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༈ ཐོག་མའི་གསལ་བཤད།

འaི་eང་ཚ̀གས་ཆོས་ཆེན་མོ་ལས། Eིར་ཆོས་Uེའི་fབ་པའི་མཐའ་Nམས་གོ་

དགོས་ཏེ་\ས་དང་འg་བ་ཡིན། fབ་པའི་མཐའ་Nམས་མ་གོ་ན་གཞན་Nམས་ནི་

བར་དTའZ་ཤེས་པ་དང་འg་iེ་\ས་མེད་པས་དོན་Gེད་མི་jས། fབ་མཐའ་Nམས་མ་

གོ་མ་བkང་བར་ཡར་བཀབ་Mིན་བཞག་ན་jབ་ནས་འ>ོ། jབ་ན་ནི་ཆོས་Mི་Uེ་lང་
བ་ལ་དོན་མེད་པར་འོང་བས་ཐམས་ཅད་Mིས་ནན་ཆགས་G། ཞེས་ག=ངས་པ་cར། 
Eིར་Wལ་བའི་བiན་པ་རིན་པT་ཆV་དང་། Gེ་aག་m་འཇིག་:ེན་ག=མ་Pི་མགོན་པོ་

འaི་eང་པའི་Uེས་=་6གས་ཤིང་། དམ་པའི་ཆོས་ལ་nལ་བཞིན་འoག་འདོད་པ་དག་
གིས་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ག6ང་འདི་ལ་རབ་བdོམས་ནས་:ོགས་པ་

ཐོབ་པ། འaིང་བསམ་ནས་pོང་བ་8ེས་པ། ཐ་མར་ཡང་ཐོས་ནས་གོ་བ་qེད་པ་ཞིག་
G་དགོས་པ་ལས། གང་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་མིང་གི་འaི་eང་པ་ཞིག་དང་། cར་
rང་གི་ཆོས་པ་ཞིག་m་sར་ན་མི་tང་བས། ཉེན་ཁ་དེ་དག་འགོག་པའི་ཆེད་ཆོས་འདི་
ལ་འཆད་ཉན་དང་བdོམ་vབ་ནི་ཤིན་m་གལ་ཆེ་བ་ལགས། དེས་ན་འདས་པའི་ལT་ངb་

ག=མ་Pི་རིང་མགར་ཆེན་ཐེབས་5ས་w་xོར་གནང་ཞིང་། བི་y་མ་ལ་zི་ལའི་4་

བ{ར་ཚ̀གས་པས་འཆད་ཉན་Mིས། འཇར་མན་དང་། དGིན་ཇི། |་t་=། དེ་བཞིན་
W་ཡིག་བཅས་0ད་རིགས་བཞིའི་ཐོག ༧8ོབ་པ་འཇིག་:ེན་ག=མ་Pི་མགོན་པTའZ་

}ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་~ད་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ག6ང་གི་ཁོག་དDབ་དང་། 
~ད་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པ་[ན་ཐབས་དང་བཅས་པའི་5་བ་ཚ�ག་བཅད་མ། དེ་

བཞིན་འ>ེལ་བ་བཅས་ཆོས་ཚན་བཞི་ཙམ་བ{ར་6ས་Gས། 
དེ་ཡང་ཁོག་དDབ་Wས་བQས་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་འདིར་འaི་eང་ཆོས་

མཛ̀ད་�་བ6གས་པའི་Eན་F་རིན་ཆེན་Gང་Hབ་Mིས་མཛད་པ་དེ་ཉིད་སོར་བཞག་

ཐོག དེར་དངོས་=་མ་བiན་པ་\ས་Nམ་པར་བཞག་པས་ཁོག་དDབ་པ་ག�གས་Eི་
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c་Dའི་nལ་�་བiན་པའི་དོན་ཚན་བWད་པT་དV་ཉིད་དགོངས་གཅིག་ལ་འoག་པར་

མེད་�་མི་tང་བ་c་D་འ�ག་པས། ཁོག་དDབ་Wས་པའི་དོན་གཞིར་བཞག་གིས་

བQས་པའི་dོ་ནས་ཁT་བbས་ཁ་0ོང་c་Dར་བཀོད། 
གཞན་ཡང་ཆོས་འཁོར་ཚ̀མས་ལ་ཁོག་དDབ་Mི་མ་དཔེར་Sོར་ག=ང་ཉེར་�ག་

ལས་མེད། འོན་Mང་ཚ̀མས་Mི་འགོ་དང་། འོག་m་ཚ̀མས་འདིར་Sོར་ག=ང་ཉེར་

བ�ན་ཡོད་པར་ག=ངས་ཞིང་། འ>ེལ་བ་རིན་Gང་མར། Fགས་མཚན་ཉིད་གང་

མེད་Mང་སངས་མི་W་བར་ག=ངས་པའི་Sོར་ག=ང་འདི་ཉིད་བཀོད་འ�ག་པས་དེ་

ཉིད་ཁ་0ོང་6ས།

དེ་བཞིན་དགོངས་གཅིག་གི་འ>ེལ་བ་Wས་བQས་ཁག་མང་པོ་བ6གས་པའི་

ནང་ནས། འདིར་དེང་གི་�ས་=་མི་Nམས་ལས་aེལ་Pིས་�ེན་པས་Wས་འ>ེལ་ཁག་

ལ་མཇལ་ཁོམ་མེད་པ་སོགས་Mི་དབང་གིས། Wས་བQས་འཚམས་ཤིང་ཚ�ག་དོན་གང་
ཅིར་གོ་བདེ་བ་བཅས་Mི་~ད་ཆོས་དང་Cན་པ། Oོགས་ཆེན་མཁན་པོ་Aན་དཔལ་

Pིས་མཛད་པའི་དགོངས་གཅིག་གསལ་Gེད་\ང་རིགས་]ིང་པTའZ་གཏེར་དེ་ཉིད་ཡིན། 
འ>ེལ་བ་འདི་ཉིད་Mི་མoག་m། མ་2ི་འདི་ཉིད་ཡོངས་འཛ�ན་རིན་པT་ཆV་}བ་བiན་

�ན་ཚ̀གས་Mི་2ག་དཔེའི་�ོད་མ་གཏོགས་བོད་�་མི་འ�ག དེ་ཡང་�ས་དབང་གིས་
�ེན་�་སོང་བས་དག་པT་མZ་འ�ག་པས། 2ིས་འGོན་Nམས་Mིས་འདི་ལ་ད�ད་པ་

བཀའ་gིན་བ8ང་བར་6། ཞེས་འཁོད་པ་cར། གང་}བ་དག་བཅོས་Gས་ཤིང་། 
[ག་པར་\ང་�ངས་Nམས་བཙལ་འཚ̀ལ་Pིས་ད་ཡོད་�ེ་དགེའི་བཀའ་བiན་སོགས་

=་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་བཀོད། 
དེ་བཞིན་གོང་གི་འ>ེལ་བ་དེར་Sོར་ག=ང་བW་དང་X་བY་མ་གཏོགས་[ན་

ཐབས་Nམས་ལ་འ>ེལ་བ་མི་འ�ག་Mང་། ཁོག་དDབ་ལ་འoག་བདེ་བ་དང་ག6ང་

ཆ་ཚང་བའི་ཆེད་~ད་ཆོས་བW་དང་X་བY་དང་། [ན་ཐབས་གཉིས་ཀའི་5་བ་ཚ�ག་
བཅད་བ{ར་6ས་Gས་ཤིང་དེ་གཉིས་Mི་མ་དཔེ་འaི་eང་ཆོས་Eོད་རབ་གསལ་�་
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བ6གས་པ་cར་བཀོད་པ་ལགས་སོ། །
དེ་cར་དཔེ་བ{ར་འདི་ཉིད་ལ་ཚ�ག་དོན་གང་ཅིར་བ8ར་6ས་ཡང་6ས་Mིས་

གཏན་ལ་ཕབ་Mང་། ད་�ང་ནོར་འ�ལ་Pི་རིགས་ཡོད་ཚ�་གཟིགས་པ་པོ་Nམས་Mིས་
ལེགས་བཅོས་Mི་དགོངས་nལ་ཅི་ནས་Mང་གནང་བར་6་w་དང་། འདི་cར་བ{ར་

6ས་Gས་པར་Nམ་དཀར་དགེ་ཚ̀གས་Mི་�ང་པོ་གང་ཇི་]ེད་མཆིས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་

རང་གཞན་Nམས་ཕན་བདེ་བvབས་པའི་ལམ་nལ་བཞིན་ངེས་པ་དང་། དེ་ལ་བ:ེན་
ནས་Wལ་བའི་དགོངས་པ་Oོགས་པའི་w་t་འsར་བར་�ོན་པའི་མཚམས་xོར་དང་

བཅས། མཁན་པT་ཉZ་མ་Wལ་མཚན་Pིས་འཇར་མན་མི་ལའི་vབ་�ེར། མངོན་:ོགས་
པར་Gང་Hབ་པའི་�་བའི་ཚ�ས་ཉེར་Xར། Oོགས་པའི་སངས་Wས་མགོན་པོ་འaི་eང་
པ་ཞི་བར་གཤེགས་ནས་ལT་ངb་བWད་བW་གཉིས་ (27-06-2019) འཁོར་

བའི་ཉིན་དགོངས་Oོགས་མཆོད་�ིན་�་�ལ།
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༈ Eན་F་རིན་ཆེན་Gང་Hབ་Mི་Nམ་ཐར།

Eན་F་རིན་ཆེན་Gང་Hབ་ནི་Eན་F་ཤེར་འlང་གི་�་མཆེད་འོག་མ། འདན་

iོད་�་�་འ�ངས། དDས་=་Gོན་ནས་8ོབ་པ་འཇིག་:ེན་ག=མ་མགོན་དང་Eན་F་
ཤེར་འlང་བiེན། རབ་m་lང་བས་མཚན་རིན་ཆེན་Gང་Hབ་m་གསོལ། བwད་

པའི་ཆོས་མ་\ས་པ་}གས་=་Hད་དེ་མཁས་དང་fབ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་sར། 
དཔལ་�གས་[་dམ་པོར་གདན་འཛ�ན་གནང་བའི་ཚ�་ན། Nམ་�ས་Pིས་xིན་བདག་
Gས་ཏེ་གསེར་མང་པོ་གཏེར་ནས་བཞེས། �གས་པT་�Z་0ོར་�་�ད་ཚང་རེར་གསེར་

�ང་རེ་གནང་iེ། དགེ་འ�ན་ལ་བསོད་]ོམས་འDལ་བར་བ�ལ་བར་མཛད་པས་

Aན་Pིས་དང་ལེན་6ས་ཏེ་བསོད་]ོམས་�ལ། �ོབ་མར་sར་པའི་དགེ་འ�ན་པ་

Nམས་xངས་པའི་ཡོན་ཏན་བY་གཉིས་ལ་བཀོད་ཅིང་:ག་m་vབ་པ་མཛད། འཁོར་
དགེ་�ོང་གཅིག་�་ཡང་X་བW་ཙམ་ཡོད་ཅེས་>གས། ཁོང་གི་མཛད་པའི་ག=ང་

རབ་མང་�་ཡོད་པར་>གས་Mང་དེང་གི་ཆར་བ6གས་པ། དོན་བwད་Mི་བiན་པ་

གསལ་བར་མཛད་པ་ལས། ~ད་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་བiན་བཅོས་Mི་འ>ེལ་
བ་ནོར་D་རིན་པT་ཆVའི་རིགས་མཐའ་དག་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་གཏེར་མཛ̀ད་བསམ་

Pིས་མི་~བ་པ་ཞེས་G་བ་མཛད་ཅིང་། 2ིས་=་རིན་Gང་མ་ཞེས་>གས་པ་དེ་དང་། 
ཁོག་དDབ་འདི་གཉིས་ལས་གཞན་མཇལ་�ལ་�་མ་བ6གས། འ�ངས་འདས་Mི་ལT་
ཚ�གས་དང་Nམ་ཐར་Wས་པ་ནི་དེང་གི་ཆར་མཇལ་w་མེད། འདི་ནི་འaི་eང་ཆོས་

འlང་ལས་བmས་པ་ཡིན་ནོ། །
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༈ Oོགས་ཆེན་མཁན་པོ་Aན་བཟང་དཔལ་Cན་Pི་Nམ་ཐར།

མཁན་ཆེན་Aན་བཟང་དཔལ་Cན་ཆོས་>གས་སམ་མཁན་ཆེན་Aན་དཔལ་

རིན་པT་ཆV་ནི། མདོ་ཁམས་O་H་ཁར་1872 འ�ངས་ཤིང་། ~ིམ་དDལ་པT་ཞZག་

ཡིན་པས་འཚ̀་བའི་དཀའ་ཁག་ཆེ་བས་�་ན་Hང་�ས་དཀའ་བ་དཔག་m་མེད་པར་

Eད། ཆོས་Uེ་དཔལ་�ལ་རིན་པT་ཆV་}ན་མིན་Pི་རིགས་བདག་m་བiེན། ཞབས་[མ་
མེད་པར་ཁ་བ་དང་[གས་པ་སོགས་Mི་ནང་�་wན་པར་ཆོས་6ར་ཞབས་Uེན་�་

ཕེབས་པས་ཞབས་སེར་ཀ་གས་པའི་བར་ནས་�ག་འཛག་པ་སོགས་ཨ་Dས་གཟིགས་

པས་�གས་Fགས་གནང་ནས། Aན་དཔལ་~ོད་]ིང་tས་Mིས་�ོབ་xོང་Pིས་དང་། 
Qག་པT་མZ་ཡོང་སོགས་}གས་བ5ེས་ཞལ་ཏ་མང་པོ་གནང་། ]ིང་tས་Mིས་ཉིན་

མཚན་མེད་པར་�ོབ་གཉེར་xངས་བ5ོན་མཛད། མཚན་མོ་མར་མེ་4ོན་པའི་མར་�་
མེད་པས་མཚན་ཐོག་ཐག་m་�་བའི་འོད་ལ་ཕེབས་ཏེ་xངས་བ5ོན་གནང་། �་>ིབ་

རི་ལ་ཡར་ཡར་འ>ོ་བ་དང་ཁོང་ཡང་2ག་དཔེ་གཟིགས་ཏེ་ཡར་ཡར་ཕེབས་པས་

ནམ་ལང་�ས་རི་5ེ་ལ་�ེབས་ནས་ཡོང་། ཆོས་>ོགས་Nམས་Mིས་འཇིག་:ེན་ན་མི་

དང་ཉི་མ་གཉིས་ཉིན་མT་རZ་5ེ་ལ་ནོར་འཚ̀་བར་འ>ོ། Aན་དཔལ་དང་�་བ་དང་

གཉིས་མཚན་མT་རZ་5ེ་ལ་2ག་དཔེ་འཚ̀་བར་འ>T་ཞVས་བཞད་གད་Gེད་མཁན་ཡང་

lང་། ཉིན་ཞིག་ལིའི་མ�ལ་ཞིག་ཨ་Dའི་མ�ན་མི་ཞིག་གིས་�ལ་བར་Aན་དཔལ་

ནས་ཨ་D་ཚང་ངས་Fོན་འ>ོ་འDམ་X་ཞིག་བསག་wར་མ�ལ་འདི་ང་ལ་གནང་tང་

ངམ་6ས་པར། Yང་ཟད་}གས་བསམ་Pིས་འT་ཤZན་m་tང་། འཇིག་:ེན་འདིར་ཅི་

ཡང་�ིད་པས་ཉིན་ཞིག་~ོད་Mིས་ངའི་མ�ལ་འདི་བkང་iེ་ད་c་འདི་འg་བ་�ོག་

�ལ་ཅན་མ་ཡིན་པར། དགེ་འ�ན་iོང་�ག་མང་པTའZ་དDར་ས་གཞི་�ོས་Hས་lག་

ཅིང་སོགས་ག=ངས་ནས་�ོད་ཡོང་བ་ཞིག་�ིད་ག=ངས། 2ིས་ཀཿཐོག་iོང་�་ཆེན་
མTའZ་ཚ̀གས་དDར་Gང་�ོམ་གནང་ནས་ཡན་ལག་བ�ན་པར་མ�ལ་�ལ་0བས་Fོན་
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�་མས་ང་ལ་ག=ངས་པ་དེ་མ་འོངས་\ང་བiན་དངོས་ཡིན་འ�ག །ངའི་�་མ་�ས་

ག=མ་4ིབ་མེད་�་གཟིགས་པའི་སངས་Wས་ཡིན་ཞེས་2ག་ཐལ་xར་Pིས་Eན་ཆབ་

བསིལ་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས་པར་མཛད། �ས་wན་�་�་མ་སངས་Wས་དངོས་

མཐོང་གི་དད་པས་བiེན་པས་ཨ་Dས་འོད་གསལ་Oོགས་པ་ཆེན་པTའZ་wད་\ང་མན་

ངག་མང་པོ་གནང་། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ། ཨོ་Wན་བiན་འཛ�ན་ནོར་D་སོགས་

བཤེས་གཉེན་མང་པོ་ལས་དD་ཕར་འ�ལ་མངོན་སོགས་གསན་བསམ་དཔག་མེད་

གནང་། O་ ང་མ་རི་�ོད་སོགས་=་vབ་པ་]ིང་པོར་གཞོལ། �་ཚ�་ཕལ་ཆེ་བར་ཉིན་
རེར་ཆོས་}ན་བY་�ག་ཙམ་ཆག་མེད་གནང་། ག=ང་5ོམ་ཡང་Eོད་འoག་མན་

ངག་cར་བyལ་བའི་འ>ེལ་ཆེན་དང་། འ�ལ་བའི་¡ེང་འDམ་ཆེན་མོ། དགོངས་

གཅིག་འ>ེལ་བ་སོགས་བ5མས་པར་མཛད། མཐར་ལོར་1943 དeང་>ངས་

དོན་གཅིག་པར་ཞི་བར་གཤེགས།
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༄༅། །དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཁོག་དDབ་བQས་དོན་ནོར་
Dའི་འོད་ཟེར་ཞེས་G་བ་བ6གས་སོ། །

༄༅། །ཨ¢་£་iི། �ས་ག=མ་Wལ་བ་མ་\ས་གཅིག་པའི་�། །
མཁའ་མཉམ་འ>ོ་བ་མ་\ས་འgེན་པའི་དཔལ། །

འ>ོ་བའི་མགོན་པT་ཆbས་Uེ་ཡབ་�ས་ལ། །
eས་པས་བmད་ནས་དེ་ཡི་ག=ངས་དོན་aི། །

དེ་ཡང་Uེ་འ>ོ་བའི་མགོན་པོ་འaི་eང་པ་དེ་ཉིད། ༧དGེ་Hང་ST་UVའི་བdོམ་

�ག་m། }གས་འོད་གསལ་ག¤ག་མ་མངོན་�་མཛད་ཅིང་། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་Pི་dོ་

མཐའ་ཡས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་�་sར་ནས། ST་UV་འཆང་ཆེན་པོ་མངོན་�་sར་ཏེ། 
༧འaི་eང་Gང་Hབ་Mི་¡ིང་�་2ག་ཕེབས་ནས། དeང་ལོ་�་མའི་བར་�་ག�ལ་G་

ལས་ཅན་དཔག་m་མེད་པ་�ིན་ཅིང་>ོལ་བར་མཛད་iེ། མཐར་ཆོས་Mི་དGིངས་=་

གཤེགས་པའི་¥ལ་�་ཡང་། ༧ཉིད་ཞལ་བ6གས་པ་དང་~ད་པར་མེད་པའི་�ལ་�་

ཡི་གེའི་གkགས་དཔག་m་མེད་པ་བ6གས་=་rང་ངོ་། །དེ་ཐམས་ཅད་Mི་དོན་Uེ་

འaི་eང་¡ིང་པས་}གས་=་Hད་ནས། Wལ་བ་ཐམས་ཅད་Mི་དགོངས་པ་གཅིག་པ་

ཞེས་G་བ་འདི་མཛད། དེ་ཉིད་iོན་པར་འདོད་པས་འདི་cར་བUོད་པར་Gའོ། །མ་

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་Cན། Qག་བFལ་

ཐམས་ཅད་དང་aལ། ¦ར་�་�་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་Oོགས་པའི་Gང་Hབ་རིན་

པT་ཆV་ཐོབ་པར་Gའོ། །དེའི་ཆེད་�་དམ་པའི་ཆོས་རིན་པT་ཆV་གསན་ལ་ཉམས་=་�ང་

]མ་པའི་}གས་བ8ེད་མཛད་ནས། }གས་མ་ཡེངས་པའི་ངང་ནས་གསན་པར་6་

འཚལ། དེ་ཡང་གསན་wའི་ཆོས་དེ་གང་ཡིན་]མ་ན། དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པ་
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འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ།དེ་ཡང་རེ་ཞིག་iོང་ག=མ་མི་མཇེད་འཇིག་:ེན་Pི་ཁམས། [T་

2bགས་འཛམ་Dའི་¡ིང་། Gང་2ོགས་ཁ་བ་ཅན་Pི་�ོངས། རི་བོ་གངས་ཅན་Pི་wད། 
གཞT་ibད་དཔལ་Pི་འaི་�ང་མ་གྷ་དྷ་ST་UVའི་གདན་གཉིས་པ། ༧འaི་eང་Gང་Hབ་

Mི་¡ིང་�། འཇིག་:ེན་ག=མ་Pི་མགོན་པT་ཆbས་Mི་Uེ་རིན་པT་ཆV་}བ་པ་གཉིས་པ་དེ་

ཉིད་2ག་ཕེབས་ནས། དeང་ལོ་=མ་Y་སོ་X་ནས་བ�ན་Y་དོན་Xའི་བར་�། 
ཚ̀གས་པ་W་མཚ̀་c་D་ཙམ་ཞིག་བ8ང་ནས། ག�ལ་G་ལས་ཅན་དཔག་m་མེད་པ་

�ིན་ཅིང་>ོལ་བར་མཛད། དེའི་ནང་ནས་Mང་Eན་F་འaི་eང་¡ིང་པ་དེ་ཉིད་Mིས་

དeང་ལོ་བY་གཅིག་གི་རིང་ལ་གཟིམས་གཡོག་པ་མཛད་པ་ལས། ཚ̀གས་ཆོས་=་

ག=ངས་པ་དང་། �ིད་ཆོས་=་ག=ངས་པ་དང་། དཔག་ཆོས་=་ག=ངས་པ་དང་། །
6་ཆོས་=་ག=ངས་པ་དང་། ལས་ཆོས་=་ག=ངས་པ་དང་། རི་ཆོས་=་ག=ངས་པ་

དང་། གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་ལ་སོགས་པ་མཐའ་མེད་ཅིག་ག=ངས་པ་ཐམས་

ཅད། ]ན་Pིས་གསན། }གས་=་Hད་ནས། Wལ་བ་ཐམས་ཅད་Mི་དགོངས་པ་

གཅིག་པ་ཞེས་G་བ་དེ་ལ་ཡང་ག6ང་2ག་W་ཆེན་པོ་X་Cན། མན་ངག་�ོམ་ག=མ་

གནད་གཅིག །ཉམས་ལེན་ཟབ་པའི་2ག་W་Nམ་པ་བཞིར་བQས་ནས་ག=ངས་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་བཤད་པའི་nལ་\གས་ལ།ག�ལ་Gའི་~ད་པར་Pིས་Eིར་བཤད་

\གས་མི་འg་བ་དཔག་m་མེད་པ་ཅིག་མཛད་Mང་།ད་རེས་འདིར་5ིས་མགTའZ་ཡན་

ལག་Xས་འཆད་པ་གདའ་iེ།:ེན་Pི་གང་ཟག་གང་གིས་མཛད་པ་དང་གཅིག །

2ོགས་གར་གཏོགས་པ་དང་གཉིས།མཚན་ཅི་ལ་གསོལ་བ་དང་ག=མ།དགོས་ཆེད་

གང་གི་དོན་�་མཛད་པ་དང་བཞི། དD་ནས་ཞབས་=་དོན་Nམ་པ་�ས་བiན་པ་

དང་Xས་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དང་པT་:Vན་Pི་གང་ཟག་ནི་Uེ་འ>ོ་བའི་མགོན་པོ་

འaི་eང་¡ིང་པ་བiན་བཅོས་5ོམ་པ་པོ་མཚན་ཉིད་X་དང་Cན་པ་དེས་མཛད། 
2ོགས་གར་གཏོགས་ན་�ེ་rོད་རིན་པT་ཆV་ག=མ་ཀར་གཏོགས། མཚན་ཅི་ལ་གསོལ་

ན། བUོད་G་ལ་གསོལ་ཏེ། ~ད་པར་�་འཕགས་པའི་ཆོས་ཞེས་G་བའམ། དགོངས་
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པ་གཅིག་པ་ཞེས་G་བ། དགོས་ཆེད་གང་གི་དོན་�་མཛད་ན། Eིར་�་མ་དམ་པ་

Nམས་Mི་}གས་དགོངས་Oོགས་པ། སངས་Wས་Mི་བiན་པ་དར་ཞིང་Wས་པ། ནམ་
མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�་ན་མེད་པའི་Gང་Hབ་རིན་པT་ཆV་

ཐོབ་པར་G་བའི་ཆེད་དང་། ~ད་པར་�་འཇིག་:ེན་མགོན་པTའZ་ཆོས་མཛ̀ད་དར་ཞིང་
Wས་པར་G་བའི་ཆེད་�་མཛད་དོ། །

དD་ནས་ཞབས་=་དོན་Nམ་པ་�ས་iོན་ན། དང་པོ་འཆད་པ་©ད་Mི་དོན་

དང་། བར་�་འཆད་པ་ག6ང་གི་དོན་དང་། ཐ་མར་འཆད་པ་འoག་གི་དོན་དང་

ག=མ་Pིས་iོན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་©ད་Mི་དོན་ལ་ཡང་། མཆོད་པར་བUོད་པ་

དང་། aི་བར་དམ་བཅའ་བ་གཉིས་Mི་iོན་པ་ལས། 

དེ་ལ་མཆོད་པར་བUོད་པའི་དགོས་པ་གང་ཡིན་]མ་ན། Eི་དང་Gེ་aག་ཡིན་

ཏེ། Eི་ནི་རང་ཉིད་Mི་wད་ལ་བསོད་ནམས་Mི་ཚ̀གས་Oོགས་པ་དང་། Gེ་aག་བiན་
བཅོས་མཛད་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང་། ཅི་cར་བཞེད་པ་བཞིན་}གས་དགོངས་

མཐར་2ིན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའོ། །དེའི་དོན་བQས་པ་2ག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་

པར་བUོད་པ་གང་ཡིན་ན། Uེ་འ>ོ་བའི་མགོན་པT་རZན་པT་ཆV་འaི་eང་པ་ལ་:ེན་Pི་

གང་ཟག་གང་གིས། nལ་ལམ་ཐབས་ཅི་cར་བUོད་ན། :ེན་Pི་གང་ཟག་འaི་eང་

¡ིང་པས། \ས་eས་པས་2ག་དང་Cང་བ། ངག་eས་པས་བiོད་པ་དང་ཞེ་ས། ཡིད་
eས་པས་8ོན་མི་:ོག་ཅིང་ཡོན་ཏན་ལ་c་བའི་dོ་ནས། མཆོད་ཅིང་བUོད་པའི་ཚ�ག་

དེ་དག་གི་དོན་ནི། སེམས་ཉིད་འsར་མེད་ཅེས་པ་ནི། སེམས་ཉིད་ག¤ག་མ་མངོན་�་
sར་ནས། �ས་ག=མ་མཉམ་པ་ཉིད་�་}གས་=་Hད་ནས་འsར་བ་མེད་པའི། 4ིབ་
aལ་ཅེས་པས་�ག་ག=མ་མམ། 4ིབ་པ་ག=མ་Pི་gི་མ་དང་aལ་བའོ། །ནམ་མཁའ་
ལ་ཅེས་པ་ནི། }གས་འོད་གསལ་ནམ་མཁའི་དMིལ་cར་sར་པས་ཅི་c་བ་མ~ེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །མ~ེན་རབ་ཡེ་ཤེས་Wས་པའི་འོད་ཟེར་Pིས། །ཞེས་པ་ནི། ཅི་]ེད་
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པ་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་Wས་པས་ཤེས་Gའི་དMིལ་འཁོར་མ་\ས་པ་ཐམས་ཅད་མ་

འgེས་པ་ཡོངས་=་Oོགས་པར་ལམ་མེར་མ~ེན་པའོ། །མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་པT་

དVས་འཁོར་འདས་Mི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ། མི་མ~ེན་པའམ། }གས་=་མ་Hད་པའམ། 
མངོན་པར་Oོགས་པར་སངས་མ་Wས་པ་གང་ཡང་མེད་པས་ན་ཡེ་ཤེས་Mི་འོད་ཟེར་

Wས་པའོ། །ཐེག་ག=མ་�T་>bས་ªན་ནག་འཐིབས་པT་སVལ། །ཞེས་པས་ནི། མ~ེན་པ་
གཉིས་Mི་ཡེ་ཤེས་Mི་}གས་Uེའི་འོད་ཟེར་Pིས། ཐེག་པ་ག=མ་Pི་ཆོས་Mི་འཁོར་ལོས་

ཐེག་པ་ག=མ་Pི་རིགས་ཅན་Pི་�T་>bས་Mི་ཁ་2ེས་ཏེ། མ་རིག་པའི་ªན་པ་ªན་ནག་

འཐིབས་པT་སVལ་བར་མཛད་པའོ། །Aན་m་rང་མཛད་ཅེས་པས། སེམས་ཅན་Pི་མ་
རིག་པའི་ªན་པ་བསལ་ནས། མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་Aན་m་rང་བར་མཛད་བའོ། །�་
མ་ནི་Uེ་འ>ོ་བའི་མགོན་པོ་འaི་eང་པ་ལ། Eན་F་འaི་eང་¡ིང་པས་\ས་ངག་

ཡིད་ག=མ་eས་པས་2ག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པར་བUོད་པའོ། །
གཉིས་པ་aི་བར་དམ་བཅས་པ་ནི། མ་\ས་Wལ་བའི་དགོངས་པ་ཅི་c་བར་

ཞེས་པ་ནི། 2ོགས་བY་�ས་ག=མ་Pི་Wལ་བ་ཐམས་ཅད་Mི་དགོངས་པ་ཅི་c་བར། 
མnངས་པ་མེད་པའི་�་མ་Uེ་འ>ོ་བའི་མགོན་པོ་འaི་eང་པ་དེ་ཉིད་Mིས་}གས་=་

Hད་པའི་ཆོས་སོ། །}གས་=་Hད་པའི་ཆོས་དེ་ནི་~ད་པར་�་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། 
བiན་པའི་dོར་6གས་ཕལ་ཆེར་ཞིག་གིས་ཁོང་�་Hད་པའམ། གོ་བའི་ཆོས་དེ་དག་

ལས་~ད་པར་�་འཕགས་པས་ན་}ན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །ཆོས་དེ་c་D་མཐའ་ཡས་

པ་འཇིག་:ེན་མགོན་པT་ཉZད་Mིས་མངོན་=མ་�་}གས་=་Hད་པར་མཛད་པའི་བཞེད་

\གས་དཔག་m་མེད་པ་ཡོད་པས། W་མཚ̀་c་D་ལས་ཅེས་པ་ནི་ཆོས་Mི་ཆེ་བའོ། །Uེ་
འaི་eང་¡ིང་པ་ཉིད་Mི་ཁེངས་པ་«ང་བའི་ག=ང་ནི་དམན་པའི་ཅེས་པ་iེ། ཆོས་དེ་
ཙམ་དཔག་m་མེད་པ་གསན་Mང་མི་བUེད་པའི་གkངས་མ་ཐོབ་པས། དེ་ཐམས་ཅད་
བདག་གི་�T་>bས་Mིས་Hབ་པར་མ་jས་པས། �T་>bས་ཤིན་m་དམན་ཅེས་པའོ། །

aི་བར་དམ་བཅས་པ་ནི་རང་�ོས་Yང་ཟད་ཟིན་པ་aི་ཅེས་པས། དེ་ཉིད་Mི་
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}གས་ལ་ལམ་མེ་ས་ལེ་མ་བ]ེལ་བར་}གས་ནས་rང་བ་དེ་དག་འདིར་ཡི་གེའི་རིས་

=་aི་བར་Gའོ། །ཅེས་པས་དམ་བཅས་པ་iེ། དེས་འaི་བར་དམ་བཅས་པ་སོང་། །
གོང་མ་མཆོད་པར་བUོད་པ་དང་གཉིས་པT་དV་gིལ་བས་©ད་Mི་དོན་སོང་ནས། 

གཉིས་པ་ག6ང་གི་དོན་iོན་པར་Gེད་པ་ལ། མདོར་བiན་ཏེ་\ས་Nམ་པར་

བཞག་པས་ཁོག་དDབ་པ་ག�གས་Eི་c་Dའི་nལ་m་བiན་པ་དང་གཅིག Gེ་aག་

སT་སbར་2ེ་བ་ཡན་ལག་Wས་པར་བཤད་པ་5ིབ་Mི་nལ་�་བiན་པ་དང་གཉིས། དོན་
བQས་པའི་ཆིངས་གནད་Mི་གདམས་ངག་ཉམས་ལེན་འaས་D་དང་བཅས་པ་ཤམ་

Dའི་nལ་�་བiན་པ་དང་ག=མ་Pིས་iོན་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐོག་མར་མདོར་བiན་ཏེ་\ས་Nམ་པར་བཞག་པས་ཁོག་དDབ་པ་ག�གས་

Eི་c་Dའི་nལ་�་བiན་པ་ལ་ཡང་། དGེ་བQ་[ན་ཐབས་Mི་འདེབ་nལ། ཡིན་མིན་
fབ་མཐའི་འགལ་�ོང་། ཚ̀མས་བ�ན་གT་རZམ་Pི་Nམ་དGེ། ཆོས་Xར་ཐམས་ཅད་

འ�ས་nལ། དགོངས་པ་གཅིག་nལ་Pི་4་བཤད། གཞི་ལམ་འaས་Dའི་xོར་སོ། དེ་
དག་Eིའི་དོན་བQས། ཆོས་བདག་གང་ཟག་གི་Nམ་ཐར་དང་བWད་Mིས་iོན་པ་ཡིན་
ཏེ། ག6ང་�་གསལ།

༼དང་པོ། Eིར་~ད་ཆོས་Nམས་བ�ོམས་པས། ST་UVའི་ག=ང་ཉིས་བW་[ག་
ཙམ་ཡོད་པ་ལས། 5་བའི་ག6ང་ལ་Sོར་ག=ང་བW་དང་X་བY་དང་། གཞན་X་

བY་[ག་ཙམ་[ན་ཐབས་Gས་ནས་བཤད་དགོས་པ་དང་། དང་པT་ཆbས་འཁོར་

གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་ལ་5་ཚ�ག་=མ་Y་དང་[ན་ཐབས་བY་�ག་ཡོད་པར་

ག=ངས་Mང་ད་c་དངོས་=་བཅོ་X་ཡོད། དེ་ཡང་xོར་nལ་Yང་ཟད་མི་འg་བ་

འགའ་འ�ག་Mང་ཁོག་དDབ་Wས་པ་cར་�་Gས་ནས་བཀོད་པ་ནི། Sོར་ག=ང་དང་
པོ། ཆོས་Aན་གཤིས་སམ་བབས་Mི་གནས་\གས་བiན། །G་བ་འདི། Eིར་ག6ང་
འདིའི་དོན་མཐའ་དག་2ོགས་གཅིག་བ�ོམས་པའི་ཁོག་དDབ་བམ་\ས་Nམ་པར་

གཞག་པ་ཡིན་Mང་། Gེ་aག་ཆོས་འཁོར་གནད་བQས་Mི་5་ཚ�ག་གི་དབང་�་Gས་
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ན། དེ་ལ་[ན་ཐབས། 1 2ོགས་�ས་Wལ་བ་Aན་Pི་བiན་པ་གཅིག །ཅེས་པ་དང་། 
2 ཐེག་དང་fབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་:ེན་འaེལ་ཡིན། །G་བ་འདི་གཉིས་xར། Sོར་
ག=ང་གཉིས་པ། ཆོས་�ང་བWད་�ི་སངས་Wས་བvབ་པར་གཅིག །ཅེས་པར་[ན་
ཐབས། 3 ཆོས་�ང་བWད་�ི་ཉོན་མོངས་གཉེན་པོར་ག=ངས། །ཞེས་པ་འདི་xར། 
Sོར་ག=ང་ག=མ་པ། �ེ་rོད་wད་�ེ་ལམ་Pི་རིམ་པ་ཡིན། །ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 
4 རེ་རེ་ལ་ཡང་ག=ང་རབ་བY་གཉིས་ཚང་། །ཞེས་དང༌། 5 དེ་བཞིན་�ེ་rོད་

གཅིག་ལའང་ག=མ་ཀ་འ�ས། །ཞེས་པ་འདི་གཉིས་xར། Sོར་ག=ང་བཞི་པ། ཆོས་
འཁོར་Nམ་ག=མ་འཁོར་Pི་:ོགས་པའི་~ད། །ཅེས་པར་[ན་ཐབས། 6 འཁོར་

འདས་ཐམས་ཅད་�ན་=མ་ཚ̀གས་X་ཡིས་བQས། །ཞེས་པ་འདི་xར། Sོར་ག=ང་

བY་གཅིག སེམས་ཙམ་iོན་པའི་བཀའ་ཉིད་དD་མར་iོན། །ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 
7 }ན་མོང་}ན་མོང་མ་ཡིན་མངོན་པའི་�ེ། །ཞེས་པ་འདི་xར། Sོར་ག=ང་བY་

དe ª་iེགས་པ་ལ་དགེ་བའི་བvབ་G་མང་། །ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 8 ª་iེགས་
བོན་Pིས་བདེན་པ་མཐོང་0བས་མེད། །ཅེས་དང་། 9 ཐར་པ་ཆ་མ}ན་འགའ་ཞིག་
ཡོད་Mང་tང་། །ཞེས་པ་འདི་གཉིས་xར། Sོར་ག=ང་ཉི་¥་པ། 2ི་ནང་~ད་པར་

8བས་འ>ོས་འGེད་པ་iེ། །ཞེས་པཪ་[ན་ཐབས། 10 �ོམ་དང་]ིང་Uེ་2ི་རོལ་པ་
ལའང་ཡོད། །ཞེས་པ་འདི་xར། Sོར་ག=ང་ཉེར་གཉིས་པ། མདོ་དང་Fགས་Mི་~ད་
པར་དབང་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 11 མཚན་ཉིད་ཐེག་པས་ཚ�་གཅིག་

གིས་སངས་W། །ཞེས་པ་འདི་xར། Sོར་ག=ང་ཉེར་ག=མ་པ། དེ་གཉིས་གང་མེད་
Mང་Oོགས་Gང་མི་ཐོབ་ཅིང་། །ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 12 ཆོས་དང་ཉམས་ལེན་

འ>ོས་Mིས་སངས་Wས་གཅིག །ཞེས་པ་འདི་xར། Sོར་ག=ང་ཉེར་བཞི་པ། �ོམ་

ག=མ་མི་དགེ་བY་�ོང་གནད་གཅིག་ལ། །ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 13 �ོམ་ག=མ་
གོང་ནས་གོང་�་དོག་m་འ>ོ། །G་བ་འདི་xར། Sོར་ག=ང་ཉེར་བ�ན་པ། Gང་

2ོགས་སོ་བ�ན་བདེ་གཤེགས་]ིང་པོར་ཡོད། །ཅེས་པར་[ན་ཐབས། 14 མཐར་
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}ག་ས་nན་ཚ̀གས་ལམ་ངT་བbས་བ>ོད། །G་བ་འདི་xར། Sོར་ག=ང་=མ་Y་པ། 
ཉན་རང་ལོག་�ེད་ཅན་ཡང་Nམ་མ~ེན་འsར། །ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 15 w་

དང་Cན་2ིར་ཉན་རང་སངས་Wས་འsར། །G་བ་འདི་xར་རོ། །
:ེན་འaེལ་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་ལ་5་ཚ�ག་བཅོ་X་དང་[ན་ཐབས་གཅིག་

ཡོད། Sོར་ག=ང་བཞི་པ། འཁོར་བའི་W་མཚ̀ར་\ས་ཉིད་འཁོར་བར་བཞེད། །ཅེས་
པར་[ན་ཐབས། 16 �ོས་དང་aལ་2ིར་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་བཞེད། །G་བ་འདི་
xར་རོ། །

འ�ལ་བ་སT་སbར་ཐར་པའི་གནད་བQས་ཚ̀མས་ལ་Sོར་ག=ང་ཉི་¥་དང་[ན་

ཐབས་ག=མ་ཡོད། Sོར་ག=ང་དང་པོ། དམ་ཆོས་འ�ལ་བ་ཐེག་པ་}ན་མོང་iེ། །
ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 17 ཆོས་Aན་སོ་ཐར་�ོམ་ག=མ་རེ་རེར་འ�། །G་བ་འདི་
xར། Sོར་ག=ང་བY་གཅིག་པ། བཅས་དང་རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་གཅིག །ཞེས་

པར་[ན་ཐབས། 18 �ེ་པ་Aན་Pི་5་བ་\ང་�ེ་བཞི། །G་བ་འདི་xར། Sོར་

ག=ང་བY་ག=མ་པ། བཀག་པ་ཡེ་བཀག་གནང་བ་ཡེ་གནང་ལ། །ཞེས་པར་[ན་

ཐབས། 19 ¯ི་ལམ་�་ནི་ཉམས་Mང་ཉེས་པ་འlང་། །G་བ་འདི་xར་རོ། ། 
Gང་སེམས་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་ལ་Sོར་ག=ང་ཉེར་བཞི་དང་[ན་ཐབས་

བཞི་ཡོད། Sོར་ག=ང་བཞི་པ། ཅི་རིགས་Mིས་Mང་འoག་པའི་�ོམ་པར་འsར། །

ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 20 དག་པའི་ས་ཐོབ་ངན་འ>ོར་སོང་བའང་ཡོད། །ཅེས་

དང་། 21 w་Eད་sར་ན་ས་བY་པ་ཡང་°ང། །G་བ་འདི་གཉིས་xར། Sོར་ག=ང་
བWད་པ། རང་གཞན་བUེ་བ་ཉེས་པར་འsར་0བས་ཡོད། །ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 
22 ཉམས་ལེན་¯ད་lང་Nལ་འGོར་ནང་གི་ཚ̀གས། །G་བ་འདི་xར། Sོར་ག=ང་
བཅོ་བWད་པ། :ོགས་པ་གཅིག་གིས་ས་ལམ་མ་\ས་བ>ོད། །ཅེས་པར་[ན་ཐབས། 
23 ཏིང་འཛ�ན་མཐའ་དག་ST་UV་c་D་iེ། །ཞེས་པ་འདི་xར་རོ། །
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གསང་Fགས་རིག་འཛ�ན་�ོམ་པའི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་ལ་Sོར་ག=ང་ཉེར་

བWད་དང་[ན་ཐབས་བY་བ�ན་ཡོད། Sོར་ག=ང་དང་པོ། གསང་Fགས་བiན་པ་
གཞན་ལའང་འlང་བ་ཡོད། །ཅེས་པར་[ན་ཐབས། 24 �ེ་rོད་ག=མ་མམ་དེ་ཡི་
]ིང་པོ་Fགས། །ཞེས་པ་འདི་xར། Sོར་ག=ང་གཉིས་པ། དབང་དོན་wད་ལ་8ེས་ན་
ཐོབ་±་བཞེད། །ཅེས་པར་[ན་ཐབས། 25 :ོགས་Mང་བwད་པ་ཟབ་2ིར་ཆོ་ག་
དགོས། །G་བ་འདི་xར། Sོར་ག=ང་ག=མ་པ། [་ནི་2ོགས་གཅིག་པས་Mང་དབང་
བ�ར་འ>ོ། །ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 26 [་གཅིག་གིས་Mང་�ིན་ལས་ཐམས་ཅད་
འfབ། །ཅེས་དང་། 27 [་Aན་མཚན་ནི་[ག་པའི་[་ཡིས་བkང་། །G་བ་འདི་
གཉིས་xར། Sོར་ག=ང་བཞི་པ། དཔེ་དོན་མ་8ེས་:ོགས་པ་ཁོང་མི་Hད། །ཞེས་པར་
[ན་ཐབས། 28 �ས་བཞིར་5་བའི་དམ་ཚ�ག་གནང་0བས་མེད། །G་བ་འདི་xར། 
Sོར་ག=ང་X་པ། བ8ེད་པའི་རིམ་པ་གདོད་ནས་ཡོངས་=་fབ། །ཅེས་པར་[ན་

ཐབས། 29 [་ལ་གཅིག་ཅར་འoག་པ་ཟབ་མTའZ་གནད། །ཅེས་དང༌། 30 :ེན་
འaེལ་ཚ̀གས་ལས་fབ་པར་ཤེས་པ་དགོས། །ཞེས་དང༌། 31 ཐ་མལ་\ས་=་

བཏགས་2ིར་དཀའ་}བ་�ད། །G་བ་འདི་ག=མ་xར། Sོར་ག=ང་དe་པ། དབང་
པོ་རབ་ལ་ཆོ་ག་Wས་པ་དགོས། །ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 32 gང་ངེས་མེད་པར་ཆོ་
ག་Wས་པ་དགོས། །ཞེས་དང༌། 33 དེ་ཡིས་འ�ལ་ན་བQས་པ་ཡང་ནི་བཞེད། །
ཅེས་དང་། 34 བ²ང་བའི་འཁོར་ལོ་¯ད་lང་Gང་Hབ་སེམས། །G་བ་འདི་ག=མ་
xར། Sོར་ག=ང་བཅོ་X་པ། དེ་མེད་5་³ང་གདམས་པས་འཚང་མི་W། །ཞེས་པར་
[ན་ཐབས། 35 5་³ང་གདམས་པ་འ�ལ་བ་[ག་པར་ཆེ། །G་བ་དང་། 36 
Gིན་མ}ས་Aན་གཞི་�ས་གཞན་�་ཡང་མཐོང་། །G་བ་འདི་གཉིས་xར། Sོར་ག=ང་
ཉེར་གཅིག་པ། གསང་Fགས་ལ་ནི་nལ་�ིམས་མེད་ཀ་མེད། །ཞེས་པར་[ན་ཐབས། 
38 ST་UV་ཐེག་པའི་ལམ་རིམ་བ�བ་པ་ག=མ། །ཞེས་དང་། 39 ཕ་རོལ་2ིན་�ག་
ནི་ཐེག་པ་ག=མ་གའི་ལམ། །G་བ་འདི་གཉིས་xར། Sོར་ག=ང་ཉེར་X་པ། ཉོན་
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མོངས་དག་འaས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཉིད། །ཅེས་པར་[ན་ཐབས། 37 5་³ང་
ཐིག་ལེ་]ིགས་མ་�ག་བཅས་ཟབ། །G་བ་འདི་xར། Sོར་ག=ང་ཉེར་བWད་པ། 
�ོབ་དཔོན་wད་ཚ̀ད་མཐོ་ན་¦ར་�་འgེན། །G་བར་[ན་ཐབས། 40 དཔོན་�ོབ་
ཕན་nན་དམ་ཚ�ག་མཉམ་པར་གཅིག །

c་dོམ་Eོད་པའི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་ལ་Sོར་ག=ང་ཉི་¥་དང་[ན་ཐབས་

X་ཡོད། Sོར་ག=ང་བY་བཞི་པ། 2ག་ཆེན་ཡོན་ཏན་Aན་Pི་བདག་ཉིད་དེ། །ཞེས་
པར་[ན་ཐབས། 41 དགེ་བའི་ངT་བbས་2ག་ཆེན་4ིབ་མི་�ིད། །G་བ་འདི་xར། 
Sོར་ག=ང་བY་�ག་པ། w་ནི་མ་བvབས་ཡོན་ཏན་འlང་མི་�ིད། །ཅེས་པར་[ན་
ཐབས། 42 aལ་བའི་འaས་D་ཐམས་ཅད་w་དང་བཅས། །G་བ་འདི་xར། Sོར་
ག=ང་བY་བ�ན་པ། iོང་ཉིད་:ོགས་ན་w་འaས་ཉིད་�་Cང་། །ཞེས་པར་[ན་

ཐབས། 43 ནམ་མཁའ་གཉིས་འgེས་ཉན་ཐོས་Mི་མངོན་:ོགས། །G་བ་འདི་xར། 
Sོར་ག=ང་བཅོ་བWད་པ། :ོགས་Cན་ལ་ཡང་ཐབས་ལམ་[ག་པར་དགོས། །ཞེས་

པར་[ན་ཐབས། 44 ³ང་མི་འཛ�ན་པ་´ག་པར་འཇོག་པ་ཟབ། །ཅེས་དང་། 45 
Nམ་ཤེས་�་མ་འོད་གསལ་འཕོ་བ་མཆོག །G་བ་འདི་གཉིས་xར་རོ། །

འaས་D་སངས་Wས་སའི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་ལ་Sོར་ག=ང་བཅོ་X་དང་

[ན་ཐབས་གཅིག་ཡོད། Sོར་ག=ང་བ�ན་པ། མཐར་}ག་སངས་Wས་ས་ནའང་

}གས་བ8ེད་ཡོད། །ཅེས་པར་[ན་ཐབས། 46 Gང་Hབ་སེམས་Mི་རང་གkགས་
སངས་Wས་ཡིན། །G་བ་འདི་xར་རོ། །
དེ་cར་5་བ་ཚ�ག་གཅད་མའི་ཚ̀མས་དང་པོར་[ན་ཐབས་བཅོ་X། གཉིས་པར་

གཅིག ག=མ་པར་ག=མ། བཞི་པར་བཞི། X་པར་བY་བ�ན། �ག་པར་X། 
བ�ན་པར་གཅིག མདོར་ན་Sོར་ག=ང་སོ་བཞིར་[ན་ཐབས་ཞེ་�ག་xར་རོ། །དེ་

Nམས་ནི་དGེ་བQ་[ན་ཐབས་Mི་འདེབ་nལ་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ། ག6ང་འདི་ཉིད་fབ་མཐའ་ཡིན་ནམ་མིན་ཞེ་ན། fབ་མཐའ་ཡིན་
པའི་དབང་�་Gས་Mང་tང་iེ། ཚ̀གས་ཆོས་ཆེན་མོ་ལས། དགེ་བ་མི་དགེ་བར་

བ{ར་�་མི་བmབ། མི་དགེ་བ་དགེ་བར་བ{ར་�་མི་བmབ་iེ་གཤིས་ཡིན། གཤིས་
Mི་གོ་བ་གང་ཡིན་]མ་ན་བ{ར་�་མི་བmབ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་དངོས་
པོར་གང་གིས་Mང་བ{ར་བར་མི་jས་པའམ། འlང་བ་བཞི་པTའZ་མཚན་ཉིད་དེ་ལས་
བ{ར་�་མི་jས་པ་དང་འg། འདི་འཇིག་:ེན་མགོན་པT་རZན་པT་ཆVའི་fབ་མཐའ་ཆེན་
མT་ཡZན་ག=ངས་པ་དང༌། ཁོག་དDབ་ཆེན་མོར། ང་འDས་fབ་མཐའ་བཏགས་པས་
Uེས་=་འaང་བའི་�ོབ་མ་Nམས་ཆོས་འཛ�ན་བདེ་བ་ཡིན་G་བ་དང༌། ཉམས་=་pོང་
བས་འདི་ལ་ངེས་ཤེས་8ེས། །Uེས་=་འaངས་པས་fབ་པའི་མཐའ་འདི་འཛ�ན། །G་
བ་དང༌། འདི་ནི་འདི་cར་བཞེད་དོ་G་བ་དང༌། འདི་Nམས་ནི་fབ་མཐའ་ཆེན་མོར་
>གས་པ་ཡིན་ཏེ། G་བ་ལ་སོགས་པ་Nམས་Mི་ངོས་ནས་འདི་fབ་མཐར་Gས་Mང་

འགལ་བ་མེད། ཅེས་ག=ངས་སོ། །
fབ་མཐའ་མ་ཡིན་པའི་དབང་�་Gས་ན། འཇིག་:ེན་མགོན་པོས་ཕག་fའི་

བiོད་པ་ལས། fབ་མཐའ་�T་ཡZ་མ�ད་པ་ལ། །སངས་Wས་དགོངས་པར་འ�ལ་བ་
Nམས། །དེ་ཉིད་:ོགས་པར་sར་ནས་Mང༌། །gན་འཛ�ན་རང་སར་དག་མཛད་གསོལ། 
།ཞེས་དང་། ག6ང་ལས། fབ་མཐའ་འཛ�ན་པ་ཐམས་ཅད་རང་wད་པ། །ཞེས་པ་

དང༌། ཇི་]ེད་fབ་པས་དོན་དམ་བདེན་པ་བ4ིབས། །ག=ངས་པ་cར་རང་wད་ཐ་
མལ་�་[ག་ནས་ཆོས་Mི་ཚ�ག་མཐོན་པོ་བཤད་པ་wད་དང་ཆོས་མ་འgེས་པ། དཔེར་

ན་Wལ་པTའZ་མཛ̀ད་Mི་གཉེར་པ་c་D་ཆོས་ཐམས་ཅད་བ>ང་བར་Gེད་པ་ནི་ཆོས་

གནད་�་མ་སོང་བར་�ོས་Gས་=་འsར་བས་དེ་c་Dའི་fབ་མཐའ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་fབ་མཐའ་ཡིན་མིན་གང་cར་Gས་Mང་འགལ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་
ཡིན་མིན་fབ་མཐའི་འགལ་�ོང༌ཡིན་ནོ། །
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ག=མ་པ། ~ད་པར་Pི་ཆོས་བW་དང་X་བY་པོ་འདི་ཚ̀མས་བ�ན་�་ཤིང་མོ་

\ག་གི་(1235) ལTའZ་དeན་�ད་�་མཛད་དོ། །འོ་ན་ཚ̀མས་བ�ན་Pི་གT་རZམ་ལ་
འ>ེལ་བ་ཁག་མི་འg་བ་འགའ་འ�ག་པ་དེ་ཅི་ཡིན་]མ་ན། ཁོག་དDབ་ཆེན་མོ་

ལས། གT་རZམ་གང་cར་Gས་Mང་འགལ་བ་མེད། འོན་Mང་�ོམ་པ་ག=མ་Pི་ཚ̀མས་
འདི་གT་རZམ་ངེས་པ་ཅན་ཡིན། དེ་མིན་པ་~ད་མེད་དེ་ཞེས་དང་། རིམ་པ་འཇོག་nལ་
མི་འg་བ་X་ཙམ་ག=ངས་iེ། 

1 དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཆོས་ཉམས་=་ལེན་པ་ལ། c་dོམ་Eོད་ག=མ་Nམ་པར་

དག་པ་ཞིག་དགོས་པས་དེ་བiན་ནས། དེ་འོག་ཉམས་=་ལེན་w་�ོམ་ག=མ་ཡིན་

པས་དེ་རིམ་པ་བཞིན་བiན། �ོམ་ག=མ་ཡང་ཆོས་འཁོར་Pི་རིམ་པ་ལས་lང་བས་

ཆོས་འཁོར་བiན། དེའི་བUོད་G་:ེན་འaེལ་�་གནས་པས་:ེན་འaེལ་བiན། དེ་

}གས་=་Hད་པ་སངས་Wས་ཉག་གཅིག་ཡིན་པས་སངས་Wས་བiན།

2 ཡང་ན་�ངས་:ོགས་Mི་ཡོན་ཏན་མཐར་2ིན་པའི་སངས་Wས་འཇིག་:ེན་

�་Gོན་ཏT་ཞVས་སངས་Wས་བiན། དེས་ཆོས་Mི་འཁོར་ལT་རZམ་པ་ག=མ་ག=ངས་སT་

ཞVས་ཆོས་འཁོར་བiན། དེ་ཉམས་ལེན་�་gིལ་ན་�ོམ་ག=མ་ཡིན་ནT་ཞVས་�ོམ་

ག=མ་བiན། དེ་:ེན་འaེལ་�་གནས་སT་ཞVས་:ེན་འaེལ་བiན། དེ་c་Eོད་dོམ་

ག=མ་Nམ་དག་ལ་བ:ེན་ནས་མངོན་�་འsར་རT་ཞVས་c་dོམ་Eོད་པ་བiན།

3 ཡང་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་Mི་རང་བཞིན་w་འaས་Mི་:ེན་འaེལ་དང་མཐའ་

བWད་དང་aལ་བའི་:ེན་འaེལ་�་གནས་སT་ཞVས་:ེན་འaེལ་བiན། དེ་སངས་Wས་

འཇིག་:ེན་�་Gོན་ནས་མ~ེན་ནT་ཞVས་སངས་Wས་བiན། དེས་མ~ེན་པ་cར་

ག=ངས་སT་ཞVས་ཆོས་འཁོར་བiན། སངས་Wས་Mི་ཆོས་དེས་c་dོམ་Eོད་ག=མ་Nམ་
པར་དག་པ་ཞིག་བiན་ཏT་ཞVས་c་dོམ་Eོད་པ་བiན། དེ་ག=མ་�ོམ་པ་རིན་པT་ཆV་

ག=མ་Pིས་ཉམས་=་ལེན་དགོས་པས་�ོམ་ག=མ་བiན།
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4 ཡང་ན་Eིར་ཁམས་ག=མ་འཁོར་བ་�ོང་བར་Gེད་པ་ལ་�ོམ་ག=མ་ཉམས་
=་ལེན་དགོས་པས་ན་དེ་ག=མ་བiན། དེ་དག་c་dོམ་Eོད་ག=མ་Nམ་པར་དག་

པས་ཉམས་=་ལེན་དགོས་པས་c་dོམ་Eོད་ག=མ་བiན། དེས་:ེན་འaེལ་མངོན་�་
འsར་བས་:ེན་འaེལ་བiན། :ེན་འaེལ་མངོན་�་sར་པ་སངས་Wས་ཡིན་པས་

འaས་D་བiན། སངས་Wས་པ་ལ་བ:ེན་ནས་ཆོས་Mི་འཁོར་ལོ་འlང་བས་ཆོས་

འཁོར་བiན།

5 ཡང་ན་བདག་ཅག་གི་iོན་པ་འཇིག་:ེན་�་Gོན་ནས་ཆོས་འཁོར་བ0ོར། 
དེའི་nལ་འདི་c་D་ཡིན་ཞེས་ཐོག་མར་ཆོས་འཁོར་ཚ̀མས། ཆོས་འཁོར་Pི་དོན་

བQས་ན་:ེན་འaེལ་ཡིན་པས་:ེན་འaེལ་Pི་ཚ̀མས། :ེན་འaེལ་Pི་དོན་ཉམས་ལེན་
བQས་ན་�ོམ་ག=མ་ཡིན་པས་དེ་ག=མ་Pི་ཚ̀མས། ག=མ་པT་དV་c་dོམ་Eོད་ག=མ་
Nམ་པར་དག་པའི་nལ་Pིས་ཉམས་=་ལེན་དགོས་པས་c་dོམ་Eོད་པའི་ཚ̀མས། 
ཉམས་=་�ངས་པས་འaས་D་མཐར་}ག་སངས་Wས་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་སངས་Wས་

Mི་ཚ̀མས་དེ་བཤད་Mང་ཆོག་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་དགོངས་འ>ེལ་Nམས་=་གT་རZམ་

འཆད་nལ་མི་འg་བ་lང་བ་ཡང་w་མཚན་དེ་དག་གི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་

ནི་ཚ̀མས་བ�ན་གT་རZམ་Pི་Nམ་དGེ་ཡིན་ནོ། །
བཞི་པ། དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ག6ང་འདིས་གེགས་དང་གོལ་ས་མེད་པར་

འaས་D་མཐར་}ག་པ་སངས་Wས་Mི་སར་�ེབས་པའི་ཐབས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ། 
ཆོས་�ང་བWད་�ི་སངས་Wས་vབ་པར་གཅིག །ཅེས་པ་cར། �ེ་rོད་ག=མ་དང་

wད་�ེ་བཞིས་བQས་པའི་ཆོས་�ང་མཐའ་དག་དོར་w་གཅིག་Mང་མེད་པར་གང་

ཟག་གཅིག་གིས་ཉམས་=་�ངས་དགོས་པ་འབའ་ཞིག་m་བiན་པ་ཡིན་ལ། དེ་

ཐམས་ཅད་Mང་ལམ་ཟབ་མོ་2ག་W་ཆེན་པོ་X་Cན་�་འ�་བ་ཡིན་ཏེ། Uེ་བµན་མི་

ལས་ཉ་མ་ལེགས་སེ་འDམ་ལ། 
སེམས་ཅན་Nམས་ལ་]ིང་Uེ་dོམས། །
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རང་\ས་}གས་Uེ་ཆེན་པོར་dོམས། །
Eི་བོར་5་བའི་�་མ་dོམས། །
iོང་པ་ཉིད་ལ་dོམ་�ན་�ིངས། །
Uེས་ལ་བFོ་བའི་W་ཡིས་ཐོབ། །
དེ་གོ་བར་Pིས་ལ་[་ཆོས་མཛ̀ད། །ཅེས་དང་། འཇིག་:ེན་མགོན་པོས། 
ཆོས་Mི་�ང་པོ་བWད་�ི་དང༌། །
བཞི་iོང་ག=ངས་པ་མ་\ས་Aན། །
ཆོས་Uེ་�་མ་རིན་ཆེན་Pིས། །
Gང་Hབ་སེམས་དང་ཡི་དམ་[། །
�་མ་མཆོག་དང་2ག་W་ཆེ། །
བFོ་བའི་W་དང་Xར་བQས་ནས། །ཞེས་ག=ངས་པ་cར་རོ། །དེ་cར་ན་ག6ང་

འདིས་Mང་དེ་X་ཁོ་ན་བiན་པ་ཡིན་ཏེ། བ�བ་པ་Gང་སེམས་ཚ̀མས་Mིས་Gང་Hབ་
Mི་སེམས་བiན། གསང་Fགས་ཚ̀མས་Mིས་ཡི་དམ་Pི་[་བiན། c་Eོད་dོམ་པའི་

ཚ̀མས་Mིས་�་མའི་Nལ་འGོར་བiན། ཆོས་འཁོར་དང༌:ེན་འaེལ་ཚ̀མས་གཉིས་

Mིས་2ག་ཆེན་བiན། སངས་Wས་Mི་སའི་ཚ̀མས་Mིས་བFོ་བ་བiན། སོ་ཐར་ཚ̀མས་
Mིས་Eིར་ཐམས་ཅད་དང་~ད་པར་�་Gང་Hབ་སེམས་དང་ཡི་དམ་[འི་གེགས་སེལ་

དང་བོགས་འདོན་བiན་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ག6ང་འདི་ཉིད་�ོབ་ཚན་ཙམ་�་བkང་
ན་དེ་ཙམ་Mི་ཕན་པར་དཀའ་iེ། ཆོས་Uེའི་ཞལ་ནས། ཆོས་Gར་མེད་Mི་ཁ་ཏ་ཡང་

¶ན་པོར་གདའ། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །དེས་ན་སེམས་དོན་dོམ་པའི་མན་

ངག་m་ངེས་པའི་ཐོག་ནས། འཇིག་:ེན་མགོན་པོ་ཡབ་�ས་ལ་མོས་eས་gག་པོས་

གསོལ་བ་འདེབས་Mིན་6གས་ན་གོང་མའི་Uེས་¥ལ་ཟིན་ལ་དཀའ་མོ་རང་ཡོད་ཚ̀ད་

མི་འ�ག དེ་cར་ཡང་འaི་eང་¡ིང་པས། བཞེད་པ་འདི་དག་གི་2ག་Wས་ཐེབས་

ཤིང་འ�ིག་nད་པ་ལ། }བ་པའི་བཀའ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་དང་མ}ན་པར་
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རང་ཉིད་Mི་wད་ཐོག་m་xོར་ཤེས་ཤིང་གོ་བར་sར་པ་དེ་དག་ནི། ཕ་མཉམ་པ་མེད་

པའི་མགོན་པོ་འaི་eང་པ་དེའི་}གས་ལས་8ེས་པའི་�ས། ཆོས་Mི་བགོ་0ལ་ལ་

ལོངས་Eོད་པ་བསམ་Pིས་མི་~བ་ཅིང་¯ད་�་lང་བའོ། །ཞེས་ག=ངས་སོ། །དེ་དག་
ནི་ཆོས་Xར་ཐམས་ཅད་འ�ས་nལ་ཡིན་ནོ། །

X་པ། ཅིའི་2ིར་དགོངས་པ་གཅིག་པ་ཞེས་G་]མ་ན། དེ་ལ་Eིའི་དགོངས་པ་
གཅིག་པ། ~ད་པར་Pི་དགོངས་པ་གཅིག་པའོ། །དང་པT་ནZ། ཁོག་དDབ་ཆེན་མོ་

ལས།དཔེར་ན་འཛམ་Dའི་¡ིང་�་H་བT་ཆVན་པོ་བཞི་H་གཡོག་X་བWའི་ཚ̀གས་དང་

བཅས་པ་དང༌། H་�ན་དང༌། cེང་ཀ་དང༌། \་མ་དང༌། འབབ་H་ལ་སོགས་པ་H་
རིགས་མི་གཅིག་པ་Nམས། ཁ་དོག་དང་gི་སT་སb། Gེད་ལས་སT་སb། jས་པ་ཐ་དད། 
W་མཚ·་ཆ̧ན་པོར་2ིན་པའི་�ས་=། ཐམས་ཅད་ལན་¹འི་རོར་གཅིག་པ་བཞིན་�། 
སེམས་ཅན་Pི་ཁམས་དང་དབང་པོ་དང་མོས་པ་ཐ་དད་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་Mི་

�ང་པོ་བWད་�ི་བཞི་iོང་�ེ་rོད་ག=མ་དང་wད་�ེ་བཞི་ག=ང་རབ་ཡན་ལག་བY་

གཉིས་ཐེག་པ་ལམ་Pི་འoག་dོ་ཐ་དད་པ་ག=ངས་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་}ག་nལ་

གཅིག་པའི་8ེ་མེད་2ག་W་ཆེན་པTའZ་དོན་ཆོས་ཉིད་Mི་W་མཚ·་ཆ̧ན་པོར་མི་འ�་བ་

མེད་པས་དེས་ན་དགོངས་པ་གཅིག་པ་ཞེས་དང་། ཞེས་དང་། º་དམར་ཆོས་Mི་

>གས་པས། �ས་ག=མ་Wལ་བའི་ཚ̀གས་Mི་དམ་ཆོས་དང་། །བiན་པའི་བབས་

Nམས་མ}ན་ཏེ་མི་འགལ་བའི། །དགོངས་པ་གསལ་བ་ཉིད་�་iོན་པས་ན། །

དགོངས་གཅིག་ཅེས་Gའི་མཚན་ཡང་ཡོངས་=་>གས། །ཞེས་ག=ངས་པ་cར། �ས་
ག=མ་Pི་Wལ་བ་ཐམས་ཅད་[་དང་མི་སོགས་Mི་0ད་ཐ་དད་པ། ཚ�ག་Wས་བQས་

སོགས་གང་གི་dོ་ནས་ཆོས་བiན་Mང་གཤིས་8ེ་བ་མེད་པ་དགོངས་པའི་མཐིལ་�་

བkང་ནས་ག=ངས་པ་ལ་~ད་པར་མེད་པས་ན་དགོངས་པ་གཅིག་ཅེས་Gའོ། །
གཉིས་པ་~ད་པར་Pི་དགོངས་པ་གཅིག་པ་ནི། ཁོག་དDབ་ཆེན་མོ་ལས། F་

མ་དེ་ལ་ཁ་ཚར་ཞིག་འདེབས་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གང་ཡིན་ན་Uེ་མཉམ་མེད་Mི་
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བཞེད་པ་2ག་W་ཆེན་པT་ibང་ཉིད་w་འaས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། 8ེ་མེད་ཁོ་ན་བdོམ་
པས་མི་ཆོག་iེ། �ན་རིང་པོ་འཁོར་བར་འ~མས་པའི་འ�ལ་པ་�ོང་བ་ལ། ཐབས་
མཁས་པ་དང་ཤེས་རབ་ཟབ་མT་xbར་དགོས་པས། �ོམ་པ་ག=མ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་

མཁས་པའི་dོ་མཐའ་ཡས་པ་iོན་པ་ཤིན་m་གལ་ཆེའོ། །ཞེས་ག=ངས་པ་cར། 
སངས་Wས་ཐམས་ཅད་Mིས་iོང་ཉིད་ཁོ་ན་ག=ངས་ཤིང་། བdོམ་G་ཡང་དེ་ཁོ་ན་

ཡིན་ནོ་]མ་ན་བ�ད་Mི་ལས་ཡིན་པར་ག=ངས་ཏེ། དེ་cར་ཡང་མ་gོས་པས་6ས་

པའི་མདོ་ལས། གཞན་ཡང་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེ་ན། ཐབས་དང་aལ་བའི་ཤེས་
རབ་དང་། ཤེས་རབ་དང་aལ་བའི་ཐབས་ཏེ་གཉིས་པT་དV་དག་གོ། །དེ་ལ་ཐབས་དང་
aལ་བའི་ཤེས་རབ་ནི་འདི་c་iེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་c་ཞིང་འ�ས་མ་Gས་
པའི་ཆོས་ལ་:ོག་པའོ། །ཤེས་རབ་དང་aལ་བའི་ཐབས་ནི་འདི་c་iེ། དམིགས་པར་
c་བར་´ང་བའི་བQ་བའི་དངོས་པོ་བཞིའོ། །གཉིས་པT་དV་དག་ནི་བ�ད་Mི་ལས་ཏེ། 
དེ་དག་Gང་Hབ་སེམས་དཔས་ཡོངས་=་�ང་བར་Gའོ། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་

རོ། །དེས་ན་སངས་Wས་ཐམས་ཅད་གཤིས་8ེ་མེད་ཁོ་ན་བiན་པ་མ་ཡིན་པར་w་

འaས་བ»་བ་མེད་པ་ཐབས་Mི་ཆོས་བiན་པ་ལའང་དགོངས་པ་གཅིག་པ་ཉིད་�་

བvབས་པས་ན་དགོངས་པ་གཅིག་པ་ཞེས་Gའོ། །དེ་དག་ནི་དགོངས་པ་གཅིག་nལ་

Pི་4་བཤད་ཡིན་ནོ། །
�ག་པ། ག6ང་ལས། གཞི་ལམ་འaས་Dར་ཚ̀གས་གཉིས་kང་�་འoག །ཅེས་

ག=ངས་པ་cར།

དང་པོ་གཞི་ནི། སེམས་Mི་རང་བཞིན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་]ིང་པོ་གདོད་

ནས་སངས་Wས་Mི་ངT་བbར་བ6གས་པ་དེ་ཉིད་�ོས་པ་བཀག་ཙམ་Pི་iོང་པ་དང་། 
8ེ་མེད་ཙམ་མ་ཡིན་པར། wད་�་མ་ལས། 
Nམ་དGེ་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །
¡ོ་Dར་དག་གིས་ཁམས་iོང་གི །
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Nམ་དGེ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །
�་མེད་ཆོས་Mིས་iོང་མ་ཡིན། །ཞེས་ག=ངས་པ་cར། འaལ་tང་གི་gི་མ་གཤིས་ལ་
མེད་པས་ན་ངT་བT་ibང་ཞིང་། aལ་བའི་འaས་D་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་འ�་འaལ་མེད་
པས་ན་རང་བཞིན་གསལ་བ་iེ། དེ་c་Dའི་གསལ་iོང་kང་�་འoག་པ་ནི་གཞི་iེ། 
ཁོག་དDབ་ཆེན་མོར། གཞི་ནི་རང་བཞིན་Pིས་Nམ་པར་དག་པའི་ཁམས་སངས་Wས་
Mི་སའི་ཡོན་ཏན་ཇི་]ེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་གདོད་མ་ནས་དGེར་མེད་�་གནས་

པའོ། །ཞེས་ག=ངས།
གཉིས་པ་ལམ་ནི། གཞི་ཡི་གནས་nལ་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དེའི་

©ོང་ནས་ཤར་བའི་Aན་Oོབ་Gང་Hབ་སེམས་Mི་ཉམས་ལེན་ཐབས་Mི་ཆ་དང་། དོན་

དམ་Gང་Hབ་སེམས་Mི་ཉམས་ལེན་ཤེས་རབ་Mི་ཆ་iེ་དེ་གཉིས་kང་�་འoག་པར་

མོས་པ་དང་། �ོན་ལམ། མངོན་=མ་�་ཉམས་=་ལེན་པ་དག་ནི་ལམ་མོ། །དེ་cར་
ཡང་ཁོག་དDབ་ཆེན་མོ་ལས། ལམ་ནི་ཐབས་མཁས་པའི་dོ་མཐའ་ཡས་པ་དང༌། 
ཤེས་རབ་ཟབ་མTའZ་:ོགས་པ་དGེར་མེད་�་ཉམས་=་ལེན་པའོ། །ཞེས་ག=ངས།

ག=མ་པ་འaས་D་ནི། དེ་cར་གཞི་ལ་བ6གས་པ་དེ་ཉིད་ལམ་Pིས་མངོན་�་

Gས་ནས་མཐར་2ིན་པས་འaས་D་སངས་Wས་པ་ཞེས་ཐ་]ད་བཏགས་ཏེ། དེའང་

ལམ་Aན་Oོབ་Gང་Hབ་སེམས་བdོམས་པས་གཞིའི་གསལ་བ་ཡོན་ཏན་Pི་ཆ་མངོན་

�་Gས་པ་ལ་འaས་D་གkགས་�་དང་། ལམ་དོན་དམ་Gང་Hབ་སེམས་བdོམས་

པས་གཞིའི་iོང་པ་དGིངས་Mི་ཆ་མངོན་�་Gས་པ་ལ་འaས་D་ཆོས་Mི་�་ཞེས་G་iེ། 
ག6ང་ལས། Gང་Hབ་སེམས་Mི་རང་གkགས་སངས་Wས་ཡིན། །ཞེས་དང་། ཁོག་
དDབ་ཆེན་མོ་ལས། འaས་D་ནི་ཆོས་�་མི་ཟད་པ་Wན་Pི་འཁོར་ལོ་དང་དGེ་བ་མེད་
པ་འཁོར་བ་མ་iོངས་Mི་བར་�་མཚན་ཉིད་བཞི་དང་Cན་པ་འlང་ངོ༌། །ཞེས་

ག=ངས་པ་cར་རོ། །
དེ་cར་གཞི་ལམ་འaས་ག=མ་པོ་ཡང་སེམས་ཅན་དང་། Gང་Hབ་སེམས་
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དཔའ། སངས་Wས་Mི་གནས་0བས་iེ་ག=མ་ལ་2ེས་པ་ཙམ་ལས་དོན་�་དGེར་

མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚ̀གས་ཆོས་རིན་མགོན་མ་ལས། དེ་ལ་ཁམས་ཞེས་G་བའམ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་]ིང་པT་ཞVས་G་བའམ། གཞིའམ། གདོད་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་Oོགས་པའི་Gང་Hབ་m་སངས་Wས་པའི་གཤིས་དེ་ལས་མི་འདའ་བས། གཞིའང་
དེ་ཉིད། ལམ་ཡང་དེ་ཉིད། འaས་D་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན། ཞེས་དང་། ཁོག་དDབ་ཆེན་
མོར། གཞི་ལམ་འaས་D་ཐམས་ཅད་�་གདོད་མ་ནས་གཉིས་=་མེད་པར་kང་�་

འaེལ་བ་དེ་མངོན་�་sར་པས་iོང་ཉིད་དང་w་འaས་དGེར་མེད་པ་མཉམ་Uེས་

གཉིས་=་མེད་པའི་�ས་དེ། འaས་Dའི་kང་འoག་གམ། མི་�ོབ་པའི་kང་འoག་

ཅེས་G། ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །དེ་དག་ནི་གཞི་ལམ་འaས་Dའི་xོར་སT་ཡZན་ནོ། 
།

བ�ན་པ། དེ་cར་Wལ་བ་ཐམས་ཅད་Mི་དགོངས་པ་གཅིག་m་བiན་པའི་

ག6ང་འདི། ~ད་པར་�་འཕགས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་དོན་ནི། སངས་Wས་Mིས་མ་

མ~ེན་མ་ག=ངས་པ། ¼་ཐོགས་ཡབ་�ས་Mིས་མ་བyལ་བ། ཏིལ་½་སོགས་Mིས་མ་
:ོགས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། དེ་དག་གིས་མ~ེན་ཅིང་བiན་པའི་དོན་ལ། འཕགས་

�ལ་Pི་fབ་ཐོབ་འགའ་ཞིག་གི་pོང་བ་དང༌། པ�ི་ཏ་འགའ་ཞིག་གི་བཤད་\གས། 
བོད་Mི་ཆོས་\གས་འགའ་ཞིག་ལས་~ད་པར་�་འཕགས་པའི་ཆོས་ཡིན་ཞེས་པའི་

དོན་ནོ། །
དེ་བཞིན་Sོར་ག=ང་རེ་རེ་ལ་ཡང་Eི་བཞེད་མདོར་བQས་པ་དང་། Gེ་aག་གི་

བཞེད་པ་Wས་པའི་dོ་ནས་བyལ་ཞིང་། དེ་ཡང་ST་UVའི་ག=ང་རེ་རེ་བཞིན་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་\ང་ཚད་མ། �་མ་བwད་པའི་མན་ངག་ཚད་མ། Nལ་འGོར་པའི་

ཉམས་pོང་ཚད་མ། >གས་པའི་ལོ་wས་ཚད་མ་iེ་ཚད་མ་བཞིས་ལེགས་པར་གཏན་

ལ་ཕབས་པ་ཤ་iག་ཡིན་པས། Sོར་ག=ང་རེ་རེ་ཡང་བཀའ་ཡི་དགོངས་པ་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་Gེད་པ་ལ་�་ན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚ̀གས་ཆོས་:་ལོ་མར། མཁས་པ་
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Nམས་ལ་\ང་དང་རིགས་པ་གཉིས་Mི་8་བར་ནས་བཏོན་པའི་ཆོས་ཤིག་འོང་བ་ཡིན། 
དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་སངས་Wས་Mི་བཀའ་W་མཚ̀་c་Dའི་2ོགས་གཅིག་ལ་མཚ̀ན་ན་

རིགས་པའི་གཏན་ཚ�ག་གིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ནོ། །
Nལ་འGོར་པ་Nམས་ལ་ནི་རང་གི་ནང་�་ཉམས་=་pོང་བ་རེ་རེ་8ེ། དེ་ལ་

འ�ལ་པ་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་ཐོབ་པས་འ«ག་མེད་པའི་བཞག་ས་རེ་འོང་བ་ཡིན་པས། 
དེ་ཡང་སངས་Wས་Mི་ག=ང་�་མའི་མན་ངག་ལ་བ:ེན་པ་ཡིན། དེ་ལ་མ་བསམ་པ་

Nམས་Mི་\ང་རིགས་2ོགས་གཅིག་པ་དེས་Mང་}བ་པའི་དགོངས་པ་མཐའ་ཡས་པ་

ཐམས་ཅད་:ོགས་པར་མི་འsར་ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། 
འཇིག་:ེན་མགོན་པT་རZན་ཆེན་Pིས། །
\ང་དང་རིགས་པ་མན་ངག་དང༌། །
ཉམས་=་pོང་བའི་ཚད་མ་བཞིས། །
rང་�ིད་འཁོར་འདས་ཆོས་Nམས་Aན། །
ག�ལ་G་0ལ་Cན་ཐམས་ཅད་ལ། །
ངT་�bད་མཛད་ཅིང་ག=ངས་པ་ཡི།   །ཞེས་སོགས་ག=ངས་སོ། །དེ་དག་ནི་Eིའི་དོན་
བQས་ཡིན་ནོ། །

བWད་པ་ནི། Eན་F་འaི་eང་¡ིང་པས་མཛད་པའི་ཆོས་Uེའི་Nམ་ཐར་ST་UV་

རིན་པT་ཆV་འབར་བ་དང་། Wལ་དབང་རིན་ཆེན་�ན་ཚ̀གས་Mིས་མཛད་པའི་Eན་F་

འaི་eང་¡ིང་པའི་Nམ་ཐར་]ན་པའི་འ¾ག་4་སོགས་ལས་ག=ངས་པ་ནི་ཆོས་Mི་

བདག་པTའZ་Nམ་ཐར་ཡིན་ནོ། །Wས་པར་ནི་དེ་དག་m་c་བར་Gའོ།།
Gེ་aག་སT་སbར་2ེ་བ་ཡན་ལག་Wས་པར་བཤད་པ་5ིབས་Mི་nལ་�་བiན་པ་

ལ་ཡང་། གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་བ�ན་ཙམ་Pིས་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་~ད་
པར་c་Eོད་dོམ་པའི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་དང་གཅིག །འ�ལ་བ་སT་སbར་ཐར་

པའི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་དང་གཉིས། བ�བ་པ་Gང་སེམས་Mི་གནད་བQས་Mི་
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ཚ̀མས་དང་ག=མ། གསང་Fགས་རིག་འཛ�ན་�ོམ་པའི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་དང་

བཞི། ཆོས་Mི་འཁོར་ལT་EZའི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་དང་X། Aན་ལ་ཕན་པ་:ེན་

འaེལ་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་དང་�ག །འaས་D་མཐར་}ག་སངས་Wས་སའི་

གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་དང་བ�ན་ཡིན་པས། ཐོག་མར་c་Eོད་dོམ་པའི་གནད་

བQད་Mི་ཚ̀མས་0བས་=་བབས་པས། འདི་ལ་5་བའི་ཚ�ག་ཉི་¥་ཙམ་Pིས་འཆད་

པར་གདའ་iེ། 
=འི་ཆོས་ལ་ཡང་མ་�ད། གང་ལ་ཡང་མ་�ད་པས་ཆོས་ལ་བ:ེན་པའི་གཡང་

ས་མེད། =འི་ཆོས་Mི་Uེས་=་ཡང་མི་འaངས། གང་གི་Uེས་=་ཡང་མ་འaང་པས། 
ལོག་པར་6གས་པའི་ཉེས་པ་མི་འlང་། སངས་Wས་Mི་ཆོས་གང་ཡང་Uེས་=་

འaངས། གཅིག་Mང་བཞག་m་མེད་པར་མི་འགལ་བར་ཉམས་=་pོང་ན་ཕ་ཆོས་

ཡིན། ནང་འགལ་�ོང་ལེན་གཉིས་=་སོང་ན་བོད་¿ན་Eི་པའི་ཆོས་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 
༧བwད་པ་ནས་བwད་པའི་ཆོས་ཟབ་ཅིང་ངོ་མཚར་ཞེས་པ་དང་། ༧དེ་cར་ཟབ་

པའི་ཆོས་བwད་པ་ལས་བwད་པ་དེ་ནི་འཁོར་འདས་Mི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་

སེམས་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧ཐམས་ཅད་བསམ་པ་0ད་ཅིག་མའི་རང་གkགས་ཡིན་

ཞེས་པ་དང་། ༧གཤིས་ལ་མི་གནས་ན་བcས་པས་མི་འsར་བ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། 
༧མཚན་ཉིད་དང་མི་Cན་པའི་�་མས་ཡོན་ཏན་བ8ེད་པར་མི་jས་ཞེས་པ་དང་། 
༧:ོགས་པ་8ེ་བའི་ཐབས་མོས་eས་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧c་བ་

:ོགས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧གོང་�་བiན་པའི་:ོགས་པ་དེ་ཡང་ཆེན་པོ་ག=མ་

Pིས་མ་རེག་པའི་:ོགས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧ཐོས་བསམ་dོམ་ག=མ་Pི་iོང་ཉིད་

ཤོར་གོལ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧:ོགས་པ་གོམ་པར་Gེད་པ་dོམ་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། 
༧Eོད་པ་�ང་དོར་དང་aལ་བ་nལ་�ིམས་རིན་པT་ཆV་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧c་dོམ་

Eོད་ག=མ་གཅིག་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧nལ་�ིམས་དང་2ག་W་ཆེན་པོ་གཅིག་པ་
མགོན་པTའZ་~ད་ཆོས་�་ན་མེད་པ་ཡིན་ག=ངས་པ་དང་། ༧མཉམ་བཞག་ལ་ཡོན་
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ཏན་ཐམས་ཅད་འlང་བ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧w་མ་vབ་ན་མི་འlང་བ་ཡིན་ཞེས་པ་
དང་། ༧2ག་W་ཆེན་པT་ཡbན་ཏན་Pི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧iོང་ཉིད་

:ོགས་ན་iོང་ཉིད་w་འaས་=་འོང་ག=ངས་པ་དང་། ༧nལ་�ིམས་ལ་གཅེས་�ས་

=་Gེད་པ་རིག་Eོད་~ད་པར་�་འཕགས་ཞེས་པ་དང་། ༧À་=་A་ཆོས་ག=མ་དང་

མི་Cན་ན་ཞི་བ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། 
༈ འ�ལ་བ་སT་སbར་ཐར་པའི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་Mི་0བས་=་བབས་པས།

འདི་ལ་5་བའི་ཚ�ག་བཅོ་བWད་ཙམ་Pིས་iོན་པར་གདའ་iེ། ༧འ�ལ་བ་ཐེག་པ་

}ན་མོང་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧[ག་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་བ6གས་པར་གསལ་ཞེས་

པ་དང་། ༧nལ་�ིམས་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧8ེ་བའི་
བར་ཆད་ཐམས་ཅད་འaས་D་ཐོབ་པའི་བར་ཆད་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧�ོམ་པའི་ངT་

བb་Nམ་པར་རིག་Gེད་མ་ཡིན་པའི་གkགས་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧གཙ·་བÁར་ཡིད་Mི་

ག=མ་པT་�bང་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧�ོམ་པ་གཏོང་བའི་w་དེ་དག་གིས་མི་

གཏོང་བ་ཡོད་ཞེས་པ་དང་། ༧r་གཅིག་བ²ང་བའི་འaས་Dས་Mང་p་ངན་ལས་

འདས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧བཅས་པ་དང་རང་བཞིན་Pི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གཅིག་པ་

ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧�ིག་པ་དང་°ང་བ་ལ་ཐ་དད་མེད་ཅེས་པ་དང་། ༧བཅས་པ་
འ>ོ་བ་Eི་ལ་བཅས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧འ>ོ་�ག་གང་གིས་བ²ངས་Mང་ཕན་

ཡོན་འlང་ཞེས་པ་དང་། ༧བཀག་པ་ཐབས་ཅད་ཡེ་བཀག །གནང་བ་ཐམས་ཅད་

ཡེ་གནང་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧°ང་བ་མཐའ་དག་ལ་འ�་ཤེས་གཙ·་ཞ̧ས་པ་དང་། 
༧བiན་པ་ལ་ཆོ་ག་[ག་པར་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧མི་ཤེས་པའི་གཏི་ªག་

[ག་པར་ཉེས་པ་ཆེ་བ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧�ད་འ>ོ་གཏི་ªག་ཆེ་བས་དམན་པ་

ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧ཉམས་པའི་ཉེས་པ་བས་མ་ཐོབ་པའི་ཉེས་པ་�ི་བ་ཡིན་ཞེས་པ་

དང་།བཅོ་བWད་པT་དV་gིལ་བས་འ�ལ་བའོ། ། 
༈ བ�བ་པ་Gང་Hབ་སེམས་Mི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་Mི་0བས་=་བབས་
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པས། འདི་ལ་5་བའི་ཚ�ག་ཉེར་བ�ན་ཙམ་Pིས་འཆད་པར་གདའ་iེ། ༧ ]ིང་Uེ་

དང་Gང་Hབ་Mི་སེམས་ཐ་དད་ག=ངས་པ་དང་། ༧Gང་Hབ་སེམས་དཔའི་nལ་

�ིམས་Mི་�ོམ་པ་:ེན་ཅན་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧བUེད་པའི་wར་འsར་བ་ལས་Gང་
Hབ་Mི་སེམས་ནི་འཆོར་མི་�ིད་ཅེས་པ་དང་། ༧སT་སTའZ་8ེ་བོ་ལ་ཡང་འoག་པའི་

�ོམ་པ་ཅི་རིགས་པ་8ེ་ཅེས་པ་དང་། ༧ཅི་རིགས་Mིས་Mང་འoག་པའི་�ོམ་པར་

འsར་ཅེས་པ་དང་། ༧ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་°ང་བ་མེད་ཅེས་པ་དང་། 
༧ཉེས་པར་མི་འsར་བའི་མི་དགེ་བ་གནང་བའི་0བས་མེད་ཅེས་པ་དང་། ༧ཐབས་

མཁས་པ་ལ་མི་དགེ་བའི་འgེས་ཡོད་ན་དེའི་འaས་D་འlང་ཞེས་པ་དང་། ༧�ས་ལ་
མ་བབ་པར་རང་གཞན་བUེས་པས་ཉེས་པར་འsར་བའི་0བས་ཡོད་ཅེས་པ་དང་། 
༧ཁར་ཚང་གི་གནས་0བས་=་�ས་ལ་མ་བབ་པས་བདག་གཞན་བUེས་པས་ཉེས་

པར་འsར་བའི་0བས་ཡོད་ཅེས་པ་དང་། ༧�ལ་Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་ལ་གནོད་

པ་Gས་ནས་བདེ་བར་འaེལ་མི་�ིད་ཅེས་པ་དང་། ༧དགེ་ མི་དགེའི་འaས་D་སT་

སbར་འlང་ཞེས་པ་དང་། ༧4ིབ་པ་ག=མ་ཉོན་མོངས་པའི་4ིབ་པར་གཅིག་ཅེས་པ་

དང་། ༧ཆོས་བདག་མེད་པ་ས་བWད་པར་མངོན་�་Gས་ཏེ་མི་འགལ་ཅེས་པ་དང་། 
༧:ོགས་པ་གཅིག་གིས་ས་ལམ་མ་\ས་བ>ོད་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧སའི་ཡོན་

ཏན་འlང་བའི་nལ་ª་�ག་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ས་�ག་མན་ཆད་ཉན་རང་དང་

མངོན་:ོགས་}ན་མོང་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧སེམས་ཙམ་ནི་ས་བ�ན་Pི་མངོན་

:ོགས་རིང་�་སོང་བ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧སེམས་ཙམ་iོན་པའི་བཀའ་ཉིད་དD་མ་

iོན་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ཉན་ཐོས་Mིས་Mང་2ོགས་གཅིག་བབས་Mི་གནས་

\གས་མཐོང་བ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧བདེན་པ་ནི་fབ་པའི་མཐའ་ཅི་]ེད་པས་

བ4ིབ་ཅེས་པ་དང་། ༧ལོག་པའི་Aན་Oོབ་Mིས་Mང་དོན་Gེད་jས་པ་ཡིན་ཅེས་པ་

དང་། ༧w་ལམ་འaས་D་ཐམས་ཅད་�་ཚ̀གས་གཉིས་kང་འoག་m་བསགས་པ་

ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧མཐོ་དམན་གང་�་ཡང་ཞིང་བvབ་པ་གནད་ཟབ་པ་ཡིན་ཅེས་
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པ་དང་། ༧ཆེད་�་བདག་m་བkང་ནས་ཚ̀གས་བསགས་པ་ཐབས་མཁས་པ་ཡིན་

ཅེས་པ་དང་། ༧འཁོར་འདས་Mི་དགེ་བའི་5་བ་ཐམས་ཅད་Nམ་པ་ཐམས་ཅད་�་

བFོ་བ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧�་མ་དང་སངས་Wས་ལ་ཡང་བFོ་བ་དགོས་ཞེས་པ་

དང་། 
༈ གསང་Fགས་རིག་པ་འཛ�ན་པའི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་Mི་0བས་=་

བབས་པས། འདི་ལ་ཡང་5་བའི་ཚ�ག་ཉེར་བWད་ཙམ་Pིས་འཆད་པར་གདའ་iེ། 
༧གསང་Fགས་ནི་བiན་པ་གཞན་ལ་ཡང་འlང་བ་ཡིན་ག=ངས་པ་དང་། ༧དབང་
གི་དོན་wད་ལ་8ེས་ན་ཐོབ་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧[་2ོགས་གཅིག་པས་Mང་དབང་
བ�ར་�་འ>ོ་བ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧དཔེ་དོན་:ོགས་པ་མ་8ེས་ན་དོན་ཁོང་�་མི་

Hད་ཅེས་པ་དང། ༧རང་lང་Nམས་ལ་འoག་པའི་ཆོ་ག་[ག་པར་གལ་ཆེ་ཞེས་པ་

དང་། ༧བ8ེད་རིམ་ནི་ཡོངས་=་fབ་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧[་ཐམས་ཅད་མཚན་
དཔེའི་ཡོན་ཏན་དང་Cན་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧[་dོམ་པ་དང་aི་བ་ལ་སོགས་པ་

མདོ་wད་�་ག=ངས་པ་cར་Gེད་དགོས་ག=ངས་པ་དང་། ༧�ོས་པ་ཐམས་ཅད་

བབས་Mི་:ེན་འaེལ་Pིས་འlང་བ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ST་UVའི་\ས་Mི་གནས་

\གས་ནི་ཟབ་མT་ཡZན་ཅེས་པ་དང་། ༧གནས་\གས་འགའ་ཞིག་ST་UV་འཆང་གིས་

Âས་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ལས་དང་nལ་འགའ་ཞིག་ལ་�ན་ག6ང་ཟབ་ཅེས་པ་

དང་། ༧གཞན་Pི་ཟབ་པ་མི་ཟབ་ལ་མི་ཟབ་པ་འདིར་ཟབ་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 
༧མི་ཟབ་པའི་གདམས་ངག་མེད་ན་ཟབ་མོ་5་³ང་གིས་སངས་མི་W་ཅེས་པ་དང་། 
༧བཀའ་དང་འགལ་བའི་pོང་:ོགས་ཐམས་ཅད་ལོག་:ོག་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 
༧བཀའི་དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་མེད་�་འ>ོ་དགོས་ཞེས་པ་དང་། ༧ཡང་
0བས་འདིར་ཁོང་Nམ་པས་6ས་པས་ལས་ཆོས་ཟབ་མོ་གཅིག་G་ཞེས་པ་དང་། 
༧ཉམས་=་�ངས་པའི་8ོན་ཡོན་ནི་གདམས་ངག་cར་མི་འོང་བཀའ་cར་འོང་བ་

ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧8ོན་མེད་Mི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ག=མ་ཁམས་ག=མ་འཁོར་བའི་w་
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ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧�་ག=མ་རེ་རེ་ཡང་ག=མ་ཀའི་བདག་ཉིད་ཅེས་པ་དང་། 
༧གསང་Fགས་ལ་ཡང་nལ་�ིམས་མེད་ཀ་མེད་ག=ངས་པ་དང་། ༧འདོད་པས་

བར་�་གཅོད་པར་ག=ངས་པའི་iེང་�་གཅིག་ཅེས་པ་དང་། ༧གསང་Fགས་Mི་མི་

དགེ་བ་དགེ་བར་འsར་བའི་ཐབས་མེད་ཅེས་པ་དང་། ༧འ�ལ་བར་དགེ་བ་དེ་

གསང་Fགས་=་དགེ་བ་འ�ལ་བར་མི་དགེ་བ་དེ་གསང་Fགས་=་ཡང་མི་དགེ་བར་

འsར་ཅེས་པ་དང་། ༧Fགས་Mིས་མ}་བiན་པ་ལས་མངོན་Eོད་གནང་བ་མེད་

ཅེས་པ་དང་། ༧ST་UV་དpལ་བ་ནི་མནར་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 
༧ST་UV་�ོབ་དཔོན་wད་ཚ̀ད་མཐོ་ན་དེ་ཉིད་Mིས་འgེན་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ཉོན་

མོངས་དག་པའི་འaས་D་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 
༈ ཆོས་Mི་འཁོར་ལོ་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་Mི་0བས་=་བབས་པས། འདི་ལ་

5་བའི་ཚ�ག་ཉེར་བ�ན་ཙམ་Pིས་iོན་པར་གདའ་བས། གསན་པར་6། ༧སངས་

Wས་Mི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བབས་Mི་གནས་\གས་བiན་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ཆོས་
�ང་བWད་�ི་བཞི་iོང་མཐའ་དག་སངས་Wས་བvབ་པའི་ཐབས་གཅིག་ཡིན་ཅེས་

པ་དང། ༧�ེ་rོད་ག=མ་wད་�ེ་བཞི་ལམ་wད་ལ་8ེ་བའི་རིམ་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 
༧ཆོས་Mི་འཁོར་ལོ་ག=མ་Pིས་འཁོར་Pི་:ོགས་པའི་~ད་པར་བiན་པ་ཡིན་ཅེས་པ་

དང་། ༧ཆོས་Mི་འཁོར་ལT་རV་རེ་ལ་ཡང་ག=མ་ཀ་ཚང་བ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ཆོས་
Mི་འཁོར་ལT་དV་དག་2ི་མ་2ི་མའི་ས་བོན་F་མ་F་མ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 
༧མདོ་དང་དོན་Pིས་འཁོར་ལོ་ག=མ་�་ངེས་པ་ལས་གཞན་Pིས་མ་ཡིན་ཅེས་པ་

དང་། ༧འ�ལ་བ་བདེན་བཞི་ཆོས་Mི་འཁོར་ལT་ཡZན་ཅེས་པ་དང་། ༧ཐེག་པ་r་

ཚ̀གས་=་iོན་པ་ཉིད་ངེས་དོན་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧མཐའ་�ག་�་

ག=ངས་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་དོན་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧Wལ་བའི་དགོངས་
པ་རིགས་གཅིག་ཐེག་པ་གཅིག་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ལམ་ཐམས་ཅད་ས་བYས་

བ>ོད་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ཤེས་Gའི་4ིབ་པ་Fོན་ལ་�ོང་བ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 
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༧ཚད་མ་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ཚད་མའི་འaས་D་

ཆོས་ཉིད་iོང་པ་iོན་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧fབ་མཐའ་འཛ�ན་པ་ཐམས་ཅད་རང་

wད་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ª་iེགས་པ་ཡང་གཤིས་Mི་དགེ་བའི་vབ་G་མང་པT་

ཡZན་ཅེས་པ་དང་། ༧2ི་ནང་གི་~ད་པར་8བས་=་འ>ོ་བ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 
༧ཐེག་པ་ཆེ་Hང་གི་~ད་པར་སེམས་བ8ེད་ཡིན་ཅེས་པ་དང་།  ༼Fགས་མཚན་ཉིད་
གང་མེད་Mང་སངས་མི་W་ག=ངས། འདི་ཆད་སོང་བ་ཡིན་ནམ་]མ་iེ་འ>ེལ་བར་འདི་ཉིད་Sོར་

ག=ང་གཅིག་m་gངས་ཤིང་། འོག་m་>ངས་བ5ི་བའི་0བས་ལ་ཡང་ཉེར་བ�ན་�་བ5ིས་ནས་བW་དང་X་

བY་བ>ང་བས་སོ།།༽ ༧Fགས་མཚན་ཉིད་Mི་~ད་པར་དབང་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 
༧�ོམ་པ་ག=མ་�ང་G་མི་དགེ་བ་�ོང་བར་གནད་གཅིག་ཅེས་པ་དང་། ༧བདག་པོ་
འཕོས་པའི་Gེ་aག་གིས་�ོམ་པོ་ག=མ་�་ངེས་ཞེས་པ་དང་། ༧ཁམས་རང་བཞིན་

Pིས་Nམ་པར་དག་པ་aལ་འaས་ཡོན་ཏན་དང་Cན་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧Gང་

Hབ་2ོགས་Mི་ཆོས་=མ་Y་5་བ�ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་]ིང་པོར་ཡོད་ཅེས་པ་

དང་། ༧ཚད་མེད་པ་བཞི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་]ིང་པོ་སངས་Wས་པའི་ངT་བT་ཡZན་

ཅེས་པ་དང་། ༧ལོག་�ེད་ཅན་དང་ཉན་ཐོས་Mང་མཐར་Gང་Hབ་ཆེན་པོར་འsར་

ཅེས་པ་དང་། 
༈ Aན་ལ་ཕན་པ་:ེན་འaེལ་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་Mི་0བས་=་བབ་པས། 

འདི་ལ་5་བའི་ཚ�ག་བཅོ་X་ཙམ་Pིས་འཆད་པར་གདའ་iེ། ༧དགེ་མི་དགེ་གཉིས་=་
ཐག་བཅད་ནས་\ང་མ་བiན་མེད་ག=ངས་པ་དང་། ༧སེམས་ལས་lང་བ་ལས་

Mང་སེམས་འlང་ཅེས་པ་དང་། ༧:ོག་གཉིས་ཅིག་ཅར་མི་འoག་ཅིང་སེམས་གཉིས་
འ>ོགས་པར་མི་8ེ་ཞེས་པ་དང་། ༧འཁོར་བར་ནི་\ས་འཁོར་བ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 
༧:ེན་འaེལ་བY་གཉིས་མ་རིག་པའི་གཡོས་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧:ེན་འaེལ་བY་

གཉིས་0ད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཚང་བ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧སེམས་ཐ་དད་པའི་བབས་
Mིས་rང་བ་ཡང་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ད་c་ཉིད་�་བvབས་པའི་འaས་

31



D་ལ་ལོངས་Eོད་ཅེས་པ་དང་། ༧�ས་Mི་འཕེལ་འ>ིབ་ད་c་ཡང་G་བར་ཡོད་ཅེས་

པ་དང་། ༧ཚ�་འདི་ལ་མཐོང་ཆོས་གཙ·་བÁར་འlང་ཞེས་པ་དང་། ༧མི་ཆོས་བY་�ག་
ལ་སོགས་པ་དང་[་ཆོས་གཅིག་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧ཕལ་ཆེ་Hང་ལས་འaས་D་

ཐོབ་པ་wན་མི་ཆད་པར་ག=ངས་པ་དང་། ༧སངས་Wས་མང་པT་ཞZང་གཅིག་m་wན་

མི་འཆད་པར་འlང་ཞེས་པ་དང་། ༧[ག་པ་ཤེས་རབ་Mི་བ�བ་པ་Fོན་�་འ>ོ་བ་

འང་ཡོད་ཅེས་པ་དང་། ༧ལམ་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་}ན་གཅིག་གི་ནང་�་ཉམས་=་

�ངས་ག=ངས་པ་དང་5་ཚ�ག་བཅོ་X་པT་དV་gིལ་བས་Aན་ལ་ཕན་པ་སོང་།

༈ འaས་D་མཐར་}ག་སངས་Wས་Mི་སའི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་ལ་བབ་པ་
གསོན། འདི་ལ་5་བའི་ཚ�ག་བཅོ་X་ཙམ་Pིས་iོན་པར་ག=ངས་iེ། ༧འaས་D་

སངས་Wས་Mི་ས་ན་བདེན་པ་གཉིས་=་མེད་ག=ངས་པ་དང་། ༧སངས་Wས་{་མའི་
ཆོས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཅེས་པ་དང་། ༧སངས་Wས་�ས་:ག་m་ཚད་མར་

བ6གས་ཞེས་པ་དང་། ༧འaས་D་སངས་Wས་Mི་ས་ན་ཡེ་ཤེས་ཡོད་མེད་གཉིས་=་

མེད་ཅེས་པ་དང་། ༧aལ་བའི་འaས་D་ཡེ་ཤེས་Mི་}གས་ཅན་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 
༧ཆོས་�་ནི་ཡོན་ཏན་འ�ིན་ལས་ཅན་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧སངས་Wས་Mི་ས་ན་

}གས་བ8ེད་ཡོད་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་}གས་གཅིག་�་

ཡང་:ག་ཆད་Mི་c་བ་nན་�་འlང་ག=ངས་པ་དང་། ༧ཤེས་G་ལ་�ིད་ཚད་Mིས་

སངས་Wས་Mི་G་བ་Gེད་ཅེས་པ་དང་། ༧ཆོས་Mི་དGིངས་ཐམས་ཅད་�་སངས་མ་

Wས་ན་སངས་Wས་=་མི་འ>T་ཅVས་པ་དང་། ༧སངས་Wས་Mི་�ལ་པ་མཐའ་དག་Mང་
w་ལ་བ:ེན་ནས་འlང་བས་རང་wད་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧སངས་Wས་:ེན་

འaེལ་Pི་�་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ༧སངས་Wས་Mི་�་ག=མ་ནི་Gང་Hབ་Mི་སེམས་

Nམ་པ་ག=མ་ལས་lང་ཞེས་པ་དང་། ༧�་Nམ་པ་ག=མ་ཐ་དད་པར་བ6གས་པ་མ་
ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ༧སངས་Wས་གནས་ཞིག་m་རིས་ཆད་Mི་Nམ་པར་བ6གས་པ་མ་
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ཡིན་ཅེས་པ་དང་། 5་བའི་ཚ�ག་བཅོ་X་པT་དV་gིལ་བས་འaས་D་མཐར་}ག་པ་

སངས་Wས་Mི་སའི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་སོང་བ་ལགས།

གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས་བ�ན་པT་དV་ཡང་། དང་པོ་ལ་5་བའི་ཚ�ག་ཉི་¥། 
གཉིས་པ་ལ་5་བའི་ཚ�ག་བཅོ་བWད་དང་=མ་Y་སོ་བWད། ག=མ་པ་ལ་ཉེར་བ�ན་
དང་�ག་Y་5་X། བཞི་པ་ལ་ཉེར་བWད་དང་དe་བY་གོ་ག=མ། X་པ་ལ་ཉེར་

བ�ན་དང་བW་དང་ཉི་¥། �ག་པ་ལ་བཅོ་X་དང་བW་དང་=མ་Y་སོ་X། བ�ན་པ་
ལ་5་བའི་ཚ�ག་བཅོ་X་དང་བཅས་5་བའི་ཚ�ག་བW་དང་X་བY་པT་དVས། Gེ་aག་སT་
སbར་2ེས་པ་ཡན་ལག་Wས་པར་བཤད་པ་5ིབས་Mི་nལ་�་iོན་པ་དེ་སོང་ནས།

ག=མ་པ་དོན་བQས་པའི་ཆིངས་གནད་Mི་མན་ངག་ཉམས་ལེན་འaས་D་དང་བཅས་

པ་ཤམ་Dའི་nལ་�་བiན་པ་ལ་ཡང་། ~ད་ཆོས་ཐམས་ཅད་Mི་དོན་གང་�་འ�ས་པ་
དང་། དོན་དེ་ཉམས་ལེན་Pི་གནད་གང་�་འ�ས་པ་དང་། འགལ་འaེལ་Pི་གནད་

བiན་པ་དང་། ~ད་པར་ཡོན་ཏན་Pི་འlང་nལ་བiན་པ་དང་བཞི་ཙམ་Pིས་iོན་

པ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ལ་དང་པོ་~ད་ཆོས་ཐམས་ཅད་Mི་དོན་གང་�་འ�ས་ན། སངས་Wས་Mིས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བབས་Mི་གནས་\གས་བiན་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དང་། ཆོས་Mི་dོ་

བWད་�ི་བཞི་iོང་ཐམས་ཅད་སངས་Wས་vབ་པའི་ཐབས་=་གཅིག་ཡིན་ཅེས་པ་

དང་། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་རིགས་གཅིག་ཐེག་པ་གཅིག་ཅེས་པ་དང་། �ོམ་པ་ག=མ་
�ང་G་མི་དགེ་བ་བY་�ོང་བའི་�ོམ་པར་གནད་གཅིག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ལ། 
~ད་པར་�་Eིར་དམ་པའི་ཆོས་མཐའ་དག་2ོགས་གཅིག་m་ST་UVའི་ག=ང་གཅིག་

གིས་བ�ོམས་པ་ནི། སངས་Wས་ཐམས་ཅད་Mིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཤིས་སམ་བབས་
Mི་གནས་\གས་བiན་པ་ཡིན་G་བ་འདིར་~ད་ཆོས་འདི་ཡི་དོན་ཐམས་ཅད་དེར་

འ�ས་སོ། །
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གཉིས་པ་དོན་དེའི་ཉམས་ལེན་Pི་གནད་�ོམ་པ་ག=མ་གནད་གཅིག་པར་

འ�ས་iེ། �ང་G་མི་དགེ་བ་མཐའ་དག་�ོང་བ་དང་། བvབ་G་དགེ་བ་མཐའ་དག་
བvབ་པར་གཅིག་པ་དང་། དེ་cར་ན་~ད་ཆོས་འདི་ཡི་ཉམས་ལེན་Pི་གནད་མ་\ས་
པ་ཐམས་ཅད་�ོམ་པ་ག=མ་�་འ�ས་སོ། །

ག=མ་པ་འགལ་འaེལ་Pི་གནད་ཐམས་ཅད་ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་�་འ�ས་ཏེ། 
དེ་ཡང་iོན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་w་སT་སbར་ངེས་པ་ལས་འaས་D་སT་སbར་ངེས་

ཅན་�་འlང་བར་ག=ང་iེ། w་ས་བོན་�ག་ལ་འaས་D་�ག་འlང་བ་དང་། w་ས་
བོན་�ན་ལ་འaས་D་�ན་འlང་། w་ས་བོན་ནས་ལ་འaས་D་ནས་འlང་བ་cར། 
w་ས་བོན་དགེ་བ་ལས་འaས་D་བདེ་ལེགས་འlང་བ་དང་། w་ས་བོན་མི་དགེ་བ་

ལས་འaས་D་Qག་བFལ་འlང་བར་}གས་=་Hད་པས། འདི་ལ་གནས་དང་གནས་
མ་ཡིན་པ་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཟེར་ཏེ། w་མི་དགེ་བ་ལས་འaས་D་Qག་བFལ་འlང་
བ་གནས་ཡིན་པས། མི་དགེ་བ་དགེ་བར་འsར་བའི་གནས་མེད། དགེ་བ་མི་དགེ་བ་
འsར་བའི་གནས་མེད་པས། མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འདིས་iོན་པའི་བiན་པ་ལ་2ག་

Wས་མ་ཐེབ་པ་མེད་པས་ན་�ེ་rོད་ག=མ་དང་wད་�ེ་བཞི་iེ། ཆོས་Mི་�ང་པོ་

བWད་�ི་བཞི་iོང་ཐམས་ཅད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་པས། དེ་cར་ན་འགལ་འaེལ་

ཐམས་ཅད་ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་�་འ�ས་པའོ། །
བཞི་པ་~ད་པར་ཡོན་ཏན་Pི་འlང་nལ་ནི། iོང་ཉིད་w་འaས་=་འlང་བར་

ག=ང་iེ། iོན་པས་བiན་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་འoག་པ་ཆད་པའི་iོང་ཉིད་8ེ་མེད་
�་8ེལ་བར་ཐམས་ཅད་�ོ་མ}ན་ཡང་། འཇིག་:ེན་མགོན་པTའZ་དགོངས་པ་གཞན་

དང་}ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་iོང་ཉིད་w་འaས་ཡིན་ཏེ། w་འaས་Mི་:ེན་ཅིང་

འaེལ་བར་འlང་བའི་གཤིས། w་དེ་སོང་བ་ལ་འaས་D་འདི་འlང་བ་ནི། ཆོས་

Nམས་ཐམས་ཅད་w་ལས་lང་། །དེ་w་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ག=ངས། །ཞེས་

ག=ངས། w་�ེན་དེ་ཉིད་Mི་:ེན་འaེལ་དེ་ཉིད་�ོས་aལ་�་གནས་པས། གང་ཞིག་
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�ེན་ལས་8ེས་པ་དེ་མ་8ེས། །ཞེས་པ་ལགས་པས། གཞི་ལམ་མཉམ་Uེས་གཉིས་=་

འlང་བའི་�ས་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་�་sར་པས་མཉམ་Uེས་གཉིས་
=་མེད་པའི་�ས་ཡིན་ནོ། །མཐར་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་དGེར་མེད་}གས་=་

Hད་པའི་�ས་=་ཡང་iོང་ཉིད་�ོས་aལ་Pི་ངང་ནས་w་འaས་Ä་རིས་=་མི་དོར་

བར་འlང་བ་འདི་ལ་iོང་ཉིད་w་འaས་=་འཆར་བ་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ།༼ནོ།།༽ བཞི་པོ་
འདི་གོ་ན་ST་UVའི་ག=ང་ཚ�ག་ཐམས་ཅད་ལ་མི་གོ་བ་མེད་དོ། །བཞི་པT་དV་དག་གིས། 
དོན་བQས་པའི་ཆིངས་གནད་Mི་མན་ངག་ཉམས་ལེན་འaས་D་དང་བཅས་པ་ཤམ་

Dའི་nལ་�་བiན་པ་དེ་སོང་ནས།

Eི་དོན་ག=མ་པ་མoག་གི་དོན་iོན་པར་Gེད་པ་ལ་ཡང་། ཆོས་འདི་ཡི་དGེ་

བQ་ཇི་cར་མཛད་པའི་nལ་དང་། དགོངས་པ་འདི་དག་ལ་ཅི་c་བ་བཞིན་�་འ�ིག་

nད་ནས་གོ་ན་འཇིག་:ེན་མགོན་པTའZ་�ས་Mི་}་བT་ཡZན་པ་བiན་པ་དང་། ནོར་

འ�ལ་བཟོད་པར་གསོལ་བ་དང་། མ་ནོར་དགོངས་པ་དང་མ}ན་པའི་དགེ་བའི་5་

བ་Oོགས་པའི་Gང་Hབ་m་བFོ་བ་དང་བཞིས་མoག་གི་དོན་སོང་། དེའི་གོང་�་

ག6ང་གི་དོན་སོང་། དེའི་གོང་�་©ད་Mི་དོན་སོང་། ག=མ་པT་gZལ་བས་དD་ནས་

ཞབས་=་དོན་Nམ་པ་�ས་བiན་པ་དེ་སོང་། དེའི་གོང་�་དགོས་ཆེད་གང་གིས་དོན་

�་མཛད་པ་དེ་སོང་། དེའི་གོང་�་མཚན་ཅི་ལ་གསོལ་བ་དེ་སོང་། དེའི་གོང་�་wད་

ག6ང་གང་�་བmས་ཞིང་2ོགས་གར་གཏོགས་པ་དེ་སོང་། དེའི་གོང་=ས་མཛད་པའི་
�ོབ་དཔོན་གང་གིས་མཛད་པ་དེ་སོང་། 5ིས་མགོ་ཡན་ལག་X་པT་དV་gིལ་བས། དམ་
ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་དོན་བཤད་ཟིན་ཏོ། །gི་མེད་Nམ་དག་དགེ་བ་W་ཆེན་

འདིས། །Wལ་བའི་བiན་པ་�ན་�་གནས་པ་དང་། །འ>ོ་བ་མ་རིག་འ�ལ་བ་དག་
ནས་ནི། །ཐམས་ཅད་མ~ེན་པའི་སངས་Wས་ཐོབ་པར་ཤོག །བy་ཤིས་པར་sར་

ཅིག། །།
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༄༅། །དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ག6ང་ST་UVའི་ག=ང་བW་X་བY་
པ་ཞེས་G་བ།

iོབས་བYའི་དབང་«ག་zM་སེང་གེ་ལ་2ག་འཚལ་ལོ། །

gི་མེད་འོད་གསལ་}གས་Mི་དMིལ་འཁོར་�། །
མེ་འgེས་ཤེས་Gའི་དངོས་པT་ཇZ་c་བ། །

ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་Aན་མ~ེན་ཆོས་Mི་Uེ། །
མཉམ་མེད་འaི་eང་རིན་ཆེན་2ག་འཚལ་ལོ། །
Wལ་བ་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་ག=ངས་པ་ཡི། །

དམ་ཆོས་~ད་འཕགས་}ན་མོངས་མ་ཡིན་པ། །
Fོན་�་མཛད་པའི་བཞེད་nལ་དཔག་མེད་Mང་། །
¯ོངས་པས་gན་པ་Yང་ཟད་ཙམ་ཞིག་aིས། །

1.1 ཆོས་Aན་གཤིས་སམ་བབས་Mི་གནས་\གས་བiན། ། 1.2 ཆོས་�ང་

བWད་�ི་སངས་Wས་vབ་པར་གཅིག ། 1.3 �ེ་rོད་wད་�ེ་ལམ་Pི་རིམ་པ་

ཡིན། ། 1.4 ཆོས་འཁོར་Nམ་ག=མ་འཁོར་Pི་:ོགས་པའི་~ད། ། 1.5 འཁོར་ལT་
རV་རེ་ལ་ཡང་ག=མ་ཁ་ཚང་། ། 1.6 2ི་མའི་ས་བོན་F་མ་F་མར་གནས། ། 1.7 
མདT་དbན་གནད་Mིས་འཁོར་ལོ་ག=མ་�་ངེས། ། 1.8 འ�ལ་བའི་�ེ་rོད་བདེན་

བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ཏེ། ། 1.9 ཐེག་པ་r་ཚ̀གས་ངེས་དོན་འཁོར་ལT་ཡZན། །1.10 
མཐའ་�ག་དགོངས་པ་ངེས་དོན་འབའ་ཞིག་བཞེད། །1.11 སེམས་ཙམ་བཀའ་

ཡིས་མཐའ་aལ་དD་མ་iོན། ། 1.12 ལོག་པའི་Aན་Oོབ་Mིས་Mང་དོན་Gེད་jས། 
། 1.13 ཇི་]ེད་ལམ་Nམས་ས་བYས་བ>ོད་པ་iེ། ། 1.14 དེ་ཡང་རིམ་Pིས་
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འoག་པ་ཁོ་ན་ངེས། ། 1.15 ཤེས་Gའི་4ིབ་པ་ཐོག་མར་�ོང་བའང་ཡོད། །

1.16 ཚད་མ་སངས་Wས་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ། 1.17 ཚད་མའི་འaས་D་
ཟབ་མT་ibང་ཉིད་iོན། ། 1.18 fབ་མཐའ་འཛ�ན་པ་ཐམས་ཅད་རང་wད་པ། ། 
1.19 ª་iེགས་པ་ལའང་དགེ་བའི་བvབ་G་མང་། ། 1.20 2ི་ནང་~ད་པར་
8བས་འ>ོས་འGེད་པ་iེ། ། 1.21 ཐེག་པ་ཆེ་Hང་~ད་པར་སེམས་བ8ེད་ཡིན། ། 
1.22 མདོ་དང་Fགས་Mི་~ད་པར་དབང་ཡིན་ཏེ། ། 1.23 དེ་གཉིས་གང་མེད་
Oོགས་Gང་ཐོབ་མི་�ིད། ། 1.24 �ོམ་ག=མ་མི་དགེ་བY་�ོང་གནད་གཅིག་

ལ། ། 1.25 བདག་པོ་འཕོས་པས་�ོམ་པ་ག=མ་�་འོང་། ། 1.26 རང་བཞིན་
Nམ་དག་aལ་འaས་ཡོན་ཏན་Cན། ། 1.27 Gང་2ོགས་སོ་བ�ན་བདེ་གཤེགས་
]ིང་པོར་ཡོད། ། 1.28 ཚད་མེད་Nམ་བཞི་སངས་Wས་ངT་བT་ཉZད། ། 1.29 
ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་རིགས་གཅིག་ཐེག་པ་གཅིག ། 1.30 ཉན་རང་ལོག་�ེད་ཅན་
ཡང་Nམ་མ~ེན་འsར། །ཆོས་འཁོར་གནད་བQས་Mི་0བས་ཏེ་དང་པTའb། །

2.1 དགེ་�ིག་གཉིས་ལས་\ང་མ་བiན་གཞན་མེད། ། 2.2 :ོག་གཉིས་
གཅིག་ཅར་འoག་པ་མི་�ིད་ལ། ། 2.3 སེམས་lང་ལས་Mང་སེམས་ནི་འlང་

བའང་ཡོད། ། 2.4 འཁོར་བའི་W་མཚ̀ར་\ས་ཉིད་འཁོར་བར་བཞེད། ། 2.5 
:ེན་འaེལ་བY་གཉིས་མ་རིག་ཁོ་ན་གཡོས། ། 2.6 བY་གཉིས་དེ་ཡང་0ད་ཅིག་
གཅིག་ལ་ཚང་། ། 2.7 སེམས་ནི་ཐ་དད་དབང་གིས་rང་བ་ཡང་། ། 2.8 ད་c་
ཉིད་�་གང་བvབས་འaས་Dར་Eོད། ། 2.9 �ས་Mི་འཕེལ་>ིབ་ད་cར་G་ཡོད་
ཡིན། ། 2.10 ཚ�་འདི་རང་ལ་མཐོང་ཆོས་གཙ·་བÁར་འlང་། ། 2.11 མི་ཆོས་
བY་�ག་[་ཆོས་གནད་གཅིག་iེ། ། 2.12 གཙ`་ཕལ་ཙམ་ལས་འaས་ཐོབ་wན་
ཆད་མེད། ། 2.13 ཤེས་རབ་བ�བ་པ་ཐོག་མར་འ>ོ་བའང་ཡོད། ། 2.14 
ལམ་རིམ་ཐམས་ཅད་}ན་གཅིག་ཉམས་ལེན་དགོས། ། 2.15 ཞིང་གཅིག་ལ་ཡང་
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སངས་Wས་>ངས་མེད་འGོན། །:ེན་འaེལ་གནད་བQས་Mི་0བས་རེ་གཉིས་པའོ། །

3.1 དམ་ཆོས་འ�ལ་བ་ཐེག་པ་}ན་མོང་iེ། ། 3.2 [ག་པར་ཐེག་པ་ཆེན་
པོར་གསལ་བ6གས་ལ། ། 3.3 ཐམས་ཅད་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི་ཉིད་ཡིན། ། 
3.4 བར་ཆད་Cན་ལའང་�ོམ་པ་8ེ་ངེས་ཏེ། ། 3.5 ངT་བb་Nམ་པར་༼པ་༽རིག་
Gེད་མིན་པའི་གkགས། ། 3.6 °ང་བ་མཐའ་དག་ལ་ནི་འ�་ཤེས་གཙ`། ། 3.7 
ཡིད་Mི་Nམ་ག=མ་གཙ·་བÁར་�ོང་བ་དགོས། ། 3.8 གཏོང་བའི་w་ཡིས་མི་གཏོང་
བ་ཡང་ཡོད། ། 3.9 ཕམ་པ་བཞི་ནི་D་ལོན་ནོར་ཅན་བཞིན། ། 3.10 r་གཅིག་
བ²ངས་པས་འaས་D་pང་འདས་འཐོབ། ། 3.11 བཅས་དང་རང་བཞིན་ཁ་ན་
མ་ཐོ་གཅིག ། 3.12 �ིག་°ང་ཐ་དད་མེད་ཅིང་གཅིག་པ་ཡིན། ། 3.13 
བཀག་པ་ཡེ་བཀག་གནང་བ་ཡེ་གནང་ལ། ། 3.14 ཆོས་Mི་Wལ་པོས་འ>ོ་བ་Eི་
ལ་བཅས། ། 3.15 འ>ོ་བ་གང་གིས་འདས་Mང་ཉེས་པ་དང་། ། 3.16 
བ²ངས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང་ནི་Aན་ལ་འlང་། ། 3.17 བiན་ལ་ཆོ་ག་[ག་པར་
གལ་ཆེ་ལ། ། 3.18 མི་ཤེས་གཏི་ªག་ཉེས་པ་གཞན་ལས་ ི། ། 3.19 �ད་འ>ོ་
གཏི་ªག་ཆེ་བས་དམན་པ་ཡིན། ། 3.20 ཉམས་ལས་མ་ཐོབ་ཉེས་པ་ཆེ་བར་

བཞེད། །སོ་ཐར་བQས་Mི་0བས་ཏེ་ག=མ་པའོ། །

4.1 Gང་Hབ་སེམས་དང་]ིང་Uེ་ཐ་དད་ཡིན། ། 4.2 Gང་Hབ་སེམས་དཔའི་
�ོམ་པ་:ེན་ཅན་བཞེད། ། 4.3 སT་སT་8V་བོ་ལ་ཡང་འoག་�ོམ་8ེ། ། 4.4 ཅི་
རིགས་Mིས་Mང་འoག་པའི་�ོམ་པར་འsར། ། 4.5 ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་°ང་བ་
མི་�ིད་ཅིང་། ། 4.6 ཉེས་པར་མི་འsར་མི་དགེ་གནང་བ་མེད། ། 4.7 ཐབས་
མཁས་Eོད་ལ་མི་དགེ་ཡོད་མ་ཡིན། ། 4.8 རང་གཞན་བUེ་བ་ཉེས་པར་འsར་

0བས་ཡོད། ། 4.9 སེམས་དཔར་གནོད་Gས་བདེ་བར་མི་འaེལ་ཞིང་། ། 4.10 
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དགེ་དང་མི་དགེའི་འaས་D་སT་སbར་འlང་། ། 4.11 Gང་Hབ་སེམས་ནི་བUེད་
ལས་འཆོར་མི་�ིད། ། 4.12 4ིབ་པ་Nམ་ག=མ་ཉོན་མོངས་4ིབ་པ་གཅིག ། 
4.13 ཇི་]ེད་fབ་པས་དོན་དམ་བདེན་པ་བ4ིབས། ། 4.14 ཉན་ཐོས་Mིས་
Mང་གནས་\གས་2ོགས་གཅིག་མཐོང་། ། 4.15 ས་�ག་མན་ཆད་ཉན་རང་}ན་
མོང་iེ། ། 4.16 སེམས་ཙམ་པ་ནི་ས་བ�ན་མངོན་:ོགས་ཡིན། ། 4.17 ཆོས་
Mི་བདག་མེད་ས་བWད་མངོན་�་Gས། ། 4.18 :ོགས་པ་གཅིག་གིས་ས་ལམ་མ་
\ས་བ>ོད། ། 4.19 ས་ཐོབ་ཡོན་ཏན་འlང་nལ་ª་�ག་ཡོད། ། 4.20 གཞི་
ལམ་འaས་Dར་ཚ̀གས་གཉིས་kང་འoག་ནས། ། 4.21 མཐོ་དམན་Aན་m་ཞིང་
ནི་གདམ་པ་ཟབ། ། 4.22 བདག་m་བkང་iེ་ཚ̀གས་བསགས་ཐབས་མཁས་

བཞེད། ། 4.23 འཁོར་འདས་Aན་Pིས་བསགས་ཡོད་དགེ་བ་བFོ། ། 4.24 
སངས་Wས་�་མ་ལ་ཡང་བFོ་བ་དགོས། །Gང་Hབ་གནད་བQས་Mི་0བས་ཏེ་བཞི་

པའོ། །

5.1 གསང་Fགས་བiན་པ་གཞན་ལའང་འlང་བ་ཡོད། ། 5.2 དབང་
དོན་wད་ལ་8ེས་ནས་ཐོབ་པར་བཞེད། ། 5.3 [་ནི་2ོགས་གཅིག་པས་Mང་དབང་
བ�ར་འ>ོ། ། 5.4 :ོགས་པ་མ་8ེས་དཔེ་དོན་ཁོང་མི་Hད། ། 5.5 བ8ེད་པའི་
རིམ་པ་གདོད་ནས་ཡོངས་=་fབ། ། 5.6 རང་lང་Nམས་ལ་འoག་པའི་ཆོ་ག་

དགོས། ། 5.7 [་Nམས་ཐམས་ཅད་མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་Cན། ། 5.8 མདོ་
wད་ལས་ག=ངས་[་Nམས་གཙ·་བÁར་G། ། 5.9 དབང་པོ་རབ་ལ་ཆོ་ག་Wས་པ་
དགོས། ། 5.10 �ོས་པ་ཐམས་ཅད་བབས་Mི་:ེན་འaེལ་ཡིན། ། 5.11 ST་UVའི་
\ས་ནི་ཟབ་མTའZ་འཁོར་ལོར་བཞེད། ། 5.12 གནས་\གས་འགའ་ཞིག་ST་UV་

འཆང་གིས་Âས། ། 5.13 ལས་དང་འ�ག་nལ་འགའ་ཞིག་�ན་wད་ཟབ། ། 
5.14 གཞན་Pི་མི་ཟབ་པ་Nམས་འདིར་ཟབ་iེ། ། 5.15 དེ་མེད་5་³ང་
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གདམས་པས་སངས་མི་W། ། 5.16 བཀའ་དང་འགལ་བའི་ཉམས་pོང་ལོག་:ོག་
ཡིན། ། 5.17 དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་ཤེས་པར་དགོས། ། 5.18 
གདམས་ངག་cར་མིན་བཀའ་cར་འོང་བར་བཞེད། ། 5.19 8ོན་མེད་ཏིང་འཛ�ན་
ཁམས་ག=མ་འཁོར་བའི་w། ། 5.20 �་ག=མ་རེ་རེ་ལ་ཡང་གཞན་གཉིས་

ཚང་། ། 5.21 གསང་Fགས་ལ་ནི་nལ་�ིམས་མེད་ཀ་མེད། ། 5.22 འདོད་
པས་བར་�་གཅོད་པ་མདོ་Fགས་གཅིག ། 5.23 Fགས་Mི་མི་དགེ་དགེ་བར་

འsར་0བས་མེད། ། 5.24 འ�ལ་བར་མི་དགེ་Fགས་=འང་དགེར་མི་འsར། ། 
5.25 ཉོན་མོངས་དག་འaས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཉིད། ། 5.26 མ}་བiན་
ཙམ་ལས་མངོན་Eོད་གནང་བ་མེད། ། 5.27 ST་UV་དpལ་བ་མནར་མེད་ལ་སོགས་
ཡིན། ། 5.28 �ོབ་དཔོན་wད་ཚ̀ད་མཐོ་ན་¦ར་�་འgེན། །གསང་Fགས་གནད་
བQས་Mི་0བས་ཏེ་X་པའོ། །

6.1 དམ་པའི་ཆོས་གང་བwད་པར་འaེལ་པ་ཟབ། ། 6.2 འཁོར་འདས་
ཆོས་Aན་རང་གི་སེམས་rང་ཙམ། ། 6.3 w་འaས་0ད་ཅིག་བསམ་པའི་རང་

གkགས་ཡིན། ། 6.4 གཤིས་ལ་མི་གནས་བcས་པས་འsར་མི་�ིད། ། 6.5 
མཚན་ཉིད་མི་Cན་ཡོན་ཏན་8ེད་མི་jས། ། 6.6 :ོགས་པ་8ེད་ཐབས་མོས་eས་ཁོ་
ནར་ངེས། ། 6.7 c་བའི་མཆོག་sར་:ོགས་པ་དང་Cན་པ། ། 6.8 ཆེན་པོ་
ག=མ་Pིས་མ་རེག་:ོགས་པའི་མཆོག ། 6.9 ཐོས་བསམ་dོམ་པའི་iོང་ཉིད་ཤོར་
གོལ་ཡིན། ། 6.10 :ོགས་པ་གོམས་པར་Gེད་པ་dོམ་པ་iེ། ། 6.11 Eོད་པ་
�ང་དོར་aལ་བ་nལ་�ིམས་བཞེད། ། 6.12 c་dོམ་Eོད་ག=མ་ཐ་དད་མེད་པར་
གཅིག ། 6.13 2ག་ཆེན་nལ་�ིམས་གནད་གཅིག་~ད་པར་ཆོས། ། 6.14 
2ག་ཆེན་ཡོན་ཏན་Aན་Pི་བདག་ཉིད་དེ། ། 6.15 མཉམ་པར་བཞག་ལས་ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་འlང་། ། 6.16 w་ནི་མ་བvབས་ཡོན་ཏན་འlང་མི་�ིད། ། 
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6.17 iོང་ཉིད་:ོགས་ན་w་འaས་ཉིད་�་Cང་། ། 6.18 :ོགས་Cན་ལ་ཡང་
ཐབས་ལམ་[ག་པར་དགོས། ། 6.19 རིག་Eོད་~ད་�་འཕགས་པ་nལ་�ིམས་
ཡིན། ། 6.20 ཆོས་ག=མ་མི་Cན་ཉན་རང་~ད་པར་མེད། །c་dོམ་Eོད་པ་གནད་
བQས་Mི་0བས་ཏེ་�ག་པའོ། །

7.1 སངས་Wས་ས་ན་བདེན་གཉིས་Nམ་དGེར་མེད། ། 7.2 མ~ེན་པའི་
ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་མཐའ་དང་aལ། ། 7.3 {་མ་c་Dའི་ཆོས་ལས་ཡང་དག་

འདས། ། 7.4 སངས་Wས་�ས་Nམས་:ག་m་ཚད་མར་བ6གས། ། 7.5 aལ་
བའི་འaས་D་ཡེ་ཤེས་}གས་ཅན་བཞེད། ། 7.6 ཆོས་�་ཡོན་ཏན་མཛད་པ་�ིན་
ལས་བཅས། ། 7.7 མཐར་}ག་སངས་Wས་ས་ནའང་}གས་བ8ེད་ཡོད། ། 7.8 
}གས་ནི་:ག་ཆད་c་བ་nན་ལའང་འlང་། ། 7.9 ཤེས་Gར་�ིད་ཚད་སངས་Wས་
G་བ་Gེད། ། 7.10 ཆོས་དGིངས་Aན་m་འཚང་W་དགོས་པར་བཞེད། ། 7.11 
w་མེད་�ལ་པ་མི་�ིད་རང་wད་པ། ། 7.12 སངས་Wས་ཞེས་G་:ེན་ཅིང་འaེལ་
འlང་�། ། 7.13 �ོན་འoག་ལོངས་�ལ་w་t་བཞེད་པའང་ཡོད། ། 7.14 �་
ག=མ་ཐ་དད་མེད་ཅིང་བ6གས་པ་ཡིན། ། 7.15 སངས་Wས་ཐམས་ཅད་སེམས་
ཅན་wད་ལ་བ6གས། །འaས་D་གནད་བQས་Mི་0བས་ཏེ་བ�ན་པའོ། །

ཇི་cར་འཇིག་:ེན་འདི་ན་ཕ་ཡི་D། །ལོངས་Eོད་ཕལ་པའི་འGོར་བ་Cན་sར་
Mང་། །ཕ་ཡི་~ད་ནོར་གཞན་ལ་མེད་པ་དག །མ་ཐོས་མི་འཛ�ན་དེ་ནི་�ད་པ་cར། །
དེ་བཞིན་མnངས་མེད་འཇིག་:ེན་མགོན་པT་ཡZས། །མངོན་�་མཛད་པའི་~ད་པར་

ཆོས་འདི་དག །Fོན་ཆད་མ་>གས་2ི་�ས་འཇིག་:ེན་འདིར། །Uེས་འaང་�ས་Mིས་
མི་འཛ�ན་དེ་དང་མnངས། །དེ་2ིར་རིགས་Cན་ཕ་ཡི་ག�ང་འཚ̀བ་པ། །རིགས་

འཆོལ་གཞན་ལ་�ོད་པར་མི་Gེད་ཅིང་། །>གས་Cན་དེ་ཡི་བཞེད་པའི་}གས་

41



དགོངས་Nམས། །ནན་ཏན་ཆེན་པོས་འཛ�ན་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །བiན་འཛ�ན་ཆོས་

མཛད་8ེས་D་དམ་པ་Nམས། །D་iོང་ནང་�་འཁོར་ལོས་{ར་Wལ་Pི། །མཚན་Cན་
�ས་ནི་~ད་པར་འཕགས་པ་བཞིན། །བiན་པའི་dོར་6གས་Aན་Pི་ནང་ན་

མཛ�ས། །}ན་མོང་མ་ཡིན་དམ་པའི་]ིང་པོ་དང་། །རབ་འGམས་}བ་པའི་བཀའ་ལ་
མ་¯ོངས་པས། །2ི་རོལ་¿ོལ་བ་ངན་པའི་ཝ་ཚ̀གས་Mིས། །གངས་ཅན་སེང་གེ་c་

Dའི་ཉམ་ང་མེད།རིགས་མ}ན་འཁོར་དང་r་ཚ̀གས་ག�ལ་G་ལ། །མ་འgེས་ཆོས་Mི་
~ད་པར་ལེགས་བiན་པ། །དམན་དང་མཆོག་གི་Gེ་aག་རབ་2ེ་iེ། །]ན་པའི་4་

ཆེན་འ¾ག་4་2ོགས་བYར་4ོགས། །དེ་cར་ཟབ་ཅིང་W་ཆེན་�་མེད་པའི། །

དགོངས་པ་W་མཚ·་ཆ̧་cར་ཡངས་པ་ལས། །Æ་5ེའི་H་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་Çས་པ་

འདི། །བན་Cོམ་ཤེས་རབ་འlང་གནས་བདག་གིས་aིས། །Nམ་དག་གངས་རི་cར་

དཀར་དགེ་བ་འདིས། །རིན་ཆེན་བiན་པ་2ོགས་བYར་Wས་པ་དང་། །འཇིག་:ེན་
མི་ཤེས་གཏི་ªག་Nམ་aལ་ཞིང་། །མཐར་2ིན་སངས་Wས་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག །

ཅེས་པ་འདི་ནི་Eན་F་ཤེས་རབ་འlང་གནས་Mིས་མཛད་པའི་ག6ང་དེ་ཉིད་སོར་

བཞག་ལ། རང་གཞན་འoག་པ་བདེ་བའི་2ིར་�་ST་UVའི་ག=ང་Nམས་ཚ�གས་བཅད་�་
བ�ེབས་ཏེ་ཆོས་Mི་Uེ་8ོབ་པ་ཡབ་�ས་Mི་བiན་པ་ལ་དད་པའི་�ོ་ཅན་དཀོན་མཆོག་རིན་

ཆེན་འ�ིན་ལས་Nམ་པར་Wལ་བའི་�ེས། ~ི་ལT་ཧbར་�་དང་པTའZ་ཉེར་ག=མ་ལ་ཁམས་Mི་བེ་

རི་ཐང་གི་dར་ཐོག་m་aིས་པ་དགེ །

42



༄༅། །འཇིག་:ེན་མགོན་པTའZ་ག=ང་བཞི་བY་པ་བ6གས་སོ། ། [[ན་
ཐབས།]

༄༅། །ན་མོ་e་t། Gང་Hབ་]ིང་པོ་Éལ་aལ་ཞིང་ཁམས་=། །
རང་lང་Wལ་བ་ཡང་དག་Oོགས་སངས་Wས། །
མnངས་མེད་ཆོས་Mི་འཁོར་ལོ་རབ་བ0ོར་བ། །
}བ་དབང་འaི་eང་རིན་ཆེན་2ག་འཚལ་ལོ། །

དམ་པ་མཆོག་དེའི་ཞལ་Pི་པÊོ་ནས། །
ལེགས་འོང་}ན་མོང་མ་ཡིན་ST་UVའི་ག=ང༌། །

[ན་ཐབས་བཞི་བYའི་5་བ་བ�ད་5ིའི་བYད། །
འདོད་Cན་Nམས་བདེ་ཡིད་དགའི་དཔལ་�་xིན། །

1 2ོགས་�ས་Wལ་བ་Aན་Pི་བiན་པ་གཅིག ། 2 ཐེག་དང་fབ་མཐའ་
ཐམས་ཅད་:ེན་འaེལ་ཡིན། ། 3 ཆོས་�ང་བWད་�ི་ཉོན་མོངས་གཉེན་པོར་

ག=ངས། ། 4 རེ་རེ་ལ་ཡང་ག=ང་རབ་བY་གཉིས་ཚང༌། ། 5 དེ་བཞིན་�ེ་rོད་
གཅིག་ལའང་ག=མ་ཀ་འ�ས། ། 6 འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་�ན་ཚ̀གས་X་ཡིས་
བQས། ། 7 }ན་མོང་}ན་མོང་མ་ཡིན་མངོན་པའི་�ེ། ། 8 ª་iེགས་བོན་Pིས་
བདེན་པ་མཐོང་0བས་མེད། ། 9 ཐར་པ་ཆ་མ}ན་འགའ་ཞིག་ཡོད་Mང་tང༌། ། 
10 �ོམ་དང་]ིང་Uེ་2ི་རོལ་པ་ལའང་ཡོད། ། 11 མཚན་ཉིད་ཐེག་པས་ཚ�་གཅིག་
གིས་འཚང་W། ། 12 ཆོས་དང་ཉམས་ལེན་འ>ོས་Mིས་སངས་Wས་གཅིག ། 13 
�ོམ་ག=མ་གོང་ནས་གོང་�་དོག་m་འ>ོ། ། 14 མཐར་}ག་ས་nན་ཚ̀གས་ལམ་ངT་
བbས་བ>ོད། ། 15 w་དང་Cན་2ིར་ཉན་རང་སངས་Wས་འsར། ། 16 �ོས་པ་
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aལ་2ིར་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་བཞེད། ། 17 ཆོས་Aན་སོ་ཐར་�ོམ་ག=མ་རེ་རེར་
འ�། ། 18 �ེ་པ་Aན་Pི་5་བ་\ང་�ེ་བཞི། ། 19 ¯ི་ལམ་�་ནི་ཉམས་Mང་ཉེས་
པ་འlང༌། ། 20 དག་པའི་ས་ཐོབ་ངན་འ>ོར་སོང་བའང་ཡོད། ། 21 w་Eད་
sར་ན་ས་བY་པ་ཡང་°ང༌། ། 22 ཉམས་ལེན་¯ད་lང་Nལ་འGོར་ནང་གི་ཚ̀གས། 
། 23 ཏིང་འཛ�ན་མཐའ་དག་ST་UV་c་D་iེ། ། 24 �ེ་rོད་ག=མ་མམ་དེ་ཡི་]ིང་
པོ་Fགས། ། 25 :ོགས་Mང་བwད་པ་ཟབ་2ིར་ཆོ་ག་དགོས། ། 26 [་གཅིག་
གིས་Mང་�ིན་ལས་ཐམས་ཅད་འfབ། ། 27 [་Aན་མཚན་ནི་[ག་པའི་[་ཡིས་
བkང༌། ། 28 �ས་བཞིར་5་བའི་དམ་ཚ�ག་གནང་0བས་མེད། ། 29 [་ལ་
གཅིག་ཆར་འoག་པ་ཟབ་མTའZ་གནད། །30 :ེན་འaེལ་འཚ̀གས་ལས་fབ་པར་

ཤེས་པ་དགོས། ། 31 ཐ་མལ་\ས་=་བཏགས་2ིར་དཀའ་}བ་�ད། ། 32 gང་
ངེས་མེད་པར་ཆོ་ག་Wས་པར་དགོས། ། 33 དེ་ཡིས་འ�ལ་ན་བQས་པ་ཡང་ནི་

བཞེད། ། 34 ²ང་བའི་འཁོར་ལོ་¯ད་lང་Gང་Hབ་སེམས། ། 35 5་³ང་
གདམས་པ་འ�ལ་བ་[ག་པར་དགོས། ། 36 Gིན་མ}ས་Aན་གཞི་�ས་གཞན་�་
ཡང་མཐོང༌། ། 37 5་³ང་ཐིག་ལེ་]ིགས་མ་�ག་བཅས་ཟབ། ། 38 ST་UV་ཐེག་
པའི་ལམ་རིམ་བ�བ་པ་ག=མ། ། 39 ཕར་2ིན་�ག་ནི་ཐེག་པ་ག=མ་གའི་ལམ། ། 
40 དཔོན་�ོབ་ཕན་nན་དམ་ཚ�ག་མཉམ་པར་གཅིག ། 41 དགེ་བའི་ངT་བbས་
2ག་ཆེན་4ིབ་མི་�ིད། ། 42 aལ་བའི་འaས་D་ཐམས་ཅད་w་དང་བཅས། ། 
43 ནམ་མཁའ་གཉིས་འgེས་ཉན་ཐོས་Mི་མངོན་:ོགས། ། 44 ³ང་མི་འཛ�ན་པ་
´ག་པར་འཇོག་པ་ཟབ། ། 45 Nམ་ཤེས་�་མ་འོད་གསལ་འཕོ་བའི་མཆོག ། 46 
Gང་Hབ་སེམས་Mི་རང་གkགས་སངས་Wས་ཡིན། །

དེ་cར་གང་གི་དགོངས་པ་Aན་གསལ་མཐའ། །
དབང་ཐོབ་Nམས་Mིས་དཔག་པར་�་མིན་ཡང༌། །
འདབ་Cན་མཁའ་Cིང་དབང་པོ་Eན་F་བའི། །
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མ~ེན་ད�ོད་གཤོག་ཡངས་Ëབས་Mིས་བ>ོད་པ་གང༌། །
Fོན་Gོན་Nམས་Mིས་གསལ་བར་Gས་མོད་Mང༌། །
�ོ་དམན་Nམས་ལ་ཕན་2ིར་[ན་ཐབས་Nམས། །
ཚ�གས་=་བཅད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་Dའི་�ེང༌། །
ད�ོད་Cན་དགའ་བའི་དོ་ཤལ་འདི་བiར་བས། །
ལེགས་Gས་དགེ་བ་iོང་�ག་འབར་བའི་གཟིས། །
8ེ་འ>TའZ་4ིབ་ªན་གཅིག་ཅར་�ང་«ང་ནས། །
\ང་དང་:ོགས་པའི་ཚ̀གས་གཉིས་པÊTའZ་ཚལ། །
Wས་པའི་བYད་ལ་རོལ་པའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །

ཅེས་པ་འཇིག་:ེན་ག=མ་Pི་མགོན་པོ་འaི་eང་པའི་དམ་པའི་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་[ན་

ཐབས་ཚ�གས་=་བཅད་པ་འདི། �ོབ་དཔོན་Oོགས་ཆེན་ཚང་སོགས་མོས་Cན་Nམས་Mིས་གསོལ་བ་

བཏབ་པའི་ངོར་Uེ་�་མ་དྷ¯་=Ìས་Íལ་བའོ། །
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༄༅། །དགོངས་གཅིག་གསལ་Gེད་\ང་རིགས་]ིང་པTའZ་གཏེར་ཞེས་G་བ་
བ6གས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་e་t་མÎ་Ïི་ཡེ།

Wལ་བ་W་མཚ·འÐ་མ~ེན་བ5ེ་jས་པའི་ད�ིད། །
Aན་མ~ེན་Ç་བའི་ཉི་མར་མགོས་2ག་འཚལ། །
བཀའ་gིན་མཉམ་མེད་Wལ་བའི་མཛད་པ་ཅན། །

Uེ་བµན་�་མ་]ིང་གི་པད་མཚ̀ར་རོལ། །

Wལ་བས་\ང་བiན་ངེས་དོན་ཤིང་:་ཆེ། །
¼་vབ་Nམ་རོལ་འཇིག་:ེན་ག=མ་Pི་མགོན། །
མི་འཇིགས་སེང་གེའི་4་ཆེན་རབ་4ོགས་པའི། །
Wལ་བ་འaི་eང་པ་དེར་དད་བWས་བ]ེན། །

Wལ་བ་Aན་Pིས་བཞེད་པའི་དགོངས་པ་Aན། །
མ་\ས་མི་\ས་:ེན་འaེལ་ཟབ་མTའZ་གཤིས། །

གཅིག་m་གཞོལ་ཞིང་གཅིག་གིས་Aན་གསལ་བར། །
དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་Yང་ཟད་འདིར་གསལ་G། །

དེ་ལ་འདིར་བཅོམ་Cན་འདས་}བ་པའི་དབང་པོས་མདོ་wད་�་མ་ནས་\ང་

བiན་པའི་ཤིང་:་ཆེན་པོ་དཔལ་Cན་½་Ñ་¶་ནའི་Nམ་པར་འÒལ་པའི་མངའ་

བདག་m་Gོན་པ་Wལ་བ་གཉིས་པ་ཆོས་Uེ་འཇིག་:ེན་ག=མ་Pི་མགོན་པTའZ་~ད་ཆོས་
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}ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པ་འདི་འཆད་པ་ལ་ག=མ་iེ། 
ཐོག་མར་དགེ་བ་©ད་Mི་དོན། བར་�་དགེ་བ་ག6ང་གི་དོན། ཐ་མར་དགེ་བ་མoག་
གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ག=མ་iེ། མཚན་Pི་དོན། མཆོད་པར་བUོད་པ། བ5མས་
པར་དམ་བཅའ་བའོ། །

དང་པT་ནZ། ཚངས་Eོད་ཡོན་ཏན་བཞི་དང་Cན་པའི་ཐོག་ཐ་བར་�་དགེ་བའི་

རང་བཞིན་དམ་པའི་ཆོས་�ེ་rོད་རིན་པT་ཆV་ག=མ་མམ་བཞིས་བQས་པ་ཇི་]ེད་པའི་

Wལ་བའི་དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་གཅིག་m་གཞོལ་ཞིང་འབབ་པར་iོན་

པའི་ག6ང་འདི་ཡང་གང་གིས་:ོགས་པར་དཀའ་ཞིང་གཉིས་=་མི་2ེད་པའི་ཟབ་དོན་

ངོ་མཚར་¯ད་�་lང་བའི་2ིར་!"་$%འི་ག)ང་ཞེས་G་༼བ་༽ལ། དེ་ལ་ཚ�ག་Óང་གི་

>ངས་Mིས་བ,་དང་-་བ.་པ་iེ་ཞེས་3་བ་ནི་འདིའT་ཞVས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པT་ནZ། 4ོབས་བ.འི་དབང་7ག་89་སེང་གེ་ལ་
;ག་འཚལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤེས་Gའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་Mི་གནས་\གས་དGིངས་དང་ཡེ་ཤེས་
གཉིས་=་མེད་པའི་ངT་བT་ཡV་ནས་དག་ཅིང་¡ོ་Dར་Pི་>ི་མ་མེད་པ་འོད་གསལ་བའི་ཇི་

cའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་མངའ་དབང་འGོར་བའི་@གས་9ི་ད9ིལ་འཁོར་C། མ་འ>ེས་

པར་ཇི་]ེད་པའི་ཤེས་3འི་དངོས་པོ་Nམས་Mི་གནས་nལ་ཇི་F་བ་དེ་cར་ཐམས་ཅད་

གཟིགས་པ་Jན་མLེན་ཆོས་9ི་$ེ་བོ་དམ་པ་�ས་ག=མ་Wལ་བ་ཐམས་ཅད་Mི་�་

ག=ང་}གས་Mི་ངT་བbར་sར་པ་འཇིག་:ེན་ག=མ་Pི་མགོན་པོ་མཉམ་མེད་འOི་Pང་

པ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་Mི་འlང་གནས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་eས་པ་ཆེན་པོས་;ག་འཚལ་

ལོ། །ཞེས་བཀའ་ཡི་བQས་པ་པོས་མཆོད་པར་བUོད་པ་iེ། དཔལ་Cན་¼འི་དབང་
པོས།

བiན་བཅོས་5ོམ་པ་iོན་པ་ལ། །
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2ག་འཚལ་Gེད་པ་འaས་མེད་མིན། །
iོན་པ་དང་ནི་བiན་བཅོས་ལ། །
eས་བ8ེད་w་2ིར་གཞན་�་མིན། །ཞེས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །

ག=མ་པ་ནི། མཉམ་མེད་,ལ་བ་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་ག)ངས་པ་ཡི། དམ་

ཆོས་Lད་པར་�་འཕགས་པའི་གནད་@ན་མོང་མ་ཡིན་པ། Sོན་རོལ་C་ག=ངས་པར་
མཛད་ཅིང་དགོངས་པའི་བཞེད་Uལ་བསམ་Pིས་མི་~བ་པ་དཔག་m་མེད་པ་ཞིག་

ཡོད་9ང་དེ་དག་གི་དོན་ཟབ་:ོགས་པ་ལ། བདག་གིས་མགོན་པོ་མཆོག་དེའི་ག=ང་

གི་བ�ད་5ི་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པ་དགོངས་པའི་བཞེད་nལ་Pི་ག=ང་ལ་Vོངས་པས་ཏེ་

ཞེས་ཁེངས་པ་Ôངས་ཏེ་འོན་Mང་>ན་པ་.ང་ཟད་ཙམ་ཞིག་Wལ་བ་གཉིས་པའི་རིང་

\གས་མnངས་པ་མེད་པ་དར་ཞིང་Wས་པ་དང༌། རང་གིས་བ5ོན་པ་མཐར་2ིན་

པའི་dོ་ནས་Oིས་ཞེས་དམ་བཅས་པ་iེ། ཇི་0ད་�།
དམ་པ་མང་པོ་ཁས་འཆེས་མི་Gེད་ལ། །
གལ་ཏེ་དཀའ་བས་ཁས་ནི་�ངས་sར་ན། །
Sོ་ལ་རི་མT་aZས་པ་c་Dར་ནི། །
ཤི་ཡང་གཞན་�་Gེད་པར་མི་འsར་རོ། །ཞེས་པ་cར་རོ། །

བར་�་དགེ་བ་ག6ང་དོན་ལ་བ�ན་ཏེ། ཆོས་འཁོར་Pི་གནད་བQས་པ་དང༌། 
Aན་ཕན་:ེན་འaེལ་Pི་གནད་བQས་པ་དང༌། འ�ལ་བ་སོ་ཐར་Pི་གནད་བQས་པ་

དང༌། Gང་Hབ་སེམས་དཔའི་�ོམ་པའི་གནད་བQས་པ་དང༌། གསང་Fགས་རིག་

འཛ�ན་Pི་�ོམ་པའི་གནད་བQས་པ་དང༌། c་dོམ་Eོད་ག=མ་Pི་གནད་བQས་པ་

དང༌། འaས་D་སངས་Wས་Mི་གནད་བQས་པའོ། །
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1. ཆོས་འཁོར་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས། 
དང་པT་ནZ། (1.1) iོབས་བYའི་མངའ་བདག་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པ་བཅོམ་

Cན་འདས་Mིས་འཁོར་འདས་Mི་ཆོས་Jན་Pི་གཤིས་སམ་བབས་9ི་གནས་Xགས་

iོང་དང་:ེན་འlང་གཉིས་=་མེད་པའི་དོན་ཟབ་མT་ཇZ་c་བ་བཞིན་�་རང་ཉིད་Mིས་

མ~ེན་ནས་ག�ལ་Gའི་ཁམས་དབང་བསམ་པས་ཇི་ཙམ་བཟོད་པར་:ེན་འaེལ་ཟབ་

མTའZ་ཆོས་Mི་གནས་\གས་དེ་cར་བ4ན་པར་མཛད་དེ། མ་gོས་པའི་6ས་པའི་མདོ་

ལས། 
�ེན་ལས་8ེས་པ་གང་ཡིན་དེ་མ་8ེས། །
དེ་ལ་8ེ་བ་ངT་བT་ཉZད་Mིས་མེད་། །
�ེན་ལ་རག་ལས་གང་ཡིན་iོང་པར་ག=ངས། །
iོང་ཉིད་གང་ཤེས་དེ་ནི་བག་ཡོད་པའོ། །ཞེས་དང་�ོབ་དཔོན་¼་vབ་Mིས།
གང་2ིར་:ེན་འlང་མ་ཡིན་པའི། །
ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །
དེ་2ིར་iོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །
ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང༌།
གང་ལ་iོང་པ་ཉིད་tང་བ། །
དེ་ལ་ཐམས་ཅད་tང་བར་འsར། །
གང་ལ་iོང་ཉིད་མི་tང་བ། །
དེ་ལ་ཐམས་ཅད་tང་མི་འsར། །ཞེས་སོ། །དེ་c་Dའི་:ེན་ཅིང་འaེལ་འlང་ཟབ་མོ་
འདི་ནི་Wལ་བ་Nམས་Mི་ག=ང་གི་མཛ̀ད་Mི་གཅེས་པ་iེ། བཤེས་�ིང་ལས། 
:ེན་ཅིང་འaེལ་བར་འlང་འདི་Wལ་བ་ཡི། །
ག=ང་གི་མཛ̀ད་Mི་གཅེས་པ་ཟབ་མT་iV། །
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གང་གིས་འདི་ནི་ཡང་དག་མཐོང་བ་དེས། །
སངས་Wས་དེ་ཉིད་རིག་པས་Nམ་མཆོག་མཐོང༌། །ཞེས་སོ། །རིམ་པར་iོན་nལ་

ཡང༌། མདོ་ལས། 
བS་�ོད་པ་དག་ཇི་c་D། །
ཡི་གེའི་2ི་མོའང་©ོག་འoག་cར། །
དེ་བཞིན་སངས་Wས་ག�ལ་G་ལ། །
ཇི་ཙམ་བཟོད་པའི་ཆོས་iོན་ཏོ། །ཞེས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །nལ་འདིས་བiན་

བཅོས་འདིའི་\ས་Nམ་པར་བཞག་པས་Eི་ཆིངས་ཁོག་�བ་Mང་བiན་ཏོ།

(1.2) དཔེར་ན་ཤིང་མཁན་Pི་ལག་ཆ་དང་། ནད་གསTའZ་�ན་cར་ཉེ་བར་

མཁོ་བ་Nམས་དེ་དང་དེའི་བvབ་Gའི་དོན་དེ་ཉིད་བvབ་པ་བཞིན་�་སེམས་ཅན་Pི་

ཁམས་Mི་ཉོན་མོངས་བWད་�ི་བཞི་iོང་གི་གཉེན་པོ་ཆོས་Yང་བ,ད་Zི་བཞི་iོང་

ག=ངས་པ་ཡང་སངས་,ས་[བ་པར་Gེད་པའི་ཐབས་=་གཞོལ་ཞིང་འབབ་པར་

གཅིག་པས་Aན་Mང་ཉམས་=་�ང་G་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། མཉམ་མེད་ཇT་བbས།
ཆོས་Mི་�ང་པོ་བWད་�ི་དང༌། །
བཞི་iོང་ག=ངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །
ཆོས་ཉིད་འདི་ལ་གཞོལ་ཞིང་འབབ། །ཅེས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །

(1.3) བ:ག་གཉིས་ལས། 
དང་པོར་གསT་xbང་xིན་པར་G། །
དེ་Uེས་བ�བ་པའི་གནས་བY་ཉིད། །
དེ་ལ་Gེ་aག་Ç་བ་བiན། །
མདT་�V་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །
དེ་ནས་Nལ་འGོར་Eོད་པ་ཉིད། །
དེ་ཡི་Uེས་=་དD་མ་བiན། །
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Fགས་Mི་རིམ་པ་Aན་ཤེས་ནས། །
དེ་Uེས་Mེ་ཡི་ST་UV་བ5མ། །ཅེས་ག=ངས་པ་བཞིན་�་\ེ་]ོད་ག=མ་དང་^ད་\ེ་

བཞི་ཡང་ལམ་_ི་རིམ་པ་Nམས་རང་wད་ལ་8ེད་Gེད་ཡིན་པས་བiན་པའི་གT་རZམ་

མ་འཆོལ་བར་དང་པོ་འ�ལ་བ་ནས་ལམ་མས་རིམ་Pིས་ཉམས་=་ལེན་དགོས་པ་

བiན་ཏོ། །
(1.4) ཆོས་Mི་འཁོར་ལོ་`མ་པ་ག)མ་ཡང་ག�ལ་Gའི་འཁོར་_ི་aོགས་

པའི་Lད་པར་ལས་�ོ་དམན་Nམས་ལ་ཐོག་མ་ཉིད་�་iོང་ཉིད་�ོས་aལ་བསམ་Pིས་

མི་~བ་པའི་གནས་\གས་བiན་ན་�ང་བར་འsར་བས་དང་པོར་མེད་མཐའ་གཙ·་

བÁར་འགོག་2ིར་འཁོར་ལོ་དང་པོས་བདེན་པ་བཞི་བiན་པ་དང༌། �ར་ཡང་:ག་

མཐའ་བསལ་བ་ཆོས་ཐམས་ཅད་iོང་པ་ཉིད་�་བiན་པ་དང༌། དེ་ཚ�་ཡོད་མེད་Mི་

སོམ་ཉི་�ར་ཡང་�ང་བའི་�ད་�་ངེས་དོན་Pི་ཆོས་Mི་འཁོར་ལོ་ག=མ་པ་ཟབ་ཞི་

�ོས་aལ་འ�ས་མ་Gས་པའི་གནས་\གས་iོང་པ་ཉིད་བiན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། 
།

(1.5) དེ་ལ་ཡང་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་འཁོར་ལོ་ག=མ་ཀ་ལ་ཡོད་
པས་ཆོས་Mི་འཁོར་ལ"་ར%་རེ་ལ་ཡང་ག)མ་ཀ་དོན་Pིས་ཚང་བར་བཞེད་དོ། །

(1.6) ཆོས་Mི་འཁོར་ལT་2Z་མ་;ི་མའི་ས་བོན་S་མ་S་མར་གནས་པ་iེ། 
ཏིང་འཛ�ན་Wལ་པོ་ལས། 
འཇིག་:ེན་ཁམས་ནི་iོང་དག་m། །
ངས་ནི་མདT་�V་གང་བiན་པ། །
ཚ�ག་འ¾་ཐ་དད་དོན་གཅིག་iེ། །
ཐམས་ཅད་བUོད་པར་jས་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །
བཀའ་དང་པོར་iོང་པ་བདག་མེད་ག=ངས་པ་དེ་ནི་བཀའ་བར་པའི་དགོངས་དོན་Pི་

དོན་དང༌། བཀའ་བར་པ་Ç་བསམ་བUོད་མེད་སོགས་བiན་པ་ནི་ཐ་མའི་དགོངས་
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དོན་Pི་ས་བོན་ཡིན་ལ། བཀའ་ཐ་མ་མདT་�V་ལང་གཤེགས་སོགས་=་བཅོམ་Cན་

འདས་ཐོག་མར་གkགས་ཁམས་Mི་འོག་མིན་Pི་གནས་=་སངས་Wས་ཏེ་�ར་ཡང་

འདིར་སངས་Wས་པར་བiན་པས་Fགས་Mི་ཐེག་པའི་དགོངས་དོན་དག་Mང་

ག=ངས་པར་མཛད་ལ་དེས་ན་F་མ་F་མའི་Âས་དོན་Nམས་2ི་མ་2ི་མས་གསལ་

བར་བiན་པ་ཡིན་ནོ། །
(1.7) དེ་ཡང་མདོ་དང་ཉམས་ལེན་དོན་Pི་གནད་9ིས་ཆོས་Mི་འཁོར་ལོ་

Nམ་པ་ག)མ་C་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། དགོངས་འ>ེལ་ལས། འཁོར་ལོ་དང་པོ་དང་བར་

པ་གཉིས་5ོད་བཅས་དང༌ཐ་མ་5ོད་མེད་�་བཞག་པ་མདTའZ་གནད་དང༌། བཅོམ་

Cན་འདས་Mིས་འཁོར་བ་�ང་བའི་�ད་�་ལམ་མངོན་:ོགས་Mི་རིམ་པ་wད་ལ་

འཆར་དགོས་པར་ག=ངས་པ་Uེ་dམ་པོ་པས་Nལ་འGོར་བཞིར་བཞེད་པ་དེ་ཆོས་

འཁོར་ག=མ་དང་བUོད་G་གཅིག་པས་དོན་Pི་གནད་Mིས་Mང་ག=མ་�་ངེས་སོ། །
(1.8) འCལ་བའི་\ེ་]ོད་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ཡིན་ཏེ། དེའི་བUོད་

Gའི་གཙ·་བÁ་Aན་ཉོན་དང་Nམ་Gང་2ོགས་Mི་བདེན་བཞི་ལ་�ང་དོར་ཡང་དག་པར་

བiན་པའི་2ིར་རོ། །
(1.9) ཐེག་པ་]་ཚdགས་པ་iེ་བཀའ་ཐ་མ་ནི་ཡོད་མེད་Mི་མཐའ་ཐམས་ཅད་

དང་aལ་བའི་ཟབ་ཞི་�ོས་aལ་འོད་གསལ་འ�ས་མ་Gས་བiན་པས་ངེས་པ་དོན་Pི་

འཁོར་ལོ་�་ན་མེད་པར་]ིང་པོ་བiན་པའི་མདོ་དང་དགོངས་འ>ེལ་ལས་ག=ངས་

པ་དེ་བཞིན་�་བཞེད་པའང་ཡིན་ནོ། །
(1.10) gང་ངེས་གཉིས། དགོངས་དགོངས་མིན་གཉིས། 4་ཇི་བཞིན་མ་

ཡིན་པ་དང་ཇི་བཞིན་པ་གཉིས་ཏེ། མཐའ་eག་དག་m་ག=ངས་པའི་དགོངས་པ་ངེས་
དོན་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། སངས་Wས་བཅོམ་Cན་འདས་གཉིས་=་མི་ག=ངས་ཤིང་

བདེན་པར་ག=ངས་པའི་2ིར་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་Aན་ངེས་དོན་བ»་བ་མེད་པའི་w་
དང་འaས་D་ཁོ་ན་བiན་Pི་དེ་ལས་བiན་G་གཞན་ཡོད་པར་མིན་ནའང་འོན་Mང་
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ག�ལ་Gའི་~ད་པར་Pིས་མཐའ་�ག་ལ་སོགས་གོ་\གས་སT་སbར་rང་བར་བཞེད་དོ། 
།

གཞན་ཡང་མཐའ་�ག་སོགས་iོན་\གས་ཇི་cར་མཛད་Mང་ག�ལ་G་འ�ལ་

བའི་ཐབས་མཁས་མཐའ་ཡས་པའི་Nམ་རོལ་ཡིན་པས་�ག་ཆར་ཡང་སེམས་ཅན་�་

མེད་�་gང་བའི་ག=ངས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་gང་དོན་ཡིན་ལ། སེམས་ཅན་Nམས་ལ་

ཕན་བདེ་འfབ་nལ་དང་Qག་བFལ་བ8ེད་nལ་Pི་ག=ང་ལ་བ»་བ་མེད་པའི་ཆ་

ནས་ངེས་དོན་འབའ་ཞིག་m་བཞེད་པར་ག=ངས་སོ། །
(1.11) མདོ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་དང་། Wན་Õག་པོ་བཀོད་པ་སོགས་

སེམས་ཙམ་�་iོན་པའི་བཀའ་ཡིས་Mང་དངོས་Aན་སེམས་ཙམ་ལས་གཞན་�་མ་

fབ་པ་དང་། སེམས་Mང་ཡོད་མེད་མཐའ་དང་Oལ་བར་བiན་པས་ན་rང་སེམས་

གཉིས་མེད་དf་མ་ཡི་དོན་གསལ་བར་4ོན་པར་མཛད་དོ། །
(1.12) བ:ག་ན་དབེན་ཞིང་:ེན་འaེལ་Pི་དབང་Pི་མ}ན་པར་rང་བ་H་

�་དང་གkགས་བqན་ལ་སོགས་པ་ལོག་པའི་Jན་gོབ་9ིས་9ང་རང་རང་གི་ངོར་

དོན་3ེད་པར་hས་ཏེ་རི་�གས་འཛ�ན་མའི་D་X་བW་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །
(1.13) མདོ་དང་Fགས་ཇི་iེད་ལམ་`མས་Mང་ས་དང་པོ་ནས་ས་བ.འི་

བར་བjོད་ནས་Nམ་མ~ེན་ཐོབ་པ་ལ་དོན་གཅིག་པ་4ེ་མnངས་ནའང་ཐབས་

མཁས་དང་བ5ོན་པའི་དབང་གིས་ལམ་བ>ོད་པ་ལ་¦ར་Dལ་Pི་~ད་དང་རིམ་Pིས་

ཐོབ་པ་xངས་iོབས་Mི་~ད་པར་ཡིན་ལ་ 
(1.14) 0ད་ཅིག་གམ་ཅིག་ཅར་Pིས་བ>ོད་པར་དེ་ཡང་རིམ་_ིས་འkག་

པ་ཁོ་ནར་ངེས། དཔེར་ན་པÊའི་འདབ་མ་མང་�་བ5ེགས་པ་8ེས་D་iོབས་དང་

Cན་པས་ཁབ་Mིས་�ག་ཚ�་ཅིག་ཅར་�་�ག་པར་rང་ཞིང་Ç་ནའང་F་མ་མ་�ག་

པར་2ི་མ་མི་�ག་པས་རིམ་Pིས་�ག་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །
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(1.15) གང་ཟག་གི་Gེ་aག་ལས་ལས་ཉོན་ཤེས་Gའི་4ིབ་པ་རིམ་Pིས་�ོང་
བ་དང༌། ཤེས་3འི་lིབ་པ་ཐོག་མར་Fོན་ལ་mངས་ནས་གཞན་གཉིས་རང་བཞིན་

¥གས་Mིས་�ོང་བར་འsར་བའང་ཡོད་པར་མི་ལས་ག=ངས་པ་བཞིན་བཞེད་དོ། །
(1.16) ཚད་མ་ཞེས་པ་མི་བ»་བའི་དོན་ཡིན་པས་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་Mི་

མཆོག་m་sར་པ་ནི་སངས་,ས་བཅོམ་Cན་འདས་Mི་ཇི་c་དང་ཇི་]ེད་མLེན་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ་མི་བ»་བ་མཆོག་གི་ཆོས་དང་Cན་པའི་2ིར་ཏེ།  །�ོབ་དཔོན་

2ོགས་Mི་¡ང་པོས། 
ཚད་མར་sར་པ་འ>ོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །
iོན་པ་བདེ་གཤེགས་8ོབ་ལ་2ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །

(1.17) དེ་c་Dའི་ཚད་མས་འOས་f་ཟབ་མ"་4nང་པ་ཉིད་དང་:ེན་འlང་

འགགས་པ་མེད་པའི་ཟབ་པ་དང་W་ཆེ་བའི་ཆོས་ཚད་མ་ག=མ་དང་Cན་པ་འདི་ཉིད་

4ོན་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །
(1.18) 2ི་རོལ་པའི་:ག་ཆད་གཙ·་བÁ་sར་པའི་oབ་མཐའ་:ག་ཆད་Mི་

འཛpན་iངས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་0བས་འདིར་རང་^ད་པ་ཞེས་G་iེ་2ི་

རོལ་ª་iེགས་པ་c་ཞོག ནང་པ་སངས་Wས་པ་ཆེན་པོར་Ëོམ་པ་Nམས་Mིས་Mང་

ཆོས་ཐམས་ཅད་Aན་Oོབ་m་ཡོད་ལ་དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་Ç་ནའང་ཤིན་m་�་བའི་

:ག་ཆད་Mི་ª་གཉིས་ཁས་�ངས་པ་ཡིན་པས་བདེན་གཉིས་Mི་དོན་ལ་¯ོངས་པ་ཡིན་

ན་གཞན་�ོས་ཅི་དགོས། དེ་0ད་�་ཡང༌། རིག་པ་�ག་Y་པའི་འ>ེལ་པ་ལས། 
གང་ཡང་Aན་Oོབ་m་ཡོད་པར་ཁས་�ང་བ་དེའི་ཚ�་:ག་པར་འsར་ལ།

དོན་དམ་�་མེད་པར་ཁས་�ང་བ་དེའི་ཚ�་ཆད་པར་འsར་ན། ཞེས་ག=ངས་པ་དང༌། 
དགེ་བའི་5་བ་ཡོངས་=་འཛ�ན་པའི་མདོ་ལས། 
�ན་རིང་�ས་=་nལ་�ིམས་བ²ངས་Gས་ཤིང༌། །
བ0ལ་པ་Gེ་བར་བསམ་གཏན་བ8ེད་Gེད་Mང༌། །
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ཡང་དག་ཉིད་མཐའ་འདི་ནི་མི་:ོགས་ན། །
བiན་པ་འདི་ལ་དེ་དག་�T་ཡbད་མིན།  །ཞེས་ག=ངས་སོ། །ཡང་དག་མཐའ་ནི་འཛ�ན་
iངས་མཐའ་དག་དང་aལ་བའི་�ོས་aལ་བསམ་བUོད་ལས་འདས་པ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །
(1.19) 2ི་རོལ་q་4ེགས་པ་ཕལ་ཆེར་Pི་wད་ལའང་]ིང་Uེས་�ོག་མི་

གཅོད་པ་དང༌། མ་Gིན་པ་མི་ལེན་པ་སོགས་དགེ་བའི་བ[བ་3་མང་�་ཡོད་ལ་དེ་ལ་
དགེ་བ་ཡང་དག་པའི་ཆ་ཙམ་འ�ག་པ་དེ་དག་�ང་�་མི་tང་བ་ཡིན་པས་ན་གཞན་

བiན་པའི་dོར་6གས་པའི་དགེ་བའི་Eོད་པ་ལ་འ�ལ་བ་སོགས་ནས་ག=ངས་པའི་

�་ཞིང་�་བ་དང་�་ལེན་དགོས་པ་�ོས་ཅི་དགོས། ཞེས་སོ། །
(1.20) ;ི་ནང་གི་Lད་པར་ཡང་མཉམ་མེད་ཇT་བT་UVས་ག=ངས་པ་བཞིན་

�་དཀོན་མཆོག་ག=མ་ཁོ་ན་ལ་8བས་གནས་ཡང་དག་པར་ཁས་ལེན་པའི་rབས་

འjོས་གཙ·་བÁར་འ3ེད་པ་ཁོ་ན་4ེ་དེ་ལས་གཞན་c་Eོད་དང་]ིང་Uེ་དང་ཆོས་:གས་

Mི་2ག་W་བཞི་ལ་སོགས་པ་གང་གིས་Mང་དེ་cར་གཙ·་བÁར་མི་འGེད་དོ། །
(1.21) ཐེག་པ་ཆེ་sང་Lད་པར་ཡང་w་རིགས་དང་ལམ་དང་འaས་Dས་

མི་2ེད་པར་གཞན་དོན་ཁོ་ནའི་�ོས་Oི་བོ་c་D་ལ་སོགས་པ་གང་tང་གིས་Gང་Hབ་

མཆོག་m་སེམས་བrེད་པ་ཁོ་ནས་གཙ·་བÁར་འGེད་པ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་Gའོ། །
(1.22) མདོ་དང་Sགས་9ི་Lད་པར་ཡང་ལམ་བདེ་¦ར་སོགས་Mིས་མི་

འGེད་པར་དབང་གིས་གཙ·་བÁར་2ེད་པ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་5་wད་ལས། 
Fགས་པ་དMིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བར། །
གང་ཞིག་Nལ་འGོར་པ་ཉིད་འདོད། །
མཁའ་ལ་�་nར་Pིས་བSེག་དང༌། །
¯ིག་wའི་H་ནི་འ}ང་དང་མnངས།  །ཞེས་སོ།  །དེ་བཞིན་�་wད་�ེ་བཞི་པོ་ཡང་རིམ་
པར་དབང་གིས་དGེ་བར་བཞེད་དོ། །
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(1.23) སངས་Wས་བvབ་པ་ལ་མདོ་དང་Fགས་Mི་ཐེག་པས་རིམ་པར་

�ང་G་རགས་པ་དང་�་བ་གཙ·་བÁར་�ོངས་དགོས་པས་དེ་གཉིས་མི་འགལ་བར་མ་

ཟད་ཡོན་ཏན་ཡར་Cན་�་འ�་ཞིང་གང་ཡང་tང་བ་གཅིག་མེད་པའི་ལམ་དེ་ཁོ་ནས་

gོགས་པའི་3ང་Hབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་མི་tིད་པས་མདོ་Fགས་འགལ་མེད་�་ཉམས་=་

�ང་ནས་སངས་Wས་བvབ་པར་བiན་ཏོ། །
(1.24) སོ་Gང་Fགས་Mི་\ོམ་པ་ག)མ་གང་�འང་\ས་ངག་ཡིད་Mི་མི་

དགེ་བ་བ.་�ང་བར་G་བ་ལས་�ང་Gར་མ་ག=ངས་ཏེ། དཔེར་ན་མི་ཚངས་Eོད་c་
D་ལ་འ�ལ་བར་ཕམ་པ། Gང་སེམས་Mིས་Mང་�ང་G། Fགས་=་AÖ་འདོར་བ་5་
°ང་�་ག=ངས་པའི་2ིར་དེ་ཉིད་mོང་དགོས་པ་ལ་གནད་གཅིག་པ་ཡིན་ལ་དེ་བཞིན་

�་�ོག་གཅོད་སོགས་Aན་ལ་མnངས་སོ། །དེ་cར་ཡང་Nམ་rང་མངོན་Gང་ལས།
བཅོམ་Cན་འདས་ལ་གསང་བའི་བདག་པོས་གསང་Fགས་Mི་དམ་ཚ�ག་གང་ལགས་

6ས་པས་མི་དགེ་བ་བY་�ོང་བའT་ཞVས་ག=ངས་པ་ལ་མི་དགེ་བ་བY་ནི་མཚན་ཉིད་

ཕ་རོལ་m་2ིན་པ་དང་རང་སངས་Wས་དང་ཉན་ཐོས་དང་2ི་རོལ་པ་Nམས་Mིས་Mང་

�ང་བར་བPིད་ན། ཅི་cར་ན་མི་དགེ་བ་བY་�ངས་བས་ན་གསང་Fགས་Mི་དམ་

ཚ�ག་m་འsར་6ས་པས་མི་དགེ་བ་བY་�ོང་བར་གཅིག་Mང་བསམ་པ་དང་འདོད་པ་

ཐ་དད་པ་Nམས་Mིས་དམ་ཚ�ག་དང་�ོམ་པ་ཐ་དད་པར་འsར་ཞེས་སོ། །
(1.25) �ོམ་པ་ག=མ་པོ་གནད་གཅིག་པས་ངT་བb་ལ་ཐ་དད་�་མེད་ནའང་

ཉམས་=་ལེན་མཁན་བདག་པོ་འཕོས་པའི་དGེ་བས་\ོམ་པ་ག)མ་C་འོང་iེ། 
དཔེར་ན་Wན་Pི་ངT་བb་གསེར་ཡིན་ཡང་Wལ་�ོན་འབངས་Mི་དGེ་བས་Wན་དེའང་

ག=མ་�་rང་བ་བཞིན་ནོ། །
(1.26) སེམས་ཅན་Nམས་ལ་བདེ་གཤེགས་]ིང་པོ་རང་བཞིན་Pིས་`མ་

པར་དག་པ། ཉི་མ་དང་ཟེར་བཞིན་Oལ་འOས་Mི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་uན་པ་

ཡེ་ནས་རང་ཆས་´ན་fབ་m་ཡོད་པའི་2ིར། སངས་Wས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་
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Mང་¡ོ་Dར་Pི་gི་མ་གཤིས་ལ་མ་6གས་པའི་4ིབ་པ་�ིན་c་Dས་4ིབ་པས་མངོན་�་

མ་sར་ནའང་ལམ་ཚ̀གས་གཉིས་Mིས་4ིབ་པ་དེ་དག་aལ་བ་ཙམ་Pིས་དག་པ་གཉིས་

Cན་Pི་སངས་Wས་=་rང་བའི་nལ་]ིང་པོ་བiན་པའི་མདT་སbགས་ལས། iོང་

ག=མ་དར་�ག་གི་དཔེ་ལ་སོགས་པས་བiན་པ་བཞིན་མགོན་པོ་Gམས་པས་wད་�་

མ་ལས་Mང༌།

Oོགས་སངས་�་ནི་འ�T་2Zར་དང༌། །
དེ་བཞིན་ཉིད་དGེར་མེད་2ིར་དང༌། །
རིགས་ཡོད་2ིར་ན་\ས་ཅན་Aན། །
:ག་m་སངས་Wས་]ིང་པོ་ཅན། །ཞེས་དང༌།
ཉེས་པ་¡ོ་Dར་དང་Cན་དང༌། ། 
ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་ཉིད་Cན་2ིར། །
ཇི་cར་Fར་བཞིན་2ིས་དེ་བཞིན། །
འsར་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང༌།
འདི་ལ་བསལ་G་ཅི་ཡང་མེད། །
བཞག་པར་G་བ་Yང་ཟད་མེད། །
ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་c། །
ཡང་དག་མཐོང་ན་Nམ་པར་>ོལ། །
Nམ་དGེ་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །
¡ོ་Dར་དག་གིས་ཁམས་iོང་གི །
Nམ་དGེ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །
�་མེད་ཆོས་Mིས་iོང་མ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། བ:ག་གཉིས་ལས།
སེམས་ཅན་Nམས་ནི་སངས་Wས་ཉིད། །
འོན་Mང་¡ོ་Dར་gི་མས་བ4ིབས། །
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དེ་བསལ་ནས་ནི་སངས་Wས་ཉིད། །ཅེས་སོགས་མདོ་wད་�་མ་ནས་བiན་པ་བཞིན་

ནོ། །
(1.27) gན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་ལ་སོགས་པ་3ང་Hབ་;ོགས་Mི་ཆོས་

སོ་བCན་པོ་ཡང་བདེ་གཤེགས་iིང་པོར་གཉིས་=་མེད་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་

དGིངས་�ོས་aལ་འ�ས་མ་Gས་ལ་གཞི་ལམ་འaས་ག=མ་དGེར་མེད་པའི་གནད་

Mིས་སོ། །nལ་འདི་དག་wད་�་མར་བདེ་གཤེགས་]ིང་པོ་ལ་w་འaས་Mི་ཡོན་ཏན་

Cན་nལ་ག=ངས་པ་དང་། དཔལ་འཁོར་ལT་�bམ་པར་\ས་gན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་
ནི་མཁའ་འ>ོ་མའོ།  །ཞེས་སོགས་Gང་2ོགས་སོ་བ�ན་དMིལ་འཁོར་Pི་[་སོ་བ�ན་

�་ག=ངས་པ་སོགས་དང་དོན་Pིས་གནད་གཅིག་གོ །
(1.28) དེ་བཞིན་�་Gམས་སོགས་ཚད་མེད་པ་`མ་པ་བཞི་ཡང་གཞི་ལམ་

འaས་D་Aན་m་སངས་,ས་Mི་ང"་བ"་ཉvད་དེ་བདེ་གཤེགས་]ིང་པT་ཆbས་དGིངས་

འ�ས་མ་Gས་དང་Nམ་པར་དGེར་མེད་པས་སོ། །
(1.29) ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་�་མངོན་པར་Oོགས་པར་སངས་

Wས་པའི་བཅོམ་Cན་འདས་ལ་རིགས་དང་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཐ་དད་པའི་འ�་ཤེས་

མི་མངའ་བས་w་རིགས་གཅིག་པ་དང་ལམ་ཐེག་པ་གཅིག་པ་དང་། འaས་D་Gང་

Hབ་པར་གཅིག་པར་ངེས་པའི་དོན་�་བiན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས།
འgེན་པ་སེམས་ཅན་Aན་ལ་མཉམ་པའི་སེམས། །
ང་ལ་ཐ་དད་འ�་ཤེས་ནམ་ཡང་མེད། །
ཐེག་པ་དམན་པ་གཞན་ལ་ངས་བiན་ན། །
དེ་ནི་ང་ལ་སེར་rའི་8ོན་�་འsར། །ཞེས་དང༌། �་བ་4ོན་མ་ལས། 
འ>ོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སངས་Wས་འsར། །
འདི་ན་rོད་མིན་སེམས་ཅན་གང་ཡང་མེད། ། 
ཅེས་དང༌། མངོན་:ོགས་Wན་ལས། 
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ཆོས་Mི་དGིངས་ལ་དGེར་མེད་2ིར། །
རིགས་ནི་ཐ་དད་tང་མ་ཡིན། ། 
ཞེས་དང༌། F་མ་ལས།
ང་ཡི་p་ངན་འདའ་གཅིག་ཐེག་པ་གཅིག །
ང་ཡི་ཐེག་པ་ཐ་དད་མེད་པ་iེ། །
ཡང་དག་m་ན་ཐེག་པ་གཅིག་m་བiན། །
དེ་ནི་ཐབས་Mི་�ལ་�་ཤེས་པར་Pིས། །ཞེས་དང༌། མདT་�V་པད་དཀར་ལས།
ཐེག་པ་ཐ་དད་པར་ནི་གང་iོན་པ། །
8ེས་མཆོག་Nམས་Mི་ཐབས་མཁས་མ་གཏོགས་པར། །
ཐེག་པ་གཅིག་iེ་གཉིས་=་ཡོད་མ་ཡིན། །
འཇིག་:ེན་ན་ནི་ནམ་ཡང་ག=མ་�་མེད། །
སངས་Wས་Nམས་Mི་ཡེ་ཤེས་བiན་པའི་2ིར། །
འཇིག་:ེན་�་ཡང་འཇིག་:ེན་མགོན་པོ་lང༌། །
G་བ་གཅིག་iེ་གཉིས་=་ཡོད་མ་ཡིན། །
སངས་Wས་ཐེག་པ་དམན་པས་མི་འgེན་ཏོ།  །ཞེས་དང༌། འཇམ་དཔལ་མཚན་བUོད་
ལས།

ཐེག་པ་ག=མ་Pི་ངེས་འlང་ནི། །
ཐེག་པ་གཅིག་གི་འaས་D་གནས། །ཞེས་སོ། །དེ་c་Dའི་nལ་འདི་ཤེས་ནསེམས་ཅན་
བཟང་ངན་�་མི་c། ཆོས་ལ་རིས་=་མི་གཅོད། ¦ར་�་Nམ་མ~ེན་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་
པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་Pིས་མི་~བ་པར་ཐོབ་པར་ག=ངས་སོ། །

(1.30) དོན་དེའི་2ིར་ཉན་རང་ལོག་tེད་ཅན་Nམས་ལ་ཡང་སངས་Wས་

Mི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་དང་འ�་འaལ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་]ིང་པོ་

འཕེལ་འ>ིབ་དང་aི་གང་དང་aལ་བར་ཡོད་པའི་2ིར་ན་`མ་པ་ཐམས་ཅད་མLེན་
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པའི་གནས་=་འwར་བར་ངེས་པ་དོན་Pི་མདོ་wད་�་མ་ནས་ག=ངས་པ་བཞིན་�་

ཤེས་པར་Gའོ། །ཆོས་འཁོར་གནད་བQས་Mི་0བས་ཏེ་དང་པTའb།།  །། 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2. :ེན་འaེལ་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས།
གཉིས་པ་ནི། (2.1) �ག་ག=མ་Pིས་གང་བ8ེད་ཐམས་ཅད་མི་དགེ་བ་

དང༌། དེ་ལས་བ�ོག་པ་དགེ་བ་iེ།  དགེ་\ིག་གཉིས་ལས་Xང་མ་བ4ན་ཞེས་G་བ་
གཞན་ཞིག་མེད་དེ། །¼་vབ་Mི་ཞལ་F་ནས། 
ཆགས་དང་ཞེ་�ང་གཏི་ªག་དང་། །
དེས་བ8ེད་ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །
མ་ཆགས་�ང་གཏི་ªག་མེད། །
དེས་བ8ེད་ལས་ནི་དགེ་བ་ཡིན། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །འོ་ན་བཅོམ་Cན་

འདས་Mིས་ཡོད་པར་ག=ངས་སT་ཞV་ན། དེ་ནི་ཤེས་4ིབ་ལ་དགོངས་པས་མི་དགེ་བའི་

ཁོངས་=་¥གས་Mིས་འ�་iེ། དཔེར་ན་~ིམ་ཚང་གཅིག་ལ་ཕ་དང་མ་དང་D་མོ་

གཅིག་དང་བཅས་པ་ཡོད་ན་བ4ངས་G་ག=མ་ཡོད་Mང་མ་དང་D་མT་རZགས་གཅིག་

པས་ཕT་མb་གཉིས་ལས་གཞན་མེད་པ་དང་འgའོ། །
(2.2) གང་ཟག་གཅིག་ལ་�ས་གཅིག་m་དགེ་མི་དགེ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་

aོག་བཅས་གཉིས་གཅིག་ཅར་རམ་[ན་གཅིག་m་འkག་པའམ་8ེ་བ་མི་tིད་ལ་གལ་

ཏེ་�ིད་ན་ཤེས་wད་གཉིས་=་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའི་8ོན་�་འsར་བས་རིམ་Pིས་8ེ་

བ་ཁོ་ན་ཏེ། ཇི་0ད་�། 
:ོག་གཉིས་ཅིག་ཆར་མཐོང་བ་མེད། །ཅེས་དང༌། 

(2.3) དེ་ལ་Eིར་སེམས་ལས་སེམས་lང་འlང་བ་ཡིན་ན་ཡང་འོན་Mང་

སེམས་xང་ལས་9ང་སེམས་ནི་འxང་བའང་ཡོད་དེ་སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་�ོས་དང་

aལ་བ་ལས་རང་rང་རང་གསལ་ཤར་བ་སེམས་lང་iེ། དེ་ལས་�ར་ཡང་སེམས་

Mང་འlང་བ་iེ། དཔེར་ན་འདི་G་]མ་པའི་0ད་ཅིག་མ་དང་པT་སVམས་ཡིན་ལ། དེ་
vབ་Gེད་Mི་ཐབས་བསམ་པ་སེམས་lང་དང༌། དེ་ཉིད་བvབ་ཟིན་པའི་:ོག་པ་0ད་

ཅིག་མ་དེ་སེམས་ཡིན་པས་ཡང་དེ་cར་རེས་མོས་=་འཁོར་ཞིང་8ེ་iེ། \ང་ལས་Mང་
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མ་རིག་པའི་�ེན་Pིས་འ�་Gེད་འ�་Gེད་Mི་�ེན་Pིས་Nམ་ཤེས་ག=ངས་པ་བཞིན་�་

ཕན་nན་wའི་�ེན་�་འsར་པས་Mང་འfབ་བོ། །
(2.4) འཁོར་བ་ཞེས་G་བ་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་Pི་�ང་པོ་X་པོ་འདི་ལས་

གཞན་�་མེད་པས་རིགས་�ག་གི་འཁོར་བའི་,་མཚdར་སེམས་དང་Xས་ཉིད་འཁོར་

བར་བཞེད་དེ། གདོས་བཅས་Mི་\ས་དངོས་དང་ཡིད་དང་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་Pིས་fབ་

པའི་\ས་གང་tང་ལ་མ་བ:ེན་ཅིང་འaེལ་བ་མེད་པའི་སེམས་�ང་�ང་པོ་བདེ་Qག་

pོང་བ་ཞིག་མེད་པས་ན་གང་�་བག་ཆགས་Mིས་\ས་fབ་པའི་ཉེར་ལེན་Pི་�ང་པོ་

X་ལ་འཁོར་བ་ཞེས་བཏགས་སོ། །
(2.5) aེན་འOེལ་བ.་གཉིས་ཏེ་མ་རིག་པའི་�ེན་Pིས་འ�་Gེད་དེ་བཞིན་

�་Nམ་ཤེས་དང་མིང་གkགས་དང་8ེ་མཆེད་དང་རེག་པ་དང་ཚ̀ར་བ་དང་�ེད་པ་

དང་ལེན་པ་དང་�ིད་པ་དང་8ེ་བ་དང་¿་ཤི་ལ་སོགས་Qག་བFལ་འདི་དག་5་བ་མ་

རིག་པ་ཁོ་ནས་གཡོས་ཤིང་འlང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ཡོད་པས་གཞན་ཐམས་ཅད་འlང་
ཞིང་འདི་འགགས་པས་གཞན་ཐམས་ཅད་འགག་པར་འsར་ལ་དེ་གང་གིས་འགགས་

ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པའི་བདག་མེད་:ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་Mིས་ཏེ། མདོ་Qད་པ་ལས། 
སེམས་ཅན་ཐ་མ་འaིང་དང་མཆོག་sར་ཇི་]ེད་པ། །
དེ་Aན་མ་རིག་ལས་lང་བདེ་བར་གཤེགས་པས་ག=ངས། ཞེས་དང༌། 
ཡེ་ཤེས་nལ་dོ་ཐབས་དང་5་བ་ཇི་]ེད་པ། །
དེ་Aན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་2ིན་པ་མཆོག་ལས་lང༌། །ཞེས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །

(2.6) དེ་cར་:ེན་འaེལ་བ.་གཉིས་དེ་ཡང་རིང་མཐའ་ཚ�་ག=མ་དང༌། 
¦ར་ན་ཚ�་གཉིས་Mིས་Oོགས་པ་Eིར་བཏང་དང༌། Gེ་aག་m་ཤིན་m་¦ར་ན་0ད་ཅིག་
གཅིག་གིས་ཞེ་�ང་8ེ་བའི་འ�ལ་�ོ་མ་རིག་པ་དང་། དེས་བ8ེད་པའི་བSེག་སོགས་
འ�་Gེད་ནས་རིམ་Pིས་G་Oོགས་Mི་yད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཚང་ཞིང་Oོགས་པ་ཡོད་དེ། །
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�ོབ་དཔོན་དGིག་གཉེན་Pིས་\ག་གཅིག་གསོད་པར་Gེད་པའི་�ན་ལ་:ེན་འaེལ་

བY་གཉིས་Oོགས་པར་ག=ངས་པས་སོ། །
(2.7) རི་¡ིང་སོགས་rོད་བYད་Mི་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་ཆེ་Hང་དང་དག་པ་

དང་མ་དག་པ་ལ་སོགས་པར་rང་nལ་མི་འg་བ་�་མ་འlང་བ་ནི་ཇི་cར་ཡིན་]མ་

ན་ལས་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་སེམས་ཅན་Pི་སེམས་ནི་ཐ་དད་པ་མི་འg་བ་r་

ཚ̀གས་པའི་དབང་གིས་]ང་བ་དེ་ཡང་ཐ་དད་པ་མི་འg་བར་r་ཚ̀གས་=་rང་བ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་H་གཅིག་ལའང་[་Nམས་Mིས་བ�ད་5་ིདང་མིས་H་མཐོང་བ་ལ་
སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

(2.8) Eིར་ད་cའི་བདེ་Qག་ཐམས་ཅད་Fོན་ལས་Mི་དབང་གིས་lང་བ་

ཡིན་ན་ཡང་། འོན་Mང༌ བÓོས་པར་sར་ན་ས་ལས་H་དང༌། གµབ་པར་Gས་ན་

ཤིང་ལས་མེ་འlང་བ་བཞིན་�་ད་F་ཉིད་Cའང་བ5ོན་པ་gག་པོས་ལས་གང་[བ་

པའི་འOས་fར་ལོངས་zོད་པ་འདི་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ལེ་ལོ་�ངས་ཏེ་�ང་དོར་

ལ་བ5ོན་པས་འབད་པར་GའT་ཞVས་ག=ངས་སོ། །
(2.9) rོད་བYད་ཆགས་པ་Oོགས་ནས་གནས་པའི་བ0ལ་པ་དང་པT་ཚ�་ལོ་

དཔག་མེད་Oོགས་Cན་Pི་�ས་ནས་རིམ་པར་ལས་ངན་པའི་སེམས་ཅན་Pིས་གསོག་

འཇོག་Gས་པ་ལ་སོགས་པས་བY་པའི་བར་འ>ིབ་པ་དང༌། དེའི་ཚ�་Gམས་པའི་�ལ་
པས་�ོག་གཅོད་�ོང་བར་བiན་པ་ལ་སོགས་པས་རིམ་པར་ཡར་བWད་�ིར་འཕེལ་

བ་ལ་སོགས་པའི་Cས་9ི་འཕེལ་འjིབ་དགེ་�ིག་གི་དབང་གིས་lང་བས་ན་དགེ་�ིག་

iོབས་Cན་Pིས་འཕེལ་འ>ིབ་ད་Fར་3་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ]ིང་Uེ་པད་དཀར་ལས། 
Fོན་བ0ལ་པ་>ངས་མེད་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ན། འཇིག་:ེན་Pི་ཁམས་ཡང་དག་

འgེན་ཞེས་G་བའི་མར་འ>ིབ་Mི་ཚ�། ལོ་བWད་བY་}བ་པ་Nམས་Mི་ནང་�་བདག་

ཅག་གི་iོན་པ་}གས་Uེ་ཅན་འདི་གདོལ་བ་iོབས་ཆེན་༼ཞེས་G་བར་༽ཞིག་m་sར་

ཚ�། མི་ཐམས་ཅད་དགེ་བYའི་�ིམས་ལ་བཀོད་པས་ཚ�་ལོ་X་བWའི་བར་�་ཡར་
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འཕེལ་བར་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་གང་གི་wད་ལ་nལ་�ིམས་Nམ་པར་
དག་པ་དང་nལ་�ིམས་འཆལ་བ་དེ་གཉིས་ལ་བiན་པ་འཕེལ་བ་དང་འ>ིབ་པ་ཞེས་

བUོད་པ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །
(2.10) Eིར་ལས་ལ་མཐོང་ཆོས་pོང་འsར་དང༌། 8ེས་ནས་དང་ལན་

>ངས་གཞན་ལ་དང༌། pོང་བར་མ་ངེས་པ་སོགས་ཚ{་འདིར་ལས་གང་Gས་Mི་འaས་

D་རང་ལ་མཐོང་ཆོས་=་�ིན་པ་གཙ|་བ}ར་འxང་བའང་ཡོད་དེ། འདི་cར་རིགས་

tས་Eོད་པ་ཤིན་m་དམན་པའི་aན་Pི་ཡང་ཐ་t་sར་བ་ཞིག་ཡིན་Mང་། �ོམ་ག=མ་
གང་tང་གིས་wད་བ�མ་ཞིང་�ང་དོར་ལ་ཡང་དག་པར་བ5ོན་ན་རང་wད་ཡོན་

ཏན་Pིས་འGོར་ཞིང་གཞན་ཆེ་དeས་བiོད་ཅིང་ཞབས་Eི་བོར་�ངས་ཏེ་བསོད་

ནམས་Mི་ཞིང་མཆོག་m་འཛ�ན་པར་འsར་བ་དང༌། ཐ་ན་Yང་ཟད་ཙམ་Pིས་ཕན་

གནོད་གང་vབ་Mི་ལན་�་འaས་D་དེ་མ་ཐག་m་འོང་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་w་འaས་

ལ་�ང་དོར་ཞིབ་པར་གཅེས་སོ། །
(2.11) མིའི་ཆོས་\གས་ལ་མཆོག་དམན་གཉིས་ལས་མཆོག་ནི་དགེ་བY་

དང་ཕ་ལ་ཕར་འཛ�ན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་�་མ་ལ་དང་དགེ་xོང་ལ་དང་aམ་ཟེ་ལ་

དང་¿ན་ལ་རིམ་འ>ོ་དང་�ོང་ལ་xིན་པ་iེ་མི་ཆོས་གཙང་མ་བ.་eག་ཡིན་ཏེ་དེ་

གང་ལ་Cན་པ་ནི་མི་Nམས་Mི་ནང་ནས་ཡ་རབས་དམ་པ་མཆོག་m་འཛ�ན་པར་འsར་

ལ་དེ་Nམས་Mང་~་ཆོས་ལ་ཡང་མེད་�་མི་tང་བ་ཡིན་པས་གནད་གཅིག་པ་4ེ། 
�ོབ་དཔོན་འཕགས་པས། 
མི་ཡི་ཆོས་\གས་ལེགས་Eད་ན། །
[་�ལ་བ>ོད་པ་ཐག་མི་རིང༌། །
[་དང་མི་ཡི་ཐེམ་0ས་ལ། །
འཛ�ག་ན་ཐར་པ་གམ་ན་འ�ག །ཅེས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །
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(2.12) སངས་Wས་བཅོམ་Cན་འདས་Mི་བiན་པ་རིན་པT་ཆVའི་གནས་ཚད་
མདོ་wད་Nམས་=་མི་འg་བ་�་མ་ག=ངས་པ་ལས་ཡོངས་=་>གས་ཆེ་བ་འDམ་

ཊིཀ་སོགས་ལས་ག=ངས་པ་བཞིན་X་བW་�ག་བY་ལས་�ག་དང་པོ་ག=མ་འaས་

D་དང༌། གཉིས་པ་ག=མ་vབ་པ་དང༌། ག=མ་པ་ག=མ་\ང་གི་�ས་དང༌། ཐ་མ་
�ག་གཅིག་:གས་ཙམ་འཛ�ན་པའི་�ས་ཏེ། དེ་ཡང་དང་པོ་ལ་འaས་D་ཐོབ་པ་མང་

བས་གཙd་ཆེ་ལ། དེ་ནས་འaས་D་ཐོབ་པ་རིམ་Pིས་¤ང་བར་sར་པས་ཕལ་པ་ཙམ་

ལ་དགོངས་པ་ལས་དེ་2ིན་འOས་D་ཐོབ་པ་^ན་ཆད་པས་གཏན་ནས་མེད་པ་མིན་

ཏེ།  དེ་ལ་ད་c་ཡང་བ5ོན་པས་བvབ་ན་འaས་D་ཐོབ་པ་ཡོད་ལ་དེར་མ་ཟད་ཚ�་ལོ་
བY་པའི་�ས་=་ཡང་ཡོད་པར་གསལ་ཏེ། མཁའ་འ>ོ་མ་�ས་འlང་ལས། ཚ�་ལོ་

བY་པའི་�ས་Wལ་པT་Sb་:་ཅན་Pི་རིང་ལ་ད>་བཅོམ་པ་འlང་བར་ག=ངས་སོ། །
(2.13) �ེ་rོད་རིན་པT་ཆV་ག=མ་Pི་བUོད་G་བ�བ་པ་ག=མ་ཡང་རིམ་པ་

བཞིན་�་ཉམས་=་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཤེས་རབ་Mི་བ�བ་པ་ཐོག་མར་འjོ་

བའང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། �་�ོབ་Mི་:ེན་འaེལ་ལེགས་པར་ཚ̀གས་ཤིང་མན་ངག་གི་

གནད་དང་Cན་པས་ལམ་Pི་མངོན་:ོགས་ཤེས་ཤིང་wད་ལ་འGོར་བ་ཤེས་རབ་Mི་

བ�བ་པ་དང༌། དེ་5ེ་གཅིག་m་བdོམ་པ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་Pི་བ�བ་པ་དང༌། དེས་ཤེས་
རབ་Mི་མིག་ཐོབ་པས་w་འaས་ཟབ་མTའZ་གནད་མ~ེན་ནས་གཞན་gིང་མི་འཇོག་

པས་nལ་�ིམས་Mི་བ�བ་པ་མིག་འaས་བཞིན་�་བ²ང་བ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་

འཇིག་:ེན་མགོན་པོས་དང་པT་dbམ་མེད་Mི་Nལ་འGོར་མངོན་=མ་�་མཛད་ནས་

གཟོད་}བ་པའི་བiན་པ་ལ་བ]ེན་པར་Oོགས་ཏེ་nལ་�ིམས་རིན་པT་ཆVར་གཅེས་

�ས་མཛད་པ་c་D་དང༌། X་�ེ་བཟང་པོ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཁོང་Hད་Mིས་བ]ེན་པར་

Oོགས་པ་ཡང་ད>་བཅོམ་ཐོབ་པའི་Uེས་=་Øར་Çིག་བགོ་བ་དང༌། Æ་aེགས་པ་

དང༌། tང་H་འདེབས་པ་དང་ Gིན་ལེན་ལ་སོགས་ཞིབ་པར་མཛད་པ་c་D་དང༌། ཇི་
0ད་�་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་བQས་པ་ལས། 
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xིན་པ་xིན་པའི་Fོན་�་འ>ོ་བ་ཤེས་རབ་iེ། །
nལ་�ིམས་བཟོད་པ་བ5ོན་འfས་བསམ་གཏན་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པས་ཤེས་རབ་

Mིས་2ིན་�ག་མཆོག་m་འsར་nལ་ག=ངས་པ་བཞིན་�་ཤེས་པར་Gའོ། །
(2.14) དཔལ་Cན་ཇT་བT་UVས་8ེས་D་ག=མ་Pི་ལམ་རིམ། �ོབ་དཔོན་

འཕགས་པས་རིམ་X། རིགས་Cན་པད་དཀར་Pིས་xོར་�ག ½་རོས་ཆོས་�ག་ལ་

སོགས་པའི་ལམ་རིམ་ལས། འདིར་8ོབ་པ་རིན་པT་ཆVའི་X་Cན་c་Dར་མཚ̀ན་ན། �T་
Cbག་Nམ་བཞི་8བས་སེམས་ནས་བFོ་བའི་བར་Pི་ལམ་Pི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་

མེད་�་ཉིན་མཚན་Pི་@ན་གཅིག་iེ་རེ་རེའི་ནང་�་གT་རZམ་མ་ལོག་པར་ཚང་བར་

ཉམས་=་ལེན་དགོས་པ་ལས་དལ་ཁོམ་རེས་འཇོག་m་མི་Gའོ། །ཞེས་གདམས་སོ། །
(2.15) བདག་ཅག་གི་iོན་པའི་ཞིང་འདི་ལ་སོགས་པའི་སངས་Wས་Mི་

ཞིང་ཁམས་གཅིག་ལ་ཡང་2ོགས་གཞན་ན་བ6གས་པ་ལ་སོགས་པའི་སངས་,ས་

jངས་མེད་འ3ོན་པར་འsར་བ་ཡིན་ཏེ། }བ་པའི་དབང་པོས་འ�ས་པ་རིན་པT་ཆV་

ཏོག་ག=ངས་པའི་�ས་=་2ོགས་བYའི་སངས་Wས་འཁོར་དང་བཅས་པ་Gོན་པར་

ག=ངས་པ་དང༌། དམ་ཆོས་པད་དཀར་ག=ངས་པའི་�ས་=་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རིན་ཆེན་མང་ལ་སོགས་པའི་སངས་Wས་Gོན་ནས་ཞིང་འདིར་ཏིལ་གོང་བཞིན་�་གང་

བར་ག=ངས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །
འོ་ན་འ>ན་�་མེད་པའི་ལས་བསགས་པས་སངས་Wས་གཉིས་མི་འlང་བ་

དང༌། བiན་པ་གཅིག་ལ་iོན་པ་གཉིས་མི་འlང་བ་ག=ངས་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཞིང་དེར་
བ�བ་གཞི་བཅའ་ཞིང་wན་�་བ6གས་པ་དང༌། མཛད་པ་བY་གཉིས་མཐར་2ིན་

པར་ཡང་མཛད་པའི་སངས་Wས་གཉིས་�ས་གཅིག་m་ST་UV་གདན་�་འཚང་མི་W་བ་

ལ་དགོངས་པས་འགལ་བ་དེ་ཉིད་མེད་པར་ག=ངས་སོ། །
:ེན་འaེལ་གནད་བQས་Mི་0བས་ཏེ་གཉིས་པའོ།།  །།
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3. སT་སb་ཐར་པའི་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས།
ག=མ་པ་ནི། (3.1) དེ་ལ་སངས་Wས་བཅོམ་Cན་འདས་Mིས་ཆོས་Mི་�ང་

པT་ཇZ་]ེད་ཅིག་ག=ངས་པ་ཐམས་ཅད་བQ་ན། བUོད་Gེད་Mི་ཚ�ག་�ེ་rོད་ག=མ་

དང་བUོད་Gའི་དོན་བ�བ་པ་ག=མ་མམ་�ོམ་པ་ག=མ་�་འ�་ཞིང༌། དེའི་དང་པོ་

དམ་པའི་ཆོས་འ�ལ་བའི་�ེ་rོད་ཡིན་ལ། དེ་ནི་བོད་¿ན་འགའ་ཞིག་གིས་ཐེག་པ་

Hང་Ø་ཉན་ཐོས་Mི་ཆོས་སT་ཞVས་ཟེར་ཡང་དེའི་Uེས་=་མི་འaང་བར་རང་\གས་

འདིར་ནི་དམ་པའི་ཆོས་འCལ་བ་ཡི་�ེ་rོད་ནི་ཐེག་པ་@ན་མོང་བ་4ེ། དེའི་བUོད་G་
[ག་པ་nལ་�ིམས་Mི་བ�བ་པ་ནི་ལམ་Pི་:ེན་མངོན་མཐTའZ་དལ་འGོར་དང་ལམ་

དངོས་ཐེག་ག=མ་Pི་\ང་:ོགས་Mི་ཡོན་ཏན་དང༌། ལམ་མཐར་2ིན་པའི་འaས་D་

ག=མ་པོ་དང་བཅས་པ་ཐོབ་Gེད་Mི་w་དང་གཞི་:ེན་ཡིན་པའི་2ིར་ཏེ། \ང་Nམ་

འGེད་ལས། 
ཇི་cར་འདི་ན་ཤིང་5་གཙ·་བT་iV། །
Nམ་པར་འཕེལ་དང་Aན་འཛ�ན་གཉིས་Mི་གཞི། །
དེ་བཞིན་དམ་ཆོས་ཚ̀གས་Nམས་Aན་Pི་ཡང༌། །
w་དང་5་བ་འ�ལ་བ་ཡིན་པར་ག=ངས། །ཞེས་དང༌། 
སངས་Wས་Nམས་དང་རང་Wལ་Nམས་Mིས་Mང༌། །
Gང་Hབ་གང་བqེས་}བ་�ོབ་Nམ་དག་པའི། །
སེམས་ཅན་ད>་བཅོམ་ཡོན་ཏན་Cན་པ་Nམས། །
དེ་ལའང་w་ནི་འ�ལ་བ་ཡིན་པར་ག=ངས།  །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ།  །ལམ་vབ་
པའི་:ེན་Pི་ཡོན་ཏན་ཡང་འདི་ཉིད་Mིས་གོང་འཕེལ་�་འ>T་iV། མདོ་ལས། སེམས་

ཅན་Nམས་ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་�་བ0ལ་པ་གང་Ñའི་Gེ་]ེད་�་[འི་ཟས་གོས་xིན་པ་

བས་དགེ་བ]ེན་གཅིག་ལ་ཟན་གཅིག་Gིན་པ་དེ་བས་Mང་བསོད་ནམས་ཆེས་>ངས་

མེད་བ8ེད་པ་ལ་སོགས་པར་དགེ་�ོང་ཆོས་Uེས་འaང་བ་ནས་ཉན་ཐོས་Mི་འaས་D་
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བཞི་དང་རང་Wལ་དང་སངས་Wས་ཞེས་པའི་4་ཐོས་པའི་བར་�་རིམ་བཞིན་གོང་

འཕེལ་�་ཆེས་ཆེར་འ>ོ་བར་ག=ངས་པ་དང༌། Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་ཡང་མདT་�V་

Wན་ལས། 
རབ་m་lང་བའི་2ོགས་དག་ནི། །
ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་Nམས་དང་Cན། །
ཞེས་དང༌། Fགས་པ་ལའང༌། �ས་འཁོར་ལས། 
དེ་ཉིད་བY་ནི་ཡོངས་ཤེས་པ། །
ག=མ་ལས་དགེ་�ོང་མཆོག་ཡིན་ཞིང་། །
འaིང་པོ་དགེ་nལ་ཞེས་G་iེ། །
~ིམ་གནས་དེ་ལས་ཐ་མའོ། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་དང་། �ོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་
པ་དང༌། ཆང་འ}ང་བ་ཡང་འོག་མ་ལས་གོང་མ་བཅས་dT་དbག་པས་Mང་}ན་མོང་

ཞེས་Gའོ། །
(3.2) དེ་ལ་ཡང་གཞན་དོན་�་དང་པོ་Gང་Hབ་མཆོག་m་}གས་བ8ེད་

nལ་དང༌། བར་�་>ངས་མེད་ག=མ་ལ་སངས་Wས་Nམས་མཆོད་nལ་དང༌། མཐར་
2ིན་�ག་Oོགས་པའི་8ེས་རབས་Mི་Eོད་པ་Nམས་དང༌། Eོད་པ་དེ་དག་དང་འaེལ་

བའི་Gང་Hབ་ཆེན་པT་ཐbབ་པའི་2ིར་�་བFོ་བ་དང་�ོན་ལམ་Nམས་དང༌། དེ་འaས་

མཛད་པ་བY་གཉིས་སོགས་iོན་པའི་འཚང་W་nལ་Nམས་Mང་འ�ལ་བའི་�ེ་rོད་

�་iོན་པས་དེ་ཉིད་~ག་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་nལ་དེས་གསལ་བར་བ�གས་པ་ཡིན་

ལ། གལ་ཏེ་དེ་དག་ཐེག་དམན་Pི་ལམ་ཡིན་ན་ལམ་དེས་Gང་Hབ་སེམས་དཔའི་ཡོན་
ཏན་དང་སངས་Wས་ཐོབ་པ་ག་ལ་�ིད་དེ་མི་�ིད་དོ། །

(3.3) Nམ་པ་ཐམས་ཅད་མLེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ནའི་Eོད་�ལ་�་sར་པའི་
w་འaས་�་བ་ནས་iོན་པའི་དམ་ཆོས་འ�ལ་བ་འདི་ཉིད་ནི་བiན་པ་ཡིན་པར་མ་

ཟད་iོན་པ་ཡང་ཡིན་པར་ག=ངས་ཏེ། སT་སbར་ཐར་པ་ལས། 
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ང་ནི་p་ངན་འདས་sར་ན། །
འདི་ནི་~ེད་Mི་iོན་པའT་ཞVས། །
རང་lང་ཉིད་Mིས་eས་བཅས་པར། །
ནན་ཏན་དགེ་�ོང་ཚ̀གས་མ�ན་བiོད། །ཅེས་སོ། །

(3.4) སT་སbར་ཐར་པའི་�ོམ་པ་དེ་ཉིད་6་བ་ལ་མི་མ}ན་པའི་2ོགས་=་

sར་པ་8ེ་བའི་བར་ཆད་དང༌། གནས་དང༌། ~ད་པར་Pི་དང༌། མཛ�ས་པའི་བར་

ཆད་དང་བཞི་ག=ངས་པ་ལས་8ེ་བའི་བར་ཆད་དེ་དང་uན་པ་ལའང་\ོམ་པ་rེ་བར་

འsར་བ་�ིད་ངེས་ཏེ། ཡིན་ན་ཡང་འaས་D་ཐོབ་པའི་བར་ཆད་ལ་དགོངས་ཏེ་8ེ་

བའི་བར་ཆད་�་ག=ངས་པ་ཡིན་པར་འ�ལ་བའི་¡ེང་གཞི་དག་ལས་ཤེས་ཞེས་

ག=ངས་པས་དེ་ཉིད་�་ཤེས་པར་Gའོ། །
(3.5) �ོམ་པ་དེ་ཡང་w་�ེན་ཚ̀གས་པ་ལས་8ེས་པའི་�ོམ་པའི་ང"་བn་ནི་

བiན་མེད་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཆོས་Mི་8ེ་མཆེད་Mི་བQས་པའི་`མ་པར་རིག་3ེད་མིན་

པའི་ག�གས་=་འདོད་དེ། མངོན་པ་མཛ̀ད་ལས། 
Nམ་རིག་མིན་Nམ་ག=མ་ཤེས་G། །
�ོམ་དང་�ོམ་པ་མིན་དང་གཞན་། །
�ོམ་པ་སT་སbར་ཐར་ཞེས་G། །
དེ་བཞིན་ཟག་མེད་བསམ་གཏན་8ེས། །ཞེས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །

(3.6) �ོམ་པ་དེའི་མི་མ}ན་2ོགས་�ང་Gའི་�ང་བ་མཐའ་དག་ལ་ནི་

དངོས་པོ་བས་འC་ཤེས་གཙd་བT་ཡZན་ཏེ། \ང་Nམ་འGེད་ལས། དགེ་�ོང་དགོན་པར་
གཉིད་ལོག་པ་ཚ̀གས་ཅན་མས་བཀབ་པས་དགེ་�ོང་གིས་བདེ་བ་བདག་གིར་མ་Gས་

པ་དང༌། དགེ་�ོང་མའི་Nམ་འGེད་ལས། སེར་8་བཟང་མོ་ལ་Wལ་པོ་མ་8ེས་ད>ས་
ཞག་བ�ན་�་འདོད་པ་Eད་Mང་དགེ་�ོང་མས་རེག་པ་བདག་གིར་མ་Gས་པར་མ་
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ཟད་Qག་བFལ་W་ཆེན་པT་pbང་བར་6ས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་°ང་མེད་�་

ག=ངས་པ་དང༌། མདོ་5་ལས། 
འ�་ཤེས་གཙ·་ཆ̧ར་Gེད་པ་པT་ཉZད་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་ཤེས་གཙ·་བTའb། །མདོ་ལས།
ཆོས་Mི་Fོན་�་ཡིད་འ>T་iV། །
ཡིད་མPོགས་ཡིད་ནི་གཙ·་བT་ཡZན། །
དགེ་བའང་ཡང་ན་མི་དགེ་བའི། །
ལས་ནི་སེམས་Mིས་བསགས་པའོ། །ཅེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །དེ་cར་མ་ཡིན་པར་
dོ་ག=མ་ལས་གཞན་གཉིས་བེམ་པT་ཡZན་པས་དེ་ལ་°ང་དང་°ང་མིན་ཐ་]ད་=་ཞིག་

གིས་འཇོག་iེ་མི་འཐད་དོ། །
(3.7) དེའི་2ིར་�ང་G་ལ་ཡང་བNབ་སེམས་འདོད་ཆགས་དང༌། གནོད་

སེམས་ཞེ་�ང་ལོག་c་གཏི་ªག་iེ་ཡིད་9ི་`མ་པ་ག)མ་གཙ|་བ}ར་mོང་བ་དགོས་ཏེ། 
།\ང་Nམ་འGེད་ལས། སངས་Wས་བཅོམ་Cན་འདས་Mིས་བཟང་xིན་དང་མཛ�ས་

དགའ་ལ་འདོད་ཆགས་འདོད་ཆགས་དང་aལ་བའི་2ིར་ཞེ་�ང་འདོད་ཆགས་དང་

aལ་བའི་2ིར་གཏི་ªག་འདོད་ཆགས་དང་aལ་བའི་2ིར་སེམས་Nམ་པར་>ོལ་བ་

དང༌། ཤེས་རབ་Nམ་པར་>ོལ་བའི་ཆོས་བiན་ན། ཅིའི་2ིར་~ོད་Mིས་མི་མཛ�ས་པ་
དེ་c་D་Gེད། ཅེས་དང༌། སོར་མདོ་ལས། 
སེམས་:་ཁ་�ན་ཀའ་བ་ལ། །
མ}ན་པ་གཟེར་Nོན་བW་པ་ཡི། །
�བ་ནི་སT་སbར་ཐར་འདི་ཡིན། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །

(3.8) དེ་c་Dའི་སོར་�ོམ་དེ་ཡང་འ�ལ་བ་\ང་ལས། མཚན་ལན་ག=མ་
འsར་བ་དང༌། ཉི་¥་མ་ལོན་པར་བ]ེན་པར་Oོགས་པ་ལ་2ིས་དེར་ཤེས་པ་དང༌། 
དམ་པའི་ཆོས་jབ་པ་དང་5་°ང་lང་བ་དང་བཞི་ག=ངས་པ་དང༌། མངོན་པ་

མཛ̀ད་ལས།
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བ�བ་པ་�ལ་དང་ཤི་འཕོས་དང༌། །
མཚན་གཉིས་དག་ནི་lང་བདང་། །
5་བ་ཆད་དམ་མཚན་འདས་ལས། །
སT་སbར་ཐར་པའི་འ�ལ་བ་གཏོང༌། །ཞེས་པས་X་iེ་གཏོང་བར་Gེད་པའི་^་དe་

ག=ངས་པ་ཡིས་�ོམ་པ་མི་གཏོང་བ་ཡང་ཡོད་དེ་ བ�བ་པ་�ལ་བས་མི་གཏོང་བ་

ནི། \ང་Nམ་འGེད་�་�ལ་ལ་མ་ཉམས་པ། །ཉམས་ལ་མ་�ལ་བ། �ལ་ཡང་མ་

�ལ་ཉམས་Mང་མ་ཉམས་པ་དང༌། �ལ་ཡང་�ལ་ཉམས་Mང་ཉམས་པ་iེ། ª་

བཞིར་ག=ངས་པའི་བཞི་པ་ལས་གཞན་Pིས་མི་གཏོང་བ་ཡང་ཡོད་པ་དང༌། དབང་

རབ་Nམས་ཤི་འཕོས་པས་Mང་Fར་གོམས་པའི་iོབས་Mིས་མི་གཏོང་བ་ཡང་ཡོད་དེ། 
�ི་Óང་གི་¡ེང་གཞི་ལས། 
དགེ་�ོང་�ི་ལ་བསམ་གཏན་dོམ་པ་ཞིག་གཉིད་aོ་བས་�ས་ལ་སོང་ཚ�་�ག་Ùལ་�ི་

འོག་m་ཡོད་པ་མ་མཐོང་བས་�ར་�ི་ལ་འ�ག་པ་ན་དེས་ཟིན་པས་ཤི་ནས་=མ་Y་5་

ག=མ་པའི་[ར་8ེས་པའི་ཚ�་[འི་འདོད་ཡོན་ལ་མ་ཆགས་པ་དགེ་�ོང་གི་gན་པ་མ་

ཉམས་པར་ག=ངས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དང༌།  དམ་ཆོས་jབ་པས་Mང་�ོམ་པ་
གསར་8ེ་མེད་པ་ལས་8ེས་ཟིན་མི་གཏོང་བར་ཐོགས་མེད་�་མཆེད་Mིས་ག=ངས་པ་

ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །~ད་པར་�་འ�ལ་བ་ཐེག་ཆེན་�་བཞེད་པའི་གནད་Mིས་ཤི་

འཕོས་པས་�ོམ་པ་མི་གཏོང་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
(3.9) དེ་བཞིན་�་ཕམ་པ་བཞི་ལས་ནི་གང་lང་ན་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་

ག=མ་གཏོང་བར་མི་འsར་བར་དཔེར་ན་f་ལོན་ཡང་དགོས་ལ་ནོར་ཅན་ཡང་ཡིན་

པ་བཞིན་�་འདོད་དེ། མཛ̀ད་ལས། 
ཁ་ཆེ་Nམས་ནི་lང་བ་ལ། །
D་ལོན་ནོར་བཞིན་གཉིས་=་འདོད། །ཅེས་པ་cར་རོ། །
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(3.10) བ�བ་གཞི་ཡོངས་Oོགས་c་ཅི། ཐ་ན་བ�བ་པ་]་གཅིག་ཙམ་

ཡང་དག་པར་�ངས་ཏེ་བ�ངས་པས་Mང་འOས་f་�ང་འདས་Mི་གོ་འཕང་ཐོབ་

པར་འsར་བ་Çོས་ཅི་དགོས་ལ་དེ་མ་ཟད་གོས་Øར་Çིག་བགོས་ཏེ་བཅོམ་Cན་འདས་

ལ་iོན་པའི་འ�་ཤེས་སམ་eས་པའི་སེམས་བ8ེད་པ་ཙམ་Pིས་Mང་Gང་Hབ་ཐོབ་

པར་ཡང༌། ]ིང་Uེ་པད་དཀར་ལས། 
བདག་གིས་Gང་Hབ་ཐོབ་ནས་བདག་གི་བiན་པ་ལ་གོས་Øར་Çིག་བགོས་པར་sར་

བ་ལས། °ང་བའི་5་བ་འlང་ངམ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་Pི་c་བ་ལ་6གས་པར་sར་

པའམ་དཀོན་མཆོག་ག=མ་ལ་འ�ལ་པར་sར་ཅིང་ནོངས་པ་དང་བཅས་པ་པོར་

sར་པའི་འཁོར་བཞི་པོ་དག་0ད་ཅིག་ཙམ་ལ་བདག་ལ་iོན་པའི་འ�་ཤེས་སམ་eས་

པའི་སེམས་བ8ེད་པར་sར་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལས་ཐ་ན་སེམས་ཅན་གཅིག་

ཙམ་ཞིག་�ངས་ཏེ། ཐེག་པ་ག=མ་པོ་དག་གིས་2ིར་མི་Cོག་པར་\ང་མ་བiན་ན་

བདག་གིས་སངས་Wས་བཅོམ་Cན་འདས་Nམས་བ»ས་པར་sར་ཅིང་བདག་འཚང་

W་བ་མ་sར་ཅིག ཅེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །དེས་ན་འཇིག་:ེན་མགོན་པོས་Mང༌། 
དགེ་�ོང་བµན་མཁས་ཞིག་2ིས་བབས་ནས་Hང་མ་ལ་ང་ལ་�ིམས་ཉིས་བW་X་

བY་5་ག=མ་ལས་ད་Gིན་ལེན་འདི་ལས་མེད་པས་འདི་ཀ་བ:ེན་དགོས་པས་~ོད་

Mིས་iོབས་ཅིག་ཟེར་བ་དེ་གསན་ཚ�་བབས་པར་sར་Mང་མཁས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་འདི་

c་D་ཡོད་ཅེས་}གས་མཉེས་པར་མཛད་ན་ཅིའི་2ིར་བ�བ་པ་རིན་པT་ཆV་འདི་ལ་

གཅེས་�ས་མི་Gེད་ཅེས་གདམས་སོ། །
(3.11) སངས་Wས་བཅོམ་Cན་འདས་དབང་«ག་ལ་སོགས་པ་cར་Gེད་

པ་པT་མZན་ཞིང་w་འaས་བ»་བ་མེད་པའི་རང་Eིའི་མཚན་ཉིད་ཇི་བཞིན་པར་མངོན་

=མ་�་གཟིགས་iེ་]ིང་Uེ་ཆེན་པོས་ཉེ་རིང་མི་མངའ་བར་ཉེས་པ་�ོངས་ཤིང་ཕན་

བདེ་ལ་xོར་བར་མཛད་པའི་ཆེད་�་�ོག་གཅོད་ལ་སོགས་པ་མི་དགེ་བར་sར་པ་

Nམས་ལ་ཕམ་[ག་ལ་སོགས་པ་བཅས་པའི་མིང་གིས་བiན་པས་Cོག་པ་ཐ་དད་
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Mང་དོན་Pི་ངT་བb་�ང་G་འsར་བར་གཅིག་པའི་2ིར་བཅས་པའི་�ིག་པ་དང་རང་

བཞིན་Pི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ངT་བb་གཅིག་ཅེས་ག=ངས་ལ། 
(3.12) དེའི་2ིར་\ིག་པ་དང་�ང་བ་གཉིས་ཀ་w་མི་དགེ་བ་ཡིན་པ་དང༌། 

འaས་D་ངན་སོང་�་འ>ོ་བར་འsར་བ་ལ་ཐ་དད་པའམ་~ད་པར་མེད་ཅིང་གཅིག་

པ་ཡིན་ཏེ། \ང་Nམ་འGེད་ལས། 
°ང་བ་ཞེས་G་བ་ནི་དpལ་བ་དང༌། �ད་འ>ོ་དང༌། ཡི་དགས་དང་། ངན་སོང་དང་། 
ངན་འ>T་ལbག་པར་°ང་བ་Nམས་=་iེ། དེ་བས་ན་°ང་Gེད་དT་ཞVས་ག=ངས་སོ། །

ཞེས་ག=ངས་པས་སོ།  །དེས་ན་དེ་དག་ངT་བb་གཅིག་ལ་Cོག་པ་ཐ་དད་�་བཞག་པ་

ཡིན་ནོ། །
(3.13) དེའི་2ིར་བཀག་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་བཀག་པ་iེ་=་ལའང་�ིག་

m་འsར་ན་གནང་བ་མེད་ཅིང་། གནང་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་གནང་བ་iེ་=་ལའང་

དགེ་བར་འsར་ན་བཀག་པ་མེད་པ་ཡིན་ལ། དཔེར་མཚ̀ན་ན་ཆགས་པས་Dད་མེད་

ལ་རེག་པ་ལ་དགེ་འ�ན་[ག་མ་ཡིན་པས་བཀག་Mང་དེ་Hས་~ེར་བ་ལ་སོགས་པས་

�ོག་དང་འaལ་བ་ལ་ཕན་པའི་2ིར་Sོ་དང་བོང་བའི་འ�་ཤེས་Mིས་རེག་ཅིང་འཛ�ན་

པར་གནང་བ་མཛད་པ་c་D་ལ་སོགས་པའང་ཡེ་ནས་ཆགས་པས་Dད་མེད་ལ་རེག་

པ་མ་གནང་ཞིང་Sོ་དང་བོང་བ་ལ་རེག་པ་མ་བཀག་པ་c་Dའོ། །
(3.14) དེ་ཡང་མཁའ་~བ་Mི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་Mི་དོན་�་དང་པོ་

}གས་བ8ེད་པ་དང༌། བར་�་ཚ̀གས་གཉིས་བསགས་པ་དང་མཐར་སངས་Wས་ཏེ་

ཆོས་Mི་འཁོར་ལོ་བ0ོར་བར་མཛད་པའི་ཆོས་9ི་,ལ་པོས་མ་མཛངས་མས་D་དང་

�ན་པ་མཁས་པས་ནད་གསོ་བ་དང༌། Wལ་པོ་མཁས་པས་�ིམས་བཅའ་བ་བཞིན་�་
ག�ལ་Gའི་�ོ་དང་འཚམས་པར་དགེ་�ིག་གི་�ང་དོར་འjོ་བ་zིའམ་ཐམས་ཅད་ལ་

བiན་ཅིང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། སོར་�ེང་གི་མདོ་ལས། 
�ིག་པ་ཐམས་ཅད་མི་G་ཞིང༌། །
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དགེ་བ་Nམས་ནི་Oོགས་པར་G། །
རང་གི་སེམས་Mང་ཡོངས་=་ག�ལ། །
དེ་ནི་སངས་Wས་Nམས་Mི་Mང་།

འ�ལ་བ་བQས་པའི་]ིང་པTའb། །ཞེས་སོགས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །
(3.15) དེས་ན་�ང་དོར་དེ་ལས་འjོ་བ་གང་གིས་འདས་9ང་Cོག་པ་ཐ་

དད་པའི་རང་རང་གི་Cོག་པ་དེའི་ཉེས་པ་དང༌། 
(3.16) བ�ངས་བའི་ཕན་ཡོན་ཡང་ནི་Jན་ལ་འxང་བ་ཡིན་ཏེ་རིམ་པ་

བཞིན་�་\ང་གཞི་སོགས་ལས་Fོན་བ0ལ་པ་དང་པོར་ས་\་ལ་གསོག་འཇོག་Gས་

པས་ཉེས་པ་དང་། 2ི་རོལ་པའི་gང་�ོང་X་བWས་གཡང་གཞི་དང་རིལ་བ་སོགས་ཡོ་
Gད་[ག་པ་བཅང་པས་མངོན་ཤེས་X་ལ་4ིབ་པར་ག=ངས་པ་དང༌། གོང་མ་�ེག་

སོགས་བཞིས་�ལ་དེའི་�ད་འ>ོ་ཐམས་ཅད་དང་མི་Nམས་གཏན་�ིམས་X་ལ་

བཀོད་ཅིང་དེ་བ²ངས་བའི་ཕན་ཡོན་Pིས་ཤི་ཚད་=མ་Y་5་ག=མ་པའི་[ར་8ེས་ཚ�་

བW་Gིན་ངོ་མཚར་�་sར་ཏེ། 
eས་བཅས་ཞེ་སར་བཅས་པ་དག །
དཀའ་}བ་ཚལ་ན་གནས་པ་ཡི། །
གོང་མ་�ེག་གི་ཚངས་Eོད་དག །
འཇིག་:ེན་སT་སbར་རབ་m་བiན། །ཅེས་ཆེད་�་བUོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

(3.17) དེ་c་ནའང་Wལ་བ4ན་རིན་པT་ཆVར་འoག་པ་ལ་�ལ་:ེན་གཉིས་

�ན་=མ་ཚ̀གས་ཤིང་གསོལ་བཞི་སོགས་Mི་ཆོ་ག་འ�ལ་མེད་ཚད་Cན་ལ་བiེན་ནས་

བ]ེན་པར་Oོགས་པའི་�ོམ་པ་�ངས་ཤིང་བ²ང་བ་ནི་~ད་པར་�་འཕགས་པའི་

2ིར་~ག་པར་རམ་ཤིན་m་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ལ་�་ཆོས་དང་དེས་ཆོག་m་མ་སོང་བ་

དགོས་ཏེ། \ང་ལས།

74



ང་ཡོངས་=་p་ངན་ལས་འདས་ནས་ཆོ་ག་�ན་=མ་ཚ̀གས་པ་བiེན་པར་Gའོ། །ཞེས་
དང༌། བiན་པ་དང་iོན་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །
(3.18) ཆགས་�ང་སོགས་ཉེས་8ོན་ཐམས་ཅད་Mི་འlང་�ངས་ནི་w་འaས་

�ང་དོར་Pི་གནས་མི་ཤེས་པའི་གཏི་qག་ཉིད་ཡིན་པའི་2ིར།  ཉེས་པ་གཞན་ལས་�ི་

iེ་ཉེ་བར་འཁོར་Pིས་6ས་པའི་མདོ་ལས། འདོད་ཆགས་ནི་ཉེས་པ་Hང་ལ་འaལ་

དཀའ། ཞེ་�ང་ནི་ཉེས་པ་ཆེ་ལ་འaལ་�། གཏི་ªག་ནི་ཉེས་པ་ཆེ་ལ་འaལ་ཡང་

དཀའ་འོ། །ཞེས་ག=ངས་པས་སོ། །
(3.19) དེས་ན་ངན་སོང་ག=མ་ལས། Cད་འjོ་Nམས་གཏི་qག་ཆེ་བས་

དམན་པ་ཡིན་ཏེ། དpལ་བ་དང་ཡི་�གས་Mི་འ>ོ་བ་Nམས་གནས་0བས་=་Qག་

བFལ་ཆེ་ཡང་ཚ�་རབས་Uེས་=་gན་པས་�ིག་པ་ལ་འPོད་པ་དང་གཞན་ལ་]ིང་Uེ་

8ེས་པ་ལ་སོགས་པས་¦ར་�་ཐར་བར་འsར་བའང་ཡོད་ལ། �ད་འ>ོ་Nམས་ནི་

ཤིན་m་¯ོངས་པའི་དབང་གིས་ལས་ངན་Pི་iོབས་Mིས་འོག་ནས་འོག་m་འ>ོ་བའང་

མང་བས་ན་མདོ་gན་ཉེ་ལས། 
སེམས་ཅན་དpལ་བར་8ེས་པ་ནི་�འི། �ད་འ>TའZ་8ེ་གནས་=་8ེས་པ་ནི་དེ་c་མ་

ཡིན་ནོ།  །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་བདག་ཅག་Nམས་Mིས་¯ོངས་པ་གཏི་ªག་འདི་

�ང་བ་ལ་བ5ོན་པ་གཅེས་ཞེས་གདམས་སོ། །
(3.20) �ོམ་པ་དེ་ཡང་6ས་ནས་མ་བ²ང་ན་ཉེས་པ་ཆེ་2ིར་དང་པT་ཉZད་ནས་མ་

6ས་པ་ལེགས་ཞེས་དང༌། ཆོས་ཐོས་Mང་�ང་དོར་མི་jས་པ་ཤེས་བཞིན་~ད་གསོད་

ཉེས་པ་ཆེ་བས་ ི་ཟེར་བ་Nམས་rང་ཡང༌། དེ་ཡང་ཉེས་པ་ཆེ་བ་ཡིན་མོད་Mང་དེ་

cར་མ་ཡིན་ཏེ་�ོམ་པ་ཉམས་པས་གནས་0བས་ངན་སོང་�་´ང་ཡང་Fར་བ²ངས་

པའི་wས་Gང་Hབ་ཐོབ་པར་འsར་བས་ཉམས་པ་ལས་�ོམ་པ་མ་6ས་པའམ་མ་ཐོབ་

པ་ཉེས་པ་ཆེ་བ་བཞེད་དེ། བདག་གིས་�ོམ་པ་མ་6ས་པས་འདི་དག་Eོད་འོས་སོ་]མ་
ཏེ་ཉེས་མཐོང་དང་འPོད་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པས་Aན་དyིས་ཆེན་པོས་མི་དགེ་བ་
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འཇོལ་ཉོག་m་Eོད་པས་ངན་སོང་ལས་མི་ཐར་ཞིང་Gང་Hབ་ཐོབ་པའི་0ལ་བ་མེད་

པར་Gས་པས་སོ། ། དེ་ཡང་]ིང་Uེ་པད་དཀར་ལས།
Aན་དགའ་བT་2Z་མའི་�ས་ཟད་པའི་�ས་དམ་པའི་ཆོས་འཇིག་པར་འsར་བའི་�ས་

ན། གང་དག་ངའི་བiན་པ་འདི་ལ་རབ་m་འlང་བར་sར་བ་དག་རབ་m་lང་ནས་

Dའི་ལག་ནས་བkང་iེ་D་དང་[ན་ཅིག་m་ཆང་8ོགས་གང་གི་2ིར་ཆང་པའི་~ིམ་

ནས་ཆང་པའི་~ིམ་�་འ~མས་པ། ངའི་དམ་པའི་ཆོས་འདིའི་Uེས་=་�ོབ་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་Mང་Aན་དགའ་བོ་བ0ལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་ཡོངས་=་p་ངན་ལས་

འདའ་བར་འsར་རོ། །ཞེས་དང༌། ས་]ིང་འཁོར་ལོ་བY་པ་ལས། 
ཙམ་པ་ཀ་ཡི་མེ་ཏོག་qིས་sར་Mང༌། །
མེ་ཏོག་Nམ་གཞན་བས་ཤིན་m་[ག །
དགེ་�ོང་nལ་�ིམས་ཉམས་ཤིང་�ིག་Eོད་Mང༌། །
ª་iེགས་ཅན་དག་ཐམས་ཅད་Aན་བས་མཆོག་ཅེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །དེ་

བཞིན་�་ཆོས་ཐོས་པ་ཕན་ཡོན་ཆེ་ཞིང་། �ིག་པ་ལའང་མཁས་པས་Gས་པའི་�ིག་པ་
བས་¯ོངས་པས་Gས་པའི་�ིག་པ་ཉེས་པ་ཆེ་iེ། མདོ་ལས། 
སངས་Wས་Eན་Pིས་ཞིང་གང་ངས་མཐོང་བ། །
རིན་ཆེན་བཀང་iེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་Gིན་ཡང༌། །
འདི་c་D་ཡི་ཆོས་དེ་མ་ཐོས་ན། །
དེ་ནི་བསོད་ནམས་Hང་ཞེས་ང་Çའོ། །ཞེས་དང༌། དGིག་གཉེན་Pིས། 
མི་མཁས་པས་ནི་�ིག་པ་Hང་Ø་Gས་Mང་འོག་m་འ>ོ། །
མཁས་པས་ཆེན་པོ་Gས་Mང་གནོད་པ་རབ་m་�ོང་བར་འsར། །
 གས་Mི་གོང་D་Hང་ཡང་H་ཡི་གཏིང་�་འGིང་འsར་ལ། །
དེ་ཉིད་rོད་�་Gས་ན་ཆེ་ཡང་iེང་�་འ2ོ་བར་འsར། །ཞེས་དང༌། ཉེས་པ་བཤགས་
�ོམ་2ིར་བཅོས་Mིས་སོར་Hད་པ་ཡང༌། རབ་m་lང་བའི་གཞི་ལས།
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གང་གིས་�ིག་པའི་ལས་Gས་པ། །
དགེ་བ་ཡིས་ནི་འགོག་Gེད་དེ། །
ཉི་�་�ིན་ནས་lང་བ་cར། །
འཇིག་:ེན་འདིར་ནི་དེར་rང་འsར།  །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ།  །གཞན་ཡང་

བཅས་རང་གཅིག་པ་སོགས་ལ་ª་བཞི་ལ་སོགས་པའི་Nམ་བཤད་0བས་ཐོབ་སT་སbར་

�ོ་ན་མང་ངོ༌།  །ཞེས་ག=ངས་སོ།  །སT་སb་ཐར་པའི་གནད་བQས་Mི་0བས་ཏེ་ག=མ་
པའོ།།  །།
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4. Gང་སེམས་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས།
བཞི་པ་ནི། (4.1) མགོན་པོ་Gམས་པས། 

སེམས་བ8ེད་པ་ནི་གཞན་དོན་2ིར། །
ཡང་དག་Oོགས་པའི་Gང་Hབ་འདོད། །ཅེས་པ་cར་དོན་གཉིས་Cན་པའི་3ང་sབ་

Mི་སེམས་དང་། སེམས་ཅན་Qག་བFལ་དང་aལ་འདོད་Mི་iིང་$ེ་གཉིས། w་དང་

འaས་Dར་sར་པའི་ཆ་ནས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔལ་Cན་�་བས། 
ཉན་ཐོས་སངས་Wས་འaིང་Nམས་}བ་དབང་8ེས། །
སངས་Wས་Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་ལས་འ�ངས་ཤིང༌། །
]ིང་Uེའི་སེམས་དང་གཉིས་=་མེད་�ོ་དང༌། །
Gང་Hབ་སེམས་ནི་Wལ་�ས་Nམས་Mི་w། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །

(4.2) w་དེ་Cན་Pི་3ང་sབ་སེམས་དཔའི་སེམས་བ8ེད་Mི་\ོམ་པ་དེ་ཡང་
སོ་ཐར་Pི་�ོམ་པའི་གཞི་:ེན་མེད་ན་མི་8ེ་བས་དེའི་aེན་ཅན་�་བཞེད་ཏེ། མཉམ་

མེད་ཇT་བbས། 
སT་སbར་ཐར་པ་རིགས་བ�ན་Pི། །
:ག་m་�ོམ་གཞན་Cན་པ་དང་། ། 
Gང་Hབ་སེམས་དཔའི་�ོམ་པ་ཡི། །
0ལ་བ་ཡོད་Mི་གཞན་�་མིན། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །དD་མའི་\གས་ལའང་
8བས་�ོམ་Fོན་�་འ>ོ་དགོས་པས་མི་འགལ་བར་ཤེས་པར་Gའོ། །དེས་ན་སོར་�ོམ་
ཐེག་དམན་ཉན་ཐོས་Mི་ཆོས་ཡིན་ནT་ཞVས་བqས་པར་མི་G་བར་མཆོག་m་གཅེས་པར་

Gའོ། །
(4.3) �ོན་འoག་གི་ངོས་འཛ�ན་Pི་བཞེད་པ་མི་འg་བ་ཡོད་Mང་ས"་ས"འv་rེ་

བོ་ལ་ཡང་འkག་\ོམ་rེ་བ་ནི། དཔལ་Cན་ཇT་བT་UV་དང་ཞི་[འི་དགོངས་པ་�་ན་
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མེད་པ་ཡིན་ནོ། །
(4.4) དེ་ཡང་�ོམ་པའི་nལ་�ིམས། དགེ་བ་ཆོས་Qད། སེམས་ཅན་དོན་

Gེད་Mི་nལ་�ིམས་ག=མ་ཡོངས་=་Oོགས་པ་མཐར་}ག་པ་ནི་སངས་Wས་Mི་Eོད་

�ལ་ཡིན་Mང་xིན་སོགས་དགེ་5་ཅི་རིགས་9ིས་9ང་འkག་པའི་\ོམ་པར་འwར་ཏེ། 
ཐ་ན་2ག་ལན་གཅིག་འཚལ་བ་ལའང་རང་དོན་ཡིད་Gེད་སོགས་ཉེས་8ོན་དང་aལ་

བ་ཉེས་Eོད་�ོམ་པའི་nལ་�ིམས་དང༌། དང་བའི་ཡིད་Mི་2ག་དེ་ཉིད་དགེ་བ་ཆོས་

Qད་དང༌། གཞན་དོན་�་དམིགས་པ་སེམས་ཅན་དོན་Gེད་Mི་nལ་�ིམས་དང་ག=མ་
ཀ་ཚང་བར་འsར་བས་ན་dོ་�་མ་ནས་བག་ཡོད་པས་�ོག་ལ་བSོས་ཏེ་འབད་པར་

Gའོ། །
(4.5) Gང་སེམས་ལའང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་པའི་�ང་བ་5་བ་དང་ཡན་ལག་
གང་�འང་མི་tིད་ཅིང་མེད་དོ། །
(4.6) ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དེ་ལ་ཡང་ཚ་བ་མེད་པའི་མེ་མི་�ིད་པ་བཞིན་�་ཉེས་

པར་མི་འwར་བའི་མི་དགེ་བ་ཡང་མི་�ིད་པས་ཉོན་མོངས་པ་རང་མཚན་པ་ཞིག་=་

ལའང་གནང་བ་མེད་དེ། འÒལ་ངག་བདེན་པའི་མདོ་ལས། 
དབང་མེད་ལས་Mི་Nམ་�ིན་འlང་བ་ལ། །
སངས་Wས་བཅོམ་Cན་འདས་ནི་མངའ་མི་མཛད། །ཅེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །འོ་
ན་གསང་ཆེན་ཐབས་མཁས་སོགས་ལས། �ོག་བཅད་པས་ཉེས་པར་མ་sར་པའི་དེད་
དཔོན་]ིང་Uེ་ཆེན་པོ་c་D་ལ་སོགས་པ་ལ་\ས་ངག་གི་མི་དགེ་བ་བ�ན་གནང་བར་

ག=ངས་པ་ཅི་]མ་ན་iོང་ཉིད་དང་]ིང་Uེའི་དབང་གིས་བདག་བས་གཞན་གཅེས་

འGོངས་པའི་Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་རང་དོན་ཡལ་བར་དོར་ནས་གཞན་དོན་ཁོ་ན་ལ་

བ5ོན་པས་ལས་དེའི་འaས་D་pོང་ཡང་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་མཆོག་དང་Cན་པ་Nམས་

ལ་གནང་གི་གཞན་ལ་མིན་ནོ། །དེས་Mང་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་Nམ་རོལ་Pིས་ཚ̀གས་
Mང་Oོགས་པ་ཡིན་ནོ། །nལ་འདི་གོ་བར་Gས་ནས་Eོད་པ་�ས་ཚ̀ད་དང་འaེལ་བར་
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Gེད་པ་ཤིན་m་ཟབ་iེ། སེང་གེ་མཆོང་སར་ཝ་¿ན་མཆོང་ན་Óེད་པ་འཆག་པ་དང་

འg་བས་མི་དགེ་བའི་Eོད་པ་དང་མ་འgེས་པ་G་བ་གལ་ཆེའོ། །ཞེས་ག=ངས་སོ། །
(4.7) དེ་c་Dའི་Gང་Hབ་སེམས་དཔས་ག�ལ་G་ག�ལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་

པའི་zོད་པ་ལ་དགེ་བ་འབའ་ཞིག་པ་ལས་མི་དགེ་བ་རང་མཚན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་Pི་གལ་ཏེ་ཡོད་ན་w་དེས་རང་ཉིད་ངན་སོང་�་°ང་ཞིང་གཞན་སེམས་ཅན་Pི་

དོན་ཡང་མི་འfབ་iེ་ªན་པས་ªན་པ་མི་སེལ་བ་བཞིན་ནོ། །
(4.8) Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པའི་�ས་=་�ན་ཆེན་�ོན་པ་བ²ང་

ཞིང་�ེལ་བར་G་བ་ལས་གཅོད་པའི་�ས་མ་ཡིན་པ་བཞིན་�་བདག་གཞན་བUེ་བར་

ཡིད་Mིས་གཙ·་བÁར་བdོམ་པར་G་བ་ལས་མི་jས་བཞིན་�་རང་གི་\ས་དངོས་=་

Gིན་ནས་རང་གཞན་བ$ེ་བ་ལ་བ5ོན་པར་Gས་ན་རང་ཉིད་Oོགས་Gང་ལས་ཉམས་

པའི་ཉེས་པར་འwར་བའི་yབས་ཡོད་དེ། །z་རིའི་Dས་མིག་Gིན་པ་c་D་དང་། ནམ་
མཁའ་མཛ̀ད་Mིས་6ས་པའི་མདོ་ལས། 
དཔེར་ན་�ན་ཤིང་�ོན་པ་c་Qག་པ་། །
5་བ་ལ་སོགས་Eད་འོས་ས་བོན་ནི། །
xིན་ཡང་�ས་མིན་Eད་ལས་བ²ང་G་བ། །
Oོགས་པའི་སངས་Wས་�ན་ཤིང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། ཞི་བ་[ས། 
ཆོས་གོས་ག=མ་མ་གཏོགས་པ་xིན། །
དམ་པའི་ཆོས་ནི་Eོད་པའི་\ས། །
�ན་ཚ�གས་ཆེད་�་གནོད་མི་G། །
དེ་cར་Gས་ན་སེམས་ཅན་Pི། །
བསམ་པ་¦ར་�་Oོགས་པར་འsར། །
]ིང་Uེའི་བསམ་པ་མ་དག་པར། །
\ས་འདི་གཏང་བར་མི་G་iེ། །
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ཅི་ནས་འདི་དང་གཞན་�་ཡང༌། །
དོན་ཆེན་vབ་པའི་wར་གཏང་ངོ༌། །ཞེས་ག=ངས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་0བས་Mི་4ས་
Nམ་Aན་ཉེས་པར་འsར་ཞེས་ག=ངས་པ་མིན་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །
(4.9) གཞན་དོན་�ར་~ེར་Pི་Gང་Hབ་སེམས་དཔར་གནོད་པ་3ས་པའི་རང་གི་

ལས་དེས་བདེ་བར་མི་འOེལ་ཞིང་�ན་རིང་དpལ་བར་Qག་བFལ་བར་འsར་ཏེ། 
ཞི་བ་[ས། 
གང་ཞིག་དེ་འgའི་Wལ་�ས་xིན་བདག་ལ། །
གལ་ཏེ་ངན་སེམས་8ེད་པར་Gེད་ན་དེ། །
ངན་སེམས་བ8ེད་པའི་>ངས་བཞིན་བ0ལ་པར་ནི། །
དpལ་བར་གནས་པར་འsར་ཞེས་}བ་པས་ག=ངས། །ཞེས་སོ། །འོ་ན། 
གང་ལ་གནོད་པ་Gས་Mང་བདེ་འaེལ་བ། །
བདེ་བའི་འlང་གནས་དེ་ལ་8བས་=་མཆི། །ཞེས་པ་ཅི་ཞེ་ན། དེ་ནི་Gང་Hབ་སེམས་
དཔའ་རང་གི་}གས་བ8ེད་�ོན་ལམ་Pི་མ}ས་ཡིན་Pི། རང་iོབས་Mིས་མ་ཡིན་

པས་དེ་འgའི་Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་ལ་གནོད་པ་�ོངས་ཤིང་དད་eས་Mི་འaེལ་G་

བར་གཅེས་སོ། །
(4.10) དེ་ཡང་w་འaས་Uེས་=་འ>T་Cbག་གི་འaེལ་བའི་iོབས་Mིས། གནས་

དང་གནས་མིན་ཕན་nན་འཆོལ་བར་མི་འsར་བས། w་དགེ་བ་དང་མི་དགེའི་འOས་
f་བདེ་Qག་ས"་སnར་མ་འgེས་པར་འxང་བར་འsར་ཏེ། \ང་གཞི་ལས། གནས་པའི་
>ོང་ན་ཤན་པ་དང་�ད་ཚ̀ང་མས་དགེ་�ིག་གི་འaས་D་བདེ་Qག་རེས་མོས་=་pོང་

nལ་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་འཕེན་Oོགས་དགེ་�ིག་སT་སbར་འsར་བ་སོགས་

འgེས་མའི་ལས་Mང་རང་རང་གི་འaས་D་སT་སbར་pོང་བ་ཁོ་ནའོ། །
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(4.11) ནག་པTའZ་ཆོས་བཞི་lང་ན་3ང་sབ་Mི་སེམས་ནི་ཚ�་རབས་ཐམས་ཅད་�་
བ$ེད་པར་འsར་བ་ལས་འཆོར་མི་tིད་པ་iེ་ས་བོན་5་བ་ནས་མི་གཏོང་iེ། བསོད་
ནམས་ཐམས་ཅད་བQས་པ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་Pི་མདོ་ལས། 
Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་བཞི་དང་Cན་ན་Gང་Hབ་Mི་སེམས་བUེད་པར་

འsར། །ཞེས་དང༌། དེས་ན་ནག་པTའZ་ཆོས་བཞི་སོགས་Mིས་མ་གོས་པ་གལ་ཆེའོ། །
ཞེས་ག=ངས་སོ། །
(4.12) ཉོན་མོངས་ཤེས་G་]ོམས་འoག་གམ་ལས་ཉོན་ཤེས་Gའི་4ིབ་པ་iེ་lིབ་

པ་`མ་པ་ག)མ་ཀ་ཉོན་མོངས་པའི་lིབ་པར་གཅིག་པ་iེ། ཉོན་མོངས་སམ་¯ོངས་

པ་ཞེས་G་བ་Eིའི་མིང་དང་ཆགས་སོགས་Gེ་aག་གི་dོས་མིང་ཡིན་པས་Eིར་བཏང་

བ་དང་དམིགས་བསལ་ཙམ་ལས་¯ོངས་པར་གཅིག་ཡིན་ཏེ། W་ཆེར་རོལ་པ་ལས། 
ཉོན་མོངས་5་བ་བག་ཉལ་བཅས། །
Qག་བFལ་p་ངན་འlང་དེ་དག །
ངས་འདིར་ཤེས་རབ་དམ་པ་ཡི། །
ཐོང་ གས་Mིས་ནི་མ་\ས་བཏོན། །ཞེས་དང་། མདོ་གཞན་ལས་Mང༌། མ་རིག་བག་
ཆགས་Mི་ས་ཤེས་Gའི་4ིབ་པ་ལ་¯ོངས་པའི་མིང་གི་ག=ངས་པ་ཇི་]ེད་པ་དང་དོན་

གཅིག་པར་rང་ངོ༌། །
(4.13) fབ་པའི་མཐའ་Ç་བ་Nམས་Mིས་རང་རང་གི་fབ་མཐའ་དེས་གནས་

\གས་ཇི་བཞིན་པ་:ོགས་པར་འདོད་Mང་4་:ོག་གིས་�ོས་Gས་=་sར་པའི་ཇི་iེད་

པའི་oབ་མཐས་�ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་aལ་ཞིང་སT་སb་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་Mི་

�ལ་�་sར་པའི་ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་lིབ་པར་འsར་ཏེ། དོན་དམ་

པའི་རང་མཚན་མངོན་=མ་�་མཐོང་བ་ལ་ནི་འཛ�ན་iངས་Mི་�ོ་ཐམས་ཅད་དང་

aལ་དགོས་པའི་2ིར། ཏིང་འཛ�ན་Wལ་པོ་ལས། 
ཡོད་དང་མེད་ཅེས་G་བ་གཉིས་ག་མཐའ། །
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གཙང་དང་མི་གཙང་འདི་ཡང་མཐའ་ཡིན་ཏེ། །
དེ་2ིར་གཉིས་ཀའི་མཐའ་ནི་Nམ་�ངས་ནས། །
མཁས་པ་དDས་ལའང་གནས་པར་ཡོང་མི་Gེད། །ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་4་ཅན་

འཛ�ན་Pིས། 
Ç་བསམ་བUོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་2ིན། །
མ་8ེས་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངT་བT་ཉZད། །
སT་སb་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་Eོད་�ལ་བ། །
�ས་ག=མ་Wལ་བའི་�མ་ལ་2ག་འཚལ་བiོད། །ཞེས་དང༌། Gམས་པས། 
�་2ིར་ཐོས་པའི་�ལ་མིན་ཏེ། །
དོན་དམ་ཡིན་2ིར་བསམ་Gའི་མིན། །
ཆོས་ཉིད་ཟབ་2ིར་འཇིག་:ེན་པའི། །
བdོམ་པ་ལ་སོགས་�ལ་མ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། ¼་vབ་Mིས། 
གཞན་ལས་ཤེས་མིན་ཞི་བ་དང༌། །
�ོས་པ་Nམས་Mིས་མ་�ོས་པ། །
Nམ་:ོག་མེད་དོན་ཐ་དད་མེད། །
དེ་ནི་དེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །
(4.14) དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ག=ང་ཉམས་=་�ང་བ་ལ་བ:ེན་ནས་ཉན་ཐོས་

Nམས་9ིས་9ང་2ི་གkང་བ་Éལ་�ན་ཆ་མེད་དང༌། ནང་ཤེས་པ་0ད་ཅིག་ཆ་མེད་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་:ོགས་པ་དང༌། རང་Wལ་Pིས་བདག་མེད་2ེད་གཉིས་:ོགས་
པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པའི་2ིར། གནས་Xགས་ཆོས་Mི་དGིངས་iོང་པ་ཉིད་;ོགས་གཅིག་
མཐོང་བ་ཙམ་ཡོད་Mི་ཐམས་ཅད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་0ད་�། 
�ིན་མཐོང་མཁའ་ལ་ཉི་བཞིན་འདིར་~ོད་2ོགས་གཅིག་�T་>bས་ཅན། །
�T་མZག་དག་པའི་འཕགས་Nམས་Mིས་Mང་ཐམས་ཅད་མཐོང་མ་ལགས་། །
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བཅོམ་Cན་འདས་~ོད་ཆོས་�་གང་དག་�T་>bས་མཐའ་ཡས་པ། །
ཤེས་G་མཐའ་མེད་མཁའ་དGིངས་~བ་པ་དེ་དག་གིས་Aན་མཐོང༌། །ཞེས་པ་དང༌། 
ཇི་0ད་�། 
ཉན་ཐོས་Nམས་Mི་ཆོས་དGིངས་དང༌། །
ང་ཡི་ཆོས་དGིངས་མnངས་པར་གཅིག །
ཉན་ཐོས་Nམས་Mི་Nམ་>ོལ་དང༌། །
ང་ཡི་Nམ་པར་>ོལ་བའང་གཅིག །ཅེས་སོ། །
(4.15) མདT་�V་ས་བY་པ་ལས། Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་ས་X་པར་འཕགས་པའི་
བདེན་པ་བཞི་དང་། �ག་པར་:ེན་འaེལ་བY་གཉིས་:ོགས་པར་ག=ངས་པའི་2ིར།  
ས་eག་མན་ཆད་Mི་མངོན་:ོགས་དེ་Nམས་Mང་ཉན་རང་དང་@ན་མོང་བ་ཡིན་ལ། 
འོན་Mང་ཡོན་ཏན་Pི་~ད་པར་འཕགས་པ་4ེ། དེ་ཉིད་ལས། Wལ་པTའZ་D་མཚན་དང་
Cན་པའི་Gིན་Pིས་�ོན་པTའZ་ཚ̀གས་ཟིལ་Pིས་གནོན་ཡང་། རང་གི་�ོས་Nམ་པར་

ད�ད་པས་མ་ཡིན་ལ། ནམ་ནར་སོན་པ་ན་�TའZ་iོབས་Mིས་�ོན་པTའZ་G་བ་ཐམས་

ཅད་ལས་ཤིན་m་འདས་པའི་དཔེས། Gང་སེམས་ཡང་སེམས་བ8ེད་མ་ཐག་m་[ག་

པའི་བསམ་པ་ཆེ་བ་ཉིད་Mིས་ཉན་རང་ཐམས་ཅད་ཟིལ་Pིས་གནོན་Pི། རང་གི་�ོས་

Nམ་པར་ད�ད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ས་བ�ན་པ་འདི་ལ་གནས་པ་ན་རང་གི་�ལ་

ཤེས་པ་ལ་གནས་པས་ཉན་རང་ཐམས་ཅད་Mི་G་བ་ལས་ཤིན་m་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་དང་། །མདོ་གཞན་ལས་Mང། D་མོ་p་ངན་མེད་དང་། G་ཀ་ལ་པིÚ་སོགས་Mི་
དཔེས་ག=ངས་པ་དང་། ¼་vབ་Mིས་Mང་། 
ཐེག་པ་ཆེ་ལས་8ེ་མེད་བiན། །
གཞན་Pི་ཟད་པ་iོང་པ་ཉིད། །
ཟད་དང་མི་8ེ་དོན་�་ནི། །
གཅིག་པས་དེ་2ིར་བཟོད་པར་Pིས། །ཞེས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །

84



(4.16) ཡེ་ཤེས་Wས་པའི་མདོ་ལས། 
ཇི་cར་{་མའི་མཁན་པོ་དག །
རང་གིས་�ལ་པའི་{་མ་ལ། །
དགེ་དང་མི་དགེ་འ�་Gེད་ལ། །
ཉེས་པ་གང་གིས་མི་གོས་cར། །
ཐབས་ལ་མཁས་པས་Nམ་པར་Eོད། །ཅེས་པ་c་Dའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་

�་2ིན་པ་དེ་ནི་གཙ·་བÁ་ཉན་རང་ལས་རིང་�་སོང་བ་ས་བ�ན་པའི་མངོན་:ོགས་ཡིན་

ལ། དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་གཞན་�་མ་fབ་ཅིང་། སེམས་ཉིད་�ོས་aལ་
�་:ོགས་པ་ལས་lང་བའི་2ིར། སེམས་ཙམ་པ་ནི་ས་བCན་པའི་མངོན་པར་aོགས་

པ་ཡིན་ཏེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། 
སེམས་ཙམ་ས་ནི་བ�ན་པ་ཡིན། །
rང་བ་མེད་ནི་ས་བWད་པ། །
ས་གཉིས་དག་ནི་གནས་ཞེས་G། །
སངས་Wས་ས་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །
རང་རིག་ཡེ་ཤེས་Nམ་པར་དག །
དེ་ནི་ང་ཡི་ས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག=ངས་པས་སོ། །
(4.17) ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་8ེ་འགག་གནས་ག=མ་དང་aལ་བའི་

མཉམ་པ་ཉིད་ཆེན་པོ། ཆོས་9ི་བདག་མེད་གཞན་ལས་ཆེས་འཕགས་པ་ས་བ,ད་

པར་མངོན་C་3ས་ཤིང་:ོགས་པ་ཡིན་ཏེ། W་ཆེ་རོལ་པ་ལས། 
གང་ཚ�་འདི་ན་8ེ་འཆི་གང་མེད་པ། །
ཆོས་འདི་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་བདག་མེད་པའི། །
བཟོད་འདི་བདག་གི་ཐོབ་པ་དེ་ཡི་ཚ�། །
སངས་Wས་མར་མེ་མཛད་Mིས་བདག་\ང་བiན། །ཞེས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །
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(4.18) ཆོས་Mི་དGིངས་འོད་གསལ་འ�ས་མ་Gས་པའི་གནས་\གས་དེ་ནི་¡ོ་

Dར་Pི་gི་མས་དག་པ་དང་མ་དག་པ་ཙམ་ལས་སངས་Wས་དང་སེམས་ཅན་ཞེས་G་

བ་གཞན་མེད་པའི་2ིར་4ིབ་པ་དང་aལ་བའི་འོད་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་kང་འoག་

མཉམ་པ་ཉིད་Mི་aོགས་པའི་ངT་བb་ལ་འ�་ཤེས་ཇེ་གསལ་�་སོང་བ་དེ་ཁོ་ནས་སམ་

གཅིག་གིས་ས་ལམ་མ་Xས་པ་བjོད་དེ་སངས་Wབ་ཡིན་ལ། wད་�་མ་ལས། 
མ་དག་མ་དག་དག་པ་དང༌། །
ཤིན་m་Nམ་དག་གT་རZམ་བཞིན། །
སེམས་ཅན་Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བUོད་དོ། །ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །
(4.19) གཞན་ཡང་ས་ཐོབ་པ་ལ་ཡོན་ཏན་འxང་Uལ་q་eག་ཡོད། དེ་ཡང་རིམ་
Pིས་པའི་ª་དང༌། ཅིག་ཅར་བའི་ª་དང༌། འགའ་ཞིག་ཡོད་ལ་འགའ་ཞིག་མེད་པའི་
ª་དང༌། ཡོན་ཏན་ཡོད་Mང་གཞན་Pིས་མི་མཐོང་བའི་ª་དང༌། Nལ་འGོར་པའི་

ཉམས་Mི་rང་བའི་ª་དང༌། \ང་གི་ª་དང་�ག་iེ། རིམ་པ་བཞིན་�་བདག་ཅག་གི་
iོན་པ་དང༌། Eན་རས་གཟིགས་དང༌། Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བཟང་གི་�་མ་

བW་X་བY་པོ་༼བW་བY་པོ་༽དང༌། ¼་vབ་དང༌། Uེ་བµན་མི་ལ་དང༌། མཐོང་
ལམ་ཐོབ་པ་དང་ཡོན་ཏན་བW་�ག་བY་གཉིས་�ས་མཉམ་�་འlང་བར་མ་

ག=ངས་པ་Nམས་xར་རོ། །ཡོན་ཏན་བW་�ག་བY་གཉིས་ས་དང་པོ་ལ་འlང་བར་
ག=ངས་པ་ཡང༌། ས་བYའི་མདོ་ལས། ས་དང་པT་དV་ལ་གནས་པའི་Gང་Hབ་སེམས་
དཔའ་ནི་ཕལ་ཆེར་འཛམ་Dའི་¡ིང་གི་དབང་པོར་འsར་ཞིང་ཐོབ་ལ། །ཞེས་པ་ནས། 
འདོད་ན་བ5ོན་འfས་5ོམ་པ་Nམ་པ་ཇི་c་Dས་~ིམ་དང༌། Hང་མ་དང་ལོངས་Eོད་
ཐམས་ཅད་�ངས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བiན་པ་ལ་རབ་m་lང་བ་དང༌། རབ་
m་lང་ནས་0ད་ཅིག་�ད་ཙམ་ཞིག་ལ་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་བW་རབ་m་ཐོབ་པ་དང་སོགས་
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ནས་དེ་c་D་5ོམ་མT་ཞVས་ག=ངས་པས། ས་གཉིས་པ་ཐོབ་པའི་འགོ་བ5མ་པ་ནས་

ཡོན་ཏན་བW་�ག་བY་གཉིས་འlང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་Gའོ། །
(4.20) གཞི་དGིངས་ཡེ་kང་འoག་m་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ལམ་ཚ̀གས་གཉིས་

kང་འoག་m་ཉམས་=་�ངས་ཏེ་འaས་D་�་གཉིས་kང་འoག་ཐོབ་པའི་2ིར། གཞི་
ལམ་འOས་fར་ཚdགས་གཉིས་�ང་འkག་�་ཤེས་ནས། ཉམས་=་ལེན་པར་གདམས་

སོ། །
(4.21) གང་ཟག་མཐོ་དམན་ཐམས་ཅད་Mིས་�ས་Jན་�་ཡང་བསོད་ནམས་Mི་

ཞིང་ནི་ཡར་བདམ་པ་ཟབ་པ་ཡིན་ཏེ། ]ིང་པོ་མདོར་བསགས་ལས། 
སངས་Wས་ཞིང་སོགས་ཞིང་Nམས་ལ། །
~ད་པར་�་ནི་xིན་ལ་Eད། །
དམངས་རིགས་iོང་�ག་གཉིས་དག་ནི། །
aམ་ཟེ་གཙང་མ་གཅིག་དང་འg། །
aམ་ཟེ་iོང་�ག་གཉིས་དག་ནི། །
དགེ་�ོང་གཅིག་ལ་རབ་m་xར། །
དགེ་�ོང་iོང་�ག་གཉིས་དག་ནི། །
Éལ་མེད་པ་ནི་གཅིག་དང་xར། །
Éལ་མེད་iོང་�ག་གཉིས་དག་ནི། །
ཡེ་ཤེས་Cན་པ་གཅིག་དང་མཉམ། །
ཡེ་ཤེས་Cན་པ་iོང་�ག་གཉིས། །
�ོབ་དཔོན་གཅིག་དང་མཉམ་པར་བ:ག། །
དེ་cར་xིན་པའི་ཞིང་Gས་ནས། །
�ོ་དང་Cན་པས་:ག་m་xིན། །
Nལ་འGོར་5་བའི་ཆོས་ལ་ནི། །
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ཞིང་བཟང་པོ་ལ་ས་བོན་གདབ། །ཞེས་ག=ངས་སོ། །
(4.22) དངོས་པོ་Nམས་བདག་m་བkང་བ་མེད་ན། བཏང་ཡང་བདག་འཛ�ན་

དང་སེར་rའི་གཉེན་པོར་མི་འོང་བས། བདག་�་བ�ང་4ེ་ཚdགས་བསགས་པ་ནི། 
ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པར་བཞེད་དེ། ཞི་བ་[ས། 
ཡོངས་=་གkང་བ་མེད་པ་དེ་དག་Aན། །
�T་ཡZས་�ངས་ནས་}བ་པ་8ེས་Mི་མཆོག །
�ས་དང་བཅས་པ་Nམས་ལ་ལེགས་འDལ་ན། །
ཡོན་གནས་དམ་པ་}གས་Uེ་ཆེ་Nམས་Mིས། །
བདག་ལ་བ5ེར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །ཞེས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །
(4.23) འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་Nམས་དང་འདས་པ་འཕགས་པ་Jན་_ིས་དགེ་

བ་ཇི་]ེད་བསགས་པ་དང་ཡོད་པའི་དགེ་བ་Nམས་ཏེ་རང་གཞན་Pི་དགེ་བ་Aན། 
རང་གི་�ོས་གཅིག་m་བ�ོམ་ཏེ་གཞན་དོན་�་Nམ་མ~ེན་ཐོབ་པའི་ཆེད་�་བSོ་བར་

G་དགོས་སོ། །nལ་དེ་ཡང་ST་UV་Wལ་མཚན་Pིས་བFོ་བ་བY་པ་ལས། 
འ>ོ་Aན་དགེ་བ་ཇི་]ེད་ཡོད་པ་དང༌། །ཞེས་སོགས་དང༌། �མ་Wས་པ་ལས། z་རིའི་
Dས། Ûཽ་ཤི་ཀ་བཅོམ་Cན་འདས་Mི་དང་པོ་}གས་བ8ེད་པ་ནས་དམ་པའི་ཆོས་

ག=ངས་པའི་བར་Pི་དགེ་བའི་5་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། Gང་སེམས་དང༌། ཉན་རང་

Nམས་Mི་དགེ་བའི་5་བ་ཐམས་ཅད་Mང་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པ་ཉིད་�་བFོ་བར་

བདག་གི་6་བ་8ེས་སོ། །ཞེས་དང༌། མི་གཡོ་བའི་wད་ལས། 
བཅོམ་Cན་བདག་གིས་གང་བསགས་པའི། །
བསོད་ནམས་>ངས་མེད་གཞལ་མི་ལང༌། །
དེས་ནི་འ>ོ་བ་མ་\ས་པ། །
�་མེད་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་ཤོག །ཞེས་དང༌། ཤེས་མདོར། 
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རབ་འGོར་ཡོངས་=་བFོ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པTའZ་ཆོས་Mི་དGིངས་ཡོངས་=་བFོ་བའོ། །ཞེས་དང༌།
Wན་Õག་པོ་བཀོད་པ་ལས། 
དཔེར་ན་ཤེལ་དང་མེ་ཤེལ་དག །
དག་པ་ཡི་ནི་མཚན་ཉིད་ཅན། །
ཉི་མའི་ཟེར་Pིས་ཕོག་པ་ན། །
དེ་དག་རང་གི་འོད་ཟེར་འGིན། །
དེ་བཞིན་Aན་གཞིའི་Nམ་ཤེས་Mང་། །
བདེ་གཤེགས་]ིང་པོ་ཁམས་དགེ་བ། །
ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་Cན་པ་དེ། །
བFོས་ན་འaས་D་�ིན་པར་འsར། །ཞེས་ག=ངས་པ་Nམས་སོ། །
(4.24) སངས་,ས་Gང་སེམས་དང་། དཔལ་Cན་�་མ་ལ་ཡང་མཆོག་གི་

དགོངས་པ་Oོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆེད་�་བFོ་བར་Gས་ན་རང་གཞན་Pི་ཚ̀གས་

Oོགས་ཤིང་4ིབ་པ་དག་ནས་Gང་Hབ་¦ར་�་འཐོབ་པར་འsར་བའི་2ིར་བSོ་བ་G་

དགོས་ཏེ། ཞི་བ་[ས། 
Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་Nམས་Mིས་ནི། །
འ>T་དbན་}གས་ལ་དགོངས་འfབ་ཤོག །ཞེས་ག=ངས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ།  །

དེས་ན་འཇིག་:ེན་མགོན་པོས། ང་འD་p་ངན་ལས་འདས་པའི་Uེས་=འང་~ོད་¥ལ་
�་ཡོད་པ་Nམས་Mིས་བFོ་བ་Gེད་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་ཡང་ཡང་ག=ངས་སོ། །Gང་

སེམས་གནད་བQས་Mི་0བས་ཏེ་བཞི་པའོ།།  །།
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5. གསང་Fགས་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས།
X་པ་ནི། (5.1) དེ་ལ་སངས་Wས་བཅོམ་Cན་འདས་Nམས་འོག་མིན་�་སངས་

Wས་ནས། ལོངས་Eོད་Oོགས་�་ངེས་པ་X་Cན་�་བ6གས་ཏེ། མཁའ་~བ་m་�་དང་
ཡེ་ཤེས་འ�ིན་ལས་བསམ་Pིས་མི་~བ་པ་གང་ལ་གང་འ�ལ་´ན་fབ་m་འoག་པའི་

2ིར། གསང་Sགས་Mི་བ4ན་པ་རིན་པT་ཆV་ནི་ཞིང་འདིར་lང་བ་བཞིན་�་སངས་

Wས་གཞན་Pི་བiན་པ་ལའང་གསང་Fགས་འ�ལ་G་གར་ཡོད་�་འxང་བ་ཡོད་དེ། 
འཇམ་དཔལ་མཚན་བUོད་ལས། 
འདས་པའི་སངས་Wས་Nམས་Mིས་ག=ངས། །
མ་འོངས་Nམས་Mང་ག=ང་འsར་ལ། །
ད་cར་lང་བའི་Oོགས་སངས་Wས། །
གང་ཡང་ཡང་ཡང་ག=ངས་པ་གང༌། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །
(5.2) ST་UV་ཐེག་པ་དེའི་dོར་6གས་ཤིང་ཉམས་=་ལེན་པ་ལ་ཐོག་མར་དབང་

བ�ར་Fོན་�་འ>ོ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ST་UV་�ོབ་དཔོན་དང་�ོབ་མ་མཚན་ཉིད་དང་

Cན་ཞིང་:ེན་འaེལ་ལེགས་པར་ཚ̀གས་པས་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ངེས་པར་Oོགས་པའི་

dོ་ནས་i་གོན་ནས་དངོས་གཞི་Oོགས་པའི་བར་�་�ོབ་Dའི་wད་ལ་ཡོན་ཏན་མི་འg་

བ་རེ་རེ་འlང་ཞིང་dོ་ག=མ་དང་དེ་ག=མ་ཐ་དད་�་འཛ�ན་པའི་gི་མ་དག་ནས་

བ8ེད་Oོགས་བdོམས་པའི་jས་Cན་�་Gེད་དགོས་པའི་2ིར། དབང་དོན་Pི་ཡེ་ཤེས་

Dམ་དབང་གིས་�ང་ཁམས་8ེ་མཆེད་rང་iོང་[་ཡི་དMིལ་འཁོར་དང༌། གསང་

དབང་གིས་གསལ་iོང་གི་ཏིང་འཛ�ན་དང་ཤེར་དབང་གིས་བདེ་iོང་གི་འོད་གསལ་

དང༌། དབང་བཞི་པས་�ོས་aལ་[ན་ཅིག་8ེས་པའི་དོན་Pི་ཡེ་ཤེས་ཇི་c་བ་བཞིན་ངོ་
འ�ོད་ཅིང་^ད་ལ་rེས་ན་རབ་m་sར་ཅིང་འaིང་གིས་Mང་དེ་དང་དེ་དག་གི་དོན་

ཉམས་=་ལེན་པའི་གནད་ཤེས་ཤིང་:ོགས་པས་ཉམས་=་pོང་བ་དང༌། ཐ་མས་Mང་

ཚ�ག་དོན་ལ་གོ་བ་མ་འ�ལ་པར་བ8ེད་ཅིང་མོས་པ་ཡིད་ལ་Gེད་པ་ཞིག་lང་ནས་
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དབང་ཐོབ་པར་བཞེད་ལ། དེ་c་D་མ་lང་བར་དབང་བ�ར་ཐོབ་པར་མི་འsར་ཏེ། 
ས་Sོ་ལ་དབང་བ�ར་བ་དང་~ད་མེད་པའི་2ིར་རོ། །
(5.3) དེ་ལ་ཡང་ST་UV་Nལ་འGོར་མ་ལ་སོགས་~་ནི་;ོགས་གཅིག་པའམ་དཔའ་

བོ་གཅིག་པས་9ང་དབང་བ�ར་ཐོབ་པར་འjོ་ལ། [་ལའང་དGེ་བQའི་~ད་པར་

Pིས་དེ་ལ་གདན་ག=མ་Mང་དངོས་=་མ་ཚང་ཡང་བདག་མ�ན་སོགས་ལ་དོན་Pིས་

ངེས་པར་ཚང་པའི་དབང་བ�ར་�་འ>T་iV། འ�ས་པ་ལས། 
མདོར་ན་�ང་པོ་X་Nམས་ནི། །
སངས་Wས་Xར་ནི་རབ་m་བ4གས། །
ST་UV་8ེ་མཆེད་Nམས་ཉིད་ནི། །
Gང་Hབ་སེམས་དཔའི་དMིལ་འཁོར་མཆོག །
ས་ནི་Eན་ཞེས་G་བ་ཡིན། །
Hའི་ཁམས་མ་མ་ཀི་ཞེས་G། །
དཀར་དང་4ོལ་མ་ཞེས་G་གང༌། །
མེ་དང་³ང་�་རབ་m་བ4གས། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་ག=ངས་པས་སོ། །དེ་cར་ཚང་

ཡང་དཔོན་�ོབ་གཉིས་ཀས་ཤེས་དགོས་ལ། མ་ཤེས་ན་དབང་གི་G་བ་མི་Oོགས་པའི་

2ིར་ཆོ་ག་Nམ་པར་མ་དག་པའོ། །
(5.4) དེ་cར་ངོ་�ད་པའི་དབང་དོན་Pི་aོགས་པ་དེ་ཉིད་wད་ལ་མ་rེས་པར་དཔེ་
དོན་Pི་ཡེ་ཤེས་ཇི་c་བ་ཁོང་�་མི་sད་iེ། མÝབ་མོས་�་བ་བiན་པ་བཞིན་དཔེ་ལ་

བ:ེན་ནས་དོན་གོ་ཡང་དེ་ཉིད་དེའི་:ོགས་པ་དངོས་མ་ཡིན་པའི་2ིར། དེས་ན་དབང་
ག=མ་པའི་6་བདེའི་འོད་གསལ་དེ་ཡང་བཞི་པའི་�ོས་aལ་[ན་8ེས་བདེ་བ་ཆེན་

པTའZ་ཡེ་ཤེས་2ག་W་ཆེན་པོ་དངོས་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་fབ་པ་ལས། 
དབང་པོ་གཉིས་lང་བདེ་བ་ནི། །
དེ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་8ེ་ངན་Ç། །

91



དེ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་ཡིན་ཞེས། །
Wལ་བ་མཆོག་Mིས་མ་ག=ངས་སོ། །
བདེ་ཆེན་མི་:ག་མ་ཡིན་ཏེ། །
བདེ་བ་ཆེན་པོ་:ག་m་:ག །
མཆན་�ང་གཡའ་Òགས་ལས་lང་བའི། །
ཅི་ཡི་2ིར་ན་བདེ་ཆེན་མིན། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །
(5.5) དེ་cར་དབང་གིས་�ིན་པར་Gས་iེ། དམ་ཚ�ག་�ོག་cར་Íལ་༼བཙལ་༽
ནས་ལམ་>ོལ་Gེད་རིམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་བrེད་པའི་རིམ་པ་ཡང་�ང་ཁམས་

8ེ་མཆེད་Mིས་བQས་པའི་rོད་བYད་ཐམས་ཅད་ཡེ་གདོད་མ་ནས་[འི་དMིལ་

འཁོར་�་ཡོངས་)་oབ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། ལམ་�་བ8ེད་རིམ་མཚན་ཉིད་

བཞི་Cན་Pིས་གསལ་བཏབ་iེ་བdོམ་པས་འaས་D་དེའི་ངT་བbར་འཚང་W་བར་

འsར་བ་ཡིན་པས་ཐ་དད་�་མེད་ཅིང་འaས་D་ལམ་�་Gེད་པ་ST་UV་ཐེག་པའི་~ད་

ཆོས་ཡིན་ཏེ། Mེ་Sོར་ལས།
འདི་Nམས་�ེན་Pིས་སེམས་ཅན་Nམས། །
སངས་Wས་ཉིད་�་ཐེ་ཚ̀མ་མེད། །
�་བ་བY་ཡང་ས་Nམས་ཏེ། 
སེམས་ཅན་ས་བYའི་དབང་«ག་གོ །ཞེས་དང༌།aམ་ཟེ་ཆེན་པོས། 
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་�་མེད་]ིང་པTའZ་ལམ་འདི་ནི། །
འaས་D་ལམ་�་~ེར་ནས་གདོད་ནས་འaས་Dར་གནས། །
གཞན་དོན་�ན་=མ་ཚ̀གས་པ་འaས་Dའི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །
xངས་པ་གཙ·་བÁར་sར་པ་སོགས་ལས་དེ་ནི་འlང༌། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར། །དེའི་
2ིར་དཔེར་ན་སོལ་བ་བSར་བས་�ང་མདོག་m་མི་འsར་བ་བཞིན་�་ཡེ་ནས་[ར་

མིན་པ་ལ་ཡིན་པར་བdོམས་པས་[ར་འsར་བ་མི་�ིད་པས། ཡེ་ནས་[འི་དMིལ་
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འཁོར་�་བc་བས་ཐག་ཆོད་པའི་ཉམས་ལེན་གཞན་gིང་མི་འཇོག་པ་ལ་གནད་�་

kངས་ཤིག །ཅེས་སོ། །
(5.6) Fོན་xངས་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་tང་བའི་iོབས་Mིས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་

སོགས་xངས་བ5ོན་ལ་མ་cོས་པར་རང་xང་ངམ་རང་¥གས་Mིས་འlང་བ་`མས་

ལ་ཡང་བར་ཆད་དང་བ�ད་ལས་Mང་�ིད་པས། ཡང་དག་པའི་བཤེས་གཉེན་དམ་

པས་ཟིན་ཏེ་8བས་སེམས་ནས་�ོམ་པ་ག=མ་དང་དེའི་ཉམས་ལེན་Nམས་མ་འཆོལ་

བར་རིམ་པར་འkག་པའི་ཆོ་ག་Nམས་ཇི་c་བ་བཞིན་དགོས་ལ། དེས་བར་ཆད་དང་

གོལ་ས་ལས་>ོལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་�་ཆེར་འ>ོ་བའི་2ིར་རོ། །དེས་ན་�་

�ོབ་གང་ཐད་ནས་Mང་བiན་པའི་གT་རZམ་མ་འHག་པར་G་བ་གདམས་སོ། །
(5.7) [་dོམ་པའི་�ས་ན་ཡང་8ོན་Aན་ཟད་ཡོན་ཏན་Aན་Oོགས་Mི་ཆོས་�་

འsར་བ་མེད་པ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་�་ཞི་བ་དང༌། �T་བb་�་མེན་ལ་སོགས་པའི་

གkགས་�འི་Nམ་རོལ་ཅིར་ཡང་བiན་པའི་དMིལ་འཁོར་Pི་~་གཙ·་བÁ་དང་འཁོར་

`མས་ཐམས་ཅད་མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་དང་uན་པར་བdོམ་པར་G་དགོས་ཏེ། དེ་

ཡང་གཞི་�ས་ནས་སེམས་ཅན་Nམས་སངས་Wས་Mི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཅིང་། ལམ་

�ས་=འང་ཁམས་དཀར་དམར་Pི་རང་བཞིན་�་ཉི་དGངས་གསལ་མཚན་དཔེའི་ངT་

བT་ཡZན་པར་བdོམས་པས། འaས་Dའི་�ས་ལོངས་�་མཚན་དཔེའི་བWན་པ་ཐོབ་

པར་འsར་བའི་2ིར། དམ་པ་དང་པོ་ལས། 
རབ་མཆོག་Wལ་བའི་བདག་པT་ཡZ། །
མཚན་ནི་=མ་Y་5་གཉིས་དང༌། །
དཔེ་Gད་བཟང་པོ་བWད་བY་iེ། །
འདི་དག་མ་\ས་\ས་ལ་iེ། །
~བ་བདག་མཆོག་གི་གོ་འཕང་ནི། །
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Fགས་པ་Nམས་Mིས་བdོམ་པར་G། །ཞེས་སོ། །nལ་དེ་c་Dར་མ་ཤེས་པར་འདོད་

ཆགས་Mིས་Aན་ནས་བ�ངས་ཏེ་ཡབ་�མ་ཞལ་xོར་དང༌། ཞེ་�ང་གིས་ཕ་རོལ་པTའZ་
]ིང་ལ་འཇིགས་=་tང་བ་དང༌། གཏི་ªག་གིས་Aན་ནས་བ�ངས་ཏེ། �ད་འ>TའZ་

མགོ་བqན་ཅན་མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དེ་c་D་བdོམ་པའམ་བvབ་ན། 
བསེན་མོ་དང༌། Wལ་པོ་དང༌། ¼་གདོན་བdོམས་vབ་Gས་པ་དང་~ད་མེད་པས་

ཉེས་8ོན་ཆེའོ། །
(5.8) མདོ་Fགས་གང་གི་\གས་Mི་[་སོགས་aི་བཞེངས་དང་བdོམ་པ་ལའང་

ཐམས་ཅད་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མ་ཐོབ་པ་དེ་�ིད་�་རང་wད་ལ་4ིབ་པ་ཡོད་2ིར། 
ཉམས་དང་¯ི་ལམ་སོགས་Mི་མཐོང་rང་གི་Nམ་པ་གཙ·་བÁར་མི་G་iེ། མདོ་wད་དང་
མ}ན་ངེས་པ་མ་གཏོགས་པར་གཞན་ཡིད་ཆེས་Mིས་གཙ·་བÁར་རམ་ཚད་མ་མི་བkང་

བར་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་Mིས་ཡང་དག་བiན་པའི་མདོ་དང་^ད་ལས་ཇི་

cར་ག)ངས་པའི་~་`མས་གཙ|་བ}ར་3་དགོས་ཏེ། ཐམས་ཅད་མ~ེན་པ་ལས་གཞན་
མཆོག་m་sར་པ་=་ཡང་མེད་པའི་2ིར་རོ། །དེས་ན་ས་བYའི་དབང་«ག་མགོན་པོ་

Gམས་པས་Mང༌། 
ཇི་cར་4ོན་¡ོག་ནོར་D་ཉི་�་ལ། །
བ:ེན་ནས་མིག་དང་Cན་པས་c་བ་བཞིན། །
དེ་བཞིན་དོན་ཚ�ག་ཆོས་�ོབས་འོད་མཛད་པ། །
}བ་ལ་བ:ེན་ནས་འདི་ཉིད་རབ་m་བཤད། །ཞེས་དང༌། 
གང་2ིར་Wལ་ལས་ཆེས་མཁས་འགའ་ཡང་འཇིག་:ེན་འདི་ན་ཡོད་མིན་ཏེ། །
མ་\ས་དེ་ཉིད་མཆོག་ནི་nལ་བཞིན་Aན་མ~ེན་Pིས་མ~ེན་གཞན་མིན་པ། །
དེ་2ིར་gང་�ོང་རང་ཉིད་Mིས་བཞག་མདT་�V་གང་ཡིན་དེ་མི་དÞག། །
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}བ་nལ་བཤིག་2ིར་དེ་ཡང་དམ་ཆོས་ལ་ནི་གནོད་པ་Gེད་པར་འsར། །ཞེས་

ག=ངས་སོ། །དེའི་2ིར་རང་བཟོ་དང་གk་\མ་ལ་Nམ་པ་Aན་m་བ:ེན་པར་མི་Gའོ། 
།

(5.9) དMིལ་འཁོར་དང་ཆོ་ག་ཡང་Éལ་ཚ̀ན་ལ་སོགས་པ་ཆོ་ག་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་Wས་པར་Gས་པའི་:ེན་འaེལ་�ན་=མ་ཚ̀གས་པས། ཡོན་ཏན་དང་�ིན་

ལས་བསམ་Pིས་མི་~བ་པ་འlང་བའི་wར་འsར་བ་ལ་སོགས་པའི་དགོས་པ་ཆེས་

མང་བའི་2ིར་iོང་དང་:ེན་འlང་དGེར་མེད་པའི་ཟབ་མTའZ་དོན་ཉམས་འོག་m་Hད་

པའི་དབང་པོ་རབ་m་sར་པ་ལ་[ག་པར་ཆོ་ག་,ས་པ་དགོས་ཏེ། དེས་འaས་D་

�ན་=མ་ཚ̀གས་པ་བསམ་Pིས་མི་~བ་པའི་དངོས་fབ་Nམ་པ་གཉིས་¦ར་�་འfབ་

པའི་2ིར་རོ། །
(5.10) དེ་ཡང་2ི་rོད་Mི་ཆགས་གནས་འཇིག་ག=མ་དང༌། ནང་ST་UVའི་\ས་Mི་
ཆགས་གནས་འཇིག་ག=མ་དང༌། གཞན་:ེན་དང་བ:ེན་པའི་[འི་དMིལ་འཁོར་

བ8ེད་གནས་Qད་པའི་�ོས་པ་ཇི་]ེད་པ་ཐམས་ཅད་གཤིས་སམ་བབས་9ི་aེན་

འOེལ་ཡིན་པའི་2ིར། xང་གཞི་rོད་བYད་ཡེ་ནས་གཞི་´ན་fབ་Mི་དMིལ་འཁོར་

ཆེན་པོཪ་བ6གས་པ། rོད་བYད་ཐ་མལ་�་འཛ�ན་པ་ལ་སོགས་པའི་xང་G་Nམས། 
xོང་Gེད་འོག་གཞི་འlང་བ་རིམ་བ5ེགས་ལ་སོགས་པའི་བ8ེད་པ་དང་Oོགས་པའི་

རིམ་པ་dོམ་པས་xངས་ཏེ། xང་འaས་ཁ་xོར་ཡན་ལག་བ�ན་Cན་Pི་ST་UV་འཆང་

མངོན་�་Gེད་པའི་ལམ་མཆོག་2ི་ནང་གཞན་ག=མ་དGེར་མེད་གསང་བ་ST་UV་Wལ་

པTའZ་~ད་ཆོས་¯ད་�་lང་བ་ཡིན་ནོ། །
(5.11) ST་UV་ཐེག་པའི་\གས་Mི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ST་UVའི་4་xོར་བ་ཐབས་ཤེས་
མཉམ་རོལ་Pི་དོན་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ST་UV་5ེ་མོ་ལས། 
�་ཞིང་]ིང་པT་ཁbང་iོང་མེད། །
གཅད་དང་གཞིག་པར་G་བ་མིན། །
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བ�ེག་པར་G་མིན་འཇིག་མེད་པས། །
iོང་ཉིད་ནི་ST་UVར་བUོད་པར་G།  །ཞེས་ག=ངས་པ་བཞིན་གཞོམ་གཞིག་ལ་སོགས་
པ་དང་aལ་བའི་གཉིས་=་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལ་ST་UV་ཞེས་G་ལ། དེ་c་Dའི་

རང་བཞིན་Pི་!"་$%འི་Xས་འདིའི་5་³ང་ཐིག་ལེའི་གནས་nལ་ནི་Wལ་བ་ཐམས་ཅད་

Mི་�་ག=ང་}གས་ST་UV་�་ག=མ་Pི་དMིལ་འཁོར་གདོད་ནས་´ན་Pིས་fབ་ཅིང་

wན་མི་ཆད་པའི་ཟབ་མ"འv་འཁོར་ལརོ་ཡེ་ནས་གནས་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། གསང་

བ་W་མཚ̀་ལས།

ཤེས་Gའི་དMིལ་འཁོར་མ་\ས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །
�་ག=མ་ཡོངས་=་fབ་པ་གསང་Fགས་ཐེག་པ་iེ། །
�་ག=མ་ཉིད་ལ་འoག་པ་ལམ་Pི་ཐེག་པ་ཡིན། །
�་ག=མ་འ�་འaལ་མེད་པ་ST་UVའི་ཐེག་པའོ། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །
(5.12) དེ་cར་iོན་པའི་ཟབ་དོན་ལ་ཡང་rོད་མིན་ལོག་c་4ོ་�ར་མཁན་དང༌། 
དཔེ་མཐོང་ཙམ་Pིས་ཉམས་ལེན་གཞན་ལ་iོན་པས་གསང་dོ་འཆོལ་ཞིང་མན་ངག་

གི་གནད་འHག་པར་Gེད་པའི་གk་\མ་ཅན་དག་གི་�ང་�ོལ་�ང་བ་ལ་སོགས་པའི་

ཆེད་�་wད་\ང་མན་ངག་ཟབ་མT་རZམ་བwད་Gིན་བËབས་མངའ་བའི་ST་UV་�ོབ་

དཔོན་ཉམས་pོང་དང་Cན་པ་མཉེས་པར་Gས་པ་ལས་:ོགས་པར་G་བའི་�ད་�་

ཟབ་མTའZ་གནས་Xགས་འགའ་ཞིག་!"་$%་འཆང་གིས་}གས་བ5ེ་བས་wད་དÞགས་

\ང་བYས་མན་ངག་གབ་ཅིང་�ས་པར་མཛད་པའི་2ིར་ན་རང་བཟོ་དང་ཕT་ཚ·ད་

�ངས་ཏེ་མཁས་fབ་གཉིས་Cན་ST་UV་�ོབ་དཔོན་ལ་ཡང་དག་པར་གmག་པར་Gའོ།

(5.13) \ས་འདི་ཉིད་ཆགས་གནས་འཇིག་པ་དང་5་³ང་ཐིག་ལེའི་གནད་

སོགས། བཅོས་nལ་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་ST་UV་ཐེག་པ་ལས་ག=ངས་ཤིང་། 
དེར་Âས་ཤིང་ཆེས་མི་གསལ་བའང་ཤིན་m་ཞིབ་Wས་=། ཉེས་ག=མ་འ�གས་པ་ལ་

སོགས་པ་འ�་བ་Nམ་བཞིའི་ནད་སོགས་འlང་བ་གསོ་ཐབས་དང་བཅས་པའི་ལས་
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དང་། གནས་nལ་ལམ་འCག་Uལ་འགའ་ཞིག་ལའང་�ོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་ཡན་

ལག་བWད་པ་སོགས་�ན་Pི་མདོ་^ད་�་ཆེས་གསལ་བར་iོན་པས་ཟབ་པའང་ཡོད་

དོ། །
(5.14) དཔེར་ན་འཁོར་ལོ་བ{ར་Wལ་འlང་བ་ལ་ཡང་ཐོག་མར་Wལ་རིགས་=་
8ེས་ནས་རིམ་པར་iོབས་5ལ་Oོགས་པ་ལ་cོས་དགོས་པ་བཞིན་�་ཡིན་པས་ན། 
གཞན་_ིས་མི་ཟབ་པར་འདོད་པ་`མས་Mང་རང་\གས་འདིར་ནི་8བས་=་འ>ོ་བ་

ནས་�ེ་rོད་ག=མ་དང་བ�བ་པ་ག=མ་མམ་�ོམ་པ་ག=མ་དང༌། w་འaས་Mི་ཐེག་
པ་གཉིས་དང༌། wད་�ེ་བཞི་དང་དབང་བཞི་Nམས་མས་རིམ་ནས་དང༌། �ོན་འoག་
གཉིས་ལས་དང༌། >ོལ་ལམ་དང་ཆགས་ལམ་གཉིས་ལས་དང༌། བ8ེད་Oོགས་གཉིས་
དང༌། Oོགས་རིམ་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་གཉིས་ལས་དང་པོ་Nམས་ཟབ་པར་

འདོད་དེ་གོང་མ་གོང་མའི་ལམ་iེགས་སམ་གཞི་:ེན་�་sར་པའི་འོག་མ་འོག་མ་

Nམས་མེད་ན་¯ང་ST་མVད་པའི་མཁར་དང་ཡང་ཐོག་དང་བ་གམ་དང་འg་བས་གོང་

མའི་ཡོན་ཏན་མི་ཐོབ་པའི་2ིར། ནང་པའི་>ལ་�་nད་ཅིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་Mི་

གཞི་:ེན་�་sར་པའི་8བས་འ>ོ་ནས་ལམ་མས་རིམ་Pིས་ཉམས་=་ལེན་པར་ཟབ་4ེ། 
བ:ག་གཉིས་ལས། 
དང་པོར་གསT་xbང་xིན་པར་G། །ཞེས་སོགས་ག=ངས་སོ། །དེས་ན་�T་Cbག་Nམ་བཞི་
སོགས་རིམ་པར་]ིང་ནས་མ་བསམ་པའི་ཆོས་པ་དེ་ཀོ །ད་cའི་ཆོས་Gེད་མཁན་cར་
ཁ་ནས་ཆོས་གཏམ་གཏོང་ཞིང་ལག་m་w་འaས་~ད་�་གསོད་ཅིང་མི་དགེ་�ིག་པ་ཁོ་

ན་Eོད་པ་འདི་འgར་འsར་�ིད་པས་ཟབ་པར་དགོངས་སོ། །དེ་cར་ན་དགོངས་པ་

གཅིག་པ་འདིའི་བUོད་དོན་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་cར་གཙ·་བÁར་iོན་པའི་གནད་འདི་

གོ་ན་ག6ང་འདིའི་དོན་གོ་བར་འsར་པར་བཤད་དོ། །
(5.15) འདི་ཡང་གོང་མའི་འ�ོས་པ་iེ་0ས་Mི་གདང་D་བཞིན་�་ལམ་Nམས་

མས་རིམ་ནས་ཉམས་=་ལེན་ཅིང་། nལ་�ིམས་དང་>ོལ་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཟབ་མTའZ་
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མན་ངག་དེ་དག་མེད་པར་�་�ང་ཐིག་ལེའི་གདམས་པ་སོགས་ལ་ཐོག་མ་ནས་6གས་

པས་འཚང་མི་,་བར་Çོས་ཅི་འཚལ། གནས་0བས་ཞི་བདེའི་འaས་D་ཙམ་ཡང་མི་

འlང་བ་iེ། འཇིག་:ེན་མགོན་པོས།
ཆགས་པ་Eོད་པའི་xོར་ཐབས་=མ་བW་�ག་བY་དང་། །
5་³ང་ཐིག་ལེའི་གནད་Nམས་ཟབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །
དེ་དག་འོད་གསལ་དGིངས་=་དག་ན་}བ་པའི་ཆོས། །
Wལ་བས་གསང་Fགས་ཟབ་པའི་གནད་�་ག=ངས་པ་ཡིན། །
གཞན་�་ª་iེགས་འཁོར་བའི་vབ་ཐབས་=། །
ནན་ཏན་ཆེན་པTའZ་བཀའ་Íལ་ཡང་ཡང་ག=ངས། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར། དེས་ན་
2ི་རོལ་ª་iེགས་པ་ལའང་5་³ང་dོམ་པ་ཡོད་Mང་འཁོར་བ་ལས་མི་འདའ་ཞིང་མ་

ཟད་མངོན་ཤེས་དང་¶་འÒལ་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་aལ་དགོས་པ་ལ། 
ཁ་ལ་ངེད་Mི་འདི་གསང་Fགས་ཆགས་ཅན་ཕོ་ཉའི་ལམ་ཟབ་ཡིན་པ་0ད་ཟེར་ནས། 
]ད་ª་གེ་ལ་བ:ེན་ནས་rམ་D་བོར་ཚ̀ང་Gེད་པ་c་Dའི་ཉམས་ལེན་w་འaས་~ད་

�་གསོད་ཅིང་ཕམ་པ་དང་5་°ང་བག་ཡངས་=་Eོད་པ་Nམས་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་

མོ་གཤམ་Pི་D་མTའZ་Wན་བཞིན་�་}ན་མོང་གི་དངོས་fབ་ཙམ་ཡང་མི་ཐོབ་iེ། ཡེ་

ཤེས་fབ་པ་ལས།

\ས་MིའDད་པ་གང་ཡིན་དང༌། །
ßད་པ་འDད་པར་Gེད་པ་དག །
དེ་དག་~ད་པར་མ་མཐོང་iེ། །
དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་Nལ་འGོར་པས། །
ßད་པ་ཡི་ནི་G་བ་མིན། །ཞེས་དང༌། Mེ་ST་UV་ལས། 
དེ་མེད་པས་ནི་བདེ་མེད་འsར། །
བདེ་བ་མེད་ན་དེ་མེད་འsར། །ཞེས་དང༌། རིག་འཛ�ན་ཆོས་>གས་Mིས། 
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ཇི་cར་ཞེ་ན་ད་cའི་:ོགས་Cན་པ། །
ཆགས་ལམ་Eོད་Nམས་�ིད་པ་Aན་�ེལ་ནས། །
བཟའ་ཚང་àར་ལོངས་Ø་འབོད་དpལ་བའི་གནས། །
འབད་པས་ཉོ་བ་འདི་Nམས་མ་མཐོང་ངམ། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །
(5.16) ཉམས་pོང་དང་ཆོས་ལའང་བ�ད་Mི་བར་ཆད་Mིས་དངོས་ཉམས་¯ི་ལམ་
�་\ང་iོན་པ་དང་མངོན་ཤེས་དང་¶་འÒལ་དང་ཉམས་ཆོས་ལ་སོགས་པ་�ིད་པས་

ཡང་དག་པ་དང་ཡང་དག་མ་ཡིན་r་ཚ̀གས་པ་cར་rང་མང་བས་ཐམས་ཅད་མ~ེན་

པར་ཚད་མ་sར་བའི་བཀའ་མདོ་wད་དང་དེའི་དགོངས་འ>ེལ་ཚད་Cན་དང་འགལ་

བའི་ཉམས་�ོང་དང་ཉམས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལོག་aོག་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། 2ི་རོལ་ª་
iེགས་པའི་fབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་Fོན་ནང་པའི་dོམ་ཉེས་པ་ལས་lང་བ་ཡེ་ཤེས་

Wས་པའི་མདོ་ལས་ག=ངས་པ་དང༌། dོམ་ཆེན་པའི་ཉམས་pོང་གT་ལbག་m་སོང་བ་

Nམས་ནི་བ�ད་ལས་=་�མ་ལས་ག=ངས་པའི་2ིར་དང༌། ¿ོད་ཚང་r་ཚ̀གས་རང་

>ོལ་Pིས། 
བདེ་གསལ་མི་:ོག་ལ་སོགས་དང༌། །
མངོན་ཤེས་གསལ་rང་¶་འÒལ་སོགས། །
cར་rང་ཟག་བཅས་ཡོན་ཏན་རིགས། །
ཅི་ཙམ་lང་ཡང་Ëོམ་སེམས་དང་། །
ཞེན་འཛ�ན་ང་Wལ་མ་6གས་པ། །
འདི་ཉིད་[ག་པར་གལ་ཆེ་གདའ། །
ཉམས་rང་ལམ་:གས་འདི་འg་ཡིས། །
dོམ་ཆེན་བ»ས་པ་མང་བར་མཐོང༌། །ཞེས་དང༌། ཕག་མོ་f་བས། 
jས་མ}་ཆེ་བའི་གང་ཟག་དེ། །
>ོང་ཆོག་གི་ª་r་གཏད་པ་ཡིན། །
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¯ི་ལམ་Nོ་བའི་dོམ་ཆེན་དེ། །
འgེ་Wལ་འགོང་གི་༼གིས་༽འeགས་�ིད་Gེད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། རིག་འཛ�ན་ཆོས་
>གས་Mིས། 
རང་ཉིད་ལོག་འ�ལ་ལམ་�་6གས་ཟིན་ནས། །
གཞན་ཡང་ལམ་དེར་འ�ིད་པ་དེང་སང་མང༌། །ཞེས་ག=ངས་པས་ཡང་དག་པའི་

བཤེས་གཉེན་དང༌། ཆོས་ལ་བiེན་པ་ལེགས་=་འདོད་པ་དག་གི་]ིང་ནོར་�་G་བ་

ཡང་དག་པ་ཁོ་ནའོ། །
(5.17) \ང་�ེ་rོད་ག=མ་དང་ལམ་བ�བ་པ་ག=མ་ལམ་�ོམ་པ་ག=མ་སོགས། 
གཡག་ཞར་Pི་á་cར་2ོགས་རེར་ཞེན་པའི་iོན་dོམ་གk་\མ་ཅན་�་མ་སོང་བར། 
དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་�་ཤེས་པ་དང་ག6ང་\གས་ཐམས་ཅད་གདམས་

པར་འཆར་བའི་ཉམས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། Uེ་འ>ོ་བའི་མགོན་པོ་དཔལ་�ལ་རིན་
པT་ཆVས། 
ག6ང་\གས་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་ལེན་དགོས། །ཞེས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། 
།དེས་ན་nལ་�ིམས་དང་གསང་Fགས་འགལ་བར་བkང་ནས་nལ་�ིམས་འདོར་བ། 
མཐོ་དམན་གང་�་འ�ག་Mང་nལ་འཆལ་ཡིན་2ིར་རང་\གས་འདིར་ནི་དེ་cར་

འགལ་བར་གཏན་ནས་མི་བཞེད་དོ། །
(5.18) ཉམས་=་ལེན་G་ཡང་འདི་cར་ཉམས་=་�ངས་ན་འaས་D་འདི་cར་

འlང་ཞེས། dོམ་vབ་Mི་ལག་Uེས་བiན་པ་Nམས་Mང་མིང་ཟབ་ཆོས་=་སོང་བའི་

གདམས་ངག་Fར་ཇི་cར་ཉམས་ལེན་Gས་Mང་འlང་བ་མིན་ལ། Wལ་བའི་བཀའ་

ཚད་མ་ག=མ་དང་དེ་དང་མི་འགལ་བའི་གདམས་པ་ཚད་Cན་Fར་ཉམས་=་�ང་ན། 
Gིན་Ëབས་Mི་ཚན་ཁ་ཤིན་m་ཆེ་བས་བ»་བ་མེད་པར་འོང་བའམ་འlང་བར་འsར་

བ་ཡིན་2ིར། དེ་ཉིད་ཉམས་ལེན་�་G་བར་རང་\གས་Mི་བཞེད་པ་�་ན་མེད་པ་ཡིན་
པས་ན། མཁས་fབ་གོང་མའི་ག6ང་\གས་འ�ལ་མེད་ལས་སT་8Vས་འ�ལ་པ་བས་
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Mང་ཉིང་འ�ལ་Pི་གཏམ་ལ་རེ་བའི་འ>མ་H་མི་Cང་བར་གདམས་སོ། །
(5.19) ཉམས་=་�ངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཡང༌། བདེ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་W་མཚ̀་
c་D་\ས་ལ་རལ་>ིས་བWབ་Mང་བདེ་བའི་རང་བཞིན་�་འོང་བ་ཆགས་པར་མ་

སོང་བ་དང༌། གསལ་བའི་ཏིང་འཛ�ན་ཁང་iོང་�་�་བ་ཤར་བ་c་D་\ས་2ི་ནང་དང་
ཉིན་མཚན་~ད་པར་མེད་པའི་གསལ་ཉམས་འཛ�ན་པར་མ་སོང་བ་དང༌། མི་:ོག་པའི་
ཏིང་ངེ་འཛ�ན་:ོག་པ་�་མོ་ཙམ་མི་འs་བ་c་D་མི་:ོག་པའི་ཉམས་�ོས་Gས་=་མ་

སོང་བས་rོན་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛpན་ག=མ་པT་དV་ཡང་། རིམ་པར་འདོད་གkགས་

གkགས་མེད་དེ་ཁམས་ག)མ་འཁོར་བའི་^་iེ། དེ་དང་དེར་གོལ་བར་འsར་བ་

ལས་�ོས་aལ་�ོ་འདས་2ག་W་ཆེན་པT་ནZ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་0ད་�། 
¯ོངས་པས་dོམ་པ་གང་ཡིན་པ། །
¯ོངས་པས་¯ོངས་པ་ཐོབ་པར་འsར། །ཞེས་དང༌། ཕག་མོ་f་པས། 
འཛ�ན་མེད་འོད་གསལ་མ་ཤར་ནས། །
བདེ་གསལ་ཉམས་Mི་ཞེན་པ་ཅན། །
�ོ་གཞན་བdོམ་Pི་དགོས་པ་མེད། །
གkགས་མེད་[་t་8ེ་wའོ། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་མེའི་:གས་=་�་བ་འlང་བ་བཞིན་

ལས་དང་པོ་བ་ལ་ཉམས་དེ་ག=མ་འlང་ཤས་ཆེ་བས། 8ོན་ཡོན་གང་�་མི་c་བར་

བdོམས་པས་ཉམས་དེ་དག་ནས་གཟོད་སེམས་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་�ོས་པ་

ཐམས་ཅད་aལ་བ་མངོན་=མ་�་:ོགས་པ་ནི་2ག་W་ཆེན་པT་ཡZན་ཏེ། �ོབ་དཔོན་

ཏོག་ཙ�་པས། 
�བ་པ་སེམས་Mི་མ>ོན་པོ་དག །
�ོས་དང་aལ་བར་ངལ་གསོས་ཤིག །
སོ་མ་ག¤ག་མ་རང་བབས་འདི། །
�ོ་འདས་2ག་W་ཆེན་པT་ཡZན། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར། 
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(5.20) 2ི་ནང་གཞན་ག=མ་ཐམས་ཅད་�་ག=མ་Pི་རང་བཞིན་�་ཡེ་ནས་

བ6གས་པ་གནས་nལ་ཡིན་པས། སེམས་ཉིད་ལ་མཚ̀ན་ན་ངT་བT་ibང་པ་ཆོས་�། 
དེའི་མདངས་འགགས་མེད་ལོངས་�། རིག་5ལ་r་ཚ̀གས་པ་�ལ་�འི་རང་བཞིན་

ཡིན་པ་བཞིན་�་�་ག)མ་རེ་རེ་ལའང་གཞན་གཉིས་གཉིས་ཚང་བ་ཡིན་ཏེ། �་

ག=མ་དGེར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པTའZ་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་2ིར་རོ། །
(5.21) དེ་ལ་ཚ�་གཅིག་གིས་ST་UV་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་Gེད་པ་ལ། 8ོན་

ཐམས་ཅད་�ོངས་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་vབ་པ་nལ་�ིམས་རིན་པT་ཆV་ཁོ་ན་

ལ་རག་ལས་པས་ན། གསང་Sགས་ST་UV་ཐེག་པའི་\གས་ལ་ནི་Uལ་Zིམས་Nམ་པར་
དག་པ་ཞིག་མེད་ཀ་མེད་དམ་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། Mེ་Sོར་ལས། 
དང་པོར་གསT་xbང་སོགས་དང༌། དམ་པ་དང་པTའZ་wད་ལས། ST་UV་འཛ�ན་པ་རབ་

འaིང་ཐ་མ་ག=མ་ག=ངས་པ་དང༌། ST་UV་5ེ་མོ་ལས།
སT་སbར་ཐར་དང་Gང་Hབ་སེམས། །
རིག་འཛ�ན་Fགས་Mི་དམ་ཚ�ག་iེ། །
�ོམ་པ་ག=མ་དང་Cན་པ་ནི། །
Nལ་འGོར་�ས་Mི་དང་པT་ཡZན། །ཞེས་དང༌། ད�ང་བཟང་གིས་6ས་པ་ལས། 
Wལ་བ་ངས་ག=ངས་སT་སb་ཐར་པ་ཡི། །
nལ་�ིམས་Nམ་དག་འ�ལ་བ་མ་\ས་ལས། །
Fགས་པ་~ིམ་པས་:གས་དང་ཆོ་ག་�ང༌། །
[ག་མ་Nམས་ནི་ཉམས་=་�ང་པར་G། །ཞེས་དང༌། བ�བ་པ་ག=མ་Pི་མདོ་ལས། 
nལ་�ིམས་བ:ེན་ནས་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་འlང་བ། ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་བ:ེན་ནས་ཤེས་

རབ་འlང་བར་ག=ངས་པ་ལགས་སོ། །འཇམ་དཔལ་5་wད་ལས།
nལ་�ིམས་འཆལ་ལ་}བ་དབང་གིས། །
Fགས་fབ་པར་ནི་མ་ག=ངས་ཏེ། །
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p་ངན་འདས་>ོང་འ>ོ་བ་ཡི། །
�ལ་དང་2ོགས་Mང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། ཏིང་འཛ�ན་Wལ་པོ་ལས། 
nལ་�ིམས་འཆལ་བས་ངན་འ>ོར་དེ་འ>ོ་ལ། །
ཐོས་པ་མང་པོས་དེ་ལ་8ོབ་མི་jས། །ཞེས་དང༌། ཇི་0ད་�། 
གང་ཞིག་རབ་m་lང་ཡང་ཡོན་ཏན་rོད་མ་sར། །
Æ་དང་ཁ་Ä་aེག་Mང་དགེ་xོང་nལ་མ་6གས། །
རབ་lང་དེ་ནི་རབ་lང་མ་ཡིན་~ིམ་པའང་མིན། །
དེ་ནི་H་མེད་�ོན་པ་རི་མTའZ་མར་མེ་བཞིན། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་\ང་འགལ་བ་

ག=མ་aལ་ལ་ཡིད་བ:ེན་པར་Gས་ཏེ། Nམ་པར་དག་པའི་སོ་ཐར་Pིས་གཞི་བkང༌། 
Gང་སེམས་Mིས་ཁོག་�བ། གསང་Fགས་Mིས་Nོ་བཏོན་ཏེ་�ོམ་ག=མ་འགལ་མེད་�་
ཉམས་=་ལེན་པར་G་བ་ཤིན་m་གཅེས་སོ། །
(5.22) གkགས་4་gི་རT་རVག་G་iེ་འདོད་ཡོན་X་ལ་ཞེན་པས་རང་གར་Eོད་ན། 
མངོན་མཐT་ངVས་ལེགས་ལ་བར་C་གཅོད་པར་Gེད་པ་ལ་མདོ་Sགས་གཉིས་དགོངས་

པ་གཅིག་པར་ག=ངས་ཏེ། གང་ངས་བར་ཆད་Mི་ཆོས་=་དམ་བཅས་པ་ལ་འ>ོ་བ་

=ས་Mང་¿ོལ་བར་མི་jས་པར་ག=ངས་པ་དང༌། འ�ལ་བའི་ག6ང་Nམས་ལས། 
འདོད་པ་ནི་�ག་དང་ད>་དང་Ùལ་ག�ག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་འg་བར་ག=ངས་པ་

དང༌། �མ་ལས། འདོད་པས་ནི་ཚངས་པའི་འཇིག་:ེན་�་8ེ་བ་ལ་བར་�་གཅོད་ན་
p་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་c་ཅི་Çོས། ཞེས་སོགས་དང༌། དPེས་མཛད་བ:ག་པ་གོང་
མ་ལས། ST་UV་]ིང་པོས་6ས་པ། བཅོམ་Cན་འདས་མ་དག་པ་ནི་གང་ལགས། བཀའ་
Íལ་པ། གkགས་ལ་སོགས་པ་Xའོ། །ཞེས་དང༌། �ས་འཁོར་�་བâལ་6གས་ཉེར་
Xའི་0བས་=་ཡང༌། �ལ་X་ལ་ཞེན་པར་Gས་ན་དམ་ཚ�ག་ཉམས་པར་ག=ངས་པ་

ལ་སོགས་པའི་2ིར་རོ། །
དེས་ན་དོན་འདི་c་D་}གས་=་Hད་པའི་འཇིག་:ེན་མགོན་པོ་jས་པའི་མཐར་}ག་
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པ་མགོན་པT་བZར་ཝ་པ་དང་མཉམ་ཡང་། }བ་པའི་བiན་པ་ལ་�་བ]ེན་པར་Oོགས་
པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །
འདི་ཐད་Nལ་འGོར་ST་ཤV་མ་ལས། འོ་ན་གསང་Fགས་=་འདོད་པ་Nམས་ལ་བiེན་

པས་འfབ་པར་ག=ངས་པ་ཅི་ཡིན་]མ་ན། གང་ཟག་གཉེན་པT་ibབས་དང་Cན་

པས་འདོད་ཡོན་Pི་དDས་=་གནས་Mང་། པÊ་འདམ་Pིས་མ་གོས་པ་c་Dར་དེ་དག་
གི་wད་ལ་མ་གོས་པ་ལ་དགོངས་ནས་བiེན་པར་ག=ངས་ཏེ། འདི་ནི་�ང་G་གཉེན་

པོས་�ངས་ནས་ལམ་བ>ོད་པར་Gེད་པ་མཚན་ཉིད་ཕ་རོལ་m་2ིན་པ་བས་བW་

འsར་རམ་iོང་འsར་Pིས་Mང་མི་ཚད་པ་ཤིན་m་དཀའ། nལ་འདི་c་Dའི་ཉམས་

ལེན་གཅིག་ལ་བ:ེན་ན་ཚ�་གཅིག་གིས་སངས་Wས་འlང་བ་ཡིན་ཏེ། Wལ་པT་ཨZ�་བT་

དྷZ་c་D་ཡིན། ཞེས་དང༌། རིག་འཛ�ན་ཆོས་>གས་Mིས། ST་UVའི་ག=ང་གོང་མ་དེའི་
དོན་མི་གོ་ན་ཡང༌། འདིར་ཡང་ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་གི་དགོངས་པ་སོགས་Mི་དོན་

བQས་ན། འདི་cར་འདོད་པ་བསོད་ཉམས་Mི་མཐའ་�ངས་2ིར་Pི་ན་ལས་མ་

གནང༌། ཞེན་མེད་�་Eོད་པས་ཆོག་པར་དགོངས་ནས་གང་ཡང་གནང་ལ་ཆོག་ཤེས་

དགོས་པར་ག=ངས་པ་དང༌། Fགས་=་འདོད་ཡོན་Nམས་རིམ་གཉིས་Mི་ངང་ནས་

ཞེན་མེད་�་Eད་Mི་འདོད་པས་མིན་ཏེ། ཞེས་དང་། དགོས་པ་གལ་པT་ཆV་གཞན་དོན་

ལ་འsར་ངེས་པ་ནི། ཐེག་པ་ག=མ་ཀ་ནས་མ་བཀག་ཏེ། འ�ལ་བ་Û་རི་ཀ་ལས།
དØལ་དང་གསེར་Pི་Nམ་པ་ལེན་Gེད་ན། །
ཉེས་Gས་འsར་རT་གbས་དང་Wགས་2ིར་དང༌། །
\ས་Mི་2ིར་དང་དེ་བཞིན་�ན་2ིར་རམ། །
ཆོས་དང་Cན་པའི་2ིར་ནི་°ང་བ་མེད། །ཞེས་དང༌། Gང་སེམས་0བས་Qད་པ་ལས། 
འདོད་ཡོན་X་ལ་Eོད་Mང་Aན་མ~ེན་ཡིད་Gེད་དང་Cན་ན། nལ་�ིམས་Mི་ཕར་

2ིན་ལ་གནས་པ་ཡིན་པར་ག=ངས་པ་དང༌། Eོད་འoག་ལས།
དེ་cར་རིག་Gས་གཞན་དོན་ལ། །
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བཀག་པ་Nམས་Mང་དེ་ལ་གནང༌། །ཞེས་དང༌། Fགས་Mི་0བས་=། 
དེང་ནས་བ5མས་ཏེ་D་~ོད་Mིས། །
གkགས་4་gི་རT་རVག་ལ་སོགས། །
འདོད་ཡོན་X་ལ་Eོད་པར་Pིས། །སོགས་ག=ངས་པའི་2ིར། མདོར་ན་ཆོས་Cན་Pི་
G་བའི་བར་ཆད་�་འ>ོ་ན་ནི་�ོམ་པ་ག=མ་ཀར་འདོད་ཡོན་Nམས་ཡེ་ནས་བཀག་

ལ། ཆོས་Cན་Pི་G་བའི་>ོགས་=་འ>ོ་ན་ནི་འདོད་ཡོན་Nམས་ཡེ་ནས་གནང་iེ། 
ཨི�་བT་དྷZ་ལ་སོགས་པ་c་Dའོ། །�ལ་དང་གཉེན་པོ་གཉིས་མེད་�་:ོགས་པ་ནི་�ོས་
མེད་Mི་Eོད་པ་ཞེས་གང་ཡང་གནང་བཀག་0བས་མེད་པ་ནི་fབ་པའི་མཐའ་མཆོག་

m་བཟང་བ་ཡིན་ལ། གོང་�་བཤད་པ་Nམས་ནི་དེ་cར་མ་:ོགས་པའི་དབང་�་Gས་
སོ། །ཞེས་བཤད་ལ་nལ་དེ་དག་དང་བÕན་ནས་གང་ཡང་དགག་G་ཉོན་མོངས་པའི་

གཉེན་པོར་འ>ོ་བ་དང༌། དགོས་པ་རང་wད་མི་འཆིང་བ་དང་དེར་མ་ཟད་ཡོན་ཏན་

ཡར་Cན་�་འ>ོ་བ་=་ལ་ཡང་ཡེ་གནང་ཞེས་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་དང༌། དེ་ལས་བ�ོག་

ན་ཡེ་བཀག་ཞེས་�ང་G་ཡིན་ཞེས་པ་ལས་གནས་0བས་གང་ཟག་གི་Gེ་aག་ལ་cོས་

ནས་གནང་བཀག་དང་བཅས་རང་གི་Cོག་པ་ཐ་དད་མེད་པར་བiན་པ་མ་ཡིན་པར་

དོན་གནད་མ}ན་པར་]མ་Mང་། �ན་རིང་xངས་བ5ོན་Pིས་དགོངས་པའི་ཞེ་�ག་
གཏིང་ནས་:ོགས་པར་མཁས་པའི་0ལ་བ་བཟང་�་Gའོ། །
(5.23) དེའི་2ིར་�ོག་གཅོད་པ་དང་། ã་བ་དང་འདོད་ལོག་ཆང་འ}ང་བ་དང་
�་མ་ལ་�ོད་པ་ལ་སོགས་པ་Sགས་ལམ་_ི་5་བ་དང་། ཡན་ལག་གི་°ང་བར་sར་

བའི་མི་དགེ་བ་ཇི་]ེད་པ་ཐམས་ཅད། Nམ་པ་Aན་m་�ང་Gར་གཏན་ནས་མི་འsར་

ཞིང་གང་�འང་དགེ་བ་འབའ་ཞིག་པར་འwར་བའི་གནས་yབས་ནི་སོ་Gང་གཉིས་

ལའང་མེད་དོ།།

(5.24) དེ་བཞིན་�་5་བ་བཞི་དང་ཆང་སོགས་འCལ་བར་°ང་བ་c་Dར་sར་

པའི་མི་དགེ་བ་ཇི་]ེད་པ་ཐམས་ཅད་Mང་། ཐབས་Mིས་མ་ཟིན་པར་Sགས་ལམ་
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)འང་ཉོན་མོངས་རང་མཚན་པས་དགེ་བར་རམ་དགེར་མི་འwར་ཏེ་5་°ང་གི་ཉེས་

པས་རང་གཞན་Pི་དོན་�་vབ་པ་གང་Gས་ཐམས་ཅད་Aན། ཡང་དག་པའི་fབ་

འaས་མེད་པར་མ་ཟད་�ལ་ཁམས་དབང་�་Qད་པ་Gས་པས་Mང་། ད>་t་�ང་བ་
ལ་སོགས་པ་ལོག་པར་སོང་ནས་ཚ�་འདིར་ཚ�་}ང་ནད་མང་ནོར་ཡལ་ད>ས་འཇིགས་

ལ་སོགས་པ། མི་འདོད་པའི་2ོགས་ཐམས་ཅད་ཁབ་ལེན་Pིས་Sོ་བཞིན་ངམ་ངམ་

¥གས་¥གས་Mིས་འ�་བ་དང༌། འདོད་པའི་2ོགས་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཚ̀ན་Pི་Uེས་=་
]ེགས་པ་cར་¦ར་�་ཡལ་བར་འsར་ཞིང་2ི་མ་དོ་�་མེད་པའི་ST་UVའི་དpལ་བར་

�ན་རིང་�་འཚ�ད་པར་འsར་བའི་2ིར་རོ། །འོ་ན་གསང་བ་འ�ས་པ་ལས། 
~ོད་Mིས་�ོག་ཆགས་གསད་པར་G། །
བ¶ན་Pི་ཚ�ག་Mང་Ç་བར་G། །
མ་Gིན་པ་ཡང་~ོད་Mིས་�ང་། །
ཕ་རོལ་Dད་མེད་བiེན་པར་G། །ཞེས་དང༌། wད་ལས། 
ཆང་མེད་པ་ལ་དངོས་fབ་མེད། །
ཡེ་ཤེས་ཡང་ནི་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ག=ངས་སམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཤིན་
m་ག=ངས་མོད། འོན་Mང་ST་UV་ཐེག་པ་ST་UVའི་ཚ�ག་Nམས་མཐའ་�ག་དང་nལ་

བཞིས་དགོངས་དོན་ཇི་c་བ་བཞིན་�་:ོགས་པར་G་བ་ལས། 2ོགས་རེའི་ཚ�ག་ལ་

འཆོལ་ནས་གk་\མ་Pིས་|་nགས་ཁོ་ནས་མི་འོང་iེ། དེ་ཡང་དགོངས་དང་

དགོངས་མིན་c་Dར་མཚ̀ན་ན། དཔེར་ན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས།
ཇི་cར་ཤིན་m་ཕ་མ་ལ། །
བiི་iང་བཅས་པས་Uེས་=་གཞོལ། །
ཇི་cར་ཉམས་=་�ངས་བ་དག །
མཚམས་མེད་སེམས་ཅན་དpལ་བར་°ང་། །ཞེས་དང༌། དེའི་དོན་ཡང་དེ་ལས། 
འདོད་ཆགས་པ་ནི་མ་ཞེས་G། །
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མ་རིག་པ་ནི་ཕ་ཞེས་G། །
བiི་iང་བཅས་པས་Uེས་འoག་ན། །
མཚམས་མེད་སེམས་ཅན་དpལ་བར་°ང་། །ཞེས་དང༌། ཇི་0ད་�། 
ཕ་དང་མ་ནི་བསད་Gས་ཤིང་། །
aམ་ཟེ་གཙང་མ་གཉིས་བkང་ནས། །
Wལ་པོ་�ལ་འཁོར་བཅས་བཅོམ་ན། །
མི་དེ་དག་པར་འsར་ཞེས་G། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ག=ངས་བ་c་D་ཡིན་ལ། གོང་
�་གསང་འ�ས་=་ག=ངས་པའི་དགོངས་པ་ཅན་Pི་དོན་ཡང་། བཤད་wད་དགོངས་
པ་\ང་བiན་པ་ལས། 
མ་Gིན་ལེན་པ་Gང་Hབ་སེམས། །
Aན་Oོབ་བiན་པ་¶ན་Ç་བ། །
�ང་པT་�bག་ཆགས་sར་པ་iེ། །
ཚངས་པའི་གནས་བཞི་Dད་མེད་ཡིན། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ལས།
དགོངས་པ་ཡིས་ནི་བཤད་པ་ལ། །
Gིས་པ་Nམས་ནི་ཡི་གེར་:ོག །
ST་UV་ཐེག་པར་གནས་~ོད་Mང༌། །
ཆོས་ཉིད་དེ་ཡང་མི་ཤེས་སོ། །ཞེས་དང༌། ཆང་ཡང་འཇིག་:ེན་མགོན་པོས། 
བདེ་ཆེན་རT་ཡZ་བmང་བ་ལ། །
ཆང་ཞེས་Nམ་པར་བཤད་པ་དང་། །ཞེས་དང༌། F་མ་ལས། 
དགོངས་པའི་ཚ�ག་ལ་¯ོངས་པ་Nམས། །
ག=ངས་པའི་དོན་འདི་མ་:ོགས་ནས། །
ག=ངས་པ་འདི་ལས་གཞན་མིན་ཞེས། །
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དེ་ནི་ཇི་བཞིན་4ར་འཛ�ན་ཏོ། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །དེས་ན་ཆང་c་D་ལ་

དཔེར་མཚ̀ན་ན། ཁ་དོག་འོ་མ་c་D་ལ་gི་རོ་jས་པ་བ�ད་5ིར་བ{ར་ཏེ། འ}ང་

བའི་མོད་ལ་ར་རོ་བ་མེད་པར་མ་ཟད་རང་lང་[ན་ཅིག་8ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་:ོགས་ཤིང་

ཆགས་�ང་དGིངས་=་jབ་པར་jས་པ་iེ། aམ་ཟེ་ཆེན་པོས་ཐོད་ཆང་ལ་བ:ེན་ཏེ་

2ག་W་ཆེན་པT་:bགས་པ་དེ་c་D་lང་ན་དམ་ཚ�ག་m་བmང་བར་ག=ངས་ལ། དེ་འg་
lང་ན་སོ་Gང་�་ཡང་འགལ་བར་མི་འsར་བས་ཡེ་གནང་ཆེན་པT་ཡZན་ལ། དེ་cར་

མ་ཡིན་པར་ཚ�ག་ཙམ་ལ་འཆལ་ཞིང་ཆང་བ�ད་5ིར་wར་མ་jས་Mང་Fགས་Mི་ཆོ་

ག་ཙམ་ལ་བ:ེན་ནས་འ}ང་ན་ཉེས་པ་མེད་ཟེར་ཡང༌། འཇིག་:ེན་མགོན་པོས།
ཅིས་Mང་མི་མ}ང་བ་མ་nགས་པར་ཆང་འ}ང་འདོད་Mང་བ{ར་བའི་jས་པ་རང་

ལ་མེད་ན། གསང་Fགས་གསར་qིང་གཉིས་ཀ་ནས་gི་ཆེན་འདི་བ�ད་5ི་Xའི་ཆེ་

ཤོས་=་ག=ངས་པ་དེ་ཙམ་�་ཆང་ལ་བ�ད་5ི་མ་ག=ངས་Mང་། རང་ཆང་འ}ང་

འདོད་པའི་2ིར་�ང་དོར་མགT་]bམ་ལ་ཆང་དང་བ�ད་5ི་ཆེན་པོ་ཆ་མཉམ་པར་

བ�ེས་ལ་བmང་དང་། དེ་gི་ང་བས་མི་jས་ན་བ�ད་5ི་ཞེས་པ་2ོགས་ན་མེད་དེ། 
�ག་ཡིན་པས་དེ་བiེན་ན་ཚ�་འདི་2ིར་�ང་�ོལ་ཆེན་པོར་འsར་བས་གསང་Fགས་

=་ཡང་བཀག་ཏེ། �ོམ་འlང་ལས།
ཨ¢་äཿåྃ་ཞེས་G་Fགས་Mིས། །ཞེས་པ་ནས། 
ཆོ་གཪ་ཡང་དག་Cན་པས་Eད། །ཅེས་པའི་བར་Pིས། ཆང་བ�ད་5ིར་བ{ར་jས་
ན་འ}ང་གི་མི་jས་ན་�ག་m་འsར་བས། དངོས་fབ་ཉམས་ཤིང་དམ་པས་�ོད་པ་

དང་Nལ་འGོར་མ་Nམས་�ོས་ནས་བགེགས་དང་ནད་སོགས་Mིས། འདིར་ཡང་

མནར་ལ་2ི་མར་དpལ་བ་Ø་འབོད་�་འཚ̀ད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་དཔག་m་མེད་

པས་Fགས་པས་�ངས་དགོས་པར་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །གཞན་Nམས་Mང་nལ་

འདི་ཁོ་ནས་:ོགས་པར་Gའོ། །
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དེས་ན་དགག་དགོས་མི་བ5ི་བར། Nལ་འGོར་པ་བ8ེད་Oོགས་Mི་c་དགོངས་དང་

Cན་པ། འདོད་ཡོན་Pིས་མི་གོས་པར་rང་བ་དབང་བ{ར་jས་པ་སེང་གེ་c་D་ST་UV་
gིལ་D་པ་དང་། བིར་ཝ་པ་ལ་སོགས་པའི་fབ་ཐོབ་དེ་c་D་ལ་tང་གི དེ་cར་མིན་
པ་Eོད་པ་བོང་¿ན་c་D་མ}་མེད་Nམས་Mིས་Gས་ན་རང་�ང་གཞན་བËག་m་

འsར་བས། Eོད་པ་�ས་ཚ̀ད་དང་འaེལ་དགོས་པར་འ>ེལ་བ་gི་མེད་འོད་ལས།
ལས་དང་པོ་པས་Nལ་འGོར་པའི་G་བ་མི་Gའོ། །
Nལ་འGོར་པས་fབ་པའི་G་བ་མི་Gའོ། །
fབ་པས་ཐམས་ཅད་མ~ེན་པའི་G་བ་མི་Gའོ། །ཞེས་དང༌། སངས་Wས་གཉིས་པ་

དཔལ་ཨོ་Wན་ཆེན་པTའZ་ཞལ་F་ནས། 
2ི་cར་ལག་ལེན་མདT་�Vའི་\གས་=་Eད། །
w་འaས་�ང་�ངས་ཞིབ་པའི་དགོས་པ་ཡོད། །
ནང་cར་གསང་Fགས་}ན་མོང་\གས་=་Eད། །
བ8ེད་Oོགས་དོན་དང་འaེལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད། །
གསང་བ་གསང་ཆེན་ཨ་ཏིའི་\གས་=་Eད། །
ཚ�་གཅིག་འོད་�ར་>ོལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད། །ཞེས་ག=ངས་པ་cར་ཉམས་=་ལེན་

པར་Gའོ།

(5.25) དེ་cར་དབང་གིས་�ིན་ཅིང་དབང་�ོག་wད་ལ་འཛ�ན་པའི་དམ་ཚ�ག་

�ོམ་པ་ག=མ་Pི་�ང་དོར་�ོག་cར་བ²ང་ནས། >ོལ་Gེད་རིམ་གཉིས་Mིས་¡ོ་Dར་

Pི་gི་མ་ཉོན་མོངས་པ་X་ལ་སོགས། ས་བོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་

aལ་བའམ་དག་པའི་འOས་D་�་ག=མ་མམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རིགས་X་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། Aན་m་ཁ་xོར་Pི་wད་ལས།
གཏི་ªག་Nམ་དག་བdོམ་པ་ཡིས། །
Nམ་པར་rང་མཛད་ཉིད་�་འsར། །
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ཞེ་�ང་Nམ་དག་བdོམ་པ་ཡིས། །
མི་བ8ོད་པ་ནི་ཉིད་�་འsར། །
འདོད་ཆགས་Nམ་དག་བdོམ་པ་ཡིས། །
rང་བ་མཐའ་ཡས་ཉིད་�་འsར། །
�ག་དོག་Nམ་དག་བdོམ་པ་ཡིས། །
དཔའ་བT་དbན་ཡོད་fབ་པར་འsར། །
ང་Wལ་Nམ་པར་དག་པ་ཡིས། །
རིན་ཆེན་འlང་Cན་ཉིད་�་འsར། །ཞེས་ག=ངས་པས་དག་པ་དང་བdོམ་པ་དང་

འsར་ཞེས་པས། ཐབས་Mིས་མ་ཟིན་པའི་ཉོན་མོངས་རང་མཚན་པ་ཉིད་�་དང་ཡེ་

ཤེས་དང་ལམ་�་མི་བཞེད་པར། དེ་དག་ལ་4ིབ་Gེད་�་འདོད་པས་ལམ་Pིས་xངས་

ཏེ་�་དང་ཡེ་ཤེས་མངོན་�་འsར་བ་བཞེད་དོ། །
(5.26) 4ོལ་བ་ཡང་ST་UV་ཐེག་པའི་དགོངས་Eོད་ཟབ་མོ་འདི་འgའT་ཞVས་མ@་

5ལ་Pི་ཆེ་བ་བ4ན་པ་ཙམ་ལས། མངོན་zོད་gག་པT་ཅZ་དགར་གཞན་Pི་�ོག་གཅོད་
པར་གནང་བ་མེད་དེ། འཇམ་དཔལ་5་wད་ལས།
]ིང་Uེ་མཆོག་Cན་སངས་Wས་དང༌། །
Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་¶་འÒལ་ཆེ། །
Fགས་Nམས་མ}་བiན་དོན་�་ནི། །
ལས་Nམས་ཐམས་ཅད་བiན་པ་ཡིན། །ཞེས་ག=ངས་སོ། །དེས་ན་4ོལ་བ་ལ་དང་པT་
xbར་བ་ཞེ་�ང་�་སོང་ནས། དངོས་Uེས་ཡང་དེའི་Uེས་=་འ>ོ་བས། འaས་D་ཡང་

དpལ་བ་འ>T་ངVས་པར་Gེད་མི་tང་iེ། འཇམ་དཔལ་5་wད་ལས། Fོན་aམ་ཟེ་ཙ་
ནག་M་ཞེས་པས་ཡི་དམ་བཅོམ་Cན་འདས་གཤིན་Uེའི་གཤེད་Mི་[འི་བ8ེད་རིམ་ལ་

བ:ན་པ་ཐོབ་ནས། c་iངས་ཙམ་Pིས་འeགས་རེངས་བÆད་པ་ལ་སོགས་པའི་

མངོན་Eོད་gག་པོ་Gས་པས་དpལ་བར་8ེས་པར་ག=ངས་ན། gེགས་པ་རང་wད་
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པའི་dོ་ནས་མངོན་Eོད་gག་པT་Çbས་ཅི་དགོས། དཔལ་½་རོ་པས་Mང་ད>་ལ་མངོན་

Eོད་Mི་མ}་Gས་ཚ�། ཡེ་ཤེས་Mི་མཁའ་འ>ོ་མ་གཉིས་Gོན་ནས་~ོད་�ིག་པ་འདི་c་D་
མ་Gེད། ཅེས་བཀའ་བ8ོན་པས་བཤོལ་དགོས་lང་ན་གཞན་Pིས་c་ཡང་ཅི། དེས་ན་
གཤིན་Uེ་མེ་t་ཙ�འི་wད་ལས།

རང་རིག་གསལ་བའི་}གས་Uེ་ཡིས། །
ཉོན་མོངས་བ4ལ་བ་མ་གཏོགས་པ། །
ཞེ་�ང་ག�ག་པའི་སེམས་Mིས་4ོལ། །
དpལ་བའི་8ེ་བ་མནར་མེད་ལེན། །ཞེས་དང༌། རིག་འཛ�ན་ཆོས་>གས་Mིས། 
དེང་སང་2ོགས་རེའི་ངན་Fགས་Pི་ན་བས། །
གཞན་�ོག་གཅོད་ལ་Fགས་པར་Ëོམ་Nམས་Mི། །
བ6གས་གནས་ST་UV་ཁབ་5འིེ་ཞིང་ཁམས་བཟང༌། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་ན་~ོད་

མ}་ཆེའT་ཟVར་ན་དགའ་ལ། ~ོད་�ོམ་པ་མེད་ཟེར་ན་མི་དགའ་བ་དང༌། ང་~ོད་དང་། 
ད>་གཉེན་Pི་ཆགས་�ང་དང་། འཇིག་:ེན་ཆོས་བWད་འདི་ཉིད་བ4ལ་ནས་�ང་

དགོས་སོ། །འོ་ན་ST་UV་ཐེག་པར་4ོལ་བའི་མངོན་Eོད་དགོས་ག=ངས་པ་ཅི་ཞེ་ན། དེ་
ནི་གང་4ོལ་བའི་�ལ་ལ་ཡང་ཞིང་བY་ཚང་བ་ལས་རང་གི་ལས་ངན་Pི་ལན་ཆགས་

�ིན་པའི་རང་གkགས་ã་འ�ོག་ལ་སོགས་Gེད་པའི་ད>་བོ་འདི་ཙམ་མིན་ལ། དེ་ལ་

ཡང་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་}གས་Uེ་ཐབས་r་ཚ̀གས་པས་ཅི་cར་aིད་Mང་མི་ཉན་

པར་ལས་ངན་བ�ོག་m་མི་གmབ་ན་མངོན་Eོད་Mི་¥གས་Mིས་4ོལ་དགོས་ལ། གང་

གིས་4ོལ་མཁན་ཡང་རང་འདོད་ཡིད་Gེད་གཏན་ནས་མེད་པར་]ིང་Uེ་ཆེན་པོ་འབའ་

ཞིག་གིས་གསོད་པ་གསT་ངVས་པར་jས་པའི་Nལ་འGོར་པས།

nལ་ཇི་cར་4ོལ་ན། ཐོག་མར་ད>་གཉེན་�་འཛ�ན་པའི་འགོང་པོ་ངར་འཛ�ན་Pི་ད>་
ཆེན་c་དགོངས་Mིས་བ4ལ་བར་:ོགས་པས་བདག་བ4ལ་ནས། མངོན་Eོད་Mི་ལས་
ཐབས་ཚད་�་2ིན་པས་ཕ་རོལ་པTའZ་ལས་ངན་wན་བཅད་དེ། Nམ་ཤེས་འོག་མིན་�་
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གནས་�ར་}བ་ངེས་པའི་}གས་Uེས་གཞན་བ4ལ་ནས། དོན་གཉིས་´ན་Pིས་fབ་

པར་འsར་བ་ནི་W་གར་Pི་fབ་པའི་དབང་«ག་ཆེན་པོ་c་Dའི་Eོད་�ལ་�་ག=ངས་

ཏེ། wད་ལས།
ཐོག་མར་བདག་ཉིད་:ོགས་གོམས་བ4ལ། །ཞེས་དང༌།�ར་པ་5་བའི་�མ་D་ལས། 
]ིང་Uེས་བ4ལ་བའི་དམ་ཚ�ག་ནི། །
བསད་ཅིང་མནན་པ་ཉིད་མིན་ཏེ། །
�ང་པT་ST་UVའི་བདག་ཉིད་དེ། །
Nམ་པར་ཤེས་པ་ST་UVར་བdོམ། །ཞེས་ག=ངས་སོ། །
(5.27) ST་UV་ཐེག་པའི་\གས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ST་UVའི་4་xོར་བ་ཡིན་2ིར། 
འདིར་ཡང་!"་$%་ད�ལ་བ་ཞེས་པ་ནི་དེ་ལས་མནར་�་མེད་པའམ་Qག་བFལ་དེ་ལས་

ཆེ་བ་གཞན་མེད་པས་མནར་མེད་པ་ཡིན་ལ་རབ་m་ཚ་བ་ལ་སོགས་པ་ལའང་དེའི་4་

འoག་པ་ཡིན་ཞིང་དེར་8ེ་བའི་w་ཡང་དཔག་m་མེད་ཅིང་~ད་པར་གསང་Fགས་Mི་

དམ་ཚ�ག་�་མ་�ོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ]ིང་པོ་Wན་Pི་wད་ལས། 
མདT་སbགས་བiན་པའི་དpལ་བ་t། །
�ོབ་དཔོན་�ོད་པར་Gེད་པ་དེ། །
གནས་པར་འsར་བར་ང་ཡིས་བiན། །ཞེས་ག=ངས་སོ། །
(5.28) ST་UV་�ོབ་དཔོན་མཚན་ཉིད་Cན་པ་:ོགས་པ་ཚད་�་2ིན་པའི་^ད་ཚdད་

མཐོ་བར་sར་ན། དེ་ལས་དབང་བ�ར་ཚད་Cན་ཐོབ་ནས། �ོབ་དཔོན་ལ་�ོབ་མ་

དམ་ལས་ཉམས་ན། Fར་དམ་H་çད་པ་དེ་ཡང་དམ་ལ་གནས་ན་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་དང་། འགལ་ན་གཤེད་�་sར་ནས་ཚ�་བÕངས་ཏེ། ST་UV་དpལ་བར་གནས་

0བས་=་°ང་ན་ཡང་གཞན་དང་མི་འg་བར་འaེལ་བ་ཟབ་མTའZ་iོབས་Mིས་�ར་C་

འ>ེན་ཅིང་ཐར་པར་འsར་ཏེ། དགོངས་པ་འ�ས་པའི་མདོ་ལས། �ོབ་དཔོན་}བ་

དཀའ་གཞོན་jས་ཐར་པ་ནག་པོ་དང༌། དན་ཕག་གཉིས་ལ།
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ཇི་བཞིན་ཉིད་འདི་མ་བཅོས་ན། །
དངོས་པོ་བཞི་ལ་གནས་Eད་Mང༌། །
ནམ་མཁའ་ལ་ནི་�ིན་བཞིན་ཏེ། །
འདི་ནི་Nལ་འGོར་དམ་པའི་ལམ། །ཞེས་ཆོས་བiན་པ་ན། ཐར་པ་ནག་པོས་4་ཇི་

བཞིན་�་བkང་ནས་Eད་པས་དpལ་བར་°ང་བ་དན་ཕག་གིས་ཐར་བར་མཛད་པ་

དང༌། ལེགས་0ར་བཅོམ་Cན་འདས་Mིས་ཐར་བར་མཛད་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་
པT་ཏb་པས་འPེལ་ས་དེར་བ:ེན་ནས་Cང་པ་cར་མཆོག་ག=མ་གང་ལ་ཉེས་པ་སོང་

བ་དེར་བ:ེན་ནས་བཤགས་དགོས་པར་ག=ངས་པ་བཞིན་�། ST་UV་�ོབ་དཔོན་དང་

འགལ་ན་དེ་ཉིད་Mིས་འgེན་པ་ལས་གཞན་གང་གིས་Mང་gངས་མི་jས་པར་དགོངས་

ལ། དེའི་w་མཚན་ཡང་དམ་ཚ�ག་Nམ་བཤད་Nམས་ལས། �ོབ་དཔོན་དང་འགལ་ན་
དེ་ཉིད་ལ་བiེན་ནས་བཤགས་དགོས་ལ། མི་བ6གས་ན་�ས་དང་དེའང་མེད་ན་འg་
འབག་གི་�ང་�་བཤགས་དགོས་པར་ག=ངས་པ་Nམས་དོན་གཅིག་ཏེ། དེ་cར་

བཤགས་པས་དམ་ཚ�ག་ཉམས་པ་སོར་Hད་ནས་}གས་Uེ་འoག་པའི་�ལ་�་sར་ན་

འgེན་པར་མཛད་པའི་2ིར་རོ། །འདི་ཡང་གནོད་པའི་ལས་Mིས་དpལ་བར་°ང་བ་

དང་བཟང་པTའZ་འaེལ་iོབས་Mིས་gངས་བ་ཡིན་པས་Fར་དང་མི་འགལ་ལོ། །

གསང་Fགས་གནད་བQས་Mི་0བས་ཏེ་X་པའོ།།  །།
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6. c་dོམ་Eོད་པ་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས།
�ག་པ་ནི། (6.1) དེ་ལ་གཏན་བདེ་Gང་Hབ་vབ་པར་འདོད་པའི་0ལ་བ་བཟང་
པTའZ་8ེས་D་Nམས་ལ། མེད་�་མི་tང་བའི་གཞི་གཅིག་�ར་sར་པ་། གང་ལ་བiེན་
ན་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་Mི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་ནི་འGོར་བས། འཚ�ངས་བར་
འsར་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡང་དག་པ་ལ་བiེན་དགོས་ཏེ། Qད་པ་ལས། 
�་མ་མཁས་པ་Nམས་ལ་:ག་m་བiེན་པར་G། །
ཅི་2ིར་ཞེ་ན་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་འlང༌། །ཞེས་དང༌། wད་ལས། 
8་བ་འཛ�ན་པ་མེད་པར་ནི། །
f་ནི་ཕ་རོལ་བ>ོད་མི་jས། །
ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རབ་:ོགས་Mང༌། །
�་མ་མེད་པར་�ིད་མཐར་མིན། །ཞེས་ག=ངས་སོ། །དེ་ཡང་ཇི་c་D་ཞིག་ལ་བiེན་
དགོས་ཞེ་ན། nལ་�ིམས་དག་པས་�ོམ་པ་ག=མ་མིག་འaས་cར་བ²ང་བས་�ང་

དོར་Pི་བཅས་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་�ོམ་པ་དང་དམ་ཚ�ག་Cན་པ་དང༌། ཤེས་

རབ་དག་པས་མདོ་wད་Mི་དོན་ལ་མཁས་ཤིང་ཉམས་pོང་གི་དགོངས་པ་དང་Cན་པ་

དང༌། [ག་བསམ་དག་པས་གཞན་དོན་ཁོ་ན་�ར་~ེར་Pི་]ིང་Uེ་ཆེན་པོ་དང་Cན་

པས་བསམ་xོར་�ན་=མ་ཚ̀གས་ཤིང་། རིམ་བwད་Mི་Gིན་བËབས་Cན་པ་ལ་

སོགས་པ་མདོ་wད་ནས་ཇི་cར་ག=ངས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་Cན་པའི་�་མ་དམ་པ། 
dོ་ག=མ་གཡོ་{་མེད་པས་མཉེས་པ་ག=མ་Pིས་བiེན་ལ། དེའི་མི་མ}ན་པའི་

2ོགས་གང་ལ་བiེན་པ་ཙམ་Pིས། རང་wད་Mི་�ོམ་པ་དང་དམ་ཚ�ག་འཆལ་ཞིང་

�ང་དོར་ལ་c་བའི་ཤེས་རབ་Mི་མིག་Cོང་པར་འsར་བ་དང༌། ཆགས་�ང་མེ་ད�ང་

འབར་བས་རང་གཞན་Pི་wད་བ�ེག་པར་Gེད་པས། བསམ་xོར་ངན་པའི་�ིག་པའི་
བཤེས་གཉེན་ནག་པTའZ་5་ལག་m་sར་པ་དང་། �ིག་པའི་>ོགས་པོ་Nམས་ཧ་ལའི་

114



�ག་cར་�ངས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་བvབ་དགོས་ལ། དེ་ལའང་ཡང་དག་པ་དང་cར་

rང་�་sར་པ་མང་བས་ལེགས་པར་བ:ག་iེ་�ང་དོར་Gས་ནས། མདོ་Fགས་Mི་

དམ་པའི་ཆོས་གང་ཡིན་Mང་བཅོམ་Cན་འདས་དང་ST་UV་འཆང་ནས་རིམ་པར་Gིན་

Ëབས་Mི་ངད་མ་ཡལ་ཞིང་\ང་རིགས་Mི་ཟམ་མ་ཆད་པས། རང་བཟོ་དང་ཕT་ཚ·ད་

Mིས་ཚ̀ང་འ�ས་Mི་འོ་མ་བཞིན་�་མ་སོང་བར། ཡིད་ཆེས་པའི་བ^ད་པ་མ་ཆད་པར་
འOེལ་པའི་གདམས་པ་དེ་ནི་ཟབ་ཅིང་ངོ་མཚར་བ་ཡིན་ལ། ~ད་པར་�་ST་UVའི་ཐེག་
པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀའ་ཚད་མ། ST་UV་འཛ�ན་པའི་མན་ངག་ཚད་མ། 
Nལ་འGོར་དབང་«ག་གི་ཉམས་pོང་ཚད་མ། :ེན་ཅིང་འaེལ་འlང་གི་ལོ་wས་ཚད་
མས་མན་ངག་གི་}ས་ཀ་ཚང་ཞིང་། དབང་གི་H་བོ་མ་jབ་པ། རིམ་གཉིས་ཟབ་མTའZ་
�ན་ཁ་མ་ལོག་པས་མཆོག་གཟིགས་གི་wད་པ་བར་མ་ཆད་པར། དམ་ཉམས་དང་

འgེས་~ེར་Pིས་[ད་མ་6གས་པའི་གདམས་པ་ནི་Gིན་Ëབས་Mི་ཚན་ཁ་གཞན་ལས་

ཟབ་ཅིང་ཆེ་བའི་2ིར་ན། དེ་c་Dའི་ཆོས་ལ་ཉམས་=་ལེན་པར་G་བ་ལས། དེ་ལས་
བ�ོག་ཅིང་མིང་ཟབ་ཆོས་=་སོང་བ་Nམས་ལ་ཡིད་:ོན་པར་མི་Gའོ། །ཞེས་གདམས་
ཏེ། Uེ་ཕག་མོ་f་པས།
དང་པོ་ཉམས་pོང་8ེས་ན་ཡང༌། །
མི་:ག་�ིན་དང་¡ོག་དང་མnངས། །
ཉོན་མོངས་ང་Wལ་8ེ་བའི་w། །
གདམས་ངག་ཁ་པT་ཆV་ན་ཡང༌། །
བwད་པ་མེད་པ་ª་iེགས་ཡིན། །ཞེས་ག=ངས་སོ། །
(6.2) ཆོས་དེ་ཡང་ཉམས་=་ལེན་པ་ལ་c་བས་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་པས། འཁོར་
བ་དང་pང་འདས་Mི་ཆོས་ཐམས་ཅད་Jན་¯ི་ལམ་Pི་rང་བ་བཞིན་�། རང་གི་

སེམས་Mི་བག་ཆགས་བཟང་ངན་དེ་དང་དེར་]ང་བ་ཙམ་ལས་2ི་རོལ་�་fབ་པ་

Éལ་ཙམ་ཡང་མེད་དེ། མདོ་ལས། 
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བག་ཆགས་Mིས་ནི་དÞགས་པའི་སེམས། །
དོན་�་rང་བ་ཤིན་m་འlང༌། །ཞེས་དང༌། ཇི་0ད་�། 
དངོས་གཅིག་ཡིད་ནི་ཐ་དད་2ིར། །
དོན་མ་fབ་པར་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། �ོབ་དཔོན་འཕགས་པས། སེམས་Mི་ST་
UVའི་བiོད་པ་ལས། 
སེམས་ཐོབ་པནི་Gང་Hབ་iེ། །
སེམས་ནི་འ>ོ་བ་X་པT་ཡZན། །
བདེ་དང་Qག་བFལ་མཚན་ཉིད་དག །
སེམས་ལས་མ་གཏོགས་Yང་ཟད་མེད། །ཅེས་དང༌། ས་ར་ཧས། 
སེམས་ཉིད་གཅིག་�་Aན་Pི་ས་བོན་iེ། །
གང་ལ་�ིད་དང་p་ངན་འདས་འ�ོ་བ། །
འདོད་པའི་འaས་D་iེར་བར་Gེད་པ་ཡི། །
ཡིད་བཞིན་ནོར་འgའི་སེམས་ལ་2ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌། དེའི་2ིར་2ིའི་�ལ་མ་
fབ་པ་བཞིན་�་སེམས་Mང་མེད་དེ། Gམས་པས། 
གkང་བ་མེད་ན་དེར་འཛ�ན་མེད། །ཞེས་དང༌། དེ་cར་Eི་འGམས་གཤིས་ཤོར་Pི་གོ་
�ལ་ཚ�ག་ཙམ་�་མ་སོང་བར་ཡང་དག་པའི་:ོགས་པ་ཞིག་lང་ན། w་འaས་ལ་

ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ད>་གཉེན་ཆགས་�ང་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་བWད་ལ་འཛ�ན་པ་མེད་

པ་དང༌། བདག་གཞན་མཉམ་པ་:ོགས་པས་བདག་བས་གཞན་གཅེས་Mིས། གཞན་
དོན་�ར་~ེར་Pིས་rང་སེམས་དབང་�་བ{ར་བས། ཐབས་མཁས་Mིས་Gང་Hབ་

སེམས་དཔའི་Eོད་པ་ལ་དབང་འGོར་བའི་ལག་Uེས་ཚ�གས་མེད་པར་དེ་ལ་འlང་

བར་ངེས་པས། དཔེར་ན་Uེ་བµན་བཞད་པ་ST་UV་c་D་ལ་སོགས་པ་བཀའ་བwད་

རིན་པT་ཆV་གོང་མ་བཞིན་�་ད>་གཉེན་རིང་�་བཏང་ཞིང༌། \ས་�ོག་cོས་མེད་�་

བོར་ཏེ་ཚ�་�ོས་བཏང་ནས་མི་མེད་དབེན་པའི་རི་ལ་vབ་པའི་Wལ་མཚན་བµགས་ཏེ། 
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བiན་འ>TའZ་དོན་ཆེན་lང་བ་ཡིན་པའི་2ིར། 5་བ་བོར་ནས་ཡལ་ག་མི་ཚ̀ལ་བར་

སེམས་Mི་གདར་ཤ་ཆོད་ངེས་པར་c་བས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་། ཉམས་ལེན་Pིས་

སེམས་འདི་ཉིད་འ�ལ་བ་ཤིན་m་གལ་ཆེ་iེ། ¼་vབ་Mིས། 
བ]ེངས་དང་aལ་ལ་མང་�་གསོལ་ཅི་འཚལ། །
ཕན་པའི་གདམས་ངག་དོན་པོ་འདི་ལགས་ཏེ། །
~ོད་Mིས་}གས་�ལ་མཛ̀ད་ཅིག་བཅོམ་Cན་Pིས། །
སེམས་ནི་ཆོས་Mི་5་བ་ལགས་པར་ག=ངས། །ཞེས་ག=ངས་སོ། །
(6.3) དེས་ན་བདེ་Qག་ལ་སོགས་པའི་^་འOས་ཇི་]ེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད། 
དགེ་�ིག་ལ་སོགས་པ་yད་ཅིག་མའི་བསམ་པའི་རང་ག�གས་=་འདི་དང་2ི་མའི་

བདེ་Qག་ཐམས་ཅད་འlང་བ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བiན་པ་

ལས། 
ཆོས་Nམས་ཐམས་ཅད་�ེན་བཞིན་ཏེ། །
འ�ན་པའི་5་ལ་རབ་m་གནས། །
གང་གིས་�ོན་ལམ་ཅི་བཏབ་པ། །
དེ་འgའི་འaས་D་ཐོབ་པར་འsར། །ཞེས་དང༌། gན་ཉེར་ལས། 
དེ་ལ་སེམས་ནི་རི་མོ་མཁན་c་D་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། ~ད་པར་འཆི་ཁའི་མཚམས་
xོར་གཙ·་ཆ̧་iེ། དཔེར་ན་aན་མོ་མ་D་གཉིས་ཕན་nན་Gམས་སེམས་=་sར་པས་

མཚམས་xོར་Pིས་ཚངས་པའི་འཇིག་:ེན་�་8ེས་པ་དང༌། ཆོས་Wལ་p་ངན་མེད་

Mིས་དགེ་བ་W་ཆེན་པོར་Gས་Mང་འཆི་ཚ�་ཞེ་�ང་གིས་མཚམས་xོར་Pིས་ངན་སོང་�་

8ེས་པ་c་D་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉི་མའི་]ིང་པTའZ་མདོ་ལས།
=་ཞིག་ཐ་མའི་�ས་ཚ�་གནོད་སེམས་lང༌། །
:ག་m་�ག་དོག་སེར་r་�ོས་པ་ལ། །
བསམ་གཏན་མི་8ོབ་སངས་Wས་མཆོད་པས་མིན། །
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nལ་�ིམས་མི་8ོབ་དགོན་པར་གནས་པས་མིན། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །
(6.4) དེ་cར་བསམ་པའི་རང་གkགས་Mི་rང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཡིན་ན་ཡང་། 
བག་ཆགས་བ:ེན་lང་གི་rང་བ་དེ་ལ། དཔེར་ན་མེའི་ཚ་བ་དང་Hའི་གཤེར་བ་

གཤིས་སམ་རང་མཚན་དེ་ལ་Cོག་ཏེ་བcས་པས་དེར་འsར་བར་མི་�ིད་པ་བཞིན་�། 
ཐ་]ད་�་དགེ་�ིག་ཡང་སT་སbར་རང་མཚན་མ་འgེས་པར་གནས་པའི་2ིར། འaས་

D་བདེ་Qག་ཡང་སT་སbར་འlང་བ་གནས་ཡིན་Pི་Cོག་པ་གནས་མིན་པས། གཤིས་

སམ་རང་མཚན་ལ་མི་གནས་པ་དགེ་བ་ལ་�ིག་པ་དང་། �ིག་པ་ལ་དགེ་བར་མོས་

པའི་འ�་ཤེས་Mིས་བFས་པས་དེར་འwར་མི་tིད་དེ། �ག་ལ་�ན་དང་�ན་ལ་�ག་

m་བcས་Mང་མི་ཕན་པར་རང་འaས་སT་སbར་འlང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་gན་ཉེར་

ལས། 
མེ་ནི་>ང་བར་འsར་ཡང་�ིད། །
³ང་ནི་ཞགས་པས་ཟིན་པར་�ིད། །
ཉི་�་ཐང་ལ་´ང་ཡང་�ིད། །
ལས་Mི་Nམ་�ིན་བ»་མི་�ིད། །ཅེས་སོ། །དེ་cར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་ལས་
གཞན་�་མ་fབ་ཅིང་། སེམས་ཉིད་ཡང་གདོད་ནས་�ོས་aལ་ནམ་མཁའ་c་Dའི་

ངང་ལས། དགེ་�ིག་w་འaས་བ»་བ་མེད་པའི་:ེན་འlང་�་འཆར་བར་བiན་པའི་
གནད་འདིས་ནི། rང་བ་རང་སེམས་ལོག་cར་མི་འsར་བའི་གེགས་སེལ་བiན་པ་

ཡིན་ནོ། །
(6.5) མཚན་Cན་Pི་�་མ་མ་གཏོགས་པར་ལོང་བས་ལོང་བ་འ�ིད་པ་དང་rོད་

iོང་ནས་rོད་iོང་�་འ¾་སོགས་མི་འཕོ་བ་བཞིན་�། རང་wད་མདོ་Fགས་Mི་ཡོན་

ཏན་Pིས་མ་�ིན་པར་གཞན་wད་�ིན་པར་མི་jས་པས་ན། མཚན་ཉིད་དང་མི་uན་

པའི་�་མས་�ོབ་མའི་wད་ལ་མདོ་Fགས་Mི་ཐོས་བསམ་dོམ་ག=མ་Pི་ཡོན་ཏན་rེད་

མི་hས་པས་དེ་འg་ལ་མི་བiེན་པར་�ངས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་Wལ་དབང་©ོང་ཆེན་
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པས། 
བསོད་ནམས་>གས་འདོད་�་མ་བཟང་པT་མZན། །
ནོར་Oས་ཆེར་འཛ�ན་ཆོས་vབ་བཟང་པT་མZན། །
མི་ཆོས་གཙ`ར་འཛ�ན་རབ་lང་བཟང་པT་མZན། །
བདག་c་2ོགས་འཛ�ན་Nལ་འGོར་བཟང་པT་མZན། །ཞེས་དང༌། འ>ོ་བའི་མགོན་པོ་

དཔལ་�ལ་ST་UV་འཆང་གིས། 
རང་wད་མ་}ལ་གཞན་wད་འ�ལ་�་རེ། །
རང་ངོ་མ་འ�ོད་ངT་�bད་རོ་ལ་འདེབས། །
རང་མགོར་མ་ཐོན་རོ་མགོ་ཅ་ཅོ་འདོན། །
གར་འ>T་མZ་ཤེས་འ>ོ་ལ་ལམ་iོན་ཟེར། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེས་ན་དང་པོ་�་
མ་བ:ག་ལ་མཁས་པ་དང༌། བར་�་�་མ་བiེན་ལ་མཁས་པ་དང༌། ཐ་མར་དགོངས་
དོན་བ�བ་ལ་མཁས་པར་G་བ་ལས། གར་ཐོད་ཐོད་�་~ི་དང་¡ོ་བ་འ�ད་པ་cར་མི་
G་བར། དང་པT་ཉZད་ནས་བ:ག་iེ་�ང་དོར་G་བ་ལས། ཆོས་Mིས་འaེལ་ཟིན་ནས་
མཚན་ཉིད་མི་Cན་ཡང་མཚན་Cན་བཞིན་�་eས་པས་མཉེས་པར་མ་Gས་ན་མཚན་

Cན་གཞན་ལ་eས་པས་བiེན་Mང་ཡོན་ཏན་wད་ལ་མི་8ེ་ཞིང་ངན་སོང་�་འ>ོ་བར་

wད་ལས་ག=ངས་སོ། །
(6.6) ཚ�་གཅིག་གིས་སངས་Wས་ཐོབ་པའི་ཉེ་ལམ། ཟབ་མTའZ་གནས་\གས་

མཐར་}ག་པ་བདེ་ཆེན་[ན་ཅིག་8ེས་པའི་ཡེ་ཤེས། འོད་གསལ་2ག་W་ཆེན་པTའZ་

aོགས་པ་རང་wད་ལ་rེད་ཐབས་མདོ་wད་ལས་ཇི་]ེད་ག=ངས་པ་Nམས་Mི་ནང་

ནས་གཙ·་བÁ་ལམ་ཟབ་�་མའི་མོས་Pས་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། མགོན་པོ་Gམས་

པས། 
རང་lང་Nམས་Mི་དོན་དམ་དེ། །
དད་པ་ཉིད་Mིས་:ོགས་G་ཡིན། །
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ཉི་མའི་དMིལ་འཁོར་འོད་འབར་བ། །
མིག་མེད་པས་ནི་མཐོང་བ་མེད། །ཅེས་དང༌། Mེ་ST་UV་ལས། 
གཞན་Pིས་བUོད་མིན་[ན་ཅིག་8ེས། །
གང་�་ཡང་ནི་མི་qེད་དེ། །
�་མའི་�ས་ཐབས་བiེན་པ་ཡིས། །
བདག་གིས་བསོད་ནམས་ལས་ཤེས་G། །ཞེས་དང༌། �ས་འཁོར་ལས། 
བ0ལ་པ་�ས་ག=མ་ཐམས་ཅད་�། །
དཀོན་མཆོག་ག=མ་ལ་མཆོད་པ་དང༌། །
�ོག་ཆགས་Gེ་བའི་ཚ�་8བས་པས། །
ཚ�་འདིར་སངས་Wས་མི་ཐོབ་iེ། །
ཡོན་ཏན་W་མཚ̀་�་མ་ལ། །
དང་བའི་ཡིད་Mིས་མཉེས་Gས་ན། །
མཆོག་དང་}ན་མོང་དངོས་fབ་ནི། །
ཚ�་འདི་ཉིད་ལ་ངེས་པར་ཐོབ། །ཅེས་དང༌། འཇིག་:ེན་མགོན་པོས། 
ST་UV་འཆང་ཆེན་�་མ་ལ། །
ཆོས་�འི་འ�་ཤེས་མ་8ེས་ན། །
མཉམ་ཉིད་:ོགས་པའི་c་ཁམ་ཡང༌། །
རང་དང་གོང་མས་�ེལ་བར་ཟད། །ཅེས་སོ། །
(6.7) དེ་ཡང་fབ་མཐའི་Gེ་aག་གིས་c་བའི་~ད་པར་མང་�་མཆིས་Mང་། �ོས་
Gས་གོ་�ལ་�་མ་སོང་བ་F་བའི་མཐར་}ག་མཆོག་m་wར་པ་ནི། འཁོར་འདས་Mི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་Mི་གནས་\གས། འཛ�ན་iངས་Mིས་c་བའི་�ོས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་

བའི་འོད་གསལ་སེམས་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་Uེན་པར་མངོན་=མ་�་:ོགས་པ་དེ་

ལ། གནས་\གས་དོན་Pི་c་བ་aོགས་པ་དང་uན་པ་ཞེས་G་ལ། 
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(6.8) :ོགས་པ་དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་Mིས་Éལ་དང་ཤེས་པ་ཆ་མེད་གཉིས་དང༌། 
སེམས་ཙམ་པས་རང་རིག་དང༌། རང་wད་པས་མེད་དགག་m་c་བའི་འཛ�ན་iངས་

c་ཞོག མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་c་བའི་མཐར་}ག་དD་མ་ཆེན་པོ་དང༌། གསང་Fགས་
གསར་མའི་c་བའི་མཐར་}ག་2ག་W་ཆེན་པོ་དང༌། གསང་Fགས་qིང་མའི་c་བའི་

མཐར་}ག་འོད་གསལ་Oོགས་པ་ཆེན་པT་iV། ཆེན་པོ་ག)མ་_ིས་མ་རེག་པ་iེ། �ོས་
aལ་དང༌། གསལ་iོང་དང༌། རིག་iོང་སོགས་=་ལའང་4་:ོག་གིས་ཞེན་པའམ་c་
བའི་འཛ�ན་iངས་དང་aལ་བ། ག¤ག་མ་[ན་ཅིག་8ེས་པའི་སེམས་ཉིད་རང་lང་གི་
ཡེ་ཤེས། �ོ་འདས་Ç་བསམ་བUོད་མེད་ཆེན་པོ། གཉིས་rང་jབ་པའི་nལ་Pིས་

མངོན་=མ་�་མཐོང་བ་ནི། aོགས་པའི་མཆོག་མ་མཐོང་བའི་མཐོང་བ་ཆེན་པT་ཡZན་

ཏེ། Qད་པ་ལས།
�ང་འདི་iོང་ཞེས་:ོག་ནའང་Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་ནི། །
མཚན་མ་ལ་Eོད་8ེ་མེད་གནས་ལ་དད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། �ོབ་དཔོན་འཕགས་

པས། 
གང་གིས་}གས་བ5ེས་ཉེར་བkང་ནས། །
c་བ་ཐམས་ཅད་�ང་པའི་2ིར། །
དམ་པའི་ཆོས་ནི་iོན་མཛད་པ། །
གོ་ཏ་མ་དེ་ལ་2ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌། 
�ོ་འདས་2ག་W་ཆེན་པT་ཡZན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །འདིས་
ནི་དོན་དམ་པའི་གནས་\གས་མཐར་}ག་པ་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་གི་ངོས་ན། 
2ག་Oོགས་དD་མ་ག=མ་གང་�འང་འཛ�ན་iངས་མེད་པར་བiན་Pི། འོན་Mང་དེ་

ག=མ་ཆར་གནས་\གས་Mི་c་བ་གཏན་ལ་དབབ་nལ་Pི་ཟབ་¦ར་མེད་པ་དང༌། དེ་
དག་གིས་གནས་\གས་Mི་c་བ་མི་:ོགས་པར་བiན་པ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་

Gའོ། །
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(6.9) གནས་\གས་དེ་ཡང་�་མའི་མན་ངག་ཚད་Cན་ལ་སོགས་པས། �ོ་ལས་

འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་Uེན་པ་ཇི་c་བ་མ་:ོགས་པར། �ོས་Gས་Mི་ཐོས་བསམ་བ�ོམ་

པའི་4ོང་ཉིད་བdོམ་པ་ནི། iོང་ཉིད་གཤིས་དང་། Wས་འདེབས་དང༌། གཉེན་པོར་
དང༌། ལམ་�་ཤོར་བའམ་འཆོར་ས་བཞི་དང༌། བདེ་གསལ་མི་:ོག་པ་ག=མ་Pིས་

ཁམས་ག=མ་�་གོལ་བས་གོལ་ས་ག=མ་iེ་ཤོར་གོལ་�་འ>ོ་བ་ཡིན་པས་འཛ�ན་

iངས་ཐམས་ཅད་དང་aལ་བར་མི་འsར་ཏེ། 
�་2ིར་ཐོས་པའི་�ལ་མིན་ཏེ། །ཞེས་སོགས་དང༌། ཏིང་འཛ�ན་Wལ་པོ་ལས། 
འཇིག་:ེན་དག་ན་ཏིང་འཛ�ན་dོམ་Gེད་Mང་། །
དེ་ནི་བདག་m་འ�་ཤེས་གཞིག་མི་Gེད། །
དེ་ཡི་ཉོན་མོངས་2ིར་ཡང་རབ་m་Cང་། །
[ག་Eོད་Mིས་ནི་ཏིང་འཛ�ན་འདིར་བdོམས་བཞིན། །ཞེས་དང༌། �ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་
]ིང་པོས། 
8ེ་མེད་དང་ནི་iོང་ཉིད་དང་། །
བདག་མེད་ཅེས་Gར་iོང་པ་ཉིད། །
བདག་ཉིད་དམན་པ་གང་dོམ་པ། །
དེ་དེ་dོམ་པར་Gེད་པ་མིན། །ཞེས་དང༌། Aན་མ~ེན་©ོང་ཆེན་པས། 
nལ་འདི་མི་ཤེས་iོང་པ་2ང་ཆད་པ། །
ཚ�ག་m་ཡོད་མེད་མཐའ་aལ་ཞེས་Ç་ཡང༌། །
aལ་གཞི་མི་ཤེས་�ིད་5ེའི་c་བ་ཅན། །
བiན་པ་འདི་ལས་2ི་རོལ་sར་པས་2ིར། །
ནམ་མཁའི་ཡིད་ཅན་ཐལ་བས་lགས་པར་tང༌། །ཞེས་དང༌། འཇིག་:ེན་མགོན་

པོས། 
རང་སེམས་མི་dོམ་སེམས་Mི་�ལ་མི་dོམ། །
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dོམ་m་མེད་པ་ཡང་ནི་མི་dོམ་iེ། །
མ་dོམ་པ་ཡི་dོམ་ཞིག་འོང་བ་ཡི། །
རེ་བ་དེ་ཡང་dོམ་པར་མི་Gའོ། །ཞེས་ག=ངས་སོ། །
(6.10) དེ་cར་�་མ་དམ་པའི་མན་ངག་ལ་སོགས་པས། c་བ་སེམས་ལས་འདས་
པའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་ཉིད་ཆོས་�ར་རང་ངོ་འ�ོད་ཅིང་aོགས་པ། དེ་ཀའི་ངང་ལ་བཟོ་

བཅོས་དང་aལ་བར་མ་ཡེངས་མ་བUེད་པར་�ས་:ག་པར་8ོང་ཤིང་གོམས་པར་

3ེད་པ་�ོམ་པ་4ེ། Uེ་ཆེན་པོས། 
dོམ་པ་མ་ཡིན་གོམས་པ་ཡིན། །
གོམས་པ་©ོང་�་sར་ན་ཡིན། །ཞེས་དང༌། Wལ་བའི་དབང་པT་©bང་ཆེན་པས། 
རང་ངོ་འ�ོད་Mང་གོམས་འgིས་མ་Gས་ན། །
Nམ་:ོག་ད>ས་~ེར་ག�ལ་ངTའZ་D་Hང་འg། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར། མི་མེད་

དབེན་པའི་རི་�ོད་�་ཆེ་བཞག་Hང་བÔར་Pིས་G་བ་དe་Òགས་=་བཏང་ནས། 
}ན་བཞིའི་Nལ་འGོར་Pིས་དེ་ཁོ་ནར་བdོམ་པར་G་བ་ཤིན་m་གཅེས་པའི་གནད་

Mིས་མན་ངག་གོ །
(6.11) དེའི་Eོད་པ་ལ་ཡང༌། c་བ་ནམ་མཁའ་དང་འg་བ་དགེ་�ིག་w་འaས་

ལས་འདས་པས། Eོད་པ་ཡང་དགེ་�ིག་�ང་དོར་མེད་དེ། དགེ་�ིག་མེད་པ་ཤན་པ་
c་D། གཙང་གཙ`ག་མེད་པ་~ི་ཕག་c་D། གཟའ་གཏད་མེད་པ་èོན་པ་c་D། ངོ་ཚ་
མེད་པ་D་Hང་c་D། ཉམས་ང་མེད་པ་སེང་གེ་c་Dར་དགོས་ཏེ། དོ་ཧ་ST་UVའི་མeར་
ལས། 
D་Hང་གདོལ་པའི་Eོད་པར་cོས། །
ཤ་ཟ་èོན་པ་གང་དགར་ཐོང༌། །
]ེམས་དང་aལ་བའི་སེང་གེ་cར། །
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Dང་བ་མེ་ཏོག་w་ལ་cོས། །ཞེས་འgེན་ཅིང་དགེ་�ིག་མེད་ཅེས་Ç་ཞིང་Eོད་པ་ཡང་

དེ་cར་Gེད་པ་མང་ན་ཡང༌། འདིར་ནི་ཐོག་མེད་ནས་ཆགས་�ང་གཉིས་ལ་གོམས་

པས་འཁོར་བར་འ~མས་པ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་�ངས་དགོས་ལ། དེས་ན་ཕན་བདེའི་
འlང་གནས་nལ་�ིམས་རིན་པT་ཆV་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་བvབ་པར་དཀའ་བ་

Nམས་ལ་མི་དགའ་བས་འདོར་ཞིང༌། འདོད་ཡོན་X་ལ་འཆོལ་ཉོག་m་Eོད་པའི་མི་

དགེ་བ་�ང་བར་དཀའ་བ་Nམས་ལ་འདོད་པས་དང་�་ལེན་ན། �ང་དོར་མེད་པའམ་
aལ་བའི་Eོད་པ་ཅིའི་2ིར་ཡིན་ཏེ་མིན་ལ། དེ་འgའི་�ང་དོར་མེད་པའི་Eོད་པ་

Nམས་ནི་ཆགས་�ང་གི་Eོད་པ་ངན་སོང་གི་w་ཡིན་པས་མི་G་བར། vབ་བwད་དམ་
པའི་རང་\གས་Mི་zོད་པ་�ང་དོར་དང་Oལ་བ་ནི་དགག་vབ་Mི་བ�བ་པ་Uལ་

Zིམས་རིན་པT་ཆVར་བཞེད་དེ།

དེས་འདི་2ིར་Qག་བFལ་Pི་wར་sར་པའི་ཆགས་�ང་ལ་སོགས་པ་�ོམ་པ་ག=མ་

དང་འགལ་བའི་nལ་འཆལ་དང་�་མི་ལེན་པ་དང༌། མཐT་རZས་དང་ཐར་པའི་ལམ་

�ོམ་པ་ག=མ་Pི་nལ་�ིམས་མི་འདོར་བ་དང་། ཟས་གོས་ལོངས་Eོད་ད>་གཉེན་

གང་ལ་ཡང་ཆགས་�ང་གིས་�ང་དོར་མི་G་བ་iེ། བ:ག་གཉིས་ལས།
བཟའ་བཅའ་དེ་བཞིན་བmང་བ་ཉིད། །
ཇི་cར་qེད་པ་རབ་m་བཟའ། །
ཡིད་འོང་མི་འོང་Nམ་:ོག་2ིར། །
ཞེན་པ་ཙམ་�་མི་Gའོ། །ཞེས་དང༌། aམ་ཟེ་ཆེན་པོས་Mང༌། 
Dང་བ་མེ་ཏོག་w་ལ་cོས། །
ཞེས་དང་། Wལ་བ་ཐམས་ཅད་8ོབ་Mིས་གསT་xbང་ལས། 
ཇི་cར་Dང་བ་མེ་ཏོག་ལས། །
ཁ་དོག་gི་ལ་མི་གནོད་པར། །
�་བ་བཞིབས་ནས་འ�ར་བ་cར། །
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དེ་བཞིན་}བ་པ་>ོང་�་w། །ཞེས་ག=ངས་པ་cར། གང་ལ་ཡང་བདག་m་འཛ�ན་

པས་ཆགས་�ང་མེད་པར་Eོད་ཅིང་w་བ་ནི། �ང་དོར་aལ་བ་Eོད་པའི་མཆོག་m་

ག=ངས་པ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་ནག་པོ་ཁ་འGམས་བ�ད་Mི་c་བར་མ་སོང་བར། ཇི་
cར་c་བ་མཐོ་ཡང་c་Eོད་ཡ་མ་aལ་བར་w་འaས་ལ་ཞིབ་པའི་Eོད་པ་དགོས་ཏེ། 
wད་གསང་བ་གཅོད་པ་ལས། 
c་བ་མི་Cན་Eོད་པ་དང་། །
Eོད་པ་མི་Cན་c་བ་གཉིས། །
འདི་ནི་གསང་Fགས་དམ་�ི་iེ། །
མནར་མེད་སེམས་ཅན་དpལ་བར་8ེ། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །
(6.12) དེ་cར་F་�ོམ་གཉིས་~ད་པར་�་Gེད་པའི་zོད་པ་nལ་�ིམས་རིན་པT་

ཆV་iེ། དེ་ག)མ་ངT་བbར་དGེར་མེད་ཅིང་། ཆགས་�ང་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་
ཐམས་ཅད་དང་aལ་བ་ལ་ཐ་དད་མེད་པར་གཅིག་iེ། གཅིག་ད>ར་གཅིག་མི་

འsར་བས་ཕན་nན་~ད་པར་�་Gེད་པའི་>ོགས་=་འ>ོ་བས་Eོད་པ་མི་བËང་པར་

ཞིབ་པར་གདམས་སོ། །དེ་cར་ན་c་dོམ་Eོད་པ་སོགས་ལ་ཡང་དག་དང་cར་rང་

གི་~ད་པར་ཤེས་ནས་cར་rང་བ་�ངས་བར་ག=ངས་ལ། དེ་ཡང་Wལ་བ་གཉིས་པ་
©ོང་ཆེན་ཞབས་Mིས་Mང༌། 
c་བ་ཟོལ་མ་གདེང་�་མ་nད་པའི། །
གཡམ་wག་�ོས་aལ་འདིས་Mང་རང་སེམས་»། །
dོམ་པ་ཟོལ་མ་གནད་�་མ་བéན་པའི། །
çན་བdོམ་ཡིད་ད�ོད་འདིས་Mང་རང་སེམས་»། །
Eོད་པ་ཟོལ་མ་བག་དང་མི་Cན་པའི། །
èT་Ebད་ཙམ་པོ་འདིས་Mང་རང་སེམས་»། །
དམ་ཚ�ག་ཟོལ་མ་ཉེས་°ང་མི་འཛ�མ་པའི། །
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བ²ང་�ོམ་ངT་êbག་འདིས་Mང་རང་སེམས་»། །
ཐོས་བསམ་ཟོལ་མ་སངས་Wས་མི་འདོད་པའི། །
ང་མཁས་>གས་འདོད་འདིས་Mང་རང་སེམས་»། །
འaས་D་ཟོལ་མ་སེམས་ཉིད་མ་:ོགས་པའི། །
2ི་�ས་ཡིད་�ོན་འདིས་Mང་རང་སེམས་»། །
བ»་aིད་དབང་�་མ་སོང་ཤིན་m་གཅེས། །ཞེས་མན་ངག་གི་ཡང་]ིང་�་ག=ངས་སོ། 
།

(6.13) དེ་བཞིན་�་nལ་�ིམས་རིན་པT་ཆV་དེ་ནི་རང་wད་Mི་ཉེས་8ོན་ཐམས་ཅད་
�ོང་ཤིང་། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འlང་བའི་གཞི་:ེན་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་2ིར། 
;ག་W་ཆེན་པོ་དང་Uལ་Zིམས་རིན་པT་ཆV་གནད་གཅིག་པ་ཡིན་ཞེས་iོན་པ་འདི་ཉིད་

ནི། འཇིག་:ེན་མགོན་པTའZ་Lད་པར་འཕགས་ཆོས་�་ན་མེད་པའི་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། 
ཏིང་འཛ�ན་Wལ་པོ་ལས། 
ཏིང་འཛ�ན་Wལ་པT་ibང་པ་འདི་dོམ་པ། །
nལ་�ིམས་དག་པའི་མགོ་ལ་དེ་འ�ག་iེ། །
ཆོས་Nམས་རང་བཞིན་:ག་m་མཉམ་བཞག་ན། །
Gིས་པ་མི་རིག་༼རིགས་༽བ5ོན་པས་མི་ཤེས་སོ། །ཞེས་དང༌། འཇིག་:ེན་མགོན་

པTའZ་ཞལ་F་ནས་Mང༌། 
D་རང་དང་འg་བའི་�ོབ་མ་Nམས། །
མཐར་}ག་iོབས་བY་མ་ཐོབ་བར། །
\ས་�ོག་2ེ་མར་Gས་Mང་�། །
iོན་པས་ག=ངས་པའི་nལ་�ིམས་དང༌། །
0ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མ་འaལ་ཞིག །
༼འདས་དང་མ་Gོན་ད་cར་དང༌། །
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2ོགས་བY་Aན་ན་བ6གས་པ་ཡི། །
Wལ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་sར་པ། །
དཔལ་Cན་ཕག་མོ་f་པ་ཡིས། །
\ས་Mི་nལ་�ིམས་Nམ་དག་ན། །
\ས་Mི་ཏིང་འཛ�ན་Nམ་དག་ཐོབ། །
\ས་ཉིད་>ོལ་བའི་ཤེས་རབ་ཐོབ། །
ངག་དང་སེམས་Mང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
སེམས་དང་ཤེས་རབ་Nམ་>ོལ་བ། །
མ་ཐོབ་ཐོབ་པ་nལ་�ིམས་ཡིན། །
ཐོབ་པ་བ:ན་པ་nལ་�ིམས་ཡིན། །
བ:ན་པ་བོགས་འདོན་nལ་�ིམས་ཡིན། །
མཐར་}ག་སངས་Wས་ཆོས་Mི་�། །
iོབས་བYའི་དབང་«ག་nལ་�ིམས་ཡིན། །༽
ང་ལ་ཉེ་བ་གཞན་མེད་པས། །
D་�ོབ་Nམས་ལ་Ç་བ་ཡིན། །
]ིང་གཏམ་ཁ་ཆེམས་འདི་ལས་མེད། །ཅེས་དང༌།
nལ་�ིམས་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་iོང་པ་ཉིད། །
འཇིག་:ེན་མགོན་པོས་ག=ངས་རེ་ང་འདིར་ཤི། །ཞེས་དང༌། 
2ག་W་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་ཡངས་པ་ལ། །
དག་པའི་nལ་�ིམས་²ང་བ་མི་ཤོང་ཞིང༌། །
ཉེས་8ོན་མཐའ་དག་ཤོང་བར་sར་པ་འདི། །
མཐོང་དང་བdོམ་པས་�ོང་བར་མི་འsར་ཞིང་། །ཞེས་དང༌། ཆོས་འདི་c་D་ཤེས་

པས་བོད་�ལ་འདིར། བiན་པའི་dོར་6གས་ཐམས་ཅད་ལས་ང་འD་མགོ་གང་གིས་
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མི་ཚད། \ས་གང་གིས་Mང་~ད་པར་�་འཕགས་པ་ཡིན་ཞེས་ག=ངས་པས་ཕ་སེང་

གེའི་D་སེང་གེའི་རིགས་དང་Cན་པས་སེང་0ད་འདོན་དགོས་པ་ལ། དཔེར་ན་gེལ་

ëས་དང་པོ་:འི་0ད་དང༌། བར་�་བོང་0ད། མཐར་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པའི་

རང་0ད་ཅིག་འོང་བ་བཞིན་�། དང་པོ་2ག་ཆེན་དང་nལ་�ིམས་གཅིག་པའི་སེང་

0ད་དང༌། བར་�་མི་གཅིག་པ་Eིའི་བཤད་པ་ཝ་0ད། མཐར་དེ་གཉིས་གང་ཡང་

མིན་པའི་:་མིན་བོང་མིན་Pི་མ་ནིང་gེë་རང་0ད་c་D་དེ། རང་ཅག་Uེས་འaང་གི་

�ས་Nམས་Mིས་མི་འདོན་ཅིང་ཕ་Uེས་D་ཡིས་ཟིན་པར་G་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང༌།
ཕ་གཅིག་ཆོས་Uེ་རིན་ཆེན་ཡིན། །
ཞང་ཉེའི་Uེས་=་མི་འaང་འཚལ། །
ཕ་0ད་iོང་ཉིད་w་འaས་ཡིན། །
སེང་གེས་ཝ་0ད་མི་འདོན་འཚལ། །
ཕ་�ལ་རི་�ོད་དབེན་གནས་ཡིན། །
�ལ་ཤོར་>ོང་�་མི་འ~མ་འཚལ། །
ཕ་མཁར་�ོམ་ག=མ་གནད་གཅིག་ཡིན། །
མཁར་མི་མེད་ཡན་པར་མི་བཞག་འཚལ། །
ཕ་ཞིང་2ག་W་Nམ་བཞི་ཡིན། །
D་སོ་ནམ་འབད་5ལོ་མི་བཞག་འཚལ། །
ཕ་གོས་བ�བ་ག=མ་རིན་ཆེན་ཡིན། །
D་གོས་མེད་གཅེར་ཉལ་མི་Gེད་འཚལ། །
ཕ་ནོར་ཚ̀གས་གཉིས་ནོར་D་ཡིན། །
ནོར་D་Gི་དོར་མི་བཞག་འཚལ། །
ཕ་གཉེན་འ>ོ་�ག་སེམས་ཅན་ཡིན། །
འ>ོ་�ག་�T་ཡZས་མི་གཏོང་འཚལ། །
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ཕ་ད>་ཉོན་མོངས་ཉེས་ཚ̀གས་ཡིན། །
ད>་མགོ་ཡན་�་མི་གཏང་འཚལ། །
ཕ་མཚ̀ན་བY་ཆོས་=མ་ཆོས་ཡིན། །
མཚ̀ན་¥བས་མེད་ཡན་པར་མི་བཞག་འཚལ། །ཞེས་དང༌། དེ་cར་w་འaས་ལ་ཞིབ་
པའི་nལ་�ིམས་ལ་གཅེས་�ས་=་གདམས་སོ། །
(6.14) དེ་cར་ཡང་གཞི་wད་ངT་བT་ibང་པ་�ོས་པ་དང་aལ་བའི་བདེ་གཤེགས་

]ིང་པོ། ཉི་མ་དང་ཟེར་བཞིན་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་´ན་Pིས་fབ་པ་གཞི་2ག་W་

ཆེན་པོ་དང༌། དེ་ཉིད་4ིབ་པ་ཅི་རིགས་པ་དང་aལ་བ་མངོན་�་sར་པ། �ིན་ཅི་

རིགས་པ་དང་aལ་བའི་ཉི་མ་དང་ཟེར་བཞིན། �ངས་དང་:ོགས་པའི་ལམ་Pི་ཡོན་

ཏན་Oོགས་ཤིང་Cན་པ་ལམ་2ག་W་ཆེན་པོ་དང༌། �ིན་མཐའ་དག་དང་aལ་བའི་ཉི་

མ་དང་ཟེར་བཞིན། དེ་ཉིད་4ིབ་གཉིས་མཐའ་དག་ལས་>ོལ་བའི་དག་པ་གཉིས་Cན་
མཐར་}ག་པ་ནི། འaས་D་2ག་W་ཆེན་པT་ཆbས་Mི་�་iེ། ཡེ་ནས་ཡོན་ཏན་´ན་Pིས་
fབ་པའི་2ིར་;ག་W་ཆེན་པT་ནZ་གཞི་ལམ་འaས་D་ག=མ་ཡོན་ཏན་Jན་_ི་བདག་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། །wད་ལས།
རིན་ཆེན་སེམས་ལས་2ིར་sར་པའི། །
སངས་Wས་མེད་ཅིང་གང་ཟག་མེད། །ཞེས་དང༌། Qད་པ་ལས། 
ཕ་རོལ་2ིན་X་Gང་Hབ་ཡོན་ཏན་ཇི་]ེད་པ། །
དེ་དག་Aན་Mང་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་2ིན་ལས་8ེ། །ཞེས་སོ། །
(6.15) �་�ོབ་Mི་:ེན་འaེལ་ལེགས་པར་ཚ̀གས་ཤིང་། གདམས་ངག་nལ་བཞིན་
�་ཤེས་ནས། དེའི་དོན་ལ་5ེ་གཅིག་m་མཉམ་པར་གཞག་iེ་dོམ་པ་ལས། Uེས་ཐོབ་
m་ད>་གཉེན་ལ་ཆགས་�ང་ལ་སོགས་པ་ཆོས་བWད་མགT་]bམ་པ་དང༌། གཞན་ལ་

བ5ེ་བའི་]ིང་Uེ་འGོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འxང་བར་ངེས་ཏེ། 
ཞི་བ་[ས། 
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ཞི་གནས་རབ་m་Cན་པའི་[ག་མཐོང་གིས། །
ཉོན་མོངས་Nམ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་Gས་ནས། །
ཐོག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་G་དེ་ཡང་ནི། །
འཇིག་:ེན་ཆགས་པ་མེད་ལ་མངོན་དགས་འfབ། །ཞེས་དང༌། ¼་vབ་Mིས། 
ཤེས་རབ་མེད་པར་བསམ་གཏན་ཡོད་མིན་ཏེ། །
བསམ་གཏན་མེད་པ་ཡང་ནི་ཤེས་རབ་མེད། །
གང་ལ་དེ་གཉིས་ཡོད་པས་�ིད་པ་ཡི། །
W་མཚ̀་གནག་Uེས་c་Dར་འཚལ་བར་བPི། །ཞེས་སོ། །
(6.16) དེ་ཡང་མཉམ་བཞག་ཡང་དག་པས་Uེས་ཐོབ་m་]ིང་Uེ་ལ་སོགས་པ་

2ོགས་རིས་དང་མངོན་ཞེན་ཅན་�་སོང་བའི་�ག་འདོན་ཅིང་། rང་ལ་རང་བཞིན་

མེད་པས་]ིང་Uེ་དང་xིན་སོགས་ཐབས་Mི་ཆ་ཐམས་ཅད་�་ཞིང་�་བ་ནས་~ད་�་

མི་གསོད་པར་བསོད་ནམས་Mི་ཚ̀གས་ཅི་བསོག་Gེད་ལ། དེས་མཉམ་བཞག་གི་ཡེ་

ཤེས་གོང་ནས་གོང་�་ན་འཕར་བར་འsར་བས་ན། ཚ̀གས་གཉིས་kང་འoག་གི་^་

ནི་ཇི་c་བ་བཞིན་མ་[བ་པར། 4ིབ་གཉིས་ལས་>ོལ་བའི་ལམ་དང་འaས་Dའི་ཡོན་
ཏན་འxང་བ་མི་tིད་པས། ཚ̀གས་གཉིས་kང་འoག་གི་ཉམས་ལེན་ལ་བ5ོན་པས་

འབད་པར་G་དགོས་ཏེ། ཇི་0ད་�། 
ཇི་�ིད་ཚ̀གས་གཉིས་དམ་པ་མ་བསགས་པར། །
དེ་�ིད་�་གཉིས་དམ་པ་ཐོབ་མི་འsར། །ཞེས་སོ། །
(6.17) དེ་ལ་ཡང་སེམས་Mི་ངT་བb་མཐོང་ཞིང་:ོགས་ན་དེ་ལ་དགེ་�ིག་གི་ཕན་

གནོད་མེད་པས། དགེ་བ་vབ་m་མེད་ཅིང་�ིག་པ་ཡང་�ོང་�་མེད་པ་w་འaས་ལས་
འདས་པ་ནམ་མཁའ་c་D་ཡིན་པས། དེ་ཀ་ཁོ་ནས་ཆོག་ལ་སང་འཆི་ཚ�་Dམ་ནང་གི་

ནམ་མཁའ་དང་2ིའི་ནམ་མཁའ་གཉིས་འgེས་པ་བཞིན་�། དེ་c་Dའི་གཞི་ལམ་Pི་

འོད་གསལ་གཉིས་དGེར་མེད་འgེས་ནས་འཁོར་བར་མི་འoག་པ་ཐོད་པ་མགོ་ལ་མི་
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འཇོག་ཅེས། དགེ་�ིག་w་འaས་མེད་པ་གསང་བ་པའི་fབ་མཐཪ་འ2ན་པ་མ་ཚ̀ར་

བར་\ང་རིགས་མང་པོ་འgེན་པའི་:ོགས་Cན་ཆེན་པོར་Ëོམ་པ་མང་�་མཆིས་Mང༌། 
འདིར་ནི་བཀའ་2ག་H་བོ་གཅིག་འgེས་Mི་vབ་བwད་དམ་པའི་རིང་\གས་ལ་ནི། 
iོང་དང་:ེན་འlང་མཉམ་པ་ཆེན་པTའZ་4ོང་ཉིད་ཅི་ཙམ་�་aོགས་ན། དེ་ཙམ་�་

དགེ་�ིག་^་འOས་�་ཞིབ་ནས་�ང་དོར་ཉིད་C་Gེད་པའམ་uང་བར་འsར་བས་w་

འaས་~ད་�་མི་གསོད་དེ། �ོན་པས་6ས་པའི་མདོ་ལས། Gང་Hབ་སེམས་དཔའ་[་
ཡི་ཅོད་པན་Pིས།

w་ལ་:ེན་པ་མཁས་པ་བཅོམ་Cན་འདས། །
མཐའ་གཉིས་c་བ་:ག་m་མི་མངའ་བ། །
ལས་Mི་Nམ་�ིན་འaས་D་ཁོ་ན་ག=ང༌། །
c་བའི་ªན་aལ་~ོད་ལ་2ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌། ཏིང་འཛ�ན་Wལ་པོ་ལས།
ཆོས་ཉིད་ལས་Mི་Nམ་�ིན་མེད་ཤེས་Mང༌། །
དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་ནི་Hད་མི་ཟ། །ཞེས་དང༌། མདོ་ལས། 
iོང་ཉིད་གང་ཤེས་དེ་ནི་བག་ཡོད་པའོ། །ཞེས་དང༌། Gང་Hབ་སེམས་འ>ེལ་ལས། 
ཆོས་Nམས་iོང་པ་འདི་ཤེས་ནས། །
ལས་དང་འaས་D་iེན་པ་གང་། །
དེ་ནི་ངོ་མཚར་བས་ངོ་མཚར། །
¯ད་�་lང་འདི་¯ད་�་lང༌། །ཞེས་དང༌། Uེ་མི་ལས་Uེ་dམ་པོ་པ་ལ་
ཡར་སངས་Wས་ལ་རེ་བ་མེད་Mང་དཀར་པTའZ་ཆོས་Eོད་wན་མི་བཅད། མར་ངན་

སོང་ལ་དོགས་པ་མེད་Mང་�ིག་པ་�་བ་ནས་འཛ�མ། ཞེས་དང༌། ཇT་བT་UVས། 
iོང་ཉིད་:ོགས་ན་ལས་w་འaས་ལ་འཛ�མ་�་འ>ོ། །ཞེས་དང༌། �གས་པོས། 
ང་ལ་Nལ་འGོར་བ་ཟེར་ཏེ། ང་ནི་ལས་w་འaས་ལ་ཤིན་m་འཛ�མས་པ་ཡིན། ངའི་�་
མ་Nམས་Mི་མན་ངག་ཡིན། ཞེས་དང༌། ཕག་མོ་f་བས། 
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ཁ་c་�ང་པཪ་མ་སོང་ཞིང༌། །
]ིང་ནས་5་བ་ཆོད་sར་ཏེ། །
རོ་གཅིག་གི་ངང་ལ་འGམས་sར་ན། །
D་w་འaས་Aན་མངོན་�་sར་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། འཇིག་:ེན་མགོན་པོས། 
iོང་ཉིད་:ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ། །
མཐར་}ག་འaས་Dར་Ëོམ་Gེད་ཅིང༌། །
ལས་འaས་~ད་�་གསོད་པ་Nམས། །
གཉིས་མེད་kང་འoག་ཆེན་པT་ཡZས། །
�ལ་དང་�ལ་ཅན་གཉིས་མེད་པར། །
w་འaས་མངོན་�་sར་མཛད་གསོལ། །ཞེས་དང༌། ཨོ་Wན་ST་UV་འཆང་གིས། 
ང་c་བ་ནམ་མཁའ་བས་Mང་མཐོ། །
ལས་w་འaས་བག་2ེ་བས་Mང་ཞིབ། །ཅེས་དང༌། Wལ་བའི་དབང་པT་©bང་ཆེན་པས། 
།

སངས་Wས་འདོད་ལ་གཅེས་པ་Nམ་�ག་ནི། །
{་མར་:ོགས་Mང་w་འaས་འཛ�མ་པ་གཅེས། །
ངེས་ཤེས་ཐོབ་Mང་~ད་གསོད་མེད་པ་གཅེས། །
>ོགས་=་འཆར་ཡང་དབེན་པཪ་གནས་པ་གཅེས། །
dོམ་མེད་གོ་ཡང་Nམ་:ོག་འ�ལ་བ་གཅེས། །
མཉམ་Uེས་མེད་Mང་ཐ་མལ་མ་ཤོར་གཅེས། །
གནས་\གས་:ོགས་Mང་\ང་རིགས་6ན་ཐར་གཅེས། །
མཐོན་པོར་2ིན་ཡང་འདི་�ག་མ་འaལ་གཅེས། །ཞེས་སོགས་ག=ངས་པ་གདམས་

པ་Nམ་པར་དག་པ་ཟབ་མTའb། །
(6.18) གནས་\གས་2ག་W་ཆེན་པTའZ་aོགས་པ་དང་uན་པ་ལ་ཡང་། རང་wད་
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Mི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་�་འ>ོ་བ་དང༌། དེ་ལ་བ:ེན་ནས་གཞན་དོན་�་བ5ེ་བའི་

]ིང་Uེ་ཆེན་པT་5bལ་མེད་�་འlང་བས། འ�ལ་Gའི་ཆེད་�་གmམ་མོ་ལ་སོགས་པ་

ཆོས་�ག་དང་། xིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལམ་Nམས་~ག་པར་དགོས་ཏེ། མགོན་
པོ་Gམས་པས། 
མགོ་ལ་སེམས་ཅན་�ར་ཆེན་~ེར་བ་ཡི། །
སེམས་ཅན་མཆོག་ནི་དལ་Pིས་འ>T་མZ་མཛ�ས། །
བདག་གཞན་r་ཚ̀གས་འཆིང་བས་རབ་བཅིངས་པས། །
བ5ོན་པ་བW་འsར་�་ནི་G་བ་རིགས། །ཞེས་དང༌། ¼་vབ་Mིས། 
དེ་cར་Nལ་འGོར་པ་Nམས་Mིས། །
iོང་པ་ཉིད་ནི་བdོམ་Gས་ན། །
�T་ནZ་གཞན་དོན་ལ་དགའ་བར། །
འsར་བ་ཉིད་�་ཐེ་ཚ̀མ་མེད། །ཞེས་སོ། །
(6.19) དེ་cར་c་དགོངས་མཆོག་�་sར་པ་Nམས་Mིས། གནས་\གས་2ག་W་
ཆེན་པTའZ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་བོགས་འདོན་Pི་Eོད་པ་ཟབ་མོ་ཡང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་

Nམ་:ོག་གི་མཚན་འཛ�ན་བâལ་ནས། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་Mི་iོབས་ལ་6གས་པར་Gེད་

པ་ལ་རིག་པ་བâལ་6གས་Mི་Eོད་པ་ཞེས་G་ལ། དེ་c་Dའི་རིག་པ་བâལ་6གས་Mི་

zོད་པ་Lད་པར་C་འཕགས་པ་ནི་Uལ་Zིམས་རིན་པT་ཆV་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རང་རེའི་

བwད་པ་འདིའི་Nལ་འGོར་བཞིའི་:ོགས་པ་གོང་འཕེལ་�་Gེད་པ་དང་། ས་ལམ་Pི་

�ངས་:ོགས་ཇི་]ེད་པའི་ཡོན་ཏན་Pི་གཞི་:ེན་Gེད་པ་དང༌། ངོ་ཚ་མེད་པ་ཐT་ཅTའZ་

Eོད་5ིང་ནི་�་བ་དང༌། དགག་vབ་Mི་བ�བ་པ་�་ཞིང་བ²ང་བར་དཀའ་བས་

དཀའ་�འི་~ད་པར་དང༌། W་གར་Pི་མགོན་པོ་¼་vབ་ལ་སོགས་པ་དང༌། བོད་Mི་Uེ་
dམ་པོ་པ་ལ་སོགས་པ་རིག་Eོད་འདི་ཉིད་Mིས། Aན་Pི་གµག་ནོར་�་གཞན་ལས་

~ད་པར་འཕགས་ཤིང་། �ིན་ལས་W་ཆེ་བས་བiན་འ>ོ་ལ་ཕན་པ་ཤིན་m་ཆེ་བར་
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sར་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་2ིར། nལ་�ིམས་Nམ་པར་དག་པ་ཉེས་Gས་�་བས་

Mང་མ་གོས་པར་བ²ང་བ་བâལ་6གས་Mི་མཆོག་ཡིན་པའི་2ིར། འཇིག་:ེན་མགོན་
པོས། ང་འD་W་གར་Pི་fབ་ཐོབ་བིར་ཝ་པ་དང་མཉམ་པའི་:ོགས་Cན་འདི་ད་c་

རབ་m་lང་བའི་nལ་�་Gོན་པ་ང་འD་ཕT་¿bད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག=ངས་སོ། །རིག་
འཛ�ན་ཆོས་>གས་Mིས། དེས་ན་ཉམས་:ོགས་མཐོ་ཡང་nལ་�ིམས་དང་[ན་གཅིག་
ཉམས་=་�ངས་ན་Wལ་བiན་ལ་ཕན་པ་ཆེ་ཡི། དེང་སང་འགའ་ཞིག་བâལ་6གས་

Mི་Eོད་པ་ཡིན་པར་ཁས་འཆེ་ཞིང་། ST་UV་ཐེག་པའི་ག6ང་ལས་མ་ག=ངས་པའི་

མཚ̀ན་ཆ་སོགས་ཐོགས་ནས། ལས་w་འaས་~ད་�་གསོད་ཅིང་\ས་�ོག་ཐེད་ལ་

བོར་བའི་ཐT་ཅTའZ་Eོད་པ་མ་tང་པས། [་¼་སོགས་�ེ་བWད་དÞགས་ཤིང་~ི་cར་

འ~མས་ཏེ། ]ིང་Uེ་ཏིལ་འ¾་ཙམ་ཡང་མེད་པས་gིན་འཁོར་མེད་Mི་མ་¿ན་སེམས་

ཅན་Nམས་Mི་ཤ་�ག་ལ་བìམས་ཤིང་། �ོག་ལ་འཚ�་བ་:ོགས་Cན་�་Ëོམ་པའི་

བâལ་6གས་དེ་ལས་ཆེས་[ག་པར་~ད་པར་�་འཕགས་ཤིང་ཉམས་=་ལེན་པར་

གལ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་སོ། །ཞེས་ག=ངས་སོ། །
(6.20) Eོད་པ་ལ་ཡང་í་=་Aའི་Eོད་པ་ཞེས་པ་ཟ་ཉལ་བཤང་གཅི་འདོར་བའི་

འ�་ཤེས་ག=མ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་མེད་པར་མཉམ་བཞག་གི་�ས་འདའ་བ་ལ་

ཡང་ཆོས་ག)མ་ངེས་པར་Cན་དགོས་པས་མི་uན་�་མི་tང་iེ། �ོབ་དཔོན་

འཕགས་པས་O་Dམ་ལ་ཆགས་པས་གནོད་xིན་མོ་མ་འfབ་པ་དང༌། �ོབ་དཔོན་

ཆོས་མཆོག་གིས་ཆགས་ཤིང་©ད་ལ་བ0ོར་བས་nལ་�ིམས་Mི་བདེན་པའི་�ོན་ལམ་

ཇི་བཞིན་མ་lང་བ་c་D་ཡིན་པས། སངས་Wས་Mི་ཆོས་ཚད་མེད་པ་འfབ་པའི་wར་
ངེས་པར་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཆོས་ཉེས་Gས་�་བ་ནས་མ་གོས་པའི་nལ་�ིམས་རིན་

པT་ཆV་དང༌། དེ་བཞིན་�་བwད་Cན་�་མའི་གདམས་ངག་ཟབ་མT་ཤVས་ནས་དབེན་

པའི་རི་�ོད་�་nལ་བཞིན་�་བvབ་པ་དང༌། ~ད་པར་�་]ིང་Uེ་ཆེན་པོས་གཞན་

དོན་འབའ་ཞིག་དོན་གཉེར་Pི་[ག་བསམ་Gང་Hབ་སེམས་མེད་ན་ཉན་རང་དང་Lད་
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པར་མེད་པས་གཞན་ཕན་iོང་ཉིད་]ིང་Uེ་ཅན་Gང་Hབ་Mི་སེམས་ཏེ་ཆོས་ག=མ་

ངེས་པར་ཚང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །c་dོམ་Eོད་པ་གནད་བQས་Mི་0བས་ཏེ་�ག་

པའོ། །
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7. འaས་D་གནད་བQས་Mི་ཚ̀མས།
བ�ན་པ་ནི། (7.1) འཁོར་འདས་Mིས་བQས་པའི་ཆོས་ཇི་]ེད་པའི་གཉིས་ཆོས་Mི་
�ོས་པའི་བག་ཆགས་�་བ་ཡང་ཞི་བས། Dད་ཤིང་ཟད་པའི་མེ་བཞིན་�་སེམས་དང་

སེམས་lང་གི་w་བ་མ་\ས་པར་ལོག་iེ། གཉིས་མེད་kང་འoག་མཉམ་པ་ཆེན་པTའZ་
ངT་བbར་སངས་,ས་པའི་ས་ན། རང་lང་གི་ཡེ་ཤེས་མཐའ་དང་aལ་བ་ཤེས་G་Aན་m་
གཟིགས་Mང་། བདེན་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་གཉིས་ཆོས་Mི་�ོས་པའི་`མ་ད3ེར་ཅི་

ཡང་མེད་དེ། མདོ་ལས།
8ེ་བ་མེད་པ་བདེན་པ་གཅིག་ཡིན་ན། །
དེ་ལ་ཁ་ཅིག་བདེན་པ་བཞི་ཞེས་འཛ�ར། །
Gང་Hབ་]ིང་པོར་འ�ག་ནས་བདེན་གཅིག་Mང༌། །
fབ་པར་མ་མཐོང་བཞི་c་གང་ལ་ཞིག །ཞེས་དང༌། wད་ལས། 
Aན་Oོབ་དང་ནི་དོན་དམ་དག །
:ོག་པ་གཉིས་དང་Nམ་པར་aལ། །
གང་�་ཡང་དག་འgེས་sར་པ། །
དེ་ནི་kང་�་འoག་པར་བཤད། །ཅེས་སོ། །
(7.2) དེ་c་Dའི་མLེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་Cོག་ཆས་དGེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་Mི་

གནས་\གས་ཆོས་ཉིད་ཇི་c་བ་བཞིན་�་མ~ེན་པ་ཇི་c་མ~ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། w་
འaས་ལ་སོགས་པའི་:ེན་འaེལ་ཟབ་མT་ཆbས་ཅན་ཇི་]ེད་པ་མ་\ས་པ། Ô་t་ར་

Ëོན་པ་ལག་མཐིལ་�་བཞག་པ་བཞིན་�། མ་འgེས་པཪ་སT་སbར་མ~ེན་པ་ཇི་]ེད་

གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་ཡང་གཉིས་ཆོས་Mི་�ོས་པ་མེད་པས་མཐའ་དང་Oལ་བ་
མཉམ་པ་ཉིད་དེ། {་འÒལ་î་བ་ཆེན་པོ་ལས། །
ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་Aན་རིག་མཆོག །
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Nམ་པར་ཤེས་པའི་ཆོས་ཉིད་འདས། །
ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་nལ་འཆང་བ། །
Nམ་པར་:ོག་མེད་´ན་Pིས་fབ། །ཅེས་སོ། །
(7.3) སངས་Wས་དེ་ནི་kང་འoག་འོད་གསལ་འ�ས་མ་Gས་པས་རབ་m་2ེ་བ་

ཡིན་པས། �ེན་ལས་rང་བ་ལ་སོགས་པ་�་མ་F་fའི་འ�ས་Gས་Mི་ཆོས་Nམས་

ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་rང་བ་Wན་Pི་མདོ་ལས། 
ཆོས་Aན་{་མ་c་D་iེ། །
{་མ་ཉིད་Mང་མཆིས་མ་ལགས། །
{་མའི་ཆོས་ལས་Nམ་>ོལ་བ། །
མི་:ེན་~ོད་ལ་2ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །
(7.4) སངས་,ས་Nམས་ནི་Cས་`མས་aག་�་བདེན་གཉིས་དGེར་མེད་ཅིག་ཆར་
གཟིགས་པའི་ཚད་མར་བ�གས་པ་ལས་གཡོ་བ་0ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མེད་དེ། མདོ་

ལས། 
¡ང་ཆེན་བ6གས་Mང་མཉམ་པར་བཞག །
¡ང་ཆེན་གཟིམས་Mང་མཉམ་པར་བཞག །
¡ང་ཆེན་གཤེགས་Mང་མཉམ་པར་བཞག །ཞེས་དང༌། wད་ལས། 
སངས་Wས་ནས་གང་ག=ངས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། གཞན་�་མི་འsར་བས་[་དང་

བཅས་པའི་འཇིག་:ེན་Pི་ཚད་མ་iེ། དེ་ནི་མི་བ»་བའོ། །ཞེས་སོ། །
(7.5) དེ་ལ་སེམས་སེམས་lང་ཐམས་ཅད་འགག་Mང་། ཡེ་ཤེས་མེད་པར་མི་

འsར་བར་4ིབ་གཉིས་Mི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་གkང་འཛ�ན་ཐམས་ཅད་དང་

Oལ་བའི་འOས་f། གསལ་བ་རབ་Mི་མཐར་}ག་པའི་མ་འgེས་པ་བཅོ་བWད་ལས། 
ཆགས་ཐོགས་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་Mི་@གས་Cན་པ་ཅན་�་བཞེད་དེ། མདོ་ལས། 
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སེམས་དང་ཡིད་དང་། Nམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཡང་aལ་ལ་
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ཏིང་ངེ་འཛ�ན་Pི་གནས་Mང་མི་འདོར་རོ། །ཞེས་དང༌། Gམས་པས། 
མ~ེན་པའི་0ད་ཅིག་གཅིག་གིས་ནི། །
ཤེས་G་དMིལ་འཁོར་Aན་~བ་ཅན། །ཞེས་དང༌། �ོབ་དཔོན་དཔའ་བོས། 
Nམ་:ོག་མི་མངའ་ཅི་ཡང་ས་ལེ་མ~ེན། །ཞེས་སོ། །
(7.6) དེ་c་Dའི་སངས་Wས་ཟག་མེད་Mི་ཡོན་ཏན་འ�ས་མ་Gས་བསམ་Pིས་མི་

~བ་པའི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་Mི་�་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་�། མཚན་དཔེ་ལ་

སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མངའ་བའི་ལོངས་�་ངེས་པ་X་Cན་དང༌། དེ་ལས་མཆོག་གི་

�ལ་�་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་གང་འ�ལ་�་rང་བས། ཕན་བདེའི་མཛད་པ་དང་�ིན་

ལས་�ན་=མ་ཚ̀གས་པ་དང་བཅས་པའི་རང་བཞིན་�་ག=ང་}གས་མི་ཟད་པ་Wན་

Pི་འཁོར་ལོར་མཁའ་~བ་m་�ས་:ག་པར་བ6གས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་0ད་�། 
ནམ་མཁས་ཇི་]ེད་~བ་sར་པ། །
�ས་Mང་དེ་]ེད་~བ་པ་ལགས། །
�་ཡིས་ཇི་]ེད་~བ་sར་པ། །
འོད་Mིས་Mང་ནི་དེ་]ེད་~བ། །
འོད་Mིས་ཇི་]ེད་~བ་sར་པ། །
ག=ང་གིས་Mང་ནི་དེ་]ེད་~བ། །
ག=ང་གིས་ཇི་]ེད་~བ་sར་པ། །
}གས་Mིས་Mང་ནི་དེ་]ེད་~བ། །ཞེས་དང་། wད་�་མ་ལས། 
ཇི་cར་�ིན་མེད་མཁའ་ཡི་�་བའི་གkགས། །
iོན་ཀའི་H་Fོན་མཚ̀ར་ནི་མཐོང་བ་cར། །
དེ་བཞིན་Wལ་�ས་ཚ̀གས་Mི་༼Mིས་༽~བ་བདག་གkགས། །
Oོགས་སངས་དMིལ་འཁོར་ནང་�་མཐོང་བར་འsར། །ཞེས་སོ། །
(7.7) ས་དང་ལམ་Pི་�ངས་:ོགས་མཐར་@ག་པའི་སངས་,ས་Mི་ས་ནའང་། 
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སངས་Wས་Nམས་ནི་iོང་ཉིད་]ིང་Uེའི་]ིང་པོ་ཅན་མཉམ་པ་ཆེན་པTའZ་Gང་Hབ་

སེམས་Mི་ངT་བbར་སངས་Wས་པས་ན། Gང་Hབ་Mི་སེམས་ཐོབ་པ་མ་ཉམས་པ་དང༌། 
གཞན་དོན་�་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་Nམ་རོལ་ཚད་མེད་པས་ཡང་ནས་ཡང་�་@གས་

བrེད་nལ་ཡང་ཡོད་དེ། ¼་vབ་Mིས། 
Gང་Hབ་སེམས་Mི་བདག་ཉིད་དངོས། །
དཔལ་Cན་ST་UV་Nམས་བmད་དེ། །ཞེས་དང༌། Gམས་པས། 
སེམས་བ8ེད་དེ་ནི་ས་Nམས་ལ། །
མོས་དང་[ག་བསམ་དག་པ་དང༌། །
Nམ་པར་�ིན་པ་གཞན་�་འདོད། །
དེ་བཞིན་4ིབ་པ་�ངས་བའོ། །ཞེས་དང༌། ཡབ་�ས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས། 
དཔའ་བོ་Nམས་ནི་ཐབས་མཁས་ཏེ། །
སེམས་ཅན་Nམས་ལ་}གས་བ5་ེཞིང་། །
སེམས་ཅན་ཡོངས་=་�ིན་མཛད་2ིར། །
དཔའ་བT་ཆVན་པོ་Nམ་པར་འÒལ། །
Gེ་བ་བWད་Yར་Wལ་བ་ཉིད། །
སངས་Wས་ཉིད་�་བiན་sར་Mང་། །
ད་�ང་ཆོག་པའི་འ�་ཤེས་བསལ། །
Gང་Hབ་མཆོག་m་}གས་Mང་འoག །
iོང་ག=མ་�ག་བY་5་གཅིག་གི །
སངས་Wས་ཞིང་Nམས་དག་མཛད་པས། །
ཇི་cར་}བ་པ་ཐབས་མཁས་པ། །
Wལ་བ་~ོད་ནི་Aན་Pིས་འཚལ། །
ད་�ང་དང་པོ་}གས་བ8ེད་པར། །
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དེ་དང་དེར་ནི་ཡོངས་བiན་ཏེ། །
ད་�ང་�་ཡང་འgེན་པ་~ོད། །
སངས་Wས་མང་པT་ibན་པར་མཛད། །ཞེས་དང༌། བཤད་wད་གཉིས་མེད་Nམ་Wལ་

ལས། 
སེམས་ཅན་r་ཚ̀གས་འ�ལ་དོན་�། །
སངས་Wས་Nམས་ནི་ཡང་དང་ཡང༌། །
སེམས་བ8ེད་འsར་བས་ལམ་xངས་ཏེ། །
མཛད་པ་�་མའི་ཆོ་འÒལ་Nམས། །
wན་མི་འཆད་2ིར་སེམས་བ8ེད་པའོ། །
gི་མེད་སེམས་ནི་Nམ་Aན་�། །
རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཐོགས་མེད་པས། །
འགག་པ་མེད་ཅིང་8ེ་མེད་Mང་། །
སེམས་ཅན་དོན་�་འཁོར་ཞིང་Cིང་། །
Gང་Hབ་སེམས་ནི་མི་ཟད་པ། །
དེ་2ིར་�ིན་ལས་wན་མི་འཆད། །ཅེས་སོ། །
(7.8) སངས་Wས་Mི་@གས་གཉིས་=་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་Mིས་ནི། མཐའ་ཡས་པའི་
སེམས་ཅན་Nམས་རང་རང་གང་ལ་གང་འ�ལ་Pི་ཐབས་མ~ེན་པས། དེ་དང་མ}ན་
པར་�ིན་ལས་འoག་པས་ན། ཐ་ན་aག་ཆད་Mི་F་བ་ཅན་Uན་ལའང་འxང་བའམ་

འoག་པར་འsར་ཏེ། pང་འདས་ལས། 
ལོང་བ་མ་ལགས་ལོང་བ་cར། །
ཞ་བོ་མ་ལགས་ཞ་བོ་cར། །
Gིས་པ་མ་ལགས་Gིས་nལ་Pིས། །
སེམས་ཅན་Nམས་ནི་�ིན་པར་མཛད། །
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བW་Gིན་ཚངས་པའི་ཆ་Gད་དང༌། །
ལ་ལར་བ�ད་Mི་ཆ་Gད་Mིས། །
སེམས་ཅན་Nམས་Mི་དོན་མཛད་Mང༌། །
འཇིག་:ེན་Nམས་Mིས་:ོགས་མི་jས། །ཞེས་དང༌། ཇི་0ད་�།
གང་གི་རང་བཞིན་ཆགས་�ང་Nམ་aལ་ཡང༌། །
ག�ལ་Gའི་དོན་2ིར་�ོ་ལ་�ོ་བ་དང་། །
འདོད་ཆགས་ཅན་ལ་ཆགས་ཆེན་cར་iོན་དང༌། །
Gང་Hབ་མཆོག་གནས་དེ་ལ་2ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སོ། །
(7.9) དེ་c་Dའི་སངས་Wས་Mི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་Nམ་རོལ་ཚད་མེད་བསམ་

Pིས་མི་~བ་པའི་�ིན་ལས་དེའང་། rང་nལ་བཟང་པོ་ཤ་iག་ལས་དམན་པའི་nལ་

�་མི་rང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པར་ག�ལ་Gའི་ཁམས་བཞིན་�། ཤེས་3ར་tིད་ཚད་Mི་

བཟང་ངན་Aན་m་rང་བས་སངས་,ས་Mི་3་བའམ་�ིན་ལས་3ེད་པ་ཡིན་ཏེ། 
སངས་Wས་Gང་སེམས་ཉན་རང་དང་ཚངས་པ་ནས་གདོལ་བ་ཤན་པ་�ད་འཚ̀ང་ª་

iེགས་ཅན་དང་G་དང་རི་�གས་ལ་སོགས་པ་དང༌། f་དང་ཟམ་པ་ཟས་ལ་སོགས་

པའི་བེམ་པོར་rང་བའི་nལ་Pིས་�ིན་ལས་ཅརི་ཡང་མཛད་དེ། དཔེར་ན་�ོས་དང་

ཞལ་ཟས་Mིས་སེམས་ཅན་དཔག་མེད་>ོལ་བར་མཛད་པར་gི་མ་མེད་པར་>གས་

པས་བiན་པའི་མདོ་ལས་ག=ངས་པ་ལ་སོགས་པ་cར་ཤེས་པར་G་བ་དང༌། མདོ་

ལས།

འཇམ་དཔལ་ཡང་སངས་Wས་Mི་ཞིང་འདི་ན་གཞན་ª་iེགས་ཅན་Eོད་པ་བ་དང༌། 
Aན་m་w་གང་དག་rང་བ་འདི་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་Gིན་Pི་Ëབས་དང༌། 
ཐབས་མཁས་Mི་�ལ་བསམ་Pིས་མི་~བ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་Gའོ། །ཞེས་དང༌། 
འཕགས་པ་Qད་པ་ལས།

Wལ་བའི་ཉན་ཐོས་པ་དག་ཇི་]ེད་ཆོས་iོན་དང༌། །
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འཆད་དང་རིགས་པ་དག་དང་Cན་པར་བUོད་པ་དང༌། །
མཆོག་འཕགས་བདེ་བ་Gེད་དང་དེ་ཡི་འaས་ཐོབ་པ། །
དེ་དག་Aན་Mང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་8ེས་Dའི་མ}། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་

ནོ། །གཞན་ཡང༌། རིག་འཛ�ན་ཆོས་>གས་Mིས། 
wད་གསང་བའི་]ིང་པོ་ལས། 
�ིད་ག=མ་ཡེ་ནས་སངས་Wས་ཤིང་། །
ཐམས་ཅད་མ་\ས་ཆོས་སT་ཅbག །
སངས་Wས་ཉིད་ལས་གཞན་པ་མིན། །
སངས་Wས་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་ཆོས། །
སངས་Wས་ཉིད་Mིས་མི་qེད་དོ། །ཞེས་པའི་གཏམ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་དེ་cར་ཡང་ཡོད་

ལ། །ཞེས་ག=ངས་པའི་2ིར་རོ། །དེ་cར་�་ཡང་བཤད་ན་ཆོག་མོད། རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་
ཏེ་�ོས་པས་ཆོག་གོ

(7.10) སངས་Wས་དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་Mི་གནས་\གས་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་

2ོགས་དང་རིས་=་མ་ཆད་པར་མཉམ་པར་བSལ་བའི་ངT་བbར་སངས་Wས་པ་ཡིན་

པས། ཆོས་Mི་ད3ིངས་Mི་འGམས་©ས་པ་Jན་�་འཚང་,་དགོས་པར་བཞེད་པ་

ལས་2ོགས་དང་རིས་=་མ་ཆད་༼རིས་=་ཆད་༽པས་ཚད་བkང་བར་མི་G་iེ། མདོ་
ལས། ཚངས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཡོངས་=་ཆད་པའི་Nམ་པས་ཚད་དང་Cན་

པར་Gང་Hབ་མངོན་པར་Oོགས་པར་སངས་Wས་པ་མ་ཡིན་Pི། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པས་ཡོངས་=་མ་ཆད་པའི་Nམ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་Mི་Nམ་པས་ཚད་

མེད་པར་Gང་Hབ་མངོན་པར་Oོགས་པར་སངས་Wས་སོ། །ཞེས་དང༌། དེ་བཞིན་�། 
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་གིས་Mང་མཁའ་~བ་Mི་ཞིང་གི་Éལ་�་རབ་ཇི་]ེད་�་

Éལ་རེ་རེར་ཡང་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་ཞིང་དང་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པ་དག་

Oོགས་པར་iོན་Mང་། Éལ་རགས་པར་མི་འsར་ལ་ཞིང་ཡང་Hང་བར་མི་འsར་
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བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་Nམ་པར་འÒལ་པ་བསམ་Pིས་མི་~བ་པའི་མཛད་པ་

iོན་nལ་Nམས་Wས་པར་སངས་Wས་ཕལ་པT་ཆV་ལ་སོགས་པ་ངེས་དོན་Pི་མདོ་wད་

Nམས་ལས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །
(7.11) སངས་Wས་ལ་སོགས་པའི་�ལ་པའི་Nམ་>ངས་ཇི་]ེད་པ་ཡང་^་མེད་

པའི་�ལ་པ་མི་tིད་པའི་2ིར། �ལ་པ་ཐམས་ཅད་རང་^ད་པ་ཞེས་G་iེ་w་�ེན་

ལས་lང་བ་ལ་བS་དེ་0ད་xར་བ་ལས་གཞན་�་གོ་བར་མི་Gའོ། །�ལ་པའི་Nམ་

>ངས་ཡང༌། །�མ་Wས་པ་ལས།
རབ་འGོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་�ལ་པ་iེ། ཁ་ཅིག་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ལས་

དང༌། ཁ་ཅིག་ཉན་རང་དང༌། སངས་Wས་Mི་�ལ་པའོ། །ཞེས་ག=ངས་པ་བཞིན་

ནོ། །
(7.12) དེ་ལ་སངས་,ས་ཞེས་3་བ་ནི་w་ཚ̀གས་གཉིས་kང་འoག་གི་ལམ་Pིས། 
4ིབ་གཉིས་5་བ་ནས་�ང་བའི་དོན་གཉིས་མཐར་2ིན་པའི་�་གཉིས་kང་འoག་གི་

ཡེ་ཤེས་ཆོས་Mི་�་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་�། ག�ལ་Gའི་ལེགས་�ོན་iོབས་=་sར་

པའི་aེན་ཅིང་འOེལ་བར་འxང་བ་ལས་གkགས་Mི་�་ཅིར་ཡང་rང་ཞིང་མཐོང་བ་

ཡིན་ཏེ། Gམས་པས། 
ཇི་cར་བཻðར་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །
[་དབང་\ས་Mི་གkགས་བqན་rང་བ་cར། །
དེ་བཞིན་འ>T་སVམས་ས་གཞི་གཙང་མ་t། །
}བ་པའི་དབང་པTའZ་�་ཡི་གkགས་བqན་འཆར། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་རང་wད་དག་
པ་ལ་འབད་པར་Gའོ། །ཞེས་གདམས་སོ། །
(7.13) སངས་Wས་དེའང་Gང་Hབ་སེམས་ལས་འ�ངས་ཤིང་དེ་ལ་�ོན་འoག་

གཉིས་ལས། རིམ་པ་cར་�ལ་�་དང་ལོངས་�་lང་བར་ག=ངས་པ་cར་Eིར་ཡིན་

ན་ཡང༌། བཟང་པT་Ebད་པ་ལས། 
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ནམ་མཁའི་མཐར་}ག་sར་པ་ཇི་ཙམ་པར། །
སེམས་ཅན་མ་\ས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
ཇི་ཙམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་sར་པ། །
བདག་གི་�ོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མོ། །ཞེས་ག=ངས་པ་བཞིན། སེམས་ཅན་

མཁའ་~བ་སངས་Wས་ཐོབ་པར་�ོན་པའི་སེམས་W་ཆེ་བ་ནམ་མཁའ་c་D་ལས། 
མཁའ་~བ་m་ཞིང་དང་�འི་~བ་ཅིང་�་ལའང་ཞིང་ཁམས་བསམ་Pིས་མི་~བ་པ་

Oོགས་པའི་ལོངས་�་དང༌། འoག་སེམས་xིན་སོགས་དགེ་ཚ̀གས་ཚད་མེད་པ་ལས་

གང་འ�ལ་Pི་�ལ་པའི་�་འlང་བར་འsར་བ་དེའི་2ིར། རིམ་པ་cར་�ོན་འkག་

གཉིས་ལོངས་�་དང་�ལ་�་འlང་བའི་^་�་བཞེད་པའང་མི་འགལ་བར་ཡོད་པ་

ཡིན་ནོ། ། དེ་cར་འདི་དང་གོང་གི་ཆོས་དGིངས་Aན་m་སོགས་ཚ�ག་Óང་ག=མ་དང་
བཞི་པོ་གནད་གཅིག་པས་ཕན་nན་འaེལ་བ་ཅན་ཡིན་ནོ། །
(7.14) དེ་cར་ན་དག་པ་གཉིས་Cན་Pི་སངས་Wས་Nམས་ཟག་མེད་Mི་ཡེ་ཤེས་

འ�ས་མ་Gས་Mིས་རབ་m་2ེ་བའི་ཆོས་Mི་�་དང་། མཚན་དཔེས་Wན་པའི་ངེས་པ་X་
Cན་ལོངས་�་དང༌། མཛད་པ་བY་གཉིས་iོན་པའི་མཆོག་གི་�ལ་པའི་�་ལ་སོགས་
པ་iེ། �་ག=མ་�་འ�་ལ་�་ག)མ་པT་དV་ཡང་དོན་ལ་ངT་བb་དGེར་མེད་པས་ཐ་དད་

�་མེད་ཅིང་འ�་འaལ་མེད་པར་བ�གས་པ་ཡིན་ཏེ། Gམས་པས། 
�་ག=མ་དག་གིས་སངས་Wས་Mི། །
�་བQས་པར་ནི་ཤེས་G་iེ། །ཞེས་སོ། །
(7.15) �ས་ག=མ་Pི་སངས་,ས་ཐམས་ཅད་དགོངས་པ་མཉམ་ཞིང་སT་སb་མ་

ཡིན་པར། ཐ་མི་དད་པའི་དGིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དGེར་མེད་པའི་འོད་གསལ་ཆེན་པོ། 
�ིད་ཞི་མཉམ་པ་ཉིད་Mི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ངེས་པ་དོན་Pི་སངས་Wས་Mི་ཡེ་ཤེས་�འམ་

ST་UVའི་�་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རང་གི་ངT་བbར་�ས་ག=མ་མཉམ་པ་ཉིད་Mི་ཆོས་Mི་

དGིངས་སམ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལས་:ག་m་གཡོ་བ་མེད་ནའང་། དེ་ཉིད་]ིང་Uེ་
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ཆེན་པོ་དང་ངT་བT་ཉZད་Mིས་འ�་འaལ་མེད་པས། ཕལ་པ་ནས་wན་མཐའི་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པTའZ་བར་Pི་སེམས་ཅན་Pི་^ད་ཇི་]ེད་པ་ལ་གཟིགས་པའི་ས་ལ་བ�གས་

པ་iེ། ཞི་བའི་དGིངས་=་2ོགས་གཅིག་པར་མི་གནས་པ་2ོགས་�ས་Mིས་བQས་

པའི་འཇིག་:ེན་དང་འཇིག་:ེན་ལས་འདས་པའི་དMིལ་འཁོར་Aན་m། ཕན་བདེ་མི་

ཟད་པའི་wར་གཞོམ་གཞིག་དང་aལ་བར་བ6གས་པ་ནི་:ག་~བ་´ན་Pིས་fབ་

པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་nལ་iེ། མདོ་ལས།
འདས་པ་དང་མ་Gོན་པ་དང༌། ད་cར་Pི་སངས་Wས་བཅོམ་Cན་འདས་Nམས་Mི་ཡེ་

ཤེས་ལ་གནས་པ། p་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་པ། ཡང་དག་པ་ཉིད་Mི་མཐའ་
ལ་གནས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པའི་ས་ལ་བ6གས་པ་iེ། ཞེས་

དང༌། མགོན་པོ་Gམས་པས།
}གས་Uེ་ཆེན་པོས་འཇིག་:ེན་མ~ེན། །
འཇིག་:ེན་Aན་ལ་གཟིགས་ནས་ནི། །
ཆོས་Mི་�་ལས་མ་གཡོས་པར། །
�ལ་པའི་རང་བཞིན་r་ཚ̀གས་Mིས། །ཞེས་དང༌།
དག་ལས་རིང་དང་ཉེ་Nམས་ལས། །
འཇིག་:ེན་Wལ་བའི་དMིལ་འཁོར་�། །
H་དང་ནམ་མཁའ་�་གkགས་བཞིན། །
དེ་མཐོང་བ་ནི་Nམ་པ་གཉིས། །ཞེས་དང༌། 
ག�ལ་Gའི་ཁམས་དང་འ�ལ་བའི་ཐབས་དང་ནི། །
ག�ལ་Gའི་ཁམས་Mི་ག�ལ་བའི་G་བ་དང༌། །
དེ་ཡི་�ལ་དང་�ས་=་གཤེགས་པ་ལ། །
~བ་བདག་:ག་m་´ན་Pིས་fབ་པར་འoག །ཞེས་དང༌། 
གང་ཞིག་བW་Gིན་ì་དང་�ིན་བཞིན་དང༌། །
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ཚངས་ཉིད་རིན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་Wལ་བཞིན། །
4་བqན་ནམ་མཁའ་ས་གཞིན་�ིད་པའི་བར། །
འབད་མེད་གཞན་དོན་མཛད་དེ་Nལ་འGོར་རིག །ཅེས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཚ�ག་Óང་གཅིག་གིས་Mང་གཞི་ལམ་འaས་ག=མ་དGེར་མེད་པ་ལ་

སོགས་པ་གང་�་བཤད་Mང་མི་འགལ་བར་མ་ཟད། ཟབ་གནད་~ད་འཕགས་�་མ་

iོན་པ་ནི་ST་UVའི་ག=ང་གི་~ད་ཆོས་}ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་2ིར། 
ཐམས་ཅད་Mང་གང་�་ཡང་བཤད་�་ཡོད་ལ་འདི་ཡང་གཞི་འaས་དGེར་མེད་པའི་

དོན་བQས་ཤིང་ཡེ་སངས་Wས་པའི་རང་བཞིན་�་བiན་པ་iེ། མདོ་ལས།
དག་པ་དང་བ་འོད་གསལ་བ། །
མི་འ�གས་འ�ས་མ་Gས་པ་ནི། །
བདེ་བར་གཤེགས་པའི་]ིང་པT་iV། །
ཡེ་ནས་གནས་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང༌། wད་ལས། 
འ>ོ་བ་འདི་Aན་སངས་Wས་Xའི་བདག་ཉིད། །
གར་མཁན་དག་དང་རི་མོ་བཟང་cར་rང་། །
གང་�་བདེ་ཆེན་ཞེས་G་གཅིག་�་ཉིད། །
གཅིག་�འི་ཉམས་ནི་�་མས་གར་མཛད་དོ། །ཞེས་དང༌། {་འÒལ་î་བ་ཆེན་པTའZ་

wད་ལས། 
ཡེ་ཤེས་rང་བ་ལམ་མེ་བ། །
འ>ོ་བའི་མར་མེ་ཡེ་ཤེས་4ོན། །
གཟི་བUིད་ཆེན་པT་འbད་གསལ་བ། །ཞེས་ག=ངས་པ་བཞིན་ནོ། །འaས་D་གནད་

བQས་Mི་0བས་ཏེ་བ�ན་པའོ།། །། 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ག=མ་པ་མoག་གི་དོན་ལ་ག=མ་iེ། w་མཚན་བUོད་iེ་�ས་Mི་}་བོ་བiན་པ་

དང༌། གང་ཞིག་གང་གི་Qད་པ་པོ་བiན་པ་དང༌། དེ་ཡི་དགེ་བ་བiན་འ>TའZ་ཆེད་�་
བFོ་བའོ། །

དང་པT་ནZ། ཇི་Fར་ན་འཇིག་aེན་འདི་ན་ཕ་བཟང་པོ་ཡི་f་Nམས་ལ་ཟས་གོས་ནོར་

དGིག་ལ་སོགས་པའི་ལོངས་zོད་ཕལ་པའི་འ3ོར་བ་W་ཆེ་ཞིང་བ²ང་�ེལ་Pི་�ོ་ཡང་

iོབས་དང་uན་པར་wར་9ང༌། ཕ་བཟང་པT་དV་ཡི་Lད་པར་Pི་ནོར་མཆོག་m་sར་པ་
ཕལ་བ་གཞན་=་ལ་ཡང་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་D་ལ་སོགས་པ་ཕ་རང་གི་]ིང་

cར་འཆང་བ་དག་ལ་ནི། འཆང་བའི་nལ་c་ཅི། མིང་ཙམ་ཡང་མ་ཐོས་པས་མི་

འཛpན་པའམ་མི་ཤེས་པའི་D་དེ་ནི་ཕ་ཡི་གཅེས་ནོར་མ་ཚ̀ར་�་སོང་བས། ཤིན་m་�ད་
པའི་གནས་=་sར་པ་ཡིན་པ་Fར། དོན་དེ་བཞིན་�་འ>ན་�་དང་aལ་བའི་

མUངས་པ་མེད་པ་འཇིག་aེན་ག=མ་Pི་མགོན་པོ་མཆོག་དེ་ཡིས་ཚད་མའི་ལམ་ནས་

མངོན་=མ་C་མཛད་པའི་Lད་པར་Pི་ཆོས་}ན་མོང་མ་ཡིན་པ། \ང་�ེ་rོད་ག=མ་

མམ་བཞིས་བQས་པའི་ཉམས་ལེན་�ོམ་པ་ག=མ་པོ་Yང་ཟད་Mང་མི་འགལ་བར་མ་

ཟད་ཡོན་ཏན་ཡར་Cན་�་ཚང་ཞིང་~ད་པར་�་nལ་�ིམས་Mི་བ�བ་པ་ཉམས་ལེན་

གཙ·་བÁར་iོན་nལ་འདི་དག་c་Dའི་བUོད་Gེད་Mི་ཚ�ག་¤ང་ལ། བUོད་Gའི་དོན་ཟབ་
པ་གངས་�ོངས་=་Sོན་ཆད་=་ལའང་གསལ་བར་མ་jགས་ལ། 2ི་མ་;ི་མའི་Cས་Mི་
འཇིག་aེན་འདིར་མགོན་པོ་གང་གི་Uེས་འoག་གམ་$ེས་འOངས་Mི་ཆོས་tས་Nམས་

9ིས། བཤད་vབ་Mིས་མི་འཛpན་པར་[ོད་པར་འsར་བ་ནི་nལ་F་མ་དེ་དང་

མUངས་པ་[ག་པར་ངོ་ཚ་དང་རབ་m་aལ་བས་དམ་པ་Nམས་Mིས་ཤིན་m་�ད་པའི་

གནས་=་sར་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་0ད་�།
�ལ་གང་ན་ནི་ཡོངས་:ོགས་མཁས་པ་མེད། །
W་མཚ̀་ལས་lང་ནོར་D་དེར་མི་aིན། །
ནོར་D་H་ཤེལ་རིན་ཐང་ཆེ་བ་ལ། །
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བ་ལང་Oི་ནི་�ལ་ག=མ་xིན་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པའི་དོ་�་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །w་མཚན་
དེ་ཡི་;ིར་ན་Wལ་བ་མཆོག་དེའི་རིགས་དང་uན་པའམ་Uེས་འoག་གི་�ས་=་sར་པ་

ཕ་ཡི་གCང་འཚdབ་པར་བཞེད་པ་དག་གིས། དེ་འgའི་རིང་\གས་བཞག་ནས་གཞན་
\གས་�ོམ་ག=མ་འགལ་བ་འཛ�ན་པའི་Uེས་བUོད་Mི་aག་ཆར་འཆོལ་བར་sར་

པས་རིགས་འཆོལ་བ་གཞན་པ་དག་ལ་ཡང་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་བ:ེན་པའི་ཉེས་པ་

ཤིན་m་ ི་བར་ག=ངས་2ིར་�ོད་པར་མི་3ེད་ཅིང༌Uེས་=་མི་འaང་བར། ]ན་པའི་

བ་དན་དཀར་པོ་ས་ག=མ་ན་མངོན་པར་མཐོ་བའི་jགས་པ་དོན་uན་དེ་ཡི་བཞེད་

པའི་@གས་དགོངས་ཟབ་ཅིང་བËིང་བའི་ST་UVའི་ག=ང་`མས་ལ། དང་པོ་རང་ཉིད་

Mིས་�ན་རིང་པོར་ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་Mིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། བསམ་

པའི་ཤེས་རབ་Mིས་4ོ་འདོགས་ལེགས་པར་ཆོད་པར་Gས་ཏེ། dོམ་པའི་ཤེས་རབ་Mིས་
མངོན་=མ་�་Gས་ཤིང་བiན་དོན་�ར་~ེར་Pིས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བཤད་vབ་

གཉིས་Mིས་འཛpན་པར་མཛད་པའི་དམ་པ་Nམས་ནི། རིགས་tས་མངའ་ཐང་ཇི་cར་

འ�ག་Mང་2ོགས་�ས་Mི་ཆོས་Mི་Eན་Cན་དམ་པའི་8ེས་D་Nམས་Mིས་ཨ་ལ་ལ་ཧT་

ཞVས། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་བiོད་བFགས་Mི་གནས་=་sར་ཅིང་[ར་བཅས་8ེ་ñའི་

མཆོད་�ོང་གཞན་ལས་མཆོག་m་sར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་གཞན་དོན་�ར་~ེར་Pིས་

[ག་བསམ་Nམ་དག་གིས་Wལ་བ4ན་རིན་པT་ཆVའི་]ིང་པོ་མདོ་Fགས་kང་འaེལ་Pི་

ལམ་བཟང་འཛpན་8ོང་�ེལ་བས་བཤད་vབ་ཆོས་བཞིན་མཛད་པའི་rེས་f་དམ་པ་

`མས་ནི། དཔེར་ན་Wལ་པT་ཆVན་པོར་f་4ོང་ཡོད་པའི་ནང་C་འཁོར་ལོ་བ�ར་,ལ་

_ི་རང་བཞིན་མཚ̀ན་པར་jས་པའི་མཚན་དང་uན་པའི་tས་ནི། �ས་གཞན་ལས་

Lད་པར་�་འཕགས་པ་བཞིན་�། མདོ་Fགས་སT་སTའZ་བ4ན་པའི་�ོར་�གས་པ་Jན་
_ི་ནང་ན་ཡོན་ཏན་Pི་ཆོས་~ད་པར་�་འཕགས་པས་འཇིག་:ེན་ན་མཛ{ས་པས་

གསལ་བར་sར་པ་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ནི། གང་ཞིག་@ན་མོང་མ་ཡིན་པ་འaས་D་ST་UVའི་ཐེག་པ་བiན་པ་དམ་

པའི་iིང་པོ་དང༌། རབ་འ3མས་@བ་པའི་བཀའ་}ན་མོང་བ་w་མཚན་ཉིད་Mི་ཐེག་

པ་དགོངས་འ>ེལ་དང་བཅས་པ་ལ་མ་Vོངས་པས། བདེན་དོན་གཟིགས་པའི་ཚད་

མས་8་བར་ནས་བཏོན་ཏེ། འཁོར་Pི་དDས་=་མི་འཇིགས་པའི་སེང་གེའི་4་བ4གས་
པའི་ST་UVའི་ག=ང་གནང་བ་Nམས་ལ། ཆོས་དང་མ}ན་པའི་;ི་རོལ་�་�ོལ་བ་:ོག་

གེ་བ་ངན་པའི་ཝ་ཚdགས་9ིས་བOི་བར་མི་jས་པས། གངས་ཅན་Pི་རི་5ེར་སེང་གེ་

འPིང་པ་F་fར་འཇིགས་པས་ཉམ་ང་མེད་པས་འཇིག་:ེན་ག=མ་Pི་མགོན་པོ་

མཆོག་དེས་ཟབ་དོན་Pི་rོད་�་sར་པའི་རིགས་མ@ན་Pི་འཁོར་དང་�་མར་sར་

པའི་]་ཚdགས་པའི་གCལ་3་Nམས་ལ། རང་རང་གི་ཁམས་དབང་གིས་ཇི་ཙམ་

བཟོད་པར་མ་འ>ེས་པར་ཆོས་9ི་dTའZ་Lད་པར་ལེགས་པར་བ4ན་པ། }ན་མོང་བ་

དམན་པ་དང་}ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་~ད་ཆོས་མཆོག་གི་3ེ་Oག་གིས་རབ་m་;ེ་4ེ། 
ག=ང་དGངས་iན་པས་དམ་པའི་ཆོས་Mི་l་ཆེན་པོ་འ�ག་གི་l་cར་;ོགས་བ.ར་

lོགས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་Fར་ཆོས་Mི་དGིངས་�ོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་aལ་
བའི་དGིངས་ཡེ་kང་འoག་མཉམ་པ་ཉིད་ཆེན་པོ་ལས་བ5མ་iེ་ཟབ་ཅིང༌། :ེན་

འlང་འགགས་པ་མེད་པའི་w་འaས་བ»་མེད་ལས་བ5མ་པའི་,་ཆེ་བའི་རང་

བཞིན། ཟབ་གནད་�་མའི་མན་ངག་གིས་བWན་པའི་ཆོས་Mི་dོ་�་ན་མེད་པའི་

དགོངས་པ་,་མཚd་ཆེན་པོ་W་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་Fར་ཡངས་ཤིང་ཟབ་པ་བསམ་

Pིས་མི་~བ་པ་བཀའ་Íལ་པ་ལས། �་5ེ་བWར་བཤགས་པའི་�ེའི་s་ཐིགས་ཙམ་

ཞིག་བཀའ་ཡི་བQས་པར་�ས་པ་འདི་ཉིད། མགོན་པོ་གང་གི་ཆོས་�ས་=་sར་པའི་
བན་\ོམ་ཤེས་རབ་འxང་གནས་བདག་གིས། [ག་པའི་བསམ་པས་Wལ་བ་གཉིས་

པའི་རིང་\གས་མnངས་པ་མེད་པ་མི་ཉམས་ཤིང་2ི་རབས་Mི་Uེས་འoག་Nམས་Mི་

ཉམས་ལེན་�་Oིས་པ་ཡིན་ནོ། །
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ག=མ་པ་ནི། དེ་cར་[ག་པའི་བསམ་པ་`མ་པར་དག་པ་ཉེས་8ོན་དང་aལ་བའི་

གངས་Mི་རི་Fར་རབ་m་དཀར་བའི་དགེ་བ་འདིས་མཚ̀ན། བདག་གཞན་Nམས་Mིས་
�ས་ག=མ་བསགས་ཡོད་Mི་དགེ་ཚ̀གས་Aན་བ�ོམས་ནས། འ>ོ་ཁམས་W་མཚ·་ཇÐ་

�ིད་གནས་Mི་བར་�་Wལ་བiན་རིན་པT་ཆV་Eི་དང༌། ~ད་པར་རིན་ཆེན་དཔལ་Pི་

བ4ན་པ་;ོགས་བ.ར་བཤད་vབ་Mིས་Aན་m་དར་Wས་=་འཕེལ་༼Aན་m་

འཕེལ་༽ཞིང་,ས་པ་དང༌། འཇིག་aེན་པ་ཐམས་ཅད་Mི་�ང་�ོལ་མ་\ས་པའི་5་

བར་sར་པའི་མི་ཤེས་པ་�ང་དོར་Pི་གནས་ལ་¯ོངས་པའི་གཏི་qག་ལ་སོགས་ཉོན་

ཤེས་Mི་4ིབ་པ་`མས་5་བ་ནས་Oལ་ཞིང༌། དོན་གཉིས་མཐར་;ིན་པའི་སངས་,ས་

Mི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་Mི་�་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་¦ར་�་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་Íལ་

བའོ། །དེ་cར་འདི་ན་ST་UVའི་ག=ང་Eན་F་བས་བཀོད་པ་བཞིན་གཞིར་བཞག་m་

དཀོན་མཆོག་�ིན་ལས་Nམ་པར་Wལ་བའི་�ེས་ཚ�གས་བཅད་�་�ེལ་བ་ལ་ཉེཪ་

མཁོར་འ¾་གཉེར་�་Gས་པ་ཡིན་ནོ།།  །།

འདིར་Çས་པ། གང་ཞིག་འདི་ཡང་qེད་2ིར་མ་ལགས་>གས་2ིར་མིན། །
དོན་ཆེན་མཐོང་མིན་ཉི་མ་�ལ་2ིར་འང་དེ་བས་མིན། །
ཅི་�ད་ཅེ་ན་གཞི་ག=མ་[་མིའི་མཆོད་�ོང་ཆེར། །
བཤད་vབ་ནོར་Dའི་དོ་ཤལ་འཇིག་:ེན་Aན་m་>གས་འབར་བ། །
}བ་བiན་ཆོས་འཕེལ་མཛ�ས་Wན་Fོན་མེད་གཅིག་�་བར། །
བiན་པའི་ཉི་མས་}གས་བ8ེད་དང་བཞེས་ཆེར་�ིན་ཚ�། །
འཆད་ཉན་ལ་ཡང་འoག་བདེའི་ཉེ་མཁོར་�ན་�ད་�། །
Nམ་དཀར་བསམ་པས་�ེལ་2ིར་=་ཞིག་འདོར་བར་འོས། །
དེ་nལ་དེ་བཞིན་2ོགས་�ས་Aན་ན་འaི་eང་པའི། །
བiན་དང་བiན་འཛ�ན་Nམས་ལ་�ང་པོས་[ག་བསམ་Pིས། །
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ཕ་ཆོས་ཕ་Uེས་D་ཡིས་འཛ�ན་ལ་ཐལ་མོའང་xར། །
དེ་�ད་དེ་དག་དPེས་Eན་གཡོ་ལ་ཅིས་མི་�ོ། །
Wལ་བའི་ཆོས་nལ་མདོ་Fགས་མ་\ས་ཇི་]ེད་པར། །
ཆོས་འ�ལ་ཉི་མ་བiན་5འི་]ིང་པT་མZ་འགལ་བའི། །
ཟབ་དོན་ཆེས་བËིང་མི་འཇིགས་སེང་གེའི་4་ཆེན་ལས། །
གཙང་གཙ`ག་མེད་པའི་ཝ་0ད་མི་འདོན་བཀས་བཅད་དེ། ། 
གང་ལ་རང་ག6ང་འ>ེལ་བའི་\ང་རིགས་གཙ`ར་Gས་པས། །
རང་མཐོང་ཆེ་བས་རང་བཟོ་Gས་པ་མེད་ནའང༌། །
Yང་ཟད་བ4གས་2ིར་Gིས་�T་ b̄ངས་པའི་གཞན་དབང་གིས། །
ནོངས་པར་sར་གང་5་ག=མ་བཟོད་ལ་དག་ཚངས་Íོལ། །
Nམ་དཀར་བསམ་པར་ཉེས་པའི་0བས་མེད་དེ་2ིར་དགེ། །
གང་འདིས་མཚ̀ན་པའི་རང་བཞན་དགེ་བ་Aན་བ�ོམས་ནས། །
མཁའ་~བ་ཞིང་�་Wལ་བiན་བཤད་vབ་Mིས་བkང་iེ། །
འ>ོ་ཁམས་མ་\ས་Gང་Hབ་མཆོག་ལ་འགོད་2ིར་བFོ། །
གང་ལ་དGིངས་ནས་5་ག=མ་Wལ་བ་ཇི་]ེད་པས། །
ཚངས་དGངས་ག=ང་གིས་མ}ན་འsར་དགེ་བའི་བy་ཤིས་Mིས། །
ངོ་མཚར་[་ལམ་འགེངས་ནས་འཇིག་:ེན་rང་Gེད་པར། །
�་མ་5་ག=མ་Wལ་བ་W་མཚ̀ས་དེང་འདིར་Íོལ། །

དམ་པའི་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་གསལ་Gེད་\ང་རིགས་]ིང་པTའZ་གཏེར་ཞེས་G་བ་འདི་

ཡང༌། Wལ་བ་གཉིས་པ་དཔལ་�ལ་རིན་པT་ཆV་སོགས་མཁས་fབ་�་མའི་ཞབས་པད་Mིས་

རེག་ཅིང་། ~ད་པར་�་འཁོར་ལTའZ་མགོན་པོ་བཀའ་gིན་མnངས་པ་མེད་པ་མཁས་བµན་
fབ་པའི་དབང་«ག་ཆེན་པT་ཨb་Wན་བiན་འཛ�ན་ནོར་Dའི་}གས་བ5ེས་ཉེ་བར་བkང་བའི་
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�ོབ་འབངས་ཡོངས་Mི་ཐ་ཤལ་ª་ཏོ་¥ò་པ་zMའི་བµན་གkགས་A་=་\་པ་ས་མó་བྷg་
དྷ¯་ཀི:ིར་འབོད་པས་རབ་lང་བཅོ་X་པའི་དགེ་Gེད་ཅེས་པ་H་ཕོ་iག་གི་ལTའZ་H་iོད་�་
བའི་}བ་པའི་དབང་པོས་འཇིག་:ེན་rང་བར་མཛད་པའི་ཆོས་འཁོར་Pི་ཐོག་མའི་�ས་ཚ�ས་

དགེ་བར་vབ་བwད་དབེན་རིར། ༧Eན་F་བ་ཤེས་རབ་འlང་གནས་དང༌། རིག་འཛ�ན་ཆོས་
>གས་Mི་ག=ང་Nམས་གཞིར་བཞག་m་fབ་པར་བPིས་པ་འདིས་Mང་Wལ་བ་འaི་eང་པའི་

བiན་པ་2ོགས་བYར་དར་ཞིང་Wས་པའི་wར་sར་ཅིག །ཛཡõ། 
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