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༄༄། ། ན་བ ད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བ་ ་བ་ ི་ཁྱབ་ཏ་ངོ་ ོད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བ གས་སོ།།
༄༄། །ན་མོ་ག་ར་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀཱི་ཡ།།
མཁྱེན་བ ེའ་ི དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་ཤས་ཡོངས་ ོགས་ཤིང།
ཕལ་བྱང་མཛད་པའི་འོད་དཀར་དྲ་བ་ཅན།
རིག་འཛིན་ ་ ར་བྱེ་བས་ཡོངས་བ ོར་བའི།
བས་གསམ་ངོ་བོ་དཔལ་ ན་བླ་མར་འདད།
ཐོག་མའི་མགོན་པོ་ཀན་བཟང་ཧེ་ར་ཀ།
ོ་ ེ་འཆང་དབང་རིགས་ ་ཞི་ཁྲ ་ཚགས།
བདེ་ཆེན་ ་མའི་གར་གྱིས་ མ་རོལ་བ།
ཡི་དམ་ ་ཚགས་ མས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
ལ་བའི་གསང་བ་ཀན་ ད་ ོ་ ེ་ཆོས།
དགའ་རབ་ ོ་ ེ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང།
ཱི་སིང་ཧ་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱང།
བཻ་རོ་ལ་སོགས་ ་འགྱར་བ ད་པ་དང།
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ས་ར་ཧ་པ་ཀླུ་ བ་ཡབ་ ས་ཞབས།
ནཱ་རོ་མཻ་ཏྲི་ཇོ་བོ་ཡབ་ ས་དང།
དམ་པ་སངས་ ས་མར་མི་ཡབ་ ས་དང།
་བོད་མཁས་གྲབ་ཀན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
ན་ ེས་བདེ་ཆེན་ལག་མཐིལ་གཏེར་བཞིན་ད།
མངོན་སམ་ ནོ ་མཛད་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དང།
མ་པོར་ ( མ་པོར་) ཡབ་ ས་ མས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས།
དེ་ཡི་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་བྲི་བར་བྱ།
དེ་ཡང་གངས་ཅན་གྱི་ ོངས་འདིར་ ོན་བྱོན་བའི་མཁས་གྲབ་ཆེན་པོ་ མས་ཀྱི་བཞེད་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པ ་ ་
བའི་ ོལ་ཆེན་པོ་འདི་ (ལ་) གསམ་ །ེ དབ་མ་ཆེན་པོ་དང། ཕྱག་ ་ཆེན་པོ་དང། ོགས་པ་ཆེན་པ ་ ་བའོ་
ཞེས་བཞེད་ལ། དེ་དག་གི་དགོངས་པ་འགྲེལ་ཚལ་ཡང་མང་ད་བྱང་བ་ལས། མ་པོར་ ( མ་པོར་) ཡབ་ ས་
ཀྱི་ (ཀྱིས་) བཞེད་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱང་གནས་ཀྱི་མན་ངག་ལ་བ ེན་ནས་དེ་གསམ་གའི་དགོངས་
པ་ཐན་མོང་བ་ཉམས་ས་ལེན་ཚལ་གྱི་གནད་མཐན་པ་ མས་ཀྱི་འཁྲིད་ཚལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏ་ ོན་པ་ལ་ཆོས་ ིའི་
་བའམ། ་བ་ ི་ཁྱབ་ཏ་ངོ་ ོད་པ་ཞེས་པའི་འཁྲིད་ཚལ་བྱས་ནས་ ིང་ཐིག་ཐན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྲི་ཀྱི་ངོ་ དོ ་
མས་ཀྱི་ ོན་ད་ (382) ོན་པར་མཛད་པས་དེ་ཉིད་འདིར་བཤད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་སོ།
དེས་ན་འདི་འཆད་པ་ལ་གཉིས། བླ་མ་གོང་མ་ མས་ཀྱི་བཞེད་པ་དང་མཐན་པར་ ་བ་ ི་ཁྱབ་ཏ་ངོ་ ོད་པའི་
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ཚལ་དང། ་བ་ཟབ་མོ་ལ་བག་ཆགས་གཞག་པའི་ཕྱིར་ ེ་བཙན་ཙང་ཁ་པའི་དགོངས་པ་ཅང་ཟད་བ ན་པའོ།
།དང་པོ་ལ་གཉིས། ོན་འགྲོ་དངོས་གཞིའོ། དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐན་མོང་བ་དང། ཐན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། དང་
པོ་ལ་བ ད་པའི་ཆེ་བ་དང་བ ད་པའི་ མ་ཐར་གྱི་རིམ་པ་དང།ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་གཉིས་ཏེ་གཞན་ད་ཤེས་པར་བྱའོ།
གཉིས་པ་ལ། །དངོས་གྲབ་ཀྱི་ ་བ་བླ་མ་བ ེན་ཚལ། དལ་འབྱོར་གྱི་ ེན་ ེད་དཀའ་ཞིང་དོན་ཆེ་ཚལ། འཇིག་
པར་ ་ཞིང་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་བསམ་པ། ངན་སོང་གི་ ག་བ ལ་བསམས་ཏེ་ བས་ས་འགྲོ་ཚལ། དཀར་ནག་
གི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བ་བསམས་ནས་བླང་དོར་བྱ་ཚལ། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསམས་ཏེ་ཞེན་ལོག་གི་བློ་བ བ་
པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕ་མ་བྱས་ཚལ་བསམས་ནས་བྱམས་པ་དང་ ིང་ ེ་བྱང་ཆབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ ོབ་
ཚལ། སངས་ ས་གྱི་ (ཀྱི་) ཡོན་ཏན་བསམས་ནས་དེ་ཐོབ་ཕྱིར་ ལ་ ས་ཀྱི་ ོད་པ་ལ་ ོབ་ཚལ་ཏེ་ལམ་རིམ་
མས་ས་ཤེས་པར་བྱའོ།
གཉིས་པ་ཐན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ོན་འགྲ ་གཙ་བོ་ (ནི་) དབང་བ ར་ མ་དག་ཐོབ་པ་དང། དམ་ཚིག་དང་
ོམ་པ་བ ང་བ། ཐན་སོ་ས ་ ོན་འགྲོ་ བས་འགྲོ་སེམས་བ ེད་ཡི་གེ་བ ་པའི་ཆོ་ག ཀ་ས་ལའི་ཚགས་
གསོག་དང། བླ་མའི་ ལ་འབྱོར་ མས་གཞན་ད་ཤེས་པར་བྱའོ།
གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསམ། སེམས་ཀྱི་གཞི་ ་དཔྱད་དེ་གཉག་མ་ ན་ཅིག་ ེ་པར་ངོ་ ད་པ་དང། ངོ་འཕྲོད་
ནས་དོན་དེ་ཉམས་ས་ལེན་པའི་ཚལ་དང། ཉམས་ས་བླངས་པས་ཉམས་ ོགས་དང་ས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ ེ་ཚལ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསམ། བྱང་གནས་འགྲོ་གསམ་གྱིས་གནས་ལགས་ཀྱི་ཚང་ (མཚང་) བཙལ་བ་དང།
་ ་གསམ་ངོ་ ོད་ཀྱིས་གཉག་མའི་རང་ཞལ་བ ན་པ་དང། གཉག་སེམས་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་ཕྱིར་གནས་ཆ་ ོང་

111

ཚལ་འཕྲོས་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པའོ།
དང་པོ་ནི། ོན་འགྲོ་ མས་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ ད་ལ་ ེ་ (383) ངེས་པ་བྱང་ (བྱང་) བ་དང།
བླ་མའི་ ལ་འབྱོར་གྱིས་ཐགས་ཡིད་གཅིག་ཏ་བ ེ་ །ེ ས་ཀ་དག་གི་ངང་ལ་ ོད་གླད་ནས་འཇོག་པ་ལ་སེམས་ཀྱི་
གནས་ཆ་ ེད་པའམ་དེ་ལ་ཅང་ཟད་གོམས་པ་ན དས་གསམ་གྱི་སངས་ ས་ མས་ ིད་ཞིའ་ི ོན་ཐམས་ཅད་
ལས་གྲོལ་བ་དང། རང་རེས་སེམས་ཅན་ མས་རིགས་དྲག་ཏ་འཁྱམ་ཞིང་ ག་བ ལ་ ོང་བའི་བྱེད་པ་པོ་ནི་
ཚངས་པའམ། ཁྱབ་འཇག་གམ། དབང་ཕྱག་གམ། བདག་ ག་པའམ། རང་གི་ལས་ངག་ཡིད་གསམ་གྱི་ནང་
ནས་གང་ཡིན། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ མས་གང་ནས་བྱང། གང་གིས་ བ་ མ་ན། ང་ ིད་འཁོར་འདས་
ལམ་གསམ་གྱིས་བ ས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ་བ་རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་ཡིན་ཏེ། ས་ར་ཧས།
ཆོས་ མས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཡིན་ཏེ།
སེམས་ལས་མ་གཏོགས་ཆོས་གཞན་ ལ་ཙམ་མེད།
ཅེས་དང།
སེམས་ཉིད་གཅིག་པ་ཀན་གྱི་ས་བོན་ཏེ།
གང་ལས་ ིད་དང་ ་ངན་འདས་འཕྲོ་བ།
འདོད་པའི་འབྲས་བ་ཉེ་བར་ ོན་བྱེད་པའི།
ཡིད་བཞིན་ནོར་འདྲའི་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
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ཞེས་པ་དང། ས་བཅ་པའི་མདོ་ལས།
ཀྱེ་ ལ་བའི་ ས་དག་ཁམས་གསམ་པོ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་མོ།
ཞེས་སོ། །དེ་ ་བའི་སེམས་དེ་ཡང་བྱང་གནས་འགྲོ་གསམ་གྱི་ ོ་ནས་གཞི་ ་དཔྱད་དེ། དང་པོ་བྱང་ས་ནི། ཕྱི་
ོད་ཀྱི་ས་ ོ་རི་བྲག་ ་ི ཤིང་ནགས་ཚལ་གང་ནས་བྱང། ཇི་ ར་བྱང། ཚལ་ཇི་ ར་བྱང། ནང་བཅད་ཀྱི་སེམས་ཅན་
ཕ་མ་ཉེ་འབྲེལ་དང། རང་གི་ལས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་སོགས་གང་ནས་བྱང། ཚལ་ཇི་ ར་བྱང་ མས་ལེགས་པར་བ ག་
ཅིང་དཔྱད་དེ་བ ོམ། དེ་ནས་རང་གི་སེམས་ཞེས་མི་དྲན་དག་དྲན། མི་རིག་དག་རིག་ཁྱོད། དང་པོ་བྱང་ས་གང་
ནས་བྱང། ངོ་བོ་ཇི་ ་བ། ཁྱེད་ལས་གང་བྱེད། ད་ ་ལས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་ ོད་ ད་གང་ལ་གནས། ཇི་ ར་གནས།
ཐ་མ་གང་ད་འགྲོ། བྱང་ས་དང་འགྲོ་ས་མེད་པའི་ ོང་པ་ཡིན་ན། རིགས་དྲག་ད་འཁྱམ་ཞིང་འཁྲལ་པའི་ ་ཅི་
ཡིན་ཞིབ་ཏ་བ ག་ཅིང་དཔྱད་དོ།
དེ་ལ་དྲི་བ་གཙང་བ་ཞིག་མ་བྱང་ན་ཁྱད་པར་གྱི་མན་ངག་འདི་ ར་བྱ་ །ེ ཇོ་བོ་ ས
ེ །
ཉོན་མོངས་ མ་ ོག་ ེས་པའི་ཚ།
་ཁྲས་བྱེའ་དེད་པ་ ར།
དམིགས་ས་ ོར་ལ་བཀར་དེད་གྱིས།
ལག་ཏ་ཟིན་ཚ་བ ག་པར་གྱིས།
ཞེས་གསངས་པ་ ར་རོ།
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འདོད་ཆགས་ཅན་ཡལ་ཡིད་ད་འོང་བ་ལས་སེམས་བཙལ་བ་ནི། རང་ (384) གི་མདན་ད་གང་ལ་ཆགས་ཤིང་
ཡིད་ད་འོང་བའི་ཡལ་དེ་ཡང་ཡང་བ ོམ། །མངོན་སམ་པ་ ་བར་གསལ་ཞིང་ཆགས་ཞེན་ ེས་པ་ན། ཆགས་
ཞེན་དེ་ལ་ཡལ་ད་ ང་ཚལ་ཇི་ ར་ ང་ཡང་ ང་བ་ ར་གྲབ་བམ་མ་གྲབ་བ ་བ་དང། ཆགས་ཞེན་གྱི་བློ་ཁོ་རང་
དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་ཇི་ ར་འདག་བ ་བ་དང། བློ་དེ་དང་པོ་གང་ནས་ ེས། ད་ ་གང་ན་
འདག ལས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གང་ན་གནས་བ འོ།
ཞེ་ ང་ཆེ་བའི་རིགས་དགྲ་ལ་བ ེན་ནས་སེམས་བཙལ་བ་ནི། རང་དང་མི་མཐན་པའི་དགྲ་དེ་མདན་ད་དམིགས་
ལ་ཁོས་རང་ལ་གནོད་པ་བྱས་པ་ མས་ཡང་ཡང་དྲང་པས་ཞེ་ ང་དྲག་པོ་དམ་དམ་ ེས་པ་ན་སེམས་བྱིན་པོ་ཞེ་
ང་ ོམ་བཞིན་པ་ལ་སེམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཕྲ་མོ་ཞིག་གིས་ཞེ་ ང་དེ་ལ་དགྲ་དེ་ ང་ཚལ་ཇི་ ར་ ང་བ ས་པ་ན་གང་
ལ་ཡང་མ་ ོས་པར་ཚགས་ཐབ་ཏ་ལིང་ངེ་གྲབ་འདག་ མ་པ་ ང་ན་དགག་བྱའི་ ང་ཚལ་ངོས་ཟིན་པ་ཡིན་པས།
དགྲ་དེ་གང་ལ་ཡང་མ་ ོས་པར་གྲབ་ན། དང་པོར་ཕ་མའི་ ་ ེན། བར་ད་རང་དང་མཐན་པ་དང་མི་མཐན་པའི་
ེན་ཁ། ད་ ་སེམས་ཀྱིས་དྲན་ན་ཞེ་ ང་ །ེ མ་དྲན་ན་བ ེད་ནས་མི་ ེ་བ། ཐ་མ་འཆི་བ་སོགས་མེད་དགོས་པ་
ལས་དེ་ ར་འདག་པ་ཅི་ཡིན་བ ག་པ་དང། ཡང་ཞེ་ ང་ཁོ་རང་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ངོ་བོ་བྱེད་ལས་ཇི་ ར་
འདག་ ་བ་དང། དང་སེམས་ཅན་གཉེན་ལ་བ ེན་ནས་སེམས་བཙལ་བ་ནི། རང་ལ་ཤིན་ཏ་ཉེ་བའི་ཉེ་ད་ མས་
མདན་ད་དམིགས་ནས། དེས་ཕན་བཏགས་པ་ མས་དྲན་ཏེ་གསལ་བ་ནི། ཡལ་དེ་ཇི་ ར་ ང་བ་དང། ང་
བ་ ར་གྲབ་མ་གྲབ་བ ་བ་དང། དེ་བཞིན་ད་ཚང་པ་ཁེ་དཔོག་ལ་བ ེན་ནས་སེམས་བཙལ་བ། བཀྲེས་ ོམ་ཅན་
ཟས་ ོམ་ལ་བ ེན་ནས་སེམས་བཙལ་བ། ང་ ལ་ཅན་ཁེངས་པ་ལ་བ ེན་ནས་སེམས་བཙལ་བ་སོགས་ ོབ་མའི་
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རིགས་དང་བ ན་པའི་འཕྲལ་ཤེས་པར་བྱའོ།
མ་བྱང་ཕྱོགས་ལ་བ ནེ ་པ་ལ། དད་པ་ཅན་བླ་མ་ལ་བ ནེ ་ནས་སེམས་བཙལ་བ་ནི་རང་གང་མོས་ཀྱི་བླ་མ་དེའ་ི
འི་ མ་པ། གསང་གི་ང་རོ། ཐགས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡང་ཡང་དྲན་ནས་གསལ་བདོ་བ་ན། དད་པ་དེ་ལ་བླ་མ་ ང་
ཚལ་ཇི་ ར་ ང་དང། དེར་གྲབ་མ་གྲབ་དང། དད་པ་དེ་ལས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གང་ན་འདག་ངོ་བོ་བྱེད་ལས་ཇི་ ར་ཡིན་
དང། ཤེས་རབ་ཅན་རིག་གནས་ལ་བ ེན་ནས་སེམས་བཙལ་བ།

(385)

ོད་པ་ཅན་ ་གྲབ་ལ་བ ེན་ནས་

སེམས་བཙལ་པ། ཉན་ཐོས་འདལ་ཁྲིམས་ལ་བ ེན་ནས་སེམས་བཙལ་བ། བྱང་ཆབ་སེམས་དཔའ་ ིང་ ེ་ལ་བྲེན་
ནས་སེམས་བཙལ་བ། བ ེད་རིམ་པ་ ་ ་ལ་བ ེན་ནས་སེམས་བཙལ་བ། ོགས་རིམ་པ་ ་ ུང་ལ་བ ེན་ནས་
སེམས་བཙལ་བ་སོགས་ ར་བཞིན་ཤེས་པར་བྱའོ།
ཡང་ བས་ བས་ས་བློ་དེ་དག་གསལ་བདོ་བ་ན། དེའི་ཡལ་དང་བློ་ཁོ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ ་ ོག་མི་བྱེད་ཅིང།
ཡིད་བྱེད་གཞན་ཡང་བཀག་ནས་རང་བབས་ས་འཇོག་པ་ མས་རེས་མོས་བྱས་ཏེ་བཙལ་ལོ།
སེམས་ཀྱི་ ར་ཤ་གཅོད་ཚལ་འདིས་སེམས་ངོ་འཕྲོད་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བྱ་དགོས་ཏེ། ་ ན་རིན་པོ་ཆེས།
མ་གཞི་ ོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཞི་གནས་ས།
མ་ ོག་ཐར་འདེད་ ོང་ རོ ་རེམ་ད་གྱིས།
ཞེས་དང་
ོག་པ་རགས་དས་ནང་ད་མཁན་པོ་ཚལ།
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ཆེད་ད་ ང་བླང་མི་དགོས་རང་སར་ཞོག
ཅེས་དང། དམ་པ་རིན་པོ་ཆེས།
ོང་བའི་ངང་ད་རིག་པའི་མདང་ ོར་གྱིས།
་བ་ཐོག་ གས་ (བ གས་) མེད་དོ་དིང་རི་བ།
ཞེས་སོ། འདི་ ་བའི་སེམས་ཚལ་ལགས་ནི་ག ང་ཆེན་པོ་ མས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ལ་ ས་ཞི་བ་
ས།
བ གས་པའི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར།
དེ་ཡི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡིན།
ཞེས་དང། འཇག་པ་ལས།
ཉོན་མོང་ ོན་ མས་མ་ལས་འཇིགས་ཚགས་ལ།
་ལས་བྱང་བར་བློ་ཡིས་མཐོང་གྱར་ཅིང།
བདག་ནི་དེ་ཡི་ཡལ་ད་ ོགས་བྱས་ནས།
ལ་འབྱོར་པ་ཡིས་བདག་ནི་འགོག་པར་བྱེད།
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ཅེས་དང།
ོག་ མས་ལོག་པར་གྱར་པ་གང་ཡིན་དེ།
མ་པར་དཔྱོད་པའི་འབྲས་བར་མཁས་ མས་གསངས།
ཞེས་སོ།
གཉིས་པ་ ་གསམ་གྱི་ངོ་ ོད་ཀྱིས་གཉག་མའི་རང་ཞལ་བ ན་པ་ནི། དེ་ ར་དཔྱད་པས་འཁོར་འདས་ལམ་
གསམ་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་ལ་ཡིད་མ་ ོང་བའི་གཞི་མེད་ ་བྲལ། ཀ་ཡེ་ནས་དག་པའི་ ོང་པ་བདེན་མེད་ད་
འདག་ མ་ད་ངེས་པ་ན། དང་པོར་བྱང་ས་མེད་པས་སེམས་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་ ེ་བ་མེད་པ་ཆོས་ ། བར་ད་
གནས་ས་མེད་པས་ ོང་གསལ་འཛིན་མེད་ཀྱི་རིག་པ་ ེན་པ་ལོང་ ། ཐ་མར་འགྲོ་ས་མེད་ཀྱང་གདངས་འགག་
མེད་ད་ཤར་བ་ ལ་ འོ། །ཞེས་ ་གསམ་གྱི་བ བ་གཞི་རང་ལ་རང་ཆས་ས་ཡོད་པའི་གཞིའ་ི ་གསམ་དེ།
།བླ་མའི་མན་ངག་གི་ལམ་གྱི་ ་གསམ་དང་མ་བ་བ ས
ེ ་ཏེ་ངོ་ ད་པར་བྱ་ ེ།
སེམས་ལ་བྱང་ས་མ་ ེད་ན།
སེམས་ཉིད་ ོང་པར་ཐག་ཀྱང་གཅད།
ོང་བ་གཟང་ཡལ་བྲལ་བ་དེ།
ཆོས་ཀྱི་ ་ར་ངོ་ཡང་ ད།
ཅེས་དང།

(386)

གློང་གསལ་ལས།
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ོང་ལ་ངོས་གཟང་བྲལ་བ་དེ།
ལོངས་ ོད་ ག
ོ ས་པའི་ ་ར་ནི།
ོང་ལ་འགག་མེད་ངོ་ཡང་ ད།
ཅེས་དང།
སེམས་ཉིད་ ེ་འགག་མེད་པ་དེ།
ལ་པའི་ ་ར་ངོ་ཡང་ ད།
དེ་ ར་སེམས་ལ་ ་གསམ་ཚང།
ཞེས་སོ།
དེ་ ་བའི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རང་བཞིན་ཡང་དོན་དམ་པར་གང་ད་ཡང་མ་གྲབ་པའི་ངང་ད་ ེ་གཅིག་ཏ་གཞག་
ེ་དཀོན་བ ག
ེ ས་ལས།
འོད་ ང་སེམས་ནི་ནང་ན་ཡང་མེད། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མེད། གཉིས་ཀ་ན་ཡང་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ།
སེམས་ནི་གཟགས་མེད་པ། བ ན་ད་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པའོ། སེམས་ནི་སང་ ས་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་ཀྱང་མ་གཟིགས། མི་གཟིགས། གཟིགས་པར་ཡང་མི་འགྱར་རོ།
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ཞེས་དང། ལ་ ས་ཞི་བ་ ས།
སེམས་ནི་དབང་སོགས་ལ་མི་གནས།
གཟགས་སོགས་ལ་མིན་བར་ནའང་མིན།
ནང་ན་སེམས་མིན་ཕྱི་ནའང་མིན།
གཞན་ད་ཡང་ནི་ ེད་མ་ཡིན།
གང་ཞིག་ལས་མིན་གཞན་དའང་མིན།
འདྲེས་མིན་ལོགས་སའང་འགར་ (དགར་) མིན་པ།
དེ་ནི་ཅང་ཟད་མིན་དེའི་ཕྱིར།
སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ ་ངན་འདས།
ཞེས་སོ། །དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོང་པའོ་ མ་པའི་ མ་ ོག་བྱང་ན་བློ་དེའི་ངོ་བོ་ལ་བ ོས་ཏེ། རང་བཞིན་མེད་
པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་དེའི་ངང་ལ་གཞག་གོ། །དེའི་འཇོག་ཚལ་ཡང་དོན་དམ་པར་གཤིས་ཅིར་ཡང་མ་གྲབ་པ་
ལ་བློས་ཅིར་ཡང་མི་འཛིན་པར་ ོག་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་གསལ་སིང་ངེ་གཞག་གོ
གསམ་པ་གཉ་སེམས་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་ཕྱིར་གནས་ཆ་ ངོ ་ཚལ་འཕྲོས་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པ་ལ་བཞི། སེམས་ལ་
གནས་ཆ་གསམ་དང་ ོང་བ་རིམ་པར་འཆར་ཚལ་བཤད་པ་དང། །དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ོགས་པའི་ངོ་བོ་འཆར་ཚལ་
བཤད་པ་དང། གནས་འགྱ་རིག་གསམ་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་དང། གང་ཟག་གསམ་ལ་གནས་པ་
རང་ཉམས་ ངོ ་དང་ ོགས་པ་གསམ་འཆར་ཚལ་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པའོ།
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དང་པོ་ནི། དེ་ ར་ཉམས་ས་བླངས་བའི་གནས་ཆ་ཆང་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསམ་གྱི་ཉམས་རིམ་པར་འཆར་ ེ། དེ་
ཡང་དང་པོ་སེམས་ཀྱི་གནས་ཆ་ཆང་ང་ལ་གནས་པ་དང་པོ་ནི་རི་གཟར་གྱི་ བ་དང་འདྲ་ ེ། མ་ ག
ོ ་ཐོལ་གྱིས་
(387)

ེས་པ་ན་དེ་གའི་ངོ་བོ་ལ་ཅེར་གྱི་བ ས་པས་རང་གྲོལ་ད་སོང་བས་དེ་མ་ཐག་དྲན་ཟང་ མ་པར་ ག
ོ ་པ་

ཐོལ་ཐོལ་ད་ ས
ེ ་ནས་ཡན་རིང་བས་གནས་མི་ནས་པ་རི་གཟར་ལས་ བ་འདྲིལ་བ་ ་བའོ། ེ་བཙན་བཞད་པ་
ོ་ ས
ེ །
ནང་འཛིན་པའི་སེམས་ལ་ཚར་བ ས་པས།
སེམས་མི་ ག་ཤིང་ཁའི་བྱིའ་འདྲ།
བཞག་སར་ ད་ཅིག་མི་ ོད་བྲོས་པས་ན།
སེམས་ཉིད་གཞི་ ་ཆོད་དམ་རས་ཆང་པ།
ཞེས་སོ། གནས་པ་དང་པ ་ཚ་ མ་ ོག་གཅིག་འཇག་གཉིས་མཐད་ ་ེ བས། བ ོམས་པས་ མ་ ག
ོ ་མང་ད་
ཡོང་ མ་ཡང། མ་ ོག་ ས
ེ ་བྱང་ཚད་ཚར་བ་དེ་གནས་ཆ་ཅང་ཟད་ དེ ་པ་ཡིན། ར་ ོག་པ་རང་དགར་ཤོར་ད་
མ་ ོག་འགྱས་པ་ངོ་མ་ཤེས་ཏེ། །ཞང་རིན་པོ་ཆེས།
གནས་པ་དང་པོ་བྱང་དས་ས།
རི་གཟར་ལོགས་ལས་ བ་འགྲིལ་བཞིན།
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མ་ ོག་ཟམ་མ་ཆད་པར་ ང།
ོམ་ཉམས་མེད་དམ་ མ་པ་སོང།
མ་ ོག་བྱང་ཚད་ཚར་བ་དེ།
ཤེས་པ་ཅང་ཟད་གནས་པ་ཡིན།
གནས་པ་མེད་པའི་གོང་རོལ་ད།
མ་ ོག་རང་དགར་ཤོར་བ་ཡིན།
ོག་པ་བྱང་ཡང་ངོ་མ་ཤེས།
ཞེས་སོ། ། མ་ ོག་ཐོལ་གྱིས་བྱང་ཡང་ ོད་ཀྱིས་གློད། ། ེན་གྱིས་གཞག དེ་ ར་ཡང་ཡང་བྱས་པས་སེམས་
ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་དེ་ཅེར་གྱིས་མཐོང་བས་ ོག་པ་ ་ཕྱིའི་མཚམས་ས་ཅང་ཟད་ཙམ་ངོ་བ ་ ེང་ད་གན
ས་པ་འོང། དེ་ནས་ཀྱང་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་མ་ཡེངས་པར་ངོ་བོ་བ ངས་པས་ མ་ ོག་རགས་པ་མི་འགྱ་དག་
འགྱའི་ ་ བས་ མས་ངང་གིས་ཞི་ ེ། གནས་པ་བར་པ་ཆ་བོ་གངྒ་དལ་གྱིས་འབབ་པ་ ་བའི་སེམས་གནས་
འབྱང་ ེ། བླ་མ་ཞང་གིས།
དེ་ནས་དལ་འབབ་ཆ་བོ་བཞིན།
ཤེས་པ་དལ་ཞིང་ མ་ ོག་ཉང།
ཞེས་སོ། །དེའི་ཚ་ངོ་བ ་ ེང་ནས་འཕྲོ་ནས་གང་ཤར་ཀྱང་གང་ཤར་གཞི་མེད་ ་བྲལ་ད་ ང་ ང་མི་འཆར་བར་
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ད་དྲན་པ་ཡེངས་མེད་ད་བ ན་པས་གཉག་མའི་ངོ་བོ་ ག་གིས་མཐོང་བ་ཡིན་ཏེ། ེ་མཻ་ཏྲི་པས།
སེམས་ཀྱི་ ་བ་མ་ཆོད་པར།
ཤེས་པ་གང་དགར་མི་བཏང་འཚལ།
ཞེས་དང། མར་པས།
ོགས་པའི་ངོ་བོ་ ད་ཅིག་མ།
ཅིག་ཅར་བ་ལ་ཕྲི་བ ན་མེད།
རང་གྲོལ་གཉག་མའི་བདེ་བ་ཆེ།
རེ་དོགས་བྲལ་བ་འབྲས་བ་ལགས།
ཞེས་དང། ེ་བཙན་གྱིས།
སེམས་མི་འགྱ་དག་འགྱའི་ མ་ ོག་འདི།
ེས་ཀྱང་ ེ་མེད་གཞི་ ་བྲལ།
དྲན་པ་ཡེངས་མེད་ཡིད་ཆེས་ (388) དགོས།
བློ་ལ་ངེས་ཤེས་ཆད་དམ་རས་ཆང་པ།
ཞེས་དང། མཉམ་མེད་ཡང་དགོན་པས།
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བློ་ངན་གོམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཤོག་དྲིལ་འདྲ།
ཉམས་གསར་བར་ ེས་ཀྱང་ ེན་གྱིས་འཇིག
དས་ཡན་ཐང་གིས་འཁྲལ་པ་མི་ཆོད་པས།
ོམ་ཡན་ད་ ིངས་དང་ ལ་ ན་ཀན།
ཞེས་སོ དེ་ ར་བ ངས་པས་ མ་ ོག་རགས་པ་ཆེར་མི་འབྱང་བའི་ལས་སེམས་བདེ་མོ་རེ་ལ་གནས་པ་ལ་
ཐན་འཁྱོངས་པ་བྱང་བའི་ཚ། ཞང་རིན་པོ་ཆེས།
ཐ་མ་ ་མཚ ་གཏིང་བཞིན་ད།
ཤེས་པ་མི་གཡོ་བ ན་པར་གནས།
ཞེས་གནས་པར་བསམ། །ཐ་མ་ ་མཚ་མི་འགལ་ ིན་བ་འགལ། ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཡིན་པས། །དེ་འདྲའི་བདེ་བ་
ལ་ཞེན་པར་མི་བྱ་ ེ། ེ་བཙན་གྱིས།
ཟག་བཅས་བདེ་བའི་ ་ཀློང་ད།
མ་ ོག་རགས་པ་ནབ་པ་ཡི།
བདེ་བའི་རོ་ ང་མི་བགྱིད་འཚལ།
ཞེས་དང།
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ོག་མེད་ཞི་གནས་བ ན་པ་ན།
དམ་པ་ཉིད་ད་མི་གཟང་འཚལ།
ཞེས་སོ། དེ་ ར་གནས་པ་ ངོ ་པའི་ཚ་ཐོག་མར་གནས་ཆ་ཚལ་བའི་ཚ་བྱིང་ གས་དང་འཕྲོ་ ོད་ཀྱིས་བར་གཅོད་
ན་དེའི་གཉེན་པོ་ ོམ་ཚལ་ནི། ་ ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས།
བྱིང་བ་ལ་རིག་པ་ངར་བ ེད་ ར་བཏོན། ནམ་མཁའ་ ར་ ་བ ེད་ལ་བ ོམ། ོད་པ་ལ་རིག་པ་
འཕངས་བ དོ ། མི་ ག་འཁོར་བའི་ད་ཁ་བློ་བདེག་བ ོམ། འཕྲོ་ན་འཕྲོ་བའི་རང་ངོ་ ་ཞིང་དམིགས་
ེན་ལ་བ ིམས་ཏེ་བ ོམ། གས་ན་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། རིག་པ་གཟེངས་བ ོད། ཤེས་པ་
དགའ་བའི་ཐབས་བྱས་ལ་བ ོམས། འབྱམས་ན་ཁྲིམ་གྱིས་བ ིམས། ིལ་གྱིས་བ ས།མིག་ ་ ེར་
ཕབ་ ེ་རང་ངོ་ལ་ཅེར་གྱིས་བ ས་པས་སེལ་ལོ་
ཞེས་གསངས་པ་ ར་བྱའོ། དེ་ཡང་སེམས་འདི་ལས་འཛིན་ ངས་ ོད་ན་བྱིང་བ་ ེ་བ་འདག་ མ་པ་ལ་རིག་
པར་ངར་བ དེ ། འདི་ལས་གྲིམས་ན་སེམས་གཞན་ད་འཕྲོ་བའམ་ ོད་པ་ ེ་བ་འདག་ མ་པ་ལ་རིག་པར་ངར་
བ དེ ། འདི་ལས་གྲིམས་ན་སེམས་གཞན་ད་འཕྲོ་བའམ་ ོད་པ་ ེ་བ་འདག་ མ་པ་ལས། མི་ ིམ་པར་གྲིམས་
ད་རན་པ་ ངོ ་བ་ལ་བ གས་ནས་ངོ་བོ་ ོང་ཚལ་ཤེས་པར་བྱའོ།
བྱིང་ ོད་ཐག་ཕྲད་ལམ་འཁྱེར་གྱིས་སེལ་ཚལ་ནི། ་ ན་རིན་པོ་ཆེས།
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བྱིང་ ོད་ ོན་ད་མ་ ་བློ་གཏད་གྱིས།
ཞེས་དང། དམ་པ་རིན་པོ་ཆེས།
བྱིང་ན་ཕཊ་ཀྱིས་གསེང་པ་ཡིན།
འཕྲོ་ན་ ་བ་གཅོད་པ་ཡིན།
ོད་ན་དབྱིངས་ས་འཇོག་པ་ཡིན། ཞེས་དང།
ེ་བཙན་བཞད་པ་ ་ོ ས
ེ །
བློ་ ོད་ཙ་ན་ ་བས་ཐོག་ ིས་ཐོབ། (389) སེམས་མཚན་མ་རང་གྲོལ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ།
ཞེས་གསངས་པ་ ར་བྱའོ། །ཡང་ན་ཡང་དགོན་པས།
བྱིང་ གས་འཐིབས་ཚ་དཔྲལ་བའི་དཔྱིངས་ (དབྱིངས་) །
ོད་ན་ ་ེ འོག་ ་གསམ་ ངེ །
ཞེས་གནས་དེ་གཉིས་ས་བྱིང་ ོད་ཀྱི་ཚ་བླ་མ་བ ོམ་པར་གསངས་པ་ ར་བྱ་ལ། དེའི་རིགས་པས། གནས་དེར་
བླ་མའི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་བ ོམས་ཀྱང་ལེགས་སོ། ེ་འབྲོམ་གྱིས།
འཚབ་སར་ཤེས་པ་གློད་དང་དགེ་བ་ཡིན།
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ཞེས་པས་ཀྱང་འཕྲོ་ ོད་ཀྱི་གཉེན་པོ་བ ན་པ་ཡིན་ནོ།
གཉིས་པ་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ོགས་པའི་ངོ་བོ་འཆར་ཚལ་བཤད་པ་ནི། དེ་ ར་ཉམས་ས་བླངས་པས་བྱིང་ ོད་དང་
བྲལ་བ་དེ་ཚ་སེམས་བྱིན་པོ་དམིགས་པ་ལ་གནས་ཀྱང། མ་ ོག་ཕྲ་མོ་འགྱ་བ་ན། གཉེན་པོས་བཅོས་ ད་ཀྱང་
མི་བྱ། མ་ ོག་ལ་ ོན་དའང་མི་ ་བར་ ག
ོ ས་པ་ཁོ་རང་རང་བབས་ས་ ག་པར་བཞག་པས་གཉག་མའི་ངོ་བོ་
མ་བཅོས་པ་བ ོམ་བྱ་ ོམ་བྱེད་དང་བྲལ་བའི་འོད་གསལ་ ེན་པར་ ག་གིས་འཆར་ཏེ། དེ་ ར་ཉམས་ས་ ོང་
བས་མཐོང་བ་དེ་ལ་ནི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཐོང་བ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར། གཉག་མ་ ན་ཅིག་ ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་འཕྲོད་
པའང་ཟེར། གཞིའི་འོད་གསལ་ཆོས་ ་ཉམས་ས་ ོང་བའང་ཟེར་ཏེ། ཏཻ་ལོ་པས།
ཀྱེ་ཧོ་འདི་ནི་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཏེ།
ངག་གི་ལམ་འདས་ཡིག་ཀྱི་ ོད་ཡལ་མིན།
ཏཻ་ལོ་ངས་ནི་ཅི་ཡང་བ ན་ད་མེད།
རང་གིས་རང་ཉིད་མཚན་པ་ཤེས་པར་གྱིས།
ཞེས་དང། ེ་ ོད་ཚང་པས།
ེ་བོ་ཙ་ནའི་ཤེས་པ་འདི།
ཆོས་ཀྱི་ ་ར་འདག་པ་ལ།
བླ་མས་བ ན་ཀྱང་མི་དགོས་པར།
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རང་གིས་ཤེས་ས་གཤའ་བ་ལ།
ཞེས་དང། ེ་བཙན་གྱིས།
ོག་པ་ ་ཕྱིའི་སོ་འཚམས་ན།
ཡེ་ཤེས་ ན་ད་འཆར་ཏེ་བྲོད།
ཅེས་དང། གནས་ལགས་མཛད་ལས།
གང་ ར་འགྱས་པ་རང་བབ་ ག་པར་ཞོག
འགྱ་འཕྲ ་ཐོག་ནས་ཆོས་ཉིད་དགོངས་པ་གསལ།
ཞེས་དང། གླིང་རས་པས།
ེའི་ཞལ་ནས་གཉག་མའི་དོན།
ོམས་ཤིག་གསངས་པས་བ ོམས་ལགས་ཀྱང།
བ ོམ་བྱ་དང་ ོམ་བྱེད་ ོར་ཏེ་ཐལ།
ོམ་ཐན་མཚམས་ས་གཅད་ད་མི་གདའ་ཡེ།
ཞེས་སོ། དེ་ ར་ངོ་འཕྲོད་ནས། ེ་མར་པས།
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ནང་འཛིན་པ་ཡིད་ཀྱི་ མ་ཤེས་འདི།
ོན་ཆད་མཛའ་བོ་ཕྲད་པ་བཞིན།
སེམས་ཉིད་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས།
གས་པས་ ་ི ལམ་ ས
ི ་པ་བཞིན།
བ ོད་ད་མེད་པའི་ཉམས་ཅིག་ (390) ཤར།
གཞོན་ནས་བདེ་བ་ ོང་བ་བཞིན།
་ར་མེད་པའི་དོན་གཅིག་ ག
ོ ས།
ཞེས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ།
གསམ་པ་གནས་འགྱ་རིག་གསམ་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ་ནི། དེ་དག་གི་ཚ་འགྱ་བ་ཕྲ་རགས་ ོམ་
གསམ་འབྱང་བའི་ཁྱད་པར་ནི་དཔེར་ན་དགེ་ ོར་བྱེད་བླ ་ངང་ནས་ མ
ོ ་འཐང་ མ་པ་འགྱ་བ་ཕྲ་མོ་དང། །དགེ་
ོར་བྱེད་བློ་ཙམ་ཡང་བ ེད་ནས་ ོམ་འཐང་ མ་པ་རགས་པ་དང། །ལས་ངག་གིས་ ོམ་འཐང་བ་ལ་དངོས་ས་
གས་པ་འགྱ་བ་ ོམ་པོ་ཡིན་ཞེས་བླ་མ་ ོན་མ་ མས་གསང་ངོ། དེ་ ར་ན་འགྱ་བ་གསམ་ག་གནས་པ་དང
པ ་ བས་ཀྱི་འགྱ་བ་ལས་ལེན་དགོས་སོ།
ཁོ་བོ་ནི། འགྱ་བ་ ོམ་པོ་ནི་གནས་པ་དང་པ ་ བས་ས་ མ་ ོག་གི་འགྱ་བ་ཟམ་མ་ཆད་པ་ ་བར་ ང་བ་དང།
འགྱ་བ་རགས་པ་ནི་གནས་པ་གཉིས་པའི་ བས་ས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་དལ་བར་གནས་པའི་ཚ་ཆ་ལས་ཉ་
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འཕར་བ་ ར་ མ་ ོག་ཐོལ་གྱིས་འགྱ་བ་དང། འགྱ་བ་ཕྲ་མོ་ནི་གནས་པ་རབ་ཀྱི་ཚ་སེམས་ངོ་བོ་ལ་ ེ་གཅིག་
གནས་པའི་ངང་ནས། ེའ་བཟང་ནས་ ་མོ་བཏང་བ་བཞིན་ད་ མ་ ག
ོ ་ཕྲ་མོ་འགྱས་ཀྱང་སེམས་ཁོ་རང་རང་
མལ་ད་འོང་བ་ ་བའོ།
འོ་ན་ བས་འདིར་ ོམ་གནས་ཐོག་ནས་འགྱ་བ་དང། འགྱ་ཐོག་ནས་གནས་སམ་མི་གནས་ཞེ་ན།
བདག་གི་བླ་མ་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་དེ་ ར་མི་ ིད་གསང། འོ་ན་དེ་ ར་མི་ ིད་པ་དེ་ ིང་ཐིག་ཐན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
དགོངས་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་ཕྱག་ ོགས་ཐན་མོང་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། དང་པོ་ ར་ན་ཡང་འཐད་པར་དཀའ་
མོད། ཡིན་ད་ཆག་ཀྱང་ བས་དོན་འཚལ་བར་འགྱར་ཏེ། བས་འདིར་ཆེན་པོ་གསམ་གའི་དགོངས་པ་ཐན་པོང་
བ་ ་བ་ ི་ཁྱབ་ཏ་ངོ་ ོད་པའི་ བས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གནིས་པ་ ར་ནའང་མི་འཐད་དེ། ས་ར་ཧས།
འཇར་བས་བཅིངས་པའི་སེམས་ཉིད་འདི།
གློད་ན་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚམ་མེད།
ཅེས་དང། ་ ན་རིན་པོ་ཆེས།
འདི་ ར་ཡིད་ཀྱི་ཡལ་ད་འགྱ་བ་ཡི།
ཉོན་མོངས་དག་ འི་ ོག་པ་ཅི་ཤར་ཡང།
ོན་བས་ ེས་དཔྱོད་བློ་ཡི་བཅོས་མི་ག ག
འགྱ་བ་རང་སར་བཞག་པས་ཆོས་ ར་གྲོལ།
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ཅེས་འགྱ་ཐོག་ནས་གནས་པ་དང།
ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱིས།
བ་ལམ་རིག་པ་མ་ཚག་ ་ཚགས་པ།
ོན་ཡོན་མ་ ་ཐབ་ཕྲད་ལམ་ (391) ད་ཁྱེར།
ཞེས་དང།
ཾ་གི་དགོངས་པའི་གནས་ (དགོངས་པ་གནས་པ་) ལས།
རང་སེམས་ཆོས་ཉིད་ཀློང་ཆེན་ངང་ཉིད་ལས།
རིག་པ་ ད་ཅིག་རང་ལས་གཏོལ་(ཐོལ་) ེས་ཏེ།
ཞེས་གནས་ཐོག་ནས་འགྱ་བར་གསངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ བས་འདིར་ མ་ ོག་ཆོས་ ར་བཞེད་པ་དང། འགྱ་
ཐོག་ནས་གནས་པ་མི་ ིད་པར་བཞེད་པ་གཉིས་འགལ་ལམ་ མ་ ེ་ཞིབ་ཏ་དཔྱད་པར་བྱའོ།
ིང་ཐིག་ཐན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགོངས་པ་ཡང་མིན་ཏེ། ཀློང་གསལ་ལས།
ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་ཡལ་དྲག་ལས།
གཉིས་འཛིན་སེམས་འདི་འབྱང་བའོ།
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ཞེས་གནས་ཐོག་ནས་འགྱ་བ་དང། ཀློང་ཆེན་པས།
གང་ ར་འགྱས་པ་རང་བབས་ ག་པར་གཞག
འགྱ་འཕྲ ་ ངེ ་ནས་ཆོས་ཉིད་དགོང་པ་གསལ།
ཞེས་འགྱ་ཐོག་ནས་གནས་པར་ཡང་གསངས་པའི་ཕྱིར་རོ།
བཞི་པ་གང་ཟག་གསམ་ལ། གནས་པ་དང། ཉམས་ ོང་དང། ོགས་པ་གསམ་འཆར་ཚལ་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་
པ་ནི། འོ་ན་གནས་པ་ཆེ་འབྲིང་ཆང་གསམ་གྱིས་ (གྱི་) བས་ས། གདལ་བྱ་ཅིག་ཅར་བ་དང། ཐོད་ ལ་བ་དང།
རིམ་གྱིས་པ་གསམ་ལ་ཉམས་ ོགས་ཀྱི་ ེ་ཚལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཇི་ ་བ་ཞེ་ན།
རིམ་གྱིས་པ་ལ་དང་པོར་གནས་པ་གསམ། དེ་ནས་ཉམས་ ོང། དེ་ནས་ ོགས་པ་ ག་གི་འཆར་ཏེ། ཞང་རིན་པོ་
ཆེས།
རིམ་གྱིས་བ་ཡི་འཆར་ཚལ་ནི།
དང་པོ་གནས་པ་ཙམ་ད་འབྱང།
དེ་ནས་ཉམས་ ོང་ངེས་པར་འཆར།
དེ་ ེས་ ོགས་པ་ ག་གི་འཆར།
གནས་པ་དང་པོ་བྱང་དས་ས།
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ཞེས་སོགས་ ར་དྲངས་པ་ མས་ཀྱི་མཇག་ཏ།
ཐ་མ་ ་མཚ ་གཏིང་བཞིན་ད།
ཤེས་པ་མི་གཡོ་བ ན་པར་གནས།
དེ་ནས་ཉམས་ས་ ོང་བ་འཆར།
བར་ ང་དག་པའི་དཀྱིལ་ ་བར།
གསལ་ལ་མི་ ོག་བདེ་བ་ ངོ །
ཞེས་དང་པོར་གནས་པ་གསམ་རིམ་གྱིས་འབྱང། དེ་ ེས་ཉམས་ས་ ོང་བའི་བདེ་བ་འཆར་བར་གསངས་སོ།
། ོགས་པའི་འཆར་ཚལ་ནི། དེ་ཉིད་ཀྱིས།
ཕྱག་ ་ཆེན་པ ་ ལ་འབྱོར་པས།
ཤེས་པ་ ོད་ཀྱིས་གློད་པའི་ཚ།
གསལ་ལ་ ག
ོ ་པ་མེད་པའི་ཉམས།
བར་ ང་དག་པའི་དཀྱིལ་ ར་འཆར།
དེ་ ར་ཤར་བའི་དས་ཉིད་ད།
ིག་ ིབ་དཔག་མེད་ངེས་པར་འཛད།
ངེས་པའི་ཤེས་པ་མ་ ེས་ཀྱང།
ཆོས་ཀྱི་ ་དང་མཇལ་བ་ཡིན།
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གཉིས་མེད་ ན་ཅིག་ ེས་པ་ཡི།
ོགས་པ་ ག་གི་ཤར་བའི་ཚ།
ད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཐོག་མེད་ནས།
བསགས་པའི་ (392) ིག་པ་ཇི་ ེད་ མས།
མ་ལས་གཏན་ནས་འཇོམས་པར་བྱེད།
ཅེས་སོ།
ཐོད་ ལ་བ་ནི་དང་པོ་ ོགས་པ་བྱང་ཡང་མི་བ ན་པས། ཉམས་ ོགས་གནས་པ་གསམ་ལ་གོ་རིམ་ངེས་པ་མེད་
པར་འཆར་བས་ཐོད་ ལ་བ་ཞེས་པ་ །ེ དེ་ཉིད་ཀྱིས།
ཐོད་ ལ་བ་ཡི་འཆར་ལགས་ནི།
གནས་དང་ ངོ ་བ་ ོགས་པ་གསམ།
ོན་ད་ ོགས་པ་ ག་གི་འཆར།
ོགས་ཀྱང་མི་བ ན་ ་ བས་འདྲ།
རེས་འགའ་ཉམས་ ོང་རེས་འགའ་ནི།
གནས་པ་འོང་ ེ་ངེས་པ་མེད།
ཉམས་ཀྱི་མཐོ་དམན་རིག་པའི་ ལ།
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ཞེས་སོ།
ཅིག་ཅར་བ་ལ་ནི། བླ་མས་གདམས་ངག་གི་ངོ་ ོད་གནང་མ་ཐག་གམ། དེ་ལ་བ ེན་ནས་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་ ེན་
ཅེར་གྱི་ཉམས་ ོང་དང་ ོགས་པ་གནས་པ་གསམ་ ོམ་པའི་འབད་ ལ
ོ ་ལ་མ་ ོས་པར་གསམ་ག་དས་གཅིག་ཏ་
འཆར་ཞིང། དེའི་འཆར་ཚལ་ནི། མ་བཅོས་གཉག་མའི་ངོ་བོ་མཐོང་བ་དང་དས་ (མཉམ་) མ་ད་ངོ་བ ་ ེང་ད་
ེན་ ག་གི་གནས་པ་དང། དེ་ཉམས་ས་ ངོ ་བའི་བདེ་བ་གསམ་ག་ཅིག་ཅར་ ེ་ །ེ ཞང་རིན་པོ་ཆེས།
ཅིག་ཅར་པ་ཡི་གང་ཟག་ལ།
ོགས་པའི་བཅད་ ན་བླ་མ་ཡིས།
གདམས་ངག་བ ན་མ་ཐག་པའམ།
སེམས་ཀྱིས་བ ས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི།
ཉམས་ ོང་ ག
ོ ས་པ་གནས་པ་གསམ།
ོམ་ལོང་མེད་པར་དས་གཅིག་འཆར།
ཉམས་ ོང་འཕེལ་འགྲིབ་བྱང་གྱར་ཀྱང།
ོགས་པ་འགྱར་བ་མེད་པར་གནས།
ཞེས་སོ།
གཉིས་པ་ངོ་འཕྲོད་ནས་དོན་དེ་ཉམས་ས་ལེན་ཚལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ་དོན་དེ་མཉམ་ ེས་གཉིས་ས་ཉམས་ས་

134

ལེན་པའི་ཚལ་བཤད་པ་དང། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གདམས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས།
མདོར་བ ན་པ་དང། ས་པར་བཤད་པའོ།
དང་པོ་ནི། མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའ་ ་བ་ལ་ ེས་ཤེས་ ས་མ་ ( ི་ལམ་?) ་བ་དང། མཉམ་གཞག་ནམ་
མཁའ་ ་བ་ལ་ ེས་ཐོབ་ ་མ་ ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། བྱེ་ཚང་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་གྱིས།
ཕྱི་ན་ཡལ་གྱི་ཆེད་འཛིན་མེད།
ནང་ད་རིག་པ་གསལ་ལ་དངས།
རིག་པ་ཕྱི་ནང་ཟང་ཐལ་འདི།
མཉམ་གཞག་ཡིན་ནོ་ཨ་ནེ་མ།
དེ་ལས་ཅང་ཟད་ཡེངས་པ་ན།
ཡལ་གྱི་ ེས་ས་ཐལ་གྱི་འགྱས།
གཟང་འཛིན་བན་གྱིས་ཤར་བ་དེ།
ེས་ཤེས་ཡིན་ནོ་ཨ་ནེ་མ།
དེ་ནས་དྲན་པས་ཆེར་གྱིས་ (393) ཟིན།
གཟང་འཛིན་ ོག་པ་ཏང་ (རང་) ཞི་ནས།
ར་གྱི་མཉམ་གཞག་གསལ་ཐེབས་པ།
ེས་ཐོབ་ཡིན་ནོ་ཨ་ནེ་མ།
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ཞེས་གསངས་ལ། ཞལ་གདམས་ ག་པར་
ན་ད་གནས་པ་ལ་ཉམས་ (མཉམ་བཞག་?) ཟེར། དེའི་ངང་ནས་དབང་པོ་ཚགས་དྲག་གི་ཡལ་
ང་ལ་བ ེན་པའི་བཟང་ ག
ོ ་ངན་ ོག་ཅི་བྱང་ཡང་གང་ཤར་གྱི་ ོག་པ་ལ་བཟོ་བཅོས་དང་ ང་བླང་མ་
བྱས་པར་རང་ངོ་ལ་ཆེར་བ ས།རང་སར་གློད་ནས་བཞག་པས་རང་གྲོལ་ད་ཁྲོལ་གྱི་སོང་ན་གང་ཤར་ཐ
མས་ཅད་ ོམ་གྱི་གྲོགས་ས་འགྲོ་བ་ཡིན། ེས་ཤེས་ལམ་ད་ ོངས་པ་ལ་ ེས་ཐོབ་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ།
ཞེས་གསངས།
དེ་ནས་སེམས་ལ་གནས་ཆ་ དེ ་པ་ན་གཉག་མ་བསམ་བ དོ ་དང་བྲལ་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པ ་ངང་
ནས། ོག་པ་གནས་ཤར་ཀྱང་ ེས་ས་མི་འབྲང་བར། ཤེས་པ་འབོལ་ལེ་ཤིག་གེ་ ེན་ནེ་ཡེ་རེ་མི་ ག
ོ ་པར་ངོ་བ ་
ེང་ད་ ེ་གཅིག་ཏ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་འདི་པའི་ལགས་ཀྱི་མཉམ་གཞག་དང། གལ་ཏེ་དྲན་པའི་ ང་སོ་
ཤོར་ནས་ མ་ ོག་ཐོལ་གྱིས་ ེས་པར་མ་ཚར་བར་དེའི་དབནད་ད་སོང་བ་ལ་ ེས་ཤེས་ ས་མ་ ་བ་དང།
ེས་ཤེས་ལམ་ད་མ་ལོངས་པ་ཟེར། མཉམ་གཞག་དེ་ལས་ལངས་ ས
ེ ་ས། ཚགས་དྲག་གི་ཡལ་ད་
གང་ ང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་ ོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རོལ་བ་ ང་ ོང་ཚགས་པ་ ་མ་ ་བར་འཆར་ཞིང། དེ་ཤར་བ་ན་
ཡང་ནང་ད་མཉམ་གཞག་གི་གྲོགས་ས་འགྱར་བ་ལ་ ས
ེ ་ཤེས་ལམ་ད་ལོང་པ་དང། ེས་ཐོབ་ ་མ་ ་བ་ཞེས་
ཟེར་ཏེ། ེ་མར་པས།
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ཕྱི་གཟང་བ་ཡལ་གྱི་ ང་བ་འདི།
བདེ་བ་ཆེན་པོར་ ན་ཆད་དེ།
ེ་མེད་ཕྱག་ ་ཆེན་པོར་ ག
ོ ས།
ཞེས་དང། ེ་བཙན་གྱིས།
ཕྱི་ ང་བ་ཇི་ ར་ ང་ལགས་ཀྱང།
མ་ ོགས་དས་ན་འཁྲལ་ ང་ ེ།
ཡལ་གྱི་ཞེན་པས་འཆིང་བར་བྱེད།
ོགས་པ་ མས་ལ་ ་མར་ ང།
ཡལ་ ང་སེམས་ཀྱི་གྲོགས་ས་འཆར།
མཐར་ཐག་དོན་ལ་ ང་མ་ ོང།
ེ་མེད་ཆོས་ ར་དག་གོ་གསངས།
ཞེས་སོ། ེས་ཤེས་ ས་མ་ ( ི་ལམ་?) ་བ་དང། ེས་ཐོབ་ ་མ་ ་བའི་ཁྱད་པར་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་གྲགས་
ཆང་ཡང། ེས་ཤེས་ལམ་ད་ལོངས་པ་དང་མ་ལོངས་པའི་ཐ་ ད་ནི་ཡང་དགོན་པ་སོགས། ཕྱག་ ག
ོ ས་ཀྱི་ ལ་
འབྱོར་པ་འགའ་ལ་གྲགས་པས་དོན་འདྲའོ།
མཉམ་ ེས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དེ་ཡང་ ིལ་གྱི་དྲིལ་ནས་བྱེད་ན། ། ན་ད་ ་བའི་བླ་མ་ཏར་གྱིས་དྲན་ཏེ་གསོལ་བ་
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འདེབས། ། མ་པར་ ག
ོ ་ (394) པ་འདས་པའི་ ེས་མི་དཔྱད། མ་འོངས་པའི་ ན་མི་བས་བར། ད་ ་ཉིད་
མ་ ོག་ཅི་འདྲ། ཅིར་འགྱ་ཡིན་འདག་ མ་ད། ད་ ར་གྱི་ ོག་པ་ ད་ཅིག་མ་འདི་ནིད་ལ་ཅེར་གྱིས་བ ས་པས།
ོག་པའི་ ་འགྲལ་ ད་ཀྱི་ཆད་ནས། མ་ཡེངས་བར་ད་ ག
ོ ་པ་མི་འོང། ནམ་ཡེངས་པ་ན་ ོག་པ་ཡེར་གྱི་འོང་ ེ།
བྱང་བའི་ ོག་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཅེར་གྱིས་བ ས་པས་མི་ ག་ ( ོག་) པར་ཕྱམ་ཕྱམ་འགྲོ། དེ་ ར་ ོག་པ་གང་བྱང་
བྱང་ལ་འདོད་ཐོག་ཏ་བྱ་ཞིང་ཅེར་ཅེར་བ འོ།
ཐན་ཡན་མི་རིང་ཙམ་ནས་གསལ་གདོ་བ་འཕྲོ་བཅད་ཅིང་ཡན་ཐང་ལ་གྲངས་མང་བར་བྱའོ། །དེ་ ར་ཡང་ཡང་
བ ས་པས། དས་ཚད་གཅིག་ན་ ག
ོ ་པ་ངོས་ཆིར་གྱི་ཟིན་ཏེ་གྲོལ་བར་འགྱར་རོ། ། མ་ ོག་ངོས་ཟིན་པ་བྱ་བ་ནི།
། མ་ ོག་ ེ་བ་མེད་པ། འགག་པ་མེད་པ། གནས་པ་མེད་པ། དངོས་པོ་མེད་པ། ངོས་གཟང་མེད་པ་ནམ་མཁའ་
་བར་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ ེན་ ང་གི་ ེས་པའོ། དེའི་ཚ་ཉམས་ ོགས་གཅིག་ཏ་འདྲེས་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། འདི་ལ་
དགོངས་ནས་ མ་པོ་ ་འོད་གཞོན་ནས།
མཚན་མར་མ་ ེ་ མ་ ོག་འདི།
ཆོས་ ་ཡིན་པས་ཅིར་གྱིས་གཟང།
ཞེས་སོ།
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཉམ་གཞག་ཏ་ཉམས་ས་ལེན་ཚལ་དང། ེ་ ( ེས་) ཐོབ་ཏ་ཉམས་ས་ལེན་ཚལ་བཤད་
པའོ། དང་པོ་ལ་གཉིས། ཞི་གནས་ ོམ་ཚལ་དང། ག་མཐོང་ ོམ་ཚལ་ལོ། དང་པོ་ཞི་གནས་ མ
ོ ་ཚལ་
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ལ་གཉིས། སེམས་བག་ལ་ཉལ་ད་མི་བཞག་པར་རེག་པ་ ་དྲང་འདོན་པའི་ཕྱིར་ད་དྲན་ཤེས་བ ེན་ཚལ། འབད་
ོལ་གྱི་འཆིང་བྱེད་མེད་པར་གནས་པའི་ཕྱིར་ད་རང་སར་གློད་པའི་ཚལ་ལོ།
དང་པོ་ནི། སེམས་དར་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར། སེམས་ཀྱི་ངོ་བ ་ ེང་ད། ཁབ་མིག་ཏ་ ད་པ་འཛད་པ་བཞིན་
ད། ཁྲིམས་ཀྱིས་བ ིམས་ཏེ་བཞག་ནས། ཅང་ཟད་ཀྱང་མ་འགྱས་པར་གཞག་གོ། །དེ་ལ་ཐན་འཁྱོངས་པ་བྱང་ན།
བས་ བས་ས་ཅང་ཟད་གློད་པའི་འབོར་ལེན་བྱེད་པའི་དྲན་པའི་འཛིན་ ངས་མ་ཤོར་བར་བྱ་ །ེ ཡང་དགོན་
པས།
བ་གཅིག་ཤི་བའི་མ་བཞིན་ད།
འབྲལ་མེད་བ ེད་མེད་ཡེངས་མེད་ད།
ཞེས་གསངས་པ་ ར་ ད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར་བྱའོ། །དེ་ ་བའི་དྲན་པ་མ་ཡེངས་པར་ཡོད་ན། ཅང་ཟད་
ཡེངས་པའམ་ཡེངས་པའི་གྲབ་བྱེད་ཙམ་ནས་རིག་པའི་ཤེས་བཞིན་འབྱང་ ེ། ོད་འཇག་ལས།
གང་ཚ་དྲན་པ་ཡིད་ ོ་ནས། །

(395)

བ ང་བའི་དོན་ད་གནས་གྱར་པ།
དེ་ཚ་ཤེས་བཞིན་འོང་འགྱར་ཞིང།
ཞེས་སོགས་དང། ལ་འབྱོར་དྲག་པ་ལས།
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ཤེས་བཞིན་དྲན་དང་མཚངས་ ན་ད།
བྱིང་ ོད་ཉེས་པ་བྱང་མ་བྱང།
ཕྲ་མོ་ ོག་ ( ོགས་) པའི་ཤེས་རབ་ ེ།
ཞེས་གསངས་སོ།
གཉིས་པ་ནི། ས་ར་ཧས།
བྲམ་ཟེ་ ད་པ་འཁལ་བ་བཞིན།
ལ་འབྱོར་ཤེས་པ་གློད་ལ་ཞོག
ཅེས་སེམས་ཁོ་རང་རང་སར་ཕྱམ་མེ། ོད་དེ། ཤིག་གེ་བ་ལ་མ་ཡེངས་ཙམ་མ་བ ེད་ཙམ་ད་ ོང་བ་ཡིན་ཏེ།
ཞང་རིན་པོ་ཆེས།
གཟིངས་ (གཟེབ) ལས་འཕར་བའི་བྱ་རོག་བཞིན།
ཡལ་ལ་འཕྲོས་པའི་སེམས་མི་བ །
མར་མེ་ ུང་གིས་མི་ ོད་བཞིན།
གསལ་ལ་མི་ ོག་མ་ཡེངས་ཞོག
ནགས་ལ་མེ་ ེ་མཆེད་པ་བཞིན།
ཅིར་ ང་ཕྱག་ ་ཆེན་པོར་ཞོག
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མཁས་པ་བ་ལང་ ོང་བ་བཞིན།
ལ་འབྱོར་ཤེས་པ་གང་བདེར་ཐོང།
ཞེས་པ་ ར་མ་ཡེངས་པའི་ངང་ནས་གློད་པས་ཐན་ཚད་ལ་ཕེབས་པ་དང། ཡང་གསལ་བཏབ་ལ་བ ོམ་པར་བྱ་
ེ། ་ ན་རིན་པོ་ཆེས།
ོམ་ལ་མ་ཞེན་ཡང་དང་ཡང་ད་ཤིག
ཅེས་དང།
བཟང་ ོག་ངན་ ོག་གང་ཤར་ཅེར་ཏེ་ ོས།
ཡན་ཐང་གྲངས་མང་ཁང་ ོང་ཐིགས་པ་བཞིན།
ལས་སེམས་མ་ ིམ་ ོད་དེ་ཤིག་གེ་ཞོག
ཅེས་གསངས་པ་ ར་རོ། དེ་ཐམས་ཅད་ལ་དྲི་བ་ཞིབ་ཏ་བྱས་ལ། ོམ་ཤེས་མ་ཤེས་དང། ེ་ཚལ་ཇི་ ར་བྱང་དྲི་
བར་བྱའོ། །དེའི་ཚ་ལས་གནད་འཁྲལ་འཁོར་བཅས། སེམས་ ོམ་ཐོག་ཏ་བཞག་ཙ་ན། ། ོག་པ་རང་སར་ཞི་ལ་
ཁག་འགག རང་སར་ཞི་ནས་སེམས་རང་བབས་ས་ ོག་མེད་ད་ ོད་དེ་ ེ་གཅིག་ཏ་གནས་པ་ལ་འདི་པའི་
ལགས་ཀྱི་ མ
ོ ་ ེས་པ་ཟེར་བ་ལགས་སོ།
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གཉིས་པ་ ག་མཐོང་ ོམ་ཚལ་ལ་གཉིས། གནས་ལགས་ཀྱི་རང་ཞལ་བ ན་ཏེ་ཆོས་ ་ཅེར་མཐོང་ད་ངོ་ ད་པ་
དང། འགྱ་ཐོག་ཏ་རང་ངོ་ ད་དེ་ཤར་གྲོལ་དས་མཉམ་ད་བ ན་པའོ།
དང་པོ་ནི། ོམ་པ་པོར་མི་དམིགས་ཏེ། བདེ་གསལ་མི་ ོག་སོགས་གང་ད་ཡང་ཡིད་ལ་མི་ ོམ། གང་ཡང་ཡིད་
ལ་མི་བྱེད་པར། སེམས་ཁོ་རང་རང་བབས་ས་རང་སར་བཞག་པ་ལ་མ་ཡེངས་པར་བྱ། བྱིང་བ་མ་ཡིན་ཏེ་རིག་པ་
ངར་ ེད་ ར་ཏེ་བ ོམ། ོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་འདས་མ་ (396) འོངས་གང་གི་ཡང་ ག
ོ ་པ་ཡིད་ལ་མི་བྱ་བར་
མཉམ་པར་གཞག་གོ། གསལ་བ་ཐན་འཁྱོངས་པའི་ཚ་འཕྲོ་བཅད་ལ་བ ོམ། དེ་ ར་ ེ་གཅིག་ཏ་བ ོམ་པས་
ང་ ིད་ཀྱི་ ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་ལ་རང་ཕར་ (བར་) སོ་མ་ཤོར། མདོག་མ་བ ར་བར། རང་བྱང་ ན་ཅིག་
ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉག་མ་ཕྱག་ ་ཆེན་པོ། གཤིས་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལ་མདངས་ཅིར་ཡང་མ་འགགས་པ་ཡལ་
མེད་ད་རང་གསལ་བའི་ད་ ར་གྱི་ཤེས་པ་ངོ་བོ་ ེན་ ག་གི་ཤར་བ་ལ་ ོགས་པ་ ེས་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། འདིར་
བ ན་ ག་མཐོང་གི་ ་ག་འཁྲངས་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། གཉག་སེམས་མངོན་སམ་ད་མཐོང་བ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།
དེ་ ད་ད་ཡང། འདས་ ེས་ལས།
ཡིན་པ་གྲབ་པ་མེད་པའི་རིག་པ་འདི།
རང་ ང་འཆར་ཚལ་ཅིར་ཡང་མ་འགགས་པ།
ང་ ིད་ཀན་ཀྱང་ཆོས་ འི་ཞིང་ད་ཤར།
ཤར་བ་དེ་ཉིད་རང་གི་ཐོག་ཏ་གྲོལ།
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ཅེས་དང། ཀློང་དྲག་པ་ལས།
བ ོད་ད་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་ལ།
ཞི་གནས་ ག་མཐོང་རང་ཤར་བས།
མཉམ་པར་གཞག་དང་ ས
ེ ་ས་ནི།
མི་གཡོ་བསམ་གཏན་ཉིད་ད་ ོགས།
ཞེས་སོ། ེ་དྭགས་པོ་ ་ ས
ེ ་ཀྱང། སེམས་ཉིད་ ན་ཅིག་ ེས་པ་ལ་དང་པོར་ ོལ་ བ་དང་བྲལ་བར་ལས་
སེམས་ཁོང་གློད་པ་དང། བར་ད་ཐེ་ཚམ་ མེད་པས་སེམས་མ་བཅོས་པ་སོ་མར་གཞག་པ་དང། ཐ་མ་བྱང་ཚར་
ཐམས་ཅད་ ེ་མེད་ད་ཤེས་པར་བྱའོ་གསང།
དེ་ ར་ཉམས་ས་བླངས་པས་གཉག་མའི་ངོ་བོ་མཐོང་ན། དེ་ཇི་ ་བ་ཞེ་ན། ེ་དྭགས་པོ་ ་ འེ ི་ཞལ་ནས། གཉག་
མ་ཞེས་པའི་དོན་ཅི་ལ་ཟེར་ན། ེན་གང་ལ་ཡང་མ་བཅས་པ། གོ་གར་ཡང་མ་འགགས་པ། ཕྱོགས་གང་ཡང་མ་
ང་བ། ཕགས་གར་ཡང་མ་གཏད་པ། དཔེ་གང་གིས་ཀྱང་མཚན་ད་མེད་པ་བ ོད་པ་གང་གིས་ཀྱང་ཐོག་ཏ་མི་
ཕེབས་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་གསང།
དེའི་དོན་ནི། དེ་ལ་དང་པོ་ ེན་གང་ལ་མི་བཅའ་བ་ནི་ཤེས་པ་ཅི་ལ་ཡང་མི་བ ེན་པ་ ེ་དཔེར་ན་བྱ་ཐི་པོ་ནི་བཞིན་
ཡིན། གོ་གར་ཡང་མ་འགགས་པ་ནི་རེ་དོགས་དགག་ བ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན། ཕྱོགས་གར་ཡང་མ་ ང་བ་ནི་
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ག་ཆད་ཀྱི་མཐར་མ་ ང་བའོ། ཕགས་གར་ཡང་མ་གཏད་པ་ནི་འདོད་པ་མེད་པའོ། དཔེ་གང་གིས་ཀྱང་མཚན་
ད་མེད་པ་ནི་ངོས་གཟང་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའོ། བ ོད་པ་གང་གིས་ཀྱང་ཐོག་ཏ་མི་ཕེབས་པ་ནི། བ ོད་པ་
ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ་ (397) གསངས།
དེ་ ་བའི་གཉག་སེམས་ཀྱང་བླ་མ་དམ་པའི་ཐགས་ ེའི་གཟིགས་པ་ གས་པའི་བྱིན་ བས་འབའ་ཞིག་གི་ ོགས་
དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཀྱེ་ ོ་ ེ་ལས།
གཞན་གྱིས་བ ོད་མིན་ ན་ཅིག་ ེས།
གང་ད་ཡང་ནི་མི་ ེད་དེ།
བླ་མའི་དས་ཐབས་བ ེན་པ་དང།
བདག་གི་བསོད་ནམས་ལས་ཤེས་བྱ།
ཞེས་དང། དགས་པོ་ (དྭགས་པོ) རིན་པོ་ཆེས། བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་ ན་ ན་ ོགས་པ་དང་ ན་པ་ཆོས་ ད་ལ་ ེས་
པ་ཅིག་ལ། ོབ་མས་དད་གས་ཚལ་བཞིན་བྱས་ན་ ོགས་ནས་འོང་བ་ཡིན་ནོ། །བླ་མ་ལ་ ོགས་པ་མེད་ན་ ོབ་
མས་དད་གས་བྱས་ཀྱང་མི་ཕན། དཔེར་ན་ ོས་ ( ོས་) ཕོར་ལ་རི་མོ་མེད་ན་འབི་འབི་ལེགས་ཀྱང་ས་ ་མི་
འབྱང་བ་དང་འདྲ་གསངས། ོབ་མ་ལ་དད་གས་མེད་ན་བླ་མ་ལ་གདམས་ངག་ཡོད་ཀྱང་མི་ཕན་ཏེ། དཔེར་ན་བ་
ལ་ཞོ་ཡོད་ཀྱང་བེའ་ལ་ ན་མེད་པ་དང་འདྲ་གསངས། འདི་དག་གི་ བས་ས་ཡང་ ར་བཤད་པའི་སེམས་ཚལ་
གྱི་མན་ངག་ མས་བར་བར་ད་ཉམས་ས་བླང་ངོ།
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དེ་ ར་ཉམས་ས་ལེན་པའི་གནས་ བས་ཀན་ད་ཡང་ཚ་ལ་ལོང་མེད་ཀྱི་མི་ ག་པ་དྲན་པ། ལས་ ་འབྲས་ལ་
ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ། བྱམས་ ིང་ ེ་བྱང་ཆབ་ཀྱི་སེམས་གསམ་ལ་གོམས་པ་དང་མ་བྲལ་བ་དགོས་ཏེ། ེ་དགས་
(དྭགས་) པོ་ ་ འེ ི་ཞལ་ནས། དེས་ན་ལམ་རིམ་གཙིགས་ས་ཆེ། དེ་ མས་ ད་ལ་མི་ ན་ན་གཉག་མ་རབ་
རིབ་ཅིག་ ད་ལ་ ེས་ཀྱང་ཡལ་དང་ཉེ་ད་དང་ ས་དང་ལོངས་ ོད་ལ་ཆགས་ནས་གཉག་མ་དེས་མི་ཕན། མར་
འགྲོ་བ་ལས་ཡར་མི་འགྲོ། དེ་བས་ན་ཚ་འདི་ལ་ཆགས་པར་མ་བྱེད། ང་གྲགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ་མ་ ་ི
ལམ་ ་བ་ཡིན་པས་བློ་ངེས་ས་ཆག བྱམས་པ་དང་ ིང་ ེ་བྱང་ཆབ་ཀྱི་སེམས་ ོངས། དེ་ ར་ངེས་ན་ཁོ་ཡར་
ལ་འགྲོ་བ་ལས་མར་ལ་མི་འགྲོ་གསང། ེ་བཙན་གྱིས།
ང་འཆི་བ་ཁོ་ནས་འཇིགས་འཇིགས་ནས།
འཆི་མེད་གཉག་མའི་ངང་ལ་ ངས།
ཞེས་དང། དཔལ་ཕག་མོ་གྲ་པས།
འཆི་བ་མི་ ག་པ་བཤའ་མ་ཅིག་དྲན་ན། དང་པོར་བློ་ཆོས་ས་འགྲོ་བར་བྱེད། བར་ད་ཆོས་ལམ་ད་འགྲོ་
བར་བྱེད། ཐ་མར་འོད་གསལ་ཕྱག་ ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་དང། བླ་མ་ཞང་གིས་ཀྱང།
བྱམས་པ་ ིང་ ེ་བྱང་ཆབ་སེམས་མཆོག་ལ།
ལམ་གྱི་གཙ་བོར་བགྱིས་ནས་བ བས་ལགས་པས།
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བོགས་ལ་ཐག་པ་མ་མཆིས་ཕྱི་ནས་ནི།
ོས་བྲལ་དེ་ཉིད་ ིང་ ེ་ (398) ཆེན་པོར་ཤར།
རང་བཞིན་གཞི་མེད་ ོས་བྲལ་ནམ་མཁའ་ལ།
བདེན་འཛིན་གྲོལ་བས་ཞེ་འདོད་མཁན་པོ་གྲོལ།
ཅེས་སོ། དེ་དག་གིས་གནས་ལགས་ཀྱི་རང་ཞལ་བ ན་ནས། བས་ས་དྲི་བས་མཐའ་བཅད་དེ་དྲེད་པོ་གོ་ཡལ་
ད་ལས་པ་ མས་གདར་ཤ་ཆོད་པའི་ངོ་འཕྲོད་ངེས་བྱའོ།
གཉིས་པ་ལ་འགྱ་ཐོག་ཏ་ངོ་ ད་དེ་ཤར་གྲོལ་དས་མཉམ་ད་བ ན་པ་ནི། ར་བཞིན་གཉག་སེམས་ ན་ཅིག་
ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་ཡེངས་པར་བ ངས་པས། སེམས་ལས་ མ་ ོག་ ་ཚགས་པར་འཕྲོ་བ་དང་མི་
འཕྲོ་བར་གནས་པའི་དས་གཉིས་ཀ་ལ་ངོ་བོ་ལ་བཟང་ངན་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད་དེ། མ་ ོག་ཇི་
ིད་འགྱས་ཀྱང་ངོ་བོ་སེམས་ལས་འདས་པ་མེད། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ ིན་ལ་སོགས་པ་ཇི་ ེད་བྱང་ཡང་
བྱང་བའི་ཚ་ཡང་ནམ་མཁའ་ལས་བྱང་ལ། ཡལ་བའི་ཚ་ཡང་ནམ་མཁའི་ཀླུང་ད་ཡལ། གནས་པའི་ཚ་ཡང་ནམ་
མཁའི་ཀློང་ད་གནས་པ་བཞིན་ད་ མ་ ོག་འཕྲོ་བའི་ཚ་ཡང་སེམས་ལས་འཕྲོ། ཡལ་བའི་ཚ་ཡང་སེམས་ས་ཡལ།
གནས་པའི་ཚ་ཡང་སེམས་ས་གནས་ལ། མ་ ོག་དེའ་ི ངོ་བོ་ནམ་མཁའ་དག་པའི་དཀྱིལ་བཞིན་ད་ ལ་འབྱོར་པ་
རང་གིས་ཉམས་ས་ ོང་བ་ཇི་བཞིན་ད་བ ོད་ད་མེད་པའོ། དེ་ ད་ད་ཀློང་ཆེན་པས།
འཕྲོ་ན་འཕྲོ་མཁན་རང་གི་སེམས།
ཁ་དོག་དབྱིབས་བྲལ་ངོས་གཟང་མེད།
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གནས་ན་གནས་མཁན་རང་གི་སེམས།
ཡེ་གྲོལ་གདོད་མའི་གནས་ལགས་ཉིད།
བླང་དོར་རེ་དོགས་ ིས་བདབ་མེད།
ཡེ་ ོང་ ་བྲལ་ཆེན་པོར་གཞག
ཅེས་གསངས་སོ། །དེ་ནས་ ོང་ཞིང་བདག་མེད་པའི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་འདི་ ེན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་གོམས་པའི་བག་
ཆགས་ངན་པའི་དབང་གིས་བཟང་ངན་གྱི་ མ་ ོག་གི་ མ་པར་ཤར་བའི་ཚ་ཡང་སེམས་ཡིན། ཤར་བའི་ངོ་བོ་
ལ་བ ས་པས་ མ་ ོག་རང་སར་ཞི་ནས་ ངོ ་པར་སོང་བའི་ཚ་ཡང་སེམས་ཡིན། གང་ད་འཕྲོ་ཇི་ ར་འགྱ་ཡང་
ངོ་བོ་སེམས་ལས་གཞན་མིན་པས་གང་ཤར་ ེས་མེད་བློ་འདས་ས་ངོ་ དོ ། དེ་ ད་ད་ཡང་ ེ་བཙན་གྱིས།
ཁྱེད་སེམས་ཉིད་ ོམ་ད་བདེ་ལགས་ན།
མ་ ོག་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲལ་ཡིན།
བྱང་ཡང་སེམས་ཉིད་རང་ལས་བྱང།
ཐིམ་ཡང་སེམས་ཉིད་རང་ལ་ཐིམ།
སེམས་ཉིད་རང་གི་ངང་ད་ཞོག
ཅེས་དང།
སེམས་ལ་ མ་ ོག་འདག་པ་ན།
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རང་སེམས་དྲན་པའི་ གས་ (399) ཀྱས་ཟང།
འཁོར་འདས་གཉིས་ས་མ་འཛིན་པར།
མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ད་ཞོག
གང་ཤར་ ེས་མེད་ངང་ད་ ངོ ས།
ཞེས་གསངས་པ་ ར་ཉམས་ས་བླང་བར་བྱའོ།
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ། ང་བ་སེམས་ས་བ ན་པ་དང། ། མ་ ོག་ཆོས་ ར་ངོ་ ད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཉམ་
གཞག་ད་ ོ་འདོགས་ཆོད་པའི་ངེས་ཤེས་ ེས་པ་ན་ ེས་ཐོབ་ཏ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་གང་ ང་དང། ཁྱད་པར་
གཟགས་ ་ལ་སོགས་ཕྱི་རོལ་གྱི་ ང་བ་གང་ ང་ཡང་ ོས་མེད་ཚགས་ཐབ་ཏ་ལིང་ངེ་ ང་ཡང། །གཉིས་
འཛིན་འཁྲལ་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་ ང་བ་མ་གཏོགས་པ། བདེན་པར་གྲབ་པ་ ལ་ཙམ་ཡང་མེད་པས་གང་ ང་གི་
ཐོག་ཏ་ ོད་གློད་ནས་བཞག་བའི་ཚ་ ང་ ངོ ་དབྱེར་མེད་ད་ ེན་ ག་གི་ཤར་བ་ལ་ ང་བ་ཆོས་ འི་ ་ཡན་ཅན་ཞེ
ས་པའམ། ང་བ་ ་ཡན་ད་བ ང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང། ང་བ་སེམས་ས་ངོ་ ད་པ་ཞེས་བྱ་ །ེ ང་བ་ ོང་པར་
ངོ་ ད་པ་དང། ང་བ་སེམས་ས་ངོ་ ད་པ་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཕྱིར། ཏེ་ལོ་པས།
ང་བས་མི་འཆིང་ཞེན་པས་འཆིང།
ཞེན་པ་ཆོད་ཅིག་ན་རོ་པ།
ཞེས་དང།
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ཕྱི་ཡི་ཡལ་ལ་ ོད་ཀྱི་གློད་པས།
ང་བ་ཆོས་ འི་ ་ཡན་འདི་ཤེས།
ཞེས་དང། དོ ་ཚང་པས།
ང་བ་ ་ཡན་ད་བ ང་བ་ཞེས་སོ།
དཔེར་ན་མི་གཅིག་ལ་ ་མཁན་གྱི་དབང་གིས་ ག་མི་ ག་བར་མ་སོགས་ ང་ཡང་མི་གཅིག་ཡིན་པར་མི་
འགལ་བ་བཞིན་ད། ང་བ་འདི་དག་ ་ཚགས་པར་ ང་ཡང་དོན་རང་བཞིན་ ེ་བ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དེ།
མདོར་ན་གང་ ང་ཐམས་ཅད་ ོང་པ། ོང་པ་བདེ་བར་ཤར་བས་བདེ་ ོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རོལ་པར་ཆམ་ཆམ་བ ་
བར་བྱ་ ེ། ས་ར་ཧས།
ཇི་ ར་ ུང་གིས་བ ོད་པས་མི་གཡོ་བའི།
ཆ་ཡང་གཡོ་བའི་ ་ བས་ མས་ས་འགྱར།
དེ་ ར་ ལ་པོ་མདའ་བ ན་ ང་བ་ཡང།
གཅིག་ཉིད་ན་ཡང་ མ་པ་ ་ཚགས་བྱེད།
ཇི་ ར་ ོངས་པས་ལོགས་ནས་བ ས་པ་ཡིས།
མར་མེ་གཅིག་ཉིད་གཉིས་ས་ ང་བར་འགྱར།
དེ་ ར་བ ་བྱ་ ་བྱེད་གཉིས་མེད་ལ།
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ཀྱེ་མ་བློ་ནི་གཉིས་ཀྱི་དངོས་པོར་ ང།
ཞེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་མཉམ་པ་ཉིད་ད་གསངས་སོ། །དེས་ན་ ང་བ་རང་སེམས་ཞེས་པ་ ང་བ་
ཐམས་ཅད་སེམས་སམ་བློས་བཏགས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། །བདེན་པར་གྲབ་པ་མེད་ཅེས་པ་ཡིན་གྱི།
(400)

སེམས་ཙམ་པ་དང་མཚངས་པའི་དོན་མེད་དོ།

གཉིས་པ་ མ་ ོག་ཆོས་ ར་ངོ་ ད་པ་ལ། གཞི་དས་ཀྱི་ མ་ ོག་ཆོས་ ་ ོགས་རང་ཆོས་ ་མ་ ག
ོ ས་རང་ཆོས་
། དཔེར་ན་དབལ་པ ་ (ཁྱིམ་) ནང་གི་གཏེར་བཞིན། །ལམ་དས་ཀྱི་ མ་ ོག་ཆོས་ ། ཐོལ་གྱི་ ེས་པའི་ མ་
ོག་འདི། །ཆོས་ ་ཡིན་པས་ཆིར་གྱིས་ཟང། །འབྲས་དས་ཀྱི་ མ་ ོག་ཆོས་ ་གསེར་གླིང་ད་ ོ་མི་ ེད་པ་ ་བ་
གསངས་པ་ ར་གསམ་ལས། དང་པོ་ནི། བ ག་གཉིས་ལས།
སེམས་ཅན་ མས་ནི་སངས་ ས་ཉིད།
འོན་ཀྱང་གློ་བར་དྲི་མས་བ བི ས།
དེ་ཉིད་བསལ་ན་སངས་ ས་ཏེ།
ཞེས་སེམས་ཅན་གྱི་ ད་ཀྱི་གཉག་སེམས་སངས་ ས་ཆོས་ཀྱི་ ར་བ བ་གཞིར་གསངས་པ་དང། དོ་ཧ་ལས།
གཉག་མའི་རང་བཞིན་བྱིས་པས་མ་མཐོང་བར།
འཁྲལ་པས་བྱིས་པ་བ ུས་ཞེས་མདའ་བ ན་ །
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ཞེས་གཉག་སེམས་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པར་ངོ་མ་འཕྲོད་པས་བྱིས་པ་སོ་ ེ་ མས་འཁྲལ་བར་གསངས་པ་དང། ོབ་
དཔོན་ཀླུ་ བ་ཀྱིས།
འགྲོ་ཀན་རང་དབང་མེད་པ་ ེ།
རང་དབང་ད་ནི་འབྱང་མ་ཡིན།
དེ་ཡི་ ་ནི་འོད་གསལ་བ།
འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་ ོང་བའོ།
ཞེས་འཆི་བའི་འོད་གསལ་གཉག་སེམས་ས་གསངས་པ་དང། དེའི་འཕྲོ་ལས།
སེམས་གང་གིས་ནི་བྱིས་པ་ མས།
འཁོར་བའི་འཆིང་བས་བཅིང་གྱར་པ།
སེམས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ ལ་འབྱོར་པ།
བདེ་གཤེགས་གནས་ས་འགྲོ་བར་འགྱར།
ཞེས་འཆི་བའི་འོད་གསལ་གྱི་ངོ་བོར་གྱར་པའི་གཉག་སེམས་ ན་ཅིག་ ས
ེ ་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་ངོ་མ་ཤེས་པས་བྱིས་
པ་སོ་ ེ་ མས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་དང། ལ་འབྱོར་པས་དོན་དེ་དཔེ་དང་དོན་གྱི་འོད་གསལ་གྱི་ངོ་བོར་བ ེད་
ནས་སངས་ ས་ བ་པར་གསངས་པས། གཞི་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་གཉག་སེམས་མ་བཅོས་པ་འདི་ངོ་བོ་ མ་པར་
ོག་པ་ལས་མ་འདས་ཀྱང། ལ་འབྱོར་པས་ངོ་འཕྲོད་ཀྱང་རང། མ་འཕྲོད་ཀྱང་རང། སངས་ ས་ཆོས་ཀྱི་ འི་
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བ བ་གཞིར་སེམས་ཅན་རང་རང་ལ་རང་ཆས་ས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དབལ་པ ་ (ཁྱིམ་) ནང་གི་རིན་པོ་
ཆེའི་གཏེར་དེ་དབལ་པོ་རང་གིས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ད་ངོ་མ་ཤེས་ཏེ། དབལ་དས་ས་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ལ།
ཤེས་ནས་དབལ་བ་སེལ་དས་ས་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་མ་འདས་པ་ ར་རོ། དེ་ ད་ད་ཡང་ ེ་བཙན་མི་ (401)
ལས།
འབྲས་བ་ཡིན་པར་ངེས་ཀྱི་རང་གི་སེམས་ལ་ ོས།
སེམས་ལས་གཞན་ད་འབྲས་བ་བཙལ་བ་ན།
དེས་རང་སེམས་ ངས་པ་འདྲའོ་ཨང་གི་ ་ ེ་ ོན་པ།
ཞེས་དང། མདའ་ (འདའ) ཀ་ཡེ་ཤེས་ལས།
སེམས་ ོགས་ན་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་སངས་ ས་གཞན་ད་མི་བཙལ་བའི་འད་ཤེས་རབ་ཏ་བ ོམ་པར་
བྱའོ་
ཞེས་སོ། འདི་དག་གི་ཚལ་ ས་པ་ནི་ ད་བླ་ ་འགྲེལ་ལས་བཤད་དོ། བས་འདིར་ ལ་པོ་ ང་འཁྱམ་གྱི་
དཔེའི་ ོ་ནས་ངོ་ ད་པ་ཡང་ཡོད་དོ།
གཉིས་པ་ནི། ཇོ་བོ་གསེར་གླིང་པའི་ཞལ་ནས།
ངས་ཀྱི་གྱར་ལ་ ོད་ཀྱི་གློད།
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ལོག་ ེ་ལོག་ལ་ཅེར་ཏེ་ ས
ོ །
ཤིག་གེ་ཤིག་ལ་འབོལ་ལེ་ཞོག
དེས་ན་མི་འཆིང་གྲོལ་བར་འགྱར།
ཞེས་དང། ེ་བཙན་གྱིས།
མ་ ོག་ཆོས་ ར་མ་ཤར་ན།
དྲན་ ང་ ད་ཅིག་ག་ལ་ལངས།
ཞེས་དང།
ལ་འབྱོར་མི་ལ་རས་པ་ངས།
ཅེར་གྱི་བ ས་པས་ངོ་བོ་མཐོང།
ོས་བྲལ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ ར་མཐོང།
ཅོག་གི་བཞག་པས་གནས་ལགས་ ོགས།
དངོས་ཀན་ ངོ ་པའི་ངོ་བོར་ ོགས།
ོད་ཀྱི་གློད་པས་རང་ས་ཟིན།
རིག་པའ་ཆ་བོ་དངས་ ིགས་ཕྱེད།
ལིངས་ཀྱི་བོར་བས་དྲན་ ོག་ཆད།
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འགྲོ་དྲག་གཡང་ས་ ད་ཀྱི་ཆོད་ (མཆོང་) །
ཅེས་གསངས་པ་ ར་རང་སེམས་ལ་ མ་པར་ ོག་པ་གང་ཤར་གྱི་ངོ་བོ་ལ་བ ། ཉ་ར་མི་བྱེད་རང་སར་གློད་པས་
མཚན་མ་ཐམས་ཅད་རང་སར་ཞི་ནས་རིག་པ་གསལ་ ོང་ ེན་པ་ནམ་མཁའ་དག་པའི་དཀྱིལ་ ར་ཤར་བ་ལ་ མ་
ོག་ཆོས་ ར་ཤར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། དེ་ ད་ད་གླེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེ་ལས།
གཉེན་པ ་ནང་ན་གང་མཆོག་པ།
ང་བྱ་ཐག་ཕྲད་བྱེད་པ་ཡིན།
ང་བྱ་ཐག་ཕྲད་གང་བྱེད་པ།
ེས་ཙམ་ཉིད་ནས་འཇོམས་པ་ཡིན།
ཞེས་དང། ཞང་རིན་པོ་ཆེས།
ཤེས་པ་ ོད་ཀྱི་གློད་པའི་ཚ།
གསལ་ལ་ ོག་པ་མེད་པའི་ཉམས།
བར་ ང་དག་པའི་དཀྱིལ་ ར་འཆར།
དེ་ནི་འོད་གསལ་ཆོས་ ་ཡིན།
ཞེས་དང། ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱིས།
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ཕྱག་ ་ཆེན་པོ་ ོམ་པ་ལ།
འདི་བྱའི་ཏིག་པོ་མི་བདོག་གིས།
ནམ་དྲན་དས་ས་གློད་ལ་ཞོག
ཅེས་སོ། མདོར་ན་ མ་པར་ ོག་པ་བཟང་ངན་ ་ཚགས་པ་ཞིག་ ེན་དབང་གིས་ཐོལ་ཐོལ་ ེ་བས་ན། ེས་ཐོག་
ཏ་བཟོ་བཅོས་མ་བྱེད་པར་རང་བབས་ས་ དོ ་གློད་ནས་གཞག མ་ཡེངས་པར་བཟོ་བཅོས་དང་བྲལ་བར་གཞག
ག་ཡངས་ས་ཕྱམ་གྱིས་ ར། ལིངས་ཀྱིས་བོར་ནས་ (402) བཞག་པས། དྲན་ ོག་ཐམས་ཅད་རང་ཤར་རང་
གྲོལ་ ལ་ལ་མདད་པ་བ བ་པའམ། ཆ་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་བཞིན་ད། ཤར་གྲོལ་དས་མཉམ་ད་བ ང་བྱ་ ེ། ཤ་བ་
རི་པས།
རང་གི་དེ་ཉིད་རང་གིས་ ག
ོ ས་གྱར་ན།
ཡེངས་པའ་སེམས་ཀྱང་ཕྱག་ ་ཆེན་པོར་འཆར།
ཞེས་གསངས་པ་ ར་རོ། །དེ་ཚ་ཚགས་དྲག་གི་ཡལ་ད་ ག་མི་ ག་གི་ ང་བ་ཤར་བ་སོགས་ཀྱི་ མ་ ོག་གང་
ེས་རང་ངོ་ཤེས་པས་གང་ཤར་ལམ་ད་འགྲོ་བ་དང། ཉོན་མོངས་པ་ ་ེ མེད་ད་ ོགས་པས་དེའི་གཞན་དབང་ད་
གྱར་ནས་ལས་མི་གསོག་པ་དང། ོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ ་བའི་ཉམས་ལེན་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་ ེས་ཤེས་ཀྱི་ངོར་ཀན་
ོབ་ཀྱི་ ང་བ་གང་ཤར་ཡང་ ོས་མེད་ཚགས་ཐབ་ཏ་གྲབ་པར་ ང་ཡང་ ང་ཙམ་ཉིད་ནས་བདེན་པས་ ོང་བ་
ན་པ་ ་མ་ ་བ། ་གྲོགས་གཡོ་ ་ཅན་གྱིས་བ ུས་པ་ངོ་ཤེས་པ་མཐོང་བ་ ར། ང་ཡང་ཞེན་པ་མེད་པ།
བྱེད་ ོད་ཐམས་ཅད་ ི་ལམ་ ་བ། ་མ་ ་བ། ོང་ཡང་ ང་ཆ་མ་འགགས་པ་ལས་ ང་ ངོ ་ ར་ ར་ཁྲོང་
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ཁྲོང། ངག་གྲག་ ོང་བ ས་ ོད་ད་ཤར་ཤར། སེམས་གསལ་ ོང་འཛིན་མེད་ ོང་ཉིད་ ིང་ ེ་ཟང་འཇག་ཏ་
གནས་པ་ལས་ ད་ཅིག་ཀྱང་ཡེངས་ས་མེད་པར་བ ང་བར་བྱ་ ེ། ེ་འཇིག་ ེན་མགོན་པོས།
ནང་བདེ་ཆེན་ཏིང་འཛིན་མི་བ ན་པར།
ཕྱི་ལས་ངག་ཡིད་གསམ་ མ་པར་གཡེང།
གཞན་ ད་བྱིན་གྱིས་མི་ བོ ་པས།
ོམ་གསལ་ཆབ་ལ་མི་དབོ་ །
ཞེས་ ེ་ ན་མངའ་བ་ལ་གདམས་པ་ ར་རོ།
(ས་བཅད་གཅིག་འབྲས་དས་ཀྱི་ མ་ ོག་ཆོས་ ་གསེར་གླིང་ད་ ོ་མི་ དེ ་པ་ ་བ་གསངས་པ་ཞེས་པ་ནི་མ་དཔེ་
ལ་ཆད།)
གཉིས་པ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གདམས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། གཞི་ལམ་འབྲས་བ་གསམ་གྱི་ མ་གཞག་དང། ་
ོམ་ ོད་གསམ་གྱི་ལམ་ཁྱད་བ ན་པའོ། དང་པོ་ནི། གཞི་ཕྱག་ ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི་ ང་ དི ་འཁོར་འདས་
ཀྱིས་བ ས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་ངོ་བོས་གྲབ་པར་ཡོད་མ་ ོང་ཡང། ཐ་ ད་ད་རང་རང་གི་བྱ་བ་
བྱེད་ནས་པའི་ ོང་ཉིད་ ེན་འབྲེལ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་ད་གནས་པའོ། ལམ་ཕྱག་ ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི། གཞི་ཕྱག་ ་
ཆེན་པོ་ལ་ ོ་འདོགས་ཆོད་ནས། གཞི་དང་ ེས་ས་མཐན་པར། ཐབས་ཤེས་ཟང་འབྲེལ་ད་ཉམས་ལེན་ ོང་བའོ།
།འབྲས་བ་ཕྱག་ ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི། ལམ་གྱིས་ ངས་ ོགས་ མས་ཡོངས་ས་ ག
ོ ས་པ་ ་གསམ་མངོན་ད་
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གྱར་པའོ།
དེ་དག་ལ་ཕྱག་ ་ཆེན་པ ་ ་དོན་འཇག་ཚལ་ནི། ཆོས་ཐམས་ (403) ཅད་ཀྱི་གཤིས་འདི་ལས་མི་འདའ་བས་
ན་ཕྱག་ ། འདི་ལས་ཁྱད་པར་ད་བྱས་པའི་གནས་ལགས་བླའམ་གོང་ན་མེད་པས་ན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་ །ེ སངས་
ས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལས་པ་ཡང་འདིར་མ་འདས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང། དེ་ལ་ ལ་ ང་བའོ། དང་པོ་ནི། གཞི་ཕྱག་ ་ཆེན་པོ་ལ་ ོང་བའམ་ ོགས་
པས་ ོ་འདོགས་ཆོད་པས། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་སོ་སོར་ ོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ ད་གདར་
ལེགས་པར་བཅད་པ་ན། དོན་ལ་ངོ་བོས་གྲབ་པའི་ཆོས་ཅང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཡིད་ལ་བྱས་པ་མེད་པར་ ག
ོ ས་པའི་
ཡེ་ཤེས་སམ་ཤེས་རབ་ལ་ ་བ་ཕྱག་ ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་ ེ། བ ག་གཉིས་ལས།
ངོ་བོས་གཟགས་མེད་མཐོང་བའོ།
་མེད་ཐོས་པ་པོ་ཡང་མེད།
དྲི་མེད་ ོམ་པ་པོ་ཡང་མེད།
རོ་མེད་ ོང་བ་པོ་ཡང་མེད།
རེག་མེད་རེག་པ་པོ་ཡང་མེད།
ཅེས་སོགས་གསངས་སོ། །དེ་ལ་གཟགས་མེད་ནས་རེག་མེད་ཀྱི་བར་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་དང། །མཐོང་བ་པོ་
མེད་ནས་རེག་པ་པོ་མེད་ཀྱི་བར་གྱིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བ ན། ངོ་བོས་ཞེས་པས་དེ་གཉིས་ལ་མེད་ འི་
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བདག་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲབ་པ་ལ་བྱེད་པར་བ ན་ཏོ། ད་པ་ལས་ཀྱང།
གང་ཚ་འདས་བྱས་འདས་མ་བྱས་དང་དཀར་ནག་ཆོས།
ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་བཤིག་ན་ ལ་ཙམ་མེ་དམིགས་ཚ།
འཇིག་ ེན་དག་ན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་གྲངས་འགྲོ།
ཞེས་ཆོས་ མས་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲབ་པར་ ོགས་པའི་ཚ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མད ་དངོས་བ ན་ ོང་ཉིད་ཀྱི་དོན་
ོགས་པར་གསངས་པ་དང། ཏེ་ལོ་པས་ཀྱང།
བློ་འདས་བྱར་མེད་དོན་འདི་ཐོབ་འདོད་ན།
རང་སེམས་ དོ ་ ( ད་) ཆོད་རིག་པ་གཅེར་བར་ཞོག
ཅེས་དང། ེ་བཙན་མི་ལས་ཀྱང།
་མེད་འདྲེ་མེད་ ་བའི་གདེང།
ཞེས་དང།
དོན་དམ་བདེན་པའི་དབང་ད་ནི།
བགེགས་ལས་སངས་ ས་ཉིད་ཀྱང་མེད།
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ཅེས་སོགས་གསངས་སོ།
དེ་ ་བའི་ ་བ་གཙ་བོར་ ོང་བའི་ ལ་འབྱོར་པ་ལ་རིག་པ་ ད་ཅིག་མའི་ ེང་ད་གཞི་ལམ་འབྲས་གསམ་ད་ངོ་
ད་ན། གང་ཤར་གྱི་རིག་པ་ ད་ཅིག་མ་གཤིས་ ོས་པ་དང་བྲལ་བ་གཞི། དེ་རང་ངོ་ཤེས་པ་ ་བ། དེ་ཐོག་ཏ་
བཞག་པ་བ ོམ་པ། དེ་ ར་འབྲལ་མེད་ལམ་ད་བྱེད་པ་ དོ ་པ་ །ེ ཇོ་བོ་ ས
ེ །
ཆོས་ཉིད་ ོས་དང་བྲལ་བ་ལ།
ཤེས་པའང་ ས
ོ ་དང་བྲལ་ (404) བར་གཞག
ཅེས་སོ། །དེ་ མས་མངོན་ད་གྱར་པ་ལ་འབྲས་བའོ་ཞེས་ངོ་ ད་པར་བྱའོ། །དེ་ ད་ད་ཡང་ ེ་བཙན་གྱིས།
གཞི་མ་བཅོས་ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོར་ཤར།
ལམ་མ་བཅོས་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོར་ཤར།
འབྲས་བ་མ་བཅོས་ཕྱག་ ་ཆེན་པོར་ཤར།
ཞེས་སོ།
གཉིས་པ་ ོམ་པ་ཕྱག་ ་ཆེན་པོ་ནི་ ་བ་ཕྱག་ ་ཆེན་པོས་སེམས་ཀྱི་གཤིས་ལགས་ཉོང་ཐོག་ཏ་ ་ོ འདོགས་ཆོད་
པ་ལ་གཉག་མ་ ན་ཅིག་ ས
ེ ་པའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་ ད་དེ་མཉམ་གཞག་ད་ ོམ་པའོ།
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ོད་པ་ཕྱག་ ་ཆེན་པོ་ནི། ་ ོམ་གྱི་གདེང་དང་མ་བྲལ་བ་ནས། བྱང་ཆབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀན་ནས་བ ང་ ེ།
ོ་ ེ་འཛིན་པ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསམ་གང་ཡིན་དང་ ེས་ས་མཐན་པའི་ ོམ་པ་གསམ་གྱི་བ བ་བྱ་ལ་ ོབ་པའོ།
གཉིས་པ་ནི། དེ་ ར་ ་ ོམ་ ོད་གསམ་ཉམས་ས་བླངས་པས་སེམས་བ ེད་ཀྱི་དོན་ལ་བ ན་པ་ཐོབ་ནས་འགག་
མེད་ད་ ལ་ ོང་བ་ལ་གཉིས། ལས་དང་པོ་པའི་ བས་ས་ཆན་མཐན་ཉམས་ས་ལེན་ཚལ་དང། ལམ་གོང་མར་
དངོས་ས་ ོང་ཚལ་བཤད་པའོ།
དང་པོ་ནི། སེམས་ ོང་ཉིད་ད་རང་ངོ་ཤེས་ནས་ མ་པར་ ོག་པ་དང་ ང་བ་ཐམས་ཅད་འགག་མེད་ད་ཤར་ཡང།
ཤར་ཙམ་ནས་མཚན་མ་རང་སར་གྲོལ་བའི་ ོང་ཉིད་ད་འཆར་བ་ ་བའི་ཉོང་བ་ ་ཟིན་ ེས་པའི་ཚ་དེ་ཐོག་ཏ་
བོགས་འདོན་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། འདི་ནི་བློ་ ོ་བ་ལ་ ེ་གཅིག་ཆང་ང་མ་ ས
ེ ་གོང་ནས་ཀྱང་འབྱང་བར་གསངས་པས་
ནན་ཏན་གྱིས་བ ོམ་པར་བྱའོ།
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལ་ ོང་བ་དང། འབྱོངས་པའོ། དང་པོ་ནི། ོས་བྲལ་གྱི་ བས་ས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ོས་
བྲལ་ ོང་ཉིད་མངོན་སམ་ད་ ོགས་ན་ཡང། ེས་ཐོབ་ཏ་མཚན་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་ཤས་ཆེ་བས། ང་ཐོག་ཏ་
ོང་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲན་པ་ཤས་ཆེར་བ ེན་དགོས་པར་གསངས་ཤིང། མཉམ་གཞག་གི་ ་བའི་ ིས་དངོས་ས་མ་ཟིན་
པའི་ ེས་ཤེས་ཀྱང་འབྱང་བར་གསངས་པས་ བས་འདིར་གང་ ང་ ་ེ མེད་ད་དྲན་པའི་ ོ་ནས། ེས་ཐོབ་ ་
མའི་དཔེ་བ ད་ ར་བ བས་ནས་ ལ་ ོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཇོ་བོ་ འེ ི་ཞལ་ནས།
མཉམ་གཞག་ལངས་པའི་དས་དག་ཏ།
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་མའི་དཔེ་བ ད་ ་བར་ནི།
ཆོས་ཀན་ ་བ་གོམས་བྱས་པས།
ེས་ཀྱི་ ་བ་ ོང་བ་དང།
ཐབས་ལ་ ོབ་པ་གཙ་བོར་བྱ།
ཞེས་དང། ལ་ ས་རིན་པོ་ཆེས།
ེས་ཐོབ་དག་གསམ་ ོག་པའི་ (405) འདལ་ ོད་འདི།
དྲན་ ང་ཐམས་ཅད་ཆོས་ ར་མ་ཤར་བར།
མེད་ཐབས་མེད་དོ་དགོས་དས་དྲན་པར་གྱིས།
འཁྲལ་ ོག་ཡན་པར་མ་གཏང་མ་ཎི་བ།
ཞེས་དང། ེ་བཙན་གྱིས།
སེམས་ ེ་མེད་ཀྱི་ངང་ནས་འགག་མེད་འཕྱོ།
ེ་འགག་གི་མཚན་མ་རང་སར་ཞི།
་བའི་ཐག་ཆོད་བློ་ཏེ་བདེ།
ཞེས་གསངས་པ་ ར་ ལ་ ང་ངོ།
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གཉིས་པ་འབྱོངས་པ་ནི། རོ་གཅིག་གི་ བས་ས་གང་ ང་ ེ་མེད་ཀྱི་དྲན་པ་བ ེན་མི་དགོས་པར་ ང་བ་གང་ཤར་
གྱི་ ང་ཐོག་ཏ་རང་བཞིན་ ངོ ་ཉིད་ད་འཆར་བས་ ང་བ་གྲྭ་མ་ཉམས་པར་ ང་ ོང་ཟང་འཇག་ཏ་འཆར་པ་ན་
ལ་འབྱོངས་པ་ཡིན་ནོ།
གསམ་པ་ཉམས་ས་བླངས་པས་ཉམས་ ོགས་དང་ས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ ེ་ཚལ་བཤད་པ་ལ་བཞི།
ེ་གཅིག་གི་ ལ་འབྱོར་དང། ོས་བྲལ་གྱི་ ལ་འབྱོར་དང། རོ་གཅིག་གི་ ལ་འབྱོར་དང།
བ ོམ་མེད་ཀྱི་ ལ་འབྱོར་བཤད་པའོ།
དང་པོ་ནི། ར་བ ན་པའི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་ ལ་འབྱོར་བཞིའ་ི ཁོངས་ས་འདས་ཏེ། ལ་འབྱོར་བཞིས་ནི་
ལམ་ ་ག་བ ས་པས་སོ། དེས་ན་དང་པོ་ མ་ ོག་ཐོལ་གྱིས་ ེས་པ་ན། བཟོ་བཅོས་མ་བྱས་པར་ ོད་ཀྱི་གློད་
པས་རང་གི་རིག་པ་འདི་ མ་ ོག་གིས་མ་བ ེད་པར་ཅི་ཡང་མ་བཅོས། གང་ཡང་མི་སེམས་པར་བཞག་པ་ །ེ
ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ ལ་པོ་ཡིན་པས་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ ས
ེ ་པའི་ཚ་ ེ་གཅིག་གི་ ལ་འབྱོར་མ་ནོར་བར་ ེས་པ་ཡིན་
གསང་ །ེ ་འདི་དས་ས་ ོམ་འདན་པའི་ ལ
ོ ་དྲན་ལ་རག་ལས་པས། གནས་ན་གནས་པའི་ངོ་བོ་ཞེན་མེད་ད་
བ ང། འགྱས་མ་འགྱས་པའི་ཐོག་ཏ་རང་སར་གློད་པས་གནས་ཐོག་ཏ་འགྱ་བའི་རང་ངོ་ཤེས། འགྱ་ཐོག་ཏ་
གནས་པའི་རང་སོ་ཚགས་པས་གནས་འགྱའི་བར་ལག་འགྱེལ་བ་དེ་ ེ་གཅིག་གི་རང་ངོ་འཕྲོད་པ་ཡིན་ནོ། བས་
འདིར་གནས་ཐོག་ནས་འགྱ་མི་འགྱ་སོགས་ ར་བཤད་ཟིན་ཏོ།
གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་སེམས་གསལ་ ོང་ལ་བློ་འབྱོངས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཀྱི་
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མ་ ལ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཉིད་ ེ་བ་མེད་པར་ ད་ཆོད་ནས། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སར་དག་ནས་
ོས་བྲལ་མངོན་སམ་ད་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ ང་གི(ས)་ ེས་པའི་ཚ་ མ
ོ ་ ོས་བྲལ་གྱི་ ལ་འབྱོར་མ་ནོར་བར་
ེས་པས་འཁྲལ་གྲོལ་གྱི་བར་ལག་འགྱེལ་ (406) བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། འདིའི་ ས
ེ ་ས་མཚན་འཛིན་གྱི་བག་
ཆགས་ཀྱི་ ང་བ་བྱང་ཚ། གང་ ང་གཤིས་ ེ་མེད་ ོང་པ་ཉིད་ད་འཆར་བའི་ཆོས་ཉིད་གཉག་མ་གཤིས་ཀྱི་ངོ་བོ་
དྲན་པའི་གཉག་མ་རང་དྲན་ཞེས་པའི་དྲན་པ་དགོས་སོ།
གསམ་པ་ནི། དེ་ནས་སེམས་ཀྱི་ ང་བ་རིག་པའི་ ལ་ མ་ ོག་ ་ཚགས་ས་འགྱས་ཀྱང་གཉེན་པོ་གཞན་བ ེན་
མི་དགོས་པར། སེམས་ཀྱི་ མ་ ོག་ཉིད་ལ་བདེན་པ་དང་ ག་པར་མ་གྲབ་པ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མ་ ས
ེ ་ཏེ། ཆོས་
ཉིད་མངོན་སམ་ད་ངེས་ཟིན་གྱི་ ན་གོམས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ ེས་དྲན་ཤར་ཏེ། གང་ ང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་
འབའ་ཞིག་ཏ་ཤར་ཏེ་ ང་བ་དགག་མི་དགོས། ོང་པ་ བ་མི་དགོས་པར། གཟང་འཛིན་གཉིས་ ང་གི་མཚན་
མ་རང་སར་གྲོལ་ནས་འཁོར་འདས་ལམ་གསམ་གྱི་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ང་ ོང་དབྱེར་མེད་ ོང་པ་ཉིད་གཅིག་ཉི
ོ ་ད་ཁྱེར་བས་ ང་ ོང་
ད་ཆོས་ཅན་ ་ཚགས་པར་ ང་བར་ཤེས་ནས་གང་ཤར་ཀྱི་ ང་བ་གྲྭ་མ་ཉམས་པར་ མ
ཟང་འཇག་ ན་ད་ཤར་བ་ལས་ ང་སེམས་ཀྱི་བར་ལག་འགྱེལ་བས་རོ་གཅིག་གི་ ལ་འབྱོར་ ད་ལ་ ེས་པ་ཡིན་
ནོ།
བཞི་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང། ཞར་ལ་ལམ་གྱི་ཐོབ་ ལ་ ི་ཚལ་བཤད་པའོ། དང་པོ་ནི། དེ་ ར་བ ོམས་པས་
སེམས་ཀྱི་ མ་ ོག་དང། ོམ་པའི་ཉམས་དང། ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ མས། ངོ་བོ་མངོན་སམ་ད་མཐོང་ཟིན་
བ ོམས་པའི་མཐས་དབྱིངས་ས་ཡལ་ཏེ་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་མ་བཅོས་པ་ཆོས་ཉིད་ད་ངོས་འཛིན་པ། ངེས་པའི་
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ཤེས་པ་ ང་གི(ས་) ེས་པས་དྲན་འདན་ ོལ་བའི་ཆ་དབྱིངས་ས་དག་ནས་ ོལ་མེད་ཡང་དག་གི་མཁྱེན་དྲན་
ཤར་ཏེ། ངོ་བོ་ནི་རང་རིག་ཡེ་ཤེས། མ་པ་ནི་ཅིར་ཡང་འཆར་བ། གནས་ལགས་བཅོས་མིན་གྱི་ངོ་བོ་བ ོམ་བྱ་
ོམ་བྱེད་སོགས་གཉིས་ ང་གི་བླ ་ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་བློ་བྲལ་གྱི་ ོགས་པ་མངོན་ད་གྱར་བ་ན།
བ ོམ་མེད་ཀྱི་ ལ་འབྱོར་ ད་ལ་ ེས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཡང་མཉམ་གཞག་ཏ་ ིང་ ེ་མངོན་ད་གྱར། ེས་ཐོབ་ཏ་
ཆོས་ཉིད་ལས་མི་འདའ་བའི་ཡང་དག་གི་མཁྱེན་དྲན་ཤར་ནས་མཉམ་ ེས་ཀྱི་བར་ལག་འགྱེལ་བ་ན་ ོམ་མཐར་
ཐག་གི་འབྲས་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།
གཉིས་པ་ནི་ ལ་འབྱོར་བཞི་དང་ལམ་ འམ། ས་བཅ་ལ་ ོར་ཚལ་ལ་མི་མཐན་པ་མང་ཡང། རང་ལགས་ ་ེ
གཅིག་གི་ ལ་འབྱོར་ ོར་ལམ་མན་ཆད་ཀྱི་ (407) མོས་ ོད་ཀྱི་ས་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། ེ་གཙང་པ་ ་རས་
ཀྱིས།
ེ་གཅིག་ཉམས་ཀྱི་ ང་པ་ཡིན།
འཇིག་ ེན་ལམ་ ེ་ལས་ མས་སོག
ཅེས་སོ། ། བས་འདིར་སེམས་བདེ་གསལ་མི་ ོག་པར་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་མ་ ས
ེ ་ན་ ག་མཐོང་གི་ཉམས་
དང་མི་འདྲེ་བས། ེ་གཅིག་མན་པའི་ཁྱིམ་ན་འབྱམས། ཞེས་འཁོར་ས་གཅིག་ཏ་བྱེད་པས། ེ་མི་ལས།
ོགས་པ་རང་ཤར་ཡོངས་ཀྱང་འཚལ།
ོགས་པ་རང་ཤར་མ་བྱང་ན།
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སོ་སོར་ ོག་དང་མི་འབྲལ་འཚལ།
ཞེས་གསངས་པ་ ་བ་སོ་སོར་ ོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་གནས་ལགས་ ོང་ཐོག་ཏ་ ོ་འདོགས་ལེགས་པར་གཅད་
དེ། མཚན་འཛིན་གྱི་ མ་ ག
ོ ་གིས་བཟང་བ་ ར་ཡིད་ལ་བྱར་མེད་པའི་དོན་ཡིན་ལགས་ཀྱི་ ེང་ད་ ེ་གཅིག་ཏ་
བཞག་ནས་བ ོམ་པར་བྱ་ །ེ ེ་བཙན་གྱིས།
བདག་ཕྱག་ ་ཆེན་པོ་ ོམ་ཙ་ན།
དོན་ཡིན་ལགས་ཀྱི་ ེང་ད་ ེ་གཅིག་བཞག
མ་ཡེངས་པའི་ངང་ད་གློད་ནས་བཞག
ཅེས་སོ། དེའི་ ེས་ས་ ོས་བྲལ་མངོན་སམ་ད་ ོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱེད་པས་འདི་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནར་
འཇོག་པ་དང། ས་བདན་པ་མན་ད་བཞག་པ་གཉིས་བྱང་བ་ལས། ལ་འབྱོར་བཞིའ་ི ཆོས་ ད་གྱི་འགྲོས་ ི་ཁྱབ་
ཏ་ ོས་བྲལ་ལ་བྲལ་ཐོབ་གཉིས་ག་ཡོད་པར་གྲགས་པ་དང། མཉམ་གཞག་གིས་མ་ཟིན་པའི་ ེས་ཤེས་ ་ཡན་པ་
སོགས་འབྱང་བར་འདོད་དགོས་པས་ས་བདན་པ་མན་ཆད་ད་འཇོག་པ་འདི་འཐད་པར་གསངས་པ་དང། རོ་
གཅིག་དག་ས་བ ད་པ་དང་དག་པ། ོམ་མེད་ཆང་འབྲིང་གཉིས་ས་བཅ་པ་དང། ཆེན་པོ་སངས་ ས་ཀྱི་སར་
འཇོག་ཅིང་དེ་བཞིན་ད་ ལ་འབྱོར་གཞན་གསམ་ལ་ཡང་ཆང་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསམ་གསམ་ད་བྱས་ཏེ་བཅ་གཉིས།
དེ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་མཐོང་མ་མཐོང་སོགས་ མ་པ་དྲག་ཕྱེ་བས་ལམ་འཁྲལ་མེད་ཅིག་འབྱང་ངོ།
ཡང་འདི་གསང་ གས་བླ་མེད་འབའ་ཞིག་དང་ ར་ན་ ེ་གཅིག་ཆེན་པོར་དཔེའི་འོད་གསལ་མངོན་ད་བྱས་ནས།

165

ོས་བྲལ་གྱིས་དོན་གྱི་འོད་གསལ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་ད་མཉམ་པར་བཞག དེ་ལས་ ོབ་པའི་ཟང་འཇག་མངོན་
ད་བྱེད་པ་ཡིན། ཞེས་ ེ་ ་གཟིགས་རས་པའི་ཞབས་ཀྱིས་གསངས་པ་ཉིད་འཐད་པར་མཐོན་བས་དེ་ ར་ཁས་བླང་
བར་བྱའོ།
ཚལ་འདི་ལ་ ེ་ས་པཎ་གྱིས་ ོམ་གསམ་རབ་དབྱེར།
དེ་བཞིན་ ེ་གཅིག་ལ་སོགས་པའང།
མོས་ (408) པས་ ོད་པའི་ས་ལམ་ད།
གསངས་པ་མཐོང་ན་མི་འགལ་མོད།
འོན་ཀྱང་འདི་འདྲ་བཤད་པ་མེད།
གལ་ཏེ་འཕགས་པའི་སར་བྱེད་ན།
མདོ་ ད་ཀན་དང་འགལ་བར་འགྱར།
ཞེས་གསངས་པ་ ར་བ ོད་པར་བྱ་ །ེ ེ་གཅིག་མན་ཆད་ལ་ཆོས་ཉིད་ལ་གསལ་ ང་ཐོན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས།
མངོན་སམ་ད་ ོགས་པ་མེད་པས་ ་དས་ས་ ེ་གཅིག་ཏ་བཞག འབྲས་བ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་ ་ེ གཅིག་པའི་ ངོ ་
པ་འཐག་པོ་ཡོད་པས་མིང་དེ་ ར་བཏགས་པ་ནི་ ོར་ལམ་མན་ད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་ལ་གསལ་ ང་ཙམ་ལས།
མངོན་སམ་ད་ ོགས་པའི་གཉིས་ ང་ནབ་པའི་བློ་མེད་པར་བ ན་པ་དང་ཡང་མཐན་ཏེ། ས་དང་པོ་ནས་བདན་
པའི་བར་ལ་ ས
ོ ་བྲལ་ཞེས་བཞག་པ་ནི་དེ་ཡན་ཆད་ན་ཆོས་ཉིད་ ོགས་པའི་ ོས་བྲལ་མེད་པ་ ིན་ཡང། གནས་
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ལགས་ ོགས་པའི་ཐོག་མའི་མིང་དང། འདི་མན་ད་མཚན་འཛིན་གྱི་གཉེན་པོར་ ང་ ོང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་ ོས་
བྲལ་ ོན་ཉིད་ཀྱི་དྲན་པ་ཤས་ཆེར་བ ེན་དགོས་པས་མིང་དེ་ ར་བཞག་པ་ཡིན་ཞིང། འདི་ནི་ས་བདན་པ་མན་ད་
བདེན་འཛིན་གྱི་བློ་མངོན་གྱར་ཡང་ཡང་འབྱང་བར་གསངས་པ་དང་ཡང་མཐན་ནོ།
ས་བ ད་པ་ནས་མཉམ་ ེས་འཁོར་འདས་ལ་སོགས་པའི་གཉིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཟང་ད་ཆད་པས་ཟང་འཇག་
གམ་ ང་ ོང་རོ་མཉམ་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏ་གྱར་པས་རོ་གཅིག་ཅེས་བྱའོ། དེའི་ ེས་ས་ ང་བྱ་ ོང་བའི་གཉེན་པོ་
ཡང་རང་སར་དག་ནས་མཉམ་ ེས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏ་གྱར་བའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱས་པ་ལ་བ མ
ོ ་མེད་ཅེས་བྱའོ།
འོ་ན་ཆང་འབྲིང་གཉིས་ས་གཉེན་པོས་མ་དག་མེད་ མ་ན།
བ ོམ་མེད་ཆེན་པ ་མིང་གི་ གས་ཀྱིས་ ོས་ཤིང། འི་བ་མོ་ ེད་པ་ཕྲ་བ་ལ་ ེད་མེད་མ་ཞེས་བ ོད་པ་བཞིན་
ནོ། དེ་ ་བའི་དོན་མདོ་ ད་དང་འགལ་ན། མི་འགལ་བ་གཞན་ཞིག་བྱེད་ཀྱིས་ ་དགོས་སོ།
ཡང་འདིའ་ི མིང་འདོགས་གདམས་ངག་ལ་མ་གྲགས་པས་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན།
མིང་དང་ངེས་ཚིག་ ར་ནས་བཤད་པ་ལ་ཆོས་མཐན་གྱི་ ལ
ོ ་བ་མེད་པས་བླུན་པོས་རང་དགར་བཏགས་པ་མིན་ནོ
། མིང་འདོགས་ཙམ་གཞན་ལ་མ་གྲགས་པས་ ོད་ན། ཁྱེད་རང་ལགས་གྱི་ (ཀྱི་) དབང་བཞི་ལས་ ་བ་རེ་དང་
གྲབ་མཐའ་རེ་འདོད་པར་འདག་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱར་ལ། ཁྱད་པར་ཀྱེད་ ( ེ་ས་པཎ་) རང་ (409)
གིས།
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ཕ་རོལ་ཕྱིན་དང་གསང་ གས་ལ།
་བའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་མེད།
ཅེས་མདོ་ གས་གཉིས་ལ་ ་བ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཁས་བླངས་ནས་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་རེ་ལ་ ་བ་རེ་བྱས་པ་ཡང་
འགལ་བ་ཆེན་པོར་འགྱར་རོ། ཞེས་ ེ་ ན་ ་ ་གཟིགས་རས་པས་གསངས་སོ།
ེ་བཙན་མི་ལའི་མགར་ཞིག་ལས། སོ་ ེའི་ལམ་རང་ལ་ ལ་འབྱོར་བཞི་ག་འཇོག་པ་འདྲ་བ་ཞིག་བྱང་རང་གསང་
ཡིན་མིན་དཔྱད་གཞིར་ ང་ངོ། །གཞན་ཕྱག་ཆེན་གསར་ ིང་གི་བཀའ་གཏེར་ཐམས་ཅད་ད་ ལ་འབྱོར་བཞི་
གསལ་བར་འབྱང་མོད། འོན་ཀྱང་ ་ག ང་ཚད་མ་མཐན་གྲབ་ལས་དངོས་ས་བ ན་པ་ནི་མ་མཐོང་ཡང། བླ་མ་
གོང་མ་ མས་ཀྱིས་དོན་གྱིས་ཐོབ་པ་ལ་དགོངས་ནས་མན་ངག་ མས་ས་མཛད་དམ་ མ་མོ།
ཕྱིས་ཀྱི་ཀར་འབྲག་ མ་གསམ་གྱི་ཕྱག་ཆེན་ མ་བཤད་ད། ཉན་ས་དང་ཀན་བཏས་ མ
ོ ་རིམ་ཤེར་ཕྱིན་མན་ངག་
མས་ལས་འདོད་སེམས་ ་ེ གཅིག་པ་དང། ཞི་གནས་གྱི་སེམས་ ་ེ གཅིག་པ་གསངས་པ་ མས་ལ་ ེ་གཅིག་གི་
ལ་འབྱོར་དང། ོས་བྲལ་ཞེས་པའི་ཚིག་རིས་ལ་ ོས་བྲལ་གྱི་ ལ་འབྱོར་བ ན་པར་འདོད་པ་ མས་ལ་ཡིད་
བ ན་ཡོད་ མ་པ་མི་ ང་བས་ཞིབ་ཏ་མ་ ོས་སོ།
ཁོ་བ ་ མ་དཔྱོད་ ་ལམ་ལས་འོང་པའི།
ས་གསམ་མན་སེལ་ ན་བ ད་ཉིན་བྱེད་འདིས།
ཡང་དག་ ་བའི་པདྨོ་ཁ་ཕྱེ་བས།
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ོམ་ཆེན་ ང་དྲག་ཚགས་ཀྱི་དགའ་ ོན་མཛད།
གངས་ཅན་ཕྱག་ ོགས་ ་བ་ ་བ་ མས།
ཕལ་ཆེར་བླུན་པོ་ ུ་བར་བྱེད་པ་བཞིན།
འདི་ལས་གཞན་ད་ཕྱག་ ག
ོ ས་ཚལ་ ་བ།
ལང་རིགས་ལམ་བཟང་དོར་བར་མཐོང་ནས་ ས།
གཉིས་པ་ ་བ་ཟབ་མོ་ལ་བག་ཆགས་གཞག་པའི་ཕྱིར་ ེ་བཙན་ཙང་ཁ་པའི་བཞེད་པ་ཅང་ཟད་བ ན་པ་ནི། ཇི་ ད་
ད་མངོན་ ོགས་ ན་ལས།
སེམས་བ ེད་པ་ནི་གཞན་དོན་ཕྱིར།
ཡང་དག་ ག
ོ ས་པའི་བྱང་ཆབ་འདོད།
ཅེས་གསངས་པ་ ར་གདལ་བྱ་ཐེག་ཆེན་གྱི་རིགས་ཅན་ མས་ཀྱི་ཆེད་ད་གཉེར་བྱའི་གཙ་བོ་ནི་རང་དོན་ཆོས་ ་
དང་གཞན་དོན་གཟགས་ ་གཉིས་ཟང་འབྲེལ་གྱི་གོ་འཕན་ཡིན་ལ། དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ནི་རིགས་པ་དྲག་ཅ་པ་
ལས།
དགེ་བ་འདི་ཡིས་ ེ་བོ་ཀན།
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚགས་ ོགས་ཞིང།
བསོད་ནམས་ཡེ་ (410) ཤེས་ལས་བྱང་བ།
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དམ་པ་གཉིས་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག
ཅེས་པ་ ར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚགས་གཉིས་ཟང་འཇག་ཏ་གསོག་པའི་ལམ་ཤེས་པའམ། ཐབས་ཤེས་
ཡ་མ་བྲལ་བའི་ལམ་ཉམས་ས་ལེན་པ་ལ་རག་ལས་ཞིང། དེ་ ར་ཚགས་གཉིས་ཟང་འཇག་ཏ་གསོག་པ་ནི་གཞིའ་ི
་བ་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ན་བདེན་གཉིས་ཟང་འཇག་ཏ་གཏན་ལ་འབབས་ཚལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཞིག་ལ་ངེས་པ་ ེ
ད་པ་ལ་རག་ལས་ཏེ། དཔལ་ ན་ ་བས།
ཐ་ ད་བདེན་པ་ཐབས་ས་གྱར་པ་དང།
དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱང་གྱར་པ་ ེ།
དེ་གཉིས་ མ་དབྱེ་གང་གིས་མི་ཤེས་པ།
དེ་ནི་ མ་ ོག་ལོག་པས་ལམ་ངན་ གས།
ཞེས་གསངས་ཞིང་དེའི་ གས་ལ།
དེ་གཉིས་ མ་དབྱེ་གང་གིས་ལེགས་ཤེས་པ།
དེ་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་ལམ་བཟང་ གས།
ཞེས་བ ན་པའི་ཕྱིར་རོ། དེའི་དོན་ཡང་འདི་ ར། བདེན་གཉིས་ཟང་འཇག་ཁོང་ད་ཆད་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་རིག་ཅན་
གྱི་ ལ་འབྱོར་པ་ མས་ལ་ནི་འབྲས་བ་སངས་ ས་ཀྱི་གཟགས་ཀྱི་ ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ད་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚགས་ ་
ཆེན་པོ་གསོག་པ་ལ་ ིང་ནས་གས་པ་ ར་ལེན་པར་འགྱར་ཏེ། ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚགས་བསགས་པ་ལས་
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འདོད་བྱའི་འབྲས་བ་མཐར་ཐག་པ་འབྱང་བ་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ནས་ ས
ེ ་པའི་ཕྱིར་རོ། དེ་ ར་ ེས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ།
དེས་ནི་ ་སོ་སོ་བ་ལས་འབྲས་བ་སོ་སོ་བ་མ་འཆོལ་བར་འབྱང་བའི་ ེན་ཅིང་འབྲེལ་པ་འབྱང་བ་ཐ་ ད་བདེན་པའི་
ཁྲིགས་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཚགས་པ་ཞིག་ དེ ་པའི་ཕྱིར་རོ།
དེ་ ་བའི་ ལ་འབྱོར་པ་དེས་འབྲས་བ་ཆོས་ཀྱི་ ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ད་ ོང་པ་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལག་པར་ ོགས་པའི་ ་བ་
ོམ་པ་ལ་འཇག་པར་འགྱར་ཏེ། འབྲས་བ་ཆོས་ཀྱི་ ་ནི་རང་དང་རིགས་མཐན་པའི་ ོང་ཉིད་ ོགས་པའི་མཉམ་
གཞག་ མ་པར་མི་ ོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚགས་ཁྱད་པར་ཅན་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལས་བྱང་གི། རིགས་མི་
མཐན་པའི་ ་ལས་མི་འབྱང་ལ། ཆོས་གང་ལ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲབ་པ་ཐ་ ད་ད་ཡང་ ལ་ཙམ་མེད་པ་ལ་
ངེས་པ་མ་ ེད་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚགས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གསོག་འདོད་ཀྱང་གསོག་པར་མི་ནས་པའི་ཕྱིར་རོ།
།དེའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚགས་གསོག་པ་ལ་ ོང་པ་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ངེས་དགོས། དེ་ལ་ཆོས་ མས་ཐ་ ད་
དའང་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲབ་པས་ ོང་བ་ངེས་དགོས་ (411) པས། གཞི་དས་ས་དོན་དམ་བདེན་པ་གཏན་ལ་
འབེབས་ཚལ་ལ་མཁས་དགོས་སོ།
བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚགས་གསོག་པ་ལ་ནི། ིན་སོགས་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ ་ཆེན་པོ་ཉམས་ས་བླངས་པས་འབྲས་བ་
གཞན་དོན་ད་སངས་ ས་ཀྱི་གཟགས་ ་འཐོབ་པ་འཁྲལ་མེད་ད་འབྱང་བ་ལ་ངེས་པ་ ེད་དགོས། དེ་ཡང་ ་
འབྲས་ མས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲབ་པ་ ལ་ཙམ་མེད་ཀྱང།མ་བ གས་མ་དཔྱད་པར་མིང་དང་ ོག་པའི་དབ
ང་གིས་བཞག་ཙམ་ལ་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་བཞག་ཆོག་པའི་ཐ་ ད་ཚད་གྲབ་ངེས་དགོས། དེ་ལ་ཀན་ བོ ་བདེན་
པའི་འཇོག་ཚལ་ལ་མཁས་དགོས་པས་གཞི་དས་ས་བདེན་གཉིས་ཟང་འཇག་ཏ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚལ་མ་ནོར་
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བར་ཁོང་ད་ཆད་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །དེ་ནས་ ་འབྲས་དང་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཚད་གྲབ་འཐད་ ན་ད་ཁས་བླང་ད་
རང་བ་དང། རང་རང་གི་གདགས་གཞིའི་ཡལ་ ེང་ནས་གྲབ་པ་ཅང་ཟད་ཀྱང་མེད་པ་གཉིས་ཕན་ཚན་གཅིག་གི་
གྲོགས་ས་གཅིག་གྱར་པའི་ ེན་འབྱང་ ོང་པ་དང་ ོང་པ་ ེན་འབྱང་ད་ཤར་བའི་ ོ་ནས། ོལ་བ་གཞན་དག་
ོང་ཉིད་མི་འཐད་པའི་ ་མཚན་ད་བྱེད་པའི་ ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་མི་ ུ་བའི་ཚལ་དེ་ཉིད་རང་ལགས་ལ་ ོང་ཉིད
་འཐད་པའི་ ་མཚན་གྱི་གཙ་བོར་བྱས་ཏེ་ངེས་པ་དྲང་པས་ཆོས་རེ་རེའ་ི ེང་དའང་བདེན་པ་གཉིས་གཉིས་འཇོག་པ
་མི་འགལ་བར་མ་ཟད། ཕན་ཚན་ངེས་པ་འདྲེན་པའི་གྲོགས་ས་སོང་ནས་ཚགས་གཉིས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཟང་
འཇག་ཏ་གསོག་པའི་ལམ་ལ་འཇག་པ་ཡིན་ནོ།
ལས་འབྲས་དང་ ོང་ཉིད་ཀྱི་ མ་གཞག་མི་འགལ་བར་འཇོག་ཤེས་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏ་ ོགས་དཀའ་ཞིང། ོགས་
ན་དོན་ཆེ་བར་གཟིགས་ནས་སངས་ ས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ ོར་བར་ཞལ་གྱི་བཞེས་པ་དཀའ་བ་ ར་
མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་ལས།
ཆོས་འདི་ཟབ་ཕྱིར་ ེ་བོ་ཡིས།
ཤེས་པར་དཀའ་བ་ཐགས་ཆད་དེ།
དེས་ན་ཐབ་པ་སངས་ ས་ནས།
ཆོས་བ ན་པ་ལས་ལོག་པར་གྱར།
ཅེས་གསངས་སོ། གང་དག་ཟབ་མ ་དོན་ལ་བླ ་ནས་པ་མ་སད་པ་ མས་ནི་ཆོས་ མས་ཐ་ ད་ད་རང་བཞིན་
གྱིས་ ོང་ན་གཏན་ནས་མ་གྲབ་དགོས་པས་ ་འབྲས་གྱི་ མ་གཞག་ ན་ཆད་པར་འགྱར་ལ། འོན་ཏེ་འབྲས་བ་
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མས་རང་རང་གི་ ་ལས་ ེས་ན་ཡལ་རང་གི་ ེང་ནས་གྲབ་དགོས་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲབ་པ་ལས་
(412)

འོས་ཅི་ཡོད། དེས་ན་དངོས་པོ་ མས་ཐ་ ད་ད་རང་བཞིན་གྱིས་དྲབ་བོ་ཞེས་འདོད་དོ། །འདི་ནི་བདེན་པ་

གཉིས་ཀའི་ མ་གཞག་ལས་ཉམས་པས་ ་བ་དེ་མ་བོར་བཞིན་ད་སངས་ ས་ ་ཞོག ཐར་པ་ཙམ་ཡང་འཐོབ་
པའི་ བས་མེད་དེ། དཔལ་ ན་ ་བས།
ོབ་དཔོན་ཀླུ་ བ་ཞབས་ཀྱི་ལམ་ལས་ནི།
ཕྱི་རོལ་གྱར་ལ་ཞི་བའི་ཐབས་མེད་དོ།
དེ་དག་ཀན་ བོ ་དེ་ཉིད་བདེན་ལས་ཉམས།
དེ་ལས་ཉམས་པས་ཐར་པ་འགྲབ་ཡོད་མིན།
ཞེས་དང། ེ་མཻ་ཏྲི་པས་ཀྱང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅ་པར།
དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཤེས་འདོད་པས།
མ་བཅས་མ་ཡིན་ མ་མེད་མིན།
ཞེས་ཡིན་ལགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་པར་འདོད་པས། མ་བཅས་མདོ་ ེ་པ་དང། མ་མེད་བྱེ་བྲག་ ་བ་
སོགས་ཀྱི་གྲབ་མཐའ་མི་རིགས་པར་གསངས་པ་དང། ེ་མར་པས་ཀྱང།
ོངས་པས་ ངོ ་པ་ཆད་པར་ །
དགེ་ཚགས་སན་འབྱིན་ཆད་པའི་མཐའ།
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ཞེས་དང། ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱིས།
སེམས་ཙམ་མ་ ེགས་གྲངས་ཅན་སོགས།
སོ་ས ་གྲབ་མཐའ་འདོད་ཚལ་ མས།
ཤིང་ མ་མེ་ཏོག་འདོད་དང་མཚང།
ཞེས་སོ།
དེས་ན་ བས་ས་བབ་པ་བདེན་གཉིས་ཟང་འཇག་ཏ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚལ་གསལ་བར་ ོད་ཅིག་ཅེ་ན།
ཐོག་མར་དགག་བྱ་གང་བཀག་པས་བདག་མེད་ ོགས་པར་འདོད་པའི་དགག་བྱའི་བདག་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲབ་པ
འམ། རང་བཞིན་གྱིས་གྲབ་པ་ལ་བཞེད་དེ། བཞི་ ་པའི་འགྲེལ་པ་ལས།
དེ་ལ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་གང་ཞིག་དངོས་པོ་ མས་ཀྱི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ངོ་བ ་རང་བཞིན་
ཏེ། དེ་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པའོ། དེ་ནི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་དབྱེ་བས་གཉིས་ས་ ོགས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་
བདག་མེད་པ་དང། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའོ་
ཞེས་དང། བདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས།
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ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དོ་ཞེས་གསངས་པ་ལ། བདག་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་
པའི་དོན་ཏེ། བདག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་
ཞེས་གསངས་སོ།
དེ་ ་བའི་དགག་བྱའི་བདག་ངོས་ཟིན་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་ ས་བྱིན་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕྱོགས་ས་ ས་
བྱིན་མེད་པར་ངེས་པ་ལ། མེད་ འི་ ས་བྱིན་ཤེས་དགོས་པ་ ར། བདག་མེད་པ་དང་རང་བཞིན་མེད་ཅེས་པའི་
དོན་ངེས་པ་ལ། མེད་ འི་བདག་དང་རང་བཞིན་དེ་ལེགས་པར་ངོས་ཟིན་དགོས་ཏེ། དགག་པར་བྱ་བའི་དོན་ ་ི
ལེགས་ (413) པར་མ་ཤར་ན་དེ་འགག་པའི་བདག་མེད་ཀྱི་དོན་མི་ངེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ོད་འཇག་ལས།
བཏགས་པའི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར།
དེ་ཡི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡིན།
ཞེས་གསངས་པའི་ཕྱིར་རོ།
དེ་ཡང་གང་ཟག་གམ་ཆོས་གང་ཡང་རང་བ་ མས་ལ་ནང་གི་བླ ་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པར་ཆོས་དེ་
མས་ལ་རང་རང་གི་གདགས་གཞིའི་ཡལ་གྱི་ ེང་ནས། རང་རང་གི་ངོས་ནས་གནས་ཚལ་ལམ། ོད་ཚལ་
ཚགས་ཐབ་ཏ་ལིང་ངེ་གྲབ་པར་འཛིན་པ་ནི་ ན་ ེས་ཀྱི་མ་རིག་པས་རང་བཞིན་གྱིས་གྲབ་པར་ ་ོ འདོགས་ཚལ་
ཡིན་པས། དེས་ཇི་ ར་བཟང་བའི་ཆོས་ མས་ཀྱི་རང་རང་གི་ ོད་ལགས་དེ་ལ་ནི་དགག་བྱའི་བདག་གམ།
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རང་བཞིན་གྱིས་གྲབ་པ་ཞེས་བ ག་པ་མཐའ་བཟང་གི་ ོ་ནས་ངོས་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། བཞི་བ ་པ་ལས།
འདི་ཀན་རང་དབང་མེད་པ་ ེ།
དེས་ན་བདག་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།
ཞེས་པའི་འགྲེལ་བར།
འདི་ན་གང་རང་གི་ངོ་བོ་དང་རང་བཞིན་དང་རང་དབང་དང་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་
ལ་ནི་
ཞེས་དེ་དག་ མས་གྲངས་ས་གསངས་སོ། །གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ ་ ེན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཞེས་པའི་དོན་
མིན་གྱི། ཡལ་ཅན་ཐ་ ད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གཞན་ཞེས་བྱ་ ེ། དེའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པས་གཞན་ལ་
རག་མ་ལས་པ་ཞེས་སོ། །དེས་ན་རང་དབང་བ་ཞེས་བྱ་ ེ་ཡལ་དེ་དག་རང་རང་གི་ ོད་ལགས་ཐན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ངོ་བོའོ། །དེ་ཉིད་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་མ་གྲབ་པའི་ངོ་བོ་དང་རང་གི་རང་བཞིན་ཞེས་བྱའོ།
དེའི་ཕྱིར་ ོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་རང་གི་ངོ་བ ་ ོ་ནས་ཡལ་གྱི་ ེང་ད་གྲབ་པ་ཅིག་བྱང་ན་དེ་ལ་
དགག་བྱའི་བདག་ཅེས་བྱ་བས། འདི་འགོག་པ་ནི་བྱ་བས་ཕོངས་ནས་འགོག་པ་མིན་གྱི། དགག་བྱ་དེ་ ར་གྲབ་
པར་ཞེན་པའི་ ོག་པ་དེས་སེམས་ཅན་ མས་རང་དབང་མེད་པར་འཁོར་བར་འཆིང་བ་མཐོང་ནས། དེའི་ཞེན་ཡལ་
སན་འབྱིན་པའི་ ོ་ནས་མ་རིག་པ་དེ་ ོང་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་འཁོར་བར་འཆིང་བར་བྱེད་པའི་མ་རིག་པ་ནི་
ན་ ེས་ཀྱི་མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།
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དེས་ན་དགག་བྱ་དེ་འགོག་པ་ནི། དཔེར་ན་ཐག་ཁྲ་ལ་ ལ་ད་འཁྲལ་ནས་ ག་པར་བྱེད་པ་ན། བློ་དེས་ཇི་ ར་
བཟང་བ་ ར་གྱི་ ལ་མེད་པར་ངེས་ནས་འཁྲལ་པ་དེ་ ག
ོ ་དགོས་ཀྱི། གཞན་བྱ་ཐབས་མེད་པ་ ར་བདེན་འཛིན་
ན་ ེས་ཀྱིས་ཡལ་ (414) རང་ངོས་ནས་གྲབ་པར་བཟང་བ་ ར་གྱི་ཡལ་དེ་མེད་པར་ ་མཚན་ཡང་དག་གི་
ངེས་ནས་དེའ་ི དོན་ལ་འདྲིས་པར་བྱེད་དགོས་ལ། བདེན་འཛིན་ ན་ ས
ེ ་དེས་ཇི་ ར་བཟང་བའི་ཡལ་དེ་མེད་པ་
ཡང་དམ་བཅའ་ཙམ་གྱིས་མི་འགྲབ་པས་ལང་དང་རིགས་པའི་ཚགས་དྲི་མ་མེད་པ་ མས་ཀྱིས་དེ་ བ་པར་བྱེད་
པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཡང་སོ་སོར་ ག
ོ ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་པ་ ོན་ད་སོང་བའི་ ོ་ནས་ཡལ་བདེན་པར་མེད་ཉིད་
ལས་གཞན་ད་མི་ ོག་པ་དགོས་ཀྱི། ཅིར་ཡང་མི་ ོག་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་ །ེ ོམ་རིམ་ཐ་མ་ལས།
དེ་ ་བས་ན་དམ་པའི་ཆོས་ལས་དྲན་པ་མེད་པ་དང། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པར་ཡང་ཡང་དག་པ་སོ་
སོར་ ོག་པ་ ོན་ད་འགྲོ་བ་ཡིན་པར་བ ་བར་བྱ་ ེ། གང་གི་ཕྱིར་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་ ོག་པ་ཉིད་
ཀྱིས་དྲན་པ་མེད་པ་དང་ ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པར་བྱེད་ནས་ཀྱི། གཞན་ད་མ་ཡིན་ནོ།
ཞེས་དང། ོམ་རིམ་བར་པ་ལས་ཀྱང།
དེས་དེ་ ར་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ མ་པར་དཔྱད་དེ། གང་གི་ཚ་ ལ་འབྱོར་པས་དངོས་པོ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་
དོན་དམ་པར་ངེས་པར་མི་འཛིན་པ་དེའ་ི ཚ་ མ་པར་མི་ ག
ོ ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇག་གོ། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀྱང་ ོགས་སོ། །གང་ཞིག་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དངོས་པ ་ངོ་བོ་ཉིད་སོ་
སོར་བ གས་ནས་མི་ ོམ་གྱི། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡོངས་ས་ ངས་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་ མ
ོ ་པར་བྱེད་པ་
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དེའི་ མ་པར་ ོག་པ་ནམ་ཡང་མི་ ོག་ཅིང། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ནམ་ཡང་ ོགས་པར་མི་འགྱར་ཏེ།
ཤེས་རབ་ཀྱི་ ང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་
ཞེས་གསངས་སོ། །དེས་ན་དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པས་དཔྱད་མཐར་ཆོས་གང་ཡང་མི་ ེད་ཀྱང། མ་
བ གས་མ་དཔྱད་པའི་ཐ་ ད་ད་མིང་ཙམ་ལ། ་ལས་འབྲས་བ་ ེ་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཚད་གྲབ་ཏ་
བཞག་ཆོག་པ་ལ་ངེས་པ་དྲངས་ཏེ། ཚགས་གཉིས་ཟང་འཇག་ཏ་གསོག་པ་ལ་ ོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་པ་ཡིན་
ནོ། །དེ་ ད་ད་ཡང་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས།
དེ་དག་ མས་ཀྱི་དྲི་མ་མེད་པའི་ལགས།
རང་བཞིན་མེད་པ་ ་འདྲའི་དངོས་པོ་ལ།
འཁོར་འདས་ ེན་འབྲེལ་བྱ་བྱེད་འཐད་པའི་ཚལ།
ཅང་ཟད་ཙམ་ཞིག་གོ་ འི་ངག་གིས་བཤད།
ཟབ་མོ་དབ་མའི་ག ང་ལ་ ངས་པའི་གྲོགས།
ཁྱོད་ཀྱི་བློ་ངོར་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ།
་འབྲས་ ེན་འབྲེལ་འཇོག་པ་དཀའ་མོད་ཀྱང།
དེ་ (415) འདྲ་དབ་མའི་ལགས་ནི་ཡིན་ནོ་ཞེས།
དེ་ ད་ ་བའི་ཚལ་ལ་བ ེན་ན་མཛས།
ཞེས་གསངས་པ་ ར་ཉམས་ས་བླང་བར་བྱའོ།
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* * *
འདི་ནས་སངས་ ས་ས་ར་བགྲོད་པ་ལ།
འབྲས་བ་གསང་ གས་ ་ོ ེ་ཐེག་པ་དང།
ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ ་ཡི་ཐེག་པ་གཉིས།
དེ་དོན་ ིང་པོ་ཉམས་ས་ལེན་ཚལ་ལ།
དབ་མ་ཆེན་པོ་ཕྱག་ ་ཆེན་པོ་དང།
ོགས་པ་ཆེན་པ ་ ་བ་ མ་གསམ་ཞེས།
ོན་བྱོན་ལོ་པཎ་ མས་ལ་ཡོངས་ས་གྲགས།
འོན་ཀྱང་ ལ་པོ་ཁྲི་ ངོ ་ འེ ་བཙན་གྱིས།
གསང་ གས་བླ་མེད་ ག
ོ ་ཆོས་ ན་བ ད་ལས།
ཡོངས་གྲགས་ ར་བ་རེ་ཞིག་བཀག་པ་ཡིས།
ཕྱི་ནས་ཡོངས་དག་ མ་གསམ་ ིང་མ་ མས།
་བ ར་མིན་ཞེས་ ོད་པ་ཅན་ད་གྱར།
དེ་ ད་ཕྱག་ཆེན་ ོགས་ཆེན་བཀའ་གཏེར་ལ།
ཡང་དག་པ་དང་ ར་ ང་འགའ་བྱང་ཡང།
འདིར་ནི་རིག་འཛིན་པད་འབྱང་བི་མ་ལའི།
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ེས་ས་འབྲང་བའི་མཁས་གྲབ་ད་མ་དང།
དམ་པ་སངས་ ས་མར་པ་མི་ལ་དང།
དྭགས་པོ་ ་ ་ེ ཡབ་ ས་བཞེད་པ་ མས།
གཅིག་ཏ་བྱས་ནས་ ོབ་མ་འཁྲིད་པའི་ཚལ།
དམ་པའི་ མ་ ལ་སངས་ ས་བ ོན་འགྲས་ཀྱིས།
ལ་བཟང་ ེ་བ ་ཚགས་ལ་གསངས་པ་བཞིན།
ཡང་དག་ལང་དང་དྲི་མེད་རིགས་པ་ཡིས།
ན་བ ད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བ་འདི་བ བས་པས།
འགྲོ་ མས་ ་གསམ་གོ་འཕང་ ར་ཐོབ་ཤོག
ཅེས་ ན་བ ད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བ་ཞེས་བྱ་བ། ལམ་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་ ི་དང་ཁྱད་པར་ ་བ་ ་ི ཁྱབ་ཏ་ངོ་ ོད་
པའི་ཚལ་གསལ་བར་བྱས་པ་འདི་ཡང། མདོ་ ོད་བཀའ་བཅ་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་དང། ལ་ ་བ་འཕྲིན་ལས་
ན་གྲབ་སོགས་ཀྱི(ས)་ཡང་ནས་ཡང་ད་བ ལ་ཏེ། ལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱག་ཉི་ ་སངས་ ས་པའི་དྲང་ད་དབ་
མ། ཕྱག་ཆེན། ོགས་ཆེན། ཞི་བྱེད། ོད་ (གཅོད་) ཡལ། ོར་དྲག ཆོས་དྲག་གསར་ ིང་སོགས་གདམས་
པ་ད་མའི་བཀའ་དྲིན་ནོད་ཅིང། ཕྱིས་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་དབང་བོ་དཔལ་འབྱོར་བསོད་ནམས་ ན་གྲབ་པ་སོགས་ཀྱི་
གསང་གི་འདད་ ིས་འཚ་བ། གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་མདོ་ གས་ཀྱི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་རིས་མེད་པ་ལ་ཐོས་
བསམ་ ོམ་གསམ་གྱིས་ གས་པ་འཁོན་བཙན་གྱིས་བྱེས་བླ་བྲང་ད་བྱ་ལོར་ ར་བ་དགེ་ལེགས་ས་གྱར་ཅིག
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ཡི་གེ་པ་ནི་ ལ་ ་འཕྲིན་ལས་ ན་གྲབ་ཀྱིས་བགྱིས་པའོ། །དགེའ།ོ །

