེལ། (༡༦༧ན)
ཇ༢ ལེZD་དོན་ལ་གཉིས། (༡༦༧ན)
ཉ༡ ^ི་དོན། (༡༦༧ན)
ཉ༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༡༧༢ན)
ཏ༡ རབ་གནས་;ི་ཆོ་ག་ལ་གཉིས། (༡༧༢ན)
ཐ༡ རབ་གནས་དངོས་ལ་གཉིས། (༡༧༢ན)
ད༡ Cས་པ། (༡༧༢ན)
ད༢ ལན་བ`ན་པ་ལ་གཉིས། (༡༧༢ན)
ན༡ རབ་གནས་;ི་ཆོ་ག་བཤད་པ།(༡༧༢ན)
ན༢ aོབ་དཔོན་བཤད་པ། (༡༧༢བ)
ཐ༢ མཆོད་པ་འbལ་Lལ། (༡༧༢བ)
ཏ༢ འcོས་དོན་dིན་eེག་བཤད་པ་ལ་fག །(༡༧༣ན)
ཐ༡ ཐབ་;ི་gམ་ད0ེ་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༧༣ན)
ད༡ ཐབ་;ི་ད0ིབས། (༡༧༣ན)
ད༢ ཐབ་;ི་ཚད། (༡༧༣བ)
ད༣ ཐབ་;ི་ཁ་དོག ། (༡༧༣བ)
ཐ༢ eེག་hས། (༡༧༣བ)
ཐ༣ མེ་i་དjག་པ། (༡༧༤ན)
ཐ༤ ས་i་མRེན་གསོལ། (༡༧༤ན)
ཐ༥ མེ་i་གཤེགས་པ། (༡༧༤ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 2 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཐ༦ མཆོད་mགས་བཤད་པ། (༡༧༤བ)
ཇ༣ ལེZD་མཚན། (༡༧༥ན)

བ"ག་པ་&་ིམ། གཉསི་པ་དངསོ་5བ་གཏན་ལ་དབབ་པའ་ིལ3ེ།  

ཆ༢༽ གཉིས་པ་དངོས་nབ་གཏན་ལ་དབབ་པD་ལེZ་འཆད་པ་ལ་གJམ། (༡༧༥ན)
ཇ༡ ལེZD་འ]ེལ། (༡༧༥ན)
ཇ༢ ལེZD་དོན་ལ་གཉིས། (༡༧༥བ)
ཉ༡ དོགས་གཅོད་;ི་Lལ་6་Cས་པ། (༡༧༥བ)
ཉ༢ ལན་oི་Lལ་6་གJངས་པ་ལ་བཞི། (༡༧༥བ)
ཏ༡ iD་gལ་འ0ོར་དགོས་Lལ། (༡༧༥བ)
ཐ༡ མདོར་བ`ན་པ། (༡༧༥བ)
ཐ༢ pས་པར་བཤད་ལ་གཉིས། (༡༧༦ན)
ད༡ ལས་དང་པོ་པས་qོམ་Lལ། (༡༧༦ན)
ད༢ [ང་ཟད་བAན་པ་ཐོབ་པས་qོམ་Lལ། (༡༧༦ན)
ཏ༢ དེ་ནས་^ོད་པ་^ད་Lལ་ལ་གཉིས། (༡༧༦བ)
ད༡ mོན་འ8ོ/་gམ་ངེས་ལ་བཞི། (༡༧༦བ)
ན༡ gལ་འ0ོར་བAན་མི་བAན་བAགས་པ། (༡༧༧ན)
ན༢ Wག་pD་ལམ་oི་Rད་པར་བrོད་པ། (༡༧༧ན)
ན༣ Oོད་Aགས་;ི་རིམ་པ་བ`ན་པ། (༡༧༧བ)
ན༤ ལམ་sབ་པD་གང་ཟག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༧༨ན)
ད༡ Aེན་དམན་པས་;ང་འnབ་Lལ། (༡༧༨ན)
ད༢ མཆོག་གིས་ངེས་པར་འnབ་Lལ། (༡༧༨བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 3 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ད༢ ^ོད་པ་^ད་Lལ་ལ་u། (༡༧༨བ)
ན༡ དང་པོར་གསང་^ོད་0་Lལ། (༡༧༨བ)
ན༢ Wག་pD་གནང་བ་vེད་Lལ། (༡༧༩ན)
ན༣ དེD་xད་dང་Lལ། (༡༧༩ན)
ན༤ ཡང་ན་yས་པས་དjག་Lལ། (༡༧༩བ)
ན༥ ^ོད་པD་དགོས་དོན། (༡༧༩བ)
ཏ༣ དེ་ལས་འcོས་པD་དོན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༨༠ན)
ཐ༡ དོགས་གཅོད་Cས་པ། (༡༨༠ན)
ཐ༢ ལན་གJངས་པ་ལ་གཉིས། (༡༨༠ན)
ད༡ དེD་དངོས་ལན། (༡༨༠ན)
ད༢ Wག་pD་དངོས་nབ་བཤད་པ། (༡༨༡བ)
ཏ༣ དངོས་nབ་sབ་Lལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༨༢ན)
ཐ༡ ལམ་oི་gམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་བཞི། (༡༨༢ན)
ད༡ རིམ་གཉིས་;ི་གོ་རིམ། (༡༨༢ན)
ད༢ {ང་འ|ག་}་0་Lལ། (༡༨༢བ)
ད༣ དེ་གང་ལས་~ང་བ། (༡༨༣ན)
ད༤ ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་6་བ`ན་པ་ལ་གཉིས། (༡༨༣ན)
ན༡ ^ི་དོན། (༡༨༣ན)
ན༢ གCང་དོན། (༡༨༤བ)
ཐ༢ དེD་དོགས་གཅོད་ལ་གཉིས། (༡༨༤བ)
ད༡ Cས་པ། (༡༨༤བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 4 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ད༢ ལན་བ`ན་པལ་གཉིས། (༡༨༥ན)
ན༡ དངོས་ལན། (༡༨༥ན)
ན༢ འcོས་དོན་ལ་གJམ། (༡༨༥བ)
ད༡ བsབ་0་འ]ས་bD་gམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་u། (༡༨༥བ)
ན༡ བsབ་0D་སངས་pས། (༡༨༥བ)
ན༢ དེD་བCགས་གནས། (༡༨༥བ)
ན༣ དེ་ཉིད་6་བCགས་Lལ་ལ་གཉིས། (༡༨༥བ)
པ༡ བAེན་པ་ཆོས་�D་བCགས་Lལ། (༡༨༥བ)
པ༢ Aེན་ག{གས་�D་བCགས་Lལ། (༡༨༦བ)
ན༤ སངས་pས་དེD་རང་བཞིན། (༡༨༧ན)
ན༥ དེD་རིགས་འO་བrོད་པ། (༡༨༧ན)
ད༢ sབ་0ེད་ལམ་oི་དཔེ་དོན་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༨༧བ)
ན༡ gམ་Aོག་དང་eིད་པ་dང་བD་དཔེ་དོན། (༡༨༧བ)
ན༢ gམ་Aོག་དང་འདོད་ཆགས་dང་བD་དཔེ་དོན། (༡༨༧བ)
ན༣ ཐབས་དེ་ཉིད་;ི་Rད་པར་བཤད་པ། (༡༨༨ན)
ད༣ nབ་འ]ས་བདེ་ཆེན་oི་ད0ེ་བÄ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༨༨བ)
ན༡ སངས་pས་uD་རིགས་J་ད0ེ་བ་ལ་གཉིས། (༡༨༨བ)
པ༡ མདོར་བ`ན་པ། (༡༨༨བ)
པ༢ pས་པར་བཤད་པ། (༡༨༨བ)
ན༢ དེ་ལས་Wེ་བD་ད0ེ་བÄ་ལ་གཉིས། (༡༨༩ན)
པ༡ ^ིར་བ`ན་པ། (༡༨༩ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 5 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



པ༢ 0ེ་]ག་}་བཤད་པ། (༡༨༩བ)
ཇ༣ ལེZD་མཚན། (༡༩༠ན)

བ"ག་པ་&་ིམ། ག8མ་པ་9ད་ཐམས་ཅད་0་ི<ངེ་གཞ་ིདང་གསང་བའ་ི>ད་0་ིལ3ེ།  

ཆ༣༽ xད་ཐམས་ཅད་;ི་Åེང་གཞི་དང་གསང་བD་-ད་;ི་ལེZ་ལ་གJམ། (༡༩༠བ)
ཇ༡ ལེZD་འ]ེལ། (༡༩༠བ)
ཇ༢ ལེZD་དོན་ལ་གཉིས། (༡༩༠བ)
ཉ༡ མཚམས་dར་བ། (༡༩༠བ)
ཉ༢ གCང་དངོས་གཞི་བཤད་པ་ལ་u། (༡༩༡ན)
ཏ༡ Çོམ་པD་gམ་ད0ེ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༩༡ན)
ཐ༡ མདོར་བ`ན་པ། (༡༩༡ན)
ཐ༢ pས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༡༩༡ན)
ད༡ Cས་པ། (༡༩༡ན)
ད༢ ལན་བ`ན་པ་ལ་གཉིས། (༡༩༡ན)
ན༡ ཨེ་ཝཾ་གི་Çོམ་པ། (༡༩༡ན)
ན༢ དེ་ཤེས་པD་ཐབས་བ`ན་པ་ལ་གJམ། (༡༩༡བ)
པ༡ -ད་ཅིག་མ་བཞི་མདོར་བ`ན་པ། (༡༩༡བ)
པ༢ དེD་དོན་pས་པར་བཤད་པ། (༡༩༡བ)
པ༣ དེ་ལས་དགའ་བ་བཞི་ངོས་བ{ང་བ། (༡༩༢ན)
ཏ༢ དབང་གི་gམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༡༩༢བ)
ཐ༡ དབང་གི་ད0ེ་བ་དང་དག་པ། (༡༩༢བ)
ཐ༢ དགོས་པ་དང་+་དོན། (༡༩༣ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 6 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཐ༣ དབང་བཞི་བ�ར་Lལ་ལ་བཞི། (༡༩༣ན)
ད༡ aོབ་དཔོན་oི་དབང་། (༡༩༣ན)
ད༢ གསང་དབང་། (༡༩༣བ)
ད༣ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་;ི་དབང་ལ་གJམ། (༡༩༣བ)
ན༡ ཤེས་རབ་མ་གཏད་པ། (༡༩༣བ)
ན༢ མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པ་ལ་གJམ། (༡༩༣བ)
པ༡ aོབ་དཔོན་མཆོད་Lལ། (༡༩༣བ)
པ༢ གསོལ་བ་འདེབས་Lལ། (༡༩༤ན)
པ༣ མཆོད་hས་བཤད་པ། (༡༩༤ན)
ན༣ ཡེ་ཤེས་ངོ་Öོད་པ། (༡༩༤བ)
ད༤ དབང་བཞི་པ་ལ་གJམ། (༡༩༤བ)
ན༡ དབང་གི་ངོ་བོ། (༡༩༤བ)
ན༢ དེ་མངོན་6་0ེད་ཐབས། (༡༩༥ན)
ན༣ དེD་འcོས་དོན་ལ་གJམ། (༡༩༥བ)
པ༡ ད;ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ/་Cས་ལན་ལ་གཉིས། (༡༩༥བ)
ཕ༡ Cས་པ། (༡༩༥བ)
ཕ༢ ལན་བ`ན་པ། (༡༩༥བ)
པ༢ Çོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་གི་Cས་ལན་ལ་གཉིས། (༡༩༦ན)
ཕ༡ ^ི་དོན། (༡༩༦ན)
ཕ༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༡༩༨བ)
བ༡ Cས་པ། (༡༩༨བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 7 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



བ༢ ལ་བ`ན་པ་ལ་གཉིས། (༡༩༨བ)
མ༡ à་བ་མདོར་བ`ན་པ། (༡༩༨བ)
མ༢ དེD་དོན་བཤད་པ། (༡༩༨བ)
པ༣ dང་གཞི་âལ་དབང་སོགས་;ི་Cས་ལན་ལ་གJམ། (༡༩༩ན)
ཕ༡ Cས་པ། (༡༩༩ན)
ཕ༢ དེD་ལན་ལ་གJམ། (༡༩༩ན)
བ༡ âལ་དང་དབང་པོ་བཤད་པ། (༡༩༩ན)
བ༢ äེ་མཆེད་དང་ãང་ཁམས་བཤད་པ། (༡༩༩བ)
བ༣ དེ་དག་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༠༠ན)
མ༡ Pང་`ོང་ད0ེར་མེད་6་བ`ན་པ། (༢༠༠ན)
མ༢ དེ་ཉིད་དཔེ་དང་dར་བ། (༢༠༠བ)
ཕ༣ gལ་འ0ོར་མD་མཆོད་པ། (༢༠༡ན)
ཏ༣ ^ོད་པD་Lལ་ལ་གJམ། (༢༠༡ན)
ཐ༡ མཉན་པར་གདམས་པ། (༢༠༡ན)
ཐ༢ ཉན་པD་Lལ། (༢༠༡བ)
ཐ༣ གJངས་པD་^ོད་པ་ལ་u། (༢༠༡བ)
ད༡ Aོག་པ་བཅོམ་ཞིང་Öོས་པ་åང་བ། (༢༠༡བ)
ད༢ འདོད་པ་བ`ེན་ཞིང་ཆགས་སོགས་çང་བ། (༢༠༢ན)
ད༣ གཙང་བཙོག་རོ་མཉམ་པ། (༢༠༢ན)
ད༤ བཟའ་བ}ང་གི་Rད་པར། (༢༠༢ན)
ད༥ ཆ་éགས་;ི་Rད་པར། (༢༠༣ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 8 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཏ༤ དབང་པོ/་དག་པ་ལ་གཉིས། (༢༠༣ན)
ཐ༡ Cས་པ། (༢༠༣ན)
ཐ༢ ལན་བ`ན་པ། (༢༠༣ན)
ཏ༥ གསང་བD་བè་-ད་ལ་གཉིས། (༢༠༣བ)
ཐ༡ Cས་པ། (༢༠༣བ)
ཐ༢ ལན་བ`ན་པ་ལ་གJམ། (༢༠༣བ)
ད༡ ཉན་པར་བ�ལ་བ། (༢༠༣བ)
ད༢ བè་-ད་དངོས་ལ་གཉིས། (༢༠༤ན)
ན༡ gལ་འ0ོར་ཚོགས་པ་ལ་མཁོ་བD་-ད། (༢༠༤ན)
ན༢ ད;ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ལ་མཁོ་བD་-ད་འcོས་དང་བཅས་པ།(༢༠༤བ)
ད༣ འཛིན་པར་གདམས་པ་ལ་གཉིས། (༢༠༥བ)
ན༡ ^ིར་བ`ན་པ། (༢༠༥བ)
ན༢ 0ེ་]ག་}་བཤད་པ། (༢༠༥ན)
ཇ༣ ལེZD་མཚན། (༢༠༦བ)

བ"ག་པ་&་ིམ། བཞ་ིཔ་&ག་?་བ@ས་པའ་ིདནོ་A་ིལ3ེ།  

ཆ༤༽ བཞི་པ་Wག་p་བÄས་པD་དོན་oི་ལེZ་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༠༦བ)
ཇ༡ ལེZD་འ]ེལ། (༢༠༦བ)
ཇ༢ ལེZD་དོན་ལ་གཉིས། (༢༠༦བ)
ཉ༡ མཚམས་dོར་oི་Lལ་6་Cས་པ། (༢༠༦བ)
ཉ༢ དེ་དག་གJངས་Lལ་ལ་གཉིས། (༢༠༧བ)
ཏ༡ གོང་6་Cས་པ་དང་འ]ེལ་བD་ལན་ལ་u། (༢༠༧བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 9 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཐ༡ ë་བཤད་པ། (༢༠༧བ)
ཐ༢ གར་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༠༩ན)
ད༡ གར་0ེད་པD་gལ་འ0ོར། (༢༠༩ན)
ད༢ གར་0ེད་པD་དགོས་པ། (༢༠༩ན)
ད༢ དེD་0ིན་íབས་;ི་མཚན་མ་བཤད་པ། (༢༠༩བ)
ཐ༣ iD་pས་འདེབས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༠༩བ)
ད༡ pས་འདེབས་དགོས་པD་x་མཚན། (༢༠༩བ)
ད༢ ཇི་ìར་pས་འདེབས་Lལ། (༢༡༠ན)
ཐ༤ i་མོ/་ས་བོན། (༢༡༠བ)
ཐ༥ àD་gམ་དག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༡༡ན)
ད༡ à་སོ་གཅིག་i་མོ་དང་dར་བ། (༢༡༡ན)
ད༢ iག་མ་མི་dོར་བD་x་མཚན་ལ་གཉིས། (༢༡༡ན)
ན༡ དོན་དངོས། (༢༡༡ན)
ན༢ དོགས་གཅོད། (༢༡༡བ)
ཏ༢ དེ་ལས་འcོས་པD་Cས་ལན་བཤད་པ་ལ་fག །(༢༡༣བ)
ཐ༡ 0ང་སེམས་;ི་Cས་ལན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༡༣བ)
ད༡ 0ང་སེམས་མི་çང་བD་Cས་ལན་བཤད་པ། (༢༡༣བ)
ད༢ 0ང་སེམས་བäེད་པD་Cས་ལན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༡༣བ)
ན༡ Cས་པ། (༢༡༣བ)
ན༢ ལན་བ`ན་པ་ལ་གཉིས། (༢༡༣བ)
པ༡ མདོར་བ`ན་པ། (༢༡༤ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 10 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



པ༢ pས་པར་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༡༤ན)
ཕ༡ 0ང་སེམས་དེ་བäེད་པD་གནས། (༢༡༤ན)
ཕ༢ དེ་ཉིད་འཁོར་འདས་J་འîར་Lལ། (༢༡༤བ)
ཕ༣ 0ང་སེམས་བäེད་ཐབས་ལ་གཉིས། (༢༡༥ན)
བ༡ ïན་hོབ་0ང་སེམས་བäེད་ཐབས་བ`ན་པ་ལ་གJམ། (༢༡༥ན)
མ༡ Wག་pD་མཚན་ཉིད། (༢༡༥ན)
མ༢ བ`ེན་པD་Lལ། (༢༡༥ན)
མ༣ ག་ñར་óང་Lལ། (༢༡༥བ)
བ༢ དོམ་དམ་0ང་སེམས་བäེད་ཐབས་བ`ན་པ་ལ་གJམ། (༢༡༦ན)
མ༡ དོན་དམ་0ང་སེམས་;ི་གནས་དང་རང་བཞིན། (༢༡༦ན)
མ༢ དེD་མཉམ་rེས་;ི་gལ་འ0ོར། (༢༡༦བ)
མ༣ དེ་ཉིད་iན་äེས་སོགས་J་བ`ན་པ་ལ་གཉིས། (༢༡༦བ)
ཙ༡ ^ིར་བ`ན་པ། (༢༡༦བ)
ཙ༢ 0ེ་]ག་}་བཤད་པ། (༢༡༦བ)
ཐ༢ Çོམ་པD་དོན་oི་Cས་ལན་ལ་གཉིས། (༢༡༧ན)
ད༡ Cས་པ། (༢༡༧ན)
ད༢ ལན་བ`ན་པ་ལ་གJམ། (༢༡༧བ)
ན༡ Çོམ་པD་དེ་ཉིད་^ིར་བ`ན་པ། (༢༡༧བ)
ན༢ འདི་ཉིད་གསང་བD་òོམས་འ|ག་}་བཤད་པ། (༢༡༧བ)
ན༣ གང་ཞིག་གང་6་Çོམ་པD་Lལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༡༨ན)
པ༡ འཁོར་ལོ་བཞིས་ཆོས་མཐའ་དག་Çོམ་Lལ་ལ་གJམ། (༢༡༨ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 11 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཕ༡ དེར་�་བཞི་Çོམ་Lལ་ལ་གཉིས། (༢༡༨ན)
བ༡ ^ིར་བ`ན་པ། (༢༡༨ན)
བ༢ དེD་དོན་བཤད་པ། (༢༡༨ན)
ཕ༢ འ]ས་b་བཞི་Çོམ་Lལ་ལ་གཉིས། (༢༡༨བ)
བ༡ ཇི་ìར་བ`ན་པ། (༢༡༨བ)
བ༢ དེD་དོན་བཤད་པ། (༢༡༩ན)
ཕ༣ Çེ་པ་བཞི་Çོམ་Lལ། (༢༡༩ན)
པ༢ ཞར་~ང་གི་འcོས་དོན་བཤད་པ་ལ་བཞི། (༢༡༩བ)
ཕ༡ éས་བདེ་བD་ཆོས་མQན་6་བཤད་པ། (༢༡༩བ)
ཕ༢ དེ་ལ་འཁོར་gམས་ངོ་མཚར་ནས་བpལ་བ། (༢༢༠ན)
ཕ༣ དགོངས་དོན་གJང་བར་ཞལ་oིས་བཞེས་ནས་བaང་བ། (༢༢༠བ)
ཕ༤ དགོངས་དོན་ཉིད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༢༡ན)
བ༡ མདོར་བ`ན་པ། (༢༢༡ན)
བ༢ pས་པར་བཤད་པ་ལ་u། (༢༢༡བ)
མ༡ ཐབས་Rད་པར་ཅན་oི་དཔེ་དོན། (༢༢༡བ)
མ༢ སེམས་;ི་རང་བཞིན་སངས་pས་J་བ`ན་པ། (༢༢༢ན)
མ༣ དེ་ལས་གཞན་6་སངས་pས་མི་vེད་པ། (༢༢༢ན)
མ༤ ཐབས་ཤེས་མ་ཤེས་;ི་Rད་པར། (༢༢༢བ)
མ༥ ཐབས་vེད་པD་འ]ས་b། (༢༢༢བ)
ཐ༣ i་མོ་བpད་;ི་Wག་pD་དོགས་གཅོད་ལ་གཉིས། (༢༢༢བ)
ད༡ ^ི་དོན། (༢༢༢བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 12 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ད༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༢༢༣བ)
ན༡ མཚམས་མ་བཞིD་pས་འདེབས་;ི་དོགས་གཅོད་ལ་བཞི། (༢༢༣བ)
པ༡ ñô་öིD་pས་འདེབས་;ི་Cས་ལན། (༢༢༣བ)
པ༢ རི་õོད་མD་pས་འདེབས་;ི་Cས་ལན། (༢༢༣བ)
པ༣ གདོལ་བ་མོ/་pས་འདེབས་;ི་Cས་ལན། (༢༢༤ན)
པ༤ གâང་མོ/་pས་འདེབས་;ི་Cས་ལན། (༢༢༤བ)
ན༢ Wོགས་མ་བཞིD་དེ་དང་མLངས་པར་བ`ན་པ། (༢༢༤བ)
ཐ༤ གཏོར་ཆོག་Cས་ནས་གJངས་Lལ་ལ་གཉིས། (༢༢༥ན)
ད༡ ^ི་དོན། (༢༢༥ན)
ད༢ གCང་དོན་ལ་གJམ། (༢༢༧ན)
ན༡ གཏོར་ཆོག་Cས་ནས་བ`ན་Lལ། (༢༢༧ན)
ན༢ གJངས་པD་གཏོར་mགས། (༢༢༧བ)
ན༣ གཏོར་མ་0ིན་པD་ཕན་ཡོན། (༢༢༨ན)
ཐ༥ i་མོ་གJམ་oི་Wག་pD་Cས་ལན་ལ་གཉིས། (༢༢༨ན)
ད༡ Cས་པ། (༢༢༨ན)
ད༢ ལན་བ`ན་པ། (༢༢༨བ)
ཐ༦ Wག་pD་ད0ེ་བÄ་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༢༩ན)
ད༡ ཉན་པར་གདམས་པ། (༢༢༩ན)
ད༢ རིགས་fག་}་ད0ེ་བ། (༢༢༩ན)
ད༣ བÄ་Lལ། (༢༢༩བ)
ཇ༣ ལེZD་མཚན། (༢༢༩བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 13 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



བ"ག་པ་&་ིམ། B་པ་མངོན་པར་འCང་བའ་ིལ3ེ།  

ཆ༥༽ u་པ་མངོན་པར་འ~ང་བD་ལེZ་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༣༠ན)
ཇ༡ ལེZD་འ]ེལ། (༢༣༠ན)
ཇ༢ ལེZD་དོན་ལ་གཉིས། (༢༣༠ན)
ཉ༡ ^ི་དོན། (༢༣༠ན)
ཉ༢ གCང་དོན་ལ་གJམ། (༢༣༥བ)
ཏ༡ Wག་བ[་fག་པD་ད;ིལ་འཁོར་oི་Cས་ལན་ལ་གཉིས། (༢༣༥བ)
ཐ༡ Cས་པ། (༢༣༥བ)
ཐ༢ ལན་བ`ན་པ་ལ་གཉིས། (༢༣༦ན)
ད༡ གJངས་Lལ་^ིར་བ`ན་པ། (༢༣༦ན)
ད༢ གJངས་པD་དོན་དངོས་ལ་གཉིས། (༢༣༦ན)
ན༡ Aེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བäེད་པ། (༢༣༦ན)
ན༢ བAེན་པ་i་བäེད་པ་ལ་བཞི། (༢༣༦ན)
པ༡ xD་ཧེ་ù་ཀ་བäེད་པ་ལ་གཉིས། (༢༣༦བ)
ཕ༡ ^ིར་བ`ན་པ། (༢༣༦བ)
ཕ༢ དེD་མངོན་Aོགས། (༢༣༦བ)
པ༢ འཁོར་oི་i་མོ་དགོད་པ། (༢༣༧ན)
པ༣ C་བ་ëས་བ�ལ་བ་ལ་གཉིས། (༢༣༨ན)
ཕ༡ ^ིར་བ`ན་པ། (༢༣༨ན)
ཕ༢ 0ེ་]ག་}་བཤད་པ། (༢༣༨ན)
པ༤ འ]ས་bD་ཧེ་ù་ཀ་བཞེངས་པ་ལ་གཉིས། (༢༣༩ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 14 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཕ༡ mོན་6་གཙོ་བོ/་Wག་མཚན་སོགས་བཤད་པ། (༢༣༩ན)
ཕ༢ བཞེངས་Lལ་སོགས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༤༠ན)
བ༡ བཞེངས་Lལ་ཉིད། (༢༤༠ན)
བ༢ འཁོར་ལོ་qོམ་Lལ་ལ་གཉིས། (༢༤༠ན)
མ༡ qོམ་Lལ་^ིར་བ`ན་པ། (༢༤༠ན)
མ༢ i་མོ/་མངོན་Aོགས་0ེ་]ག་}་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༤༠བ)
ཙ༡ Wག་མཚན་སོགས་བཤད་པ། (༢༤༠བ)
ཙ༢ �་མདོག་བཤད་པ། (༢༤༡བ)
ཙ༣ གདན་བཤད་པ། (༢༤༢ན)
ཏ༢ དེD་à་mགས་;ི་Cས་ལན་ལ་བཞི། (༢༤༢བ)
ཐ༡ Cས་Lལ། (༢༤༢བ)
ཐ༢ ཉན་པར་གདམས་པ། (༢༤༢བ)
ཐ༣ mགས་;ི་0ེད་ལས། (༢༤༣ན)
ཐ༤ mགས་དངོས་བཤད་པ། (༢༤༣བ)
ཏ༣ ད;ིལ་འཁོར་6་དབང་བ�ར་བD་Cས་ལན་ལ་གཉིས། (༢༤༤ན)
ཐ༡ Cས་པ། (༢༤༤ན)
ཐ༢ ལན་བ`ན་པ་ལ་གJམ། (༢༤༤བ)
ད༡ ད;ིལ་འཁོར་འ]ི་བ་སོགས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༤༤བ)
ན༡ མདོར་བ`ན་པ། (༢༤༤བ)
ན༢ pས་པར་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༤༤བ)
པ༡ ད;ིལ་འཁོར་འ]ི་Lལ་ûལ་ཚོན་དང་བཅས་པ། (༢༤༤བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 15 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



པ༢ དེ་ལ་i་མཚན་gམས་དགོད་Lལ། (༢༤༥ན)
པ༣ bམ་པ་བཤམ་Lལ་ཞལ་འཕངས་དང་བཅས་པ། (༢༤༥བ)
ད༢ དབང་Aེན་oི་རིག་མ་བ`ེན་Lལ་ལ་གཉིས། (༢༤༦ན)
ན༡ བ`ེན་0་རིག་མ། (༢༤༦ན)
ན༢ ཇི་ìར་བ`ེན་Lལ་ལ་གཉིས། (༢༤༧བ)
པ༡ ^ིར་བ`ན་པ། (༢༤༧བ)
པ༢ 0ེ་]ག་}་བཤད་པ། (༢༤༧བ)
ད༣ aོབ་མ་ལ་དབང་བ�ར་Lལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༤༨ན)
ན༡ aོབ་མ་ད;ིལ་འཁོར་6་གCགས་པ། (༢༤༨ན)
ན༢ Cགས་པ་ལ་དབང་བ�ར་བ་ལ་གཉིས། (༢༤༨ན)
པ༡ ^ིར་བ`ན་པ། (༢༤༨ན)
པ༢ དབང་གJམ་པ་0ེ་]ག་}་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༤༨བ)
ཕ༡ ཡེ་ཤེས་ངོས་བ{ང་བ། (༢༤༨བ)
ཕ༢ དེD་Cས་ལན་ལ་གཉིས། (༢༤༨བ)
བ༡ Cས་པ། (༢༤༨བ)
བ༢ ལན་བ`ན་པ་ལ་གཉིས། (༢༤༩ན)
མ༡ iན་äེས་;ི་རང་བཞིན། (༢༤༩ན)
མ༢ དེ་ཐབས་གཞན་oིས་;ང་མཚོན་Lལ། (༢༤༩ན)
ཇ༣ ལེZD་མཚན། (༢༤༩བ)

བ"ག་པ་&་ིམ། Dག་པ་Eསི་Fའ་ིཆ་ོགའ་ིལ3ེ།  

ཆ༦༽ fག་པ་]ིས་�D་ཆོ་གD་ལེZ་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༤༩བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 16 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཇ༡ ལེZD་འ]ེལ། (༢༤༩བ)
ཇ༢ ལེZD་དོན་ལ་གཉིས། (༢༥༠ན)
ཉ༡ ^ི་དོན། (༢༥༠ན)
ཉ༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༢༥༡བ)
ཏ༡ Wག་pD་དགོས་པ་ལ་གཉིས། (༢༥༢ན)
ཐ༡ Lལ་ཇི་ìར་གJངས་པ། (༢༥༢ན)
ཐ༢ Wག་pD་དགོས་པ་དངོས་བཤད་པ། (༢༥༢ན)
ཏ༢ ]ིས་�D་ཆོ་ག་ལ་གཉིས། (༢༥༢བ)
ཐ༡ Cས་Lལ། (༢༥༢བ)
ཐ༢ ལན་གJངས་Lལ་ལ་གJམ། (༢༥༢བ)
ད༡ mོན་6་0་བD་gམ་ངེས། (༢༥༢བ)
ད༢ gལ་འ0ོར་སོགས་ཇི་ìར་0་བ། (༢༥༣ན)
ད༣ 8ོགས་;ི་Rད་པར། (༢༥༣བ)
ཇ༣ ལེZD་མཚན། (༢༥༣བ)

བ"ག་པ་&་ིམ། བHན་པ་བཟའ་བའ་ིལ3ེ།  

ཆ༧༽ བ6ན་པ་བཟའ་བD་ལེZ་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༥༣བ)
ཇ༡ ལེZD་འ]ེལ། (༢༥༣བ)
ཇ༢ ལེZD་དོན་ལ་གཉིས། (༢༥༤ན)
ཉ༡ Åེགས་བམ་0་Lལ། (༢༥༤ན)
ཏ༡ Cས་པ། (༢༥༤ན)
ཏ༢ ལན་གJངས་Lལ་ལ་བཞི། (༢༥༤ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 17 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཐ༡ ཉན་པར་གདམས་པ། (༢༥༤ན)
ཐ༢ ]ི་བD་Lལ། (༢༥༤ན)
ཐ༣ བ`ན་མི་བ`ན་oི་gམ་ད0ེ། (༢༥༤བ)
ཐ༤ འ8ོ་6ས་ཇི་ìར་0་བ། (༢༥༤བ)
ཉ༢ ཚོགས་འཁོར་0་Lལ་ལ་གཉིས། (༢༥༤བ)
ཏ༡ ^ི་དོན། (༢༥༤བ)
ཏ༢ གCང་དོན་ལ་གJམ། (༢༥༦བ)
ཐ༡ ཇི་ìར་བ`ན་པD་Lལ། (༢༥༦བ)
ཐ༢ ཉན་པར་གདམས་པ། (༢༥༦བ)
ཐ༣ བ`ན་0D་དོན་ལ་བ6ན། (༢༥༧ན)
ད༡ ཚོགས་;ི་དགོས་པ། (༢༥༧ན)
ད༢ གནས་;ི་ད0ེ་བ། (༢༥༧ན)
ད༣ གདན་oི་Rད་པར། (༢༥༧ན)
ད༤ འ6ག་པD་Lལ། (༢༥༧ན)
ད༥ བཟའ་བD་Rད་པར། (༢༥༧བ)
ད༦ མ་མོ་མཆོད་Lལ། (༢༥༧བ)
ད༧ ó་མ་མཆོད་Lལ། (༢༥༧བ)
ཇ༣ ལེZD་མཚན། (༢༥༨བ)

བ"ག་པ་&་ིམ། བ?ད་པ་གHལ་དཀའ་འHལ་བའ་ིལེ3།  

ཆ༨༽ བpད་པ་ག6ལ་དཀའ་འ6ལ་བD་ལེZ་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༥༨བ)
ཇ༡ ལེZD་འ]ེལ། (༢༥༨བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 18 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཇ༢ ལེZD་དོན་ལ་གJམ། (༢༥༩ན)
ཉ༡ Wག་pD་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༥༩ན)
ཏ༡ Cས་པ། (༢༥༩ན)
ཏ༢ ལན་གJངས་Lལ། (༢༥༩ན)
ཉ༢ 9ོན་ལམ་གདབ་པ་ལ་གཉིས། (༢༦༠ན)
ཏ༡ Cས་པ། (༢༦༠ན)
ཏ༢ ལན་གJངས་Lལ། (༢༦༠ན)
ཉ༣ ག6ལ་དཀའ་འ6ལ་Lལ་ལ་གཉིས། (༢༦༠བ)
ཏ༡ ^ི་དོན། (༢༦༠བ)
ཏ༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༢༦༤ན)
ཐ༡ Cས་པ། (༢༦༤ན)
ཐ༢ ལན་གJངས་Lལ། (༢༦༤ན)
ཇ༣ ལེZD་མཚན། (༢༦༤བ)

བ"ག་པ་&་ིམ། དK་པ་Lགས་བM་བའ་ིལེ3།  

ཆ༩༽ དj་པ་mགས་བ}་བD་ལེZ་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༦༥ན)
ཇ༡ ལེZD་འ]ེལ། (༢༦༥ན)
ཇ༢ ལེZD་དོན་ལ་གJམ། (༢༦༥ན)
ཉ༡ མངོན་^ོད་;ི་cིན་ལས་ལ་གཉིས། (༢༦༥ན)
ཏ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (༢༦༥ན)
ཏ༢ དོན་དངོས་ལ་གJམ། (༢༦༥ན)
ཐ༡ མདོར་བ`ན་པ། (༢༦༥ན)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 19 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཐ༢ ཆོ་ག་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། (༢༦༥བ)
ད༡ གསད་0D་âལ། (༢༦༥བ)
ད༢ གསོད་པD་ཆོ་ག །(༢༦༦ན)
ཐ༣ xད་;ི་ཆེ་བ་བ`ན་པ། (༢༦༦བ)
ཉ༢ iD་gམ་དག་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༦༧ན)
ཏ༡ བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (༢༦༧ན)
ཏ༢ ཐབས་;ི་Rད་པར་བrོད་པ། (༢༦༧བ)
ཏ༣ དོན་དངོས་བ`ན་པ་ལ་གཉིས། (༢༦༧བ)
ཐ༡ ཉན་པར་བ�ལ་བ། (༢༦༧བ)
ཐ༢ མངོན་Aོགས་;ི་དག་པ་བཤད་པ། (༢༦༧བ)
ཉ༣ mགས་བ}་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༦༨བ)
ཏ༡ Cས་པ། (༢༦༨བ)
ཏ༢ ལན་གJངས་Lལ་ལ་གཉིས། (༢༦༨བ)
ཐ༡ ཉན་པར་གདམས་པ། (༢༦༨བ)
ཐ༢ mགས་བ}་Lལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༦༨བ)
ད༡ mོན་6་0་བD་gམ་ངེས། (༢༦༨བ)
ད༢ གCང་དོན་ལ་བ6ན། (༢༦༩ན)
ད༡ ལས་བ6ན་oི་mགས་ལ་བ6ན། (༢༦༩ན)
ན༡ རེངས་པར་0ེད་པD་mགས། (༢༦༩བ)
ན༢ དབང་6་0ེད་པD་mགས། (༢༦༩བ)
ན༣ üོད་པར་0ེད་པD་mགས། (༢༦༩བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 20 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ན༤ Çང་བར་0ེད་པD་mགས། (༢༦༩བ)
ན༥ མངོན་^ོད་;ི་mགས། (༢༧༠ན)
ན༦ འjགས་པར་0ེད་པD་mགས། (༢༧༠ན)
ན༧ གསོད་པར་0ེད་པD་mགས། (༢༧༠ན)
ད༢ ï་ù་ï་†ེD་mགས། (༢༧༠བ)
ད༣ ཧེ་ù་ཀ་བཞིD་mགས་ལ་བཞི། (༢༧༠བ)
ན༡ Wག་བ[་fག་པD་mགས། (༢༧༠བ)
ན༢ Wག་བཞི་པD་mགས། (༢༧༡ན)
ན༣ Wག་fག་པD་mགས། (༢༧༡ན)
ན༤ Wག་གཉིས་པD་mགས། (༢༧༡བ)
ད༤ 8ོང་Rེར་ད°ག་པD་mགས། (༢༧༢ན)
ད༥ ས་dང་བD་mགས། (༢༧༢ན)
ད༦ བཟའ་བ}ང་0ིན་oིས་བíོབ་པD་mགས། (༢༧༢ན)
ད༧ འ~ང་པོ་ཐམས་ཅད་པD་གཏོར་mགས། (༢༧༢བ)
ཇ༣ ལེZD་མཚན། (༢༧༢བ)

བ"ག་པ་&་ིམ། བN་པ་བOས་པའ་ིལེ3།  

ཆ(༡༠༽ བ[་པ་བ¢ས་པD་ལེZ་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༧༣བ)
ཇ༡ ལེZD་འ]ེལ། (༢༧༣བ)
ཇ༡ ལེZD་དོན་ལ་གཉིས། (༢༧༤ན)
ཉ༡ ^ི་དོན། (༢༧༤ན)
ཉ༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༢༧༤བ)

ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། 21 བ6ག་པ་8ི་མ། ས་བཅད་9ས་པ།



ཏ༡ བ¢ས་པD་cེང་བ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༧༤བ)
ཐ༡ མཚམས་dར་བ། (༢༧༤བ)
ཐ༢ cེང་བD་x་བཤད་པ། (༢༧༤བ)
ཏ༢ དེ་6ས་;ི་ཁ་ཟས་གཉིས་ལས། (༢༧༥ན)
ཇ༢ ལེZD་མཚན། (༢༧༥ན)

བ"ག་པ་&་ིམ། བN་གཅགི་པ་Pན་ཅགི་Qེས་པའ་ིRརོ་བ་དོན་A་ིལ3ེ།  

ཆ༡༡༽ བ[་གཅིག་པ་iན་ཅིག་äེས་པD་dོར་བ་དོན་oི་ལེZ་བཤད་པ་ལ་གJམ། (༢༧༥ན)
ཇ༡ ལེZD་འ]ེལ། (༢༧༥ན)
ཇ༢ ལེZD་དོན་ལ་གཉིས། (༢༧༥ན)
ཉ༡ ^ི་དོན། (༢༧༥ན)
ཉ༢ གCང་དོན་ལ་གཉིས། (༢༧༧བ)
ཏ༡ རིགས་;ི་Aགས་མཚན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༧༧བ)
ཐ༡ Cས་པ། (༢༧༧བ)
ཐ༢ ལན་གJངས་Lལ་ལ་བཞི། (༢༧༧བ)
ད༡ ཉན་པར་གདམས་པ། (༢༧༧བ)
ད༢ མཚན་མD་Aགས། (༢༧༧བ)
ད༣ ཁ་དོག་གི་Aགས། (༢༧༨ན)
ད༤ དམ་ཚིག་བrོད་པ། (༢༧༨ན)
ཏ༢ iན་äེས་བäེད་ཐབས་བཤད་པ་ལ་u། (༢༧༨བ)
ཐ༡ ཉན་པར་གདམས་པ། (༢༧༨བ)
ཐ༢ གནས་;ི་Rད་པར། (༢༧༨བ)
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ཐ༣ òོམས་འ|ག་གི་0་བ། (༢༧༩ན)
ཐ༤ dོར་ཐབས་;ི་ཡན་ལག །(༢༧༩ན)
ཐ༥ 0ང་སེམས་བäེད་ཐབས། (༢༧༩བ)
ཇ༣ ལེZD་མཚན། (༢༧༩བ)

བ"ག་པ་&་ིམ། བN་གཉསི་པ་Sོགས་པའ་ིལེ3།  

ཆ༡༢༽ བ[་གཉིས་པ་hོགས་པD་ལེZ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། (༢༧༩བ)
ཇ༡ ལེZD་འ]ེལ། (༢༧༩བ)
ཇ༢ ལེZD་དོན་ལ་གJམ། (༢༨༠ན)
ཉ༡ དབང་dིན་པD་ཚིགས་བཅད། (༢༨༠ན)
ཏ༡ མཚམས་dར་བ། (༢༨༠ན)
ཏ༢ aོབ་དཔོན་oི་དབང་གི་ཚིགས་བཅད། (༢༨༠ན)
ཏ༣ གསང་དབང་གི་ཚིགས་བཅད། (༢༨༠བ)
ཏ༤ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་;ི་ཚིགས་བཅད། (༢༨༠བ)
ཏ༥ དབང་བཞི་པD་ཚིགས་བཅད། (༢༨༠བ)
ཉ༢ མཁའ་གསང་0ིན་íབས། (༢༨༡ན)
ཉ༣ �་གJང་Qགས་0ིན་íབས། (༢༨༡བ)
ཅ༢ བAག་པD་མཚན་བ`ན་པ། (༢༨༡བ)
ཁ༣ མཐའ་མར་བ`ན་པ་མ|ག་གི་དོན། (༢༨༢ན)
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༄། །མཉམ་མེད་(མ་པོ་པ་ཆེན་པོ-་.མ་རོལ་ཁམས་ག4མ་ཆོས་5ི་7ལ་པོ་8གས་པོ་བ:་
ཤིས་.མ་པར་7ལ་བ<་.མ་ཐར་མདོར་བ>ས་བ?གས་སོ། །

མཉམ་མེད་8གས་པོ-་.མ་རོལ་གདན་ས་ལ་གཅིག་A་མཛད་པ་ཆེ་བ་ཁམས་ག4མ་ཆོས་5ི་
7ལ་པོ་བ:་ཤིས་.མ་པར་7ལ་བ<་གཏམ་མདོར་བ>ས་ཙམ་བEོད་པ་ནི། དེ་ཡང་Hས་ག4མ་Iན་
མJེན་པK་འMང་གནས་5ིས་བདེ་ཆེན་Nིང་པ<་གཏེར་ཁ་Oང་བPན་དམ་ཚིག་གི་བཀའ་7་ལས།

T་འོད་གཞོན་V<་Wལ་པ་ཅིག༔
ས་གནས་དངོས་གཞི་འYིན་པ་ཅིག༔
བ:་ཤིས་དང་ནི་7ལ་Zི་མིང་༔
འོན་5ང་དེ་ཡིས་བདེ་བ་Pེར༔

ཞེས་དང་།
གཞན་ཡང་རིག་འཛིན་[ོད་\ེམ་དང་། སངས་7ས་Nིང་པ། ཞིག་པོ་Nིང་པ་སོགས་གཏེར་ཁ་

མང་པོ་ནས་Oང་བPན།
7ལ་བ་ཉིད་5ི་Oང་གིས་ཡང་ཡང་བ]གས་པ<་ཐམས་ཅད་མJེན་པ་Eེ་(མ་པོ་པས་ཤོ་མོ་ཡར་

ཤོག་གི་མ^ར་ག4ངས་Hས། ཁམས་པ་མི་ག4མ་ལ་ཕ་ཝོང་འདི<་འོག་ནས་ཤིང་འaས་b་ཅན་
ཞིག་cེས་པ་དང་Hས་མdངས་པར། གནས་འདིར་ཁོ་བོ-་Wལ་པ་ཞིག་འMང་ཞེས་Oང་བPན་པ<་
cེས་ཆེན་དམ་པ་འདི་ཉིད་5ི་མཛད་པ་ལ་eག་ལས།

དང་པོར་fབ་པ<་རིགས་4་cེ་བ་བཞེས་dལ་ནི། དེ་ཡང་ཡབ་ནི་Eེ་8གས་པོ-་རིགས་དབོན་
མངའ་བདག་ཆེན་མོ་ཆོས་དབང་བར་gགས་པ། ]ོན་བསགས་5ི་འaས་b་དར་བས་གཟི་བEིད་
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iན་4མ་ཚོགས་པ་དང་\ན་པ། ཞོལ་Pེངས་གསར་མ<་གཞིས་ཀ་བཏབ་པ་སོགས་5ི་བPན་དོན་
བkབས་པ། Pག་སེང་ཁ་lོད་5ི་གདམས་པ་mགས་ཉམས་4་བPར་ཞིང་། nན་H་གཅོད་nལ་Pན་
ཐོག་གཅིག་མ་ལ་གཞོལ་བ། oོར་i<་p་འqིས་ནས་ཕ་ཝོང་ལས་གསེར་མང་པོ་བཏོན་པ་སོགས་
fབ་པ<་rོད་པ་མང་H་མཛད་པ་དེ་དང་།

nམ་ཡང་མདའ་Pོང་མཆེ་བ་ཅན་Zི་བsད་པ་t་མ་སངས་7ས་uམ་པ<་vས་sད་8གས་Pོང་
7ལ་པོར་gགས་པ<་wམ་རིག་འཛིན་xོལ་མ་ཞེས་མཁའ་འgོ-་མཚན་མ་ཚང་བ་མེད་ཅིང་། .མ་
པར་དཀར་བ<་མཛད་པས་Hས་འདའ་བ། Jད་པར་Hས་ཆེན་.མས་4་གསོ་oོང་ལ་གནས་ཤིང་
xོལ་མ་དཀར་]ོན་ཡི་དམ་H་བPེན་པ་དེ་གཉིས་5ི་vས་4་འདོད་ད^་H་མ<་འMང་གནས་yན་
zད་7ལ་བ<་{མ་རར། དཔལ་|ོང་ཞེས་པ་p་མོ་Y་ལོ། rི་ལོ། ༡༥༡༣ ཧོར་T་ག4མ་པ<་ཚེས་
བ7ད་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཆར། Çན་པ<་འÉག་x་དང་བཅས་ཏེ་Ñ་བÖམས། མཚན་དོན་ཡོད་7་མཚོར་
གསོལ། དེ<་ཚེ་ཞབས་Eེས་5ི་aག་འqིས་5ི་ཁམ་b་དེ་ཡང་cེས། དེ་ནས་nམ་Zིས་གཙང་Ü་དང་
བཅས་ཏེ་Ñ་cེད་བvིངས་སོ། །

གཉིས་པ་གསན་པ་རིས་མེད་H་མཛད་dལ་ནི། ཐོག་མར་nམ་Zིས་cབས་འgོ། 8གས་བPོད།
མཛད་བá་སོགས་ཞལ་འདོན་མཛད་པ་ཞར་ལ་མJེན་ཏེ་མཉམ་H་འདོན་པར་མཛད། ད^ང་ལོ་à་
eག་བར་ཡབ་nམ་གར་བ?གས་4་གཞོན་V<་རོལ་âེད་དང་äེལ་བ<་ཡིག་ãོག་ཅི་རིགས་གསན།
ད^ང་ལོ་བHན་པ་ལ་(མ་པོར་å་བོ-་eང་H་Yོན། མཚན་བEོད། .མ་འཇོམས། ཕག་མོ། དZེས་
éོར། བèང་གསོ་སོགས་mགས་འཛིན་དང་། ཞར་ལ་ཡི་གེ་གཟབ་བཤར་oངས་པ་iལ་êིན་
དགོངས། དེ་ནས་ëོབ་དཔོན་ཆོས་དཔལ་བ:་ཤིས་ལ་བíེན་ནས། ཐོག་མར་བá་གཅིག་ཞལ་Zི་ཆོ་
ག་དེ་ཉིད་བá་eག་གསན། གìངས་kབ་5ི་gལ་དbར་ཕེབས། ཆོ་ག་བ]ོ་བ་ཤིས་བEོད་སོགས་
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äོབས་པ<་གཟེངས་དང་བཅས་îལ་བས་ཐམས་ཅད་དད་པ<་ས་ལ་བཀོད། å་བོ་ཡང་མཉེས་པས།
mགས་lོ་ནས་ïང་བར་གནས་པ<་དཀར་ཆོག་nན་རིང་H་མཛད་པས་xིབ་པ་དག་པ<་མནལ་Öས་
དང་། དངོས་4་ངེས་འMང་cོ་ཤས་དང་། Yམས་Çིང་Eེ་འཕེལ་བར་ñར། དེ་ནས་Hས་འཁོར་ དང་
Iན་རིག་གི་ཆོ་ག་êག་ལེན། aིས་ཐིག་རབ་གནས། ལས་བཞི<་oིན་བvེག་དང་བཅས་མཐའ་ཚེས་
དང་། དཀར་âིས་Yེད་fབ་5ི་à་བ>ས། གཟའ་འཛིན། Hས་oོར། གཟའ་à། s་མཚན་âིས་དང་
བཅས་གསན། ཐར་7ན་དང་། rོད་འóག་mགས་འཛིན་5ང་མཛད། མཁན་པོ་Yང་རམ་པར་བíེན་
ནས་]གས་ãོག །Hས་འཁོར་འgེལ་ཆེན། ཟབ་མོ་ནང་དོན་འgེལ་པ་དང་བཅས་གསན་པས་êི་
ནང་གཞན་ག4མ་Zི་.མ་བཞག་ལ་མJེན་པ་ཐོགས་མེད་H་ñར། བ?གས་nལ་ཕལ་ཆེར་བསེ་
མ^ལ་H་མཛད། དེ<་ཚེ་ò་མ་Ö་b<་ཏིང་ངེ་འཛིན་འôངས་ཏེ་རི་aག་ལ་ཐོགས་མེད་H་འYོན་པ་
དང་། Jད་པར་å་བོ-་eང་H་འYོན་ནམ་བཞེད་(ོམ་བདེ<་âིག་ìར་ལ་ཐལ་Mང་H་ཕེབས་པས།
ཁ་ཅིག་གིས་མི་མ་ཡིན་Zིས་བyམས་ཟེར། ཕལ་ཆེར་ནི་ངོ་མཚར་Zི་གནས་4་ñར། å་བོ-་eང་
ཡང་mགས་ངོ་མཚར་5ང་། ང་7ལ་གཅོག་པ<་êིར་བ5ོན་པ<་dལ་མཛད།

ད^ང་ལོ་བá་བཞི་ལ། å་བོ་མཁན་ëོབ་དང་བཅས་པ<་eང་H་རབ་A་Mང་། མཚན་བ:་ཤིས་
.མ་7ལ་ཆོས་5ི་དཔལ་བཟང་པོར་གསོལ། དེ་èབས་མཁན་ëོབ་དང་། གཅེན་ཆོས་Eེ་རབ་
འYམས་པ་སོགས་5ིས་དbས་གཙང་ལ་ཕེབས་པ་འཐད་dལ་iལ་བར་བíེན། དཔོན་ëོབ་öང་
བ>ས་5ིས་õག་ལ་ལེགས་བཤད་Nིང་H་ཕེབས། འbལ་བ་མང་ཇ་འZེད་བཅས་བཟང་ཞིང་Z་ནོམ
་པར་མཛད། དེར་p་བཟང་ëོབ་དཔོན་པས་gོགས་དན་པ་མཛད་དེ་བ>ས་པ་བâིས་པ་བདེ་tག་A་
ཆགས། གདན་ས་ཤེས་རབ་.མ་7ལ་ལ་བíེན་ནས། ཕར་êིན་Oང་ཆེན་དོན་མmན་དང་། མངོན་པ་
མཛོད་5ི་ག?ང་úི་ཀ་དང་བཅས་ཞིབ་པར་oངས། མངོན་པ་གོང་མ<་བཤད་པའང་གསན། འHལ་
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བ་rི་དོན་རགས་པ་.མས་དང་། Jད་པར་4མ་བ7་པ་དང་། ù་རི་ཀ་à་བá<་ག?ང་དང་འÉ་úིཀ་
5ང་གསན། |ོམ་ག4མ་དང་དb་མ<་rི་དོན་ལ་གསན་པ་7་ཆེར་མཛད། ཚད་མ་ལ་íགས་èོར་
འགའ་ཤས་གསན། Eེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀû་üིན་ལས་པ་ལས། དེར་མ་འmས་པ<་མདོ་sད་བPན་བཅོས་
མན་ངག་དབང་qིད་མཐའ་གཅོད་དང་བཅས་གསན་པ་.མས་འདིར་ཡི་གེ་མང་བས་.མ་ཐར་ཆེན་
མོ་དང་གསན་ཡིག་A་བÖ་བར་Yའོ། །

í་.་དགེ་ëོང་Y་བར། x་Çན་ངག་ལ†་°¢་སོགས་ཞར་ཆོས་4་གསན། དེ་Öར་གསན་པ་
.མས་5ང་ཐོས་ལོར་མ་Oས་པར་ད£ད་པ་.མ་པར་དག་པས་ལེགས་པར་ད£ད་དེ་7ལ་བ<་
དགོངས་དོན་êིན་ཅི་མ་ལོག་པར་mགས་4་pད་པས། èབས་དེར་§་ས་དེ་ན་བཤད་Pོན་འཛོམ་ཞིང་
མJེན་པ་ཆེ་བ<་gགས་པས་êོགས་ཐ་fར་Jབ། དེ<་ཚེ་mགས་དགོངས་ལ། ëར་གཙང་êོགས་5ི་
§་ས་ཆེ་བ་ཞིག་A་Yོན་ཏེ་གསན་པ་རིས་མེད་ད£ིས་êིན་H་མཛད་དེ། Eེ་བ•ན་Zི་kབ་གནས་
.མས་4་Öོ་གོས་གཏམ་ག4མ་Jད་H་བསད་པ<་kབ་པ་ཡང་དག་ཅིག་མཛད་དགོངས་5ང་།
8གས་པོ་ནས་ཆིབས་¶ེལ་དང་བཅས་པ<་rན་འ¶ེན་པ་ëེབ་པས་(མ་པོར་ཕེབས། (མ་པོ་བ་rི་
(ོས་སོ་སོ་ནས་གཞི་ལེན་གཟབ་ཤོམས་4་?ས་པ<་gལ་.མས་4་མདོ་]གས་གང་ལ་གང་འོས་5ི་
ßགས་བཤད་7ས་པར་བîལ།

Jད་པར་å་བོ་ཆོས་5ི་Eེ་དང་། གཅེན་ཆོས་Eེ་རབ་འYམས་པ། མཁན་ཆེན་®5་བཟང་པོ་
སོགས་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་.མས་དང་། ¶ི་ལན་Zི་dལ་H་ག?ང་ཆེན་མང་པོ་མཐའ་གཅོད་དང་
བཅས་7ས་པར་ག4ངས་པས། ཁོང་.མས་mགས་ཡིད་ཆེས་ཏེ། ]ར་མཁས་པ<་Çན་པ་Mང་བ་
དོན་མmན་H་འHག་ཅེས་Nེང་། དེ་ནས་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར། གསང་]གས་sད་འbམ་Zི་Oང་
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གསན། å་བོ-་eང་H། ëར་དbས་གཙང་ལ་ཕེབས་པ<་དགོངས་?ས་གནང་ཡང་། å་བོ་ཉིད་
གདན་ས་äོ་བ<་རིང་Jད་5ིས་བཀའ་ནན་མཛད་པས་\ོག་མ་mབ།

ད^ང་ལོ་ཉི་©་པ་p་ཕོ་འÉག་ལོ་གསར་འüལ། mབ་དབང་གཉིས་པ་འཛམ་Nིང་gགས་པ<་
སེང་གེ<་qི་བཀོད་པ་H་མས་མངོན་པར་བ7ན་ཏེ་གདན་ས་རིན་པོ་ཆེར་མངའ་གསོལ་བ<དགའ་
Pོན་དང་། ཆོས་Eེ་™་པ་བསམ་གཏན་7་མཚོ་དང་། Wལ་Ñ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གཉིས་5ིས་
ཞབས་བཏེག་ནས། ´་རོ་དང་མར་པ<་Ñ་བཞེངས་པ<་རབ་Pོན་Üེལ་བ<་མཆོད་མོ་ཆེ་ཉིན་ཞག་
མང་པོར་མཛད། འaི་Pག་ཀར་ག4མ་སོགས་êོགས་5ི་t་ཆེན་དང་། |ེ་དཔོན་ཆེ་ད^་.མས་5ིས་
སོ་སོ་ནས་འbལ་Pོབས་འgན་པ་བཞིན་H་མཛད། དེ<་ཚེ་ནམ་མཁའ་ནས་རོལ་མོ-་x་དང་མེ་ཏོག་
གི་ཆར་སོགས་ངོ་མཚར་མང་པོས་cེ་ད^་.མས་མོས་དགེ<་དཔལ་ལ་rོད་པར་བཀོལ།

å་བོ-་དགོངས་པ་Öར། མཁན་ཆེན་®5་བཟང་པོ་ལས། êག་ཆེན་¨ན་ཅིག་cེས་oོར། ཆོས་
eག་གསེར་?ན་མ། ཕག་མོ་¨་qིད། ≠ོགས་རིམ་Æང་སེམས་གཉིས་མེད་5ི་qིད་དང་། éོ་Eེ་üེང་
བ་དང་། མི་Ø་བ7་â་སོགས་དབང་Oང་མང་H་གསན།

å་བོ་ཆོས་5ི་Eེ་རིན་པོ་ཆེ<་eང་H། mགས་དམ་བདེ་མཆོག་¨་à་དང་། ཕག་མོ་¨་à<་དབང་།
ཚེ་དཔག་fབ་7ལ་Oགས། བá་གཅིག་ཞལ། êག་éོར་ཨ་±≤། གAམ་pང་། xོལ་དཀར། .མ་
འཇོམས་སོགས་5ི་དབང་Eེས་གནང་མང་པོ་དང་། 8གས་པོ་བཀའ་འbམ། êག་ཆེན་7་ག?ང་།
ཆོས་བཞི་â་འgེལ། བཀའ་གདམས་Nེགས་བམ་སོགས།

མདོར་ན། དཔེ་མཛོད་ན་ཇི་Öར་བ?གས་པ<་Oང་མཐའ་དག་གསན། Jད་པར་êག་ཆེན་Zི་Ö་
(ོམ་cོང་dལ་.མས་¶ིས་ལན་Zི་dལ་H་གནང་བས་དོན་བsད་5ི་འཕོ་བ་ཐོབ་Pེ་མཉམ་མེད་
8གས་པོ-་ག4ང་rི་དང་། Jད་པར་གབ་པ་མངོན་≥ང་གི་དགོངས་དོན་མངོན་H་ñར་པས་བཀའ་
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¶ིན་མdངས་T་མེད་པར་ñར། ལོ་དེ་ཀ<་ས་ག་T་བ<་བཅོ་à<་Hས་ཆེན་ལ་(ོམ་བདེ་âེ<་མཆོད་
ཁང་H། བíན་མཁས་5ི་ཡོན་ཏན་མངོན་H་ñར་པ་å་བོ་ཆོས་5ི་Eེ་རིན་པོ་ཆེས་མཁན་པོ་དང་།
མཁན་®5་བཟང་པོས་ëོབ་དཔོན། གཅེན་ཆོས་Eེ་རབ་འYམས་པས་གསང་Pོན་དང་Hས་བགོ་
མཛད་དེ། དགེ་འHན་བá་üག་གི་དbས་4་བÇེན་པར་≠ོགས་ཏེ་བཅས་རང་གི་ཉེས་པ་ü་མོས་5ང་
མ་གོས་པས་འHལ་འཛིན་མང་པོ-་འMང་གནས་4་ñར།

དེ་ནས་ལོ་ག4མ་བར་qི་ཐོག་A་ཕེབས་དགོས་ཙམ་མ་གཏོགས། གདན་ས<་Oགས་གཉིས་5ི་
བཀོད་Jབ་å་བོ་ཉིད་5ི་མཛད་པས། (ོམ་བདེ་âེར་Ñ་མཚམས་གནང་Pེ་དཔེ་མཛོད་5ི་êག་དཔེ
.མས་ལ་གཟིགས་ཏེ་ད£ད་པ་ཞིབ་A་གནང་བས། ག4ང་རབ་Iན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ<་¥་བ་པོར་
ñར་ཅིང་། བདེ་དZེས་ཕག་མོ་སོགས་ཡི་དམ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བÇེན་kབ་5ང་íགས་ཐོན་H་མཛད་
དོ། །

ག4མ་པ་ཐོས་བསམ་Zི་དོན་(ོམ་པས་ཉམས་4་tངས་dལ་ནི། ¶ེད་འaང་p་མིག་ནག་པོར་
གཟིམས་ཁང་ཀོར་བཅས་དYར་ཐོག་ཅིག་ལ་fབ་པར་མཛད་དེ། མཆོད་ཆེན་ལ་ཕེབས་དགོས་ཙམ་
མ་གཏོགས། ལོ་ག4མ་¨ག་ཙམ་དེར་བཅད་7་དམ་H་གནང་Pེ་མཉམ་བཞག་འབའ་ཞིག་ལ་mགས་
གཞོལ་ཡང་áང་ཟད་cོང་དཀའ་བས། rིར་གAམ་མོ-་.ལ་འYོར་དང་Jད་པར་མཆོག་གི་གAམ་མོ་
གཙོ་བོར་མཛད། འµལ་འཁོར་5ང་ཆག་མེད་H་གནང་བས་Æང་∂་∑ིར་dད་པ<་íགས་∏ང་མང་H་
ཤར། mན་བར་.མས་4་མཉམ་མེད་8གས་པོ་སོགས་བཀའ་བsད་གོང་མ<་ག4ང་གི་Çིང་པོ་གང་
འHག་ལ་གཟིགས། èབས་རེ་ཟངས་Oང་H་Ñ་འbམ་རིན་པོ་ཆེ<་eང་H་ཕེབས། དད་^ས་¶ག་
པོས་གསོལ་འདེབས་དང་zོན་ལམ་མཛད། དེ་èབས་ཞལ་èོར་འbམ་པ<་འqིས་4་མཉམ་མེད་
རིན་པོ་ཆེ་དང་དངོས་4་མཇལ། འgོ་ཕན་7་ཆེར་འMང་བ<་Yིན་yབས་Oང་བPན་པར་མཛད།
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དེ<་ཚེ་t་མ་ཉི་མ་gགས་པས་Eེ་ཉིད་Ñ་བgེས་གཞོན་གཉིས་4་མཇལ། གཟིམས་ཁང་གི་མHན་H་
ཞབས་Eེས་5ང་Mང་། གཞན་ལ་ཡི་དམ་ཆོས་cོང་ཞལ་གཟིགས་པ་.མས་དག་པ་རབ་འYམས་4་
ཤར་བ་ལས་འོས་མེད་H་Yས་ནས་མ་aིས་པའོ། །

ཡང་ཤོར་རེ་ཙམ་^་™་Pེང་གོང་འོག་དང་། äང་མེ་ལོང་གི་iག་པ་.མས་4་ཕེབས་ཏེ་mགས་
དམ་ལ་âལ་འདོན་གནང་བས་∏ང་བ་དང་íོག་པ་(ོམ་H་མི་བདེ་བ་ལས་gོལ་ནས་ཐ་མལ་ཤེས་པ་
གöག་མ<་བ?གས་dལ་êིན་ཅི་མ་ལོག་པ་མJེན་ཏེ་མཉམ་མེད་8གས་པོ་བཞེད་པ<་Ö་(ོམ་མངོན་
H་ñར། ∏ང་vིད་5ི་འཆར་(ོ་πེན་བཟང་ངན་སོགས་གཞི་ལམ་འaས་b<་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོ་
མཉམ་H་ñར་པས་མཉམ་མེད་8གས་པོ་ལ་མི་êེད་པ<་དད་པ་cེས། དེ་êིན་དགེ་oོར་ལ་ཐོབ་ཤོར་
དང་འཕེལ་འgིབ་མེད་ག4ང་། དེ་ནས་5ང་དབེན་གནས་xོས་ཆེ་pང་དང་། Yང་འབབ་རོམ་
སོགས་གནས་ཆེན་མང་པོར་mགས་དམ་ལ་âེ་གཅིག་A་གཞོལ་བར་མཛད་པས། ཚིག་དོན་གཉིས་
ཀར་བkན་H་མེད་པ<་ཉམས་མ^ར་5ང་མང་H་ག4ངས། གདན་ས་ཉིད་Hའང་གཙོ་བོར་Ñ་
མཚམས་5ི་ཁོངས་ནས་བPན་པ<་འཛིན་cོང་གནང་བ་ཡིན་ནོ།། །།

བཞི་པ་བPན་འgོ-་དོན་མཛད་dལ་ནི། ཆོས་Eེ་གོང་མ་.མས་5ི་êག་བཞེས་Öར། ]ར་Eེ་
མར་པ་ཡན་Zི་íེན་ཆེན་འHག་པ<་∫ས་ལ་Eེ་བ•ན་Zི་Ñ་བཞེང་པར་དགོངས་ཏེ། ཡབ་nམ་གáང་
དང་བཅས་པར་བཀའ་བgོས་པར་འüལ་H་འfབ་དཀའ་བ<་ག4ང་Mང་™ང་། Eེ་ཉིད་དཀོན་
མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་མི་འfབ་པ་མི་vིད་དགོངས། བཞེང་པར་mགས་ཐག་བཅད། དེ<་ཚེ་
ཆོས་Eེ་ཆམ་དགོན་པ་དང་། ཆོས་(ོ་བ། ¨ོ་aག་Ñ་cེ་སོགས་b་ཆེན་མང་H་འHས་པ་དབང་དང་
གདམས་པས་zིན་པར་མཛད། ཆོས་(ོ་བ་སོགས་མང་པོ་བÇེན་≠ོགས་5ང་བkབས། དེ་.མས་5ི་
ཟངས་གསེར་འgན་པ་བཞིན་H་iལ། ཡབ་nམ་Zིས་5ང་གསེར་མང་H་iལ་བས་íེན་ཆེན་འüལ་
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H་fབ། གìངས་ག?ག་རབ་གནས་སོགས་Eེ་ཉིད་5ིས་êག་བདར་ཏེ་གནང་བས་Yིན་yབས་iལ་
H་Mང་བར་ñར། c་སེར་མང་པོར་འZེད་ཆེན་དང་། བལ་པོ་.མས་5ང་དངོས་≠ས་མང་པོས་ཡི་
རངས་པར་བîལ།

7་Pོན་པས་rན་¶ངས་ཏེ་ªེད་éོར་བsད་ནས་བདེ་Pེངས། T་དགོན་སོགས་4་ཕེབས། དེ་ནས་
5ང་>་(ང་ºང་པོ་སོགས་བsད་ནས་(ོམ་|ེ་ནང་ཡ་གཉིས་དང་། ཀར་ìར་Zི་ས་ཁོག་A་ཕེབས།
དེ་དག་སོ་སོ-་t་དཔོན་ཞལ་ངོ་ཐམས་ཅད་5ིས་ཞབས་rི་བོར་tངས། གཞན་ཡང་c་སེར་མཐའ་
དག་zིན་gོལ་ལ་བཀོད། འbལ་བ་ཡང་སོ་སོར་ཅི་wོག་A་iལ་བས་དངོས་≠ས་བསམ་Zིས་མི་
Jབ་པར་ñར། དེར་གསེར་མདོག་ཆོས་Eེ་gགས་པ་བས་མཇལ། དབང་ཆོས་མང་H་?ས། དམར་
ཁམས་4་ཕེབས་དགོས་པ<་ནན་?ས་མཛད་5ང་། Eེ་ཉིད་འH་ལོང་དང་བPོད་gགས་Jད་H་
བསད་དེ་kབ་པ་ལ་mགས་རིངས་པས་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བར་ཡར་ཆིབས་ཁ་བΩར་ཏེ་རིམ་Zིས་
(མ་པོར་ཕེབས། ཁམས་êོགས་4་ལོ་གཉིས་སོང་བ<་བར་H་ཡབ་ད^ང་ལོ་ང་གཉིས་ལ་གཤེགས་
པ<་དགོངས་≠ོགས་5ང་fབ་èབས་4་འHག །དེར་Ñ་Jོས་5ི་dལ་H། å་བོ-་eང་H་བ7་འbལ་
ཚན་མང་པོ་དང་། t་མགོ་དང་ལས་འཛིན་.མས་ལ་གང་བབས་5ི་.མ་བཞག །རི་མཐིལ་Zི་c་
སེར་.མས་ལ་ཇ་དར་སོགས་5ིས་འZེད་ཆེན་བîལ།

ད^ང་ལོ་སོ་གཅིག་པ་ཡོས་ལོར་གáང་mབ་དབང་བPན་འཛིན་གདན་སར་བèོས། êག་ཟོག་
མཐའ་དག་དེར་འbལ་བར་མཛད་ནས། ལ་Pོད་êོགས་4་kབ་པ་ཤ་Pག་ལ་འYོན་དགོངས་ཚེ། å་
བོ-་eང་གིས། Ñ་མཆེད་ག4མ་eང་H་བསགས་ཏེ། Eེ་གོང་མ་.མས་5ི་êག་བཞེས་Öར། ཁོ་བོས་
5ང་Eེ་བསོད་ནམས་7་མཚོ<་དགོངས་≠ོགས་4་ཏིæི<་Ñ་བཞེངས་པ་ཡིན། ད་Ö་Jེད་Ñ་མཆེད་Ñ་
བསོད་དང་གང་ཅི་ནས་g་འgིགས་èབས། འདིར་ཡབ་5ི་དགོངས་≠ོགས་4། མཉམ་མེད་རིན་པོ་
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ཆེ<་Ñ་ཆེ་བ་ཞིག་བཞེངས་པ་འཐད་ག4ངས་པར་བíེན། Ñ་འ¶་འཛམ་Nིང་དཔལ་འབར་qི་7བ་
དང་བཅས་བཀོད་པ་H་མས་Jད་པར་H་Yས་པ་བཞེང་བ<་དb་བ•གས། དེ<་ཚེ་ཀû་པ་མི་བcོད་
éོ་Eེ་(མ་པོར་ཕེབས་པར་(ར་Pོན་དང་འbལ་བ་7་ཆེར་མཛད། དཔོན་ëོབ་öང་བ>ས་5ི་དb་™་
êོགས་5ི་གནས་གཟིགས་ལ་ཕེབས། འaི་Pག་གི་ཞལ་ངོས་ཐོག་¶ངས་t་དཔོན་ཐམས་ཅད་5ིས་
^ས་པས་བAད། དབང་ཆོས་མན་ངག་སོ་སོར་གང་འདོད་H་བîལ། དགེ་འHན་Zི་|ེ་.མས་ལའང་
མང་ཇ་འZེད་བཅས་དང་། དབང་ཆོས་སོགས་Oགས་གཉིས་5ི་རེ་བ་གང་བར་མཛད།

འབའ་རོམ་ཀ་བཞི་eག་གི་t་མ་སོགས་ཧོར་Zི་t་དཔོན་ཐམས་ཅད་མHན་མ་¶ིལ་བ<་rན་
འ¶ེན་ëེབས་པས། Yང་Éམ་ཚ་ཉིན་vིབ་བར་ཕེབས། T་བ་ག4མ་H་འbལ་བ་ནི་ས་བཞི་བཀབ་
པ་Öར་ñར། དབང་Oང་qིད་སོགས་དམ་པ<་ཆོས་5ི་འཁོར་ལོ་བèོར་ཏེ་འgོ་བ་མང་པོ་ཐར་པ<་
ལམ་H་བ•ད་ནས། འབའ་རོམ་པ<་རི་པ་.མས་5ིས་ཞབས་བཏེག་Pེ་(མ་པོར་ཕེབས། Ñ་Jོས་5ི་
.མ་པ་སོ་སོར་གང་བབས་4་གནང་། ཁམས་ནས་7་Pོན་ནམ་མཁའ་ལེགས་པ་དང་། ཞབས་བདེ་
དབོན་པོ་སོགས་5ིས་གསེར་མང་པོ་iལ་བས་íེན་ཆེན་¨ག་ཆིལ་ལེ་Mང་། Yང་གི་êག་ཟོག་ཕལ་
ཆེར་ལ་བíེན་ནས། kབ་|ེ་གསར་པ<་མཆོད་གཞིས། ≠ིས་མགོ་མཆོད་གཡག་kབ་ཁང་། འH་
ཁང་། íེན་ག4མ། kབ་§་དང་བཅས་བ•གས། Eེ་ཉིད་5ང་གཙོ་བོར་p་མིག་ནག་པོར་བ?གས་
པས། kབ་པ་øར་ལེན་མི་མང་H་འHས་པར། êག་ཆེན་ཆོས་eག་སོགས་སོ་སོ-་èལ་པ་དང་
འཚམས་པ<་གདམས་པ་གནང་བས། ཉམས་¿ོང་ལ་ངེས་པ་ªེད་ནས་ལམ་∏་ཟིན་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་
ལ་Mང་ཞིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་མལ་ཤེས་པ<་ãོང་འYམས་4་gོལ་བ<་fབ་བªེས་5ང་མང་H་
Mང་།
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དེ<་ཚེ་Ñ་འ¶་འཛམ་Nིང་དཔལ་འབར་5ང་ཡོངས་4་fབ་པས། རབ་Pོན་ལ། å་བོ་ཆོས་5ི་Eེ་
rན་¶ངས། འbལ་ཆེན་བཟང་བ་དང་། རི་ཞོལ་c་སེར་ཐམས་ཅད་ལ་འZེད་ཆེན་.མ་གཞག་དང་
བཅས་གནང་། བཟོ་བོ་.མས་5ང་དངོས་པོ་Z་ནོམ་པས་ཚིམ་པར་བîལ། ཡང་kབ་མཆོད་ཆེན་
མོ-་ཆོ་ག་êག་ལེན་དང་། xིག་vོལ་Zི་mགས་ཁ་མ་གང་པར། êག་ཞབས་ལ་b་qལ་བ>ས་ཏེ་§་
ཚང་གསར་འ¡གས་གནང་། t་མ་ཉི་མ་gགས་པ་ëོབ་དཔོན་H་བèོས། གáང་qི་ཐོག་པར་གསང་
]གས་ཕོ་aང་གི་ག•ག་ལག་ཁང་དང་། §་ཁང་འདེབས་པ<་ßགས་བཀོད་གནང་Pེ། Eེ་ཉིད་kབ་
|ེར་Ñ་མཚམས་ལོ་ག4མ་Zི་བཅད་7<་ཁོངས་ནས་bག་ཆོས་ནི་བར་མེད་H་བîལ། དེ་བར་གáང་
qི་ཐོག་པས་¨་ཁང་rིལ་b་དང་བཅས་ཡོངས་4་fབ་འHག་པ། ཞབས་5ིས་བཅགས་ཤིང་êག་
ནས་5ང་འཐོར།

ཡང་§་ཚང་གི་ëོབ་གཉེར་བ་.མས་êག་êིར་qིད་ནས་aག་ལོང་êོགས་4་ཕེབས། §་པ་.མས་
ëོབ་གཉེར་ཁོ་ན་ལ་བཀོལ། å་བོར་iལ་བ<་དགོན་གནས་.མས་ཞབས་5ིས་བཅགས། གནམ་
ཚེར་ཁར་kབ་§<་ཐེབས་oར། cོལ་ཟམ་གདོང་H་ཞབས་Eེས་དང་། ཡོན་བདག་ཅིག་གི་གn་ལ་
êག་ནས་?ས་པས། གn་བཟང་ག4མ་êག་མཐེབ་སེན་མོ-་Eེས་དང་བཅས་གསལ་བར་Yོན། དེ་
Hས་ཆོས་Eེ་རབ་འYམས་པ་ཡང་ཁམས་êོགས་ནས་འbལ་Pོབས་ཆེ་བར་བ∏མས་ནས་Yོན་པས།
Ñ་མཆེད་བཀའ་བgོས་ཏེ་nམ་Zི་དགོངས་≠ོགས་4་གསང་]གས་ཕོ་aང་H་éོ་Eེ་འཆང་གི་Ñ་
བ7ང་མཐོ་ཉེར་བཞི་པ་བཞེངས། íེན་Pོན་འZེད་ཆེན་7་ཆེར་lོས། ëར་དར་འདམ་ལས་བདེ་
དZེས་Hས་འཁོར་གསང་འHས་འཇིགས་Yེད་སོགས་]གས་Ñ་མང་པོ་དང་། མགོན་ཁང་H་གཙོ་
འཁོར་ག4མ་པ་êག་བཞི་eག །བེང་Hང་cོང་། .མ་vས་སོགས་ཐོག་ཚད་¨ག་པར་བཞེངས། ཤིང་
âི་ལོགས་aིས་མཆོད་ཆ་དང་བཅས་fབ་པར་མཛད། རབ་གནས་5ང་Eེ་ཉིད་5ིས་øན་ཆགས་པར་
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གནང་། ]ར་zན་t་དང་། དེ་ཉིད་བá་eག་གི་གìངས་kབ་(ོམ་བདེར་འ¡གས་པ<་vོལ་འHག་
པ་དེ<་ཁར། བདེ་དZེས་གསང་ག4མ། mགས་དམ་བདེ་མཆོག་¨་à་དང་། མགོན་པོ་སོགས་5ི་
aིས་ཐིག་ཆོག་xིག་གར་འཆམ་Zིས་བ7ན་པ་ས་ག་T་བ<་Hས་ཆེན་ལ་གཏོང་བ<་sན་བ•གས།
མmན་πེན་བོགས་ཡོང་≠ིས་མགོས་དང་བཅས་oར། mགས་ལ་ཟང་ཟིང་འH་ལོང་འདི་ས་ལམ་Zི་
བར་ཆད་H་འHག་པས། kབ་པ་ཡང་དག་ཅིག་ཞེན་ཏེ་དཔོན་ëོབ་ག4མ་aོས་ཐབས་4་གནམ་
མཚོ<་དོ་ནང་ལ་ཕེབས་དགོངས་པ་ཤར་ཐབས་4་Yོན་པ། äོད་གསང་ག4མ་མདོར་འaི་^ང་ཡང་
རི་བ་འHག་པས་ཤེས་ཏེ་rན་¶ངས། ཉི་qི་™་བས་འbལ་བ་ཆེར་Mང་བ་.མས་ཡང་རི་བར་གནང་
Pེ། འབའ་རོམ་≠་དེ¬ར་ཕེབས་5ང་འH་ལོང་ཆེར་Mང་བས་Ñ་མཚམས་ཤིན་A་དམ་པར་མཛད།

དེ་èབས་ཧོར་དཔོན་ཐར་པ་འbམ་འདས་པ<་ཡར་འ¶ེན་H་ཕེབས་དགོས་པ<་?་བ་Mང་ཡང་
ཞལ་བཞེས་མ་གནང་། ëར་Yང་?ས་དང་གདན་འ¶ེན་པ་c་མི་མང་པོ་ëེབས་ནས་?་ནན་ཆེ་བས་
ཕེབས། Pག་Oང་གཟིམས་rིལ་པ་དང་མཇལ་འཛོམ་གནང་། ཁོང་ལ་8གས་པོ་ཆོས་བཞི<་Oང་
བཤད་དང་། êག་ཆེན་Zི་Ö་(ོམ་ལ་དོགས་གཅོད་5ི་¶ི་བར་¶ིས་ལན་Zི་dལ་H་iལ།

གཞན་ཡང་འབའ་རོམ་པ་དང་≠་རས་པ་སོགས་t་མགོ་མང་པོར་འདོད་ཆོས་དང་། དཔོན་ཀû་
དཔལ་ལ་ཚེ་དབང་བ7་â་སོགས་སོ་སོར་འདོད་པ་གང་བར་གནང་། འbལ་ཞབས་5ང་དཔེ་aལ་H་
Mང་བ་དེ་ཉིད་H་བཞག་ནས་གནམ་མཚོར་ཕེབས་™ང་མཚོ་མཐའ་Yེ་བས་ནང་དོར་ཕེབས་མ་mབ།
བ:་ཤིས་དོ་སོགས་ཉེ་ཀོར་Zི་རི་4ལ་.མས་4་ཅི་བདེར་བ?གས། qོ་7ལ་འbམ་དང་¨་√ང་
སོགས་དཔོན་ཚང་.མས་5ིས་དབང་ཆོས་མང་H་?ས། Pོང་ཟོག་གི་འbལ་བ་དཔག་མེད་iལ།
Pག་Oང་ཝོལ་ཝ་བ་སོགས་t་མགོ་དང་§་རིགས་མང་པོར་དབང་Oང་qིད་བཅས་འདོད་མmན་H་
བîལ།
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ëར་འབའ་རོམ་H་ཕེབས་ཏེ་བ?གས་èབས། 8གས་པོ་ནས་rན་འ¶ེན་དང་། Eེ་རིན་ཆེན་iན་
ཚོགས་5ི་དƒལ་གHང་རབ་གནས་ལ། འaི་^ང་ཁང་ཐོག་གཉིས་ཀ་ནས་ག4ང་ཤོག་ནན་ཆགས་4་
Mང་བས། 8གས་པོ་ནས་ག4ང་རམ་པ་ཡོང་བ་དང་Hས་བxིགས་ཏེ་འaི་^ང་H་ཕེབས། ཞལ་ངོ་
.མས་ལ་འbལ་བ་དང་། ཐེལ་པ་དང་། ཡང་རི་.མས་ལ་མང་ཇ་འZེད་བཅས་Ñ་Jོས་5ི་dལ་H་
གནང་། དƒལ་གHང་ལ་རབ་གནས་མཛད། གHང་sད་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཡང་རི་.མས་ལ་དZེས་
éོར་སོགས་དབང་Oང་མང་H་གནང་། âེ་བ་ནས་ཆོས་Eེ་མ་ཆེན་དང་། ཕག་མོ་ནས་nམ་vས་.མས་
5ིས་rན་¶ངས་ཚེ་དབང་བ7་â་སོགས་དབང་Oང་H་མ་བîལ་ནས་དངོས་≠ས་བསམ་Zིས་མི་
Jབ་པ་དང་བཅས་ཏེ་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཕེབས། གáང་qི་ཐོག་པ་སོགས་གཞིས་བ?གས་.མས་
5ིས་ཕེབས་lོ་7སཔར་?ས། Ñ་Jོས་5ང་7་ཆེར་གནང་། དེ་ནས་མ་འZངས་པར་གáང་qི་ཐོག་པ་
གཤེགས་པས་དེ<་དགོངས་≠ོགས་.མས་འཚར་êིན་པས་བîལ། ནང་íེན་H་Eེ་(ོམ་pང་གི་Ñ་qི་
7བ་དང་བཅས་གསེར་ཟངས་ལ་ཐོག་ཚད་ལས་¨ག་པ་ནང་བ?གས་iན་4མ་ཚོགས་པར་བཞེངས།
གཞན་ཡང་Jམས་Pོད་H་དབོན་གཉིས་5ི་qི་7བ་དང་གསེར་?། t་མ་¨་ཁང་H་zན་འདམ་ལས་
Eེ་ཉིད་5ི་འ¶་Ñ་êག་ནས་མ། mབ་པ་གནས་བá། གདན་རབས་དང་། བཀའ་བsད་ཕོ་qོམ་
.མས་གསེར་ཟངས་ལས་བkབས། (ོམ་བདེ་âེར་ཡང་གདན་རབས་5ི་Ñ་གསེར་ཟངས་ལས་
བཞེངས། ཟངས་Oང་H་གHང་འbམ་དb་ཐོག་A་གསེར་འµ་གསེར་ཐོག་དང་བཅས་མཛད། Ñ་
འ¶་རིན་པོ་ཆེ་མཐོང་བ་དོན་\ན་དང་། འཛམ་Nིང་དཔལ་འབར་གཉིས་ལ་Jད་འཕགས་5ི་བེར་
འདམ་དང་། ¨་ཆེན་གཞན་མ་.མས་ལ་ན་བཟའ་Çན་དར་དང་། ¨་ཁང་སོ་སོར་འཕན་t་aེས།
གསེར་དƒལ་Zི་མ≈ལ་དང་། ཏིང་མན་ཇི་སོགས་མཆོད་≠ས་t་ན་མེད་པ་བཀོད་པ་H་མས་Jད་
པར་H་Yས་ཏེ་འbལ་བར་མཛད།
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བâམས་ཆོས་5ང་། བíག་གཉིས་འgེལ་ཆེན་ཉི་མ<་འོད་ཟེར། (ོམ་རིམ་གསལ་བར་Yེད་པ་
ལེགས་བཤད་T་བ<་འོད་ཟེར། གསང་]གས་rི་བཤད་ནོར་b<་འོད་ཟེར་སོགས་.མ་བཤད་དང་།
êག་ཆེན་ཆོས་eག་སོགས་qིད་ཡིག་H་མ་དང་། བདེ་དZེས་གསང་ག4མ། ཕག་མོ། བདེ་མཆོག་¨་
à། Iན་རིག་དེ་ཉིད་བá་eག་སོགས་ད5ིལ་ཆོག་མང་པོ་དང་། རབ་གནས་oིན་vེག་བèང་གསོ་
སོགས། མདོར་ན། གདན་ས་འདི་ཉིད་དེང་སང་sན་འདོན་Zི་ཆོ་ག་དང་། ཆོས་rོད་ཕལ་ཆེར་དམ་
པ་འདི་ཉིད་5ིས་མཛད། གཞན་ཡང་ཚིག་öང་ལ་དོན་7་ཆེ་བ<་ལེགས་བཤད་མང་H་ག4ངས། དེ་
དག་5ང་ཕལ་ཆེར་པར་Yང་H་བཀོད་པར་མཛད། ཆོས་བཞི་ག?ང་འgེལ་དང་། ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེ<་
7ན་ཡང་ëར་?ས་དག་མཛད་དེ་པར་H་བཀོད། ག•ག་ལག་ཁང་ཆེན་མོ-་Vབ་5ི་ཤིང་བད་པ་Ø་
དང་། ཤར་¨ོ-་Nོ་འbར་གསོས། ཐིགས་ཁང་ཆེན་མོ་བ©་འbབས་དང་། གསེར་ཐོག་ཆེན་མོ་ཞིག་
གསོས་5ང་མཛད། ཟངས་Oང་H་sན་བ?གས་5ི་kབ་པ་བ་བཅོ་à<་ཕོགས་ཡོང་≠ིས་མགོས་
དང་བཅས་oར། ¨་ས་བསམ་ཡས་སོགས་ག•ག་ལག་ཁང་ཆེ་བ་.མས་4་དཀར་མེ་Çན་དར་
གཏོས་ཆེ་བ་དང་། དbས་གཙང་གི་§་ས་ཆེ་བ་རིས་4་མ་ཆད་པར་མང་èོལ་.མ་བཞག་དང་བཅས།
(མ་པོ-་རི་མཐིལ་Zི་c་སེར་ཐམས་ཅད་ལ་འZེད་ཆེན་.མ་བཞག་དང་བཅས་äོང་བ་ཡང་དག་པ་
ལན་བ7ད་ད^་ཙམ་དང་། མ་ཎི་Hང་≥ར་à། བདེ་དZེས་གསང་ག4མ་Pོང་â་གཉིས་གཉིས།
Iན་རིག་Pོང་â་བ7ད། «ང་བཤགས་འbམ་ཐེར་གཅིག །zན་t་Pོང་â་ཉི་©་â་gངས་སོགས།
མདོར་ན། དYར་ད^ན་lང་Pོན་Zིས་མཐའ་íེན་པ<་མཆོད་oིན་yབས་པོ་ཆེས་དངོས་≠ས་.མས་
དོན་\ན་ཤ་Pག་A་oོར་བར་མཛད། fབ་p་འདོན་པ་དང་། êག་Eེས་ཞབས་Eེས་འཇོག་པ། 7བ་
èོར་ལ་ཆིབས་པ་མཛད་དེ་Yོན་པ་སོགས་fབ་íགས་5ི་»་འµལ་5ང་མང་H་བPན། ཐམས་ཅད་
མJེན་པ་པK་དཀར་པོ་དང་། Wལ་Ñ་བསོད་ནམས་7་མཚོ་ཡང་(མ་པོར་ཕེབས། གཉིས་ཀ་ནས་
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êག་དང་êག་མཇལ་དང་བོར་Pོབ་པ་སོགས་མཇལ་འཛོམས་Oགས་ལེགས་4་གནང་། གཙོ་བོར་
ནི་kབ་པ་ཁོ་ན<་ངང་ནས་¶ང་ངེས་5ི་ཆོས་འཁོར་sན་མི་ཆད་H་བèོར་བས་གHལ་བར་Y་བ་
མཐའ་དག་aལ་zིན་Zི་འaས་b་ལ་བཀོད་དོ། །

à་པ་¿ང་འདས་5ི་མཛད་པ་ནི། ད^ང་ལོ་བHན་á་â་à། rི་ལོ། ༡༥༨༧ ལ་བབས་པ<་ཚེ། ད་
ལོ་མཆོད་པ་]་ང་Àར་ལ་ཐོང་། T་བ་êི་མ་ལ་aེལ་བ་གཞན་ཡོང་ག4ང་། ¨་ཆེན་Zི་ཞལ་བཀོད་
དང་། Ñ་s་ལ་êག་ནས་5ང་མཛད། གཞན་ཡང་བëབ་Y<་ཞལ་ཏ་མཐའ་ཚེས་4་གནང་། Wལ་
པ<་Ñ་ཡང་ཉི་ཤར་དMག་པས་མི་ཁེགས་པ་བཞིན་འYོན་པར་ཞལ་Zིས་བཞེས་ཏེ། 7ལ་ཉ<་ཚེས་
བá་བཞི<་ཐོ་རངས་ཆོས་དYིངས་4་ཐིམ་པ<་dལ་བPན། དེ<་ཚེ་ས་གཡོ་བ་དང་། འཇའ་འོད་
5ིས་གཟིམས་pང་གང་བ་སོགས་Öས་དང་ཆོ་འµལ་བསམ་པ<་nལ་ལས་འདས། Ñ་གHང་ནི་རེ་
ཞིག་རིལ་པོར་བ?གས་4་གསོལ། དགོངས་≠ོགས་.མས་qི་རིན་པོ་ཆེ་བ:་ཤིས་Iན་gགས་5ི་
ཞབས་འདེབས་བཀའ་ཆེན་བ:་ཤིས་ལེགས་པས་མཛད་དེ་མཆོད་oིན་t་ན་མེད་པ<་(ོ་འཕར་
འYེད་པར་མཛད་དོ། །

eག་པ་ëོབ་མ་ནི། (མ་པོ་ཉིད་H་rན་]་mབ་དབང་བPན་འཛིན། qི་ཆེན་བ:་ཤིས་Iན་
gགས། ཆོས་5ི་Eེ་བ:་ཤིས་üིན་ལས། Wལ་Ñ་üིན་ལས་.མ་7ལ། Eེ་eང་རབ་འYམས་པ་བ:་
ཤིས་དཔལ་བཟང་། éོ་Eེ་འཛིན་པ་ཉི་མ་gགས་པ། ཡོངས་འཛིན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། Eེ་
äང་དཀར་བ་བ:་ཤིས་ཆོས་འYོར། ཞལ་]་དབོན་པོ་དགེ་འHན་སེང་གེ། Wལ་Ñ་བ:་ཤིས་üིན་
ལས། བདེ་Pེངས་Wལ་Ñ་བ:་ཤིས་7་མཚོ། fབ་དབང་མི་ཕམ་བ:་ཤིས་tོ་gོས། êོགས་ནས།
འaི་^ང་རིན་པོ་ཆེ་å་དབོན་Ñ་མཆེད། Pག་Oང་གཟིམས་rིལ་བ། ཝོལ་ཝ་བ་å་དབོན། འབའ་
རོམ་ཀ་བཞི་eག་གི་ཆོས་Eེ། 7་Pོན་ནམ་མཁའ་ལེགས་པ། eང་པ་ནམ་མཁའ་éོ་Eེ། ནང་ཆེན་སེང་
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གེ་7ལ་མཚན། ཚང་སར་གོ་Ãི། ìར་མང་ཆོས་Eེ་པK་7ལ་པོ། གསེར་མདོག་ཆོས་Eེ་gགས་པ་བ།
མར་nལ་བ<་7ལ་vས་ཆོས་Eེ། ཆོས་Eེ་Õོག་པ། ¨ོ་aག་Ñ་cེ། ཆོས་Eེ་ཆོས་(ོ་བ། ཆོས་Eེ་ཆམ་
དགོན་པ། ཆོས་Eེ་ºང་ཚང་པ། ཀ་བཞི་པ། t་|ིངས་པ་སོགས་བPན་པ་ལ་ཕན་ཞིང་འgོ་བ<་དོན་
Vས་པ<་cེས་ཆེན་མང་H་Yོན་ནོ་ཞེས་པ་འདི་དག་ནི་.མ་ཐར་Çིང་པོ་བ>ས་པ་དང་། མོས་^ས་5ི་
དཔལ་Pེར་ལས་5ང་áང་ཟད་བ>ས་ཏེ་བཀོད་པའོ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་(མ་པོ་ཆེན་པོ-་སེང་qིར་ཆོས་¥་བ<་རེས་4་འཁོད་པ་®5<་དགེ་ëོང་བཟང་
པོ-་མཚན་ཅན་Zིས་p་Pག །rི་ལོ། ༡༦༦༢ ལོར་མཛད་པ<། གངས་ཅན་འདིར་Pོན་པ<་7ལ་ཚབ་
དཔལ་(མ་པོ་པ<་qི་གHང་འཛིན་པ<་དམ་པ་.མས་5ི་གཏམ་བཻ་—≤<་üེང་བ་ཞེས་Y་བ་བ?གས་
སོ་ཞེས་8གས་ལ་(མ་པོ-་པར་མ<་ཤོག་\ེབ་(༤༩ན)ནས་རིམ་པར་གསལ་བ་ཇི་བཞིན་ìར་H་≥ང་
བའོ། །

8གས་པོ་པཎ་ཆེན་བ:་ཤིས་.མ་7ལ་Zི་.མ་ཐར་འདི་ནི་དིæི་འaི་^ང་བཀའ་བsད་ག4ང་རབ་ཉམས་གསོ་
ཁང་གིས་rི་ལོ། ༢༠༠༤ ལོར་པར་བ’ན་བZིས་པ<་དཔེ་གìགས་པར་མ་ལས་tངས་ཏེ་ནི་∑÷་ནས་ཁཾ་ཕི¬་ཊར་Zིས་
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