
 

༄༅། །�བ་པའི་མཐའི་�མ་པར་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་�ེང་བ་ཞེས་�་བ་བ�གས་ས།ོ །

མཆོད་བ�ོད་དང་�ི་བཤད།

�ད་�ང་ཚ�གས་གཉིས་གངས་�ི་རི་བོ་�ིང་�ེའི་�ོད་�ིས་བ�ས་པའི་�ན། །�ན་�བ་ཆོས་�འི་འཛ�ན་མར་ཡོངས་འ�ིལ་�བ་མཐའ་�མ་
བཞིའི་�་�ང་འ�ེད། །འ�ིན་ལས་�བས་�ེང་གནམ་�་�ོང་བས་�་�ེགས་�ིས་པ་�ག་�ེད་པ། །�ལ་�ས་གདེངས་ཅན་�ེ་བའི་འ�ག་ངོགས་�བ་
དབང་མ་�ོས་མཚ�་ཆེན་�ལ། །�ལ་བའི་�ལ་ཚབ་མི་ཕམ་མགོན་པོ་དང་། །�ལ་བའི་མ�ེན་རབ་གཅིག་བ�ས་འཇམ་པའི་ད�ངས། །�ལ་བས་

�ང་བ�ན་�་�བ་ཐོགས་མེད་ཞབས། །�ལ་བ་གཉིས་པ་ཡབ་�ས་བཅས་ལ་འ�ད། །གང་ཞིག་�ོགས་ན་�ི་དང་ནང་གི་བ�ན་པའི་�ད་པར་�ན་
མཐོང་ཞིང་། །རབ་འ�མས་མཁས་པའི་མ�ན་ས་དག་�་�་བ་མཆོག་གི་བ�ལ་�གས་འཛ�ན། །ངོ་མཚར་�གས་པའི་བ་དན་དཀར་པོ་ག�ར་གནས་
�ེ་བོས་བ�ེང་�ེད་པ། །རང་གཞན་�བ་མཐའི་དེ་ཉིད་འ�ེད་ལ་མཁས་པ་�་ཞིག་བ�ོན་པ་འདོར། །དེ་�ིར་དམ་པའི་ལེགས་བཤད་�ན་བ�ས་

ནས། །རང་དང་�ལ་བ་མཉམ་�མས་�ེས་བ�ང་�ིར། །�བ་མཐའི་�མ་བཞག་མདོར་བ�ས་བ�ོད་པར་�། །�ོ་གསལ་དོན་གཉེར་�ན་�མས་�ས་
པས་ཉོན། །

དེ་ཡང་ཚ�་འདིའི་�ེད་པ་དང་། བ�ར་�ི་དང་། ཚ�གས་�་བཅད་པ་ལ་མི་བ�་ཞིང་�ིང་ནས་�ོལ་བ་དོན་�་གཉེར་བའི་གང་ཟག་གིས།

བདག་མེད་པའི་�་བ་�མ་པར་དག་པ་ཁོང་�་�ད་པའི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་ཏེ། ཟབ་མོའི་�་བ་དང་�ལ་ན་�མས་པ་དང་། �ིང་�ེ་དང་།

�ང་�བ་�ི་སེམས་ལ་ཇི་ཙམ་གོམས་པར་�ས་�ང་�ག་བ�ལ་�ི་�་བ་�ང་ནས་འ�ིན་པར་མི་�ས་པའི་�ིར། དེ་�ད་�་ཡང་�ེ་བ�ན་ཙ�ང་ཁ་པ་
ཆེན་པོས། གནས་�གས་�ོགས་པའི་ཤེས་རབ་མི་�ན་ན། །ངེས་འ�ང་�ང་�བ་སེམས་ལ་གོམས་�ས་�ང་། །�ིད་པའི་�་བ་གཅོད་པར་མི་�ས་

པས། །དེ་�ིར་�ེན་འ�ེལ་�ོགས་པའི་ཐབས་ལ་འབད། །ཅེས་ས།ོ །དེས་ན་�་བའི་གོལ་ས་�ང་བ་དང་། བདག་མེད་�་རགས་�ི་རིམ་པ་ངེས་པར་�་
བའི་�ིར་རང་གཞན་�ི་�བ་མཐའི་�མ་བཞག་མདོར་བ�ས་ཏེ་བ�ོད་པ་ལ་གཉིས། �ིར་བ�ན་པ་དང་། �ེ་�ག་�་བཤད་པའ།ོ །དང་པོ་ནི། �བ་
མཐའ་ཞེས་པའི་ཐ་�ད་རང་བཟོ་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་�ས་�ི་�ང་ལས་ག�ངས་པའི་�ིར། ཇི་�ད་�། ལ�ྐར་གཤེགས་པ་ལས། ང་ཡི་ཆོས་�ལ་�མ་
གཉིས་ཏ།ེ །བ�ན་པ་དང་ནི་�བ་མཐའ་འ།ོ །�ིས་པ་�མས་ལ་བ�ན་པ་བཤད། །�ལ་འ�ོར་པ་ལ་�བ་མཐའ་འོ། །ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ར།ོ །དེ་
ཡང་གང་ཟག་ལ་ད�ེ་ན། �བ་མཐས་�ོ་མ་བ�ར་བ་དང་། �བ་མཐས་�ོ་བ�ར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ག�ང་�གས་ལ་མ་�ངས་པར་མ་བ�གས་མ་
ད�ད་པའི་�ོ་�ན་�ེས་�ིས་ཚ�་འདིའི་བདེ་བ་ཙམ་དོན་�་གཉེར་བར་�ེད་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། ག�ང་�གས་ལ་�ངས་ཏེ་གཞི་ལམ་འ�ས་ག�མ་
�ི་�མ་བཞག་རང་གི་�ོ་ངོར་�བ་པའི་�ལ་�ང་དང་རིགས་པའི་ལམ་ནས་�་བར་�ེད་པ་�ེ། �བ་མཐའི་�་བཤད་�ང་། འ�ེལ་བཤད་ཚ�ག་

གསལ་ལས། �བ་པའི་མཐའ་�ེ། རིགས་པ་དང་�ང་གིས་རབ་�་བ�ན་པར་རང་གི་འདོད་པ་�བ་པ་ནི། དེ་ལས་ཕར་ཡང་འ�ོ་བ་མེད་པས་ན་



མཐའ་འོ། །ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། �ང་རིགས་གང་�ང་ལ་བ�ེན་ནས་ཐག་བཅད་ཅིང་�བ་པའི་དམ་བཅས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་རང་གི་�ོ་ངོར་�ལ་
དེ་ལས་གཞན་�་འདོར་མེད་པས་ན། �བ་པའི་མཐའ་ཞེས་བ�ོད་པའི་�ིར། དེ་ལ་ད�ེ་ན་གཉིས། �ི་རོལ་པ་དང་། ནང་པའ།ོ །�ི་པ་དང་ནང་པ་
ཙམ་�ི་�ད་པར་ཡོད་དེ། �ིང་ཐག་པ་ནས་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་�བས་�་འ�ོ་བའི་གང་ཟག་དེ་ནང་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་�ོ་མི་

གཏོད་པར་འཇིག་�ེན་པའི་�་ལ་�ིང་ཐག་པ་ནས་�བས་�་འ�ོ་བའི་གང་ཟག་དེ་�ི་རོལ་པ་ཡིན་པའི་�ིར། �ི་ནང་གི་�བ་མཐའ་�་བའི་�ད་

པར་ཡང་ཡོད་དེ། �ོན་པ་བ�ན་པ་�་བ་ག�མ་�ི་�ོ་ནས་འ�ེད་པའི་�ིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རང་�ེ་�མས་ནི་�ོན་པ་�ོན་�ན་ཟད་ཅིང་ཡོན་ཏན་
�ོགས་པ་དང་། བ�ན་པ་སེམས་ཅན་ལ་འཚ�་བ་མེད་པ་དང་། �་བ་�ག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་�ི་བདག་གིས་�ོང་པར་འདོད་པའི་�ད་པར་

ག�མ་དང་�ན་ཞིང་། གཞན་�ེ་�མས་ནི་དེ་ལས་བ�ོག་�ེ་�ོན་པ་�ོན་དང་བཅས་ཤིང་ཡོན་ཏན་མ་�ོགས་པ་དང་། བ�ན་པ་སེམས་ཅན་ལ་

གནོད་ཅིང་འཚ�་བ་དང་། �་བ་�ག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་�ི་བདག་�་�བ་པར་ཁས་ལེན་པའི་�ད་པར་ག�མ་དང་�ན་པའི་�ིར།

�ི་རོལ་པའི་�བ་མཐའི་�མ་བཞག་མདོར་བ�ན།

གཉིས་པ་�ེ་�ག་�་བཤད་པ་ལ། �ི་རོལ་པའི་�བ་མཐའི་�མ་བཞག་མདོར་བ�ས་ཏེ་བཤད་པ། རང་�ེའི་�བ་མཐའི་�མ་བཞག་�ང་

ཟད་�ེ་�ེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། �བ་མཐའ་�་བའི་ནང་ཚན་གང་ཞིག་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་�བས་�་མི་འ�ོ་ཞིང་དེ་ལས་གཞན་པའི་�ོན་པ་
ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་དེ། �ི་རོལ་པའི་�བ་མཐའ་�་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་ད�ེ་བ་མཐའ་ཡས་�ང་། བ�་ན། �བ་འ�ག་པ། དབང་
�ག་པ། �ལ་བ་པ། སེར་�་བ། �ར་�་པ་དང་�་ལ་�ོག་གེ་�ེ་�ར་�གས་ཤིང་། �་བའི་�ེ་�ག་�་ཡང་བཤད་དེ། �ེ་�ག་པ་དང་། རིག་པ་ཅན་
དང་། �ངས་ཅན་པ་དང་། ད�ོད་པ་བ་དང་། གཅེར་�་པ་དང་། �ང་འཕེན་པ་�མས་ས།ོ །དེ་�མས་�ི་དང་པོ་�་ནི་�ག་པར་�་བ་དང་། �ི་མ་
ནི་ཆད་པར་�་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་�ེ་�ག་པ་དང་རིག་པ་ཅན་པ་གཉིས་ནི་རིམ་བཞིན་�ང་�ོང་གཟེགས་ཟན་དང་། �མ་ཟེ་�ང་མིག་གི་�ེས་�་འ�ངས་པ་�ེ། འདི་
གཉིས་ལ་ནང་གསེས་�ི་འདོད་པའི་�ད་པར་མི་མ�ན་པ་�ང་ཟད་ཡོད་�ང་། �བ་པའི་མཐའ་�ི་ལ་མི་འ�་བ་མེད་དོ། །དེ་ཡང་�ེ་རིག་གཉིས་

�ིས་ཤེས་�་ཐམས་ཅད་�ས་ད�ར་འ�ས་པར་འདོད་ལ། �ས་དང་། དབང་བ�ར་བ་དང་། �ང་གནས་དང་། མཆོད་�ིན་དང་། �ིན་�ེག་ལ་
སོགས་པ་ཐར་ལམ་�་ཁས་ལེན་ཞིང་། ནམ་ཞིག་�་མའི་མན་ངག་ལས་�ལ་འ�ོར་བ�ོམས་ཏེ་བདག་དབང་སོགས་�མས་ལས་དོན་གཞན་�་ཤེས་

ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་ཞིང་ཚ�ག་གི་དོན་�ག་གི་རང་བཞིན་ཁོང་�་�ད་པ་ན། བདག་ནི་�བ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་�ེད་པ་མེད་པར་ཤེས་ཏེ།
ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ལས་གང་ཡང་གསོག་པར་མི་�ེད། ལས་གསར་བ་མ་བསགས་ཤིང་�ིང་པ་ཟད་པས་�ར་�ངས་པའི་�ས་དང་། དབང་
པོ་དང་། �ོ་དང་། བདེ་�ག །འདོད་�ང་སོགས་བདག་དང་�ལ་ཞིང་གསར་པའི་�ས་དང་དབང་པོ་མ་�ངས་པས། �ད་ཤིང་ཟད་པའི་མེ་བཞིན་
�་�ེ་བའི་�ན་ཆད་དེ་བདག་འབའ་ཞིག་�་�ར་པ་ན་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ར།ོ །

�ངས་ཅན་པ་ནི། �ང་�ོང་སེར་�འི་�ེས་�་འ�ངས་པ་�ེ། ཤེས་�་ཐམས་ཅད་ཉི་�་�་�ར་�ངས་ངེས་པར་འདོད་ལ། དེ་ཡང་བདག་
དང་། གཙ�་བོ་དང་། ཆེན་པོ་དང་། ང་�ལ་དང་། དེ་ཙམ་�་དང་། དབང་པོ་བ�་གཅིག་དང་། འ�ང་བ་�་�ེ་ཉི་�་�་�འ།ོ །དེ་ཙམ་�་ནི།



ག�གས་�་�ི་རོ་རེག་�་�འོ། །དབང་པོ་བ�་གཅིག་ནི། �ོའི་དབང་པོ་�་དང་། ལས་�ི་དབང་པོ་�་དང་། ཡིད་�ི་དབང་པོའ།ོ །�ོའི་དབང་པོ་�་
ནི། མིག་དང་། �་བ་དང་། �་དང་། �ེ་དང་། པགས་པའི་དབང་པོ་�མས་ས།ོ །ལས་�ི་དབང་པོ་�་ནི། ངག་དང་། ལག་པ་དང་། �ང་པ་དང་།
�བ་དང་། འདོམས་�མས་ས།ོ །འ�ང་བ་�་ནི། ས་�་མེ་�ང་ནམ་མཁའ་�མས་ས།ོ །དེ་དག་ལས་�ེས་�་ནི་ཤེས་པ་དང་། �ག་མ་ཉེར་བཞི་འ�ས་
བསགས་ཡིན་པས་བེམ་པོར་འདོད་ལ། གཙ�་བོ་དང་། �ེས་�་ནི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། གཞན་�མས་�ན་�ོབ་བདེན་པར་འདོད་ད།ོ །དེ་ལ་
ཡང་�་ཡིན་ལ་འ�ས་�་མ་ཡིན་པ། �་འ�ས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ། འ�ས་�་ཡིན་ལ་�་མ་ཡིན་པ། �་འ�ས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་�་དང་བཞི་ཡོད་
དེ། དང་པོ་ནི། �ི་གཙ�་བོ་དང་། གཉིས་པ་ནི། �ོ་དང་། ང་�ལ་དང་། དེ་ཙམ་�་�ེ་བ�ན་དང་། ག�མ་པ་ནི། �ག་མ་བ�་�ག་དང་། བཞི་པ་ནི།
�ེས་�འོ། །དེ་ཡང་དབང་�ག་ནག་པོའི་�ད་ལས། �་བའི་རང་བཞིན་�མ་པར་འ�ར་མིན་ལ། །ཆེན་པོ་སོགས་བ�ན་རང་བཞིན་�མ་འ�ར་ཞིང་།
།བ�་�ག་པོ་ནི་�མ་པར་འ�ར་བ་�།ེ །�ེས་�་རང་བཞིན་མ་ཡིན་�མ་འ�ར་མིན། །ཞེས་བཤད་པ་�ར་ར།ོ །དེ་ཡང་�་བའི་རང་བཞིན་དང་། �ི་
དང་། གཙ�་བོ་�མས་དོན་གཅིག་ཡིན་ཞིང་�ད་ཆོས་�ག་དང་�ན་པའི་ཤེས་�་ཞིག་ལ་འདོད་དོ། །�ེས་�་དང་། བདག་དང་། ཤེས་པ་དང་། རིག་
པ་�མས་དོན་གཅིག་མིང་གི་�མ་�ངས་ས།ོ །�ག་མ་ཉེར་ག�མ་�ི་�ེ་�ལ་ནི། གང་གི་ཚ�་�ེས་�་དེས་�ལ་ལ་ལོངས་�ོད་པའི་འདོད་པ་�ེས་པ་ན།
�་བའི་རང་བཞིན་�ིས་�་ལ་སོགས་པའི་�མ་འ�ར་�མས་�ལ་བར་�ེད་དོ། །དེ་ཡང་གཙ�་བོ་ལས་ཆེན་པོ་འ�ང་ལ། �ོ་དང་ཆེན་པོ་ནི་མིང་གི་

�མ་�ངས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་�ི་ནས་�ལ་དང་། ནང་ནས་�ེས་�འི་ག�གས་བ�ན་འཆར་བའི་མེ་ལོང་ངོས་གཉིས་པ་�་�་ཞིག་ལ་འདོད་དེ། དེ་
ལས་ང་�ལ་�ེ་ཞིང་། ང་�ལ་ལ་ད�ེ་ན། �མ་པར་འ�ར་བ་ཅན་�ི་ང་�ལ་དང་། �ིང་�ོབས་ཅན་�ི་ང་�ལ་དང་། �ན་པ་ཅན་�ི་ང་�ལ་ཏེ་
ག�མ་མོ། །དང་པོ་ལས་དེ་ཙམ་�་�ེ་ཞིང་། དེ་ལས་འ�ང་བ་�་�ེའོ། །གཉིས་པ་ལས་དབང་པོ་བ�་གཅིག་�ེའོ། །ག�མ་པ་ནི། ང་�ལ་གཞན་
གཉིས་ཀ་འ�ག་པར་�ེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ར།ོ །དེ་ཡང་ལོང་བ་�ང་ཅན་�་�འི་རང་བཞིན་དང་། ཞ་བོ་མིག་ཅན་�་�འི་�ེས་�་གཉིས་གཅིག་�་
འ�ལ་ཏེ། �མ་འ�ར་�མས་�་བའི་རང་བཞིན་�ིས་�ལ་པའི་�ལ་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་འཁོར་བར་འདོད་ད།ོ །ནམ་ཞིག་�་མས་

ཉེ་བར་བ�ན་པའི་མན་ངག་ཐོས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་�མ་འ�ར་འདི་དག་རང་བཞིན་�ིས་�ལ་པ་ཙམ་�་ཟད་དོ་ཞེས་ངེས་ཤེས་�ག་པར་�ེས་པ་ན།

རིམ་�ིས་�ལ་ལ་ཆགས་པ་དང་�ལ་བར་�ར་པ་དེའི་ཚ�་བསམ་གཏན་ལ་བ�ེན་ནས་�འི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་བ�ེད་དེ། མངོན་ཤེས་�ིས་གཙ�་བོ་ལ་
བ�ས་པ་ན་གཙ�་བོ་དེ་གཞན་�ི་�ད་མེད་�ར་ངོ་ཚ་བས་�ེངས་ཏེ་�མ་འ�ར་�མས་ཉེ་བར་བ�ས་ཏེ། རང་བཞིན་ཡན་གར་བར་གནས་ཤིང་།

དེའི་ཚ�་�ལ་འ�ོར་པའི་�ོ་ངོར་�ན་�ོབ་�ི་�ང་བ་ཐམས་ཅད་ལོག་�ེ་�ེས་�ས་�ལ་ལ་ལོངས་�ོད་པ་མེད་ཅིང་�ེད་པ་མེད་པར་གནས་པ་དེའི་ཚ�་

ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འདོད་དོ། །
ད�ོད་པ་བ་ནི། �ལ་དཔོག་པའི་�ེས་�་འ�ངས་པ་�ེ། རིག་�ེད་ལ་གང་�ང་བ་ནི་རང་�ང་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ོ་

བཏགས་ནས་མཆོད་�ིན་ལ་སོགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་མཐོ་རིས་�ི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་ལ། དེ་ནི་ངན་སོང་ལས་�ོལ་བའི་ཐར་པ་ཙམ་�་ཁས་
ལེན་ནོ། །འོན་�ང་�ག་བ�ལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཐར་པ་ནི་མེད་དེ། �ི་མ་སེམས་�ི་རང་བཞིན་ལ་�གས་པའི་�ིར་དང་། ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་ཡང་
མེད་དེ། ཤེས་�་མཐའ་ཡས་པའི་�ིར་ར།ོ །དེ་བས་ན་བདེན་པའི་ངག་�ང་མེད་དོ་ཞེས་�འ།ོ །



གཅེར་�་པ་ནི། �ལ་བ་དམ་པའི་�ེས་�་འ�ངས་པ་�ེ། ཤེས་�་ཐམས་ཅད་དོན་ད�ར་འ�ས་པར་འདོད་དེ། �ོག་དང་། ཟག་པ་དང་།
�ོམ་པ་དང་། ངེས་པར་�་བ་དང་། འཆིང་བ་དང་། ལས་དང་། �ིག་པ་དང་། བསོད་ནམས་དང་། ཐར་པ་�མས་ས།ོ །དེ་ལ་�ོག་ནི་བདག་ཡིན་ལ།
�ེས་�་�མས་�ི་�ས་�ི་ཚད་ཇི་�་བ་བཞིན་�་ཡོད་པ་ངོ་བོ་�ག་ལ་གནས་�བས་མི་�ག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཟག་པ་ནི། དགེ་བ་དང་
མི་དགེ་བའི་ལས་�མས་ཡིན་ཏེ། དེའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་ཟག་པར་�ེད་པའི་�ིར། �ོམ་པ་ནི། ཟག་པ་འགོག་པར་�ེད་པ་�ེ། ལས་གསར་�་མི་
གསོག་པའི་�ིར་ར།ོ །ངེས་པར་�་བ་ནི། �ོམ་མི་འ�ང་བ་དང་། �ས་ག�ང་བ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་�བ་�ི་�ོ་ནས་�ོན་བསགས་པའི་ལས་�མས་
ཟད་པར་�ེད་པའོ། །འཆིང་བ་ནི། ལོག་པར་�་བའོ། །ལས་ནི་�མ་པ་བཞི་�ེ། �ིས་�ོང་བར་འ�ར་བ་དང་། མིང་དང་། �ས་དང་། ཚ�འ།ོ །�ིག་པ་
ནི། ཆོས་མིན་པའོ། །བསོད་ནམས་ནི། ཆོས་ས།ོ །ཐར་པ་ནི། �ས་གཅེར་�་དང་། ངག་མི་�་བ་དང་། མེ་�་བ�ེན་པ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་�བ་�ི་
�ོད་པ་ལ་བ�ེན་ནས་�ར་�ས་�ི་ལས་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་། ལས་གསར་�་མ་བསགས་པས་འཇིག་�ེན་ཐམས་ཅད་�ི་�ེང་ན་འ�ག་པའི་གནས།
འཇིག་�ེན་འ�ས་པ་ཞེས་�་བ་ག�གས་དཀར་པོ་�ེན་ལ་བ�ངས་པ་�་�་ཞོའམ་�་�་ཏ་�ར་དཀར་བ། ཚད་དཔག་ཚད་འ�མ་�ག་ཞེ་�་ཡོད་

པ། �ོག་ཡོད་པས་དངོས་པོ་ཡིན་ཅིང་། འཁོར་བ་ལས་�ོལ་བས་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་པ་དེར་འ�ོ་�ེ། གནས་དེ་ལ་ནི་ཐར་པ་ཞེས་�འ།ོ །དེ་
�ད་�་�ལ་བ་དམ་པས། ཁ་བ་�་�ོས་མེ་ཏོག་དང་། །བ་ཞོ་བ་མོ་�་ཏིག་མདོག།།ག�གས་དཀར་བ�ང་བའི་ད�ིབས་འ�་བ། །ཐར་པ་ཡིན་པར་
�ལ་བས་བཤད། །ཅེས་འ�ང་ངོ་། །

�ང་འཕེན་པ་ནི། �ེ་བ་�་མ་ནས་འདིར་འོང་བ་མེད་དེ། �ེ་བ་�་མ་ཞེས་པ་ནི་�ས་�ང་མ་མཐོང་བའི་�ིར། �ས་�ོ་�ར་བ་ལས་སེམས་
�ོ་�ར་�་�བ་པ་ཡིན་ཏེ། མར་མེ་�ོ་�ར་�་�བ་པ་ལས་འོད་�ོ་�ར་�་�བ་པ་བཞིན་ནོ། །�ེ་བ་འདི་ནས་�ི་མར་འ�ོ་བ་ཡང་མེད་དེ། �ས་

སེམས་�ས་གཅིག་པས་�ས་འཇིག་པ་ན། �ོ་ཡང་འཇིག་པའི་�ིར། དཔེར་ན་�ོ་འཇིག་པ་ན་�ོའི་རི་མོ་འཇིག་པ་བཞིན་ན།ོ །དེས་ན་འདིས་གཞལ་
�་ལ་རང་མཚན་དང་། ཚད་མ་ལ་མངོན་�མ་ཚད་མ་གཅིག་�ས་�བ་པར་འདོད་དེ། �ི་མཚན་དང་། �ེས་དཔག་ཚད་མ་ཁས་མི་ལེན་པའི་�ིར།
�ང་འཕེན་�ི་�ད་པར་འགའ་ཞིག། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་�་མེད་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་�ང་བར་འདོད་དེ། ཉི་ཤར་�་བོ་�ར་�་འབབ་པ་དང་། །
�ན་�མ་ཚ�ར་མ་གཟེངས་རིང་�ོ་བ་དང་། །�་�འི་མདོངས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་�མས་�ན། །�ས་�ང་མ་�ས་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་�ང་། །ཞེས་ཟེར་ར།ོ
།

�ས་པ། �་བ་ངན་པའི་�་ལ་�ེགས་འཆའ་བའི། །�ི་རོལ་�བ་མཐའི་རང་བཞིན་མ་�ས་པ། །ལེགས་པར་ཤེས་ཏེ་�ོང་བར་�ེད་པ་ན།ི །
ཐར་པའི་�ོང་�་འ�ག་པའི་ཐེམ་�ས་ས།ོ །ཞེས་�་བ་ནི་བར་�བས་�ི་ཚ�གས་�་བཅད་པའོ། །

རང་�ེའི་�མ་བཞག་�ིར་བ�ན།

གཉིས་པ་རང་�ེའི་�བ་མཐའི་�མ་བཞག་�ང་ཟད་�ེ་�ེ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། �ིར་བ�ན་པ་དང་། �ེ་�ག་�་བཤད་པའ།ོ །དང་པོ་ནི།

�ོན་པ་མཉམ་མེད་��འི་�ལ་པོ་དེ་ཉིད་�ིས་དང་པོར་�ང་�བ་མཆོག་�་�གས་བ�ེད། བར་�་བ�ལ་བ་�ངས་མེད་ག�མ་�་ཚ�གས་བསགས།

མཐར་�ོ་�ེ་གདན་�ི་�ོ་ལ་མངོན་པར་�ོགས་པར་སངས་�ས་ཏེ་�ལ་ཝ་ར་ཎ་�ཱིར་�་�ེ་བཟང་པོ་ལ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་�ི་འཁོར་ལོ་བ�ོར། དེ་



ནས་�་�ོད་�ང་པོའི་རི་བོར་བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་བ�ོར། དེ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པར་ལེགས་པར་�མ་པར་�ེ་

བའི་ཆོས་�ི་འཁོར་ལོ་�་ཆེར་བ�ོར་ཏེ། �་�ེགས་�ི་�ོན་པ་�ག་ལ་སོགས་པའི་�་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་�ིས་མནན་ནས་ཕན་བདེའི་འ�ང་

གནས་སངས་�ས་�ི་བ�ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་�ས་བར་མཛད་དོ། །དེའི་འོག་�་འ�ེལ་�ེད་�མས་�ིས་འཁོར་ལོ་ག�མ་�ི་དགོངས་པ་སོ་སོར་
བ�ལ་བ་ལ་བ�ེན་ནས་�བ་མཐའ་�་བ་བཞི་�ང་�ེ། དེ་དག་ལས་དོན་�་�ེ་གཉིས་�ིས་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་�་བས་

འཁོར་ལོ་བར་བ་དང་། �ལ་འ�ོར་�ོད་པ་བ་�མས་�ིས་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་�ེས་�་འ�ངས་ནས་གཞི་ལམ་འ�ས་ག�མ་�ི་�མ་བཞག་དམ་བཅའ་
བར་�ེད་དོ། །རང་ཅག་གི་�ོན་པའི་�ེས་�་འ�ངས་བའི་�བ་མཐའ་�་བ་ལ་�ེ་མདོ་གཉིས་དང་ད�་སེམས་གཉིས་ཏེ་བཞིར་�ངས་ངེས་ཏེ། དེ་

དག་ལས་ལོགས་�་�ར་བའི་�བ་མཐའ་�་པ་དང་། ཐེག་པ་ག�མ་ལས་ལོགས་�་�ར་པའི་ཐེག་པ་བཞི་པ་མེད་པར་ག�ངས་པའི་�ིར་། �ོ་�ེ་

�ིང་འ�ེལ་ལས། སངས་�ས་པ་ལ་བཞི་པ་དང་། །�་པ་�བ་པའི་དགོངས་པ་མིན། །ཞེས་པ་�ར་ར།ོ །རང་�ད་པ་མན་ཆད་�ི་རང་�ེ་འདི་དག་
ཐལ་འ�ར་བས་གཞལ་ན་�ག་ཆད་�ི་མཐའ་གཉིས་ཀར་�ང་ཡང་། རང་རང་གི་�གས་ལ་ད�་མ་པར་འདོད་དེ། �ག་ཆད་�ི་མཐའ་གཉིས་དང་
�ལ་བའི་ད�ས་ཁས་ལེན་པར་�ོམ་པའི་�ིར་ར།ོ །དེ་ཡང་�བ་མཐའ་�་བ་བཞི་ལ་�ག་ཆད་�ི་མཐའ་�ོང་�ལ་མི་འ�་བ་རེ་ཡོད་དེ། �ེ་�ག་�་བ་
�མས་འ�ས་�་�ེ་བའི་ཚ�་�་འགག་པས་�ག་པའི་མཐའ་�ོང་ལ། �འི་མ�ག་ཐོགས་�་འ�ས་�་འ�ང་བས་ཆད་པའི་མཐའ་�ོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ར།ོ

།མདོ་�ེ་པ་དག་འ�ས་�ས་�མས་�ན་མ་ཆད་པར་འ�ག་པས་ཆད་པའི་མཐའ་�ོང་ཞིང་། �ད་ཅིག་གིས་འཇིག་པས་�ག་པའི་མཐའ་ལས་�ོལ་

ཞེས་འདོད་དོ། །སེམས་ཙམ་པ་�མས་�ན་བཏགས་བདེན་པར་མ་�བ་པས་�ག་པའི་མཐའ་�ོང་ལ། གཞན་དབང་བདེན་པར་�བ་པས་ཆད་པའི་
མཐའ་�ོང་ངོ་ཞེས་�འོ། །ད�་མ་པ་�མས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་�ད་�་ཡོད་པས་ཆད་པའི་མཐའ་ལས་�ོལ་ཞིང་། དོན་དམ་�་མེད་པས་�ག་པའི་
མཐའ་ལས་�ོལ་ཞེས་བཞེད་དོ། །�བ་མཐའ་གོང་མ་གོང་མ་�མས་�ིས་འོག་མ་འོག་མའི་�བ་མཐའ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པ་�མས་འགོག་པར་�ེད་

�ང་། འོག་མ་འོག་མའི་�་བ་གོ་བ་དེ། གོང་མ་གོང་མའི་�་བ་གོ་བའི་ཐབས་དམ་པར་�ང་བས། �བ་མཐའ་གོང་མ་ལ་མཆོག་�་བ�ང་ནས་འོག་
མ་ལ་�ང་བར་མི་�འོ། །དེས་ན་�་བ་བཀར་བཏགས་�ི་�ག་�་བཞི་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་དེ། ནང་པ་སངས་�ས་པའི་�བ་མཐའ་�་བའི་

མཚན་ཉིད་�་འཇོག།།�ག་�་བཞི་ཡོད་དེ། འ�ས་�ས་ཐམས་ཅད་མི་�ག་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་�ག་བ�ལ་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་
པ། �་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་�མས་ས།ོ །གལ་ཏེ་གནས་མ་�་པས་གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་�ངས་པས་ནང་པའི་�བ་མཐའ་�་བ་མ་ཡིན་པར་

འ�ར་རོ་ཞེ་ན། �ོན་མེད་དེ། དེས་ཁས་�ངས་པའི་བདག་ནི་རང་�་�བ་པའི་�ས་ཡོད་�ི་བདག་ཡིན་ལ། �ག་�་བཞིའི་ནང་གི་བདག་མེད་ནི།
�ག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་�ིས་�ོང་པའི་བདག་མེད་ལ་�ེད་ཅིང་། དེ་ནི་མང་བ�ར་�ེ་�ས་�ང་ཁས་ལེན་པའི་�ིར་ར།ོ །

�ེ་�ག་�་བའི་�བ་མཐའི་�མ་བཞག

གཉིས་པ་�ེ་�ག་�་བཤད་པ་ལ། �ེ་�ག་�་བ། མདོ་�ེ་བ། སེམས་ཙམ་པ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་�་བའི་�བ་མཐའ་དང་བཞི། དང་པོ་ལ།
མཚན་ཉིད། ད�ེ་བ། �་བཤད། འདོད་�ལ་དང་བཞི། དང་པོ་ནི། རང་རིག་མི་འདོད་ཅིང་�ི་དོན་བདེན་�བ་�་འདོད་པའི་ཐེག་དམན་�ི་�བ་
མཐའ་�་བའི་གང་ཟག་དེ། �ེ་�ག་�་བའི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ད�ེ་ན། ཁ་ཆེ་�ེ་�ག་�་བ། ཉི་འོག་པ། �ལ་ད�ས་�ི་�ེ་�ག་�་བ་



དང་ག�མ་ཡོད། ག�མ་པ་ནི། �ོབ་དཔོན་ད�ིག་བཤེས་ཆོས་ཅན། �ོད་ལ་�ེ་�ག་�་བ་ཞེས་བ�ོད་པའི་�་མཚན་ཡོད་དེ་། �ེ་�ག་བཤད་མཚ�་
ཆེན་མོའི་�ེས་�་འ�ངས་ནས་�བ་མཐའ་�་བས་སམ། �ས་ག�མ་�ས་�ི་�ེ་�ག་�་�་བས་ན་�ེ་�ག་�་བ་ཞེས་བ�ོད་པའི་�ིར།

བཞི་པ་འདོད་�ལ་ལ། གཞིའི་འདོད་�ལ། ལམ་�ི་འདོད་�ལ། འ�ས་�འི་འདོད་�ལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། �ལ་�ི་འདོད་�ལ། �ལ་
ཅན་�ི་འདོད་�ལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། �གས་འདིས་ཤེས་�་ཐམས་ཅད་གཞི་�ར་འ�ས་པར་འདོད་དེ། �ང་བ་ག�གས་�ི་གཞི། གཙ�་བོ་སེམས་�ི་
གཞི། འཁོར་སེམས་�ང་གི་གཞི། �ན་པ་མ་ཡིན་པའི་འ�་�ེད་�ི་གཞི། འ�ས་མ་�ས་�ི་གཞི་�མས་ས།ོ །གཞི་�་པོ་དེ་དག་�ང་དངོས་པོར་

འདོད་དེ། དོན་�ེད་�ས་པ་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད། ཡོད་པ། ཤེས་�། དངོས་པོ་�མས་དོན་གཅིག།།འ�ས་མ་�ས་�ི་ཆོས་�མས་�ག་པའི་དངོས་
པོ་དང་། ག�གས་ཤེས་�ན་མིན་འ�་�ེད་ག�མ་མི་�ག་པའི་དངོས་པོར་འདོད་ད།ོ །དངོས་པོ་ལ་�ས་�བ་�ིས་�བ་�ང་�ས་ཡོད་�ིས་མ་�བ་�ེ།
དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། �ས་ཡོད་དོན་གཅིག།།�ན་�ོབ་བདེན་པ་དང་། བཏགས་ཡོད་དོན་གཅིག་�་འདོད་པའི་�ིར། དེ་ལ་ད�ེ་ན། བདེན་པ་
གཉིས་�་ད�ེ་བ་དང་། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་�་ད�ེ་བ་དང་། འ�ོས་དོན་གཞན་བ�ན་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཅོམ་པའམ་�ོས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་
བསལ་བ་ན་རང་འཛ�ན་�ི་�ོ་འདོར་�ང་བའི་ཆོས་�་དམིགས་པ་དེ། �ན་�ོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། �་�མ་དང་�ེང་བ་�་�་
ཡིན་ཏེ། �་�མ་ཐོ་བས་བཅོམ་པ་ན་�་�མ་�་འཛ�ན་པའི་�ོ་འདོར་བའི་�ིར་དང་། �ེང་བའི་�ོག་པོ་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་�ེང་བར་འཛ�ན་པའི་�ོ་
འདོར་བའི་�ིར། བཅོམ་པའམ་�ོས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་རང་འཛ�ན་�ི་�ོ་འདོར་�་མི་�ང་བའི་ཆོས་�་དམིགས་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་

པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། �ལ་�ན་�ོགས་�ི་ཆ་མེད་དང་། ཤེས་པ་�ད་ཅིག་ཆ་མེད་དང་། འ�ས་མ་�ས་�ི་ནམ་མཁའ་�་�་ཡིན་ཏེ།

མཛ�ད་ལས། གང་ལ་བཅོམ་དང་�ོ་ཡིས་གཞན། །བསལ་ན་དེ་�ོ་མི་འ�ག་པ། །�མ་�་བཞིན་�་�ན་�ོབ་�། །ཡོད་དེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ན།ོ །
ཞེས་ག�ངས་པའི་�ིར། དེས་ན་�ན་�ོབ་བདེན་པ་�མས་དོན་དམ་�་མ་�བ་�ང་བདེན་�བ་�་འདོད་དེ། �གས་འདིས་དངོས་པོ་ལ་བདེན་�བ་
�ིས་�བ་པ་ཁས་ལེན་པའི་�ིར།

གཉིས་པ་ནི། དམིགས་པ་དང་མ�ངས་�ན་གང་�ང་གི་�ོ་ནས་ཟག་པ་�ས་�་�ང་བའི་ཆོས་དེ། ཟག་བཅས་�ི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་
ནི། �ང་པོ་�་�་�འོ། །དམིགས་པ་དང་མ�ངས་�ན་གང་�ང་གི་�ོ་ནས་ཟག་པ་�ས་�་མི་�ང་བའི་ཆོས་དེ། ཟག་མེད་�ི་མཚན་ཉིད། མཚན་
གཞི་ནི། ལམ་བདེན་དང་། འ�ས་མ་�ས་�་�་ཡིན་ཏེ། མཛ�ད་ལས། ལམ་མ་གཏོགས་པའི་འ�ས་�ས་�མས། །ཟག་བཅས། ཞེས་དང་། ཟག་མེད་
ལམ་�ི་བདེན་པ་དང་། །འ�ས་མ་�ས་�མ་ག�མ་ཡང་�།ེ །ཞེས་ག�ངས་པའི་�ིར། ཟག་བཅས་ལ་�ང་�ས་�བ་�ེ། ཚ�གས་�ོར་གཉིས་�ང་�་
ཡིན་པའི་�ིར། མཐོང་ལམ་ནི་ཟག་མེད་ཁོ་ན་དང་། �ོམ་ལམ་དང་མི་�ོབ་ལམ་གཉིས་པོ་རེ་རེ་ལ་ཟག་བཅས་དང་། ཟག་མེད་�ི་ལམ་གཉིས་གཉིས་
ཡོད་དོ། །འཕགས་ལམ་ཡིན་ན་ཟག་མེད་ཡིན་པས་�བ་�ང་། འཕགས་�ད་�ི་ལམ་ལ་ཟག་མེད་ཡིན་པས་མ་�བ་�ེ། �ོམ་ལམ་པའི་�ད་�ི་ཞི་

རགས་�མ་ཅན་�་�ར་པའི་ལམ་དེ་ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་�ིར།

ག�མ་པ་འ�ོས་དོན་གཞན་བ�ན་པ་ནི། �ས་ག�མ་�ས་�་འདོད་དེ། �མ་པ་�མ་པའི་འདས་པའི་�ས་�་ཡང་ཡོད། �མ་པ་�མ་པའི་
མ་འོངས་པའི་�ས་�་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་པའི་�ིར། དགག་�བ་གཉིས་ཁས་ལེན་�ང་། མེད་དགག་ནི་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། དགག་པ་ཡིན་ན་མ་ཡིན་



དགག་ཡིན་པས་�བ་པར་འདོད་པའི་�ིར། ཁ་ཆེ་�ེ་�ག་�་བ་�མས་མདོ་�ེ་པ་དང་མ�ན་པར་ལས་འ�ས་�ི་འ�ེལ་བའི་�ེན་�་�མ་ཤེས་�ི་

�ན་ཁས་ལེན་ཅིང་། དེ་མ་གཏོགས་པའི་�ེ་�ག་�་བ་�མས་ལས་འ�ས་�ི་འ�ེལ་བའི་�ེན་�་ཐོབ་པ་དང་། �་ལོན་�ི་དཔང་�་དང་འ�་བའི་

�ད་མི་ཟ་བ་ཞེས་པ་�ན་མིན་འ�་�ེད་�་�ར་པ་ཞིག་ཁས་ལེན་ལ། ཐལ་འ�ར་བ་དང་། འདི་གཉིས་ཀའི་�གས་ལ་�ས་ངག་གི་ལས་ག�གས་

ཅན་�་འདོད་དོ། །འ�ས་�ས་ལ་མི་�ག་པས་�བ་�ང་། �ད་ཅིག་རེ་རེ་ནས་འཇིག་པས་མ་�བ་�ེ། �ེས་ཟིན་པའི་འོག་�་གནས་པའི་�་བ་དང་།
དེའི་འོག་�་འཇིག་པའི་�་བ་འ�ག་པར་འདོད་པའི་�ིར།

གཉིས་པ་�ལ་ཅན་�ི་འདོད་�ལ་ལ། གང་ཟག།།ཤེས་པ། �ོད་�ེད་�ི་�་དང་ག�མ། དང་པོ་ནི། གདགས་གཞི་�ང་པོ་�འི་ཚ�གས་ཙམ་
གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི། མང་པོས་བ�ར་བ་ཁ་ཅིག་གིས། �ང་པོ་�་ཆར་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་དང་། �ང་བ་པས། སེམས་གཅིག་�་གང་ཟག་གི་
མཚན་གཞིར་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་ཚད་མ་དང་། ཚད་མིན་�ི་ཤེས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། མངོན་�མ་�ི་ཚད་མ་དང་། �ེས་�་དཔག་པའི་ཚད་མ་གཉིས་
ཡོད། དང་པོ་ལ། དབང་པོའི་མངོན་�མ། ཡིད་�ི་མངོན་�མ། �ལ་འ�ོར་མངོན་�མ་དང་ག�མ་ཡོད་�ང་། རང་རིག་མངོན་�མ་ཁས་མི་ལེན་ན།ོ
།དབང་པོའི་མངོན་�མ་�ི་ཚད་མ་ལ་ཤེས་པས་མ་�བ་�ེ། མིག་དབང་ག�གས་ཅན་པ་དེ་བེམ་པོ། �་བ། ཚད་མ་ག�མ་ཀའི་གཞི་མ�ན་ཡིན་པའི་
�ིར། དབང་པོའི་ཤེས་པས་�ལ་�མ་མེད་�ེན་ཆེར་�་གཞལ་ཞིང་། �ེན་བཅས་�ི་མིག་གི་དབང་པོ་ག�གས་ཅན་པས་�ང་ག�གས་མཐོང་བར་

འདོད་དེ། གལ་ཏེ་�མ་ཤེས་ཁོ་ནས་མཐོང་ན་�ིག་པ་ལ་སོགས་པས་བར་�་ཆོད་པའི་ག�གས་�ང་མཐོང་བར་འ�ར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། སེམས་

དང་སེམས་�ང་གཉིས་�ས་ཐ་དད་�་འདོད་ད།ོ །(གཉིས་པ་ནི། ཚད་མིན་�ི་ཤེས་པ་ལ་ལོག་ཤེས་སོགས་ཡོད་དོ། །)
ག�མ་པ་ནི། �ིར་�་ཙམ་ལ་ད�ེ་ན། ཟིན་པའི་�་དང་། མ་ཟིན་པའི་�་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ནི། �ེས་�འི་ངག་�་�ར་པའི་�་�་�།

གཉིས་པ་ནི། �་�་�་�། ཟིན་མ་ཟིན་རེ་རེ་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་�་�ོན་མི་�ོན་གཉིས་གཉིས་ཡོད། སེམས་ཅན་�་�ོན་པའི་�་དང་། ངག་གི་�མ་
པར་རིག་�ེད་�ི་�་དང་། �ོད་�ེད་�ི་�་ག�མ་དོན་གཅིག། །སེམས་ཅན་�་མི་�ོན་པའི་�་དང་། ངག་གི་�མ་པར་རིག་�ེད་མ་ཡིན་པའི་�་དང་།
�ོད་�ེད་�ི་�་མ་ཡིན་པའི་�་ག�མ་དོན་གཅིག། །བཀའ་དང་བ�ན་བཅོས་གཉིས་�ང་མིང་ཚ�ག་ཡི་གེ་འ�ས་པའི་བདག་ཉིད་�་�ི་�ན་མིན་འ�་
�ེད་�་ཁས་ལེན་པས། �གས་འདི་ལ་བེམ་པོ་དང་�ན་མིན་འ�་�ེད་མི་འགལ་ལམ་�མ་མོ། །

གཉིས་པ་ལམ་�ི་�མ་བཞག་བཤད་པ་ལ། ལམ་�ི་དམིགས་པ། ལམ་�ི་�ང་�། ལམ་�ི་རང་བཞིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདེན་བཞིའི་
�ད་ཆོས་མི་�ག་སོགས་བ�་�ག་ཡིན་ལ། བདག་མེད་�་མོ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་མོ་དོན་གཅིག་�་འདོད་ཅིང་། གང་ཟག་རང་�་�བ་
པའི་�ས་ཡོད་�ིས་�ོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་མོར་ཁས་ལེན་ནོ། །�ེ་པ་བཅོ་བ�ད་�ི་ནང་ནས་མང་བ�ར་�ེ་�ས་རང་�་�བ་པའི་�ས་

ཡོད་�ིས་�ོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་མོར་མི་འདོད་དེ། དེས་རང་�་�བ་པའི་�ས་ཡོད་�ི་བདག་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་�ིར། ཆོས་�ི་

བདག་མེད་�་རགས་�ི་�མ་བཞག་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། གཞི་�བ་ན་ཆོས་བདག་ཡིན་པས་�བ་པ་ཁས་ལེན་པའི་�ིར།



གཉིས་པ་ལམ་�ི་�ང་�་ལ། ཉོན་མོངས་ཅན་དང་། ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོས་ནི་གཙ�་བོར་ཐར་པ་

འཐོབ་པ་ལ་བར་�་གཅོད་པ་�ེ། མཚན་གཞི་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་དང་། དེའི་དབང་གིས་�ང་བའི་�ག་ག�མ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་�་
�འོ། །གཉིས་པས་ནི་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་འཐོབ་པ་ལ་གཙ�་བོར་བར་�་གཅོད་པ་�ེ། མཚན་གཞི་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཟབ་ཅིང་�་བ་
མི་ཤེས་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་�ིབ་པ་སོགས་མི་ཤེས་པའི་�་བཞི་�་�འ།ོ །�ིབ་པ་ལ་དེ་གཉིས་ལས་ཤེས་�ིབ་ཅེས་པའི་ཐ་�ད་ཁས་མི་

ལེན་ནོ། །
ག�མ་པ་ལམ་�ི་རང་བཞིན་ནི། དེ་ཡང་ཐེག་པ་ག�མ་�ི་ལམ་ལ། ཚ�གས་ལམ། �ོར་ལམ། མཐོང་ལམ། �ོམ་ལམ། མི་�ོབ་ལམ་�ེ་ལམ་

�འི་�མ་བཞག་ཁས་ལེན་�ང་ས་བ�འི་ཡེ་ཤེས་མི་འདོད་དོ། །ཤེས་བཟོད་�ད་ཅིག་མ་བ�་�ག་གི་�ད་ཅིག་མ་དང་པོ་བ�ོ་�་ནི་མཐོང་ལམ་

དང་། བ�་�ག་པ་ལམ་�ེས་ཤེས་�ོམ་ལམ་ཡིན་ལ། ར་ཟམ་པར་འ�ོ་བ་�ར་རིམ་ཅན་ཁོ་ནར་�ེ་བར་འདོད་དོ། །ལམ་བདེན་ལ་ཤེས་པས་མ་�བ་
�ེ། ཟག་མེད་�ི་�ང་པོ་�་ལམ་བདེན་�་འདོད་པའི་�ིར།

ག�མ་པ་འ�ས་�འི་�མ་བཞག་ནི། ཉན་ཐོས་�ི་རིགས་ཅན་�མས་�ིས་མི་�ག་སོགས་བ�་�ག་ལ་ཚ�་ག�མ་ལ་སོགས་པའི་བར་�་གོམས་
པར་�ས་ནས་མཐར་ཉན་ཐོས་�ི་�ོམ་ལམ་�ོ་�ེ་�་�འི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་བ�ེན་ནས། ཉོན་མོངས་ཅན་�ི་�ིབ་པ་ཐོབ་པ་ཆད་པའི་�ལ་�ིས་

�ངས་ཏེ་ད�་བཅོམ་པའི་འ�ས་�་མངོན་�་�ེད་ད།ོ །བསེ་�་�་�འི་རང་�ལ་�མས་�ིས་གང་ཟག་རང་�་�བ་པའི་�ས་ཡོད་�ིས་�ོང་པར་

�ོགས་པའི་�་བ་དེ་བ�ལ་ཆེན་བ�་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་�ི་ཚ�གས་དང་�ེལ་ཏེ། ཚ�གས་ལམ་ཆེན་པོ་མན་ཆད་�་ཉམས་�་�ངས་ནས་�ོར་
ལམ་�ོད་ནས་མི་�ོབ་ལམ་�ི་བར་�ན་ཐོག་གཅིག་ལ་མངོན་�་�ེད་དོ། །དམན་པའི་ད�་བཅོམ་པ་ཡང་རང་གི་�ངས་�ོགས་ལས་ཉམས་ནས་�ན་
�གས་�་འ�ར་བ་�ིད་པས་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་སོགས་ཁས་ལེན་ནོ། །ཉན་ཐོས་ལ་དགེ་འ�ན་ཉི་�་དང་། �གས་གནས་བ�ད་�ི་�མ་བཞག་

བ�ི་ཡང་ཅིག་ཆར་བ་ཁས་མི་ལེན་ལ། �གས་གནས་བ�ད་པོ་གང་�ང་ལ་འཕགས་པས་�བ་པར་འདོད་དོ། །�ང་སེམས་�མས་�ིས་ཚ�གས་ལམ་

�ི་གནས་�བས་�་བ�ལ་ཆེན་�ངས་མེད་ག�མ་�ི་ཚ�གས་�ོགས་པར་�ེད་ཅིང་། དེ་ནས་བ�ལ་བ་བ�ར་མཚན་བཟང་གི་�་བ�བས་ཏེ་�ིད་པ་

ཐ་མའི་ཚ�་�ང་�བ་�ི་ཤིང་�ང་�་�ོད་ལ་�འི་�འི་བ�ད་བ�ལ། �ང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚ�། �ོར་ལམ། མཐོང་ལམ། �ོམ་ལམ་ག�མ་
མངོན་�་�ས་ནས། ཐོ་རངས་�་རེངས་ཤར་བ་ཙམ་ན་མི་�ོབ་ལམ་མངོན་�་�ེད་ད།ོ །དེས་ན་�ོད་ལ་བ�ད་བ�ལ་བ་ཡན་ཆད་སོ་�ེའི་གནས་

�བས་དང་། �ང་སེམས་�ི་�ོར་མཐོང་�ོམ་ག�མ་ལ་མཉམ་བཞག་ཁོ་ནས་�བ་པར་འདོད་ཅིང་། མཛད་པ་བ�་གཉིས་�ི་དང་པོ་ད�་�ང་

སེམས་དང་། �ི་མ་ག�མ་སངས་�ས་�ི་མཛད་པར་ཁས་ལེན་ནོ། །ཆོས་འཁོར་ལ་མཐོང་ལམ་�ིས་�བ་པ་དང་། �ང་གི་ཆོས་འཁོར་ལ་བདེན་

བཞིའི་ཆོས་འཁོར་�ིས་�བ་པར་འདོད་ད།ོ །མངོན་པ་�ེ་བ�ན་པོ་སངས་�ས་�ིས་ག�ངས་པའི་བཀར་ཁས་ལེན་ཅིང་། བཀའ་ལ་�་ཇི་བཞིན་པས་
�བ་བ།ོ །ཆོས་�ི་�ང་པོ་བ�ད་�ི་ལས། བ�ད་�ི་བཞི་�ོང་གི་�མ་བཞག་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། མཛ�ད་ལས། ཆོས་�ི་�ང་པོ་བ�ད་�ི་དག །གང་�མས་
�བ་པས་ག�ངས་དེ་དག །ཅེས་ག�ངས་པའི་�ིར། �ང་སེམས་�ིད་པ་ཐ་མ་པས་�ང་�བ་མངོན་�་�ེད་པའི་གནས་ནི་འདོད་ཁམས་ཁོ་ནར་ངེས་
པས། འོག་མིན་�ག་པོ་བཀོད་པ་དང་། ལོངས་�འི་�མ་བཞག་ཁས་མི་ལེན་ལ། དེར་མ་ཟད་�མ་མ�ེན་ཡང་མི་འདོད་དོ། །ཐེག་པ་ག�མ་�ི་ད�་



བཅོམ་ལ་�ག་བཅས་པས་�བ་�ེ། �ག་མེད་�་�་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚ�་མར་མེ་ཤི་བ་�ར་རིག་པ་�ན་ཆད་པར་འདོད་པའི་�ིར། དེས་ན་མཐར་
�ག་ཐེག་པ་ག�མ་�་�བ་པར་ཡང་ཁས་ལེན་ན།ོ །ཁ་ཅིག །�ོན་པ་�་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚ�་ག�ལ་�་འགའ་ཞིག་གི་ངོར་ག�གས་�འི་བཀོད་པ་
བ�ས་པ་ཙམ་ཡིན་�ི། དོན་ལ་�་ངན་ལས་འདས་པ་མེད་ཅེས་�་བ་ནི་ཉ་དང་�ང་མ་བ�ེས་པའོ། །སངས་�ས་འཕགས་པས་�ག་�ན་མ་�ས་

པར་�ངས་�ང་། དེའི་�ད་ལ་�ག་བདེན་ཡོད་པ་མི་འགལ་ཏེ། �ག་བདེན་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་མ་�ས་པ་�ངས་པ་ན་�ག་བདེན་�ངས་
པར་འཇོག་པའི་�ིར། ག�གས་�ི་�་ནི་�ར་�ང་སེམས་�ོར་ལམ་པའི་�ས་�ེན་དང་ཚ�་གཅིག་གིས་བ�ས་པའི་�ིར་སངས་�ས་དཀོན་མཆོག་མིན་
ཡང་སངས་�ས་�་ཁས་ལེན་ལ། སངས་�ས་དཀོན་མཆོག་ནི་དེའི་�གས་�ད་�ི་ཟད་མི་�ེའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འདོད་དོ། །དེ་བཞིན་�་�ོབ་པ་འཕགས་པ་
�མས་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་དགེ་འ�ན་དཀོན་མཆོག་མིན་ཡང་དགེ་འ�ན་ཡིན་ལ། དགེ་འ�ན་དཀོན་མཆོག་ནི་དེའི་�གས་�ད་�ི་ལམ་བདེན་ལ་
འདོད་དོ། །ཆོས་དཀོན་མཆོག་�ང་བཞག་�་ཡོད་དེ། སངས་�ས་དང་ཉན་རང་གཉིས་ཀའི་�ད་�ི་�ང་འདས་དང་འགོག་བདེན་དེ་དེ་ཡིན་པའི་
�ིར།

�ས་པ། བདག་�ོའི་�མ་ད�ོད་གསེར་�ི་�མ་པ་ཡིས། །�ེ་�འི་ག�ང་�གས་རོལ་མཚ�་ནས་�ངས་པ། །ལེགས་བཤད་བ�ད་�ི་གསར་པའི་
དགའ་�ོན་ལ། །�ོ་གསལ་གཞོན་�འི་ཚ�གས་�མས་རོལ་པར་མཛ�ད། །ཅེས་�་བ་ནི་བར་�བས་�ི་ཚ�གས་�་བཅད་པའོ།། །།

མདོ་�ེ་པའི་�བ་མཐའི་�མ་བཞག

གཉིས་པ་མདོ་�ེ་པའི་�བ་མཐའི་�མ་བཞག་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། ད�ེ་བ། �་བཤད། འདོད་�ལ་དང་བཞི། དང་པོ་ནི། རང་རིག་
དང་�ི་དོན་གཉིས་ཀ་བདེན་ཞེན་�ིས་ཁས་ལེན་པའི་ཐེག་དམན་�ི་�བ་མཐའ་�་བའི་གང་ཟག་དེ་མདོ་�ེ་པའི་མཚན་ཉིད། མདོ་�ེ་པ་དང་དཔེ་

�ོན་པ་གཉིས་དོན་གཅིག། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ད�ེ་ན། �ང་གི་�ེས་འ�ང་གི་མདོ་�ེ་པ་དང་། རིགས་པའི་�ེས་འ�ང་གི་མདོ་�ེ་པ་གཉིས། དང་
པོ་ནི། མངོན་པ་མཛ�ད་�ི་�ེས་འ�ང་གི་མདོ་�ེ་པ་�་�། གཉིས་པ་ནི། ཚད་མ་�ེ་བ�ན་�ི་�ེས་འ�ང་གི་མདོ་�ེ་བ་�་�འ།ོ །ག�མ་པ་�་བཤད་
ནི། མདོ་�ེ་པ་དང་དཔེ་�ོན་པ་ཞེས་བ�ོད་པའི་�་མཚན་ཡོད་དེ། �ེ་�ག་�་བཤད་པའི་�ེས་�་མི་འ�ང་བར་གཙ�་བོར་བཅོམ་�ན་འདས་�ི་མདོ་
ལ་བ�ེན་ནས་�བ་མཐའ་�་བས་ན་མདོ་�ེ་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་དཔེའི་�ོ་ནས་�ོན་པས་ན་དཔེ་�ོན་པ་ཞེས་བ�ོད་པའི་�ིར།

བཞི་པ་འདོད་�ལ་ལ། གཞིའི་འདོད་�ལ། ལམ་�ི་འདོད་�ལ། འ�ས་�འི་འདོད་�ལ་དང་ག�མ། དང་པོ་ལ། �ལ་དང་། �ལ་ཅན་�ི་
འདོད་�ལ་གཉིས། དང་པོ་ནི། �ོས་རིག་པར་�་བ་�ལ་�ི་མཚན་ཉིད། �ོའི་�ལ་�་�་�ང་བ་ཤེས་�འི་མཚན་ཉིད། �ལ་དང་། ཡོད་པ། ཤེས་�།
གཞི་�བ་�མས་དོན་གཅིག། །དེ་ལ་ད�ེ་ན། བདེན་པ་གཉིས་�་ད�ེ་བ། རང་�ི་གཉིས་�་ད�ེ་བ། དགག་�བ་གཉིས་�་ད�ེ་བ། མངོན་�ོག་

གཉིས་�་ད�ེ་བ། �ས་ག�མ་�་ད�ེ་བ། གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་�་ད�ེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། �་དང་�ོག་པས་བཏགས་པ་ལ་མ་�ོས་པར་རང་གི་
�ོད་�གས་�ི་ངོས་ནས་རིགས་པས་ད�ད་བཟོད་�་�བ་པའི་ཆོས་དེ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དངོས་པོ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་དང་།
རང་མཚན་དང་། མི་�ག་པ་དང་། འ�ས་�ས་དང་། བདེན་�བ་�མས་དོན་གཅིག། །�ོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་�་�བ་པའི་ཆོས་དེ་�ན་�ོབ་
བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། དངོས་མེད་�ི་ཆོས་དང་། �ན་�ོབ་བདེན་པ་དང་། �ི་མཚན་དང་། �ག་པ་དང་། འ�ས་མ་�ས་�ི་ཆོས་དང་། བ�ན་



པར་�བ་པ་�མས་དོན་གཅིག །བདེན་གཉིས་�ི་�་བཤད་ཡོད་དེ། འ�ས་མ་�ས་�ི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། �ན་�ོབ་བདེན་པ་ཞེས་�་�ེ། �ོ་�ན་
�ོབ་པའི་ངོར་བདེན་པའི་�ིར་ར།ོ །འདིའི་�ན་�ོབ་པ་ནི་�ོག་པ་�ེ། རང་མཚན་མངོན་�མ་�་མཐོང་བ་ལ་�ིབ་པས་ན་�ན་�ོབ་པ་ཞེས་�འ།ོ །
འདི་ཡང་�་བཤད་ཙམ་ཡིན་�ི། �ོ་�ན་�ོབ་པ་�ོག་པའི་ངོར་བདེན་པ་ཡིན་ན། �ན་�ོབ་བདེན་པ་ཡིན་པས་�བ་པ་མེད་དེ། དོན་དམ་བདེན་
པའི་མཚན་གཞི་�མ་པ་�་�་ཡང་། �ོ་�ན་�ོབ་པ་�ོག་པའི་ངོར་བདེན་པའི་�ིར། གང་ཟག་གི་བདག་དང་�་�ག་པ་�་�་�ོ་�ན་�ོབ་པ་�ོག་

པའི་ངོར་བདེན་པ་ཡིན་ཡང་། ཐ་�ད་�་ཡང་མ་�བ་པའི་�ིར། �མ་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་�་�ེ། �ོ་དོན་དམ་པའི་ངོར་བདེན་
པའི་�ིར། འདིའི་�ོ་དོན་དམ་པ་ནི། �ང་�ལ་ལ་མ་འ�ལ་པའི་ཤེས་པ་ལ་�འོ། །བདེན་གཉིས་�ི་འཇོག་�ལ་འདི་རིགས་པའི་�ེས་འ�ང་གི་མདོ་
�ེ་བའི་�གས་ཡིན་ལ། �ང་གི་�ེས་འ�ང་གི་མདོ་�ེ་བས། བདེན་གཉིས་�ི་�མ་བཞག་�ེ་�་དང་མ�ན་པར་ཁས་ལེན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་དམ་པར་དོན་�ེད་�ས་པའི་ཆོས་དེ། རང་མཚན་�ི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། �མ་པ་�་�། དོན་དམ་པར་དོན་�ེད་
མི་�ས་པའི་ཆོས་དེ། �ི་མཚན་�ི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། འ�ས་མ་�ས་�ི་ནམ་མཁའ་�་�། �ི་དང་�ེ་�ག། །གཅིག་དང་ཐ་དད། འགལ་བ་
དང་འ�ེལ་བ་ལ་སོགས་པ་�ོ་བཏགས་པའི་ཆོས་�མས་�ི་མཚན་ཡིན་མོད་�ང་། དེ་དག་ཡིན་ན་�ི་མཚན་ཡིན་མི་དགོས་པའི་�ད་པར་�ེད་དགོས་
ས།ོ །

ག�མ་པ་ནི། དགག་�་དངོས་�་བཅད་པའི་�ལ་�ིས་�ོགས་པར་�་བ་དགག་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་དང་གཞན་སེལ་དོན་གཅིག། །ད�ེ་ན།
མེད་དགག་དང་། མ་ཡིན་དགག་གཉིས། རང་དངོས་�་�ོགས་པའི་�ོས་རང་གི་དགག་�་དེ་བཅད་ཙམ་�་�ོགས་པར་�་བ་མེད་དགག་གི་མཚན་
ཉིད། དཔེར་ན། �མ་ཟེ་ཆང་མི་བ�ང་བ་�་�འ།ོ །རང་དངོས་�་�ོགས་པའི་�ོས་རང་གི་དགག་�་བཀག་�ལ་�་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་།
�བ་པ་གང་�ང་འཕེན་པ་དེ་མ་ཡིན་དགག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། �ས་�ིན་ཚ�ན་པོ་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་�་�འོ། །རང་དངོས་�་�ོགས་པའི་
�ོས་རང་གི་དགག་�་དངོས་�་བཅད་ནས་�ོགས་པར་�་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་�བ་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། �མ་པ་�་�འ།ོ །

བཞི་པ་ནི། མངོན་�མ་�ི་ཚད་མས་དངོས་�་�ོགས་པར་�་བ་མངོན་�ར་�ི་མཚན་ཉིད། དེ་དང་དངོས་པོ་དོན་གཅིག།།�ེས་�་དཔག་

པའི་ཚད་མས་དངོས་�་�ོགས་པར་�་བ་�ོག་�ར་�ི་མཚན་ཉིད། དེ་དང་ཤེས་�་དོན་གཅིག། །
�་པ་ནི། དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་རང་�བ་�ས་�ི་�ད་ཅིག་གཉིས་པར་ཞིག་པའི་ཆ་དེ་འདས་པའི་མཚན་ཉིད། དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་�ེ་

བའི་�་ཡོད་�ང་�ེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་�ལ་�ས་འགའ་ཞིག་�་མ་�ེས་པའི་ཆ་དེ་མ་འོངས་པའི་མཚན་ཉིད། �ེས་ལ་མ་འགག་པ་ད་�ར་

བའི་མཚན་ཉིད། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་གཉིས་�ག་པ་ཡིན་ལ། ད་�ར་བ་དང་དངོས་པོ་དོན་གཅིག་�་འདོད་དོ། །དངོས་པོ་དེའི་འདས་པ།
དངོས་པོ་དེའི་�ི་ལོགས་�་�བ་ཅིང་། དངོས་པོ་དེའི་མ་འོངས་པ། དངོས་པོ་དེའི་�་ལོགས་�་�བ་པའི་�ད་པར་�མས་�ང་ཤེས་པར་�འ།ོ །

�ག་པ་ནི། སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། �མ་པ་�་�འོ། །སོ་སོ་བའི་ཆོས་དེ་ཐ་དད་�ི་མཚན་ཉིད།

དཔེར་ན། ཀ་�མ་གཉིས་�་�འོ། །ངོ་བོ་ཐ་དད་ལ་�ོག་པ་ཐ་དད་�ིས་�བ་�ང་། �ོག་པ་ཐ་དད་ལ་ངོ་བོ་ཐ་དད་�ིས་མ་�བ་�ེ། �ས་པ་དང་།
མི་�ག་པ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་�ང་། �ོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་�ིར། གཞན་ཡང་�ལ་�ན་�ོགས་�ི་ཆ་མེད་དང་། ཤེས་པ་�ད་ཅིག་ཆ་མེད་



ཁས་ལེན་པ་སོགས་�ེ་�ག་�་བ་དང་མ�ན་�ང་། ཐམས་ཅད་�་འ�་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། �ེ་�ས་ཡོད་པར་འདོད་�ིན་�ས་�བ་�་འདོད་ལ། མདོ་
�ེ་བས་དེ་�ར་མི་འདོད་པའི་�ིར། �མ་པར་རིག་�ེད་མ་ཡིན་པའི་ག�གས་�ང་། �ེ་�་དང་། ཐལ་འ�ར་པ་གཉིས་ཀས་ག�གས་མཚན་ཉིད་པར་
ཁས་ལེན་ལ། མདོ་སེམས་རང་�ད་པ་ག�མ་�ིས་ག�གས་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་�ིར། དེར་མ་ཟད་�ེ་�ག་�་བས་�་འ�ས་�ས་
མཉམ་པར་འདོད་ལ། མདོ་�ེ་བ་ཡན་ཆད་�ིས་དེ་�ར་མི་འདོད་པའི་�ིར།

གཉིས་པ་�ལ་ཅན་�ི་འདོད་�ལ་ལ། གང་ཟག། །ཤེས་པ། �ོད་�ེད་�ི་�་དང་ག�མ། དང་པོ་ནི། �ང་གི་�ེས་འ�ངས་�ང་པོའི་�ན་
གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་དང་། རིགས་པའི་�ེས་འ�ངས་�མས་ཡིད་�ི་�མ་ཤེས་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཚད་མ་དང་། ཚད་མིན་�ི་�ོ་གཉིས། ཚད་མ་ལ་མངོན་�མ་�ི་ཚད་མ་དང་། �ེས་�་དཔག་པའི་ཚད་མ་གཉིས། མངོན་�མ་
�ི་ཚད་མ་ལ། དབང་པོའི་མངོན་�མ། ཡིད་�ི་མངོན་�མ། རང་རིག་མངོན་�མ། �ལ་འ�ོར་མངོན་�མ་�ི་ཚད་མ་དང་བཞི་ཡོད་ད།ོ །དབང་པོ་
ག�གས་ཅན་པ་ཚད་མར་མི་�ང་�ེ། གསལ་རིག་གིས་�ོང་ཞིང་རང་གི་�ལ་གཞལ་མི་�བ་པའི་�ིར། ཚད་མིན་�ི་�ོ་ལ། བཅད་ཤེས། ལོག་ཤེས།
ཐེ་ཚ�མ། ཡིད་ད�ོད། �ང་ལ་མ་ངེས་པའི་�ོ་དང་�འ།ོ །དེ་དག་ལས་མངོན་�མ་དང་། �ང་ལ་མ་ངེས་པའི་�ོ་གཉིས་ལ་�ོག་�ལ་མ་འ�ལ་པས་
�བ་ཅིང་། �ེས་དཔག། །ཡིད་ད�ོད། ཐེ་ཚ�མ་ག�མ་ནི་�ོག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཤེས་པས་�ལ་འཇལ་བའི་ཚ�་�མ་བཅས་�་�ོགས་ཤིང་། སེམས་
སེམས་�ང་�ས་གཅིག་�་འདོད་དོ། །

ག�མ་པ་ནི། རང་གི་བ�ོད་�འི་དོན་གོ་བར་�ེད་པའི་མཉན་�་དེ། �ོད་�ེད་�ི་�འི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་བ�ོད་�འི་�ོ་ནས་ད�ེ་ན།

རིགས་བ�ོད་�ི་�་དང་། ཚ�གས་བ�ོད་�ི་�་གཉིས། དང་པོ་ནི། ག�གས་ཞེས་བ�ོད་པའི་�་�་�འོ། །གཉིས་པ་ནི། �མ་པ་ཞེས་བ�ོད་པའི་�་�་
�འོ། །ཡང་དེ་ལ་བ�ོད་�ལ་�ི་�ོ་ནས་ད�ེ་ན། ཆོས་བ�ོད་�ི་�་དང་། ཆོས་ཅན་བ�ོད་པའི་�་གཉིས། དང་པོ་ནི། �འི་མི་�ག་པ་ཞེས་བ�ོད་
པའི་�་�་�འོ། །གཉིས་པ་ནི། �་མི་�ག་པ་ཞེས་བ�ོད་པའི་�་�་�འོ། །

གཉིས་པ་ལམ་�ི་འདོད་�ལ་ལ་ག�མ་ལས། ལམ་�ི་དམིགས་པ་ནི། བདེན་བཞིའི་�མ་པ་མི་�ག་སོགས་བ�་�ག་པོ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ།

བདག་མེད་�་མོ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་མོ་དོན་གཅིག་�་འདོད་ཅིང་། གང་ཟག་�ག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་�ི་བདག་གིས་�ོང་པ་གང་
ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་དང་། གང་ཟག་རང་�་�བ་པའི་�ས་ཡོད་�ིས་�ོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་མོར་འདོད་ད།ོ །ལམ་�ི་�ང་�་ལ།
གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་དང་། ཉོན་མོངས་ཅན་དང་། ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སོགས་�ི་ཐ་�ད་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། ཆོས་�ི་
བདག་འཛ�ན་དང་། ཤེས་�ིབ་སོགས་ཁས་མི་ལེན་པ་�ེ་�་དང་འ�འོ། །ཐེག་པ་ག�མ་�ི་ལམ་ལ་ལམ་�འི་�མ་བཞག་�ེད་ཅིང་། ཤེས་བཟོད་�ད་
ཅིག་མ་བ�་�ག་པོ་མཐོང་ལམ་�་འདོད་ལ། མངོན་�མ་�ི་�ང་�ལ་ལ་རང་མཚན་ཞིག་དགོས་པས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་མོ་ཉན་ཐོས་

མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་�ི་འཛ�ན་�ངས་�ི་�ལ་�་མི་འདོད་དེ། དེས་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་དབེན་པའི་འ�་�ེད་དངོས་�་གཞལ་བའི་

�གས་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་མོ་�ོགས་པར་འདོད་པའི་�ིར།



ག�མ་པ་འ�ས་�འི་འདོད་�ལ་ནི། ད�་བཅོམ་པ་�ངས་�ོགས་ལས་ཉམས་པ་མི་�ིད་པ་དང་། སངས་�ས་�ི་ག�གས་�ང་སངས་�ས་
�་ཁས་ལེན་པ་མ་གཏོགས། ཐེག་པ་ག�མ་�ི་འ�ས་�་མངོན་�་�ེད་�ལ་སོགས་�ེ་�་དང་མ�ངས་ས།ོ །�ེ་མདོ་གཉིས་�ིས་ཐེག་ཆེན་�ི་�ེ་�ོད་
བཀར་ཁས་མི་ལེན་�ང་�ི་རབས་པ་�མས་ལ་བཀར་ཁས་ལེན་པ་ཡོད་པར་བཤད་ད།ོ །

�ས་པ། རིགས་པའི་ག�ང་ལ་ལེགས་པར་�ངས་པའི་མ�ས། །རིགས་པའི་�ེས་འ�ང་དཔེ་�ོན་�ེ་པ་ཡ།ི །རིགས་པའི་གསང་ཚ�ག་ཇི་བཞིན་
བ�ོད་པ་འདི། །རིགས་པ་�་བ་�མས་�ིས་དགའ་�ོན་མཛ�ད། །ཅེས་�་བ་ནི་བར་�བས་�ི་ཚ�གས་�་བཅད་པའོ།། །།

སེམས་ཙམ་པའི་�བ་མཐའི་�མ་བཞག

ག�མ་པ་སེམས་ཙམ་པའི་�བ་མཐའི་�མ་བཞག་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། ད�ེ་བ། �་བཤད། འདོད་�ལ་དང་བཞི། དང་པོ་ནི། �ི་དོན་
ཁས་མི་ལེན་ཞིང་གཞན་དབང་བདེན་�བ་�་འདོད་པའི་ནང་པའི་�བ་མཐའ་�་བའི་གང་ཟག་དེ་སེམས་ཙམ་པའི་མཚན་ཉིད་ད།ོ །གཉིས་པ་ནི།

དེ་ལ་ད�ེ་ན། སེམས་ཙམ་�མ་བདེན་པ་དང་། �མ་བ�ན་པ་གཉིས། འདི་གཉིས་�ི་�ད་པར་ཡོད་དེ། �ོན་འཛ�ན་མིག་ཤེས་ལ་�ོན་པོ་�ོན་པོར་
�ང་བ་དེ་�མ་བདེན་བ�ན་�ི�༷་�ོད་གཞིའི་�མ་པ་ཡིན་ལ། �མ་བདེན་པས་�ོན་འཛ�ན་མིག་ཤེས་ལ་�ོན་པོ་�ོན་པོར་�ང་བ་�ར་�བ་པར་ཁས་
ལེན། �མ་བ�ན་པས་�ོན་འཛ�ན་མིག་ཤེས་ལ་�ོན་པོ་�ོན་པོར་�ང་བ་�ར་མ་�བ་པར་ཁས་ལེན་པའི་�ིར། དེར་ཐལ། �མ་བདེན་བ�ན་གཉིས་
ཀས་�ོན་འཛ�ན་མིག་ཤེས་ལ་�ོན་པོ་�ོན་པོར་�ང་བ་དང་། �ོན་པོ་རགས་པར་�ང་བ་དང་། �ོན་པོ་�ི་རོལ་དོན་�་�ང་བར་འདོད་པར་འ�་

ཡང་། �མ་བདེན་པས་�ོན་འཛ�ན་མིག་ཤེས་ལ་�ོན་པོ་�ི་རོལ་དོན་�་�ང་བ་ལ་མ་རིག་པས་བ�ད་པ་�གས་ལ། �ོན་པོ་�ོན་པོར་�ང་བ་དང་།

�ོན་པོ་རགས་པར་�ང་བ་ལ་མ་རིག་པས་བ�ད་པ་མ་�གས་པར་འདོད། �མ་བ�ན་པས་�ོན་པོ་�ི་རོལ་དོན་�་�ང་བ་ཙམ་�་མ་ཟད། �ོན་པོ་
�ོན་པོར་�ང་བ་དང་། �ོན་པོ་རགས་པར་�ང་བ་ལ་ཡང་མ་རིག་པས་བ�ད་པ་�གས་པར་འདོད་པའི་�ིར། དེས་ན་སེམས་ཙམ་པ་གང་ཞིག། །
དབང་ཤེས་ལ་རགས་པར་�ང་བ་�ང་བ་�ར་�་�བ་པར་འདོད་པ་དེ་སེམས་ཙམ་�མ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། སེམས་ཙམ་པ་གང་ཞིག། །དབང་
ཤེས་ལ་རགས་པར་�ང་བ་�ང་བ་�ར་�་མ་�བ་པར་འདོད་པ་དེ་སེམས་ཙམ་�མ་བ�ན་པའི་མཚན་ཉིད། �མ་བདེན་པ་ལ་ད�ེ་ན། ག�ང་

འཛ�ན་�ངས་མཉམ་པ། �ོ་ང་�ེད་ཚལ་པ། �་ཚ�གས་གཉིས་མེད་པ་དང་ག�མ་ཡོད། འདི་ག�མ་�ི་�ད་པར་ལ་མཁས་པ་�མས་བཞེད་པ་མི་

མ�ན་ཏེ། �ང་�་�ལ་མཚན་བཟང་པོའི་ད�་མའི་�ོང་�ན་ལས། �ེ་མ་ལེབ་�ི་གཤོག་�ེང་གི་�་བོ་འཛ�ན་པའི་མིག་ཤེས་�ིས་�་བོ་འཛ�ན་པའི་ཚ�།
�ལ་�ི་ངོས་ནས་�ོ་སེར་སོགས་མི་འ�་བ་རེ་རེའི་�མ་པ་གཏད་ཅིང་། �ལ་ཅན་�ི་ངོས་ནས་�ང་�ོ་སེར་སོགས་མི་འ�་བ་རེ་རེའི་�མ་པ་�མ་

བདེན་�་�ེ་བར་འདོད་པས་ན་ག�ང་འཛ�ན་�ངས་མཉམ་པ་དང་། དེ་�ར་འཛ�ན་པའི་ཚ�་�ལ་�ི་ངོས་ནས་�ོ་སེར་སོགས་མི་འ�་བ་རེ་རེའི་�མ་

པ་གཏད་ཅིང་། �ལ་ཅན་�ི་ངོས་ནས་�ོ་སེར་སོགས་མི་འ�་བ་རེ་རེའི་�མ་པ་�མ་མེད་�་�ེ་བར་འདོད་པས་ན་�ོ་ང་�ེད་ཚལ་བ་དང་། དེ་�ར་
འཛ�ན་པའི་ཚ�་�ལ་�ི་ངོས་ནས་�ོ་སེར་སོགས་མི་འ�་བ་རེ་རེའི་�མ་པ་མ་གཏད་ཅིང་�་ཙམ་�ི་�མ་པ་གཏད། �ལ་ཅན་�ི་ངོས་ནས་�ོ་སེར་

སོགས་མི་འ�་བ་རེ་རེའི་�མ་པ་�མ་མེད་�་མ་�ེས་པར་�་ཙམ་�ི་�མ་པ་�མ་མེད་�་�ེས་པར་འདོད་པས་ན་�་ཚ�གས་གཉིས་མེད་པ་ཞེས་

བཤད། �ང་ཆེན་ལེགས་པ་བཟང་པོ་དང་། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་�གས་པ་སོགས་�ིས་�་འཛ�ན་དབང་ཤེས་ལ་�ང་བའི་�ོ་སེར་གཉིས་�ས་ཐ་



དད་ཡིན་པ་བཞིན་�་�་འཛ�ན་མིག་ཤེས་�ི་�ེང་ན་མིག་ཤེས་�ས་ཐ་དད་པ་�་མ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པས་ན་ག�ང་འཛ�ན་�ངས་མཉམ་པ་དང་།

�ོན་པོ་དང་�ོན་འཛ�ན་མིག་ཤེས་གཉིས་�ིར་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་�ང་དེ་གཉིས་�ས་ཐ་དད་�་ཁས་ལེན་པས་ན་�ོ་ང་�ེད་ཚལ་བ་དང་། �་
བོའི་�ེང་གི་�ོ་སེར་གཉིས་�ས་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་�་�་འཛ�ན་མིག་ཤེས་�ི་�ེང་གི་�ོ་སེར་འཛ�ན་པའི་དབང་ཤེས་གཉིས་�ས་གཅིག་�་འདོད་

པས་ན་�་ཚ�གས་གཉིས་མེད་པ་ཞེས་བཤད། �བ་མཐའ་ཆེན་མོ་ལས། �་འཛ�ན་མིག་ཤེས་�ིས་�་བོ་ལ་བ�ས་པའི་ཚ�། �་བོའི་�ེང་གི་�ོ་སེར་

སོགས་�ི་�ངས་དང་མཉམ་པའི་�མ་ཤེས་རིགས་མ�ན་ཅིག་ཆར་�་�ེ་བར་འདོད་པས་ན་ག�ང་འཛ�ན་�ངས་མཉམ་པ་དང་། �ོན་པོ་དང་�ོན་

འཛ�ན་མིག་ཤེས་གཉིས་�བ་�ས་ལ་�ོས་ནས་�་�ི་བ་ཡིན་�ང་། དམིགས་�ས་ལ་�ོས་ནས་�ས་གཅིག་�་ཁས་ལེན་པས་ན་�ོ་ང་�ེད་ཚལ་བ་དང་།
�་འཛ�ན་མིག་ཤེས་�ིས་རང་�ལ་ལ་བ�ས་པའི་ཚ�། �ལ་�ི་�ེང་གི་�ོ་སེར་སོགས་�ི་�ངས་དང་མཉམ་པའི་�མ་ཤེས་རིགས་མ�ན་ཅིག་ཆར་�་མི་
�ེ་བར་�་འཛ�ན་མིག་ཤེས་གཅིག་�་དེ་�་བོའི་�ེང་གི་�ོ་སེར་སོགས་འཛ�ན་པའི་དབང་ཤེས་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པས་ན་�་ཚ�གས་གཉིས་མེད་པ་

ཞེས་བཤད་པས་�གས་དེ་ག�མ་�ི་ནང་ནས་གང་བདེ་བ་ག�ང་བར་�འོ། །ག�ང་འཛ�ན་�ངས་མཉམ་པ་ལ་�མ་ཤེས་ཚ�གས་བ�ད་འདོད་པ་

དང་། �མ་ཤེས་ཚ�གས་�ག་འདོད་པ་གཉིས། �་ཚ�གས་གཉིས་མེད་པ་ལ་�མ་ཤེས་ཚ�གས་�ག་�་བ་དང་། �མ་ཤེས་གཅིག་�ར་�་བ་གཉིས་ཡོད་
པར་བཤད་དོ། །�མ་བ�ན་པ་ལ་ད�ེ་ན། �ི་བཅས་པ་དང་། �ི་མེད་�མ་བ�ན་པ་གཉིས་ཡོད། སེམས་�ི་ངོ་བོ་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་�ི་�ི་མས་
བ�ད་པར་འདོད་པས་ན་�ི་བཅས་པ་དང་། སེམས་�ི་ངོ་བོ་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་�ི་�ི་མས་�ང་ཟད་�ང་མ་བ�ད་པར་འདོད་པས་ན་�ི་མེད་
པ་ཞེས་ཟེར། ཡང་ན་སངས་�ས་�ི་ས་ན་མ་རིག་པ་མེད་�ང་འ�ལ་པའི་�ང་བ་ཡོད་པར་འདོད་པས་ན་�ི་བཅས་པ་དང་། སངས་�ས་�ི་ས་ན་མ་
རིག་པ་མེད་པས་འ�ལ་�ང་ཡང་མེད་པར་འདོད་པས་�ི་མེད་པ་ཞེས་ཟེར། ཡང་སེམས་ཙམ་པ་ལ་ད�ེ་ན། �ང་གི་�ེས་འ�ང་དང་། རིགས་པའི་
�ེས་འ�ང་གཉིས། དང་པོ་ནི། ས་�ེ་�འི་�ེས་འ�ང་དང་། གཉིས་པ་ནི། ཚད་མ་�ེ་བ�ན་�ི་�ེས་འ�ང་�མས་ས།ོ །ག�མ་པ་�་བཤད་ནི། ཅིའི་
�ིར་སེམས་ཙམ་པ་ཞེས་�་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་�ི་བདག་ཉིད་ཙམ་�་�་བས་ན་སེམས་ཙམ་པའམ་�མ་རིག་པ་དང་། �ལ་འ�ོར་པའི༷་

གཞིའི་�ོ་ནས་ལམ་�ི་�ོད་པ་ཉམས་ལེན་གཏན་ལ་འབེབས་པས་�ལ་འ�ོར་�ོད་པ་བ་ཞེས་�ང་�འོ། །
བཞི་པ་འདོད་�ལ་ལ། གཞི་ལམ་འ�ས་�་ག�མ་ལས། དང་པོ་ལ་�ལ་དང་�ལ་ཅན་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཤེས་�་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་

ག�མ་�་འ�ས་པར་འདོད་དེ། འ�ས་�ས་ཐམས་ཅད་གཞན་དབང་། ཆོས་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�བ། དེ་ལས་གཞན་པ་�མས་�ན་བཏགས་�་
འདོད་པའི་�ིར། དེ་ག�མ་པོ་རང་ངོས་ནས་�བ་པ་དང་། རང་བཞིན་�ིས་�བ་པར་འདོད་�ང་། བདེན་པར་�བ་མ་�བ་�ི་�ད་པར་ཡོད་དེ།

�ན་བཏགས་བདེན་མེད་དང་། གཞན་དབང་ཡོངས་�བ་གཉིས་བདེན་�བ་�་འདོད་པའི་�ིར། དོན་དམ་པར་མ་�བ་�ང་�ོག་པའི་ངོ་བོར་�བ་
པ་དེ། �ན་བཏགས་�ི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་ད�ེ་ན། �མ་�ངས་པའི་�ན་བཏགས་དང་། མཚན་ཉིད་ཡོངས་�་ཆད་པའི་�ན་བཏགས་གཉིས། དང་
པོ་ནི། ཤེས་�་�་�འོ། གཉིས་པ་ནི། བདག་གཉིས་�་�འོ། །�་�ེན་གཞན་�ི་དབང་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་ཞིང་ཡོངས་�བ་�ི་�ེན་�་�ར་པ་དེ།

གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་ད�ེ་ན། དག་པའི་གཞན་དབང་དང་། མ་དག་པའི་གཞན་དབང་གཉིས། དང་པོ་ནི། འཕགས་པའི་�ེས་ཐོབ་ཡེ་
ཤེས་དང་། སངས་�ས་�ི་མཚན་དཔེ་�་�འོ། །གཉིས་པ་ནི། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་�ི་�ང་པོ་�་�འོ། །བདག་གཉིས་གང་�ང་གིས་�ོང་པའི་དེ་



བཞིན་ཉིད་དེ། ཡོངས་�བ་�ི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་ད�ེ་ན། �ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་�བ་དང་། འ�ར་མེད་ཡོངས་�བ་གཉིས། དང་པོ་ནི།

འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་�་�འ།ོ །གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་�་�འོ། །�ིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་�བ་ཡོངས་�བ་�ི་ད�ེ་བར་བཀོད་�ང་།
ཡོངས་�བ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ལ་དམིགས་ན་�ིབ་པ་ཟད་པར་འ�ར་བའི་�མ་དག་ལམ་�ི་དམིགས་པ་མཐར་�ག་མ་ཡིན་པའི་�ིར།

ཡང་ཤེས་�་ལ་ད�ེ་ན། �ན་�ོབ་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་གཉིས། ཐ་�ད་ད�ོད་�ེད་�ི་རིགས་ཤེས་�ི་ཚད་མས་�ེད་པའི་

དོན་དེ་�ན་�ོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། བ�ན་པ་དང་། �ན་�ོབ་བདེན་པ། ཐ་�ད་བདེན་པ་�མས་དོན་གཅིག། །དོན་དམ་ད�ོད་�ེད་�ི་

རིགས་ཤེས་�ི་ཚད་མས་�ེད་པའི་དོན་དེ་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། �ོང་ཉིད། ཆོས་ད�ིངས། ཡོངས་�བ། དོན་དམ་བདེན་པ། ཡང་དག་
མཐའ། དེ་བཞིན་ཉིད་�མས་དོན་གཅིག་�་འདོད་དོ། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པས་�བ་�ང་། �ན་�ོབ་བདེན་
པ་ཡིན་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པས་མ་�བ་�ེ། གཞན་དབང་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་�ང་། �ན་བཏགས་�ི་ཆོས་�མས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་�ིས་མ་�བ་པའི་�ིར། བ�ན་པ་ཡིན་ན་བ�ན་པར་�བ་མི་དགོས་ཏེ། གཞན་དབང་དེ་བ�ན་པ་ཡིན་�ང་བ�ན་པར་མ་�བ་པའི་

�ིར། �ས་ག�མ་དང་། མེད་དགག་གི་འཇོག་�ལ་མདོ་སེམས་རང་�ད་པ་ག�མ་མ�ན་ནོ། །ག�གས་སོགས་དོན་�་པོ་དེ་�ི་རོལ་དོན་�་མ་�བ་
�ེ། �ན་གཞིའི་�མ་ཤེས་�ི་�ེང་�་�ན་མོང་དང་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལས་�ིས་བག་ཆགས་བཞག་པའི་མ�ས་ནང་ཤེས་པའི་�ས་�ི་�ེང་ནས་

�ེས་པ་ཡིན་པའི་�ིར། �མ་བདེན་པ་�ར་ན། ག�གས་སོགས་དོན་�་པོ་དེ་�ི་རོལ་�ི་དོན་མ་ཡིན་�ང་རགས་པར་�བ་པར་ཁས་ལེན། �མ་བ�ན་
པས་དེ་�ར་ན་�ི་རོལ་དོན་�་�བ་དགོས་པས་རགས་པར་མ་�བ་པར་ཁས་ལེན་ན།ོ །

གཉིས་པ་�ལ་ཅན་�ི་འདོད་�ལ་ནི། �ང་གི་�ེས་འ�ང་�མས་�ིས་�མ་ཤེས་ཚ�གས་བ�ད་འདོད་པས་ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་དང་།

�ན་གཞིའི་�མ་ཤེས་གང་ཟག་�་ཁས་ལེན་ཞིང་། རིགས་པའི་�ེས་འ�ང་གིས་ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འདོད་ད།ོ །དེ་ལ་
�ན་གཞིའི་�མ་ཤེས་ནི་ནང་གི་བག་ཆགས་ལ་དམིགས་ཤིང་། �མ་པ་རིས་�་མ་ཆད་པ། ངོ་བོ་མ་བ�ིབས་�ང་མ་བ�ན། �ོགས་སེམས་�ང་�ན་
འ�ོ་�་ཁོ་ན་དང་མ�ངས་པར་�ན་པའི་གཙ�་བོ་ཡིད་�ི་�མ་པར་རིག་པ་བ�ན་པས་རབ་�་�ེ་བ་ཞིག་ལ་འདོད་དོ། །དེ་ཡང་བ�ིབས་མ་བ�ིབས་
གཉིས་ལས་བ�ིབས་�ང་མ་བ�ན་མ་ཡིན། དགེ་�་ཆད་པའི་�ད་ལ་ཡང་ཡོད་པས་དགེ་བ་མ་ཡིན། ཁམས་གོང་ན་ཡོད་པས་མི་དགེ་བའང་མ་ཡིན་
ནོ། །ཉོན་ཡིད་ནི། དམིགས་པ་�ན་གཞི་ལ་དམིགས་ནས་�མ་པ་ངར་སེམས་པའི་�མ་པ་ཅན། ངོ་བོ་བ�ིབས་�ང་མ་བ�ན་ཞིག་ལ་འདོད་དེ།

འ�ག་ཤེས་�ག་གི་འཇོག་�ལ་�ི་དང་མ�ན་ན།ོ །
ཚད་མ་ལ་མངོན་�ེས་གཉིས་དང་། མངོན་�མ་བཞིའི་�མ་བཞག་ཁས་ལེན་ཞིང་། རང་རིག་མངོན་�མ་དང་། �ལ་འ�ོར་མངོན་�མ་

གཉིས་ལ་མ་འ�ལ་པའི་ཤེས་པས་�བ། �མ་བདེན་པས་�ར་མཐོང་གི་�ད་�ི་�ོན་འཛ�ན་མིག་ཤེས་དེ་མ་འ�ལ་བའི་ཤེས་པར་འདོད་ལ། �མ་

བ�ན་པ་�ར་ན་�ར་མཐོང་གི་�ད་�ི་དབང་པོའི་མངོན་�མ་ལ་འ�ལ་ཤེས་�ིས་�བ། དེའི་�ད་�ི་ཡིད་�ི་མངོན་�མ་ལ་འ�ལ་མ་འ�ལ་�ི་ཆ་

གཉིས་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །



གཉིས་པ་ལམ་�ི་�མ་བཞག་ལ་ག�མ་ལས། དང་པོ་ལམ་�ི་དམིགས་པ་ནི། བདེན་བཞིའི་�ད་ཆོས་མི་�ག་སོགས་བ�་�ག་དང་། གང་
ཟག་�ག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་�ིས་�བ་པས་�ོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་དང་། གང་ཟག་རང་�་�བ་པའི་�ས་ཡོད་�ིས་�ོང་པ་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་མོ་ཡིན་ལ། ག�གས་དང་ག�གས་འཛ�ན་ཚད་མ་�ས་གཞན་�ིས་�ོང་པ་དང་། ག�གས་ག�གས་འཛ�ན་�ོག་པའི་ཞེན་
གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པས་�ོང་པ་གཉིས་ཆོས་�ི་བདག་མེད་�་མོར་འདོད་དོ། །བདག་མེད་�་མོ་གཉིས་ཀ་�ོང་ཉིད་�་འདོད་ཅིང་།

�ོང་ཉིད་ལ་དེ་གང་�ང་མི་དགོས་ཏེ། འགོག་བདེན་དང་�ང་འདས་གཉིས་�ང་�ོང་ཉིད་�་འདོད་པའི་�ིར། འ�ས་�ས་�ི་ཆོས་�མས་རང་

འཛ�ན་ཚད་མ་དང་�ས་གཅིག་�་འདོད་ལ། འ�ས་མ་�ས་�ི་ཆོས་�མས་རང་འཛ�ན་ཚད་མ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་�་འདོད་ད།ོ །
གཉིས་པ་ལམ་�ི་�ང་�་ལ་ཉོན་�ིབ་དང་། ཤེས་�ིབ་གཉིས། དང་པོ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་འཛ�ན་�་རགས་གཉིས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་

དང་། �་ཉོན་�ག །ཉེ་ཉོན་ཉི་�་�་�འ།ོ །གཉིས་པ་ནི། ཆོས་�ི་བདག་འཛ�ན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་�་�འོ། །དེ་ཡང་�ང་སེམས་�མས་�ིས་
ཤེས་�ིབ་�ང་�འི་གཙ�་བོར་�ེད་�ང་། ཉོན་�ིབ་�ང་�འི་གཙ�་བོར་མི་�ེད། ཐེག་དམན་�ོབ་པ་�མས་�ིས་ཉོན་�ིབ་�ང་�འི་གཙ�་བོར་�ེད་

�ང་། ཤེས་�ིབ་�ང་�འི་གཙ�་བོར་མི་�ེད་དོ། །ག�མ་པ་ལམ་�ི་�མ་བཞག་ནི། ཐེག་པ་ག�མ་པོ་རེ་རེ་ལའང་ཚ�གས་�ོར་གཉིས། མཐོང་�ོམ་
གཉིས། མི་�ོབ་ལམ་དང་�འི་�མ་བཞག་�ེད་ལ། ཐེག་ཆེན་ལ་དེའི་�ེང་�་ས་བ�འི་�མ་བཞག་�ང་ཁས་ལེན་ནོ། །

ག�མ་པ་འ�ས་�་མངོན་�་�ེད་�ལ་ནི། ཐེག་དམན་རིགས་ངེས་�མས་�ིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�ི་དབང་�་�ས་པའི་ཡོངས་�བ་

བ�ོམ་�འི་གཙ�་བོར་�ས་ཏེ། གོམས་པ་མཐར་�ིན་པ་ན་ཐེག་དམན་�ི་�ོམ་ལམ་�ོ་�ེ་�་�འི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་བ�ེན་ནས་ཉོན་�ིབ་མ་�ས་པར་

�ངས་པ་དང་�ས་མཉམ་�་ཐེག་དམན་ད�་བཅོམ་པའི་འ�ས་�་མངོན་�་�ེད་ད།ོ །ཉན་རང་གཉིས་�ིས་བ�ོམ་�འི་བདག་མེད་དང་། �ང་

�འི་ཉོན་མོངས་ལ་�ད་པར་�ང་ཟད་�ང་མེད་པས་ཉན་རང་གཉིས་ཀ་ལ་�གས་གནས་བ�ད་�ི་�མ་བཞག་འཐད་�ང་། རང་�ལ་ནི་འདོད་

པའི་�ེན་ཅན་�་ངེས་པས་དགེ་འ�ན་ཉི་�འི་�མ་བཞག་�ར་མེད་དོ། །འོན་�ང་ཉན་རང་གཉིས་ལ་�ད་པར་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བ�ལ་བ་བ�ར་
བསོད་ནམས་�ི་ཚ�གས་�ི་གོམས་པ་བ�ིངས་མི་བ�ིངས་དང་། དེའི་དབང་གིས་འ�ས་�་ལའང་མཆོག་དམན་ཡོད་པར་འདོད་ད།ོ །�ང་གི་�ེས་

འ�ང་�མས་�ིས་ཐེག་དམན་ད�་བཅོམ་པ་ཞི་བ་བ�ོད་པ་གཅིག་�་བ་ཐེག་ཆེན་ལམ་�་འ�ག་པར་མི་འདོད་ཅིང་། �ང་�བ་ཡོངས་འ�ར་བའི་
ད�་བཅོམ་པ་ཐེག་ཆེན་ལམ་�་འ�ག་པར་འདོད་ད།ོ །དེ་ཡང་�ག་བཅས་ནས་ཡིན་�ི། �ག་མེད་ནས་འ�ག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཐར་�ག་ཐེག་པ་
ག�མ་�་�བ་པར་འདོད་པའི་�ིར། རིགས་པའི་�ེས་འ�ང་�མས་�ིས་ཐེག་དམན་ད�་བཅོམ་པ་ཐེག་ཆེན་ལམ་�་འ�ག་པར་འདོད་དེ། མཐར་
�ག་ཐེག་པ་གཅིག་�་�བ་པར་ཁས་ལེན་པའི་�ིར། ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་�མས་�ིས་ཆོས་�ི་བདག་མེད་�ི་དབང་�་�ས་པའི་ཡོངས་�བ་བ�ོམ་

�འི་གཙ�་བོར་�ས་ཏེ། �ངས་མེད་ག�མ་�ི་ཚ�གས་དང་འ�ེལ་བར་ཉམས་�་�ངས་ནས་ས་བ�་ལམ་�་རིམ་�ིས་བ�ོད་དེ་�ན་མཐའི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་�ིས་�ིབ་གཉིས་ཟད་པར་�ངས་ཏེ། འོག་མིན་�་རང་དོན་�ངས་�ོགས་�ན་ཚ�གས་ཆོས་�ི་�་དང་། གཞན་དོན་འ�ིན་ལས་�ན་ཚ�གས་
ག�གས་�ི་�་གཉིས་མངོན་�་�ེད་དོ། །�ན་བ�ས་�ི་�ེས་འ�ང་འགའ་ཞིག་�ར་ན། མིའི་�ེན་ལ་འཚང་�་བའང་ཡོད་པར་མངོན་ན།ོ །སངས་
�ས་�ི་བཀའ་ལ་�ང་ངེས་�ི་�ད་པར་ཡང་ཁས་ལེན་ཏེ། དགོངས་འ�ེལ་ལས་བཤད་པའི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་གཉིས་�ང་དོན་�ི་མདོ་དང་། འཁོར་



ལོ་ཐ་མ་ངེས་དོན་�ི་མདོར་བཞེད་པའི་�ིར། �ང་ངེས་�ི་དོན་ཡང་ཡོད་དེ། དངོས་བ�ན་�་ཇི་བཞིན་�་ཁས་ལེན་�་མི་�ང་བའི་མདོ་དེ་�ང་

དོན་�ི་མདོ་དང་། དངོས་བ�ན་�་ཇི་བཞིན་�་ཁས་ལེན་�་�ང་བའི་མདོ་དེ་ངེས་དོན་�ི་མདོར་འཇོག་པའི་�ིར། �ང་འདས་ལ་�ག་བཅས་�ག་
མེད་མི་གནས་པའི་�ང་འདས་ག�མ་དང་། སངས་�ས་�ི་�་ལ་ཆོས་ལོངས་�ལ་ག�མ་དང་། ཆོས་�་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་�་དང་། ཡེ་ཤེས་ཆོས་�་

གཉིས་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་�་ལ་རང་བཞིན་�མ་དག་དང་། �ོ་�ར་�ི་�ལ་�ི་ངོ་བོ་ཉིད་�་གཉིས་དང་བཅས་ཁས་ལེན་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་�བ་

མཐའ་�་བ་ཞེས་�འོ། །
�ས་པ། �མ་འ�ེན་�བ་པའི་ག�ང་གི་�ེས་འ�ངས་ཏ།ེ །�མ་རིག་ཙམ་�་�་བའི་�བ་པའི་མཐའ། །�མ་མང་མཁས་པའི་ག�ང་བཞིན་

བཀོད་པ་འདིར། །�མ་ད�ོད་�ན་�མས་དགའ་བས་འ�ག་པར་རིགས། །ཞེས་�་བ་ནི་བར་�བས་�ི་ཚ�གས་�་བཅད་པའ།ོ། །།

ད�་མ་རང་�ད་པའི་�མ་བཞག

བཞི་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་�་བ་ད�་མ་པའི་�བ་མཐའི་�མ་བཞག་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། �་བཤད། ད�ེ་བ། �ེ་བ་སོ་སོའི་དོན་
བཤད་པ་དང་བཞི། དང་པོ་ནི། བདེན་�བ་�ི་ཆོས་�ལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ནང་པའི་�བ་མཐའ་�་བའི་གང་ཟག་དེ་ད�་མ་པའི་

མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་�་བཤད་ནི། ཅིའི་�ིར་ད�་མ་པ་ཞེས་�་ཞེ་ན། �ག་ཆད་�ི་མཐའ་གཉིས་དང་�ལ་བའི་ད�ས་ཁས་ལེན་པས་ན་ད�་མ་པ་
དང་། ཆོས་�མས་ལ་བདེན་�བ་�ི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་�་བས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་�་བ་ཞེས་བ�ོད་པའི་�ིར། ག�མ་པ་ནི། དེ་ལ་ད�ེ་ན།

ད�་མ་རང་�ད་པ་དང་། ཐལ་འ�ར་པ་གཉིས་ཡོད།
བཞི་པ་�ེ་བ་སོ་སོའི་དོན་ལ། རང་�ད་པ་དང་། ཐལ་འ�ར་པའི་�གས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད། �་བཤད། ད�ེ་བ།

�བ་མཐའི་འདོད་�ལ་དང་བཞི། དང་པོ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པ་ཐ་�ད་�་ཁས་ལེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་�་བ་དེ། རང་�ད་པའི་
མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། ཅིའི་�ིར་ད�་མ་རང་�ད་པ་ཞེས་�་ཞེ་ན། �ལ་ག�མ་རང་ངོས་ནས་�བ་པའི་�གས་ཡང་དག་ལ་བ�ེན་ནས་བདེན་
དངོས་འགོག་པར་�ེད་པས་ན་དེ་�ར་བ�ོད་པའི་�ིར། ག�མ་པ་ནི། དེ་ལ་ད�ེ་ན། �ལ་འ�ོར་�ོད་པའི་ད�་མ་རང་�ད་པ་དང་། མདོ་�ེ་�ོད་
པའི་ད�་མ་རང་�ད་པ་གཉིས། �ི་དོན་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་། རང་རིག་ཁས་ལེན་པའི་ད�་མ་པ་དེ་དང་པོའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། �ོབ་

དཔོན་ཞི་བ་འཚ�་�་�། རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་། �ི་དོན་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པ་ཁས་ལེན་པའི་ད�་མ་པ་དེ་གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད།

མཚན་གཞི་ནི། �ོབ་དཔོན་ལེགས་�ན་འ�ེད་�་�། �་བཤད་�ང་ཡོད་དེ། གཞིའི་�མ་བཞག་སེམས་ཙམ་པ་དང་མ�ན་པར་ཁས་ལེན་པས་ན་

�ལ་འ�ོར་�ོད་པའི་ད�་མ་པ་དང་། མདོ་�ེ་པ་�ར་�ལ་�་རབ་བསགས་པའི་�ི་རོལ་�ི་དོན་ཁས་ལེན་པས་ན་མདོ་�ེ་�ོད་པའི་ད�་མ་པ་ཞེས་

བ�ོད་དོ། །�ལ་འ�ོར་�ོད་པའི་ད�་མ་རང་�ད་པ་ལ་ཡང་�མ་བདེན་པ་དང་མ�ན་པའི་ད�་མ་པ་དང་། �མ་བ�ན་པ་དང་མ�ན་པའི་ད�་
མ་པ་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ནི། ཞི་བ་འཚ�་དང་། ཀ་མ་ལ་�ི་ལ་དང་། འཕགས་པ་�ོལ་�ེ་�་�འོ། །གཉིས་པ་ནི། �ོབ་དཔོན་སེངེ◌ྒ་བཟང་པོ་དང་།
ཛ�་�་རི་དང་། �་བ་པ་�་�་�ེ། ཛ�་�་རི་ནི་�མ་བ�ན་�ི་བཅས་པ་དང་མ�ན་ལ། �་བ་པ་ནི་�མ་བ�ན་�ི་མེད་དང་མ�ན་པར་བཤད་ད།ོ །



བཞི་པ་�བ་མཐའི་འདོད་�ལ་ལ། �ལ་འ�ོར་�ོད་པའི་ད�་མ་རང་�ད་པའི་�གས་དང་། མདོ་�ེ་�ོད་པའི་ད�་མ་རང་�ད་པའི་

�གས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། གཞི་ལམ་འ�ས་ག�མ་ལས། དང་པོ་གཞིའི་�མ་བཞག་ལ་�ལ་དང་�ལ་ཅན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གཞི་
�བ་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པས་�བ་པར་བཞེད་དེ། ཆོས་གང་ཡིན་�ང་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་�ེད་པར་འདོད་པའི་�ིར། དེས་ན་རང་
བཞིན་�ིས་�བ་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པ། རང་གི་�ོད་�གས་�ི་ངོས་ནས་�བ་པ། རང་ངོས་ནས་�བ་པ་�མས་དོན་གཅིག་�་འདོད།
ཤེས་�་ལ་ད�ེ་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། �ན་�ོབ་བདེན་པ་གཉིས་ལས། རང་མངོན་�མ་�་�ོགས་པའི་མངོན་�མ་�ི་ཚད་མས་རང་ཉིད་

གཉིས་�ང་�བ་པའི་�ལ་�ིས་�ོགས་པར་�་བ་དེ་དང་པོའི་མཚན་ཉིད། རང་མངོན་�མ་�་�ོགས་པའི་མངོན་�མ་�ི་ཚད་མས་གཉིས་�ང་དང་

བཅས་པའི་�ལ་�ིས་�ོགས་པར་�་བ་དེ་གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། �མ་པ་བདེན་�ོང་�་�་དང་པོའི་མཚན་གཞི་དང་། �མ་པ་�་�་གཉིས་པའི་

མཚན་གཞི་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་�ས་བར་ད�ེ་ན། �ོང་ཉིད་བ�་�ག་དང་། བ�་ན་�ོང་ཉིད་བཞིར་ཡོད། �ན་�ོབ་བདེན་པ་ལ་ད�ེ་
ན། ཡང་དག་�ན་�ོབ་དང་། ལོག་པའི་�ན་�ོབ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། �་�་�་དང་། གཉིས་པ་ནི། �ིག་�འི་�་�་�འོ། །�གས་འདིས་ཤེས་པ་
ཡིན་ན་ཡང་དག་�ན་�ོབ་ཡིན་པས་�བ་པར་འདོད་ད།ོ །

གཉིས་པ་�ལ་ཅན་ལ། ཡིད་�ི་�མ་པར་ཤེས་པ་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་དང་། �ན་གཞི་དང་ཉོན་ཡིད་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་�མ་ཤེས་ཚ�གས་
�ག་�་འདོད་པ་རང་�ད་པ་གཉིས་ཀ་མ�ན་ན།ོ །�ོ་ལ་ཚད་མ་དང་། ཚད་མིན་�ི་�ོ་གཉིས། ཚད་མ་ལ་མངོན་�མ་�ི་ཚད་མ་དང་། �ེས་�་

དཔག་པའི་ཚད་མ་གཉིས། མངོན་�མ་ལ་དབང་པོའི་མངོན་�མ། ཡིད་�ི་མངོན་�མ། རང་རིག་མངོན་�མ། �ལ་འ�ོར་མངོན་�མ་དང་བཞིར་
ཡོད་ལ། མངོན་�མ་�ི་མ་གཉིས་ལ་མ་འ�ལ་བའི་ཤེས་པས་�བ་པར་ཁས་ལེན་ན།ོ །�ི་རོལ་དོན་�་�བ་པ་ཁས་མི་ལེན་པས་�ོན་པོ་དང་�ོན་

འཛ�ན་མངོན་�མ་གཉིས་�ས་གཅིག་�་འདོད་ད།ོ །
གཉིས་པ་ལམ་�ི་�མ་བཞག་ལ་ག�མ་ལས། དང་པོ་ལམ་�ི་དམིགས་པ་ནི། གང་ཟག་�ག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་�ིས་�ོང་པ་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རགས་པ་དང་། གང་ཟག་རང་�་�བ་པའི་�ས་ཡོད་�ིས་�ོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་མོ་དང་། ག�གས་དང་ག�གས་འཛ�ན་

ཚད་མ་�ས་གཞན་�ིས་�ོང་པ་ཆོས་�ི་བདག་མེད་རགས་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་�བ་�ིས་�ོང་པ་ཆོས་�ི་བདག་མེད་�་མོར་བཞེད་ད།ོ །
གཉིས་པ་ལམ་�ི་�ང་�་ནི། གང་ཟག་བདག་འཛ�ན་ཉོན་�ིབ་དང་། ཆོས་�ི་བདག་འཛ�ན་ཤེས་�ིབ་�་འདོད་ཅིང་། ཤེས་�ིབ་ལ་ཡང་ག�ང་

འཛ�ན་�ས་གཞན་�་འཛ�ན་པ་�་�་ཤེས་�ིབ་རགས་པ་དང་། �ང་སོགས་�ི་ཆོས་བདེན་�བ་�་འཛ�ན་པ་�་�་ཤེས་�ིབ་�་མོ་གཉིས་�་འདོད་ད།ོ
།ག�མ་པ་ལམ་�ི་རང་བཞིན་ནི། ལམ་�་ག�མ་བ�ོ་�་ཁས་ལེན་པར་འ�་ལ། �ད་པར་ནི། རང་�ལ་�ི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། �མ་�ོལ་ལམ་
ལ་གཉིས་�ོང་གི་�མ་པ་ཅན་དགོས་པར་ཁས་ལེན་ན།ོ །

ག�མ་པ་འ�ས་�འི་�མ་བཞག་ལ། རང་�ལ་ནི་ཤེས་�ིབ་རགས་པ་�ང་�འི་གཙ�་བོར་�ེད་པའི་�ིར་�གས་གནས་བ�ད་�ི་�མ་བཞག་
མི་བ�ི་ཡང་། ཉན་ཐོས་ལ་གང་ཟག་ཡ་བ�ད་ཡོད་པར་བཞེད་ལ། ཉན་ཐོས་རིགས་ངེས་�མས་�ིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�ོགས་པའི་�་བ་

བ�ོམ་�འི་གཙ�་བོར་�ས་ཏེ། མཐར་�ོམ་ལམ་�ོ་�ེ་�་�འི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་བ�ེན་ནས་ཉོན་�ིབ་མ་�ས་པར་�ངས་པ་དང་�ས་མཉམ་�་ད�་



བཅོམ་པའི་འ�ས་�་མངོན་�་�ེད་དོ། །རང་�ལ་རིགས་ངེས་�མས་�ིས་ག�ང་འཛ�ན་གཉིས་�ོང་གི་�་བ་བ�ོམ་�འི་གཙ�་བོ་�ས་ཏེ། མཐར་�ོམ་
ལམ་�ོ་�ེ་�་�འི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་བ�ེན་ནས་ཉོན་�ིབ་དང་། ཤེས་�ིབ་རགས་པ་མ་�ས་པར་�ངས་པ་དང་�ས་མཉམ་�་རང་�ལ་ད�་བཅོམ་

པའི་འ�ས་�་མངོན་�་�ེད་དོ། །ཐེག་དམན་�ི་�ང་འདས་ལ་�ག་བཅས་�ང་འདས་དང་། �ག་མེད་�ང་འདས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། �་མའི་
ལས་ཉོན་�ིས་འཕངས་པའི་�ག་བ�ལ་�ི་�ང་པོའི་�ག་མ་དང་བཅས་པའི་�ང་འདས་དང་། གཉིས་པ་ནི། �ག་བ�ལ་�ི་�ང་པོ་དང་�ལ་བའི་
གནས་�བས་ལ་འདོད་དོ། །ཉན་རང་ད�་བཅོམ་པ་ཡིན་ན་ཐེག་ཆེན་ལམ་�་འ�ག་པས་�བ་�ེ། མཐར་�ག་ཐེག་པ་གཅིག་�་�བ་པར་འདོད་

པའི་�ིར། དེས་ན་�གས་འདི་ལ་ཉན་རང་གཉིས་�ང་�་དང་། �ོགས་རིགས་མི་འ�་བའི་དབང་གིས་ཐོབ་�འི་འ�ས་�་ལའང་མཆོག་དམན་ཡོད་
དོ། །ཐེག་ཆེན་རིགས་ངེས་�མས་�ིས་�ང་�བ་མཆོག་�་སེམས་བ�ེད་དེ། ཚ�གས་ལམ་ཆེན་པོའི་གནས་�བས་�་ཆོས་�ན་�ི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ལ་

བ�ེན་ནས་མཆོག་གི་�ལ་�་ལས་གདམས་ངག་དངོས་�་ཉན་ཅིང་། དེའི་དོན་ཉམས་�་�ངས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་�ོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་�ོམ་
�ང་གི་ཤེས་རབ་ཐོག་མར་�ེས་པའི་ཚ�་�ོར་ལམ་�་འཕོས་པ་ཡིན་ཞིང་། �ོད་�ི་གནས་�བས་�་མཐོང་�ང་�ན་ནས་ཉོན་མོངས་ག�ང་�ོག་

མངོན་�ར་པ་ཉམས་�ོད་པར་�ེད་ཅིང་། �ེ་མོ་ཐོབ་པའི་ཚ�་མཐོང་�ང་�མ་�ང་ག�ང་�ོག་མངོན་�ར་པ་དང་། བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་ཚ�་མཐོང་

�ང་�ས་འཛ�ན་�ོག་པ་མངོན་�ར་པ་དང་། ཆོས་མཆོག་ཐོབ་པའི་ཚ�་མཐོང་�ང་བཏགས་འཛ�ན་�ོག་པ་མངོན་�ར་པ་ཉམས་�ོད་པར་�ེད་ད།ོ །
�ོད་�ེ་བཟོད་མཆོག་བཞི་ལ་རིམ་པ་བཞིན་�་�ང་བ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང་། �ང་བ་མཆེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་�ི་

�ོགས་གཅིག་ལ་�གས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་དང་། བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་ཞེས་ཟེར་ར།ོ །དེའི་མ�ག་ཐོགས་�་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་
ལམ་�ིས་ཉོན་�ིབ་�ན་བཏགས་དང་། ཤེས་�ིབ་�ན་བཏགས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་�ངས་ནས་�མ་�ོལ་ལམ་དང་འགོག་པའི་བདེན་པ་གཉིས་

མངོན་�་�ེད་དོ། །�ོམ་ལམ་�ོར་ད�ས་�ོམ་�ང་ཉོན་མོངས་བ�་�ག་གི་ས་བོན་དང་། �ོམ་�ང་ཤེས་�ིབ་བ�་དང་བ�ད་�ི་ས་བོན་རིམ་ཅན་
�་�ོང་བར་ག�ངས་ས།ོ །མཐར་�ན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བ�ེན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཤེས་�འི་�ིབ་པ་�ན་�ེས་གཉིས་ཅིག་ཆར་�་
�ངས་ནས་�ད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་�་ན་མེད་པའི་�ང་�བ་ཐོབ་པར་འ�ར་ཏེ་རིགས་ངེས་�ིས་འ�ས་�་མངོན་�་�ེད་�ལ་ལ།ོ །ཐེག་ཆེན་�ི་�ང་

འདས་དང་། མི་གནས་པའི་�ང་འདས་དོན་གཅིག་�་འདོད་ཅིང་། སངས་�ས་�ི་�་ལ་བཞིར་�ངས་ངེས་པར་འདོད་ལ། འཕགས་སེང་གཉིས་

�ང་�འི་བ�ན་�ལ་ལ་�ོད་�ི། �ངས་ངེས་ལ་མི་�ོད་དོ། །སངས་�ས་�ི་བཀའ་ལ་�ང་དོན་�ི་མདོ་དང་། ངེས་དོན་�ི་མདོའི་�མ་བཞག་�ེད་དེ།
�ན་�ོབ་བདེན་པ་དངོས་བ�ན་བ�ན་�འི་གཙ�་བོར་�ས་ནས་སོ◌ྟན་པའི་མདོ་�ང་དོན་�ི་མདོ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་བ�ན་བ�ན་

�འི་གཙ�་བོར་�ས་ནས་�ོན་པའི་མདོ་ངེས་དོན་�ི་མདོ་ཡིན་པའི་�ིར། དགོངས་འ�ེལ་ལས་བཤད་པའི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་�ང་དོན་དང་། བར་པ་
དང་ཐ་མ་གཉིས་ལ་�ང་ངེས་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་མདོ་�ེ་�ོད་པའི་ད�་མ་རང་�ད་པའི་�གས་ལ། གཞི་ལམ་འ�ས་ག�མ་ལས། དང་པོ་ནི། �གས་འདིས་�ི་དོན་འདོད་ཅིང་

རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞིའི་�མ་བཞག་ཕལ་ཆེར་�་མ་དང་འ�འོ། །གཉིས་པ་ལམ་�ི་�ད་པར་ལ། ཉན་རང་རིགས་ངེས་ལ་

ཆོས་�ི་བདག་མེད་�ོགས་པ་མེད་པར་བཞེད་ཅིང་། ག�ང་འཛ�ན་�ས་གཞན་�ིས་�ོང་པར་�ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁས་མི་ལེན་ལ། �ི་རོལ་དོན་



འཛ�ན་�ི་�ོག་པ་ཡང་ཤེས་�ིབ་�་མི་འདོད་ད།ོ །ག�མ་པ་འ�ས་�འི་�མ་བཞག་ལ། ཉན་རང་གཉིས་�ང་�འི་�ིབ་པ་དང་། �ོགས་�འི་བདག་
མེད་ལ་�་རགས་མེད་པས་�ོགས་རིགས་མི་འ�་བ་མེད་ཅིང་། �གས་གནས་བ�ད་�ི་�མ་བཞག་གཉིས་ཀ་ལ་�ེད་དོ། །ཐེག་ཆེན་རིགས་ངེས་

�མས་�ིས་�ིབ་གཉིས་རིམ་ཅན་�་�ོང་བར་བཞེད་དེ། ས་བ�ད་པ་ཐོབ་པའི་ཚ�་ཉོན་མོངས་པའི་�ིབ་པ་ཟད་པར་�ངས་པ་�ོག་གེ་འབར་བ་ལས་
བཤད་པའི་�ིར། འོན་�ང་ཐལ་འ�ར་པ་�ར་ཉོན་�ིབ་མ་ཟད་བར་�་ཤེས་�ིབ་�ོང་བའི་མགོ་མི་�ོམ་པར་བཞེད་པའང་མིན་ན།ོ །མི་འ�་བའི་

�ད་པར་དེ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་གཞི་ལམ་འ�ས་ག�མ་�ི་�མ་བཞག་ཕལ་ཆེ་བ་�ལ་འ�ོར་�ོད་པའི་ད�་མ་རང་�ད་པ་དང་མ�ན་ན།ོ །
�ས་པ། རང་མཚན་ཡོད་�ང་བདེན་པར་མེད་བཞེད་པའི། །རང་�ད་�་བའི་�བ་མཐའི་�མ་ད�ེ་�ན། །རང་བཟོ་�ངས་ཏེ་ལེགས་པར་

བ�ོད་པ་འདི། །རང་ཉིད་མཁས་འདོད་�མས་�ིས་�ངས་ཤིག་�ེ། །ཞེས་�་བ་ནི་བར་�བས་�ི་ཚ�གས་�་བཅད་པའོ།། །།

ཐལ་འ�ར་བའི་�གས་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ཐལ་འ�ར་བའི་�གས་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། �་བཤད། འདོད་�ལ་དང་ག�མ། དང་པོ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་
པ་ཐ་�ད་ཙམ་�་ཡང་མི་བཞེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་�་བ་དེ་ཐལ་འ�ར་བའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། སངས་�ས་བ�ངས། �་�གས། ཞི་
བ་�་�་�འོ། །གཉིས་པ་ནི། ཅིའི་�ིར་ཐལ་འ�ར་པ་ཞེས་�་ཞེ་ན། ཐལ་འ�ར་ཙམ་�ིས་�ི་�ོལ་�ི་�ད་ལ་བ�བ་�་�ོགས་པའི་�ེས་དཔག་�ེ་

བར་འདོད་པས་ན་དེ་�ར་བ�ོད་པའི་�ིར། ག�མ་པ་�བ་མཐའི་འདོད་�ལ་ལ། གཞི་ལམ་འ�ས་ག�མ་ལས། དང་པོ་ནི། གཞི་�བ་ན་རང་གི་
མཚན་ཉིད་�ིས་མ་�བ་པས་�བ་པར་ཁས་ལེན་ཏེ། གཞི་�བ་ཚད་ལ་�ོག་པས་བཏགས་ཙམ་�ིས་�བ་པ་ཁས་ལེན་པ་གང་ཞིག། །དེའི་ཚ�ག་�ར་�ི་
ཙམ་�ས་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པ་གཅོད་པར་བཞེད་པའི་�ིར། གཞི་�བ་དང་། �ལ་དང་། ཤེས་�་�མས་དོན་གཅིག །དེ་ལ་ད�ེ་ན།

མངོན་�ོག་གཉིས་�་ད�ེ་བ་དང་། བདེན་པ་གཉིས་�་ད�ེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། �གས་ལ་མ་བ�ེན་པར་�ོང་�ོབས་�ིས་�ོགས་�ས་པའི་ཆོས་དེ་

མངོན་�ར་�ི་མཚན་ཉིད། མངོན་�མ་དང་། མངོན་�ར་དང་། དབང་པོའི་�ལ་དང་། �ོག་�་མ་�ར་པའི་ཆོས་བཞི་དོན་གཅིག་མིང་གི་�མ་
�ངས་ས།ོ །མཚན་གཞི་ནི། ག�གས་�་�ི་རོ་རེག་�་�་�འ།ོ །�་མཚན་ནམ་�གས་ལ་བ�ེན་ནས་�ོགས་དགོས་པའི་ཆོས་དེ་�ོག་�ར་�ི་མཚན་

ཉིད། �ོག་�ར་དང་། མངོན་�མ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་། �ེས་དཔག་གི་གཞལ་�་�མས་དོན་གཅིག་མིང་གི་�མ་�ངས་ས།ོ །མཚན་གཞི་ནི། �་མི་
�ག་པ་དང་། �་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་�་ལ་�ེད། དེས་ན་�གས་འདི་ལ་མངོན་�ོག་གཉིས་དང་། གཞལ་�འི་གནས་ག�མ་འགལ་བར་

བཞེད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། ཐ་�ད་ད�ོད་�ེད་�ི་ཚད་མས་�ེད་དོན་གང་ཞིག། །ཐ་�ད་ད�ོད་�ེད་�ི་ཚད་མ་རང་ཉིད་ལ་ཐ་�ད་ད�ོད་�ེད་�ི་

ཚད་མར་སོང་བ་དེ་རང་ཉིད་�ན་�ོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། �མ་པ་�་�འོ། །དེ་ལ་ད�ེ་ན། ཡང་དག་�ན་�ོབ་དང་།
ལོག་པའི་�ན་�ོབ་གཉིས་མི་འ�ེད་དེ། ཡང་དག་�ན་�ོབ་མེད་པའི་�ིར། �ན་�ོབ་ཡིན་ན་ཡང་དག་མ་ཡིན་དགོས་པའི་�ིར། དེ་ཡིན་ན་ལོག་པ་
ཡིན་དགོས་པའི་�ིར། འོན་�ང་�ན་�ོབ་ལ་འཇིག་�ེན་རང་དགའ་བའི་ཤེས་ངོ་ལ་�ོས་ཏེ་ཡང་ལོག་གཉིས་�་འ�ེད་དེ། ག�གས་དེ་འཇིག་�ེན་
ཤེས་ངོ་ལ་�ོས་ཏེ་ཡང་དག་དང་། མེ་ལོང་ནང་གི་�ད་བཞིན་�ི་ག�གས་བ�ན་དེ་འཇིག་�ེན་ཤེས་ངོ་ལ་�ོས་ཏེ་ལོག་པ་ཡིན་པའི་�ིར། འཇིག་

�ེན་ཤེས་ངོ་ལ་�ོས་ཏེ་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཡོད་པས་མ་�བ་�ེ། ག�གས་བདེན་�བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་�ིར། མཐར་�ག་ད�ོད་�ེད་�ི་ཚད་མས་�ེད་



དོན་གང་ཞིག །མཐར་�ག་ད�ོད་�ེད་�ི་ཚད་མ་རང་ཉིད་ལ་མཐར་�ག་ད�ོད་�ེད་�ི་ཚད་མར་སོང་བ་དེ་རང་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་

པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། �མ་པ་རང་བཞིན་�ིས་མེད་པ་�་�འོ། །ད�ེ་བ་�ར་དང་འ�། གཞན་ཡང་འདས་མ་འོངས་ཞིག་པ་�མས་

དངོས་པོར་འདོད་ཅིང་། �ི་རོལ་�ི་དོན་ཡང་ཁས་ལེན་ཏེ། ག�ང་འཛ�ན་ངོ་བོ་ཐ་དད་�་�བ་པར་བཞེད་པའི་�ིར།
�ལ་ཅན་�ི་འདོད་�ལ་ནི། རང་གི་གདགས་གཞི་�ང་པོ་�འམ་བཞི་ལ་བ�ེན་ནས་བཏགས་པའི་ང་ཙམ་དེ་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་

འདོད་ཅིང་། གང་ཟག་ལ་�ན་མིན་འ�་�ེད་�ིས་�བ། �ོ་ལ་ཚད་མ་དང་། ཚད་མིན་�ི་�ོ་གཉིས་ཡོད། ཚད་མ་ལ་མངོན་�མ་�ི་ཚད་མ་དང་།
�ེས་�་དཔག་པའི་ཚད་མ་གཉིས། མངོན་�མ་�ི་ཚད་མ་ལ་དབང་པོའི་མངོན་�མ་�ི་ཚད་མ། ཡིད་�ི་མངོན་�མ་�ི་ཚད་མ། �ལ་འ�ོར་མངོན་
�མ་�ི་ཚད་མ་དང་ག�མ་ཡོད། རང་རིག་མངོན་�མ་མི་འདོད་ཅིང་། སེམས་ཅན་�ི་�ད་�ི་དབང་ཤེས་ལ་འ�ལ་ཤེས་�ིས་�བ། �ལ་འ�ོར་

མངོན་�མ་ལ་འ�ལ་མ་འ�ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། མཉམ་བཞག་ཟག་མེད་�ི་ངོ་བོར་�ར་བའི་�ལ་འ�ོར་མངོན་�མ་དེ་མ་འ�ལ་བ་དང་། �ར་

མཐོང་གི་�ད་�ི་�་བའི་མི་�ག་པ་མངོན་�མ་�་�ོགས་པའི་�ལ་འ�ོར་མངོན་�མ་དེ་འ�ལ་ཤེས་ཡིན་པའི་�ིར། �ི་མ་དེར་ཐལ། སོ་�ེའི་�ད་�ི་
ཤེས་པ་ཡིན་པའི་�ིར། བཅད་ཤེས་ཡིན་ན་མངོན་�མ་�ི་ཚད་མ་ཡིན་པས་�བ་�ེ། �་མི་�ག་པར་�ོགས་པའི་�ེས་དཔག་�ད་ཅིག་གཉིས་པ་དེ་

�ོག་པར་�ར་པའི་མངོན་�མ་ཚད་མ་དང་། ག�གས་འཛ�ན་དབང་པོའི་མངོན་�མ་�ད་ཅིག་གཉིས་པ་དེ་�ོག་མེད་�་�ར་བའི་མངོན་�མ་ཚད་

མ་ཡིན་པའི་�ིར། �ེས་དཔག་ལ་ད�ེ་ན། དངོས་�ོབས་�ེས་དཔག །�གས་པའི་�ེས་དཔག །དཔེ་ཉེར་འཇལ་�ི་�ེས་དཔག །ཡིད་ཆེས་�ེས་དཔག་
དང་བཞི་ཡོད། �ལ་དེ་ལ་འ�ལ་ཡང་�ལ་དེ་�ོགས་པ་མི་འགལ་ཏེ། �་མི་�ག་�ོགས་�ི་�ེས་དཔག་དེ་�་མི་�ག་པ་ལ་འ�ལ་ཡང་དེ་�ོགས་པར་
ཁས་ལེན་པའི་�ིར། གཉིས་�ང་ཅན་�ི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་གི་�ང་བ་ལ་མངོན་�མ་�ི་ཚད་མ་ཡིན་པས་�བ་�ེ། �་�ག་འཛ�ན་�ོག་པ་དེ་རང་གི་
�ང་བ་ལ་མངོན་�མ་�ི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་�ིར། ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་གི་གཞལ་�་�ོགས་པས་�བ་�ེ། རི་བོང་�འི་དོན་�ི། རི་བོང་�་འཛ�ན་�ོག་
པའི་གཞལ་�་དང་། �་�ག་པའི་དོན་�ི་�་�ག་འཛ�ན་�ོག་པའི་གཞལ་�་ཡིན་པའི་�ིར།

གཉིས་པ་ལམ་�ི་�མ་བཞག་ལ་ག�མ་ལས། དང་པོ་ལམ་�ི་དམིགས་པ་ནི། གང་ཟག་རང་�་�བ་པའི་�ས་ཡོད་�ིས་�ོང་པ་གང་ཟག་གི་
བདག་མེད་རགས་པ་དང་། གང་ཟག་བདེན་པས་�ོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་མོར་འདོད་དོ། །བདག་མེད་�་མོ་གཉིས་�ོང་གཞིའི་�ོ་ནས་

འ�ེད་པ་ཡིན་�ི། དགག་�འི་�ོ་ནས་མི་འ�ེད་དེ། གཞི་གང་ཟག་གི་�ེང་�་དགག་�་བདེན་�བ་བཀག་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་མོ་དང་།

གཞི་�ང་སོགས་�ི་�ེང་�་དགག་�་བདེན་�བ་བཀག་པ་ཆོས་�ི་བདག་མེད་�་མོ་ཡིན་པའི་�ིར། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་�་མོ་དང་། ཆོས་�ི་

བདག་མེད་�་མོ་གཉིས་ལ་�་རགས་མེད་ཅིང་གནས་�གས་མཐར་�ག་�་འདོད་ད།ོ །
གཉིས་པ་ལམ་�ི་�ང་�་ནི། བདག་འཛ�ན་�་རགས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་དང་། དེའི་དབང་གིས་�ང་བའི་�ག་ག�མ་ས་བོན་དང་བཅས་

པ་ཉོན་�ིབ་�་འདོད་དེ། བདེན་འཛ�ན་ཉོན་�ིབ་�་འདོད་པའི་�ིར། བདེན་འཛ�ན་�ི་བག་ཆགས་དང་། དེའི་དབང་གིས་�ང་བའི་གཉིས་�ང་

འ�ལ་བའི་ཆ་དང་། བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་�་འཛ�ན་པའི་�ི་མ་�མས་ཤེས་�ིབ་�་འདོད་དོ། །ག�མ་པ་ལམ་�ི་རང་བཞིན་ནི། ཐེག་པ་ག�མ་



པོ་རེ་རེ་ལའང་ལམ་�་�འི་�མ་བཞག་དང་། ཐེག་ཆེན་ལ་ས་བ�འི་�མ་བཞག་�ང་མདོ་�ེ་ས་བ�་པ་ལ་བ�ེན་ནས་�ེད་ད།ོ །ཐེག་པ་ག�མ་ལ་

ཤེས་རབ་�ི་�ོགས་རིགས་མི་འ�་བ་མེད་དེ། འཕགས་པ་ལ་ཆོས་�ི་བདག་མེད་མངོན་�མ་�་�ོགས་པས་�བ་པ་ཁས་ལེན་པའི་�ིར།
ག�མ་པ་འ�ས་�་མངོན་�་�ེད་�ལ་ནི། ཐེག་དམན་རིགས་ངེས་�མས་�ིས་བདག་མེད་པའི་�་བ་རིགས་པ་མདོར་བ�ས་ཙམ་�ིས་

བ�ོམས་པ་ལ་བ�ེན་ནས། མཐར་ཐེག་དམན་�ི་�ོམ་ལམ་�ོ་�ེ་�་�འི་ཏིང་ངེ་འཛ�ན་�ིས་བདེན་འཛ�ན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་�ངས་པ་དང་�ས་
མཉམ་�་རང་གི་�ང་�བ་མངོན་�་�ེད་ད།ོ །ད�་མ་རང་�ད་པ་མན་ཆད་�ིས་�ག་མེད་�ང་འདས་ཐོབ་པ་ལ་དེའི་�ོན་�་�ག་བཅས་�ང་

འདས་འཐོབ་དགོས་པར་འདོད་�ང་། �གས་འདི་ལ་�ག་བཅས་�ི་�ོན་�་�ག་མེད་�ང་འདས་འཐོབ་དགོས་པར་འདོད་ད།ོ །ཉན་རང་གཉིས་ལ་
�གས་གནས་�ི་�མ་བཞག་ཁས་ལེན་ཞིང་། �གས་གནས་བ�ད་པོ་གང་�ང་ལ་འཕགས་པས་�བ་པར་ཁས་ལེན་ནོ། །ཐེག་ཆེན་�ི་�ང་�བ་

མངོན་�་�ེད་�ལ་ནི། �ང་སེམས་�མས་�ིས་བདག་མེད་པའི་�་བ་རིགས་པའི་�མ་�ངས་མཐའ་ཡས་པའི་�ོ་ནས་�ས་པར་བ�ོམས་ཏེ་�ིབ་པ་

�ོང་བར་�ེད་ལ། དེ་ཡང་ཉོན་�ིབ་ཟད་པར་མ་�ངས་བར་ཤེས་�ིབ་�ོང་བའི་མགོ་མི་�ོམ་ལ། ཤེས་�ིབ་�ོང་བའི་མགོ་ས་བ�ད་པ་ནས་�ོམ་པ་

ཡིན་ཞིང་། དམན་ལམ་�ོན་�་མ་སོང་བའི་�ང་སེམས་�མས་�ིས་ས་བ�ད་པ་ཐོབ་པ་ན་ཉོན་�ིབ་ཟད་པར་�ངས་ཏེ། མཐར་�ན་མཐའི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ལ་བ�ེན་ནས་ཤེས་�ིབ་མ་�ས་པར་�ངས་པ་དང་�ས་མཉམ་�་�་བཞིའི་གོ་འཕང་མངོན་�་�ེད་དོ། །�ང་འདས་དང་འགོག་

བདེན་ལ་དོན་དམ་བདེན་པས་�བ་པར་འདོད་ད།ོ །དགོངས་འ�ེལ་ལས་བཤད་པའི་འཁོར་ལོ་ག�མ་�ི་དང་པོ་དང་། ཐ་མ་ལ་�ང་དོན་�ི་མདོས་
�བ་�ེ། དེ་ལ་�ོང་ཉིད་དངོས་�་�ོན་པའི་མདོ་མེད་པའི་�ིར། དེའི་བར་པ་ལ་ངེས་དོན་�ི་མདོས་�བ་པར་བཞེད་དེ། ཤེས་རབ་�ིང་པོ་ངེས་དོན་
�ི་མདོ་ཡིན་པའི་�ིར། ཐལ་འ�ར་པ་�མས་�ི་�ད་ཆོས་�ི་གཙ�་བོ་ནི། བ�ེན་ནས་བཏགས་པའི་གཏན་ཚ�གས་ལ་བ�ེན་ནས་�ི་ནང་གི་ཆོས་

�མས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་�ིས་�བ་པ་མ་�ས་པར་ཁེགས་�ང་། ཐ་�ད་�་མིང་�ང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ལ་བཅིང་�ོལ་དང་། �་འ�ས་དང་།

གཞལ་�་འཇལ་�ེད་ལ་སོགས་པ་གཞན་ངོར་�ེལ་མི་དགོས་པར་རང་�གས་ལ་བ�ོན་མེད་�་འཇོག་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ན།ོ །དེང་སང་འགའ་ཞིག་
�་བ་མཐོན་པོར་�ོམ་�ེ་�ང་�ོགས་�ི་ཆོས་�མས་འ�ལ་�ང་ཙམ་ཡིན་ཞེས་མོ་གཤམ་�ི་�་�ར་གཏན་མེད་�་བ�ང་ནས་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་�ེད་

པ་ཉམས་ལེན་�ི་མཆོག་�་འཛ�ན་པ་�མས་ལ་ཐལ་འ�ར་བའི་�ི་ཙམ་ཡང་མི་�ོའ།ོ །དེས་ན་�ིད་པའི་�ན་ཚ�གས་མཐའ་དག་མེ་འབར་བའི་�བས་
�ར་མཐོང་ནས་�ོལ་བ་དོན་�་གཉེར་བ་དག་གིས་ཆོས་�ར་བཅོས་པའི་�་བ་ངན་པ་མ་�ས་པ་�ངས་ཏེ་�བ་མཐའ་ཐམས་ཅད་�ི་ཡང་�ེ་ད�་

མ་ཐལ་འ�ར་བའི་རིང་�གས་ལ་མཆོག་�་�ས་པར་�འ།ོ །

མ�ག་�ོན་དང་མཛད་�ང་།

�ས་པ། ག�ང་�གས་གསེར་�ི་འཛ�ན་མར་ཡོངས་འ�ིལ་ཚ�ག་དོན་གཏིང་མཐའ་དཔག་པར་དཀའ། །�ོ་དམན་�ིས་པའི་�ིང་ལ་འཇིགས་
�ེར་�་ཚ�གས་རིགས་པའི་�བས་�ེང་གཡ།ོ །�མ་མང་�་བའི་�་�ང་�ོང་འ�ེད་�ོ་གསལ་གཉིས་�ེས་རོལ་པའི་གནས། །�ི་ནང་ག�ང་�གས་�་
གཏེར་ཆེན་པོའི་དེ་ཉིད་མ་�ས་�་ཡིས་དཔགོ །འོན་�ང་�ེ་བས་ཐོབ་པའི་�་�ིངས་ན།ི །�ོར་�ང་མ�ན་པའི་�ང་གིས་ཉེར་བ�ལ་ཏ།ེ །�བ་

མཐའ་�་མཚ�འི་ད�ས་�་སོན་པ་ལས། །ལེགས་བཤད་ནོར་�འི་འ�ེང་བ་དེང་འདིར་�ེད། །གང་དག་མཁས་མཆོག་�ེ་བའི་མ�ན་ས་�། །ལེགས་



བཤད་གཏམ་�ི་དགའ་�ོན་�ེལ་འདོད་ན། །རང་གཞན་�བ་མཐའི་�ིང་པོ་མདོར་བ�ས་འདི། །�ོ་གསལ་གཞོན་�འི་ཚ�གས་�ིས་བ�ེན་�་ཡིན། །
དེང་�ས་མཁས་�ོམ་�ེ་བོ་�ི་བ�ོལ་ཅན། །�་ཆེན་ག�ང་ལ་�ན་རིང་མ་�ངས་པར། །�ེད་བ�ར་བ�་�ིར་�ོམ་པའི་�ོས་གར་�ིས། །ངལ་བ་�ར་
ལེན་གང་དེ་ཨེ་མ་མཚར། །�མ་ད�ོད་མཁའ་ལས་ལེགས་བཤད་འོད་�ོང་ཅན། །ཤར་བས་ཉེས་བཤད་�ན་ད་�མ་�ེད་�ང་། །�མ་དག་ག�ང་
�གས་འདབ་བ�འི་ཚལ་ཆེན་པ།ོ །ངོ་མཚར་དོན་�ི་འ�མ་དཀར་ཅི་ཡང་�ོད། །�་བོད་མཁས་པའི་ག�ང་གི་བ�ད་བ�ས་ནས། །རབ་འ�མས་
�བ་མཐའ་གསལ་�ེད་བཀོད་འདི་ཡང་། །འ�ན་སེམས་�ག་དོག་དབང་གིས་མ་ལགས་ཏ།ེ །རང་དང་�ལ་མཉམ་�ོ་�ོས་འཕེལ་�ིར་ཡིན། །�ལ་
འདིར་འབད་པ་ལས་�ང་ལེགས་�ད་ན།ི །�་བའི་འོད་�ང་ཟིལ་�ིས་གནོན་པ་དེས། །འ�ོ་�ན་�་ངན་གཅོང་རོང་ལས་བ�ལ་ཏ།ེ །ཡང་དག་ལམ་
�ིས་�ག་�་ད�གས་འ�ིན་ཤོག །ཅེས་�ི་ནང་གི་�བ་མཐའི་�མ་བཞག་མདོར་བ�ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འ�ེང་བ་ཞེས་�་བ་འདི་ནི་དད་བ�ོན་�མ་ད�ོད་དང་�ན་པ་�་�ི་ངག་དབང་

�ལ་བཟང་དང་། དགེ་�ོང་ངག་དབང་བཟང་པོ་གཉིས་�ིས་བ�ལ་ངོར། བ�ན་པ་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་�་�ལ་�་�ོད་�་བའི་ཡར་ཚ�ས་ལ་�ར་བའི་ཡི་གེ་བ་ནི་�་མ�ིན་ཚ�་རིང་

ངོ་།། །།

ས�་མ�ྒ་ལཾ།


